
 

 
 

 

 

 

لضررررصة ورررام ا حررروأ الريأ    ررر ومي  فئة، المرتعدة خوفا من اهتزاز قويهناك في البيوت الدا

  .التفاويل يفتقد نالكراهية هناك صشر 

 يفتقد نها. التفاويل التيليست 

 التفاويل. لكنها تفاويل 

 الهاتف تفصيله.

  .من الهاتف على اليانب االيسر هنا هو تلك األيقونةلكن تفاويل التفاويل 

  الب امية. يقونة 

  .اال ود البغيض عليها اللونيغلب االن  صال اقة،متومة  ة خضراء يانعهص اميلأ يعد هناك 

  .الفراغ التيوف،مة عال

 دقيقة قصف تيدهأ.اال  نهأ  فى كل 

  .يهتمون صبعضهأ

 نفس. خر  االخضر حتىيستنزفون اللون  صيت،تسمع الرنات في كل 

  .ي مئن صعضهأ على صعض

  .يوا ى صعضهأ صعضا

  : يعرض صعضهأ على صعض

  .يومه من قوتجزء 

  .مساحة من فراشه

 .قبس من نومه
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  قف صيته.

  .السماء النظر الى نافذته ليشامكه منمصراع 

  .تئن  تضل الب اميات

  .الرنات ترن تضل 

  .استاذ نبيلعليك يا  الو. طمنا -

 التغ ية. لكن تفاويل تفاويلها هي   الشريرة تفصيله

 تعرفونها.

  . لمى صيانب  يقونة الب اميةصمدمج  األيقونة الشبيهةتلك 

  .ممادية عندما تكون  يئة

  .جيدة تكون خضراء عندما

  األخضر. كان اللوندائما ما 

  .عالمة االمتالء

 تصال.عالمة لإل

  االنسى.لى على صن ع للفنان األ  ومي البن "  الرب“في  غنية  قصة الشاب الريفي تذكر ن صال بع

ت ر  زه"  قادم خير“ الى عليه الصرررربر مربوصته فاشررررتر وا وررررال  شررررتاى الىا الذيذلك الشرررراب 

 هو: الوضراء صربوب البن ليبد البن  شييرات

  .البن صمتعه صق ف حبات

  .عد قد م الويرحبيبته صنشوة غامرة ص خاللها عسل ليق ف من
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الصررررررغيرة وررررررعودا الى  تلك الدمجةمن  دمجاتها اصتداء ممادية صيميع لون تلك األيقونة ما كاندائما 

هناك  النادم ما يكون فى  اء.خضرررركلها  تصررربل الدمجات ورررنعاء  نالنادم في  االكبر  فى الدمجة

  .اتصاال جيدا

  .الررب كل هذه  هذا  بب

  الييد.االتصال غير 

  .االتصال جيد  ن  عقولهأ توبرهأقلوصهأ  خضراء في اتصال  جود دمجاتعدم 

اليميع ان هناك فرورررررة  الهواتف ليعرفنادما ما تكون هناك دمجة    دمجتين خضررررررا ان في تلك 

 صأحبائهأ.لالمتبا   اليميع مرا لة جديدة  ليبد التصال جيد 

  .مرببة يتبادلون شكوى

  .حب مقيقة  يتهامسون صعبامات

  . يترا لون صمقا ع إصاحية مرهفة الرس

  صر الة فيديو. ذ فياءة يرن الهاتف إ

 نبيل.ستاذ هذا المقطع يا أشوف  -


