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 ةصالــخلا

 عيرـــسلا جازـــملا لـــثم ةـــتباث اـــهنأ دـــقتعن يـــتلا تافـــصلا ضـــعب •
 ةبــــــستكُم تاراــــــهم يــــــه ،فطاــــــعتلا وأ يــــــجازملا بــــــلقتلا وأ
 .ةتباث تامس تسيلو
 

 ةـــمظعلا نوـــنجب نوباـــصم مـــهنأ ساـــنلا نـــم رـــيثكلا ضرـــتفي •
 .ةمقلا يف ءاقبلا اودارأ اذإ نوقلقيو
 

 فالــــُغ ىــــلع فــــلؤملل ةــــيتاذلا ةريــــسلاب اًرــــيثك ساــــنلا متــــهت •
 .باتكلا

 
 نـــم ًالكـــش تـــناك لوـــت تراـــهكيإ بـــتاكلا ةاـــيح تارـــتف لـــضفأ •

 ."ةيذوبلا لاكشأ
 

 اًدــــج اًطيــــسب اــــًقرف ثدــــُحت ةاــــيحلا يــــف تانيــــسحتلا مــــظعُم •
  .ديج اذهو
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 ِلوـــحُي ىذـــلا رـــييغتلا نـــع ثـــحبلا يـــف تـــقولا نـــم رـــيثكلا يـــضُقن اـــمك

 اـــًعيمج اـــننكمي لـــه نـــكلو ،ةلهـــس و ةدـــحاو ةوـــطخ يـــف اـــنتايح ىرـــجم

 ىـــلع كتردـــق مدـــعف ؟لهـــسلا قـــيرطلا نـــع ثـــحبن اـــنك اـــننأب فارـــتعالا

ـــسحتلا كـــنكُمي ال هـــنأ ىـــنعي ال ةدـــحاو ةـــعفُد ءيـــش لـــك رـــييغت  يـــفف .نُ

ـــسحت ىرتـــس ،تالاـــحلا نـــم رـــيثك  نيرـــمتف .ةوـــطخ لـــك ىـــف اًدـــج ريغـــص نُ

 .عــــقوُتملا وــــه اذــــهو ،تالــــضعلا نــــم اًدــــج ةريغــــص ةــــيمك يــــنبي دــــحاو

 اًفُرــــصت تفرــــصت كــــنأ اذــــه ىــــنعي ال ،ةريغــــص جئاــــتن ىــــلع تلــــصح اذإــــف

 بــــــلطتتو ةريغــــــص جئاــــــتن تايجيتارتــــــسالا مــــــظعُم مدــــــقُت ذإ .اًئيــــــس

 ،باــــتكلا اذــــه يــــفو .نمزــــلا نــــم ةــــليوط ةرــــتف ىدــــم ىــــلع ةيرارمتــــسالا

 تــــسيل دودــــحلا’’ :طــــقف ًاليــــلق لــــمعي جالــــعلا نأ ىــــلع سيراــــه قــــلعُي

 ،هطيـــسب ةـــجيتن ِثدـــُحت اـــهنإف ."هـــسفن جالـــعلا ىـــه دودـــحلا .بـــيبطلاك

 بــــساكملا هذــــه نــــم هدافتــــسالا وــــه حاــــتفملاو .هــــجيتن لازــــت ال اــــهنكل

 .ةريغص اهنأل اهضفر نم ًالدب ،ةيمويلا ةريغصلا

 

 ىـــلع زـــكرُت .كـــلقعل ةزـــكُرم نيراـــمتب ماـــيقلا هـــباثمب وـــه لـــمأتلا •

 ،سفنـــــتلا ىـــــلع زـــــكرُت دوـــــعت مـــــث ،كزـــــيكرت دـــــِقفتو سفنـــــتلا

 ةداــــعإ يــــف رمتــــسا .اــــهلك ةــــبعللا يــــه هذــــه .كــــيلاود اذــــكهو

 .سفنتلا ىلع زيكرتلا ىلإ كلقع
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 ميقتــــــُسم ،حيرــــــم ناــــــكم يــــــف ســــــلجا :لــــــمأتلا ةــــــيفيك •

 ىـــلع كزـــيكرتب دـــُع مـــث ،هـــنيعب ناـــكم ىـــلع زـــَِكرو ،رـــْهَظلا

 .كلذ تدقف املك كسافنأ

 ِ.تُتشتلا مدعو زيكرتلا ىلع لمأتلا كدعاسي •

 

 :ةلواحملا ءانثأ هربتخن ام لكل ةيدايتعا تاباجتسا 3 انيدلو

 .هدعبتسن )3      .هضفرن )2     .هديرن )1

 يـــــف ثدـــــحي اـــــم ةدهاـــــُشم لـــــثم .ةـــــعبارلا ةباجتـــــسالا يـــــه ةـــــظقيلاو 

 .ههاجت ةيفطاع ةباجتسا نود كلوح نم ملاعلا

 ."ملاعلا عم لعافتب شيعلل ًاليدب ِلثُمت ةظقيلا"

 نـــم رـــيثكلا قـــلقي :تاذـــلا بـــيرخت لوـــح ماـــمتهالل ةرـــيثم ةـــبقاث ةرـــظن

 اودوـــــعي نـــــلو مهزـــــيمُي اـــــم نودقفيـــــس اولمأـــــت اذإ مـــــهنأ نـــــم ساـــــنلا

 .نوديري ام هاجت سامحلا وأ ةسفانملا ىلع نيرداق

 ال ."ةــــكرب سيــــل لــــهجلا .ةوــــق هــــحنمت تــــنأف اــــم اًئيــــش قحــــست امدــــنع"

 .مهب فرتعت نأ بجي لب .كمالأو كلكاشم نم برهت نأ بجي
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 مدــــع اًرــــيخأ ،ثــــحبا ْمــــُث ،حمــــسا ْمــــُث ،مــــهفا :لــــمأتلل  R.A.I.N ةــــينقت .

  .ةيوهلا ديدحت

 .كرعاشمب فرتعا :مهفا .1

 ملأتت نيح .دجوي نأب ملألل حمسا :حمسا .2

 لــــه .كدــــسج ىــــلع فــــقوملا ريثأــــت ةــــيفيك نــــع ثــــحبا :ثــــحبلا .3

 .خلإ ؟دودشم يرهظ له ؟نخاس يهجو

 ملألاـــب كروعـــش درـــجم نأ كردـــت نأ كـــيلع :ةـــيوهلا دـــيدحت مدـــع .4

 يـــــنعي ال يلاـــــحلا تـــــقولا يـــــف بـــــضغلا وأ بنذـــــلا وأ طاـــــبحإلا وأ

 ثدــــحت ةــــلحرم ةطاــــسبب اــــهنإ .مــــّطحُم وأ بــــضاغ صخــــش كــــنأ

 .صخشك كتيوه تسيلو ،ةظحللا هذه يف

 

 كردــــــُت تــــــنأف .تاذــــــلاب يعولاــــــب ةــــــطبترُم ةــــــينهذلا ةــــــظقيلا نأ ودــــــبي

 ًالدـــبو .اـــهب رعـــشت يـــتلا رعاـــشملاو كـــلوح رودـــت يـــتلا ءايـــشألاب فرـــتعتو

 اـــهارتو اـــهجراخ وـــطخت تـــنأ ،ءيـــش لـــك ةداـــيقب رعاـــشملل حامـــسلا نـــم

 .ديعب نم

 ءارـــــجإ ذاـــــختا ىـــــلإ ةـــــجاحب لازـــــت ال تـــــنأف .اـــــهريغي ال لكاـــــشملل هاـــــبتنالا

 بواــــجتلاب كــــل حمــــست ةــــظقيلا نأ وــــه حاــــتُفملا نــــكلو ،لكاــــشملا هاــــجت

 .كتايح يف اهتمواقم نم ًالدب اهعم
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 ىــــلإ ةعرــــِسب ةدوــــعلل رــــشبلل ظوــــحلملا لــــيملا وــــهو :عــــِتمُملا فــــيُكتلا

 ةـــيباجيإلا ثادـــحألا نـــم مغرـــلا ىـــلع ةداعـــسلا نـــم اًيبـــسن تـــباث ىوتـــسُم

 .ةيتايحلا تاريغتلا وأ ىربكلا ةيبلسلا وأ

 اذـــه لـــه" :قلقلاـــب رعـــشت امدـــنع كـــسفن ىـــلع هـــحرطا طيـــسب لاؤـــس

 "؟ديفم

 ."ةئاملا يف 10 ةبسنب ىتداعس نم ديُزي هنأل لمأتلا سرامأ انأ"

 اـــنلوقع - ةدـــحاو ةافـــصم رـــبع رـــَُمي ملاـــعلا اذـــه يـــف هرـــبتخن ءيـــش لـــك"

 ".هلمع ةيفيك ةفرعم يف تقولا نم ليلقلا يضقنو -

 نــــم "ءيــــش لــــكل اــــًجالع" سيــــل هــــنكل ،ةــــنورم رــــثكأ كلعجيــــس لــــمأتلا

 .كتايح طوغض لك نم ففخي وأ كلكاُشم حلُصي نأ هنأش

 دــــــنع وــــــمني يداــــــمرلا بولــــــسألا نأ دراــــــفراه تاــــــسارد ىدــــــحإ ترــــــهظأ

 .ةيبصعلا ةنورملاب اذه فرُعيو .نيلمأُتملا

 ماــــهم نــــم هــــب موــــقن اــــم لــــك ةــــجيتنل اًحلطــــصُم ءاــــملعلا رّوــــَط اــــمك

 .رمتسملا يئزجلا هابتنالا :ةددعتم

 ةـــيرظن - نيـــيتبتلا نييذوـــبلل ىـــلعألا ينيدـــلا دـــئاقلا - اـــمال يالادـــلا ىدـــل

 سيــــلو ميــــكح يناــــنأ نوــــكتل اًدــــهاج ىعــــست نأ ىــــغبني :ةــــينانألا نــــع

 ةطـــــشنألا ىـــــلع زـــــكُرت امدـــــنع يـــــه ءاـــــقمحلا ةـــــينانألاف .قـــــمحأ يناـــــنأ

  .تاذلا لوح روحمتت يتلاو ةهفاتلا
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 ؛مهدعاــــُستو نيرــــخآلا عــــم فطاــــعتُت امدــــنع يــــه ةــــميكحلا ةــــينانألا اــــمأ

 ةـــيتاذلا انتحلـــصم يـــف ةـــمحرلاف .اـــضرلاب رعـــشت كـــلعجتو كدـــيفت اـــهنأل

 .اًمئاد

 ةطيــــــــسبلا ةداــــــــعلا هذــــــــهو .ساــــــــنلل مــــــــستباو كــــــــينيعب لــــــــصاوت

 .موي لك ريثكب لضفأو اًطابترا رثكأ كنأب رعشت كلعجتس

ـــض عـــم هـــينويزفيلت ةـــلباُقم متـــت امدـــنع  فـــقاوم لاـــطبأ وأ ةطرـــشلا طابُ

 ةــــنيعم ةــــقيرطب اوفرــــصت اذاــــملو فــــيك نولأــــسُيو ،هاــــيحلا ىــــف هبعــــص

 ."يبيردـــــت أدـــــب دـــــقل" نوـــــلوقي اـــــم اـــــًبلاغ مهنإـــــف ،ئراوـــــطلا ةـــــلاح ءاـــــنثأ

 ًاكردـــــُمو اـــــًظقيتُم نوـــــكت نأ ىـــــلع كـــــسفن بيردـــــت ةرـــــكف يـــــنبجعتو

 رهظتــــس مــــث اهبيردــــت نــــكُمي تافــــص هذــــهف .كــــلذ ىــــلإ اــــمو اــــًفوطعو

 .)يفكي ام تسرام كنأ ضارتفا ىلع( ةجاحلا دنع اًيئاقلت

 ثدـــحي اـــمب ةـــيارد ىـــلع كـــنأل طـــقف ،ةـــنويِللا نـــع ءانغتـــسإلا نيـــب طـــلخت ال

ـــصيرح نوـــكت نأو ،كـــلوح نـــم  رـــييغتلا نـــع كـــيلخت يـــنعي ال كـــلذ ىـــلع اً

 نيـــــسحت نأـــــشب تاوـــــطخ ذاـــــختا ىـــــلع ةردـــــقلا كيدـــــل نوـــــكي امدـــــنع

 يــــه ،دئادــــشلا هاــــجت بــــسانملا لــــعفلا در نوــــكي اــــم اــــًبلاغف .فــــقوملا

 .اًمامت اهبنجت سيلو اهلالخ نم لمعلا
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 تـــسيل ةـــجيتنلا نأ كردـــت كـــنأ اـــملاط دـــيج رـــمأ حاـــجنلا قـــيقحتل يعـــسلا

 .ةـــجيتنلا نأـــش كرـــتا نـــكل ،ناـــكمإلا ردـــق اـــًحومط نـــك .كترطيـــس تـــحت

 ىـــلإ اـــًليلق عـــجارتت نأو اـــًنرم نوـــكت نأ كـــيلع لهـــسلا نـــم لـــعجي اذـــه

  .ةئيس ةجيتنلا تناك اذإ ءارولا

 لـــــيلحت كـــــنم بـــــلطتتو ."مدـــــقتُملا ميلـــــسلا ســـــِحلا" يـــــه ةـــــيذوبلا

 .قمعأ مِهف ىلإ لصت ىتح ةطيسبلا تايساسألا

 :رصاعُملا فظوملل ةيذوب ئدابم ةرشع

  .اًقمحأ نكت ال .1

 .ليثمتلاب مق ،ةرورضلا دنع .2

 لمأتلا .3

 !! ةديفم ريغ حبصت ىتح نمآ ريغ هلمُعلا رِعس ربتعُي .4

 .عادبإلا ودع سيل نازتالا .5

   .رابجإلل ال .6

 .راسكنإلاو ُلذلا عنمي عضاوتلا .7

  .كلخاد ةيناويحلا ةزيرغلا عم ماجسناب لماعت  .8

  .جئاتنلاب قلعتلا مدع .9

 ؟ةيمهأ رثكألا وه ام" ،لأسا .10

 ىرخألا ئدابملاو ميلاعتلا لك لعجت يتلا ةقراخلا ةوقلا وه لمأتلا"

 "ةنكُمم
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