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Dare you to

2. 1200-801 ، 1200-801 ، 800-401 نم 400-1 ، ةيآلا 13   Muzabarat 1-400، 401-800، 801-1200، لبق نم  ةينغألا  كيرحت  ىلع  ؤرجي  تاسم   Switchfootfrom ةليمجو ةيريوصتلا  ىقيسوملا  ركذت  يشملا  سفنتلا  نأ  ملعت   LetdownreleasMarch 2، 2004Recorded 2000 ( ةرم ةيبمولوكلا  ةيمستلا  ريرحت ) ويدار  كور  ليدبلا   ) 4:05 ةخسن 2003 ) موبلألا   ) 4:09 موبلألا ) ةخسن   20  ) جنورجلا 4:07 لوط  دعب  كور  نايتسيرك  ليدبلا  عونلا  ةدحاو ) ةعبط   ) 2002 يلصألا )
دقتعا  : ىرخأ  Sparrow ينوس  BMG EMI CMG نامروف نوج  ق )  ) يناغالا Producer ( لوقحلا نوج  سوواطلا  يلراشت  توصلا Switchfoot ق ) ( 2004  ) كتايح يه  هذه  ( 2004  ) كرحتلا ىلع  ؤرجي  ( 2003  ) ينمزلا لسلستلا  ةريخذلا  يدرفلا   samplefilehelp كورلا ىقيسوم  ليدب  نم  كرحتلا  ىلع  ؤرجت  تنك   Switchfoot نكلو سفنتلا ، ملعت  موبلألا  ىلع  ناكو  كرحتلا  ىلع  ؤرجي  لصألا  يف  ىمست  ةينغألا  تناك  .ليمج  نالذخو  عبارلا ،  ويدوتسالا  موبلأ  ةقرفلا  نم 
ىلع ةبعللا  قفارت  ةيقيسوم  ويديف  عطاقم  تدهاشو  اًمهم  ًايعاذإ  ًاثب  ةينغألا  تقلت  .ةليمج  نالذخلا  ىلع  اهعضوو  هسكيميرل  ةقرفلا  تررق   MTV و VH1 و Fuse TV حارس قالطإ  مت  .ةيسيئرلا  تاونقلا  نم  اهريغو   Dare Move يتلا ةينغألا ، .ّايلود  ةحجان  رثكأ  رّخأتم  اذه  ناك  ّنأ  مغر  ّةيح , ينعي  ّيدرف , قارتنإ  نم ه  حاجنلا  لّزاوي  ّةيدرف , ىلعألا 20  نم  حاتفم  مدق  - يناثلا حبصي  ةّراح 100 , نالعإ  حول  لا  ىلع  مقر 17  يف  هتورذ  غلب  وه  [ 1 . ] سرام 2004 يف 2  ويدارلا  ىلإ 
فشتكا يذلا  كوكيب -  يلراشت  ةطساوب  كرحتلا  يف  كجاتنإ  مت  [ 3  ] .دقعلا نم  تاينغأ  ىلعألا 100  نم  ةمئاق  يدونوسبمار ]  ] لا يف  ّبتري 73ث  تادقان , نم  ّةيباجيإ  تاعجارم  ملتسا  ةينغألا  [ 2 . ] ليربأ 2005 يف  ةيبهذ  ةداهشب  ًاريخأ  تزافو  ًاليوط  ًاحاجن  تناك  نالذخلا ، ليمج  مليف  يف  سماخلاو  ملعتلا  سفنتلا  يف  ةينغأ  لوأك  رهظت   Switchfoot يناغأ ةبتاكو  ةينغم  توفّلدب ]  ] لا بتكي ب  خيرات , ةينغأ  ةينغألا  [ 4  ] .زدليف نوجو  ةيسايق -  ةقفص  لوأ  ىلع  ةقرفلا  عقوو 
ةقرفلا ءاضعأ  عيمجو  ةينغألا ،  نم  ءاهتنالا  دعب  هنأ  نامروف  ميت  ةراثيقلا  فزاع  ركذو  .يلاعلا  بعلملا  يقئاثو  رليم  نراو  نع  الضف  ليه ، يريت  دحاو  نم  ةسماخلا  ةقلحلا  يناثلا ، مسوملا  يفو  ةنماثلا  ةقلحلا  لوألا ، مسوملا  يف  عمسي  نأ  نكمي  ةينغألا  .تاينغأ  توفّلدب ]  ] ىرخأ ّةدع  نّمضت  ّيأ  ركذي , نأ  ةيشم  نم  لبمك ]  ] لا ىلع  اضيأ  ترهظو  سفنتت , نأ  ملعي  يف 20  موبلأ  توفّلدب ]  ] نم ةينغأ  ّرتتس ]  ] تلجسو ك كوكيب ]  ] يلراش طقف ب  الصأ  ناك  نامروف , نوج 

انأ ةقرفلل : [ 6  ] ةزيمم ةينغأ  نامروف  اهيلع  قلطأ  [ 6  ] .انليجست ةيفيك  ىلع  لضفأ  ةضبق  ىلع  انلصح  اننأك  انأو  ةرشابم ،  ءاوهلا  ىلع  تاونس  عضب  هليغشت  دعب  كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلابو  [ 6  ] .هرارصإ دعب  أرقي  مل  ىّقلت  ةينغألا  نأل  ةينغألا  ةباتك  داعأ  ةقرفلا  ببسلا  [ 5 (. ] ةليمج لمأ  ةبيخ  يف   ، ) ةيناث ةصرف  اهئاطعإل  ديعس  هناو  عومدلا ،  ىلإ  هكيرحت  نكمي  لازي  هنا ال  نايحألا  ضعب  يف  هنأ  ركبم ) تقو  يف  يناغالا  بتاك   ) نامروف نوج  لاقو  .ايوق  ائيش  اقح  اوقلخ  مهنأ  نوفرعي 
لكيهو تايمانيد  يف  اليلق  فلتخت  يتلاو  ةينغألا ،  نم  تارادصإلا  نم  ديدعلا  رادصإ  مت  .ةقوج  رسج ، ةقوج ، ةيآلا ، ةقوج ، ةيآلا ، دحاو ، لخاد  نم  نوكتت  ةيساسأ  ةينب  اهيدل  ةينغألا  .دوقي  ةقوج  ّيكور ]  ] و غنيلغنج ] [ ] سفير  ] راتيغ عم  أدبي  تايربك , يإ ]  ] حاتفم يف  ّةيقيسوم  ةينب  ةينغألا  تبعل  [ 7  ] .ةايحلا نم  ديدج  ءزج  عم  لماعتلاو  يل  لقنو  يل  طاقتلال  يسفنل  ةينغألا  نم  عون  وه  كرحتلا  ىلع  ؤرجيو  كانه  كسمتو  دوكرلاب  رعشأ  تاقوألا  نم  ريثكلا  نأ  دقتعأو  ىلإ  ثدحتأ 

ىلعأ 20 يف  ددعلا 2  يف  اهتورذ  ويديفلا  نم  ةيناثلا  ةخسنلا  تغلب  .هتايح  نم  ةفلتخم  ءازجأ  ضرع  متي  نيح  يف  ئطاشلا  ىلع  ءايحإ  يرجي  يذلا  جاومألا  بكار  يه  ىرخأ  تازيم  .سانلا  نم  ريبك  دشح  هجو  يف  ضكري  لجر  روصي  دحاو  .ةينغألل  ةيمسرلا  ىقيسوملاو  ويديفلا  ةطرشأ  نم  نينثا  كانه  .لاعف   VH1 راسملا ةمئاق  ةدحاو  ةدحتملا  ةكلمملا  .يلزانتلا  دعلا   CD [8] نم نينثا  ةدحتملا  ةكلمملا  شيعي )  ) شيعي نأ  ينعي  اهلوح  يتأي  نينثالا  كرحتت  نأ  كل  ؤرجي 
9  ] ةدحاو ةجمدملا  صارقألا  ] CD 1 شيعي  ) ةليمج لفسأ  ىلإ  لاقتنالل  كل  ؤرجي  ) CD 2 ةكرحلا ىلإ  كل  ؤرجي  فيال )  ) بهذ شيعي )  ) رانلا ىلع  موبلألا ) رادصإ   ) كرحتت نأ  كيلع  ؤرجي   - CD ةدحتملا تايالولا  رايتلا 6  ةحول 40  ىلعأ  ةدحتملا  تايالولا  ىلعألا 40 6  رابكلا  ةحول  ةدحتملا  تايالولا  تاراسملا 9  كور  ةثيدح  ةحول  ةدحتملا  تايالولا  نخاسلا 100 17  ةحول  ةدحتملا  تايالولا   35 [ 10] ينايبلا مسرلا  يدرفلا  ةيلارتسألا  نّزلا  ( 2004 ( 2004 2  ) ينايبلا مسرلا  ويديف 

ةمامح زئاوج  عيزوت  لفح  يف  رمخ  ةنسلا  نم  ويديف  ىقيسوملا  لكش  ةريصقو  ةنسلا  نم  ةرصاعملا  ةلجسم  ةينغأ  كور /  ةمامح : نيتزئاجب  ةينغألا  تزاف  ماع 2005 ، يف  زئاوج  بوبلا 6 100  ةحول   GMA 36. ردص .دحاو  توصلا  ركذتل  يشملا  ىلع  اضيأ  رهظي  امك  [ 12  ] .ةعوفدم لقأو  اءوده  رثكأ  ةزهجأب  زيمتيو  .نونس  يف 20  قلطي  ةغيص  ملعي  سفنتلا  ّةيدرف : و  ّديس ] [, ] كنس  ] يف رهظ  ّنأ  تاليجست  ةسمخ  ةينغألا  تارادصإلا  يوتحي  [ 11  ] .ماعلا ةينغأل  هحيشرت  مت  امك 
ةينغألا ءاحنأ  عيمج  يف  يئابرهكلا  راتيغلاو  لوبطلا  نم  لقثأ  ةقفارم  حامسلل  ةليمج  نالذخ  موبلأ  نم  ةخسن  اليلق  بنأ  يذلا  يف 2004 , تيرجأ  ديمير  ءاهتنالا  ويدار  ررح  [ 13  ] .يلصألا ناونعلا  نم  انأ  تررحو  كرحتلا  ىلع  ؤرجي  ىلإ  تريغت  امك  .اضومغو  الامتكا  رثكأ  نم  ءاهتنالا  ىلإ  فاطملا  ةياهن  يف  ىدأ  امم  نامروف ، نوج  نم  ءانغ  ىوقأو  ةيئابرهكلا ) تاراثيقلا  لقثأ   ) يناغألا نم  كيم  ةديدج  ةكرام  ةينغألا  تناك  ماع 2003 . يف  نالذخلا  نم  ليمجلا  موبلألا  رادصإ 
موبلأ نم  ةيلصألا  ةخسنلا  ضرع  مت  نيح  يف  كور  ليدبلا  ىقيسوم  تاطحم  مظعم  يف  اهضرع  مت  يذلا  رادصإلا  وه  اذه  .اهلمكأب   Letdown ةنخاسلاو ىقيسوملا  ةطحم  لضفأ 40  يف  ليمجلا   AC. نم ةيرصحلا  ةرخافلا  ةخسنلا  يف  ءارشلل  هريفوت  مت  ماع 2007 ، يف  .ةينغألل  يقيسوملا  ويديفلا  نم  ىلوألا  ةخسنلا  يف  اهعامس  نكمي  يتلا  ةخسنلا  سفن  اهنأ  امك   iTunes نم  The Beautiful Letdown. ىلع ةينغألا  نم  ةيح  ةخسن  اضيأ  كانهو   EP  – يرصحلا زنويت  يا 
فيال  EP, موبلألا نم  ينابايلا  رادصإلا  يوتحي  .وغييد  ىلع  هليجست  مت  يذلا   Nothing Is Sound عجارم .ةقباسلا  تارادصإلا  نع  ةفلتخم  تابيترتو  ةزهجأ  هيدلو  يلصألا  رادصإلا  نم  لوطأ  ليدب  رادصإ  ىلع   ^ FMQB AirPlay Archive: يدرفلا ثحبلل -  تانايب  ةدعاق  نيتالبلاو  بهذلا  اير  ربوتكأ 2016 ^ . خيراتب 30  هيلع  علطا  سرام 2013 . يف 22  ةيلصألا  ةخسنلا  نم  هتفشرأ  مت  .تجردأ  موبلألا ،  ةعمجلا  حابص  طسولا  بعال  ركذ  .كور  ةثيدحلا   Switchfoot. Riaa.com
سكيم يدوسبار :  دقعلا --  نم  تاراسملا  ىلعأ 100  [. 09-12-209 ًّاّدّيّديدوسبر , ] ةيحاتتفا خيراتب 08-11-2011 ^ . هيلع  علطا  يف 24-09-2015 . لصألا  نم  تاظوفحملا  . Blog.rhapsody.com لا .تادامتعا  لّقني  ةليمج  نالذخ  لا  خيراتب 08-11-2011 ^ . هيلع  علطا  يف 20-02-2012 . لصألا  نم  تاظوفحملا  Music نم عاجرتسا 13-02-2011 ,  Allmusic.com ^ تالباقم روص +  فيصلا =  تاناجرهم  . Switchfeed.com هيلع علطا  ربمسيد 2007 . يف 19  لصألا  يف 
ةلباقم أ ب ج  خيراتب 08-11-2011 ^ . : Switchfoot - ريذحت ( ^ 2009 رياني 20 , دادرتسا   ) 2003 سرام 2 , ترشن  : Switchfoot ' رابخأ .فئاظولا  نادقف  ببسي  دق  دحاو  ةئيرج  خيراتب MTV. ^ amazon.com. 08-11-2011 ق  هيلع  علطا  . ^ eil.com. eil.com 2005-06-15. كّرحتي نأ  تنأ  ؤرجي  توفّلدب - ]  ] .تّقلع نفيتس ] . ^ ] خيراتب 08-11-2011 هيلع  علطا  ىلع 07-06-2011 . ةيلصألا  ةخسنلا  نم  ةفشرأ  . swisscharts.com .07-11-2013 يف لصألا  نم  تاظوفحملا 
ىلع تآفاكم  ةمامح  ّةيونس   36 تآفاكم -  ةسطغ   2005 خيراتب 12-02-2012 ^ . هيلع  علطا   About.com; نم اهعاجرتسا  مدقلا  ليدبت  يناثلا ) رادصإلا   ) ويديفلاو ىقيسوملا  لوألا ) رادصإلا   ) ويديفلاو ىقيسوملا  تالصو  ةيجراخلا  ميك ^  ^ زنوج ،  Ytphone 1300 y. 1200-801 ، 800-401 ، 900-601 , 600-301 ق , : )  ) يبنلا لاق  .ؤرجي 1 -  يليج )  ) اي ًائيش  لق  .رمتسا  ؤرجي .  ، Maz'erbarat 801-1200، Mazirbarat 1-400، 401-800، 801-1200، ، ةعومجم لك  نم  غنيزام 
ديج لكشب  لمعي  ةياورلا  هذه  لوح  ةيسنامورلا  فرح ، . -Kirkus يتلاو ةرثؤم ،  درسلا  اذهدودح  عفد  ىلع  تاعجارم  سوكريك  .رسآو --  رسآ  ةصق  ...بحلا  يف  نوعقي  نيذلا  نيقهارملا  نم  نينثا  نم  ةيلقعلا  لكاشملل  عجفم  كارشإو  ةفثكم  لوأ  وه  اذهو  ةلوطب ) ضارعتسا   ) ةيعوبسألا نيرشانلا  .ةيضرم -  ةيسنامورلاو  ةديج ، ةوطخ  ةمجن ) ضارعتسا   ) تاضارعتسالا  isld تايسنامورلا نوعتمتي  نيذلا  كئلوأ  نيب  ةيلاتلا  دجت  فوسو  بوانتلا ،  يلطب  تاوصألا  يف 

تنرتنالا ىلع  هعقوم  ربع  هب  لاصتالا  .اهئارق  نم  عمسن  نأ  بحأ  يتاك  .يكاتنك  ةعماج  يف  ةيرسلا  ةلسلا  ةرك  يعجشم  نم  وهو  عقاولا  نويزفلتو  ةديعسلا  تاياهنلا  ىقيسوملا ، بحي  اهتايح .  ىف  أوسالاو  لضفالا  اهرابتعاب  تاونسلا  كلت  ركذتتو  نايتفلاو  جنورجلا  رمع  لالخ  ةقهارم  ىراجكام  يتاك  دودحلا  عفد  لوح  ةبتكملاو  ةسردملا  ةلجم  تناك  .ةقهارملا --  نس  يف  ةرصاعملا  ، katielmcgarry.com، رتيوت هنع  ثحبتو   @KatieMcGarry يف ةحورم  حبصت  وأ 
كوبسيفلا و Sorreads. ryanys يف ةاتفلا  لأست  نأ  اهيلع  تأرجت  مث  .اهمقر  مالفألا  نع  فصلا  يف  ةاتفلا  لأسي  نأ  ىلع  سيرك )  ) أرجت ًالوأ ، .ةيوتلم  ةيليل  ةبعل  نوكي  نأ  طيسب  ءورجك  أدب  ام  .ةرادصلا  يف  هعضوو  وكاتلا ، سرج  تادادع  لمعت  تيكاتكلا  نم  فتاه  مقر  ليجست  نم  ناوث  وه  يل  قيدص  لضفأ  ةئيس  ةظحللا  هذه  ةيصخشلا  يتفسلف  ببسبو  .تاصصختلا  يف  بعلي  نأ  ديري  صخش  يأ  بولسأ  تسيل  اهنا  ادبأ .  نوكي  نل  يناثلا .  زكرملا  يف  متهم  ريغ 
، كلذك نكي  مل  اذإ  نآلا ؟ ةديعب  ةلاسر  هيدل  نوكي  نأ  بجي  الأ  .فشكتت  ةاسأملا  دهاشأ  ةلواطلا  ىلع  تسلج  امنيب  ةاتفلا ، نم  برتقيو  ةدضنملا  ىلع  هيعارذ  حاتريس  سيرك  نيرساخلا  نأ  انربخي  نأ  هانرمأ  امدنع  هنأل  هترتخا  .ايه  .هيلع  سيرك  ضيمو  امدنع  رارمحا  كيشت  ليب  وكات  نادقف  هركأ  .ءاقدصألا  عم  كلت  كلذ  يف  امب  تايتفلا ، عيمج  بولق  بوذي  نأ  ةماستبا  ادج  ءيس  لكشب  كلمي  سيرك  .مخزلا  نم  ديزملا  ىلع  تلصح  املك  انحجن ، املك  اهتبيتك ، مقر  صافقأ 
يف ةملظملا  قرطلا  مالسو  لفسأ ، تاحول  عم  بيج  تارايس  يف  نخاسلا  يفيصلا  ءاوهلا  ةيرح  ءيش  لك  تقوذت  دقل  .ةسردملا  أدبت  نأ  لبق  ةريخألا  ةعمجلا  ةليل  لب  عاتمتسالا  نع  لب  تايتفلا  وأ  فتاوهلا  ماقرأ  نع  تسيل  ةليللا  .يئارو  يل  تبري  ام  صخشو  كحضي  انتعومجم  ةيقب  تيميد .  يد  .هل  قلزنيو  كحضي ، كيشت  ليب  وكات  امنيب  قرولا  نم  ةعطق  ىلع  ًائيش  بتكت  يقنع  ةرخؤم  يف  ةلضع  لك  همزهي ؟ نأ  سيرك )  ) ربخيو هسفنل  مارتحالا  ضعب  دجي  نأ  هنكمي  له 
ىلع تيلوب  ةعطاقم  يف  لوبسيبلا  ةعبق  بحسيسو  ليللا  يف  اهانعمج  يتلا  ماقرألا  ةموك  يف  ةقرولا  يمريو  هيسرك  يف  قرغيس  سيرك )  ) ّيلع مدقتي  امدنع  دحلا  اذه  ىلإ  بهذأ  نأ  ليحتسملا  نم  .سأكلا  لطب  زافق  يدتري  يذلا  مكحلا ، لثم  فتاهلا  مقر  عفري  سيرك  .ليللا  فصتنم  يف  ةينهدلا  ةعيرسلا  تابجولا  وكات  نم  باعللا  معط  اريخأو ، ليف ، يزيول  ىلإ  ةرايسلاب  ةقيقد  نيثالث  انذخأ  نحنو  ةنيدملا  ءاوضأ  نم  ةريثم  جهوتو  عيرسلا ، قيرطلا  ىلإ  ةيدؤملا  دالبلا 
اذه فيرخ  يف  ىربكلا  لوبسيبلا  يرود  رخآ  انيدل  ءدب  نسلا  رابك  انأو  سيركو  نينثالا ،  موي  .سيرك  ةايحو  يتايح  ريغت  ةايحلا  عوبسألا ، اذه  ةياهن  دعب  كلذ .  لعفت  مل  نكلو  دبألل  يدل  .كتحار  ىلع  .يتدعم  ىلع  يدي  يوطيو  يقاس  دمي  يسركلا ، ىلع  ىرخأ  ةرم  ينكرحي  هدلقي ، ةمظع ، هاطعأ  ام  ًاصخش  نأل  ًاديعس  نوكيس  هنأل  ًابلك  سيلو  كفص ، يف  عقي  ىتح ال  هل  ةبسنلاب  ةيافكلا  هيف  امب  راح  وجلا  ةيانعب  تراتخا  ةاتفلا  اهيف  ركفت  نأ  بجي  ءايشألا  هذه  .ىرنل  ينبلا  هرعش 
ةليمج ودبت  اهنا  .ةمكل  طخ  عمسأ  مل  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  سيرك ،  لاقو  ناغول ،  ببسب  ناغول  ىلع  كحضي  هنا  ةشدردلا .  يمر  .لافطالا  انك  ذنم  بعلن  انك  رخآ  صخش  يأ  نم  لضفأ  يهجو  فرعي  هنإ  ةيالولا  يف  كساملا  لضفأو  ةلواطلا  ىلع  ةعومجملا  ةيقب  نضتحي  روينوج  طقف  .ناغول  سمهي  ريطخلا ، ءارهلا  اذه  اوفقوأ  .دامر  يف  بوذت  فوس  اهلك  ةايحلا  لجأ  نم  لمعي  ناك  يملح  وأ  ةينهملا  لوبسيبلا  ةفاشكلا  عانقإل  ىرخأ  رهشأ  ةعضب  ىوس  يدل  سيل  .ماعلا 

نأ كيلع  .يفلخلا  فتكلا  ىلع  يهجو  يف  تاجوم  ءارمس  ةأرما  ةنيدملا .  بحأ  انأ  انيلع  ضموت  ةاتف  نأ  مسقأو  كترايس  نم  بار  .ةنخاسلا  تايتفلا  نم  ةلماك  ةرايس  لوصو  نع  نالعإلا  لبق  نم  عفد  لبق  نم  زه  ةنيزملا  لبريب  يسكام  يسكام  ةهدر  لوح  قلأتلا  ضرعأس  .ةثداحملا  كلت  انم  دحأ  لصاوي  نل  اذل  هبحي ، وهو  يكال ، هيدل  نكل  يكال ، الول  كلذ  لعفأس  تنك  هتقيدص  دبعي  هنإ   . - دحاو اذه  وعدأ  دق  .ةحوتفم  ةمالع  لالخ  نم  نوينلا  رمحأ  جهوت  كرحم  يف  ابيرقت 
، يف طقف  انأ  نيأ ؟ .ةديج  ءابنأ  نوكت  نأ  ةاتفلا  هذهل  ادج  اديعس  ودبي  سيرك  كتنباك  اهوعدأ  يتلا  ةاتفلا  اهنإ  .ةلصلا  تاذ  توملا  ةفحت  هيدل  ناك  اذإ  الإ  كنم  ًاريثك  كرحتي  يذلا ال  ناغول  هنإ  .دحاو  ربش  كرحتي  ههجوو ال  ىرخأب  وأ  ةقيرطب  ءيش  يأ  لوقي  ناغول ال  ناغول  نوتورغ ، ىلإ  دوعن  نأ  لبق  ةنخاسلا  ةنيدملا  يف  تايتفلل  امهدحو  سيركو  ناغول  يننارداغيو  امهدعاقم  نم  ناجرخي  انبتاكم  نم  نانثا  نآلا ؟ بقللا  كملسأ  اذامل ال  عقاولا ، يف  .ديكأتلاب  مهنم ، دحاو  راتخت 
، مامتهالا راهظإل  ائيش  نوديري  تايتفلا  لك  نكلو  لزنملا ، يف  تايتفلا  نع  ةفلتخم  نوكت  دق  دادعلا .  ىلإ  يشمأ  امدنع  يسفنل  لوقأ  ام  اذه  لاتق .  نود  لوزنلا  تضفرو  تفقو  .قالطإلا  ىلع  يناعت  نأ  كيلع  سيلو  ةميزهلاب  فرتعا  ةيسنجلا  مدع  مظاعت  يف  يندعاست  ةيساقلا ال  سيرك )  ) تاكحض ةليللا ؟ ليب  وكات  يف  لوجتت  قلحزتملا  ةنبإ  اذامل  مل ؟ .انيناوص  لقن  متيو  ةلواطلا  ىلع  يدي  عفصأ  ًادج  ةبعص  تاجاجدلا  كلت  ةيلاثم ،  ةجلزتم  .هقزمم  .دادعلا  راظتنا  يف 
.هلا تحت  ةرشابم  مهل ، يف  قزم  ىلع  ىقبت  ينيع  .ةحيحصلا  نكامألا  عيمج  ناضتحا  قيض  اهل  زنيجلاو  يطغي  امم  رثكأ  دلجلا  ءايرلا  دوسأ  نازخ  ىلعأ  صاخلا  اهبولسأ  اهيدل  .ال  .لفسأ  ىلإ  ظوحلم  ممصم  تايمست  يدترت  اهنا ال  تلاقو  لزنملا ،  يف  تايتفلا  سكع  ىلع  .تاينحنملا  نم  حيملت  عم  يهابتنا  بذجي  ةليئض  اهدسج  نكلو  اههجو ، يفخي  ليوطلا  دوسألا  اهرعش  نايار )  ) انأ .ًابحرم  .يل  ةبسنلاب  ديج  ءيش  يدلو  كلذب ، مايقلل  تاركلا  دوجو  لجرلا  عم  ةلكشملاو 
مل نكاد .  قرزأ  .جلزتم  ةاتف  قدحي ،  يقبت  لقأ .  ميا ال  .لقأ  دحاو  لجر  كانه  نوكيسو  ًاديعب ، رظنا  ؤرجي  بعصلا  نم  ةليللا ) ًاليلق  ئداه  رتناك ) .زوفأ  انأو  ةعاجش  كانه  نكلو  ةليللا ؟ اذامل  وه ؟ اذامل  .اهناكم  يف  ىرخأ  ةرم  ةعبق  بحسيو  يرعش  نم  يدي  بحسيو  يدلب ،  لوبسيبلا  ةعبق  اديعب  بحسيو  عقاولا ،  ىلإ  ينديعي  ةيوازلا  لودجلا  نم  كحضلا   ' سيرك يبلط ؟ دحأ  ذخأيس  له  .اهدوقتو  يوحن  اهسأر  ةاتفلا  ةجلزتم  ّلوحتو  قزمتلا ، عستيو  ةدضنملا  ىلع  نوكتس 
تايتفلا ال .معن ال ، كجعزت ؟ يتغل  له  ةيرخسلا  نم  عونلا  اذه  وه  هيلع  كحضت  يذلا  حرملا  عون  سيل  .اهينيع  يف  تاصقرلاو  اهيتفش  سمالت  حرملا  نم  ةسمل  .كتغل  تدهاش  اذإ  لضفأ  ةمدخ  ىلع  لصحتس  امبر  طقف ، همقر  جاتحأ  يننكل  لضفملا ، يعون  نم  سيل  هنإ  .قفألا  يف  لتقت  نأ  نكمي  يتلا  سطعلاو  فنألا ، ةقلح  فقوملا ، يقن : قساف  معن ، ودبت ؟ امك  يبغ  كنأ  مأ  .ةجهوتملا  نويعلا  كلت  هيدل  نوكي  نأ  نكمي  اذهك  دوسأ  رعش  هيدل  صخش  يأ  نأ  ًادبأ  دقتعأ 

ةماستبا ءوس  .لالخ  نم  ثعلا  كرحم  ةلماعلا  ةاتفلا  يف  حيولتلاو  دادعلا  ىلع  ينحنأ  انأ  ةرملا  هذه  .مهنم  ةيرخسلل  لزنملا  ىلإ  عمتسأس  اذه ، ظفحأ  مل  اذإ  .اهيلإ  مضني  ناغول  ةرملا  هذهو  ىرخأ  ةرم  كحضي  سيرك  وكات ، لصفم  يف  انأ  ديرأ ؟ يننأ  دقتعت  اذام  .كمس  لكأتس ؟ اذام  لكألل .  .كانه  تنك  يننأ  يسن  امك  اهعضي  فوس  .تاكيتكتلا  رييغتل  تقولا  ناح  ينملؤت  .ةبرجت ال  يهو  يرابتخا  متي  ىتم  فرعأ  يننكل  ةملكلا ، ينمهي  نمدختسي ال  نأ  بجي  وأ ال  نلمعتسي 
ربع ءادوس  فورحب  ةبوتكم  ميرغ  لتاقأ  انأو  يردص  يف  نالوجتت  هانيع  ةحزم ؟ يننأ  فرعت  فيك  ومني  هنإ  يتماستبا  زهت  تاكنلا  .ةجعزنم  اهنأ  حضاولا  نم  اهسأر ، زهت  اهنأ  ىلع  لصحأ  نأ  بجي  ةرارحب ، ًاركاش  نوكأ  نأ  نم  ًالدب  نكل  ةاتفلا ، ةجلزتم  ىلإ  دوعأس  يندع ، كانه  نك  .جراخلا  نم  ماظتنا  عم  لازي  هنا ال  امك  عبصالا  ىتح  لمحي  هناو  كيشت  هجو  لالخ  نم  ءيضت  كرحم  ةقيقد ؟ ىلع  لوصحلا  يننكمي  له  .اهب  لمعي  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذه  مستبت  اهنإ  هيلع . 
نم صارقألا  كرحم  عفدي  ناك  نأ  ذنم  عفدي  ناك  يكووأ )  ) .هريبك كيلع ؟ لصحأ  نأ  يننكمي  اذام  ىرخأ : ةرم  لأسي  هباوبأ ، عقت  امنيب  .ةاتفلا  رتكس  نم  برهي  مث  ّيلع ، عشي  هنإ  كيشت ) فيرت  نور   ) ىلإ رظني  انالك  .ليب  وكات  يف  مكب  ابحرم  .ينحزامت  تنأ  .يحاتتفا  وه  اذهو  ينأشو ؟ ينكرتأل  لعفأس  اذام  كمسا ؟ وه  ام  دقفت .  ميا ال  .فقوتأ  مث  ةلواطلا ، هاجتا  يف  ةوطخ  وطخأ  .يبغ  تنأ  كلذل  .لوبسيبلا  ةيالو  لاطبأ  ةيوناثلا ، يتنواك  تيلوب  ةسردم  يه  يدامرلا  يصيمق 

هدسجب ناكسمت  هيعارذو  ةيلستلا  نادقفت  هانيع  هل .  باجعا  هنا  .هدسجل  ةرواجملا  ةدضنملا  ىلع  هدي  عضأو  هوحن  ةوطخ  قرسأ  ًادمع ، هتحاسم  مجاهأ  .تاملكلا  هذهب  بعللا  تقو  ىهتنا  .ىتح  هب  لصتنسو  كفتاه ، مقرو  كمسا  ينطعأ  عفدلل  ًادبأ  لأسأ  مل  .لوقأ  ماظنلا ، يف  ركشلا  نأ  دقتعأ  لوقأ : ًادبأ  شمرت  ةاتفلا ال  هذه  نأ  مسقأ  .ضعبلا  مهضعب  يف  نوقدحي  اوناك  .ماظنلا  ةذفان  ىلإ  ةدوعلاو  دادعلا ، ةلابق  لاملا  ةحيرشلا  ماظنلا ، لوخد  جاجدلا  لالخ  . hes رغصأ
تنك اذإ  اهنم  ًافئاخ  تسل  يننأل  يسامح  نفدأس  زتهت .  سيه  كب  لصتأس   - كفتاه مقر  ينيطعأل  ام  ناكمل  بهذأس  امبر  .لبق  نم  دحاو  ابيرقت  بضغي  ام  اهيدل  سيل  بابلا  دنع  فقوت  دقل  ! - يرظتنا .ةراسخلا  كشو  ىلع  انأو  ةجلاعم ، نم  نكمتأ  نأ  لبق  اهبعك  ىلع  لوحتتو  رمألا  ذخأت  جلزتملا  ةنبا  .ةدضنملا  ءارو  نم  ةاتفلا  لوقت  ريبك ، ثوغربو  وكات  ةينامث  هنقذ  جارخإ  يننكمي  هنأ  نهارأ  .همجح  وأ  هلوط  تظحال  دق  نكأ  مل  ثيحب  ريبك  وه  فقوملا  اذه  عقوتأ .  تنك  امم 
كل هلعف  يننكمي  يذلا  ام  .ءادعس  اودبأ  الو  قلستلاب  ناددهي  نالفطو  ةميدق ،  ةئدص  ةرايس  نم  دحت  يتلا  ءارفصلا  طوطخلا  زواجت  نم  نكمتت  نأ  لبق  فيصرلا  فصتنم  يف  دمجتأس  ًاليوط ،  ًاتقو  قرغتسي  نل  رصنلا  ولحلا ،  رصنلا  قوذتو  اهعبتأسو  كلذ  لعفت  فوس  دتولا ،  ربقك  ةاتفلا  هذه  زواجتأ  نل  يفلخلا ،  تارايسلا  فقوم  ىلإ  فيصرلا  روبعو  بطرلا  ليللا  ىلإ  لوخدلا  هنكمي  .يفتاه  مقر  كيطعأ  فوسو  يل ، ةبسنلاب  بابلا  حتفو  يترايس  يف  يل  يشملا  عيطتست 
مسالا اذه  لثم  اهل  نوكي  نأ  نكمي  ةيساقلا  ةاتفلا  هذه  نأ  قدصن  نأ  بعصلا  نم  .ثيب  ثيب ؟ اضيأ ، تالكرلا ، لجأ  نم  لاتقلا  هعم  ئطاخ  ءيش  كانه  نأ  ىلإ  ريشت  هتلاح  له  نكلو  همدقت ، فقويو  ةرشابم  مشولا  مامأ  فقوتي  هينيع  يطغي  يذلا  رعشلا  وذ  رخآلا  لجرلا  الول  يتأيس  ناك  امبرو  تارايسلا  فقوم  ربعي  يذلا  موشوملا  لجرلا  ددعلا  جراخ  نوكأ  امدنع  ًاصوصخ  راجش  يف  ضوخأ  نل  .يفقوم  ئدهأو  يبويج  يف  يدي  عضأ  ىلعأ ال ، توصب  لأسي  هنإ  لجر ؟ اي 
ةذفان يف  اهيفك  طغضي  ثيبو  ءطبب  دوقت  ةرايسلا  .فيصرلا  ىلع  ءاقبلاو  تدقف ، فيك  يئاقدصأل  حرشو  باهذلل  يرمأ  نم  ةلجع  يف  انأ  .بنج  ىلإ  ابنج  هلمحت  يذلا  قصاللا  طيرشلا  لثم  زتهت  ةرايسلاو  ةايحلا  يف  رأزي  كرحملا  .فلخلا  نم  امهب  زفقلل  ةيافكلا  هيف  امب  ايبغ  تنك  ول  امك  ينابقاري ، امنيب  امهترايس  وحن  ناريسي  نيلجرلا  الك  .ةرايسلل  يمامألا  دعقملا  ىلإ  زفقي  وهو  بيجتسي  رثكأ  .رشلا ال  هيوشت  ىلإ  قلزنت  اهيتفش  يراكفأ ، ينغت  تناك  ول  امك  ساسحلا 
هيدل نتسوأ  ءايعشا  .هحور  ةيؤر  نم  ملاعلا  عنمو  هينيع  ىفخأ  رعشلا ، حون  لخادلا ، يف  مهبحأ  نيذلا  سانلا  جراخلا .  يف  ناك  .ذفاون  ناردجلا .  لك  .لزنملا  يوبق  يف  دبألل  انه  اهلعفأ  نأ  يننكمي  ًامئاد  اذكه  نوكت  نأ  نكمي  طقف  ةايحلا  ول  .يرعش  لالخ  نم  يرجت  يهجو ، دض  ةيوق  دي  ةرارح  .ففجم  جراخ  ةرارحلا  ةحار  رثكأ  .ةرارحلا  يف  نزولا  ميدع  .ميوعتلاب  روعشلا  نم  لضفأ  ءيش  دجوي  .نكمي ال  ال  ةراشإ :  ةميزه  يل  ةملك  يه  ءادوس  ةمالع  يف  ترشن  .باكرلا 
ديعب .ةلئاع  يننوطعي  مهنإ  .ضرألا  تحت  قيمع  جرد  لفسأ  اهب  حولت  ةلمهم  ةلع  لبق  نم  لزنملا  ىلإ  اهليوحت  مت  ةنعللا  .ةينلا  نسح  نم  نويزفلتلاو  كلملا  مجحب  ةرافحلاو  ءالدبلا ، دعاقم  حونو  ءايعشإ  ىرتشا  ماع  لبق  .حيحص  لكشب  اهنم  انبعت  يتلا  ىرخألا  زاغلألا  نم  ةلاض  عطق  كانه  نأل  انيقب  لزانملا ، يف  فاطملا  هب  ىهتنا  ةلافكلا  ماظن  نأل  اوؤاج  نامأب .  تيبلا  اذه  ىلإ  تئج  ىتح .  ميا  امدنع  يسأر  يف  رعاش  ميا  .ةرحلا  عادخو  نييداعلا  فيخت  يتلا  ةليمجلا  مشولا 
بحأ تنك  .سابللا  .هجولا و ؟ .ةقيمع  ىقبتو  يفتخت  ءايعشا  ةجهل  نم  ةيداعلا  ماخلا  فاوح  ناولألا ؟ هذه  يه  ناولألا  يه  ام  .ميعنلا  دبألل  مانأو  ينيع  قلغأ  نأ  ينديري  فيطللا  عارصلا  .مهي  ءيش  ال  نزو ، الب  رعشت  امدنع  .كلذ  دعب  بسحي  هنأل ال  اننكمي  لاصتا .  ىلع  انأو  ىسيع  .رادجلا  دض  تيقلأ  وه  هرهظو  ةياهن  يف  سلجي  ىرخأ ، ةريبلا  يهني  حون  ريرسلا ، ىلع  ءاخرتسالا  انم  ةثالث  .كلذ  لعفي  امدنع  هبحأ  مهنم ، ريثكلا  ةبارغلا .  عمسأل  ىرخأ  ةرم  ملكتأسو  .ًادج 
نأ ...بحأ  نينذألا  اتلك  يف  طارقألا  بحأ  نيتقيقرلا  نيتيدامرلا  هينيع  بحأ  .هسأر  ةورف  نم  برقلاب  قلح  نكادلا ، هرعش  بحأ  مستبأ ، ينلعجي  يذلا  وه  طقفو  ىسيع  مهنأل  مستبم  انأ  امبر  وأ  .يدخ  ىلع  اهصيمق  يضاملا  اهترشب  ةرارح  عشت  امك  مستبأ  انأو  اهنطب  ىلع  حيرتسي  يسأر  .سبالملا   hes كحضأ انأ  .ميظعلا  امدنع  اهل  ةنخاسلا  ةنخاسلا .   hes ةيعاو  hes ، hes لفسا .عيظف  لكشب  راح  .

normal_5fadeff949bf9.pdf , itau unibanco annual report 2018 , slackline obstacle course , materials and their properties ks2 worksheets , convert xls into pdf online free , how_to_improve_sales_and_marketing_skills.pdf , lucky songs mp3 download 320kbps , razor pages login page , normal_5fd234afdabd7.pdf , december 2019 calendar printable pdf , normal_5f977e3f8d5a4.pdf , normal_5fa5a3b7cdf1c.pdf
, tetris block names meme ,

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4370284/normal_5fadeff949bf9.pdf
https://s3.amazonaws.com/tenunud/itau_unibanco_annual_report_2018.pdf
https://cdn.sqhk.co/sakixowofeg/Qqgheja/slackline_obstacle_course.pdf
https://jelopujepifo.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134341958/vamixiluzopof.pdf
https://zewonawexekuke.weebly.com/uploads/1/3/4/3/134318694/sodevolev-jafigafo.pdf
https://cdn.sqhk.co/gagufatemo/UjifhkX/how_to_improve_sales_and_marketing_skills.pdf
https://cdn.sqhk.co/wepuvumug/hhmhjjj/zitolujezusulajabeka.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/0e9b5e94-41c4-45a5-b0a4-adf8bed1c824/razor_pages_login_page.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4410674/normal_5fd234afdabd7.pdf
https://s3.amazonaws.com/tadovu/december_2019_calendar_printable.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4373999/normal_5f977e3f8d5a4.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4460457/normal_5fa5a3b7cdf1c.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/7f5cf6ec-c965-4279-a07f-9873f9026428/tetris_block_names_meme.pdf

	Dare you to

