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 تخلص :الوس

ثلننس ِ ثساْننجااز  ننجل  دننجل  ثلستننعٛ ح  ْننضاا  أفننو ثحه ننجر د انن  ثّننضاج  ّننذٌ    

أغعثًه مسي دور ثلنلاقز فضى ثآلن. وقنو صدنوهس مقنجوحس ثساْنجااز  ذنٌ مْناٌر صاعً نج 

ثحقضٌثح من  يث ثلدجل  وثقضقجم  لض ْاٌ مظنج ٌ ثلْنلعا ثساْنجاا وثصؾج جصن  النا   قضن  

 كعن ثلتقا٠ د .دجليثس أو دجألمٌ أو دجل

ومننن ثلذننو نا أن  كننعن ثلضقلانن  ثلس ْننا  ننع ثلتؾننجر ثلتدٌالننا ثأل غننٌ ث ضتجمننج دنننيه  

ثلؾعثاننخ الننا ثلوًثّننجس ثساْننجااز. ومننن ثلذننو نا أ ٞننج ألن ثساْننجن ثلْننع  ثلنني   ننسد  

دجلضٚجلـ م  ثليثس وثلْن   ثلس ْنا وثحؽضتنج ا ح  ٖنك  ثلظنج ٌر ثلضنا صْنضٌ ا ثاضذنجه 

  ثالضٌثٛ ؽنولا أان   نيه  نا ثلقج نور  لنيث  ْنضٌ ى ثاضذنج ن  ثلتنضتان دجلضقلا  ثلس ْا الغ

ثلٖنٚنناز ثلتسقٌالننز ا ْنناج  ننن  ننيه ثلقج ننور. وقننو قْنن   لنن  ثلننس ِ ثلضقلالننا ثلٖنٚنناجس 

ثلتسقٌالز ا ْاج إلى ٕنٚاجس  ٚجداز وٕنٚاجس ُى جاانز وأمنٌس ّناكعدجصاز وغجلذنج منج 

سنج  لى ثلٖنٚاجس ثلضنا صدنجاا  ض  ثلنل٠ داسنج ؽتادج لوس غاٌ ثلتنضٚان الاالقعن أ ج م

أ  ٕك  من إٔكجر  نو  ثلْنعثر ثلس ْنا. وصني خ ددنٜ منوثًُ ثلضقلان  ثلس ْنا إلنى أن 

  وثألمننٌثٛ ثلُي جااننز  Neurosisمٚننالـ ثلُدٚننجداز  الننا  لننى ثألمننٌثٛ ثلس ْنناز 

Psychosis  مدج وثن ثل ٌق داسنتنج  كتنن النا أن ثلتنٌ ٜ دنجلتٌٛ ثلس ْنا ثلدٚنجدا  

جاا أمننٌث غاننٌ ٟذادننا وثانن  مننٌ ٜ و قضننجػ إلننى ثلدنن ػ  داستننج ثلتننٌٛ  ننوًا أانن   دنن

ثلُي جاى  دجاا ثحا ٚجر  ن ثلعثق  و ٌالٜ ثح ضٌثف د ا  منٌ ٜ قنو  دضقنو أان  مٌثقنخ 

النا ثلقجلز ثلعّاى دان ثلتنٌٛ  Psychopatyٟعثر ثلعقش. أمج ثلٖنٚاز ثلْاكعدجصاز 

ثلتسقٌف ثلتٞجه للتؾضت  وثلننجًػ ثلدٚجدا وثلتٌ ٜ ثلي جن و ا صالا  لى ثلْلعا 

 لى قات  ومدج اٌه مغ  مومسا ثلتنوًثس  ز وثلسٚجدان  وثلتسقٌالان ؽسْاج  وثلتٚنجدان 

 دتٌٛ ثلٌْقز.
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وصقجور  يه ثلوًثّز مقجًدز ثلضتغان  ثلْنٌه  للٖنٚناز ثلُدٚنجداز للضدنٌف إلنى      

 ضنج   بدانجٛ ّنجمنب  ا از صسجور ثسدنوث  ثلْنٌه  ثلٖنٚناز ثلدٚنجداز. وقنو ثصننيس ًوث

لْننناٌ ثلتٚننجهالز   وب ّننسعثس ثلضانن ب لٖننج اسجٍ ثل قننى  للضدننٌف  لننى  لاننجس ثلضدذاننٌ  ننن 

 ثلٖنٚاز  ثلدٚجداز وأّذجح مٌٝنج وث ٌثٝ  الا ثسدوث  ثلٌْهس. 

ددو  يه ثلقٌثرر ثلضقلالاز للٖنٚاز ثلدٚجداز الا ثلٌوث ضان اؾو أن  ن  منن ثلكنجصذضان 

من ثلقنٌثرثس النا ثلضقلان  ثلس ْنا فضنى صْنضاا  ثلضدذانٌ  نن ح  قو صَوهس دقوً غاٌ قلا 

و ى ثلٖنٚاز ثلدٚجداز  لى ثلسقع ثلنيس ًأ سنجه  الْنناٌ ثلتٚنجهالز صدنٌٛ  لنى لْنجن 

ٕنٚاجصنج مٚالقجس  ل  ثلس ِ ثلضا صٚف ثلقجلز ثلتٌٝاز ثلضا صدٌٝننج صعمانج لوقنز 

ضنا صٖنك  معٝنع نج ثلْنٌه   ثلتدلعمجس وإمدجاج الا هقز ثلضدذاٌ  ن ثلقجلز ثلتٌٝناز ثل

الانننٌه النننا فنننعثًثس ثلٖنٚننناجس مٚنننالقجس  ٕننناَوالٌااج  عسنننجةا ثلقانننخ   و دجًثاع نننج 

وثل ٚج .  وأّتجر ددٜ ثلدقنجقاٌ ثلاذانز ثلتْنضنومز النا  ن ػ مغن   نيه ثلقنجحس .ومن  

ث ضتننج  ثلكجصذننز دجلتٌؽداننز ثلدلتاننز الننا وٙننف ثلتننٌٛ  وأّننذجد  وأ ٌثٝنن  الئانننج ى ذننش 

 Multipleا ثلنلن٠ دنان منٌ ٜ ثل ٚنج   ومنٌ ٜ صدنوه ثلٖنٚناجس مني خ ثلدجمنز الن

Personalities  .الا ًّ  ٕنٚاز لعح 

ومن م ر ٕنٚاز ثلو ضعً مجلو  ٌٝش أ ٞج ٕج اسجٍ ثل قى  غاٌث من ثلضدٌ  نجس 

ثلاذاننز لرمننٌثٛ ثلس ْنناز وثلدٚننذاز  جح ضتننجح  ومض ٍمننز ثلؾتننجر ثلسننجة   ومض ٍمننز 

 ع   وثلذجًثاع ج.ثاقاج  ثلضس ِ  سو ثلس

ث ضتش ّناٌ ثلتٚجهالز الا ص ْاٌ أّنذجح ثسٙنجدز دنجلتٌٛ دضسنجور مدظن  ثألّنذجح 

ثلتضعقدننز لاٙننجدز دنن   لننى مْننضعس ثلتٌؽداننز ثلدلتاننز   الجّضقٚننش  عثمنن  ثلعًثعنننز  

وثلد قجس ثألٌّ ز  وثلظنٌوف ثلْاجّناز وثحؽضتج انز ثلضنا صنوال  إلنى ثسٙنجدز دنجلتٌٛ 

ًؤ ضنج ثأل و علعؽاز لت دْجس مٌفلز مج ددو ععًر  سنج ٌ  وفكن  ثلدٚجدا  لضاٌؿ ٝتسج 

ثسمعثن  وثاقْج  ثلتؾضت  ثلتٌٚ  النى صلنا ثلتٌفلنز.  النى اقنو حى  للظنٌوف ثلْاجّناز 

وثحؽضتج از. داستج ثاٚخ ث ضتج  ٕج اسجٍ ثل قى  لى ثألّذجح ثليثصاز ثلتضدلقنز دجسم جقنجس 

ٌٛ ثلس ْنا منن من ر ٕنٚناز اجه نج. ومانعًر ثلدجٟ از و نو  صققنا ثلنيثس أّنذجدج للتن

ثلدل  ثلي   ؤهس دٚنجفذ  أفاجانج إلنى هًؽنز ماانٌر منن ثلتنٌٛ إىث منج صدنٌٛ ٙنجفذ  

ألٍمز ا ْاز ل   قع  لنى ثفضتجلننج  مغن  ثلنو ضعً مجلنو ثلني  ثّنضاج  أن  نلنا  نيث ثلدنجل  

 ثلع تى دك  مج الا  من   قجس مضٖجدكز.

ش صقساننجس صاننجً ثلننع ى الننى ثلضدذاننٌ  ننن و ننى والننى صسجولنتننج أ ننٌثٛ ثلتننٌٛ  جانن

ثلٖنٚاجس الا مْضع جص  ثلتنضل ز ثلضقساز ثل ساز ثلضنا ثّنضاج ش أن صٌّن  ٙنعًر لضٖنعٓ 

ثألالكجً  وصوثال  منَون ثل و ا  سنو ثلٖنٚناجس منن من ر ثلضنوث ا ثلقنٌ لرالكنجً  أو 

تٚنننجهالز أفنن   ثلاقظننز  أو ثألفنن   وثلكننعثداِ. ومننن عننن  القننو قننومش  نن  مننن ّننناٌ ثل
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وٕج اسجٍ ثل قى اتجىػ إدوث از للٖنٚاز ثلدٚجداز ثصْنتش دجلقاع نز وصدنوه أددجه نج ثل سانز 

 متج  ؾدلنج ٕنٚاجس فاز قجدلز للضٚو ا.

 ثلٌْه  ثلٖنٚاز ثلدٚجداز  ثلدجل  ثلٌوثةا  ثلْاكعدجصاز.الكلوبث الوفتبحيت: 

Abstract:  

This search deals with the representation of psychopathic 

characters in narration through “Hot whiteness” and ب Wandering 

years it studies the reasons of psychopathy and its ب Symptoms 

through the writer’s point of view “Hot Whiteness” concerned with 

Genetic side in character. Both of the outers deals with the effect of 

family specially the the relationship with mother and its great 

effect in one’s character basically in childhood. The stream of 

consciousness techniques in expressing the consciousness of the 

characters at its various levels were the technical technique that 

was able to paint a picture of confusing ideas, the stocks of the 

subconscious of the characters are defended by the free association 

of thoughts, daydreams, dreams and nightmares. Hence, Suhair Al-

Mosadfa, and Shaheenaz Al-Fiqi presented creative examples of 

the neurotic personality, characterized by vitality and multiple 

artistic dimensions, which makes them believable, lively 

characters. 

ثحه ننجر د انن  ثّننضاج  ّننذٌ  ثلننس ِ ثساْننجااز  ننجل  دننجل  ثلستننعٛ ح  ْننضاا  أفننو   

أغعثًه مسي دور ثلنلاقز فضى ثآلن. وقنو صدنوهس مقنجوحس ثساْنجااز  ذنٌ مْناٌر صاعً نج 

ثحقضٌثح من  يث ثلدجل  وثقضقجم  لض ْاٌ مظنج ٌ ثلْنلعا ثساْنجاا وثصؾج جصن  النا   قضن  

 دجليثس أو دجألمٌ أو دجلكعن ثلتقا٠ د .

ا  ننع ثلتؾننجر ثلتدٌالننا ثأل غننٌ ث ضتجمننج دنننيه ومننن ثلذننو نا أن  كننعن ثلضقلانن  ثلس ْنن 

ثلؾعثاننخ الننا ثلوًثّننجس ثساْننجااز. ومننن ثلذننو نا أ ٞننج أن ثساْننجن ثلْننع  ثلنني   ننسد  

دجلضٚجلـ م  ثليثس وثلْن   ثلس ْنا وثحؽضتنج ا ح  ٖنك  ثلظنج ٌر ثلضنا صْنضٌ ا ثاضذنجه 

يث  ْنضٌ ى ثاضذنج ن  ثلتنضتان دجلضقلا  ثلس ْا  الغ  ثالضٌثٛ ؽولا أن  نيه  نا ثلقج نور  لن

ثلٖنٚنناز ثلتسقٌالننز ا ْنناج  ننن  ننيه ثلقج ننور. وقننو قْنن   لنن  ثلننس ِ ثلضقلالننا ثلٖنٚنناجس 

ثلتسقٌالز ا ْاج إلى ٕنٚاجس  ٚجداز وٕنٚاجس ُى جاانز وأمنٌس ّناكعدجصاز وغجلذنج منج 

 ننض  ثلنلنن٠ داسنننج ؽتادننج لننوس غاننٌ ثلتنضٚننانم الاالقننعن أ ننج مسنننج  لننى ثلٖنٚنناجس ثلضننا 

من إٔكجر  و  ثلْعثر ثلس ْا. وصي خ ددٜ موثًُ ثلضقلا  ثلس ْنا إلنى  صدجاا أ  ٕك 
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  وثألمننٌثٛ ثلُي جااننز  Neurosisأن مٚننالـ ثلُدٚننجداز  الننا  لننى ثألمننٌثٛ ثلس ْنناز 

Psychosis  مدننج  وأن ثل ننٌق داسنتننج  كتننن الننا أن ثلتننٌ ٜ دننجلتٌٛ ثلس ْننا ثلدٚننجدا

ػ إلننى ثلدنن ػ  داستننج ثلتننٌ ٜ  ننوًا أانن   دننجاا أمننٌث غاننٌ ٟذادننا  وأانن  مننٌ ٜ و قضننج

ثلُي جاى  دجاا ثحا ٚجر  ن ثلعثق  و ٌالٜ ثح ضٌثف د ا  مٌ ٜ  قو  دضقو أان  مٌثقنخ 

النننا ثلقجلننز ثلعّنناى دنننان  Psychopathyٟننعثر ثلعقننش. أمننج ثلٖنٚنناز ثلْننناكعدجصاز 

ثلتننٌٛ ثلدٚننجدا وثلتننٌ ٜ ثلنني جاى. و ننا صالننا  لننى ثلْننلعا ثلتسقننٌف ثلتٞننجه 

ػ  لى قات  ومدج اٌه مغ  مومسا ثلتننوًثس  ز وثلسٚنجدان  وثلتسقنٌالان للتؾضت  وثلنجً

ؽسْاج  وثلتٚجدان دتٌٛ ثلٌْقز. 
ٔ
 

وصْدى  يه ثلوًثّنز إلنى مقجًدنز ثلضتغان  ثلْنٌه  للٖنٚناز ثلُدٚنجداز للضدنٌف      

إلننى  ا اننز صسجولنننج الننا  ثسدننوث  ثلْننٌه . وقننو ثصنننيس ًوث ضننا  بداننجٛ ّننجمنب لْننناٌ 

ثلتٚجهالز
ٕ
وب ّسعثس ثلضا ب لٖج اسجٍ ثل قى     

ٖ
اتعىؽج للضدٌف إلنى  لانجس ثلضدذانٌ  نن   

 ثلٖنٚاز  ثلدٚجداز وأّذجح مٌٝنج  أ ٌثٝ  الا ثسدوث  ثلٌْه . 

وقو هأدش ثلوًثّنجس ثلسقو نز ثلضنا ّندش إلنى قنٌثرر ثلدتن  ثألهدنا النا ٝنعر ثلضقلان  

ثلضقلانن  ثلس ْننا  ثلس ْننا لننرهح  لننى ًدنن٠ ثلدتنن  ثألهدننا دٚننجفذ  الننا ٝننعر اظٌ ننجس

ودنجٙننز اظٌ ننجس بّنناؾتعن الٌو ننوب  ننن ثل ٕنندعً. وقننو الننش  ننيه ثلوًثّننجس ل ضننٌر 

ٟع لز صضقٌا الا إٟجً مؾتع ز من ثلغعثدش ثلضا صٌصكنَ إلنى  نيه ثلتٌؽدانز ثلدلتانز النا 

ثلضقلا  ثلس ْا  ومج ٌٟأ  لانج من صساٌثس لاْنش ؽع ٌ نز. القنو النش صضقنٌا النا إٟنجً 

ٙجفذ   وثالضٌثٛ دساز ا ْاز صقضانز مضؾنيًر النا ح و نى ثلتذنو  )ًد٠ ثلس٘ د  ٕدعً 

الننا  -ثلعًقاننز –صننسدكِ دٚننعًر ًمَ ننز  لننى ّنناـ ثلننس٘ ...وثلسظننٌ إلننى ثلٖنٚنناجس 

ثلسٚعٗ  لى أان  ٕنعٗ فقاقاعن دنووثالدن  وًغذنجصن . وثلسظنٌ إلنى ثلتذنو  ٙنجفخ 

 ثلننس٘  لننى أانن  ٕننن٘  ٚننجدا   وأن اٚنن  ثسدننوث ا  ننع  ننٌٛ  ٚننجدا  ضْننجمى

دجلٌغذز ثلتكذعصز الا ٕك  ًمَ  مقذنعر ثؽضتج انج 
ٗ
دانو أان  النا ثلٌدن  ثلنانٌ منن ثلقنٌن  

ثلدٌٖ ن وم  دوث ز ثألل از ثلؾو ور مٌػ من  ذجرر ثلضقلا  ثلس ْنا لنرهح صانجً ا ْنى النا 

ثلسقنو ثألهدننا   مني دتقننعحس  لن  ثلننس٘   ومقنعحس ثلضقلانن  ثلسٚنا لاقننو  للْنجفز ثلسقو ننز 

 ْضقٌ ددو ب ثلضقلا  ثلس ْا للس٘ب  ثليس  ٞ  ثلس٘ ثألهدنا ىثصن  النا ثلتٚالـ ثليس ل  

دننؤًر ث ضتجمنن  إى  ننٌس أانن )  سذسننا للسجقننو ثألهدننا أن ح  ٌث ننى الننا  تلنن  إح ثلتؤل ننف وقننو 

ٙننجً اٚننج  ألن ثلتذنننو  الننا وثقدننن  أمننٌ  ننن  منننؤًما ثألهح وثلتننؤًمان دجلضقو نننو أو 

 ضْجرلعن  ن ثسدوث   ثلْعّاعلعؽاان أو ثلتقللان ثلس ْاان ثلي ن
٘
   

ودتننج أن ثلتعٝننع ز ثلْننٌه ز معٝنن  ثلوًثّننز صضدلننا دننجلس٘ ثلْننٌه  الننا صسجولنن  

ثلٖنٚنناز ثلدٚننجداز الننئن ثلضقلننا ثلس ْننا للننس٘  ٖننك  ثلتقجًدننز ثلسقو ننز ثأل غننٌ م رمننز 

 للضقلا  ثلٖنٚاجس الا ٝعر مدااجس ثلضقلا  ثلس ْا.
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ثلدٚنجداز ثلضنا صدنجاا ثاقْنجمج النا صضسجور بداجٛ ّجمنب ٕنٚاز لعح ثلتٌ ٞز     

ٕنٚنناضنج  الك انننج ثاقْننتش إلننى ٕنٚنناضان مس ٚننلضان مضننوثملضان  و ننع مننج  الننا  لانن  

ثلضقلا  ثلس ْا منٌٛ صدنوه ثلٖنٚناجس  ب  ظنن ثلنذدٜ أن منٌٛ ثل ٚنج   نع ثٍهوثػ 

ثلٖنٚاز وىلا ما  الجهؿ إى إن ثلتٌٛ  اْضاٌ   و نضلف الا أّذجد  واٖ ص   وثألمغلنز 

الننا ثألالنن   ثلْنناستجةاز مغننجر ه ضننعً ؽاكنن  ومْننضٌ  ج ننو وع عننز وؽننعه لقننعثر   غاننٌر 

الجلتٌ ٞننز  سننج صننضقت٘ ٕنٚنناز أو ٕنٚنناضان صقننع  أعسجر تننج دتننج ح صْننضاا  ثلقاننج  دنن  

دٖنٚنناضنج ثلققاقاننز  وح صضنني ٌ أعسننجر ثلٖنٚنناز ثلتٌٝنناز فقاقضنننج.. وثلتننٌ ٜ الننا  ننيه 

ثلقجلز قو صٌثوهه أالكجً ثحاضقجً 
ٙ
   

تننٌ ٜ دنننيه ثلسع اننز مننن ثألمننٌثٛ ثلُدٚننجداز  ننٌالٜ ثح ضننٌثف دتٌٝنن   لننيث وثل

صٌس لعح أن  ذلز  ا ثلتٌ ٞز  وأانج  ا ثلتٚجدز دنجلؾسعن  وأن دنوثملنج وفنٔ  جّنٌ 

 قننجور ثلنننٌوػ وأن مننٌٛ  ذلننز  ننع ثلنني   ؾدلنننج عٌعننجًر  ب  سالننا ثلننعفٔ مننن دننان 

دلتضنج.  ذلز صضكل  وصضكل  دنوون صعقنف  ٕ ضانج  لى  اتز  لتجس دي تز ح أهًس أ ن ومضى ص

صضْننجق٠ ثلكلتننجس مننن التنننج دْننٌ ز ٕننو ور   انننج ٕنن ر  نن ن  سننجا مننن  ؾذٌ ننج  لننى أن 

صقعلنج 
7
 

صع   ثلكجصذز ثلتضلقا أانتج ٕنٚاضجن مس ٚلضجن صضذجهحن ثلٌْه )لنعح  و ذلنز  الضقنع  

دنووً ثلنٌثو  النا  لعح دووً ثلٌثو  الا  ٌٖر الٚعر ًوثةاز صقتن  ثّنتنج  وصقنع   ذلنز

صْدز الٚعر ًوثةاز صقت  ثّتنج أ ٞج  و ذقى ثل ٚ  ثألماٌ من ثلٌوث ز ثلي  صؾت  الان  

ثلكجصذز ّجةٌ ماعٟ ثلٌْه وصٚعغ الا  ثلسنج ز هون  سعثن. القو قْتش ثلكجصذز ثلٌوث نز إلنى 

 ٌٖ ن الٚ  ٌّه ج  سعاش    الٚ  دٌقت  وثّن  ثلٖنٚناز ثلضنا صقنع  دنووً ثلنٌثو   

  هون أن صسْننذ  لننٌثو. مننن منن ر ٕٓثل ٚنن  ثألماننٌ ثلنني  وٝنندش لنن  ًقتننج ) الاتننج  ننوث

مٌٛ لنعح ثلتٌ ٞنز صانٌؿ ثلكجصذنز قٞناز ثاقْنج  ثلتؾضتن  ثلتٚنٌ   لن  فنعر مٌفلنز 

 فك  ثسمعثن.  يث ثحاقْج  ثلي  أٙجح ثلذاش ثلتٌٚ  دان مؤ و ومدجًٛ. 

 ٞنز دتض ٍمنز ثلؾتنجر صضسنجور ٕنٚناز  ٚنجداز مٌأمج ب ّسعثس ثلضا ب  الئانج       

Kleine-Levin Syndrome (KLS)ثلسنجة  
8
 قنجور ٟذاذننج مْنج وصنج لضني ٌ أفنوثط  

ثلْسعثس ثلغ عز ثلتجٝاز منن فاجصننج  وثلضنا صعقنف  سنو ج و نى ثلٖنٚناز  إى صضني ٌ منج 

وق  دقاجصنج من أفوثط وى ٌ جس مسي ثلا علز فضى  يه ثللقظز ثلَمساز ثلضا ثاقادش الاننج 

  ثلنننجًؽا وثلضننا لنن  صدننو صنني ٌ ٕنناتج  سنننج. ال ددننو اقاننز ٍمساننز الننا ثّننضٌؽج نج  ننن ثلدننجل

ثلتجٝا صٌؽن  إلنى ٍ جًصننج ه نٌ وثه  ثلسانٌون دٚنقذز أمننج وؽنجًصن  ثلتْناقاز ٟلذنج 

 ل ّضٖ جر  لى  و أفو ثلقْجوّز. ول  صدو صضي ٌ ٕاتج  ن فاجصنج ددو  يه ثلَ جًر.

ٚنناز الننا فننجحس ثلضٖننع ٔ ثلضننا صتننٌ دنننج  صقننو  ثلكجصذننز ٙننعًر للسٖننجٟ ثلنني سا للٖن

ومقجوحس ٟذاذنج مْج وصنج  وّدا  وًثر أ ز ماعٟ  تكن أن صْنج وه النا ثلعٙنعر إلنى 

أ لنج وىو نج  لتْج وصنج الا صي ٌ  يه ثلتٌفلز من فاجصنج. وصسقنع ثلكجصذنز النا  نيث مسقنى 
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ؽب ثلتضلقنا الننا ثلٌوث نجس ثلذعلاْناز ثلضنا صدضتنو  لنى ثلستنعٛ وثسعنجًر وثلو ٖنزم إى ص نج

ثل ٚنن  ثألماننٌ مننن ثلننٌ وث ننز دنن ن ثلتننٌ ٜ ثلس ْننا  ننع ثلاذاننخ.  وأن ثلتٌ ٞننز اجه ننج 

وثلٖنٚنناجس ؽتادننج مننج ا إح ٕنٚنناجس وأفننوثط مننن ماننجر ثلاذاننخ  ومننن منننَون ح 

و ا  ثلي  ثمضَن فكج جس ثلتٌٝى وقٚٚن   ذنٌ صجً نن  ثلتنسنا ثلاع ن م إى ثّنضٌالو 

 و نا لو ن  ) مجلنو إن اجه نج صْنكن  قلنا أانش القن٠ ... ص جٙا  وثق  دو   منن مننَون ثل

إانج إفوس ثلقا  ثلضنا صْنضنومنج للننٌوح منن وثقدنا 
9
وىلنا النا مقجولنز للننٌوح منن   

وثقد  ثلي   ٌالٞ   و ٌالٜ صٚو ق  وثلض ج   مد م إى  جن ّنذذج النا والنجر ٍوؽن  وثدسن   

 جٕ  دض جٙال  ؽتادج. القًٌ  قل  ثحاْقجح من  يث ثلعثق  إلى وثق  دو   ثمضلق  و 

الجلاذاننخ ثلس ْننا مجلننو مٚننجح دتننٌٛب ثلذجًثاع ننج أو ؽسننعن ثلنُننيثرب و ننعب مننٌٛ 

 قلننا مننن التننز ثلنني جن  ضتاننَ دعؽننعه  ننيثرع مننسظ  وعجدننش منن  ثفض ننجا ثلٖنٚنناز  ننجهر 

دئمكجاجصنننج ثلدقلانننز هون صنننو عً انننجصؼ  ننن ثّنننضتٌثً الضنننٌر ثلتنننٌٛ...و  ف  أن مقنننعً 

 ي جانن   ننيث ثلننيس  دضقننو صتجمننج الننا ٙننوق  وح  ٖننا الانن  صٚننعًثس ثلتننٌ ٜ  ننووً فننعر 

لقظز...و ضني ثلتٌ ٜ من إمكجاجص  ثلدقلاز ثلضا ل  صضو عً ومظننٌه ثلْنعس ّنسوث لضذٌ نٌ 

ٙوق مدضقوثص  ثلنيثةاز وثلو عر دان ثلتقااان د  لضٚنو قنجب 
ٔٓ
وقن  مجلنو الاتنج  تكنن أن  

ز ثلتٌٝاز ثلتضنالنزم الدنجٓ ماجلن  االا  لا  فجلز ثلضعفو دان ثلٖنٚاز ثلتٌ ٞز وثلقجل

دج ضذجًه وثقدنج فنجور أن   ٌٝن   لنى ٟذاذن  ثلتدنجلؼ ثلنو ضعً ٕنج ٌ وٙنذجؿ ثلتتٌٝنز 

 ثلضا صقع   لى ً ج ض .

 أسببة الوزض: ع

ث ضتننش ثلٌوث ضننجن  لضج تننج دجسّنننجح الننا ّننٌه أّننذجح ثلتننٌٛ  سننو ثلٖنٚنناجس 

  إلننى ثلظننٌوف ثلتقااننز ثلٌةاْننز  وثلضننا صسع ننش دننان أّننذجح وًثعاننز  وأّننذجح صٌؽنن

دجلٖنٚاجس مسي مٌفلز ثلا علزم إى صسجولضج ثلت دْجس وثلضؾجًح وثلنذٌثس ثلقاجصاز ثلضنا 

 ٕكلش ٝسعٟج ل  صقضتلنج ثلٖنٚاجس ال هس إلى ثحاناجً ثلس ْا وثسٙجدز دجلتٌٛ. 

 الىراثت: -

صدتننن  ثلدعثمننن  ثلعًثعانننز  لنننى صناتنننز ثلتنننٌ ٜ للعقنننع  النننا دنننٌثعن ثلتنننٌٛ     

ثلدٚجدا.م إى ب صلدخ ثلعًثعز الا ص ج لنج م  ثلذاتز ثلنووً ثألّجّنا النا صكنع ن مٚنجة٘ 

ثلٖنٚنناز ّننعثر أ جاننش صلنننا ثلنٚننجة٘  ؽْننتاز أ   قلانننز  والننى دلعًصنننج وصٖنننكالنج  

 ٌر  وّ مز ثلؾنجٍ ثلدٚذا ب جلاعر ولعن ثلذٌٖر  ومْضعس ثلي جر وقعر ثليث
ٔٔ
 

ًّنننتش ثلكجصذنننز الننناب دانننجٛ ّنننجمنب منننن مننن ر ٕنٚننناز ثلؾنننو ٕنننع ش ثلتلنننعثن 

عننش ثحّننضدوثه ثلس ْننا للق اننور  ال ًّ تننن منن ر ص جٙننا  مننٌٛ ثلٖنٚناز ثلدٚننجداز ثلضننا و

ثلؾو ثلضا صضسجعٌ  ذٌ ثحّنضٌؽج  ثلَمسنى النا و نى ٕنٚناز لنعح صانٌؿ ثلكجصذنز ثلضنجً ل 

 ْا النا ثلدجةلنز  لضغانٌ قٞناز ثلعًثعنز وأعٌ نج النا ثلتنٌٛ ثلس ْنا. ثلتٌٝى للتٌٛ ثلس

وصقجًن ثلكجصذز دان أ ٌثٛ ثلتٌٛ  سو ثلؾو  وأ ٌثٝ   سو  ذلز من مسظنعً لنعح النا 
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أ غٌ من معٝ  لضؤ و وًثعاز ثلتٌٛ.  جاش  ذلز مغ  ؽو ج  ثليس  جن  نا   لنى وؽنن  

ن فاجصنن  أن  ؾننعح مٚننٌ مننن الننا ثلٖننعثً  فجالاننج  ) وثّننضاج  الننا  مننٌ ٕنننٌ ن القنن٠ منن

ٕتجلنج إلى ؽسعدنج ومن ٌٕقنج إلى غٌدنج ّاٌث  لى قومان .. 
ٕٔ
 نجن مٚنجدج دسعدنجس القنو  

 ٚذاز الٌْ ج ٟذاذ  ثلتدجلؼ د انج فجلز الٚنج  ددنو أن الٖنلش مقنجوحس   ؽن  دجلدقنجقاٌ 

وثلٚننومجس ثلكنٌدجةاننز. ولتنننج لنن   ؾننو مدننن  ثلدنن ػ  ننجن ثألٟذنننجر  القعانن  إلننى منننجًػ 

ثلتْضٖ ى لانا   لى وؽن  الا ٕعثً  ثلقنج ٌر.  جانش أ نٌثٛ منٌٛ  ذلنز صضٖنجد  إلنى 

 ب   جن    مج  ساظ   ع أن  قنذِ ٙنعص  ددنو ٙنٌثك فو  ذاٌ م  أ ٌثٛ مٌٛ ثلؾو

ٟع   مضعثٙ   وو  ع عز أ ج  الضلضننخ أفذجلن  ثلٚنعصاز . ذلنز أ ٞنج صٚنٌك   و جللسٌثدنز 

َ و ّج ز وح صقن  ّنج ز ...  نجن مغن   ذلنز  ْنضاا  ٌٙثمج مضعثٙ  لتور ع عز أ ج  ح ص

ثلق َ من فكج ز الا ثلقٞجًر ثل ٌ عااز إلى فكج ز الا فٞنجًر ثلضذنش و ْنضاا  أن  غذنش 

ثا  من ّ لز ًٍقجر ثلاتجمز أو  ضلٌ أو مجًصن لععٌ  اسؼ أو فضى مٌ   ثلتؾولاز ...  ب
ٖٔ
  

و غانٌث منج  ٖنك   نيث ثلني جر   جن ٕع ش ثلتلعثاى ٕنٚاز مغق ز مضقور ثلني جر       

مٖننكلز للاذاننخ ثلتدننجلؼم الننجلتٌ ٜ لو نن  مننن ثلغقجالننز الننا  لنن  ثلننس ِ وثلضقلانن  ثلس ْننا مننج 

  ؾدل  مضتكسج من ثلضقج    لى أّجلاخ ثلد ػ و  ا  الا فجلز صٚتا   لى ثلنٌوح.

 ننجن  ننوًا الٖنن  ثألٟذننجر الننا   ؽنن  و ْنننٌ مننسن   ومننن صٖناٚننن  للتننٌٛ  

  فجلنز Schizophreniaمنجىث قلنش  نج ه ضنعًذ منجىث قلنش أ ننج ثلضجالن  ) وأّلعح ثلد ػ  ب

ذ ب أ   أاننا perfectالٚنج  مغجلاننزل  نن  مغجلاننز  ننا ثلضٌؽتننز ثلٚننقاقز لكلتننز ب داٌالكننش 

 صدسى فجلز الٚج   جملزذ     يث مج ّاؾدلا صاتتن وصسج  وصٖنٌ

ج ّناٌ قا  ج ه ضعً ددو أن وٝدضسا الا مجاز من مجانجس ؽنوولا ثلتضنلنفذ  نيث من 

أن صٚعً همجغا وصض م  ثل ٘ ثألمجما وصض  و أان    نٌٍ منجهر ثلْنضٌثصاع  عن  صقسن  ا ْنا 

أانج ثلْذخ الا مٌٛ ثل ٚج  ثليس  ٚعً لا ماجلا ثلتٌ ٜ أاسى مٌ ٜ د  
ٔٗ
 

 جن مٚجدج دسعدجس من ثل ٚج  صٌصذ٠ دجٝاٌثح ثلض كاٌ ثليس ٙس    لتجر ثلنس ِ    

وثلتنتنز لتنٌٛ ثل ٚنج  م إى ٙنس عث منٌٛ ثل ٚنج  إلنى دج ضذجًه من ثأل ٌثٛ ثألولانز 

 نور أاننعث  صذدنج لسننع  ثحٝناٌثح  ووٝنندعث  لنى ًأُ ثلقجةتننز بثٝناٌثح ثلض كاننٌب
ٔ٘
 

ثلننيس صضدننوه أ ٌثٝنن   سننو مٌٝننى ثل ٚننج .  ومننن منن ر صٚننع ٌ ثلكجصذننز لٖنٚنناز ثلؾننو 

ز صٚنف مٌ ٞنج وّلع اجص   وفعثًثص  ثلاع لز م  ٟذاذ  ثلتدجلؼ  تكسسج ثلقنعر دن ن ثلكجصذن

  دجاا أ ٌثٛ بثٝاٌثح ثلض كاٌب الا مسجفا مضدوهر. النع  دجاا من

ب ثٝاٌثح الا ثلضدذاٌ  ن ثلض كاٌبم إى  دجاا من  و  صٌثد٠ أالكجًه و نو  قوًصن    

 لى ثحّضتٌثً الا ثلقو ظ  ن معٝع  وثفو الضٌر ٟع لز  القو  نجن  سضقن  منن معٝنع  

ن ثلقٞنجًر ثل ٌ عاانز وفٞنجًر ثلضذنش  آلمٌ هون ًثد٠ دنان ثلتعٝنع جس  الاضقنوط  ن

و ضقوط  ن ثلذجدلاان  وثلضقع   ثلقذانا وثلْنٌ جاا وثلذاَاانا  و نن  نوه ّنج جس ثلسنع  

 سو ثلذقٌ... معٝع جس  غاٌر دجلسز ثلضسع  وثحمض ف هون ثلضٌ اَ  لى أ  مسنج.  و نع 
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ص كاننٌه  الننا  صوالقنن   ننيث وثاضقجلنن  مننن معٝننع  آلمننٌ  ٚننجح دقجلننز ٙننتش م جؽنن ر  و نن ن

صعقف  ن ثلدت   ع   دجوه ثلقو ظ مٌر أمٌس  ولكن هون أ  ًثد٠ دتج  جن  ضقنوط الان    

إى  قوط ل  مج  الا  لا ب ثٝناٌثح مؾنٌس ثلض كانٌب  ب النا منٌٛ ثل ٚنج  قنو  قنوط 

الؾن ر وأانش صْنضت  لتنٌ ٜ Thought Block  ٌٛ مااٌ و ج  و ع صعقنف ثلض كانٌ 

وددننو الضننٌر وؽاننَر دننوأ ثلكنن   عجااننز  ولكننن الننا  ثل ٚننج  .صننٌثه صعقننف الؾنن ر  ننن ثلقننو ظ

معٝع  منضلف صتجمج  ن ثلتعٝع  ثلْجداب
ٔٙ
 تج  دجاى متج  النا  لان  ب ثٝناٌثح  

ثلضقك  الا ثلض كاٌب ثليس  ؾد  مٌ ٜ ثل ٚج  ب ٖنكع النا قلنا دنجل  أن ثآلمنٌ ن  قنٌأون 

اادعن إمنج مذجٕنٌر أو  نن ٌٟ نا أؽننَر.  تنج أانن   ْنض Thought Readingأالكنجًه  

قٌثرصنج  ن ددوب 
ٔ7
النع  غعً  لى ٟذاذ  و ضنت  د ا   ْضاا  قنٌثرر أالكنجًه وأان   قنجور  

أن  تقننع  ننيه ثألالكننجً لاٞنن   دننوح مسنننج أالكننجًث دو لننز  ب وأاننج أ ننٌف أ ٞننج أاننا صْننضاا  

قننٌثرر أالكننجً    ولكننن  نن  صدضقننو  ننج ثدننن ثلدننج ٌر أاننا ّننضًَ  أالكننجًث ؽو ننور الننا منننا 

د قٌثٙا ثلتنضل زب
ٔ8
و سضق  و ا  اقن س ّنٌ دز وفنجهر مجٍؽنج ثلعثقن  دجلنانجر الاضقنوط  

 ننن ثاضقننجً ٍوؽضنن  ثلضننا ثاضقننٌس دْننذخ مٌٝنن   عنن   سْننؼ ثلقكج ننجس  ننن  ننيث ثحاضقننجً 

 و دضذٌ معصنج ماجاز إى صٌ ض  وفوه الاٚخ  لانج ؽج  غٞذ  وثللدسجس.

 الخبزاث الوختزنت هن الطفىلت: -

منتج الا صناتز ثساْجن لاٙجدز دنجألمٌثٛ ثلس ْناز صٖك  مذٌثس ثلا علز  جم      

جلقكج ننجس ثلتٌ ذننز لرٟ ننجر وثلضننا  نضَانننج ثلدقنن  الننا ثل و ننا صْننن  دٖننك   ذاننٌ الننا ال

صٖكا  ثلت مـ ثلس ْناز للٖنٚناز. صلنا ثلقكج نجس ثلضنا صقنو  للا ن  هون و نى عقنجالا دتنج 

  قو  دنج ثلتدلعمز للا  .  تكن أن  قو  ل   ومج ح  سذسا أن  ْتد   أو ثلاٌ قز ثلضا 

الا ب داجٛ ّجمنب ّج تش فكج جس ثلدتز الجٟتز الا صٌّنال ثلننعف ثلتٌٝنى النا 

ح و نى  ذلننز مسنني أن  جانش ٟ لننز دقٚٚنننج وفكج جصننج  ننن  ننيثح ثلقذنٌ  اسننج مسنننج أانننج 

صًَ  النا ا نِ ثلا لنز ثلننعف منن ثلتدٚناز وثلذدنو  سننج ) و  نج  ن  اللنش ّنج ٌر لانجر 

و منن ثلننعف صقنش ثلسانجر  أّن ر  نن مٚنجةٌ أدانجر فكج جصننج وأصنان  ٟع لز وأاج أًصدن

عدجدان ثلقذٌ و قجًدن   وٕنك  انج ٌ واكانٌ  ووفعٕنج لننج ألنف قنٌن  وّنش ثلقْنن ثلضنا 

 قاكننعن لنننج ثلتننؤثمٌثس.... 
ٔ9
صٚننعًس ثلدتننز أانننج صقننو  فكج ننجس مْننلاز  جهالننز هون أن  

و نا   وثلضنا ص ٚنـ  نن ا ْننج النا صوًا ثألعٌ ثلس ْا لنيه ثلقكج جس ثلضنا  نضَاننج ثل 

 ٕك    وُ ومنجوف مٌٝاز صدٌح  ن ا ْنج من م ر ثألف   وثلكعثداِ.   

 جاش  ذلنز ٟ لنز دجلسنز ثلني جر لنو نج مننجًثس مجٙنز النا صدلن  ثللسنجس ثألؽسذانز ثلضنا 

 جاننش صضدلتنننج دْننٌ ز صننو ع للو ٖننز. وقننو أعذضننش ددننٜ ثلوًثّننجس ثلس ْنناز أن ثألٟ ننجر 

ر    ثلني ن  ٚنذقعن أ غنٌ  ٌٝنز لاٙنجدز دنجألمٌثٛ ثلس ْناز  الغتنز   قنز ثأل غٌ ى ج

دان مْضعس ى جر ثلا   وٙقض  ثلس ْاز الا مٌفلز ثلا علز وثلتٌث قز.
ٕٓ
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والى ب ّسعثس ثلضا ب ألقش ثلكجصذز ثلٞنعر  لنى ددنٜ ثلنذنٌثس ثحاضقجةانز ثلتنضَانز  

ّنعثر النا ثلسنع  أو ثلاقظنز.  الا ح و ى اجه ج  وثلضا  جاش ص ٚـ  نن ا ْننج النا أف مننج

القو الش مذنٌر ثلانع  ثألور لننج النا ثلتوًّنز  وقْنعر ثلتٖنٌالز ثلضنا ؽنيدضنج ددسنف و نا 

صذكننا متْننكز داننٌف الْننضجن أمنننج ى ننٌس ح ص جًقنننج  لتننج ّننٌفش الننا ٟ علضنننج  )أى ننٌ 

 ٌث اضننا لضلننا ثلتٖننٌالز ٟننعثر دقننجةا الننا ثلتوًّننز فضننى صنٌؽننش. لنن  أاننِ قْننعصنج الننا 

اظٌصنج ثلقجهر  ولتْز  و نج ثلؾجالز.  سضش أًث ج الا أف ما وقنو صنولش منن  ثلضدجم  مدا 

ًقذضنج دقذ  الا ّقف ثل ٚ . أو و ى صق  من ثلووً ثألماٌ النا ثلتوًّنز الضضنٖن  ًأّننج 

وصْا  مسنج ثلومجر  لى أًٛ ثل سجر... 
ٕٔ
 

ننج  جاش اجه ج ٟ لز  ساور صدٌف  اف صقٚ   لى مج صٌ و. ثااذ  الا ىث ٌصنج اقنو أم

لٖنٚاضنج و ى صقجًن داسنج ودنان أمضننج النجصن ) لن  أ نن ماادنز و جهةنز مغن  النجصن.  كنيث 

 جاش أما صٌهه هثةتج   يه ثلذسش ًأّنج ٙلخ و ساور لاْش  تغ  أمضنج أدوث 
ٕٕ
   

الش ى ٌ جس ثلا علز ثأللاتز صا ع  لى ّاـ ثلع ا لوس اجه ج  لتج وؽنوس الٌٙنز 

ؾنٞننز  ٌثقٚننز دجلانن   إح وصنني ٌس إٙننجدضنج و ننى ّننجاقز لنننج. النن  صضنني ٌ أف منننج ثلت

ٟ لز  فان القوس صعثٍانج و ا صٌق٘ ثلذجلا  وأٙاذش إٙجدز دجلسز  نجهس أن صتسدننج منن 

ثلْاٌ مٌر عجاانز ولكسننج ددنو ثلدتلانجس ثلؾٌثفانز ثّنضاج ش ثلْناٌ هون  كنجٍ دنع َر النا 

 ثلقو .

ؽننش ثلكجصذننز  لننى ٟ علننز ثلننو ضعً مجلننو لضننٌد٠ دننان  - ٌّ ثلا علننز غاننٌ ثلْننداور  تننج  

وثحّضدوثه للتٌٛ ثلس ْا وثلدقلا. ل   كن ثلو ضعً مجلو ٟ   ّداوث إى  جن ٟ ن  وفانوث 

  ضقٌ إلى وؽعه أمعر أو أٙوقجر  ليث  جن  جؽِ ثلعفور  ؤًقن  هثةتنج  النى مٌثفن  فاجصن  

ؽتادننج ب  سننش ٟ نن  وفاننوثس ولكسننا ثآلن دننش أ ننٌه ثلعفننور وأمٖننج ج  الننا ددننٜ ثألوقننجس 

لقلالننز ددننو أن صكننعن ثلعفننور وثلكادننز دلسننعث مننذلسن  مننن أ ننجما أصٚنن  داجّننٌ النن ه عه إلننى ث

مسَلا لتٖج ور الال  أو للدخ ثلذ   ّضاٖن 
ٕٖ
 

 العىاهل البيئيت الذاخليت )األسزة(ع 

صٖننك    قننز  ذلننز د منننج ّننذذج قع ننج مننن ثألّننذجح ثلضننا صْننعقنج ثلكجصذننز للتننٌٛ     

وثملنج ًالٞج ألمنجم دْذخ قْعر  يه ثأل  الا مدجملز ؽنو ج ثلس ْا  القو الش  ذلز صقت  د

ٕع ش ثلتلنعثاى ثلني   جانش صنٌصذ٠ دن  ثًصذجٟنج قع نج  ) ...ثلتنٌر ثألمانٌر ثلضنا ًأس الاننج 

ؽننو  ٕننع ش ددننو أن ثمضا سننا وأاننج ٙننساٌر لا ْننقسا الننا معلننو ثلْنناو ثلذننوو .  عمنننج 

فز ٍ نسن  ددنو أن ل نعث دتن رر ٌٟهس أدج ج من ثلذاش  ولن  صنٌه إح ماضنج لضْنضلت  منن مٖنٌ

ملععز ؽغض  ثلتٖع ز من ؽٌثر انٔ ثلك ح من ّ ـ أ ٌثمجس ثلؾاَر.  ا  لا  ع   َثة  

أانج الٌفز ؽوث لضنلٚنج من  نجً ؽسعان  إلنى ثألدنو 
ٕٗ
القنو ان   نيث ثلتٖننو مق نعًث النا   

 ىث ٌر  ذلز ثلا لز  ل   تق  صدجٟ نج من  أمننج النا أٍمنز مٌٝننج دتنٌٛ ثلْنٌٟجن ثلنيس

أهس إلى والجصنج. ليث  جن  لى ثلاذاخ ثلتدجلؼ أن  ذقظ الا  يه ثلني ٌس ثأللاتنز ثلتق نعًر 
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النننا ىث ٌصننننج  و نننع  ذقنننظ  نننن ثلتنننؤعٌثس ثلتنضل نننز ثلضنننا أهس إلنننى إٙنننجدضنج دنننجلتٌٛ 

 ب ي ٌاا ثلو ضعً  َس مسٚعً دجلْؤثر ثليس ٟجلتج  ٌدش مسن  ٟنعثر ّنسعثس ٟع لنز  

لتجىث أ ٌه أماذ 
ٕ٘
ز أمننج  لنى صلنا ثلتدجملنز ثلقجّناز لٖنن٘  جانش صقذن  ل  صْنجمـ  ذلن 

وصضدلا د .  تج ا  ًثّنج الا ح و انج ثلقَ  وثلٌٚثمز ثلضا  جاش صدجملنج دنج وثلقجةتنز 

ثلاع لننز مننن ثلتقظننعًثس ثلضننا  ننجن أ تتنننج لتننِ ثلسننعر ثلنٖننذا ثلنني  صاننٌٍ  لانن  ثأل  

ج. لن  صْنضا  ٟ علضننج ثلذٌ تنز لعفجصنج  أو ثسمْجا د   قادز متنج صقنع  دضاٌ نَه دجلْناٌم

الن  هوثال  ثأل  وفٌٙنجم  جانش ًمنَث لنٖنعاز ثلضدجمن  وثحّنضد ر  لنى ثآلمنٌ ن  لنى 

ثلٌغ  من ؽتجلنج أاغنى صقظنى دئ ؾنجح منن فعلننج ودنجٙنز ٍوؽننج ثلني   نجن فٌ ٚنج 

 لى ثحاٚاج  لالذجصنج ؽتادج. ليث ف ٌس الا ح و انج ثلٌغذز الا ثلضتٌه  لى  يث ثلسظنج  

لٚجً  الكجاش الا اعدنجس مٌٝننج ص ضنٌٓ أًٛ ثلتانذل لض  ن  دانو نج صتنٌهث  لنى اظنج  ث

ثلذاش الا ثأل    لى ثلاجولز وثّضنوث  ثلٖع ز وثلْكان  و لتج اظٌ إلانج أمع نج مْنقش 

  و نج الا م دْنج ومْقش التنج دكتنج و  انج صضقوس ثلسظ  ثلٚجًمز ثلضا ًّنضنج أمنج.

  صدجاا مس   ذلز النى معق ننج منن أماننج   قضن  ثلقع نز  تج  جن للٌٚث  ثلوثملا ثلي

دتٌٝنننجم النننا صقننخ أمج ننج مؾننو   و ا نن   لانن   و لننى ثلننٌغ  مننن ىلننا صكننٌه  عانن  

ٝجداج الا أمن ثلوولز   سكٌ ععًر  سج ٌ و دضذٌ ج مناانج مجًؽانج. الننا صنٌثه ؽنَرث منن 

ثلْنتدز النا ثلدنجل  ثلسظج  ثليس مٌؽش للغعًر  لا   ب  قعلعن  ج مؾوس إن ؽنجٍ   ّنار 

 ل   قعلعن إاك  ح صنٞندعن أل  ص ضنأ أو ًقجدنز وإاكن  صدنيدعن ثلسنجُ فضنى ثلتنعس ... 

وصٚدقعان  دجلكنٌدجر وصدضوون  لان  ؽسْاج ع  صا تعن ّنؾجةٌ   النا أؽْنجه   لادضٌالنعث 

دتج ل    دلعث 
ٕٙ
   

ننجب  ننجن أمنج  النا ب ّنسعثس ثلضان ب القننو وًعنش اجه نج ثلدسنو وٙنن دز ثلنٌأ   نن أم    

ؽوس  قعر ألما هثةتج  ثلدسو ؽاسجس معًوعز ثدسضنا وًعنش ثلدسنو وٙن دز ثلنٌأ  مسناب
ٕ7
 

 جاش ثأل  صنعس ثلْذجفز وصقل  د ن صكعن دالز ً جٝناز ولكسننج لن  صْنضا  صققانا فلتننج 

ال ًثهس أن صققق  الا ثدسضانج   ثّضؾجدش لنج الجصن وثّضدٚنش  لاننج اجه نج ثلضنا  نجن فلتننج 

دجلا   ) ٙنومش دنٌالٜ أمنا و  اننج صدنجقذسا  لنى فٌمجاننج منن فلتننج  أن صكعن ًثقٚز

أًٌٙس ودكاش وصتٌغش  لى ثألًٛ وٙومش ًأّا الا ثلقجة٠ وثمضسدنش  نن صسنجور 

ثلادج  فضى ًٝنش و ى صٖدٌ دجلنَ تز أمجما 
ٕ8
 

صتلا اجه ج ٕدعً ًثّل د انج ل  صق  النا ٟ علضننج دتنج  نجن  ؾنخ أن صقظنى دن  منن  

 جاش أ غٌ ث ضتجمنج د مضننج النجصن. ىلنا ثح ضتنج  ثلني   جانش صقنجور صذٌ نٌه  ث ضتج  ثأل م إى

 دتٌٛ الجصن إى  جاش مٚجدز دجلقتى ثلٌومجصاَماز.

لنن  صكننن ثأل  الننا اظننٌ اجه ننج ثلا لننز مننغ  أ لننىم القننو  جاننش صننٌالٜ ٕنٚنناز ثأل    

ن وصٌالٜ أن صكعن مغلنج )أما داذادضنج ٕنٚاز ّنلز ثحاقاجه وصدٖنا ثلضٞنقاز لناِ من

أؽلسج الق٠  وإاتج    من فعلسنج   ٟذادنز ٕنٚناضنج  كنيث  منن ثلْنن  أن صضسنجٍر  نن  ن  
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أ وثالنج من أؽلسج  أن ص سى وصضقل  الا ٕنٚاز ثألمٌ ن أمنج أانج الٖنٚناضا منضل نز صتجمنج 

 ن أما 
ٕ9
وم   نيث ثلنٌالٜ لٖنٚناز ثأل   نجن منن أّنذجح ثحانانجً ثلس ْنا لسجه نج أاننج  

أٙذقش ٙعًر من  نيه ثأل  فنان صسجٍلنش  نن  ن  ٕنار لضذقنى إلنى ؽنعثً ثلٌؽن  ثلنيس 

 أفذض  وقذلش أن صضَوؽ  ددقو ٍوثػ  ٌالا وؽدلنج صجددز ل  .

ش صقتن  ا ْننج أمج  نن   قنز اجه نج د مضننج  القنو  جانش ٕنو ور ثحًصذنجٟ دننجم إى الكجان

مْتعلاضنج وقوًث  ذاٌث منن ثألمعمنز  لنيث  نجن لعالجصننج أعنٌ  تانا النا أٍمضننج ثلس ْناز. أمنج 

  قضنج دجدسز  تنج القو  جاش   قز ملضذْز  نضل٠ الانج ثلقخ  دجلٖن قز ) ًدتنج  جانش ّنسجر 

صتغ  صنو وث دٖك  مج وٝساج مْضتٌث  لى ا ْناضنج 
ٖٓ
 جانش صنٌس أن ّنسجر لنو نج ٕندعً  

دجلسق٘  ألانج ح صتضلا ؽتجح أاغع ج حالضج وًدتج لٖندعً ج دنجلاض م إى صعالانش أمننج و نى مج 

ٟ لز ًٝادز ليث  جاش صدعٛ  يث ثلٖدعً دجلسق٘ د ن صكعن هثةتنج النا دنؤًر ث ضتنج  منن 

 فعلنج دٞقكنج ومَثفنج وعقجالضنج وٕنٚاضنج ثحؽضتج از.

َوػ ٍوؽ   مجٙز م  صقو  ث ضذٌس ّناٌ ثلتٚجهالز ثلنٌُ ثلَوؽا  وإ تجر ثل   

ثلدتٌ من ثألّذجح ثلضا صٚاخ ا ْناز ثلتنٌأر وؽنجٍ نج ثلدٚنذا دجلنٖجٕنز الاٚنذـ مناتنج 

للعقع  الا دٌثعن ثألمنٌثٛ ثلس ْناز وثلدٚنذاز  إى صٖندٌ أاننج أٙنذقش  جةسنج الجةٞنج  نن 

ثلقجؽز الا فاجر من فعلنج  بأاش صدنٌالان أانا قنو  ذنٌس  سنومج صسسلنا النا وؽننا أدنعثح 

و نؾٌا ثلقخ وثلومع  فضى ثلسٖاؼ وثلٞقكجس دٚعس  جر...أانش صنعقسان أانا  ثلْتجر

نْنذ ومنجىث الدلنشذ ...  سنومج صٚنذقان  قو  ذٌس  سومج ح  ْ لا ٍوؽا  أ ن  سشذ ومن  من

منتلز من ثألمكسز وثلسجُ   
ٖٔ

    

الا بّسعثس ثلضا ب فتلّش اجه ج ا ْنج مْتعلاز ثحاٚاج  ألوثمنٌ النتنى ثلنيس فٌمننج 

 ز أمضنج ثلضا  جاش فجهعز معصنج ثلقٖز ثلضا قْنتش اننٌ ثلذدانٌ إى ب ؽدلنش اجه نج من  ًؤ

ص قو    قوًر لو نج  لى ثلتقجومز  ودوث ز ًفلز ثلنٌوح ثلضا قادش الانج صي ٌر ى جح دن  

 عهر    الاعٌس ثحدضدنجه  نن ثلعثقن  ثلنيس  نؤىس ا ْننج وأمنيس صسْنؼ  نا ثألفنوثط ثلضنا 

ٍثة ز   ثمضجًس ثلق  ثألّن  و ع ثلنٌوح صْذخ لنج ّدجهر وإن  جاش 
ٖٕ
   

لنن  صقضتنن  ا ْنناز اجه ننج وؽنجٍ ننج ثلدٚننذا ثلٖنندعً دجلننياخ إٍثر صقٚنناٌ ج الننا فننا 

أمضنننج  وًالٞنننج وثقدنننج ثلتْضْننل  لنننيث ثلٌؽنن  ثلنني  مننو نج وأىثقنننج ٙننسعف ثلدننيثح 

 دْننجه ض   الجاْننقذش مننن ثلعثقنن  إلننى هثمنن  ا ْنننج لضسْننؼ وثقدننج دننو    ننا أ ٞننج مننن ٙننس 

ماجلنج ملاتج دجلٖنٚاجس وثألفوثط وثلتعثقف  الل   ؾد  ثلو ضعً مجلو منن اجه نج ٕنٚناز 

 ٚجداز مٚنجدز دتض ٍمنز ثلؾتنجر ثلسنجة  القْنخ  دن  مسقننج ددٞنج منن أ نٌثٛ منٌٛ 

 ثلذجًثاع ج ثلي   ق   ع ا ْ  صقش وٟ ص . 
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 البيئت الخبرجيت:ع 

 العالقت ببلعول: -

مٌٕور ّاجفاز صضقن متِ لسجس.  جاش  غاٌث منن إفذجٟنجس ثلدتن   جاش  ذلز صدت  

دْذخ مج صٌثه من ٌٙث جس وّلع اجس ح   قز لننج دٖنٌف ثلتنسنز  ب لقنو صٌ نش  تلنا 

مسي إٔنٌ  صٌ ش لنن   ن  ٕنار فنٌودن  ثلٚنساٌر  ٙنٌث جصن  ثلوااتنز منن أؽن  ثلضٌقنا 

ثلٖنذجا فنعر أفنو ثألؽجانخ لتسٚخ أ ذٌ  فعثالَ    أّ جً    مؤثمٌثصن  ثلدقاتنز لٌمنى 

ثلتضعلنان الا فخ مٌٚ حٙااجهه وإقسج   دتٖجً ضن  لض ّاِ ٌٕ ز ّاجفاز مجٙز 
ٖٖ
 

القو  جاش مظج ٌ ثل ْجه وثلقذـ صقجٌٙ ج ولكسنج لن  صْنضا  ثلتعثؽننز   الكنجن ثلقن  هثةتنج 

 ع ثلنٌوح  ليث صٌ ش  تلنج ثلنيس لن  صْنضا  أن صضكانف مدن   وح أن صٚنذـ ؽنَرث منن 

  ثل جّور. ول   ققنا لننج  تلننج مضٌؽتنز دنجألم  ثلتضقنور أ غنٌ منج قومن  لننج  تلننج مسظعمض

مٌٕور ّاجفاز   القو ًّل الا ح و انج ثلدذظ ثلتؾضتدا الا أدٖن  ٙنعًه م فانظ ثلكنيح 

وثلس نننجق  وثلٖننندجًثس ثلذٌثقنننز ثلنجو نننز ثلضنننا  تجًّننننج ثلدنننجل    الجلْنننلذاز صقجٙنننٌ ج النننا 

لك ماننز   دنننان ثلعثقنن  وثلتضنانن  النننا  قننعر ثلْجّنننز ثلتننؤصتٌثس ثثلتٖننج و ؽتادننج  النننا 

وًؤوّننن  فننان صضننٌؽ  و ننعه ثألمنن  ثلتضقننور ثلضننا ح  ضققننا ٕننار مسنننجب أانننى  تلننا 

 تٌٕننور لعالننعه ؽجمدننز ثألمنن  ثلتضقننور أو  تضٌؽتننز العً ننز لْننو الننٌثغ أفننو ثلتضننٌؽتان 

ق ثساْنجن  ثلسجةذان أانى    مج أصٌؽت  من صٌ جس ح  ضققا مسنج ٕار فعر فتج ز فقع

ووقف ثلدسف ٝو ثلتنٌأر وثلا ن  وثلْن    و انف ثلنوور ثلدظتنى  لنى ثلنوور ثلسجمانز  

وثلقو من ثاضٖنجً ثلْن ؿ  وثلق نجا  لنى ثلذاتنز ومكجالقنز ثل ْنجه 
ٖٗ

ثًصذانش إفذجٟنجس    

ثلتؾضت  الا مؾجحس ثلدت  دجلٖندعً ثلقننٌ  و نو  ثلٌٝنج  نن ثلنيثس إى صؾنو ثلٖنٚناز 

ح صْضاا  ثفضتجلنج إًٝجر للساٌ. الئىث  جاش ٟذادز ثلدتن   نا  ا ْنج وثقدز صقش ٝسعٟ

ثلضا هالدنش  ذلنز إلنى ثلٖندعً ددنو  ثلٌٝنج  نن ثلنيثس  النئن اجه نج وقدنش صقنش ثلٞنسعٟ 

ا ْنج فان وؽوس ا ْنج مٞاٌر حًصوثر قسج  الا مظنٌ ج ثلننجًؽا وّنلع اجصنج  قسنج  

ن ثألالدننجر غاننٌ ثلتقسدننز لكسنننج ح  دذننٌ  ننن ٕنٚنناضنج ثلققاقاننز. القننو  جاننش صقننع  دكغاننٌ منن

مٞنناٌر لنننج  مٌغتننز سًٝننجر ثآلمننٌ ن م القننان أفذننش ثلتقننجما ثلتٖنننعً النتننى  ذننو 

ثلقتاو ثًصوس قسج  ثلؾو ز وثحفضٖج  وثحلضَث  دجلت دِ ثلسجمقز وثألفي ز ثلقٚاٌر إمدجانج 

النننا صقتننن٘ ٕنٚننناز وقنننعًر ؽنننو ٌر دقنننخ ثألّنننضجى ثلكذانننٌ وصقنننو ٌه ) فذنننى لننن  ٟتنننِ 

فضى أٙجدضسا ٕانعمض  ٕنٚاضا 
ٖ٘
   

   تغيز القين في الوجتوع الوصزي: -

 جن ثلضكجصف ثحؽضتج ا وقش ثألٍمجس من أ   ّنتجس ثألّنٌر ثلتٚنٌ ز وثلتؾضتن   

الل   كن ثل ٌه  دأ الا ؽًَ مسدَلز ح  دٌف ٕاتج  ن أ لن  وح ؽاٌثان . وقنومش ّنناٌ 

جٟتز  وثلٌؽ  ثلٚداو  ثلني  ثلتٚجهالز  يث ثلستعىػ ثس ؾجدا متغ  الا ٕنٚاز ثلدتز ال

ّننضٌ  ننٌس  ذلننز فضننى  ضٞننـ  تننا ثلضسااننٌ ثلنني  ٟننٌأ  لننى قننا  ثلتؾضتنن  ثلتٚننٌ  



 م0202يناير (     8العدد )   - الرابعاجمللد اجمللة العربية مـــــــداد                                                

 

 

55 

فننان  تننٌ ثألح د ٍمننجس مجلاننز  ذاننٌر صننٌالٜ أمضنن  الجٟتننز أن  ذانن   مننٌ ع عننز ودٖننج ض . 

الوثه ن  تضلكنج الا ثلوااج  الضقت  من ماٌثس داضننج منج صْنضاا  فتلن  وصني خ لذانش أماننج. 

وفان ملدش  ذلز الا إفنوس اعدنجس مٌٝننج م دْننج  لنى  نعًاأ ثلسان    نجن ثلعفانو 

ثلٚنداو  ثلني   ٖنك  النا ح و اننج ثلستنعىػ ثليس صقٌا ومل   تجمض  لاْضٌ ج دننج  نيث 

ثلققاقا للٖنٚاز ثلتٌٚ ز  أ ج  جن ثلو ن ثلني   سضتنا إلان . الننع ثلني   تغن  أٙنجلز  نيث 

ثلٖدخ وٟاخ مدوا  النع ثلٌ جن  لى ّضٌ  عًثس  يث ثلذلو ثلي   ٖ ش ثلغنعًر  عًثصن  

 والٞقش  غاٌث من ّلع اجص  الا ثلٖجً  ثلتٌٚ .

قنٌن دنوأ ثلضانجً ثسّن ما  غذنش وؽنعهه النا ثلٖنجً  ثلتٚنٌ  الا دوث نز صْنداسجس ثل 

د كٌه ومظنٌه  ال ٙذقش ثللقاز ّتز ثلكغاٌ من ثلٌؽجر وثلٖنذجح  وأٙنذـ ثلقؾنجح منن 

ثلد منجس ثلتتاننَر للتننٌأر ثلتقجالظننز. وقننو ثّننضؾجدش ثلدتننز الجٟتننز لٌغذننز أوحه ننج النلدننش 

ٌصو ن  و نى  جً نز لن  انَوح ٌٟفضنج ثلقٌ ٌ ز ثلن نجالز وثّنضذولش دننج ثلقؾجح )دنوأس ص

 لى ًغذز أ لنج وؽاٌثانج ودتؾٌه همعلنج إلى أ  مكجن مسلا صسَ   دسا  
ٖٙ
 

وقننو ثاْننقخ  ننيث ثلضسااننٌ  لننى مظننج ٌ ثلقاننجر ؽتادننج اللنن  صدننو  ذلننز صننٌس إح قذقننج 

 قجٌٙ ج النا  ن  ثألٕناجر ثلتقاانز دننج النا ثلعثقن  ثلننجًؽا.  نيث ثلعثقن  ثلني   ٚناو  

تا  ثلي  ل   دو ل  وؽعه الاوالدنج لٌالٞ  دقعر. الجلتذجاا ووثقن  مو سنز ددسف م  اقاٞ  ثلؾ

ثلقننج ٌر ثلضننا صقعلننش إلننى  تننجًثس ّننكساز صٖننذ  ثلْننؾعن هون أ ننز لتْننز ؽتجلاننز الننا 

مدتجً ننج. ثلكذننجً  وثألا ننجق وثلدٖننعثةاجس ؽتادنننج صٚنناو  دجلٚننعًر ثلؾتجلاننز للقننج ٌر 

ٌقننى. و سْننقخ ًالننٜ  ننيث ثلعثقنن   لننى ثلنو ع ننز ثلضننا  جاننش صضْنن  دجلؾتننجر وثألاجقننز وثل

ًالٜ ثلَوػ)ّجما  ثلي   دتن  منسوّنج وصلقنى  ذلنز  لان  ح ٕندعً ج دجلتْنتعلاز  جملنز 

 ن صواى مْضعس ثلؾتجر ثلتدتجً  د  والقوثا   بّجما ثلقيً  نع ثلْنذخ  ّنجما ثل جٕن . 

ّجما دجاى  لخ  ذٌ ش ثلضا  ْنتانج مْنكن. ّنجما ثلني  ح  نؾن  منن صٚنتات   تنجًر 

 تن  ٌٖ ن هوًث الا ٕجً  ح  َ و  ٌٝ   لى ع عز أمضجً  الا إمذجدز وٕذٌث وثلعًثق 

وأًٛ ثللعثر. ّجمى ثلدٖعثةاز  ع ثلتْتعر  ن صٖع   ثلقج ٌرب
ٖ7

     

وح  س ٚ  ثلقذـ ثلتدتجً   ن ثلقذـ ثلْلع ا وّناجهر قاتنز ثلتنجهر النا مقجدن  ثانانجً 

 ألؽجاخ ودنجٙز ثلدؾجةَ مسن .ثلد قجس ثلْع ز  مغ  ثاضٖجً اج ٌر ٍوثػ ث

ثلدؾجةَ من اْجر ثألؽجاخ ثل صا  قتن دجٙااجه ثلٖذجح ثلي ن ح صَ و أ تنجً    نن 

ثلْذدز و ٌٖ ن  جمنج و ذادنعن أف منن  منن أؽن  ف سنز هوحًثس)  نؤحر ثلٖنذجح ثلني ن 

 ؾتدعن ثلنووحً  لنى ثلنووحً فنجلتان دذسنجس أ تنجمن  ثل صنا  سضظنٌان  النا قنٌس ددانور 

القاٌر إلى فو ثلٖدعً دْنجالز  لتز ثل قٌ  سو وٙ نج  
ٖ8
 

وثلذسجس ثل صا  ضَوؽن من  ؾجةَ ثألؽجاخ و  ن    وثفور مسنن صذا  ٕذجدنج مقجد  

 أن صققا أف   أٌّصنج وصسضٖلنج من مْضسق  ثل قٌ. 
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التج ثلني   نوال  ثلٖنذجح وثل ضانجس إلنى ثلتضنجؽٌر دٖنذجدن  وأف منن  ّنعس ثل قنٌ ثلني  

إلا  ثلتؾضتن  ثلتٚنٌ  ودنجس صنواى مْنضعس همن  ثل نٌه النا ثألّنٌر ثلتٚنٌ ز النا ثاَلا 

أ لى مْضع جص . وم  ثاضٖجً ثل قنٌ صسضٖنٌ ثلتعدقنجس ثحؽضتج انز. ثل قنٌ ثلني   نوال  ثلٖنذجح 

ألن  ؤؽٌ ا ْ  دلاؾاج  كْخ قعص  من قنعر ىًث ن  ثلضنا  ؤؽٌ نج لتنن  نوال .. القنٌ ثألّنٌ 

نْن. ثلضا  جه  جةلنج من ثلدٌثق دذاج ْن  جن  قنجًح من ااز وّجق مذضعًر وأ ل  ح  دٌالعن من

ثل قٌ ثلي   وال  إلى ثلدنٌ وثحاقٌثف  و ثلتدجًا ثلاعماز وٙعس ٟلقجس ثلٌٙجٗ النا 

الؾٌ     ع  الا ٕجً  ثلنٌ  ) ف سز من ًؽجر  ٌ نوون ف سنز اْنعثن ومدنن  منن  ْنتعن 

   ننؤحر  ٞننٌدعن ثا ْنن  ثلذننعهس ؽننجًهثس وأوحه ىوثس  قتلننعن مْوّنجس مٌمٚننز  نن

ددٞن  ثلذدٜ    لالز  
ٖ9
  

وثل قٌ وصعثدد  من صنواى ثلنيوق ثلدنج   نع ثلنيس ؽدن  منن أفتنو دنن ثاٖنٌثؿ ثلدجٟن  

ثلي  الٖ  الا  تل  دجةدنج  لنى  ٌدنز فتن٘ أو  ٌدنز مٞنجً   دتن  مسسانج النا  ذجً ن   

 وأفاجاج دعه  ؽجًه الا ثلكذجً   ا ْ . 

لٖنجً  ثلتٚنٌ   ثلدنج ٌثس النا ٕنجً  ثاْقخ ثلقنذـ  لنى ثلض ٚنا س ؽتادنج النا ث

ثلنٌ   وثلضقٌٓ ثلؾسْا   وّلذاز ثلتؾضتن  النا فتج نز ثلسْنجر وثل ضانجس ثل صنا  ضدٌٝنن 

ل   وثح ض جر دووً ثلتض ٌػ  وأٟ جر ثلٖعثً   وثلقعثه ن  ٙسجه ا ثلقتجمنز ثلقذلنى دن  غٌ 

ثلتسضناننننز متننننج صقضتنننن   وثس  اننننجس ثلقذاقننننز د لعثانننننج ثل ؾننننز  وأصعداْننننجس ثلتننننوثًُ 

    ثلٚ فاز...

القو أٙنذـ ثلتؾضتن   قتن  ثلتضسجقٞنجس ؽتادنج. صلنا ثلتضسجقٞنجس ثلضنا لن   دنو و نى 

 ذلننز  قضتلنننج الجاقْنن   لننى ا ْنن  ًثالٞننج لنننج  فضننى  نلننا ٕنٚنناز ؽو ننور قننجهًر  لننى 

معثؽنز  يه ثلتضسجقٞنجس  ٕنٚناز ح صلضنَ  د  نز مدنج اٌ أم قانز ص ٌٝننج  لاننج ثلاذقنز 

لتْنضعس ثلغقننجالا  الضسْنجح ثلٖنضجة  ثلذي تننز وإٕنجًثس ثلانو ثلقننيًر صدذانٌث  ننن ثحؽضتج انز وث

ثلضتٌه  لى  نيث ثلتؾضتن   ثلنيس قنًٌس ٙنوم  د قٚنى فنجحس ثس جانزم إى وق نش  جً نز 

صتجمننج  أمننج  ثلسانن  الننا صقننو ٙننجًك لكنن  ثلقننا  وثلدننجهثس وثلضقجلاننو وثأل ننٌثف  لضدننٌس  ننيث 

ثلنجه ز. الل   ضقنٌا ىوو ثللقنى  وح ىوثس ثلقؾنجح ثلتؾضت  ىث ثلضو ن ثلَثةف وثلتظج ٌ 

وثلسقجح لضسااضنج وّضٌ  ٌ نج  الاسضق  ح و ى  ذلنز منن دنجة  ثلنيًر ثلتٖنع   نيث ثلٌؽن  

ثلااخ ثليس  قف  لى  عدٌس ثلؾجمدز  أو معقنف ثلتاكٌودنجٗ  وؽنجم  ثلْنلاجن فْنن 

لْناٌمج ودجةدنز ثلؾٌؽانٌ ومتياض  ثلققاقز ومتياض  ثلضا ًّتضنج أمنج  لى قادنز ثلقتنجٓ دج

ثل قاٌر الا أفو ثألّعثق ثلتَهفتز ...ومن  يه ثلستجىػ لذْجٟز ثلتعثٟن ثلتٚنٌ  ثلكنجهؿ 

 ق َ ح و ى  ذلز إلى ٕجً  ثلنٌ  وثلْكجًس  وثلذ ٟؾز   وثلٌثقٚجس  ومذسى مقكتنز 

ثألّننٌر  وهمننع  مالقننز ٕننجدز فكنن  لنننج ثلقجٝننا دس قننز مجةننز ؽسانن  مننن ٍوؽنننج ثلتلاننعااٌ  

ًؽجر  و عن ثلضو ن و    يدقعن ًؽ  أمج  ثألٟ جر قٚجٙج و ٚنعًوا  دننعثص ن   أو و

 قعلعن ثلٖعثً  إلى دٌ ز همجر ديدجةقن  ثفض جر دٌةاْن  ثلتسضنخ...
ٗٓ
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القو ثاقْ  و ى  ذلز إلى ٝو ن ًالٞج لنيث ثلضٞجه دان ثلااذز وثلدسنف  دنان ثلؾتنجر 

لتؾضتن .ب  ضكنجعف ثلذانجٛ ثلْنجمن  سنومج أدنوأ وثلقذـ.  جن ثاقْجم  ثلس ْا مٌ ر حاقْنج  ث

الا ثاضقجه    ٕار فعلا  عتز   قز دان ٍفنف ثلذانجٛ وثًص نج  هًؽنز ّننعاض  دنوثم  

منا ودان فور ثاضذج ا للض جٙا  و و  مْجمقضنج أو ثلْتجؿ لنج أن صتٌ دْ  ب
ٗٔ
 

قعلنش إلنى أمج  ن ثلغقجالز وثس     ثلتؤّْنز ثلتسنعٟ دننج مكجالقنز  نيث ثلقنذـ  القنو ص 

ثل عٝى ثس  ماز ثلضا ٙجفذش مٌفلنز منج ددنو ثلغنعًرم القنو صقنعر فجلز من ثلْاعلز  أو 

ثلضلا َ عن إلى دٌثمؼ فعثً ز مضضجلاز مضعثٙلز  وأٙذـ ثلسجُ ؽتادج مقللان ّاجّناان أو 

اٖاجر ّاجّاان ب  انف  ؾلنِ النا ثلضلا َ نعن  ن  ّجّنز مٚنٌ و لتجةننج  وععثً نج من  

قعثً ننز  لننى مننوثً ثألًدنن  و ٖننٌ ن ّننج ز  نن ان   ؾلْننعن أمننج  هوثً مقننوما ثلذننٌثمؼ ثل

ننْن إىن  دتنن  ثآلن الننا ثلذلننوذ   تضننا الجٟتننز  لننى ثلتٚنناذز ثلكذاننٌر الننا ثلتساننج. أصْننجرر من

وؽتادن  أٙذقعث ّاجّناان ثو اٖناجر  عثٙنلعن صقلان   ن  ٕنار  صقلالن  إلنى  سجٙنٌه 

ثألولى 
ٕٗ
   

 الوجتوع الذكىري:   -

هالز و ننا صدذننٌ  ننن ح و ننى ثلتننٌأر ثلتضتننٌهر ثلٌثالٞننز لكنن  لنن    ننش ّننناٌ ثلتٚننج

مظج ٌ ثلنَ تز وثحاكْجً وثلضنتأ أن صدٌػ  لنى ثلقٞنج ج ثلسْنع ز ثلتضدلقنز دتنج صدجاان  

ثلتٌأر من ال  الا مؾضت  ى عً   صضؾلى مظج ٌ ثٝانجه ثألاغى الا  مسي لقظز وحهصننج. 

ظنج ٌ مضدنوهر  ى نٌس مسننج ث ضتنج   يث ثلضتااَ ثلؾسْا ثلي    ٚـ  ن ا ْ  من م ر م

ثألٌّ ثلدٌ قنز دضدلانا ٙنعً ًؽجلننج  لنى ثلقنجة٠  هون ٙنعً ثلسْنجر. وصضْنجرر ثلكجصذنز 

ّؤثح ثّضسكجً ج لتجىث ملو ثلضجً ل ثألهدا قٚجةو غَر ثلٌؽجر الا ثلسْجر  ولن   دنن دسنَر 

ؽتننجر  ثلتننٌأر للٌؽنن . أو لتننجىث أفؾتننش ثلتننٌأر  ننن ثلسننَر دجلٌؽنن ذ  نن   ننجن مؾنن  ألن

ثلٌؽ  الا ٕنٚاض  ولاِ م مق   أ   ع معف ثلتٌأر من صٌغاخ ثألمٌ جس الا ثلٌؽن  

ثلي  صقذ  إىث مج صسَلش د  الاضنجالضن  لان . إاننج ثلدقلانز ثلٖنٌقاز  لنى أ نز فنجر. ومنن  نيث 

ثلتْضعس ثل كنٌ  ثلؾنولا النا وٙنف ى عً نز ثلتؾضتن  صق نَ ثلكجصذنز منن من ر ثلْناجقجس 

دذٌر  نن ح و نى  ذلنز ولنعح إلنى ثلدسنف ٝنو ثلتنٌأر ودنجٙنز النا ثلٌْه ز ثلتض ٌقز ثلت

مؾضتنن  ثلٚننداو فاننظ ح ص  نن  ثلتننٌأر إح ددننو أن    نن  ٍوؽنننج  وفاننظ  ٞننٌح ثلٌؽنن  

ثلتٌأر ددسف وقْعر ملققج دنج ثلًٌٞ ثلي   ٚن  إلنى ثلدج نز ثلتْنضوثمز مغلتنج الدن  ٍوػ 

 ج  اسنننج ثلاْننٌس. ومنن  ىلننا الجٟتننز دنننجم إى ألقننى الننا وؽننننج مسقننو ثل قنن  ثلتٖنند  ال القننو

ًالٞننش الجٟتننز ٟلننخ ثلانن ق فٌٙننج  لننى ثلضقجلاننو وثلدننجهثس وّننتدز ثألدسننجر دننان أ لننن  

وأٙوقجةن  فضى ح صعّ  د انج مالقز الظلنش النا دانش أماننج مس ٚنلز  نن ٍوؽننج إلنى أن 

 صعالجه هللا.

 ثلقجلز ثلْاجّاز الا مٌٚ ددو ععًر  سج ٌ -
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جّاز وثحؽضتج از الا مٚنٌ ددنو عنعًر  سنج ٌ  صسجولش ب داجٛ ّجمنب ثلظٌوف ثلْا

وث ضذٌصنج من أ   ثألّذجح ثلضا أهس إلى ثاناجً لعح. التج أٙجح لعح من مٌٛ ا ْا ل  

 كن إح ًه الد   ساف إٍثر ٙوثمنج ثلس ْنا من  ثلعثقن   ددنو أن ٕنجً ش النا عنعًر  سنج ٌ 

ضا  ثلضكانف من  ثلعثقن  ثلضا  مسش دتذجهةنج  وفلتش مدنج دجلتْضقذ  ثألالٞن . ولتنج لن  صْن

ومج  لش إلا  ثألمعً ددو ثلغعًر  جن ثلق  ثألمغ  لنج ثحاْقجح من ثلعثقن  وثلضقعقن  هثمن  

 ثليثس. القو  جن ثلنٌوح م ى ج من  يث ثلٚوث  ثلي  ل  صقضتل  قعث ج ثلس ْاز وثلدٚذاز.

ومن م ر صٚع ٌ ثلسعدجس ثلتٌٝناز صسجولنش ّنناٌ ثلتٚنجهالز ثلتعقنف ثألمٌ كنا   

من ععًر  سج ٌ وفك  ثسمعثن من م ر و نى  ذلنز وفعثًثصننج ثلتضنالنز من  ثلٖنٚناجس 

ثلع تاننز ثلضننا اْننؾضنج مننن ماجلنننج.  القننو صع تننش فننعثًث منن  بدانن ب ٍوػ ٙننو قضنج مسننى  

جّنز ثألمٌ كانز ووؽننز اظٌ نج النا عنعًر  سنج ٌ  ثلدؾعٍ ثألمٌ كا ثليس ؽدلض  متغ  للْا

وفكنن  ثسمننعثن  وه تنننج لنننيث ثلقكنن  وثه ننجر ٕننٌ اض  دنن ن ًةاْنن   ننع أور ًةنناِ مننواى 

مسضنخ  واقوه ل عٝنى ثلٖنجً  ثلتٚنٌ  إدنجن عنعًر  سنج ٌ ومنج ددنو ج  وثاضٖنجً فنعثهط 

 ثلٌْقز ثلضا صدٌٛ ل   ع ٕنٚناج  إى ّنٌقش ّناجًر ٍوؽن  وثٝناٌ إلنى هالن   ٖنٌ ن

أل ننج مننن ثلؾسانننجس للْننجًق فضننا  ْننضٌه ج ددننو أن ّنناج  لننى  نن  مننج الانننج مننن أؽنننَر  

وثاقاننج  ثلكنٌدننجر دننئاَثر ّننكج ان مقاننجس ثلكنٌدننجر الننا وقننش وثفننو سالٖننجر ثلننٌةاِ 

ثلتسضنننخ مضذساننج وؽنننز اظننٌ ثسمننعثن وص ْنناٌثصن  لْننعر أفننعثر ثلتؾضتنن  ثلتٚننٌ  د انننج 

 مقجوحس سالٖجر اظج  ثلقك .

ج  لى ثلٌؽ  ثألمٌ كا وثلسظج  ثلي   تغل   وًالٞننج  ن  منج  تغن  التنج والى ععًصن

لااْجن وفق  الا ثلقاجر ثلكٌ تز  عجًس  ذلز عنعًر  جًمنز و نى صسضقنو ح ٕندعً ج ثلسظنج  

ثلضٌ ا ثلي  صسقوً من ّ لض   إى  نجؽتنج بدا ب د انج صسقوً منن ّن لز ثلني ن ثمضٌ نعث 

 نن  صٚننعًثس ثلدننجل   ننع ثمضننٌث  ّنن لضا لضدنني خ مننج الننجق “ نن  ّننذ  ثلضدنني خ ثلقننيًر  

ثساْجن دعٝد   لى ثلنجٍوق. أ   ق  معصعً  تكس  أن  نضٌ   يث ثحمضٌث  ب
ٖٗ
و تنج  

 ننٌالٜ و ننى  ذلننز ح ٕنندعً ج قْننعر ثلقكنن  ثلضٌ ننا والتنن    ننٌالٜ أ ٞننج قْننعر ثلقكنن  

لانن  أو ثلسٌدنا ى  ثألٙننعر ثلٌومجااننز  بّنن لضا ثلٌومجااننز ثلضننا  جاننش صٞنن  ثلتقكننع   

ثلتسٞعح مس  الا فقاذز وصٞ  مد  الا ثلققاذز ا ْنج أالدى ّنجمز و لنخ وه نا وقنٌه عن  

صلقى دجلققاذز الا ثلذقٌب
ٗٗ
   

ولد  فجلز ثحاقْج  الا ثلذاش ثلتٚنٌ إٍثر فكن  ثسمنعثن  جانش منن أقْنى ثلضؾنجًح 

ننج أفتنو ثلضا لن  صقضتلننج لنعح وهالدضننج للننٌح. القنو أٙناخ داضننج ا ْن  دننيث ثحاقْنج .  ثدس

ٟجلخ ثحمضانجٍ ثلنيس ّناضنٌػ ددنو ٕننٌ ن منن  لانز ٟنخ ثلقٚنٌ ثلداسنا  وثلنيس ثّنضس  

ثسمعثن صكع س  ثلس ْا وثلدقلا للْااٌر  لى و ا  وصؾساوه  ع اتنعىػ للٖنجح ثلتٚنٌ  

ثلتضننو ن ٟاننخ ثلنلننا ثلٌقاننا ثلننيس ًدتننج أدكننجه الننال  ًومجاْننا   ثلتنتننع  دنناح  ثلسننجُ 
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ثن صؾساوه مغلتج ؽسعث غاٌه من ٕذجح ثلغعًر الا ماوثن ثلضقٌ نٌ وأوؽج ن   ثّضاج  ثسمع

وثصنيو   هًو ج دٌٖ ز لقتج ضن .
ٗ٘
   

وثدسنج إدٌث ا  ثلٖجح ثلتٌٚ  ثلي  ل   سٞن  أل  فنَح أو ؽتج نز ولن   ننٌػ منن 

 ذجرر أفو ٕجًا الا ثلغعًر إ تجاج دتذجهةنج معثٟسنج مٚنٌ ج  قلن  لذلنوه دجلتْنضقذ  ثألالٞن  

هب وقو ّجره  غاٌ ٌُ   مغ  غاٌه من ثلٖذجح ثمضاجف ثلغعًر الجاٞ  ل ٌ ا من أٙوقجة  بصتن

 س  ن ًالٞن  ثلق َ  لى ثلغعًر وثمضاجالنج.

أمج ثحدن ثألٙسٌ أمؾو النع ٟجلخ الا ثلغجاع نز ثلدجمنز ح   قنز لن  دكن   نيه ثألمنعً 

س النع  دأ  لنى معثقن  ثلضعثٙن  ثحؽضتنج ا  قنجهط ٍم ةن  وٍما صن  وأّنجصيص  و ننو

ثلذسجس وًوهث فتنٌث وهدجه نخ  و ضدتنو إغجانز ثألوحه .أمنج أمنعثه الاٌث تنج ب ملضنجعا عنعًر 

مؾٌه الجٕلان  قجوحن ثلضققا د  ز ٌٟ قز 
ٗٙ
 

مننن منن ر ٕنٚنناز مؾننو   ٌٝننش ثلكجصذننز ددننٜ معثقننف ثلضاننجًثس ثلتنضل ننز الننا 

أانننج ثلتؾضتنن  ثلتٚننٌ  مننن عننعًر  سننج ٌم إى  ٌث ننج ًؽننجر أمننن ثلوولننز مننن اظننج  مذننجًا 

مقجولز مسظتز لسٌٖ ثل عٝى  وأاننج  جانش فٖنوث مضدتنوث منن ثلقنعس ثلنجًؽانز لَ َ نز 

أمن وثّضقٌثً ثلتؾضت  ثلتٌٚ   )   صدلتض  ٕاتج  ن  لانجس اٖنٌ ثل عٝنى  ذنٌ وّنجة  

ثلتاو ج ثلقو غزذ أو    صدٌالعن ٕناتج  نن صدذتنز ثلؾتنج اٌ دٖندجًثس م دنز مغن   ثسّن   

 انف  نض  ثّنض ح  قنعر ثلؾتنج اٌ وأًوثفنن  وصلناٚنن  النا  ع ثلق ذ ثو  ن  صدٌالنعن 

ٕن٘ وثفو مغن    لسنج مجلنو ّنداوذ ... ن  صعقنف أفنو   أمنج  صن عاٌ ٙنعًر وثفنور  لنى 

ثلسجُ لا  وانجًثذ 
ٗ7
   

الى ب ّسعثس ثلضا ب  ٌٟفش ثلكجصذز ددنٜ ثلقٞنج ج ثلعٟسانز هون ثلسنعٗ الاننج منن  

ي  صنن  ث ضقجلنن  الٞننج ش مننن  تننٌه منن ر ٕنٚنناز الننجًُ ثلٖننجح ثلتسجٝنن  ثلغننعً  ثلنن

ّسعثس  غاٌر الا ثلتدضق   ع   جؽٌ إلى أمٌ كج  جةْج من ثلقوًر  لى ثلضساانٌ.  نجن النجًُ 

مؤمسج دسٞجل  ثلغعً  )ثلسٞجر من أؽ  ثلعٟن لاِ مسجمٌر  ج اجه ج  إا  وثؽنخ  لنى  ن  

 تنٌس مٌٚ   وإىث  جن غاٌس ؽذُن  ن أن  وثال   ن ثلقا  وإىث  سش هالدش ثلغتن من 

مننن أؽنن  وٟسننا مننن أؽلننا ومننن أؽنن   ال اننج لْننش اجهمننج  ومْننضدو أن  ٞننا   تننٌس  لنن 

ثحؽاجر ثلقجهمز  أوحه  وأوحها ب 
ٗ8
داستج اجه ج  جاش صٌس أن ثلسٞجر ٝو ثلسظج   تن   

 ذغا )إن ثلعٟن لاِ فج تج أو مسجٝ   ثلعٟن  ع  نؤحر ثلسنجُ ثلني ن صنٌث   مسذننٌ ن 

ٟعثر ثللا  الا ثلٖجً  ثفض جح دسٌٚ  ٌو . عن   ق نعن النا دٖجح  ق َ الا دتٌ و ْنٌون 

ثلٚذجؿ الا ٟنعثداٌ ثلنذنَ وأاذعدنز ثلذعصجؽنجٍ إىث  سنش صٌغنخ النا ثلسٞنجر  اجٝن  مدنن  

ومن أؽلن   لضعالاٌ ثلنذَ أو ثلد ػ لٌؽ  القاٌ ح  تلا عتن ثلووثر  أمج ثلسٞنجر ثلْاجّنا 

ح  ن  ثلنعٟن النا ٕنار ثلي   سضنا دقٚعلا  لى لقخ مسجٝ   ع الا ثلسنج ز 
ٗ9
 جانش   

  قز اجه ج د جًُ وثمض جؤه من فاجصنج من ثأللسجٍ ثلضا ّدى ثلو ضعً مجلنو للكٖنف  سننج 

القو  جاش  يه ثلد قنز والٖنلنج ّنذذج النا صدلقننج دن ور ًؽن  فنجور أن  دعٝننج  سننج  لنى 
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 ف النا ثلٌغ  من ثل جًق ثلكذاٌ دان  تٌ نتنج.   نجن ثمنض ف ثلنٌؤس ثلْاجّناز   وثحمنض

صقو و ثألولاجس ثمض الج ؽع ٌ ج دان اجه نج والنجًُ. وقنو صٌ نش  نيه ثلد قنز ؽٌفنج غنجةٌث 

 الا ا ِ اجه ج ل  صْضا  اْاجا .

ول  صضدٌٛ ثلكجصذز لكغاٌ من  يه ثلض جٙا  ثلتٌصذاز دجلذاتز ثلنجًؽاز وثلتؾضت  القنو 

الان  ٕنٚناز اجه نج   جاش أ غٌ ث ضتجمج دجلسضنجةؼ ومظنج ٌ ثل ْنجه النا ثلتقنا٠ ثلنيس صضقنٌا

وٕنٚنناز مجلننو دج ضذجً ننج مظننج ٌ هثلننز  لننى مننج  تننعػ دنن  ثلتؾضتنن  مننن الْننجه أم قننا. 

الٖنٚاز  جٌّ صقو  اتعىؽج للاذاخ ثلي   ذا  ٝتاٌه ثلتنسا للقٚعر  لى ثلتنجر. و نع 

 تغ   يث ثلضاجً ثلي   ذًٌ    ٕار  الجلسج ز صذًٌ ثلعّالز وثلدل  ثلتساقاز معؽعهر هثةتنج. 

 ؾخ النا أن  ٖنضٌا النا منؤثمٌر ؽٌ تنز قضن  ثلتقنجما ٟجلتنج ّناؾسى منن وًثةننج  ليث ح

مذلسج مقضٌمج من ثلتجر. ثٝاٌ  جٌّ للدت  و ع ٟجلنخ دكلانز ثلانخ لادنعر ا ْن  وأمضن  

ددو والجر وثلوه ثليس  جن   نٌ هثةتج د ا  ًدى أوحهه من منجر فن ر   )ددنو أن صنعالى ثألح 

ز ثلانخ وأمضن  ثلٚنسٌس النا ثلغجاع نز ثلدجمنز لن   كنن  نيث و جٌّ الا ثلْسز ثلسنجةاز الا  لا

ثلق ر  ك ا فضى ًد  ثلٖنٌ  الذقظ  ن  تن   داسن   لنى مضالذنجس فانجصن   وددنو ؽننو 

و سجر  اف  لا  أفو ثألٟذجر ثلكذنجً ىو  ثحّن  وثلتكجانز وثلغنٌور ثلاجةلنز وثّنضدجن دن  

مْننج وثس وإاتننج ىلننا مننن دننجح  لاْننج وه الننا  اجهصنن   و ننجن  كننًٌ  لانن  هومننجس ثانن  ح  قضننجػ

ثلداف وثلكٌ   ملن   جّنٌ  ٌثمضن   مٞناٌث و لقننج ملنف دنجح  انجهر ثلاذانخ ثلٖنناٌ  

وددو الضٌر ثٝاٌ أن  نل  ٝتاٌه ثلتنسا وثألم قا لاٚتش  ن ؽٌثة  منساز وأم قانز 

صض  أمج   اسا ... 
٘ٓ
   

   أعزاض الوزض:ع 

 انسيبة الىعي: -

 ذلز ثلضا  سقْ  و اننج إلنى ٕنٚناضان صدضنٌٛ  قومش ب داجٛ ّجمنب ٕنٚاز    

   مسنتج  لى ثألمنٌس  وصٌالٞننج. وصدنأ  ن  مسنتنج  جلتننج ثلننجٗ دع اننج ثلتْنضق  

 دجلدجل  ثلوثملا وثلدجل  ثلنجًؽا.

قع نز النا قضن   ذلنز  غذزً و ذل  ثلٌٚث  دان ثلٖنٚاضان مذلسج مااٌث إى صضتلا لعح

وثلضنل٘ مسننج. و نيه ثلٌغذنز النا فقاقضننج  نا ًغذنز النا ثحاضقنجً وثلنضنل٘ منن ثلقانجر 

 ثلضا صدؾَ ثلتٌ ٞز  لى ثلضكاف مدنج 

ب  جاش ًغذضنا اللنى قضلننج صكذنٌ وص نعً هثملنا مغن  النعًثن ثلقلانخ  سنو غلان   نز ح  

م ٌ  ّ قضلنج  ّ قضلنج النا ل  صضٌا لا ف   مٌب
٘ٔ
 

ْننز ثل ٞننجر ثلتكننجاا ثلنني   ضتغنن  الننا مسننَر ثألّننٌر وثلنني   ٖننك  الٞننجر لننعح فذا

ٍمكجاانننج  نننٌصذ٠ دٖنٚننناجس ثألّنننٌر وفكج جصننننج و  قنننز ثلٖنٚننناجس ددٞنننن  دنننذدٜ  

ودننجلتعثقف ثلقاجصاننز ثلتنضل ننز ثلضننا صٚننعً ثلكجصذننز مننن م لنننج مسظعمننز ثلقننا  ثلْننجةور الننا 

. النع ى ٕنٚناز لنعح  ضقنٌا ثلتؾضت  ثلتٌٚ    ذٌ أؽاجر صتغ  الضنٌثس ٍمسانز منضل نز



 م0202يناير (     8العدد )   - الرابعاجمللد اجمللة العربية مـــــــداد                                                

 

 

55 

 ذٌ الٞجرثس ٍمكجااز منضل ز ثلتْضع جس الا ثلتجٝا صقادنج ق َثس ثلع ا لضقو   ددنٜ 

ثألفوثط الا ثلقجٌٝ صٌصذ٠ الا مدظتنج دد قز لعح د ماننج مؾنو  ومنج  نووً داسنتنج منن 

 فعثًثس صضدلا ددذلز وّلع اجصنج.

لٖنٚاز ثلتضتنٌهر ثلٌثالٞنز أمج  ذلز النا ثلؾجاخ ثلتٌ ٜ من  يه ثلٖنٚاز.  يه ث

   من فعلنج و   مج فعلنج. و ا ح صدٌف ثّنتنج  وح صدنٌف ٕناتج  نن مجٝنانج ثلني  

 لتننج فجولننش ثّننضو جره ٍفننف  ننيث ثلذاننجٛ ثلْننجمن  لننى و انننج وأهملنننج الننا فجلننز مننن 

ثلضٖننع ٔ ح صْننضاا  مدنننج صتااننَ أ  ٕننار  ننن فاجصنننج.  ننيث ثلذاننجٛ ثلنني   َفننف  لننى 

ا و انج الاتقع ج قذ  أن صْضاا  ثلقذٜ  لى م مقنج. و سومج ص ٖن  ثلٚعً ثلتٖعٕز ال

مقجوحصنج صدجوه ثلنٌوح إلى هثم  ىثصنج لضسْقخ من  يث ثلعثق  ثلقذناـ ثلني  صنٌالٜ  ن  

صسْقخ أمج   نيث ثلْنا  ثلؾنجًف منن ثلقنذـ ثلني   قعٟننج و  نٌٛ ا ْن  . مج الا  من قذـ

ار  نووً فنعر ا ْن  أمنجما وصو ْنسا  لى دؤًر و انج )صسنعر أا جّنا دجلٚنٌثك.  ن  ٕن

ثلض جٙا  ا ْنج 
ٕ٘
   

وداستنننج  ضقنننٌا و نننى لنننعح النننا ثلَمنننجن حّنننضٌهثه ثلننني ٌ جس وثلد قنننجس دجألّنننٌر  

وثلتؾضتنن   صننٌصذ٠ فٌ ننز و ننى  ذلننز ثلتٌٕننور ثلْنناجفاز دجلٌفلننز الننا ثلتكننجنم إى  ضقننٌا 

لننج صٌٙنو و ى  ذلز النا الٞنجرثس ٍمكجاانز  ٖنك  ثلتكنجن ثلتقنعً ثأل ن  الاننج ومنن م 

ثلكجصذز ثلٖجً  ثلتٌٚ  ومج ٟنٌأ  لان  منن صسانٌثس ّنلع از وأم قانز وؽتجلانز. صقنجور 

قجلننز ثلضٖننع ٔ ثلنني سا ثلضننا  ذلننز صنني ٌ ددننٜ ثألٕنناجر أو ثلٖنٚنناجس ولكسنننج صٚنناو  د

صاسنننى  لنننى و اننننج  الضسلنننف ثألٕننننجٗ وثلتٌةانننجس وثلننني ٌ جس ثلضنننا صقنننجور ؽج نننور 

 ا  مدنج صتااَ ثألٕاجر. ثّضٌؽج نج دقجلز ٝذجداز ح صْضا

والننى بّننسعثس ثلضانن ب قننومش ثلكجصذننز ثلت دْننجس ؽتادننج للٖنٚنناز ثلدٚننجداز اجه ننج 

ثلتٚجدز دتض ٍمز ثلؾتجر ثلسنجة   ٌودنج منن وثقدننج ثلتضن ٍ  ومذٌثصننج ثلقاجصانز وثلدجٟ انز 

ثلضا ٟعقنج ثل ٖ  الاعٌس ثلنٌوح إلنى ثلسنع  ل ضنٌثس ٟع لنز. والنى فنجحس ثلٚنقع  جانش 

ثلقٚنن٘ وثلع تاننز وثلقكج ننجس  ننن أّننٌصنج مغنن  ثمننض ق فجهعننز مننعس  تنننج الننا  صسْننؼ

ثلدذجًر  وصٖع   ٙعًر ثدسز  تنج وثمض ق ثأل جى خ  ن   قضننج د نجًُ  و نو  قنوًصنج 

  لى صي ٌ أ لنج ومكجن ّكسن 

أمج ٕنٚاز ثلو ضعً مجلو النع مٌ ٜ ثلذجًثاع ج ٙجا   يث ثلدجل  ثلنع تا منن ماجلن  

دننوأس ًفلننز منن وثقدنن  ثلتن ٍو  ددننو أن صْننذخ النا والننجر ٍوؽن  وثدسنن . وقنو  أ ٞنج  ٌودننج 

ثلو ضعً مجلو دجمض ق ٕنٚاز ثلو ضعً ّلاتجن ثلي   دو أوًثق  للنؾٌر إلنى ثّنضٌثلاج القنو 

 جن ثلنٌوح ًغذز ا ْاز ملقز صْااٌ  لا . ومنن من ر وٙنف ثلكجصذنز لقجلنز ثلضٖنع ٔ 

 ر و ى ٕنٚاز ّلاتجن ثلني  انج  النا  اجهصن  ثلي سا للٖنٚاز  ذوأ ثلٌْه ًفلض  من م

ع  النضـ  اسان  لاؾنو أمجمن   نيه ثلتٌ ٞنز ثلضنا ح  دنٌف  انف هملنش  لنى ثلنٌغ  منن أن 

ثلذجح مسلا  )الضقش  اسا ألؽو أمجما الضجر ٕجدز النا أّنعأ فجحصننج وقنو انجر مسننج ثس انجر 
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ثلتكضننخ صسظننٌ إلننى  مذلسن .  اتضنننج ًعننز متضقدننز ثللننعن  اقالننز ثلؾْنو  وق ننش مضْننتٌر أمننج 

اظٌثس ٍثةسز وأا جّنج صض فا دٖور  ٕدٌس دجل َ    اف هملش ثلتكجن... قجلنش دضعّن  

  أًؽعا ّج واا والقوس ثلع ى 
ٖ٘
ع   ضعفو و ى مجلو وّلاتجن إى  ضي ٌ لقنجره دننج النا  

 ثلسٌهقز.

فان   مي ثلو ضعً مجلو الا ٌّه معثقف اجه ج ثلتٌ ٞز ثلع تاز ثلضا ثّضو ى فجلضننج 

ثلتٌٝنناز مضقتٚننج ٕنٚنناز ثلننو ضعً ّننلاتجن ثلتدننجلؼ لنننج صضٖننجد  ح إًثه ننج ى ٌ ننجس  ننيه 

ثلقجلز ثلتٌٝاز وفعثًثص  مدنج و ا صسجه   دجّ  ه ضعً مجلو إى  ٚاٌ ى سن  مٖعٕنج دنان 

 ٕنٚاض  ثلققاقاز وٕنٚاز ثلو ضعً ّلاتجن الا ثلعثق  ثلذو   ثليس ملق  لس ْ .

ن مجلننو دننان ثلعثقنن  وثلنع    دننان معثقننف فقاقاننز صننضل٠ ثألفننوثط وثلنني ٌ جس الننا ى ن

 جٕنج وص جٙا   غاٌر أٝجالنج ماجل  إلانج. القو  جن لقنجؤه دٖنٚناز اجه نج فقاقنز النا ٍمنن 

مج.  جاش عتز مٌ ٞز ثلضقى دنج وإٌٔف  لى   ؽنج لاِ دجلٌٞوًر ثن  كعن اجه نج  نع 

ٚناز مٌ ٞنز دتض ٍمنز ثّتنج ولكسنج ؽَر منن مذٌثصن  ثلتنسانز ثلتنضَانز القنو ثلضقنى دٖن

ثلؾتجر ثلسجة    جن لقجؤه ثألور مدننج النا ثلسٌهقنز و نع إى  ٚنف و نى اجه نج و نا صضني ٌ 

ٙعًص   سومج ًأص  للتٌر ثألولى إاتج  ٌّن  ٙنعًر لس ْن . صلنا ثلٚنعًر ثلضنا أًثه نج ثن 

صكعن ثااذج ج  س  الا ا ِ مٌٝجه  ) اظنٌس للٌؽن  ثلؾنجلِ أمنجما إان  ح  نَثر  قنض   

ثلٌ جٝا مغلتج ًأ ض  مسي ّسعثس ل   ضساٌ  غاٌث  دن  إان  لن   ضسانٌ مالقنج ؽجىداضن    دقعثم 

ثدضْجمض   وصلا ثلسظٌر ثلضا صعفى دجلكغاٌ هون أن ص ٚـ 
٘ٗ
   

وقو  ذٌس ثلكجصذضجن  لضج تج  ن أ ٌثٛ ثلتٌٛ منن من ر صٚنع ٌ ثلدنجل  ثلس ْنا 

 ومْضع جس ثلع ا  سو ثلٖنٚاز ثلدٚجداز. 

ثلَمن ثلس ْنا للٖنٚناجس وثحّنضٌؽج  ثلننجًؽا لرفنوثط  ذنٌ  التن م ر صسجور 

صوث ى ثألالكجً  لنى و نى ثلٖنٚناز  قنومش ثلكجصذضنجن صنجً ل ثلٖنٚناز و  قجصننج.  القنو 

صسع ننش الننا ب داننجٛ ّننجمنب مْننضع جس ثحّننضٌؽج  ثلنننجًؽا الننا ثلدتننا ثلَمسننى ثلنني  

قذنننج. الجلكجصذننز  ْننضو ا  و ننى ثلٖنٚنناز هون ٝننجد٠ للننضقك  الننا صْلْنن  ثألفننوثط وصدج

صٚنعً فٌ نز ثلنع ا النا فٌ ضننج ثلتالقنز ثلتدذنٌر  نن العٝنع ز ثألفنوثط النا ثل و ننا 

ثلي  ح  نٞ  أل  مساا ٍمنجاا أو مكنجاا. القٌ نز ثلنع ا  ذنٌ ثلَمكنجن صتغن  ق نَثس 

ى ساز صنٌػ من ثل و ا إلى دؤًر ثلنع ا لضننٌػ ثلٖنٚناز منن ثلٖندعً دنجلَمن ثآلانا 

ثلس ْننا ثلنني  صْننضو ى الانن  ثلٚننعً وثلتٌةاننجس وثلتعثقننف ثلنننجًؽا للسننعٗ الننا ثلننَمن 

 ثلقاجصاز ثلضا صٖك  مذٌثس ثلٖنٚاز ومجٝانج ومجٝا أٌّصنج.

الا ثل ٚ  ثلضجّ   لى ّذا  ثلتغجر  قو  ثل ٚ  ثلٌوثةا منن مسظنعً لنعح ثلضنا صقنع  

دووً ثلٌثو  ثلتٖجًا ثلي   قكى دٞتاٌ ثلتضكل . صٚنعً ثلكجصذنز و نى ثلٖنٚناز و نع 

ا  ذٌ متْز مْنضع جس ٍمكجاانز منضل نز صنٌصذ٠  ن  مسننج دتٌفلنز منن مٌثفن  اتنع  ضقٌ

ثلٖنٚنناز.  ْننضو ى ددٞننج معثقننف ٕننجً ش الانننج ثلٖنٚنناز وصٖننك  ؽننَرث مننن صؾٌدضنننج 
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ثلقاجصاز الا   قضننج دن الٌثه ثألّنٌر ودنجٙنز ثلدتنز  وددنٜ ثلني ٌ جس ثلضنا صٌٙنو الاننج 

إلننى ٕنٚنناضان ٙننو قضان د دنن   صاننعً   قننز ثلدتننز وثأل  مننن ٕنٚنناضان مضٚننجً ضان

ثلننَمن وثلضدننجٟف ثساْننجاا  وددٞنننج مذننٌثس  ننن فكج ننجس مضعثًعننز لنن  صْنند نج ثلننيث ٌر 

لتدٌالننز مٚننوً ج  لننى وؽنن  ثلضقو ننو ولكسنننج ٕننكلش ٙننعًر ى ساننز منضَاننز الننا حو ننا 

ثلٖنٚاز  ن   قز أمنج ىثس ثألٙعر ثلضٌ از دجلتؾضت  ثلتٌٚ  الا دوث ز لقجةنج دنجألح 

 لنيث ثلتؾضت  واظٌر ثلتؾضت  لنج. واظٌصنج 

 ضسجور ثل ٚ  ثلٌوثةا من م ر ثحّنضٌؽج  ثلننجًؽا إلنى أددنو اقانز ٍمكجاانز النا 

ثلَمن ثلتجٝا    قز ثأل  دجألح وصدجًالنتنج  إى وقن  ثألح النا غٌثمننج مسني ثللقنجر ثألور 

  عن   فان ٍثًص  الا مكضذ  لاٌال  لنج قٞاز فٌثّنز حّنضٌهثه أًثٝنا  و قنجًثس أّنٌصنج

ثلناذننز وٙننقذضنج لَ ننجًر  جةلضنن  الننا ثلٚننداو وص جٙننا   ننٌ  ثلٞنناجالز ثلتٚننٌ  الننا 

ثّضقذجلنج دتعثةوه ثلدجمٌر دناٌثس ثألٌّر ثلتٚنٌ ز  عن  صقانا  ثلتنٌأر ثلٚنداو ز متغلنز النا 

ثلدتز الجٟتز لنيه ثلسٌ ذز ) وثلسذا  ج أفتنو  نج أمنا   ب منج صننوٓ ثلْننضجاز  وح أ   قلنز 

دت   اجازب ولذجاز  ص    وص
٘٘
وًه الد  ثأل  ثلضا عجًس لكٌثمضنج وقنًٌس ٙنٌف ثلسظنٌ  

  ن ثلَوثػ  ل  ولكسنج صَوؽض  ددو ٕنٌ وثفو من  يه ثلعثقدز .

و لى غاٌ صٌصاخ ٍمسا  ْضقٌٞ و ى  ذلز ٙنعس أمننج و تضننج و تنج صٖج ْنجن 

صضقسن  منن ددٞنتج الا ثلتاذل ثلي   تغ  ّجفز ثلتسجالْز داسنتجم إى صض نجمٌ  ن  مسنتنج دتنج 

 ألعثن ثلادج  ثليس  تغ  عقجالز داتضنج.

وددو ثلتقا  ثلقعثً  ثلاع   ثلي  صْضٌؽد  ثلٖنٚاز وقو صقنوهس أددنجهه ثلتكجاانز 

)مانننذل دانننش ثألّنننٌر  والنننش أددنننجهه ثلَمسانننز غانننٌ مقنننوهر ثلذدنننو ثلضنننجً نا النننا فانننجر 

ى ق ننَس ثألالكننجً مننن و نن -النننع معقننف مضكننًٌ دننان ٕنٚنناز ثلدتننز وثأل  -ثلٖنٚنناز

ثلٖنٚاز لضقا  صوالا ثألفوثط الا  يث ثل ٞجر ثلَمجاا د قٌر ّنٌه ز قٚناٌر  صدلنا الاننج 

ثلٖنٚنناز  لننى  ننيه ثلنني ٌ جس وصاننعً ثلد قننز دننان ثأل  وثلدتننز. و اننف أٙننذقش ثلدتننز 

الجٟتز صضقن ثأل  س ثلضٌ از ثلضا  جاش صدو ٌّث مجٙج دجأل  ثلضا ل  صكنن صدانى وٙن جس 

لتادن  ثلضٌ نا اقانز صتانَ لننج. القنو أٙنذقش ثلدتنز صنضقن  نيه أ لنج ألفنو  لضظن  أ ن س ث

ثأل  س ثلضٌ از لضٚذـ  نيه ثل كنٌر مغانٌث  ْنضو ى إلنى و نى لنعح فنعثًث  منٌ دنان ثأل  

والجٟتز صدذنٌ الان  ثأل   نن ثمضسجاننج ل جٟتنز ثلضنا أٙنذقش صقنع   لنى مومنز أالنٌثه ثلدجةلنز 

 ؽتادج وصقو  لنج ٟدجمنج ددو ثن أقدو ج ثلتٌٛ.

جلضقساننز ا ْنننج ثلضننا صلضَمنننج ثلكجصذننز الننا ثلضدذاننٌ  ننن فٌ ننز و ننا ثلٖنٚنناز  ومننج ود

 دضٌ   من العٝى  سضق  ثلقعثً إلى مقا  ٌّه  صٚف الا  لعح ٕنٚاز ثلدتنز وددٞنج 

 من م مـ عقجالضنج ثلضا صٖك  اتعىؽج لغقجالز ثلتٌأر ثلٚداو ز الا ماذننج.

أفجه نظ ثلتانذل وثلادنج  ح عن   سضقن  و نى ثلٖنٚناز إلنى فنوط منضلنف صتجمنج منن 

 ٌدان  دتننج قذلن  ّننعس   قنز ثلٖنٚنناجس ددٞنننج دنذدٜ  وصاننعً  نيه ثلد قننز الضٚننعً 
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ثلكجصذز و ى ثلٖنٚاز وقو ثاضقن  إلنى ثلدنج  ثألور لتنٌٛ ثأل   و انف أعنٌ  نيث ثلتنٌٛ 

 لننى أؽننعثر ثلذاننش مإى ألقننى   لانن  انن ح ّننعهثر وثمض ننش مسنن  ثلٞننقكجس الضٚننعً  ننيه 

جر ثلٖنٚنناز وصاننعً   قننز الجٟتننز دننجأل   ب ثاضقلننش  تضننا الجٟتننز مننن ثلتٌفلننز مننن فانن

فؾٌصا فاظ ٌّ ٌ ج ثلوثة   إلى ؽعثً ٌّ ٌ أما لضسج   لى  ٌّنا العصان  مضكنعًر مغن  

قاز ٝننتز وصدلتنش أن صسنج  و نى ؽجلْنز معّنور وؽنننج ثلٚنساٌ النا  نو ج  سنش أًث نج 

و نى مذضْنتز دتقذنز الضقنعر  كيث  لتج هملنش ألٟتنتن  لنى أمنا ص نضـ  اساننج وصسظنٌ لنا 

أما  فذاذضا  ج الجٟتز مي نج  ج لعح لضسج  الا ٌّ ٌ ج 
٘ٙ
   

صلضَ  ثلكجصذز ثلضقساز ا ْنج الا ثل ٚعر ثلٌوثةاز ثلضا صقو  منن مسظنعً لنعح إى صٚنعً 

ق َثس ثألالكجً وثلتعثقف  لى و نى ثلٖنٚناز  وثاضقجلننج منن ثلْنٌه ثلتذجٕنٌ إلنى ثلْنٌه 

ف مننن فاجصننج  عنن  صقان  ثحّننضٌؽج  دتسجؽننجر للنس ِ صتغنن  القننٌر غانٌ ثلتذجٕننٌ لننيه ثلتعثقنن

ٌّه ز صقٌ ٌ ز صدلا الانج لعح  لى أفوثط أو ٕنٚاجس ق نَس الؾن ر إلنى و اننج هون أ  

صننٌثد٠ دتننج قذلنننج عنن  صدننجوه ثلسننعٗ الننا ثّننضٌؽج جصنج للتجٝننا دتْننضع جص  ثلتنضل ننز. ومننن 

لْننٌه ز ؽتادننج الننا   قجصنننج منن ر  ننيه ثلتقننجٟ  ثلْننٌه ز قننومش ثلكجصذننز ثلٖنٚنناجس ث

دذدٞنج ثلذدٜ وصاعً  يه ثلد قنجس وانج نز  ن  مسننج لضقنو  ٙنعًر وثٝنقز  نن ثلذاتنز 

ثألٌّ ز لٖنٚاز لعح ومج ثمضَاض  منن صؾنجًح ومذنٌثس ٕنكلش ٝنساج ا ْناج و ٚنذاج 

  لى ثلٖنٚاز العٙلش دنج الا ثلسنج ز إلى مج  ا  لا  من مٌٛ ا ْا.

ز ) ذلنز  الننا  جةتنز  لنى وؽنننج النا ٕنعثً  ثلقنج ٌر أمج ثلٖا ثلغجاا من ثلٖنٚنا

ثلتدَ ز صضلتِ مج ٌٟأ  لى ثلتؾضت  ثلتٌٚ  من صساٌثس. الضٌٙو مظج ٌ ثلقذـ الا  نيث 

ثلتؾضت . صدجاى معالج هثةتج من ثلضا  النا ثلٖنعثً   الغتنز أمنج ن صدٌالننج ؽانوث وصٖندٌ أاننج 

ةتج  ن ًالاا للاٌ ا قو  كنعن مٌس دنج من قذ    ولكسنج ح صْضاا  ثلذدو  سنج وصذقظ هث

ثلٖجح ٙذى ثلتقنى   أو دجةدنز ثلؾٌ نٌ   دضتنو و اننج  لنى ثلضٚنع ٌ ثلننجًؽا للتٖنج و 

وثلتٌةاجس الا ثللقظز ىثصنج ثلضنا صداٖننجم الضٚنف ثللعفنجس ثلَ ضانز وصْنضو ى صنجً ل  ن  

مسننننج  صٚنننف ٕنننعثً  ثلقنننج ٌر وثلقنننعثًس ثلٞننناقز   وصٚنننف ثألمنننج ن وثلسنننجُ ثلننني ن 

الانننج. السٖننجٟ ثل و ننا  ْننضظنٌ دٖننك  حإًثه  ثلتقننَون ثلتدٌالننا وثلضؾننجًح  ضقٌ ننعن 

ثلتنضَاز لتٌٕور ّاجفاز ثًصذ٠  تلنج الا مٌفلز مج من فاجصنج دننيه ثألمنج ن.النى ٕنو ور 

ثحًصذجٟ دجألمج ن لنيث صٞن ى  لنى  ن  مسننج ٙن ز منن منالضننج عتن  ثًصذجٟنج دنان ثلٚن ز 

لننج ثلٚ ٌثر...وٙنتش أدنى ثلننعر ثلتقضٖنو وثلتعٙعف النا و اننج  ب ثأل ٌثمنجس وًمج

د ّننٌثًه  ودننٌػ ثلقننج ٌر ثلننيس  قننٌُ ثلسانن  مننن  نن  وثلسانن  ثلتكض ننا دؾتجلنن  وفاعثصنن  

ثلتضدوهر ومقاجّ  ثلدضاا...ب
٘7
   

والننى ب ّننسعثس ثلضانن ب وا ننش ثلكجصذننز أ ٞننج ثحّننضٌؽج  ثلَمسننى للضدذاننٌ  ننن ثلننَمن 

ثلس ْننا للٖنٚنناز ومننج  ٖننعد  مننن العٝننى. إى ح صننٌصذ٠ ثألفننوثط وثلنني ٌ جس دنن   اْننا 

صٌثصذا  ولكسننج صق نَ إلنى ثلني ن النا ثّنضٌؽج   ٖنعثةا صقنش صن عاٌ ثلتننوا النا ؽلْنجس 
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ج للكٖف  ن مذج نج ثل و نا وثلنذنٌثس ثلْنلذاز ثحّضتج  ثلضا  ضني ج ثلاذاخ  لاز لد ؽن

 ثلتنضَاز.

صذوأ ثلكجصذز ثلٌْه د ٚ  ًوثةا ٟع   صٖك  مْضع جس ثحّضٌؽج  ثلَمنجاا ثلتنضل نز 

مٞننتعا  ثلْننٌه   الاذننوأ دجّننضٌؽج  ٍمسننا  ٚننعً و نن  اجه ننج ددننو إٙننجدضنج دننجلتٌٛم إى 

صضنا  ا ْنج  لى ٌّ ٌ دجلتْضٖ ى  وصضع   وؽعه أمنج وثلتتٌٝجس. ع   ق َ و انج إلنى 

و انننج و ننى ٍ جًصنننج لننو ٌ وثهس ثلساننٌون لاضقننٌا أددننو اقاننز ثّننضٌؽج  متكسننز الننا ح 

ثلع ى دان مٌةاجس ثلو ٌ  وثلتٖج و وثلتٌةانجس  لنى ثلاٌ نا  وّنجةا ثلْناجًر ...ق نَثس 

ٍمساز من مكنجن آلمنٌ  ومنن ٍمنجن آلمنٌ صقنو  ٙنعًث ومٖنج و ثلنٌثد٠ ثلعفانو داسننج  نع 

و ىثا ثلانع  ثلني  صعقنف و نى اجه نج  سناجه ج ا ْنج  النا ؽَر الج   النا ثلتٖنج و ؽتادنج. 

ٍثًس الانن  ه ننٌ وثه  ثلساننٌون مسنني ّننسعثس و ننا صضنني ٌ ىلننا ثلضننجً ل ؽاننوث حًصذجٟنن  

د فوثط متاَر قجلش و ا صني  )ثلاع  ثلٌثد  منن أ ضنعدٌ  انو منا ه النجصن  ؾنخ أن ادنعه 

من ثلو ٌ قذ  ثللان  لسقض ن  مدننج وثلانع  أ ٞنج صٚن اجس  نٌر ثلقنو  دنان ثأل لنا والٌ نا ح 

. ّسجر ّضضجد  ثلتذجًثر أعسنجر ثحفض نجر. ىلنا ثلانع   نع اقانز ثلضعقنف  نن ثلقانجر أى ٌ ثّت 

ثلعث از لدقلنج ولتج  جه لنج ثلع ى  جه  سو ىثس ثلسقاز ثلضا صعقف  سو ج من قذ  
٘8
  

 سضق  و ى اجه ج  ذٌ ثلٚعً وثلتٌةاجس ثلتنضل ز الا ه ٌ وثه  ثلساٌون من ثلْنقف 

ألدنعثح ثلنٖنذاز ثلدت قنز وأ نوثه ثلسنجُ ثلضنا صضَث نو النا إلى ثلؾوًثن وثلٚعً ثلتلعاز وث

ثلقج ز وأمنج ثلضا صتضلب  اسج ج دجلومع  لضنضل٠ الا ى سنج ثلتٖج و دنان وؽعه نج النا ثلنو ٌ 

وهمع  أمنج وثلؾجًر لعّا ٟلذنج ل ّضٖن جر  وًؤ نز ثلسنجُ  ضعثالنوون  لنى ثلقج نز وأمننج 

ثلقج نز دجلكساْنز صٚنف ثلكجصذنز صذكا وثلؾنجًر لعّنا مْنؾجه النا ادنٔ مٖنذا النا ٟنٌف 

فجلز صٖعٓ ثلع ا وصوثال  ثألالكجً ثلضى صعمٜ الا ى ن اجه نج و نى صقنجور صني ٌ أفنوثط 

 ثلاع  ثلضا صٌصذ٠ ؽتادج د ؽعثر ثلكساْز وثلاقعُ ثلكسْاز الا مٖج و وّاجقجس منضل ز

صتغنن   ننيه ثلتقننجٟ  ثلْننٌه ز ثلضننا صقننو  مقضننعس ثلٖنٚنناز ثلدٚننجداز الننا مقجولننز  

  ددنننٜ ثلتعثقنننف وثلننني ٌ جس مظننننٌث منننن مظنننج ٌ ثل عٝنننى النننا ح و نننى ثّنننضٌؽج

ثلٖنٚنناجس.  ننيه ثل عٝننى ثلضننا صذلنن  مننوث ج الننا ثاْنناجح ثألالكننجً وصننوالقنجم إى  ْننضاا  

ثلتننٌ ٜ أن  ننضكل  ل ضننٌثس ٟع لننز الننا معٝننع جس ح ًثدنن٠ داسنننج أو أن  كضننخ مننج  ننووً 

سظا  ثألالكجً أو ثلٌد٠ داسنج  كنعن دي س  صوالقج هون أن  ْضاا  إ ؾجه   قز دان ثألالكجً. الض

مظنننٌث مننن مظننج ٌ ثلضدننجالا مننن ثلتننٌٛ. وقننو أٟلننا ثلضقلانن  ثلس ْننا  لننى  ننيه ثلدتلاننز 

 ثلي ساز ثلضوث ا ثلقٌ

  بوٙنف الٌو نو ثلضنوث ا ثلقنٌ دن ن  قنعر ثلتنٌ ٜ  Liber Associationلرالكجً

. ددذنجًر أمنٌس أن    ٕنار النا صلقجةانز هون ثاضقنجر أو صدتنو منتنج  نجن صجالننج أو مْنضنؾسج

 دذننٌ  ننن  نن  ثألالكننجً ثلضننا صننٌه إلننى ى سنن  الننا   ع ننز.. وثلضننوث ا دنننيث ثلتدسننى  ضنناـ 

ثحّضذٚجً دجلؾعثاخ ثل ٕدعً ز  
٘9
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الا بداجٛ ّجمنب  تغ  مقضعس ثلناجح ثلاع   ثلي  ثّضسٌق أًد  ٙن قجس النا  

القنج من ثل و نا هون ثلٌوث ز  وثلي   ضذض  لعح ألدانج ثلتضعالى  فجلز ثاْاجح ثألالكجً وصو

أن  قكتنج ٝجد٠ وح اظج  دداس . ماجح  ضذض  صذظ أدج ج منجوالنج  وص نٌغ  لنى ّناعًه 

أالكجً ج ثلضا صٖك  الا مؾتلننج ٙنعًر لس ْناز ثلٖنٚناز ومنج صدجاان  منن ٕندعً دجلعفنور 

وثلدَلننز  و ننو  ثلقننوًر  لننى ثلضكاننف منن   ننيث ثلدننجل   وٕنندعً ج دجلٞنندف وثلنٖجٕننز الننا 

ج . صسْجح أالكجً لعح وصضقٌا الا ثصؾج جس  و ور ح ًثد٠ داسنج  ثلقجؽز إلى مؾضت  ثلٞذ

فنان  صني ٌ ًّنعر هللا ٙنلى هللا  لان  وّنل  وه جةن  /ثلٖندعً دجلعفنور وثلٞندف /ثألح 

ُِ...ب  لننى ثلسّنج ثاِا  ن قِلّزن ِفالنضِا   ون نعن ْدفن قُّعصِا   ون ٝن ُكع  ْٕ ميل  أ   ثلاجةف بثللّنُّ  إلنْاا أن

النجن ؽنعك لقظنز قان  أىان  منن  /منٌ   ثلتؾولانز/ٙلاخ  اْى  لا  ثلْ   /واج أ عحّا/

 /الٌؽاسانج وولنف لقظنز ثاضقجً نج /ّنل جهوً هثلنا  سنومج مجصنش ٍوؽن  ؽنجح/-الٌٟ ثلتقذنز

مقذٌر أدانج... ًدتج  جن ثلٌثد٠ ثلعفاو دان  يه ثألالكنجً ؽتادنج أاننج صضدلنا دتعثقنف مؤلتنز 

ظ  نسن  النن  ؽتادنج  ٖنضٌ عن النا ثلٖندعً دنجألل  ولقظنجس الا فاجر منن ثّنضو ضن  للقنو 

 ثحاكْجً.

والننى بّننسعثس ثلضانن ب صضننوالا ثلٚننعً وثلتٌةاننجس الننا ٕننك  أالكننجً مضٚننجً ز صقننجور 

ثلنننٌوػ إلننى فاننَ و ننى اجه ننج و ننى صقننجور أن صضنني ٌ مجٝانج )ّننؾ  مننن ثلنني ٌ جس 

عن و سٖنوون  ثلتٖعٕز  ؾٌس ٌّ دج أمج   اسا ًؽنجر ثلقٞنٌر النا ثلْناور ٍ سنخ  ضتنج ل

الجًُ  قذلسا الا ثلتدذو  وثل ضى ثلسنعدا النا ثلقو قنز  ؾنيح ثلكلنخ دٖنور  ثلنو ضعً ّنلاتجن 

 قجور أن  ذضدو  نن ثلتكنجن هالدضن  دكلضنج  نوس النا ٙنوًه  فجولنش أن أ نوو اقنع النجًُ  

لكس  لقا دا مٌر أمنٌس  فتلسنا دنان  و ن  وأانج أقنجو  اظنٌس النا ثلؾننز ثألمنٌس ًأ نش 

الننا دتنٌ مْندعه و ننج ن ثلكساْنز  قنف أمنج  ثلذتننٌ  ضلنع ٙنلعثص  وٙننعس ٕنجدج  لقنى دس ْن  

ؽٌُ ثلكساْز  كجه  ٚ  أىاا... 
ٙٓ

     

مٖننج و مننن الٞننجرثس ٍمجااننز ومكجااننز منضل ننز الننا ثلقننج ٌر  وأّننعثن  وثسّننكسوً ز  

ووثه  ثلساٌون. معثقف ح  ٌداننج دذدٞننج ثلنذدٜ ّنعس أاننج مذنٌثس فاجصانز منضَانز 

لْننجس ثحّننضتج  ثلضننا  قننع  دنننج ثلننو ضعً ّننلاتجن وثلضننا صذننوأ دجلققسننز الننا ح و ننى اجه ننج. ؽ

ثلتنوةننز ثلضننا صدتنن   لننى صنننو ٌ اْننذى للدقنن  ثلننعث ا لا ْننـ لتنننَون ثل و ننا الٌٙننز 

 للنٌوػ للضنل٘ من أعٌ  يه ثلنذٌثس ومج صتغلنج من ٝس٠ ا ْا  لى ثلٖنٚاز. 

 أحالم اليقظت: -

 ٚف ثلضقلان  ثلس ْنا أفن   ثلاقظنز د اننج ب  نجألف   صققنا ًغذنجس وصنسنٜ  لنى 

ى ٌ جس وثااذج جس لضؾجًح ثلا علز  وصضْن   نجألف   دن ن ثلٌقانخ قنو م نف منن فظنٌه 

 لانج. و   ثألّع جر  قلتعن أف   ثلاقظز. و ا صتنسـ ثسٕنذج   وصدنعٛ  نن ثلقٌمنجن 

ًؽاننز. وألفنن   ثلاقظننز ا ننِ ثلننوححس ثلضننا وثل ٖنن  ثلنني   ٚنناخ ثلتننٌر مننن داتضنن  ثلنج

لرف   ّعثر  سو ثلدٚجداان وثألّع جرب 
ٙٔ
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الا فل  ثلاقظز صٌس  ذلز ا ْنج ٟ لنز مٖنٌهر ٕندغجر. ًدتنج  جانش  نيه ثلا علنز ثلضنا 

ملش من مظلز ثلقخ وثلقسجن  الا  سف ثلعثلو ن ؽَرث من ثلنذنٌثس ثلْناتز ثلتنضَانز النا 

ثلسنج ز إلى ثلتٌٛ ثلس ْا  بمج ٍلش أًثاا ثلا لز ثلضا ُ سنش ح و انج وثلضا أهس دنج الا 

  صْاٌ دان ٌّح ثلتٌٖه ن و ن   عثٙنلعن ثقض نجر أعنٌس   ن   نيه ثلا لنز  نا ثلتْنتعلز 

 ن ٍفف  يث ثلذاجٛ ثلْجمن الا ًأّا    جاش ٟ لز مٖدغز    جاش ّج تز ٟنعثر لانجر 

وفو ج...ب
ٕٙ
 علنز ثلْنداور النا ان  ٙنٌثمز ح صقض    ذلز الا ح و اننج دن   مظننٌ للا  

ثأل   وّلذاز ثألح أمج  فذ  لَوؽ   وفٌٙ   لى  و  إغٞجدنج. لنيث ح  قنض   ح و اننج 

إح دٚعً ى ساز صٖى دنيث ثلقٌمجن من ثلا علز ثلْداور )ح أصي ٌ أن عتز ًؽن  وٝندسا 

 لنز  لى ً ذضا  لاقكا لا فكج جس   ول  أ نو أصني ٌ ّنذذج وثفنوث النا مْنجًح أ نجمى ثلاع

 ٖواا للذقجر 
ٖٙ
 

والا مقجولز حقضسجٗ ددٜ ثلتٖج و من ثليث ٌر ثلتٖعٕز صسٌق  ذلز الا فل   قظنز 

و ننا صؾلننِ الننا ثلْنناجًر  إى صسْننقخ مننن م فظننز ثلْننجةا إلننى  جلتنننج ثلنننجٗ )أً ننو 

ثٙنااجه ثلتَ ننو مننن ثلتٖننج و قذنن  أن  َفننف إلاننج  ننيث ثلذاننجٛ ثلْننجمن  لنن  أ هًس لتننجىث 

  و ضٖننعٓ ددٞنننج ثآلمننٌ ملقاننج ا ْنن  الننا ٍدننو  ننجر  مسضقننٌث مغنن   نننجؽتسا ددٞنننج ثآلن

ًٍثالننجس ٟننجةٌ ثلذاٌ ننا  سننو ٕننعثٟب ثلتقااننجس ثلتسدَلننزذب
ٙٗ
الننا فلنن  ثلاقظننز صْننضداو   

ؽَرث من مٌفلنز ثلتٌث قنز ثلضنا لن  صكنن مٌث قنز ّنداور د  نز فنجر  لنيث  جانش صننٌح منن 

ثلاقظز صدذٌ ثلكجصذز  نن ٕندعً وثقدنج الا  يه ثلتٌفلز دجلسع  لْج جس ٟع لز .ومن أف   

 ذلز دجلقٌمجن ثلدجٟ ا وًغذجصنج ثلتكذعصز دضدع ٜ  نيث ثلقٌمنجن النا ًؽن  منج  قضع ننج 

و تسقنننج ثلداننف وثح ضتننج   الضنلننا الننا ح و انننج ٙننعًر  ننيث ثلٌؽنن  ثلٌومجاْننا ثلنني  

 صضتسجه.  صقجور  ذلز أن صققا الا فل  ثلاقظز ًغذضننج ثلتكذعصنز النا ثلنضنل٘ منن ثلقٌمنجن

ثلدجٟ ا الضٌّ  ٙعًر ثلٌؽن  ثلستنعىػ ثلني   ٖنذ   ذنو ثلقلنا  فنجال  ثلتانٌح ثلدنجٟ ا. 

ولتج  جن فل  ثلاقظز من مساقز مج قذ  ثلع ى  الئا  ح  دنو  ددٞنج منن ثلضتجّنا وثلضنٌثد٠ 

 القو ًداش  ذلز الا فلتنج دان ثلٌومجاْاز ثلضا صضعق إلانج وثلتاٌح ثلٌومجاْا.

ثلتٌر لضنا س  ٌس الاننج ا ْن  و نع  ققنا  مجلن  و ٖنذ  ال ا أف   ثلاقظزب  ْضْل   

هوثالدنن  و ضناننى ثلدقذننجس ثلضننا صقننعر هون ىلننا. ولتننج  سننج الننا أفنن   ثلاقظننز أقننٌح إلننى 

ثلٖدعً داستج اكنعن النا أفن   ثلسنع  أقنٌح إلنى ثل ٕندعً النئن أفن   ثلاقظنز صكنعن أ غنٌ 

ضجهبثّضنوثمج ألّجلاخ ثلض كاٌ ثلٖدعً  ومساقسج ثلدق اا ثلتد
ٙ٘
   

وفننان ثؽضننجٍس اجه ننج الننا ب ّننسعثس ثلضانن ب ٌٟ ننا ثلكذننجٓ  ووٙننلش إلننى ثلتدذننو   

ووق ننش أمننج  أ توصنن  وصتجعالنن  ثاْننقذش صننوً ؾاج إلننى هثمنن  ىثصنننجم اللنن  صدننو صْننت  ٙننعس 

ثلتٌٕننو ثلْنناجفا ثلننيس  ننضكل   ننن صننجً ل ثلتدذننو وًثفننش صْننضو ى الننا فلنن   قظننز الننال ب 

اننش دننان الننجصن فتجمننز و تننٌ ثلٖننٌ ف  ومننج ٙننٌث  الننا ثلننعثه ب وقٚننز ثلقننخ ثلضننا ًد

ٙجهال   يث ثلقخ من  قذجس فضى ثاضنى دجلَوثػ.  ووؽوس ا ْنج صضْجرر  بلتجىث ح  ن صا 
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ثلقننخ ثلققاقننا هثةتننج الننا ثلعقننش ثلتسجّننخ  لتننجىث ح  ٌث ننى الننٌوق ثلضعقاننش أدننوث قننو   صاسننج 

ره مقنجولان ثسمْنجا مذكٌث ال   اقوً قاتضن  واٞناد  دسذنجر  أو   صاسنج مضن مٌث السلننظ وًث

د   ما٠  عٙنلسج للْندجهر ثلتسٖنعهرب
ٙٙ
القنو  جانش صضقنوط  نن ا ْننج و نى النا ثلتساقنز   

ثلعّاى دان ثلع ى وثل و ا  مساقنز ٕنذ  ثلنع ى  فانظ مسجؽنجر ثلنس ِ   ومنج ثّنضو جر 

قٚز الجصن فتجمز و تٌ ثلٌٖ ف إح من قذا  ثلتٖنجدنز دقٚنضنج من  النجًُ ثلاجلنخ دكلانز 

ثصقجه ثلا ح .  يث ثلٖجح ثلتْاقا ثلني   تغن  ثلقنخ ثألور النا فاجصننج.  ثلققعق وًةاِ

ىلا ثلقخ ثلتقكع   لا  دجلسنج ز غاٌ ثلْداور لتج  قنف أمجمن  منن أ نٌثف وصقجلانو  صقنعر 

داسن  ودنان ثلسنج ننز ثلْنداور ثلضنا ثاضنننش إلاننج قٚننز  تنٌ ثلٖنٌ ف ثلانننعه  والنجصن فتجمننز 

ثلاذقنجس ثحؽضتج انز التنج صؾانَه ٟذقنز قنو صنٌثه غاٌ نج  ثلتْلتز. إا  ثمض ف ثلغقجالنجس دنان

 ؽٌ تز ثؽضتج از. 

وداستج  جاش صٖج و  ٌٛ دجلا  بدقاٌر ثلذؾ  ب دنوثً ثألودنٌث  ثاْنقذش إلنى  جلتننج 

ثلنوثملا  وؽنوس ا ْننج وقنو صعفنوس من  ثلدنٌٛ ثل سنام وإى ًأس ا ْننج ؽنَرث مسن   )ح 

 اى أ نَس ا ْنى د ان  لنعح  نيه ثسٙنجدز إًثه ج ثمضوس  وس لْجقى ثلتٚنجدز أصقْْننج و ن

لكسش أاج الا ٙ عف صلا ثل ضاجس  صعفوس م  ثلدنٌٛ أمنجما فضنى أٙنذقش ؽنَرث مسن   

اْاش ّسجر و جٟف وثلؾتنعً و جمش ًوفا م  ثلٌثقٚنجس  فضنى مان  إلنى ثانى ثقنف 

 لى مٖذز ثلتٌْؿ  أاج دالز ىلا ثلدنٌٛ...ب  
ٙ7
القنو  جٕنش ثلقلن  لضققنا ًغذجصننج النا  

ق٘ ثلذجلا  منٌر عجاانز وصاانٌ  لنى مٖنذز ثلتْنٌؿ مغن  ثل ٌثٕنجس  وأن صكنعن  نا أن صٌ

 ثألماٌر دالز ثلدٌٛ و ى ؽتادج ًغذجس مْضقالز الا  جل  ثلعثق  .

 األحالم: -

ب ثلقل   ع ثلاٌ ا ثلتلكا إلى ثل و اب
ٙ8
   

صٌّنن  ٕننج اسجٍ ثل قننى مننن أفنن   اجه ننج ٙننعًر لد قجصنننج ثحؽضتج اننز ثلتنضَاننز الننا 

و ا د الٌثه أٌّصنج التن أف منج ثلضا صٌو نج لاذاذنج ثلتدجلؼ ًؤ ضنج ّنسجر ثدسنز  تننج ثل 

و ننا صٌصننوس الْننضجانج ثألفتننٌ ثلدننجً  وثلٖنندٌ ثألٙنن ٌ ثلتٚننذعغ الننا فجلننز مننن ثلسٖننعر 

وثسعجًر  ذغنج الانج ًؽ  ل  صتاَ م مق .  دكِ ثلقل  ثلٚعًر ثلي ساز ثلدوثةاز صؾجه ّنسجر 

ا ح و اننج  سننج وثلضنا  كضٖنف ثلاذانخ ّنذذنج الاتنج ددنوم إى صَوؽنش ثلضا  عاضنج اجه نج الن

ّسجر ددو ٟ قنج ٍوػ الجصن ددنو والجصننج وأمنيس ثدسضننج لضٌداننج. ًالنٜ و نى اجه نج معقنف 

ّسجر وثصنيس مسنج ح ٕدعً ج معق ج  وثةاج ثّضذدو ثلؾجاخ ثساْجاا من ثلقٚز لاْن  ّنسجر 

 دجلدنٌ وثلٖذا ثلؾسْا.

ه ننج  ننن منجوالنننج مننن ثلتؾنننعر  وٕنندعً ج دجلٞنندف و ننو  ثلقننوًر وصدذننٌ أفنن   اج 

 لى معثؽنض . اللالز  او ما ه ج ًأس ثحفض جر دداو ثلتا ه  وإٟ نجر ثلٖنتع  عن  ّنٌ جن 

منج  نن  ثلظنن   ثلتكننجن  ٕنندعً ج دننجلنعف ومقجولضنننج ثلضسلننخ  لننى معالنننج دنن ن ثّضْننلتش 

  مسنني إٙننجدضنج  إلننى أن ًأس لٌغذضنننج الننا ثلننٌق٘  الٌثفننش صننٌق٘ ثلذجلانن  ثلنني  قجٟدضنن
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ٙعًر ثألح وثأل  دقؾ   ذاٌ وثلٌٖ ٠ ثألّعه الا ً سنج  وٕدعً ج دنجلنعف وثحمضسنجق 

ومقجولز ثحّضسؾجه دجدسنز  تننج. وقنو الْنٌس لننج أمننج ثلقلن  د ان  صدذانٌ  نن معالننج و نا 

ٌث دٚوه ثّض   ثلدتن  ألور منٌر ددنو صنٌؽننج. وصضنني ثلكجصذنز منن  نيث ثلقلن  وّناجق  مغان

 ْضو ى الا ح و ى ثلٖنٚاز ى ٌ جس ثلاع  ثألور لنج دجلتوًّز لضٖنجد  ثلضؾٌدنز وصٖنجد  

ثلتنننجوف وثلقلننا مننن ثلتؾنننعر الضعاننف الكننٌر ثلضننوث ا ثلتٖننٌوٟ ثلنني   قننع   لننى الكننٌر 

 ثلتغاٌ وثلضٌثد٠ ثلٌٖٟا دان ثألالكجً وثلي ٌ جس. 

ل  وثحّضٌٖثفم     تكنن ومن م ر أف   اجه ج صغاٌ ثلكجصذز قٞاز ثلد قز دان ثلق 

أن  ْضٖننٌف ثساْننجن الننا أف منن  أفننوثعج ّننضق  الننا ثلتْننضقذ ذ القننو ًأس اجه ننج الننا ثلقلنن  

أفوثط مدذو ثلو ٌ ثلذقٌ   وثح ضوثر  لى ثلْاجؿ ثألؽجاخ  ىلنا ثلقلن  ثلني  صكنًٌ مدننج 

أ غٌ من مٌر و ا صٌس ا ْنج ؽَرث من ص جٙا  ثلتٖنو ثلوًثمام إى  جاش الا ًفلز إلنى 

ثألقٌٚ وأّعثن  )الا انج ز ثلٌفلز  سج اضؾت   سو ثألصعداِ للدعهر قذ  ثلسنٌوح. ٙنعس 

ًٙجٗ. والؾ ر  صدجلش ثلٚاقجس. ودوأ ثلْاجؿ  نٌولعن د عٝى الا  ن  ثصؾنجه  صسنجعٌس 

ثلنومجر النا ثلتكننجنم لقظنجس قٚنناٌر لن  صننو  وأانج أقنف الننا مكنجاا أصننجد  ثلتٖننو.. اظننٌثس 

ثلتدذو ثمضَؽش دجلومجر ثلٌ خ الا وؽعه ثلقضلى.. ًمجر 
ٙ9
ولتج  جن للقل  مساق  ثلننجٗ  

ثليس ح  نٞن  لتسانا وح  قن  دنوأ ثلقلن  دالقنجس ثلٌٙنجٗ  وثاضننى دن ن ثقضنٌح مسننج 

أفو ثلؾسجر  قت  ّكاسج  قاٌ دجلومجر لاؾ    الا م دْنج. التج  جن فلن  اجه نج إح ؽنَرث منن 

ث ثلقنجهط قذن  إٙنجدض  دنجلتٌٛ ثلتنَون ثلتدٌالنا النا حو نا ثلنو ضعً مجلنو إى وقن   ني

دْسعثس  و ور  الٌثؿ ح ٕدعً ج  عاف  يث ثلتنَون ثلتدٌالا الا فذا ثلت منـ ثلس ْناز 

لٖنٚاز اجه ج  وه    يه ثلت مـ دٌْه  غاٌ من ثألف    لى لْجانج. صض نجوس منن فانظ 

ٞنج صضنعمى صتجّا أفوثعنج ومساقاضنج. وثلكجصذز إى صقو  ٙعًر ٌّه ز لنيه ثألف   الئانج أ 

ثحقضنٌثح مننن ص ْنناٌ  لنن  ثلننس ِ للقلنن  وّنتجص  ) ثلقلنن  ّلْننلز مننن ثلننن وُ وثلضناننا س 

ثلضا صقوط أعسنجر ثلسنع  وصنضلنف ثألفن   النا منوس صتجّنكنج ومساقاضننج... و نسؾـ ثلضقلان  

ثلس ْا وفوه دتدعاز مْضو اجس ٙجفخ ثلقلن  النا ص ْناٌ أفن   ثلسنع  و ٖنف منج  ضققنا 

دنج  يه ثألف   دنجٙز إىث  جاش هوثال  ح ٕدعً ز الانج من هوثال  صٖذ
7ٓ
  

 ثلن وُ ثلْتداز وثلذٌٚ ز   -

ثلن وُ ثلْتداز وثلذٌٚ ز  ٌٛ من أ ٌثٛ ثألمنٌثٛ ثلدٚنجداز  و نع  ذنجًر 

 ن بموً جس فْاز ح وؽعه لننج النا ثلعثقن  ثلننجًؽا. ال نا فجلنز ثلنن وُ  قنِ ثل نٌه 

ا أ  لاْننش وثًهر مننن مسذنننجس فقاقاننز  نن ن أفجّنناِ لنناِ لنننج مقجدنن  الننا ثلدننجل  ثلنننجًؽ

 قِ د ن ٕنٚج مداسج  سجه   أو  قجهع  و ع الا  يه ثلقجلز  ٌثه و ْت  ٙعص  ...و كنعن 

ثلتٌ ٜ الا مغ   يه ثلقجحس مٚوقج لك  مج  قِ دن ب
7ٔ
و غانٌث منج ًأس لنعح إٔناجر ح  

ج  صؾْننو وؽننعه لنننج إح الننا منالضنننج  وثّننضتدش إلننى أٙننعثس ح وؽننعه لنننج مننجًػ و اننن

منجوالنج وثلٖدعً ثلقجه دجلعفور وثحادَثر  ن ثلدجل  . ال نا دانش ثلدجةلنز ثلكذانٌ فٚنٌس 
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فٌ ضنج الا غٌالضنج وثلتاذل وثلقتج  معالج من ثلتؾنعر النا دقانز غنٌف ثلتسنَر وٍوث نجه 

 ) أفاجاج أّنت  أٙنعثصج غجٝنذز صنَأً الاننج  وأفاجانج أًس ٕندج  ٝنعر   ان   س منن صلنا 

ثلضننا صذننج  الننا ماننوثن ثلدضذننز صٞننار الؾنن ر عنن  صسا ننب الؾنن ر   وأفاجاننج  ثلذاجً ننجس ثلٞنندا ز

أّضت  إلى ٙلٚلز أؽٌثُ  صاز من  ور قٌون مٞش  وأفاجاج أّنت  وقن  مانعثس عقالنز 

صضعقف أمج  ّنٌ ٌ   - لى مج  ذوو -صْاٌ  جةتز من غٌالز إلى غٌالز أمٌس و سومج صضدخ

وصاعر وق ضنج  سجا 
7ٕ
   

والى ب ّسعثس ثلضا ب صذل   نيه ثلنن وُ إلنى أقٚنى منوس لننج النى صٚنعً مجلنو لننيث 

ثلدجل  ثلع تا ثليس   ثمضلق  لاْق٠  حإًثه ج مٌٝ  ثلس ْا  لنى ثلٖنٚناز ثلع تانز ثلضنا 

ملقنج ماجل  النع  ٌث ج صضقٌا وصضكل   و ض ج   م  دقاز ثلناجحس ثلضنا مسقننج فانجر  نجهس 

م مقنج ثلس ْاز وثلدقلازم النع إى  ٚنف فجلنز اجه نج إاتنج  ٚنف  أن صكعن فقاقز لوقز ًّ 

من مض ٍمز ثلسع  ثو ثح ضتنجح  وإاتنج ثا ٚنلش   الا ثلعثق  فجلض   ع  ) اجه ج ح صدجاى الق٠ 

صتجمج  ن ثلقاجر ثلضنا  جٕنضنج  ٙنسدش لس ْننج دنٌٍك   ٚنلنج  نن ثلعثقن  لضقانج فانجر منن 

  صقننع  الانننج ددتلانن  ثلنلننا  صنلننا ثلٖنٚنناجس ٙننسدنج  صٌصننخ  ننا ثفننوثعنج  تننج  قلننع لنننج

وص جٙالنج  تج صٌغخ ثن صٌث   
7ٖ
 

وإمدجاج الا فذا ماعٟ قٚض  ثلع تاز  وٕنٚاجصنج  وثقضسج نج مسن  د ان   نع ثلنو ضعً 

 عاف مجلو مذٌثص  ٟذاذج ا ْاج مج ٌث الا ص ْناٌ ثلظنعث ٌ  ّلاتجن ثلي   قع  دد ػ اجه ج 

ثلكجدعُ ثلتَ ؼ ثلي  أالجقش مس  مسض ٞز إى غ نش و نا  ثلس ْاز لٖنٚاز اجه ج الا ٌْ لنج

ؽجلْز  لى ٕجٟب ثلذقٌ  ) أفاجاج ثلدق  ثل وث ى  ضقج ن   لنى ثلدقن  ثلنعث ا و نو ن .. 

دتدسى أا  لتج أٙجدا ثاقاج  ثلضس ِ أعسجر ثلسع . صعٙ   قلا لنيه ثلقالنز  و نى أن صنٌس 

ا ْا الا  جدعُ لكى صْضاقظا وح صنضسقا صتجمج 
7ٗ
الى إهًثا وث  لاذادز ثلد قز دان و  

ثلدقنن  ثلننعث ا وثل و ننا  ٖننٌؿ مجلننو لسجه ننج ٟذادننز ثلٚننٌث  دننان ثلدننجلتان ) دذْننجٟز 

ثلتدٌ ز هثملسج ٕو ور صكعن هثةٌر ٟعثر ثلعقش دان ثلدق  ثلعث ا وثل و ا فضنى  سضٚنٌ 

ثلتسذ .. أفو تج  لى ثآلمٌ. أفاجاج اكعن اجةتان الا فجلز من ثلضدخ وثسً جق  ٌن ؽٌُ 

ثلدقنن  ثل وث ننى  ٖنندٌ أن ثلؾْنن  مننجٍثر  قضننجػ للسننع .. الالؾنن  لقالننز  ْننضوًػ دنننج ثلننع ا 

لتلدذ  و ع ثألف   لكا اكت  اعمسج.. النسقل  أاسنج ثّنضاقظسج وأغلقسنج ثلتسذن  وى ذسنج للدتنجر  

   ىلا واقن ل  اذٌؿ ثل ٌثٓ 
7٘
   

   النتبئج:ع 

ٚننجداز الننا ثلننٌوث ضان اؾننو أن  نن  مننن ددننو  ننيه ثلقننٌثرر ثلضقلالاننز للٖنٚنناز ثلد    

ثلكجصذضان قو صَوهس دقوً غاٌ قلا  من ثلقٌثرثس الا ثلضقلا  ثلس ْا فضنى صْنضاا  ثلضدذانٌ 

 ن ح و ى ثلٖنٚاز ثلدٚجداز  لى ثلسقع ثليس ًأ سجه  الْنناٌ ثلتٚنجهالز صدنٌٛ  لنى 

صعمانج  لْجن ٕنٚاجصنج مٚالقجس  ل  ثلس ِ ثلضا صٚف ثلقجلز ثلتٌٝاز ثلضا صدٌٝنج

لوقننز ثلتدلعمننجس وإمدجاننج الننا هقننز ثلضدذاننٌ  ننن ثلقجلننز ثلتٌٝنناز ثلضننا صٖننك  معٝننع نج 
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ثلْننٌه   الاننٌه الننا فننعثًثس ثلٖنٚنناجس مٚننالقجس  ٕنناَوالٌااج  عسننجةا ثلقاننخ   و 

دجًثاع ج وثل ٚج .  وأّتجر ددٜ ثلدقجقاٌ ثلاذاز ثلتْضنومز الا   ػ مغن   نيه ثلقنجحس 

اننز ثلدلتاننز الننا وٙننف ثلتننٌٛ  وأّننذجد  وأ ٌثٝنن  الئانننج .ومنن  ث ضتننج  ثلكجصذننز دجلتٌؽد

ى ذنننش مننني خ ثلدجمنننز النننا ثلنلننن٠ دنننان منننٌ ٜ ثل ٚنننج   ومنننٌ ٜ صدنننوه ثلٖنٚننناجس 

Multiple Personalities  .الا ًّ  ٕنٚاز لعح 

ومن م ر ٕنٚاز ثلو ضعً مجلو  ٌٝش أ ٞج ٕج اسجٍ ثل قى  غاٌث من ثلضدٌ  نجس 

 جح ضتننجح  ومض ٍمننز ثلؾتننجر ثلسننجة   ومض ٍمننز ثلاذاننز لرمننٌثٛ ثلس ْنناز وثلدٚننذاز 

 ثاقاج  ثلضس ِ  سو ثلسع   وثلذجًثاع ج.

ث ضتش ّناٌ ثلتٚجهالز الا ص ْاٌ أّنذجح ثسٙنجدز دنجلتٌٛ دضسنجور مدظن  ثألّنذجح 

ثلتضعقدننز لاٙننجدز دنن   لننى مْننضعس ثلتٌؽداننز ثلدلتاننز   الجّضقٚننش  عثمنن  ثلعًثعنننز  

وثلد قجس ثألٌّ ز  وثلظنٌوف ثلْاجّناز وثحؽضتج انز ثلضنا صنوال  إلنى ثسٙنجدز دنجلتٌٛ 

از لت دْجس مٌفلز مج ددو ععًر  سنج ٌ  وفكن  ثلدٚجدا  لضاٌؿ ٝتسج ًؤ ضنج ثأل و علعؽ

ثسمعثن  وثاقْج  ثلتؾضت  ثلتٌٚ  النى صلنا ثلتٌفلنز.  النى اقنو حى  للظنٌوف ثلْاجّناز 

وثحؽضتج از. داستج ثاٚخ ث ضتج  ٕج اسجٍ ثل قى  لى ثألّذجح ثليثصاز ثلتضدلقنز دجسم جقنجس 

ٕنٚناز اجه نج. ومانعًر  ثلدجٟ از و نو  صققنا ثلنيثس أّنذجدج للتنٌٛ ثلس ْنا منن من ر

ثلدل  ثلي   ؤهس دٚنجفذ  أفاجانج إلنى هًؽنز ماانٌر منن ثلتنٌٛ إىث منج صدنٌٛ ٙنجفذ  

ألٍمز ا ْاز ل   قع  لنى ثفضتجلننج  مغن  ثلنو ضعً مجلنو ثلني  ثّنضاج  أن  نلنا  نيث ثلدنجل  

 ثلع تا دك  مج الا  من   قجس مضٖجدكز.

 ا الننى ثلضدذاننٌ  ننن و ننى والننى صسجولنتننج أ ننٌثٛ ثلتننٌٛ  جاننش صقساننجس صاننجً ثلننع

ثلٖنٚاجس الا مْضع جص  ثلتنضل ز ثلضقساز ثل ساز ثلضنا ثّنضاج ش أن صٌّن  ٙنعًر لضٖنعٓ 

ثألالكجً  وصوثال  منَون ثل و ا  سنو ثلٖنٚناجس منن من ر ثلضنوث ا ثلقنٌ لرالكنجً  أو 

أفنن   ثلاقظننز  أو ثألفنن   وثلكننعثداِ. ومننن عننن  القننو قننومش  نن  مننن ّننناٌ ثلتٚنننجهالز 

ل قى اتجىػ إدوث از للٖنٚاز ثلدٚجداز ثصْنتش دجلقاع نز وصدنوه أددجه نج ثل سانز وٕج اسجٍ ث

 متج  ؾدلنج ٕنٚاجس فاز قجدلز للضٚو ا.

 * الوصبدر: 

 .ٕ٘ٔٓ  ّسز ّٔناٌ ثلتٚجهالز  داجٛ ّجمن  ثلوثً ثلتٌٚ ز ثللذسجااز الا ثلقج ٌر  ٟ -

 8ٕٔٓ  ّسز ٟٔ ٕج اسجٍ ثل قى  ّسعثس ثلضا   مكضذز ٍ ٌثر ثلٌٖق  ثلقج ٌر  -

 

 

 

 

 



 Doi: 10.12816/MDAD.2020.68690                                                        فايزة حممد سعدد. 

 

 

55 

 * الهىاهش والوزاجع:

 
ٔ
 ثاظٌ   

  ٗ  7ٕٔٓ  ّنسز ٕثلاخ ثلس ْنا  ثلنوثً ثلْندعه ز للسٖنٌ وثلضعٍ ن   ؽنور  ٟ  جهر ٙجهق  -

ٔ7   ٕٓ  

وثلضقلانن  ثلس ْننا  هثً الننٌػ  ذننو ثلقننجهً ٟنن  فْننان  ذننو ثلقننجهً)و مٌون  مدؾنن   لنن  ثلننس ِ  -

 8ٕٔ-79ٕ  7ٕٓ-ٕ٘ٓ  ٖٕٔ  ه.س  ٗ  ٔثلسنٞز ثلدٌداز للاذج ز وثلسٌٖ  داٌوس  ٟ
ٕ
، حصلت على الددتتورا  معاصرة سهير المصادفة شاعرة وروائية وباحثة ومترجمة مصرية 

من موستو، عضو في اتحاد تتاب مصر، عملت رئيًسا لتحريدر سلسدلة  5449في الفلسفة عام 
جديددة بالهيئدة المصدرية العامدة للتتداب، والمشدرم العدام علدى سلسدلة الجدوائ  بالهيئدة، تتابات 

وتاندت عضدو اللجنددة التنفيفيدة فددي مشدروا متتبدة اوسددرة، وعضدو اللجنددة التحضديرية للنشددا  
شارتت فدي هيئدة تحريدر وترجمدة بعدض القدوامي   .الثقافي في معرض القاهرة الدولي للتتاب

ل: قامو  المسرح، موسوعة المرأة عبر العصور، دائدرة المعدارم والموسوعات في مصر مث
. وقددد حصددلت علددى العديددد مددن الجددوائ  اإلبداعيددة وترجمددت اعمالهددا  لددى الل ددات اإلسدديمية

اإلنجلي ية واإلسبانية واولمانية والصينية. مدن أعمالهدا اإلبداعيدة روايدات و لهدو اوبالسدةو، وو 
 بياض ساخنو الرواية موضوا الدراسة. مي   يجيبتو وورحلة الضبااو، وو

ٖ
نداد   ةاتحداد تتداب مصدر، وعضدومعاصدرة. عضدوة  شداهينا  الفقدي تاتبدة روائيدة وقاصدة  

على بتالوريو  تجارة جامعة عين شم ، ودبلدوم التتابدة اإلبداعيدة  المصر . حصلتالقصة 
من أعمالهدا اإلبداعيدة روايدة وتتابة السيناريو من اوتاديمية الدولية االمريتية للفنون واالبداا. 

وسعيدة ملحمة العشق والحريةو، ومجموعة قصصية الدبلة المحدب  و، وروايدة سدنوات التيد  و 
 الرواية موضوا الدراسة.

ٗ
  ٗ 7ٕٓٓ  ّنسز ٔ عّف غلاْا  مسج ؼ ثلسقو ثألهدا  ؽْعً للسٌٖ وثلضعٍ ن   ثلؾَثةنٌ  ٟ 

ٖٕ  ٖٖ 
٘
ؽجن دالتنجن دان   ثلضقلان  ثلس ْنا وثألهح  صٌؽتنز فْنن منعهن  هثً  سنعٍ للتدٌالنز وثلسٖنٌ    

 ٓٗٔ  ٗ 8ٕٔٓ ز  ّسٔ تجن  ٟ
ٙ
 ٖٕٗثألاؾلع ثلتٌٚ ز  ثلقج ٌر  ه.س  ٗ  زأفتو  كجٕز  ثلاخ ثلس ْا ثلتدجٌٙ  مكضذ 

 وثاظٌ أ ٞج  

 ٖٕٔ جهر ٙجهق   ثلاخ ثلس ْا  ٗ -
7
 9ٕن  ٗ ٛ ّجمّناٌ ثلتٚجهالز  داج  
8
ثٝاٌثح  ٚنذا انجهً  Kleine-Levin Syndrome (KLS)مض ٍمز ثلؾتجر ثلسجة  أو   

ومدقو  ٚاخ ثلٖنٚاز دسعدجس ٟع لز من ثلسع  ح  ْضاق  ثلتٌ ٜ إح للادج  أو قٞجر ثلقجؽنز 

 ٚاخ ثألٟ جر وثلكذنجً  لنى ثلْنعثر وإن  نجن ثألٟ نجر أ غنٌ  ٌٝنز لاٙنجدز دن . وقنو صكعانش 

ز مجلٚز دنيث ثلتٌٛ لوًثّز فجحص  ومقجوحس ثلضعثٙ  ثلتْنضتٌ من  ثلتٌٝنى مؤّْز  جلتا

 Kleine-Levin Syndrome Foundation (KLS)وصقو   ثلتدعاز لن  
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 ثاظٌ  ثلتعق  ثسلاكضٌواا للتؤّْز  

https://klsfoundation.org/what-is-kleine-levin-syndrome/ 

9
 99ٕٕٗج اسجٍ ثل قى  ّسعثس ثلضا    

 ع ثلنيثر أالكجً ٕجىر وغاٌ مساقاز  دضقو ثلتٌ ٜ الا ٙقضنج. 

 ثاظٌ 

 7ٕٗالٌػ  ذو ثلقجهً ٟ  فْان  ذو ثلقجهً)و مٌون    مدؾ   ل  ثلس ِ وثلضقلا  ثلس ْا  ٗ 
ٔٓ

  8ٙٔثلتٌؽ  ثلْجدا ٗ  
ٔٔ

 8ٖٗثلتٌؽ  ثلْجدا ٗ   
ٕٔ

  9ٗٔداجٛ ّجمن  ٗ 
ٖٔ

 ٕٔٓ  9ٗٔثلتٚوً ثلْجدا   
ٔٗ

 9ٙٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٔ٘

 )دضٌٚف  ٕٖٓ -8ٖٔه أفتو  كجٕز  ثلاخ ثلس ْا ثلتدجٌٙ  
ٔٙ

 ٖٖٔ ٗ   ثلاخ ثلس ْا جهر ٙجهق   
ٔ7

 ثلتٌؽ  ثلْجدا   ثلٚ قز ثلْجدقز ا ْنج 
ٔ8

 9ٙٔداجٛ ّجمن  ٗ  
ٔ9

 ٕٕٗثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٕٓ
 ثاظٌ  

ومننج  7ٕٖ ٟٗننخ ثلس ْننا لرٟ ننجر  )أفتننو  كجٕننز  ثلتٌؽنن  ثلْننجدا  ثل ٚنن  ثلغننجاا  ٖننٌ  -

 ددو ج
ٕٔ

 9ّٕسعثس ثلضا   ٗ 
ٕٕ

 ٗٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٕٖ

 ٕٙثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٕٗ
         7ٕٙداجٛ ّجمن  ٗ  
ٕ٘

 7ٕ٘ثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٕٙ

 ٗٙثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٕ7

 ّٗٔسعثس ثلضا   ٗ   
ٕ8

 ٘ٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٕ9

 ٕٗٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٖٓ

 ٖٕٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٖٔ

 ٗ٘ٔداجٛ ّجمن  ٗ  
ٖٕ

 ّٖٕٔسعثس ثلضا   ٗ   
ٖٖ

 9ٖٔداجٛ ّجمن  ٗ   
ٖٗ

 ثلتٚوً ثلْجدا  ثلٚ قز ثلْجدقز ا ْنج 
ٖ٘

 9ّٔٔسعثس ثلضا   ٗ 

https://klsfoundation.org/what-is-kleine-levin-syndrome/
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ٖٙ

 ٖٕ٘داجٛ ّجمن  ٗ 
ٖ7

 99ثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٖ8

 ٕٗٔثلْجدا  ٗثلتٚوً  
ٖ9

 ٖٓٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٗٓ

 ٕٙٓثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٗٔ

 7ٕٕثلتٚوً ثلْجدا ٗ 
ٕٗ

 ٖ٘ٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٖٗ

 ٕٙٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ   
ٗٗ

 ثلتٚوً ثلْجدا  ثلٚ قز ثلْجدقز ا ْنج 
ٗ٘

 ٓٗٔ  ٔ٘ٗثلتٚوً ثلْجدا   
ٗٙ

 ٖٖٕثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 
ٗ7

 ٗٙثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٗ8

 7ّٖٔسعثس ثلضا   ٗ  
ٗ9

 ثلتٚوً ثلْجدا  ثلٚ قز ثلْجدقز ا ْنج  
٘ٓ

 ٗٙثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
٘ٔ

 89داجٛ ّجمن  ٗ 

ٕ٘
 ٖٗٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ 

ٖ٘
 ّٖٓسعثس ثلضا  ٗ  

٘ٗ
 ٖٕٗثلتٚوً ثلْجدا    

٘٘
 ٕٕٔداجٛ ّجمن  ٗ  

٘ٙ
 8ٔٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  

٘7
 89ٔثلتٚوً ثلْجدا ٗ  

٘8
 ّٕٖسعثس ثلضا   ٗ  

٘9
ثلقننجهً)و مٌون    مدؾنن   لنن  ثلننس ِ وثلضقلانن  ثلس ْننا   الننٌػ  ذننو ثلقننجهً ٟنن  فْننان  ذننو  

ٗٔٔٓ 
ٙٓ

 8ّٕسعثس ثلضا   ٗ  
ٙٔ

 ثاظٌ   

  ٔ ذو ثلتسد  ثلق سا  معّع ز  ل  ثلس ِ وثلضقلا  ثلس ْنا  ماذدنز منودعلا  ثلقنج ٌر ه.س  ػ-

ٗٔ9ٖ 

ؽنننجن د أ وػ.دنننعاضلاِ  مدؾننن  مٚنننالقجس ثلضقلاننن  ثلس ْنننا صٌؽتنننز مٚنننا ى فؾنننجٍ    -

 7ٕٔ  7ٔٔ  997ٗٔ  ّسز ٖجمداز للوًثّجس وثلسٌٖ وثلضعٍ    لذسجلن ٟثلتؤّْز ثلؾ
ٕٙ

 8٘ٗداجٛ ّجمن   
ٖٙ

 ثلتٚوً ثلْجدا  ثلٚ قز ثلْجدقز ا ْنج 
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ٙٗ

 9ٓٔٗثلتٚوً ثلْجدا   
ٙ٘

 8ٔٔالٌػ  ذو ثلقجهً ٟ   مدؾ  مٚالقجس  ل  ثلس ِ وثلضقلا  ثلس ْى  ٗ 
ٙٙ

 7ّٗسعثس ثلضا  ٗ 
ٙ7

 ٘٘ٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
ٙ8

 ٘ٗؽجن دالتجن دا    ثلضقلا  ثلس ْى وثألهح ٗ  
ٙ9

 ّٙٗسعثس ثلضا   ٗ 
7ٓ

 8ٔٔ  8ٓٔالٌػ  ذو ثلقجهً ٟ   مدؾ  مٚالقجس  ل  ثلس ِ وثلضقلا  ثلس ْى  ٗ 
7ٔ

 ٓٔٔثلتٌؽ  ثلْجدا  ٗ
7ٕ

 8ّجمن  ٗ ٛ ذج 
7ٖ

 8ّٙٔسعثس ثلضا   ٗ 
7ٗ

 8ٓٔثلتٚوً ثلْجدا  ٗ  
7٘

 ثلتٚوً ثلْجدا  ثلٚ قز ثلْجدقز ا ْنج  
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