
عغا بظا لظَاسرف طسًا سطى شغروس ضعروظا



 جغةغ: عغا غا بغئع لظاسّرف سطى شغروس ضعروظا.
بغئع: عغا بظا.. لظثعإ إلى طثائر افبتاث وظضاحش.

اقجط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السمـر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بغئع وجغةغ أخثصاء غراصئعن السالط طظ 
ضئسعلاعط ولثغعط الفدعل لغاسطمعا سظ 

ضض أطعر التغاة.

جغةغ: لثلك سظثطا سطمظا بزععر شغروس 
غثسى ضعروظا أردظا أن ظسرف المجغث سظه وأن 

ظثئرضط بضض طا اضاحفظاه.



شغروس ضعروظا: سطى طعطك غا جغةغ، جأجغإ سطى جمغع أجؤطاضط.
شغروس ضعروظا: أظا جربعطئ خشغرة التةط وضئغرة المفسعل.

شغروس ضعروظا: ضعروظا غسظغ تاج، وضما ترون أظا أبثو وضأظظغ أرتثي تاجًا.
شغروس ضعروظا: بالظسئئ لعظغفاغ... ُتتإ جمغع الفغروجات أن تظاحر شغ 

ضض طضان، وطعماعا أن تاسئإ بالمرض. 

وخض بغئع وجغةغ إلى طثائر افبتاث وبثؤوا بطرح افجؤطئ سطى شغروس ضعروظا.

بغئع: طرتئًا غا ضعروظا. 
شغروس ضعروظا: أعًق أعًق ضاباظ بغئع.

جغةغ: طاذا غسظغ شغروس ضعروظا وطا عغ 
وظغفاك.. وطاذا ترغث طظا؟!!
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بثأ بغئع وجغةغ غفضرون بطرق لطتماغئ طظ عثا الفغروس.
بغئع: إذًا غا جغةغ، سطغظا أن ظظائه وظتاشر سطى ظزاشئ أغثغظا وظزاشئ افجطح.
جغةغ: وغةإ أن ظطاجم أغدًا بآداب السسال والسطاس ضغ ق غاطاغر الرذاذ، سظ 

ذرغص بظغ الضعع ظتع العجه لاشطغئ الفط وافظش.
بط غادر بغئع وجغةغ المثائر وتعجععا إلى ضئسعقتعط. 

اجاشرب بغئع وجغةغ طظ وظغفئ شغروس ضعروظا، واجامروا بطرح افجؤطئ.

بغئع: ضغش تظاصض طظ حثص �خر؟ 
شغروس ضعروظا: سظ ذرغص الصطرات الخشغرة الاغ تثرج طظ الفط سظث بالسطاس أو السسال.

وأضمض شغروس ضعروظا الحرح: بئساذئ، غطغر الرذاذ طظ شط أتثعط وغعئط سطى 
افجطح أو إلى حثص آخر وسظثطا غاظفج ا�خرون أو غصعطعا بطمج افجطح المطعبئ 

أصعم بالثخعل إلى أجساطعط.



جطج بغئع وجغةغ غفضرون با�جراءات 
الاغ غةإ أن غاثثعا ضض طظ غخاب 

بالفغروس. 
بغئع: غةإ أن ظسأل الطئغإ سظ ضغفغئ 

الاساطض طع شغروس ضعروظا.
جغةغ: لظاخض بخثغصظا الثضاعر جطغط.

اتخض بغئع وجغةغ بالثضاعر جطغط.
جغةغ: طرتئًا دضاعر جطغط، ظرغث أن ظسألك سظ أسراض شغروس ضعروظا..

الثضاعر جطغط: أعًق بغئع وجغةغ، أسراض ضعروظا عغ ارتفاع درجئ الترارة 
والاسإ والسسال والخثاع ووجع شغ التطص.

بغئع: وطا السمض شغ تال إخابئ أتثعط بفغروس ضعروظا!!؟ 

جاسث بغئع وجغةغ
بالعخعل الى ضعضئعط



الثضاعر جطغط: أوًق، غةإ سجل المرغخ وأن ق غصارب طظه أتث إلى تغظ اقتخال بالرصط 
111 �خئارعط سظ التالئ وشتخعا.  

بغئع: أظا أخاف طظ الفتعخات.. 
الثضاعر جطغط: ق تثاف، الفتص شغ غاغئ الئساذئ وغاط سظ ذرغص أخث سغظئ طظ افظش والفط.

جغةغ: طظ عط افحثاص افضبر سرضئ لقخابئ؟ 
الثضاعر جطغط: ضض إظسان طسرض لقخابئ بفغروس ضعروظا طعما ضان سمره وطعما 

ضاظئ ظروشه، وذئسًا عثا أطر ذئغسغ شق داسغ 
لطثةض شغ تال ا�خابئ. 

جغةغ: وضغش غمضظظغ أن أتمغ ظفسغ طظ 
خطرا�خابئ؟ 

الثضاعر جطغط: سظ ذرغص غسض الغثغظ باجامرار 
ولمثة 30 باظغئ سطى افصض والتفاظ سطى طساشئ 

افطان وتةّظإ الاةمسات.
بغئع وجغةغ: حضرًا ججغًق أغعا الطئغإ.

شغ ظعاغئ الغعم، جطج بغئع وجغةغ لغساثضروا جمغع المسطعطات الاغ 
تخطعا سطغعا واتفصعا سطى أن غتمعا أظفسعط وضض طظ تعلعط سظ ذرغص 

اتئاسعط لطاسطغمات والتفاظ سطى ظزاشاعط وظزاشئ أغثغعط باجامرار، 
واقلاجام بمساشئ افطان شغ ضض طضان.

ضع دائرة سطى ا�جراءات
الاغ ذضرعا الطئغإ
وتاول أن تتفزعا

وتثضرعالعالثغك وأخثصاءك



إلى أذفالظا افبطال، الثغظ جغظصثون السالط بعسغعط! 
طشاطرات بغئع وجغةغ جاثضرضط بأعط ذرق العصاغئ طظ شغروس ضعروظا 

لاتمعا أظفسعط وسائقتضط وطظ تتئعن طظ الفغروجات والةرابغط.

أوجث 10 شروصات
بغظ الخعرتغظ


