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ةیتاذلا  ةیاعرلا 
 

  ردق ةفلتخم  اراودأ  بعلت  نأ  لواحت  امئاد . ايدحت  ةوبألا  لكشت  كسفنب . ءانتعالا  ىسنت  كنا  ةجردل  كلفطب  ءانتعالا  ادهاج  لواحت  رمأ  يلوك   
نأ كيلع  بجي  كلذل  يلاثملا . نبالا  ىتح  الو  ةيلاثملا  مألاب  / يلاثملا بألاب  ىمسي  ام  دجوي  هنأ ال  ملعا  اريبك . ارتوت  هعم  بلجي  دق  امم  ناكمإلا   

نأ ديرن  ءاطعلاو . ذخألا  نيب  نزاوتلا  نادقف  يف  ببستي  امم  مهتعاطتسا  نم  رثكأب  مايقلا  نوريثك  ءابآ  لواحي  نيرخآلابو . كسفنب  افوؤر  نوكت   
امدق يضملل  اهجاتحت  يتلا  ةقاطلا  ىلع  لصحت  ىتح  يرورض  تاذلاب  ءانتعالا  نأب  كرعشن  . 

 

؟ةیتاذلا ةیاعرلا   اذامل 
 

دجت يتلا  رومألا  ىلع  فرعتت  نأ  انھ  مھملا  نم  كسفن . عم  اھیف  سمغنت  ةایحلا  ىدم  رمتست  ةیلمع  اھنإ  كسفنب . اھملعتت  نأ  بجی  ةیلقع  يھ  ةیتاذلا  ةیاعرلا   
ةیسفنلا ةحارلا  اھیف  . 

 
 

ةقاطلا ھنم  دمتست  كلعجی  ام  ىلإ  راذنإ  قباس  نودب  أجلت  ،كلذ  ىلإ  جاتحت  كنأب  ترعش  اذإ  ،كنأ  ةیتاذلا  ةیاعرلا  حلطصمب  دصقن   
ناك املك  مأك  / بأك تنأ  ایسفن  ةحاترم  / احاترم تنك  املك  رخآل . درف  نم  ةیتاذلا  ةیاعرلا  ىلع  دعاست  يتلا  رومألا  فلتخت  ةیباجیإلا .  
كیلع اضیأ  رثؤیو  ةایحلا  ةدوج  ىلع  ةیتاذلا  ةیاعرلا  صقن  رثؤی  امك  كلفط . ومن  يف  اذكو  ة  یبرتلا يف  كجھنم  ىلع  يباجیإ  ریثأت  كلذل   

كتیب ىلعو  مأك  / بأك . 
 

 رتوتلا
 

لاعفألا يفو  ریكفتلا  يف  زیكرتلا  زیكرتلا : ىلع  كدعاسیو  ازفحمو  ایباجیإ  ىدملا  ریصقلا  رتوتلا  نوكی  دق  ذإ  يحص  ریغ  امئاد  ةرورضلاب   سیل  رتوتلا  . 
ةریصقلا رتوتلا  تاظحل  نم  ةلوھسب  ىفاعتت  كنإ  مث  ءاخرتسالل . تاقوأ  داجیإ  ىلع  كدعاسی  اذھف  ماری  ام  ىلع  روم  ألا يشمت  امدنع  . 

 
لك لعافتی  نزاوتلا . كلقعو  كمسج  اھنیح  دقفی  يفاعتلاو . ءاخرتسالل  ةحاسم  وأ  تقو  وأ  ةصرف  دجت  ثیحب ال  تارتوتلا  مكارتت  نایحألا  ضعب  يف   
ضارعأ نم  يناعت  كنأ  وأ  اھیلع  فرعتت  كنأ ال  ةجردل  رخآل  فقوم  نم  ضارعألا  كدنع  فلتخت  انایحأو  رت  وتلا ضارعأ  عم  فلتخم  لكشب  صخش   

بسانملا تقولا  يف  اھتجلاعم  عیطتست  ىتح  رتوتلا  ضارعأ  ىلع  فرعتت  فیك  ملعتت  نأ  مھملا  نم  دحاو . نآ  يف  ةفلتخم  . 
 

لمحتلا ةقاطو  لمِحلا   ةیمك 
 

ماھملا ىلإ  ةفاضإلاب  كیلع  يدحتلا  ىوتسم  عفرب  انایحأ  موقت  ببسلا  اذھل  كلفطل . لضفألا  دیرت  يبرمك  تنأف  ةیاغلل . قھرم  ةوبألا  ءبع  نوكی  نأ  نكمی   
لماعتلا عیطتست  كنأ  دقتعت  امم  ربكأ  كلوح  نم  عمتجملا  تابلطتم  نأ  امك  كیلع . لیقث  لمحلا  لعجی  امم  كلھاك  ىلإ  فاضت  دق  يتلا  ىرخألا  لكاشملا  وأ   

اھعم . 
ةیباجیإلا ةقاطلا  اھنم  دمتست  يتلا  رومألا  لك  لضفب  يساسأ  لكشب  دیزت  يھو  ایموی  اھھجاوت  يتلا  ةیلوؤسملا  ةیمك  عم  كلماع  ةقیرط ت يھ  لمحتلا  ةقاط  . 

مل اذإ  كتقاط . نع  ةیعضولا  اھیف  جرخت  نأ  كشوت  يتلا  ةظحللا  كاردإ  عیطتست  كلذب  كنإف  كیدل  لمحتلا  ةقاطو  لمِحلا  نیب  نزاوتلا  روصت  عیطتست  امدنع   
رتوتلا تامالع  كیدل  كلذ  دلویسف  نزاو  تلا اذھ  دجت  . 
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حئاصنلا  ضعب 
ةقاطلا  1 كنم  فزنتست  يتلا  رومألاو  ةقاطلاب  كدمت  يتلا  رومألا  يھ  ام  كردت  نأ   لواح 

 

ةطشنألا هذ  ةیلقعلاو .ھ ةیسفنلاو  ةیدسجلا  ةوقلا  كحنمت  رومأ  اھب . مایقلاب  عتمتست  يتلاو  اھیلإ  قاتشت  يتلا  رومألا  لك  يھ  ةقاطلاب  كدمت  يتلا  رومألا   
ةطشنألا هذھ  ضعبل  اتقو  ایموی  صصخت  نأ  لواح  ةقاطلا . كحنمت  ةریبك  وأ  ةریغص  ءاوس  . 

 
ةریبك ةقاط  كنم  بلطتت  ةطشنألا  هذھ  لثم  زیكرتلاو . سامحلا  دقفت  كلعجت  رومأ  كبعتت . رومأ  ،اھبحت  رومأ ال  يھ  ةقاطلا  كنم  فزنتست  يتلا  رومألا   

تقولا يف  اھیلع  فرعتت  نأ  ل  واح رتوتلا . تامالع  كدنع  دلوت  ام  ابلاغو  . 
 

تاودأ بیتكلا  اذھ  ةیاھن  يف  دجتس  رومألا . هذھ  نیب  ام  انزاوت  قلخت  نأ  لواح  ةقاطلا . كنم  فزنتست  يتلا  رومألاو  ةقاطلاب  كدمت  يتلا  رومألا  دیدحتب  مق   
ةیتاذلا ةیاعرلا  . 

 
 

2  ) رتوتلا تامالعب ) اكردم   نكتل 
 

لجس ،اھب ‘ رعشت  نأ  لواح  تامالعلل : ھبتنا  ،بسانملا  تقولا  يف  لخدت  كراكفأو . كدسج  يف  اقلاع  طرفملا  رت  وتلا وأ  نزاوتلا  نادقف  ىقبی  نأ  نكمملا  نم   
مھتدعاسم وأ  نیرخآلا  ءاضرإ  تقولا  لاوط  لواحت  امدنع  ھیھتشت  امب ال  رومألا  يشمت  دق  قدنفلا .( يف  كلذب  موقت  امك  ينطابلا ) كنایك  يف  كروضح ‘ . 

جاتحأ يذلا  ام  ؟هب  رعشأ  يذلا  ام  رمألا . اذھ  يف  داھتجالا  ناكمإلا  ردق  لواح  كسفنب . تنأ  ھجاتحت  ام  ةفرعم  ةلواحم  ایفاك ل اتقو  اھنیح  ذخأت  تنأف ال   
كسفنل كلذ  حنماو  ؟هيلإ  . 

 

ةملك ال  3 لوقل  أرجت  ،كدودح  مسرب   مق 
ام ال وأ  هعم  لماعتلا  عيطتست  وأ ما ال  عيطتست  ام  هديرت ،  ام ال  وأ  هديرت  ام  ةفلتخم . بناوج  ىلإ  ريشت  ةيلايخ  ميسقت  طوطخ  يه  دودحلا   

كسفنل ادودح  مسرت  امدنع  رخآل . درف  نم  فلتخت  يهف  يلاتلابو  ةياغلل  ةيصخش  دودحلا  هذه  ةقاطلا . الو  تقولا  هل ال  صصخت  نأ  ديرت   
كسفن نع  عفادت  ةقيرطلا  هذهب  كنإف  . 

 
اذھ ىلع  نرمت  كعم . نولماعتی  فیك  نیرخآلا  ملعت  كدودح  مسر  لالخ  نم  كنا  ذإ  سكعلا . لب  ،اینانأ  نوكت  كسفنل  دودح  مسرب  موقت  امدنع  كنأ  دقتعت   ال 
نل كنأل  تقولا  كسفنل  حنما  ةئیطب . ملعت  ةیلمع  ةباثمب  رمألا  نإ  لب  طقف  مایأ  ةعضب  نوضغ  يف  كلذ  ملعتت  نل  ةملكب ‘ال .‘ ابلاغ  درلا  لالخ  نم  رمألا   

تاونسل ھیلع  تدتعا  اكولس  رییغت  ةعرسلا  هذھب  عیطتست  . 
 

تایولوأ  4 دی  دحتب  مق 
 

؟الاح رمألا  اذھب  مایقلا  يلع  بجوتی  لھ  لاؤسلاب :  أدبا 
 ؟الاح رمألا اذهب مايقلا يلع بجوتي له 

؟لیدب كانھ  لھ  ؟ةیرورض  وأ  ةلجعتسم  ةمھملا  هذھ   لھ 
 ؟الاح رمألا اذهب مايقلا يلع بجوتي له 

؟اھیف كتدعاسم  وأ  اھب  مایقلا  كریغ  دحأ  عیطتسی  الأ  ؟تنأ  كتمھم  هذھ   لھ 
 ؟الاح رمألا اذهب مايقلا يلع بجوتي له 

؟ةیلاعف رثكأ  ىرخأ  ةقیرط  كانھ  لھ  ؟اھب  موقأ  ةقیرط   يأب 
 ؟الاح رمألا اذهب مايقلا يلع بجوتي له 

؟رخآ تقو  يف  اھب  مایقلا  يننكمی  الأ  ؟ةمھملا  هذھ  ةلجعتسم  يھ   مك 
 ؟الاح رمألا اذھب مایقلا يلع بجوتی لھ 

؟فرصتلا يلع  بجوتی  لھ  لاؤسلا : كسفن  ىلع   حرطا 
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كطیحم  5 نم  ةدعاسملا  بلط  يف  ددرتت  ال    
نوكی ام  ابلاغ  كدرفمب . اھب  مایقلاب  امزلم  تسل  كنإف  دحاو  نآ  يف  ةفلتخم  ماھمب  مایقلا  عیطتست  تنك  نإو  ىتح  كدرفمب . اھب  موقت  ةمھم ال  يھ  ةیبرتلا   

يف ركف  نظت . امم  عسوأ  كطیحم  ةریغصلا . كترسأ  لاثملا  لیبس  ىلع  كنم  برقألا  صاخشألا  مھسفن  مھ  ىلوألا  ةلھولا  نم  مھیف  ركفت  نیذلا  صاخشألا   
تامظنم ،ناریجلا  ،ءاقدصألا  ،ةریبكلا  كتلئاع  دارفأ  ،... . 

لفطلا تیب  ىدل  ،ةیاوھ  يدان  يف  ،ةسردملا  باب  دنع  نیرخآ ) رومأ  ءایلوأ  عم  ةیصخشلا  كبراجت  مساقتت  امدنع  اریثك  كلاب  حاتری  دق   Huis van het 
Kind، ...). امدنع مكنیب . امیف  راكفألاو  حئاصنلا  لدابت  نم  دیفتست  دق  كنأ  امك  ھھجاوت . ام  ىلع  نوفرعتیو  كروعش  سفنب  نورعشی  مھنإب  ف  شتكت ذإ   

نم كتدعاسم  كطیحم  عیطتسی  لب  يونعملا  بناجلا  دنع  معدلا  فقوتی  كل .ال  ةبسنلاب  ایونعم  امعد  كلذ  لثمی  دقف  ةیغاص  انذأ  دجتو  كرعاشم  نع  ثدحتت   
انتادأ ىلإ  ةدشب  انھ  ریشن  ةیبطلا . وأ  ة  یلمعلا ةیحانلا  . 

 
 

كنم 6 بلطتی  دق  نایحألا  ضعب  يف  نكل  كسفنب  ةیانعلل  الیوط  اتقو  ذخأت  نأ  ةرورضلاب  سیل   
تقولا ضعب  العف   رمألا 

 
قئاقد ةعضبل  ضاح  رملا يف  كسفن  ىلع  قالغإلا  وأ  نخاس  مامح  ذخأ  لاثملا  لیبس  ىلعف  بسحف . كسفنل  ریصق  تقو  ذخأ  ىلع  ةیتاذلا  ةیاعرلا  فقوتت   ال 
يسفنل تقو  نع ‘ انھ  ملكتن  بیرقلا . ىدملا  ىلع  ءاخرتسالا  كلذ  كحنمی  دق  باتك  ةعلاطم  وأ  ‘ (me-time) ھلو ةیتاذلا  ةیاعرلا  نم  عون  اضیأ  اذھو   

امئاد كیلع  بجوتی  ثی  رمتسم ح ةایح  جھنم  وأ  فقوم  وھ  ةیتاذلا  ةیاعرلا  دیعبلا . ىدملا  ىلع  فاك  ریغ  ریصقلا  تقولا  اذھ  حبصی  دق  نكل  ةریبك . ةیمھأ   
لمحتلا ةقاطو  لمِحلا  نیب  نزاوتلا  ىلع  ظافحلا  . 

ھب حومسم  اذھ  تقولا . ضعب  انایحأ  كنم  بلطتی  نل  رمألا  نأ  ينعی  اذھ ال  نكل  كسفنب  ةیانعلل  الیوط  اتقو  ذخأت  نأ  ةرورضلاب  سیل  ! 
ةریبك عئاقوب  رمألا  قلعتی  نا  لمتحملا  نم  رخآل . درف  نم  ثادحأل  هذھ ا عقو  مجح  فلتخی  اضیأ  انھ  انتایح . ىلع  ریبك  عقو  تاذ  اثادحأ  انعیمج  ھجاون  دق   

كتراسخ عم  شیاعتلاو  دادحلل  فاكلا  تقولا  ذخ  ةریغص  . فقاوم  ىلإ  . 
 

ایلاثم  7 نوكت  نأ  كسفن  نم  عقوتت   ال 
كلذ نكل  تایلاثملا  هذھ  نع  يلخ  تلا لھسلا  نم  سیل  عیمجلا . نم  ریدقتلا  ىلع  لوصحلا  ىلإ  جاتحت  ،دیج ال  لكشب  ءيش  لكب  موقت  نا  كیلع  بجوتی   ال 

يسفنلا قاھرإلاب  رعشت  نأب  سأب  قاھرإلاب .ال  رعشت  نأو  ةسالسب  مایألا  لك  رمت  الأ  يعیبطلا  نم  كلقع . يف  ةحاسم  حسف  ىلع  دعاسیس  ! 
 

كلذ  8 ىلإ  ةفاضإلاب   ... 
  

كسفنت ةقیرط  ىلإ   ھبتنا 
تقو يأ  يف  اھب  مایقلا  كناكمإب  ةلاعفو . ةطیسب  ةقیرط  وھ  نطبلا  نم  سفنتلا  . 

 
 

ریكفتلا ةقیرط   رییغت 
ائیش اوھركت  نأ  ىسعو  ویرانیس ‘ يبلس : فقوم  لكل  يباجیإلا  بناجلا  ىرت  نأ  لواح  كساسحإ . ىلع  اریثأت  رومألا  ىلإ  اھب  رظنت  يتلا  ةقیرطلل  نوكی  دق   

هایملا كرب  يف  لافطألا  بعلی  نیح  يف  رطمت  امدنع  رمذتن  نحن  اھانیسن . ،نیغلابلا  نحن  ،يتلا  رومألا  لك  لافطألا  دیجی  مكل .‘ ریخ  وھو  . 
 

# ةطیسب ولو  دعسُت  يتلا   رومألا 
كتدج ةفصو  بسح  اھریضحت  متی  يتلاو  كبابش  يف  اھبحت  تنك  يتلا  ةبجولا  لوانت  الثم  كدعُست  يتلا  ةریغصلا  فقاوملا  لمأتت  نأ  لواح  . 

 
ریكفتلل اتقو   ططخ 

كلذل تجتحا  اذإ  كطیحم  نم  صخش  عم  اھنع  ثدحت  اھنیودتب . مقو  اھھجاوت  ي  تلا لكاشملا  يف  ریكفتلل  مویلا  نم  اتباث  اتقو  دمع  نع  صصخت  نأ  لواح  . 
كسفن عجشت  نأب  سنت  ةظحللا .ال  هذھ  يف  ماری  ام  ىلع  يرست  يتلا  رومألا  ىلع  زكر  يباجیإ : ءيشب  امئاد  ریكفتلا  تقو  متخت  نأ  لواح  ! 
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يحص ةایح  طمن  ىلع   صرحا 
عیمج ءافطإب  مق  ةحارلا . نم  ةیفاك  تاعاس  ذخأت  ىتح  تقولا  يف  مونلل  بھذا  كمون . لو  دج مظنت  نأو  ةدیج  ةیلیل  ةحار  كیدل  نوكت  نأ  ىلع  صرحا   

ةینورتكلإلا ةحوللا  وأ  لاقنلا  كفتاھ  ىلع  رابخألا  أرقت  الو  ينورتكلإلا  كدیرب  عجارت  تاشاشلا .ال  . 
ددحت ةیندبلا .ال  ةكرحلا  نم  مویلا  يف  ةقیق  ىلإ 30 د لصت  ىتح  يجیردت  لكشب  ةدملا  دیزتو  ةیفاك  ةریصق  ةلوج  نوكت  ةیادبلا  يف  فاك . لكشب  كرحت   

قیقحتلا ةبعص  افادھأ  . 
 

تابورشملا نع  ناكمإلا  ردق  دعتباو  ةیفاك  تایمكب  ءاملا  برشا  ةدیج . ةحصل  میلسلا  ساسألا  وھ  عونتملاو  يحصلا  لكألا  يعوب . بارشلاو  ماعطلا  لوانت   
تیاللا تابورشملا  وأ  تایركس  ىلع  يوتحت  يتلا  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

ةرایزب مق ؟ةلئسألا نم دیزملا كیدل لھ  Huis van het Kind يلاتلا طبارلا حفصت وأ  www.kwadraatantwerpen.be 


