
ِعْرَف َهَن َمِغيد َب الَجَمَعه   
َدرب َل الَناس ألِبَيطُو املَِعَوَن



َهَن 1: أِفيَتك................................................................................................ 
َما تََدر تَْفُكر َل نَاَس الَفَضْل كَْن َما فََكْر َل نَْفَسك، َل َدا أبَْدا 

فََكرَاْن َب أِفيتَك َف َحالَت املُِصيَب َدا.

َهَن 2: ِمَعَون ِف َكَلم َهَن ُكِل َيوم...................................... 
كَيْف تََعون ِف َحرَكَه َو كََلم َهَن كُِل يَوم.

َهَن 3: ِمَعَون ألِبنَشاف........................................................ 
َعَونَاْن نَاس َل إْغَدرَو إَعُوُن دُُمتُم ِفنَشن فََكرَان لَيل َحال،  

دَرب َل ِمَعَوَن َو فََكرَان َب َمَشاكِلُهم أفَْضْل.

َهَن 4: َعَوَنْن َنس ألِفي الَزَعل........................................... 
كَيْف ِبَعُوُن نَاس ألِفي الزََعل و ِعْرَف َهَن َمَت ِبَناُد نَاس ألِخِدُمتُم فَوغ دا بَس

َخاَص ِبَخُدُم فَوْغ َدا.

َهَن 5: ِمَعَوَن ِف َحاَلْت َخاَص........................................... 
ُدرُب َل لِِغيَان ُشُعول ألِبَعُون ِف َحالَت َخاَص، َشَب ِخِدَمي ِف بُيُت ألِبْفُكُر

َل نَاس، ُحُكوَمه، َحالَْت َهَن ِهْجَر ِف البَلَد َو بَرَه َهَنه و ِمَعَوَن َل 

نَاس ألِفي الَخزَن.

زَِيَد.................................................................................................. 
أْخبَار َل ُمِديريْن َو نَاس ألِبْفُكُر َل َخَداِمني َل ِمَعَوَن َب أِفيت َخَداِمني 

َو نَاس ألِبَخُدُم ُسول؛ ُشُعول َل ُمْنَفه َهَن كُِل يَوْم، فََكرَاْن َب أفَْعالَْت، َو َجَمَمْن؛ 

َو َدرْب َل َسَجَلن ُشُعول ألِفي املَُوافََق َهَن ُشُعول أملُِهيم َهَن رَفَْفك. 



َشَب َخَداِمي َهَن أِفِ، ِمَسال طَِبيْب، 
نَاُدم ألِبَساِعَد الطَِبيب، نَاُدم ألِبَشاُور؛ وال 

َخَداِمي َهَن َمِغيد َب الَجَمَعه َوال 
ُمِدير َهَن َشِفيَان ُعُمر

ِف 
نَاُدم ألِبَعُون َهَن أَوْل، ِمَسال 

َخَداِمني َهَن ُحُكوَمه، َسَواغ َهَن َوترِي 
َهَن لِبْتَاْن 

َوالَ نَاس ألِبْقتُُل نَار كَْن َغْمَمه 

ِف َغَسَمْن أكُل َوالَ ِف َركَبَان، ِف ِبَكان 
ِبِبيُع َمَغاِن، َجَنزَه، ُحُكوَمه، ُشُعول َهَن 

نِِفيَان َهَن كُِل يَوم َو نَظَاَف

ِف ِمَعَوَن َهَن 
نَاس ألَريِديْنَنه َوالَ رَِفيَغْن، َوالَ نَاس 

ألتََعبَاننِي 
ِف 

رَفُْفُك

َل ُمِدير َوالَ نَاُدم ألِبِشيف 
ِخِدْمَت الَخَداِمني َوال نَاس 

ألِبَخُدُم ُسول.

َمَال أخلَبـَْر َدا ُمِهيم؟ 
نَاس كَِتري ِبَسَمو زََعَلننِي ِف َوقت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19 دا. ِمَعَوَن َب أِفيت َغلََب الَناس ِف َوقَت املُِصيَب َدا ُمِهيم123.  تََدر تََعُون َب أِفيب َمَغَد الَناس، ِمْن 

َدرب َهَن كََلم َو َحرَكَه بَيُهم ِف َوقت ِمَعَوَن َهَن َقْوِفيد-19، كَْن ألَكلم َما ِبطَُول كَُل.  

ألَخَب ألِفي الُكتُب دا ِبْدَدر ِبَعُون أِي نَاُدم ِف َوقَت َهَن ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19: نَاس أبُو َوَجه َهَن قَْوِفيد-19، نَاس ألَناُدْمُهم َماْت ِفنَشْن قَوِفيد-19، نَاُدم 

ألَفاكُر َل نَاُدم أبُو َوَجه َهَن قَْوِفيد-19، نَاس ألِنَسو ِمْنَنه َوالَ َدَهرُُهم أملَْمَشه َل َريُهم.

َتَدْر َتَُدم...
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ُشُن بـَْلَعَلْم؟ 
ِعْرَف الَخاَص َهَن َمِغيد َب الَجَمَعه ُهبَس َعَونَان نَاس َل إَسَمو أفَْضْل. ِف الُكتُب َدا، تَلَْعلَم َشَب تَْنَنف َب ِعرِْفتَك َل تَْفُكر َب نَْفَسك َو نَاَس الَفَضل ِمن َدرْب َهَن 

ُمَشارِكَه َهَنْك بَيُهم.

ُهَد َل َأَن َوا؟ 
تََسو ِخِدَمي ُمِهيم َوا ِف َوقَْت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19؟ 

ِخِدْمتَْك ُمِهيم َوا َل َحيَه َهَن نَاس قَْوِفيد-19 كََربُْهم؟ 

وال َل ِخِدَمي ألِبَعُوَن الَجَمَعه كُرُت؟ 

كَْن َعَه َدا، ألَخَب َدا لَيك!



َهَن 1
أفُْكر َل ُدْمتَك َو نَاس ألتََخُدُم َجِمي َوقَت تََسُو ِمَعَوَن َهَن قَْوِفيد-19 

ِمي ُشُعول َرَي الَناُدم، ُمواِجَباْت َهِدي.  
ألِقِسم َدا فَوغ كَيف تَْفُكر َل نَْفَسك نَِديف، ِفنَشن أِفيتَك َو ِمَعوَن الَنِديف َل 

نَاَس الَفَضْل.

َمِفي ِمَعَون َكْن إْنَت َمِفي
إنَت ِبلَْهني ُمِهيم ِف ِمَعَوَن َهَن َقْوِفيد-19. 

تََسَمه ِهلُو كَن ِشيف تََعُون َحيََت الَناس.

نَاس كَِتري ِبَسَمو إيَو َو َهيلُْهم َتَْمه َوقت ِبَخُدُم ِف ِمَعَوَن َهَن قَْوِفيد-19. ُهَد تَُكَل ِبُكون 

ِفنَشن َغاِس َهَن الِخِدَمي. ُغُدَر َهَن ِمَنيُكل ِشيك َل زََعل. تَْدَدر تَِشيف َشَب الُشُعول َدا:

ألََمت ألِبْنَشاف: َوَجه الرَاس، تََعب َل الِنأس َو أكُل	 

ألََمت َهَن الَحال: َمِفي َهيل َل نَاُدم إَخُدم، ِزيََد َهَن َشَاب َهَن املَِريَس َوالَ 	 

َمَغاِن، بََعَدان ِمْن أفَْعالَت َهَن الِديْن

أملَات ألِفي الَغلب: َخوف، ِقَض، نَاُدم ِبَسِعيد.	 

 

كَن َزَعل ِبَداِهرَك ِمن َسِويَان ِخِدْمَتك كُِل يَوم دا )ِمَسال َمِش َل الِخِدَمي( َهلَس َفِتش 

ِمَعَوَن َهَن نَاُدم ألِخِدْمَت َفوغ دا.    

ِبُكون تَِشيف ُمَراد َجِديد كَِتري. تَْدَدر:  

ِزيََد َهَن َوقَت الِخِدَمي، بََل ُشُعول َل الِخِدَمي لَِيغ َوالَ َب تََفُكر 	 

فََكرَان َب ِعيَفي َو أِبيَان ِفنَشن قَْوِفيد-19	 

َخوف َل أِفيتَك َو َهَن نَاس ألَرِيْدُهم	 

ِبُكون تَِشيف َمرَض، تََعْب َوالَ َموْت	 

فََكرَان َل نَاس ألبَيت ألِفي ِبَكان ِبُهطُو نَاس َوَهتُم، َوال	 

فَِتْش ِقَصه َهَن نَاس ألَعَونْتُُهم إيبَْغه َمَعك َوَرا الِخِدَمي. 	 

َشَب َوترِي ِبَدور ِديَني َل َمِش، َك بَس إال كَْن فََكر َل ُدْمتَك َو َملَيْت "ِدِهينتَك" ِفنَشن تَْدَدر تََسو ُشُعولَْك. 

ِمَعَوَن ِف ِخِدَمي َهَن َقْوِفيد-19 ُشُعول بَيل َماَل َهِدي، ِمي َجِري، ِفْنَشْن َدا أفُْكر َل أِفيتَْك كُِل يَوْم.   

أِفيَتك

تََلَت  ُشُعول  أطْطَره  َوا؟  زََعل  َهَن  أملَاتَك  تََوار  تَْدَدر 
ألتََسَوه َمتَُكَل ألِبَعُون َل أِفيتَْك.



َورا 
ُشُعول ألبـَْغَدر بـَْفُكر لَِيه

َفَكرَان َل نـَْفَسك
َحول ِبلَْهني َل َسِويَان َشْوَرات ألِتيْت َدا ِفنَشْن إَعُونَك َل فََكرَان َب زََعْل كُِل يَوم. َعزَل ألِهلُو لَيك بَْس. كَْن َما لِِغيت َسَويْت َدا ِف يَوم، َعُون نَْفَسك َو ُحُول َسِويَاَن ِف يَوم َهَن ِغَداَم. 

َمتَُكَل أفُْكر َب َخَب ألَجِديد فَوغ قَْوِفيد-19 َو أتََب ُدرُب َهَن أِفِ ِفْنَشن َدَهرَان 1 

قَوفيد-19 يَا إكُْربَك. "أنَْجْمَمه" ِشيََك ِمن َخَب َهَن قَْوِفيد-19 كَْن َب ُمرَاد َل َك.

2 أكُل َزين، أنَس َزين َو َسْو ُمَمرَِسه َهَن الِجلد كُِل يَوم.  

3 َسو ُشُعول ألتََسَم َهَلت وال ألتَِشيَف َب ُمْنَفه كُِل يَوم (ِمَسال رََسم، ُغرَا، َصَله، كََلم 
َل رَِفيق).  

أنَْكلَم َل ُمِديرَك، نَاُدم ألِبِشيف ِخِدْمتَك َوالَ رَِفيق َهَن ِخِدَمي فَوغ أفيتَك ِف ِبَكان 5 

ِخِدَمي، َخاَص كَُل كَْن ِمْدَداَم فَوغ ِخِدَمي ِف ِمَعَوَن َهَن قَْوِفيد-19.  

َسْو ُشُعول ألتََسو كُِل يَوم َو أتََب (ِشيف ُشُعول ألِبَعُون َل َسِويَان ُشُعول َهَن كُِل يَوم ِف أنَيس 6 

ِب).  

أنُْغس َشَاب َهَن املَِريَس، َمَغاِن، َغْورَه َوالَ َغْهَوه. ُهَد ِبُكون ِبَعُون ِف َوقت ِش، لَِكن  7

ِبْدَدر ِبِجيب تَِلف َهَن الَغلب، َهرِِي، ِغلْتَل نِأَس و نَاُدم ِبَداُوس ِبلَْهني كَُل كَْن َهيْلَْل 

ُشُعول بََد ِبِْش. كَْن تََشَْب ِبلَْهني دا، تَْدَدر تَْنُغوَسه ِمْن َدرب َهَن نََغَساْن كُُتَ ِف بَيْتَْك، َو 

فَتََشاْن ُدرُب َغَدي َل فََكرَان َل زََعَلك، َشَب ألَغالَو ِهَننْي.

ُغوَل الَصِحي َل ُدْمتَك فَوغ ُشُعول ألتََدر َو َما تََدر فََكرَاْن لِيَه. َدإرَه َهَن فََكرَان َب 9 

ُشُعول ِبَعُون َب َدا. ِمَسال َهَن َدإرَه َهَن فََكرَان َب ُشُعول َهَن َخَداِمي تِيْت، تَْدَدر تََسو 

َهَنك ِف أنَيس س.

َسو ِفِعْل ِفْنَشْن َجَمَمن - ِشيْف يَتُو ِبَخُدم لَيْك. أنُْكونَْني أفَْعالَت ِف ألتَْنَنف ِبيَه 10

ُدُغوت َوال نََفيت ِبيَه َغبُْل. تَْدَدر:

نَِفاس بَيل َماَل (ِشيف َشَب ِبَسُو ِف َصْفَحه َهَن XX)؛	 

َمطَطَاْن، لِِعْب، َصَله، َوال َمطَطَاَن الِجلْد؛	 

َمطَطَان َهَن الِجلد َل َجَمَمن (ِشيف َشَب ِبَسُو ِف أنيس ِدي).	 

ِشيل َدقَاِيق َخْمَسه كُِل يَوم َل كََلم َل رَِفيْق، نَاُدم ِف أَهلَك َوال نَاُدم ألَصَدقَْت 4 

فَوغ كَيف إنَْت.  

كَن َما لَيك ُغُدَر َل َعَونَان نَاَس الَفَضْل، ُمِهيم َل تََعرُف َمَشاكِل ألتََدر تََسو ُشُعول فَْوَغه، َو أملَا 

تَْدَدر تََسو ُشُعول فَْوَغه. َسو ُمَساَمَحه َهَن نَْفَسك كَْن َما ُغُدر َعَون ِف َحال َواِحْدَك. 

َبْدَدر بـَْفُكر َل

•كَيف بََعون نَاَس الَفَضل 
	كَْن بَِشيل دَرب

 َهَن َدَهرَاَن الَوَجه

	ُشُن ِمْن َخَب بَُغوَل َل نَاس 

نَادُم
 َسَوه َخَسارَه َهَن 

ِخِدْمَت

كَيْف 
نَاس 
ِبَسُو 

كَن 
نَاُدم أبُو 

قَْوِفيد-19 
ِبُوت

كَيْف
 ألُحُكوَمه

 تََعُوْن ِفْنَشْن 
قَوِْفيد-19

َورَا كُِل يَوم، َسو ُدرُْب ِشِ (ِف رَاَسك َوال فَوَغ الَكَكَدا) َهَن َغُدر َعَوْن نَاس َوال ُشُعول 8

فَرَْحان ِبيَه، ِمَسال "َعَون ُوِغيت َزين َل نَاُدم َواِحْدَك ِمَصِعْد" َوالَ "فَرَْحان ِفنَشن ِمَعَون 

أللِِغيَت ِمْن رَِفيِغي".  

ُمِديِرين َو نَاس ألِبِشيُف ِخِدْمَت الَخَداِمني: أْخبَار َل 

َعَونَان نَاس ألِبَخُدُم ِف تِيتُْك ِبلْلَِغي ِف أنَيس أي. 



َخَب َهَن َبتِرِيك َرإيَس الَرْف: َفَكرَان َل نـَْفَسك

ِمَعَوَن َهَن أَول َل أِفيَت الَعُغل
ِب َعيْف أي َهِدي َل َخَداِمني ألِبَخُدُم َمَع الَجَمَعه (ِدِبلِيو َهيش َعو، َدِبلِيو ِت َعيف َو َدِبلِيو ِف َعي، 2011) ِف لَُغات كَِتري 
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ِب َعيف أي ِمَن البَيت ِف َوقت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19، َهِدي َهَن َوقت ِشِ (ِبَكان َهَن َعي َعيف َعر ِس َهَن َوِديَان ِغَدام َهَن ِمَعَوَن َل 

 2RK9BNh/https://bit.ly  (2020 َمِغيد َب الَجَمَعه، َماش

تَْدَدر تَُغر َو تَلَْعلَم فَوغ فََكرَان َب الَنفس ِف ُشُعول َدا 

بَاتِِريك ِبَسَمه َهلَْت ِخِدْمَت َهَن َرإيَس الرَْف. لَِكْن، ِف َوقت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19، َجَمَعه َهَن الرَْف كَِتري 

َسلْلَوُهم ِمْن ِخِدُمتُم َو َما لَيُهم َهَن أكُْل. كََلم نَاس فَوْغ قَْوِفيد-19 ِمي َصِحي فََسَحات َهِدي َمِش. نَاس 

بََدو ِبسألَو بَاتِِريك َل ِمَعَون َو كَوفَو.

بَاتِِريك َشاْف ُدْمتَه بََد ِبَخُدم َل َساَعْت كَِتري ِبلَْصِنط َل َمَشاكِل َهَن جَمَعه رَفَْفه. َشاْف َمالِيَه ُغُدَر َو َما 

ِعرِْف َشَب ِبَعُوَن الَجَمَعه أفَْضْل. َغلْبَه تُلُف َو َداَوس نَاُدم َواِحْد كَُل. َشاف َواِجب إَسِوي ُشُعول ِفنَشْن 

فََكرَاْن َل نَْفَسه.

بَاتِِريك َسَوه ُشُعول َهَن كُِل يَوم ألِبَسِوي. َدْسَسه َوقَت َل أَهلَه َو َل َمْمَشه َب الرِْجَل كُِل يَوْم. َسَوه "َدإرَه 

َهَن فََكرَان" َو ِعرِْف َما ِبْدَدر ِبَكِفي َل نَاس ألُوَغو َما ِبيلَْغو أُجر َو نَظَر َب ُدرُب نَِديف ألِبْدَدر ِبَواسف َدا 

َل نَاَس الَفَضل كَْن َسألَو. ِعرِْف ُدرُب ألِبْدَدر ِبَعُوَن الَناس: َصَنطَاْن َو َعَونَان نَاس ِفنَشْن إَعُوُن َغبََلُهْم. 

َوَرا َدْورَه، بَاتِِريك ُوِغي أنَْجْمَمه، َو بََد كََلم َل َجَمَعه َهَن الرَْف َب َدرََجه َو ِبَسِوي ِخِدْمتَه نَِديف َل َوقت 

كَِتري.  

زَِيَد َهَن ُشُعول َهَن َفَكرَان َب نَفس َو َفرِيق

ِكَتاب َفوغ أِفِ َل َيوم 14
وَاِسيَان َشُعول ألتَتََب َهَن ِعرْفُتَك َو َحرَكَتَك فَوغ َشَب ُغُدرَك
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َدبِِليو َهيش َعو َتَسِوي ُشُعول ألِبنـَْفه بِْلَهني َف َوقَت الَزَعل: َدرب ألِبَواُر
َدرب ألَواُر نَِديف ألَهنِي لَيل ُغَرا َب أْخَبار َو ِعْرَف ِفنَشن ِمَعَوَن َل َفكََران َب َزَعل.   َعَجَل ِبُكون ِبْنَنُفو َب ِعرَْف

 3aJSdib/https://bit.ly    َل َدقَاِيق ِش كُِل يَوم 

ِعيَفي ِمَن اجلََمَعه أملَُلَم َب َقوِفيد-19 
َدرب َل َدَهرَان َو ُدَواس فَوغ ِعيَفي ألَجَمَعه ِبَسُو. أي َعيف َعر ِس، يُونَِسيف، َدِبلِيو 

َهيش َعو
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َورََقه َوْحَدي َهَن َدبِِليو َهيش َعو َفوغ ُغُدر 
َهَن زََعل ِف َوقت َهَن قـَْوِفيد-19

َخَب الِبْنَشاف َهنِي َل ُغَريَت 
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َهَن 2
ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19 َدا ِبلَْهني َغاِس َو ِبِدس نَاس ِبَسَمو َشَب َوَهتُم، َخيِْفني َوَما 

ِبَعرُْف ُشُعول ألِبَسُو كَُل. نَِفيَان َب َحرَكَاْت َهَن كُِل يَوْم َل ِمَعوَن َهَن نَاس و ِبِزيد أِفيت 
َهَن نَاس َجْنبَْك. 

َشَب تََوار ُدْمَتك لَيل نَاس )ِهيَسْك، ُوُغَفانَك، كََلَمك( ِبَواِري َشَب نَاس: 

ِبِشيُفْك: كَْن ِبُكون ِبَصُدقُك، ِبِريُدْك.  	 

ِبْنكَلَُم لَيك: كَْن ِبتَبَو َشورُتَك، ِبَداُوُس، ِبرَُغُد أُغلُْهم، ِبْنَكلَُم لَيك َل ِمَعَوَن.   	 

نِِس: َشَب نَاُدم ِبَعُوُن ِبلَْهني َدا ِبِدَسه ِبَسَم أِفيت ِجلَْده َو َهَن َغلَْب أَخري. 	 

ِمَعَوَن َهَن َنس َل إَسَو أُغْلُهم َرَغد َل َكَلْم لَيك 
َل نَاُدم إَعُصد َل تََعُوَن، أَول إال كَن َصَدقَْك 

َو أُغلَه رََغْد بَيْك. 

كَْن نَاُدم ألَْمَت ِبَداُوس َوال ِملَْهلبَط َدا، تَْدَدر تَْنَكلَْم لِيَه نَِديف (َو ِف َدا تَرَُغد َغَمَمْن الَعُغل كَُل) كَْن كَلَم لَيه ِف َدرب نَِديف 

َو َب َدرََجه. ُشُعول "َواسه" َو "يا تََواسه" َوارُُهم تِيْت َجي - تَبُْت َواَسيتُم َل َهَن َعاَد َهَنْك. 

أطَرَه َوقَْت نَاُدم َداَهاَب لََغيَت َعَونَك. كَيْف أنَْكلَُم 
لَيْك؟ كَيْف َوارُه ُدُمتُم لَيْك؟ 

َكَلم ألِبَعُون ِف َحرََكاْت َهَن ُكِل يَوم 

َخبـَْر َهَن َديِفيد ِصيَد الدَُكاْن 
َديِْفيد ِبَخُدم ِف ُدكَان َصَعريَي َهَن الرَف، َو َجَمَعه كَِتري 

َل  َدَخلَو  نَاس  كَْن  ِمْنَنه.  أكُْل  َهَن  ُشُعولُهم  ِبُشُ  كَُل 

الُدكَان، َديِفيد َواُغف ِف َورَا الِبَكان َو ِمي كَارُب ِجلَْده، 

لَيُهم  ِبُغول  و  ِبُدُخلُو  َوقت  ُعيُْنُهم  ِف  الَناس  ِبِشيَف 

"َمرََحَب" َو ُوِش فَرَْحان. نَاس كَِتري َغالَو َل َديِفيد َحال 

الَزيَني ِبَعُون نَاس َف َحالََت الَغاِس دا َو ِبَعُون نَاُدم يَا 

إَسَمه َشَب ُهو َوْحَد َمِفي نَاُدم َريَْد.

َي تـََواَسهَواَسه
يَا تَُكرُْب ِجلَْدكأِغيف َزين

يَا تَِشيف ِبَكاْن َغَدي، تِيْت َوال ِف َجَوالَْكِشيَف الَناُدم

َشِفيَاْن نَاُدم ِف َدرَب الَعاَد َما َعَصَدْت ِبيَه، ِمَسال َشوف طَِويل فَوْغ نَاُدمِشيَف الَناُدم ِف َعنْيَ ِف َدرب الَعاَد َعَصْد ِبيَه َو َواَس الَناُدم أُغَل إْرُغد بيْك و ِبِشيف تَلَْصَنَط

يَا تَظُن نَاُدم ِبَعرفَك َوال ِبَعرُف َمَكاَمك ِف الِخِدَمي َداُغول إنَْت ِمَني ِف َدرب َزين - أُسَمك َو َمَكاَمك

يَا تَِعيد َوالَ تَْنَكلَم َعَجَلأنَْكلَم َل نَاُدم َب ِهيس بَارُد َو مي تَِعيد

كَْن ألَناُدم َما ِبِشيْف ُوِشيك، َحُول ِدس ُصَورَك فَوغ كَاَريك (ِمَسال كَْن تَْنَنف َب ُشُعول َهَن ِحَميَه َشَب ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم 

َو ُمُهر)

يَا تَظُن ألَناُدم ِبَعرُف كَيْف إنَت

تَبُت َعُغلُهم َراُغد َل كََلم لَيْك. ِمَسال "َعُغلَك َراُغد َوا َل كََل ِلِ (َراِجل)؟ كَْن تََدور تَْنَكلَم َب َمَر َهِدي، بَْدَدر بَْنَكلَم َل رَِفيْغِتي َهَن 

ِخِدَمي َل تَْنَكلَم لَيك

يَا تَظُن َعُغلَل نَاُدم َراُغد َل كََلم لَيك

يَا تَظُن ِبْنَكلَُم َشَب لَُغتَككَْن ألَناُدم ِبْنَكلَم لَُغه ِشيك لَيك َدا فَِتش ُمَفِس (َوال نَاُدم أَهلَه) و َل تَبَتَان لِيَه َغَدي كَُل

أِغيُف ِشيََك بَِعيِدين ِمن َغبََلُك ِفنَشن نََغَسان َشتَتَان َهَن َوَجه َهَن قَْوِفيد19- َو َوِسف َمال َسَويْت َدا؛ ِمَسال، ألَلَغو ِف كُوِزي كَِبري، 

َب ُشُعول بَيَْنتُْك َوال كََلم ِمَن الَجَوال

يَا تَِدس نَْفَسك َو نَاس َغَدي ِف َخطر َهَن لِِغيَان َوَجه َهَن قَْوِفيد19- كَْن َما تِِبيُت قَواِعد َهَن 

بََعَدان ِمن الَناس 

َواِحْد 
ِف َوقت



ِسِمَيان 

ِمَداَم َهَنُهم َل الَصِحي

ِمَعَوَن َنس الَفَضل َب َصَنطَان َزين َهنـَُهم  
َصَنطَان نَاُدم ُهبَس ُمِهيم ِبلَْهني ِف ِمَعَوَن ِف َدرَب الَكَلم. َل تََعط َشْورَه َعَجَل َدا، َهْل نَاس إنَْكلََمو َريُهم َب املَاَل َو ألَصَنطُْهم ِفنَشْن تَْفَهم ُشُن َعَصِل الَحال َو ُمرَادُهم، َعُونُهم إَرُغُد أُغلُْهم َو 

َعُونُهم ِف ُشُعول ألَصِيد لَيُهم. أالللْلَم َل َصَنطَاْن َب:

َب تََفكُر، ِهِنِي َو َدَرَجهَعُغلَك يَا إْمِش َل ِبكَان َغَدي

أفُْكر َل كَلَمه َو َشَب تََهْل ِجلَْدك َل الَناُدم. 

َكِلَمات أنَْنف َب كَلَِمت َزيِنني َل َواِريَان ِهِنِي )"فَِهم ُشُعول ألتَُغوَل"( و َوار ِعرِف َخَسَه ألَسُو َوال َغاِس 
ألُهَم ِفيَه )"َما ِسِميت َهَلت َدا"، "ُهَد َحال ِبلَْهني َغاِس"(.  

َشَب تـََهْل ِجْلَدك ُهبَس َشَب ُوِشيك ِبَواِري، َشَب تَِشيَف الَناُدم، كََلم و َشَب 
َغَعد َوال َواُغف َل الَناُدم ألتَْنَكلَم لِيَه.  

تَبُت أنَْكلَم َو َحالَك َزيَني َو َب َدرََجه، َشَب َهَن َعاَدت، ِسِنني، ِجنس َو ِدين َهَن الَناُدم. يَا تَِدس َهيل لَيل نَاُدم إنْكَلَم كَْن َما لَِيه نَِيه َهَن الكََلم.

َخَب َهَن أْسَه َخَدامي ألتـََعُوَن الطَِبيب 
أْسَمه َخَداَمي ألتََعُوَن الطَِبيب تََخُدم ِف لِبْتَان َهَن الرَف. نَاُدم أملَا 

نَِس الَفاكِرَي لِيَه فَاِطَمه، ِعْنَده قَوِفيد-19. فَاِطَمه تََخُب أْسَمه 

فَوغ تَُفض أَهلَْه، َو َخيَفي أنْكونَني َتُرُض فَِيت َدا كَُل. أْسَمه نَزَلَت 

كََكدَه ِفنَشن تَوارِي َل فَاِطَمه ِهي تَلَصَنطَه، َغاَدت َو تَِشيف ِف 

فَاِطَمه تَْنَكلَم لَيَْه. أْسَمه تَِهس َف رَاَسه َو تَُغول "ُهَد ِبلَْهني َغاِس"، 

"فَِهم تَُفِض أَهلِْك"، "ِبلَْهني َغاِس َما تَلَْغي تَِشيِفيُهم َدا". ِشيََك 

كَْه، فَاِطَمه َغالَت َل أْسَمه "ُشْكرَن َصَنطِْطِني َدا، ُدُغوت َما بََسَمه 

َشَب أنَا َوْحِدي ِفنَشن َوقَتِْك َو َعُغلِك ألَعطَيِتِني لِيَه".

كَن تَْنكَلَم ِمي َمَعه نَاُدم ِبِشيَفك 

)ِمَسال ِف الَجَوال(:

كَْن تَْنَكلَم فَوغ ُشُعول ُمِهيم ِبلَْهني، تَبُت ألَناُدم ِبْدَدر ِبْنَكلَم، "نَاَديَتك ِفنَشن ِمَداَم َهَن 	 

أِفيَتك. تَْدَدر تَْنَكلَم َب َرَيك ُدُغوت َوا؟ تَْدَدر تََغول َعَه َوال َعَع." 

َسو بَيَان فَوغ أِي كََلم املَا ِعرِفَت َوال كن َما ِفِهم ُشُعول، ِمَسال "ُدُغوت ِشيك 	 

نََنَكلَم ِف الَجَوال دا، َما ِعرِف ُشُن تَُغول َيْم ُغول... تَْدَدر تََوِسَف َغَدي كَُل َوا."

ِشيََك أِغيف كَن ألناُدم َساكُت.	 

ُغول كََلم أبُو ُمنَفه ألِبَسل َسُكوَت َشَب "َمِفي َشْيُكَل، َبيل َمال كَُل"، "أنَا ِف كَْن 	 

تََدور تَْنَكلَم،" َشَبُهم َك.  

َحُول َل نََغَسان ُشُعول ألِبِجبَْدل َعُغول، ِمَسال "َما َبَسَمك َزين، ِبُكون َوا َتُش َل 	 

ِبَكان أملَا لَِيه َعَوه كَترِي؟".  تَبُت إنَت ِف ِبَكان َمِفي َعَوه كَن تََناد نَاس. 

كَْن ِبُكون، َعُوَن الَناُدم إِشيَفك َو إَسَمك َوقَت تَْنَكلَم لِيَه. ِمَسال، كَن َشبَاك ِف، 	 

أنَْكلَم لَيُهم بَْررَه َهَن الَشبَاك ِف الَجَوال ِفنَشن إِشيُفوك، َوال كَن ِبُكون َسو إتَِصال 

َهَن ِفيِديَو َل كََلم بَيُهم كَْن ِف. 



َخَب َهَن ِبرِيِشَيوس 
ِبِريِشيَوس تََخُدم ِف ِبَكاَن الِبُهطُو نَاس أملَاتَو، ُغُدرَت أنَْنَفت َب َصَنطَان َزين ِفنَشن تََعُون ُغَريس:

ُغَريس: َمرَحَب، بََدور بَلُم ِشْتَه َهَن أُخوي أل... ]بَِك[  

ِبِريِشَيوس: َمِفي َش كَُل، يَا تََساَجَل، بَيل َماَل. َشَب إنِت ِف َحاَل الَغاِس.

      َسيَكوند 10 ِمَنيُكَل َسَكْت  

ُغَريس: َهلَس، دَو أنَا. َعَه، ُشْكرَن. بَلَْهني َغاِس - بَلَعَجب ُهَد َك كَْن.

ِبِريِشَيوس: بَِشيف ِف َشَب ِبلَْهني تَلَْف َغلْبُِك. 

ُغَريْس: بََدور ُهَد إيبَْغه ِمي َصِحي.  

ِبِريِشَيوس: َهم، دَو أنَا، بَلَْصَنطِْك. 

ُغَريس: َريَدي أُخوي ِبلَْهني - ِبلَْهني َغِريِبني. ُهبَس رَِفيِغي أألفْضل. َو أليَوم َمات. 

ِبِريِشَيوس: أُخوِك دَا َشَب ِبلَْهني ُمِهيم لَيِك - رَِفْغِك أألفَْضل.  

ُغَريس: َعَه، ُهبَس رَِفيِغي أألفَْضل... ِبلَْهني َغاِس..بَطْطَرَه أوقَات ألَنَدالَل ِبيَه َشَت. ]ِضِحيك ِشيََك[ 

ِبِريِشَيوس: ِسِميت تَطَرَي أوقَات أألدَالَلُت َجِمي كَُل.  

ُغَريس: َعَه، ُهَد ِبِدِسِني بََسَمه ِهلِو ِشيََك كَن أطََريت َب أوقَات َهَن ِهلُو ألَسَويَن َجِمي. ُشْكرَن، َعِزيزِت، َعَونِتِني 

ِسِميت أَخري دُُغوت. 

ِبِريِشَيوس: َزين، فَرَحاَن َل أَعُون ِف أوقَات ألَغاِس دَا. 

ُغَريس: َعَمل دُُغوت َل نَنَكلَم فَوغ ُشُعول ألِبْنَدَور َل الِشْتَه.  

َصَنطَان ِف الَوقت َدرب ألِبَعُونَك َل َصَنطَان َزين َو كَلم َل نَاُدم ألِبَعُون. ِبِشيل ُدرُب تََلَت: 

ألَصَنط زَين 
َحُول ِبلَْهني َل تَْفَهم كََلَم الَناُدم َو ُشُعورَه.	 

أْسُكوت، َهلُْهم إنَْكلَم َحتَي إَتُُمو. 	 

ِسْل ُشُعول ألِبِجبُد َعُغلَك - َعَو كَِتري ِف الِبَكان ِفيَْو؟ تَْدَدرو َتُْشو َل ِبَكان أملَا لِيَه َعو َوا؟ تَْدَدر تَُهط َعُغلَك فَوَغ الَناُدم َو ُشُعول ِبُغوَل َوا؟	 

َهْل ِجلَْدك كَْن تَْنَكلَم لَيُهم	 

َسِوَين َغَدي ُكَل
َغَدي كَُل ُغول الَخَب َو كَلَِمت أملُِهيم الَناُدم َغال، ِمَسال "ُغول نَاُدم ِبَخُدم و ِبْفُكر َل إيَال َدا ‘َغاِس‘".	 

أسأل بَيَان كَن َما فَِهم ُشُعول، ِمَسال "َما فَِهم ُشُعول ألُغولَت ُدُغوت، ألَبَك تَْدَدر تَبَنِيَ ِلِ َغَدي كَُل َوا؟" 	 

ُل َجَل َهَن ُشُعول الَفِهْمَت ِف الِنَهايَه
أَعرُف َو أَخُدم فَوغ ُشُعول ُمِهِمني ألِسِميت َغالَو، ِفنَشن إَعرُف ِسِميتُُهم َو َل تَتَبُت ِفِهم ُشُعول الَغالَو َزين، ِمَسال، "ِمن ُشُعول ألِسِميت ُغلَت ُدُغوت 	 

َدا، ِفِهم إنَت ِمْدَداَم َخاَص كَُل فَوغ ]ُغول ِمَداَم َهَنُهم أملُِهيم ألِسِميت َغالَو لَيك[، َدا َصِحي َوا؟"

َوِسف ُشُعول ألِسِميَت، َل َغَدي كَُل تَُغول َشَب ِبَسَمو فَوَغ الَحال (ِمَسال، يَا تَُغولُو: "ُهَد ِبلَْهني ُمر لَيُك/َمْكُنوس لَيُك!") يَا تََحُكمُهم َوال الَحال.  	 



َهَن 3

نَاس أبُو َوَجه َهَن قَوِفيد-19 ِبُكون َب ُشُعول ألِبَدوُر َشَب:

أِطَياَن اخَلَب َوال أِطَيان ُشُعول ُمِهِمني َب نـَْفَسك  
أِطَياَن الَخَب:

َخَبَ املِي َصِحي َو كََلَم الَناس كَِتري َوقت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19 دا. َل أِطيَان َخَب نَِديف َو َصِحي: 

أنَْنف َب لَُغه َهنِيْ ألِبلَفَهم َعَجَل. تَبُت نََفيت َب كَلَِمت ألَصِيد َل ِسِنني و كُُبَ الَناُدم. يَا تََسو َهلْبَاط َوال نَِفيَان َب كِلَِمت أملَا ِبلَْفَهم.	 

َعْط َخَب ِمن ِبَكان أبُو َصِحي، َشَب ِمْن ُمَنظََمه َهَن أِفِ َهَن الُدِن.	 

َحُول َل لِِغيَان الرَِسالَت َمْكتُب َو ِبْنَشاف ِف لَُغات أبُو ُمْنَفه كَِتري. 	 

كَْن َب ُمرَاَد، فَِتش ُمَفِس. 	 

كَْن َما ِعرِْف ُشُعول، أبَْغه َب ِصَحك ِمي تََحُول ِف َغلِيَان ُشُعول أملَك َعرْفَه	 

أِطَيان ِمَعَوَن ألِبْنَشاف

َخَب َهَن ِبرَِي َو ِديَبْك
بُرَِي َغاَدي ِف رَْف أبُو زَْهَمه. ِعْنَده َجار ِديبَك نَاُدم َشاِيْب َغِيد َوْحَد. بُرَِي تََناِدي ِف 

يَان َمَغاِن ألتَأكَُل ِبَشب َهَن  الَجَوال َو تَسأَل كَيْف ُهو. ِديبَك َغال َما ُغُدر َهرَم َل َشِ

يَان أكُل كُِل َدْورَه َو أطَْت َشوره َل َتِْش َل ِبَكان ألِبِبيُع  َدْمَمه ِبركَب. بُرَِي َمَش َل َشِ

املََغاِن َل تَِشِي َل ِديبَك َمَغاِن. أتََشاُرو َل ِبُهَط الَكوفَو ِف ِبَكان أَمان َجْم تَْفَريَت َو بُرَِي 

تَُهَط املََغاِن ِف الِبَكان. ِف َك َدا، ِمي َس كَْن َجو َجْم َغبََلُهم. 

ُمَلَم َهَن َنس َغَدي َل إَسُو ِمَعَوَن ألِبْنَشاف  
َل تَلُم نَاس َب َخَداِمني ألِبيَُط ِمَعَوَن َدا، أكُتُب أُسم َهَن املَُنظََمه ألِبَخُدُم ِف رُفُْفُك َشَت َو كَيف تَلَْغُهم (ِدْسَسه ِف ُشُعول َدا ِف أنَيس ِعي). تَبُت لَْمَميت نَاس ألِفيل زََعل َعَجَل َوال َب ُمرادُهم َل أكُل، ألَْمي، 

بَيت َوالَ َمَغاِن َوال ِخِدَمات َهَن َمِغيد ِفنَشْن تَتَبُت أِفيتُم َو فََكرَاْن لَيُهم. 

أتََب ِشيف َفوَغ الُشُعول كَْن أَصْد تََسو َدا!

َخَب فَوغ قَوِفيد-19 (ِمَسال ألََمَت، َدرب َل الَدوه، كَيف تَْفُكر َل نَاَس الَفَضل، كَيف 

ِبفُكُر َل ُدُمتُم إَغودُ أَف، َخَب َهَن ِبَكاَن املَِغيد، كَيف ِبَسِوي َل الِخِدَمي).  

ُدرُب َغَدي َل الِشْتَه كَن نَاُدم َمات. 

َدرب َل أكُل، ُشُعول ُمِهيِمني َو ِخِدَمات ُمِهِمني ِفنَشن َدلِيل َهَن بََعَدان 

ِمَن الَجَمَعه َو ِغلْتَل ِخِدَمي.

ُدرُب َل تَبَتَان فََكَرو َل نَاَس البَيت (إيَال) كَن نَاُدم ألَفاكُر لَيُهم ِف لِبْتَان َوال 

ِف ِبَكان ألِبُهطُو نَاس َوَهتُم. 

ِبَيطُو ُشُعول َهَن الَحَيه أملُِهيم َوال ِخِدَمات أملُِهيم: 

تَْدَدر تََعط ُشُعول َل الَحيَه أملُِهيم َوال ِخِدَمات َب نَْفَسك كَُل، َشَب أكُل، أملَي َوال 

يَاَن َل نَاس َغَدي. لَِكْن، يَا تََسَمه َشَب إال كَْن أطَيَت الُشُعول َدول دا. أفُْكر َل  َشِ

ُشُعول ألتَْدَدَرا.



 

َعَوَنن َنس َل إَعُوُن ُدُمُتم  
َل نَاس إنَْسو َزين َدا، كَِتري كَُل ِبَدوُر ِبَسَمو ُهَم بَس فَاكِِرين َل َحيَتُُهم. ألَدرب ألَنِديف َل َعَونَان نَاس َدا ُهبَس تََعُونُهم َل إَعُوُن ُدُمتُم. ُهَد ِبيَِطيك َوقت َو َهيل َزين َل تََعُون نَاس َغَدي كَُل. 

أنَْنف َب َدرَب َهَن أِغيف-أطَرَه-أبَْد َل َعَونَان نَاس َغَدي َل إفُْكُر َب َمَشاكِلُْهم.

َخَب َهَن أْحَسْن َو ُمََمد: أِغيف-أَطَره-أْبَد
ُمَحَمد َشَب َمَشاكِلَه فَات َهيْلَه. أْحَسن ِبَعُون ِفيَه. 

أِغيْف: أْحَسن َعَون ُمَحَمد َل إَعزُل َمَشاكَِل الُكبَار تَِنني. ِبُغول ِفيَه َغَدي كَُل َل إِشيف فَِهَمه َوا: "ِمَداَم فَوغ أكُل َهَن أَهلَك َو ِمَداَم فَوغ َمرتَك يَا تُُكرب َوَجه َهَن قَْوِفيد-19". َل إَعُون ُمَحَمد إَعزُل ُمْشِكلَه 
َواِحد، أْحَسن َسأل، "ُشُعول ِفيَْو ألتَْدَدر تََسَوه فَوغ َدا؟" ُمَحَمد أتََشار ِبَسِوي ُشُعول فَوغ َمَشاكِلَه ألِتَنني َشَت. أتََشار أكُل َهَن أَهلَه ُهبَس أملُِهيم ِبلَْهني َل ُدُغوْت. 

أطَرَه: أْحَسن َغال َل ُمَحَمد إطَرَه ُدرُب َشَت ألِبُكون ِبْدَدر ِبأكُل أَهلَه. َغال لِيَه ِبُكون ِبيَِطي َشورَات - كَْن َما ِبُكون كَُل َوال َما ِبْنَغُدر كَُل. ُمَحَمد َحَول بَِديَان، َدرَب َل َمرَْت، َل تََعُوَن َب ُدرُب ألِبُكون. َجِمي، 
َجو َب الُدرُب َدا:

إَشَدو َل الَعيش / إبَْدو َزر َل إكُُب أكُل ألِبيَُكُل / إنَْكلَُم َل ُمَنظََمه َهَن الَدار َوال ِبَكان ألِبيَطُو َعيش / إَخُدم َل َجَوارِي َو إكُُفو َب َعيش.

أبَْد: أْحَسن َغال َل ُمَحَمد إَعزُل َشورَه َواِحد ِمْن ُشُعول ألَغاَل َل إَحُول َسِويَاَن. ُمَحَمد ِعْنَد قُُسوِن َو ِبَدور ِبترَيُب أكَُل َب نَْفَسه؛ لَِكْن، َدا ِبِشيل َوقت. َشِهَدي لَيل أكُل ِبِدس ُمَحَمد ِف َخطَر َهَن كََربَاَن 
الَوَجه. ُمَحَمد أتََشار َل إنَْكلَم َل َعني ِغي َعو َهَن الَدار َل أكُل َعَجَل َو ِبيبَْدا ترَيَبَان َخَضَات ِف َزرَه يَا ِغَدام. كَْن َما لِِغي املَِعَوَن َهَن أكُل ِمَن َعني ِغي َعو، ِبرُود َل ُدرُب ألَكتََب َل إِشيف َغَدي. أْحَسن 

َعطَه ُمَحَمد رَقَم َهَن الَعني ِغي َعو َل إنَاِديُهم.

              َعُوَن الَنأُدم َل ِشيََك إِغيْف، َو إطَرَه ُمْشِكلَه يَتُو ألبَي ُمرَادُهم َعَجَل لِيَه. َعُوَن الَناُدم إنَْنف َب َدإرَه َهَن أزَلَن َو إَعرُف ُمْشِكلَه يَتُو ِبْدَدر ِبَسِوي 

ُشُعول فَوَغه. 

               ُغول َل الَناُدم َمتَُكَل إفَتُش ُدرُب َل فََكرَان َل املُشِكلَه. 

 ألُسألَْت َدا أنُْكونَني ِبْنَفو: 

ُشُن تََسو َغبُل َل تَُفوت َهيلَل ُمشِكلَه َدا كَن لَيْك؟	 

ُشُن بََديت َحَواَلن؟	 

ناُدم َغَدي ِفيَو ألِبَعُون َل فََكرَان َب املُْشِكلَه دا (ِمَسال، رَِفيَغان، نَاس ألَرِيدُهم َوالَ ُمَنظََمْت)؟	 

نَاس َغَدي َعرِْفني ِعْنَدك َشَب أملُْشِكلَه َهَنُهم َوا؟ كَيْف فََكَرو لِيَه؟ 	 

أِغيف

أَطَره 

        َعْوَن الَناُدم إَعزُل َشَب ِبْفُكر َب ُمْشِكلَه َهَنه َو إَحُول َواِسيَاَن. أْبَد

 كَْن َما ِبَخُدم، ُغول لِيَه إَحُول ُدرُب َغَدي.



أَلَمات َهَن َزَعل
زََعل ُشُعول ِف ِجلد كُِل نَاُدم َمْخلُوق. ألََمت َهَن زََعل َشَب:

أملَِن الَغلب: نَاُدم ِبَصِعيد، ِقَض، َخِيف َشبَُهم َك 	 

ألِبْنَوار ِمَن الَحال: ِغلْتَل ُمرَاد َل َسِويَان ُشُعول، أِبيَان َسِويَان َهَن ُشُعول، نَاُدم ِبيبَغه َدَواِس َشبَُهم َك 	 

ألِبْنوار ِف ِجلَد الَناُدم: َوَجه الرَاس، َوَجه ِجلْد، َوَجه الَضَهر، ِغلْتَل نِأَس، ِغلتَل ُمراد َل أكُل َشبَُهم َك	 

َهَن 4
ِمَعَوَن َهَن الَناس ألِفي الَزَعل 

َعط َشوره َل الَناُدم إَحُول َواِسَياَن َل أُغَل إْرُغد

أكُتب ُشُعول إنت فَرَحان ِبيَه (كَن ِف َراَسك َوال فَوغ كََكدا كَُل) 	 

َحُول َل فَتََشان َوقت َل تََسو ُشُعول إنَت فَرَْحان ِبيَه (ُشُعول ألَريد َسِويَاَن) َوال ألِبِزيد 	 

ُمنَفه َل يَوَمك

ُمَمرَِسه، َمِش َواَل لِِعب	 

َسو ُشُعول نَِديف، َشَب فَْن، َعَني، َحرَْف َوالَ كَتُْب	 

ألَصَنط َل َعَني َوالَ َريِديَو	 

أنَْكلَم َل رَِفيغ َوال نَاُدم ِف أَهلَك 	 

أُغر كِتَاب َوال ألَصَنط َل كََكدا ألَسَجلَو	 

ِمَعَوَن َهَن َنس ألِفي الَزَعل 
ِعرَف َهَن ِمَعَوَن َب الَكَلم َوَسَفو ِف َهَن 2 و ِبُكون ِبلَغ َل نَاُدم إَسَمه أُغَل َرَغد. كَْن نَاُدم ِبَدور ِزيََد َهَن ِمَعَوَن، ُهَد ِبَعُون. 

َحُول أفـَْعال َهَن َجََمان 
كَْن نَاُدم ِمْنَهِري وال زََعَلن، نَِفاس َب املَاَل ِبُكون ِبَعُون. 

ُغول: 

"َعرُف َدرب ألِبَعُونَك َل تََرُغد َغلْبَك كَن ِسِميت َشَب زََعَلْن َك. ُهَد َجِمي َب نَِفاس َجِمي َب املَاَل. َمِفي َشيُْكَل َوا َل 

نََحُول َدا َجِمي؟"

كَْن ألَناُدم ِبَعُصد، َهلَس أبُْد:

"نََسِوي َجِمي، نَِفاس ِمَن املُُهر َو نََعُسب َل تََلَت. نَزُل كَتََفي َو َهلْلَل ِري إَمَل األبُو فَشَفش و ُصلُل ِري َب َمال ِمن أِشيم 

تََعُسُب َل ِستَي. أألَمل َوا؟ نََسِوي َدا يَا تََلَت." 

ُغول َل الَناُدم إطَرَه ُشُعول ألِبَسِوي َو ِبَرُغد أُغلَه 

نَاس َوْحِدين ُشُعول ِف ألِبَسُو َل إَعُوُن ُدُمتُم كَن ُهَم ِف َحالَت َهَن زََعل. َل تََعُونُهم إَخُدم 

فَوَغ الِعلِم َدا، أسأل ألَناُدم "ُشُن َعَونَك َغبُل يَْم ِسِميت َشَب َهَن ُدُغوت َدا؟" َوالَ "ُشُن تََسو 

ُدُغوت َل تََرُغد أُغلَك؟" تَْدَدر تَُغول لَيُهم كَن ِبتَِعُب َل طََرَران ُشُعول، ِمَسال "نَاُدم ِفيَو ألِبْدَدر 

َب  إنَْنُفو  َل  َهيل  لَيُهم  ِزيد  ِفيَه؟"  تََسو  ألَغبُل  َواِسيَاَن  َهَلت  ألتََسَم  ِفيَو  "ُشُعول  ِبَعُونَك؟"؛ 

الُدرُب َدا.

ألَدرب دا ِمي ِبَعُون ِمَنيُكَل، لَِكن 

كَن ألَناُدم َما ِبَسَمه َهَلت دا َوُغُف 

املَُمرَِسه



َخَب َهَن َجوِسِفني َو ُجولَِيه
َراِجل َجوِسِفني ِف لِبْتَان ِفنَشْن قَْوِفيد-19. ِفنَشن ِمْدَداَمي ِبلَْهني فَوَغه َدا َما تَْدَدر تََنس ِف اللَيل، 

تَاكُل َو لِِغت َوَجه َهَن َضَهر.

َجوِسِفني تَْنَكلَم َل رَِفِغتَْه َهَن الِخِدَمي، ُجولِيَه، ِف الَجَوال َو تََخُبَه كَيف ِهي. ُجولِيَه تَلَصُنطَْه َو 

تََواِري ِمَداَم َهَنَه َو ِهِنِي. َسألَْت َجوِسِفني كَْن ُشُعول ِف تََسِوي ألِبَعُونه َل أِفِ. َجوِسِفني ِبلَْهني 

أيَانَه َو َما ُغُدرت تَطَرَه ُشُعول َواِحْد كَُل. َضَهرَْه ِبُوِجيَه ِبلَْهني... ِعرفَت َغاَدي ِف البَيت َما َمَش 

َوالَ َمَغد ِف ِبَكان َواِحد َو أتََشارَت َل تَبَْد تَلَْمطَه َو تَلَب ِف الَصبَح َل َعَني ِهلُو، َشَب ِهي َب 

َراِجلَْه تأكَُل ِبَسُو. ُجولِيَه ِسَمْت َهلَْت َشورَه َهَن َمطَطَان َو لِِعب َو َغالَْت لَيَه ِبَسُو َجِمي كَْن 

ِمَن إتَِصال َهَن َجَوال َوال إتَِصاَل َهَن ِفيِديَو كَُل. َجوِسِفني ِسَمت َهلَت َشورَه َهَن رَِفُغته َهَن 

الِخِدَمي تََسِوي َجِمي بَيَْه.



ُشُن َتَسو َكن َلَغيت َنُدم بِْلَهني َزَعَلن

أَمان أَول!  تَبُت إنَت، ألَناُدم َو نَاَس الَفَضُل ِمي ِف َخطُر. كَن ِسِميت َشَب ِمي أَف َدا، َهلَْل ِبَكان 1 
َو فَِتش ِمَعَوَن. كَن تَِشيف َشَب ألناُدم ِبَعُض ُدْمَت، فَِتش ِمَعَوَن (أْسأل رَِفيغ َهَن ِخِدَمي، أتَِصل َل 

نَاس ألِبَخُدُم ِف َحالَت ُمِصيَب َعَجَل، َشبَُهم َك). ِشيل ُدرُب َهَن فََكرَان َب َشتَتَان َهَن قَْوِفيد-19 (ِمَسال 

ِغلتَل ُوُغَفان َجم نَاُدم). يَا تَِدس نَْفَسك ِف َخطر.

ُغول لَيُهم إنَت ِمَن: أبَد ُغول إنَت ِمَني ِف َدرب نَِديف َو َب َدرََجه: أُسُمك َو َمَكاَمك، َو 2 
ِجيت َل تََعُون َهِدي. أسألُهم فَوغ أُسْمُهم ِفنَشن ل تَبَْد تَْنَكلَم لَيُهم.

َرُغد أُغَلك: يَا تَِعيد َل الَناُدم َوال تََدُهرَه ِمَن املَْمَشه. 3 

ألَصَنط: أنَْنف َب ِعرْفُتَك َهَن كََلم، َشَب َوَسَفو ِف َهَن 2. يَا تِِدس ألَناُدم إنَْكلَم ِمي َب 4 
َريَه. أْصُب َو تَبُْت لَيُهم َغَدي كَُل ِجيت َل تَُعونُهم َو تَلَْصَنطُْهم َهِدي.

َرُغد أُغَل الَناُدم َو َعط َخَب: كَْن ِبُكون، ُغول َل الَناُدم َل تَْنَكلَُم ِف ِبَكان َمِفي َعَوه، 5 
َعطَه َشَاب ِمي َهَن َمِريَس َوالَ نُِرِي. ُشُعول ألِبَُغد َعُغَل الَناُدم َدا ِبِدَس الَناُدم إَسَمه ِف أَمان. 

أْسألُْهم ُشُن ِبَدوُر - يَا تَزَن َعرُف ُشُعول ألِبَدوُر. 

َعُون َنس إلَغو َهيل َل َفَكران َب نـَْفُسُهم:  6 
ا.  كَْن نَاُدم ِبرُْجف، ُعُونُهم َل إنَْنَفَسو َب املَاَل - ِشيف "َدرب َهَن "نَِفاس بَيل َماَل" فَوغ.  

ب. كَْن ألَناُدم َما ِبَعرُف ُشُعول ألَكنِي َجْنبَه َدا، ُغول لَيُهم ُهم َوين، أليَوم َهَن الَدورَه َو إنَْت ِمَني. أسألُهم 

َل إُغولُو ُشُعول ألَشافَو َجْنبُُهم (ِمَسال "ُغول ُشُعول َواِحد ألتََسَم َوالَ تَِشيَف ُدُغوت").

ت. َحُولُهم َل إنَْنُف َب ُدُربُهم َهَن ُغُدرُتُم و إْمُشو إَعُوُن نَاس َغَدي كَُل ِف َحيَتُُهم. 

َعط َخَب َنِديف: َعط َخَب نَِديف َل تََعُوَن الَناُدم إَعرُف َحال ألِفيَه َو ُشُن ِمن ِمَعَوَن ِف لِيَه. 7 
تَبُت نََفيت َب كَلَِمت ألِبْفَهُم (ِمي كَلَِمت َغاِس). َسَو الرَِسال َهنِي َل إلَفَهم َو َغَدي كَُل ُغوَل َوال 

أكْتَب كَن ِبْنَدَور. أْسألُهم َكن ِفِهَمو وال َب أِي ُسألُهم.  

أَغود َمَع الَناُدم: َحُول َل يَا تََهَل الَناُدم َوْحَد. كَْن َما تَْدَدر تََغود َمَعُهم، فَِتش نَاُدم َزين (رَِفيغ َهَن 8 
ِخِدَمي، رَِفيغ) إَغود َمَعُهم َل َهَدر تَلَْغه ِمَعَوَن لَيُهم َوال أُغلُْهم رََغد. 

ِلَزه ِغَدام َل ِمَعوَن َمْعُرف َخاَص: يَا تََعُغب ِعرْفُتَك. َهل أبُو ِعْرَف فَوغ َدا إِشيلُو ِمن ِبَكان 9 
ألُوُغف، َشَب طَِبيْب، نَاس ألِبَسِعُد الطَِبيب، ألِبيَطُو الَشوَرات َو َخَداِمني َهَن أِفيَت الَعُغل. لَُم 

الَناُدم َب ِمَعَوَن، َوال تَبُت ِعْنُدُهم َخَب نَِديف ألِبْنَكلَُم َل إَعُونُُهم َو ُدرُب َمْعُروفَات َل لِِغيَان ِزيََد َهَن 

ِمَعَوَن.

كَْن تَْنَكلَم َب الَنادُم ِف َجوَال َهِدي، تَبُت َما َهلَيُت الَكَلم 
إال كَن أُغلَه رََغد َو/واَل ُغُدر أنَْكلَم َل َخَداِمني َهَن َحالَت 

ُمِصيَب َل إْمُشو إَعُوُن الَنادُم َعَجَل. ِشيف كَن أُغلُْهم رَاُغد َو 
ِبْددَرو ِبْنَكلَم.

ِبْنكَلَم َفوغ 
ِبَدور ِبَعُض نَاُدم َوالَ 

ِبقُتل نَْفَسه

ف
رُج

ِب

يك
بَ ِبَصِعيد

نَاُدم أنْكَرَب ِمَن الَجَمعه

ِبِعيد َهَدْد َل إَعُض نَاس َغَدي

ِبلَْهني ُمر لَيُهم َحَتا َما ِبْدَدرو بْفكُُر َل ُدُمُتم وال نَاس َغَدي 

ِسِمَيان نَاُدم ِمي ِف َعُغَل َوال "ُشُعول ِمي َصِحي"

ِبلَْهني َغلَب ِبنَغِطي َعَجَل َما َعرُف أُُسَم،  
َو َخَوف ُشُن ِبكُون

ِمن َوين َجو،

َكْن َنُدم بِْلَهني َزَعَلن
أملَات ألَغالَو فَوغ َدا تَأكُل ِف ِجلد نَاُدم َو ِبُكون ِبْنبََدل كَن َوقت ِبُفوت. نَاس َوْحِدين أملَات ِبيبَغه ِبلَْهني َب َهيل َو ِبْنَوار ِبلَْهني. كَْن ُهَد كَان، ُهَم ِف زََعل ِبلَْهني. نَاُدم ِبيبَْغه ِبلَْهني زََعَلن َدا تَأكُل 

ِبُكون ِف َحالَت َغاِس َوْحِدين، لِْكن ِبُكون نَاس َوْحِدين َما ِبْدَدرو ِبَخُدُم نَِديف. ِف َحالَت َشَب َدا، َزيَن ِبُكون تَلَُز الَناُدم َل ِبَكان ألِبَعُوُن َخاَص فَوَغ الُشُعول دا. أملَات نَاُدم ِف زََعل ِبلَْهني ِبْنَوار 

كَن ألَناُدم: 



َهَن 5
َحالَت وْحِدين ألَخاَص ألَزيَن إِشيُفو َوقت ُمِصيَب هَن قَوِفيد-19 دا 

كَِتِبني ُهم تِيت.

ِمَعَوَن َهَن َجََعه ألَغدين ِف ِبَكان ألِبْفُكُر َل َنُدم  
َمَشاكِل َخاَص.  ِبلَْغو  ِبُكون  ُمَؤَسَسات َغَدي)  َو  نَاُدم  َل  الِبفُكُر  ِبَكان  نَاُدم (ِمَسال  َل  ألِبْفُكُر  ِبَكان  ِف  ألِبَخُدُم  نَاس 

ِمَسال، ِشيَاب بَس ِف َخطر أكَْت َهَن كََربَان َوَجه َهَن قَوِفيد-19 َو ِبُكون ِبيبَغه لَيُهم َوَجه ِبلَْهني َغاِس. ِبُكون ِبلَْغو 

ِزيََد َهَن َغِطيَاَن َغلب، َخوف َو ُمَصَعَدان - َخاَص كَُل ِفْنَشن ُدرُب َهَن َهطَطَان نَاُدم ِف ِبَكان َواِحد ِبَداِهرُهم ِمن 

َشوف َهَن نَاس ألَغِرِبني لَيُهم. 

ِمَعَوَن ِف َحاَلت َخاَص

زَِيَد َهَن ُشُعول َهَن ِخِدَمي
ِشيف أنَيس فَوغ نَاس الُكبَار َو بَيَان ِشِ َهَن َعي أي َعيس ِس فَوغ ِمَعوَن َهَن أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه ِف نَوَعه 

َهَن قَْوِفيد-19: 
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َحالَت ِشيك، َشَب َوقت ُمِصيَب َهَن قَوِفيد-19، ِبُكون ِبِدس ِف ُمَؤَسَسات تَِلف 

ِبَسَمو  نَاُدم. َخَداِمني  ِغلْتَل فََكرَان َل  إنَْساِن، َجِمي َب  َدرََجه َهَن  َو  َهَن َحق 

ِخْجَل َوال َمالَيُهم َهيل َل إبُْدلُو الَحال، َو ِبُكون َب ُمرَادُهم َل ِزيََد َهَن َخَب َو 

تَْعلِيم َهَدر تَبَتَان َحق َو َدرََجه َهَن الَناس ألِبَخُدُم فََكرو ِبيَه.

تـَُبت َنس ألتـََعَبِنني َوال ِف َحاَلت ُهَم ِشِي َفَكَرو لَيُهم هَُه ُكَل.
ِمَنيُكَل ِبُكون ِبيبَغه ِف َحالَت الَغاِس َوالَ تََعَب ِف أوقَات ِشيك ِف َحيََت الَناُدم. لَِكْن، نَاس َوْحِدين، ِفنشن ُشُعول ألِبَداِهرُهم، ِغلتَل َعَداَل لَيُهم َو ِعيَفي ِفنَشن نََفرُهم دا، ِبِشيُف َشَب الَحالَت َدا 

كَِتري َو َغاِس ِبلَْهني ِف َحيَتُُهم. نَاس ِف َحالََت التََعب ِبَدوُر ِبْفُكُر لَيُهم َخاَص ِف َوقت ُمِصيَب َهَن قَوِفيد-19 دا. نَاس ألتََعبَِنني َوال ِبُهطُوُهم ِف َدفَْفي َدا ُهم بَس: 

نَاس ف َخطر َهَن، وال ِبُكون لَيُهم ُدُغوت كَُل، فََصَل َوال ُدَواس (ِمَسال، نَاس فََصَل فَوَغ الِجنس ِبُكون لَيُهم َو/َوالَ ُدواس بَيَْنات ُمرَِهلِني ألِبُكون ِفنَشن َمَغد ِف ِبَكان َواِحد َوقت املُِصيَب َدا، 	 

، َعيل ِغي ِب ِت ِقيوس) نَاس ألِشِ

ِشيَاب، َخاَص كَُل نَاس ألِبْنَسو َعَجَل (ِمَسال، نَاس أبُو َوَجه َهَن ِبْنَسو ُشُعول َعَجَل)	 

َمَري قَلْبَانَت و نَاس أبُو َوَجه ِبلَْهني َغاِس َو ِبَدور َدرب َل لِبْتَأن َمتَُكَل	 

نَاَس الَضُوِرين، َجِمي َب َمَشاكِل َهَن أِفيَت الَعُغل َو َضور َهَن َمِغيد َب الَجَمَعه 	 

إيَال، نَاُدم ألَدَهاَب بَلَغ َو نَاَس الَفِكِرين لَيُهم 	 

نَاس َغِدين ِف ِبَكان أبُو زََهَمه (ِمَسال نَاُدم ألِفي الِسِجن، نَاس ألَكِرِبينُهم، ُمَهِجِرين ِف الَزِريبَي َو َمِغيد ِف َزِريبَي ِمي َهَن الُحُكوَمه، ِشيَاب ِف بَيت ألِبفُكُر لَيُهم، نَاس ِف لِبْتَان َهَن أِفيَت 	 

الَعُغل، ِبَكان َهَن َمريِضني َوال كُولِيَه َوْحِدين) َوالَ نَاس أملَ لَيُهم بَيت

نَاس ألَغِدين َوَهتُم َو ِبلَْهني َغاِس َل إَهرُْم ِمن بَيتُْهم	 

نَاس ألَغاِس لَيُهم َل إلَغو ِخِدَمات (ِمَسال، ُمَهِجِرين)	 

ِمي كُِل نَاُدم ِف التََعب ِبْنَشاف ِف الُوِش، ِفنَشن َدا ُمِهيم 

َل تَْنَكلَم َل أِي نَاُدم لََغيت َب ِهِنَي َو تََفُكر.



ر َكْن لَيُهم   
ُ
ِمَعَوَن َهَن َنس أمل

َخاَص كَُل ِبلَْهني َغاِس َل َمَعزَه َهَن نَاس ألَريِديْنَنه ِف َوقت ُمِصيَب َهَن قَوِفيد-19. ِبُكون نَاس َما ِبلَْغو ِبْنَنُفو َب ُدُربُهم 

ألَولََفو َل ُغُدَر َهَن زََعل، َشَب فَتََشان ِمَعَوَن ِمَن نَاَسُهم، َوال َل َسِويَان أفَْعالُهم ألِبَسُو كُِل يَوم. ِبِشيُفو َشَب َموتُْهم ِمي 

ُشُن كَُل ِفنَشن نَاس كَِتري ِبُوُت ِمن قَْوِفيد-19، َو ِبُكون َما ِبلَْغو ِشْتَه نَِديَفي كَُل.  

نَاس ألِبَخُدُم وقت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19 َدا ِبُكون ِبِشيُف َموت َو ُمر كَِتري َماَل َغبُل. بُكون ِبِشيُفو ألَموت َو ُمر ألِبِشيُفو 

كُِل يَوم ِبتَلُف لَيُهم َو ِبُفوت َهيلُْهم، َب ِزيََد َهَن ُغُدَر َب ُمر ألَكان لَيُهم ُهَم كَُل.

زَِيَد َهَن ُشُعول َهَن ِخِدَمي
  https://bit.ly/2Sh60X1 :مَعَز ِف أوَقات نََفر َغَدي

  https://bit.ly/2XTKFXn :َمَيو َهَن لَْنَدن، كَيف تَْغَدر أملُر َو َمَعَز َوقت ُمِصيَب َهَن ُقُرَن َفريُس

  https://bit.ly/3d2hZQp :كََلم َب إيَال َفوَغ املَوت، َو َعَونَانُْهم َل إْغَدُر إْصُبُ كَن ُمر كَْن لَيُهم

َمَري َو بـََنات قـَْوِفيد-19 َكَربـُْهم  
َشَب َحالَت ُمِصيَب ألَفَضل، قَوِفيد-19 ِبِدس َمَري َو بََنات َل ِزيََد َهَن تََعْب، َشَب ِزيََد َهَن ِخِدَمي َل َمَري َو بََنات ِف فََكرَان َل 

ِشيَاب َو نَاَس املَِريِضني َهَن األَهل، َوال َل أَخيَان أملَْم َمِشني َل املَْدرََسه.  ِبُكون ِبيبَغو َف َخطر كَِبري ِف البَيت َو ِبْنَغطُو ِمن ِخِدَمات 

َهَن ِخَميَه أملُِهيم َو ُملََمت َب الَجَمَعه.  َمَري َو بََنات َوْحِدين َما ِبلَْغو َدرب نَِديف َل لِبْتَان َل أِف َهَن ِجلد، َهَن الَوالَُد، َهَن 

َمَر قَلْبَاَن، َولَد ألُولَدو َدَهاَب َو لِبْتَان َهَن إيَال.  َل ُدُغوت َو يَا ِغَدام، ِبُكون ِبيبَغه َغاِس لَيُهم َل إَسُوُغ، َو ِبُكون ِبِزيد َدَسَسانُهم 

ِف َخطر َهَن فََصَل، ِفِتَني َو ِخِدَمي أبُو َخطر ِبلَْهني.  ُمِهيم َل فََكرَان َل ُمرَاد َخاَص َهَن َمَري َو بََنات ِف ِخِدَمي َهَن ِمَعَوَن َهَن 

املُِصيَب َداَ َشَت - َجِمي َب ِف ِبَكاَن الِخِدَمي، رُفَْف َو َزِريبَات.

زَِيَد َهَن ُشُعول َهَن ِخِدَمي
َمرَي يُوَعني. بَيَان َهَن الَقواِعد: ُشُعول قَْوِفيد-19 َسَوه َل َمرَي
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َعي أي َعيس ِس كَتُب َهَن ِعْرَف ُمؤقَت فَوغ فََصَل َهَن إْجِتَمع َو ِفِتَني (ِب َعيس ِعي أي) َوقت ِمَعَوَن َهَن قَوِفيد-19 
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َهِدي ُمؤقَت: فََكران َب ِجنس َوقت ُمِصيَب َهَن قَوِفيد-19 
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َعُون َنس ألَغِدين ِف الَزرِيَبات َو َزرِيَبات أملِي َهَن احُلُكوَمه و ِبَكان َشَب َهَن ُمَهِجرِين 
تََعب َغَدي كَُل َهَن الَجَمَعه ألَغِدين ِف َشَب َمِغيد دا َشَب ِغلْتَل َدرب َل ُمرَاد ُمِهيم ِبلَْهني َشَب َعيش، أملَي، َحَواِري، نَظَاَف، 

َو ِبَكان َهَن لِبْتَان ألِبلَغ؛ ِغلْتَل ُغُدرا َل تِِبيَان قَواِعد َهَن بََعَدان ِمَن الَجَمَعه ِفنَشن زَْهَمه َهَن الِبَكان؛ تَِلف َهَن َحق َهَن 

إنَْساِن َشَب َدَهرَان َمْمَشه كَِتري َوال َصَدَداَن الَزِريبَات. نَاس ألِبَخُدُم ِف الَزِريبَات َوَرا ُمَنظََمت كَْن َمَشو كَُل َدا، ِبُكون ِخِدَمي 

ِبيبَغه لَيُهم ِبلَْهني كَِتري إفُوت َهيلُْهم َو ِف َك َدا كَُل، ُمَهِجِرين َو نَاس الطَرََدوُهم ِمن بُيُتُْهم تَأكَُل َمِفي َسُوه َخَسَه َهَن بُيُتُْهم، 

زَِيَد َهَن ُشُعول َهَن ِخِدَمي
يُونَِسيف، َشَورَات ِشِ فَوغ قَْوِفيد-19 َو ُمَهِجِرين، ُمَهِجِرين َهَن لُوَب البَلَد َو إيَال ُمَهِجِرين: 
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رَف، نَاس ألَريِديْنَنه َوالَ َدرَْب اللََغه، َو ِبُكون ِبلَْغو ُشُعول ألِبَخُدُم ِبيَه َهَن لُوب َو بَرَه ِشِ َل ُغُدَر 

َب ِزيََد َهَن تََعب َهَن ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19.

ِمَعَوَن َهَن َنَس الَضرورِين   
ِبُكون نَاَس الَضوِرين ُشُعول ِبَداِهرُهم ِف َل لِِغيَان َخَب أملُِهيم َو َب ُهَم ِفيَه فَوغ قَوِفيد-19، َدرَب الِبنَشتَه َو َدرب 

َهَن فََكرَان َل الَنفس ِمْنَنه. نَاس ألَغِدين ِف ُمَؤَسَسات ُشُعول أملَْكتُب فَوغ َل "نَاس ألَغِدين ِف بُيُت ألِبْفُكُر لَيُهم" 

َمَشاكِل َدا ِبلَْغُهم، َو ِبُكون ِبيبَغو ِف َخطر َهَن ِفِتَني َو/وال ِغلْتَل فََكرَان لَيُهم. ِف َمِغيد أملَا ِبَخُدُم فَوغ ِغلْتل َدَسَسان 

َجَمَعه كُرُت دا، نَاس ألَضوِرين ِبلَْغو ُدرُب ِش َل تََفُكر َو ِخِدَمات، َجِمي َب َعيش، لِبْتَان، ِخِدَمات أملُِهيم َو َخَب. 

ِفْنَشن دا، نَاَس الَضوِرين ِبُكون ِبيبَغو ِف َمَشاكِل ِبلَْهني ِف وقَْت املُِصيَب دا. 

زَِيَد َهَن ُشُعول َهَن ِخِدَمي
ِمَعَوَن َهَن قَوِفيد-19 َجِمي َب نَاس الَضوِرين: 

َشورَات 10 ِمن ُملََم َهَن الُدْنَ َهَن نَاَس الَضوِرين: 
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ِخِدَمي َهَن الرَف َجِمي َب نَاَس الَضوِرين - قَوِفيد-19 َمْتِيس، ِمن ِس ِب َعيم إنْتََناُشَنل 
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أنَيس أي
أْخَب َل ُمِديرِين َو َنس ألِبِشيُفو ِخِدَمي ألِبَعُوُن َخَداِمني َو َخَداِمني ألِبَخُدُم ُسول َوال َل َكوَفو ِشِي

. تَْدَدر تَْنَنف َب ِعْرَف ألَوَسَفو ِف الَكتُب  َب َخِدمتَك إنَت ُمِدير َو/َوال نَاُدم ألِبِشيف ِخِدْمَت الَناس دا ُمِهيم َل تَبَتَان أِفيت، أَمان َو َرَغَدان َعُغَل الَخَداِمني َو/َوال َخَداِمني ألِبَخُدُم ُسول َوال َل كَوفَو ِشِ

َدا ِل ِمَعوَن َهَن َخَداِمني َو َخَداِمني ألِبَخُدُم ُسول َوال َل كَوفَو ِشِ كَن ُوَغو زََعَلننِي، َو تَْدَدر تَُب ِبَكاَن الِخِدَمي ألِبِزيد َل أِفيَت الَعُغل َو أِف َهَن نَاس ألِبَخُدُم لَيك.

، تَْدَدر: َل ِمَعَوَن َهَن َخَداِمني َو َخَداِمني ألِبَخُدُم ُسول َوال َل كَوَفو ِشِ

ِديَره: 
ُ
َخَب َهَن ِسِلنَي، أمل

ِسلِنَي فَاكَُري َل َخَداِمني ألِبيَطُو َشوَرات. ِمَنيُكل ِبَخُدم ِمن البَيت ِفْنَشن ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19. َل تََعُون َخَداِميْنَه، 

ِمَداَمه كَْن ِف َو َل َعِطيَان َخَب  ُمَناقََشه فَوغ أِي  ِمَنيُكَل، َل  ُمَناَده كُِل يَوم، َل تَسأل كَيف  ِسلِنَي َسَوت َدرب َهَن 

ألَجِديد فَوغ فََكرَان َوال َخَب فَوغ قَْوِفيد-19. ِسلِنَي تَُغول لَيُهم كَْن ِبُكون إللَْلَغو بَيَْنتُم بََل ِهي َو إَعُوُن ُدُمتُم، ِفنَشْن 

ِبَعُونُهم إنَْجمَمو َو ِببُُنو ِبَكان َهَن ِخِدَمي ِهلَُوي. تَْعِطي رَقَم َهَن إتَِصال َل ِخِدَمات َهَن أِطيَان َل نَاُدم َشورَه. َل تََعُون 

َخَدِميْنَه إَسَمو ِبَدرَُجُهم َو ِخِدُمتُم، ِسلِنَي تَرَُسل ِعيَميل كُِل َدورَه تََشُكرُهم فَوغ ِخِدَمي ألِبَسُو. 

زَِيَد َهَن ُشُعول َهَن ِخِدَمي
َهيِدنْغتَون إنِسِتيوت: ُمَنظََمه َهَن فََكرَان َل َخَداِمني َو ُشُعول َخاَص َهَن ِخِدَمي َهَن قَْوِفيد-19
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أنَْتَيس فَونَْديَشون: ُمَنظََمه َهَن ُشُعول َهَن ِخِدَمي َل فََكرَان َل ُمِديِرين َو َخَداِمني، 

  34McOkp/https://bit.ly  ِف لَُغاْت كَِتري

َعي َعيْف َعْر ِس، ِمَعَوَن َل أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه َل َخَداِمني، َخَداِمني ألِبَخُدُم ُسول َوال َل كَوَفو ِشِ َو ُرَفْف ِف ُمِصيَب َهَن 

 2XIAC7t/https://bit.ly نَوِفيل َقوَروَن َفريُس

ِزيد َهيل َل إسُو ُمَعَملَه ِف ُدرُب َهَن فََكرَان َب الَنفس َزين، َو َسو ِبَكان َهَن ِخِدَمي 

نَِديف أملَِني كَُل فَاكُر َل َغِبيلَه.

ِجيب َدرَب َهَن نَاس إيبَْغو رَِفَغان َو ِزيد َهيل َل ِمَعَوَن بَيَْنات َغبََلُهم. 

أبَْغه ِمَسال َل الَناس، ِمْن َدرب َهَن َواِريَان َحالَت نَِديف َهَن أِف َهَن ِخِدَمي (ِمَسال 

َما تََخُدم إفُوت َوقْتَك، ِبلَْهني تَبَْغه َزين َل الَناس). 

َعط َخَب َل كُِل َخَداِمني َو َخَداِمني ألِبَخُدُم ُسول َوال َل كَوفَو ِشِ فَوغ َشورَه فَوغ أِفيَت 

الَعُغل َو َما ِبُغولُو أُسْمُهم كَْن َغالَو َو ِمَعوَن ألِفي لَيُهم.

َعُملُْهم ِمن َدرب َهَن تَْعلِيم يَا كَِتري فَوغ ِخِدَمي ِف ِمَعَوَن َهَن قَْوِفيد-19.
أفُْكر َل َخَداِمني َو َخَداِمني ألِبَخُدُم ُسول َوال َل كَوفَو ِشِ ألِبُكون ِف التََعب َوال ِف َحالَت 

َهلْلَوُهم َوَهتُم، َو ِبُكون ِبَدوُرو ِزيََد َهَن ِمَعَوَن. 

َسو َدرب َهَن َغَدَران َمَشاكِل َل ِمَنيُكَل، كَْن ِبُكون ِمي َل ُمِديرُْهم.َعْط َخَب َصِحي، َجِديد َو َهنِي َل إلَْفَهم فَوغ َمَغد أَف ِف َوقت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19.

أَخُدم ِبلَْهني َل َوَغَفان َمَشاكِل: َوار ُمنَفه َهَن ِخِدَمي ِف ِبَكان أملَِنيُكَل ِبَعُون َغِبيلَه، َوار ِمَسال َسُو ُملََمه كَِتري َل تََناقُُش فَوغ َمَشاكِل، ِمَداَمه َو ُدرُب َل َسِويَاَن.

َهَن َزين َو ِهِنِي َل نَْفَسك َو نَاس ألتََخُدُم َجِمي. 

تُبُْت ِعْنُدُهم َوقت َهَن َجَمَمن ِف، َو َوقت َل كََلم َب أَهل َو رَِفَغان.



أنَيس ِب
َسو ُشُعول ألَتَدور َتَسَوه ِهَنني 

ُشُن أَسِوي؟َوقت

ُحول أنَس

َل ِشِ َهَنكَُل َساَعت 7 

كُِل لَيل!



أنَيس ِسي
َداءَره َهَن َفَكرَان 

بـََره َهَن 
َفَكرَاِن

َبْدَدر بـَْفُكر َل



أنَيس ِدي
اَل َل َجََماَن اجلِلد

َ
ُدُرب َب امل

ال
َ
َجََمان َهَن اجلِلد َب امل

كَْن نََنَفس، نََسِوي َجَمَمَن الِجلد َب املَاَل َل تََعرُف بَيَْنات ُشُعول كَارُب ِجلَْدك َو َجَمَمَن الِجلد. كَِتري كَُل َما نََعرْفَه كَُل كَن أَصْب َهَن ِجلُْدَن أنَْكرَب. أملَُمرَِسه َدا ِبَعُونَْنه َل نََعرفَه َو ِبيَِطنَي َدرب َل 

َسلََلن َدا. 

ُصد ُعيَُنك َو أَغود َزين فَوَغ الَسيْس. ُهط رِِجلَك تِيت َو أَسَمه رِِجلَيك لَْمَمس تِيْت. ُهْط أيَْديك فَوغ َغِصريَك. كَن تََنَفس َدا، بََغول لَيك َوقت تَُكرُب ِجلَْدك. كَْن كَرَْب ِجلَْدك َدا، أكُرُب نَِفاَسك َل 

ِحَساب َل تََلَت، َهلَس َهْل ِجلَْدك كَْن ُغول لَيك ِسلْلَل نَِفاس.

نَبَْد َب أَصاِب َهَن رِْجلنََي...

أبَْغه ِف الِغَدام ِف َدرب َهَن َسِويَان َجَمَمَن الِجلد َب املَاَل. أْسألُْهم َل إكُرُب ِقِسم ِف ِجلُْدُهم َو إكُرُب الِنَفاس َداَخل َو تََعُسب َب َهيل َو َماَل، َشَب َك: أكُرُْب الِنَفاس، 1 --- 2 ---3. َهلَس ُغول: 

َهلْلُول نَِفاس َو أنَْجْمَمو. 

أرْفَه ِهيْسَسك َب املَاَل َو ُغول "أكُرُب الِنَفاس" َو نَزُل ِهيْسَسك َو ُغول "َهلْلُول نَِفاس َو أنَْجْمَمو."  

ُغول َل الَناُدم إكُرُب َو إَهلِْل ِجلَْده ِف َدرب َدا:

بَرُم أَصابَيك َهَن رِْجَل و أكُرَب َب الَهيل	 

أكُرُب أُضم َهَن املُوطَه َو رِْجِل	 

أكُرُب بَطَُنك، كََربَان	 

أيَدك َشَب تَُضُب ُشُعول	 

أكُرُب ُضَه ِمْن َدرب َهَن بَرََماَن َل كُوَعني َو َجِبيَان ألُضَه َجم ِجلَْدك ِبلَْهني ِمن فَوغ	 

أرْفَع كَتََفيك يَا أَضانَك	 

أكُرُب أَصْب َهَن ُوِشيك َشَت 	 

َورا كََربَان َو َهلََلن كُِل ِقِسم َهَن الِجلد، ُغول: ...ُدُغوت أَسَمو ]أَصاَب َهَن رِْجلَيُك، ُموطَيكُك، ُوِشيُك/َجُفتُْك، َشبَُهم َك[ أنَْجْمَمو. أنَنَفس نَِديف. أَسَم الَدم َمِش َل ]أَصابَيك َهَن الرِْجَل، ُموطُتَك، 

َشبَُهم َك[.

ُدُغوت، نَزُل ذقَُنك َب املَاَل َل َصُدرَك. كَْن كََربَْت الِنَفاس، أفُْكر َب املَاَل بَرُم َراَسك لَيل لُوب ِف َداِءرَه َل الَزيَنِي، ُسَل الِنَفاس كَْن تََبُم ُوِشيك َل إْسَِي َو إرُد َل َصُدرَك. أكُرَْب الِنَفاس َل الَزيَنِي َو 

َوَرا...ُسَل الِنَفاس َل إْسَِي َو تِيْت. أكُرَْب الِنَفاس َل الَزيَنِي َو َوَرا...ُسَل الِنَفاس َل إْسَِي َو تِيْت. ُدُغوت، أبُْدل َشَب َسَويَت َو َواس...أكُرَب الِنَفاس َل إْسَِي َو َوَرا، ُسَل الِنَفاس َل َزيَنِي َو تِيت (َسَوه 

يَا تَِنني). 

ُدُغوت َوُغف َراَسك ِف اللُوب.

 

ِشيف َشَب أُغلَك َو َغلْبَك َرَغد. 

ُدُغوت ِشيل َوَعد َل فََكرَان َل نَْفَسك كُِل يَوم. 

ُشُعول َهَن فََكرَان َب زََعل نَِديف ! 

أملَُمرَِسه ِبِشيل َشَب َسبَْعه َدقَاِيق

تَْدَدر تَْنَنف َب املَُمرَِسه َدا َل فََكرَان َل نَْفَسك، َو تَْدَدر تَُغوَل َل نَاس َغَدي كَُل، َشَب نَاس ألِبُكون تََعُونُْهم. كَْن تَْنَنف ِبيَه َل نَاس َغَدي، أطَرَه َل كََلم َب املَاَل َب ِهيس بَارُد كَن تَُغول َشَب ِبَسُو 

الُشُعول َدا تِيت، ِبيَِطي َوقت َزين َل نَاس إَسَمو الَجَمَمن ِف ِجلُْدُهم. 



أنَيس ِعي
ُشُعول ألَتَخُدم بَِيه ِف َرفـَْفك

رََقم َهَن َجَوالِخِدَمات َهَن ِمَعَوَن

أْسكَر

َحالَت ُمِصيَب 

ِخِدَمات َهَن أِفِ

نَاُدم ألِبْقُتَل الَنار

ِخِدَمات َهَن َمِغيد َب الَجَمَعه

ِخِدَمات َهَن أِفيَت الَعُغل

ِخِدَمات َل َمَري

ِخِدَمات َل ِخَميَه َهَن َصِعري

ِخِدَمات َهَن ِمَعَون َب الَقانُون

رَقم َهَن ِمَعَوَن َهَن َقْوِفيد19- َعيم َهيش ِب َعيس َعيس

َكيْف تـَُلز ِغَدام

أَملَه َهَنك


