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 :روحملا
 يف ةيقيوستلا تانكمملا

.ةيلاملا دراوملا ةيمنت

:ةودن
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رصانعلا

ةمدقم

 ةقثلا تانوكم

 نيحناملا ىلع كعورشم قوست فيك

.ةقثلا ىلع لوصحلا لحارم

.ةقثلا بتارم

.ةمتاخ
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ةمدقم
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 يــــملعلا ردــــصملا نيــــب تــــحوار

 ةرــــبخلاو ةــــهج نــــم يــــثحبلاو

 تـنكف ىرـخأ ةهج نم ةيناديملا

 كـلت بذجو ةرات هذه بذج جلاعأ

.. ةقرولا هذه تناكف ىرخأ ةرات
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ةيثحب ةقروك اهيقلت مدع وجرأف

 ةمزلم ريغ ةيناديم ةربخك اهنإ امك
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ةبلص ضرأ هيدل حنملا بلاط

 عباــصأ نيــب نــم ةردــقلا تلــسنا اهدــقف اذإ

 حناــملا هاــجت هــساسحإ ىوتــسم يــهو هــيدي

.هتيقوثومو
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ساسحإلا اذه ةجرد عافترا
 نيفرـطلا حنـمتو لماعتلا تابقع لك رسيت

 امهــضرتعي اــم عــم لــماعتلل اــيباجيإ اــخانم

 .زجنملا يف ةكارشلا هاجت
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حناملا يف كتقث
 لوــبقو هــتابلطل كتباجتــسا رــسيت

 حناــملا ةــيقوثوم نأ اــمك ،هفرــصت

.كلذ لثم عنصت كيف
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ةءاـــــفكو ةعرـــــس ىـــــلع ةـــــقثلا رـــــثأ

فدهتسملا

)حنملا ىلع لوصحلا (
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 صخــشب تــقثو اذإ
 يـتلا زجاوحلا نم ريثكلا ةقثلا عم بوذت

حنـملا ( فادـهألا ققحتتو لمعلا لطعت

تابوعص نودب ) لمعلاو
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تانوكم
 ةقثلا
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 :امه نانوكم ةقثلل

1
)نيمألا( ةيصخشلا

2
)يوقلا(ةءافكلا
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 :امه نانوكم ةقثلل

1
)نيمألا( ةيصخشلا

2
)يوقلا(ةءافكلا
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:ةيصخشلا تاموقم
ةهازنلا•

 قاستا لب :يفكت ال ةنامألا(
 لوقلا نارقإ لماكتو
ةعاجشلا كالتماو لعفلاب
 كميق قفو لمعلل
) كتادقتعمو
ةينلا•

 فادهألاو عفاودلا (
 :اهنع جتانلا كولسلاو
 نيب ةكرتشمو ةنلعم
 مامتهالا تسيلو فارطألا
) ةيتاذلا حلاصملاب
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 :امه نانوكم ةقثلل

1
) نيمألا ( ةيصخشلا

2
) يوقلا (ةءافكلا
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:ةءافكلا تاموقم
تاناكمإلا•

 يذلا ىوتسملاب اهرفوت (
 ىلع ةردقلاو ةمهملا هجاتحت
اهب سحيل تاناكمإلا هذه زاربإ
 نسح ةلئاعلا بيبط : رخآلا
هل ةربخ ال يذلا هيزنلاو ةينلا
 دقفل ةيندتم هتيقوثوم
)…تاناكمإلا
 جئاتنلا•

 انتردقو انؤادأو ينهملا انخيرات(
 وه ام قيقحتل لعفلا ىلع
ةيقادصملا رمدي( انم عقوتم
 زاجنإ ىلع ةردقلا مدع
).عقوتملا
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 قوست فيك
 ىلع كعورشم

 نيحناملا
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 تاسسؤم
ةحنام دارفأ

 ماسقأ
 ةيلوؤسملا
 ةيعمتجملا

 تاهج
 ةيموكح

 تامظنم
ةيلود

:ةداع نوحناملا مه نم
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 ةفدهتسملا ةهجلا ةجاح عابشا نم دبال ركذلا ةقباس ةيقوثوملا قيقحت نم دب ال
 :ثيح نم

 قوست فيك
 ىلع كعورشم

نيحناملا

 مهتاعلطتو مهتاهجوت ىلع فرعتلا•

 نــع ثــحبلا( مهفادــهأ عــم كعورــشم قــفاوت•

 ةعانــــص وأ ،كعورــــشمل بــــسنألا كيرــــشلا

 )برــقألا حناــملا بــساني لكــشب كعورــشم

ةغاستسم اهلك

 مهتاطارتشا ذيفنت ىلع لمعلا•

 لضف بحاص ردقم كيرشك مهعم لماعتلا•

؟...•
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 لحارم
 لوصحلا
ةقثلا ىلع
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 لبق
ةحنملا

 ءانثأ
ةحنملا

 دعب
ةحنملا

ةقثلا ىلع لوصحلا لحارم

ةقباسلا تازاجنإلا

ديجلا دادعإلا

تاطارتشالاو تاهجوتلاب ةفرعملا

لصاوتلا نسح

لاعفلا لصاوتلا

ناقتإلا

ةيفافشلا

كيرشك حناملا عم لماعتلا

هيلع قفتملا بسحب عورشملا قالغإ

تاحاجنلا يف حناملا ةكراشم

حاجنلا صصق

 ةعجارلا ةيذغتلا
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 بتارم
ةقثلا
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 حناــملا ةــقث بــسك لــه

حنم يف طقف ةروصحم

 ؟لاملا
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 عورــــــشملا ةــــــيطغت وأ

؟مدقم وه ام بسحب
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 ىـــــــنعم اـــــــم

؟ةقثلا بسك
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 مدقتت نأ يه ةقثلا نم يداعلا ىوتسملا
يئزج وأ لماك معد ىلع لصحيو عورشمب

لثمتت كلذ نم ىلعأ ىرخأ تايوتسم ةقثلل
:لثم روص ةدع يف

 تايجيتارتسا

ةمادتسالا

.هنع كثحب لدب كنع حناملا ثحبي نأ•

 كعورـــشم معدـــب حناـــملا دـــهعتي نأ•

.خسنلا نم ددعل

 كرــيغ مــعد يــف حناــملا كريــشتسي نأ•

.نيمدقتملا نم

 عيراــــــــشملل كــــــــمييقت بــــــــلطي نأ•

.ةموعدملا
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ةمتاخلا
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؟ام حنام ةقث ىلع زوحت كنأ دقتعت له
 ..كسفن لأسا
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؟ةقثلا كلت ببس ام
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سيــل ةــقثلا بــسك

 ذــــــخؤت ةلوــــــسبك

 ةـــقث ىـــلع لـــصحتل

..هحنمو حناملا
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 حنــــملاو ةــــقثلا ىــــلع لوــــصحلا

 فارـطألاو اياوزلا ةددعتم ةيلمع

 نكاـــــــمألا فالتخاـــــــب فـــــــلتخت

.تامظنملاو صاخشألاو

 اـهرواحم لامكتسا عيطتسي نل

.كريغ
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تــنأ كــتقث ىــلإ جاــتحي رــمألا

 هــــــتبغرو حناــــــملا اــــــياونب

 ةـــــــــــيطغتب ةـــــــــــيقيقحلا

كعيراشم

 تاـمازتلا كـيلع امك هيلعو

. تاطارتشاو
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 عوــــــضوملا طــــــعأ

 تـــقولا نـــم ائيـــش

 دهجلاو لمأتلاو
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 مكعامتسا نسحل اركش
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