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ﻣ ة اﻟة رﻣ اﻻﻧﺎء وأﻧﺔ اﻟﺎء وﻬﺎرة اﻟﺎء ﻟﻞ اﻟ اﻟﺔ واﻻﻧﺎﻧﺔ واﻻﺟﺎﺔ  ،ﺳﻼم ﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺗأم اﻟوح ﺿﻬﺎ اﻟﺔ اﻟﻲ أﻟﻬﺎ اﻟن واﻟﺂﺔ 
ﺗﻲ وس " روﻧﺎ" ﻲ ﻣﺎﺎﺗﻬﺎ اﻟة وﻣﺎﺗﻬﺎ واﺎ اﻟﺎﻣة ﻲ وﺟﻪ اﻟﻣﺎن واﻻﺣﻼل  ،ﻟ ﺟﺎ ﺿﺎ اﻟﺔ ﺎﻟ واﻻﺣﺎل أن ﻣﺎ ﻬﺎ ﻣﺎ  إﻻ
ﺳﺎﺔ ﺻ ﺎﺑة وﺷة وﺗول...
ﺗ ة اﻟة ﯾﻣﺎً أن ﺷﻬﺎ وﺗأم روﺣﻬﺎ ﺿﻬﺎ اﻟﺔ ﻲ ﺟء أﺻﻞ ﻣ اﻟ ﻞ ﻣﻧﺎﺗﻪ اﻟﺔ وﻣﺎﻟﻪ اﻻﻧﺎﻧﺔ ذات اﻟ اﻻﺟﺎﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻟﻞ أﻧﺎ
ﻟَ 
ﺷ واﺣ ﻻ ﺷ ﻲ ﺷﻲ اﻟ اﻟﻠ اﻟﻬد ﺎﻟﻬ واﻟاﻣات واﻟوان ﻣ اﻻﺣﻼل  ،واﻟﺎب ض اﻻﻧﺎم اﻟﺎﺳﻲ واﺧﻼف اﻟؤ وﺗﺎرب اﻟﺎﺳﺎت
اﻟة ﻲ ﺟﺎ وﻣﻧﻬﺎ  ﺗﻠﺎت اﻟا اﻟ اﻟﻠب ﻠﻰ أﻣﻩ ﻲ ﺷﻲ اﻟ ﻠﻰ ﺣ ﺳاء.
اﻟر اﻟﻲ واﻻدراك اﻻﻧﺎﻧﻲ ذات اﻟ اﻟﻠﺔ اﻟﺎءة ﻟﺎﺔ أواﺻ اﻟﻼﺔ اﻟاﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ  ،ﻠﺎ دوﻣﺎً ﺎﻟ اﻟاﺣ ﻲ ﺷﻲ اﻟ ووﺳﻪ اﻟس اﻟﺎﺻﺔ ،
ﻲ ﺣﺎل اﺻﺎﺔ ﺟء ﻣ اﻟ ﺎﻟ واﻟض أو اﻟ ، ﻼ ﺑ أن ﺗاﻰ ﺎﺔ ﻣﻧﺎت اﻟ اﻟاﺣ ﻧًة وﻧﺎً وﻣﺎﻧة ﻟﻠء اﻟﺎب  ،ﺣﻰ ﺗ اﻟرة اﻟﺎﺔ
ﻠﻰ اﻟﺎﻟﺔ واﻻﺳﻬﺎض واﻟﺎء ﻟﻠدة إﻟﻰ روﻧ اﻟﺎة ﻣ ﺟﯾ.

ﻣ ة إﻟﻰ اﻟﺔ ﺎﺔ وردة و أﻟ ﺳﻼم ﻧﺎ ﻣﻊ ﺣﺎم اﻟس اﻟﺎﻛ ﺔ ﻣﻧﺎ اﻷﻰ ﻣ  اﻷزل واﻟﻣﺎن  ،ﻟ ﻟﻠﺎﻟ ﻠﻰ ﻠﺔ اﻟﻣﺎن ووﺔ اﻟﺎن
 ،ﻟﻲ درﺳﺎُ وﺎً وأﺧﻼﺎً ﻟﻠﺎﺳﺔ اﻟوﻟ  اﻻﻧﺎم أن ة اﻟة ر أﻟﻬﺎ وﺟﻬﺎ وﺿﺎﻬﺎ ﻟ وﻟ ﺗ ﯾﻣﺎً ﺗأم اﻟوح ﺿﻬﺎ اﻟﺔ وﺗﺎﺎ دوﻣﺎً ﺎﺔ
أﺗاﺣﻬﺎ وأاﺣﻬﺎ  ،وﺗﺎﻊ ﺎﺳار ﺎﺔ أﺧﺎرﺎ ،وﺧﺻﺎً ﻣﺎ ﯾﻠ ﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ وأﺣاﻟﻬﺎ ﺟاء " روﻧﺎ".
ﻧل ﻟﻠﻊ دون اﺳﺎء واً  اﻟﻞ واﻻﺳﺎء  ...ر اﻟﻻن واﻟ اﻟ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣ اﻟﻞ ة اﻟة  ،ﺎزاﻟ ة ﺎدرة ﻠﻰ ﺗزﻊ اﻷﻣﻞ وﻧ اﻟر
واﻟرود ﻟﻠ ﺎﻟﻞ ﻣ اﻷﺣﻼم  ،ﻣﻊ ﺻﻬﻞ اﻟ اﻟﺎدم ﻣﻊ اﻷﺎم.
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