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 א����������������������������س		– ������������������������������
	א��و���������������������������א���

   

 א����������������������������س

   

  2008-02-05ا�����ء   

5 
�� ا���ج ا����� و���� ا
	�اف  - 158

 ���)1(  
 

  2008-02-06 ا�ر���ء 
   إ- أ,�؟: (�)' &�آ� ا��$# أ!� ء ا���ج  - 159 15
  2008-02-12ا�����ء   

24 
5 ا���ج 4�#3� ا2 د و�0ور(�  - 165

  )وا2 ة(ا����� 
 

  2008-03-16  ا��ـــ�  

40 
 )4(ا
	�اف ��� ا���ج ا�����  -198

  (ا&:$ >ت ا�:8ر,9 �� 3�8)
 

  2008-03-30 ا��ـــ�  

   وأه��(�و,< ا?A ا��8ا@� 5 ا?�,<  -212 49

  2008-04-06  ا��ـــ�  
4I ا�#اGH، وا�:� �E اDِ2ر - 219 59 �)...!   
  2008-04-23ا�ر���ء 
   )7(ا
	�اف ��� ا���ج ا�����  -236 65
  2008-05-25  ا��ـــ�  
�   (� �Q أم (��O؟"...    - 268 71Q ORوا���وق ا�"   
  2008-06-15  ا��ـــ�  
   )9(ا���ج ا�����  ا
	�اف ���  -289 76
  2008-06-22  ا��ـــ�  
V  أT �, �U أ�4   - 296 81�� W��ِX I؟..ه   
  2008-07-06  ا��ـــ�  

86 
هI ا���ج ا����� U#ع \]� �Z ا�ـ     - 310
     Chat؟"	 ت"

  2008-08-03  ا��ـــ�  

94 
\>م وZ^ �� ت ا�:��ف ���  - 338

   )�Z أول و`8,8(ا_]�
  2008-08-10  ا��ـــ�  
   إ3�8 �� ا?�8ع، و> ِ(ْ:d�fَْش ��� -345 100
  2008-08-17  ا��ـــ�  

107 
 �0' ا��g�، و�OUت ا>ه:$ م   - 352

hH#ل ا�#� �ij#:?ا k@ :�� 3 س Oا�   
  2008-08-24  ا��ـــ�  
   "!pqH ا?8ة 8oٍف 8mد"ا���ج ا�����  - 359 114

   

 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�stوrUإ84ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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 ��������������������س�����������א��������

   

  2008-08-31   ا��ـــ�  
   ا?:�8د اvو`� Conversion "ا�:u#ل" - 366 117
  2008-09-14  ا��ـــ�  

126 
380-  ،Iدور ا?�)�� ��:DV,9 وا�:xه

  و�x:�� zد,9 أو ا��O ب
 

  2008-09-21  ا��ـــ�  
ا?)�وع ا>R:j$ رى : �Zة أ]�ى، اvو>د - 387 130  
  2008-09-28   ا��ـــ�  

134 394-  . .>,�? 3 Iq:U |Z؟   

  2008-10-05  ا��ـــ�  
138 401- T �?ه8ف ا?�,< وه8ف ا!   
  2008-10-12  ا��ـــ�  

142 
~V#ر أ��اض وا]:� ء أ��اض، - 408

�,�u:ا� �و`��  
 

  2008-10-19   ا��ـــ�  

148 
�� ا��)�,� و]i#ات  -415�iا� ��

 V$  و`��� (��
 

  2008-10-26   ا��ـــ�  

0 ع ا�8Oْ�َ، و`#ع ا�#&�8ة -422 152!   

  2008-11-30   ا��ـــ�  
162 457 - �jأ!� ء ا?$ ر �H��ا�#�� �8ل ا�   
  2008-12-07   ا��ـــ�  

166 
ا?#EH ا���`� وا?#EH  ا���ق �3 -464

�qf(ا�/�H�[vا  
 

  2008-12-14  ـــ� ا�� 

176 
ا����Z 8 ا� رج : ا��h : ا�Dات - 471

zt�� 3و ،I[إ- ا�8ا  
 

  2008 -12-21 � ا��ـــ 

181 
478 -  ��t(Z I& دى؟ أم�Q و`#د �Zأز

  ا`:$ �� اq:H د,�؟
 

  2008-12-28   ا��ـــ�  

   هI �8ث ��� ��D ا�����؟ - 485 186

  2009-01-04   ا��ـــ�  

191 
492 -  �H��وا� ��� ا?��j� ا��وا`

  (�Z2  1)3 ?#0#ع 
 

  2009-01-11   ا��ـــ�  

198 
499 -  �H��وا� ��� ا?��j� ا��وا`

  )�Z2  2(3 ?#0#ع 
 

  2009-01-18  ا��ـــ�  
209 506 - �$� و(���� �qا��$ ح 3 ���& ن وا�   

  2009 -01-25 ا��ـــ�  

216 513 - 8   ا�:��� �Z ا� و��، وا�sا`G ا$2
  2009-02-01   ا��ـــ�  
�Z:#, ت وأU#ع ا
	�اف ���  - 520 226

  ا���ج ا�����
 

      

 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) sوrUإ�tإ84ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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 ��������������������س�����������א��������

   
  2009-02-08  ا��ـــ�  
4I و(0#� �� �Z >�3:#, ت  - 527 233 �)

  ���ا
	�اف ��� ا���ج ا��
 

  2009-02-15  ا��ـــ�  
8 (�p ا� رج - 534 242�, |Z   

  2009-02-22 ا��ـــ�  

247 
541 -  �: ا2^#ر ا�#0#ح ا��2 ا?��#�

�$�) �Q O! 5  
 

  2009-03-01   ا��ـــ�  

252 
qQ م ا8�g �� ا�Dات، و�$� ت  -548

   !!ا�I4# دون �8,�
 

  2009-03-09  ا��ـــ�  

264 
555-  T �?وا?)�ف(�� أ� ا ( ، U �Uإ

 ��Z IZ �:, E  وآ
 

  2009-03-15  ا��ـــ�  
   j 3 >,�$�� �$�U:�$ �� ؟؟ إ- أى 8Zى - 562 267
  2009-03-22 ا��ـــ�  

277 
 U�؟ و>d `#ع؟ - 569[ d<9؟ و& d<؟ وz�` 
 #� d<ف؟ و�	 ��H d<؟!!!و  

 

  2009-03-29 ا��ـــ�  
291 576 -  z�gا �	�وخ 5 `8ار ا�h�t، و&�آ  
  2009-04-05  ا��ـــ�  

309 
583- ��Hا?�!!و ��� �Z5 ...  ، وه#ا

 �� وا?��j� ا��وا`��gا ��x�?ا  
 

  2009-04-12  ا��ـــ�  

330 
590- k@ :اف ا���	ب : إ��) �Z رD2ا

  ا�#GZ hH �#ل ا���ج
 

  2009-04-19  ا��ـــ�  

340 
597- �[_ 3 �H��ا� : GH�3 ا�#ا

�Zوا�� �وا�2آ  
 

  2009-04-26 ا��ـــ�  
346 604- �:$VZ p� 5 T �?ر,' ا#)   
  2009-05-03  ا��ـــ�  

350 
611-  I3 OZ 5 ،ا?8ة pqOا���ج ا�

  ا���ج ا�:�#,^� ا�8ا@�
 

  2009-05-10  ا��ـــ�  

354 
�,< 5 ا���ج، واj:�� ل &� ا? -618

9، و���0�iا�  
 

  2009-05-17  ا��ـــ�  

359 
أ � ا�: ر,A ا�jvى أ!� ء  -625

  ا���ج، �OU GZ� ا��vاض
 

  2009-05-24  ا��ـــ�  

���ج ا�jvى �� اz�g وا��� وا -632 364
�¡   ..!!وا�:�

 
 

   

�ـ�  372��  ردود �#"� ا! ��

   

 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - 	) إ�stوrUإ84ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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! – ������������������������������)�א��و���������������������������א���
 

 �!
��05050505I02020202I2008200820082008א�+�+��������������� �

�)1(��-����א����������א����%�وط�������ج�א�������ن�א�������−158 �
 

 

� �
�؟�� هD I4��1 �c+4 M) ه+ #!ج 	

 وهI%>[ M هHا ا<��I4 9)^<!ف اU(SV)ت؟ 
%<�ر4= #%�$؟  وهM ه�)ك �9	�p n](د 

�����ق �9 ا�!ج ا�؟   �و[) ا��� وا<M�%u ا
 M%أو ا� X(�Dه) : ا�U1+ا =cا+و[) ه� ا�0وط ا

�؟��� ا
  M�L ����) أو أ(�)ء(وهM @ �9 أن M%u>4 ا�%M ا

�؟���%<M�%u ا $>mر(¤ 
 و[" اHى �%M ["؟

 |. ، X(�Dرة ا(Y] (� z�S	 |و[) ه� ا���Dات وا��)ت ا
�)ءة �9 ¥!S>�] $>,Y¦ م+S4؟��m(�] �	(]وأ 

 و[)ذا �c+4 [" ذ� : ا�)� ا��§؟
 M�09ورة، و�a(9 ���	 X(�] +ه ����وهM ا��l= ا

�؟B(S%1 
ه�H ا�mv%� و�sه) �1ور �SU z/ : [�اآ� ا<�ر4=، 

 M�01 (Y���)م اvآ)د©��، وآ%�)ت اl=، وLvج، وا!� –وا
�Vر¦) أآ-  �« �إc)9)ت [<�+#�، [��� ا�)[� M�09 8+ح، وه

وأ.�)	) [<�)ر�6، و4%�= آM [" ا�#!م وا�را[) Y�U) دورا 
(,ia>] (��%m إ¬)�9) [<+ا�6)، ودورا. 

���� !��  ا���ج ا�
 E4�Dه+ #!ج ا ����#!�L ) �)ا'&%و�z ( !$ #�لا�!ج ا

إ	�)	�� 9ّ�)ءة، p �9�ف [)ه� �1$ و#%,$ و[�sة 	�a$، و�9 
�)ر إ	�)ن �4)Dأو ا¯�ف 9$ ا ،IL+1 أو ،°)(m(mأ $�a	 ر(�] (

�L!� .ه+ #!ج M�9 ا+MB(m اD<).�، [" ^!ل ه�H ا
 z���� وأر��6 آM #!ج+�*� ��(�ه+ %^ $�� .، و

 ·$p!] أه� :k�L+>& Time ، ا+kL، و.�" ا  
Timing،و234 *1+% ا0/.�ت  K] ،م!�: [+ا�c �Yc#� ا

 E4�Dاآ�� ا+]kL+ �+ل ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   5



 ��05050505I02020202I2008200820082008א�+�+���������������
! – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 ·�>�� أa4) ه+ 4,��" c!# �²)ت أ.�ث 1 ،(,>. (ً>Lق و�

"����1�<��ق وL<) أ�tLxU �tL، وه� #!c)ت " ا�!ج ا
(ًa4أ �uc(	. 

·   k�L+>[" ^!ل ا��ة و�SU z/ ا8�)9)ت  –أ[) .�" ا
– �L!� : l] +YU%+ب �+ل #,� ا

 [| S1+ل؟ 
 [| k,t1؟ 
 [| �a1/؟ 
1�,�؟  |] 

 إ5 [| 1�<��؟ 
� #S)را [�$؟ [|l�1 
 [| IL+1 ا�S)ر؟ 

�M9 ،(Y #)دة · ��وه+ @ IL+>4 #�� زوال اv#�اض أو �
 : �Y�4 (¤ ،+,��)ر ا] �%# �#+	 s��1 5إ �[) 4<�)وز ذ

(YB�4ه) @.<+ا+l1 أو ،���� .[�K ا
�؟���%�!ج ا �](� ه�H ه� ا�D)� ا
(YS´ (� م(�S4�<K�l ا "] ��	 I��U. 

I؟ وآ�$B�1ر�4$ وأدا � 	�0ف #%
 /3:ة %6.78

�، وأ	) ��9 ���= ا[<�)ز ���%l= ا |m�9أت ¤)ر H�]
� #�� اj+اد .د.آ�k أ�)ه� أm<)ذى أ])m د+,p( ��9 وآ)ن

���، آ%�� اc =l)[�� اS)ه�ة���� اv[�اض اS9 ا���] (
 : µ�1و�6� �Lب ا	<Y)ء ا�,M ا�Dا E�9 K] z%¬ +وه

��� إ5 .+اm 5)#� ا��)دة ا%jل ا+l1و ،��]+�)ر��c ا
µ,YUxU $>xm ،ل+l1 ذا(D =��>] (	) . وأ	ذ(>mه+  –آ)ن أ

� : .د.ا�D.+م أ –وأ	) ������ ©)رس ا�!ج ا# �4��#�� ا
. #�)د1$ ا�)��، وآ�k أ.�)	) أ¶K .+ارا �pودا �9�$ و�9 د

�، أ] �YU�Y,) أ·,) �u>4()ن #" .)](m د+,p �%�0] أو ،�
،(] �a4�] أو E4�]  اء آ)ن 4<)�9$ أ+m.د : #�)دة . د+,p

 .�tL ا��µ، أو آ)ن �4!ج : ا��)دة ا�)�� mv<)ذ	)
 : �a4�] kوف @ أود أن أذآ�ه)، أ�����ذات 4+م، و
 =��l��، وأ	) اS#�)دة اmv<)ذ #��� ¦) أدى إ5 د^+r) ا

� [K أm<)ذV4�. )ء�وأ( ،��SDا ،(Y�# ���ى ا�آ<+ر #
 : (��u>] ،م!�و�)x>] $1�cا �cا، و�L آ(ن M�%L ا
 ،(>](� (Y�c+1 آ$ آ%$ آ)ن+%m ة، وإن آ)ن��(�Dا �B(t�ا
4��M و	�ى، آ)ن �,<$ µ�%�4 آ![) أ9%¸ [" أى آ!م،  (¦
� أن ���4 (] E�9 �a4�D5 #" ا ��، راح ��H4�" آ � (Y]+4

�، x�U k,� ¹ة، �uZ4 $1+� ج�ºإ5(و M�^ اH�ل [) � ) ه(Lو
، � "��4و 4) ��� أ	µ آ�k أ.��U (Y!" .... أ#<�� [�$ 

 �L� أM9 ، =��1 ���ت أن أm<)ذى �V4 §، وأ	$ k�%9 9$ ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   6



 ��05050505I02020202I2008200820082008א�+�+���������������
! – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 �H� �H9 5 ف�ى @.�<$ أن �4Hا�	�)	�� وا<x(� ا

 ،��(��� ا�lح (ا,�#��U kU,) ��9، أن هHا ه+ [) 4
 ،M9(SDاCounter Transference  �#(0] �(�] ى �04حHوه+ ا

 �#(0] (� ���4 |�z ا�4�j واv �� ا�9 $a4�] +¯ X(�Dا
� .اE4�D ¯+ اm ،X(�D%�) وإ¬)9) : آ! ا8)

 z(cو )، أH. وH.آ�، أ(��9أت« [" هHا ا<)رC4 ا
E4�Dة(ا ( �Vت أآ(t	ا� "�<,)م وا�,)ل، وأ.(9 �S�Lد ��¼

!�% z,ر [" ¤) أ��L MLأ K] ،(�#+�mم، [�ة وا.�ة أ
 �l��ا��B(t وا<+�c$ اl^ z�Lv ،��(�D+ات ا�!ج ¦u�)ت 9
 �ut� ¾�د زوال اv#�اض، وإ�) ½<� إp 5�)ت ا%# IL+>1 @

(�>U(S) K] �^¿9 أو M�09 ��>1 |��� ا�� .ا
.��ة : [��5 (M�L أن أ�9أ ¤)ر�m اYD�� : #�)دة ^)�� 

 (r�Su%] و.��ة ،MS>��<+�I : 9+@ق أ9+ ) 9)ب [] : k%,#
ا�! ����) ¤)رm) #)[)، وآ�) 	�رس أY](4) 9�)ء #" 
�1%�,)ت اmv<)ذ د9%+م اv[�اض ا�)��� ا�)[� M�L أن 
 I�+>�Dا اHه : ،��%S�	�رس د9%+م اv[�اض ا����t وا

) "%09 I0��� �Lوش [] H^_ ، �4�t�Y) (!( –آ)ن ا¼ ،�
���L I�+>�Dب ا(uوأ� ( �mأ ���] K] �S�)ت و(L!# ت�S#

 =l% |mت ¤)ر(�_ k%,�>mن اx9 I�+>�Dا �اD�دد4" #%
6� وذو�Y4، وذ� x9ن �%�k [" [��4ى �Dا K] |L!# : ����ا
 E4�Dا ¡�%# M^�4 @وأ ،E4�] M� �L(l9 أن �4,%+ا I�+>�Dا

�¡ أو@، %# k6�# �L $>L(l9إ@ و �L(l�وآ�k أآ<= أ#%� ا
ا��د، �1�1= اE4�D �9 إ^+E�9 : $1 ا�D%+[)ت #" ا�mvة

)@(�أ¶)ء إ^+m ،$1�<$ ا�را��m ه+ أو ) آ)ن أ�%��Y أ�
، ¹ ا�D%+[)ت ا���l ا!ز[�، U�)ن إذا .�aت اvم !إ^+$1

 11أ^�$ اvآ� (، +.�م.)[%� ��%Y)، أV] (rxm! #" أ.+ال 
!V] ��m ((]أو #" و ،��Bن ا@9<�ا(u>]ا : M,# ذا %�(&#

أ^<Y,) ا��sة ا| 1�+ن # 5 k�. �L�Y) اvم أ(�)ء  =�>ت
�H9 �%B(ه �.�U ح���)�9، وآ)	k اvم 1وِ[" À¹   ا�I0 ا

 .1<�+ن #!�L و(��S 1�,+ وآx	µ أ��ku أ.� أ�Uاد ا�mvة
!�ج [" �9ءا [" ه�H ا��ات ا�)آ�ة �cا #�µ�] kU ا

 (�>U(S) "] K��1 ��	(�#�kU أن ا�!ج " [�)"^!ل #!�L إ	
� وإ�) ه+ : آM ا<tti)ت، ����SU z/ : اl= ا ����ا

� �c(. : E4�] �9 إ5 +��] �L!# �� هx�Dأن ا kU�#و" sآ�
s�^) ">3ى �@ آBC) >3ش آ(��! �Eإ�.( 

+�L : اsVآ °�#(m ىH� L)ر	k هHا اMVD ا,�ل [) 4
"%6��H0د(% ا�JK+<إ5  "ا �� ��9 ذS1�4 ىHا>+�JKد(% "وا

وأ�U(S) E�9 (a4 (وه� ا| ½�� U(S)<�) ا�)�� " ا�3KLد�%
�tLv�0ق ا� #��	) ���� ^)�� ) ا���وا| �t1¸ ا�!ج ا

�<%U "# I��ة ا��ب اHى ¬<�Y : إ�)ر U(S)<$ ا�)�� إ5 
!�� x9	$ اm<�)رة ��01$ ا���، واHى �OاM63E� %Nج ا

� أن 4�+ن ���4 X(�Dر� أن ا+t1 �" p)�4ا"أa4) �4آ� #%
 ).و[" ذا 4�<K�l ذ� أ�! 9+#� أو �9ون و#�(�cا �cا، 
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� �
%O�Pا 

 �Hل ه!^ "] �l�4 ج!# Mه+ آ ،$mآ,) �)ر ����ا�!ج ا
ا�!�L ا8,�,� ا| ��1أ #)دة 9)#<,)د�4 9! ��وط، ¹ 

�4 اD<�)د�، إ5 ا@	�t)ل دون ا	�t)ل 1<�رج إ5 ا@#<,)د
� آM ا+MB(m اv^�ى ). أ	�� ��9(l�1 �L!�[" ^!ل ه�H ا

 E4�,%�)ت (%c أو ��BاH� أدو�4 أو #,%�� أو �1%�,)ت
�)ت ا�9�Y)ء%c xl^ ة(,�Dا ��(]�و]<%I ) 1���� ا@S4)ع ا

 �Hل ه!^ "] k�l#ى إذا [) أ�^vت ا(c!���+ل ه�H ا]
!� .�L #,) إذا أ#k�l �9و·)ا

�!�+ Q�R :� �Tر(S ا�JLر'% !
 ¹ ،�lSDوا ،µ��M�L أن أ�l>mد : Á�S1 [) ¬�ى : �tL ا
 sأود أن أ� ��c!��)ت ا@��اف ا%c "] )ت�<�� : #�ض #�	أ
 $�%# kUأ�� s>�c(] Âu� �%4+� �]�SD ا+�إ5 آ<�= 5 ��ر #

 ��m1976 ,L (�l>S] $�] Il>Lأ $c+� ا%# $V4ز� و��(¬Ã9 k
%�!م #" ! ا�Lvم/ ا<)5، ا�H� (L(8 ا�SD[� اv.�ث  ��Y½

�sو� � .ا���اف اHا1
 ��YDا �Hا^<�)رى ه H�] k%%~1957/1958  ة��(�] (·�Lأ

�، وآx	$ [�ادف D) ه+ ����!ج ا(9"���	 =�" "] k%و� ،
� "^!ل اD,)ر�m اl+4%� أ	$ ���أى ا�!ج اl= ا

�����z إ@ !!"ا ،$S,# : ،1اع أو *�لO )(,Y�%أو آ (
 W ن��6)�)*� ��\�ء ��C/ Qط !S إ/��ن ذى #Zة و/�Cط !S إ/�

%�] ،)MÄأ �YU ،C] "] @�9 �و9)<)5 ) اbن أM,�>m آ%,� و#
ÃUن آM [) 4<�%� 9�0)ط اCD [" آ�,�)ء وآ9�Y)ء و���9 

 M^ه+ دا �l�p– ى��6,"  –# ����، أL+ل ..> [��%ا�!ج ا
�، آ)ن �ا[ً) ���%�!ج ا MÄvم ا+Y�Dا اH$ �9ون ه	إذًا أ
 ��¡ أن أ´Y] "# Â�� أ^�ى، أو #%� اMLv أن أدرج 	0)�%#

 .اU@ k� µYD<� أ^�ى
 (](# �0# �>m دى �+ال��� ا���[�H ([)رkm ا�!ج ا

,Æُ<$ و�1%,<$ ، وآ�k أ�U K�1$ أ�%= [) ِ#%)1976 – 1958
 $�# k�¶أ1$ و�Lا .. وH�وه ،xl��U(6�(9 إ5 ا<���9 وا

1� ا��)مH1(mا �6�Dا µ,%# . k��9اه�  –وآ–  ÇS�أ��� 9)
وأt1+ر أ	$ آ)ن �ا[ً) #%� أن أK�1 ���4 ا<%,Hة 

اv[� اHى � �U 5 �>4! .. وا<M�%u ا<�رÈ4 : ا�)رج 
K] �%0U Kcُأر k�وآ ،(ً�Lووا  ÇS	 5ً) إ	ا8)@ت أ.�) E�9

 �1�9(V]و �����1� ا| ��4�µ #%�$ أ.�)	) �Lاءا1� ا�^
 �%4+lا| و�%_ k	Hاك إm K�m 5)#)ت [<t%� 4+[�ً) : (ا

آ�k ا��¡� . و�" : ا�Y)�4) .. هHا ا�+ع [" ا�!ج ^)��
 KLا9<�اء [" وا ��$ �L ^)ض ه�H ا�)و�� أن �Uو�4 	��	

�$ و»����M ¦��ة 	�z ا	 �%m�9، وأ° أ(m =4ر9$ دون �1ر(
�)�S9 ه� [�<+�9 و: إ��U(6 وه� أن ا<�)رب اv^�ى ا

 ÇS��S9ر [)  –[<�)ول �4ى، و�L أU)د° هHا ا�0+ر 9)
 µL+#–  ئ�Y4و ،�Bورى، و�� [" �%+ا�� K�© (,Bن دا(�U
�$ ���U ا<�رl^..=4+ا1 ku�1و.� آ)ن �4+د أى ¤" أ ،  : 
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� �
، أو .� آ�k أ	)�L أm<)ذى ا�آ<+ر #��� ا�)رج وأ.)ور�

آ�k ازداد (�S ¦) أM�U، و.� ) وه+ �L �1رب أa4) : ا�)رج(
�)ت ا�!ج %c E�9 و�)ه�ت z4إ5 9)ر ��,%��U(mت : [Y,| ا

 ��	+4���%>� #� ا�وا�B ا����، (ا��U+��اmv<)ذ 
�%�� ) ود4)دآ�� .. S�1�k أ° #%� ا�4�l ا#+وأن ا

 zmvا ��)�S9 ه�� وا<�%� [" ا��ة ا+��D�9ة وا(VDوا
 $��ا�aورD �4) أ¶�$ ا���اف اHا1�، وه+ اV>m�)ء، 
 »kÊ�)ْأ !V] 5 ������,�، و9)c ��+��وارد #�� ا@�l6ار، و¦

�%4(]: 
أ° k9�c آM ا�lق ا��Dو�4�S1 �Uً) [" أول : أو>

�>� ا��08 وا%# E4�Dء ا(S%>mا (ًYcو �Ycا+Dا�8 إ5 ا �ا#
�Sl�Dوا ��(�Dى اs��>+c$ وا�!ج ا. 

أ° [)رkm هHا ا�!ج [K آM أ	+اع ا8)@ت [" أول : ��/�6
�� أو ا(�<� %c : (Y�U ا��)ء �Y>�4 |�� ا+u>�<4s) اrا

���أ ��9 ذ� #!c) أ#,�، أو @ ��4أ.. IV�Dج ا!�، إ5 ا
mى اH�t)م ا% (](½ ��m �0# �)!) �<,�ت إ.�ى .)@$1 [�

 (ً�4�S1 4+م Mآ (Y�U (Y�.(� أرى k�وأ�+ص [�$ إ5 .. آ
 .أ#,� ��S)ت ا+c+د

��ى و	�رة : �����m رة�	 K] ج!�أن �+ل ¤)رHr |mا ا
%u)@ت  M4+l� #" ا�,M، أ1)ح ���U 5 ا<<�K ا#(lS	ا

k�lS	ا |�<,�ة �U$، وآHا %u)@ت اDا $�#. 
��J^ا ���� /`E% إ_ ا���ج ا�

 : ��	(��z ا�	�^�kc [" آM هHا ¦���U #" أ#,)ق ا
 : ��,jج ا!�أز[� وc+ده)، ¦) ه��U 5 x,) ��9 أن أ[)رس ا
 �m |. z��� أآ� و���S1 أ#,� [" ^!ل [��U| أ�+ار ا+Ym

�(اj�+ن � [| أku�1 ا�,jج ا!� ).���وm+ف أ#�ض ^�1� : ا
�  ���S1	nB(> ا�!ج  -: .�S�S اv[� –و� أآ" L)درًا %#

��دى، و^)�� 1%� ا| اm<,�ت #�ة m�+ات، t1 �SU+رت ا
 E4�Dا K] k%�+1 °اك أH��.–  �Y�]–  "] ��Bت را(cإ5 در

 ��9 (,�U k,%�1 µ�� وا�ut وا<+ازن، و#+[" ^!ل  –ا
"] ���دى إ5  ه�@ء ا�Uvاد ا4H" ا	<S%+ا [�ا�!ج ا

 : ��ulm ��9ا�ا� ����� أ	�) آ�) : ^�#� �,jج ا!�ا
 �S1+9 M,�9 اHه : ��,jج ا!�أ�%= اv.�)ن، وL �L)م ا
� ا�)ر وا| Y�U Ka1) ا��Dن ا�Dاد %# �#+6+Dا@^<�)ر ا
<$ أو أن 4<��u و4<�)(�، (�v �9!� �4داد (]ÃU $,��S1

��دى � �<,M ا^<�)ر " أÍ"¤" وÃU ImÌن آsVًا #!c$ ا
H� �Ym(�L "# kا ا�SD)س �# |. ،��,jج ا!�اD+ا�Yc : ا

� إذا د#k ا�aورة.. ½)[ً) % .ا
ا�8 أL+ل إن ه�H ا��ة آ)	k ��[� 5، 1�)د �t1خ : 

�Ycات؟.. إذًا :" و+��، وا[<� "[)ذا آ�M,�1 k �+ال ه�H ا
 �S1+��ا�!(ا^<�)ر ا�,jج ا ( �a. "] 1+ازن �S�S. I0��

  #!�U (ًcد# |. (ً4�� �sى [" ا�[!ء �Dد �+M9 ،�%4 إ° @ 
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� �
��دM,u>4 � �4 رؤ�4 أذ�m K4ًا إذا k%L إن E�9 ا�j(�D ا
� aU! #" ا0D)رآ� �U$، وآ)ن آM هHا �,jج ا!�[) ¬�ى : ا
 ��,jج ا!�% ��%>iDا ����l� ا%# !�ا@	�#)ج وا�rب د

�درM9 ،(ً�] $S,# �c إن ا@	�#)ج وا�rب آ)	) أآ� :  و#%
��دى 6� ا4H" آ)	�r k ^�ة �S9(m : ا�!ج ا�Dا ��أو
� [�)��ة، .| �,jج ا!�#�$ : أو�� ا4H" �4^%+ن إ5 ا

��دى ��د  –M�09 أو t1–  �^¿9+رت أن ا�!ج ا�L ���4 ا
1��M ا�8)ة ا�)د�4  (¤ �Vأآ $��و�µ � أ½)د : . .#" 	

 ،�%�%L �S1+�هHا ا<t+ر، vن ا8)@ت ا| د^%k ا^<�)ر ا
 �SUا إ5 أن أHأى¡ [" ه µ�U�4 ا9<�اء، و� (Y>9!� : و[0�+ك
 k�S�1 M9 ،��,jج ا!���دى Ï(t ا�!ج ا(9 (ً](½ �SVا

�)ن%>Ð ن(c!# (,·�9)5 أن .. أ �l^ �Lدور�، و M�وأ	$ 
Dا �Hه $cأن أوا M�L دى���ة ا| Y>�aL) : ا�!ج ا

 "] ��4�L ��<� #�0 #)[ً)، ه.S�S<$ و.S�S| وه� .+ا5 ا
�Y+ر : ¾)�) هHا، و^)�� [" (�4 9�c ىv ku¶ |ا�Dة ا
�$ و_^�4" �	 �%# �����9أ .�)1$ ¦,)ر�m ا<M�%u ا

°، راY~ k�L+1 k�c+ر ا���4)ت ا�4�jة �M [" آ)ر4" ه+ر(
�)ن، وإر�U �4وم�+m ك(>m ت ��9 . وه)رى�Y~ (�4�S1 (Y%وآ

� و.|  18.+ا5 %�%u>#)[ً) [" �9ا�4 �1ر�Y�4 و#!�Yc ا
 �s9–  |(>0jج ا!��z ا�Dة : هHا  –[�zm [�ر�m ا	 �a]أ

� �� ر�,) ��	 k	ر(L ،ن(��V+ر1$ ا �%l4 أن M�L M���ا
(º�· ¹ ،µ# (��� اl+4%� �6ورة آ�u اد° 4�,� وآxن ه�H ا
[" واKL اD,)ر�m، و�z ا<���Ñ sد ر��� : 9)<l+ر 

�mر(,Dا "] (ًU+^ �4�l .ا^<t)ر ا
 #�O% ا�`)ل

  k	(دى آ����ة ا| Y>�aL) أ[)رس ا�!ج اإن ه�H ا
MLvا �%# IB(~ث و!) أدت ��S�S. وة�). 

% :ا�و_  �.(>Dا �U��Dل إ5 ا+�+�z ا�	�)	�� : ا�
��](t� .أ#,� [�<+4)ت [mx)ة وc+ده) و^)�� [" ^!ل #!ج ا

إ©)° �a9ورة هHا ا�!ج آ,�.%� وآ��c(>� M4$  :ا���/%6
� اHى ا#<�� �s ذى [+6+ع .| و�I (ا�sVون s9 z��9

�](t�  )ا<�ا#� ا�8 9)<�)(� ا
%0� : ا@m<,�ار �U$  :وا�����%U–  (ً�ti�–  "] رى+l1و

Âu�� [+6+ع ا�,jج ا!�$ إ5 هHا ا!^. 
 /`� ا���ج ا�1�C��� �!�b ا���!�

��9 [�اk%�+1 ،�D�] ��c إ5 رEU ���4 أن ���4ف ا�!ج 
��a أو #!ج 9)�!م aU $	أ ����، Treatment by Talkا

 $>�� |. KB(0� [�.%� ��= هHا ا<+c$ اaUوآ)د �4%¸ ر
� ا+c$ ا<)5 ���ا : د4+ا°%# z�� :أ�+ار ا

cوا��   d�/   efg&ْـEi.ـcKِ6@ ،  !ـ�e+و   e1ج�KT :  
 �E+ k'ر   l`�  ،   �lEK ا��E    أ�bnرmو و�gEi+e      ا�

   clEِcT ، . clEِcT  ،  
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� �
  !!   �1ام   (� .  آr�gم   (�   ه�cpgT ..     آ�م W      وآ�م

. . . . . 
 tu�Kوا�  ��ِc�+ِ�N vاgرiو  ، E+ �  �'1آ ewxهgـ�! .  

@3EN   y6ا��   wz6{  . c@|+�Ji'و   ekg�   ew}ـ�6ــcK~) ،  
��J+   c1xل�6�   eم��eأ� 
��3��O1ص   و)   cأوه�م   ف ،  

cو+|`ـ�  ، wب " و ،  و!1آ�(KbLا "  
  . ْذ/)ب   وeوliO\ و��bوtى،  ،" g�Nرc : و

���c@m   وأ6#)�g�8َ   �c�Nِ   ص�Ocر ،  
c@m/داeوtو   �)   �)(#   c2)18   eس�x�� .  
eMJi�~)   cت�)�b�   .. ت�)�b�   ،  

  ،   و'�+�ت   '�+�تc   و�1\
  ) �!   �\�  ). !�تc     َأ()ب     َأ�

 ؟؟" ا��Ei3cT   و>   ا�1�3 +�\ى  إ��8  " 
 " p���N  : �  "!! ا!@   �&$   فc   إ����

cاقgزcأر  !..  
�i@   و#�(�e�<   ّشt(ا�   cاقiوcز .  

� ¦�µ ¾�د ... ه�H اt+رة���%�!ج ا È%�ه� ا+c$ ا
ذ� أن أ�%= ا�)س #��	) [)زا+ا  ،"}M\E ا_ *z)اك"ا�!م و

 �L�4 Â�. ����� ه+ ا<M�%u ا���t>4+رون أن ا�!ج ا
 z%¬ ىH� .�0$ ووYc$ و	��ا1$ ���9ة #" ا�%M ا%# E4�Dا

½)[ً) #"  –: هHا اIL+D  –�، و�L 4�+ن ا�!م [��t! وراء
 E4�D4�+ن ا �Lد و+c+��ج ) 9+#� أو �s�9(ا>Dا IL+] :

 (](½ IS���ج #%� 	S+ش ا>4 (,%V] ل+S4 (] �آ�[� (#%
�Ò #" اHات%� ) @9<�)د ا���وه�) ��t4 ا�!ج ا

ا^�اL$ ا<�H� �%�%u اt+رة أ�Lب إx1 5آ�� ا@��اب @ 
 M%ا� IL+]و��4$، و)=�uU رة+t�ً) ) : ه�H اL+] ��4و
 ،��u>] s� (4ر� ا�%%+ن و[) ��+ن أن (.�)د+t>4 (] اHه

(�	(� ) �4آ�و� و[) أ#<�S أ	$ [�<M�u وا�Lً) إ	
 =	(c �أ��L وأ#�ف أن أ�%= [" #�kU [" ا�%%� آ)	+ا #%

�)[�، 0��4+ن >: أ.!م أ �� ا�[� آ�s [" ا��L وا���l وا
� ^l+ ا�8)ة %# �� �rن، و(�� : .M [0)آM ا�	]!�) ا�!ج(ا

 °x>Dأ4+ب [)ت(ا ��وه� �4دون ) [) أ~ ،$�%# �S�S. ه���أ.
(] ÓK�اv[� اHى � 4�<Kl أن �V4ى »�9| ا�!��c . دوره� 9�

$�U �,>mأن أ Kl>m5 � أ(> .�9ر�c آ)�U$، و9)
E!�bT %و��]���Nوا MN6% !$ وا 

�� اv[�اض L : ��p È4�1ر n](	�9 "# @+��] kuا�� �.
 ���vا �B!]���� 9�%�� ا�tL =lا��µ، ر.k أؤآ� ��ا
 ،"�����	 �j(�] ج�^v =4ر�>اD<�ر�9 أ	µ @ أL+م �Hا ا

 (m(mأ��)ء أ ،/SU �j(�] ج�^v "�¹ ) ¯" : آ%�� اl=(و
[" ا�r k.�� ،��9 (,�U �j(�D آ�I أن هHا أ��)ء و�sه� 

 µ�¦ ،ة�Y] �j(�] �#(�t� [" ا<�ر4= m(mء أ�c +0)ط ه�ا
I�+4�<xهM أن l4%� #%�$ هHا ا X(�] �c+4 @ $	$ : أ	أ

sV��aوة، وإ@ 4 +YU�tS$ ا(9 ���	 X(�] +إ@ وه ،X(�] . 
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� �
[�H ذ� ا�8 و.| ه�H ا%��u، وأ	) أL+م �Hا ا���اف 

(�#+�m5 أ(>� ا+c$ ا%# �]v�1رج ا �Lو ،��>�] M�09: 
1-     �S�Lق أر��9 د��>�1 (�#+�mإ��اف أ ��%c

%,�<��B [" ا��v)ء ا�SD,� أk� (m(m إ��ا: [�)��ة 
�� إ��اف ا�S	)ء    - 2%cPeer Supervision  (a4أ �S�1

� اMLv، آ�k أ�)رك Ð (Y�U<)را، %# �#(m ة�D (�#+�mة أ�]
4 Â�. دون �Ya�9 �%# �Ya�9 ج!�<� Y�U) إ��اف [" ©)رm+ن ا

 ��m ،�¶�آ��p s�^ sد، وk%%~ �L أ�)رك Y�U) .| ا�D)ش ا
 .¹ اm<,�ت ��9ى واÔ �,8 .| اbن آ,) µ�%9 [" ا�[!ء 1994
3 -    H�] (�#+�mأ �S�1 ��Õ ����� #!ج 	%c1970  نbو.| ا
2008  ��	!# �S�1 ،)�SUح  ¦+ا(,�� ا%# ���� �SUا+] �6�Dا

 �%# �j(�>Dة ا�B�9ا /�� ��cة ^)ر�Bر : دا+a8(9 "40)ه�¦
�U(��� [" أى ) [%jى : ا�c (] E�9 �0L(�] ��%c M4<� ��9 آ

 �وأa4) [" ا0D)ه�4" ) اD<�ر�9 دا^M ا)�#+,Ñ[" ا(0Dرآ� [�
)(S.@ =4��> ).m+ف أ#+د إl^ 5+ات ا<�رج : ا

1J�K�T   د+)ة  
 �Hr ��9(¬ا� nB(>�¹ إ	�U "] µط [) k�9(1 [" ا
 =l% �4�tDا ���,�%ا�)و� اVD)�9ة، k]�L اL�ا.ً) 

 µ������ �tL : M,�4@ "D ا<���Y ا ،����) أو ا�lSD(ا
 :أن ��a �1ر�p (�4دا �k إ��اف، وأورد ه�) 	Ç ا�#+ة

ر��E� �6 إدارة ا^6�J% اL.1(% / ا���6 ا�'�Kذ ا��آK)ر
���� �w&E ا�

%6�Kا� ��� 
� �m)د1�� وا�[!ء%# � أ�01ف ��9ض [)%4

�    اl=   ©��   [)   إن���ا|    ا�)��   ا�!�L   ه+ �È    آ<Çti ا
 �,�1   �mر(,¦   "U   مÌ  �V�1    أ(�)ء   %,�art of healing  E4  ا
 $Bض (=   أدا�Dا   �����    و[) )  ا,��    ا�!ج 4���  �<)ج    إ�) ا

-  K]   ت(c!�  :إ5  اv^�ى    ا
 1-  kL9%� (  و(S,%  ) إ× .. ا�!ج   و[�ة  -  
 2-  k�L+1 )  |]  �l�1 آ�,�)ء - آ%,� :  [)ذا (  
 إ��اف  -3 

��Su>��   ��4ض   ذ�   وL   =l�    ا���µ ا��   �tL :  ا
YmØ)م   اm<��اد�     �%# $c+  : ا<)Ù   ا

 �Q��K3JE   :ا�و_     اE�1L% :   أو>
�    ا�!ج #%�    ا<�ر4=   ��4أ  -1���  ¬%z   أن   ¦��د ا
 =��l  ا<Ç�i0   ��9ض   SU/   و�z (  ا�!ج   ��9ض   اK]   E4�D   ا
 Iواء   وو��  ) ا
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� �
2-  =��4    : �:    ا@�<�)ل   ["   أ�m   �Y<�   أول  :   9$   و4�,�   ذ
��ع   ) #)دة   [��S   ���= (  ا
 3-  ��t4   � أ�m   �Y<�   ��9    ا^<�)را    @   �6ورة   ذ
6�  اvد°    ا�8  -4 �,%  ²)	�� .+ا5  (  وkL أى  :  [�6�    أر��9 
 "4s�>] (  
  ��D(9)د   4%<�م   أن   4�<E4�]   K�l أى  :  ا�6�D   	+ع  -5 
�����B(4   ا��,�)��B اv^�ى    وا�!c)ت   . وا
�+ن :   ا�Dة  -6 ¼   �S�Lد    
��ة  -7  m�+ات   #�ة إ5    أm   K�9(m<�   [" : ا
 ) (]   �   KlS�4 (  
�    أ�m+#�)   وا.�ة   [�ة :   ا@	<�)م -8 %# MLvا .  

Mوآ   "]    :+>mا �%�,��� ا<�È4    ا�	)[n :    وM�m   ذ   $  
�)ت   .a+ر :    ا�8 %c   ا���اف   ��#+�mvا    �#(�  آM   ��)ح  7,30  ا
��)دة   أر�9)ء (9   ��cر(�    ا

�6/��  : %E�1Lا���/6%   ا   
�    ا�	)[n   هHا :    ا@	<�)م   ["   #)م   ��9B��Dا �,�  ب%,<�ر   4

�    ا���اف   ´a+ر #+�mvان ا�LÌ  Peer supervision    ة�D   �#(m  
  . (!()ء   آM     ��)ح   #�0   اV)	�� .|    ��).)   #�0ة   ا8)د�4   [" 

 : ا^��J   ا���ج   : �����
�)ت   [0)ه�ا   a8(9+ر   4�,�  - ا%j   ج!��    ا�,jا  |  �S�1 ا

  . ��).)   اV)[��    أ�m+ع   آM   ["   ()ءاV!   4+م 
�+ر�4   اD�0L()ت   ´a+ر   4�,�  - ب��   آM   ��9   ا%c   K]   X(�Dا  

 X(�Dوا   �#(�Dا 
 - واD��0L(   ا0D)ه�ة :   - آ)[%�   m��   أ�S>4   "]   Íم  - ج

�tS   اÑ,+#)ت   أ.� :    %,0)رآ� (9    µ��  �Dة   [�)#�   آ,�)X ا
  ،��m ¹   X(�,ة   [0)رك   آ�D   ��m   أ^�ي .  

  ا<�ر4= :    ا<�Sم   	+ع   .�=   ذ�   #"   ا�Dة   l1+ل   أن   و©�" ( 
�<+ى ا   أو D اد�Dا   $S�S� (  

�)#�   واX(�D   واD<�رب   ا0D)ه�   4+ا�M - دDر   ا+a.   ت(�%c  
�)ت   و^)��   ا���اف %c   ان   �9   ا���اف�Lvا .  

6�   ا���6N   ا�7K.� :  را�����Kوا�   
=1�1   K]   ����M،    �9ا[n   ذ>%وا��0،    وا<%Ç�i وا��ض،  

 K]   �.(1إ   ����%<�ر�Lv(U   =4م   ا�Lvم   %,<�ر�9   ا    �  �tt)ت #%
 �S�Lد   MV]   ج!��    ا�,jل،  ا(��Ì�)ل،    9)%�=   وا�!ج �Ì
���،    ا@�l6ا9)ت   و#!ج �jه) اsا :  ¬�ى    ¤)   و�Hآ�   ه�Dا .   
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� �
. . . . 
. . . . 

� آ)	k أ[!¥ أآ] �V�Y) اx�D��4و أن ا "� @(,>.
(��Lوا. 
$bو� 

�1+t���M ا>� : �tL ا��µ /و[K ذ� �9أ	) اB�Dا
 (�#+�mأ ��#(,jج ا!��)ت ا%j–(��� �6�Dذن اÃ9-  H�]

.+ا5 ²)ن m�+ات، آ,) �9أ	) 1���M ا���اف #%� ا�!ج 
 �>m "] �Vأآ H�] �����%�ut ا �lSDدار ا : ����ا

�Yأ� . 
�  " 4+[�)"و.� ~�Yت ه�H ا��0ة ,�و�9أ	) #�ض [)4

ا���اف #%� (.)@ت وأ.+ال، t1+رت أن ه�H اD)دة اs^vة 
�B�>�,% ����� [+�cة ودا� ) ا�!ج ا(mر M¡�+1 �L

�]bا $,Y4 "] 5إ (�>U(SV9 �S%�>]و . 
�1�� [" [�)� ا�!ج   m+ف 	��ض -Ã9ذن اÔ–و��Üا  (]

� وا���اف #%�$ �U(6�(9 إ5���+1ض ���% وا��ة !$ ��>ت  ا
 .ا180اف �1�KEف +1H �! y�� �Eى

 "اvر�9)ء"¹ اbن  -
 

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html  
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159�−�����������������0�� ن؟����3%�1:��ج���
!�א����������و�1+����������א���������ط�
 

� �
�26C �1آ6% ا��J) أ���ء ا���جT :إ_ أ($؟ 

 : !�ه6% ا180اف
���a](� (Y" إ��اف"آ%,�  ،�,Y] �,%آ . 

 * %ٍJ�L ،�! ل !1ا*�% أداٍء�# $! ،��<  k\E�T (ا180اف ه
M&`�6��� ��4&1اد > (� .¡�Kج ا��Lرة، و(��ف ا180اف إ_ ¡

Hه+ آ ����� ا���اف #%� ا�!ج ا����، .�Â ا�!ج ا
 ���$، و[) �1�	 X(�Dا M,�>�ه+ [Y)رة 1�<�,M ا��ة، آ,) 1
 "] $�U M�x1 (]و ،�U��]و�%$ [" #%� و[�%+[)ت، و (¤

Ý� Mوآ ،�U(S). 
 m@iJ�E�|) ا�¢1ورى أن $! �آkE�K) l6 ا1Lء !$ اZPة؟ وه

 M! ،1#¤ أن اZPة ه� ذا6T% أ�O£؟
Mات ا�ر�(�� :ا�

هHا ا���اف : ه�H اYD��، ور¦) : أى [Y�� أ^�ى،  �<)ج
 ��t� $���9 X(�Dا MS>�إ5 أرm K9�+ات آ�u أد°، 4 ¹

1� ذآ��x�m (,آ �#+�>] =�(mx9و ،(�B(S>	ا���اف ا 
��+ات ��+ات اvر��9 [+از�4 أL+ل vى [<�رب أن ه�H ا

4�� ���	(��] �lmvا "] s�>mأ k�، وآ����1ر4= أ�4 � �S– 
Ôا $Þا -رH�ر4= ه�>�6ب [" �s أول m�� m ���t1 :�+ات ا

، #!م [" �s �6ب، و()m Â�� �6ب �9!م، وm °(1�� #!م
 ��m K9ورا�,%ß�] 

  $c+� ه+ #%� اm!9 م �!ح+.�Dا �%# ��Y�و��ح ذ� وا
5(> :ا
·  ��m أولeم��i+ >¦ $! إن آ)ن ( 14ب �à%�Dا �>[ |.

� 6E� "$�%L% ا�)اد"%# �%�S) (·ام أ ���t، [�µ )�)وى ا
، "[" �s #!م"ا�aب ه�) ه+ ا�D)[%� ا�0��، أ[) D)ذا 

� �!حlmvآ!م ا =�uU : �! 6@ ا���م �) آ�نn رة��# �Oأ
 ¦�وى
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� �
·  ��m °(1وeم��i�e� 14ب  ) ��%أن 9 �%�Dا "�,l4 ��9 أن

  �4�cة �S1ن ا�0+	� واi0/  �)وى اt��� ��4أ [�.%�
+>(9�cر�>Dم ا(YDا E��9 $� )�c$ وا�!م و1�%�
· ��m Â" ا^�ع ا�.§"، وY�U) 4�+ن +��iمe !$ ¦< 14ب: ()

 ��t4 رب أن(L �L"�lmب "أ�a، YU+ [" 	).�� @ �<)ج ا
أ�!، v	$ 4<�%� �9و	$، و[" 	).�� أ^�ى 4�+ن ا�D%� أ��� 

��c(. : /SU z إ5 أدا ،�lmأ �#(��c(. : M9 ،$B إ�$ آ,
 �L 4�+ن : .)�c إ5 [0+رE�9 : $1 ا�t+9)ت

� m�� ا<�iج إ5 [���1   ·YU ��9ا���� اأ[) ا
%JgEe�gLا. 

أ#<�S أن هHا [) أ[)ر�4�S1 $m) : إ��ا: #%� ��)ر 
 ا��v)ء

أ[)رس ) 14ب !$ ¦< +�م: m�� أو5(: �9ا�4 ا<�ر4=  �
�� ��9 °s0>�4 "] M� ���l>c$ : أن M,�4 : 	+#ً) [" ا

$� .� أL+ل �����؟، وأ	k [)  >: اl= ا�	 �%# �، أ@ �0
 �1(�. �a½ |. ��	ذ–(�	� -��9 أن أ����L (���� ku ا

 k	ف، أ�u�] ن أو+�Ñ (]أن ^)د[) إ p6E+ %��Lا v:ه W
� ���Bام آ� !$   (�� (&6`@ أهE@ و�N�4 ¨� @�JK)ا J�KT

@�$ ، 4��@، أو #�n)ا ! �9xU ،لx��ه� ا��l= اs�t و4
���>�1 |ر¦) ])ف [" ��4Hى أو ر¦) " ا�t+9)ت اD<�ا�4ة ا

أ/@ " �t4 و�)ول، ÃUذا ا	�tف، MV] $�%# ��8(U ا+اد ��%9
�z �)و4)"#��رة 6n@ ا���م ، 

��� اvو5 ا#<�ت« �" –: ه�H ا�U�t ر¦) ���) 9)(9
� اD<�رب ا�D<�ئ، #%� M��m أن أ�%� ا¶) _ -واHاآ�ة%# �^

��)ه� أو ، ÃUذا آ)ن ا�m اD<�ر�9 ا�Lا+3% أ���ء ا�1�Kفا
1���ة، أو ^�¬�،  �mا#�) ا�] (Y�%# �%أ� �SU ،د(�m !V]
 �Hه �,>��+ر، وه�Hا، و1�وإذا آ)ن ا¶$ ��t4 �,p #�� ا
�U�t أو أ(�)ء (9 �m@ا s�>4ل، و�rوا �j�9 ا (] ���%ا

�] Mات �+4%�، ه+�m �# ة [¡�ات، و� أآ" أدرك�# ،�(. �0L(
 (Y�� ،n%Vوراء هHا أى �s� Ý ا�#)�9 وp)و� إذا�9 ا

��� c "] =�%1ُ)	= وا.� )È	(c( (Y�U (] (Y�U 5(>، و9)
� أن �,jج ا!����� أ(�)ء ا[" ~%� و@ �U(�1، .| أku�1 ا

�¡ ا¶) _^� %# �Ya�9 �%l4)+>أ~" دآ��ا !!)ر #Hر ه(tU ،
MYm�4 أ(�> . ا

 �9(#� –��9 أن U��ت S.@ (Y�U)  –) ا�j(�9ت 5 ه�H ا
 ��YDا �Hئ أن ه�>�Dة أن ��4ف ا��(�] s� �9 د#+ة(V¦ (·أ
��la1 �L أن c (] s�4)ء 9$ [" [��+[)ت ()9<�، و[�<�Sات 

 ،�imا©@را ¨� ª8 � ، و1 �L��nk0L() !�1\ض أن (6n >«K@ آ
 ���vء ا!]��E�9 K] s ا�>: m�� 1)	�� و()�V (: هHا ا

"Æمá!â#(""] (](½ آ�اx>] k� µ�� @m<�,)ل   ، وS�S8ا ��Uدا
��6ه�H ا�#)�9 .| اbن، ! @�b�. 

 * ��m ت : أول(�.!Dا 1�+ن اH�ه%)\6% و!|�1'�N ى�	 |. ،(#+	 

  
���ـــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   16	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ــــــ��  � ��ـــــــــــــ




! – ������������������������������)�א��و���������������������������א�������������������� ��06060606I02020202<I2008200820082008א

� �
�  ��	(V��� ا��t1 اD!.�)ت أ+0^ ML	� �4�S1 ()(: ا

k	(وإن آ  ��m (·أ M9(S4 (] اHوه ،�S) �,#�4��1 وأ �Vأآ
�L و�M إ5 ) ا<�ر4=/ا<�%��(و4�+ن ا�!م  ،"���م"ا�¢1ب 

[�.%� ½�" اD<�رب [" إ�9اء رأ�U $4,) ��4ض [" .)@ت، و[" 
   .[�)S4 (] �0L�ح #%�$ [" Yc+1)ت أو _راء

�  �V(V��� ا�V، ا��l= ا��SD (: ا(Vأو ا�D.%� ا
�]/SU ات+�m ث!) �.+ارا .�V4 (�S�Sى " ا�!م"��t4 ) 1$ ه

 ����$ ا ku�1ا �L رب�>Dرب [�)، و4�+ن ا�>D�0ف واDا
 Mو� �L أو 4�+ن ��m ة�D (�#+�mأ ��,jج ا!��)ت ا%c ر+a8
 ��,jج ا!��)ت ا%c : ا�#(�] (j(�] �إ�$ ا�ور �0�ك [�

 )+�م !$ ¦< 14ب(�Dة m�� آ)[%� 
� ©��$ أن  �lmرب أ�>Dأ��� ا �Lا��9 ، و���� ا: ا

S4+م ¦,)ر�m ا�!ج [���دا، أو [0)رآ) [�� : ا�!ج 
�، آ,) 4+ا�M ا���اف #)دة ��9 ذ� [K ز[!B$ دون �,jا

 �,�:( Peer Supervision" إ��اف ا�S	)ء "آ�s، وه+ [) 4
 )أ	�� ��9

)(K� �T@#&)ط +�!% ¡�د }�63% ا180اف و!
1 .�Vآvا �%# (�#+�m�9 أن 4�+ن أ@ 
2 . =m(�>1 �. ا����)وى4)�+ن ا���اف (cدا و[>1 @ (

 M�9 ، X(�Dا "# Â4�8ا �#�c K] E4�Dا "# Â4�8ا �#�c
� أ�9)د ) ا�)ه�ة [) أ[�" ذ

%�S)ش . 3 (Y.�l4 |4�<�� [" اHى �c+4 [�)� ا��lS ا
ٍ� [) أن 4�<   : [�)ر #!ج(. �Yال [�د¬��  "#@��أو #"  /

 ، أو أن �p (�%� =%l4دا [" ا�0Dف أو ا�[!ء،ا��%
إن � 4�<$ 9��ال أو �%=، #%�$ U M�L<� 9)ب . 4

ا<�%�� أو ا�S)ش أن ��د D $6�# =�m) #�ض، و[)ذا 
!V] 9)ت(�>m<�� [" ا�4 

، 4�+ن ا�S)ش Peer Supervision: إ��اف ا�S	)ء . 5
 (.+>��M [" �4ى رأ4)، و^)�� [" ^!ل ^�ة .)@ت [

(] M�09 �%^أو [<�ا ،�%)(¤ 
6 . ��، �l4 �Lح ا�0Dف ا�Dرب #%L+�� ا���اف ا(. :

 .�4%�ا8)4�6" أن ��Z4و رأ�Y4 أو@ M�L أن 
7.  X(�D(U ،�,%�] ��aL �0فDرأى ا H^�4 أن ����4 @

4�)#� أدرى 9)8)�، و�)�) ه+ @ 4<,�" [" #�ض آ (] M
� إ�9اء ا�أى%# 

�)ؤ@ت �pودة [" ا0D)رآ� اa8+ر @a�>m)ح   .8>9 �,�4
H4 � (] E�9آ�� �).= ا8)� [" ا�0Dف أو اD<�ر�9، 
��lS ا�lDو.� (9 �S%�>]و ،��U(ت آ(]+%�Dا k	(وآ%,) آ

MaUأ �%�S)ش آ)ن ذ 
9 . M9(L ض�U أو 1+��6 ¾�د s���4<� أى إر�)د أو 1

!^<�)ر [K اm<,�ار ا�!ج  M9(L �%,�)�0L، ¹ ��9 ذ
�� ا���اف%c �%# �.! ا
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� �
� أن �4)در اD<�رب  .10���4 @ s��أى اL�اح أو 1

$9 K�>Lا + .U $S��l>9+را .| 
11.   ��z ا8)��z اD+6+ع 	 �>��L 4�+ن [�)�m) أن 4

S)ءات @.�S، ¤) ��04 [�$ اD<�رب اX(�D 9)ه<,)م  :
M,>p و[�ا��c [<)��9، وإن آ)ن ذ� [<+ا�M و.+ار 

1� �B(S%1) دون L)#�ة أو إ�امx4 أن ����4. 
12.  ��c+4 �1�1= هsارآ� Â�. "] µ,6 اvو+4)ت، #%

 5(> )�4�S1)(ا+c$ ا
-   �l� [�K ا
�)ت  -#(aDا K�] 
-   (Uأه�ا kSS. + |. ��c!�اm<,�ار ا�,%�� ا

�lm+>] ��4�m 
-  vا X(�D6+#�� [) أ[�"د#� ا+¦ ���. 
13 . �Y�vا ���+> wait and see ، "إ	<�� ��ى"ا

� أن ا@	<�)ر Y4�9ن، و(�.vا "] sVة، : آ�B(����4ة ا
@ 4�+ن ^)و4)، ��$ ا	<�)ر إ¬)§ �4�D [" ا�D%+[)ت، 

+,� ا×.. واD<)��9، أو إ�!ق [�sة ا
14.   �. ��u% (�%� �V0)ت أآL(�Dب 1�+ن ا+%lD4�+ن ا

 MV] ،��>�1 @ ارات�L 0)رآ� : ا�)ذD1ا��، أو ا�
إ®�ء ، أو �Lارات )�!ق أو زواج( ا>ر�3T}�ت ا�'1(%

 أو [MV ذ� ا���ج
 و���

�$ [) � 	��ض .) �,�L @ �وا���L،   أ��� أن آM ذ
K�9(mأ H�] ()ه�0L(	 

0��ة ÃUن kuä ا<��+#�U �9	 (	M]x أن 	+ا�M : ه�H ا
� .[��4ا [" ذ

 :ا��%
¯N(7.30 :ا� (.(�� 

��E30 :!�ة ا180اف آ �S�Lد 
وE�9 ([0)رآ) [<�رB�>�] (9)  30 – 25 :+�د ا¢)ر

 )ا�[!ء اvآ� ا^<�)ر4)
 "] X(�4 �9ر�>Dوا.� [" ا Mت [�ة  8إ5  4آ@(.

��، ´� أد° أر��9 .)@ت،  50أ�D ،(ً�#+�mة %�% �S�Lد 
�%,+ا �U(6�(9 إ5>4" � 4H�� [" ا�B�>�D ا¼ �j(�Dا 

 .ا8)@ت ��9
��KCN��! M! %ا�� v:ه d�`T $!7 :ز  �B(L14& د ��	(). 

�)��M ا| @ �r(9 �a1ف، s�1ت .| @  :ا�©�ء>وE�9 ا
 .©�" ا<��ف #%� ا8)� أو ا��l= أ�!¥
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� �
�� #��ه)  :!�.)ر/د 	_ � .m��، [�)ه) 9�)+ر4+س 24ه
 c)[�� إ4$؟^�¬�  :°�6/ د 
�.)ر/ د !:  �1�a. ،�>�9 "] 5وvا �أ~" c)[�� ^)��، ه

� إ·) [� �>$4 9<0(c k	(ر، آ+Y� K9�4ٌ) [" أر�S1 5 (Y>+.
 K] $6�9 $4+و� k��#)رK] M](�>1 $U وا�º) ووا�ه) : ا

(Y���Y) و9<�+¡ر 	�	 : �S) ه)ش��س [)#(� . ا
��U (Y؟ :°�6/ د � �U؟ 9<�+¡ر 	
�.)ر /د !:  ،�+c "] (Y�%cور (Y4أد : (Y��9<�+ر 	

،Hi��z9) "4Hi ا�jوح اvآ� ]   �+c��Sl ا�Æ اç�	(c أ�)ر
M^ا�أ�4�S1 K�9(mً) أو ��Y �9أت S1+ل أ	)  3، [" )[" ا

�4(�m "^�9أت أد z9 ،��� . k%l9 أ#+ر 	
 أ9+ه) M�>0�9 إ4$؟  :°�6/ د 
�.)ر/ د !: �. µY] M,# ،Mه) [�ه� . وا
 ه�؟ [)9<0<�%�؟ :°�6/ د 
�.)ر/ د !: �_ .$� �0%�>0>9 (]. 
 ...... r(S9) [�)ك �L إ4$ :°�6/ د 
 .أرY� K9+ر :!�.)ر/ د 
� اD+6+ع :°�6/ د %# �è ،$ه 
k 5 إن ه� k%l9 �1+ر  :!�.)ر/ د (L ت(c �Y� "] �ه

�z9 (Y �9أت �m "^�1)�4، و#)��4 1)^� رأé : د�، �Uى �	
 $c(. "] ��	(>أ	) [)#�U<� أ#,Y�U M) إ4$؟ ا�c(8 ا

9�$ �)ر.$، z9 ه� [� [S<��$ 9)�8)ب@ � .... آ![Y) 6�9$ ه
�؟  :°�6/ د %t>9 
�.)ر/ د !: �%t>9 . 
 9)	<�)م؟  :°�6/ د 
�.)ر/ د !:  : s) #)�4ة أ�	5 أ+S>�U ، <�)م	9) �] v

!9(L �] �%� وآ��، r+L(�U) �= إ	| إ4$ ا���؟ µ�4 إ$4 	
 $��>S] �] z9 $��p (	ل أ+S1 �!9(L �] �1ر+� : �%ا
9)�8)ب و#)��4 أxU ،$�%L	c ($ : د[)�� إن ه� K%S1 ا�8)ب 
 M,أآ k�آ ¥!V] MYU ،ßا�1ددت z9 (Y�%# د� k6�#، ��#(L �وه
وأ^%�Y%,�1 ¥!V] (Y) د+L| و@ v؟ xU	) #)�4 أ#�ف : 

��)�4ا�lS<� دول، ا�8)ب، وا. 
 إ4$ رأى أ9+ه) وأ[Y) ؟ :°�6/ د 
[)#�� � [0)آM إن ه� S1%�$، وا8<� اvه� : !�.)ر/ د 

�4(�m "^�1 ا9<�ت (Y��د� K] $c ! إن ه� k%l9 (D �1+ر 	
 .د�
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� �
�z ا<+k�L [� آ��؟ :°�6/ د 	 
 أ4+� :!�.)ر/ د 
��� وا@.<�)c)ت، وا�D+ل ¯+  :°�6/ د �(��= واc(8)ت ا

µ�4 �(c� ؟اj�z اb^� ا
�.)ر/ د !:  Ç(^ ��U(]. 
 و@ : ا��)ل، و@ : ا%Hة اHا��1  :°�6/ د 
�.)ر/ د !:  @..@   Ç(^ Ç(^ (Y�(]ت دى [)9<��� : د(c(8ا . 
 و@ : د[)��؟  :°�6/ د 
�.)ر/ د !: (ً��� � . @ : د[)�� أ	) 9<��
��4� :  :°�6/ د  �%(9 �. k	إ ،�ْv [� : د[)�� ِ
 �، �tLى : د[)�� 	�)# �9�U ، Ç,S1 µ�4 ،(Y)ه�؟د[)�
�.)ر/ د !: 9)5 � [)c (] ،�>9�c)ش #%
��)�4 [" 	).�$ ....  :°�6/ د ه+ ار�1)ط ���ً) ��ب ا

 �إ/p إ/¯ !�W �8 إ±�v وK%L ا�8)ب [" 	).�$ د� ��9ل #%
k6E'  ، ام�Lآ� إ�. µ�4 $�U ،�4�� $�U @� vام د�N0ا

@6E+إو µ�¦ ؛ �] ،��L!^أ $l�� µ�4 ام�L4�+ن إ "�¤ $	
�)�B،   أ^!µ�D(9 ��L ا�tL ،�%lDى� وا#(,>c@ا µ�D(9

�)MB دى Dا– (�L!^ن  –أv Ç(^ (Y�9 =.�] �] (��,>¾ :
� �U (Y�Uص وp)و�، و�%�1¡، %%�uآ� ا $.(�] ��U(]

 �%�Y)، ا<��s ا�.Mt، و�1اKc وآ!م [" د�، إ�) ا�8آ� 	
 [��)� آ+z4 : ا�!ج، 

  (Y%,�4 در(L ��و[)آ ��#+	 $%S	 M,�4 �. أى (D
،��.+   ��9 �و�S4ر Y%,�4) أو 4�+ى   �Y+ر [" ا�!ج 4و¬

["   Y%,�4) د� [��)� آ+E�9 ،z4 ا��� #" ا�<+ى، ا�8آ�
 �c(uU ��9 آ�� �%.�Â ا��Dأ ه� د�M .�+�4 ا�!ج، أ[) ا

� و  1)	��،S��9 ،ج ��9 آ��!��� ا�~ W ة�+��Lا W ه�
 ،%6.7C6% وا�+�JK*<ا�1²وف ا �� دا#.� �E��6ب ا�K'ا 

�N\1)ا �Q إ6��H% ر�O ا1آ%، و�Q @زم ا	k وه�$ T
Q�! ك(E' W ��E6��T %6�Nوا، 

 s� M�09 (YY�c+1 ول(¯ kL+µ�4 	�)رك ا�8آ�، و: 	�z ا
 [�)�� إ5 [�)ر إ¬)§ ، 

¾ : K,>Ñا �U�#(] (	ا، أ�c ���� kS9 دى MB(�Dا (��,>
� إزاى د+L|، إ�) : ^�1� ، l^ (Y�L!9+� [� ه��$ إن �(]
�، وا��v= إ·) %t>9 �>	(آ(] +وا.�ة 9�K%S1 k ا�8)ب .| 

 ،��	!# (ً�+t^ �4(�m �01ب 
�   t1+رS�4 (�(uأ� K] |. �4 : [�)ن #)م(�m k9�� +

: (Y��	 /u>9(Y>%.�] "] ن ©�" أآ�(�]   
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� �
 : M,�> µ�4 ،�(«أى ا : M,�1(. ،�%,�>اs8ة ه�) : ا
(+رة و.��4 وإ�9اع وآ!م [" د�، 4) M,�1 : 9+~)ن وا¯!ل، 
 �	v ،��c ��,jج ا!�� .Mt د� أ(�)ء ا%� اIL+D اS���U
إ	v $l�� "�¤ k	IL+] $ ^)ص �pود �U$ ا�S+ل %,��أ 

�%+ك(�)ر [K اH8ر [" اD) ا�8آ�( ) ا
�.(� IL+] µ�4 آ�� #)�4 ُأ9+¡� ���� و#)�4 [

 (Y��	 �� ا8)%# �,>�1 M��(�>�" آM ا 
 و@زم z�S1 [�)ه) ¦z�4(S ���9ة #" ا��lS دى 9)Hات، 
� .K] Mt ا�S%� دى %¦u�)ت  -V] µ�4! 01+ف إ4$ ا

�Y)، و#" .�)�4 �ا�ä)ز ا�)دى : ¾)ل ���9 #" إH4اء 	
��)V] ،�4!ا :�8)ب وا

  M�� � [)آ)	<� M�>0>9 را.k ا�<�%k أو 9<�ور #%
  (] ،��9+u� : ���[)آ)	<� 9<��� : �u+�9$ إ9<�ت 1

��9+u� ��9 أى+u� ،اتH(9 �(c��9 ر+u� ���tL 
 ��9 (�+t^ ، ��	(1 �S4�l9 (Y>Lء وM] : ���هM ا9<�ت 1

 [) ا��kc؟ 
c)ت [) آ)	<� ��l1 إ9<�ت V] =>�1!؟ إ9<�ت �S1ا .)

 ��#+	 ��S1اه) M�L آ��؟ .)c)ت ��sة زى آ��، r z9) د@
،�B(S%1 M�09و 

�� ا1آ%  / M! �و�6n @41@ ا��JKل إن ا��(b) �bن �.
 ، [V! ا��E ا���ج �1\آ��

 k%l9و �%t>9 k	(إ·) آ 
k	(آ   ، ��(�. M,�>9 �1�#(] (Y]ب أ9+ه) وأ(�. M,�>9

 .)c)ت آ��
^� : ا@#<�)ر ¾)@ت آ<s 1)	�� زى ا��)ل و$6�9 1) 

��ه)، v #0)ن 01+ف ��S9 أ�9)د ا�8آ�، �واv.!م، [� #0)ن 1
k�9   ؟µ�4 $� ،����c أو ،������ش : .)c)ت #)�>9(]

m�$ و#��ه) ��ر ووm/ ،  24إزاى؟ [� µ9 _د[)�4 #��ه) 
µ�4 $� ه� .%+�؟! [)1���ش 

�.)ر/ د !: $�4(� ��z9 ،�_  �+%. �] (Y ه�	. 
��= دى 	�lS آ+4��، ¾�د إن �+رة اHات  :°�6/ د 

،(YS%^ (] (�9زى ر (Y��	�Sر 	���   s�>1، إ·) 01+ف 	
،��9 s��>   ا»)� ا

 �c(. دى �+%. (Y���Y) [� .%+� 01+ف 	�	 $�1�+ن �)4
�%ّ�%L �] 

ر�� آM د�، وا�!م ��0ْÊ4 $�Uه) 9x9+¡ة .�S1 ،��S�Sر  
=#+>�1 +,�9�Ma ا�!ج : ا»)� ا (Y�U kآ�� �% ا�8آ� ا
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� �
  ����+ا ا�!ج ا+S�9 9!د �9ة :M63E� %Nا�O (	��# ،

، ا�)�O(%[� ¦�µ  ا�&w63 وا��، وا³��L وا��،إ.�) 9�S+ل 
 µ�¦ (وإ�%)�+ا�1 ، M*و �� ،�)�] lN(! ��©�6 ��*% اn �!

� .Mtu�9 ،Mt : ا�8)ة ا�)د4 د!�غ%���� زى ا>� ، هHا ا
 "m :13،14  . (Y]ذا آ)ن أ9+ه) وأÃU (Y]أ9+ه) وأ K]

 : |L+وا^�c IL+] "4)[� �+4<�، د� آ+z4 : .��$، إ.�) د
 K9و: أر ، (Y]أ9+ه) وأ |L+ا�!ج و@د د+ÃU ،|L	k د
 ،IL+Dا k�#+>mا �	وا�6 إ k	�4، وا�c "] ك�u>1 k�cر ر+Y�

$>%�Lو 
s>آ ����>�] M�� $�U �S��9 

�) ، وا8+L (,Y] Ç(^ Ç(^ Ç(^ $%Ym �] ت دى(c(
 µ�4، و@ #��ى و@ #��ك و@ #�� .� 

0�؟ 	�+¡ت و@ 	�YS؟ >��	(] g@و k��0�؟ 	u,�	(] g@و �,�	 
� [� z9 �] ،(]+,# ،�%Ym : ا�!ج x�Dا. 

 K] �4�4 �4، #,)ل(�. �S9 (��,>¾ : (ً]+,# �4(����ب ا
 : z9 ،�4��9 �S�¾<,��) أ	) أ~" إن [�µ ��ب إن ا

lS)ع _^�، و[" وا.�  K,>Ñع : ا(lL "] I%>i�9 �4(��ا
+ا.�،   : �4(��km �01ب 9 s� ،�4(�m�k �01ب �m)�4، وا

k����)c �4+� ا� #��� s� ،�c(1 (4 ا%# ،"%�   ا
� .��   ا8�)�4 #)�4ة 1<)^� وا.�ة وا.�ة،%# �(. Mآ 

 �ë���#��ه) ار��9 وm "4�0#��، وا��kc، ¹ 4) أ^� ا
�� ا�&w63 وا��EN ��0� زى أى وأ/¯ وا��، !� ا��ْ%��(] ،

 . وا� .�)c �4+ازه)، وه� .%+ة زى [) S>9+ل
�.)ر. د!: µ�4 

m�$ آ�)�4 أوى، z9 ا	k أول [) .)�+د : 24: °�6/ د 
� ، ��ار زى [) Mtu�9 [�)4)، �= ه)ت 5 +S1 "�© ،ا8<� دى

z4�#ل : ا8)@ت دى+L(9 (�ti� (	أ ، : "] (Uأ �ا��m)ن #%
 5+S1اد4+ و�� ا%�S1 �] ،ل(�S>m@ز ا(Yc �u>Uا z9 ،M�04
 ���Dا : |���، أL+ل r) 4)9�| إ	| (�� �lp @و ��U (]

��� إذا#�؟] 5+S1 أ�%$ #%0)ن "] 
 (Y,%�1 ��(�] s� �4�l9 ر�S1 âk	ى ا�tL   ل(�S>mا

 ،MB(m�� u>9<)ج ���$ [" اX(�D اx�D1 . ا�CT �®إ k�Lا
� ��µ �&1(`% +�د(%!�� p/إ �%، S1+م �S1ر �<+ى ا�8آ� ا

 .~�Yت 9�Ma إ	t)�1، و¶).�
 :ا�w6`�K ا¶ن

�E) �· � :·� '�3 (��¸ آ
1- �B(Lد Ka9 ى+m ق��>�1 � (Y%�0 آL(�Dإن ا. 

��وق اM�09 ��U(SV وا6 -2 .�ا@	<�)� إ5 ا
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� �
�$ ��B(S%>9، ¦) : ذ� [) ^�l إن اD<�رب #� -3L+] ض

 |. $�cو�1ا ،��%j)ء ا�ا�8)ب أ( K% (r ح(,�$ [" ا
 .Kc�4 إ5 ا�0Dف وا�[!ء

4-  µ4�� أو اL!^vا M](�إن ا�S)ش � M^ß�Z4 ا
�¨ (b)ن ا���ج !1آ¹ا +�E ا'��Kدة ا���!% ا<S%��ى أ�!¥، 

1)�`Tو k6E��b< ا�Kا� pذ� W �º  1وق�ا�)اMN، وا�
� #�$ا��1د(%+��] �%,��a4 أن �<)ر [) ه �,�4 (¦ ،. 

5-  �^�l 5 اvن إ�U(6 آ)ن ©�" أن 1�s ا�4�l أآ�V، وه
� اj)	�� ا�ا^%� %# �ul���j(9 (Yوح ا�د@� إH4اء 	
�4Hi"، ر¦) k�V4 أن ذ� إ�)رة إ�U 5ط ا��k #)[�، أو %

ا�+ف اHى زر#$ أه%Y�U (Y)، أو رEU اv	+(� ^)��، أو 
اK,>Ñ، ود@� ذ� ار�1)ط ا^<�)ء هHا ا�H4اء [K �9ا�4 

 .ا�8آ� ¯+ ا�,+ ��L اD��0L( اbن
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د�و�5و���������א�����'�و�� )وא�
 

 

� �
 @Tا�6د و14ور %�(�O  ���� )وا�6ة(W ا���ج ا�

%!�`! 
["  5 رأى @ ��4= ا�t^ "4sV+�) ا4H" ا	��Yوا رد.)

ا�[" ¦��+[� ا��S ا����9، أو #)�+ا t>](U (Y�U+ه) .| 
 �L |��<1 �Y��t9 (Ya�9 �S>ق، ه�H ا��S ا+ ~%k أ
 ،(Yu�Lن، أو [" أ(�1�+ن [" أ.�" [) و�M إ�$ ا�	
<�+4�$، هHا أ[� @ �4��] µ�0L(<$ اbن،  (�وأآ�Vه) �4�1

�� @ �èج [�$ ¯" إ@ ¦) L+Dن آ! اv z�m : =t4%��)1�)، و
 "�.vن اxوآ �a,�] ()ه���1 ،"�.vإ·) ا (�%L إذا ،z��ا
�)، وإذا L%�) إ·) اvآHب  "�.vور�4 ا�a�r ه+ 9)
 MLوأ �Y�] "�وا��Lv، ار�1د	) mv+أ [) #��	) وآx	�) أ.
 !4�9 $]�S	 (¦ z���L "] $i©�) آ,) ه+، و�	 (¦ (u�L

L ��©�) و�Y©�L، و1)ر]�) و1)ر]�Y ¹ [��#) .)@ [" و.
(�] (	�6(. . 

 ��]+�-MV]��]+ 10 4 )و�sه)(و��m �L أن ورد : ه�H ا
��)ن( 9-2007 2008-1-415+[�� ، )زآ� p =�ä,+د: ا�0ق ا
)M4�9 (	��# Mه(   �� هHا [K ا<xآ�� #%�L+] ح�� "] sVآ

 �4Hu>[" p)و� ��4H واMt4 � �6 إ5 أ�%= ا�)ور4"، وه+ ا
��� أو .| ا<+��U �9@ [" ا��9اع، %> ا

� @ 4<� إ@ �9 	)س .��S�S، أ	) أ#%"  S�S8ا8+ار ا
 ��L+]و ،ÈهH]و ،µ4د �، وأ	k )[) أ[�" ذ�(ه+4|، ¦) : ذ

 ،(�S�S. @�c ل+u>4 أن M,>� ن .+ارا+��U ،�Hآ M��1
� و5 [�)، 4<� ذ� دون ،(�ّ] �4�jغ ا���U  نx9 ام�إ

 .D(�] �a>1$ [" ا��ا�4
@ أ.� �4�4 أن �S4 أن إ#!ن ���ى، وا.<,)ل Èt�1، اHى 
 Èt�1و[" ���ى و µ] ��,� ىH@ أ#�ف .�,$ #)دة، ه+ ا

��+ن(��� أو ا!��+رى آ,) 4�,�$ ا��، ���l4 أن 1��M ) ا
��، [) أ[�" ذ%V] ء�0�z ا	 k	آ<)§ .�,� . أ : k%L �.

ا�4�8 ا��S�S8 ه� t1)رع "إن ) �SU120ة (Ñ)	� ا
��U(�>] �u%mx9و ��	اد #!�Uvد4�<)1+ر4)ت ا " »k#�mأ

$	x9 ة�S��z ا	 »k%,؟: "وأآIول؟...آ���  "وأ4" اY0+د ا
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� �
  ،M1(S>ا�tاع ا�D%" �9 د4�<)1+ر�4 ا�Uvاد @ µ�4 ا

�$ آ)[! L+] "] �.وا Mإ5 أن ��4أ آ s04 +وإ�) ه–  �. �%#
$9 $,%#- (�(� �]+,�] ���� ه� .vن ا�u%mv ا
 ��m1962  ���# �4��آ�k أ#� [K أm<)ذى ا�آ<+ر #�� ا

 k.�Lوا ،µ���� #��	) : �tL اS%ور�L [0)ه�ة �4�cة 
 ،E4�,% �ti0#%�$ أن 	�رج ا<)رC4 ا�µ4 6," ا<)رC4 ا
 �L وآ)ن ،(aUرا ��U��� 5 	��ة �)[<� L)ه�ة ����، وا9<

� : إä%�ا أ(�)ء ا�8ب ا�)��D اV)	��، �1%� ا���l= ا
هc M��k؟ ~%%k ��9 ذ� أ��1= : رEU وآ�ت أ¶S4 $>,� K+ل

� إ5 د4�$ اHى زرع : ^!4)� a4�] K] ق�l1أ�1,� أ@ أ Iآ�
 ���jا C4ر(>ر¦) M�L أن t4)غ : دH9 "4ا1$، آ� I	H^x ا

¹ ،�,�%�>�)��M، وا<)رC4 ا>@ 	H^x ا<)رM�9  C4 ه�H ا
ا�µ4؟ � أ>L�K أ�9ا .| آ)ن 5 [�)° ا�)ص اHى أK�l>m أن 

 : µ4�اوراق "أ�cب �U$ ا^<!:، xUد^%k ^)	� ا<)رC4 ا
وإذا �V4 $9ى ) ا�lSD(اE4�D : هHا اD�)ن ا�4�j " [0)ه�ة

 �Hه "] ���>�6� �)اء ���4ا، و~%%�( 	�D(9 (�>U��]
6� : ا�!ج c+9$ ^)ص، و�U ��1! أن ا�D%+[)ت Ï(t ا�D

 C4ر(>�k أML [" أ �� ا�أ �� ه�H ا�D%+[)ت : ا�!ج 
�4 1�)�� M	S)��� أو x9 �Sl�Dا �Hه z� دون أن ،���jا

 . ^!��U، إ@ إن آ)	�c kءا @ 4<��أ [" اv#�اض أو ا�mv)ب
=	(c ىv ،�.(>Dا ��U(�["  إن اt8+ل #%� ا�D%+[)ت ا

�aورة ا�^+ل : (9 (Y��>4 @ ،$آ+%m أو E4�Dد ا+c= و	ا+c
 ��%,�ه� 1�s ) إ#!ن ا�D%+[)ت اD<).�(p<+اه)، �" ه�H ا

�c!�4��� ا�rف ا (¦ IL+Dزوا4) ا . C4ر(>�xل : ا	 "¯
"# ،C4أى 1)ر MV] ،µ4�[| �9أ اE4�D ¤)ر�m ا�B(�0، : ا

 ،KlS1 أو KlS	¹ [| ا ،$�t�1 و[| #)د، ¹ [�ى 
 $�4� X(�Dأو ا =��lو¯" 	�<� إ^l)ر، أو إ#!ن، ا
 "# E4�Dال ا�m M9(S] ��m(mة أ+l^ +وأه%$ ه E4�,%��ا.� 

 د4�$، 
 �x�Dا �H�0 هL(�] : �#(�09 ق�l>	 (�و: ا���اف آ
 : �c (Y%أ·) آ K] ،ل�rا M�� تH^أ +�t9ا.� [���ة، .| 

�c .. !V] s��1 "] @ا9$ إ+c ��>	ا@ @ أ�m !�]ل زxmأ �
$xmأ ،$Ycو .." " : ،�Yjا اHه Mن #%�� ��9 آ+Y4 �]H(9

أن t>1+ر أن ر9�u�m ()	$ و�1)5، ��9$ ورm ،$>Þ+ف H4ه= 
 �%# �4�c "] ��9 : اb^�ة : [+KL ���9ا #" هHا اHى و

��$ أن �4اك �4�4، أو أ	$ (u�m	m $+ف �S%�m$ : [�)ن @ ©
(,�U!>^د ا�Ñ $�U" ،�Y�%أ� ��ه�0 #�� اl�4 وآ)ن ا�8)ء ،

 �4��U��4 ¹+ن [) أp "] �tL)و� آ�� ا8+ا�c وراء ه�H ا
 K] ،E����)، وآx	�) 	�ا#� a�9�) ا�� أ	%# (� �ua	 |ا
$ #)دة، إ�) 	�%" +��أ	�) �Hا ا�^�)ء، اHى " l4+ل [

^<!ف ، و@ �S9ر1�) #%� ا.�ام a�9�) #�م >S)�u>9 (,%�) ا@
E�� .ا
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� �
 ،��S�، إ5 [��+[� اc+اv[� ©<� [" ا�4" إ5 اvد4+
 (Y��>4 |��#��، إ5 ا�Dر�m ا�!��c اإ5 ا�U(SV ا
 "] "%َß�1ُ �. ��(�Dا �Hه Mآ ،E4�Dره) ا+t>4 أو ،X(�Dا
 ��(�] sو� ��(�] M�09 M%S1 ،=m(�Dا kL+ا��ا�4، أو : ا

�] "] $�� ،(Uه� z�)�� ا�!م : ا�!�L، ا�#!ن : ذا$1 
�� ه� اM�v، و[" �(�Dا ��t1 Â�´ �,Y] "ر : أ[)آ+��ء اa4

��%#(U ى+Lة وأ�B(U �Vأآ �L!� . ��t1 ¹ ا
 �x�ه�H ا�SD[� اl+4%� آ)	��Y½ kا �6ور4) <�)ول [

v (a·) ا�8)د ا| أ()رº) [�ا^!ت ا�Õ "9)ل ا�آ�، وأ4
 /�1�1– (] íM�09-  �%�%m ",6 م+�� ا| 	��Y6) ا(9)8

���� .ا���اف #%� ا�!ج ا
 :=�ل ا�Bآ�. /�3أ �ºا#E% د

 :°�6. د
�«�% ا#�6Kر !$ ! �E+ ردى �أو> إ©��E (� =�ل أن أؤ*
 w&ا� $bو� ،����(.�JL fE.) < $· fEر'% �n �6`2 ا���ج ا�

�� !$ أ'�'@، أ��ؤ*Z� ��E(� ا^�J% و���3أ ����W 1² ا�
 %)�b� $+ p)ا���ج"رأ W ا�6د ." 

 lــــ&K`Lا���ج )2008-2-6ا�6)!6% (: ا �E+ ا180اف ،
�����26C �1آ6% ا��J) أ���ء ا���ج: ا�T :إ_ أ($؟( 

  �/��+ ،M63E� %Nا�O ����W ��د �v1 �6`)�)ا ا���ج ا�
 ½�º �! ،³ وا����Lوا��، وا w63&ل ا�(`�� ��إ�
 lN(! ��©�6 ��*% اn �! ،%)�+1ا� ½�º �¾وإ ،%)�O(ا�

 [�(�، �� و*M د!�غ
 w6`�Kل. د: (ا��=( 

هHا اIL+D ا�!�c، 4<��ر آsVا î آ<)9)1�� و آ�k آ%,) 
k6��1  K] ()ه��1%, ï$ أ��� 9��I اS)#�ة ا��m(mv ا

�� أ@ و ه� �� La"  ا�6د(% ا�6`²%" أ��4)ت ا�!ج ا
Neutralité bien Veillante ." 

   î ��m(mvا �B(آ�إّن [+IL اX(�D »)� اE4�D ��4 [" ا
 $>	(�] �%# ÒU(� أن X(�Dا �%# MYU ،����#,%�� ا�!ج ا

ووا�L) أم #%�$ أن 4�+ن إD �U(6�)	<$ آ,�)X  آ,�)X ر[�ا
��<+ى ا+اKL، ا+ا] ��= ... (ة إ×/ت، ا�4�t/ة، اvخ/#%.

��<+ى ا�[�ي) [) �a>S1$ ا8)Dا �ه�) ا¶� Ù أن . #%
أ1�)ءل #%� أى أm)س �u>4د هHا اKL+D ا�[�ي، [| 4�+ن 

�4�,� m".... ة، و [| 4�+ن _^�/اX(�D وا Mو  ¹ ه X(�Dا
�� ا�S)م ¦MV هHا ا�ور ا�[�ي، أ@ ��^�1$ وYc)ز� ا

 �^bاه<�از �+رة ا î اHه� ه(�4"��Lا+#�� اE4�D، " ا
I%>iDا �^vا اHي ه+ ه�]��<+ى اDا �%# X(�D4�+ن ا (]��#. 

أآ�� إن " !� �6n ��*% ا©�� !)lN [�(� �� و*M د!�غ" 
 ”ا�6د(% ا�6`%²“، ����U(” (Y[“" اlN(L ا¿�(� �`6`%"

 K] ا�8)د ��6 �%# IS4 ع أن(l>�Dر ا�L X(�Dأن �)ول ا 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   26



 ��12121212I02020202I2008200820082008א�+�+���������������
! – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
KL+Dا اHه ��)ظ #%u% ��S��<,�ة واDا ��Lا�D). ا�ه "] 

و���6 د4��c(. î ��]( إ5 [�ا��L " ا�6د(% ا�ÃU"%²`6ن 
�<,�ة %Hات %�Sب [�ÃU ،(Yن آ)ن @ وc+د ـ]" lN(Lا

�� [ÃU �S%l	$ 9"ا¿�(�t9 ��t9 IL+Dا اHب [" ه�S)�[�)ن ا
 ����� [� ا�[)ن(	%# X(�Dآ%,) ½��س ا K�1�1.(� �

 ) :°�6. د: (ا�1د\ 
إ©f _ أن أوy�� f4 +�¹ى ا�7C.� �'�3ب �E�KT : أو>

T %E�1º&)ر 1bnى، وأ(¢� !»�>W �T ا>/��nع وراء !� 
 ½�L�� �6��� ر!¹ى %JEآ �J�K'أ < �/»n ،1ا#¬! ½EOو

د�n½ . ا�M��C، و> �¨ ���L½ ا�:ى (�1n @EJ�Kو(�
 1b�/ ��ا/kE���� _�«C اW1�L !¬#1ا إ_ ا��K)($ !$ أ/

 p�(N �6ا* k�nأ   p�:� ،1!)ز���" @K/�b! �E+ ¸n�°
��Nر!¹ا ووا" M! %E��`! W ،" @K/�bL %n�4ن إ(b) أن

�K)ى ا�)اMN، ا�)ا��! �E+ ³��Jة /ت، ا�.�(�/ة،ا�خ/آ
Â آl6 (¢�ف " ا³��L ر!¹ا ووا��N ؟"!�ذا T`.� �ـ . Á إ

 إÁ؟ ..إ_ دور ا�)ا�� دور ا�)ا�� ا�)ا��ة 
�@، وأ/� > أ1nق �W رأÄ أن اbÃ < ³��L$ أن (b)ن إ> /

 vودور @T1ا ��14ا �:اC� ³��Lا Q�)pو¦< ذ� Åوا��ا (
� ا�ول. و�6�@ آJ)4)ع�، ا�)ا��ة (� أ#� ه� !)4)ع ا�&

 ���KT Â اL)4)+�ت، 
�@ #Zة ، �Ãر'�� دا#� إ}�ر ) !)4)ع(ا³��L ه) إ/��ن 

 ،%�E�! %6EJ+ ت�b�º @T>�!¹KEم ���)N¯ وا�Æف، T`�س !
�@، > ر!¹ا و> ±1(�ا، و> �وه) > bÃ$ أن (b)ن إ> /
 @JE+ أ!�م <(Ç�! �^��! @K/�b! �E+ ¸n�° l6أ+1ف آ

K��@ وv>J4 ور�@، إن   (�� آ� !�(�1ف +$ /J�) �/�6وأ�
 �.�È !1(¢@؟ ) !� > (�1ف

�� وأ����� و����T اQ^��L أن �/ w��{اًء أ�Kإ/½ ا�
 @��/ k���«ل آ� وا�� !) ،k���bT)ن ا��3ا(% !M أ/

!�ذ (Æ �)1:ا اy)1L إن آ�ن ا��@ أو أ#�v، : �)4)ح
�w ه:ا اy)1L إن آ�ن أ��@ أH أن k��و و!�ذا (1(� أى !

 < @�b� ،<أو @��/ �E+ ³��Lال (&�1@ ا¬�أ#�v، ه:ا ا�
y)1JE� @�E�) <و ،@�� . (|¹Eم �@ /

 MNا(� @K��*�6 إ`) ال¬�Â ��� أن �E+ w6H ه:ا ا�
 @K� إÁ، ..اy)1L، وا#�Kف �1وn@ +$ ا��@ أو +$ ا�

�@ أن (�&6@ bÃ @/)ر أ.Kذا (�! $+ y)1Lل ا»�Â (�)د و(
،@TZ# ا���ج،  !$ #�ل $! @K)�¦ و!� ه� 

 fJ�6¢� أى !���، و(�T ا0*���ت !�� دون v:ه �Â («#: آ
 �6n(K6% ا�/�b!وإ ،��K6�Nد !�ى وا��mT ة ا���ج أن>�L

Áإ ����Ë ل�JKوا� ،���6� . 
��ظ، و> ه� �¨ 1bKTر ���� $E�T < ؤ>ت��Kا� v:ه wE¦أ

 f3.T وإ¾� ه� ،%��� ���"1bnا W آN(! "3{ <�6�6 +�د 
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� �
· Í3.) دون �JK� y)1Lإ_ ا �.) ،Q!أ �bC� @Eر'% ا���ج آ�

���3Lق ا���*� ا��T<ن ه:ا ه) أ'�س ا(b)6@، وE+ 1ضn أى. 
 ³��L2 ا�:ى (�3أ �1ؤ(% اEK7Lزج ا�JKLه:ا ا��ور ا
 v1)�`T $J¢K) (وه ،pذ� $b!أ �! ���@ ��ه1 و��}���

Bا!@ ��#�n�Kت ا��1د(% ا�6.7C% وا�)اwE&K) Â ،%6�N ا�
 %JEل آ�J�K'< 6@ أى ��لn أرى < ،��! pذ� �b�"ر!¹ى "

 W 1اطn01ا*�� ا�#< +$ اT $+ ¯�E+�3 أن أ' �Nو
 �Æ�J�K'ا) ½�Lا �] ��¨ أ/½ #�¯ !$ ا�E»% أ��6/� أن ¡

�«3�) �Jدون أن ¡26 �@ آ .( 
$+ pؤ���T _إ �`K��K)ى : /Lا �E+ ه:ا ا��ور wE&K) <أ

y�� ؟ ا�1!¹ىMNى ا�)ا(K�! �E+ ³��JE� ت��Oا(Lا� �

 Q� %N1�K¹ى +$ ا��+ ¯�E+إذا أ uر:�T ا¶ن p/أ�$ أ
�K)ى ا�1!¹ى و!�K)ى ا�)اMN، أ/� أN)ل ��KJEرب أ/¯ Lا

 �º <إ y)1L³ ا��T أن M6&K�T <"¯/أآ�1 و> "ه) أ < ،
�، !� ه) أ/¯Nأ : ،pJE+و pTZ#و p�(6+و p.��`��
� !� ه) أ/¯، (K«آ� ذ�p �)*@ #�ص و!�K)(�ت و+p6، وآ

 ����!M ا�:ه�/Q6 ، وÏ$ واÎ �J ¾�رس ا���ج ا�
��ت ا�¨ Oا(L1دد، اT �� ��J^ا���ج ا W �O(.# Q6/ه�:E�
�� أ/@ �$ �/&��3E !$ ا³��L، �@ و�y)1JE، ه( أ> (
�M6&K إ> !� (�K&�6@ ، وأ/@ ، ر�4 أم   (1ض، ')ف )

�@، })+� أ! ��@، !� ه)، و��6 !� (`)ل، (.+ k¦1��� و
�@ ·� (`)ل أو (�)ى، ! �و> !� (�)ى، أ+½، أآ�1 ·� (.
 @��/ $+ $bÃ �! أن (�1ف @��و����E�n _�K ا³��L ه) /
�@، وJ6N@، وأ��!@، )�Tو ،v¹6¡ pذ� W �º ،@E3`) وأن
 �Ð �6`) أو y)1Lا �E+ ��41�) < ��n1�) ،pذ� $b!أ �!

،y)1Lل  ا(° < ،pذ� $b!أ �! ،pوإ¾� ��6)ل دون ذ�
Ñ��K� .����bم أو T.)ر ا�6د، وإ¾� ��1Lا*�% و�6Nس ا�

�� .... !� �6n ��*% ا©�� !)�KJE� ¯EN Q�"�)�] lNرب 
،   أآ$ أ+½ إ/�bر !)lN ا�6د �K!1@، و�N "و*M د!�غ

/pK²��! ½Ke�3 (� =�ل أن ا��1C �8ء، وا)ار أ���ء 
 �E+ إذا آ�ن ا�:($ أ18ف %O�# ،1#¤ ا180اف �8ء
 �®(E3`K�) k�n �3N $! ¨«� ا(�© �Nو ،kه kه k�3)ر�T
 �E+ �.)1� �3 أن أآ)ن`K�! ½!¹E) ه�، ه:ا ')ف(�آ�J أ�
 %O�Pا %«Eا� v:ه l�»)   ا�:ى w{�7JE� 1حC) �! %n�4إ
 �!� ()f4 ا�!1، آ�¯ أ+½ �`)_ ه:ا !� (�n1@ +½ آ

KLا Â اد+�ء أن W دى�JKا� ynا�80رة إ_ ر $! ��! Qر��
�� [�(�ا N(! Â أو ���:ات أن ،�!�� ��b· ا�)�] ��N(!

 Ò1«ا� ½�L��) @6n �)�° �6'� ا�:ى�/�هp6 +$ ا�L½ ا�
� ا�1L)م K`� fJ�ا���6 �)ش �Q أ!$ إ'1ا�6� ا�:ى (

¹ا ا�S6C (� وه) #�رج !$ �Oة ا����E+ 1 آ1'6@ +�*
 k!<�� وزراء ر©� ��و�% !�زا�¯ +¢)ا �E� $! 1!��

�@ («'� وأ!� !���/ 1z�n �8ب Qة، و���KLا ( l'¤ k�Lا
�¯ أ/@ CK1ا*�% �¨ �) اآLا W @3&81اد، و�$ أ&K'��

 .#�رج ا���6ق
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� �
اE&L)ب (� =�ل ه) ا>+Bاف �.�)�%، �� ا'���K% ا�6د 

1Lا �� $Jn ،_�K2، و���`n ى ا��²ه1ى(K�Lا �E+ <إ ،y)
 ،_�K��n _�Kى ا�(K�Lا W Ó�3/ أن ����� و�`�� +�E أ/�
 ���� $b6@، و�*(Kا� W �.7C¹6/�، ودور/� ا�¡ ����� <

 ��6E+ ،�)إراد @E#�T $!– pذ� $b!أ �!-  @E3`/ أن
 y)1Lا ���\��) �Nأ��6/�، و y)1Lا M! @CN��+�/6% و/

 @��/)bTأ Q� %`�< %6!() W pإ_ ذ� M*ف أر(' $+ kE
"�n1C! y)1Lا(" v>¦ M! Â ،@�! 1JK�، وÐ:ا bÃ$ أن /

� ¡¹6اN1ا�% واO 1أآ�. 
>�¸ p�(N (T`)ل (� =�ل أن ا�6د(% ا�6`²% ه� أن °�ول 

�K&�ع ) °�ولLر ا�N ³��Lع(ا�&K�Lر ا�N p�(N ¸�< ( أن
�1JKة وا�6`%² L3% اN1اLا M! ا�6د %�4 �E+ l`)

��ظ +�E ه:ا �E�MN(Lا 
p6E+ Î�� w6{ : %JE�6 آ`/ l61ف " °�ول"آ�) l6وآ ،v:ه

 %�»�Lا ،�Nأآ�1 و> أ < v1ك �`�ر�K) ¨� ع�&K�Lه) ا �!
–  kE�T �J6%  –آ�N(! %/�!6%، وأE`+ �3ت)ر�T ¯�6�

 %3Nو!1ا ��K'ر�Jº <ق ا¿�و�% إ�O 1ف�/ < ���3`%، إ/!
&K�L1ف !� ه) ا�/ < ���ع إ> !$ #�ل /�����K، آ�J أ/

6� أ��6/�، �K�Lوا �را*M (±�1% اT $bJL.��6ا، �
%6!()16-12-2007 ¯Ç8 إن �6�K�Lوا $bJLا(،  

6�� ا>BNاب E+ 63%، وأن�/ %�»�L1 !�� أن ا`T ¯/أ gه� Â
K'�� ���1Jار !Ñ¢/ M ا�:ات و�6J�T اZPة وا180اف !

�p�(`� @6 (وا�kE�K وا1Lا*�% �T �! ه:ا �و6�4% "ه
n`2 أر(� أن أ#p�! lEK أ> /&ÇJ$ إ_ !`)�% ) د(��!6%؟

.."����1JKة �E:ات �E`1ب !! %3N6¯ " !1ا/�+ �`n ،
 $E`�! 3&�نK'إ_ ا %�»�Lا wE`�T ا>!1($ !$ أن

Intellectual Introspection  1 ا�3.<ى)(�Kوه) ¦< ا�
 �E+ y)1L³ وا��Lا �E+ Ò�H0ا v1أ� W <ا�:ى > (1�² إ

 .�� ')اء
 �bC� 4)ع(Lا ���p ا��K_ وه) �)ل /&K`! _إ �`K�/ ��د+
أو �Õ#1، و�N �N!¯ )ار/� ه:ا ���80رة إ_ ه:ا ا�3Lأ 
�� #�O%، وه) Kn�`� W ا���ج @�! �E&�ا�'�'� ا�:ى (

! %�(Ç�Lا��(% ا(6% !$ *�%، وا���H0ا %)د�JK+<�3أ ا
 .!$ *�% أ#1ى
lــــ&K`Lا���ج )2008-2-6ا�6)!6% (: ا �E+ ا180اف ،

�����26C �1آ6% ا��J) أ���ء ا���ج: ا�T :إ_ أ($؟( 
�%، وا1Ö*¯، وأ/¯  (� أ#�' $)1C+ه� ار��% و��+ %x6�ا�3

�� ا�&w63 وا��، !��CcbE«8 زى أى EN ��وا��، !� ا�
 . وا�� ��b(% *)ازه�، وه� �E)ة زى !� �K`)ل

�.)ر. د! :½�) 
  w6`�Kل. د: (ا��=( 

�)ؤ@ت> .ا¶� 5 ه�) �,%� [" ا
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� �
��ءل ه� �×!�bن ": وأ/¯ وا��: "ا�ولTا، أ:Ð ¯JE' إذا

أن Ù 1&Ú ذه�@ ) ا����v1J+ $! Q �)اØ(!��³ �8ب 
±�1! v(¢% T`�ر�@ ) �º½ ا�1+�(%(ا�`�6م ��ور ا�)ا�� 

 $��K)ى )+�م Ù)24 ا�Lا �E+ ه:ا ا��ور wE&K) <؟ أ
�K)ى ا�)اMN؟! �E+ ³��JE� ت��Oا(Lا y�� ا�1!¹ي 

 )°�6. د: (ا�1د\
 v:ه ��K'ر�! W �Nا� �E+ ،l./و @/�b!×� @\/أ Äرأ W. 

 ¨N�+ $+ <�� p� @KEN آ1 !� '�3 أن:KT أر*) (� =�ل أن
 %)�bÜ"ى ا�1!¹ى(K�Lا " �! k�nأ/½ +�ت > أ ¨� v:ه

 �T½، ه:ا +6§، '�[½، 
 $��$ ا`³��JE� �`6 !`�ر/% ���� �E�KT < ى��+ %�»�Lا

y)1Lرس ا���ج " ا�Ã   (� ¨� وا�� ووا��ة w63&ا�
��، و�¨ �) آ�ن���Q،  ا��أO»1 !$ ا1C�� y)1Lات ا�

 @6n %��Kbأت ا��� ¯�-22()!6% (ا�)ا��(% دور +�EJ، آ
1-2008 @EJو')ف  )ا�'1ة وا�)ا��(% و  أآ ،��و��6 '

��T@ اOا(! @� lNأ+)د إ�6@، ا�)ا��(% ه� !) W ،دة�¿
 v:�6دى هLا $���� %N�+ �Æ �6� وه� ،%O�# ��Kn�`�

��! �����ت !Oا(Lا : W )نb6%، وأن (�(Ç�Lا�1+�(%، وا
��n%، وا�1�Kك Lا �E+ ظ����ول، وا�`�رة +�E اKLا

 -و�) W ا�)+� –ا1Lن ا�KLح })ل ا�)N¯، وآ:ا ا¢)ر 
آ�<ة ')ف أ+)د ��'�CKرة دون ��41n، وأ!)ر أ#1ى آ�<ة 

�.�6، وآ� ه:v ا�.��ت ��Æ �6 أ(% +���C� %Nدة T ��6إ�
 ،¯EN �J�6د آLا 

 w&ا� %��Q أ+k\E أ��ث O»�ر ا�}�3ء أ/@ �$ °:ق !�
 �7��K! �¢)1! :#إ> إذا أ ����� ) !$ أى '$(ا�µأ

 @���� @�z6و� v»\Þم، و�Jإ_ ا v:#6.7%، أCا� @Kn�²/
�@، �n) (`)م ��C/ا�1ا��%، �¨ و �Jb)   ��{ M! ور ا�م

�v1J+ $! Q ه:ا > (�½ JPا W y)1Lآ�ن ا (�–  ��TZ# W
�Nا� �E+-  1!ل، ا���� اE!��! y)1L% ا�}!��/ ��أ/

 ���8 ��! �ا�:ى أ+vZK '���3 أ��6/�، وإ¾� (�½ أن W آ
 ��Eا�:وات آ v:ة، ه�z*و ،Åا�z* �أو �768 أ�� وأ!�، �

��'3@، *�ه¹ة Lة اB�E� w'��Lا ¯N(ا� W �6م ��وره�`E� 
JE�T¯ !$ إر(p �<ن 1bnة أن ا'�K¢�ر ���% ا�:ات أ���ء 

، وآ�ن "M¢T ا��K° <"��(bج إ> أن ) أو ا�K«ه6�(ا���ج 
 %�4��� ه:ا ا�3�K< +$ ���% ا�:ات ا�J�K�))Mn�6ا� (

 @�(`�"�«KC6n Mn�6ا� �\«CT إ_ أن p6E+ �! "Plug in 
the Adult @O(b/ @*در ¯«E� �J�! y)1Lا kEbmT أى أن ،

�&`�6 دون اBnاض أ/@ �$ ! �&6��7@ آ�!� ��T أو
 W 1ةb��n ،w6�K<د ��bم !p'�JK، ر�¯ أ}�3 ه:v ا�)
 W6@، وn ��'6½ درا!� ا�¨ ¾�رLا Wو ،��J^ا���ج ا
 �E+ �¾وإ Mn�6ا� %��� �E+ 2`n �6� %6*ا����ب ا���

<����8»�� ا�& ½�º ،ت ا�:وات ا�#1ى :Plug in the 
Child  p6n ا�)ا�� � إن  Plug in the Parentوأ(¢� 8»
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� �
 :�fO آ� ه:أ وه) �JL�� f6�Oر'%، ��n)ا��(% !)*)دة !
 ��6&«Tو ��J6�Tو ��K'1و+ $�ß ¨ا� %E�ا�)>دة، �¨ ا�&

��ءة �`6`%6b� %)ا�)ا�� pET �ßذا $! �E&T �¾إ 
��، �Q أN)ل �w63&E ا�.»< أ' p�! Zأآ p¢)1! وا�� ¯/

@6n ا�)ا�� � n«/� أ8»\
uوا��"  :ا��� w63&ا� ��EN ��ه� ه:ا ا�`)ل ": '�3 إ�
أم " +�م ا�#: �Ð/ا�#: E��N"�Ð% �ـ" و*�% /1²"�1د 

 ��6E+ à6% ا�����) آ�N1))Q^��J إ_ !�K)ى ا��1²(% ا�
� +�E أ'�'��!��Kوا� �Ð :#ا�. 

 )°�6. د: (ا�1د\
وه� W �*(T ا���ج /1²(% ®��6% أو 1Nب ! (� #Z (� =�ل؟

 l)1Ö 1آ:T <ا��/�6 /1²(% ®��6%؟ أ W �*(T �®��6%، وه
 %36á $E+»n ¨6n(�n)آ)(�!� �1n Qح ��®�6ر ا>¡�د ا�

6�� "���»% و¦1ور أ+�J ®�(% ا��Kر(Â ،S !� ذا +$ E+
� +�E أ'�'��،!��Kوا� �Ð :#ا� Q^��J1ام  آ� �(� ر*

 ³��L6.7% اC� 23T1) ص�# �bC� ����+p6E، إن ا���ج ا�
 kE�T �Jث آ�Üأ*1(¯ أ �Nو ،@K)1²�� @{�3Tأآ�1 !$ ار
+�E ا���ج lEK7º ا��1²(�ت !lEKâ M اQ^��L و�``¯ ه:ا 
 23T1T Ñ��K��6&%، إن ا�� %n�4إ l641ض، وأ/� أ�ا�

 Â $!و ،��+6E@ أن (���6.7C� W 1% ا³��L ��ه1اÅ و��}
 @�{�� �E+ 1ف�Kا�)$E`�L3&�ن اK'<�� �6� ( �¾وإ

���JLر'% وا���bLة وا��Ñ��K و¤>م ا��J) وآ�ح 
 ��`E# �! وأ�$ أن ه:ا ،$b· وه:ا ،¯N(6% })ل ا��(Ç�Lا

Q^��! >¦و Q^��! @� Îا. 
Óازه�: "ا����(* %)�b� زى أى وا�� �bE«8�!.        

�.)ر.د! :ã�)": 
 w6`�Kل.د: (ا��=( 

 X(�Dا اHه ��U �S�S. M�� Mءل ه(�¦+6+ع " ا0)ب"أ1
 ���، )هHا [) و�%ñ(.�)�4 زواج [�a4<$، أآ)د أ�cم 9)

و��$ ا.�ا[) %,+IL، ا.�ا[) mÌ<)ذ، ا.�ا[) %�أي 
�B(�Ø.�اج" ñ�4"آ)	k ا�c)�9 9ـ...ا (��«. 

 )°�6.د: (ا�1د\
E+ p²��K� %3��� أ/@ !��³ �8ب، ��� !� '�3 أن ���

 v:ه �E+ ¨� ،1دE� ��b) �6دL��8دة ا $' MN(! $! @K�18
 �E&�ا��`&% اÂ ،%*1 د+½ أp�! kEbT �.1ا�%، !$ !
 ا>+Bا�nت ا�6.7C% ا�¨ E�T �N$ ¡¹6ى f3O»n أآ�1 ��6دÅا
 �T��� �E+ l��# ح !.1ى���«�% آLا v:�6.78 ه ½Nر¬T- 

K���6ات، أ��3$ أآ�1 !$ أو>دى أ/� +��ى �� Mن وأر��
وأ���دى، و1�ºد أن ÍE3T ا�)ا��ة !��$ '$ ا�¹واج، > 

 >¦ 1#¤ �)1&� �ºر ،$�� أآl +$ ا�`�E وا��+)ة �ى !
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� �
�p)1¡ %)�b !¬18 ا'K`�3ل ا�1'��� ��KET ��E`2 إ�8رات 
 ،Q!�`KLا W �\E�T <وأ ،�Æ�� 1ىT ا��1وض، أد+)ه� أن

"CEآ�K) �! �E�K) �E�6 ا����n�" 1ة! ،pذ� ��nأ ،
 �E+ ���+�م "�¢�p، و!1ة �¢1ب أ!�E%، وآ�¯ أ�)م /

u�!ا، أ+1ف " أ:b18�3 هL18�3 و¦< اLا �E#�T �E+ه:ا، و
�% ا�¹وا*Z+ %6 ا��� ، '¬L)�% !� �1 �@ ا�O (� =�ل
 �²T ا�.�)��ت $b� %�EKâ ��� ا�CLآ�JK� W �/��و+

 M��Tأ �J1 !$ ا –�8(�ة، آC�) �J6nث�Ü-  wزواج ا �Cn
� ا�¹واج اwT1L، وآ�م !$ ه:ا، Cn ر�`� ،@�آ�C) �Jع +
 ،¯N(3@ })ل ا�K��½ أ1�8 أن +�E ا�)ا�� أن (�3@، و(b�

 �.7Cا� @�N(! 2EÚ <ه:ا ا^�رى، وأ ��� (إ_ آN(! ��!
@6n �«K8وأ @n1+وأ @�E+1(¢@ أو ) ه:ا ا�:ى أ! lN(º

�* k�3ء أ��N�Oإن _ أ Â ،@K���kß *�ا *�ا، �� wا، وأ�
 %)1� W ���N�Oأ �#�T ��8ر +�م ¯¡ $���¯ آ�<ات !��T
ا#�6Kره$ وآ�م !$ ه:ا، وآ«/�� /�1ف ��ود ا1(% 

vو��ود ���JK� 1ف �1وف�/ < �� . و�`��K`6 ،وآ«/
�� وا��JKل ¡¹6ىN(! ور:* �Ð $E+ت 6.78% أ�nاB+ا v:ه 

N(! �J`K) رب أن�KJE� ¯EN �/ذا أ×n kه �J°ا�)ا�� و l
!K¢)1@ ا�¨ T`�ر�@ W ا��$، p�:� �/»n أ+E$ ¡¹6ى 
 ÍE3) Q� @/ر أ(.Tأ ،¯N(ا� ��/ W7.�، وCا� ��N(L

 ³��Lا��ى !$ ا(م ا^�د ا��JKه:ا ا>ه %¢)1Lأ(�  –ا
@�(E3»�� دون 4»2، أو إ°�ءات ¦< !18�3ة، آ�J  -آ�/¯ '

()�� ا���N% *�ء W ا��`�ش، n×ن T.)رى ه) أن ذاك 
��  –ا���*6% ، ذات ا���3 ا�)ا��ى �JKو� ��Kn�`� W– 

})ل ا�)N¯، وه) ا���3 ا�:ى '«ر*M ا�6@ ¦���3 وأ/� 
 %�»���ول !Tد(%"أ�JK+<ا" @K6©أ �J6n %O�#ل "، و�*

� ��(� +$ +`�ة أود(w، " إ�1اهk6/إ©�+6
1#¤ Ó)�� ا:Æ $bو� 

w�Oا�)*3% ا� v:Æ د+½ ا¶ن أد+)ك  �E+ ار إ18اف(� $!
 ��6n ¯41+ ¨ا� %`����% ا�E^ا ��/ W ¯41+ أ#1ى %���
 �º�3½ إ�6@ ر�T �! ��6n ��K' p/ا��% ا�و_، وأ�$ أ
 >�T ¨ا� pT�#ا�º اء�Kا� w�1! �/أآ�1 ��ة، وأ �bC�

�� ا�&1(� إ_ ه:v ا��ر*%�. 
 p� م�Nأن أ �3N $bو�)�� ا��% د+½ أ/p�3 إ_ '¬ال) �

!�ذا �)أن ا³��L أو ا��L^% : #&1 ��3_ وأ/� أرا*���
��و�Æ ا��%، KT ¨ا�1²وف ا� ���� 1Ã 1ف آ�نCLأو ا
� ، �«ن (C)ر W ا±�Z) vر ��) �! @���و��ول أن (Zر �
 $b)   �! ،v�6د� $J¢/ أن $bÃ l6دون أن (�رى؟ آ @�N(!

�fJ �@ أن ) �º ،@���� v1 ���م ��6دNأ �N (ه �Oا()
�@ })ل ا�)N¯، دون اد+�ء ا�6د؟�/ M! @E«8 

 :+1ض ���% ا>18اف 
9�)ت،  m3�$ #��ه)  38ه� #�)	$ #��ه) : !n1¯. د

 (r(S9 13[<�+زة  K9أر ���4 �9+lÐ (زه+cو �m�$ وآ)	k ه
(Y%�L ��m 
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� �
 .m ��(>��m µ�4��؟ [)��: °�6/د
ه� ا0D�%$ آ%c K] (Y+زه) µ�4 ه+ c+زه) : !n1¯. د

.(��$ ودا©ً) m �%��9<)ت و9�)ت، وه� #)رM�>0�9 $U : ا
آ�� [" M�L اj+از وآ)	k زى [) 1�+ن [+ا�SU 6,��) آ�� 
� ا8�)4$ دى وآU M�� Mtu>9 µ�4 $%�0] Mt� (D .�و$1 %#
 ،$L(�^ Mt� ،s6+ع 4�+ن ��%$ آ�+] I0>�1آ�� و �sآ�
 Mt� �>�m Mآ $�m Mل آ��¦ �S��9 °(1 Mt1<%� و� (�	�ا

 . +ع آ��[+6
 z9 ه� [�)آ� r(S9) أد إ4$ : °�6/د
 [�)r(S9 (4) .+اn1! :"4�Y� 5¯. د
�؟: °�6/دS9 $4إ µ�4 دى ؟؟ $��,a� اD+اSU$ اS9 $4إ 
 ...µ�4 ه� : !n1¯. د
�%,� ؟: °�6/د] � ه
�%,$، وn1! :���p¯. د] � _� ه
 وه� #)رU$ ا	� [����u ؟: °�6/د
 _� ���): !n1¯. د
� ؟؟: °�6/دS9 ) دى��6, $SUو[+ا ،$��p �S9 $4إ! 
[) ه+ ه� دى ا8�)�4، د+�c |L)5 #%0)ن : !n1¯. د

 ا0D�%$ دى، xUول آ![� [�)ه) 
ه� [" M�L اj+از ��1ف، [� آ��؟ و��9 اj+از آ)ن : °�6/د

 #��ه) اD+اSU$ ا,a��µ�4 ،$6�9 $ �+ل ا+kL [+ا�SU، [� آ��؟
��%<� وا9<�ت �<n إ@ د+v ،(ً�4�S1 |Lن : !n1¯. د	(] �ه

�%S1 (·إ Mt� ا9<�أ (D µ�4 1%�� إ@ #%0)ن(c(] � µ�4 ه
 Y�>t,S1) إ	k : °�6/د
 _� .)وn1! : k¯. د
� أه+ ��1د و[�,+ح، : °�6/د+S1 "�© ،$,%�] �z9 ه

=�� k	وآ!م [" د�، إ�) ا 
�$ ر.n1! :(L k¯. د%c أول "] (Y>t,S1 (D !�U (	أ (r!4

(�4�S1 éرأ.. 
� �U$ [+اSU$ 6,��$ : °�6/دS�1 إن K���؟ 4�%c أول "]

��؟%c د [" أول(aDرأ�4 ا (r!4(L � m�+ات، و�1و.
� .)^�Êب #%�n1! :(Y¯. د��	 k�S ،k�Lه+ #0)ن آ�� و (] 
#��ك .�، [) #%��) ه� �u>9$ أوى أوى وآ!م : ... °�6/د

 #,+[) l1+ر4) و1)ر]�)، [" د�، ه+� K�1 $c(. $�U ا<��د
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� �
إ.�) [) 9� ��u	��YU)، إ�) دى .�S�S، ه+� ا<��د 
$ �U$ آ!م آ<s أوى 1)ر])، z9 ه+ د� [) (c�%�<)ت و%
�" 4�+ر	) m+اء وا.�) 9�M�S أو وا.�)  ،�c(. أى ��4ر�
 �S�	 ، v ،EU�	و M�S	(. �%� ا.�) ا��tL (] ،EU��9

���) د�، و6�9$ وا#�� %����l اL+] "] ��#) وا��4�0 وا.
 ..9�Ç,S> [�6)	)، و	<t+ر [��r+�L µ، و[�µ ر�YaU، وإ[| 

_� ، ه� vول [�� �Mt اS%� د� %�ر�c دى، : !n1¯. د
ا�)رج، [�U �4��ق أو .)�c آ��، "....." ه+ د+L| ��)ل : 

 k�s9وح ه�)ك �Y+ر و��S�9 ه�) �Y+ر، ��D(U دى ه� اآ<0
(] µ�4 ،)ك�9+ا.�� ه $>L!# نv ،/��#�U<� أ.�د ه� إ9 $4)

 ��D(U ،��	(�4�]أ �c+زه) آS4 $4+� M+ل r) ه� v،��9�# ه
� و��1/ و1��= ا��k و1��= ا��)ت S9 ر(Y�1 دى أول [�ة

 و½0� أول [�ة �<n آ�� 
 µ�4 ه� �)kU ا+ا.�ة ا�4�jة دى و@ ¶�# k�Y) : °�6/د
1�<� آ n1! : kU(� vE-mail¯. د ��S>9 � ��E-mails ه

 9<)#<$ ، واD+�9)ل 
�، �+ر و9<)ع و[� #)رف إ4$ : °�6/د� (] 
� آ�� �+ل ا+n1! : ،kL¯. دx�Dا �_� �+ر و[+M4(9 ه

� ���4ة L+ىx�Dا �S�1 آ)ن أول [�ة z9 ت دى(c(8ا Mtu�9 
 ه� ��Lت [�)آ� �z9 "4�Y : °�6/د
إ	| xU	) : ا��ا4$ آ�L(9 k+ل n1! :"4�Y� �_ , (r¯. د

 ،�(�] �%���1 |L+� آ�� [" ز[)ن، c µ�Ä(U)4$ د%# $SUا+]
 M�(. �%�� ا+��µ�4 زى [) 4�+ن .��k أY%Þ) ه� �cء [" [

 .... د� و4��9" k�S إن ه� #��ه) .� �+�4
 ه� M�>0>9 : °�6/د
 n1! : �%�>0>�] v¯. د
 [�)ه) �Y)دة : °�6/د
 [�)ه) 9�)+ر4+س : !n1¯. د
�؟ ا: °�6/د%B(� <)رC4 ا
��� : !n1¯. د] v 
 [<xآ�ة؟ : °�6/د
 _� : !n1¯. د
 إ	| #,%r ï) [0)ه�ة �+4%� : °�6/د
 _� : !n1¯. د
 [0)ه�ة زى 9<)#�) ه�) ؟ آ)[%� µ�4؟ : °�6/د
 _�، _� : !n1¯. د
�: °�6/د��� 0�9<�%+ا #!ج 	% D(9��m($ 4)^+ا	) ا
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� �
 ��U(��cء @ [��� #�)ن [" �s [0)ه�ة آ)[%�، ا�D%+[)ت ا

 kxm !V] (	ا µ�4 ،�4ا��� [" ا���4<��ء [" ا�!ج ا
1��ق ���9  �x�Dا ،$� |L+� د%B(�[�kU #" ا<)رC4 ا
 k��%+ك ©�" 4�+ن وا.�، اD+ا�SU اa,��� 9<)#� اان ا
 �دى [" وا.�ة [" #�%� [!	� ��ع أو ه+س، �s [" وا.�ة #%

،(a�9 ��])�tS4 :È%m �%B(# C4) [� .)^� : ) 1)ر	أ
�%+ك وا.�، Hj(Uور 9<�%,�) 1�)��M، إ�) [Y,) آ)ن ا

s>ت آ(c(. .|�9(4 � .اs^ �YD آ,¡%
�$ [�)ه) �+n1! : ��9 ،$4¯. دL) وا	إن أ $m(. (	xU ،z9

 k	(آ �� ه%وkL ا�	�) ه�k4 [" 	).�� إ·) [)9<�,%� اc(8)ت ا
 L)ت ه�)ج و�+Y%,�>9 k4)، آ)	��S>9 k �1ه� �رY%��9 �c) أو

� : °�6/د%# �Y��9 $L!��È ا� ��L "4�Y� ��9ر1
�<+4)ت الD4أو 3ا  µ�4 ،�L!# از أو 9<+ع أى+j9<+ع ا

��ً) إ$4 #)���ً) إ4$ اc<,)#�ً) إ4$؟�c $44ً) إ��U 
 ه+ #)رف n1! :(Y4�4¯. د
 µ�4 ه+ Y%V,�9) إ4$ : اvرK9 [�)�� دول : °�6/د
 �k أ�+U$ و��Lت [�)� ه+ أ	) �%: !n1¯. د
 �9اU+ : °�6/د
��L (Dت [�)� µ�4 وا�U و[�<�� 4<�)ون #%0)ن : !n1¯. د

 �%^)��ه)، ه+� [� �)I4 إن �U$ #��� [0�%$ ه+ �)I4 إن ه� ا
 5 (r(L �%Õ ) آ�� [" ز[)ن": [0�%�، أول	إن أ $Uر(# � " ه

� را�Yl9 : °�6/د% µ�4 إ4$ ا
 آ,)ن #)[r M) اآ<�)ء  ه� �u>9$ وه+: !n1¯. د
� أرK9 ¾)@ت آ%,� �u>9$ دى [+c+د� : : °�6/د k%L (	أ

 (r M](# 5+S>9 ،$%ل #" آxm(9 (	أ ،�Y�] �.ل وا(¾
�)ب . �اآ<�)ء، د� [+c+د : أآ� [" ¾)ل و@ : ¾)ل #%

(4��U $4إ µ�4 ،(��� �Uر(# k	؟ إ��	(>��S�9وا : ا
،(ً���c4<�%,+ا : إ4$، و  I���و#)���ً) 9<)ع ا0+ق وا�م ا

 ،�%�U ك+%�وا�!م د�، واc<,)#�ً) اK,>Ñ 0�9)رك و�4)رك 9
$��4(S] $�<+ى ] Mآ ،µ�4 آ�� . 

��) �U$ 1+ا�U ه+ ���9ف S4+ل : !n1¯. د�cو (���(# ( 
 (Y4+>� آ!م .%+ ���9ف (r. 

� c�z آ+z4، د� : °�6/دx�Dا k	(آ + |. �(9 �%^ z9
�K] ،Mt اm<,�ار �] z�j4�+ن ا (D ،ة�>¤ �L!# از، أو أى+c
 "%�4 (] �8 ،k�� أآ�V ا	�t^ @(t+�) #�� اS��9 "]�ا
�<+4)ت ] ��S�9 Mt>] z�j4�+ن ا (D "� ،M0�ا�اآ� و4

اj�z . ا+c+د �9�� و]%� ا0D)رآ� أ�Lب : أ�Lب وآ!م [" د�
�x��] (] Mtد�4 و~��$ وc+د$4�Dا $��. $�، x�9دى و~�

z9 ،$6�9 ����� ��4$ دى��>�� ا8��$ ا�~+1����4$، ا 
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� �
 ��� ا%# ��ا�jء ا�)4= [" ا����l، ا�jء د� $ و~�

 ��9 µ�4 (أس، إ��� : اv[+ر أ[+ر، [)  13واS�4 ��m
 ....#%��) و4��9" 

S)ه) M,�>9 آ�� vن ه+ : !n1¯. د (D �%S4 ه+ ا9<�ى
k��� ا%# I4(iU ،(�ه �] �S��9  $!4(� �وا��)ت، وه

$ ا�	�) ، òm(. ��Uـ�µ إن ه+  (Dّأوى و z4+آ (�	�ا
�c(´ (Y��� [<�)ون µ�4 و.�)^� 9)$ و[� .)�S��. 

� د� آ!م 6�9$؟ : °�6/دS9 ،دى $c(´ (Y�� إ�4(�. $4 [� .)�
 أ	) �i>] �] $6�9%$ إ	$ ¤�" n1! : s�>4¯. د
� 4<�: °�6/دx�] �] �x�Dا =. $�U �S�4 K��4 µ�4 ،s

 ،zu>9 k	(إذا آ z�(. ��Y)، [) ه�وآ!م [" د� و[� .)�
 $�u>9 k	(إذا آ (�+t^ 

 _� [)ه+ S�9+ل �U�#(] 5 ه� 9<��ف إزاى : !n1¯. د
 ه� .)�m z+اء L)ل r) أو [)r(L)ش : °�6/د
�)�U د+kt%^ |L اcv)ز� n1! : $>#(>9¯. د] +YU

%Ð (Y)وف إن ه+ آ�� [�)�U و[� ه)¬� و[�)U ،�U)9<�ى ¬�
 �S9 1)° و^!ص. 

$ ���� �+�,>¾ : �4�t^ (+�)، ه+ : °�6/د(. �[�%� ه
� M,�4 $�%i�9 آ�� [)دام ه+ را6� [�)ه) ؟ [� @زم %إ4$ ا

 $tL(	 $c(. $�U �S�4 
 ه� ��ti<$ آ��، �+�4 ه)Ç4 و	�0/ آ�� وn1! : µ�4¯. د
��ti<$ آ�� و^!ص، �c(. ��U(]  $c(. $�U ا¶Y): °�6/د

 $c(. $�U =(�� 	)ÇL، : ا%ا¶Y) �)و5 �1ورى #%� إ4$ ا
$>�ti� : ،(Y���	 �L!� ....	)z9 (Y�U �] ،$tL ، ©�" : ا

 ه+ آ�� [" M�L [) 4<�+زه) : !n1¯. د
= ه+ 	)�c(. $tL [" اvول : °�6/د(�� : اS�4 
��)ت ه+ L)ل 5 إ	$ ه+ آ��، : !n1¯. د(9 $.+>�] $>L!# 

� @ 1�4+ى، : °�6/د%ا�)ه� إ	$ ��%$ آ�� إ	$ [" ا�+ع إ
 (Y¶ا �c(. $�U"��	ا+c ون�، ودى ~)ه�� Y�U) آ!م : "ا

 �c(. ،��	(1 �c(. 0)ن# z�jا M,�>��9 =(�اl=، ه+ا : ا
زى [) 4�+ن آM [) �04ب �l�4، و#)x4 �4آ� إ	$ [<�)ز 

 .[<�)ز و^!ص
أ	) [)#����U �4$ أ�<�M [�)� ه+� أوى، : n¯!1. د

kL+ . و4��9" ه+ [� [+c+د �+ل ا
، ^%��) 	�<�ى : اc+D+د، [� ه� ا9<�ت : ...°�6/د

 $� M�S>9 k	(آ ��$ د+L|؟ ¹ ه EU�1 4)�1ى ا9<�ت ،EU�1 
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� �
 �]�S] k	ا �%��ال إM�L آ��؟ ه� �Y>�ti) اs�1ت؟ �U ا

 #0)	$ ا8)�؟
أ·� 	).��، .)m$ إن أ	)  أ	) [� #)رU$ أزق n1! :î¯. د

�k آ�� µ�4 [� #)رU$ أزق �U؟ أزق #0)ن M�S1 وM,�1؟ و@ Lو
 "] °(1 k��$ k���9  3ه� ه)EU�1، ه� اآ<0أ4)م إن ه+ 

 M�] إى $>�.(t 
� Y�9 Ç,S1)، : °�6/د%,%0| �1U |	إ �	إ (�S�إ.�) ا1

Hات (9 (r+�S9 
Hات، [)#�n1! :(^ �>U¯. د(9 (r+�S9 �_ Ç 
��� د#+ة، إ	k : °�6/د(] k	ف، إ�t>1 �� هS�4 ،�. ك��#

 ���>�1�<��ى 1�)#%m (Y<)	� 9)ى، ©�" ه� .)M�S1 1)° و[
 $+S1 µ�4 ،!V] ق!l[+اSU<�، إ@ + آ)ن �L $�Uار : ا»)� ا
 4) آ��  (4	l%�، إذا آ)ن دا [� [+c+د Y���m) ��1ـّ/ أ[+ره) 

�M [�)ه) : .<$ ���9 #" ه+ أ	) .)وk أ�<: !n1¯. د
 $c(. M,�1 M�>01 � اD+6+ع، إن ه

 د� آ+z4: °�6/د
 . z9 ه+ [���U (r k���9 ،(Y%+س آ<s، ه+ 	)�c و�9��=: !n1¯. د
= ه� #��ه) : ..°�6/د(��" : ا ،$��� $(. ��t9ا.� ه

1�<M,u �+ل ا��D دى  (Y>%^ د� K6+[��)	�[)ت %<��K] I ا
� اj+از، إ	�U 5+S>9 k$ .= وc� z	�c( وآ!م [" M�L اj+از و�9
m��، إ.�) [)�)؟ ا�!L)ت دى، c+از أو �s  17د�، واm<,�وا 

�<+4)ت [<��دة، ©�"  ) ] �%# �L(�1 $�U �S��9 ،از+c
� ^!ه� 4�<,�وا؟ إ·� %� إ4$ إS��4 ،(�.ه)ش .|، و@ ا+U��4(]

�$ #��ه) [S+[)ت اm<,�وا، إ.�) 	M�>0 : ا�4�j، إذاآ)ن 
 ،�#+6+] IL+] ى�^ µ�4 ، (Y����U �ا@m<,�ار وا�S+ل ه� ه
� ا8�)�4 L!1ا ]0+ا : أز[� .)دة، و+S�4 (D ،زك+c ه+� [�
� آ)	k ¤�0)ه) %�Sار 	��ف أن ا�D�)	�[)ت Y>#(>9) ا k%و�
ا9<�ت �Y>1، ا�D�)	�[)ت دى @ ا	) و@ ا	k #)ر�U�Y) زى [) 

Y] �]و ،(�%L �YDع، ا!l>mى، ا8�)�4 [� .= ا+L (YU��	 �
ا�D�)	�[)ت دى ¤�0)ه) و@ D ،v) �1<�ى [) ½Y�0)ش 	�<�$ 
 �l!ق وآ!م [" د�، @زم ه M�+1 (] M�L |. ،$4إ M,�	 ل+S	و

� �S1ر%M�S1 (4 ،EU�1 (4، إ.�) 	�<�ى 	��� [�)ه) [� : ا
 ���) دور �4�c �9ا ،(r	�M, آ�� إذا .�4�c $c(. k%tة �%

�ر�c ان ا.�)  ،(���	 E4�Dا �%# /S�I%>Ð، أ^�c(. �l إ	�) 	
(�%��)	� وا.�) [� وا^�9 "4) �] (���� 	�Sر 

 µ�4 إn1! :$4¯. د
m ��(>��m �r(S9 µ�4�� �S4�l9 ���(] [) : °�6/د

� ©Y�0)، أو ©�" �Lار وا�S M�+1 ر�S1 �� هS�4 ،ش(YU��	
 وY>#(m) �<)ج [0+ر1�M�09 ( [�)��، إ.�) IL+>1 و1<�= أآ�

� c)رى، %0� اSl1(] ل إ·) ا9<�ت+S>9 �� إ4$، ه%# M��>�	
� [� آ!م،x�Dا ،�S4(� �01�# (] ��u� (·إ ،(�U�# �4إ 
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� �
�!م، إ�) ا�ور (9 kL(� (] Ô(0	�4ة، إ(# �S1+ل زى [) ه
 �S�4 ،�%�U EU، ور��	أ#�اض 1) Mt� (] �8 آ�� ��S	 ،��(]

s�>� دور	) s�>4 إ#!ن S�4 ،�#+	. 
ه� kDّ اc+r$ اv^�ا	�� دى 9��#�، أ	) [� .)n1! : $m¯. د

0� ازاىU�#ا (] �#��9 (Y��	 kD �� º�#(m) ه% .إن أ	) ا
1�<,�ى : ا�#� : °�6/د k	إ ،I%>i>9 س(��| ازاى، ا�

����،  (] �8	v M�+ز[� #,%�� [�  ���9 "] ��ti0و9�) ا
©�" ����l9 ا�,+، ا��ان Y>#(m ،µ�4) 	0+ف 9��= ا�!ج 

 �%�<µ، ه+ إ4$ ا>U ،ه�s� ��U (] ،"4�Y� �(S9 k	ا، إ+m
��¡�ه)، إ.�) ��%<�) زى ا+@دة ز[)ن، آ)	+ا �4%,+	) إن 

� U "S>4" ا@	<�)ر %� اv[� ه+ ا+Dا =��l The art ofا
waiting وه ،n�9 (4 ه)ت �Uر(# k	دول إ �]+�)ت 4) ا

� [" رو#� ا��9اع، إ.�) +>9 �%�k ا�u�9 ،�4�t�L[+ا ا
 "S>	 زم@ �S9<�)ر	ا@ "U (��L) و[+ا�9)1(�. ��%è (] ،

 E4�Dة اs�] : M^�>1 ���4� ا��ti0، أو ا��L!^v أو .| ا
ه+ أ	) آ�k اk4�>9 أ�<�M [�)ه) n1! : �c(. M,�1¯. د

] kL+�S�1(] M�>01 ،(Y)ش �+ل ا���)	�� : ا��k آ�� > 
��/ آ��، ه+ د�، ¦�µ إ	� 9<�#,� : °�6/د(9

 �0½ ���� أوى، #0)ن ه,u>1(] وا.�ة وا.�ة z9 ،��!S>m@ا
ّ�ق [�� ©�" �L Hi>1ار [� (9 k%S>mا + (·v ،(Y>#��9
 �%	)n6، @زم �L �^(1اراY>�L+>9 (º) ه�، : ا+kL ا

L ��+��] M,u>1 ر�S1و (Y�m(�4(اره� . 
�n1! : (Y¯. د $c(. (r(S�4 z9 é) آ)ن رأ	ه+ أ

 |L+� ^!ه) ا9<�ت 1�Y)ر د%v ،(Y>#(>9ن أ	) ��%k إن ا
 �S�1 k9�L !V] (·آ��  40إ M,��9 �s�� (	) وأ	أ (D ،$�m

�sى إ	$ �$ �8 د+M,��9 |L آ��، �، µ�4 أ	) د� آ)ن 1
4�l S$ دى U)9<�ت 1�Y)ر U "�© µ�4��ت 9)

� c(>p$ ا	<�)ر، … : °�6/دx�D6�9$ ا z9 ،"�¤17  $�m
 ��� �] (Y� z4+ى آ�tL ،z4+آ $آ)ن Y�U) [��)	�[)ت ��)

 k�%^ ،(Y� z4+ه+� آ (Y� z4+آ �%9�)ت  3و�)، وا
 ،M�0(9 (Y�%# �1�<,�ى ��1[ k	و9<)ع و[� #)رف إ4$، إ 

� #%�Y) ا�<�%k ا�<�%�S1 ،���u%1 (] �>%�>�(] kرى ]��1
K,>¾ (r �S�4 µ�4 ،وج��(9. 

 z9 ه+ ��9ـ%n1! : (Y�%# z¯. د
� ؟: °�6/دS9 $� !! 
أ	) ا�<�%k [�)ه) : ا%�U $4+� z)9<�ت n1! : z�%1¯. د

 .)c)ت ��� Hcا�9

 ه+ا Lِِ%�؟ْْ: °�6/د
 [) u>m,%� د�، [" أ�%$ : !n1¯. د
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� �
�%�: °�6/د>4 ،�S9 (� . إ.�) [)
�u>m(] $4+� (Y,%� إن ا.�) ^%�: !n1¯. د� : s�1 (ه(� 
ه� [) �t�>9 آ�� و@ آ��؟ : 9!د ��9 ��9,%+ه) : °�6/د

 ،µ,6 ق(�، إ.�) [) �) 6�9$، آM "�ـّ�ـ� وا	) �ـّ�ـ�"1(9
�<$ [) دام [� ��s، ا�)س [� +��وا.� �t>4ف 9)^<�)ر� و[
 $��p (·5 إ |+L |	إ ،(Ya�9 ت زى(�,>Ñو@ ا (Ya�9 زى

�� ؟ 9)4"، ه%t>9 
� : !n1¯. د%t>9 �_ 
4" ¤�" 4�)#�ه) : اD+6+ع د�، و¤�" : °�6/د�ه+ا ا

� زى m9<� : آ<)ب [�ر() �c(. �] $��	 "4�Yl�i%4)، أ�M ا
�YU��4 (] "4)ش �s ر9�)، (9 $>L!# �.وا Mب، آ�a�cول ا
�Y) و�1<�� [<�+ز �� |��,)ح و1ه� ¤�" 1)^� [" د4�Y) ا

� Y�9) و1�+¡ت 0#)(�� �%� [��)	�[)º) ا%# ÒU(� ن
 ،��u��] k	0)ن إ# "�© �m ��(>��m��، ���) د� ��= #%��
 M,�>�� آM وا.� �9x�Dا ،�,%�����u أو [] �] �x�Dا "�
ا�4" زاى، �4$، أو ©�" ه� S1%= ا�).�� ا<)	��، و�1ر 

vوان �Y�a) وYS%L)، و�9ال [) M,�1 : ا»)� ا�v EUن _ن ا
 (·(�%9 �s�>9 �ود� .YS) و	YL�%1 ،(Y�a) : إن د� [��� وه
وYL!l9 "4��9) وآ!م [" د�، $6�9 [) �)ش د#+ة، @ إ.�) 

�� : K�Õ اv.+ل، وه� زى أى .� . 9��|، و@ ا.�) ه+��] �ه
 ،�#(�] M](# (�.وا ،(Y>�+��آ�YU s,)ن @زم 1<�%� [" [

$، آ,)ن ه+ [� وه+ $6�9 [��+ل، z9 ه+� �)(9 ��4 و[� #%
ا��)ن #(>9� (] ،(	�Sر�� 	<�^M : أ[+ر� إ@ Y8(t) إذا 
� ه+ا %#�U�)، أو t)8$ إذا �%= ا0D+رة وزه� [" ا
 "�¤ �� ه%� ه+ا �U$، أو ^)ف [" ا%��9,%$، أو [" ا
 (�>��Y)، إ.�) [� و~� z9 �] $���!m<0)ر�  $c�1,%$، و

$، و@ إ (Y6و�	رى�	 (] s� "] (�9(�8 (Y0آ��	 (�	. 
 : w6`�T +�م 

 �1*�ء !1ا+�ة
1(   ،%^��Lوا y)1Lد($ ا %n1�! %6n��و4)ح ا�1ؤ(% و8

p6% ذ�µوأ. 
�O)�% ا��J`K !$ ا��L^%، وأ6µ% ا>+Bاف �@،   )2

pة ذ����nو. 
�¹وم آ��(% اE�L)!�ت وز(�د�ß وا'6K¢���� })ل   )3

¯N(ا�. 
ا0'`�ط !$ ا��L^%، أو ا1CLف، +�E ا1L(¢%  ا:ر !$  )4

 .أو زو*��
5(  ���JKو� Ò1«ا� MJKäا Q� %6n�`1وق ا�����CN% ا�!. 
%6 ��$ ا�6N(K¯ و14ورة ا>/�²Kر )6µأ. 
7(  Ñ��K�3N)ل +�م ا���k وM! ،@K�(�O ا�Bآ�E+ ¹6 ا�

�<ة وا�+1اضLوا. 
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�I03030303I2008200820082008>�16161616א6����������������������د�  �

198−�� )4(%����������������ج�א��������������%�א�������א������������א
 

� �
)��� $+ w)ر�Kت ا�<�JKا�( 

%!�`!: 
#�ت أ[�p �½�] "] zود : ��S� §�# �%9، آ��L k أ��ت 
 |�%� "] sV�إ�$ أول أ[z : �4�9 اj,��، وk%9(L �L ا

� �Ya�9 أو آ] sV��Y أH1(mة و[�<0)رون : اl= ا(���
!aU  M�l�z وا�mvة وا�� ا�B(t^وأ �����#" ا�j(�D ا

$U!^و( =�m "# �Ya�9 لxmأن أ ����، و�L أku�1 5 ا
 |� [) أآ<= 4+[�) : ه�H ا��0ة ا%# =�S�>#�و�YU #" ا
و�%k أ#�اه) إB(] 5<� إ@ ا(�� ا�+م، أc)9+° إc)9)ت 

�)ر�>m@ا : Ïو� أ ،��%>Ð. 
. ن [" k]�L (] �9« : هHا ا�D½� 9)@��اك [K ا9�| دآ) 

"µ]) "µ��دور "   ه+ ور�� #,M #") أm<)ذ [�)#� : �tL ا
%6���، ور�� ا�,M ه� ا�'1ة ا�)���N وا���*� W ا�.�% ا�

 ،�](��)ت ا�D½� ا%c s�  (ت، �4�4ه(#(m ��9أر (º�,U
�4�« ��%,# (ºإ5 أر��9، و[)د ���1ر���4 .+ار�4، ا( ��

 .أآ] �V�Á�S1 (Y أوراق أ´)ث رL,�� أو رص [�%+[)ت 	���4
أر��9 إ�SU �9 "]) 5ات ه�H ا+ر�� �%�k #�دا �pودا 

�>m ( ،������)ب اvا �,�4" � 4�,�+ا #,) 4H[" اa8+ر ا
 ���)ت . ��ti) و[K د و���) [��Y 9)@��اك [� z¼ µ]

 (r!^ "] (��� ا�وا��c   ن 	�I0 #"أ .)وm�Dأ�9)د ا E�9
��ال واj+اب، ��9 I%>[ M�09 #" أm%+ب ا��t وا�ر�)د وا
µ ا�sVون #" xm ���%أو �9ون ا@#�اف اMm�D، ��9 ا
 ��c!�آ���� اt8+ل #%� U��ة [MV ه�H ا@�)ب وº�B(U) ا
 ، �Y>0ده k	(�U KL+D�0ات ا	إ5  �Y>وا<�+�4�4، و.+

ا��Kر(w +$ "و�%�)ت �Ya�9 أن أوا�M هHا اHى أ¶�<$ 
���." 

 (a4وه+ أ ،���E ذ �9(�>mم ه+ ا+�و[) أ#�6$ ا
 [+ا�%� ��m (D، وإن آ�k [) زk أ�� : [+ا�%� ا8+را،

�؟ �nذا أ�! 
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� �
��0 [) ه+  �S9(�-6  ()!6%(" ��>ت وأ�)ال"p)و@1� ا

�26C �1آ6% ا��J) أ���ء ا���ج"  2-2008T :$)إ_ أ( ،
�� وا�6ة"()!%6 (��" �O)�% ا�6د و14ورW @T ا���ج ا�

�  �# ¹�� �pودة [" ا���اف، .)12-2-2008���� ا�!ج ا%#
 ��>1 k	(آ ،�B(Lد Ka9 : (Y>0L(�] �>1 ��S�S. ��9ض .)@ت
�0ح وا<��S= او@ x9ول #%� K�(S] E�9 ا��ض أو (9
� ذ� ده�0 ا�[!ء، ¦) �Y�U [" �1ر9+ا #�>mا �Lا8+ار، و

 �Y>0ده ،µ���)دة ["  [�� : �tLا>m@ض  #" [�ى ا�#
k.�0U ،H�0)ت ا���اف هL(�]  ه��S	و ،�º(��S�1 أن Iآ� �r

ه� ا| ©�" أن µ4�º أن أm<,� أو @ أm<,�، وأa4) ©�" أن 
 �%# s01"�,>mأ Iآ�"،. 

 k%L ،ة ، و»�4= [<��د�,>�� ه� p)و@ت [x�Dا k]دا (]
 M�09 ت ا���اف@(. "] �I%>Ð، وذ� ) »�È4(أ	�0 ا�+م .)

اD<�رب وا�0Dف، دون  x9ن أ	 �0	Ç ا8+ار اHى دار �9
 ،�4+�  ��^v /���إ@ [) �م [" E�9 ا@^<t)ر وا<u+�4 ا

4�<M�u ا<��ف #%� أى [��S�S.   ،�Y اi�v)ص |. (](½
�)�S9   وأa4) �9ون�S�1= أو@ x9ول آ,) .�ث : اS%8)ت ا

"  2008-2-6  ()!6%(ا| Y�U k6�#) #��)ت [" ا���اف 
�26C �1آ6% ا��J) أ���ء ا���جT :$)6% (، )إ_ أ!()" %�(�O

�� وا�6ة�� .)2008-2-12" ا�6د و14ورW @T ا���ج ا�
 ��%ا

 !!!أN)ل �@ أم > أN)ل ؟؟
 :!�E)�% أ'�'6% ')ف 1bKTر(
 آ� ا�©�ء ا1�LوW %4 اE`% ا'��3K¯ �«©�ء أ#1ى، 

 �J6n +�ا ا1CLف، –W �º ذ�p أ©�ء ا�}�3ء 
 وأ(¢� ا�)���l، وا����و($، 
،%6JEس ��`��� ا���� دون !
 )أواE�L)!�ت ا��ا�% ، 1b8ا

 K927 إ^+� وأ^+ات، #��ه) ه� اvو5 [" أر :وا��. د
 ،��m  (Y>%�0] k	(<�)م آ	4" 9)�Y� (ً�4�S1 (r(S9 �%��>9

 �Uإ·) [� #)ر ��>01 �4(c (·إ ��m(mvا (Y�9 �4(c �%ا
� أ�Uاد ا�mvة L(9 K] M](�>1 �Uر(# �] k�� c K] I��>1+ ا

 ه� M�>0>9؟  :°�6.د
���، µ�4 ه� ا1�k%S [" آHا   v [)9<0<�%�، :وا��. د

 �%�>0>9 (] (ً�(. z9 
 آ)م أخ وآ)م أ^k  :°�6.د
9�k وو�s� "4ه) وه� ا��sة ه+ : �sه) 3 :وا��. د

�" ا�mvة : [�t [" ز[)ن  ��9�# � وا�ه) رMc أ#,)ل ه
 رMc أ#,)ل �U ؟ :°�6.د
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� �
$ #!�L 6�9$ ��9  :وا��. د "� ،(m(m) أ�)، ه+ ��%$ ه�ه 
� ؟ :°�6.د (r+p �% أ	) ا
�وا�. د:  (Y�%# µ>4" وو���Y� "] 5 (r+p �1�a. �_

� ووا.� �(�>^t+�) إن r) أ1�� [" أ^+º) د^%+ا : �tL ا
X(�>�9و ،=�� �%.�D k%و� $>(..   

� �S>9 "4�Y+ل [� آ��؟ :°�6.د(S9 (YU+0>9 k	إ 
 أ4�Y� �+4"، _�  :وا��. د
 [� ه� �au>9 9)�1)م؟ ��= �U$ إ4$؟  :°�6.د
�+�1 [+ا#��، اµ�4 �YD أ	)  أ4+� [)  :وا��. د>9(]

�YUت #0)ن أ(]+%�] KÕأ z9 ولvا �L ت��L   
� إ4$، دول ��= [) ه+ دا �����،  :°�6.د%# M��>�و[

��ال؟� اS9 �U ،�YD4" ، ا�Y�   
��/  :وا��. د(9 Ç	و �>�m "] k%^د k��ا0D�%� إن ا

U��1$، آ)ن : #�LÌ د^%�LÌ# : k آ)[%� [K وا.� [" ا�0)ب 
 (Y%�L �Y��9 ����(# 

 ��= و4��9"؟  :°�6.د
Ç :وا��. د(^ $>9(mو $�# k%t� و��9 آ�� ه� ا	
 و4��9"؟ :°�6.د
� و� 1)° وا�6 إ	$ و�  :وا��. د%# kU��1ا |L+وه� د

�% u>9��$ #�$، و[" ����� U�t1)1$   آ+z4 [" ا
� اvو@° ؟  :°�6.د+ وا
� v :وا��. د%# |L+ أ	) 9).�� #" ا<)°، ه� إkU��1 د

 وا.� 1)° 
 x9د أk9(m  $4 اvوv° ��9 ا��LÌ ا�)[%� دى  :°�6.د
9��$  :وا��. د 
 واm<,�ة ا��LÌ ا�)[%� [K اvو@° �L إ4$؟  :°�6.د
 .+اm 5�� و	Ç :وا��. د
� #" إ4$ ؟  :°�6.دS9 � �mا
� ا�+z4، ا���S>] kم r) ا :وا��. د+<)° د�، ا

  v vد� و Mt. �%(9 $U���1 رة(>p � وه
أ	) U)آ� إ.�) 	)0L�) اD+6+ع د� M�L آ��، _�،  :°�6.د

 $ إ6���1�) $ أ~" : أآ� [" .)
  أ4+� :وا��. د
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� �
� ا	U k)آ�� [�$،  :°�6.د%ه+ [)L ��U)#�ة  ��= إ4$ ا

(Ya��9 MB(�D9/ ا�	 "� ،(ً��� �](#. 
 ���) :وا��. د
�k  :�°6.د� ا%# �0© �(�0L(	 (�.إ �%��= ، إ4$ : ا
� #)�4�c $U��1 �4؟  دى؟ %  وإ4$ ا
 .أ	) U)آ� _� ، U)آ� إ.�) L%�) إ4$ :وا��. د
�) U)آ� إ4$  ��=  :°�6.د+L 
� أ	) U)آ��، أ�M :وا��. د%  µ�4 ه+ .�1�a وY>L)، ا

%�آ<+ر k%L �1�a. ،��m "] �أآ $(S9 م دا!�" "....ا
  �S�4(. �%.)ول Yt,S>1) [" 	).��، وµ�4 (Y��l^ Ç,S>1 إ
c+زه) [" 	).�� 1)	��، 9)�ور µ�4، وإن ا+ا.� 04+ف  

 ¤�" �t>4ف : اIL+D د� ازاى
 و4��9"؟: ��= :°�6.د
� %L k1(U�v (  :وا��. د%أ4+� أ	) U)آ� إن : ا8)� ا

 �+S1 (] 
وaU%�) إ·) [)  [� L+ى آ��، إ.�) ا1�0L(�) :°�6.د

� �c(. (r، و$6�9 (. Mآ ،(Y>#(>9 ����Dا �%.�Dا : �0+S1
 �] ،k1(U �%��ق �9 ا8)� دى وا8)� اآM [�.%�، إ4$ ا

 %L�Mt. ،��,�1 ��U (] ( إ$4 � L (D%�) آ�� ز[)ن؟ 
ا	) ��ti) ا�k�a [" اk%L z9 ،IL+D ه+ا د�  :وا��. د

��<�t= إن ه�  ©�" اkc (D ،�t ا8)] ���	 k�Sدى 
 (D ، ل+S1 (·إ =�t>�] µ�4 kL+[)S1%ـYّ+ش، $6�9 : 	�z ا

� د(. k�¶ "....".  k�S (D "� ،IL+Dا ا+c �>�آ (]
 �a4�] "# ل+��] ���	  : ���	 k�S ،(4(�] kL�U ،اتH(9
kL�U ،$9(0] IL+] /mو .. 

� k1(U آ)ن رأ�4 إ% :°�6.د%� ��ut9 إ4$ : ا8)� ا 
� رأى .�1�a :وا��. د%# �Uا+] k�) آ	أ k%L (	أ 
1� L+ى، إ.�) ا1�0L(�)  :°�6.د�a. رأى �ه+ا [) آ)	0

(Y>#(m "�,,% وو�%�) 
 _�  :وا��. د
�� (]x9	�p ،�م  ��= ، أ	) ِ[u�م إ	� �)I4  :°�6.دL+]

� �9,)رس، ود� [�Y  [!.�<� إن %�9�,s� K ا �%ا
%��)	�، وا	) [) #���c  �4ا،إ.�) [� K¡,��Ò و	�وح 	u�9

[)	 K	>��L( و	��� و	�Y] �4,) ا1��رت 	�z ا8)@ت، vن [) 
 �L(��9 (�S�� زى ا<)	��، ¹ إن ا���اف زى [) ا1(. ��U
 �L(��9 (] م زى(½ ،kL+[0)#� و[+اIL اX(�D اs�>Dة �+ل ا

6�، أ	) [<0�� 4) واMB إ	� �Dا IL0)#� و[+ا] "] �^�ت 9)
�4�c "] �9+�t�,)ع و¤)ر�m ا��ق �9 ا ا
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� �
 �t9ا.� أ	) ا.<�kÆ :وا��. د
� 9)ك إ	� : ا�Y)�4 [� ا	k  :°�6.د%^ z9 ،��c د�

� �1,%$، إ	1(. k��L( وS1�ح %� .)��� #%�Y) إ4$ ا%ا
: ا@#<�)ر، [� z9   و@زم �/ [�.%� اK,>Ñ 9<)#�) 9+6+ح، 

(� .صاK,>Ñ ا�)م، Y�,>¾ v) ا
µ�4 أ#,M إ4$، و[) ه+ ا	) �cء [" اK,>Ñ د�  :وا��. د
$6�9. 
أ4+� وµ�4 ،�v @ إ	MV½ k اK,>Ñ، و@ ه�، و@  :°�6.د

#�%<Y)،إ.�) �cء [" اz9 ،��u� K,>Ñ آM وا.� $ دور� 
I%>iDا . 

 ....��=، µ�4 z9  :وا��. د
�� #)[� : ¾<,��) :°�6.دt9 �(c� �+ف 4) واMB ا

$ ه�x ، واK,>Ñ أى آÌم،  و�%+ا (c�D ،�U �8) 4�+ن ا
  ��u� (	) 9)#,� ، أ	آ�� أ µ�] �] ،د� Mآ "] �(9 �^(1

 �(c�ا�+[� دول، و6�9$ [� وا : �)	I�Y>m(9  na ا
 �] �x�Dا �(9 �اz9 ،K,>Ñ د� [� [��)� إن ا�M آ��، ^%

�Dـ� و.��4 وآ!م [" د�، ا�a� �x�� ا.�ام و�%�1 [x�] �x
 ،"[" آ)ن [��� ���l^ !9"وآ�ان، [" أ4)م 

µ�4 إ4$؟ أ	) .)zm إن ��+ره) 9)H	= ورا  :وا��. د
$ .ر��<Y) إ·) S1+ل 

إو#� l>1," 8�)�4 ا�0+ر 9)H	= دى، دا ا	)  :°�6.د
 =(�� ��0�9  آ<�Y�U k) آ<s، أ	) ��.k ازاىÃن : ا%إ

� [) �9<�%,�، ود� $6�9 9)H	= ز4)دة #" ا%%�وم ه+ ا
�)ر، ا<+�9 ه� إ#!ن �>m@(9 �9 أو+>+ش د#+ة 9)(]

=	H�z زى [) K] Mtu�9 ا�0+ر 9)� . ا<�%�، [� #S)ب ا
 ��= و	���ق ازاى؟ :وا��. د
��وض د� [�وك �� إ	k و^��1 و�Dى [��U<�  :°�6.دDا

r م�S>4(. �%� .+ا�Y)، و9)%��k و9)(4" 9�Y� ¹ إن ،(
 µ�] �] ،K6+[� آ�)�4، @زم 1)^� و�S1 (] �8 �>Lر 1+زن ا
 �>�+��آ�� إ	� p ��S1<)ر و#�1� ا�8)د، v، إ	k ��1أ ¦
وإ.�)�m و^��1، و01+ف + ا	k أ9+ه)، أ^+ه)، ه�) ، 01+ف 
 ���	 : $>�� �%06� إ��.)M,�1 إ4$ د+L| و���9ن، و[) 1

� ا	) S9+ل � #%�$ أ �<$ #%�t1 (,Y] ،(Y+رت %إ	� ��، إ
 M^��1ف ا.<,)ل �1ا �	إ �Y] �+ه ،z9و ���	 �Y�[� إ	� 1

 "] $U��1(. ،�c!�� [K دورك اti0�� اL+]  �>	(]ل أ!^
 ���� .�,� أ�Lب %,+6+#��، إ	k 9<0+ف 	S�4 م+S4 ،دى
 �%Y�U) و[�)ه) و[�)�، [� #0)ن ��� #%�Y) أو #%�$ 9)

k	ا � K�، v، دا #0)ن �S1ب [" اD+6+#��، و4 "# ���1�
 ��.(�اv.�)م اm �S%lD+اء [" ا�).�� ا��L!^v أو [" ا
1�)#� ا�)س إ·�  =��� k	، إ���4�ا@c<,)#�� أو .| ا
 �Y,�. ��+����Y وu>4,%+ا [�	x9 ـ!م #0)ن ��,+اZm ا+S�4 
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� �
� .�)د، x�] �] �x�Dا ،�,�. ��+��] M,u>>9 k	زى [) ا

"%�>9 k	إ  ،z9و ،$��i>9 �] �4رأ  �B��Dا éرأ !V] (	أ
 ����0�، @زم ا#�ف ��9 +S1 (] (·ل  ه+ا إ+L(9 ،ا9<�اء

� 	�lS ا��ا�4 #��ى [�  آ�� +S9 (	أ ،�(c�v° #)رف ا
�" د� ¾�د ا#�اف 9)@.<,)ل  ،M�vا �+L(9 ،�4(Y�	�lS ا

 (�0�،  اvر�c #��ى ، و+S1 (] (·وط إ�� + و�%µ إ·) 
ا��ut9 k,%�1، اL k,%�1+ى، واL k�c+1+ى �ر�c إ·) اs�1ت 
 �%� إن [� ه� ا��� : اµ�9 �>#(9 =%�v و�9 	S�4 ،!�U
 ��ut9 �%�>1 (D (·xآ ،(Y>	(آ �%�%kl ا�%/ د�، دى ا
 �ua>9 ب أوH�>9 �] Èi>9 (D �� هS�4 ،��	(1 وا.�ة �S�1

I�a ا�Y>��� "�© ، $�%# Mc) دى  �4�S>1�+ن 	+ع [" ا
 "�© (a4ات، ود� [� #�=، وأH#,+[)، أو I�6 اÇi0 د� 9)

 �YU "�� و�M إ�$ اK,>Ñ ا�+[�  ���<Y) 1�+ن $6�9 .%
 �Hًا : ه�c ����U �#��دول، اK,>Ñ 9<)#�) #,)ل 4<�ه+ر 9
 kL+Hات، أ~" إن اD,)رm)ت دى زادت، و: 	�z ا(9 ��(�Dا

�,)ح [) #��� �U$ ا@د#)ء زاد، واY0)[� �1اk�c، وأa4) ا
 .¶)ح [" �s 5 دراع

 µ�4 إ4$  :وا��. د
�  :°�6.د+S1 ت(#(m �(c�_� _� و9<)ع و[� #)رف إ4$   ا

أآ� أML، ��9 آ��   و[�)[� و[) ¬�اش .)m ،�c�� ا1�� 1!�1، 
K، وه)ت 4)+1 �S4�8أى ه�ة، ه= ا �Y>4 دول "] Mcا�: " ا

،kوآ� kآ� k	ا �%و.)c)ت    إ	| [� U)آ�ة آ�| آHا آHا، 4)
 Mtu�9 ت(#(m ول، د�v#%�$ : ا ��9)4 k	(ه) [) آ�,# ����U

 ��930  ،s>4= [" دى آ(t] k�m   ��S4�� وm)#)ت أآ�، أ	) �
 $��	 M](#ع و9<)ع و�c Mc) را	أ $���ا+ا.� [" دول S4+ل 

��4� #��  ��Y وYU,)ن ، و4��9"   ÌV] "m55    |. 80أو   
� [� #)رف إ$4%� اS9 |	إ �] �S9 �+S4 !!   (D X(�,) آ	ا

� أو@، واL+ل ���� آ�� [" ^!ل ^�1�، أ#%�$ �L+] ا#�ف إن
�   إن S9 �c_ ، ش+%S1(] (·إ �cرvدى   ا k��% ����(9

� ا.<+اء %# (ºر�L و[�ى ،(Y�%# IL+>1 �x�Dات، اH(9
�Dوا ،s��>�� ا�4�jة، ود� [�وك � وr)، إذا آ)	k ا+�

 µ�4 k����U (Y!   ا�	 "] �S)وا)�S)) وا	ل أ+S>9 z9 �] ( ،
xl�� .Mt،    وآ)	L k)درة �/ ا%�� ا+��] M,u>1و ، $	(�] :

�� إ·) �È د�، [� H�1ب، +��وS1+ل [) ه+ ر9�) #)رف آM   و[
 �]vإذا آ)ن ا ، ،�� .)�c(. M�+1 و[� p<)ج L+اYU ،�Hآ

 ôt� (Y%�+4(. �%�� إL+] 6�9$ [" ^!ل و6+ح ��%m ار�S
+ ا	s� "] (�ti� k [) ��1ف .�,µ�4   ��. (Y�%# k    #�)ك،

 (Y%�+4(. ��U ،�1+S� إ[) 9�+ء ا�%� ز[)ن، أو 9)�Hب دB(·
 .M�09 أو 9¿^�

� أ	) �x4 (. (�ti(� #%�Y)؟ :وا��. د�L+] µ�4 
� ���) :°�6.د(9 �%^ ¹ ،$+S1 (] s� "] : �c(. $�U

،�,Y] ��	(1   (·@+L ت(#(m  ،بH�د� [) 4�+	0� �Ñد »�= ا
 أو 	<��� %�0+ر 9)H	=، د� m)#)ت 4�+ن 	+ع [" إH4اء 
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� �
 ¹ ،���9 (Y��	 =L(�>9 µ�4 ل(L ، (ºر+t�z، و$4+01 �ا
 (] s� "] ��^ M�09 د� (YUا�²" ا# $�] =%l1 "�© $6�9 (·إ

 .)r)، وآ!م [" د�1)^� 9
� أ	)؟ :وا��.دL+] $4إ ،$ z9 ا	) .)zm إ·) #)�4ة S1+ل 
[) ه+ ا	k [� .) 1+ا�U و@ .)�1�ض M�09 [�)��،  :°�6.د

MB(�Dا : =%S�9 (�.إ. 
©�" ه� #)�4ة S1+ل $ #0)ن  : s� �c(. $�U ¹ د� آ%$

�<��، µ�4 �1وح را[�� ا��ة #���، S4+م �4)ن إن آ)ن 
4�S/ : أول . "�© ،��m M,u>mا +4�<M,u و@ v، و.| (

 ،�L(�^ ،�l��9 �c(. "] zSـ�ا[<u)ن ��9 آ��، 4�S/ و4<
= ا�	�) زkU،  ا^<!ف رأى، رز �)ط، (L �4وح  �] µ�4

 Mt� ا�، �6ورى+c �%[� �6ورى   .)�c آ�sة #0)ن �4)ن ا
رى ])ف #%� ��9 اj+از V] �04! إ·) .)�L!# M,�1، [� �6و

 ،�u��Lو ���im ةsت آ�(c(. دى Mآ ،(Y]@ K%l>> $>�9
 + |. �+L(9  ��)MB [) و�%<0Dر   ا�S4 ى، [) .�ش+L آ��

 �](m $	إ ،�0SUأو [) وا �U$ وا	إ ،�Lر+S%� وا(9 (Y���
� c+ا� ¦+اSU<$ أو %0�، إ.�) [) 	�Sر�� 	%�م إp(m (] أو

Y>�9���l  ) : #�)د1� ، .)c)ت ¶).$، اc(8)ت دى أ	) �
،�>m دى (r+S4 $1ا�] : K4(U ا^<$ �4وح K] �L(�^ ،Ç(^  

� .)�c 1)	��، أx1^�ت  وه+ #��$ أو @��+ر� 0�9)وروا %#
 ،�(�] ��9����  [V! #" ا��ول #0)ن �1آ= ا�(��1وح ا

 �cرv(9 ) 9)9<�ى	ًا، #0)ن آ�� أ�c I��6 (��,>¾ ،�©(L
� #%�Y) #��ى ، إ·) [)%Y%S1+ش آ�� ¦��%� وآk%,# (·x إ

 �� .Mt، زى [) ه%� #" ا+��] �و[�ku ذ	�Y) وه+ .�، ه
 "] ��S�S. ة�^ k��+ اآ< �� #" �Lاره) د+L|، وه+��]
� L+�4 ووا(�S، و.)��1ف [� د S�1(. ،ج!�آM د�، و[" ا

$، وه+�+S1(. �%4�<)ه%Y) و@   ا �v . 
kL وc(>p$ و#� [�� أ	k زى [�Y) ½)م، ا�c(>p �4(�8 و

+ ا	k را�4 1<�+ز وا.�ة : ا��وف دى، .)1�Ma إ4$؟ .) 
 ���	 �� .)H�1ب #%+S1 (] ��9و ،(��� �1�Ma إ·) S1+ل 

.)c Mt� (. �c+اك [)  وS1+ل kp(m، و@�U g$ ا.<,)ل إن 
 ا	<� #)رYU)؟

["  [�ة 1)	�� إ	�S] �] k)س، z9 د� 4�)#�ك #%� 	+ع 
 +� ا.�ام I�6 ا�µ  ا��ل و%# (a4وأ ،�l��9 ����9

� #)�4ة ��I4�� M : آM ا»)�، [K آM ا��vاف x�Dد[�، ا_
 ،�� ور9�4 (

 ر9�) 4�MY :وا��. د
�c(. $�U 9)]� أ	) أ.= أr+L) : اb^�، ه� ©�"  :°�6.د

�� �+z9 ،�4 د� #%�، ا.�) ه�) 9�<�%�، ه+ا  �c�p 1�+ن
jى أى .<� اH��9 آ)ن ،(r �����ع اvو@° د� آ)ن إ9 $4)

Y�U)، @زم 6�9$ ��م د� [Y,) آ)	kL(U k وm)9<$، ا8<� دى 
� ^!ه) ��S1 [�)� ا�Dة دى آ%Y)؟ % ^%�S ر9�) 6�9$، إ4$ ا
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� �
%��ع ا�4�j د� #0)ن ©0�، #0)ن [�   [� ©�" ه� #)�4 �1�ف

��z ا�	�)	�� @��L ا8<� دى �U$، أ	) [<Imx إ�) ا.�ام ا
دآ)�1ة، ا�!�L  @زم 4�+ن [) +ش .�ود، وإ@ [) 	�S)ش 

� m ��S1�� [) ه�)ش �= #�)ل، @زم H�>9ى�c(u، @زم %ا
�1ور #" S9)4) ا��ة اvو5 و��[Y) وا	9 k�EU ا�%/، ا��ة 
�%/ وا�t، ا��ة ^�ة، وا�,+ �+، أ	) (9 z9 �0m(S>>9 (]

��� MB(�Dا ،Im_ آ,)ن k	ول إ�) إvا : MB4) وا ��%# �
� . #)[%� ا���اف د� �$ 9 ،��>9��� m+ا، إ[)ل (9 �%^

� Y�U) »��4 ا^<�)ر .)�c 1)	��، #0)ن آ�� اj+از %ا��ة إ
 �4�« $�U 4�+ن "�u>�� ه+ا c+از ��ut9 وا4 �4��� 4%إ

Hآ =%S>4 (]4) إ M0�ب ا^<�)ر [" 	+ع 1)°، وإ@ 4) إ[) 4
 ���� �x�Dوا ،$S%^ (] (�9دم زى ر_ µ9 دم_ µ�و��t%1، ا

 �]��ا�µ _دم آ%$ #%�  ��، وا.�) ا6��1�Y¦ (�<�) دى 
 . ور9��S4 (ر	)!! a�9$، و@ّ  إ$4 

��= و.�)�4 ا^+ه) وا^+ه) ا<)° وإ·� #��ه�  :وا��. د
 .)c)ت  ) ر^�4"

6�9$، [�  #%�� 	+ر ، دى .)�c �,Y] �cا _�،  :°�6.د
 ،، v ،ء دى(l^vا Mآ (Y�] K%��4 و�(m �%�# (·إ �x�Dا
 �%��إ	k @زم 1)^� 9)� إن �U$ �9ا[c n)ه�ة : �1آ��� ا

 �%1�<+#�Y) ��، وإ@ ^�  دى، @زم 	+r �U) ا��وف إ
�، وا�	)[n ه�) "�9ا[n"#��ك، أ	) 9)¶� ا@m<��اد ا+را(

�,%ض، ه+اm<��اد و^!ص، اm<��اد [� اm<��اد %�+~)ن، و@ 
  K] إن (�Y���9  �%��دى @زم 	�Hل �Yc أآ�، و¯��Y)  ا

� 	�<�ى x�Dا ، z4+د� و.� ود� آ �] �x�D9)ت أ��=، ا(�.
 [" �4�c ازاى

 Y��t>9 �1�a. z9) #%��) آ�� :وا��. د
� !! اÔ  :°�6.د%� �S>9م ا8)�، [� ا	k ا%[� ا	k ا

��xل ، ¹ ^%>9 �� �mا%# �� أ	) [) رد01(9 
 _� �z9 ،��u ا	) #�kU :وا��. د
 أ	) أ���ك :°�6. د
 ���ًا 4)دآ<+ر ��� :وا��. د

 و���
��Sات آ,)   ه�H ا8)� ا| 	�0ت دون ��S�1)ت [!.�S �9 ا

 (S9(m k%�U)@6E+ و}�63% ا180اف ����" ()!6% +$ ا���ج ا�
�26C �1آ6% ا��J) أ���ء "  2008- 2- 6   ()!%6(، )2008- 2- 5T

�O)�% ا�6د و14ورW @T ا���ج "()!6% (، )إ_ أ($: ا���ج
�� وا�6ة��aL sV1)4) �<)ج إ] 5��0L(، . )2008- 2- 12" ا�

إذا   وأ#<�S أ	$ ©�" ا�+دة إ5 ا<��SU (Y�%# =�Sة �SUة 
�)رات أو ا#�ا6)ت �>mا µ>%و� (]   �>U ج(>� �S	 أو ،��m(�]

!�ا#�ت "()!%6 (Õ)ل �1ك . M�U ا�9" د [%��4�c "] (Y ، آ,)
 )2008- 2- 3" =�ل ا�Bآ�. !M د"!��KT ،%Ç6¢وز ا)ار 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   47



 I03030303<I2008200820082008>��16161616א6����������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 ، MaUvأن ���4° إ5 ا �Bا�¹ إ° أ	<�� [" اS)رئ أو ا

� M^�1 �)رح، هM ه+   هM هHا ا��ض دون(mر M�+4 اH�ه
�0ح اD�m(= وا�د ��9 (9 �#+�1ر4= أK] MaU ا
 MV] �sV4 (] ولx9 @�0ح أو	أن  MaUvت، أم أن ا(��S�>ا

�)�S9؟ �26C "  2008-2-6  ()!6%(هHا ا8+ار، 9)�S4�l اT
�O)�% ا�6د "()!6% (، )إ_ أ($: ا��J) أ���ء ا���ج �1آ%6

�� وا�6ة�� .)2008-2-12" و14ورW @T ا���ج ا�
 وإ_ �`�ء E� W`% إ18اف >��
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��30303030I03030303I2002002002008888א6��������������������د  �

 -�������������ض�و1:�����������%�&%�א�������������9א��دא�������8ض�א��������������و��−212
 

� �
@Eوأه y)1Lا W ا��3ا�� SLا y)1وT 

%!�`!: 
1�)ؤ5 .+ل  ����S4 #�ض ه�H ا8)@ت c)ءت أ�%= ا�دود #%

<�%�� دا^%M9 ،(Y ور¦)  1�Ma #�ض ا8)� دون (9 (Y��lS1
 �B(· =�S�1 دون)ة�Dا �Hه $� )اv[� اHى xjت إ

 �ه�H ه� ا8)�، [K ا	<�)ر ��S�1)1�� ، : 9�)ء #%� ذ
 �B(L ��cا�Dوا M4��>واL�ا.)U ،��1).<,)@ت ا<u+�4 وا

B(��= اl%= وا. ،(,Bةدا�!! 
  
� أ	) #)�4 أv�3+ ��Kn:  ...(Y�U �%�1. د%: ا8)� ا

 ���# ��، و��L .+ا5  21ه+ و�0>�Dا M^آ)ن د ��m6 
 �>�m (4(�] $(S9 |L+$ [�)4) د(S9 +و^�ج، وه ،K�9(mأ

، وآ)ن ) L,�"..." (وآ)ن ���9� 9)	<�)م، وه+ : آ%�� 
 ��%��1�� : ا ���# 

 و4��9"؟ :°�6. د
آ)ن :    m�� : ا�%��، 3ه+ ا�1�� ...  :nv�3+ ��K. د

 "] �m�� أو5 ود+m : |L�� 1)	�� ه+ [)�� آ+z4 أوى ���9
 ،5(# Mه�] �c(	 ى�t] �+9أ ،�t] "# �4+� ���9ة ��U(p

   (ً�4�S1 |L+M�>0�9 : 9%� #�§، وأ[$ [�ر�m وL)#�ة $ د
°(1 (Y%�� 6�9$، [� #)�4ة �1وح �>�m (r(S9 �mر�] � µ�4 ه

�+�� آ���] � .وL)#�ة �+c �4��$، [� #)رف �$ زى [) 4�+ن ه
$ آ)م أخ وآ)م أ^k؟ :°�6. د 
$ أ^k وا.�ة  :v�3+ ��Kn. د ،s��أ��� [�$ :  ه+ ا

 .آ%�� ه�)
$ أد إ4$  :°�6. د(S9 �U(� أ9+� [
$ أآ� ["  :v�3+ ��Kn. د(S9 ،s>آ $(S910 وزى ��m 
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� �
�� [K ا9+� #%� .)�c �9 [) 1�+ن اvم #)[%� ا1�)ق آ

� .ا�U�l، آ%$ را6
 [� U)ه�، #!�Y>L أ^�)ره) إ4$؟  :°�6. د
z9 أ	)   ) �9���وا إن �U$ أى [0)آv�3+ ��Kn:  ،M. د

� أ9+� : ا�Dات %# /9)�6 (D ،ا و^!ص+>��أ#<�S إ·� �9
�<$ µ�4 (Y�U [)�9<�%,� آ<s : ا8<$ دى، S�9+ل � �%ا

���(].. ، �v  ،��U (]  (�	�ا�	�) [)Y�U)ش .)�c، وا
 ��(] �+  [)��� أه$، واه+ ا

��ال؟  :°�6. د ا
��k [" [�ة [� آ�sة و[� L%�%� إن  :v�3+ ��Kn. د.

�c(. (Y�U $]وأ �+ ا�!�L �9 ا
 .)�c إ4$؟  :°�6. د
� v�3+ ��Kn:  µ�4. د+ .)�c أودµ�4 ،���4 �9 اvم وا
�,�Y) أود���4 آ�� ^�/ �ق، ه+� �$ 9 :°�6. د>  �mإ

 ،$>� إ.�) ا,%�1�KB(�  : ( وآ+z4 و$ د@(9 �%^ z9
 (�+ا +S�9 C4ر(>اD+6+ع د� آ<s، وL%�) إن ا<l+ر وا

M�L أود4= وU+m M�L+آM وM�L  إن اc(8)ت دى [+c+دة 
 k]�Lو ،��� (Y>%Lو ،s>ا8�)�4 دى آ : k�>) آ	و�4، وا�U

s���,�� ا�!L)ت دى �m@(9 د� ���4ا، �U$ #�ة 1> �S	ات و
�L!#!�� اµ�4 ،MLv ه� ..؟ [)�%# (Y�¡,�	 (] M�L (Y��+	 ،
k���aورة أود���4، و4��9" إ	U k)آ� إ° k%L آ)م   (9

[�ة إن أ	) ��<Y) 9<��أ أآ� [" 	).�� اvم، [� زى [) 
@ ،=%l>9 ،)دى�9< �%��+ر�U  (4وL (] �4)ل، اvم ه�) إ

E](� M�09 ،�0+ر�ر�c ا Mt1 ت(#(mو ،(�(�. 
� xm(9ل #�Y)!! ½)م :v�3+ ��Kn. د% ا�S�S8 ا8<$ دى ه� ا
� :°�6. دS9 $4م 6�9$؟! إv).�� ا	ا8�)�4 �9أت ["  
_� [" 	).�� اvم، ه� 9)دءة [" اvم،  :v�3+ ��Kn. د

 وا�c $u6ًا 
 إ	x>] kآ�؟  :°�6. د
�ر�c إن اvم v�3+ ��Kn:  �%�>>9 µ�4. د $u6دى وا ،�_

� M�09 (Y�%# �%�>�9 واµ�4 �6 [)�9���وش+ #%�Y) وا
+ا إ4$؟ :°�6. د+S�9 ،$4إ µ�4 
��1� M,�1 ازاى :v�3+ ��Kn. د �أو@   ،...ÌV] µ�4 ه

��� �9�Y) وc �9+زه)�c �L!# ���   ه+ا [) [
 	��؟ إ	x>] kآ�؟ :°�6. د
� و�%c K] (r k+زه) إن ^!ص  :v�3+ ��Kn. د%�+�4 ا>ا

،�c(. ��U (]  M4�9 �+   وا�)ه� إ·) وا^�� ا
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� �
وا�!] �L���lS ["  ه� #��ه) د+L| آ� m��؟  :°�6. د

 [" إ[|؟   ز[)ن؟
 m�� 43ه� د+L| #��ه)  :v�3+ ��Kn. د
 آ)م؟  :°�6. د
  v�3+ ��Kn: 43. د
 وc+زه)  :°�6. د
  c51 - 52+زه) #���  :v�3+ ��Kn. د
 وا	k؟  :°�6. د
 m�� 40أ	) #��ى  :v�3+ ��Kn. د
   ..4! آ,¡M  !!و[<�وج و�1+ل [� آ�� :°�6. د
�� [" اvول  :v�3+ ��Kn. د $�>�] k�) آ	أ 
أ	) _Im، ا�!] �L��L (r(S9 ��lS إ4$؟ [�  :°�6. د

 �(�] k	(آ g@و �U(�] Mcا� ا
�)�U، ه� 9�وح $ آ�� : :v�3+ ��Kn. د] v ،د(�#vا 

 ...9<)ع  
���؟ :°�6. د�، آ)م [�ة : ا�(] =�� 
 ا�S�S8 [)#���4 [�%+[)ت آ)v�3+ ��Kn:  µ�4 ��U. د
 !!m�<� 4) راMc و[) #��آ� [�%+[)ت آ)��U ؟ :°�6. د
 �U$ ��+�9 إ·) v�3+ ��Kn:  �%�>1. د
� c�z  :°�6. دx�] �] �x�Dا �(9 �%^ z9 ،�. ك��#

Dا µ�D(9 (]م، و(,>�Mt، اj�z ¤�" 4�+ن ½)م ا�Dا ��(�
��^_ � . �L!# ��U، واj+ع #%

 .c �] v�z ، ا�!v�3+ ��Kn: (]+,# �L. د
�" c�z9 ،z د�  :°�6. د z�c �] �S9+ل � إ4$، ه

 إ	k 9<0+ف اvم 9)	<�)م؟ . 4��9"
�Y+ر إن  7أ	) �%�U "] k�ة [" .+اv�3+ ��Kn:  5. د

�،   اvم،أ	) أ�+ف +Ã9 (YU+�(9 µ�4 k�S9	<�)م ه� وا
  �$، د� : p)و Ç	و (Y� Ç	 ،�¡t	 آ�� ��%jا �¡�L(9 µ�4

� وا�ّ%Y) اه<,)م، vن أ	) �)I4 إن S�4 مvا �إ° أ	) أ^%
 �%# k%�L �#��ه) ا.<�)ج L �](c+ى، وزى [) 1�+ن ه

 (Y�9إ K] �LÌ�(9 (Y>6+#ت دى، و(c(�>.@)م :...ا�4 
 µ�4 ،=%l4 (] s� "] $��c )م�1 ���1 �� �+ل، ه%# (Y�a.

 .آ��
 µ�4 إ4$؟ :°�6. د
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� �
�] K%l4 Ç�v�3+ ��Kn:  (Y. د%�4 ���4 (] Mاد آ+ا

 ،�c(. ز[�%� أو K] �L!# M,�4و  s� M�09 �+أ	) 9)زق ا
، آ4(] M��� ÌV] إ	$ هـِ$ß ...[�)�� : ا�).�� دى، [� �tLى

 ��9+u� M,�4(.  Ma��K]M وا.�� اvم 1ّS1 M�ّS1 Mـ�ّS1 
 [� د� ����� : 9%�	)، و@ إ4$؟ :°�6. د
�  [� L+ى آ��،  ) [� [<�[<�،  :v�3+ ��Kn. د%آM ا

�� زى [ÌV �1)دل �� [+9)4!ت، ¤�" ����9,%$ ا+اد .)c)ت ^
 	<c(. ،M9(S)ت زى آ�� 

$؟   ه+� Ì�U M9(S>�9؟  :°�6. د(�^ : K4و@ آ!م ؟ و@ [0)ر 
v �9<�%� وآ��، وآc(. M$، و�i�9ج، Knv�3+ ��:  z9. د

Æ=>ُار، وه�,>m(9وا�6 و M�09 $�%# M�S1 م 9<��أvا   �L!4
k%0U (�	��$ ��9 آ�� إن ا�	   

�8 د+kU+� (] |L ا�!�L اvود���4 أوى، µ�4  :°�6. د
� ا9�D (ً�+t^ (Y) 4�+ن آ)ن %# M�S>9 �t] : أى أم (�(�

 Ml�>]رف#�)ن، و(# k	آ%�� ����، وا : .. 
ÌV] �4�1 ��U (] ،�1�a. !V] µ�4 v إن  :v�3+ ��Kn. د

 E�9 K] )[+ا�4 (  
  ) [�؟ ا+اد وا[$؟ : �4�m وا.� ؟  :°�6. د
أ�4�m : ،�+4 وا.�، وه+ �/ إدv�3+ ��Kn:  : $4. د

 (Y,�c "] �m(� أ[)آ" .
� >9��l؟ ه� l>9%=؟ و@g ه+ Y%,��9) وه :°�6. د 
ه� �ua1 ��S>9، وآÃ	$ ه�ار، وه+� 	�z اv�3+ ��Kn:  �4(�8. د
�� إ4$؟  :°�6. دL+] �S9 k	وا =�� 
� أ	) #)�4 أv�3+ ��Kn:  �%�1. د%� اS9 دى �[)ه
(Y�U : اتH��ة اs^vة دى زى [) 4�+ن اvم 9)اµ�4 �S�S8 ا

� : اD+6+ع، أ	) #)�4 أ1�%�m(mر أ+u,ه) :  9<��= دا آ(�]
%u<$ دى  °(�c�] �1�a. م+S1 � .�)º) : آHا ه

� ه� إ4$؟  :°�6. د% ا
��9� v�3+ ��Kn:  /u�9. د �+� ه� [��Sl إن ا%ا

 �أ��4 وµS4(a�9، �+ل ا+kL .)�$ دا : اvول و[� �)4�$ ه
  . M,�>9 إ$4

� m : �ä�� 1)	�� وا	k #)رف  :°�6. د+�) ا k%L k	إ
��� د ى ��= �L إ4$ ا

v، ه+� آ)ن [<��� : m�� أو5 و�ä وه+ د+v�3+ ��Kn:  |L. د
�äن و(>�m 5أو ��m : ��: اm : , �S�S8�� (1	�� µ�4 آ)ن [<�

   �S9 �9أت +أ	) [� #)رف .)µ�4 zm #��ى آ�� Ð)وف إن أ	) 
 µ�4 ا�<�M : د� M�09 [�)�� إ	$ [) 4���� وآ!م [" د� 
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� �
��ال؟  :°�6. د ا
[) ا	) k%L، هM أ	) أ�<���Knv�3+:  $6�9 $�U M . د

M�0 ا+ا�6 د� و@ّ  ا��L أأMc أأMc �8 إ[| (9 
 اM�0 ا+ا�6 إزاى µ�4 ؟  :°�6. د
� [)V] �%,�1! د�  :v�3+ ��Kn. د+%ÌV] µ�4 أL+ل 

 +ا��m+ع د� �8 [) أ�+µ�4 ،�U أ[��$ �4�t9 ا��)رة، .| 
. ،$�] �)�c آ�ا، µ�4 أ	) ´z إن أ	) آ�� ا8�)�4 [) ��1أ�

(Y�U � mxُ9<�رâج : [��Sl أ	) ©�" [� وا(� : �Lر1
�Y) إ4$ [" د� آ%$، [� د� �Lا[Y)؟  :°�6. دL+] $>^وأ

 أ^<$ [!.�� د�؟ 
0�، وm)#)ت v�3+ ��Kn:  $�U ،�_ ،�ua1. دS%�>9 (]و �_

� ا^<$ آ��Y] �c(. $6�9 : ،M4,� ه�)%# �Dّ +ه� إن ه(� ا
 ���� ه�د أ[$ µ�4، ه�د أ[$ إ·) [)1�)�Uش 9v+� : ا+ا
 �S�1(. (·ل إ(L (�4�S1 ،$>^ان د� #0)ن أ �Dت، و(U �%ا

(r�9ا .  
 : إ4$؟ �9ال [�؟  :°�6. د
 إن ه+ �4)آ�µ�4 (Y �9ل #" أ[$ v�3+ ��Kn:  µ�4. د
��ال 6�9$؟ :°�6. د ��= ا
� هM أ :v�3+ ��Kn. دS9 ال�� 	) ��؟ا
، �tLى µ�4 إن [� [l%+ب [�� �s %  100إ	k ��  :°�6. د

 IS1 (D (��9 z	+>>9 �4ر #%�$، واد�S1 �%إ	� M,�1 إ
 �� $	Ã9 kL+� ��9,%$ �+ل ا%�= إ� �ut4 (] X(�Dك، ا(�]

 $���" @زم  و@ �%/، ه+ �04 : 	 ،�_ $��	 Kcو�4ا ،�_
� ��4ف إ	$ %#���، و�S4 (]  : ��4 (Dر�� M,�4 إ@ إ

�$ M,��9 أ.�"، و: آM [�.%� ه+ا ��، �	 �L!4(. ،���tا
 ،/%�%�t وا �9(cذج إ+� ����إ.�) [) #��	)ش : ا�!ج ا

0� إ$4+S	 (]ل إ4$ و+S	. 
��� إن أ	) µ�4، زى [)  ) lu�9+ا  :v�3+ ��Kn. د] µ�4

M�0  أ�<��U M$ اD+6+ع د� : ��M وا�6 آ��، إ° أ	) (9
: ا8)�   mx9<�رج، ��= وإذا .��k إ° أ	)   ا+ا�6 د�؟

   ؟..دى أ#,M إ$4 
 �mال 1)° و@g ه+ د� ؟  #��ك :°�6. د
�  :v�3+ ��Kn. دm(mvال ا�� v دا ا
 أ���ك :°�6. د
� 9�S+ل إن ا�YD ه+ إن  ���ه+ ���ً) إ.�) : ا�!ج ا

�، ا.�) 	K] ��S ا��)ن m)#� آM أ�m+عL(�، و[� [�Y ا
  (,Y] نv ،و9<)ع Ç�i0> و[� #)رف أ�Y] �] !V] µ�4 ،$4 ا
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� �
 : �S�4و Kcا��9 kL+آ)ن ا<Ç�i0 : ا��اK] ،�4 [�ور ا
 ،�Y] $�� ،�L!�� �u�9د ا%���، ا<Ç�i0 [� ه+ ا%�ا
� ا�Dة : ا�!ج ، �" ^%+ا a] K] Ç(^ �(�وm)#)ت إ.�) 	�

��	 �L!	 �x�D)ء ا�أ( (D ،���) : أ#,)ق ����4، أو 9)
 Ç�i0>� اL!1 Ç�1 ،M. (r �Uر(# �] ��S�S. �9+�� �Y�1
� ا<Ç�i0 [" آ� [) �).= �+.�� : �Ð، ا+ا.� �9� /��9
 M^$ د	ات، وإH� د� 9)+% (�#+c�] Kc�	 ،ن(��ا
�" د�، وا��وف ا@c<,)#�� دى �، ه=Æ، ه+ .� : ا�0>�Dا

Dا ��S4و ،��0>�Dا M^�4 ،�c �c �4(�81�+ن ا (D @ة دى إ�
� وآ!م [" ](mل أ+Lه+¡ا، [� #)�4 ا �%و4�+ن ا<Ç�i0 إ

�u>U آ)ن إ4$ 4) دآ<+ر Ç�i0> د�، ه+ا ا
 tU)م :v�3+ ��Kn. د
�)  ���) :°�6. د ����إ	k #)رف إن آ%,� tU)م دى 9)

 �ä اد+� m�<�، وا(S9 $أه �(�] �#(L �4واد ،�0U+� (]
 Ma�� وا@1�� 9 :](mvوا ،(�,��اÔ وaU%�، ز[!ء	) 9<+ع ا

� آ%$ زى   ا1�� 9)ر��9،S�4 م(tU ل+S1 (D �	ر4" إ+t>]
�، S1+ل ���آ%$، v ���)، #ّ�,$ دوا و^!ص، إ	k : ا�!ج ا

 ،(�ti� د+c+�� : #,� ا�	 �L!1 م(tU.. (Y��و�1<�ى �
	��# ،°(>د�  ) أه$ : ا�jع وا.�ة وا.�ة، آM #�)ن �s ا

 ،$Hات، آ+	$ 4�<,� ا�Dة دى دا إä)ز p�م � و(9.. �%إ
 $� و ��c و�%<%$ دا k	دى . أ (Y�U k	ا �%z9 ا�	�S ا

(�L�1�1= أورا ���	 (��%� : 
إ.�) D) آ�) 9�<�%� #%� .�)�4 ا��ا��B : ا��ا�B أو 

�� إن اM�v ه+  k%L ،z�jأو : ا Iا�+�إن [) ��U : ا
��� �9 وا.� ووا.�ة، وأ~" �c �L!# أى K�½ ��c++�9 K	ا+]

� آ)ن #��ه) %� .�)�4 اvم ا���l، ا%# �� k���. (	56أ 
 (Y��.(. �0%# (] ، (���c (Y�%# ��ºا �%m�� وا9�Y) ا

� [)¶�Y)ش،% °(1: 
 ��m =B(	 (	م د� آ)ن وا!��k دى آ)	k 59/ 58ا، ا

¼km z #�)ل، و#,�ه) [) ��1ف µ�4 إ4$ إن  [<�+زة و#��ه)
 ��M�+1 k أو [) 0%�+1، ���) أ	) [) )أورc)زم µ�4(ا

 "m : 5آ)ن �)ب .+ا (Y�9إ �YD4��9"، ا $c ش، د�(Y>xm
�)ت آ9�Y)ء %c �^(�9 0)ب د�، وآ)ن�,�Y) د+L| (ا�9 �%إ

�)ت، اYD)1���� إS4)ع%j<�)م .| �9 ا	9) $U+�(9 k�وآ ، �
 n�º ،$]أ �%# n�º �(. $ kc ت دى(�%jا "] ��%c ��9
 "� ،k�#�1وا ،�](c $>Lز ��، وه�� #%�Y) و.)ول، وه��c
k 5 ا	)، أ	) Y>#(m) آ�s�� k، و@ (L kcل ا9+� و+S1 kU(^
 (r k%L ،�>�8(�1 (] $� k�وآ ،�c(. @ا8�)�4 أود4= و k�¶

0%� دا #�)ن وM,�4(. (D #!ج .)�]  �%^ z9 ،z4+آ �S�4
�$ اkL�� $��l، وا+اد [) +�، وآ!م [" د�، ا(9
 µ%9(S1 (·إ k�%� (��9ه �%�� ا%jش 1)°، و4��9" : ا(Y%,#
وه� : �)�4 ا��M وا�دد، أ	) t1+رت إ·) .)S1+ل إ	$ .)ول 
k أ�9ا، ود#k 5 وآ!م [" د�، r k%L) إ[)ل (L (Y>xm ،°(1

�� إ4$؟ kt9 : ا k%L (	آ�4" أ(U ا+��%^ ،�Þا (Yرض وو�v 
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� �
، .�M� 5 k ���4 و���� إ·) ��9 ا9�Y) [)  56#��ه) 

#,M آ��، وآ�رت أ	$ [) #,0%� .)�c 1)	�� [" دى ��9 أول 
 : Ç�>9 �k وه(L ؟|m (4 $4ت، _[)ل إ(�%jأ^� ا K]ة، و�]

5 k(L ،��m ��(1!1 (ه��# k�9 رض زىvإ·) ��9 ا8�)�4   ا
](	 (D ،دى k�c K] k+زه) #)دى، c+زه) أ9+ ا+اد د�، .

�,Y) آ%$ ا�c(. ،�º #,�ه)cو �](c ط(��	(9   (Y�9 k�. (]
 ،�Y%ل دول آ(����Y�U k ا%^ �%�+ل ا�)م وm �1!1�� ا
�� ��ut9 إ·) ا�ka، واU<��ت ان B(^و �U+��] �k 5 وه(Lو
� د� .�ام، و^)kU 1�)م [c K+زه) 1)°، وk%aU إ·) ���1

M,�1 µ إ4$ ؟  x�1 
�xل M,�1 إ$4 : >9 ����) أ	) آ�k�S9 ،s�� k [� #)رف ه
إm (4 ،$4| دا c+زك، [�وك، دا ��ع اÔ، وه� أ�9ا، إ[)ل 
 �B(· �0>l9و��1/، و[) ر ���>�0%� M�L آ�� �$؟ و1t. (]

� .Mt، اÔ �,8 ا+اد ا��"،  �9 ه�+م %ا9�Y�%# (Y) و�9 إ
,%�� آ�k #)ر�YU [�ة وا1��، ود#k 5 وY>%L) ا%<� إ

 �>u>U (] �<Y)ش ��9 آ�� #,%k إ4$، وهxm (] (��� ،k�0]و
� ا���l زادت، L@(9 k�آ (YU+�(9 k�آ (D "�اD+6+ع، 
 : ����وو�Y) [�+ر، وأY](4) [) ر�6<0� أزود .| 

�sات�> .ا
� r(S9) أآ� [" 	�L Çن، ��u>U ا8�)�4 دى 4) دآ<+ر (�

���، وأود4= و[� أود4= �jا �x�Dا : k%�>ا� (D ��9 آ��
 (Y�U مvا �%ا	<�µ�D kY دا آ%$، و@.�k آ� ا8)@ت إ

@ ��+ر4) �)�)، أو L+ل داB,)  –9<0)رك : اHjب اD<�)دل، 
�Ei>4 0)ن [) .�ش# 

 K] �%�<� ا8)@ت دى 9)+6+ح د� ا� (] (�ti� (	أ
6� (اHه)	�� �Dا��%S���و�4 )ا، ود� ^!° أز�4 ا.�ا[) 

� دى  –�t9ا.�x�Dة [�)� : اs>آ M��(�أ	) ���9 ا^<!: : 1
إ@ إ° أ#�ف إ° [) ��<� ا�)ه�ة دى 9<)ع ا�)رم  ) و�sه)(

6� ا�S%��(واvم 9)Hات إ@ : اHه)	�� �Dا ( ���� µ�4
 X(��9 ��9(9)M�0 د�، �Uو�4 [) آ)	0M%u (-  K]، و��	ذه)

6� ا�S%�� ½)م ا<,)م�Dا : (YU+�(9 (] زى (Y� . ذ� و�
� 9<)#<�) دى، L%�) إزاى إن (u% (�#+c�] Kc�	
 µ�4 ،�](tU ع د� آ)ن�jا ،$c(>¯ (D �Ð : /�4 Ç�i0>ا
 �%L �x�] �] �x�Dا ،�S9 �� (Y��¯ �S�4 ،ى+L �+c (�.إ

�� أدب، و#�S وآ!م [" د�، ¼ "] µ���k 9<)#� ا�tS اا
�t)م �Lر � �9�/ : ا%� إBا���<+ى اD) إن ا�9<�%, ��m
� c)ب ¼km z #�)ل %� [) �Lر�� ��آ$ اj�z ا%��ك Y�U) إ
 ����4�4 #,)ل #%�� ا��Dت ا(�cا+[" أ9+ ا+اد، �s ا

%� K%l�9 : ا�Dض ا�sl ا%� اBا���<+ى اDا �S�4 ،ل(l9 �
 �(u% Ç�	 �ut4 (] �S�4 ،�(��#+>mا + ��زى د�، $ و~�
 ،�U(�Dزه) ا+� k�دى [��t%� @ #" ا<Ç�i0، و@ #" #!�L ا
$ زى [) ا	k%L k أو �)ورت، ا8<$  �U(�>9 (D |.و
�+ان �� ه� sV>9 ا%� أ	) 09)ور #%�Y) ا%ا��ا��B ا

(] ،��S�S. �4+�. �,�L (rو �(c�  �ut4	�YaU) ["  وsV1 ا
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� �
�، و@ .(9 �0� #��ه) ، ^%�S�9 (] (�.إ "��Â ا��Dأ، 

+.�ه)،  (r IS��9  (,Y] ،�](tU �.وا M](�>9 (�ه k	إ
: ا�v%=  –آ)	k اv#�اض ا��sة 9<)#� ا�Dض ا^<�k، ه+ 

أ()ر : أ[$ .<$ �9اtL ��B)د ا8<�  -�9ون �tL : اvول 
� ا��آ# k��� �D(9ض، [� [�µ آ�%�t)م ا��ا��B إ� إن ا

� و[" Bا��، ه+ا �u�9ك اB�9ا s� أو �B�9ا z�jك ا�u�9
 �%.�] =�6,�$ اj�m z)#)ت، وm)#)ت $��%�9 ،$1+,�9 .

 ،��Bا��آ�c(. M و�c(. (r، إ.�) 9�u)ول ¯/ �Uض  ا
4�)#�ك : ا�	�S دى. 

 : ���>9 k	وا ���	 �L!1(. ،ض د���: [��Sl #)�4ة   ا
��+ل و] IL+] ��] ،آ�� M,�>9 k	زى [) أ M4+� z� 	ـََ

� �t>9ر اD+6+ع %ا��4= : ا8)� دى إن اvم ه� ا
 �] k	ا �S�>9 ،ش+أ(�)ء ا�!ج، و1<�%� #�$ و�%�$ #%� ا
�، و@ u>9)ول 1+ه� ��، و@ 9<)^� [�� إذن ^�>9<0 �#)رف ه
 (4 k	؟ إ�S9 اد #�)ن+� #%�Y)، واه+ ا%�M,�>9 (·ÃY ا�	

U دآ<+ر ،(Y�]�1و M��>�1 (] s� "] $%د� آ M,u>�� @زم 1u>
� [" ا<�+د، وا<,)دى ، وأ^<$ ، (1)^� 9 kL+و: 	�z ا

� ا	) t1+ر1$ إ·) [) �t>9رش اD+6+ع #0)ن . وآ!م [" د�%إ
� وS1+ل و���1 �u>9 (·xآ ،Mu>4  $%4�4 نÌ#0)ن ©�" ا�%#

� ا	)  [�0و#�� �s أ^��LÌ ، آ%,� ����4 �+�4 دى%ا
اY>%,�>m) د+L|، ه+ �c(. $�U إ¶Y) [�0و#�� �s أ^!��L؟ 

��� �tL "�© ،"4��9 (Y�Uى إن 	 (��%# (]  ،�L!�إ#!ن ا
 ���Y�1 (] (·إ ���U (Y4�>9 ،�4ز M,u>] X(�D ،�و1��ار ذ
�Y) أm(m) آY>] (·x,�، و9)M�0 د� 1�m(] Ma�� ^�+ط ��

�، و©�" l1," إ	� ا�8و1$ آ%Y) [)دام ه� أ# (Y>�%  k	أ
 k	إ ��%� �<)5 ه(�U ،�>S4�l9 �S9 $%tUو Mور #%�$ أ��>.
� ه� ¶ku �9$ وآ!م [" د�%. M�>01 : ا�jء اD<)ح SU/ ا

� ��9 ا8�)�4 [) 9<�<�ى، [" ا+اد، [" ا[$ [� (9 �%^
�,>�>9 ،�Y]   ��,>	 �c(>p (�.و@ ا ،�S9 ��1@ه) [" ا�.+

أود4= و@ #�Sة ^t)ء و@ آ!م [" د�، دا [�<+ى   #�Sة: 
�<+ى ] ��!�9 �Bد  �9ا�¾ �(9 �%^ ،���، ور9�4 (B�9ا

 !V] (	ا، أ�c =�� ،�1ر��4 دى �%.�] : k	د� وا �+�L
 (Y��	 ��� m��v ،	$ ه¼ "] µ���k 9<)ع ا�tS اk%�L ا

9��/ وK4�m، و[) آ)	� �U$ أى [0�%� 9 M�� k%,# (] ��
 k	(آ ��k [) ا�<�<0� [" ا+اد، دا ها+اد ا��"، وا

�Y) إ·) ا	��c K] ،kl+زه) .!ل�	 "] �U+��] . 
��وق �9 ا8)@ت، و�9 � ه�) زى [) ا	I4(� k، اx�Dا

�#(,>c@ى ا+>�Dو�9 ا ،�L!���s� �S ا�S�l، : 	+ع ا
� ا�اMc أ9+ ا+اد 9<)#� د� ^)و~�وف �s ا��وف، S9 K

�Y%�، إ�) >��L(. �] k+ل [و9<)ع ، �s إ	$ [�)�U، وا
�u= وه� [� وا^�ة r(9)، وا+اد #�)ن، أو .| آ)ن #�)ن >>9
� c+ا	) L+ى، �t9ا.� اÔ 4�+ن : %� S�9%= ا%¦�ض [" ا
 �,Y�9 $	v ،ا�c �Y] (�وا ه��)ش دور ا�1 (] (��� ،�	+#

 =�� ،KBء را(S>	(9 ��Bا���k ا8<� ادا #�� ا+اد، وا
 	�,%Y) إ4$؟
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� �
 ��ut9 <�)ه�	ك وا�� � .@ اÔ 4�+ن : #+	� و9)���ك #%
IL+>9 µ�4 �](c (Y�U اc(8)ت  v�3+ ��Kn:  �^(9 (D. د

 �4+� �4�m) #)�4 أ	أ ،�v "� ،�4+� 
1���4 [" إ4$، ه+ا ا^<�)ر �4Ã9	)، دى  :°�6. د

 ،�9+�t$ ���4ة ا(. �� ه k%L (	أ ،��+��]  �ا8)
�� #%0)ن 1�<M,u و�Hر �	 K] Mو�� kLو#)وز� و µ9(4 ����

� �U$ دا#�! [" أى ½)دىL!1 (] Mآ k . وY6��1) 1)° و1)
 µ�4 د+L| أ#,M إ4$ ؟  :v�3+ ��Kn. د
L%�) 	�<�ى 9)�وا، ��1ل ا�j#� �+4<� و1�0"  :°�6. د

 �Bا��� اCD ا%# 
 وv�3+ ��Kn:  "4��9. د
�" أآ� و4��9"  :°�6. د ،I��^ I��M�>0>9 : اD+6+ع ^

�k دى : [�)�� ���9ة #" اD+6+ع د�، �" µ�4 ،$%p Mu>9 ا
 s� "] (·(]�´ اف�إ·) 1<0)ف، ا# °(�k�S ا.<�)Yc) ا�	 +
� #�� ا+اد Bا���+��، و: 	�z ا+kL إ.�) ّ �	) ا�jء ا

�وا، ©�" 	�Sر 	KlS ا�S%8 ا���YD دى(9 . (D (Y>#(mو
 �r ل+S1  �c(. م!�� اS�4 �4��µ�4 [)4�)[� [�)ه) : ا

�H، وK�>1 ��S1 و01+ف 	�K و@ �>4(. �] �YL ، [� ¾�د��	1)
 ،�(�� =�%0�، و1�<,� #�%� اHDاآ�ة وا�%�� وا��	 (]
� C�� (4، �1اآ� ا�MB(m ا�¬)��9 #(,jا =�%^t+�) ا

M�0 د� �S� ���U �4�4 ا(9 =��<��s [� ¦��د ا9 ��8)
 s�1ا K6+� ه«=Æ اL!1 ز �1وح+¬ ،��S.و �´ s��1 v ،وا�8ام

 ،�� M�>04 ا� ا9<�ا+cاه) و+c �% واK,>Ñ إ
� إ	�c �Y] M,# k%,# kا، إ	� �Lرت (9 �و4��9" ^%
 : �](tU �.وا K] �u6وا nB(>	 (r ،���� �L!# �%# ÒU(�

�>�m ة�D ���Y] وف�~ ،�، ه+ا دا �+C�� (4 �4، أد�4 [)�
 (] ،��%��)��M آ%z9 �] ،(Y اHDاآ�ة وا>(9 �>º زم@ z9
�)ب ��ء، و[" .�S إذا [) ا<�[+ش . ��ء #%� ��U

µ�4 ،$%دا آ kSS. (] ��9 �Y>º �	9<�%�,)�1 .<� ´<� إ :
���4، زى ا���U، زى 4)1�,�+ا آ![� : s�� ��B�cة زى ا

 (4 ،z��u>� اS�4 ��B�c �4 �1ود+� Mوآ ،M,أآ K��4(. �]
�، إ	k [� 9<�ود c!��� اL+]و �L!^vا ��L+] �9 ق�U :
 k	إ �%��B�c #%0)ن د� #�=، 9<�ود ��B�c #%0)ن ا�Z�) ا

M,u>� 9<���$ [�)� [" أول وK%l4 �4�c دور �9ور، و4
 ��= وه�، أ[$ µ�4 ؟ :v�3+ ��Kn. د
0�، إ :°�6. د�,Y4 (] @ ��] �L!>. (D �ن �)ء اs^ Ô، ه

 ،(Y�%# �L+�[+IL �%=، و: 	�z ا+kL ^)5 [" ا8�� ا
�K] |. (Y ا�8[)ن، �� Y%�+�9) [��، و��م 	%^)1�<�$ و��م إ
���ات [)ه+ إذا آ)ن �� أى a. �,�L+ر�4 : و#� [MV ه�H ا

>p µ�4 (و��=، ه� KBم �9ور را+S>9 ت(c(>6!ت ا�(�)c �c�z ا
 L+ى آ�� �ر�c ا%�l�i دى، و@ µ�4 ا8�)�4 دى 9�L    (Y�6+ى
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� �
��)؟ ا�!�L ا�!D ��c) 1�+ن �c   ��Uدا �Bوه)د �l�pو ����

 ��U (]ش، و(YU��	 (] (�.إ s>دوار آx9 م+S>9 ،�u6�4 ووا+Lو
 .دا#� 	��� آ<s، ا�YD ا�<)nB أول x9ول  

vا �%# |L+�k دى، د(]x9 ،ML	� ��S�S. أ	) أر�c إن ا
 z�c �c(>p وآ!م [" د�، [)ه�)ش ��0�Dا M^ن ود(�# (Y�9وا

ا�Y)رد�، ¹ إن اj��i�9 (D z : .�و�1 ا�!�L   أوى
 �L!>9 ،ع [" د�+	 �ا8�)�4  ا�%��، وا�!�L ا�!��c ه

 s� ت [� .)�6ة، د�(�B�c E�9 "# (>L�] +0� و1�<�µ، و½
�Mt، : ا8�1 z�jزى ا ��B�c (D "] رة(V] �S�>9 دى �(

 sV1 (D ���t] �S�1و ،E4�] "9إ ��# �Bا��	0)ط اCD ا
 Mt� ،�9$ زى آ�� �L!# $� �)ده) #�� .� %ا8<� ا

I4(� k	ت زى [) ا(�#(aDوا ��Y�  . ا
0%� [��ش [) #��� �U$ وkL، ا8)� ���� ود� 4+ر4�� �]

!�� وا���اف وا���م د�، ©�" .)s� �,Y] �c ا�!ج ا
  (��4�Uو��� s� "] ،(��4�U��0و(9 �>Y] (	أ $�4+ر4�� 

� L �+c+ى آ��، و9)�S4�l ا�D)��ة دى، ¹ %[� ¤�" 	��ف إ
�t)م [) � S>9+ل ا%1!.�+ا إن ا.�) 9���� ا��)#� إ
� إ@ �1#�� و1�+k4 وآ!م U)رغ، @، ����!ج ا(9 �0j(�>4

!ج، و6�9$ 1)^�وا 9)�+ا إزال [)��U آ!م [" د�، ا�!ج #
 �L!�ا%�= وا<���� �9 ا�وا، وا�!E4�D(9 �L، وا

�<+4)تDا Mآ �� U��ة ه� [� ���� L+ى إ@ . x9ه%$ #%%#
z9 ����9 (�.وا 

� [�ة �+�%4 ، ](tU ن(�# K] M�>04 $��U �L!�9 �%ا
+  �9<�%� 6,�) آM ا8)@ت اMLv [" آ��،  k%L (	وأ~" أ

U�# ر�S1 (. �%4+� ة�Dم �9,� آ)ف و(tU وا.�ة $(. k
� إذا آ)ن  (9 (,U ،��	(>��1ف آc(. M$ أو أ�%= ا8)@ت ا

��� . #!ج 	
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219−��'
�،�وא���
ط��������ل�א�وא;�������������������� !...ذ<���������������א�
 

� � ��� $+ w)ر�Kا� 
 ���� ) 6(ا>18اف +�E ا���ج ا�

6� ا�)اMN، وا�l{��K اِ:رO��T!... 
 28ه� #�)	$ #��ه) "......" ��)ح ا�n:  s)زى T��8%.د

�Y) أّ̂� ،"u� آ��� ��.(� M�>0>9 ،ر�(« �¬�^ $�m k	(آ ،
 .�Y+ر، وkc5 k�lL [" .+اm 5�$ و	Ç و��Lت 

� :°�6.د (Y> .c)1%� [�)��ة، و@ أ	) .+¡
 v5 #" ���4 #�)	$ آ���L ،(Yj(�9 kت  :n)زى T��8%.د

�Y+ر و��9 آ�� k�lL، و��9 آ�� رk�c 1)° [" .+اY�6  5+ر او 
9<��� [�Y�5 : �1+ر : ^!ل اـ 3 k	(آ ��	و¡@vر ا+Y�  ع+�m@ا 

 ا9+ه) M�>0�9 ا4$ ؟ :°�6.د
ا9+ه) آ)ن S] M�>0�9)ول، z9 زى [)  :n)زى T��8%.د

 |L+ 4�+ن S1)#� آ��، M�%L M�>0�9 د
 Y��1�1) إ4$ : ا^+اº)؟ :°�6.د
ه� اآ� ا^+º) ه� [" [��Sl �����، وه�  :n)زى T��8%.د

 (Y�U ت��L $آ�� : k%�>ا� k	(وآ ،Ç، m�� 94�k #)د$4 ^)
اk,%�1 ا!�0	�U ،$ا.ku>U k ��آ$ ß��ِك [K ا1�� آ,)ن، ��9 
k ا�0آ$ (� �m�<� ا�0آ$ ا��4�j دى زى [)1�+ن وk�L، ه

�)tL �4)د ا·) 1)^� ا�0آ$ +.�ه)��)�4ه)، µ�4 ا^�ت ا. 
ه� kc (D : اvول ا0�+ى Y>#(>9) آ%Y) آ)	c(. k)ت 

k	(�4، وآ�� : ا@»)� د�، وآ��c  $��(9 آ)�1ة�9�وح 
ودآ)�1ة #�)م آ)	+ا ��9وه) [���)ت، (�U	k زى [) 4�+ن : 

� �º��L [�)4)، آ)	k دا©) اc(8)ت im�$ �+ل  5اـ%�Y+ر ا
 M,#) ا	ان ا s� $c(. M,#<� 9)#�ف ا	) [) آ+	وا ،kL+ا
 °(�	(] k	(آ �r) د#�ß وأc IL��Y)، وأ.)ول أ�YU وz9، وه

L) ا	�4) ان ا�S1 ��4(# �] k	(آ ،(Y%�4) .� [" أه�S1 M9(
X(�>>9 (·ا Ç(^ �Y%+S1 .ـ �Y+ر دول و��L5  ،k�lLت ا
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� �
+ا.� آ)ن  5ورk�c 1)°، : اـ  $9+lÐ ��Y+ر دول آ)	k ه

 (Y4اد k� I~+] �0آ�، آ)ن[<�4"، وآ)ن M�>0�9 #��ه) : ا
 �]�>%] k	(وآ ،���p �: ا�0آ�، وآ)ن [<�L "4+ى، (�U	k ه

 kL+د�، D) رk�lL (]��9 °(1 k�c رL $��p �] k�c+ى : ا
 µ�4 ،�4ة�c $L!# k%,#و ،(Y��l^ K] (Y>9+l^ k�U k	(وآ
6�9$ ا�Dة ا<)	�$ د4$ اآ<0�Y�U k) ا·) : ا�0آ$ 
� آ)	Y�U k) آ)ن ا�u>�9 �4�Dش Y�9)، و4��9" %اvو@	�� ا

 m�� K] �).= ا�0آ�، #!µ�4 $L 4آ)	�D $L!# $%](# kة 
� .#!�>] �L��z9 ، [)آ,%<0

� ا0D�%�؟ :°�6 . دS9 $4ا 
ا	) [0�%| [�)ه) إن ا	) �+ل ا+n:  kL)زى T��8%.د

 : (Y�U $c(. رف أ.�ك(# �] kL+[<�)�I [�)ه) ، و: 	�z ا
 ��L+] د(tL ،I�(�>ا»)� ا�!ج، [� #)رف _^� [+s� IL ا

$�L+] �L@(9 (Y�� .+ا%[� آ��  د� 9)�+ف أى .� [" ا
 (�4�S1 ،$%آ (Y>�9 "# (4د(] $+��] (�4�S1 �Ç، ه(^

m��µ�4 ، .| [" أ4)م [)  �t>96-7ف #%� ا��k [" .+ا5 
 (Y>#(>9 $�0آآ)	z9 M�>0>9 k [� �).�� ��آ�، ه� د+L| ا
#%�Y) [0)آM [)د4$ آ�L �s+ى، aL)4) و���)ت و.)c)ت آ��، 

] ��(mو ،"��<U (Y%+س a9,)ن M^�1(. (�4�S1 µ�4 ا(^ "
�%+س، .+ا5  80-70ا[Y)، و#)[!r) [0)آM ا·) @زم �1د ا

 kL+اc I��IL+] ، $ ا[Y) و.� [�Y) �+ل ا+kL و�+ل ا
 ���� ود�1�) : داه�$، 9)%r+S>9) ا	L�� k<��)، وا	k ا
 �%ا·) �t>9ف #%��Y و[���0)ه� .| : [�<+ى ا#%� [" ا

 �U$، وه� r) اخ ا��� [�Y) [) آ)	+ا �+ل #,�ه� #)�04
Ç%ّ^ µ�4 ،�%�>0�9 و[) 0�9<�%�، وه� �t>9 $6�9ف #%�$، أى 
� او ](p g@و =m(p +� 0�9<�%+ا %.� : ا��/ Y#(>9) [" ا
 =m(إن ا� !V] ل+S1 ��9�<�%µ�4 ،(Y دا©) ��1 $�L!9 آ��

,# (] µ9(m ا، و��9 آ��H6+ع آ+] : µ%ّ̂ا، ودHآ M,# �%
4�<�%+ه) و[) 4�,%+ش [�)ه)، .|  �](p K9ث ار!V.)c$، ا
 M� +و#�ه) ان ه �ا��aS اv^�ا	�� k#(>9 ا��0 دى ا�)[
 M,�4 K�ا�aS$ وزى [) 4�+ن IL+] �^ µ�4 آ�� ا	$ آ)ن 4�
�" v (r(L $4+� ��9 ا	)  ،ß�ُ(t1 M,�16+ع و+Dا MY�1 $c(.

ا��� #%�Y��l^ ،(Y) اvو@° .)��m%� ا�aS$ وآ��، �8 [) 
 $%9(Lرت ا�L �%دا ، D µ�4) آ)ن ^)��Y)، ه+ ا+.�� ا
 : k	(آ ��$ [�Y) و.� 6�9$، هL+] آ)ن ،z9 ة وا.�ة�]
9<��� Y�U) آ)	k 9<)^� .�+ب،  k	(آ �%��ة اvو@	�� اا
 ���9 �^(>9 k	(ت آ(#(m :9<)^� 9�,�)ت، و µ�4 k	(آ

 $�U µ�4 ،ر(u>	@0)ن ا# ��0>�D) ا�ه (Y>�9 k�آ �Y�] ��]
 |%�]�U M^�1"د ".... . ،(Y](4أ (Y>](] k%9(Lو (Y>%9(L

 (Y��+>9 �� ه%k 5 إن [)[<Y) ���$، و[� 9)M�0 ا(Lو
 =�� (Y>](] ان µ�4 |%�]� k+L (	زى [) ا �] µ�4 ،$�9

kL+ L+ى، وا·) Y�%# /�a>9) �+ل ا
  µ>9(m �� ه%��� اY�U) دى آ)ن Y%���9) دآ<+ر : ا

 [" ا��)�m$ آ)	S>9 k+5 ان ه+ [) #��وش #�)د�، U�)ن 
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� �
� ه�)ك : ا�0آ$ ��s9وح r) اY%,�4 =>�D) #!ج 	

 �Y+ر، Y>#(>94)، دى U�� .+ا5 
 ود� 4��K؟  ��= :°�6.د 
0�  :n)زى T��8%.د���4(] v 5x�Y>�9 ،��~أ (] 
� [� M��+1 ا :°�6. د���l%�)ت ���) �v، ا�!ج ا

%,�)زل 
� .n:  Mt)زى T��8%.د% إ
 و4��9"؟ :°�6. د
� : ز	D �S) رn:  ،°(1 ßk�c)زى T��8%.د��	 k�Sz9 ا	) 

 ،µ�4 (ه(�] IL9).)ول او k�S9ى �+4$ و+Lا �S9 ��L+] (	ا
 (Y�U 6�9$ ان I4(� |L+� ه� Y�U) دى د%[V! ا�!L$ ا

ا^%�IL+1 (Y، �)ول اm<�!ل [" ا�lف ا<)°، U)9).)ول ا° 
� د�، #(>9 IL+D#�$ [" ا��6�9$ [ kS9 �1+اYc$، وآ��، وه
 $���، وU �] $6�9)ه� �(�>Dا8<$ ا z��" ا	) $6�9 : 	
 �%�$ �6ه) : آM ا@»)ه)ت آ��، وان اLوا (�	�ه� دا©) ا
 I�(�>D) ا	وا ،Ç.+ا�Y) [).�ش [�I�(�>�9 �Y [�)ه) ^)

µ�4 z9 (ه(�] . 
� إ4$ ؟ :°�6.دS9 ال�� ا
�  :n)زى T��8%.د%� و[+IL ا�L+] �9 ق����ال ه+ #" اا

 .+ا�Y) آ%�Y، د� ا	) [� U) $، و#)�4 أ#�ف ه+¡ا �� آ��؟ 
�  :°�6.دS�1 ،� (Y>+. �%� ان [� ا	) ا(9 �%^

� [��t9 ،(a�9 ß$ëا.� ا8)$ ����، µ�4 ا�!م آ�� %# �L!�ا
� ، و6�9$ ~)ه�ى، اc(8)ت [%µ�4 ،�l�i ه� 1 $�U�EL( دا^%

� �t>9ف #%� اه%Y)، دا إ$4 %��"، وه� ا�$، و.)�� ا%>�]
� [" �s ر���؟!! د�%!! �t>9ف #%� اه%Y) [" ا�0�)ت ا

و#��ه) آM ا<)رC4 د� [" ا��)ح !! m�$ 28و#��ه) 
�M0 : آM اÑ)@ت، �M0، وا��)ح وا�M0، وا��)ح واوا

. $��U �4(�8ا ،µ�4 ��](c �c(. ، (Ya�9 �)c$ : ا�8و$1 #%
� دى 9<)#� ا��	z وا�!م ](mvا �U�#(9 (] (	ا ،�u6وا �]

���� �x�D9)4" ا "� . د�، 
�9�<�%n:  (Y)زى T��8%.د µ�4 °(>ا	) �)آ� ان ا^+ه) ا

 $>�� ه� و�%��I، د� [" ا+�I ا^ � 6�9$ آ�� #%
#,+[) ا�D%+[)ت [� آ)�U$ إ·)  ا	) ا~" آ�� ، :°�6.د

 k�وا^��، .| إذا آ k	ا �%�%�� IL+] �^(1 أ.�" [" ا
�Y+ر ا	lS)ع  Y�3+ر، وYU+0>95  "4��9) [��1 أ�D (�#+�mة 

� Ò.!1 ،�4�>9 إن (,# M0)آDوا |L+و4��9" رk�c د
� ه�$ [� [�ض [�ض، kS9 اآ� [" %ا�,%�)ت ا�)ر��c ا

�(�Dا (�>�+��] ،(4(aLو "�m (Y�U kS9 �x�Dة، ا�
 $Lر+(9 =�u>>9 دى @زم ���Lا+�)MB اD�4، ا�ºو ،$��%�و1

��S>9 k	م د�، ا!�� وا��� واS%�، دى اآ� [" ا�!ج ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   61



 ��06060606I04040404<I2008200820082008א6����������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
�%+س و@ : ا�ç�â)؟ ¹ [� [�)ه) m)#� 9<<�%,+ا : إ4$؟ : ا

هM ! ا.�) L%�) إن ا.�) 9�Ç,S> اIL+D #0)ن 	��Y أ.�"؟
�l] ��� m�$، ا	k #��ك آ)م m��؟ Y.28) وه� #��ه) t1+رت 	

 m�� n: 31)زى T��8%.د
m�� µ9 (4 و#��ك آt1 =�3  M+ر ا	k آ�� [" :°�6.د

 �] (m(mد�4 أ(Dا $¡]+(rا4$؟ ا K6+� اS�4 دى ،$¡]+(rا
��$، دى .)�c $�#�] $cا، ا	) #!c(8(9 |L)ت ��+[¡$ ا(rا

ى [) أ^�ت �Lش [" 9��، دى �+ل #,�ه) ���$ ^)Ç، ا	) #,�
و@ #,�ى ا#�ف اI%>m و@ #,�ى ا#�ف اI%ّm، و@ ا#�ف : 
اc(8)ت دى، أ	) دا©) [�#+ب آ�� و[)�� د#+� 9)8�+[$ و@ 
 I%�� �u�9¡�و° : .�)�4 ا%�%+س، ا�)س 9<+ع ا(9
� ��9,%+ه) دى، ©�" #0)ن آ�� [� L)در %وا�D)[�ات ا

9 �l�i%<)#<Y) دى آ%Y)، ا	) [) YU(9,� أYt,S1) وا�YU ا
+ا اI%>m [� #)رف آ)م +S�9 �%[%�+ن  100ا�)س ا��)ر ا

� دى �l)رة ا	$ +S4؟ وI%>��9 $�وه�ب، �$ ا�%�)ن د� 
�9��دش، ا	) [� #)رف µ�4 إl� $4)ر1$ ا	$ [) �9��دش،  (]

 دى �l)ر� و@g ^���؟ أ	) [� #)رف ه+� �9�)م ازاى د�
� S>9+5 ان د� �)KB : ا�0آ)ت د+L| ه :n)زى T��8%.د 
أ	) [) 9�Y,Y)ش µ9(4 واÔ ا����، أ#,M إ4$ ؟  :°�6.د

c��$  16#0)ن آ�� [� L)در اm<+#= ا8)�، أ	) 4�+ن #%�) 
m)#$،  24أS%L ��L)ن �8 [) ا^ّ%� .� 4+د�Y4 ا��� : ^!ل 

� إ	� 1<�%� [" ا�8و%# Ç4�. ��%[ ام ا@^<!ف د��1$ دى، ا.
+اKL أ.�" [ّ�)، ا.�) (9 ��^ (Y�1��ض إ·) 4�+ن  ��%�
�)ش ^�ة Y�U) #0)ن (] �%9�<�%� [" #�)	��) : اÑ)@ت ا
� ��9ه�، ا�D%+[)ت %	�Sر 	�)#�ه� و	��Y ا��)	� ا
 $1!#(�� �S1ر Y�9 z�S1) ا��)ن وأ.+ا$ و1%ا+ا���L ا

�x�Dا ،����[� آ!م : آ!م m)#� :  �6ور4$ : ا�!ج ا
 �%�>1(. $�.(	 "] ،M��(�>ا�mv+ع و^!ص، ا	D k) ��1ف ا
 I%��، [) ¬+ز آM اx�Dا �¡�S1 ر�S1(. $�.(	 "]و ،(Y�]

5(L ���] �. ،ح(ä د� : (] I(m �] �%إن رMc اv#,)ل ا
[V! @زم S�410 % K%l4)ش 	)�c، #0)ن ه+¡ا �9�<%V] I! 9ـ

20 %�S�4 ق  آ����� اS�4 ى #0)ن+Ls>آ �S9 I%>��U ،�c(	
آ<L s+ى، وآ!م [" د�، إ�) أ	) [)9�c<�، و[� .)��cب، أ	) 

،(Y%,#ا � [) أ�Lر�
�,%�� إ·) 9�k، و.�)K] (Y>4 ا�z4 اvو@°،   �S9 ���1

m�$، اc(8)ت دى  28وا�D #)رف ا4$، وه� د+L| #��ه) 
V) أآ���1 �%�) إ	�) 	��Y �1^%�) : اD�Sl$ ا MY�1 ،�

أآ� وأآ�، ا<U�t)ت دى 4) [���6، 4) أ^!��L، و�U$ و�%� 
 (�+S1 0)ن# |L+�9��Y، إ	Y6��>9 k) #%��) : ا@��اف د
ازاى ا	I�(�>] k [�)ه)، و�sك [� [<�)�I؟ [� آ��، .�)�4 
� إ·) �9أت ´)c$ زى %# (Y>�¶ (	ا !V] °@وvا (r!�>mا

[� #)رف µ�4 ا4$ ��ش �8 د+t^ ،|L+�) ��9  ا<�uش، ا	)
 k4�L ،z4ا را�� ا�jع وز�4 ^)ر��c 9)آ�<)ن [) ��ش 9�+	�ا
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� �
 (r Ç9 م(SU µ�4 آ�� �ْ>ِUِ $��ا�� د� و@ v؟ ه+ راU Mc)ه� 	
�t9 ز4)دة [� #)رف و@g إ4$، وه+¡ ا�)ه� [��وف #�$ .)c)ت 
[" دى، uaU(U+� : اورو9)، وا	) [� #)رف ازاى �ti+ا 
+ا ��ش، وه+ 9)4" (L ،Mt. �%ا�t¡$ دى ا·) ��ش، أه+ ا
�K] ،(Y�%c إ° [<t+ر إن رY�%c) و.0$، وأ	) [� [<xآ�  Ç9
 ،(Y�%cاو.� [" ر (�ti� (·إ é) رأ	أ ،(Y�U $>. �·v Ç9 +ه

 �(9 �1�^(] g@و 
 [)^�n : 5(9 �1)زى T��8%.د
� ا�!م د� �$، #0)ن 1)^ :°�6.د+L(9 (	إن أ �(9 �

 ،��%>Ð ت(U(S) ��# ��%>Ð °(�] (r �S��9 ت(#(m ت(,%�ا
�)��M، إ	âk #)رف ��ش >µ�4 إV]-  ،$4! –@زم �L�1 و�� : ا

و@g زé، ��= ه�)ك + [)��U ��ش و[)tt9 ��U)ن، ا[)ل 
(Y%�>�4 ه+ا @زم µ�4 ش�u>4 (] s� "] ازاى (Y�.(t�. :

(U ل+�S9 ��1د(�m ا+%a�� و1%�B ا<�uش، [) ه+ اc(8)ت ا
ا.�) [� � (U�Y) #,+[) أو ^ ،(�+t	IS #��ه) و	<�%�، 
 �%� [� U) ��$ زى [) 	��ح 9)%ا.�) @زم 	��ف 9)
�k 9<)#<� دى #,)$ M,�1 ا���	z د� � (U�U ،$) إزاى ا
آ%$ وا�)س �9�<�%+ه) [)د4)، و��u>�9+ا Y�9)، وu�9)و+ا 

��) و^�c (ه+%�>�4 ،(Y��Bر K] $L!# $%](# k	(ا·) آ (�+t
 .و[� #)رف ا4$، واÔ ا#%� �U$ إ$4 1)°

v ��9 ا<!ت #!L)ت دى، ��9 ا�n:  $9+l)زى T��8%.د
 v ،|L+� [+c+دة د%� ه� اvو@	��، وا%وا�!L<� دول ا

 $c(. ��U (] 
���  :°�6.د�(�� ا.<�)º(c) ا%# Mtu>9 (m(mأ �ه

] ��m(mvا|L+��� د�j9!ش ا ،����(� . ��، L(9+ل ا
[)ه� ا�!L$ اvو@	�� دى آ)	n:  M,�>9 k)زى T��8%.د

 !µ�4 ... ا!زم ، 
 z9 دى ^!ص، [)^%kt  :°�6.د
� .)�M د+L| ا·)  :n)زى T��8%.د%[)ه+ �cء [" ا

�^b(# ��(U (º(c(�>.ا µ�4 ،�c(. (Y4��9 �. ��U(]. 
� دى #,%�� أ�m(m$ : ا�!ج، ^ّ%� ا0D)آM �= [)ه :°�6.د

 (] �8 |L+� c�= �+�4 د%# (Y�U �0U��	(] �%ا+ا���L ا
 (�>#(>9 �Sl�Dا : (���	 �L!	(. �S�4 ،�Vأآ (Y�# ف��	
 zm(. �	@ ،ه) آ��(�] I�(�>1 ��%Ð �%أآ� وأآ�، ©�" دا ا

�� �S1ر H�1ى ا8<$ ا%� ا	� ا	k ا�tDر ا�I�a ا%�$ ا�a
 $4+Lوذآ�$ و $uc(	 (·ا (Y�%# "4(9 km (��� �Y�U)، وه

m��، و9)4"  28و�L �^(>9ارات c)[�ة و[�<S%�، وه� #��ه) 
 #%�Y) ان a. (r+ر، #%� اa. MLv+ر #,%� : ا�8)ة 

� ه� n:  M�>0>9)زى T��8%.د%ه� S>9+ل إن ا�)س ا
 M�0+ا ا·) �)��� : ا+S�9 ه�(�] 

�= ؟� :°�6.د�] s� "] ���( 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   63



 ��06060606I04040404<I2008200820082008א6����������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
�)ر� n:  $6�9)زى T��8%.د��= c�= ا�>9 � ه
1��L�9 (Ytu، ©�"  :°�6.د (D ،ى+L (Ytu�[)ه� دى @زم 1

 I(m k�� �Þأ �+S4 �. (D µ�4 ،�أآ �Y�[%�+ن دو@ر  1600
 =��)ش د#+ة، ه�) @زم  �9 "�©800�(] �S�4 ،ن دو@ر+�%]

1�Çu ا�L�9 �4(�8 آM �+�4 #0)ن 	<��ف Kc�1  ات��>�] �%#
 k	، ا�وأآ �رف أآ(# �S�1 (Y>#(m ،ار�,>m(9 KLا+ا
 KLا+K] M�>0>9 [�، وآ!م [" د�، z�S1 (D ا��ti0 وا

�" دى، �%+س : ا(9 �lوف ا����m�$، @زم 1��ه�  28وا
 "m "] M�>0>9 ،زى د� K,>¾ : km $اآ�  22وه� k	ا ،��m

، S1+م ©�" "آ,) ^%µ>Sر§ : "وأد�4 أه$. m�� ]3�Y) 9ـ
1<�%� إزاى 1�<%I و�1وح : m<� داه�$، ©�" 1�<= ��� �9ون 

 )�u6(ر��� وا	k [) ا	<� #)رف µ�4 إ4$ ��� [" أ�%$ 
 ��)D) ه� : ا	) ا~" 4) اµ9 دى .)$ ���$ �U! و[K ذ

� #��ك، وإ@ .�<�Y%ّa) اµ�4 $4؟%9<���، أد�4 9<�ى ا !
 ��[�)ه) ا	) �)4�$ ا¬)§ ���9 آM أ	M,�>. k، و�1)�

ا��وف، µ�4 4)أ^� آ,)ن ا	I�(�>1(. �] k ا	k آ,)ن؟ ا	) 
�)I4 ان د� �U¡+Ð أ.�" 4�+ن د� .)�4ود º(��%m)، #��ك .�، 
 ،(Y�] �9)^�وا (Y%6�9$، .| اه (YS. ه+ د�(] "�
 (] µ�4 ،k��� �t>9ف #%� ا%[)��9وش، وا	k%L k ه� ا

 ����4 Y�] ��>�1 ��m(mأ �c(. (ة، [� .)�4وهsآ� �c(. �
 IL+] ،��c IL+] م، ود��p È� ��L+] k	(U ،(ه(c(>p �ه
 ��L+] "] ت(�#(a] Mt� "ْç�� ��c، و��=، D) �)ف أآ� 8c!#
$ Ã9·) �1ر (,�>mا Ý�د�، µ�4 ا·) 1�V] $,YU Ý!، أو 1

S	 Kc�	 �S�4 (�ه ،!V] $	(�# (·x9 $%,�>9 �� ه%I ا
 ،�4�c "] ؤل(�>� �<)ج ا%و	<�)ءل [" أول و�4�c، دا ا
� آ�� ��	 =m(.أ ��[) ه+ [� [�S+ل : ا��وف ا���t ا8)

I�(�>4(. �% ! ه+ ا	) اI�(�1 و@ [) ا�1)���، ا[)ل [� ا
 �¬ (D ��4(# k	أ �%�) ا+S1 �S�1و E�9 K] (�.وادى ا

�4�c . 
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� � ��� $+ w)ر�Kا� 

6�<.دT : ���# 27ه+ #�)ن  �>�m "] ��0>�Dا M^د ،��m
 M^ى : ا@زه� وآ)ن دا��%äآ)ن ��9رس _داب ا ،����jى اs��	

] $�U +ى، آ)ن	م 9)ر(tU +4) أو	9)را �+�D KL��$ زى .)
 $�U إن �S>�4 ت #%�$ وآ��، و�9أ(� M,��9و k�� ا%#
 ،KLا+[�ا[�ة µ�4 دا^Y�U M) أ��اف (1	�c $+� ا�k و: ا
� �D(9 �L!# (r��� دى، وآ!م [" د�، ود� آ)ن x�Dوإن ا

��0>�Dا $� و^�ج . �m= د^+�0>�Dا : �Y� 5ا+. ��L +ه
4 ،�4+� �%t>] 6+ع د�+D�4) ا�S1 ة ان��U z9 k%aU µ�

 : µ�4 $�U آ� ان آ)نx>] $	6+ع، وإ+D(9 �%� (r دى $���Dا
 Mآ "� ،$>l�i%ا0)ت آ!م [)�9�$ و[)�9�Y)، وان p)و@ت 
� آ)ن [<t+ر إ·� [0�آ� : .�)4<$ %ا@��اف ا<)	�$ ا
 "] $S%L "] $	وا µ�4 ان ه+ آ)ن #�)ن I4(� �S9 ��9وا، و

� آ)ن �9��� Y�U) اD+6+ع د� 9<%�k دى، آM اc(8)ت ا)ع ا
� آ)ن $6�9 �0>�Dا "] $cو��9 ^�و ،/%� k	(آ =�>m)#� ا
�$ S�9+ل ا	) [� .)zm ان ا	) �����، [)�p $c(. ��Uد�، 

�" ا	) [� c(8(9 K>,>m(9)ت، [� L)در اc(8(9 K>,>m)ت  
 ا	m "] $�U+0>9 k�<� : °�6.د
6�<. دT : �_ 
 �U : °�6.د
6�<.دT : دة(�� : ا
 #��ى : °�6.د
6�<. دT :$6�9 دة(�� _� وا9<�ى [�)	) ا�jوب آ,)ن : ا
��<� دول �ä : دراm<$؟ : °�6.د و: ا
6�<. دT :�ä 
 و�M �4$؟ : °�6.د
6�<. دT : |L+ ا��ج د
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� �
 ا��ج [" آ%�� إ4$؟ : °�6.د
�، و4��9" #!ج : °�6.د�0>�Dه+ ���)، [� آ)ن : ا (]
�، وو� [<��ب، و	��sى، و[� #)�U ��4دى#(Õ و4��9" #!ج ،

� �4�c �c #0)ن %� �U$ ا�+ا�I دى، ه+ا إ4$ اS�4
 �6��1$؟ 

6�<. دT : kL+ v، ا�lح د� [+c+د �+ل ا
��= ا.�) .��,M ا4$ د+L|، [)ه+ .)Kc�4 9%�ه� : °�6.د

�lح، Y�U) إµ�4 $4؟(9!،KLد[� #)�04 : وا_ µ9 (�.إ ، 
 �Uر(# k	+�4 #0)ن إ� ��9 أآ(�. �©�" آ)ن @زم �1,%
 Ç%[ (] ��9 �U(�] �U(�~�وU$، وإ	$ [� [�tى، وإ	$ [
� 9)4�� زى اz,0 إن r) ·)�4، وإن x�Dا µ�4 ،$>V�9
 k�L+>ا��4Ã9 �] �4(Y	L (+ى، µ�4 ا8)� �pدة ا�D)�، وا

 �� و@ إ4$؟[� : إ�4	) زى [) 4�+ن [�tى L)#� ه�)، [� آ
6�<. دT : �+4أ 
[) [" ه�) ��1� �6ورة ا8�)9)ت و~Y+ره) 9+6+ح : °�6. د

 kS)+1 (,Y] ه)ش(�: ا<�)�L [" ا��ا�4، وإ	�) [) 	�
� زى دى @زم 4�+ن �pد ا�Dة %ا�!L)ت، ا<�)�L : ا8)@ت ا
 k���!م، v @زم ا0D)#�1)^� ^� أول x9ول، وإذا 	(9 z9 �]

���	 �4+��%���9� وا.� : أc)ز1$ ا (D !V] (	أ µ�4 ،(ه
��+د�4، وأc)ز1$ 1!ت أK�9(m أو��Y، @زم أ./ M�>0�9 : ا

 ،���� ا	) 9)#,%$ #!ج 	%0� ا>�¶ (] + |. §(� د� : .
6�<. دT :ات+�m ه�ة(S أz9 �+4 د� آ)ن [��S : ا

�Y)�4، [)ه+: °�6. د(9 �#+.)Kc�4  د� 4%�[� أآ� 9)
ـ (9 Kc�4(. $	�9 إ(�. �� آ�| �1,%S�4 ،Kc�4(."ح�� "

� " ��ح"9<)#$ د�، و@ µ�4 ه+ .����%� اـ %# ،�U(�و4
4�)�U $pو�4 " ��ح"U��ة أ	) [) 9).�0� آ%,�  Ôدى، ا

 �L!# �ر[)ه) �) واu>m%��)ه)، وÕ�1 (D�)ه) kS9 أ9+خ، ه
�، ود,�>1 ،=. �,�>1 ،�0�� ا#<,)د�Þ �4,� �9 ا,�>1 ،

� .���، ه� و~�وYU)، [� �6ورى µ�4 إ	$ �l�9ح ,�>1
 (��%# (Y.�l�9 ،s�� +أه%$ وه �(« ���# k	(ا5 آ Iا�+�ا
� ���9ى %�9ال [��Y #0)ن ¯%Y) أ.�"، دى c E�9+ا	= ا
 |L+�9�) و(�# �9	��z9 ،( [� دى آM ا8�)�4، إ.�) د

�"، 9)@#<,)د #%� 9��L!# : �%�> ا+ا�D(9 ،KLض، u>(9
اX(�D، �9+ا�I اK] X(�D ا��)ن، دى آ%c(. (Y)ت [+c+دة 
 K�© �%� ¯�[Y) و	<�%� : إ4$ ه+� ا<�tف اS�4 ،|L+د
�)ت [K ا�S!ت ا�aور�4 : ~�وف #(aDم وا@bأآ� آ,�� [" ا

6�<أ	) [) 9%+[��� 4) . ا�!جT  �9، دى(�إ	� [) #,%<�� .
 �%.�] : "�u>� [�Y) إ	� [) 1��)��L وراء ا,%�>1 (.

� �Dا.l1 M+ر ا�!�L، ¹ إ	� آ)ن Y�>�1 ��اv#�اض، و1�
#��ك ���U أآ� ��I [" .�ارة ا�!�L �9�� و�9�$، [� 
S>9+5 إ	$ د^M ا�jوب m�� r(´)، [) ه� دى آ)	���U k إن 

 .أ�Uاد اt>© �#+,Ñ+ا .�� [" ا�+ا�I دى
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� �
>�6T د :L+ |؟µ�4 أ#,M إ4$ د

، µ�4 #)�4ا	) ا.�) 	�,M إm ��9 $4�<�، وc)�4 °�6. د
�%1�+ن،  (Y¶ا �c(. $�U ،�#+�mأ "]�� [" اL(9و �,%�>1
ود� أ~" �9��,+� 9�%+س : 9!د ��9، ود� أ.�"، [� z9 #0)ن 
 �Vأآ �L!�� ا%i�9 د� "� ،�S. ود� �>Lو ���a>9 k	إ

 [+6+#��، وأآ�V ر¶��، 
6�<. دT : µ�4ازاى؟ �S�1 ��,%� [" ا�).�� ا
6�<�cى إ4$ 4) : °�6. دT ق!l، ه+ا ا.�) 9��<= ��وط ا

و@ إL ،$4%�) ه+ ¤�" ��4<%� و�1و.� راد� #%�$، و©�" 
.��= اM,�4 Kc�4 =%S درا�t] : $>m [) .�ش #)رف، أ	) 
 I4(� (	أ ،�Uر(# kِ	زى [) ا �c �%�1(9 µ�4 ،(��� 9)ه�ر

(��� إ	L+] إن ��ر�c اvو5، ود� [� #�=، إذا [) آ)	0(9 °
 (�� ه� (�و1�) ��، ورا¶)%#0)ن #+ا��� ا��S�S8، إ
 ،Í �%�" اu>� #0)ن �Ycك و�U.<� و.��� إن اS�4 ،$6�9
� و�i�9ف، +ا.� ](tU �.وا "] =%S>4 دم_ µ9 �%^ �%ا

ه+� د� �+�4 4) 9�|؟ زى أى أم . 	)�c، و��= و[<�)�I آ��
��i�� (4 !V] �c(Y�9 (Y، ا�!م #" اD+6+ع �Hا ا+6+ح ا9

 ،Ç�<�� ا��)ن د� 1)° ^)� (] + |. ،��Y,%��9ى ��� 
���4 #+ا��� : وا.� #�)ن 1)° i>�د� �9�)#�ك إ	� [) 1

 . .)�j(�1$ 4��9"، ز4$ أو [� ز4$، إ.�) �09
 M,�	 ر�S	(. �] ،دة�pو �u6وا $c(. (Y�U دى �ا8)

Y�U �+��9 أ4)م، ه �U(�) .)c)ت آ<s، ا�c(8 دى ه�$ إ	$ [
 �#(L +�Y+ر [V! آ�) ا1�%,�) ا.�" [" آ��، أ[) ^!ل  3

 : $� �� ا8).�l>9 k9��>m) ا	ا.� أ�t�U ��1ع او ا+�mأ
�S. زى آ��، ود� �c(. ،(��9 ��. ا+kL د�، ©�" #0)ن 1<+	

 و@ إ4$؟ 
6�<. دT :�L $>.�� k�) آ	ـ ا���اف ه+ اM آ�� ه�) : ا

#%0)ن �tL ا.�)m$ ان ه+ I%>Ð، و[� L)در 4�<,<K دى، 
و.�1�a آ�k%L k ا·) .�)r(] �4)ش .K4�m M، وإن ا	) أ^%�$ 
 ،��%>Ð �S4�l9ـ z9 (Y%,��9 +ه �%�z اc(8)ت ا	 M,�4

 .وا.�ة وا.�ة، uä (] z9�)ش L+ى
 ن M,��9 إ4$؟��= و: ا�jوب M,��9 إ4$؟ �tLى آ) :°�6. د
6�<. دT : $�U آ)ن µ�4 ،وب�jا : kL+آ)ن µ�4 �+ل ا

� L =4�L+ى، S�4 "�¤ ة آ)نs>) آ	0�%� 6�9$، ه+ أ.�)]
و04+ف، �" [) �L!# �%,��9، .| إ	$ اU �,>m�� آ<sة 

$M�0 د� [K إن ا.�) 9��آ� [�)�، و	S+ل (9 : k	ا �% Ç9
�+ ¶ku، وآ��، ه+ : ا $,%�>9 ،z4+آ M�� M](# �s^@ا ��

 �(�] kL�U µ�4 
اÔ �,8، ه+ m ��L�<� [�)آ� ] ��L��Y : ا�jوب : °�6.د

 �L ا4$؟ 
6�<. دT :$�m 
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� �
 ا	k [�)آ� [� : ا�jوب : °�6.د
6�<. دT : ��mدآ<+ر أ 
+: °�6.د... .+ ��U (] �، �tLى : ...، وا! أL+ل 

 +,�>9 �L!# $�U 4$، أ[) 4�+ن(c �%M�0 د�، ا8)@ت ا(9
 �4+� �%�]� ��(�1 "�¤ ،�4(Y�و#)ر�U ا+اKL، وk�L+1 ا
� زى دى %��1� ا%��u ا (D م+S1 ،I�iZ] م �9ور+S4 ،Iا�+#
� و#%�$، [� آ�� و@ إ4$؟ ه+ أ(�)ء ��%# MYmأ �½ (Y�L!1

 U�ة ا�jوب آ��U+0>9 k$ #!ج �Uدى 6�9$؟ 
6�<. دT : �_ 
��د�4 آ)ن �L ��S�9 ا4$: °�6.د�)ت ا%jة : ا�] Mآ : 
6�<. دT :Æ=ç�â. $#(m K9ر ،$#(m k%1... . 
� ا	�l>9 k.�$ د+L| : °�6.د%ا1�%,<+ا : اD+6+ع د� ا

 [K ز[�%� ��9 ا�jوب أول x9ول 
6�<. دT : ت(#(m 
 و4��9"؟ : °�6. د
6�<. دT : ،(Y�%# �1�a8 ل+L#)��4 أ ��	1) �c(. $�U z9

9 |L+�µ�4 $c(´ zu زى MS1 آ�� : [�^�ة رأm$، ه+ا د
� [+c+د وا	) �0>�Dل ان د� [" ��9 [) ^�ج [" ا+S�9و
 Mt. �%ا#<�ت ان دى .)�K] �4+� �4+� I اM�0 : ا�jوب، إ

s01 (إ·) S�9 ،�4�>9+ل ا	) .)zm ا	$ : .)c$ زى MS1 ه�) 
(Ymرأ I%^ 5رض) اÌ °�0>9 . 

�؟ : °�6.دS9 ال�� ا
6�<. دT :���ال ا@و@° ا	) [� L $ (U+ى : ه+ �mاا

 ا�c(8 دى، و^)4�$ 4�+ن : .)c$ 1)	�$ ا	) [� U) )ه) 
 .)c$ 1)	�$ زى ا4$؟ زى اµ�4 $4؟: °�6.د
6�<. دT : µ�4 $c(. أى (Y�ا	) U��ت �L@(] z9<� ان 

�� ��+ا� دى�4 $U�#د أ�p ض�] ��U (] µ�4 ،K��1. 
�� زى أى �: °�6.دc $� د� ����، اE4�D ا+Lا[) ا :+

�� x9 (���9ى [�ض، 6�9$ زى أى وا.� #)دى، jوا.� #)دى، وا
� آ�Y�4 (] M #%�$ وKc، و@ S�4 ���	 E4�] $	إ µ�] �]

g@و g@ورم، و.. ،�#��9 �����<$ ا(. : (Y��Lوح @ز�	 ،
،5+S>9 k	زى [) ا �0tS�>9 (] �4�>9 k	(آ + (�+t^  (�.إ

�M ا.<,)ل، #%� ��ط  kL+� [�utut �+ل اS�	 دآ)�1ة و@زم
 ��.(��sة ا�!ج ا�v%�� و�à+د �9) ا] "# ���%l�4 (] د�
 �>�m $(S9 +6+ع د� وه+D(9 ك��U �%ا<)	��، z9 إ4$ ا

 ��0>�Dج [" ا�^ (] �#(m "] ،5+S>9 (] زى 
6�<. دT : µ�4 
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� �
� : ا8)� أ	) [) زk 9)ر��c إن ا0�+ى دى دا^%: °�6.د

 °�#(�$ أى uU+ص 1 M,#إ° أ ����، إ�) د� [) ©��0��ا
��Øاف  ����(9 z9 ،�U(�4 (] M�L (�+t^ �]vا ��. �%#

6�<و�1ر��4 أ	) 4) T  |L+�)I4 إن ~Y+ر هHا ا@	�0)ل د
� آ�) 9�S+ل #%�$، % ����(9 ��(^ �t+رة دى $ د@(9

�+ا��� ¯+�، و[ ����(9 µ�4وآ!م [" د� ،�>�+�� 
6�<. دT :$4إ µ�4 
6�<�cى إ4$ 4) : °�6. دT  
6�<. دT :kL+��ال ا<)°، #0)ن اه+ا أ	) ا�Lر : ا

 ا#,M ا4$ : ^!ل ا@�m+#� دول 
 ه+ ا	��u>9 k$ ا�)ه� : °�6.د
6�<. دT : �_ 
��= ^!ص ^%��� .��$ [) ه� (�وة اه$، (�وة ´� : °�6.د

) U) � إن ا�Vوة إ	�) 	<u=، ا�Vوة اvه� و.��S، إ.�
��اق ��= z9، وا.�) µ9 _د[�، ��9 واMÕv إ	�) ¯=، ���u ا
m�<� [" ا��0ة، وا��)ح، واÑ,+#�، وا�)س، آM د� [) 
0� إ@ #%� ا9" ا�8ام، [� آ�� و@ إ�i�� (4 È. ،$4 و@ 	+Y4

�S.و �´ �%�، أ	) �)#� إن Y4,�، آ%$ Ï(t ا�µ _د[� ا
#+ا��� دى [K #�)	� د� ��cة �cا، ا	$ 4�)�U د� �Uاق 
 ����9 �%�0�1 k	ا �	إ �����,)ح � [� ه�ار، µ�4 اS�S.
t)8$ وt)�8 د� 6�9$، د� ��ء إ	�)°، [� �6ورى ان ا8= 
 M��$ .)�p �cدة،و[���ة، �4��p �c(. $�%# =1دة، ه+ا 	

+ا�u6 آ��، ر9�S%^ (�) ¦+ا��)ت ا��vاف ^t+�) : اD+اIL ا
 �S%^ (·v ،[" آ�� �أآ (r �4�1 ��ut4 (] $4�09 	�ور #%
 �S�4 ،=¯ (�	إ !V] زى ،(·(�] : (Y%,�>�	 (Dّ �S�4 ،(�9ر
 ��s 1)°، [� �6ورى 	�ور #%�^s و�9آ�، ا8�)�4 [� #)�4ة 1

�� و^�(V]و ����� ÇtL و.+ادk4، و��ح و[) ��.0�، ورو[)	
� ان #+ا���) [)زاk زى [) L!	 �L+�4، : ا�Y)�4 ا[) 	��
� ^s و�9آ�، دى (�و� vى .�، إ	$ �=، S�4 ،(YSر9�) ^)
 �+ ا�)س [)رYL+S. km) إ·) ه $�# ôt� =u>4 (. "4��9و
 (. �S�4 ،=u�9 �%ر^�ة �=، .) �= [�؟ [)ه� @زم .)�= ا

9 �1+�� [" اS�4 ور���4� #%�$ ا �%<)#� .= ا�)س ا
.+ا�$، أ	) #)رف إ° �m z9 ،�4+� kul)#)ت z.(9 إن 

 .اc(8)ت دى أ9�/ [" إ	�) 	s� "] (Y��t [�ر
6�<. دT : إ4$؟ M,#أ µ�4 
.��$ 4�L ،�i�� (4= ���9، ه+� و��s، !! اÔ : °�6. د 

 �� إو#(9 �%^ $6�9 z9 ،$S%^ (��9 K�ور9�) �4زق، و4�
� آ��)	�، دا 1�<��ى إن دى %�$ و@ آ!م [" د�، إ	k ا(V]

 $�# ��u�9 (�.ا �%ا	) x�Y>�9 5 ا��x�Y>�9 ،z 5 إن ا
� �+ل ا�/، دا ا	) و�M § اv[� إ° %# ��(VDا z�# +د� ه
� اÔ و�= %# Mا.� 4<+آ+k�S إن ·)ر [) ا�	�) �1	� K] ا 
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� �
 $�] =%l4 (] s� "]و $+S4 (] s� "] ،��U(�.� آ�ه$ 9)

�4 ،�c(. M9(S] �^(4 µ�4 ه+ �6ورى µ�4 ،ا.� �= و^!ص+µ ا
 =¯ ،=u�9 (�S%^ (�9$؟ [)دام ر�ام #��L ا��+ب �S�4 @و

 ..µ�4 زى [) ^%S�) 9��+ع و	)آM 	)آ�U ،M$ أ9�/ [" آ��،

 K] ،Çاc(8)ت دى #%� U��ة kS9 ���9ة #" و#� ا�)س ^)
 : �c(. Mt. �S�4 ،¸^%� اÔ أ·) ��Y4�9، أ	) [� �9)

4�<)ه%+ا، و#)4�4"  (��	(�# ،(�^%<Y) ���9ة، إ.�) [)
 (4 k	آ�، إ�6�<د�، #)T  (Y�L!1 "�¤ (YS,# : ى���1 (D

 KLا+� ¾�4)ت ا%# =1�1 +ا9�/ [" ا<���Sات ا@^�ى، .| 
 �� أ.�) �)4���Y) #��ك و�)�) #��ى، : ^�1%_@م زى ا

�)Ï اY] �ut,) آ)ن ه�)ك : أآ)د أ�cم إن ا�[" دا©) : 
� . .)@ت �pودة #�z ذ

 و���
[)زاk أ�%= اbراء 1�Ma أن أ#�ض ا���اف ه�Hا �9ون 
#�+ان و�9ون K] ،��%�1 إ° واÔ #��ى S�%�1)ت [�c �,Yا، 
%u+ار إذا xmل MB(m #" أ��)ء �pدة وردت :  (Y#�	 (إ�

  .ا���اف
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268−� �..."&
�����������A�
&��و����������وא��  �%؟�����������1מ��A+ق�א������������"� �  

� �.)ر �Þى.د�!:  �	(�# ��� ا�ا��9 ["  39ه	_ ��m
 �	(a. : �mر�] M�>0>9 ،��9أر 

 و4��9"؟  :°�6.د
� ��L ،k1(Uت :  :!�.)ر �Þى.د%��� اه� آ)	k ه�) ا

 /��(9 "4�Yو� ��m (r(S9 |L+� �4�Y"، ه� [�)4) د�0>�Dا 
 ��)دة ه�) و@g : ا :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  �1، ��9�a. M4+� ��0>�D) : ا�ه k	(آ �ه

�<Y) ه�) �+�4، 4��9" : ا��)دة� kc�^ (] 
 U)آ� أ#�اY6)  :°�6.د
���)، آ)ن �U$ ��+ك و[�ا�L)ت، وأ�+ات  :!�.)ر �Þى.د

 kc�^ (] ��9 M�� <�,� و�9أت�ع و[+�mأ Mآ ���>9 �وآ%$، ه
� وا�	�) [)��� آ�0>�Dا "]z4+ . (أ^+ه |L+��ال ه� ده+ ا

 $(S9 n�%� .m�� [<�+ز [" أD)	�� و#)�4 ه�)ك 20: ا
 وه� #)K] �04 [� ه�)  :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  �t] : (�ه (º� ه� #)K] �04 وا
 ووا�ه)؟  :°�6.د
 وا�ه) [<+:  :!�.)ر �Þى.د
+.�ه�: °�6.د (º� #)K] �04 وا
 أ4+�  :!�.)ر �Þى.د
��ال: °�6.د��ال؟ �U ا ا
µ أ^+ه) #)رض #%�Y) إ·) : !�.)ر �Þى.دx�>9 |L+ه� د

1�)�U [�)� ا�[)رات وU �(�] ���1�ة، وأ	) [�	+ق �t9ا.�، 
 I4(^ (	أ 

9<��� Ã9	<�)م؟  :°�6.د ë� ه
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� �
 �cا، آM إ�m+ع  :!�.)ر �Þى.د
+.�ه)  :°�6.د 
+.�ه)  :!�.)ر �Þى.د 
 	0)ط x1ه�%� [K د�؟  [) Y�%# �>6�#) أى: °�6.د
�(ه� آ)	k را�aU ا�jوب،  :!�.)ر �Þى.د�,jج ا!�) ا

 ���� ورا�aU أى أ	�l0 1)	�� !ف ا�!ج ا
�؟ : °�6.دS9 ال�� ��=، ا
�.)ر �Þى.د!:  �U(�ه� د+L| أ^+ه) #)رض #%�Y) إ·) 1

 M�� (r =�¬ا�[)رات [�)� و 
 و�U ��S1؟ :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  �(�] ��S1 
 [�اM�>0>9 $1؟  :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  M�>0>9 $1أ4+� [�ا 
 #��� #�)ل؟  :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  ،��	(Dأ �v ه� دى [�ا1$ ا<)	��، وه

�t] : (�ه ��	و@vوا ،M](.و 
 [���وش #�)ل ه�)ك؟ :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  �Y]أ K] �t] : (��04 ه(# z9 أو@د $ 
 �%� اvو@	��؟  ه+ :°�6.د
 أ4+�  :!�.)ر �Þى.د
 #,�� آ)م : °�6.د
 m�� 45.+ا5  :!�.)ر �Þى.د
ا��)	� >#(>9�r () إ^+ات (1	�� ��s؟ أ	k%L k : °�6.د

 �U ات+^v، وا��	ا�^vا � ه� وا.�� [" أر��9 وه
ا<)	� #)�04 ه�) : [�t و[<�+ز4"  :!�.)ر �Þى.د

 و#)�04 +.�ه� 
��ال 1)° :°�6.د .��=، أ	) _Im، ¯�د ا
�.)ر �Þى.د! : �U(���ال أ^+ه) #)رض #%�Y) إ·) 1ا

 [�)� ا�[)رات 
 M�>01؟  :°�6.د
_�، µ�4، ه+ [).�دش أوى اL z9 M�0)ل  :!�.)ر �Þى.د

 s>1$ آ(L!# +ه z9 0)ن# ،M�� �%# �0��1� ه�) و	�ور  (r
 $(S9 +)ك، ه�ا�[)رات �4 20ه : ��m µ 
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� �
1�)M�>01 �U 4 :°�6.د (Y�%# ض�# µ� 
�.)ر �Þى.د! : �_ 
 و��S1 [�)ه� : 	�z ا��k !! _�: °�6.د
�.)ر �Þى.د!:  k�� أ��S1 �+4 [�)ه� : 	�z ا
 ا��k [�+ن [" آ)م أو6$  :°�6.د
 ه� �U! آ�sة  :!�.)ر �Þى.د
� ���4ا :°�6.دS9 �1�)�U و@ [<�)�Uش، [� آ��؟ : �mا

 إ	k رأ�4 أ4$؟
�.)ر �Þى.د! : �1�a. ورأى é�4ة رأ(# � ه
 أ	) ��<Y) أ^� [�ة إ[|؟  :°�6.د
 @، [" U�ة �+�%4  :!�.)ر �Þى.د
�$؟ إµU�# �4 أ	)  :°�6.د �1�a. �4ة رأى(# ���= وه

��<� دول� .Mt : ا% [) L+ل �) رأ�4 أ	k اvول؟ ! أ4$ ا
�� : أى  :!�.)ر �Þى.د�� ��8 ه+ أ	) ^)I4 [" ا
 و4��9"؟  :°�6.د
 ه� µ�4 #��ه) st9ة آ+4�$ �D(9ض  :!�.)ر �Þى.د
 وإµ�4 $4، إ	�c(. (r k%L k؟ r k%L) رأ�4؟ :°�6.د
��stL �4ة  :!�.)ر �Þى.دm �%# �U) [+ا	أ (r k%L (	أ

 v )ك�ه M�>01)ك و�إ·) ���1 ه "� 
 ��= ^!ص، #)µ] �4 إ4$؟ :°�6.د
��� 5 أ	)، ه+ا ا	) 5ّ .� أL+ل آ�� 9: !�.)ر �Þى.د�(

� �+ل؟ %# 
 !ه+ أ	) .)#�ف أآ� [�� :°�6.د
 [)ه� ز	µ>S : د�، #)�4ة رأ4�) ا.�) ا@1�� :!�.)ر �Þى.د
 زى [) 1�+ن [) أL<��<� �9أ�4 :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  é�9أ �>��>Lأ (] �Æ�� ©�" أ	) َ	
�؟ آ� ^sك دا [�c �Yا، ا	k ر :°�6.دS9 $� أ�4 [<�)�Uش 
�واء  :!�.)ر �Þى.د(�4ً) [� [%<�[� 9�S1 � vن ه
� ه�)ك اDv)	��  :°�6.د%�k اz9 آ��؟ [) U���1 : ا

�Y) إ$4 L+] 4�+ن(. 
  U��ت : !�.)ر �Þى.د
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� �
��= ه� .)��S1 [�)ه� : 	�z ا��k، و@ [�<S%�؟  :°�6.د

 v @و k,%mدى أ ��	(Dvوا 
�.)ر �Þى.د! : v 
 إ���k و@ v  :°�6.د
� ه�¡ �U$ إ·)  :!�.)ر �Þى.د%v، [� �6ورى : اD�)ن ا

 =�u>1 
��= ا���� دى .)1�)K] ��S1 �U وا.�� أD)	��  :°�6.د

�z ا��k وه� #��ه) 	 :39  M^دا k	(و[)»+ز�1، وآ ،��m
 �>9(cإ �S�4 <�)م	9) �>�m ����، ��9ه) #!ج 	��	 ��0>�]

� #��ك [�.%�) ��u�u 4) أ^%� �L ا�D%+[)ت ا%# (Y>��. ،�
 ��، إ4$ ا5 �)�%�؟

 أ	) اU�k6 إن أ^+ه) �cع  :!�.)ر �Þى. د
[Y,) آ)ن أ^+ه) .�" ا��� ا.�) @زم 	<Ç,S آM  :°�6.د

ا��vاف، ���u ا.�) [) 9���4 أوا[�، و@ 9��L Hi>ارات 
 ،��9ال ا��)ن، �" ا.�) : ¾<,�U K$ ا��l= وا

�<M�u، إ.�)  [)#��	)شD��4 وا�8)د ا(�أوه)م ا�4�8 ا
 �>�¶ (] +�، ود� [� ·)�4 اlD)ف .| #+6+Dاح ا�Lل ا�+S	

 ا�!م
kL�� µ�4 و�U(mت وKc�1 ،k%0U 4) أ^�، و	ّ�,M، أو 

µ�4 $4�4، إ�cى [" أول و�>�	. 
� [) " أD)	��"¹ ان إ.�)  (D	S+ل  %# �4+� °x>	 زم@

 60، [� ©�" اDv)	�� أ.�" [" "إD)	��"$ 	��ف µ�4 أ4
� ه+ %��� 5 ا�(9 �� vال ���4 ا�m �>xm (	�4، ¹ أ�t]
�)M�>0>. �U، ودا >. k	(إذا آ ،v @و M�>0>. �U(�>. �4(�.
� ^s و�9آ� أ	) S�4 ،(Y]أ "] (r �S9أ^+ه) و و©�" ه+¡ا أ

�� أ~" إ	� vزم �/ دا : ا�#<�)ر، 01�� أ^+ه) 9���� و�9 	
 ،�Ð : �%(9 �4(c+^ (·د إ�Ñ �4(c+^ �و4��9" [)¯�,� #%

�)9)1�) وا.�ة وا.�ة. M,�	 "4��9و. 
� .<�0 إن ه+  :!�.)ر �Þى.د%أ	) آ�M�i>] k إن ه� ا

 k�� .)]�ه) #%0)ن �1§ ا
 9�k؟ ه+ 9 $�U�k؟ :°�6.د
�.)ر �Þى.د!:  k�9 : M](. �� : l9" [�ا1$، ه% ا
� .� �)ف [" أى اm<�,)ل ���4 أو �s ���4،  :°�6.د

0� إ$4 	(,a	(] "�� آ��، ����>9 (] ��	(Dvا k�©�" ا
 �%� c+� أ^+ه)، و@ .| ه+Æ، ¬+ز [)�S4رش ��4ف إ4$ ا%ا

،�v @و $��أ	) [� [<xآ�، ¹ @زم 1���   c+ا�، هt�. M)رح 	
ى و�8 أ[|؟ أ	) [) ّ ) ا�+اc)ت .��<u,%+ا وK6 زى د� أزا

 �lL@ دى ©�" 1�+ن ���� �1وح k�ا�tLش µ�4 ��,�1، و�" ا
 ،(YaU�1ر�4، و+�� @ k	(آ +�c �#(>9 �S+زه) .| t ا
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� �
 �(9 �� 9�Y>) و#%� أ^c k+زه)، ^ّ%%# $	(S%L �S�1و
اj,)#� دول [� ز4�)، وه� 4) �1ى #)ر�U 1)رC4 أ^c k+زه) 

� ^)رج د%6�، و4) �1ى 9<��ف �= ا�Dرش ا�S	 (] ،(º�4ا
��¯. 
 . µ�4	�M, إ4$؟ :!�.)ر �Þى. د
� m" ا�a4�D  :°�6. د(9 �m��، ودول 	)س  ¹39 ^ّ%

�k ^+اc)�4 إدS# µ4%� إ$4 [<�+ز�4�c "4 وآ!م [" د�، وا
�، آM د� �6+�9 �) إ$4 S9 (�>#(>9 ����ا�u>4(. 5ك : ا

 ا5 ^!ك S1+ل [)1�)�Uش 
�.)ر �Þى. د!: µ�4ت دى(c(8ا �%# (YY�	أ  
M�09 ،µ�4 أو 9¿^� 01)ور [" ���9، وإذا أ���ت  :°�6. د

 إ·) #)�4ة µ%9(S1 ،µ%9(S1، أ	) [+c+د
 z9 آ�� ا	) ا�Hت r) ا�Sار :!�.)ر �Þى. د
]�L+�   ا��r H ا�Sار و ) [� L+ى 4) أ^�: °�6. د 

xآ ،�,%# KLك [" واs,6 �6�4 �%·) 9�<� أو أ	S1 k+ل، ا
 (YS. "] ���+ل وه] �أ^<�، إ	k أب، [� L%�) ا��l= وا
 ��U(] 5 ه+¡ا ML "�0� آ![� وأدى أ.�) .)	0+ف، �,�1 (]

�B(· ر�S	 (] M�L (أ^+ه M9(S1 ���U. 
 [� #)رف :!�.)ر �Þى. د
 .µ�4، �+ف �) ا8�)�4 دى :°�6. د
 ���ًا. .)�6 :!�.)ر �Þى. د
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� �
��� $+ w)ر�Kا� 

ا��N�Oء ·$ �k�«E أن ه:ا ا�6)م ا7L.�   رyn آ�< !$
 ��� $+ w)ر�KE� 6%، أو��Lرات ا�CK'�� 1ض ا�>ت، أو��

��ا180اف (���K�|)ى +�E ه:ا   ، ر(¢nا أن)+�E ا���ج ا�
 �.�È ا'�JbKل ا)ار �)ل N¢6% ا�1bاه6%،   ا�6)م

�� kه��+ 
�� وهb:ا 1Tا*�
 ا��% وا180اف

m���i>4(. ،ج 4�L= [" 24اE4�D #���  :ر(�ض زآ�. د
 (SS� �] �^أ $$ [)دµ�4 �1، و M6(U µ�4 ،��(�ه���m ا

>] ،�� .+: ووا�c+] $1+دةأآ� [�$ ووا
 و4��9"؟  :°�6. د
ه+ �4�S1) [)#��وش ��)وى، µ�4 ه+� ��ti) [)  :ر(�ض. د

 sآ� ¸%�] (Y�] ق�m $	م إv0�+ى [" ا�c(. "] ���>0�9، ا
$ U�ة  11000.+ا5 (S9و ،�c(. �Y�9 �%,#(]و ،�YUو�� $��c

s>آ /Sm +وه ،�c(. أو أى ��%� H��9ب آ<m s+اء : 	<)nB ا
$ د+L|،  3: ا�%�� .+ا5 (^ =�c �04(# ( ات، و+�m
ا#�ادى و ) �9,�وا [" U�ة �+L �%4+ى  3وا�� 1+: وه+ : 

¦0)آ��B(aL M #0)ن ا+رث واc(8)ت دى وآ%k%0U (Y و6)ع 
 �Y#(>9 رث+ #%��Y آM ا

 [0)آK] ��B(aL M [�؟ :°�6. د
�  ) اvآ� ا :ر(�ض. د%�  ) [� �K] ،(SS ا^+ا1$ ا%

 M0)آ]  ��� ا+رث 9<)ع وا%# 
 إ^+ا1$ أآ� �S9 ا4$  :°�6. د
 m�� m10�� وا<)°  13.+اµ�4  5 وا.�  :ر(�ض. د
 أ9+� آ)ن M�>0�9 ا4$  :°�6. د
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� �
أ9+� آ)ن [�رس z9 آ)ن #)[M [0)رK4، آ)ن  :ر(�ض. د

�U(m �+�4 ا�%�n رM,# Kc [�ر#� دواc"، و��9 آ�� آ)ن 
�!ت. �#(L �4�4 . 

 و4��9"؟  :°�6. د
�S<$ آ�c(. M : ا�	�)  :ر(�ض. د $>�ا��)ن أول [)�

 K��4 �c(. Mوآ ،(Y%,�4 K��4 �c(. Mوآ ،(Y%,#"(ه(S�4 "
�= �s��1 ه+.. 

 S�4)ه) µ�4 أ4$  :°�6. د
� زS�4 v ،�%S4 �] ،(Y4)ه) �u>9ى  :ر(�ض. دS�4 µ�4

0� ازاىU�#آ�� [) ا. 
 و4��9"؟ :°�6. د
�$ [�  :ضر(�. د�أ	) [0�%| [�)� ان ا<Ç�i0 د� 	

 µ�4 Ç�i0>[��4، أ	) [� #)رف أ�<�M [�)� ازاى، ا
 �4+� =4�� 5 ����(9 

� �L ا4$؟ :°�6. د(S9 $U+0>9 
 . [�ات، ا[�)رح آ)	m k)دس [�ة�Y�6 و	µ�4 ،Ç  :ر(�ض. د
z9 ا	L (] k%<%�)ش إ4$ ا<Ç�i0 �8 د+L|، [�  :°�6. د

 �] ،�Y]��aS ه�$ دى ا
(1 �c(. $�U	�� �4�cة، إ.�) ��9 [) ا9<�4�)  :ر(�ض. د

� و�S4أ �L_ن %t4 �S9ات، راح ا4�1" و�] K91!ت أر 
 إ[| 9)��/؟  :°�6. د
�� s� "] (�B(S%1 [) أ�%= [�$  :ر(�ض. د%c k(1 ��9

M�0 .أى .)�c وا	<�� : ا
 ��M إ4$؟ :°�6. د
آ�� [) 9<�,%� أى .)�c،  ه+ U)�1 ��آ� ����4 :ر(�ض. د

 MV© و���9ف =t�4 دى، ا.<,)ل، ه+� ���9ف =t�وY�U) .<� ا
�)دوا [" د� >mا Mا@ه |. µ�4 ت(�ti� M,�4ت و(�ti� �%S4و
 M,�4و ����� ���$ ~)9/ و©�	 M,��9 $ آ)ن	4) @(aS: ا

�$ .�+[� #0)ن �M ا0D)آ�c ��4�� �S4�l9 Mا�	. 
�؟ :°�6. دS9 ال�� ا
��� 5 ��4= :ر(�ض. د� ه+� ا<Ç�i0 د� 9)
� 9��<�ى !! Ç�i01 إ4$ :°�6. د���ه+ ا.�) : ا�!ج ا

� ا<Ç�i0 ��9 ا�!�S>1 (] �Lم �<Ç�i0، دا.�) .| 9��(9
وا��)ن ��S4ب، إ	k 9<<�%� #" 	+ع Ð<%/ [" ا�l6اب 
ا�p �(�] ��U (] µ�4 ،��ti0دة أو ��+ى S1+ل د� ا��ض 

!� .°، آ%Y) ¶)ت ���ti [� [��+��ا
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� �
Ç، آ�¡ K��U ["  :ر(�ض. د(^ (Y�%# µ9آ�� أ �>. �L@ �]

�c(. ىv ر(]� . ا
.%+ة .<� أY�%# µ9) دى، µ�4 ه+ ا	µ�1(. k  :°�6. د

� ا<Ç�i0؟ %# 
� Ya�9)  :ر(�ض. د%# (Y%آ��� دى آ� أ	) أ�tL ا
�" ا<Ç�i0 د� ¾�د �lU(4،  :°�6. د ،�ا�آ��� [�0%

0%�0� : ا<Ç�i0، ه+� [�Y، إ��9 (] ����.�) : ا�!ج ا
 K] �S��9 M�0� [�آ+ن #%� c�=، اS�4 $�%i�9 (�.ا "�

 .ا�آ��� زى [) ا	S>9 k+ل
��ال ا<)° ه+ا راح ا4�1"  :ر(�ض. دد� اول �mال، ا

��، وراح ا�<��c(. M آ�� [" #)+ش، [� #)رف %c k(1 ��9
$� 
 1 $�U�EL(؟أ	I4(� k  :°�6. د
 µ�4....  :ر(�ض. د
 و4��9" :°�6. د
و4��9" ه+� �+ل ا+kL �9<�%� آ<L s+ى و#���  :ر(�ض. د

 �c(. M�9 zm(. زى [) 4�+ن ،�c(. Mآ : ����U ال+Lا
$ ه+ �)4�Y)، زى [) 4�+ن  (r+L(9 �c(. Mو آ ،$ (Y49)ور
�u�9ق اM�0 أول x9ول، د� [)�9���� .)S>1 �c)ل ^)Ç إ@ 

(�4�S1 �� (Y�%# �%�4و 
��  :°�6. دSVD4) ر4)ض #)[%� زى ا �S9 ر، دول+	 Ôا

 ،�,Y] �c(. $�U (�ه z9 ،و^!ص �c(. Mرف آ(# �S�4 ،إ4)ه�
 (] ،��%S�Dة اst�� m)#)ت 9��,�Y) ا%إن ا�ؤ�4 دى إ
 : (Y�.(� M^�1و �%l�] ت 1�+ن(#(m |. �4ة، دا(U (r ���]

 . �)MB[�)ورات ا�!ج 9!
ا�)ه� إ	$ ه+ آ,)ن µ] /S آ�� إ° .)�ti$  :ر(�ض. د

 "�0� #%�$ أى آ��9، >��[�E4، راح [+IL آ�c(. M، و[) [
z9)ورة و�إن دى [ zm(. (	أ. 

��k أو [)  :°�6. د] k	إ �x�] �] �x�Dا �(9 �%^
 M4��1 ���U �x�D)�9، ا�	) [� وآ!ء �إ. �� k%L ،�>��]

 m ��ti� M��01%+ك، وإ#)دة
 إزاى؟ :ر(�ض. د
�t9ا.� ا�آ��� دى ���� �U!، و9)<)5 إ.�)  :°�6. د

 (] M�4 وآ+� µ>��c(>p وkm ،kL أK�9(m [� آ�)�4، @زم 	
��ال � اS�4ة ا�+ل و�D kc(>.ا (] Mآ��� ���� آ�آ)	k ا

M�0 د� : اvو5 9)�lح د+S�9 |L+ل(9 ����هM ا�!ج ا
��4� و@ "[��a، ا��aS د+L| : اSD)م اvول إ	$ [��� و@ 

4�<�,M ا�!ج آ,�ر "[) ¬�� "�© µ�4 $��¾ "] �6ر $�U M؟ ه
�%+آ�)ت  دى، و@ ه+� #)��ut9 s�>4 �4؟ �4�D [" ا
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� �
: ا8)@ت دى (] M�L	S+ل إ.�) 	�,M إ4$، 	0+ف ا�aر 
ا�<,M [" ا�,%�� ا�!��c، أ	) ��ti) #��ى ر��� إ	$ 

U �^(4 <��ف	0)ن # ML@ا �%# �� إ	$ ��4%# Ç4�. (	أ ،���
� ��S9 ا�آ���%# . ��	+	(L Mأى [0)آ "# ��>xm (] (	أ

 �pدة، هt1 M)دم [K اS)	+ن [V!؟
ه+ آ�اب و[�)¸ : آ![$ �c(. ��U(] z9  :ر(�ض. د

 وا�u6، وآ,)ن ��%$ [� [�<�� ا1�MS [" آHا ��!	� 
Y,� : �1ر�t9 ��9 (�+t^ ،��4ا.� ا8)� دى [ :°�6. د

ا�S%� إ5 ا<�4" زى [) ا	k%L k، .| ا<�4" د� [) 
 : �S�S. °(1 s�1 0+ف أى	 (] s� "] $ IS�	 �	�Sر�

0%� : ا8��،��>��%+ك، ودى .)c)ت �%��) [) 	 ا
�$ H�4 (] M�Lب #%��)،�	 � دا �U$ ا.<,)ل إ	$ 4�+ن H��9ب #%

 M�V,>� �U$ ا.<,)ل ¹ ^� #��ك .�)�4 اS��9 ت(#(m ،دى
 ،M�V½ �	+�4(] $	ا  �#+� زى [)4�+ن �1)ر4" [" اS�4

 °(>� ا·) .�S�S وا%# �%,�u>U+ا #%� E�9 وا.� M,��9 ا
 �Y>4 "�© $���%�9�Y) وY�U z9�>4)، �1)ن إ·) ½M�V، وه+ 	

 (Y�,�1 "�¤ k	إ ،M�V,>(9 $��	"I�x1 " ار�L إن µ�¦
�، ا�Dض، أو �Lا#+ر ا<Ç,S، [" أى [�<+ى [" [�<+4)ت ا

��+ل #�$] �%� ه+� إS�4 ،أ��ر� �%دا اM�+�9 �]v . ه+ إ
 ،K�t>�9 $	إ �S>�1 ن، #0)ن+�jا MV© E4�D) إن ا	أ.�)
 : M,�4 م+S4 ،MV,�9 $	+ن وإ�$ [� ¾	م ��� #%�$ إ+S1

$#(>9 �S�S8ن ا+�jا. اH�وه 
�آ��� [)��� ازاى، ا8�)�4 و4��9" .| ��9 [) 	<�� ا

<4�u)ت ا�!ج،  ����9<�<�ى [� Ç%i>9، ��1أ ا9 �4(�8)
������ : S1 µ�4+ل ���= وا	) .)#,S>9 ��L!1 Ç�1 : M+ل 

� [<�ا^%� #+%� �Lا[� [�<+4)ت L!1 ،دى �t�rإ4$ : ا
 �YDا ،$L�t1 @و ،$,Y>1 رف(# �] µ�4 س(>p ��L!1 ،����%]و

0U�t>1 (]�9(�	 Mوآ� �	xآ �(�] � 
 وا�وا؟، 4��K أد4%$ دوا ؟ :ر(�ض. د
�K و	z9 ،Ç [� دوا آHا #0)ن ا<Ç�i0  :°�6. د�4 (���

 =t�آ�k، و@ ¾�د [���)ت، ه� اvدو�4 .)1��" ا�Hب و@ ا
+   !!و@ إ4$؟؟ +YU ،آ����v، إ	k اk,%�1 [" اvول #" ا

	 + |. ��>�] M�� $Mcx1 "�¤ ،=t دور �9�)م آ+z4، و
� اv[+ر S>>9%ـّ= L!1(. ،ج!�ا�وا �+�4، �" [�S1 Kم ا
 z4+آ M�� دS��9 ،�4ة : ا8)@ت دى�c ر أ#�اض+Y~ك، و(�]
 ،M��S� 	0)ط #,%�� إ#)دة ا<M��0 أو ��ء [" هHا ا%#
 �#+�<+ى ا] =�وY>#(m) 9��ى ا�وا اD�m =m(+ا m+ا، .

� #) "4�4	l�a$، أو ·%8�)ب [�<+ى و#� أ	na، إ ،��¡,
 وأ�Lب %+اKL و%��S ا�¬)��9

.............. 
  و��ـ�
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� �
 : /��¸ W ه:v ا��%

)1 (Ç�i0>  . #�م ا+L+ف #�� ا
)2 ( �%<��ف #% "]��6ورة ا#l)ء ���U أ�+ل [" ا

 . اE4�D وأ�9)د� و�1آ��$
�+k4 ا��+ب ��E ا<U�t)ت، ) 3(>ا<+��� S1Ã9)ن U" ا

4�Dا H^x4 |.���� .E ا
)4 ( z��، vن هHا #!ج وL+U �L!^أ IL+] µ�1 =�« �6ورة

 .¾�د و#Ò وإر�)د
)5 ( EL(�>[MV اc<,)ع (p)و� ا@Y>c)د : اm<��)ب ا

 ).ا<�4" وا@m<,�ار : هHا ا@¯�اف
)6 ( : =m(�Dر ا�S(9 sL(S�#�م اm<��)د اm<�,)ل ا

���ا أن 	�] z� "�أ·) ا�!ج اMaUv  #� ا+kL اD�m(=، و
�%+آ�)ت .أو اvول MVD ه�H ا

)7 ( �4�>�6ورة اH8ر [" اm<�!ل ا�!ج %<,)دى : ا
 !!).L)ل إ4$ #�)ن(
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��22222222I06060606I2008200820082008א6����������������������د�  �


�����C%������1*�������ل��$�<��������: �−296����������
���-�������'1�D�����..؟� �
 

� �
�O��6 أ/@ (��³ أE+ |��ِÚ � ؟..ه

m�� �1�a.  27ه+ #�)ن #��� ...... :[J)د n)از. د
5+Y>+. Ýc ر آ)ن+Y� z¼ "]  ةs>�4 آ��c اض�#x9:   $%��>9

و�� : ا�a!ت، ه+ آ)ن ��)ل :  دو^� آ<L s+ى، وL%� و�1+1
�$ ^)�= �4�c، و^)رج [" ��!	� Y�U) �6+ط آ<sة، وآ)ن 
 �>9+l�� ا%# ��1�] M0)آ] $�U ش، وآ)ن+��	 (] �>9+l^

� .Mt إ° D) اk4�>9 ا�<�M [�)� اv[+ر آ)	k   .دول%ا
 �������، و~�Yت .)c)ت و[+اµ�4 IL : ا��%� واM�0، و[0

�  . " : أ.�"ا8)ل أ.
���4 ؟ :°�6. دjاض ا�#vوا =�� 
ه+ا آ)ن #��� ^+ف [" ا��) [Y~ K+ر  :[J)د n)از. د

�" أ	) وه+ �Lر	)  �آ)�1ة آ<s،  اv#�اض دى، وآ)ن s9وح 
 ،Çوا4�>9� (	M�>0 9)#<�)ر إن  	+IL اD+6+ع دا ^)

���، اc+D+د دا ه+ � Mt� µ�4 �+�4  ا9<�ا  	<��� .)c)ت 	
�" آ��، و.| ا��" : اM�0 9<)#$، وا9<�ا�   ،�L�4

�� �4�1، و#!��l �>L<� ا�4�jة ا���k   وا9<�أت�	 : �>S) 
4)� آM د� : ¼Y� z+ر، �9اU+، دا إ4$ دا آ%$،  :°�6. د

�xل #" إ4$؟>9 �S9 $4إ $�U 
ه+ z9 [" .+ا5 1!ت ارK9 ا4)م آ�� آ)ن  :[J)د n)از. د

��L µ�4وا   [" ز[)ن،  ز[%�<$، [) �)YU)ش M9(L وا.�ة
(Y�] ف��U E�9 K] زة وا.�  إ·)   4<�%,+ا+�>] k	(آ

� وY�%# ÈÐ)،   واS%l1+ا 9��= ا	$ ه+��s9وح �آ<+ر 	
د�،   وا��)ن 9<)#� آ)ن �+ل ا+kL آ)ن : د[)�$ اD+6+ع

 ،�� ^��l<$ إ	$ %���9%# ÈÐ +ه µ�4  6+ع+D) : ا�وا1�%,
ا	) U   k%L��ة ا	$ ه+ S4+ل �µ  ،$>��l ه+ [�)رض �+�4�4

�4<�وا [YU���4 (D s� E�9 K) ا	$   $ رأé إن [)4���� ا·�
،K�>S] �] ه+ا z9 ،� .و^)I4 [" اD+6+ع د�  ه+ ���9

1�)��M أآ� #"  ��=، [) ا1�%,<� [�)� �$  :°�6. د :
l� c k9(m+زه) #0)ن s9وح %�)°، .�)�4 ز[�%<$ إ�	 =��

$ ه� ا�0Sة (Y>�. �% وc �] ،(Y�%# ÈÐ)�4 ا8�)�4 إ

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   81



 ��22222222I06060606<I2008200820082008א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 �S�S8ا =��� ا+ش، وc(. $�U)ت 1)	�� ه� ا%# �%إ

�؟S�S8ا =��0� اU��1 (] (Y��	 ��t)ل؟ دا .| ©�" ه	! 
¬+ز، ���) c(. $�U)ت 1)	��، [) ا	)  :[J)د n)از. د

�9 ���� آ�� 9)�8ف وS1)رن 	x�D1)^�ش ا (] $ k%L�Y. 
� آ+z4 أه$، z9  :°�6. د�(] k	ا8�)�4 #)�4ة  ��= [) ا

 ،�](c ��%L01+ر 01+ر و (D ز4)دة آ,)ن، #0)ن M��(�1 �4+�
      و@ إ4$؟ 

ه� S>9 !�U+ل ان  ) [)آ)	+ش [����  :[J)د n)از. د
E��   z9 �] ،"4��9 ت�Y~ (Y�آ�] M[0)آ ���وان ه+ آ)ن #

!� جإ	$ آ)ن Y�%# ÈÐ) ا
�k ازاى، د+c |L+ز ز[�%<$، أYS�%� �tL)  :°�6. د�

 ،���z9 ،µ�4 ا	) 9)1�%� #%�$ وه�$ [<�+زا�، ه+� #�)ن 	
�، ودا [� ��	 X(�>4 �4وح $�%i>9 �c(. ���# MLvا �أو #%

 ����!م، وا	k  #�= و@ و�,� : .� ذا$1، �" أه+ [�ض 	وا
m ،(	(6�] �#(>9 9)ت+�t��� [" .�)�4 إ�4ى #)رف إن أآ� ا

و#�µ و�U ا��Dة وL%� واآ<�)ب وا�!م د�، U(9��ك إن أآ� 
ا�t+9)ت 9�Y%9(S) ه� .�)p �4)و� #,��S�S. �L!# M، دى 
 �L!# "4�4(#+4) أ^� ��+����U �9 #�� ا�)س ا�)د�4 

+ا +S�9 (�#+>9 �6�Dا $%Lأ ،��ut9"�_" ��lDإ�) ا ،
�9+�� $�U �YDا ،��l]  Mا�+>1+ا�M، و©�" و�%k ��+�9 ا

� اkS%l1 [�$(�9 ا�[�%� دى وc �9+زه) %إ5 ��+�9 :  ) ا
 ���ا@t1)ل ا8,�� ، ودا .)r �c) د@<Y) أآ� [" ¾�د ا

� ^slة 4 (D�M�^ (Y�%# =1 واه<�از،  [V!، ¹ إ·) ¤�" S�1
��t= و[" 6," [�)ه�� إ	$ ]È إ	$ s9وح X(�>4 ، ود� 4

 �L(#ض أو ا��Dه+� ا �%� إ%�vا =��� اS�4 ،�أآ �x�Dا
��+ر� إ	$ #)[M #)[%� وX(�>�9، وc+] : (4+د ، وU+ق [�$ 

آM د� @زم  �1ى ا1�1= #%� د� إ4$ ��9 آ�� و�Dة �L إ4$ ؟ 
��u>9 k	د[)�� وا : $l�. 

 .L �] z9+ى آ��  [) ا	) .J]: ،$>�l)د n)از. د
� �%�� ز[�%<$ د+L|، إ.�) : إ.� :°�6. د(. : �] (

�)ش إ	$ ^l= [��1، وM0U، ودى �1 (] ، k	ا �a4�] �(.
�>(> ا

 [) ه+ #0)ن آ�� :[J)د n)از. د
#0)ن آ�� إ4$؟ [) L%<%�)ش، @زم 	��ف  :°�6. د

� �Uآ�؟ و@ %�M�t 6�9$ أ�m)ب 0U%$ : آM [�ة، ه+ ا>(9
��آ�0 ه+ 	�z و4  )، وا.�ة ورا ا<)	��؟ ) �1ى �m= ا

 �%Ym �] �c(. دى EU�� اx�] Mأ� ،I%>Ð @و ،=��ا
�<)ت �9 (] s�t>+ر�، ©�" أآ� [" ا(c�% ����(9. 

1��ق إ�L : $4ار�  :[J)د n)از. د (. �د+L|  ��= وه
���l<$ ا�4�jة، [) ه+ : ا�l+9<� اvو@	�� [)  ����(9

$� X(�>�9 � .آ)	0
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� �
1��ق :°�6. د  $�%i�9 ،آ)ن =�m ىv M0�آ<s، أو@ ا

 ،(Y~+�1 �cر� "�© ،��.�Ç4 أآ� #%� اm<,�ار ا�l+�9 ا8)
 (�ti� �+ه $�U إن !�U ز+¬ (�	() ،È[ $	إ KUدا ��.+ود� 
���$، ود� [" 6," >�U ،�4+� ��9 (Y�li�9 �%.)�c 9<�)ن 

: [Y,<�) : ا�!ج إن ا.�) 	0+ف اÇi0 د� �9��ر إ$4 
.�)1$ #0)ن 4�M0 آ��، µ�4 ا.<,)ل 4�+ن k�4��m $�U آ��، 
 �Y�] �4ة ه+ ¾�د�jا $>��l�و@ آ��، و^+U$ إ	$ S4+ل 

$%0����k�4 دا^%� �9<��ر �x9�)ل أ^�ى 1 �cر(^ 
 S4 µ�4+ل r) و@ [) r+S4)ش؟ :[J)د n)از. د
أ	)  : �t9ا.� ©�" أ	) زÂ�. "] ،�4 ا��Dأ :°�6. د

� r) #" أMaU إ�� ��S4ش [�ب و(S�4 (] µ�4 z9 ،(r ل+S4 $	
<$ ز[�%<$، ���) ^YU��1 (] $>��l)ش(L �% ا

 ���) :[J)د n)از. د
و4��9" 4) أ^� ه+ �I4(� (�ti إن [�وا.$  :°�6. د

� 	ÇS و@ إ4$؟ ���� ¤�" ا�0+ر  %�!ج اS�4 آ�� + (]
+ [) r(L)ش �t9ا.�  د� |. $>��l� M�+4  

 .[� [<xآ� ه+ ��+ر� إ$4 9)J]: /�a)د n)از. د
� رأ�4   و�c(. $�U "4��9 :°�6. د%# �Uوا +آ,)ن، ه+ 

 ��9 $>L!# "# (r �� ���U $�U إ	$ ��S�4 ،(r ل+S4 $	إ
1��Y وK%l1 أ.�" [�$، و��9  "�© ،�u6ووا �l��9 �S4�l9

�دى  آ�� إ	M,�>. k [�)ه� + واkSU، إ	�S. "] k : ا8)
 ،(Y�.و ،(Y>�ti� ر�S1 ر�S>. (Y>#(mو ،$>��l^ و[�ى  01+ف

	Y�a) ، و���) دى .)c)ت [� v ،�%Ymن أ.�)	) ا��)ت 
 �%�، زى [V! ه+ ا�Dض اS�S. ف+^ �+ا أ�m%� �1ل #%x��9
#��� دا ورا(�، وY>#(m) 9<�+ن [�0�� #%� #�)r) وآ!م [" 

 د�
� [� [�� :[J)د n)از. د%$، و[�ود ا�+ف ©�" د� إ

�> #���، وه+ [� 	)�U ÇLآ1 �0)
�)MB @زم  :°�6. دDا "�ه+� #��� .�، وا	k #��ك .�، 

�z ا+kL، ا�)س [� 	 : /��] M�09ر ¤�"، و�L آ�x9 �6+>1
�!ت، دا .| ا�آ)�1ة %�Dإ@ [" ا ���#)رµ�4 �U إ4$ [�ض 	

S��9 (] ،اض�]vا أ¶)ء ا+%,�>�)ش : و#�C�� (4 �Y و ) �9
� S%��9+ه) #%� ا��)ن ، %L+ى ه� �tLه� إ$4 9)�)�lU إ
 z�+ آ)ن 9� |. ،°(>L)ل إÇ�i01 $4، ه+ E4�] $�U زى ا

Ç�i0>�z ا	 
� Ç�i01، د� ¾�د إ	$ s9وح  :[J)د n)از. دx�] �] �ه

 .أو [) s9و.0�، r+S4) و@ [) r+S4)ش
� [�  :°�6. دx�Dا ،�+L) : �+ف أ[) أ�ول �6ب، إ.�c

 Mة : آ�](�] �� [�Yوز4" ��، وه(c�¾<,K ��= و�%�)ن، وا
 "4�)x] ��  اv.+ل، وإذا آ�I4(� k إن ا<��9<� اvو@	�� 
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� �
(4 ،�](c $�U  (] ج، وزى!�(9 ��4 "�© ،�4+� µ>mا �أ^

 ،�4�1 $���9 $>S)و MY�� ، ر9�4 (L�1وا $%�� : "�ا�
Ôا �%# $Lورز (r ل+S4 (Y>#(mو ��u%�z ا	 : (Y�%# و��4ض ،

�4 4�xل   إ·) ��1� S1)9%�، أ	) : ا8)@ت (# �%دى 9)^%� ا
 "] �] �#(>9 E4�Dام ا�L z9 $(9 �%# �l[ �%4�xل آM ا
 MYm �] ،�%Ym �] ��%,# 9)ت، ودى(cر�1 : ا�(lو� k	ورا�، وا
 ��9�xل، #% �%� c+ا ا%إ	� S1+ل ا�S4�l9 �S�S8 �1د #%� ا

$����ال 	� ا%# z9 �] ،ال��� ورا ا%و#��	) 4) أ^� : . ا
+ا إذا آ)	k ا�k �)ر�4 .)�4)ن #%�Y) إ·) +S4 (	�%9

��l، [� ��4ف� أS�1 ر+]vر�4، وا(�. 
 µ�4 أ#,M إ4$؟ :[J)د n)از. د
� إ4$، ه+ [� ���9�،  :°�6. د%# M��>�] k	إ �4) أ^

 �4(�. �4+� ��l4 $�"، L+ل u>�9و kS%l1ا �%ز[�%<$ ا
 �%# ��� �دى، وYU,$ إن ا�D%+[)ت 	)�tL، وإ	$ [) �S4ر�
»�9<$ [" ^!ل [�%+[)ت 	)Y�¶ �tL) [" ز[�%<$ و[) ¶�0� أى 

I4(� �4وأد ،°(>�   .)�c [" ا�lف ا(,# $%�09 $>L!# إن
 $>L!# "# � ���(. kL+�" زى [) S�9+ل، و: 	�z اu>1

وا	�S1 kر H9وق [" ���9 آ�� S1)ر·) ��l<$ ا�4�jة 
 "] ��.+ (Y%,�4 +ه "�© (Y>#(m1+ا، و(U �%<��9<� إ(9
� اÔ، و©�" %# �Lو9$ ورز(« k	وا �x��، و©�" 4x�4 (] s�

 �0L(�Dا M,�	 °(1 (� Kc�1 
 ���ا :[J)د n)از. د
 ر9�) ]%�� :°�6. د

**** 
 w6`�T [�ود

© �lS% :�" أن 	!.Ò، و	<Hاآ�، [)%4�[" ¾,M ه�H ا
� �<)ج إ5 وkL آ)ف    -1��� إن ا�!ج ا
2 -  �%�آ�� #% z� ،�� v�4ة ا�� (,Bدا ��)��M ه>إن ا

DØ)م ¦)  "���Y) وآ!م [" هHا، و� �©�S� ا��S ا,�4 (]
�)t^ ،�S9+�) ا��ات 4�,� SD(9)ر	�، وا<�%� [" ا��ة ا

 (¤ ،��4�S� ا�)ذ �Lار [+6+#� : اr�) واbنا%# �#(�4 
3-  �%# K4���+رى أو ا�د ا(9 (]�%] z� X(�Dإن ا

 $a4�] ؤ@ت(�1) =1�4 �L |إ@ 	)درا : E�9 ا8)@ت ا�c�8 ا
(·x09 ار�S� M�cx1 ا%#  M. !9 ت(�#(a]( 

�Lار أ4) آ)ن �<,M ا�xl واt+اب، و@ ��د  إن أى  -4
 ذاك إ@ ا^<�)ر� #,%�)هHا [" 

5-  I4+i>إن آ�L Mار ه+ Ð)��ة M�09 [)، وهHا @µ�4 ا
�� [)  [" ا��Lام، وإ�) �4آ� �6ورة +��] M,8 اد��>m@ا

� أى �Lار%# =1�4 
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� �
� [�ض  -6,�4 (,# �,�+إ	$ #%� ر�� [" p)و@ت رKU ا

�، ÃUن اv[+ر @ 1�s ½)[) : هHا ا@»)� #�� أ�%= ��	
� و(u6س، و(��z ا (Y�# لx�1 ،�����1���l ا�U(SV ا

 M�09 (Y©�S1ت ، و(]+%�Dت، وإ�) 01+4$ ا(]+%�Dا �%L /SU
 �l�] �,>. È�m)���� [0)رآ+ن : ذ�� )و¯" ا@��)ء ا

�)�S9 �9 اX(�D وا�c �Y] E4�Dا  -7إن �1ارس ا��ات ا
��Y] z أن ^�ة [) k)�. �L [�ة  "� ،��m (¤ �%�>%

[�ات، أ·) m+ف 1<��ر �B(S%1)، ا%�Y إ@ إذا IL+1 ا�[" و
 )وهHا أ[� وارد : E�9 ا8)@ت(

8-   �إن [�)ودة ا@m<0)رة أ[� [�lوح : ا���اف #%
K�,�%�، و�L 4<��ر #�ة [�ات و�B(U $�Uة ���. ا�!ج ا

)(a4رب أ�>,% � ).ود@
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�I07070707I2222008008008008>�06060606א6����������������������د�  �

���%����ج�א��������ل�א���:�−310  Chat؟"�
�"وع�E$���ن�א��

 � �
 

� �
 ��� $+ w)ر�Kا� 

 ��� /)ع ¤#1 !$ ا�ـ ه��   Chat  ؟"�8ت"ا���ج ا�
3� ا��%N %!ه� %�(�E!  : 

   [K اm<,�ار ا�)و�، و�cت أ	µ � أ#� أ<�م .��c (�Uا
 �4x9 دون ا�^!ل ���%��، وذ�)ت ا���اف ا%c : ى�¬ (¦
[�%+[� وا���L أو #%,�� أر�4 أن أو�%�a� @ "D (Y هHا 

�(�] �. M�09 ا���اف E�9 �4+� : اHد° ه(Uأ �Lو ،�
ا�D%+[)ت ا| �L �1ل #%� اE4�D، وأa4) : ا@^<t)ر، 

^+U) [" أن K�a4 ا�Dاد وm/ ا�Ç ا�8:   وا�a4)ح اr)دف،
 µ	v ،$1�B(U : M]_ف 9$، و�وز أ#(« $�U اHه Mآ,) ه+، وآ

ه+ اD,�" [" و�Yc 	��ى، و+ [�.%�)، ر¦) .|   و�cت ا	$
�1،Kmق وا(l	 �%# �%���<�U �0>   "# µ��ة ا���اف ا�U

 )[MV هHا ا�)ب
**** 

 :ا��%
  m�� [" 9%� #�§ 29ه� 9�k #��ه)  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

�Y+ر، آ)	r(S9 ،��4H] M�>0>94  �4(c k) [�)4) .+ا5 
،µ�4 م+� x9#�اض .�ن وL%� وا�l6اب : ا

� [��؟  :°�6. د(4(c 
� L)ل r)  :ا�»�)ر أ�Þ +�3. أ%%���9� ه+ ا �. $�U
¡�%#   
���؟  :°�6. دu� M�>0>9 
 ��4H] ،v :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 [�U ��4H؟ :°�6. د
   : L�)ة K�1 9%�ه) :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 M�>0>9 ه�) : [�t؟ :°�6. د

  
���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   86	�
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� �
 _� ه�) : [�t :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 9<)^� آ)م؟ :°�6. د
� ا�S%8 9ـ ه� 9<)^ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ%# �L(�1 �300 

 و.)�c : ا�S%8 ا+ا.�ة، M,�>9 1!ت .%S)ت : ا�mv+ع
 وا	] �^(>9 k�Y) آ)م؟ :°�6. د
 c��$ 40 :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 ؟ [�ة : ا�mv+ع؟ [� آ��؟!!!!m)#� آM [�ة :°�6. د
 .أ4+� :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 �= و4��9"؟ :°�6. د
اول [) kc آ)	x9 $4(c k#�اض ه�  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

 ،k%L (] ) :  .�ن واآ<�)ب آ�� زى�ه) ه�.+ �04(# �وه
 z9 (Y>[c ،�t)�4 [�)ه) وا.�ة آ�� Y>�4�L) �1<� زى ^)

� أ[�c(. ،(Y آ��، (^ k�9 µ�4 ،ى+L ةsآ� km µ�4 (º�وا
 $�U ،(Y%ه)، و#" أه�Ç #" وا(^ �%t��] �[<+��U وه

+.�ه) ه�) [0)آ�9 M��Y و#)�04 �t] : . 
 �L (r(S9 ا�t] : $4  :°�6. د
 �Y+ر  r(S97) .+ا5 د+L| .+ا5  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 وM�L آ�� آ)	�U k؟  :°�6. د
آ)	k : 9%�ه�، وآ)	k اµ�4 k6��1  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

�U k�ة، و4��9" l)ك، وا��د ه(Yl6!ه� و#�%<Y) ا6��1+ا 
 � �U �. $c أ�mه

 و4��9"؟ :°�6. د
�9أت ا	) ���) : اM�0 [�)ه)  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

m�� L �](c+ي، ا0D�%� آ)	c(>p k$   وآ��، وآ)ن وا�6 ا·)
 إ° .)zm ان I�(�1 $�U ز4)دة [" 	).�<L (Y+ى 

 ه� .%+ة؟ :°�6. د
 أ4+�، .%+ة، _� .%+ة :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 L+ى  :°�6. د
�)رأ�Þ +�3 ا�». أ: ��4H] !!ة+%. �_ ،µ�4 ،��4H,ة آ+%.    
�= اS)#�ة، ا�4HD)ت آ%�Y .%+ات،   _�؟ :°�6. د. µ�4

 [� آ��؟ 
_�، دى أآ� �+�U ،�4$ [0)آM  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

 M0)آ] $�U µ�4 ا�c ���.و ��9�Y) و�9 وا.� ه�) : [�t، ه
� ا1% ��K] (r k6 وا.� ه+ آ)ن أ	HSه) أ�! [" .�آ� ا�Il ا
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� �
 �= إن ه� زى [) 4�+ن ه(l�9 |L+و#�%<Y) : 9%�ه�، ه+� د

� وه+   �1د اM�,j د�،](p و��)ل ،"�ه+ راMc آ�s : ا
� ��%Y) ه�) وزى [) 4�+ن %� �t] (�(c، وه+ ا%ا

kaUر ��)1+رة، آ)ن �)= [�c (Y+از وه�KU�9 (Y ا(l�9. 
 ه+ [<�+ز؟ :°�6. د
m��  50آ�s و#��� .+ا5 ه+ [<�+ز و :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

 ،(Y>#(>9 س+%�� [)�m ا% [V! و#��� و@د آ�)ر، وه+ ا
 µ�4 إ4$؟ :°�6. د
k�9 $�U !V] µ�4 : 9%�ه� ����9$،  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

 �aUرا ��%+س إ@ D) ه� 1<�)وب [�)�، وهو[� #)Y4�4 �4) ا
Ç، ه� ا0D�%� [�)ه) ان ه� زا	S)°، #)�4ا° ا�1(^ M^

 [�)�، ا��L [�)� وآ�� 
 M,�1 �(�] ��S1 ا4$؟ :°�6. د
� ا	k 9<�,%$ د�  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ%زى أ�YU,$ إن ا

��)، وا·)�	 (Y�#(1  ،°(1 M�09 (Y��c IS4 �4ا�(#   (	xU
 ....[� #)رف .)zm ان د� [� .)4��K، و$6�9

�L!# (Y)ت 1)	��؟  :°�6. د � ه
ه� آ)	U : k�ة : 9%�ه� آ�� ..  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

 �c(. (r Mt. ل ان آ)ن+S>9 ،(���	 $6�9 X(�>>9 k	(آ
[µ�4 ،(Y��l^ K أن ه� [) آ)	<� ��1ف إن ا�!c  �L)[�ة

 K��U دا^%� : اآ<�)ب k.و��9ه) را ،(Y��l^ K] �%](آ k	(آ
 .�cا
 ه�)؟  :°�6.د
 .دا : 9%�ه�   @ @، :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 أ[|؟ :°�6. د
 m��  6ا�!م د� [V! ["  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 ه� : #!L)ت 1)	�� د+L|؟  :°�6. د
 @ @، [)��U  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
m��  �29= وا.�ة .%+ة، زى [) S>9+ل، و#��ه)  :°�6. د

���، إ$4 �c @و ���وL)#�ة : [�t ����4، و[)r)ش #!L)ت #)�
 رأ�4؟ 

�)رأ�Þ +�3 ا�». أ:  �%# ����(# �L!# $�U"0)ت" ا
 �4��K] ، وا.� : ا��)رك آ�� 

 دا�)رآ�؟  :°�6. د
v، [" 9%�ه�، #)�4 : ا��)رك، z9 ه�  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

،µ�4 z9 0)ت [) YU��1+ش، #%� ا
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� �
 (r(S93  ار�,>mق [�)ه) ا��m�� آ�� [�)�، .)+9 $m	z و�9
،�L!�~�وف [�)�U #0)ن و�u>9$ و[�<��� ���U، ه+ 6�9$   ا

9%�ه� وآ�� S>9+ل + .���U Mt واS1)9%+ا، .)4<�+زوا، 
 µ�4 
�؟  :°�6. دS9 ال�� ا
� ا° اM9(L ا�اMc  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أS. "] (	ا Mه

وا° ا	) اM^�1؟ و.)4�+ن �1^%� 9 K] ،�U �8�k   د� �U!؟
�� زى آ��، و^t+�) إ° ا	) [<�)�K] I ~�و�c (YUا؟ .| �1)�

 M^�1إ° ا µU+Ð د� 
و��U �8 M، ه�  �transference= واـß�lّح  :°�6. د

 µ�4 ��u>9؟ 
 [� #)رف  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 �= وأ	Y�u>9 k)؟ :°�6. د
أ	) [� #)رف و�%z9 ،�U �8 k أ	)  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ

 . [<�)�I [�)ه) �cا
µ�1 إ4$، دى #��ك " [<�)�I"أ	) [� #)رف آ%,�  :°�6. د

�Y+ر و[��4H و.%+ة وو.��ة و~�4��  µ�4  4 اI�(�>] $4؟
 وذآ��،

 ه� آ,)ن �)#�ة  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
، و4��9" @ أ	k #)رف ا	� !!وآ,)ن �)#�ة؟ :°�6. د

 �U��Dا �%L ،�YDا ،v @و ��u>9 �Y�u>9) و@v g، و@ إ·) ه
�8 [) 	��ف، " m<)	� 9)ى"دى [� #�=، �" �%��) m(9<,�ار 

 و@ إ4$؟ 
 .L (] �1�a%<%�� أL)9%$ و@ v :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
� D) 4�+ن [�)X ´�  :°�6. د���ه+ ا��l= أو اX(�D ا

و.��S ه�) : 9%�	)، ه+ #%�$ .)c)ت آ<s، @زم ��4ف .)c)ت 
أ	)   آ<s، وM^�>�9 : أ[+ر آ<s، زى ا8��� 9<)ع ز[)ن،

�,� [sاث، و�!ق،آ<�S# k+د K�9 و��Lو ،�   ا : #�)د1
 �وc+از، أ	) [) آ�<� L(9+م c(8(9)ت دى ¦�µ أY6�U)، أو ه

� آ�) 9�<��   دى ا�!ج، v، د�%� [" إ�Lء وا�c آ)ن
 Mآ K] µ�>>9 �%%�SV ا ���>	 �#%�$، آ)ن �9<� : #�)د1
ا��vاف، إ.�) [� ^+اc)ت، آ)ن m)#)ت Mt4 ا�c(8 �]v زى 

z(¾ :���   اt%� ا%z ا(Ñا ،��!.� : #�)د19<)#� ا
�E 	�ا#)ت ��B(aL، أ.�" [" ا�)آ� m)#)ت، د� [� #!ج : >9
 �+L(9 ،ض رأى�U s� "] ج!�ذا$1، ��$ .a+ر [��+ل 6," ا

#0)ن آ�� [�  إ.�) [� ^+اc)ت، ا��l= ه�) وا�، و.���،
� أ[�اض](mت وأ(.!l�4 ا�+� Ò�� �4(��  آS�1 وأدو�4، @زم

 : ���4�#)رف ����� ا�!L)ت ا@c<,)#�� واS)	+	��، وا
 (Y�%# Mt� ت دى(]+%�Dه)، ا(�] M�>0>9 k	ا �% ا�U(SV ا
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� �
��U(6�(9 �Y إ5 ^��1 ا��ti0 وا�!#�، ��9 �	 �	(��[" ا
�+L ÒU(. ��L!1 �4+ا	�، و[Y)رات، أ	) أm<)ذى ا�آ<+ر 

��� آ%,m "# µ+ا# �4��� #�� ا%�L ا�lS 9<)ع ز[)ن ا
�)��M دى، L)ل ><$ #" [�tر اxm (Dو ،�u�(9 �آ)ن 0,�9
[" #�)ن #��ى m+اق �lL، إ	k @زم 1�+ن #)رف [�%+[)ت 
 �	(��� �9 ا%�� ا(Dوا ��	+	(Sآ)��U #" ا�!�L ا
9<)#<� و�9 ا�اMc د�، �S1 (] M�Lر أو 1��� M,�1 أى 

 ،(º(9(�. �m(] +ه ،�c(. ة��U �ووآ�%Y) زى [) S>9+ل، #%
�xmم؟: #)�4 ا(# Mه+ [�)� 1+آ� 

$ 1+آ�M، _�  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ(4�] �_ 
� #)رف إ	k  :°�6. دS�1 Ç(^ $%9(S1 (] M�L ولvا ،=��

 µ�4 ،ازاى /�a4 ر�S4�6/ إ4$، و �u%mو[�)� أ ،�] M9(S>9
^��Â و@ ه+ا ��= و@ S1 (] M�L+ل 5 ه+ ��ti<$ إ4$، و@ 

�%+س � v(9رL)م واvوراق وا%9<)ع، اvول ��1ف ا�!�L ا
� .���، راMc زى د� ¤�" �%4= S�1 (. �] @م د�، وإ!�وا
 ،�>a4�] C41)ر "] �(9 ���9 ا	k زى [) ه+ا #)¹ ،�4 ^%
 ،k���k، وا�mx1ت، وا1lوا.�ة زى دى، �)#�ة و.%+ة، وا�

.�)�4 4)ا!] µ9	� L+ى، [� وk,%ّm، ووآـّ%k، وا�1ـ��k9، دى 
وا�9 �%�0]:   È�9 (Y%u�Ã9 �u�t	� (	S+ل %�اMc د�

8�" .�ام (r(. : (Y���1!!! 
 µ�4 ا#,M إ4$؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
   ¹ ^� #�� ا.�<)Yc) : ا��وف دى، و[�µ آ![K] (Y :°�6. د

� : ا�ا�)رك، وا0)ت وا�!م د�، وا.�ة زى دى %ا�jع ا
.)1�وى [��؟ زى [) أ	I4(� k 9<)^�    #)�4ة و#)�4ة و#)�4ة،

 .�)�lU [" آ�l�>U ،�>. M أآ�، ¦) : ذ� #!Y>L) ��9 : ا�!ج
 µ�4 أ#,M إ4$؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
��، ا�!�L ا�!��c دى #!��c �Lة،  :°�6. د���1أ 9�

0� [" [0)#�ك، وادى ا.�) 9ّ�U(� (] ،Mه(>�1 k��)Y0L) وا
ه�) أول x9ول، وD) ه� ��U �V1 أآ�، وأ	k ��1ف [�%+[)ت 
 /��%�اMc د� 1���، M�09 z9 .)زم و9 �>%9(S] "�¤ ،�6أو
 (Y>c(. "# µ�>�� إ·) 1B(Y�� ا�rف اS�4و ،kL+�z ا	 :
 �U 0)ن# M�,j(9 اف�9<)ع ا@# �$، و#" ا�0+ر ا�ا^%

�ua)ت : ا+kL اD�m(=، أ�mه)، ا8�)�4 .)�<)ج �Lارات و1
(Y��c �4ه)، أد�.+ �S�1 (] و�9ال. 

� :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ��	 "] I4(^ °�1 إ�a8 k%L (	ا (] 
4) أ^� ^)ف زى [) أ	k #)�4، إ	µ9 k _دم،  :°�6. د

�� 4) أ^�، وادى ا.�) [�)ك، �	 I4(ر، و�+�وM�>0>9 : ا
+ اm<�  ا	k 1+ز·) وا.�ة وا.�ة، أ�%� k	ا"] k�  �%k و^

 k]د�، وا�� Mcا���، أو [�Y)، أو [" ا�ا�+ف ، m+اء [" 	
ا��k دى [" ا�!ج 	<��� vى .)�c [" دول، @زم 1��� ه+� 
�، زى [) %i>�) 6�9$ #" اx�إ4$ ا��M4، [� ر9�4(. (

(���) #" #+ا�x�4(. 

  
���ـــــــــــ��  � ��ـــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   90	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ــــــــ



 I07070707<I2008200820082008>��06060606א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 µ�4 أ�9أ 4Ã9$؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
�)MB اS)	+	�� وا@9<�از :°�6. دD(9  ،راع�و+ى ا

،=m(�] kLدى : و �L!��+ل [) �c(. $�U  @زم ��� ا
  L)	+	�� و���Y اm<�,)ل وM9(S1(. ،،/�6 ا�اMc د� �$؟

$+S1 إ4$؟ $� : "M,�1 [�)� ا4$؟ وS1+ل (1)^� 9 È�وا
(Y8(t] "]"؟ 

�SV [" ^!ل (9 z� (D ،�� @زم ��1� [�Y) هx�D¹ إن ا
9 �SV�Y) و9)�)س [" ^!�، x>1 (Dآ� [" ا�!ج، ا��

[" �s [) ��1ف ���)، ه� .)�z (وc �U+L��Y)، وا.�) وراك، 
���� ���9 "] (��9(n4ر�>(9 �0½ �x�Dول   :، ا(� !V]

 �4(c ود� ،Mt� Mt� �%�%1� ا<+آ�M ا�)م [" ��YU) وا
=%S1 "�¤ ،=m(�Dا kL+ L)	+	)، �)ول 1<�)ه� [�)� : ا

Mآ�+>ا�)م إ5 1+آ�M ^)ص aS)4) و[�)MB [����،   ا
!�cاء ا�!°، اv[+ر دى  M1+آ� ،��	!�%��aS ا M1+آ�

�� وا.�ة وا.�ةu>1 زم@. 
 وه� دى ��%� ا�!ج و@ اX(�D؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
#��ك .�، �" زى [) ا	I4(� k، ا�µ _د[� µ9  :°�6. د

�� �8 ا�8)ة [) _د[�، وه+ ا�!ج إ+��D0)رآ� : اDا s� $4
$Uوا.� ��9و M�� أرض وا�p KLد %# ،�+S�] ة(	(�¦ �0½ .

 ،��(�] M�09 I� (Y�%[ (. �] $�U (�,%�1) ا�ا. �%آM ا
 �] k��� �cى �cى، وأ��ku ا%� [� .M [0)آv ،Mن إ(�Dا

# �c(>p Ma�+ زاk آM ا�mv)ب، .)1 |. ،�%,u>�!ج #0)ن [
 . M,�1	na وآ!م [" د�

 µ�4 أ�9أ [�� د+kL؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
0%�، اD+6+ع #)�4 [�%+[)ت  :°�6. د��>��t9ا.� [) 1

 (Yc(�>.ا �S�S8 "�©م د�، و(�وا�u6 أآ� ��وف ا<+آ�M ا
%�اMc د� ���9 #" .�)�4 5 ا�راع وا�!م د�، [� ©�" 

�!ت، �" ا.�) دآ)�1ة [� �tLى �u>9  � µ�4$؟%�] M�
 و[�)�j ، @زم [) 	�<��� �9)ه� اv[+ر، و@ إ4$؟

� : 9)5 إ·)  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ��l^ (] ز، د�+¬
$�u>9 . 
� [" ��S9 اr(�S>m)  :°�6. د(9 �%^ ¹ ،v $�و

� r M�+>9) [" ا�tL �] ،"4�4�Dى ا0D)ه�4" %%�MB(m ا
c�� u�9+[+ا .+ا�Y)، [� ه� .%+ة وه� [v ،��4H ا%� ا(

و�)#�ة وآ���� و.)c)ت آ<s آ��، أ	) m)#)ت أxmل ا8%+ات 
� �u�9+آ�، S1+ل 5 أ	) [) [) %دول، 9<�,%� إ4$ : ا
 ،�. Èu>9 �%>+L (	ه+ا أ |m(4 (r ل+Lأ ،|L+9).�� .� د
��Y�0 ازاى؟ ¬+ز �1د، l>9 ،�� �u�9+آ%� : ا+L(9 (	أ

0�، ا�YD إ	k  ¬+ز](Y��Y)، ¬+ز l1�� ، ¬+ز [<L+D ق+�1
 Çu��k دى، زى [) 9<�Yc " Çu)ز ا@�S>m)ل"@زم 19<)ع ا

 إ�Y)، و@ إ4$؟ " ا�رm)ل"أ@#�= 
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� �
 _� :أ�Þ +�3 ا�»�)ر  . أ
�k دى �U$ �)9+ر واIL إ	t>] �] k+ر إن  :°�6. دا

 �� �4,%+ا .�آ)ت و ) 9�S>�9+ا r)؟ ه(,# °(>وا.� ورا ا
 : د�؟   M إ9$4<�,
4��  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ(^ kL+ ه� �+ل ا
4��، دا [" .YS)، [) ا.�) #)ر�U، دى  :°�6. د(^ (���

 �(9 �4�� و#)�4ة، ¹ ^%(^ �~�وYU) �+ف �%9، �" 6�9$ ه
 (Y�m29  (] زى ��m km "] ��	@وv�9 ا+l�m��، و^�K] (º ا

���)� ، آأ	k #)رف، ¹ ا+اد 9<)ع ا0)ت د�	 +M د� 
�9��L�) وا.�) [� دار4)	�، وه)ت 4)  "]�� إن اL!	(.

0� .)�Mt إ$4U��	(] �8 ،M�cx1 . 
�<�)؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ+�� �= ه� دى [
�� [�؟ ه+ا ر9�l. (�m : (�� ا�)س  :°�6. د+��إ[)ل [

 M�0	 ره�؟ و@ #0)ن�è ؟ و@ #0)ن�S�دول �$، #0)ن 	�� ا
+��DاÔا ،��� [�)ه�؟ 4) أ^� إ.�) : [�t، وا��l= وا!! 
 [� د� M^�1 ز4)دة #" ا%�وم؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
�) .�ود ا%�وم؟ دى  :°�6. د /. �%4) اµ9 ه+ [� ا

(�>#(>9 s4(�Dوا ،�U(S) ودى �U(S) : ،(�>%�� �#(>9
 �] ،(Y�9 z�S�9 �%و9<)#� ا+اKL، و9<)#� اM�0، ه� ا

� [� �cول �6ب 9�x�Dرده) ،ا+>�� " ا%�وم"%+ش "وا (]
� ��)ل "�ومS�1 ،/�a، z9 ا�YD، زى [) ا	M,�>9 k آ�� 9)

 ،kL+�� و[�)	) �+ل ا�	 K] 
� ازاى؟ :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ��	 K] ل(�� 
زى [) اk4�>9 آ�ا ا�Y)ردة 9)��/،  :°�6. د

>9 �>xm °ا�4 إ�� 40)^� آ)م، k%L 5 وD(9�k�.@ ��m( : ا
�#(� c��$ : ا

أ4+� ، و[) رL �l¡9+ى .�tL �1�aك  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
 .إ$4
c��$ : ا�S%8 وأآ�،  µ�4300 4) أ^� ه� 9<)^�  :°�6. د

 k	ع، وأ+�mvت : ا(S%. ع ،  40و1!ت+�mvا : �#(mو ،$��c
 إ4$ رأ�4؟

�= د^M ه+ ا.�) .)	)^!!! اÔ  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ. �
 ا��)ن، إ�Uض وا.� c)5 [%�)رد�4 _^� [�$ آ)م؟

�,)، 4) را�tL �] Mcى، و�"  :°�6. د�)ب ا �S9 "]
 "] kLو : ،KLا+�= 6�9$ [" ^!ل واKL اu>1 زم@ MB(�دى [
اvوL)ت .) ��1ف إن ا�)س دول، [� �tLى ا��k دى 9)Hات، 

U��9 �%�+�، و+ m)#)ت �S�9,+ك، و�S4,+ا آ![�، 9)
 .�S4�l9 @ ��+ر�4
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� �
 µ�4 ا#,M إ4$؟  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
�  :°�6. د%� #)رف ، ه+ ا0)ت اS�1 z9 ،�c(. @و

 Y�.(� K] $%,�>9) د� 9�%+س؟ 
 v ���)  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
8�" ا�!ج 9<)#� !! [) ا	) #)رف :°�6. د I4(^ �>	ا (]

 �)ت [" 	+ع 1)°؟  د�، 4�+ن #��ه)، و+ @��+ر4)،
   !!4) ^�  :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
�  :°�6. د%وإµ�4 $4، و@ Y4,�، ا�YD ا�<)n4 ه�$ ا

0�، �u>9 . ��S9د U)�4ة ا0)ت د� [" ا0)ت د�U(� (]و
�)�9 #�� اÔ، 9)آ%,� ��. . 

 .أ	) [�tق، �tLى .) .)ول ا��ق :أ�Þ +�3 ا�»�)ر. أ
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 �����������������������I08080808I2008200820082008>�03030303د�א6 �

338−� ��

��א�����GEמ�و�5���������$Hد��ن�1ول�و د����(���%�א(� �
 

� �
 و!¢�+��ت ا�1�Kف +�E ا¶#1 ¤>م

 ) !$ أول و*�(�(
ا	) #)�4 _^� رأى .�1�a : #�)ن آ��E+ �6�':  k.د

���)، وآ)ن 	 ،�c(	 µY] +آ��، ه M�L (�ه $�%# k%,�1ا
 M^ود ،M,�� وIL+>] ��L �+�4 #" ¤)ر�m ا](tU Çi0>]

� واM�� M,�1 [�)� وا��" و^�ج�0>�Dا. 
���) : وc$ ´�ى 9%�(ا�اMc [� [" اS)ه�ة،  	 ��4�L (

و[<�+ز وI%Ð و�4"، آ�k ا	) ��.M�L $>%�0] k آ��، ه+¡ا 
�)ت ا�!ج،%c "] ة�U ��9 +وه ،Ç	و ���m $(S9 (4(�]  

�9أ �4%" [" ^!ل زوµ�4 ،(�4�S1 $>c، ان ه+ #��� [�+ل 
��� [V%��، وآ)ن l�9%= [" زوc<$ أ·) c(. $%,�1)ت، و[� �c

��ال ه+ #)رف إ4$، #0)ن�$ U ��9�ة : 4�<V)ر، وآ)ن ا
�+4%� [" اj+از �9أت ا0D�%� دى 1��lح وزى [) 4�+ن آ�� 

�%6(U �% ا1�S�) ان دى ا8<� ا
  kS9 $1(L!# ،ت(c(8ا ��S9 : ى+L z4+آ �ه+ آ)ن [)�

� آ)	+ا %� آ)	U k)6%$ ا%ا.�"، و©�" ه� دى ا8<$ ا
Y.�l1 $1و�9أت [�ا ،(Y�%# �¡,>�] : $4ا M,�	 |L+)، ود

� k1(U ا	�) ¯)ول [) %� ا�Dة ا%>+L �1�a. ا8�)�4 دى؟
 �] ���� دى L+ى و�)D) ه+ [)�� : اM�0، وه	��L : ا

،=�%� ·��ى اS�4 ،ت زى آ��(c(.ى و+L ��cر�] 
�، ود� [�  :°�6. د](tU $ آ)ن	إ �(9 �%^ ���m �# (4

��%� و�9)^� اvدو�4، ه+¡ا ��ء �+�4، [)دام s9وح ��%$ و�9
 .ا	L �� �4(# k+ى آ�� �$؟

� آ)	# k����E+ �6�':  µ�4 ،.د%.)zm إن ا@#�اض ا
 .اa!@ت [V! زى [) 1�+ن �S>9ب [Y~ K+ر اc(8)ت دى

 .)c)ت إ4$؟ :°�6. د
� أ	) Y�%# k%L)؟ :'��E+ �6.د% ا
+ ¶ku؟ :°�6. د ßد��. 
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� �
�$ 	)�c و[)�� ا8)ل، ا :'��E+ �6.د�)ت �1)#�ت ه+¡� %j

 : µ,%آ Kcآ��، ور ��U "] $c $�� (�4�S1 k�L+1 (] �8
� #0)ن .)zm ان �U$ .�ن cج أ(>p (	ل ا(Lن و+��%>ا

 . I.��9، و�4��9
 ه+ #��� آ)م m��؟ :°�6.د
�S<$ �9%� ان ه+ #)�4 ¬�  �E+ �6�':  ��,#43.د ،$�m

 (	��SU ن  [�ات، 4وآ��Ã9 ����وإ4$  و4�#�U+^ ($ [" ا
اµ�44  K�9(m، [) ا.�) [E�9 K، وMl9 ()° و4��9" [" .+ا5 

<%$ ا4$؟ L)5 ا	) +L ،و9<)ع $c(. ل+L) #)�4 ا	5 ا(Lو $c
 $>mآ�� @ول [�� : ¤)ر Mt. زى [) 4�+ن ،�اs�1ت [K [�ا1
�!م، زى [) �� وا%>Ð أو ،��[K زوc<$ أ·) �4�S1 kS9) آ+4

�4�c �c(. $>%دى 4�+ن آ�� و� �c(8ة، و6�9$ زى [) 4�+ن ا
 ���# �Y�1 آ�� �9أت K] ImÌ z9 ،(Y>%و� $>cو� ����(9
6!@ت #%� زوµ�4 ،$>c زى [) 4�+ن .)c$ آ�� د^%�4�c kة، 

È%mاز4"، إ¬)§ و+Dا k�%Lو. 
 µ�4 إ4$؟  :°�6.د
m)#)ت �04 ا·) ه� آ�� Ð)�9ات، و�9أ �E+ �6�':  M,�4.د

اv[+ر اs�1ت، #0)ن ��1ف .)c)ت #�$،  #%�Y) .�)4)ت إن
 .وKcs9 "4��9 : آ![$

 ��= و��%$  :°�6.د
� [�$ [�$  :'��E+ �6.د�(] $� .. 
�؟ :°�6.دS9 ال�� ا
��وض µ�4 ان ا.�) 	�,M و	�ود ا�E+ �6�':  �#�j.دDا Mه

 (Y���>	 $6�9 @ا8<$ دى و : M�>0	و 
 أ·� .<$؟  :°�6.د
� ان ه+ �)I4 ان دى .)c$ [�ا�E+ �6�': >. (Y>%,# $1.د

#0)ن 1+ر�$ [Ð K)�9ات و.)c)ت زى آ��، أ	) [� �)I4 ان د� 
 $%S	 (Y�U µ�4 �c(. ان دى I4(� (	ا ��u� ،ى+L ��c ر+l1
وY�U) .�آ�، �" [� #)رف ا�<�M [�)� : ا8<$ دى، أ�%$ 
� [<z,u و^)I4، ازاى µ�4 ��9 د� آ%$ أMaU ا^%� اc(8)ت S9

ى .)�c ()	+�4، وا�<�c(. : M)ت 1)	��؟ هM أ^%�µ زى [) د
 $u>U$، و@ ا�ى [+�# M�09 �ا	) ���9 وا^%� اD+6+ع د� ��4
أ	) وأ	�� : إن ا�!�L أزاى اs�1ت، وإ�L!# $4 ا<�s د� 

��1�؟ (] M�L (Y�9 ��� �%�� ا��(9 
 :�+ف ���m (4 :°�6.د

 �c ��cا  دى .)$ �1ل #%� l1+رك M�09 :أو>
Å�6/��:  "] �Vم، #)�4 إ4$ أآ(tU ، =�� (Yt�i01 �ا8)

 K]و ،��0>�] �[ $1�l6ة ا�](c �]زx9 ��] آ��، و4��9" ه+¡ا
 z�S>94%�، و+� $L!# M,�1 kuä�09)#� و (º�^أ k	إ � ذ
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� �
�� [K ا	$ [� u>] $ أ���	إ k%L (D |. ا�c ���c z�4(S¦

�!م، #)رف ا4$، أ	k�.@ k إن د� ا.�" [" ا�^)[� و>m@ا
��(] ��4(�tرك آ(�� إن [%# M� .µ�4 إ	$ �u>�9ك، ود�ß د

 M��(�>وا��lS ا�¬)��9 6�9$ ا	� إK] k%](�1 ا
x9و+4)ت #,%��، µ�4 أ	k ا.�[k ا�t+�9، و[)دL �>�L+ى : 
 $>cدور زو "] �1)رC4 أو [0)#� [�+$ ا�)��، و^�ت 9)

¬+ز إن د� آ+z4، و.)c)ت ا@¬)§ @.�k د� 9��#�، و@.�k إن 
 آ��

 $U+^ م�ف، و@زم ¯(lDإن دى [� ·)�4 ا �(9 �إ�) ^%
 �S9و ،"�� ~�Yوا د+L|، ا�)ه� إ	$ أول [) ا�%و.�	$ ا
 ،$Uو(Ð kا��آ ،����	 �c�9ر +� وS�S. �^¿9 /�1�4 ول(�
 M4+� ج!# Ma�9 �� $��	 �%�9 �%� ا](t�ود� وارد : ا

X(�]آ��، و  ����+ر، ا��)	� دول + اm<,�وا S��9+ا آ+4
 z�� [� ه�)، و: 	%�cا ، زى [) 4�+ن ا�Dض .�l¡ ا�!L)ت ا
� ه+¡ا %ا+kL إدا$ ا�0)#� إ	$ I0�4 #" 	+ع اj�z ا
�" [� [+ا�c(. ،$�%# �U آ��، وا�آ� : ��  $�9 zm(.

� 4) أ^�، أ~" آM د� ه+¡ا(9 ��  [�ا1$ و¶).Y)، و�+%ا
 ،�4�c M�09 (Y�] ب�SU ،�4(�8ا : ������$ إ	$ إن ���9 ا
 IL+] $4إ z9 ،�l��9 ����9 +� وS�S. M�� $	ه� إ(�وا

ku¶ + .اvدو�4 [�)� 
¾�  10ه+ �E+ �6�':  �^(�9 µ�4 ،�lm+>] �#�c �^(�9.د

 .¾� و�Lص أآ���<+نM�m!�>m100 و�L �^(�9ص 	�+راز4" 
 ��= و��%$؟ :°�6.د
�$ ½)م زى [) ه+  :'��E+ �6.د @ 
��= 4) أ^� ا	k #,)ل µ�1 ا	k وه+¡� : µ9 _دم  :°�6.د

� و#,)ل %�9,%� ](tU د� آ)ن ��	ة ()�] �(9 �%^ ،°()
�$، وا.�) د+] : |L��Sl إ#)دة M��01 ا�!L)ت [" أول �	

�µ�4 ،$S4�� z �9<��ف µ�4 إ$4 u>�9 $	Ã�4، وآ�cو"�^_ "
� إن ا�آ�� ه�) : ا�D.%� دى  [" أول���� �S�4�4، و�cو

� [��Sl ا�!L)ت، و+ إ·) #,%�� ����، إ�) ا�ور %# �S�4
 ��(] 
� ~�Yت 	).�� [�ا�E+ �6�':  $1.د% ��= واa!@ت ا
� �9ا�4�c �L!# �4ة 4) أ^�،  :°�6. د%# M�[) ه+ د� د

"ْ�1�+¡1%+ش 8 (] kL+ا8�)�4 1��،  [) 1�<��%�، و: 	�z ا
 ��c!�أ~" [�c /�6 K#� ا�واء، و[K ا@m<,�ار : ا�!�L ا

 ا��jة دى، ��� ا�0 دى .)�ºى �+�4 �+�4 
z9 ه+ S�9+ل إ	$ [K ا�S%� دى، ا9<�ا ��E+ �6�':  z.د

´�ن وt^ �a�L+�) ا1 �1�a. µ�4 ،��t��t 	�ى [a)دات 
  neurolepticsا@آ<�)ب [K ا��+رو�<)ت
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� �
�: °�6. دz9 $ ! إ4$؟ [) �%�$ ���4 ا�8ن �%# M��>�]

 �%# M��+�4، د� ~Y+ر ا�8ن : ا�D.%� دى �4<� +.�� د
ا.<,)ل 	�4�c �%Sة ¯+ #!�L .%+ة و���� و��âc، إ	k [� #)رف 
إ	$ ��9 [) ا+ا.� [) K%l4 [" ا8+�%� 9<)#<$، و��4ف إن 

 $�U"�^_ "+Dزم �4<�ى �04، [� د� ا@ ،(�	�� : ا%IL ا
� إن اb^� د� ه+� L!4 +ى، و��9 آ��	را(��,�$ اIL+D ا	

 µ�] د�+c+ �l��9 �%) µ�4 ه+¡� [�tر ا@#�اف و[�tر ا8=(ا
�" �6ور�4،  �9+�� (Y�U �L!�و: 	�z ا+I0>�4 kL إن ا

� 9�S+ل #%�$" اIL+D ا@آ<�)§"[� د� % .ا
ا@آ<�)ب د�، [�  z9 �8 ا[| ه+¡ا .)4�<�E+ �6�': M,u.د

 =u�4��آ� 1)° أو 9� "�© . 
�واء، [K : °�6. د(9 =�%� اS9 (�ك .�، [) ه+ ه��#

�)ش إ	� �1(] ،M,�ا�!K] ،��9 �L دور زوc<$ اK] ���l ا
�$ c)[�ة �1^%$ ��� [�)� m�<� و	Ç، وإ	$ [)�6��1 (S9
 �4(# k	ا ��$ M�>0�9 9��)ح 4) أ^� ()°، وإ	$ �0>�Dا

=Y�1 
 ���ًا :'��E+ �6.د
� ���ا:  °�6. د% ا	k ا

........ 
 �!�K# w6`�T"ا¶ن:" 

 �mر�] (m(mأ (Y>��<,�ة ا| و�Dوا ��m(mvت ا!S�ه�H ا
9)#<�)ر أ·)  Object Relation Theoryا�!D(9 �L+6+ع 

�] M�H و@دr ،$]x9 $1) أ¶)ء ImÌ ��1و ll1+ر #!�L ا
�k آ� ��، و��m أن أ��	) إ�Y) : 	�0ات [���6، وهH

�t)م   �. ،�S9(mSchizoid	S+ل اIL+D ا�4��0ى @ 	�µ ا
��� إ5 	Schizophrenia +ى أو	ر(�، و.� 	S+ل اIL+D ا

�Æ ا�)را	+4) أو ا@آ<�)بâ6�] "] (4أ µ�	 @ §(�>ا@آ. 
r) أ �� ^)�� s01 (·v إIL+] "Position  5"¹ إن آ%,� 

 (Y�] MS>�4 �L!��+ع [" ا �>L�] �lp @إ z� IL+Dأن ا
�M إKL+] 5 _^� وه�Hاl .ا

· @ Â�. �.�اIL+D ا�4��0ى ه+ [+IL ��4أ دا^M ا
��ة stLة �cا .[+6+ع أ�! و©<� ��9 ا+@دة 

� اD+6+ع  ·%# M�lاIL+D ا�)ر	+ى ��4أ .� 4<��ف ا
�z أ	)"و�4<� أن أ] (4�Y,) ه+ ) أ[$( ""not me"  اHو�

 M�S>���l، و[" ¹ 4�+ن " اD+6+ع"4(�4 9�Y>آ�+ع [" ا
1�)#%$ ه+ "��اHى �Y�4 : [�)ه� ا�0 واH8ر " ا�� وا

وا<+zc و1�)وب ا��Lام وا�uc)م، آ,) �Y�4 �L : �+ر$1 
ا��6�D : أ[�اض اV] ،�0! : �+رة أ#�اض ا��)رة 

)¿>�9 ،¡� ).إ×..[�وا #%�¡ 0�9)وروا #%
·  z� $�U �^bا ��t4 ىH أ[) اIL+D ا@آ<�)§ YU+ ا
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� �
 (a4ر ا�8)ة أ�t] $	أ k�V4 M9 ،/�ا@#�اف (^�lا #%� �+ل ا

أن و: ه�H ا8)� 4�+ن ا�8ن ه+ إ#!ن ) ا8= –ا�S+ل  –
�" هHا @ ا¶#1 أf3O 14ورة ��6E7K ا�:ات وا'1JKار ¾)ه� ،

� أن وc+د اb^� [)(! أ[)م��4  �4�º +ا هH�ه MS>�] �و#
��4�º zا �r(9+م ه�H ا�Dة [MV اIL+D ا�)ر	+ى  ،(a4أ

�ك (�4 9�º (وإ�) W %'درا W ه:ا ��.�6 إ_ آT ا�1*)ع $bÃ
�ا����4 ا<l+ر�4 ا�S4)#�� �9أت ["  )b6)���)�)*�ا�

�%4 (] kU(6أ (Y�� :ه�)، 

 :و#Hرا %<��ار 
1 ( �L!# �4أ ��%� K] ار�,>m(9 1<��ر ILا+Dا �Hإن ه

 ..��S�S، و[K اm<,�اره)
�= وإ�) ½<� ) 2uU (Y�9(9 مvا �L!# 5إ Kc�1 @ (·إ

اv[��) / .)دى ا�%��[" ا+c+د أ: Hcوره) إ5 ا<l+ر ا�8+ى
 ¹ ،�9(��� : ا�<�µ #" اb^�، إ5 [�.%� ا�� واDا !V]

 ،�^b �c(. : Óواع $	x9 ���+ن"[�.%� ا�	�)ن ا+ا#." 
�k ¾�د ~)ه�ة ) 3�+��c، و+��� Hc (rوره) اH9 (·إ

/SU ��1(L!# ����	. 
4 (�Bا�4�,� Yu�ut>9) ا ،�Bا� .إن 1��ار ^l+اº) ا
�� c)[�ة ) 5�إن ا�V)ت #�� أى [+IL [" ه�H اD+اIL، أو 1+

 +,��<,� 4�# n>�IL+1 $ ا] M�09 ،�Y�])��ti0 ).ا�l6اب ا
�)ت ) 6#(aD¹ ا ،����إن �4��1 أى [+] IL�Y) و1

M9(SDا �6�Dا IL+Dا $�] x0�4 � .ا�)��� #" ذ
7 ( �f6�.T إرادى !l�b �#&�ء ه:v إن [�sة ا�!ج ه

�<ةLا  : �,>mإن ا IL+>ا| ~�Yت : ��M [�ض، أو <�4�u ا
��ti� اب�l6ا M��. 

©�"  –آ,) .�ث : ه�H ا8)�  –إ	$ أ(�)ء ا�!ج ) 8
Y~ �Õ�1+ر ه�H اv#�اض أو ا^<�)ء 1%� إ5 ���4 #,%�� 

�4�c "] +,� .ا
9 ( �,�Dا n](	�� " �Ñ!�/1 ا��#)ل أو ا1Pوج"إن اJC) (ه
�26C ه:v اL)اlN أ���ء ا��ET (J`���6، وأ���ء ا���ج إ+�دT ة
�1آ6% ا>/K`�ل !$ اL)اlN ذه��� ، و	�H� µا ا�	)[N n.�ا

 .W /3¢�ت �E.K! %)(6%: و.�= ا����4 ا�S4)#�� -  وإ(���
إن هHا ا<l+�4 اHى �+ر1$ ا����4 ا<l+ر�4 ) 10

%�,+، و ��c++���z ا+kL ا�S4)#�� �4آ� اHjور ا	 :
�)ر 9)	<�)مDا M4��>9 �,�4. 

11 ( M,# ��.!] K] ،ILا+Dا �Hr �c++��أن اmv)س ا
�� [���1 هsارآ�) : %>Ð 4)ت+>�] �%# ��%>iDا sL(S�ا
� اX(�D ا���U =��l إ#)دة 1���� l�4 ،غ(]��1آ�= ا

(��� .إS4)ع ا�!ج M�09 أآ�V أ[)	) 	
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� �
�U%�) : ه�H ا8)� [V%,)  –إن Y~ �Õ�1+ر اv#�اض ) 12

¦)  –إ5 إ.�)ء .�آ�� ا�,+ �#)دة ا<����، �+¡ل ا�!ج  –
 �Bوا�K,S ا�8آ�، [) دا[k  –: ذ� ا�!ج ا ���[" ¾�د 1

 +,�زادت #" .� )، إp 5)و� �1وYa4) �[�)ن اm<�)دة 8" ا
�m(mvا. 

s0>�Dا M�]� وهHا [) 	ut�) 9$ ا
 و�) #+دة و#+دة

Uار��> ! ��a1وا [" ا
�v:Æ %3 ا��% �¨ >  -�¡)رت ��y ا��63/�ت ا�'�'%6 ���

bÃ$ ا�1�Kف +��3��O �E، آ�J أن ا)ار   (�6n1� $b })ل 
 .ا�)�b!0 ¯Nن ا�H0ز
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345− ��  -���������Lْش����������دع،�و��������I$�ْ>��Gن�א�����������د��������3

� �@� إ��� +$ ا�3Lع، و> å�g7cKTِْش +
 :[J)د /.1/ د 

........ ��" ه ،���uو� �Õ�] ،�#��] ��Bروا �، ه
k	(وز·)، وآ (rو ،(m(mأ �#��]  kc(>.ا �cر�L k��1+ى، 

 ßk�ِْا، و1)9ـ�c ���، وآ��، و^�kc آ+4�0>��m(. M^�1، و[
 : �(�� k	(إ·) آ (Y��1 �4<�)م، وآ)ن �9ا	4) 9)(�]
روا�4، وr kc) آ�� أU�)ر ^)��� #" اYl6)د و[�ا[�ات [" 
ا�)س، و.)c)ت [" دى �+ل ا+kL، آ�Y4�] k) ¶)ح µ�4 إن 

إن اc(8)ت دى [� أآ��ة #%� اMLv [�  إ.�) 	<�%� : ا.<,)ل
100%   �و[)��U دا#� 	l+ل : ا�!م #%�Y)، ا�YD رآ�	) #%

 �ا@	<�)م : اM�0 وا@	<)ج، وkS9 �1وح ��%Y) 9)	<�)م وه
 k	(وآ ،(](½ �]�>%] �S�S8وا ،�Õ�] kL+�z ا	 : �(��
 ���1 kL+[)��$ آ+z4، و�t9ا.� آ+L z4+ى، z9 �+ل ا

x>] ت(c(.و ،k��ز[�، و9<��/ آ<s، و��1 #" ^+ف ره�= : ا
�= اv#�اض . �%# $¡tS	واء وا�زى آ��، أ	) 9)زود : ا
 (Y>4+�. �%# ÒU(.0)ن أ# $�U و[)6�9)ش أزو¡د ،(Y>#(>9

 .و	Y�(0) اHهµ وا��9ا#� �t9ا.�
�= و4��9"؟ [) ه+ آ%$ [)�� ½)م أه$، �9اU+ا : °�6/ د 

¡� #%�� أ	k وه
� k1(U 4+م اJ] : kc ،�8)د /.1/ د %x�Uة، ا�Dة ا

k 5 أ	) اآ<0�k إآ<0)ف [Y+ل (L 
 !!^s : °�6/ د 
k اآ<0�k إن أ	) : [J)د /.1/ د (L إ4$؟ (r k+L

 (Y>#(>9 �4وا�¾�+	�، r k%SU) إزاى ؟ آ)	Ç%� k9�L k ا
�%tU أول µ1اد �)ت #%0)ن أرا�Y�c، آ)ن c(. $�U ا�4�jة، ه

µ] =����z9 I ©�" ا^ � [� [��l9 آ�� #%
� اداµ1 !! 4)� :°�6/ د %�k اj,�%� اه� دى ا

 رواY>4) ه��4
 أ4+�، ه� ��S>9ر إ�9اع .�c �1�aا  :[J)د /.1/ د 
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� �
� اداº+5 د�  :°�6/ د %آ+�c z4ًا، روا�4  ه+ ا�,M ا

 أ��%� ��
أ	) ^�z�¼ (4(�] $1 و��Õ، و�t9ا.�  :[J)د /.1/ د 

(]z4+ا� آ�Lأ �>S8 . 
ه+ #,�S>4 �4(# Mا ��، �S>4ا وأ	L k)#� أو  :°�6/ د 

 .| واIL، [� وا	lt>] k%�، إ	k رأ�U �4$ أ4$؟
 ه� �U! [+ه+�9، و�1)ن أ��� [" m�J]:  (Y)د /.1/ د 
� ه�  :°�6/ د %�k ا�ه�اء ا� k	أ M,آ M,آ ��(]

 5+Y>�>آ 
 _� �+J] : �_ $>U)د /.1/ د 
 واk��1 ���) :�6°/ د 
 _� ���ً)  :[J)د /.1/ د 
�9اU+ا #%��، إ	I4(� M�Õ k [0)#�ك ��، آ�� : °�6/ د 

k ا·) اآ<0�k إ·) (L (] ��9 $4ى إ�c ،�S9 M¡,آ ،��%�: ا
 ¾�+	� و4��9" ؟

)k 5 أ	) k�um ا�واJ]:  �4)د /.1/ د L�4ة(�jا (
� ه� آ)	c k)ه�ة ^!ص #%� أm)س إ·) %%�)��، ا (Y]�S1

 (Y>�um k.را k](L 
�$؟ �$ #,%ßk آ�� !! 4) ^� :°�6/ د  
� .Mt إ·) D) آ<�<Y)، وأ	) آ�J]:  k)د /.1/ د %ا

 �9�Mt وY%l.(9) �+�4 [!.�)ت وآ�� #% MtU (ه(�] ��(]
 ،��(�% (ºإد k.ورا k%��>mا �� اد�Y>4 5، ه%�t%� اا

 (Y%��>mا (Y,%آ)ن آ $ k(SU  (r ل(L �4وا�أ	) ^%kt ا
(Y���«(] =� 

 و4��9"؟  :°�6/ د 
�  :[J)د /.1/ د %# (Y>l. �و���<Y) و��Lت   CDه

 I4ر(� (Y�U �tS� إن اS9 k����، U)آ<0�>�S1اه) ��9 ا
 ka�(U ،ت(�%j5 : ا (r+S>9 �%ز4)دة، و.)c)ت [" اUv�)ر ا

k #%�$ د�، ورا(L �%.k�um k ا�وا�4 واآ<0�k ا@آ<0)ف ا
� أm)س %# |L+%�)�� أ	) .) أMc 	�0 ا�وا�4 د k(Lو
�Y) و�L �%�>9اءه)، #%� أm)س �إ·) .�k إ·) آ�� 9<�%� 	
 5 k(L �إ·) �U�Ð : ا�وا�4، أ	) [)L �>,YU+ى #0)ن ه
أ	) .)�m= ا�وا�4 ^)Ç د+L|، و.)رآ� : ��%�، أ	) 

.�U °ا4) إ+c "] k�� .�t9�4+� kا.� .
�$ p (4 z9,+د µ9(4  :°�6/ د  
�$، vن أ	) .��k إن  :[J)د /.1/ د  �1�a8 ل+S. (	أ

 ��6�Dر ا(�UÌ $�cاوى را s>ت آ(c(. $�U µ�4 وا�4 دى� ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ــــ�ــــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   101



 I08080808<I2008200820082008>��10101010א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 �%s� M�09 µ�4 (Y>#(>9 [�ا9/، .| : ا�<)9)ت Y>#(>9) ا
�z ا+aÐ kL+ض [" 	 : z9 µ�4 ،(Y�%# (r �%�]و (Y>�أ	) �

�Y) آ)	k إ�ن ه� .)M,�1 إ4$ إذا آ)	k آ<)�9 ا�وا�4 	
Y%4�>9) د��U وY4+>u>9 µ�4 ،�Dّ) �+�4، زى [)4�+ن 
4)دآ<+ر ��� �i>9 : .)@ت �Uآ�0 و] K%l1�Y) �9وا�4، 
 �%# �>D(] �0آ���Uآ�0 وz9 ،�%1 زى [) 1�+ن ا�Dة دى ا

$� µ�4 ،��6�] ر(�U�4 أ+� k%aU ،"�ر�� M��   5+S>9 أ.
�$ ا@#<S)دات ا4)ه) #��ه)  "�إ° إآ<0�k إن أ	) ¾�+	� 

 زى [) ه�، µ�4 ا�stة [)	��<Y)ش L+ى
�  :°�6/ د %��ق �9 اUv�)ر اÑ�+	� وا>9 �وا	k و@ ه

�YDازاى؟ ا �	+�؟: [� ¾ �S9 ال�� !ا
��ال [� #)رف أ#,M إJ]:  $4)د /.1/ د  ا
��ب [) ©�" ، [� #)�4 إ	M,# k%,# k [" أ :°�6/ د 

�، ه� وا.�ة ��	 �m(]) [<�)ظ، و	ا z9 ،�](c آ!م �أL+ل 
  (Y>%9(L (Dو ،(Y>�� �%[��#� [��#�، ورواY>4) ا

وآ%,<kU�# ،(Y إ·) أ��%� S1 ،!�U+م ا	k، وا	k دآ<+ر 
[�)X، �1اM,# Kc أ��M أ(�)ء آ<)9<$، و��1ى [!.�)�1، و@ 

+ آ� k	C�� (4 �L(، ا�)�L ا	 k	�L( و@ .)�c، و.| 
 $�U "�+ش دور أ(�)ء ا�<)�9، إ	L k)رئ ��u� ��c و(]
 K] ،X(�Dدور ا kl%^ k	6+ع، زى [) 4�+ن ا+Dا : �Y] M](#
��� إ	� ا	k أ(�)ء �4(] ،�L(�اK] ،�4�t اS)رىء [K ا
� دى، +Y�(9 °(1 IL+] 5إ �c!�ا�!ج ��ج [" اIL+D ا

E أو [� [�E4، وه+ M�>0�9 : ا�,M، إذا آ)ن ا��Dع، [�4
 |. ،Kc�4ا ��S4 �^_ أى ����4(] ،�>U �] µ�4 �S�S. إ�9اع
 �%# �� و�S��9 �] �4�c "] ��9ع �S��9 Kcاs9 (D $��ه+ 	
M�0 د�، أ	) k]�L (D روا�4 (9 $�U =�%4 �ut4(] ،$��	

�� و¼¼ ��9 ��U(S) وة�	ظ : +�p =�ä �#(>9 اب���� m�� ا
�+�4 ���4ة  ��(�] (Y�U k�S[" �LاY>4) أول [�ة، 
 $ M,# اش أى�L(] $	إ (�ا��S، وx1آ�ت إن ه+ L (D)ل 
 k�c (D (	وأ ،�c(. (�,%��9$ آ)ن �)دق و	��9 ��)#<$، إ
 (ً��� ��	(VأراKc د+L| ا�وا�4 9<)#| #0)ن ا���l ا

Lر�1 أ�L(] ،��%t1 ت #)�4ة(c(. (Y�U k�S�ب r)، ا�jء 
اvول، ا+ا����l] �l%� s� ،$c(. $�U �1s�(] ،��L، آ%,� 

إ�) ا�jء ا<)° 9<)ع [�ر�m ا��اة، [K إ	$ . 	)�tL، و^!ص
 ���U �S4�l9 ) % 100[�<+ب	ًا، أ�c ة ���4ةs. : ���	 k�S

� �S9ا� %I، وا	) ا�Dا z�	  �S. "]و ،��cا�] M,#(9و
�، و@g أ�s، ودى ���� 1)	�,%# M,# �] دا ،����4(] k�S ،�

  ،�mدى  آ<)ب [�ر ،v ،�uS�]دى ���� [��4ة و �S�1 م+S1
 ،��B(S%1 ارات، وأ.�اث+. (Y%روا�4 آ 

 �H� ا.�ة+0� p (4,+د µ9 (4 إ	� �1اKc روا�4 ���4(]
�، وا�,�، وا.�ة i>9)�� ¦�)[�ات ا�I0 .| ا�Dض، (�vا

 k	ا �أ(�)ء آ<)Y>9)، وآ,)ن  r) رواY>4)  �1اS1 Kc+م ��1
 @ ،(Y6و�9 أ#�ا (Y��9 /9�1ل [!.�)�1 و+S1 .. @ ..@.. ،  
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� �
C�� (4 .�ام #%��، !!! Y>�um) [" ا�)��  وآ,)ن 1��ح إ·)

�" د� [�   ،KBد را(Y>c(9و ،��	 "�´ (Y>%,# (��� k	إ
� و@ r) و@ %�!ج @ ،+%. 

��k إن �U$  [) أ	) xm(9ل #0)ن آ��، :[J)د /.1/ د .
(Y�U �%�1زم أ@ �c(.. 

� [" ^!ل x��� ��U (Y>S) ود�  :°�6/ د  (ºإدا �ه
�، وه� ا�)ه� %.�D)ء اه<�ازه) ا�أ( �(ºادا (Y�� ،z4+آ
 KBا�^%kl ه� آ,)ن �9 اه<�ازه) آ,��a4 و�9 اه<�ازه) ا

 �Uر(# �=–آ,��#�، ه(�� #,%<$ [�)ك :  –: ا%إن ا
ا�4 دى، [� .%+ إ�9ا#�)، أ	) 9)1�%� [" ^�1� .�)�4 ا�و

(����4 "�© �ti� زقx] � :ا�)�� وأ	) 9)آ<=، إ¶� 5 أL+ل 
 : |L!l	4<� : ا+� °!l�] �c(. $�U إن k�أ	) اآ<0
� [��ع ´� و.��S، @زم S�1 �9 ا��9ا#��، [) ه+ #%0)ن(>�ا

� �U$ .<$ 6%,$ : وc+دك، و 6%,$ أوى و[) 1S�4 k	ا �U��
 k	وا ��] n��>>9 �%ه�$ أ·� .<$، وا�8و�1 9<)#<� ا

�� �� : ا8<� اa%,� دى �	 �L!1 ،9<��ع  (] s� "] K%l1و
��  إ[| د^%k، وازاى : ��1ف ��ده) �	 �L!1 Ç�1 "� ،kc�^

 k>. ��U(] +[� �)I4 إ@ ا�)n1 9<)ع ا�,%�� آ%Y)، و
L!رش ��1ع إ��S1(] "�© ،$,%6 دى �,%a)، و$6�9 + ا8<$ ا

�<)ح، [) �S1رش ��1ع $6�9 Dوا ��a(9 �����>]. 
 5 k%,# )  ا8�)�4 دى	إزاى أ�9ع وا µ�4 ،�� �%�0]

[<t+ر إ° �)I4 آ�c(. M، أو x�Y>�9 5 آ��، x9[)رة إ$4 
µ�4 !!  1�+ن .<$ 6%,$ و.�آ�� ا��9اع (D (إ� ،����4 (]

c �4�� �^ز "] (Y�U (¦ ،��� @زم ��1ى  �ًا ��)�	 �L!1و
ا�زج اa%,$ د�، وا	k 9<��ى ا�زخ، و[)	<� #)رف إ	� 

 ،M,�>U ،��# =t� ��] +ر�ت 4<(#(m ،$4��>9  �L!1 Ç�1و
 �%K [�$ وف إ�4ك إ(� ��L!1و ،��	(>�� ا�).�� ا�	
 ،ÇtL روش 4�<�+ا�S4x] (�(� $U+t>Dا ،�,�S�U$ ا

@ �º�^ �tL، وأ~" أ�%= اt)د�S4(] (] �Lروش 4�<�+ا إ
+ا إ·� آ<�+ا #�$ [� (L ى����9�<�+ش .)�c، .| [+@	) ا
��ح Dا M+ر آ�9< �%� آ<=، أ�M [� ¤�" ا�ؤ�4 ا%ه+� ا
9�+ر 9)ه� L+ى 1�,� Ã9	� I�+1 أى .)x9 �cى .�، #���� 

 ،�آ%,<�  E�9 ا�U+t>D ا8%+4"، ©�" 4�<= .�,� ه�)  0�1
z، 04)ور #%� [+IL، وا	k و<�، 4) 4+�%+� 4) [) و9

��ى، إ�) �� #,%Y) [+@	) ا%إن  4+�%+ش، .)�c آ�� زى ا
 (Y�U �4أو روا �tL =>�4 ف+t>Dن راح،  ا!Uو ،kc �	!U

 @ @ ،$%>%L5 و(Lو. 
 µ�4 إ4$؟ :[J)د /.1/ د 
� إن ا��9اع، و.| ا��S : °�6/ د +r+L�4 أ(# �%إ

9)8�)9)ت ا�)د�4، و Ç�0� ا�m(u�9 (] ،ه+ 6�9$ إ�9اع
وإن ا�µ _دم، [�E4 أو U ��U (] ،��%m)�4ة، @�9 إ	$ 
 : M�>0	 (�	) إ�)، وإن ا.�و#%� ،$��	 �%# E](� �m $��>4

 ،M,�4 ،�0Dا Mوا.� 4+ا� Mآ �%è (�	ر #%�$، إ�S	 �%  ا

  
���ــــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   103	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــ��  � ��ـــــــــــــ



 I08080808<I2008200820082008>��10101010א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
�" @ ه��  ،��cا�,% ���U ض 9<�ى�Dأز[)ت ا ��u� ،���4

�<�0، ا+ا.� و@D(# آ�� �c(. Mآ �U��¦ ا+u,� ا�!ج �9
�4Ã9 �^(4 ا��)ن ��9 [) وS4 ،KL+¡[$، و©0� c��$، وا.�ة 
 Ml#و ،(��%# $��� c+¡ا c+¡ا إ@ + �Uض 	%� ا%%èوا.�ة، و

� ا.�) 9��,%$، دى%	�c(.   ��S 1)	��، أ[) ا	�)  ا
�Y>�	 أو ،�#��Dا M�� : |. ،���ه) ���U وه)ت 4) 	��u، و	

�) إن ا�	�) 	+رت،  x�Y>4 (] �8 ،s��1�<��، وU<)وى و1
� ا�وا4) اa%,�   و: ا�S�S8 	�+ن أ	��	)%# (�%�L أو

 ،5 �¶(U ،(Y%ت ا8%+ة دى آ(c(8ا (� K%l>9 �%ا�ا��B ا
�]!�� وا@c�ار ا���  ���m [" ا�8ا�L 9<)#� ا<M�%u ا

jا ��,%��<)وى او^%� ا�)س ��1) و�I،  )ه�ة C�� (4، وا
� �S1ر #%�$ [) دام رKS1  �^(1 k�c وS1+م، %وI�a1 ا

 .و�1ى
 وأ	) إµU�# �4؟ د+L| أ#,M إ4$ [�)ه)؟ :[J)د /.1/ د 
إ·) I0>�1 أ·) ¾�+	� ["  : �+ف ا[) أL+ل �: °�6/ د 

 ��(��، إ�) إ·) 1�u= ا�وا�4 [" ا�(] (Y>4ل روا!^
r��1 Kc) ¦+اSU<� #0)ن ا@آ<0)ف د�، [� [)�� و@ 	Ç و�1

�%%] !!!!!  s>�9 �Lد� أر+�Dا �S�1 (ً	(�.ة، دا أ��U �%#
 �S��9 دة+�Dت، [� دا©)، ا(#(m �+S9 ،M4��>�cًا [" ا

 ،�B(S%1و K4�m (Y�U /�li>� ا9<�4�)  اS�4 M4��>إ�) ا
>mvة، وا��Dا �m��K ا�+ر، و��� ا+	،���   ��ور9�4 (

�S9 . 
 µ�4 أ#,M أ4$؟  :[J)د /.1/ د 
� ا�,M، و^)I4  :°�6/ د %# I4(^ (	) [� #)رف، أ	أ

#%�Y)، آ� ^sك، إ	c(. k%,# k)ت آ<sة آ+4��، ه� [) دام 
 �SV��، .)c)ت آ<s، ا��� �S1ر r M�+1)، وS�4 ��U �V>9

L(�آ ��U �SV� ه� ه� اS�1 �ut4 (] =��lآ ��U |. أو ،�
� د^%Ya�9 : k) د� %L)رئ YU,)ن، EU ا@�<�)ك �9 اvدوار ا
�)ت دى [E�9 K، وا.�) t(9 µU��1 �[�c �Yا، و[) دام ه

��S آM أرK9 [�ات أو .�= [) U+01+ا إ	�� >]  °+%9(S1
��1� إ	k  اE4�D [�)آ� آM [) 4%�م، xU	) رأé إ	�  وأ�+ف 

Y)، وا.)ول أ�9 �� إن وه�، وأ�� ودا·) وودا	� �Lا[
 $ا%�= : ا��9اع 9)M�0 د� �4<� و�)�4 ¤�" 1�+ن 

nB(>	   ل+Lإ�) أ ،(Y]ا�L �1آ�� إ° أه� �+ر µ�] �] ،kUز
 k	إ4$، إ µ�4 1)°، إ[)ل إ��اف M�09 |L+� ا	) L%<$ د%ا

� #%��، وه� 9�k .!ل% .#,%k ا
�%�Ç ا�وا�4  ه� آ)	k [�ا^�� ^)J]: : Ç)د /.1/ د 

� ا�,��+�1   .| آ)ن #��ه)%# (Y�>�>9 �اUv�)ر ا4)ه) وه
 z9 (Y>�>آ � .. و[K ذ

[) أ	) S9+ل � أه$، أ.�" .)S] (   (Y%,�1 �c)��)(   °�6. د
� #,%<$ 9�S1(] s� "] �m+L �9%$ د+L|، و�1وح %ه� إ·) �/ ا

�وا�4 و@ x1^� راآ�$ آM ا�8و1$ دى �+�4، وا	Ml�1 k آ!م : ا
X(�,وا.� ��9 آ��، و1%�م دورك آ MtU @و (Y�]  
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� �
أ	) آ)ن ه�: إن  اS�S8$ 4)دآ<+ر ���  :[J)د /.1/ د 

 µ�4 M�0 أ	) أد�S) (Y4 : ا
µ�4 .�)�4 إ	� YL�1)  آ� ^sك، �" 6�9$،  :°�6/ د 

 �%#0)ن �%Ç ا�وا�4 ��ء وإ·) 1)^� رأ�4 أول 9)ول : ا
�ء � |L+�S1أ روا�4 ه�   1)°، ¤�" إ	� [V!9<�<�$ د

آ<�<Y) [" ز[)ن وS1+ل رأ�4، إذا �%�<$، ¦) 4��� ا�!ج، 
� 9<�<�$ د+L|، أ(�)ء إ#�اده) %إ�) إ·) 1)^� رأ�4 : ا
 �B�>�] �] �� ه(9 �%^ ،Ôا �>��U س(�% (Y©�S1 M�Lو
 ،!�U �#��] ���U (Y!، وه�	 k>�)ص أ!^ �	)K��01 �tL، ه

] �] ¸%9 (,Y] آ�� إن أى .� [��ع µ�] �  K��01 ج(>p
� ؟S9 $4إ �S�� و~��� اS�1 @وإ ،��ut1 |.ورؤ�4 و! 

v ، دا [� z9 أ(�)ء ا�<)�9، دى J]:  ��9)د /.1/ د 
 M�L �� أm)س إ° أ	) أ�9ى [!.�)1%# k�c�1ا (Y>t%^ (]

�B(Y� . ا<�l0= ا
� دى Ð)��ة .�S :°�6/ د ��. +9 (4 M%L(9 �] (	أ ،��S

 $%,�>9 k	ا �%� 9<�<�$، إ�) ا%� ا%# �1(�.!] �,�L "]
د� .| + 9�)ء #" �%�Y)، دا �6 ا��9اع و�6 ا�!ج .| 

وا�È ر9�) ]%�� 1)^� 9)� ["  . و�6ه)، و�6ك ا	k آ,)ن
^%/ اvدوار 1�<s0 [�ة وا1�� و1!�1، أ	) 9).= ا���� دى، 

�z ا+kL إ.�) دآ)�1ة، و�Y>u) وY>]!m) وY%�� =.(9)، و: 	
 � .ا�� وا�أس @زم 4�+	+ا دا©) #%

� 4+م  :[J)د /.1/ د S9 �1�a8 (Y��cإذا آ)ن آ�� أ =��
�c �%   اvرK9 ا

1�<�%�� #0)ن ��U (Y>S)، أ	) 9)1�%� :  :°�6/ د  (]
� ا�!�L [�)ك، %# (ً~(�� ا�وا�4 و.%# (ً~(�اD+6+ع د� .

 !9 ،ku¶ + |L+%���9� 	)س [��#�، ه� [�  ش د (D (	أ
آ<s، 01��%��، روا�c�Ð ،��B، ���ا، آ!م [" د�، 

  ،(�4�S1 (º(�. "# �4روا k�>�8 [) وا.�� آ ،�,Yj(�9(]
� د� Y�U)، ه� c+زه) U�)ن �L+] k�أ��$ 9�sة ذا��1، وو�

 I4(^ °9)د#)ء إ $j(#أ kaUإ° ر k�>وآ ،KBرا �� U�$، ه%#
�" و��k اIL+D : ا�tS واk9��>m إ·)  ،�m@(9 ���1ذآ� (]
 ،��m (r(S9 �4(�8إن ا K] ،�.ا+U)آ�ة ا8+ار 9)�8ف ا

  �L�� و��<µ �9$ : اIL+D د� آ)ن 9)¸ ا%ا+�I ا
 k(L ��، ه@��¡  وا%#"�%i>4 I��4ف آ� Mcه�+ ر." k	إ

$�# �%i>>9 �] ،$	(0# �%i>>9 ،  إن �1�^ "] kU�# (	أ
�� أآ� [" �Y)[� ا<�tى، وأ��=،  +��] $��	 �%ّi>�" ا.

��u�   ع��Dا "# k�%� °آ� ا(U (	أ  kaU9)ب  د�، ر �>U
 �] �#��Dآ�� إن ا µ�] �] ،=�%S>�!م وا(9 ����ا�!ج ا

 ،(��� v ،ش+j(�>4 (] وض ��4+ا، وإذا #�+ا��+ وا.�  [
� [��ع �9,� ,%# M^�1 $�U �S�4 زم@ �%l�] أز[� ���4ة :

� دا#� c!# ) دور	4�+ن دور z9 ،) دى�<�ل، زى 9+��]
����ة آ�� �v(9+ل، m)#)ت z.(9 : اv.+ال دى إن إ.�) زى ا

، "�k اl%=" زى [) S1+ل   [" ���9 ����، أو .)�c آ��
+ اv[+ر أ.<)L kc+ى.  
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� �
 [<J]: ��0)د /.1/ د 
 .ر9�) ]%�� :°�6/ د 

  
  

  
6� دا�% +�E ا�&w63 أو : /1bر -O��T %)ا�©�ء وأ

 �¢��، ��E+ �O1 ا�Bام أ��Oب ا�Oه� ا� ¯�6� y)1Lا
 k��! kE�K/ أن W  1Ã $! �6���6هk و(��6/� و() �!

k�O(7C� 1ض�Kدون ا� ،kß�/��! ��º. 
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352−� �
מ�����������אG:���������������،�و����������Aط�א� ������������5 
 

� �
��� $+ w)ر�Kا� 

 234 ا^1+%، و/`�ت ا>ه�JKم
¯N(ل ا�({ %&'(KLا Ñ��K� ا�`�6س ���

 دآ<+ر ��� ��)ح ا�1n ��Kn:  (4 sاج.د
 ��)ح ا�+ر  :°�6.د
m��n4�^ ، ه��U ،�m)�1 39ه+ #�)ن #���  :1n ��Knاج.د

��آ� آ,��+Y�U �1) .. زى ��آ� ��sة آ��، ��آ� ��sة 
 ���� وا�jا�4 واc(8)ت دى، ه+ [<�+ز و#��� وut%^�[)ت 
<Y+5 ه+ +. �1�a. ،It	و ��m "] 5+Y>+. �1�a. وا.�، آ)ن

�� µ�4 [�دو�c، ه+� و4��9"  و[�ا1$ #0)ن%c ه�(�] ��Lأ
 µ�4 ،�r(. 0+ا© �Uإن  ) [� #)ر �c (D �º+�� k	(ه�)، آ

 . [� [<+ا�c(. ،E�9 K] �SU زى آ��
� إ·� و.�ة زو��c  :°�6.د%# �YU+0>9 couple  Mو@ آ

MS>� وا.� [
.�1�a آ�k%L k إن أ	) أ�+ف آM وا.�  :1n ��Knاج.د

+.��، اvول،  Mآ �و[)�+E�9 K] �]+YU إ@ D) ا��1ف #%
�4(� . وا.� آ

 و4��9"؟  :°�6.د
c (D$ 5، ه+ آ)ن #Èt �+�4، و�9)^� آu+ل  :1n ��Knاج.د

 �4+� 
 �L إ4$؟  :°�6.د
[� آ<µ�4 �^(�9 ،s ¤�" 4+م إ1�� 1n ��Kn:  :اج.د

 �Lاs9 �4ة و^!ص  3ا��m+ع، �04ب 
+.��  :°�6.د 
 @ [K أ�u)9$  :اج1n ��Kn.د
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� �
 [)K] �9�0�9 [�ا1$ أ�9ًا :°�6.د
Ç، ه� �1آ��<1n ��Kn:  �4+� �4��%S1 (Yاج.د(^ v

$S.!1 �U<� #)ر	و[)آ) ،�>�. ��mورا. 
 S.!1$ : إ4$، ه+� آ)ن 0�9<�� [" إ4$؟ :°�6.د
 ) آ)	�º+�� k إن ه+ �u>�9ك و	0/ و[%1n ��Kn:  Ýاج.د

 $S.!1 �Uر(# �] � 9)�8+�4، وه
 و4��9" :�°6.د
إ�<�%k [�)ه� .+ا5 أرY� K9+ر، آ)ن أ�%=  :1n ��Knاج.د

 k	(آ ،I��^ I��اK] M�0 ا�و�c، ه+ا آ)ن �9)^� دوا ^
 �,�S>] k	(وآ �#(m k	(آ ��%jا ،�[��� ا��Sة [�)ه) ه
 km ،�%�>0>9(] ��9��Y  ) ا1v�� آ)ن أ�%= ��%� [�)ه)، ه

 (Y�%# أ#�ض k9���l آ�� إ·) �)ول k�9 1، .)و �c(. M�>0
 . وإ·) �)ول �u>1ك �+�4، إ�) أ�9ا

�  :°�6.دS9 ال�� ا
�)ر �+M4 �+�4، ه+ ��9 أ@ر1n ��Kn:  K9اج.دDه+ ا Mأ�

Ý¬ Ml9 ،ش(c(] ،���� �Y+ر دول ه+ ا^<¼ 
� [��، و@ [�Y)؟  :°�6.د� إ^<
� [1n ��Kn: µاج.د� ا^<
� دى آ%,� آ�sة، �s :°�6.د���4�" أ�M ا^< Ml9 ." 
�  :1n ��Knاج.دS9 5 �ا�YD رY� z, (Y4��9 Kc+ر، و.�

$ ه%K ا�l6 �4وح %�آ<+ر (c إن ه+ آ)ن �tL (....) +وه
$ أدو�4 آ<s، وآ�� ا��" [" ا8)�  أm<)ذ $6�9،  =>�U

��+د�4 ��+د�4، و�U(m ا$ ��M : ا(c "4��9و ،�Bر(lا
1�a8 k%L k�) آ	)ك، أ�ه M�>آ)ن وا� �%��ة ا� ه+ : ا

 �m(��(9 �>Y] ة آ���U $%���9 ج، آ)ن!���9�ء Y�U) : ا
 ،(Y%آ ��%j1)^� ا k	(ت آ(#(m |. ،s>آ (Y�U �%�>�9 أوى
 �](c ،ه�ة(�] : =li�9 $	Ãآ)ن �9<�%� وآ ،�>��4 (] $>�mأ

 �m(�� �+�4 : ا
 أ·� �m(�m .�د 5؟ :°�6.د
��)1n ��Kn: 9 �mاج.د<)#k اYS)وى وا��Sة #%� ا

 µ�4 ت دى(c(8و�+�4 ا ،��SVDا µ�4 ،وى(YS ا
 ه� دى �m(�m؟  :°�6.د
� �L [) ه+ S�9+ل :1n ��Knاج.د%# 
µ�4 v، @ دMَ̂ .�ب و@ Õ)#� [" ا�<��، و@ آ<)�9  :°�6.د

 : اj+ر	)ل، و@ .)�c [" دى؟ 
µ�4 زى وا.� [" @ @، [)��U آ!م [" د�،  :1n ��Knاج.د

 z9ا�<�� و 
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� �
و@ K%l�9 [�)ه�ة و@ .)L µ�4 ،�c)#�ة #%� .. :°�6.د

 ودش آ!م   اYS+ة
.)�c زى آ��، z9 ه+ اY0)دة 1n ��Kn:  ISV] Ôاج.د

0� Y�U)، وه+ آ)ن ,YU(9 (] (	أ ،s>ت آ(c(. : �Y��cًا، و�9
�t. ش(r(] ت(c(. ف��U �u� . m z¼ ��L�� M�>0�9 : ا

 �= و4��9"؟ � :°�6.د
ه+ آ)ن c$ : [�ة آ�� وL)ل 5 إ	$ #)1n ��Kn:  �4اج.د

إن ه+ M,�4 إ#<t)م  �1�a. M9(S4 أ�M ه+ �9��� U��ة 
 و.)�c آ�sة آ�� 

1�؟  :°�6.د�a. وإ4$ دور =�� 
 ه+ [)�m ��U= واz9 �6 ه+ا دا �%�$ :1n ��Knاج.د
 ��= [) ا.�) [<��S إ	$ µ%9(S4 آM أرK9 [�ات، :°�6.د

 إ4$ ا�4�j؟ 
ه+ا [) �0�%� M�L آ��، xU	) ا	<��ت 1n ��Kn:  (Dاج.د
=%l4 
� ا	)  :°�6.د%أه! و�4�c �c(. $�U ،!Ymة؟ c)ب smة ا

 9)آ<�$ [V!؟
z9 ،v زى [) 4�+ن ه+� : أز[�، وp<)ج  :1n ��Knاج.د

 E4+�1 $��)�m دى #)[%$  د#� [" وا.� آ�s، أو ا
4�<� #% :°�6.د Ôك ا��# Mاه$، ه �� ��(] k	ا (] ،��

� Y�9 �,�9)؟ %1�)��M #" ا.<,)@ت اvز[� ا 
�� �Y+ر،  :1n ��Knاج.د¼ ��Lد�4 و+��ه+ا آ)ن راح ا

�>4+� $ k�cر K%rا �� ���� �+�4، و.)(. : �c آ)ن . 
�، [) آ)	0� Ýc  :°�6.د+Y>$ ��9 [) أ	) .+ kc �ه
(Y�9. 
 _�  :1n ��Knاج.د
 و4��9"؟  :�6°.د
0� �9 ا8)� دى، و1n ��Kn:  $>L!# �9اج.دl9) [) ر	أ

$� .�9وc<$، [� #)رف 
� آ)ن c$ #��ى I0�4 اvول؟ ه+� ه)ا  :°�6.د%ه+ا [� ا

 و@ [�ا1$؟
 ) ا1v�� �1�a8 �c آ0�� وراء 1n ��Kn:  : ،E�9اج.د

�z ا�+م	 . 
I0 #0)ن ا<)° و@ وا.� K�(L آ  ) ا@1�� ؟  :°�6.د

6�4� I0�4؟    
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� �
�1n ��Kn:  zاج.د	 : E�9 K] I0ا آ+�lL ��1@ا ( 

E�9 �1 ورا�a8 م، ود^%+ا+� ا
1��ق، m)#)ت أى وا.�  :°�6.د (Y%أ� z9 ،آ�(U "~أ
�Y�]   ن، وآ!م(�# �%�$ إن ا<)° ه+ ا�� #)�4 4+ه� 	S�4

[" د�، �U $�Uق �9 إ·� 4<�S+ا #%� ا@m<0)رة، وS�4+ا 
�.+>�] I0>��9 s>وآ ،E�9 � vى .<,)ل، و�9 إ·� 4%��+ا #%

� .�ة%# Çi� Mآ : �] �L!� .إن اm �U�l!م، وإن ا�Dض : ا
� د+L| [) #)دش r) د#+ة [�)��ة  :1n ��Knاج.دx�Dا

� �9��Y، [�ا$1 %�!�L ا(9  (D ����>9 �ا	k�lS [) #)د01
M�>د�4 وا�+����!	� آ+4��،  �U(m، وه+ ��9 [) راح ا

��)�m وا�دارة وآ)ن �9)^� [�1= آ+z4 أوى ، راح دا^M : ا
 K] ،$a�9 �%# �] �t] �Ç، رKc ه�) #%(^ (�	�و9+ظ ا

�$ �9)^� ا�واء، وا9<�ت ��)n�º �m   إ	$ ا
،$�%#  (Y%,# �%�%+س، و���ً) ا�8)ت اوه+�p/ [" 	).�� ا

S4 ���4 $>%^ �%)K] k%^ �1�a. M9 ��4�$ ه�)، وه� ا
 $�4�� Ç4��ض ��و�$، M%S4 [" دور� ^). 

��ال 6�9$  :°�6.د% Kc�	 
��ال إن أ	) 1n ��Kn: µ�4اج.د، أ	) ا��)ن ..ا

 ،(m(Þ MLى أ+>�] �%# |L+� .. إk4�>9 أM](�1 [�)� د�L+]
 �S9 (	ا ،MLأ  k��. ،s�>] زى [) 4�+ن $>�.(	 "] ��L+]

� #)��4 إ° أ� ا�	�)، وµ�4  z9 زى [) 4�+ن آM إ° %ا
µ�4 $,t . أ

[) ه+ د� .Y�U Mt. �%.�] : �S) آM ا<�sات  :°�6.د
��، وM0U، ورc+ع و.+�m، زى [) 4�+ن إ	�Y>9 kى m ،دى
 ،����] ILه� و[+ا(�] : �x�D1)° ا K,�>1 (] �8 =�%ا

 	�<�ى ���Y) وا.�ة 1<�%+ر #0)ن ��دوا اvو+4)ت، و4��9" 
وا.�ة، اs�>Dات ا�4�jة 9<��ض Yc+1)ت �4�cة ، و9<��ض 
 �L!�1+زK4 ا@ه<,)م #%� 	S/ أآ� [" 	S/، إ	k4�9 k : ا
 ،�,�L �%Lىء و�ºا[� إ.�)ط، و�L k�S |L+ا�و��c، ود
�%+س، [� ��)k%# �m #%�$، و4��9" او	U ÇS%+س، را.k ا

��)�m [�ض أو #�ض، �" [�µ آ�� إن اM�0 : ا ،z��(9
 ¹ ،kL+� ا.�) 9��U �%�>$ د%ا<+k�L وا�S4�l ه+ا ا

   إ4$ .�)�4 [�ا1$ : ا�t�r دى، .Mt إ4$؟ 
� #)�4 أ� ا�	�) z9 و^!ص،  :1n ��Knاج.د��	 k�Sأ	) 

 [� #)�4 أc(. �>U)ت �4�cة 
ه� [� �4�cة L+ى، #%� U��ة ه+ ا	k آ�k ا�<�%k  :°�6.د

 ����jا �L!�<�sات دى، [) ه� : ا(9 (Y>L!# k��9��Y، و�
�، [) ه� اc(8)ت ���)�m، إ[) 04<� ا@ه<,)م وإ[| ]<زى ا

(Ya�9 : ��m(] . 
�1n ��Kn:  Mاج.دS>9 k	(آ k�L �>%�1(� (] v+ى، ا

 �4+� �%�%L |L+ #)دة، #,+[) ا�!�L د
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� �

� ا�9/ �9  :°�6.دx�Dة، اs>و@ آ �%�%L �] �x�Dا
(Ya�9ر و+]vا (�L �، µ�4 [��)	�م ا�زا.� : ا�µ _د[� #%

� آ<sة x�[� M�04، د� 4�,¡K : د�، ود� 4�,K : د�، [� [
�L!� .و@ �+�4، 	+ع ا

0� زى اvول أوى،  :1n ��Knاج.د>S9 (] �µ�4 [)���، ه
[�ا1$ آ)	k داS1 (,B+ل إن ا�!�L آ+4��، z9 أ	) [) 

���1 k%l9 �+.��،  Y%9(S9)ش د+L|، ه ���9 �S9 +ه µ�4
�M0،  ه+ ا	) �mا5 [)زال إ° ^)I4 أ.�� #%�$ [" c+ا9 (4)

�4�c "] � . وأوIL ا�	�)، وا.�[$ [" .S$ : ا�)و
��9� �8  :°�6.د $� د+L| 9)	<�)م؟  ه+ [� 
أ4+� ���9�، D ¥!V] z9) �9<�%� إن ه+ .)  :1n ��Knاج.د

<���0$ زى ز[)ن،  M,�4 [�0وع S9(9 (] ،�4�c)ش z,u>]
�+ل ا+kL #��� [0)رK4، وه+ 	+ع ��%$ �<,M  وه+� أ�%$ 

� وا�,z زى  د�، ��	 �%# =tوا� K�t1أ Mرف ه(# �] (	xU
� [)��� رو�1 S�1 (�	�ز[)ن، و@ ه+ ^!ص إ¯�� #%�$ إن ا
� و^!ص، و@ [" .S$ ¬�ب 1)° و@ �)ول 1)°، .| �%�$ S9

 ،�1�a. �%9(S] ى+L $ �>� [) ا�,
� ا	��m $%�� z9 ،��4(# k$ [) دام  :°�6.د%إ#,M ا

 ���# Mc01)رآ$؟ دا را(. k	ه+ا ا ��)�� [M0U (,Y، 4) أ^
�، ودى .)��c �cة، ��,Y�9 (])ت، و�,+ح، و�	ة، وإ[�)�^

 H^�1 أن ����4  K] @ �0%0U (] د� Mcا�: ا�#<�)ر، ا
��+د�4، وه+� 9)4" #%�$ $ [+IL [�ا1$، و@ [K ا^+ا	) ا

[) �Lر�� l4ّ��، @ [�)ه) و@ [�)ه�، [� [�µ آ�� إ	$ ��  
 �<$ .�<�، و[K ذ(U $1(9(�. �%# "4(9 ،z��� �+ل، 9)%#
 ،��� و�%<� و[) Y�U)ش أى [�)%�)ش آM ا�¬)�9)ت ا�	 (]
 �[� ا	k%L k إن #��� إ�� �U(S) وإ�� اه<,)[)ت #)[�، وإ�

1��ح إ	�ذآ)ء، و4��9 k	إ �أ[� [K [0)#�ك، #%�   " 4) أ^
 M^�>1 ش(Y�%� (] ط��  �%# $+S1 "�¤ ،$1ارا�L : أوى

[0)#�ك �t9ا.�، [) Y�U)ش .)�c، ه+� .) ��[Y)، و[" 	).�� 
.)�%�$ ©�" �u>4اك و4���، وM%S1 ا#<,)د4<$ #%� ا�!ج، 

 ���	 : Mآ $+S1 (D "�© ،�(9 �%^ $6�9 "� �º  $>S)
$���9. 
� 1n ��Kn: °spاج.د% [) ه+� د� إ
� اv[)	�  :°�6.دY>�] ه+ @زم �<)ر، د� (] �4) أ^

 ،$�� ا	k 9<�,%$ د�، إ[)ل إ.�) #)[%� ا���اف %ا
 K] |. )ء�أ[ �S�	 (�.إن ا �c(. 1�� ازاى، أه�(. k	وا
�)#� : .�)ة ا�)س، @ أآ�V، إ�) ] M](# (�.)، إ	0)#�]

� ا.�) [%) ا.�)ش أو�)ء أ[+ره�، ���9 دور اvب ا
%�L�U(S) : $�9 (<�)، وه+ دور راz9 ،KB .| اvب 

$ .�ود $6�9،  �S�S8ا 
 µ�4 د+L| أ#,M إ4$؟ :1n ��Knاج.د
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� �
��،  :°�6.دL+] "%�1 ،/��(9 $%,�>9 k	ا �%إ#,M إ

و�1%" إ	� �k اl%=، وإ	� واK�Õ : �(�] IL اv.+ال، 
�M0 وارد، �" ا�Dض [) ه+اش [�ر $، وه+ راMc وإن ا

��4ف : ا���4�z وا�8)ة ا�,%�� أ.�" [µ و[��، وإ$4 
�� [�ة وا1�� وS4+م 1)°، إ4$ ا(D	K؟�>4 (D µ�4 

[) .S>9 �1�a+ل إن [) �c(. ��U ا¶1n ��Kn:  (Yاج.د
�4(p IL+] 

 È��. (4 µ9 (4، ه+ اM�+4 (D �]v إ	� %�1" $ :°�6.د
 K]و ،�m(Þ MLأ �	�1، وإs. �%# $+S16+ح، و+�� �Hا اL+]
 �%0� c��$ : ا½ Ma�ذ� [� .) �L : M^�>1ارا1$، و.) 1
 �%m ،$%,��9+اء : اM�0 أو : ا��s� "] ،k [) �4%� إ
 �U ،�$ آM د�، و1�<,� �+ل [) ه+� ���9+S1 ،$�.+ا

(>9 ��4(�� k	6+ع، إ+Dا : �%^� [M9(S ���<�، ا�8)د إ
وx>9دى وا��c، و�u>>9ك [�)	) : .�ود �LرM,�1 (. ،�1 إ$4 

 .أآ� [" آ��
� 	IS #��ه) : [�#(0	1n ��Kn:  (اج.د%ه+ إ4$ ا�8ود إ

 : ا8)@ت دى
.�ود إ4$ 4) راMc 4) ��=، ه+ ا.�) .)	�,M  :°�6.د

اtD)ر.�،   �cول �6ب %,0)#�؟ آM [) #%��) ه+ 
�) وا�D)��ة، وإ Mtu�9 �%أول x9ول زى   #!ن ا<��s ا

 K] �	د�، و��.$ ��#)ت [<+از Mام آ�وا. ،M,�>9 k	ا (]
 ���	 �ا��)ن أول x9ول ه+ آM اlD%+ب، [) �,0%
 ،=��lآ ��%# �%�� ä).$ أو 0U%$، إ	M,�1 k إ+��]
�Y) [) دام �	 �%t>9 ر+]vر #%�$، وا�S4 �%وه+ M,�4 إ

و9�<�%�، و	)^� و	�ى، m+اء [�)�، m+اء [)��� m+ا m+ا 
 ه�) : ا���اف

�  :1n ��Knاج.دm(Þ ر+>Uو �Bه�و M�Lوض إ° أ��Dا µ�4
  SD(9)ر	� �9[)ن 

���)، إ.�) 9��X( ا��)	� %�9�z9 �] ،(  :°�6.د
S�9%�)، واc+D+د �U�ôt� �Y%�+4(. ( #��)، إ.�) 9���� 

�Y.(äو (�.(ä z�S	د، و+c+Dول،   اx9 أول �lm+>] ات+l
+.�ه)،  /��>>9 �#�jو4��9" ا 

 �c#� إ4$؟  :1n ��Knاج.د
�c#� ا<�^M، و�c#� ا��u�t، و�c#�  :°�6.د

ا@#<,)د�4، 4) أ^� زY4) زى �c#� ا�واء �c : �] z9ول 
Ì#�اض  �����= ا�<)m n4+اء 9). ��6ب ()k9، إ.�) 9�0,

 ،$1(L!�� c+ا ا8�)9)ت أو 8)<$ ��ti)، أو S��9 د� Mآ
+6+ح د�(9 �] + |.. 

��= و.�)�4 [�ا1$، أ1n ��Kn:  ،�4�c "] (Yu>Uاج.د
g@و  (Y��mأ (Yu>� D) ه+ 4
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� �
�، ا�)ه� إن  :°�6.د+Lأ (D K¶إ ،Ç	و (Y���1 (���

 M�0� p<)ج �Lى وا�� MV½ (Y��1(. دى ��cوا��� اm�Dا
C، وآM ا1�� آ<µ] �] ،s و[��، ©�" [" ا<l+ر وا<)ر4

 M^�>	 �0���4 (] ،��%>Ð ق�l9 (4ه) ��+ر4) و@ ��+ر+��9
 �%� اS��9 ت(#(m ،�+ا _�، وا^� 9)+S4 (D @ى إ+L (Y�U
 ،�c(	 z�c ت(#(m ،(Y>�1�<,� c)	= وا.� [" و~� (Y�%Ð
m)#)ت اvو@د، m)#)ت ا@.<��)ت اD)د�4، ود� [� و.� L+ى 

�)ب #%� ��ط [) S�4)ش �U$ آHب آ<. �S�4 (] µ�4 ،s)ش #%
.)c)ت 1)	�� �)�� L+ى، ©�" U��4+ه) و©�" [) U��4+ه)ش، 
�� m<)	� 9)ى L) وا�ن، ا.(^�� إ@ D) 	�0 ا��u�إ.�) [) 	

 s>آ �u�¸ : ا<%��t، و@ 9�(��9 @ , k	ا �] ،��ور9�4 (
 5 k%L (] 4= زى�L 1<�+ز (. Ôان �)ء ا 

 أ1n ��Kn:  ،�+4اج.د
� آ<s ["  :°�6.د��u��آ�، 6�9$ وا.�ة وا.�ة، و[) 1(#
 اvول
 ر9�) 4�� :1n ��Knاج.د
 .و@ Y4,� :°�6.د
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�I08080808I2008200820082008>�24242424א6����������������������د�  �

�"!دد�دٍ�������د)��*����א�������;'�"%������ج�א��������א�� �−359 �

� �
 

� �  ���� !"N.< ا�Lة �Æٍف [�د"ا���ج ا�
�1ا. د) : ،�� r)  26أ	) #��ى .)S9 زة+�>] ،��m

Ç	4" و�Y� 
1� [�)ه) �L إ4$؟: °�6/ د ��Lو 
 [�ات 4: (�1ا. د

 ورا E�9؟: °�6/ د 
�1ا. د) :(ً�4�S1 Ç	و �Y� ار�] �%# v 

 .µ�4 ه� [c K+زه) ��Y و[�)آ� ��Y و	Ç: �°6/ د 
�4�S1)، ا0D�%� إ·) #)�4ة l>1%�، ه� [" أول : (�1ا. د

k إن c+زه) آ)ن (L ،(زه+c K] °(1 )م�1 kaUر �%^��%� ا
(Y�t>�4) ا��S1 $	وأ (Y>%� .#��I [�)ه) أوى 

� [" إ4$؟: °�6/ د �>�4 01(c � وه
 [" د� أ#�اض اآ<�)ب و��6 وآ!م: (�1ا. د
� ه+�، و@g 9<)ع m+ء ا<��¡I، وا�ه�: °�6/ د % اآ<�)ب [" ا
�1ا. د) :�Vأآ °(> .أ~" ا@1��، ©�" ا

 #��ه) ا^+ات 9�)ت؟: °�6/ د 
�1ا. د) : $�4�L �%9 "] ،���t_� وه� ا��sة، ه� [" Ä)ل ا

�t] "] ،µ���� ه�) : ا�tS ا%jا ��)�U #0)ن ��1>9 ¡� ه
 أ9+ه) M�>0�9 إ4$؟: °�6/ د 
 [� U)آ�ة: (�1ا. د

��ال؟: °�6/ د  ا0D�%� إ4$؟ �U ا
ا0D�%� إ° .)�m إ° [�	+�L : ا+c ،kL+زه) : (�1ا. د

 ،(YS%l4 $	إ |L+ ��L [�)4) _^� [�ة، و#��� اm<��اد د
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� �
��وض Dا �Uر(# �] ،(YS%�(. ë�%# ��L(9 �] +L)ل 5 

4" [�)ه)؟ [�)ه� أ#,M إ4$، أ��L [�)ه) +.�ه)؟ [�)� و��9
  ) ا@(�� [E�9 K؟ .)#,M إ4$ : ا+kL ا��a د�؟

 c+زه) M�>0�9 إ4$؟: °�6/ د 
��+د�4، و	�ل اc)زة : (�1ا. د�، z9 : اB(9�Yر  6آ+Y�

$ �4�Y" و	�4�S1 Ç) وراKc ��9 اcv)زة،  �S9 ،0)ن 4<�+ز#
 �� اY,# "9)، آ)	+ا U��4+ا M�L E�9 اj+از، هS�4 ه+ آ,)ن

k إ·� أ�cوه) 1<�+ز #0)ن ^)�� آ(Lول، وvا "] �(aUرا k	(
 .أ� اU<��ت أ9+ه) [<+:.. و��� أ9+ه)

 ه� .%+ة؟: °�6/ د 
 #)د�4: (�1ا. د

 M�>0>9؟ أو آ)	M�>0>9 k؟: °�6/ د 
�1ا. د) :z9!] K�t] : 9)ت(�. ��m(] k	(آ 

� c+اب أ�m%<� : °�6/ د S�4 ،���� �(. ��t9ا.� ه
0)ن آ�� [) #���4 رد c)ه�، ^%��) اvول 	<�%� ��=، و#

(��� c)رى .+ا% :وا.�ة وا.�ة، وا.�) 9�0+ف إ4$ ا
·   (	����� [�ود ا�Lة"ا8)� دى 9<���9�,+� "�����ج ا� ،

� اm"stS)#)ت ](�4�� ا��� Short Term Dynamic" ا�!ج ا
Psychotherapy  �1!1 �#+�mد� #!ج 4<� : ^!ل أ ، =�أر��9 .

ا@1�)ق، وه+ s9آ� #%� 	�p �lSدة، <��Su ه�ف H9ا$1، 
� و�+¡�+ا #%�Y) زى [) x�D4%,+ا ا E4�Dوا X(�Dو.�)4<$ إن ا
�$ [) اm<+اش، وD) اv[+ر 4�+	+ا ��9,%+ا �i$ .+ا� ُ̂��اج 
 Æ=»�4و.+ا ه ،�Y4�4إ : K,�>1 $�u>1د، و[�µ ا�Dض وأ�+

� و�%+ا $، ��9 [) 4�+ن 4�<u+ا #%�Y)، و%�s ا�>]<�وا ا
 �>�اc E4�D)ه� %�I0 وا<���c(. ،�4 آ�� زى ا�jاح [) �9
 ،��c �%# $، د��ه�ة ��ج [(c ة��Dِإن ا "¡,l4 (] ��9 اج��ا
 ،K4�m K4�m ل أو(��>mا �x�] �] ö�و�1��� p�م، z9 ��=، ه

�j<��<$، زى ا	ج د� 4<��ف [" !�اح [) ��4ف إ	$ U<� وä)ح ا
 �: ا+kL ا�aD+ط D) ا��Dة ��ج [" ا��اج �Lام #��$، ا8)
 ����9<)#<� دى [� آ�� 9)z9 ،/�a أ	) U(9ّ��ك إن ا�!ج ا

��mر و+Y� �S�4 �6ورى �6ورى �]. 
 µ�4 أ#,M إ4$؟ :(�1ا. د
1���ى  :°�6. د ���%� "�© (Y�U k	ا �%ا�	�S ا

� ^l+اS4Ã9 ،$4Ã9 �1)ع 1)°، �4��S1(. ة، و��دى�Dدى ا�� µ
�Sار [Y,) آ)ن  M�+	 ،ا+m ا+m Æ=»4$، وه� �و#)�4ة 1+�%

µ�4 #��ك و�p kLد، @زم 	�,�c(. ،=�� . $�U M زى آ��
� إ$4 9)�a/ : ا+kL د�، إ	kِ [� دورك %,�1(. z9 ،�c(.
(�(� � إ	� M,�1 ��(�] M�09 (r 5+S1 و@ [) 1�,%�، ه

�1�#(�¦ �]vا ���Sاره) و� M�+1(.. 
 ��= وc+زه)؟: (�1ا. د

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   115



 I08080808<I2008200820082008>��24242424א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
�M أ	$ اµ>m  :°�6. د�ه+ 9)4" #%�$ راMc آ+z4، وا

 ��>�] kL+��ة دى ��وء، و[)D (Y�%# �l�6) رkaU، ودا
YS%l4)، و�c(. °(1 @زم ¯Yl) : ا@#<�)ر أ	$ ¤�" [) 4�+	� 

 ا�<Y�t) و@ .)�c، ا.<,)ل
 ��ه+ S�9+ل آ :(�1ا. د
�t9ا.� ا8)� دى 9�0+ف [" ^!r) زاو�4 ["  :°�6. د

� و��S)	� ��9، و��9+ا ه�) (�� �%أ�9)د [0�%� ا�)س إ
: أc)زا�º #0)ن 4<�+زوا L+ام L+ام و�c�4+ا 1)°، زى [) 
 �Ya�9 ت زى [) 4�+ن(#(mو ،!V] ه�وم �l�� وا�+ا ه�0	4�+

�c�4 �>���" µ�# (4 إن a9 �^(�9)#� ّ¬��)، إن [) 	vا ،(Y
ا��k ه� و#�%<Y) آ<S��9 s+ا [+ا�SU، أه+ m� ور9�) 

MY�4. 
�1ا. د): �](c �L+	�] °إ $m(. $� $6�9. 
� c��Y)، ه) 1�<µ [� آ<s،  :°�6. د%a�1(. k	إ (]+,#

 �� ه%� [�)ه) : ا%�>01 k	ر، وا�S1 ��)�4 [) ه
�(. M,�1(. ،�c(>�(. �%l>1(. ،ر��S1(. (] z9 ،�c(>

 �YL!و� ،���t���، ا@m<��)ل �l^ $�U 1)°، ه� [" ا�1
+ا إن ا�اM0U Mc و[�9+ط، 4) +S�. (]4) إ ،=�� |L+د
 Mب آ(�. M,�	 9�� وآ!م [" د�، @زم �] k�%� (·إ[) إ

=�	vار ا�S0� اL+�4 (] د� "�: ا+kL ! ا@.<,)@ت، 
�B!Dا. 
�1ا. د): s� �c(. �.ا�t9و4��9"؟ ، 
�  :°�6. د%� ا�)س، 9<�,%� آM اj(�>9 دآ<+رة k	إ

�S1رى #%�$، و9<�<4s0�) أه«$ß، #)��4 إ4$ أآ�V [" آ��، 
� [�)ه) : #!Y>L) �+زه)، إذا %�>01(. M,�1(. k	(إذا آ
 + ،�(9 �� [�)ه) : 	<��� د�، ^%%�>01(. �%l1(. k	(آ

� Y>��U) اkS%l1 وا.�) [� c��Y) و[�)ه)، د� ©%# �)x4 "�
� c)�4، و©�" ا8�)�4 1<��ر، µ�4 ¤�" 1��ر اD+6+ع د� %ا

+ ا»+زت 1)°. 
 إزاى؟ :(�1ا. د
وآ,)ن [) 1���� إن ا.�) L%�) إ	$ ¬+ز c+زه)  :°�6. د

 .[) ا�<t)�)ش، د� ا.<,)ل وارد
�1ا. د) : k6��1ا �k آ,)ن أ·) ه(L (Y%أ� ،��u�

�� �� وه��c ك(Y>	@ةs. 
�%� : °�6/ د  Mt. �%�sه) �1 : =�m ود� ¤�" 4�+ن

k #%�$ ا�<t)ب، ©�" ا��ة اvو5 وه� ��sة (Lو �%^�ا
� د� : l� ب @زم(t>أ·) ا� �%# �mأى ¤)ر M�S>�1 (Y>%^

�1(9(�.. 
  .ر9��S4 (ر°: (�1ا. د
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366−�"��-�����دد�א6و ����א���� Conversion "ول�����א�� �  

�  ا��KLد ا�و*@ Conversion" ا��K)ل"�
3� +1ض ا��%N: 
%��� u�� v:ه   �E+ ه:ا ا��3ب !$ ��>ت ا180اف W 1C�T
 ����، وه) ا180اف ا��Nم، ا�:ى N W.1 ا��6½ا���ج ا�

 $b)   l'æ� $b� ،1نN ÓE� $! 11 �¨ ا¶ن })ال أآ�JK'ا
 ����6ت ا�¨ آ��3K ا^6Kا� ¨� ،k²K�! Ò�Kآ �6��T ك أى��ه

و}��3   ( أر(� ذآ1ه�، �4+¯ �'�3ب > -أ'�T:ة ا¶ن  -ا�ول 
�6��T ك�� ).©�� !��1 آ�J ه) ا�ل ا¶ن  (b$ ه

   Qرآ�CLا >¦ �E+ 1ىH �! 1ض�� %O1n �3N $! �*(T   p�:آ
� W ه:ا ا��3ب W ه:v ا��1Cة. 6n@ !18�3ة��/ �JE�!. 

�� دار CK�! W ت ا180اف�`E� $! ت<�� M¢� 1C/ و���
���3K/6% ا����)(M ا�>ت !� �Q  اE� k&`L.�% ا�T %6µإ_ أ

ا180اف W دار اk&`L، وا180اف N W.1 ا���Ð ½6ف +1ض 
�% }�b!0 ،�6`3ن ا'��6Kب ا��1وق EKâ fول 18ا���Tو
 ��TاZ# �!��KT �! ر�`� $Ï ���! kE�K/ ،%6+1�ا��`�6n% ا�

�� .�K° $! 1��' %!�P*)ن إ���6، إ�6
�63@ أ(¢� إ_ أن +1ضK�6 ا��/  < ��KCN��ا��% و!

�K»1ق أآ�M¢� $! 1 د���N، وأن ا)ار (EE7K@ آ�< !$ )
 %)¹6EË0ظ ا��ا�¨ /KKn ��=B»< ) آ��دة ا�}�3ء(ا��

 .�n)ار ��6n1� �6 ��!�ا��)+�6EN %6 أو آ�<ا، Æ:ا 
آ�J أن ç% إ�n�4ت /6¢��� �Q /1ى أ®� ¹ET �Nم  

� ���� ���6¢/ $Ïو ،f64(KE�$bا)ار، و� %«   Q'(N Q�
��E+ @63 أ®�(+�دة، KE�  ش�`�وذ�p �¨ )   ±1 أ���ء ا�

 @41�) �! �E+ د(�K)   $Lش، و�`�f¢KT ا��1bة L$   °¢1 ا�
�� اJä)+% ¡¯ ا180اف �W   أو –ا1CLف !$ ¤را�@ و1nو4@ �

 . و�Tر(w ¤#1 –�`�ءات ¤#1ى 
**** 

 :+1ض ا��%
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� �
، وm. $��1�1�� ��21 #��ى #�)ن #�: +�3 ا�d1b. د

ا+lm)° : ا^+اL+U ،$1ـ$ أ^k أآ� [�$ و�<$ و� ��s وه+ 
�	(4�� اu��].. �9+m : �.وا M9(L ��m km 5ا+. "] ،

[)رآk آ�ا و^��، و��L 4�%,$ : ا@د4)ن وآ�ا واL��$ ا	$ 
4�Æ�%ِÆ، وآ�ا   ... 

 وه+ M�0>�9 إ4$؟ :°�6. د
[t�z9!] K وE�S�9 .+ا5  �9�+ى �z :: +�3 ا�d1b. د
350 �Y0ا�YD ا�اMc دا أL��$ ا	$ ه+ 4�%� وآ�ا ... : ا
 ..،�%mxU   وآ�ا K]ا+jو�9ا ]� ا 
 أm%� : اvزه�؟  :°�6. د
 @ [) أ��Yش إm![$ : +�3 ا�d1b. د
 أc �%m+�  :°�6. د
� وآ�ا، : +�3 ا�d1b. د%t4و K]ا+jو�9ا ]� ا ،�+c �_

Dو4��9" ا ��u��� �U M�>0�9$ آ%$ [%U�# (,%U+ا .. t�K ا
 9�6+� وآ�ا 

 ) [� S>9+ل أc "] �%m+�؟(؟ !!!#�U+ا :°�6. د
 _� #�U+ا : +�3 ا�d1b. د
 #�U+ا إزاى؟: °�6. د
+ا.�ة ز[�%<$ : اtD����p K وه� : +�3 ا�d1b. د ��.

 �Y%>(L 
����u :°�6. د] �Y%آ �] �S�4 ..�%ل أ�+S1 �S�1 �Y

��u��] 
��+� 9�6+� وآ�ا،.. _� أ�%��Y : +�3 ا�d1b. د,U  

و��9 آ�ا ه+ m)ب ا��k و[0� و�U(m 9%� : اvر4)ف 	).�� 
 أm���ر�4 آ�ا 

 ه+ #��� آ)م و#4�0"؟ k%L؟ :°�6. د
و��L .. ه+ #��� د+L| وا.� و#4�0" : +�3 ا�d1b. د

،�>�m �.!�أ	$ آ)ن ��9 [) .�� tL �r<$   ه�)ك [K ا
 �%mوأ �u��] 

 21إm19  5�<� ["  :°�6. د
و4��9" رv �t] Kc[$  19إ5  17@ [" : +�3 ا�d1b. د
اvب .. ، وه+ #)K] �4 أ[$ وأ^+� اs�t : ا��k ..وآ�ا

�Y�%# ف�t�9 �]و k���) D) رKc " ا��)ن"و  ،..m)4= ا(.
،���U واs�U �mو(�S% $9(u1)4$ و9  وآ�ا ^�و� 6�9$ أ� �S

�%� .. و[� #)رف �4وح vى د4" ] �S9ل 5 [� #)رف أ+S�9 +ه
�u��و#��� [0�%� 1)	�� أ	$ ]" وه+ ���[ =u�9 s .. و@ [
� أ[$%#  (Y�9 ش�u>4و �©(	 �%�M، وه(9 
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� �
 ��s آ)م m�� µ�4؟ آ)ن mّ�ـ$ آ)م m��؟ :°�6. د
 [)#��U �9ا [" أ[| : +�3 ا�d1b. د
 ا��؟ ¼��؟ .�.. ���m µ�4؟  :°�6. د
�� آ�ا .. .)�c آ�ا: +�3 ا�d1b. د¼ µ�4 
 �= وD) 9%¸؟ :°�6. د
�z ا8�)�4،: +�3 ا�d1b. د	   (Y�9 ش�u>�9 $6�9 �#(L 
�� :°�6. د¼ "] µ�4   ��(1!1 �8 ... ��(>�9أر 
�)�4 د+L| .. @ : +�3 ا�d1b. د 
�)�4 د+��L µ�4 |L .. ؟!!!�)�4 د+L| :°�6. د

 <�uش Y�9) [�ة أد إ$4 4
�<)�� m�� : +�3 ا�d1b. د¼ ���4 µ�4 
�<)�� m��؟ [� آ<s؟  :°�6. د¼ 
� .Mt: +�3 ا�d1b. د%   إ
 آ�L ��S1 $4(��� M إ4$؟ :°�6. د
 ه+ �i�9 4�)م c��Y): +�3 ا�d1b. د
 ؟ !!!و�u>4 ��S4ش :°�6. د
 _� : +�3 ا�d1b. د
أ	) [� L(9ـ%ـz9 ،zّ ا�%,�  �u>4ش و@ �Y>4ش ؟ :°�6. د

 .دى #)�4ة 1+��6 @ [�ا^Hة
 .. ، �u>4ش ..�v: +�3 ا�d1b. د
 وه� إ4$ ؟ أ[$ M,�1 µ�4 إ4$ ؟ :°�6. د
$ 9!ش ا�8آ)ت : +�3 ا�d1b. د+S1 4+م : �ut1 "�¤ �ه

� أ	Y%,�>9 k) دى % ا
 و¤�" [)ut1)ش  :°�6. د
 و¤�" [)ut1)ش : +�3 ا�d1b. د
 ��= و4��9"؟  :°�6 .د
وه+ آ,)ن S�9+ل إ	$ [)رس #!�L آ)[%� : +�3 ا�d1b. د

 $1�c K] 
 v $1�c[$  :°�6. د
 _� : +�3 ا�d1b. د
 آ)ن #��� آ)م m�� º(#(m)  :°�6. د
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� �
، µ�4 آ)ن #��� ��m<)�� ..[" أرm K9��: +�3 ا�d1b. د
 ��m 
 أ4)م [) أm%�؟ :°�6. د
 [� #)رف : +�3 ا�d1b. د
�، آ,¡M 4) :°�6. د�(] � ...أ^� إ.��Y)، و[K ذ
أن ه+ أ	) أول [) ��<$ ... و.)�c آ,)ن: +�3 ا�d1b. د

: ا��)دة آ)ن L $%�09 �>Y�9+ى، و�L�9 �%�>�9 زى 
، V]ِHomosexual  z9ــْـ%�، "ا��)ت، xU	k��� ( ا	$ ه+ 

 ،��%c z](^ : s� ش(Yْـ(L (] �+ه 
 L)ل إ4$؟ :°�6. د
أ	$ آ)ن دا©) ا��)ل 1)^��  )لL: +�3 ا�d1b. د

،$�# ôt� و�4,%+ا [�)� آ�ا ... ،�c(. �L��9 �+,Y>4 +ا	آ)
و¬��cو� D�)ن [lS+ع، و�4,%+ا [�)�، وه+ S�9+ل آ)ن s9وح 
 Ml�] +ه z9 ،ت دى(c(8ا =u�9 ت آ)ن(#(mه� #)دى، و(�]

��m $(S9. 
� :°�6. دS9 $44)دوب .. ،!!#�)ل إ ��m $(S9 وه+ا

،Ml�] ،��m "4�0# ���# +وه µ�4   آ��؟ �] 
$ m�� : +�3 ا�d1b. د(S9 ،�+4أ... 
� �+�4  :°�6. دS9 �9)^�و�، آ�)ر �%� اS9 ل(�# �] =� 
 _� آ�)ر : +�3 ا�d1b. د
 أ	k%L k #�)ل  :°�6. د
� : +�3 ا�d1b. د%# �i�9 $	ل أ+S�9 وآ,)ن ه+ آ)ن ،�_

µ�4 ه+ .. �Y%9(S4  ا@	�	k وt4).= 9�)ت [" ا�k و4��ل
 z9 ت(��� ا�k وM9(S4 ا%# ،=. ÇtL : �[ ل �)وى+S�9

(���c ه�(Y>ا� (] ��,# .. �^bا z��%S�9+ل أن اY0+ة 
 z9 $]أ ��.(	 ���>9 

� أد ا4$؟ :°�6. د(S9 $U+0>9 k	أ 
 ��L	E�9 K] ( .+ا5 أر�9<)�� [�ة : +�3 ا�d1b. د
�،  ، µ�4 .+ا5..�= آ+z4 :°�6. دS9 ال��1!ت �Y+ر، ا

 إو#� 1�+ن 	��k إن د� إ��اف 
��ال: +�3 ا�d1b. د ؟..!!!ا
� .�)�4؟ و@ #��ك �mال؟  :°�6. د�u>9 k	ه+ أ ،(��� �_ 
أ	) [� #)رف .. [) ه� ا8)� آ%�m (Yال : +�3 ا�d1b. د

 ..)#,M [�)� إ$4 
 4) ا9" ا8!ل، [� ه+� ��9� : [��)د�؟  :°�6. د
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� �
 _� : +�3 ا�d1b. د
 و0,�9� : [�)د�؟  :°�6. د
 _� : +�3 ا�d1b. د
 وأ	k 9<<�%� أML [) ه+� �9<�%�؟  :°�6. د
 _� : +�3 ا�d1b. د
� د� ه+ ا�!ج، z9 @زم �c(. $�U #��ك  :°�6. دS�4

� آM د�،�� �>%^ �%دو¡ر #%� أ�p  ... �%�mدة �+�4 ه�� إ
 µ9دة 4) ا�p ..	أ ،$� k��. k	ذرك،@زم ��1ف إ(# (   

 ... ا8)� �U! ���4ة، ���� 
 .... أ	) [� #)رف اM](�1 [�)� إزاى : +�3 ا�d1b. د
� دا^%� : ��u� (Ya�9،  :°�6. دx�Dا ،M](�>>9 k	أ (]

،z4+آ M](�>>9و ،M](�>>9 k	إ "�   �(. �وه+¡ا ���9�، ه
؟ : .�)�t9 s�! K] $>4ا.�، 	M�>0 : إ4$ و@ إ$4 

� s9وح [�)ه�؟ و@1�c...،  g$؟%و@K] g اH0وذ وا��)ل ا
K]  0)تو@K] g ا�4"؟، و@ [K   ؟ chatا�k؟، و@K] g ا

� .+ا�$؟  اvم؟%�" ML 5  )ا��ç,>Ñ..(و@K] g اK,>Ñ إ :
�z اM�0؟ 	 Kcه+ ر �] 

�z ا�0!	�: +�3 ا�d1b. د	 : �_ 
�  ) Y�U �+9�6) :°�6. د% ا
 _� : ا�d1b+�3 . د
� و@ [�%�  :°�6. دu��� إ	$ [S9 �r ل(Lو 
 [) أ#��U : +�3 ا�d1b. د
� د� ا¶$ آ!م :°�6. دS9!! ؟(؟�0U��1 (] ( إ[|؟ Kcر 
 m��  19رm "] Kc�<� وه+ #��� : +�3 ا�d1b. د
�) 1)ر]$، [� [!.Ò إ	� [)  :°�6. د k��. |L+µ�4 أ	k د

"# �c(. أى (� �0>��.  (Y�U �(�] ت��L �%اvر�9<)�� [�ة إ
� ا�!ج؟S9 ر�9<)�� [�ة دول؟ [� د�vإ4$ : ا Mt. ،<�)م	9) 

� .Mt [�)4)؟: +�3 ا�d1b. د% �1�a. �tL إ
 _[)ل [�)4)؟  :°�6. د
.. [) رaU<+ش ^)kU�# (D..Ç [+6+ع أ[$: +�3 ا�d1b. د

� ا	k آ�� ه<�S>u°.. وه+ S4 ��L+ل 5 k%L +L z9)ل .. 
،5   M�m!>m ���L $>4واد ،Ç� [) رaU<+ش ^)��	 k�Sوا	) 

k4ه� �tS(U ،M�%(9 
�9اU+ #%��، 4)رب 1�+ن L%� ا�EU دى [" c+¡�  :°�6. د

) ،�� إ	k%,# k #)[%� آ+4��، إ	� ´�� ا�آ%����(9 �%^ z9 
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� �
[) ^��1 ا8�)�4 .�)وى وأ.�)م أ^!��L وz9، آ+	� إد4<$ 

Á�S : ~�وف زى دى، [�µ آ�� إ	� Sّ/ دوا M%S4 	0)ط اCD ا
4�<� #%��، _دى  Ôا ،(Y,���1 �4ة �4)د(# ��c+.�آ�� �9+

���>��"، ) و~��� ا�وا : ا+kL اD�m(=، وأد�4 ��k ا
0�، أ·� �tL �Y�U �tLك : S>9+ل>Y>	ا (] µ�4 ،k4ه� �tSا

�0>�Y>	ا (] �% إ
 �tL أ[$: +�3 ا�d1b. د
� µ�4 ه+  :°�6. د(c (D14 ر.. [�ة+Y� 1!ت µ�4 .. آ)ن

�$ K] (Y%,��9 أ[$ 
�$، [) ا	) k%L إ	$ Y%,��9): +�3 ا�d1b. د   _� آ)ن 

|L+ ..�8 د
�� �sه)  :°�6. د¼ "m أو ���m "m : ا8�)�4 دى µ94) ا

 .....m" #4�0" أو وا.� و4�0#"  :
��U (] µ ��ش، z9  �4 ه+ S�9+ل إ	$ ¾�د: +�3 ا�d1b. د

��� آ)[%� �c �L!# Ç(^ 
4) اY�U �>� ��S�9 �] µ9) وه� 	)©� [" ورا  :°�6. د

 ....أو [" �Lام و©�� ��ره)،
 .._�: +�3 ا�d1b. د
�Dة �L أ4$؟ µ�4 ()	�<� و�1وح [<S%�� و�)^�l  :°�6. د
.. د�S�L أو #�0 دL)�4؟  و@ �1وح : ا�+م أآ� �U  ��S4$؟

�!م د� [�Y، 9) اµ9 ا"�Y�% �Y]..�%�، [� z9 "وا
%�!ج، إ.�) #)4�4" 	��ف هM اvم دى [0)رآ� و@ v؟   �%9(L

أ~" أ	)   و@ v؟، إ	k #)رف .�)�S# K] |4ة أود4= دى،
k%) و�	) ـ أ�ه s)، و��ة [�ات ـ ه�# (Y�U k,%�10+�4   ا

$ �Uو�4، (L �%�� ا8�)�4 دى �s ا���U..),6 "] �Yوض 1
� 9�Mm .. إن ا��اء ���9أ v(9م %اvم �)�) ه� ا

 ����c ر، و[� �6ورى 1�+ن+��!� اvو5، �)�) [" ا(m�ا
: ا��ا�4، وr M�+4 "�© "4��9) أو @9�Y) ا@m<�#)ء د� 
� ا	) .Y>�l)، وا	) وا^�ه) %��وض إ��+ر4)، وا.� [" ا

a)ت، وm)#)ت أ[Y)ت ´� و.��S، [� �6ورى [�4  [" آ!م
 �x�Dا �6� أآ� �t9ا.�، S9+ل �Dت ا(Y]أ "] z9 ،ت(a4�]
 �c(. ،اء�	زى  �S��9 ،ولvآ�� .)ف و[" ا z�c ش(S�>9 (]
آ�� زى ر��� : اm�c)ع ا�9" %�.�، وc =%S>�9 "4��9�v zن 

!L�اب c)[� .| ا@m�c)ع �.(>Dا ��%، آ!م ��= )ه� دى ا
M4+� �4 #)�4 ��ح+� (D °إ �YD5، ا �l^ �%، و[� ه+� z9 ا

 �%1�)��M و[�ة ا<�uش ا "# (Y%دى آ �%�mvا �xm(9 k�آ
 �] s>وض أ^�ى آ�U ى��ن #v ،مvا �º(9 �>�ل #%�$، [)آ+S>9

m+اء ا8)@ت   �6ورى 1�+ن ا8�)�4 9)�a/ آ�� : آM ا8)@ت،
�a4�] أو �,�%m k	(آ. 

� ا	) و( %��وض ا�$ [) رuc<� و@ [��� ا�%r k)، و
�<��� �+�4 .�)�4 ا<�)K] zU اvب، [K إ° : >9 (Y�] �.وا 
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� �
� M>L اvب و@ #�Sة ا�t)ء و@ ����>m(9 (] ،��	(1 �Sl�]
ا�!م د�، ا�µ _دم �)M4 1)ر�Y] M4+� C4= وراc KB+ا�، 

� #)�4ة �� و1�+ع : ا�ؤىx�Dوا( ، 
 ......،���� #!ج 	(. : ���1 k	م ا+S1  M�0(9 ��V�]

 ��%# K�a1 ،دى �Sl�Dل ا+. ��U(ت آ!�t�1 �د� ، و[) 1)^��
�<�ا[� Dو@ ا �©�>�Dا M]ا+��,�Y) ا�9 �%.)Y] �c,� ا

� . perpetuating factors)اـ(%i>9 �%µ�4 ا�+ا[M ا
 �8 ،Cm�4و �,>�4�<,� و4 ،kL�Dض اâ��ا�8ث ا�)�9، أو ا

: �,�� 	+ع [" اS�4 (]  ،م!�� [�[" واS�4 أو ،��ti0ا
) �Sو� ،���%+ك أو ا��ض x�9دى و~�أ�D M) 4�+ن ا

%,�4�L �8 v ،E4= [�$ [0�ك  z9 �] ،M�� ىx9 ء(��>mا
 �S%8ا KlS	 (�	إ �c(>p �4(�8ا �S�>9 ،��6ا�[�ا : �(�]

��� [" ا��ض >�D4<$  -[��6) ���)  -دى، #0)ن اH�1 IّـL+4
� اm<,�ار�4 ا�Dضو�1#�,$ و%# $��. ( 

إ.�) : ا8�)�4 دى [� ()	+t^ �4+�) : ا8)� 9<)#<� دى
، إ	<+ [) 9<�,�+ش آ%,� �+ل دى ©�" "¡)ل"ه�) �Lام أز[� 

�<D ،(4s) ا�tاعrإ@ : ا   Mّu>4 �Y�# n1(	 �%واS%� ا
 ،��+� (4s>� x9(Conversion	u>4 $+ل ��ض #a+ى 	�,�$ ه

Hysteria)(	ا.� أ�t9 ، .. kLو �aL(9 k�آ (�	�U k.ر (D
 k.�U ،4) دىs>�r6+ع #" ا+] µ%�(� وآ)ن ،��>�Dا : s>آ

ÃUذا 9)�اث آ%$،  conversion)(، "¡)ل"أدور #%� آ%,� 
�<��SU ،(4sت  "ا��K)ل"آ%$ �9<�%� #" r4" [� : ا�: ا

%k�S آ!م [�Y، ود@@ت [<�+#�  �S9 ا�Lا أ�Lل [" أ+u>
،�%D �%] "]4"، و��U,%�� ا<u+ل : ا�4" دى ... د4" 

#,%�� ���4ة اv �� : 1)رC4 ا�µ _د[�، و: 1)رC4 ا�!ج 
� وا�[�ا��6 ����(اc++)(9+��� . 6�9$) ا

: ا8)� دى ¤�" 1�+ن ه�H ا�,%��، �tLى #,%�� 
� �1)ن %[) r)ش ا<u+ل، ه� ا�ا�l9 [) �9 آM ا�D)ه� ا

� [� ¾�دx�Dإن ا I0>��U ،(Ya��9 �L!#   د4"، أو s��1
� ه� إن x�Dإن ا I0>�	 "�© ،��]ر(p أو [�+ل ،���c وذH�

�   ا��)ن د� �9ال [) 4�� 9)l+ل، ا	k�%S ا8�)�4 إ5(.
"1JK�: ا�M، زى �c(. ،�m �%p آ�� .%Mp k ( ،"¡)ل !

��ut9 �%د� [) ا��د01� [�)D$ �9,%�� ، ا��)ن )ا�,+، ا
 �,�%m +�)�� : [) ا�1%+ر�S�4 ��9، #0)ن �إ�� c+�، وإ�

$ [�)� ^)�� �pدة [�<�Sة : وH9 kLا1$، و��S9 �1آ��)$1 
� آ)[�� أو [��+�1، �8 [) �4+زه) Y�9 M,>�4) : أز[)ت S�1
 K%l1 أو ،(YÆ��� 	ـََ%# Í(ـ� آ�S4 ع، أو�c إن آ)ن +,�ا

<�)د(9�c(. ل : ا8%� أو أى.( 
�، [K إن ا��)ن  ��j6+ع ا+D(9 دى �   	�<�ى ه�) : ا8)

 $]x9 $>L!# z9 ،"4��ء 04<�� [" اs8ة : [+6+ع s�1 اc
 ،k��وU " $6�9)آ�؟"�9أت [" �9رى L+ى، وأ9+� �)4= #" ا

 $+L �. �و+ أ° [� [�tق (	�<�� #!L<$ ا��vب ��$1، #%
9��/ 4�+ن U)	<)زىL+ى، �U$ ا. +ه+ا S�9+ل إ	$ ) <,)ل و

��� آ)[%� [�)ه)، وه� أم z9 ،$6�9 ¬+ز �. �L!# M,# 
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� �
��� آ�� [" ورا�، وا#<�ه) [� أ[$ =�، ا�YD )ا!��+ر 

 ،�أ9<�ا ا�!م د� �9رى، و[" [�ة إ	L �] k)در ��ده)، [)�
وL%�) ازاى أ[$ ©�" 1�+ن [0�آ� : ا%���، m+اء ��+رى أو 

+�0 .رى أو @ ��+رى، [)�)ش د#+ة، _ه� [0�آ� و^!ص�k ا
) ،����jا ��%ا8�)�4 ه�) 1<��Y أآ� D) 	��� �+�4 #" ا

 $	v ،إرواؤ� �S4ا9<�اء .�)�4 ا@.<�)ج، و�� �Y�¦�µ إ	�) 	
+ ه+ روى ا@.<�)ج د� [" أ[$، 9)M�0 د�، m+اء #��)ت أو 

� آ��،%# kSUوا ��، وه��c M�� �^، وا�ا8)ل،  أآ âkّـ�V1و
0%� اlS>m)ب t. (] µ�4 ،+,�� .Mt إ#)�L : #,%�� اL!1(.
� �9 ذا1$ و�9 أ[$ c+ا� و4��9" �9ا�، أو ا��z، وأ~" ����
0%� 6�9$ اlS>m)ب آ�)�4 �9 د4�$ t. (,U ا8�)�4 دى ا[<�ت
0%� اlS>m)ب t. (] $6�9و ،(�#(,>cا =(�وا�4" ا�E�S ا

¬)�9) و�9 أ	+(<$ ا�)[��، [" ه�) ©�" آ): �9 ذآ+ر1$ إ
��Y ا.<,)ل إن ا<u+ل [" د4" إ5 د4" ه+ 	+ع [" إ#!ن هHا 	
 K] z�jا �mإن ¤)ر �Y�ا<H9Hب : .�آ�� ا�,+، و$6�9 	
اHآ+ر [)��� [K آ��، ¹ ا.<�)ر اvم @�<B(Y$ ا�	)ث دون 

 �)§ ا�)ÇL هHا ا<+IL ا@��S9 - lS>m اÁ�8 وا��)ت، ��4 
 ��(�Dه+�  - : [��� ا �%� ا+ش إ%# �%%�c(u ا �S9 ���1
 ،(Y�] ��>04 �c)"4� ):.�)�4 ا

.. ��"..ه+ S�9+ل u���%� و@ [] �S9) [� #)رف أ	أ"، 
� : ا��lS دى c!�� ��د ه��U : ا<�)�L اS9 ���	 �L!1(.

� k1(U، إ·%) @زم زى [) آ�L(9 k+ل �[�%<� : ا8)� إ
 �lm+>] ) [) (��د أه�اف�إ. (��� ،�c!�: ا<�)�L ا

 (� /�>9 �lm+>Dه�اف اvإ�) ا ،$%��<�0� آ+1��ا1+ و	��9
� أ	) [� +S�9 +ة، هs�Dد ا�u>9 �%أول x9ول وه� m)#)ت إ

،��# ôt� اك+c نs9 د� ،�u���%� و@ [] �S9رف أ(# .. Ç�1
�� [) U��1+ش، s� "] ��L!1 [) �1رى ا�Hت ه��	 k	ى، إ�m ف

�u��] �S�4 @و �%�] �S�4 $	ف إ4$؟ إ�rا �S�4.. ف�rو@ ا ،
إ	$ Ml�4 ��ش x9[$، و@ ا�rف إ	$ �S4ر ��c �L!# M,�4ة 

و@ ا�rف إ	$ Ml�4   واL!# s� ���L)ت ا�k و[� #)رف إ4$؟
 =�� �+L(. ،�,Y] أه�اف (Y%5 إ·) آ+S1(. ،��%V] ت(mر(¤

 + M�L أ·+؟؟؟أ·
0�، و@ ا	) ���)، ...U��1 (] �	د إ�� اL!1(. (�(�

 @ �+L(. ،4)ت+� ��د اvو%1�<��/ S1+ل ه+ .� ه+ا ا "�¤
C�� (4!!! K] 0�9<�%+ا �%؟؟، دا آ!م E�9 ا�+اc)ت إ

 �Uد أه�ا�u>9 ��1ف (] s� "] k	ى وا.� [" ا�4�8، ¹ إ+>�]
t] : (�أ~" ه ،(º(4+�� أ	k [" وأوL+] زم �)ول ��د@ ،�

> ".�)�4 ا<u+ل [" د4" �4"، أ#<�S إن د� .)4�/ : 
p6+6�9$  "و �وأآ ،$]x9 ش�� Ml�4 $	إ �L!^vف ا�r[" ا �أآ

[" .�)�4 اH0وذ، إ.�) 9�<��= [+ا�Yc ا8�)�4 دى #)دة 
v·) ��= #%��) أ.�)، �" [) 	�Sر�� ��x1 K(sه) �Ñد t1+ر 

 ) 	�)  !�U	�>��Y)إ
 �,%�Dا (D Ml9 (4 �m(��� إ	k إ4$ إ.�	 kxm Mه

 �4�4وا وا.�؟ .)1��ح؟ و@ v؟
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� �
 v: +�3 ا�d1b. د
 .).<�#M، و@ v؟..و4 (D�tS+ا وا.�  ..��= :°�6. د
 v: +�3 ا�d1b. د
 C�� (4 v ؟: °�6. د
 أ	) [<xآ� : +�3 ا�d1b. د
+ى µ�4، أ	) أ~" إ	� [� [<xآ�، �tLى [� L :°�6. د

�%,� دول [�%,� ´� و.��S؟ Dا µ�4 (  ،����و©�" S1+ل 
 وآ!م [" د� 

 µ�4: +�3 ا�d1b. د
[Y,) آ)	k ا�t+�9، @زم �1ور #%� ا�mv%� دى  :°�6. د

c+اك وأ	��S1 �] ،M�>0>9 k ��ق v ،µ�4، �/ ا.<,)@ت #0)ن 
�� وأ	u>9 k+¡د�	 /��1 

 �؟أ.+¡د U: +�3 ا�d1b. د
أ	� .. �t9ا.� إ	��c �c(. k%,# µ�4 kة �cا :°�6. د

 ��aL "] �أآ (rآ��، و �l�i%أ	k وا	�L kام .)� ���4ة ا
 �� #!L<� �9$، وإ	� �%�$ ��4%# ÒU(� �	رت إ�L ،��9و �+c

 S>9+ل [)�)�9 و@ [�ة.. 9)	<�)م ���4 أر�9<)�� [�ة
 @ [)�)�9: +�3 ا�d1b. د
�@زم ( :°�6. دS�S. اك ¶)ح+c $�U أه+ ه+ا د� ) آ)ن

 ،����إ	� µ9 K] ��S1 _دم [� #)رف أ	M,�>9 k ...ا�!ج ا
و#,)ل M�>01 (إ4$ [�)�، و@ #��ك إc)9)ت .)¶� : أى ا»)�، 

 : $aU�9 @و ،$u¡4�1 دة�p �9(cو[�)�، و@ 9<�)و9$ إ ،���	 K]
kL+�z ا	 ($�U زى [) 4�+ن ،���4 Ma�4 �� و[K ذ�^ �S# ..

ورا آM اc(8)ت دى، [� [�µ آ�� إن ا@	<�)م : ا�!ج ه+ �)�4 
%<+c$ ¯+ �)�4 ا�Dاد، (ا�Dاد،  ���U +ا8)@ت ه ���] : "�

 �.+>�] ��%,# (·v ،اد�D) [) ¯�د �)�4 ا	) #,��	إ K]
 ،�lm+>] �4، وأه�اف�lا� ��u� ،�4(Y	�Sر ¯�د #![)ت #%� ا

!! �Dاد د� �t9ا.� ه+� 	<��� [� �)t1 ،�4+رإ�) �)�4 ا
z9و ��%� ).ا�Dاد ه+ إن ا�	�) �u>1ك : ا@»)� ا

   ..) ،���%m ب(�mv ج!��U$ ا.<,)ل 4�+ن اE4�D [�<�� : ا
 ����� [� أML [" #4�0" أو ¼�9 éد� ا.<,)ل وارد، : رأ

��Dو.. و#4�0" : ا ،���� Ç9وا��، و µ9(4 M,إ�) آ ،$ "4��9
� �+ل، وا�,�" m(9<,�ار إ	$ s9وح ��%$ %# ،����و4��9" 

Ml�4 9�6+� دول، إ4)ك �% ، )K] |. ،(�]+4 ا�)س إ
 �>�) [�ة 1)	�� و1) Kc�9 �4، أد�	1<� (] Mوآ
 (Dو ،�ورا��9 و	S+ل و	���، و	�s أو+�4 اvه�اف .�= ا8)

 /m+>] ه�ف "] Ç%i�9 ..H�وه ،°(>ا، إ.�) ورا	) 	0+ف ا
 )[� آ�� 6�9$؟... (إ4$؟
 آ��: +�3 ا�d1b. د
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380−�N
A1و�א���Nد�Oل،�و��س�����:Oوא���N%����*ذ����دو��א�� 
 

� �
):�KE� ��C�Lأو دور ا w)د»KE� �6و� ،�w وا�K«ه6

 ا��`�ب
�، µ�4  11ه+ و� #���  :=E6%.دBا9<�ا ��¼ : Ç	و ��m

 M,�4 ب�L12 (آ�+%m ب�la] د� �+ه+ و.�� .. m��، ه+ ا
$ m�U�t1 : �>)1$؛ �9�<0�+ا (Sَç9 ب�la] ،ش ا^+ات+(]
[�)� �m)�4، و$6�9 �9�<0�+ا [�)� Y4��m ،��0. �4(�m)ت 

L�mو ،z�c � ... �	(آ,)ن [)آ ،µ�4 �+S�] k	(آ ¸(�] z9
6� 4)^� ا�واء، أه%$ [) c)�+ش µ�4 [) ا9<�وش 04<�+ا s9
 M�>0>9 $>](] ،ةsآ� ¸%�آ)��1 إ@ D) ا9<�ى 4��ق [�)

$1�c K] �(�4(mر و(Y� . �+ل ا
 أ	L k%| [) #��وش أ^+ات [� آ��؟؟ :°�6.د
t%�، [)[<$ ه� أ4+�، وأ9+� و[)[<$ [�� :=E6%.د

 �] µ�4 آ�� M�� M�>0�9 بvف، ا�t>9 �%� وه� ا+��Dا
�= و¤�" [) 4����، L)#� �4^" ���0 �+ل �4 "�¤ �Bدا

 .ا�Y)ر
� �L إ�U+0>9 $4$؟  :°�6.د(S9 
4�Y� µ�4 "�© 5(S9" أو ��Y و	U �] Ç)آ�ة E6=:  �L%.د

(c(8إن ه+ أ�%= ا |L+ت #�U�) أ$4 9)��/، ه+ �mا5 د
 (D �mر�Dو: ا ،z4+ذآ)ؤ� آ µ�4 �+	�,%Y) وا.�ة وا.�ة، ا
kl�6 #%�$ ا9<�ى 4<%�، ا9<�ى �L �4�4)د� : ا��k، ا9<�4�) 
 �4�1 ¸(�Dدى، وا9<�ت ا �L��	��/ ا+kL وآ%$، إ@ .�)�4 ا
� [�)ه) U%+س ��M ه� [� ���� U z9%+س S��9 $>](] �L+ى، ه

4��ق "�¤ µ�4 (Y%�� 7000  ،$��c3000  $]ات أ÷�ç] : ،$��c
 ،�Ycا [�ة [+اH) آ�ش، و#,%(YSu%>9 (] ات÷�ç]س و+%��u%>9 ا

�9�<��= L+ى، .)�m إ·) [� 9<��ق [�)�، �] µ�4    : !V]
 �#(L MaU ،ش�U(m (] k��ا��� آ)ن �)K ر.%� ��L	)� : ا

$ �0�U ا�k وآL MaU $6�9 ،�c(. M)#� : اvو6 k%�3 و� 
 µذه �� وارد #%%أ4)م، [) 9<���L [�)�، زى [) 4�+ن اM8 إ

$� z9 ه+ [)�� : ا�Dر�m آ+z4    د+L| ه+� د^+�0>�Dا
�mر�Dا : z4+$ آ	ا إ++S�9 �mر�Dاآ� واH�9و. 
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� �
�؟  :°�6.دS9 ال�� ا
 أ#,M إ4$ ��= [� #)رU$ أ#,M إ4$؟ :=E6%.د
 : إ4$؟  :°�6.د
��E6=: �4 µ�4 ،�L%.د� [" #��ى و#)[%� : ا�(] �S

 ....... ا1�)�L)ت 
 و�%k �4$؟  :°�6.د
� U)ت m)رق  :=E6%.د% . c��$ 7000ا�mv+ع ا
 ! c��$؟ ]7000�� z9  :°�6.د
U%+س ��M أ[$، وM,��9 أ@#�= E6=:  µ�4 ،�^(4 (] �8%.د

� ه� وا^�� r(9) وإ·) U(L%� اvو�6 S�1 (·ه) إ(�] kS�ا1
 . واvدراج

 واS)	+ن S�9+ل إ4$؟  :°�6.د
 .. . [� #)رE6=: �U%.د
� #0)ن #�م ا�%/،  :°�6.د(9 �[� دى �L�m ر¶� و@ إ$4 ^ّ%

 (]+,#7000 5+S>9 M�0    ..c��$ آ<s 4) 9�|، ودى U%+س ا
 ._�  :=E6%.د
 أ	| L%| ه+ #��� آ)م m�� ؟ :°�6.د
 . m�� و	m11 µ�4 Ç��  E6=: 12%.د
m�c11  ،$>](] "] $��$ وه+ #���  �97000��ق  :°�6.د

�%+س �U؟� .)�� اS�>9 ،z9 إزاى   
� .l)ه) : ��Y>l) وا0��l : اvوE6=:  M,��9 �6%.دS�>9

 . ا����U =�#v ���9ف �t>4ف
إزاى ���9ف 4)9�|، أ	) [� U)ه�، [�ة [��1 :  :°�6.د

 ! اvول [�0%�، إ�) آ��، [� #)رف
�<)ح �l9ق 4��K ه :=E6%.دD$ ���9ف 4)^� ا	5 أ+S>9 �

 ........ 
%�ر�c دى، :°�6.د µ�4 �Y�L!1) [0�آ� [�)� [" �k   ه

�#+ .ا�ا��9ة، k� µ�4 ا
r k) آ�� E6=: $6�9%.د+L (	أ (]. 
��  :°�6.دt9 ض��v دى [� .)c)ت S>1)ل، دى u>1/ آ

� #%�$ [����B، أ�M د� ا.<,)ل 	)در، [" 	).�� 1�l�>9 ن+
��� �Lا[Y)، و[" 	).�� �1 �c(. $(�m (] (Y��>1 0)ن#
 �9(��� 1�+ن .�ا[�� وه+ �9��ق 9)%1)	�� ©�" ه� إ

+ا #%�$ +S�9 �%  Folie: اj�+ن ا#"�uSD��c(. ،(Y ��$ ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) �و	�إ�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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� �
impose" : در(	 z9 ،��	(1 أ[�اض : $U+0�9 د� ،

���L، أ	) �V] k�.@ (�ti! إن أم »�= 9�Y>) وS1+ل إ·) ا
 ���1 (] �#(m إن Ò.@أ ،M�>وآ!م [" د�، أ9<�ى أ� z%Y>9
 ،/lL�1ح و��9���ut9 kS%L (Y�L!1 z%º Ml�1 (Y> �9ال [) 1
أ1)رى ا���t>>9 kف 9)��)�9 #" أ[�c(. ،(Y زى آ��، أ	) 
_Im، أ	) k%L ا8�)�4 دى #�ة [�ات، ه� ا.<,)@ت v �[(9ن 

S1 (Y]د �S�>�U ،مÌ�M آ�� �+z9 ،�>4 ا+ا.� Y�U) اº)م 
 =lَُ̂ (4 ب ه)تvا ���4 ،$���9 (YU+0�9 �.ا+M,�4 إ4$، ا
 Ï(�>4 اد+��4� ا ،=lَُ̂و9<)ع و �>m "9اد [�[" وا+وا
 (D دى �� اvب : ا�4)رة [� [���4، : ا8)L!1 ،Ml�4و

 ¸%�D M�+1 ر+]vح،  7000ا(>�Dق ا��c��$، وه� #)ر�U، و�9
�U(] �S�4�9؟+ �mه+ا إ4$ أر ،�l�] �! 

ه+ ا<U�t)ت دى [E6=:  µ�4 (�4�S1 z9 ،!�U $>](] K%.د
......... 

+ا إ4$  :°�6.د+S4 (	�%9 : (	��#" K�© ل+�SDب ا(�ا
M��>�Dا (aSا�tL   �c(. ��U(] �,tDه� µ�4 إن اaS)" ا

�� 4! ¯+د 	+S4آ�� و ��ق [) ½��$، إ�) D) 4�+ن وا.� [)�
 zm(. (	آ![$، أ : Kc�4 ل+�S] 9)ب �L!4ام، و+L ام+L ش�a4
 �%�k دى [� وا^�ه) L �c+ى، [K إن ه� µ�#(4 إإن ا

@ (�i>�9ب Y>�9)، إذا (��L @ kر اÔ إن �U$ ا1�)ق �mى 
�Y)، @زم 	�Âu ) ��+رى�� �U$ ر��� ���,�� $6�9 Ìم 	S�4

�(�] s� �4�l9 مvا $c+ا	و �]vآ)ن ا.<,)ل ا (,Y] ،�
(Yc(#�	ا . 

�L M+ى ¤�" E6=:  "] �^(4 $6�9%.دS>9 (D ت(#(m +ه (]
�c(. �ه+ أآ $L�� .. . µ�4 $1�c �+ل ا+kL [+6+ع ا

[) ه� ا�jة وا�ة، إ	| [� M�>0>9 $>](] 5+S>9  :°�6.د
$1�c K] �(�4(mر، و(Y� .�+ل ا

 .z9s ه+ �9��ق [" [)[<$ أآ� E6=: >�9%.د
�([) ا�[�ا��6  :°�6.دc++)(9+���[K [)[<$ ) ا

� زود� ��)ب اvب 9)@	�t)ل %ا��S�S8 ه� اM�v، وأ~" إن إ
$�%# 5+S>9 �% . ا

 ��= 	�,M إ4$؟ :=E6%.د
� ���9 آM اYj+د دى  :°�6.دx�Dه+ [)دام ا(]

� @زم S�4 ،5+S>9 (] ة و9<��4 زى�,>�وا@.<�)�)ت دى [
c(. (Y�U(اره�,>mا �%# �#(�>9 ،(Y4H�>9 �. 

� :=E6%.د�0>�Dا : ��Uأ °!^ �% .[) ه+ د� إ
� [� [�)ن #S)ب، و+ أ	$ m)#)ت S�9+م  :°�6.د�0>�Dا

�ور د�، �" 6,ً�)، [) ه+ ©�" $6�9 4��ق ه�) : (9
 "�� : اS��9 ��0>�Dت د^+ل ا(#(m ؟K	(Dإ4$ ا ،��0>�Dا

�" دى(دى   د^+ل "  	+ع [" اَ�a÷�، أ	) 9)¶�$  )و�s ا
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� �
�]�t، M^�4 µ�4 4+م، 4+م و	Ç، #0)ن "shock admission: ا

[" 	).�� 	0+ف دور أ[$ و1�)#%Y)، و[" 	).�� ��4ف إن 
 .اYm �] �4(�8%� زى [) ه� [)��� [�)� آ��

 µ�4 أأMc ا@L�اح د� ؟ :=E6%.د
�$  :°�6.د� �9$، و[) 1���� إن ا+اد .+%1 "�¤ ،(���

 $�m11  ت(c(. �Y%�+>9 �9��وا (D دول �#(,jوا ،��m
 ����1 (] ¹ ،�lوف ا����1)	��، وø��4وه) + �Lِر	) ¯�" ا
 "] +ا	�t)ل أ[$ #" أ9+�، [� ©�" ه� 9<%+ى دراع أ9+� و

� إ9�$ إزاى %# ��َâc +���9 #0)ن ��4ف ه. 
 �= وا�وا ؟ :=E6%.د
�%+ك د� ا�وا �9�)#� D) 4�+ن  :°�6.د#��	) �� إن ا

 C4ر(>M4�9 #" 	0)ط ذه)° [V!، ود� #)�4 [�%+[)ت #" ا
 5+S>9 |	م، وإ+�� M�09 د��L �+4<�، و6�9$ #" ا%B(�ا
 �%0� [" ا�Dر�m، ود� إL��إ	$ [)�� : ا�Dر�m، و[) �9

، إ�) )ا�jة: واvم ا��sة(^!	) 	�آ� #%� ا�!v(9 �Lم 
%�وا + �U$ أ#�اض ()	+c(>� �4$، إ�) إ	| �U $6�9$ دور 

S>9+5 إ	$ [� [�<�� #%� ا�وا و[K ذ� H�9اآ� و4�)م، 
� ا�وا : L!	 "�© ،�4 دى(�u%�" ا@m<,)ع ِu	ِ أ~" @زم
 $U+ى، #,+[) إذا .��| »���$ أ�+L �]ش @ز+ا�D.%� دى [)

 .[�)آ� [<)��9 ه+ وأ[$، أ	) [+c+د
 .���ا :=E6%.د
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������������Pوع�אG��+�������א���:��P،�א6وGد�����)�����$1 �−387� �

� �
 

� �  ا1CLوع ا>'�J�Kرى : !1ة أ#1ى، ا�و>د
 %���)1( 

ه+ .)$ .r(S9 5(r+p �1�a) د+v�3+:  (4(�] |L أ�Þ. د
،(�4�S1 �>�m   |L+� : �20)ب #,�� د�(] $�m   ـ:  21ا

��,�%Lإ ��](c =l m�� 1)	�� آ%�$ ا
   _� U)آ��، أ^�)ر� إ4$؟ :°�6.د
 أ^�)ر� [� ½)م، 4)دوب �ä : [)دv�3+:  �%Ym �1 أ�Þ. د
 4" �= و��9 :°�6.د
� 	+اv�3+:  $Yc أ�Þ. د��	 (] Mه+ زى [)4�+ن آ µ�4

 �] ،M]ى أ��) #	م، أ�S1) #)وز ا	ل ا+S4 $#(>9 IL+D(9
�z ا�!م ، ه+� ه+�  #)رف ا$4،	 

 و4��9"؟  :°�6.د
�K4(] �Y، أ	) [�  :+v�3 أ�Þ. دL+] Mو4��9" ا@ه

+ا +S�9 µ�4 ،�SUا+] �SUا [+ا++S4 �(,# ،�YL�t]
4��= إ# + |. Ô0) ا	إ =m(�] $���� ا	<+ا �)4%,%+ا آM ا

�Y%�� ،Ç آ��(^ $mرا�Ç، أو 4��= ا(^ ��%�µ�4 إن   ا
 (��U �Y>S) ��(. �·إ (	+,Y�4 "4�4(# (  

 !! @ x9 ، C�� (4[)رة إ4$ :°�6.د
 [) ا	) [� [v�3+:  (��� �YL�t أ�Þ. د
c$ ا�I0 أول [�ة،  أ	) U)آ� أ^+� آ)ن [�)� D) :°�6.د

 .)�c زى آ��
 ا^+ة S�m$ : اv�3+:  $6�9 =l أ�Þ. د
 ! دا أ��� [�$!! S�m$؟ :°�6.د
<� :+v�3 أ�Þ. د(1 ��m : �S9   
��� 6�9$ :°�6.د�z ا	 : k	(آ � .��= وا^<$؟ أ~" ه
 أ^<$ v�3+:  �(�] kS9 أ�Þ. د
 ؟!آ��!! آ�� :°�6.د
 أv�3+: �+4 أ�Þ. د
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� �
 و4��9"! ا�m اÔا�m اÔ،  :°�6.د
و4��9" ا	) [� #)رف ا#,M ا�4 اv�3+:  µ�4 ،�S�S8 أ�Þ. د

 (] �#+�mأ ���4 Mt. ،اآ�H4و Mه�(>% ��0>�Dا M^�4 ت��U
�� ا�Y)رى ، ا�<��� ه� ه�0>�Dا ���4 k%L ،$>c�^ ،�0��	. 

�� دى؟  :°�6.دL+ و4��9"؟ ه+ [) #��وش أى أ#�اض (1	�� �s ا
� �+ل ا�/، :+v�3 أ�Þ. د%# È%m +ه+   ه µ�4 �Y]!آ =�.

[) #��وش اى ا#�اض (1	�� �s �+�4 ��+ك #%� أ^<$ و.)c)ت 
 ���%m أ#�اض s� |L+زى آ�، و.| دى ا^<�k آ%��U(] (Y د

 �4��� ه� ا@L)[� اU �%t>D+ق ا% ا
 �4�m ا	��ادى µ�4؟ :°�6.د
 v�3+:  (�4�S1 أ�Þ. د
��ال S9 :°�6.د�؟ وا 
k، ه+ H^(�9 د+L| أدوv�3+:  �4 أ�Þ. دxm (	ا (]

�%��� دى   ��#)ت p�[� #0)ن اv#�اض ا
 #)�4 ا�8 و@g ا9" #,$ :°�6.د
 اv�3+: $,# "9 أ�Þ. د
)�u6( 
�  :°�6.د $ا	) [" 4+م [) ��<� [" اM�L [) ا.+

 zm(. k	ا �%�0+ر د� إ(9 zm(. (	وأ �#+�mع أو ا+�m(9
 $�9 z9 ،�c(. $ M,#6�9$ إ° [� #)رف ا zm(. k�آ ،|L+د

� آ�k .)�/ ا%+م #%� اه%$ ، آ�zm(. k إن S9 (Y�](4آ)ن ا
�%$ و~��<�، إ	$ ¬�= U%+س   اtD�K ا n�%�أL)[+� : ا

  آ%$ اV>m,)ر، [) دام أ9+ه�  وM^�4 ا��)ل اl=،واه+
"�� @زم ��S أ.S�4 ،و[<��ب �ua]س و+%U =���9  Mآ : �c(.

��ش ] "�.)�c، أ.�" #�)ل، وأ.�" ��، وأ.�" آ%��، وأ.
+ن، وآ!م [" د�، إ.�) L%�) ا8�)�4 (� �S� "���ة، وأ.m
 �m(9 ،=lدى آHا [�ة، آL kS9 (·x)#�ة، 1!1$ : آ%�� ا
اÔ [) �)ء اÔ، إ1�� m%�+ا، ��4وا إ·� S9+ا ��آ) : 

واIL وL)ل [� @#=، [�  ا�0Dوع، ووا.� ر�L : ا�/ راح
 =u�0� �/ L ،M4�9)ل v وا	U�#ا (] z9 ،(	�4، [� أ(#
 �# (4 µ�4 ،$1��1 : أود�Dا ��	�ا	� ا��) ا@	��ادى #%
ا�آ<+ر #��� #)�4° ��9 آ�� أ(� : و#+د اvهM ا�!�9 دول 

� ا	<+ #)4�4�$، أه+ آ%$ آ!م%+ا � إ#,%+ا ا+S4 �ّ ! 
� و#%�¡ إن ا�Dة �)k ز4)دة #" ا%�وم، أ	) 9)^� #%�

+ آ�) و�6�) ا8�)�4 أE�9 واm+د [" اvول ©�" آ)	+ا 
 s� �(�] (�ه ��U (] ،"4�U(�L(U+ا، z9 ا�t+�9 إ·� [
� [)��� زى ا�lS، أ	) #)دة D) 9)#�ض %أ^+� وا^<$ ا
 M�>04 (]4) إ �r+L(9 ،�]�t� زى اS��9 ،د� M4��ا��ض ا

 ���، m K�m)#)ت 4+[�)، أو .| 9)<�ر�4 	�<�ى9��� 9
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� �
 (4 ،��S.و �´ M,#ع، و+�mأ Mآ �#(m �4وى �1اد M,# �>#(m
 ��m : $	x<)�9$ آ	4+[�) و ��%�إ[) H4اآ� U+را و�4وح ا
� #)دة+� ]<)ر، ا%� �Mt� Mt، وه+ ا%   أو5 رو�6 وا

 Mإ·� ��9 آ �Y�](6 $	ه%$ #0)ن #)رف إv Ç�4و ��>�4 (Y>#(m
���9 واS0) د� [� .) �S4روا U+04+ا ا9�M,# M�>0�9 �Y ا

�4وى، أ	) �$ L(9+ل � ا�!م د�، #0)ن .�)�4 إن ا.�) 
، [� M�>04" ��9 9��� دى"U(9��ك ´�)�4    ا�^x1	�U (!، أن

 =��+ا 4��= ا�را�m، أو 4+S�9 4) #� #���، ه� Ç	و ��m
 "4��>�� c+ا c+اه�،  ) [� [%إ·� �4%�+ا اz9 =l إ4$ ا

�)رة أ�" ¦�ور    إن^ �x�Dإن ا K] ،M�S1ا K�tDا k%1
 K¡,¬ M���9 CD)، ا�8(� : �] "]�� إن ا(9 �%^ ،kL+ا
وIS4 (] �8 /¡9�4، وا�رادة M0>>9، وا�+ا�I 9<<�%�، ¦�ور 
 �L!1 ،�4��ا+kL، و	<��� %z�u ا@	��ادى U+ق [���1 ا

� ا<Ç�i0 ا�+ل [" ��+�9 S9 م(# M%� 5إ �c(�>.ا IL+]و I��1
زى [) ا	k #)رف، وه)ت 4) ���و4�U��) وآ!م [" د�، وا8�)�4 
 (D ق ز4$ زى ا^+ا1$، وا�.�اج+��9أت S9%� اHDاآ�ة +ا.� [<
+ا � إµ�Ä ا^+ا$1، +S4 ،�4(�8ا MtUو Mأ� �Y,Y��)ول 1

��د�,� [)ه� : 	�z ا��وف، #��ه� .�، z9 ا@^<!U)ت ا>�4 9
�%��� وا�¬)��9،  M�9 ا<�)دM4 ا

  µ�4	�M, إ4$ د+L|؟ :+v�3 أ�Þ. د
c)د4" وا	) [)زm ��9 k�<�   اذا آ)ن ا@هM :°�6. د

� إ	S)ذ [) ©�" x�v ،µ�4 �Y,º(9 �] ،�Y>4�c : ��(9 دى [
إ	S)ذ�، إذا آ)	+ا c)د�U "4! 	�<�ى [�)[�ة ا�c+ع إ5 

+	 ،KLا+� �Mt أرض ا%���L IL ر¶�، وM�>04 9���، وا
Mt� . ت(#(m (	وراق، أvا =um s� ��S� وIL ا(9 �%^

� ا!��+ر �Y#(>9 أو 9<)#$ L@ا (D وراقvا =u�9 �](�(9
 M�>04 $	إ�) �09ط وا�6 إ ،µ�#!�98  �%�] �.وا K] ت(#(m

� ".%+، أ~" + ا�Y� ،�c �c �4(�8 ا1�� ¼�� .)S4+ل S.
9|�L�" ،ج�i>4 (] ��9 ج���+ق 1)° و1 "4��9>4 Kc�4و ،

� ه+ ا�"، و[) 9).�+ش ه+ إ	$ �+ل [" %ا@.<,)ل ا<)° ا
ا5 آ%�� [) r)ش أى @ز[�، #��� أو #��ه�، أه�    آ%�� �=

v @�4 و�� M,�4(. (Y>#(m ��!م، وأ	) [) ا,6�0 . �Y)دة وا
 H� °(1ا اM�0؟ µ�4 ا�9ا [�)� و[�)ه� :+v�3 أ�Þ. د
 ���) ر9��S4 (رك  :°�6.د
 �Hا ا+6+ح ؟ :+v�3 أ�Þ. د
1�<��  :°�6.د �أz9 ،�+4 أ	) رأa1 é," اvهM اvول، إو#

 "� ،��(] ،(	�^x1ا ،�إ	�) ا�^x1	 µ�4 (	�p Ml)و
� [S)و[<�Y أآ�S�1 (. k	(آ Mهvآ�� ا M�L "�©و ،�L+u%]. 

   إزاى :+v�3 أ�Þ. د
� ا	<+  :�6°.د%� ا#,%+ا ا ++S4 (ه Mا@ه ،�(9 �%^

 ،���9 µ�4 ���9 ،°(1 ك 4+م ��9 4+م+L��4 � #)4�4�$، إو#
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� �
� c���+ا %� ا��	(��Dر�� ا+� 4+م ا<!ت �r+S1 �4وح S�	
� U%+س #0)ن $%�04 ��	(��Dا �%�,%4+م ا@رK9، و�1وا 

+ا � .��4 و[  m)#)ت 4+[�)، ا�+اc)ت ��%98 #���، +S4 �
 I[ $	إ �.��4، إ.�) MÞ �] �9!� �%9 ا�!م د�، ا�4�8 ه
 (D ،��,# ��S9 $%أه �%# �(# ��1�Dا �%# ��S4 �] MS>�و4
� ز4$ �+ل %� اx1 M,�1 �]+�8[��)ت، و1�<�µ #" اS�1
+ا .��4، إ�) �+ل [) ا.�) ه�) �!�9، +S4 ا+S�4 �,�ا

�8 Ï(t[) ا��)ن Kc�4  وا�)س �U �V>9� ، (	�M, آM ا
� �Mt� Mt، [� آ�� و@ إ4$؟%� 	)KU، وا. "B(آ 

 ر9�) 4�MY..... آ��، :+v�3 أ�Þ. د
4�MY :°�6.د(. ،(��%# �%4�MY، [) دام 	�,M ا(.. 
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394−�.�.�����'���%�����������������������
��ض؟������������ل� �  

� � ��y)1L؟.. �.K/ ¨! 
� [" إ·) [�  28ه� 9�k، #��ه)  :!1اد.د�>9<0 ،��m

!V] ،��	(1 ت(c(. (Y%tu�9 ،ح��: L)درة �m z+اء ´�ن او 9
stLة µ�4 دL)�4 أو  ر�S1 (] IL+1 (Y�%cرش ½0� #%�Y) [�ة

أm ،ML)#)ت درا#L (Y�c+�9 (Y+ى و[) �S1رش ��آ$، [�ة [" 
� أ	) %�+ق ©�" [" ا�وا، ا kS%�� (Y��# $6�9 ات�Dا
� M�L اs^vة وا.�) %�� ا%jان ا $�U �%�1�4 ا(# µ�4
k ا	) [� .)�Lر (Lو k](L �x�U /��(9 ��%jا Ç	 : "4�#(L

] �©(L k.ورا ،M,اآ (Y�U kS	�1) ا	أ �%)��� µ�4 ا8<� ا
���/ ه(¹ : 9 ،(Y>#(m �>U�# (] (	ا µ�4 ا4$ : د�؟ M,#ا

��1� ا�Dات اj)�4 إذا kc، اآ,¡M ازاى؟  (D و��9 آ�� 
 S>9+ل �L ��9 k](L ا4$؟ :°�6. د
��/: !1اد. د(9 $�%jا Ç	 ��9 
  ��9	µ�4 �#(m Ç؟ :°�6. د
 µ�4 ،(�4�S1 $25 ا.�) ��L	) دS�L 25أ4+� : !1اد. د

 �©(L k.ورا $S�Lد 
� r) [�)ك �L ا4$؟ :°�6. دS9 � ه
�)ت  6: !1اد. د%c 
 M�>0>9؟  :°�6. د
v ه� [) z9 ��%>0>9 ه� kt%^ ،µ�4 د9%+[� : : !1اد. د

 =¡4�L M��>. µ�4 |L+�<s دc(] �au>9و (Ytt� ل(¾ 
�؟ :°�6. دS9 ال�� !ا
��ال، ه+ أ#,M اY>#(m $4)، [) : !1اد. دk اxm (	أ

 آ�k ا#,M اY>#(m $4)؟
�= [) S1+ل �) ا	k ا@ول #,%k إ4$، و4��9"  :°�6. د

$>%,# k	ا �%� ا%# �%�	  
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� �
� c$ : د[)�� : !1اد. د%� .Mt وY>L) ان ا%µ�4 ا

 �%�>	 (] s� "] |. $�%jا kLو M,) اآ	ان ا ،µ�4 (Y>#(m
 ��S1 در�(L �] � �)D) ه

 [) ^!ص، ه�¡ [k�0  :°�6. د
 _�، [) ه+¡� د� اSD%=، ا·) ه� [k�0 : !1اد. د
�$ [S%= :°�6. د 
� c$ : د[)�� ا	) [)#,%<+ش، أ	) + : !1اد. د%أ�M ا

� : د[)��، إ	�) %#�kU إ° ا^%���S1 (Y، دا آ)ن اM8 ا
k��	 . 
� ^�l : د[)�� د� z9 ،��c ��=،  :°�6. د%�t9ا.� ا

!�� أ�Lم �+�4، و[a,+	� �+4<� #0)ن ��S1وا @زم اS�1 �L
 m)آ<� L+ى آ�� 

 [) أ~�� آ�) .)	�<,� [�ة آ�� : !1اد. د
��ال إ4$ د+L|؟ [) ه� [k�0 و^!ص :°�6. د .��= ا
��ال أ#,M إ4$ ��9 آ��، IL+] µ�4 زى د� : !1اد. دا

 ا�t1ف �U$ ازاى؟ 
 ؟ إ	S>9 k�l^ �] k+ل، و@ ا»+زت :°�6. د
 ا»+زت : !1اد. د
4)·)ر أE�9، [�وك، ��= 	<t+ر m+ا، + دى 9�k  :°�6. د

� [�)ه)، وm "4�#(L+ا �(] k	1<�+ز، وا (] M�L µ�4 ،�4د(#
 k%,# ��� vى �m=، وهLو k%t. أو ،E�9 K] +>4و�� ،�>. :

 [�)ك آ�� M,�1 إ4$؟
�= µ�4: !1اد. د... 
� :°�6. د�� 4) أ^� [) ه+ 6�9$ : ا�!ج ا�"µ�4 =�." 
�= : !1اد. د. µ�4 �_ 
��=، [� ا.�) ا1�S�) إن ا�!L)ت ا�	�)	��  :°�6. د

��ق : ا�<�ام، وا<����، وا<�)�L وا�rف  وا.�ة، ا
 �t9ا.�، أ	) [)�� ^�ة : !1اد. د
 ه+¡ا ا	k�.(� k 9�)ت M�L [) 1<�+ز  :°�6. د
 µ�4 ،$�.(t [�ة وا.�ة t] �] z9).�$ [: !1اد. د
+  :°�6. د µ�4 ،M�>04 �(�^ �^!ص ^%��m : (Yك، و^%

 M,�1 ،دى �%,�ا	t] k).= وا.�ة وY>%9(L)، ورا.k #)[%� ا
 إ4$؟
�="أ	) k%L : !1اد. د. " 
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� �
�  :°�6. د����a/، �+ف 4) اµ9، ا.�" .)�c : ا�!ج ا(9

 E4�Dا �%� أ	�U k$، وا%إ	� ا	k ½� ا�4ك آ�� #%� اK,>Ñ ا
$�] �%� أو ذآ�4)�1 و01+ف ا4$ ا(�^ : $�¡�# =4(c و�1وح ،

 �S�S8ا KLا+� ���9 #" اS�1(. @�9$، وإ z�S1و ��c)رى .+ا
 : (Y�# �9�<�+ا �%#(>9�V] µ�4 ،(! آ%,� ا<�uش دى ا
� أ��YS) ه�) [) 9��tL �,Yه� c(9 (D (	ا�4 : 9!د ���9، أ�jا

ز�4 ^)ر��c 9)آ�<)ن ��ش إ4$، _^� ��ش 4�L¡= آ)ن ا~" و
9�+	�ا��ا راz4، اL ،$��[ Ô)ل إt9 (Y%¡t9 $4)ت Y�U) ا	) 
�k آ+	�ى 9<)ع 	�+ان، ا	) را�c(. ،�ْ>ِUِ Mc زى آ�� µ�4، ا
اßktِç,S1، و[� #)رف #,%k إ4$، وا�jا�4 آ<�k #" ا8�)�4 دى، 
وأز[� د��m(]+%9، وآ!م آ<s ه�) وه�)، وأ	) #,)ل ا�Lا و[� 
��وق ا��U(SV دى(9 ���	 ��ّ�� ا	k #%�� دا©) 1S�4 ،ه�(U .

 $�,>�] �>a4�] �%� ا�Y) وا,>�] k	ا �%1�<�� ا�U(SV ا
� Y�9 z�S1)، و[) 1�m()ش ا.<,)ل %ا�Y)، دى اz�4(SD ا
 ��#��� Y>U(S) (Y>#(m) اS�4 ،��#��ا^<!ف اU(SV)ت ا

]�+ ه� [" ا µ�4 ،أه� �a4�Dة 9<)#� ا���� وا	k [" ا(
�� [�ة �� أه�، وه�Hا، و4��9" �/ 	(]�� : ا�(] �%� اS�4
+ ا	IL+] : (�ti� k زى د�،  µ�4 ،(Y.�l] و[�ة ،�.�l]
�+ن، و@ �%>.<��ى ورا ا��k �).�<� وYS.!1) وY,%�1) : ا
 ���9 "] +� دى، و(u% ����(9 ،(º�^_ �8 [)01+ف MS>1(.

�9 �c�9ر +� �ti09 �%�>4<�، وti� ��Z9 (Y�U �x�Dا �l�
 : $��)�S9 و��Z9 (Y�U .�: [<�%� ¦�ى [) و�%<� إو�ا�1 ا
 �S�4 ،$4إ (Y�U Mt. 0+ف	 ��c!# �L!# $�U دام(] µ�4 ،ج!�ا
+ أ	k ����ى وا#<�ت  !V] µ�4 ،�	(]وء وأ�� ���� Ç�1 زم@

] k	أ + s� ،�>+c�و[<�+دة "" ا<�,K ا�)[z إن دى إه)	� 
وآ!م [" د�، وآM د� [) 4���� ¯�� #%�$ وا�!�L "!! دا©)

��1� 1)°، و@ .)1<�%� (. k	(01+ف اذا آ µ>�[lS+#�، @زم .)1
�v g@1)° و. 

 k	أ �	إ �%# ���� ا	� ا	k 1�+ن 9<%+م 	S9 ا.<,)ل $�U
��ل #" [�0)·) د�، V] µ�4! إ	� أ	k آ��S1 kر 1] Mcx

 z��[�0)·) أو �%1� [�0)·)، ود� 6�9$ وارد، و[� #�=، 9)
�؟ إ	k #��ك آHا S9 $���، L �] z9+ى، �	 =m(� �S. "] د�
 ����� أو L Ç�1+ى : 	�� �sه) [) [�0+ش إ	k 1%+م 	(.
+ف، x] s� M�09 s>وآ ��وا.�ة وا1 K] د� 4<��ر (D إ[|؟

!V] �%4(]�9 �	ر(S]. 
>�)�9 ه� ا�lS$ ا. : (Yl� زم@ k	ا �%)	�� ا

 "] ���m 9<0<�%<� [� آ��؟ (] �[Y>u%t) و~�وYU)، وه
 (Y>Lو !½ "�¤ ��<s دى، دى [� ��%�، ���u هc(D�4 ا(�.
 "�Y�9)، و½m (r MV�� kL�] �8 [) ر9�) 4�MY، أ	) : ا

� [�0+ل #%�  28دى، S9دا©) 9) ا ��m��، زى [) L(9+ل 
� : "m)#)ت أxmل ا+ا.�ة [��Y ا��)ت،%0� ا�l>9 k	ه+ ا

�S�9ب [�� ازاى؟ L(9+ل �r آ�� #0)ن أU��ه� �9وره� ا�¬)§ 
: ا�S>m)ل رMB(m ا�!L)ت، ©�" ا��k 9<)#<� دى ا�1+دت 
��� Y>%,�U) [�)ك، و�m : ��U kc)ق ا�!ج، أ	) l>� ا%#

 .Lx9+ل ¬+ز µ�4، ¾�د ا.<,)ل 
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� �
 Y)؟ أ	) [�)µ�4  �9(º�� (4 [) اt1%�: !1اد. د
@ @ @ #��ك، ه�) @�9 [" ا@<�ام وا8�)9)ت  :°�6. د

 k	ا ��u� ،$�%# �S�>] �%�= ا@1�)ق : .�ود ا<���� ا.
@زم 4�+ن #��ك ��ة �%1�+·) أو �� �%1�+ن �LاY�4)، ود� 
 : ،X(�,% ����9 �%[� [��)� ا	� Y,%�1)، ا��)ن ه+¡ا ا

#(m ،��9 س 9!د+%�)ت �S] KU�4[)، و+ �)ب K�a1 #%�$ ا
 �%�)#� دى $، وه+� K¡�â6 وL<� ا�� : ا�	 k��U k	0)ن ا#
 (] z9 ،���� آ)�1ة�$، ا.�) #��	) ه�) ا $ttÐ k�آ
 $�U ،(Ya�9 : �� MB(�Dوإ@ ا (Y,%�1 �	إ �cر� �%�+1

��cا.<,)@ت �6ر وا�6 و $�U آ)ن + !V] ،(��� ءات(�V>mا �
 �S��9 (Y>#(m ،(Y�� .+ا%¤�" إ	$ Y�9 �u%4)، أو 9)
 + ،�L(�>�+ن ا�Lvب �Y)، ود� [" أ�m(m)ت ا�%>#��ك ا
ا	x>] kآ� [" ا.<,)ل ا�x9 Mt>1 "�¤ �lه%�S4�l9 (Y ر¶��، 
%tu+ل #%� [�%+[)ت  �Y�%l1 k	أ v ،�[� l1%= إ·) ��1

�� ا%# $���>%� c)رى، و$6�9 %�l ا�<,M إذا أآ�V #" ا
�)�) �cا، m (·v)#)ت . =�� MB(��k إن ا�c �4(�8، ودى [�
[) S�1)ش ا�l^ �l^ �4(�8، ©�" 4�+ن [�0)·) ¾�د 9<�وغ [" 
 �%9(S] M,�1 أو #0)ن ،!V] ن(u>]ا �a� 0)ن# (Y�%# �l�6

%<+~I، أو #0)ن 1%<�م 9)�وا �,Y]. 
 µ�4 د+L| أ#,M إ4$؟: !1اد. د
� ا	k  :�°6. د%� و�%µ [" ا�D%+[)ت ا%و@ .)�c، ا

 (4 Mt. د� Mt. �%Y>%L) د+L| إن ا�!�L [)���، وإن ا
� k1(U، وإن [) L �l^ ��U+ى و@ %� M�L ا%�� ا%jدوب ا
��1� 1<�%,+ا :  (Dو ،���1(. �1�<µ ��وء، وه k	إ ،�c(.

+ ا1 �(9 �%^ z9 ،ا+m 0+ف	ت #" د� أو [) 1<�%,+ش، و�^x
 ،���� .Mt، د� [)4�%[�ة أو kc و[) sm �>9(cة ^)Ç #" ا

 $,���9 ،�4�c �L(�1و ��Lو Mtu�9 ال دى+.vإ#)دة ": ا
�L(�1" �4ة�c �4��9ا z9 ،M,�	و �د أآ�u>1 ر @زم+]vا ،

� .Mt : ا@#<�)ر، [" �s أى %�)، و�09وط أو�6 �/ ا(�
1�+S�9 ��,%1 k4)ب أو ÇÆ,ََL أو آ!م [" s� "] $6�9د�، و. 

 [<0��: !1اد. د
� [<0�� :°�6. د% أ	) ا

  
 
 
 
 
 
 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   137

 
 
 
 
 
 
 



 I10101010I2008200820082008>��05050505א6�����������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���
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�!����������Dد��א���
����������ض�و:�����������د��א���������������: �−401 �  

� �³��Lوه�ف ا y)1Lه�ف ا! 
� #0)ن z9 M^�4 أه%$ : !�°%. د�0>�D) ا�ه $c +ه

[)آ)	+ش را��6 إن ه� �4^%+� وه+ آ)ن M�L �1�a8 $c آ�� : 
�9 �1�a.ل و+^�� ا��)دة، وآ)ن �)= ا%# k�>6$ آ

�)ت آM [�� #%0)ن %jا �ا�و�<� [) �4^0%�، ه+ %���9
أ�Ym%$ .�)�4 ا�^+ل، #)t� M^�4 �4= #" #� أه%$ µ�4 ه+ 
9)9)� و[)[<$ أو اه%$ [� �)4�� إن ه+ p<)ج إن ]� 
��9K وK] Ç4(,>�9 إن اv#�اض ��c، ه+  $���4(� ��0>�Dا

�U أ�+ات K,�� �+ل 0�9<��%� إ	$ �9%# ! 
� أ�9ا M�L آ��؟ :°�6. د�0>�Dا M^| ه+ د�4)9 
 v [)د^0%�  :!�°%. د
� :°�6. د�0>�Dا : �����)ت %�!ج ا%jا � ���9 
%���9� ا��)دة  :!�°%. د v 
� و@ c)4%�  :°�6. د���)ت #!ج 	%c 0)ن# � $>أ	) .+¡

 ��9 ��9 "] 
� أm)س ]� اD :!�°%. د%# $c (D +ه v (	و4��9" أ ��0>�

 k�S (D (	ش، أ+Y>%ّ̂دة [) د(��$ �1)5 أ�+�U : ا k%L
.�1�a آ)1= : ا�و�<$ [)�4^0%� �s ¦+ا�SU اvهM ه+ آ)ن : 
��ة 9<)#� ا�%�� آ)ن �0�9ب .��0 و�Ðرات آ<L s+ى، ��9 ا
ا�%�� . k%t	S%�، زوده) �+�4 : ا<�4" آ�� µ�4، أول 

+.�� [)^%Ç درا�m أ �S9 +وه ��m : وا.� راح M9$ آ(u� 
� آ�s أو ��s  :°�6. د���U$ : ا��%� 1)رC4 [�ض 	

 4�L= أو ���9؟
9)9)� �0�9ب .��0 و¼�ة و.)c)ت آ��، آ<s،  )  :!�°%. د

ا��%� آ%Y) 9<�0ب µ�4 اI4(� �+9 و#)رف، و�)I4 إن د� 
 µ�4 دى(# 

 وه+ #)رف إن ا9+� �0�9ب؟  :°�6. د
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� �
#)رف وا��%� آ%Y) 9<�0ب أ#,)[$ وو@د  _� :!�°%. د

 ��أ#,)[$ د� #)دى و�)4�� إن ا�)دى إن ه+ �04ب [� �)4
 إ·) [0�%� 

 �tÀi<�� إ4$؟ :°�6. د
 .... أ	) [)#�U<� أ�v $tiن ه+ :!�°%. د
 �U 5+S>9$ ه%+�m، وأ�+ات :°�6. د
 _�، ه+ 0�9<�� [" ا�v+ات �+ل ا+kL  :!�°%. د
�  :°�6. دS�4 kL+D µ�4) وا.� 04<�� [" ا�v+ات �+ل ا

 إ4$؟ 
tU "�© "�¤ z9)م ) psychosis(�U$ ذه)ن  :!�°%. د

 و�cا° أو .)�c آ��
[) ه+ 6�9$ ذه)ن و@ إ4$؟ �c(. $�U 1)	�� :  :°�6. د

 ا��%� �s ا�0ب وا�!م د�؟
 v  :!�°%. د
�؟ :°�6. د%t�9   
$ U�ة [) t�9%�� و�9<�%� #%� د+v |L، و9 :!�°%. د(S

���# �% ا<�)EL ا
� أد إ4$؟  :°�6. د(S9إ[| و $�>U+� ة�] �^_ 
ه+ c$ [" .+اz9 "4�Y� 5 ه+ [� [�<�� #%�  :!�°%. د

 $�%c �¬ "�¤ z9 ن+��%>�)ت، آ<L s+ى µ,%��9 : ا%jا
 و��4= [��1 [� [�<��

� آ)م [�ة : ا4�Y0" :°�6. د(c +دول  ه 
 µ�4 ©�" أآ+ن ��<$ أرK9 [�ات  :!�°%. د
 ! أر4�Y� : ��9"؟ :°�6. د
 _� :!�°%. د
 µ�4 ا�Ç  :°�6. د
 �4�S1ً)  :!�°%. د
��ال؟ :°�6. د ا
��ال إ	$ ه+ دا©ً) زا	µS : ا8<� د4$ إ	$  :!�°%. دا

 M8ا M�i>]و |L+� و[�t �8 د�0>�Dإ° ه)د^%$ ا M�i>]
#(>9 (	��L (D |.م و!�� و[� �9�,K ا�0>�D$ ]� ا	إ $

 (Y�L@أ[+ر� واد4%$ �1%�,)ت أ E�9 ��	وأ M�>0	 (�4�9و
 ��0>�D$ ]� ا	ه+ [�آ� إ ،M,�>>9 �] (Y%آ 
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� �
��ال؟  :°�6. د ا
 [� #)رU$ ا#,M إ4$ [�)�  :!�°%. د
�) U ��Y%9)�1ة، ر¦) m)^�ة( :°�6. د�0>�Dد^%�$ ا! 
، وأ[$ وأ9+� ه)M,�4 [0�%� ه)¬� أ9+� :!�°%. د

 ��U(�(9 $c�[(وه 
� إ	$  :°�6. د+Lأ k��. ،Ç	 Ç	 ى�tL k,YU k	ا (���

� .)�c ه«+ëا [� #)رف إ4$ ه�$، m)#)ت D) ]� ا+ا.� %# �%�9
 Ml�4و |�L�9 �S. �# (4 @ �[" دول و+ 4+م وا.�، S4+ل 

� z9 ،!�U 4%� : �%�$ د�، و.| د� أ	) [) آ)	� �tLى إ	$ ]
� ه+ #�U آ�� : [+6+ع�c�¬ (] �.��k أور4�� إ	� 1)^�ى 9)
� ورا إ8).$ د�، %[� #)رف #�$ .)�c، @زم 01+: إ4$ ا

 .، أى .)�c..�9%+ى دراع أ�Y�9 ،�+9ب 
 µ�4 أ#,M إ4$؟ :!�°%. د
�0وط  :°�6. د(9 M^أ $	v $�U+01 |%l9 �	ه� أ(�ا

�� ا	k ا���<�Y) : ا%�اB��Dا �c!� .�S ا
 l9 (] v%<� :!�°%. د
�� D(9��� د�  :°�6. د�	 kxm ؟$� $�U+0>9 �S�4

�$؟ �m $�U= أو ���m #%0)ن 01+: وا.� زى د�،  $�U+0>9
� ه�ف 6�9$ إ	� �� (�ti� |	أ z9 (��� $c!# �%�vف ا�rا
،��U(] دول �����U È%+س، أو إ	� 1�+° 9<<�%,�، �s ا�1 

$ S. �^(4" و.�+ب  "���� ه�ف وا�6 ©�" أ.(] k	ا +
 µ�4 �] ،�^_ ن(�] : $>��U H^(4و "�u>4 و9<)ع، و¬+ز
 �>Lوو ��	(���<� v، @زم أ	�L k)دك [K ا+��] "# �%i>1

���   .4�+ن �r ه�ف وا�6 
 ه+ c(. $�U)ت ��sة .k%t :!�°%. د
� :°�6. د��ه�ف؟ @زم 4�+ن  أ	µ�4 k,YU k إ4$ 4�+ن 

 �Uه� ،�Hه%$ آvه�ف، و $� ��ti)، زى [)ه+ ���U$ ه�ف 
�%+س 4) ا<�ّ%�، أ	) 9)1�%� �� [� ��ار، [� #,+[) 4) ا
إ.�) 4) 9�| 9�<�%� و�è آ%�� اl= و	<�= و	<�iج #%0)ن 
U =�ä%+س وU =�ä%+س، #%0)ن 	<�+ز وI%è و[� #)رف إ$4 

� p�µ�4 �] و¯<S�	ت آ��، [� و(c(.) و�) و.�4<�9��ا[< Ò�
آ�� وb إ ،$4	S+م 9)M�0 د� 	�)X ا�)س أ.�" وU =�ä%+س 

��(V] @�00 وS9 ه�)ش(] �x�D، ا�أآ. 
 _�  :!�°%. د
�$ [� اm<�!ل %,�E4، د� ه+ا  :°�6. د�ا<�%� د� 	

� ا��)ن r!^ "] X(�>�9)، و4��9" %ا���� ا��m(mv ا
���)ح وا<+��U،  �4+د #%(9 ��s، و#%��(9 �	(��آM ا

 (Y¶إ �� ه%� " ا�aورة"ا+ا.� @زم ��S ا�c(8 اS�4و
 �4(�8 MS�>4 "4��9؟ و$��	 µ��9 +إ4$ وه M,��9 ه+ا �وا#
ا�4�8، ا�4�8 [) »�� إ@ ��9 ا+U)ء 9)�aورة [� آ�� و@ 

 Ç�t� "] �Uه� �ِ �0SSإذا [) ا� µ�4 إ4$؟ ،$c!� �>Lو
� [�YوزةS�1(ه �L!� ا
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� �
�<+ى 9��/ µ�4 ا���V] ،k!  :!�°%. د] �c(. $�U)ت #%

�4+� �4+� s�1 $�U Ò.!9 د� ،��Y�¦ى اه<,)[$ 09�%$ و+>�] 
 إ	| ��u>9$ أو ه+ ��u�9؟ :°�6. د
 �+�4 :!�°%. د
�� �x9 "4�YرK9 [�ات [� آ��؟ :°�6. د(S9 
 _�  :!�°%. د
!�� إ	� 1�<µ �+�4، و[)��U د^+ل ��=، أ~" ا� :°�6. د

� و@ آ!م [" د�، �" [) i>1%�� #�$ إ@ + ه+ �0>�]
�$ أو �4ر �	 $�9 �a4 ج #0)ن!��9�<�,M ا µ�4 ،�%,�>��9
m%��)1$، أو + �s� �. $�U أوL+9 5Æ<�، إ.�) [� ��%<�) 
 ،"4�L(�>Dه+ ����4 ا �S�� l�9%�$ اE4�D، وا%�H ا�	

��. (Dو6�9$  و ،�S��C ا�	 (�S. "] �S�4 ،�S�]M �09وط ا
� .�)�4 ا�v+ات دى، و01+: [�ى x1(sه) #%� m%+آ$ �c�1ا

(�S��، وزى [) ا1]+�ا�YD ه+¡ا ��%$، و	+[$ و#!L)1$، : ا
 (ºه�)ش [�ر : ذا (] ،�c �c k�%و� ،k%aU ات+�vا + |.

�، .�)�4 أ^� أ�s ه+çا، و�0>�D$ ]� ا	دى [) إ §(t#أر�4 أ
+آ)	�ة، .)�c آ�� ،K�>�] �S�1 ��0>� S�1)ش [

 µ�4 [) �4^%�  :!�°%. د
أ4+�، وآ,)ن @زم 4%<�م D(9+ا#�� وا<�%�,)ت،  :°�6. د

 ،��m(�] ت(#�� �Y] �#(t>] /�6 ،�Y] (�ه /�aا
 ���9 µ�>>9 �%� ا�!�L ا%# IL+>4 د� Mآ ،n4ر�>و9)

 I4(� �] (	$، أ�و�9 �إ	$ [�<��، دا زى [) 4�+ن �9�<= #%
 (Dّ +آ�� ه M�L (�%L (] وزى ،����lm و4��= �lm، د� [) 4�
 Mآ µ�4 وض��] �] k	إ ،�>Lب و(�. ����9= [� د� $6�9 #%
 k	أ �%�)#� ا4��KL [�)د ��S1ى .)�� إ�4ك #%� ^�ك ا (]

$، و@ ه+ دا�S] KU[) و@ ��	+ن (Y�>tt^ !! و4��9" إذا
���i ا��S إ@ ��9 [) ©� #%�¡ أ	k وه+�، زوده�1 (] (
 !إ��اف µ�4 إ4$! إ[)ل
 . .)�6، ر9�) 4�MY :!�°%. د
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408−*Q�������1��������1אض�وא$�������و���!
�R��� �אض،�و ����א��
 

 

� �
p)1�Kء أ+1اض، و*1+% ا���K#ر أ+1اض وا(�� 

m�� 9<�رس : [��Y ["  20ه� 9�k #��ه)  :[�J أ�Þ.د
 ا�D)ه� ا�)��، اvم ر�9 [��ل وأ9+ه) [Y��س، و[�<+ر4"

 "] �%1(c �� ه�  L3+ى، ه%��� ا�B��Y+ر آ)	k ا0D�%$ ا
 M0)آ] $�U k	(5 آ (Y>%و� (º�� وا%� [�Y) وا�>9<0
�9�Y) و�9 أ[��U(] ،(Y أى 1�)ه� [) �9��Y و#���t ز4)دة 
� إ·) Ð��U+ و#�)ط �9ون �m= و[� �>9<0 kL+وا��k �+ل ا

S�k إن أ[Y) #)رف إ��L (D ،$4ت أ	) [K أ[Y) أول [�ة 
ا#<,)د�4 ^)m Ç%���، و� s	�U ��6(!، �+ل #,�ه) آ)ن @زم 
��+ل Dه+ ا �S�4 وا�8 د� ،kL+� Y%4(� �. $�U) �+ل اS�4
#" آm $c(. M+اء D) آ)	k�9 : k أ9+ه) او .| D) ا»+زت، 
 : ��+��D4%� ا(� �%ا��k دى [" ���ه) ^)Ç وه� ا

+��$ .)c$ اآ� ا��k وآ)	k : اvول [�+��] M�0>9 (·إ $�
 (Y]أ (Y%ت دى آ(c(8إن ا k�[�D z9 ،(Y) آ�ت �+4$ اآ<0
 µ���1 �	�1,%�$، ا �	ا ���%# =cوإن د� وا (Y�%# (Y6��>9
 ،(Y]و�9 أ (Y��9 M0)آ] $�U آ)ن ،�و�1,%� و�1,%� و�1,%
 �Y>L!# /� �4) أ��� زى�S1 ور، ود���<,�ة : ا] �و[K ذ

º(�.س و(�� ��K آ�� : #!�L ا��k دى M�9 اS9 (] �8 �
� [<�+د� �1ى و[) %� .+ا�Y)، إ·) �+ل ا+kL ه� ا%ا
 M,�1 (©دا µ�4 ،�c(. �. أى "] M�S>1 (·اد إ��>mه)ش ا��#
 (Y%,�4 �. إن �U��>9 (] "� (Y�� .+ا%%�)س ا ��m �ه

(. �. +1�<M�S د�  |. �U��1 (] ،�#أو د �c(.ول . 
ا�YD : ا��ا�4 ا�<�%�) �+Y>L!# : �4) 9+ا�º) وإن 
 µ�4 ل آ��(l9 �� ��)ل #,)ل #%%[) S�4)ش �U$ ا�tاع ا
 (�	��)D �4) ا ،�4+� M,u>�1 (Y]وأ (Y]v �4+� ت+�1 �ه
 |. (º�Ç : ا8<$ دى k�S وا(^ k����1ى، �t9ا.� ه� ا�

 �Y��9 $L!�kS9 ا.�"، [)#�ش S>9 µ,%�>9 $�U+5 ان ا
 5 �Y~أ �S9 k��ا0D)آM 9)��8 اvو@°، z9 اK] M�0 ا
 (�%�� (D µ�4 ،�Y�U ف�t1ا �>U�#(] (	ا ،ßادâ�»c �>c(.
 : �Y~ k�S�<,�ة [K ا@م دى ] �� ه%ا�l) وا��)L)ت ا
 MLأ �cر���s و>�<+ى ا] �ا��c(. k$ زى وm+اس �YLى #%

�%+ك .: ا
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� �
� اد : °�6.د(S9ا4$ [�)ه)؟ 
 �Y+ر  �J] :3 أ�Þ.د
 [�<�,�؟: °�6.د
 _�، [�ة آM ا�m+ع _� : [�J أ�Þ.د
� ~�Yت دى [)آ)	<� [+c+دة M�L آ��؟ : °�6.د% اc(8)ت ا
�J] : Ç أ�Þ.د(^ 
             إ4$ [�)ه� ا+m+اس د� : °�6.د
��، ان ه� U (Y%��9��� آ�� إ·) : [�J أ�Þ.د�a	 �] (·إ
"�¤  Ç�1 س(�� #�4)	� واS�1و KS1 (Y]0)رع وه�و1��ل ا

 (Y�%# 
�)ت µ�4: °�6.د%jا ،�U (YU+0>9 
�، وا+m+اس د� �9أ : ���J] : M أ�Þ.د�0>�D) : ا�ه

 (Y]0)رع وه�وأ.!م، m)#)ت �%� 	�z ا8%� د� إ·) : ا
� aÐ+6$ [" ا�+مut1و (YU+0>9 س(� .وا��L وا

�؟ أ	) .+: °�6.د (Y> 
v، ه� kc 5 #" ���4 #�)ن آ)ن %���9� ه�) : [�J أ�Þ.د

��0>�Dا : 
� : °�6. د%�c(. $�U Ç [" ا(^ (��1 (] M�L k	(آ Mه

 ~�4�c �Y د�؟
ه� آ)	�L�>9 k : آ�c(. M و�= ا�S1)ن �+ل  :[�J أ�Þ. د

�<+ى #,�ه)، �" ه+ [)و�%<� أ�9ا �D.%� ا+m)وس ] �%#
] �U(a� V!،ا

 و4��9"؟: °�6.د
���) D) اc(8)ت دى ~�Yت، أ	) ��uUت ه�)  :[�J أ�Þ.د

 µ�4 ،=�� M�09 ����jا (º(c(�>.@ K��U kآ� $�U k�Sوه�) 
.| [)#��ه)ش ا�Sر� ا·) ��1 إن �c(. $�U ا¶c (Y�z #��ه) 

�c(. @أ�%$، @ ر��� و@ ^�)ل، و "] . 
 �؟إ	k%L k #��ه) آ)م m�: °�6.د
 m�� �J] :20 أ�Þ.د
� ه� �U$ آ)م m��؟ : °�6.د% ا�Y�D ا
 m�� �J] :4 أ�Þ.د
� : ا��%�؟ : °�6.د�� �U$ 1)رC4 [�ض 	
أ[Y) آ)	k آ%,<µ إن أ^+ه) ��1)ن �+�J] : ،�4 أ�Þ.د

 و[� #)رف ا4$ و9<)ع و#)U+01 �1�a. ��4$، أ^+ه) د� ا��� 

  
"  �ــــ���ــــــــ� "   143	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ



 ��12121212I10101010<I2008200820082008א6�������������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 ���# �>��9 (Y�]18 k�Sا+اد �9�,m  K��c (D ،)9+ه+5 

 $(S9 )آ�4"  3أ�+ات	+ا 	زى [) 4�+ µ�4 وان ه� ��m
أو U)آ�4" ا+اد ��9K و�9�<�Y�%# M�Y و[� #)وز ا8�)�4، 

 �tL دى 1�+ن �tSÇ، ورا�aU ا(^ $��4(�U اآ� و^!صH4
 .[�ض
m�� #��� ه%+�m؟ ه� ه%+m15  �m�� m "] µ�4"  3: °�6.د

 و@ �+ر أ�+ات ^�)��؟
�9�,��J :(Y أ�Þ[.د ��S�S. أ�+ات ،�m+%ه ،v 
��ق �9 ا�m+%r و�9 ا�v+ات : °�6. دإ	k #)رف ا

��؟(�� ا
v، أ	) أ#�ف إن �U$ �+ر ^�)�� �J] : ،�4�t9 أ�Þ.د

�" أ�+ات ^�)�� ��= �+�4، و[) أ#�YU)ش. 
�,��� زى �+1� : °�6. د#��ك .�، ه� أ��=، ا�m+%r ا

� m)#)ت  z [" آ�� 9)�a/، أ[S�1 �YU ��(��) ا�v+ات ا
1��t9 s+ت #)5 [�,+ع، m)#)ت .�)وى �p+آ�  k#(m ،���9
 ��9(	 ��(���+�m، ا�v+ات اpآ�� و �,��+4<� ز4)دة، [� ¾
� ه� إدراك �U!، إدراك %[" ^�)ل [t�+ع، [� زى ا�m+%r ا

1� آ+� K](m k	ج، إدراك زى [) أ+�� [� ^�)ل [�ò�. ��
/�a(9. 

��� : [�J أ�Þ.د���ال ه+ا 9)��� v^+ه) إ�) ا�د� 9)
� r) ه
�U$ .� 1)° : : أ	) U)ه�، �" 6�9$ #)�4 اxmل :°�6. د

�؟%S# ض�] µ�4 ى؟+L E4�] ؟E4�] �%�� ا
<Y) #��ه) ·� [�6�، إ�Uاط : اvآ�J] : ،M أ�Þ.د(^ k�9

+ا [��� [�ض ���4 �4(L (] �. �%# z9µ 
��ا� ���4ا؟ :°�6. د Kc�	 =�� 
� ~�Yت : [�J أ�Þ.د%أ	) د+L| [� #)رف أ�YU اc(8)ت ا

���K د�، أ	) [� دى، m+اء ا+m)وس أو اآ<0)ف ا��k ا
 $�U $04(# k��� ا%#)رف ا�t1ف �Y�U إزاى : وm/ اj+ ا

 !د�، أ#,M ا4$؟
� إزاى؟ اD+ا�%� : °�6.د�0>�D) ا�ه ���>9 � µ�4؟ه
 �J] :(Y>�9��9 أ�Þ.د
 !ه� ��ti) [�)ه) #���9؟: °�6. د
 _�: [�J أ�Þ.د
 ! Y>#(>9)؟: °�6. د
+.�ه)، ه� Y>#(>9) و�J] : �#(>9 أ�Þ.د (Y>#(>9 �] v

µ�4 (أ^+ه 
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� �
� Y�9%+س؟! m�$ د�؟ 18أ^+ه) أ9+ : °�6.د% ا
 أ�J] :�+4 أ�Þ.د
 ؟و9<��4 [!�� [� آ�� :°�6. د
  Ô �,8ا: [�J أ�Þ.د
��=، آ� ^sك، إ	k د+L| 9<��ض .)�c ���4ة : °�6. د

 �� ه%إن أ#�اض �Y�1 أ(�)ء  اv �� : ا�%� واD,)ر�m، ا
�ء أو �m (©آ��، د� [)ه+ش دا M�L دة+c+] �ا�!ج [) +�1	0
 KÈ%m، [)دام ا�!�L [�<�,�، وإ	k : إ�4ك ا�وا �)

� r) 	)زل، [) è �ut4)ف L+ى [" ا8S��9 ت(#(m �4 دى، دى(�
�)آ"، � [��)� m)#)ت إن ا�!ج .��ك اS��9 µ�4 ،§(¬إ µ�]
 �Y��U ،د+c+] �%[� آm M�+ن m![�، وا<�4�u د� S�9%= ا
� : [<�)ول ا�!ج، إ.�) S�4ل أ^�ى، و(��x9 �l�� ا%#
� [�Y�4 (D ،!V اآ<�)ب �,jج ا!�L%�) آ�� آ<s : .)@ت ا

c �c �(# K] �9أت ��S�S. �Ycا+] $�U إن (�(� �(��] ،�
� ه�) x�Dا ،KLا+% �D�] �4رؤ K] أو ،�S�S8ا M^ا�ا
 (Y�l�	 �u%	ت و(�#(a] (ه�>�	 �] ،�#�j�4ة �6/ ا(#
 M�L s>) : ا8�)�4 دى آ�) ا1�%,�ب، [� ا.�r(9 وا، أو�(9

 آ��؟
  أ4+� أ	) ¶�<�J] :!�U �1�a. "] (Y أ�Þ.د
�Y�1 (D اc(8)ت دى m)#)ت 9<�+ن #![� #%� �9ا�4 : °�6. د

� إ#!ن إن S�9 ت(#(m ر(u>	@�0+ر 9).<,)ل ا�، .| ا#+	 �¡��1
 ،�#+��/ ا��ti0، �/ ا+c+د اc+D+د أ��� #%� و�� ا<�s ا
وا@	<u)ر ه�) 9��Õ$ إ5 ا<Ç%i [" هHا ا�,/، [� [" ا�8)ة، 

�$ إن ا�!ج #,)ل ]%�$ s�>4، وإ	$ D µ�4) وا.� 4�	 �L!
�آ�، زى [) 4�+ن �S�9ر (# �U$ [+ا	ر إ�S�U ،$%آ s�>4(.
 ،"�� هHا ا�+ع [" ا+c+د، �c(. Ï(t وا#�ة أ.Y�4 $	إ
 : Mtu�9 زق د�xDا ،(�%�U �] (�c!# $�Y�4 $	رة إ(l0ا

��دى، : .)<� ه�) د� أآ� [" ا�!ج ا�,jج ا!�� [) ~�Yش ا
 �Y~ �%� ا	M�� : k ا	<u)ر، ا%أ#�اض ���4ة ا+6+ح زى ا

 ��9 �Y�1 (·+آ "� 11[�ة أو  Y�12+ر Y>%L3  ��9 µ�4) دى، 
[�ة، أ	) أ#<� إن دى [�ة stLة [� [���، أو ر¦) إ·) �l)رة 
 �#��) 9��#�، z9 �6/ اY>S( k��[�� إن ا��k إ	k اآ<

�#�c �#�m M�6ورى، [� آ�. 
 k	(آ �%� S�9 (Y�%ّS�9 (D%= ا�آ���� ا���ا�!ج ا
 kc �%� أ~�Yت اv#�اض ا%[)��� M�L (Y�9 آ��، ا�آ��� ا
��l، و~��� ا@#�اض #,+[) إ[) أ·) ��1 #" � ا%# (Y�9
� [+c+د، 4) إ[) ا@1�� %� اl�1 (·د، 4) إ[) أ+c+] �%ا

�] "] k%S��Sl ا�#!ن [E�9 K، و: ا8)� دى ا�)ه� إ	� ا1
 ���i><���4 و9��#� ا(�4 9�Y>v(9#�اض إ] 5��Sl ا
 $m9<,)ر k	ا �%v#�اض (1	�� x9#�اض 6�9$، آ�� ا�!ج ا
 ،��t%1و z��� [)ه�)ش �x�Dا ،�l0	 ��%,# $�%# "4(9
 $�U ل إن+S�9 (�ج ه!� [)ه�)ش إن L $�U%� و9�Ç%i> [�$، ا
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� �
U �S�4 �L!# $�U �S�4 (Dو �L!# ب+�p �4�u> ���U $�

 (Y>#(mو ،+,�1�<��� �9$ ا�U �a4�Dص ا�+دة إ5 [�)ر ا
� �Y�4 وا.�ة وا.�ة، ه�) : .)<� دى c(. $�U)ت %�Y�4 ا

|L+�� �U! زى [) أ	M,�>9 k دLا8�)�4 #)�4ة و ،k�%S1ا. 
 ��%S# أ[�اض $�U و#" إن �%��<� #" 1)رC4 اxm (	أ $�

D k	0)ن إ# ،v @اد ا�<+ى و��>mزم ��1ف ����� ا@ ،=%ّS>9 (
$�%S>9 �%�� L+ى، �%� إ�4ك . ا,u>1 (] م+S1 ،$1ر+l^ $6�9و

 �%��+ �U$ : ا µ�4 ،=%S4 ب�a4 "�¤ �+c �%+ ا ،����.
 k	إ �S�4 ،�U�Y>�] k��� اS�1 ،���>%�C، أو �>%اm<��اد 

@ z9 أ��Dا Â�. "] �4�u>(9 ��زم �a1/ ا�c(. k%,# �#�j آ+4
� [+c+د وا.�ة وا.�ة %%�I0 #" ا ����، ا.�) #,+[) 9�S9
 k� $%د آ+c+#%0)ن [) S�1)ش ا8�)4)ت [�<S1 ���i+م 01+� ا
 Èi>�] �Y~�4 أ�u>#�+ان m![� ~)ه�ة، وا��Dة ه�) #��ك إن ا
 �%^Y>#(m ،�l) إ	�i>9 k 09+�4 دواء #%0)ن M%S1 [" 	0)ط ا

� د� �8  �Y~ $,aº µ�4 ،$%V,>1ك، و(�] k��1�<+#�$ ا (]
(Y�] ء�c �S�4و. 

� #�� أ^+ه) [�c �,Yا .| %.�)�4 ا�m+%r أو اt+ر ا
 �+ [) أ»���، .| + ه |. ،°(��+ [) را.� �آ<+ر 	

 ��S1 �m+%ه ��U (] ،�m+%ة [� ه��m�� ه�¡ ه�¡،  3^�)@ت ¾
،��ut9 �m+%دى ه "�3�" l1 (D+ل ا�Dة  m)#)ت �1<�ى : ا 

 �m+%rر، ا+� =%S1 "�¤ ت(�#(a] s� "]ج و!# s� "] ��m
�4�S1) زى [) 1�+ن 9<0+ف [��ح µ9 _د[�� �8 ودم، إ�) 
+ آ)ن  µ�4 ،(�+t^ �©�S���,) ا�� زى ا(��اt+ر ا
 �S�1، و��4 أآ�Y>� اS�4 ��S�S. �m+%ا^+ه) ه ��# �%ا

� ~Y+ر ا+m)وس #�� اl�1 ول(u>9 (·إ �%# M���k د
+m)وس (9 $�l�>9 ،(أ^+ه ��# �m+%rا �Y~أ �%ا<�4�u ا
 ،(Y�]و ��] /l�>1 ر+]vم ا+S1 ،�4�� M,�>9 k	أ µ�4 ،دى
�1وح ه� [��l)ه) x9#�اض �4�cة، �Y�1 ا+m)وس، ��1ف إن 
 �(l¡��] k.را �YU ،�l�� c+� ا9<�ا �S4ب [" ا%ا

+m)وس دى(9. 
L k	إ |. ،Æz»ه Æz»ه ،z�jم #" ا!�%%k ان ه� 9�S>9 (D+ا 

[) S�>9)ش #)ر�c(. $U ا¶Y) ر��� و@ ^�)ل، و[) 1��)ش إن 
 k	(أ4)م [) آ "] (Y�# ôt� (Y]4%� أ(� k	(دى آ k��ا
 k,%>mت وا�� #�¡%$، µ�4 ا��k ا1+%�%�، وأ[Y) ه� ا�

9 C��(4 ��cا+��,u+ا دوره) #�+زة [" �9رى، دا .| ا�
��H، ا��µ�# (4 k أ�9ًا، �>%���u>4 zك إن �)K] Ô #�� ا
 �� �Lب #%%� ©�" اS�4 ،$%أ� "] ،Æz»ه Æz»ه (�%L (] زى
 v ،(زى أ^+ه �m+%ه K%l4 "���� أ.>(9 �4�º z9 �] �l�ا

$6�9 "�¤   ،� ���	x,l4�+ن اj�z اD��+ت د� ا��ك ��9 ا
�c �S�4 دى � .� �cا + آ,%k وا.�ة وا.�ة%�!ج، ا8)

 �4�� M,��9 (�.رة #" إ4$، إن ا(�# ����ه+ ا�!ج ا
 �] ،z��� ��9، و9)%� c+� [" ا% =4�S1 M,��9و ،��L+
 : E�9 K] آ+ا�u>4 0)ن# ،�v ،م!�#0)ن 	��ك أى Ï(t1 وا

،��c Ý� أ~" إن د� ،��u� �(«ا  
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� �
 M^�>�)9)ت ا. �S9 M6(U : وس(m+أو هM 	�ى دواء �6 ا

� c+� �+�4؟ هM ) 	�+رو�<)ت([B�Y)ت #��,� %#%0)ن ·�ى ا
 : �,�>�] k�����s� "] (Y دوا [)دام ا�!�L 9<�,+ وا	
 =�u>4 $%؟ د� آ�	و[<�)و �+S�] ا+uأ�� (Y%ر وأه+a8ا

 .^l+ة l+ة
 �c(. ول [" ا8�)4)ت دى وأه�x9 أول k	ا ��L+] زم ��د@

µ�4 ،�#�j�6/ ا �x�] �� ه��� [) ا.�) L%�) إن ا�!ج ا
kLو k�L+1و �#�cو ���	 K] د� ��د� Mآ�� و@ إ4$؟ آ �] ،

 z�4(S]ت و(�pش #![)ت و(�و[�)ه) و[�)	) إذا .��k، و[)1�
 (Y>mدرا "] �(9 �%� µ�4 ،kL+ا�8)ة ا+ا���L �+ل ا
 (� k%L k	وا ،(Y]أ s� (Y�� .+ا%و	+[Y) و#!K] (º(L ا

<�sه)، وc(. �^(1)ت  ���>	 (Y]x9 (Y>L!# ر+l1 "# ��آ+4
ذا آ)ن ~Y+ر ا+m)وس دى Y%l��9)، 9��ى ه�) ¤�" 9)� إ

 µ�4 ،وس(m+	�+رو�<)ت ��#� [<+�lm ©�" أه� [" [a)دات ا
[m !V<�!ز4" أو .)xU(�] �cة، وا.�) �%è�U ()آ�4" .�)�4 

: M,��9 (�.آ�� وا M,�	و ،���# �%�  أ^+ه) وا%اD�)�� ا
�Y�U k) آ�K��U k دى،� k	ا 

 �x�Dر�1، ا(lو� k	إزاى، إ �اÔ أ#%� ا8�)�4 ه)½0
� ا@�Uاج x�� 4)دوب 1!ث �Y+ر، و[(S9 k	وا ،kL�4ة و(#
 (��,>¾ : �%Ym �] دى "���� vول [�ة : ا�j0)#� اDا "#

0� L+ى إ·).��	 (] µ�4 ،(�+t^  $4�0�%���l$ ا ku¶ �%ا
 ،$�U �04(# �� ه%c+اه) ا·) K%l1 إ@ ¦z�4(S اK,>Ñ ا
� [" 01)9$ اK] �%8 ا+m+اس، وإن ا@1�� (9 �و$6�9 ^ّ%
�z ا+kL، ود� #)�4 	 : z�jا �0�9)ورا #%� ا<���ى، و#%

 ،$�U kxm k	ج و¶� �9$ وأ!�+ l1+ر ا M4+� °(1 ح�� 
�4(m ( ّ |L+� أ^+ه) آ�� إزاى، أ	) [� U)ه� �8 د

 (Y]إن أ z4+آ z9 ،�0%�01(] �c(. ات دى+�vو[�<�4" إن ا
 M�� �U!، [) ه+ د� 6�9$ د+Y>9(c �1�<v ،°s0، وه k�%�

��U �Y>S) �� �l)ر�1 و#%%#. 
 nY�¦ (Ymى، و[� 9)[)ر+L (Y�U �U�#) [) أ	أ ��	() ���� $�U

��^ I��^ ،��9 ��9 "] (Y�U �YU(9 µ�4 ،د�p ج!�I، ه� .�)�4 ا
: (Y>%�]| وز�) 9	ى، أ�mv0�9<�%+ا : ا8�)�4 دى،    ا µ���tL ا

 ،�%��u>9 ��، وه(l9 �] nB(>�وأ	) 9).+¡ل r) .)@ت، و�t9ا.� ا
� �Y�9(1(9 وs9و.+ا u�9 (r�+ا 5، اt��� دى إن %وا��)	�� ا

�] �%� #�)ن، وا%#�)ن،  ا��%� آ%Y) أو أ�%= أ�Uاده)، ا
� د4�)[�)ت ا�!L)ت %# �S�4 آ����� #!��c 9)	<�)م، وا%c وا�a�
: ا�mvة ود� 4�+ن [�Y أآD �V) 4�+ن أآ�U "] �Vد [" أ�Uاد 

!V] دى �%��#��ك ا��k : ا�mvة [�E4 أو #��� أ#�اض، µ�4 ا
 k	ة زى [) ا�,>�Dا �%¡��وأ^+ه) ر�� إ	$ [� �k ا�!ج، واvم ا

Y>�[µ و1�<s0ه) و	��أ . )، µ�4 ا8�)�4 1�<)ه�S1 ،Mر 1�xل دو�
 .وا.�ة وا.�ة + ا��%� #��ه) اm<��اد

 ر9�) 4��J]:MY أ�Þ.د
� ½)م، ر9��SU+4 ( :°�6. د�(] k	ة، وا�](c �  .�t9ا.� دى .)

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�ر إ��ا(    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   147

 



 ��19191919I10101010<I2008200820082008א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���
 

����19191919I10101010I2008200820082008א6���������������������د  �

415−�
*��Q������ و$طوא��و��������ن�א�ط�����א� �  

� ���J6²�T %+1*1(% و#&)ات وC3ا�&�63% ا� $+ 
� آ�k اY�%# k,%�1)  :أ�E+ �Þ. د(8 Â4�� M,#أ "�¤

 .ه�) [��1
1���	) ! ���)، ه+ا ا.�) ��) ��%� �s آ�� :°�6. د z9

vا (Y�9 ول 
m��، ه�  26ه� 9�r+p �1�a. ،k) 5 #��ه)  :أ�E+ �Þ. د

 �4+	() : $��)#� Â.(9، ووا�ه) ���=، أ^<Y) اs�tة ]
k��آ)	k [�ت �t9[� آ�ا، زى ^�ة . #)[� وأ[L (Y)#�ة : ا

 k�و#��ت [�l^ K=، [) آ,%<0� [�)ه)، z9 زى [) 1�+ن اآ<0
�L �] (Y)درة إ·) #��ه) �9ود،  [" ^!ل ا��ة دى �	 kS

�$، ��m �] z9)ن  (Y��	 k9(m (·إ K] ،(Y��l^ K] 1<�)وب
 (. (Y%�S>�آ)[M، وD "4��9) اآ<0�k [0)#�ه) دى، .�k إن [

 ،�ً(c�� ��= �cا [K اS�4  ذى آ�� $c(. : /u>1(. إزاى
 ،�9+l�0%� 	�t= إ·) M,�1 اt. (] �YDآ��، ا �و4��9"  وه

: [�.%� ()	�� و�9أ ¬�%Y)  �+4%�  د^%k ��9ه) ¦�ة [�
��� ) U)	<)زى(��!ت �c رة(V>m(4 k�� وا.�ة �).�<Y)، و.%#

	).�� �).�<Y) دى، و��Lت ا8�)�4 [�ة �8 [)را.k اc)زة 
k�  . �+4%� �+�4 [" اM�0، ا�4(�8 ^

    أ~" أ	) U)آ� ا8)� دى �+(1 �c(. $�U ،�4	�� �Y~ت؟ :°�6.د
� أ4+ :أ�E+ �Þ. دaS1 (·�4 دى إ(�u%�، آ)ن [+ازى 

��ج #%� .)c)ت [� ه��،  وkL آ��L sام >>�1، [� 9+��,�ا
 ��" آ)	k ا8�)�4 دى 9<�%�z9 (Y 9<)^� وc kL)[�، ا�YD ه
ا	<�,k : ا�!ج، ود� ^!ه) 1�Y%�� : ��>) و[)�� ا8)ل، 

(Y%�0 .وزاد �4�S1 ا�)س 
� ا	�U (Y�U �%�>1 �4(# k ا0D�%� ا�4�jة ا :°�6. د%

�؟S9 |L+ د
ه� آ)	k را.K] I�t] k أه%Y) : اm���ر�4 : أ�E+ �Þ. د

ور (Y�U k�c	S%� آ+4��، أ	) [<t+ر آ��، [S>9 !V+ل 5 إ·) 
 . .)H%9 �mة c)[�ة : اM�0، وإ·) .�k إن ا�8)ة [<�sة
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� �
� ؟ إ	k  :°�6.دS9 $4إ $�U ،م(,>��= [) ه+ دا ½)م ا

 �L �(S9 (YU+0>9إ4$؟ 
 .+اm 5�� د+L| :أ�E+ �Þ.د
� إ¬)§، ه+ [�  :°�6. د#+	 s��1 د� �] ،��%# +U�9ا

 H%9 zu�9ة : اM�0 ا�+[� دول؟ 
أ	) [� [��L �4+ى، c(. $�U µ�4)ت آsVة ه�  :أ�E+ �Þ. د

 : M�0� M�>01 أ.�" و9<��= ا(,# ��$، ���u ه�<�Sاه) ]
<Y) #" ا��k وzu>9 وه� 9<��� إ·xm �.ا�t9 (	xU ،��+��] (

� S>9+ل 5   اÁ�S، و9)Hات #" .<� ا<�i!ت إ4)ه) دى، YU
� آ)	c k+اه) %U 5(S9�ة [" m)#� ا�S%� دى [)��U ا�8آ� ا

 ��	(1 k�9 دى أو أى k��Ç،   	).�� ا(^ k�Lو µ�4 ،وآ��
   �����z ا+�L ��U (] kL+ل 9)	 : z9   "�¤ �%%li)ب ا
¬°!�(� �c�9ر ���$ L%� و^)4 .+r)، #��ه) 

��ال؟ :°�6.د��ال ؟ �U ا ا
%�[!ء  :أ�E+ �Þ. د z9 ،@أو �(8 Â4�� M,#(9 (	أ

 ���(] (Y#(>9 ةs�Dوا k���Ç ا0D+ار 9<)ع ا(9 µ�4 ،�1�a8و
��ال ه+: ازاى، و(9	�1�a8 MS د+L| إ° أ	) #��ى �+ف، وا

� r+]�S>�9) ���9 ��+ره) د�؟ هM أزق : ا»%)� إ·) M�S1 ا
 M�09 إ° #)وز أزق kL+µ�4 هM ا+] kL�m(=؟ أ	) .)zm �+ل ا
 �0½ (. (�	�� º(�. : �. $�U)، و	0+ف اS�4 0)ن# ،K4�m
� إ4$؟ S�4 (Y%�U ) أ�+ف رد	5 إ° أ+aU �.ا�t9 µ�4 ،ازاى

 MYU أآ,M : اّ�ق؟ و@ أ#,M إ4$؟ 
6�9$ أ	) U(9<�� ا8)� اآ� واآ�، و�t9ا.�  :°�6. د

�a+ل ��، و9)Hات 8�)�4 ا��أ	) #)�4 أ.�م ��U رؤ4<� 
��، إ.�) [� 9�<��ج �	 �دى، ه+� [� aU+ل L+ى، [) 0,%�1
� #�)	��)، إ	k #)�4 ��1ف ه� و�%�U �8 k ��9 ا��ة %#
 k��. �%�)	<)ز4) ا(9 (Y>6+�U ،(Y��	 : (Y>��� �%ا
 ��9 (�+t^ ،��cدا وا �S. z9 �] دا v ،�S. ود� ،(Y�# (�
 E4+�1 �^ه+ا را M�08�" 4�+ن ا ،M�0.�)�4 ا%Hة : ا

��S�S. �L!# +¯ (Y>�+���)ب 1�,�� [. �%#. 
�t9ا.� أµ�4 ،�+4 أ	) #��ى اه<,)م أ#�ف  :أ�E+ �Þ. د

(Y��	 $�U �L!1 kS9 �% ه� ا�S%� ا�¬)��9 : اM�0 ا
�؟S�S. ر+l1 �%S	 @و ،M4�9 دى � وHة وآ!م [" د�، ه

#��ك .�، ^t+�) إن دى [0�%� #)[� �+�4 :  :°�6.د
 M�+>9 (D k��) 9���$ ا��ودة، زى [) L%�) ا�29¾<,� 

� : .�ج [" آHا 	).��S�4 . 
  m�� z9 26ه� #��ه)  :أ�E+ �Þ. د
� زى [) L(9 :°�6. د+L(9 (	) #)رف، أ	ل دا©)، [) ا+

M�+>9 (D k��� د^%�) [��Sl ا�8ج،  µ�429   إن اS�9 ��m
0� �9$، و�U$ .�جU��1 (] k�� �U$ .�ج دا^%� #)دة ا
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� �
� ¤�" اvهS%S4 M+ا [" 	).�<$، و@ د� #�= #(,>cا �cر(^
� ا�Â�. "] �L ا��Dأ [�0و#�، v	� �cء [" S�4 ،/%� و@ د�

� 9���ر%�Ò، وا	k #)رف اu>Dا K,>Ñا اHدا©) إن ه �
� ا�ق [�0وع، إ�) ا@m<��)ل [� [�0وع، S�4 ،�ا��l= وا
� إ° أ	) U)آ�ه)،  k%L ،آ�� M�L دى ��) ا8) k]�L k	إ
و��Â4 ا@m<0)رة .�= l1+ر ا8)� �cء [�c �Yا : ا���اف و: 
� 9���ر� #,)ل %ا�!ج، .| + .)	��� ا�!م، إ	U k)آ� ا

� l9)ل إن ا�!ج %# ���� k�L+1" ، time and"و" وkL"ا
timing  ةs�و: ا8)� دى �U$، ���9 ا<�Sم ا+ا�6 : [

 ،��c 9)ت ´�ص(�� 	��ة أ#,� وإ#)دة .#�>�4 (] $�U ،ج!�ا
�<+ى ا��)ل،] �%# +��� اVD%��، و�jا ����  #��ك ه�) ا

 �L!# M,# (ºر�L : �� (ه��أ��� # k��©�" s01 إن ا
S�S. ود�� اx�] ��9 (�+t^ ،Mcأى ر ،Mc�� [K ا+��] ��

 ،$>(L �%���)ن ا� [�ت Y�U) ا���� دى [K  وا%إ
�,Y] (�ت ه!S�� ا1��آk0، ا%[" : ^Y��l) : ا�l+�9 إ

 �L!# ار�,>mا K] ،M,�%Hة : ا ،��%V] ت@(�� ،�9+l^
�� ��cة، وLو : k	<�)م ، أ~" إ	9) ��m ة�D ��c!# kLو :

 $�,�>9 �%، و9<�0 "زق"[�)m= إ	� �c(. M,�1، و©�" د� إ
�� إ·) �c�U أو .= اl>m!ع، و@ ه+ا .= اl>m!ع و@ �	 :

��� ���= أب [�)X 4) أ^+�� ..)�c، دى [
 "# ���9 �>�um �إ	z9 ،��c M,# k%,# k زى [) 1�+ن ه

�l���� : اj�z، و#" اYS. : M�0) : إ�!ق �mاح [0)#�ه) ا
 : (º(.(��9 أو ��%VDا (º@(� اء+m ،����lا@»)� ا
 ��	(>��k ��9، و#)YL�1 �4) ©�" ا�).�� ا. k	ÃU ،M�0ا
 (r �V	xآ (Y��	 k%�L ��، هM هx�D01+ف #,� ا (] M�L
��� ر�� ^�ة ا�ود ا�)آ�ة، و@ v، ¹ إن ا�ود �c ر���

�$ ¤�" 4�+ن إ�)رة إ5�	  +L (¦ (Y%^دا : z�jة .�آ�� ا
� ��M �9ود" �v"�<)ج [�)� إ5 %# �Y�1 ة�](c. 

  ��c!# �L!# �%# ÒU(� kuä �	إ ��c M,# k%,# k	أ
�+ا آ<s #�� .�)�4 ا�lح L+>1 (] s� "] ،)ءة�9

 transference  ر+t1 "#و ،(º@(�^ "# M4�9 ��9 �%�>1 (·وإ
!�ج [K ا<�s ا�l= د�، .| + �9وده)، ا@	<�)م ه�) : ا

�، د� آ%$ 9�Ma ا�!ج اj)د �U! آ)ن ¾�د �l)ء %.�] . �S�4
 ،KLا+� ^l+ة أوKm ¯+ اlè وانvل _ن ا+S1 ��m ��9 �S. "]
U<��%� ر��� إ	�  (YL�1	�L ��.(+ل #!K] �L ر�S>�9 Mcم 
�<+ى D +ع [" ا^<�)ر	ة أو5، د� +liآ (Y�%# أو �9<��ف ،(r

(1 k	ا �%° و�M إ�$ ا�!ج، ود� أوا	$ .�= ا�D%+[)ت ا
 Ç4�. ��(	 أب ��+���� زى أى [+��z9 ،(Y>%L ه+ $6�9 [
� 9�<$، و: 	�z ا+p kL�م �<Y)، و��9)�4 [�ا.s�1 Mه) %#
�" دى، أول x9ول، m�� #!ج [�<�� د� وM�%L �] kL : ا

��# ôt� "�© (Y��K,>« ، اu�9 اك+c k	وا ،K,>Ñا K] ،9+ةv
 (YL�>9 �%� �L��9 [� ا	k ا%��، آM د� ه+ ا(S>[K ا

��� . #0)ن 1<��ج، C�� (4 .�ام �%�1 	
 "# |L+� ا	) L<%$ د%0� [" ا�!م اU(� (] kL+�z ا	 :

 "m29 ،K9ا��Y) : ا��S ا�	 k��� اL!1 �>��9 ���9 �% ا
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� �
ا�m  �S�� ه� �9ا�4 31اÔ �,8 [) .�ش �9)^� 9)$ إن 

 �S�	 ق��) 9�إ4$، @زم وا. z](^إ4$ و K9إ�) را ،K9ا�ا
��ص [+c+دة : أى وkL، وا��)ت : �z ا+kL إن ا	 : ��,l>]
+ا إن +S�9 (©دا ،$�[�t د+S9 |L+ا [��u¡4 ، أ	) [� #)رف 
 �%0�، z9 @زم ¯�م ا<�sات اU�#ا (] ��] ،MaUا.<,)@ت أ $�U

Ñر�4 : ا(c$4إ M,�	(. z9 ،���� ��� . <,K، ا8
 µ�4 أ#,M إ4$ ؟ :أ�E+ �Þ. د
[) ا	k%,# k وM,�>9، إ	M,�1 �4(# k إ4$ !! اÔ :°�6. د

 �� c+اك #,)%1+زن  أآ� [" آ��؟ m+اء إ	k أو .�)9)�1 ا
 na	 =�� ��� وا+kL : 	).�$، و#,)(S>ا9v+ة واK,>Ñ وا

<�ا[Y) ا�).�� ا<)	��ا��k و#�c�Y>) ورؤY>4) وا. 
 µ�4 أµ>m آ�� �8 إ[|؟ :أ�E+ �Þ. د
�<µ و@ .)�c، أ	) رأé إ	�  :°�6. د] �] k	إ ،�S9 v

�ºى ا%�= �+�U+^ �6 �4 ا�ا^%� #%�Y)، و�m(Þ �6 ا9v+ى، 
� l4,�� ه+ا ا	<�)[Y)، و��%Y)، وا^<�)ء ا��)@ت %وا

. (Y%ه�4)، أ~" دى آ(~ + )c)ت إ¬)��9، و@ إ4$؟ ا4)ه)، و
z9 ا	) S%L)ن r+�] �4(�. "] $6�9)  :أ�E+ �Þ. د

��� اVD%�� دى�jا. 
�" 4) أ^� [� ©�"  :°�6. د ،�4(# k�]زى [) ا �%Lأو@ إ

 �%��I ا(9 �� إن ا��k #��ه) [) #)د�%# M�4�+ن د� د
<�، Y%�c ¹) 9)رد� : اvول، ^t+�) إن ا�D+ل دى ¾�د [�+ل، � �

0� L+ى !lS>m)ب، وإ	�) �,u>	 (] (�	إ �S�4) أ^� [� ا.�) [<
 "] (Y,��	 و4��9" ¯)ول ،(Y[1)ر M�9 �4�0�	M�S ا����l ا

�,)ح وا�#� وا@	�a)ط�    ^!ل اx�اD��� وا.�ة وا.�ة، [
 ���� .)ف آ��، ©�" ه�c �S�1 �6ورى �] ��%VDا ����jل ا+�Dا

>، و[) "_^�"، إ5 "[+6+ع"��s #" ا�c(8 إM�� 5 [" أ��)ل ا
�)ش إن ا��ة اvو@	�� آ)ن Y�U) إ.�)ط وآ!م [" د�، [� ©�" �1
 �9+%l] ا�8آ� �S�4 ،��	(>�$ ا�).�� ا�ا��)ل L)ل � ¬�ب 	

+ آ)ن اD+6+ع  |.– (>L�] - �+ه �] . 
 µ�4 إ4$ ؟ :أ�E+ �Þ. د
� �� [� #)رف أL+ل � إ4$،  :°�6. د�(] k	إ �YDا

 ،(Ya�9 �%# (Y%آ ����l�!م، [) ه+ إ.�) @زم 	M�S اوا
إ	k �= آM : و "4��9	��V] µ�4 ،(Y,! زى [) %L�M�L ( آ��

 Á�8ا M�9 #" آ(���)ء، و4��9" �= وا.�ة 9)�ا�)س، آM ا
�Y) و9)��)�9 #" آM ا�)س، ��ء ���4  �	 "# $(�v(9

�<+ى ا+اt1 ،KL+ر آ�� ا�t+�9، و��S] s+ل ] �إ#!	$ #%
+ S>9+ل +ا.�ة، " �9(���� و9)�	 "# $أ	) 9 ��.(9)@�)

�(��)ء ا	 ��S9 "#" (Y%cر : �%= .)K%S1 ا(�، : ا
و z9 ،��6+1	�M, إ4$ ا�t ��، وادى ا.�) 9�<�%�، وإذا 

 Â4�� $�U 1)° وراK9، أدى ا.�) [+c+د4"، .)	�وح �U؟
 .ر9�) 4��E: MYأ�Þ +. د 
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422−���5�����ASع�א��
�!دT)����������������وع�א�و�����������د،�و ��������ْ� �
 

� �
 !�64ع ا���c̀g، و*)ع ا�)��\ة 

 �!�� �6n1� �6� ��وذ�p �¨ % 100آ�J أ18/� '��`�، ا�
��6ا،! å<�6ق دا�6� ا�O(T $bÃ 

  ����وا�!�آ$ !J�3%، وا��% !$ ا180اف +�E ا���ج ا�
 .N W.1 ا��6½

4) .+اm 5�� [<)��9 : #��ى #�)	� r(S9) [�) :!�. د
 ...ا��)دة

� ؟ :°�6. د�� !µ�4 [� #!ج 	
�  r(S94)  :!�. د���)ت #!ج 	%c z9 ات�] 
� :°�6. د �� !µ�4 آ)	k [<)��9 وا	Y�>�%L kِ) #!ج 	
ه� آ)	k [<)��9 ا�l6ارى، v° آ�k آM ا[) أ1��  :!�. د

Dا : ��، [)آ)	<� 9<������)د، [�)ه) #%� [+ا#�� #!ج 	
9<��� ��9ه) : ا��)دة k	(آ "�0� �U$ وkL، .. و	4�+ (]

��9(>] =%S>1. 
 د� [" اvول ^)Ç آ��؟ :°�6. د 
� v·)  :!�. د��_� [" اvول ه� آ)	�c(>p k #!ج 	

"�]�t، وآ)ن [�)ه) m)#)ت أ#�اض PTSD" ا�l6اب آ�ßب ��9 ا
�، واآ<�)ب وآ��#+ ا	S0)ق وs�1 : ا

 #,�ه) �L ا4$؟؟ :°�6. د
� .Mt .. [� [<�+زة د+m ..|L�� 32#��ه)  :!�. د%ا

آ)ن اvول c+زه) [)ت، .. ا·) آ)	c k)�4 ��9 [) أ^+ه) [)ت
 ..و4��9" 9)9)ه)، و4��9" ا9�Y) و4��9" أ^+ه)

 ا9�Y) [)ت إزاى؟!!! إ4$ د�!! 4)� :°�6. د 
آ)ن �9%�= �9ة ا��k و 4��9" [)S<+ه+ش .. [)ت :!�. د

�Y>�9 ام�L �% ..و x9 (Y4��9ر��9 أ4)م S<$ : ا�!#� ا
 #,��؟!! 4) ^� :°�6. د 
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� �
وه� �)U<$ وه+ [<M%u ��9ه) x9رm .. K9�<� :!�. د
 ...أ4)م
 #��ه) ��s؟ :°�6. د 
وه� kc ... وآ)ن c+زه) آ)ن [)ت v ..(Y�%�L، :!�. د

�) ��9 [) أ^+ه) �)U<$ [)ت �pوق ..(Y]ا�L ا��ق.. 
��1=، أ	) [��#n و[<%�i/، 4)  :°�6. د (9 �%�+L v

 . m)�1 4)رب
اvول c+زه)، وY4��9) أ9+ه)، و4��9" ا9�Y)،  :!�. د

�>�m ل!^ : �Y%زه) [)ت : .)د(�.. و4��9" أ^+ه)، آ+c.. 
 �U؟ آ)ن M�>0�9 إ4$؟ :°�6. د 
�)��U �] z9 M)آ�ة .. U �] v)آ�ة :!�. د>أ	) وا^�ة ا

kL+ ..د
(Y4��9 ز  96ـ+�p ر أ9+ه) [)ت ��+ط آ��ى، وه+ آ)ن+Y�

�(�] k	(آ �� ه�) وه�0>�D1)� .. : ا (Y�9ا ���9 (Y4��9و
k%L (] زى �#!�و .. وx9 (Y4��9 �+SرK9 أ4)م [<M%u : ا

 �+c �S4�. $�U ل آ)ن+� �%# (�%�« (] M�L �c(. �^4��9" أ
c س(	 �#(�+�، وآ)ن �Ðن c��Y>�9 =، وأ^+ه) آ)ن u�9)ول 4

 (Y�U �c(´ M�+>] ب(�u�9)ول KU�4 9)ب .��4 �)�) آ)ن ا
 ..آ9�Y)ء �Y�1(Uب، وه� �)U<$ وه+ �Y�>�9ب �8 [) ا��ق

+.�ه)؟!! إ4$ د�؟! 4)� :°�6. د kc � ه
 .v أ^<Y>9(c (Y) :!�. د
 #��ه) أ^+ات �L ا4$؟ :°�6. د 
�s .. أ^+ات ���)ن وأ^9 k�k أ��� [�Y) 4#��ه)  :!�. د

� [)ت% ..أ^+ه) ا
 ه� ��ة آ)م؟؟ :°�6. د 
� [)ت د� آ)ن أ�Lب أخ .. ه� ��ة ¼�� :!�. د%وا
(Y� ..آ)	c �Y>L!# k)[�ة.. 
 آ)ن ��ة آ)م؟ :°�6. د 
[)�1<�ش .. ووا��c ���� (ºا.. آ)ن ��ة ا(�� :!�. د

��1� ه�) %�!ج (] Mه) آ(�] �	(i>>9 �.. د#� �Y)، .| ه
� أ��� .. ��1� �)�L #%0)ن 6�1� 1�r�ّ) @زم%أ^<Y) ا

�� v (r+S>9 @زم ��1%[)آ�<� 9<��� [�<�,� .. [�Y) ه� ا
µ�4 ،د(�Dا : ���>9 kL+ .. : اvول و د

 ��= وه� ا9<�ت 1�<�� �$ د+L|؟ :°�6. د
9<��� #%0)ن ا�!م د� آ%$ :!�. د �] �ه� د+L| .. ه

 ..[<�Sم r) وه+ [<�+ز 9<��� #%0)ن وا.�
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� �
 ا	Y%tu�9 5+S>9 k) ا	S0)ق، �tLك إ4$؟ :°�6. د
� 	)��m آ�c(. M و ... ��<Y) [�ة �Lا[� :!�. دS�>9

4�$ �cا(^ �S�>9 ..�. أى "] ��4(^ .. K6و : �tU�S] ��S1و
� اvرض%# µ��c.. 

 و[� L)ل ان د� ا	S0)ق؟ :°�6. د 
� L)ل 5 آ)ن Y>#(m) [�)4) أm<)ذ [�)#� وه+ ا% :!�. د

�، آ�) ..ا·) ا	S0)ق، آ�k أول [�ة أ�+ف .)�c آ�� �Lا[
�%�>	 "4�#(L   ��9رvآ)ن ا $	v (ة أ^+هsm kc "4��9و

آ)	k ه� ��Lت U�ة [)�1و.� ا��k، و@ ��1ى [" .. 9<)#$
 (Y>#(m و k��[�)ن ا8)د�) �8 اvرD $#(>9 ��9) را.k ا

 ..c)9+ه)5 وه� آ��
 4��9"؟�= و :°�6. د 
�  :!�. د%9<��� #%0)ن ا�اMc اD<�+ز ا �ا�YD ه

ه� �u>9$ و #)وزة 1<�+ز�، وه+ [<�+ز و  [<�Sم r) د�،
 ..#��� أو@د

 #��� آ)م m��؟ :°�6. د 
9��� :!�. د (Y�] ه+ أآ� .. ���# �S�433..   ،��m

أ	�� ا@m<�راك : .. (آ)	k أ�! M�L $U��1 [) 1<�+ز
�4(Y� )ا

 M�>0�9 إ4$؟ :�6°. د 
 .m M�>0�9+اق :!�. د
� و@  :°�6. د �+t^ @و MS	 @و ��m+اق إ4$؟ µ�4 1)آ

 [lS+رة و@ [���و9)ص؟
 m+اق [���و9)ص :!�. د
1��ق؟ :°�6. د  
1��ق :!�. د �_. 
� :°�6. د �(] ،���%# +U�9ا... 
آ)ن �).= .. ه� أ�! آ)	M�L $U��1 k [) 1<�+ز :!�. د

 ..�Sم M�L (r آ�� وأه%Y) رaU+اأ^+ه) وه+ ا1
 M�L [) ه� 1<�+ز و@ M�L ه+ [) 4<�+ز؟  :°�6. د 
 ..M�L [) ه+ 4<�+ز :!�. د
 #��� آ)م #�M؟؟ :°�6. د
 ..ا1�� و� و9�k :!�. د
 )أ	�� ا@m<�راك(#,�ه� �L ا4$؟  :°�6. د 
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� �
 ..[� #)ر�U :!�. د
0%�، آ,¡%� :°�6. د �] ،=��.. 
9<��� د+kL و[) :!�. د �� "وراه)ش إ@ أ·) S1+ل  ه%ّ�

أ	) #)وزة أ»+ز� : 4+م ��1� S1+ل 5".. 5 ا0D�%� دى
�SUو9).�$، وه+ [<�+ز وه� [� [+ا .. �%+S1 �و 4+م ��1

v أ	)   :، و4��9" 4+م 1)°..ا	) ا�)	kS [�)� و[� #)وزا�
$�´.. 

� [� #)4�4�Y) 1<�+ز�؟؟ :°�6. د % ه�¡ [� ا
 ..أه%Y) :!�. د
 [� [" أه%Y) [� #)�4ه) 1<�+ز�؟ :°�6. د
[)[<Y) وأ^+اº) ا+@د، [� #)4�4"، وه� #!Y>L)  :!�. د

z9 [� دى .. (i>�9	S+ا [�)ه) آ<�Y�9 ..s و.L $0+ى
�%�0Dا ..(Y�U M�>0	 ��	(1 ت(c(. : ان �� .. ا	) �)4

 زى إ4$؟ ا4$ ا0D�%�؟ إن ا�اMc [<�+ز؟؟  :°�6. د 
��� :!�. د ة ان أ	) [� .)�Lر _^r H) ا�Sار د�ا
 ه+ ا.�) 9��L H^(ارات �8 4) 9�|؟ :°�6. د 
9<��� #%0)ن .. [) ه+ 9)�a/ ه+ د� �tLى :!�. د �ه

� _^� r) ا�Sار% آ��.. ، آM [�ة"أ»+ز� و@ v.. "أ	) ا
+  :°�6. د  �+ ا	Y%>%L k) ا»+ز4$ .)1<�+ز�؟ ه µ�4

+ أه%�L �%4(L (Yرت 1<�+ز� .)1<�+ز |. ،(Y%أه "# ôt� �
v. 

��ال :!�. دأ»+ز� و@ v، وآ (] M	K%l : آM [�ة 	�z ا
وS>9+5 [) أ	) + ا�Y�%# k��1 ..�9ة ا8<� دى 1�xل 1)°

��= ^�ى ..أ[� m)#)ت 1+ا�U و m)#)ت �v.. .)4+اSU+ا
9(4�k ا�)س، و4��9" أ	) �)4�$ إن c(. $�U)ت .. �Lارك
��	(1.. 

 ه+ .)4<�+زه) #%� [�ا1$؟ :°�6. د 
 _� :!�. د
 و[�ا1$ [+اSU$؟ :°�6. د 
 ..[)�U��1 :!�. د
��؟ :°�6. د  µ�4 .)4<�+زه) : ا
 _� :!�. د
� آ��؟ :°�6. د  k(L � ه
 _� :!�. د
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� �
��؟ و@g [� ه)�%I؟؟ :°�6. د  و.)�%I : ا
 [� .)�%I :!�. د
^t+�) ��9 [)  [� د� [" .YS)،إ·) �%I 6�9$؟ :°�6. د 

 ا9�Y) [)ت؟
�)ل.. .YS) :!�. د�vى [" ا+L $�4(^ kS9 �.| .. z9 ه

 .. ه� [� .)i>9 ..I%� $¡9)ف.. ا9" أ^+ه)
 S>9+5 ا9" أ^+ه)؟ i>9)ف إ4$؟؟ :°�6. د 
 ..i>9)ف #%�$ :!�. د
 #%�$؟ :°�6. د 
 ا� :!�. د
 ه� Y,�%�1) إ4$؟؟ :°�6. د 
� :!�. دBا9<�ا �> [�)ه) 1)
 ه� M�>0>9؟ :°�6. د 
 ..m z9)#)ت ����9+ا ^a)ر �Lام ا��v ..k :!�. د
 وه+ K�9 ا�a)ر د� [� ��M؟ :°�6. د 
[)[<Y) .. آM 4+م  أ�%�c(. �] (Y دا©�، µ�4 [� :!�. د

 ��S1 K%l>9 ت(#(m ���L Çام ا��k وهS9 ��S>9 �%ه� ا
 ..[�)ه)

 أ^<Y) اs�tة [<�+زة؟ :°�6. د 
آ)	Y>](] z9 �9+lÐ k) آ)	(i>>9 k	� v .. K] :!�. د

ki��U s>آ (Y��l^.. 
 ا^<Y) #,�ه) آ)م؟ :°�6. د 
 m�� 29 :!�. د
�" دى، [� ����4 :  :°�6. د c s� "] ��S1+از �8 ا

 ¾<,��) د�؟ : ا�S�l ا@c<,)#�� دى؟ 
 ..ا� z9 اvم و.L �0+ى :!�. د
 ه� m)آ�� �U؟؟ :°�6. د 
 "........" : :!�. د
ا8� د� آ�L s+ى، و�U$ و�U ،$�U : ا8� د�  :°�6. د

m ،،/�a)آ�� : أ·� .<$ �U$؟(9 
� ه�)ك :!�. د%�) : ا��0 ا(�.. 
�؟ �mا�؟ :°�6. د S9 ال�� ا
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� �
9<��� [<x^�ة #�0 د�B(L، رK9 .. [�ات r(S94)  :!�. د

=4�L $�آ(m (·إ K] ا�!ت+D5 ا+S1 ة�] Mآ ��S1و ،�#(m.. ،
وأول [) S1 ��S1+5 .) ا#,M ا4$؟ �mا5 ه+ ان أ	) [� 

 ..#)ر�U أ�%K ازاى [" ا8<� دى
� ا8)� دى؟ دى  :°�6. د ]�S1(. ��>�ازاى [)آ k	وا

�؟   .)� [Y,�، وأ	) ��Lت(. ���# �%ا�)M4 #%��� ا
�؟(. ���# �% ا

µ�4 أ	) آ�v.. $4(c k أ	) z9 آ��k 9)ر1= أU�)رى :!�. د
"] (Y]�Lو4$ أ(	 k�� ..ا

أ	) .. @ �i�� (4 أ	) [)�+Y��1�>ّ9 ���>U) :°�6. د 
 �(. (Y%أ� ،µ�] $�<� [�ددة Y�]�S1) ، ود� ©�" �

�,Y] ..µY] ��Z9و �#(,>cا ��Z9و µ4د ��Z9 (Y�U .. ازاى
� !! [)Y�]�S1)ش؟%�t9ا.� إ.�) 9�i)ف 	<�)�L : اc(8)ت ا

�º $�U �S��9 ،(��%ّS>9(��%# �ti� �4 .. �4 رد��) [)#	أ
�، .. c)ه� ���)ti0�� اL+] $4ا k	ول اvا ،(Y�ِ�، و@ ِ @

��؟ + .. µ�4؟ + ا	Y.�l] k)، أو [�lح [�ا$1L+] $4ا
�	(�� .[�lح [�ا1$ اvول؟ و@g ^%��) : ا

 ..أ	) 9)Hات أ	) z.x9 إ·) [)Y�u>9+ش :!�. د
� ازاى #�U :°�6. د ��%# +Uد�؟؟�9ا | 
 ..z.(9 إ	$ ا.<�)ج اآ�V [�$ .= :!�. د
ا.<�)ج 8,)�4؟ و@g ا.<�)ج %��z؟ و@g ا.<�)ج  :°�6. د 
 �4$؟
�Y) :!�. د $c(�>.@ ا.<�)ج "�©. 
� ! أه+ دا ا�!م!.. ا�m اÔ :°�6. د %µ�4 ه+ ا

وه�¡ #)�4ة #ç+âَزا	$ د�، z9 ا	kU�# kِ [�� ا·) ..#)وزه)
+ آ)	�u>9 k$ آ)	�L kرت [�u>9(] ¥!V] µ�4 : "] !V+ش؟ �ه

�s آM ا�دد د�، آ)	S1 k+ل أ»+ز� و^!ص، هµ�] M ا·) 
�<+ى ] "# �c(. ��>%L(] k	ش؟ ا+Y�u>9(] (·ددة إ�]

 .ذآ)ءه)؟
<�%�,m+>]...،(Y/ :!�. د ����(9 µ�4 د� ، .. �z9 ه

�u�(	 . 
 [<xآ�� إ·) 	)��u؟ :°�6. د 
 أ4+� :!�. د
��I؟ :°�6. د ^ (Y]د � ��=، ه
 .m)#)ت m)#)ت :!�. د
 ��%Y) .%+؟ :°�6. د 
��� v 5 :!�. د�(9 v 
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� �
�  :°�6. د��S>9 µ�4 �18!و ������� 5 دى؟ 9)�إ9 $4)

 .´!و�1
�ؤ4| �v..  (Y :!�. د ���� ..�tLى 9)
�k؟ ا�YD ه�¡  :°�6. د � و@ ا��U �%%�اMc ا ����(9

 �utut]؟؟µ�4 
 ._� [�utut :!�. د
 أ	V+4)؟ ه�¡ Hcا�9؟ :°�6. د 
 د+#� �+�4 :!�. د
 ��Lت [<�+زة �L إ4$؟ :°�6. د 
  .m�� و	m ،Ç�<� :!�. د
 اj�z آ)ن #)[M ا4$؟ :°�6. د
 .U �] v)آ�ة :!�. د
�K؟ ��� آM ا8�� د�، و1�Y� K+ر [<)��9  :°�6. د �4

�، و[���)ت #!ج 	%c ات�] K9ا8�)�4 دى وأر ��U��1(
��.+ا	�� ا@m<�راك : .i��(4 )$، اj�z د� .�و�1 

�4(Y� )ا
� أ#�U$ ا·) [)آ)	<� c =u>9+زه)، وD)  :!�. د%ا

(Y�] $ آ)ن أآ�	وإ ،$�%# �]+��] k	(ا»+ز1$ آ) .. ��	ا
 )ا@m<�راك

 �S9 إ4$؟؟ :°�6. د 
 .m�� 10أو  9´+ا5  :!�. د
�  :°�6. د S�4 ى آ��؟ودا+L ق��1 �x�Dا � أآ� [�Y)؟ ه
1��ق :!�. د �_ 
�؟؟ :°�6. د S9 $4ق : إ��1!!!! 
 ،|�9 (4 :+� ،�YDا 
� زى .. ا8)� دى ���� %�9ًءا 9�,�� اb@م ا�	�)	�� ا

I�+. [)4�+ن 	���)ه) : ز�Þ .�)4)ت ا8= وLّ%<$، _@م U+ق ا
(9 ��ّ�و4��9" ^ّ%� .. D+ت[+ت ورا [+ت ورا [+ت، واD+ت �9

�ِ(9 : ��#+	 �#(0] $ ��SU ا�9" $ [0)#�، و�SU ا+ا
� [�<+�9   ، و�SU اvخ �s د� ود�،..()	��%[� [0)#� زى ا

=>���v .. k.. : ا µ]�وآ+ن إ	$ د� �H� Mtا ا<!.� ا
 �c(. ) أ~" دى	ل و.��ة، أ+L(9 (	وأ ،�utut] 5+S>9 k	ا

�k دى إ��ك Y�U) ا.<�)ج ��v �4ى .)�c ���� �cا، µ�4 ا
+v (r ، وه� زى [) +S4 ��S��4� ا�4" وا ،�c(. M�و

� M,�1 إ4$؟.. S>9 5+S>9+ل أ	) [)�Lرش أ�%/S�4 
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� �
 M�09 (Y�#دة : و+c+] °+�1 �	إ �Yc �4+09 kuä k	إ +
� أ~" S�4 ،�](c (Y�%# ت�� (Dّ آ�� |%,# !�U k	وا ،µ�] $

�� ا	�L+>] k)ه) [" أ� إ	� .)01+: ا%�ق �9 [0)#�ك ا
� ���9ا �Lا[�%ود� . [" c+ع وو.�ة.. و���)	��، و�9 ا

� c)رى، [� %أML [) ©�" إ	� �1,%�$ آ��ا�4، إ	� 01+: ا
 �� ا.�) 9��L+>$، و¦��د إ	� �1,%%��وض، أو اD01+: ا

k�� اv[+ر ا^<%L!1(. و5 دىvة ا+l��Y .)01+: إن اD... ا
 $� �. $�U $ ه+¡ا	د�، ا �S���� r) ��9 آM ا�(9

4�Y)، و@g إ4$؟ .. [+c+د(� $� ��.،(º(�. : 
#)وÆَز� "إ·) .. و4��9" إ	�c(. |%L k ذآ�� �cا

زى [) 4�+ن اD+ت د� آ%$ ه� (Y>S) : إ·) ".. #ç+âَزا	$
 (r+S4 �. (Y��ْ	ِ �S9دة [" أ�%$، و+c+]"ß$َأه«ـ kِ	ْإ" �] ،

"ß$ـ) أه«ـ	و.�)�4 ".َأَ (��,>¾ ����� "# ��	(V، ا�c(8 ا
���4 دىدا ��ء ��= ��=، ا�!	�� #��	) أه� [" .. ا

 M�S1 ء=# �S�1(. �4��ا+ر�L، ود� $ [�l9 �] µ)ل، ا
�ِْ(9 �%ّ^ ،(Y�%#. 

� : .YL+S) آxمS9 Ç�	 ¹ : $¡9(. �] (	أ � k(L �ه
I%ّ^أ (!!!)�%داkL ا�S1 (Dّ ،�]+]vر إ·)  اvم، ^t+�) ا

 (Y�] k]و4��9" ا�� ،(Y>�(# �� ه%�Y) [" اv[+[� ا���م 	
����l� د� �6 اS�4 =	ذ s� "] 

�� ا| 9<<�+ن �m(9 اj+از، m�Dا �,u�9 K,>Ñ¹ إن ا
 "# µ�>�1 ���4� اK,>Ñ [)�4#,� ا�!�L، و��1� ه (,%U

$��� M6(U إ1 $4�S�4 ،آ�� I%َ� .[" .= [�Yوز 9)M�0 د� اَ
 K6+� ا�t= د�، وا#(,>cvا K6+�D(9 �S+ت، واأ� ا
%�Yف ["  Ç�	 ) @زم�]%� ،���ç9 "و[ �¡+c "] /�(aا�µ4 ا

� c)رى 9)�a/ 4) �1ى، ه+    ..ا�!�L دى%و	�xل ه+ إ4$ ا
 إ4$ ا�rف؟ اj�z؟ و@ISm g اj+از؟ و@g ا�rب [" أ[Y) ؟ و@ ا4$؟

 .آ%$ #%� a�9$ :!� .د
�� [�lح ا�اMc د� 6�9$،  :°�6. د �	 �l� آ,)ن @زم
�MY إ	$ .. ه+Y�u�9) ��؟ و@ S)ه) واSU ��L)ل [" ا

4�<�,%E�9 (Y ا+kL؟ 
 ..ا	) ��<$، و5x�Y>�9 $>%9(L إ	$ Y�u�9) �� :!�. د
�  :°�6. د ��%# +U�9ا ،�L�t] (	إ¬)��9، وأ �c(. دى

9(S] k�%� �	ام، 01+:   %<$،إ�S �t�1 6�9$ @زم z9 ..
#,� اj+ازة دى ¤�" l1+ل �L ا4$؟ و��9 د� آ%$ [� .)S1+ل 
 Mآ �¡,%1 k	ا ،K�(L �9أى (Y�%# دة، [� .)01+رى�p �c(. (r
 "¡��4(. "]�ا�D%+[)ت وا�+ا[M دى، و��L (Y�lا[� µ�4 ا

"�,Dا..�t	 ) @زم�إ. ،. 
 ا�[" �L إ4$؟ :!�. د
آM [) ا���¡$ دى 1�� [" ^!ل ا�!�L ا�!��c  :°�6. د

� أ�Lر #%� أ^H ا�SارS�1(. ،دى ��	(� ÃU	k 4) 9�| .. ا�	
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� �
� ا<s^x : اD+ا#��، و#�م اa8+ر أ.�)	) %,u>�1 ،�0%�]
1�<M,u ا��وف  �� �1دده)، ©�" 9)M�0 د� ه%,u>�6�9$، و1

0	 (Y��¯ °(1 Kc��U ،s�>1 (] �8 دى ���t+ف ا@.<,)@ت ا
.. و[) دام إ	L k)9%<�$ و#�kU [�$ ا	$ Y�u�9).. ا�4�jة 

� ¯/ د� : ا@#<�)رS�4 
���L ا��)دة (  ..v ا	) ��<$ z9 : ا�L�l :!�. د

µ�� !)ا�)ر�tS9 ��c ا
�<�$ : اY�u�9 $�>�L!U �L�l) ! 4)^� :°�6. د� µ�4

�؟S9 وّ�$؟ إزاى � !!آ�ه$؟، 4(9" #%
 ..v #%0)ن ���9� و4�<�)ه) :!�. د
آ+	$ ���9� [�)ه) و4�<�)ه) دى #![� ¤�" 1�+ن  :°�6. د

آ+4�� و¤�" .)(1 �c	��z9 ، [� [��)ه) إ	$ Y�u�9) آ�� ^�/ 
v ،ق�ا	S1 k)9%�$ و1<�%,� [�)� �t9ا.� #" #!L<$ ¦�ا$1، .. 

 ،$>�+��و@g وه�U M$ [) �4ر ا�0Dوع ا�4�j د�، و@ v، و[�ى [
 .ه+¡ا �9��Y>ه) ���U و���9د اÁ�S، و^!ص، و@ ه�$ ر[�[�ة

 $c وب�j�4 آ�� #0)ن [�)د ا(�� ��4أ ��9 (آ�,jج ا!�ا
 ).ا���اف [�)��ة

* * * 
 :ا'�Kراك وw6`�T ا¶ن

�، c)ءت ����� Hrا ا���اف #%� ا�!ج ا(>�� ا%jا :
�"ا�a4�D إ5 ا�آ<+رة ] "�] ku6+>mا |E�9 (Y ا�S)ط ا| ا

أ(sت أ(�)ء ا���اف، و� r "�1) إc)9)ت : .��Y)، وأ�%9<�) 
 =�S�> .x9[)	� ���4ة [) �<)ج �(�)1$ ه�) %<��ut ¹ ا

 :ا>'�Kراك
#�� [�ا��c ا0D)ه�ة ��1 ان ا�وج 1+: ��9 #�)ء  :!e�i.د

�B�9��= ورم : ا ��0>�Dة #)م : ا�D ض�Dا K]. 
w6`�K1ف: (ا�CLا :( 

��S ه+ � ا��� [" أن �m= ا+U)ة ا^<%ÃU ،Iن ا%#
 s� sl��" �SU ا�وج ��9 ه�H ا�D)	)ة، وا�Dض ا ،�S�ا
[+1$ : .)د(� [V%,) .�ث !9" أو Ìخ، وهHا �<)ج إ5 
��اغ اHى أ.)ط �)، 1�)��M ه)[�، �" : ا�ÃU �4(Yن ا

 . .�ك v (Y#+cى اه<,)م ه+ه+
 :'�Kراكا>
�وج أآ�V [" [�ة :!e�i. د(9 (Y>L!# "# �a4�Dا kxm .. :

��� آ)	k ¾�د �jا �L!�k أ·) � 1�" ��$ وأن ا(L ��%c أول
=cواج .. أداء وا�k أ	$ �+ال U�ة ا(L ��](��� ا%jا :

آ)	+ا ©)رm+ن اj�z 9)	<�)م ور���، وأن #!�Y>L آ)	��c kة 
� k	(ا وأ·) آ�c��9 ..�$ .�) ���4ا(>] ��%c K9(m : ،

%Hروة �+ال U�ة ا�واج k%أ·) #,�ه) [) و� µ>�%9أ . 
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� �
w6`�Kا� : 

 : (Y>� أ (r وج�(9 �9H9H>Dا �L!�ه�H ا�D%+[)ت #" ا
��l، أو #�%� ] ��,�>9 �x�Dا H^x	 @ |. (هsو� �ه�H ا8)

%�[�%� ا�j(�D : ا��ا�4 ه+  Mو� (,U ،��(Y>�>m$ ا	أ
(Y�] $ أآ�	وأ ،(Y�%# وض��.. وأ	$.. وأ	$ .(!!) زوج [

�Çu، ��1 أن ا�!�L آ)	k 1%+¡ح ´�آٍ� إ×، �" Ã9#)دة ا
[)، وإن آ)ن ��4و أن اc �a4�D)ه%� �9ر�c آ�sة �9x9)د 
 (�	ÃU ،�tSه�H ا�!�L، وD) آ)ن #,� ا�واج M�9 هHا ا

 (,�. �L!�c)ز[) x9·) آ)	U k)�%� @©�" أن ¯�� #%� ه�H ا
�!م، ��m "# Âu�4 MY= وا>�½)[) آ,) 4<�)در Hه" أى [

1� ا�Dض D(U+ت x4 "�)�.!>Dأ�4 ا.<,)@ت، ) ا EY��
 .و4�آ�) : �Uاغ ��= وc+ع [Zِ%�� وو.�ة آ,) رأ4�)

 :ا>'�Kراك
أa4) #�� [�ا��c أوراق ا0D)ه�ة ��1 ا	$  :!e�i. د

 .��t4 ..��,# 31ه) �9)م
w6`�Kا� : 

�Y4@ ق�U اHه. 
 :ا>'�Kراك

#%,k أن هHا .. #�� �mال اe�i!: ��9 (,�U �a4�D. د
 .m�+ات وا��m k�� وا.�ة 3ا�S>Dم %�واج #,� ا9�$ 

w6`�Kا� : 
 ��+��] �4�S1 ��# ا@#<�)ر : K6+4 ا @�9 أنHأ~" أن ه

�4�j�0و#$ ا] "# Mc� .هHا ا
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 �������������I11111111<I2008200820082008>������������30303030دא6 �


!�א���
����������1+������������دل�א���;����������%�� �������א�و��−457������ �
 

� �
 ا�)+� �éل ا���N% أ���ء ا�JLر'%

�. أJ: أآ ����4ً) ["  33ه+ �)ب #�S1 5 $+p �1�a. ��m
 �c(. M�>0�9 �Y�أرY� K9+ر، ��)ل إدارى : [�رm$، و��9 ا
آ��، : #,M ^)ص، ه+ ا��s 9<)ع ا��%�، وا�� [<+: وه+ 

� آ)ن c)ى Y�9) :    أآ� وا.� : إ^+ا$1،%وا0�+ى ا��m(mv ا
���4، وآ)ن اvول ^)Ç آ)ن �L!# (r ¦0)#� ذ	= »)� ا�)دة ا

،K��U M�09 (Y%,��9   ،م+�و6�9$    �9,)رYm) [��1 (!($ : ا
�<+ى اM�0، آ)ن �9أ ��4= وآ��، وآ)ن ] �آ)ن : �1ه+ر #%
 �%t�9أزه�، و n4�^ +�4، إزاى ه�� EL(�>#��� إ.�)س 9)
 �4�m دة(# ��	(>�)س، وli�9= اj,��، و: ا�).�� ا(9

 : �Y��c ةsآ� km �ا�S0، وآ!م [" د�، µ�4 ه+ و^�)@ت #%
$+S�9 �%%�)س، #�z �+ر1$    #)رف إ	$ c(. M,��9)ت #�z ا

Ç، ا9<�4�) (^ $%,u>�<�)EL د� ه+ [)آ�� [(U ،س(��Lام ا
�" �+�4   ا�!جu>4 $#(>9 M�0 . وآ��، و�9أ ا
�؟: °�6. دS9 ال�� ا
�. أJ�1/ : أآ�] $>�S k�t9 ،(	أ (¡� $�����ال 9)ا
�9µ�4 |L+ .... ) M�09 أ	) [� [�<u,%$ د

هM .�دت [�)� ا�l6اب [��، أو �= S1+ل .)�c : °�6. د
 #" ��ti<$؟ 

�. أJأآ : µ�4 آ�� �c(. /�(. ولvا k�) آ	ل أ+S	 ر�S	
��ti0 avoidantا<�ّ���Ê¡ـ$   �l6(9 �L!# (rاب ا

personality آ�� �+ل µ�4   ،�c(. = أى��9<� kL+ا
Ç،   <��= 4+اc$و�9(^ È%m +س، وا#<,)دى �+4<�، ه(�ا

�ر�c إ	$ ،¡�%# �](c زى ا1�)ل $�U �S9 kL+µ�4   و[K ا
µ �+ل ا+kL : ا��)دةx�4 �S9 ،¡�%# s�4 �S9 : =u>9 k	إ

�= إ	µ�u>9 k أ	) أآ� و@  ) أآ�؟ وMt>4   #�)	���� و@ v؟
!V] لx� ...إ4$ د+L|إ	M,�>9 k : �9) آM �+�4 و4

��ال 1)°؟: °�6. د ��= ا
�. أJأوى : أآ M,u>�] �>�L(9(] $4د �%.�D) : ا	أ µ�4

kL+ .ا�a/ 9<)#$، و[l)ردا$1 �¡) �+ل ا
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� �
 [� ه+� ا��"؟: °�6. د
�. أJاز، و6�9$ : أآ+jا ��+�4، أ	) �9أت أزLّـ$ #%

K] µ�4 ،Ç اM�0 وآ�� (^ MّL �4��$ : #,M ا�)دة ا��] 
 kS9 أد إ4$؟: �6°. د
�. أJك : أآ+%m "] (r¡+.�9أت أ µ�4 ،ع+�mإ Mة آ�] kS9

� 	)n1 #" ر��� ���1� اvول S�4 ك+%m 5ى، إ�YL �1+دى 
�؟: °�6. د%t�9 
�. أJوآ��، دا : أآ ��,jا =li�9س أ[)م، و(�(9 �%t�9

Ç(^ "cاز وه+ [�ر+jا ��m : »$L) �9أت أز	و6�9$ أ 
��ال أآ� �+�4؟+ ¶ku .: °�6. د �د ا
�. أJج، أو : أآ!�% I�L+1 M,#ا K��4 Mال ه��ا

 /�a�<M,u أوى ا] �>�L(9(] �S�S8زة؟ ا(cأ µ�4 ،�.ا�mا
9<)#$ د�، زى [) 4�+ن l�9)رد° n#�] M�09 أوى، ه+ #)�4 
�+ن �%>(9 �4+� Mآ Mt>�9 ع، #,)ل+�m�1 : ا��] ¥!V] ���4

� أ	) �9,%%4�xل #%�¡ اkL+ ..$ �+ل ا
 1)ر]$ ا�mvى؟و: °�6. د
�. أJوآ)ن : أآ ���] C�� ب آ)نvى ا+L �m(L ب آ)نvا

 µ�4 Üأ[)م وآ�� 
 وأ	k أب ��%� إ4$؟: °�6. د
�. أJ: أآ ����از و1+jوا M�0أ	) #,)ل أزm : $L�� ا

���4، [) ه+ 6�9$ أب أه$، #(] z9�L �>)در، ا�)دة ا
L ¡�%# M�S1 �S9 �.ا�t9ى+ ،���4 Ml�4 ��4(#. 

أو@¥ [" .�Â ا��Dأ [" .�S إ	� �S1ف [" أى : °�6. د
#�)ن µ�4، وإ	� �z إ	$ µ�] �] z9 ،M�S1 آ�� إ	� �t>1ف 
9�)ء #" آ�� زى [) 1�+ن #!�L #)د�S. "] �4 �1ه� #)دى، 
 �%�� �S�4(. ،د� �S. ���	 �إ.�) 	<�� إ	� إذا أ	��ت #%

�� [� L+ى، زى [)�� [�I4، وا�L  µ�9 I4�Dام 	S�1(. 1�+ن
0� ��ut9 �. X(�4، دا [" .�Â ا��Dأ، ��= U��4 (] ���9و
�� �9�� و�9 ��� M�S1 #%��، و��9 [) �1�ف S�4 (] ��9و

$%,# "�¤ �%��، أو �) زى د+L|، إ4$ ا�	 .. ��t9ا.� ه
 Ma�� [%���� �+�4، [�� �1�ف إ	$ د[$ M�S1، و[�� 1x�]

$j(�1  ؟�,�] s� Mcإ5 أ 
 �9 �4�u>إ	k 1��� ا�!�L أآ� xUآ�V [" 	).�� ا
 (,Y] �,>�اut+��9 ا@#<,)د�4، و�9 ا�!�L اYD���، و1
� آ�) 9�Y,%�>) ز[)ن c++���آ�k ��1)ن، �c(. $�U : ا

 (Y¶إ"��	(>، µ�4 وأ	k 9<��ى [V! و1<�= ^)Ç "اc+D$ ا
^ �l� M�u>�� د��U k9 وt>1+ر إ	� [L!1 Ç�1 ،ة ��9 آ��+l

 KUدوا $�U زم 4�+ن@ z9 ،�4�c9)دئ [" أول و �	xوح، وآ�ا
!V] �Y�1 (·دى إ ��	(>%,+c$ ا �,� .و[�رات 1
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� �
 !V] �^ دى (�>(. : M]ا+��%+س، ودى : [" 6," اا

 �L �1�<M,u [�ة أ�+ل، و[� #�=، z9 وا�6 إ	$ #% ��%� "�¤
،�1�<)ه0% (] �x�Dوا ،$(.  �>L!# $6�9 M]ا+�[" أه� ا

 ،��%# M�S1 $]إذا آ)ن ه+ا د ،��+��D(9 ) و��+رك�9�9
��L!1 Ç�1 ؟��	(>� اM,�4 (. =��   Ô إK] $4 ا�)س اS>>9

: إ	� �1[�$ ��وف أ��=، z9 ���) إ	k #)رف �L إ9 $4�Huر 
�z، و.!وة ��� وا<��ua #0)ن 	a," �+ل ا(VD�4 ا(�. "]

�)ش إ	� اM�0، و	�¹ [) 1 ،ku> k� "] ت(S�t�EU ا
�" �+ل  ،$�U 0)ن 1<�رب# $%,�>�1(. µ�4 �] ،�%�>>9
 (] k	ت إ(L(� اك+c ���[�)��ة ا�)س ا���t دى، .)1
YU��1)ش، ود� [" 	).�� #!م، و[" 	).�� اآ<0)ف، وآ%$ ^�ة 
 ،$L��l1 $�] ن �1ه�(�# (] Mوآ ،k%Y�>mا + k	إ ،K,�>>9

��L!1 Ç�1 آm(9 �4�1(. �] MS1(   �4+� M<,�ار،^��1 .
�MY أآ� : أآ�، [� i>9�ق ا8+ا�c دى وا.� ورا ا<)°؟ >�>9 

  �� : ا�Y)�4 [�وآ� x�Dأ، إ�) ا��Dا Â�. "] د�
 ،�%.�¦ �%.�] ���إ	k و�Lرا�1 : ا�D.%� دى، µ�4 01+ف 	

 �%.�Dا µ�4 ،ة��اu>m,)ل : اvو1 "�©!V] 5�K] MS> ز4)دة ا
إ	�)° #)دى، $ .�ود�، L%�) 	��ف Y�9) و	µ�4 ،(Y%�S زى 

� "أى وا.� [" .�S ��01 إ	$ c °!�m (4)�1 دا U!ن ا
s^ "�© (ردة، 4) 9)ى، إ�(Y�، �Mt د� ��+ر4) أو @ "ا

¸ : ا@u>m,)ل،(�1 (] s� "] ���  ��+ر4)، و��S1 01+ف 	
>mدى ا �%.�Dا + Mt� (] s� "] �1!1 "4�Y� آ,)ن !V] ت�,

 ،s>ا.<,)@ت آ �Y��U ،$� [� .%+ة @ �� و@ S�1 ،�c(.
 �� ] ��9��0L( زى دى، أو [V! إ	� %�1 M�]� $إ	� �+
ISm ��وط ا<�)l1 µ�4 ،�4+� �L%= [�$ �%�)ت �pدة أآ� 
 (] (] +t).%$، و1%�[$ إ	$ 4��Hه)، و (Y%,�4 ،�آxU

	 z9 ،ج، وآ!م [" د�!�� ه+ا [� [%<�م �09وط اS�4 ه)شH�
� ��ط، @ 1�+ن 9<�����، و@ 9<<%��، ¤�" آ,)ن، ود� $6�9 %#
 ،kL+[� ~� (] ��9 ،I4	��L( ا8�)�4 و	+ا�U، إ	� M%S1 ا
�، أ	) .�)M�%S1 �4 ا+kL أ(�)ء U�ة �L+] رف(# k	إ (���

�0L ه�)، U ��9�ة ا<�رY�.(9 (] =4)ش ^)Ç، إ@ ��9 [�)
 k	أ �%� أ#,M اS9ة، إs>آ ��m �>½ "�© �%ا<�ر4= ا

 . د�S�L 50#)��4، إ�) أ(�)ء ا<�ر4= @زم 1�<M,u اـ 
�. أJ؟ : أآµ�4 $4إ M,#أ µ�4 
� اM�0 واj+از، وه+� #��� : °�6. د%# $L�>9 ل(¡,# k	إ
� وkt%^ (D اc(8)) إ[)م(m�$، وه+ xُ�9م ا�)س  33%ت إ

 �] ،$�%# $L�1 $4إ M6(U ،�. ك��# ،kSزه ،(Y�U $L�1 "�¤
 �©�" ا�%�l إ	� ��Lت L�1$ وµ�4 ،z9 ا+ا.� �4ق .� #%

�   اj+از ازاى Ô(9 #%��، وه+ا را�L : ا�/ آ��،(9 �%^ ¹
� ا�)س ا�)دs� �4ك #,%+�، µ�4 أ	) أt1+ر %إ	k 9<��ر ا

$+ا (L �.وا Iإ	k راMc [<�4" وآ,M د4��،    إن �U$ أ
 $>,%>mا �	؟ ¹ إ�Y��9و ��ق �9��� اS9 $4وآ!م [" د�، إ
� اM�0 أآ� [" آ�� إ$4، %# $L�>�U ،!�U �>%�� M�>0�9

 إ	M�>0�9 5 k%L k ��9 ا�Ya إ4$؟
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� �
�. أJأآ : ��(^ ��m�] : ،آ�� � .)�c زى s1��m، أو [��,)1
 ��0S9 (Y�U µ�4 و@ v: °�6. د
�. أJ:أآ ��أ~ (] 
µ�] $%4�>9، أو L!# ���U)ت �s  ا�0!	� دى: °�6. د

 إ	$ E�S4 [)ه�<$
�. أJ9<�4%$: أآ ،=%�vا : 
� آ)ن اM�0 ا	�aب [� آ��: °�6. د(c (D وه+ا 
�. أJأآ :�_ 
 ا�0%<� و@ ��%� وا.�ة: °�6. د
�. أJ: أآ��ا@1 
� اM�0 رKc ا@1��: °�6. د%# $>�Lز (Dو 
�. أJأ4+�: أآ 
+.�� و+ �L�9 [��؟: °�6. د 
�. أJأآ :��.+ 
�� : °�6. د+��Dة وا(�u% Kcرا Mcا���= 4) أ^� ا

�$؟ M��>�] k	وا.�ة وا.�ة أه$، إ 
�. أJ�9$: أآ zm(. �% أ	) [� [�<��M، أ	) k%L ا
�9اU+ا #%��، �t9ا.� ا���اف د� زى [) 4�+ن : °�6. د

%# (�a�9 K] (	�t�9 ����� ��>���)، 9 µ�4�+>	z و	�	 �
 �0]+r (] �%��%<�)، [� ا.�) 6�9$ ا^�	) �èم ا�)س إ
 ،�0l%] �] (�.إ ��u� ،�Y��%,u>�� ا�)س [� [%	)س، أو إ
 "�¤ �%�" إ.�) زى اُ��Æِى إ ،@(,u>mا �أآ MBو@ �9ا
 ���9 ،�Y%�L (��] �. إن z� (D ،س(���4وا #%�$ 	).�� ا

= ا(�� ا	�t9 ،$>%L kا.� ه+� : ا%%�و�c دى وا�!م ا
 $�%è <�%� إزاى�) 9�ى آ��، ���9 إن ا.+L $�U =	ش ذ+r(]

��+��Dء [" ا�c M,u>4و ،�0,%�>�4 (].   
�. أJه+� #)04$ د�، [) 6�9$ : أآ �%��= وا<�)EL ا

�4�m وه)ت 4) #)دة =�l^إ[)م و ،���� �c(. 
� زه�S [�$؟ 4) أ^� إ	k إو#� 4�+ن : °�6. د%د� ه+� إ

�� [�k [�ة،  (Y>%L �%[� U)آ� U<)وى ا�[)م ا. "9��M ا
� M�>0�9 [�)ه� %µ�4 [) دام �L!# M,��9 ��9، و9)�)س ا
� أ.� %�$، ا�	 �%# $%�+� "] I���9 ا�Ya، د� .)]

 [�)ه�� ا�)دة دى
�. أJإ4$؟: أآ �L µ>mا µ�4 

� : °�6. د%� د+L|، وآ%$ V9+ا9$إ	k وا Mو�. 
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�I12121212<I2008200820082008>���07070707א6���������������������د  �

�א�$6;%/��$'%א��و;��א��� %�وא��و;��א א���ق���ن�−464 �  

� �
Q� 1ق� ا�#��N/اlN(L ا���*� واlN(L ا�7C.� ا�

m��، [<�+زة  34#��ى #�)	� #��ه) ....   :+)u.د
�8 1)	�� إ#�ادى وM�>0>9 ^�)��،   أو@د [<�%,� 5و#��ه) 

� [" ا0D�%� إن c+زه) #��� I�6 : ا@	<t)ب،  ) �>9<0 �ه
�) [) �9�)[+ش(.  ،��m �r �S9 �.�4 وا�m : E�9 K]  �ه
� [YS4(a) أوى%�   اYU ،kL+�z ا	 : �>c(. M,�>9 (·أ

 ���1 ��S1و Mcرا (Y�%# �8 [) �4د ��Bم #0+ا(Lرx9 Mt>>9
 ،M�%وآ,)ن �U$ وا.� U+0>9$ 9)	<�)م �9�)[+ا  [�)� 9)

 ،E�9 K] ..����jة ا��(�Dا ا�# (] �c(. M��9,%+ا آ. 
 µ�4 �U؟.. M�0>9 5 k%L ^�)�� [� آ��  :°�6.د
8�)�) :+)u.د M�>0>9 ،k�� : ور�� ��sة �k ا
� #)[M أزاى؟ :°�6.د#(,>c@اه� ا+>� ه� [
ه� #��ه� m��ال و4�cx] �>�9��Y، وu(+: /m+>] µ�4 .. Mp.د

� ا8)ل�(] µ�4 ،��(��� [�1= زوYc) و[���Y) [" ا%# ،�L!.. 
 M�>0�9 إ4$؟ +زه) c :°�6.د
 �+ل : ا�Dور :+)u.د
01�؟ :°�6.د�] 
��4)ت %���t .. أu(+:  �+4.دm K%l�9 5+S>9 �، وه

9�%+س آ<sة، وr+S�9) دى  (Y�] Kcs9 ،�1!1 4+[� أو ��S4
� #,%�)ه)% [" ا%�)ن ا

� 9�وح $ د� :°�6.د% �U $%9(S>9؟.. ا�اMc ا
 : u(+: $>�9.د
 + [<�+ز؟ه :°�6.د
 أو@د 3[<�+ز و#���  :+)u.د
� إ4$ را^�؟ :°�6.د#(,>c@ا� ا+>�] 
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� �
 زu(+: (�4�S1 (Y4.د
 ه+ c+زه) Ml9 4�)م [�Y) [" إ[|؟ :°�6.د
��� �9أت »�%$ ["  :+)u.د�jا M0)آD)م  8ا�4 �S9 ،��m

�)#�ة �c(�Uا،  M�%L4 ["  [�)ه) ¦ ��m  ة��(�Dآ�� ا K]و
 [)ا	��[m �^_ k��  m�� �c �%�%L kS94 �8ا _^� 

�؟ :°�6.دu�� ه� #)ر�U أ	� [
 أu(+:  �+4.د
 ��u>9؟ :°�6.د
 �+�4 ، ..أu(+:  �+4.د
��ال؟ :°�6.د�؟ �U اS9 �%�0Dإ4$ ا 
�  :+)u.دS9(9 °0�%� إDس ��،  ا(>p ��%jا : �#(L  �]

 �Y0�� أوى، ا��# kS9 ا�^�] �#)رف أ#,M أ4$؟ آ,)ن ه
� U)ت إ�)	%kS [��1 : ا0)رع، [K 	)س آ)	�m(. k أ·� ا

... ه� آ)	+ا ��9)آ�+ه) �9�)��  #)ر�U ه� M,�>9 إ$4، 
 .�Uا.k 6)ر9)ه�

$؟..... :°�6.د(c+ ر	آ) ، �>L(�� ، ا
 أu(+: �+4.د
 !!!و�Y>9�6 ؟ :°�6.د
$ ا	�@ق ��aو: :  :+)u.د(c (زه+c أ4+�، وآ,)ن [�^�ا

،k��� #)�4ة أ	�ل  ~��Y و	)Á : اS9(9 ت(#(m 5 ل+S>9 �ه
� د[)�$ �4Ã9 اr+ن %# ... �] $>%>L +أ	) + أ6," إن 

 "��+ .� ��U (] �,�p �l^ 5 ",a4 وراه) .. ه)د^M ا
� ه)L<%$... أد
 ه� [" [�t ه�)؟ :°�6.د
 ".Ä)ل اu(+:  "] v"���t.د
 #0)ن �Ä "�a)ل اµ�4"���t ه� 9<��%� ["  :°�6.د

�� آM أ�m+ع %jد� [0+ار ���4 .. ا µ9 (4   µ�] د� ،��#(m
آ�� ا	<+ وا^�4" ا�c �4(�8، ���ا، ه� [�)ك : ا�!ج [" 

 إ[|؟ و[�<�,�؟
 و[�<�,� �cًا... �Y+ر د+L|  10  أآu(+: "] �V.د
�  :°�6.د(9 �%# �l[ زى دى @زم �(. X(�1 0)ن ��1ف#

vإن ا ،��m(mت أ(c(. �4+� k�mة آ,��,� إ	�)	�� [) زا
���) و�4�S1) #)[%$ إ��)ل [) .�ش #�ف �%$ �8 	 �V4�.

 |L+.| ا�+اc)ت #,%+ا �+p �4)و@ت 4�9%�، .. د
�، ..  وآ+[�+	)ت، S�S. M. ش+S (] $6�9 z9 ،وآ!م [" د�

  "] ���mا.� و�t9 �%�>	 (��%^ ،(��S أ.�"، و@ ا.�) 
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� �
،����jا �L!�% �S9 5(�1 ¹ ،��t%>� �)�!°  اx�ودى [

 �^t+�) [�^�ا، و9)#�� وازY�U �4)، وl>>9+ر 	��1� و�Uو6
  s>ت آ(�%] �>���� m(9 (r<,�ار، ا8)� 9<)#<� دى 9<�(9

 .L+ى
  ©�" #%0)ن آ�� أ	) p<)س  :+)u.د
� 9�وح $ ا��k د�  :°�6.د%أ	k .)وk ��1ف ا�اMc ا

�؟ رؤ�4،  9<)^� [�$ إ$4 S�S´ ..!# �L ..... �4(Þ .. =.
 .. z�c.. �^(>9 ،ة و^!صH إ4$ : دول؟ 
أ	) "ه� x�Y>9 .. 5+S>9 5 آM دول [) #�ا اu(+:  =8.د

 Mcر "a. : °إ z.(9 �(�] (	زى .. وا+c ) .. [� زى	أ z9
 ".[) 9).�+ش ��

� 9<�ور  :°�6.دS�>9 (·0�%� إDزى دى ا �%: ا8)@ت ا
(�. : �L!# �º)، ¤�" 1�+ن : ا8)� دى ه� #)�4ة [��، #%

�z ا8�)�4، وه� #0)ن آ�� [�<�,� 	 ،�����tLى [" ا�!ج ا
 "] �آM أ�m+ع، Ä " ¹)ل ا���t": ا�!ج ، [K إ·) 9<��

 : ��(�إ	sm �>��c (] kة #" و@ده) ^)Ç، 4) �1ى #)[%� .
� 9<�,%$ د�% و@ �v؟  ا

� ^)u(+: 4.دS�>9 �%�اMc د�ه k���� �cًا وه� را�$ ا. 
� ��د  :°�6.دS9 "�¤ ،�6أو kS9 ت(]+%�Dا ،=�� =��

��ال أآ� �+�4  ا
� �9و¡ر #%� ا�jء اu(+:  s�t.د��	 k�S ��%c �^_ (	أ

 �c(. �Lv0�%�، #0)ن أD1�+ن [0)رآ� �9$ : ا "�¤ �%ا
 ./ا�<�Y�U M) [�)ه)، و[)�S9<� #)رف د� �� و@ �%

� أ	k #,%<$ د� [��+ط ���)، [� ا	k #)رف  :°�6.د%ا
 ،z��� دا©) 9)ردده) [" ���ى : أ�+ار ا%� "ا8�)�4 اS�1

Y%](# �©�c) ا1��، آY%](# �©�c M) ا1��، ذ	= اSD<+ل ذ	= 
�%�>mأ�%$ ا ،M1(S، ÃU	� Âu�1 #" دوره)، د� [�c �Yا، "ا

���) د� واz9 �] v ،�4+� �6 دوره) : [S)9%� ا�اMc د�، 
 ، دوره) : ^��� c+زه) آ,)ن

**** 
) ¯Nل و(EÜ ،���3O %�ا/��K وN¯ ا180اف، ا���+% ا���!

 ،��J^ا���ج ا 
،_�Kا�'3)ع ا� W %ا�� �Jb) 1ف أنCLا wE&n 

 :...)و�N آ�ن هb:ا 
........ 

! 4) #+°، أ~" أ.�) ا1+ا#�	) 	�,M  :°�6.د  (4
 #(>9 �� U)ت،ا8)%إ.�) [) آ,%�)ش زى [)   <� ا�mv+ع ا

 $� #)�4 أ#�ف �+�4 #" أو@ده)؟  ا	U k)آ�، أ	) 
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� �
ه� #��ه) و�، ه+ ا��S>9 ،s+ل ه� أ·) [�  :+)u.د

� #" ��9�1 ا@أو@د +��دا©ً) : ^�)ق [E�9 K،   و ).. [
s�� . وه� دا©) : [0)آK] M ا+اد ا

 #,�� أد إ4$؟  :°�6.د
�4�S) �0�9ب �m)�4 و[l+ل ���� وآ!م m�� u(+: 19 1.د

  [" د� 
 i>�9)	� [�)ه) ه� z9 ؟ :°�6.د
 v ه+ $6�9 #%� �+ل : ^�)ق [K أu(+:  �+9.د
 ه+ #)[M إ4$ : ا�Dر�m؟ و@ M�>0�9؟  :°�6.د
�$ : د9%+م �4�S1)، .. [� �)�� : ا�Dرu(+:  �m.ده+ 

 �mرا� . وc M�>0�9�= ا
z9 ا8)� ����، .. ) L(9 µ9)��� آ<s أ	) _Im 4 :°�6.د

 و@زم أ#�ف أآ� #0)ن أرد 
U �] z9)آ�  أ	) أ^Hت ا�D%+[)ت آ%u(+:  ،(Y.د

/��(9 |L+�)��M د> . ا
$  :°�6.د+L ���>�1 �% إ
#0)ن أ^Hت ا�D%+[)ت دى [" ز[)ن : أول ا�!ج،  :+)u.د

�$ أ��)ل  2آ�)ر و  3ه� #��ه) ¼�� أو@د ا��<� أ��� . .
� د� #%� �+ل و ) [<���u و#)>4 "4�4��S+ا +z9 .. [" ا

 �SUا+] �] � ه
� #���  :°�6.د+� .. m�� وه+ ا��s  19إذا آ)ن اS�4

 (r �S9 زة+�>] � m�� �4�S1)؟  20-ه
إ.�) أول [�ة .. m��  16وه� #��ه)   ه� [<�+زة :+)u.د

��) وأ	) Lx9+ل �1�a8 إن أL) و�آ �	) أk4�>9 أدور #%
�%�0Dا : (Y�9 0)رآ�] �� ه� ¤�" 1�+ن ه% . ا�c(8 ا

 دوره) µ�4؟  :°�6.د
   وإk4�>9 أ.z إن أ	) زى [) أآ+ن.. 9)u(+:  /�a.د

 ،(Y9)آ�ه  M�>#0)ن أ� ��	1) �c(. �أو �9ور #%
k إ·) ..Y�U)[�)ه)، (L �4+� k�¡t�1أ^� [�ة ��9 [) ا ،

��4�4� #"  [+ا�SU إن r) دور (] z9 2  % دى �l%�[" ا
 µ�4 
��� دى و@ أ	k؟  :°�6.د�� .�دت ا% ه� ا
k 5 .. @ أ	) Y%>%L) .�دى :+)u.د(SU"�,lL ." 
lL k,� :°�6.د(L.... ،µ�4 �i�l9 �,lL + ،  k	وا

 (Y>Õ�1 2% ،  و�6 دىvا �L �i�l�� اS�1 .. �c�1 إزاى
+ا.� أو ا1��  �,lL  : ؟C�� (4 �B(Dا 
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� �
 : ا�4�S1 �B(D)  2أو  1أ	) u(+:  k%L.د 
� آ)م : ا��D :°�6.دS�1 ، �]+��9 �1 �,lL + =� 
lL k,� 1+رu(+: �1.د(L � ه
�� .. وه+ �� .. #%� U��ة + آ![� ��  :°�6.د �S�1

��c ى د�، د� .+ار+>�,%[��c    (,Yة �cًا إ	�� 1+�%+ا 
 $> .� �cًاد� �c..  ا^<%��) : ���S1 د@

 z9 [) ا#�U<� أ#,M إ4$ ��9 آ��؟  :+)u.د
�، .. ��= µ9 (4 .. 6�9$ د� ��c :°�6.د���ا�!ج ا

 (r+L(9  .. �4د(# ��	(�I ه+ #!�L إ	vة ا�,%.. z9 ،
 "�Y�c+]" z9 ،�L!# أى �4��ى #% (] Mآ (Y�%# ى��4 µ�4 ،
Ï(t اE4�D ، ��ف ا" [+9"�Yc��Y�%# �4) آ%,�   �%# =%�>

 ،$>m(�1 "] I�è أو ،(Y�U ��V�1 آ� ا�8)ة، أو�. "# $�L+1
 .![� آ��. ا<Ç%i [" أ#�ا6$ و^!ص،  [� ا�rف ه+

����1 (D    |. +�xل #%� .)�c : ا���اف د+L|، و>9
��، �9�+ن ��� �9�� و�9 	�	 �%# �Uإ��ا  : �(9 �%# �l^

+ �%�k آHاا!��+ر أو �k ا�0+ر إ	KL+>] k إ$4 µ�4 ،  
 �S4�l.)M,�1 آ�k، و+ �%�k [� #)رف إ�t>1 (. $4ف 9)

�!	��، [� آ��؟ � [) ه�)ش .= اl>m!ع و^!ص،  اx�Dا
 �+��D9%� ا(SDو�9 ا �c����ق �9 .= ا@l>m!ع واا

 �Uد(rا .. M�L �0ة	ا8�)�4 دى :  k%L (	أ~" أ ،Ç(^ s>آ
��0ات، �" [) #�� (] �4	K أ#��ه) آ�� إذا آ��S>9 kا ا

.= ا@l>m!ع د� �c ��cًا آ��ا�4، �" �9�a)ف ..  [�k [�ة، 
.= ا@l>m!ع د�  ؟، "إذا [)ذا: "#%�$ ���9 [�)��ة، �mال

�� إ	�)	�� ¤<)زة، �" ه� وS�4 (] z9)ش #!ج، � ..
 �+Y�9 $��	 zS�.= اl>m!ع [" �s .. وا+ا.� �S�9ر 4

(U	k آ�KL+>] k وا	S�4 (] .. ،  k)ش #!ج ؟"إذّا [)ذا"
� c)رى، ه)M,�1 إ4$ ؟ %�xل، + و�%�) إن r) دور : ا>9

�  و4��9" ه� .. و+ [)r)ش دور ه)M,�1 إ4$؟  k(L (D
"�,lL .. " �4(# k	ا �% k%0)ن و�# k��mآ�� وا k�6ر k	إ

 ���	 �>xm (] =�� ،$U��1 : $�U �S�4 �+��] k�%�+
,)@ت إ4$، : ا�!ج، + �%lL K,�، أو lL,<� أو 1!�1، ا.< 

1��ق إ4$ ؟  (. . 
أ	) [" .. أ	) #)�4 أوlL �>. �6,$ دى kc إزاى :+)u.د

 ،$6�9 �	(l%� k	إن أ �>. (r �Y]ل أ(,# k�) آ	وأ (Y%�L
� آ�� %# �S%�] �[Y,) آ)ن، v·) : اvول [" �9ا�4 ا�!ج وه

 :،Ç(^ �	(l%� �] (	0�%� دى  أDا "] ��B�9 (	أ . 
�؟ :°�6.دS9 ن(l%� �%دى #)[%� زى .�)�4   إ[)ل [� ا

 s��>�9�,+� ا �%�!م، د� زى اوK6 ا%+م #%� _^� وا
 . ا<¿[�ى

أ	) ��Lت أI وادور #0)ن �S1 �9وره) و+ .)u(+:  �c.د
 Ç دى " ] k�%lU"�,lL�Y) آ%,� .. ��sة ^)
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� �
.)s�� �cة آ� =�� k	�M, [" ه�)، + �U$ ..   :°�6.د

ه� [)��� [K ا�اMc، و9�وح $ �9<$، .. 	)وى M,�1 إ$4 
<$، إذن [)ذا؟ (L �%k ا(Lو 

 [� #)رف  :+)u.د
� k1(U  :°�6.د%ه� .. آ)ن  $�U	�a](� �lS ا�Dة ا

 �(�] �0](�>9 (] z9 Mc�، وه� [<�+زة ..[)��� [K ا
 ��4(^ ���، [� 9�k 9�+ت µ�4 ، �= ه¼ ��%Ðو$� . 

 ��9,%+ آ�c(. M [) #�ا اj�z ا�)[u(+: �_..M.د
<Y)ش �$، وازاى؟ :°�6.دxm (] 
ا8<� دى،  ه� S>9+5 أ	) .)�m إ° u(+: �_ .. =�m(9.د

� .)�%�µ أ�L ILام ر9�) : اb^�ة وS4+ل ، %vن ه� دى ا
 �	(l%� �] k	إ 

�S�] s+ل :°�6.د�� و�%v  (Yن @زم .. ©�" 1%إن د�  ا
 (] (��� k	زى آ��، إ �c(. ز+¬ ،�cر $�U °(>c $�U%�، وا
 IL+] "� ،�0� ا�t+ص دى v·) [� : د4��0%�] ،U��1

 ا�اMc د� [" ا8�)�4 دى إ4$ 4) �1ى ؟
 [� #)رف L+ى :+)u.د
�؟  :°�6.د%t>9 �  ه
�  :+)u.د%t>9 �+4ات .. أ+%� z,�� ا%t>9 �] .. �ه

�l+ح� ا%# K%l>9  ت(#(�(9 /��1 ��S1 
4) اµ9 اt!ة #��	) µ�4 �!ة [� د#)ء، اt%�  :°�6.د

 �+,�= آ��، ا�#)ء �9(�ä�(9%��ى µ�4 د#)، و#��آ� : ا
 ،��	(1 �c(. ة!t�!ة 6�9$، أ.�) #��	) ا�#)ء .)�c وا

� c+� اt!ة $6�9#��9 z9 . 
� ه� u(+:  $%,�>9.د%د� �%/ ه� آ,)ن [� �)4�� إن ا

أوى زى [) 1�+ن را�l9 .<$ أ	) [) 9).�+ش S9%� ا�0+ر 
$m(. (	ا �%H	x>] �] ،=آ�، �" د� ا(9. 

� آ+z4 أوى  :°�6.د�(] k	إذا [)ذا"أ" (] z9 ؟
 �] �S�4 M](آ �] |. z�j=، وا	ذ �S�4 =89<� إن ا��>mا

 ذ	= أو ذ	= أML ؟ 
ا8�)4)ت دى :   اk9��>m، وk4�9 أدور #%� دوره) :+)u.د

 آ%Y) ؟ 
�  µ�4  :°�6.د%إ	t>] k+ر إ·) + #�kU دوره) أآ� : ا

 c)رى ، د� .) IL+4 ا�!�L، أو .)c K] (Y>L!# �%t4+زه)؟ 
 (r k%L	S] IL+)9%�  أ	) #,%k د� [" U�ة، أ	)  :+)u.د

 ا�اMc د� 
�xل #" إ$4 9)�a/؟ :°�6. د>9 �S�4 
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� �
#0)ن ر[a)ن  و (r k%L	IL+ أ	) إ»�a]�9 k)ن،  :+)u.د

�+�4 09+�4  وآ�k #)�4 ��9 [) ر[a)ن ]%Ç، ½<� ا8�)�4 
$ .. z9 ه� أول [) ر[a)ن ^%Ç .. ��9 ر[a)ن آ,)ن  k.را

 . آx·) #)�4ة S1+ل 5 [) �)و� IL+1 ا�!�L دى.. #%� �+ل 
�؟  :°�6.دS9 $� � ���>9 ، ��%# Ô(9 =�� 
أآ,M #�0| آ��  #0)ن أ	) [) 4����: ه� S>9+ل :+)u.د
 .. �� . أ	) [� #)�04.. أ	) #)�4ة أ#�� �0�# 	��
�  :°�6.د+S>9 �� إ·)  µ�4 ه%,�º(U�t>9) : ا+اKL ا

 M,�1 إ·) [�  #)�4ة ��u>9 kL+: ا�!�L، و: 	�z ا
0� x9ى �4�c إ·) IL+1 أو 1�,K آ![� ، #)�4ة، و[) u>9)و

 إذا [)ذا؟ ..   [� آ��؟
+ ا	 M,�  .. k	c �l)[�ة : اD��0L( د+L| ، ��= ه)	

 M,�1(ه ����1�؟ ه Ml�1 �]!آ �0>�¶ (] +.k�l ��ط إ·) 
 �(S9 k	ر [�)ه) [� آ�� ؟ 9إ4$؟ أ+Y� 

4�,� أن أ	) أL+ل r) د� د+u(+:  |L.د kL+ [� .)zm إن ا
إ[)ل ��9 أد إ4$؟ Mt� (D إ4$؟ أ	) p�م  :°�6.د

�	v �1(9(�� وا.�ة وا.�ة، دا + واSU�) إ	� S1+ل  .�(]
 (r ل+S1 )وى	و Mcx>9 زى [) 1�+ن z9 ،$%آ�� [" أ� (r  :

"4��9 kLو . 
��1�  :+)u.د �%l9 (r+Lإن �9رى أ zm(. ،س(�.. د� إ.

 .[� [<xآ�.. [� #)رف 
4) إ[) .)�c .. ا�.�)س د� ¤�" 4�+ن .)�c [" ا1��  :°�6.د

�>]+��] =�. ��ti�  �c(. و¤�" 4�+ن ���4�ا��L!^v أو ا
 I4(^ أو ،�u�a�وا�c ���Lا، v	� Y�%# I4(^ !V]) [" ا

!V] ذواx>4 ل(��: 9%�	) زى [) ا1�S�) ه+   وا��l=    .ا
(U	k [� #)�4ه) x>1ذى @    وا� أو@ وأ^sا، [� آ�� و@ إ$4،

ن 4�+ن ه� و@ او@ده)، z9 ازاى 1��ق اIL+D د� [" ا .<,)ل إ
� أو دµ4 إ	� [� #)�4 L!^أ IL+] "] K9(	 ،�ßY�� : ا Â#(�ا

 ،z%º س(��، إ	� إ	k [�   اti� IL+] "] ،|. أو أ#,� [" آ��
 z%º در(L .. µ9(4 ق�� .. أ	U k)ه� ا

�k دى 9<�,%$ أ�9ًا  :+)u.د� ا% �t9ا.� أ	) [� [�<�uم ا
 #,%<$؟ .. ��= ا	�ti� k)  :°�6.د
 v [) #,%<+ش  :)u+.د
� .. [) 9<�,%+ش �$ .. و[)دام [� .�ام  :°�6.دL@ �]

 µ9(4 k	رأ�4، إ : �SU�4 4+ا��  µ4��� اL+] 0)ن ��1ف#
� 9<0+ف إ	�S1 kر و@ [) �S1رش، ه)1<�)وز و@ .) L!^vوا
��ق �9 �، 9 (D��Sب #%� ا�4" واv^!ق، وا(9 �%%^ ،¡���

��، ا�Y>9 �4(�8ب [��) : ا�Sرة و.�S�S ا@+��Dع وا(�>]
!�U =�� �4(�8) �09 �!�9، ا�إ. ،�](c ر+�� ! . ا
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� �
u(+:  /�a.د(9 .. (Y>4(�. �4(�8) ا	أ �] � ه
[) ا	) #)رف، إ.�) 9��ور #%� !!! 4) راMc  :°�6.د

 $U+0�9 ،(YU�t1 �aUر  �Sl�] �. #��ك، ..	)K9 [" أ·
 ��#+6+] �Sl�] @و ��ti� �Sl�] ..!�Çا(^ �Y] م د� ..

� �U$ ���  [� ()	+ى، S�4(ه ��ti� �Sl�] "] إذا آ)ن
 ،(Y%ش آ(YU��1 (] k	ا �%إذا آ)ن [+D .. IL��+[<� إ

� ا.<,)ل إ	�S�4 �#+6+]   ،�>a4�] �,� �4(#  � kc (·v
��U �V>9و ..kL+�z ا	 : s�^و � . إ	k ���= را#

ه+ اD+6+#�� : أ	) U)ه� z9 أ	) S9+ل u(+:  �1�a8.د
�Y) ازاى؟ �Lزى د�، أ IL+] 

��� ... زى أى #!ج  :°�6.د�(9 �](Y] ",6 "] k	ا �]
 �l^ (�ه $�U �] ،$6�9 ت(�#(aDا K�½ �	إ E4�] ىv

�= �4�S1ك ا	k زى [) ه+ 9)4". ، ��Y)ل و�%>mوا. 
 .. أu(+: �+4.د
9<��� و9�وح  :°�6.د �د�  ا0D+ار د� آ%$، و9)@	<�)م ه

4�� ا��l وا�aر $6�9 .. �$ ، [� #0)ن #�)	�(� �، @زم ه
 ،$�4(� k	زى [) ا 

� أى .M 1)° #0)ن أ��M ا�%/ د�  :+)u.دL@ �] (	أ 
، "ا��l"أدK] ، /%� k%L �4 إ° أ	) 9)1�%� #"  :°�6.د

="ا�aر"و(�إ	k   ، اm<�,)ل ا�%,)ت $ د@�، : ا
�,�$ �%/ [" [�l%� أ^!>9 k	و@ ا ،��ti0�= [��+[<� ا. �L

�)9)ت  �tLك ´ ���ق،  �%/ [+6+#[Y�<�، وا^� 9)� [" ا
 k	إ  I4(^ إ4$؟ "] I4(^  (Y�%# .. @؟  و��%# 
1�Ma آ��  :+)u.د I4(^ 
1�Ma  :°�6.د (] .. ��+��] �.. #��ه) 	ÇS ه�) .. [)ه

 و^!ص  #+6<$ ه�)ك، 
 [)آ)	<� u(+:  kc.د
1�<�,%� 4) أ^�، ©� :°�6.د � kc " .. س دول(�ا

 ،(] �l%m "] ء(a]ا #)4�4" إ+�u�9 ت(#(m  �] (a]وا�
 �SUا+D(9 �6ورى k(L (اه+c "] "�¤ ،���tk9 (4  : ا

 �1�^ �S�1  ���,6 �SUا+].. ��  –إ	� #�)	� وان ا9+آ%ا
 âk	ه+ا ا– ،kآ(mف و�# .. �ا��l= وا� زى [) ا1�S�)، وه
�<�,%� وا� أ#�� [" إ	� أ	Y�+� k) آ�� ©�" >9 .. �وا

 ،µ�4 =4(^  ..،���� (�>%�� $4إ �L k�� 
 µ�4 أ#,M إ4$ ؟ :+)u.د
[) أ�U�#(9  ز�4 9)�a/،  أ	) ���)   �t9ا.� :°�6.د

��، �+ل [) ه�  أ#,M إ4$؟ +����، وآ�� [+��آ�� [
 (  �%9<���، أ	) �)�) �m(9= ا�)س دول �4,%+ا ا

� ا.�) 9��,%$ إ	$  #)4�4�$،  % l1 (] �8," و�V1 : ا
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� �
 �8 µ�4 ،(�� Y4,+ه) �)%Y8(t) أو@، وÏ(t ا�)��L ا
� [<��$ آ�)�4، و�L (r,� #��ه� ، S�1 (] ��c!�ا�!�L ا
+.�آ�،  ��+��Dا ا+%,u>1 (4 ،(	4) أ �r ل+Lو4��9" أ

  ..�S9 ض�Dا �U �S�4 ،���6s9 ة ود��,>�.. ، [)دام إ	| [
� أ	) @ز[| إ4$، و9)^� 9)5 S�4  "] �]  �%ا�!م ا

 z��m (Y+ا ه� M,�>9 إ$4 : 	�S�9 v ،ج و^!ص!�$ : ا+S>9
 �S�1 5 x�Y>4 ل+� ��، إ�) #%�(] ��ا+�Y� ،kL ا1�� ¼

��Lت  وإ@ ©�" 1�+ن  . ا8�)�4 #)�4ة و(c(8 �%,�>�>9 �ه
(Y�] � .إ	k [� وا^� 9)

أ	) 6�9$ [� .. أ	) #)�4 أL+ل u(+:  z9 �c(. �1�a8.د
 �4+� ��(�] �اt+رة .. [<xآ� دى اt+رة ا��S�S8 و@ ه

 K09 Mc$ ر	زه) إ+c "# 5 (Y%�+>9 �%µ�] M�9 .. ا
�,%� . ا

6�9$، إ	U k)آ�  ه� �t9ا.� اt+رة و�%<µ [��  :°�6.د
� إ4$؟ أ.� k%L $45 �+ل و[� #)رف إ k%L (] زم  ) أول@

(Y]!م آ�ا آ!م زى آ��   ¯++S4 (D ت(>�M�09 [) ، ا
 �1s. IL+] م�p (	أ ، (] M�09 �S�S. 9<�+ن ورا� ،�L�´

 . د� �t9ا.� 
�z ا+kL أ	) #)�4 أآ,u(+:   ،�1�a8 M. د	 : Mأ�

  k	(آ ��	ة 1)�] : (Y]!5   آ+S>9 .. (] �%L(# أى وا.�ة
 د�  1���� c+زى 

�$؟  :°�6.د (�l�i%1(. k	]�ب �9<� ، إ Ô) [)  ا�إ.
1���+ش (] km ه) أى�tL "�© ،k�>� $	إ (��� (�L��   µ�D(9

µ�4 ،دى(��!م، �t�9ف ...ا���c $��# Mc$   ا��+ل وا] ،
 ،(Y�%#  $6�9 z9 ،وآ!م [" د� k�>� 

�" ه+ M� !�U أوى  :+)u.د 
� ه� ��9 ا���� أ	) 9)1�%� #%� ا�!�L  :°�6.د%ا

�k،  ا��m(mv، اtD)رI4 واÑ)[!ت، µ�4 راMc [)5 #� ا
 (ً���c در(L ..(Yl� وu�9�Y]) وs9#)ه) ، واÔ إ4$ ..و��9

�t9ا.� ه+ [) #��وش أى .)�c [" دى ، أ	) u(+:  k%L.د
 : اvول إ	$ [) �9�)[� [�)ه)؟ 

� را�aU  ©�"  :°�6.د% ه� ا
 _�  :+)u.د
©�" ا�U =��  �%�0D$ ه�) ��Z9 1)° أه$، [�  :°�6.د

 (�%L (] زى �+��#��ه) 6�9$ : ا8<� دى، µ�4 ه� �L إ$4 [
� .�9 Mt�Y) وc �9+زه)، .| : اj�z؟ % : اvول #" ا

� آ�xm(9 kل #%�$ u(+:  $6�9 .د% [) ه+ د� ا
� أ(�)ء  :°�6.د��jا8+ار ا "# Âuـ�� ���4 ا�!ج ا� ا��

��$ أ��= [" ا�Âu : ا8+ار ا�)دى، و: ،�� vا 
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� �
 ،!V] �4د(Dا M0)آDش .. ا+U���9 (] �%ا�)س ا�)د�4 ا

 (��، ود� آ!م �)��c إ4$ .+ار µ�4 �mر(,D(9 �U��4وا #)ر
 "�© ��ti00� ، ¹ إن ^�ة اX(�D ا��+>4 (]–  (� –أو �)
r(9 : شH^(1 (] ت(#(m k�و4��9"  ) [�ة، 9<�+ن 	)�tL، ا

 EU�U ،$�>�1 دة .. �1<�ى@+m)#)ت .. m)#)ت د� �Mt ��9 ا
 �L(�^ ��9  ل+S1 /�1 (اه+c �c(. ،(Y]ا�L (زه+c ��1ى :

�EU د� #%� أى " v [� د�"(9 z� +ه ،EU�، �4<�ى ا
 ،����] �S%. : �èى، ���4، و+>�و#��� [) 01+ف إ@  [

���u، ا8�)�4 ���� Dوى ا!��+4<�، وأ.�" .)�c إن ا.�) ا
 . ¯/ ا.<,)@ت، أآ� [" إ	�) 	�tر أ.�)م

 µ9 (4 ًا�c ���� ��، و�U  $�U$ .. ا8)L!^أ IL+]
  ، �tL(	 ت(]+%�]  Kc�1 ��4 ه�وء و��، @زم(# �ا8)

 !V] دى (Y>(L �%%�%,� ا " �0���1 (] �%L(# km أى
� ا.�) %L�c"(+زى د�%� ، و���m [" آM اL!1 "�© �] ،�

 .)�c 1)	��؟
� 01+ف  �,�4 kL�] M4�9 ��9ى ����ا�!�� إن ا�!ج ا

�,�%��)ن إ	$ ���4 ا��� : أ.�)[$   أآ� : أآ�، و4
 �� إن ا��l= واx�] µ�] �] ،�S9(�إ	$ ©�� #t)�4  ا

 �4(#�� ه� اx�Dا8!ل وا�8ام ، وه)ت 4) أ.�)م، ا
l#وإ ،��+��Dوا ،������� @آ<�)ب ا�SV �#)دة ا)ء ا

�= 9�S%� ا�!L)تu>1 �%.�] Mو��9 آ�� آ . 
 ، �aU�1، ورs. (�+t^ ،�4ة�� �	(]x9 �إ	k6�# k ا8)

� و��ك+�Lا. و��� 
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�I12121212<I2008200820082008>�14141414א6����������������������د�  �


��0س:�א�����:�א�ذא��−�471��א���د��ن�א�$
�ج��%�3א�دא$ل،�و �  

�  ا�63¯ : ا�:ات�
�bو���� ،� ا�1+� !$ ا�Pرج إ_ ا��ا#

��)ح ا�s 4) دآ<+ر ���، ه� #�)	� #��ه) : ا���n�C.د
37  ،k�9 �<Y) 5 ["  9و  m11��، و#��ه) و+. �1�a. ،��m

K9�4ً)  أر�S1 ر+Y�. 
 .أ4+�: °�6.د
ه� [�)ه) 9�)+ر4+س �" [)9<0<�%�، ر�9 : ا���n�C.د

1�a. ،µ�4 ل���4)،[�S1 ر+Y� K95 [" أر (Y>+. �   k	(آ
 (D ،=#ر ،K��U ف+^ (Y%��9 �ا0�+ى اY>#(m ��m(mv) إن ه

،،�](c �l] ل��4 (D �9ق ور#� ، أو $�U 4�+ن   k	(وآ
 �1�a. ،���1(] M�L ر+Y� �0# $4د �� ا8)%# (ً�4�S1 (r(S9

 k�>ول وآvا : (Y>+."(�، آ)	k وا^�ة "Mc�1 اvدو�4 .)
: ا��ا4$ اv[+ر آ)	k   أدوk��� (D �4 و[) U ��U)�4ة،

،����   (�	�xU	) إدY>4) دوا ��9 اH�>mان .�1�a، �9أت ا
 �ºى �+�4 

z9 د+�tL ،|Lى ا�+[� دول، @ �l] $�Uة و@ : °�6.د
 �U$ ر#� و�9ق

أz9 ،�+4 اv[+ر (9	k إ·) [� z9 آ��، دى : ا���n�C.د
آM د� : #,+[). [" آ�4�S1 �c(. M)#��ه) ره)9)ت [<��دة 

ا9<�ا �Y4ى [" 	).�� اv#�اض، �" [K اM�0 [�)ه) ~�Y إن 
$�U $6�9ة �+4<�، و�](c (زه+� (Y>L!# : �%�0] $�U  

(Y>L!# : 4)ت و[0�!ت(�.  (Y]x9 
   إ4$ دى وإ4$ دى؟: °�6.د
�� .�)K] (Y>4 أ[Y) اvول، آ)	k وه� ��sة : ا���n�C.د�
k دا©ً) أ[m (Y)�4)ه)، آ)	M�>0>9 k و[�0+� #�Y) آ)	

Ç، و�8 د+L| ��9 [)آ�ت 6�9$، زى [) 4�+ن [) r)ش (^
�c(. @و ،(Y%آ (Y�9 @و ،(Y6�¦ �m(. � .د#+ة Y�9)، @ ه

 ��= وc+زه) ؟: °�6.د
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� �
c+زه) را^� [�0+ل �cا �+ل ا+kL، ه+ #��� : ا���n�C.د

ا+kL، و[���4  و[�0+ل �+ل  و[� Y%�6(U)،  ��آ� »)ر�4
 . إ·) X(�>>9، زى [) 4�+ن .� L)م #�$ 9)+اc= ، و^!ص

µ�4 ه+� [��ف إ·) #�)	�، و#)�4ة #!ج، و@ �)رى : °�6.د
 . د[)�$ و^!ص، [) .)و<� ��ك �U$ أى .)�c : ا@»)� د�

�t9ا.� ه+ c µ�4+زه) اى ���4 $ ��= �cا، : ا���n�C.د
� ه� µ�4 دا©) S4+ل إ	$ %6�، و�t�9ح m)#)ت إن ا(U �]

�)#!ت ا�)د�4، وإ	$>6�   9<�,%$ د� ¾�د 	+ع [" ا(U �]
� #%0)ن S04 زم@ $	v ،(Y�%# =l�l4و (Y��c ��S4 0)ن%#

 .��4ف x4آ%Y) ه� وا��)ل
 . µ�4 ه+� [" 	).�� وا[Y) [" 	).��: °�6.د
�Y)، و#��ه) : ا���n�C.د�	 �أ[Y) [<,�آ�ة .+ا
إ»+زت ��9 وU)ة وا�ه) c+از� �stL آ��،   %Y)، ه�[0)آ

kS%l1وا �Y� آ)م . 
 إ4$؟  �S9  ا»+زت ��9 وU)ة c+زه): °�6.د
,m z�� V]!¥،   ��9 وU)ة وا�ه) s>�9،: ا���n�C.د
µ�4  ،ش(�Dا �%# k�%� (] ��9   �8 M�� �%,�] k%aU µ�4

kS� ا�D)ش %# k�%�(]  و.��ة، إ»+ز (Y��	 ،�Y� ت آ�� آ)م
kS%و��9 آ�� إ� . 

 ودا أ(�#%� 9�Y>) ازاى؟: °�6.د
0�، ا�YD إ.�) و�%�) د+L| : : ا���n�C.د>L�U (]

ا�!ج �D.%$ [� .%+ة، اiD)وف رk�c ، وm)#)ت L �4�>9+ى 
�<Y%,u)ش، و�9�1= #%� د�>9(] �cر�  (Y%آ (º�mv �%L 

�)ت ا�!ج 9)	<�: °�6.د%c ����>9 � )م؟ه
Ç �+ل اvرK9 : ا���n�C.د(^ �,�>�] k	(م آ(# M�09 �ه

k 5 إ·)   �Y+ر دول ، z9 اv[+ر(L ةx�Uو ،��� 	)ز(�
4�#<� 1�<M,u أآ� [" آ��، وإ·) [� .) �S1ر M,�1 #!ج، (]
 Ma�#0)ن ��U(] "4(9 أ[M ^!ص إ·) X(�>1، وإ·) ا�)ه� .)1

 آ�� 9)t+رة دى، و^!ص 
 +IL اvهM [" د� إ4$؟ و[: °�6.د
ه+ c+زه) �)I4 إ·) ¦��د [) 9�وح  �t9ا.�: ا���n�C.د

�آ<+ر و��S>9 1<�%� [�)�، 9)4" د�   µ�4 ،�c(. µ�4 M,#
 =��l.�U $�U Mtق �+4$، ه+ آ)ن : اvول [�)رض إ·) �1وح 
 $c(. $�L@ �]و K� µ�4 وS�9+ل r) د� �+�4 د��	

،(Y�%,�1   �� ه+   را�� �آ)�1ة،U�و.� 	)زS9 �4+� ��9
� Y����9) : ا��D)د%� v ،(Y�%# /�a�9 وه+ ا%   ا

 �4(��$ L)#� : ا����9 : ا0)رع %jا kLه) �+ل و(�>�و4
،Ç%�(]   zm(. +$ ه	)� إ�أ~" د� [� ،k���4وح [�Y�c) ا

 �4+� $��u>] (�	� .إن ا
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� �
� ؟: °�6.دS9 ال�� ا
��ال أ	) [� #)رف : ا���n�C.د�؟اS9 $4إ M,#أ   �]

 #)رف أآ,M إزاى ؟
�؟: °�6.دS9 $4إ M,�1(. ،ل+S>9 (] زى � ه� [� #)�4ة ��1
ه� [� را�aU [" ا�).�� ا�,%��، ه� z9 : ا���n�C.د

 !V] ل+S>9 µ�4 ،$�9 �m(. �� ه%^!ص، آ�� " �t>9ح 9 5)
�4(�9<����" آ "� ، 
� واKL ا8)ل S�9+ل إن L!# $�U: °�6.دS��9�   
 #!�L آ+4��   أ�U ، �+4$: ا���n�C.د
أ�M إ	Hارات ا@	lS)ع، �s ا�!م : ا@	lS)ع، �s : °�6.د

µ�4   ا@	lS)ع ا�)4=، وآM د� �s ا@	lS)ع �9ون إ	Hار أ�!،
�+S4 م+S4 ، �ه�$ أ	) آ+�c z4ا�U   ù$ وا.� [� #)��4 �4

� .)zm إ	S�1 k	ا #%��+ا، وا+]!m ،k��$ ه+� زى [) ، أن ^
�"  ه+، و©�" ،MS1أ �S9 $]د   ،�D) وا.� �9�+ن ���9
�   وS�9+ل أ	) [� #)�4،  و9)	<�)م،S�4 ،"�� أ.S��9 د�

 |L+ا�!Y�U �L) .�آ� و[t)ر.�، ¤�" 	�,µ�4 ،�c(. M �8 د
 I4(� (	ج، أ!�أ	) [� �)I4 إن �º �c(. $�Uد اm<,�ار ا

� .!ج إ¬)��9إن [0)#�ه) »)ه�، و»)� ا
أ	) [� xm(9ل #" [0)#�ه) : .� ذاº) : ا���n�C.د

�$، أ	) 9�xل �4)دآ<+ر ���، أ	) xm(9ل #" اM�0 [�)ه) 	
k�S9 °إ   �%.�D (�%رف أ��ك ^!ص، زى [) 4�+ن و�(# �]

 �m �%p ،�¼آ�� ر ��Lو.   
 إ	k%L k إ·) [) 9<0<�0%�، [� آ��؟ : °�6.د
� [)9<0<�%�، ه� [�)ه) هأ()v، : ا���n�C.د

+ر4+س،(�9<0<�%�  9(] z9   
�$؟ : °�6.د �0%�>0>9(] 
m��، إ�<�%k : أول  13ه� [<�+ز� r(S9) : ا���n�C.د

 .m�� و��9 آ�� ��Lت : ا��k 3اj+از 
   [)��U ا.<,)ل إ·) M�>01 [" أول و�4�c ؟: °�6.د
وا، أ	) .)وk أزق : د� #0)ن ا��)ل آ�: ا���n�C.د

k�� و[) #)دوش #)4�4�L (Y+ى L)#�ة �+ل ا+kL : ا
%�,)#� دول أ	) [) : °�6.د �	!�� $�U �.ا�t9

Y�.(9)ش، إ�) أه+ ^�وج، و	)س، وآ!م [" د�، �tLى ��%� 
،��9 �,�4 (Y#(>9 ر4+س+(��  [��وب د#)�4 Ìدو�4،ه� ا

  �����u ه� ��!	� آ%Y) ا��اب وIim، و���9وا 4��روا آ%,<
�)ء ا�+ر، ] ،s�زى اlmv+ا	� ا�0Dو^�، إ�) $6�9 [�)ء ا
 ،$Yوا دآ�0� إ4$، وا�وا د� أ.�" [" اU�#وا دا [) ا� ا
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� �
 ،��)س دول ����، ّ $ ��t�9+ا #%(9 |L!# (	وآ!م [" ده" أ
 �Y]!آ ���L(�U اه�ر [�)ه� وه� #)ر�U آ+z4 إ° [) 0�¶(9

�!م [" أ�%$، إ�) Y�U ،�L!# $�U) 	)س، .^�وج ود^+ل، وا
ه� M%�>>9 ��9وف   أ	) [� [<xآ� ، �": ا���n�C.د

 .أو@ده) و[�)ن �m�Y)، و.)c)ت آ��
� [� #)�4ة M�>01؟: °�6.د% أ	) [� #)رف، µ�4 ه� ا
�+�4�S1   �4)، #,+[) أ	) .)وk ادY%4): ا���n�C.د

،Ç�i%1ت و(mوآ�ا ،k��و.)c)ت آ�� #0)ن أ�+ف   وا�c)ت : ا
<�ام، و#0)ن ��ك YÐ) �+4$ ���9 #" ا�آ�� #%� ا0D)آM ا@

 . واv#�اض
�؟  �= [) ه+ د� آ+z4،: °�6.دS9 $4ال إ�� ا
أ	) [� #)رف أ#,M إ�t9   °(1 $4ا.�: ا���n�C.د

� .4)دآ<+ر ��
ه<�,M أk%,#   $4 آc(. M$ [�)ه) أه$،  [) ا	k: °�6.د
 °(1 
�$ اv#�ا  [) ه+: ا���n�C.د �l0	 ض 
 أ#�اض 	µ�4 $l0 إ4$؟: °�6.د
� ��U Mt$ ، ه� : ا0<) ���4ًا: ا���n�C.د%: ا+kL ا

وS1+م وا^�� ا��)ل   [�l أو �9ق أو ر#� �c Ei>>9ًا،
 و1��ل »�ى : ا0)رع 

z9 ا	L (] k%<%�)ش آ�� [" اvول، [) sm �>�cة : °�6.د
 .#" ا�jى : ا0)رع د�

)�4 أL+ل c(. �1�a8$ آ,)ن، أ�M أ	) #: ا���n�C.د
 k�9 : + ،z9 �ا@#�اض دD (Y%tu>9 $4) 1�+ن : �Y>S) ه
+ ه� : ا0)رع [)  |. ،�%tu>9 (] (º(Þ k�9 : (Y]أ

µ�4 ،�0%tu>9   z9 (Y>S� : @إ �%tu>9(]. 
� #)M�� ��4 1)°، دى ره)9)ت    @، @ ،@،: °�6.دS�1 دى

�1 ،���� r) د@L+] �� �c �S� ،(Y>S+زه) د� 9)Hات، هS
� ا�lDة �+U)ن، زى [) %i>9ر#�، و �#�� S>9%= ا%ا
 (Y6اه)، زى [) 1�+ن أر+c �%1�+ن �u>9ك ا�#� ا
���1� أى ه�ة �9اه)،  ،�l�ا�ا^%�� 9<�%� m ���9�+ن ا
 �[" ا����l، �1وح [�,¡�� c+اه)، وه)ت 4) ^+ف، ¹ ه

ا0)رع أأ[" [" ا��k، وا^�  9<��ل �cى : ا0)رع، وآÃن
 ��l�Dا : M�>01و �Lزم ���1 �1�1= أورا@ �S�4 ؟�(9

 . دى
أ	) zm(. !�U إن اD+6+ع $ #!�L �+زه) : ا���n�C.د

�©�S� ©�" ا1�k%S [�)ه) D)   وY>L!�9) ا%Y]x9) إ
 . ا»+زت
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� �
� : °�6.دS�1 ،��9��� U��ة m)#)ت ا�S0، وm)#)ت ا%#

M�09 اتH%�� 9<)#�) د� k�9، ا[<�اد jت   أو 9¿^�، ا(#(m
� ا.�) m)آ�� �U$ وا.�، و$6�9 %� ه+ وا��k اS��9
�)	+س ا�,� ا+را° �Ðوش أو � اS�4 (D ت(#(m ،��9��ا
� #)�4 ½� إ�4ك �ºش : S�1 ��9���+ر، وا	k راآ= ا�]
 ��# �S0ا��ش، اkS9 �4(�8 #)�4ة درا�m 1)	�� ��وء، ا

k�� #  اS�>9 ،�0%�>0>9 (] �%�k ا,+[)، ^t+�) ا
 (] $�ا[<�اد %Hات [" �s [) 	��ف، z9 أ	) [�<��ب 
9<��� اiD)وف : ��S أ[K] (Y إ	� S>9+ل إن اv )ل وا.�، 
c �S0+زه) .) Y4�4) أ[)ن  (r(S>	إن ا M]ه) أ��آ)ن # "�©

	<���  –واه<,)م ��S� s ا[Y) وه� ��sة، و©�" ه� ^�ت 
إن ا@ه<�از ا�ا^%� أ[)م إ )ل أ[k�) (Y إ	$  –l+ل ا�Dة 

 @ ، ��cو��" 9)4" اj+از، k�9 ا ،"]�[� ^�l ¦�ور ا
،$�] "�زى [) 4�+ن ا�#� M,#   �Y�9 د�، و@ #,�c(. M أ.

 IS���c k+زه)  ا k%S>	ا � ،(Y�l�4 �� [) �Lر�%ا�r ا
�S�4 ،خ+Ð (YL+U IS�kS ا  ¤ �lDا(YL��4 "�   ق+S� "]

�IS ا�)4= د �،� �u>�9ك   ا%� c+اه) ا%دا �s ا�#� ا
 �m�4ة درا(# �x�D�9اه)، ا �%زى [) %L�K] ( ا�#� ا
�%,�، أو ] ��aL د� �1�z9 ،�4+� ��%�t إو#� 1)^� آ![
1�Y>L!# Çu) �+زه) ["  Kc�1 k	ة، إ��(�] �S4�l9 (r $+S1

4(�. "] ���m ،��.(	 Mد�، آ $� اM�0 9<)ع c+زه) وا	�0)
 ،�#(m Ç	 : M�+�9 ن(]vت ا(#(m "� ،��u� �Y] kL+ه+ ا
+ ه+ L)#� : ا��k أر��9 و4�0#"  �وm)#)ت [) 0%�+4
 µ�4 =%.�>1 ، (ا.� [�)ه�m)#�، @زم 1�Çu اD��Sl دى 9)
 �L!1 "�© آ�� k	زه) 6�9$، إ+c K] k4وا.�ة وا.�ة، و4) ر

�>0>9 ���	 ،Ç(^ �4�c ى+>�] �%# M 
 ��cوا��� اm�D�4 : .�)�4 ا�	و ����) و9�ا1�%, (�.

 دى، �t9ا.� دى #)M�� �4 �+ل ا+kL، و4) �1ى، 
 ��jا8,�,�، ا �L!�و[)^��� #%��، @زم [) 1��)ش ا
 ،C�� (4 �s� "] $�,�	 �0U��	 (] �%m)#)ت S�9+ل ا

أرY� K9+ر، و(�S، وا�!م : اD��Sl دى [� ��= L+ى ��9 
وا	<�)م : اa8+ر، واه+ c+زه) ا9<�ا Y4<�، و�9�<�)ه) : 
ا��r(´ �#(m ��9)، و[K إ·) S>9+ل [) U ��U)�4ة، إ@ إن 
 k%,# k	إ ،Ç	�4ة و(U $�U ل إن+S�9 د� M�0(9 (Y](�>	ا

z4+آ M�� M,�1 (.و ،z4+آ M�� M,�>9و ،z4+آ M��. 
� اÔ: ا���n�C.د%#. 
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 �����������������������21212121I12121212I<2008200820082008دא6 �

�1ز���و ود�&�دP؟�1מ��ل������0א ��
����א;�'
د��؟�−478 �  

� ���� $+ w)ر�Kا� 
 ��)ح ا�s 4)دآ<+ر ��� :[�J ا�1اهk6.د
 ��)ح ا�+ر p (4,�: °�6  .د
m�� Y] M�>0�9��س  25ه+ �)ب #��� : [�J ا�1اهk6.د

 It	و �Y� ة�D ��L  ،آ�� M�L ��0>�D) : ا�رى إ��� ه(,�]
آ)	k اv#�اض #�� . �4�S1ً)،  آ)ن tU $t�i01)م 9)ر	+ى

�<+ى ] �ا�^+ل إن اvهs9 Mا�L+�، و آ)ن �U$ �1ه+ر #%
 �#(,>cى ا�+>�Dا � اM�0 و#%

��: °�6  .د¼  ��,#  ��m "4�0#ج إ[| ؟! و�i>]و 

   �i>]2002ج [" أرm K9�� m�� �J] : ا�1اهk6.د
0� µ�4:°�6  .دlSm (] ،���� ج�i>] ،ع�cو s�� µ�4  

Ç، آ)ن : [�J ا�1اهk6.د(^ �mرا�_�،  [)x1^�ش : ا
 ��0>�Dا : ��L +س �)��، وه��Y] +ه  ،$>mق : درا+�>]

�cًا، و[)آ)	� st9 $�Uة   4+م وآ)ن ��= �4�S145ً) ه�) 
Ç، [" أول [) د^M �8 [) ^�ج وه+ [t,� إن أه%$ (^
 Mج، آ�[ $c (D و���9ن ،��s9ا�L+� و#)[%� $ .)�c [� آ+4
� �Lر	) #%�$ إن ا.�) ا1�S�) إ	�) .) 	�آ" اUv�)ر دى %ا

M�0� c�= [�ة آ��، و	�<�� : ا�وا وا%# 
و~��<�) ¯)رب أU�)ر آ�� ½)م، إ.�) [� :°�6  .د  

 Ôا  ، ��Lا+0� ا�Dاآ= ا� (�>�[����، إ.�) و~�
 أول [�ة Y�U (��4)؟ ،  ه�  دى آ)	k دى .....،.	+¡ر

 v،  دى 1)k [�ة : [�J ا�1اهk6.د
 ه+ا #��� أ(�)ء ا�را�m: °�6  .د

أ(�)ء ا�راv �m، ا�Dض  آ%$ �9أ � ، : [�J ا�1اهk6.د
 M�L ،�U(m (] ��9 $(S9 ) آ)ن�ه �¬(]3  ��9 �U(��Y+ر [

 [�t آ)ن : ا�[)رات، #�� ه�)ك، #�� وه+¡ا  : ا�[)رات 
  �U$ 1)رC4 أ�mى Ì[�اض 9<)#<�): °�6  .د
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� �
�J] : ،Ç ا�1اهk6.د(^ ،v   "] $ ��9 [) ^�ج	إ �YDا

 k��� ا�Dة دى، و��9 ا@1�)ق د�،  �x�U ا�	�) ا��0>�Dا
� #��� st9ة،  Ml9 اS9 و Ç(^ Mآ �YUو ،$+S�9 آ)ن �%

$،  وآ)	k دى  أول [�ة �U!¥ [" أول [) �9أ  Mt. �%ا
 : M^آ�� د M�L $	v  ،(Y>S�S´ ت(c(8ا I4(� �S�4 ج!�ا
 "��!م، أه+ 4<%� آ�� و^!ص،  [�.%� #!ج آ)ن Y4���9) وا
��ة $ .)�U ��S�S. $c!¥ [" ^!ل ا k%ه� و�(�ا�Dة دى، ا

� اk%,�1 اl+4%� ا%� واc(8)ت ا�0>�Dه) : ا��L �%
 �%� ا�واء ½)[ً) �ر�c إ	$ ه+ ا%# ��>�] �[�)�، وS9ى
 k�) آ	واء ، #0)ن أ���+ا  ا	 +(i>�9	� K] أه%$ 
� x>4آ�وا إ	$ ^� ا�وا #0)ن أ6,"، %��Y ه� إ·� ا%�]
� @زم S9و  ،�Y�] درة(�Dا �^ �%� .Mt إ	$ ه+ ا%�" ا

 �^(4M�0�$ ا�j#� [��+�$ وآ,)ن ا	<�� : ا��9 

�؟: °�6  .د�0>�Dا : �����)ت ا�!ج ا%c (����9%� ه 
%���9� : ا��)دة،  وا	<�� : ��J] : ،v ا�1اهk6.د

اM�0 آ+z4، وآc(. M$ [)��$ آ+�c z4ًا،  µ�4،  ور1= 
 اc(8)ت 

� ��9 آM اc(8)ت ا8%+ة دى؟: °�6  .دS9 $4ال ا�� ا

�� �J] :  ،°(1 ا�1اهk6.د���ال د+L| ه+ �9��� : اا
 z9 ،|L+�� د�µ�4 ه+ ا.�) آ�) ا1�S�) إ	$ [)4���ش : ا

 �U(��).� آ�� إ	$ ه+ ¤�" 4] (Y�U ةs�x>�$ ا 
$ [�)ك أد إ4$؟: °�6  .د(S9 

$ [�)�J] : (4 ا�1اهk6.د(S9.. (�.4)،  إ(�] $(S9 ،
S9 <�)م	�4ً) [)��� 9)�S1 |L+ �Y+ر  5)�) د

 [�ة : ا�mv+ع [� آ��؟: °�6  .د
 أ�J] :�+4 ا�1اهk6. د
��4)�4 دى : °�6  .د� ا8)� اD)د4$ إs� "] $4 ا

[� L+ى، [<+lm$،  ��%$ ه�) �J] : =���9 µ�4 ا�1اهk6.د
 �%# ��$ .+ا5  أc  I��� : ا�Y0ـ  أ	) [� #)رف أو

���،  و@ v؟ m 
�، أو v، °�6  دى !EbC% .د��[<��رة m+اء �U$ #!ج 	

 kc�^و ��0>�Dا k%^د �(. + s>ال آ���z ا	 $c9<+ا k	إ
 �xmى أ�tL µ�4 ،���u>]  :  "] $�9 �>L!�9 د� �L!# $4إ

� �Dة ¼Y� z+ر؟ �tLى µ�4 إن ا.�) ¤�" ���^!ل ا�!ج ا
�� #)[�، إ�) ا.�) ه�)t9 د� ISDا Çu�	  (�>,Y] د�u�9

4�)#�	) : ا�)ذ  "�¤ ����إ	�) 	0+ف m+ى  ازاى ا�!ج ا
 . �Lار [�)m=، [� آ��  و@ إ$4

أ4+� آ��، [) ه+ #0)ن آ�� أ	) xm(9ل : [�J ا�1اهk6. د
��ال د� ه�) ا
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� �
��ال : °�6  .د�t9ا.�  ه+ أ	) [)�U�#(9 أc)وب #%� ا

 �����، و@ 9)���%�!ج ا ����د� �p M�09د، @ 9)
 (] v $	إ k9و(c إذا  ���	 �L@(9 ، (]+,# �	(��%

� دى : t1+رى  (u% �u�ut�،  وه� دى  ا�c)�9 ا��U(�4
� وا	)  ��U(�+ أL+ل ا��)ن د� [) 4 ،MLvا �%# ��m ة�D
� 9)~%,$،  إذا c)وk9 إ	$ ��	 �L@أ ،�%�#)رف ~�ووف ا

4�)�U ، أU<�� .)@ت #��ى �U(mوا ور�c+ا [��1 ( ،�)!
��ة 9<��4 �ر�c+ا [��+ر4" [��+ر4" [��+ر4" ، آM [�ة ا

 .و9<��= 9!وى

� أ	) S%L)ن [�$ �t9ا.� ، : [�J ا�1اهk6.د%ه+ د� ا
 "�� اM�%S اc+D+د ه�)،  أ.%# ÒU(.) [�)ل إ° أ	أ µ�4

 °(1 Kc�4ل و�Y�>4��9 و K%l4(] 
 ه+ أ�M ا�c)�9 ���4ة ا�t+�9 ، أ~" ا.�): °�6  .د

��ق �9 [�<+ى ا�aور� �)ور	) ه�) [�ة و#�0ة #%� .�)�4 ا
 Ml�	(. �]) و�ى ا�4�8 : ا@^<�)ر، وأ~" ا1�%,+>�، و[
	<�%� #" ا�	<S)ل [" [�<+ى ا�aورة إ5 [�<+ى ا�4�8 #0)ن 
 ،$6�9  K,>�,%��د و%� µ9 _د[�، ه� 	a. �%S)ر�4 S�	

K	(] �4��# (]و �@�أآ�ر ا�!م Y�U)  وه� 	S%� ���4ة ا
 �>u¶+ : ��<+ى ا�aورة [)�S1رش 1<�%� #%] : k	ا +

، µ�4 آ%,�  أ^<)ر ، M�U ا@^<�)ر، ه+ ...[�<+ى ا�4�8 
 ���U $�U ��U (] ى+>�] : k	ا +	)ÇL ½)[) أو [� [+c+د 
 (4 M�S1 (4  ،ش إ^<�)ر(Y�U(] ورة�a!^<�)ر [" أ�%$،  ا

� ، �U ا@^<�)ر ..½+ت S9!!!  : �U(��9 $�؟ D) ¬�%� وا.� 
+ آ)ن #��ى .. [�<+ى ا�aورة  "�ا+ا.� .)S4+ل $ إ4$؟ 

  +�<+ى اµ�4 ،$4�8 و]  : (�B�c +� ©)رس .�)1$، وS9د� و
K9ر K9ر ر+>�0� µ�4 ،�9+�t9 .. 4�+ن [½ �x�Dا �أه

� دى، + �Lر	) 	�<m M,u��، وه+ا �9)^� (u% ����(9
� أ�t9 ",6ا.�، µ�4 اS�4 ،ل+S>9 k	زى [) ا z4+وا وآ�

��ا�..أ	)  �u6�9 وا(c�4 إ��#(] ،  ! M. رت 01+ف�L إذا
 /mو ..���� أ.�"..  إ	$ Mcx4 اS�4  . "4(9 ع  د��jا

 ��# (Dو ،s�� وا��ج ،$>mدرا : �0�L+1ا (] µ�4 ،ع�c $�%#
ا��) 9<)#$،  و^� ��S�S. ���U اm�د 1st9$، و#�ف �����

و���9%� ا	<�)م، ^�)رة 	K�a د� آ%$ x9ى اm<��)ل،  أ	) 
�= رؤ4| رc+#$ �9رى آ��، [Y,) آ)	k ~�وف [�ة ا<s�xة .
 (��%[ �ut4 (] د� �YDا "�u>[) Y�U+ش 6,)	)ت آ)��U، ا

 /�a� إن اb@م  c+� ���4ة ا�8)ح وا��4وح ه�)ك .. 	�
 ،��.+�$ [�0+ف، و�	 �L!4(. �cم �9ر@bك ا�u>>9 (D (�ه

�)ش إن �¹ [) 1 ،$��c ��L!�9 ،��9 �,�[�)��m، وا.�) 9�
�"، وأول [) � ه�) وه+ ��9رس، وه+ ��s : ا��# (] ��,#

� [�ة وا1��،�# �U(m   �4 [" أ/� +�رف إن+� "�ا�[)رات أ.
 �9��� ه�)ك [� اx�Dاق ز[)ن، ا����+د�4، و���) [" اا

<ku، وا+.�ة و k� "] �%z9، ا���tD ا�ه)	)ت ا�)ه�ة وا
 �%D) 4�+ن وا.� ا1�� [" ا�a+ط دى �ر�c اa!@ت ا
S>9+ل #%�Y)، وإن أه%$ s9ا�L+� و#)4�4" �4ذو�، [� ©�" 

 ،�U(�4 $�4�4(# �% [�µ آ�� إن اvهM  ) ا
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� �
 ©�"، أ	) [� [<xآ� : [�J ا�1اهk6.د
ع ا�a+ط، إ	k @زم �/ : ا#<�)رى� 	+: °�6  .د

و1�K] (Y�m( 	+ع اz9 �] ،��ti0 	+ع ا�Dض، ا�a+ط : 
�  Y�U) إذ@ل وإه)	� S��9 س دول(����9 أآM ا��� [K ا

�%�%L �] ���^.. ��، وا�ه)	$ دى D �ia>>9)4�+ن وا.� ا1�
 $ Mل #%�$ إن و�+S>9 k	ا �%9�Ma ا $��و4) دوب � 	

" أه� .)9 �c�Y%�+)، أو .)��S�S. �c : ا�!ج ا�Dة دى، أ~
9�u)ول 	+�%Y) ، ه� ا@.�ام، ا.�ام ا�Dض، و4��9" ا.�ام 
»)وز ا�Dض، [� آ�� و@ إ4$ ؟ S1+م ��9 آ�� �1وح را�4 
 k	ا + ��%# Ô(9 $4<�� إ�؟ 1 ��.+ �,%aرا[�$ : ا

،$.�l]  . ،|L+�" L+ل 5، أ	) k,YU إن ه+� M�>0�9 ه�) د
 [� آ�� ؟  

 _� ....  M�>0�9 ه�)،أ()�J :  ،v ا�1اهk6[.د
 أ��Y إm 5��  �S1 µ�46روا 1�<u,%+ا [V! [" : °�6  .د

 ر9�) 4��J] :  MY ا�1اهk6.د
� اD��0L( : °�6  .دS�1 0)ن%# (r+Lآ�� @زم أ $c(. $�U

� [� ¾�د [<)��9 و1+��)ت��� : 6," ا���اف #%� ا�!ج ا
��ال د�، D) 4�+ن #��ك .)� زى دى، Y�U (] z9)ش  ا

 : ��c!��<+ى ��%� واm<�!ل ا�!�L ا] �S��9  ،زق د�xDا
� زى دى، (. : "� ،�>�Lر �%# �] I��.�ود #)دv  ،�4ن ا
9�u<)ج #!�L أ#,� �+�4، و9�u<)ج Ç,S1 أآ�V إ4![)، وإ	�) 
 �%è�4 و1+��)ت، و(t	 (Y%ا8�)�4 [� آ �¯/ �Uوض وt1+ر ]%

�� ا�!ج، v �+ل ا%c kLو : z9 �] �(�U�6ة و(. �L!�
 ،��9 �,� ا+kL، وا.�) U(S)<�) وا.�ا[�) �8 ا@#<,)د 4

[)�U �. ��U�+ا �au�9 ا�tS ا��µ [� آ��؟ أ	) .).�� 
� : ا�tS ا��µ،  آ)ن �,jج ا!��  9�k #��	) : ا%#  ��

�sة #] : �m(mآ��ء أ (rا�c �Y] M�0!Yc)، .| و�M إ	$ ا
 Mآ k	(وآ ،(	(�] ��,jج ا!�4�)د 4�+ن ��ط @m<,�اره) : ا
 (�0L(	 (] ��9 ��%c : ة�] (�.(U ،M�01��= ا M�>01 (]
[+6+ع ا�rب اD<��ر Y#(>9) د�، وو�%�) µ�] (r إ·) وا.�ة 
 : M�>0	 (	��L  ،�L!# $�U +[��)، وإن �) .S+ق #��ه) 

ا�jوب %L (] �8�r () إن إذا آ)ن ��) �L,� ا8<� دى :  
 �a½ ر�S1 (D �S�4 ، (	(�] �] �#��ه)، و9<�<��	) ���u وه
� [" أى ��!	� �a� ،�4�c وc+ه�) : ^�)r) وا.� (S>m@ا
�، [� [�µ آ�� إن a½ "4��9وا.� وا.�، و (��%# I>1وا.�، و

k	(دى آ v ،(ه�.+�  ا.�) 9�Y]�u) [" .� ا<�tف (mر
� Y�%9) ه+ا إن ا.�) %�1آ� ا�ور ا�¬)§ : ا�!µ�4 ،�L ا
 �8(t ���%# (�S. وإن د� ،EU�� [�)آ� : ا�S+ل واS�	(.
 kِ	إ  �	)ه) إ�زى [) 4�+ن 9%� µ�4 ،زى آ�� �c(. ،(�8(و�
� ��ط �aU�1��D(9 �(�] (ة، %# ،M�0� اaU�1 �S. "]

,>�1 ����� : اM�0 [�ة أ�+ل، و��4و و	<��� ��� �Lرت ا
 �إن [" ^!ل د� �Lرت ��1ف إ4$ اµ�D ا�¬)§ : إ·) M�>01 وه
 �>(´ (Yl9�	 ����	 (D $4ى [" ا8�)�4 دى إ�tL ، X(�>>9 
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� �
 ��#(Õ �] ��B(�) �L!�p (4,�، و���) .)<� أ��=، vن ا
 �(. K]و ،�����، �tLى إن : ا�!ج ا�,jج ا!�زى ا

� و6!@ت، وkm أK�9(m، و#�) 1!ت ذه)	�� زى دى، �0>�] µ�4
 �S�1 �L!�[�ات : s�� "mة آ��، آM د� u�9<)ج [�� إن ا
%�ر�c دى  M�+1 (D �4(�8ا ،Mt� Mt� �%أ#,� وأو(�، وا

%��)ن   $�U ل+S1 IL+] �0%,u>�"  إ	�L : �. kارا1 (]"�1
� اxDزق L �](c+ى، [xزS��9  ، د� �ul�ق آ��+	$ وا�!م ا

��ة ه�) x] "%�>9زق آ�)° [<�%� ���، اm ار�L د�¾ �]
 ���S1 ����9 (Y>#(m0$، و�# M[" أآ �د� أآ+cو �	ه)Ã9
��µ�4 ،s [� آ�)�4 إ	$ >�<+ى ا@L<�)ع وا] �ا�stة #%
 "] k,%�1ن وا(�# k�إ° #�)ن، أو إ° آ kU�# (	ص أ!^ �+S4

+ ا»�دت وk.�c، [� ا��ة دى وآ!م [" د�، vن ا�ه) �	
� آ)ن �U$ آ)ن #�) وآ!م [" %.)�+ش أ(�ه) إ	$ #�ف إن ا
 �S�9 ،$1اH9 د��� #�) و6!@ت وه!وس S�>9 �x�Dا (D ،د�

��l� 1�) 1�)وr) 9)#<�)ره) [0�%� #)[�، و_راء وآ��، �ا�
ه�� �36`� ا!��Kن �)*)د 1nد، !� رأى EbC! W% اKN.�د(% 

،%6+�JK*ج  أو ا!�وا^� 9)�، U," ه�) ���9� دور ا
 �x�� �Uد�c �4ا و^)�� �cا ،  [) ه�)ش [x�� إ	$ [���ا

 ،=l^ارات و�L �! ،1دn ن ���6د و*)د(b) $b· ���1 ه�ا�
��)ن µ9 _دم  �E�6$ أز!% �&��% !�� �u�، ا.<,)ل ا

 �4(Þ �0= #" #�مH9اÁ�S1 s� ،$1 اm<�+اب : ¾%z ا
 .ا�)رج، وا^� 9)� أ9�)ء	) : 

 µ�4 ا#,M إ4$ د+L|؟  : [�J ا�1اهk6.د
� #%��، ^�ت : °�6.د %4) راMc [) ا	k%,# k آM ا

ا�c �4(�8، وk%Þ ه� ا�jع، وYU,<$ و�)رآ<$، و9<0)رآ$، 
 و[��/ ا�وا، M,�1 (. µ�4 إ4$ أآ� [" آ��

�؟  : [�J ا�1اهk6.د ��U(>�4�)�U و@ [) 4 µ�4 
� #%�� إ	� ا1)^� آM ا�!م !! اÔ : °�6.د%إ	k آM ا

د� #%� a�9$، و�Yc+4 "�© ،$,aº ا	k وه+ و�t4آ+ا �+�4، 
و[)(] ��U	S1 K+ل $ إ	� ا1�0>m�s� "] ( ذآ� ا¶$، ود� 
 ،���، إ.�) [� 9�,)رس .)�c #�= : ا���� : ا�!ج ا����

�.+ك، وإن د� و[" .� ا��)ن واX(�D إ	$ ��4ف أ	� [� 
�، ود� [� .)M%S4 [" �+ر�1 +��] ��m�] : +a# �	وإ ،�%#
�Lا[$ أو .) ]%� ��%� [�Yوز، 9)��z ، د� ©�" l4,�$ زى 
 Ôا M��4 �4�jا KlS�4 (] �[) ,l4��Mcx1 µ�4 ، �+�4، و#%

 ،�4�4 (] 
 µ�4 إ4$؟ : [�J ا�1اهk6.د 
+.�ه): °�6.د ���>9 �,�%m ارات�L $�U µ�4  ى+>�1 (D

 (Y>Lر ه)د�4 و1)^� و(	 �%# !! ،�%Ym �c(. (·إ ���1 �إو#
 إ.�) آ%�) �m(>p : ا8�)�4 د4$ ، ود� [� #�=

 ���ا: [�J ا�1اهk6.د 
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� �
 ه� °�ث ¡�$ v:Ð ا��1+%؟

m��s� ، [<�وج، ["  29#��ى #�)ن #���  :!.&�� !��¯. د
اI~+] ،��L�0 : ��آ� ا��t و��9 ا�M�>0�9 �Y [�ذن : 

 .اvوL)ف
� ه+¡� Y�U) دى 9)<���؟ و@g ه� ��!	� ا�Dذن ا% :°�6.د

 ß�c#��؟ µ�4 ه� اM�v؟
�� !��¯. د&.!:  �S4�l9 (Y�%# Mt. z9 ،��>] +أ4+� ه

<� ا#�ادى، (�4 1(�[����، µ�4 زى وا�lm، ه+¡ا [<�%� 
 ����)ت"��Lتß [�)� #!ج 	%c K�m" ر(�Ux9 ��>04 5(c �¡+ه ،

��، 9<%� #%�$ إن #��� ا�ه�ى، وs��1 : .�� ا%m(�>a+ ا
km =%S>4 "�¤ $	إ I4(^ $	وإ. 

؟ [)#)دش .� �9<�%� #�$ "9)Hات"�$ ا�ه�ى  :°�6.د
|L+ .د
ه+ �U!¥ [)آ)	� #)رف µ�4 إ4$ زه�ى،  :!.&�� !��¯. د

��4�S1 د� : وآ)ن �S�4 z�9+1v$ : ا�ب [�S4 Mcإن أى را
� .)4<��ى [�$، �s آ��S�4ب �9$، و(t] : ���# آ)ن ë+ه

µ�4 ،<�)م : أ#�اض اآ<�)ب	م ا@�# ،Mآvا �%Lم، و+�L%� ا
� �+ل، .)وk أ��ح ... : ا�,M، وآ��%# ��	(V�� ا%jا :

��I #" ا��4ز ^ I��$ µ�4 إ4$ زه�ى، و[�ا.%$، وآ%,<$ ^
� [" أU�)ر #" ا��4ز �>04 $c �V(V�� ا%jا : $>�S k,L

 .وMّL آ![$ #" ا�ه�ى
(1 $� [%�)ن، �9أ (9	Y>)ك، واm<�,)ل، ا��)ن ��c C4ر

�" ) m�� 18وا.� m�$ (وه+¡ا #��� ¼m z�+ات [" أ.� اsjان 
د� .Mt [�ة وا.�ة، و4��9" ا��)ن S�9+ل إ	$ �9أ ا�)دة 

���4 وه+ #��� ¼m z�+ات $6�9، ا
 [<xآ�؟ :°�6.د
�� !��¯. د&.!:  "] ����^ ����c ب(�أ4+�، و��9 آ�� أ

� #��� m �0#�+ات �9أ ¤)ر�m ا�)ه� [S9 (Dو ،��L ل(�# K
 /lS [K ا�8+ا	)ت، و9)Hات ا
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� �
اµ�Ä اµ�4 /lS؟ دى أ��= .�+ا	)ت : ا8�)�4  :°�6.د

1��ق؟ ا�YD، إ	k #)رف إن : اvر4)ف .�)�4  ��>�دى؟ 1
 �� [�.%� #)د�4 وهS�1 ت(#(m (·إ �cر� s>)ت دى آ	ا�8+ا

�+U+0�9 �%(9 �L!# (r "�©  �c(. $�U ،)ت	�9 ا�8+ا
 1)	��؟

�� !��¯. د&.!:  K�1 ���# M�� K] M,# $6�9 أ4+�، ه+¡ا
s>آ �] z9 ات+�m . 

 ه$، و4��9"؟ :°�6.د
m�� �9أ ¤)ر�m  16ا9<�اَء [" #��  :!.&�� !��¯. د

 $�m : أو@د K] دل(�>(9 ��%V] 
 آ)	k ¤)رm)ت آ)[%�؟ :°�6.د
S�9+ل آM اD,)رm)ت دى ، ه+ ..أ4+� :!.&�� !��¯. د

 "] =�> m�� 8اm<,�ت �)�4 [) �9أ ا
m "] µ�45  "m ��821  M�0"  :°�6.د(9 MS�>4 ل(,# ��m

�0%l9(] ،د� 
� �9أ ["  :!.&�� !��¯. د%%<�= ا ����(98  ��m

���4، و: [�ة أ(�)ء [) %�)دة ا $>mزادت ¤)ر k	(آ
�z، وأ� : [�َ	َ ����9 z. (Y%,��9 k	(�0ج، ودى آ�Sl ا

s�> .�9ا�4 ا
 هM ��9م ا�)س : اt!ة؟.. إ	S>9 k+ل ا	$ ��)ل [�ذن :°�6.د
�� !��¯. د&.!: v ..�%t. (] .. م+S�9ذن وx�9 +ه

Æzç9 �U(�� .x9#,)ل ا
$ �L ا4$ [<�� [�ذن؟ :°�6.د(S9 
�� !��¯. د&.!:  (ً�4�S110 ��m 
9�� :°�6.د (�� .<�M�L µ�4 �9ا�4 ا
L)ل .. D) آ%,<$ #" ��!	� ا�Dذن دى  :!.&�� !��¯. د

 .ه+ ¤�" Ml�4 أى ��!	$ إ@ ا�0!	$ دى: 5
�$؟ :°�6.د $>xm 
�� !��¯. د&.!:  zu�9 ،(�9[" ر �9$ اآ�S>9 (·ل إ(L

$��	 �L!�9 (Y�U $	إ 
 [� 1 $�U�EL( 6�9$ �9 ا�0%� دى وا<)رC4 د�؟ :°�6.د
�� !��. د&.!¯:  �L!# ىv ةsm �09(c (] ه+¡ا z9 ،�+4أ

 �9 د�، ود�،
� :°�6.دS9 ال���، .. ا���%�!ج ا ������ال 9)ا

 دى .)� زL �Þ+ى
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� �
��ة اstSة دى  :!.&�� !��¯. د 7"أ	) [�<��ب إن : ا

�)ت%c " �%z9، ر.I4(� k إن ا��)ن ا�%1¡ 9��#� اآ� [" ا
Dأ#�ا6$، و[" 1)ر]$ ا "] (Y�L+>] k�ن آ(S%L k�S�U ،ن د�(�%

 Ç� .Mt آ�� V] µ�4! [)آ)	� #��� أ[M إ	$ 4<�وج ^)%[" ا
 �Y� ��9 ،$%l�4 �4(# $ آ)ن	ا �cر� M�0و[)آ)	� [�<�� : ا

، وc(. M,�4)ت [)آ)	� "�u>4ك"وا.� k�S أن ا��)ن �9أ 
(Y%,��9 : : ��>��9 ،z4+س آ(�c(. �%t4)ت : ا��M](�4 ،k ا

��9 ،M�0�<�S%$، و: c+از� أ	) اk9��>mا] : ��. 
Ì#�اض، دا آ,)ن  :°�6.د ����(9 "��tS1 ا��)ن [� z9 ا�

�؟S9 $�� �4)در : .)c)ت، [" �S4 �. (] s+ل $، إ	k ز#!ن S9 
 هMt� "�¤ M د� آ%$ : U�ة stLة زى دى؟ :!.&�� !��¯. د
�" ML 5 :°�6.د ،�� هL+] M: ا�آ� ��U 4) أ^c!��� ا

 |9(cإ k	(آ + s�>4(."��	 " أو"@" 
�� !��¯. د&.!:  I4(� (	أ ،X(�,آ E4�Dا "] ��L+] "~أ

s�>4(. �] $	إ. 
��ال، µ�4 ا	j(�1(. k$  :°�6. د�$ ا �S�4 ،أ4+� آ��

 Mt� "�u>� ¤�" ا k%L (	اء أ+m M,�1(.و ،$j(�1(.
M�0 د� أو [� ¤�"؟(9 

 أ4+�، ���)  :!.&�� !��¯. د
�t9ا.� c(. $�U)ت [ �,Y	Y,%�>) [" ا��)ن  :°�6. د
أول .)�c ه� ا	<�)م ا��)ن : ا�!ج و�+ف ��9� [��، : د�

 °(1 ،$�9 �>L!# : ��9(¬إ �L!# (ه�.+[" ا��L�0، دى 
�c(. : ح!U °إ +��، وLدى #)�4ة و ���jا C4ر(>1�)��M ا

�)MB دى 9<,0� إزDو#)رف ا Mآ� إن آx>] �] (	أ z9 ،اى
� إ	$ .�S�S، و@ ^�)ل، ¬+ز آ%$ �� أو %# ��^(	 $(L �%ا
�!.�، زى +�U : اx] �] دى /lS�cء [�$ ��، [V! .�)�4 ا
 �.!�� #)�4ة [�ا��c، ه+¡ا #,+[) : اx�D4�+ن ا (]
 ،�%.�D �%.�] "] �x�Dه� #)د�4، و9<��ى ا��ا8�)4)ت دى #

��Vة دى و@ ا<��د د�، و@ و[) 9<(9 �] "� ،s>آ �0S%�
%�)دة  ����<�+ع د�، أ	) [� [<xآ�، و9 "4��9)(9

 "m ��# �9أت �%��V] �4! ا" ذروة"m�� هM آ)ن �U$  5ا
�" دى، إ�) : ا��)ت )أورc)زم(، ���) [)HL ��Uف : ا

 $�U �S�4 ت(#(m اتs�t .، : اvو@د [� [<xآ�"ذروة"ا
�� !��¯. د&.! :$�U ف، إ�) ه+¡ا  آ)نHL s� "] ب(t>	ا

 $�U ل آ)ن+S�9"ذروة" 
ا@	<t)ب ¤�"، z9 اHروة وا��m �+�4، ¹ إن  :°�6. د

� �UوS�9 �4+ل %��ة ا��، ودى ا¼ "m "] �4م د� �9ا!�ا
�= آ![$، . ،�0%l9 (] ع د��jة آ,+ن، إ�) ا�U (·إ (Y�U

 z�jت وزى [) 4�+ن ا(c�9ر kL+#��� ��L 	0/ �+ل ا
� ه+¡ا .�)ه)، %�رc)ت وأ	+اع ا@¯�اف ا �] "��)و�1 >]
 و6�9$ ©�" د� ^!s� "] ��4 ��L �g اlS>m)ب �9 ه+�4 ذآ+ر�4 
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� �
�$ 4) إ[) 9)��)ل 4) �	 �0ç,]ِ ��SU ،ى+L �4+V	و�9 ه+�4 أ
 $Y��1 ه)9)ت�إ[) 09+�4 واKL، �8 [) �9أت ا+m)وس وا

���إ	$ آ�� [) �4. 
 أK] �+4 �9ا�4 ا��) ه+� Ml9 آM د�: !.&�� !��¯. د
واÔ [) ا	) #)رف Ml9 ¤)ر�m و@ M�� Ml9، : °�6. د

9<)#$ ِ[0ِ� [<+ازى : آM ا@»)ه)ت،  ���jا +,�ا�)ه� إن ا
� دا 9)4" �+ ا��S أµ�4 ،(a4 ه+ [�ذن ��jا +,�و[� z9 ا

�$ : ��%<$ ا�4��� دى�	 �L!�9و  $�%i>9 �%�S4ب [" "ا
، و: 	�z ا+kL ه+ [+~I ��9 ا�Ya : ��آ�، و@ #,�� "ر9�)
� Y��u�9) �09%� ا�Dذن، أو  ر9/ %[0)#��، و@ ا8�)وى ا

t9+ر1$ وه+¡ا #%� اD)د	� x�9ذن، أو ��S�9 اt!ة، و@ #,�� 
� #" ��+ر 9)H	= وه+ #,)ل x�9ذن و@ ه+� ّ $ ��.. 

�%�،  m+اء آ)ن اS�S. $�] ء�c أو ،�S�S. د� �(�.
 "m �8 آ�� ��L $	ه� إ(�(U21 �، أ	) �)I4 إ	$ [) د^0%

 =�c k�0] رك و��ا#)ت وآ!م [" د�، ا8�)4)ت(�] $��	 K]
 (] $���، L)م .)ول �%4 	S9 �4 آ��(�S)ه) آ (] �8 (Ya�9
��� L%� واآ<�)ب ووm)وس وره)9)ت ���Lرش، �Y�Uت اv#�اض ا

�$ إ	$ وآ!م �	 �#(�[" د�، أ	) U(9�ض إ·) ~�Yت #%0)ن 4
�$ . ©<�K، راح �Lv xjب .)�c ½��$ [" اD,)رm)ت دى�iّU+ف 	

 �4(�. �%# $>�,� k	ا (D "4��9ه�ى، و�[" إ	$ ©�ض 9)
� ا��4ز%# MS	 ،ه�ى دى� .ا

زى [) 4�+ن ه+� راح #)[s,6 M أو وا� [" ^!ل ا�Dض 
�$، و��+ش ^�)@µ�4 ،$6�9 $1 اM,�>m ا�Dض #0)ن �+ش 	

 �%.�Dن اv ،$�U /�� ج!�� اSآ,�.%�، و4��9" [) ���ق 
[�.%�، #0)ن آ�� ا	Ò.!1 k ر��<$ : ا�!ج، وإ	$ �%���9 

�� m)#<� آM أ�m+ع، µ�4 ا�Dض ه�) #,M #��� . 9)	<�)مm
�,)ح، إ	� [) .�,<� � و��� 9)(c (D "4��9دور إ¬)§، و

k�aا� k	(U ،IU(^و (Y%](# وراح �1ّ%�¡ أآ(U $�%#. 
�� !��¯. د&.! :k9��>mأ4+� ا 
� ^D �>a) أ��" x�Uة ¤�" 1�+ن : °�6. د%� اx�Dا

 Flight into" ��$ ا�ut"4) إ[) ه�ب : : .)�c [" ا1��
health  �>ّ�4ة وآ�c ت(]�	(��] M,�>�µ�4 ا1+ّآM، وراح [

 �S�4 0)ن# ��، 4) إ[) 4�+ن �+� آ)ن �u>�9ك �+ل ")دى#"#)
 k	(زى [) 1�+ن آ ،��Lوو k��V1 �1(1$ [) آ(Uوا¯�ا ،kL+ا
 $� ���# +,�� c)ه� وآ)	k .�آ�� ا(c +YU ،4= و���1ْى�«
 (4 �	U ،�l0%,) ا�,xن � و���ق ¶).�، راح #)[%Y) وL)ل 

+� M,�4 $	ج وإ!��، واد [) m $�U�� أ[)ن أه$، وا^<)ر ا
 .�9ل آM ا�t�r دى، و�9ل ا�D(9 M8ض $6�9

��= وإزاى أ#�ف إ	$ ه�ب �D(9�)	�[)ت : !.&�� !��¯. د
�U,) �04$ ا�ut، و@ ه� ���U �+ وه+ YlS) و.)M,�4 زى 

 [) .S>9 �1�a+ل؟
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� �
�x وMlّ9 : °�6. دl	ا $>�S�)، ÃUذا (� �[) ه+ .)��4

� و����، و4��9" ا9<�أ 4�<�t= ا0D+ار، و+Y�9 ��� M�(�4
�" د� دU)#)ت، إ�) إذا u>= ا(�� : اS�4 ،��#ا+Dا :
�$ [�<�,�، وا�!�L 9<�,+ ر�� ا^<�)ء  ���lآ)	k ا
 �#�m "] �U(� (]و ،��ut9 +� ا.<,)ل $�U �S�4 ،اض�#vا
 �÷ap �%4(c دا ،v ،K�9(mأ K�m : آ�� �0%,#(] $	v "�u>ا

��c k	وأ ،��m "4�0#و ��	²) $��	 �>��l9 ،�4(�8ا k0�ّU k
kL+�z ا	 : �c (ووا^�ه ،s�� k	0)ن ا# ،M�,jا �%Ycو. 

**** 
%�(�E!: 

��U�. z) ½)[) آ,) ه� ا�)دة، �" ا�j#� زادت :  Ç�ا
(ºاH9 ظ(�%<+��6 و<��= ا�8ج m(9<�,)ل أ ،�Vأآ � .ه�H ا8)
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����04040404I01010101I2222009009009009א6���������������������د  �


��و5وع���−�492��)�2ن��1)�ن�א��X����א�زوא ���وא���;�� �

� �
 

� �% ا�¹وا*6% وا���L�� %N)4)ع �'¬L2!$  1(+$ ا( 
��3� ا�N : ا�¹وا*6% ')ف %�'¬Lا $+ Ó)أن ا� �`K+أ

�� ا�`�رئ وا�KLرب !��EJ�KE6n ،1ر آ�<اbK) . 1ةC�ه:v ا�
ا�6)م، ه� اE`% ا�و_ !$ �QK`E، ��6 �ن ا��bم ��6n }�ل، 
6���J 1�8ان � ،QT1! ت ا180اف���`! W %ا�� ���Nم /

�`&% *�(�ة ��w . آ�!�ن� �)�* d�`T %���º 1ة! �وآ�/¯ آ
 .T&)ر ا��%

��� !� �E`% ا�6)م �6�¯ ا^ b� ،¯��{ 1ةC/ $! ¹ء ا�ول
 .دار W ا>'�CKرة ا�و_

و')ف /�1C ()م ا��� ا�`�دم ا>'�CKرة ا���/%6 ���  
$)1�8. 

 ا>'�CKرة ا�و_ 
 ��)ح ا�s 4) دآ<+ر ���  :أ�Þ ا���n�C.د
 ��)ح ا�+ر  :°�6. د
� ��mة #��ه)  :أ�Þ ا���n�C.د(. �<�  28ه(>m��، ا

�) وا^�ة  [" 1!�1،(. ��� z9 ه(# ��Y] : M�>0>9 �ه
 : ��<s ووا^�� ا�jء ا@ول، و��)c(Dا �cدر �%��أc)ز� و[

�(m��z . ا	 : M�]ز "] ��m K9أر (r(S9 زة+�>] ��) ه(.
9��<� و#��ه) ا9" وا.� #��� 1!ت  (Y�] أآ� ��YDا  ،��m

z�	 : M�>0>9 (º�[Y��4�S1 (Y>)،  وا�ه) #%� ا�D)ش، ووا
��YDا z� .و#��ه) أ^<� [<�+ز4" و0�9<�%+ا $6�9 : 	

<Y) 5 [" ½)ن �Y+ر، آ)	k ا0D�%$ ا·) +. �1�a.  °(�>9
 "]1JK�$ أرm K9�� s�>�9 (]ش : ا��8  و')اس 1�Nى !(S9

،Ç� آM ا�آ)�1ة  9<)#<$ ^)%# k�ّوه� k9�c آM اvدو�4، و
Ç(^ "�[" �9اkc (] �4 ه� [)آ)	<� [�<�,$  ، و[)��U أى �

� [�ة آV] �Y� M!، أول [) ا�9أ ا�+ف %��>9 µ�4 ،Ç(^
.)c$ وا�9أ ا#,µ�4 M 	�)م 4+[� : .)��] �c��V] ،! إ·) 

  �(mر M,�1 ،k�� 1��ل اM�0، إ·) M,�1 [� #)رف إ4$ : ا
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� �
 "4�Y� "] ،��«(]ل و+� ���!ه)، �ºب #%] �� ه%�<s اc(Dا

 ��� دى ان  ) ا@1�� kc (�4�S1 ه%jا : k4) أ��	زه) وا+cو
 �6(. (	(�] �#(L �S�4 وج���aوه) [µ�4 ،E�9 K إن ا

 ،(��9 �>1(. �%وأ	) واYc<�  [�)	) ا�!م وا@1�)L)ت ا
� #��ه)، و.�� ا@#<,)د�4 #%�$ %���) ����l9 ا0D�%$ ا

$، وإن د� @زم 	0+ف $ .M، زى [) 4�+ن  k%و� �� ه%ه� ا
c µ�4+زه)  [�<�%� ا�Dض د� : ���4 	+ع #!Y>L) �+زه)، 

� اvرض %# "] �S9 (Y%4(0U ،Ç4��a4�] (Y و[�Sر د� ^)(�
��M، ه+ راMc ��= و¾<Y] : �Y�<�، و�9,)رYm) : ا�ور 
 (r وض إن���  ) m)آ�� Y�U)، و[%�z ا�,)رة ا	 : �اvر6

0�، و@ [�<= [�)�، وr) [+ا#�� وآ!م [" ��>9 (] z9 ،د�
� M�� M,��9 µ�4 ا��k آ%$،   �c(. M,�>9، وآ,)ن ه+%ا

 M��r =���9) اl%�)ت وY4��9) ا�واء، و�9)^� 9)$ [" ا
 ،s�t�)�4  و4��ل اM�0  ا �Y��)#� 1!�1 ا9<)#$ [" ا

M�%�)#� ا1�)�� أو وا.�ة 9) .ا
  و4��9" !! 4) ^� :°�6. د
� µ�4 .�� ا�#� ��n:  $#(>9أ�Þ ا��C.دS9 $%�>�] �ه

و�6�1$ �+ل ا+kL إن ه� �L!# $4�>9  د� �c Ý�m M�09ا، 
،����c   ،وإ~" أن ه+ آ,)ن  و^!ص �c(´ (Y�U �m(. �] �ه

 (Y�9 zm(. �] 
 [� .)Y�9 zm)؟ و@zm(. g ا·) [� .)�m �9$؟  :°�6. د
، µ�4 ه� [� 9)4" ا@1��µ�4 ، ا�D��� :أ�Þ ا���n�C.د

Ç، و��S>9 �+ل ا+MV½ kL #%�$ إ·) (^ $c(. ىx9 $m(.
� #)وزا� %�+�� وإن ه� ا�] 

µ�4 ه+ zL(U ان ه� [� .)m$، و@ ه+ا �9�<��/  :°�6. د
�$؟�	 �%# �ua�9و 

[) ا	) : اb^� و�%k @.<,)ل �4�S1) ان  :أ�Þ ا���n�C.د
�U#)ر ��وا@1 ،�m(. �، z9 ا�!م �s [�%" @ ه+ .)zm، و@ ه

 µ�4 
� �Lام ا�)س ه�)، وا	k  :°�6. د(S>4 (] MV] $�U

�)، #" #�)ن و[�k و.)c)ت آ��، #)ر�U؟(� �Uر(# 
�YD(U ا	) �U! ا	)   ،..أ4+� #)ر�U :أ�Þ ا���n�C.د

 ،(Y�] kSزه !�U (	ا ،��lS>] �� ه%آ�µ�4 k ��9 ا�Dات ا
  �l^ (r /.ا (] Mآ µ�4 (.و ��U (] ،وآ!م [" د� M�� M,�	

 k	(آ (D ��ر�c ان ه Ç(^ �c(´ �]�>%] �] �U)�4ة، ه
 �Y>#(>9 �S0m)#)ت 1��ل اc K] M�0+زه) �k، آ)	K%l1 k ا

أودة ": ا�ور ا�اK9، وه� #)[%� Y�U) أو�6 [�,�)ه) 
4�� ["  ، "ا<sYl [" ا<%+ث(^ ��� Y�U s�1) ه�و[Y)، وه

�sوس 4�� [" ا@�4ز، و[" آ�c(. Mو^) Cا. 
� ؟؟  :°�6. دS9 ال�� ا
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� �
�� اs^vة  :أ�Þ ا���n�C.د%j) : ا	ان ا Mt. �%ا

 �S�4 �����H �1%�,)ت وا�u6، وان [) 4��1 �%# (�S�ا1
M�0 د� وا	ـàـ� .)�1,%� و.)1�+ى، وإ·) @زم 1��ل (9 �#�ا

 ،M�0� Y>#(>9)،  ا(m�وM�� M,�1  و@زم ��1أ »�Y : ا
k��زى [) 4�+ن [) ���ق، وهـُـ=Æ   ا�Dة دى c+زه). وآ�� ا

 $#(>9 �#�[" % µ�410 و�M [) @ 4<�)وز  ML ½)[)،  راح ا
� آ)ن [+c+د، وه� �9أت %� ا1�S�)  ا%� اc(8)ت ا%# �0½

�) د+L| .+ا�S1 Mt. "4�Y� 5م  #%�Y)، 9)	<�)م، (S9 µ�4
� #,+[)، و.�� (u% ����ا@#<,)د�4 #��ه) ML آ��c sا 9)

 kS9و ،�%i>M�09 واz9 ،�6 د+c |L+زه) 9)4" زوده) : ا
 �L!�� Y�4(m (�4�S1) [��� ا+kL  اS9و ،���m �Y��9. 

 ازاى µ�4؟  :°�6. د
µ�4 �)ل إ��4، زى [) 4�+ن ََ̂%µ�4 K،  :أ�Þ ا���n�C.د

�� ه� �U$، وه%� �+ل ا+kL [+اstS>9 (YYcه) و´�� اS9و 
(r k%L6<� و�) [) ا#	$، أ�ذ�4 [x>] kS9 : ان I4(� (	ا

�، µ�4 د� :   "��، د� ا.�u>9 k	زى [) ا M�(8د� ا + |.
 �%�ñ، و.| + .�� ا�!�L اu>>9 دام(] k	وا ،�>%ut]
[+c+د U ،MS�9).�) [)��� : ا»)� ا@.�"، وإن ه+� D) 04+ف 

>] $L!�� اS�1(. ،"� +از	� �+]�4�� c(.$ أ.
 K9أر M,u>] MaU Mcا��" وا�6 ان ا@[+ر زى [) 4�+ن ا

 ،���# �%�ر�c ان m  ��,%1 $�U��، وc$ د+l4 |L%ـKÀ ا
� [+c+د%�" اu>�t)ل، ر�� ا	@(9 |L+ .د

 وا�4"؟ :°�6. د
 ا@1�� [�%,�  :أ�Þ ا���n�C.د
�4"، اD,)ر�m ا�4��� �tLى #!�Y>L  :°�6. د(9  
 ه+ [%<�م �cا د4��)  :أ�Þ ا���n�C.د
 µ�4 [�وده)؟  " �cا" :°�6. د
@ أ�9ا، t�9 µ�4%+ا وt4+[+ا ا	)  :أ�Þ ا���n�C.د

 " �cا"9)#<� د� 
� ا	k #)��4؟  :°�6. د%� اS9 $4إ =��  
  ا	) [� #)رف ا#,M إ4$ د+ïL،... :أ�Þ ا���n�C.د

ان ا	) ا�9أ µ�4  ا	) I4(^ µ�4 اM^�1 ازاى ��9 آ��؟ 
�$ Y%�04 KcsU) وKc�1 ا@#<,)د�4 L+] s) ا�	أ.)ول ان ا

 kL+[� .)9= ان ا@[+ر ½0�  و01<� اv#�اض، و: 	�z ا
M�0 د� ، أ#,M إ4$؟(9 

��و�4 وإ�9ا#$، [K  :°�6. دإ	k زى [) 1�+ن 9�cـّ��) 
 Â�. "] �4و�U �4<�ى �9ؤ�	ام، .) �ا@. Mر� ���9 آ+tL

L!#����jا �x�D(9 اس+m+� ه�) [���ات %u�)�4 : � اL!1
،�4(��" إذا ا1�%S��U "] (و�4 ��E   دى، ��Y) [� آ

 �% �%�+ا [" #�)4<$، أ�tL ا�Dر�m ا�ä%���4 ا
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� �
�، µ�4 [�!° آ!4" وs9sUن وc)	�ب و�sه�، ���%<M�%u ا
 : �l�� (m(mأ �] �x�Dا µ�4 ،��	(1 �1و�. : (���	 �L!	

� اx�، µ�4 	��أ [" ا��� : ا�!j"�L!#" �L�v ،z دى [
� أ.� »%�)º) اj�z، أ�tL ا�!µ�4 ،�^b(9 �L اD+6+ع، %ا
 �L!�و	�آ�#%� ا�!D(9 �L+6+ع، [) ه� ا¶Y) [�ر�m ا
 (r ����� ه+ 9)H6+ع، وه+ آ+] $ ����(9 �D(9+6+ع، ه

�� W !)ا*�% [+6+ع، ��/ �N�/ ا MNووا ،%!�+ %�.� MNا(�
� #�ص، bC� ��Kn�`� 

 ،�O(.# 1.! Wو ،�!(J+ %6*ا�¹وا %�'¬Lا*@ ا(/ ewُوهـ
%6/�T %T1(�3، ودى ��و`T xا��3د ا��6�1%، ه�6 ه� W @41و� . 

� ا	k و��<$، و6�9$ اv#�اض، %زى [) 4�+ن اj�z ا
 |. ،�^b(9 6+ع+D(9 �L!���9%�+ا [E�9 K ��+9)ت ا

��  M0،ا%� ا	Y>%L k)، وا%~�Yت : ��M   آM ا0D)آM ا
�$ زواt^ �t] : ��c+�)، و:   ا#�اض ه� [+c+د�m�] أى :

 ،(�(� �(�M�0 د�، و@ 9)��8  ا(9 �Y�1 �6ورى �] "�
 ،�+د�، ©�" ^ M�� : �Y�1�L()ت #%� U%+س، #%� ��9�1 ا

��� ا8)@. #%� أى .)�c ه)4�� أو [� ه)4S�4 (	�c��>9 ت دى
 µ�4 ،MYm M. ش+ (] KLوا �Ycا+D  �Hه "] K�t	 ازاى

 �Lردة #)دة، .�)ة .%+ة و�)د(��� ا�S%�D اS)[�� اm�Dا
 ،(V4�. ز+�>] �Þ4) أ k	�4�0، إ�� و�%k إ�$ ا%(9 ��%1
$ د� �l�i%4 �9رى +S�9 (�.ا �%[� آ��، xU	I4(^ ( ا

� أى   �9رى،%# ��+��] ��� ¤<�ة إ�) ه+��.)ل، _� [
¤<�ة ¤<�ة، وان [) آ)	<� ½<� x9 (Y>9+�� M�9#�اض أو [" 
�s أ#�اض، و	��ف إن ا�t+9)ت ¤�" 1�<,� .| اD+ت �t9ا.�، 
 "� ،¸� [� وا^�4" ا�c �4(�8، أ	) [� #)�4 أ9)S�	
اj+از �tLى إن [) آ)	0� �U$ .�آ� و��M �+ل ا+kL، �+ل 

 (4 �S�4(. ،�,�� �U$ اS�4 ى�tL �] (	ب، أH4) آ ��t%1
.�آ� µ�4 ��اع، �v، أ	) �tLى ���/ c)د، و[�ة �t1= و[�� 

 ،=��  �c(. Mآ k�D $%م د� آ!�ÃU	1 s� "] k��s و[" �s ا
 k���c ��B(S%>9ة، ��k اj�z، و��k ا@#<,)د�4، و�
��m�D�4 ا�º k� ا@m<�,)ل، و��k اSYl)ن ��9 ا@u>m,)ل، و�

 z�S1 ت(�p @�4، و(��" [) .�د�1 أو+4)ت آ ،(Ym(mأ "]
 . ا<)° آ�)Y�9 �4) وا.� ورا 

 �� ه%� M,�1 ا4$؟ ا	k #��ك [0�%$ ~)ه�ة اS9 ���1
%�I0 "ا�â�âض" (�(c �%، [� ه+� ا+m+اس 6�9$ ا

��� ���4ة %^ : M�>0>9 ���	 k�Sوا@m<0)رة، و4��9" 
�� vوا �@���: ا%�� و�%<µ [�� ا%إ·) [" #�%�  � ا

��، ا�U (�(u) � إ·� (# ��Y] ،وا.�ة ��Y] M�>0>9 (Y%آ
أ.�" [" ا�)س، µ�4 	�)ه� و�l)رة، وآ%�)ت L,� وآ!م [" 
 �Y%د، وآ+S��د�، ودى وا.�ة ½MV ا��%� دى، و_^� ا

 Mc6�9$، را ��YDا z���=،  9�)ت، را.k [<�+زة وا.� [" 	
�9���ش z%Y4، و[<�4"، و[ (  �S�S´ ن(�cزى أى وا.�  و

،�c(. Mن آ(�c "�© ،�L!# ن(�c z9 �] ،ن(�c   k���1� ا
 (Dَ (�.ÃU ،��] ��9ض °(�� دى 01<�� و1<�= و�1وح �آ<+ر 	
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� �
	�آ� #%� ا��âض µ�4 ا+m+اس، و	�,m µ�4 ،M�� �4+� M+اء 
�%+آ�، أو 9)�1��، أ	) 9)�+ف إن v(9دو�4، أو 9)�!ج ا

� �L ��+ى دى �9%# �+S�] ���>	 =��>9 s>وآ ،��ا�4 آ+4
k4ا8+اد ��   ا����، µ�4 z9 إذا اآ<���) 9��� @زم 	�

� ا	Y>%L k) دى آ%Y)، و·<� 9)��ض، وا�m ا�Dض، وآ!م %ا
 .، إ	k [) #,%<� آ��...[" د � و^!ص

� Y�U)  :أ�Þ ا���n�C.د%ا	) ��9ت ^)Ç #" اD��Sl ا
k�%وس و�(m+ان ا.�) 	��¡/ ��S9 اc(8)ت µ�4 .�� ا�#)�L  ا

(º(�. �%l�] �% . ا��S�S8 ا
� زى [) اآ+ن 9)د#+ك د+L|  :°�6. دS9 (	ك، اs^ �آ

 ،z��%%+m+اس : اSD)م  µ�4 _ن اvوان إن   Ç�	 (�.ا
اvول، 4) 	)^� [�%+[)1�) #�$ 9)�Sا�4، 4) 9)��ة، 

 ...	0+ف $ .M أ�mع �+�4 و�t9ا.� ا@1�� @ز[�، و
ا	) U��ت : د� 4)دآ<+ر ��� z9 ا	)  :أ�Þ ا���n�C.د

 "] !�U (Y�%# k�^ ،(Y�%# k�^  �#��إن + راح ا+m+اس 9
��، tU (Y%�¬ µ�4)م زى [) .�1�a #%,<�) إن >1 "�©
�k دى ��آt^ ،�0+�) إن اا+m+اس m)#)ت 4�+ن دU)ع �6 ا

� إ¬)§%B(# C4ه) 1)ر��م، #(t�%  
 [� : #�%<Y)؟  :°�6. د
� �+ل، tU)م ���4 :أ�Þ ا���n�C.د%# (Y>(^. 
آ�� #��ك .�، #��ك .� أآ� ¤) + آ)	Y>%�# k)  :°�6. د

 Mآ =���t)م 9)Hات، z9 دى [� L)#��، وإ@ .)	�� [" ا(^
 éرف رأ(# k	م، وا(t�� 9��<�ه) دU)#)ت �6 ا%اv[�اض ا

�]vإن أ�%= ا�S9 (Y�����ج #%�Y)،   اض آ��، 	>	 ��S	و
�t)م .#0)ن ^)4�� [" ا

ا[)ل 	�,M إ4$؟ أ	) U��ت : د� 6�9$  :أ�Þ ا���n�C.د
... 
��= 4) اµ9، ر9�) ]%��، إ	U k��ت 1��s :  :°�6. د

 k	إ ،k�L+>�%��،  z9	tL($ ا<sau وا+kL واا@»)� ا
�Y+ر، وه� [) ا	<�,<0� S>9+ل إن آM ا�Dة #%� Ya�9) ½)ن 

 �Y� � رK9 رK9 إ@ [" 1!ت �Y+ر، 4(9�m�4(. �Y+ا #%
µ�4، آ%�Y ½)ن �Y+ر و_^� �4�Y"  )  :أ�Þ ا���n�C.د

 �,�>�Dا 
�4�Y"، وKlS>] �Y� �Y�%# I�6 أو أآ�V : ا�Dة  :°�6. د

� M�L آ��، S�4+ا m�4+ا #%� 1!ت �Y+ر و	Ç، إ4$ رأ�4؟% ا
 . �U! [� آ�)�4 :��أ�Þ ا�n�C.د
� ا	��c M,# k%,# k �8 د+L|، أو@ إ	�  :°�6. دS�4

�)ت إ5 ا	<�)م، ¹ %jره) ا+a. : <�)م	م ا@�# =%S1 رت�L
� �9ل [) 1<��ع و�1آـّ� ]+� إ	� رآ�ت #%� 1���� اvداء ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   195



 ���04040404I01010101<I2009200920092009א6���������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 �� ��م آ![�، وهS9وج، و�(9 �L!# k%,#اض، و�#vا �%#

 ،�%S��  آ,)ن ^�ت r(9) [" اS�4 ء(S>	ا µ�4 M6(U
 �9 @ µ�4 ،"�¤ �6ر MLx9 اض�#vا : M^�>% =m(�Dا k�L+>ا

�   [" ا�D)[�ة%��9 �+�4 وkL 1)	��، [� #)رف �L إ4$، وا
 �c(. أى k%t. +E�9 K] +>%,# (] ��9 ا�!Mt� Mt�  $L، و

ا�	�) [� .)�Y>1، ه+ا MS4 (D ا+m+اس  ا���l دى، 
��آ�0�� �1ل #%� �9ا�4 آ�U)ع �6 ا��، ©�" �Y�1 #![)ت ^

��I ه+ �6ورى : #,%�� إ#)دة ^ I������� ا>�Uآ�0، ا
 �´ �%� ه� ه�ف ا�!ج إ%�KU #,%�� ا�,+، إ M��0>ا

 ،�S�S.وارد، إ�)  و ،$�] I4(^ k	ا �%�t)م ا� اS��U
1�<)هM، #0)ن آ�� ا<+�Y] k�L،  وارد  ��S�S. ���U د�(tL

  ��<M,u و[<�4"  +ل [) ه� 9<���، وs�>>9، � ه] Mcا�وا
 �S�4 ،�L!^vا µ�D(9 |. ��cوا��� اm�,% �4�º ��U(]و
4�$ آ�ا و@ �t1 $+ .+¡د ا�وج و�)ف  µ�4 ،(�8(t kL+ا
 Ô �,8ع وأ��=، إ�) ا�mأ �Yc �c(>p �x�Dا �S�1 (. ،آ��

 6�9 �$ [" ا�).�� دى هـÆzُ ا�ا��U(] Mc، هـÆzُ هـÆzً، وه
 ،Æzًهـ  MLأ Mcا�� ���U $�U أر.= �+�4، + آ)ن اS�1

وراح �4و¡ر #%� .K] $S .� 1)°،  4�1�) أو أML ا<�ا[)، 
 Mب آ÷��m+اء 9+ر�L أو [" �s ور�L، آ)ن د� .)©MV ^ـß�ُم 4
 �,��9 z4+آ K6و (	��# |L+� ا.�) 9��,%$، إ.�) د%ا

� 09+�4 �� ز4)دة، و9)%@m<,�ار : ا<�Õ(YD sau ا��ض ا
�)ب [��+ط v	� واp K6�)ت ´ ��(] k	�4 �9$، وا(c �ه
� أ�+YU) أول x9ول، %%,�.%� ا �4�Y>9 �L!��¬)��9 ا
� Í [�^�ا د� %� c)�4، ا@	<�)م : اa8+ر ا%و%li+ة ا
�tك #%� #�م ا<�ا[D(9 (Y+ا#�� و@ 9)<�%�,)ت،  ���>	

+.��  �>�4	S%� آ+4��، µ�4 إ.�) د+kL و�%�) a8+ره)  د�
+ .) 	��� �Y�%è 1!ت ارK9  آ+4�Y�  ،z4" 9)	<�)م،  

�Y+ر s^ ،!V] �>m ¹ و�9آ�، Y>#(m) �1<�ى M�>01 زى [) 
ا	v(9 �4(# kدو�4 و�s اvدو�4 : اv#�اض، إ	k #)رف أ	) 

آ%Y) : ا@#<�)ر،  9)د�ى ا�وا إزاى، 9 µ�4�u/ ا8�)9)ت دى
 ه� 9<)^� أدو�4 إ4$ د+L| ؟

 ه� m �^(>9<�!ز4" وأ	)�Uا	��lm+>] �#�� M :أ�Þ ا���n�C.د
#%�� 	+ر، إ	k #)رف أ	) 9).�م اv	�U(ا	�M :  :°�6. د

 ،��ا8)@ت دى �L إ.(9 ،$4�v $]	�t9 $ا.�  =���9	n4(> آ+4
� ا	)%��ض ا� ورا ا%1� ا��U رف(# k	وا  M�>�(9و $>�l.

�9$ : اD��Sl دى، أ	) 9)�+ف إن اv	�U(ا	�M زى [) 4�+ن 
 �S%. µ�4 ،(ه�^_ : (rأو CD: ا ��	رو+�	 �S%. KlS�9
 ،���M أو اiD)وف 1<��ر زى [)ه� ا%i�9 �%�، د� ا+�S]
 �^(1 $Ð ��S9 ،�+�S] �S%8ن اv ،�c(. M,�4 ن(��آM [) ا

S4 ،ش(Y%,# (] $	إ �^ �+م Y%,�4) 1)°، وه�Hا، ��4
 M�	ا�U(	vا)$ز4 �V4�. ��	(1 ت(c(.دى، ) و �S%8ا KlS4

 ،k%,�1ا k%,�1ا �%�4وح ��S9 اCD وا^� ^� إن ا�c(8 ا
 ،��.+S4+م [) 4��ره)ش، ���) اv	�U(ا	�M,��9 �] M آ�� 

 �S%8ا KlL /S%	 ) @زم�وا، وه)ت 4) #!ج  إ.�دى 9)
��د !ج [��:، m%+آ�، وه)ت 4) #>1 �+�SDا �S%80)ن ا# 
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� �
 �S%. k	(آ �%µp /^ =%S>1  و1�+¡ن �9ا[�4�c nة �%� ا

![<�اد، وا<�Sم M9(L ،د� s��>�M ا $>Lد� [� و (��� ،
��ض د� @ ©�" إ(�)$1 9)<�)رب ا�)د�4، إ�) [) دام وا
 (] kLو k�V>4 �S�4 ،(Y�4�4(# (�.ا �%���9= ا�<)n4 ا

 ����	 ،k�V>4 ز4"، د� دوا!�>m@ه+ا ا �%%�وا ا<)° ا
 �,��jت ا(B�YD$ ه+ [" ا	و���9 إ ،=¡��Major 

Tranquilizer  "] ـّ"، ���) أى دوا��$ .	إ@ إ
+ ~�¡ـkl اNeuroleptics   �#�jا��+رو�<)ت  K��4

 C] 0)ط أى	 �àـ�u>9 (·) إ�ت ه(>�اD�U ،��m()�4ة ا��+رو
 CDوه+ا د� ا ،Á�L  ��u>] ن+�� $�] ��� ا.�) ^)4%إ

 k�آ k	ا �%�<MS أول [) ا+m+اس MS4، ود� اD�0/ ا�>%
 M�0(9 k	ا �S�4 ،م(t�9<0)ور#%�$ وS1+ل أ	) ^)I4 [" ا
�t)م، د� [" 	).�� د� M�>0>9 : ا+m+اس و#��� #%� ا
 (�0L(�1وا ��(] k	زى [) ا ���(] ��	(>ا�وا، واc(8)ت ا

µ�4 ،(Y�U  K] �L!�1�<,� : آM د� وا	k #,)ل M�>01 : ا(.
(Y%�� K]زه)، و+c. 

  �#�c /�6 "] MYmوا أ�� �c /�6#� ا(9 �%^ z9
�)�9 �U�Y) وc �9+زه)، Dا µ�4 ،اتHا�!c K] �L+زه) 9)
� .)�S1ر Yl¡��1) ازاى [�.%� ¦�.%�، S9 آ,+6+ع، [� #)رف

 �] k��z9 : ا+m+اس، µ�4 µ�4 �/ ا.<,)ل إن + ه� ا�
 (��� ،��	(1 �c(. ، و©�" أى�زه) ���4 أآ+c "�© ،تs�1ا
� و��� S�1 �1(9(�. �[) �%�� ا8�)9)ت دى 1���S، إو#
ز4)دة #%� ^��1، و_دى ا.�) اه$ [E�9 K، أ	) [� [<xآ� 

�" ^%��) 	0+ف، ور9�)  ،Mt� "�¤ �%4�+ن : #+	�  إ4$ ا
 ،M,u>���) و¬�s^ �4، و1�[) ه+ [) دام ا.�) 6��#�) 	
� @زم S�4 �0%� دى%�<M,u ا�)س  	  ��+ل [) ا�)س 9<��

 (	��# �] �%� #��	)، وا%� #��	)، 	��Y4 ا%وl1%= ا
 #�� ر9�)، و@ ا.�) .)��ä$ [��؟ 

 ���ا  :أ�Þ ا���n�C.د
**** 

 و��ـ�
 kY>	رة ا�و_ا�CK'<ا z�، و4�Y� ��9" ½)[)، #)د 	

�[�M ��4ض c E�9+ا	= [" 	�z ا8)� وآx	Y6��4 � $) [" ا
H1 ¹ ،M�Lآ�	)ه) [�)، وأآ,%�)، وهHا [) m+ف 	��$6 : 

  .ا>'�CKرة ا���/%6
�� ا��3ب/ W م ا��� ا�`�دم()" :��� $+ w)ر�Kا�." 
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�I01010101I2009200920092009>���11111111א6���������������������د  �


��و5وع��−499��)�2ن��2(�ن�א��X����א�زوא ���وא���;�� �  

� �
3� ا��%N: 

�«/½ ')ف أر*M ) +$ ¦¹ة أ(¢�(و*��N �T أ®K�T ¯|6% أ!� 
�@  –��د ا¶Æ 1#:ا ا^`Tر أ/½ أ(.Tأن  –ا�:ى أ ���

 < �J6n ى(K��< وا�K«و(� �¨ ا��Kا���اث إ_ ا� ½K*ر�K'ا
 ��K�T < ¨إ!� ��1ب ا� �Oإ_ أن أو %�K�Kا� ¯�K/ا ،@�`Tأ
��م K'<ا ��� ،%E!آ� ��K6�(Ç�! �J�K�n %°1.ا� %Ã¹Æ�� <إ

`� ��JK، و��6 إ_ اL¬  ا�l)1C ا�Ó+�3، إ_ ا��.1 ا`6
ا����K%، أو ا�Æ/%، أو وlN إ}�ق ا���ر أو 1#(&% 

إ!� أ�L/�6 أو : اÂ ،Á أو*¹ت ا�`W %6¢ أ/@...ا�&1(�
��مK6n! 

 .EN¯ ��1ف ا�)ا��
 wKه� ¤#1 !� أآ %�K�Kا� v:ن ه(bT 1رت ا¶ن ��> أنN

"$`Tأ < �J6n" ،ا�#1ى �T�3*ا�6)م إ_ وا ��� w��، وأن أ/
] W ،$آ���و�% إ��6ء ا�T(L !$ ا���6ء ا��²ل، و¡p)1 ا�

،%n1�L1 ا{�â و#)ض 
 ،@�`Tر أ/½ أ(.Tوه) دورى ا�:ى أ 
 ،%E.KLا �� وأ/@ J4$ �1و�
 1.� .Ï) ا�

* * * * 
¯6��) ،pذ� ��� �ºوه�/:ا ا�6)م، ور : ��إ_ أ�)ا�

 W Ó�3/ ،%)ا���د .."�Jو��6 آ ،Îا @`E# �Jن آ�� آl6 ا0/
� إ/��ن ��8@ ��� v(CT) ه:ا �Oأن أوا M6&K'ا �(� 1Tى ه

��K`@؟) �º ا^��د( 
 :ا��%

�% ا�¹وا*6% وا���L�� %N)4)ع '¬L2!$  2(+$ ا( 
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� �
�)(@ !��KدT: 

 �%# ����>6� واbن أ	$ 4���� إ#)دة ا(Dع ا+�mvت ا���
أن 	Ç¡ ا8+ار : .)@ت ا���اف ��B(] (�U�. z : ا�B(D، وأن 

�4+u>�ف ا<+��6 ا!زم <���l اtS+ر ا�)n1 4�+ن � ا
وأa4) ¬�ى E�9 اH8ف M4+� "] . (D ا�YU(0D إ5 .+ار [�<+ب

 |. k]�>@ 4%�� إ(�)$1 %S)رىء ا�)دى �s اÇti>D، وا
 �9 /S�اbن إ5 أن [) �m+L �9 K6+4 ه+ إ�U(6 @ز[�، وأن ا

 µ��@.�k أ	1 � µ��t�t #)دة ه� إ�)رة إH. 5ف [tS+د، 
� �Lرت أن H ،�1s^v�1�0 ا�� داt^ (,B+�) : اH9 م�>أ

� .أ�s اbن إ5 ذ
��3� ا�N : 

��� 1�8($ !$ ا'�CKرة ا�¹!6� أ�Þ ا�v:Æ ��n�C ا��% 
T`�م ��>'�CKرة ا�W %6��K !`���ت ا180اف +�E ا���ج 

Lا�'3)ع ا W �/�+و �J1ه� آC�/ $Ï وه� ،���� .��4ا�
 ��)ح ا�s 4) دآ<+ر ���  :أ�Þ ا���n�C. د
 ��)ح ا�+ر  :°�6. د
m�$  29ه� [��a4 #��ه)  :أ�Þ ا���n�C. د

M�>0>9...... ×إ ،) $]�L (,آ Ç�i%>أ#)د ا�آ<+ر أ�Þ ا
�)�S9، و©�" ا�c+ع إ�$ : 	�0ة [" M�L : ا@m<0)رة ا

 �9(��% ا�¹وا*6% وا���N% " 2009-1-44+م اv.� ا'¬Lا $+
 .)1-2(��L)4)ع 

�) M�L آ�� :°�6. د (Y>]�L �% ؟ [� ه� دى ا
 أ4+�  :أ�Þ ا���n�C. د
 .+ا5 ا[|  :°�6. د
 اK�9(m   6 أو ["   اV] K�9(m! 5["  :أ�Þ ا���n�C. د
��ال  أ~" أآ�، [) #%��)، ��=، :°�6. د�) ا+S1 "�¤

� k1(U؟ % آ)ن إ4$ ا�Dة ا
آ�L(9 k+ل �1�a8 إ° ا	) آ�M�>�(9 k  :أ�Þ ا���n�C. د

 �Y��9 (] �L!�[�)ه) ه� وc+زه) xU	) آ�zm(. k ان ا
 Á(L +وه ،�����، وه� : اvول آ)	k [�<,�ة #%�$ ا#<,)د آ%

(,>م، و4��9" ه+� رKU إ��4 ��9 ½)ن �Y+ر 9)�#� ½)م ا
 M,# (زه+c، و�	ا�^v4" ا�Y0[) آ)	<0� [�<�,� �Y�U إ@ ا
 �آ�� 9�)ء #%� [S)9!ت [�)4)، و�1%�,)ت [�<,�ة، وآ)	k ه
 é9<��4، وآ)ن رأ k	(وس آ(m+(U ،آ�� �[��u¡4 : اvول #%

 �%� c+زه) آ)ن #)[%� د� ه+ا ا% Y�%i�9) �4�1 اآ� إن ا
 "] �4+� k��: ا��) Y#(>9)، وc (D "4��9+زه) ^%K ه� ا�

 	).�� ا�Dض، �" ا�!m �L)ءت �9�Y) و�9�$ 
��ال آ)ن ا4$؟ :°�6. د ا
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� �
��ال آ)ن ا#,M ا4$ : د�؟ :أ�Þ ا���n�C. د ا

 اj+اب آ)ن ا4$  :°�6. د
<µ ا	k  :أ�Þ ا���n�C. دxm �1 ا@ول�a. +اب ه+jا

اvول و@ إ4$، ا	) Yj(�>9  �1�a8 k%L) ازاي، µ�4 ا@#�اض
�)�9 �U�Y) و�9 Dاض زادت ا�#vا "�� K] (�.ان ا (Y>Lو

 . c+زه) أو .)�c زى آ��
 ��= و4��9"؟ :°�6. د
� "......" : أ�Þ ا���n�C. د%[) ا	) U(9<�� ا�Ç ا

 $>%L �1�a. 
<4�S= آ�� ، 	Ç إµ9 (4 $4 :°�6. د(9 
� k%L 5 آ,M�� M زى [) [) ه+ .1�a :أ�Þ ا���n�C. د

 �%ا	k ��)ل [�)ه)، وإن #!Y>L) �+زه) اذا آ)	k ه� ا
� µ�4 ا.�) 4�� K	�L (r �U+ر [�� [" S�4 ،�4+� (ه(�](.
� : ا�4	) إ	�) 	�Sر 	�)ه� S�4 ج، #0)ن!�ا�#� [" ^!ل ا

 .: 1���� ا�!�L وا.�ة وا.�ة
�<K] (Y%,# "# MS  :°�6. د] M,# (Y� � c+زه)؟ه
v ه� آ)	k ه� وc+زه) ��آ)ء، ه� r)  :أ�Þ ا���n�C. د

 أودة : ��c M+زه) 
 آ)	k 9�وح ��%Y) ؟ :°�6. د
آ)	k 9�وح [<�c KlSا، µ�4 ه� آ)	k  :أ�Þ ا���n�C. د

 µ�4 �.و��1ُ<� [) 9 � S>9+ل ه
� : �mال ا�Y)رد� :°�6. دS9 M,آ ��(]:   
� .Mt ان ا	) D) �9أت اM^�1 : ا  ه+¡ا  :أ�Þ ا���n�C. د%

 (Y�%# (زه+c k4¡+L زه) زى [) 4�+ن+c �9و (Y��9 �L!���M ا
� زودت و#�$ %�,)ح   : ا��ا�4 ا	) ا�+�4 : ان ا	âk 9�� ا

� ا	r ��U+] k) آ��، د� k�V�9 ا�Dض، %�9�M ان   وا�#� ا
� $c(. أى (Y�%# �9!.�+ش (] (Y%اه ��وح #�9 (D �s ه

�Y)ر و[) 9<0<�%�   ������، (9 $©(	 kL+�" [�)ك ه� �+ل ا
 ،$�,� ��S1و �+�1�M : اY4�4) 4�9<+ل، و»�= ا ��#(Lو

� ا�)ب، %# ��L+1وم   و�rا s�1و �U 0+زوS1+ل � K%S1 ا
  ، �U..... ،   �a4�,% M9).)ول او� kL+�z ا	 : k�) آ	ا

 $L!��Y) ان �4�º $�U ان ا�	 �	v KlS>1 "�¤ زك+c �9و ���9
� إ° ا1�)�Y� "] k�c أو   ا	p kِ,¡%� #%�$ 4�9)دة، S9 �4�jا

 5 kc �ا��)دة وS>9+5 ^!ص ه+ c+زى   ��Y و	�4�S1 Ç) ان ه
 ،ñS%� +وه �>u�t	 K¶   ،kS%l1) ا	اه%�، وا ��# µ�cر
اµ�4 �YD ا	) آ,%k �= وا	k #��   و.)��4<%� ور�L اl!ق، 

و.k�l   ا+m)وس واM�0 و9<)ع،   ه%� ا�	�) [)��$ ازاى، أ
� �U$ اt1)ل [c K+زه) S�4 (D �4(� r) 	�)م 

 L µ�4)#�ة #�� اه%Y) د+r(S9 |L) أرK9 اK�9(m؟ :°�6. د
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� �
� .Mt إ·) ��9  :أ�Þ ا���n�C. د%v [) ه+ [) .t%�، ا

 k.)  [) رو	ا4$ رأ�4 ا k	ل 5 ا(Lو µ,%زه) آ+c �#+�mx9
�] �1�# (]$ k%L ،§ kL(6 (�	�إ	M,u>   k، ا	) ^!ص ا

 ���U (Y%4�	 (�.(U ،$%4+� ��U ،(Y%,u>�� U�ة [ �S9
1�<+#= ا@[+ر �+�4 و1�Ma #�� اه%U (Y�ة  (Y��m z9 ،�اآ
Y�c�1 (] µ�4)ش د+ïL، و��m !�U�)ه) ��S1 #�� ا9+ه) 

�#+�mا . |L+: ا@�m+#� دول ه� ا�c kl��1ا ورk�c د
 ،(Y>�9  z4+آ ���(] (�	� c+زه) رY�c) ا��k وا

� رk�c؟  :°�6. د% c+زه) راح رY�c) و@ ه� ا
 c v+زه) راح رY�c)  :أ�Þ ا���n�C. د
�Y) إ4$؟ :°�6. دL+] آ)ن � وه
[)��U ه� : ا@�m+#� دول آ)	k .)½+ت  :أ�Þ ا���n�C. د

 µ�4 (YS%l4 +ان ه �%,u>�$، [) آ)	<� [ Kc�1آ)ن و
 �4�º آ)ن اآ� (r ����(9  ،(YS%l4و M,�4 +ان ه Mt� "�¤

 I4(� (	ا z9 ��c�1(. (r ل(L µ�4 (راح 4<�%� [�)ه (,%U
� ا	k 9<�,%�$ د� ان ا	k [�وداه)، %وان د� [�  ان ا

 ،(�#  �� و.)%1<�[� ا	� 1��5 اM�0، و.)�1و.�c�1(.
%�آ<+ر،  SUا+] +� د� �1)5 و.)�1و.� : اD+ا#��، %# $

 : ���%^ �SUة، [� [+اs^ا $	�Kc و.)M,u>m �+�4 زى p)و
 k�cور kSUوا �YU ،ك���8 # �>c(. Mآ � k�9وا �k�9 ا9+آ

 !�U 
 [" ا�m+#�  :°�6. د
 v ه� ��Lت ا�m+#� #�� اه%Y)  :أ�Þ ا���n�C. د
 ور�L "] k�c ا4$  :°�6. د
وه�   [" 1!ت أ�4�S1 µ�4 ،K�9(m) آ�� :أ�Þ ا���n�C. د

 $�� (�4�S1 وس(m+µ�4 Ç ا(^ z4+آ $��(] (�	�D) رk�c ا
� [�Y) ه� #)رU$ ا·) .) �1ار$4 .| L(9 �%��� وا�jء ا>Ð

� c+زه) #0)ن [) ��� x9ى .)c$، وأ	) [" 	).�| %#  (Y>�%^
1��ل اc =>�] "# ���9 M�� z9 ،M�0+زه)، د+L| ه� 9<��ل 

�)�4 ا�Y)ردة ،µ�4 [" 	).�� اM�0 ه� [)��$ آM 4+م و
 ��<�L sا[Y� km (Y+ر و�%Ç، وه�c(Dا ��.(	 "] ،z4+آ

� و#%� و�� ا·) �%Yt) و.)1��L( : ^!ل  (m�M�>0>9 : ا
 Y� km+ر

�، �U$ إ4$؟،  :°�6. دS9 $4م، إ(,>[) ه+ آ�ا ½)م ا
� إ4$؟ S9 ردة(Y���ال 9<)ع ا ا

��ال 9<)ع ا�Y)ردة ا	) [� #)رف  :�أ�Þ ا��n�C. دا
���	 k�S�   �+ل ا+kL إ°  ا	) [)�� �� و@ �%/، أ	) �(]

 /^ �%#  ����(9 �4�Y>�!Y>L) �+زه) µ�4  ا 
 4Ã9 �4�º$  :°�6. د
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� �
�t)ل #" c+زه) ñ�4، ه� وا�%Y)  :أ�Þ ا���n�C. د	@(9

�â�ç,çm "# (Y)ن ا�!م آ��،L+1 ان ¾�د   (Y���c+زه) .)4
!^(U M,و.)آ ،M�� M,) .)آ	إن ^!ص أ µ�4 (Y�L+] �S9 ،ص

 �(m��z ا	 $ Mزى [�)4)، وه+ و�+c Ma�دراm$ #0)ن 4
 �4��¸ �U$، وا	) ^)I4 [" د� آ%$، [� [(�] M�09 

���4 [" إ$4 9)��/؟ :°�6. د�] �] 
�  :أ�Þ ا���n�C. د%$ ان ا Mزه) وا�+c زى [) 4�+ن

.) �Y�4 1)	�، ان د� دK وان  ه� آ)	�U k$، او اذا آ)ن
 ،ïL+�)� دL+] ��$ زى [) هL+1 ر�S1 (�4هÃ9 µ�4 �ه

  M,�1 ر�S1 �� ه%�" اu>� [�ى ا%# ��Lوا �Y��9 $L!�(U
� �S1ر �L $�U �Y�1ام %�"، µ�4 ،v اM�0 ا� "�� �] ،$�U

µ�4 ا	) [� #)رف ا^%Ç [" اIL+D د� vن أى p)و�  c+زه)، 
� [+c+دة �9 ا<I4+i د� و�9 ان ا	) %ا.)ول ا�U ا��l9 ا

�" ا�)ه�ى، u>I4(^  µ�4 ا·) Kc�1 1<�ه+ر 1)	�،  ا
 �m(. �ا�Y>L!# k#(>9 $l9) �+زه) �L اL $4+�4 و�L ا4$ ه

 $�U �4 ["  إن+� Mأ�� k.� دا#� �ÃU ،(Yذا أ	) .)و
u>>9 �YU ،/u>11<0)ل و (�	��" ا�#� د� أو أ+ح �9$، ا

� �U$، 9).)ول ��	 �%�" اu>أآ� �" .)zm إ	$ [� ه+ا ا
8�)ب c+زك  �] k	ا ��� �S�4 د� @زم "�u>أو�r M) إن ا
 |. k	ا �	، وإ�	0)# µ�u>1 �	إ (�U، وإن ه���ب ا9(�او 8

،ïS%l1ا +   �%a�1��9� #" ا�اMc د� (U	k @زم 1 + |.
 $�U ��~أ (] ،�>u%tD ود� ،ñ�u>1 (	وا ،M�+>9 دى "] �c(.

 (Y>�S (Ya�9 "] (Y%دى آ $������ �cا،  #0)ن ا�U ا8
�z ا@»)� إن [) Y,Y4)ش [" 	 : �4+� M^�1ول إ° ا(u�U

Kc�9 (Y�L@زه)، أ+c ن(��m   ،�	(1 ا@#�اض  1<�ه+ر Kc�9
 M�09 �4�1 وا�6

�  :°�6. دS9 $4ال ا�� ا
ا4$ [� #)رف ا.M  ا	) [� #)رف ا#,M :أ�Þ ا���n�C. د

 اD+6+ع د� ازاى 
 أ·+ [+6+ع؟  :°�6. د
� ¤�" ا#,%$ ؟  :أ�Þ ا���n�C. د%ا#,M ا4$؟ إ4$ ا

 M؟ ه�	إ4$ 1) M,#د د�  أ+c+] �%� اM8 ا+m/ ا%# �Uاوا
 و^!ص؟ 

أ	) �)I4 4) دآ<+ر أ�Þ ا	� ا	k : [�.%� ه)[�  :°�6. د
� ه� [�.%� ا�l0 وا%�%^ ،M]v��c : (ا [" l1+رك ا

� ا	k 9<�,%$ د+L| د� %[Y��tL ،�>ى ا�l0 آ,�)X، ا
 ،�l�  KLا+µ�4 ا4$ آ%,� ��l #%,�) ه�)، µ�4 ��9 #" ا

 $%9(L n4(>�%�0 : إ[�)	�� ا+�+ل  ��U(آ �.(�¦
µ94%� دى 4) ا+lmØ<,�ار، ¶�k آM اj,%$ ا 

 _�  :أ�Þ ا���n�C. د
 k ا»+زت 4�L=، [� آ��؟ [)��، [� ا	 :°�6. د
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� �
 _� :أ�Þ ا���n�C. د

��= ر9�) 4���ك، [� ا.�) ا1�%,�) ه�) : [+ 6+ع  :°�6. د
�� ا�وا��c دى آ<�c sا �cا و@ ¼�� [�ة [V!، [� آ��؟m�Dا 

 _�  :أ�Þ ا���n�C. د
إ	Ò.!>9 k إ° آM [) اz.(9 (Y�U �%�1 ´�ج  :°�6. د

� ه�) وا	) [��+ ���c �4ا، �L+] ج�. z9 �] ���#و µ# ل
و#" ا��)	�، @ دا ا�8ج m �>,�9)#)ت µ�9 و�9��، زى [) 
<)رC4، أرKc أدور إ[| 	x0ت (9 �%Yj ����4�+ن .�ج 9)
 ������ دى، �tLى اj+از µ�4، أ (Y�S	x0ت [<x^�ة 9)m�Dا
� إن ¾�د L@و4��9" أ ،(]+,# ��#(,>c@وا ����jت ا(L!�%

(. �%# M��" أÇ9 .+ا5، و: 	0+ءه) د� د ،(Y��c ا��0 إ
 ،(Y>)���9 .�ا ��m�] (·إ �L@أ ،µ%�+�9 �%[�6)ى، و: ا
 �%�6ورº) إ@ إ·) �L s)درة #%� [+ا�Yc ا�t+9)ت ا
9�YU+0)، زى [) 4�+ن 	)Y] �c(. (YtL,� آ��، زى [) 1�+ن 
�" 9)4" إ·) k%0U �8 د+L| إ·)  ،z4+ض آ�� �Su>	x0ت 

SS� ،$ w�K¹6 �×/@ اآJK6� ن���� آN >K)ى إن ا0/EN ��إ�
6��v ا�)+�، وا�)+�© �Eا�   �C/(b) �! @/و�41@ إ ،�+(���

 ��/ v��إ/��ن إ> W !)ا*�% أو W �¢)ر �½ ¤دم ز(@ +
� إن أى .�+ان أ#�U$ ا�.��ت,%# �. �، أ	) [) أ~�� #%

�� !$ �¢)ر وا"W " ا�)+� ���)+�"N.�ى : #��� ا8�)�4 دى
ا�8+ا	)ت ��9,%+ا #!L)ت [)  ،"/)+@ +��v و+� ���)+� ز(@

� ا.�) %� د� ا#+�9��Y وE�9 �9، إ�) أ~" [" �s ا
� أه� %9�<�%� #�$، و©�" ا�!L)ت اV���B( اD,<�ة، إ
9���� �c(8 زى  k.+ �%أ��)r) اj+از #�� ا�	�)ن، ه� ا

9 K] ت(L!# M,�	 (�.إن ا µ�4 ،آ�� (r ،�,��] و.�ات : ،E�
 �,�1 kL+��'1JKار ا�)+� ���L �E+ا#� [Y,�، و: 	�z ا

 lEKâ6%، و/�Kأو ا� u�KE� ج�K] وا�� �*�رى، (�½ إن آ
�Jb!و ،�J�K��@، و!+ ��>Ð أو �l��9 �] �#(0] M,0�9 د� ،

 ��m�,% kc(>.ا �� ه%زى [) ه+ �)KB، [�.%� ا�	�)ن ا
 �%�$ [) أ(�<<0� L (Y.(ä+ى v·) [) ا�وا��c آ�� ا

 �0� ا��ض د�، ه>SS. ض، وا.<+اء+,�[�.%� �M,ú ا
EL(�>� ه� ا%، ) �%.�] µ�4���B( ا+�cان [E�9 K، ا

k 9<)ع [�ر�m ا�!D(9 �L+6+ع، اIL+D د� (>tL)د اIL+D ا
�,�� دى، >% �4��] �0>�S9(] (	ا@آ<�)§، وأ IL+Dا �+,��9

 (·v s� <�%� #" [�ض، ود��) 9�إن ا. ���u>9 ل+� �%#
 ��Su>9 �#�0وع وا] k	(ت، آx0	 (D ��cوا��� اm�Dا ،��u�
 ����1 =%l>�9 ى د�، ود�+>�Dا �%# Mا�+>إ[�)	�� ا
 "���4� #4�0" [�ة وأ. (Y�%# �� k%L �%وL+ا#�، ه� ا

 Grammar ofاµ��# �m ه+ اS+ا#� ا�u+�4 9<)#� ا�mvة 
the Family �] �%�,+ح، واD,�+ع، وا�v+ل، واDا µ�4 ،

 K] دى $Sl�Dا : M�>0>9 µ94) ا k	ÃU ،ت دى(c(8أ�+ل، وا
 ،�Yc "] ��[ر(>�" 1<��ف #%� ا�t+9)ت اu>�ا�)س دول، 4
 �%# z9 �] ،أ^�ى �Yc "] "�,Dل وا+]xDق �9 ا��و1

�� #)[�، و[" #t9 ،أ��Dا Â�. "] @ ،اه�+>�]C4ر(> .�� ا
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� �
 و4��9"؟ :�Þ ا���n�Cأ. د
�  :°�6. د%# �و4��9" إ	k [<�+ز 4�L=، وا	) �)ورت 

 K¡,�د�، و[� #)�4 أ�+¡ط، vن أى ��M : اD��Sl دى، @ 4(. �9
 ،�>c�9و �>L!# :و ��U....،   ج ���4 .�ج�. $�U �L!>uU

� ا�8ج ا!��+رى، S9 ك��# �^ "���+رى، ود� [�Sور#%�$، 
+ أ[�، و k	ÃU �L!1(uU ،MLvا �%# s�� �	v �]أ (��� k	ا
 ،IS%] : ���	  M�>0>9 ��L!1(.  ،��# =t� دى $Sl�Dا :

 �	(]v0)ن ا# "�� : [Y�<� أ.S�1(. ��u� ،Kc+>1 "�©ف و(�
� ��= #%�� و#%� أى .�، x�Dا "�%��)ن،  M�+1 (. �%ا

� ��9 ��9 "] (Y�� +�4ه�) 4���� إن ا.�) 	<+اK6، و¯
 إزاى؟ :أ�Þ ا���n�C. د
� ا	k  :°�6. د%إ	k #,)ل �c ��c M�� M�>0>9ا، إ

�Y+ر، و@   د� ½)م ا<,)م، إ	� 1�<M,u و1�+¡ت ½)ن #,%<$ 
ه� آ)	k [�<�,�، و@ [%<�[�، إ@ : اkU(^ (D �^b [" اl!ق 
�" ا	L k%,# ،�>%l9 (] k+ا#� m%+آ�� �+�4،  ،"�©

m)#�ك : اvول 9)Hات، z9  �اc Mc+زه) و9�1+�4 �+�4، وا
 �9(� k	وا ،��	(>� اb^�، وزوده) ا�).�� ا%# $c
� آM ا�آ)�1ة �9��.+ا $�9، %وu>9)ول، و[� را6� #" ا
 (r �c(. �� ¦��د ا^<�)ء اv#�اض، و9<�ور #%�>�] �] µ�4

 ،C�� (4 كs^ �[" آ��، آ �أ�+ل،#)�4 إ4$ أآ �,# 
�L+D �S9 ���	 �4(# �	v ،KBرا IL+] +ا° د�، وه�^vا �

 ��c د� Mن آ!م و^+ف و^!ص، آ(�ç,çm د�¾ �] ،(Y� "�u>1 ����ا
 M,�4(. ،[" آ�� �أآ M,�4 ر�S4 ىs� @) و	�4ً) @ أ�S1 ،ًا�c

µ�4 $49<)#<� ! أ z�4(SDزم ا@ �S�4 ،�6�9$ ا	k وا#� و[� را6
 .إ.�) را�� c �>½�U+� �+�4 أو �+4<� #0)ن 	��ف 

 ،"m ش+ (] (�>�Y] : �l0� أ��l ز�4، [) ه+ اS9 5 �¶إ
 ،��%��� دى 9).�ام و��، z4�S>9 @ z9 و@ 9<m�,% Ç9(9 (	xU

   ،KLا+�$، Y09)دة ا<)رC4 وا �0>uä (] ��m�] ��)D) ه
 ��m �>m ��,�� .)و+ه) ^t+�) : ا%و�)D) إن آM ا��اMB ا

+1(U �%ا [) أ(�<<0� إ·) أآ] (.(ä �V�U ،(Y!زم [) ا
 ��m�] |L+Y%�0) ا�B(S د�، أ	) 9)#<�ه) �8 د �0,%�>�	
 µ�4 ،ل(Y�>m!»����4 9%�� ا<l+ر، z9 د� �9�<� 9)ب 

%l!ق [z9 ،!V ا.�) ا1�S�) إ° .)^�ف ز�4،  ،Kcا�%أ	)   
 –M د� @زم 9)0�  أآ� [�� L(�U ،s>�9+ل إ·)   ©�" أ�mح 
�� داB,� ا<�µ�¦ s�1 �] ،s ا@m<��ال،  - #0)ن ���1m�] �S�1

�" ا<�µ�¦ s ا�8آ�  ،=(����k�4 : اوإ@ .)1��ر 	�z ا
�<,�ة، أول [) اj+از 4�<�S و�Y4ا �z إن اv[+ر [� ه�$، Dا
 ��m�] �S�1 ار، ��= إزاى�,>m(9 �l^ �و@زم 	�%� إن ا�8آ� ه

و: 	�z ا+kL ا�8آ� c+اه) ^�l؟ �= 	�,M إ4$، [) ه+ �6ور�4 
+ ا	k    د� ،C��(4 +,�L)	+ن ا<l+ر، د� L $6�9)	+ن ا

��+ن ا�)ه� 9<)ع �ç,çm)ن ا�!م، وا^<�)ء اv#�اض (9 k���>mا
 ،(Y�] (�� �%�l آ�sة، إ.�) [� وا^�9 "4)S�1 "~آ��، أ

 ،�,%a�ا.� : اk>8 ا(9 �÷u�	 Kc�	  	أ �%) [� U)آ� ا��D ا
 �v @و �Y��9 ����jا $L!�� ا%# �>xm (	أ k1(U 
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� �
�4�S1ً) اv(�� آM وا.� MV,�9 �Y�U  :أ�Þ ا���n�C. د

 °(V� ا%# 
����1  ��9 [) رk�c ا�ّ��� 6)ر�9   ود+L|؟ :°�6. د
 m!م؟
    اvول آ)	k ا�!�9 �L��Y آ<µ�4 s :أ�Þ ا���n�C. د
� اV)°، أ	) و[K ذ� S>9+ل آ :°�6. د%# MV,�9 �.وا M

� #" ا��د xm(9 �] 
� U�ات أ��9  :أ�Þ ا���n�C. د%# kS9 |L+ د
 إµ�4   $4 آ�L M :°�6. د
 [�ة آM أ�m+ع :أ�Þ ا���n�C. د
  ه+ ا�)ه� ه� اu>m%+ا ا<,M�V،  :°�6. د
 µ�4 z9 ا�!�S�S. �] �L$ أوى :أ�Þ ا���n�C. د
	+ع ا�!�L أه� [" آ,�<C�� (4 (Y، @زم 	0+ف  :°�6. د

 �%� ا+�+ل %Hروة 9)Hات، [� د� +.�� ا��tL) [) ا	أ
 �%# �%�] k�ر ز[)ن، آ+t>] k�) آ	زى [) ا �L!���4 	+ع ا
ا8�)�4 دى أآ� [" ا!زم، أ	) 9)1�%� #%� .)c)ت 1)	��، 
1�)#�ك  "�© $,Y] �l��[� 4�9%� #" اHروة، إ�) .)c)ت 9

� و["  �S1ا%�� "] (Y>,%�1ت دى ا(c(89%�� أ^�ى، ا �L!�ا
 !V] µ�4 ،و[" [�6)ى �1(�cو[" [�ا ،�1� و[" �Lا1(4�^

= : 01+ف(lDا µ�4 ،(و@ أ��9 ��9ه E�� ) S��9+ا أ�Lب 
9<��� Y%�L) و@ ��9ه)،  °(>� Y�%l�9) آM ��ف [" ا%ا

� أ^�Y%�L Â) و@ ��9ه)، 4S��9 k4+�>�µ ا@ه<,)[)ت µ�4 ا
� �º ا<)°، �a>>9 أآ� ��9ه) و@ %c(8(9)ت اs�tة ا
 (Y%دى آ MB(�Dت زى آ��، ا(c(.ه)، وs� "] @و ،(Y%�L
���l دى [) �lu>>9 : ا@#<�)ر، ��)MB اDق، أ~" #0)ن ا��1
 ��m�Dا z�و@ ©�" �1,�� د@@º)، و#0)ن : 9!د ��9 	

� #,�ه) S9 دى ��cوا�stL، و	��� اl!ق ه�)ك 9<�اوح �9 ا
 MYjب وا��وا.� [" ا1�� إ5 ا1�� [" 1!�1، و: 9!د c+� ا
 ���l>� ود	$، �L!1�) [" ا�).�� ا�,%�� #�� ا%# ��(]
� إن  k%L (	وا ،�Y��� .��V4 اm�] أى ،��S.و �´ �m(>p

C4ر(>�� ا�واt9 ��c+رº) ا8)��، و´�)9)ت اm�D�1<�  ا
s>ت آ(�cا�] M,u>� ..��V4 ا��U �Y!، @زم 1

 ،�	(�# X(��9 (�.) وا�أ. ،(�>�YD (�#+c�] Kc�	
9�<�)ول .)� وا.�ة، إ.�) 9���Yj( وا.�ة وا.�ة، @ 
 (] �,Y] ء، دى [�%+[)ت(t.�(9 @و ،C4ر(>(9 �Yj(��9

µ�4 (�# �]�S>Dس ا(�% Ç�	 (D µ�4 ،ى+L �l0	 ش(��%�  :
%�!د  Ç�	 ���	 ،�Vأآ �0>uä (] �4(�8ا �L!	 (9أور
 z9 ،��%>Ð رة+t9 "� ،$6�9 �0>uä (] (Y�L!	 ،��%i>Dا
 �(�] M�>0	 آ��، @زم $0� 	S+ل ��ا��)ن #(>9�4 (] (�

 ���U ش(Y�U (] دى ��m�Dا ��u� �� [�� a�9)، ه%# (�ti� 
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� �
<���4 ا@^<�)ر، إ�) آ,)ن [� L)ل إن ا@^<�)ر  ��S�S.
 ��%>Ð �L!# M,# )ح��9 �,�دى #,%�� Ym%�، أو [+1 ��#+6
� k%0U، اvد4)ن .)وk 1��� ا8�)�4 دى، %#" ا<���9 ا
 �%� L)ل � إ%� L)ل � [) ��U �!ق [" أ�%$، وا%ا
 �4(���� آ �] �� L)ل � ه%l4%� [) 4<�+ز�� 1)°، وا

9<�ى ���U  #%�� 1!ت [�ات، آM دى 1���,)ت u>9)ول ��، ©�"
�� دى [" m�Dر ا+tL ku%ّ� (·إ ��Æz أ�+ل، �" [) أ(�<<0َ�َ
 ��%>Ð ��1�9 ا ��S�S. �L!# M,# �.�Â إ·) L kS9)درة #%
�)دة >m@ا �� 9)@^<!ف د�، وا���ار #%#+�U!، و#��ه� ا

�u�ut��� ا�8آ� اu>9 د� Mؤ�، آ(� .[�$ [� إ
ر�4 إ	� [� آ�)�4 1�+ن أ	) _Im أ	) �+k��. z9 ،k أو

 ،kL+� و#)� : 	�z ا�Lوأ[� آ��، @زم 1�+ن وا Ç%Ð X(�]
 �.(ä 9<�,%$ ¦�ى k	ا �%ا8�)�4 ا�c =��vا z�S1 (D ا
 �Y>�¦ �%(L ة #�)ن�] �� k%L (	أ ،��(���ti) : .�)�1 ا

�#(�0�� "، ا��9 $SS� k%0U k	ا �%ه+ ا	�4(# k	 (	�M, ا
����$ ©�"، ود� [� #�=، [� أ ،" k%L[<$، و�وا. �k�m (	

©�" إ	<+ا أ.�" [z9 ،µ [) آ�<� .)zm، و�8 د+L|، إن د� 
%���� دى وc+زه) (�#+c�] Kc�	 ،Im_ (	رد آ):، أ 

 4) رk4  :أ�Þ ا���n�C. د
� #%��، و.)M,�1 أ.�"  :°�6. د%أ	) �)I4 إ	� #,%k ا

�z اD�)ن  [�$، [V! إ	k ا	<�kY إ·) [)	 : M�>01 �0���4
� c $�U M�>0�9+زه)، د� زى [) 1�+ن M�>0>9 #���، ود� %ا
[� آ+z4 #)دة، و4��9" أ	k #%�� وا.�ة وا.�ة �%� #��ه) 
� ه+ 9)4" آ)ن %�+ق ا>�<s واc(Dاآ�ة واHDا s� اه<,)[)ت
ا�S,� اvو5 واs^vة : .�)º) #0)ن M^�1 آ%�� اS,� دى زى 

اº) وا[Y)، و@زم 1)^� وL<� 4) أ^� ^t+�) إ·) ا	<�,k ا^+
 ،(Y�c�4 0)ن# (Y�%# ط�زه) ا�+c ج، وإن!��)ت ا%c ر+a. :
إ·) Ml�1 #�)، و: 	�z ا+kL إ·) M,�1 #!ج و»�%� 
 k	ه+ ا ،�%l] م(ºا �] K�(9 (r $](ºا �S�4 ،<�)م	9)

K و@ إ4$، آM د� @ز�م ©0� وا.�ة Yj(�>9 µ�4) [" ا
� [� v(9#�اض زى [) S9 �%�� z�S>9 k	وا ،E�9 K] وا.�ة
	�Y�) [" اvول، vن اv#�اض د+kL ا^<��4�S1 kً)، و$6�9 [) 
 =�� $	v ��.(	 "] ،����jا �L!�0� L+ى #%� 	+ع اS%�1ا
ا<�Su [" د�، أه+ آM وا.� S�9+ل �+�4 آ!م، و¦�v �^_ µن 

�" ا�!�9 �L��Y، و[� ©�" ���Y) : ذا$1 u>4�+ن 	<��� 
 ،z�� ا

��= و�8 إ[| أ��L أz�L آ��؟ #%�  :أ�Þ ا���n�C. د
 ...�+ل؟

�  :°�6. د%9<���� أدM,�>9 �4 ا ��t9ا.�، �+ل [) ه
�� أآ� [" آ��، ¹ �	 "] =%l1 �� #��ك، وإو#%(9 ،��%#

�، [�Y) ه� وc+زه) ���	x,l� �9أت 9)x�Dا k	(إذا آ،  
�9�M ا@	<�)م، و.�ص   $l�6ا#��، و+Dر : ا+a8ا �c+زه) #%

�c(>p �x�Dا �S�4 ،ج!� #%�Y) #0)ن 1�<�� : ا
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� �
 +� إن ©�" c+زه) s�>4 إ5 أm+أ (9 �وkL، وآ,)ن ^%
+ ه+  ���t] �S�1رة، و+��] (Y��ْ	ِ $ k�cر إ·) ر+t1ا
½)دى : ا�).�� دى، إ#,M [��وف إ@ د�، إذا k�Ä ر�� 

� [" ا�+ع د�، @ زم M�>01 : اD��Sl دى 9)�ا.� [� 	�ا
4�<,�ىء ا��ا� ه+ا  +v ،(·(0# z9 #0)	$ ه+ آ,)ن، ه+ 

� إ	�)ن أ��L، آ%$ إ@ ا��ا[� S�4(. ،���9و µ�9 ان��� .ا
� آ�� kS9 أ��=، ه+¡أ، إزاى µ�4  :أ�Þ ا���n�C. دx�Dا

 .) s�>4؟
��U s! 4) أ^� [" اvول، [) ه+ ا	k ^%�<$ 4< :°�6. د

 z9 ،دى �cر�%� ^%�<$ Ml�4 إ·) �1<,� #%�$ %[� ا	k إ
 �4(�. �� او#(9 �%^ ¹ ،��	(>ه+¡ا #��اك وراح ا�).�� ا
� ه�ف : .�ث ذا1$، او#� ه+ t>4+ر إ	� S�1 دى s��>ا

$1�<�,%� #0)ن   .)s�1ه)  �� [m(S$، و@ ه%# �S�1 (] �8
,a1 Â�´ �s�1 ���>	 +ه (]+,# s��>" إ	$ [) YS%l4)ش، ا

 Ï(t� ه�ف : ذا$1 S�4 �ut4 (] µ�4 ،��ut�8آ� : ا@»)� ا
 �0U��	 (] (�.¹ إن ا ،°(>�)ب ا. �أى ��ف [" ا��vاف #%
��4� ازاى : #,%�� ا�,+ أ�!، دى #,%�� ���4ة  s��>ا

#(mه� و9)�"، و(~ $)ت ا�)�" ا<���S، #0)ن آ�� ا�!ج 
 k%t. �0U��	 (] (�.ا إ�c s>ت آ(c(. $!^ "] Mtu�9 د�

: ا�!L)ت ا�c(. $�U   $4�0)ت ازاى، و@ 9�)ء #" إ$4، 
+.�ه)،  M�>0>9  "# �+��Dا =%�vا : �أ	) أ~" إن ه

%,�Y+ل،  (���	 �%��، [� [�µ آ�� إن ا.�) 	S�S8ا s�>ا
%�<)nB، إ �4+� z9 ،v 	�ى اvو%ذا kc ا�<)nB ه� ا

 ��cوا ��cا�Dا �S�1 ���) s^ ،(Y�U و�9آ�، إذا [) آ)	0�	
� ��ط %# z9 ،�[K ا.<,)@ت ا<��ut [) دا[k ا�8آ� ��)

Mا�8آ� 1�+ن [� : ا�. 
 Ò�H0ا �� أرض ا+اKL،  ) دول  وا¿�bت ا��6EJ% ،ا^�%#

<l+ر، z9 [� رأ¶)ل ا�,%�� ا�!��c، و ) دول رأ¶)ل ا
.�)�4 اMYj ا�¬)§ وا�8آ� ا��ut أآ�  .)�Lر أ�+ل : ��ح 

�  . [" آ�����1�,� MYj(9  د� [Y��،  ا�!ج ا ��YDوا
 �S�1 k	ك وأ�u>1 ت(c(8ا =��>U ،�4�>9 رة(YDل [) ا+�
 z�4(S] /� ك دى، و9!ش�u>>9 �%#)[M [" 6," ا�+ا[M ا

r �(. Mآ ،ku¶ + �>9() (r �U(S) Mوآ ،(Y��4(S] (
 ،(Y��4(S]  k�+ �kul و.%,k إن ا�)س دول، ا k	ا �	v

 �ºد(�m z�S1(. ،$4اء و[� #)رف إ��m ا+S�4 (. ،(زه+cدى و
��، د� [)4����،  4Ã9$؟ 9��)د�1 ا	k 4) اµ9؟ �	 �a1(.

���	 =m(� ى #,)ل(c �4را �	إ �L!1 Ç�1(. µ�4 : (	ه+ أ
�؟ آHاب؟ ��= أ[)ل S9 $4) [�  إ	أ �%�= أ	) #)�r �4 ا

�   L)در #%�$ و@ إ4$؟%�� #" ا��)ن ا M4(L $�أ	) 
 ،$SS� �1ر�L(] k	ا �%�L  Ç)ل 5 إ	k #)�4° أ.�S ا(9
� ...آ��، [)آ)	0� 0�9)ور #%� .)j(9 �S%�>] �c+از، à%iU

� L)ل 5  9)� [" ا��lS دى، ا�jع %�$ ه+¡ا ا�د� ه+ 	
�v،µj(�4 "4s�t� وا.� [" ا%^ ،���j(�1(] k	أ ،   $ k%L

�$ L ،µ9(4)ل 5 إ	k دا�4ة و#�� آ�� آ�sة L+ى،   (	xU 
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� �
) ��sة([Y,) ا��آk .)��ك c+اه)، أ	) #)�4 دا�4ة و#� آ�� 

 �� ه+ �)4�Y�U µ) ه%� 4)دوب ا8<$ اS�4 ى، #0)ن�L �%#
�U �(�] M^ا�>% �>. 5 =���p �>. (Yودة S4 ،��#+9+م 4

ا�!م د� [" [�E4 ه+ ���4 اv ��، إن ... 9+#�� أ	)، 
 Mآ �0U��4 (] µ�4 ،�>�. �tL(	 X(�Dا �1�+ن دا�Bة و#
 =��.)�c، أو [) t>4+ر�� إ	$ #)رف آS4 ،�c(. M+م 4
� �U$ ¾)ل %�I0 اD<��د، د� ه+ا S�4 ك، #0)ن�u>4 ن(��ا

� ا	) 9)¶�$ %��6اLا � ، أو .)�c آ��ا^�
 .�1�a آ�� ���<Y) #%��) :أ�Þ ا���n�C. د
 ر9�) 4�� :°�6. د
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�I01010101I2009200920092009>�18181818א6����������������������د�  �

������א����−�506���
��Y
�������
ن�وא�'������������������Q�و��-������-� �  

� �@J6²�T6@ وE+ Z.��1ن وا�� ا���Jح ���
   ��)ح ا�s 4)دآ<+ر ���: u�ß. د
� : °�6. د%a� ��)ح ا�+ر، إ1
<u�ß: K�m "] 5 (Y. د+. �1�a. �	(�# �9 k�  �Y+ر،  ه

��� دى [" وا.�ة 21#��ه) ["   m��، ه� د+L| إ��kc ا
 �اj)[�)ت ا�)��، آ%�� إ#!م، ه� ��+º) ا��m(mv إن ه
��K ²)ن m)#)ت : ا�+م (9 ��S1 "�¤ ًا�c s>ح آ��>9
 �4���,z9 K أ�)° : ا�,��+�1 أو L)#�ة #%� ا>9 �	(.�m

 �c(. M,�>9 �] 
� �m.)	� أو L)#�ة #%� إz9 µ>m، ه� 9<: °�6. دS�

�	(.�m @و �c(. M,�>9 �] �4�� : أ�)° ا�,��+�1  ا
�: u�ß. دS�>9   �] $6�9 z9 ،�1+��,�L)#�ة #%� ا

،�c(. M,�>9   z9 °(أ� K,�>9 
 إ	k [�<�ة ¶�)ن ا�v)° د� �m.)ن :°�6. د
 _�، وآ,)ن ه� S>9+ل آ��: u�ß. د
��ح : اv :°�6. د>9 µ�4 °(� 
�u�ß: ،v  (Y. د�	 �L!1و ،°(�vا M�01ـّـ µ�4   ح��>9

 $6�9 
s� "] ��S4 أ�)°   [� �U $�Uق µ�4 �9 وا.� :°�6. د

 ووا.� M�04 أ�)°، وS4+ل إ	$ �9��ح؟  و4��ح،
 _u�ß: (��� �+4. د
� M,�>9 إ4$؟ :°�6. دS9 �   ه
 ه� M,�>9 ا�(��  :u�ß. د
�<�,%+اإو#�  :°�6. د>9 �آ%,� �m.)ن   1�+° إ	kِ و@ ه

 ! ¦�K��a1 µ وY>L)؟
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� �
� [" ا�(�� : : u�ß. د�9<0 �ه+¡ا �U$ ا�(��، ه

��.)ن� �m.)	$ وL)#�ة [)�c(. �%,�>9 و[� : اS�1 �إن ه
،(Y�,�>4 �� ه%و$6�9 9<0<�� ["   [�آ�ة .| : ا�v��� ا

آ��، �v إ·) 9<��ح : ا�v���(�] : �] z9 ،	�Y) و.)c)ت 
 ¾�د [�)ه)، [K ا���+ة

9<0<�0%�، [� آ��؟: °�6. د(] � ه
� U)ت، ه�  : u�ß. د%�$ ا�<��� ~)ه�ة ا�Y0 ا �ه

 .#��ه) وا.� وm "4�0#�� 4)دوب
9��/ [" ���ه)؟: °�6. د + و4) �1ى د� آ)ن [+c+د و
k 5 إ·) وه� ��sة ه� D) آ)	M#�>9 k أو : u�ß. د(L �ه

�4(a>9 k	(أو آ��، آ   ��S>9 k	(آ��، آ ���t# آ��. M,�>9
IL+1 "4��9�4 و+� (Y��	 � I%1 .+ا

 وآ)ن m�Y) آ)م Y>#(m)؟  �+�L �4 إ4$؟: °�6. د
I%1، [�   أ~" K�m ½)ن m��، وآ)	u�ß :��S1 k. د

�4(Lى، ©�" د+L دت�. �  . U)آ�ة، و@ ه
) @.�+ا ��= واm<0)رت .� �tL ،(Y>#(mى أه%Y: °�6. د

 أو ود�وه) �آ<+ر؟
�آ<+ر Y>#(m) وإداه)  : u�ß. د k.را �أ4+�، ه

 ... وU   k%l9�ة،  »�4<+ل
I و@ k%l9 ا�وا: °�6. د k%l9 
 k%l9 ا@1��u�ß :. د
�)ن د� آ)ن $ �9ا�p �4دة، x�Uة، و·)�4 : °�6. د�%ا

 x�Uة؟
z9 ه� D)   ،"��ع"أ	) .��k إن ا�آ<+ر �u�ß : (Yti. د

 : �S4�� ،دة(# ���k إ·) آ)	k زى ه. µ�4 |L+9<+��Y) د
 µ�4 �4دار k	(وآ ،=t�>1و M#�1 (D ���>9 k	(آ ،s��>ا

(Y>#(m. 
#,+[) [) 	�Sر�� �äم L+ى د+L|، ا�YD إ·) k%l9 : °�6. د

 k	(اء آ+mوا، و�D) آ�ت، أو D) ^�ت ا�وا، وk%l9 "4��9 ا
،v آ�� [)  ��ع أو $%�� |L+� [�$ د�>9<0 �� ه%��.)ن ا(U

 �L!# $�U و[� (+ا° وآ��، ©�" 4�+ن ،��8 �] $	v ،ش د#+ة+
 ��	(1 �c(. ام�L (�.ة، إ�) أ��(�] s� 

أ4+�، 9)�a/ آ��، إ.�) د+µ�4 |L ه� ��+u�ß : (º. د
|L+�)#)ت وK��a1   ه+ ا��m(mv د��.)ن 9)[+6+ع ا

L+زا�B إن ه� #��ه) ��+�9 : إL)[� أى #!L)ت   k،ا
��#(,>cإ 

�؟ : °�6. دS9 $4ه) إ(�] |%,# k	وا =�� 
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� �
أ	) .)وk أ	�� r) ا�+م Y#(>9)، و�%�u�ß : k. د
(Y�]   إ4$ �+ل M,�>9 �اvول إ·) 1��µ�4 ،M 1�<=، ه

��) 	��أ ازاى، µ�4 	��ف 9)�a/، آ)م �ا�+م، #0)ن ¯�د 	
+.�ه)،m)#� آ,��+�1، و ��S>9 �#(m آ)م   µ�4 ،،وآ��

،(Y]+	 و[��)د ،(·(�u� د(��] M��1   �4�u>وM,�>9 إ9 $4)
 M���>� �8 [) 1�)م، و[�0�U (�ة : U��ة اut1 (] �#(m "]
 µ�4 ت(Lوvو��1ف ا ،"]�%د��U ،$4أت �+1 �4+� �4�<�$ 
 =�� kU�# �� ] K�a>9��L (Y إ4$، وآ��، و[" ^!ل د� ه%ا
 (Y�� S>9+ل #%�$ وأو��U ،$1(Lأت أآ%%��.)ن اآ,�� ا
 ����(9 �4+� "�u>1 �4(�8وا ،(Y%�01 �l��´)c)ت (1	�� 9

�% ه� ��aS>9 : ا��µ�4 ،k اv[+ر ا��دت �+�4  %+kL إ
 �=، و4��9"  :°�6. د
وا�ه) ووا�c(. $�U   (º$ آ,)ن، أ�u�ß : ...M. د

+ل ا+^ E��9 �Y>L!# kL�L()ت آ<sة [���S%l] �] ،�%t، و �
�%� ��sة �)�c   �4ًا، [" وه�)�¨N(د� 

 ه� #)�Y�U �] K] �04 د+L|؟: °�6. د
�)�4 [) وا�ه)   ه� �aUـ%K] ���1 k وا�ه)،: u�ß. د

�YU ،$1�aUـّ%k إ·) >1�MS   راح m)ب ا��k ورk�9 Kc وا
��Y) ا^k وا.�ة  [K وا�º) وأ^<Y)، ه  ،(Y�] اآ�

k 5 إ·)  و4��9"(L   |](] $6�9 نv k��[)�)c �0>L+ ا
 (9(9 K] أروح k%aU °5 إ k(SU ،ل+� �وا^| (i>�9	S+ا #%

 "� . أ.
 !!�1وح [�)� �U؟ [K ا[$؟: °�6. د
  _�، �+�4 آ��، z9 وا�1$ اu�ß : ،�4+� "] kU+1. د

�ً) ه� K] ��#(L وا�ه)،(. µ�4   (ه�� ا�D)ش،وا%#   
��M آ%+ى،� M,��9و  �c(. M9<�,%$ آ �% وه� �4�S1) ا

 #��� آ)م m��؟: °�6. د
� 9<��4 ��+ن ا��k آ%u�ß : 68 (ً�4�S1  ،(Y. د%ه� ا

 �� و[���� �cًا 
� أد إ4$؟؟ µ4��U آ��: °�6. د(S9 (Y�U+0>9 |%L k	إ . 
 [" Y� K�m+ر : u�ß. د
�؟: °�6. دS9 ال��إ.�) �+�) �+�4 �8 [)   ؟ا

� اU��1�Y�%# () أآ�، [�0%
��ال إ° أ	) [� #)رU$ أ#,M إ4$ د+u�ß :  µ�4 |L. دا

 kcوا�� kuä(] ��9 
M�>01، [� 6�9$ آ��، إ[)ل ه� آ)	k 9<<�%� : °�6. د

�$ ؟!! 
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� �
اM�0 �° أ	) .��k   أ	) 9)ز �4+� (YL	u�ß:  ��.(. د

درا�m 1)	��، دراm)ت #%�) µ�4، إ·) u>9)ول إ·) �� �1رس 
M�>01 (] �9ل 

ا�%�) دى %��)ت   �t9ا.� .�)�4 ا�راm)ت: °�6. د
� زى ا��)	� 9<)#<� دى، و#,+[)، أ	) [) 9)#<�ه)ش %ا
 ���M، آ<s 9)�+ف إ	$ ه�ب إ@ + آ)	k وا^�ة [�)ر أآ)د©
 (�(� $6�9 M�>0>9 �S�>9 (Y>#(mدى، و �mرا�(9 (Y]�%4

 ���� . 9<�رسوه�(9 �4(�ه+ �U$ ا.<,)@ت M�0% واردة آ
Y0%)دة Y>#(>9) دى؟ 

� [" ��+u�ß:  �9.د�>9<0 ���وض _� : ¾)z9 ،(r هDا
 �9+�t% ���« (r MV,�9 M�0إY>](L) ا�!L)ت #,+[)، وا

 دى
�| ازاى؟ وS>9+5 5 دراm)ت #%�)؟ �=  :°�6. د�

 وإ.<,)@ت ا�ر�1)ط 
�+ل ا+kL، راaU$ ا�!م   ه� U(L%� ا�)ب د�  :u�ß. د

   .�U$ [" أ�%$
� 1)°؟  :°�6. دS9 ال�� ا
��ال أ	) [� #)رU$ أآ,M [�)ه) إزاى،  :u�ß. ده�   ا

�$ µ�4 [)#��ه)ش .)µ�4 ،(r+S1 $c أ	) %jا ���>9 (ً�4�S1
 �%�� أ.�آY)، أrxm) #" اc(8)ت ا%j9).)ول : ا kL+�+ل ا

� 9)1�%� أآ�، [� ه�ا1%�S�Y�%# ()، زى [) 4�+ن أ	) ا   
�، #0)ن 1�,�� ؟ :°�6. دS9 $� ���>9 � µ�4 ه
9<���� و[�tة إ·)  :u�ß. د ���= وا	) أ#,M إ4$؟ ه

��1�، أL+ل r) [) »��؟ و@ 	m ��S)آ<�؟ 
�  :°�6. د%# M�[) ه+ إ��اره) إ·) ���1� : .� ذا1$ د

©�" [" وراآ�، [)   �c [��، و9<)^�ه) �U!،إ·) #)�4ة .)
9<���، [) دام L)درة [)د4)، و[) ��U �6ر  �+ل ¡�[) ه

��ج وا�6، أدى ا.�) [�<��4" ا
 µ�4 د+L| أ#,M إ4$ ؟ :u�ß. د
، وإن "ا�)دى ه+� ا�)دى"[� ا.�) ا1�S�) إن  :°�6. د

� إ4���$ �s دى ا��اY] �4,) آ)ن د[M�S1 (Y، ه+ ا�!ج ا
 �l[ �4(# ف إن آ)ن�t>4 "4��9دى، و(# �S�4 �.ا+إن ا
 (Y�mو kcوا.�ة زى دى، ا�� ،",>ا�)دى وL)در KU�4 ا
 ��](c ��u� ،��m @و �وا.� وm "4�0#��µ�4 ، [) #)د01
+ ا	k ا[Y) أو أ9+ه) أو  ،���Uدة و(Y� +أه "� ��(^

�4(# �S�1 ،ةH^زة و@ [�ا+�>] �%� r) إ4$؟ أ^<Y) ا��sة 
� ا�rف S�4 دى؟ @زم(�[� إ·) M�>01 و1<�+ز، [� د� ه+ا ا
�� واc(8)ت ا<)	��، [� آ�� H�ا�)دى وا�6 و9��/ M�L ا

 6�9$؟
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� �
 _� : u�ß. د
%��)	� 9<)#<�، إ	k #)ر�U إن  :°�6. د �S9 ���	

�1(a4�] "] ��L+]   ،/�a(9 �1(�9 "] ��L+] ت زى(��ا
L (	ه�، وأ��%k ا8�)�4 دى [�k [�ة، �" أ	) U!حÆ و#)4 �4

� و#��ه) %�« k�� m28�� أو  Y>%L26) وr z,�(9) أآ� D) ا
 $��!ح U!ح وا�)دى  m21��، إ.�) ه�) m��، إ�) 6�9$ ا

 z9 �] ( دول، و ��m(mvا �U�rا �Ð : �l� �S�4 ،دى(#
أه�اف، دول  ) [z�4(S 6�9$ إ·) اk%S>m ود^%k ا�8)ة 

+ا��m و[)r)ش ^�)ر L+ى 1�اKc، ا�,�Yt�9 K,>¾ M ا
 K,>¾ �mرا���وض µ�4، اDد� ا ،Kmض أو�U �Y4��9س، و(�ا

^(1 �c(. z9 $6�9   : (�+t	��K,>¾ ، ا^<�)رى .���،
 k,%�1ا °v دى �lS�اj)[�)ت ا�)��، أ	) [� .)�+¡ل : ا

�l���� ¯/ اvه�اف اS�4 ،آ�� M�L s>آ (Y�U  : �4د(�ا
د[)��)، و	�,s� "] M [) 	�ن #%�M�09 (Y [�)��، [) دام 

 .�Lا[�) وS�] kL+ل
 أ	) أ#,M إ4$؟  µ�4 د+u�ß: |L. د
دى @زم �mx9 M�>01ع [) ©�"، : 9%�	) : ا��k :°�6. د

وا.� [) 0�9<�0%� إن �) Ô 4�+ن   أ	) [)�L(9ر�� أ#)X أى
،s	+�%]  mى ه+ أ��# M�0��ط   )س ا�!ج، أو m)#)تا

 �����)#�ة، واM�0 #��ى 9)] ��9(� �L(�ا�!ج، وا
�<)ت أ	) 9)ه<� $�9%��)ت وا   M�0m)#)ت أآ� [" ا

 (] �] ،|L+� إ·) M�>0>9 د(9 �$، و^%(c�% ����(9
9<0<�0%�، وY%�� =u>9)؟ 

، v، أ	) �1�a8 k%L إ·) [) 9<0<�0%�، و.| u�ß. د
>9 ،M�>01 (·إ (Y�%# �l�6 "] ب�Y 

v ه� 9v �6�¤ M�>0>9+ه)، وM�>0>9 أ[¡$ m)#)ت،  :°�6. د
��k، وM�>0>9 [��4ة [��ل، z9 آM د�  : �(�� M�>0>9و
�Y)، آ%$ 4) �	 ���M ه�و§ K,>¾ $�U @ ،(�4�S1 و@ �U$ ه
 ،(Y��	 �%# �%U(L �إ[) رو�1، 4) إ[) ��ua1 ^)��4 وه

Hات، ه+ا. و^!ص() 9	�%9 : M,�   9<)ع ��m(mvا $���ا
 +YU ،�%�	 �>�9 M��>] ++ #,M [��ب، .|  |. (Y%ا�8)ة آ

%<+ا�c ا�¬)§ ��S�S8ا ���Lا+���� ا . ا
1��=   [) ه� S>9+ل 5 إ·) :u�ß. د (. M�>01 (. (D

 أ9+ه) �D؟ 
+ه) : �Lارة آ!م آ�Á و��=، إ�) أ#<�S إن أ9 :°�6. د 

�$ [� [+ا�U #%�$، د� إذا آ)ن أب [�tى #)دى، إ	| �	
��M آ%+ى، دى  68أب #���   µ�4 إt>]  $4+رة� M�m�$ و��9

.)�c آ�� زى [) 4�+ن �c ��%,# M,��9ا.�� آ�sة آM آ)م 
 k	(إذا آ (�+t^ ،�. 0)ن# �´ �ua	 �ut4 (] (�.4+م، إ

� [)r)ش _^�، ¹ إن ر9�c+] (+دx�D�9�4ه)،ا(. ،   k��ا
º(�. ���1)، و[) i>1!ش، واv[+ر 1<��� : .�ود ا�[�)	�)ت 

(�(�. �%# �] z9 ،KLا+ .وا
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� �
��= وM�>01 (] �8، أ#,M إu�ß:  "] (º+�� : $4. د

��اغ دول ؟��.)ن، وا ا
أو@ إ	k%,# k ا!زم D) �9أت 9<���� ا�+م  :°�6. د

�)��M، و4��9" 	�Çu ا8>� �9أ	) %<��ف #%� ا%)�c إ
��.)ن، [) ه+ �m.)ن #" D ،(Y�9) آ�) 9�u)ول ��� أ	+اع ا

��>%L (] k	ق، إ��[�c(. !V #" أ.!م ا��m   z9 ،��S.)ن 4
 ،��S��x9 |. (Y.!م ا�� �p(m �] دى k��ا�)ه� إن ا

��ا.)ن؟6�، و@ 9)(�   U).�) ه�) 4) �1ى 	��أ 9)+kL ا
 �%# �m�	 (] ��9 (�.إ �#(m ن .)ف، وآ)م(.�m �#(m آ)م

أ�)° 9��.)ن وآ)م m)#� أ�)° [" ��m s.)ن، .) 	��ف 
��.)ن�a/ ه� �tLه) إ9 $4)(9 . 

 [� L � (U+ى :u�ß. د
أ�M أ	) #,+[) 9)#�� ا��� د+L| : .�)�4  :°�6, د

� ا��)	� و.| ا�)س ا�)د�4 %��.)ن و#�م ا�آ�� اا
�K] M ·)ر، أ	) اآ<0�k إن اCD ا��0ى [) #,)� 4��روه) 

�0U��4   آ�� [� �6ورى�Ml�4 �1آ�� و�9¾� �+ل ا+kL، ا
أ�9ا ا+ا.� 4�+ن وا#� �9$، ا+ا.� ���9ف إ	$ رآ� 
�<���، د� �U$ »)رب : ا<�%� إن ا+ا.� ¤�" 4<�%� (9
.)c)ت وه+ 	)s9 µ�4 ،Áآ� وه+ 	)Á، دا ا	) د+L| آS)#�ة 
 s� "] اآ�واH4 �·اآ�وا إH�9 �%L(9 (�4�S1+ل %��)ل ا
 $Ð ��1آ�� و#%�ç، دا ا+ا.� ]�H��9 �Yل K��U �Yc #0)ن [%
Ml�4 �1آ��، �k #�+ان إ	$ [) s9آ��� و#)�4 �4آ� اvول 
 K] ،�1(Dا M�L �i�#0)ن ��4ف H4اآ�، زى [) 4�+ن ا�آ�� 1

 ���1+½ Mtu�9و $��	 �1(D$ ه+ ا	)ء إ�رة أ(+�زى ���� ا
�آ��،، (9 �#+�= ا. �] "4�,>� ا�آ�� .�= اS��9 �1(Dا

��= آ+رة رآ� #,�� [) .)¬�= اc+ان، +و[K ذ� أ	)   دا 
� H�9اآ�وا دول%s9آ� [" وراه�،   [<xآ� إن [C ا��)ل ا

� آ��%# M��� s� "] �+SSu�9 �1آ�� .�=   وا%ا��)ح ا
+ 1+��وا إ	$ [) s9آ�وش ا1�)L�)، دا ا	 �r ل+S9 |. (

4��ق (. CDوا ،/^ ��� µ�4 ة�l�] MS	 =>�4�S%+ا ا
� ه+ا #)�4ه) [" وراه�، دا m)#)ت ا+ا.� %ا�D%+[)ت ا
4�<� ا�<)ب [" أ�%$،  (] M�L آ���� [" #�م ا�>04 �Y�]

$���� ا%# �� r) إ·) 1��ح : اvوL)ت   i�� (4$، إه�,u¶وا
��.)ن% E�9 K] (ه+>tt^ �% . ا

��.)ن ؟ إزاى؟  :u�ß. د% kLو Çtè(^ (�.ه+ا ا 
� 9<�)ن آx·) وا^�� :°�6, دx�Dا ���M آ)رs1(�4ى   ه

� ai>�9+ا وaU�4+ا ا�!م د� %�+t^ ،�4+�) #�� اvهM ا
.) ا9+ظ ا��)ل، إ	| #)رU$ إن د�   �09ة، و�9<���وا إ°

� #!ج [��: [+6S9 �4(�. ،�"،نbل ¦) ه+ ا+�Sا��ء "و" ا
� دى أ	) Y%,#(9) د+c(. : |L)ت آ<sة، وا.� "[�$x�Dا ،

 ��>�1 (. µ�4 ،وك�] I�، أL+ل $ أ���4� S4+ل 5 أ	) 9)	
 إ$4 4) ^��ua4 ،Æ، أ	) ا�,�D k) ا�+اc)ت �%�+ا #!ج [+$6 
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� �
�mا $#!ج ا�S+ل وا@<�ام، "د[$ ^��I أ¶$    وادو

ACT)( Acceptance Commitment Therapy $�%# (�,%�1ود� ا ،
[� آ��؟ ]  M�L]22-12-2007 ،26-2-2008 آ�� : ا��0ات،

 �%# �0�>��.)ن ه�) : ا8)� دى ��%$ آ�� [� #�� #" اا
،KLا+د� [��)	�م ¤�"   دا 9)4" زى [) 4�+ن  �9رة ا

 �0>.�m (] +	�<�� [��)	�م ��c أ.�)	)، �= ا���� دى 
1�<�� إ4$؟ (.   �%و@ .)1��� : إ4$؟ .)1��� : ا9+ه) ا

��M آ%+ى آM آ)م 4+م، و@ � M,��9 �] �%: أ[Y) ا
: M8ا kS �YU ،(ه(S4(�  ��u� ،ن(.��.M [� ه+�، إ�)   ا

�!م،  أه+�   .M وا%# ،$�] ��>01 kc ��%m M. �] $	vو
 �M. kS أ.�"، [� ه +��ط إ·) [) 1<�)ز� #�$ إ@ إذا 

� ا	k 9<�,%��، و@ إ4$ ؟ % دى و~��� ا�!ج ا
� آM أ�m+ع و[�<�,� أK] z9 ،�+4 إ·) u�ß: ��>9. د�

(r(S9  7  ،¡� �Y+ر، �)4�)ه) [)�u>>9آ0�، و���)	� #%
�t9ا.� #��ك .�، و+ ا° [) 9).�0�   :°�6.د

ا(��t	��z9 ، [<0��4" إ	� [Y<,� و�)�9ة آ��، دا ا	) 
 �1�,�� زى [) 9<�,K ا�v)°، وه ��%jا �t1+رت إ·) 9<��

 $6�9 �	(.�m 
 9)4" آ�� :u�ß. د
0� :  :�6°. د>%l�1و[) ا ،���� (YUة، و~�وs�� k��ا

 �c(. ��] �^(>9 (·إ �%# M�ا�را�m، وا	<�)[Y) د� د
 ��%��>�1(] È�آ+4��، وإ·) #)�4ة ا�c(8 دى، z9 وا

� اM�>01 (] �8 MLv، و4��9" 1��ج%# ،(Y�%#. 
 .)�6، ���ا  :u�ß. د
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و�������מ��������א�����−513��د�����������א����������،�وא���א �������ن�א�� �

� �
 

� ��6Jا M*اBا¿�و�%، وا� $! kE�Kا� 
 ZJK3'2007  4: ا>'�CKرة ا�و_

m�� m :�� ()	��  �17)ب #��� ه+  :�Kâر '�!%. د
 z�()	+ى، اvول [" (!(�، وا�� ووا�1$ 0�9<�%+ا : 	
 Çti>اYD�� >#(>9�Çt� z9 ،( 1)°، و ) $6�9 [� 	�z ا

�Ya�9 9<)ع .  
� �L إ4$؟  :°�6. د(S9 $U+0>9 
� �Kâ:  $cر '�!%. د%$ �4�Y"، اv#�اض ا(S9 (4(�]

،��mا+mأ#�اض و (Y�9  ��U$���l : ة 9<��� S1+ل ] �.
��S4 �+ L)#�، و+ ه+ [)� ،�m��. #%�� �4وح 	)�/ : ا

 دى ا0�+ى 9<)#<$، 
ا0�+ى k#(>9 اvهM إن ه+ #�وا° [K ا^+ا1$، ه+  

 "] X(�>�99  +ع	س إن ه+ (mأ �%# X(�>�9 آ)ن أول [�ة ��m
 �1+��,�[" أ	+اع ا�tع، ورl9+ه) �+�L $1��S9 �4ام ا

�، وآ)ن دا©ً)  آ)نBأو5 ا9<�ا ��m "] �9)^� 4���1<+ل
��9   ا�tع، 0�9�� [" ��اع وا#<�و� �c $6�9ء [" .�)�4 

$1 [) (�<0� .�)�4 ا�tع دى L+ى، µ�4  آ�� ��= آ!م وا.
� اlS=،  اÇi01 ��9 آ�� B(�) $	إ �ه+س [K اآ<�)ب : (#%

0� �+ر اr+س #%� إ	$) 	+9)ت>�ه�z9  $t وا�1$ [) و�
 وv ،�.�U ¾�د �Uط 	0)ط زاL �4+ى، �)�L ز4)دة 

� :°�6. د��� إ¬)§ vى [�ض 	%B(# C41)ر $�U   
 �Kâ: ��U(] vر '�!%. د 
 c)ب �L إ4$ : ا�#�اد�4  :°�6. د
 .)�c و½)	� : ا�Kâ: ��Dر '�!%. د
 ��1�1$ : أ^+ا1$؟ :°�6. د
 اvول :�Kâر '�!%. د
  4��9"؟و :°�6. د
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� �
اL��Y�%# k. إ	$   ��9 آ)م [�ة آ�� :ر '�!%�Kâ. د

�)ت %c K] ،ات+�Dرى : ا(Y���4� 4+م [�)	) : ا�0)ط ا
 ���# �%�، أ#�U$ أآ�، وl4ـّ%K ا�L(l ا���ا�!ج ا

 [�)	) : ا�0)ط
 آ+z9 ، z4 [� �9رى �+�4 ؟ :°�6. د
[" (!ت أ4)م وا�� ا�Kâ: .... Mcx�9 Mt1ر '�!%. د

،��%jات 1)°،    ا+�Dل 5 ه+ [� #)وز �4وح ا(L$   و	��9   وإ
 ��9 /�l�>��ت وا�>] �S9 k1(U �%[)رKc [" اD�+ات ا�Dة ا

ML ا^+ا1$    �9أ �4�4 1)°، وه)ت 4)   [) آ)ن � #�وا	�� #%
 [� آ)ن [�)� : اD�+ات؟ :°�6. د
 أ	)  :�Kâر '�!%. د
 �L إ4$ آM [�ة ؟  ��S>9وا  :°�6. د
.+اµ�4   5، 9إ5  6أو  9 5.30��Kâ:  "] ��Sر '�!%. د

 (!ث m)#)ت µ�4؟ (!(� و�+�4 
$ ��p /�lد : ا<!ت ارK9  :°�6. د M](# k�آ µ�4

 m)#)ت دول ؟ 
 _� ���)  :�Kâر '�!%. د
$ [" ^!�r   آ�k :°�6. د M�+1 �4(# "�(mد "ر�¾ g@و ،

"$L(� K�%l1 "+S>9 (] $]لزى أ. 
v أ	) آ�k : ا@c �#(L z�9+1��$ أ�%=  :�Kâر '�!%. د

�6�Dا K] $��m(9 ت(Lا@و E�9 z9 ،kL+ . ا
��ال ؟؟ :°�6. د ا
� #,%<$ �� و@ �%/ ؟ [� #)رف  :�Kâر '�!%. د%ا

 v @و k%و� �(m� ا
�؟ :°�6. د(mا·+ ر 
��� إ	$ [) m : �%,�4�� ا�Dض ، إن ا :�Kâر '�!%. د

��U(	 �] دى 
<� ه+ �L(� K�%l1  :°�6. دxm (	أ �]  �(mو@ �1%�¸ ر 
�  :�Kâر '�!%. د(m�1%�¸ ر k%L (	أ 
�؟ ا5 ا	Y>%L k)  :°�6. دS9 $4إ �� ه%� إ(m�ا

 " !!!إ	$ [)m : �%,�4�$ ا�Dض"  د+L|؟
 أ�Kâ:  �+4ر '�!%. د
�� �+�4  �= [� دى #)�4ة S1+ل �)، وS1+ل :°�6. د��

1�<�,M اD�+ات . 1�)��M ز4)دة(. k	ا z9 ،$�+��] ة آ�����ا
 M�+1 ى آ�� #0)ن+L أزاى؟   �9رى (Y�%�1 (. دى ازاى؟ �(m� ا
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� �
� �Kâ:  $�Uر '�!%. دS�4 ،ا+�i�9 �	(��أ	) �)I4 إن ا

�+ا ازاى؟i�9 إ[)ل ،M�+>9 �(mر 
��$ MV½ 5 #��ى 1)رC4  :°�6. د�أ�M اD�+ات دى 9)

+� �](c ��m "] µ�4 ،M4+أ°  473$ و� (r!^ "] ) 9).)ول	وا
 k	ا (Y�,�>9 �%� و%��)	� .)�c، ©�" ه� دى ا��� Mأو�
 �%# �4+� |L+� د+z9 ،|L آ)	k ا�c �4(�8 أآ� [" د(mر
�= [) K¶(9، آ�k 9)و�� ا#�ق [K ا��)	� أ	) وا�آ<+ر .

S9 (�	�U : دة(�# z�Bر |L+� د%�<)�� m��، ر��U ا¼ $(
 ،�	(����) إ.�) وا��9 �.(�m م(Þ (	��. (] �8 (�L�#

0�، وآ��، ��9�(�] kL�# |	µ] " ("و4��9" رد[�)�، [)	
  (Y#(>9 رى(Y�� ا�0>�Dا k%,# (Dا�#�اد�4، و : �وه

4���4، [) ه� د.اä%�ا #�� د  ا�+[� دول، ورا.k ز4)رة .
4���4 آ)	k [�)	) ه�) $6�9،   (r(S9 ا�%äا : M�>0>9 �وه

0��)ت >�Dا �m �0#��µ] (D ، را.k اä%�ا 1<��ج #%
k . ا�Y)ر�4 ه�)ك #�K] kL ا��)	� ا�+اc)ت، ود(L $4��4

 ��^ �%# k1(U �%�)س : " [µ"5 اj,�� اوه� 9<��ق 9)
� �L(� K�%l1، أو �1%��  اä%�ا، x�] �] µ�4 ات+�D(U
دى �4�c �L!# "4+�1ة �9�) و�9 ا��)	�، Y] �9)رة، 

 M,�ا��)	� و�Ya�9، و�9�) آ%�) و�9 اvرض وا��ق، وا
 M�+>9 �%� ا(m�� #0)ن 	��ف إ4$ اx�Dوى، ا��ا

�c(>p   ق���)��D !V] ،M) 	�9/ ا>1�)��M و1�)��M ا
�)س [K ا�t�r وا.�)(9  Þ (·إ �%# $i�l��� 9��اه" #%� ا

� وش [�، وD) آ�) 9���= ا��Þ �]" "] ��,�l"و@ %# �، وه
�K 	)^�ه) m��و01)ت [�)	) �4 �#� m![$ اÞ�4 Ô$، [) آ)	0
 ��a� �%� �4وح ¬�= ���,�، و[� ا%�، [� ا�0>�Dا "]
 M,���ق، آ�) 9�i%/ ا>9 �%�)��M دى ه� ا>(U ،Mآvا

+�	 (Y�¶ ، �.���" ا0)ق �t�r(9 وا ،�4(# k	ص زى [) ا
 �l%^ (Y�U ام، وآ)ن�>	�+ص [��+ل، آ)ن Y�U) ¶)ح وا

�� ، �4�U µ�4 ا�+رة �a4 وا.�%>Ð أ#,)ر   ���� و¼¼ ���#
m�� M�# K] #��� ا1�m ��(��، آ)ن ��) L+ا#� ���� ^)��، 
µ�4 [� [" .� أى وا.� �/ +c	�c ،+ن وا.� �+ل اD)�1 ه+� 

$ =�u>4 �%�[�%$، و[) S�1)ش ا ��(�4 �la4 0)ن# ،
،��� 1�l] zU(%�، آ�) 	S+¡ى ا�وا9/ : آ�ة اx�Dا  

�[�%$ [" �s [) �4#� و4��l  و	0�ط إن  ���� ا]�4 �%ا
� U)ول، S4+م S�4 5(# $¶وآ��،  ا °(>آM وا.� 4��l ا�m ا

أ	) #)رف إ	k [) #��آ0� U��ة #" ا<)رC4 د� آ%$، 4) �1ى 
%��)ن  .� (Y�%�1 �4(# k�آ �(mر �� أ·S�4 ،$�%# �L)ل 

� �pد� و���c �sا . 9<)#�، [" ^!ل إ$4S�>9 �(m�#)دة ا
 $%S>�� (1	�� �pد� و���s و[(mر M�+1 "4��9و ،$%S>�و[

s� "] ،E��9 [) 	��ف L+ى ازاى، z9  6�9$، و4 "4��9�l9+ا 
>� ���	��ف آ�c(. M وا.�ة وا.�ة [" ^!ل ا

��4�، وا�Kâ:  �+9ر '�!%. د EU$ ر	إ ���>�[) ه+ ا
 .µ�%9 د�
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� �
أ~" آ�� واÔ وا#%� [��)� إن ا��)ن 9<)#�  :°�6. د

  =#+>�[) ا��aش آ�)4$، أ	) [�L�t وp�م U���1 إ	� 1
�" دى ، [" ا�L(l، [� ¾�د z9 ،(Y�%l1 ا�^%� : ا

� (r دى، #0)ن أ��اض زى آ��، @زم ��#(,>c@ا �S�lsa ا
 (] �%� رEU و@ ا9+� ه+ ا%c)[�، و[� #)رف ه+ا ا

0� z%r(9 د� ��>Lا)���	 �Yc��0 ) [" و، آ<s [" ا�v)ت ا
�[) ه+ s9وح ا�)دى ، 4�<�� إ·) ر4)�6 وا.� : دول S4+ل 

 ���1 (D ��9 أآ+�� �L!1(. k	، و4��9" إ��، وا.� ا1��ا1
���� ا�![�� : ا%j0)��� : 9�1/ �9 ا�)دة، وا��ة ا

$ وا1�%,<+ا Y�U) و: º�4(U)، ©�"   اD�+ات، (Y>.�� +
+� 9<+ع +S�9 �%�M " ا�!ج ا�u>1":��Dق، #�z ا Á�Sا

��دات ا�!ج #0)ن K]   �,�%m �%Õ M,�1 ·)ر،] 9/ [) �9�ا
ا¶Y) اH9 �B(L "U �utا1$، ���� #)�4ة ¤)ر�m [� #)�4ة 

   .�ح زى [) ��9ودوه) 9<+ع ا�!ج ا��D: ا<S%��ى�YU و�
 : =t4 ���M ه�) #��	) �9��� ا�!م، وا�!م إن [) آ)	0ا

M����M، ©�" ��ق [��+ل ا ا
 إزاى µ�4 ؟ :�Kâر '�!%. د
=  :°�6. د(�� ه+� : ا%ا��)ن 9<)#� د� 9)Hات، إ

 ،�m+ه k� µ�4 ،�4+� MLأو أ ،�m+م ه!��Mt #"  ا�] ���#
 KL���Mt #" ا�rف [�$، S4+م >4�l/ و4�] M����M، واا
 ،Ç4(rا �m+rن ا(��M�0 د�، وزى [) S9+ل �� دا©)، ا(9
 (] �%4�+ى وا �%� �9��k #,)ل #%� l9)ل، و4�%� ا%ا
� [) U��4+ش، د� #!D(9 $>L+6+ع %� U��4$ وا%4�+اش، ا

U ��>4 (] s� ،ا�c ،ا�c ���� (	ول وه%�، داv س(��$ ا
 �^bا �� ) اD+6+ع(m k�.@)#)ت إ	$ �%�9](t�أآ� [" ا

� u�9<+ى اD+6+ع c+ا�، وه)ت t1 !!!  (4+ر. m)#)تm+rا
 �L!# (ه(�] M,�4 ��9 �c(. �0%a�4 (,U ،/�l�1 

 µ�4 أ	) �%kl إ° ود4<$ اD�+ات؟ :�Kâر '�!%. د
�%z9 ،(ً��� ،$�%# ���. "] �4+� k ©�" اm<�@  :°�6. د

 �%1��a. (] µ�4+ش @ ه+� و@ أه%$ %li+ة دى، �U$ ا�EU ا
،�� �Y��4 $	(0# � ا	�S] kم ا8)

 µ�4 أ�6/ #0)ن �4وح 1)° و@ ا#,M إ4$؟  :�Kâر '�!%. د
�� [�Yوز، إ	k .. [) أ~�� :°�6. دL+] �ا�اKc ه�) .)]%

� ��9 آ�� : ا%�� ا%jا µ>�1 M9(S1 =%l1 "�©دة، و(��
� ا#<Hر 	�)�9 #�$، و01+ف %أ9+�، + ا.<)ج اv[�،[� ه+� ا
� �U$ ا��S4 s[$ ر9�)%. ا	k و�%�U �8 k، و.)M,�1 ازاى، وا

و[) 1��)ش ا�S�l ا@c<,)#�� دى، و[Y�� أ9+� وأ[$ [) 
 M,�� [" ا�+ع د�، و@ #" ا%0� U��ة #" ا�8آ� ا ��#

� ا	Y%�+1 �4(# k)، و@ #" ا�!ج  ا��وى، و@%� ا(m�#" ا
� آ�Y  M إن ا9��Y4 �Yى و¬�= �� زى [) S��9 ،��S.و �´ �%ا
 (] k	¹ إ ،$%,u>� ) c)9+ا، و^!ص، U!زم �/ د� : ا@#<�)ر و1
 �0� [�)� أآ� [" �µ�4 ،"4�Y �9رى L+ى إ	� ��� #%�(S9

،���� ا	k #,%<$ آ��، �%�1 	% .و�1%,$ ا
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� �
 µ�4 ا#,M إ4$؟ :�Kر '�!%â. د
�º µ�4ى ا%�=، وl1+ل ا�!�L �+4<� و�)ول  :°�6. د

 ��9 �%�� ا%jا : $c (D +ه ،���] $�1)° إذا ��k إن د� 
 . آ�� : ا��)دة إ	ku>U k [+6+ع اD�+ات 1)°

�t9ا.� أ	) [)�Kâ:  �4(�. "# �(�] �>,%�1ر '�!%. د
>Uأ I4(� �1�a. ،ات+�Dا v @و (Yu 

 : �Uق إ	� 1�<Yu)، [" إ	� 1��Y0)  :°�6. د
 ��= أ	�µ�4 (Y0؟ :�Kâر '�!%. د
�  :°�6. د%µ�4، زى [) 01+ف، ^%�Y) ��9وYU) ��9 ا

� [µ زى (mر µ�4 (ا#<�ه ،�c(. � Mد� إذا آ)ن و� � Mو�
$ (Y%�+1 �4(# k�آ �%� إ(m� ا

 .%k 4) رب 1�+ن و� :�Kâر '�!%. د
 .)	0+ف :°�6. د

***** 
  ا>'�CKرة ا���/6% ��� �)ا_ 1�8($ 

30/10/2007 
m�� : ()	�� ()	+ى  17  ا��)ن #���... :�Kâر '�!%. د

� ا	) آ��L k[<$ ه�) M�L آ�� % اvول [" 1!�1، ا
$ [�)ك .+اY� z¼ 5+ر، [� آ�� :°�6. د(S9 
 أ�Kâ: �+4ر '�!%. د
 : ^!ل ¼Y� z+ر   [��1  و9<��6$ :°�6. د
 أ�Kâ: �+4ر '�!%. د
�، 4) �1ى �U$ إ4$؟  :°�6. د�(] 
��،  :�Kâر '�!%. د%jول : اvا M^�>9 $]ه+� #)دة أ

  Mt. �%��، S>9+ل ا%j�9ا�4 ا "] �#(m K9�4ً) ر�S1 H^x>9
�%���، و: �+ل ا��m+ع، دا©ً) ه� 9<��أ [�)c(8(9 (4)ت ا

 "u>9 �^vوإن ا ،z4+اآ� آH�9 +ه z9 ل+S1و (�%#  Mآ
 /�l�>� K%l>9 : �+رة ا%[0�%<$ ه� اv#�اض ا+m+ا��m ا
 K] ى+L �Y��9 1$، د��دى، وm)#)ت : �+رة آ!م K] ���L وا

+ #,�c(. �(�] M زى آ�� $9�a�9 �� .وا�1$، #0)ن وا
 آ!م µ�4 ���L إ4$  :°�6. د
وآ!م #�=، وه� #0)ن ���  �Kâ: ،�>0�9 µ�4ر '�!%. د

� إ·) S1+ل �>�>9 ،Ç��)ظ 9)vل 5 ا+S1 �وآ��، [) �S>9ر�
 .L+ى ^)Ç إ	$ آ!م و.� و.�

<Y+ش :°�6. د(L(] �$، ه+S�9 �% µ�4 آM ا�!م ا
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� �
<Y+ش  :�Kâر '�!%. د(L(] 
$  :°�6. د(L +و@ ه 
$  :�Kâر '�!%. د(L +و@ ه 
S4+ل r) إ	k [� أ��U µ�4 $�U Mق [" إ	$  :°�6. د

�، وإ	$ S4+ل آ!م و.� µ�4 �4+ط زى ](] Ç(^ Ç(^ ��آ+4
 $>S�� : ف+xDا "# $cى ^�و�] �Y�	 (. �S�4 ،�4(# k	ا (]

 ازاى؟
�، أ	) k,YU إ	$ و.� L+ى، [) �Lر�Kâ:  �1ر '�!%. د�(]

 . أآ� [" آ��
Hآ� أ#a)ء وV] �.(�L!  :°�6. د Mو� µ�4 
 �Kâ:  (�4�S1ر '�!%. د
 #�kU إزاى؟  :°�6. د
� 9�آ�  :�Kâر '�!%. دS9 ��S4�� "] µ�4 آ![z9 ،(Y ه

� ا0�+ى [" ا<��l/ ا�4)دة #0)ن ��9)ن �Lام ا�)س %#
،(Y%م   آ!�ه� 9<�<ـّ� #%�$ #0)ن أ9+� [)   ا�)رج ا

0�، #0)ن [) ��a4+شU��4 
 �= وا�Dر�m؟  :°�6. د
 H�9اآ� آ+z4  ا+اد :�Kâر '�!%. د
�؟ :°�6. دS9 ال�� ا
��ال إ° أ	) r k%L) ^!ص، 	S+ل $ إن  :�Kâر '�!%. دا

إ	>1 k�l/ زى [) ا	x1 (] z9 ،�4(# kذ�4 .�، و	�4%$ ¶)ح 
 ،��9 �] k��+m+اس، µ�4 و¶)ح 9)<�z9 ،/�l : .�ود ا(9

(r k%L ،�mر�Dا : Mtu�9��9 و Mtu�9 $6�9 5+S>9 ¡�YU   ص!^
� أ9+� �4)[%$  [) دام%^ �S�4 ح دى(,�   [� 	)KU .�)�4 ا

�%�l وا<�4�Y .) �4,%+ا إ$4� اS9 0+ف	�9ا.<$، و.   
� #!L<$ �9ْ� ا	k إ4$؟ :°�6. د+ ه+ ا
 µ�u�9 و#!L<$ �9) آ+4��  :�Kâر '�!%. د
�  :°�6. د%� �u�9ص إن ه+ ¬��؟ و@ أ[$ ه� ا%ه+ ا

 9<���$؟
 ه+ �u�9ص إن ه+ ���9�  :�ر '�!%Kâ. د
 و�9�xل أ[$ #%� ا��D)د؟ �9���ه) µ�4؟ :°�6. د
 _� :�Kâر '�!%. د
��ال 1)° إ4$؟، [�0%� µp(m :°�6. د ا
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� �
��ال إن ه+ أ	) ��9 [) أ^Hت ا�Sار  :�Kâر '�!%. دا

��%j��9 ا �YU ،$�%# �+9ا k�mد� و   M^أ9+� ود k9(c دى
$ ^!ص ^�  [�)�، k%L (	xU  ،��+��Dا M,u>] k	را.<� وا

� إ	k #)وز� [) دام إ	<+ا �)4�� اD+6+ع د� [� %إ#,M ا
�" أ[$ أ#%�k إ·) [�  ،Eزى [) 4�+ن ا� Mcا�[�ض L+ى، ا

 أ	) .)�m= ا��k   [+ا�SU ، وS>9+ل 5 + ا9+� $9�6،
 أ	) إ4$؟  :°�6. د
 .)�m= ا��v ،kن أ9�a�9 �+9$ �6ب :�Kâر '�!%. د

#��M�+4 "�¤ ،I �ن ه+ Ã4ذµ�4 $4، وS>9+ل إ	$ ¤�" ©+$1 : 
��ال ه+ إ° [� #)رف أ#,M إ4$ :   	+�9 �6ب زى دى،وا

 ��%jول : �9ا�4 اvا : µ�4 ،م دىvا (Y%�+>9 �%ا�MB(m ا
M�+>9 5 ا�M4(m إن ه� #)�4ا� �a>4ب، : اS>9 �^b+ل v د� 

� إ.�) [) ا1�S�)ش #%� آ��، +S1(] v � k%L و��9 آ��
 $.(ä (�%# �4(��)9)�، إ	k #)وز 9�a4 �(9(9$، [) ه+ آ
�ً) �9أ ¬�= ا�رc)ت ا���B(Y، وا+اد L)ل 5 أ	) (. $	�

+ .)�a1ب [� .) ذاآ�   
�aب  :°�6. د(9 ku¶ زى [) 1�+ن k	ا z9 
 ¶�t9 kuا.� :�Kâر '�!%. د
 [)ر�c<�؟ورk�c : آ![� و@  :°�6. د
 ر�Kâ:  k�cر '�!%. د
 µ�4 ا	9�a4 �+9v k%L k$ :°�6. د
� �Kâ:  �� $U+01ر '�!%. د%$ إ#,M ا k%L 
$ [)��a4+ش :°�6. د k+L k�cور 
 _� :�Kâر '�!%. د
 و@ S1 $]v k%L+ل 9v+�  :°�6. د
   v ،v، آ)ن ا�!م �Lام اvب [�)��ة :�Kâر '�!%. د
   ��= و4��9"؟ :°�6. د
� Y%�+>9) اvم �Kâ:  5ر '�!%. د%و4��9" ا�MB(m ا

ه� �U.)	$ 9��).$،  �+ل ا+kL [� #)رف أ#,Y�U M) إ$4، 
،��>01 �(,# kL+ أ	) أ#,M إ4$ [�)ه) ؟ و: 	�z ا

�<�,%�  :°�6. د>9 ،(º(9(�´ MB(�Dـّ� ا��(¤ �%[) ه� ا
��lة، D(9 �+9أ IL+>9ة، و�l�D(9 ،ة�l�D(9 �+%وH1اآ� 

=cا+(9 �©(L ،(هs^ �[" آ��؟!! آ ��4 إ4$ أآ(# !!!!! 
ه� �U.)	�، و: 	�z ا+kL #)��4 ا�Kâ:  �4�Dر '�!%. د

� [�دب،   #)��4 ا�4�D، #)��4 آ�c(. M، #)�4ا�S�4 $	إ
،�ll�>4(]و[)04<,�؟   و�)��، و 
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� �
 [� ه+� أول وا.� [" 1!1$  :°�6. د
 ��� و� و9�k _� و�Kâ: 9ر '�!%. د
 أ#,)ره�؟ :°�6. د
<�  :�Kâر '�!%. د(�4ً) : 1�S1 اد+إ#�ادى وا��k  ا

�  : را��9 Bإ9<�ا 
 و�Y�6 إ4$ : ا�8و1$ د4$  :°�6. د
 و�Y�6؟ :�Kâر '�!%. د
�)ظ ا+.L �0+ى L+ى  :°�6. دvا ا+�,�   دى و@! �9

�9�,�+ه)ش؟(] 
 ��+ا ا+اد �9�,�+ا ، و�Kâ: ��9ر '�!%. د
آ%,� ����9+� دى ���c ��4ا، µ�4 ��9,%+ا إ4$  :°�6. د

��/؟ً  (9 
  �Kâ:  �+����9ر '�!%. د
 µ�4 إ4$ ����9+�  :°�6. د
+ا :�Kâر '�!%. د+S�9  ن+�¾ k	إ $ 
 !!! آ�ه$ ؟ :°�6. د
أ¶� !ب x4د9$،   أ	) ا#,M إ4$ د+�Kâ: ،|Lر '�!%. د

� ا��)ح و@ إ4$، [) ا	%# ÒU(.6�9$ #)�4 ا ( 
� î $.(ä ا�را�m،  :°�6. د%# ���. ��t9ا.� آ� ^sك #%

أ�M وا.� زى د� + وIS4 (. IL، وu�m)ن [" 4<�<�$، أ	) 
� #)[M [�)ك #!L$، ودى .)��c $cة، : ا��وف +�)I4 ان ا
4�<�HS ��9 �+ش #�$ أ[$  � x�%�9 دى ه+ زى [) 4�+ن

E�9 K] �+9$ وأ�و6�9$ �+ش # ،  ،$>%](�] �ا^<!�YU .+ا
� i�9%�$ ��ص إ	$ ��4�، وإ	$ 4���ه� %ود� ©�" ا
��D(9)د، وا	) �)I4 دى 	�lS �9ا�4 آ+4��، ا.�) #)4�4" 
ا+اد Ç4�. �S�4 ا	$ ����4، زى [) 4�+ن ا+اد #)�t] �4ر 
��، و@ ��، وإذا ^%�+ا  ) ا@1�� ه+ p<)ج  @ ��u>] �]

 k	ه+ا ا �% . m�� �9ا�r، ا
 %6/�Kا� @&`�ه+ [��أ ا�aب، أ	) راÁ�L Mc و[)  :ا�

 �] "�#��(] �4	K أ�L [��أ ا�S)ب، .| 9)�aب أ.�)	)، 
�%zu و�a4ب، >�4 4(# �%µ�4 ،$%%Y�m 9)./ ��وط ���� �cا 

H��+ إ4$   واذا [) ,6�1 �>� �0SU�0وط دى، [) اواا
(] ��، xUرKc : آ![� U+را، [) ه+  v(9ذى، و#)دة ه�H��>>9
رk�c : آ![�، [�  ��9 ا[) واkSU، : ا	k%,# $6�9 k آ��

 آ��؟
ا	) k,YU إ	$ ه+ �a�9ب �9ـMّ، [) ه+ د�  :�Kâر '�!%. د

Kcأر �	!^ �% ا
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� �
. أه� .�)�4 ا�M دى أ�c(. K09 : ا�aب :°�6. د

 k	ب وا�a1 �0����� �a1ب #0)ن ا	k زهS)ن، [) 4��4(]
�] (�ti� �^ ¹ ،ب�a��9 �%#��ك �x>]   k�L+1 أآ� [" ا

 �%t4 (] ��9 �] ،ة��(�] /%�%ا�aب، @زم 4�+ن [!زم 
1�<�� و^� #��ك، k	م ا+S1 ��  ا�%/ أو �c(. M,�4 آ+4

��4� [" وا� [�Yوز Kcs9 : آ![$ وه+  (D ب�aو4��9" ا
�a�9ب .|، �Y�9 �+رة ا+ا� أآ� [) M�� $4��9 اS+ة 
� أ	) 9)¶� 9$ 	)درا %��، t>^(9 µ�4)ر ا�aب ا+��Dوا
� ا�8م، [� ا�4!م، ود� (mر M�+4 "�¤ 5ب ا�a� ا%ه+ا ا

= إن 9!ش [�$(�� ا�t%� : اS�4 ،Ç . [) #)د�� [+c+د ^)
 z9 �] ،$]أ9+� وأ �L!# : M�>01 زم@ k	إ �(9 �%^ ¹

c(. (Y�U "4(9 ،�+(9 �%�>4 (,�U ،M�� ��4(# ت( 
��ال  :�Kâر '�!%. دا	) #)رف، أ	) �+ل ا+c kL+ا4) ا

 E�9 K] �04(# دول ��ا@1 (  ،/�aد�، ه+ا إ4$ ا9 �4(�8)
 ازاى؟ 

v [) ه+ د� Y] �>%�� =%� "] $6�9,) آ)	k  :°�6. د
�Y>U(S)، أو ���Y>S ا@c<,)#��، إ	k ���=، وآL M�+ات 

�,K : ا��)ل، آM اS�+ات ا<+ا�M �9 اvب واvم >9
���4����4 واD)د�4 واjوا ����(�����4 وا ا

�¡، ه� [� [��Kâ:  ،��Sر '�!%. د%# �,%�ه� اvم [) 9<
"� ،z9 ���p   ا8<$ دى î لxmا k�^ (	(U ،(�%# �,%�>9 (] 

[" �s [) ��1ف آM اc(8)ت دى [� .) �S1ر 1��Y  :°�6. د
� KU��9 ا<,"، و+ Ò.!1 أ�9)د ا@^<!ف، و@+ �L إ4$ ا

 �+ا #%�Y) وS1 "�© ،�m+m+ل +S�9 �%.)�c،  .�آ<$ ا
 ��S4 (] Mا �4#�، آ�Y4 (] Mآ ،��4 �S>�4 (] Mاد آ+ا
S4+م، أ	k @ زم ] M^�1��Sl اvم واvب وا.�ة وا.�ة، ©�"، 
 �Sl�Dض د� : ا+,�[� #)رف، وا	) �)I4 [) دام اv[+ر 9)

��+ن ا�اMc د� دى ،(�B(· ب دى�a� ��K .�)�4 اS�4 ،
 Ò�%�، ه+ ا�Mّ، ود� ا+�a�9ب [�ا�a�9 �] ،Mّ�9 $1ب ا
�، �9�+ن  M0)ن و�# $>%,�>mا k	وا ،$>%,�>mا k	ا �%ا

�k، و9)��z، أآ� [) �9�+ن �9 اvب وإ9�$ �9 ا�اMc وا
 µ�4 ا#,M إ4$ ؟ :�Kâر '�!%. د
kuä : ا��وف دى،   k آ� ^sك، آ�)�4 إ	�إ	 :°�6. د

�$ إ	$ ¬�%�، �� ��ص 9�+إ	� 1<�)وز د� آ%$، وإن ا
و4�<,� : دراm<$، و¬�= ا�,� ا���B(Y زى [) S>9+ل، 
 �%�« (. (] M9)��)ت دى وا.�ة وا.�ة، وآ �واد�4 [)�

،"�z9 ا%� ا	k   [�%+[)ت أ.�"، .) Hi>1وا �Lارات أ.
� 9<�,%$ د� �c ��cا، [V! إ	� �S1ر 1)^� #,%<$، وا%

��#� دى، د� [� #�=، ا�9ا 9)��z ه+ (9 $�U Kc�1ار و�L
0� [" رأ�Y4 : د�، إ.�) U(� (]دى ا�8)ة، و �دا اl=، وه
 "�[� : p�,�، و.| ا��,� 4) أ^� Y�U) اm<��)ف ورc+ع، 

5 ML :��	(1 ات [�ة+�D�4وح ا $�%# �>]�# (] k	إ 
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� �
� �Kâ:  k1(Uر '�!%. د%�v، [) ا	) k,YU [" ا�Dة ا

،�4(�� آ��a$ ه+ [) ا�	إ 
� و@ إ4$ :°�6. دS9 ���au>9 µ�4 
@، @، ~" أ	) ��kU 	��، اآ<0�k أن  :�Kâر '�!%. د

$ : ا��وف دى،  M�+1 =�� (Y�U (�,%�1ا �%� ا(m�ا
�L!� اآ<��HD(9 kاآ�ة وا

 . �t9ا.� �9اU+ #%�� :°�6. د
  
  
ا'k ا�bLن ا�:ى �@ ا¹Lر+% وا���C}�ت ا����ر(%،  -

�� !1ة أو !QT1 أ'3)+�6 وbÃ$ أن CK�Lإ�6@ !�41 ا wو(:ه
y)1Lه:ا ا ��¢k إ�k�6 !�41 !$ ا���6دة ا�Pر*%6 !�). 
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 ��������������������I02020202I2009200920092009>�����01010101دא6 �


��و1�������و�−520��� %����ج�א���������א����%�א�����وع�א
 

 

� �
%3'��º   ف(' لzب أو�Kآ W ��� $+ w)ر�Kت ا�<�� M=

� !$ n.)ل .n $! �6ى�JKه:ا ا^¹ء ا� ¯�&KN1(�3، اN ر�.)
� +1ض ���% ه:ا ا�6)م، وه) +] ��6� ،d�`Kت ا��)(K�! $

� أ���ء .�ا180اف، و�N *�ء ذآT k²�! 1&63`�ت !� W ه:ا ا�
 :+1ض ا�>ت ا>��Q وا����W Q ا��1Cة W ه:ا ا��3ب �¨ ا¶ن

�����K)(�ت وأ/)اع ا180اف +�E ا���ج ا�! 
��)#�ة #%D+ع [" ا	ا���اف ه+    ،���Dا ��%�>ا

)��%�>% MÄvا µ�D(9 ( 
úــ%�>ـ� ��ث �+ل ا+kL، �+ل ا�,�، m+اء آ)ن �" ا

 �� أو s�9 و##+9 � [��,) أو �] s���m ،+اء ��ث ذ
��+� +�E أن ¡�ث ه:v اZPة T ¨6% ا�EJا180اف ه)ا��

%6J6E�K6% ا�Jـ\Eــ�K6%، وه� : ا��(Ç��)+�، و/�²م، و!
،%6EJ+ ت�b�º س�`T  %'ر�JLا MNوا $! 

�� أ	+اع ا�� S	 و©�" أن�����   �اف #%� ا�!ج ا%#
�<+ى ا+اKL اj)رى] ���Dر4= ا�>�<+ى ا] �%# /SU z�، و

 �   :إ%4 (] 5
�� ه��" ا�'�Kذ("إ18اف ا3P< ا�Lر�ب     -1K��� W ( 

4<� هHا ا�+ع [" ا���اف : ^�1�x9 (ن S4+م 9)���اف 
 z�Bأآ�،(ر s�^   �%�] ذ(>mأ(�c آ�vا ، #)دة 4�+ن ا

 µ�¦ ،آ�Ìه+ اHى �04ف #%� ا�c ���vا، و�z اvآ� 
أن أآ� ا��اء ه+ا�Lvر #%� ا���اف #%� ا�B�>�D ��وء 
 �� ا��ة S4�(9)ع اr)دئ ا!زم #%,��9 1+�p ات+l^و

 . [�ى ¤<�
 ،�lSDوا ،µ��S4+م 9)���اف أ�Lم   و: ^�1��tL : ( ا

Hr (aا ا�+ع [" ا�!ج ، S4+م ¤)رس Hrا ا�0)ط، وأ4
K] $9   اء [" أ��)ء ا@[<�)ز أو+m �9ر�>Dأ��� ا

��� اD<�ر�9 ��ا��v)ء ا�SD,� ، أو [" ا��B(t^v ا
)���� ) وأ.�)	) [" ه��)ت ا<,�E4 ا
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� �
 :  18وط �¢)ر ا180اف

%4� ) : ^�1�)(04�ط  (] �Hت ا���اف ه(�%c �a� ",�U : 
  �>Dرس ا(,Dأن 4�+ن ا (mج  ����6رب ¤)ر!�%

(ً�#+�mون أ�a� MLvا �� [K أرK9 .)@ت #%��� .ا
   �4)، إذ�S1 4$ ²)ن .)@ت�l>4%= ذ� أن 4�+ن 

�)ب #�م ا@	<�)م وا@	lS)ع. M,�Z4 
  ا   أن »�ىH�. (4ن، و(�Dا z��� ا�!ج : 	%c

�#+Dا z�	 
  و@ أ �Vأآ @ �S�Lد ��¼ ��%jا �,>� MLأن 1

اD,)ر�m أ�4 1+���    أن 4��� ه�H   - : ^�1�) -  و@ 04�ط
 (] �c+4 @ "�Hات، و(9 �����S9اءة ^)�� : [+6+ع ا�!ج ا

وا@�!ع، ^)�� ا�Sاءات ا@m��)د©    �4�K [" ا�Sاءة
x9ن 1�+ن ا�Sاءة :    وا@m<0)ر�4، وإن آ)ن 4��t #)دة

� أآ�V [" ا�Sاءة :c++)(9+����  ا���S1��)ت ا�!ج ا
����1�) ا8) ���� .ذا1$، وه�H ا��lS �<)ج إ5 ��ح [�� 9)

إن [�رات »�=، أو M�cx1، أو #�م ا�8ص #%� ا�Sاءة  
� ه+ ���ا���Kc�4 �4 إ5 ا���� : x1آ�� أن ا�!ج ا
 K] ،�0�#!�L إ	�)	�� أ�Lب إ5 ا�!L)ت ا�����l �9 ا

 . وا<xآ�� #%� ا@<�ام) ا�!ج(�rف U)رق ���4 ا
� ¦�ارس ���� ÃU	��L ( @.��) أن ار�1)ط ا�!ج اHآ
 : MS�1 $	أ +�� KL+4 �L ا�D<�ئ : .sة ���4ة %>Ð

[" [�ر�D �mرMl�4 �L M�09 �m أداء�  -[�<�B)  –ا�Sاءة 
�، و4��4$ أن 4��H اD�<+ب، #%� اD<�رب أن ��4ف B(S%>ا

�� آ+·)[" ا(. ،��B(S%>p�+[� 9)���اف #%�   �ا�4 أن ا
 ه� اM�v : ا<�ر4= @آ<�)ب ا��ة،   و9)�<)nB،  أى [�<+ى،

 �%# K��0>� أ	$ [K ا<�Sم : ا<�ر4=، و.� ��4أ ا%#
 ��(�] M�09 $1ف ¬� : ذاآ�+m ،رب�>D04)ء ا (,�ا�Sاءة آ�

 |$ [" lm �9+ر أو �s [�)��، ذ^sة [" ا8)@ت ا ��S1
�z ا�Sر اHى �9 $��	 �S�4أ، و�S4 +وه (Y�cاsU ،$1اء�L

U<�+ن ) 9)#<�)ر ا^<!ف اU(SV)ت4)��S4 (] $9 �Sأ 
!S� �Ycة، وأ�B(U �Vاءة أآ�S . ا

  Peer Supervisionإ18اف ا�1Nان   -2
[�ة أ�m+#�) أ�D ،(a4ة m)#�  –: ^�1�)  –4<� هHا ا�+ع 

،(�4�S1    �>4@و ،(m�0 ¤)ر# ��و���a #�د 4�اوح m �9<� و¼
 �4�] ���1 $�U)z�B9)#<�)ر ) أو ر ،��>�] M�09 ا���اف ��%j

وإن 1�)وk1 أ.�)	) m �9�� وm "4�0#�� أو (أن ا��ة [<S)ر�9 
�Vآ�)أآÌ z� "�ه�) ا�%,� ا�%�) و@ اs^vة، و[" ه�)    ، 

 s��1 ء(c"ان�Lv9)#<�" ا �)ر أن ا��ة [<�)د� �9 ا4�6(8" #%
�<+ى، [Y,) ا^<%�k اYD)رات أوm�+ات اD,)ر�m، و4�+ن Dا z�	 
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� �
 �#(,jرأى ا)د�4��ه+ اþc+D$ اvه� [" أى ) ��v(9 z%��� ا

رأى [���د ، [S)ر	� 9)8)ل [K ا���اف �k ر#)�4 [�رب وا.� 
�)�9( أآ�  )ا�+ع ا

ت ا�)[� وا@��ا�)ت آM اD+ا��)  و1��ى #%� ^�ة ا�Lvان
 MV] ،إ��اف [�رب أآ� k� ة��ا�)�� ا| ا����)ه) a8+ر ا
 �%# (�#+�mت أ@(. K9أر $أن 4�+ن آM وا.� [" اa8+ر 

 MLvإ×...ا. 
 "� ،��%c M�و�L 4%�م أن ]<)ر ا�Lvان [" �9��Y [��4ا 
 ��%jو[��4 ا ،��%c Mآ : Çi0�" أ@ 4�+ن ه+ 	�z اu>�4
 "# !aU ،$>,Y] Mوآ ،�U�tiZ4<)ر 9)�ور، أو 9)�S#�، أو 9)

،s� MV] $%V] 0)رآ�Dا   �Vا8+ار @ أآ ���ه+ أن 4. 
 LaySupervision) +�!% ا���س(إ18اف ا��7C ا���دى   -3

  �Uه)د ��	(�� ه+ #!�L إ	���ّ�9�S9(m () آ�I أن ا�!ج ا
�$ ^�ة ، و[�E4 �<)ج ه�H ا �µY] �9 �L!# �4أ MV] (·ة، وأ�

 �����U(SV9 اv(�� ار�1)�) و(S�)، وا	L!l) [" أن اE4�D ا
 (¤ ��(���� ا(��z إ@ أ.� أ�Uاد ه�H ا�U(SV، وأن ا
 (Y%V] د+c+] ،ج إ5 #!ج(>� �� [�6) أو #�6) أو إ��),�4
 ،�U(SV�9ر�c أ^M�09 I أو 9¿^� : ا�8)ة ا�)د�4 : 	�z ا

l	أنا (¦ (a4وأ ،�m(mvاض ا�U@ا اHه "] (L!    z�ا�%� ه+ 
 ،��%�� آ)ن   إ@ 1���� %,��l ا���¹ إن و~��� ا��l= ا

��+ن، S4+م �) : �9ا�4 ا��اÇi� �4 .��� #)دى #�آ<$ ا
� ،    و#%,<$ ا��ة،���ا	L!l) [" آM هHا، x�%4 �L اX(�D ا

�اء �9أى �Çi #)دى، �S>�4 أن ا@Y>m   ����) أو �s ذ�، إ5
���، أو ^�ة [0)��] �l�] $: 

�L    أو ز[�%$، أو ،$>cأو زو ،$S4�� �%# X(�D��4ض ا
ا9�x] ، $زL$ : #!ج .)� [)، دون ذآ� ا¶Y) ���)، أو ذآ� 

[) �)ءت " ���"   أ�4 [�%+[� ©�" أن 4<��ف �) #%�sU ،(Yوح
$ ا�L!l أن H4آ�� x09ن اxDزق  (¤ ،(] E4�] K] $9 �© ىHا

l4%= ا0D+رة [" .��� #)دى أو �).�� ^�ة، وه+    رأى [�$ أن
4�<,K إ5 ا�أى [" هHا اÇi0 ا�)دى و�a4$ : ا@#<�)ر @ 

[K    أآ�V و@ أML، ذ� أ	$ 4�ك ا�أى و_()ر� 1��)ب
�)#M آM 1%� اSD+[)ت >>U ،E4�Dا �[�%+[)1$ اvآ�V إ.)�� ´)

��� رأى اE4�D و.)<$، وMt4 �L إK] 5 ر%^ �%# �9(�أ4$ ا
$ اM�09 �4�l أو 9¿^� s�1 �6رؤ�4 أو. 

� : ا<�ر4=، m(mآ��ء أ (� �t�4 @ ا���اف : �S4�lه�H ا
 E4�] �(. �Hة، و©�" أن 1<� دون ذآ� أن هsVآ �Bا+U (r "�

c ص(��sه) ا�1 "# $>cزو X(�Dل اx��ا �sة H9ا1$، آxن 4
(Ymا[�� ½)ر�� $�� ��B(�أ^k »)� زو�c أ^�Y)، أو [MV أن    	

X(�Dل اx�4   E�9 "# ��9 : I~+Dأ^)� ا    M,# �����
�<�Yى �9أ$4 : .�� 1�)#a4�] M$ اHى   ا�+ر��،�U    ��^

1�)#%$ 9%¸ أtL)� .| [�ض، "� ، �lm+>] رة(�^    �l[ �Lو
X(�Dأو ا =��l�   ا���، )أو [�a4$(¦)ذا 	S4�� �t$  أ^)� ا

 ،��#+6+] ��ut	 k	(إ× ....وإ5 أى [�ى آ 
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� �
 وه�Hا

 �S9(m (r $tti>] دى : أ[+ر ��1و(�اm<0)رة اÇi0 ا
��cة : 	�)م اaS)ء ا�ä%��ى ، .� 4�+ن ا�أى �U,) إذا 

: أ�4ى ا�%��،وه� أ	)س " �H] s	="أم " [H	�)"ا�Y>D   آ)ن
6� ه  #)د4+ن،(S+ : �6/ ا�)آ,�، ¹ ��)�� و4�+ن دور ا

 .ا��,�  ا8�� [" ^!ل رأى ه�@ء
�ور اÇi0 ا�)دى .� ��c )ك �+ذج�ه �H)   آ	��رس #(©   

�,�z ا<u��� اvه%��    [) 4(¾)��U��ا| 1ُ��� �B(S%1) ) ا
�� ا�4�S أو ا�)د�4، أو 4��Y,) اS)	+ن(S1 =�.. 

��اف، ��Y) أ[l1 �%V,�" هHا وذاك �z إ��اµ�¦ (U ا�
 : $ "�4 (] E�9 : دى(�اX(�D اHى 4�<s0 اÇi0 ا
 $�U s��>%[Y�H^x�U ،$> رأ4$ : ا@#<�)ر، �H^x4 آ,�0وع 
[" c)	= اI�a4 ،X(�D إ5 [�%+[)1$ و^�$1 [) ��4�$ : 

E4�Dة ا�#(�]. 
4-  �Tا180اف ا�:ا  Self  Supervision  

�<+ى ��+رى أو @ 4<� هHا ا�+ع ] �%# ،�B(S%1 M�09
�,>�Dـ� اúـ%�> .��+رى، وه+ 	+ع [" ا

�%+ك أو ا�آ�=  	��ف أن I4��1 ا<�%� ه+ ا<�s : ا
�mر(,Dة ا�i% ���>	 . 

،�%�>� [) ه+ إ@ 	+ع [" ا��� ا<�ر4= #%� ا�!ج ا
  M�09 ار�,>m(9 $��	 �اD<�%� ا0)�� ه+ اHى �04ف #%
S%1،�B( 

  �©��" [" أآ�V أ	+اع هHا ا���اف اHا1� [�µ ا�4b ا
� [�)ذ�4ةS�$ st9ة، و+ أ�	 �، واM9" �4b ا�	�)ن #%

 �©��� "إ5 " وآM إ	�)ن أ�[�)� �)# : ��B�S$: "ا�آ
(����� ا�+م #%�� .�ه�H ا�stة، وذ� ا8��= ه+   ،"9�

،� ا�0Dف اHا1
� أ[� � : 4" وه�) 	+د أن 	�

اs,a اKB(0   أ	�) @ 	�µ 9)���اف اHا1� دور  :ا�ول
�!ج �z إ²) (U ،�L!^vا µ�D(9–  "] $�U ث�� �L (¦ |.

��) #%�$ آx	$ ذ	=، –أ^l)ء � ´�m(¯ Â= أ	
 uه+:  وا���  �   أ	�) @ 	l%= [" ^!ل ذ� أن 	+�

$��	 =m(� نx9 X(�Dوا  ا ��m(p �4ل ��+ر4) أ+� ��#
 .ا+kL، وإ@ أ#�� ½)[)

� آ+	$ [<�%,)، #)دة [) �,M ه�¡ (. X(�Dا8�)�4 أن ا
 ��� ا�!��c، ��ث ذ%jء ا(Y>	أ[�� ��9 ا : ���[�a4$ و4
: أى وkL وvى [�ة، M�09 إ	�)° [�)�� �Ml�] s #)دة، و.� 

 $>�+�� 4<�رب اX(�D و��4ف أن هHا �cء @ 4<��أ [" [
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� �
�YDوا ��	(�´�s�1 @ Â  (¢23 ا^1+%��، و.� ��4ف آ�I ا�	

 $	ÃU ،��(��)1$ اv^�ى و#%� .�)1$ ا+��] �%# �%1 $>�m(p
 $>�Y] و[¿زق M0)آ] E�� ��cا�Dا "] (#+	 �S� أن K�l>�4

$1st9 ل!^ "]  $>�+��] ��� |  ا�	�)	�� ا+ا#��، ا
 .اD,<�ة

(D (S�Sد�4، و����6/ "أ¶��)� .)@  و	��ا !^<!U)ت ا
�#�jع ’ "ا+�ÃU	�H¯ (ر [" ا��Uاط : ا@#<,)د #%� هHا ا

 =%S�4 |. ��.(	 "] ��(VDدى : ا(,>[" ا���اف ^��0 ا
 ،=	H�� إ5 ا�0+ر 9)<stS إ5 ا�0+ر 9)+��D(9 �0+را
وآM هHا [�Ml�] Ml، وأH¯ (a4ر [" ا@#<,)د #%� ا���اف 

� [| أ��1 %,<�رب إ��اف [�)#� _^�،  و.��  اHا1
s)x1 �l^ M,� ��,�$   ذ� أن ا���اف اHا1	 (]

�+داء"�$  "ا��lS ا���M وا.�   إن. : رؤ�4 اD,)رس 
�Sl�] (��U  )��(�] أو @ �= أن (: �1آ��$ @ �4اه) ) أو

�$، و: أداB$، و.� @ �4ى ه�H اD�)�� 	�<�� ) �4اه)�	 :
�+داء"و[" ¹ 1�,�� #�Y)،  �أ+Jأ	$ ، ه�H "ا��lS ا

�).� آ�sة، أو ��1دت : [�)�� ] M,01 k	(إذا آ �lS�ا
�� @ �� m+ف 1�+ن #)SB) �+ل دون آ�)ءة%>Ð   ا���اف

 +,�اHا1�، و���9 ذ�، ÃUن اm<,�ار ا��ة، وا�l6اد ا
�+داء m(9<,�ار�).� ه�H ا�S/ ا] "] !%S4 ن أن(S�%^.   

: �+ ا�Y�1 �L   X(�D _()ر ا���اف اHا1� ا�¬)��9و
��$ دون أن Òu%4 ذ�وا#�) : وH9 kLا1$، ذ� أ	$   	

m(9<,�ار اD,)ر�m ، و��B(S%1 ا<%�%� �<� ا�stة ، 
 ��$ U ،(�B(S%1<�داد �Uص و�cوى ا���اف اHا1�	 Mو4<+ا�

 m(9<,�ار 
,Dا�¬)§ [" ^!ل ا s�>� أن إن ¾�د ا%# M�)ر�m، ه+ د

 .ا���اف اHا1� �L أدى دور� 9��)ءة، و+ [" وراء �).�$
5-  y)1Lإ18اف ا  Patient's Supervision  

�a4�] K] § �0ات .)د(<� [�ا	 "] ��m (,�U ذآ�ت   
(,Y�] ت��>mآ� )،  اHU ،( آ�H1 أآ�ر µ%�c M�09   (,%آ

 �H ���� :أku�1 ا
$ E4�] 5 أ(�)ء p)و@1� د�U$ ه: ا8)د(� اvو5(L (] �

�)ر ^l+ات �+� ¦) : ذ� [" [¿زق و��+9)ت ��1و ] �%#
E4�Dا اHل 5 ه(L ،�%�u>�ه+ ا	k #)�4	) : " أ.�)	) ��$ [

 ����9 $SS� �1ر�L (] k	ا �%��) ا�� |. �S¯) ����أو 
��  @ أذآ�، –��� و[�ة 9��� "؟) ور¦) r(L) [�ة 
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� �

 
	(V$ E4�] 5 _^� [" أ	µ @    : ��ا8)د(� ا(L (] �ه

�)  –أ�%� �!v ،$cن رؤ4| (� |mل ¤)ر+� "] �«(��L  –ا
�K .| �<+ى [�).� و#�$ >1 ��).� و#�] k%�c)E4�Dا �YU+ ) و#

– $+L �. �%# -  M^إ@ دا �@ ©%� إزاء ذ� أن �u>4ك [�
|�+� آ,) �4+ق  ��/ 9+#�$ ½)[)، وهHا �4+ق   دا�Bة و#�� ا

E4�Dا اHه µ] =%و� ،$c!# آ���.    �,���l= أ��� 1 $أن أ.+
دا�Bة و#�$ أن 1<�ا^K] M دا�Bة و#� ا�u>>U ،E4�Dك 

 " ا�ا1�B)ن S1)ر9) وا9<�)دا ¦) 4��� ا@(��
 �4�tc�Ð M,�4) [��#)، وراح �04ح !) اE4�D(آ)ن هHا ا

M�0   :اµ�4 (] 5 �6+D : �+رة دوا�B آ,) 9)
 �Lو ،�Bأدا �%# E4�D�9 إ��اف ا(V¦ (	(آ �(VD4" اHه
 k,%�1 (a4وأ ،+,��� إS4)ع ا. �#�c /�6 إ5 �6ورة °(Y�	

$�]   �أن �Uط ا�ؤc "] �4)	= اX(�D، .| وإن آ)	k ه
 E4�Dا ��B(S%1 آ�� أو�. �#(�4 @ �L ،�u�utا�ؤ�4 ا

�Sر اHى 4��� ا�!ج ¦�µ ا(9 +,� 
 $�] �%t4 "�4 � وإن ،E4�Dا =	(c "] �>4 �^_ إ��اف

 :اm<�,)ل آ%,� إ��اف ه�Hا
.� 4<�)وز �+ اE4�D در�c �+ ا��l=، وهHا وارد ،  

 ، ��mv)ب آsVة �z ه�) ¾)ل Hآ�ه) 1��t!، : ه�H ا8)
و[K اU�اض [�و	� ا��l= واm<��اد� %<�%� M�09 [�)�� أو 

� ،��(�] s� +� �%.�] ى »)وزH�� �+ [MV هHا اE4�D ا
 =��l�� ا��l= أن �u%4 9$، و�L 4<�)وز� ا� ،$����
 K] وز(�>�9ور� [�$، أو [E4�] K _^�، و�la4د ا<+ا�M وا

Â وه�Hا() E4�]. 
 µ,6 إ��اف n1(	 $��k%L إن هHا �z إ��اU) [�)��ا، 

  .M�09 أو 9¿^�
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6-   Ñ��K�Results   إ18اف ا�   Supervisio n  

[" ^!ل آM أ	+اع ا���اف 4<� هHا ا�+ع [" ا���اف 
، ذ� أن 	<��� ا�!ج، ا�SDـÀ,� 	+#�) اv^�ى M�09 أو 9¿^�

 �Hه k	(اء آ+m ،اض�#vء ا(��k ¾�د ا^<�¦u�)ت [+6+#�� ، 
�%+آ�� ا�<)nB ه� 	<)��S� nB اvه�اف ا�lm+>D ا

�� #%�Y) #)دة أو@ x9ول، >Dا ���Lا+�<)nB ا k	(أو آ
اtS+ى ��p sدة ا�D)� ½)[)، وا| �1�1/ أ�Ã9 (m(m!ق 

��Lوا �cا�l9 �0/ ا�8)ة�دة 1(�>mوا ،+,� . .�آ�� ا
 k	(آ ،(Y6���m)ه) و�6�# |�M آM 	�0ات ا���اف ا

�](rت ا���اف ا(]+S] "] +ع�آ nB(>� [<ò,aـ�� ���S1 ا
%l�] "] (�Bأدا �� ا�<)nB �01ف #%,�4 (] �" �4H�>ا

��«�Dا "Feed-Back    ، KLوا "] µ,a�t>S4 !U ا���اف ا
(a4أ M,04 (ا�¬)��9، وإ� nB(>�� ا%# nB(>�E�9 ا�<)nB    ا

|�%��� اL�D<� ا�L 1�+ن أ�Lر #%� ��ut1 ا�xl [" ^!ل    ا
�� اHآ� ، و¦�)�0L ا�<)nB أو@ (�أى [" وMB(m ا���اف ا

�<+ى ا�Dرب اvآ�،   : x9ول] �أو اÇi0    أو ا�Lvان،   #%
أو ا<�s ا�)n1 #" [+ا�Yc    أو .�Â4 وو#� اHات،   ا�)دى،

�%��� و+ 9�It و#�، [" ^!ل آM هHا ا�<)nB ا�¬)��9 أو ا
 .	�<� ا�<)nB [0)رÊآ� : ا���اف M�09 أو 9¿^�

7-  S)ر�Kإ18اف ا�¹!$ وا�  Test of time  &  
أ6�k هHا ا�+ع [" ا���اف �mv)ب l>9 �%�>1+ر ا�%+م 

 .، l>9 M9+ر اv.�)ء
��� D+6+#�) ا�)ص ه�)، اv[� 4<�%� أ�D(9 (m(mارس �(9

���، و¦) 1+�� 9$ [" ��ق #!ج ���(ا��4�<%L �Y+ا#�� ) 	
�sاº) وS1��)1$ ا�!��c، [" ه�H ا�Dارس� . و1

 �,�ه+ 	+ع [" ا���اف @ �9  ،"ا^<�)ر ا�[""إن [) 4
 .[" و�6$ : ا@#<�)ر

@  �Y�1	���4�c �4ة [" #�)ءة 	���L �4©� إ@ [" ^!ل  
،"]�µ�4 ه�) �6ورة ا��� st�9ة 	�4�S    وهHا إ��اف ا

����4 [" ا���4)ت  ��S��l1 �m)ع ¤)ر,j)(��4 : ه��	
������� �L ©<� إ�L 5ون   )	��د [" ا)l>  ،)+ر9%�� ا

"] Mإن آ   �,���و4�4+ن ا��(+ن"4وا�+	���+ن "، " ا
��، ه� "ا��(+ن(>>Dا :��Dج ا!�، و.| l1+رات .�آ)ت ا

 �%,�	<��� هHا ا���اف اD!.�، إ��اف ا�[" اHى 4��ز ا
 K��، و4��ز ا��ut [" ا�اIB، و4��ز [) 4�B(9+l[" ا

�sة ا�)س [" ا��9، و4��ز ا���4)ت أ@] K] (]1!ؤ �Vآ
 (Uأه�ا Â�^v4)ت ا��� .ا�	�)ن [" ا

 �%# �mر(,Dع ا(Õ <)ج	ع [" ا���اف ه+ +�إ	$ هHا ا
[MV أن ا�S)ء : U�ات ز[" �+K�>1 �%4 [�)دئ l1+ر�4 ه)[� 

�K، وأ	$ @ �t4 إ@ ا��ut، وأن آM [)، و["،	Ì   �#�4
 أ�Uاد 	+ع ا<�)MU وا<�)[M �9 اv.�)ء #)[� ، و�9

 �%�vوا �S9vا1$، ه+ اH9 ....×إ. 
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� �K)(�ت ا�0! y�� $+ f64(Tو �6O��T ا���ج �E+ 18اف
���� ا�

 "# �.v�0ة 4+م ا	�0 	��9  ،��,j) : �4�9 ا�ء1(c
"�����)رات  "!�K)(�ت وأ/)اع ا180اف +�E ا���ج ا��>mا

+�U، وهxDا s� 4)ت ا���اف+>�� ا| وردت : آsVة #" [
 Mt��)ؤ@ت : M4��1 ا>ا��0ة اvو5، و�L أU)دµ1 ه�H ا

(�4�L ��0	 K]�Dب ا(>�� : اH9 ص(�¹ ���ت وأ	) ا#�� . ا
 �Hه $%t1 أن KL+D$ [" .� ���4 ا	أ $>�Lاءة [) #�

�<+4)ت ["Dا Ç[ (,�U �: ا<��4!ت، �4�D ا�a4)ح، وه) ه
"(V�<+4)ت ا���اف ا�4�jة #%� ، و"()[�)"إ5 " ()] �ه

�mر(,Dا. 

.............. 

.............. 

Å����� : �7 ا���دىCس(إ18اف ا��� Lay) +�!% ا�
Supervision  

lEKÖ ا9<�اء [" ه�) .| ·)�4 أ	+اع و[�<+4)ت ا���اف 
 %JEآ Q!�¢!"إ18اف "� : #" [) ��m آ,) %4

   آx1 5ب إ�Lأ ،�B(S%1 $ إ��اف	أ �%ّ�>�� [�µ ا
����l .ا�Y>mاًء 9)�,+ ا

    دة(# ",a>4 $	أ–��B(S%>m��ا [" #)[K]-  M ا
[" #,%�� �)��B »�ى   :[�)#� �L 4�+ن �ti) _^�، أو 6,�)

 . t9+رة إ¬)��9

    ى : أى�¬ �L أو ،$�>�] �#+9 �Su>4 ا ا@��افHه
 �#+�<+ى آ)[" [" [�<+4)ت ا] . 

  >�9 س(S4 $	ا1$ أ+l س(S4 (¤ �Vأآ ،$�B() $�B(>	
+,�(9 X(�Dا �0�)ء و#%(9 E4�Dا �%#.( 

 آl6 (b)ن ا��7C ا���دى !Å�n1C؟ 
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� �
 ��	(�� ه+ #!�L إ	���ّ�9�S9(m () آ�I أن ا�!ج ا
 MV] (·ة، وأ��$ ^�ة ، و[�E4 �<)ج ه�H ا �µY] �9 �Uه)د

(S�)ار�1)�) و ��ا@( �U(S) ���% /�1�1 �L!# �4أ. 

(L!l	ا  �Hاد ه�Uإ@ أ.� أ z� ����[" أن اE4�D ا
� [�6) أو #�6) أو ,�4 (¤ ��(���� ا(�ا�U(SV، وأن ا
إ��)� �<)ج إ5 #!ج، [+c+د [Y%V) �9ر�c أ^M�09 I أو 

،�U(SV 9¿^� : ا�8)ة ا�)د�4 : 	�z ا

 ،��%� وأa4) ¦) أن ا�%� ه+ �z إ@ 1���� %,��l ا

� ا�D)�� آ)ن S4+م �) : ¹ إن و~��� ا �����l= ا
��+ن، و#%,<$ �9ا�4 ا��اÇi� �4 .��� #)دى #�آ<$ ا

 ا��ة، 

،���� ا	L!l) [" آM هHا، ÃUن اX(�D ا

   ��(�M�L أن 4�+ن " �ti) #)د4)"��4أ [" U(S)<$ ا
 (���� . 

   ت(U(SV��/ �U(SV9 اE4�D وا�6) : ا@#<�)ر ا^<!ف ا
��#+�" أm+ان"، و�U(S) "إm��U(S) s�"( " ر���"�U(S) ( ا

 �U(S) s�"�4����� وا%�,+ن"، و�U(S) "ا�s " .)رة ا
 �U(S)" رع(�....�Y�] "�(]�(9 . ( 

   ،$>U(S) "] ��9(��V4 : رؤ�4 ورأى اÇi0 ا�)دى ا
�z ا�Sر �9– ÇS�4 ت  -�4�4 أو(]+%�D9$ : ا �V4 ىHا

 . 	�V4�. k أو ¶�k #%,) اY] �9+>�D,) آ)
    z�S4 ت(�p �U(S) Mآ ��� |4�<%�Y [" اS+ا#� ا

<��ف اD<��د (4<�%� 9 (,�U ��(^ ،$Yc+1 ا1$، و��د+l^ (�
�)�M �9 ا�ut وا�Dض� ا�8 ا%# . 

    �VآxU �V4<�� أآ–�mر(,Dا ��m ز4)دة K]-  »$ç,ç�Lِ أن
 ،$�Lا1$، و[+ا�S>�]و ،��ti0��Mt : ا�k ه� ا8�� ا�

$>�Y] $>mآ�� ¤)ر�. . 
    ��Sوا�S>�Dات واD+اÒ.!4) K] s�>1 IL أن ه�H ا

 . ا�l6اد �+ ^�1$، و[" ¹ �+�
اL`.)د ��18اف [" آM هHا 	�<K�l أن 	<�� آ�I أن 

ا>'��Kاء �1أى �78 +�دى، (��3:ا !$ /�� ا��7C ا���دى ه) 
� +�E درا(% n�`��Ð% اy)1L، أو +�E اN� �`K�) ��78 ،

%Ð�C! ةZ# �6، أو�! �&� :ا³��L أن �@ !
� ��S4$، أو زوc<$، أو ز[�%$، أو ا9�$ %# X(�D��4ض ا
، [xزL$ : #!ج .)� [)، دون ذآ� ا¶Y) ���)، أو ذآ� أ�4 

�"[�%+[� ©�" أن 4<��ف �) #%�sU ،(Yوح �� " $[) �)ءت 
��1�� x09ن اxDزق اHى ©� K] $9 ا�L!l أن H4آ�� آ� (,

[�E4 [)، ¤) رأى [�$ أ	$ �<)ج أن l4%= ا0D+رة [" .��� 
 #)دى أو �).�� ^�ة [+از�4
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� �
 : $�a4دى، و(�¹ ه+ 4�<,K إ5 ا�أى [" هHا اÇi0 ا

،MLو@ أ �Vا@#<�)ر، @ أآ 

  �Vآv1$ ا(]+%�] K] ب(�ذ� أ	$ 4�ك ا�أى و_()ر� 1�
،E4�Dا � إ.)�� ´)

�)#M آ >>U ���%^ �%# �9(�M 1%� اSD+[)ت [K رأ4$ ا
،$> رأى اE4�D و.)

  �4�l$ ا s�1 �6إ5 رؤ�4 أو �وMt4 �L [" ^!ل آM ذ
 .M�09 أو 9¿^�

 : �m(mآ��ء أ (� �t�Z4 @ ا���اف : �S4�lه�H ا
ا<�ر4=، �" ¦) أ·) �cء @ 4<��أ [" .�)1�) ا�)د�4، 

 ��%>Ð ت(c) �9ر�) ه+ »�ى دا^%�د ه+tSDن اÃU ،�#+[" ا
 ،(Y>�+��] M,u>	 |. (��#ره) : �9رة و+a´ �,� أن 	

ه�H ا@m<0)رة ا| أ¶�ُ<Y) إ��ا�L (U 1<� دون ذآ� أن 
�sه) �1 "# $>cزو X(�Dل اx�� [�H9 E4ا1$، آxن 4(. �Hه
 �cزو �(« k^أ (Ymا[��، ½)ر�� $�� ،��B(�ا�)ص �sة 	

،(Y�^أ 

 V] أو E�9 "# ��9 : I~+Dأ^)� ا X(�Dل اx�M أن 4
 $a4�] M#(��<�Yى �9أ1 ��. : $4�U ،ر��+������ #,M ا
1�)#%$ 9%¸ أtL)� .| [�ض،  "� ، �lm+>] رة(�^ ��اHى ^
 $S4�� �t	 ذا(¦ ����و�l[ �L ا��l= أو اX(�D أ^)� ا

)$a4�] 6+#��،)أو+] $>�ut	 k	(وإ5 أى [�ى آ ، 
 ......وه�Hا 

 �S9(m (r $tti>] دى : أ[+ر ��1و(�اm<0)رة اÇi0 ا
��cة : 	�)م اaS)ء ا�ä%��ى ، .� 4�+ن ا�أى �U,) إذا 

 �Y>Dآ)ن ا"(�	H] " أم"=	H] s� " )س	وه� أ،��: أ�4ى ا�%
6� ه+ : �6/ ا�)آ,�، ¹ ��)�� (S#)د4+ن، و4�+ن دور ا

 .,�ا8�� [" ^!ل رأى ه�@ء ا��
�ور اÇi0 ا�)دى .� ©)رس  (	��# ��c )ك �+ذج�ه �Hآ

z ا<u��� اvه%�� (¾ �,�4 (])��U��ا| 1ُ��� ) ا
 (Y,��4 د�4، أو(��� ا�4�S أو ا(S1 =�. (�B(S%1

 .اS)	+ن
 ،�هHا وذاك �z إ��اµ�¦ (U ا���اف، ��m (Y%+ك ����

X(�Dا "�,l4 ع+,�اHى ��م a4�] �U(S)$  ور¦) 1��t9 s+ت [
 Çi0� رأى ا%# �VآxU �Vإْذ �)ول أن 4<��ف أن 4<��ف أآ
 ،$>�Y] : $%9(S4 (] E�9 ل+. �U(SVا�)دى [" 	�z ا
 "] $�U s��>%H^x�U هHا ا�أى : ا@#<�)ر، �H^x4 آ,�0وع 
c)	= اI�a4 ،X(�D إ5 [�%+[)1$ و^�$1 [) ��4�$ : [�)#�ة 

t4 �Lو ،E4�Dا�a4�] �liU ،�xl^ �u 
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� �
وهHا ه+ c+ه� ا@��اف، وإن آ)ن �s [�)�� ½)[)، وه+ ( 

5(> :).©� #)دة 9)�+ع ا
Åرا��� : �Tا180اف ا�:اSelf Supervision  

�<+ى ��+رى أو ] �%# ،�B(S%1 M�09 ع+�4<� هHا ا
�<,�، و¯" 	<Hآ� أن Dـ� اúـ%�>@��+رى، وه+ 	+ع [" ا

 I4��1kE�Kك أو ه+  ا�(E�ا�BآZ7E� %�6K/ w6ة ا�W >«K ا�
 . وا�JLر'%

،�%�>� [) ه+ إ@ 	+ع [" ا��� ا<�ر4= #%� ا�!ج ا
 M�09 ار�,>m(9 $��	 �اD<�%� ا0)�� ه+ اHى �04ف #%

،�B(S%1 
 �©��" [" أآ�V أ	+اع هHا ا���اف اHا1� [�µ ا�4b ا

� [�)ذ�4ةS�$ st9ة، و+ أ�	 �، واM9" �4b ا�	�)ن #%
©��� "إ5 " وآM إ	�)ن أ�[�)� �)# : ��B�S$: "� ا�آ

(����� ا�+م #%�� .��9" ، 
 ،� ه�H ا�stة، وذ� ا8��= ه+ ا�0Dف اHا1

� أ[�4" � : وه�) 	+د أن 	�
أ	�) @ 	�µ 9)���اف اHا1� دور اs,a اKB(0 : ا�ول

 �4��%S1 ��L!^أ ��S9 (]+�p z��!ج (U ،�L!^vا µ�D(9– 
��) #%��L (¦ |.–  (Y ��ث �U$ [" أ^l)ء �´�m(¯ Â= أ	

 آx·) ذ	=،
uا@��اف : وا��� �ه+ أ	�) @ ·�ف [" ^!ل ا<xآ�� #%

 ��m(p �4ر4) أ+�� $��	 =m(� نx9 X(�Dا �اHا1� أن 	+�
 .وا#�� �+ل ا+kL، وإ@ أ#�� ½)[)

� آ+	$ إ	�)	) 4<�%�، #)د(. X(�Dا8�)�4 أن ا M,� (] ة
 ��� ا�!��c، ��ث ذ%jء ا(Y>	أ[�� ��9 ا : ���ه�¡ [�a4$ و4

 : أى وkL وvى [�ة، M�09 إ	�)° [�)�� �Ml�] s #)دة،
 X(�Dء @ 4<��أ [" : و.� 1<�ا�4 ^�ة ا�c اHو��4ف أن ه

،���YDوا ��	(��<$ ا�	+��] 
  I23 ا^1+%و.� ��4ف آ�¢) $>�m(p s�1 @ Â�´  �%# �%1

،��(��)1$ اv^�ى و#%� .�)1$ ا+��] 
  K�l>�4 $	ÃU– �أن ��S 	+#) [" ا�DاM�9-  ��c ذ

��E [0)آM و[¿زق [Y�<$ [" ^!ل 1st9$ ا�	�)	�� ا+ا#�� 
�<$ اD,<�ة+��] ��� | .ا��l0، ا

��د�4، و�D (S�S) أ¶��)� .)@ �6/ "و	��ا !^<!U)ت ا
�#�jا" ’(�	ÃU  ع+�¯Hر [" ا��Uاط : ا@#<,)د #%� هHا ا

 =%S�4 @ |. ��.(	 "] ��(VDدى : ا(,>[" ا���اف ^��0 ا
 ،=	H�� إ5 ا�0+ر 9)<stS إ5 ا�0+ر 9)+��D(9 �0+را

،Ml�] Ml�] اHه Mوآ 
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� �
وأH¯ (a4ر [" ا@#<,)د #%� ا���اف اHا1� و.�� [| 

%,<�رب �Uص ا@m<�)	� 9�+ع _^� [" ا@��اف،  ku�1أ �U(6إ
إ5 ا�	)رة وا@m<�)رة اHا��1، و�# !4�9 z�Y)، ذ� أن 

 $�,�	 (] s)x1 �l^ M,� �" ا��`&% ا��)داء"ا���اف اHا1
$��� .: رؤ�4 اD,)رس 

  �Sl�] (��U �.وا M�: �1آ��$ @ ) أو [�)��(إن 
�$، و: أداB$، و.� @ �4ى ) أو @ �= أن �4اه)(�4اه) �	 :

�Dا �H$ ه	أ �>�	 ��(�J+أ  ،(Y�# ��,�ا��lS "و[" 1 ¹
�+داء�).� آ�sة، أو إْن "ا] M,01 k	(إذا آ �lS�، ه�H ا

 ،�#+�� [" أى� [" [�)�� و[�<+4)ت ا%>Ð ��(�] : ��1دت
،� ©�" أن 1�+ن #)SB) �+ل دون آ�)ءة ا���اف اHا1

  ، +,�و���9 ذ�، ÃUن اm<,�ار ا��ة، وا�l6اد ا
@(�>m	� x9	+اع أ^�ى [" ا@��اف آM ذ� ^%�� x9ن M%S4 وا

�+داء m(9<,�ار�).� ه�H ا�S/ ا] "] . 
 X(�Dا�¬)��9 : �+ ا �و�Y�1 �L _()ر ا���اف اHا1
�$ دون أن Òu%4 ذ� وا#�) : وH9 kLا1$، ذ� أ	$ �	
m(9<,�ار اD,)ر�m ، و��B(S%1 ا<�%� �<� ا�stة، و�4�1 

��%#(U  ،�Yc "] $>� �4آ� أ (¦ ،�B(S%>ا���اف اHا1� ا
و��" اvداء [" �Yc أ^�ى، U<�داد �Uص و�cوى ا���اف 

 اHا1� m(9<,�ار 
� أن  %# M�إن ¾�د ا<�s ا�¬)§ [" ^!ل اD,)ر�m، ه+ د

 .ا���اف اHا1� �L أدى دور� 9��)ءة، و+ [" وراء �).�$
Å��!�# :Oإ18اف ا�¹!�ء ا�kÐر�! �E+ Qر��KL1 وا« : 

 �%�Dا)��Dا ���9 :(Y,6و ،��](# :�utU ( +ه ،�S�S8ا
 �,�<![��H واD<�ر�9 #%� ) m+اء أ#%" أم � �4%"(اHى 4

4�4$ أن U�04+ا #%�$، و: ^�1� أذآ� أ	µ أ#�ض .)� أو 
 ���� #!ج 	(. k�� �YU �	(]Ìا(�<� �9 ا�8 وا�8، و

�ا([�<�� �,jج ا!�� [" .)@ت ا(. k	(إ@ إذا آ �Y% (
 �](�L )ء�أ( ،���v(U ���vا �� وز[�!1B!]ز �%# (Y6�#أ
��� [�6)ى >���� آ,) 4>mوأ �Y4�9أ ���mxU ،�Y�%# 9)@��اف

 . 
Å�'د�' : y)1Lإ18اف اPatient's Supervision  

�Hآ �,���$ . هHا ا�+ع [" ا@��اف �L @ ¬+ز أن 4
 �Hآ . 

 �,�1 @ (a4أ �Hrا ا�+ع [" ا@��اف #�ة [�<+4)ت ه
 ) ا��اU) ���4ا

و[�µ، (.� �<� st9ة اsU $6�] : E4�Dى �)��B : ا�ول
���aورة أ�m)9$)ا�Dض ( و(9 z��9ر�c أ#,� ¤) �4اه) ) و

 =��l، �U�<�$ اX(�D إ5 ه�H ا�ؤ�4، و��[Y)، )اX(�D(ا
Y�] ���>��$ [" ^!r) و4� . ) و���4ل 	
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� �
uج : ا���!�1� [" ا.�ام �4�S1 ا "# E4�D	nB(> اx4

=��l��ه) ا��U ،ولx9 @أو/ $���$ و�L+] ���4ل (¦ X(�Dا
)5(> ).ا��اف ا�<)nB: وإن آ)ن هHا ه+ أ�Lب إ5 ا�+ع ا

Óت : ا����(�.� �<� st9ة اIL+>1 !U E4�D #�� رؤ4<$ _
) [��)	�[)ت(إ5 رؤ�4 _�)ت و�� [�6$ و�)�B<$، وإ�) ½<� 

أو @ (، %��U�Y) ) اX(�D/ ا��l= (و��+9)ت وأ#,)ق 
(Y�%�4 ( M9 ،=�uU $1�^ z� ��� (] =��l] �%�>�U�Y) ا

 (a4أ �+�  

M9<+��� : ا�1ا� $Su%4 �Lإ#!ن رأ4$، و E4�Dرس ا(© �.
�<� آ�,+ذج(> .دا� وه)د�U و�MV] �u�u ا8)<� ا

    ل(L ات+l^ ر(�] �%# $�Uد �E4�] 5 أ(�)ء p)و@1
 �%�u>��+� ¦) : ذ� [" [¿زق و��+9)ت ��1و أ.�)	) ��$ [

)��B(9+� (¦أو ر(E4�Dا اHل 5 ه(L ، :" �`Ï �/¹)�+ ¯/ه) ا
p����p أو ���� @``¡ �Tر�N �! ¯/ا �Eا� ������" 

     |4ن رؤv ،$c!��)»� ا–	�E4�] µY _^� أ	µ @ أ�%� 
(�(� |mى  –[" �+ل ¤)ر+>� |. K�>1 ��).� و#�] k%�c �L

�).� و#�$ ])E4�Dا �$–YU+ ) و#+L �. �%# -  �@ ©%� إزاء ذ
 =1�4 (¦ (](½ $�#+9 /�� |أن �u>4ك [�� دا^M دا�Bة و#�� ا
#%�$ [" إl9)ء .| اM%0، وهHا �4+ق �+� آ,) �4+ق .�آ�� 

µ] =%� �Lو ،$c!#  �,���l= أ��� 1 $هHا اE4�D أن أ.+
دا�Bة و#�$ أن 1<�ا^K] M دا�Bة و#� ا�u>>U ،E4�Dك 

 . ا�ا1�B)ن S1)ر«9) وا9<�)دا ¦) 4��� ا@(��

 �4�tc�Ð M,�4) [��#)، وراح �04ح !) اE4�D(آ)ن هHا ا
�6+Dا M�0 :µ�4 (] 5 : �+رة دوا�B آ,) 9)

�� إS4)ع ا�,+، و �L	�µY اs^v إ5 �6ورة . �#�c /�6
وأk,%�1 (a4 [�$ أن �Uط ا�ؤc "] �4)	= اX(�D، .| وإن 
 ��B(S%1 آ�� أو�. �#(�4 @ �L ،�u�utآ)	k ه� ا�ؤ�4 ا

 +,��Sر اHى 4��� ا�!ج ¦�µ ا(9 E4�Dا 

Å��.� 4<�)وز �+ اE4�D در�c �+ ا��l=، وهHا : #�!
) ¾)ل Hآ�ه) 1��t!، : ه�H وارد ، �mv)ب آsVة �z ه�

 M�09 �%�>%ا8)�، و[K اU�اض [�و	� ا��l= واm<��اد� 
�� �+ [MV هHا اE4�D اHى »)وز � �L ،��(�] s� أو ��(�]
�� ا��l= أن �u%4 9$، و�L 4<�)وز� � �L ،$���� +� �%.�]
 Mا�+>ا��l= �9ور� [�$، أو [E4�] K _^�، و�la4د ا

Â، وه�Hاوا<�)وز [() E4�] K. 

 $>.�� µ	أذآ� أ M�t��<+ى 9)Hات �<)ج إ1 5Dا اHه
 k�إن آ (S)وا k��)ه�) [�ات آsVة أ(�)ء ا@��اف، و�
 @ �L (l��] !V] ف أ�6ب+mآ<)9ً� أم @، و $�أK�l>m أن أ�6

 .�S4%$ أآ�V ا�Sاء، و9)Hات [" ا��v)ء

Hآ)ء أو :!`�!%(9 ����اY0)دة أو  @ S4)س ا�na ا
 "�� m+D(9+#�� أو 9)��)ح، ود#+	) è<)ر ��9ا وا.�ا و
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� �
��'w ا�1ؤ(%T )ةst�� ذى ا�L½ وا�Æف) ا��أو . (!M ا�

 ��)ت ا�,+ اHا1� "] ��أى ��9 �<)ر� ¤) 1�,K أ	$ �
MV] : أو ،�^b(9 �L!��,M ا�,+ض، أو ا.<+اء ا<�)EL : ا

 )[) �1ى
f64(Kا�:  

1 (c�9ر K>,>4 (a4�] ض أن��� : +,�ٍ� [) [" درc)ت ا
 )¾)زا(أى� [" ه�H ا�9v)د، و<�" (!ث درc)ت 

2 ( ����z ا	 : K>,>4 )ت(وأن ����)cدر K9زا: (أر(¾ (
$a4�] "] !�%L � �9ر�c أ#%

3 ( E4�Dا اHه X(�4 أن K�l>�4 =��l�<�<n أن هHا ا	
 �B(,��)ء� ��cة، وأن H^x4 ���9 إ�L 5ب [�<+ا� ا�9) na	

��l=ا (MLvا �%#. 
4 ( E4�Dا "� ،�ر¦) 4�+ن أ��� m�) (4��� ا��l= : ذ

�L 4+ا��U ��9 �+� M ا�#)�L إ5 [) ��9 ) أو أ	0/ .�آ��
 �Mt�U إ5 در�c أآ �V	�a) ¤) و�M إ�$ ا��l=، و@  ذ

�+� $cدر ��# (�L+>] =��l .�4ال ا
Hا$1، #%� �Lر در�c [�و	� ا��l= و.�آ�� إ�9ا#) 5 $

�$ و4<�%� [" L+1 : ���4�<+#= ه�H ا�����U ،�%S ا �L
 �(l ى�Y>��<+ى ([�M9 ،$a4 و4Dا ��aورة #%(9 z�

U<�0/ .�آ�� �+� إ5 ان �4%¸ درa4�] +� �c$، أو ) ا�0+رى
�%$ ��t�U ،�(li>4 أ�Lر #%� اm<��)ب و[�)#�ة [" ه� دون 

 .��s ه�H ا�رm �c+اء آ)ن هHا اE4�D أو
 . وهb:ا 

� درب %# =��l�)�S9، وYc)د اآM أ	+اع ا@��اف ا
� ا.�ام هHا ا�+ع [" ا���اف %# =��l1�)#� ا �L ،+,�ا

)E4�D1$، )إ��اف اs�� اE4�D و[l^ ام�ا. ",a>4 +ع	وه+  ،
دون ا�#!ء [" m%��� ا�Dض أو 	��ان أ	$ ©MV ا�r©� إن � 

S. �B(� �t�9 (r4<�او،�S� 
�sة  Dا �H���9"آ,) أن ه(>>%��l= أن 1<�K " ا ��>1

�)#�ة ] �دا�Bة د#�$، �l6(9اد و[" ¹ أن 1��L +,را$1 #%
[�6)� اl1 K] ،=��v(U =��v+ر 	�a$ اvآ,v(U Mآ,M، [" ^!ل 

/0	v(U /0	v6)� ا�] �l� $>S.!]. 
Å����' : Ñ��K�  Results Supervisionإ18اف ا�

[" ^!ل آM أ	+اع ا���اف �+ع [" ا���اف 4<� هHا ا
 ،اv^�ى M�09 أو 9¿^�

ذ� أن 	<��� ا�!ج، ا�SDـ �,À	u¦ (�#+�)ت [+6+#�� ،  
� ¾�د ا^<�)ء اv#�اض، p �>�1�)ت ه)د�4 %# �t>S1 @ |وا

 .[<t)#�ة m(9<,�ار
  �lm+>Dه�اف اvا ��S� 1�+ن �L (Y���	 | ا�<)nB ا
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� �
(Y�%# ��>Dا ���Lا+�%+آ�� ا#)دة أو@ x9ول، آ,)  ا

 |�L 1�+ن ا�<)nB اtS+ى �s ا��دة ا�D)� ½)[)، وا
�1�1/ أ�Ã9 (m(m!ق .�آ�� ا�,+، واm<�)دة 1��0/ ا�8)ة 

��Lوا �cا�l9. 

 ¹ ،KL+Dا : (Y6���m)ه) و�6�# |إن آM 	�0ات ا���اف ا
ه�)، آ)	ò,a>] kـ�� Hrا ا�+ع [" ���S1 ا�<)nB، اHى 

	�,>�Dه� أدوات ا���اف اxآ $%,�>�. 

  (] �%l�] "] (�Bأدا ��� #)[� �01ف #%t9 nB(>�ا
 $�04"��«�D�4 اH�> " ا

 nB(>�� ا%# nB(>�@ �t>S4 ا���اف اµ,a [" واKL ا
 �>L�Dا ���%�ا�¬)��9، وإ�) M,04 أE�9 (a4 ا�<)nB ا

أى [" وMB(m ا| �L 1�+ن أ�Lر #%� ��ut1 ا�xl [" ^!ل 
�� اHآ�،(� ا���اف ا

�<+ى ا�Dرب اvآ�، : و¦�)�0L ا�<)nB أو@ x9ول ] �%#
 s�>أو ا�Lvان، أو اÇi0 ا�)دى، أو 	�S اHات، أو ا
 It�9 +�%��� وا�)n1 #" [+ا�Yc ا�<)nB ا�¬)��9 أو ا
و#�، [" ^!ل آM هHا 	�<� ا�<)nB [0)رÊآ� : ا���اف 

)%ّ�> .M�09 أو 9¿^�) � اD�ّ��ا
Å��!�� :S)ر�Kإ18اف ا�¹!$ وا�   

أ6�k هHا ا�+ع [" ا���اف �mv)ب l>9 �%�>1+ر 
ا���4)ت #)[� و	�Yi) أو@ x9ول، l>9 M9+ر اv.�)ء، 	��ا 

 !) ا�	�)ن وا<l+ر(D) أ	<,� إ�$ �S# �# (�ti+د 

��� D+6+#�) ا�)ص ه�) �ر ا^<�)"4<�%�  -ا���اف–9)
"]����، و¦) 1+�� 9$ [" ��ق " ا��هHا أ�D(9 (m(mارس ا
�(#!ج ��	 ( ،��c!��sا1$ وS1��)1$ ا�4�<%L �Y+ا#�� و1

 . [" ه�H ا�Dارس

 �,�، ه+ 	+ع [" ا���اف @ �9 "ا^<�)ر ا�[""إن [) 4
M4+l .[" و�6$ : ا@#<�)ر، #%� ا�Dى ا

�N %)1²/ 1�² /1²(% *�(�ة !$ +�3ءةT < إ> !$ #�ل %Ã
وهHا µ�4 ه�) �6ورة ا��� st�9ة 	�4�S  إ18اف ا�¹!$،

 ،�����j,)ع اD,)ر�m ا<�4v ��S��l 	���4 [" ا���4)ت ا
�����د [<�ا�4 [" ا ��c!� .S1 ���l1 Í��º() ا

4�,+ن   "] Mو4�4+ن ا��(+ن"إن آ��وا�+	���+ن "، "ا
��، ه� ، و.| l1+رات .�آ)ت "ا��(+ن(>>Dا :��Dج ا!�ا

� MVD هHا ا���اف���l .ا�<)ج ا

 :إن إ18اف ا��N ،$!¹در +�E أن (�1ز
  ،�B(9+l� [" ا%,� ا

  ،IBا� ا��ut [" ا
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� �
  ،�9� و[) 4��K ا�)س [" ا

   "] ن(��sة ا�	] K] (]1!ؤ �V4)ت أ@آ���ا
 (Uأه�ا Â�^v4)ت ا��� .ا

� إن هHا ا�+ع [" ا���اف ه+ 	<)ج Õ)ع ا%# �mر(,D
 z�	 : �l��U�ات ز[" �+K�>1 �%4 [�)دئ l1+ر�4 ه)[� و9

kL+ [MV: ا

o ،K�	Ì أن ا�S)ء 

o  ،��ut وأ	$ @ �t4 إ@ ا

o   �9 M](�>وأن آM [)، و["، �4#� ا<�)MU وا
 �S9vا1$، ه+ اH9 +ع	اد �Uء #)[� ، و�9 أ(�.vا

�%�vإ×... وا. 

 و���

(��<+4)ت �M : ذ� ا�د اDا �Hل #" هxm "] Mآ �%# :
��,j�4�9 ا :. 

%�(�E!:  ب(>��� !$ #�ل "m+ف �t4ر ا��ا���ج ا�
@6E+ ا180اف" 

  Ma���u، وا� �B(,�,�� اvآ�V وه+ 4�)ه� ا%# �Y� ل!^
 .�Hr ا��0ات

     Î �Jا. 
أ�MV] �Y ا@��اف اHا1� ه+ ا��اف +,��m	� �Uو�4  -

¦ ،$��	 �%# �S%�>Dاء ا+m ،(�ti� $]!.v �s��1 �) : ذ
$> . 9�,+� اHا1�، أم ´)

� آH´–  "] Mر ���4  –و©�" أن 1��ى ه�H اS)#�ة %#
 $$ و6�D)� دون أن 1<)ح  KU(	 M�09 ��YDا �Hم : ه�S1

���Dا ��Y�Dص ا@��اف ا�U . 

6� �4)	+ن [" [�ض -�] "] �1x1 ع+� أ�%= 01��!ت هHا ا
�، ذه)°، c�+° أو آ,) 01)ء(أ#,� �+Æرًا %S#.( 

- �1H1(mأن [�6)ى ه� أ Iء 1��ارى آ�(c (�ر¦) [" ه. 

-  ،$��� (,Y��9 X(�] �U(69�%,� ���= دون إ ��xmآ<
4��ى #%� [�)X [<�رب =��l4��ى #%� ا (] Mوآ. 

- Unbloking 

- Feed-Back 

- Test of time   
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��15151515I02020202I2009200920092009א6����������������������د�  �


�ج����������א�$�����������د��]���������%���������������−534 
 

 

� �
�T �6»6< ا�Pرج ) ¨! 

m�� وه+ اvول ["  21ه+ ذآ� #��� : +)u +�3 ا�Æدى.أ 
� [" .+ا5 »)رة إä%�� 2(!(� ه+ : �0>�Dا M^7أو  6ى ه+ د 

µ�4 ��� �Y+ر آ�� و^�ج وآ)ن K9(>�9 [�)4) #!ج 	

� ["  :°�6. د�0>�Dا M^إزاى  7د K%أد إ4$ و� ��L ر+Y�
 وK9(>�9 [�)ك �U؟ 

� : +)u +�3 ا�Æدى.أ�0>�D) : ا�ه �Y� 5ا+. ��L +ه
%0)ن و^�ج �9أ K9(>4 [�)4) وآ)ن ���9� ه�) 4+م : ا�Dآ� #

�(��c �aوب #(Õ دى) #!ج�U و[�)4) #!ج 

 و4��9"؟ :°�6. د

ه� آ)	k ا0D�%� إ	$ D) د^u(+: ... M +�3 ا�Æدى.أ
 k1(U �%��� ا�، ه+ [)د^%� ا�[<u)	)ت ا�0>�Dا 

 ه+� : m�� إ4$؟  :°�6. د

m�� 1)	�� »)رة إä%��ى ه+ u(+ : (] (D +�3 ا�Æدى.أ
� k1(U �+ل ا+kL �9<�%� وإ	$ د^%� ا�[<u)	)ت ا%��� ا

 M,�4 �4(# �] $	�4 �+ل [" »)رة وإ(# 

 #��� [+اد [" أو5  :°�6. د

 v [)آ�� #��� [+اد [" أوu(+ : 5 +�3 ا�Æدى.أ

 c)ب �4�S1 إ4$  :°�6. د

 	)�c وc)ب [�S+ل وآ)ن #)�4 أوu(+ : 5 +�3 ا�Æدى.أ

 آ)م  : اV)	+�4 ا�)[� c)ب :°�6. د

 �4�S1ً) %  90: ()	+�4 #)[� آ)ن u(+ : =4(c +�3 ا�Æدى.أ

 أد§ و@ #%,�  :°�6. د

� ر4)�6 ه+ د+L| ا0D�%� إ° أ	) : +)u +�3 ا�Æدى.أ,%# 
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� �
 �%� M�L [)]�ج ا�Dة ا+Y>�%�1 #%�$، و��a. k,%آ
 z9 ،ا ¤�" �+ل++S�9 $%$ ه+ �+¡ل، وأه	س إ(mأ �%# k1(U

� ا8<� دى #%� �+ل، z9 اÇ%ّ[ �YD و^!ص، وه+ �9%# =�%
 k%L �1�a..... 

�  :°�6. دS9 (	إ4$ أ k+L 

�Y)ل أى .)u(+ : �c +�3 ا�Æدى.أ>m�1 ر¦) 4�+ن إ�a.
+ .+¡ل، أ	)  k%L	�a/ #%�$ إ	$  �c M�>04(. $	إ ��1ل #%
 Ç(^ EUر ،k1(U �%��� ا� أm)س ]� ا�[<u)	)ت ا%# M,�4

� م د� �" 6�9$ه+ آ)ن د^M ا�[<u)	)ت ا

�؟ :°�6. دS9 $4ال إ�� ا

��ال ه+: +)u +�3 ا�Æدى.أ أوا�U �+ل »)رة #�§ و@ �v: ا

��ال [" آ)م  :°�6. د<M�L µ آ�� 	�z اxm k	ا (] =�
 ��Y، إµ�%[ Mt. $4 أ�s رأé؟ 

� 9��ور : 	�u(+ : z +�3 ا�Æدى.أ(,# (ً�4�S1 (�.ا Mأ�
: µ�4 ،ا�4ة��z ا�ا�4ة، [K أه%$ و[�)�، [� #�ف  ا	

 . إ$4

� .)#�ف؟ [) دام [) اد4<�)ش  :°�6. د%µ�4 أ	) ا
 k	إ4$؟ [� أ �L(	(. ،�4�c k%t. �c(. "# �4ة�c ت(]+%�]

 $� U)آ� أ	) c)و9<� آ4Ã$ و

 ¤u(+ : v +�3 ا�Æدى.أ

�$، x9[)رة  :°�6. د s�>1 (. �9(cا� �S9 5 ل+L ،=��
� .Mt ]%��) 	��� ا���، إ4$؟ إ4$ ا% ه)ا آ�ن 67CT.@ إ(@؟

 tU)م: +)u +�3 ا�Æدى.أ

�B،  :°�6. د) ��� ��9 1!ت �Y+رر�S9 |L+ إ	k رأ�4 إ4$ د

 !أ/�؟: +)u +�3 ا�Æدى.أ
� ��L [�)� 1!ت �Y+ر  :°�6. د%أ4+� ا	k، [� ا	k ا

ز4)دة #��) 4) أ^�، إن آ)ن #%�¡ أ	) k%L رأé [" 1!ت 
� �cى [" %�Y)ل، z9 [� #)رف إ4$ ا>m@ا "] k��Y+ر، أ	) ^
Y>#(m)، أ.�) 9�s�1 K] s�> وو�Uة ا�D%+[)ت، ¹ إ	�) 

���6$ 4) أ^�9 �] ،z9) و�ل رأ4+S�9. 

 أ	) [� u(+ :�c(. "](6 +�3 ا�Æدى.أ

� : إ�4ك »,K  :°�6. د%µ�4 أ	) أ#,M إ4$، [� إ	k ا
>m�4ة، إن ه+ إ�c ل [�%+[)ت(Y�>mل، ا�(Y�>mل و@ [� إ(Y�

�Y)ل ^)4= >mا $	v ،�. [" أى �أآ µU+i�9 ��](t�#�� ا
 ،µ�4 ���%] ،�.و s��1 ��z ا+L(. ،kL+ل 	 : �S�]و
 x�Y>�9 ،=�^vوا ،=��vا إ5 ا+%Y�>��9 µ�4 دول ��](t�ا
�" ا��<��، و ��9 وkL آ<s أو �+�4  ،MYmÌ�r إ·� را�� 

��v(U =��Ì=، إ K%� ب(u� ·� �9�<0+ا c+ا c+اه�، إن ا�	
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� �
 �+ا +S�9 ل+S>9 ��4(�اÑ)	�� : 	���،  ا�)س ا

�� إ	$ #)�4، +��] "] $�.(� ��[<t+ر4" إن ا@	�u)ب د� أ#
 ���1 (D ،�](t��9�,+� اM8 ا �%ا@	�u)ب د� �cء [" ا
�Y)ل �4وح >m@9)ب ا �+%u>U و4��9" �1وح �](tU �.ا+

0�%� إ@ �U و�U، وm)#)ت 4�+ن أ·� و[) دا^%$ و[l4 (
 /�p s� "] �,#vا /�a�z ا+kL ا	 : z9 ،Ç(^ �0�%l4
�+ة �u��L، وآ!م U)رغ، ود� آ%$ �)4= �)4= L �>�4 ،�#دا

 #" و#� ا�mvة 9)Hات

 ) د+L| أ[$ وا9+ة �9<�%,+ا : u(+ : ��m +�3 ا�Æدى.أ
ه+ ]ّ%Ç ا�راx9 �mى ��M،  ¤�" إ	$ �+¡، z9 ا�YD إ	$

 د�%+L| أL+ل �r إ4$؟

��%µ : إ4$؟ [�<�� [µ  :°�6. د>9 k	4) إ9" ا8!ل إ
� [" (!ث  (Y>+L �%إ4$؟ [) .)رد#%�� 9��Ç ا�c)�9 ا
 ��L+] د� ،�u6�4ة وا�c �c(. ش(�%>%L (] ر [) دام+Y�
%��)ن د�، #,+[)ا أ	) z9 �] ،ة�] k�] µ] $>�¶ k	وا 

 ،µ# =t� @رج إ(�� s���1 أى ��ء [" ا%# �0SUدة [) 9)وا(#
� أ#�ل، 5��1 �1و.� µ�4 ،�U [" آ� +S1 ،=>�@ s��1 ا
 "] s��1 أى ،�cو�ا�S0، و@ s��1 ا�را�m، و@ s��1 ا
 ،�+c "] ب+%lDا �S�S8ا s��>�)ب ا. M,�	 (] s� "] �9ة

�)، أ	) [)	K إ	� ��1ى رأ�4 ه+ K�a1 وkL وU K��01%+س �)
� .)U�t>4+ا، �tLى ه+� %ا�)ص : .�ود إن  ) : ا�Y)�4 ا
وأه%$، ا<��K] ،�c(. �u�9 (] ��9 ��9 "] s إ	�) �+ل 
 ،�_ ،s��>% ���U ����ا�Y)ر وا%�9 M�S+ل إن ا�!ج ا
 Ç9وأ ،v µ�4 v ،�.ا�t9 éل رأ+Lت أ(#(m ؟s��1 +·أ "�

(] $�L@ج  ا!# s� "] |. ،0)رة>m@م، ��4+ا : ا!�¶�+ش ا
0�، ا8)� زى [) >���) و[) 	�# �� و@ .)S4 ،�c+ل ��	
� إ	� S1+ل �) : ا�)م x�Dا �S�4 ) إ4$؟	ا M,#ه��، أ

 ��Y دول .�c(. Mt �%��) ·� اS)#�ة دى و	�<µV؟ 

�p �c(. ��U(] ،µ�4  z9دة واu(+ :،�u6 +�3 ا�Æدى.أ
ازاى ا	) ا#�ف إن Mt. s��1 $�U [" ا�ا^M #0)ن ا�," إن 
 s��>�5x [� [" ��9 ��9، [) ه+ .S>9 �1�a+ل �) اDا

s��> ا

ا<��s ه+ إ¬)§ [" .�Â ا��Dأ، إ�) ا<��s .. :°�6. د
 ،��	(1 �c(. = �6/ أو أ�، د����9 #%0)ن أ» "] MYm Muآ

S�4 s��1 "] $	و�%� إ �%� [)��U #!ج، [)��U آ�ان، إ
 s��1 $�Uو §(u�و©�" .| [)��U .�)ة، s��1 $�U z9 إ	

$ (Y���، و@ أ. (Y���، xU	�S] (رش أ.Lا�إ^. 

 µ�4 أ#�ف ا	) د� [" د� ازاى: +)u +�3 ا�Æدى.أ

� إ��اف  :°�6. دS�4 #0)ن ��	1) �lS� MS>�	 ،9!ش =��
� و	)��m�� ا	�ti� k)، أ��اف، إ.�) #,)� 	<�%� #" ا(8

 �6 +�� ا�Sار، .| +��] M,u>>9 آ�� آ�� k	ه+ ا (]
"� ،�1(9(m ح =�� #��ى .%  1+��<�، أ	) �L(9 (ً�ti+ل ا
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� �
 ��Lوا ،���� �)آ� : 	S99$ [" ا8)@ت أ z�9@ ا.� : #�د�t9
 s�4 "�©(] =� ؟$�أL+ل �= ه+ ا	) .) ��L ا#)	� L+ى آ�� 

أى إ(�)1)ت إن ه+  و4��K، و4��9" أL+ل أ	) [����4
 ،�4�c KLوا �S��4 (�%ّ# �+6��.)4���، أc "] �Y��m+ا4(4
 : M�>0	 µ�4 ،M�>أ� ،M¡,و#)دة 9)آ ،M,آ(. + (Y>#(mو

�4�jا KLا+ÃU	v M,�>9 k	$ #!ج [� [�<= 1����، ود� . ا
�K] M0 إ	� [) �� ا+��] M,u>1 �	إ K] ��(�] M�� �4(#

� أد%� ا��آ<� : ا�Sار اS9 دى ��M0 د�، أه%ى 
�<�)، [� إن ا.�) 	K%l �� أو �%/، ه�$ +�0] !! �]

L%<%�+، وآÃ	�9 (�v ،�Y�U k,0، دا ا.�) �)v ،�%4(� �%4ن 
� ا+Kc 9<)ع اX(�D وه+ا (9 �%^ ،v ،د� #!ج [� أ^� _راء
%��)ن،  M�+�9 ،$�	ذ �] �%p<)ر، وه+ �9�<M,u ا�%/ إ

� S>9+ل $ د� إ	k [0)رك �+ل ا.(�m ���] �>	(] k	إ ،kL+
 k	و^!ص، إ Ç%[ $	ه) إ+��u�9 (  ،)م�و�1وح 1 kا ود� آ�Hآ
 z�S>9 �%u>9/ �+4%$ و�%�t$ دوا ^�l ا�!ج، و[��sك إ
 ،��>9 k	ة وا��l^ (Y�9+ات ا�!ج، ود� ا�4�l @آ<�)�9 ا

x>] �] k	وا (Y�U �+ه �%آ� د� إ	k 9<��� [�)� ا���tD ا
 k	آ,)ن، إ Mر�4، و©�" أهvن #)�4 ا(����� و@ v، ا]
1� زى دا©) [) L(9+ل، أ	) (��] �] ،X(�] �	v ،�%�v�4ا(#
 µ�4 k	إ ،�S. آ,)ن، ود� k	�4 ا��1 �4(# !V] |L+4�� د(�
� ه+ أ	) S4(. µ�4+ل، %[<t+ر [) دام �U$ وا.� أآ� [�� ا

%,# k	ا �S�4 ،µ�4 |�� #%��، @ 4)#�، ا@��اف [) .)4%k ا
�= اS)#�ة . ��	(>��9ر�� ا@#<,)د�4، ¹ إن �U$ اs8ة ا
� ا1�S�Y�%# ()، ه+ ا��)ن د� + إ9�� أو %ا��m(mv ا

$ إ4$؟ .)1+ا�U إ	$ �+ل و@ �v؟ M,�1(. s�t أ^+ك ا

 آ�k .+ا�U إ	$ �+ل : +)u +�3 ا�Æدى.أ

� و���)	��، و@ ¦�u%t  .)1+ا�U ´��� :°�6. دS9
 و.�)9)ت 

�� : +)u +�3 ا�Æدى.أ+��¦ 
^!ص، إزاى 1+ا�U �9�� و[)1+ا�SU �9"  :°�6 ا�1#�وى.د

 �S9 �U ،��(]ازاى زى أه%$ #)�4 �4�1 د k	س، �+ف ا(�ا
 �1H^و@ [) ا µ9(4 EL(�>�� �Y�U؟ إ	Ò.!] �] k ا+��Dا

��9� �c(. �%# kSUوا �	إ �(9 k	وا ،é1)^� رأ �cو ،
 "9� �c(8ا z�	 �%# �0SU�4)، #0)ن [) 1+ا�S1 $Uر(#
ا�)س، وا^� 9)�؟ إ	k زى [) 4�+ن ا	k [� #)�4 �1)ن، @ 
�¡ #0)ن %# (Y�]�1 �4(# ن(��[K ا��)ن و@ [K إ9��K] ، ا
¶�k رأM�L é 1!ت �Y+ر، و[K #%0)ن 4���4 و^!ص، أ	) [� 

IL+] د� ،µ�4 �,Y>9  $%آ ����#)دى، إ	U k)ه� إن اl= ا
 Ôا =��9)ظ �$، ا�آ)�1ة [� #)وز4" �4)	+ا، ا�آ<+ر .
 (] M�L ) [�ة�ه M�>أوى آ)ن ا� z4+آ ��s، ود� و(9 $u�t4
 : ��L z�Bر �S�4آ<+را�، و�4�)�U أ[�4�) وKc�4 و4)^� ا
$ #)[M إ$4، xm(9+4+رك، و�	9%<$ : (L ،��%�#(¶@ا

��lة، اL  Ô �,8)ل 4).��=؟D(9 (�ه M�>�(9 ،��] ��] 5
 ��) #,)ل #% 9<$%�0 k�آ �% ا�%kt [" ا�0+ر 9)<stS ا
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� �
 (	��0>9 k�آ k	ل 5 إ(L ؟�$ إزاى 4)أ^ k%L ،ل(l9

�� �cول ا�aب  9)H	= �+ل ا+kL ه�) �cول �6ب، ½0%#
0� د#+ة، .�= د� [" أ.�" أو@دى وه+ا �� (] �4��1�)م [

ا�S>m و#)[M�� M راKB، ه+ و� آ+z4 أوى د+L| : أ[�4�) 
 ،k9��>mا.� ا�t9 "� ،�c(. Mرا�1) وآ(Y]و#%,�ً) و (ً�L!^أ
 =	Hوا	) #)رف وه+ا #)رف إ° [) 9).�� .�)�4 ا�0+ر 9)
� s8(9ة، @ د� و@ د� �Y�U ��+ر #+��، وا+��Dا MÞ ،دى

��l$، [) ه+ د� .� ا(L �%H	z9 ،= أ	) ا.�[k ا(9 =
 واX(�D إ	$ 4�)م [���4، [� آ�� و@ إ4$؟

 _� ���)، : +)u +�3 ا�Æدى.أ

�)ب ا��)ن، �t9ا.� أ	) إ.�[k  :°�6. د. �%# �] z9
 �L!	 ،�4+� �	(]x9 ���	 + "���= �cا �cًا، . $(L �%ا
�%+س، � وا���4)ت وا�وا وا���� .Mt : اl= ا%إن ا

�� [�)	)ة اL(U k	(آ (Y%4) آ��	 ��%l] k.د، ورا(jا X(�D
 .و#%� وا1�� : ا��1 9)ر��9، #0)ن �Y��1، و^!ص

� أ��= وأ��=: +)u +�3 ا�Æدى.أS�1 آ�� �x�Dا z9 

 .) 	�,M إ4$؟ [� د� ا^<�)ر	) :°�6. د

 ر9��S4 (ر	): +)u +�3 ا�Æدى.أ
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��22222222I02020202I2009200920092009א6����������������������د  �


&�����Z:�א��5و��א�و5و�Yא���מ�א���8و��� �−541A+�%&� �
 

� �
%6�(Ç�Lا k��fJ: ا¢)ر ا�)4)ح اT %n�`� W 

m�� ه+ ا��s [" أ^� .)�) :  20ه+ و� #���  :!1اد.د
<� آ%�� »)ر� ����9ه) (1 ��mة�] °(>   

� آ)ن �)�� [)  20 :°�6. دS�4 و1)° [�ة ،�>و1)
���^x1ا 

 �8 [) �1=   	+#) [)، :!1اد.د

��� دى z9  :°�6. د [) اx1^�ش �s ا

�ق، #,+[) آ)ن �9��� 9)�ق، ه+  :!1اد.د(9 z9 �_
 $(S9 (�4�S1 �ه+ آ)ن د^Y� .. M+ر ��9� 9)	<�)م %���95

� ه�) [�� M�L آ���0>�Dا  

 إ[|؟ و�Dة �L ا4$؟  :°�6. د

� [" m�<�  :!1اد.د�0>�Dا M^ه+ د 

 �Dة �L إ4$؟  :°�6. د

 U ��L�� ���4�S1 ��L   �s) ا�m+#�، :!1اد.د

 و4��9" :°�6. د

� آ)	c+] k+دة : اvول  :!1اد.د%��9 [) ^�ج اv#�اض ا
 �%# I�# $�U آ)ن ،�#��9 k.را ��0>�D0)·) ا# M^د �%ا

� را.z9 ،µ�4 k   أه%$ و#�وان وآ��،�0>�Dد^+ل ا K] z9
 K] K9(>�9 ، آ)ن�أآ $��%m ت زى أ#�اض(c(. �S9 �S�1ا
وا.� ز[�%�) وD "4��9) ز[�%�) r+. �U(m+5، آ)ن L)ل 
 k	(ر دول آ+Y� z,�+ا�1$ أن ه+ ¬� c (U)5، ه+ : ^!ل ا

4(] !V] µ�4 ،$(. : z9 ���(] أ[+ر� µ�4 K] =�%4 ���
 ز[)$%4، #%� �+ل #)�4 4�)م، [) H] ��Uاآ�ة

�؟  :°�6. دS9 ���(] �% �U ا

� آ!م وا�1$  :!1اد.د%# 
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� �
 أM�>0�9 �+9 إ4$، ووا�M�>0>9 $1 و@ �v ؟ :°�6. د

 أm(p �+9= وأ[$ ��m(p :!1اد.د

 آ)م أخ وآ)م أ^k  :°�6. د

 #��� أخ وا.� أ��� [�$  :!1اد.د

 إm :  $4�$ إ4$، و��9رس :°�6. د

ه+   : آ%�� »)رة 6�9$ ه+ .)�) : m�� أو5، :!1اد.د
 ��](c : E4�Dه�ة وا(Sأ��� [�$ 9��<�، z9 أ^+� ه�) : ا

 ��4�L ��,�%Lإ 

 ه� m)آ�� �U؟  :°�6. د

 ه� m)آ�� ه�) : اS)ه�ة :!1اد.د

�%�<$ آM 4+م و@ M,��9 إ4$  :°�6. د �U(� ا��)ن �9

 � إ��)ل 6�9$[) ه+ د :!1اد.د

 ا�YD :°�6. د

: اvول ه+ V] µ�4 $c (D! آ�k زV] �(�] k�L!  :!1اد.د
�،   : أ	$ Y4<� ��و[$ �+�4،,u>��%� s�4 و4�4 (] ،��Y�¦

 ���# !V] +4ه  ،�Y�] z9 �.وا �S� @إ ��أ��S ه+ [) �%�9
^%�<$ 4��ل V] =�%4! آ+رة [K أ^+�، [K ز[)4%$، : ا@ول 

� �9أ 4%M�>0 : اc(8)ت دى �+z9 ،�4 : ^!ل ا4�Y0" ا
� U)1+ا .��k آ�� زى [) 4�+ن �9أ   U)1+ا%^!ل ا4�Y0" ا
 �4�4 

 �9أ µ�4 �4�4 إ4$،  :°�6. د

�9أ µ�¦ �4�4 أ	$ إ4$ زى [) 4�+ن : اvول  :!1اد.د
آ)ن [� #)رU µU�)ن �U$ ره�� �+�4، 4�,K ا�!م، �+�4 

U(] $>�S �4+� $� L(9+ل %(] �c(. أى �0%,��9 (] ،��
(Y�%#. 

�؟  :°�6. دS9 ال�� ا

أ	) U��ت أن أ	) µ�4 ادV] $4! �8 [" ز[)%4�  :!1اد.د
 1)° 4�+ن ���4 �+�4 

µ�4 أ	k ��= و@ ���=، µ�4 إ$4 $4�1 +ا.�  :°�6. د
،�4+� �4��   Ç µ�4 ا	 �4�� k	 Ç	Ç، و@ [� ���4 ^)

 [) 9)��6+ش [V! ا	)  :!1اد.د

ه+ا ا.�) 9��aب #�)	� �c (4ع !! 4) ·)ر أm+د :°�6. د
 أ	k؟

� �U(m آ)ن  :!1اد.د%� YU,<$ إن ز[�%� ا%د� ا
 $%,��9 
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� �
�t9ا.� أ	) #,� [) �U$ #�)ن L)ل 5 إن ز[�%�  :°�6. د

 ،�v $9�6 (9���$، إ� $Lز $�L!1 ،$�U /i� "�© ،$9�6 د�
M�u>�] 

 أ	) [� #)رف  :!1اد.د

���v :°�6. د �] �  @زم ��1ف، ه

� و�M 5، إ	$ آ)ن  :!1اد.د%� آ!م وا�1$ د� ا%# µ�4
$�Y�4و ،$ �#��9 

$ [�%� ا�) v $9�a4 µ�4 :°�6. د�Y��9   

[� �6ب ¦�µ �6ب، µ�4 z9 آ)ن # $�U�I [�$،  :!1اد.د
 أ	) �)I4 ان ا	) [� #)رف أ#,M د� [�)� 

<%�+ا ��9  :°�6. د+L (	) [� أ	) د� إن أ�ز[�% ��m
 �] ،�+�u�9 �	(��اآ<0�k ان ه+ آ)ن [�)��c X، وإن ا
 X(�] $، إن�ة #��U �^وا k�آ (] s� $ آ)ن	إ k�.Mt، اآ<0

%��)ن  �cع، M�+�9 �m(. ر+a. $   ه+ ©�" آ)ن 

c(. $�U µ�4)ت وا�1$ وا��<Y) 5 آ)ن ا�آ<+ر  :!1اد.د
�+ أ�Þ آ)ن K] (Y%,��9 ا

 إµ�4 $4؟ آ)ن U+i�9$؟ :°�6. د

 µ�4  :!1اد.د

�؟  :°�6. دS9 ال�� �= ا

�  :!1اد.د%# I4(^ °ال إ��أ	) [� �L ا�!م د�، ا
� اI��a د�، µ�4 أد$4 +ا.� ز[�%� و@ �v؟�L+] "] �+ ا

$ د� µ9(4؟ ه� [��آ� L+ى؟ إ	k  :°�6. د+S>9 �%إ4$ ا
+(9 �زن و@ z8(9 ا�)5، و@ U)ه� إن ا�4�0 دى إ4$؟ ه

 a8(9+ر وا8�� ؟

 أ	) U)ه� د� _�  :!1اد.د

�  :°�6. دS�1 ،ط�ووا�6 و[0 Mووا� �m(. k	1�+ن أ µ�4
 ،�4�0%��)ن، 4<%�، _دى ا M�+4 د� Mل، آ+��] µ�4 ،�4��

 . [� ا�aب، وا	k وا�6 إ	� [Y<�، و[��+ل

1$ إن ه+ د� YU(9 (] �8 Mtu�9,$ ه+� ووا� :!1اد.د
 ،��0>�Dد^%<$ ا �%�%��� دى، أ^�l [" اv#�اض ااv#�اض ا

 ��0>�Dدى ©�" ]� ا(½ + وإ	$ 

�؟  :°�6. دS9 $4إ M,�4 �+و4��9"، ه 

ه� دى [0�%$ 1)	��، وا�S>9 $1+ل إن ه+ #���  :!1اد.د
 (� ا[<u)	)ت .)

0� آ<)ب :°�6. دu>U (] +ت إ4$ وه(	(u>]ا   
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� �
r k) د� �U!  :!1اد.د+L (	أ 

��، إن  :�6°. د+��Dا �� ه%[) ه+ دى ه� ا�4�0 ا
�0��a4 (] $%�S>�]   

أ	) Y�%# k6�#) د� اآ� [" #�0 [�ات، وه�  :!1اد.د
�$ U) $ إن ا�!ج آ!م � M�L آ��، �0>�Dا $���9 د^+

$6�9 �S# �Uو��4�1 و. 

�، وS1+ل أ	) [� ���4، :°�6. د%i>1 د آ��(tL �S�4  
��$؟  و@ M,�1 و01+ف ه �0,%�>>9 (] 

 [) أ	) #0)ن آ�� Y6�#(9) : ا���اف أه$ :!1اد.د

� ��+�9 : ���� 9<<�)رض [K  :°�6. دL!1 (D k	إ µ94) إ
0�، ه�) [I4(� ،!V إن �u��1 (] ،$%,�1 ���	 k	ا �%ا
 ����>ا�0ة 1��K، وا	k [� ���4، ا�4�0 ه� �c#� ا

Dب، ا�a��H، [� ا�>+IL اM�+�9 �m(8 وا���ار #%� ا
 ،I��6 (	أ �0+S1 (] ،=�� ���	 �L!1 (D ،$%ن وأه(��%

+ا.� L+ى، إ[)ل إ.�) 9��M, ه�) $إC�� (4 $4، [)   وأ.+
 k	ة، وا��] (Y��ه+ اI�a [��ة 4) راMc، ورؤ4<� دى 	
 ��<,� �S1 (] �8ر #%� ا	k آ�t>] k+ر إ	� [) �S1ر�>9

���t1 ��S1 ،$�%# H و�1)	� و�1ود �>: �c#� ا<���� وا
� ا��)ن %�� ا8)زم 9+6+ح، ه+ د� اL+] M¡�+1 ر�S1 (] �8
وأه%$ #)4�4�$ : ¾<,��) 9)Hات، إ.�) ¾<,K [� 9<)ع 
�، وا	k .� وا	) .� �8 [) ا��)ن (9)5 9 �%ا�4�8 ا

،$ ��L(9 $%و@ أه ،�(�U(	 �]+�8�4وح : داه��، و@ ا  
��، و+ ا	$ [� I�6 و@ .)�c، إ	k أ	) p�م ا#��a9 �Uا

+ا.� ز[�%� أ�� v، ©�" ا��v د�  $1�<s0 _�، إ�) �+
 �S�>9 ،ج!�أI�6 وه+ [� #)رف، اm �4�0)#)ت .| : ا
L(9 ،I�a+ل m)#)ت، أ	) [� #)�4 ا#,�، ÃU	k @زم  ��l�1

،$%�S>�  M,�1 واذا آ)ن �U $9+�� $�U! : اHDاآ�� [�Yد� [
 ��0>�Dا �[ �S�4 

 [) ه+ ا	) xm(9ل 6�9$ #0)ن آ��، z9 أ[$ :!1اد.د

أ[$ إYU�# �4)، و4��9" ه� إ[) �U �V>9�)،  :°�6. د
 �0 (�4�)#�ه)، إ�) إ.�) [) 	 (	s� �8 ة �1وح�. �وإ[) ه
: �6)ع ا9�Y) #0)ن #)[%� .�)�)، و4��9" أ	) M�L k%L آ�� 

� ��[� آ)��U إن  .�)�4 إن m)#)ت 4+م وا.� :S�4 ��0>�Dا
 M�L (�%L (] ��9، ودا زى M,�4ن 4<%�، و4<�)ون، و(��ا
 ،�L(Uإ �]�� MV½ ��0>�Dا µ�4 ،�]�tآ�� Y�¶(9) ا�^+ل ا
 ���E�9 (Y4��9 ا��)	� ��S4وا [�ة #)ر�U إن ا�Dض [� 
 (] µ�4 د ا�8ة!�1�+k4، ���) : ا �����4�1، و@ ا�!ج 

��9 K] ���l� دى، إ.�) ه�) ا�!L)ت ا+Y�,%+ش آ�� 9)
�)#�	) �� إ	�) �èم أ�mع، وأو�6>9 �Y%وأه �	(�� .ا

 µ�4 أ^%��Y ��4+ا S4)9%+ا .�1�a :!1اد.د
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� �
�  :°�6. د%�[�%� ا $+p k�آ �%���) ¤�"، [� أ	) ا

 �U(m : اvول 

 أ4+� :!1اد.د

 ��= 4) أ^� S�4+ا ه� #)ر�U أ	) M,#(9 إ4$، :°�6. د
� إزاى، ود� .�YS إ° أm(9 K9(1<,�ار�L+]و . 

� .)m<,� [�)ه� :!1اد.د% أµ�] z9 �+4 آ�� إ° أ	) ا

 ���)، د� t)�8 و�)Ï ا��)ن  :°�6. د

 ���ا :!1اد.د
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 ��������������������I03030303I2009200920092009>�����01010101دא6 �


מ�א� �د��ن�א�ذא�،�و����
��א�و'ل�دون��$د���−548'&!! 

� �
 

� �
ا'k اy)1L وا³��L وأ(%   أن  :')ف /1bر W آ� !1ة(

 ���b� ،%E)�� ت�!(E�!ه� أ©�ء و y)1Lا �E+ ل�T �N �6/�ت�
�� > /1د أو �Ïور /×n p�:ر(§، وآ�Kا� �JEى ا��(K¿ا >«T <

��ؤل ا�KLرب، وأ(%  أوT W %41و�Lا^6�¹% ا �E+ <1ف إC/
��W ��KCN ا#K.�ص ه:ا ! M`T < %.N�/ �3وT ت أ#1ى�!(E�!

 ).ا��3ب

1)�Ö دون �O(�6ت ا�EJ+ا�:ات، و $+ ��  !!n.�م ا^

�Kâ : Âر +�3 ا�»��ر.د(Vه� 9��L kب ·)�4 ا��S ا
� z9 ��](c ه� د+S9 (YU+�(9 |L)5 أرY� K9+ر، ه� : را�9

 Ç(^ z4+1= آ�¦ =>�] : M�>0>9 (ً�M�>0>9 [" �9رى .)
 H^(>97  ت(c(.و ����cارس أ�] �¬�^ �أ@ف c��$ : ا�Y0 ه

"] ��" آ��، ه� L kc)ل إ0>9 $4<�#(,>cره)ب ا" (Y>(L ،
، وأ	) [)آ�<� [���4 أوى،  ä�(9Social Phobia%��ى 

V%$ واiD �u6)وYU) [" [)آ�<� [�tق اوى، @ ه� 9<�ى أ[
 ���>9 k	(إ�) آ ،�c(. Ò.!] (	س، و@ أ(�[+ا�Yc ا
9)	<�)م، �ر�c إ° آ�L(9 k+ل r) آ<s إ	| 4)9�|، أ	) [� 
9<��� @ L �%�>>9+ى، و@ أ	)  ��$، ه �U)ه� إ	| 9<��
<�ام ���4 (9 ���>9 �#)رف 9)��/ إ.�) 	��,M إ4$، إ�) ه

� ه���� M,�>9 آ�� �$، وأى .)c$ أآ%��c (Yًا، أL+ل 
 "] z9 ،M,9)آ k��U ،$6�9 �4�� ام�>(9 (Y%,�>9 (Y�9
 (Y�%# ورت(� �.+ا�Y� 5 آ�� u>U�] : (�Sl$ آ)	k ه
و[)آ)	<� #)وز� 1�<� Y�U) �9رى، ا�)ه� آ)ن ��= إ·) 
�1�<Yu) [" اvول، D µ�4 z9) ا�!L$ ا�S>mت آ�� �Lرت �� :

�، µ�4 إ1���ت إ�4ه) ا8�)�4 إ·) آS�S. ب(t>ا� k�t>ا� k	(
 "m : �m��، ود� .Mt [" وا.�  �U15$ وإ»��k، آ)ن د� وه

� و ) : m" ال %� U���9+ه) آ�� ا%m��،  15[" اM%0 ا
c(. µ�4)ت 9<)#� [� #)رU =.(9 �U!ن، و[� 9).= #!ن، وا.� 

 "m : (Y�t>15[" دول ا� « k	(ه� إ·) آ(��m �9��، وا
 (YU+i�9و ،(rH�9 +��9ه) وه ��m K9ت أر��L (·v ًا�c ةsS.

 . إ	$ .)S4+ل 1�)��M وآ��

 S4+ل 1�)��M إ4$؟: °�6.د
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� �
 S4+ل أى .)�c، أو آ�Kâ :�c(. Mر +�3 ا�»��ر.د

 أ	) [� U)ه�، ه� ا�!�L اm<,�ت ��9 ا@�<t)ب؟ :°�6.د

 أرm K9�� أ()v، ا'1JKت : �Kâر +�3 ا�»��ر.د

 !!! ا�<t)ب؟؟أرm K9��  :°�6.د

_� أرm K9��، أرm K9�� إذ@ل ور#= : �Kâر +�3 ا�»��ر.د
v k^+ه)، وه+ آ,)ن L)ل v^+ه) (L (] �8 ،µ�4 �S�S. I4+و�
وL)ل Y>^v)، ه� آ)	S>9 k+ل m)#)ت #%0)ن ه+ آ)ن .)S4+ل، 
s� Ç إن  ) (^ $c(. و[)#,%+ش أى (Y�] أآ� (Y>^أ^+ه) وأ

 �اD+6+ع و4�<���+ا l%�)1$ ّ ) آ,)ن، اm<,�وا �4اروا #%
 µ�4 ًا�c $��im $S4�l9 $6�9 

 �%�)1$؟ �%�)ت إ4$؟ :°�6.د

 �%�)1$ آ%�Kâ : (Yر +�3 ا�»��ر.د

 إ	$ إ4$؟ :°�6.د

إ·) [)���c [" ا��k، [) ه+ آ)ن : �Kâر +�3 ا�»��ر.د
 "] �c�� (] ($ ^!ه	إ k%ت آ��، و�(c(.و (Y�%# s��9

 .| [��Y) [" ا�Dر�U $m!¥  ا��k، دا

Ç؟ : °�6.د(^ $c(. أى s� "]ار�1)ط و s� "] 

�#= �Kâ : z9ر +�3 ا�»��ر.د(9 ،Ç(^ $c(. أى s� "]
 و9)�ذ@ل 

+ ^�kc [" ا��M,�4 (. µ�4 k إ4$؟  :°�6.د "�8
 .)S4+ل %�)س؟ و@ إ4$؟

 _�، S4+ل 9v+ه) وأ[�Kâ :(Yر +�3 ا�»��ر.د

 و4��9"؟  :°�6.د

k�. (D 5 ا8�)4$ دى آ)	�Kâ : �Dx>] kر +�3 ا�»��ر.د
 k��cًا �ر�c إ·) ��Lت [)	)[<� ��9ه) [�ة، وأ	) �1)�
�$ µ�4، ه+ أ	)  �0U�#ه�، [) ا(�[�)ه) c I�(�1)[� ا
 M,u>�Y>#(m) آ�zm(. k إن ا<�)�I ز4)د� �+�4، [) آ�<� [

 kcو ،!�U )م�<� 9<	آ)(] ��%� µ�4، وه k1(9 (�ه ��0>�Dا
 ،�%� +وا.�� #%0)ن 1�)م µ�4 ،/SU د^%<Y) #%0)ن 1�)م و
 ��0>�Dا ���1(] M�Lو ،"�وkc�^ "4��9 1)° 4+م، ^�kc أ.

 (r(S9 ش+Y>U(�(] �m��، إ�)  9#��ت #%� #���9 ا+اد د�، ه
 (] M�L 9<)#<$، د� z�	ا+�را.k [���4 د+L| وآ��ت ا

# ��0>�Dا ���1 ،5(�� �+ل، ��9ه) ��Lت [)1�)[� 1!ث %
 kU+1 (Y]أ ��%�، ه +k%^�U ا%�%� دى z9 #%0)ن 1�)م و
� آ)	�Y�U �%](# k ا�!�L دى، ود� %: أ^� اvرm K9�� ا
 "��� m)#�ت #%� KlL ا�!L$، و%آ)ن �cء [" ا�+ا[M ا
[)4�+ن، µ�4 أ[Y) أkU+1 وه+ آ)ن [)	�Y) .| إ·) �1ور 

+.�ه)، آ)ن ه+ أ[ �c��(] 0)ن%# ��0>�Dا : � Y) وه

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   253



 I03030303<I2009200920092009>���������������01010101د�א6�������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 �0��$ و.)c)ت آ��، : ا��9 (Y�c�4و $���9 (Y%�+�9

 "m "] µ�4 ،1+ا ��9 آ��(U �%ه� ��9 [)  29إm19  5�� ا
 Mآ : (Y�%# (ً](½ �,>�] (أ9+ه ،M�>0>9 �أ[Y) أkU+1، وه
�$، M�� Ml9، وه� �t>9ف #%�$ ��9 $c(. ��9,%� أى(] ،�c(.

(U �%�$ ا��k، أ^<Y) آ)ن #%�Y) .�� : ���)ت وه� ا
�8 �>(L (] ��<���i، وإ1���z9 ¥!�U k ه] k	(وآ. 

 ��aL إ4$؟ :°�6.د

 ���)ت : �Kâر +�3 ا�»��ر.د

 أ^<M�>0>9 (Y إ4$؟ :°�6.د

[)9<0<�%� ه� آ)	�Kâ : M�>0>9 kر +�3 ا�»��ر.د
"z�4��9" (] (	أ z��4��، �+c(. �4)ت آ�� [" 9<)#� ا
0� Y�U)اU�#.   

 أ^<Y) [<�+زة؟  :°�6.د

إ»+زت  �tLى �v [� [<�+ز�،: �Kâر +�3 ا�»��ر.د
�ً) [� [<�+زة(. ،kS%وإ� 

 M�>0>9 د+L|؟  :°�6.د

M�>0>9 : [�)1= آ��، [�<=  ،أ�Kâ :�+4ر +�3 ا�»��ر.د
 p)[)� وإs>mاد و�4�t1 و.)c)ت آ�� 

 وأ^+ه) د+�U |L؟  :°�6.د

أ^+ه) : ا�%�n، [<�+ز، و�)M4 : +�3 ا�»��ر�Kâر .د
إ��4 ^)Ç، و.| D) �9��ل أc)زة، ��9وره� 9)�)��U آ�� 
 |L+��، و@ �9�xل #" .)�c، وه� د+��[)0�9)رآ� : أى [

+.�ه) ½)[)  � #%�Y) د4+ن #,)$ 1�اآ�، واvب [�<�Kl وه

 ه� �Y�%# (�ti) د4+ن، �s أ^<Y)، [� آ��؟  :°�6.د

 أY�%# ،�+4) د4+ن _� : �Kâر +�3 ا�»��ر.د

 د4+ن 9<)#� إ4$؟  :°�6.د

9<)#$ أ9+ه) أm(m)، و[t)ر4��Kâ : ،(Yر +�3 ا�»��ر.د
 Mهvا IL+] k��/ #���9، أ	) �Lم د�، و!�و�+�4 ا��وت وا

�+ء� �9أت : ���4 اYU ،ًا�c $���U $c(. بvوا k^vخ واvا
، �9أت H^(1 [+اIL زى [H^(1 !V [+اK] IL اm<,�ار ا�!ج

_^� .)k9(m (Y>%,# $c ا���U k!¥، أ	) آ�k [�#� د� �cا،ً  
 �%�)	�� اDت ا(#+,¾ "] (YU��1 �و�U$ وا.�� 1)	�� ه
 (Y>�.(و� ،M�]إ��اف ز k� ��#+l1 �S4�l9 �Ya�9 وا�#(��9
 K] ،k���$ c���c �](c (Yًا، وº�#(m) إ·) 1��= اLدى وا

µ�4 (إن إن ا9+ه é) رأ	أ ،�%l] M�09 (Y�%# �,>�] آ)ن 
 µ�4 ل(mوز أ(# k�آ (Y>#(m "] (	ا z9 ،§(¬د� آ)ن إ IL+Dا
� ا	) .Y�U (Y>�l) دى د� آ)	k �� و@ %ه+ �U!¥ ا�	S$ ا

 [� ��؟ 
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� �
 أ·� ز	�S؟: °�6.د

 إ·) 1��= ا���Kâ : kر +�3 ا�»��ر.د

�k�9 (Y [" أ�%$ :°�6.د � ه+ا د� k�9؟!! ه

��ر�Kâر +�3 ا�.د« :k�9  ��S>9 k	(آ ��u� �أ9+ه)، ه
�9ا� 9<)ع 4+[� (!($، #�� �).�<Y)، وKc�1 �1)ت، z9 إ·) 
$ �Uع  =>�D9+ه) إن اv k(L �Ç آ�� آ)ن ��=، ه(^ $���1
 ،C�0: ��م اC�0، وإ·) .)�1وح M�>01 ه�)ك : ��م ا

 U+01(uU$ أرK9 ا4)م : ا�Y0 و.)c)ت آ�� 

 ,M �9$ إ4$؟U+01$ �1: °�6.د

m��  U+0165$ �1ا#�$، أ9+ه) #��� : �Kâر +�3 ا�»��ر.د
 $(S9 M�� Ml�]10و  ،$>m��، و[" ��9 وU)ة اvم زادت #�

 $(S9 µ�49  $آ�ه �#(L ��m 

U+01$ أرK9 �1)م : ا�Y�9 M,�4 �Y0 إ4$؟ و@  :°�6.د
 : ���$ �Y�U إ4$؟ ا�U ،�YD$ 1)رC4 [�ض 	 M,�1 �ه

 ؟ا�mvة

 �Kâ:  ��U(] vر +�3 ا�»��ر.د

� 9)#<%�، ا��)	� دى؟ أ	)؟ :°�6.د% [� ا

�v، ه� kc 5 أ	) [�)��ة، ه� : �Kâر +�3 ا�»��ر.د
 �%#ـِـ�µ>U [" ز[�%�)، ووا.� 1)° .�� µ# (r، وه+ ا

 µ�4 5 (Y>�9. 

� Y�%# k%L)  :°�6.د%�)	�ة دى اDوإ4$ .�)�4 ¾,+#)ت ا
 ����؟ : ا�(D(# آ�� 

�)	�� دى زى [) �)ورت : �Kâر +�3 ا�»��ر.دDت ا(#+,¾
 x�Y>�9 (  ،��]�] �6ورى �] ،E�9 وا�	(��9 ��#+l1 ت(�,«

 . 5 زى 	�)م ا�D[�� اs� "] ،�U(�>D [) 4�+	+ا [�[��

��$ ["  [) L%<%�)ش #" #!º(L): °�6.د�jوا $���(� 19ا
 4$ �8 د+L| إ4$؟k9(m (] ��9 ا+اد د� إ

��9ه) [�)��ًة وLـّـ�k آ�Kâ : (] ،�c(. Mر +�3 ا�»��ر.د
��ة stLة µ�4، و4��9" #%� ا��uى �Dة  Ç(^ $c(. �>%,#

 ��m K9ث ار!) 

� إ4$؟ :°�6.د%# 

��uى : �Kâر +�3 ا�»��ر.د(# (Y>u>U µ�4 ،ى�u�� ا%# 

 .�؟ L!# M,�1 kS9 µ�4)ت آ)[%� [K أى :°�6.د

µ�4 [� أى .� أى .�، إ�) #)��uى : �Kâر +�3 ا�»��ر.د
�!م  وا
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� �
�$ : m km�� �8  :°�6.د�= و��9 اvرm K9�� دول؟ [� 

� kc (] 
Imx>] ،v،  ) أML [" ارm K9�� �Kâ :ر +�3 ا�»��ر.د

�1!1 �>�m "�© 

�) K�m أو  :°�6.د M6(U $���=، إ.�) 9��xل ��9ه)، 
 ½)ن m��؟

��uى دى، ه� : � ا�»��ر�Kâر +3.د(# �%����L ا��9 ا
�<,�ة ()9<$ ] �L!# : �S9 k%^د 

 �8 د+L|؟ :°�6.د

�)�4 د+Y�.(� z9 ،|L) [� #)وز : �Kâر +�3 ا�»��ر.د
�ر�c إ·) Y>>�9+5، و��Lت [�)�  ،$]+Y�] s� $S4�l9 4<�+ز
�S<$ وا.� [��+ط آ��، [�1)ح آ��، µ�4 [� #)وز  ،!�U

+ .)1<�+ز .)1<�+ز [�؟ L)ل . =� $>xm ،آ�� s� �c(
�S<$ ".)»+زه) ه� [) ��U [0)آz9 ،M ا	) [� #)�4 ا»+ز ،

�+ط آ�� و^!ص، z9 ا	) .)و��m M�L k)·) ا��k إ·) �]
$ �U!¥، و.Mt إ·� إ	�t%+ا أ�m+#� و9<)ع،  k(Lو ،$���1

(m(] ��9و ،k��� إ·) k9(m اS9 (�ال ه��k9 ا��k وا
�9أوا 4<�%,+ا �+�4، وأ	) زى [) أآ+ن [� #)رف، .)zm إن 
 z�	 : E�9 K] ا�»)ه)ت آ�� K�Õ : /�a1 (Y�%^إ° أ s>آ

kL+ . ا

�؟  :°�6.دS9 ال�� ا

��ال أو@ #" ا�L$ د4$ : آ�Kâ : Mر +�3 ا�»��ر.دا
��	(>#" : ا»)�، ���� #%�Y) وهM آ)	k ز4)دة؟ وا�c(8 ا

�� �� 	).�<Y) و@ إ4$، ا�L+] Mد� د4$ ه+c+] �%!L$ ا
$1(>z9 ه� �L©$ �+�4، وا	) �)ورت #%�Y) : :واc(8$ ا

 �#(m (ه(�] $>�� أ	) �1)�%اvول ه� #" 	+ع ا<�)�I د� ا
 z9 ،���S%L (] +ا8�)4$ دى وآ)ن ز4)دة .�<�، ه k�. (D

 µ�4 ���	 "] $>9��>m) ا	ا 

 ه� .%+�؟: °�6.د

 ه� .%+�، _�، z9 ���$ اوى : �Kâر +�3 ا�»��ر.د

 وز·) آ)م µ�4 : °�6.د

 آ�%+ U µ�4 �v100+ق اـ : �Kâر +�3 ا�»��ر.د

 �+ل #,�ه) آ�� :°�6.د

 �v، أ^� m�� آ�� أو [" m�� و	�Kâ : Itر +�3 ا�»��ر.د

 وm M�L�� و	It آ)ن وز·) آ)م : °�6.د

 دµ�4 $4 آ)	�Kâ :(# kر +�3 ا�»��ر.د

 [V!¥؟ 80 : °�6.د
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� �
 _� [�Kâ :¥!Vر +�3 ا�»��ر.د

ا8)$ دى ���4ة : ه+ #%,�ً): ��=، ¯)ول m+ا: °�6.د
 (ً�c!#و ،Ç(^ �%Ym �] ��c!# �%�0] �ا�t+�9، و9)<)5 ه

µ�4 ى�u>�U���أ 9)<)رC4 ا�mvى، إ	k . ه� 6�9$ ���4ة ا
�S�>9 MB(�D(U ،ة�mvا : ���� S>9+ل إن [) ��U أ[�اض 	

 K,�>1 �,اآ�ب ���4ة، أو [(�mأ �أ��=، 9<%�[�) 	�ور #%
� �cى آ��، ا�mv)ب ه�) c)ه�� %�E�9 �Y ا#%0)ن 1+�%�) 
ـ�U �U(SV#��، [) ه�)ش  �� اm)س إ·) 9<�<,%# �4+�
�mÌة اµ�4 ،�4�tD [)ه�)ش [�4�t ��ف،  KB(0ا�,+ذج ا

و.)c)ت آ��،  m�� 14#��ك ا�Dر�m اDv)°، وا�4�8 [" أ4)م 
� ا�4�8 x�D Ç�	 µ�4 $c(. أول �S�4 ،(�>4�9ا �S�1 ى�U
 ��#��و[) ا�4�8، أو ��M اD ،�4�8) ��1أ : ا�U(SV ا
� Y�%# "4(9) ه�) Y�U) ¶)ح �+�4 ز4)دة، �D s) 	0+ف %ا
 �0u,�>9 (] �U(S) "] �cر(^ �� [�ت 9��z ا��ات دى وه(.

# ���+ E�9 ،�c(. (Y4x9 ا |. ،��� ���9ى : ا%" ا
 �#��z اc(8)ت دى، : S%>9 (] ،�4��%S1 �U(S))ش ا	 k%t.
� m(9 (Y4H��9<,�ار #0)ن 1�<,�، ÃU	k ه�) @زم �1<�ى %ا
 "] ،(Y�U تx0	 �%U�t1 z�S1)ت ا���m : k)ق Y>U(S)) ا
 ��t9 �] ،ع+�,Dح �9$، وإ4$ ا+,�Dإ4$ ا �آ�� 1<��ف #%

%��k دى 9)Hات، واv ،�](# ،(º�m وإ� ����(9 (
�c(. °(1 إ	� 6�9$ [) . و[�رY>m)، و�%<Y)، وآ!م [" د�

 k.د إ·) را�Ñ (Y>%�#دى و k��� ا%# �Ð : �%�1,,0� ا
 Ç�1 Kc�1 k	إ ،v ،kوآ� kآ� �%� (r وآ)ن °(Dأ �mر�]
�Y)، إ	k 01+ف �t1و (º(U�t1 z�S1 (] M�L M�t�>(9 (º�mv

4�,� M^�1 (r ه �%� [" أº�m) اm(mvا �#�M آ)	k 9<)^� ا
� آ)	k هz هz، أ	) .)zm زى x�Dرب دى، و@ ا(�>وK%l1 ا
� ا��k [" دول و@ %� اm(mvا �#�[)4�+ن [) آ)	0� �U$ ا

 �8 M���>4 (D Mآ $�%# ���>4 µ�4 دول "] �+m��،  14ا
� �cى% M�L [) �4<�ى ا

��ر�Kâر +�3 ا.د«� : ،�S�S. �#د �%](# k	(م آvا ،�v
µ�4 ة�](c �c(. k��% MV½ k	(آ 

� : °�6.دS9 ���	 (D ،�](ه �]+%�] k��، آ� ^sك أ6�(]
 ��#14  �819  ،Mt. �% Ç�	�4، و+� IL+>	 ،آ�� �c(. أو

أ�M دى �aL$ #%,�� واc<,)#�� و	�)V] ��B)رة : 9!د ��9، 
v.�)م، ا0+��ة 9<�ور .+ا� و[)r)ش .��Ã9 MYm Mار ا

 ،(Y#ذرا ��.�)�4 إن ا��t>�D [)ه�)ش [�<Y] ��t,) إ	�
z��+ا m)#)ت إن 9)+S�9و : (Y#ذرا �����9 (D ت(#(m µ�4

� c+اه) آ�)ن [+ا�U أآ� #%� ا8�)�4 د4$، و ) #,%+ا S��9
� ��9,%+ا %� #�د ا�t>�D)ت ا%# s>ت : 9!د �9ة آ(�B(t.إ

� ا�<�t+ه� ��9 ا8)دث، وS+ه� إ·� #�د #!L)ت أ%�+ل [K ا
�z وا�)آ� وآ!م [" +�% Mآ)ن ا@[� و� + |. ،M�%L �]
د�، أ��ku اvرL)م دى [+c+دة : ا�<= ا�%,�� ا�)د�4 [� 
�)��B : 9!د ��9 #)[%� �¾�د أ´)ث [<���L، وا�8آ)ت ا

�,%���وض ا��� دو�� �6 ا�.�B(t)ت دى، و�6 ا��>� أو ا
�%�� : #,%�)ت >� �Y>>9 ا�Dأة إ·) 9<0)رك : ا%  ا
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� �
�$  ا>¦K.�بL9!د ��9 وا : ��B(��دى، أ�%= ا�8آ)ت ا

[" د� [+�c �4�� ILًا : ا�#!م و�s ا�#!م، وآ!م [" د�، 
���Uو إن ا��<t)ب �U$ .�و1$ آ��، وإ	$ أ	+اع، وإن _()ر� 

� #�� ا8)@S9 �(9 (,U ،��%>Ð �](# ��t9 ،�4د��ت ا
إ.�) [� #)ر�U �8 د+L| !! وا.�) آM ��%�) .)@ت �Uد�4

� V>9)ر t>�@(9)ب و1+ا�U #%�$ [" ورا %أ·� [��Sl ه� ا
 ��aورة، ه(9 $�B�9ا $Sl�] زم 1�+ن@ �] ��).�<Y)، ه
 µ�4 ،�a](� �09وط �SUا+] �Sl�] ،م!�[��Sl [���� وا

] �� [+اSU$ وهS�>9 (ً	(�.أة أ�Dآ��، دى ا �c(. ،�SUا+] �
 (Y�U (Y%د�4، وآ(Y>cا (Y%آ ،�s>ت آ(c(´ �S9 س(S>>9 $lS	
 ����ltU)ل، V] µ�4! دراm)ت �)ول �L!# I0�1 ا�a+ع ا
 Ma�� ا�8+ان 9<V	أ $�� 9)8�)�4 دى، ودراm)ت S>9+ل V	Ì
� �l�9د اI�6v، وY�%# ��Y4) زى [) 4�+ن %اHآ� اS+ى ا

آ!م [" د�، ودراm)ت u>9)ول 1��u 01+ف Y�t>��9)، و
(�B�c �Uر(# �و+ �k / ا�Dَ<ـ��t دى را.�l] kح ا@�<t)ب وه

 k��ا�0+ر هHا ا@.<,)ل و@ v، و���) إ	<� #)ر�U ا
� اc(8)ت دى، z9 ورا آM د� %# z%S�9 �%وا�)رs1(�4 ا
و#� ��m È)^� وU)ه� ½)م ا<,)م، m)#)ت 04)ور #%� ا�Dأة 
�<��/، و.| + �9أ ا@�<t)ب ¦S)و[� .m ��S�S)#)ت >9 �%ا
�/ .| اHروة و@ ��1 (Y��	 =��>9 ��t>�Dا Mأ´)ث ه M,�>>9
�v، و#%� U��ة أ	) #)�4 أL+ل �� .)�c، أ	) آ�k ز[)ن، 
4�L �8=، آ�k 9)د�ى �L,� آ�sة �cا 8�)�4 ه� ا�Dأة 

%�S+ل [" # M��[$، وY%���9 k4�L "4��9) ذروة و@ v آ�
 �%� ذروة وz9، اx�] z9 �] �x�Dإن ا k�آ<s، و¶�k، و�
�M اvو.� أو �� ه+ اS�4 زم(cورv$ [� �6ورى ا	إ µ%و�

� [� �kS9 =t أ��= : أ��=%���L �9 ا�t= وا>(U ،ولvا. 

 "m : ـْ� دراع�<�) ه�)، ��=، .Mt ا�<t)ب وآ(8 Kc�	
�، إ$4 9 15� (] ،��m ��m K9أر �,>�1 �L!�� ا%[ �%� اS

 �4+t><,)م وا�,)ل، µ�4 إ4$؟ ����9وا ا��ض 9)(9
 �mر(¤ ،��m K9أر ��S1 $L!# $�U Mو@ إ4$ ا8�)�4؟ ه Ýl�ا
�" دى، #%0)ن YU+i�9) وS�9+ل L(. C9 (r+ل آ)[%�، : ا
9v+آ�؟؟ و4��9" .�)�4 إ	$ ���ج #%�Y) ��ج .| �1وح 

L ،�m)ل إY�%# s��9 $4)، د� ��ء ��= t1+ر� 9)8�)9)ت ا�Dر
ا�)د�4، ه+ c $�U+ز .| �S4ر ©�K [�ا1$ [" إ·) ��ج 

� أ	k و��<$ د�، 4) أِ̂� دا إ4$ د�%M�0 ا(9 !! �و[K ذ
�ء ^sl، ¶�$ [�ض، ¶�$ ا�l6اب � $�U +وا�6 إن ه �+ا

�!م، �ء وا� $�U (ر ^)ص، إ�+a. $�¶ ،��ti� �] �x�Dا
 (Y#درا ��� إن ه+ �9�)م [K وا.�ة و@ ��a�9) و@ �9�x�]
 �c++)(�� H��9ى اc++)(9 $�U دا 9)4" آ)ن v ،و^!ص

د� $6�9 #%,�ً) $ ) .)�c إ[�اH�>9 ،��6ى .)�c إ[�ا��6(
 z�c د�¾ �] (Y�%# "4(9 �x�Dا µ�4 ،ÇuU �c(>p ��.(	 اHآ

9 �%# z�c $�U (Y%�� دى ،z9 �%# $�B�9ا �)را	+4) #%
4�<,� أرm K9�� ��9رع 9!وى  (D د� Mش، آ(YU��	 (] ت(c(.
 (Y�U ا�1رع �%: 9�k #��ه) أر�9<)�� و@ ¼�<)�� m��، وا
� ا8�)�4 %^ �%د�، m+اء #�U�) إ4$ ه+ا و@ �v، ه+ ا

 �1�<,� اvرm K9�� دول، + [) آ)	0� .Mt، [) آ)	<0 
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� �
�<Y)  اm<,�ت D) 4�+ن ه+ا إ$4 9)%Hى، و#%xm +U��ة 

 (�(� �	v ،KU(	 د(S# �<Y) ©�" [) �1آ0xm (,Y]
 M�u>�4 "�© µ�4 ،MLvا �%# M��(�>.) (Y�L!1	��m( ا
 s���� ا�Dة دى، ©�" 1�1 ��U(ت آ(]+%�] �اt8+ل #%
 �S�S. ،MYmأ �S�4 ��9 آ�� k%t. �%�)ت وا�<)nB ا#(aDا

8 (�(� �a](� (Y��1(. د� Mt. �%� [) S>1%= اv[+ر : ا
 "# (�%l�4 �ut4 (] ،�Y] �] ش، ود�(YU��	 (] ��	(1 وف�~
��� دى [�ت ا�!ج، إ.�) [� 9��Su، د� ا	k #0)ن ��1ف ا
ازاى، @زم �� : ا�)ه� وا�)�" M�9 ^��1 و.��m و#%,�، 
�%1�+ن #0)ن  (Y%�¬ (] �#(m "] ،M��(�>و1)^� 1�)��M ا

	!��� �8 [)�1وح $، و�U �(�] ��S1، و�Dة S1)9%$ ا�Dة ا
 �%�L إm ،$4)#� و@ 1!�1، و@ �%� و@ إ4$، �= وا�Dة ا
� وه�Hا، و��9 آ�� ©�" ��1ف دا آ)ن c�z و@ %Y4��9)، وا

 .ذل و@ �9ا�B$ ه+ [�ض و@ إ$4 

أ	) #��ى �+�4 1��t!ت آ<sة [� : �Kâر +�3 ا�»��ر.د
 "� �S�L�9 �S�Lد µ�4 ل إن+S>9 ةs>ت آ!�t�#��ى �+1 �4
 ه+ آ)ن إر�)م µ�4 إر�)م 

وارد، أ	) [) ا�Lر�� أآ�9H أو أ�� : رؤ4<�،  :°�6.د
�، د� اS1)ل [" ��ف وا.�، ���) أ	) #)رف إ	� (9 �%^ z9
� ا�lف ا<)° ��9 ا�Dة دى، و@ : %# Mt� �[) �S1ر�

Dا : =c�0 وا� [" ا��وف دى، إ�) $6�9 4�Ma ا%�%+[)ت ا
أ	) [<t+ر إن #0)ن . ��ف وا.�، ^D (�+t) ا�Dة l1+ل آ��

 $�U �S�4 د� M�01�<,� ا�Dة دى، أرm K9�� و 9) �L!�ا
�<+4)ت #�� ا���� دى آ)	+ا ] z¼ K9أو أر �)!) MLvا �%#
 ���0�9<�%+ا [E�9 K، وا	��L!1 !V] k #)رف إ(�� وا.� 9�

 ���� [l�# ôt� ،�Y0�� ���z9 ،( و 88، و وا.� 9�L(�ا
� آ)ن Y�U) ��اL �] �9%�%� ، وأ	) أ#<�S إن x�Dا ،�v
 (] s� "] |. ، �^¿9 أو M�09 +ا [0)رآ�	آ) k��� : ا%ا

 �4روا

�� : �Kâر +�3 ا�»��ر.دLأ.�اث �<)ج و $�U وآ,)ن
 (D µ�4 ،إزاى (Y%ت [" أه+�>>9 k	(آ �0U�#ؤ@ت [) ا(�و1

Y���) ا�Dرm$ و]%�H^x1 (Y ا�روس : ا��k #%0)ن 4
�mر�Dا : �. �U+01(]. 

$ M,�4 آ�� ،  :°�6.د �,�1 �%ه+ا [� د� و��<$ إ4$ ا
 ��>�1 �� رأ�4 دى .+ادk4 و.+ادu�m ،k4)ن ا�)�، إو#%#
� ا8�)9)ت دى، �t4 "�¤ ر+Y� z¼ أو #!ج ��m K�إن [�ور 1

K9رvا : Mt. �%� �cء [" �1آ��Y)  أ~" إن اS9 دول ��m
�، أ�%Y) �9أت : s�� "mة، �c �c�. "mا، #%0)ن آ�� m(mvا
 �9+�t� إ·) ���4ة ا�t+�9 ���4ة ا<�uى، ���4ة ا+S9
��Y و���4ة ا<�uى : ا�!ج، [) ه+ إ.�) [) #%,�ً) : ا
� [)�1ر#�، %� إ�1رع c+اه) وإ4$ ا%0%� إ4$ اU��	

� آ)ن 4�)#�	) وا���� [) #��ه���)ش 1)رC4 أ�mى %,�ض ا
�4+�. 
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� �
� 	�b Ç()ر ا��وان 	!Y�L) : أآ� [" ¾)ل، و@ S9 ���	
 �,Y] ��	(1 ك [���ات��# �L!>ه ،�+Y�9 (Y��9 /9�	 �0U��	
 (Y¶ا �c(. ��U(] ،"i>�c(. !V] �^ µ�4 ،(�,%# $6�9 زى ا

 "i>4 �.25  (D @�6 دول، إ+Dس ا(�آ�%+ : ا�Dة دى، و[" ا
� ا�4�j د� أ	) [�ة 4c++)(�� c)[�، واc++)(9 : M^ن د+�

 $>�¶"��jود ا�. �SU" ،loss of body boundaries  $�U(] زى
�t)م، أ	)  �SUloss of ego boundaries .�ود اHات : ا

�t)م، �t)م، و�s ا�� : .)@ت آ<sة : اjود ا�. �SU k��
�%È، وm)#)ت د� Mtu�9 �9ال د�، U)ه�؟ µ�4 آ�+ع [" اD¿ل ا

 �%�,Y) ه+ اc ،ذات "# Mt��9ل [) �� : tU)م، وذات 1�
�# ���9 =u�Y)، و[" [�)ه� د� إ	$ 4��S .�ود�،�4    �S�4

�t)م وا��)ن �z أو [) �,Y#(>9 �] (Y)، زى [) Mtu�9 : اc
�,Y) ��9 ا�ه)	)ت c "# k%t�� [� ه+�، ©�" ه� ا	S9 $	إ ���

� S>9+ل%� .Mt آ%$،  ا%(9 �L!# $#%�Y) دى، ود� ©�" 
 Mt. �%�� ا�4 "�© ،�t��ض د� ��، أو 4�L= [" ا+ ا µ�4
� #,�ه) %� و¾)ل ا�!L)ت ا��(��، و: اÑ)ل ا��jل ا(Ñا :
� د� S�4 �Hآ �]vا + ،�S�S8�0ى ا��<+ى ا,% k%و� (]

(,Dا : ��m K9ار أر�,>m@ا ���4 "�© �ر�m ا���YD دى وه
� ا.�) ¶��)� %��ه)، .| i>1 (] M�L" و�4)ن اc "# �%t��]
 Mtu�9 م(t��t)م 6�9$، ا@	��، [) ه+ زى اjأ�9)د ا �SU
 �Y�1 "4��9و ،��m M�+1 "�© "](ة آ�] ��S4�9رى �9رى، و
� .Mt ه+ زى %اv#�اض، و[" ,6��SU ،(Y .�ود اHات، وه�) ا

Y>	أ M4�9 4�+ن (] "# k%t���، µ�4 ه� ا	jود ا�. �SU 5إ �
��ه) c–  µ�4 ض��[" m)#� [) ا(º	kS9 ،k �1ى  –.�= ا

4�<�,%$ [" ا�)ه�، .)�c آ��،  ��^x4 دف(t>4 �%��ه) c
� kS9 ½)رس اj�z و[) YU ،"�© z9 ،ض�U(9 (	أ ،µL�t1 �إو#
 ��9 $>,%# �%�� ا�� .Mt، ود� ©�" 4%9<,)رm+ش، MtuU ا

��uى زى [) S>9+ل(# (Y��	 k9(m (D �L!� . ا	<Y)ء ا

� ��9 آ��، وأ	) %� ا<)°، �tLى ا�t+�9 ا,%�ا<�uى ا
= @زم 	S)رن (�رأé إ·) أه�، ه� ا�!L$ ا8)��، v	�) : ا
 k	(د4$ آ ،$S9(��K] M�t ا�!L$ ا>ا�!L$ ا8)�� و9)

#(m،$49<�ى إ |L+� دى #�z دى، 9<�ى إ4$ ود4$ دS�>9 ت(
� 1��ار S%>9 ت(#(m $6�9ى، و�� دى [�,%� S�>9 ت(#(mو
���K] ،k�4 إن اM�0 ا�)ه�ى ¤�" 4�+ن I%>Ð آM ا@^<!ف، 
� �c(. $�U [0�آ�، ^� [V! #�م L!1 ا ¬+ز+c ا+c z9
��، أو #�م ا<�%� [" ا��ة ، أو ^� ا.<,)ل ا@	<S)م +��Dا

�Y) أو [" ���	 "] ،�Y�Dا^<!ف ا K] �4(c د� Mآ ،(Y�4
 �Yc�9 .) 4+ا+�t�,%�� ���4ة ا�t+�9 وإ[<�اد ه�H ا(U
�9�<�,%Y) د+L| د� و[)  �%�u>9ى .)V] ،5! ه+ ا�jع ا
� ه+ إu>m!ه) و@ S9 $ آ�� �8 إ[|؟ ه+ ^!ص��4<(. ��9<�+ز�

� إ��4 ه+ آ)ن �9�)م [�)ه) وه� #��ه) %# k�� �] � 80إ4$؟ ه
�k و@ وا.�� 1)	�$ ، 105آ�%+ د+L| #��ه) �z ا	 �� هYU ،

�c!# ده) ��ى(tL �L!>�9 #%,�$ ه+�� �L!1 (D Mآ µ�4. 

  ،�� �9أت �9$ #�ض ا8)%�� إ	k اL+D �S9 ���	 (D
 وk%L إ	� @.�k إ	� ا�1)��k [�)ه) ز4)دة #" ا%�وم،
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� �
 (D (·و[�)�� إ /��9 s��1 $�U (��� ،�4(�8و4) �1ى إ4$ ا

 "m : Kcا+Dا (Y�%# k�%S1وا �Lد(� k	(آ k�.14  @15و ،
� وا(]v	�ÃU ،	k @زم @�� ���4 اS��9 (Y�U �vا "m ودى

�(c(>p k	(وآ ،=(� .I�(�>1، ود� و�r M) : ا

��ه)، c "# k%t�أ~"  $�U	�lS 1)	�� ه�)، إ·) ©�" D) ا	
4�+ن ���9م  اv[+ر ��9ت �+c ،I^ �v(U ،�4$ ا�!ج زى [)

� ه� وه+ وا.�، ودى زى [) 1�+ن S�1 ،(ه��c Kc��#%�Y) إ·) 1
M,�>9 #,%�� �6 أو و�a# M+ [�<+ر [" �9 s�S1 �c(. ،n%ـّ= 
�)� ا@	�t)ل إ��ك،  �%� ا�v اvو@° اS�4 ،�0�%S>4 (] �%ا

� إ	a)ف إ�$، أ	) [� [<xآ�c!� . و4��9" أ� ا+�M ا

�9 ���(�> Kc�	 ��(��<Y+ش �9� (] $� k	إ ،�6$ 4) أ^
 ،M9(SDح ا�l، [�  counter transferenceإ	$ [�.%� [" ا

 M,u>1 �>%^ ا8�)وى دى kc6�9$ و@ إ4$، و (Y�u>9 k	أ
 ��+���<Y) أآ�، [� إ.�) ا1�S�) إن ا8= ر#)�4 و[+��]
 ،k�.و ،��U kS)ام وا.�ة و�L ���	 k�S k�t9 ،وآ!م [" د�

(Y>�إ·) إ��[k : [��� [�ا.s� "] (º(�. M ذ	=، إ��[k  و�
¦�µ اj+ع، [) #�ا [" أ[Y) زى [) S>9+ل، وأ	) [� [<xآ�، 
 µ�¦ k]ن، وإ��(U+0وا��[µ�¦ k ا�YS، ود� M,0�9 #�م ا
 �L!�0¤� ا �%�، وا��[µ�¦ k ا@m<�,)ل [" ا�)ه� ا%i>ا

!�� �S9 آ�� �%# I�6 ،��� ه+ا 	)Á : ا�/، ا8)%·) 9v+ه) ا
�� �%%$ د�، و[) 1��)ش �و#%� U��ة ه+� [� آ�L s+ى #0)ن 	
 �%4(� (ºوا^+ا ،(r ����(9 �� v�4 ا�� kLو : (Y]v (·ا�SU
 (Y� ���# (] µ�4 ،(Y�%# �%إ�4ه� زى [) S>9+ل، وا�4+ن ا

: .�  .�، و[� #)I�(�>1 �4 [�)ه) L+ى، C�� (4 .�ام #%��
$6�9 (YS. :و ،���	 . (Y�%# /�a1 �� إ	�S1 (] kر�(9 �%^ ¹

��ال اvو@°، ��9 دا آ%$ : ا�D.%� دى أآ� [" آ��، ود� ا
 �%# $l�� ز�	 ����9 (D (�.ل إن إ+S�9 (©) زى [) دا�إ.
 s� "] Kc+>1 $%]�U �l<�+ص : ا�ا�[%� 9��è ��S/ : ا

�%# +��، إ�) ��1(]  �U ،��أرض �%�� ��/ ^��l وا.�ة 1��
 ،|. z��) �è/ أو ¯ �,�1 �%اvرض اt%�� : ا8)� دى ا
� ه�%S)ه)؟ @ أ^+ه) و@ أ^<Y) و@ أ9+ه) و@ .� %ه)��/ [� ا
 Mc4) را ،�� [<�<M,�1 ،I إI�(�>1 ،$4 4) أ^S�>9 ،Ç(^

[� #)وز  اI�(�1 و@ Y4,� �8 [) ر9�) 4��Yc)، أ	) .)zm إ	�
 �S9 ��u� ،$4إ (Y�U[" آ��، ��= و �أى .<$ اآ : �v (r ل+S1

m�� و.)c)ت [" دى، وا	k #)رف .�)�m| [" ا��L د�  29#��ه) 
�ء، أ	) [)#���4 أى ��%�1 � $� و� Mآ ،�v (إ� ،�1(�9 �%#

(�>� .��L s+ل ا<�uى vن دى و~�

k�.@ k	د� ود�، إ s� �c!# �إ° ���<� :  �U$ ��ى #%,
<m ،(Y+اء [" .�Â ا�)ه�، أو (L �� ه%[��� ا�D%+[)ت ا
 $]+%�] M�0 : آ� �k ا�)ه�، أ	) #)�4 أU��ك إن ا%ا
0� ا�!�L، ا�0 [� : إ·) L+�4 (] $	ط إ�� �وارد، #%
 ��	 �Ycل [" و(S>>9و ،�tL(	 ت(]+%�Dإن ا ،v ،�9اHآ

� x9ى �Lر [" ا�D%+[)ت، وا.�ة، z9، إ�) ا�!ج @زم ©0
وا	k #)رف إ.�) 9��tق ا��)	� #,)ل #%� l9)ل، إ�) 

 . 9�ـِـ�<�,M ا�D%+[)ت و	�Ya�9 K] (Y�1)، [� أآ�
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� �
�Y] �lS,� [) 6��1�)ش r) آ�)�4، أو  �S9 ���	
Ç، ا�)ه� إن ا+اد اvو@° د� [) ا	<Y)ش (^ (r )ش�6��1(]

،��m K�� ]%�Y) �1وح 1 ��9%�$، إ4$ اوc "]  ��9+اه) 
 �%� ا8�)�4، و��Lت [) 1�)[0� آ)م �%�، إ4$ ا k�. (]
 ،$>�9�# z�	ا+U $ ���1 (Y%دى آ ���^!ه) �1وح ��9 ا
9��/، إ·) D) اU<��ت .��L k إ4$ ا�jح  s��1 $�U (���
 /�U ،Kcا+Dا (Y�%# k�%S1+ا ��=، ا	ل آ)(,�>m@وا �YSوا

�U م(S>	@ا : (YS.و �%�� #,%<$، ا�0+ر 9)%,%k ا
�، أ	) .)L+ل (9 �%^ z9 ،K	(] ��U (] ،د� وارد s��>ا
 $Sl�] "] K�s د� �)�>.)�c و[) 0%#�1� [µ، [� ©�" ا
� دى c++)(�(1	��i>9 $م .)�c 1)	��، [) ه+ أ�M .�و1$ ا
 $�U إن ���	 "�8 I4(^ (	أ ،�>�. ���+4%� �+�4، و

] ،$�� �tL ،$�u>9 µ�4 $�u>9ى ا.<,)ل إ·) u>9= ا+اد 
1�<,� أرm K9�� K] وا.� زى د�،  (Y>%^ �%ا�!�L ا

��9 ��  10  و��1 "4��9%� اS�4 ،$>�9�# z�	ا+U ���1 ��m
��وض Dد�، ه+ ا+c+] $� $L!# $�U µ�4 ،�+c $� "�© �+c
 �� [)#)دش �U$ دا#S�4 (](½ k1(] $4د $L!�إذا آ)	k ا

��وض إ	�) 	<+KL إ·) @1��¡ـ� و@1��Y4v  ،M) .�آ� زى دى،Dا
 M9�1 ة�,Vزى [) 4�+ن �U$ �²ة وº��� "# k�lL) ا��D، ا
 ،",l1 ،��U �V1 ،ردة(Y�+.�ه)، إ�) ه� ا KS1و �S9
 z�	ا+U ��)[0�، �1وح 1��1 (] ،�1�<��، �1وح .)آ�)

��m �0# $>9(m ر !! #���9 واد()_ ��، إزا(9 �%^ ،µ�4
�)هD (�+t^ ،M) 1�+ن ا��ua، زى [) ا	k ا��وان [� 9)

� m(9<,�ار، ��ف : ا��وان [" أ�%$�L+] رف(# . Mآ �]
Y%](# �©�c) إ1�� 6�9$، ذ	= اSD<+ل ذ	= اM1(S، أ�%$ 

�%�، [� L+ى آ��، U(9 z9��ك>mا . 

أ	) ا�+[� دول 9)آ<= .)c)ت آ��، : أ	) .).��%� .�)�4
��وk�S%U �4 آ<)ب 1)°، آ�k �9ور k.�U أدور #%� آ<)ب 

 ،�1�] $>4�L (	ش، أ+Y>�L@(] �4و���s اv.!م �� آ<)ب 1%#
 $6�، إ�) k�S �9ا(U �] (	ى، وأ��%äا� �i��k�S ا
� 9<)ع �Uو�4 6�9$، أ	) ���آ<)ب ¼z .)@ت : ا<M�%u ا
 �(. M�%� "] k>. k4�Lو ،s�tآ�k4�L k .�)�4 ه)	� ا

� #)�4  دآ<+ر%�، ا�YD، اL(���z9 ،�4 [) آ�<� k4�L ا
�، إن �Uو�4 وه+ �9�<= .)@1$ آ)ن [%<�م ا<�ام  $+Lأ
�)��K] ،M إن .)@1$ �1وح c �U�= ا�!وى >[�ه� 9<�)��M ا
 �]+���uى ا(# �.+>�] (YU+0�9 �%ا

�c+1 ه�) (!ث ��u)ت Hpوv ،�U·) ...............(دول،
" ا8)� و�01ح [��U nYو�4 : #�ض .)@1$ وأ.![$ ���9ة #

M�%� �S4ا[$ و���> ).و[�ى ا

 +<� دى، (. : µ�4 ،أآ� ���U kL+إ.�) #��	) د
�(اآ<0��) إن Hc $�Uور إ[�ا��6 c++)(9+��m ( �(,#

 CD0)ط ا	دة (�>mا �� �U! و[�l!ه)، وإ·) 9<0)ور #%(��
ورت أ	) [" �+�4 إ.�) زى [) اÁ�S و+ p+ر، وزى [) �)

 ��%,# M,��9 +ن�	خ"(ÐÌ Mو� " k�� ©�" اS�4 ،n�9 s� "]
�] ،Á�S دى �<)ج .)�c، دوا �Y4 ،µ�4ى اCD ا
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� �
4��<$ �8 [) ©+ت، ا��k دى د^%k ^�ات ���4ة ا�4!م، 
 kSS. kL+واk%,�>m اm<�,)ل �È [" د� و[" د�، و: 	�z ا

Hة [�0+ه�، وHة k�(#ح، و��ى، و(ä  (] زى ،��©�" آ+4
 k�>,>mا �4�+ن ه� @ .µ9 k%t ادم و@ .k%t .�+ان، و@ ه
 ،(r k%aU �c(. @و ،����Hة �9 ا k%t. @ة ا�8+ان وH%9
 "] �S�4 ،µ�# (4 د� $�U �� ه%� ا�kU ا%# $S%�] k.ا�U
��� ذآ��، وا.�ة وا.�ة، ´ (�c+.YS) إ	�) 	�)#�ه) �9+

S�Á [�%� وه+ [�<��� 	0)�$ و#)��Y4 �4 و	��ض إن اCD ا
�)ب اv.�ث v(U.�ث، [)�� ، �U$ أدو�4 9<��ف �%1,$، . �%#
و#��	) ���S4 	��ف Y�9) إ.�) �� و@ �%/، إذا ^�ت ا�واء 
 ��Y) اk,%1، : ا8)�	 �L!11)^� دواء و (D s� k�]وادر

� إ.�) [)��� ��S�4 دى ��	ا�^vا .�� 9��ى #%%��ض ا ا
وادى  5_دى : أm(m$ ا�وا إ	�) 	<t+ر إن ��9 آ)م m�$ أه$

10  ،(��% sa� ��(>�9وار (�# $�m ��(>�¼ (	��# �S�4
� #��	) [" #%� و^�ة وp)و@ت #0)ن %� @زم 	�<�,M آM اS�4
 §s)+����sات و.�" 	��، و[Y,) �)ل ا��)#�ه)، [� ¾�د 1	

_ �()ر اm<,�ار ا�!�L زى [) �)ل، @زم ¯)ول 	<��ف #%
 $L!�� #,%<$ اp�t$ [)�9 ا%ا@و@	��، و4��9" #%� ا
 �s0+ف د� ود� و�	و4��9"  ،��	(>ا@و@	�$ و�9 ا�!�L ا

M�� �4ة(# s>) 9!وى آ�ا[�L �L!	(uU ، $4��4 _()ر إ(m .
و@زم ا<!ت [�ا.4 M�E��9 +l9، وµ�4 $6�9 @زم ¯/ �Lا[�) 

 .�ا.M، وأه�اف [<+�lm، وا.�) [)��� وا.�ة وا.�ةp�)ت، و[

 k��4��L�)، ا "]�آM د� وإ.�) #�+	) #%� ا+kL، @ ا
 m��، [� آ�� و@ إ4$؟ 29#��ه) 

 .آ��: �Kâر +�3 ا�»��ر.د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   263

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 I03030303I2009200920092009>��09090909א6�������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���
 

�I03030303I2009200920092009>�09090909א6����������������������د�  �

555−� �D�

،�و������0
�ل���-�)�وא�����(�ن��1מ�א����
��3� �
 

 

� �
 ³��L1ف(+$ أ  اCLوا ( @�! �!��K) l6وآ ،�/�� إ/

 ��#(0] K] X(�Dا M](�>4 Iب #" آ�(�1��ر اÂ4�8 : هHا ا
ا�)��، وآ�I 04)رك [�a4$ _@[$ وه+ 4+اآ�$، آ,) .Hّر	) آsVا 

"]  �%# M](�>0��S [" أ#%�، و[" ا�� : ا(�D(9 �.��ا
�)�U، وأa4) آ� ]   (] ،�#(0Dا �Hه �#�c /�6 �9+�� 5إ (�Y�	

 .أ[�" ذ�، وآ)ن هHا [" ^!ل ا��ة وا���اف و#�ض ا8)@ت

¹ [�رت« [�^�ا �cا �ة �ku>U ،��ti هHا اI%D دون 
[" ���4 ��وق،  اH�>mان، وأ	) أرد #%� ^l)ب ^)ص، c)ء°

 $9(l^ أ@ 4�+ن µ] =%�  ،م(�.(U�k] ذ� U+را  %��0 ا
و½)[)، إ@ أ	k�.@ µ وأ	) أراKc ردى #%�$، أ	$ �L ورد 

 $�U)د�[) @ ¬+ز أن أ.��$ #" [" �<)ج إ�$، ذ� ) : ا
$�] M](�1أ Iوآ� (�ti� �Dأ "# $�U k)�� µ	أ . �و�cت : ذ

4� -x�Uة  – �L (]�Y�] ��(S	 M,�4)، و�ر�9 ه�>Dا �� . 

��Y%V] (j(�] k #��ى 	�z اI�a، أ#�� 	�z ا0D)#�؟   أ

أ@ أز#� �r أ.�)	)، u�,%1) أو ��t1)، أ	µ أ#<� 
� ه� (�وة [Y�|، وc+ه� ¤)رm|؟D04| أ(�] 

 kL+�k أآ�ر : و: 	�z ا -: إ��ا: ه�) و: ا+اKL –أ
�%� أن ا�v ه+ �cء @ 4<��أ [" ا�8)ة آ�I أن #%��) أن 	<
�<Y)؟ +��] M,¯ "¯و  

 �vأن 4�+ن ا "�© I<�%� آ�	أن  �V) أآ�$ #%�	آ,) أ
�$ ه+ ور�� اa4 �. E4�D��$ .| ا���، أو وه+ 4���� �	

 .½)[)، �U<0+� 9$، و�9و	$

t1+رت أن اD<�رب، وه+ 04)رك [�a4$ أD$، �<)ج !�!ع 
��U�. �%# �L (¤ ،µ�9و �S4�� �9 ى�c ىH� 	Ç هHا ا8+ار ا

$ أن 4<��ف #%� [0)#� اHى S4+م 9<�رx>�U ،$�4آ�  �,�4
 (	(�أن [) 4��ى #%�$ [<�ر9) ه+ ه+ [) 4��ى #%� [�ر9$ إ	

��Im_ � µ آsVا #%� .�= ا��t ا.�ا[)  و[�%,) [�)، 
�، k.�U أ�)M4 .| @ أ.�م S4�� ���+> �B(�9أ  "] �و9�1(

�S4�� �9و µ�9 ء(c (] E�9 ق��: 
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� �
�) �pودا [" l>S] �0	رت أن أ�L"ردى " !]ِ_ ،$>(mدون ر

(�] $�U M]x	 ىH�K ا� أن �4دى ذ� إ5 ا

  K�	 �%# Ç4�. +أ#�ف آ� ه (	xU ،�4�t�)µp ا�%U
 .ا�)س ¦) 4��K ا�)س

 �ti� �� هHا  �L	�l^ : µY)9$ إ5 [) @.�$ #%S4�� آ)ن
�E ا�ا[n، وه+ أ	µ [) زk أ�x1 وأ	�ه� أ(�)ء ~Y+رى : 9

 |. ،���	 K] (p(�1 �V5 أن أآ+ن أآ µ½ ،5 $�8وأ.<)ر، و
(Y%��1�� [" S1��)ت أ.�ث،  (¦ ��>mن أx9 µut	   µ# I��

E�9 ذ�، k���1 آ�I ا<S/ آM هHا #µ #" ��9 ه�Hا، و¯" � 
+] $c�m H�+ات، t1 ¹+رت أن [)  (Ycو �>%	 �L!# "] (���9

��ى، ه� ا| أk.(1 هHا ا�+ع [" jا ���(9 KlS�1 @ �Lد(�
 |. ،Mا�+>)|"ا. Çiّ�" ،((���� z�M�9 هHا ا8=  ، )وه+ 
���l .وه�H ا

 �m@(9 @ أذآ�� � µ	أ (D(� ،$	ذx>mأ@ أ : (c�. �cأ �
��، و���� ا# Ô�s^ (اt .و@ 9)

l&K`Lرد�ى #%�$( ا "] :( 
.................. 

>  -آ�J >�� أن �O �) kE�T(`�  -أ/� ........... 
 �L»� 7)رn �/أ ،¨Cأو ده �T>� ynه:ا، و> أر �Lأ $! (b8أ
 1' ��n ¨Cوده �T>� �!أ ،���!� �E�T �1ؤ(¨، ود�n½ إ_ ا�

�� وا'1JKارى، Cآ 

�`KE/ ه:ا، دون أن � أ/¯ 1�Tف آ

   u��أر�b� �N< *�ا !$ أن (kE�T �–  »�EآJ –ا�  ا0/
�@ �«(% أداة !$ + l6�7Kو+6@، إ_ ا� W @�(EÜ gفm18 $!

 �Ð �/ا�داة وا/��3ر v:رات ه�N ¯«E� �J�! ،@t*ر�# .  
 ،@��Ö أن $bÃ < ه� 

 ،@��Ö أن ��� و> أر(� !

 ه� أ+�¹ !$ ¡26 �@

@�! k¦��KT أن M6&K�T < ه� 

��Ú < u�� ، "!��"@ إ> أ  إ/��u\ أرn ،�N«ر�N، ا�  ا0/

 '�+��K �$ (b)ن ه) ه) 

p�:6@ آJ� ه) ا��c1cح| ��6�@، 18(&% أ> /

 kE�T ¯/أ–  �`)�O �)–  أن ه:ا ا�  �)*@ #�ص ه) ا¿)ر
أن /b)ن   !�½ /���K �@" �)*)د/� !��"ا�:ى (�&�   ا^)ه1ى

�Ü 1اC� 

�6J@ أ��6/�/ $Ï   wا–  wا  –ه) ه) ا(N1' k��b�
�¸ >'�J�K>ت ا'��Kآ%6 '1(�%Eا� 
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� �
 ��KE�n ½/أ M! ،���/ M! f!��Tأ/½   أ z�E+ 1b�T ¯/أ

،%² ��  وأ��E�n آ� ()م وآÞ �Oأن أوا M6&K'أ l6وإ> آ
kÐو Ò �6+؟.أ!�/¨، و*)دى، و 

 > أر(� أن أراك

_ (+�T �Jآ p� (+و')ف أد 

 أر(� أن أراك

 <!!!!... 

K� ¹مKا��3(�� أ/½ ')ف أ� $! v:ن ه(bT <أ pK6O(
�1C ا���مE� %��'1ا� 

��K° $! �6*�� *�اT أن $bÃ �®أ M! 

�JK� @E#ه� دا�H ف(' ��*�K° $! $b� 

)l&K`Lا ��K/ا ( 

 و��ـ�

�4�� 5 »)وزى ا��ود هHا إ5 ["  (] E�9 Mt4 أن Ôأد#+ ا
�K ا�)س�4 �L (¤ ،°(�6� و[�)�j، و��t>4 : sى �Ì ا�	�]

� .ذ

 Ma��  –و� اS4�� (4- ��9 "]و M�L "]. 
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����
�
؟؟���ض� 
 

� �
��؟؟إ_ أى !���J�K'�� y)1JE� fJ� ى /

 �N1(�3، و`T l./ل 1�8($ و�# QT1! ¯!�N %ا�� v:ه
�� أن /`�!�� �W �L %�JK ذ�p !$ د>�% !��6ة ¦���3E¢n. 

 : ا>'�CKرة ا�و_

m�� r) أخ وا.� أ���  28ه� #�)	� #��ه)  :*��6ن.أ
 (Y>(^ k�9 �4�� "# 5 kc ��� : ��آ�، ه~+] M�>0>9 (Y�]

9 |L+� ا��)دة، آ)	k [<�وc$ و� [�["، و[�S%l د%��>
 µ�4 (Y%�¬ ا9<�ى ��4�S1)، آ)	m "] k)#� [) ا»+ز1$ وه
اآ<�)ب و^�S$ وS�6$ وS1%�)ت [�اج وL%� 	+م و.)c)ت آ��، 
 "] �kc 5 ��9 [) أ^�ت أدو�4، و[) 	��+ش، و[) آ,%<0�، وه

�<Y) آ)	k ^!ص [)��� : �tL اl!ق� (] �#(m $�Uرا µ�4 ،
 k�lL "4��9�1 آ�� و�] µ�4 5 kc �K%^ ��aL وآ�c(. M، ه

Ç	و �Y� / $4(�´ "�و4�Y� "] °(1 kc "4��9" واm<,�ت، 
إن �U$ .� : اµ�4 M�0 #)�4ه)، #)�4 4<�+زه) : 1)	��

z9 ،µ�4 اÇi0 د� [<�+ز و#��� #�)ل، وه� زى [) 4�+ن 
� ا�Dة ا<)	�� دى، c)�4 #0)ن 1<�+%# �Uا+] �. �L!1ز و

 �SU+ش [+ا	آ) (] (Y%ه+ أه (] ،µ�4 (Y%أه s� ،ازة دى+jا
� اj+ازة اvو@	��، اÇi0 د� أ	) �%�k اL)9%$، أ	) : %#
 5(�# (º@(��4�� إ·) � �] ��ti	µ�4 ،��6( ا	(� k�ول آvا

 و#,)$ >1�MS : #+ا��U "] (Y+ق <ku، و9<�)¸، وآ��

S>9 k+5 [��1 : اvول، و4�Y� ،k�lL"، إ	 :°�6. د
 �Y�U آ)م [�ة (Y�>� ا4�Y0" دول �

0� s� �Y�U [�ة  :*��6ن.أ>�lL (] �[�� آM ا�m+ع، ه
 z9 ��.وا 

1�K [�ات  :°�6. د ���mو ��ا1 µ�4 

_�، �4�S1) ا��D ا<)	�$ دى ه� c)4$ وا	)  :*��6ن.أ
4�)ه(� µ�4 ،(Y>(. �%# �S��) �+ل ا+kL [� #��ى U��ة [

 s� "] د� "]�Dا �+	)��6، ه� ا�k�l 1!ت [�ات، وا»+زت ا
 ،(r �Uأوا Ç(^ $aUرا k�ا@ول آ : (	xU ،(Y%أه �SUا+] 
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� �
$ اY,YU) ا·) ازاى 9��#$ آ�� 4) دوب [)��� : (,# µ�4
 (r ل+Lاز، أ+c K4وه)ت 4) [0)ر �L!# (4 ق، وه)ت!l�tL ا

�<µ �+4$ و	��� �+4<�، ¹ إن ا�ا	 ،�Mc [<�+ز و#��� و
 ،5+Y>9(c �YU ،���وأ��k4 إ° #%� اMLv ا�+ف اÇi0 د� 9�

(Y�] �أآ $>�%�>mا.� ا�t9 ،�(�] ت��Lو 

 إ4$؟ ...اm<�ـ  :°�6. د

��k إ	$ ه+ �%�)ن اآ� [�Y)  :*��6ن.أ. µ�4 ،$>�%�>mا 

 �%�)ن µ�4 إ4$  :°�6. د

.<�) �] "�© $6�9 ،$c	n6(، و0,�9� ورا ا :*��6ن.أ
 و^!ص

أ	) [� #)رف آ%,� �%�)ن دى µ�4 ا4$ #%,�)،  :°�6. د
 $�U"ن(�%� " $�Uو"n�(	 s� " $�Uو"M�#" $4ك إ�tL ،

��/؟ (9 

�S<$  :*��6ن.أ ،(Y%�>��tL µ�4ى آ�U k)آ�ة إ	$ �9
 أ�9ا

� �%�)ن؟ و@ ��=؟  :°�6. دS�4 

�S<$ [� وا.� �È، و#) :*��6ن.أ µ�4 ،ة����4 [� ا
4�<�M ~�وYU) وآ!م [" د�، ه+ L!# $6�9 µ�4<$ ¦�ا$1 [� 
 �[��+�$، S�9+ل إن أه%$ آ)	+ا 4�9(c�Y�%# $)، و[�ا$1 #%
� ا	) #,%<$ ��9 [) ��<$ إ° %آ![$ [� [U ،$�9 $,>Y) ا
 (] µ�4 ،(Y�# µxm $6�9 +YU ،لx�إد���U $>4 4<�%�، و4

� I4(و� ،(Ycت [�ا(�%S1 I4(� $6�9 +ل ه+� $�U (Yّـ�
 K] اء+m ،���m ات�^ (Y%آ �S9(�ا+kL، ه� ���) ^�اº) ا
� ا»+ز1$، د� آ)ن %� ا��r ßk�l، أو [K ا�اMc ا%ا�)س ا
 µ�4 ،$���4و (Yو4)^� ده� (Ym+%U �^(4و (��a�9و (r�Y��9
� ���) 9<�0 : ا�jع ا�4�j د� YU ى+L �](c �(�] k�Y�1ا

9 k	ا $+S1ى، و+L آ)ن +YU ،µ�4 ت آ��(c(.و $�<µ�u آ�� 
 (Y�a	 و����� �c4$ #" در+� $>,Y�U د� "# µx�c)ى �9

� Y�%i�9) �01، وآ��%� #��ه) وا% . وا@.<�)ج ا

� :°�6. دS9 ال�� ... ا

�<$  :*��6ن.أ� (D (	إن ا |L+� .Mt د%[) ه+ ا
[Y) �1اk�c �+�4، أ	) c(. �4+� $6�9 $>,YU)ت #��L ،(Yا

4���وا  $��� ���)، زى [) Y>,YU) ه� �+4$ #�$، واد�Y>4 ا

�؟  :°�6. دS9 ال�� ��= ا

[) ه� [+ر�)° أ° أ	) أواxU ،�U	) د+L| [�  :*��6ن.أ
 #)رµ�4 �U أ#,M إ$4 

� إ4$  :°�6. د M,�>9 ،�SU1+ا �	إ � µ�4 إ4$ [+ر�)آ

 [I%>9 µ�4 µ و�1ور و#)�4ة [+ا�SU ����  :*��6ن.أ
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� �
!! إI%>9 $4 و�1ور، ا.�) 9�%�=؟ دى أ�mة µ�4 :°�6. د

��� ا��)د، [� #��آ� آ�� و@ ��� [) ��S�4 ا�ب @ 4m�]
����u ز�4 [) آ)	<� #�l>1 kU%�، وآ�) ] k	(آ +إ4$، دى 
 $� �,YUأ k��. z9 ،إ° 9)ه�ر �U)، ���) #)ر�) د[)��ر�
اvد4)ن [���t .�)�4 اl!ق آ��، #0)ن ا�)س H�1ل �Yc و[) 
 �0%� @ : اj+از، و@ : اl!ق، ا8= �] آ)��U #0)ن [%Y�>�1
�� دى 1�<,� [" ��Yc s، إن �)Ô 4�+ن إ4$، رو[�+ m�Dا
 $u�aU �S�1(. k	(ا»+زوا آ +�k اÔ �,8 ا	<�uوا، +cو
 �(9 �%^(U ،$c(. $ و@ أى	و@ 9%�+ �%m @و ÇtL @و Mc!�

$U��� #0)ن اK,>Ñ ا�	�)°  أن #�م أو ��t1= ا@	�t)ل 
M,�4 ¦) و�M إ�$، ا��k دى ا~" زادت #�م 	na [" ا��ة 
 �Uر(# k	زى [) أ z9 ،د� "]�Dاد ا+ا���YD دى D) ا»+زت ا

���k�4" (إ#)دة ا�Ç": ا8)@ت دى �9<��ر أ1+[)�1�� ) ا
�M0 [�ة %�)، Y�L!1 µ�4) 9<�ور #%� c+ازة [���6 (�

� k1(U [�["، ا�Dة دى ه)I4، إو#� وا1�� و%1!�1، ا�Dة ا
1�<��ى إن ا�D[" [� ه)I4، دا [)��U أI�6 [" آ�� �Lام 
ا�iDر، و�s ا�iDر، وا�Dة دى إ	S>9 k+5 إن ا�اMc �%�)ن، 

 وp<)ج وا.�ة km [" ا�+ع د�، 
 _�، وه� .%+� آ,)ن  :*��6ن.أ
�، و@ .%+ة z9  :°�6. دV	وأ �+%. 
�، _�، و[�)ه) U%+س آ,)ن :��ن*6.أV	ة وأ+%. . 
� @زم 4�+ن  :°�6. دSU1+ا �	إ �%# ���أ#<�S إن �

 �(�� أ	| �)4%[<,)�m #" آ��، [� z9 #0)ن #�م ا�na ا
 �� ه%�� ا<)	�� اm�D�9 ا(�. : �l� زم@ k	)، إ�) وه�ه
 �L!1(. ،آ�� |%,# + ،$B(L,� 9<)#� ا�اMc و[�ا1$ و#�)

�0Dوع ا�4�j #,�� ا@U�ا6� MS�9 أآ� : أآ�، 9)4" #%��� ا
 ،�c(. Mب آ(�� [K ا�اMc د� Hا$1، [� #)[%� .��(�>>9
 (D ،دى $�,%�و4��9" : .<$ ا	�)	�$ ���9 آM اS+ا#� ا
4��، [) �ut4 	���ه) �� �c(. د� �(�] ��01+: وا.� و1<�)�

��) و@ #%�$ #0)ن ا�%� S�9+ل �	 �%# �S�1 ،��	(1 �c(.
 µ9 $�L!1و Mcا�%9� ا(S1 (أن د� ©�" 4�+ن �%/، إ� �Uر(#

� µ9 _دم ��=، و^!ص، .)�1,%� ا4$؟S�4 ،=�� دم_ ! �c(. دى
.. .... آ+4�� إ	�)	�)، إ�) [� آ�) �4	��L (Y�%# µارات ،

، 
  ،(����Y) [" أول و�4�c، ��9 [) ¯�م �1)�¯ Kc�	

Mآ �u%t] $40+ف إ	ف  و�lوا.� #%� .�ة، وإ�u%t] $4 ا
��)ه+ش، �tLى [�ا1$ و#�)$، و�)و5 � (] �%k ا(>ا
 ��%9� ا�jع د� [�ة وا1��، و���1ى ا��� m+اء : �1)�(S1
� إن ا���� ا0�)آ� دى ©�" (9 �%^ z9 ،�1(]+%�] : أو
 k	9%� 1)°، إ(S4 $�%� ول، و[) 6�1)ش�# |�S9 �	إ z�

+�> ��4(^ "] �SU0)ن 1)^� [+ا# (Y%�9ال أه �%,�>�ن 9<
 (] k	أ ���1 (D ،(Y%هv M4�9 ��!م، #)�4اآ�l%m وا
 ،(Y8(tt)8$ و �(�] �L!# �%,�1 kL+  1+ا��SU، و: 	�z ا
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� �
 ��� [" 	+ع 1)°، و9)<)5 هU(�] (r ����(9 �S�1 "�©
 ���)ت، و©�" �%1= ��� 1)	�� [� آ+4%jا "# KlS�1 "�©

�. k	�4ة 01+ف #0)·)، وإ(# �] �� آM ا��vاف، z9 ه%# �t4
�<��%�، و[��â�ç9ß)آ� #0)ن ] (Y�%# "4(9و ،(Yc(�>.إ@ ا
�، أ	) �)I4 إن ا%��u دى، و��9 ا�Dة اstSة دى، SU1+ا

 �SUا+Dا–  �SUا+Dا �. (��  -إذا آ)ن c!# M�� ش أى(r(]
،�c(. @و �B(�9 @و 

 4 ،�L!^أ �%l�] "] �] م د�!�0� ا�Uا��) [) 9�إ. µ�
 $��� د� 	+#" ا�و�c ا�YD+رة و@ #�)] v ،(r�l%� ا
 (] ��9 ،�>#(>9 �	(����%$ ه�، و�u%t] "4��9 ا��k ا
 k�4���و��<�Y) آ��، [Y>u%t) إ·) 1��، [� إ·) ���1 ا

 Ô(� د� إن M�0(9 k�4���[�ة [)  100#,)ل #%� l9)ل، ا
k�V�9 ه) [)  4��¡�ش، ا�9ا، د�(�] �>L!# k	ÃU ،=4(�ا

 (Y%,�1 "�©و (Y%زى أه �S�1 (. @وإ ،EU�1�<��%�� : ا
 ،� ����� إن ا@[� وا9 �6)u¡,%1 ���%# k	إ z9 ،�����ى 
���  (r	m@ ���><,�ار �(9 �Y] ارك�L إن �V1 (D �وه
 �%i>1 �	وا�.)��، .) �)ف [" إ �#�ا�!�L واm<,�ار ا

��01� #%�Y>#(m (Y) إن [) # �c(. ��U�Y) زى أ "�¤ ،(Y%ه
 M,#(9 ت(#(m (	رو�<�، أ �1<� إ@ ¦+ا�SU آ<)��9 [�� #%
آ�� و9<��z9 ،K أ	) آ�s، وMYm إ° أ�t1ف آxب [�tى وا�6، 
 (Y%,#(9 �%و9)#<,� #%� در�c ا�SV و[<)	� ا�!�L ا

 (Y�m : k	إ ،I%>� �x�Dا �>(. : "�أو L+ام L+ام، 
أ��� [�Y)، ¹ إ	� ¤�" 1�<���L "] �´ µاs� (Y�4 أ9+ه) 
 ،(Y>(^ k�9 ���%# (r k(L �%وا[Y)، [� ا	S>9 k+5 إن ا
 �%# �%tو� ،(Y�L+] :+01و � (Y��« (Y�%� 5و(� (] ،=��

� #!�9 �L�k . [�%+[)ت ©�" 1�+ر ���L �4ارك�� $� k	إ
<Y)؟(^ 

 _�  :*��6ن.أ

�  :°�6. د(9 ���=، �S1رى Y�%^�1) : اD+6+ع ��وء و�%
 (Y�,Y�1(U �L+U �,�. �L!^ا IL+] �^(1 "�¤ (Y>(^ k�9 إن
 (Y>(^ k�9 �� .= و��ام �4�c وz9، هx�] �] $x�Dان ا

 #��ه) آ� m��؟ و[<�+زة و@ إ4$؟ 

<Y) [)»+ز01� و#��ه)  :*��6ن.أ(^ k�942  $�m 

، ه� ��Lت [�)آ� �L إ9 $4�k _دى [S%= 1)° :°�6. د
<Y) دى (^ 

�Y+ر آ�� µ�4، و��9 آ�� [) �S9<�  4.+ا5  :*��6ن.أ
 [�<�,� L+ى L+ى 

���ى [�Y)، �9%� ا��)	� ���)،  :°�6. د>�1 "�© �YDا
���ى Ã9	�� m+ا m+ا، 1+�%+ا >�1 ،���U (Y>SV ���>	

�)�9 6�9$ و�): [" ا�sة ا. �%,�1 z9 ،z4+ار آ�S ����
 ��<+ى @ ��+رى #0)ن ه] �%# ،(Y>�.(	 (Y>(^ k�9 "] |.

� [) »+ز01
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� �
 v دى ���� ^)Ç :*��6ن.أ
1��ق إ4$؟ [� ©�" ا!��+ر، و@ أى  :°�6. د(. µ�4

�، آM [)1<�%,+ا : اD+6+ع (9)5 9 �%�<+ى [" ا�0+ر ا]
 (r ل+S4 )"د�	أ µ�Äب، إ(�rا (��. : �%�	 (�>c" ؟ 

��z، دا ©�" ه� [��0)ه) #%� @ أ�9ا ، :*��6ن.أ(9
 ا@ر�1)ط 

8�" 1�+ن  :°�6. د ،��	(>4)^�، د� 4+د4�) ا�).�� ا
!��+ر 6�9$، أو #)�4اه) (9 ،(Y�# �9(�	 �4اه) 1<�+ز(#
 "�1�U ،�4�c "] M0<�ر 	L (Y>.(t)ل إ4$، وإ·) آ�� أ.

� : �%9	S9 . �] (%� اj+از، وآ!م [" د�](# MV] (	��#
+L(. k�9 +�، #0)ن M�%L اvدب، [��)� : اIL+D د� إن +r

 �] ،(Y��	 �%# �l0>1 (] ت دى(c(8ة آ�� : ا��(� (Y>(^
� إن اY�U (] IL+D+ش .)�c �1ر ا<K��0 اj)ه� (9 �1�^

Æ�� إ4 $4) ^%# (Y���0>9 ،د�!! (Y>(^ k�9 k�%� ،Im_ (	؟ أ
��� زى [) آ�t>] k+ر، زى [) 1�+] M](# �] ��#+6+] �] ن

 M�>0>9 � L+ى، ه

<Y)؟ :*��6ن.أ(^ k�9 ؟�] 

 _�  :°�6. د

 _�، M�� M�>0>9 وا^� آM وµ�4 (Y>L :*��6ن.أ

 وه� k%l9 »�%�  :°�6. د

 �4�S1)  :*��6ن.أ

� c�= و	�c�] Kc+#�)  :°�6. د%# �S9 (Y�%^ ،=��
%���� 9<)#<�)، ه� M9(S>9 ز[�%Y) د� آ<s د+L|؟ 

_�، وأ	) .)وk أ[�K د� µ�4، أو أM%L [�$  :*��6ن.أ
 �4+� 

إ	�S1 (] kر½ �4���µ�D(9 (Y ا�%�ى، ا�!�L  :°�6. د
� أ�c(>p �] ،MYm �!ق x�Dإن ا �[K ا�jع د� ¤�" �1)ن #%

 [V!، #0)ن [) c ��U+از [" أ�%$، ه� 9<�)م [�)�؟ 

 µ�4 z9 ،(��� v  :*��6ن.أ

 µ�4 إ4$؟  :°�6. د

�� : ] ��m�K اj+از، #%�  :*��6ن.أL) وا	إزاى أ µ�4
 ،$�	(1 $c(´ �¶(9 زى [) 4�+ن kL+اMLv د+L|، و: 	�z ا

 °sp $6�9 ه+ د� (] 

9(4�k ا8!ل ه+ا ا	k و��� #%� º(U�t1)؟ : ���. د
 kL�4ة و(# �x�Dا �S�4 ،��6(	 �] � و4��9" إ	S>9 k+5 ه

وزى [) 4�+ن [� وا��c(. (r M  [)ه� ���9ة، :*��6ن.أ
 �4(� . آ
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� �
�)�$ دى،  :°�6. د�(9 (Y���½ �4ر�S1 (] k	إ (]+,#

� #)�<$ 9)^<�)ره) %إ	z9 k 1+رY4) ا·) [� t>9%� ا�%/ ا
 z9�>	 (] M�L kLو �c(>p (�.، وإن ا�أآ C�%>9 و@°، دىvا
 "] +: أ�4�c �c(. (Y4ة، وإ	$، ���9 ���� ا�jع د�، و

 K%l4 "�© ،ه�(�آHاب، أو k�V4 إ	$ #�M زY4)، أو أ�" ا
 �%t1 و#)�4ة ،/l�>1 �[�Y)، زى [) 4�+ن ه� �c(>p، و#,)
 �S�1 زم!U ،"�� �l%�9 k1(U زY4) و©�" أ%ا�%l$ ا
 ،(Y��c �.)ز[� : اD�K، أو #%� اMLv : ا<M�cx، و�1�
� #��ك %و��1: [�%+[)ت أآ� وأآ� #0)ن ا+m)وس ا��L!^v ا

�)��s� "] M دى>$6�9 [� 1���ى، µ�4 ��1: ا �,Y] �، وه
� #)رS>�9 !V] $U)9%+ا �U؟ : [�)ن #,+[� و@ S�1 µ�4 ،ج�.
: ��S؟ [K 	)س و@ +.�ه�؟ و[�ة ا�L �%9(SD ا4$، و.)c)ت 
 �%آ��، و�9<�%,+ا : إs� $4 إ	�v ،µ��u>9 k دا أ	) ا

�(�>1�)��M ا : �0� µ�4 ،��.(9 "�¤ آ�� s� نv ،M�
� و[� ���S>1 أو �c��>1 $�Lوا k	وا $L!�1<,)دى [��Y ا

�<��� إH^�]@ $4ة] �Uر(# . 

**** 

�,�1	�4�S1 : ()( ��� ���% أ1�8: ا>'�CKرة ا���/%6
C4ر(> )#�م ذآ� ا

ه� #�)	� أ	) آ�M�L (Y>]�L k آ�� �U z9$  :*��6ن.أ
 (Y�# لxm�4ة أ(# k��U ت�c ت(c(.) �m��  28#�)	� #��ه) ه

 ... �S9(�<$ و	)0L�)� : ا@m<0)رة ا(L أن ��m (] kt� ¹
k(L إ5 أن : 

�L[�)ه) [" .+اM�L ¥!V] "4�Y� 5 [) أ�%K  :*��6ن.أ
%�واج(�4�S1ً) اcv)زة  �j(�Dا (� k](L زة(c4" ) إ�Y� "]

kU+1ا (º� �4�Y" و	It، وأ(�)ء أc)ز1� وا

 اkU+1 إ[|؟وا�º)  :°�6. د

 V] �Y� "] µ�4!¥  :*��6ن.أ

 وا�º) آ)ن #��ه) آ)م m�$؟ :°�6. د

 r(c) ورم و[)S8<� 1<�=  64 - 65وا�º) آ)	µ�4 k  :*��6ن.أ

 . ا�x�U kU+1 و@ آ)	k وU)ة [<+��L :°�6. د

ه� [)µ�4 ،|. =�>1 �>S8 ا<�= أ^�Y� H  :*��6ن.أ
�" آ)	+ا [<+��L إ·) �µ�4 ،"4�Y ه� آ)ن #��ه) ورم  ��u�

 k��(U ،k1(] ��0>�Dا k%^ة، دx�U k1(] �>�1 µ�4 ،"�u>1
� [<�+ز %� [)r M,# �. ��U) د#� �s ا�اMc اS9 °(1 5 kc
� ا.�) أc%�) .�)4<$، وه+ $6�9 %� #)�4 4<�+زه) د� ا%ا
 �	(��%#,�c(. M : ا�Dة دى، �%� [�ا1$ وL "4��9)ل 

ى أ	) [�la أرY�c) 1)° #0)ن .)�c آ�� �L!# (r 9<)#<�) د
�%+س، آ!م أ	) [) YU,<+ش L+ى، S�9+ل #0)ن [)1�<�%Y+ش (9

�%+س، أو .)�c آ��  : ا
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� �
 ا�YD ،رK�c [�ا1$؟ :°�6. د

��= د� z9  :*��6ن.أ _�، L)ل r) أ	) .)رY�c) #0)ن ا

 �m �] =�m=، ا�YD رY�c)  :°�6. د

 ا�D%+[)ت دى أوى _�، أ	) [� U) � أ�M وMtU  :*��6ن.أ

آM د� وا	k : أc)زة c+ازك، وش c+از 	��ى  :°�6. د
 (Y]ا ��+#%��Y ½)م ا<,)م، ا�	�) �a1 kS9ب S1%=، ا
 �%�0Dا �U ،وك�] Iرا.k [�<$، وا�اMc �%� ورKc، أ

�؟S9 �4ة�jا 

� U)ت، ورا.k ز	S)°،  :*��6ن.أ%� kc ا�mv+ع اYU �_
!^ �ص [)r)ش .� �s ا�jع ز[�%Y) د�، �i>9ج ز	S)° أوى إن ه
 �#(�% �S9 �(�]10  (Y>](] K] ���� k	(آ �%�M، ه(9

�" ه� ���Ð آ�c(. M #" 9)9)ه) ،�4+� (Y�L+�9 ن د�(�U .
 �%# µ�4 ،kL+�z ا	 : (Y�L+1و (r �,�>9 k	(آ (º�وا
اMLv آ)ن �U$ .� #)رف IL+�9 ا0D)آM [) 1<,)داش L+ى، 

º�+L| ه� و9)9)ه) وا�U ،$6�9 (د 9)9)ه(tL IS>9 k	(آ (
 ،µ�4 ���9 آ��� : M�>0�9 (أ^+ه Mأ� ،z9 E�9 K] �04(#
 ���9� آ�Y� M آ�� 4+[� 1!�1، ه� #)�04 ه $>. : M�>0�9
 M�0و9)9)ه) وz9، و���ً) #!�Y>L و.�c $0ًا E��9، 9<��ل ا

 �#(�%�M ا(9 s� �.�1و(] ��t�Y�.(� (ً�4) ، و10S1[" ا
� ه+ا ز[�%Y)، [�)ه) �+ل ا+kL، وه+ .)ول 4<��ف %د�، ا
 �� 9)9)ه) وkL ا��ا وآ��، �" اvب راEU ½)[ً) إن ه%#
 ،$S	5 #0)ن أز kc �YU ،(Y%دى آ M0)آDا ���# Çi09 /�1�1
 ���� أ�c= 9)9)ه) وأ1�%� [�)�، وان ^!ص [S9 ��Lأ µ�4

U(] إن $m(. ��� s� M4�9 د�، z9 ا	) [" s� M4�9 آ��، ه
c+ا4) �+�4 اk4�>9 أ.z إن أ	) [)5، [) أY��m) »�ب 1)° 
و^!ص، [) ه+ .)4<�+زه)، [� أ.�" [) >4���Y آ�� #%� �+ل، 

� .)��9 Mt�c s� "] �Y+از؟ % و4) �1ى إ4$ ا

� .) �µ�4 Mt؟  :°�6. د% إ4$ ا

[)  [) ه+ أ.�" إ	$ 4<�+زه) إذا آ)ن �c، :*��6ن.أ
 9)4" #%�$ [� �9%�=، و#)�4 4<�+زه) 

� ر�mv (Y��c)ب  :°�6. د%�$ [K أم و@د� ا[� ه+ا 
 [)د�4 زى [) S�9+ل؟ 

� #%,<$ µ�4 إ° �%�k  :*��6ن.أ%_� _�، أ	) آM ا
 9)9)ه) 1)° 

� M�L (Y�>6�# (D ،k1(U آ��، آ�)  :°�6. د%ا�Dة ا
��ال إ4$ وإc)�9 إ$4  (��Y>	ا 

آ�) ا9<�4�) 9��ال إن ا�!�L دى .) 	�,M  :��ن*6.أ
 ���1 �1�S�) إن ا.�) .)	Y%cx) �+�4 �8 [) ه(U إ4$؟ (Y�U
 kSUوا ��)#�ة ا�!ج وآ��، و�U!¥ د� .Mt، وه] K] °(1 M�09
1�<M,u ا	<�)ر  �c (D z9)ت ~�وف وا�º)، اv[+ر [) 01�#

 1)° [" و�Yc 	��ه) 
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� �
: اz9 �YD ا.�) [)S8�)ش 	Mcx [�ة آ�)�4، :°�6. د

��ال؟؟� ا�Dة دى ه+ 	�z اS9 ال�� ا

ا	) [" c+ا4) �+�4 اk4�>9 أ.z إن ا	) #)�4ة  :*��6ن.أ
أواz9 ،�U [� #)ر�U أ#,M إK] $4 وا�ه)، ه+ وا�ه) [��ض 
½)[ً)، أ	) �c<$ واk,%�1 [�)� وا1�kS [�)� إ	$ .| ©)4" 

kL+راEU  [�)ه) ©�" [) 1<,)داش : ا��)د، إ�) ه+ �+ل ا
 �� أ��ت #%%�Y) #0)ن اj+ازة اvو@	��، وإن ه� اL+]

 (ً](½ k%0U (ًو��� ��	و@vازة ا+jا 

 ه� [) [���ه)ش #�)ل [" اvو@°؟ :°�6. د

�v، دى [)S8<� 1<�+ز، د� آ)ن [�["،  :*��6ن.أ
 (Yوده� (Ym+%U H^(�9و (��a�9و (Y%�>� و�9

$ M� (D اv[+ر اD)د�4 ا�jع ا�4�j د� و#�ه) إ	 :°�6. د
�Ò 9)@1��؟u>4(. g@ق؟ و!l [K [�اM,�4(. ،$1 ا

 .)M,�4 اl!ق  :*��6ن.أ

 [) ©�" آHاب؟  :°�6. د

[) أ	) L(9+ل آ�� z9 ،$6�9 ه+ ا	) L)9%<$  :*��6ن.أ
 ����" ا. $�U k� µ�4، و�

 إزاى؟  :°�6. د

�$ [S :*��6ن.أ z9 ،��� #�� ه+ �U!¥ رK�c [�ا1$ ر¶
 أ^<$، [� L)#� #�� [�ا$1 

� µ�4؟  :°�6. دx�Dا MY� ود� �9

�$ ���$، ا��)	� kS9 |#(>9  :*��6ن.أ $���v ا8
����� أآ� D) أ[k1(] (Y، [) #)د�� s� (r اvب وه+ ��= ]
أوى أوى، أ	) [)u>m(9,%+ش u>m(9(] ،$U+09 (D,%+ش ��، 

�U�	(U ،kUز kS9 �4د(D�4 د�، وأ[+ره) ا�jع ا��%k أآ� 
� ا�!ج ½)م ا<,)م%# �,�>�] $� [K إ·) 

� وا.<�)Yc)  :°�6. د�� (Yc(�>.زود ا �S��tLك ا
 Kc�	 =�� ،=أ�� �x�Dا kS�U ،kL+%�اMc د� : 	�z ا
�� 9<)#<�) ا.�)، ���m [" ا8= وا@.<�)ج وا�!م +��,%

1���� [�µ�4 �Y ه� [� �] ،|L+� ا��  د� د%# (  ،�,Y]
��# ���9 (Y��Y اvول : ا8)� دى 9)Hات، [) ¯ z9 ،اس�وا
 (] ¹ ،|��	 k	ا g@و $ $c(>pو "]�Dاد ا+ه� آ)	u>9 k= ا
��� 6�9$ إن ا	) p<)ج وأ	| �c(>p، واه� [)���، ه+ا �1
��lة ¦ (�1(�. �0��u�9 (] (�.ج، إ(>p �] �. $�U

�9 "] (�1(c(�>.ا ،(��� : ا�Y)�4 واKL .+اx�Dا ،�
��، و9)��z، [� آ%$ [" ��9 ��9،  �+c "] وا.<,)ل ا[<!ء

��، ���u ا¶c (Y+از، z9 : و4��9" 	0+فm�] �4د� [�0وع �9ا
� 6�9$ دور	) إن ا.�) S�4 ،(�#+6+] =�u>1 زم@ ،��m�] �ه
�U+ا	و@  ،(rار �9ا�L ش�^(	 (] "��)ه� 9)�أى 9+6+ح، 	  
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� �
� ا.�) [�%� ا%#  Kc�	) و�ل رأ4+S	 µ�4 ،$�%# �SUا+]

+را ^l+�1 و@ اآ�، و	���Y) �9�1 أ[+ره)، µ�4 إ.�) [) 
 +�، إ@ %���)ش د#+ة : ·)�4 ا�Y)�4 9)�)ذ ا�Sار ا
%�ر�c دى، إ.�) [)  (�6+�1 (Y>%^ (��U (Y>#(>9 �SVا
 k���، اL(�� ا���Yc(�>.(9 (Y) وا.<�)c$، و	�¯ ����S	

� $� ،$(´ �,# (Y]ا�L $�m��، و�s�� �27  ��^ (Yة، 
 (Yc(�>.ا��=، وا $��� ا8S�1(.إ.�)ط ���4 و (Y�U $S9(m
 z9 �] (�ه (Y]ا، [+ت ا�c ا�c �>ا� (Y]��9 [+ت ا |L+د
 ،(º+] ��L+>] k	(آ �+ ه |. ،z4+ر آ�t] �SU ���1 (ه!^

� Mtu�9 (D ،I%>i>9 [+ت وا.�) : أىx�D)  ا	ا+c ك�u�9 "m
 ،��m �>m ���# �.وا �S��9 ت(#(m ،ش(YU��	 (] (�.ت إ(c(.
 ،sa� s� "] �l�D) ½+ت أ[$ K6s9 M�# �#(0] ��04 وآx	$ ا1
 �� اvم أم [Y,) آ)ن m" أو@ده)، �SU ا@م $ د@(9 �%iU
^)��، و9)Hات : ¾<,��)، ©�" #0)ن ¾<,��) [) �9�l,�)ش 

vا �SU ،�9رى ،M�� �.وا Mآ ��# ،��%>Ð ت(c(. ك�u�9 م
 $c (,Y] ،"%��9 زى [) 4�+ن ،na�m)#)ت �4ق 	).�� ا
�، أ�m M)#)ت اvم [) S9 �#(6�4 ر(�ا�#!ن [<x^�، إن آ
+ إ·)  |. ،$04(# �1��l ا9�Y) او 9�Y>) �+ل [) ه �>U��1
	)وM,�1 �4 د�، U%,) ½+ت �lU Mt)م �YLى، lU (��� z9)م 

�� m��m s� ،�1!1 s� ،�� وآ)م �lU ،�Y)م  وا.�¼ ���#
 �c(>� "�© �(9 �%iU ،اH�وه ،k�ا�اlU s� Mc)م ا
 ��l)م، ¹ إن ا�8ن #%Y�%](�1) زى [) 1�+ن 9<,� ¦�)xcة ا
 (] $�� �c(. ،$�%# وان��� 	+ع [" اS��9 ت(#(m k�Dا

+S�9 �.ا+: ل @[$4�+ن ا.<�)ج #%� ا�ك، زى [) 4�+ن ا
 k	(آ (,Y] Mtu�9 ؟ د�$� |L+�$؟ µ>��m د µ�>�m k	ا
 k��� ا�)ذ ا%# �)x4(. إن د� �Y��4 د� Mآ ،E��9 �Y>L!#

�Sار ا@ر�1)ط : ا+kL د� 9)Hات . 

� �%� ورKc #0)ن أ�m)ب %%��ع د�، ا�jع ا �S9 Kc�	
: ���� ���1ى ا��%� $c(. $6�9 د�4 و[� [)د�4، [� دى(] 

 (Y����L (D $>�ti%| #%�$ �%�)ن وp<)ج وآ!م [" د�، إ.
�� [V!، [� ا8= 6�9$ ر#)�4 +��Dس ا(�S] س 1)° زى(�S©
�� زى [) 9���� و	��4 #,)ل #%� l9)ل؟ ا�jع د� +��و[
�L!# "# ���9 $>�ti<� ��9¡ـ)	<� S>9+ل إ	$ [��+ل و@ [� 

�c "] �4(�8ا �tu�1 ��c�1 ل؟ @زم+���4، ه+ #)�4 إ$4 [" [
[�ا1$ اvو@	��، ه� [�ا1$ 9<�4%$ ا4$ و	)YtL) ا4$؟ وه+ 

ÃU.�) #)4�4" وkL و[�%+[)ت وr M,��9 .. ،M�cx1) إ$4،
ووkL و[�%+[)ت وx9 ،M�cx1ى ���S4، [�)��ة أو �s [�)��ة، 
 Mt� (. �%���k�4 .) 4<��ر �)�)، د� �s ا��اب اوإ@ ا

 : ،��	(>�$ 6�9$ ا�).�� ا �ا�mvة ا<)	��، [� ه
 [�<�,� : [+ا#��ه) [�)آ�؟ 

9<��� �>>9 (D	� µ�4، ه� زى [)  :*��6ن.أ �[� L+ى، ه
1�+ن ا�Dة دى [� ِ[��4ـ)° ��U$ ا�Lر [�)ه)، #)�4ا° 

 z9م، و!� اواYSU) وا
��� �%=  :°�6. د "] �(9 �[) ا	l� k+رة اه$، ^�1

D |. ،�9رى "] �SUا+Dا��	و@vة ا�Dا (Y�>]�L ( 
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� �
z9 ه� [� [���U °(4$ ا#,Y] ��S�S. �c(. M,)  :*��6ن.أ

 ،$�U �� ه%أc%�)، #)�4ا° z9 إ° أm)#�ه) ا·) M,�1 : ا
 . و�mx9ع [) ©�"

� ه�  :°�6. د%� ا��l، إ·) M,�1 اS9 ه+ د� (]
<%� ان ا.�) .)	+�6 +L (	ا (] ،(��U (YL�%1�4ا�، و(#

t� اY>�¦ $�%�	و (��L+] �%� Hi>1 ا�Sار اS9 ��ا.�، وه
 (	�lش إ@ ـُـ(�%,�>��<Y)، و[)1��] M,u>1�4ا�، و(# �ه

 و#!	�� 

�<�,%t^ ،$4+� µ+�) : [+ا�Yc  :*��6ن.أ>9 !�U �ه
 9)9)ه) 

1�<�,%�، z9 وا	k وا#�� ورا��6 :°�6. د K	(] ��U(] . 

z9 ا	) [� L)در� 6�9$ اtL IL)د 9)9)ه)،  :*��6ن.أ
 . ��= �cا زى [) k%Lأ�%$ 

[" ^�#� : "أ~" إ	µ�>�¶ k #�ة [�ات L(9+ل :°�6. د
$ �Ð +YUوع k#�iُU" ��.(9 (] �Uر(# k	وا ،Á�L د� آ!م ،

Æ��َ8ِا" (�,�>�4 �4(# �%� : ا�+ر، اS�1 MB(�Dإن ا �YDا ،
 (�+��9 �	(��4�<�,%�)، z9 ـ�lُ	)، ور(6	µ�4 ،( ه� ا

)ن 4�<�,%+	) �Y>S4�l9، واl0)رة إن ا.�) �$، [) ه+ 0#
 �4(c ه� �%4�<�,%+	) #0)ن [�Y>u%t، [� #0)ن ا �Y�%è
 "] �	(��(0#	m ،$+اء �tS9 أو و ) [� وا^��r(9 "4، ا
� إن L!	 (D z9 M6(U ،"4�4(# زى [) ه� (	+%,�>�4 �YS.

�%�,� !!�U$ �6ر، 	S+ل #��ك��� ا، ���9 #" ����، ا
 !!!ه+ .� ��9 آ��، [� آ�� و@ إ4$؟أه$، و

 آ�� :*��6ن.أ
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�I03030303I2009200920092009>�22222222א6����������������������د  �

569−� � ���������LGس؟�و�������
�$�LG؟�وN����� �LGوع؟������؟�و� �

� �
 

� �
��؟ و>w� å؟ و>å #�6/%؟ و>å *)ع؟* 

 (¾ å<18ف؟ و %EN å<؟!!!و 
ه:v ا��% �CK'�� ¯!�Nرة وا180اف !QT1 #�ل ���% أ1�8 

 ��E¢n �N1(�3، و`T l./و– ���أن  –`% !�� ا��% ا�
w3��� ا��� %�JK� ��!�`/. 

 : اE��`L% ا�و_

�<Y) .+ا5  47ه� #�)	� #��ه)  :/�ه�.د� ��m9  ت(�%c
 �(. : $4(c k	(آ ،����� أ�! x9#�اض ^�0>�D4$ ا(c k	(آ
 �] ،��� �%M و~�(. : (Y>^زه) وأ+cو �ا	S0)ق، c)4$ ه

: اYj)ز L)درة ��ك رY�%c) ا@1��، و[)��U أى a# =�m+ى 
(��� Èt� ا

�؟  :°�6.دِ (Y>+. �% أ	) ا

� [�)��ة، وه� آ)	�1�a8 kc k  :/�ه�.د�0>�Dا kc �v، ه
 �>�m "] 

� ا�Dة دى :°�6.د (Y>+. �%�، ا�YD [� أ	) ا�(] 

_�، ه� آ)	L k)#�ة [�<��$ ا�آ<+ر :  :/�ه�.د
�%�<Y)،  ا@�S>m)ل وY%1(c) ا8)� c)[�ة L+ى، وا	) ا�

 وآ0�Y�%# k) وه� آ�� 

 ؟ إ�,) µ�4 	+�9 :°�6.د

_�، z9 ا	µ�4 ��L(S0، ��9 آ�� ��Lت ا1�%�  :/�ه�.د
m��، آ)	M�L k [)  18[�)ه) وآ�� #�kU ا·) [<�+ز� [" 
m��، وآ)ن L!# $�U)ت  14<�+ز �K] $L!# (Y وا.� ��Lت 

 �Y��9 $L!�وه� [� آ)[%� �9��Y، وآ)	k [� 9��، وا	<kY ا
� ه+ا c+زه) ا8)5 آ)ن #)رف آ��%� ا»+ز1$ ا% . 9��، وا

� ا8)@1� دى ازاى 4)9�|، أ	)  :°�6.دlS%>9 k	ه+ا ا
� : ا��)دة 4�L¡= آ)ن Y�U) آ!م [" (. ¡� U)آ� إ	� 6�#| #%
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� �
�، ه� ��%# �>��، ر9�4 (�(] �د� $6�9، ��= [)�
 K�9 او ،�L�4 ��ا+�ا�+اc)ت �9�,+ا ��%<�) : ا�!ج 1

�  �L،��ا%�= .)@�1 ا. (Y�,�	 (�S. �S9 (�.آ��، إ �c(.
 ،(��%# (] ،C4(9 ى�t] �mا (Y�,�Y�]�S>9) 5 دى، 	

 و4��9"؟

�  :/�ه�.د%# k	(ازة دى، آ+jا M�L $6�9 k	(آ �ا�YD، ه
!#$�� . �L آ)[%� [c K+زه) د� 	

� إ4$  :°�6.دS9 رد�(Y��، و4��9"؟ ا�(] ،��(]
 (r(S9 � .m�� [<�+زة 17ا8�)�4؟ ه

 m�$  18 :/�ه�.د

 و4��9"؟  18و@  ��17=،  :°�6.د

 ه� ا0D�%$ ا·) [" m�� kU�# وا.�  :/�ه�.د

 #��ه) #�)ل؟  :°�6.د

 [)#��ه)ش و@د ^)Ç  :/�ه�.د

 ßkU وا.� ا�+[� دول؟#� :°�6.د

 m (r(S9�$ ��1ف ز[�%Y) : ا�,M  :/�ه�.د

 ! و#!�L آ)[%� 6�9$؟ :°�6.د

k 5 إن ه� ["  :/�ه�.د(SU ،آ�� $� =� (Y>xm ،�+4أ
 ����jا $L!�4+م آ<= ا�<)ب [c K+زه) د� وه+ راEU ا

 (r(S9 �Ç، وه(^ (Y�%l�9 �	(و[) آ ،�Y��9 k	(آ �% 18ا
>>9 $�m $�%# M4(u. 

� آ)ن  :°�6.د%M4(u>>9 #%�$ إن إ4$؟ [� ه+� د� ا
 �9�)م [�)ه) M�L اj+از، وآ)ن #)رف .�)Y>4)؟ 

� .m "] Mt)#� [) ا»+زت :/�ه�.د% . أ4+�، إ�) د� ا

�$؟ :°�6.د (YaUوه+ را 

k 5  :/�ه�.د(L ،ت ا1�%� [�)ه) وآ����L ،�U�#ا (]
 ° آx	µ�L(��9 "�© $ إ	$ ا»+ز

 ه� .%+�؟ :°�6.د

 �v  :/�ه�.د

� �).�<$ وه� #��ه)  :°�6.د%� ز[�%Y) اS�447  د� $�m
 ��%$ ا4$؟ #)�4 إ4$؟ و@ ©�" ه� آ+4�$ : اj�z و@ ا4$؟

ه+ [<�+ز، وS>9+ل ان دى أول [�� ��4ف وا.��  :/�ه�.د
 ��� ��#(Lا1$، و�] �%# $6�9 

 #��� آ)م m�$  :°�6.د
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� �
 و#��� و�4"  54 :/�ه�.د

�k دى 9)4"  :°�6.د�= [�%� و4��9"، ا8�)�4 وk�m، ا
�)MB دى، 4) إ[) H�>9ب، [� #)رفDة : ا��(� (Y�%# 

���  :/�ه�.د�jت ا(L!�� #" ا�u>9ل آ��، و+S>9 �ه
 ،$�+ا #%�Y) إ·) آ+4+S�9 $(c�� ه� #,%<Y) إن ا%ا

 k(> m+اء [K ا@و@° او ا<)° او ا

8�" ا :°�6.د �S9 ال�� 8�)4$ زرو�L k+ى ا

� #" : ا	) #��ى �mا� :/�ه�.د�u>9 �اول .)c$ وه
 ،µ�4 ��m (r(S9 $>U�# �� ه%[0)#�ه) [K ا�اMc ا8)5 ا
klS د�  ��$ [�)ه)، وm(. $6�9$ ان ه�(�>] ���	 k�Sأ	) 

 �%��u>9 � وه

�¡ :  :°�6.د%# (Y>�6�# k	ا �%4)9�| آM ا8)@ت ا
] k�دى، آ �Sl�D) ا�ى، إ.+L ب��>��� [�)ه)، أ	) [� [�(�>

� ا8�� %cx1 �	أ، إ��Dا Â�. "] ��c د� µ�4 ،دآ)�1ة
 �%��,%� #0)ن �1ر ا>��k دى 9<�" إو#� 1�+ن ا ،�L!^vا

 ه� 9<�,%$؟ 

�)ت ان ه�  9أv ،"�© ،�+4° �9أت أ.z ��9  :/�ه�.د%c
(S9 و ،k.را (Y�9 �4(c k	(آ �%r) [�ة رku¡4، اv#�اض ا

 � [)Y%1(c)ش ا8)

� إ#,%� [��وف؟  :°�6.دS9 ال�� ا

ا	) k�S9 [� #)رU$ أ#,M [�)ه) إ4$، أ	) .)m$  :/�ه�.د
 �S	ز : °(�(. � إ·) ر�k، وإن ه

1�9�U K%+س؟ :°�6.د � [� ه

 _�  :/�ه�.د

�+��؟  :°�6.د�] � وه

 _�  :/�ه�.د

�+�$؟ :°�6.د�] kِ	وا 

�+�$ v ا	) [� [ :/�ه�.د� 

z9 [� وا�6 #%��� L%� ا@	��)ط، x�Y>�9 5 إ	�  :°�6.د
 $�+��] 

�+��  :/�ه�.د�] "�© 

�X(�>1 k؟  :°�6.د[� دى [Y�<ـِ�، إن اv#�اض �1وح، وا
 M,�	(. ،ءة ���4ة، ^!ص(��9 ��YDد� [" ا =	(jدى اx>9 k	إ
�؟ ا�)ه� إ	� S%L)	$ [" ا	��)�� د�، [)ه+ c+زه) S9 $4ا

 (] �r(S9 ()[� [�)ه��918  (Y�L(�4(. �%m�$، ور9�) ه+ ا
�)#� آ)م، � �U واS9 M6(U ،ء(lو� �m (�	� [� ا.�)، وا
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� �
و�U$ ا.<,)ل 4<�0�+ا و@ �v، وآ!م [" د�، إ.�) [)�)ش 
 "] µ�%��9 $	ا k1(U �%�� 9)4" ا�Dة ا k%L (	ا ،$�U
 µ49<+ر ،$�U �04(# (�.ا �%ا��)دة أ^�)ر #" اK,>Ñ ا

,>Ñا �����<M�u أ#<�ه� ا] 5+��9 �%� ازاى، ���) ا�(] K
 �S�1 ر+]vا "�¤ �%� ¤�" ½MV اz9 ،K,>Ñ د� اD�)ن ا%ا
 ،�j(�]) دآ)�1ة و�إن ا. ��>�	 Kc�	 ،�أآ $�U �4��>]
 µ4�� واL!^vا IL+Dك ا��u>9 ت(c(. K] �Ycا+] : /u>�9و

µYDا IL+Dب ا(�. �%# "�© ،(�#(>9 MYm �] إ4$؟ M,�	 ،
�)[� إ	�) 	��#� ا�8)د وآ!م [" >#%��) أ�9ا [Y,) أ#%�) ا
د�، وا.�) #%� آM .)ل 9�Y] "] �%�>�>�U (+ق [) 	<t+ر، 
 �0U�#و[�ار�4 #%�$ [) ا !�U رى(c �%او@ 9�<�%� إ4$ ا
 : �%vى [�ى، و ()	�) 9�c(. �%�>)ت : ا�%�، زى [V! ا

U "4(9 ،دى ���$، واD,)رm$ ا8)�jذ�9$ ا(jق �9 ا�U $�
 "�� [" ا(9 ���$، وا8!وة، اj,)ل µ�4، و1�^ $6�9�jا

 "m ر إن+t>�9 (�.م د�، إ!�دى  47وإ�)#)ت m" ا�xس وا
 �4(c وا.�ة �L!1 �t�1 ،اتH(9 k�% z�c ش+Y�U (] "m
 $	(�%� k�9 "] "��1%ـّ,� .)c)ت (1	��Y%,�>9 "�© ،) أ.

09�  20) #��هH�>9 (] ،��u� (Y]!د� إذا آ)ن آ ،!V] $�m
$ .��)[+ا (c�09�، إ[)ل اH�>9 (] �= ه(�µ�4، و: ا
 ��4��[�)ه) �$ µ�4؟ آM دى [�%+[)ت ���4$، وا�D%+[)ت ا
� اMLv، و+ إن ا�D%+[)ت دى %# �ه� ا�D%+[)ت ا�4�jة #%��

 ،k�0� �4�cة L+ى #%�¡ [" آ� [) �>S9 (] ��,Y�و[) 1
 �S�1 دى �mر(,Dا %EN <و> #�6/%، و> *)ع، و ،w� <و ،��*

آM د� [<�ا^M، و[<�ا^M . ، و@ إ$4 9)��/18ف، و> ¾)
ا�%�  (] µ�4 ،(Y,�,�1 "�© @ $S4�l9 : ،k~(9	�Sرش 	S+ل

�+ان [� #)رف إ4$، وآ!م [" د�، �و[) #��� �U$ أ^!ق، وا
<Y)، [� ا.�)، دى [� ��%<�)، إ(´ $(. M)^� آ�9 (�.

 $�U �4، [)دام(Y�+.�ه)، وأ	) أ~" : ·)�4 ا (Ymر��و9
 "] ��� 9��,%$ د+L|، [) دام ا.�) ^)4%إ��اف زى ا
��)، 9��Sر 	�,� ¦0)#�	) إ·) 01)رك، و: �	 ���)، و#%�	
 k	)، زى [) ا�9<)# �L!^vا IL+Dا M^�1ا Ò.!�9 kL+�z ا	

L+�1)��� [�)ه)، و: 	�S>9 zـ+5 د �%# �9��>�| إ	� [
�+�� [" د�، و4��9" �%�| إ	� ©�" 1�+° �] �] kL+ا
 (Y]أ IL+¦ k���� �t1ف ا��+��، إ.�) زى [) m)#)ت 9��]
 ،(Y])�9 #" أ�	9<�,%$  �%ا!��+رى، وإ·) ©�" M,�>9 ا

�$ 6�9$، ه+ا ا.�) [� µ9 _د[� و@ إ�4$، @زم اX(�D ��4ف 	
��)�9 #" أ[Y)، وإن (9 z%Y>9 k��إ.�) 9�S+ل إن m)#)ت ا
� m)#)ت ��9[" 9)��)�9 #" أ9+� @��+ر4) $6�9، [� +ا
 (��L+]و ،(���(�> Ç�	 (�.إ ��(�] s� "] +آ��؟ [) ه
 z�x9[)	� �+4<�، و	)^� آ!م ا��)	� وا��)	)ت ´Hر : 	

��(�>M �+�4، و	�xل د� ا+kL، ود� 9����è (D $U : ا
 (D آ��(U |	س؟ وآ��؟ ، إ(��)#$ آ)م، و�U؟ واMtu�9 ا
<� 	)م xm، و��	1) ��c| 5 : ا��)دة، و.��| #" .)
� �U؟  k+L ،��t| 5 ا�Y)رد� ا+L ه) _^� [�ة إ[|؟(�]
� واsjان وآ!م [" د�؟ دا [� .=  k%L ،(Y>�9 : 5 |+L

<t+ر اIL+D آ)[µ�4 ،M #0)ن 	+�M أو اl>m!ع، دى p)و � 
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� �
 ،�(. Mا��د 9<)ع آ KLا+	�Sب [" .�S�S اj)رى : ا
 µ�4 ،رد�(Y��k 9<)#<� ا^t+�) : وا.�ة ه�<�4s زى ا
 z�اv(9 /%>i>9 $S�S8دوار اs�>Dة 9<)#� ا8)�، و: 	
� c)رى : %(9 (�>�9�9 ��ti0ا+i>9 kL<%/ ¦0)#�	) ا

آ<sة [" أول و�4�c، و¾<,��) ا�+[�  ا�U ،K,>Ñ���ف .)c)ت
 (] ،�+c "]��9، و "] ��%>Ð s>ات آs�1 $�U Mtu>9 دول
 $#(>9 K%l>9 �%0� #��0L s� (Yة ا�0Sة، .| اv´)ث اU��	

� ر4= "@"، "	��"B(aU n](	�9 : k�) آ	أ ،��ua1 �c(. ،
0� ا¶$ ¾%z ا�D%+[)ت U�#ا (] z%¾ "] �4�S1 : �L(>�9
وا�)ذ ا�Sار أو .)�c آ�� z%¾ K�1 ا+زرا، وآM اvرL)م 
 ،�ua1 k	(أ�%$ آ "] �%�mvـّ�، #0)ن اua1 �4�S>� : ا%ا

!V] : ر(>� ��%# k	9%�ك؟، وا kÕ+أن �)رب إذا [) ه =� Mه
H[� د� ا¶$ آ!م؟ و@ ^� #��ك د@� "@ –	�� "»)ول 9ـ (9 ،

D(9 د� �L!#<0)ر ا�8)ب و	ا �,)ر�m اÂ´ ��U(] ،��L!^v ر¶
� c)رى وه+ا .)�/ أ�m%� : اD��l دى %¤�" S4+ل �) إ4$ ا

، إ.�) 9�,)رس [Y�<�) : "@"، "	��"1<�)وب #%�Y) 9ـ 
 ßIَّSى 1)° [" !!....... [%ـ+>�إ.�) 9���ف ا�D%+[)ت [" [

 �%واKL 1)°، زى [) ا1�%,�) آHا [�ة #%� �U(S) ا�د[)ن ا
: <�%� [��U(S) �(�] E�9 (Y اK,>Ñ آ%$، 	�z ا8�)9�4�

� MV,>9 اK,>Ñ آ%$، %ا]�D�� �,>¾ :�À  �] () ا���� ا
�<+ى 1)° [" ا+اKL، إ.�) ] ���Y) #��� 9<0)ور #%
� c)رى ورا ا9v+اب، �k ا�k� ،(l اvرض %9�<�%� إ4$ ا

[� ��%<�)،  .|، 9�Y,%�>) [" [�6)	)، و[) 9��,,0�، دى
 (��	(�# "] Mtu>9 ت دى(c(8إن ا �] kL+�z ا	 : �x�Dوا
� 9�U+0$ و ) %�ـÀ!م �v، إ.�) 	S+ل ا#0)ن  ) #�)	� وا
� ز4$ #��ه�، �Y>S4�l9 أو %4�S+ا زى [)  ) %�4ورا #%� ا

 "4�4(#. 

�، أ	) ���) [� H.(9رك ���k دى 9)Hات، و% �S9 Kc�	
ا�l{��K، إ.�) 9��L(> #0)ن 	��ق �9 إ	c+9 k$ ^)ص، 

، آM د� وارد، و¤�" ]<%/ وا���Jح، وا��1*%، وا���ج
�,)ح [) S�4)ش ¶)ح إ@ وا.�) #)ر�U ه+ا a��9$، ا
 �S�1 "�¤ $c���<$ و@ �v، ا+��] M,u>	(.و ،�U (�44+د(.
 ،(Y�] �%�>	ول، وx9 أول (Y�S�[+c+د� �ôt #�)، إ�) 	

t (Y%�>�� �9ا�4 و	S�1 ت(#(m �c��)Ï ا��)ن، [) ه� ا
ا�U��D وا<�%�، z9 : .�ود، و6�9$ .�)�4 إن ا��)ن أو 
�" 6�9$ @زم 	��ف ISm ا@m<�,)ل  ،�4+� (�%,�>�1 �	(��ا
 �%د� وا��U �8 M، و@زم آM �+�4 أراKc ا�D%+[)ت ا

،�v ،��S� �] �x�Dا ،�S9(�دى  K] µ%�+>9 ا�D%+[)ت ا
�,+ح #0)ن ] ،���ج، [)�>�9 (���	 (�l�~ +إU(6)ت ه)[�، 
�)ب إ4$، ه�) ��1� U)�4ة . �أ�%�1، �" �8 إ[| و#%
%��)ن  $��U ى��9 +ا���اف أول x9ول، ا@m<�,)ل $6�9، 
 �,>�4 �] ،�4�<�%,�l µى، �" ��9 �+�4 9)./ ��و� ��(]

� ه+ .�، @S�4 �4)#�، إ.�)  ا��)ن ��4، و[) دام ���9
� 9<)ع L!^vا IL+Dا �����>m(9 (] (	أ ،(�>U(S) (�
 ،�	(�����9� وL(9 kL+ل %��)ن أو ا ،k�L+> اz9 ،X(�D ا
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� �
 µ9 µ��9 (�.ا وا+m ا+m $%,��9 �%@ 4) #�، 4) أ	) وا
 �,>�1 �tZ] k	ا �%_دم [��+ل و#)رف ه+ا M,��9 إ4 ،$4)

�4�>%، �U (4$، [) ه+ [) ��U دا#� إ	�) 	�<�,M ا�!ج 
 �4�c<�ى [" أول و�	إ[) #!ج و"(a�9 ��] �، 4) إ[) "#%

� c)رى ��9 [) %+.�ك، µ�4 9)�)ور #%� ا (Y%�01 �. k	ا
ا�,�" إن K] �L!# $�U ا��)ن، وإ	$ .�Y�%# Ç4)، واL+ل 

=m(�Dا kL+@ 4)#�، 4) ا�!ج 4) د�، آ�)�4 آ�� : $ : ا
m�c18  "# $+زه) ["  .�)�4 #�وف: #%��، µ�4 : ا8)� دى

 ����jا $mر(,Dا ،��cرس �9%� و[�ا��زم 1@ ����jا $mر(,Dا
 ��aL �] �: .� ذاº)، ر�� إن r) و~)IB آsVة، إ�) ه
[�<��Y و[��وف أوr) [" _^�ه)، ه� [) ه�)ش �L,$ أو5 : .� 

� زى S�>9 ��E= %EJbT% " ذاµ�4 ،(º ه� : أى #!�L آ+4
��6ة!"µ�4 ،  �S�4 (ه�.+��ض إن اS>U)ده) 	 �[) ��U دا#

 (Y��c �c(. �[�ر c(8)ت 1)	�� أ��= وأ^�l، @زم 	�و¡ر #%
�k دى � Ã9	� (	S+ل إن ا�>�	 �] µ�4 ،�L!�	)�tL : ا
� ه� 9<�,%$ #0)ن c+زه) [) �9�)[� %#��ه) [�ر آ): 

 $(S9 (18[�)ه  M�L ()م [�)ه�ه+ آ)ن �9 (] =�� ،$�m
jا (] M�L)م [�)ه) و�4 (] M�L ��9 �] (·از، وآ)ن #)رف إ+

� c(. $�U)ت S�4 ،از+j��9 ا Ml�4 �!^ �%4<�+زه)، إ4$ ا
 �c(. $�U ،µ�] $ M�09 �L!�أ#,� وأه� [�+~� I�~+1 ا
 Mt� "�¤ د، زى [) 4�+ن�p �mش ا(r (] س(�آ�� Mtu>9 �9 ا

�c s�z، وm)#)ت �Mt  اHjب د�، وا�!L$، و^�اب ا��+ت ["
 µ�4 ،/SU z�c �S��9 4=، أو [��ات(^ z�� ت [" دى(c(.
 Mإن آ é) رأ	ش _^�، وأ(r(] ��Uو1+ا M4�1)د �x�Dا
�$ آM اD�)�� دى،  �0>l� (] ��,%�ا�D%+[)ت وا@.<,)@ت ا
 ،M4+� ا[� [0+ار�L ،(�1!�]) وز	ز[!ء M|، زى آ�4) 9 |	ÃU

� إ	� 1<�%,�4)�%#�1+� و�t1ى و�1آـّـ�ى، وÈ1�1 أو : �]
� إ	| Y%�%,�>9) إ�L $4 [) �1آ�ى اvول x�] ��1آ�ى #%

�� ازاى، : #%� ا.<,)ل�إ	| ¤�" Y4�a1) ازاى أو �a1ى 	
 �L(�>	 (. ،رH�] M�� 5إ M�+4و M,>p �S�4 ر�aوأول [) ا

#+�9 M�� (r �S9و k�0] ر+]v)، أ[) إذا ا�ه s) و��ه $�U �
 µ�4 ،���(] (�.ا.�، _دى ا�(9 k	(آ (,Y] �4�>9 �4ة(�9
� إ	k وه� 1)^�وا S�4 ،kLك و���4 و#��a>9 (] k	ل [) ا+�
����، إ.�) دآ)��1 و[�)k� �j أ[� ا��)	�، �4,%+ا ا
� ّ ) #)4�4�$، و9�4ـ�وا أ[+ره� �Y>S4�l9، وا.�) %�U�) ا

�>�+���)9)1�) و^�1�) و[´ �Y��c IS	(. 

 ،(Y��U) [� #)ر�إ. M]دى 9<��9 أ[+ره) �9+ا k�9)4" ا
 (4 ،(YU��	(. (4 (�.ر، إ�a�t و6,)	)ت L%� ا(9 K] z9

Ml�1 (uU ،ود�. $ (�� (r(,�>m��1ف إن ا (D �1ه�(. � .ه

  (] �%� #%��) ه+ إن ا.�) 	�<�$، وا%µ�4 آM ا
# kLوو (�>Lب و(�. =�0�  $�U	>��U �L($، و¯U��	 ،(��	(�

 �%Ï(t ا (�>�Y] �6ر وا�6 ز4)دة، �)رس ��U (] و�+ل
z9)، و�8(t+	) ا��t وx��9. 

�J�T/�  -���% أT 1�8`1(�3 ���( :ا>'�CKرة ا���/%6
S)ر�Kم ذآ1 ا��+( 
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� �
� #��ه)  :/�ه�.د%�z ا��)	� ا	 ��m...) kt��  47ه ¹

) ا�آ<+رة ا8)� آ,) ذآ��4�S1 (º) : ا@m<0)رة اvو5 
آ�M�L (Y>6�# k آ�� #%� .4�Y� "] �1�a" و	It أ	) .... 

 إ×، ...ه�)، آ��1�a8 k%L k إ·) ��1ف وا.� 1)° #%� c+زه) 

 ه� إ»+زت [" إ[|، µ4��U  :°�6.د

 m�$  30أ»+زت وه� #��ه)  :/�ه�.د

� c+زه) آ)ن #)رف M�L [) 4<�+زوا  :°�6.د%ه� دى ا
 أ~"؟ أ4+� اU<��ت ...

�1�a8 k%L إ·) [" M�L [) 1<�+ز _�، أ	)  :/�ه�.د
� اvو@°، ه� آ)	S>9 k+ل +c+زه) آ)ن #)رف .�)K] (Y>4 ا
إ·) c =u>9+زه) د� �cًا، c z9+زه) آ)ن Y%](��9) و.� ��9 
� @زم %���، �4�S1ً) ه� ا�jا �L!�اj+از، ^t+�) : ا

 Ç Y�%l1) [�$ آM [�ة، ه+ [) Y�%l�9)ش ^)

 Y�%l�9)ش [" إ[| [) :°�6.د

 S>9+ل [" m)#� اj+از  :/�ه�.د

 m�$؟ 17["  :°�6.د

_�، �9 $�U z9�s� $6�9 �L!# �Y [) آ�U k) �  :/�ه�.د
� Y�%l>9) و@زم �%1 %� Y�%l>9)، ه� ا% : اvول، z9 ه� ا

 ه+ #��� آ)م m�$  :°�6.د

  52ه+ #���  :/�ه�.د

 آ)ن [<�+ز M�L آ��  :°�6.د

وc �%.�] /m+ازه� دى، ه� #�kU إن ه+ v، :  :/�ه�.د
 �Y>Ycوا �r k)، وه(L �%� #!Y>^x9 �L)، أ^<Y) ه� ا%#

 kY>	دى ا �L!� وآ��، وا

 #!�L آ)[%� [K ا^<µ�4 (Y؟  :°�6.د

<� إ	$ �9�)م [�)ه)، µ�4 z9  :/�ه�.د(L(] (Y>^أ �ه
�+ن، u�9)ول �%>إ	$ u�9)ول �S>4ب u�9 ،(r)ول Y,%�4) : ا
 Mآ ،(Y��c ��S4 ول(u�9 ه���9<�+ن # (D ،s>�4وروه) آ
 �S9 5 �4(c k	(آ ��Y) وz9، ه�	 �	(��ا�D%+[)ت دى [" ا
kU�# (] ��9 وا.� �4�c وه� [���� �c $�9ًا و�u>9$ وه+ 
� آ)	k آc (·Ã)�4 زى [) 1�+ن : YU ،(Y�u�9 +$ ه	إ (r ل(L

1��= c+زه) ^!ص #0)ن �Uر(# �] µ�4 ،اع��  �ه+ ^)·)، وه
 �v @�4 د� و�jا K] M,�1و $�� �>S9(] ص!^ 

� ه� !! ^)·) i�� (4 �U$  :°�6.د%ا�YD ا�4�j د� ا
 #�U<$ [<�+ز؟

  [<�+ز _� و#��� و�4"  :/�ه�.د
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� �
 M�>0�9 إ4$؟ :°�6.د

M�>0�9 [��4ه) : اM�0 ه� M�>0>9 : ��آ�  :/�ه�.د
 ��(^ 

 وا�!�L و�%�U �8 k؟ :°�6.د

���Y [��1 إن  ) 	)[+ا [E�9 K، آ)ن د� .Mt 9 :/�ه�.د
�، (�U	c k)�4 [� #)رM,�1 �U إm(. ،$4$ إ·) %�« (] M�L

�0U��1 (] ،ار�L H^(1 (·إ ���1 (] Mًا وآ�c �	(��1 . 

، ��= !!!![)ه� وا^�� �Lارات أه$ واÔ �,8 ½)م  :°�6.د
 |�9(4 � ا�YD آ,¡ـ%

k%L �1 5 إ° أ#,�1�a. ،�a. M ا�Dة اvو@	�� :/�ه�.د
 ��)ت دى آÃ° 9)وا�U وادY4) أوآ%j(9 أآ+ن "�8 §(�. O.K  

<� #%�Y) : ا��)دة #"  :°�6.دxm �%�k اه� دى ا
 K] )م�9< k	(آ �%�>%Lوإ[| وأ^� [�ة، و �Uو M��(�>E�9 ا

� ا��Y؟ � � �).�Y) د� ا��t و��1

 _�  :/�ه�.د

�  :°�6.د�(] 

�)ت دى r M�+4) آ�1�a.  °Ã :/�ه�.د%j(9 "�¤ إن µ>Y�	
 (Y]+4 آ�� k,YU (	أ µ�4 ،$%,�>9 �� ه%� ا%# �U9)وا 

� .Mt : ا�Dة دى؟ إ.�)  :°�6.د%��=، و4��9" إ4$ ا
�) 1!ت �Y01 أه$ �S9 . 

� .�1�a  :/�ه�.د%# (Y>6�# (] ��9 �S9 k4�>9) ا	أ
�>c(. : (ه(�] M�>أ� :m(��$ M,�>9 أول .)�c : إ. �Y) ه

 (Y���9 �>º وض��Dا ��، وإن هV	xآ (Y���9 (Ym(�آ��، : إ.
� c+زه) [)+ش %: .)c)ت (1	���L H^(1 ،ارات : اc(8)ت ا
د#+ة �S4 (] ،(Y�9رش Y�t�4) إ·) Y%,�1)، و@ [) Y%,�1)ش، 

 : kآ�وا� ،k9(�>mا �، وا9<�أت �1وح اـ�+�c" ،(cِ"وه
�Y) و و�9أت ��ج ^�وc)ت ��9 �>Y>9 (·9)ن إ µ�4 ،�,�>�]

 Mcا�� [K ا%�z، واc(8)ت دى آ%Mtu>9 (Y وا�!�L ا
 : M0)آ] $ k%t. د� Mcا�ا<)° [)���، Mt. z9 إن ا
�)U �U�ة، وه� ا9<�ت Y>#(m) : ا+kL د� º<� أآ� U M�0ا
 Kcد� ر Mcا�� ا.�) 9��m (Y%,+ا، و4��9" ا%c(8(9)ت ا

 ،°(1 H^(1 زمv (·إ (r ل+L) أ	أ k4�>9(U ،µ>xm �YU
 ، إk4�>9 أز	�L... (YSار، [)4���� إ·) ���1 آ�� 

�؟  :°�6.دS9 ال�� ��= وا

��ال إ·) ^!ص، أ^Hت �Lار وا9<�أت : 1����H  :/�ه�.دا
 ¥!�U 

�؟  :°�6.دS9 $4ار إ�L 
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� �
�Lار إ·) c "] �%l>1+زه)، وا1�K] kS ا�اMc  :/�ه�.د

 �U!¥ .)4<�+زوا  ا<)° إن  ) ^!ص

 ه+ا ا	| [� L%| إ	$ [<�+ز :°�6.د

_� [<�+ز، z9 [)#��وش [0)آM إ	$ 4<�+ز 1)°،  :/�ه�.د
 µ�4 ه+ #��� [�Sرة [)د�4 

4��= [�ا1$؟ :°�6.د(. 

� آ��  :/�ه�.د%# $SUا+] �4��= [�ا1$ وه(. �] v 

� آ��؟ :°�6.د%# $SUا+] �% [�؟ [�ا1$ ا

� [+ا�SU إ	$ [) �v، ا�� :/�ه�.د%)	� 9<)#| ه� ا
 $� (YS%l4 ،$1ا�] �S%l4 

 µ�4 ه+ا .)�/ [�ا1$ ز4�$؟ و@ �9�)م [�)ه)؟  :°�6.د

 ز4�$، [)�9�)[0� [�)ه) .. :/�ه�.د

 إU��# �4ـ�؟ :°�6.د

<Y)  :/�ه�.دxm (	أ 

 وإYU�# �4)؟ :°�6.د

� #��ى  :/�ه�.د%ه+ L)ل r) آ��، ه� دى ا�D%+[)ت ا
µ�4  

ه+¡ S4+ل زى [) ه+ #)�4، ��= ^!ص، ا�U �YD$  :°�6.د
�؟S9 $4إ 

���� �cًا، اv#�اض  :/�ه�.د] kS9 ص!^ �S9 آ�� ¡�YU
��1� [" m)#� [) أ^Hت ا�Sار د�،  k%l9 (Y%��6 آ�Dا

 �H�� وا9<�أت : ^l+ات 1�

�؟  :°�6.دS9 ال�� ��=، ا

� :/�ه�.دS9 ال���)ه) إ4$ ��= أ	) آ�� .)#,M [: ا
�S9 1)°؟ [) ^!ص . 

��ال [� وا�U ،�6$ إ4$ 4)9�|؟  :°�6.د 6�9$ ا

�<��� دى و^!ص؟  :/�ه�.د(9 � µ�4 أوLـّـI وأر6

[�ة إن  100[� ا.�) L%ـ�) ا8�)�4 دى 4) 	)ه�  :°�6.د
���ه) �9 ���(] �%ا.�) أ��)ء و[�)m �j����µ�4 ، ا�c(8 ا

Ô(0	إ ،���(] (Y��>1 �4وح #0)ن ،�i��(4 � 4�+ن وا.� .�ا[
� #)م L!^أ IL+] )ش	��) [) #�إ. ،(�4��ق وا.�) [)
 "] �r (Y��u�9 (�.ه+ ا���)ل آ%$ إن ا ،$�# KUا��9
 �%���وض µ�4، اD6+#�� ا+] �� ه%ا�).�� ا�%,��، ا
�K ا�)س، 9 (U�S+ل 4)�1ى ��9 �%� ه+� ا�%� ا#+6+Dا

 @ [%Y)ش #,�؟ 4) �1ى ه� >9�m(= ا�l+ة دى �Y) #,� و
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� �
� .!ل و@ +S�9 (] (�.9<)#<$ �%/؟ إ ���ا��)ن و@ ا8
 ،z9ا وHة آ+l^ (·ل إ+S�9 (�.)، إ�ام .|، دى [� ��%<�.

� #,�ه) %�k دى 9)Hات إ% µ�447  و[�ت ،��%Ð �] �%وا
M�9 ا��ات دى، هM ا�l+ة دى 	S%� [" 6," ا�S!ت ا+اردة 

�� .) �%�M,�1 (Y أ.%" [K ا�اMc د�، أو [c K+زه) .�= ا
 (] ،(Y��	 �%# �ua>9 ��Lاره)، .)1�ـ�ـّ�ه) ��ut9 و@ ه
�"، �Uص (9 �L!# ش(r (] na���� U��1�) إن �Uص ا�1
 "�ا�na دا©) [+c+دة، ^t+�) ��9 أز[)ت [" ا�+ع د�، وا
 na��$، و.| ] ��9�It> ا�,� �Uص ا �,�د� ه+ [�<It ا

� [�ت Y�9) دى [+c+دة، [) %0�، [) ©�" آM ا��ات اt%i>9
Y4�1) رؤ�4 أوKm و�Uص .��S�S، [� #)رف، [) ©�" 1�+ن 
 $%�L k	(آ (] "�زادت ^�ة ´� و.��S وK%l1 [" ا�Dض أ.
و.)c)ت آ��، اÔ أ#%�، إ.�) : ا�Y)�4 و[" ا��ا�4 

�) د� m�ـّ��ة، و�Lـّ)9 ،�m��M, د� ود� [" ^!ل ^�1�) : ¾<�
�Sام ©�"  Ç�	 ول(u�9و ،X(��9 (�>�Hات، µ�4 إ.�) و~�(9
� u>1+ل D) ه+ أm+أ .| x�Dإن ا K�� أو ����	�Sر ��K ا
+ [) آ)	� ا¶Y) [�ض، و: 	�z ا+kL 9�<�%�، ا8)� دى 
 M�L ات�^ (r km ،أوى s>آ (Y�] ����4ة ا�Vاء، ¤�" 1<�%,

cزه) را+cاز، و+j، و��9 ا�أآ �%�>��U ،نx0M ��4= ا
4)^�ه) وه� [� 9��، و4�)م [�)ه) M�L اj+از، و4�� أو 
 M%� آ	م +S	 ،ت آ��(c(.و ،(Y>^از، و4!#= ا+j�4<�� ��9 ا
 ����(9 �U دى k�اc(8)ت دى #%� Ya�9) و	0+ف [�u%t ا
 "] K� S>9+5 #%�$، 4) �1ى ه+ا �Lار �)%%�Sار اs^v ا

L!# "]و �+c (·آ�� إ µ�]وا�8)ة، و z�j(9 �4+�8ا (Y>
 "m �+,��9 �%.)1��Y) ½)رس اj�z وا8= و1���Y) [" اM�r ا
ا�xس د� و@ إ4$؟ [) 1���� إ·) [)#��ه)ش #�)ل، ود� 
ا[<u)ن µ�4 ،°(1 ¤�" 4�+ن ���U (r ��>�9 إ·) 1�+ن 
��S1و M9�1 (·دى إ(� إ	�)	� ´� و.v ،��Sن ا��M4 ا

 �� k%L (	أ ،�>�4 (] M�L M�S1ل ا(���+رة إن [t�K اp
�k @ 9<��� و@ ا�اMc ����9، �+ل [)  100[�ة إن ا

 : �S�>9 �%�0D(U ،$1ر(lا.� #)�4 أه+ #)�4، وه+� و�+ا
 ��" دى [� #�)ل و�Y>%L، و@ .| c�z وv ،$>%L، ا0D�%� ها

�Sر M,�1 و�u>1ك، [�ى #!Y>L) 9)�8)ة ��9 ا��ات دى، .) 1
 ،���,º (]و ،Iر، و��1) و��S1، و�	و�= و1��� و�+ن و[)�+
 �%6(U �%%6,� 1�<Y�U Èi) ا�)م m�� ا �>. �و@ 9<�ور #%
�� د� [" إ4$؟ %�<��� ه+� #�م اxm (] (	5 5 أ+L "� ،(r

 [�Y)؟ و@ [" c+زه)؟

+ا إ :/�ه�.د(L ،s>ت آ(c(.و s>آ M�ن [��� #,%+ا �)
 =�m 

+ا آ��، ا�اS4 Mc+ل �  :°�6.د+S�9 �Y%أ#%�، آ Ôا
 ��%m (	100أ % �,�%m (	ل أ+S1 k�، z9 اÔ أ#%�، %100وا

إ.�) $6�9 	��= ه)[� @.<,)@ت أ^�ى،ا�)ه� ا.�) 9�<�%� 
 ��%�] µ�4 I4(~أة، [� و�Dا �Y�9 Ç>� IB(~) 1!ت و	��إن #

(mى أدوار أ�tL ،�v ،�Y�9 ،دة@+��m : وc+د ا�Dأة، ا
 ،��%>Ð ر+t9 z�jا �Y�U M^�1 دا!> واv[+[�، وا<+ا�M، وا
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� �
�]+]vا  �(c��YU��4(] ،�%t)ش ا�] ��دى ا�)ه� و~�

+�.(t1ا �%� اl0)ر L+ى L+ى ا(c�ا [K أوى، إ@ ا
 �%t��] !�U ه�(�دا^%�Y، و[� .)L+ل �� ازاى، اv[+[� ا
 ��u� ،(ه�.+ �c++��#" ا8ـMç�َ وا+@دة، دى [��و�m : ا
 (Y�� ،�Y>�9�1 ع [" ^!ل+�� ا%# ÒU(ل و�(����� ا>9 �ه
�<S%�، ارj(9 (Y�(�1�z إ.�) �)ور	) #%�$ : .)@ت ] ���

� �)ذة وx�] �] �� M�L آ��، وه%@ أودL ���4+ى µ�D(9 ا
�� اvو@	�� M�L اv[+[� ه� دوره) �~+S�9+ل #%�$ �Uو�4، ا
�Ò ا�+ع، وه�) ا����l 9<�ى ا�	)ث ر�+ة . µ�4 �)(�>: ا
�pودة D,)ر�m اj�z �8 [) 4<� ا<%��S، وه«=Æ أ^+ك #�� 
� ��9 آ��، أ[) V	Ìا9+ك، [) ��U أY4) ذآ� �S4ر �S4ب 

��~+� اj�µ�¦ z »%�)ت ا�!�L ا���t �9 اYU �>(>� ا
 �%t��D�4ة ا��ا1�� µ�¦ �] ،�09 ا�آ�� #%� ا%Hة وا
 (�%L �%� Y%,��9) اj�z ا%وآ!م [" د�، µ�¦ v ا�!�L ا

 $�%#" E�9 K] ا+l%>i�9 �1!>���ة، ا+~)I4 ا] �%Õ �%,�1
E�9 واH��9 (	(�.وا�6، وأ s� M�09 وض��Dا ،�v (	(�.وأ ،

 �%� ¶��) #��Y : 9!د ��9 ا%إ·� �i�9[+ا E�9، اj,)#� ا
�9<��+ا #�)ل، دول ��0�9+ا و~��� اvم [" �s [) ©�وا 

 ،�)(�>9+~��� ا kK) ن�C+ (3`� ر8)ة $b· ��(�½ ا^
 y��Í)1 و#KE� �J�K�T %E.��ا�1��bK، وbÃ$ (3`� �:ة !
 ،%6/�Kا� l)��(ا� M! %E#ا�K! �6تE± �#�) $b·1، وT(Kا�
أ!� ا�)�6�% ا�K��K% إ�BC6� �Eك ��6n ا^�� �41@ وه� 
��/� ��ث + �`3) ½�) ،�îأ %N�+ $! 36`� *¹ء� (�n �Oا(Kا�

��وض 4�+	+ا و~)IB #)د�4 �/�� ا�1C3أدوار Dو ) ا ،
��وض µ�4 �9�,%+ا Dا �·v ،ف��	 (] s� "] (Ya�9 : �%^ا�>]

... U ،E�9%,) وا.�� >9�ÇS ¤�" ا@1�� ا<)	�� �4+6+ه)، 
 .وه�Hا

� 9<)#<�) دى آ,V)ل، #0)ن [) (u% Ç�	 �S9 ���	
0� أو ِ	ـ�| [" �9ة �9ة إ.�) 	�Ç 	0+ف,,�	  ���~+ا

0� 	�,M إ4$؟ >��� (] +�!	�� دى �����ut9 k و@ �v، وا
�k دى #,%k إ4$ و	�K؟ و#,%k إ4$ و[) أو ه� ��ti) ا
 (Y�U k�Lو �� ه%�� : ا��l اLوا �,>�1 (. M؟ وه�0��ا	

 �u�4�1 ��9 M(و@ .)1+ا��D�] ��6ِâ�ç]( (] M�L د� M؟ ، آ
jا M�L �L!# �%# k	(ل إ·) آ+S	 "] از وآ!م+jاز، و��9 ا+

د�، 	0+ف [� ه�¡ و^�ت إ4$ وr M6(U) إ4$، و�$، وآ!م [" 
د�، د+c |L+زه) [� #)�4 4�)م [�)ه) �mv)ب [) 	��YU)ش، 
 "] EU��)�4 [) 9)4" ���ت 9) $�u>9 k	(أو آ $�u>9 �وه
 �	).�<$، و[� z9 آ��، v و�Y>^@ $>�#!] (r M)، و4��9" ه

# |L+)[%� #!K] �L وا.� 9)4" #%�$ و�¡r M) إ	$ ا.�م د
�)ب [�ا$1 . �%# |. ،M��أ	+(Y>) وL)ل r) أ	) #)�4ك 9)
 �(S9 |	ار : ا»)� إ·) ���1، وا�L تHا� �YU ،وأو@د�

 [�)ه) ��4� أرY� K9+ر، [� آ��؟

��  :/�ه�.د¼ v 

�)MB #)�4ة [��) 4 :°�6.دDا �L!1 �t�1 ،��¼ ،��(] µ� 
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� �
z إن �L!# (r أو [)r)ش #!�L، د� إ	�) 	�رس [� 9

 �.(>Dت ا(L!�� [�µ وI�~+1 آM ا%# Mt¯ (�	إ (�ّ] =%l>�9
!V] ،|L+µ�4 	0+ف c+زه) s9وح �= : أ^<Y) #0)ن : �Y) د

	)] �c(. ß$ZtL�Y)، و@ #0)ن Y���4) و�Y4�Y)، و©�" 
� #!M�L (Y�9 $>L اj+از، [) ه+ [) Y�%l�9)ش%# (Y�L(��9 

 ���Lى؟ و�c �%زى [) ه� S>9+ل، �= ا»+زه) �$؟ إ4$ ا
� ذ�، ه� S>9+ل إ·) �u>9$، أو آ)	�u>9 k$، ��9 اj+از %#
 k��<�,M آ%,� .= ازاى D) و�>9 �� @زم 	�ور هS�4 ،$6�9
 I%>^ا Mو���9، وه v ،از+jا M�L z9 �] ،زه) د�+� (Y>L!#

9 ��z ا�%,� اµ�D #��ه) و#���؟ و4��9" 	0+ف ه	 M,�>�>
�ر�c إ·) ) .=( ،I%Ðز و+�>] �%[K ا�اMc ا�4�j ا

=(��� : ا�<��ة 1<�+ز� : ا] . 

 v .<<�+ز� #%µ  :/�ه�.د

S4(. µ�4+ل �Dا1$ وا@1�� .) 4+اSU+ا، إذا آ)ن  :°�6.د
 �S�4 ،آ�x>] �] (	ا z9 ،$و�9آ s^ �S�4 6+ح د�+آ�� و9)

 ،=�%� راMc #��� @زم ·��ى ا%[ �% 54و $6�9	�Âu إ4$ ا
m�$ و[<�+ز و#��� و�4" �4وح �4<�ى .�و1$ زى آ��، @زم 
 �c(. ،Mه(>�1 �c(. ،$%�� s� ���k دى �c(. (Y�U آ+4ا
09� c+زه) H�>9 (] دى �c(8ا =�� ،�(c�� H�>9ب ا%(]
 µ��$ ��9 [) ا»+زه)؟ ا�)ه� 4) 	)ه� Yc $�U)ز c+� ا

� µ�4 �4<�ى _د[� @B(S9 ز د�(Yjا ،$>	(�t �S4�� 0+ف	زم 
[" �tL ا<�)(�، ��m $�U #�� ا�8+ا	)ت 1�)دى Ya�9) #0)ن 
��� ر�+ة #0)ن ا�S)ء، : �jة اH%� اS�1ع، و+��Ò ا�
ا�	�)ن ]�M 5 إن اv[+ر ا�S�1ت، اYj)ز ه+ اYj)ز، و©�" 

Y>�) اs�1ت آ,)ن، ا%Hة ه� ا%Hة، Y%�� z9) اs�1، وو~�
µ�4 آM د� : t1+رى إ	$ #�� ا��i�9 �0م إن ا�)س [) 
�<+4)ت ] �%# Mtu�9 د� ،(Ya��S�1)ش 	)س إ@ [Ya�9 K)، و
 M,u>��k إ·) 1[<t)#�ة و[<�ا^%�، ©�" و~��<$ #�� ا
 ��# $>��<)�1 ا�اMc و^��<$، أ~" إن اYj)ز د� و~�

�%�<)ت أ.�" وأه�، اYj)ز د� ه+ ا�9�)دى، [� z9 #0)ن  ا
�، ا�)ه� إن ر9�) S9 v ،وآ!م [" د� �)(�>�Ò ا�+ع وا.
وا����l .��(<$ #0)ن .�Ò ا�+#��، 	+#�<�) إ	�) 	�+ن 
� ا%S)ء S�4 م+S4 ،M<+ا�	�09 @زم  �S�	 ) #0)ن��09، إ.
Hة ��z أو  $�U $��	 Mا�+>�، وا��c +ه ���c sو� ���c

�© z�jا ،z�c s� "] "��Mt و�4آ� #%� ا%Hة، �4 "
�,� U ،$�9,) دام >9 �%ا<+ا�j(9 M,>�4 M�z : اv.+ال ا
 (Y���� [�)�j و�S�1و �Yc 5H�1 رة و#)�4ة+l� آ�� �L |	إ
�)9)ت . sو� ��L!^v9)ت ا(��)9)ت اK,>Ñ و�s ا8. s� ��
ا^<�)ء اv#�اض وإن [) #)د�� Y%��>9) 	+9)ت وآ!م [" د�، 

� @زم �1ورى #%� [z�4(S 1)	�� و.�)9)ت 1)	��، .�)9)ت 4S�
 �%L ك��و# ،�,��"، و.�آ� ا�,+، وأز[� [�<It اا
��، و#��ك ا��ة وا�8آ� وا<�s وا@	<)��c، وإذا آ�| %�ا
 �c<+ا	) �	�6ورة إ µ�]) و�9<)#< �mر�Dا K] |8(t1ا µ�4

� µ�4 ،�09 	+ع ا�8)ةS�	 0)ن# ،E�9 K]  ،�09 (��%� �%ا
 [� 	+#�� ا�8)ة 9<)#� ا�%$ وا�U)ه�� 9<)#� ��آ)ت 
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� �
��i إ	�) 	�Sر 	 �%ا�اوء ا�8ا[��، �v 	+#�� ا�8)ة ا
[" ^!r) 	��� �09 �8 [) �+ت، [) ه+ 4) إ[) آ��، 4) إ[) 
��� وU���4 و1+ا�%��، وا^�� 9)�، أ	) �c ���%�1 "%�	

M�0 د� .)(9 �>��� vن .��%# (Y>��� °��9  #)رف إ ���%�
 �Y�1 �	ى إ���1 �] ،��H��Lاره) د�، ا1��H أو [) ا1�
1���ى �1<�ى  �ا�!ج، زى [) ا�m |4�>9ا�، v د� ©�" �%��

 (Y�,��9 �%" إ#)دة ا<�)�L"ا�!ج : [�.%� 1)	��، د� ا
و���4 ه�ف �4�c z�4(S¦ ،�4�cة، [" 	).�� 1<�%,�، و[" 

0	 �1�)Y4�#) [) دام ه ��.(	 M,�1 ��l و[�utut و#,)
 (Y� �%,� K] �#!L)ت، و01+ف و1�اKc، وآ!م [" د�، وأ~" ه
� Y%,�>9) دى m+اء %ه� .)l1,¡" وM,�1 Ml�1 ا�8آ)ت ا
�� c��m (Y�� أ[+ى Lوا ���L!1(. (·v ،/�l�>�D(9ض أو 9)
 �S�1 "�¤ |	ا µ�4 ،�#(,>cا ��mى و+l%m ��mأ9+ى و ��mو

 (r ����(9 ،(Y�] �4+� :��1 ةs>آ �[+IL دا#� [" 	+ا.
� 4��ه) %� [� [v ،$�U��1 �Yن اm<,�اره) : اL(�وا
 �cد �9ر+c+] $	وإ ،Ô �,8وا ���د �9+c+] $	ل إ+S�9

�L!�� ا%# ��U(p �%� ه� ا+S�] 

��ة دى آ�µ�4 ��U(9 k إ° �9ل [) آ�k  :/�ه�.دz9 أ	) : ا
 أ9)#� اSD)9!ت �+�4، [� �6ورى آM أ�m+ع Y%9(L(9) آM أ�m+ع، 

 ه� #)�4ة ��1� آM أ�m+ع؟  :°�6.د

��1� آM أ�m+#�  :/�ه�.د (Y�%^�4ة أ(# �% أ4+�، أ	) ا

 أ	) xm(9ل #%�Y) ه�؟  :°�6.د

� ��.k ا@L�اح :/�ه�.د% v أ	) ا

�$؟، إو#� 1�+°  :°�6.د (Y��¾ "] �	(S%L $� k	ه+ا ا
 (Y�] $�4(^ 

 �+�4  :/�ه�.د

#��ك .�، ^)4�$ [�Y) [" إ4$؟ إن إ4$؟ إن �Mt  :°�6.د
 ����� ا%�� إ4$؟ @ .+ل و@ L+ة إ@ Ô(9 ا 

k 5 آM د�، .��k إ° أ	) S%L)	�  :/�ه�.د(L (D �µ�4 ه
 M¡,أآ �Uأوى و[� #)ر 

4�$ [�Y) أآ�، و@ ^)4�$ #%�Y) أآ� :°�6.د(^ k	إ 

4�$  :/�ه�.د(^ v 

 [�Y)  :°�6.د

 �+�4  :/�ه�.د

� @ �Lر اÔ  :°�6.دS9 $4إن إ 

µ�4 ©�" : اvول آ)ن رأD é) اk4�>9 [�)ه)  :/�ه�.د
Ç ) �,k .... (اـ�%�)ت ^)
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� �
�,)ح 9)k,t [�ة [)( :°�6.د، ه$ .Mt إD $4) ..)��9 ا

�)ت؟ %jا9<�4| ا 

أ�M ا	) D) 9)�9أ [K .� وآ��، �9�+ن : 9)5  :/�ه�.د
� Mر .)و�+t1 Mى .)و��tL ،ج د�!�(9 µ�4 ،ت دى(�ـ�%($4 9

��k إن أ	) .)1�%� [�)ه) و	��أ . (D (	xU ،م وآ��!�(9 $4�
 �4+� (Y>L!# IL+4 6+ع د�، إن ¤�" د�+Dا : M�� M,�	
� ا.�) % ����] ��اMc ا<)°، k�S%U ا��z ½)[)، إن ه(9

 .)1<�+ز� 9��z9 ،$%, را�� ا�).�� ا<)	��، و^!ص 

�؟ L+[| ا	| ^+U| ["  :°�6.دS9 $4إ "] $�4(^ �S�1ـِ
�؟ S9 $4إ 

 [� #)ر�U  :/�ه�.د

��، د�  :°�6.د�	 ��= ^!ص، L+5 [� #)رU$ و^!ص 4)9�| ور�
� [� #)رU$، أ	) 6�9$ .)��ـّ�، S�1 �	إ �	(]vا �Y>�]و ،�S.

أ[+ر آ<��U(]  s أى [0�%�، ا�["، وا���اف، وا��ان .)�%+ا
�، وأ.�" r) إ	�  "�وا.�ة وا.�ة، ا�YD إ	� YU,| إن أ.
��ق �9 ا@m<0)رة اvو@	��، �، و[) 1���� إ	� 1!.�� ا%,�1
01� �9�s� �Y 1!ت �Y+ر، و�+: (U (]و ��	(>وا@m<0)رة ا
 ،(r ����(9 k%t. �%�� و[0)#�ك، وÐ)وK] ،�U ا<�sات اL+]

� 	S/ ا@L!1(.ه�اف وvا �L!1(. ت، وآ,)نs�1ه<,)م ا
)�lm+>Dا ( (�tL(	 ) [) زال�ت، ¹ إن ا.s�1ا z�4(SDوا

 �Lه�ف أر : (	���1(. (� M�+1(. �]+%�] Mوآ ،s>ت آ(]+%�]
M�0 د�، (9 ku¡4إ·) ر "] ��U(� (]ت [" دى، و(c(.ج، و!�: ا

m Mآ ،na���+ن دى ه� ^l+ة K�1 $6�9 .�آ� ا�+ن إذا ^l+ة ا
(�(� ��%>Ð ���9 .�آ� ���>9 ،���+ن [� È%m . آ)ن �).ا

� �+ل ا�/، ©�" 4�+ن ا<S)ط أ	�)س، و[� �6ورى 4�+ن ه�ب %#
 [) %L�M�L ( آ��،�U,) �04$ ا�ut زى 

�)9)1�) ا��B��D، و[) دام  و[) دام. �%# ��,l>] (�.ا
4�$ أه$، _دى ا.�) (� k	ار زى [) ا�,>m(9 E�9 K] ى�	)^� و�9
 "] �4�] �%# Mt¯ ���U $�U �S�4 ،ر+Y� �1 : 1!ت�] (r (��cر
ا�D%+[)ت، ½ّ�ـ�) [" ا�)ذ �Lار [+6+#� : �Lار [+6+#� [�)ه) 

� 	Ï(� $U+0، أول x9ولY8(t)، و	��S، و	�s و	��ل [K ا% . 

 M9!ت آ(SDا �أ[) إ	� 1��Èu #0)ن ه� اm��k، أو �%
،5 �u¶(U ،�#+�mأ 

  "�© k�ت، آ(�%j�1)#�وا ا ��	إ k�%� �%+ آ)	k ه� ا
 �0>.�� (] ��" �)D) ه ،��	(1 �S4�l9 ت��U أو ،kSUوا

� أ4$؟ %# �%��>�] k	ا �S�4 ،اح د��L@ا 

 -� )+$ ا�l{��K، وا���Jح، وا��1*%، وا���ج: (+�)ان ��(

- Purchase of Friendship  

3� ا0/��ن -N ا0/�ث k²�! 

- Flight into health.  
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� �
  �� 18وخ W *�ار ا�3b¯، و�1آ6% ا^

��mN!¯ ه:v ا��% !QT1 #�ل 1�8 و/.T l`1(�3، و')ف /`�م 
K'<ا %E��`Lا �/ �E) �J6nو ،��! QTر�C)�3)1`T ( ا�)ا��ة

 .ET) ا�#1ى
 ا>'�CKرة ا�و_

<� ["  33ه� [�ام #��ه)  :أ18ف �n(�.د(>m��، ا
�)	z، وs1��m M�>0>9ة، [<�+زة و#��ه) �1!�1، وا^�� 
 ��m "] 5 kc k	(آ �<�Y� "] 5 (Y و	It، ه+. �1�a. "4�و

�، �4�S1 M,�1 kc) #" ���4 وا.�� آ�0>�Dن أ9+ه) : ا(
 ،$6�9 5 (Y>+. �1�a.�1 و�a8 kc "4��9ت، و(�%c (4(�]

 ا�Dة دى x9 �4(c#�اض �)�L ز4)د� 

�؟ :°�6.دS9 |]ة دى إ�Dا 

[" ��Y و	Ç، ه� x9 �4(c#�اض �)�L  :أ18ف �n(�.د
��m 5زه) [" .+ا+c =�� . ز4)د�، و[)9<�)[0�، و#)وز� 1

 ت إ[|؟ه� ا»+ز :°�6.د

 m��، و#��ه) و�4"  9إ»+زت ["  :أ18ف �n(�.د

 و#)�4ة 1��= c+زه) [" إ[|؟ :°�6.د

 [" m�� �4�S1) :أ18ف �n(�.د

 وM�L آ�� v؟  :°�6.د

 ._�، M�L آ�� �v :أ18ف �n(�.د

 m M�L µ�4�z9 �> [)آ)	<� #)�4ة 1��= c+زه)؟ :°�6.د

k 5 :أ18ف �n(�.د(L ��  �v، أو ¤�"، ه �c_ (] M�L
 k�) آ	أ ،$����Y) #)�4ة 1�	 kSY� km z, ¥!V] µ�4+ر 
#)[M زى [) اآ+ن 9)زق : m�� اl!ق 9�)ء #%� .)�c وا.�� 
z9 إن ه� ِ#ـَ���4، .)�1)	�°، و[� .)1��H رأé، وه+ د� 

 ¥!�U Mt. �% ا
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� �
µ�4 إ	k #,)ل �1ق : m�� اl!ق #0)ن ه� S1+ل  :°�6.د

�+	) أآ� [) Ò.!] �] ،�v إ·) ���S4 [� هS��9 �	(���$، ا
 	<t+¡ر، و4��9"؟

��� دى z9 ،°(1  :أ18ف �n(�.دا��Dة دى µ�4 [)زL<� : ا
ه� [c k0+زه) [" ا��k، ��9)ت #�� أ^+�، ��U(] z9 �!ق، 

�ً) ¾�د ا	�t)ل(.. 

� ��9)ت #��� د�، [<�+ز؟ :°�6.د% أ^+� ا

 �v :أ18ف �n(�.د

 k أ9+�؟أ^+� L)#� : �9 :°�6.د

 S� : v$ 9<)#<$ ه+� :أ18ف �n(�.د

 أ^+� أآ� و@ أ���  :°�6.د

  32أو  31#���  :أ18ف �n(�.د

�$ [)»+زش  :°�6.د 

0�  :أ18ف �n(�.د>xm (] 

 ه+ c+زه) #��� آ)م m�$؟ :°�6.د

  36 :أ18ف �n(�.د

�<$؟  :°�6.د� 

�) :أ18ف �n(�.د%c (4(�] M,�4 !�U و�9أ ،$U+أ� k�%� ت 

9�%+س؟ :°�6.د 

9�%+س :أ18ف �n(�.د ،�_. 

��  :°�6.د%jا1$ : ا�] (Y�U�>9 �%�%+س ا�s ا
(Y>#(>9 

 _�  :أ18ف �n(�.د

��، و@ +.�� :°�6.د%jا z�	 : �(�] ��S>9 

 v، ه+ +.��  :أ18ف �n(�.د

�"[� U)ه�، µ�4  :°�6.دcو@ "#!ج زوا ،�L!�؟ X(�>9 ا
  #!�L؟�U X(�>9د4" :

��ق L+ى، z9 د� t�9= : د�  :أ18ف �n(�.د [� #)رف ا

$ �L أ4$  :°�6.د(S9 ��، c+زه) ���9�(] 

���9� 5،  :أ18ف �n(�.د K�9(mأ z¼ $���وض إن Dه+ ا
�U z9$ أc(] �#+�m)ش، �4�S1 $c +YU) 1!ت [�ات k�S%U إن 

� r k%L) ^!صS9 ��	ا�^vا ��%jا k.�U ،z4+زه) آ+c  (	أ
 �� ا�آ<+ر ��%# �>#(>9 � .)#�ض ا8)
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� �
 r k%L) ه�، و@ $؟ :°�6.د

��وض زى ا@1�)ق، :أ18ف �n(�.دD0)ن ا# ،�إ·)  �Y) ه
 $�U+01(. $6�9 (Y%>%L (	ت، أ(�%c K9�1 ��9 أر�a. 01+ف

H^(	 �4 #0)ن  #0)ن(c �] (	أ v 5 k(L ،�S9 ق!l�Lار ا
اl!ق، r k%L) [) ا	k �+ل ا�Y)ر 9<<�%,� #%�$، �t9ا.� 
 �S9 ال��k آ�� �4�t9 ا��)رة، z9 ا(L �ا	) k.�U إن ه

 إن أ	) [� #)IL+] µ�c ا<�%�Y>#(>9 �S) دى، أ#,M إ4$؟ 

�)ت  :°�6.د%jو5 واvت ا(�%j�9 ا ��# k9(� �ا<)	�� ه
 �L إ4$؟ 

�z ا<�%��S :أ18ف �n(�.د	 �%�] $� K6+ m�� و	Ç، وا

�؟: m�� و	Ç آ<s، ا�YD :°�6.دS9 ال�� ا

#)�4 أ^%� c+زه) Kc�4 و���4 [�)ه)،  :أ18ف �n(�.د
 أ#,M إ4$؟ 

� #)�4 آ��؟  :°�6.د% ا	k ا

 _�،  :أ18ف �n(�.د

��ال إ	� ا	k إزاى �%� c+زه) :°�6.دKc�4؟ أ	)  µ�4 ا
.)zm إن �c(. $�U [�)��ة آ��، ��uë4�] �] ،��4)°، زى [) 

Æz9و �� .4�+ن Ê9ـß��ِ	) #" اl=، وا�!ج، و9�tِ%� ذات ا
� إ·) #��ه) ��+�9 :  :أ18ف �n(�.د%# M�>�(9 (	أ

  ا�!D(9 �L+6+ع

 µ�4 وا	k [)#��آ�í؟ وا	)؟  :°�6.د

 . #��ى ���)، z9 9).)ول أY�%# =%�1) :أ18ف �n(�.د

� �%��) 	<��ف  :°�6.د%��= �U ا�D%+[)ت ا�)��L ا
� اY>#(>9 �9+�t) دى، [�%+[)ت #" اj�V] z!؟%# 

<Y)، ه� S>9+ل إ	$ �9,)رس :أ18ف �n(�.دxmو $>xm 
 =%S>4)م [�)ه) و^!ص و�4 µ�4 ،5¡+�>� ه+ اj�z ا%اj�z ا

 ��	(> ا�).�� ا

 وه�؟  :°�6.د

�M,�4 (Y [�)ه) آHا وآHا  :أ18ف �n(�.د�ه� �v، ه� 	ـِ
 وآHا 

إ4$ آHا وآHا د�، ه+ #,)ل 4<�+ل Y�U) زى [)  :°�6.د
 �� ه%ه� S>9+ل، �= [) ه� 9)4�� أه$، ه+ا ا<��s ا

>%,�>mااHا وآH� $ د� 0�9)ور #%� إن �U$ أى ا.<,)ل 

ه� ] =%l>9��t9 $ا.�، l>9%= [�$ إن ه+  :أ18ف �n(�.د
 [µ�4 ¥!V �4+س و�a" �4ا#= 
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� �
� c+از، ا�!م [� آ��  :°�6.د%# M^دا k	إ µ9(4
Ç(^... =%l1 ��	(>، وا.� �9,)رس اj�z ا<�+S1 5+م ا

� u6�#)ل د[��%# =%� ،$�] =%l1 $4إ µ�4 ،�4+س و9<)ع $�] 
 µ�4؟ �a](� �c(. $�U : اµ�4 =%l>9 ،IL+D إ4$؟ وازاى؟

� و^!ص  :أ18ف �n(�.دS9 =%l>9 

4) ا9" ا8!ل، ا8�)�4 #)�4ة 1�)��M أآ�، #)�4ة  :°�6.د
 �Y��9 ��%#,� #0)ن إ.�) و�%�) %l!ق، و��m)ن ا��k، وا
د+L| زى [) 1�+ن آM وا.� �9<�%� : 	).��، ��$ .+ار 

j��Y#(>9 z زى [) 4�+ن �U$ .+ار �� 6�9$، ه� ا�t، ا
$ �1+س وه+ ���l�9، [) أ~�� اL �4(�8+ى آ��، [� (,#
 M��(�1 H^(1 م آ�� زى [) ه+�، @زم!��6ورى �t1ق ا
 µ�4 ؟(Y�#إ4$ �4ا µ�4 ،$4ه) إ�tL زم 1<��ف@ ،M��(�>ا
Hة؟، و@ �x�Dا k	(��1 �+�4 إذا آ M��(�1 $�U ؟"a. $4إ 

 k	اب ، إ+cال و��9 �0U��>1 (] ت دى(c(8؟ ا�L!# @رو�1؟ و
 Âu�1 : #,� ا�!s� �S4�l9 �L [�)��ة

�$ ½)[)!!! ، #!�L إ4$؟....:أ18ف �n(�.دL+>] �L!� ا

 ه� آ)	k�0] k #0)ن IL+>1؟ :°�6.د

 µ�4، :أ18ف �n(�.د

�  :°�6.د%# M.ازة دى : 1!ت [�ا+jا Çu�إ.�) @زم 	
vاML : ج!�M�L ،Ç ا��) وا(^ (YU��1 (] k	ا M�L �%.�Dا

 �%�m k�� ا� ا%# �%�>	(. ،MLvا �%# ��m K�[" أ�%$، 1
: اvول، و (. "4��9	m "] �%�>�$ و	It، و4��9" .)	<�%� 
9���)ن c+زه) ا��k و�L)د�  kY>	ا �%� اvز[� اs^vة ا%#

�<+4)ت، دDا Mآ �+L| إ.�) 9��Çu #�� ا^+�، آM د� #%
 ،z�jا : µ�4 ،Mا�+>�� : اjا ��% ����� �cى 9)%ا
و���) .) 1�Çu ا.<,)@ت آ<sة زى ا%Hة اHا��1، وا.<,)@ت 
 Mوه ،�v @ة، و¡� Ç�>9 دى k�ا�!L)ت ^)رج اj+از، وه� ا

 L!# (r)ت [V!؟

�L!# (Y)ت  :أ18ف �n(�.د � ه

 آ)[%�؟ :°�6.د

 v [� آ)[%� .�= آ![�n:  (Y(�أ18ف .د

 µ�4 9+س وا.a)ن وآ!م [" د�  :°�6.د

 9+س و.)c)ت (1	�� z9 [� آ)[%� :أ18ف �n(�.د

��=، واc(8)ت ا<)	�� دى آ)M,�>9 µ�4 ،��U  :°�6.د
� 	)Y>L!# : ÇL) �+زه)؟% ا

 ه� S>9+ل إن ه+ أ.�" [" c+زه)  :أ18ف �n(�.د
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� �
��رس M�L ��= 4)اÒ.!] �] ،µ9 إن آM د� #)�4 4 :°�6.د

�� إ$4، t9 Kc�4 µ�4 ؟�0�c�1 (]و Kcزه) إر+j ل+S	 (]
وM,�4 إ$4 9)��/؟  $�U	�k آ<I�+>9 �[(9 s اj+از د� 

 #)رYU)؟ 

 v  :أ18ف �n(�.د

 أ.�" :°�6.د

�)ت،  :أ18ف �n(�.د%jت : ا(,%�أ	) m)#)ت 9)آ<= E�9 ا
� آ<�<$ : ا�D.%� اvو@	��، µ>�S آ% k�cر (	xU =1(

�S>9 Ç+ل (9 (Y>(L �� " .... #�)رة ه��	 : |S) (	أ
µ� " ا�ºت c (] ��9+زى Ml9 �4)آ

 !!Ml9 إ4$؟؟ :°�6.د

 c (D+زى Ml9 �4)آ�µ،  :أ18ف �n(�.د

 إ	k 9<�<= أ(�)ء اSD)9%� :°�6.د

 E�9 ا��)رات آ�� 9).= أ.<�Y�9 Ò) ... :أ18ف �n(�.د

�ا، z9 [� دا©) آ+z4 ه+ د� Â�. "] ��c ا�D :°�6.د
 �0���،  ) #,%+ه) ¼�� د�S�L #0)ن 4���+ا ا%j)ء ا�أ(
دL)�4 دول �<)�9 أى [!.��، إ�) �U$ 	)س �9�<�+ا أ(�)ء 

 [) اL E4�D)#� [�)ه�، z9 ا	) z.(9 إن د� د[$ (L M�S+ى 
= 9)آ<= ��9  :أ18ف �n(�.د(�أ	) #)رف، أ	) : ا

��%jا 

�Çu د� ��c، 	 :°�6.د>9 (D k	ا8�)�4، إ M�v °(1 Kc�
 ��S9 : ـ��u�>9 k	إ ،����jا �L!�[� 9<�رس z9 ا

�<+4)تDا :!V] µ�4 : $U+01 د� Mس، آ+%���، ا�ُ�<+ى ا]
 ،(Y�%# (	ور(� �%� إ4$ : ا<!ت [�ا.M إS9آ)ن إ4$ و
� إ	$ L!1(. @وإ ،"�وS1)رن آ,�ً) و	+#�ً)، و���) 	+#�ً) أ.

+�+ل [�)ك ��= (9 (r �,�$ أو 4 �,�4 IL+] Hi>1 �	ًا إ�c
 µ�4 (Y��Sار $ #,� ��c أو [+6+#�، ه+ c+زه) Ml9 �4)آ
 k��إ4$؟ ا+ا.� ��9)آz وا.�ة : ا0)رع [�Y+م، إ�) : ا
 ،k��4) �1ى �tLه) إµ�4 ،$4 ازاى c+ز �4)آz زوc<$ : ا

 (r ل+S4 ��S4"!V] �i��� "] Hّــَ�، [)  ؟"إ	k أ(9 �%iU
 ��%,�)آ�� .| �9��U ،(  �Y$ [�)آ I��t1 $�U $6�9 +ه
 K��M�L اj+از، و[�)آ�� ��9 اj+از، و[�)آ�� ��9 ه��� ا
��] �1��tS1 (Y إ4$؟ وه+� �>mا (] �m�+ات، وآ��، 4) أ^
 ��cوا��� اm�D) #" ا�) ه�) ا1�%,�إ. ،/��Mlّ9 إ9 $4)

t9و ،M%Dا �cر��ا.� k�S إن ا.�) ا1�%,�) #�ة [�ات 
Y�U �S4�l9) ��)#�، و(9	k اL �9+�t+ى 9<)#� ا�!�L دى، 
و: 	�z ا+kL ا#�U�x9 ([)	� إن [) c M4�9 ��U)ه�، �+ل 
 $6�9 ��[) ا8�)�4 آ��، ا�)ه� إن ا��4�0 : اD��Sl دى 
: [�.%� ا@Y>c)د، 9)4" ا8�)�4 زY4) زى ا�©�Sا���، 	�)م 

 آM ا��اMB أز] kU� ،$	�M, إ4$؟ أ	) [<t+ر إن دى زkU، و
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� �
 �%��0 أآ� [" أى [" اv.�)ء اv^�ى ا(9 ��(^ �%.�]
 M,�4 $	دم [<+رط : .�)�4 إ_ µ�9���t>] ،(YU+ر إن ا
 ،!�U $�# I%>Ð °(1 دم_ µ9 K] �S�S. �#+9 ��S�S. �L!#
 ��(^ �c(. إن دى �cرvدى، ا �S�S8(9 ��#وا ��و ) ا@1

، ���) L!# $�U)ت �9 أ�Uاد أى 	+ع [" 9)�+ع ا��0ى
 �4(�. "�� ا1+رط  ا>#�Kفو  ا�)+�اv.�)ء، %ه� ا+ر�� ا

��/�ش �� u�T (Y�U �`3) ا�+ع ا��0ى، +�! ���Jn دام إ�
$bJLا $�� !$ اL)*)د أ�J�/ و@ت(u¦ (	+S�m 9!د �9ة : (  ،

k	زى [) ا �x�Dإ�) ���) ا ،M4�9 ة �¬)دs>رف،  $  آ(#
�M0 �9رى �9رى، وا�!L)ت #��ه� ا�0)#� إ·� �4%�+ا ا
ه�)ك kS9 �1)دM4 و1+ا��U، وا1�)L)ت �pدة ا�Dة، وآ!م [" 
 "] Mtu�9 $، د��ى [Hد�، و01��!ت [" ا�4�8 [<�+#� وا
 ،stL (إن #,�ه k�) ت دى(L!�ا�U�l، و�8 د+L| [��� ا

!��¡$ [) 9�L�)ش : µ�4 أ�tL [" اj+از وام، ¹ إن ا.�) 
�� دى، m�Dا M0�1�)#�، أو 1 "�¤ �%<� D��+[� ا��S ا(.
 �x�Dإ4$؟ ا ��S�k 9<)#<� دى #��ه) [��+[� اV] µ�4! ا
 �%t>9 ؟µ�] وأى ��[� واu6$ 5، ه� .�� و@ [� .��، x9ى 

 ��%t>9(] @و 
 [)t>9%��  :أ18ف �n(�.د

 #" ا#<S)د و@ #" آ�t>9(] M%��  :°�6.د

�$ ku>U z9 .�)�4  :أ18ف �n(�.د%c �^_ (	أ ،M�v آ
k 5 أ	) m)#)ت 9)�%� [�ة أو [��1 (L ،ة!t ا

�، [��+[� اI%>i>9 ��S #���،  :°�6.د%t�9 �%.| ا
 ،kوآ� kور�$ �1+د، وآ� �%t�9 �%� ^+ف، وا%t�9 �%�U$ ا

+� ه� #)[!ه) د%%�!�L ا �S9 ���	 �%# (Yl¯و ،|L
��ا��9ة [��+[� اY>#(>9 ��S) وا.�) 9��Ytu)، 	0+ف 
� إن (9 �%^ ،/�aا�اM,�>9 (Y�.(� Mc [�)� إ9 $4)
�� #" [) إذا %>Ð �L!# �S�>9 �%](آ �] �%m)#)ت ا�!�L إ
 ،�6ß�>ِ9 (·ت 9<+#�، ود� ©�" أه� [" إ(#(m ،�%](آ k	(آ

� 	)L �tL)ل إ$4 0#)S�>9 ت(#(mو ���د4 ��L �%# ÒU(� ن
 ،Æ�ç,%ّ[����، Y�%� !V] µ�4) 4�1¡� وM,�1 وه� 9<�<�ه) [" ا
 ،�Yp(�4 Ôا ،C4(0Dه) ا++S�9 �%أو أى .)�c [" اc(8)ت ا
S1+م ه� �1<�ه) µ�4 ��9 9�� ا��)	� ا�و��c، وه)ت 4) 
 (Y>	ر(S] =�t4 دى kL+�): E�9 ا�,Æ�ç، ¹ إن ا�!�L اَ

�9 kL+� Y�%L) �+ل ا%# �#(L Á(L ز+c K] �L! . 

�c "] (Y+زه) �+µ�4 ،�4  :أ18ف �n(�.دL+] ���أ~" د� 4
 أ	) �)µ�4 ا<�%�Y>#(>9 �S) دى 

� �U$ ��+�9 : ا�!L)ت [c K+زه)،  :°�6.دL!	 (D +ه (]
 (Y�U ��	(1 �L!# 9<,)رس (Y�L!	و ،k>. إ@ .<$ أو �L!#

 È�	 +� ا^<�)ر و%��وL �6+ى، وY�U) ا8<� ا] �] µ�4 ،
� [S)ر	� S�>9 $	v ،MB(�Dـّ= ا�t�9 إن د� �L!1 ،دى �tL(	
 ،M��(�>1�)��M ا H^x1 � إن �	إ �S9 k� [) Y�U)ش #�ل، �
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� �
� #��ك �U+ات آ<s وا	�S>9 kـّ� ا+K6، وu>9)ول L!1(.
t1%� اM4(D، و©�" ه� �âu>ْ9ـّ� ا�!�L ا<)	�� دى �4+09 

v ،ا^<�)ر [<��د ^�)ل، [� #)رف (Y�U �%ن ا�!�L ا
 �%� s� °(1 ��� (r ا�!�L ا�þ¼� اS��9 و.�آ)ت [" دى
 ،"�© ��#(,>cا (Y�%ش، ~�وف أ�(YU��	 (] ��9وف �]+�p
� ^ "] (Y�U��S، ورو�1 ور�� Mt9 وآ!م [" د�، %وY�U) ا
�k دى، � u>9��$ ا%و6�9$ #0)ن x>1آ� [" .�� ا��)ل ا

� S>�9)9%+ا �U$، @زم %�� : ا�+ف، واs,a، واD�)ن ا
 �x�Dة، ¹ إن ا�] k�] (�%L (] م د�، زى!�وا�)س، وا
 : E�9 K]، و�و@ أآ ��وا.�ة و@ ا1 �L!# k	(ق إذا آ��1
�z ا+kL و@ وا.�ة ورا ا<)	��، وU ��%^ "4��9)آ� إن 	

: MLأ �Yc لH�1 (Y�%[ د� M�0(9 M4�9 د+cو �L!� إä)ح ا
 K�Õ : ا ا8%+ل+%Y�>��9 |L+ا�و��c ا���t، ا�)س د
 (,U ،�>. M0)رع، و: آاÑ)@ت، : ا��k و: اM�0، و: ا
 : �Yc لH�	ل إ4$ و(L ،�4(�8ا �0,t%	 (] ول(¯ (D �(9

� إ	$ %# �^b(9 �L!# M,�	 (�	د ا^<�)ر� �9 " [+6+ع"إ���9
�t+9)ت D) 9<�اآ� أ�c(. MYm إن ا0D)رآ� : أرl�. K9)ن؟ ا

 E4+�>%ا%��� �4و.+ا [��آ�0�Y)، 4) إ[) x�%4وا 
 (Y��	 �%�1 $(,# ��Y)ل، واه>m@ا : �½ �%9)�8آ)ت ا
 ،Mcا�´)c)ت M,# "# (Y%l�1 أى #!L$ ����، و�l1د ا
 I4(� (	أ ،�%����m K�� واو1+��$ زى [) S>9+ل، ���9 ا

�%��D+[�  ا��ه) اه<�از : [��9)4" # �%�k دى ا: ا
�k دى �Y)ل [" c)	= ا>m@إن ا é) رأ	وأ ،(] M�09 ��Sا
 ���	 (] s� "] ل د�+L(9 ،$%,�>9 k	ا �%� [�Ml ا%ه+ ا
��، زى [) 4�+ن ه+� 6�9$ [�وده) : +��Dزه) [" ا+c
! #�� أ^+ك(4 $�، أو أى .)S1 ،�c+ل ,��%���، أو ا ا

�4وح [)��، أ	) [� U)ه� إ4$ د�، أ	) x�Y>�9 5 إ	p k<)ج 
 �� ه%0+�4 ^�)ل #0)ن t>1+ر اD��� وه� را�c$ [" ا
�Y)، و9<0+ف c+زه) �� ��%Y) إ4$ أ[)م 	S��9 9%$ د�(S>9
 k	)ء [) ا�أو أ( M�L د� Mازاى، آ (YU+0�9 +ازاى، وه

u>1 (] M�Lو ،��S%l>1 (] أو �S%ا� (r ل+S1 ول(u>9 z,
 �x�Dا ،�0�c�4 (] ا^+� أو ��# "] Kc�4 (زه+j ل+S1و
 k� "4د+c+] (�.9)ت، وادى ا(�#)�4ة وkL، و[�ا��c و.

 . أ[�ك

 £�)¹* Å1اb8 

**** 

  )��� 1�8 و/.T l`1(�3: (ا>'�CKرة ا���/%6
� #��ه)  :أ18ف �n(�.د%�z ا�Dام ا	 ��  33ه%m��، ا

 (YU+�(9 k�آ��، وآ M�L (Y�# k��. ،(زه+cو � ه

� [�)ه� �L إ4$  :°�6.د(S9 

ه� �4�Y"، وc+زه) ��Y و	It، أ	) آ)ن  :أ18ف �n(�.د
� U)ت [" أرK9 أ4)م، وه� أول [�ة أ	�ل ا��)دة %��k ا ا
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� �
�<Y)، أ	) � �%�k اcv)ز%c M�L (زه+c ��%c +ا	ة  ) آ)

 K] �S0�t%�، ه+� L)#� #�� أ^+�، وه� L)#�� : ا�]
 ،�>�c<� ر	إ (r ل+S�U ،(Y4�49%� : إ�#�)k�S%U ،(r ا
 �U(��� دى �mx9+ع، آ)ن c+زه) [%jا M�L (��c5 _� ر k(SU
$ #)وز4"  k(L�9$ و k%t1ا �YU ،µ�4 M�� �,Y] ،رج(�ا

 ,	�Kc، ورا.k و�%<$ اlD)ر

 ه+ M�>0�9 إ4$؟ :�°6.د

4�)�U آM  (....)ه+ M�>0�9  :أ18ف �n(�.د $�%� �%��
 �c(. Ç%[ ��	(> �+�4 وا

 وه� M�>0>9؟  :°�6.د

�4ً) .)1��=  :أ18ف �n(�.د�S1ة، وs1��m M�>0>9 �ه
M�0 د� و.�M�>01 Kc [�)� : اD�<= 1)° ه� آ)	M>�0>9 k ا

 [�)� : اM�L =>�D آ�� 

  ) ا»+زوا #" ���4 اM�0  :°�6.د

 c v+از �)+	)ت  :أ18ف �n(�.د

 و4��9"؟  :°�6.د

ه� و�%<$ اlD)ر وا>m�µ�4 ،$> ا�S>m%<$  :أ18ف �n(�.د
� .Mt إ%·) S>9+ل إ	$ ه+ 6�9$ وه+ راKc، وا<�s ا�¬)§ ا

 "�� أ.S9 z�jا : 

إ	S>9 ،k+ل إ	� راKc [" اcv)زة [� آ��، أc)زة  :°�6.د
 اj+از؟ [�وك 

 اÔ �4)رك ��U  :أ18ف �n(�.د

� ا8�)�4؟ �Y�%# "4(9  :°�6.دS9 $4آ�، إ���ر9�4 (
 "4�4(# ،��%# ��m(p ،ازك+c ��m(�¦ "�© ،Ô �,8ـّ+ا وا�^

 إ4$ 1)°؟

�<xU ،(Y	k.�U ( أول [)  :1ف �n(�أ8.د%c M�L $>�%c +ه
�Ò �+�4 : [+6+ع u>] +ا و^!ص وآ��، ه+�cل 5 إن  ) ر(L
اj�U z,) ا1�%,� #" اj�z، ه� #0)ن [�)�L "] (4%$ ´+ا5 
 z�j5 إن ه+ : ا k(L �%� اYU ،�4+� $�U ��� "�¤ ،��m

�B�� أ.�"، ودى آ)	k وا.�ة [" ا0D)آM اS9 $��9 µ�4 ���
$ �9+م،  Kc�1 (] M�L �k 5 إن ه(L ��" µ�4 ه ،(Y��9و

�L!# k ....آ)	 µ�4 k	K] k]( وا.�(1 µ�4 k(>، د� ا
�K] (Y وا.� ^)رج ا�واج، S>�U+ل 5 أ	) [� #)ر�U أ	) 
$، ه+ ا	)  Kc) #)�4ة أر	؟ و@ أ=	H�$، #0)ن ا $ k�cر

a.،آ�� M�L (Y>]�L k�آ (D �S�S. "] �S5 ا� k%L �1�
 .ا�!L)ت Y>#(>9) دى، ©�" 1�+ن ^�)ل

 . أ	) U)آ�، .)�c زى آ�� :°�6.د
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� �
.k%L (D µ�4 �1�a 5 آ�� أ	) ktuU  :أ18ف �n(�.د

�، ور�U kuc! .�)�4 ا��)ل دى، : ا�!L<� اvو5 x�Dا
� اx>] �] ،MLvآ� %# ��	(> وا

� �L ا4$  :°�6.د(S9 ز+�>] k	إ 

 !ث أK�9(m ( :أ18ف �n(�.د

إو#� 1�+ن ا»+زت ^�)ل إ	k را^�، إ	x>] kآ� ["  :°�6.د
 إن ا�!L<� اvو5 وا<)	�� ^�)ل

� ا��L (] ��9 MLvت أÇuU  :أ18ف �n(�.د%# �Y�] ��.وا
v 5 k أ	) [)#,%<� أى .)�c، آ%$ µ�4 أ	) (L ،Ç�pوأ

 $%��(9 

 ... µ�4 :°�6.د

�$ >9�µlS :أ18ف �n(�.د � �D(9%+[)ت  ه

 إ	k 9<,�� ازاى µ9(4 �9 ا��)ل وا�S�S8؟  :°�6.د

�، ه� : ا�!�L اvو@	��  :أ18ف �n(�.د+Y�[)9)[��ش 9
 : k%^ت وراه)، ود��L ،آ� إ·) ^�)لx>] °ل إ+L(9 (	أ �%ا

v 5 k د� ¾�د ^�)ل (L (] �4(� ،M��(�>1�)��M ا 

$ [�ة ��1� ازاى µ9(4؟ وا	k  :°�6.د+S>9 �% �%�>�]
 . آ��، و[�ة آ��

k  :أ18ف �n(�.د(L �% ه� ا

� .)��� : اb^�  :°�6.د% [)S1+ل زى [) S1+ل z9 ا	k ا

�، [� أآ�  :أ18ف �n(�.دm(� [) ه+ د� .�,� وإ.

�<)ت  :°�6.د� ا�� وا�اس، إ�) ا%# �m(�إ.
)�(c�) S�4+ا ��9,%+ا .)c)ت ����4 اx0ن، ^D (ً�+t) وا

� .Mt، وY�L!1 "4��9) آ�sة %[�a4)ت S1 µ�4+ل � ا
�، #0)ن �1¡أ �cر �)x9 )ر�	زى إ �c(. M,�1 م+S1 ،�>��.
 Mأ� ��Y)، وS1 "4��9+ل ��Y) اvول �Lا[� أو �Lام 	�	
�k [��، وS1 °(1 Kc�1+ل [) �أ	) رk�c : آ![� #0)ن ا1�

0%�، و[� �6ورى 4�+ن د� آ�ب [tS+د، t. ك 1!ت��# �S�4
�<+4)ت �)K 	)زل �9��Y، هM 4) �1ى .k�l د� : ] K9ار

 ا#<�)رك؟

 . �t9ا.� .�l<$، وk�S إن ا8�)�4 ��= :أ18ف �n(�.د

� إن  :°�6.د k(L ���= 	<�%� #" ا�!�L اvو@	��، ه
� إ·) µ�4 زودº) : ا8��، وإن د�  k(L4<� و+� ،Mt. اHآ

 k	ا k.ر ،�0%t. (] وه)ت ،�S. ا°، ود��^vا (Y]!ق آ�t]
 �%# �0%�، إ.�) [� 9�z9 ،�Su @زم ½0t. (] ،Mt. ،�c �4را
 ،�l��9 �c(. Mt. �%أرض �%�� و+ �+�4، وm)#)ت 4�+ن ا
 �%# KLوا �>. �S�1 µ�4 ،(4ز(>	(U "] ���1 (¦ (Y0¡�� � وه
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� �
��M ".<� ^�)ل، واYa�9 : M^�1 �4(�8)، و�<)س ا	k، و

$>S�S."Dا k%^) د	أ ، ،z49)ر : +%��.�� دى s9 �#(>9ا	�
�)وى L+ى، و�%�] k�Y) [� #)رف [� 	�U �0U�#(9 (] (	وا

�k دى، : اÑ�+نا+اد و@ �%# (] ،$1(Þ� (	�M, : .�)�4 ا
 ،k1(U �%� ا�Dة ا $>%L (	ا �%���S ا °(1 Kc�	 "�وأ.

 k1(U �%�) إ4$ : اj�z ا�Dة ا+L (�آ 

�Çu �9�)�4 أآ�، µ�4 ه� S>9+ل L% :أ18ف �n(�.د	 5 k
(Y�U إن ه+ �9<�+ل 

�Ò زى M�L آ��،  :°�6.دu>9 ��^(	 (. (�.ه) واs��1 د�
 z9 ه+ [) #��وش ��+�p �9دة، [� آ��؟ 

�  :أ18ف �n(�.د%# z9 ،ا8)ل ��)ءة [)��Â�. "] ،v ا
 آ![Y) ه+ �9�)م [�)ه) و]%Ç و�4وح [�+¡ع 

 µ�4 K4�m؟ :°�6.د

 �v :أ18ف �n(�.د

 [)Y�6s9)ش و@ إz9 $4؟  :°�6.د

[� [)Y6s9)ش، z9 6�9$، ه� #)�4ة  :أ18ف �n(�.د
 [�ا#�)ت �+ل ا�+م 

؟ [�ا#�)ت �+ل ا�+م و ) !!!؟ 	�� !!	��  :°�6.د
 ،K�9(m1!ت أ �(S9 ز+�>] k	وا ،��m K�m �r(S9 "4ز+�>]

د�؟ د� ]%�� @زم [� 	�Kc 	+زن آ![Y) [" اvول، إ4$ ا�!م 
(Y%آ (Y4و(�. : �S�S8ل وا(�� �u>1ى أآ� : .�)�4 ا

أ	) [�t9 (Y]�Sا.� #0)ن أ	) p<)ر :  :أ18ف �n(�.د
ا8�� [)�9 ا��)ل وا�S�S8، أ	) .)zm إ·) 9<%�= �9¡)، وا	) 

 [� L)در أ[�� 

µ�4 أ	Y]�S] k) #0)ن آ�� ا�Y)ر د�؟ وا.�) .)  :°�6.د
 8�)�4 دى أآ� [�� ازاى؟ 	�Sر ¯M ا

أ	) [<i+ف، µ�4 :"وc $6�9+زه) S�9+ل 5 :أ18ف �n(�.د
Kc�	 g@(4 5 ل+S>9 ةx�U�4)°، و(m "4�Y� (r(S9 �، د� "ه

��ال د� $6�9  [��)� إ4$؟ xU	L �] ()در أc)و$9 #%� ا

4) أ��ف 4) اµ9 [) Y��t1)ش أآ� اÔ ]%��،  :°�6.د
�k دى ´Hر أآ�،  ا�)ه� [" اvول إ.�)@زم 	�اKc آ!م ا

�)	<)زY�%# "4(9"(4) [� 	)��6، و#,)� �u>1ك [) �9 ، "ا
وا.�) [� [!.�S�Y)، واSD%= إ·) " ا�S�S8"، و"ا�ß�Dـَ%�"و

�u>>9ك : [+6+ع آM ا�)س [<t+رة إ·� #)ر�U�$ آ�)�4، ه+ 
� : [+6+ع اj�z، ود� [+6+ع [) زال ��= ا�D)م M�9 أ�9)د

1��� إن آ� ا�!م #�$،  ��$ �8 د+L|، إو#ا�)� آ%$ 
وا	<0)ر ا8�)وى وا�ـkّ واD,)رm)ت ^!� MYm أو [��وف، و@ 
ه+ .| و��6 دور� و.�)4<$ #�� ا��0، دا ©�" ا��z ه+ا 
� .Mt، أ	) #%� U��ة 9)�+ف [+6+ع اj�z د+m |L+اء [" % ا
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� �
�$ p<)ج  ا��)	�، أو : �Lا4)1�، أو : ^�1�، 9)�+ف إ	$

��، و@ ��	+ن، ا8�)�4 ÇuU وإ#)دة ÇuU، و@ �Uو�4 آI0 ا
[� إ��)� آ��U kد، د� 9)4" #%�$ إ��)� ا�+ع ا��0ى 
8�Ò ا�+ع،  z�jا I�~+1 ر(t>L$ #��ى .�)�4 ا	وض إ��] �%إ
 Mش .�ود، آ(r(] ��[و1)ر ��U(S) ت(���t1 $�U ه� إن(�ا

(SVD ،$>#(>9 �U) 9)�+ف اD��S)ت ¾<,K و$ ا<0��!ت وا
 ��.(��� إ·� أ��u+ا ©V%+ا ¾<,K ^)ص [� [" ا k%L
ا�4��� وا@<�ام وا�!م د�، v دول k�V4 (. "4(9 إ·� 
 ������ ^)�� �D(9أة 9<<�)وز إ�)#)ت ا�c �U(S) ا+%V©
وا�t وا�%/، وا<I%i وأوه)م ا�4�8 وا�!م د�، ا�)ه� 

� أ#,�x�Dا  z�jا �x�D ����[" آ�� s>�9، و9)Hات 9)
 �!^ ��jا �دى، ا�)ه� إن ا�S)ب #,M 	+ع [" ا�آ�� #%
���4، أ	) [� jا �mر(,Dو©�" : ا ،$>�.(tأآa. �V+را 
 Çu�% �%9(L �] (·اه� دى إ+�[<xآ�، أ�M أ��= .)�c : ا

� [Y,) .)و�)، دى #)�4ة �Uوض [) .�ش �Lه)، �Y�Dو4��9" ا
 "] ���وض دى ^� #��ك ، أ	) �U �Y%>m(9و6��1� ��S #«�0 ا
+ا +S�9 �	(��ا��)دة وY�L@(9) أ.�)	) : اs�(mv، ا
�)MB دى، Dر ا+l> �S�S8ا C4ر(>.)c)ت ���4ة ا@ر�1)ط 9)
 �0� �Uو6� [" ا<)رC4 اD�<+ب و@ [�%+[)1,Y%>m(9 (] (	أ

(Y��	 �,�>9 �%#%,��، ^� #��ك ��+�9  [" اv´)ث ا
� b(9^�، و.�)�4 ا�)رم، #+� D(9+6+ع، وا#+ا<+ا�M، وا
 s� "] ،ة�. �%# �(. M)^� آ	) @زم �	أأآ� إ µ�%i�9 د�

µ�4 . [) 4�+ن #%�Y) و�)1 "] �4��c s)ه�، وأ.�)م SD(9)س
 ���ه) [�ة #%�	 g@ (4 ،!V] 9<)#<� دى �(u% ����(9

�S8ى ا+>�Dز4)، [�ة ا(>	(��<+ى ا] �� وا+اKL، و[�ة #%S
وا.�) [�L�t آ![Y)، و[�ة وا.�) �)4�� إن دى ¾�د 

�� ��9 ا^�اL)ت [����%>Ð زه) : ~�وف+j (r(�S>mا. 

�� ��4s"، و^)I4 أL+ل أ	) �t9ا.� �pج �+�4، إ	<� 
 k	+�1 ،(��� وض�U $�%$ #%� #%�، ه+� أ�	إ K] sآ!م آ�

!^ (4(�] k�����، وا�<�%Y�9 k) و	��<µ و	ل #�0ات ا
[�6)ى، U��1 (D 5 x�Y>�9 z9+ه) 	��ى �9رى آ��، ©�" 
 �4(# �%$ د+L| ه+ �cء [" ا+L(. �%i%1,�� ، آM ا
� .)µ��04 ه+ إ	�� 1)^�و� #%� إ	$ ¾�د %$، وا+Lا
 k�� ا%��ºات، أو �Uوض، .)	��ض اvول إن آM ا�!L)ت ا

 .�# k��S�S. (Y و	0+ف دى 

� #%�Y) دى، �u>9 �%ه+� 4��K وا.�� #��ه) ا�t+�9 ا
و#)�4ة c+زه) : ا��k �4)آ�Y) [��� ا+kL، و�4�Y) �+ل 
 K�ا�Y)ر وا%�M، وS1+ل إ	$ �9<�+ل Y�U) وآ!م [" د�، 4�
 (Y>L!# �L!1 Ç�>U ،رد�(Y�ه«=Æ �1وح �L!# M,�1 آ)[%� ا

 K] ���1+]+1 k���%�؟ �t9ا.� + ا� kc+زه) 1)° أو 1)
 + ،����� #)�U �4ض ��= �+�4 #0)ن 	S�4 �S�S´ Mt. د�
 ���4 Ei>4 ���] �.وا (] Mوآ ،Ç%^�8 [) ا °+%,u>�1 �>u¶

0�، و@ .)Y4 (] k�V4,�+ش>�) (] µ�4 ،ض�U $	إ $��	 . 

  "] z�jا �9$ ا+�+u�9 �%� إن �cار ا��k اx�Dا 
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� �
4+م [" �z¯ (] s �9$، وا.�) ��L "4s+ى µ�>�9 4+م ورا 

�+ح �9$ إ	$ K%l4 [" ^�م Dا Mإن آ �L!	 z�jرس ا(� �و	��
 z�jإن ا K] ،$%أ� "] �0�%l4 (] ار د� ، أو�jأو ��خ : ا
 ،(4!�� ا	) 9)1�%� #�$ د� ه+ �cء @ 4<��أ [" .�+�4 ا%ا
 ���� ، و#%�c ء(a#أ $�U �S�4 (] M�L |. ا�8)ة "]

�	(>� ا�).�� اLأر �%# �0�� ه+ [�c �Yا %<+ا�M �9 ا
��� �U%��، ا8�)�4 �c �m�6ورة ار�1)�$ ¦,)ر s� "] ،ى+>�]
 z�c د� ،�c(. @و�4 و�U 9<)ع "] �](�اv^�ا	�� دى [� 1

،z�c 	 ا+(�1 km ��.وا K��4 Mه ،(YL�t	دى و k��,K ا
 �L!# M,�1 و4��9" �1وح ،(Y�%# k(L �%#��ه) ��+�9 [" ا
�s [�0و#�، وKc�1 1�)م [c K+زه) 1)° �%�و�z إن c+زه) 
k #%�$ آ�k وآ�k ا��" x�Uة وآ!م [" د�؟ �t9ا.� (L �%ا

�K، �= ازاى؟�5 4 �l^ �%��ض ا�= ا. 

� أ	) .��(. $�U ���4� #4�0" [�ة، ه (Y�%# �� k
 $�m Ç(^ s�� (	وا (Y>�� �%: �tL  1958أو 1957ا8)� ا

 (���c (Y�%# و.)ول �4<�ى ،�](tU آ)ن (Y�9وا ،µ��ا
 ،(��� kaUو9�6<$ ور $>Lم وزvا k�#�1)ء .�ة [�6$، وا�أ(
 �U+��] 5 kc ،ع+�mx9 "~��9 آ�� أ �%�" : اSD)9%� ا

H� ا	��اد وا�<�k إ·) ��9 و�)#�ة 9)%# µ%9(S1 k�%و� ،=	
�z ا�mv+ع  (D ،(�4�S1	c K] k](+زه) 	 : (Y�9إ $%,# �%ا

� ���ت H%9ة ����4 +، ود� vول [�ة، وإ·) )اHروة(أ9+ ا
�)#�ة إن د� �%/، وإ·) #,%k ذ	= D) ا<Hت، [K إ	$ 

. (Y�9ا (D إن ،(��� ��m ��9 ىs��)ول c+زه)، وآ)ن 1
 $�%# ��� L(9+ل %� .+ا� اj�z ا%�4<�ى #%�Y) ا�jار ا
 k¡�uU (Y��	 k9(m (زه+c K] k](	و ��د� ا1���، وD) ا1�
 k��U�t، زى ا(9 Mt� "�¤ ار د��jا ���¡k �9$، آ. �%(9
�!ج، (9 ���4� ¦�)[�ة و.��ة، ¤�" ��4 "�¤ ،(Y�9دى وا

� .Mt و	<�%� [�$ ��4� زى [) ��4�، إ�) إ.�) 	��%� ا
� c)رى%اj�z زى �S9$ ا��اµ�4 ،�B ه+ �cء . و	0+ف إ4$ ا

� ا.�) 9�<+� �9$ @ ه+ #�= S�4 ،�1(�. n](	�9 ،ا�8)ة "]
و@ .�ام، ÃUذا آ)ن ه+ �cء [" وc+د	)، [" �1آ��� ^!4)	)، 
 �S�4 ،������ �x�D1�+ن ا (,%U ،(4!�� ز4$ زى ��S9 اS�4

�u>�9 �+) ه�) �09 #,%�و#0)ن ا. ،����� M�09 ا�8)ة K] ك
 �x�Dم ا(L ،Ôا Ma�� µ9 _د[� 9S�	 0)ن# M4+� 0+ار]
 ��$ [) آ,%<0� �L (] �Lر ا��0 4��,+ه)، و%# k,��1ا
 n](	�و[� p µ�4 ،M,�1 (. (Y�%# "4(9)و@ت ر#)�4 ا
� ا¶$ اj�z د�، ر#)4<$ زى [) ر9�%� وا<+ا�%� اB(S�) ا

 "� ، ��(�Dا K,>Ñا : kL+�� c)ر�4 �+ل ا $� $S%^
 ،����>� Mtu�9 إن @ �U$ ر#)�4 و@ �U$ ¶)ح M�L و[K ا%ا
 $�U ¸(�] M�09 ���9أ �9رى �9رى ����>� Mtu�9 إن ا%ا
 ،�YL (4 وه)ت ،k)، وه)ت 4) آ��ر9 �S%�،زى [) 4�+ن [a)د 

� [" ��9 : وه)ت 4) �ـُ%= زى [) ا	<+ا �)4��، ا%<���/ ا
 �>�9 =m(�Dا kL+��وض µ�4 –اDوا.�ة وا.�ة، �8 [)  -ا

��، و$6�9 (S>(9 ،"4�1<��/ اv(9 �4(�8^!ق، j(9+از، 9)
 /���>+ ا "��,)ح وا�!م د�، ��ل، و9)@.�ام، وا(9 
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� �
 �4�د� �l%m $�9 k](L اc<,)#�� أو د4��� أو وا

��� و[" �9رى M�L [) ا(�¦ Mt.ا�8+ى د� [�#+�9، و n](	
 �4�0�� ا����l اL!>. ، ����>S. �^(4$ [" ا@#�اف وا

k~(9 �4(�8وا ،k,t%1ر ا+]vوا ،kا01+ه. 

� إن ا�)ه� L!	 رد� دى(Y�� 9<)#�) ا(u% �S9 ���	
 "m "] "�© ،ه) [" �9رى��# ��ا� ����lm��  3إن اj�z ا

9�Y>) #%0)ن  �Y+ر، [<m $�U Imx)#)ت أم �a>9ب 3و@ .| 
 : �� �kS إ�4ه) را.k 	).�� آHا، ��a1) �6ب [�ح وه
 ��c (rت و���، و@á ا��k #)رU$ أs� �c(. (Y4 إ·) ا1+%ا
 M�9 د� �9<,)دى IL+Dا ،(Y]ا�L �4(c وإ4�4" وو�+ش را��
� 	�E ا�8)ة : اD��Sl دى ا��� [" �9رى L!1 Ç�1 ،MB(m+ا

^%�S ر9�) دى >1�Ð (Y�L+$ ©�" �+ل ^)��S1 ،Ç ا���4ة 
� Mtu�9 إ·) 9<<��ب [" ورا ا�jار د�، %� اS9 "� ،�,�ا
أو K%l>9 [" ^�وم �U$ ه�) و@ وه�)، : ~�وف 1�,�، أو ©�" 
�k �6/ .�+ى، وm)#)ت 1�/ وKSU�1 [" ^�م : ا�jار $ �,)م 

� Y>#(m) ا+ا.�S�4 ال دى+.vا Mر، و: آ(i�أو  زى .%� ا
 K%l4 ،)ت	ا�8+ا E�9 زى "�© Mt��] z�c ا.�ة 9<,)رس+ا
 �%9��#� ورا ا�jار وه�Hا، #%� U��ة، د� ©�" ا Kc�4و
 (�(� $m,)ر�9 �%أ�%��) µ�4 ،(ً�4�S1 $%,��9 اj�z ا
 (��þY�� c�= آ�� وKc�4، زى [) 4�+ن �9%# "] KS�9+م �)

	�m ،$�÷c)#)ت وK%l4، أو ا.�) 9���Y$ و	���L و	�<�,%$ و
�= [) آ)	k و~��<$ ز[)ن، . �c++��x4 K%l4دى ا+اc= ا
�S)ت � : M,�>�Z4 K%l4 ت(#(mة، وH �4+� "] K	 (] ��U (]و
�!م، وآM وا.� 1�<,� ا�8)ة وا �YDم د�، ا!�ا��)وى وا
 (D 9)ت+�t� �Y�1 اS9 ���1 ،$ x�Y>4 �%$ ا x�Y>4

 �%,u>�� [) S�1)ش [x�Dا M,�1 درة(L �ا8%+ل دى، و@ ه
Hات، ا�t+9)ت (�0�% 9 (YS%^ (�9ر �%0� زى ا����l ا]

��%>Ð أ��)ل �%# �Y�1 "�¤ دى : ،�m(�1 �إ�� [�ض، وإ�
 �%وإ�� ^!U)ت، وإ�� �!ق، وآ!م [" د�، [) ه+ اc(8)ت ا
�)ن #� 	Ø� ا1�+ن %Ò�>9 [" ا��وم دى #,�ه) stL، اj�z ا

� ر9�) [�� �9$ ا��0 ، ¦,)ر�m أو �s ا<)ر4%C، ا
 (Y%ا�8)ة آ KUه�ى : د+c M](# +ة، ه(�. n](	�9 +ه ،�mر(¤
 (	xmأ �%� آ)ن �U ��tS4و�4 �+4<�، وا%، وأ~" د� ا
0� �04.$ ، و@ ©�" ��.$ Dv(9)° وا.�) U�#(] +أو ه $,YU

��Õ وا@^<�ال، z9 ه+¡ا وا�6 إ	$ .ّ%(9 �(��� �4(�´ (Y
�، وا�)س k.�U 9)8�)�4 دى، وآ,)ن ](�>� و[� ا](�>ا
ه+ا زوده) .�<� I%4 ��L (D و�4ور 9)�[+ز 9<)#� اD+6+ع 
 ��¡�# �%[" �s [) 4+اc$ ا�S�S8 ا�S9 �4+�8ر آ):، ود� ا

C4را �%rو�4  �9$ و�U ل إن(L (D" غ، ود�(]�./ اj�z : ا
$ =m(�Dن ا(�D$ "[� ا	إ �%# �^(>4 (D z�jإن ا �YDا ،

� إ	$ �9	n]( و.�)ة، %# �^(>4 (D z�jا s� ،ة و���4ةH
z9 $1(�%« إ.�ى ����4 هjا �mر(,Dا �S�1و. 

�k 9<)#<�) دى [V! 4) إ[) 1�+ن � #�� ا%ا�t+9)ت ا
Y�4�0)، 4) إ[) : ا�آ�� #%� ا�SD[)ت، وآxن  (r(�S>mا :
� �L!# $�U، أو .) 4�,� r) إ·) 1�U /+ق %[ (. �% د� ه+ ا
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� �
j�z [" آM ا�jار، �" 9)4" إن ا�jار �� IU@+L .+ا� ا

�)xcة ,% �S9 ���	 ،K�	).��، و[� r =4(m) إ@ ا�!م وا
�U�t أو (9 �Y>4 ار د��jازاى ¤�" ا (Y�] �%�>	 �%ا

 ، ���,Dت ا(�#(aDا Mآ K] ة�](�D(9 

	��أ ´)� اvم ا���l 9<)#� ا�tS ا��µ [" أآ� [" 
Ñا (Y�9ا �� ه� ا�jار ه� p)و%�+ن إ	$ �4<�ى ¼�� m��، ا

��)، ���u ا�)و� [) آ,%<0� و@ .)�c، إ�) �c (Y�%#
��� [" c�+	$، أو ©�" 9��= c�+	$، و���9 [" إ	$ (9
� .Mt آ�� x�Uة، % ���>	 �ºار ا�jه� ا(�إ9�Y)، إ@ إن ا
 (D ،م د�!��)9)ت، و�6 آM ا��S وا�MS وا. s� "]و

� ا5 ه� 9<�)م ا�jار ا �º	k]( اvم [c K+زه) +أ9+ ا
�� وm "4�0#��، و[) �c(. ��U إ@ أداء ¼ (r(S9 �(�]
 Mإ@ زى آ �c(. ة أى��(L �] �ا+اc= وا�% ،I	k]( [�)� وه
 kU(^ �%[�ة، وإذا �) 1�)Ã9 xc·) ا<Hت �ر�c اHروة ا

(Y�# 5 ��� kcو =	H� . [�Y)، و���ت 9)%� ه�) آM اS�4
�U�t ا�slة .Mt [� إن c+زه) ا(9 �ºار ا�jإن ا v ،s�1

 .دى

 5(c �%�، ا@.<,)ل اS9 ) دى�9<)#< �(u% ����(9
 (r(�S>mإن ا ،��m ��©�" [" و.� ا��ة ا�S©� دى [" ¼
 ،z9م #%�$ و+%j+زه) آ)ن [" ^!ل ا�jار د�، وآ)	k .)�� ا

 �] ،°(1 �. K] z�jا !�U kmو[)ر Mt. (D "4��94�+ن و �Y]
� �)[�ت %أ.�" و@ أو.�، ��)�4� و@ اه�M، ا�YD إن ه� ا
 �6 (º�](�] ،دى (º�](�D ���>	 �¡�و#,%<L ،(Y)م ا�jار ا1�
� M�L آ��، %�� و©�" Y>���� �6) ا(S>ا�4" واv^!ق وا
� آ)ن [+c+د %���، أو ا��9 �%��، ا�>�9 (D ار د��jا

(] ،$1��µ�4 ،$¶Ã9 $�%# ��a,�9 اm  �YD)#� [) �).�<$ آ
+ [) آ)	0� �U$ ا	<�)�  �l�ه�) إ	$ ا1���، وه�) ��4أ ا
���، v : إ�!ق �jا ���ة دى، [� : ��ut1 ا8)�@V>m,)ر ا
 �%# �>��9 z�jا �ا�,+، [) ه+ ا�jار، أى �cار، �9�<� #%

D ،ار�jت ا���k دى D) آ� ´)r)، ا���l) .�آ�� ا�,+ ا
 �u%1 (. �] �� ورا�، و���) ه%ا^�kL ا<)9+� ا	l%� ا
 (] ��1��$ : 4+م و�%�، و@ ه� #)�4ة �1��$، دا ©�" ه
��k](L kL را. k	c K] k](+زه) وه� [� وا^�ة r(9) إن 
 �#(>9 k��)MB اs�1ت، ©�" زى اDا kS k](L ،��ا�jار ا1�

� ا%��)، �tL ا�� (D µ	K] k]( أ9+ إ9�Y) ا�c (Y�%# ��º
Mt. �%�# ôt# �6(. (Y�Y)، و.Mt ا�c kS%U. 

� #)S4 �4+ل د� آ!م U)رغ S4+ل  %���) د� آ%$ �Uض، وا
 k�� ا(. z9 �] �����ض �9زى [) ه+ #)�4، ا�YD إن ا
دى، و@ اvم ا�tL �#(>9 ���l ا��v ،µ، أ	) اU<��ت 

= أ	) L%<%�+ا(�� 1)	�� : ا(. |L+#%�M�L (Y آ��،  د
 ��c �%�U $�U (Y](4ت، آ)ن أ(�����$ آ�YU+�(9 k) : ا(.

أ	) U)آ� آ)ن [��وض : �m�,) " ا[�أة �M ا�c)ل"أ~" أ¶$ 
� ز4�� ��� آ�Yj(#(9 k) #!ج 	%�k ار[��kc ،z 5 ا
��%�، ] 5 kc���c ��#ا، وS>9+ل 5  د+kU(� (] ��9 ،|L ا
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� �
Y] k	(أذآ� آ (] ��� ه+¡ا ا	) [+[z و@ إ$4، #%��s�� �mة 

�Y)، و[K [0)#�ه)، �	 K] �	(]v�4ة ا�� k	(آ ،�[) ا»+ز01
� #�ت #�$ %�ر�c ا�#= ا �%��� أ()ر� Y�U) ا%و[K ا
زى [) k%L د+��L ،|Lت أه�Y4) اvول، [) آ�<� ��)�4� زى 
 (] k	إ �1(c+^ �%�U ا8!ل د� k�9 (4 (r ل+Lت أ��L ،|L+د

k�9 k	(|، آ�4) 9 ����s أ~" 4) دوب [<�c�i، أ#<�S إن  
� 9�<�%� #��ه)، kU(0U أ�M ا8�)�4 %��%� آ�� ا�jار اا
� .Mt آ)ن %c+اه)، kU(� µ�4 ا(4�# ����l	�K] ، إن ا
¾�د º+�4 [" ^!ل ��c "U، و@ آ)ن �U$ ^�ة، و@ [�)[�ة، و@ 
"] �4+� I�� آ)ن ^��� ^�)	�، و@ ��	+ن، ©�" ا�!ج ا

 �%�,� r) 01+ف أ�M #,+[�� .�آ� ا�8)ة، اU ت(]�	(��Dا
 z�jا : �� ه� )زى [) 9<<�%� : .)c)ت (1	��9)<<�%S�1 ،

� ا�0+ر د� S�4 ،MLو@ أ �V�4�0، @ أآ�ا����l ا�8+�4 ا
ه+ ��+ر 9)�8)ة ، و�S9رة اH^v وا�l)ء، و��أة ا@L�اب، 

�S�4 (D ،�c�4 z�j �c��9 (D  ��	(1 �c(.)�](�1 s� "] (
��%� #�� اYD���m اs�tة �، زى [) 4�+ن اS9 $Uه+� و~�و
 ،|L+� 9�<�%� #�$ د%دى راح �)M4 ا�c(8 أو آ�� ا�jار ا
 "] $�¡,��9 �%��ض ا�� : ا6�9$ دى [� L)#�ة وا.�) 
 ،��� و.)� �L إ�c(. ، $4 و¼(. Mا �9 آ+U+� ،ا8)@ت

���mو �c(.|L+ .، و4��9" د

  �tL �#(>9 مvزى ا ��k 9<)#<� دى 4) أ��ف @ ها
 g@و ،��4(S] k.دى را ،�%��ا��µ، و@ زى ا���� 9<)#� ا
 k.أ#%�، ورا Ôآ![�، ا =�. �%# z4(S>9 (·إ �%�i>] |.
k د�، (>آ)�mة ا�jار د�، Y>%,# (·Ã9) و	)[K] k ا�jع ا

c+زه)، #%� .� ��L ،(r+L) [�$ و�9ال د� [) ���4ه) #" 
��وض Dآ)ن ا µ�4 ،�+$ ه+� ه	إ �S>#إ° أ K] "�و�)U<$ أ.
 $U+01 (Y�%i>. k	(آ �	ر(SDإن ا �cرvرن و9<)ع، وا(S1 (·إ

�U$ . أو.� إذا آ)ن ���u آ)ن �9<�+ل زى [) ه� S>9+ل
 kU(0U ،=	Hا.<,)ل L ���9 °(1+ى إ·) c+اه) 4�+ن ��� 9)

��s أو ا@#<Hار، ا@.<,)ل د� أ	) c+زه) أ.�>" آ�+ع [" ا
 +$ #0)ن أK] ،����>m إ	$ را^� ا.<,)ل @ ��+رى +L(9

Mt. آ)ن . 

 µ�4 أ#,M إ4$ د+L|؟ واL+ل j+زه) إ4$؟  :أ18ف �n(�.د

أ	) #)رف إ° �+k : ا�0ح وا<��s، إ�) أه�  :°�6.د
� [�ى 	���U It 1+ر4�� ازاى ا8)@ت ¤�" 1�9/ ��9%# (Ya

 �mر(,Dا "] K%l>9 وض���Lن، وازاى ا��ة 9<<�+ن، وازاى ا
[�)��ة، [) #%��)، أ	) �)I4 4) أ��ف إ	� زى [) 1�+ن 
�) [��1 : ا���اف :  (Y]��S>9 µ�4 ،�>4+� (Y�%# M��>�]
^!ل �4�Y"، دى أ[)	� [�� ���)، ود� .�S، إ	k زى [) 1�+ن 

�9 z9 ،C�%1 �4(# �] �>èت، و!S�6$ @زم 	�<µ 	+زن ا
� L%�)� ا�Y)رد� ، ^t+�) إن آ!م %��وض، ¦) : ذ� اا
%�E�S، وا.�) ا1�S�) إ	�)  E�S��k دى #,)ل 4�/ [" اا
0#� : اv.�)م، ���<M,u آM د� : 	�z ا+kL و[) 	<	

 وا�اc Mc+زه) [�<M,u، [�ة S1+ل ه+� و.� : اj�z، ه+ 
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� �
 ��+ل ه+ا ا��" ، أ	) [� �9<�+ل، ه+ [) ��9)آ���� ، و#%

$ �# ôt���tL ،ى #�� ا	k 4) أ��ف،  Kc) .)ر	أ ،�%l1(.
 ، (Y���1 آ� #0)ن�(# �S%ا� (r ل+S>9 k�آ �%[� ا	k ا
�<�) �+4<� 	0+ف إ4$ اµ�4 ،�4(�8 : 1!ت �Y+ر 	 µ9 (4 زم@
 ��m :إ4$، و Mt� (. ��	(½ : ت دى، إ[)ل(c(8ا Mآ (� k%L

(. Ç	ض، و���Mt إz9 ،$4 آ�� ��c، إ.�) 9�<�%�، و9�
�  (] �L	�Sر، و#%� �L [) #��	) [" [�%+[)ت%# �#(� . و9�

 kLه+ و ����[� ا.�) %L�k�] ( [�ة إن ا�!ج ا
وk�L+1، ا	p k<)ج وp kL<)ج وz9 �] ،kL #0)ن ��1ف إ$4 
� 9!وى [�<��)ك : ����� L!1(. k	د� ا v ،z�jا8�)�4 : ا

�!�L وl1+ره)، ا 
�� ا�وا $�c	S+ل إن Yu�ut1) : ا��وف m�,% °(1 Kc�	
ا�D)��ة دى ���4 ا�t+�9، و[) 1��)ش إ	� µ�# (4 [<�+ز 
� 1!ت أK�9(m، و©�" اc(8)ت دى �1ن s� "] ��U @ز[� (S9

��%[ Ôا |L+� . دS�1 (. �x�Dا �� $>+L (	ا �%اذا آ)ن ا
�Dن اv ،=أ�� �]+,��� ا�وا��c دى  �>�>9	S%� ��9 اM�r اm

 n](	���ض 9<)#� 0�9)ور #%�$، [K إن د� ه+ أ�M ا� ا%ا
 �L!��,�$ اj�µ�] �,U ،z آ�� إ	$ أ.�" [" ا�9 �%ا�8+ى ا
 �(4 ،�%�u>�Dا ��Bا�اV���B( إذا [Y>�m : k�0) ا���t ا

 !!،/%� �Y�وأ	) 	�Y<�� ["  دا	) ���<Y) ��، أ	) ^)I4 أ1
4�<Y%,u)ش،  (] µ�# (4 ���%أ� "�© �Sl�] : M^ول إ° داvا
 z�jدول #0)ن ���ج ا "] k�V] µ�4! ©�" آ![� د� 4<��Y إن ا
 ، �(cر K] )م�1 "�u>�4 �S�4 ار ا4)� د��jورا ا "] (Y#(>9
 (��� ،È�� اv[+ر اc K] ku%t1+زه)، 4) �!ة اL!1(. "4��9و

!م U)رغ، @ ©�" أآ+ن ��tL(9 أو أوا�U #%�$، @زم 	��ف د� آ
 ،K,>Ñ6�9) ا ��B(�V�� اm�Dأو .| ا ،��cوا��� اm�Dإن ا
� د�، ا<l+ر ��9%,�) إ·) �,jا �.(,�� [" ا�0+ر اLأر �ه
� 	x0ت %�� 	x0ت [l1 K+ر ا�	�)ن ا�¬)§، #,� ا�c(8 اm�]

<�ر n4	l1 �c(8 ���>+ر�4(9  Mu>1 (] (ر�4، #,�ه(a.و
 �4�jا �ut4 (] $6�9 "���+Ã9 (Y>9ن ا<l+ر Kc�4 : آ![$، 
 �L!��Mp (](½ M اÁ�S، اu�9 �4�j<+ى اµ�4 ،Á�S ا
�، �t9ا.� أ	) [� #)رف #(,jح ا(,�اV���B( [) 1%��� ا
 @ ���%# k�أ��ح أآ� [" آ��، أ	) D) اk4�>9 أ1�%� ^

�+ان #0)ن �S4روا �S4%+ا  1�<��وا إ·)�د#+ة إ	�) 	��ح ا
 ،=�� �x�Dا ، ،�B(· ى�tL �] د� (��� ،Im_ (	ازه�؟ أ+cا
 ���وض، وا	) .)zm إن p)وz9 #0)ن 	��Y اM�v @زم 	�)[� 9)

 .�YU أ�%Y) وY��t�9 "�© (Y%tU) أآ�
��	) �9$ ا8)� إ	�) 	�<��/ و[) U �%��ض ا[� [�µ ا

0� ا]�¯ M9(L ط 4�+ن�� �%# k��% �c(>p (�.إ ،���Dا k��
 s� "] ر+l>� ه+ �S4ر 4�<+#= أ�M ا%��K] I ا�,+ اi>%
[) �<)ج ��k 1)° أو [��)	�[)ت [�)#�ة وآ!م [" د�، ودى 
 ��9 (�+t^ ،z��% ����(9 (�+t^ ،���� ���� أ[+ر (Y%آ

cو��� اm�Dا �r k%و� �%��، إ	k @زم ا�<,� وا@��اب ا
1)^� وL<� 4) �)رف [K ا���� دى، � وr)، واه� �+ل [) 

�%�>>9 k	9<�� وا �9<���، ه � .ه
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� �
� ، و�� آ%��،  ���+>[� #)�4 أ^%s� "] Ç [) #�� ا
$، د� ¾�د ا.<,)ل ©�" +L(9و $>%L (	ا �%إ	�� 01�+ا : ا

 ،/%� K%l4 

 (�U ، (Y�9 k4�>9ا k	ا �%���l ا�%c(u)ت ا Kc�	
�0�، رMl�1 k4 أS%l>1 (] ق #0)ن!l� ا%# (YLب أز(

 ،(YL�1 (] s� "]01+رك، و (] s� "] k�cر �وا�!م د�، أه
� #,%<$، أو %وو�¡%k ا�اMc اlD)ر وا�S>m%<$، و#,%k ا
� : 	��ه) S9 (زه+cر6)، و (��vا��%<$، وا �%ا��%k ا
 : K61<+ا ku¶ +½)م، [K إ	$ ه+ ه+، أرc+ك 4) أ��ف 

�1 و½0� وا.�ة وا.�ة، ا	k #)�4ه) Y>�9 Kc�1)؟ ^!ص �%�)
� اj�z ���9 إ	$ %# |L+أه� رY>�9 k�c)، [) �1آ��� د
 z�jا : =t1 (. �[c(. $�U ،�Y)ت آ<�S1 sر Y�U M�>01)، وه
� �9��Y 4) أ^�، إ.�) %و�s اj�µ�4 ،z 01+ف [�ى ا@.�ام ا

� »%�)ت ا8Lام د� [" أر�ا@. (�%L �] 01+ف k	إ µ�4 ،=
+.�ه)  Kc�1 (ه!^ �%� : ا�اMc د� ا%اj)	= ا�+z4 ا
� آ+z4 : اj�z آ�� �S9رة L)در، S9 $	إ I0>�1 (] M�L |.
أى .)c ���� �c(. : =t1(. ���� �c��Y) ، وآM د� ¤�" 
 ��ء 4�<)هM ا�)��U #%�$، 9!ش ا�آ�� #%� M,�4و K¡,�>4

د� ه+ آM ��+ى ا��)	�، و[) 1��)ش c)	= وا.� .| + آ)ن 
إن أ�%= ا�)س #)�04 و[�<,�4" وا��%� ا�jار د� [+c+د، 

4�)#�ك ه+ ���4  �%t!�9 دى، ا(9 �] "�© z9" أه�اف
�lm+>] " MS�>1 �.ا+ M�+1 (] M��4 ه�ف ورا ه�ف، وآ�L

 �+>%,# �%� آM اL!1 $4(Y�%<)°، أ~" .)Ç�1 : ا K69<+ا
 : =t�9 Mأ� ،=� (] Ô(0	دى، وان [) ��ـّ� ا $��tاD��Sl ا

 Ml�] إ5 ��+اه) د� �ا�8ص ز4)دة #" ا%�وم، وا^<�ال ا8)
�+ا #��ه)، l4 (  (] �8%�+ا S4 �lp ىx9 �½)[)، و@ زم 6�1
� ��9ه)، و[) 1��)ش 4) اµ9 إ	� + [�k4 ا�4ك و��uUت : %ا

µ�4 $4إ �1��= ا�)س #)�04، اى .� .<K%ّl 9!وى، #% (] ،
��ار، �م، : ^�ا�9، أه� [) ���، إ.�) [)�)ش د#+ة إ@ 
 �S�4 (Y>#(m ،�_ ل+S4) ��<$ أو 9¿@[$ و	��8 ���4 �%(9
 (	(�] �Yjل اH�4 $	اد� إ��>mا ���U$ [�ر إ	�) 	�uـّ� و¯
 ��%# �] k	��4 وا.�ة وا.�ة، اÃ9 �^(1 (Y>#(m ،0)ن ���4ى#

 k	ا �	9<)ع ا�8)ة وآ!م [" ا z�c @) و�9<)ع ر9 z�c �S�
د�، أ	) [�)ك إن ا�!م .%+، و4) رz9 ،k4 ه+ [� [�Sر 

 Mc4) را �� .. #%��) : ا�8)ة ا�)د�4 ا8)

��= و+ �%K إن آ![Y) آ%$ ^�)ل : ^�)ل،  :أ18ف �n(�.د
%�!�L اvو@	��، و©�" ا<)	��؟  ����(9 µ%زى [) و�

>(>� ©�" 1�+ن .k%t، و+ ا° [� [<xآ� L+ىا% � ه� ا

إ	k #)رف أ	) 9)#�ف 9)��)ل إ	$ واKL _^�،  :°�6. د
��ض و9)8%� إ	$ واKL _^�، أ	) رأé ، ©�" دU)#) #" ا
 + |. ،$6�9 K��4 �(�]�L �%�s ا�>� .�l<$، إن ا%ا

 �cآ![� ، أر =�� ^�)ل : ^�)ل، و+ ا° .x�Dا k	(زى [) آ
ا	k%L k إن ا�!L<� اvو5 وا<)	�� ©�" 4�+	+ا ^�)ل، أ[) 

 (] =�<� �S�S. (Y�%# "4(�U، أ	) [� [<xآ�، د� .(> ا
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� �
 �1�Dار ا�j�9 : ا�i�9 ل آ)ن(��� اS�4 ،�]!آ "] k,YU
<� را.��L+] k ا�jار، (>اvو���، kc ا�S�S8 ا�Dة ا

�,Y>L!# : K) �+زه)، .)�c زى آ��، U 
 �x�Dا + ILوا �%آ%Y) ^�)ل : ^�)ل .)1�+ن اvر��6 ا

��ض أ�c $�U µ�4 ،I�6ار وآ�c(. M، وإن ا�jار د� ه+ #%�Y) ا
� ^!ه) 01+ف c+زه) آ��، و���) إ.�) [� %� [�Y%l)، وه+ ا%ا
 : $>�. �%� ½)[) إ	$ [� آ��، k](L ه� �9ال [) ½)رس ا���9

I%4 .+ا�$، ورا.k #)[%� اr(�^ k%^ ،�S�S8) ]��9 : ا�jار و
 ��)م ا�jار .�<�، و: ا8)] �>U 5ت : ا8%�، ا(#(mل و(��: ا
 s��>� m%+آY) أ^I، ���9 إن ا%# �L!^vا8�� ا �S�4 (. دى
� أI�6، #0)ن ا��)ل [) �Y�9ش �cار S�4 (. �(�]�L �%ا
 �,�ا��k، د� 	+ع [" ا<M4(u ا�0Dوع، D µ�4) وا.�ة 1

�� �S�4 ،م د�!�9�)	<)ز4) �ر�c ا��)	� وا%Hة وا (Y�
 (] �x�Dآ�� إن ا µ�] �S�4و ،M�i>1 رت�Lو ،��m k6�9$ ا��آ

، v "آ,) آ�S9"k)ش ^�م : �cار، و�L�m، و�,)م )ر وا	��)ر و
 �¡](�] �S�4 $>%^ ار�jل : ا(��� #,%Y) ا%� ا���09 اS�4 ،

�%�)م دى ه� اD4<�، وا+�  kL++اc=، و: 	�z ا(9 k](L
�4+� �L!^vا M�0� ا%# k�U(.. 

B�) �� .ور�
� أن أ#� اE4�D إذا  - ���%�!ج ا M4+u>اK�>D : 	�)م ا

>9 k,Lا�4 و���)#�4" أ	m µ+ف آ)ن اm<0)ر° : اDا �.v $%4+u
 =��)ت أو .%c K9أر Mآ X(�Dأو ا =��l%,<)K] ��9 ا $%9(Lأ
 ،��] �L!�ا8)�، وهHا x9 ���04ن ا<µ�4 @ M4+u ا	lS)ع ا

� إ5 أن ¹ إ��اف ¬�ى 9)	<�)م� . وأ�l9 s04 (a4ف ^
-  ��9��%�� ا(9 s��>+ف، " ا�!D(9 �L+6+ع"اx] s�

 �4��%ä�(9 s��>،  Object Relationوه+ @ �4ادف �L�9 ا
� ä�(9 MaU%���4، واtSD+د 9$، ه�) و: .و�L اm<�,%$ د](m

��د ¦) ه+ ^)رc$"آM ا<�ر4= وا��0ات ، ه+ " #!�L ا
�U!، و�z إSm)�) [" دا^%$، وا<��Z4 s<)دول #)دة، 
�Ø)رة إ5 ا�!�L �9 ا�)س و�Ya�9، و9)Hات �9  ،(�و�)
 : ���د وا�Lvب �Lv(Uب، و��+9)ت ا�!D(9 �L+6+ع 1<�%ا
 �H� �%�>4 (,�U (�)ول ه�1< (Y��أآIL+] "] �V #)دة، 

 .ا�!�L ا�وc+9 ��c$ ^)ص
- �#+�mا5 أ+. X(�Dزة زواج ا(c��9 أ 
@ ا��+ان و@ أى H1آ�ة أ	�) @ 	Hآ� ا�,M ���4ا و -

E4�Dا � [![� �<,] M�Y) ا<��ف #%
 -  M��01 دة(#إ �c+1 ،�Sl�Dا �Hه :)�4�� ( Mt4 |. ار+u%

. : $%��+1 "# I%>[ �]vا Â�. ،ل+S�] M�09 رئ(S%�Y� .+ار �
- Sex in the head Wilhelm Reich  

��  هHا ا�jء 9)Hات � -%jا �Hه : (�U�. اH�آ� هH4
 $6�# $���)ت أ^�ى ، %c : �4ا، وإن آ)ن ذآ� [�ارا��

�U(6ا� �Hه �#�>mرئ ا(S% 
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�...ن������������א����ش���%�������،�و:وא�!!������������و;��−583 �  

� � %�Nو!! ïLا �E+ �!وه)ا ، 

�% ا�¹وا*%6 ... '¬L6% وا���«�% ا^Lا W 

 %!�`Lا �3N 

� 	�0ة %# =S# �.$ @ أ	أ �6(Dا ��,j�4�9 ا : k�c+U �.
6� �9�+ان " ا180اف +$ ���"(Dا �.v�0ت 4+م ا	 |18خ W "ا

���  ،"*�ار ا�3b¯، و�1آ6% ا^B!]ز �%# kl�6و ،k���1
� ه�H ا��0ة   وH�]!1ى%# ����� ��S�1)ت �1%# Mt.v

 �>S9(�Hات، ¹ �1اk�c، و�,,k أن أ#�� 	�0 ا�+[�<� ا(9
 (] M�09 )ول�ا�¹وا*"[�)، وآ! ) 4< %�'¬Lو"6%ا ،" %�»�Lا

%6��وt1 �L+رت أن ¾�د إ#)دة  ،"!�²)!% ا�`k6"و ،"ا^
 ��، ه+ p)وLر++ف .| : ا�#!م اx] اء�c�0، وه+ إ�ا
@a�>m)ح �m ا��وف #" ا<�%��، اHى ا#<�$1 	+#) [" 

�<� هHا اI%D ا��ج، ��ض)ا(SDو[� � M��m ا%# + ).و

�Lو ،�>�]+���µ #�ت إ5 ا  (] (,º(u�9%¸ ¾,+ع �
���، و�Lرت أن ا�8)ح #%,�ا�[�M أو ا�4�t   4�)ه� ا

 �%# $�] Mt.أ �L ،�^_ I�im /�6 +ه (,ºاء�L دة(#�
�� أو ¾)[%�، �SUرت أن أ#�ل #" ذ�، وو�cت Bت زا(��S�1
ا��M4 وه+ أن _^H ه)�1 ا�+[�<� أ.)ول أن أ�cب [" 

(> : ] (,r!^5��Y) إ�U(6) آ)

�V : هHا ا�)ب aU%�) أن (V[�H ا��0ة اV)	�� أو ا
M��Dا Ç�%,�)�0L ا���ا��U دون أى �S�1= @.�   	��0 ا

 KLوا "] !�U MaUvا ه+ اHأن ه k�) �L $	أو ��ح، و��4و أ
 ���U (º�cو µ	إ@ أ ،�� ذ%# |SUا+] "] ���اD,)ر�m، و9)

�، أن]+SDوف ا��أ#+د �cvب [) رaU�)�  [" واKL هHا ا
½��Yا   ��Õ)، وأن أ#M�� : =S ه+ا[� �pودة، ر¦) 1�+ن

،�.@ =m(�] s��>9 ،ا^�ة��)دة [" ه�H اD)دة ا>m!  
� . K,�>4 رو�4ا رو�4ا [K ا�l6اد ا�)و

 !���²ت +�!% +�E ا��K`�36ت

 ،�Lت �)د(��S�1 �S%1) أ	ب، وأ(� [�H �9أ	) هHا ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  ـــ���ــــــــ� �ـ"   309



 ��05050505I04040404<I2009200920092009א6����������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
,) أ#%�k [�ارا، ��µ أ�L ���9 أن أ�%��YL =>�4 (Yا آ

 (] M�09 �Y�وأ#�ف أن [��� ا<���S)ت إ¬)��9، و[���ة، و1
: ا�rف [" هHا ا�)ب، وه+ ا<�ر4=، و[K أن أ�%= 
 �Hه "# =S�Dار ¦) �1%,$ ا�L+#) [" ا�	ت �1%" (��S�>ا
�)دة [" 1%� ا��lS أو �%1، >m@ا �ا8)� أو 1%�، أو#%

D ���	x,l4��M أو#%� ا (– (j(�]-   ��<,�، أو #%�
M�����9 ذ�، �SU آ�k أ��� أ	D M4��1 .. kSS. µ) آ)ن 4

، آ,) أن ��S�1 �²)ت أ��K آ)	1 k�E�9 $9. E�9 �S [) أر�4
 �� إ[) : .)��	 �u�xU (�ti� °���[) c)ء : ا���اف ¦) 4

�� أو : .+ار ا Â�. ��,j	��L( ا<���S)ت(1. 

��9 ا�U)دة [" ا<�%�S)ت أن ,6�Y>) : 9%¸ [" إ¬)
 ��,jءا [" �4�9 ا�c k	(أ·) آ K] ،°(Vا�<)ب اvول وا
�k واردة : هHا ا�)ب، وهHان ا�<)9)ن m+ف �t4ران : �و

K�9(mل أ!^ ��Lور ���� 

��6ة +$ }�63% ا)ار و��ود ه:ا ا��3ب ! ��E�� ��63ت�T 

+ار ¦) 4��K، وددت أن [" ¾,M [) و�%µ، و.| 4<+ا�M ا8
،��L+� [��4   أ	<���U �Y ه�H ا%# (����4 (] E�9 وردxU

 (¤ $>�.@ (] E�9 م�LxU ،Mا�+>�)ه�، وا��S، وا>[" ا
��4+l1 أو $���> : �<)ج إ1 5���$ 

§    : �.(>] s�ا���ار #%� �%= [��4 [" ا�D%+[)ت، ا
 �(. Á�S1 �(�Dن اx0+رة، وآD9)ب .)@ت (#�ض ا MV]

�] k� �0L(	�p �lSدة، : Ka9 د�B(L، ه�H )وأ.+ال�، و
 ،(] �9+�t9 �%�>1 دة(# ��$، وه��9 X(�Dده) ا�� �lS�ا

 أو �<)ج �أى _^�، : [�.%� H9اº) [" [�ا.M ا�!ج

§    ��,%>� �6ورة ا<Ç�i0، أو  -دون إ��ار –ا%#
�" ا��)رة إ�$، و�L �9�) #�ة [�ات أن ا ،�Y] Ç�i0>

� 4<�)ول آM ا<t�i0)ت، و4�<�Yف إ�!ق �mاح ���ا�!ج ا
Ç�i0>، وأن ا<Y] Ç�i0,) آ)ن [�sة ا�,+، أ4) آ)ن ا

 $�1� : [���1 [<+ا��6، و@ 	��ج إx1 $>� إ@ أن أ ،(,Y]
 .إ@ إذا آ)ن m+ف ] : �)�4��0L( ا��lS ا�lDو.�

§    ،�� ا�Dض أ�! #" ا8)�	 (·x9 �[MV ا�S>m)ل ا8)
��a4�] k أ�!،��Ñد 01)9$ ا��lS ا�lDو.� ��Øاف أو   

� K] ،(YU��4 أن (. K] أو ،=�S�>� �).= ا(. K] ش(S�%
 z�>%] �]وه+ أ ،�^_ sl^ نx� ض�Dاء وا+��)�M �9 اا�8 ا

 M�t�>(9 �S9(m �0ة	 : �(�-1-21	�0ة (½)[)، و�L 1�)و
0�)ء" 2009�%��؟ وآ�I ])ف اE4�D ا� ا�04 I)  ،")آ��و�9

 ،MYm M. (r z�� إ��)� 1)ر]�� و#%,�� x�Dأن ا Iآ�
وهHا ا�)ب ا4 5(8��L( .)@ت، ��a 9)	<�)م �%�) %�!ج، 

�u�t��) –[" Ç>Ð، وKU�1  وه� l1%= ا(�-  ،�[M9(S ذ
و1�<�� [�+	� [" هHا اx] : Ç>iDزق أو إ#)�L أو أ� أو 
�Y)، وهHا ��9 (Y�] أن 1<�)وز أى Kl>��6ر أو إ�6ار � 1
 ��)#�ة، أ[) أن �1<� ا8)] =%� �(. : �a4�] (Y��t4 (]

�$، أو أ·) ذآ�$1 ´)�	 =S�Dا �� �Ñ �,�%mد أ·) $�01 .) 
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� �
��4 "] E�9 =S�D[" ا �	أ[) �HYU ،�6و��Dا ��B�jف : ا

 �L(�	 أن ���L �6 (Y+ا#� هHا ا�)ب، وه ،�(�U و[0)رآ�
	�p �lSدة : .)� �UدH9 �4اº)، : #�)دة �S1م ^�[)ت 
$ [�nY، وإ��اف، وp�)ت [+6+#��،  ،(���	 (c!#و ،�������

� و@ 	�)��aL �L اc<,)#��، أو أ4�4++��c، أو 1)ر]�
�](#. 

§   �S9(�اM�D إ5 ا<�,�� ه+ �6 : �1�1/ 9)��lS ا
 �4��ى #% @ �(. �4��ى #% (,U ،!ب أ�(������ هHا ا
 "] �4Hu>� أ	$ @ 4��ى #%� ا�M، 	�آ� ا%# !aU ،(هs�

  اD��0L( : ا���اف، و^)�� ��S�1)ت  هHا ا<+c$ ���9 أن
)رة إaL 5)4) #%,�� ا�0Dف و��و.$، 1<�رج آsVا إ5 ا��

 �%9(L �4ة�c (6و�U �4�<%�Y ا�0Dف [" ا8) �Lو ،�](#
!^<�)ر واD��0L( : ذاº) ���9ا #" ا8)� : �m)ق _^� �rف 

 ).وهHا وارد : [S)م ا<�ر4= وا<�%�� : .�ود(_^� 

�E�9 s ~�وف    §�1 ��)p �>S9)و�lS<� ا(�1�4/ 9
!��sا اc<,)#�) #)[)، أو 1)ر]�) و��+9)ت ا8)� وا�ج، 1

#)[) أa4)، و���9 أن هHا �L 4�+ن �u�u) و[���ا، إ@ أ	$ 
�K6+] z ا@ه<,)م اvول [" [Y�� �S1م ا�+ن �UÌاد، : 
.�ود L+ا#� [%�[�، %tu+ل #%� 	<)�p nBدة، ���u أ·) 
 (Y%�¬ (¤ ،K,>Ñت ا(��%m "] sVأو آ E�9 �%<��ف #% ���U

U �^_ ل(¾ : (Yu�ut1 : م(Ymور¦) ا� ،(Y�%<���$ إ ���
 �^_ M�09) |. �m(���، أو ا@t>L)دى، أو ا#(,>c@ا��!ح ا

�" هHا ا<+c$ ا�¬)§ @ 4���� أن �Mp M اIL+D ) اV+رة
� Ç[ (,�U هHا ا�)ب، x�Dا�6 [" أن ا+ا��د، وا�rف ا

���n 1آE� ،Z`�6م J�º% [�دة، �8: !��رة ا�JLرس ا�O»: ه
 .��7C �:اW ،@T !«زق !�Q، �)ل /`&% �Kâرة

 :و���
%!�`! 

 �1s^v�1�0 ا�آ�k أ	+ى أن ا�Lم ه�H اr+ا[� #" ا
ا%<� أ^�º,) آ���� @^<�)ر ه�H ا��U(6 اD����Y ا�4�jة، 
��µ ��9 أن أ½,k ر�� اr+ا[� و�cت ا��0ة �L 	)ه�ت 

��,�� اL��v)ء اD<)��9، و^)�� ا4�laD"  ا%# kS��xU ،�u��
 ،�S.(�[��Y آ,) ا#�kU #�ة [�ات، وه� ©V%+ن ا�v%��� ا
�SUرت أن أ	�0 ا8)� اvو5 ا�+م، وأؤMc اV)	�� إ5 
� أر9/ �9 ا@(�� : �S�1= #)م، أو �ا@�m+ع اS)دم، 

���� .Ã9¬)ز ��9 ا��0ة اV)	�� إن أku�1 ا

  y�º ¯�CbT ،%J�! أ!)ر W QT>#ا� QT1C�اB8آ¯ ����K ا�
pو!$ ذ� ،%n�.ا�: 

�)ت ا���اف) 1%c : �1�] ��z ا8)	 Á�S1 

2 (��cوا��� اm�D9)ت ا+�� �Ycا+] 
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� �
3 (z�jا � ���U 1�)ول إ��)

4 ( �(9)<+ا�M �9 ا��0  –و��L!#–  �s ذ��(^ ���j�9 ا( 

5 ( X(�,% �L!^vا IL+DاµYDا IL+Dا M9(S] : 

6 ( kL+ أ �� ا<+k�L، وا

7 (�L(�> U ��6+1��ة إ#)دة ا

8 ( E4�Dا �%# �����)ت ا�!ج ا#(a]زق و¿] E�9 ر(Y~إ
(�] X(�Dا � وأ.�)	) #%

9 ( (¦ X(�Dا s�1ص �+ و�Uو �	وأ[) I�6و ��	(�آI0 إ	
 �4آ� أ �� ا���اف

10 (r$ : ا	و��>m (¤ � !)إن �)ء اÔ(+ا[� و�s ذ

Ñ��Lا 

 �L ،�.@ s��> �%t4 (] =m(�4 (¦ �Dف ¯)ول أن ·,� ا+m
(,�U ���] M�09 (4(aSt4%� أن 4�+ن د�!   ¬,K ه�H ا

 �,�4 (D !S>�]"�����"  ،"ا���ج ا� ،�وإن آ�k أ�� : ذ
د#+	) �äب، k�V4 �SU أن ه�H اD!.�)ت أو اr+ا[� ه� ¾�د 

 . �)ت وه+ا[�[!.

 )إ+�دة(ا�و_  ا��%
 و>w� å؟ و>å #�6/%؟ و>å *)ع؟ *��؟

å<و (¾ å<18ف؟ و %EN!!!؟ 
v:ه  QT1! رة وا180اف�CK'�� ¯!�N %ا��
��  #�لE¢n �N1(�3، و`T l./أ1�8 و %���
–  %`���أن /`�!��  –!�� ا��% ا�

%�JK� w3��� ا���. 
 : ا�و_ ا>'�CKرة

�<Y)  47#�)	� #��ه)  ه� :/�ه�.د� ��m
�)ت 9.+ا5 %c  !أ� ��0>�D4$ ا(c k	(آ

 �(. : $4(c k	(آ ،����x9#�اض ^
 ��  وc+زه)ا	S0)ق، c)4$ ه(. : (Y>^وأ

 (Y�%cدرة ��ك ر(L �] ،���%M و~�
 =�m أى ��U(]، و��ىا@1+a#  ز(Yjا :

(��� Èt� ا
�؟  أ	) :°�6.دِ (Y>+. �% ا
� [�)��ة، وه�  v، :/�ه�.د�0>�Dا kc �ه

 kc k	(�1آ�a8  �>�m "] 
�، :°�6.د�(]  (Y>+. �%ا�YD [� أ	) ا

 دى� ا�Dة 
ه� آ)	L k)#�ة [�<��$  _�، :/�ه�.د

وY%1(c) ا8)�  ا@�S>m)لا�آ<+ر : 
 k��<Y)، وآ0� �%c)[�ة L+ى، وا	) ا

 #%�Y) وه� آ�� 
  ؟µ�4 إ�,) 	+�9 :°�6.د
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� �
µ�4 ��L(S0، ��9 آ�� z9 ا	 _�، :/�ه�.د

وآ�� #�kU ا·)  [�)ه)��Lت ا1�%� 
M�L [) 1<�+ز  آ)	mk��،  18[<�+ز� [" 

m��، وآ)ن  4�K] $L!# (Y وا.� ��Lت 
��9 �] k	(وآ ،�Y��9 �%](ت آ(L!# $�U، 

 ،��9 �] �وا	<kY ا�!�9 $L��Y وه
 �%� ه+ا c+زه) ا8)5 آ)ن  ا»+ز1$وا%ا

 . #)رف آ��
� ا8)@1� دى ازاى  ه+ا :°�6.دlS%>9 k	ا

� :  أ	)4)9�|، (. ¡�U)آ� إ	� 6�#| #%
ا��)دة 4�L¡= آ)ن Y�U) آ!م [" د� 

 =�� ،$6�9��(]  �>��، ر9�4 (�(]
�، ه� ا�+اc)ت �9�,+ا ��%<�) : ��%#

 ،�L�4 ��ا+� K�9 ��ا�L، اوا�!ج 1
�c(.  =�. (Y�,�	 (�S. �S9 (�.آ��، إ

 �1@(.�%Y�]�S) 5 دى، 	�,�Y) ا�m 9< ا
 [�tى C4(9، [) #%��)، و4��9"؟

ه� آ)	M�L $6�9 k  ا�YD، :/�ه�.د
 k	(ازة دى، آ+jا�%#  K] �%](آ �L!#

$�� . c+زه) د� 	
�، و4��9"؟ ا�Y)رد�  [)��، :°�6.د�(]

� إ$4 S9ا8�)�4؟  (r(S9 �m��  17ه
 .[<�+زة

 m�$  18 :/�ه�.د
 و4��9"؟  18و@  17 ��=، :°�6.د
ا0D�%$ ا·) [" m�� kU�#  ه� :/�ه�.د

 وا.� 
 #�)ل؟  #��ه) :°�6.د
 و@د ^)Ç  [)#��ه)ش :/�ه�.د
 وا.� ا�+[� دول؟ #�ßkU :°�6.د
m�$ ��1ف ز[�%r(S9  : (Y) :/�ه�.د

 M,� ا
 ! آ)[%� 6�9$؟ و#!�L :°�6.د
�$ آ��،  أ4+�، :/�ه�.د =� (Y>xm

 �k 5 إن ه(SU"] 4+م  K] ب(>�آ<= ا
�  د�c+زه) %��� ا�jا �L!�وه+ راEU ا

 ،Ç(^ (Y�%l�9 �	(و[) آ ،�Y��9 k	(آ
� .m�r(S918 $�%# M4(u>>9 $)  وه

#%�$ إن إ4$؟ [� ه+�  M4(u>>9 :°�6.د
� آ)ن %[�)ه) M�L اj+از،  �9�)مد� ا

 وآ)ن #)رف .�)Y>4)؟ 
� .Mt ["  أ4+�، :/�ه�.د%إ�) د� ا

 (] �#(mزتا+« . 
�$؟ وه+ :°�6.د (YaUرا 
ا#���L ،�Uت ا1�%� [�)ه)  [) :/�ه�.د

 5 k(L ،وآ��$	x$  آ	إ µ�L(��9 "�©
  ا»+زن

 

اt]  X(�D)ر.�
 $�04 (¦
اH	= واردة 

و[���ة، 
 k�� (Y��

 9)@#�افأ��$ 
�u��Dا (·v 
 [t)ر.�

أآ�V  إ^�)ر�4
 (Y�]�4s��1، 

 اm<<)�9 أو
) =%�

�9+> ).ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
ا�!ج  :

 �L ،����ا
 �Vف أآ��>	

 :#,) ¬�ى 
 "] K,>Ñا
 ��#!L)ت أ^

 �L  أو أL+ى
أآ�V  1�+ن،

 "] �د@
ا�.t)ءات 

ا�¶��، أو 
.| اv´)ث 

��,%� .ا
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� �
 .%+ة؟ ه� :°�6.د
  �v :/�ه�.د
� :°�6.دS�4  �� �).�<$ وه%ز[�%Y) ا

$؟ ��%$ ا4$؟ #)�4 إ4 د�m�$  47#��ه) 
 و@ ©�" ه� آ+4�$ : اj�z و@ ا4$؟

[<�+ز، وS>9+ل ان دى أول  ه+ :/�ه�.د
� [�ا1$،  وا.�ة[�ة ��4ف %# $6�9
 ��� ��#(Lو 

 آ)م m�� #��� :°�6.د
 و#��� و�4"  54 :/�ه�.د
[�%�Y و4��9"، ا8�)�4 وk�m،  �= :°�6.د

�k دى �)MB  9)4"اDة : ا��(� (Y�%#
 [� #)رفدى، 4) إ[) H�>9ب، 

� #"  ه� :/�ه�.د�u>9ل آ��، و+S>9
jت ا(L!����ا� �% إنه� #,%<Y)  ا

$(c�+ا #%�Y) إ·) آ+4��، ا+S�9 
m  k+اء(> [K ا@و@° او ا<)° او ا

��ال :°�6.د8�" ا8�)4$ زرو�k  ا �S9
 L+ى 

اول .)c$ وه� : #��ى �mا� ا	) :/�ه�.د
 "# ��u>9(ا [0)#�ه Mcا�� [K ا%8)5 ا

 k�Sه� #�m (r(S9 $>U�� µ�4، أ	) 
���	  ��$ [�)ه)، و�m(. $6�9 ان ه�(�>]

 klS�  د�%��u>9 � وه
� ا	Y>�6�# k)  4)9�| :°�6.د%آM ا8)@ت ا

 ¡� [�)ه)، [<�)��� آ�kاD��Sl دى،  :#%
�<��ب L+ى، إ.�) دآ)�1ة،  أ	)] �]µ�4  د�

� ا%cx1 �	أ، إ��Dا Â�. "] ��c ��8
�L!^vدى  ،ا k��" إو#� 1�+ن ا

��,%� #0)ن >�� ه� 9<�,%$؟  �1ر9<% ا
 9أ.z ��9  �9أت©�"، v°  أ4+�، :/�ه�.د

�)ت ان ه� رku¡4، اv#�اض %c�%آ)	k  ا
k.را (Y�9 �4(c،  ة�] (r(S9 و
 � [)Y%1(c)ش ا8)

��ال :°�6.د� إ#,%� [��وف؟  اS9 
أ#,M [�)ه)  k�S9 [� #)رU$ ا	) :/�ه�.د

.)m$ إ·) ر�k، وإن ه� .)�)°  أ	) ،إ$4
 �S	ز : 

 ه� U KU�>9%+س؟ [� :°�6.د
  _� :/�ه�.د
�+��؟  وه� :°�6.د�] 
  _� :/�ه�.د
�+��؟ وا	kِ :°�6.د�] 
 ا	) [� [��+��  v :/�ه�.د
 [� وا�6 #%��� L%� ا@	��)ط، z9 :°�6.د

x�Y>�9  ��+� 5 إ	� [�
� ©�" :/�ه�.د�]��+   

أن ا�!�L  ��4و
 ��m�Dا :

��cوا��ء ا� 
 �%# Â��4 �̂ _

�)ؤل >إذا  #,)ا
آ)	k ا�!L)ت 
 �uc(� –ا

(Y��4(S¦ -  M�L
ا�واج، [���6 
 ��9 M0�%

ر¦)  ا�واج،
̂<!ف ��وط  @
 s� �L(�>ا
ا�D%"، أو �,+ض 
�)ء >̂ أو ا

̂<�)ر،   وإ#)دةا@
̂<�)ر؟  ا@

أن [+IL  ��4و
 –ا�Mc ه�) 

   - #,+[)¦) ور
�Vأآ  (��c

 ��و��S<$ أ^
 .��و�)

  
  

   
  
 EUإ�)#�  ر

 : z�jد ا+¼
 ��# "�ه�H ا

@ ( ا�Dأة
 "m �c+4

%�xس. 
  
  
  

: اj�z  اl0)رة
 @ �L ،z��%

 j(9,)ل،�1�1/ 
 �4�] k�� �وه

(�(� (ºذا :. 
) Mق آ�t	 |]

 ،�6�Dآ!م ا
 "] �Su>	 Iوآ�

،�S�S8ر  ا�tDوا
SU/  وا.�
  )#)دة؟
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� �
�+�� ©�" :/�ه�.د�]  
دى [Y�<ـِ�، إن اv#�اض �1وح،  [� :°�6.د

 k�إ	x>9 kدى اj)	= د� ["  X(�>1؟وا
�)ءة ���4ة، ^!ص، .)	�,M ا$4 �9 ��YDا

�؟ S9ه�(�إ	� S%L)	$ [" ا	��)��  ا
 �r(S9 ()[� [�)ه�زه) [) �9+c +د�، [)ه

18  ،$�m(�9ور  �] (Y�L(�4(. �%ه+ ا
(�	�� �U  ا.�)، واS9 M6(U ،ء(lو� �m
�)#� آ)م، ا.<,)ل 4<�0�+ا و@  و�U$وا

�v، وآ!م [" د�، إ.�) [)�)ش �U$، ا	) 
 "4(9 �� k%Lة�D$  ا	ا k1(U �%ا

 K,>Ñدة أ^�)ر #" ا(��µ�%��9 [" ا
 ،$�U �04(# (�.ا �%اK,>Ñ  9<+رµ4ا

 M�u>�] 5+��9 �%� ازاى، ���) ا�(]
���� ¤�" أ#<�ه� ا%ا�MV½  z9 ،K,>Ñ ا

 �4��>] �S�1 ر+]vا "�¤ �%د� اD�)ن ا
 ��>�	 Kc�	 ،�أآ $�U) دآ)�1ة  إن�ا.

و[�)�j، و9�u>/ : [+اc(. K] �Yc)ت 
 �L!^vا IL+Dك ا��u>9µ4�9<)#�)،  وا

�)ب اIL+D ا ،µYD	�M, إ4$؟ . �%# "�©
 (,Y] أ�9ا (��%# MYm �](�%#أ  �](�>ا

� ا�8)د وآ!م [" د�، وا.�) إ#��	 (�	
� آM .)ل 9�<�%� [" %#(�>�Y]  (] ق+U

 !�U رى(c �%	<t+ر، او@ 9�<�%� إ4$ ا
 �0U�#ىو[�ار�4 #%�$ [) اv  ى، و�]

 !V] زى ،�%�()	�) 9�c(. �%�>)ت : ا
� : ا8)� دى، %�U $�Uق �9  9)4"ا
 ،����jذ��9 ا(jا�mر(,Dوا  ،����jا

�  ،8!وة، اj,)ل µ�4وا(9 �و1�^ $6�9
 "m وإ�)#)ت "�وا�!م د�،  ا�xس[" ا
 "m ر إن+t>�9 (�.ش  47إ+Y�U (] "m دى
Hات، (9 k�% z�c�t�1  وا.�ة �L!1

c"�©  (Y%,�>9)�4 �1%ـّ,� .)c)ت 1)	��، 
 ،m�V] $! 20أ.�" [" 9�k �%�)	� #��ه) 

 �09H�>9 (] ،��u� (Y]!د� إذا آ)ن آ
 ،µ�4:إ[)ل  و ،�09H�>9 (] �= ه(�ا

� .��)[+ا [�)ه) �$ µ�4؟ آM دى (c�ا
وا�D%+[)ت ا����4 ه�  ����4،[�%+[)ت 

 +� اMLv، و%# �ا�D%+[)ت ا�4�jة #%��
0� �4�cة L+ى  ا�D%+[)تإن >S9 (] دى

 �mر(,Dا ��,Y��¡ [" آ� [) ��k، و[) 1%#
�دى S�1 ،��، و> و> w� %/�6#،و>  *

و@ إ4$  ،*)ع، و> EN% 18ف، و> ¾)
/��(9 . M^و[<�ا ،M^د� [<�ا Mآ$S4�l9 

: @ ©�"  (] µ�4 ،(Y,�,�1	�Sرش 	S+ل
  ا�%� k~(9، و[)

"�  ����4 @
أن 4��Y هHا 
 �%# I�(�>ا

 [+ا�SUأ	$ 
 !9 ���,6

 ��وط
  
 ا.<,)ل 

اm<�,)ل 
�4�>% ا�!ج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

���S1 �(# ��
 �j(�Dا IL+]و
أ(�)ء ا���اف، 

د#+ة إ5  ه+
 ��cا�Dا

وا@t�>m)ر 
�L+ل  ¹ ،[�)

 ���ا�j(�D ا
!9 (Y��	 : 

IL+1  ��)D) ه
ا^<)رت أن 
1+ا�M �+ه) 
^�ة و[�)�04 

 ���Y]��tiو�. 
  
  
  
  
  

�6�Dا  @
 K,>Ñن ا+%V©
 �Y�� ،(](½

ه)م �t]  �Lر
 "# I0�4
 �,#vا ���ا

¬ (D : ى�
K,>Ñا  
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� �
�+ان#��� �U$ أ^!ق، �[� #)رف  وا

إ4$، وآ!م [" د�، [� ا.�)، دى [� 
 $(. M)^� آ�) 9�إ. ،(�>%��،(Y>(´ 

+.�ه)، وأ	) أ~" : ·)�4  (Ymر��و9
 �%ا�Y)�4، [)دام �U$ إ��اف زى ا

$%,��9  "] ��د+L|، [) دام ا.�) ^)4
 �,���)، 9��Sر 	�	 ���)، و#%�	

رك، و: 	�z ا+kL 01) إ·)¦0)#�	) 
 ،(�#(>9 �L!^vا IL+Dا M^�1ا Ò.!�9زى 

 �%# �9��>�[) ا	S>9 kـ+5 د+L| إ	� [
���(�1  �] kL+[�)ه)، و: 	�z ا

�%�| إ	� ©�"  و4��9"[��+�� [" د�، 
��  زى1�+° [��+��، إ.�) �[) m)#)ت 9�

�t1ف ا��IL+¦ k أ[Y) ا!��+رى، وإ·) 
 �%	�)M,�>9 "�©9$%,�>  "# �9 ا

�$ 6�9$، ه+ا �أ[Y)، @زم اX(�D ��4ف 	
 9�S+ل إ.�) إ4$،ا.�) [� µ9 _د[� و@ 

 "# �9(��(9 z%Y>9 k��إن m)#)ت ا
� m)#)ت ��9[" +أ[Y)، وإن ا

 �9(��أ9+� @��+ر9"#  �] ،$6�9 (4)
 Ç�	 (�.إ ��(�] s� "] +آ��؟ [) ه

 (��L+]و ،(���(�>�	(]x9  ،�>4+�
	)^� آ!م ا��)	� وا��)	)ت ´Hر : و

،kL+9����è (D $U :  ود� 	�z ا
 ،�4+� M��(�>د� Mtu�9  و	�xلا

�)#$ آ)م، و�U؟ وا�)س؟ وآ��؟، إ	| ا
 : 5 |�c (D آ��(U،دة(��و.��| #"  ا

<� 	)م [�)ه) _^� xm، و��	1) �(.
 5 |+L رد�[�ة إ[|؟(Y�ا��t،  ا

�U � k+L � k%L ،(Y>�9 : 5 |+L ؟
[� .= اl>m!ع،  داواsjان وآ!م [" د�؟ 

<t+ر اIL+D آ)[µ�4 ،M #0)ن  �دى p)و
 �S�S. "] ب�S	 أو M�+	رى(jا  :

 : (�+t^ ،�(. Mا��د 9<)ع آ KLا+ا
�k 9<)#<� ا�Y)رد�،  µ�4وا.�ة زى ا

اv(9 /%>i>9 $S�S8دوار اs�>Dة 9<)#� 
�، و: 	�z ا+i>9 kL<%/ ا8)(	�#(0¦ 

 ،K,>Ñرى : ا(c �%(9 (�>�9�9 ��ti0ا
 و�U،�4�c���ف .)c)ت آ<sة [" أول 

و¾<,��) ا�+[� دول s�1 $�U Mtu>9ات 
 (] ،�+c "]��9، و "] ��%>Ð s>آ

�0U��	  |. ،�0ةS#��0L s� (Yة ا
 $#(>9 K%l>9 �%، "@"، "	��"اv´)ث ا

�ua1 �c(.،�  

 ا@	<�)�
 M^ا�>%

 �9 M,>ا�
 IL+Dا�L!^vا 
 �ti0ا

 ،X(�,%
 µYDا IL+Dوا

)�#+6+Dا( ،
[K اH8ر [" 

 �#�ا
��	(�]Ã9 
اm<��)د 

 �ti0اIL+D ا
(](½ . 

  
  

%<�%�  ا@	�<)ح
6� و[" �Dا "]

 ا|ا�D%+[)ت 
 K] ،(� ن+�4
اH8ر [" إ��ار 
اv.�)م، أو 
ا<,)دى : 

�,�> . �ا
   
  "�#��  ا

 ���>�ا�Dأة @ 4
 ����jا�8+�4 ا

(,%V]  ل+S1
 s� ا��)#)ت

 "# ��,%�m" "ا
 " ا�xس

    
�>U  Mآ

ا@.<,)@ت ���4 
�)�Bة اv �� وا

z��aورة  و(9
%suة ��%¾. 

   
  

اX(�D  ده�0
� 9)ب  ه

 �U��,%
اD<��دة 
 ��cو[�ا

 |. $1(]+%�]
��,%�   ا
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� �
� 4�L=  آ�kأ	) B(aU n](	�9 : : �L(>�9

 (] ،z%¾ "] �4�S1�0U�#ا  z%¾ $¶ا
ا�D%+[)ت وا�)ذ ا�Sار أو .)�c آ�� 

 Mزرا، وآ+� :  اvرL)مz%¾ K�1 ا%ا
ا<ua1 �4�Sـّ�، #0)ن ا�mv%� [" أ�%$ 

!V] ،�ua1 k	(آ : =� Mرب إذا [)  أنه(�
ه+kÕ 9%�ك؟، وا	k #%�� �<)ر »)وب 9ـ 

" ��	– @" ،�]H^�  و@ ¶$ آ!م؟د� ا 9)
#��ك د@� ا	<0)ر ا�8)ب و#!�L د� 

 ��U(] ،��L!^vا �mر(,D(9Â´  "�¤ �ر¶
� c)رى وه+ا .)�/ %S4+ل �) إ4$ ا

9ـ  #%�Y)أ�m%� : اD��l دى 1<�)وب 
"��	" ،"@" : (�>�Y] ,)رس�) 9�إ. ،

ßIَّSت !! ....... [%ـ(]+%�Dف ا���) 9�إ.
Lى 1)° [" وا+>�K 1)°، زى [) [" [

� �U(S) ا�د[)ن  [�ةا1�%,�) آHا %#
 �U(S) �(�] E�9 (Y�] �%�>�9 �%ا

 z�ا�D[�� : : ا8�)�4اK,>Ñ آ%$، 	
 K,>Ñا MV,>9 �%¾<,��) [�  À) ا���� ا

 (Y���<+ى 1)°  #���آ%$، ] �9<0)ور #%
� c)رى %[" ا+اKL، إ.�) 9�<�%� إ4$ ا

�k� ،(l اvرض .|، ا �kورا ا9v+اب، 
9�Y,%�>) [" [�6)	)، و[) 9��,,0�، دى 

 ،(�>%�� �]�x�Dإن  وا �] kL+�z ا	 :
اc(8)ت دى Mtu>9 [" #�)	��) #0)ن  ) 

�ـÀ!م#�)	� �  وا%�v، إ.�) 	S+ل ا
� ز4$ #��ه�، %9�U+0$ و ) �4ورا #%� ا

 �Y>S4�l9ا زى [)  ) #)4�4"  أو+S�%4. 
Kc�	  �S9 (	أ ،����k دى 9)Hات، و%

H.(9رك إ	c+9 k$ ^)ص، إ.�)  [����) 
 ا�9،l{��K��L(> #0)ن 	��ق �9 
د�  آM وا���Jح، وا��1*%، وا���ج،

�,)ح [) وارد، و¤�" ]<%/ a��9$، ا
¶)ح إ@ وا.�) #)ر�U ه+ا  S�4)ش

�<$ و@ +��] M,u>	(.و ،�U (�44+د(.
 ،�v$c��� [+c+د� � اS�1 "�¤ ،(�# ôt

 ،(Y�] �%�>	ول، وx9 أول (Y�S�إ�) 	
 (Y%�>�Ï(tو	  �c��ا��)ن، [) ه� ا

 z9 ،�%�>� �9ا�4 ا�U��D واS�1 ت(#(m
.�)�4 إن ا��)ن أو  و6�9$ ود،: .�

�" 6�9$ @زم  ،�4+� (�%,�>�1 �	(��ا
 ISm ف��	ل(,�>m@ا  ،�U �8 Mد� وا�

� و@زم آM �+�4 أراKc ا�D%+[)ت ا%
 K] µ%�+>9ت(]+%�Dا  �x�Dا ،�S9(�ا

 +[� ��v ،��S، دى إU(6)ت ه)[�، 
 (���	 (�l�~،ج���,+ح #0)ن  9�<] ،��(]

�)ب إ4$، ه�) . �  أ�%�1، �" �8 إ[| و#%

Mل  ه+�L Mt4
 $t,S1و X(�Dا
 $,Y�� E4�,%

،��#(�أن  و4
 (�ti� $�U sV4
 IL+Dا z�	
اU�D+ض ~)ه�4)، 

�S4%$ واHى @ 
 X(�Dا�%#  $��	
� (   #)دة%#

�<+ى Dا
، )ا�0+رى
5(>�L  و9)

 : I�(�>4�+ن ا
 �ا| )ه�H ا(8

 : (tS	 k�� �ه
(ºذا ( ���] s�

،E4�,%  �#(�و4
ا���اف x9ى 
�<+ى، ¦) : ]
ذ� ا���اف 
اHا1�، أن �� 

4�<�,M[" أن  
 E4�Dا X(�Dا
آ,) 1�<�,M اvم 

 (Y>�9ا
آ,) ) )@��+ر4(

�Dء : ا(c . 
)Im_ :(]  =أ��

 $�� ،�ذ
 ،°(�وارد، وإ	

�Y]و.( 
   
  
  
  
  
 
  
  

�S	  Âu�ا
 �,%�ا

ا<S%��ى أن 
4�+ن ه+ 

ا+.��  ا�tDر
 (�>U��D
KLا+(9.  
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� �
أول x9ول،  ا���اف، ه�) ��1� U)�4ة 

%��)ن  $��U ى��9 +ا@m<�,)ل $6�9، 
4�<�%,�l µى،  ��(]"�  /.(9 �4+� ��9

،�4�<,� ا��)ن ��4، و[) دام  ��و� �]
� ه+ .�، @ S�4 ����9،�#(4  (�إ.�) 

 ،(�>U(S)(	أ  IL+Dا �����>m(9 (]
 ����9 ،k�L+>� 9<)ع اz9 ،X(�D اL!^vا

 kLلو+L(9  (4 @ ،�	(��%��)ن أو ا
� 9��m $%,+ا m+ا %#�، 4) أ	) وا

 µ��9 (�.واµ9  ل و#)رف ه+ا+��_دم [
1�<,� M,��9 ،$�U إ$4، 4) �tZ] k	ا �%
 ��U (] +ه (]�إ	�) 	�<�,M ا�!ج  دا#

%<��4، 4) إ[) #!ج و	�<�ى [" أول 
 �4�cو" �%#��] (a�9" �. k	4) إ[) ا ،

+.�ك (Y%�01،  �%µ�4 9)�)ور #%� ا
K] �L!# $�U  إنc)رى ��9 [) ا�,�" 

 : $ا��)ن، وإ	$ .�Y�%# Ç4)، واL+ل 
=m(�Dا kL+ا�!ج 4)  4)4)#�، @ : ا

: د�، آ�)�4 آ�� #%��، µ�4 : ا8)� دى
#"  m�$ 18.�)�4 #�وف c+زه) [" 

��� @زم 1��رس �%�9 �jا $mر(,Dا
 �. : ����jا $mر(,Dا ،��cو[�ا،(ºذا 

 ��aL �] �ر�� إن r) و~)IB آsVة، إ�) ه
[)  ه�[�<��Y و[��وف أوr) [" _^�ه)، 

ذاµ�4 ،(º ه� : أى  ه�)ش �L,$ أو5 : .�
� زى S�>9 ���L!#" %E= %EJbT آ+4

��6ة!"، µ�4  ض إن��	 �[) ��U دا#
� [�ر c(8)ت 1)	��  +.�ه)اS>U)ده) S�4

 (Y��c �c(. �أ��= وأ^�l، @زم 	�و¡ر #%
 : �tL(	،�L!�� Ã9	�)  ا�>�	 �] µ�4

 �� ه%�k دى #��ه) [�ر آ): 	S+ل إن ا
+زه) [) �9�)[� [�)ه) c #0)ن9<�,%$ 
 $(S918  )م�ه+ آ)ن �9 (] =�� ،$�m

 M�L (از،[�)ه+jوآ)ن #)رف إ·) [�  ا
 (] M�L)م [�)ه) و�4 (] M�L ��9

 �%Ml�4 ��9  ^!�4<�+زه)، إ4$ ا
� c(. $�U)ت أ#,� وأه� S�4 ،از+jا

 $ M�09 �L!� I�~+1 �~+�]،µ�] $�U ا
 �c(.ش  آ��(r(] �0�اMtu>9 �m �9 ا

�pد، زى [) 4�+ن ¤�" �Mt اHjب د�، 
 ،�L!��c s�z، وm)#)ت �c(. Mt)ت  ["وا

 z�c =%S>4 ت(#(m 4=، أو(^ z�� دى "]
،/SU  ه�vوا  M,�1 "�¤ �%إن ه� ه� ا
z�c  °(�� �1)دM4  إ	x�Dا µ�4 ،��

 ��Uشو1+ا(r(]  Mإن آ é) رأ	وأ ،�^_
��,%�0�  ا�D%+[)ت وا@.<,)@ت ا>l� (]

 Mآ $���(�Dدى، ا |	ÃU  M|، زى آ�4) 9  

]<%/ آM  أن
 $a��9 اHه
ا��E أ[� 

�zوارد، وه+  
tL+را أو 
stS1ا [" 
 "� ،X(�Dا
 ،$��>1 ����4

 ،$>0L(�]و
 $>�cو[�ا

 .|m(9<,�ار 
�#�c "] M%S	 

I�(�> ا
(t,S1، Ï(t 

I�(�> ا
��+��]، 
M%S	و "] �#�c 
�c��Ï(t ا 
�> ّ%�ا

 ،وا@m<�ادة
M%S	و �#�c "] 
�,)ح ،اI�a ا
Ï(t�,)ح  ا

ا�0Dوط  اS)در
،(S.@ اH�وه. 

  
  
  
  
  
  
  

�,)حx9ن  ا
 E4�Dا M,�>�4

ا�!ج 
X(�Dوا  (D 

 (��%m ��4و
4�+ن  أن ©�"

���ة، ] �%.�]
�" @ �9 أن 

  [�L<�،1�+ن 
"�.  k�L+>ا

ه�) �6ورى 
D�K ا<,)دى، 

 وا���اف
�4� . )#� : ذ
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� �
 ���%# ،M4+� ا[� [0+ار�L ،(�1!�]) وز	ز[!ء

 �و�1آـّـ�ى، وÈ1�1  و�t1ىإ	� 1<�%,
�1(4+� إ	| : أوx�] �[� �1آ�ى #%

 �L $4إ (Y%�%,�>9(]  ��1آ�ى اvول #%
�� : ا.<,)ل�إ	| ¤�" Y4�a1) ازاى أو �a1ى 	

 M,>p �S�4 ر�aإ5  وM�+4ازاى، وأول [) ا
�$ ه�) و�s ه�)، أ[) .) 	<�)] M��، U �L�Hر

 �#+�9 M�� (r �S9و k�0] ر+]v�4ةإذا ا(�9 
�ا.�، _دى ا.�) [)���، (9 k	(آ (,Y] �4�>9

 µ�4ل+�  �S�4 ،kLك و���4 و#��a>9 (] k	ا (]
 k	إ�����، وهو[�)�j  دآ)�1ة إ.�) 1)^�وا ا

 ( ّ �%�k أ[� ا��)	�، �4,%+ا �U�) ا
�Y>S4�l9، وا.�)  أ[+ره�#)4�4�$، و9�4ـ�وا 

(�>�+���)9)1�) و^�1�) و[´ �Y��c IS	. 
 "4(9  M]دى 9<��9 أ[+ره) �9+ا k�ا

K] z9 ا�t و6,)	)ت  #)ر�U�Y)،إ.�) [� 
 �L%� ا�aر، إ.�) (. (4	��YU)، 4) ه

 (D ��1ف.)�1ه�  $ (�� (r(,�>mإن ا
Ml�1 (uU ،ود�.. 

 µ�4  ،$�>�	 (�.ه+ إن ا (��%# �%آM ا
� و%0�  $�U	>��U �L($، و¯�=  [)اU��	

 ��U (] و�+ل ،(��	(�# kLوو (�>Lب و(�.
Ï(t  ز4)دة،�6ر وا�6  (�>�Y] رس(�

z9)، و�8(t+	) ا��t وx��9 �% . ا
***** 

 :ا���/6% ا>'�CKرة
 )��� %��� �3)1`T 1�8م  -أ�+ �/�J�T

 )ا��Kر(S ذآ1
� #��ه)  ه� :/�ه�.د%�z ا��)	� ا	47 

 ��m...) kt�ا8)� آ,)  ا�آ<+رة¹ 
) .... ذآ��4�S1 (º) : ا@m<0)رة اvو5 

 (Y>6�# k�) آ	أM�L  "] �1�a. �آ�� #%
�4�Y" و	It ه�)، آ��1�a8 k%L k إ·) 

 � إ×، ... c+زه)��1ف وا.� 1)° #%
 إ»+زت [" إ[|، µ4��U  ه� :°�6.د
 m�$  30وه� #��ه)  أ»+زت :/�ه�.د
� c+زه) آ)ن #)رف M�L  ه� :�°6.د%دى ا

 أ~"؟ أ4+� اU<��ت ...[) 4<�+زوا 
أ	) �1�a8 k%L إ·) [" M�L  _�، :/�ه�.د

آ)ن #)رف .�)c  K] (Y>4+زه)[) 1<�+ز 
 =u>9 (·ل إ+S>9 k	(آ �� اvو@°، ه+ا

c z9+زه) آ)ن �c  (Y%](��9ًا،c+زه) د� 
����jا �L!�، و.� ��9 اj+از، ^t+�) : ا

 (ً�4�S1�� @زم Y�%l1) [�$ آM [�ة،  ه%ا
 Ç  ه+ [) Y�%l�9)ش ^)

�(u>mا 
اm<��)د 

 �L!^vا IL+Dا
 ،X(�,%

) IL+Dا �Hآ
 ،�c++4�4vا

و@ 4<� 
 "] I��i>ا

_()ر� 
�%��� إ@ ا

 9)���اف،
�L��> �9 وا

 Ò#+ا�!ج وا
 وا�ر�)د

"�.  k�L+1
 ����4 EU�ا
 =m(�>4 أن
 K] �L�9

)+1��  �L!�ا
 ��c!� ا

  
 IB(~و  z�jا

#�� ا�	�)ن 
 ��# (Y�# I%>�

 وs��1 ا�8+ان،
" �%,�1�%Õ 

���ة]" �L 
�4آ� #%� أن 
اj�z ا��0ى 

�S�S8أو ( ا
.+ار، ) اxD[+ل

 $ه)دف، 
�9ا�4، و·)�4 

�.+>�]. 
  
 ا@.<�)ج 

 µ�¦ ،���jا
اj+ع 

 �c++���ا
)�Bا�� - ا

�z ه+ ) ا�8+ا°
�اKU اvول و@ ا

 �mر(,D ه�vا
�0� ،اj�z �9 ا

 �Hه : ��(̂
"�  ا
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� �
 إ[| [)Y�%l�9)ش  [" :°�6.د
 [" m)#� اj+از  S>9+ل :/�ه�.د
 m�$؟ 17 [" :°�6.د
�9 $�U z9��L!# �Y 6�9$  _�، :/�ه�.د

 k�آ (] s�� (U  �%: اvول، z9 ه� ا
� Y�%l>9) و@زم �%1 % Y�%l>9)، ه� ا

 م m�$ #��� آ) ه+ :°�6.د
  52#���  ه+ :/�ه�.د
 [<�+ز M�L آ��  آ)ن :°�6.د
: وc �%.�] /m+ازه� دى، ه�  v، :/�ه�.د

� #!Y>^x9 �L)، أ^<Y) ه�  ه+#�kU إن %#
r k)، وه� وا�Y>Yc وآ��، (L �%ا

  ا	<kYوا�!�L دى 
 آ)[%� [K ا^<µ�4 (Y؟  #!�L :°�6.د
<� إ	$ �9�)م  ه� :/�ه�.د(L(] (Y>^أ

�] z9 ،(ه(µ�4  ،(r ب�S>4 ول(u�9 $	إ
�+ن، u�9)ول �%>u�9)ول Y,%�4) : ا

 ،s>�4وروه) آ(D  ول(u�9 ه���9<�+ن #
c ��S4��Y)، آM ا�D%+[)ت دى [" 

 ��Y) وz9، ه�	 �	(��c)�4 5  آ)	kا
 ����] �� kU�# (] ��9 وا.� �4�c وهS9

 (r ل(L +وه $�u>9ًا و�c $�9$	ه+  إ
� آYU ،(Y�u�9 (] �4 زى(c (·Ãآ k	(

 =��1 �Uر(# �] µ�4 ،زه)1�+ن : ��اع+c 
 ^!ص [)S9<� ��$ وه�^!ص #0)ن ه+ ^)·)، 

M,�1و  �v @�4 د� و�jا K] 
ا�YD اi�� (4 �U !! �4�j$  ^)·) :°�6.د

�د� % ه� #�U<$ [<�+ز؟ ا
 _� و#��� و�4"  [<�+ز :/�ه�.د
 إ4$؟ M�>0�9 :°�6.د
[��4ه) : اM�0 ه�  <�0�9M :/�ه�.د

  ^)��M�>0>9 : ��آ� 
 و�%�U �8 k؟ وا�!�L :°�6.د
�9��Y [��1 إن  ) 	)[+ا  .Mt :/�ه�.د

�، (�U	k  د�[E�9 K، آ)ن %�« (] M�L
c)�4 [� #)رM,�1 �U إm(. ،$4$ إ·) 

 (] Mًا وآ�c �	(��1���1  H^(1 (·إ
�0U��1 (] ،ار�L . 

ات أه$ واÔ �,8 وا^�� �Lار [)ه� :°�6.د
 ، ��= ا�YD آ,¡ـ%� 4)9�| !!!!½)م 

 .�1�a ،ا�Dة اvو@	�� .�1�a :/�ه�.د
k%L  ت(�%j(9 أآ+ن "�8 §(�. M,#5 إ° أ

 �  O.K دى آÃ° 9)وا�U وادY4) أوآ
<� #%�Y) :  ه� :°�6.دxm �%�k ادى ا

�)��M و�U وإ[|  #"ا��)دة >E�9 ا
�%�>%Lوأ^� [�ة، و  K] )م�9< k	(آ

 ��t� ا��Y؟  و��1��).�Y) د� ا�  

�)ت  ��1د 
 : $�B(~وو z�jا
 �L!�[�ا.M ا

ا�!L)ت أو  أو
[�ا.M ا�,� أو 
 +,�[�ا.M ا

) k�� �وه
 K] �Uاد�]
�,�) [�ا.M ا

و[�Y  وارد
و[<�)دل، ���9 
 z�أ	$ 
 M�%��aورة 1(9
 �Lإ5 أر ��>�]
 �SU ،�LرxU

	�+�)،  H9H>4ب
l>4+ر �)ء،  أو

 ،z�>�4 ¹
 .وه�Hا

  
ا��6ار  »�=

 Á�S1 �[�Sم #%
K�� : ،ا

 ����ا�!ج ا
 MV]ت(mر(¤ 

  أ^�ى آsVة
  
 IL+] 

ا@m<��اد 
%,�)درة،)(>m
 دون )	� 9)ى

 إuL)م
�)#�ة، ���9 Dا
 ،I�6 ا�D%+[)ت

"]  ILا+Dأه� ا
ا| ½�� هHا 
ا�+ع [" 

    .ا�!ج
  
وا.�ام  �L+ل 

(�Dا �+YÑا ��
��ة، �Dا s�

���4  "] X(�Dا
ا��mاع 

 =���>(9
�، أو l�ا

M4وx>   ا
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� �
  _� :/�ه�.د
� :°�6.د�(]  
�)ت  .�1�a :/�ه�.د%j(9 "�¤ إن µ>Y�	

 M�+4 دى(r  �� ه%� ا%# �U9)وا °Ãآ
 (Y]+4 آ�� k,YU (	أ µ�4 ،$%,�>9 

� .Mt :  ��=، :°�6.د%و4��9" إ4$ ا
�) إ.�)ا�Dة دى؟  �S9 $أه �Y01 1!ت . 

� Y>6�# (] ��9)  أ	) :/�ه�.دS9 k4�>9ا
 �1�a. �%#M�>أ� �>c(. : (أول : [�)ه

�$ M,�>9 آ��، :  �.)�c : إ.�)Ym) ه
 (Ym(��Y)إ.���وض  9�Dا ��، وإن هV	xآ

 H^(1 ،��	(1 ت(c(. : (Y���9 �>º
� c+زه) [)+ش  اc(8)ت�Lارات : %ا

t�4 رش�S4 (] ،(Y�9 إ·) د#+ة (Y�
وه� اY%,�1  ،k9(�>m)ش،Y%,�1)، و@ [) 

 : kآ�وا�"ِ�c" ،(c+ـ�، وا9<�أت �1وح ا
^�وc)ت [�<�,�، µ�4 9)ن إ·)  ��جو�9أت 

 (Y%ت دى آ(c(8وا ،z� و (Y���9 �>Y>9
 Mtu>9�L!�� [K ا�اMc ا<)°  وا%ا

 $ k%t. د� Mcا�[)���، Mt. z9 إن ا
 : M0)آ]M�0�)�U  اU ا9<�ت �U�ة، وه

Y>#(m) : ا+kL د� º<� أآ� c(8(9)ت 
� ا.�) %m+ا، و4��9" ا�ا9  Mc��Y%,)ا

<k4�>9(U ،µ أ	) xm �YU ،°(1 Kcد� ر
�L H^(1ار، [)4����  @زمأL+ل r) إ·) 
 ، إk4�>9 أز	YS) ...إ·) ���1 آ�� 

�؟  ��= :°�6.دS9 ال�� وا
��ال :/�ه�.د�Lار  إ·) ^!ص، أ^Hت ا

���Hوا9<�أت : �1  ¥!�U 
�؟  �Lار :°�6.دS9 $4إ 
إ·) c "] �%l>1+زه)،  �Lار :/�ه�.د

 K] kS�ا<)° إن  ) ^!ص �U!¥  ا�اMcوا1
 .)4<�+زوا 

 ا	| [� L%| إ	$ [<�+ز ه+ا :°�6.د
[)#��وش [0)آz9  M[<�+ز،  _� :/�ه�.د

ه+ #��� [�Sرة  µ�4 إ	$ 4<�+ز 1)°،
 [)د�4 

 [�ا1$؟ .)4��= :�6°.د
4��= [�ا1$ وه� [+اv  $SU :/�ه�.د(. �]

� آ�� %# 
�  [�؟ :°�6.د%# $SUا+] �%[�ا1$ ا

 آ��؟
�  �v، :/�ه�.د%ا��)	� 9<)#| ه� ا

�S%l4 [�اYS%l4 ،$1)  [)[+ا�SU إ	$ 
 $� 

  

�، و[+IL ا���>
��ىإ	<�� "" ،

ه+ [" أه� 
 ��c!�اD+اIL ا
 �l4�� ،ة���Dا

�)ه� : أن 	
 $c+1 6,)ن

�Y�m(�S9)ت  ا
[+6+#�� إ5 [) 
 ،(�c!# "�ه+ أ.
4�,� هHا  �Lو
ا@	<�)ر أن 

:  ا4E4�D<,)دى 
اm<�,)ل ا�!ج 
 ��4�	 (] s�
 �%t4 أو ،$
�" هHا @  ،$9

 ا<����4Mر 
 s�> IY%>Dا

M�>�� أو [ulm. 
IL+]  (�ه Mc�ا

[�ان، و04�� : 
أ	$ آ)ن �Lر 

��+��Dا  �.
�1وYc) ��9 أن 
#,L!# (Y�] M)ت 
آ)[%�، وm+اء 
 IL+Dا اHآ)ن ه

(�c�1ا  @
��+ر4)، أم 
و��	� ��+ر�4، 
IL+] +YU [�ان 

و��v =4ول (
، أ[) )وه%�
ا| أ#l<$  ا�Dأة

 M�L (Y��	
 k]�.واج، وا�ا
[) �9ا ا.�ا[) 
�واج، (9 Í (r

أ·) t1+رت  ���Uو
	��IL+]  M   أ	$

 �����M�09  ،(]
k.و[" ¹ را   

��>�1  "�و
 ��>�1(Y]ا�ا. 

 $>�~ (D @(,�>mا
(S9(m (]ا�ا..  
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� �
ه+ا .)�/ [�ا1$ ز4�$؟ و@  µ�4 :°�6.د

 �9�)م [�)ه)؟ 
 ز4�$، [)�9�)[0� [�)ه) .. :/�ه�.د
 #��Uـ�؟ إ�4 :°�6.د
<Y)  أ	) :/�ه�.دxm 
 #�YU)؟ وإ�4 :°�6.د
L)ل r) آ��، ه� دى  ه+ :/�ه�.د

 �% �µ 4 #��ىا�D%+[)ت ا
S4+ل زى [) ه+ #)�4، ��=  ه+¡ :°�6.د

 �YDص، ا!^$�U ؟�S9 $4إ 
�¡ :/�ه�.دYU  ����] kS9 ص!^ �S9 آ��

��1� ["  اv#�اض�cًا،  k%l9 (Y%��6 آ�Dا
m)#� [) أ^Hت ا�Sار د�، وا9<�أت : 

��l^�H+ات �1  
�؟  ��=، :°�6.دS9 ال�� ا
��ال :/�ه�.د� اS9 : ) آ��	أ =��

M,#(.  $41)°؟[�)ه) إ �S9 ص!^ (] . 
��ال [� وا�U ،�6$ إ4$ 4)9�|؟  6�9$ :°�6.د ا
̂!ص؟  µ�4 :/�ه�.د �<��� دى و(9 �ـI وأر6  أوLـّ
ا.�) L%ـ�) ا8�)�4 دى 4) 	)ه�  [� :°�6.د

ا.�) أ��)ء و[�)m �j����µ�4 ،  إن[�ة  100
 (Y��>1 ه) #0)ن����9 ���(] �%ا�c(8 ا

)Ô 4�+ن وا.� .�ا[� �i��(4، إ	0 [)���،
�4وح 4��ق وا.�) [)�)، إ.�) [) #��	)ش 

IL+]  ه+ ا���)ل ،$�# KUا��م 9(# �L!^أ
 ��.(����r (Y [" اu�9 (�.آ%$ إن ا

،��,%���وض µ�4،  اD6+#�� ا+] �� ه%ا
 K���9 �%� ه+� ا�%� ا#+6+Dا �%�ا

 9 (U�S+ل 4)�1ى ا�l+ة دى �Y) #,� ا�)س،
 =m(�>9 � ا��)نو@ [%Y)ش #,�؟ 4) �1ى ه

� .!ل +S�9 (] (�.9<)#<$ �%/؟ إ ���و@ ا8
9�S+ل  إ.�)و@ .�ام .|، دى [� ��%<�)، 

�k دى 9)Hات % µ�4 ،z9ا وHة آ+l^ (·إ
� #,�ه) %� [�  47إ%��،وا%Ð  M�9 و[�ت

 ",6 "] �%S	 ة دى+l�ا��ات دى، هM ا
%� .) ا�S!ت ا+اردة ا(Y�%�  "�M,�1 أ.

[K ا�اMc د�، أو [c K+زه) .�= �Lاره)، 
�Y)،  ه�.)1�ـ�ـّ�ه) ��ut9 و@ �	 �%# �ua>9

ا�r (] na)ش  �Uص[) 1���� U��1�) إن 
 na��"، �Uص ا(9 �L!#(©دة،  دا+c+]

�" د� ^t+�) ��9 أز[)ت [" ا�+ع د�، وا
�$، و.|  �,�[�<It ا�,�  ��9ه+ [�<It ا

U Mآ "�© (] ،�0t%i>9 (] ،دة+c+] na��ص ا
� [�ت %دى Y4�1) رؤ�4 أوY�9  Km)ا��ات ا

،��S�S. ص�Uرف، [) ©�" 1�+ن زادت  [� و(#
وK%l1 [" ا�Dض أ.�" [) آ)	k  و.��S^�ة ´� 

  �L%$ و.)c)ت آ��، اÔ أ#%�،

�la1 ا�Dأة  .�
 �L!�أن l1%= ا

 "] ����jاMV] 
 �هHا ا�Mc وه

01 s�1 ى��] : �
 �YU ،اH�ه $�L+]
 M�09 (Y��	 �º

 @ �L،$�1رآ 
 Mc���Uداد ا
و��	�، و�1داد 
 (,Y��9 �U(�Dا

(#(� .ا1
   

�Hه  �L!�ا
 ���>%Dة اsVDا

<�Sب (9،k̂ Ì 
�L �1آ� و��	� 
 M�09 Mc�هHا ا
 ،�̂ أو 9¿
 k�� �x�D(U
 �ë�َ�] s� (Uو�#

"#  (Y�� ،z�jا
��1و 	+#) [" 

��)~�، أو ا
x1آ��ا �aب [" 
 (D ���ا�S)ب ا

 .ا�واج M�Lآ)ن 
   
  �.  MV] 4<��ى

 s�>1 ،Mc�هHا ا
 Iأة#+ا��Dا  �+̄
 |.+   k	(آ  $��

�s�1،(]+Yا ] 
1�   وه�Hاx4 

m%+آY) إ[) 
 �9(�>mا،(YS8 

 ،$�] (](S>	أو ا
 �أو ردا #%
 Kcا�<$، و4	إه)
 Mc�.�Hr (Yا ا
اHى وه�<$ 

�L9!  �)د (Y��	
��وط ر¶��، 
 �. (r ���>�
ا[<%�Y)، أو 
t1+ر أ	$ 

(Y�%>]ا.  
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� �
 �4(Y�ا��اm �4�ـّ��ة،  و["إ.�) : ا

و�Lـّ)9 ،�m��M, د� ود� [" ^!ل ^�1�) : 
Hات،¾<��) د� (9  (�>�µ�4 إ.�) و~�

�Sام ©�" 	�Sر  Ç�	 ول(u�9و ،X(��9
�� أو ��� u>1+ل �  (D��K�K اx�Dإن ا

+ [) آ)	� ا¶Y) [�ض، و: ه+ أm+أ  |.
 kL+ا8)� دى ���4ة  9�<�%�،	�z ا

 km ،أوى s>آ (Y�] �ا�Vاء، ¤�" 1<�%,
 M�L ات�^ (r��9و  Mcزه) را+cاز، و+jا

 ���4= اx0ن، �U�<�%� أآ�، 4)^�ه) وه
M�L اj+از، و4��  [�)ه)[� 9��، و4�)م 

 ،(Y>^از، و4!#= ا+jأو �4<�� ��9 ا
آM اc(8)ت دى  	%�آ��، 	S+م  و.)c)ت

 �U دى k�� Ya�9) و	0+ف [�u%t ا%#
 s^vار ا�S% ����(9�%S>9+5 #%�$،  ا

4) �1ى ه+ا �Lار �)c "] K+� و[" 
 z�j(9 �4+�8ا (Y>L!#،آ��  وا�8)ة µ�]و

 (Y���إ·) .)1��Y) ½)رس اj�z وا8= و1
 �%m" ا�xس د� و@  �9�,+�[" اM�r ا

؟ [) 1���� إ·) [)#��ه)ش #�)ل، ود� إ$4
¤�" 4�+ن µ�4  (r ��>�9ا[<u)ن 1)°، 

 ،��S.و �´ �	(� vن���U إ·) 1�+ن إ	
�+رة p ��S1و M9�1 (·دى إ(�ا��M4 ا

4�<�،  إن (] M�L M�S1ل ا(��[t�K ا
 �� k%L (	9<���  100أ @ k�[�ة إن ا

����9، �+ل [) ا+ا.� #)�4  ا�اMcو@ 
ه+ #)�4، وه+� و�l)ر0D(U ،$1�%� أ

 : �S�>9"�دى [� #�)ل و�Y>%L، و@  ا
.| c�z وv ،$>%L، ا0D�%� ه� [�ى 

ا��ات دى، .) �S1ر  Y>L!#��9) 9)�8)ة 
M,�1 و�u>1ك، و�= و1��� و�+ن و[)�+	�، 

�، و@  و�I،و�S1ر، و��1) ��,º (]و
%6,� 1�<Y�U Èi) ا�)م  �>. �9<�ور #%

m �%6(U �%�" r)،�� ا 5+L  (] (	5 أ
�� د� [" إ4$؟ %�<��� ه+� #�م اxm

 [�Y)؟ و@ [" c+زه)؟
�M آ<s و.)c)ت آ<s،  #,%+ا :/�ه�.د(�

+ا إن (L���]  =�m 
+ا آ��،  اÔ :°�6.د+S�9 �Y%أ#%�، آ

�ا�اS4 Mc+ل   ��%m (	100أ % k�وا
 �,�%m (	ل أ+S1100%�%#أ Ôا z9 ، ،

 @.<,)@تإ.�) $6�9 	��= ه)[� 
أ^�ى،ا�)ه� ا.�) 9�<�%� إن #��	) 1!ت 

µ�4  و~)I4و~)�Y�9 Ç>� IB ا�Dأة، [� 
 : ��m(mى أدوار أ�tL ،�v ،�Y�9 ��%�]

واv[+[�،  ا+@دة،وc+د ا�Dأة، 
،Mا�+>  دا^�Y�U M اj�z  وا<!�1 وا

 H^x1 ا�Dأة أن  
���  �Lارا(9

 � Mcر "#
�� z� ،(Y]

 ،!Ym�Lج  و(>�
إS1 �L!# 5+ل 
#�Y) أ·) .= 

�4�c) (Y%�أو 
�Hه) )آ�#(�4 

 M�1 "� ،�: ذ
[" .YS) أن 
1ـُ��Y [" هHا 

،IL+Dورأى ا 
 �ا�0Dف ه�) #%
 z�ا�!ج 
 �%# (,�%m

،�cرvا $	v 
��4وا أ	$ 
ا#<�ه) أ^Hت 
هHا ا�Sار 
 @ �+Y�9

=m(�>1 ل+L K]   
�j(�Dأ· ا (
(ºء(c " �	(��1
 ".�cا
   
�  ا�آ��  %#

اm<�)دة ا��)ن 
Hا$1،  �اHا1

#"  ���9ا
ا��9ال 

وا@m<��)ل، ه+ 
^l+ة [���ة : 

 .| ا�)دة،
�1x4   ار�S ا

 ،!�U �.!ا
و�z ¾�د رد 

M�U 
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� �
 ،��%>Ð ر+t9�]+]vا ) k²�!ا0/�ث  �3N

�t%�،  دى )ا0/��ن�] ��ا�)ه� و~�
� أوى، إ@ ا(c�� [)YU��4)ش ا(c�

� اt1).�+ا [L  K+ىاl0)ر L+ى %ا
 �]+]vازاى، ا ��دا^%�Y، و[� .)L+ل 

 �%t��] !�U ه�(�ا8ـMç�َ وا+@دة، دى  #"ا
 �+.�ه)، ���u ه �c++��[��و�m : ا

��� ا��)ل >9ÒU(ع [" ^!ل  و�+�� ا%#
 (Y�(�1ار ،�%S>�] ��� (Y�� ،�Y>�9�1

.)@ت M�L آ��، #%�$ :  �)ور	)j(9�z إ.�) 
 µ�D(9 ى+L ���4ذة و@ أود(� �x�] �] �وه

 �%�� اvو@	��  S�9+لا�~+#%�$ �Uو�4، ا
 Ò�. µ�4 �)(�>M�L اv[+[� ه� دوره) : ا

وه�) ا����l 9<�ى ا�	)ث ر�+ة  ا�+ع،
 ،��S%>�pودة D,)ر�m اj�z �8 [) 4<� ا

Æ=»ذآ�  وه (Y4أ ��U (] ،ا9+ك ��أ^+ك #
S4��9 �V	Ì��  �ر �S4ب �~+آ��، أ[) ا

�>(>� اj�µ�¦ z »%�)ت ا�!�L  اYU
�ا���t �9 ا1�� µ�¦ �] ،�09 ا�آ�� %# 

 v ،وآ!م [" د� �%t��D�4ة ا��ا%Hة وا
 z�jا (Y%,��9 �%�¦�µ ا�!�L ا%L%�)  ا

 $�%#" �1!>���ة، ا+~)I4 ا] �%Õ �%,�1
E�9 K] ا+l%>i�9  M�09s�  (	(�.وا�6، وأ

��وض إ·� Dا ،�v (	(�.وأ ،E�9 واH��9
 �#(,jا ،E�9 ا+]�i�9�%¶��) #��Y :  ا

� �9<��+ا #�)ل، دول ��0�9+ا %9!د ��9 ا
 s� "] مvا ��©�وا 9+~���  [)و~�

 ،�)(�>ا^�� ·b$ (3`� ر8)ة +�Cن  (�½ا
 $bÃ1، و��bKا� kK)�`3)  %E.���:ة !

J�K�T �#�) $b·1، وT(Kا� y��Í)1 و#KE� �
 M! %E#ا�K! �6تE±l)��(6%، أ!�  ا�/�Kا�

 ��ا�)�6�% ا�K��K% إ�BC6� �Eك ��6n ا^
 �Oا(K41@ وه� ا��(�n  %N�+ $! 36`� *¹ء�

��/� ��ث أدوار �/�� + �`3) ½�) ،�îأ
1C3وضو )  ،ا���Dد�4  ا(# IB(~+ا و	4�+

(] s� "] (Ya�9 : �%^ا�>]  �·v ،ف��	
��وض Dاµ�4  ��.وا (,%U ،E�9 �9�,%+ا

... >9�ÇS ¤�" ا@1�� ا<)	�� �4+6+ه)،
 .وه�Hا
�� 9<)#<�) دى  	��(u% Ç�	 �S9

0� أو ِ	ـ�| [" �9ة  #0)نآ,V)ل، ,,�	 (]
�!	�� دى �� ا�~+�9ة إ.�) 	�Ç 	0+ف ا

 k�����ut9  M,�	 �0>��� (] +و@ �v، و
� ��k دى #,%k إ4$ إ4$؟ أو ه�ti) ا

0�؟ وهM .)  و#,%kو	�K؟ ��إ4$ و[) ا	
 (Y�U k�Lو �� ه%�� : ا��l اLوا �,>�1  

$���>� ا%# 
 IL+] �»�= إ�)
ا<H9Hب ه+ 
 ��c �c!# IL+]

 "]Â�.  ،أ��Dا
��$ �L �4دى 
أ.�)	) إ5 ا�)ذ 
 ،Ý�(�ا�Sار ا
و@ ©�" ا<xآ� 

ا+kL  4�+ن[| 
[�)�m)، و[| 
4�+ن [���ا : 
[MV ه�H ا8)@ت 

=�t    .ا
    
   
� أن  @��4

"%�4   Mc� ا
[) #��وش " أ	$

M�4ر  .| "[0)آ
أن ��4د 
 |. $1(L!#

�واج (9
 MV] : ،�#�0ا

 �Hا8)@ته 
 ÇuU ����4
 �Vأآ "] �]vا
 |. ،=	(c "]
 s� =	(jا

ا0D)رك 
   [�)��ة

ا�و�c اvو5 (
 ).واvو@د

   
    
  �x�D)،  ا�ه

+ أc)زه)  |.
ا�0ع، �<)ج 

��Lل  و�#
%<xآ�  ،�Bه)د
 ��#+6+] "]
 Mا�+>.�آ�� ا
 $%Y�4 �L ىHا
 $%Y�أو @ 4

أو [)  ا�واج
  .M�L ا�واج
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� �
؟، )[�D�] ��6ِâ�ç(�u�4�1 ��9  .)1+ا�Mو@ 

 �L!# �%# k	(ل إ·) آ+S	 (] M�L د� Mآ
M�L  ،از وآ!م [" د�+jاز، و��9 ا+jا

$ وr M6(U) إ4$، 	0+ف [� ه�¡ و^�ت إ4
،$�وآ!م [" د�، د+c |L+زه) [�  و

#)�4 4�)م [�)ه) �mv)ب [) 	��YU)ش، 
 ��)�u>9  (] �4$وه $�u>9 k	(أو آ

 z9 �]و ،$>�.(	 "] EU�9)4" ���ت 9)
 Mو� v ،آ��(r  "4��9و ،(Y>^@ $>�#!]

ه� د+K] �L!# �%](# |L وا.� 9)4" 
 (r M¡$#%�$ و�	+ إ	م أ�ا. (r ل(Lو (Y>)

�)ب [�ا$1 . �%# |. ،M��أ	) #)�4ك 9)
 �YU ،توأو@د�Hار : ا»)� إ·)  ا��L

 K9أر �� [�)ه) ��4(S9 |	���1، وا
 �Y+ر، [� آ��؟

��  v :/�ه�.د¼ 
�، :°�6.د�(]  MB(�Dا �L!1 �t�1 ،��¼

µ�4 إ	�) 	�رس [� z9 إن r)  [��)#)�4ة 
� ّ] =%l>�9��L!# ( أو [)r)ش #!�L، د

� [�µ وI�~+1 آM ا�!L)ت  ¯Mtإ	�) %#
!V] ،|L+�Y) د �.(>D0+ف : ا	 µ�4

�= : أ^<Y) #0)ن 	)s9  ß$ZtLوحc+زه) 
 ،(Y��Y4و (Y���4 و@ #0)ن ،(Y�] �c(.

� #!Y�L(��9  M�L (Y�9 $>L)و©�" %#
 �اj+از، [) ه+ [) Y�%l�9)ش زى [) ه

� �cى؟ �$؟  ا»+زه)S>9+ل، �= %إ4$ ا
 ،$�u>9 (·ل إ+S>9 �� ذ�، ه%# ���Lو

 ،$�u>9 k	(��9أو آ  �S�4 ،$6�9 از+jا
 (D آ%,� .= ازاى M,�>�>9 �@زم 	�ور ه

 (Y>L!# k�د�، [� M�L z9  �+زه)و�
اj+از، v و���9، وهM ا^<%I اµ�D #��ه) 

�z  	0+فو#���؟ و4��9" 	 M,�>�>9 �ه
 �,%�� [K ا�اMc ) .=(ا%ا�4�j ا

�ر�c إ·)  ،I%Ðة[<�+ز و��>�1<�+ز�  [
=(��� : ا . : ا

 .<<�+ز� #%v  µ :/�ه�.د
.)S4+ل �Dا1$ وا@1�� µ�4  (. :°�6.د

آ)ن آ�� و9)+6+ح د�  إذا4+اSU+ا، 
 �S�4 ،آ�x>] �] (	ا z9 ،$و�9آ s^ �S�4

�  ا%�=،@زم ·��ى %و $6�9	�Âu إ4$ ا
��# Mcرا �m�$ و]<�+ز و#���  [ �54%
.�و1$ زى آ��، @زم  �4<�ىو�4" �4وح 

 ،$%�� s� ���k دى �c(. (Y�U آ+4ا
 �c(. ،Mه(>�1 �c(.�%H�>9ب  [)

 �09H�>9 (] دى �c(8ا =�� ،�(c�ا
4)  ا�)ه�c+زه) �$ ��9 [) ا»+زه)؟ 
  	0+ف  @زم	)ه� Yc $�U)ز c+� ا�µ _د[� 

ا�j(�D  اL�اح
�!ج إ·)ء ا

واv[+ر �Hا 
[" .�Â  ا�,+ض

ا<�uى #" 
 �S�S.

 ،KUوا�ا
 ���	x,lا

 �L!��,� ا
ا�4�jة، 
 و[��)ه)،

 �L ،(واه�cو
 �%L 5إ s04
 �%# �j(�Dا
�Y)، ور¦) �	
Y,�L)، ور¦) 

 ��ك[) 
 (¤ (Y%^�9ا
 : $�أ��	) إ
 ¹ ،�0L(�Dا
 �Hه : �(�u6أو
اr+ا[� : 

 . ا��ا�4
 اX(�D دور

ا�ا#� D) ¬�ى : 
�ا»)� �Lوا 

9��/، ���9ا #" 
 ��L+�اv.�)م ا

 �4(�+وا
 z� ،��L!̂ vا

،(��%m وه+ دورا 
I�a4 إ5 دور� 

1+��6  ا�ا#�،
 KLا+�)9)ت ا.
 $1�̂ ̂!ل   "]

�<��  ،و#%,$
 MaUض ا�U ض�,%

̂<�)رات  ا@
(��	 (Y]وأدو. 

     
�)ر [�Y+مDا 

 |. na�% �>,Dا
�Y+م ا�S ه+ ]
 و9)Hاتإ¬)§ 

إذا آ)ن ا�!ج 
[" ا�+ع اHى 

  �4آ� #%� أن 
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� �
 µ�4 �B(S9 ز د�(Yjا ،$>	(�t �S4��

 ��m $�U ،�)(�> #���4<�ى [" �tL ا
ا�8+ا	)ت 1�)دى Ya�9) #0)ن ��Ò ا�+ع، 

��� ر�+ة #0)ن �jة اH%� اS�1ء،و(S� ا
: ا�	�)ن ]�M 5 إن اv[+ر ا�S�1ت، اYj)ز 

z9  ا%Hة،�" ا%Hة ه� ه+ اYj)ز، و©
 µ�4 ،ت آ,)نs�1ا (Y>���%Y) اs�1، وو~�

�i�9م إن  ا��0آM د� : t1+رى إ	$ #�� 
 ،(Ya�9 K] @)س إ	ش (S�1 (] س(�ا

�<+4)ت ] �%# Mtu�9 د� ،(Ya�� [<t)#�ةو
�k إ·) و[<�ا^%�، ©�" و~��<$ #�� ا

 إن1�<M,u �<)�1 ا�اMc و^��<$، أ~" 
��<)ت أ.�" وأه�، اYj)ز د� و~�<$ #�� ا

 �%� �9�)دى، وه+� ا%اYj)ز د� ه+ ا
،�,��9  �)(�>[� z9 #0)ن .�Ò ا�+ع وا

�، ا�)ه� إن ر9�) S9 v ،وآ!م [" د�
����l+�Cن ��¸ ا��)+K�\��  ،%6@ وا

1C� ن(b/ ���� إ/K6+(/،  �S�	 ) #0)ن�إ.
 �S�4 م+S4 ،M<+ا�	ء�09 @زم (S%�  ا��c

� ه��c sو� $�U $��	 Mا�+>�، وا��c +
 ،z�c s� "] أو z�� ةHz�jا  Mt��4 "�©

 M,>�4 Mا�+>و�4آ� #%� ا%Hة، �" ا
 �%�,�j(9�z : اv.+ال ا>$�9، 9 (,U 

 sو� K,>Ñ9)ت ا(�دام إ	| �L آ�� �l+رة .
 sو� ��L!^v9)ت ا(�ا^<�)ء  .�)9)تا8

اv#�اض وإن [) #)د�� Y%��>9) 	+9)ت 
� @زم �1ورى وS�4 ،آ!م [" د��%#  z�4(S]

 ،"�1)	�� و.�)9)ت 1)	��، .�)9)ت ا
 ،�,� و#��كو.�آ� ا�,+، وأز[� [�<It ا

��، و#��ك %�وا1آ% وا�K»<  اZPةL%� ا
،%6*�K/<|  وإذا وا�آµ�4  K] |8(t1ا

 �c<+ا	) �	�6ورة إ µ�]) و�9<)#< �mر�Dا
 �S�	 0)ن# ،E�9 K]،�09 �4 ع ا�8)ة+	 µ

� �%��) �09، [� 	+#�� ا�8)ة 9<)#� %ا
��آ)ت ا�اوء  9<)#�ا�%$ وا�U)ه�� 

 �i�	 �%ا�8ا[��، �v 	+#�� ا�8)ة ا
 (r!^ "] ر�S	 (�	إ���	�09 �8 [) �+ت،  

6�% [) ه+ 4) إ[) آ��، 4) إ[) 	�%"E�T 
 %)1bn6% و��*،%6EOا(Tوا^�� و  ،�(9
� vن .��<�  Y)���<أ	) #)رف إ° ��%#

M�0 د� .) �%��� �L ��9اره) د�، (9
�،ا1��H أو [) �H�1���ى إ	�  ا1� �]

� ا�!ج، زى [) ا�m |4�>9ا�، v د� Y�1
 ��1<�ى ا�!ج : [�.%�  1���ى©�" �%��

 (Y�,��9 �%إ#)دة "1)	��، د� ا
�L(�>ه�ف z�4(S¦ ،�4�c  و���4" ا

 ،�  و[" �4�cة، [" 	).�� 1<�%,

ا�l6اد ا�,+ ه+ 
 �ut :�)�4 ا

�4(Y�  .·)�4 ا
 
   هHا U��ة  

أ	$ @  ا�!ج
 �� Ã9زا�>�4
اv#�اض، وإ�) 
�Y4ف إ5 إ�!ق 

 +,��sة ا](¦ 
 �4<�� [¿@ت أ#%
¤) آ)ن ا8)ل 
 M�L |. $�%#
ا�Dض، M9 و4�+ن 
 "] �4(Lدة و(#

���	 �%,>p . 
   
  �mج  ¤)ر!�ا

� [�tر ���ا
m(mأ �%�>% �

وا��S  اD<��د
 Hu� K] ��jا

 .ا��ة m(9<,�ار
�" @  �L)سu>ا

4�+ن 9)^<�)ء 
 ،=�uU اض�#vا

´M ا0D)آM  و@
 �4�0وا^<�)ر ا

،=�	vوإ�) ا 
 �L!�S4)س 9)
 (] M�9 9)�8)ة

 µ�1ا�8)ة (,Y] 
"�  k�%9 ا

   
  �L!#  "�ا

 M�9 �4+�8(9
 k�� (Y�	ا+c

�L!#  ��c++��U
�] ��t%�، وإ�) ه

 �4+�. �L!#
[<��دة 	+#�) 
S1)س ¦�ى ا�Sرة 

�%#   /�0�1   
و»��4  ا�8)ة

 ،(Y>Ycت [+ا(�_
 (Y�U ص+�وا

(,�(�1.  
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� �
 �1�)Y4�#) [) دام ه ��.(	�l0	  �utut]و

و#,)� L!# M,�1)ت، و01+ف و1�اKc، وآ!م 
 �%,� K] ��Y)[" د�، وأ~" ه  "¡,l1(. �ه

Y%,�>9 �%) دى m+اء وM,�1 Ml�1 ا�8آ)ت ا
 (·v ،/�l�>��D(9ض أو 9)��L!1(.  ��Lوا

 (Y��c��أ!)ى و'�� أ�)ى و'�� 'E&)ى  '
�����  µ�4 ،ا*�JK+� و'�(9 �S�1 "�¤ |	ا

IL+] (r دا#� [" 	+ا.� آ<sة ��1: �+�4 
 ،(Y�]�L(�[� [v ،$�U��1 �Yن  وا

� 4��ه) S�9+ل إ	$ [+c+د %اm<,�اره) : ا
�  Ô، �9��� وا8,�+S�] �cد �9ر+c+] $	وإ

�L!�� ا%# ��U(p �% ه� ا
��ة دى آ�z9  ��U(9 k :/�ه�.دأ	) : ا

[) آ�Y%9(L(9 k) آM أ�m+ع،  �9لµ�4 إ° 
 أ9)#� اSD)9!ت �+�4، [� �6ورى آM أ�m+ع 

 #)�4ة ��1� آM أ�m+ع؟  ه� :°�6.د
� #)�4ة أ^%�Y)  أ4+�، :/�ه�.د%أ	) ا

 Mآ ���1+�mأ�#  
 xm(9ل #%�Y) ه�؟  أ	) :°�6.د
� ��.k ا@L�اح v :/�ه�.د% أ	) ا
�$ (S%L	� Y��¾ "])  ه+ا :°�6.د k	ا

 ��$؟، إو#°+�1  (Y�] $�4(^ 
  �+�4 :/�ه�.د
4�$ [�Y) [" إ4$؟  #��ك :°�6.د(^ ،�.

� إ4$؟ @ .+ل و@ L+ة  �Mtإن إ4$؟ إن 
 ����� ا%� إ@ Ô(9 ا

k 5 آM د�، .��4µ�  k :/�ه�.د(L (D �ه
 أوى و[� #)ر�U أآ,¡S%L  M)	�إ° أ	) 

4�$ إ	k :°�6.د(^  $�[�Y) أآ�، و@ ^)4
 #%�Y) أآ�

4�$  v :/�ه�.د(^ 
  [�Y) :°�6.د
  �+�4 :/�ه�.د
� @ �Lر اÔ  إن :°�6.دS9 $4إ 
©�" : اvول آ)ن رأµ�4  (D é :/�ه�.د

 k4�>9ت [�)ه)ا(�Ç اـ�%(^) .... k,� ( 
�,)ح 9)k,t [�ة [)( :°�6.د، ..)��9 ا

�)ت؟  D)ه$ .Mt إ$4 %jا9<�4| ا 
ا	) D) 9)�9أ [K .� وآ��،  أ�M :/�ه�.د

ـ�%�)ت  9)�95�+ن : ($4 9� Mر .)و�+t1
 $4� Mى .)و��tL ،ج د�!�(9 µ�4 ،دى

�!م وآ��، (9(	xU  (	إن أ k��. (D
أ 	�,M�� M : اD+6+ع .)1�%� [�)ه) و	��

�اIL+4  Mcد�، إن ¤�" د� (�4 9+� (Y>L!#
 ����] �ا<)°، k�S%U ا��z ½)[)، إن ه

� ا.�) %،$%,��9  ��.(�z9 را�� ا
  ا<)	��، و^!ص .)1<�+ز� 

��ض هHا :ا
�Hه  IB(~+ا

 �)!Vا
ا+@دة، (

 ،�]+]vوا
 Mا�+>وا

���jا�8+ى  ا - 
   )ا�روس

�%S>�Dا 
�%](�>Dا  ،(�]

 (� ��,>1
ا�Dأة #" 

 Mc��s (ا
 Mٌ�%Lو M](�>]

، وه� )[)ه�
 �%S>�]µ�¦ 

أ·) [<,��ة : 
 (¦ (ºذا

©��ه)، 
 µ�¦ �%](�>]و
 M^أ·) 1<�ا
 �,�4 ��a>9

(Ya�9  ،(a�9
 �Su>أL+ل ا
��ض [" هHا ا
 K�>1 ج(>�
 ،�Vت أآ@(.
ور¦) �<)ج إ5 

�S�  nY�¦
MS>�]. 

ن أ �Uض  
 ����j�4ة ا��ا
 ،�0�#�� ا

�و#�� V	vا 
^)��، »)وزت أن 
 Ò�. �%#�t>S1

ا�+ع 
)�)(�>) ا

 (Uه� �Su>
 �4�09 �Vأآ

na	و#�)، وأ   
�Ò  وه+.

 ��#+� –ا
آ��0، ه+ 

 ا��vو.�
 |ا��m(mv ا

 (Y�  أ��ت إ
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� �
�؟ S�1  |]+Lـِ� :°�6.دS9 $4إ "] $�4(^

�؟  ^+U|ا	| S9 $4إ "] 
 #)ر�U  [� :/�ه�.د
^!ص، L+5 [� #)رU$ و^!ص  �= :�6°.د

 |�9(4��  ور�Y>�]و ،�S. د� ،���	
� [� #)رU$، أ	) $6�9 S�1 �	إ �	(]vا

 ��U(] ،�ّـ�أى.)�  ،"]�[0�%�، ا
 s>ان .)�%+ا أ[+ر آ��وا���اف، وا

إن أ.�"  YU,|وا.�ة وا.�ة، ا�YD إ	� 
 ����، وأ.�" r) إ	� 1�,%�، و[) 1�

��ق �9 إ	� 1!.�� ااvو@	��،  ا@m<0)رة
 s� �Y��9 �01(U (]و ��	(>وا@m<0)رة ا

��1!ت �Y+ر، و�+: L+]  ،و[0)#�ك
 ����(9 k%t. �%وÐ)وK] ،�U ا<�sات ا

 /S	 �L!1(.و ،(rت، وآ,)ن  ا@ه<,)مs�1ا
� اvه�اف L!1(.)�lm+>Dا ( z�4(SDوا
[) زال 	)tL�)  ا.�)اs�1ت، ¹ إن 

]+%�] (� M�+1(. �]+%�] Mوآ ،s>ت آ(
 �Lه�ف أر : (	���ا�!ج، و.)c)ت  :.)1

 M�0(9 ku¡4إ·) ر "] ��U(� (]دى، و "]
��+ن دى ^l+ة K�1 $6�9  ه�د�، ^l+ة ا

 ،�.�آ� ا�na، آm M�+ن إذا آ)ن �).
 ��%>Ð ���9 .�آ� ���>9(���+ن . �)ا

� �+ل ا�/، ©�" 4�+ن ا<S)ط %# È%m �]
�U,) �04$  ه�ب	�)س، و[� �6ورى 4�+ن أ

 M�L آ��، L%�)ا�ut زى [) 
�)9)1�)  و[). �%# ��,l>] (�.دام ا

،��B��Dا  E�9 K] ى�	)^� و�و[) دام 9
4�$ أه$، _دى (� k	ار زى [) ا�,>m(9

�  ر�c�)ا.�) S�4 ،ر+Y� �1 : 1!ت�] (r
� [��4 [" ا�D%+[)ت، %# Mt¯ ���U $�U

)ذ �Lار [+6+#� : �Lار [" ا� ½ّ�ـ�)
 s�	و ،��S	و ،(Y8(t� [�)ه) #+6+]

� 	Ï(� $U+0، أول x9ول [Kو	��ل % . ا
إ	� 1��Èu #0)ن ه� اm��k، أو �%�  أ[)

� 5، اSD)9!تu¶(U ،�#+�mأ Mآ 
 +� �%�k إ	�� �1)#�وا  %آ)	k ه� ا

�)ت، %jاk�ت  آ��U أو ،kSUوا "�©
(� "� ،��	(1 �S4�l9 �0>.�� (] �D) ه

�ا@L�اح د�، S�4  أ4$؟ �%# �%��>�] k	ا 
  

 KL+] : !�t�1
ا�»1(¹ة ( _^�

 $! %6��ا^
ا�1��bK إ_ 

�Oا(Kا�(، 
ا�c+Dة  وا��)رة

 !4�9 k��ه�) 
#" ا�c+ع إ5 

�M ا��vو.�، أ
 ���1 (Y��

 $���>9X(�Dا 
 �x�Dإ5 أن ا– 

�0�ه�  - #�� ا
 M�09 �Lأر
 (a44<�)وز أ
 �%t��Dة اH%ا

أ·) �cء  ���9
 $9 M,>�4
 �Lو Mا�+>ا
 $.(ä ��4ل #%

$S,#و. 
 

أ	+(�  ا.�ام
 ��9ا�Dأة، 
 (Y>	(إه

��r(9، ه+ [" 
 KUوا�أL+ى ا

!	�U)ع 
 �9��>%

 "�ا�4�jة، 
�l4 أن ��

ا.�ا[)  4�+ن
 z�.�S�S)، و
¾�د c+ع _^�، 
 �Y�4 � =��
 $>]�L (,�U

�j(�Dا. 
  

      
"Â4��" 

n](	�9  z�jا
��+ن  ا��0ى

 Mا�+>ا
%u+ار  (m(mأ
��ى، دون jا

  اm<��)د 
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� �
ا+c+د،  9�%��ا%Hة ا�����l ارS1)ء   

 M]وأ �ه�H ا��aS �<)ج إ5 إa4)ح وp)و
 !!!	��  و#,�

  
 s��1 :PةاZ  %وا1آ>«K6% وا�*�K/0وا، 

 �%# (Ym(�L "� ،��B(0	ات ��1و إs��1
�sة ا�!ج ]����وا�8)ة ه+ أ[� ¤�"  ا

���  و[
   
 أن 	��� �09ا،  إ[)

�� :أن 	�%" وإ[)�%�1 ����c  �4��Uو
[)  أc�9��9)ء [�ا#)ة أن هHا ( و1+ا�%��

��(VD4�+ن #" ا ( 
 

X(�Dا  /SU z�، )ا�lح(+ا� #" ا 4�9!
� اMLv –وإ�) %# (�>U(S) :- +ه ��m 

�#(,>cى، وا+l%mى، و�  .،[�)وا
 ��>� ،": اD<�)ول" 4�+نه�) µ�4 أن  ا

(a40)رآ) [+اآ�) وأ] �%# ،�U(�]  
�Hوآ ( (�] : �,>�Dوا4) ا� .إ6)ءة ا

 
  

: إ·)ء  ا1X(�D�+ن ر���  �L :أ^�ى [�ة
� ا�!ج ه� و�+$ إ5 %# (Y�U �0[ �%.�]

 ��B(� �%S	 "] $��	�  ��9 (r ��>�4
�Sر ا�):، و�L أ��	) : �9ا�4 (9

� .اr+ا[� أ.� ا.<,)@ت ذ
  
  
[tS+دا 9$ ا�+ف  �z[" اE4�D  ا�+ف 

 $��اKB(0 [" أن 4<�)وز اE4�D .�ود�، 
 °(�[" أن H^x4	) اE4�D  ا��jا�+ف ا�	

���) � 	<x�Y ��9 إ5 [�)�� : أ	
 M,� "# !aU ،(º4)ر�(Y>�+��]  

�Lا  وHه H^x4ع+�[" ا�+ف ��! ���)  ا
�+ف #%� اE4�D، أو ��! (9 �#�[MV ا

 �#�09�)L$B�MV] (#+ ا  n>� ��4 � $	وأ
$>	+�] 

   
+kLا : /�p  ،وإ��اف [<)ح ،�u� �c!#

: �)l^ Ï+ة  #)دة ه+ وp�)ت [+���6،
	).�� ه+ 4<�� �)  U," أMaU،إ¬)��9 

 |�ءاt8+ل #%� [��4 [" ا�D%+[)ت اa1 
ا�وا4) ا�D%,�، و[" 	).�� أ^�ى، ه+ 

 (¦ E4�Dوا X(�Dا "] M,+ آ�9 �,�4(Y%�¬ 
  .أ�Lر �LxUر
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��12121212I04040404I2009200920092009א6����������������������د�  �

590−�D8
 א��ذ���ن�����Nא�و;�����طول�א���ج:���3א��א���
 

� �
 ا��Ñ��K إ18اف

�1ب ا�)M! ¯N })ل ا���ج ا:رT $!؟ 
� ه�) :  ه� :(�©Q. د���أول .)� _^�ه) : ا�!ج ا

،�tSm��m34  ،�� و�+�4، #��ه)  3آ)	��L kت [�)4)  ا
 (¡�c k	(زة، آ+�>] �] ،�m5[�ر ���9 (º� .��9 وU)ة وا

 �؟ m��؟ وآ)ن #��ه) أر��9 وm �1!1� 1!ت :°�6. د

 v31، ه� c)ت 5 وm�Q©�): v  (Y. د

 ؟34 ا�Y)ردة :°�6. د

آ)	�c k)5 ��9 وU)ة وا�º) و.)�m  أQ©�): �+4. د
H	= إ·) [) »+ز] k�%� (Y>](] (D �1�Y)  �09+ر(9

 ،�ا�<�%k [�)ه)  وأ	)1<�+ز#0)ن ^)��ه)، z9 ه� [) ر0>�6
.�)º) وc(. M,�1)ت : ا<!ت m�� دول : ��%Y)، وإزاى ��1¡/ 

،��	(1  z9ت، و(c(. k,%�1وا k%�L � .وه

#%�Y) ور.| ا	kِ [<�+زة وm)�4)ه)،  µ�4 |�u6 :°�6. د
إزاى 1<�+ز، إزاى 1<�+ز �8 [)  1<�+ز،��Lت Y�,%�1) إزاى 

 ،(Y�>%,#ازاى 1<�+زى و k	ا kِ,%�1ا،(Y�>��m) .)آ<=  و	ا
 . آ�� : ا��0ة

�)ت آ�� L وQ©�): ��9. د%c �] ،��9(>] ج!�%�k ا
،�,�>�] �1!1 �#+�mا Mآ ،�#(m Ç	 k	(آ µ�4 

� m)#� آM أ�m+ع، �Dة �L إ4$؟ µ�4 :°�6. د�� ��Lت [�)ه) #!ج 	

 1!ت m��، [� أML .+اQ©�): 5. د

�  و��9 :°�6. د��آ�� 9<�,�Y) [<)��9، [) ه+ #!ج 	
 6�9$، و4��9"؟ 

وا�4�S1 "4�Y� k�lS1)، آ�k  ا»+زت أ	) :(�©Q. د
(r(4�]  °(,%�] k.ا�U k�cأآ+ن ر ،$�U µ,%�1 ��] د(�]

 �� [�Y)رة و[�<�
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� �
�$ [) ا»)وز01� �8 د+L| وه�ë :°�6. د 

 و9<0+ف #�m)ن، وآM [�ة رEU رEU رQ©�): ،�_ EU. د

� 9�EU و@  )؟ ه� :°�6. د% ا

�اد+L|، ه� : اvول c (D)ت 5، ه�  ّ ) :(�©Q. د% 
 آ)	9 k�EU [� #)�4ة، وآ��

 #�m)ن ��4+ا [�ة و[) ¬+ش 1)° 9<0+ف د+µ�4 |L :°�6. د

 _� :(�©Q. د

�U .. �YU+0>9$ آHا 1���,$ U+0)ن ا��m)ن  ه+ :°�6. د
 ،�mر�Dو@ : ا ،(Y>�9 :@و@ آ%$؟ و ،(Y>�.(� ��.وا ��# 

� ��9+ا ا��k، و آ%$، :(�©Q. د%� �U µ�4$ ا%�U$ ا
�YU+0>9 !V] (ºر(c ��# 

 ��%Y) [� .%+؟ ه� :°�6. د

ا.%+¡ت #,%Á+S1 k أm�)ن، و.%+ة µ�4،  ه� :(�©Q. د
 آ��و.)c)ت 

 و.a+ره) �9ُ�ق؟ �= :°�6. د

 �+Q©�): ..... µ�4 ..�4. د

 ذ� إ	x>] kآ�ة إن ا<Ç�i0 اآ<�)ب و[K :°�6. د

 _� :(�©Q. د

Ì[�اض 9<)#<�)؟1)ر�U  C4$ :°�6. د (Y>%�# : 

�� دى،  Q©�): v. د�����، �t9ا.� ه� ßkc (D 5 : ا]
اkS4(a1، أ	) آ�(.�U k	� �t9 (Y�9ا.� kS9 (D آ+4��  أ	)

 K] M](�>1 درة(Lو M�0>>9س،و(�  ا

 [) آ)	<� M�>0>9؟ [� ه�¡ [�ر�m ه� :°�6. د

k آ)	k [� #)�4ة �1وح اM�0، واQ©�): z9 S>m. د(
 ،$�]"�  z9 ،ولvا : �l�� $�U 1)°، آ)ن k�c��9 �+�4 ر

،Ô �,8ا ... �.)c)ت 1)	�� زى ^�ت دروس  اk,%�1وآ,)ن .| ه
 ،(Y�u>9 ��	(1 �c(. (ه��# �S�4 0)ن# sUا+� وا�<�%k: ا

°(1 �mر�] M�>01 k�c�4، و4��9" ر+� sUآ+ا 

 آ)م أخ وآ)م أ^k؟ #��ه) :°�6. د

أ^� أ��� [�Y)، وا.� ا»+ز [" m��  #��ه) :(�©Q. د
ßIّوَ̂%ـ  K] �04(# ��$ .)4<�+ز ا�+[� دول، وه °(>وا

 اvب [9K)9)ه) و#!L ���m (Y>L+ى 

[� آ+4�� [�)� [" Y�U+01 (] M�L)؟ ["  #!Y>L) :°�6. د
  Y>](] (] M�L) 1<+:؟
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� �
 _� :(�©Q. د

��ال؟ :°�6. د �m µ�4ا� : ا���اف د+L| إ4$؟ ا

 [<�S4(a أ	) :(�©Q. د

��ال؟ ه+ا :°�6. دإ	k �1<�ى ا8)� د+µ�4  |L د� ا
 ����)ت #!ج 	%c � . [<)��9  و@.)

 وk%L (]km : اvول، 1!ت m�� #!ج [�<��،  زى :(�©Q. د
 �Y+ر [<)��9، 

آ%,� [�Y)رة .. إ·) آ%,<� وه� [�Y)رة S>9+5 :°�6. د
%Lدى آ%,� 9%�ى [� آ��، ا (Y���%#ِ �S9. 

ا�+اz�9، وأU�)ر ور��� : اD+ت، و.�ن،  رQ©�): k�c. د
�z ا�0+ر 9)H	= إ·) [) .SS<�  �9أت�1)° 9 (Y>](] ��>�1

� آ)	Y>](D(�4�S1  k) ر��<Y) وا»+زت، %�z اc(8)ت ا	
 .Y�9 �4(c) : اvول

دّ̂%E�9 : �c(. k�,��m k ود� آ+z4، وا	k  إ	kِ :°�6. د
د�، [) 9�Sّـ�%+ش،  9)ـH	L!# �U=| ¦+6+ع ا�0+ر #)ر

 ��½ ��$ اـH	=، أو #![� #%�H	=وm)#)ت 9)#<�� ه+ 	(9 
اÁ�S، د� إذا آ)ن �U$ ذ	= [" أ�%$، ه� S>9+ل إ·) �)#�ة 

H	= إ·) (9�>�¶(]  �آ!م [)[<º(�. : (Y) #0)ن [) »+ز01
 �L�t] k	إ ،(Y]د ا8�)�4»� )�� ا $�U إن �S>#) أ	ى، أ

 �%# ���jا�8ن ا s��+ه) : 1+S�9 �%.)�c 1)	�� زى ا
،k�D4�+ن  ا (D (�+t^ ،k�Dا �� �c(. $�U زى #�وان #%S��9

 µ�4 ،"4�دى زى [) 1�+ن S>9+ل Y]v)  ا���¡�أ.� ا+ا
�$؟" µ�>��m k	ر 1)° " إ+�� $�Uبو(>�(9  �0l�6 (] (·إ

 �8 �4(� آ,)ن[) »+òزه) M�L [) ½+ت، و©�" ا.<,)ل #%�Y) آ
(r ل+S>9 ف: "زى [) 1�+ن��4ة ا#(# �] z9 ��] k) ار�	أ" ،

+.��ود�   ،$+S>9 �� ه%ذ	=، �U µ�4$ آHا ا.<,)ل �s ا
 [� آ�� و@ ا	k رأ�4 إ4$؟

� إ·) [) ¶�<� آ![Y) ه� :(�©Q. د%# ��àآـ�] 

�� #)[� و@ آ![Y) :°�6. دt9ات؟H� اj+از 9)x�] :  

� اj+از : :(�©Q. دx�] 

� L%�)ه) د+��U(]  µ�4 ،|L :°�6. د%c«+¡اه) .)�c زى ا
 (Y]v ل+S>9 �4 #0)ن "زى [) 1�+ن(��¡ آ%# ��l�6 (] k	إ

=%�1� 9(4�k ا+½ (] M�L $�4) 4)¶� [)  إ	k، " ..ا»+ز 
 ��9 ��>��. 

 ¤�" :(�©Q. د

أ	) 4) 9�| �K] M ·)ر #,)ل أ#%� ا�+ا	z  [� :°�6. د
#,)ل أL+ل �r اu>U+ا Yc)ز  [�9<+#� إ·� 4<�+زا، [� آ��؟ 

 k��>9 �lp (Y4أ /S%4 0)ن# ���Dا ا+l�6ل وا(�S>m@ا
1�,�+ا ا%u"  إ�)رات، �� [Y,) آ)	 k	 Ç	S9 �] ،Ç+ل 
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� �
�  [)اvول، و4��9" إذا [) #)�c�+ش %,�1 ،�lش ا�+>�V1

�%�� Yc)ز ا@�S>m)ل ^)Ç، اvم �= : ا���D، إ�S1 (] (
$6�9  (�>U(S) ،(º(�� ����� #��ه) Yc)ز ا�S>m)ل 9)S�>9

ا��)رات و�%� ا@�S>m)ل [�<+ح،  1�<M�Sدى [" ¤��اº) إ·) 
� L+ى، %# �4�# È.(� �.وا ،$p(�4 Ôا�Y]ب  و(m ،ى+L

�L!�� �L ا%# �(�] �	(�(9 k�$ [� [<�+ز4"، وآ�<��9  (]
�,����)ت 9)4" +ا.�ة أ~"  ��<$ U �%�U)آ� أ	) ،1,�: ا

��%�  ا�mا¶c (Y+ان U+	<�، ©�" آ)ن ، ©�" "ا+ار(�"ا
��)  را��B¶�<+ش #�$، آ)	V¤ k%�  [) إ	<��4(9�Y) أ^k أو

 �%�U k%V] �%��� ا��V)ن"دى ه)U%" ا" ،�%��د�  ا
�8 :ّ �)x] ن [) زال(��>د+L|، آ)ن #"  9<)ع ��� ا

 ��0>�] : �a4�]أ[�اض  =� (Y¶ا �c(. "# K¶ا (] M�L ��%S#
�، ا�U �YD%� ا+ار(� د� آ)ن c+ان ��	�>	+U  ة ورا�#(L

��)ك، أ	) U)آ� اD��� د� وه� .)�� إ�4ه) #%� ^�ه) ورا 
� k4(U، وµ,>>9 إن ا�jس �4ن، أى .�،  9<�<µا�0)ك %ا

(D (·�9 إ+�t�  9�)تورk) زى  وآ(	k اS9 (ازه+c ،د� È.(�
�¡ r) و@ c م 4) �1ى ه+ا�S>D�0 : ا:  �,�)نأ��= #0)ن ا

+.�ه) ��9  kS9و ،��] kL��[sا(Y)، إ	k #��ك ا��k دى ا1
 ،k1(] (] (Y]و4��9"أ  ��� ��9 1!ت m�� S1+ل �>�] �%�«

�، و1)^ وا	kأ[� [)k1 ز#!	� [µ إ° [) ا»+ز�1، L�t1 ى�
� آ�� [" 1 "�¤ �] ،��9 ��9�Y�Õ) إ5 x�D"ا �	) ز#!	أ

(Y�] ������) D) ". إ·) �t4@ µ>9(m وو.��ة و[� #)ر�U ا
أ[$ أو أ9+�، و[� #)رف إ$4، 1��$�0  #%�¬�%� #�)ن ز#!ن 

 s� 9!وى �L!1(. ،��(�] s� �4�l9وق وH9،ه�(�©�"  ا
دى [��Sl [" أ��= [) ©�"،  �U.)ن، ©�" Ä<)ن، ©�" [<�)ظ،

: ا�+ا�I ا�4�mv ا���l، ���) ا�8ن  9�0��0�إ.�) [) 
� :  #!ج.�ن و[+c+د، وا+U)ء وU)ء، إ�) د� %�، وا��	

�m �S)#)ت Y��9ـِ� أ	)	�� اS%= : اIL+] ،=%S اD+ت وا
 ��09��l�>] ت دى(c(8ا M�9 . Mآ ��[� [�µ آ�� إ	� 0�1

: ا#<�)رك آ).<,)ل  ��l$ى .)�c [�$، إ�) د�، و@ .| أ
 : �SL�1 زم@ k	إ ،�����"، و©�" �4ر اu>�� L%� ا�4

�S�S.  �,Y�1 �]+S1 ،/�aا�0+ر 9)H	= ه+ #%� إ9 $4)
��1� 1<�%� #" ا�0+ر  m��#�)	<� دى، ازاى ه� ��9 1!ت 

 �S�4 ،4= د�����= ا�z ا� ،�S4�l�z ا�9 ،=	H(9
� U��ة د�  �9<�#+آ%# ،�,%�>>U دى �Sl�Dا : �إ	� 01<�%

� ا�!ج[" 6," ا��+ب 9<)#� ���إن اc(8)ت ا8%+ة : : ا
 ��(� ��L $�U ،(��# ôt� (Y0+ه�ا�8)ة 9�la�9  ه)، زى�·

 ��(� ��L ،�� ذ%# ���Lت ا8= ا4)�، و(#(mم، وvا ��ua1
ا�)س �t>>9  : ا�8)ة ا�)د9 (] �4�Y%9�S)ش، إ.�)�cا، 

 ��  	S+لY�9) �8 [) ½+ت، إ.�) 	��S��9 ،دى [� آ�� �v
 �Y�u�9 (�	إ �]vا �S�S. (إ� ،K09 س(�[���	) �Lام ا

�cر�  ��S�S. �S�1 Iا�+�إ	�) 9�u)ول 	��ى اv[+ر #0)ن ا
 و�)��U، [� آ�� و@ إ4$؟

[�  إ°اD kS4(a1) رk�c، و.��k  أ	) �t9ا.� :(�©Q. د
Uر(# k�وآ ،��� أ#,M [�)ه) إ4$ 1)°، آ�U k)آ�اه) kS9 آ+4

��)ح (9 �m(.،(ه(�]  ،�c(. �>%,# (] °إ k��. |L+ ود
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� �
 ��m ت!>[" �U s)�4ة،  دولوإ	�) : 	�z ا��lS، وآÃن ا

 و©�" ��6+ا #%�Y) ا+kL آ,)ن

� ا	<+  إ	k :°�6. د%#)رU$ أ	) KÕّ(9 ا8)@ت ا
آ<)ب، ��U�k  أ#,�S>9 M[+ه) : ا���اف ا�+[� دول #0)ن

��S�1 k�S)ت اvو@د وا��)ت  k�t9اف، و��Ø�<+4)ت آ<sة ]
"4s�t[� U �] � (U) �، [" 6," اc(8)ت : 	)ز� �1ف ا

�<+ى ] (Y��,Yه(U �] �%إن  أ�tL ا��Ñ��K إ18اف" ¶�<$ا
" إ��اف اÇi0 ا�)دى" و6�9$" ا�<)nB 9<�0ف #%� أداء	)

4�$ أه$ ازاى ا�<)nB 9<�0ف #%���، µ�4 ا	k  أه$ ،(� k	إ
 k��را�� c)�4، وc(. kِ%,#kS9  �%�>>9)ت آ<sة، وا

�Y)، إ�) (�k إن آM د� ©�" ��9 �>Y>9و ،M�>0>9رات، و(Y]
[" ���9 زى [) S>9+5 آ��، ا��k دى k>�m k>�m ورا.k  آ)ن

 ��4�L أ#�اض �Þ�9 �(¡�c"] �	@وvإ4$؟ ا (�%,# �S�4 ،�
 (Y�%# "4(9 ،ج!�� آ)ن  �c(. $�U	�tL( : اS�4�c(. 

�، وا	k �)��ة، ,%�>>9 k	ود� [� #�=، إ ،��m(mأ. 

���S1ى [K #�)ن m "4�0#�� و1�<��ى إن آU"�¤  M��ة  #%
ا�slة را.k، وx�Uة  وا�S>�Dات.)kS9 �c ½)م، وإن اa!@ت 
�� �L (Y�L!1ا[� ´�,Y) هt�1  M��1: إن آ ،�آ)ن  ا<��utه

 ،����l، وإن ا�Ç �9<��ر ��9 [) �4)ن إ	$ ا^<� ا%# "]
�وا�S�S8 إ	$ S9  ود� ،kL/ : أى و�4 $��آ)[" و�au�9ـ� 	

 M�S>1 ت(#(m ا�4ة�+�mv  µ�4 ،��c)ب[� ذ	�� L+ى، ا+�9
 : �Y~ اء+m ،ات�D�9<��ر �9<��ر _@ف ا ÆÇÀ�� اS�4ك+%� ا

v او �U =�� �S��9 دى �Sl�D�4+¡ط : ا (D �����، وا�!ج ا
 n](	��  ا���ا+¬ !V] اس+m+د�، اj,)#� 9<+ع ا

 ���4 ،!�Uص، و!^ k%l9 (	أ �++S4�6/ آ�� و@ آ��،  أىو
� ا8�)�4 رk�c، وm)#)ت Kc�1 ا8)� x�Uة و´�,Y)، د� L!1

µ�Dا  s��1 k��� (D ��tL(9 �%�| "�اف ا�<)nBإ�"ا� ،
 ���>�� آ+z4 .)  9<�0فازاى ا%]x>1 (D k	ه+ ا (] ،���%#

���ى >�إن [) آ)	0� :  و1���4$،��1: ا��)ن �$ وIL، و1
� ���9، وآ��، .| + [) ��U إ��اف [" %ا��)ن د�، : ا

sآ�  �%� ا+S1(. ���>�� ا.�) 9��,%$ د+L|، ا%زى ا
$ د� : ا+S�9 (�.ا =(��،  #0)ن,%�>1 Èu>9و �u�(	 k	ا

 (Y�,��9 �c(. �U(6�(9 لx�Dا �S�>9 (Y>#(mا���اف "و
�+.�ه)، v، د�  ه� ،"اHا1 �ا�<��� [� 9<�0ف #%��

 ا�.�)ط،�، وا+Mtu�9 "] Kc [" ^!ل ا��S اHا1
�S�S8وه+� د� ا���اف ا ،��ut> . وا�Dا��c، وا

$�U  �lS	�,Y]  ،0)#�كD ��إ	Y�>%,# k) د+L|، ه� و�
 (Y>(. k�cر (·v �(c �%اvول �4�S1) ��9  زىوØ.�)ط ا

 X(�Dا +� #,%<+� m+ا، ا���اف [) S�4)ش إ��اف إ@ %آM ا
�$ زى [) 9 ا1�%���<�%� #" ا��)ن، وm)#)ت أآ�، #" 	

��ال <� دى ؟ أآ�	�Kc 1)° و	S+ل .�دى ا(. : 

 أآ,M [�)ه) 1)°، و@ �v؟ أرQ©�): µ�4 Kc. د

 إ4$ رأ�4 4) #� #�5 .. د� �mال �pد،  أه+ :°�6. د
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� �
kS9 آ)[%� أه$، وا.�ة  ا8)�؟ )ز[�M [<�رب ��a ا���اف(

ا��)	� ز[�%<� �)��ة �cا �%�k ^)��4، ه� S>9+ل آ��، 
�9�1(.  "�© �أ[+ره) x9ى ��M، ��= وز[�%<�) M,�1 إ4$ وه

 (] +k��6 ا<!ت m�� دول : ا�!ج  آ)	<0��)#�ة .| إ·) 
 k%S# �	(�� أى وا.� و^!ص وا»+زتوا�!م د�، ©�" آ)	k ا

�v، اc+] �9+�t+د� [" اvول، [) ه� kc  أ~" :+�_. د
�¶(�  (Y�mودى  31و ،��m �#(,>c@ى ا+>�Dا : s�� �] "m

 $�U "4(9 دا ،�v ،و[�د�(S]  "] |. �L!# M,�1 (·�4ة إ��
 . ا4)م أ[Y) [) آ)	k #)�04 زى [) ه+ 9)4"

رأ�4 إن M,�1 �¶(4 [�)ه) [" أول وµ�4  �4�c :°�6. د
  اD<)��9؟m�� �s  3وه� ��Lت [�)ه) 

�k  [�)ه) [<)��9 زى [) آ)	M,�1 k :+�_. د[)��� ا
 . اv^�ا	��، [� �6ورى µ�4 �#(m آM أ�m+ع زى M�L آ�� �Y+ر

ه+ 6�9$ #!ج، إ.�) 9��,�$ [<)D ��9)  [) :°�6. د
���4<�ى [<)��9 [" اvول، و©�" %j�4،  ا(Lد z¼ ���^(1 (]

� و@ �� }w6 إ4$؟�" 	K] �#(m Ç ز+9	� �L©�، [) ه+ #!ج 	
� رأى 1)°؟إ) [<�ر�9 أ���((� �8دن �� k	 .. ���� :
 ز[�%<� دى؟

� زى اvول،  M,�1 رأé :+�_. د��µ�4  ،�#(m[�)ه) #!ج 	
 ��9(>] z9 �] 

�  �= :°�6. دS9 و#�5 4) �)دن kِ	إ E�9 ا+��Lا .. µ�¦
�)ت وه+ %c $� 5+S1 kِ	لإ+S4 ��9(>] $� 

�  ا��)	� :+�_. د% �4)¶��= إ·) Kc�1 1)° ورا، وا
 Ç	 (ه(�] ��S>9 �9<�,%$ [�)ه) د+L �c(. �] ،|L%�%�، ه

 S�1 ،�%�S1)شm)#�، #0)ن [) 

� ½)م ا<,)م زى !  �#(m	Ç :°�6. د��[) ه+ د� #!ج 	
K] (r(S9 ا��)	� دى 1!ت  �[) L%�)، 4)¶� آ�ت وS>9+ل 

 ،�#(m Ç	 +9ر [<)��9 [" ا+Y� kmو ،�#(m +9ا "] ��mµ�4 
!m z9 �] : $4و#)[%� إ ،�v @و �%�� �[)ت، إز�4، 9�و.
��= ^%�� .. ا�+م، %#  (5 4+L k	واء ا��$ "�)ِدن"ا ،

 �#(m (ه(�] M,�1 

 ..m)#� #0)ن c(>p)ه) M,�1 :�8دن. د

 p<)ج [�؟ [� :°�6. د

 �c(>p .�¶(4 د ا��)	� :�8دن. د

�Y)؟ c(>p �] �¶(4)ه) #0)ن 1�<���  µ�4 :°�6. د��9 (Y>S)
 ،Ç(^ �,Y] �(. �: !��sV>9 #�ة [0)آM : اt���  v·)ه

 ،����$ ¶�| 	m Ç)#� [)ه+ش #!ج 	��u�  إن (�S�إ.�) ا1
�)#� 4) 9�| : أول @زم z9 ،�#(m إ.�) 9�<�%� #" ا

إ	k د+m ،�©�L |L�� راm µ�4 ،��9�� اß�Dَ%,�،  اـ<�ر4=،
�)#� إ@ #�0ة دى،، "[�u>1 �S. "] µ�4رى  ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   335



 I04040404I2020202009090909>��12121212א6�������������������د – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 "]�� اS�4 ط�� �%# ،�4(� ا1�4�j!ت m�� m)#� إ@ #�0ة آ

وا�6 : ا<�)�L ا�4�j، زى [) 4�+ن [" أ[)	<� [� #)�4ة 
 ����، �)دن  إ@1�,�$ #!ج 	%%D(9 (�S�إذا آ)ن زى [) ا1

 (Y]!آ ،��m ر [� 1!ت+Y� 1!ت (r �S9�4ل  $�� إ·) %#
� (4 (� Ù+SU ،�ç�%ْ9 اد+� #" و�Yc 	��كا�Uدن ودا(. 

4�� إن ا��)	� �c(>p 4)¶� أ	) :�8دن. د(� 
، ه+ أ	) + [�l.� 4) 4)¶� ه).<)س 	�µ�4!! z :°�6. د

 �[" ا��+�m، أ	) U!ح،  ا��)تا�m+8، أ	) 9)^)ف �cا #%
، وا.�ة [) 34وه=k%L31  Æ آ�� [�k [�ة، وا.�ة #��ه) 

دى، زى ا	) [) k,YU، و[)  [S+[)ت اHjب واc(8)ت #��ه)ش
01� L+ى ^!ل 1!ت s�1ا،��m  (] 0)ن# =	H(9 �m(. �4(cو

إ·)  �+�4ا»+ز01� إر6)ء L ،(Y]v)ل µ�4، وا.�) Õ�1�) د� 
 (] �%� اÆ,ُـ�� ا(c���وان #%� ا�	�)، و#%� ا(9 �m(.

0�  �ôtا»)وزوه)ش >l�6 (] (·إ (Y]أ �#�Y)، أو ©�" #%
[�l.�، أ.<)س  +) c+زº)ش M�L [) ½+ت، أ	) #%�Y) و[

/�a(9 ،/�a(9 �>m+. .�9+�� اH) آ�ه $�U: أول %*�� 
ا�4�j [�1$ أد إ4$؟ 1!ت m�� آ,)ن، µ�4 �8 [)  ا�+	�ا1+

 (Y�m �S�437؟؟ !!u�T %�(�O +ه  g@و k	ا �%إ4$ ا�4�j ا
 �#(m �1!1 @و �>�m ،,%$؟�	ر �S	 (	اMع،  آ+�mأ �Yا� kmو

$؟ +S1 �$، و@ ه+S	 $4إ M6(U ،�#(m Ç	 .¯��T %�(�O إن 
 M,# "# (YUأ^ـّ�ه) وآ�ر #�و z9 �] ،����9)4" إن ا�!ج ا

�4�c ©�" أآk�4��m ( �V(	ـ�L!#M,#  ¡Çَ، د� 9)4" #%�$ 
آ��  ا@m<,�ار�!�9، وأ��= إ	$ 4<���، دا	) 5x�Y>�9 إن 

"m : ا.�ة+�$ �U$ [�و	�،  .)�V4<$ أآ�، اا�4�0�)ت، 
 "m (أ��= 31 [� 34إ� �S�1 �x�Dا. 

���k�4 ا�4�j د�،  إ·)أ~"  ¹(9¯3)1b'  M! ،ا���ج
w/:��� ر(�Cا�،  ،(Y]9<%+م  .)��9 [+ت ا �¬,¡�ه) أآ�، ه

 kS9 (Y]أ k	(ذا آÃU ،(Y][) 9<%+م أ �اآ ،"]��Y)، وا�	
و#�º+¦ (Y)، ود� أ	)  : اJ.3T¯و^t+�) ا.<,)ل إ·)  c+اه)،

 $�%# �� k%L،s>آ  ،s>آ $>���S�4  مÌه� �c+>9$ ا%+م 
� c+اه)%�Y)زى [) 1�+ن S>9+ل  ،ا��  $�إ	k [) »+ز��1 

(Y]1%+م أ Kc�1و ،|L+ [)إ	c (] k+ز1��� �$ M�L : �8 د
� ه+ [� %� اcر(�1�، وS1 $6�9+م [�رc�� : وش ا�)� ا+½

(c�� �v دى �1رz9 "c ا:  �] k	آ,)ن 4) 4)¶�، إ kِ	و�� ا
�cء ["  إ	kوا^�� 9)� إ	� �S9| أ[Y) [" 	).��، و$6�9 

 �� ~%,Y) [" 	).�� 1)	��، زى [) 1�+ن ه%� اcر(�ا�)� ا
 �(�cرا�+S>9  (. @وإ �S9 µ4ز+c =� ،ر^�ة k	4) ^��<� إ

ز .)�D ،(��� �v ،I)1<�+ إ·)1��(�# µ	�µ�] �] z9 ، آ�� 
 k (m (Y]إن ا I4(� (اه+c µ�4 ،(اه+c kS9 �%�0D�8ا  "m

وا	| m) | أر��9 أو m �1!1�� ��9ه)، و©�" ه� [�أة  31
 M�0(9 (Y��� دى [� z9  د�،	S9 µ4ز+c =� �4(�.

 .ا#<,)د�4، دى #�وان و��ى
 إ.�) 9�<�%� [" ا�<)nB و¶��) د� إن 9�S+لإ.�)  ��=،
Ñ��K�6�� ا�E+ 1فCK�،  Ç�	 زم!U0+ف	دى .)   ���>�ا

  	<�%� [�Y) إ4$؟ 
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� �
  �%�>آ�)  وإذاه+ ÃU ،s�1ذا آ)	k ا8�)�4 9)+6+ح د�،  ا

 �c(. M,�	 زم@ ،��� و�¡%�) %� [� .)	��ر اS�4 (�,%�1ا
� أ	) S�4 ،��	(1K]  �]ة، وstSرأى #�5، وأM�aU اD<)��9 ا

 ،Mه�x1ة و�1%�,)ت، و�	(m @ ،�#(m Ç	وآ!م [" د�،  و��وط
� ا»,�ت M�L و��9 ا�!ج، و[) %� اD�)�� ا%# �و	<ـÀـ�

�0.��	  k	(آ (,Y] ß�ç,«و ß�ç,« �(,# �%L+ى 9)�0Sة ا
�  د+µ�4 ،K,%>9|L اlD%+ب %�%+آ� اM4��1 : ا�	)[n ا

 �] nB(>	 $�9 kSS. ��،ا	�U |��1 k$ [�)ه) وه(l9  زم@
4�l9 $�U 5���1 �1!9(S] �S�1ة، و�](�] �Vم وأآ�. �Vأآ �S

��Hه)[�0و�� �>9  M�L زم@ kL+�S+ا #%�$، و: 	�z ا>1 �%ا
 �%,�1 �و1ـ��0ُى 9)H	=، إ	k @  زY4)[) ا^<�، أL+ل � إو#

 ���%# �%1�، إ	k #,%| آM ا�¡tL @و ،�1xl^ه�  وز4)دة،أvوا
 ،|L+� د Mو� �%(9 ���%# �%و^��1 إ	� �1,%� ا

 .إ	k ر^��..[" آM د�، و[) 1�,�Y+ش �%/ و1<�%,�اD<�ا�4ة، 
�% ا���ج ا^��J ا�)l'¤¯N  أ/�E* و>زم أروح �E# 

%EJbT _�Kا�'3)ع ا� : 
� U)ت إن ا.�) 	�,M  آ�) :(�©Q. د%ا1�S�) ا�mv+ع ا
أو [<)��9 #�0 د�B(L و	] =%l�Y) وا�c)ت، و[)»�� إ@  #!ج

 . وه� #)[!ه)
 آ�� ؟ و#,%ِ<� :°�6. د

 .#,%z9 k [� #)رU$ ا�%= [�Y) إ4$ أ�، :(�©Q. د
� .)  ا�%È :°�6. د%� ه� [� #)�4ا�، إ%[�Y) ا

 M,�1 (·إ �4���ه) : ا�D.%� دى ه�%� #%�$ إ·)  ا+S>9
 : (r =�	vه+� ا =(�[) �S>9رش أو [� #)��4 �1,%$، : ا

�%.�Dا 	آ�� إ µ�] �] ،دى دى v ،(Y#وز� 1%+ى درا(# �
 M�+1 �%� [)ه�)ش r  M��01)ا�S4�l ا�,%�� اx�Dان ا

 =cوا (Y�U �S�4 دى @زم �%.�D�9ة، ا "] �ulm � آHا،m%+آ
 =�� [� 1�Y] ��,)رات .x�Dإن ا �و#,M آ�z9 ،k 1)^�ى 9)

 + µ�4 ،9+ن�u>9= ا�SاS�4 (] ،�4)ش  وا.�ة�%= ا
c(8ا �� ا�Sا�4 هL!1 ،����4(] ،(Y�%# آ��	 �% .)��c ا

 �] ،(Y�] (ه(�(� �1)	�� آ�� ه� ©�" [� �)و4)ه) �1و.
�Y�0)، #%0)ن l1 0)ن#x�Y>]  |	1)°، إ M�� �^(1 �L!�5 ا

 (Y�] È%l1 $Uر(# �] ،$�#,%| إ4$ .  إ] |�%�$4�Y) و@ 
� U)1+ا دول % . µ�4 : ا�mv+#� ا

1��� 9< ه� :(�©Q. د ��S1 ،M�% :S+ل 5 ا·) آM 4+م 9)
 �,%�9 (YS4(6 �. + �4(a1)م و�1 �U��>9(]م و+�أ.�اث ا

 (Y�U ���1 ��S>9 
 ! �%�| [�Y) إ4$؟ ÃU	kِ :°�6. د
Q©�): k. د+L  ���U M,# �. : ى���1 M�%r) آM 4+م 9)
�c(. �� .آ+4
 ؟؟ !!·)ر أE�9، إ4$ د�  4) :°�6. د
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� �
، [)��u>9 ا�)س، S>9+ل آM [)#��ه)ش �u)ب ه� :(�©Q. د

+ .�  ا�)س |. s�%�)س ا ��>�1 (Y�] k�%� (	xU ،$0.و
 L)ل r) ��)ح ا�s؟ 

=  د� :°�6. د(� �%1�، و9)4" ه+� ا(c+�� ا��)م اS9
 �+,��9 �%ا��D:، ود� ا�+ع  ا�!جا�+[� دول #%� ا

 �](c �4+l1 $�U |L+� آ)ن �)= أول ~Y+ر�، د%L+ى، ا
�9)^�وا Y] �r(9,) �)ل ا�["،  ) �+روا ا�!ج  ا�+اc)ت

0� أ.= ا�+ع ا�D)��  أ	)ا��D: آ<�t9 sا.�، >�S9 (]
آ+z4  4�+نا�)4= د�، ¦�µ إ4$؟ ¦�µ ا�L�)ع إن ا�	�)ن 

�$ ½)م، أ	) �� �+ر�L $1ام 	S�1 م+S1 ،وآ�� s (�	�وا
 �z9 ،Ç وا.� 9!ش[� L(9+ل (^ (Y�m �34 زى دى  ،��m

 k	0)ن ا# s (�	�1��� M�L [) 1�)م إن اkِ%L  ،آ�� (r
 !! إزاى 9)H[�؟

��� دى، ..أ	) [)#�U<� أ�%= اQ©�): (]  $4. د��9 ا
kL+ �9,� وا

1� إن [" أ��= [) ©�" .. :°�6. د�^ : k�.@ (	أ�	5  إ+S1
� ا	) m)#)ت %�، اMYmv وا����+ا.� [) ا1 K] (�+t^ $%,#(9

 �6�Dاسا+m+(9  $�| U��� "إ° أL+ل +��] �%# �c(. Mآ : ��U
 : ،�4(# k	زى [) اMآ  z9 ،��، [) S1)و[0(9 �%# �l[ �%ا

 ��%c : @إ �. K] رك(�Uأ "# �إذا �S��U ($  ا�!ج[) 0,%�>1
(Ya�9 �L(�	 (�.م "@ز[� إن ا!���a، [) ه+ .�)�4 اa� وا

 �%�، دا ا(. Mى : آ+L �ا�)س [�%ّ4(9 ،(Y�%# �S�Y) [� ه
�,)ح اlD%� إ	$ 4��� : آm(D  ،�c(. M)#)ت ا��)ن (9 ��04

�.| : ا�L : |. ،"4%� اvدب، L!4  �] ،ر(�Uvا ��m +ه $��	
� u>S>9,$، دا m)#)ت ¬�%� S4+ل 5، أ	) [) %0�ه� ا>�S 

S�4 ه+ا µ�4 ،(Y�U ��Uأ �c(. �] ر(�Uv��9%= ا �%� ا
� ه+�  �9لS�9)و[ ،(Y	m �ua+ا، S9 ،رد�(l>9 ر(�Uvا k	(آ (]

� S�9+ل �U ه�، إ	k .�ة 4) 4)¶�، أ	) %L(9+ل � إ#,%�  [�ا
m��،  34آ��، z9 أ	) .��k إن ��9 1!ت m�� و	Ç، و	���، و

�x�Dا  � +(L ���)�� دى، U��ى إن �U$ 	)س آ+4�(9 �]
 آ+4��، [K إن د� [�c(. $6�9 �Yا�s، و#,%+ا � ��)ح 

 [)آ)	� �tLى آ��  أ	) :(�©Q. د

� ا	r $�>%L k) د� 4��K  ا�!م :°�6. د%ا�l= ا
� [� #�)	�، �,�وا %M�L [) 4�)[+ا،  ر9�)ا�)س ا

 ����(9 Ç(^ ����" أ	) .)zm إ	$ [� [ ،s�4�<��وا ا
�	(��% l+4%� دى، إ�) L+5 5 ه� آ)	k دى، [K ا�!�L ا

 Ç�S�>��اY>9(�>m) إ$4 %j10إ5  ا  ����د�B(L و9)
%+اc= اD��5 د�  

Q©�): k. د(L  ـد�B(L د� L%�%� أوى، وµ�4  510 ا
k%,# (Y]!آ =�. �4+� 

�<+ر د�، و��9 ا���� اS+�4  ��= :°�6. ددى، ..��9 ا
 (Y����1 ��4(# $� ؟ ..
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� �
�)ت #!ج أ	) �mا5 آ Q©�): v. د%c (ه(�] M¡,ن أآ(���	 

 و@ [<)��9 

9�c| د� و9�c| د� ا@�m+#� دول، ه)M,�1  أد4�� :°�6. د
�؟ S9 $4إ 

 [<)Q©�): ��9. د

� و@ #0)ن [Y>u%t)  #0)ن :°�6. د.(1�1 

 #0)ن [Q©�): v  (Y>u%t. د

3+ ا.�) �L¡,�) اـ  ��= :°�6. د  �m�� و	Ç دول، ه
 .ا	| �%�| 4Ã9 k�%� $4Ã9$ و

�ء،  ا.�) :(�©Q. د� Mآ "] ���(9 ،(	��>mا ��ا@1 

رأé إن ا8)� دى [Y,� #0)ن 	M�S ا+اKL،  أ	) :°�6. د
 : ،�(�] M](�>	 ف إزاى��	ح،و(���M0 6�9$ ا .و: ا

�Q©�): z9 =�� M0. د ا

+ [)  ه+ا :°�6. د �U) #)ر�د�؟ ه+ا ا. M0��U ا
0>j(�1) ا�إ4$، إ. Mt� (. آ)ن �M,��9  ،(��%# �% ا

 Ô اQ©�): �,8. د

 ا8,�  4�<)هM :°�6. د

  

  
  

 

 !$ ��>ت N.1 ا��6½  -

��% أ/)اع !$ !�K)(�ت  -T $J4 (ه Ñ��K�إ18اف ا�
 ،%�EK7Lت ا180اف ا��)(�Tبو�Kb1(�3  وا�N ا�:ى ')ف (.�ر

�� !$ #�ل ا"ه) �� "180اف +6E@ا���ج ا�
- Result's Supervision  

- Lay supervisor  

- Self- Supervision  
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��19191919I04040404I2009200920092009א6����������������������د�  �


H$��������א���;−597�������:���ن������وא�ز������وא������0ن�א�وא;� �
 

� �
 %N1 ا���#¶�� : Q�MNوا1آ% وا�¹!$ ا�)ا 

� أ	) .)Y]�L)  ا8)� :+�ء +�3 ا�Æدى.أ %��4�L  ه� ا
� إ1��0ت [" .)@ت إ��اف %�  ا�tS [" ا8)� ا%ا��µ ا

� ا�آ<+رة 4)¶� (. � ه

$؟  أ^� :°�6 ا�1#�وى.د(. 

� ،أ�: +�ء +�3 ا�Æدى.أ%1��ب "ه�¡ #" اH8ر ["  ا
kL+["  ا<)° m�� ��)ل : ��آ�،  35#�)ن #���  ه+ ، "ا

� ه�) [" m�� و�4�Y" آ)ن  ه+  أ#�ب، (!(�، �0>�Dا M^د
 M^اضدا�#x9  0)ن# M�06!@ت [�ا�L$ و6!@ت إ�)رة، وm)ب ا

� ���4ة وآ)	k ا8 وآ��،ا�)س : اM�0 9<0)ور #%�$ (
�ر�c إ	$ آ)ن  z9(.  /�(.ر و+��$ : ��U$ وMU(L ا�	

�M أى ^�م : S�9ن، و(�] Mآ : �m!9ن(�D$ ¤�"  ا	ر إ+t>4
 4<0)ف [�$ 

� �L إ4$؟ ��L :°�6 ا�1#�وى.د�0>�Dا : 

أK�9(m و^�ج، وه+ K9(>�9 [�)4)  (!ث :+�ء +�3 ا�Æدى.أ
 $(S9،$�m 9 z9 ،µ�4 z4+آ � ه+ �<)K9 [� 9)	<�)م و[)�

 $�U M](# ه+ آ)ن �%وا�<�%k  [0)آMآ)ن ا	�Mt [" اM�0 ا
 M�� : M�>و4��9" ا� ،M�0[�)� إ	$ Kc�4 اM�0 ورKc ا

 z�	 °(1���~+ ا

�؟ U+0>9$ :°�6 ا�1#�وى.د�0>�Dا : 

U+�(9$ : ا��)دة، وه+ D) إ�<��v  M :+�ء +�3 ا�Æدى.أ
 Kcر،z4+�8 د آ M,وآ �%B(�+L| : ُ��%$، ه+ ا<)رC4 ا

 È%m $#(>9 

 دواء؟ H^(�9 :°�6 ا�1#�وى.د

���)، H^(�9 دواء، ا�واء MّL  أ4+�، :+�ء +�3 ا�Æدى.أ
 |L+ .إM�m!>m وا.�، و�Lص أآ���<+ن، و�Lص »�4<+ل �Sصد

�؟ إ4$ :°�6. دS9 �%�0Dا 
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� �
m��، و��9 [)رKc  35[0�%| [�)� إن ه+ m�ú$  ه� :+�ء. أ
�0اk4�>9 أزm : $L�� اj+از k�S إن آM [) أزM  : $Lا

+%tu�9 �>c(. $�U اض إ!� (�: ا@»)� د��#v1)°  ا Kc�1
 آHاوMt>4 Kc�4 �9) وS4+ل 5 #%� U��ة أ	) .Mt آHا 

 ،|L+ إ!� (� واv#�اض رk�c و.)zm إن ا�)س 9�اµ�L د
�c(8ة  ا�U µ��� : 1)°،  و�Y� Kc�4 "4��9ا<)	�� إن ه+ 4

 k%L $�%c �^أ$� µ�4 إ	� : "��� U��ة أ	) ِ	ْ%# =�>1 
،°(1  (Y�Lإات وا �%�� اL+و.| 1��= اM�0 أ.�" [" ا

|L+� ه+ "د%د+L| إ	$ ه+ را�4 اM�0  ��9,%$، آM ا
 M�0 وc)ى [" ا

Y] �c(. k%L,� د+k%L ،|L إ	�  إ	k :°�6 ا�1#�وى.د
 $Y¡��>9�%# "��L++ k��1 9" ا k	إ $S>9 ،�m(. M�0+ل 

 "] "��وk��m اM�0 ©�" أ.% إ.�) �U$، [� آ��؟ ا

� ا	k  أ4+� :+�ء +�3 ا�Æدى.أ%�� اL+أ.�" [" ا
 |L+�Y) دLوا 

��" :°�6 ا�1#�وى.دL+ .دى آ%,� [L �,Y+ى" ا

S�9 $>�S+ل 5 أ4+� :+�ء +�3 ا�Æدى.أ ،��L+أ	) : ا
#,x9 �L!# Mى .�، ^t+�) وا.�ة، و��9ه) : إ° أ [0�%�#��ى 

إ° أ�+ف $  S�9+5 وا.��،  أ^<)ر$ز	µS : .<� إ° أ	) 
$ �v د� [)4���� وآ!موا.��  k%L ،د� "]. 

وا�1$ وأ^<$ د+L| وأ^+� [<�+ز K]  ���9#)�4  ه+ 
 ،�Y�# k��c  �Y>,%ت [�)ه� وآ��Lدة و(��وا�1$ وأ^<$ ا

� اvر��9 ��9 آ)م  اD+6+ع، و�)ورت :%# M^وه+ دا $�ّm �%#
 (ً�+t^وآ��، و ��mµ�4  k�Sإن .)<�Y اD)د1�] �4).$، 

 ،(Y]!آ : Ç(^ $�,u>] �] $1�آ)ن �)I4  وا��)ن وا
1� S>9+ل 5 1<�+ز  .| ا�lS$ د$4، �S�9+ل 5 إن وا

 إنµ�4 إ	$ زى [)4�+ن  .��U k)رL$ [�)ه)،  [�[)1<�+زش، 
$1��$  وا�را��6 #" ا+K6 د� و[� #)وزا� 4<�+ز، وه+ 	

1� #)وزا° أL  �#(L MaU)ل L)ل 5 #%� اu%D+~$ دى، �وا
m�� 6�9$ [� [<�+ز� وL)#�� [�)ه�  26#��ه)  أ^<$ [�)ه)، 

:  �S0�z ا	 

 M�>0>9؟ أ^<$  :°�6 ا�1#�وى.د

��ة اs^vة H^x1  أ^<$ :+�ء +�3 ا�Æدى.أ�9ات : ا
1)^� " آ+رس"أ��Y [<+ا�%$ �D 6  "] K%l1 µ�4ة آ+رm)ت

�Y) 9)8�)�4 دى و�)�%$" آ+رس 1)°"�	 . 

 إ4$؟ ^%kt :°�6 ا�1#�وى.د

.)c$ زى آ%�� .)�m)ت  t%Ð$ :+�ء +�3 ا�Æدى.أ
ا<�= آ)ن $ #!�L �+�4  ه+ زى آ��،  .)c$ و[�%+[)ت، 

إL  :+1+ى 9+ا��، و��9 [) وا�� [�9/�1+ا��، ه+¡� آ)ن 
 =�1 
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� �
� :°�6 ا�1#�وى.دUّ+1إ[|؟ ا 

�  إ1+: :+�ء +�3 ا�Æدى.أ�0>�Dا M^�4(] M�L ��وا
�$ S�9+ل ا<�= [��1/ ه+  ا��Y، 5او 4´+ا5�vن  9+ا�ى  	

� آ)ن m)	�°، وه+ %ا8�)�4 دى  �9��روا�ى ه+ ا+.�� ا
 ،kL+وا��، و :  U+9)ة ا<�=  را9/ #" د#� وا�� �+ل ا

�9 kL+�+�4 ا(�)ء وا��  [+c+دxآ� إن ا<�= آ)ن 	�z ا
k�S  أ	) [) آ)ن #)�4، ���	  �p<)ر �L(] ��9أk4 ا8)

:  زق4)�1ى هM أ	) أآ,M : 4)¶�، 9<)#� إ[�)رح.9<)#� د
0� و4���µ أول [) أ�6/؟ ©(. +أرKc  و@ m�� اj+از؟ و

 ILوا $��mو[) اآ,%� وا $�L+¦ �â6أر$	(�]  ���[)دام [
 اض؟ أ#�

<�  أ	): °�6 ا�1#�وى.د(. �9 kl9ًا #%0)ن ر�c أ���ك
<�  و�9دى، (. kl9�0ة، ر�� إ.�) 9��<�$ : ا%ا�!م ا

� د(. K] . �وk%L ا�8و$1 �9�)��، و:  ��c،4)¶�، ر9/ #%,
 z9 ،ل، و[<+ازن+��] �c!# IL+] تHا� kL+�z ا	$6�9  $�U

� 1)	�� 9���0ه) :(. K] $�� $cو�(. �:  9)ب 1)°، ه
���دى ~�Yت : ) .)@ت وأ.+ال) ا���N% و�(�O%ا�+1ج  ا�

 ،��$ [)آ,%<0 �.%M6(U  �>Sا��0ة 6�9$، ه� ا8)
 ،�mد(��� وا](� D) ا�Y)رد� وµ�4 ،���9 ا�S%8 ا

 �%�z اD+6+ع ا	 �L(�9 (��L!1(. اه��S1(.+6+ع  ه+]
%�(�O %)1C3ت ا��Nا���، a�9 K] ��%4 µ�¦ ���¤ ��) هM ه

�0�(9!! 

�آ)µ�4 : "B إ4$؟ %L�µ�4 (" آ)B" �09ى" ه+¡ا.  ،�Lرا
 $.)�a. : M+ر وا.� أو  ود� ،"وو+� ���)+�"، "و+�"

 µ�4 ،$4أ#1" وا.�� ز "��Oا(Lا ��وو+� " "و+�" �@ :ت�@ /
[) أ	)  إ4$؟ .)	�,M  �= !!! ا�c Ôًا،  ��= آ!م  ،"���)+�
 k%L ى+>�Dا (Y�U ��	ا�8+ا �L!��� إ° أ	) �)آ� ان ا

�<+4)ت را��B [" ا<+ا�(] M	��YU)ش،  Y�U)د�، ¬+ز ] z9 
� µ�%i�9 5 M�+�9 أ��، .| D) 9)�+ف %��9)زل  Þ)مµ�4 ا

 ،�,YDا M¡,�4 (] �L �a�9$ و9<)ع، ه+¡ا M,��9 آ�� #%
� إن إ.� ا�)ه� .)�،  :و4��9" آM [" ه+ S9 I%] (�u>U (

 [) ا��4�0، و9)4" إن [)r)ش .c M)ه� واµ�4 �6،  ا�!L)ت
 ،��	(>�cاش .)�c، [) ه+ زY4) زى اc(8)ت ا���t ا

 د�، وا�!م وا���ل ،ا1(%

  k	ÃU  Ç�(9 �1وح �S9 ��%,��د+L| : اD,)ر�m ا%# 
 kL+�ء إ	I4(� k إ	$ �� أو : ا�»)� ا�t، و: 	�z ا�

 I4(� �] ���1وح p<)س v	� @زم �L H^(1ار  ه+¡�،واKL .+ا
�)#�ه)، >9 ����] ��S1ر  ا	kإ	k وا��)ن 9<)#� : .)

	��4) زى [) ا	k #)�4، " ا�!�L �9 ا�1"�0��L( [+6+ع 
��4�  إآ<= #�0 آ<=،  �S1 =>�1ر  (D (وز، ا�(# k	زى [) ا

�، و� �p  ��,#35د،#��ك #�)ن �0>�] M^ود ��m (��4�Uو��
 ،���	 �L!1 ،وآ!م [" د� µ�4  إ4$؟ M,�1 ،ار�L Hi>1 زم@

��  أ~" ](��)د�m: 	�0ة ا�Y)رد� و9��� ا�S%8 ا وا
  �tL �#(>9 ا��µ، [�<+ب اL�اح M,�1 إ4$، أ#<�S [�<+ب 
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� �
 g@و �lm : $4إ M,�1��)ا : p/إ  ،MNا�)ا �3`T ¯/أى إ 

،MNابا وا��  ،��(] ��t%1  ،��،  آHب  [)��، ر�+ة [)��(]
 $S��  ،�ا.�)  vن !�\@، ودى +6EJ% !1ه`@ *�اÅ و�K3Tى [)�

زى [) إ.�) #)وز  ،"4	S+ل (D	��S 	���¸ : ا�!م 	�Sر 
 ���	  KLا+%(��L!1  ،د+c+] �%�ه+¡ا  z9 @زم 	M�S اS9 

$،  #0)ن�S>9%$ #0)ن �s�1، [�  إ	� �U $�Uق،  �%�>�1
�ر�c إ° (9	K] (Y0L(  أ	) >S] k�S9�K 9)8�)�4 دى

 �	(��+ 9��Y�%# ��u إ·� [� .)4�Y,+ه) [�)��ةا |.: 

#,%$ K] �[(9 ا��)ن 9<)ع �tL ا��V]k%,#  µ!  أ	) 
 k�4¸، آ��>Y�l�(.  z9  (Y>��m)،اآ0<�<Y) وا	) �L(9ا ا

�  وs�(9 آHاب،  [)S9)ش[�<+�9 #%� أm)س إ° %: ا8+ار ا
 µ�9�9ن ، و(�� د�ا�%�)ن  ا��)ن ا8�)�4 إ° آ%,k  ا

�9��� ا�/، أو (] �%: إن  آ%,<$  µ�4،ا�/ 4)دوب  �9�� ا
 �0� ،وا�¹!$ ا1آ%#%� .)c<�  )  9<�<,�ا�!�L �9 ا

 µ�4  (4 µ�u>9 k	) 9).�� وإ	وة،[� أ!.  �%# �,>�>9 ،�v
�� ه�إن KN�+ W ،%6@ �1آn؟  M6+ع : ا وه+] "]� ر؟@#<�)ا
µ�4  إذا  "]�:  [+6+عآ)	�U k$ .�آ� @v g، وإذا وآ)ن ا

 �L!��، ه� دى ا#+ا�#<�)ر و@v g، وx9ى در�c [" ا
 ،���,D�4�0 ا�� D) أL+ل ا�!م د� %��)ن د�،  t1+راS9

 5 x�ºإ° ا ���tDا z9 ن؟(l%� �S9إن[� أ  �%ا��)ن S/ ا
�¡ دى ا�!�L ا��4�0 اD,���، أ	) #)�4 أو�¡%$، L(9+ل ه

� ا��Dأ  9�)ء #��ى kSS� µ�4، ود� " اD,���"وآ%,� %#
 ،$�# KU9)دا �%ه) ¡`ـñـ�، }��L إ/¯ !�v�)1T�!  �8إن "ا

f.ا�&1(� ا� W" ، �]  ،[" آ�� �أآ � Iرف أو�(# z9  (	أ
� آ)µ�4 (Y�1 وأ	) 9)��ح %��)ل ��	 k�S زى  ا�آ)�1ة

k�S ح � 4) اµ9 آ��، [)9)�� �tS� L(9+ل �r : ا��	 :
[��؟ وآ�k 9)1�%� #" ا�!(.  �9 �L	(. =� ",a	�M, إ$4، 

�  وµ�9،ا��)ن %%�uو�1 ا I�V�1 أو �c+] (ً�4�S1 k	(آ
�L!# $�U و@ [)��U  ه+�: ا.�) Y�U) د+L| وا.�) 9��xل

 µ,>�(] ��9 د� �tS .)]�µSوآ)ن #!�L؟ ه+ ا��)ن 9<)ع ا
�U$ .�آ�؟ �9ا�4  ه+ ّ�9 MaِUِ�c(. ($؟ و@ [)c(. �%aU$؟ 

��،  ا�Y)رد�.�آ�؟ ^�S1 (D (ً�+tا ](�و9��� ا�S%8 ا
� .c(. Mt)ت، L!1(. ،�1(� وا

 �S�4 Kc�	  �4ًا [" ^!ل�� |L+<� و	�د #%� �mا� د(8
 Mcا��<$،  د�إ.�ام ا+اKL و#�و�9$ اL) وو	4) أ أ (D �^

%���9� ا+رق �s�t� �9,!ه) أى #�)ن : ا��)دة M�L  ا%ا
 $�	�Dا �" أ#�ب"او " [<�وج"[) M^�4 5 و[�<+ب Y�U) ا8)

� وا.� راMc أ#�ب،  أول و#�د ا�Uاد ا�mvة وآ��، L@أ (]
 $�ّm40 ،45 ،50 ،ب��>mت، أ(#(mو  �L@أ (Dّ (�+t^ �Eأ�

$c)[�ة [" 9<)#<�) دى، #�%<$ tU (Y�U)م، و@ .)c)ت xmوا 
�$ [" #,S4 : M+ل 5�	 �ا��وف، وm)#)ت ا+ا.� [" دول �,

 ���(9 �L!#،���jدة  ا(�أو t>4+ر آ��، أو 4�<�,M ا
 ���~+���4 ����1 أول x9ول، [K إن ا ا<+ا�%��ا

%���4ة  ����jا  ���6ة (�ه! %E= %EJbT �!4) إ[)  ،إfKn 
+ [) ½ ،آ�م |.��%��  . <� D(9,)ر�m ا
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� �
��!�L ا��)ن 9<)#� د� x9[$ وأ^<$ 	�� �S9 :$�U  ف�»#

: 9%�	)، @زم 	)^�� : ا@#<�)ر، ا��ف د� S�9+ل إن ا+اد 
� ه+¡� @زم 4�<µ، وأ[$  آ�ت[) دام أ^<$ S�4 �و[) ا»+ز01

 ��، @زم [)4<�+ز�Y4�9 اه) إن د�+c �S�1@إ  �%# ",lّ4 (D
 ،��(	 k	أ^<$، وإ (���	)��، @.�x9 $>L!# k[$ وإ·)  �4

 ،�u¡4�]�] ل+S�9 "�© (اه+c z9 ،=��: �6ورى 	S+ل إن ه� ا
� ا^<$ ��9 [+ت أ9+�،  أه$ #s9 ��.(	 "] ،�#(L"]و  ��.(	

�، واه+ M6 راMc، ا8)� �t9ا.� ����، #(>9 $� µ9أه+ ا
 �%[)  آ�إ	k #,%<$ [�)� د� [�)[�ة ���c، إ	� إ	k ["  ا
�"Ç%Ð k و�)I4 ر.S] k�ح #%�$ ا	S9 (��4 " k%L ،ك�u>4 "�©

$�L+�، زى [)4�+ن إ	k [)ر6<�<� $ ا@	�u)ب  اS9 �g@ آ��
�%È، د� m)#)ت �,�$،وا�6) ا�9  "uى أد(K�! �E+ l6bT" 

adaptation at a lower level  µ�4  �� إ° أرّآ� #%�أآ<
 �%��K]و K]و ،I�(�� و[K ا+اKL ا��	  (] s� "] ،ش�Sا

 ،�L!# أى M,#د[�  [� أ_ µ9 ا+S9 ا»+زوا �%[�µ آ�� إن ا
� وآ!م [" د�، �v  ½)م#+(9 �ا<,)م، و#)[%� #!�L، وو#

� أ»+زوا .!ل %� أى [�<+ى، [)دام [)  #%�����Yً)، ا%#
 k	ا "�© ،�>�.(	 Æ�»c @ض، و�] (Y4أ �0,r(c k%,#  (4 آ��

k��"#0)ن إ	k [� [<�+ز، (U	µ9  k وا�,u>�4  �S9 1<�+ز
 C4(���ال ا0� اx�$ و[)1(. : Mcا�9��#� #0)ن 1��= ا

�  د�،��  و1�x�]"�L!# "وآ!م" .�آ�"و  k	ا µ�4 ،د� "]
�)	$ د�، وإ	$ ��m kال إ	�)° ��c، و[� #)��c 	+ع ^xm

�4)دوب S9  �%# �a,>9 $]وأ ،M�0را�4 اc M�0)ى [" ا
�� دى وزى [) 1�+ن (.�U	� Y�9)، اL+"�©أ^<$ 6�9$،  و
 �8  ،(r MY�©�" ه+ #)�4 د�، ���u ه+  [) [) ر9�4 (

 �] µ�4 ،��آ�� L+ى، إ.�) #��	) أ[)ر� إ	$ [�  #)�4ا1�
 ،���4 �9�M إ	$ ا1�(# Kc�	  : ��� 	0+ف .)�c آ+4S9

 "]�[�<�� #!�L ��9، وه+�  #)[M   وا�8آ�،#!L<��، ه� ا
(�4�S1 �%4+� ة�D  زى  k	ل، وا+S>9 (]M,u>�و#)��4  [

$ [�)ك �L إ4$؟ �S9 ك [�)�، ه+¡ا�u>>9ك، و�u>4 

 m  (�4�S1�� :+�ء +�3 ا�Æدى.أ

#��,�، �S1ر µ�4 01+ف ه+ M,��9 [�)ك  .)�c :°�6 ا�1#�وى.د
 k	ا@N�+  ��6n" %و@  ؟"ز!$"و�1آ�L!#  وا^<$؟ $]x9 $>L!# زى
 وu�4�1$آ)	L!# k<$ [�)ك زى #!µ�4 $]x9 $>L ا#<,)د4$ إذا 

 ،�Y4ز�4 ز �S�1(.  (]أ  k	(إذا آ�L!#  ،9<)#� د� �%SY�U) ا
1���µ، إ	Ô(0  آ�["  ا	k  ا	�  Ô0)ا	ا��ك إ $$ S>9+ل  ��.

 ،(��1  �S�4  ،��	(1 �c(. دى  �S�4  ر+l>� [�وآ$ x�Dا �S9
 ،k	ك ا(�] $L!�� .� S1 ،IS1+ل ه+ أ	) M,#(9  ��9  ا $�m

و^!ص؟  اM�0أ	) زé زى أ[$ واه+ �Lا[� راc �4)ى  ه+  أ4$؟ 
� اlD%+ب إ	� �%�� وا^� 9)� [" #!L<� ا	v ،$�9 kن ه� دى S�4

 �%Y�U M�>01)، إ	�S1(] kرش L M�>01+ى [�S1  $]x9 $>L!# Kرا
،$>^x9 @و 

� 9)]�، ه�¡ و4��9"  S9 �c(. ل+L(.  (r+L(9 �%هى¡) ا
Mج آ�p (	إ4$ : ا8�)�4 دى، 4) : [�ة وا M](# k	ه+ ا µ�4 
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� �
 �%� 	S+ل و	��� Y�U)  ا.�)�1ى #)[�L!# M [" ا(¡,#

 � اK] |.�%�mv ز[!�1، .| [�)4)، أ	) [� #)�4ك »)وب #%
 ،�0�ه+ ا	k #0)ن  [) دى، Yl� z9) : ا@#<�)ر #0)ن [)�1)

�%�� @زم �u>1ك  #)��4،أ	k  ��ك #�¡)	� : ا@»)� ا�	 k	إ
 k	�9 زى [) ا+�t�z ا@»)�، وه+ ا»)� ���4 ا	 :،I4(� 

  "�©  �	(l%� (�.ا.�  إنا�tأ.�) 	�<� ا�)ب د� 9)
 .L+ى آ�� دى

"�©  �� ا�!�L �9 ا�Mu>1(. �0 أ�1(]+1�x�]K] 
ا�["، [l1 "] �4�] K+ر ا�	�)ن، أو ا	0) اl1 (] Ô+ر، 

� U��� آ<s [" ا��9اع و#%�%أ	) �S9ا� M�>0�9 :  ا
 $c��9+¡ط و4+ا ،��S.و �´ �%اD��Sl دى، �tLى ا��9اع ا

ا@�9اع [)06���9� .%+ل، ه+¡ا S�9ّ%=،  ه+¡ا دى،  ا<4�u)ت 
��  زى ½)م �	 �L!1 Ç�1 ،(	+�%S�9 �	(��اD��Sl  :[) ا

��H اv ��، وإ·) ���Uو [)دام ا#�U�) إن اD��Sl دى، . دى
 $� $��Uk�  ول �6ب�c و[)ه�)ش ،M��0>" ��"ا�Âu وا

� �Y>ä "�%/"وS�4 ،،و¯)ول  ،(Y�U �4�	 ،�lp أى M�S	و
�0%l�	(] ،�4�cول [" أول و(¯ Kc�	و. 

 "��، دى  .�)�4 (9 �إ	� ��1م #%�$ إ	$ ��4)، ^ّ%
�tL z9ك  4<���،.�)Ym �] �4%�، أ~" إ	�tL �] kك إ	$ 

 ",a4 1)° [).�ش ��+ ا1� µ94) ا Mأ� ،��L+EU�4 ا
 .أ.�"، iU%�� وا.�ة وا.�ة، ور9�) 4�M�Y و@.)t>4%� أو.� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   345



 �26262626I04040404<I2009200920092009א6����������������������د – ������������������������������)�א��و����������������������������א��
 

��26262626I04040404I2009200920092009א6����������������������د  �

 -������������*�����������%�^���������D&����������ط�א���
�������������و��−604
� �

 

� �
@KJ�! >¦ W ³��Lر(2 ا(T 

 ��25)ح ا�s 4) دآ<+ر ���، ه� 9�k #��ه)  :أ�Þ �8آ1.د
 "] $>(>m��1�a. $ آ�r+p k)5 : ا��)د� [" �4�Y"، ه� ا
: (º� ارK9 أ^+� وا�ه) Y] M�>0�9��س #%� ا�D)ش ووا

��%�> .ا

 وا^+º)  :°�6.د

�Y) أخ وا^k اآ� [�Y) واخ أ��� [�Y)  :أ�Þ �8آ1.د �ه
 ) آ%�Y �1%�� #)5، ا@^k ا���s [)9<0<�%� [<�+ز� 

 .و[)9<0<�%�

 r(S9) [�)ك �L ا4$  :°�6.د

آ)	4�Y� (4(�] (r(S9. : �i>9 k"  :أ�Þ �8آ1.د
µ�4 أ	) ر��ت أول  U�� ��c $%4+ا، m�� r(S9) [1]ا	S0)ق

 ،�#+��I : ا� s�1 : �i>9 k	(آ ،��m �0# "] !V] ��]
 k	(وآ ،�m(��,Y) : أ[)آ" .c z,%�9 �. $�U (rx�Y>�9
� ��+خ آ<s، واj" و[� اU "j�ة %# +��t>9خ ��9ه)، و

�YDا ،µ�4 ا�c �%4+� : ki�Uآ�� [�� و M�L k�lأ� k��ا
. $tL $�U k	(وآ ،(Y>9+l^ ��m z¼ أو K9ت أر��L �.وا K] =

 �+�M0 وا(9 $6�9 kY>	أ z9 ��S�S. =. $tL �(�] ت��L
 �L!# أى �%t.(] (Y%ت دى آ(L!�[) أY%]�S1)ش، : ^!ل ا
��L z)ل v (r دا S �c(. �^_ k.را k	(آ ���� آ)[%�، وه�c

����	 �c(. دا "c �]   

 �U ا0D�%�؟ :°�6.د

) واj"(%� ا8)��، �s ا@	S0)ق ا0D� :أ�Þ �8آ1.د
� آ)1= آ<)$9 %واc(8)ت دى إ·) #)وز� l1%� [" ا0)ب ا
 (Y>#(>9 ت(L!�#%�r(S9 (Y) أرY� K9+ر، ه� �+ل ا+kL ا
 ،µ�4 �. ب أوى، [" أى�S1 �إن ه� [) آ)	<� 9<�<M,u أن ه
 �%,u>�1(] ��ut9 �c =%S1 (] $L!�1��S1 Maب �8 ا

��k إ·) [)9<�<u,%� ا�Sب [" أ�%$، U%,)  و1��آY0)، أ	).
 (Y��l^ : k�%� ق!l ا��ع، S>9+ل @ ) c+زه)(أ��ت #%� ا
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� �
� �L $%� $�Uا$9 +��%$ و@ ��S4$ آ![$ وإ	$ H��9ب، ه+ ا
 $�] �%l1 و#)وزة �(aUرا ��9�$ و[)�9 وا�º)، د+L| ه

z9 ه+ ا8�)�4 آ<= آ<)ب (] ،�%^�     .M�L [) 1<� ا

�+ن وا.�ة lÐ+�9 أو [�<+ب آ<)�) إ	D k) 1 :°�6.د
 9<<��ف #%� #+ا�� (Y	Y��l^ ��.() إزاى؟

ه+ أ	) 9)^� اD+6+ع [" ا@ول أ	| اU��1|  :أ�Þ �8آ1.د
 #%�$ أزاى وآ��

 وإ4$ آ,)ن؟ :°�6.د

 أ	) 9�M�09 $6�9 (rx [�)�� إ	| ��u>9$  :أ�Þ �8آ1.د

�x :°�6.د>9 µ�4 /���)ظ 9)r) آ�ه$ أ	) #)�4 أ
$��u>9 : "أم " أ�"v " 

 ��u>9$ و@ [) Y��u>9+ش : أ4+� :أ�Þ �8آ1.د

� �u>9$،  :°�6.دS�1 $�.(9 (	أ � k(L إذا µ�4
z�� ؟ وv إ4$؟!!و9)

� [�)� و@ v؟ :أ�Þ �8آ1.د%,�1 "�¤ (rxm(9 

 وآ,)ن �mال  :°�6.د

 هM : 6,)	)ت + ��m<�$؟ :أ�Þ �8آ1.د

6,)	)ت !! ا.�) 4) اm ��(U µ9+�9 [)رآk ه+¡ا :°�6.د
µ9ا4$ 4) ا . (Y%�� �S� ���# ش(rx��، ا4$ 1)°؟ [) 9<�(]

 (Y�إ4$، ا	k #%0)ن ��1ف #+ا��Y) ¯+� @زم ��1ف #+ا�
� أه� [" S�>9 ت(#(m $S0�$ ¯+ ا�(�	).�� �S<$، ا

Çi0�� ¯+ ا�(� .ا

6+ع اl!ق د� أ	) أk%c ا�!م [�)ه) : [+ :أ�Þ �8آ1.د
 |L+Ç د(^ 

ه+ د[$ : أ	) 9�xل ا��k [" دول: �+ف 4) اµ9 :°�6.د
0� ه+ Hcاب و@ Hc M�L ،vاب و[� xm(9 (] ؟��%L �%# I��^

�)#$ آ)م [�ة وا	Hc : ��#(L kاب xm(9ل� : اt�>9 |	إ
[�)�؟ وxm(9 "4��9ل ا	<+ ��S>9 (Dوا [E�9 K و�%t+ا 

+%,�>9 µ0.إ4$، 9).�� ووا �L ا إ4$ و1<�%,+ا : إ4$، [�ة
�)#� آ)م 9)%�M وآ)م �+ن ا�%>وxm(9ل 9<<�%,+ا : ا

� إ[|؟ وxm(9لSآ��؟ و9<�ه �#(m : �Y� 9%+ش(S>1 (] (D
��ف آ�� و@ آ�� 9<���ى �U$ إزاى و�1,%� إ4$، و�t9ا.� 
� L%��، وا�c)�9 1�واح %# I��أه� ا�mv%� دى .�)�4 د[$ ^

و�9 ا9<�)[� s� "] �%�Õ آ!م أ�M آ%,� !!" 9)ى4) " �9 
اµ�9 =8 و�9�� آ%,� �)[�a و[<%+	�، �mv(U%� دى آ%Y) أه� 
 µ�1 ت(#(mا.<�)ج، و µ�1 ت(#(m =8آ%,� ا ،v @و $��u>9 "]
 �L!���+ل و@زم ���S1 ا] !�U k	إ ،�ç,â# µ�1 ت(#(mو ،$��^

�)�4 دى kS9 ه� p+ر [" و�Yc 	��ك إ�) أ	) �)I4 إن ا8
(Y��¾ =�mو z��S .ا�!ج و	���) اv#�اض وا��ti0 وا
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� �
0� 1<�%� :  :أ�Þ �8آ1. د>S9 (]د� و : µ>S	ز �[) ه
�s� 

�U$ ا�9)د 1)	�� @زم  =�� : (YU��1	�M, اvول :°�6. د
!V] زى ��(�] s� �4 [�)�� أو�l9 د� Çi0ه+ [��+ل : #" ا

v @ص و(^ $c+9 (Y�# ل+��؟ x9[)رة إ4$؟ و6�9$ #,+[)، و[
آM د� أه� [" .�)�4 !! .�)�4 ا�m (4 ،Mi)�1 4)رب

 (] ،µ�4 �4)ت إ4$؟ [)د	ك 6,)�tL ه�(U �] (	ت، أ(	(,aا
�)  ه+(� $��# ��%l]و =cا+(9 �©(L (Y]أ9+ه) وأ . 

�$ [) ا1�S�)ش إ·) M,�1  :أ�Þ �8آ1.دأ�M أ.�) 
 v @ازة دى و+jا 

� .<)^�وا �Lار 9�)ء #%� ا<���S [) ه+ أ	< :°�6.د
 �4(�. (�+t^ ،�L�9 (Ytu�د�، kc(. $�U 1)	�� @زم 1
ا@	S0)ق واj" وا%,z وا�!م د�، دى [� وا.�ة #)د�4 
 "m "] ن(c (Y�و9<<�%� : ��وط #�r) وz9، دى وا.�ة 9<<%�
��k؟ ¹ 	 k	ه+¡ا أ ،�m(�. K6ه) : [+ا+��<)ش m��، و%�9,¼

!# Çu�9x9 (Y>L+ه) 	0+ف �U$ وY��l^ �9 $�� $c) @زم 1
    و�9�$ أو ا�� "�© ،z	a�S$؟

وا�ه) S�9+ل r) أ	) : ا@ول و: ا@^� �k  :أ�Þ �8آ1.د
 z9 ،از�+jا M,�1 () #)وزه	| و[�<+ب آ<)�) وا�أ[�ك، 9
 �] �+ وه (Y�# ôt� 1<�+ز �أ	) [� ه)و�%�D (Y.%$ ان ه

�%l1 v Ç(^ $SUا+]  (Y��t	و � [�$ وه

أ	) [� L(9+ل � 	0+ف رأى أ9+ه)، أ	) L(9+ل  :°�6.د
	�رس وc$ ا�0$، ¹ إ	� k%L [" اvول إ·) i>9)ف [" ا�Sب 

#�4� أ·) .�ة (D (ق أ9+ه�t1 � .[� آ��؟ و4��9" إو#

�U!، أ	) .)zm �+ل ا+kL إ·� �9+�%+ا  :أ�Þ �8آ1.د
 رz�# M4(m آ�� 

4)#�؟ ه+ �U$ .� .�، ه+¡ا أ9+ه) .�؟ أ	k .�� [�  :°�6.د
$>�� ،$>%9(L 

�k �+ر$1 �" [)�+U<+ش ه+ ��ti)، ه�  :أ�Þ �8آ1.د�
� 	k%S 5 آ![$ % ا

 C�� (4 .�ام #%�� ه� اt+رة .)�c(. ��1؟ :°�6.د

 أ	) ��k ��%$  :أ�Þ �8آ1.د

�$ [" ��%$ :°�6.دL+] kU�#و ،Ôا �mا ! �(S9 k	¹ إ
�� دى #%� �+ل  [�)ه) 4)+��Dا Mك آ+�� ( ّ "4�Y� دوب
 آ�� �$؟

� آ�z,u>] k �+4<�  :أ�Þ �8آ1.د% ا�)ه� أ	) ا

وk�m ا�Dض، واj)ن، وا@	S0)ق، ود@� ا%,z : : °�6. د
 (Y��l^ : ��S1 �#(Lب، و�S�)�m، و^+YU) [" ا. KLا+]

(YL!� : و�+ش 
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� �
� [<+رط، vن [�)د ا :أ�Þ �8آ1. د��	 k�S�^%� أ	) 

 ��Lب �cا

 وه+¡ا ^Y��l) د� #)رف إ·) X(�>>9؟ :°�6.د

 [)ه� دى Y�U) إز[� 6�9$ :أ�Þ �8آ1. د

�$ [) دام [� #)�4ا�، [)  :°�6.د $�%# $��Ð �4) أ^
 K] �%ا، و9)آHآ kSS.ا وHآ M,#(9و X(�1(9 (	أ $S1+ل 
 ",U ،ق(�ا�آ<+ر : [+6+#�)، دا �cء @ 4<��ء [" ا@1

�$ 	).�� هS�+ [" .S$ ��4ف، و[" 	).�$ 1)	�� ه� �S1ر 1
�$ [" د��، µ�4 آ�� ه� �1وح را[�) $ ا�+رة، L+] "]

�Ò إ	$ ��4ف إ·) . U+01$ ه)M,�4 إ$4u>] أ9+ه) آ)ن +ه+ 
 ��9 (Y�%# K�04 I4(^ "�© ،$S. "] دا ،�m+�%] أو �a4�]

� ا�+رة ]�1 �S�4 ،آ���� #)�4ة 1%1���$، إ�) ه� ا (] :
 .[%�= ^s� "] (Y��l إذن أ9+ه)

ه+ c(. $�U$ آ,)ن ه� ا���utut] ��ti� k  :أ�Þ �8آ1.د
 k9(mو M�>0>9 k	(وآ �و�L ��ti+�4 و[<�uآ� و9�وح و9<��

 (r(S9 M�0M،  3اH>�9آ��، آ)�� و z�# اد+أK�9(m ا
 (º� وأ	) ا^Hت ا�D%+[)ت دى [" وا

<�,%+ك ز4)دة #" �t9ا.� أ	) �)I4 إ·� �9� :°�6.د
ا%�وم، إ	�º kئ ا%�= [" 	).�<�، و1����Y �9�4وا 
أ[+ره�، و4) دوب 1�+ر ه�)، أو 1��� ه�)ك، و1�<µ 01+ف  ) 
 k	إ ،MLو@ أ �Vأآ @ X(�] �	ش إ(�.)�4,%+ا إ1(] ،$4�
�1آ� #%� ا0�+ى واv#�اض، و�r K�c�1 أ�Y>%�m أول x9ول 

 .و ) U�t>4+ا
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 ������������������������03030303I05050505I2009200920092009د�א6 �

�ل�א���ج�א���و��%5א�دא8מ−611
A��%&�،(א��د���'Aא���ج�א� 
 

� �
kا��ا� �¢)(�Kا���ج ا� ���`! W ،ة�Lا���ج ا�`.< ا 

m��43  "] ،�k ا+.��ة #��ه) ه� ا� :إ�1اه�Kâ k6ر. د
 $4(c k	(آ �>�m "] 5 (Y>+. �1�a. ،(�%# �lm+>] ة�mأ
x9#�اض اآ<�)�SU ،��9ان ا���� : ا�8)ة و#�م ا�ه<,)م 
�Y�U (¦ (Y) اM�0، و	+9)ت 9�)ء، �	 �x9ى ��ء ¦) : ذ

 .وآ��

 أ9+ه) [+c+د؟ :°�6.د

 أ[c+] (Y+د� :إ�1اه�Kâ k6ر. د

 L+ل � أ9+ه) [+c+د؟9) :°�6.د

ه� #)K] $04 أ[v  (Y أ9+ه) [<+:، :إ�1اه�Kâ k6ر. د
 z9، وآM ا^+اº) ا��t)ن ا»+زوا؟

 [�Y�1) آ)م :°�6.د

Y%�+1) 9)8+اV] �U!¥ أI و	It ، : إ�1اه�Kâ k6ر. د
Ç و4��9" (^ $�إ.�) [�0�E�9 K] ( وا�	�) #�ت وkS9 آ+4

��$ اvو@	�� ���� أوا^� ا%# �S�)و ��c!# �L!# $�U آ)ن (ً
، أ	) آ�k )��ح، و��ح [ "])M9(S	Y>�.() و[" 	).�| 

kL+ .[<�)�I [�)ه) �+ل ا

 ه� �Õ%�؟ :°�6.د

� z9 �%�Õ �] v آ+4��، Hcا :إ�1اه�Kâ k6ر. د%# ،�9
� وا�6 ا<�%� [" 	).�<Y) و�9أ	) S9 ��	@وvا ���_^� ا
 (Y,YUت أ.)ول إ° أ��L µ�4 ،$�] Èi>�	<�%� �U$ �9ل [)	
 : M��>�� ه� #)Y�U $04) د�4 [� @زم 	%إن ا0D)#� ا

��$ r) أخ، أب، .)�c آ����" ¤�" أآ+ن أ	) 9) (Y>�,�1. 

 و4��9"؟ : °�6.د

��9 [) ا1�%,�) : د�، آ)	�S>] k%$  :�رإ�1اهKâ k6. د
$9+�t9 $4إ µ�4 (ه!�S>] �  اz9 �4(�8 أ	) آ�zm(. k إن ه
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� �
��$ اvو@	��، �+4$، و��L	 (	�k�lL kc(] �8 M, ��9 ا
���4 و[� c 1)° 09+�4 أ#�اض $�cو4��9" �1وح را KlS1 �9أت
#)رف إ4$، و "4��9	��Y� ¥!V] ،�4+� M, ��1أ �� : [+6+ع 

"�%�>	<�%� �U$ 1)° وأ��L أو��6 1)° وه�Hا، و�9أت و" ا
��+ل #" آM د� ] k	إ v 5 k(L ��] kc "4��9آ�� و �c1<)ر
إزاى إ	µ>#�^ k و.)c)ت زى آ��، .)وk أY,YU) وآ��، 
k�lL، وk>�9 "4��9 5 أ^+ه)، xU^+ه) ��Lت أYU,$ وآ)ن 
$ أ	) �)I4 أ.�" r) إ·) M,�1، ود$4  k%Lوآ��، و �Y�>]

]Ôإن �)ء ا (Y�] و��1ى (Y�U ��1ى "�¤ �%.�. 
 M,�1 إ4$؟ :°�6.د
�$ :  :إ�1اه�Kâ k6ر. دLوا ��)ت D(� µ�4) ه%c M,�1

 $���] kS9و ،k�Lو (º(�. ل 5 إن+S�9 (ا8<$ د4$، أ^+ه
 أآ� : ا��k و.)c)ت آ�� 

�)ت 9��= ا<�%� د� ؟: °�6.د%jا k�lL � ه
 �S _� أ#< :إ�1اه�Kâ k6ر. د
 إ	M,�1 (Y�%# k6�# k؟: °�6.د
 _� :إ�1اه�Kâ k6ر. د
 [� آ�� ؟) ا<�%�(#%0)ن �M اß�lح  :°�6.د
 _� :إ�1اه�Kâ k6ر. د
 ��= آ,¡M :°�6.د
��9 ا8�)4$ دى ه� [)ر�c<� 1)° إ@  :إ�1اه�Kâ k6ر. د

 /��(9 �#+�mة وا.�ة [" .+ا5 أ�] 
 ه� �)�L k9 إ4$؟  :°�6.د
 �Y+ر ��L4  (ً�4�S1	) .+ا5 : 1اه�Kâ k6رإ�. د
�$ ��L k%L	) و[) ��L �>%Lتß؟  :°�6.د 
 v° أ	) �)Y  M4) �+ل ا+µ�4 kL  :إ�1اه�Kâ k6ر. د
0�؟: °�6.د>c(] �% z9 ه� ا
0�  :إ�1اه�Kâ k6ر. د>c(] �% _�، _�، ه� ا
� ��Lتß :°�6.د%� ه� اS�4 
�ت U $6�9�� �z9 $%4+ أ	) �L :إ�1اه�Kâ k6ر. د

 ��9 °(��>� c+] (Y>�L!U+د� [
 �U ��9؟ [" �s [��)د؟ :°�6.د
[" �s [��)د، [�<��)° �k ا��)دة،  :إ�1اه�Kâ k6ر. د

 ،���1 ��4(# +r k%SU) آ%,� ا��)د� #%0)ن H^x1ى [��)د 
 s1���% k%L k�) آ	دة، و ا(��(9 ¥!�U ��9 آ�� �k%t1(U ه

(��] (Y4د إد"I0ى" آ(jع ا+�mvا �%#. 
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� �
�� #!ج؟ :°�6.د%c �] ؟I0آ 

و�U kc!، وآ0�k، وآ)	k [) .. _�  :إ�1اه�Kâ k6ر. د
��,�c ه) �+�4 أ#�اض��)[� و#�9< 

�؟  :°�6.دS9 ال�� ا

أ	) H^ (r k%Lى ا�واء د�، آ)ن  :إ�1اه�Kâ k6ر. د
� U)ت، [" %� M�L ا%� M�L ا% 3ا�!م د� ا��m+ع ا

��(9 K�9(mأوى، أ z4+م آ+�/، وr k%L) إن د� .)��" ا
وادc(. �4+� (Y>4)ت آ�� Y%,�1)، زى �1وح ا�)دى و[� 

 �#+�mآ,)ن أ ����1 (r k%Lرف إ4$، و(# 

�؟ : °�6.دS9 ال�� ا

ه� : ا�m<0)رة 6�9$ را.U k)�$  :إ�1اه�Kâ k6ر. د
 �%�>وآ��، أ	) r k%L) آ�� [� .)4��K، ) ا�lح([+6+ع ا

4 $c(. M�4$ آ(mا8�)4$ د4$ و : $�Lوا �%a�+ إ	| .)1 µ�
 ،��� ���] �S�4(. �] ���1ى و�4�1ى آ�� �%a�و.)1
� [xU ،°(1 �. K	) اL�Y�%# k.) إ·) ¤�" أ	) %,�1 "�u>�و4
 H^x. (	أ (r k%Lو (Y� ��Uأ �S�4 "�¤ ،°(1 M�]� (r+.أ

آ�| 1�,%� [K .�  رأى ا�آ<+ر ��� : اIL+D د� ´�Â إذا
 $aUرا k	(س إ·) آ(mأ �%# /��1)° و@ v، و@ 	�,M إ9 $4)

 إ·) K] M,�1 أى .� 1)° 

1�,�  :°�6.د �%أ~" ا.�)  ��m	0L(�) اS+ا#� ا
 �S9 ال��<M4+u إX(�] 5 1)°، أو 1%�م 9)<M4+u، ا(9

 ���4ا ه+¡� آ�� z9؟ #" ا<M4+u؟

� أ	) ��.<$ د� أآ,�U M$ و@ هM ا :إ�1اه�Kâ k6ر. د%
 Ç إ4$ ا��M4؟ �t9ا.� أ	) p<)س ^)

YS%�1) ��9 وه� [� µ�4 $%�Õ  ا	k إk,%�1 #": °�6.د
(Y�9 k	ا �>L!# "# �>,%�1ا(] ،µ�4 ،$lm+>]  

���  "��ح [v"M9(S أ	) k%L آ)ن #��ى  :1اه�Kâ k6رإ�. د: ا
��ة ا�s^v آ)ن �U$ زى اvو@	�� آ�I�(�>] k [�)ه) �cًا و4��9" : ا

 �aه) 6�9$ [+ا�Yc آ�� زى [)4�+ن أ	) .��k إن د� ¤�" 4

ه+ ا�c)9$ إ° �)I4 إن اm<0)رx>] kc �1^��  :°�6.د
m�$  �43+�4 : ¾<,��) د�، : ا��وف دى، µ�4 وا.�� 

� [" اvول S�4 "4آ+ر [<�+زHوK] ��#(L أ[z9 (Y وأ^+º) ا
 Mc4) را ،�%�%L �] $%�0] $�U �S�1(. 43وا�6 إن  $�m

s� $4إ M,�1 (�4ه(# ،�%�Õ �]�4، و+l�]إ·) 1<�%� ��9، و 
 stS� أ~" : ا8)@ت دى ا<�)�L اS�4"��Dا��د ا" �S�4 ،

 �mا k� (Y>%,#(] ى�,# �S4�� (·أ +ا�!ج "أMaU، و
����� 9)#,%$ : "ا%� [��� اL@(9 ،��Uأ (D (إ� ،

� U��� ا�+ع د� [" ا�!ج %# ،(ً�4�S1 دة ه+ آ��(��ا
� [+c+د M�09 راKB و[������ �cًا : 9!د ��9، وأ.�)	)ا 

 ه�)، ه+ [+c+د ه�)ك أآ�V #%0)ن ا<x[��)ت : 9!د ��9، #0)ن 
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� �
"�¤ �%�)ت ا%jد #�د [�� [" ا�u>9و KU�>9 �]x> ��آ)ت ا
�)ت %,�ض %c �0# ،°!��)ت %,�ض ا%c �km !V] µ�4 ،(Y�l�1
ا�!° و.)c)ت آ��، �t9ا.� ا�!ج اstS د� #)Y] �4)ر� ^)�$ 

>�4 ،�>��$ [�.%S$ زى .)��D (ً�+t^ ،(Y) 1�+ن ا>�	 "�u
@زم [" �9رى 	�ور #%� ا��M4 د� 9��#� vن m�<)ن دى [�� 

�" دى، وو.��ة 9)M�0 د�، آ�sة �cًا +ا.�ة : ا
��$ اvو@	�� آ)	k [�<�,� ½)[) :إ�1اه�Kâ k6ر. د ه� ا
�¡ :°�6.دL@ ��. ،م+Y�� ^ !!أ4+�، [L!1 Ç�1(. (r(�

(Y]!.دى [�  وأ �0�، ه���4(] µ�4 $، ود�	ود �%# k%�>ا�
 �%%u)@ت ا (Y�] �%�>1 µ�4 z9 ،��(�] M�09 ى+L �l%�
 ،�mرو�] ��B(Lو ��,%# MB�9ا $�U �4 #0)ن ��1ف إن(c

(Y%,�	و (Y,%�>	. 
 دى .)�c آ+4�� �cا : إ�1اه�Kâ k6ر. د
��� r)، أ�M ا	k آ�� k�S9 ا�tDر ا+.�� 9 :°�6.د�(

�c(. Mوآ �#� .إ	MV½ k�S9 k ا�S+ل وا
%�u د�، إ	�   k%ر�� [) و�+�U$ ا.<,)ل 1)° ��9 ا

 �%�1<� إن د� .YS) : ا�8)ة، وه� 0>9��D(9 $4%¸ ا
�Y) أو �t>1ف �t1ف �� و^!ص، [� د� أ.�" [) H1ل 	 $�U�>9

! �%/ آ�� و@ آ��؟ ،M�S1 $]د I�im د� ا.<,)ل (��� $��
 (] Mك �4��9 آ��mو ،��a�9 �>Lدآ<+ر و k	ا z9 ،$6�9 KLوا
� د� ا.<,)ل ^)4= S�4 ،�%,# ���>	 1��، و6�9$ #)�4 01+ف

�la] �la] @�9$ إ �0ut	ى، ���) [) ا+L. 
 µ�4 أ#,M إ4$ د+L|؟  :إ�1اه�Kâ k6ر. د
¹ 9)4" إن ا�!�L ��1ت ا�8ود ا�¶�� ["  :°�6.د

vا �%# (Y>�.(	 ،دة(��µ�4 ،ML إ·) �L IS1ام 9)ب ا
� و[� [�S+ل���� �] K6د� و ،�S9 �v ،�,%�1 ك #0)ن(�>�1. 

[) أ	) [) آ%,<Y)ش �s إ° r k%L) : إ�1اه�Kâ k6ر. د
I0دة، آ(�� . ^�ى [�)د ر¶� [" ا

� آ��  :°�6.دulm M�09 kL+وأ^sا .�)�4 ا�)دى و[Mء ا
� ��%l9 �] (Y)ل %�)س اS��9 را.+ش #�)دات(] �%�)د�4 ا

�k ا���l دى � و@ %�!م د�، µ�4 ا��و@ ا6��1+ا �!ج 	
��اغ، " واY#+c"Æ�j) [� .)©!� ا�)دى و��M وkL ا

 ��)و	) وا�!م د�، دى @زم �1ور #%©Ì وc+ده)، " [�µ"وا
 Çi09 (]4) إ �[� وz9 (Y>L، إذا أ[�"، [) ه+ ا�8)ة 4<<,%

أو 9�0)ط ه)دف، أو ¦�µ، وµ�9 و�9�� اV!(� " µ	)س �4"
 .�6ور��U(] ،�4 وا.� µ�4 #" ا<)°، z9 اµ�D أه�

� kS9 أ��= :إ�1اه�Kâ k6ر. دx�Dدى ا. 
 . و(+ا�) أآ� :°�6.د

- Transference & Contetransference  
- Counter Transference  
- Tve Transference  
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��10101010I05050505I2009200920092009א6����������������������د�  �

618−�W� 5و�،N���ق�א����ض�&%�א���ج،�وא��� 
ل�א�ط 
 

� �
 ا�&w63، وv1�4 وا'���KلاW y)1L ا���ج،  ��

29-1-2008 

 4) دآ<+ر ��� ا�s ��)ح : �Kâر/ د 

 �m�� ا@وM�>0>9 �1!1 "] 5 ��%�  23#��ه)  #�)	� ه
 آ+4��، و[�)ه) 9�)+ر4+س 

  و4��9"؟ :°�6/ د

� [" إن ه� [) �Kâ  : �U��>9ر/د�>$4 9<0(c k	(آ �ه
M,�1 �. K] ت(L!# ،ل+� �، وآº(L!# M) : ا��k ^�)ق #%

 ،M�0#!L$  و[)r)ش  أ�u)ب ^)Ç، و[)r)شو^ $6�9�L()ت : ا
  x9µ�4ى .� 

 آ)م أخ وآ)م أ^k  #��ه) :°�6/ د

 m��  7ا�%�� وأ^k #��ه)  :أخ  #��ه) : �Kâر/ د 

 [�)ه) �Y)دة إ4$  ه� :°�6/ د

 [�)ه) 9�)+ر4+س »)رة  ه� :�Kâر / د

 �L (r(S9 أM�>0>9  $4 :°�6/ د

�Y+ر وا�<�%k  10ا�0آ� دى �Kâ: :  (r(S9 M�>0>9ر / د
�1�] ،��آ,%<� �4�Y" :  [) وM�L  �Y>9(m آ�� : ��آ<� آ+4

 آM وا.�ة، و9<)^� [) ه�� آ+4�� L+ى

�$؟  و�Y>9(m :°�6/ د 

��Kâ: zر / د���= 9<)ع    S>9 µ�4+ل إن ا0�+ى،  ا
�� : ا�0آ� [) �u�9+	�� وا	) [�  )سا%:  [�1).$ا

 اD�)ن د� وا	) #)��4 أ�m= اD�)ن د� 

 ه� [<�c�i إ[| ؟ : °�6/ د

 [<m (r(S9 $c�i�<� د+�Kâ  : |Lر/ د
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� �
 و4��9" : °�6/ د

 و��9ه� ^�ت آ+رس �� : اj)[�$ ا@[��Kâ  : ���4ر/ د
� �+ل %# k%�>آ�� ا� 

� ��M : ا��وف دى، #%�Y) ا·)  �9اU+ا :°�6/ دL!1
�#�� #%��)  [)  دى، 9)

+.�ه) [)��U [�)ه) :  �Kâر/ د $4(c �   .�د+L| ه
Ç(^  

 �U (YU+0>9 : °�6/ د

 : ا��)دة :  �Kâر/ د

�؟ ا	) :°�6/ د (Y>+. �% ا

 أ�Kâ  :�+4ر/د

� :°�6/ د(S9  $4ا �L (ه(�] 

 [�ات،  �5�<Y) د+�Kâ  : |Lر/ د

� إ4$؟:  °�6/ د%# M��>��9رى L+ى آ��  9<�xل  ��= و[
�$؟  

ه� ا0D�%$ د+L| ان ه� آ)	�Kâ  : �1�a8 kc kر/د
� آ,)ن +.�ه) وا	) kl�6 ا° #)�4 أ�+ف  +.�ه)،%>cو

�  [�وا�º) أو وا�ه) #%0)ن ا	) %[�1)ح %,�%+[)ت ا
5 (Y4�>9 

� و�%k  إ	k :°�6/ د%� zm(. (Y�U إن ا�D%+[)ت ا
 µ�4 ؟ tU)ل

�$ 9)آ<�4�c �]+%�] I0ة، z.(9 إن  _�، :�Kâر / د%c Mآ
$�U  �>	(آ (] (Y�L@أ (r+S1 $]+%�] Mد�4، آ(# �] �c(.
(L(Y%4  k: ا��D ا@^�s إ° أ�+ف  أM�L 5/�6 آ��، و.)و

 وا�c (] $6�9 ،(º)�1 [�)ه)

�� [) :°�6/ د(Ð @آ��؟ و M�L (4!ه(L ��  آ)	<0%
$>(L ،آ�� M�L  �YDا : ،�S9 ال�� ا

� [" ه�Kâ:  Mر / دS.  °ا  ILاو 

�$ اk4�>9؟  1ـِ+LـÀـI  :°�6/ د k	إ4$، ه+� ا 

+ [) :  �Kâر/ د |. M,) أآ	وض إ° ا��Dه+� ا µ�4
�0>9(c ؟(º�   وا

4) إµ9 أ	) .)zm إ	� Y>�%L) [�ر�m، زى [) : °�6/ د
S>9+ل H�,%1 روح ه)ت و5 أ[�ك، د� #!ج، 	)~� [�ر�m  1�+ن

 (YS. "]و ،��(L �] ��<S%�، ا%�Y إ@  1)^�وه] (Y>��U
 $�U آ�� و@ آ��، أو إن �l^ $�U إن I4(� k�إذا آ�	(�# 

� أآ�  KU�1 (. ��	(1  
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� �
 v ���) [� آ��:  �Kâر/ د

[) ا	k #)رف إ° دا©) �c�c(9 رv ���%cرض : °�6/ د
،KLا+   إن دى U)آ�4"1<���+ا  0)ن#  ود	�) ا�ا^M، ا

���<�) ، @ أآM9(S]  µ�4 ،�V، وإ	�) ��)���4 9�)^�  ����
 ،$�%l�9 �% (	��# �%� #%��) إن ا.�) 	�Sم ا%آM ا

���، : اv[+ر [)��� ازاى  و	0+ف>�وا.�ة وا.�ة، ا��)ن �9
 ،�v @و ���>�أ���ط #%� وا.�ة إ·) »�= أ[Y)  إ�)وا.�) 9�

.�<�، أ	)  ز4)دة#)�4 أm<+: [�%+[)ت، �t9 ��Uا.� �Ñد إ° 
 �%[) ا.�[Y)ش [" ا�!ج #0)ن [� 9<�,K ا�!م، و��S ا

0� #)��4،ا	) ���4 (]. 

 !![) ه� ا�D%+[)ت 	)�Kâ  : !�U �tLر/ د

 �� ا�D%+[)ت : ��%# Mtu>9 k	ه+� ا ،�tL(	 �tL(	؟$� 
�ـ��S� �ap M؟ ا��)	� دّS1 �4(# k	إ ،�c(. ��.(� ى

 =�. ��= t1+رى [)  t1+ره)،وا�c(8 دى #��ك #%. �و$6�9 #%
 ��%� �S�4 ،k%�L k	وا ،� (Y>+. �%�8  [�)ه)د[k ا	) ا

 ���0� إ	� 1<%��، و1���)ت، �s آ�� [) 4�#(a] �Y�1 (]
 ا�D%+[)تإ	� [<�)ظ [" إ·) �Ñ  �4�>9د  �9رى،�%K �9رى 

Ð ة�] Mرة، أو آ(lS(9،��	(>�� #" ا%> 

 k	ا k%L  ،$,�>�] (·وا ،KU�1 در�(L (·وا �ا·) 9<��
�)ت، U!زم %c z¼ �Y%وّ $ آ�ç��� أ�+ل �+�4، و^l+ا�1  َ	َS�4

 � 9)4"أه�ى �+4$، وا	k #��ك .)c)ت إ¬)L �] ��9%�%�، ه
(Y�%#  ،ر�+l�  : ت(mر4+س، وآ+ر+(�9$�](jأ@[�4���،  ا

µ�4 ،�%�� و��%� ورا ��u� ،��c M�09 (أ[+ره � L)درة ½0
 "] k	إ�S.  "] آ�x>1 0)ن# ،(Y]!آ $�Lا�t] "# MB(�>1

 M�vر، إ�) ا+	 �%# �[" .� أى µ9 _دم  إنا�D%+[)ت و½0
�� إذا آ)	k دى ر��<$، [K إ° دا©) L(9+ل إ	$ X(�>4 : ا

1�v ،�m Maن  ا.�)إن  �x�Dن اv ���ق، و[) z�U دا#�9 �]
� ا�!�L ا�!��c د%i�9 زى�  k	1�+ن [� ������، و ا (]

 ���Ð@زم �t1 [�ة آ�)�4 و	� Kc	>��L( ��وء، ه+ ا.�) 
� 9��,%$ د� �$، و#" [�، وآ��% . ا

��، ،: �Kâر/ د وا�ه)  �v، ه� [� X(�>>9 : ا
 �] z9 �9<��� ، ه �وا�º)  #)��4ووا�º) #)ر�U ان ه

���1� [�)ه)  µ%9(S1و 

� اMLv د+L| د� :°�6/ د%# ،� .S$ 4) أ^

�$ ¤)	�� L+ى آ��؟ :  �Kâر/ د � أ	) S%L)ن ه

 ��L،C+ى إÐ (4 $4<)ر، دول آ%z¼ �Y [�ات 4) : °�6/ د
�� ��1ف إ4$؟�� إ$4، 	%# M��>�] k	ه� إ(U �] (	أ 

� إ:  �Kâر/ دS. "] �] �+د�  °ه $+S>9 �%أ#�ف إن ا
 [� ��ق و@ ��ق

�  ��ق  4) إµ9 ه+� ���S؟: ... °�6/ د% [� ��ق، ا
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� �
 (Y��� ku¶ �%$ ه+ ا+S>9(·دى، ¹ إن  إ �%.�Dا : $+S1

 �S�1 إن "] "��أه%Y) #)ر�U، و[+ا�SU، د� أ.x�Dا 
� #%�� إ	� ��د أول x9ول %آ<�,�، و9)�,+ض د�، إ	k آM ا

0�)ء،p�)ت ا<�Sم ¯+ 9<�)م، ه� [) دام M�>0>9، و ا
 =. �S�4 ،4+م "] "� ا@l>m!عو9<���� X(�>1، وآM 4+م أ.

9<)#� د� �1آ�$ #%� c�=، أ	) [� �)s� I4 إ	� x] k6�#زق 
 "�¤ �] ��]$%�  ،$%. : �#(��)#� _^� #0)ن 4] Çi� (D @إ

 �>%^ �%� [S)9%� أ[Y) ؟  �t1ه�c(. $�U M زى آ�� ه� ا%# 

 �Kâ  /��U(] vر. د

� ^!ص، أ	) �)I4 إن ورا آ![� د� إ	� : �°6/ دS�4�] 
.)M,�1 =9 [�)ه) M�09 أو 9¿^�، ود� [" .�S 6�9$، [�ة 

 � أآ� أو وL<� [!ن #%� ا1KU�>9 �^b)	�� ©�" #��ك .)

 �Kâ  : ،(��� vر/ د

 ا	) #)رف،  [) :°�6/ د

=�  M� �4�����9%�،  #�)ن4) أ^�، ه+� ا	µ�4 k @زم 1
ى #�)ن إ	$ E�9 ،$>��U �^(4 ا��� #" إ	� [���4 [" .� أ

�4$ أو [� ��]  ���9 µ�9 �4، أو+� µ>�$، إ	k @زم 1
�  و1<�1�%�<µ آ<s، إ[)ل .) 1�� ازاى، %إ	� �1ى ا

� [) �u>9+ش ازاى % !!�u>9$، وا

 µ�4 اY%,u>m) #0)ن أآ�؟؟:  �Kâر/ د

و@  �r ��>9) و@ �$ �v؟ ، 4) أ^�، ه+ ا	k :  °�6/ د
 (Y�%# �ua>9 k	ل، ه+ ا(,�>m؟ و4��9" د� [� ا���	(�# M�

و[) Yj(�>9)ش؟؟، 4) أ^� [� [��j(#(9  µوS>9+ل r) أ	) 
���؟؟إ·) 9<���� وإ·) [�<�,� إ·) >�µ�4 ه�  و@  9<

 � ؟؟؟"ه� L)#�ة [)�9ل "9<���

 � ود� أآM #��0، #)�4 إ4$ 1)°؟ [�a4$، ه

�، و�U k�S$ #�)ن  إذا����>�>9 (] (Y>�S°(1  5أو
L+9<�، @زم S1+ل �t9 (rا.� #" إزاى ا	I4(� k إ·) [) 

 ،�����>�: ا8�)�4 دى، وا	) [�ة (1	�� S9+ل  و>1�0L(+ا9<
� إن ا+kL �9رى L+ى #0)ن ��� إن k	(و@ [)  آ ���>�>9

�����>�>9. 

�:  �Kâر/ د>��� و@ [) وا	) .)#�ف [�� إ·) 9<
������>9 

� p (r�)ت ^)�� : °�6/ د(. Mإن آ (�%L �] �4) أ^
،(Y�9  أو (��L+1 أو (�]�S1)، و�ا1+l^ (Y�9 z�S	 ت(�p

 ����x1^�	)، و[" ^!ل د� 	S+ل ه>�>9  ،�����>�و@ [) 9<
� S%L)ن [�$ : ا8)� دى %��� 5 أ	) ��ti) إ�  إ·)9)

k%S�1ا �m : 1!ت ��!ت : ،�>K�c�9و  �] I��>د� �t+�9 ا
 (º+�� إن k%L k	إ (�+t^ ،�4+� ء ]+ف����أآ�، د� ��B� ا

� ، ا�,K] M إ	$ (9 �0� L!# M,�1)ت، ^%U��>9 (] (·إ 
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� �
و9��z اv ��، ه+ #!L)ت، ¾<,K،  أM��(a4 وإä)ز، ه+ 

ا	k @زم ه�)  z9ا<�MS �9 ا�0!	)ت [� #�= : .� ذا$1، 
�] �%# Mt� �S9 �%%+[) دµ�4 ،�S�L @زم ��1ف ه� ا�0آ� ا

 k%S�1ا(r  �0آ�أ.�" و@ أو.�، وهM ه� و~��<Y) : ا
دى .)c)ت #,%��  [�Y�1)،ا�4�jة أ#%� و@ أو��، و$6�9 

 (YS. +وزه�، و@ ه �%L د� MS�>S1+ل � إذا آ)ن ا
 $m؟ :و9<,)ر ���ص اD<).�، وا^� 9)(9 H^vا     

دى ه� ا�tDر ا+.��  ا��)ت  =، [) ه+ .|��:  �Kâر/ د
� 9)#�ف [�$ %#" ا��)ت دى، أ#�ف [�� ا	) إن  ا�c)9)تا

 �v @و (Y%�� : �,�>�] k	(آ 

� .)1)^�ه) ��) 4) : °�6/ د%�k وا�º) ه� اµ�4 ا
�  أ^�؟%# M��>�] k	إ µ9) [� #)رف 4) ا	، أ ��	ة 1)�] ،

��k [��أ 	 k	<"إ4$، إ	ى  ��إ�� "wait & see 

�،:  �Kâر/ د�(]  z9 |]�8 إ 

Ç، 4) أ^� �8 : °�6/ د(^ (Y�] ن(S9)4" #%�� زه k	إ
(] �^(1 ��  ه%�  ا%#%�$،  �S1ر�S1ر #%�$، وا	k �1ى ا

� �S1ر #%�$، وا�[" .) �4د#%� أ�%= %و6�9$ إ	k 1)^� ا
 ،��.+ .اK]�t �+ ا�SV، وا@u>m,)ل، و �tLى1�)ؤ@�1 

4�MY ر9��Kâ  :(ر/ د . 
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�I05050505I2009200920092009>�17171717א6����������������������د�  �


!�א���ج،��������Aא��6אض�−625�+1�P��6�9א��
 1:����א��
 

� �
%6µا�'1ى أ S)ر�Kء ا��� ا���ج، !E`/ M% ا�+1اض أ�

 ا�s 4) دآ<+ر ���  ��)ح :�J6E' �N(8ن. د

�  أ4+� :°�6. دL+� (4 Ma� أ1

m�� M�>0�9  27#��ى #�)ن #��� ....  :�J6E' �N(8ن. د
$ m�� و�4�Y"، وأ	) �9أت  lL)ع: ��آ� (S9 (4(�] ص(^

�)ت، واL%= ا�!ج %j��9،ا9)#� �9 ا(>]  Kcر $>�S z9
 ا�Dض ِ	0ِ/ 1)° 

� و@ : ا��)دة U+0>9$ :°�6. د�0>�D) : ا�ه 

�" @ :�J6E' �N(8ن. دu>] ) و^�ج�)، ه+ آ)ن ه�ه 

 و4��9"؟ :°�6. د

�� 	�J6E' �N(8: �1�a.  $#(m Itن. د%jا K��4 k%L k�آ
 Mع،آ+�mأ  z9 ،��9(>] (�4�>9ا (D آ�� ��9 [�ة k%,�U

(m ��%�% k�cر µ�4 |L+وزودت ا�واء،  أ�m+ع،#� آM د
$U+^ "# ��u�9 kL+اv#�اض، ه+�، ه+�  �Kc  د+L| �+ل ا

 I4(^ z9 أ#�اض ��U(](·ا  z� ا9<�ى M�0��1�، وه+ : ا
���  إن1)° إن ا�)س �U$ ا.<,)ل .� s9اz9 ،$�L #)رف ]

�" i�9)ف %c(u)ت دى »�%$ �رS�9 ،�c+ل إ	$ #)�4  ،�c(.
 M�04��= ا 

 t�i01$ ا4$؟  ه+ :°�6. د

   tU)م آ)ن :�J6E' �N(8ن. د

 ؟ ود+L| :°�6. د

�z ا<Ç�i0  #)رف [�  :�J6E' �N(8ن. د	 ��� L+ى، [) 4�

.)L �c%�)ه) آ<s ا¶ (Y	S%� اv#�اض  �U$ :°�6. د
Symptom Shift،  ح�l] �و.)�c ا¶Y)  #�ض،µ�4 #�ض ��9

[�ض ��9� �9ال [�ض،   "  Syndrome Shiftµ�4	S%� ا�Dض"
 ا.�) ا1�%,�) : د� آ<s، [� آ��؟
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� �
µ�4 z9 ا��)ن د� آ)ن �U$ .. أ�J6E' �N(8: �+4ن. د

 z4+ة آ)ن آ�U،Ç [) ��U @ د�، و@ د� ^)

  و4��9"؟ :°�6. د

 10آ)	� �U$ أ#�اض ^)��D Ç .+ا�J6E' �N(8: (]  5ن.د
�+ط [" اM�0 وا^+� [�)� : 	�z اM�0، وآ)ن�Y+ر �] ���9 

9<)#$ [��+ط [�$ وا	$  ا�4�Dآ)ن �4�S1 µ4��9 آ+z4 ان 
 z4+آ M�>0�9 

ه+ @زم ¯�د 	+ع ا�+ا�m : ¾)@ت آ<s، :  [) :°�6. د
 M,�¾)ل ا�+م و: ¾)ل #!L<$  و:¾)ل اv#�اض و: ¾)ل ا

�)س (9 

آ)ن L!# $�U)ت وآ,)ن آ)ن �9أ ...  :�J6E' �N(8ن. د
 =l[ت(c(.زى آ� و � 

� µ�4 :°�6. د+S�] $L(Uة إ�U $�U k	(آ 

z9 [" .+ا�Y� 5 آ�� �9أ ]� :  ½)م، :�J6E' �N(8ن. د
 ��ا8)%!�#�اض »�%$  اَ I4(^ ،دى (Y�# ��.(9 

 [) ])ف �= :°�6. د

�  �J6E' �N(8: ،vن. د%# �)x1 kS9 (·إ �cر�دى زادت 
� 4)^� إذن و4��= اM�0 و[) L+ى،��%$ S9 م+� 4�,%� ا
� �L أ4$ ا	k :°�6. د(S9 $U+0>9 

��Y د+L| واIL [�)� : ا�	�J6E' �N(8: 5(S9  �Sن. د
 دى

�$ s9وح اM�0 [� :°�6. د ه+¡� 

�E وا�4�D 9<)#$  أ�J6E' �N(8: ،�+4ن. دèأداؤ� ا z9
 �  [�$ا�<�

 [<Imx، �= وا<)رC4 ا@�mى؟ ا	) :°�6. د

 آ)	k #��ه) وm+اس �YLى ���4 �1$وا :�J6E' �N(8ن. د

��ال :°�6. د�؟ اS9 

 د+�Y� 5(S9 |L واp IL<)س  ا	) :�J6E' �N(8ن. د

�k ا+ا��  ا+m+اس :°�6. د� آ)ن #�� ا%ا�YSى ا
 ��L و�L kL أ$4 

 آ<�J6E' �N(8: ��L sن. د

 أ�L  $4 :°�6. د

�� أو k1(] (]20 m �9$ ©�" .+ا�J6E' �N(8: �8  5ن. د
�Vأآ 
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� �
 ا0D�%�؟ �U :°�6. د

د+L| [�	+ق [�)�، ه+ �+ل ا+kL  أ	) :�J6E' �N(8ن. د
�� �t�9  (�4�S1ر5%jد� �+ل ا $U+^ 

9<<�	� [) ه+ ��9� [�<�� و0,�9�  و�$ :°�6. د
 z4+آ �#(m It	 ��%jا �S�1 ،M�>0�9ى،و+L  ج!�µ�4 �9 ا

 ��9(>Dوا ���� ا

�k أ^%� �] �#(m (Y	Ç د+L| رc ا	) :�J6E' �N(8ن. د
 �#(m 

� m)#�  ا	k :°�6. دS�1 ��%jإن ا �#)رف إ��ارى #%
�^t+�) أ(�)ء ا<�ر4=، 1�<�� إ$4 %�  ا%# �^!° [) ا#�06

�#(m Ç	 5إ ��%jا ktS	 �	إ . 

�J6E' �N(8: �]  k�Sن. د (D �#(m (Y>�c) ر	رف، أ(#
 (] ���	�>S9 s>آ ��>04 �S9 $]!آ �و�la] k�S9  أ@.� #%

 أ¶K وkL أ�+ل

�  أ	) :°�6. د](tU �¡+0)ن ه# �#(m Ç	 �S�1 k%�L
�" آ��  ،s>آ ���	<� #)�4 �و[)آ"�ML z9 ،$6�9 5 ه+  أ.

 ��u�9 @و ��>0�9 

� :�J6E' �N(8ن. د�u�9  

��ق �9 04<�� و���؟ أ4$ :°�6. د ا

 Y�U) [�)	)ة �+�4 #" ا8�)وى  0�9<�� :�J6E' �N(8ن. د

 �4�S1) ��  ��، :°�6. د

 #)رف أ#�ى ا8<$ دى [�)�  [� :�J6E' �N(8ن. د

� [�	+ق : أ$4 9)��/؟ ا	k :°�6. دS9 

 m�$ [�)� #%0)ن أ#�ى ا8<$ دى  #)�4أ�+ف :�J6E' �N(8ن. د

 ��1ى؟ [)1���$ ه+¡ا ��4ى و�$ :°�6. د

ا	) �)I4 د+L| أداؤ� : ا�J6E' �N(8: µ�4  M�0ن. د
�E،�9أ i�4 z4+) [)�� آ�) آ�وا. 

8�"  هM :°�6. د I4(^ +$ ه	إ s� ��	(1 ت(]!# $�U
Kc�1 اض�#vا 

� :�J6E' �N(8ن. د%.Mt إ	$ : ��%$ �9أ 4�<xذن  ا
ا�+م وا�4�D 9<)#$ ا�<�� وه+ S�9+ل إ	$  4�,%�آ<s، و[) 

 [)s9آ�ش : ��%$

�، [" .�)�4 ا	$ [) s9آ� و[) s9آ ���m :°�6. د��
 �%[" #�م ا�آ��،  0�9<�+اوا�!م د� [� آ�)�4، [��� ا

 ،�Y�# ôt� ،آ� [" وراه�s9 �YøÐ ،(©ل دا+L(9 (] زى�YDا 
$c(>	إ �YDا ،�� m+اء رآ� أو [) رآ��%��  ا�ä)ز ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) و	�إ��إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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� �
ه+ أ^+� ��)ل [�)� : 	�z ا�0آ�،  [) :�J6E' �N(8ن. د

 ا	<)MّL $c 5وS�9+ل 

 اى؟L)س إ	<)c$ إز ه+� :°�6. د

�  آ)ن :�J6E' �N(8ن. دS9 $1!1 �>.+�9�%� : ا@�m+عَ  
 (]�%,�4  $.+ 

د� ا�YD، أآ� [" .�)�4 إ	$ ^)I4 ان  ه+ :°�6. د
 �>º �	إ éرأ (	(U ،��<+ى إä)ز� :  أآ�ا@#�اض ��1¦
 �#(>9 �m(mvس ا(�SDا ß�âد � اM�0، و�%

 9).)ول ا	) :�J6E' �N(8ن. د

�9ل [) S1+ل �) د+L| إن ا0D�%� إ	$  �4µ :°�6. د
� أÃ9  ML	�I4(^ ان ا@#�اض Kc�1، �1<�ى S9 +ل إن ه+S1

�$ [�bت"ا	<)cً) : ��%$، أ	) �)I4 إن �1�1= �Kا� "
 ��(] Kc�1 اض�#vإن ا $U+^ ��u� ،�Y] (اره�,>mوا �L(Uوا�

 K]�stS1 ان ا[$ آ (َ�+t^ ،ه�vه+� ا s^vا "�)ن : ��%$، 
 $��U ،ى�YL اس+mه) و��آ)ن  ا.<,)@ت# �%�t)م اإن ا

 9)رآ�  #��� Æ=%Sِ>4 وm+اس �YLى زى أ[$، #0)ن آ�� أ	)
�  0�9)ور[�)آ� #%� ا<)رC4 ا�mvى vن ا<)رC4 د� %# (�

<�)دM4  و[�<��ة "�1ا!Ñ *�ه¹ة"(9 �]�i%��Uا+> وا
�c "] MS�>�9 (Yl�0�>M�j M، وا�ا[n دى أو ا@m<��اد 

�t)م ا��)ن [�$ ��9 ا�!ج وه+¡� #��� 1�+�4)ت  �i�9جا
 (�0�� [" اv#�اض، د� إذا [) آ)	� ا%>Ð،M](و[¿ل  آ

� m)#)ت ,��t)م �9<�V"ا(V، ا��ا�4 ه� "ا�S%� ا
�t)م ا�4�t، ه+  و4��9" ،ا�و_ واD¿ل ا���/6% ا��`E%ا

 �+,��) ودى ور�L آ)ن  ،ا�����% ا��`E%د� �9 (Y]�L
 MBاد : أوا+jا ��# �](m د+,p آ<+ر�������)تا [" ا

�t)م : � Mp Mu>9 ا%�، وY�U) [" 6," اv[�اض اmرو Kc�]
 �>(>ا+m+اس ا�YSى، وزى [) ا	<+ا #)ر�U  دىا�S%� ا

 /�(. ��(���� اS>�t)م [)��9اآ<�)ب [K "ا6," " ا
%S	 �>�4 $6�9 م، ود�(t�<� و#��ك 6�9$ 1�+�4)ت ا(1 �

 ÇS	�L(l���+Anergia،  §s)(9 ا Psychopathicوا@¯�اف ا
deviation  s� ��	(1 ت(c(.. 

�، و9)ه<�  #)ر�U ا	<+ c+µ�4 ان ا	) راMc 9<)ع �9+
 �H4�+ن ه "�,,U ،ا�c ا�c �)را+� ~�Yت  ا<U+i)ت9)%ا

� دى إ�)رةL+� (4 د� �a4�] ��#  5إ +m+اس 	S%� ¯+ ا
إن اa!@ت 9<)#<$ إن  ^t+�)ا�YSى، ا@.<,)ل د� وارد 

 ���# �S9 µ�4 ،(�H�4 �S9 $�� st9ةا�)س 9�ا�L$، ه+¡� 	
� 6�9$ را�� 	).�� ا+m+اس، إذن ا8�)�4 زى [) S�4 ،(Y�U

 =%S1(. �وm+اس �YLى، ود� �l6(9  �] ،��cاب1�+ن ا8)
M�S1 $]د z9 ،م(t��<��ل، µ�4 إ	�) l9)ل v	$ أ.�" [" ا	 

6� ¦�ض [)ه�)ش .)�c .%+ة L+ى، z9 @زم 	�<�� إن �]
����� أ.�)	) : >�t)ما� أر�4 ["  اS�>9 ن(��% ����(9

 z�S>9 k	وا k	ÃU ،اس دى+m+��" 9<)ع ا�YS وا  ^l+ا�1ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	��ار إ�(    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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� �
 ،kL+�z ا	 : ��,%# ،��%,# z�4(S] ا#<�)رك : /u>9

� #��ك : آ![$،ÃU	s� k إ	� 1)^� ¾�د S�1 ا@.<,)@ت ��ذه 
 (Y�,6 "]و ،��%>iDا ��,%�أ	)  ،ا�����% ا��`�6bCT %Eتا

� ��ط %# ��c د� ،�#(m kS9 ��%jا k��cر �	إ (�%.�] �Uا+]
�  ان�. $4+� µ�4 ،z9و�4ن و ��>0�9 �] ��u�9 ن 4�+ن(��ا

��ض  z9و�+4$ ��)وى، vن ا0�)وى ¤�" k�V1 اiD)وف، + ا
!�� اS�4 ،�� د� ��ّmِ �^(4 "�¤ (�ه ����إ	k  1)	��،ج ا

 �� آ�� واآ�، ¤�" º+¡ى #%S�1(. Ôوان �)ء ا ،I4�. X(�] +
 "�mوس(m+ا�<,%�، Ã9	� �<+ى ^+ف #�)	� د�، S4+م ^+U$  ا

 �����>�MS4 [" رc+ع ^�ة ا%�t)م،  ا.k%t أ(�)ء .�ة ا
 �,�1 µ�4 ،��0>�Dد^%<$ ا �%9�����l#)ت �tLى ا��ة ا  "]

 �+,�زى اc µ�]" ،minipsychosis ،  =�c µ�D�+ن"اj�+ن �9
 �دى M�L آ��، 9)M�0  ا8�)�4آ��، وأ~" ا.�) �)ور	) #%

 �] $	v ،$]اس زى أ+m+� �m x�%4" ا��la4 (] "�© د�
����، [)ه+ ا+m+اس u�9<��  .)])ف>4<,)دى 	).�� ه��t ا

 I4(^ �.ا+(�# (,%U	� t4).=  4<��"،و�4[" �+ل [) ا
 �S�4(. !U ،$�] �0U([(]و ��a. : �¡+ن وا.�ة وا.�ة وه+�jا

� آ�� آ��S�4(. @و. 

 z9 �%^  ����>� إذا آ)	k أ[$ [) د^%<� أ�! : ا(9
Y%,�4) زى  [)�S4رشو��Lت m "4�0#�� �m+m+]، ه+ ©�" 

� ه+�%[��  وا�v ،$1	$ [�#+ب أآ] �V�Y) [" ^�ة اj�+ن ا
،(Y�9  ة دى�i% Kc�4 �4(# �] $�L!1(. ،(Y�9 |01�](] ¡�وه

 ��،1)° أ�9ا، و$6�9 ^ّ%(9  �%S�%�%� L+ى >mه+ ا +
 +%+m+اس، ©�" 4�+ن أ��= [" وا�1$، و¬+ز ا+m+اس 

� [�+ق $ .| : ��%$ و#!L)1$ �9ر�c أ�" ["  أ½ّ�"S�4
�t)م . ا

M6(U 4 ت(L!�� .�)�4 اS9 �S9 ���4(. �] µأ^+�  ان�
m�� و[Y��س  27[�)� : اM�0، ووا^� 9)$ [�$ د� �)ب #��� 

 ���إ	0)ء أ�mة، U+^ �Y��9 "�,�U$ [" رc+ع  :و_ن اbوان 4
 k	ا@ر�1)ط، ا ��.(	 k	ا $L�1 (] Mاض آ�#vا�(S9  ة�] �(�]

آ+4��، m�� و�4�Y" ودى [�� [� L%�%$، آ� ^sك #%� آ�[�، 
 M6(U �S9�	إ  ،=(���ºى ا%�= c+اك ا	k، @ن ه+ .)�%Y) : ا

 ILوا ��S1 �	إ ��%# �%Y%�(. ،��4Ã9 �^(1)  آ��وآM ا
�إزاى؟ اÔ أ#%�، و+ .%�l6(9 |. (Yاب وm+اس �YLى، ©�" S�1 

 ،�+c �%� ا%# �4+Y>¾�د، [�.%�، و[K اm<,�ار ا�!ج وا
 ¡�%>1(. (��+قاv[+ر �) +� �4+�،�4 

1�<��M أو  �)I4 أ	)  �ا	M�� k%,# k آ+��U(,U ،z4 دا#
�ا.�، و#��ك ا��)ت  ا�وا�)ف ز4$، و���) �S1ر �%1= : (9

� Y�9 z�S1) : آM اÑ)@ت%[�Y)،  وا�+فاM�0 واv#�اض، : ا
 $>Lو ��S9 ��S] (Y�%# I�6)س ا�+م، وU)1�4$، وازاى �9,%

+ اv[+ر [)��� وا.�ة 4�1�$، و 	+ع�s اM�0، و$6�9 
 �L!��<,�ة،وا.�ة [K �+�4 ذ�9H9 آ�ا و@ آ��، وا]  :

MY�� أ.�"، ور9�4 (S�1(. MB(�Dا =(� .ا
� :�J6E' �N(8ن. د%# Ôا. 

  
 ���ــــــــــ��� ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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��24242424I05050505I2009200920092009א6����������������������د�  �

632−��T�[وא���P��6ن�وא���ج�א�ن�א� �س�وא��!!..�� �  

� �..1z6«Kوا���ج ا�'1ى وا� $� !!+$ ا^�� وا�

� :  55 #�)	� #,�ه) ه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ(�� ،��m
 �c(.آ�ة  k	(ى آ�tL ،E�S>9 �4+� در(	 Çt� : آ��� : �,Y]

��ة د آ�U E�S>9s%+س آ<sة L+ى، [�1= 4$ وا^�ة µ�4، ه� ا
 أc)زة وه� [<�+زة و#��ه) 9�<� 

� :°�6. د(4(c ؟� (r+. �% [��؟ [� ا

���S4 وا.�ة آ)	X(�>>9 k  ه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 k	(�4[�)4)، آ(c ت [" دى(c(.و �S�^ن و�´ 

 ] H^(>9�Y) آ)م  إ	k :°�6. د

  H^(9 40 :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

�^ [�: °�6. د ����(9 M�%L؟(Y%   ل+S>9 ى+L sآ� (Y�1�] 

_@ف آ�� آM اz9 ،�Y0  �+�4  _� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 (,U ،(Y>�.(� "] ��^(9 k�آ �% �Lر�1ه+� د� ا�D%¸ ا

   ���)  أزود�

0%�  µ�4 :°�6. د�] ،��¼ (º�^_ �] ،Æ�.)�1ود آ)م 4) ^
 ،� [<�+زة؟ S>9+ل [)�� ا8)ل ر9�) �4)رك 

 c (r+ز و9 (r��K: �_  �>حأ�Þ +�3 ا��. أ

   M�>0�9 إ4$؟ c+زه) :°�6. د

� ا�D)ش، ه+ آ)ن ه+ :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ%# |L+�z  :   د	
 ،(Y>	!�� "] s>�9 MLأ �%�� z9 ،�0آ� . ا1�D= أML و6�9$ا

� M�L آ��  ه� :°�6. د��	 kj(�1ا 

 [�ة  أول  دى v :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

 :  آ�� ��%Y) آ�)�4، 9�<� وc+ز +[)تا�D% :°�6. د
،��#)S1 �4+ل إ4$  �+ف  ا�D)ش و.�ن وU%+س آ<s و��آ� آ+4

��ال µ�4؟ ؟ ا

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   364



 ��24242424I05050505<I2009200920092009א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
[" ا@ول ��9  إن  ه+ ا��µ�4 =4 :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

[)��L	) وا,l1�k، �9أت ��� #" [0)آU  ��9  M�ة آ��
،����c (Y��9 ����c �%�0] (ه��# �c+زه) ["  وµ�4  �9 ه
� .� r+L) [" أول ا%# ���c I�6 ���# +ه µ�4 ،(ً�4�S1 از+j
[+c+د �9��Y ["  واl!ق  ا+kL، �+ل  ا��اµ�4 ،�4 �9ا�4

 �4�S1ً)  د+L|أول ��8 : اj+از �8 

01�، وD) :°�6. د�  (] $��" دى إM,�>9  $4  ه� �8 ا
�، ه� [�ا�SU؟S9 

 µ [�ا�SU [�ا�SU ¦� [�  ه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

¦�µ  و[�ا�SU[�اµ�¦ �SU [�ا�U  ،�SU$  ه+� :°�6. د
   1)°؟

��v  I :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ^ �L!# ت زى(c(. Mt. +ه
 ،I��^  z9  kU��1ة �9ة، إ�U(�] �.� : أ[�4�)،  #%�وه

 Iى آ!م و#+ا�+>�] �%# z9 ة�U �(�] ت��Lى، و�t] Mcآ)ن را
z9و 

 � [" إ[| ا�!م د #,%k :°�6. د

m��µ�4 ،  45د� وه� #��ه)  ا�!م :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 "]10 ��m  12 أو  ��m 
 u>9= #� ا�v%�|؟ µ�4 :°�6. د

� �t] kc (D  أه+ :أ�Þ +�3 ا���Kح. أYU ،Mt. �%د� ا
 k�0%�،  إ·)ه�) .t.(] "�c $�u>9)[� و�%�k اl!ق 

�Y��9 �c(. $�U � و4��9" [) #)د�

��ال :°�6. د��ال È��.(4، ه� ��Lت [�)ك �L  ا�، اS9
 إ$4 

 �Y+ر و	Ç د+r(S93  |L)  ه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

 9)	<�)م؟ و9<��� :°�6. د

   �cا :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

��ال :°�6. د�؟ اS9 

�mال إن ه� #��ه)  أول: �mا�  ) :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
�%�0] ،kL+#)�4ة »���Y  وه�9�9 K]  (   ،�>�º() �+ل ا

 ،µ�4 (YU+�(9 �%�z ا+kL ا	 : �YU+) ا�	أ K��4 M5، ه
 ��  .)�mوهS�4 (. و[� #)رف ،$>%,# �% ����(9 =	H(9

     اIL+D إ$4

 9<)ع أ[�4�)، و@ �U$ ذ	= 1)° اH	= :°�6. د

9<)ع أ[�4�)، و�U$ راMc  اH	= :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 . : ا�0آ� آ)ن .Mt [�ا#�)ت [�)� 6�9$ [�)ه)c+] °(1+د 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
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� �
آ!م و.=، و@ [�ا#�)ت [" �s .=، و@  [�ا#�)ت :°�6. د
 إ$4 

�<+ى ا�+س واa.v)ن  [�ا#�)ت :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ] �%# 

 µ�4 9+س وأ.a)ن وµ�4 �U ، z9  إزاى :°�6. د

� : ا����9 و ) را��  آ)ن :أ�Þ +�3 ا���Kح. أS��9
 [) ه+ اu�9 M�0<)ج 1�E�9 K] MS ��،راcاM�0 أو 

�  ��= :°�6. د�(] 

H	= [" آ��، ود� ["  وه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ(9 k�.
 M]ا+��6," ا%^%<k9(m (Y اS>9 ،M�0+ل أ	) k�m  ا

�   .اM�0 #0)ن 9�1(

U)ه�، #0)ن 9�U��4 (] (º(+ش، و@ #0)ن  [� :°�6. د
H	=، و@(9 �� إ$4 9)��/؟  #0)ن IL+1 ا�!�L و[) �

آ%$ ، [� #)رف، وه� 6�9$ [�  #0)ن :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
�Uر(#  
�� :°�6. د�(��� [+c+دة 	).�� اv[�4�)° و@ ^!ص وا 

  د� ز[�%W (Y ^!ص، ا0D�%� @ :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
|L+  د

 إ4$؟  [0�%� :°�6. د

و���9  ا+kL، �+ل  Y�%l�9) ه+ :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 kS9 �m�Y) د�، ه+ Y�%l�9) إ	$ #)�4 ©)رس [�)ه)، وه

 ��4(^"]  (Y��	 

��ال اvول، ه+� آ)ن إ4$؟ ��= :°�6. د 	�د #%� ا

�K إ° أ	) : xm(9ل  آ�k :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ�4 �ه%
 : (º(�9 ا�+فz� m��  28ا+kL، ه� #��ه) 9�k #��ه)  	

 [)»+ز�1؟ :°�6. د

��Kحأ�Þ +�3 ا�. أ: v $� 

�$  [)»+ز�1 :°�6. د 

 m�# (Y%��9)ن وآc(. M$ و9�EU  ه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

  M�>0>9؟ :°�6. د

 M�>0>9 : ��آ� 6�9$ أ4+� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

 وا��k ا<)	��؟  �= :°�6. د

�� : ا�را�m  ا��k :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ ��	(>ا
  و#��ه) ��ع

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  ���ــــــــ� �ــــ"   366



 ��24242424I05050505<I2009200920092009א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
 [�$ ؟ X(�>>9 :°�6. د
� U�ات، وه�  أ�Þ: ،�+4 +�3 ا���Kحأ. أ%# ���4 �S9و

 M�%(9 �©(	z9  

 M�>0>9  وه� :°�6. د

ه� د+�v  �Y] 5(# �Y�] : |L، :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
$6�9 

��ال د�، [) اvم  وا	k :°�6. د� ^!ك 1�xل ا%إ4$ ا
[) �j(�1 4) أ^�،  [+اkU(��SU إ	� آ+z4، وإذا آ)	+ا ه� 

ku¶ +   .�د �mا� أآ�، 

�K أ�+ف ا��)ت $6�9 : 	�z  هM :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ�4
 ،kL+ ��9 وا.�ة، و@ [E�9 K، وا.�ةا

   M,�1 µ�4 #!ج أ�mى  �tLك :°�6. د

    أ4+� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

+.�ك؟ :°�6. د 

[K  أ��L  [� #)رف، ه� #)�4ا° أ	) :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 k�9 Mآ (º(�9 (ه�.+ 

ا�!ج ا�mvى u�9<)ج أآ� [" [�)E�9 K] X،  ه+ :°�6. د
��ال  ا<)°؟ا�U =�� �YD ا

��ال :أ�Þ +�3 ا���Kح. أا<)° إ° أ	) Y�%# /�6(9)  ا
 Kc�1 (·إM�0vن º��L) آ�� زودت ا0D)آK] M ا��)ت،  ا

 "] (Y>Þل ر+S>9 (] زى k	(�4وإن آ(�. (Y�.(� ا�8)ح 9<)ع 
 د� ز[�%�tL  (Yى

 وا^�ة أc)زة �L إ4$؟  ه� :°�6. د

 �Y+ر  6 :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

� أ�m)ب  وا^�اه) :°�6. د k(L @ع د�، و�jا ��´ z9
 1)	�� ؟

[�tS]  Kة  6�9$ إ·) S>9+ل :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 �aUو5 راvا k�� اj+از،ا��)ت، .) ��a4+ا آ��، ا

�	(�# ��	(> وا

��S1 (D µ�4 : ا��k ا��k دى .)1<�+ز  وه� :�°6. د
��	(> .)�I؟  وا

  ه+ #0)ن آ�� أ	) Y�%# /�6(9) [) :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 #0)ن Kc�1 اS1 M�0+م S1+ل وا��)ت  �t9ا.�

 إ4$ 4) راMc، ه� .)�Y��6�1 ، دول #�اz4  9�)ت :°�6. د

 

  
���ــــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   367	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــ��  � ��ـــــــــــــ



 ��24242424I05050505<I2009200920092009א6�����������������������د� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
اs�tة دى  ا��S>9  k+ل إن ه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

# �%إآ<0�k د�،  ه�  �)ت #%� ا�M,�>9 ،k  ��ه) ��عا
�،  ا�<+ى  اآ<0�k إن وآ,)ن��c �#(>9�cر�ا�!م #"  

 . c+از #�: وآ��

� 9<�,%$ :  ���) :°�6. د%#��ه) .� 1�z9 ،M�0 ه� ا
 (Yl�i%] $6�9 +د� ، [) ه "�9 : /i01�Y>)،  إ·)ا

،$%,�>9 �% د� ["  وآ!م  و1�Y�Y) #" ا

�  ه+ د� 6�9$ [) :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ%µ�%Ð أU��  إ
 أ�+ف ا��)ت 

 ) �mا� أ��= [" E�9، ه+ ا�ا�t9  Mcا.� :°�6. د
 �).�Y) د�، و@ ز[�%Y) [<�+ز

 [<�+ز  _�، :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

 #��ك �mال ()Â �= :°�6. د

 ، آ�)�4 دول  v :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

 و	Ç آ�)�4 :°�6. د

: ا8)� إن ه� ����4 #%�)  ا0D�%� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
،�4+�  M��(�> Y�U) آ<s أوى، و[<���0 ا

 إ	�  ^sك، وأ.= أL+ل � آ� أو>£: ��m (4ى �+ف :°�6. د
  � (,%U� X(�]،���4(	�c( ، [) ه+ ��1ف د� [��، إ.�) 

�%�¬  �S�4 ،دة#�)ن [" #�)ن(Y� ،ا8)ل �� إ	� [)�  
4�,�  km55 #��ه)  وا.�ة (Y�1�]آ�� و M�L �8 �>.را(] ��m

1����Y، و»�%�  S1+مr) إ·) �1وح �Y�v ا�آ)�1ة، وأ�!ه�، 
 (r k(L (Y>�.(� �S�4 ،(Y>�.(� ة، #" ���4 وا.�ة��(�]

#��، ه+ د� m�� ا��)ح اY] : �]v�<�)، 	<)¬�  آ+z4آ!م 
 �	(��� ا%� �%�= وا.� وا.� ¬�= وا.� ¬ ��4+�،ه� ا

� 9<��  آ�ة  آ�ان  وا.�، د� 9��,�$ آ�ان زى%اn%V ا
 ،�c(	[)ه� و �	ك إs^ ��U ،(Y� د�وه� K,�>9 ا�ذاذ .+ا

�" [Y,� 6�9$ أ.=  (1	�� 6Eb8% ��*% وU  $�U<� آ!م،
Hات (9 ����� إن [� #�= إ	� 1)^� : ا�!ج ا (Y,%#أ

�� آM وا.� .�=  أ�1)ب%>Ð ،وا.�ة زى دى : µ�4 ،$1ر�S]
�!°، آHا 0� ا�S>9رك أآ� + KU�>9  وه� أI،[)ه�<Y) ا

 k	وإ ،MLأ KU�>9 (Y>�.(� إن kU�# + t1)ر.Y)أآ�، .| 
 �] �x�Dا (��� z9 ،Mt. �%z9 ،=�# �] ،���9 ^!ص إ

 "] ،�%Y�(# �.+>�]Mآ  @ ،$��� =�. Mه�<$ إ5 آ(] =�.
� �u>>9ك �U$، ���)، أ	) 9)1%إ	�  و.�S�%� #" ا�Dى ا

���1 . 

%&`�[) �è : أ�m%<�، إن #�)	<�  M�L :ا�K��K% ا�
 (Y�m ل+S>955  ج!�m��، و[" .�Â ا��Dأ إ.�) 9�S+ل إن ا

 M,�1 زم!U ،s��1 ��%,# +ه �����)�9ا.  : s��>إن ا
S. s��1 +�" د� @ ه+ MYm، و@ ه+ ¤�" أ.�)	)، د� �، اS� 
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� �
��u�  $�U  It>�] �]رى : أزHc s��1 ا.<,)ل،�,��"  ا

� _^� [�<It ا�,�، [K إن اD�It> د� ¤<� %# (�9�L (�.إ
 "4�0# "m "]"�  �>m  �� [) #)د01x�Dا "� ،��m،�%Ym 

 : (Y.�l] ت�S>mا �c(. M��9 [) آ M�>0�9 (�.و@ [��� وا
 (] �%# (Y>�ti�،��4و  �S��9  s��>M�%L �+�4، اM]v : ا

v KLا+�M د� ~�وف ا �S9 I�a1 (D ،�>4+�  K]  زوج
 Ç	 @ى و+L ��u� اء آ)ن د�+m ،$��+>9 �M�0 د� زى [) ه(9

 �U$،[) آ)	<0�  إن  [0�%� : ا�وج $�U ،�� !9	Ç، إ�) 
�$، زى [) ه� S>9+ل إ·) [" 4+م (r(�S>mا : �S�4  (] 

$�Uا»+زت، و  I�6 و ،���# ���c�إ·) ه� [)  واK]  �6 ذ
 �mدى، [� ¤)ر "�[) ا	k%L k، إ�) ر���  زى �01� �8 ا

 و�c(>pو9)4" إ·) �utut] km . وا#�اف ´)Y>c) وا�!م د�
°(��  إن [) آ)	0� c�I�(�1 �c(>p ،z إ	S�S.  ���>�4@

� 9<<��ر %�" ااj�z، و#%� U��ة إ.�) @زم 	��� .�)�4 ا
��" ا�,)ل # #% ����� ا�l)ل و[� �� L+ى، و9)Hات 9)%

�)رغ @زم 	<�%� [" #�)	��)  إ.�)  د�،ا�xس وا�!م ا
 MLvا �اj�z د� ^%�S ر9�)، وإ	$ ز4$ زى اvآM  إن#%

� إن ه� #��ه)  4�Ma  وا�0ب،S9 آ+ن µ�4 ،�855 [) �+ت 
�)، دى .�)ة، 65 أو $+S>9 �% أو 9<)ع إ.�) @زم ¯�م ا

�C�01، ا�µ _دم C�04 إ�) ا�8)ة @ C�01،  @  وا�8)ة%# 
 M�>0>9 k	إ (] �L �أد ا�µ _دم [) $ #!�L 9)�8)ة #%

9�E�9 MV, »%�)ت ا�8)ة، أ[)  أ�Uاد[�)� Y�U)، إ.�) ¾�د 
� أL+ى وأ�Lر، µ�4 إ.�)YU )ش  ا�8)ة�)  [)ا.�ا�8)ة و@ إ.

 "# �%t�� ��%� [km K اD+ ا�8)ة،ا�Uاد [�%[ $��IL د� 	
�)ء �Ñد l	@(9 (Y�%# ��. ش+Y�U (] زى دى،"�   ا

��ال  	����k دي، ا(9 ��(�%��وف ا �S9ولvا��د  ا
�z ا+kL و@ v؟ �t9ا.�، ���) 	 : (º(�9 01+ف "�هM أ.

 ا�)س،إ	� 01+ف 9�º()، دى و~��<� إ	� 1�)#�  وارد  ه+�
 Çt� دى �x�Dا z9 MaUvن اv ،ى+L $�U �0U�#(] (	أ ��Lد

 �YU+01 �	وا.�ة  وا.�ة[� إ M9+ر آ(� : ��Lوا �·xوا.�ة آ
�<��� دوره)، أ~" إذا واSU�) إ·� ]�c(>p  ��,%# ة�#(�]

 �+,��9 �%��� : ا	 �S�4 ،�,��]"ى�mود� "#!ج أ ،�c(. 
،�#(,jج ا!���دى، و�s ا 	)أ  1)	�� ^)s� Ç ا�!ج ا

رآ" اr+ا� ،  ["[)#��U : ا8�)�4 دى L+ى ، أ	) Y�U) أ#<� 
 kإ	k @زم 1�xل دآ<+رة [µ 9�|، ودآ<+رة ·� ��ى، أ	) .+

 �rدى  .)@ت �آ<s، وأ~" 	��� ا��)ح [� L%�%�، و: ا8)
 s� ار،  [�)��،@زم إ��اف [�)�� أو�,>m(9 �و1�xل [µ و·
�v @ب وv�01ك ا (. Mل، وآ!م [" د�، و6�9$  وهx�إذا  1

 �� ��S9 K] M,�1 ا�Uvاد و@ �v، و9 �^(1)S�4 ،EUب رvا
 �%��+ر 9)H	= زى [) S>9+ل، .) S1+ل  #��ه)[" #�)	<� ا

� ا�!ج S�4إ4$، و Èو� (º(�9 ام�L $4ىإ�mvب  ا(�. �%#
��ال اvو@°،. إ4$ وآ!م [" د�� د� رد اS�4 

����	 ��% �S9 (Y�%# /�a>9 k	إ ،°(> Kc�1ال ا
 $6�9 �� �U$ ا�اMc د�، أ	) رأé إ	� ��، وه%Y%�0)، ا

 Kc�1 (·إ µ�4 ،��M�0% _�، z9 4) رk4 وه� j(9+ع د�،  
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� �
 إ·)وm ���9�Y) د�، 01+ف ��آ� 1)	��، وا	S>9 k+ل 

 : ��S4 �. ��.(9 (] (	ه) ^�ة وآ!م [" د�، أ��ة و#��(�
| ��9 ا�D)ش، أ	) %���9� ا+ا.� ، . �9km<$، @ راMc و@ 

 "m57  ���# ال [) أ�+ف��U ،اع�t9 �و1+�1  اآ<�)ب04<�
$  وا�!م د�،xmأ  k	إM,�1(.  �4(�8ا ،��m إ4$ ��9 1!ت

�، وm)#)ت%�� : �m+m+ا�)	�  ��L(9  دى kS9 #)[%� زى ا
 +ا+ا.� و@ ا+ا.�ة ["  [)آ��^�)L$ آ�sة �cًا #%� أm)س 

 أه�د4�,�+ا ا�!م و4�<��وا D) ��9 ا�D)ش ، ©�" دول 
 M�+>9 �4(�8دى ا �cر�% ،�Yc!# ��+��] "# �%i>(9

 ���1 k	م ا+S1 ،(4(�]وا.�ة  : ��S19)�8+�4 دى، و km
v (��� ،آ�� (Y>�9 . 0)ن# ���� #)�4ة .x�Dا z9Mcا� ا

� . د�، واj+ع د�، واj+ز د�، وآM ا�!م وا8+ادk4 دىS�4
 : �%�� kS+� ^s و�9آ�، z9 د� @ .)K�04  ��آ�S�4 ��	(1

 �	(�c (·@ ،(Y�,�(. @و ،(Y#+c�	(�c "4(9 +زى [) ه. 

¹  ،(Y�9 �>L!# ����� : ���1 k�6�9$ @زم آ�#��ه)  ه
  m��، وا	k آHا وm "4�0#��، 4) �1ى إ	MV½ k إ$4 55

����01� ه� [�<�اك  9)��U (] ؟ (r �و@ 9�<�  أ[�إ4$ ؟ ه
وآM د� ��ء ����� [)  #!ج،وارد وآ%$  وآ%$  و@ ا�(��،

�، و#%� U��ة اm<,�ار #!Y>L) ��9، و�%�Y) إ	� ����ا1
X(�1  M�09 ا@#<�)ر : K6+4 $6�9 ��m : ه� �%9�º() ا

 : µ�4 ، �8(t=إ¬)§ (�ه+� و�r M) إ	� S>9+م M,�9  ا
	 $�<) ،���� n4	S+م 	��ف إن ��c و[��� وx�Dه�)ش  ا (]

(m(mأ ���t�� وا+��D(9 (وإ� ،"�(9 

c(. $�U$ أ^sة ، أ	) [)  �= :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
 "�© (Y�%# �11�+ن�)ور �,Y] 

  ^s؟ :°�6. د

�8 ا�Y)رد� M,�>9 ا�)دة  ه� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
�4�� ا

� :°�6. دS9  دى، وا!! د� ا¶$ آ!م؟ "�.�ة : ا
 �l�i%��� #��ه) 9)�jا �x�Dدى،وا (� �0+S1 (]و  

�c(.  زى آ�� [" �9رى؟�] ©"�  ��m(m�9 أ+�� �د� ��9ل #%
�)ء  [<�+دة  ، [V! إ·)�>m@ع [" ا+�� هHا ا%# "]�] M�09

� أدى c I�a+زه)  ه+اHا1� [" ���ه)، و[� ©�" د� %ا
# ����>�S)ه) [ (D (���c (ه�,# "�© �x��$، و4��9" دى [

m��، ©�" �9أت وه� 9�k و#%kS [�)ه) ، أ~" دى .)�c  أر��9
 �4+	() �] 

U $6�9  I�a��ت : #!�L د� أ	) :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ(9 
 z9 ،(زه+c ��# $��+>9 �� ه%� ا��jرتا+t1  M,�>9 (·إ

"�© z��4�+ن  آ�� 	<��� إ	$ [� Y�6s9)، د+k,YU |L إن ا
 ��u� 

�)ء اHا1� وm  �0�1)#)ت :°�6. د�>m@(9 ��1أ (D k� ا
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� �
 M�09 ���1 (Y���,Y) و	c�B(S%1  z9 ،°(1 أى ا.<�)ج "#

� #!º(L) ا<)	�� m+اء [K ا�jع ����أو  اv[�4�)°،د� [) 4
�)ش 6�9$ إ·) @ [K د�، �1 (] z9 ،M�0� : ا%[K ا�jع ا

 K] @ه� إ د�،و(�·) آ)	c k%,# (Y>c(. �^(>9 k�z آ)[M، ا
 M,�1 "4��9ن، و(a.@س ا+� ¦��Y>U)[" ا

 دا اk��� �4(�8 أآ�!!  4)� :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ

[µ، . إ	�L kه) و�Lود، إ	M,�1 k، و1�<s0 د @ :°�6. د
� .�)�4 ا�!ج . أو د%# �� ا	k  و1��ح  دى، ا�mvى·%(9

�+�4، أه!¥ وY6��1  ¥!Ym) 1)° و1)k آk��. M#,%<$، و إذا 
. 

 ���ا :أ�Þ +�3 ا���Kح. أ
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� �
 تنشيط حركية النمو أثناء العالج إلى أين؟: شراف على العالج النفسىاإل( 2008- 2- 6

  :جمال التركى. د
  المقتطف

يحتاج هذا اإلشراف فى هذه المهنة، وربما فى أى مهنة أخرى، إلى أربع سنوات 
  كحد أدنى، ثم يستقل المعالج بنفسه ليصبح اإلشراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة

   : جمال التركى. د

ألهمية هذه المراحل األربعة فى تكوين المعالج النفسي، خاصة  معك ما أتفق
مع " مقابلة نفسية"و" اختبار نفسي"ولعلى أضيف ضرورة إجراء " المرحلة األولى"

نظرا لخصوصية ) الطب النفسى والعالج النفسي( الصنعة / المرشح لهذه المهنة
فيها مجموعة من هذا التخصص، إنه فى حاجة إلى شخصية متماسكة تتوفر 

صحة مع الذات إضافة إلى  الشخصية المتوافقةوالتوازن النفسى المواصفات، أهمها 
، وذلك حتى نجنب االختصاص من ال تتوفر فيه المؤهالت الدنيا نفسية سليمة

  .لممارسته، حماية للمهنة وللمترشح ذاته

و قمنا تحضرنى فى هذا الصدد أمثلة لمآس عديدة كان فى اإلمكان تجنبها ل 
. بدراسة نفسية المترشح وسماته الشخصية، قبل السماح له بولوج هذا التخصص

سنة أولى (لزميل لى فى الدراسة الجامعية " االنتحار الفظيع"أذكر فى هذا الموقف 
، فى إحدى "االضطراب الثناقطبي"عندما أدرك حقيقة إصابته بـ) تخصص

عة أن ألقى بنفسه أمام عجالت القطار انتكاسات االكتئاب الجسيم كانت نهايته المفج
بعد إدراكه حقيقة اضطرابه النفسي، وحتى ) سنة ثانية تخصص(وأخر انتحر فى 

نحمى أيضا هذا االختصاص من الشخصيات المضطربة الذين يكونون عادة محط 
تهكم المحيطين بهم والذين يعزون اضطراباتهم إلى أن ممارسة هذا االختصاص 

ويحضرنى أيضا هنا قول أحد المرضى، و ... حسب زعمهم" تؤدى إلى الجنون"
كان قد عولج من قبل عند زميل عرف عنه بعض اإلضطرابات السلوكية 

  ".ال أدرى من منا المريض هل أنا أم الطبيب"والوجدانية 
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أؤكد إننا فى حاجة إلى تحديد محكات ومواصفات واختبارات نفسية خاصة  

لمآسى و نحمى االختصاص ممن بالمترشحين لهذا التخصص حتى نتجنب بعض ا
  .ال يقدر على ممارسته حيث يسيئون إليه عن غير قصد

  :يحيى. د 

، فهذا النوع من المداخالت هو الذى يثرينى، ألنك دعنى يا جمال أشكرك أوال
تقتطف جملة بذاتها، أو فقرة بذاتها، وتقول رأيك فيشجعنى على الرد تحديدا، ثم إنك 

أطمئن، وأراجع، فيضاف إلى وأستفيد، بما يتيح لى فرصة وال توافقنى، ف  توافقنى،
  .إكمال عرض وجهة نظرى، أو تعديلها

بالنسبة لموافقتك على هذه المدة فأنا أشكرك، لكن يا أخى باهللا عليك دعنا نتذكر 
أن مدة التدريب واإلشراف هى ممتدة طول العمر، أنا أستفيد من إشرافى على 

يدون، وعندما بدأت أنشر بعض عينات اإلشراف، أبنائى وبناتى بقدر ما يستف
أدركت مدى ما يصلنى منهم، ولسوف أشرح بالتفصيل الحقا معنى اإلشراف 

كما فعل كثير من (الذاتى، وأيضا كيف يكون المريض مشرفا على الطبيب 
، وسوف تصدقنى كيف أن أبنائى وبناتى يشرفون على أثناء إشرافى )مرضاى معى

  .آخرعليهم، بشكل أو ب

 "اختبار نفسى" نرجع مرجوعنا إلى الجزء الثانى من رأيك وهو ضرورة إجراء
) الطب النفسى والعالج النفسى(الصنعة /مع المرشح لهذه المهنة "مقابلة نفسية"و

نظرا لخصوصية هذا التخصص، فمن حيث المبدأ يبدو ذلك اقتراحا معقوال، أما من 
  :حيث الواقع وإمكانية التطبيق فخذ عندك

، ال تقيس إال نتائجهافمن ناحية، أنت تعرف أن أغلب االختبارات النفسية  -1
  .وبالذات هى غير صالحة ال للتشخيص وال للتكهن بالمآل

ثم أننا مجتمع ليس فيه معايير موضوعية، وبالتالى ال يمكن االطمئنان إلى  -2
النيابة فالقضاة، وعندى أمثلة فظيعة حتى فى مجال تعيين وكالء " المقابلة الشخصية"

فقد أتيحت لى الفرصة أن أشارك فى برنامج تدريبى لمساعدى النيابة، ووكالئها 
لمدة سنوات، وإذا بى أفاجأ أثناء التقييم بأن أغلبهم تخرج فى الليسانس بتقدير 

وكنا نعرف أن تقدير جيد جدا هو أقل تقدير ) (أى بعد التخلف(مقبول دفعة نوفمبر 
ألت زمالئى المستشاريين فأخبرونى بأن ذلك ألنهم أبناء فس) يجيز الترشيخ

  مستشاريين تم اختيارهم بعد المقابلة الشخصية، 

كذلك رحت أحذر المرة تلو المرة من اقتراح االعتماد على االختبارات النفسية 
والمقابلة الشخصية لدخول الجامعة بعد الثانوية العامة حتى ال نفاجأ بأن أبناء أساتذة 

قد حلت عليهم مواهب التطبيب من سن السادسة، أما أبناء أساتذة الهندسة  الطب
إلخ، صدقنى يا جمال هذا هو .... فمن صغرهم يحبون لعبة الميكانو اسم اهللا عليهم 

 .ما سيحدث فى أى مجال أو فى مجاالت أخرى كثيرة
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� �
أننى أرى أن المهم ليس هو كيف بدأ المتدرب، ولكن المهم هو   :الخالصة

لتقييم هل يتقدم أو يتأخر من خالل التدريب، وأنت تعلم أن التنبؤ بنمو من إيجاد آلية 
يتصدى للعمل بهذه المهنة الصعبة أو تطوره من خاللها أو تجمده بسببها ال يمكن 

  البت فيه بشكل مسبق يدعو للطمأنينة 

ثم إن الذى يعانى أو عنده استعداد لمرض نفسى خاصة فى المرحلة التى 
قد يكون أقدر على النمو وفهم  Cross roads crisis فترق الطرق أسميها أزمة م

 صحيح المريض من حيث المبدأ، فإذا أتيحت له الفرصة أن يستوعبه مجتمع
وبتدريب مسئول، وإشراف مستمر فإنه يكون معالجا أفضل من زميله الذى بدأ 

 "فرط العادية"حتى يمكن وصفه بالتشخيص الجديد  مرسوما جداسليما 
Hypernormality هذا المرسوم جدا . وهو نمط يصلح ألى عمل إال الطب النفسى

فكيف يتقمص الحركة " تنبو الحوادث عنه وهو ملموم: "والعادى جدا، المتزن تماما
  .العشوائية والتفسخ ليلمه ويلم نفسه معه؟

الذى أتصوره احتراما لرأيك، هو التأكيد على جدية التدريب،  :البديل
لمتابعة وتكرار التقييم، وبالتالى أرى إتاحة الفرصة لمن يشاء أن وموضوعية ا

يتصدى للمسئولية على أن تتحمل المؤسسة والمسئولون بها مسئولية الفرز 
فى الظروف ( المهنة تنتقى شاغلها بقدر ما هو يختارهاالطبيعى، فكما تعلم 

  )السليمة

ك، فهى حقائق أما المصائب والكوراث الشخصية التى ذكرتها فى مداخلت
مؤلمة، لكنها أيضا واردة فى كل مهنة، والمجتمع المهنى السليم قادر على رصدها 

  .ويمكن أن يمنع تفاقمها بالوقاية المناسبة فى الوقت المناسب

ليس فيمن يفشل وينسحب أو ينتحر، ولكن فيمن يستمر  المصيبة يا جمال
داخله، ويروح يستعمل وينجح فيبدو متماسكا جدا وهو يخفى إمراضية كامنة ب

  أى يمرضون نيابة عنه، Folie imposé مرضاه مسقَطا لمرضه 

  وكلما علتْ وظيفته وزاد نجاحه زاد خطره  

****  

 أثناء العالج إلى أين؟ تنشيط حركية النمو: اإلشراف على العالج النفسى( 2008- 2- 6
  

  : وصلنى من عرض هذه الحالة الجديد التالى: هالة نمر. أ

وصلتنى التفرقة بين الحركة ورصدها، وبين استيعابها وواقعية تفعيلها، لم * 
تكن هذه النقطة واضحة هكذا فى ذهنى قبل قراءة اليومية، كان لدى خلط بين 

 .لتالى قيمتهاالحركة النوعية ومحتواها أو مسارها وبا
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وصلتنى إضافة من ذكرك محكات اإلنجاز العادى اللى بنقيس بيها   :أيضا* 

  .بعيداً عن منطقة النقلة العالجية

  :يحيى. د

  أشكرك

****  

 مو أثناء العالج إلى أين؟تنشيط حركية الن: اإلشراف على العالج النفسى( 2008- 2- 6

  :مالحظات أخرى: ماجدة صالح. د

الميكانيكى يكمن " بليه"أعتقد أن الفرق بين تدريب المعالج النفسى وتدريب 
وكيف أن التغير الناتج عالجا يكون بسبب العالقة . فى تعريف العالج النفسى

لعالج بين اإلنسانية بين المريض والطبيب، مما قد يفسر اختالف المستوى فى ا
المتدربين حتى بعد الوصول للسنة الرابعة واعتماد ذلك على درجة نمو كل من 

  .الطرفين

  :يحيى. د

  ماجدة، هل تقصدين نمو كل من المريض والطبيب؟.لم أفهم يا د

  .إن كان ذلك كذلك، فأنا معك 

****  

 2الفروق الثقافية والعالج النفسى : دعاء رياض. أ

  الشكل   أخذت   إذا   وإنسان   إنسان   بين   البشرية   العالقة   إن"يحيى حضرتك بتقول .د
الستمرار    والضمان   الحقيقية   الدعامة المرتجعة، هى    التغذية   أو   العائد:  لها الطبيعى  

  ، )"اإلنسانى  النمو   عملية

   يعنى ايه العائد والتغذية المرتجعة؟

  ؟؟" الصم   حوار"مش فاهمه بيبقى ازاى   كمان  

مع العيانين عشان حاسة إنه  حاسة ان موضوع المواكبة صعب فى تطبيقه
  ده؟ صعب عليا استيعابه، ماعرفش ايه خبرة حضرتك فى الموضوع

  :يحيى. د

معظم أنواع الحوارات حتى حوار الصم، لقد دهشت أنا شخصيا وأنا أدافع عن 
الذى يكون فيه السؤال فى واد، واإلجابة فى موضوع آخر، أو قد يجرى مثل ذلك 

 .دون سؤال وجواب أصالً، حتى مثل هذا الحوار، رأيت أن له وظيفة بعضها مفيد
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أما شرح تفاصيل عالج المواكبة فقد يستغرق أكثر من عشر نشرات يومية  

  ضح األمر رويدا رويدا،أرجو أن تتابعينا حتى يت

، فكل Message-Feedbackوأخيرا فإن الرسالة والعائد هى ترجمة لـ  
خطاب له مردود حتى لو لم نعلنه، والخطاب ليس بالضرورة ألفاظاً، وإنما هناك 

  ).التغذية الراجعة(قنوات عديدة للحوار يتم بها تواصل الرسائل والمرتجع 

  غادة. أ

  ، )شرة قالته غادة، عن الموقع لكن باالنجليزيةترحيب صادق للموقع والن(

وأنا عادة ال أنشر التقريظ أو التصفيق، لكن احتراما لصدق ما وصلنى فى هذه 
  .الرسالة اضطررت أن ألمح إليه

  :يحيى. د

أشكرك يا غادة، وأرجو أن يوفقنى اهللا أن أبدأ فى إدخال إضافاتى باالنجليزية، 
ى المسئول عن الموقع أن يتم ذلك فى خالل فهى ليست أقل أهمية، وقد وعدن

  .شهر مثال، قولى يارب

****  

تنشيط حركية النمو أثناء : االشراف على العالج النفسى: محمد نشأت. أ
 إلى أين؟: العالج

ماذا إذا طلب الممارس من المريضة خلع : المثال المعروض فى اليومية
   !!من غير وضوء مثال ؟ أو أوصى بالصالة..الحجاب

  :يحيى.د

ال يطلب من المريضة خلع الحجاب أو لبسه، ) الطبيب أو المعالج(الممارس 
وإنما هو يناقش رغبتها أيا كانت، ويحاول أن يصل إلى داللة ذلك، ومعنى 

  .ظهورها فى وقت معين من تطور العالج

أما الصالة بدون وضوء فهى جائزة فى الضرورة كما تعلم، فال ضرر وال 
مسألة ليست فتوى شرعية، ولكن البديل عن ذلك عند بعض ضرار، كما أن ال

المرضى الوسواسيين خاصة هو العدول عن الصالة نهائيا، فأيهما أفضل أن يكسر 
المريض هذا الحاجز تدريجيا ؟ أم نترك المريض يختبى وراءه؟ حتى لو لم تكن 

ة الصالة مقبولة بدون وضوء، أو حتى لو يمكن للمريض التيمم، فترك الصال
  .ال يحل اإلشكال) وهو البديل األسوأ(تماما 

وأخيرا فإن المسألة ليست صالة أم ال صالة، الذى قلته هو جزء من تخطيط 
عالجى سلوكى، وحين يسترد المريض صحته، وما يكفى من إرادته يختار ما 

 .يشاء وحسابه على اهللا
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 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(

ألن " سنة اولى ضرب بدون عالم"أعترض على : عمرو أحمد حسين. د
الخوف والكبرياء قد يمنعان الطالب من التعلم، والسؤال، وقد حدث هذا معى فى 

  .البداية، فقد كنت أخاف أن اسأل، كما أن ما يناسب شخص قد ال يناسب آخر

  :يحيى.د

أرجو أال تكون قد فهمتنى خطأ، ومع ذلك عندك حق بشكل ما، وسوف أحاول 
  .بطرق أخرى" بِلْية غاوى الصنعة"أن يكون الضرب رقيقا، وأن أتأكد من أن 

****  

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(

وليس (العالج النفسى هو عالج المريض من خالل ": ثناء جرجس. د
عالقة إنسانية بناءة، بين محترف ماهر بخبرته وعلمه ومسيرة نضجه، ) بواسطة

هو ) مسار نضجه أساسا(وبين إنسان يعانى، أو توقف، أو انحرف به المسار 
  .عالج بكل الوسائل المتاحة، من خالل هذه العالقة

  ".بديال، ولكنه خلفية وأرضية كل عالجهو ليس عالجا 

هذا بعض ما جاء فى اليومية، إذاً فأنا أوهب نفسى لكل مريض يأتى إلى فى 
العيادة، أعطيه من نضجى وإدراكى ومعرفتى، أعطيه من روحى ومن استلهامى 

  ...ومن رؤيتى، وأقل ما أعطية هو معرفتى بالمرض والدواء

  .يا أستاذأضف إلى أو صححنى لو أنا مخطئة 

  :يحيى.د

  ليس هكذا تماما،

  )،"مش قوى كده("

وإنما هو قريب مما قلته من حيث المبدأ لكن ليس بهذه الصورة، وعموما، 
كما تعلمين  –فأى قدر منه هو ما يعطى للحياة مبرر استمرارها يا شيخه، لكننى 

  .أخاف من المبالغة، ومن المثالية، ومن الكلمات حتى تختبر –

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(

  لقد وصلنى أيضا كيف أن: ثناء جرجس. د

العالج النفسى كما نمارسه، هو كل عالج يعطى من خالل هذه العالقة .."
تدرج إلى االعتمادية المتبادلة، إلى الحميمة التى تبدأ عادة باعتمادية بال شروط، ثم ت

 من خالل هذه العالقة تعطى كل الوسائل ). أنظر بعد(االنفصال دون انفصال 
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  ".أدوية أو عملية أو تعليمات غذائية أو جلسات تنظيم االيقاع(األخرى للمريض 

  .وصلنى ما لم أكن أعرف عن هذا التدرج فى العالقة

  :يحيى.د

  يا رب نقدر

 2008-2-6) اإلشراف على العالج النفسى(

  .التعلم والفهم نور للطريق بال شك: ثناء جرجس. د

أنا عندى حالة مشابهة جداً لهذه الحالة، هى مريضة طالما سألت نفسى عن 
  ماذا أيضا؟ معنى تعذيبها لنفسها، هل هو فقط رفضها لذاتها؟ أم

وأيضا . هى رفض المريضة ألنوثتهاكانت اإلضافة لى بعد قراءة هذه اليومية 
قد فهمت اآلن أن عالقتى بها بعد فترة كانت هى الحافز لها للتوقف عن تعذيب 

  .نفسها

  .هذا يعطينى شعور بقيمة ما أعمل وأقدم من أجل مرضاى

  :يحيى.د

مقتطفات عن حاالت حية من هذا هو المطلوب تقريبا من نشر مثل هذه ال
واقعنا، وانت تعرفين يا ثناء كم هو مهم هذا فى التدريب، وعندى أمل أن أحقق 

هل هذا  "..التدريب عن بعد"بجانب من هذه النشرة ما يمكن أن أسميه اإلسهام فى 
ممكن؟ ال أعرف، لكن كل شئ ممكن، مع أن خبرتى تقول أنه البد أن يشرب 

سطى مباشرة، والتدريب عن بعد يفصل الصبى عن الصبى الصنعة من يد األ
  .األسطى، ولكن ماذا نفعل؟ ما ال يدرك كله ال يترك كله

****  

 2008-2- 5) عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه(

وليس (عالج المريض من خالل "المقصود بـ  لم افهم: محمد عبد الفتاح. د
، فهى فى النهاية عالقة أو ربما فهمته قليالً ولكنى ال أرى فارقاً، "عالقة) بواسطة

  .تكونت من أجل عالج المريض

  :يحيى.د

يكفينى، أما استدراكك " أو ربما فهمته قليالً"أظن أن ما وصلك من خالل قولك 
  ، "الخ.. فهى فى النهاية"نت تقول بعد ذلك فلم أتوقف عنده طويال، وأ

 .دعنا نستثمر القليل الذى وصلك فى البداية
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 2008-2- 5) عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه(

فردى أريد أن استوضح اسباب توقفك عن العالج ال.... :محمد عبد الفتاح. د
يحتاج لمزيد ..." أننا كنا فى خدعه لفظيه اغترابيه"بشكل مفصل وأعتقد ان تعبير 

  من االستبيان

  :يحيى.د

أو وما لحقه من شرح،  "أغوار النفس" عندك حق، وربما لو رجعت إلى كتابى
لوجدت ضالتك، ولكننى أعد أن أعود إلى   "مقدمة فى العالج النفسى"إلى كتابى 

  .حاضر. ذلك بشكل مباشر فى أول فرصة

 2008-2- 5) عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه(

اوافقك على التراجع عن اعتبار عدم االستمرار فى : محمد عبد الفتاح. د
العالج الجمعى نوع من الهرب بسبب عمق هذا العالج وعدم القدرة على تحمله، 

لجين، اعتقد أن هذه النقطة مستنْى بشكل شخصى، سواء من المرضى أو المعا
  .وأرى أن االمر ليس قاطعا وفاعلية هذا العالج تحتاج لمزيد من التقييم والمراجعة

  :يحيى.د

. أعرف عنك أمانتك وتواضعك وغرورك، وخوفك، وأوافقك على كل هذا
  .وأشكرك

 2008-2- 5) عن العالج النفسى وطبيعة اإلشراف عليه(

فى التعليق على العالج الفردى كنتَ محدداً فى  اعتقد أنك: محمد عبد الفتاح. د
، دون اإلشارة إلى أنواع أو طرق عالجية اخرى "العالج التحليلى"الكالم اكثر عن 

سواء استُعملوا كعالجات منفصلة أو " كىالعالج السلو"و" العالج المعرفى"مثل 
مختلفة داخل العالج الفردى جنبا إلى جنبا مع الجانب   techniquesكتكنيكات 

  .التحليلى

  :يحيى.د

  .شكرا، هذا صحيح، وأعتقد أننى سأرجع إلى ذلك كثيرا

 )2008-2-6اإلشراف على العالج النفسى (

إن هذه المهنة قد تضطرنى إلى تغيير ما جئت به من : عمرو أحمد حسين. د
منظومات ثابته ومعتقدات راسخة فاألوقع واألصح أن أقبل واستطيع التعامل مع 

  .منظومات ومعتقدات أخرى ويجب أن احافظ على هويتى حتى ال أكون مزيفا
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  :يحيى.د

عمرو، وإن كنت أريد أن أذكرك أن . د من اختيارك يا دهكذا يمكنك أن تتأك
هى مسألة فيها نظر من وجهة نظر النمو الدائم حيث " الحفاظ على الهوية"مسألة 

 always in "أنها تتكون وتتجدد باستمرار"هى دائما فى حالة ) الهوية(الشخصية 
the making  الحظ هذه الـing تعريف التى اضطرتنى أن ُأدخل ألف الم ال

  هل استطعتَ أن تنطقها؟" الَيتَكون"، فأسميتها أنها فى حالة "يتكون"على .." الـ"

التعامل مع منظومات ومعتقدات أخرى شديدة األهمية هو أمر شديد األهمية، 
فإن كنتَ صادقا فى هذا التعامل، فكيف تحمى نفسك من التغير إال إن كان تعامال 

هو مفيد لبعض المرضى، وهو أكثر أمانا لمعظم من الظاهر، وهذا وارد وأيضا، و
  ولهذا حديث آخر الخ..... األطباء، على شرط أال يستسلموا لشركات األدوية

****  

  )2008-2-25(الحاجة لكل أنواع الحوار ) 2(الفروق الثقافية والعالج النفسى"

هل المواكبة هى شكل العالقة بين المعالج والمريض أم : أحمد صالح عامر.أ
، اختلط األمر على "سيصبحه"أنها مواكبة داخل المريض نفسه بين ما عليه وما هو 

  ؟

  :يحيى.د

بين أى منا وأى (المواكبة هى أساسا شكل العالقة بين المعالج والمريض، 
  ).!فى محاولة عالقة . آخر

  أما أنها مواكبة داخل المريض نفسه، فأنا لم أقصد ذلك أبدا،  

إن تركيبات المريض المتعددة، أو ذواته، تتبادل وتتجادل باستمرار لو كان 
نموه مازال نشطا، وهى تنشط بالعالج الصحيح إذْ يستعيد حيويتها بعيدا عن 

األخرى وهذا ال يسمى ، إذْ تكسر الدوائر المغلقه الواحدة تلو "الحركة فى المحل"
  مواكبة، 

  وأرجو أن أتمكن من إيضاح أكثر فيما بعد

****  

  )2(الفروق الثقافية والعالج النفسى : عبير محمد رجب. أ

ال أستطيع فهم كيف ينجح الفرد الذى يمارس حوار الكر والفر فى العالج 
فى وعلى هذا األساس فهل الشخصية السيكوبائية هى أنجح األشخاص !! النفسى

القيام بالعالج النفسى؟ وإن كان كذلك فكيف يؤتمن أى منهم على تغيير أو تعديل 
 مسار النمو لدى المريض؟
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  :يحيى.د

حوار الكر والفر يفْرض على المعالج فرضاً، وهو ليس أبداً : يا بنت الحالل
صفات المعالج، المريض هو الذى يبدأه، وأحيانا يصر عليه، وبالتالى فهو   من

حذقه أمامه كأنها مبارزة، لكن بدال من أن تكون المبارزة البد أن يجد من ي
للقضاء على أحد الخصمين، فهى تجرى هنا فى هذه الحالة للحفاظ على الخصم، 
بل بصراحة على الخصمين، بل إنها ليست للحفاظ عليهما فقط، بل هى إلطالق 

  .سراحهما من سجن نفسيهما

*******  

 )"1(لثقافية والعالج النفسىالفروق ا: "محمد عبد الفتاح خليل.د

هى نشاط يشمل الجسد والوجدان : "لفت نظرى التعليق على المعرفة بأنها
  " والحركة

  .وان لم استطع فهم المقصود جيداً ولكن أعتقد أن جزءاً من الفكرة قد وصل لى

  :يحيى.د

  .أهم من أى حماس يا شيخ - بجد -أنا يكفينى يا محمد هذا الجزء، وأعتبره 

****  

 2008-2- 26) 1المواجهة (: محمد اسماعيل.أ

كيف نولد بدون الميكانزمات مع أن الوراثة تلعب دوراً ما فى ضعف بعضها 
  .على حساب اآلخر

  :يحيى.د

يورونية يمكن أن تورث، إال برغم اعتقادى أن الميكانزمات ليست إال برامج ن
أننا نولد قبل تشغيلها، وبالتالى فنحن نرث برامج قابلة للشحن، فالتشيعل فالتحور 

إلخ، فهى ليست ثابتة، وال جامدة، وهى أيضا قابلة للتبادل والتخفيف والجدل ..

  .الخ مما سنعود إليه حتما يوما ما..

****  

 المواجهة المواكبة المسئولية: أميمة رفعت. د

التي ذكرها " حوار الصم أو الطرشان"برغم من أنه يبدو غريبا أن نعتبر 
) المواجهة ، المواكبة، المسئولية -العالج النفسي(الدكتور يحيى الرخاوى فى مقالته 
العالج النفسى، إال أنني أوافق تماما على كل كلمة وسيلة تواصل مع المريض فى 

وموافقتي ليست نابعة فقط من اقتناع منطقي، بل أيضا من . جاءت فى المقال
 : ممارسة عملية إكلينيكية
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تحضر جلسات العالج الجمعي منذ ثالثة أشهر، ) سنة50(لدى مريضة   "

دار ال ترد وينطبق عليها تماما صفة حوار الصم، فمهما كان السؤال أو الحديث الم
إال بقصة صغيرة تخصها، أو تخص بها أشخاص بعينهم و تستخدم كلمات بعينها 

  ..." فى التعبير، وبنبرة صوت ال تتغير لتنتهي ببكاء قصير أشبه بالنهنهة

شهران كامالن لم تخرج فيه المريضة عن هذا السيناريو و كأنها ال ترى أحدا 
معها  "الحوار"ذلك استمريت فى  و مع. و ال تسمع أحدا وال تشعر بشيء آخر

وذات يوم كانت تطرح مريضة أخرى مشكلة . بصبر، و قد حذا حذوى اآلخرون
ويبدو أنها سعدت . ما و إذا بمريضتي األولى ترد عليها، بل و تبدى رأيا أيضا 
ما زالت   .فظلت تردد هذا الرأي بحماسة غريبة عليها بالتغير الذي طرأ  

إطار حوار    ألولى، و لكن بالتبادل مع قصتها الثانية، فىالمريضة تذكر قصتها ا
   .الصم أيضا

أعتبر ما حدث لها هو تغير كبير، فبعد أن كانت ثابتة متجمدة عند 
بل و خرجت . وهى تتحرك اآلن بين النقطتين) ب(تحركت إلى النقطة )أ(النقطة

ار، بل مجرد لم يحدث هذا التغيير محتوى الحو. قليال خارج ذاتها لترى اآلخر
أحدثه الدفىء الذى شعرت به خالل الجلسات، أحدثه األمان الذي . وجود حوار

بل و أحدثه استمرار وجود حوار ما مع . وصل إليها عبر قبول اآلخرين لها
ما زلت أحلم بتغير و تقدم آخر معها، واالنتقال من . شخص ما و التعود عليه

   ...مرحلة حوار الصم إلى حوار من نوع آخر

  :يحيى.د

أميمة أن أعود لتناول هذا الموضوع بالذات قريبا حيث عندى حالة .أعدك يا د
، ثم ها )منذ أربع سنوات(تكلمت بعد سنة إال شهرا فى مجموعة عالجية قديمة 

حيث دخلتْ مجموعة جديدة بعد مرور سنوات من الخبرة ) 2008(هى معى اآلن 
ل حضور المجموعة منذ ستة أشهر، القديمة، وهو شاب بلغ العشرين اآلن ويواص

وهو ال يتكلم أثناء المجموعة وال حرفا واحدا وبالذات وأنا موجود، لكنه يتكلم 
خارج المجموعة مع زمالئه وزمالئى األصغر، وحالته شديدة الداللة واإليحاءات 

  . أعتقد أنها تحتاج لشرح تطوراتها كتابا بأكمله

  : شارة إليهانقطة أخرى شديدة األهمية البد من اال

  أميمة لس مرادفاً أبدا للصمت .يا د" حوار الصم"

  الصمت كالٌم أعمق وأقوى من حوار كثير من حسنى السمع، طلقى اللسان

  !!حوار الصم هو كالم ال يؤدى وظيفة الكالم أما الصمت فهو كالم دون كالم

دة، ألحالم مستغانمى، وهى رواية جي" فوضى الحواس"أنا أقرأ اآلن رواية 
  ) لست متأكدا(لعلها تفوق ذاكرة الجسد، 
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  )الكالم الرائع(وقد عددت فيها أكثر من عشرين نوعا من الصمت 

  . وقد أعود إلى كل ذلك فى عمل نقدى مستقل

 2008-3-30) 5(اإلشراف على العالج النفسى  

  :أسامة فيكتور .د

اإلبداع التواصلى واإلبداع الخالقى فيها  جعلصهعرض حالة مثل تلك بعد  
البركة مليون مرة على األقل بالنسبة لقليلى الفهم من أمثال حاالتى، وتغفر لك 
إرباكنا بما جاء من كالم كبير فى مقالة اإلبداع الخالقى؟؟ لو إن هذا الكالم أثق إننى 

يمكن لثقتى فيك وفيما تفكر وفيما ) متى؟ اهللا وأعلم(من األيام سأفهم بعضه فى يوم 
  . تكتب 

  :يحيى.د

وربنا يقدرنى أزيد فى الكالم المفيد ! يارب خليك يا أسامة، سامحنى يا شيخ
  وفى كلٍّ خير" الجعلصة"والعمل المباشر على حساب 

 2008- 3- 30ترويض المخ البدائى فى المريض وأهله    :االشراف على العالج النفسى

صعب جدا انى ماحكمش على األم من فوق واقبل الحكاية : عبده السيد على. أ
   دى، صعبة جدا جدا

  :يحيى.د

هذا صحيح، ولكن ماذا نفعل فى ما هو صعب موقفنا من الصعب يختلف، 
  التنويعات  وهذه بعض

  "تلبيخ"وهات يا ) والحاجة(أن ندعى أنه ليس صعبا  - 1

أن نبالغ فى الصعوبة حتى يصبح مستحيال، فنجد ما يبرر مزيدا من  - 2
  العجز 

أن نواجه مسؤليتنا وعجزنا معا، ونعمل ما نستطيع، ونستعين ببعضنا  - 3
  البعض، واهللا يقدرنا على ما النستطيع، ويعيننا فيما نستطيع

  رأيك؟ ما

****  

 )2008-3-16) (4(اإلشراف على العالج النفسى 

أنفسنا فى " وضع"هذا االسلوب مفيد ألنه يجعلنا فى موقف : شيرين سعيد. د
 يعنى التدريب. للعالجموضع المريض مرة، والمعالج مرة، ومن هنا تكون البداية 
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  :يحيى.د

  شكرا، كانت أغلب اآلراء فى هذا االتجاه

****  

 2008-3- 30ترويض المخ البدائى : رامى عادل. أ

امى (، ثم لما صاحبتها .... ،.... ، .... وان ابويا " ذكر"صدقت انا ان أمى 
انى لست مخنث، وتقبلتُ ان امى ذكر، ) على مستوى تفكيري(وأقنعتها ) الذكر

  ،.... ، .... الخ ...وانى ابن لذكرين 

  سالمات. على فكره الدواء لغى النشاط ده تماما

  :يحيى.د

يا رامى انت تعرف طبعا ماذا حذفتُ من كالمك الصادق المفيد، مع أن عملية 
، "لغة الجنس، الجنس كلغة"به فى مقدمة نشرة  الحذف هذه تتناقض ما أوصيت

  .فى أول هذا الحوار" حسن سرى"ومارددت به على الصديق 

المهم أن رؤيتك هذه التى أثبت بعضها هنا بأقل من عشرة بالمائة من 
ؤيتك هذه قد أفادتنى كثيرا فى أن أطمئن إلى بعض فكرى، مساحتها وقوتها، ر

  وبعض نفسى، وبعض فروضى

  شكراً، 

  ولكننى أنبهك لو سمحت، لو سمحت، 

  .واحدة واحدة

****  

 ) 7(اإلشراف على العالج النفسى 

تعليقاتك على االشراف ألنها أكيد هتساعد  ياريت تثرينا: مشيرة أنيس. د
  .المكتوب وتوضح نقاط كثيرة من الكالم

  :يحيى. د

  .أغلب اآلراء كانت عكس ذلك برغم أننى أميل إلى رأيك

****  

 2008-4-23) 7االشراف على العالج النفسى (

 العالقة العاطفية بالمريض بين دوائرها الثالث: أسامة عرفة. د
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  االنسانية  –لشخصية ا –المهنية 

فى بعض الحاالت التى ارتبطت بها وتشابك البعد الشخصى مع البعد المهنى أو 
: كاد وتم اتخاذ اجراءات فك االشتباك الواجبة وبعد مرور سنوات اكتشفت أمرين

ان االنتقال بالعالقة فى داخلى من البعد الشخصى إلى البعد االنسانى : األول
  .زمن يتفاوت مداه األرحب قد يحل األمر فى

أن البعد الشخصى يبقى عالقا فى موقع ما على عمق ما داخل نفسى ال : الثانى 
  .يواريه الزمن

  يحيى: د

  موافق

واشتباك .. من ذا الذى يستطيع أن يفض اشتباكنا فى داخلنا، واشتباكهم معنا
  الكل معه؟

  فتح اهللا عليك يا شيخ

 2008- 4- 23التدريب عن بعد 

هو عالج فى حد ذاته " الطرح"هل من الممكن أن يكون : سعد محمود محمد. د
  حتى دون أن ينتبه إليه المعالج ليخفف من حدته؟

  :يحيى. د

  طبعا ممكن

  2008- 4- 23التدريب عن بعد 

وصلنى أنه البد أن تكون عين المعالج على الزمن الذى : محمود محمد سعد. د
  الطرح سينهى فيه الجلسات حتى يستعد للتعامل مع عملية

  :يحيى. د

  .هذا صحيح من حيث المبدأ، مع درجة مناسبة من المرونة

****  

 2008-4-23  )7(التدريب عن بعد 

استفدت كثيرا من هذا التدريب وأعتقد انك يادكتور  حقيقة.... :على الشمرى. د
بالموضوعية فيما يخص موضوع شكوى بعض  يحيى احدثت نقلة نوعية تتسم

  الذهانيين من آالم في الرأس

  :يحيى. د

 .على، أنت تكرمنى وتشجعنى دائماً. شكرا يا د
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 )9(اإلشراف على العالج النفسى 

  بكراسالم أبو . أ

حايبقى سؤال غبى وال سؤال عادى، لو  انا عايز اسأل سؤال مش عارف بقى
يتعايش مع المجتمع بالشكل  فرضا الشخص ده ماراحش لدكتور نفسى وانه موجود

المجتمع ثم على  اللى هو عليه، عايز اعرف ايه خطورة مثل هذه الشخصيه على
فى  وجد منها نسخ كتيرةمع انى اعتقد ان مثل هذه الشخصيه ي نفسه او العكس ؟

  .المجتمع قابلت كذا واحد منهم تقريبا

  شكرا

  :يحيى. د

عندك حق فى السؤال، وليس عندى إجابة، فقط أذكرك إلى ما أشرت إليه فى 
تلك اليومية من ضرورة التميز بين ما هو مرض، وما هو سمة للشخصية، وما 

  الخ كما جاء فى الرد..هو أخالق، وما هو جريمة

  وصفى اوسم. د

  . رياض وعرضكما هذا علينا .أود أن أشكرك على إشرافك على د

األول هو أنه أغرانى بأن أفعل الشيء . لقد أثر ذلك فى كثيراً على مستويين
 هل يتم هذا من. نفسه أى أطلب اإلشراف وأحب أن أعرف كيف يمكن عمل ذلك

   أم كيف؟chatting خالل 

  . ن أساعد من هم أصغر منيالشيء الثانى هو أننى شعرت بتحد أ

  !فيك بارك اهللا. دائماً تُعلمنا وتتحدانا يا دكتور يحيي

  :يحيى. د

لقد أحلت تعقيبك ومشاركتك فى مسألة لعبة الكراهية إلى ملف الكراهية : ابتداء(
  :ثم )فأنتظرنا واعذرنى

هناك ثالث مستويات فى النشرة يا أوسم محملة بهذه الجرعة اإلكلينيكية 
  ةالعملي

نحن نسجل بعض ما دار ويدور فعالً فى جلسات اإلشراف بالمقطم،  :أوالً
صباحا وأنت صاحب الدار فأهال  8إلى  7.30والتى تجرى أسبوعيا كل ثالثاء من 

  ") . اإلشراف عن بعد"وننشر هذه الفقرة فى اليوميات تحت عنوان (

الت ما نحن نرد على من يرسل لنا من الزمالء واألبناء والزمي :ثانيا
 يستثيروننا فيه أو يسألونا عنه، بعد عرض موجز للحالة، أو لجزء منها، حتى 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   386



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
استشارات : وننشر هذه الفقرة تحت عنوان(نتمكن من إجابة محتملة الفائدة 

  .ولك أن ترسل ما تريد طبعا، يا رب قدرنا) مهنية

نحن ننشر أحيانا حالة بأكملها وفيها من المعلومات وبعض خطوات  :ثالثا
  ") حاالت وأحوال"وعنوان هذه الفقرة األقل حظا هو (ا قد يفيد العالج م

أما قيامك بمثل هذا مع من هو أصغر منك أو مع أقرانك، فهذا يفرحنى جدا، 
  أنك قادر على ذلك بال حدود    -كما تعلم –وأنا أتصور 

  سعاد موسى . د

وقت للوعى دى مهمة جدا وبتسهل فهم العيانين، ومع ال حكاية تيارين .....
  . بتسهل الشغل معاهم

العيان يقدر يغزل التيارات المختلفة فى نسيج واحد أعتقد  الشغل بيبتدى لما
العالج وساعات بيبقى العالج تحضير لذلك والعيان يكمل  البداية ممكن تكون أثناء

  لوحده المسيرة

  :يحيى. د

  !! يا خبر يا سعاد

  أين أنت؟ إزيك؟ 

  شكراً لك،

  : رامى عادل. أ

, بهدلة المحكمة، هى دى أصول الجندلة, هى ناقصة مسخرة! اف مجزرةايق
   .من غير فلفصه، يا بهوات مجعلصة, نقلبها بصبصه

  :يحيى. د

  لم أحب هذا الذى يشبه السجع يا رامى 

  أجمل من ذلك بكثير  –عادة  –أنت 

  نرمين عبد العزيز محرم. د

من غير دوا، تقوم  أستاذنا، فهمت ليه ساعات تخلى مريض ما ينفعش يمشى
بس لحين    Psychotherapyتوقف أنت الدوا عنه وتمشيه على العالج النفسى فقط

لو بينام كويس وله شغل منتظم حتى : "إشعار آخر، وذلك فى الفقرة التى ذكرت فيها
لو نصب، ممكن تأجل دور الدوا شوية، لكن مع تقدم العالج، تالقى األمور بتتقلب 

  ديدة فى الحاالت دى، بيبقى دليل كويس على نشاط معاك، وظهور أعراض ج
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عملية إعادة التشكيل أو شئ من هذا القبيل، وساعتها بندى الدوا المناسب سوا سوا 
حسب مستوى الوعى اللى عايزين نضبطه أو نهمده، لحساب مستوى وعى أنضج، 

  ".وأقرب للواقع والقيم اإليجابية

  :يحيى. د

ك أحببتها، وألنى أردت من خاللك تركت تكرارك للفقرة كلها، ألنى شعرت أن
  .أن أعيد توصيلها

  رامى عادل. أ

......  

  .سحقْتُ اما شعورى بالهوان فهو يندرج تحت بند الكدح مهما 

  :يحيى. د

  أنت تعرف يا رامى أننى أثق فى قدرتك على ابتالع ما نسميه انسحاقا لتبدأ من جديد، 

  ).على األقل(فأنت بسبعة أرواح 

 )9(العالج النفسى االشراف على 

  )10(مدحت منصور . د

في حالة إخفاء  ورغم أني غير متخصص ومع عدم التعميم ولكن الدارج
اكتشافها  الزوجة تصبح تلك المعلومة حال/ معلومة العالج النفسي عن الخطيبة

نقطة ضعف تنطلق منها الضغوط المستمرة وأحيانا الصفقات المعلن منها والخفي، 
الموقف بالنسبة للمريض شبه معجزة إذ أنه يحتاج إلى قوة  ويصبح الخروج من

  .ينوثقة وتناحة واستبياع غير عادي

  :يحيى. د

  .أوافقك تقريبا

  أسامه فيكتور. د

مرواحه   هو شخصيا شايف إن": تعقيب عام على عبارة : 12سطر  3ص 
  "للعالج النفسى نقص وال إيه؟

ى العيادة، لما يكون العيان من خالل خبرتى للمرضى الذين حولتهم حضرتك ف
جاى لوحده وحاسس إنه عنده مشكلة ما بتوقف حياته ومصدق فى إن الطب النفسى 

مع خبرة حرفية مهنية حيساعده ) أو ذاتية(والطبيب النفسى اللى عنده خبرة حياتية 
على تجاوز هذه الوقفة، فهو بيعدى ويكون شخصا أحسن من األول بل ربما أحسن 

 لطبيعيين اللى مش حاسين بحاجة، أو حاسين إن كله تمام؟بالمقارنة با
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هل هم مصدقين إن .. أما اللى جاى عن طريق أهله فبيعتمد على موقف األهل 

الطب النفسى حيساعدهم وال جايين تسلية وغالباً موقف األهل هوه اللى بيتحكم فى 
  .مدة العالج ومساره

  :يحيى. د

هل إذا وصلته رسالة كالمك صحيح بصفة عامة، لكن حتى من يحضره األ
أفضل من  -بفضل اهللا والعلم–صادقة، وشعر بتحسن نوعى، فإنه سوف يكون 

  !!)واللى عاجبه(العاديين 

  أسامه فيكتور. د

أعتقد أن هذا المريض بينمو فى العالج النفسى : تعقيب خاص على هذه الحالة
/ لو استمر مع دالفردى والدليل على ذلك هو نجاحه وترقيه فى العمل؟ وأعتقد أنه 

محمود فواز فإنه سيستطيع إبالغ خطيبته بذهابه لطبيب نفسى بشكل ال يؤثر على 
إن خطيبته قد يعجبها : بل أذهب لما هو أبعد من ذلك فأقول. العالقة  استمرار

محمود أن يحدد لها مواعيد لجلسات عالج نفسى حتى تالحق / األمر وتطلب من د
يعنى إيه ) بالبلدى(عتمد على حاجتين هى فاهمة مسرعة قطار نمو خطيبها وده ي

  نمو نفسى وال أل؟ وهى شاريه وال أل؟

  :يحيى. د

أظن يا أسامة أنت تعرضت لنقطة فى غاية األهمية من حيث اإلشارة إلى 
مسيرة نموه على سلم التطور ) أو من كان مريضا(احتمال أن يواصل المريض 

، فماذا يكون الحال إذا "العادية"سطة على ب" مرتاح كده"بخطى أسرع من الجالس 
  كان هذا الجالس شريكه؟

لكننى ال أنصح أن يتم هذا بأن يعالج الشريك بجلسات منتظمة عند معالج  
نفسى أو طبيب نفسى، خصوصاً وأنت تعلم محدودية، وتواضع كفاءة القائمين 

  . بهذا النوع من العالج، ربنا يستر

  منى أحمد فؤاد. أ

ربكة عند قراءتى للحالة، ولكننى احتاج لمعرفة بعض المعلومات عن فعال شعرت ب
  .المشاكل بينه وبين اخواته وعن طبيعة العالقة بينهما وموقفه حول الورث من والده

  :يحيى. د

  عندك حق

  هالة حمدى البسيونى. أ

 احتاج معلومات عن أخوات المريض وعالقتهم به وسبب خسارته لميراثه، وكيف؟

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   389



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
  :يحيى. د

  . حقأيضا عندك  

  هالة حمدى البسيونى. أ

شخصية بهذه التركيبة الصعبة دى محتاجه وقت أطول، على األقل لمعرفة  -
  .المزيد من األعراض أو ربما يظهر شىء جديد يفيد فى العالج

أحسست بخوف من احتمال استخدام العالج كمبرر ألفعاله، أو أن يزيد فيها  -
  .بعلة أنه مريض وأنه غير مسئول عن أفعاله

استوقفنى التناقض الذى حدث ولم أستطع تفسيره وبالتالى لم أفهمهه حتى  -
  .اآلن

  :يحيى. د

تعليقاتك الدالة، ال تحتاج إلى تعليق، حتى وقوفك عند التناقض واحترامك 
  . هو موقف جيد" اآلن"للعجز عن التفسير 

  أحمد صالح عامر. أ

  : هو مش أعتراض قد ما هو استفسار 

  ن يتزوج المريض النفسى؟ وهل إذا تزوج يجوز أن ينجب؟هل يجوز أصال أ

  :يحيى. د

يجوز ونصف، وينجب نصف دستة بعد إذن سيادة !!! يا خبر يا بوحميد
  الرئيس ووزير اإلنجاب، أعنى وزير السكان،

ولكن علينا أن نتذكر أن الزواج فى ذاته ليس عالجا، لكنه حدث حياتى يقدم عليه أى   
  . ريض شريطة أن يتحمل المسئولية فى الوقت المناسبواحد مريضا أو غير م

* * * *  

  : إصالح. أ

  ) شكرا(بداية ارجوا الرد على خاصة دون نشرها 

 هزتنى يومية اليوم جدا النك وضعت يدك مكان الجرح أنا أمر بنفس ظروف
المريض تجاه المجتمع، وهو انه يأتينى اكثر من عريس لخطبتى، ولما يعرف انى 

هذا المجال يخاف ويهرب انا لست احمل مسئولية هذا الجهل على  باشتغل فى
نعيش فيه يريد أن يقتلنا ويطردنا ويحكم  شخص واحد، بل إنى اغضب من مجتمع

 تعلمه لنا ونريد المزيد والمزيد أشكرك على الكثير الذى, علينا باالعدام أحياء
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� �
  :يحيى. د

الحذر من أنا معك، وأتصور أن ) بعد أن غيرت اسمك(بصراحة يا إصالح 
االرتباط بمن يعمل فى هذه المهنة لهو دليل على سوء فهم الناس لنا ولطبيعة 

  مهنتنا، وهو ظلم غبى،

لكن البد أن نحترم ما شاع عنا أيضا، وأن نتدارس بعض أخطائنا المسئولة  
على (حين نتجاوز ونستعمل لغة التخصص فى الحياة العامة : جزئيا عن ذلك، مثال

  ).طالالعمال على الب

* * * *  

 )11(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  على الشمرى. د

   هذا الموضوع الزم يقول هو المعالج النفسي اللي يقرأ  حقيقة وبدون مجاملة
يساعد العيان؟ مع ان هناك سؤال مشروع وهو الزم يعرف كل حاجة علشان يقدر 

حضرتك عن مشاركة  اليس ذلك على حساب التخصص؟ مع اني معجب بكالم
  االختصاص  المعاالج للمريض في تحمل المسئولية في أمور ليست ضمن

ففي   الحاجة للمال ووقت الفراغ  الذي يعاني من ضمن مايعانيه  فالمريض النفسي
وجيهه الى عمل يتناسب مع قدراته واستعداداته وميوله الحال يجب عليه ت هذه

والعمل على تنمية مهاراته االجتماعية وتنمية قدراته الذاتية   الشخصية وسماته
  الجزاء ان موضوع اليوم جميل جدا ومفيد وجزاكم اهللا خير وخالص الكالم.

  :يحيى. د

وال  –أحدا على على تشجيعك، والبد أنك تعرف أننى ال أطالب .شكراً يا د
بأن يعرف كل شئ، فقط أنا أشير إلى أهمية أن نتعلم من مرضانا، ليس  - نفسى

فقط ما يتعلق بالمرض، وإنما أيضا بالحياة، والمهارات والمعلومات ثم دعنا نأمل 
  .أن نعمق الفروق الثقافية دون تحيز أو حكم فوقى على ثقافات اآلخرين

****  

 )11(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

    Chat  ؟"شات"هل العالج النفسى نوع آخر من الـ 

  منى أحمد فؤاد. أ

فى البداية شعرت أن الحالة سهلة وال تحتاج لالستشارة ولكن بعد ذلك تخيلت 
  عرت انها أزمة محيرة جدا جدانفسى مكان المعالج وفعال ش

 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   391



 ��ج�א���������������ق�א����א����%�א���� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
  :يحيى. د

  المشاركة مهمة

  والمعلومات غير كافيه

  ولكن البد أن تستمر المحاولة

  منى أحمد فؤاد. أ

نفسى اعرف تفاصيل عن األحوال اللى تعرضت لها هذه المريضة من  -
  االضطهاد والخطف

  ما هى عالقتها مع خطيبها؟ -

  المعالج بمقابلة هذا الرجل يحيى فى ان يقوم. فى النهاية أنا مؤيدة رأى د -

  :يحيى. د

  .المستشير الضطراره لإليجاز، الذى هو طبيعة هذا الحوار  أنا أعذر الزميل

  .اإلنسان محيط يا منَى ليس له حدود، فما بالك إذا مرض

دعينا نحدد النقاش فى نقطة صغيرة مضيئة، قد تفيدنا هذه الحالة، واألهم فى 
  حاالت أخرى، وهكذا

****  

 )12(اإلشراف على العالج النفسى 

  أسامة فيكتور. د

هو ممكن أى حاجة تطلع فى أى وقت زى حكاية الجنسية المثلية بتاعة 
المريض ده، دا أنا كنت فاكر أن الحاجات دى طالما الواحد معداش بيها وهو 
صغير يبقى خالص راحت لحالها، لذلك أنا خايف أعرف هو العيان ده وهو صغير 

  مارس ممارسة جنسية مثلية وال أل؟ وما تنظيرك فى حالة اإلجابة بال؟

  :يحيى. د

  ليس لى تنظير أو تفسير مغلق لهذه الحالة أو لسواها،

ص وأنت تعلم يا أسامة أنه كلما حصلنا على معلومات أكثر كانت هناك فر 
  أكثر فأكثر، لرؤى أصدق وأصدق،

  ولهذا نحن نحتاج أكبر قدر من المرونة، والمالحظة، والمراجعة طول الوقت، 

 المسألة ليست مسألة تنظير، هى مالحظات ورصد نتائج واستمرار
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� �
  باستمرار

  .شكرا

****  

 ) 13(اإلشراف على العالج النفسى  :عن بعد التدريب

  إبعد عن المبدع، وال تتْخَالّشْ عنه

  محمود حجازى . د

فى   أعتقد يا دكتور يحيى أن موقفك كأديب وناقد يطغى على موقفك كطبيب
ه المريضة رغم أنها مبدعة أصيلة لكن زادت حدة هذه األعراض هذه الحالة، هذ

إلى الدرجة التى أوقفت حياتها واضطرتها لدخول المستشفى، كما أن كثيراً من 
المحتوى للرواية هو عبارة عن ضالالت كما أكدت هى والمعالج، فأخشى أن خوفنا 

  .للمساعدة على إبداعها يحرمها من حقها كمريضة، أى من حقها فى االحتياج

  لكن ماذا نفعل؟! هى حسبة صعبة 

  :يحيى. د

من قال لك يا محمود أن كثيرا من محتوى الرواية هو عبارة عن ضالالت؟   
حتى لو أكدت هى أنها ضالالت هل تصبح ضالالت يا أخى؟ وأين الحد الفاصل بين 

ن قال لك أننى ، وم"هنرى الثامن"أو " لكلِّ حقيقته"الضالل والحقيقة وأسأل بيراندللو 
نحرص على إبداعها أكثر مما نحرص على صحتها؟ تريد أن تنبهنا يا ) أو أننا(

محمود أن ثَم تعارضا بين حقها كمريضة وحقها كمبدعة، كيف ذلك؟ اإلبداع هو قمة 
الصحة اإلنسانية، ومع ذلك فإن المغامرة بالحفاظ عليه البد أن تصحبها المغامرة 

بالجنون غير المعلن أثناء أنتاجه، وذلك فى محاولة أن تحتوى بتحمل مسئولية المرور 
تشكيالت اإلبداع عشوائية الجنون، إن من يحرم أغلب الناس أن يكونوا مبدعين هو 

  خوفهم من خوض هذه المغامرة الرائعة التى اليضمن أحد كيف تنتهى،

   .إن أى تجربة محسومة النهاية قبل أن تبدأ ال ينتج عنها إبداع أصيل 

ما وصلنى من األصدقاء عن هذه الحالة أزعجنى وأدهشنى، سواء ما وصلنى 
فأنا ال أنشر إالّ ما يصل إلى الموقع (الخاص " ميلى"فى بريد الموقع، أو على 

، لم تكن دهشتى ألنه يختلف عن )مباشرة احتراما لصاحب الرأى، وانتظاراً إلذنه
لط الذى يعيشه أغلب الناس رأيى وموقفى، ولكن ألننى تبينت كم هو حجم الخ

  .حين يتناولون ظواهر تتشابه فى البداية، وتنتهى إلى عكس بعضها البعض

ال أحد يبدع بحق، حتى فى الجنس يا أخى، أو فى التطور الحيوى عبر التاريخ،   
أن  –وعليه معنا  –إال إذا غامر بالموت أو بالجنون دون شروط مسبقة، فقط، علينا 

 .نهايةً إيجابية بشكٍل ما   –وال تحسم –ترجح نهيئ الظروف التى 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   393



 ��א����%�א������ج�א���������������ق�א�� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
  عالء عبد الهادى . أ

أنا مش فاهم، أنا كنت حاسس إن أى عمل روائى أو غيره الزم يتراجع، طب 
إذا كان فيه كالم غير مترابط وأفكار مرضية فى محتوى الرواية، طيب إيه اللى 

كتور هيوصل للقراء؟ ورغم إنى مقتنع بكالم حضرتك بس التصرف اللى عمله الد
  . المعالج ناس كتير بتعمله

  :يحيى. د

أنه صحيح، ثم إننى لم أخطِّئ الزميل المعالج  "ناس كتير بتعمله"ليس معنى أن 
على طول الخط، بالعكس أنا شكرته يا أخى وقدرتُ جهده بقدر ما قدرت سؤاله، 

ألة هذا هو اإلشراف، أليس كذلك؟ أما حكاية مراجعة اإلبداع أثناء إفرازه فهذه مس
نادرا ما تكون ) المراجعة(فيها مخاطرة تشويه المسار الغامض الرائع، وهى 

  مفيدة،

أنا لست ضد المراجعة بشكل مبدئى مطلق، النشرات اليومية التى اكتبها هنا 
أعطيها لصديقى وإبنى حافظ عزيز يوميا لمراجعتها، صحيح أنها ليست إبداعا، 

صد، ليس فقط فى تقاسيمى على وإن أطلت فيها بعض اشرقات إبداعى دون ق
أحالم محفوظ وال يوم إبداعى الخاص، اننى كثيرا ما تقفز منى فكرة جديدة حتى 
أثناء الكتابة المرسلة ردا على زميل متدرب، أو حتى فى البريد، مثل ما اكتشفته 
عن طريقة عمل جلسات الكهرباء لتنظيم إيقاع الدماغ، بأنها بمثابة إعادة تشغيل 

على حالة الكمبيوتر  - إيجابا أو سلبا  –بحيث تتوقف نتائجها Restart كمبيوتر 
ومدى الخلل، لذلك فأن التوقيت واإلعداد هما العوامل الحاسمة فى قرار إعطاء 

  .هذا العالج

حين أقول إن المراجعة واردة، أنبه أنها ينبغى أال تكون مراجعة لألفكار لنحكم 
أن هذا فكر سليم وذاك فكر خاطئ، أو أن  أن هذا مترابط وذاك ليس مترابط، أو

، المراجعة واردة ..ال .. ال .. هذا كالم معقول وذاك كالم غير معقول، ال 
والمشورة جائزة، فى ظروف نادرة ومحددة تماما، وال يأتى ذلك عادة من قارئ 
عادى وال من طبيب معالج، خاصة فى الحالة األخيرة ألن الطبيب قد يقوم بدور 

  .وصى بشكل ما، دون أن يدرىاألب ال

ثم كيف نميز الكالم غير المترابط واألفكار المرضية من الكالم المترابط  
، ثم هل قرأت 82، 81واألفكار السليمة، هل قرأت مؤخرا حلمى محفوظ أمس 

التقاسيم عليهما؟ وهل تستطيع أن تجزم بأن هذا ترابط إبداعى أم غير ذلك، 
؟ وهل لو جاء مريض أو من كان مريضا مثل )لكاتبينخصوصا لو شطبنا اسمى ا(

كيف ستحكم على مدى ترابطه أو سالمة : االبن رامى عادل وقال مثل هذا الكالم
  أفكاره؟ 

 . فعال يا عالء يا إبنى المسألة شديدة الصعوبة
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  رامى عادل . أ

يصاب فى . .المسخ حين يرى مدى بشاعته هو شخصيا/من رأيى أن المجنون
 -الجميل أن تكتمل مسيرته فيأخذ . يكفى أن يتوقف أو يفر ال. يقتل, الصميم
  .مع السالمه. بغثها وسمينها -الشروة 

  :يحيى. د

هل رأيت كيف أدرك رامى من خبرته وحدسه وإبداعه أنها شروة على 
، التوقف أو الفرار يجهض العملية فتصبح "مغامرة الجنون ووعد اإلبداع"بعضها، 

 –على رأى رامى  –فى الشهر الثالث، أما الجميل ) اضاإلجه(مسخا مثل السقْط 
فهو أن تكتمل المسيرة فيأخذ صاحبها الشروة، هى ليست شروة، فاسمح لى يا 

مسخا (رامى أن نقول أن تكتمل شهور الحمل، حتى ال يكون ناتج المحاولة سقْطاً 
  .كامل النمو) إبداعاً(، بل طفال )جنونا= مجهضا 

  مدحت منصور . د

.....  

وجدت فى موقعكم الكريم متنفسا للتعبير عما يجيش به صدرى ووجدت ..... 
واآلن أسأل عن الفرق بين . شجعنى على االستمرار فى صدركم رحابة وعناية مما

  الصادق وتوهم اإلبداع؟ اإلبداع

  المحاولة؟ كما أسأل متى يجب أن يتوقف الشخص مريضا كان أو صحيحا عن 

  :يحيى. د

أرجو أن ترجع إلى أطروحتى، بالذات عن جدلية الجنون : ولعن السؤال األ
  .)2008- 8-11عن العالقة بين الجنون واإلبداع يومية (واإلبداع 

عن  متى يجب أن يتوقف الشخص مريضا كان أو صحيحا: "أما السؤال الثانى
  ؟"المحاولة

فجوابه فيه مخاطرة، ألننى شخصيا أوصى بعدم التوقف أبداً، اللهم إال إذا  
لم تكتمل رحلة اإلبداع، وحل محله جنون صريح المرة تلو (تكرر اإلجهاض 

األخرى، وأخيرا دعنى باستمرار اعترف لك أن أحد ال يمكن التنبؤ بصدق كامل 
  )!.طبعا وال أنا(بمثل ذلك 

  حمد الرخاوىمحمد أ. د

 !!!!!سيبدع إال بعد أن يبدعه فعال المبدع هو الذى ال يعرف ماذا
من رحم المجهول التام فى  واألغرب أنه فى كثير من األحيان يخرج أى إبداع

 !!!!رحلة سير مجهول قد يكشف أو ال يكشف
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يكتشف أى مبدع حقيقى أن االبداع هو ابدا ما لم يكشف حتى  وبعد أن يكشف

  !!!!ابدا يكشف وهكذا

  :يحيى. د

، وال تتعجل ")ما تْقًوْل لنفسك("طيب يا أخى، يا أبن أخى، قلها لنفسك 
  .االستشهاد وتستسهل الخطابة

لماذا تشوه محاوالتك بخوفك من نفسك، فتسارع بما تفعل، أو تمسخه بما 
  ....تلحقه به؟ وفى كّل خير، ولكن 

****  

 )14(،)13(اإلشراف على العالج النفسى :التدريب عن بعد

  إبعد عن المبدع، وال تتْخَالّشْ عنه

  أميمة رفعت . د

أنا كنت ماشى معاها فصل بفصل و: "قراءة هذه الجملة أنا أيضا فزعت عند
الفصلين اللى اديتهم لى، هى استعجلت  وباحطلها شوية مالحظات وكده على

  "وراحت إدتها للناشر

وردا . أنه البد من الفصل بين العالج النفسى والنقد األدبى أوافقك الرأى تماما
ه على الضيف الفاضل الذى ظن أن ما كتبته هذه الكاتبة كله ضالالت، أسوق ل

  :بعض األمثلة البسيطة

وهو القرن الذهبى (فى القرن التاسع عشر " جيرار دى نرفال"الفرنسى  الشاعر
كان ذهانيا، وقضى فترة طويلة من حياته مترددا على المصحات ) أوروبا ألدب فى

وعالم " "الحلم ما هو إال حياة أخرى كاملة"وكان من عباراته الشهيرة أن  النفسية
كان يكفيه فى قصائده أن تقابله كلمات " لى مصراعيه من أجلنااألرواح ينفتح ع

فتتغير الصورة بأكملها فى ذهنه أثناء الكتابة لتنقل القارىء فجأة من بلد آلخر  بعينها
ومن زمن آلخر، بل ومن عالم الواقع إلى عالم األرواح واآللهة القديمة وشياطين 

. القارىء كل ما كان يكتبهلم يكن من الضرورى أن يفهم . األرض وما تحتها
كان له وقع سحرى فى النفس، حتى أن النقاد أجمعوا أن  فشعره، برغم غرابته،

قد سبق عصره فى " نرفال"وبذلك يكون . فسرت قصائده تفقد من سحرها إذا
فقط بذاتيته ..قبل أن تبدأ فعال هذه التيارات الثقافية) الالمعقول(الرمزية والسيريالية 

  .جدا بداعه الخاصوتلقائيته وإ

لم يصحح له أحد شعره، ولم يحكم أحد على أعماله من واقع حالته المرضية 
يكتب  ، كان)القرن العشرين(شاعر فرنسى آخر من العصر الحديث " رينيه شار"

 كنت أدرس إحدى دواوينه وأجد صعوبة شديدة . قصائدا سياسية بإسلوب سيريالى
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، بل أنه على مستوى اللفظ  التعامل معها، فجمله و أفكاره غير مترابطة فى

يختار أحيانا كلمات ال وجود لها فى اللغة أو يستخدمها نحويا بطريقة  والكلمة كان
ولم يصف أحد  incoherence لم يصف النقاد شعره بأنها... معتادة غريبة غير
بل نهوا القارىء عن فهمها بطريقتهم فهى تعنى له هو  neologism كلماته بأنها

  ...بل كان مناضال سياسيا شديد البأس.. ذهانيا "\شار" \يكن لم ...الكثير

مثال أخير هو أحالم نجيب محفوظ،، عالم األحالم والفانتزيا هو أساس الرمزية 
وتخفى هذه الرموز وراءها عوالم أخرى، بعضها عند الكاتب . والالمعقول

ال  واألخرى عند القارىء، قد يستطيع هذا األخير التعرف على صداها وقد
حتى  فهل نمسك القلم األحمر ونصححها...يستطيع، هذا ال ينفى وجودها أصال

  قلم؟ حتى لو كان عالما مزيفا خلقناه نحن بجرة.. أى شىء..نتعرف على شىء ما 

األحكام   أعتقد أن ما يمثل عائقا أمام العالج النفسى أو النقد الفنى هو باألساس
  .المسبقة

وأرجو أال " العالقة بين الجنون واإلبداع" يحيى على مقالك. أشكرك يا د
  ...الحقا تتراجع، أكمله فهو يفيد الكثيرين، ومن ال يفيده اآلن سيفيده

  :يحيى. د

العالقة بين الجنون "أرجو أال أتراجع ليس فقط عن مواصلة تناول وشرح 
، ولكن عن أشياء أخرى كثيرة آن اآلوان أن أتراجع عنها، لهذا لن "واإلبداع

  )غالبا. (جع عنهاأترا

  محمد شحاته . د 

أين هذا من كل ما تعلمناه : سؤال يلح على خاطرى كلما قرأت فى هذا الباب
يصلنى ) الخ...تشريح وأنسجة وطب المجتمع (فى الكلية من علوم نظرية وتطبيقية 

دوماً من تعليقاتك إحساس بأن هذا العمل يحتاج إلى إنسان خبير بالحياة ودروبها 
ا يحتاح إلى طبيب بمعنى السماعة وجهاز الضغط، أحتاج إلى خبرتك فى أكثر مم

  .بداية الطريق حتى ال أمل

  ما عالقة كل هذا بكل ذاك؟

  :يحيى. د

  كله متصل بكله، 

، وأتصور أن كل طبيب هو Art of Healingأنا طبيب، أمارس فن الألم 
سم المندمل كذلك، أواصل نقد النص البشرى لصالحه، أعيش اإلبداع فى الج

Corpus-callosum رين، أو فى مغاور نجيببقدر ما أعيشه فى حارة القصي ، 
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محفوظ، أو على شاطئ دهب، أو وسط جبال وادى فيران، أو مع نبض قلب 
عم على السباك، أرى أن الغوص فى خبرة الحياة ودروبها، هى هى خبرة 

هذه السماعة وجهاز الضغط، ونبض االنسان، ولحن الطبيعة، ومن أى من 
  .الوقائع واآلليات كلها، أو منها مجتمعة، يصلنى لحن اإليقاع الحيوى المتناغم

  اهللا يسامح األطباء الذين استسلموا لغير ذلك، وال يسامح الشركات إياها

  .يا شيخ 

  )رد آخر غير االسبوع الماضى: (محمد أحمد الرخاوى. د

 !!!!!د ان يبدعهسيبدع اال بع فعال المبدع هو الذى ال يعرف ماذا.....
من رحم المجهول التام فى  واالغرب انه فى كثير من االحيان يخرج اى ابداع

 !!!!رحلة سبر مجهول قد يكشف اوال يكشف
يكتشف اى مبدع حقيقى ان االبداع هو ابدا ما لم يكشف حتى  وبعد ان يكشف

  !!!!ابدا يكشف وهكذا

  :يحيى. د

رادة وأشملها، لكنها إرادة اإلبداع ومع ذلك فاإلبداع هو أرقى أنواع اإل... 
بالوعى المتضفر، وليست إرادة إتخاذ قرار اإلبداع، ثم إنه ال يوجد شىء اسمه 

، هو فقط حضور بعيد عن التناول المسطح الجاهز، صحيح أن "المجهول التام"
وإن اإلبداع هو أبدا ما لم يكشف حتى : سبر المجهول قد يكشف أو ال يكشف

أذكّرك يا محمد بدور المتلقى، وهو يكشف ما لم ينكشف حتى  يكشف، لكن دعنى
  .للمبدع، فهو الناقد األول وليس األخير

            المبدعة المريضة: رامى عادل. أ

  .جناية -ينبغى لنا تحويرها، اننا ال نخبر بها حتى انفسنا , للحقيقه مفردات

  :يحيى. د

  ليست جناية تماما،

  هى الحقيقة 

****  

 قصير المدة لهدف محدود) 15(اإلشراف على العالج النفسى 

  نرمين عبد العزيز. د

 short termوصلنى إزاى ننجح فى عمل عالج نفسى دينامى قصير المدى 
dynamic psychotherapy   ابةخصوصا إذا كانت المريضةنع  nagging    
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طول الوقت، كلما تم إيقاف ذلك تعاود الرجوع إليه، ونأخذ آراء كل المحيطين 

  فى حالتها، وتهدم به كل خطوة ناجحة قد نصل إليها ونتفق عليها؟

يعنى هى أشبه بالمتمسكة بمرضها وخايفة تمشى فى سكة ممكن يكون آخرها 
  حل للمشكلة؟

  :يحيى. د

فى اإلشراف فى هذه الحلقة كانت كما  ال أظن أن المريضة التى عرضناها
تصفينها، أنا لم أقابلها شخصيا، هكذا اإلشراف، أنا علقت فقط على النقطة التى 

  أثارتها الزميلة فى اإلشراف،

كما وصلك، ثم إن هذا العالج القصير  naggingأنا لم يصلنى أنها نعابة 
لتناول مشكلة محددة،  ليس لمجرد توفير الوقت أو وقف الثرثرة، وإنما هو طريقة

  مشكلة أدت إلى ظهور أعراض بذاتها، فهى تحتاج إلى حسم عاجل،

هذا األسلوب العالجى ليس مجرد اختزال للعملية العالجية، وإنما هو تركيز  
على الهدف فى حدود المتاح، والمثال الذى ضربته قياسا هو وضع لَبخَه على 

  .راح لتصفيته فى الوقت المناسبااللتهاب العام ليتجمع القيح فيفتح الج

  نرمين عبد العزيز. د

شوف يا د يحيى بصراحة إحنا مش دايما بنقرأ كل حاجة، ومش دايما بنقرأ 
بتركيز، لكن بصراحة دائما كل ما أقرأ وبتركيز ولو عدة سطور أسبوعيا من هذه 

راحة لو بتكتب لتعليمنا فأكيد حا يحصل، ولكن بال.. اليوميات بأستفيد للغاية 
  واستمر،

ولكن لو بتكتب فى انتظار تغيير جوهرى وفورى فى المجتمع، أو حتى فى 
الشريحة التى تتمنى أن تصل إليها هذه اليوميات، فده صعب ومستحيل يحصل 

  بالسرعة التى بِتنتظرها

  :يحيى. د

  واهللا عارف،

  وال أنا مستعجل وال شىء

ولو  –و خبرتى ترجع لكن ربما كانت لهفتى أن أطمئن إلى وصول كلمتى أ
  إلى وعيى بِعمرى الذى تعرفينه، –جزئيا 

  عذرا، 

 .وشكرا
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  رامى عادل . أ

شرك ويلتهم قدمه اشتبكنا في حديث دامى أن    نتوغل داخل االحراش، يحاصره
والتشبث بالقدر، ال   فينتهي تسمرى بإفاقته، اللهاث, حملته ليسقط . اكمل دونه

  .ربما ليرانى مرة أخرى في العودة، ادري كيف نجونا، اصراره العجيب، ويقينه

  :يحيى. د

  على البركة

***  

 "المتعدد األوجه Conversion" التحول): "16(اإلشراف عن العالج النفسى  
  مشيرة أنيس. د

ك عن العالقةالجنسية مع األم كالم حضرت وصلنى من الحالة المعروضة
لكن ....وانها كلها أعراض اعاقة عملية النمو والميول المثلية والتذبذب ما بين دينين

  ؟...ده العمل بعد كده ايه مع العيان

 و هناك...يشتغل مع نفسه فى تقبل العيان و ما يقوله  يعنى بعد ما الواحد
لمفروض الواحد يرتب الشغل ا....العيان على المداومة على الجلسات  حرص من

  بصراحة حاسة الحالة صعبة جدا...ازاى  مع العيان ده

  وسؤال آخر هل جنس المعالج حايفرق فى العملية العالجية؟

يعنى تمنيت ان ...نمو وحضرتك كمان اتكلمت عن المثلية ووصفتها بإعاقة
  .... كثيرا حضرتك تكلمنا عن رؤيتك للمثلية الجنسية خصوصا اننا نقابلها

  :يحيى. د

ليس المطلوب من المعالج أن يصنع المعجزات وما دمنا نؤمن بإيجابيات  :أوال
الحياة، فإن حرصنا على االستمرار والحوار والتعلم جدير بأن يخلق لنا حلوال لم 

  .تخطر على بالنا

يوضع فى االعتبار طبعاً، لكن المعالج ) ذكر أو أنثى(جنس المعالج  :ثانيا
المثابر، يمكن لكل منهما أن يتجاوز ذلك حين يصبح المعالج  الكفء والمريض

  .ذكر وأنثى معا، ويسعى المريض فى هذا االتجاه

وبصراحة يا مشيرة ال أخفى عليك أننى أصبحت أكثر حيرة فى مسألة 
الجنسية المثلية هذه، خصوصا بعد أن بدأت أتعمق فى التفرقة بين الجنس 

، وهى هى التفرقة بين Eroticsنسانى والجنس اإل  animal sex الحيوانى
، محتار بجد، وخائف Eros والجنس الحب التواصلى sex الجنس الفج التفريغى 

 .أن أجد نفسى قد فهمت المسألة أكثر، فأحتاس أكثر
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نؤجل هذا الموضوع لو سمحت حتى نرسى على بر، ولنتذكر دائما أن 

  .الطبيعى طبيعى مهما تَفَذْلَكْنَا

ى عن الحالة المشابهة لحالة اإلشراف األسبوع رسالتك األخر :ملحوظة
  .يوم األحد القادم "استشارات مهنية"الماضى سوف أرد عليها فى باب 

  نعمات على. د 

السماح الحقيقى ده شىء صعب جدا ومحتاج وقت وجهد وتغير فى شخصية 
المعالج ألنى باشعر أن المريض يالحظ الرفض حتى فى حركات أو نظرات 

  دون أن يتكلم، أشعر أنه شىء صعب بس مهم؟ بس أزاى أوصل له؟؟المعالج حتى 

  :يحيى. د

  كله إال خداع المريض، خصوصا فى حكاية السماح هذه، لكن ماذا نفعل؟

" الشفقة"غير " أدعاء الحرية"غير " التفويت"وطبعا تعرفين أن السماح غير 
  ".الطبطبة"غير 

  نعمات على. د

ج حتى ألسباب سلبية ممكن أن يتحول هل انتظام المريض فى العال.... 
  ألسباب إيجابية نظراً لعالقة المريض بالمعالج؟

  :يحيى. د

  ممكن

لكن النقلة قد تحتاج وقتاً طويال، والحذر واجب، الحذر من التمادى فى 
  ".التبرير"و" االستعمال"و" السلبية"

  نعمات على. د

لى العالقات الجنسية عندما قرأت الحالة أحسست بموافقة األم وأيضا الجدة ع
التى حدثت وأن ذلك ممكن أن يكون سبب من أسباب التحول فى الدين ومواقفه 

إن : ممكن أن أقول حتى اآلن. األخرى فى العالقات التى أدت إلى تحول تانى
واضحة، هو راحل يتنقل بين عدة ذوات هشة، فإلى ماذا " ذات"المريض لم تكن له 

  سوف يؤدى به الحال؟

  :يحيى. د

  اهللا أعلم،

 .نحن وشطارتنا، وهو وشطارته
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لكن حكاية عدة ذوات هذه البد أن نستعملها بحذر خشية سوء الفهم، أو 

  .استسهال التفسير

* * * 

 )18(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  المشروع االستثمارى : مرة أخرى، األوالد

  على الشمرى. د

ممتازة ربما تعيد توسيع مساحة الوعى لدى هذا  فكرة العالج بالعمل فكرة
 الطالب والمريض فى نفس الوقت، ولكن فى بعض األحيان يكون التخصص يمثل
مشكلة بالنسبة للطالب وقد تتحول الى مشكلة مرضية خاصة اذا لم يتوافق 
التخصص مع القدرات واالستعدادات والميول والسمات الشخصية وهى شروط 

   .أساسية للنجاح عادة نهتم بها كثيرا فى عالمنا العربى

  :يحيى. د

وهو  أعتقد أنه ينبغى على أن أوضح أكثر ما ذكرته فى حالة اإلشراف هذه،
 Occupationalما ال ينطبق عليه الشائع التقليدى المسمى العالج بالعمل 

Therapy إن ما أعنيه هو أن مجتمعاتنا وثقافتنا التى تفتقر إلى مظلة التأمين ،
الشامل، والتى تمارس عالقة واهية بكل ما هو إنجاز أو أنتاج وأيضا بقيمة الوقت 

وليس العالج (ضع العمل العادى فى الحياة وإيقاع الزمن، كل هذا يحتاج منا أن ن
فى موضع محدد ومحورى، كوسيلة عالجية عملية طول الوقت، وأيضا ) بالعمل

  باعتباره محك لمسيرة العالج، هذا ما كنت أعنيه تقريباً، ودائماً

ومن فرط اهتمامى بأن يتضح هذا المفهوم الذى يتكرر ذكره كثيرا فى باب 
ميزه عن غيره، حاولت أن أنحت له اسما خاصا هو وأن أ" اإلشراف عن بعد"
حالة كونى "، وأعنى به أن العمل، "العالج بالعمل"ألميزه عن " العمل العالجى"

  .هو نفسه المحك األساسى للصحة وهو شرط أن أكون سليما": أعمل

أن "وال ننسى حكمة فرويد قبيل رحيله حين أوجز تعريف الصحة النفسية فى 
  "أن نحب"و" نعمل

  .هذا أقرب إلى ما أعنيه 

  على الشمرى. د 

فى بعض المجتمعات الغربية وال اعرف هل يمكن تطبيقها  هناك طريقة تستخدم
ان ياتى "اإلمكانية واإلمكانيات وتتلخص هذه الطريقة  لدينا ام ال؟ سوى من حيث

 الشخص وبمحض ارادته ويدخل فى تجربة تتميز بنمط حياة صارم ويواجه ضغوط 
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ويعيش بظروف فيها شى ) التحمل معرفة واختبار القدرة علىل(نفسية حقيقية 

. أو اشهر حسب االتفاق من القسوة والعزلة والمفاجآت غير السارة لمدة أسبوعين
جدا لم يدركوها اال  والذين خرجوا من التجربة أشاروا ان فى حياتهم جوانب جميلة
الطريقة لمثل هذه  ذهبعد التجربة وانه حدث تتغيرا مهما فى حياتهم، ربما تصلح ه

  .اإلنسان الحالة الحداث تغيير جوهرى فى حياة

  :يحيى. د

أعتقد أن هذه التجربة هى قريبة نوعا ما مما نمارسه فى المجتمع العالجى 
أنتمى له فى المقطم، قد يكون الفرق فى درجة االختيار، ألننا نمارسه مع  الذى

بكل تفاصيله ومن بينها " لعالجىالمجتمع ا"أغلب المرضى باعتبار أنهم أختاروا 
  .ربما. هذه الظروف القاسية نسبيا

  نعمات على. د

  ال أعرف لماذا هذا الولد توقف ولم يتوقف أخوه واخته؟؟

  :يحيى. د

هذا سؤال مهم، خاصة حين تكون الفروق شديدة جداً، أخ مهذب ورائع 
  .ومتفوق، وأخوه متوقف أو منسحب أو على وشك التفسخ وهكذا

لق األساسى هو أنه اليجوز الربط المختزل بين السبب والنتيجة، فال نحن المنط
متأكدين من طبيعة وحدود السبب مثل فساد الجو األسرى، وال نحن واثقين أن ما 
حدث هو نتيجة له، كما أنه علينا أن ندرس جيدا كل حالة سوية أو مرضية، على 

لظروف حيث أن أية كلمة هنا أو حدة، باعتبارها حالة فريدة حتى لو وجدت فى نفس ا
  .موقف هناك قد يحول مسيرة النمو كلها إلى هذه الوجهة أو تلك

* * * *  

 متى نتصل بالمريض؟.. :  )19(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  أحمد عثمان . د

خطر ببالى ومنذ فترة أن يقوم المريض بدفع قيمة العالج بالجلسات النفسية 
وذلك لزيادة ضمان التزام كلٍّ من ) بمقدار جلسة واحدة فقط(الفردية مقدماً، 

ن وجدت أنها تطرح أحيانا من بعض المرضى فما المريض والمعالج، خاصة بعد أ
  رأيكم فى هذا؟

  :يحيى. د

أليس هذا هو ما أشرتُ إليه فى ردى على الطبيب المعالج، وأنه هو ما يحدث 
 ، لكن الحالة التى قُدمت لم تكن تركز على هذه النقطة بالذات، وإنما "بالد بره"فى 
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ال، وأيضا على معنى  على مسألة السماح باالتصال بالمريضة بعد انقطاعها أم

قطع الجلسة واحتمال قطع العالج وبالذات موقف الطبيب المعالج الشخصى من 
  .شعوره بالترك أو بالهجر أو بالفشل

  نعمات على . د

اليومية ديه فعال جاءت فى وقتها ألن عندى مريضة كان عيد ميالدها من 
فعل ولما جاءت فى أسبوع وكنت عايزه اتصل أقولها كل سنة وهى طيبة ولكنى لم ا

الجلسة اللى بعد كده عاتبتنى بشدة وزعلت منى ما عرفتيش أقولها ايه أنا عارفه أن 
  .هناك قواعد فى النظام العالجى وال أعرف ما فعلته صح وال خطأ 

  :يحيى. د

 .العتاب وارد من قبل المريضة، وهو حقها

  لميالدولكنى مازلت أنصح بعدم االتصال من ناحيتنا حتى فى أعياد ا

  محمود حجازى . د

أوافق على عدم اإلتصال بالمريضة للحفاظ على حدود العالقة العالجية، أعتقد 
  .أن هذه المريضة سوف تعود مرة أخرى وأنها تختبر الطبيب

  :يحيى. د

  ال تعليق

  أحمد صالح عامر. أ

بالنسبة لمقالة اليوم كنت اتمنى أن تساعد الدكتور وتساعدنى بخبرتك أوال 
نب هذا الموقف وأيضا لكيفية التصرف بطريقة عالجية حتى ال افقد امداد يد ألتج

  .العون لهذه المريضة

  :يحيى. د

  وهل أنا قلت غير ذلك؟

  على سليمان الشمرى. د

فالمريض النفسى يعانى فى الغالب من  ومع هذا. اهللا يكون بعون الدكتور مراد 
والمستوى ) أفكار معتقدات(ى المعرف مشكالت على اربع مستويات واقصد المستوى

والمستوى ) مشاعر سلبية وايجابية وفى المرض النفسى فى الغالب سلبية(العاطفي 
كاإلحساس باالختناق  األحاسيس(والمستوى العضوى ) الفعل ورد الفعل(السلوكي 

او جفاف الفم أوتسارع دقات القلب وهى فى الغالب استجابات جسدية لمثيرات 
 . من المناسب ان نطلق على هذه المستويات اإليحاءات الداخليةوقد يكون ) نفسية
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قد  لكونها فى بعض االحيان ال تتفق مع الواقع فاألفكار والمشاعر السلبية ايضا

ياترى مريضتنا هذه هل كانت . تكون مبنية على تصورات خاطئة لدى المريض
ة تعانى من أى مشكلة؟ طبعا الجواب عند المريضة نفسها عندما تتكلم فالمريض

باإليحاءات سواء كانت خارجية اوداخلية واحتمال ان المريضة  يبدوأنها تتأثر كثيرا
القبيل وعليه فان توجيهات الدكتور يحى فى منتهى األهمية  حصل لها شى من هذا

العالج النفسى والنتائج االيجابية التى سوف تحصل  فقد يوحى لها ذلك بأهمية
وضوع وقت الجلسة هل الساعة أو على م عندى مالحظة صغيرة جدا. عليها

الخمسين دقيقة حاجة مقدسة منزلها ربنا من السماء؟ ام ان ذلك يخضع لمايراه 
رسائل قوية للمريض  المعالج والمريض معا ربما تكون خمسة دقائق تتضمن

فالدكتور  أفضل من خمس ساعات على شكل جلسات  وتحرك جواه مياه راكدة
 اعتقد ان ذلك ليس سيئا الى حد ان الدكتور دقيقة 25مراد قضى مع المريض 

اعتبره مقلب فاذا المريض جاء بمحض ارادته للعالج فهل من حق المعالج النفسى 
دقيقة اظن واهللا اعلم ان االلتزام مهما جدا وكذلك  60حريته طوال  مصادرة

  األهمية وشكرا لكم المرونة فى غاية

  :يحيى. د

ال هذه التقسيمات والمستويات إلى فكرية عموما أنا ال أميل إلى استعم    ••••
الخ، نحن ال نضطر إلى مثل هذا التقسيم إال .. وعاطفية وسلوكية وعضوية 

    .للتدريس والتصنيف أما فى الممارسة فاألمور تسير بشكل كلّى أعمق

إلخ، هى مسألة ال أستعمل ...أيضا مسألة اإليحاءات الداخلية والخارجية       ••••
  رغم احترامى الشديد آلثارها" الالشعور"تى أننى نادرا ما استعمل كلمة أبجديتها، كثيرا ح

تتناول استشارة محددة ) وفى معظم حلقات اإلشراف عن بعد(القضية هنا     ••••
  .فى نقطة محددة

مسألة تقديس الوقت وتحديده بخمسين دقيقة هى ليست مقدسة طبعا،     ••••
ض خمسة أيام فى االسبوع، وقد بدأت من فرويد، وأيضا هو كان يقابل المري

الحمد هللا أننا لم نصر على ذلك، أما عن خبرتى فأنى حين بدأتُ ممارسة العالج 
النفسى شخصيا وجدت أن االلتزام بوقت محدد للجلسة هو أمر حتمى، خاصة فى 

  .البداية، وبالذات فى مرحلة التدريب

يعطى للعالقة تثيبت المكان والوقت وحتى ترتيب حجرة الجلسة ترتيبا ثابتا 
  .حدودا تنمو العالقة داخلها

أنا أوافق أن خمس دقائق قد تكون عالجا نفسيا ناجحا لكن هذا ال يتوفر     ••••
، )حسب خبرتى(إال لممارس له خبرة طويلة ليست أقل من خمسة عشر سنة 

هذا إلزام ") العالج النفسى"خمسين دقيقة ما دام تحت اسم (ملتزما بهذه الطريقة 
 ة التدريب الكتساب الخبرة التى تسمح بتقصير المدة، ولكن باتفاق مسبقطول فتر

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   405



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �

الحظت بالتقريب أن أغلب من ترك فرويد من تالميذه منهم من أسس     ••••
مدارس مستقلة مثل كارين هورنى وإريك فروم وربما هارى ستاك سوليفان، 
وساندور رادو، وولهلم رايخ أى من هؤالء عدا األخير على ما أذكر تركه بعد 

  ).سنة أكثر من مرة 18الحظت رقم (لتزام مدة طويلة ا

دقيقة أم سبعين، المسألة هى  25مراد أمضى . المسألة ليست أن د    ••••
ضرورة الوفاء بما تم االلتزام به فى العقد االبتدائى للعالج، بما فى ذلك مدة كل 

  .جلسة، فإذا تغيرت بنود العقد يمكن تحديد التزام جديد

ينتظم استجابةً للنظام خارجه، لذلك أنا ال أسمح للمتدربين المخ البشرى     ••••
  )إال بعد استقاللهم بمدة كافية(بأن تكون العالقة متغيرة فى الزمان أو المكان أبدا 

  وبعد كل هذا

  .أنت وما ترى

  هيثم عبد الفتاح. أ

  هى تفرق لو كانت الحالة دى ولد مش بنت؟ -

  علشان يكمل الجلسة؟هل لو كان ولد كان ينفع الضغط عليه  -

  :يحيى. د

 أظن تفرق

  "ما تفرقش: "لكن فى عمق العالقة العالجية

  هالة حمدى البسيونى. أ

مراد مش عارفة كنت . مش عارفة حسيت بلخبطة لما حطيت نفسى مكان د
أتصرف إزاى، يمكن اللخبطة دى علشان خبرتى القليلة بس فكرة أنى أتصل بيها 

  .ممكن كنت أعملها لو كان الموضوع فيه ضرر جامد شوفتها صعبة أنى أعلمها، بس

  :يحيى. د

  أليس هذا هو ما قلناه فى الرد بالضبط؟

  ربنا يبارك فيك وينفع بك

  هانى عبد المنعم. د

مقتنع جداً بأهمية الثقافات الفرعية فى العالج النفسى بزيادة ثقافة المريض وأجد 
تلك ثقافة غريبة عنى، فماذا نفسى عاجزا فى أحيانا كثيرة لتورطى مع مريض يم

 افعل؟
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  :يحيى. د

علينا أن نتعلم من مرضانا طول الوقت، نعرف ثقافة أهل رشيد من أهل 
رشيد، وثقافة أهل رأس الحكمة من أهل رأس الحكمة أو الضبعة، وثقافة أهل 
نجع حمادى من مرضى نجع حمادى، وهكذا وذلك حتى ال نفرض على مرضانا 

  ).ثقافة المعالج(تنا نحن قيم ثقافة مستوردة، أو قيم ثقاف

  عماد شكرى. د

كنت أتمنى أيضا إضافة جزء آخر عن التعامل مع اختيارات المريض باستكمال 
العالج أو إيقافه ودالالته بالنسبة للصحة والمرض والنمو والتجمد فقد وصلنى من 
موقف المريضة اختيار واضح وحاسم بشئ ما وأيضا أتمنى مناقشة مدد العالج 

  .ه فى يومية أخرىودالالت

  :يحيى. د

  .أوافقك، ولكن دعنا ننتظر تساؤالت عملية محددة من حاالت أخرى

  عماد فتحى. أ

  .وصلنى أهمية إعادة التعاقد فى مثل هذه الحاالت أو المواقف

بس فى حاجة أنا مش فاهم تحديد عملية االتصال باألهل أو بالمريض لو فى 
حجم تقييم هذه الخطورة بيدخل فيها خطورة وحضرتك أشرت لذلك، طبعا سبب و

  .عامل شخصى للمعالج وبرضه الزم يكون وصل لمرحلة نضج معينة لتقييم ذلك

  :يحيى. د

طبعا، العامل الشخصى مهم جدا فى كل شئ وفى كل خطوة، واإلشراف الذى 
 .نمارسه وننشره هو السبيل للتقليل من تحيز المعالج وشطحه، وهو أمر إنسانى جدا

  المهدىمحمد . أ

وصلنى من اليومية أن هناك أسباب قد تتيح للمعالج التدخل واالتصال بذوى 
المريض فى حالة الخطورة ولكن ما أود السؤال عنه هل هناك مواقف أخرى يجوز 

مثال لو مريضة (للمعالج اتخاذ هذا الموقف وهل يكون فى ذلك افشاء ألسرار المريض 
  ؟)نى بأنها تنوى الهرب معه والزواج بهتحب شخصا ما وأهلها ال يعملون واخبرت

  :يحيى. د

الخطورة والطوارئ تقاس بحسابات موضوعية، مثل أى خطورة، أو طوارئ 
إلخ ، كل هذا يحتاج إلى تدخل فورى ...طبية، مثل حادث عربة، أو نزيف خطر، 

واسعاف نشط، لكن نحن هنا نناقش نقطة محددة، فلتنتظر حتى نواجه مناقشة 
ورة، وكيف نتصرف فيها إذا ما قدمها زميل أو زميلة مستقبال لنتعلم مقاييس الخط

  .معا المبادرة فى حاالت الطوارئ النفسية
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  جاكلين عادل. أ

إن العالقات اإلنسانية واحدة، والفروق هى فى االلتزام والتنظيم "مش فاهمة 
  فين الفروق الفردية؟" والتعاقد والهدف

  :يحيى. د

سانية واحدة، وليس تفصيالتها أو تحديدها فى أنا أقصد أن قواعد العالقات اإلن
تشكيالت ثابتة لكل الناس، أقصد يعنى مثال أن الحب هو الحب، والقمص هو 
القمص، والتخلى هو التخلى، سواء كان فى موقف عالجى أو غير ذلك، أما 

  .الفروق الفردية فهى على العين والرأس طول الوقت

**** 

 )18(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  المشروع االستثمارى : مرة أخرى، األوالد

  منى أحمد . أ

  يحيى . ده زى ما قال دأنا رأيى إننا نوقف قي

ونخليه يشتغل عند شخص موثوق فيه حتى لو حاتعطى للشخص ده مرتب 
  .المريض عشان يحس المريض بأنه اشتغل وجنى ثمار ذلك به ربما بغير مما هو فيه 

  :يحيى. د

برجاء أن تنتبهى أن األرجح أن األهل عادة ال يوافقون، وإن وافقوا فإنهم 
  .سرعان ما يتراجعون

  نى أحمد م. أ

 ويمكن أن يكون الشغل له نتاح جانبى

  أن يعود المريض لتفوقه ويبتعد عن الشغل : األول

  أن يعجب بالعمل ويكمل فيه ويترك التعليم نهائى وفى كال الحالتين فائدة: الثانى

  :يحيى. د

  هذا صحيح، خصوصا فى مجتمعنا

****  

  إيهاب مصطفى . د

I think that this picture a 28 old female presented by flateness and 
blunted affect, dystonia and akasthesia may be a side effect of drug 
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mostly antipsychotics yours 

ehab mostafa kamel 

 :يحيى. د

  أرفض انجليزيتك يا إيهاب،

  إن أية مضاعفات أو احتماالت واردة،

  ولكن رأيك هذا اختزال صعب  

  .ى الحالةوكأنك لم تقرأ حرفا ف

****  

 )19(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  متى نتصل بالمريض؟.. 

  مجيد محمدعبد ال. أ

  . وصلنى جديدا هو إن الثقافة الفرعية للمريض أهم 

  .وإن المواقف العالجية مع المريض لها بعد شخصى يتعلق بشخصية المعالج

  :يحيى. د

  الحمد هللا

  عالء عبد الهادى . أ

أنا معرفش ايه اللى دار فى الجلسة يستدعى إنها تقوم تمشى وتقطع الجلسة، هو 
نحدد إذا كان ينفع يتصل أو ال إلى جانب العالقة اللى تسمح  ده المهم وبناءاً عليه

  بده، كما البد من مراعاة سن المعالج وعمر المريضة، وماذا يمثل لها المعالج؟

  :يحيى. د

البد من " مشيها"ليس بالضرورة أن يكون ما دار فى جلسة بالذات هو سبب 
  ).ى ليست النهايةالتى ه(النظر فى تراكم العالقة حتى وصلت لهذه اللحظة 

  ميادة المكاوى. أ

جميع ما ورد فى اليومية أعاد تأكيد ما نشأت عليه من أساسيات العالج النفسى 
فى هذه المؤسسة، ولكن الذى وصلنى إضافة وتأكيدا والذى كثيرا ما يغيب عن بالى 
فى الممارسة انجرافا مع المريض، هو فكرة إعادة التعاقد مع المريض وأعتقد أننى 

 .خصيا فى ممارستى أحتاج أن أحضر دائما فى وعىش
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  :يحيى. د

  )وكثيرا ما أنساه من فرط حماسى(وأنا كذلك 

  محمد اسماعيل. أ

  ". العالقات اإلنسانية واحدة"مش فاهم يعنى إيه 

  :يحيى. د

أقصد التنبيه إلى اإلقالل من تخصيص العالقة المهنية العالجية بما يجعلها 
  .ناس بعضهم خارج إطار العالجمنفصلة وال تشبه العالقة بين ال

  محمد اسماعيل. أ

أحسن حاجة فى العالج النفسى إنك تمد إيدك على المجتمع اللى أنت فيه واللى 
  .المريض فيه

  :يحيى. د

  .فعال، هذا أحسن جدا

***  

  )20(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  هدف المريض وهدف المعالج

  محمد شحاته فرغلى. د

، نعم، لكن ما هى المسئولية االجتماعية واألدبية "العقد شريعة المتعاقدين"
ضه على كسر قواعد هذا العقد؟ هل يتركه لمجرد للمعالج تجاه مريض يجبره مر

عدم انتظامه فى الحضور أو العالج؟ أرى أنها نظرة علمية بحتة ال تأخذ فى 
  االعتبار باقى العوامل؟

  :يحيى. د

الطبيب طبيب والمعالج معالج، والمرض غالبا ال يجبر أحداً على كسر قواعد 
 شريعة المتعاقدين،

  ما هذا؟

مريض فهو حقه، واختراق حقه هذا ينظمه القانون فى أما عدم انتظام ال
الخارج فى حدود منع األضرار الجسيمة بنفسه أو باآلخرين، كما ينظمه كل من 

بالنظرة العلمية "عندنا فى نفس الحدود، وال أعرف ماذا تعنى  والعرفالقانون 
 .عونحن نمارس مهنة لها قواعدها وآدابها وإلتزامها على أرض الواق" البحتة
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  ، وما هو تعريفك للعلم البحت؟!!الخطابة الغريبة؟ما هذه 

  وما هو تعريفك للمسئولية االجتماعية؟

  برجاء التوضيح أو التفكير 

  .أو كليهما

  نعمات على. د

لنسأل لماذا يوافق األهل اللى هما كده على جلسات العالج النفسى لكنهم وفى 
  نفس الوقت لم يوافقوا على إدخاله المستشفى؟ 

  !!ون العالج النفسى فى بعض األحيان مسكنا مؤقتا لهموهل يعتبر

  ما هو هدف األهل؟

  :يحيى. د

هل نسيت أنها مستشفى خاص؟ أو ال يحتمل أن تكون األسباب !! يا شيخة
  .مادية تماما وال يقدر على القدرة إال اهللا

أليس لوجهة نظرهم الحق أن توضع فى االعتبار بنفس الموضوعية التى 
  طلب المريض الملح للدخول إلى المستشفى، وهو طلب غير مألوف؟ننظر بها إلى 

  .جلسات العالج النفسى أرخص، وأطيب سمعة، حتى لو كانت تسكينا مرحليا

  أيمن عبد العزيز. أ

من األشياء الهامة التى تستاهل وتضعنى على بداية عالج المريض هى معرفة 
  .رضه كما تعلمتهدف المريض وذلك بوضع سؤال ماذا يقول المريض بم

لكن بخالف األهداف الواضحة المتعلقة بالعالج، أهدافى الشخصية أنا ال أعرفها 
  .تحديدا، وأنا أراجع نفسى دائما احيانا بشكل غير مفيد عادة

  :يحيى. د

نحن نمارس مهنة لها قواعدها، وأهدافها األساسية هى العمل على شفاء 
صة الستمرار مساره النامى فى الحياة المريض وعودته إلى فاعليته وإعطائه الفر

له حدود، كل   ما أمكن ذلك، وأثناء ذلك نتقاضى مقابال ماديا، ومقابال آخر ليس
غامضا  -غير أكل العيش –حسب وعيه وبصيرته حتى لو كان الهدف الشخصى 

 .فهو موجهنا، وكلما عرفناه أوضح أمكن تحقيقه أو تغييره أو تعديله

  أسامة فيكتور. د

الواحد الزم يحقق الحاجة اللى إسمها (تقصد بالضرورة؟ فى فقرة  ماذا
 ؟..)الضرورة

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   411



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
  ولكن ما زلت محتاجا لتفسير؟ نعمات فى بريد الجمعة. قرأت ردك على د

  :يحيى. د

الضرورة التى أعنيها هى أنه البد من الحصول على الحد األدنى من 
العمل المتطلبات الالزمة الستمرار الحياة، مثل األكل والشرب والسكن و

مما نعرف " حقوق اإلنسان"والمواصالت والعالج، ثم يمكن أن تضيف ما يسمى 
  ومما ال نعرف، 

أما مستوى الحرية فهو المستوى الذى فيه اختيار حقيقى بين بدائل محتملة، 
وهى مرحلة ينبغى أن نؤجل الدعوة إلى االلحاح فى تحقيقها فى الوقت الذى يكون 

  ق بعد فيه مستوى الضرورة لم يتحق

متى تتحقق كل متطلبات : وإن كانت المسألة يصعب تحديدها بالمسطرة
  .الضرورة قبل أن نتمكن من أن نمارس حياتنا فى مستوى الحرية

  محمد المهدى. أ

وصلنى أن المعالج بمراجعة أهدافه من االستمرار مع بعض المرضى غير 
  .ة الستغالل المريض لهالمستجيبين أو غير الملتزمين بشروط التعاقد قد يقع فريس

وافادتنى فى " الحرية ال تأتى إال بعد الوفاء بالضرورة: "وصلنى جداً جملة أن
  .مراجعة موقفى من بعض األمور

  :يحيى. د

  قل ألسامة يا أخى

  عبده السيد. أ

  وصلنى انه الزم أحسب حساباتى الشخصية وموقفى من المريض بعيدا عن المثاليات،

  :يحيى. د

  .أحسن

  مد سعيدأح. أ

وصلنى أنه يمكن لحالة تدخل المستشفى علشان تكمل غائية المرض النفسى 
وهى أنه يحل مشكلته بالوسيلة إللى ماتحلّش حاجة، ويقنع نفسه إنه جرب لكن ما 

  . نفعش، وكمان يقنع اللى حواليه كمان

  :يحيى. د

 هذا جائز، لكنه ليس القاعدة
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  عالء عبد الهادى. أ

يض فى وجود الهالوس، فربما يكون قد أنا غير متأكد من صدق هذا المر
  من أجل دخوله إلى المستشفى؟) مبرراً(اصطنعها ليجد سبباً 

  :يحيى. د

صادق وجاد حتى  - أى مريض –أرجو أال تبدا بهذه الشكوك هكذا، فالمريض 
  .يثبت العكس، ومع ذلك كل شئ جائز

  محمد إسماعيل. أ

  رة؟وصلنى أن الحرية ما تجيش إال بعد الوفاء بالضرو

  :يحيى. د

  قل ألسامة يا أخى: مرة أخرى

  منى فؤاد. أ

من وجهة نظرى أن هذا المريض لو دخل المستشفى نقدر نضغط عليه ونعرف 
  .هو جاد، ونضمن استمراره فى العالج عشان نوصل لحاجة إلى أى حد

  :يحيى. د

  ال طبعا،

  .هذه ليست وظيفة المستشفى إال نادراً

  منى فؤاد. أ

  ومات عن المريض باسلوب حياته وعالقاته مع أهله والعالقة بينهم؟أنا محتاجة معل

  :يحيى. د

يتناول نقطة واحدة هى ) واإلشراف نفسه" (اإلشراف عن بعد"ال تنسى يا منى أن 
  ).حاالت وأحوال: باب(التى يعرضها المعالج على المشرف، فهى ليست عرض حالة 

  هالة حمدى. أ

  شفى؟مش فاهمة اصراره على دخول المست

أنا كنت حادخله المستشفى   وصلنى أنى مش عارفة حكمى صح وال، أل: أوال
عشان أعرف لو كان دلع وطريقة  :عشان أعرف اصراره ده ليه؟ ثانيا: أوال

  للضغط على أهله، وال هو يستاهل دخول بصحيح؟

  انا حاسة بحيرة وتردد فى حكمى بس هو ده حكمى فى الفترة دى؟

  :يحيى. د

هالة، مثل هذه القرارات أخطر من أن نتخذها لمجرد االستكشاف،  بعد إذنك يا
 .أما أن يكون حكمك صح أو خطأ، فكل شىء جائز
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  .الحكم الخطأ فى مؤسسة مكتملة هو حكم صحيح ألنه معرض للحوار والتصحيح

  والحكم الصحيح قد يثبت أنه خطأ عند االختبار، 

  .نظر وكل هذه ممارسات سليمة طالما هناك إشراف ومتابعة وإعادة

  ****  

 !"هدف المريض وهدف المعالج) "20(اإلشراف على العالج النفسى 

  شوقى كريم . د

هدف؟ الزم يكون فيه هدف ليكى شخصيا،  أنت فهمت يعنى إيه يكون ليكى"... 
الفلوس يا التعلّم، أنا باتكلم بجد مش  له كذلك، هدفك عموما يازى ماهو له هدف، وأله

الطب ونتعب ونتخرج علشان نجيب فلوس  بهزار، مش إحنا يا بنتى بنتعلم ونخش كلية
ونبقى محترمين يعنى ونحتفظ  ونجيب فلوس، علشان نتجوز ونخلف ومش عارف إيه
شكل ده نعالج الناس أحسن بال بكرامتنا وحريتنا وحاجات كده، مش كده وآل إيه، نقوم

  "مثالية ونجيب فلوس أكتر، المسألة ماهياش بقششة وال

هذا المقطع من افضل وأبسط واصدق ما قرأت لك استاذى العزيز ويبدوا أن  
التعلم ده  االنسان يحتاج لمن يذكره بل ويعلمه بديهيات الحياة بين الحين واالخر

العيان بيتعالج من خاللها،  ألساسية اللىنفسه مش استغالل للمريض، ده هوا البنية ا
  والتوفيق، وبعدين يعود على كل العيانين بالخير، وعليكى بالنجاح

حيث ...تقريبا المقطع دا بقا فكرني بأول ما بدأت أحضر الجروب من سنتين (
  نتائج   قياس: قرأت لسيادتك ايامها في كتاب مالمح من الحاضر وتحت عنوان

  المشرقة   الخطوات   أغلب   أن بدورى    أعلن   أن   والبد   للذهانيين النفسى    العالج 
  بالتتبع   انتهت   قد خبرتى  فى    الذهانيين   عالج   مراحل   أول فى    ظهرت التى    والبهيجة 
بحق، وبالمناسبة منتديات كتيرة علي النت    اإلحباط  إلى   األعمق   والتقويم   األمين 

الجملة دي من الموضوع وبتشتهر بيها بمعني يعني انهم بيقولوا دكتور يحيي واخدة 
لما ...الكالم دا ساعتها قلت يا نهار اسود لما قريت بيقول الناس دول صعب يخفوا،

بصحي الساعة ستة الصبح ليه  امال انا..الدكتور يحيى بيقول انهم مش حيخفوا 
جروب بتتكلم عن استحالة الممكن لغاية ما فيه مرة شفت حضرتك في ال!...يعني

وإمكانية المستحيل وقلت حضرتك ساعتها جملة غريبة عن المريض محمود اللي 
أنا عارف انه محمود : سيادتك قلت علي ما أذكر..كان غاوي يقعد جنب حضرتك

احتمال كبير مش حايخف، لكن بشغلنا معاه وسعينا المتواصل الف عيان غيره 
وبعدين فهمت رأى حضرتك في الجروب وانت  عاه،م حايخف علي حس مجهودنا

  ..."إحنا مش عارفين احنا بنعمل ايه"بتقول 

انا فيه فكرة جت لي اليومين دول بس مش عارف اعبر عنها بالكتابة بس 
 : هللا حكتبها وامرى
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عندك ليها داللة خاصة تختلف " الوعي"الحظت في كتابات حضرتك أن كلمة 

انه حالة "يعني : لت لي علي ما أذكرالشائع، ولما سألت حضرتك ق عن المعني
بيسري في كل خليه مفردة من خاليا الجسم وكل خليه لها  معينمعينة او نظام 

انسان مش العقل زي  ىوحركيته هي النمو الحقيقي ال ويبدوا أن الوعي دا"...وعيها
قال كالم عن الذات بيفكرني بكالم حضرتك عن  فريدريك نيتشة...ما الناس فاكرة

وتنتفخ غرورا " انا"تقول نك إ :بيقول يعني كان" ...هكذا تكلم زرادشت"في  الوعي
منها، شئت أن تصدق ام لم تشأ، هو  بهذه الكلمة غير أن هنالك ما هو اعظم

النه هو انا، هو ) انا(بكلمة  جسدك، اداة تفكيرك العظمى، وهذا الجسد ال يتبجح
يدركه العقل ال نهاية له في  ومامضمر الشخصية الظاهرة، إن ما تتاثر به الحواس 

ذاته، غير أن الحس والعقل يحاوالن إقناعك بان فيهما نهاية األشياء جميعها، فما 
ما الحس والعقل إال ادوات وألعوبة، والذات الحقيقية كامنة وراءهما ، اشد غرورهما

ما تبرح مفتشة مصغية، فهي  إن الذات مفتشة بعيون الحس ومصغية بآذان العقل،
فان وراء إحساسك  قابل وتستنج ثم تهدم متحكمة في الشخصية سائدة عليها،ت

وهذا الحكيم  وتفكيرك يا اخي، يكمن سيد، اعظم منهما سلطانا النه الحكيم المجهول،
  ايضا انما هو الذات بعينها المستقرة في جسدك وهي جسدك بعينه

 اشغلش عقلييمكن الكالم دا يفسر كالم حضرتك ليا اني مافكرش كتير، وم
كمان يفسر إن ابداعنا ال يخضع إلرادتنا الحرة حيث ال نستطيع ...كتير بالشكل ده،
وال مكان ابداعنا، فقط بدأت باالعتقاد بأننا نعطي العقل اكثر بكثير  التحكم في وقت

ال "فاألصل هو الذات والوعي، وربما هذا ما قصدته مقولتك ..الحقيقية  من قيمته
  ".......التفكير استعمل تفكر ولكن

  :يحيى. د

  شكرا

   استشارات مهنية: أميمة رفعت. د

أال تحرمنى من كرمك فى شرح التفاصيل فأنا  أشكرك على تشجيعك، وأرجو 
مع التفصيال ت  تستمر المحاولة مهتمة بمريضاتى فعال، كما أننى أريد أن

أننى سأستفيد  على العكس تماما، أعرف هذا لن يقلل حماسى بل! والتنبيهات الكثيرة
  بتوجيهاتك للتقدم لالمام 

بشىء آخر يعطى هذا التأثير للمريضة؟ علما " الفأس"أستبدل  كيف فى رأيك
وأن المريضات " العنبر"التحرك بأى مريضة خارج القسم  بأنه ليس فى إمكانى

قصيرة تبدأ بعد انتهاء االفطار الساعة العاشرة  متاحات لى و لفريق العمل مدة
الرسمى الساعة الثانية ظهرا، كما أن  باحا حتى ميعاد انتهاء العملوالنصف ص
) العمل الروتينى(أخرى كثيرة  مضطرون النهاء أعمال - وأنا منهم–فريق العمل 

  للمساءلة قبل البدء فى أى عمل اضافى واال تعرضنا جميعا
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  :يحيى. د

لون أنت وزمالئك وزميالتك تعملين أكثر من كل توقع، بارك اهللا فيكم، أنتم تغز
  .برجل حمار وهذا رائع

   أميمة رفعت. د

التفاصيل لعلك  فاسمح لى بأن أسرد بعض" االنشطة"بالنسبة للرسم او بقية 
 عن الهدف ترشدنى اذا كان هذا يكفى لربطها بالفعل اليومى أم أننى ما زلت بعيدة

تهتم هى نفسها بها، " النادى"خلقنا للمريضة طقوسا معينة قبل دخولها : أوال
فعليها أن تستحم  ساعدها على القيام بها أفراد من فريق العمل اذا احتاجت،وي

حافية  وتغطى شعرها أو تمشطه جيدا وأن تلبس مالبسا غير ممزقة وأال تكون
 فى الحاالت العادية ال ترى المريضة سوى حافية. (القدمين واال لن تشترك معنا

ومية مع العامالت على شعثاء ترفض االستحمام والنظافة وتقوم مشاجرات ي
والمالبس من النوافذ بال اى " الشباشب"نظافتهن، كما أن بعضهن كن يتعمدن رمى 

  ). يظهر أى تعبير على وجوههن سبب أو هدف وال

  .تشعر قليال باحترامها لذاتها أعتقد أن هذا السلوك بدأ يتغير وأن المريضة بدأت

كما أنه (عه ولوجود مناضد كثيرة للنادى التسا مكانا" االوفيس"اخترنا : ثانيا 
  .، نقوم بتنظيفه واعداده قبل وبعد النادى سويا)ليس لدينا غيره

للمريضات فهى تختار أن تلون أو ترسم  أحاول أن أرسى مبدأ االختيار: ثالثا 
وتجلس معنا، كما أننا نضع  أو تخيط أو تطرز أو تقول شعرا أو ال تفعل شيئا

نها بارادتها على أن تكملها سواء فى نفس اليوم او بعد أمامها رسوما عدة تختار م
أو احد فريق العمل أو  ثم تختار عمال من أعمالها لتعلقه هى..ثالث اسابيع مثال 

  .. مريضة أخرى على الحائط

، ربما )االستمتاع بالعمل(أحيط كل ما نفعله بالمتعة  أحاول أيضا أن: رابعا 
يشبه العمل الحقيقى فى المجتمع الحقيقى تصل الرسائل للمريضات أسرع هو ال 
   ..وسط مجموعة من الناس ولكنه على االقل طريقة لتحريك المريضة

، ويفعل نفس الشىءيجلس كل فرد من فريق العمل بين المريضات :  خامسا  
أنها تشعر بوجود أحد بجانبها  احيانا تدور حوارات، وأحيانا ال يبدو على المريضة

أنها كانت تشعر بى بل وأنه كان  نها تريد ان ترينى ما أنجزته فأفهمالى أن تفاجئنى بأ
هناك الكثير والكثير من التفاصيل  ..تفعل عندها هدف تفكر به وهى ان تشاركنى ما

االسترسال فى سردها طبعا ولكن ما الحظته هو  تحدث أثناء لقائنا و لكننى ال أستطيع
طالما تشعر باالمان  - او رؤيتها لآلخر سلوكها ان تحريك المريضة وخلق تغير ما فى

تغير اى شىء لدى االسوياء وأقصد بهم هنا  هو أيسر بكثير من –والحب واالحتواء 
أدركت اآلن، واآلن فقط، وأنا أكتب هذه التفاصيل أننى بعيدة كل  !!"فريق العمل"

كل ماذا أفعل؟ وكيف اربط الرسم ب..الفأس هذه  البعد عما تقصده وتعنيه بموضوع
  هى المالحظات االخرى؟ حالة على حدة كما تفضلت وأشرت؟ وما
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  :يحيى. د

  شكرا يا أميمة بجد

، كل ما "منظرة منى"ثم أرجوك دعى حكاية الفأس هذه جانبا حتى ال تبدو 
  " يفعل نفس الشئ"وهو أن المعالج : كنتُ اقصده هو شئ قريب مما ذكرته أنت هنا

  مزمنات هكذاالتحدى المهم فيما تذكرينه هو العمل مع ال

  بارك اهللا فى كل جهد الزميالت وجهدك

**** 
ظهور أعرض واختفاء أعراض وجرعة ) "21(اإلشراف على العالج النفسى 

  "التحريك

  هيثم عبد الفتاح. أ

ألب، من حيث دوره فى اإلمراضية، ومدى افتقدت كثيراً من المعلومات عن ا
  .االستفادة منه فى رحلة العالج

  :يحيى. د

التى يريد " التدريب عن بعد، ال يتناول إال النقطة المحددة"قلت كثيرا أن باب 
التى يتم عرضها " (عرض حاالت"فهو ليس باب ) المتدرب(أن يسأل عنها المعالج 

حيل االجابة عن أية تساؤالت أخرى غير وبالتالى فيست". حاالت وأحوال"فى باب 
  التى سألها المعالج المتدرب للمشرف شكرا

  عماد شكرى. د

واستخدامها  أثناء العالج" ظهور أعراض"أرجو عرض مقارنة توضيحية بين 
  .الذى طالما تحدثنا عنه من قبل" والعالج باألعراض"فى العالج، 

  :يحيى. د

  !ال ال ال ال 

  هذا شئ، وذاك شئ آخر

أو على األقل  يخافَ،أن "الذى يخاف  تصف للمريضالعالج باألعراض هو أن 
  .وهذا نوع من العالج السلوكى المعرفى. هكذا يسمح لنفسه بالخوفأن 

أما ظهور األعراض أثناء العالج، فهو عالمة تحريك حسنٍ غالبا، وأحيانا 
  يكون سلبيا، والتفرقة ضرورية

  رباب حمودة. أ

 لعالج باألعراضلم أفهم معنى ا -
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  :يحيى. د

، أرجو مراجعة ردى على "العالج باألعراض"أنا لم أقل أو لعلى قلت خطأ 
عماد حاال، ففيه تأكيد أننى فى هذه اليومية لم أتطرق أصالً للعالج بوصفه 

عالج " 2008-2- 26األعراض ويمكن لك أنت وهو أن ترجعا إلى يومية 
  ")3.(م.م.المواجهة المواكبة المسئولية م

  رباب حمودة. أ

  وصلنى أنى ال اقلق من ظهور أعراض جديدة ومختلفة عما جاء به المريض من قبل - 

 كما اضاف عندى أهمية المقارنه بين االعراض وظهورها واستخدامها

  :يحيى. د

  .هذا ما قصدته فعالً

  ى سليمان الشمرىعل. د

وبكل هذا التفاصيل هذا شغل  عرض الحالة في هذه الشمولية   شي جميل
هذه الحالة العديد من  محترفين تستحقون التهنئة والتقدير عليه وقد تعلمنا من عرض

   :المعطيات في العالج النفسي ولعل من اهمها

   الحالة والتطرق لجميع االحتماالت  االستعجال بتشخيص عدم -1

وظهور اعراض أخرى وان ذلك ليس قصور في  امكانية اختفاء اعراض -2
   بعض المياه الراكدة لدى الحالة العملية العالجية بل قد يكون دليل انها حركت

والتدخالت العالجية األخرى  مرونة الخطة العالجية واعادة ضبط الجرعات -3
  .متى ما استدعى االمرذلك

  )الوراثى( عدم إهمال عامل االستعداد -4

هذا التعليق إال  الاقول في نهاية االهتمام بالعامل االسري وعملية التنشئة -5
  جزاكم اهللا ماانتم اهل له

  :يحيى. د

  .أكرر شكرى لتقديركم

  .وتشجيعكم

  محمود محمد سعد. أ

بحجة أنها تقف حائالً  - عند المريض–هل من الممكن أن نترك الوساوس  -
 دون حدوث الذهان؟
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  :يحيى. د

  ا، ثم نتناولها بالتدريج على فترة طويلةنعم، أحيان

  محمود محمد سعد. أ

وصلنى ان التاريخ العائلى للمريض له أهمية فى إدارة التحريك الذى يحدث  -
  .نتيجة العالج

  :يحيى. د

  .ولكن البد أن تعرف أنه مجرد خلفية لها داللتها لضبط جرعة وإيقاع التغير

  محمود محمد سعد. أ

 ث اثناء العالج ال يشترط ان يكون ايجابى فقطالتحريك الذى يحد -

  :يحيى. د

ال أوافق، فالبد أن يشترط أن يكون إيجابيا، ولكن قد يتصادف أن تكون 
نتائجه سلبية فى مرحلة ما، فال نفزع ونسارع بتدارك الموقف بتهدئة التدخل 

  .إلخ... والتقليب 

  ناديه حامد. أ

قد جاء التوقيت مناسب بالنسبة أوافق حضرتك كل الموافقة فى ما عرضت، و
لى، ألنه متزامن مع زنقتى فى حالة مريضة، فاستفدت من أن وظيفة األعراض 

  ".إما أنها تغطى اللى موجود: "عموما هى أنها إما تعبر عن اللى موجود، يا

  :يحيى. د

  الحمد هللا

  عالء عبد الهادى. أ

قع وتبقى عريانة ان هى بيجيلها فكرة إنها ممكن تنزل الشارع وهدومها ت"
  "والناس تبص عليها

هل فيه عالقة بين محتوى الوسواس وبين حركة الجنس المكبوت؟ وبين  -
  جوعها العاطفى؟

  :يحيى. د

  طبعا، فيه عالقة ونصف

  محمد اسماعيل. أ

ما الفرق بين ظهور االكتئاب أو أفكار االنتحار أو الوسواس اثناء العالج؟  -
 .كده الوسواس هو دفاع ضد الذهان أو التفسخمع العلم أن حضرتك قلت قبل 
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  :يحيى. د

البد من أخذ كل ظاهرة على حدة، وأيضا كل مريض على حدة، وكل مرحلة 
تختلف عن المرحلة األخرى، ومن حيث المبدأ، فإن التأنى فى إزالة األعراض 

ينبغى أن نضعه نصب أعيننا خاصة فى الحاالت . الناتجة عن ميكانزمات ضامة
  .دال فى العائلة" جينى"ة بإرث الهشة أو المحمل

  محمد اسماعيل. أ

  ال أوافق على أن االنتحار من الممكن أن يكون ايجابى -

  :يحيى. د

  :شكراً أنك نبهتنى أن أوضح هذه النقطة من جديد!! ومن قال إن االنتحار إيجابى

التخلص من تنظيم مرضى معوق "إننا حين نقبل االنتحار إنما نترجمه إلى  
إن هذا التخلص يصادفه فى نفس . دا وجاثما باعتباره الذات الغالبةكان متجم

هنا فقط نسمح ) تغير نوعى(العالج، وأيضا فى غيره، والدة جديدة الثانية فى 
االنتحار "وقد نسميها مجازا  "مكافئة لالنتحار"ألنفسنا بتصور أن هذه النقلة هى 

د ما يسمى االنتحار اإليجابى أى القبول بإعادة الوالدة، إذن فال يوج" اإليجابى
  بالمعنى الذى وصلك،

  .آسف

  محمد اسماعيل. أ

  ظهور االعراض اثناء العالج ايجابى فى بعض االحيان  وصلنى كيف أن -

  :يحيى. د

  حصل

  هالة حمدى البسيونى. أ

لم أفهم ليه سايبين أخوها كده بالشكل ده، واالصوات دى، وللفترة دى، وأنهم  -
  .اشافوش شكله هوشافوا شكل اخته م

  :يحيى. د

  وال أنا؟

  هالة حمدى البسيونى. أ

  ، لم أكن أعرف عنها شيئا من قبل "االصوات الخياليه"وصلنى معنى  -

  :يحيى. د

 .هى صعبة، الحمد هللا أنها وصلتك، ومع ذلك تظل صعبة
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  إسالم ابراهيم احمد. د

  .خبرةهل الموضوع ده ييجى بال! مش فاهم إزاى ممكن أتدخل وآخد قرار صعب كده - 

  :يحيى. د

  طبعا

  إسالم ابراهيم احمد. د

  .وصلنى إن شغلنا محتاج احترام أى معلومة ومحتاج عدم التسرع فى اتخاذ اى قرار - 

  :يحيى. د

  فعال

****  

 )22(إلشراف على العالج النفسى ا

  عن الطبيعة البشرية وخطوات وجرعة تنظيمها 
  عماد فتحى. أ

 :عندى تساؤل أو استفسار

تظهر " ّأله"كيف يكون البرود إشارة إلى قوة حركية الجنس بما يحتاج معه إلى 
  فى شكل البرود؟

  :يحيى. د

ى كلما زاد داخل الداخل نشاطا أصبح أكثر تهديدا باحتمال االنطالق بال يا أخ
تنظيم أو تحفظ أو مسئولية، من هنا يحتاج األمر إلى ميكانزمات إنكارية وقامعة 

  .حتى البرود

  محمد الشاذلى. د

وصلنى أن األزمة من البداية هى فى العالقة بآخر، اإلحباط األول فى العالقة 
يد أو الخوف بفشل متكرر فى أية عالقة فى المستقبل، ثم الخياالت بِذَكَر، والتهد
ثم النجاح ) ربما لكونها أكثر أماناً لعدم إمكانية االختيار والتجريب(ناحية أنثى 

ال أدرى هل كان بديالً أم مؤشراً للنجاح فى تخطيها أزمه (والتحقق الوظيفى 
  !) العالقة؟

اوله استكشافيه الختبار ما وصلت إليه أظن أن الدفع فى اتجاه الزواج هو مح
  .حقاً وقد يساعد اكثر فى ضبط جرعة المحاولة والتحريك

  :يحيى. د

 أوافقك من حيث المبدأ،
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  وكل االحتماالت واردة

  محمد إسماعيل. أ

  .مش فاهم الطبيعة البشرية يعنى إيه؟ وال قصدك إيه من الكلمة دى

  :يحيى. د

   "عن الفطرة والجسد وتَصنيم األلفاظ"، 2007-11-6إلى يومية برجاء الرجوع 

  محمد إسماعيل. أ

  .صوصلنى حقى فى الفضول، على شرط مايعنيش فرجه وخال

  :يحيى. د

  .صحيح، لكن ال تنسى صعوبة التفرقة

  عبده السيد. أ

ان البرود نفسه يكون إشارة إلى قوة حركية الجنس فى داخلها بما يحتاج  -
  .جامده تظهر على شكل برود" أله"معه إلى 

ان الجنسية المثليه مش ضرورى تبقى جنسية حاف كده ممكن تكون شكل  -
  .إلى موضوع، إلى آخرمن أشكال التعبير عن الحاجه 

  :يحيى. د

 انظر ردى على االبن عماد فتحى

  محمد المهدى. أ

  كيف تتوازى المعرفة مع العلم؟ أليسا متكاملين ومتداخلين أرجو التوضيح -

  :يحيى. د

  .قائال إن المتوازيان اليلتقيان "حوار مع اهللا"أذكر أننى استدركت فى 

  محمد المهدى. أ

يجب تقييم النقالت التى قد تبين إيجابية ما يقوم به المريض خالل مراحل  -
العالج ووضعها وتقيمها فى اطار المسار التطورى للحالة، ذلك أن بعض النقالت 

  ور الحقيقىالتى قد تبدو إيجابية فى ظاهرها قد تكون بديالً عن التط

  :يحيى. د

  هذا صحيح
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  إيمان عبد اللطيف. أ

برجاء توضيح كيف أن البرود ممكن يكون إشاره إلى قوة حركية الجنس فى 
  .جامدة تظهر على شكل برود" أله"داخلها بما يحتاج معاه إلى 

  :يحيى. د

  برجاء أن تنظرى أيضا ردى على االبن عماد فتحى

  إيمان عبد اللطيف. أ

يكون تعويض على حساب تنمية المسئولية نحو عالقة وصلنى أن الشغل ممكن 
حقيقية وأن الميول الجنسية ممكن تكون شكل من أشكال التعبير عن الحاجة إلى 

  .موضوع أو آخر

  :يحيى. د

  هذا ما قصدته فعال

  إيمان عبد اللطيف. أ

ربما يكون نجاحها فى الشغل واهتمامها به بديل عن الفانتازيا وعن عالقة بآخر 
  .تمال أن يكون ذلك إيجابياً أو خطوة نحو اإليجابيةمع اح

  :يحيى. د

  هذا وراد أيضا

****  

   )21(اإلشراف على العالج النفسى 

 )ظهور أعراض واختفاء أعراض وجرعة التحريك( 

  محمود حجازى. د

ليس عندى رؤية مختلفة، ولكن حاولت . هل يمكن رؤية الحالة بطريقة أخرى؟
يحيى الرخاوى، . تخيل لو أن هذه المريضة استشارت طبيب آخر ليس من تالميذ د

  .ولم تعرض هذه الحالة علينا

  :يحيى. د

  طبعا، جدا        ••••

ال توجد رؤية واحدة أبداً، فإن وجدت رؤية واحدة فعال ال تحتمل أى     ••••
  .احتمال آخر، فهى خاطئة عادة
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  محمود حجازى. د

كيف ستكون الرؤية؟ هذه األفكار لها عالقة بندوة الشهر الماضى؟ وما حدث 
لسنا هذه الطريقة فى الرؤية والعالج تحتاج إلى مجهود رائع، ولكن أعتقد أننا . فيها

  .األفضل دائما

  :يحيى. د

  طبعا

  محمود حجازى. د

أعتقد أن هناك آخر يرى ويعالج بطريقة أخرى، البد لنا من معرفتها لمعرفة 
  .قيمتنا على األقل

  :يحيى. د

  .نعم
****  

 )22(راف على العالج النفسى اإلش: التدريب عن بعد

  عن الطبيعة البشرية وخطوات وجرعة تنظيمها

  هالة نمر. أ

أتوقع إن ربنا ح يفرجها بالكبت اللى خفّ عنفه رغم التحويدة، واللذة المتْحركة "
مواللى ممكن تع   

اإلشارة إلى أن البرود نفسه ممكن يكون إشارة إلى قوة حركية الجنس فى 
  "جامدة تظهر على شكل برود" أله"داخلها مما يحتاج معاه إلى 

فى بعض (كل ده خالّنى أنتبه إلى أن الخياالت والمشاعر والممارسة المثلية  
حالة اقتران ذلك  فى(ممكن تكون إشارة إلى الحاجة العارمة للجنس اآلخر ) أحوالها

بما يحتاج معه أيضا إلى ) بظروف نفسية واجتماعية غير داعمة لالتجاه الطبيعى
 )ولو مؤقتة(جامدة " تحويدة/ أله"

  :يحيى. د

  عليك نور

  أسامة عرفة. د

يخص أخيوالت المثلية انها إما مرحلة تثبيت،  انطباعي عن الحالة فيما
أو محطة نكوص بعد ) المجهضة  العالقةاختبار (والمريضة تحاول النمو لمابعدها 

 خبرة الغيرية المحبطة أو المتجمدة، 
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تتحرك على فرض أن النكوص للمثلية هدأة مؤقتة العادة  هذه الفتاة مازالت

  ..اختبار الغيرية 

  هنا يكون دور المعالج مهما ودقيقا في عدم االستعجال 

  وبالش حكاية الزق  

  عليه أن يقبل مرحلتها، وهو يصبر، ويواكب

  خالله وموافق تماما على تقليص الدور األبوى جايز تعرف تعدي من 

  :يحيى. د

، - النكوص للمثلية مثال –" التثبيت"لم أعد يا أسامة استعمل هذه اللغة كثيرا 
  . مع أننى ال أرفضها إطالقا، أظن أننى أسميها باسم آخر، لكننى أصبحت أحذر

  شكراً لمداخلتك، وهى فى اتجاه ردودى بشكل عام

****  

  )23(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  !ضياع الفَقْد، وجوع الوحدة 

  :فيكتور أسامة. د

إزاى دى عاشت وعاشت ليه؟ هى كانت مستنية حد !! األلم  ياه على كم ونوع
  يشوفها زى اللى عاوز يتجوزها ده وال إيه الحكاية؟

  :يحيى. د

  ال أعرف 

  .قوية قوة ذاتية نحن النعرفها   –فى حد ذاتها –" الحياة"

  هيثم عبد الفتاح. أ 

مريضة، وشدنى فيها قدرتها على وصلنى جزء من معاناة الفقد التى عاشتها ال
معايشة هذا الوضع الصعب واالستمرار، وعدم التوقف، وألتمس لها، كل العذر والحق 
فى هذا التردد فى إتخاذ قرار الزواج، لكن أعتقد فى ظل هذا الوضع الشديد األلم ومع 

يضة األم التى ال توفر أى دعم حقيقى وأيضا االخوات، أعتقد بأن هذه المر وجود هذه
  .فى حاجة لخوض هذه التجربة بالزواج بعد االطمئنان لنوايا هذا الزوج

  :يحيى. د

 الزواج، نعم، 
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لكن هذا الزوج بالذات، وفى السر، مع ترددها الشديد ذى الداللة، وقبل مقابلة 

أظن أنه البد من التأجيل والفحص وإعادة الفحص، ثم !!! المعالجة للشريك المحتمل
  .فى نهاية النهاية بعد أن تتضح األمور بمساعدة العالجهى التى سوف ستتخذا القرار 

  عمرو دنيا. د

مهم أوى إنى أشوف المريض بصحيح واتجاوز مرحلة الشفقة والفقد وانتقل إلى 
محتاجة حد "ألم الوحدة، إنها عاوزة عوزانه أو ... ما هو أشد، وهو جوع الوحدة

  ؟..بس مين بيشوف ده ويحسه؟ وفين".. حد يعوزنى.. يشوفنى

  :يحيى. د

  "تجاوز مرحلة الشفقة والفقد" أشكرك على تعبير 

فقط انبهك أن مرحلة الشفقة تخصنا نحن المعالجين بشكل أكثر، والبد من  
  تجاوزها إلى التعاطف والمسئولية،

أما تجاوز الفقد فى مثل هذه الحالة فهو شأن المريضة بمساعدتنا، وهو أمر  
  . صعب صعب 

  عبده السيد. أ

  ؟"الموت يهز الثقة فى أنها موجودة من أصله"داللة تكرار أن إيه 

  :يحيى. د

  العدم هو العدم: يا أخى باهللا عليك

ماذا يتبقى المرأة لم تتح لها أية إنجازات استقاللية منذ الطفولة، فهو وجود  
مهزور يلبس أدوار ال يتمثلها، لقد وجدت نفسها فى دور االبنة، ثم الزوجة، ثم 

  .يبدو أنه لم يتبق من أى من ذلك شىء يصنعها هى األم، لكن

  ثم إذا بها تفاجأ أنه حتى هذا الوجود المهزوز ينسحب منها

حتى هذا الوجود المستعار ينسحب من يمثله الواحد تلو اآلخر بعد معاناة ممتدة 
مرة بالمرض ومرة إثر موت فى حادثة كأنه القتل أعلن نفسه فى صورة ضناها وقد 

  لوعة، ماذا تبقى باهللا عليك يجعلها تثق فى أى أحد، أو شىءتحلل فى با

 .بل فى وجودها ذاته، أستغفر اهللا العظيم يا شيخ

  عبده السيد. أ

هل ينفع أنى أعمل اتفاق عالجى مع عيان ويوقعه بنفس الطريقة أسبوعياً 
 . وأكمل معاه بنفس القيم لمدة سنة؟ وممكن اسمى دى إعتمادية متبادلة وال أل
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  :يحيى. د

  حكاية االتفاق بنفس الطريقة أسبوعيا؟ما 

  !!طبعا ال  

  إذا كنت تعنى التوقيع على ورق 

أما إذا كنت تعنى بالتوقيع باالستمرار فى التردد للعالج، وااللتزام، فهذا وارد  
  )اإلقرار أسبوعيا، ال التوقيع(

ال يستعمل عادة بين المعالج والمريض فى " اعتمادية متبادلة"ثم إن مصطلح  
  . ذه المراحل خاصةه

  عبده السيد. أ

  )األخ -االب –االبن (أول مرة أعرف أهمية التفرقة بين مشاعر الموت 

  ومش فاهم 

  رغم أنى جربت موت األب واألخ 

  .بس مصدق ما جاء من ضرورة التفرقة 

  :يحيى. د

  "؟ ومصدق"ومش فاهم"كيف عرفت؟ وفى نفس الوقت،

تنظيراً وبحثا عن تعريفات فارقة،  المهم انك تصدق، ثم إن المسألة ليست 
  . هى تنبيه ودعوة الحترام دقة المشاعر وتنوعها حتى لو كانت تحمل نفس االسم 

  هالة حمدى. أ

مش عارفه هى مستحملة كل الوحدة واألحداث دى إزاى، ربنا يكون فى 
  .عونها، موت ورا موت ورا موت يقسم الظهر ويجنن دا أقل حاجة ممكن تحصل

  :يحيى. د

  ربنا معها فعال

  لكن يارب هى تصدق

  هالة حمدى. أ

وصلنى منها أنها محتاجة حد يقولها أنتى لسه عايشة وموجودة، بس اللى أنا خايفة 
أن الراجل اللى هى عايزه تتجوزه ده لو انحط فى موقف اختيار بينها وبين  منه

  .واألوالد –مراته أكيد حايختار مراته اللى تمثل األسرة 
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  :يحيى. د

  بهذه البساطة ليس ضروريا

  هالة حمدى. أ

أنا إديتها عذر، ألنها جربت األمومة وإزاى هى " إنها خايفة تخلف"... 
اتحرمت منها، هى قبلت تدفع ثمن الحرمان عن إنها تتعرض مرة ثانية أللم الفقد، 

  .هو أصعب ألم فى الدنيا وهى جربته وجربته جامد قوى فوق طاقة البشر

  :يحيى. د

  هذا صحيح

داوى من األلم بالحرمان ال يلجأ إليه إال اضطرارا شديدا، وبمقابل لكن الت
  . يستأهل، والمقابل هنا مشكوك فى قيمته

  رباب حمودة. أ

  هل جوع الوحدة أقوى من ضياع الفقد 

  :يحيى. د

  .أظن لكل خبرة قاسية آالمها الخاصة، ونوعيتها بحيث اليمكن المقارنة بهذه البساطة

  رباب حمودة. أ

  ، "نشوف اللى جارى" : الفرق بين ما هو

  ".نشوف المفروض أو اللى احنا متوقعينه"

  :يحيى. د

وبين اسقاطنا نحن ) حقيقة األشياء(هو الفرق بين أن الرؤية الموضوعية 
  رؤيتنا أو توقعاتنا أو موقفنا لنرى ما نريد، وليس ما هو كائن

  رباب حمودة. أ

  ".عاوزه عوزانه"عجبنى جداً 

  :يحيى. د

قصيدة " ا أيضا تعجبت من استعمالها هذا التعبير الدقيق الذى ورد منى فىأن
، وأيضا هذا التعبير أظن أن )أغوار النفس(منذ أكثر من ثلث قرن  "حمام الزاجل

فى العالقة  Real Object  النج استعمله فى لوصف غياب الموضوع الحقيقى
 .الثنائية من هذا النوع المسماة الحب
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  محمد إسماعيل. أ

هو ليه حضرتك بتتخض من الموت كده رغم تصالحك معه، وليه سميته هنا 
  .فقد، أو ضياع

  :يحيى. د

إيش عرفَّك أننى تصالحت مع الموت يا محمد، ياليت ياشيخ، أنا فعال جريت 
ه من عدة زوايا من أول نقلة الوعى فى ملعبه، حاولت أن أتعرف عليه، رأيت

الشخصى إلى الوعى الكونى سعيا إلى وجه اهللا، حتى رأيت أنه أزمة نمو ممتد، 
مرورا بمواكبة تجليات موازية فى النوم ودورات النمو، لكن الموت شىء، والفقد 

  .والغياب، والضياع أشياء أخرى كما ورد فى هذه الحالة وفى الحياة

ت والنهاية، هو دفع إلى الحياة الحركة وأنظر فى الموقع ثم إن الوعى بالمو
  ".لملحمة الحرافيش"نقدى 

  محمد إسماعيل. أ

ى نوع المشاعر، الموت بيفكر بالموت، أنواع مشاعر الفقد ودور طريقة الفقد ف
  .كل ذلك يحتاج لتوضيح 

  :يحيى. د 

  يا أخى حين يموت لك عزيز ثم يلحقه عزيز آخر تتذكر األول وتتراكم األحزان

لكن لكل عزيز موقع فى عواطفنا واحتياجاتنا يختلف عن موقع اآلخر، 
  وبالتالى لكل فقد طعم آخر ال يتكرر،

  . مهما اختلفت األنواعثم إن الحزن واألسى يتراكم فوق بعضه البعض  

  عبد المجيد محمد. أ

  ".مش مشاعر دى اللى مكتوبة فى الكتب: "يعنى إيه

  :يحيى. د

يعنى لما تقرأ تعريف فى كتاب جيد للفقد أو حتى للموت، ثم ترى أمامك خبرة 
أن نبدأ مما نراه، ال أن نفرض على ) علينا(إنسانية ال تتفق مع ما قرأت، عليك 

  .ما نراه ما قرأنا

  أحمد سعيد حسين. أ

  هل وجودى فى وعى أى إنسان يحدث بشكل له معنى؟

  له معيار؟  
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  :يحيى. د

  بشكل له معنى، نعم

  له معيار ، ال 

  هانى عبد المنعم. د

ال أستطيع أن أتخيل أن إشباع الوحدة يعوض ضياع الفقد، وخاصة إذا كان 
  ).لم أستطيع أن أقرأ اليومية فى جلسة واحدة(بهذا الفجع 

  :يحيى. د

  . لم يقل أحد أن هذا هو السبيل لكسر الوحدة

  .أما تأثرك الشديد، فأنت عندك حق بجد

  .كثيرون قرأوها بالتقسيط، مثلك

  هانى عبد المنعم. د 

درعاً واقياً لها من ) ساكنة العشش(أال تمثل البيئة العشوائية لهذه المريضة 
  التفسخ، بعد هذه المشاهدات المأساوية؟

  :يحيى. د

رام عليك، أغلب سكان العشش عندهم مشاعر شديدة الرقة يارجل، ياشيخ ح
  درع واقى من ماذا يا رجل؟ 

  البالدة لها أناسها فى كل مكان وفى كل مستوى اجتماعى

  رامى عادل. أ

الميكروباص، لم اشعر بشىء  رأيت وجهها المحترق الول مرة عند ركوبها
بعد ساعات، تساءلت، هل هى تجاهها رغم ابتسامتها التى فى عيناها المبهمة، 

  العرفها؟ مرتبطة؟ كيف أتقدم لها ان رأيتها مرة ثانية

  :يحيى. د

  .لقد حللتها من أوسع األبواب يا رجل، لكن المسئولية أصعب من كل تصور

  على سليمان الشمرى. د

المتخصصين ضمن تعليقي على االشراف على  زيادة ايضاح لزوار الموقع غير
الفضل بعد اهللا الدكتور يحى  مع الشكر الجزيل لصاحب) 23(العالج النفسي

 بمعنى  (Dissociation) اشارت الدكتورة مي الى اضطرابات االنشقاق"\الرخاوي 
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النفسي  أنه تحت تأثير ضغط نفسي معين أو صدمة مفاجئة ال يستطيع الجهاز

 استيعابها فيحدث انشقاق في الوعي كوسيلة دفاعية تمكن اإلنسان من تحمل الصدمة
 ما كما تفصل الكهرباء بواسطة المفتاح األوتوماتيك عندما يشتد التيار بصورةتما(

حالة من الشعور الموازى تستوعب الضغط "\وتكون حالة المريض ) خطرة
وهذا الشعور الموازى يكون مؤلما للشخص , إبعاده أو نسيانه اإلضافي الحادث دون

تيجة صدمة نفسية أو قلق أو ن. نفسه وعن الحياة من حوله ألنه يشعره بالغربة عن
تحدث في بعض حاالت الفصام والمحفزات لذلك قد  وقد. اكتئاب أو حرمان حسي

كحالة تضخم الذات الوالدية وهو ماحث  تكون عضوية كالصرع وغيره او نفسية
تعاني من اضطراب مابعد  وحسب علمى المتواضع ان الحالة. تقريبا مع حالتنا

ومتتابعة في اطار  جة لتعرضها لصدمات قوية للغايةمي نتي/الصدمة كما اشارت د
: شامال  زمني متقارب نسبيا والعالج التي قد تحتاجه هذه الحالة يجب ان يكون

قال  وكما  وتوجيه مهني  وعالج نفسي وتدخل اسري وارشاد عائلي  مجموعة دعم
 في الرغبة في  استاذنا الفاضل هو بيع الخضار مش شغل ؟ فلو تم جس النبض

في عملية بيع الخضار ومحاولة االنتظام بصفة شبه دائمة في أوقات منتظمة  التوسع
على االنتظام في العملية العالجية لمعالجة  باالضافة إلى تقوية الدافعية أو دكان

  .ادت الى ذلك االسباب التي

  :يحيى. د

 شكراً، وأرجو أن يوضع كل ذلك فى االعتبار

****************   

 الوعى بجدل العالقة أثناء الممارسة) 24(اإلشراف على العالج النفسى 
  مدحت منصور. د

يتحمل أى شئ وكل شئ من  ة خاطئة أن المعالج يجب أنالحقيقة كان عندى فكر
فهم أيضا ينكرون !!) دكتور وتعبا؟(مريضه وتذكرت قول الناس الطيبين فى الريف 

  .على حقى فى المرض إجالال لى وتعظيما من شأنى حتى يتناسون أنى بشر

 وكما أن المريض أحيانا يتناسى شعور المعالج وأنه بشر فأحياناأخرى يكون 
وقفه استنجاد وطلب الغوث دون أن يشعر بمعنى شوف كم أنا سخيف أو لزج أو م

عندما يتعرى اإلنسان ال يستطيع أن يعرى جزءا ويخفى اآلخر  .ثقيل؟ وافعل شيئا
لقد عرى الرجل تناقضه وانسحابه وممارسته , طبيبه أو حسب رغبته على مزاج

لذلك أنا متعاطف مع , ا تبقىالسرية فلم يجد ما يمنع أن يعرى م المرضية للعادة
العملية تحتاج  .تعاطفى مع المريض وال أنكر تعاطفى معه أستاذ أكمل أكثر من

من المعالج حتى يتمكن المريض من أن يرى نفسه  كثير من الصبر والمجهود
 .يرى المعالج كإنسان وليس كمعالج فقط ثم) ليس عليه حرج(كإنسان وليس كمريض

 ).صبروا وال يلقاها إال الذين(
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  :يحيى. د

  أوافق على معظم ما جاء بتعقيبك

  رامى عادل. أ

  البلياتشو روح_ أو يخرج منه هذه الروح,يتذوق العيان او الطبيب نكدى وال يعرف

  :يحيى. د

  أحيانا

  وليد طلعت. د

أنا ال أخاف إال من بعدى عنك سواء بالسيئة أو بالحسنة اللهم ال تحرمنا 
 .أبداً معذرتك وعفوك وال تبعدنا عنك

  :يحيى. د

  آمين

  عمرو محمد دنيا. د

أنا فعال ماكنتش بابقى فاهم ليه فيه عيان ماليش نفس اشوفه، مش عارف، 
وكنت باتعب قوى من الشعور ده بس أحيانا بيبقى موجود ويمكن من غير ما 
اعرف السبب، أو بمعنى أدق بابقى مش عايز أعرف السبب، بس مع اإلشراف زاد 

وده إدانى سماح أشوف . لوحدى اللى بيجيله الشعور ده وفسر زمالئى إن مش أنا
  .واستحمل واكمل واكون اكثر صراحة

  :يحيى. د

هذا بالضبط هو أهم فوائد اإلشراف، ثم أذكّرك بأول حالة أرسلتْها لالستشارة 
، هذه الحالة "استشارات مهنية"الدكتورة أميمة رفعت فى هذه النشرة وفتحت بها باب 

ونعترف بحق المعالج فى رفض المريض فى بعض مراحل العالج سمحت لنا أن نقر 
  .حتى السماح بالشعور بالكراهية دون التخلى، شكرا للجميع على كل هذا

  هالة حمدى البسيونى. أ

  avoidant personalityمش عارفه معنى الشخصية التجنبية 

  :يحيى. د

األمريكى هذا االسم هو جديد فى التصنيف، وقد ورد أساسا فى التصنيف 
ويمكن أن ترجعى إليه، وهو ببساطة أحد   DSM IVالرابع لألمراض النفسية

، وتتميز هذه الشخصية Schizoid personalityتجليات الشخصية الشيزيدية 
عموما بتجنب كل اقتراب أو مواجهة من أول تجنب التقاء النظرات حتى تجنب 

 .إلخ).... وأحيانا غير المحرجة(المواقف المحرجة 
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  دى البسيونىهالة حم. أ

وصلنى قد أيه صعب الواحد يستحمل االعتماديه بتاعت العيان اللى وصلت 
للدرجه بتاعت العيان اللى فى الحالة، بس حسيت بتناقض، ازاى اكون مش 

  متحماله للدرجة دى وفى نفس الوقت ماينفعش أسيبه

الحل هو رأى حضرتك فعالً انى لو ممكن استحمل فترة كده لو ماكنش فيه 
يبقى من األحسن انى احوله لمعالج غيرى ) يعنى مش باقدم له اى مساعدة(دة فاي

  .يقدر يقدم ليه اى حاجة تساعده

  :يحيى. د

  يعنى،

  لكن أرجو أال تسسهلى

 وأن تستعينى باإلشراف ما أمكن ذلك

  منى أحمد فؤاد. أ

مل من رأيى ان يكمل المعالج مع تلك الحالة اوال، عشان الشعور بالذنب وانه بيع
  .اللى عليه قدام ربنا وثانيا عشان يتعلم يمكن الدنيا تتغير عند المريض ويتحسن

  بصراحه صعبان عليا المعالج

الواحد لما بيزهق من حد بيبقى مش عاوز يتكلم معاه نهائى ولكن فى الحاله  
  .دى الواحد بيحكم ضميره أوال وعقله وفى اآلخر مشاعره

  :يحيى. د

  هو ذلك

  )تقريبا(

  ود محمد سعدمحم. أ

وصلنى أن عملية التصارح مع النفس أو مع المشرف علينا، تساعد على 
  .تخفيف حدة الصراعات داخل المعالج ويساعد الى حد ما فى تقبل المعالج للمريض

  :يحيى. د

  هذا صحيح

  عالء عبد الهادى. أ

مش فاهم هل زيادة معدل ممارسة العادة السرية فى سن مبكر قد يشير الى 
 يه حدوث اعراض ذهانية بعد ذلك؟احتمال
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  :يحيى. د

  ال

  هذا غير صحيح

  محمد المهدى. أ

وصلنى أن المعالج من حقه أن يشعر بثقل مريض ما، وأن يكره، والبد له من 
قبول هذا الحق، ولكن ال يتصرف على أساسه فيستسهل إنهاء العالقة العالجية، إن 

كرهى له والوعى قبول فكرة أن من حقى الشعور بلزوجة مريض أو ثقله أو حتى 
بقبول هذا الحق هو الذى يزيد من نضج المعالج وقدرته على احتمال المريض 

  .وليس استسهال انهاء العالقة

  :يحيى. د

 هذا صحيح جدا

  عبد المجيد محمد. أ

  معنى الموجة الثانية: وصلنى

  كيف أن الزهق واالستسهال بيقلل الخبره: وأيضا

ان لكن ما انصرفش عنه على من حقى ازهق وأرفض وأقرف من أى عي
  .أساس الزهق

  :يحيى. د

  يارب صبرنا، واشف مرضانا

  محمد اسماعيل. أ

  مش فاهم إزاى الخبرة تقل؟ ممكن تثبت، بس تقل إزاى؟

  :يحيى. د

  "من ال يتقدم يتأخر: "هذا سؤال جيد، من حيث المبدأ

كشف  أما كيف ذلك فقد تزيد دفاعات المعالج تدريجيا مع زيادة مخاوفه من 
نفسه أمام نفسه أو أمام مريضه، فتزداد المسافة تدريجبا بينه وبين مريضه، 

مثل االكتفاء بإعطاء األدوية، والتسكين دون : ويلجأ إلى أساليب عالجية أسهل
التحريك، واختزال المرض والمريض إلى كيان كيميائى ناقص كذا أو زائد كذا، 

اء وتقوم بغسيل مخ األطباء بشكل وهذا هو المجال الذى تلعب فيه شركات الدو
  .متزايد طول الوقت
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  محمد اسماعيل. أ

طب فيه الحق من الغضب والحقد واالستنكار؟ وإيه هى !! فيه الحق من القرف
  .المشاعر السلبية المقبولة فى العالج وإيه اللى مش مقبول؟

  :يحيى. د

  يوجد الحق فى كل شىء

تراف مهم على شرط االعتراف بكل المشاعر هو خطوة إيجابية صعبة، االع
أال يكون هذا هو نهاية المطاف، وإنما بداية التحرك نحو تحمل مسئوليتنا كل ذلك 

  .لصالح عالج المريض، ونمو المعالج وزيادة خبرته

  محمد اسماعيل. أ

معترض على العنوان علشان مختصر ومش بيقول كل حاجة فى الحالة ومش 
  .كل اللى وصل منها

  :يحيى. د

   عندك حق

* * * * 

  )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  قىألخالا/الفرق بين الموقف العالجى والموقف الشخصى

  محمود حجازى. د

وصلنى أن الفرق بين الموقف العالجى والموقف الشخصى األخالقى ال يكون 
واضحا تماما كما ظهر فى عرض الحالة إال من خالل المناقشة مع مشرف كبير، 

، أو فى مراحل متقدمة من الممارسة مع وجود مراجعة دائمة من خالل ......
  .عالجالمعالج لمسيرته وطريقته فى ال

  :يحيى. د

هذا صحيح، ثم إن مشكلة األخالق، وقد قدمنا لها فى هذه النشرات منذ وقت 
ونشرة  ،)من ملف القيم واألخالق فى مصر اآلن( 2007-10-15نشرة باكر، 
، هى مشكلة لم تحل أبدا، )من ملف األخالق بحث علمى شعبى( 16-10-2007

خير عبر العالم، ألم ألم يعتبر دبليو بوش نفسه حامى حمى األخالق وممثل ال
يصنف كل من خالف فكره، ولم يخنع لتهديد سالحه شريرا، بالنسبة لنا نحن 
أغلب من الغلب، خاصة بعد أن تحكم فى مسألة األخالق من ال يشتغل مع نفسه 

  .وربه بالقدر الكافى
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الوقت ضرورى فعال قبل أن نتصور أننا نستطيع أن نميز الموقف الشخصى  

  من الموقف العالجى، 

  ).ما أمكن ذلك(ك عن أن نلتزم ظاهرا وباطنا بالموقف العالجى ناهي

  زكريا عبد الحميد. أ

، عن )بى سى.ال بى(اذاعة لندن المقالة ذكرتنى بما سمعته من أعوام قريبة فى
صحية  يعانون من مشاكل 40فى المئة من المصريين فوق سن ال 40كيف أن 

  فيما يخص المسألة الجنسية) الرجال تحديدا(

  :يحيى .د

وأحذِّر   أنا ال أثق فى هذه األرقام المجردة ، قد تكون أكثر، وقد تكون أقل،
، BBCدائما من أن نستقى معلوماتنا عنا من وسائل اإلعالم حتى لو كانت الـ 

وبينى وبينك، أنا ال أثق أيضا فى أرقام ما يسمى البحوث االنتشارية عندنا، 
    باشرة، فمن أين تأتى المصداقية؟فالعينة غالبا غير ممثلة، واألسئلة م

  زكريا عبد الحميد. أ

شرفت وال أقول عانيت من وعكات  -المقالة ذكرتنى كذلك بالفترة التى 
   فى المنوات -الخارج من -فيها باالنخراط فى جلسات العالج الجمعى  -نفسية

حب  أن+  )من سلطة ما بأنه عيان امضاء عايز (وكيف أن حضرتنا كان
   .على العالج االستطالع كان الموقف األبرز أو المهيمن

  :يحيى. د

أنا شخصيا أعانى كثيرا من وعكات نفسية، لماذا هذه المبادرة بالنفى، ثم إننى 
أتحفظ ضد الحكم بأن حب االستطالع هوموقف مهين فى ذاته، هو قد يكون كذلك 

ن كان ثم تغيير قد تم من إذا كان على حساب التغيير ، ونحن ال نملك أن نعرف إ
قد تأخذ شهورا أو سنين حتى نتبين هذا   أم ال، فالمسألة  خالل هذا االستطالع

  من ذاك،

أنا لست ضد حب االستطالع ألنه منبعث من الدهشة التى هى أصل المعرفة،  
  أنا فقط ضد التوقف عنده،

لنفسه  ينبغى أن يكون الخطوةاألولى للمسئولية الالحقة على كل من يسمح 
  .برؤية الجديد جديدا

  على الشمرى . د

أخرى ولهذا   وتتهرب من اجزاء  انها تقول جزءا من الحقيقة، هذه الست يبدو
 : التى يجب التطرق اليها مع المريضة مثل  نفترض ان هناك بعض المواضيع
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  ساهم فى تفاقم المشكلة؟ هل عمل الزوج وغيابه عن المنزل نسبيا -1

يشك فيها ؟  لزوج من سلوكيات الزوجة؟ هلنحن النعلم ماهو موقف ا -2
تحمل  ، وربما فربما يفقد الزوج الرغبة فى الجماع اذا شك فى ان زوجته تخونه

  .هوالحال ربما يكون هذا  الحبا فى بقائها فى البيت،  كل مايجرى من اجل األوالد

  :يحيى. د

اإلشراف عن "يا صديقنا يا دكتور على الكريم، لقد بينت مرارا الفرق بين باب 
، فى األول نحن ال نناقش إال النقطة التى يثيرها "حاالت وأحوال"، وباب "بعد

السائل، وقد نسأل سؤاال أو اثنين بما يسمح به الوقت، اإلشراف كله يجرى فى 
حتى الساعة الثامنة   كل ثالثاء من الساعة السابعة والنصف صباحا نصف ساعة

عاء فى نفس الوقت تقريبا فى قصر العينى، فى مستشفى دار المقطم، ويوم األرب
حالتين أو ثالثة، والهدف منه هو   )نصف ساعة(وتعرض عادة فى كل جلسة 

، وبالتالى ، إسمح لى أن أقبل كل بسؤال محددتوضيح نقطة أو أكثر متعلقة 
الحقا دون تعليق،   االحتماالت والتساؤالت لتى ذكرتها سيادتكم، والتى ساوردها

ال أوافق على ما وصلنى من أغلبها، ثم أحيلها إلى الزميل المعالج  علما بأننى
  . لعله يستبين األمر ويستفيد منها

  على الشمرى . د

 ان الزوج بشع  ما الذى استجد وجعلها تستفيق من نومها العميق وتكتشف -3
 جعلته فى هذه وقبيح وال يطاق بعد هذه المدة الطويلة ؟ أم أن سوء العالقة بينهما

  الصورة؟

  :يحيى. د

 يحول السؤال إلى الزميل المعالج

  على الشمرى . د

أليس من الجائز ان تكون الصورة معكوسة؟ أى انها اكتشفت ان زوجها  -4
  لها كان صدمة  عالقة فى امرأة اخرى ؟ او انه زير نساء؟ وان ذلك بالنسبة على

حلول غير  مستوى الوعى فهربت فى مجاهل الالوعى للبحث عن كبيرة على
ولكنها تتألم من تأنيب الضمير مما جعل العالقة غير  توافقية إلعادة التوازن
  .المشروعة ليست كاملة

  :يحيى. د

    يحول السؤال إلى الزميل المعالج، بعد شكر الدكتور على
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  على الشمرى . د

المعلومات المتوفرة حاليا من مصدر واحد هى الزوجة فقط وال ادرى هل  كل
أعتقد اننا اذا امطنا اللثام  .عونى فكر بذلك/ألوالد مثال؟ ربما دا يوجد مصدر آخر

  .نتوصل لوضع خطة عالجية مجدية  المظلم او الجهة العمى ربما عن هذا الجانب

  :يحيى. د

  يحول السؤال إلى الزميل المعالج، مع الشكر 

  نعمات على . د

تذهب للراجل مكالمات تليفونية مع أشخاص ال تعرفهم و  سيدة متزوجة وتجرى
  إنى الزم أصدق كالمها ، بس يمكن مع  فى بيته وال تنام معه كيف؟ طبعا عارفة

ثم كيف يرضى الراجل   آخرى،  توثيق العالقة بينها وبين المعالج تظهر حقيقة
  اللى هى تعرفه بذلك والينام معها؟ أريد معرفة معلومات أكثر عنه؟

  :يحيى. د

م المرضى على طول الخط، ثم برجاء أن من قال أنك ال بد أن تصدقى كال
ترجعى لردى حاال على الصديق الدكتور على الشمرى، وأنت ال تحتاجين إلى 
توضيح الفرق بين باب اإلشراف عن بعد ، وبين حاالت وأحوال، فأنت تساهمين 

  .، كما سيرد فى بقية تعقيبك حاال"اإلشراف عن قرب"بشكل مباشر فى 

  نعمات على . د

ولما   نفس المشكلة تقريبا،  عيانة لها  عندى  ا عندى نفس المشكلة،بصراحة أن
ففكرت فى موقفى الشخصى   عرضتها على حضرتك قلت لى نفس الكالم تقريبا،

ـّل البد   واألخالقى وتعجبت من تقبلى لما تفعل، ولكن مع الوقت اكتشفت أن التقب
فة مع المريض أو نقف بعدها وق  بعدد معين من الجلسات،  أن يكون مشروطا

ونعيد التعاقد ثانية على شروط جديدة، بس أهم حاجة تكون العالقة بين   المريضة،
المريض وبين المعالج فيها ما يكفى من صراحة، وأن تشعر المريضة بأن المعالج 

  .يشعر باالحاسيس الخاصة بها

  :يحيى. د

 صحيح

  محمد إسماعيل. أ

وليه ده مايبقاش موقفى   عالجى؟إمتى أعرف أن ده موقف أخالقى مش موقف 
  شخصيا، هو مش كل معالج بيعالج بوجوده وباللى عنده؟
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  :يحيى. د

أظن أن الرد فى اليومية لم يحسم هذا األمر بشكل جازم، وقد أوصى المشرف 
تكون مهمة الطبيب هى   باالستعانة بكل مستويات اإلشراف، كما أكد على أن

ا حبذا منع النكسة، وهى مهمة التطبيب، بمعنى فك اإلعاقة، وحفز النمو، وي
تختلف عن مهمة األمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى يقوم بها غيره بكفاءة 

  على مسئوليته،

، فهذا صحيح، لكننى لمحت سؤاال لم تسأله "بوجوده"أم أن المعالج بيعالج  
ماذا يكون الموقف لو أن : أنت، لكنه خطر على بالى من خالل تساؤالتك، وهو 

ومة المعالج شخصيا تسمح بمثل هذه التصرفات وتعتبرها أخالقا متينة وتمام منظ
  التمام؟

أنا ال أريد أن أرد على سؤال طرحته أنا، لكن لنتذكر معا أنه سواء كان 
المعالج متزمتا، أو منطلقا، فكالهما موقف شخصى، والنهى عن تداخل الموقف 

وحكاية بيعالج بوجوده، ال الشخصى مع الموقف المهنى يسرى على اإلثنين ، 
تعنى أن نفتح الباب على مصراعية لتأثير وجوده هذا مهما كان نوع وجوده، 
هناك عوامل كثيرة جدا تشكل هذا الوجود الذى ال يصح أن يقتصرعلى موقفه 

من ضمنها الثقافة الخاصة والعامة، واللحظة التاريخية، والبعد   الشخصى كفرد،
  إلخ..حتمال الخلط بين مستويات المواقف وبعضها،لما يترتب على ا  الطولى

  محمد إسماعيل. أ

متى ممكن أرجع فى الشروط اللى حاططها لعيان علشان يكمل؟ يعنى هو لو ما 
  عملش إيه ممكن أرجع فى الشروط؟

  وبالنسبة لليومية وصلتنى بس برضه العنوان مختصر

  :يحيى. د

يكون مختصرا، إن ما يعيب أنها وصلتك، أما العنوان، فال بد أن   المهم
  العنوان عادة طوله ال إيجازه،

إلخ ؟ واإلجابة كما تعرفها غالبا، ...ثم نرجع لحكاية متى أرجع فى الشروط
هى أن المسألة شديدة المرونة، وتختلف من حالة لحالة، ومن معالج لمعالج، 

وفى هذه  وكثيرا ما يعجز المعالج عن تحديد وقت بذاته إلعادة النظر فى الشروط،
الحالة يكون لإلشراف دور مفيد جدا، لكن يظل المعالج مسئوال أوال ، والقياس 
بصفة عامة هو بمدى الضرر، وحجم المضاعفات، وسوء استعمال العالج 

، وكل هذا متروك لخبرة المعالج ومهارته )تبريرية مثال(ألغراض غير عالجية 
  )مع اإلشراف ما أتيح ذلك(
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  إسراء فاروق. أ

ى صعوبة فى أنى افصل فصل حقيقى بين موقفى العالجى حاسة إنى عند
وبصراحة لما باحاول أعمل كده باحس .. الشخصى فى كثير من األحيان  وموقفى

  ومش عارفة أعمل إيه؟.. بلخبطة، وباحس إن اللخبطة دى واصلة للعيان 

  :يحيى. د

أشكرك على هذه األمانة، وأرجوك أن تقبلى فكرة أن تصل لخبطتك للمريض، 
ألن المريض يقبل منا ذلك، بشرط أال يكون اهتزازا أو ربكة، اللخبطة بمعنى 

  .الحيرة األمينة يشاركنا فيها المريض، وكثيرا ما يسهم فى حلها معنا

ثم إن محاوالتك الواعية شىء طيب، لكنها ليست كل ما هناك، فأنت ما دمت  
ستويات التى تعرفينها مستمرة فى التدريب والعالج فالنمو، وتحاولين على كل الم

عن نفسك، والتى ال تعرفينها، فإن هذا هو المهم، االستمرار واألمانة والوعى 
  .كل يوم أكثر فأكثر  جديرة بأن تشحذ خبرتك) اإلشراف والمريض(واآلخرين 

  إسراء فاروق. أ

يحيى فى الحالة دى بدور على موقفى كمعالج مش عارفة أالقيه ، فى . أنا يا د 
  وده بيخلينى قلقانة؟.. موقفى الشخصى حاضر فى ذهنى كويس حين أن 

  :يحيى. د

بينى وبينك، وليس فينا من زعل، ال أحد منا يعرف موقفه الشخصى الحقيقى، إننا نعرف 
وهذا هو غاية الممكن، أما ما نتطور إليه !!) حاضر فى ذهنى(ما نسمح ألنفسنا أن نعرفه، 

  يكون كامنا فينا من اآلن، فهو أمر آخر ونحن نتعلم، وهو موقف شخصى أيضا قد

  .أرجوا اال أكون قد زدتك قلقا

  هالة حمدى. أ

وصلنى من النشرة أنى كنت هابقى قلقانة من مسألة الوقت اللى أنا باقعده معها 
من غير ما أغير أى شىء، وكنت برضه مش عارفة هاتصرف إزاى؟، ) المريضة(

ستنى لحد ما يكون فيه عالقة جامدة وساعتها كنت هاعمل برأى حضرتك فى إنى أ
وساعتها حاديها حرية االختيار ما بين إنها تسمح لى بمساعدتها أو   بينى وبينها،

  .إنها ما تجيش لى تانى

  :يحيى. د

  .ومعظم التعقيبات  هذا تقريبا ما جاء فى المناقشة،

  هالة حمدى. أ

. تكون مستعملة د فعال ممكن  وهى إن المريضة  لها،   فيه حاجة كده انتبهت
 عونى علشان تتحط تحت بندا إنها مريضة، وده حايسندها أو ممكن يخرجها فى 
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  ؟)الفضحية(وقت الخطر 

  :يحيى. د

 مش ضرورى الفضيحة، فالخطر يأتى من داخلها مثلما يأتى من خارجها

  مدحت منصور. د

أنا .. أنا عايزة أعيش عيشة نظيفة  .. عشان أنا ما ينفعش أكمل عيشتى كده"
  "يشةمش عا

, الطالق وهى مش قادرة تاخد القرار ده  اللى وصلنى إن السيدة دى عايزة
شمال , ورشة خياطة و محل حالقة وسنترال إلخ يعنى مستوى مادى أعتبره عالى 

عشان ال مؤاخذه  رمت جوزها وخمس عيال -الصعيد يعنى ضغط اجتماعى 
 ال أظن إن, امش عارف إن كان فيه حاجة من األمالك بإسمه - تشوف مزاجها

بعد الطالق ستقيم عند األب أو األخ محددة اإلقامة , الصول البرم يغلط الغلطة دي
, إذا دعنى أتخيل .مرغوب فيهاإلى أن يأتيها عدل آخر ربما يتم الضغط لتقبله غير

أنا لو أضمن إن لو ... ساعات بابقى عايزة أنزل على دماغه بإيد الهون " أحلم أن
... لو حد يضمن لى خطة محكمة ما فيش وراها أدلة.. سجن هادخل ال قتلته مش

يظن البعض أن السيدة إذا كانت ال تطيق الرجل ستفارقه مهما .منه أتخلص" هاقتله
أظن ففى بيئتى مشاكل مشابهة تصل أن السيدة ال تطلب الطالق  ال, كانت النتائج 

شاه الكثير من الذى تخ  منها خوفها من لقب مطلقة ألسباب مادية و اجتماعية
  .السيدات هنا فى طنطا

  أتيح لها البعض منها إال الحب فقبلت بالمتاح تبحث عن أشياء  هذه السيدة
  هى واعية أنها ال تحبه لحين إشعار آخر فى صفقة تشعر بها لذلك

  :يحيى. د

لم أفهم ماذا تريد يا مدحت بعد كل هذا، هل عندك اعتراض على ما دار من 
  ؟هل تريد أن توعينا أكثر؟ ماذا تريد نقاش فى اإلشراف؟

  مدحت منصور. د

عشان تعرف موقفك الدينى واألخالقى   إنت يابنى: " أنت تقول للمعالج  
تقدر وال ما تقدرش، هاتتجاوز وال حاتحكى، خللى بالك، لما بنقرب  بتشوف إنت
حكاية واألخالق، والفرق بين القدرة وحقيقة االمتناع والمسئولية، ال على الدين

أرجو من ." الال شعور جامد، إحنا بشر غالبة، الحكاية صعب فعال بتهرب مننا فى
  بأحاول أفهم بس محتاج شوية توضيح حضرتك تفهمنى أكثر أنا

  :يحيى. د

 على ما أذكر، كان ذلك ردا على المعالج وهو يقول أنه شخصيا موافق على 
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لقبيل، كنت أريد ما تفعله هذه السيدة من الناحية األخالقية، أو شىء من هذا ا

أن أنبهه أن موافقته هذه لم تُختبر، وأن المريضة لم تحضر لطلب هذا الموافقة 
  المشكوك فيها، إذا هو لم يقس بها منظومته شخصيا،

أكتشفت خطئى فيما قلته، النه ال ينبغى أن نقيس موافقتنا   أنا يا مدحت اآلن 
صلحة المريض، شكرا أنك من عدمها بمنظوتنا نحن ، ولكن علينا أن نقيسها بم

  .ينبغى أن أراجعه هكذا  نبهتنى لما

  مدحت منصور. د

منظومة الدين و األخالق فى تقييم  أخيرا مشكلتى أنا بعد إذن حضرتك لما تركت
الوقت حصل إنى ما قدرتش  الناس و النظر من خاللها وحملتها داخلى فى نفس

كده ليه ؟ و  ناس بتعملأرفض حد عشان خطيئته و فى نفس الوقت احترت هو ال
 فيها قصص مشابهة لقصة الست دى و فى نفس الوقت بقول فيه سبب أو أسباب أو
   حتى مبررات إنهم يعملوا كده و فيه ناس يمكن التمست لهم أعذار و اتهمت نفسى

أنا الحقيقة , حاجات مش و ال بد...   أبسطها إنى شيطان أخرس وأقصاها اتهامات
  .حقيقى محتار.. قوى بس مش عارف أعمل إيه  مش هاممنى االتهامات

  :يحيى. د

بصراحة وصلتنى أمانتك، وأرجو أن نقر معا أن المسألة ليست سهلة، ويمكن 
أن ترجع إلى النشرات األولى منذ أكثر من عام وقد تناولنا فيها بشىء من 

من ملف القيم ( 2007-10-15نشرة التفصيل هذه المشكلة، مشكلة األخالق، 
من ملف األخالق بحث علمى ( 2007-10-16ونشرة  ،)واألخالق فى مصر اآلن

، والقيم الالأخالقية فى األمثال "البيئة"لغة الطبقة ( 2007- 10-17، ونشرة )شعبى
  .حل حاسم إلى –طبعا  –دون الوصول  )الشعبية

  رامى عادل .أ

  يمكن الزوجه ظمآنه بحق وحقيقي، هى بذلك ليست فى حاجه الن تبتل،

  .تبرد إال أن تعطى لزوجها القعيد، رغم أن إعاقته تحول دون ذلك أن نارها المؤججة لن  

  احتياجه االمل فى تلبية نداء هذه المرأة مبعثه إحاطة الطبيب وصدق  أن   واغلب الظن

  :يحيى. د

  ت الجزء األول، وهو صعب تحقيقه،فهم

  .فلم أفهمه  أما التالى 

  . نداء المرأة، وكيف يكون مبعثه إحاطة الطبيب وصدق احتياجه   ماذا تعنى بتلبية  

تحتفظ بأغلب المعنى فى   نسيت أنك الصديق رامى، أنت شاعر  !!!يا خبر 
  . باطنك يا رجل
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 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد 

  األخالقى/الفرق بين الموقف العالجى والموقف الشخصى

  محمد الشاذلى. د

  ..دما نعرض عليك حالة أثناء االشرافأذكر دوماً سؤالك يا سيدى عن

 !"هل ترضى لهذه المريضة ما ترضاه الختك أو أمك؟"

  !"هل أنت مشغول بهذه المريضة كانشغالك بابنتك؟"

هذه كانت البداية لى، حين كنت أعجز وأتوتر حين أرى موقفى الشخصى 
ذا يكون يا ترى ما"يطرح نفسه بقوه أثناء العالج، حينها أسأل نفسى ذلك السؤال 

أو ماذا سأقدم ألخى أو أبى لو كان فى ! موقفى لو كانت هذه هى أختى أو ابنتى؟
  !"هذا الموقف؟

على عكس ما كنت  -حين بدأت أرى ذلك واستعمله، زادت الرؤيه وضوحاً، 
  ..هذا البنى آدم فى مقابل هذا البنى آدم".. أنا"فهذا هو أنا، أعالج بما هو  –أتوقع 

ثل األب الناضج الذى يسمح ألبنائه بالنمو وباالختالف عنه المعالج الناضج م
  ..المعالج الذى يشارك الرؤيه ويدفع أو يمنع/ ويظل هو األب 

يصل  –بما يحمله من ثقل إنسانى وآدمى ليس بالقليل  –أظن أن هذا الموقف 
للمريض بشكل مباشر أو غير مباشر، وأظنه يحتاج النسان له لون وطعم بقدر 

  .إلى معالج بجانبهاحتياجه 

  :يحيى. د

  هذه رسالة طيبة جدا، تطمئننى على بعض ما أريد توصيله 

  .لكننى أذكرك يا محمد أنها صعبة صعبة صعبة، إذا أردنا األمانة مع أنفسنا

*****  

  )26(شراف على العالج النفسى اإل: التدريب عن بعد

  البيت الرعد من الخارج إلى الداخل، وبالعكس: الذات

  مروان الجندى. د

، هل له عالقة باإلحساس باألمان مثالً "فرض أن الشقة أو العربية امتداد للذات"
  العودة للمنزل من سفر أو بعد فترة غياب طويلة؟عند 
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  :يحيى. د

  ربما

  عالء عبد الهادى. أ

سنة  13لم أفهم سبب ظهور الرهابات منذ عشر شهور، حيث انها متزوجه منذ 
  .ومقيمة بذلك المنزل الذى يحدث لها رهابات منه

  :يحيى. د

  لكل شىء أوانه 

  ربما امتأل الكوب، ففاض

  هالة حمدى. أ

فى بيت جوزها بس على الرغم أن بيت أمها برضه مكانش  مش فاهمة اشمعنا
فيه احتواء طول الوقت األم مشغولة عنها برضه، يمكن عشان كانت حاطه أمل 

  مش عارفة؟. كبير أن األحوال لما تتجوز وماحصلش كده

  :يحيى. د

وجهة نظرى فى الرد بما يرد على أغلب  -على ما أذكر–أظن قد شرحتُ 
  .تساؤلك

  مدىهالة ح. أ

وصلنى استغراب أنها تحس بالخوف الشديد من الرعد تقوم تجرى من جوه 
لبره رغم أن الواحد بيعمل العكس لما يخاف يجرى على الحتة الملمومة اللى 

  .تحميه، باستغراب أنها بتجرى على المكان اللى بيسبب لها الرعد والخوف

  :يحيى. د

  أظن أن هذا هو ما هدانى إلى الرد المنشور 

  محمود حجازى. د

وعالقة ده "أرجو توضيح ساعات الشقة وساعات العربية تبقى امتداد للذات 
  .بشفافية حدود الذات والذات الجلد كما ورد فى الندوة العلمية

  :يحيى. د

  رفيق حاتم، .لعلك تقصد الندوة العلمية التى قدمها د

 الذات، وإنما أنا أذكر إن العالقة التى أردت توضيحها ال تختص بشفافية حدود 
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فى مواقف بذاتها فى األحوال " امتداد الذات"يجوز أنها توضع مع فرض 

  .العادية، وهذا يحتاج إلى تفصيل قد أعود إليه

  هانى عبد المنعم. د

رأيت فى رفض زوجها للذهاب للطبيب النفسى على أنه عدم رؤية واهتمام، 
أيضا أنه عدم وحتى ضغطه عليها للذهاب إلى الطبيب وانتظاره بالسيارة باألسفل 

  ).مش إنه الحظ التحسن. (ال أدرى كيف؟ باين ده اللى أنا حسيته. اهتمام

  :يحيى. د

  .هذا رأى يستأهل النظر، فعال

  أسامة فيكتور. د

الجسد ساعات بيقول اللى ما نعرفشى "تعليق على أول عبارة فى آخر فقرة 
  "نسمعه من غيره يا شيخ،

يعنى مش حاقول  –لمسة بشر لبشر .. د ليدلمسة ي.. أؤيد ذلك وأعتقد ان اللمسة
تستطيع أن تقول ما ال تستطيعه لغة  –وال العالقة كلها حتى التمام ) بوسة(القبلة 

الكلمات فلغة الجسد أقوى وأعمق من لغة الكلمات وأعتقد إن من يحاول تفاديها يصبح 
) العربىمش عارف ترجمته ب(مريضا، ومن يمارسها دون إحساس مثله مثل دفاع الـ 

isolation of affect الذى يستخدمه المصابين بمرض الوسواس القهرى.  

  :يحيى. د

ربنا يخليك، أرجو أال تستسهل إطالق صفة المرض هكذا من مظهر واحد أو 
  سلوك واحد، إعمل معروفا 

  منى أحمد فؤاد. أ

  .يرأنا حاسة أن فيه أمل كبير أوى فى الحالة، دى وأنها سوف تتحسن بشكل كب... 

  :يحيى. د

  على اهللا

  منى أحمد فؤاد. أ

بس حاسه إن فيه حاجة كبيرة مستخبيه هيه اللى مخلية الدنيا : مالحظات اخرى
 .واقفة كده

  :يحيى. د

 طبعا
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  رامى عادل. أ

  متخفيه، يحملها فيطوقها، يعربد بمالمحها، تبلغ زورقها يتسلل الصوت

  :يحيى. د

  لعله كذلك

  على الشمرى. د

اإلشراف على العالج النفسى وفيما يخص : عن بعدالتدريب  مادام الموضوع
مريضة الدكتور الشافعى اليس من األجدى يادكتوريحى ان يشار الى التشخيص 

ومالمح العالج من اجل ان تكون الفائدة أعم  المبديء على األقل فى نهاية التدريب
ستراتيجية يتم اإلشارة الى اهم التقنيات واال خاصة للمبتدئين فى العالج النفسى وان

التدريب واإلشراف على العالج النفسى  فى التشخيص والعالج مادام اننا فى صدد
الخوف هو جزء من القلق وان الخوف  وكما هو معلوم ان. اوان لسيادتك رأى أخر

حاالت الهلع او الذعر مرورا بطائفة  انواع مختلفة قد تبتدى من القلق الخفيف الى
بذاتها فى مجال العالج  ف وبصفتك مدرسة قائمهقد تطول من الفوبيات المختل

والتحليل الدقيق لمثل هذه  النفسى فاننا نطمع كثيرا بالتوضيح والتبسيط والتفسير
  بخير الحاالت متمنين لكم دوام الصحة والسعادة وكل عام وانتم

  :يحيى. د

  وأنتم بالصحة والسالمة والنقد البناء واليقظة، وبعد 

دت كثيرا فى أن أذكره ولو بالتقريب، وناقشت فى ذلك بالنسبة للتشخيص ترد
بعض زمالئى وزميالتى، وعرضت عليهم، وجهة نظرى من أننى أخشى إن أنا 
ذكرت مجرد احتمال التشخيص فإن تركيز القارئ النفسى خاصة سوف ينصب 
على قياس صحته مع طرح احتماالت تشخيصية أخرى، وسوف يدور النقاش 

  ذا حيث أن العرض كذا يمكن أن يظهر فى التشخيص كيت،ليس هك: "مثالً: حول

  وهل المدة الفالنية التى استغرقها المرض هى كافية للتشخيص الفالنى

  ..وهكذا

ليست لها أولوية فى " الفتة"بهذه الطريقة، قد يتحول االنتباه إلى الحوار حول 
. ض أخرىالتخطيط للعالج أو مساره، وإن كانت ذات أهمية فى ذاتها ألغرا

  ).االحصاء أو النشر مثال(

يحدد نقطة " حاالت وأحوال"، وكذلك "اإلشراف عن بعد"ثم مرة أخرى إن باب 
معينة فى حدود أسئلة محددة بقدر المعلومات المتاحة، ويتناول هذه النقطة 
بالتحديد بالمناقشة، وآمل مع مضى المدة والتتبع والربط أن نحقق الهدف الذى 

 . م الجيد ورد فى تعليقك
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وأخيراً، فإنه توجد دائما فى باب اإلشراف عن بعد ما يخص العالج سواء 
باألدوية أو بتطور نوع العالقة أو باتخاذ قرار فى موقف بذاته، كما توجد دائما 

  إشارة تتناسب مع السؤال الخاص بالعالج، 

وأعتقد أن تفصيال أكثر من هذا قد يكون مفيدا فى موقف آخر، وليس فى 
  ه النشرة المحدود حدود هدف هذ

أما المعلومات التى تفضلتَ بها مثل طيف الخوف والقلق والمخاوف فهى 
  .مفيدة والزمة ومهمة نشكرك عليها وعلى مشاركتك التكميلية بها

****  

 )25(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  عبير محمد رجب. أ

ضح بالنسبة لى، وال الفرق بين الموقف العالجى والموقف الشخصى غير وا
أستطيع فعل ذلك مع المريض إال إذا كنت ال أحب هذا المريض ونافرة منه، وقتها 

  .البد لى من هذا الفصل، إلى حد ما، حتى استطيع استكمال العالج معه

  :يحيى. د 

  صحيح أنها مسألة صعبة، وتكاد تكون مستحيلة بمعناها المطلق،

اآلراء واألحكام التى تتطلبها حالة لكن المقصود هو أال تصدر النصائح و
المريض، من موقع الموقف األخالقى أو الدينى أو األيديولوجى الخاص بالمعالج 

  شعوريا أو الشعوريا،

  .وهذا من أصعب ما يمكن، أيضا

  محمد شحاته فرغل. د

بالرغم من وضوح التباين فى هذه الحالة، إال أننى بصورة عامة فى الممارسة، 
الجمع بين ضرورة الفصل بين الموقف العالجى والموقف  أجد صعوبة فى

من  "بما هو نحن"الشخصى، وبين تأكيدك المستمر لنا على أن نعالج المريض 
خالل مجتمعنا وبيئتنا، وتزداد الصعوبة أكثر مع سؤالك المتكرر لو كانت هذه 

  .المريضة ابنتك أو اختك فما هو قرارك فى هذه الحالة

  :يحيى. د

برجاء الرجوع إلى ردى على عبير حاال، إلى أن أجد الفرصة  عندك حق،
  .والوقت لشرح أكثر تفصيالً، فأنت تعرف ظرفى الحالى، عذراً

*** 
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  أزمة وجود فردى؟ أم حل مشكلة اجتماعية اقتصادية) 27(التدريب عن بعد 

  ماجدة صالح. د

  :محمد إبراهيم لصغت هذه المشكلة على شكل المعادلة اآلتية. لو كنت مكان د

عدم وجود تاريخ للمرض النفسى، كسر عند تلقيه درجة من + اب ناضجش
). يعنى متلصم(ثم يستعيد توازنه سريعا " يعنى هشاشة فى التركيبة"> ---اإلهانة

فى بلد من أكثر البالد تأثرا باألزمة " ال تعنى وجود عملى فعلى"ثم فيزا سارية 
السابقة قد تؤدى إلى كسرة ال اإلقتصادية، مما يعنى إهانة مضاعفة تضاف لإلهانة 

  .رجعة فيها

وليس (محمد ألشتغلت بجهد مضاعف فى اتجاه عدم سفره . أنا لو كنت مكان د
  .، وإعادة بناء حياته فى مصر بجهد أكثر وشرف يفخر به)تأجيله

  :يحيى. د

  شكرا

أن الحكاية "ولعل ردى على الزميل المعالج السائل كان يحوى مثل هذا الرأى 
  "ى مهما أغرانا التحسن الحقيقىبدرى قو

  محمد المهدى. أ

تأكدت من أنه ال ينبغى عند إتخاذ قرار يخص عالج مريض ما، علينا أن نضع 
  .فى أعتبارنا نوع الضغوط التى يمكن أن يواجهها، ومدى تناسبها مع شخصيته

  :يحيى. د

ال أنها هذه مسألة حساسة فعالً، وبرغم التعبير والتسميات التى تبدو نظرية، إ
  .قضية عملية وواقعية تماما

  إسالم إبراهيم أحمد. د

  يحيى إزاى نحدد عمق عالقتنا بالمريض؟. يا د

  :يحيى. د

  بالممارسة، والنتائج، واإلشراف، والنضج الحقيقى، وربنا

  إسالم إبراهيم أحمد. د

متى نتحرك ومتى نستطيع أن نغير، يبدو أن الحكاية صعبة : مشكلة التوقيت
  أوى؟
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  :يحيى. د

  ).واإلشراف(ه مسئولية ال تعيننا عليها إال الخبرة الطويلة هذ

  إسالم إبراهيم أحمد. د

هى المشكلة إذالل ظاهر، ومن تحت لتحت لمن يغترب منا عندهم؟ وال مشكلة 
  تغيير مجتمع؟ وال تغيير ثقافة؟ وال بعد عن األهل والرحم؟ وال إيه؟

  .الموضوع ده شاغلنى جداً

  :يحيى. د

  .لكوهو شاغلنى كذ

  أعتقد أن المشكلة هى كل ذلك،

فى المقام " فردية"لكن ممارسة العالج النفسى هى لألسف فى النهاية مسألة 
كما ذكرنا قبال،  األهداف المتوسطةاألول وينبغى فيها تقديم أولوية التركيز على 

  .الهدف تلو الهدف، والقرار تلو القرار، لفرد بذاته فى موقف بذاته

شف أمراضا اجتماعية واقتصادية خطيرة، ونحن نتناول من الجائز أن نكت
ونحن منهم  –المسائل الفردية هكذا، فنوصل ما اكتشفناه إلى من يهمه األمر العام 

وهم أقدر على تناولها بشكل أفضل للوقاية والتوعية والتصحيح، ولكن فى  –
  .مجال آخر

  محمد عزت. د

المريض حيث يطلب المريض من كثيراً ما يواجه المعالج مثل هذا المأزق مع 
المعالج مساعدته فى اتخاذ القرار، وكما تعلمنا فإن المعالج يجب أن يكون حذراً 
إزاء مثل هذه المواقف حيث تتداخل عوامل كثيرة واحتماالت كثيرة تحكم مثل هذا 

  .المأزق العالجى فى هذا الواقع الحياتى

  :يحيى. د

لكن ال بأس من !!. على الزميل السائل؟ أليس هذا هو ما ذكرناه تماما فى الرد
  .التكرار فهو مفيد فعال

  محمد إسماعيل. أ

استغربت نفسى جدا وأنا بقرا الحالة ألنى لقيت القرار واضح جداً جوايا، يعنى 
إنه مايسافرش إال بعد سنة، ومافهمتش ليه القرار واضح بالصورة دى رغم الحيرة 

 إللى إنت فيها إنت والدكتور محمد
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  :يحيى. د

شيخ حرام عليك، أدعو اهللا أال تتعرض لمثل موقف هذا المريض بعد يا 
لتتزوج فيها وغير ذلك، أكل العيش " شقة"ارتفاع االسعار اكثر فأكثر، والبحث عن 

، ولماذا ليس بعد أربعة عشر "سنة"صعب، ثم لماذا هذا الحسم بأن يسافر بعد 
  !!"wait and see""إنتظر لنرى: "شهرا، أو عشرة، يا أخى هناك قاعدة اسمها

  .أليس كذلك؟ 

  محمد إسماعيل. أ

استغربت كمان إنك ماجاوبتيش على السؤال فى العنوان رغم أن اإلجابة 
  .وصلتنى، بس مش عارف ممكن ماتكونش هى الصح

  :يحيى. د

  !.ممكن

  محمد إسماعيل. أ

  .بس مافهمتش المثل 12- 20أنا قرأت التعتعة بتاريخ 

  :يحيى. د

  .ن كان لديك وقتإقرأها ثانية إ

  !!!).وعموما فى ردود الحقه سوف أشرح المثل بما هو أصعب منه(

  محمد إسماعيل. أ

  )جزمة بوش(أنا عايزك تكلمنا عن الجزمة ورأيك فيها فى التعتعة 

  :يحيى. د

  فى الدستور) األربعاء(، وقد نشر أمس )السبت(هذا هو موضوع نشرة الغد 

  أسامة فيكتور. د

  :اهيم فى تقديمه للحالة التالىمحمد إبر. ذكر د

فجأة الدنيا اتحسنت خالص، وبقى عنده بصيرة، بطل اللى كان بيقوله، وفهم "...
كل اللى حصل له، وبقى الزم ياخذ بنفسه جرعة الدواء مضبوطة، وكمان انتظم فى 

  ".الشغل

بعد هذا اإلنجاز الهائل يقول إنه خائف أو متردد من قرار سفر المريض 
وصلتنى صعوبة عملى وخطورته ومدى المأزق ..!! ة أخرى، ياه ياهللخارج مر

 الذى نعيش فيه، فبعد كل هذا التعب يظل المريض عرضة للمرض مرة أخرى،
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  .الظاهر أن عيب المرض النفسى إنه ال يعطى مناعة بعد الشفاء منه، أو تجاوز أزمته

  :يحيى. د

ه، وكان بل إن تجربة المرض قد تعطى صالبة حقيقية إذا أخذ العالج وقت
المرض خبرة، برغم خطورتها استطاع المريض من خاللها مع المعالج، أن يقلب 

  .النار المشتعلة عشوائيا إلى طاقة، دون اإلسراع بإطفائها لتنتهى رمادا خامدا

  عمرو دنيا. د

فعال، يا لضرورة مراعاة النظر لما سمى مستوى الضرورة ومستوى اإلختيار 
  .شديدة للتنقل بينهما التخاذ القرار الصحيح، ومدى الصعوبة ال"الحرية"

  :يحيى. د

  .أرجو أن تقلب ما وصلك إلى فائدة عملية

  نعمات على. د

عند أخذ قرار معين أثناء العالج يتوقف األمر بنسب كبيرة على العالقة 
ودرجتها بين المريض والمعالج، وبالطبع البد من النظر إلى الظروف المحيطة 

  .بأن هناك آخر ينتمى إليه ممكن أن ينقذه بهما، وشعور المريض

  :يحيى. د

  .هذا صحيح

 )28(اإلشراف على العالج النفسى : التدريب عن بعد

  هل يحدث تحسن بهذه السرعة؟

  مدحت منصور. د

فرض أنه تحسن  هل تكون فرصة االنتكاسة أكبر مع التحسن السريع على
  حقيقى؟

  :يحيى. د

  :يتوقف هذا على نوع التحسن

باستعمال مزيد من الميكانزمات، فإن " هربا فيما يشبه الصحة"إذا كان 
لمرض األول وإنما فى صورة أى اضطراب آخر االنتكاسه محتملة ليس فقط بمثل ا

  .حسب الظروف التالية

أما إذا كان التحسن السريع هو نقلة نمائية كان المريض مستعدا لها، فجاء 
 العالج القصير يتممها أو يسمح بها، فاالنتكاسه أقل احتماال،
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  .وكل هذا كان واردا فى الرد فى سياق اإلشراف كما جاء فى النشرة 

 زنرمين عبد العزي. د

أعجبتنى الحالة كثيراً ألنى شاهدت مثل هذه الحاالت التى عندما تشعر باألمان 
والتسامح مع المعالج فوراً يهدأ كل شىء وتستطيع أن تكمل الخطوة األخيرة فى 

  ".بِتْتَلم بسرعة"العالج أو زى ما بنقول 

  :يحيى. د

ود ، وجائز استعماله ليس بالضرورة مع وج"بتتلم بسرعة"جميل تعبير 
فى الحياة العادية، وأنا أحب أغنية  –بجمال –الفركشه، ألن تعبير يتلم يستعمل 
  " يا غصن البان.. اتشعطر وانا المك،"من بلدنا ال يعرفها الكثيرون تقول 

  محمد المهدى. أ

هل هناك معايير تستطيع بها أن تعرف على وجه التحديد ما إذا كان تحسن 
  .ى أم أنه تحسن زائف؟ أرجو اإلفادةالمريض هو تحسن فعلى ونمائ

  :يحيى. د

مثل اختفاء (نعم، لكنها معايير إكلينيكية غامضة عادة، إن المعايير السلوكية 
وحدها ال تكفى للتمييز فى ) األعراض أو العودة للعمل، أو التفاهم مع المحيطين

دية حين هذه النقطة بالذات، المعايير التى تسأل عنها تظهر أحيانا فى أوصاف عا
أصبح أقرب، أصبح أكثر نضرة، أصبح أحسن استماعا، "المريض : نقول مثال

كل هذه . أصبح مشاركا إيجابيا فى كذا أو كيت، زادت مبادراته أو طالت مثابرته
  .المعايير هى التى تصف التحسن الحقيقى أكثر وهى ال توجد فى التحسن الدفاعى

  محمد المهدى. أ

أال نقلق من التحسن السريع فى بعض األحيان وأال  فإننا يجب: وعلى ذلك... 
  .نشكك فيه على طول الخط، بل علينا أن نفحصه بعناية ودقة

  :يحيى. د

  نعم

  نعم

  عماد شكرى. د

) ربما الفطرى(هل توجد عالقة بين حضور الجنس والدين بمعناه الحيوى 
  .والتحسن السريع فى هذه الحالة
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  :يحيى. د

جدا، فنحن نحتاج كتابا بأكمله لنفسر  آسف ألن صياغة سؤالك وصلتنى صعبة
وربما ليس ) وليس فقط ممارسة الجنس" (حضور الجنس بمعناه الحيوى"تعبير 

فهو توجه " حضور الدين بمعناه الحيوى"أصال ممارسة الجنس، أما 
هنا ال تزيد األمر " الفطرى"مشتمل أصعب وأصعب، وصفة / معرفى/وجدانى

- 11-4ت تعريف الفطرة فى يوميات نشرة وضوحا، ويمكنك الرجوع إلى محاوال
عن الفطرة والجسد (2007-11-6، نشرة )الفطرة، والقشرة واالنشقاق( 2007

ال يمكن الحكم على أى من ذلك ) وغيرها(مثال، وفى هذه الحالة  )وتَصنيم األلفاظ
  .د فترة طويله ومحكات دقيقة، ونقد مستمرإال بع

  نعمات على. د

هل عمل المريض كمؤذن هو الذى كان يحميه طوال الوقت من اإلحساس 
  !!بالذنب

  :يحيى. د

  .ال أظن، بل لعله كان أولى أن يشعره بالذنب

  محمد إسماعيل.أ

معترض إن ليه حضرتك اعتبرت السلوك الجنسى مع الحيوانات عادى عند 
حين، أنا معترض على ده؟ ده أنا لحد دلوقتى مش عارف أقبل الممارسة الفال

  المثلية، حاقبل ده؟

  :يحيى. د

أنا لم أعتبر ذلك أمراً عاديا بمعنى أنه شىء سليم أو مسموح به، ولكن 
  بمعنى أنه أمر متواتر وليس نادرا كما نزعم فى ظاهر أحاديثنا،

أن تتذكر أنه ربما لم تتح لك ولك كل الحق أن تعترض كما تشاء، لكن عليك 
الفرصة لتباشر بنفسك هذه الظاهرة لتعرف ما يجرى فعال، أما عدم قبولك 
الممارسة المثلية فأنا مثلك فى ذلك، ومازلت أتابع زيادة انتشار هذه الظاهرة فى 

  .وال أفهمها بدرجة كافية، وقد أفهمها يوما ما، من يدرى؟) وفى التاريخ(الغرب 

  يلمحمد إسماع.أ

، هى جامدة جدا وعجبتنى آخر حاجة، 12-27أنا قرأت التعتعة بتاريخ  -
  .بالذات المقارنة بين مظاهرات الهور ومظاهرات نقابة الصحفيين

 .كما وصلنى التخوف من الفرحة ومتفق جداً مع حضرتك -
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  :يحيى. د

أشكرك، ألن الكثيرين لم يستطيعوا أن يتحملوا القبول والرفض معاً، مع أن 
  .تكمل األخرىكال منهما 

  هالة حمدى . أ

حاسه بالتناقض الفظيع بين تاريخ هذا المريض الجنسى الملىء وبين تمسكه 
  .بوظيفته كمؤذن، أشعر بلخبطة جوايا

  :يحيى. د

أظن أنه كان هناك تصالح بينه وبين تاريخه وبين وظيفته هذه، وفى حدود 
ا يشير إلى أى شعور المادة المتاحة لم يلحظ المعالج، وال ذَكَر المريض، م

بالتناقض داخله، كما أن تاريخه الجنسى الملئ، هو ملئ ال أكثر، سواء كان هذا 
  .الملء خياال أو واقعا نسبيا أو كليا

  .أن التناقض كان موجوداً وفظيعاً كما وصلك –مثل المريض  –أنا شخصيا لم أشعر   

  هالة حمدى. أ

ض من التحسن السريع ده، كنت أنا برضه لو مكان الزميل المعالج كنت حاتخ
حاسة، إن فيه غلط، بس فيه حاجة كده وصلتنى من كالم حضرتك إنه فعالً 

  .ماصدق لقى العالج وشبط فيه، وعشان كده منتظم على العالج

  :يحيى. د

  .هذا ما تصورت أنه التفسير األقرب، برغم غرابة سرعة التحسن

  رامى عادل. أ

كل صعب، ويتراكم رصيدا حى من إذا تسامح اآلخر، وتلطف، يهون 
النوايا سالكين طريق المشاق معا  المشاعر، ثم يأسركما اشتياقا جارفا فال تختبيء

الورد تمأل جوارحكما،  بيسر، وقلبكم معلق، نابض، مشمس، فتذوبان ثمالة، ونكهة
  !برغم الندوب وبرغم النزف

  :يحيى. د

  ما أحلى التمنى

  والشعر

 )2-1(المؤسسة الزواجية : التدريب عن بعد
  ناجى جميل. د

 تعجبت فى هذه الحالة من قبول الزوج ورضاه عن قيامه بكل أعمال المنزل
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ومسئوليات الزوجة أثناء شدة المرض، والعكس صحيح بعد بداية التحسن، لذا 

ض أن الزوج كان على ما يبدو مستفيداً بأداء هذا الدور تساءلت عن احتمال افترا
الشامل الالغى للمريضة، وبالتالى فقد كان داعما للمرض والدور السلبى للزوجة، 

  .وعند بداية التحسن، وتوقف االعتمادية فقد دوره هذا، بدأ يفكر فى االنفصال

  :يحيى. د

  .ل، وكل متدربإضافة مهمة، أتصور أنها يمكن أن تفيد المعالج الزمي

  مدحت منصور. د

عندما نبدأ فى تأسيس المؤسسة الزواجية يكون السن أصغر وكذلك كل من 
مقاييس غير المقاييس  الخبرة والثقافة وعمق النظرة، فحتى االختيار والذى يتم على

التغيرات  التى تتطور طول الوقت، واألغلب أن الطرف اآلخر ال تصله رسالة
ن يصدق أو يرفض أن يتطور فتكون النتيجة هى مؤسسة طول الوقت أو يرفض أ

باردة قامعة غالبا أو على الناحية األخرى وهذا نجده كثيرا كما قلت حضرتك  جامدة
مبنية على الكذب والتلصيم فإذا توقف الكذب أو سقط التلصيم غرقت معه المؤسسة 

رف إن الصعوبات ونع(و ) مسئولية ممتدة ممتدة ممتدة(يعنى . فى االبتعاد والبرود
الموت بصراحة، نبقى مش واخدين الحكاية جد، أنا مش عايز  ممكن تستمر حتى

أبالغ، لكن الجواز قصدى إن ما كانشى فيه حركة وشغل طول الوقت، طول العمر، 
يبقى فيه حركة يعنى صراع، أله، أنا  حايبقى يا تلصيم يا كذب، أنا مش قصدى
ومكابدة طول الوقت  يعنى معاناة) خيبقصدى تخبيط جاد، ومرة تصيب ومره ت

ال تستطيع التراجع وتتذبذب ! ووقت كتير مر ولحظات حلوة تقضيها وأنت تنتظر
بين التفكير فى التخلى وعدم فعله، يا نهار أبيض وعلشان إيه ده كله، طيب أقولها 

فى لحظة، تقعد تحسبها يا  صراحة علشان حاجات ثانية منها الونس والذى قد تجده
  .اتلخبطت ى لحظة صدق أو كما قبله، الحقيقة أناتر

  :يحيى. د

  ليس تماما

  لكنك لقطت ما ينبغى التقاطه غالبا

  عمرو دنيا. د

ما قدرتش أفهم موقف الزوج والتغيير اللى حصل له وشفت كده إنه ما صدق 
ورمى الحمل اللى كان شايله ويمكن تكون هى دى الحركة أو التخبيط اللى 

ى ضرورته وأهميته فى الزواج بدال من الجمود والضحك حضرتك شاورت عل
  .على الدقون والتمثيل

  :يحيى. د

 .ال أعتقد أننى كنت أقصد ذلك
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  عبد المجيد محمد. أ

فهمت ضرورة مراعاة عدم جعل حساباتى كمعالج وصية على خبرتى، وأيضا 
كيف أن التفكك الخفيف ضرورى فى عملية إعادة التشكيل لدفع عملية النمو التى 

  .ف العالج اللى بحق وحقيقىهى هد

  :يحيى. د

  هو كذلك

  عبد المجيد محمد.أ

، فى )أنفرانيل - ستيالزين(استفدتت كثيراً من تعليق حضرتك على دور األدوية 
  .هذه الحالة

  :يحيى. د

الدواء ال يريدون أن يصدقوا أى فرض غير ما يروجونه بأقل قدر " بتوع"لكن 
اإلبداع، مكتفين باألرقام، والمقارنات من الممارسة االكلينيكية الفعلية و

  .المستحيلة، والتقييم الكمى السطحى

  محمد اسماعيل. أ

  ؟"المغلقة القامعة الباردة) "وصف المؤسسة الزواجية بـ(ما معنى 

  :يحيى. د

  برجاء قراءة تعليق الصديق مدحت الذى ورد قبل قليل

  ال تخف، 

  فهى ليست كذلك كقاعدة

  محمد اسماعيل. أ

ك طول الوقت بتحذرنا من التعميم رغم كده عممت على كل المؤسسة حضرت
  .الزواجية اللى فى مصر

  :يحيى. د

  عندك حق، إال قليال

  زواج كما أعلم" وش"أنت على 

  ، "تزوج وعش سعيدا" 

 .أظن أن هذا كان عنوان كتاب تصفحته منذ أربعين سنة
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  وأنا شخصيا ال أمانع

  ما أمكن ذلك

  محمد المهدى. أ

يعمل إيه لو حس بالزهق ده وإيه ! حقه إنه يزهق من عيان؟هو المعالج من 
هى المعايير اللى يقدر بيها ياخذ قرار عدم إكمال العالج ألسباب قد ترجع إلى عدم 
التزام المريض دون إن يكون موقف المعالج هو تخلى من ناحيته عن المريض؟ 

  .أرجو اإلفادة

  :يحيى. د

ولنا مناقشة مشاعر المعالج فى هذا لكل حالة حساباتها، وقد سبق أن تنا
الباب، أكثر من مرة وأظهرنا كيف أن احترامها واجب مهما بدت سلبية، وإال 
فإنها سوف تصل إلى المريض رغما عن المعالج، وسوف تكون النتيجة فى غير 

  .صالح االثنين غالبا

  محمد المهدى. أ

هرى، والشغل فيه بدالً يبدو لى أننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى الوسواس الق
  .من أن ينصب اهتمامنا على دفع المريض فى اتجاه عدم التحدث عن األعراض

  ذكرت حضرتك عالقة الوسواس بالجنس، فما موقف الدين من هذه العالقة؟

  :يحيى. د

أنا أشرت فقط إلى عالقته بالجنس مجرد إشارة، وأن هذا كان شغل فرويد 
  .الشاغل

محتوى "د أثبتت معظم األبحاث التى أجريت لدينا أن أغلب أما عالقته بالدين فق
هى محتويات دينية، وأعتقد أن هذا قد يرجع جزئيا إلى مغاالة بعض " الوساوس

رجال الدين فى التأكيد على طقوس الطهارة مثال، أو سوء تفسير اآليات الكريمة 
  .لست متأكدا" وسواس"أو األحاديث الشريفة المتعلقة بكلمة 

  ى الشمرىعل. د

وجهة نظرى المتواضعة فى غاية األهمية ألن الوسواس  هذا الموضوع ومن
بالنسبة للمريض بطبيعة الحال وله افكار  القهرى مرهق للمعالج كما هو الحال

متسلطة وافعال قهرية كما يعلم الراسخون فى هذا العلم، وكما اشار استاذنا الهمية 
حيث الكم والكيف والتوقيت وغيره، قد  الستخدامها من االدوية والطرق األفضل

يواجه بعض المعالجين النفسيين مشكلة عدم تركيزالمريض كثيرا على ما يقدمه 
 على تخفيف أعراض  المعالج من تقنيات واساليب عالجية قد تعمل
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مآل  "والنقطة االكثر أهمية بالنسبة للمعالج والمريض هى بالطب المرض،
  .، وشكرا"المرض

  :يحيى. د

  العفو

  ى عادلرام. أ

فتنبعث الحرارة . استشارة، واسترشاداَ، وتلقيا :ان يحتمى كل منهما باالخر
  .االماني وتسبقهم. يحفزهما االلهام. بأوصالهم

  :يحيى. د

  تمام التمام

 )30(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  )2من  2(عن المؤسسة الزواجية والعالقة بالموضوع 

  مدحت منصور. د

الوقت الحاضر ويمكن أن أتهم بالدناءة  قفزت في ذهني فكرة غريبة شوية على
كان هناك إصرار على تأصيلها في  أو الرجعية على ضوء الثقافة الحاضرة والتي

ال لهذه المؤسسة الباردة ح مجتمعاتنا الشرقية، أال يمكن أن يكون تعدد الزوجات
والذي قد يبدو مضحكا  أال يمكن أن يحرك هذا الحل  الجامدة القامعة في مجملها؟

لتظهر داخل المؤسسة  المشاعر األنثوية البدائية والمختبئة داخل تعقيدات التقدم
مشكلة  يحل  الشرعية مرة أخرى فتؤدي إلى حراك ما، ذكري أنثوي و بالعكس

 القمع معا؟ أحاول أن أوضح بمثال عن الغيرة ، اآلن أصبحتالجمود والبرود و
مصحوبة عادة إن لم يكن دائما بتجريم الرجل وحتى   غيرة المرأة على زوجها

االحتياط وإن لم يكن الرجل على خطأ وإن أعجبت به أخرى، وصل أن  على سبيل
ي ضد عنصر الغيرة من أصله مقابل عقلنة ما وكأن الغيرة ه تنكر بعض النساء

  .العقلنة

إلى الزوج و الذي يعني عندي التقرب بحنان ويمكن برشوة  مثل آخر التودد
التودد قد قل كثيرا في المجمل دون التعميم ولو بكوب  ترضي الزوج أظن أن هذا

الديانات والمذاهب التي تسمح بذلك محترما كل ما  أتحدث طبعا عن. من الشاي
  .اذنا لمثل ذلك ولكم جزيل الشكرأست يخالفها، أرجو أن يتسع صدرك يا

  :يحيى. د

هممت أن أعتذر عن التعقيب على هذا الرأى الشجاع الطيب، كما أنى لم أفهم 
 ،"وكأن الغيرة هى ضد العقلنة" .. قولك
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وعموما، فإنى أوصيك وأوصى نفسى بقراءة التاريخ بمسئولية، للتأكد من 

النضج لكل من  ضرورة العدل بين أطراف القضية، وأن يكون المقياس هو مقدار
الطرفين، وليس مجرد التمييز بين رجل وامرأة، وأن ننتبه إلى أن المرأة نالت من 
الظلم مايكفيها وزياده، وهى ليست ملزمة بالتودد أو التقرب للزوج سواء كرشوة 

  وأيضا ليس بالضرورة من جانبها ابتداء، بقدر ما أن الرجل أيضا ملزم بذلك،

فشلت  -على قدر علمى–، وكل الحلول البديلة القضية أصعب من أى اختزال
بشكل أكبر من فشل المؤسسة الزواجية، ونحن مازلنا فى حاجة إلى ابداعات 

  تطورية يبدو أنها ليست فى متناول مدى وعينا اآلن،

كما يبدو أن ثمة حلوال فردية هنا وهناك تلوح فى األفق أحيانا، إال أن 
  .ادحتعميمها على حساب المرأة، هو ظلم ف

  يامن نوح. أ

الوقت يخص مسألة أن المؤسسة الزواجية التى  عندى تعليق وسؤال فى نفس
  .."\منها حتى االن لم تحقق الغرض"\على حد تعليقكم 

التى تؤدى ذلك الدور " \هى"\هوه ليه االفتراض من المؤسسة انها..طيب السؤال
  ؟"..\اللغاؤه تحفيز شخصين مختلفين فعال لالستفادة من االختالف ال"\فى 

 او هروبا من طلب..ربما يحوى ذلك الطموح فى المؤسسة شطحا فى حد ذاته
  ..ما وكأن التعديل على قوانين المؤسسة كفيل بتوفير ذلك يوما..ذلك من انفسنا

 فى البداية يضع..لوضربنا مثل بمؤسسات العمل مثال والية نشوءها..ثانيا
رورة لضبط عالقات االشخاص داخل بالض" \جامدة"\قوانين " \بعض االشخاص"\

وفى البداية تكتسب هذه القوانين شرعيتها من قوة االشخاص الذى ..المؤسسة
تنفصل القوانين لتكتسب قوة فى حد ذاتها وكانها  ثم بعد ذلك..يقومون بفرضها

ولكن برغم ذلك يظل وجود .. ذاته تحولت الى شخص وهمى له شرعية فى حد
المؤسسة وبدون الرقباء على  عمر التزام االفراد بقوانين شرطا الطالة" \الرقباء"\

االفراد فيها خدعة  النظام المؤسسى تنهار المؤسسة بعد فترة كافية ليكتشف
اقصد من ذلك ان قوة الشرعية فى الدائرة الصغيرة ..للمؤسسة" \الشخص الوهمى"\

فى  نهاتكون لالشخاص وفى دائرة اوسع تنتقل الى المؤسسة فى حد ذاتها ولك
  ..الدائرة االوسع تعود لالشخاص من جديد

اختراع قوانين المؤسسة هى  فإن مرحلةوبتطبيق ذلك على مؤسسة الزواج 
ومرحلة تحول تلك ) وشكليا فى اطارها العام اجرائيا(مرحلة تخطتها االنسانية 

المشكلة اآلن  ولكن..القوانين الى شخص وهمى على ما اظن هى المرحلة الحالية
لم يصل بعد فى - وهو فى مثالنا هذا يمثله المجتمع -لك الشخص الوهمىأن ذ

 مراحل نموه الى المرحلة التى تمكنه من ضبط تلك العالقة او حتى االنفتاح
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والتى تتطابق فى جوهرها مع المرحلة (يحيلنا الى المرحلة االولى  وهذا..عليها

  ..األفراد للرقابة على المؤسسة وليس العكس أى مرحلة نضج) الثالثة

  :يحيى. د

  . ضيفا جديدا كريما هادفا متسقا" يامن"أهال بك يا 

لقد تناولت تَطور المسألة بشكل يتجاوز مجرد تحديات المؤسسة الزواجية، 
وقد وصلنى باعتباره تعميما جيدا يصلح للنظر فى تاريخ تطور أية مؤسسة بما 

  . فى ذلك المؤسسة الدينية

د فسحة من الوقت له اآلن، وأعتقد أن الرد عليك يحتاج تفصيال طويال ال أج
  تعقيبك فيه الكفاية،

  .وأكتفى به.. وأنا أقبله ترحيبا وتفهماً 

  مدحت منصور. د

يحدث أن يتوقع طرف من اآلخر شيئا : الجنس  بالنسبة للعالقة بالموضوع في
يجده فيعبر عن ذلك بأنه ال يشعر  ما أقصد على المستوى الحيوي ال اآللي فال

شيئا و لكن غير المنتظر  أن الطرف اآلخر يوصل  ث ذلك أحيانا وأظنبشئ، يحد
زوجين مستمرين في  لهذا ال يمكن الحكم بسرعة أنه ال يصل شيئا تماما في حالة

الجنسية من  ما لمسته حضرتك من أن مقاييس العالقة. العالقة داخل تلك المؤسسة
اآلخر و هي  فاصيل صغيرة تهمالقرب بعد اللقاء أو التفويت األخبث أو االهتمام بت

 مقاييس حيوية و لمست حضرتك ما قبل اللقاء ما يذكرني برقص الطيور أو
الحيوانات قبل التزاوج فيحدث أيضا نفس الشئ من قرب أو إحساس بالقرب أو 

  .االهتمام كدعوة للقاء التفويت أو

المستوى  االحتياج على مسألة أخرى كثيرا ما يفشل الزوجين في التعبير عن نوع
عنه، كما أن االلتزام  الحيوي إما لعدم إدراك نوع االحتياج أو صياغته في كلمات تعبر

يعني . االحتياج المطلوب بأداء احتياج ما يستتبع الكثير من الجهد نظرا لعدم التأكد من
  .اآلخر هل أنا ماشي صح هل ما أقدمه يصب في منطقة احتياج

  :يحيى. د

ك اإلشكال، لكننى أحذرك من إعطاء األلفاظ، فى أشعر عموماً أنه قد وصل
  وصف أو تحريك عمق هذه العالقات، قدرا أكبر مما تستحق وتستطيع

  . بقدر ما هى إبداع وتواصل، أم عمى واستعمال" غلط"، و"صح"كما أن المسألة ليست   

  حسن سرى. أ

 استاذنا تسبب في حالة طالق وأرى ان ذلك اسوأ مايمكن فكيف يا  الطبيب المعالج
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  يرام وتبارك للطبيب المعالج وانه قام بواجبة على احسن ما لكبير لم تعلق على هذاا

  :يحيى. د

  أسوأ ما يمكن ؟ ) الطالق(لماذا هو 

لماذا أحله اهللا إذن؟ أنا ال أوافق عموما على الطالق ألنى ال أحب البنتى أو 
ضا، لكن ابنى أن يطلق أحدهما؟ ومرضاى هم أوالدى وبناتى فال أحب لهم ذلك أي

–هذا اليعنى أننى ضد الطالق على طول الخط، خاصة وأن البديل هو طالق آخر 
  عادة، -فى جولة قادمة

غضبت فى بيت "ثم فى هذه الحالة لم يحدث طالق فعلى، وإنما هو ما يسمى  
  ال أكثر،" أهلها

  فلماذا هذا االنزعاج؟ 

  محمد اسماعيل. أ

  .م أن الحركة خطر باستمراركيف يكون التغيير عن طريق الحركة، رغ

  :يحيى. د

وهل هناك حركة حقيقية دون خطر، من يرفض المغامرة بالحركة حتى إلى 
" التغيير اآلمن"مجهول، عليه أن يستسلم لعدم التغيير، ال يوجد شىء اسمه 

، تتناسب المغامرة مع قدر الحسابات الناقصة، وهذا وارد فى أى محاولة 100%
  .إبداع نحو التغيير

  محمد اسماعيل. أ

هناك بعض المؤسسات الزواجية تحقق النمو لكن من الممكن أن يكون نمو 
الزوجة أكبر من نمو الزوج وتكون واعية أكثر فتفشل المؤسسة أيضا، فمتى تنجح 

  هذه المؤسسة؟

  :يحيى. د

  ما هذا؟

  .العكس أيضا صحيح فقد يكون نمو الزوج أسرع 

ر عملية النمو طول الوقت، بوعى ثم إن هذه المؤسسة تنجح حين تستم
  مشارك، ليس فقط من الطرفين، ولكن بمباركة مجتمع محيط طيب مسئول

  عبد المجيد محمد. أ

 حضرتك شاورت فى اليومية أن الزم نسلم أن الحركة هى خطر باستمرار، 
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وفى نفس الوقت شاورت إنها مهمة ألنها بتساعدنا على المراجعة مع احتماالت 

  ...لحركة مش فى المحل، ماذا تقصد تحديداالتصحيح على شرط تكون ا

  :يحيى. د

كما قلت حاال كل شىء حقيقى جاد هو خطر محتمل، لكنه يستحق المخاطرة 
  أهل له،  –البشر –إليه وبه، وهذا فقط هو ما يمكن أن يثمر ما نحن 

  .هو خطر بقدر ما هو رائع  

  . فهى حركة زائفة حيث تؤدى إلى تغيير" الحركة فى المحل"أما 

  محمد المهدى. أ

فى حالة وجود " المضحى"هل يمكن فهم دور الزوج هنا أنه كان يقوم بدور 
  !األعراض، ومع اختفائها تضاءل هذا الدور؟

  :يحيى. د

ال أظن أن المسألة هى تضحية أوال تضحية، أنا عموما ال أحب هذه القيمة 
  ة؟التى تسمى تضحية، العطاء الحقيقى هو أخذ رائع، فأين التضحي

  محمد المهدى. أ

المؤسسة الزواجية ضرورية رغم عدم تحقيق الهدف منها، البد وأن تكون 
  .متغيرة ومتحركة طول الوقت والبد من قبول خطر الحركة بداخلها

ولكن سؤالى هو ماذا يفعل أحد الطرفين، إذا ما كانت حركيته وتغيره تسبق 
االختالف فى درجة التغير،  اآلخر بمراحل هل يستحمل، وهل يقبل هذا المقدار من

وهل يكون قبوله لهذا الفرق فى التغير والحركة هو من شروط استمرار المؤسسة 
  ؟)قبول اآلخر(

  :يحيى. د

القبول شديد األهمية، لكن القبول غير التسليم، القبول اإليجابى هو بداية 
  .وليس نهاية، لهذا فالمسألة صعبة، وسوف تظل صعبة إلى مدة ليست قصيرة

  منى أحمد فؤاد. أ

أول ) القواعد النحوية لألسرة(   Grammar of the familyأنا معجبة جدا بـ
  .مرة أقرأها بس الزم حاأحاول أتعرف عليها أكثر

  :يحيى. د

 وأنا أيضا 
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  منى أحمد فؤاد. أ

أنا شايفة إن اللى وصل له المعالج مع هذه المريض مرحلة جيدة جداً، اللى 
  .األفضل للمريض، وليس الحل الوقتى وصلنى إنى أفكر فى الحل البعيد

  :يحيى. د

  هذا تفكير فى االتجاه السليم طبعا 

  منى أحمد فؤاد. أ

أنا شايفة إن ما وصل إليه الزوج حاليا هو أفضل بكثير من العالقة األولى التى 
هى من وجهة نظرى تعنى التمثيل، أنا شايفة إن المعالج محتاج يشد على الزوج 

  .وأ وإن مايزودهاش أكثر من كدهحتى ال يتحول لألس

  :يحيى. د

  ال أشاركك الرأى فى الجزء األول 

على هذا أو ذاك، فهو عالج، وليس " شد"كما أنى ال أرى أن المسألة هى 
  . تهذيبا وإصالحا

  محمود محمد سعد. أ

هل يحق للمعالج النفسى أن يتدخل فى العالقة الزوجية إلى هذه الدرجة؟ أقصد 
طلب من الزوج أن يبقى الزوجة فى بيت أبوها لمدة أسبوعين مثال، أن المعالج ي

  وفى هذه الحالة ومن يتحمل عواقب الفشل؟

  :يحيى. د

  طبعا يحق 

والد مسئول، فقط عليه أن يلتزم باإلضافة   –خصوصا فى ثقافتنا –المعالج 
إلى ذلك بالقواعد المهنية بما فى ذلك مواصلة ممارسة اإلشراف وقبول النقد 

  .فالتعديل

  محمود محمد سعد. ا

حدوث الشفاء للمريض قد يؤدى أحيانا إلى إشكاالت أسرية أو زواجية وعلى 
  .المعالج أن ينتبه إليها

  :يحيى. د

  .هذا هو
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  هالة فؤاد. أ

أحمد الشافعى بذل مجهودا مع الحالة ويمكن لو كنت مكانه كنت هاتحطّ فى . د
جوزها يعنى لما تيجى تتحسن  الموقف المحير ده بس اللى انا مستغرباه هو موقف
  .كان المفروض يحمد ربنا ويفرح ويحميها ويساعدها

  :يحيى. د

  هو موقف يبعث على االستغراب 

  لكنه ليس غريبا 

  هكذا علمتنى خبرتى 

  هالة فؤاد. أ

مضايقنى فى الزوجة للدرجة دى زى ما يكون إحساس بالقهر، بس رغم 
  .فاء أعراضاإلحساس ده جه معاه تحسن فى الحالة واخت

  :يحيى. د

  أنا معك 

  برغم أنى ال أشاركك الطمأنينة إلى اختفاء األعراض

  رامى عادل. أ

متهيألي، ان ربنا مصبرنا على بعض، على البالوى المستخبية، اللى بنحاول 
هات يا تفويت، مش عارف ايه الحكاية،  نداريها، وكل ما مصيبة تطلع تنط لنا، نقوم

يطب، يتمسك، التانى يقفشه فى الضلمة،  ية، لحد ما واحد فيناخايف نكون بنلعب استغما
الجرح مر وصعب، مبستحملش  احنا االتنين بنكشف بعض لبعض، بس ساعات بيكون

فينا الضعيف  ده، وهى مابتستحملنيش ضعيف، مسكين، مين.. اشوفه، اشوف الوجع
  .عارف ومين المسكين؟ يا ترى ربنا هيسامحنا؟ بيسامحنا؟ مش

  :ىيحي. د

  انت   يا جدع

 "ماتعقلشى قوى كده"

 )31(اإلشراف على العالج النفسى  :لتدريب عن بعدا

  السماح بالسرحان والصبر عليه وتنظيمه 

  محمود حجازى. د

حكاية إن العيان يجى ومنتظم رغم إنى مش عارف هو بيجى ليه، بقت 
. مزعجة، أحيانا بابقى مش عارف اقدم له حاجة ورغم كده بيجى زى الحالة دى

 .هو بيستفيد إيه من ده، زى ما حضرتك بتقول: ات انشغل وأسأل نفسىساع
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  :يحيى. د

 - البشر–، نحن )إمبريقية(الطب يا محمود هو ممارسة واقعية عمليه، 
على أكثر من محور، ) بما فى ذلك الطبيب والمريض(نتواصل مع بعضنا البعض 

هو أحد " ا؟لماذ"والتفكير المنطقى، بما فى ذلك العثور على إجابة السؤال اللحوح 
الغبية أحيانا، " اللماذا؟"؟ يشير إلى هذه "هوا بيجى ليه"هذه المحاور؟ سؤال 

واإلجابة " هو بيستفيد إيه؟"ويوجد لإلجابة عليه سؤال أذكى ذكرته أنت فى تعقيبك 
أنه يستفيد ما يجعله يأتى بانتظام سواء عرفنا أم لم نعرف، األمل فى الشفاء 

هى التى تجعله  –قد ال نعرفها حاال –تكون هناك فائدة  وحده ليس كافيا، البد أن
  .يأتى بهذا االنتظام

طالما أنه ال توجد مضاعفات لمجيئه، طالما أنه ال يوجد من هو أولى بوقتك  
 ،يأخذ منا ماال نعلم وسيعلمك  –منه، وأنت الطبيب، فهذا حقه أن يأتى، وأن

  !".دههو بيستفيد إيه من "الزمن والنتائج الطيبة 

  محمد المهدى. أ

نبهتنى اليومية إلى أنه فى بعض الحاالت أريد لبعض مرضاى أهدافاً عالجية 
تسير بهم نحو النمو الوالفى الخالق الذى ال يكونون هم مستعدين له، لقد شُددتُ فى 

، ووجدت أنها تعطينى مساحة أرحب لتكون "العادى هو العادى"اليومية بعبارة أن 
جية محددة فى البدء بما هو معتاد، أما التغير ومسئوليته فإنه اختيار األهداف العال

  .مشترك بين المريض والمعالج

  :يحيى. د

  ".إعادة التعاقد"هذا صحيح، وهو بعض ما نسميه 

كهدف مبدئى، إذا توقفنا عنده فخير " العادى الذى هو العادى"بعد تحقيق  
لم معنا، ونحن نتعاقد مع المريض من وبركة، وإذا تجاوزناه بعقد جديد فاهللا والع

  .جديد بعد تجاوز كل مرحلة، نتعاقد حتى وإن لم نعلن ذلك

  محمد إسماعيل. أ

  ؟ ومتى نحكم عليه أنه معطل أو معوق؟"بتاعه"متى نعرف أن للمريض حق فى الحل 

  :يحيى. د

، "العادى هو العادى"برجاء قراءة ردى على محمد المهدى حاالً، وتأمل أن 
يعمل وينام، ويتعامل مع من حوله ويصبر عليهم، وال يضر، " كل من"كر أن وتذ

 "...!!إلى ما يمكن أن يكونه.. "وال يضار، هو مائة بالمائة

  محمد إسماعيل. أ

 إلخ؟...اآلن فهمت كيف أن المخ مايعرفش يبطل تركيز
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  وأيضاً فكرة السماح بالسرحان فكرة جيدة ومفيدة

  :يحيى. د

  .تبتُهاوأنا فهمتها أكثر حين ك

  وحين قرأت تعليقك

  نعمات على. د

ال افهم كيف يأتى المريض بهذا اإلنتظام فى الجلسات دون أن يظهر عليه 
تغيير أو يحدث اختالف، فيمكن انه يأتى ليحصل على موافقة الدكتور على مرضه، 
وفى نفس الوقت حضرتك قلت انه اكيد بيستفيد طول ما هو بيجى، كيف افرق بين 

  .هذا، وذاك

  :يحيى. د

لكل حالة مقاييسها للرد على هذا السؤال، وأول مقياس هو المقياس العادى، 
والعالقات المناسبة مع ) ليست فى المحل(العمل والنوم، والحركة : "وأكرر

  ).وبعد ذلك تُفْرج، أو كفاية كدا" (هات وخد: "المحيطين 

  رباب حموده. أ

السبع تمان ساعات وحتى لو فى أنا مافهمتش السرحان، هو معقولة انه يكون ب
  .االغانى؟ ده مش معقول تكون بالفترة دى

انا وضعت نفسى مكان المريضة مالقيتش وال حسيت انى ممكن اسرح كل 
  .الوقت ده

غريبة برضه إنها تروح لدكتور عشان السرحان، وبرضه، عشان الالزمة 
  .وهى صغيرة، ليه راحت لدكتور عشان ده، أو ده؟

  :يحيى. د

موضحا أن للسرحان ) الدكتورة(تالحظى يا رباب أننى ناقشت المعاِلجة ألم 
أشكاال وألوانا؟ المريض يعبر عن حالته أحيانا بألفاظ عامة لها استعماالت خاصة 

  .خلِّ بالك. بالنسبة له

  .أما سبب ذهابها للدكتور باكراً، ثم اآلن، فهو بديهى فى هذه الحالة، هذا حقها تماما

  .الحالة مرة ثانيةبرجاء قراءة 

  حسن سرى. أ

 .والنبى ماتستعجلش عليه يا استاذنا، اليجوز الحلف بغير اهللا سبحانه وتعالى
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  :يحيى. د

  بل يجوز، 

  .وللنص تفسيرات أخرى ليس هنا مجال مناقشتها

  "ماتستعجلشى"وأنت أيضا 

  رامى عادل. أ

وهل سيبقى السرحان على صوابها، ام ! القمر؟ يعنى هى حاتسرح لحد ما تطلع
سيطيره، ممكن البنية تكون عايشة حالة وجد، او عايزة تعيشها، وتشوف، 

بتهنج وتزرجن،  والسرحان بيوصل للى ميقدرش المخ يوصله بصحيح، لكن الدماغ
ومش  وتدمن الحالة دى من التوهان، رغم الوهم اللى البنية معيشه روحها فيه

 عنى، وبنشوف فنانينمكفيها، النه غير الشرود، ده بارادتها، بتشغل دماغها ي
ماسكين روسهم، قال ايه بيفكروا، يبقوا يقابلونى لو عرفوا يوقفوها، والبنية 

الزهق يخلى البنى آدم يخترع، خلوا بالكوا من دماغاتكم، الن السكة  معذوره، الن
 وممكن تبدع تنتج تثمر ترج، المهم ضبط.. دى خطرة طالما بقصد، ممكن تطق

  الجرعة

  :يحيى. د

  .ب ضبط الجرعةوما أصع

  أحمد سعيد. أ

 السرحان من غير اى فكرة، او حتى احالم يقظة ؟ هل من الممكن فعال ان يكون

السلوكيات الوسواسية الملحة، وتصورى انها  انا شايف ان السرحان ده شبه
 حتى كانت من غير معني ولو" معنوية اومادية"بتركز على اى حاجة 

تحميها من التفسخ  ا بتالقى فيه وسيلة مؤقتةوماهياش قادرة تستغنى عن ده، النه
  الضغوط على اى مستوى او درجة من الدرجات، النها بتبعد بيه عن كل

  :يحيى. د

  يجوز

التى " الحاجة"هى ليست واعية تماما بهذه  - فى هذه الحالة –لكن غالبا 
  .تسرح فيها، سواء كانت معنوية أو مادية، وإال ذكرتها

****  

 )32(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 التعلم من المحاولة، والتراجع الحميد 
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  محمد الشاذلى. د

أظن أن الخطوة األولى هى محاولة تبصير األهل بطبيعة المرض، ثم فحص ما 
هل هو احتجاج أم احتياج أم رفض أم إثبات : يريد المريض قوله بهذه األعراض

ن خالل نسق وجود، أظن أن من الصعب وسط هذه المتاهه إيصال أية رسائل م
  .واضح ومتماسك مثل رحلة المنوات

  :يحيى. د

عندك حق، لكننى استفدت من عرض هذه الحالة هكذا، فقد أتاح ذلك لى أن 
نشاط عالجى، قد ال تفيد وحدها إال إذا تكاملت مع " جزئية"أبين كيف أن أى 

ك ، وقد سعدت بتأكيد)ليس بالضرورة فى القسم الداخلى(الخطة العالجية مجتمعة 
ما يريد "... ، وهو ما عنيتَه بقولك )احتجاج واحتياج(على غائية المرض 

  ".المريض قوله بهذه األعراض

  حسن سرى. د

الهوسى بيحتوى الموضوع جواه، فما يفضلشى حاجة بره يعمل معاها عالقة،  
) عالقة حب قويه(ولكننا نالحظ انه يقوم بعمل عالقه ممتازه مع زوجتة خاصه 

  .تفسير ذلك؟ األشخاص الذين يختارهم، فكيف يمكن وكذلك مع بعض

  :يحيى. د

مالحظة للسلوك الظاهر فحسب، ذلك أن   –فى خبرتى –هذه المالحظة هى 
هو سريع اإلقدام، حاضر : الهوسى وخاصة قبل أن تبلغ حدة المرض أقصاها

، الرد، كثير الكالم، فيبدو وكأنه بذلك يعمل عالقة ، فى حين أنه نشاط بغير عمق
وأغلب الرجال فى طور الهوس، يتحدثون عن رغبتهم الجنسية الزائدة أو 

فى نفس الوقت، األمر " العنة"يتجاوزون ذلك إلى تحرش فعلى، لكنهم يعانون من 
الذى قد يكشف عجزهم األعمق عن عمل عالقة بآخر حقيقى، أما حكاية توثيق 

يها الزوج بقتل الزوجة، العالقة بالزوجة، فقد صادفت حاالت ليست قليلة يحلم ف
كإرهاصات لقدوم النوبة، وفى بضع حاالت أخرى بدأت النوبة والزوجة تستيقظ 

  .ويدى زوجها حول عنقها وهو نصف نائم، ثم تأتى النوبة بعد يوم أو أكثر

  .ما رأيك؟ 

  حسن سرى. د

  .الوسوسة هل يمكن للهوسى ان يستخدم ميكانزم 

  :يحيى. د

ا نجح، ولو جزئيا فى ذلك، قد يضبط ولو جزئيا طبعا، يمكن ونصف، وهو إذ
التفسخ من ناحية، كما قد  –نسبيا –أيضا جرعة هوسه، فالوسوسة سياج يمنع 

 .قليال أو كثيراً فى حالة الهوس "انهيار الكف"يقلل من 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   468



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
  رامى عادل. أ

وغيره؟ الجسد محور التفكير ... التحكم فى األلفاظ كيف تتفق الظروف ويتم
يوى فى الخارج نربطه ببعض التجليات داخل العقل، وأداته، ولآلخر وجود ح

النهاية، وتتدرج /اثناء توجهنا للغاية ونوازن بين المرئى والمسموع والمنطوق
المسألة من الرهبة إلى الطالقة إلى االحساس بالمسئولية والتوحد مع اآلخر، دون 

تتحقق، ان نتقيد بمبدا مشكوك فى صحته، أو ننبش فى الماضى عن مشاعر قد ال 
  .أوسع وعلينا أن نضع نصب أعيننا فرضا ونختبر قدرتنا على تجاوزه لفرض

  :يحيى. د

أحيانا أخاف من خبرتك هذه يا رامى، فأنت تصل بتلقائيتك وطالقتك إلى 
  نظريات بأكملها فى بضعة أسطر،

  .تستأهل كل المخاطرة –وأحيانا أخاف عليك شخصيا منها، لكنها بينى وبينك 

****  

 )33(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  مستويات وأنوع اإلشراف على العالج النفسى

  نعمات على. د

اتساءل لماذا ال يتم إشراف األقران فى المقطم، اشعر أنه يفيد خاصة فى البداية 
  .للمبتدئ الذى يجد عنده حرجا أن يتكلم، ويسأل

   

  :يحيى. د

تصورى أننى لم أكن أعرف انه ال يتم إشراف األقران فى !! يا خبر يا نعمات
  .المقطم، سوف استعلم أكثر ألتخذ قرارى حاال

  نعمات على. د

عندما يشعر المعالج فى نفسه بالتقصير وعدم الخبرة فى البداية ماذا يفعل؟ هل 
  يتراجع أم يستمر؟

  :يحيى. د

  هو وشطارته، وشطارة المشرف عليه

  محمد الشاذلى. د

 فى ظل التعريف األساسى " اإلشراف بالوقت"و" اإلشراف بالنتيجة"فهم معنى لم أ

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   469



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
لمعنى اإلشراف على العالج النفسى، على أساس أن النتيجة أو الوقت هى 
محكات العملية العالجية والتى تساهم فى توجيهها على مدار الوقت من خالل جميع 

  .أنواع اإلشراف وليس بشكل منفرد

  :يحيى. د

ك أنت والزميلة عاليه، أن أخصص يوم األحد القادم قررت من خالل تساؤل
لتوضيح ثالثة أنواع من اإلشراف ذكرت إجماال وبسرعة فى النشرة السابقة، وقد 

 وإشراف الوقت وإشراف المريض اإلشراف بالنتيجة"سألنى عنها الكثيرون وهى 
  .فأرجو أن تنتظر إلى بعد غد)" الزمن(

  محمد اسماعيل. أ 

  .ويات اإلشراف، وليه حضرتك ضممتُه لإلشرافمش فاهم آخر مست

  :يحيى. د

الشاذلى حاال، وايضا أنتظر إجابتى على بقية تساؤالتك . نفس إجابتى على د
  ).بعد غد(فى نشرة األحد 

  عبد المجيد محمد. أ

  .اليومية مهمة جداً وكان نفسى تنزل أول بداية شغلى ألنها نورت حاجات كتير

  :يحيى. د

ا أهميتها بعد نشرها، ولهذا سأعيدها وأفصلها أكثر بعد غد وصلتنى أنا أيض
  ).األحد(

  نادية حامد محمد. أ 

أرجو توضيح ما هى أسباب أو احتماالت تجاوز نمو المريض : مش فاهمة
  .درجة نمو الطبيب

  :يحيى. د

نفس إجاباتى السابقة على الزمالء الثالثة الذين قبلك يا نادية، انتظرينا بعد 
  .غد

  دية حامد محمدنا. أ

أعجبتنى وأفادتنى جداً كيفية أن فرط رؤية المعالج حتى فى حالة صحتها ال 
  .تساعد على حركية وتلقائية المريض بالقدر الذى يفيد العالج

 وأن المريض فى بعض األحيان يتجاوز مرحلة نمو طبيبه، ويحفز الطبيب أن 
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  .يلحق به، وبالتالى قد يتجاوزه الطبيب مع مريض آخر

  :يحيى. د

لقد كانت هذه النقطة من أصعب ما قدمت، ألننى تصورت أن ! ا خبر يا ناديةي
المعالجين واألطباء سوف يقاومونها بالطول وبالعرض ولهذا سوف أزيد من 

  .شرحها بعد غد

  محمود محمد سعد. أ

معترض على أن القراءة فى تقنيات العالج النفسى للمعالج حديث التدريب 
ننى أرى أنها تضيف جانبا علميا منذ البداية ليسهل إ. ليست ضرورية بل ومعيقة

  .عملية التواصل مع المعالج المدرب

  :يحيى. د

أنا ال أستطيع أن أمنع أى معالج مبتدئ من أن يقرأ ما يتراءى له فى العالج 
النفسى وغير العالج النفسى، لكننى ال أنصح وال أوصى بذلك، وال أرى أنه شرط 

التحفظ له وظيفة تؤكد أنه على من يقرأ أن يقرأ على  لكى يصبح معالجا، إن هذا
  .مسئوليته، وأن يتأنى فى تطبيق مايقرأ، ويناقشه أوال بأول فى جلسات اإلشراف

  محمود محمد سعد. أ

وصلنى أن المعالج قد يلجأ إلى رأى شخص عادى، وذلك ليجد حالً للمشكلة 
  .المعالج صحة حلوله التى تعترية مع مريضه، وأضيف أنها أيضاً ليختبر بها

  :يحيى. د

  هذا هو

  نرمين عبد العزيز. د 

أصعب نوع من اإلشراف على العالج النفسى على ما أعتقد هو إشراف 
المريض ألنه يضعنى كطبيبة فى موقف صعب وهو أن أكون طوال الوقت فى 
محاولة ِللّحاق بفكر مريضى، وفى نفس الوقت من المفترض أنى أقوم بتنظيم هذا 

  ،ر الذى يصعب على استيعابهالفك

  .ولكنه على ما أعتقد أيضا هو أكثر أنواع اإلشراف دافعاً للنمو لكل الطرفين 

  :يحيى. د

  :فجعلتها من أول السطر ووضعت تحتها خطا(الجملة األخيرة رائعة وكافية 

  اما ما قبل ذلك فقد نسختْه جملتك األخيرة بتلقائية سلسلة.." 
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يست اللحاق بفكر المريض، لكنها فى التأثير فقط أريد أن أنبه أن المسألة ل 

  .اإليجابى من خالل الموقف الصعب الذى يضعنا فيه مرضانا ونحن نحترمهم

  رامى عادل. أ

وهو نشيط " \فاجرة "\بطريقه  اخذ يصول ويجول، ال يتوقف، يقوم باحماءاته
ثم يباغتني جدا جدا، راقتني حركيته المبدعه الرائقه، جاءني للمره الثانية مبتسما، 

حركته الدائريه،  ، تبهتني بعض الشيء، ويستمر في)مكفهر(بتكشيرة لها طعم آخر 
  المره الثالثه اجد وفي.يصعقني،_ مع قليل من التوقف، مواربا،الي ان يقترب للغايه

في المتجر الذي  _انه احد عمالئي الكرام_ يفيض نورا وجالال  نفس االنسان قائما
  !اعمل فيه كموظف امن

  :يحيى. د

  وما عالقة هذا باإلشراف يا رامى؟

  .نرمين حاال. لكن يبدو أن له عالقة بآخر جملة قالتها د

بل إن بعض من أخذ كالمك ومداخالتك فى هذه النشرات يا رامى مأخذ الجد 
  .، وربنا يسترأنه قد اعتبرك مشرفا عليهمنذ بداية ظهورها، البد 

**** 

   )34(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد 

  تفاصيل وتوضيح عن بعض مستويات اإلشراف على العالج النفسى

  زكريا عبد الحميد. أ

  .............لقد انرتَ البصيرة وشحذتَ الوعى  .............

  :يحيى. د

  تعرف يا زكريا يا ابنى ماذا كتبت مكان النقط المحذوفة قبل وبعد هذه الكلمات الخمس، 

  اما أنها ال تحمل ذرة نفاق أنا أصدق كلماتك وأعرف تم

  لكنه الحياء والخوف من سوء الفهم

  شكرا

  رامى عادل. أ

الزم نجارى المجانين، ومانعملش عقلنا بعقلهم، ومانقفش على الواحده لبعض، 
روشين اوى،  ونسيبهم يعلمونا، ونستفيد من خبراتهم، ونبقى شكلهم، اقصد انهم

 انهم ساعات بياخدوا على قفاهم، لكنودايما فوق العاده، وليهم مميزاتهم، مع 
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ناس  واجبنا اننا نحترم ارائهم، ونوجههم اذا اقتضى االمر، هما مش اقفال، هم

  وال ايه؟.مستنيره

  :يحيى. د

  "روشين يا رامى"ليسوا دائما 

  "أقفاال"أحياناً يكونون 

عليهم وعلى من ) ضلمةْ(وأيضا هم ليسو أبداً مستنيرين حين يقلبونها ظالما 
  . حولهم

  .أسيادنا وتاج راسنا –لمن يريد ويتحمل المسئولية معهم له ولهم  –كنهم ل

  محمد اسماعيل. أ

هل فيه توقيت معين الستخدام كل نوع من أنواع اإلشراف، وإزاى أحكم إنى 
  .أنا محتاج النوع ده خاصة أنه مافيش حاجة بتحصل صدفة

  :يحيى. د

  استثناء، أظن أننا نحتاج أن نصاحب ونقبل كل األنواع دون 

  أما التوقيت فهو يأتى وحده حسب الفرص المتاحة، 

  وحسب مرحلة نشاط رحلتى منى إليهم وبالعكس، 

  .وليس ضروريا أن يحدث كل ذلك بوعى كامل

  محمد اسماعيل. أ

يمكن على االسم، وعايز أفهم يعنى هو إيه " إشراف النتائج"أنا معترض على 
  .اإلشراف فى النتائج

  :يحيى. د

ق ايضا من االسم، لكننى متمسك بالفكرة، ألنها هى أصل الممارسة أنا قل
المقصود هو أننا إذا أحسنا النظر فى ) التى هى جوهر مهنتنا إكلينيكيا(اإلمبريقية 

  .، فإنها سوف تهدينا إلى الخطوة التالية فالتالية وهكذا"نوعيا"النتائج 

  محمد اسماعيل. أ

  .شكراً. تى السابقةكل ما فى اليومية، أجابت على تساؤال

  :يحيى. د

 أنا الذى أشكرك 
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  أنت تتحرك من ورائى يا محمد رغما عنك وعنى

  محمد المهدى. أ

، ولكن "بموقفه فى الحياة"و" بما هو"لقد علمتنا حضرتك أن المعالج إنما يعالج 
أنه مع زيادة سنين الممارسة يتبين للمعالج أن قيمه "أوردت حضرتك جملة 

  " ه ليست هى الحكم الفيصل فى حركية ممارسته مهنتهمعتقداته ومواقف: الشخصية

  .أرجو التوضيح

  :يحيى. د

قيمنا الشخصية هى جزء منّأ، وبالتالى عندك حق أن تستغرب ما وصلك من 
  أننى أوصى باستبعادها من الممارسة،

الحكم "أنا لم أوصِ يا محمد باستبعادها، أنا فقط أشرت إلى أنها ليست  
من حركية الممارسة شريطة أن نواصل التقدم نحو الوعى ، لكنها جزء "الفيصل

  .بتأثيرها أوال بأول، وقبول تغييرها أول بأول

  محمد المهدى. أ

أن عملية اإلشراف ال تتحق بوعى منتبه فقط، وإنما قد تجرى فى أى : وصلنى
  .مستوى من مستويات الوعى

  :يحيى. د

  هذا صحيح 

  عبير محمد رجب. أ

اللى بتكون بداخل المعالج بكثرة، وخاصة فى " السوداء النقطة"عجبنى تعبير 
بداية التعلم والتى تقل تدريجياً مع التدريب، والممارسة وتبادل الخبرات وبالتالى 

  .يقود إلى تغيير إيجابى

  :يحيى. د

  كنت أخشى أال تصل الفكرة، مع أنها قديمة وشائعة 

  شكرا

  هالة حمدى . أ

) عامة الناس(إشراف التخصص العادى مش عارف كان أقرب إشراف لى هو 
ألنها فرصة تفتح لى فرص االستفاده من خبرة الناس اللى عاشوها واستفادوا منها، 

 .سواء علمتهم حاجة تنفعهم أو خلتهم ياخدوا بالهم من حاجات ممكن تضرهم

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�ر إ��ا(    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   474



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
  :يحيى. د

  "من فوق"إنها احترام حقيقى لتجارب الشخص العادى، دون وصاية التنظير 

  هالة حمدى. أ

بس اللى الزم أحافظ عليه وأخذ بالى منه فى اإلشراف ده إنى أحافظ على  ...
  .خصوصية العيان وأسراره

  :يحيى. د

  جدا

**** 

  متى يفيد تغيير الخارج )35(اإلشراف على العالج النفسى   :التدريب عن بعد

  حسن سرى. د

لماذا تم التركيز على تغيير التخصص ولم يتم ذكر باقى جوانب شخصيته 
الفصام الذى  خاصة وأن المريض يعانى من الفصام وما هو نوع وكامل معاناتة

  يعانى منه

  :يحيى. د

من تجارة (لم يكن األمر تغييرا للتخصص، وإنما هو تغيير لمستوى الدراسة 
أنا أكره حكاية تجارة انجليزى ) الخ..إلى حقوق –إلى تجاره عربى  –انجليزى 

لقد تناول الطرح فى اإلشراف، ثم  وحقوق فرنساوى وما شابه، لكن هذا هو ما جرى،
الرد والحوار مبدأ التغيير كله، أما حكاية التركيز على باقى جوانب شخصيته فالبد أنه 
جار، ولكننا فى هذا الباب نحدد الحوار حول النقطة المثارة، وقد كررنا ذلك كثيرا، ثم 

وتاريخ سابق  إن هذه الحالة بالذات فيها تفاصيل كثيرة بما فيها دخوله المستشفى
  . وتشخيص واضح، وبيان بموقف األهل بدرجة كافيه جدا

  مدحت منصور. د

استسهال فالشعور بالحيرة  يبدو يا أستاذنا أن شعورنا بالذنب هو فى حد ذاته
صعب جدا ويصعب  والتى تسبق الخلق واإلبداع هو مخاض  واللخبطة والقلق

المسئولية فى مقابل  بكثير وكذلكتحمله لذا يبدو أن الشعور بالذنب واألسف أسهل 
لصالح النمو،  -بذلك وأنا مؤمن - الصعبانية وكل مسئولية هى ألم وإن كان الزما 

واحد إذ  فاألمر كله عسير ومواجهته مرة بل وشديدة المرارة وكأن الكالم كله
 يحضرنى هنا كيف يجب أن نتجرع الهزيمة بألمها إلى النهاية كى نبدأ من جديد،

 ا يجب أن نمر بمراحل الوعى واالعتراف إلى الحيرة إلى اللخبطة إلى القلقيبدو أنن
 .إلى إعادة الخلق أو التخلق
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  :يحيى. د

  هذا صحيح نسبياً

لكننى أيضا أحيلك إلى ردى على كلِّ من عمرو دنيا، ثم عبده السيد، وأيضا 
  .هالة حمدى

  محمد الشاذلى. د

 قد تكون مريحة أن يتحول العالج إلى جدول ضرب أو عالج بالمسطرة فعال
جانبا تحت مظلة  –بما يحمله من حيرة ومسئولية  -ألنها تنحى بالجانب اإلنسانى 

، وهى مسئولية !الحياد والحرية، لكن ماذا سيتبقى بعد ذلك؟ هل سيسمى هذا عالجاً؟
  .كل من اختار أن يعالج أو يعالج

  :يحيى. د

  وهل فى إلغاء الجانب اإلنسانى راحة يا رجل؟

  يهم هذه الراحة، يشبعون بهاحالل عل

  رامى عادل. أ

مسؤولية الشفاء، او التقدم  كل شيء بيحصل داخل الجلسه، خاصه تحمل: اذن
دى كل كلمه ليها معنى وهدف، وازاى يتجمع المريض . نحوه، احنا مش بندش

او  المتفركش، دى حدوته، ازاى يتوجه بمساعده الطبيب، ازاى يفوق بعد شهور
بيبه بجواه، بيحميه من الضياع قبل فوات االوان، ازاى تكون سنين على صوت ط

  .تفصمهم هى الروح، اللى بتحضر ومعاها كل كيان االثنين، ماتقدرش الكلمه

  :يحيى. د

  قل لهم يا رامى

  "!إزاى"قل لهم 

  ربنا يخليك

  هانى عبد المنعم. د

نسبة ولو ب–أتصور إمكانية إحداث تغيير فى الداخل من خالل تغيير الخارج 
  .ولكن بحساب للمتغيرات –معينة 

  :يحيى. د

كله بالحساب يا هانى، لكنها ليست فقط حسابات القلم والمسطرة، ولكنها 
 .حسابات الخبرة والواقع والمسيرة، وما أصعبها
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  هانى عبد المنعم. د

اندهشت من كلمة االنسحاب إلى األصعب، وإن كان بدون وعى وخفت من 
ها يمكنها التمييز بين األصعب واألسهل مصير اختبارات الشخصية حين نظن أن

  .والصواب والخطأ

  :يحيى. د

  ).أنظر بعد(أعنى انسحاب ينتهى إلى األصعب فعال برغم خدعة البداية 

  محمد على. د

أنا مع حضرتك فى صعوبة تغيير الخارج على المعالج، وسهولته للمريض، 
ين فى وقت ما الزم اللى جوه لمرحلة معينة وبعد" نزق"ولكن المصلحة تقتضى أن 

  .نزق اللى برة وما نسيبش الدنيا كده

  :يحيى. د

  يعنى،

  وتوقيت" تناسب"بقدر ما هى " زق"المسألة ليست مسألة 

  .وكل هذا الباب واإلشراف الفعلى هو محاولة للتدريب على ذلك

  هالة حمدى البسيونى. أ

تغيير مش عارفة بس ممكن تغيير الخارج يحرك بشوية فى الداخل ولو حتى 
بسيط بس أهو تغيير ولو أنا كنت مكان المعالج كنت حاخلى الشاب يحول، ماهو 

  .كده كده واقف، يمكن لما يحول يكمل ويخلص

  :يحيى. د

  إلخ... ، ال يكمّل، وال يخلّص، وحتى إذا كمل"أل"ويمكن 

  .المهم دقة الحسابات، وضبط الجرعة من الجميع

  نعمات على. د

  غيير انسحابى وفيه تغيير اختراقى؟؟يعنى إيه ت: مش فاهمة

  !!ما معنى تغيير اختراقى

  :يحيى. د

وهذا وذاك يحسب  Break through & Break downشئ اشبه بالمقابلة بين 
 بالنتيجة والمآل إذا كان سلبا أم أيجابا، لكن التغيير هو التغيير فى البداية 
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ير انسحابى قارن مآل أزمة مفترق الطرق إلى الجنون أو اإلبداع، الجنون تغي(

  ).تفسخى، واإلبداع تغيير اختراقى تشكيلى

  نعمات على. د

عجبنى الكالم قوى عن معنى االنسحاب عند مريض الفصام وايضا تحمل 
  . المسئولية عند المعالج

ولكن لما افتكر المسئولية باخاف واقعد الوم نفسى وأقول لو كنت عملت كده 
  .ماكنتش حصل كده

  :يحيى. د

فى العالج الجمعى (نفس بهذه الطريقة، تعلمنا مع مرضانا كله إال لوم ال
  "هنا واآلن"تقوم بإبطال مفعول المبدأ الرائع  "لو" أن كلمة) خاصة

  ".هى مدخل الشيطان.. لو "  وهذا يفهمنا المنطق الدينى المفيد أن 

  عبده السيد على. أ

ان يكون عنوان لم أجد اجابه لسؤال متى يفيد تغيير الخارج من اليومية واقترح 
وهو ما وصلنى ويصلنى من . "ال يفيد تغيير الخارج اال بتغيير الداخل"اليومية 

حضرتك دائما فى مثل هذه الحاالت وهو امر صعب لكن غيره بينفع بس مالوش 
  .عمر

  :يحيى. د

هذا صحيح، وهذه اليومية، وكل نشرات هذا الباب ال تعطى إجابات محددة عن 
  .ا هى محاوالت لشحذ الخبرة طول الوقتوإنم" كيف"أو " متى"

  عبده السيد على. أ

استسهال المعالج وانه بيستخبى وراء قرار األهل وصلنى جداً، ولقيتنى باعمل 
  .ده فى الحاالت الصعبه اللى بتنتكس كتير

وصلنى أيضا راحة الدكتور جدا جدا، بس حضرتك، والمؤسسة هنا ماتسمحش 
  . اننا نعيش ده، وربنا يستر

  :يحيى. د

عندك حق، أنا ال أنكر على األصغر حقه فى اختيار األسهل، لكن إن كان يعمل 
فى مؤسسة تعينه، وكان ثم إشراف يلجأ إليه، فأن الراحة الحقيقية تكون فى أن 

  .نتحمل الصعب معاً
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  عمرو دنيا. د

باب اإلشراف كل اسبوع بيضيف حاجة جديدة ليا مهما كانت صغيرة، وأحيانا 
ت كنت بأعملها ومش واخد بالى منها زى تحمل المسؤلية وإنى فعال ينور كل حاجا

ساعات يمكن أتسرق واهرب واستسهل زى المريض وأحيانا أرضى وأسعى لتغيير 
  .مش حقيقى من الخارج فقط وأنا مش واخد بالى ودى من أهم فوائد االشراف

  :يحيى. د

لها وأنا مش ينور حاجات كنت باعم".. من أهم ما ذكرت يا عمرو تعبيرك 
، ألن هذا يدل على أن المعالج األصغر يعمل كثيرا فى االتجاه الصحيح "واخد بالى

  .دون قراءة مسبقة أو توجيه مالحق

  عمرو دنيا. د

أحيانا باشوف ان فيه عيان محتاج حد فاهم شويه يشيل معاه المسئوليه ومش 
باشوف إن العيان ده أى حد فاهم شويه وأحيانا تانيه  –شرط يكون دكتور أو معالج 

  .محتاج دوا وجدول ضرب وحساب فقط ما فيش واحد زى الثانى

  :يحيى. د

  طبعا

  مروان الجندى. د

تعبير الفصاميين بيستسهلوا إلى األصعب واألخيب حسسنى بمدى الصعوبة 
  . اللى بنشتغل فيها مع المرضى وبمدى المسئولية الثقيلة 

  :يحيى. د

وهذا التعبير ال يقرأ إال فى سياقه كله، فيتضح  األمر فعالً يحتاج إلى توضيح
أن الفصاميين يستسهلون ما يبدو لهم سهال، لكنهم فى حقيقة األمر يجدون 

  أنفسهم قد استسهلوا إلى األصعب،

  .أما الصعوبة والمسئولية فهما شرف مهنتها

  زكريا عبد الحميد. أ

كل منا لديه  أن"ات من منطلق الجرعات الثقافية التى اكتسبتها من هذه النشر
الفصاميين بيستسهلوا "المقالة  ومن سطور هذه "قدر من عدم الصحة النفسية

  "لألسهل واألخيب وييتهألهم أنهم رايحين..االنسحاب الى االصعب

عندما تركت  -لكنى اكتشفته مؤخرا لالسف - هذا ماحدث معى بالضبط  
 مانة كما فى سطور الحكمة سنة ولم اقدرعلى تحمل المسئولية أو اإل18الوظيفة من 
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 1974من هذه النشرة والتى ابدعتها فى العام  535المسطورة فى النشرة عدد 

   .يا دكتور يحيى

  :يحيى. د

  شكرا لألمانة، والصراحة، والشجاعة

  هيثم عبد الفتاح. د

يعنى العيان بيريح بدرجة كبيرة وبيلف فى دايرة مغلقة، وكأن األهل يغذون 
  هذه الترييحة ال شعوريا؟

  :يحيى. د

  بل وشعوريا... 

  هذا وراد غالبا

  هيثم عبد الفتاح. د

حاسس إن موقف المعالج مع الحالة واألهل ضعيف شوية ومش قادر يدفع  
  .العيان ألى حركة حقيقية

  :يحيى. د

من حق المعالج أن يقف الموقف الذى يستطيعه ما دام حقيقيا، لكن ...
ستمرار مع مداومة تصحيح الممكن، االستمرار واإلشراف والنتائج والمراجعة با

كل هذا هو الذى سوف يقوى المعالج بالتدريج، فال يظل ضعيفا أبداً، إال بمقدار 
  .بشرى يتناقص

  اسالم ابراهيم احمد. د

يحيى هل ممكن يكون التغير من الخارج هو مدلول على .عندى سؤال يا د
  .التغيير الداخلى وال ده يكون انشقاق

  :يحيى. د

  م السؤال جيدا،لم أفه

أرى أن الداخل يغير الخارج، والخارج يعطى فرصة للداخل أن يتغير، : عموما
  .فهو حوار متصل، وكل المطلوب أال نكتفى بتغيير الخارج استسهاال

  اسالم ابراهيم احمد. د

مسئولية القرار شىء صعب فأنا لو حاخد قرار لنفسى بيبقى الموضوع صعب 
 . وتحمل مسئولية هذا القرار مسئولية حقيقية فما بالك بأخذ قرار ألخر 
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  :يحيى. د

  رجل؟  وهل نحن نأخذ قراراً ألحد بهذا المعنى المباشر يا

، تحت "أنت حر"ومع ذلك فثقافتنا تسمح بمشاركة إيجابية بديال عن الهرب فى 
  .الذى أظهرنا كيف أنه فى عداد المستحيل" موقف الحياد"عنوان 

  اسالم ابراهيم احمد. د

ن نتدخل ونحس ان التدخل ده مفيد؟ أو غير مفيد الموضوع ده متى يمكن أ
  يحيى.صعب أوى يا د

  :يحيى. د

  وماذا هناك سهل يا أخى فى مهنتا هذه إذا أخذنا األمور مأخذ الجد كما ينبغى،

شركات الدواء التى فتحت لنا باب االستسهال  –أو ال يسامح  –اهللا يسامح  
لمجرد مزيد من المكاسب واالستغالل يا على مصراعيه بنظريات علمية مزيفة 

  .شيخ

  .هو األسم غالبا –هكذا  –ثم إن األصعب 

  محمود سعد.أ

لعل من أهم المشكالت التى تواجه المعالج النفسى أنه أحيانا اليجد معياراً 
يستطيع من خالله الحكم على صحة الحلول التى يقترحها خصوصا إذا كانت 

  فماذا يكون الحل إذن؟تتعارض مع رغبة المريض وأهله، 

  :يحيى. د

  الحل هو فى كل ما جاء فى النشرة

  وفى كل ما جاء فى هذا الحوار اليوم

  وفى كل ما جاء فى كل النشرات

  وفى كل ما تحاول ونحاول معا

وفى أن نتقى اهللا جدا لنفعل ما نحن مسئولون عنه أمامه، ال أمام شركات 
  .مريضالدواء، والمجالت التى تمولها، أو أهل ال

  محمود سعد. أ

احيانا تكون عملية تحويل المريض من كلية إلى أخرى هى عملية استسهال 
  تُظهر تدهور المريض فى اتخاذ قرارته
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اتفق على أن الفصاميين يستسهلون إلى األصعب وهو ما يشير إلى تدهور 

  .عملية اتخاذ القرار لديهم

  :يحيى. د

، ومروان الجندى ألن هانى عبد المنعم: برجاء مراجعة الرد على الصديقين
  ".يستسهل إلى أصعب كان يحتاج إلى توضيح"تعبير 

  محمد اسماعيل. أ

لما قرأت اليومية حسيت أن الحل بتاع االستسهال عند الفصامى زى المدمن 
بالظبط وبيتعمل بنفس الطريقة اللى حضرتك شرحتها عند المدمن بس مش عارف 

  .الفرق بينهم

  :يحيى. د

ه، برغم اختالف الطريقة، والثمن الذى يدفعه المريض بصراحة يوجد وجه شب
  .فى كل من الحالتين

****  

 )36(اإلشراف على العالج النفسى  

  فى ثقافة تسمح: الحضور الوضوح الحسم المسئولية 
  نرمين عبد العزيز. د

ولكن كيف نحافظ على القرب فى العالقة مع المريض فى ظل اتخاذنا موقف 
  الشدة؟ بمعنى إزاى نوصل ده للعيان بالتوازن ده بين الشدة والقرب؟

  :يحيى. د

والموافقة " التحسيس"فى بعض يا نرمين، فى بعض الشدة قرب رائع، كما أن 
  .تخلٍّ قبيح

  أما كيف؟

  فهى الخبرة، واألمانة، والمسئولية، وربنا

  .والخبرة 

  رباب حمودة. أ 

يوجد مرضى يحتاجون الحضور والوضوح والحسم والمسئولية وفيه مرضى 
  ،..يحتاجون المصاحبه واألمان، وفيه عيان عايز حاجة معينة، وغيره، وغيره

على المعالج ان يعرف كيف يعطى كل مريض ما يحتاجه،  هل من المفروض
أو يكتفى بما لدى المريض فى وقت بذاته، فأنجح مع مريض، ومريض آخر احوله 

 .لمعالج اخر ارى أن لديه ما ينقصنى

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   482



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
  :يحيى. د

المرضى يختارون األطباء، كما يختار األطباء مرضاهم، وكلما زادت فرص 
ددت مستويات العالج، وال يكلف اهللا نفسا االختيار فعال، زادت حركية التعاون، وتع

  .باستمرار" توسيع وسعها"إال وسعها، على شرط أن نواصل 

والمجتمع العالجى بالذات يسمح بتعاون وتبادل األدوار وتكامل المجهود والوسائل 
  .فى العالج النفسى الفردى بالذات - عادة –بشكل رائع، وهذا غير متاح 

  محمود سعد. أ

أحيانا حين نجد انفسنا ضعافاً امام احد المرضى قد يرجع ذلك لقوة  أنا أرى اننا
لذلك أرى ان التحويل إلى معالج . ومكانة المريض واحيانا الننا اخترنا السكة دى

آخر هو خطوة مقبولة لكسر الدائرة التى يدور فيها المريض بصرف النظر عن 
تدريب أو التروى فى اتخاذ موقف المعالج الثانى، اال إذا كان حضرتك عاوز كده لل

  .مثل هذا القرار

  :يحيى. د

  .لم أفهم جيدا، وإن كنت أوافقك أن كثيرا مما أنصح به قد يكون ضمن هدفى فى التدريب

  محمود سعد. أ

اتفق معك يا دكتور يحيى فى صدمة الدخول والتى أرى أنها من الممكن أن 
  .تتشابه مع صدمة التحويل لمعالج اخر كما ذكرت سابقا

  :يحيى. د

  يجوز

  محمد الشاذلى. د 

أحياناً يواجه المعالج صعوبه حينما يكون المريض يحتاج لدفع فى كل خطوه 
يخطوها، كمان أن بعض المرضى أحياناً يتحركون بالقصور الذاتى بعد دفعة ما، 

  .فيعطى المعالج فرصة اللتقاط أنفاسه ومعاوده السير

  :يحيى. د

بدقة حتى يستعيد كل مريض مبادأته،  هذا صحيح، علينا أن نحسبها
  .ومسئوليته بالتدريج

  نعمات على. د

ال أعرف متى احول مريضاً لدى إلى زميل آخر، هل أفعل ذلك عند احساسى 
 بالعجز معه وعدم تقدمه، ام باالتفاق معه بناء على رغبته؟
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  :يحيى. د

كل شىء جائز، واإلشراف يقوم باإلسهام فى التعريف بالواجب فى كل هذه 
  .الت، واحده بواحدة، إذا احتاج األمرالحا

  هالة حمدى. أ

، اكيد !!مراد يكون بيضرب العيان بتاعه. أنا مستغربة جداً أن يكون زميل د
  .كان بيشد عليه قوى زى ما يكون بيضربه، بس ضرب ما اعتقدش

  :يحيى. د

  .مراد. هذا بالضبط ما تصورته أنا أيضا وأنا أرد على د

  هالة حمدى. أ

مراد هو هو نفس موقفى مع عيانه باعالجها حاسه أنى . اللى فيه دالموقف 
ضعيفه معها، واحترت نفس الحيره دى، بس اللى أنا عمااله دلوقتى أنى مكمله 
معها، يمكن حاجة تتغير فيا أو أعمل معها عالقه جيدة توصلنى إنها تسمع كالمى 

  .وتحس إنى باعمل حاجه علشان اساعدها مش تحكم فيها

  :يىيح. د

  ربنا يساعدك، ويشفيها

  عبد المجيد محمد. أ

حضرتك ذكرت فى اليومية إن الضعف ميزه وبعد كده قلت إن الشدية ساعات 
  .فى العالج بتبقى تغطيه لضعف

  :يحيى. د

  الضعف ميزة حين نعترف به، ونبدأ منه

قسوة  –غالبا  –والشدة التى ينقصها االحاطة والرعاية والمواكبة، هى 
  .علن ضعفا كامنا عادةانفجارية ت

  عبد المجيد محمد. أ

فهمت كيف أن الشدة هى فى جرعة التنظيم واإلصرار على التنفيذ، فهمت  - 
  .أيضا معنى الدخول الصدمى وكيف أن المستشفى يمكن أن تمثل صدمة إفاقة

  :يحيى. د

  .هذا ما عنيته تماما
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 )37(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  !! الوصل دون تخديرفصام الجسد عن الذات، وعمليات  

  مدحت منصور. د

عن توجيه  كان يتحدث" سلطان الخوف"أذكر أنني قد شاهدت برنامجا باسم 
 الشعوب بخلق شئ يخافونه وخرافة يؤمنون بها، فإذا كان سلطان الخوف يوجه

سنة وأخ وأخت أكبر بقليل أظن  14شعوبا بأكملها فما المانع أن يوجه بنت عندها 
فيجرب وكلما نجح زاد من ) المبتز(قلة الدعم ، أما المعتدي قلة الخبرة و مع

وكثير ) ذنبه استسلم(تدريجيا، وزادت سطوة سلطان الخوف تدريجيا أيضا  الضغط
  .يستسلم هم من

رأيت في تكسير فوانيس السيارة ثأراً وغال، والفضل يرجع لدعم كل من  
تشعر بذلك الضعف  الطبيب ومجموعة الدعم فوجدت البنت من تستند عليه ولم

أنا "فالطبيب أيقظ مشاعرا قديمة انتهت بذلك الفعل والذي يقول  الناجم عن الوحدة
  ".مش خايفة منك أهه وبتحداك كمان

  :يحيى. د

أعتقد يا مدحت أن هذا تفسير مباشر أكثر من الالزم، أنا أيضا خشيت أن 
الظلم المحيط بها برغم شذوذها و –يكون هذا العدوان هو عالمة على أن العالقة 

مازالت تمثل شيئا خاصا داخل داخل هذه المريضة، أكثر من ظاهر الرفض  –
  .والندم وعمق األلم

  محمد على . د

أوالً، أحب أشكر حضرتك على الحالة دى، مهمة فعال، ونفسى أتعلم من 
حضرتك كثيرا من خاللها وحتى انى باقترح ان مقدم الحالة يعود إلينا بما وصل له 

  فترة علشان نتعلم كلنا، أنا مش عارف أتكلم على إيه وال على إيه؟ كل 

  :يحيى. د

  أعتقد أننا سنعود إليها حسب حاجة المعالج أوال بأول

  محمد على . د

يبدو كسر الذراع واالغتصاب وكأنها عايزه لذة ولكن من غير ماتكون مسئولة، 
  والدليل العالقات اللى بعد كده اللى على البحرى

  :يىيح. د

 ال أظن، ليس هكذا تماما
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  محمد على . د

  أنا مش فاهم ايه عالقة كسرها لفوانيس اخينا ده 

  :يحيى. د

  مدحت حاال. برجاء قراءة ردى على د

  محمد على . د

حاجة ثالثة هو ايه اللى احنا عايزين البنت دى توصل له؟ يعنى إيه الهدف اللى 
  احنا رايحين له؟

  :يحيى. د 

  وربما ألى إنسان هو هو ما نرجوه ألية مريضة،

  رمضان بسطاويسى. د

  في موقف الفتاة ممن يبتزها رواية دميان لهرمان هسه تفسر هذا الغموض

  :يحيى. د

  شكرا يا عم رمضان، أين أنت يا رجل؟

لقد سبق أن قدمنا رواية دميان فى إحدى الندوات الشهرية بالمقطم، وكتبت 
يه فهو لم ينشر بعد، وأهمية هذه رمضان، أود أن أطلعك عل.عنها نقدا كامال يا د

الرواية فى تقديرى هى عالقتها بفكر كارل يونج بالذات الذى قام أحد أتباعه 
  بمساعدة هرمان هسه فى أزمته الشخصية، 

أما ما أشرتَ إليه من مالحظة على الحالة وربط بعض غموضها بما جاء فى 
الشبه الذى أشرت إليه، دميان، فأنا أحتاج إلى تفصيل أكثر لرأيك، ألناقش وجه 

  .ألننى أشعر أننى ال أتفق معك إال قليال

  رمضان بسطاويسى. د

  .هل العالج فرجة من قبل الطبيب أو مسئولية 

  :يحيى. د

، قد "التدريب عن بعد"أعتقد أن كثيرا مما نشر فى هذه النشرات تحت باب 
عن العالج " 2008-2-5تناول مسألة الفرجة هذه بكل التفاصيل فى نشرة 

عن الطبيعة البشرية " 2008-10-19، ونشرة "النفسى وطبيعة اإلشراف عليه
وهو ما سيصدر قريبا فى كتاب أرجو أال تبخل على  "وخطوات وجرعة تنظيمها
 .بقراءته حتى لو لم تعقب
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  رمضان بسطاويسى. د 

  ال أعرف، ويترك األمور بدال من التورط؟) الطبيب(يقول  وحينها.... 

  :يحيى. د

  !يترك األمور لمن؟ وأنت سيد العارفين

  رمضان بسطاويسى. د

ا لهم في المحاضرة علمية عميقة أشرحه سألني طالب عن أصوات تحدثه بأمور
للقصر العيني ويطمئن على نفسه  ويجيب فيها عن تسساؤالت جادة، قلت له يذهب

حكى أن بعض  من تطور هذه األصوات، ألنني غير متخصص وحين ذهب ورجع
  .المريض األطباء ال يحبون شغلهم ويريدون أن يعرفوا ألنفسهم وليس لحاجة

  :يحيى. د

أال تأخذ الرأى من مصدر واحد، من يدرى،  –كما تعلمنا سويا  –أرجو : أوال
  ماذا جرى بالضبط، من وجهة نظر الطبيب؟

–أنا أرحب بمثل هذه األصوات التى يسمعها الطالب، أرحب بها مرحليا : ثانيا
حتى  -خاصة إذا كانت جادة مثل هذه الحالة، نحكى ما تدرسه أنت له، أرحب بها

كل ما فى األمر أنها صادرة من لو كانت مرضا صريحا، فهى أصوات حقيقية، 
الداخل، يسمعها بأذنه الداخلية غالبا، فالبد من احترامها إذا كانت بقية حياته 

ة العين الداخلي" 2007- 12-4تسير سيرا حسنا ويمكن الرجوع إلى نشرة 
  .، فقد تناولنا منها بعض ذلك، ولنا عودة"واألنف الداخلية كذلك(

  :وبعد

لقد كنت فى وعيى يارمضان طول الوقت حين بدأت كتابة هذه النشرة اليومية 
منذ حوالى عام ونصف، وكنت دائما أنتظر نقدك وتوجيهتك وتصحيحك لها 

  .ولغيرها مما نشر لى مؤخرا

يرة إليك، كانت آخر مكالمة معك على ما لقد ترددت أن أرسل اعمالى األخ
أن ينشر لى الكتاب األهم بحجة أن هذه " عالم المعرفة"أذكر حين أخطرتك برفض 

، وقد نشر نفس الكتاب الحقا عن المجلس األعلى "عالم المعرفة"أمور ال تهم 
لكن أحدا لم يتعرض بأية إشارة  ،"حركية الوجود وتجليات اإلبداع"للثقافة بعنوان 

وال من النقاد وال من المبدعين، فتصورت ) أطباء وغيرهم(إليه ال من النفسيين 
مع أن هذا الكتاب ربما يكون عالمة فى !!! كان على صواب" عالم المعرفة"أن 

والذى عرفك على فكرى منذ  "دراسة فى علم السيكوباثولوجى"فكرى أكثر دقة من 
  .ربع قرن أو يزيد
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عن طريق  "أصداء األصداء"كما تم نشر نقدى ألصداء السيرة الذاتية لمحفوظ 

وهو من إصدارات الهيئة العامة لقصور  "تبادل األقنعة"المجلس أيضا، ثم كتاب 
  ).التفسير األدبى للنفس وليس العكس: وفكرته كما تعلم هى(ثقافة، ال

ملحمة الرحيل "وأخيرا صدر الجزء الثالث من ثالثية المشى على الصراط 
لك رأى طيب فيها وهى مسودة بعد، قبل التنقيح األخير، لعلك  وكان "والعود

: األول(تذكره، وكذلك نشرت الهيئة، فمكتبة ميريت الطبعة الثانية من الجزأين 
مع  –من الثالثية، وسوف أرسل لك كل هذا  )"مدرسة العراة" والثانى "الواقعة"

على شرط أال تحرمنى من رأيك ونقدك وتوجيهاتك  - أنها كلها فى الموقع
  ..ير النشرةومشاركتك بالنسبة للنشرة وغ

  شكرا يا رجل

  .أوحشتنى 

  فائقة محمد بدر. د.أ

لم توضح العالقة بين الوالدين، وظهر لي أن األم كانت هي المسيطرة على 
األول ووجدت فيه ما افتقدته في والدها وكان  األب لذلك استسلمت البنية للواد

  .البحرى خوفها من والدتها، وبعد وفاتها فتحتها على

  :يحيى. د

  ال، ال، يخيل إلى أن األمر ليس بهذه البساطة، ال، 

  !!أنا أحذر عادة من مثل هذا التفسير باالرتباط السببى الخطى هكذا

  فائقة محمد بدر. د.أ

لماذا لم يتساءل الوالدان عن عدم ذهابها الى المدرسة؟ ما هو دور األخ عندما  
  بالموضوع؟ علم

  بيت لم يكن محل تساؤل األب؟هل هو التواطؤ معها؟ ولماذا غيابها عن ال

  :يحيى. د

التى يعرضها المعالج  النقطة المحددةقلنا فى هذا الباب عدة مرات أننا نناقش 
  .التى نقدم فيه الحالة مكتملة تقريبا" حاالت وأحوال"لإلشراف، وأنه ليس مثل باب 

كل هذه التساؤالت مفيدة، وال توجد لها عندى إجابة جاهزة، إال ما ورد فى 
  .لحوار بين المشرف والمعالجا

  فائقة محمد بدر. د.أ

 أعتقد أن المريضة لم تُغتصب كما تقول، وإال لما أستمرت العالقة بينهما بهذا 
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هناك استمتاع من الطرفين ومن خبراتي، أجد أن بعض  اإلصرار، يعني ان

  .الحاالت فيها مبالغة واستدرار عطف اآلخرين

  :يحيى. د

قدر ما هو أمل فى عون حقيقى، حتى لو ال أظن أن ثم استدرار عطف هنا ب
كانت الفتاة قد شاركت فى الحدث طوال تلك المدة كما أشرنا فى نص االستشارة 

  .والرد عليها، وأنا متحفظ طول الوقت ضد لهجة االتهام على طول الخط هكذا

  فائقة محمد بدر. د.أ

من مؤشر ذلك انتظامها فى الحضور وتنفيذ كل ما يطلب منها لذلك البد 
  .التعرف على الواد المغتصب وأخذ أقوله ألن المعلومات كده ناقصة

  :يحيى. د

  ،"المعلومات الناقصة: "هذه هى طبيعة هذا الباب

نحن لسنا وكالء نيابة، وليس " أخذ أقواله"فائقة تعبيرك . ثم ألم تالحظى يا د 
  .فى اإلمكان إحضاره بالقوة الجبرية

  ما هذا باهللا عليك؟ 

  حيامن نو. أ

انما الحقيقة من اول ماابتديت قراية ..وتستحق التعاطف..مثيرة هى الحالة فعال
يعنى لم يذكر فى سرد ..وهى انه مفيش أعراض..الموضوع كان عندى مشكلة

ايه  الحوار إيه هى األعراض اللى ظاهرة على البنت او هى جت تشتكى من
انه مش مصدق  المعالج هو قال انها بتشتكى من رهاب اجتماعى ولكنه قال

من كذا وجهة نظر لكن انا " بنت"الدكتور الرخاوى اتكلم عن رؤيته للـ  وبعدين..ده
هو احنا فى الحالة ..او يعنى ببساطة"..مرض"او للـ " مريضة"رؤية للـ  مالقيتش

  ايه بالظبط؟ دى المفروض نعالج

  :يحيى. د

النفسى، أنا ال اختزال المريضة إلى أعراض، ال يتفق كثيرا مع طبيعة العالج 
أنكر أهمية األعراض، وما ذكر منها يكفى، أما تطور أطوار وإمراضية 

  .الحالة هكذا، فهو األخطر واألهم، وقد أخذ حقه فيما عرض) سيكوباثولوجية(

فائقة إنما نناقش الجزء . د.أ.. كما ذكرت حاال لـ –ثم إننا فى هذا الباب 
  .ض وتشخيص وكالم من هذاالمعروض، ال نعرض حالة متكاملة لها أعرا

  عبير رجب. أ

 ال أعلم سر موافقة هذه المريضة على كل هذا االستغالل واالستسالم، فالبد من 
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وجود موافقة ضمنية منها، ال أعلم سببها وإن كنت أميل إلى كونها تحصل على 

  .مكسب ما

  :يحيى. د 

لعلك الحظت يا عبير أن كل الحوار الذى دار فى اإلشراف إنما يشير إلى 
ال أحب أن اسميه (ركة المريضة فى المسئولية بمستوى معين من وعيها مشا

الحديث عن المكسب والخسارة على هذا المستوى الذى جاء فى تساؤلك ) الالوعى
ويقربنا من الموقف ) السيكوباثولوجى= اإلمراضى (يبعدنا عن الموقف العلمى 

حسب المكسب والخسارة، األخالقى المسطح الذى ال يخلو من اتهام، لو اردنا أن ن
على مستوياته المتعددة، أى اعلى كل مستويات الوعى  -اآلن–فالبد أن نحسبها 

المتاحة والمفترضة، ثم نحسبها على المستوى الطولى أى بلغة النمو والتكامل، 
  فى نهاية النهاية؟" كلها على بعضها"أى ماذا تكسب المريضة 

  إسراء فاروق . أ

ثة اإلغتصاب فى تلك المرحلة التى يبدأ فيها تشكل تعرض هذه الفتاة لحاد
  . أعتقد أنه من العوامل المنذرة بمآل سيىء -بشكل أكثر حساسية –الهوية 

  :يحيى. د

لكاتب شاب " اسم آخر للظل"عندك حق، ودعينى أقترح عليك أن تقرئى رواية 
رة هو حسنى حسن، وفيها يذكر خب) أو كان شابا وال أعرف رحلة تطوره اآلن(

البطلة فى هذه السن الباكرة وقد اغتصبها خالها، وهى خبرة فريدة تتفق مع رأيك 
  .بشكل يكاد يكون مطابقا

  إسراء فاروق . أ

تورط هذه الفتاة فى عالقة أثناء مرحلة المراهقة، سواء كان بالغصب أو 
سنين ثم البحث عن شىء ما، يغذيها من  4الرضا، واستكمالها لهذه العالقة لمدة 

ما الذى يمكن أن يعطيه لها المعالج : الل عالقات جنسية أخرى، يجعلنى أتساءلخ
  . مقابل أن تتوقف عن تلك العالقات

  :يحيى. د

من هنا يا إسراء تزداد الصعوبة فعالً، وهذا مبرر كاف للجوء المعالج األمين 
  .إلى االستشارة فى اإلشراف

  نعمات على . د

لغصب واإلرغام، لذلك فالبنت توافق بشكل فى رأيى انه اليوجد شىء يحدث با
 غير معلن على هذه العالقة، باإلضافة إلى انها دائما تبدو كأنها تريد أن تلقى 
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  .المسئولية على الشخص الذى اغتصبها

  :يحيى. د

  .ليكن، ولكن برجاء أن نخفف من موقف المبالغة فى االتهام هكذا

  نعمات على . د

سة الجنس من بداية مبكرة ولفترة طويلة الشاب أو الفتاة الذين تعودوا على ممار
أكيد الممارسة تعطى إحساسا معينا، ال أعرف ماذا نفعل فى ذلك عندما نتكلم عن 
ايقاف تلك العالقة؟ ماذا يمكن أن نعطى بديال عن هذا اإلحساس وعن هذه 

  !!! الخبرة

  :يحيى. د

اللّذى من  أو المقابل" التعويض"الصعوبة صعوبة، ونحن ال نعطى بديال يمعنى 
مصدر أنقى، وإنما يكون العالج ناجعا حين ننجح فى إزالة إعاقة مسيرة النمو، 
فتختلف الخبرات، وتصبح اللذة األكثر بدائية، أقل إرواء من لذات أكثر نضجا 

، وهو "إروس"وتكامال ال تخلو من جنس إنسانى أكثر تكامال، أظن أنه ما يسمى 
  .قد نتصور ألول وهلةليس مقابال للحل بالتسامى، كما 

  عمرو دنيا. د

إيه السبب المباشر اللى خَلَّى المريضة تتجه دلوقتى تحديداً لطلب  مش فاهم
  العالج النفسى

  :يحيى. د 

إن لحظة طلب المعونة تتوقف على عوامل كثيرة، قد تكون بعيدة عن أصل 
  .المشكلة، وحتى عن ظاهر األعراض

  عمرو دنيا. د

هم موافقين ) األخت –األخ  –األم  –األب (هل نهائى مش قادر أتقمص دور األ
  سنين كاملة؟ 4برضه وال إيه؟ وكانوا فين لمدة 

  :يحيى. د

  )بدرجٍة ما(وال أنا 

  عمرو دنيا. د

معترض على تفسير الثقافة الفرعية والسماح والحرية، أى سماح هذا؟ هو فيه 
لحرية بتدى شجاعة خوف وقهر وذل أكثر من كده؟ وفين الحرية؟ المفروض إن ا

أنا لقيت هنا فيه خوف وكبت وعدم قدرة على . وقدره على االعتراف والمواجهة
 .المواجهة منها ومن اخواتها
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  .؟؟!!!سنوات كاملة 4إيه اللى يخلى العالقة تستمر 

  :يحيى. د

البد أن نعترف أننا نتعلم من مرضانا، المفروض يعنى، وأنا أال أميل أن أعد 
اجتهدت فيه، دعنا يا عمرو نترك هذا السؤال مفتوحا  بأن أقدم إجابات أكثر مما

لعلنا نتعلم أكثر عن حساسية المرحلة العمرية، ودالالت الخبرة األولى، 
واستمرارية القصور الذاتى، وغرابة احتياجات اإلنسان واختالفها فى كل مرحلة 
من مراحل النمو، وأيضا ظروف إروائها خطأ أو صوابا فى مختلف الثقافات 

  .عامة والفرعيةال

  عمرو دنيا. د

إيه القدرة دى علشان يقدر يمنعها !!! مش قادر أفهم جبروت الولد ده جاى منين
تنزل المدرسة وتزور أمها فى المستشفى؟ وفين أهلها من ده؟ وإيه المبررات اللى 

  . كانت بتقولها ألهلها علشان ما تروحش المدرسة أو تزور أهلها

  :يحيى. د

  .ولهذا عرضنا الحالة، لنتعلم ونحن نندهش أنا معك فعال، 

  عماد شكرى. د

العالقة بين الجنس والعدوان تواترت كثيراً فى بالى فى هذه الحالة وربما العدوان 
أو عقاباً للعالقات داخل األسرة، وصلنى ) األب واألم(أيضا من البنت ربما عقاباً ألهلها 

ستخدام المريضة للشخص الذى كما وصلنى شىء غريب عن ا.. ذلك من األخ أيضا
  .أذلها ربما لتفعيل عدوان إيجابى يعوض عن عدوان سلبى من األهل

  :يحيى. د

  .كل ذلك جائز

  عماد شكرى. د

موافق على عدم الضغط فى اتجاه قطع العالقة العالجية، ومعترض على عدم 
  .الضغط فى اتجاه العمل على انقاص الوزن

  :يحيى. د

  .عوبة قد وصلك بدرجة كافيةأعتقد أن تعدد أوجه الص

  عماد شكرى. د

هل يمكن عمل دراسة للمقارنة بين شكوى المرضى فى بداية جلسات العالج 
 النفسى، وبين ما يسفر عنه تقصى التاريخ المرضى بعد ذلك؟ ففى هذه الحالة 
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الشكوى بدت وكأنها ليس لها عالقة بمضمون واستقصاء العالج، فحالة كهذه 

ر لشرح كيف يمكن أن يجرى العالج السلوكى كان يمكن عرضها فى أى مؤتم
  !!!للعالج من الرهاب االجتماعى الذى جاءت تشكو منه فى البداية) فقط(

  :يحيى. د

  عندك حق، 

 Symptom ال يندرج تحت ما يسمى نقلة األعراضوأود التنبيه هنا أن هذا 
Shift الكشف عن البنية اإلمراضية األساسية تحت األعراض : وإنما تحت

  . ظاهرةال

  مروان الجندى. د

تساءل المعالج عن سبب حضور المريضة بانتظام دون سبب واضح وبدون 
كالم، ومع ذلك كان مستمراً فى الجلسات، هل يصل ذلك للمريضة؟ وهل يصلها 

  عدم القدرة على فعل شىء أو الحيرة من سبب حضورها أصالً؟

  :يحيى. د

) إلى ذلك فى نشرات سابقةوقد سبق أن أشرنا (االعتراف يعجز المعالج 
وحيرته، هما من صميم ما يساعد فى اطمئنان المريض إلى صدق االجتهاد فى 
العالج، حتى لو لم يعترف بهما المعالج لنفسه على مستوى شعورى، فإن مجرد 
تقبله لهما من حيث المبدأ، هو شديد الفائدة، وهذا التقبل الصادق يصل للمرضى 

محاولة المعالج وأمانته حتى لو لم يصرح لهم بذلك،  إلى –بحدسهم  –فيطمئنون 
  ) لقد ناقشنا ذلك من قبل أكثر من مرة: مرة أخرى(

  مروان الجندى. د

توقفت العالقة بين المريضة ومغتصبها بعد وفاة األم، أنا شايف إن ده غريب، 
يعنى االم بس هى اللى كانت مهمة بالنسبة للمريضة مش األب؟ باإلضافة إلى 

  .األخوة السلبى موقف

  :يحيى. د

  يجوز، 

  .وأيضا من الجائز أن األم كانت متواطئة شعوريا أو الشعوريا

  مروان الجندى. د

موقف األهل السلبى من تصرفات الولد اللى اغتصب المريضة وتحكمه فيها 
 .مش واضح وغريب جداً
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  :يحيى. د

  فعالً

  مروان الجندى.د

أنواع التدهور، لكن  ساعات فقد حدود الجسد بنشوفه على المرضى كنوع من
حدود الجسد جه بدل فقد حدود الذات، حايبقى المآل إيه؟ وده –فى الحالة هنا فقد 

  .أصعب 

  :يحيى. د

فقد حدود "أشكرك يا مروان أن نبهتنى إلى احتمال خطأ استعمالى تعبير 
فى هذه الحالة هكذا، لقد استدرجنى هذا التعبير الذى جاء فى تفسيرى " الجسد

ض المرضى بعد تدهور حالتهم، فرحت أستعمله بغموض على ما قصدتُ لبدانة بع
  .وكان ينبغى أن أخص به فرط بدانتها فقطإليه من انفصالها عن جسدها، 

أما ما حدث بعد ذلك بالنسبة لعالقتها بجسدها فهو ما جاء فى العنوان وهو 
الجسد " "النج.هـ"، والذى أظن أنه أقرب إلى تعبير "فصام الجسد عن الذات"

 Disembodied ، مقابل النفس المفرغة من جسدها "كلية الذات"المنزوع من 
self   

  مروان الجندى. د

عملية الوصل هنا أصعب والّ عملية الوصل فى المريض اللى فقد حدود جسده 
  كتدهور لحالته توازيا مع فقد حدود ذاته؟

  :يحيى. د

  بصراحة كله صعب 

  لكن كله ممكن

  جاكلين عادل. أ

هى ال تتحمل الضغط ألنها عرضة للكسر كما ذكرت حضرتك؟ إن تجنب  هل
الضغط هنا معناه الموافقة على المواصلة فى العالقة مع الرجل الذى ال ينوى 

  .الزواج منها

  :يحيى. د

  )المفروض يعنى(ال طبعا، نجنب الضغط هو أمر مؤقت ومحسوب 

اك حسابات الجرعة إن حسابات الضغط ال تعنى هذا السماح ببساطة هكذا هن
 .والتوقيت دائماً

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   494



 א������ج�א���������������ق�א����א����%� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���

� �
  جاكلين عادل. أ

فى رأيى ان التعاطف فى هذه الحالة، برغم واقعيته، إال أنه ربما يكون بمثابة 
سماح وموافقة قد تؤدى إلى تفعيل الغضب حتى يصل إلى العدوان كما فى محاولة 

ط تكسير السيارة، وأيضا إلى عدم التركيز على التغيير، يبدو أن المريضة تطلب فق
المساندة والمواكبة دون طلب المساعدة فى التغيير الذى يجب ضبط جرعته بدقة، 

  وهذه حيرة أيضا؟

  :يحيى. د

  . الحسبة صعبة فعال

  .وهذه هى مسئوليتنا

  جاكلين عادل. أ

وصلتنى بوضوح عملية فقد حدود الجسد بدال من فقد حدود الذات نتيجة اإليالم 
من عمليات الوصل باستخدام التعاطف  الشديد، لذلك يجب كما سميتها حضرتك

الذى وصل للمريضة فى تحمل ألم الوصل بجرعات تدريجية من استحضار هذه 
  .اآلالم مع الدفع واستحمال عدم التحرك دائما

  :يحيى. د

آسف مرة أخرى، برغم وجود إشارة إلى فقد حدود الجسد، فليس هذا هو 
فصام "نبغى التركيز على شرح الذى كنت أعنيه فى هذه الحالة تحديدا، وكان ي

  .أكثر" الجسد عن الذات

  محمد المهدى. أ

مش قادر أفهم إزاى واحدة تتعرض لحادثة زى دى وبعدها تكمل العالقة لمدة 
التوحد "سنين وإيه كانت مشاعرها بعد كده، طول عمرى باقرأ مصطلح  4

أرجو ! عملته؟بس ما قدرتش أفهمه يا ترى المصطلح ده بيعنى إللى هيه " بالمعتدى
  .التوضيح

  :يحيى. د

، ألن المريضة ال تسلك سلوكه، وال حتى عند "توحد بالمعتدى هنا"ال يوجد 
  ".توحداً بالمعتدى"قيامها بتحطيم فوانيس سيارته، أنا لم أعتبر ذلك 

  محمد المهدى. أ

فقد حدود الذات ال تقتصر على مرض الفصام فقط، بل قد يحدث فى 
 .يكون بديالً أو دفاعاً عن الفصاماضطرابات أخرى، وقد 
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  :يحيى. د 

هذا صحيح نسبيا، لكننى أرجح أن االصطالح الذى يتناسب استعماله أكثر لما 
، وهو يحدث فى بدايات الذهان عامة "شفاقية حدود الذات"هو دون الفصام هو 

وبعض االكتئاب النشط، أما فى حاالت البارانويا المسنتبة وكثير من حاالت 
إن العكس يحدث، أعنى أن حدود الذات تزداد تحديدا حتى الوسواس القهرى ف

  .تتكلّس غالبا

  هيثم عبد الفتاح. أ

بصراحة أنا أتعاطفت مع الحالة، لكن بالرغم من كده ما قدرتش أفهم برضه 
سنوات، ومش عارف ليه وصلنى احساس  4إزاى تفضل مقهورة فى هذه العالقة 

ن من الشوفان والرؤية من قبل أسرتها، أنها لقيت فى هذه العالقة ما يعوض الحرما
  !!.وذلك مع عدم إنكار وجود اإلذالل والقهر فى هذه العالقة

  :يحيى. د

  أظن أننا تناولنا أغلب ذلك فى الحوار

  هالة حمدى البسيونى. أ

  ،"وفقد حدود الذات" "فقد حدود الجسد"ما معنى 

  :يحيى. د 

حمد المهدى حاال، وغير م. مروان، أ. برجاء مراجعة ردى على جاكلين ود
عن فقد حدود  "دراسة فى علم السيكوباثولوجى"ذلك وخاصة ما جاء فى عملى 

- 2- 11ونشرة ) 386 - 172 -171 - 114 -111(الذات وشفافيتها صفحات 
  ")هل للذات حدود؟ متى وكيف نفقدها؟" 2008

  هالة حمدى البسيونى. أ

إيه حكاية موقف أخوها اللى عرف إللى حصل ألخته، هو كده عادى؟ وبرضه 
  .ة وماعملش حاجةمش فاهمة موقف أبوها اللى شافها بتسيب المدرس

  :يحيى. د

عدم الفهم هنا هو بداية البحث، وكل االحتماالت المختلفة معروضة فى نص 
  .مناقشة اإلشراف، وفى الحوار مع المعقبين األفاضل هنا

  رباب حمودة أحمد. أ

فيه حاجات كتيرة فى الحالة دى مش فاهماها ومش قادرة اتقمص أو احط 
 .مكانى مكان العيانة
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  :يحيى. د

  عندك حق

  رباب حمودة أحمد. أ

إيه اللى : واحدة بالحياة والتعليم ده. أعتقد أن حكاية التهديد دى مالهاش أى أثر
ثم موقف أبوها من عدم ذهابها . حايخليها تخاف من التهديد؟ وموقف أخوها واختها

  .للمدرسة وعدم تساؤله عن خروجها الغامض لمدة أربع سنين

  :يحيى. د

  أيضا عندك حق،

الت تبرر عرض الحالة هنا للمناقشة، ودعينا نأمل أن تضاف كل هذه التساؤ
  .معلومات كافية من خالل المتابعة 

  رباب حمودة أحمد. أ

هى انفصلت عن جسدها وبقى كيان منفصل، ففضلت برضه تهين فيه وتنتقم 
  منه

  :يحيى. د

هذا بعض ما أشرنا إليه فى اإلشراف، ولكن ليس بالضرورة أن هذا قد حدث 
  .ى إهانة الجسد نتيجة للشعور بالذنب، ولكن هناك معان أخرى أيضا أهمفقط بمعن

  رباب حمودة أحمد. أ 

، هل هو يساوى انفصال الجسد عن "فصام الجسد عن الذات"عنوان اليومية 
  الذات؟

  :يحيى. د

  نعم

  نادية حامد. أ

   loss of body boundaries"فقد حدود الجسد"أرجو توضيح المزيد من 

  :يحيى. د

عله اتضح فى الردود السابقة أكثر فأكثر، مع االعتذار عن خطئى المبدئى ل
  ).مروان أساسا. فى الرد على د(الذى حاولتُ تصحيحه هنا 
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  نادية حامد. أ 

وعملية تهدية المخ القديم وعدم " وصل لألمخاخ"أعجبنى إكلينيكيا مصطلح 
أخذ دواء وتلم إسكاته لحد ما يموت، والتفرقة ما بين أخذها ألدوية تخدر مخها أو ت

  .نفسها، ومنه تتحكم صح على مسار العالج

  .استفدت إكلينيكيا من كل ذلك 

  :يحيى. د

لماذا ال تسمع لنا شركات األدوية ربما تتفهم طريقة : طيب يا نادية، باهللا عليك
  ؟!!تعاملنا مع العقاقير بهذا التناغم الذى وصلك هكذا وأنت لست طبيبة

  ! قولى لهم يا شيخة 

  جدة صالحما. د

يحيى على هذه الحالة كان من العلم والبالغة والصنعة ما يفى . إن ردك يا د
بفهم شامل لهذه الحالة العويصة، ولكننى كنت مهتمه بوجه خاص بعرض فقد حدود 

كيف أن هذا الفقد يؤدى إلى كل هذا السماح باالستعمال " جيداً"الجسد ولم أفهم 
ن يؤدى إلى اهمال الجسد أو تشويهه أو إيالمه الجنسى وألى هدف؟ أنا قد أفهم أ

" لما حدث سابقاً بسببه"حتى لو كان هذا االستعمال الجنسى بهدف اإلهانة واالنتقام 
  !أنا أشك فى انعدام اللذة كلياً، واهللا أعلم

  :يحيى. د

أشكرك يا ماجدة، وهذا محتمل، وأرجو أن تسامحينى لعدم التوضيح، وقد 
  .ن قبل مع الزمالء واألصدقاء فى هذا الحوار حاالحاولت تصحيح الخلط م

  أحمد سعيد. أ

  مش فاهم فكرة حدود الجسد؟

  :يحيى. د

  .أنظر قبال، كل ما قيل حول ذلك: أنا آسف

  نرمين محرم. د

 Post" اضطراب ما بعد الصدمة"مش ممكن تكون البنت دى لسه فى مرحلة 
traumatic stress disorder ابها ما اتحليتش جواها يعنى مازالت قصة اغتص

وكل التغيرات اللى بتظهر عليها وهى عايشة فيها طول الوقت ماهى إال رد فعل 
  لواحدة بتعانى ألنها مش قادرة تخرج من حلقة الرعب اللى جواها؟
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  :يحيى. د 

  .العالقة ضعيفة بالصدمة األولى، بعد كل ما حدث، وبعد كل هذه المدة

  . ولكن كل شىء جائز 

  محمد الشاذلى. د

أو أداة ! يمكن أن يكون الجسد هو اللغة الوحيدة للتواصل مع الخارج؟ هل
  ! للبحث عن آخر؟

  .هل يمكن أن يكون ذلك بعد تجربة اإلغتصاب

  :يحيى. د

  ")الوحيدة"دون مبالغة باستعمال كلمة (ممكن 

  محمد الشاذلى. د

االستدارج المتكرر تحت تهديد الفضحية من األمور المتكررة فى العالقات 
لجنسية الغير مشروعة سواء العالقات المثلية أو غير المثلية، هل يمكن أن يمارس ا

  !الجنس إكراهاً مع نفس الشخص كل هذه السنوات؟

  :يحيى. د

المبالغة فى تصور االكراه لمدة طويلة ينبغى أن تراجع، ويمكن الرجوع إلى 
عن الخزى، والقهر، " 2008- 12-16حالة سامح التى عرضناها قبال فى نشرة 

  ".والذنب، واالحترام

  محمد الشاذلى. د

رغم قسوة  –انا افترض .. ما معنى الغيرة الشديدة هنا من جانب هذا الولد؟ 
  ين؟وجود مستوى ما من العالقة المتواطئة بين الطرف –هذا االفتراض 

  :يحيى. د

كل شىء جائز، وأنا تصورت أن العالقة الداخلية استمرت ، بما فى ذلك 
  .تفسيرى لتحطيم فوانيس سيارته بعد كل هذه المدة

  محمد شحاتة. د

  فى حدود المعلومات المتاحة تتكاثر األسئلة بشكل أسرع من اإلجابات

ة لتبرير سيطرته لم أستطع استيعاب حكاية الذل والخوف الذى تعللت به المريض  
عليها وال أعلم إن كان وصف هذه العالقة باالغتصاب هو وصف المريضة أم الطبيب، 

 .فى هذه الحالة وجدتنى أتوقف عند بعض النقاط المليئة بالغموض
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  :يحيى. د

  .ربما عندك حق بدرجة ما

ولكن، ألم تالحظ يا محمد الفرق بين تعاطف المعالج الجاد، وبين الشك 
وقف البنت فى معظم التعقيبات التى عرضناها هنا حاال والهجوم النسبى على م

اآلن؟ أال يشير ذلك إلى أن مواجهة الحالة لحما ودما غير قراءة مقتطف محدود 
  عن موقف بذاته؟

  هالة نمر. أ

إن بنت عندها أربعتاشر خمستاشر سنة ينفع جدا مبدئياً إنها تتورط فى عالقة 
إذا كان المغتصب يكبرها مما يوفر له  مرعبة من هذا النوع تمتد طويالً خاصة

  !) لم ترد معلومات عن عمر المغتصب(سطوة الذكورة والعمر 

  :يحيى. د

  األرجح أن فارق العمر البد أن يوضع فى االعتبار

  هالة نمر. أ

إذا لم تكتشف هذه العالقة بالصدفة يمكن تصور أن الطرف اآلخر سوف يكون 
وزى ما بنقول بالبلدى , ام وإحكام الحصار حولهاله مساحة ممتدة لمزيد من االستخد

أنا ماوضحليش هما أهلها كانوا عارفين الشاب ده وإنها فى عالقة (رباها على إيديه 
  ).أو على األقل من اصدقائها ومعارفها وال أل؟, معاه

  :يحيى. د

إال مع الجزء المعروض  –فى اإلشراف  –سبق التأكيد أننا ال نتعامل 
  .للمناقشة

  هالة نمر. أ

غير الرعب وافتراض االعتياد  -ومن ضمن مازرع فيها فى ذلك العمر
  : والموافقة واالنفصال عن الجسد واختزال الجنس والعالقة وتشوههما

  أن أدخلها هذا الشاب منذ وقت مبكر للمرة األولى فى خبرة هى بطبيعتها -
  ).طاقة وانفتحت(تحتاج إلى إرواء مستمر 

ة إلى اإلحساس بالوصمة بعد كسر التابو والحاجة للستر والقبول باإلضاف -     
القيم دى برضه متوفرة ومتفق عليها مهما كانت الثقافة (والخوف من الفضيحة 

وأظن ان اإلحساس بإن وجودها انجرح بهذا الشكل من , )الفرعية أكثر سماحاً
تسامحها وسلبيتها بدرى واعتيادها على العالقات الخارجة عن المألوف ليه عالقة ب

 .تجاه الشاب التى ترتبط به حالياً
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  :يحيى. د 

  هذا رأى مهم، البد من وضعه فى االعتبار

  هالة نمر. أ

لم أندهش لعدوانيتها التى تفجرت بعد عشر سنوات من عالقة أجهزت عليها 
كيف ينتهى ذلك . الحقها ذلك الوجع األول الممتد على مستوى ما, وانكسرت بها

وفارقة؟ كيف يمكن أن يكون ثمرة تذبل وتقع وحدها، هو مش الشاب كخبرة مؤلمة 
  كله بيتعجن مع بعضه وتفضل العجنة تتخمر جوانا؟ 

  :يحيى. د

ال مانع من كل ذلك، لكنه يمكن أن يكون تفسيرا خطيا، وليس معنى هذا أنه 
 .غير صحيح أو غير مهم، فقط توضع بقية االحتماالت بجواره

****  

 )38(إلشراف على العالج النفسى ا

  إنسانا، وكيف يتعامل معه ) والمشرف(عن ألم المعالج 

  مها وصفى. د

بل إسمح لى وأنت أبى الروحى أن أتشرف    لميذتك،مها ت أنا... يحيى . د
ـُذكرفيه أو أذكرك بادعانى أنى ابنتك كما أفعل فى كل محفل   ،...علمى أو غيره ت

أما بعد فإنى أتابع النشرة بانتظام منذ حوالى ستة أشهر ومازلت أتعلم منها كما 
   .من قبل يبفى التعق كنت أثناء سنوات النيابة بقصر العينى وإن كنت لم أشارك

 ولكن، موضوع اليوم إستثار مخزون ألمى كإنسانة ومعالجة لمدة تزيد عن 
  .العشرين عاما

فقد شرفت وأشرف بحلول هذا األلم بوعيى، بغتة وترقبا فى عملى وفى  
وقد تعلمت منك كيف أحترمه، بل وربما تركت له الحبل على الغارب    حياتى،

لكن يبدو اآلن على ثقيال جدا فى فترات ربما و. فيهز اعماقى وكنت أنمو من خالله
المهلة للتوقف حتى يهضم ويمتص ويدخل فى إعادة تشكيلى  ال تعطنى الحياه

  .النفسى كما أعتدت

أنا أعلم جيدا حجم األلم الذى اعتدت استنباطه منك أنا وزمالئى حين كنا  وطبعا
  .عدتكعلى صدورناهم الوعى بمايلم بك و العجز عن مسا نراك فيجثم

اإلنسانى ال يخففه إال ألم إنسانى أرقى وساعتها لن  وقد هزنى تعليقك بأن األلم 
 وعجز من كانوا حولك  ذكرته عنك آنفا، يكون هوهو، فالح فى مخيلتى ما
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ولكن . ما تتوفر لى اآلن كذى قبل دونه وأظننى أشعر به حاليا فهذه المشاركة نادرا

وهذا ماأحب أن أقترحه ) وإنتاجا تلقيا( أعلم أنى كنت أستعين على هذا األلم باإلبداع
  .وأتواصل به مع قراء النشرة من المعالجين وهو طبعا ال يخفى على حضرتك

  :يحيى. د

أخيرا اسمع !! يا حضره االستاذ الدكتور!! يا خبر!! يا خبر يا بنت يا مها؟
  منك أيتها الرقيقة التشكيلية المبدعة، 

طر تحصيل حاصل وقد بلغ عدد النشرات هو أربعة أس" سعاد"كل ما تلقيته من 
  ، أهذا يصح؟560اليوم 

تتركونى هكذا وحدى مع تالميذى األصغر الذين أفرض عليهم فرضا أن 
أن أفرض أى شىء على أى أحد، ومع : يعقبوا، وأنت تعرفين ماذا يعنى هذا لى

  ذلك أفرضه بعد أن تخليتم أنتم عن المشاركة، 

كتابة سطر أو سطرين، هل تخشون أن  لست أعرف بالضبط ما يخيفكم من
  .يخرج منكم ما ال تريدون أن يخرج حتى لو كان حبا مثلما كتبت اليوم

  :أال تذكرين صالح جاهين

  ،"وفتحت قلبى عشان أبوح باأللم، ماخرجش منه غير محبة وسماح"

اكتبى يا شيخة ودعينا نتبادل الوعى ببعضنا البعض، حتى لو كنا على ثقة  
  ) اآلخر" قلب"يسمونه خطأ (موقع كل منا فى وعى اآلخر تامة من 

  طبعا اإلبداع يخفف هذا األلم، لكنه أحيانا يجهضه، 

  .أما الوعى معاً فهذا أمر آخر

   ،!!عيب هكذا   عشرون عاماً يا عفريتة وانت مازلت تمصين إبهامك،
ـُفسد منظر اسنانك اللبنية   .أخرجيه من فمك حتى ال ي

  .أهال

  علىمحمد . د

  "إال ألم إنسانى أرقى: "من فضلك، أرجو توضيح تعبيرك

  ؟"الحب"ما هو األلم اإلنسانى األرقى؟ وما هو مقصودك بـ  

  :يحيى. د

أميمة رفعت الحقا، وكذلك . مها وصفى سابقا، وتعقيب د. برجاء قراءة تعقيب د
 .ىمحمد الشاذلى حاال، ولن تحتاج إلى إيضاح من. تعقيب د –إلى درجة أقل  –
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  الشاذلى محمد. د

نعم، القيمة الحقيقية التى وصلتنى هنا، هى أن أعالج بكونى إنسانا يحتاجه ...
لرؤية أخرى دون اإلندفاع األعمى فى الدفاع أو اإلنحياز لما يسمى    إنسان آخر،

حياداً، هذه القيمة بأن تكون أخاً وأباً وزوجاً وصديقاً مع نفس اإلنسان هى من أرقى 
  .جعلتنى أعتز بمهنتى القيم اإلنسانية التى

  :يحيى. د

  .يارب يا محمد تتحمل وتستمر، يا رب يا شيخ

  أسامة فيكتور. د

وأتالم   عندما أرى ألمك فى مواقف متعددة فأنا أفرح ألنى أشاركك إياه،
وأخاف عليك وأدعو لك بدوام نعمة األلم وأن يقيك اهللا شرها فاأللم نعمة   أللمك،

    .لها شرها وخيرها

رى ألمك فهذا يدفعنى للتمسك بحقى فى هذا األلم على الرغم من أنه عندما أ
تأتى أوقات أزهق فيها من ألمى، وأود أن أتنازل عنه وأطرحه فى البحر وأعيش 

  .عبيط زى الكثيرين فهذا أسهل وأكثر راحة

  :يحيى. د

يارب تصل هذه المشاركة إلى كل من يسمعنا، ليعرف أن وضع األلم كله بكل 
لمحاولة التخلص منه بالجملة، هو خطأ   فى سلة واحدة  رة واحدةأنواعه م

  ).غالبا(جسيم تروج له شركات الدواء 

  عبد المجيد محمد. أ

حضرتك ذكرت أنك فخور بألمك وأن األلم هو الذى يعطى لوجودنا معنى 
  نستحق به أن نكون بشرا بحق لكن حضرتك إزاى نشوفه صح؟ وهل لأللم أنواع؟

  :يحيى. د

  توضيح  أن الخمس ست تعقيبات السابقة فيها ما يكفى من أظن

  عبد المجيد محمد. أ

  .رغم أن المقتطف قليل إال أنه مفيد جدا

  :يحيى. د

  الحمد هللا

  نرمين عبد العزيز. د

 ".األلم اإلنسانى ال يخففه إال ألم إنسانى أرقى" 
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  .تجاوزت بالغة وصدق هذه الجملة كل الحدود 

  :يحيى. د

  .وضوح هذه الرسالة الموجزة هكذا لم أكن أتصور!!!! ياه

  محمود سعد. أ

  لم أفهم كيف يكون الفرح ألم إنسانى راقى

  :يحيى. د

  .أميمة رفعت الحقا. برجاء قراءة تعقيب د

  إسراء فاروق. أ

  فكرتنى النشرة دى بأبيات حضرتك كتبتها فى ديوان سر اللعبة ووقفت قدامها كتير

  :طين األرض من  اليوم،   ينمو ، .. الغد   إنسان

 طاقة   ألمك   يفرز   إذ  

 نبضة   تصبح   والرعشة

    اإلنسان   الكون   قلب فى 

 .ألم الرؤية والمسئولية.. لكى يمكن أن أحيا كإنسانة البد من الحب واأللم 

  .أعتقد أن األلم اإلنسانى ال يخففه إال تواصل إنسانى أرقى فعال

  :يحيى. د

الذى نادرا ما أعتبره " سر اللعبة"رأت ديوانى لم أكن أعرف يا إسراء أنك ق
توجه مسبق لشرح إمراضية بعض أوجه المرض " شعرا لفرط ما كان به من 

حتى تصورت أنه لم يعد شعرا ، حتى أنقذنى المرحوم صالح عبد " والصحة
  ".طالقة التشكيل"من   الصبور بمناقشته فى البرنامج الثانى مشير إلى قدر كاف

  .شكرا

  ى أحمدمن. أ

  .شعرت بالراحة عند قراءتى العبارة التى قلتها لصديقك 

  "أنتَ تنكر على أننى لم أتسامح مع نفسى" 

  ثم 

 ".كيف أستطيع أن أواصل حمل أمانتى"
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  :يحيى. د

أستطيع أكثر فأكثر أن أواصل بفضلكم، وفضل تعاطف صديقى   هأنذا يا منى
  الصادق

  )بفضل ألمنا معاً: كدت أقول(

  منى أحمد. أ

  األلم هى جزء ال يتجزأ من النجاح فى العمل معايشة 

  .هذا ما علمته مؤخرا عندما شعرت بتلك الحيرة، وذلك األلم

  :يحيى. د

األمور،   هذا هو، لكن دعينا نأمل أن نبحث له عن لفظ آخر حتى ال تختلط
  "بالمازوحية"وربما اتهمونا 

  نعمات على. د

) اإلخالقى –موقفه الدينى بما فى ذلك ( أعتقد أن موقف المعالج الشخصى 
فهل باالستمرار يتعدى   يؤثر على تعامله مع المريض ويشعر به فى نفس الوقت،

  المعالج هذه المرحلة؟ وكيف؟

  هل سيغير نفسه أم سيغير أفكاره أم يفصل نفسه عن المريض 

لكننى ال أوافق أن يفصل نفسه عن المريض ألن ذلك يؤدى إلى فقد الثقة  
  .موالتواصل بينه

  :يحيى. د

  .من قال لك أن هناك أى احتمال أن يفصل الواحد منا نفسه عن المريض

عن إذنكم انا رايح اتغير " .. ثم أنه ال أحد يتغير وكأنه يعملها بقرار محدد 
  ".وراجع

حتى من خالل حوار هذه النشرات، هى المجال الذى " معا"الممارسة الصحية 
  .يسمح بالتغير

                        نعمات على. د

  ألم المعالج أثناء مراحل العالج كيف يتحمل مسئوليته؟

  :يحيى. د

 هكذا
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  محمد إسماعيل. أ

هل تختلف مشاركة ألم المريض عن المشاركة فى األلم فى العالقات اإلنسانية 
  الطبيعية مع أن العالقة العالجية نوع من العالقات اإلنسانية

  :يحيى. د

نا فى العالقة مع المرضى هى جوهر هى واحد واهللا العظيم، لكن مسئوليت
الممارسة الطبيبة، أما األسوياء مع بعضهم البعض فهم أحرار دعهم يتدبرون 

  .أحوالهم بما شاؤوا لما شاؤوا

  محمد إسماعيل. أ

  .األلم الذى يدفع إلى الفعل وإلى النمو هو شرط أساسى فى النمو والتغيير 

فتى عن نفسى أن لدى وصلنى ألم حضرتك بشكل مباشر، وذلك رغم معر
  .صعوبة فى التقاط األلم الحقيقى والعمل فى تنميته دوماً

  :يحيى. د

  .أنت تقترب يا محمد بهدوء، وبصدق، أكثر فأكثر

  رامى عادل. أ

  الفياضه، ودمعك المتفجر، وغيظك المكبوت، وآهاتك، وندمك، ووجعك، وحق دماءك

  نا،/م بعيونه، لم شوهتموهاظافرهم بعنقه، وانيابه صرخة طفل قتلوه، غرزوا 

بقايانا، نقطف ارواحنا، وذبول خافض، ردوا الينا  ويدانا تنبش فى التراب، عن 
  شبابنا، وديارنا،

  بالصمت، بالبرد، بالموت، اختلطت شفاهنا

دعتنا الصدفه وحدها الى ان نكتمل، ان نسهر نحلم، نحبو، نفحر باناملنا رمل   
  بدهشه، تراقبنا الشهب، نغفو، وتشير اصابعنا نحوناالشاطئ، نضئ الورد، نسبل النظر، 

نستدير فنجد، غيابنا كالقمر، نستنجد بالسحب، نستعين بالصور، ونغير  
  نغزو؟؟.. بمركبتنا

  :يحيى. د

  يارب سهل

  محمد شحاتة. د

 ولم ال يكون هذا هو مربط الفرس

  
���ـــــــــــ��  � ��ــــــ"  �ــــ���ــــــــ� "   506	�
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ـــــــ



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
اإلحساس نعمة وموهبة وخبرة ال يتحصل عليه إال من تنازل عن بعض طلباته 

  .فى ألمهم) مرضى وأصحاء(حياة فى سبيل الوصول إلى مشاركة الناس من ال

 2=  1+ 1ولربما هذا هو ما دفع العالم إلى تحويل العلم إلى معادلة رقمية 
كان الضغط عليه للحصول   عرض ثم تشخيص، ثم دواء، مجرد زِر يمكن ألى من

  .على النتيجة المزعومة

  "الناس ناقصة غم بالَ ألم بال وجع دماغ هيه"هذا أسهل 

  .وليذهب اإلنسان بما يحمله من بشرية وتواصل حيثما يريد

 ورغم كل ذلك لم أستطع أن أمنع نفسى من ذلك السؤال المتكرر الذى يلح على
طبيبا كان أم غير ذلك  –إن هذا الطريق يحتاج إلى إنسان   منذ بدايتى لهذا الطريق

حصلت على اعتراف به من أهل فما ذا أفعل بما قضيت شبابى فى تعلمه و –
  .االختصاص، األزمة ضرورية خاصة فى بداية المشوار

  .أشكرك وأحترك ألمك

  :يحيى. د

مهما كانت جافة أو مغتربة، ضرورية  -يا محمد  –البنية التحتية األساسية 
ألى اختيار الحق، ماذا يا محمد لو لم تكن قد أضعت شبابك حتى حصلت على هذا 

ادة الرسمية لتكون طبيبا زميال جميال، كيف كنا سنلتقى إذن يا االعتراف، بالشه
  .شيخ، الحمد هللا

  ".معاً"دعنا يا رجل نتحمل مسئولية االستمرار 

  عبده السيد. أ

  أطمن أكثر لما بتكتب عن حيرتك ووجودك فى عالقتك بالمرضى،

 لكن لما بتكتب عن وجعك وألمك بالقضايا واألحداث اللى دايره فى العالم، 
الدنيا عندى بتسود، وما باقدرش أعيش فى ده وأقرب حاجة أتصورها هى أنك 

  إنسان عادى   بتبالغ عن أى

  .أنا عارف إن ده هروب منى، بس مش قادر على غير كده

  :يحيى. د

  .من حقك أن تهرب يا شيخ

لكنه هرب ليكون كذلك ، ال " الهرب نص الشطارة"لست متأكدا من مثل يقول 
  ا مؤقتا، بد أن يكون هرب

 الحمد هللا أن المرضى الطيبين الذين يحتاجوننا ال يسمحون لنا بالتمادى فى 
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نهرب ونعود،   ":الدخول والخروج"برنامج   الهرب فنمارس حتى مرغمين

... ، فتكون المحصلة لألمام ، وهكذا نواصل" إال حتة"ونعود لنهرب، كل مرة 
  .الحمد هللا

****  

 )39(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد 

  إلى أى مدى نسمح للمريض باستعمالنا؟؟ 

  عالء إبراهيم. أ

  يجب على المعالج ان يتقبل كل شيء صادر عن المريض ولكن بحدود المهنية، 

اته حتى شيء هو أنه يجب تبصير المريض والخوض فى اعماق ذ واهم 
  الخفية، يستطع ان يستغل قدراتة الداخلية

  فال يجوز ان نسمح للمريض باالستغالل للمعالج 

  التاكيد على العالقة المهنية ويجب على المعالج فى كل جلسة 

يعتمد المريض  حتى ال" جملة انا وانت الزم نشوف الحل سويا"ويجب تاكيد  
  .الخ... رىعلى المعالج ويعتقد انه يمتلك العالج السح

  بالتوفيق تمنياتى لكم

  :يحيى. د

  ما هذا؟ !! آسف

اثبتّ هذا التعقيب هكذا ألنبه على ضرورة التذكرة أن التدريب ال يتم بـ 
" السماح"و" كذا وكيت"على " التأكيد فى كل جلسة"و " اليجوز"، و"واليجب"، "يجب"
  .ما هذا؟" والخوض فى أعماق ذاته"... "عدم السماح"

برجاء إعادة قراءة النشرة، وربما احتاج األمر : علم هكذا، يا عالءال أحد يت
للتوصية بقراءة كل النشرات قبل إصدار مثل هذه التوصيات الجازمة والينبغيان 

  .الجاهزة

  .شكرا مرة ثانية، وعذرا

  محمد أحمد الرخاوى

فيه حاجة غلط،  .بناس متجوزين مش عاجبنى قوى حكاية ارتباط العيانين ... 
  االشتباك ده ونمنع مش أحسن نفك البا هى داخلة فى منظومة المرض نفسه،وغ

 . المريض من السكة دى من االول
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  :يحيى. د

  يا عم محمد، يا عم محمد

  وهو يعنى هذا يعجب من؟

  .برجاء قراءة ردى على عالء وكفى أحكاماً أخالقية خائبة

  .جالعالج عالج، ومنع المريض من هذا الطريق أو غيره هو من ضمن العال

  .لكنه ليس هدف العالج األول، وال األخير

أظن أن نشر مثل هذه التعقيبات هو مبرر كاف الستمرار هذا الباب حتى 
  .يصحح ما يستطيع

  مدحت منصور. د

أوافق على التأجيل واستكمال المعلومات وبالذات عن الرجل وعالقته بالزوجة 
المدة واألوالد وعاطفة  طول األولى والمؤسسة القديمة، وهى األكثر ثباتا بفعل

األبوة، كما أرى أن ذلك الحب النبيل والذى يحمل داخله إعمار الكون واستمرار 
بوضوح وأفكار تروح وتجئ  المؤسسة األسرية حيرنى كثيرا ألنه يوجد عيون تقرأ

يكون على كتفيك  وأنت محب لذلك دون أن. بسالسة واستعداد للرعاية بمسئولية
فأريد من .... داد لتحمل االختالف، ودود وراضى بمشقةحمل كالجبل، مع استع

  .توضيحا حضرتك

  :يحيى. د

  توضيحا لماذا باهللا عليك

  كل واحد وشطارته، مع اإلقالل من الكلمات،

واألمل فى درجات متصاعدة من التغير " العدل"واإللتزام بدرجة ما من 
  واألمانة

  .أمال فى تواصل االستمرار، ودفع ثمنه

  شاذلىمحمد ال. د

ليعبر صعوبة دون  –بمعنى أن يتكىء  –من الممكن أن يستعملنا المريض 
  .هروب من المواجهة

لكن أن يتحول االستعمال إلى استغالل الموافقة للهروب من مسئولية الواقع 
دون األسلم، هذا ما يحول العملية العالجية إلى إنهاك مشترك /واختيار األسهل

  .وجرى فى المحل
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  :يحيى. د

  "األسهل"لتحذير من اختيار أوافقك على ا

  هنا الذى يمكن أن نختاره؟" األسلم"لكن ما هو  

  .كله مشقة رائعة

  :نحن نحاول أن نوضح هذا الخيط الرفيع

  بين االستعمال المؤقت المسموح به وبين االستغالل الظاهر والخفى،

  بين التفسير والتبرير،

  بين الحرية، وتجاوز العدل والمعاملة بالمثل،

  .عب كل هذاوما أص

  محمد المهدى. أ

  "مافيش مانع أن المريض يستعملك بس تكون واعى وراضى: "حضرتك قلت

السؤال بقى إيه هى المواقف اللى ممكن أسمح فيها للعيان بأنه يستغلنى وإمتى 
أعرف إذا كان االستغالل ده من مصلحة العيان وال أل، وإيه هى الحدود اللى ممكن 

  عندها أوقف ده؟

  :يحيى. د

  !سؤال دقيق

  عندك حق فيه، ألنه ليس عندى له إجابات حاسمة مقفلة،

كل حالة لها ظروفها التى جاءت بها، كما أن لكل مرحلة قواعدها  
  واحتماالتها،

بالقدر الذى يجنبنا " نسمح"إن علينا أن : أستطيع أن أقول كمبدأ أساسى
  .و التأويالت السلبيةكوارث أكبر، وللمدة التى ال تبرر االعتمادية الرضيعية، أ

  .بدال من التعميم" حاله حالة"دعنا نتعلم من 

  محمد المهدى. أ

إنى ال أخجل من تعاطفى من مريض ما حتى لو كان هذا التعاطف ال يسير فى 
  .نفس االتجاه الذى قررنا فيه قرارات معينة، التعاطف وال يخجل مادام قد وصلنى

  :يحيى. د

 ته،التعاطف فعل تلقائى له دالل
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د آليات فحص الموقف، بمعنى أنه البد من وضعه فى الحسبان، وهو أح

  واحترامه، لكن ليس وحده،

كما البد من أن ينتبه المعالج إليه، ويعترف به، ويراجعه مع نفسه أو مع  
  .غيره أثناء اإلشراف كما حدث هنا هكذا

  أسامة فيكتور. د

، "عشان مصلحتهمالشطارة إن أحنا نخليهم يستعملونا : "بداية أقول أن عبارة
جيهان وزمالءها وكل من يمارس . هذه العبارة صعبة جدا فى تنفيذها وربنا يعين أ

  .هذه المهنة الكتشاف مايستعملنا المريض ألجله وإنقاذه من سوء استعماله لنا

  :يحيى. د

  بصراحة، نعم

  ربنا يعين كل من حمل األمانة بحقها، واستعان به

  أسامة فيكتور. د

حكاية عدم النضج بيزيد من الخبرات المهنية ويعاد  إتخضيت من أن
  "االسكربيت"

  :والسؤال 

  هل ليها حل وال أل؟ 

وهل من الممكن فى عيانة زى دى لما تتجوز تانى من هذا الرجل أو غيره إنه 
  ؟)إعادة النص(يحصل نضج ويتغير االسكربيت 

  :يحيى. د

، "باإليجاب"لى سؤالك أن نجعل الرد ع: هذه هى وظيفة العالج بمفهوم النضج
  .ممكن" نعم"

  .ما دام العالج جادا، ومادامت الفرص المتاحة فكل شىء قابل للتغير

  عبير رجب. أ

طول الوقت بأحس إن صعب قوى أخذ قرار لمريض أو أزقه فى سكة معينة 
أو حتى أعلن ميلى أو موقفى بمنتهى الصراحة وخاصة فيما يتعلق باألمور 

  .درجة علمى بمدى الضرر والنفع لذلكالمصيرية، مهما كانت 

مش يمكن أكون أنا اللى مش شايفه كويس ويمكن تختلط على األمور؟ ما أنا 
 .برضه ممكن أغلط وأجد أن هى حاجة صعبة قوى
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  :يحيى. د

  . لم ننصح أبدا بأن يأخذ المعالج قراراً ألى مريض، أبدا

  ،"رأى على رأى"يقولون بالبلدى 

يه، وأيضا عن الرأى الذى نحجبه خشية نحن مسئولون عن الرأى الذى نبد 
  الخطأ، أو تجبنا للصعوبة،

  علينا أن نحسب ونستشير، ونشارك، 

  ثم نقولها دون أن نفرضها، 

  .وربنا يعين كل من يجتهد بحق 

  هالة حمدى. أ

جيهان موجودة فى موقف حرج، بس أنا لو مكانها كنت حادى المريضة . أ
، يمكن بس العيانة تعدى مرحلة فقد األم اللى هى سماح شوية فى عالقتها بالجدع ده

  فيها وفى نفس الوقت حايبقى فيه وقت أطول تعرف فيه الجدع أكثر وظروفه،

أنا بصراحة متعاطفة جداً مع البنت دى بسبب فقد األم وإنه يمكن يكون العالج  
 فيه بديل لألم فإحساس الفقد صعب والزم يكون عندها حد يشغل احساس الفقد مش

  .يأخذ مكان أمها

  :يحيى. د

  .، مش ياخد مكان أمها"يشغل احساس الفقد"لم أفهم ما تقصدين من 

إن التعويض بالرعاية األمومية وارد وهو جزء رائع من العالج لكنه ليس  
  .الحل الدائم

  نعمات على. د

فى األول كنت باخاف أقول للعيان رأيى لحسن يمشى ويصمم على اللى هو 
شان كنت باختار وقت غلط فى العالقة، وماكنتش قوية باإلضافة إلى بيعمله يمكن ع

خوفى من الفشل فكنت بالقيه بيمشى، دلوقتى شوية شوية ابتديت أعمل حاجة 
  .أصبر وأتحمل شوية ثم كتير، والحمد هللا النتيجة أحسن: مختلفة

  :يحيى. د

  الحمد هللا

  بارك اهللا فيك
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  منى فؤاد. أ

نت موافقة على أنها تتزوجه، ولكن بعد الموقف صعب جدا فى بداية القراءة ك
جيهان أن تعلن رفضها لهذا . شوية لقيت إنها بتكرر قصتها فى رأبى أن على أ

  .المشروع

  :يحيى. د

لكن مجرد رفضها ال ينهى المسألة، علينا أن نتناول أيضا العوامل التى أدت 
  بنا إلى هذا الموقف،

  .ج قهرا أو إلزاماثم أيضا ال ينبغى أن يكون اعالن رأى المعال 

  منى فؤاد. أ

جيهان طلبا . المشكلة أن المريضة مش شايفة حاجة غير اإللحاح المباشر من أ
  جيهان، والرفض غير المباشر.لموافقة أ

  .جيهان أصال. وحتى يمكن هى مش شايفة أ

  :يحيى. د

  يجوز

  محمد إسماعيل. أ

  كربيت ده ناجح؟؟ حتى لو كان تكرار االس!!هو كل اسكربيت مافيهوش كبران 

  :يحيى. د

  "السكريب اإليجابى"نبهتنى يا محمد أن أوضح أنه ينبغى علينا أال نرفض 

  أليس نومنا كل ليلة سكريبت،

  أليست يقظتنا كل صباح سكريبت؟ 

  أليست ضربات القلب سكريبت؟ أليس اإلنتظام فى أداء الصالة سكريبت، 

، الذى ال يحمل أية )بتاالسكري(التكرار   أظن أننا نؤكد هنا على رفض
  عالمات تغير ولو كامنة،

نحن ننام ونصحو وال نعرف ماذا يحدث أثناء النشاط الحالم، وهذه الدورات  
  ،"السكريبت"أبعد ما تكون عن  –فى حالة الصحة –المكررة هى بالذات 

لهذا أشكرك أنك نبهتنا إلى هذه الفروق الدقيقة، حتى نقبل أى تكرار ما دام  
 .فى أى تغيير مهما كان صغيرا) أو واقع(ل هناك أم
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  محمد إسماعيل. أ

المريض من حقه يستغلنا إلى "معترض على العنوان عشان حضرتك قلت أن 
  ".أقصى مدى طالما فى صالحه

  :يحيى. د

يا أخى معترض على ماذا؟ العنوان سؤال وليس إجابة؟ البد أنك أجبتَه بما 
  سمح لك أن تعترض عليه،

ه صعب وأحيانا مستحيل التحقيق، وهو شرط ثم إن الشرط الذى وضعتُ 
  ضمان صالح المريض،

من أين لنا أن نحكم بهذا الجزم أن هذا االستعمال أو ذاك هو لمصلحة  
  .ومتجددة طول الوقت  المريض أم ال؟ المسألة صعبة

  محمد إسماعيل. أ

معنى ذلك أن العملية العالجية تتضمن استعمال المريض لنا طول الوقت بس 
  مصلحته واحنا بنوجه االستعمال ده فى الطريق الصحفى 

  :يحيى. د

  ما أمكن ذلك

  إسراء فاروق. أ

بعد أن قرأت الحالة احترت جدا ألنى مصدقة رؤية الزميلة لـ غُلب ... 
لكن فى الوقت نفسه  - بما أنها شافته –الشخص اللى عايزه ترتبط به العيانة ده 

بعيد عن شنبك، لكن !!! ايزه أقول عندك شايفه استغالله للعيانة وده مخلينى ع
جوايا موافقة على الموقف وحاسه إن الموافقة ديه هتتسرب للعيانة ولو ده حصل 

  .حاحس إنى متحملة مسئولية فشل العالقة ديه

  :يحيى. د

  ) وهو االحتمال األرجح حسب غالبية اآلراء(لو فشلت : هذا بديهى

  . قت على كل المستوياتأما المسئولية فهى قائمة دائما طول الو

  لكن التخلى عن المسئولية تحت أى عنوان هو الخطأ األكثر جسامة، فلنحذر،

  . ما دمنا قد اخترنا هذه المهنة 

  زكريا عبد الحميد. أ

 ".مؤسسة الزواج تستمر من غير جهد الحب مش كفاية عشان"
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كررتها أنت  قناعة طالما هجست بها لروحى على مدار العمر وطالما 

نورت لدى  لكن مسألة ان المرضى بيستعملوا المعالج ر هذه النشراتيحيى عب.ياد
  .عام فكرة قد ايه احنا غالبة، مرضى ومعالجين، أى البشر بوجه

  :يحيى. د

  أوافقك لو كنت تعنى الحب المسلسالتى 

لكن الحب بالمعنى الذى كررناه حتى كاد المحبون أن يضربونا، فهو كفيل بأن 
  . ات بشكل ماينجح هذه المؤسسة بالذ

  رامى عادل. أ

مش انت اللى قلتلى انك مش بخيل وجلده؟وانت اللى ايدك فرطه؟ وانت بتقول 
بقى اننا مانفترقش وال  طيب عايزين من بعض! على إنى مونسك، وبحلم بيك

بالموت، واننا نساعد بعض اننا نعيش ونفتكر، عايز اتغلب على االلم، بإنى اعيشه، 
العتبه، وتدارى كسوفك،  وستي،وانت عارف اننا عتبناها،عتبناوأشوفك، تشوفنى بعر

جدعان  من غير ما نشوفك، ويوميها نحس، اننا مش نحس، تتلم الصحبه، نطلع
الشمعه،  ونبان، نتلم قوام، نطلع قدام، يصبح دخان، عش األوهام، ليلة الدخله، تقيد

ستنيه، نستجم، نتنسم، مش ساذج والنعمه، دانا بتطوح، اكمنى مروح، ويايا لماما، م
  للطلبه ويساهم جدو فى والدة بكره، يشرح

  :يحيى. د

  .عالبركة

  أحمد محمد فهمى. د

  مش فاهم اصرار المريضة على الحصول على موافقة المعالج، 

  ماذا يمكن أن تضيف إليها هذه الموافقة؟ 

  :يحيى. د

انا تكون المريض يعامل المعالج كسلطة والدية غالبا، وموافقة السلطة أحي
ضرورية لمواصلة الحياة، لكن طلب الموافقة الواعية ال يعنى االعتمادية 

  الرضيعية، وال يعتبر شرطا لتنفيذ أى قرار

  أحمد محمد فهمى. د

  هل يمكن أن أرجح للمريض اختياراً معين أم أترك له حرية االختيار؟ 

  :يحيى. د

 ، فى نهاية النهاية، ال ، وأنه"من الذى يتخذ القرار"تكلمنا كثيرا عن موضوع 
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، بالمعنى المطلق، نحن شركاء حتى فيما لم تعلن "يوجد شىء اسمه حرية االختيار

  .رأينا فيه صراحة

  أحمد محمد فهمى. د

  وكيف أواجه إلحاح المريض على معرفة موقفى ؟ 

  :يحيى. د

  .بأن أكون أمينا معه ومع نفسى وال أتعجل

**** 

  )39(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  إلى أى مدى نسمح للمريض باستعمالنا؟؟ 

  نرمين عبد العزيز. د

  :عندى سؤالين

هل من حقى التخلى عن المريض رفضا الستعماله لى فى  :السؤال األول 
  االتجاه الخاطئ؟

  :يحيى. د

إذا تيقن المعالج أن العالقة تحولت إلى استعمال صريح، وكان هذا االستعمال 
مرض، وأيضا حسب التعاقد العالجى المبدئى، فإن خطأ صرفاً بمقاييس الصحة وال

من حق المعالج أن يتخلى إذا اصر المريض، بل ربما يكون ذلك من واجبه، 
  .وسوف يجد المريض معونة أخرى بطريقة أخرى من مصدر أخر

                                 نرمين عبد العزيز. د

تعمال الخاطئ للمعالج يكون هل فى مثل هذه الحاالت من االس :السؤال الثانى
  من واجبنا االعتراض المشروط؟ أم الموافقة المشروطة؟ أم التخلى المشروط؟

  :يحيى. د

أعتقد أن االحتماالت الثالثة مقبولة، ألن الشرط جائز فى كل األحوال، ألنه يعتبر 
  ."إعادة التعاقد"، وأيضا هو جزء من "التعاقد العالجى المبدئى"جزء ال يتجزأ من 

****  

  )40(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

 ؟!!!والّ قلة شرف؟ والّ نمو  جنس؟ والّ حب؟ والّ خيانة؟ والّ جوع؟ 
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  محمد المهدى. أ

مؤشرات وما هى ال! ما هى حدود الفرجة إذا ما استُعملت لصالح المريض؟
) ولو بدعوى التعلم(التى تدعو المعالج لمراجعة نفسه وعدم االنصياع وراء الفرجة 

  حتى يعمل ما هو فى صالح المريض؟

  :يحيى. د

هذا يتوقف على وعى المعالج بمهمته ومدى ونوع إشرافه على نفسه، ثم 
مشاركته فى جلسات اإلشراف، خاصة حين يعجز عن تقييم موقفه، أو عن التمييز 
بين الفرجة السلبية، وبين الفرجة للتعلم التى تصب فى النهاية فى صالح 

  المريض، 

وفى نهاية النهاية، كما هو األمر دائما، البد أن نقيس خطواتنا طول الوقت 
بما هو فى صالح المريض على أرض الواقع، كل مريض على حدة، علما بأننى 

هو خفى جدا،  واالستطالع للتعلم، ةالفرجة للفرجالبد أن أقر أن الحد الفاصل بين 
  .ولذلك فاألمر يحتاج إلى جهد ومشورة دائما

  محمد المهدى. أ

معنى ذلك أن لكل حالة واقعها الخاص بكل تجلياته، وأنه ال يصح التعميم على 
  ؟.باقى المجتمع، فهذه ليست مهمتنا، وال هى من أصول من مهنتنا

  :يحيى. د

  هذا صحيح

  محمد المهدى. أ

  .السكون ليس سلبياً طوال الوقت، فقد يكون نقطة بداية النطالقة جديدةإذن 

  :يحيى. د

  .هذا ما عنيتُه تماما

  رباب حمودة. أ

إزاى أبعد موقفى االخالقى وقيمى عن العالج وأكون مجرد سنّيدة؟ وحتى لو 
  .ماقلتش رأيى صراحة، اظن انه بيبان على موقفى حتما

  :يحيى. د

القى أو الدينى أو األيديولوجى يصل إلى المريض عندك حق، الموقف األخ
 حتما بالرغم منا، ألن جزءا كبيرا منه هو ال شعورى، وكل المطلوب هو اال ينقلب 
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العالج وعظا وإرشاداً، وأن يراجع المعالج موقفه هذا، وأن يحاول ضبطه أوال 
بأول، وأن يستعمل فى ذلك كل مستويات اإلشراف، بما فى ذلك اإلشراف الذاتى، 

  .ننصح فى هذه النقطة بالذات أال يكتفى باإلشراف الذاتى لكن

  أسامة فيكتور. د

  :اتعلمت حاجات كتير

  .االستمرار فى العالج رغم حيرة وزهق المعالج له فائدة للمعالج وللمريض -1

  .الفرق بين التعاطف والسماح والفرجة والعالج -2

" قلة شرف"و" جوع"و" خيانة"و" حب"و" جنس: "التداخل الصعب بين ما هو -3
  !! ، يا خبر"نمو"و

  .دى حاجة تحير وتخلّى الواحد أحياناً يفكر يبطل عالج

  :يحيى. د

تبطل عالج؟ أم تبطل عالج نفسى؟ أم تبطل طب نفسى؟ فإذا فعلنا ذلك كلنا 
هربا من الصعوبة، فمن يعالج هؤالء المرضى الطيبين؟ والمريضات المتورطات 

إلخماد كل حركة " مع مخصوص"ركات الدواء أو الثائرات؟ هل نسلمهم لش
بداخلهم؟ أم نلقى عليهم خطب الترهيب والترغيب ليتم االنضباط النمطى من خارج 

  .الخارج، يا رجل دعنا نقوم بمسئوليتنا، وكله بثوابه

  زكريا عبد الحميد. د

الحتمال أن  البيولوجى فى حالة هذه السيدة/أرى عدم اغفال البعد العضوى
فهناك /تحديثها لم يتم/بحسب قراءات قديمة(ذوى القدرات الجنسية العالية تكون من 

خط بيانى فى طرفه األعلى ذو القدرات الجنسية العالية وفى طرفه األسفل ذو 
 وكذلك بحسب خبرة) القدرات الجنسية المنخفضة وفى الوسط غالبية عموم البشر

بعد الزوج وتبعنى  3ق رقم كنت فيها العشي/أى تجربة ال موجب لتفاصيلها(قديمة 
  )العالية المرأة من ذوى القدرات الجنسية  بالطبع اخرون

  :يحيى. د

يا صديقى، يا عم زكريا، بعد عضوى ماذا هذا الذى !!! يا سيدى الرجل!! يا رجل
تتكلم عنه؟ وقدرات جنسية عالية ماذا، ومنخفضة ماذا؟ وأى خط بيانى هذا؟ المسألة 

ر ينقص كيلتين أو يزيد عشرين قدحا، الجنس حياة تنبض فى ليست أردبا من الشعي
بقية مكونات الحياة، والمرضى أكثر صراحة، وصعوبة، وتعثراً، وتعرية من األسوياء، 
وهم يقلبون األمر لمن يجرؤ على تعريته بشكل تلقائى يتحدى، وكلما قرأنا معلومات 

، نتبين أن المسألة ليست إحصائية، أو كَمية عن خط بيانى له طرف كذا وطرف كيت
 .هكذا، ال للبشر وال للحيوانات، خاصة لإلناث
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أشكرك على صراحتك ووضوحك، كما أرجو أن تتابع نشرات اإلشراف التالية 

الجنس والحب  –وسوف نواصل تعرية مدى جهلنا بهذه المنطقة ) وغيرها(
  .يا شيخ  –البشرى  والتواصل

  عمرو دنيا. د

أفضل،  ]طف، والسماح، والفرجة، والعالجعن التعا[أرى أن العنوان البديل 
، فالحالة بها قدر كبير من االحتياج الذى قد يجبر المعالج على أن "السماح"وخاصة 

يسمح بما هو موجود سعياً لبديل أفضل، أو درجة أكبر من النمو، كما أن سماح 
 المعالج الذى قد يصل لدرجة استعمال المريض ولو لبعض الوقت، قد يكون مفيداً

الحدود مرحلياً فى بداية العالقة العالجية، حين يستعمل المريض المعالج فى 
  .، وهو الذى قد يكون استعماال جيدا لما فيه من سماح طيبالمناسبة

  :يحيى. د

  ربنا يسهل،

  ."الحدود المناسبة"وفى الوقت المناسب   وقد نستطيع أن نتبين باستمرار،

  نعمات على. د

عالج يسير مع نمو المريض كأنه ترمومتر لالثنين أصبحت أدرك أن نمو الم
معاً، كما أصبحت أدرك أن صعوبات المعالج تؤثر على المريض، فكنت فى البداية 
أخبئها فأجدها تظهر رغما عنى، فأصبحت أشعر أننى البد أن أعمل مع نفسى مثل 

  .المريض، فأحسست بالصعوبة

  :يحيى. د

لمواجهة، السهولة التى هى عكس روعة الصعوبة أنها تدعونا إلى شرف ا
هذه الصعوبة، تقدم حلوال جزئية، أو مؤقته، وإن كانت تعتبر حقا للمعالج، ولو 

  .بعض الوقت، فهى استراحة مشروعة، لمن اختار الصعوبة الشريفة

  تامر فريد. د

وصلنى ان شغلتنا دى صعبة قوى، وخايف لتكون بتحرمنا من العمى اإلنسانى 
  .ايف لنكون إحنا بنتفرج، ومش بننزل الملعب، وخ.....العادى 

  :يحيى. د

  !من ناحية صعبة، فهى صعبة

، ونحن لسنا إال "عمى االنسان، فهو حق لالنسان العادى"ومن ناحية 
  بشرعاديون، لكننا اخترنا أن نتصدى لما بعد ذلك

أما من ناحية أننا نتفرج وال ننزل الملعب، فهذا وارد، لكن الوعى به، وحمل 
 سئوليته هو المطلوبم

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   519



����ق�א����א����%�א������ج�א���� – ������������������������������)�א��و���������������������������א���������� 

� �
علينا أن نتجنب أن نحكم على من فى وسط البحر المتالطم، بينما نحن نقف 

  على الشط نعطى دروسا فى العوم،

  مروان الجندى. د

حضرتك ذكرت أن األمومة منفصلة عن الحبل والوالدة وأنها مغروسة فى 
  .البيولوجى لوحدها

  جى؟هل معنى ذلك أن الحمل والوالدة غير مغروسين فى البيولو

  :يحيى. د

ال طبعا، كله فى البيولوجى، انفصال األمومة عن الحمل والوالدة هو انفصال 
مرحلى، أو اضطرارى، قصدت أن أؤكد أن األمومة تظل حقا بيولوجيا عند المرأة 

  .حتى دون حمل أو والده) وعند الرجل بينى وبينك(

  "كله فى البيولوجى: "لكننا نبدأ أو ننتهى بحقيقة أن

  ان الجندىمرو. د

أعتقد أن من تتبنى طفال لتشبع أمومتها لن تستطيع ألنه سيكون هناك جزء  -
  .داخلها يخبرها أن هذا الطفل ليس جزءاً منها ألنها لن تمر بخبرة الحمل والوالدة

  :يحيى. د

  ليس بالضرورة، إذا صح الفرض الذى طرحتُه

  محمد الشاذلى. د

  ".، وجوع، وقلة شرف، ونموجنس، وحب، وخيانة: "يبدو أنها جميعاً

  :يحيى. د

  "ماشى"

  يا رب نحتمل، ونكمل

  محمد شحاته. د

الحظت أننى ال أطمئن فى أغلب األحيان لذلك المريض الذى يظهر طواعية 
يشعرنى ذلك بقدر كبير من االعتمادية وعدم . واستجابة فى خطوات العالج األولى

  .وجود حركة جدية من جانب المريض

  :يحيى. د

  .تماماليس 

 .أيضا" من جانب المعالجعدم وجود حركة جدية "علينا أن نضع فى االعتبار 
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  عبده السيد. أ

مش فاهم كترة تداخل سيادتك مقاطعا الزميلة وعدم سماع المعلومات كاملة، 
  .هل ذلك خوفاً منك عليها، أم رفضاً للحالة

  :يحيى. د

ليس تداعيا  - بديهيا–ال هذا، وال ذاك، هذه هى طبيعة هذا اإلشراف الذى هو 
كان يقاطع مرضاه رفضا للتداعى، وتربيطا للحوار، فما بالك " ساندوررادو"حرا، 

  !بمقاطعة السائل والمستشير

  . أما خوفى عليها وعليك وعلى نفسى فهو وارد دائما 

  !!مرفوض مرفوض" رفض الحالة"وأخيرا فإن 

  كيف يمكن ذلك أصالً؟ 

  عبده السيد. أ

  للحالة افضل بكتير من عرض مقتطف واحد،أرى أن العرض المتتابع 

وصلنى جدا خوف زميلتى من التكمله وكمان وصلتنى أمانتها فى عرض  
  .خوفها لمواجهته ولو بصورة ضمنيه

  :يحيى. د

  "حاالت وأحوال"عرض الحالة كاملة يتم فى باب 

، فنحن نكتفى بالنقطة التى يعرضها "التدريب عن بعد"أما فى هذا الباب  
  .، وقد كررنا التأكيد على هذه التفرقة قبل ذلك مراراالمعالج

  عبده السيد. أ

وصلنى قد ايه الشغالنة دى صعبة، والوعى بها اصعب، والفردية فيها  -
  .مستحيلة

  :يحيى. د

  .هذا كله صحيح

  عبده السيد. أ

خوفنى جدا، ألنى لما فكرت  "عينة غير ممثِّلة"تكرار االعتذار ان المرضى  -
يت إن اغلب ما يصلنى عن المجتمع فهو من المرضى، حتى الكالم مع شويه لق

  .الناس بقى مصبوغ بلغة الشغل
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  :يحيى. د

لقد شككت فى هذا المصدر طويال مثلك تماما، لكننى عدت أعترف أنهم أقرب 
  .إلى الحقيقة البشرية، وأكثر كشفا

  عبد المجيد محمد. أ

ن أنا مش باقدر ، لك"ربنا هو اللى حايعاقب المريض مش إحنا"صحيح أن 
  .أفصل بين مبادئ المجتمع والدين وبين دورى كمعالج

  :يحيى. د

  .حاال" رباب حمودة"هذا فصل صعب فعالً، برجاء قراءه ردى على 

  عبد المجيد محمد. أ

  .وصلنى الفرق بين التعاطف والسماح والفردية وعالقتها بالعالج

  :يحيى. د

  .ياليت

  رامى عادل. أ

متهيأ لى الست مجروحه، : والتواصل واللقاء والجنس واللذه للبقاء أما بالنسبة
معاه مشرط وبيناولها، وهى يا ولداه اصال مجروحه وجرحها  والرجل زى ما يكون

بانها فى احتياج ده بيكون قدام راجل يستاهل انه  اما ان الست تعترف! مفتوح
لجرح اللى بتفكر الست بالوجع او با يشوف الجرح، ويتعامل معاه، وفى حاجات

يتعاملوا مع جرح الست اللى  جوه وبره، وماظنش ان فيه رجاله كتير اوى متعودين
بينزف على اساس انهم سبب فيه، جرح الست الجوانى والبرانى، بيحتاج لرجل 

مقتوله وهو،  ينسى الست انها بتنزف، ويروح بيها منطقه تطمنها انها حيه مش
فوق لدماغها،  لى محتاجين نخاطب عقلها، نطلعيعاملها بنديه، مش انها اقل، متهيا

نكون  نالقيها حكيمه، ومش مستهتره، ماحدش يقدر ينكران الستات مفلوقين، فالزم
عاقلين وياهم، ونلغى احتياجنا اللى بيفكرهن انهن تحت رحمتنا، واننا جالدين، 

بيثبتهم،  بيتالقوا وبيحطوا اسس متينه للعالقه، وربنا) والرجل(وواحده واحده الست 
وماننساش ان الثقه اللى بتتبنى بين الطرفين بتترسخ، طالما هما االثنين عايزين 

ويعرفوا، والست الناصحه ماتستسلمش وماتتعافاش برضه، لكن تحترم  يكبروا
بيها، وياما ناس عاشوا حياتهم فى انتظار لقاء حميم،  لحظات الصدق وتكمل

  .ه، فيتحملوا بقية المشوار ويتزودواالقو يصبرهم ويقويهم، ويعرفهم ايه نقط

وده كالم عام يا اعزائى باشاور بيه على جهاز حفظ النوع واللذه والجنس  
 .والتواصل
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  :يحيى. د

هذه، كأنك تخاطب أطفاال فى برنامج  "يا أعزائى"حلوة منك يا رامى حكاية 
  .خاص بهم

  هكذا أفتقدك وفى نفسى أفرح بك،" تعقل"يا عزيزى رامى، حين 

نأخاف عليك وحين تُج دبالسالمة، أفرح بك أيضا، ولم أع.  

  .أهال

  محمود مختار. م

  .غير متخصص آسف على إزعاج حضرتك وأنا: أوال

 ناهد أثناء حواركم مع بعض ارجو تصحيح.قرأت هذه األسئلة على لسان د
  .اإلجابة

هو العيان لما يجى بأعراض معينة على سبيل حل مشكلة عنده والدكتور "...
من غير قصد يوصل له أن دى مش مشكلة، واألعراض تختفى والمشكلة  أو بقصد

  ده مرحلة من العالج؟ ده صح؟ وال. موجودة

وياخد  ده صح فى األول بس لغاية ما يوصل المريض ألرض صلبة شوية   •
نفسه شوية يقدر المعالج فيها يقوله يال بينا بقى نروح حته تانية غير اللى واقفين 

 ومش شرط كل العيانيين يعدوا على المرحلة دى، كل. مرحلة جديدةويبدأ . فيها دى
  .حالة بحالتها وكل دكتور وشطارته

  :يحيى. د

ربما إسهامك هذا يا باشمهندس يؤكد ما ذهبنا إليه عندما تكلمنا عن .... 
مستويات وأنواع اإلشراف على ( Lay Supervision إشراف الشخص العادى"

، وهأنت ذا تثبت صحة ما ذهبنا إليه، كما )2009- 2-1نشرة  العالج النفسى
شكرا . أنتهز الفرصة لشكرك على استجاباتك المفيدة جدا عن مشروع االستبيان

  .يا عم محمود

  محمود مختار. م

  ؟"فسيره إيهواحساسى بأنى مش مبسوطة ت"

نتيجة تأجيل الحكم األخالقى على المريض مع أن المعالج مش موافق  ده   •
حاجة وانما يعتبر جزء من العالج، المعالج هو الى بيدفع  عليه وده مش غش وال
  .أنها مش مبسوطة ناهد.تمنه، هو ده احساس د

 وإليك سؤالى؟
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ه أحد هل د" عام بندافع عنه إحنا ما عندناش موقف أخالقى"وردت عبارة 

كل الدكاترة بيقدروا  ركائز العالج النفسى بوجه عام أم ده رأى حضرتك؟ وهل
  يعملوا ده وال أل؟

  :يحيى. د

ال أستطيع أن أعم، وأنا مسئول عن رأيى، وأظنه غالب، وهو أمر صعب لو 
  أخذناه على إطالقه

، ناهد.ويمكنك التأكد من تقديرى لهذه الصعوبة سواء وأنا أرد على المعالجة د
  .أو وأنا أرد قبل قليل على صديقتنا رباب حمودة

  أمل محمود. أ

  .عن أخيها وزوجته بخصوص هذه السيدة، تذكرت قصة حكتها لى جارتى

الذين  لى جارة طيبة وتمر على كل جمعة بعد عودتها من زيارة أخواتها
   .وكل مرة تحكى لى عن أحوالهم. أدوار 4يعيشون فى بيت من 

يها األصغر، المتزوج من امرأة تحب الجنس، أنجبت منه أخ حكت لى مرة عن
وقالت وقد اعترى . عشر من عمره واآلخر فى التاسعة ولدان، احدهما بلغ الثانية

وحرمها من رؤية ابنائها، ويتحدث عنها أمام  وجهها الحزن أن اخيها طلق زوجته،
  .ابنائها بشكل سئ ، متهما اياها فى شرفها

ا زوجها، كانت متزوجة من رجل سابق قبل أن تعرف هذه السيدة التى طلقه
فانفصلت عن . واثارته) زوجها الثانى(وقد اثارتها الرجل الجديد . هذا زوجها

لكنها لم تقم به عالقة . أبنائها مع زوجها، وتزوجت من هذا الرجل زوجها وتركت
ان وقد ظال مولع. مثل السيدة المعروض حالتها فى اإلشراف جنسية قبل الزواج

جنسية جيدة لفترة طويلة، رغم أن أهل الزوج قد  ببعضها البعض، وفى عالقة
   .رفضوا هذه الزيجة تماماً

 وكن يغرن منها. كانت رؤية أخوات الزوج لها، أنها امرأة شبقة، تحب الجنس
   .بدرجة ما، فهى أنثى مليحة، تهتم بجسدها وتحافظ عليه متسقا

بسبب شبقها المستمر للجنس، " وجتهقرف من ز"أن أخاها  قالت لى جارتى
معها، وامتنع عنها، واخذت تقترب منه فى محاولة  وأصبح ال يرغب فى ممارسته

وقرر أن يبقى مع . لكنه رفضها تماماً، وطلقها. بينهما منها إلستعادة العالقة القديمة
ؤكد لكن جارتى الطيبة التى ت. اقنعهم بأن امهم غير شريفة أوالده ويربيهم، بعد أن

زوجة اخيها ابداً فى شرفها، بل أنها راحت تدين أخاها  على شبق الزوجة، لم تتهم
بل تدينه . وصفات سيئة  ألبنائها عنها من ألفاظ تماماً فيما فعله معاها، وما يقوله

  .ألنه طلقها، رغم أنه يحبها، ويريدها
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 هذه المرأة تركت أبناءها من زوجها السابق، ألنها تحب: قال األخ ألخته

 انه اليزال: قالت لى" جارتى"لكن األخت . س، وشبقة، وقد قرفت منها تماماًالجن
ويعود ليطبخ ألبنائه ويذاكر . لينساها) سائق تاكسى(يحبها، ويفنى نفسه فى الشغل 

   .ولم يفكر فى الزواج من غيرها. دورسهم لهم

ورغم أنها سعيدة . سيارة وشقة بينما تزوجت هى من رجل ثرى، اشترى لها
الذين اصبحوا يرفضونها، بسبب  الرجل الثالث، إال أنها تريد أن ترى أبناءها،مع 

رغم حديث . باستمرار رغم أن الصغير يحبها، ويريد ان يراها. موقف األب منها
   .األب السئ عنها

اتخذت قرارات حاسمة سواء بالطالق أو بالزواج،  هذه السيدة لم تذهب لطبيب، بل
أنها امرأة عادية، ليست شبقة بمفهوم جارتى، بل  واتصور. ينوتركت أبناءها فى الحالت

فتركت لمشاعرها والحتياجها الجنسى العنان، . النسوة طبيعية، لم تقمع نفسها مثل أغلب
كما تفعل غالبية النساء فى " عشان خاطر العيال"السابق  لكنها أيضأ لم تبق مع زوجها

وهى لم تتخط القواعد . ر من أبنائهاالخاصة أهمية اكث فقد كان لحياتها. المجتمع
لكن يبدو أن زوجها . ولم تتزوج من رجل فى السر األخالقية للمجتمع، فهى لم تزن

القوى، وربما من نظرات اإلعجاب التى  الثانى، أصابه الرعب من حضورها الجنسى
أن تتركه مثلما تركت زوجها  فخاف. يلحظها فى أعين الرجال، رغم انها محجبة

وأهانها، . وبينها، ولهذا طلقها ، لو أثارها رجل آخر وأثارته، مثلما حدث بينهالسابق
. وحرمها من رؤيتهم. أبنائها وأمعن فى إيذائها بسبها، ورسم صورة مشينة لها لدى

خوفه من سلوكها السابق  ويبدو أن. وأقنع نفسه واخواته أنها شبقة، وأنه قرف منها
أصبح مرتبطاً أكثر بها،  ابنائها، قد أرعبه منها، حينالمتمثل فى تركها زوجها السابق و

   .فقرر أن يتركها قبل أن تتركه

 ..........  
فى حالة اإلشراف، قرف أيضا من زوجته، لكنه أراد  زوج السيدة المذكورة

فهو . لوعية دون أن يدرى، أنه يريد إهانتها إهانتها، ربما بال وعى، وربما نما
وبهذا أعطى لنفسه الحق فى اإلقتراب من  .اجتماعية مارضى أم أبى يشعر بإهانة 

فهو . ومدى هذه العالقة اختها ومحاولة إقامة عالقة بها، بصرف النظر عن درجة
مرتين، مرة بالعزوف  بل أهانها. لم يطلقها كما فعل الرجل السابق فى قصة جارتى

المسألة  واتصور أن. عنها، مثل حالة أخ جارتى، ومرة أخرى بالتقرب ألختها
الداخلية  تتعلق أكثر بالقيم اإلجتماعية التى تنغرس فى وعى الرجل وتشعره باإلهانة

ربما كان  عاماً، 18مما جعلها تقبل اإلهانة لمدة . حين يتزوج من امرأة ليست بكرا
الزواج منه،  ذلك اتفاقاً ضمنيا بينهما تكفر فيه الزوجه عن الذنب الذى اقترفته قبل

 ليغفر لها، ويقوم هو بالتمنع عليها، ليشعر أكثر. ع رجل آخرسواء معه أو م
كن يبدو أنها قررت أن تأخذ حقها كأنثى بعد أن كفرت عن ذنبها . برجولته المهانة

بل لعلها قررت اإلنتقام منه دون وعى، بأن اقامت . فيه الكفاية، بقبول إهانته بما
 .الزواج منهثم قررت . اخرى مع رجل ثالث، بدون زواج منه عالقة
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األثنين فى حالة اإلشراف واألثنين فى حالة جارتى حاولوا  ولهذا فأنا أتصور أن

واإلجتماعية للمجتمع، لكنهم لم يتمكنوا، فالمعايير  تخطى المعايير األخالقية
فالرجل، . وربما لدى الرجل أكثر من المرأة. للنخاع اإلجتماعية متغلغلة فى خالياهم

. من المرأة التى اعجب بها فى الحالتين وجأعجب واستثار، ومارس الجنس وتز
. خالياه جعلته يرفض هذه المرأة بداخله لكن المعايير اإلجتماعية التى تنغرس فى

الحالتين، اتصور أن الرجل لم ينضج  وفى. فعزف عنها، وطلقها أو حاول مع اختها
المرأة  غير قادر على اشباع هذه كما أنه فكر فى األمر، حين يصبح. بالشكل الكافى

وحتى . أن تحين تلك اللحظة التى استمتعت معه، واستمتع معها، فقرر أن يبتعد قبل
بد أن يبرر لنفسه  يتسق مع نفسه وال يشعر أنه أخطأ فى حق نفسه، وفى حقها، فال

وغير مشبعة له  سبب عزوفة وطالقة وابتعاده عنها، بأنها شبقة فى الحالة األولى،
  .يبحث عن اخرى مؤدبة، أو مشبعةفى الحالة الثانية، وانه 

. جميع األحوال ال المرأة وال الرجل فى الحالتين احبا بعضهم البعض فعالً وفى
شكل من أشكال التواطؤ المشترك، لتلبية احتياج، و كانت العالقة  بل كان هناك

واحتياج جنسى، ال يخلو من احتياج إنسانى لآلخر، مصحوبة  مجرد عالقة متعه
واإلحساس بالذنب، والخوف من . واإلهانة، والشعور بالنقص ثارة،باإلعجاب واإل

محاولة الرجل إهانة المرأة سواء بطالقها، أو  الترك والرفض لدى الرجل،
بالزواج من غيره، ومحاولتها أن تثبت  بالعزوف عنها، وانتقام المرأة من الرجل

. ا لها واهانته لهااحتقار زوجه لنفسها أنها انثى قادرة على الزواج من آخر رغم
، وتحمل )األخت(امرأة اخرى  ومحاولة الرجل أن يثبت لنفسه أن قادر على اثارة

النهاية فالغرائز سواء الجنس او  وفى. المرأة لرجل يذلها للتكفير عن ذنبها األخالقى
العالقة اإلنسانية بين الطرفين،  اإلنتقام، او اإلستقواء على اآلخر، ال تزال تحرك

بينما يتراجع . دائماً وزره ة لخرق العرف اإلجتماعى، الذى تتحمل المرأةباإلضاف
يعانى منه على المستوى  الرجل دائماً عن هذا الخرق اإلجتماعى، ألنه أكثر من

الوضع، ليجد نفسه،  النفسى، رغم أنه شارك فى الخرق اإلجتماعى، فهو يعيد تقييم
تقييم  وهو يحتقر من تزوجها، ويعيد قَبَِل بما هو مرفوض اجتماعيا، فاحتقر نفسه،

عالقته بالمرأة التى اخترقت معه العرف االجتماعى ويقوم بإدانتها سراً بينه وبين 
   .والعزوف عنها. نفسه، وبالتالى احتقارها

اجتماعى وليس نفسى، إما ليلتزم بالتقاليد  ال يزال المجتمع يحتاج لعالج
الشجاعة التى تجعلهم قادرين على  ناإلجتماعية بالكامل، أو ليصبح أفراده م

والقفز عليها نوعاً من المشى  مواجهة ما يقبع بداخلهم، حتى ال يصبح خرق التقاليد
ويدفعهم إلهانة بعضهم البعض،  يتسبب فى النهاية فى فشل عالقاتهم،. على الحبل

هو ماياتى فى النهاية  هذا. واالنتقام من بعضهم البعض، واحتقار بعضهم البعض
مثل هؤالء المرضى الذين يعانون إزدواجية فى المعايير اإلخالقية التى يسيرون ب

  .عليها
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وإذا , اإلجتماعى أن يمتنعوا وعلى غير القادرين على القفز على العرف

الذى يجعلهم قادرين على  اخترقوا، فال بد أن يكونوا من النضج الداخلى الكافى،
ولهذا ينبغى . فعلوه حتقار لماحماية عالقتهم من تأثير ما هو قابع بداخلهم من ا

  .التجاوز عليهم أن يحاسبوا أنفسهم على مدى مصداقيتهم فى

  :يحيى. د

أشكرك على ما بذلت من وقت وجهد وإحاطة، وأرجو أال تكونى يا : أوال
ليتحقق بذلك ما ذهبتُ إليه من اقتراح مستوى " النفسية"سيدتى متخصصة، فى 

ألنك بهذا   Lay supervisionذلك لإلشراف بمشاركة الشخص العادى فى 
  .التعليق الطويل، مثل المهندس محمود مختار حاال، تثبتان صحة هذا الرأى

فضلت أن أنشر تعقيبك كامال برغم طوله دون تقطيع، ربما يصل : ثانيا
صدقاء أكثر مما وصلنى، لهذا رفضت اختصاره دون استئذانك، أمالً فى أن لأل

  . يستفيد منه األصدقاء كما هو

غلب على ظنى أن االستشهاد بحالة شقيق جارتك وزوجته، وقد أخذتْ : ثالثا
حوالى نصف رسالتك، وربما أكثر، هو أمر وارد، إال أن أوجه الشبه والمقارنة 

ستقصاء أكثر، وهذا غير متاح فى حدود ما لدينا من تحتاج لتفاصيل أكثر، وا
  .معلومات فى الحالتين

الجنس "فى مقابل " الحياة/ الجنس "لعلك الحظت أننا نواصل فتح ملف : رابعا
فى نشرات متعاقبة، وأظن أن هذا أيضا سوف يكون " الجنس المنفصل"أو " التفريغ

" الكبت، وحركية الجنس شروخ فى جدار: "موضوع نشرة األحد القادم بعنوان
  .أرجو أن تتابعيها ألنها حالة لها عالقة بمجمل ما وصلنى من مجمل تعليقك

" اإلروس"أدى بنا فتح ملف الجنس البشرى، إلى طرق باب ما يسمى : خامساً
التواصل اإلنسانى مشتمال وأيضا التقليب فى ملف ) الحب البشرى األشمل(

عدم التسليم بما لدينا من مر يتطلب ، معترفين أن األالجنس، ومكتمال به
برجاء (معلومات، سواء من مصادر شخصية أو حتى مصادر علمية أو مكتوبة 

إذْ يبدو أن األمر  ،)زكريا عبد الحميد فى البداية، والرد عليه.مقارنة تعقيب د
  . يحتاج إلعادة النظر ثم إعادة النظر فى إعادة النظر طول الوقت

عليقكم الكريم هو صحيح أغلبه، لكن تطبيق ذلك يختلف ما انتهى به ت: سادسا
من ثقافة لثقافة، ومن مرحلة تاريخيه لمرحلة تاريخيه، ومن فرد لفرد، ثم إن 

هو تعبير خاص جدا، حيث ال يعالج المجتمع إال فى إطار " عالج اجتماعى"تعبير 
بما تيسر  التطور العام، وهذه هى مهمة حيوية تاريخية بقائية نسهم فيها جميعا

لنا من إمكانات وأدوات، لكنها ال تسمى عالجا بالمعنى الشائع، ومهنتنا تركز على 
إلرساء البناء  - لو حسنت الوقاية والعالج–األفراد أساساً، الذين هم اللبنات 
 . االجتماعى المتطور الذى تأملين فيه
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أرجو أال يكون هذا هو اسمك الحقيقى خوفا من أن نجرح جارتك : وأخيراً

بدون وجه حق، فلعلك الحظت أننا نتجنب أية إشارة قد تدل على صديقنا  وأخاها
أو صديقتنا المريضة، أو على األقل دعينى آمُل أال تكون جارتك الكريمة، أو 

، من المتابعين لهذه الطريقة فى النشر )طليقته(شقيقهما، أو زوجته 
  ).اإللكترونى(

الجارة وأقاربها تحرجا، وبصراحة لقد هممت أن أحذف هذا الجزء الخاص ب 
إال أننى قدرت أهمية المقارنة، مما هو جدير بأن يكون موضع اهتمام خاص من 

  .كثير من أصدقائنا

****  

 )41(اإلشراف على العالج النفسى رقم 

  شرخ فى جدار الكبت، وحركية الجنس

  رامى عادل. أ

لما رسمت قلب وقالت لى فضه قمت فضيته لقيت جواه لباس حريمى فتله، 
وقلت ان فرج المراه هو قبلة صانعها، اما ان للمرأة قلبان واحد فوقانى وواحد من 

اخر، واما ان اراها بشعر اصفر اشقر وهى ليست كذلك، فانا اراها  تحت فهذا هبل
تالطفنى، جافه فاتره  ايرما الدوس او ايرما الغانيه، واما ان اراها ذكرا فالنها ال

شوهتنى واردتنى  فإعاملها كما ينبغى ان نعامل التوربينى، مغتصب االطفال، النها
  امراه ليست كذلك،  وهى مسؤوله عن كونها ذكرا مغتصبا يتخفى خلف

  :يحيى. د

  .نعم، هكذا عد إلى قواعدك

  رامى عادل. أ

تكون العمليه الجنسيه كلها تحدى فى تحدى فهذا مرفوض على االقل  اما ان
بالنسبه لى، فاملى ان انصهر ولم يتحقق حتى االن، اما ان الختان سبب من اسباب 

تمارس الحب بالعكس، فهو لواط  اللواط، فهذا الن المراه ال تذوب كفايه، وتريد ان
واعرف رجاال ال يقوموا بممارسة الحب من  حريمى، اكرهه واكره من يفعلوه،

الشرج، وهوا يجعل من المراه مخلوقا شاذا عنيفا، وما ارق امراه اخرى ال تستحاله 
واشم رائحة براز مخلوط بالدم فى ) من مطرحه التمام يعنى من قدام(اال كما ينبغى 

  جال وال ارى تفسيرا لها االن، بعض الر

  :يحيى. د

 واحدة واحدة يا رامى، إلى أين أنت ذاهب؟
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� �
  رامى عادل. أ

وللدكتور يحيى مقعده مائيه كأنه يرفض ان يلمسها احد، وكأنها تأبى ان يمسها 
احد، وهى تشبه مقعدة المحاربين القدامى، واذكر انى قرأت للدكتور يحيى ان 

سى تجربة مررت بها حين البسونى شورتا ولم بناتى، وما اق والدته البسته مالبس
الحماالت النى شعرت ببروده تلفحنى وتعربنى امام نفسى  يهزنى هذا بقدر الفانله

الشعور الى االن، وما اقسى ان تلبس المريله على  واالخرين، ولم اتخلص من هذا
يقيا االندروير مباشره، وتلفحك برودة الجو، وما اجمل ان تمارس جزءا حقيقيا رح

من الجنس مع بنات فى مثل سنك وكلكم فى عمر الزهور باناملك الصغيره، وال 
  .العجوز ايها التنين..يكتشف احد انك زير صغير 

  :يحيى. د

  .حمدا هللا على السالمة يا رجل، هكذا يكون الكالم

****  

  )40(اإلشراف على العالج النفسى  

  ؟!!!نمو والّ قلة شرف؟ والّ جنس؟ والّ حب؟ والّ خيانة؟ والّ جوع؟

  محمد الشاذلى. د

  هى غالبا خليط من هذا جميعا

  .الجنس والحب والخيانة والجوع وقلة الشرف والنمو

  :يحيى. د

  غالبا، لكن ليس بهذه البساطة،

  .إذ كيف نجمع الجنس والحب والنمو على الخيانة والجوع وقلة الشرف

  .المسألة ليست بهذه البساطة

  مروان الجندى. د

ولو شيئا (فى االعتقاد بأن قضية العالقة الزوجية قد بدأت تتضح كنت قد بدأت 
من كثرة الحديث عنها ولكنى تراجعت عن اعتقادى هذا لما رأيت مدى ) بسيطا

  صعوبتها وصعوبة تحقيق المراد منها وتعدد مستوياتها؟

  :يحيى. د

  .إذن نواصل البحث معا، وال نكف عن المحاولة

**** 
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  شروخ فى جدار الكبت، وحركية الجنس : )41(اإلشراف على العالج النفسى 

  ناجى جميل. د

تؤثر فى الممارسة الجنسية إلى هذا الحد تتعدد المدلوالت والمتغيرات التى 
  .تارة؟ أو تستقبل كجنس تارة أخرى؟

الرؤية المتبادلة، االحترام المتبادل، استقبال الرفيق بصورة : على سبيل المثال
الزوج يرى االنوثة فى الزوجة والزوجة ترى الذكورة فى الزوج (جنسية متجددة 

ى والحركة الداخلية، ثم النضوج الشخص) من جديد دائما، من جديد، ما أمكن ذلك
  .، ما هذا كله؟ إلى هذا الحد؟....والخبرات السابقة

  :يحيى. د

نعم، إلى هذا الحد وأكثر، مع مراعاة أن فرط التنظير قد يفسد أغلب ما يصلنا 
  من المرضى، ومن أنفسنا

   

  ناجى جميل. د

قليل الخبرة، وربما النضوج فى تناول هذا ) أشرف. د(يخيل إلى أن المعالج 
  .النوع من المشكالت

  :يحيى. د

  .طبعا، وهذا حقه، وإال فلماذا التدريب؟

  ناجى جميل. د

استعجبت من استمرار المرضى فى حضور جلسات مع معالجين اقل خبرة،  
  .متذكراً نفسى وأنا طبيب صغير

  :يحيى. د

الصغير يكبر كما فعلت أنت، ونرجو أن تتحسن فرص األصغر، بأال يبخل 
  ثلك، وكان صغيراًعليهم من كبر م

  ناجى جميل. د

اعتقد أن االنتظام فى الحضور هكذا، مع طبيب متواضع الخبرة يمكن أن يكون 
له مدلول ايجابى بمعنى حرص المريض على طلب المساعدة من أىٍ من كان، لكنه 
أيضا يمكن ان يكون سلبيا لو كان االنتظام هو للحفاظ على العمى أو عدم التحريك، 

  .ير المهدد والغير المرغوب فيهوعدم التغ
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  :يحيى. د

هذا صحيح عامة مع مراعاة أن االحتمال الثانى، السلبى، قد يكون إيجابيا فى 
مرحلة ما، لبعض المرضى، ألن العالج ينبغى أال يستهدف أهدافاً نمائية عالية 

ففى ) الميكانزمات(طول الوقت، وأن من يريد من المرضى أن يحافظ على العمى 
عمى بالقدر الذى ال يعوق انتاجه، أو يتعس حياته، أو يشذ استطاعته أن ي

  .تصرفاته

  عماد شكرى. د

" ، ثم تغيرت نظرتك؟"...كيف أنك كنت تتعامل حضرتك مع الخيال كما تقول 
  ".طبقة أخرى فى جدار الكبت"إلى اعتبار أنه 

  :يحيى. د

ها بصراحة كنت أعتبر أن الخيال هو نوع من الميكانزمات التى يغلب علي
العقلنة، لكننى بمعايشة المرضى ومحاوالت اإلبداع تبينت أن هناك أنواع أخرى 

  .من الخيال أقرب إلى حركية الوعى منها إلى التفكير التخيلى

   

  عماد شكرى. د

هل يستطيع المعالج أن يكون حاضراً وأمينا لكل من الزوج والزوجة فى هذه 
  .الحالة بكل هذه التفاعالت؟ ال أعتقد

  :يىيح. د

  أنا أعتقد، 

وعلى فكرة، كلما كان المعالج أصغر وأبسط، كان بإمكانه ذلك بكفاءة ال 
  .نتوقعها

  عماد شكرى. د

الواضح ولوعلى السطح  المحتوى أو المضمونافتقدت فى هذه الحالة معرفة 
  الذى يجمع بين هذا الزوج وهذه الزوجة؟؟؟

  :يحيى. د

ر من الزيجات، ثم إنه قد يجمعهم عندك حق، وربما كان هذا هو الحال فى كثي
، ويكون هذا أو ذاك هو "المصالح المشتركة"أو " األوالد"الحقا عامل جديد هو 

المحتوى أو قد يزيد ذلك العمى فيستغنى الطرفان عن تنمية العالقة الثنائية أصال، 
 .فال يحتاج األمر إلى محتوى، إال االستمرار والستر
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  محمد شحاته. د

مرت العالقة الزواجية بالعديد من المراحل عبر تطوريا، : "... تقول أنه
حتى استقرت كل جماعة بشرية . التاريخ متأثرة بالظروف االجتماعية والسياسية

  .مناسبا" على األسلوب الذى تراه 

هو اختراع بشرى قابل للتغيير خاصة . لذا أنااعتقد أن النظام الزواجى أيا كان 
وإن كانت جميعها تتفق على وجود ما يمكن . رعند تلك المجتمعات التى تفتقد للمعيا
سواء أكان مكتوباً أم منطوقاً أم شعورياً يترتب "أن نطلق عليه تعهد بالوفاء للشريك 

  .على نقضه انقضاء العالقة بأكملها

  :يحيى. د

معظم المؤسسات االجتماعية والمدنية األحدث، ومنها المؤسسة الزواجية، 
صل تصحيح وتحسين نفسها، يسرى ذلك على هى عادة أرقى على شرط أن توا

كما ) المكتوبة(الزواج، وأيضا يسرى على الديمقراطية، وعلى حقوق اإلنسان 
  .يسرى على كثير من مناهج العلم المفيدة فى مرحلة بذاتها

فهو رأى وجيه، " بالوفاء للشريك"أما رأيك عن حكاية االتفاق على تعهد 
أخالقى، وإنما يضاف إليه قيم أهم مثل  خاصة لو لم يكن الوفاء مجرد تعهد

  !!.، مع اعتبار درجة النضج)العدل" (المعاملة بالمثل"و" االحترام المتبادل"

  محمد المهدى. أ

إن ساعات العالقة إللى مش كاملة بتبقى عالقة مختلفة عن ما إذا : ".... تقول
  ..."كانت كاملة، ساعات بتوعد،

نوع معين من االحتياج ليس مقصوراً على  أنا أظن أنها احياناً بتشاور على
االحتياج الجسدى فقط، واعتقد أن هذا ينطبق على هذه الحالة المنشورة التى تعلن 

  .أرجو اإلفادة" المعاكسة والمداعبة اكثر من احتياجها للجنس الكامل"أنها تحتاج إلى 

  :يحيى. د

  يمكن أن يصح ذلك بشكل سطحى سخيف

، تأخذ السالطة من هنا، واألرز بالخلطة من "وحبوفيه مفت"المسألة ليست 
  !!.هناك

  محمد المهدى. أ

  !هل يمكن النظر لهذه العالقات بأنها تكمل ما تفتقده المريضة مع زوجها؟

هوه بيضحك على ! لم أفهم موقف الزوج خاصة فى استسهاله فى ترك المنزل؟
 ؟نفسه قال إيه أنه بيحاول يهدى الدنيا ويالقى حل وال إيه
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  :يحيى. د

  .يجوز

  .يجوز

  محمد المهدى. أ

إذن فالمؤسسة الزواجية تحتاج إلى تجديد وحركية مستمرة على كافة 
كيف يتم ذلك فى ضوء ما يحيط بنا من ظروف : ولكن عندى تساؤل! المستويات

  ظروف إقتصادية واجتماعية وسياسية متدنية؟: متدنية

  :يحيى. د

  .إلخ... وتخلف، وكسل، واستسهال، وتعصب

  .دعنا نحاول برغم كل ذلك: لكن

  وهل نملك غير ذلك؟

  ماجدة صالح. د

أظن أن سبب المقاومة الجماعية فى الرد على هذه اليومية هو أنك أحطّ  -
فى شرح هذا الموضوع الشائك الصعب فلم ) أحيانا(وعمقت ونظرت وتماديت 

  .تترك للمتلقى إال ثغرة بالموافقة والراحة لما توصلت أنت له نيابة عنه

  :يحيى. د

  ربما، 

تصورى يا ماجدة أننى انتبهت أننى شخصيا أكثر المستفيدين من هذه 
  .النشرات كل يوم أكثر فأكثر

  ماجدة صالح. د

كانت " قد تكون مماثلة بعض الشئ"بالنسبة لى أثارت هذه الحالة ذاكرتى لحالة 
ط سنة محجبة ليست جميلة متزوجة من ضاب 38وهى سيدة : معى من عدة سنوات

وكانت مشكلتها أنها تمارس . ولها منه ولد وبنت) إيده طايله وعصبى(شرطة 
عالقات جنسية كاملة ومتعدده لدرجة أنها تمادت وكانت أحيانا تمارس الجنس على 

  )أثناء غياب الزوج فى عمله(فراش الزوجية 

وكانت كثيره الشكوى من عدم رغبتها فى ممارسة الجنس مع زوجها إال أنها 
  .ر استمتاعها احيانا بعد عالقاتها غير الشرعيةلم تنك

وكانت تشكو أيضا من الطاقة الزائدة وقلة النوم وعدم القدرة على إيقاف هذه 
 .العالقات الغير شرعية
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المثير فى هذه الفترة أننى كنت أعالج ثالث سيدات متزوجات وعلى عالقة  -

  .جنسية مع شخص آخر

  :يحيى. د

انا حقائق ال تخطر على بال العميان ماجدة أنه يصلنا من مرض. يبدو يا د
واألدعياء من الرجال بالذات، وبرغم احترامى لوجه الشبه بين الحاالت وبعضها، 
إال أننى ال أوافق على التعميم إال نسبياً، وال تنسى احتمال أن األرجح فى الحالة 

  .المنشورة، هو أن يكون األمر كله محض خيال

  ماجدة صالح. د

ام صعوبة فهم هذه الظاهرة ولكن هذه الربكة لم تثننى عن ال أنكر ربكتى أم
افتراض أن الكبت الجنسى عند هذه الحالة قد تصادم مع الموقف الذكورى عند 
الزوج الذى قد يكون قد أفشل الشق التواصلى فى العالقة الجنسية مما قد يكون أدى 

ولوجية الجنسية إلى غضب ثم عدوان كامن عند الزوجة والذى قد يفجر الطاقة البي
المكبوتة فتنطلق اللذة الجنسية الفجة، إلى العالقة المحرمة، وبعد تكرارها والتعود 

  .واهللا أعلم. عليها يمكن أن تحدث اللذه بالصدفة مع الزوج

  :يحيى. د

!! هذه وكأنها تُسهى نفسها وتنسى مع من تنام" اللذة بالصدفة"ظريفة حكاية 
خياال صرفاً، ثم إن كل االحتماالت تعلن أن المسألة كلها كل هذا إذا لم يكن األمر 

تفتقد إلى أية محاولة جادة للحوار الجسدى المتكامل على المستوى البشرى 
  .المناسب

  )تساؤالت عامة(مروان الجندى . د

  هل هناك ما يمنع أن تكون الزوجة عشيقة زوجها؟ والعكس؟

  :يحيى. د

  .وحاذر! اختيار متجدد، فهيا –عادة  –لكن تذّكر أن فى العشق !! ال طبعا

  )تساؤالت عامة(مروان الجندى . د

  هل هناك ما يمنع الزوجين من فعل ما يفعله المراهقون فى بداية عالقتهم؟

  :يحيى. د

  أبداً، بل يستحسن يا رجل، أنت وشطارتك، شطارتكما

  )تساؤالت عامة(مروان الجندى . د

 ة بعد الزواج؟لماذا ال يمكن أن تستمر المعاكس

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   534



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
  :يحيى. د

  .تستمر ونصف، عالبركة

  )تساؤالت عامة(مروان الجندى . د

هل يمكن أن يتم ذلك كله وبيقى االحترام بين الزوجين موجود وتسمى العالقة 
  بينهم عالقة زوجية؟

  :يحيى. د

االحترام يا مروان، كما كررت مرارا هو من أرقى مستويات الحب، خاصة إذا 
أوالعبوس الغبى، ثم هى " الجهامة"بأن االحترام ال يعنى كان متبادال، مع التذكرة 

تسمى زوجيه أو ال تسمى هذه مسألة شكلية حتى لو كانت الزمة، التسمية ليست 
  .هى المهمة، هى مجرد تنظيم معلن، المهم أن تستمر وتنجح بمسئولية متبادلة

  عبير رجب. أ 

عنها المريضة أحالم أميل أكثر إلى أن أعتبر كل هذه العالقات التى تحدثت 
وخياالت، ولكن يا ترى هل احتياج هذه السيدة يصل إلى حد عدم القدرة على 

  الفصل بين الواقع والخيال؟

  :يحيى. د

  بصراحة، وأنا كذلك، أرجح أنها خيال أغلبها، وليس بالضرورة كلها

لكننى ال أتصور أن المسألة هى مجرد عدم القدرة على الفصل بين الواقع 
خّل (، بقدر ما هى خليط من االحتياج، وعدم النضج، والكذب المرضى والخيال

  .وبعض الواقع) الكالم يحلى

أما ما هى كمية هذا أو كمية ذاك فهذا أمر يصعب تحديده فى حدود المعلومات 
  المتاحة، وأيضا يصعب تحديد تشكيالت مزج الجرعة من هذه االحتماالت المتنوعة

  إسراء فاروق. أ

  ....يرة فى الحالة دى مش عارفة أحدد ده خيال وال حقيقةفى أحداث كث

  :يحيى. د

  .معظمنا كذلك بالنسبة لهذه الحالة

  إسراء فاروق. أ

  إذا كان هناك قدر ليس بقليل من الخيال هل هذا يعوق نمو العالقة الزوجية؟
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  :يحيى. د

  .نعم، خاصة إذا حل الخيال محل الواقع أو أفسده

  إسراء فاروق. أ

  ؟"العالقة الزوجية"ل الخيال فى ماذا يمكن أن يقو

                              :يحيى. د

أو " الحكاية مش نافعة"مثل أن الواقع مر، أو أن : يمكن أن يقول أى شىء
  .، وغير ذلك كثير"دعنا نأمل برغم كل شىء"أو " ياالّ نلعب بيوت"

  محمد على. د

ذلك أننا نعيش من أجل  إذا كان الجنس يؤخذ على انه برنامج حياة، هل معنى
  الجنس، هل صحيح ما وصلنى؟

  :يحيى. د

  ال، ليس صحيحا،

  !: لكننى أحترم أنه وصلك هكذا، وعلى أن أوضح األمر أكثر

نحن ال نعيش من أجل الجنس، وال غير الجنس، نحن نعيش بالجنس 
، والمسألة كلها هى فى احترام )اإليمان(وبالعدوان وبتناغمنا مع دوائر الكون 

الطبيعة الحيوية، والعمل طول الوقت على االرتقاء بها إلى ما هو الئق بتاريخ 
اإلنسان التطورى كما خلقه اهللا، و هو يعيش اآلن على أرض هذا الحاضر 

  .الصعب فعال" الواقع"

  حسن سرى. د

الزواجية، لدى تصور اود طرحه وهو انه اصبح  بمناسبة حديثك عن المؤسسة
الزواج للتأكد من موائمة الزوجين  ن القيام بفحص طبي قبلاالن يطلب من الزوجي

شخصية كال من الزوج  وعدم ظهور االمراض الوراثية فلماذا ال يتم تحليل
كانت شخصيتهما  والزوجة وفحص الحالة النفسية لكل منهما وتقديم النصيحة اذا

  مناسبة لبعضهما ام ال وتأثير ذلك على األوالد،

موافقتك على هذة الفكرة ان توضح لنا تصوراعن  لةارجو من سعادتك في حا
شخصية ذكرا كان ام انثى، وكذلك مدى ما  انماط الشخصية وما هو المناسب لكل

  .زيادة نجاح العالقة الزوجية يمكن ان تسهم هذة الفكرة في حال تطبيقها في

  :يحيى. د

الحالية الفكرة سليمة من حيث المبدأ، لكن المسألة فى مجتمعنا وبأخالقنا 
 .شديدة الصعوبة، بل والخطورة
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يا عم الدكتور حسن، إعمل معروفا، كفى ما يحدث وهم يعيدون صياغة دخول 

  .على مصراعيه" العك"الجامعة بمثل هذه االختبارات حتى يفتحوا باب 

مصداقية االختبارات النفسية المتاحة لهذا الغرض ضعيفة للغاية، فما بالك 
  ".وأنت تطلب منها قدرة تنبؤية

ا نأمل فى أبسط من ذلك وهو إتاحة الفرص التربوية لشحذ القدرة على دعن
  تصحيح األخطاء الحتمية للطرفين فى هذه العالقة الصعبة، 

  .أنا ال أوافق على اقتراحك واقعياً ولكننى أوافق عليه من حيث المبدأ

  رباب حمودة. أ

جنس، وال ماعرفتش افرق بين الفانتازيا والمعيلة والحقيقة فى حركية ال -
عرفت كيف أحدد مسارها، وهى تتوجه إلى اى اتجاه النمو أو اللذة أو الشبع أو أى 

  ناحية؟

  :يحيى. د

  أنا معك، هى حيرة الزمة، وعلينا أن نواصل السعى، 

  رباب حمودة. أ

ساعات مش باعرف افرق أو ابعد تربيتى وأخالقى عن رؤية المريض من  
ل، بالقى نفسى وأنا قاعدة معاهم بحاول ناحية أنا مش بتعاطف مع المرضى دو

أكون مستوعبة دون أن يظهر عليا أى شىء ضدهم ولكن من داخلى مش بصدق 
كل اللى بيحصل مع العلم ساعات بابقى حاقدة عليهم أنهم قادرين يعملوا اللى مش 

  باقدر أو استجرى افكر فيه؟

  :يحيى. د

  .من إدعاء عكسها أمانتك رائعة، وهى مفيدة للمرضى ولك، وأكثر جدوى

  عمرو دنيا. د

معترض على الزميل فى دفعه المريض ولو بطريقة مناورة خفية فعال للعودة 
وبعيد عنه أنا   للبيت والمؤسسة الزواجية، وشايف أن ده بره ما هو عالج نفسى،
هو حر فى .. مش دورى كطبيب نفسى إنى افرض على مريضى رؤيتى كده

  .اختياراته أيا كانت

  :يحيى. د

  هل نسيت يا عم عمرو استحالة عدم التحيز؟

 .الزميل المتدرب لم يفرض على مريضته شيئا ضد ما يرى، وال ضد ما ترى
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هل نسيت يا عمرو أننا نرضى لمرضانا ما نرضاه ألنفسنا وألوالدنا، ونتمنى 
أن يتجنبوا ماال نرجوه ألوالدنا؟ هل أنت ترضى أن تطلّق ابنتك أو اختك بهذه 

  .والمحاولة والمثابرة مدة كافية؟السهولة، دون الصبر 

  عمرو دنيا. د

أخذت بتوصية حضرتك وشكيت فى كل اللى " قهرا"بعد ما قرأت اليومية 
حضرتك قلته وبتقوله وشايف إنه فعال مجرد احتمال، واحتمال بعيد على األقل عن 

  .رؤيتى المحددة، وإن االحتمال ده احتمال كبير إنه يطلع غلط

  :يحيى. د

  رد احتمال،هو فعال مج

  وأشكرك أنك قبلت دعوتى للشك فيما اقترح، 

  .وفى المرة القادمة، أرجوك أن تقدم على الشك دون دعوة منى

  عمرو دنيا. د

أنا كنت قرأت اليومية دى قهرا كالعادة وقت ما نشرت واستصعبت أنى أرد عليها، 
ألنى : العكسمش ألن هى فى منطقة الجنس والكبت وصعوبة الكالم فى هذه المنطقة، ب

استصعبت الفرض واستبعدته وحسيت إنه واخد أكبر من حجمه وإن المسألة احتمال 
  .تكون أبسط بكتير، وكل الحكاية أن المعلومات اللى الزميل قدمها مش كفاية

  :يحيى. د

هذه، أعمل ماذا يا عمرو، " قهراً" قرأتها"حلوة حكاية تأكيدك على موضوع 
بت من ندرة أو انعدام التعليق، وطلبت من جديد هأنت ترى أننى بمجرد أن تعج

التى كدت " المقهورة"جدية المحاولة، حتى أنهال على هذا الكوم من التعليقات 
اطرحها جانبا شكاً فى مدى صدقها، لكن يبدو أن القهر من هذا النوع ال يخرج إال 

  .الصدق بالرغم منا

  أسامة فيكتور. د

صى على الفهم لكن ما يمنعش إن احنا الجنس باين عليه كبير قوى ومستع
نجتهد ونفكر ونشوف ونربط الحاالت ببعضها ونحط فرض زى اللى فى الحالة دى 
   واللى حل أو فسر حالة اإلشراف وحالة القصر العينى وحالة المهندسة فاتضح

أقرب للحقيقة وقابل ,احتمال فرض جدار الكبت أكثر فأكثر، وبدا اقرب للرؤية 
  .للفهم والهضم

  :يحيى. د

 .يا أسامة، أشكرك!! ياه
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  .دعنا نحاول بحذر أن نراجع ما يخطر لنا طول الوقت مهما كلفنا األمر

  أسامة فيكتور. د

  :عبارتان توقفت عندهما

  "إن الجنس الطبيعى اتخنق عندها من بدرى"  •

  "نبض الحياة فى المنطقة دى أتخنق من بدرى خالص"   •

حالة دى بشكل تانى، وفى تربية األطفال العبارتين دول يخلوا الواحد يفكر فى ال
  .بشكل آخر، ويعيد النظر مرة وأتنين وتالتة

  :يحيى. د

وأشكرك أنك نبهتنى إليه مع أننى أنا " اتخنق"لقد الحظت اآلن فقط تعبير 
أما حكاية تربية األطفال فهى التحدى األكبر، وأرجو أال تكون قد قصدت ! قائله

التى يريدون أن يحشروها " الثقافة الجنسية"المسمى اإلشارة إلى االقتراح الشكلى 
  ".التربية الوطنية"فى برامج المدارس مثل مقررات 

  أسامة فيكتور. د

إن توجيهك لدكتور أشرف بإنه يشوف االحترام وحاجات تانية وده حيصب فى 
الجنس، أنا شايف إن دى طريقة طيبة لاللتفاف حول الجنس والوصول لهدف 

  .ل أشياء أخرى هى مش واخدة بالها منهاالمريضة من خال

  :يحيى. د

حين ترى الجنس طبيعة عادية، فإن كل طبيعة تصب فى كل طبيعة، وتظل 
  .المسألة صعبة بسبب ما وصلنا إليه من كذب وعمى وتخلف ونفاق

  هالة حمدى. أ

مش عارفة إزاى نقدر نفرق بين الحكايات الخيال اللى بيقولوها العيانين والحكايات 
  لحقيقية زى الحالة دى، لو العيانة ماقلتش إنها حكاية خيال كنت حافتكر إنها حقيقة؟ا

  :يحيى. د

الزميل المعالج، برغم محدودية خبرته، استطاع أن يلتقط هذا االحتمال، المهم 
إال يكون الشك فى مصداقية الحكى هو نوع من اتهام المريض بالكذب والتزييف، 

  .بة قائمة ال محالةلكننى أوافقك على أن الصعو

  هالة فؤاد. أ

وصلنى أن معلوماتى عن المؤسسات الزواجية قليلة جدا، وتعرفت على معنى 
 .الجنس التبولى
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  :يحيى. د

  ).وخاصة المتزوجين منا: بل ربما(وأظن أننا كلنا كذلك، حتى المتزوجين منا 

  عالء عبد الهادى. أ

يضمن استمرار األقرب لى أن هذه السيدة تريد العودة إلى زوجها الضعيف ل
  استعمالها له أثناء سفره للخارج؟ 

                              :يحيى. د

بالريموت "ماذا تعنى باستعمالها له أثناء سفره للخارج؟ هل تستعمله 
  .وهما فى داخل الداخل" هكذا"؟ وألى غرض، وهما كما ظهر "كونترول

   

  أيمن عبد العزيز. أ

ها سماح بممارسة الجنس وما فيهاش كبت، هل هذا هل الثقافات التانية اللى في
  بيجرح الجنس الحقيقى؟

  :يحيى. د

  .ليس بالضرورة

  .فيه، وفيه

  نعمات على. د

أصبحت أدرك أن الجنس فى الزواج مختلف عن الجنس مع الحبيب، الجنس له 
  دور ووظيفته مختلفة فى كل حالة؟

  :يحيى. د

  يعنى،

  لكن خلها فى سرك 

  .احتمال أن يكون الشريك الزوجى هو الحبيبوضع فى االعتبار 

  نعمات على. د

ال أعرف لماذا اآلن ال أكون موافقة عكس األول أن تأتى مريضة أو انسانة عادية 
  .أن تنام فى نفس اليوم الصبح مع شخص وليال مع زوجها، أحاول أن اتقبل ذلك

  :يحيى. د

 أحاول أال أفهم
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  )أال أفهم(هذا حقى 

  عبده السيد. أ

فعال ربنا يستر وبجد " ربنا يستر"تعليقى بآخر كلمة فى النشرة أحب أن أبدا 
  .أوى

أنا قرأت النشرة مرة من يومين وخفت جدا وما اقدرتش اكملها وقلت لنفسى 
النشرة طويلة شوف يومية أقصر وانت تعبان واليوم طويل وحاتصحى بدرى 

قيلة جدا جدا والزم تنام ونمت وأنا مخنوق، والنهاردة وجدت أن قرأءة اليومية ث
وكل ما اقرا شوية الخنقة والخوف بيزيدوا، وعمال احكم على زميلى وتقصيره فى 
أخد التفاصيل، وعلى حضرتك أنك ليه مكبر الموضوع وعلى جوزها وموقفه منها 
وعمال أسال نفسى فين حسابات إن فيه طفلين، وحضرتك عارف وأنا خايف 

يه ربنا يستر ويسامحك ويعينا علينا أعرف إيه سبب الخنقة وباختم باللى بدأت ب
  .وعليك

  :يحيى. د

  ليس لى تعليق إال أننى احترمت كل حرف فى تعقيبك

  ربنا يستر فعال

  أحمد محمد فهمى. أ

مش فاهم حكاية إن البنى آدم يبقى متورط فى عالقة حقيقية مع اآلخر، زى ما 
حقيقية فى أطار يكون فيه إضطرار لحاجة هو مش عايزها، أعتقد أن إقامة عالقة 

الزواج من المفترض أن تتضمن كسر كل الحواجز والجدران وإال لن تعتبر عالقة 
  .حقيقية

  :يحيى. د

  !!هذا هو المفترض

  لكن كثيرا جدا مما هو مفترض ال يتحقق لمجرد أنه مفترض

  !!نعمل ماذا؟؟

  منى فؤاد. أ

  :بصراحة اللى انا شايفاه متناقض وشاكّه فيه

  غير زوجها دى كان خيال ومش حقيقية إن عالقتها مع -1

إن هى رجعت لجوزها عشان الذنب مش اكتر وأن كالمها اتغير وبقى  -2
 أحسن مش صحيح
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  .دى مبررات

  :يحيى. د

  عندك حق

  .أعنى هذا حقك أن ترى ما تشائين

  محمد الشاذلى. د

واضطراب النوم من ناحية وبين " طاقة زيادة"لم أفهم العالقة بين أعراض 
  ناحية أخرى؟ حركية الجنس من

  :يحيى. د

العالقة ليست عالقة خطّية بسيطة على أية حال، بل يحتمل أال تكون هناك 
  .عالقة بين هذا وذاك أصالً

  تامر فريد. د

إزاى المهندسة دى شافت نفسها مومس؟ وأنا ممكن أكون فهمت فرض   -
  جدار الكبت عند األم بس ما قدرتش أفهمه عند المهندسة؟

  :يحيى. د

  و الذى حصل؟هذا ه

ثم إنه ليس بالضرورة أن المهندسة كانت مكبوتة بالمعنى البسيط، لكننى 
ولو (رجحت ساعتها على ما أذكر، أن الفيلم حرك لديها احتمال القدرة الطبيعية 

نحن -  ننكره  خاص، وهو أمر  على التعدد عند المرأة بوجه  )كانت القديمة
أنه احتمال قائم ولو من منظور تاريخى أو  عليها عمى أو استعباطا، مع - الرجال

تطورى وهذا االحتمال إذا ما تحرك من خالل الفن أو الخبرة، يصبح مهددا فعال، 
فهذه المهندسة كانت فى مرحلة عالج أعتقد أنها أتاحت لها الفرصة أال تسارع 

ة أن تصف خوفها من أن تكون مومساً نتيج   بنفى أو بإنكار ما تحرك لديها، أما
الحتمال تقمص بطلة الفيلم، فألن هذه القدرة على التعدد يفهم ألول وهلة أنه 

  .ال أكثر، وال أقل" مومسية"

  .ومن هنا جاء رعبها

  تامر فريد. د

أشرف بالطالق أو التعاطف فى حد ذاته . هوه بس ممكن يكون سماح د -
  ؟)الخيانة(سماح بالعالقة 
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  :يحيى. د

  .ال أظن

  عبد الفتاح  هيثم. أ

يعنى الجنس اللى بنمارسه غالبا بيقوم طالع من على جنب كده "عبارة مش فاهم 
  "ويرجع

  أرجو التوضيح؟

  :يحيى. د

، أو جنس "الوجبات السريعة"صعب التوضيح، لكننى اسميه أحيانا جنس 
  .إلخ".. ضد التوتر"، أو جنس التفريغ "جامع واجرِ"

****  

  )42(اإلشراف على العالج النفسى 

  فى المسألة الجنسية والمؤسسة الزواجية  ...، وهوامش على المتن !!وقفة

  هالة حمدى. أ

هو أيه اللى غير جوز الست دى بعد : لحد دلوقتى فيه حاجة غامضة بالنسبة لى
الجواز هل هو حس بندم وال ايه؟ طب وليه لما جوزها مش عايز ومش طايق 

  ؟، طب قاعد معاها لحد دلوقتى ليه؟"طبيعة بشرية"يعمل حاجة معها؟ 

  :ىيحي. د

  واهللا ما أنا عارف

  أنا كل ما خطر لى أثبتُّه مرة مباشرة، ومرة مع الهوامش

  هالة حمدى. أ

واللى كمان محيرنى أن الست دى أكيد فيها حاجة وحاجة غريبة مهمة، اللى 
سنة يسيب بيته وعياله ويضحى ويروح لها، وفيها حاجة تانية أنا  54تخلى راجل 

قلقانة من مجيئها ألنى ماعنديش أى تصور  ناهد كنت برضه حابقى. لو مكان د
  .اللى حاعمله بعد كده

  :يحيى. د

القلق المصاحب لعالج هذه الحالة ال يرجع لهذا السبب فقط، ولكن هو قد 
وايضا ربما السبب الذى ) متنًا وهوامش(يرجع أيضا للسبب الذى جاء فى النشرة 

 .نعمات فى بريد اليوم. جاء فى ردى على د
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  أسامة فيكتور. د

سنة بدون جنس  18ا قرأت الحالة لتانى مرة واتخضيت جدا من موضوع أن
وإزاى لم يمارسه مع زوجته حتى من باب الحيوانية أو الشفقة؟ إزاى الراجل ده 

  سنة يعنى مفيش مرة أثير عليها غلط؟ 18قدر يتخلى عن الجنس معاها 

  :يحيى. د

  عندك حق

  محمد المهدى. أ

أعتقد ) الوالدة، األمومة ، الجنس الحيوى(رأة الوظائف الجنسية التى تميز الم
والدة (أن مفاهيهما اختلفت اآلن لدى المرأة بفعل ما استجد فى حياتنا العصرية 

  . هل رأيى صحيح أرجو االفادة) قيصرية، تقليص دور األمومة بفعل عمل المرأة

  :يحيى. د

  صحيح جزئيا على األقل

  محمد المهدى. أ

اس للتواصل ، أم التواصل هو األساس للحوار هل الحوار الجسدى هو أس
  . الجسدى، وما هى العالقة بينهما؟ أهى متبادلة 

  :يحيى. د

  .طبعا متبادلة جدا، حتى يكاد يكونان واحدا أحيانا

  محمد المهدى. أ

إن الحيوية ليست لها عالقة بالسن وال التغيرات الفسيولوجية بقدر ما تقاس "
  ".د آليات جديدة لتفعليهابمدى تجددها وترابطها وايجا

  استوفقتنى هذه العبارة 

  :يحيى. د

  ما أسهل قولها

  وما أصعب تحقيقها

  محمد المهدى . أ

  .الجوع الجنسى ابتدءا قد يكون الدافع المهم فى ممارسة الجنس لدى البشر
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  :يحيى. د

) الجوع(فهو ) غير مرفوضة(األهم، لكنه بداية مقبولة ! وال" المهم"ليس 
  .طبيعة حيوية ايضا

  عبير محمد . أ

فيه حاالت كتيرة ماباقدرش أفصل فيها بين الموقف األخالقى والموقف المهنى 
  . يمكن ده يعطلنى كتير، بس زى ما أكون مش مستعجلة) جوايا(

  :يحيى. د

  هذه " قلة االستعجال"أحسن شىء فى التدريب هو 

  !!!!يا ألمانتك

  عبير محمد . أ

  !الجنسية ما بينهم بعد الزواج؟مش قادرة أفهم رفض الزوج للعالقة 

  :يحيى. د

  )عدم الفهم(هذا ما ذهب إليه كثيرون من المعقبين 

  وهو بعض موقفى كذلك

  اسراء فاروق . أ

المعالج انسان له منظومته األخالقية والقيمية الخاصة به، واعتقد انه مهما 
االخالقى  حاول يحسبها للمريض بتاعه من الناحية العملية البد وأن يتسرب موقفه

  للمريض 

  كل معالج بيعالج بالموجود عنده، وبوجوده، كله؟ 

  :يحيى. د

  هذا صحيح

  ومفيد

  اسراء فاروق . أ

  أمتى أعرف إن موقفى موقف شخصى مش موقف عالجى؟ 

  :يحيى. د

 سيظل هذا السؤال حائرا طول العمر، لكن مع استمرار الممارسة واضطراد 
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  بشكل نهائى أبدا،  النضج يتضح األمر رويدا رويدا، لكنه ال يتضح

  .فلنحذر، ولنراجِع طول الوقت

  اسراء فاروق . أ

  .الهوامش فكرة جيدة من حضرتك وشكراً عليها

  :يحيى. د

  هل أكررها يا إسراء، على األقل فى الحاالت الصعبة؟

  عمرو دنيا. د

هذه اليومية تحديدا أكدت أن منطقة الجنس، ثم ما يسمى بالمؤسسة الزواجية، 
ن يكتب فيهم تنظير أو هوامش على متن، بل هما يحتاجان إلى كتب أكبر من أ

ومؤلفات فهى منطقة دائما موضوعة فى مكان بعيد، وكل ما يتناول فيها هو قشرة 
  . القشرة ومنتهى السطحية

  :يحيى. د

، والمحاوالت عبر العالم وعبر "منتهى السطحية"وأيضا ليس " كل"ليس   ....
ى وبينك أغلبها جادة وعميقة جدا، وبعضها خطأ، وبعضها التاريخ ال تنقطع، وبين

  .عبث، هيا نبذل جهدا أكبر

  عمرو دنيا. د

شىء طيب يضيف للتنظير شرحا يجعله أكثر " هوامش على المتن"أعتقد أن 
  . قبوال وفهما

  :يحيى. د

  :نفس التساؤل إلسراء

  هل أكررها يا عمرو بين الحين والحين؟

  عمرو دنيا. د

أقرب إلى فهمى وتصورى، وأن جرعة التنظير بها أقرب   الحالةأرى أن هذه 
إلى وأكثر قبوال، قد يكون ذلك لوجود هوامش على المتن وقد يكون التنظير نفسه 

 ال أدرى.. أقرب إلى !!  

  :يحيى. د

  .نفس ردى على إسراء، وعليك حاال
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  هيثم عبد الفتاح. أ

حوار هادف، له  لبقى) أو المأمول(مش فاهم إزاى الجنس البشرى الحقيقى 
  .بداية ونهاية مفتوحة؟ إزاى له نهاية مفتوحة

  :يحيى. د

ألن كل الظواهر الحية، والحيوية، لها نهاية مفتوحة، بما فى ذلك الوجود 
  .البشرى برمته

  عبد المجيد محمد . أ

ازاى أقدر أفرق بين الموقف االخالقى الشخصى كمعالج والموقف المهنى، دأنا 
  . م ده ممكن يساعد فى العالج لو قدرت أفرق بينه

  :يحيى. د

  هو يساعد حتما، 

  لكن التفرقة صعبة

  أنظر ردى على عبير حاال

  محمد   عبد المجيد. أ

إزاى احافظ على دهشتى كمعالج لما يكون فيه مواقف عالجية متكرره أو 
  .شبيهه ببعضها

  :يحيى. د

  .خرىاألتشبه  حالة واحدةأنه ال توجد  –وهذا صحيح  –أن تعتبر 

  عماد فتحى . أ

مش فاهم موقف الزوج من عدم ممارسته الجنس معاها من وقت الجواز 
سنه  15بالرغم إن كان فى عالقة قبل الزواج وإنه يقعد كده ما يقربشى منها منها 

  وعندى كذا عالمة استفهام عليها مراجعة من المعالجة؟

  :يحيى. د

  .حق تماما -مثل كثيرين- عندك 

  محمد اسماعيل. أ

مش فاهم هو دور الجنس ايه فى المؤسسة الزواجية مع انى عارف انه ليه 
 دور؟
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  :يحيى. د

  طبعا له دور ونصف، وإال فلماذا نتزوج باهللا عليك؟ 

  .ربنا يتمم لكما بخير

  نعمات على. د

يبدو أن المعالجة فى هذه الحالة تحتاج لوقت طويل لتتقبل أشياء ومشاعر 
  .تهاداخلها وحتى تستطيع أن تنمو، هى ومريض

  :يحيى. د

  .هذا صحيح

  نعمات على. د

  ثم إن الهوامش الجانبية أفادتنى جدا واوضحت لى أشياء كثيرة 

  :يحيى. د

  هل أعيد التجربة يا نعمات؟

  نعمات على. د

هل موافقة المعالجة فى البداية على أفعال المريضة غالبا هو الذى جعل 
  .المريضة تستمر معها؟

  :يحيى. د

  .غالبا

  د العزيزأيمن عب. أ

برجاء توضيج كيف أن العالقة فى المؤسسة الزواجية معرضه للفشل بعد 
  الزواج عن قبل الزواج وماذا يحدث؟ 

  :يحيى. د

، فى المؤسسة وإعادة االختيارأكدت فى هذه النشرة وغيرها أن االختيار، 
 غالباالزواجية مشكوك فى أمره، شعوريا، وال شعوريا، أما خارج المؤسسة، فهو 

جود ولو بدرجة ما، وأرى أن االختيار على أى مستوى هو مهم فى أى مو
  .تصرف أو عالقة أو انجاز

  أيمن عبد العزيز . أ

هل احضار الزوج والجلوس معه ممكن أن يعطينا فرصة لرؤية بعد أخر 
 نظر المريضة   خاصة أن الكالم، كله من وجهة
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  :يحيى. د

  .طبعا، وهو دائما مفيد، وأحيانا ضرورى

  العزيز أيمن عبد . أ

هل من الممكن حدوث نفس الموقف فى حالة زواج المريضه من الرجل االخر 
  .الذى تعرفه سواء بالعقاب أو االهانة

  :يحيى. د

  .كل شىء جائز

  أيمن عبد العزيز . أ

  هناك صعوبة فى تتبع الهوامش مع الحالة برجاء عمل تنويه أو ما شابه

  :يحيى. د

  تنوية على ماذا؟

  ترحيب بالهوامش؟ أغلب ما وصلنى هو

  .أرجو توضيح سؤالك

  محمد عزت. د

عن التورط "بالنسبة لموضوع المؤسسة الزواجية توقفت عند عبارة لحضرتك 
فى العالقة الحقيقية بوعى حقيقى مع بنى آدم مختلف عنه فعال وهما االثنين 

  "واعيين بالحقيقة دى

بيحلوها  لعاديينن الناس اشعرت أن الموضوع بالشكل كده صعب جداً، وإذا كا
بأشكال مختلفة من الدفاعات والعمى والتسوية فكان اهللا فى عون اآلخرين سواء من 

  . المرضى أو أولئك الذين يرون رؤية حضرتك 

أعتقد أن الوعى بصعوبة ذلك والمحاولة المستمرة ربما هما كل ما نقدر عليه، 
  . على األقل حاليا

  :يحيى. د

  .ربنا يعنينا

  .وندفع الثمن، وسنقبض المقابل غالباً، وهو يستأهللنكن صادقين، 

****   

 

  
 ���ـــ���ـــــــ ـــــ�ـــ��ـ        - - - - �) إ��و	�إ��ار (    ���ـــــــــــ��  � ��ـــــــــــــ
�	"  �ــــ���ــــــــ� "   549



����ق�א����א����%�א������ج�א��������� – ������������������������������)�א��و���������������������������א����� 

� �
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  وقت مع طول العالجالحذر من تسرب ال

  مدحت منصور. د

إكمال مشوارها  احترمت إحباط الدكتورة ياسمين وإصرارها أيضا على
 العالجى والذى سيكون مفيدا للطرفين، شعرت أن الطبيب بشر ولم يصنع من

فوالذ، كما شعرت بأهمية كافة أنواع اإلشراف وأظن أنه لو كان اإلشراف الذاتى 
الة التجهت الطبيبة إلى االهتمام بالتوجه إلى احتماالت حاضرا وفعاال فى هذه الح

سنة، يعنى كل يوم  31لواحدة عندها  الزواج، وألحست بخطورة الزمن بالنسبة
  .يمضى يؤثر على فرصها بالسلب إذ قد يساهم فى سرقتهما بالوقت

انزعجتُ كثيرا من احتماالت المعالجة من على السطح التى تبدو وكأنها تجعل 
يتكرر فى العمق، ولكننا جميعا نكتسب الخبرة  عيدا وتترك السيناريوالكل س

  .مجاالت الطب بالممارسة فى شتى

صريحا فى تناولها الحالة وندعها تتألم دون  لماذا ال نعلن فشل الدكتورة ياسمين
  .يجعلنا نكبر؟ إحباط أو شعور بالذنب؟ أليس األلم هو ما

  :يحيى. د

شراف والنقد الذاتى هو النجاح بعينه، ثم إننا الفشل مع استمرار الوعى واإل
ابتدعنا هذا الباب لنستفيد جميعا، وخاصة األصغر، نستفيد من كل هذا بشجاعة 

  .ومسئولية

  .وأعيد شكر الدكتورة ياسمين، والدعاء للمريضة بالوعى واالستمرار

  .مدحت أنه ليس من مهمة الطبيبة أن تزوج مريضاتها. وأذكرك يا د

ا أنبه مريضاتى حين أفتح هذا الموضوع إلى تسرب فرصهن بمرور كثيراً م
، فأرد على "عندك عريس؟"قائالت ) وبالعكس(الزمن، فيمزحن معى مزاحا كأنه الجد 

  ".، أنا أدربك على حسن استقبال اإلشارات، ال أكثر"أنا مش خاطبة"إية واحدة منهن 

  والء. أ

  : لقد قلت حضرتك

غالية بنضطر نهزها،  ياة بنشوهها غصبن عننا، فيه قيمإن الحاجات الحلوة فى الح
جدا، إحنا فى الحياة  زى تضحية األم، وساعات الحب اياه، وقيسى على ذلك، قيم غالية

نيجى نقول أله دى مش  العادية ما بنقربلهاش، الناس بتتصبر بيها لحد ما تموت، إحنا
بنحبهم لدرجة إننا بنحاول  إننا كده، بيبقى منظرنا قدام الناس بشع، إنما حقيقة األمر

  إيه؟ نعرى األمور عشان العواطف تبقى حقيقية وصافية، مش كده وال
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بتبقى مؤلمة قوى قوى نعمل .طب ولماشوافنا اكتر يخليها تتشوه في عينينا احنا

  ايه؟

  :يحيى. د

هذه مرحلة مؤلمة فعال فى الرؤية، تأتى مرحلة رائعة بعدها من الحفز للتغيير 
 11-   4- 2009تعتعة السبت الماضى ، وأرجو أن تعيدى قراءة واإلبداع والنمو

  ".اآلخرون"

  رامى عادل. أ

  :، وجدتُها"انتم بتطفشوهم ازاى"البنات  فاكر لما كلمتنى عن انك بتسال

بحساب، بس تجرب، وتقرب  واتنين، ماتتقلش االإنت تقعد تتحايل عل بنت مره 
حاجه، وانت  وتناولها وتتجاوب وتبعت وترسل، وهى تقولك وال حاعبرك، انت وال

تقولها ولو وراكى وراكى، مش حاسيبك، تقوم تحن مره مع مره، تتصل متردش، 
تتكلم تحدفك بالدبش، تقولها ولو دبش الحبيب زى اكل الزبيب، وتبلعلها الزلط ، 

  .حب ما أنا سايبك، تقوم تحس انك جد ومش بتلعب وتنزل فيك اهللاو

  :يحيى. د

، "وأنا لياله.. تبقى قيس"التى بتقول فيها " صباح"هل تذكر يا رامى أغنية 
أظن اسمها مدرسة الحب، ال أذكر عنوانها تحديدا، أظن أن بهذه األغنية دروسا 

  .أحسن من دروسك يا رامى

  أسامة فيكتور. د

ياسمين مقدمة الحالة عشان تتحسر على تعبها اللى . أنا حسيت إن دبصراحة 
سنين مش حاجة بسيطة، لكن حضرتك  3راح فشوش، وطبعاً ده من حقها، عرق 

  :طمنتها وطمنتنى صراحة لما قلت

  ".ممكن تقعدى مع عيان عشرين سنة وتفتكرى إن كل حاجة بقت تمام"

ى العالج مع أمراض صعبة، ووصلنى أيضاً من ذلك أحد أهم مصادر صبرك ف
إشراف "ووصلنى أيضاً من هذه الحالة معنى . ومرضى مصرين على مرضهم

  ".النتائج

  :يحيى. د

، بقدر ما هى أمانة ومسئولية "تعب على فاشوش"ال أظن أنها مسألة، 
  ومثابرة، يا رب كله ينفعنا وينفع مرضانا،

من المفروض أن يشفى ثم أذكرك يا أسامة أنه ليس من المتوقع، وال حتى 
 كل المرضى بال استثناء،
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  .ال نكذب وال نتجملنحن 

  محمد الشاذلى. د

أفترض هنا وجود مستوى ما من االعتمادية على المعالجة، هذا المستوى ربما 
  .أدى إلى إعادة ظهور األعراض عندما ابتعدت المعالجه بشكل مؤقت

  :يحيى. د

ور األعراض لها مائة نحن نقبل االعتمادية المحسوبة كما تعرف، ودعوة ظه
  .سبب وسبب، من بينها ما ذكرت

  عماد فتحى. أ

زى ما يكون المعالجة هنا وصلت لمرحلة إنها حاسه إنها   : فيه حاجة شفتها
مش حاتقدر تعطى المريضة حاجة تانية، وزى ما تكون بقت تقيلة عليها ويمكن 

يكمل مع  هو األفيد إن الواحد: ظهر ده فى التكملة، ولو ده حاصل وحقيقى
  المريض وهوا بالشكل ده؟ أم إنه يشوف له معالج تانى؟ يعنى يحوله لزميل آخر؟

  :يحيى. د

أذكرك أننا سبق أن ناقشنا فكرة التحويل إلى معالج آخر فى نشرة سابقة 
  2009- 2- 22بتاريخ " فى ثقافة تسمح: حسم المسئوليةالحضور الوضوح ال"

هذا أمر وارد لكن بشروط خاصة، وينبغى أن يكون اختياراً مؤجل ما أمكن   
  .ذلك

  نادية حامد. أ

فرح، "ممكن يظهر كل الحاجات دى؟ " موقف الموت"هو !!! يحيى. يا د! ياه 
اخد باله؟ والّ يمكن كل ده والواحد مش و "شماته، غيظ، حزن، وفاء، أنانية بشعة

  .مش عايز ياخد باله

  :يحيى. د

  :االثنان معا

  ، "مش واخد باله"

  ".مش عايز ياخد باله: "و

  ناجى جميل. د

دقائق كان مفاجأة لى واعتقد أن هذه المفاجأة ربما  10تغيير وقت المتابعة إلى 
 .تكون مفيدة للمعالجه أيضا
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  :يحيى. د

  .يجوز

  ناجى جميل. د

، فإذا كان المعالج لديه "نحن"المرضى بما هو  حضرتك علمتنا إننا نعالج
فى منطقة معينة، ثم ينعكس ذلك على تحريك ) ميكانزم(صعوبة أو آلية دفاعية 

  المريض من عدمه فى هذه المنطقة، أال يمكن أن ينطبق ذلك على هذه الحالة؟

  :يحيى. د

  .يمكن

  محمد المهدى. أ

اللى ممكن ترجع لهم  مش قادر أفهم ليه تحديد إن مرضى الوسواس هما
  .األعراض مع أى ضغط بعد أن يكونوا فعال قد استطاعوا السيطرة عليها

أرجو التوضيح ألن هذه النقطة من األمور التى كثيراً ما تشغلنى وأراها فى 
  .كثير من المرضى الوسواسيين

  :يحيى. د

من ذا الذى خص مرضى الوسواس بذلك؟ وهل كانت هذه المريضة مصابة 
  .المرض؟ إن احتمال رجوع األعراض يسرى على أى مرض تقريباً بهذا

  محمد المهدى. أ

من عيوب العالج النفسى إن الحاجات الحلوة فى الحياة "توقفت عند جملة 
، أنا ال أرى أنه تشويه بقدر ما يكون إعادة رؤية وصياغة، "بنشوهها غصبن عننا

  .وفى بعض الحاالت مواجهة

نا بحاجات مع إننا من جوا جوانا بنبقى عارفين ما هو إحنا بنصبر نفس 
  .حقيقتها، بس مش عاوزين نشوفها

  :يحيى. د

مرحليا بمعنى كشف " كذلك"إنه ليس تشويها بالمعنى الدائم، وإنما هو 
المستور وراء رقة خادعة أو أخالق فوقيه، أما حقنا فى أال نرى فهو احتمال 

  .صحيح لكن هناك أيضا ما هو صحيح غيره

  محمد المهدى. أ

 إنى ما صدقش ظاهر مشاعر الذنب اللى بيقولها العيان، يمكن  دائماًإذن، على
 .تكون بتشير إلى مشاعر أخرى خفية ال يرغب فى مواجهتها صراحة
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  :يحيى. د

  .من فضلك" دائماً"ليس 

  محمد المهدى. أ

أعجبنى جداً أخذ رأى بعض زمالء مقدمة الحالة فى اإلشراف، فذلك يثرى 
  .مزيداً من الرؤى الحوار، ويقدم

  :يحيى. د

هذا وارد فى اإلشراف فى قصر العينى أكثر، ألن العدد أقل بكثير مما هو فى 
  Peer supervision"إشراف األقران"دار المقطم، وهو وارد أكثر فأكثر فى 

  عمرو دنيا. د 

عادت إلى مستشفى دار المقطم باألمس اللقاءات األسبوعية لجلسات إشراف 
وكان بالمصادفة محور ما طرحته هو هذا السؤال   peer supervisionاآلقران

روشتة عالج، هو دائم التردد على األطباء للكشف  325تحديداً عن مريض يحمل 
وكذلك للعالج النفسى حتى كان وجوده أو محور وجوده هو المرض واألطباء 

ع الزمالء والثبات عند هذه النقطة، فكان السؤال الصعب الذى طرحتُه للمناقشة م
إلى متى أستمر مع المريض؟ وهل هذا االستمرار صحى؟ أم مرضى؟ وهل  : هو

  .هو يغذى ما هو مرض فى المريض ليزيده وقوفا وتجمداً؟

  :يحيى. د

  نحن نستمر مع المريض طالما يحضر،

أنا أنصح المريض عادة، ومنذ البداية، أن يختار بينى وبين أى زميل، وأفضل 
زى الفريك، ما "سابق، أو يقبل شروطى كلها ومن بينها أنى أن يختار الزميل ال

، وأوافق أن يستشير زميال فى تخصص آخر، لكن بإذن مسبق "أحبش الشريك
  .منى إال فى حاالت الطوارىء طبعا

  عالء عبد الهادى. أ

كيف يمكن معرفة مدى تزييف المريض ألحالمه، وهو ينسج أحالمه من خياله، 
ع من مستوى الوعى لما هو بين النوم واليقظة؟ وهل يمكن وخاصة أثناء ذلك النو

  .للمريض التحكم فى هذه االحالم إراديا أم ال؟

  :يحيى. د

اإليقاع الحيوى، ونبض "للرد الوافى، أقترح عليك أن تقرأ أطروحتى عن 
 وعموما فإن كل  ،"حركية الوجود وتجليات اإلبداع"وقد ظهرت فى كتاب  "داعاإلب
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ليست ما جرى أثناء النشاط أحالمنا يمكن أن نعتبرها مزيفة بمعنى أنها 

ع ثانية أو ثوان، لنؤلف منه الحلم، ، وإنما هى ما استطعنا التقاطه فى بضالحالم
ونحن نَهم أن نستيقظ، وكل هذا ليس تزييفا إال إن لحقه تأليف سطحى أقرب إلى 

  .ما يتم فى وعى اليقظة

  عبده السيد. أ

أنا كتير باحاسب نفسى على انتكاس المرضى وده بيكون على حسابى ألنى 
كتر حسابى لنفسى ممكن أفلس باعيش الوجع مع العيان ونكّمل، وأنا أشعر أننى من 

  .واحس أنى ما عنديش حاجة

  :يحيى. د

هى جزء ال يتجزأ من مسيرة الشفاء، وحساب   –كما تعلم يا عبده  –النكسة 
لنتعلم منه، لكن ثم فرقا جوهريا بين أن ) وهو اإلشراف الذاتى(النفس رائع 

  .ةنحاسب أنفسنا وبين أن نشعر بالذنب، لدرجة أن نتألم حتى اإلعاق

  .وفقك اهللا

  عماد شكرى. د

من خالل الخبرة الصغيرة بالعالج وجدت أن طول فترة العالج أحياناً يعطى 
فرصة لمسايرة نقالت إجبارية فى مسيرة النمو، وأحيانا ال استطيع شخصيا احتمال 

  .ذلك كمعالج وكإنسان، ربما لعدم قبولى الشخصى للتغيير صعوداً وهبوطاً

عن استكمال العالج عند عمل كونتراتو جديد كما كثيرا ما عزف المريض 
  ذكرت حضرتك فما معنى ذلك؟

  :يحيى. د

معنى ذلك أن العملية العالجية نشطة، وموضوعية، وواقعية، ونافعة سواء 
  .كملت معنا أو مع غيرنا، أو بدون هذا وذاك

  عبير رجب. أ

همى إن ويبقى كل " الملحة"كتير باكون مركزة قوى على األعراض الظاهرة 
المريض بعديها بس ما بابقاش واخدة بالى قوى إن فيه حاجات كتير جوه المريض 

  هى اللى بتطلع األعراض دى وأعراض تانية غيرها فيما بعد؟

  :يحيى. د

جيد وعلينا أن نقبله فعال، لكن ) اختفاء األعراض(هذا المستوى من التحسن 
ما بعده، وذلك بعدما نلوح له  علينا أالّ نرضى بالتوقف عنده لو أن المريض يريد

 .بما بعده، دون أن نفرضه عليه
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  محمود سعد. أ

لما يكون فيه حالة وبنعالجها لفترات طويلة وما كانش فيه تحسن، أو لقيت إنه 
  تحسن سطحى، فهل األفضل أننا نحولها لمعالج آخر؟

  :يحيى. د

الحضور الوضوح الحسم "".التحويل لمعالج آخر: "سبق مناقشة هذا الموضوع
  2009-2- 22بتاريخ " فى ثقافة تسمح: المسئولية

  محمود سعد. أ

وصلنى أنه من ضمن عيوب العالج النفسى أن الحاجات الحلوة فى الحياة 
ايف إننا الزم نتقبل بنشوهها غصبن عننا، حتى القيم الغالية بنضطر نهزها وأنا ش

  ده؟

  :يحيى. د

ليست هذه هى عيوب فى العالج النفسى، إنه ثمن الرؤية األعمق فاألعمق، 
سواء من خالل الفن الحقيقى، أو أى إبداع كاشف، أو أثناء رحلة النمو الذاتى، 

  .ونحن نتقبل ذلك ما دمنا مصرين على مواصلة مسيرة النمو

  محمد شحاتة. د

ى بالقلق حيال أى نتائج أراها إيجابية من وجهة نظرى فى هذه الحالة أصابتن
حركة المريض، وأحسست بالقلق أكثر حين تصورت استغالل المريض لهذه القشرة 

  .للحصول على مكاسب أو مميزات ايا كانت

  كيف أميز بين التحسن الحقيقى وبين التحسن القشرة؟ :السؤال

  :يحيى. د

الثالثاء (لباب، وأيضا باب حاالت وأحوال هذا أمر يطول شرحه، ومتابعة هذا ا
وقبول اإلشراف بكل مستوياته، كل ذلك جدير أن يشحذ قدرتنا على ) واألربعاء

  .التمييز الذى تتساءل عنه بشكل عام

  إسراء فاروق. أ

فى (كنت عايزة أعرف تفاصيل أكتر عن شكل العالقات فى حياة البنت دى 
مكن تكون المشكلة األساسية عندها هى مشكلة ألنه م) العمل –فى الدراسة  –البيت 

  فى العالقة باآلخر مش مشكلة الزواج فى حد ذاته؟

  :يحيى. د

 " الجزئية المطروحة للنقاش"قلنا مراراً أن هذا الباب ال يتناول سوى 
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الذى يقدم أغلب " حاالت وأحوال"وهو غير باب ) السنتمتر قيد البحث(

  .المتاحة عن الحالة –المعلومات 

  !!.هى مشكلة كل الناس وأولهم أنا وانت" العالقة باآلخر"ة ثم إن مشكل

  أليس كذلك؟

  إسراء فاروق. أ

 50الـ   هل ارجع تانى جلسات العالج النفسى"ياسمين . فيما يخص سؤال د
ياسين حارجع الجلسات تانى ألن البنت / دقيقة والّ تكتفى بالمتابعة؟ أنا لو مكان د

  .. ".مفيش حد حواليا .. إلحقونى : "ة تقولباإلنتكاسة دى أعتقد أنها عايز

  ومش عارفة لو عملت كده ده صح وال أل؟

  :يحيى. د

  .يجوز أن المريضة تقول ذلك برجوعها

الحقيقى مدة أطول " اآلخر"ولكن الخوف أن يحل العالج النفسى والمعالج محل 
  .فأطول، فتتعطل حياتها أكثر فأكثر

  إسراء فاروق. أ

الحالة دى مش ممكن يكون من أسباب اإلنتكاسة بجانب هو جواز األخين فى 
  ..وفاة األم؟

.... ولو افترضنا ده فهل إنتكاستها دى بتقول إلحقونى أنا بافقد السند لتانى مرة؟
  وال بتقول إيه بالضبط؟... وال بتقول إلحقونى البنات بتتجوز وأنا أل؟

  :يحيى. د

  " كل هذا"أظن أنها تقول 

  ".بالضبط"لكن ليس 

  هالة نمر. أ

أليس التركيز على الدور المباشر للمريضة فى عدم زواجها إلى اآلن، دون 
السماح لها بإنكاره أو التقليل من شأنه أو تحميل الدنيا ومن فيها مسئولية ذلك، كان 

  يستأهل من الطبيبة االلتفات إليه باألساس؟

  :يحيى. د

  .ربما
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  هالة نمر. أ

، ومارست زنقتها لها وتوجيهها شعرت وكأن المريضة أوقعت الطبيبة فى فخ
فااللتفاف حول المشكلة قد . بعيداً عن قلب األزمة ففقدت الطبيبة الخيط األساس

يكون سبباً لالنتكاس وكأن كل ما حدث لم يخرج عن هوامشه، مثلما طلبت منها أن 
تتذكر حسنات الناس قبل التقليب فى عالقتها السيئة باليوم وأحداثه وناسه ودورها 

  .ل ذلك وغيرهفى ك

  :يحيى. د 

  .كل هذا جائز، ومهم

  عالء جرادة. أ

 وقت زيادة، ودون تحسن، ان وجهة نظرى فى هذه الحالة هى أنها أخدت
   .االستمرار معها المفترض أن تلجأ المعالجة إلى تحويلها ألحد المعالجين، وعدم

   وحوار مع الذات  الخيار الثانى هو عمل جلسات استرخاء تأملى

  الشكر والتقدير كل مع

  :يحيى. د

  من قال أن هذا هو المفترض، أو أن ذاك هو البديل؟ ما هذا؟

ثم إن المسألة ليست استرخاء وتأمال وحواراً مع الذات، هذا أسلوب له اسم 
آخر، يستعمل لحاالت أخرى، لهدف آخر، وفى رأيى أنه ال يصلح لهذه الحالة، 

، وإشرافها على نفسها، والسماح والبد أن نشكر الزميلة لصبرها، وأمانتها
  للنتائج، فالمشرفان، أن يساعدنها فى اإلشراف،

  .وكالم من هذا" توتر يحتاج إلى استرخاء"ثم نذكّرك من جديد أن المشكلة أعمق من 

الحضور الوضوح "أما التحويل ألحد المعالجين فقد سبق أن ناقشاه فى نشرة 
وله شروطه وقواعده،  2009-2-22بتاريخ " فى ثقافة تسمح: الحسم المسئولية

  ).مدحت. د(أرجوك أنظر تعقيب 

****  

 )44( اإلشراف على العالج النفسى :بعد عن التدريب

  بين الواقع والحركة والزمن: العالقة باآلخر

  سميح ملحيس. أ

 هوا كائن .. سؤالك"خطرلى وانا بافكر فى اإلجابة على  سؤال يا دكتور يحيى
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ووعى  -له وعى ( كائن حى راقى : والجواب بتاعه هو!!" بشرى يعنى ايه؟؟

وبتخلى الواحد ....دكتور  لحد ها انبسط انا، بس التكمله صعبه فعال يا) بالوعى
  .. يفكر الف مليون مره وهو بتعامل مع الحاالت عنده ومع نفسه

  :سؤالى هو

مع واحد ) عالقه(هل ممكن يكون انسان عنده وعى ووعى بالوعى بدون وجود 
كيف استدل ان عندى وعى ووعى بالوعى؟ ولو  :واحده زيه؟؟؟ والسؤال التانى  او

شطور واستدليت وكان عندى وعى ووعى بالوعى اجيب واحد او  فرضنا كنت
  ساعتها؟؟ واحده زيى منين

وهذا ينبهنى ربما من !!!!وانا باكتب التعليق دا يا دكتور شاعر بقلق فعال 
  ... كم هى صعوبه وجود عالقه فعليه فيها حركه ونمو داخلى

  .وشكرا

  :يحيى. د

يبدو أن هذا القلق األخير، المحاط بغموضٍ ما، هو غاية ما يمكن، وأن 
فى حضور آخر  –الحفاظ عليه، مع التحرك التلقائى من خالله، ورصد نتائجه 

هو مسار الحركة المفتوحة، ودعك من كل  - أصيب بنفس محنة أن يكون بشرا
  .غير ذلك، مما جاء قبل ذلك

ه فائدة إال أن يحركنا إلى منطقة هذا القلق الذى انتابك هذا التنظير ليس له أي
  ).يعنى لسه، وهكذا( بما وصلك إلى أن نكون بشرا، وخالص، 

  رامى عادل. أ

يعني مش لما يعمل عالقه مع حد االول   حرام بالش، وال  ما عنه ما اتجوز،
اال لما   وش،باين العيانين مبيخف  بال نيله، يبقي يتعلم يعمل عالقه مع مراته، 

وبينه وبين   يحل مشكلته الشخصيه ، ما هو الزم الدكتور  الدكاتره تخف االول،
واللي بيتحل في    يتعلم، عشان العيان  يتصرف بشجاعه،  العيان يوريه عملي،

طبعا بس يتحرك  تقولولي يعني ايه يتجوز في الجلسه؟ ال  الجلسه بيفضل راسخ،
يعني لو العيان  بالطريقه اللي تالئم العيان ده بالذات،   ادام العيان في اتجاه الصحه،

يقول  يعلمهازاي  يمارس معاه كيفية تكوين جمله مفيده طليقه،  بيتهته مثال،
  .خفوا ان شاهللا ما  ماليش دعوه،  وال اقولك،  برجراف علي بعضه،

  :يحيى. د

  .، ولكننى تراجعت، ثم تراجعت عن التراجع"إن شاهللا أنت"كدت أقول 
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اللى على شط الهوا عوام، وبحره لو "بل ذلك، فأذكرك يا رامى أن أما ما ق

هذا حال أوالدى وبناتى الطيبين فى بحر العالج، وأنا " تنزله راح يكتر اللوام
  .مثلهم

  عمرو دينا. د

معترض بشدة على ذكر أسم المعالج مقدم الحالة صراحة وخاصة أن النشرة 
ض من متابعى النشرة فبرجاء عدم تعرض على شبكة االنترنت وقد يكون المري

تكرار ذلك وتوضيح سبب ذكر اسم المعالج هكذا صراحة فى هذه الحالة تحديدا 
  !!وهى السابقة األولى من نوعها لم تفعلها من قبل

  :يحيى. د

بصراحة معك حق، لقد كانت غلطة أصلحناها فورا وأصبح اسم المعالج فى 
النسخة الورقية، واالسم المستعار  ، ولعل ما وصلك هو"اسم مستعار"النت هو 

  .موجود بالنسخة اإللكترونية، ويمكن الرجوع إليها لالطمئنان إلى كذلك

  .شكرا لتنبيهك

ثم إنى أرجو أن نتبع ذلك أيضا فى حاالت قصر العينى برغم أن أغلبهم 
المرضى ال يفكون الخط، وأن األطباء والمعالجين ربما يفضلون ذكر اسمائهم، 

فة إلى تغير إسماء المرضى وعناوينهم ومحل عملهم، سوف أفضل لكننى إضا
  .بناء عن تنبيهك أن أغير أسماء الزمالء، حتى فى قصر العينى أيضا

  إسالم إبراهيم. د

يحيى الموضوع ده صعب فكل لما أدخل مع عيان فى موضوع . واهللا يا د
نا، ومش عارف ده العالقة بالنفس والعالقة باآلخر باحس أنى باحرك حاجة جوايا أ

لمصلحتى وال يضرنى ومش عارف ساعات افكر ماكملش علشان أحمى اللى 
موجود من خطر الحركة وباحس أنى زى المرضى فى الموضوع ده، وأنى 
بارفض معظم الوقت الحركة والتحرك، وساعتها باحس بشعور المرضى فعال 

  .الموضوع صعب أوى أوى

  :يحيى. د

  منتهى الصدق واألمانة،

  .عندى ما أضيفه إال أن المسألة تستأهل ليس

  )واللى عايز الجميلة، يدفع مهرها(

  منى أحمد. أ

 أنا مالحظة إن والدة المريض مش متحمسة إلنها هيه الى عايزه كده ومش  -
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عاوزة جديد ومش فارق معاها إنه رايح وجاى من الشغل من غير أى تحمس، 

ما يسيبه شهر أو تظهر غريبة أوى أن المعالج كل لما يضغط يالقى المريض يا إ
  األعراض؟

  :يحيى. د

  ما غريب إال الشيطان

ما هذا يا منى؟ أنا أتصور أن هذا المريض وهذا المعالج يعلمانا بشكل مباشر 
  .، ونادرا ما تكون بهذا الوضوح، أرجو أن تقرئى النشرة ثانية"لغة األعراض" 

  منى أحمد. أ

موضوع الزواج هوه هايكون أنا شايفة إن المعالج الزم يضغط بشدة على  -
  .مقاوم بشدة فى البداية لكن أتوقع أنه بعدها هايبقى أفضل ألن هايكون له مشارك

  :يحيى. د

  شريك، أم مشارك؟

  من يضمن؟

أنا عكسك، أرى أن المعالج ضغط ربما أكثر من الالزم، فالمسألة صعبة 
  .ان هيناوليس شخصا عاديا، وال مرضه ك... والمريض كان نزيال بالمستشفى 

  .إلخ.. الحسبة صعبة تحتاج لهدوء ومثابرة

  هانى عبد المنعم. د

ال أدرى أتكون المشكلة فى صعوبة العالقة باآلخر أم عدم وجود آخر ليمأل 
  القالب المقابل للعالقة؟

  :يحيى. د

الموضوع له، المسألة ليست حذاء له " ليمأل القالب"ال يوجد آخر بالمقاس 
  قالب معين، 

  هو وعى فى حركة فى زمن،" الموضوع"

  والدنيا تضرب تقلب

  .ونحن نحاول

  هانى عبد المنعم. د

 أرى بعض االستعجال فى قرار المعالج بالحركة والزق وأتفق مع حضرتك فى 
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طبيعة العالقة من حيث وجود الحركة ما دامت العالقة العالجية مستمرة 

  إن كانت غير منتظمة؟) وهذا رأيى(وخاصة 

  :يحيى. د

  يارب نقدر

  محمد عزت .د

خفت جدا من موضوع العزومة بالعيا، أعتقد أنه الزم يتحسب الموضوع بدقة 
ضامنين إيه اللى ممكن يحصل بعد   من جهة زى ما قلت حضرتك أن أحنا مش

كده، ومن جهة أخرى ممكن ده يكون سكة للهروب من قبل المريض ويفضل 
  .يكررها طول الوقت

  :يحيى. د

  .عندك كل الحق

  هالة نمر. أ

أنا لما حاولت أحط نفسى مكان العيان فى منطقة العالقة باآلخر، واتواجهت 
اتخضيت جداً، وقلت بينى وبين  –كده مرة واحدة  –بزنقة أو حتى عزومة الجواز 

لو هى الحكاية .. مش العب.. واحدة واحدة.. أل بالراحة على"نفسى للّى زنقنى 
.. وآخد وأدى زى الناس لما ح تجوزنىهو أنا عارف أصبح وأمسى .. كده بالها

  !هو يا إما يا بالش؟

  :يحيى. د

  ).شويتين(عندك حق 

  هالة نمر. أ

شاغلنى فكرة إن كل واحد فينا فى األغلب بيبقى عنده موديل بيقيس عليه، 
يمكن ما عرفش غيره أو ما غامرش بإنّه حتى يتعرف على غيره، بيكون حريص 

خايف عليهم ليضيعوا لو خطّوا براه، وبيحاول بكل الطرق إنّه يلبسه للّى بيحبهم و
ليها " نموذج"زى ما فيه ثقافة . إنّه يكيف األمور عشان فى اآلخر تروح نواحيه

/ األضمن/ األمثل"جذور ممتدة وثقافات فرعية بتشكّل فروع الشجرة، فيه النموذج 
بلينا، بنبقى حريصين إننا ننقله بكل اللى شيلناه أو شيلوه لينا اللى ق" المخْتَبر/ األقدم

؛ بس مش الواحد ينتبه برضه إن "زى حمل األمانة كده"رسوخه للّى بعدينا 
موديالته مش نهائية وال هى بالضرورة أحسن الممكن لكل الناس، وإن فيه حلول 
كتير تانية موجودة فى الدنيا الواسعة بكل احتماالت اغترابها ونقصها وتلصيماتها 

 بشرط  -أى واقع  -ضه تشتغل وتْشغّل؟ مش برضه مبدأ قبول الواقع ينفع بر
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، محتاج شوية )اللى ممكن يكون فى غير االتجاه اللى احنا ماشيين فيه(تغييره 

مرونة واتساع وخلق مسافات ومراجعة للموروث بكل نجاحه واستمراره عشان 
  نتأكد فعالً من قبولنا واحترامنا واستحمالنا لما ليس نحن عليه؟ 

  :حيىي. د

كل هذا صحيح، بدءاً من احترام الثقافات الفرعية، إلى تقدير الفروق الفردية 
، )التى أتناولها فى نقد حديث لمحفوظ وكويلهو) بما فى ذلك األسطورة الذاتية(

لكن علينا فى نهاية النهاية أن نتذكر أن العالج الجارى هم ألفراد لهم مصاعب 
امل معهم من مناقشة المبادىء العامة محددة، بحيث ينبغى التحفظ ونحن نتع

أثناء تعاملنا اليومى مع  –مع أنها خلفية ضرورية  –واإليديولوجيات المختلفة 
  .الخ.. أعراضهم وإعاقاتهم 

  .شكراً

  إسراء فاروق. أ

ما هو أنت عشان تحرك عيانك فى االتجاه اللى أنت عايزه، أنت نفسك الزم "
  ".تتحرك فى نفس االتجاه

يبقى عندى صعوبة فى الحتة دى وعشان كده بابقى حاسه إنى محتاسه أحياناً ب
  .مع العيان، وإن ده وصله

  :يحيى. د

إياك أن تضعى ذلك شرطا بمعنى أن تلزمى نفسك بنفس حركة المريض، أنا 
فقط، وليس الشبه، أو المحتوى، أو الكم لو سمحت، وأميل أال " االتجاه"أشير إلى 

ار النمو، بمعنى بسيط جدا، هو االستعداد للتعلم، فالتغير، أحدد االتجاه لكنه باختص
  ).باستمرار ما أمكن(فالنقد فالمراجعة 

  إسراء فاروق. أ

الحمد هللا على اللى : العيان ده شايفه إن فيه ترييحة كده، وكأن لسان حاله بيقول
لعيان أنا فيه، وعلى الناحية التانية شايف إن المعالج عنده حماس جامد عايز ينطط ا

) الحركة(نطة قوية، وربما تكون من غير ساللم كافيه، وسؤالى لو الحماسة دية 
  .مش نابعه من داخل العيان يا ترى حاتبقى حقيقية وحاتحرك فيه حاجة بجد

  :يحيى. د

  .وجهة نظر جيدة

فى أى محطة مناسبة خصوصا بعد " يريح"وأذكرك أن من حق المريض أن 
 ثل تلك التى دخل بسببها المستشفى، أما حماسم" علقة حكة مفرطة متناثرة"
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المعالج فهو أمر طيب من حيث المبدأ، لكن البد من ضبط الجرعة وحسن 

  ".التوقيت"

  محمد الشاذلى. د

هل يمكن أن يكون المرض االنتكاسة محاولة فعليه إلعادة تنظيم مستوى ما فى 
  !العالقة باآلخر؟

  :يحيى. د

  يمكن

  وشطارتنا - ومعنا المريض  –نحن 

  جاكلين عادل. أ

وصلنى عالقة أو شبه عالقة تعويضيه أو أوديبية بين المريض واألم كعالقة 
  ".اآلخر"استحواذ، ربما هى تعيق حركة المريض فى اتجاه 

  :يحيى. د

عالقة استحواذ، يجوز، امتداد ملكية وارد، لكن ليس بالضرورة أن تكون 
نى أفضل عدم أو ديبية أو حتى تعويضية، أنا ال أرفض هذه اللغة لكن

  .استعمالها

  عماد فتحى. أ

  .ما معنى المراهنة على الزمن فى العالقة، مش قادر أفهمها

  :يحيى. د

بمعنى التوصية بعدم االستعجال، مادام اتجاه الزمن فى صالحنا، صالح 
  .المريض، الذى هو صالحنا

  عماد فتحى. أ

ن النقطة دى وعدم قبول الواقع هو إن الواحد يبدأ منه، والبداية مع المريض م
رفضها، يمكن ده بيشاور على إن الواحد مش عارف إيه ممكن يطلع من المريض 

  .غير ده

  :يحيى. د

اللى "أيضا هذا وارد كمرحلة، لكن إياك أن يجرجرك ذلك إلى الركون إلى مبدأ 
  ".تعرفه أحسن من اللى ما تعرفوش
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  )43(اإلشراف على العالج النفسى  :بعد عن التدريب 

  الحذر من تسرب الوقت مع طول العالج النتائج إشراف

  ياسمين. د

إحتمالية : التعقيبات التى وصلت بخصوص الحالة التى عرضتها تعقيبا على
ضدى و كافى إلنتكاسة أى فتاة عادية لم تتزوج فى  الذى هو... عامل الزمن

 the أما بالنسبة للحالة أعتقد أن المشكلة قد تكون فى !!!!!ظروفها و فى... مجتمنا
Internalized Mother figure   تركتينى لوحدى بعد ما منعتينى من

تركتى لى صورتك التى منعت زواجى إلى  ) ةاألم باألب السيئ لعالقة...(الزواج
فكلما أبدأ أبقى كويسة ...ى االنألنك تمنعين...و أنت موجودة يا ليتنى تزوجت االن

 ...و تقولى ما هو لو كنتى قبلت ما بقاش ده حالك... إياه تفكرينى برفضى للعريس
و  تعمل إيه غير إنها تشغل السكريبت إياه؟؟؟... الزواج و مع تكرار فشلها فى

و لكن عنف ...كانت تحتاجه المريضة و له دور فى حياتها "\السطحى"\التحسن 
  ...تجعلها تهنأ تها و فشل والدتها لنوجود والد

  :يحيى. د

أكرر شكرى لك يا ياسمين، وأرجو أن يكون قد وصلك تقدير كل من شارك 
  .فى الحوار معك، بما فى ذلك من لم يصله مدى صبرك وحذقك

) جدا(حكاية األم الداخلية وتأثيرها واردة، لكننى ال ألجأ إليها إال عند الحاجة 
الغائبة يكفينى لمتابعة هذه الوقفة كما ورد فى مناقشة الحالة،  وأرى أن تأثير األم

  .ال أرفض اقتراحك، أنت أدرى  لكننى

****  

  :حاالت وأحوال

  بعد هجمة قصيرة " باآلخر"ويبدأ رحلة العالقة  يصدق" اإلنسان"الفهد  

  )واألخيرة السادسالجزء ( 

  عبد الحليم محمد. د

على إضاعتى لفرصة  بعض الحسرة" عن بعد"لقد أزالت عنى فرصة التدريب 
، وحيث أننى قد تعايشت مع الحالة كما لو أننى فى غرفة " التدريب عن قرب"

  المقابلة أود أن أسألك يا أستاذى العظيم عن

خيرة واألخيرة ولم يحدث فى الفترة بين المقابلتين قبل األ ما الذى حدث بين -1
 .فيهما الهجوم المقابلتين اللتين حدث
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  :يحيى. د

أعتقد أنه لم يحدث شىء محدد يمكن أن يرصد بوجه خاص، إال أننى من 
قد ) العالقة(خالل خبرتى أعتقد أن مرور الوقت، لو كانت الرسالة ذات المعنى 

، وهو الذى يسمح وصلت أى مستوى من مستويات وعى المريض، هو هام ومفيد
) كما تابعنَا(للجرعة أن تجد لها مستقرا فى الوعى المشارك بيننا، فنرى النتائج 

  .دون حاجة إلى نعزوها إلى هذا العامل أو ذاك تحديدا مما جرى بين المقابالت

  عبد الحليم محمد. د

للشوفان  على الرغم من التأكيد فى أوئل حلقات النشرة على حاجة ياسين -2
يمكن  فهل ،"كرهت الحب"نه لم يتم التطرق لها بعد ذلك وتم التأكيد فقط على اال ا

 تفسير الهجوم بعدم تحمله لجرعة الشوفان حين طلبتَ منه النظر إليك، والتى تم
 خلى بالك أنا حاقرب من المناطق بتاعت"، .....التأكيد عليها فى المقابلة التالية

  ". المرة اللى فاتت

  :يحيى. د

، وال جدوى لشوفان ال يحيط بكل )حقيقى" (شوفان"ال يوجد حب دون  :أوال
خشية أن يتوقف .." كرهت الشوفان "الموضوع، وتعبير كرهت الحب يشمل أيضا 

  .األمر عند مرحلة الفرجة، أو الوعد دون وفاء

االقتراب من المناطق الحساسة التى وردت فى النشرة هو جزء فقط من  :ثانيا
كما اعتاد الناس أن " تنفيث"أو " تفريغ"بحت المهمة مهمة الشوفان، وإال أص

يبالغوا فى قيمة هذه اآللية فى العالج، مع أنها آلية قد تكون لها قيمة تسكينية 
فى " أشوفه"مؤقتة، إال أن الشوفان هو االعتراف الفعلى بحق الشخص الذى أراه 

ر بها، ومغزاها، الوجود، ومن ثم االعتراف به وليس فقط رصد األحداث التى م
ومدى ما يترتب عليها من آالم، وما تترك من آثار، مع أن كل ذلك مهم فى نفس 

  .الوقت

  عبد الحليم محمد. د

" الموضوع عايز افتح"أظن أنه تم عقد من نوع جديد فى المقابلة األخيرة  
فيها أنه تم  ، والتى أشعر"ماينفعش نغطى يا ياسين على كل األلم والتعب ده يا ابنى"

تقليل جرعة الشوفان لذا لم يعتبرك نفس الشيطان بتاع المرة الى فاتت الى شافه 
  .جداً لدرجة انه اترعب

  :يحيى. د

تقليل جرعة االقتراب وكذا الشوفان وارد، ومفيد، لكن البد أن تكون المسافة 
 .متحركة معظم الوقت بمسئولية متجددة
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  هاله حمدى البسيونى. أ

ية هى اللى تسيب حركة فينا مع بعض، الحركة إن العالقة الحقيق"حضرتك قلت 
  "دى هى اللى تلمنا على بعض

بس هو فعالً دلوقتى تالقى الناس صعب إنها تقرب من بعض بحق وحقيق 
يعنى ماحدش يستحمل حد ومابيستحملش آلم أو تعب حد، وكل واحد بيدور دلوقتى 

  .على حقه واللى المفروض يتعمل له، مش اللى مفروض يعمله

  :حيىي. د

  ربما،

  .لكن علينا أن نتجنب التعميم وأال يثنينا ذلك عن مواصلة المحاولة 

  هاله حمدى البسيونى. أ

هو اللى : الناس اللى بقت تخاف من القرب، ودايماً يجيلى إحساس كده: بجد 
  .بيقرب منى ده عايز منى إيه

  :يحيى. د

  الخوف جيد، على شرط أال يكون مجمدا للحركة،

ك ونحن نخاف أفضل من أن نطمئن ونحن حجارة ساكنة فى دعينا نتحر
  .محلها

  عبير رجب. أ

بأالقيها بتشبهنى قوى، " الجلد المقلوب"لما كنت باقرا سر اللعبة، وخصوصاً 
قريتها كتير قوى ومش عارفه ليه، علشان أفهم وأحاول أتغير وال عشان أشوف 

  .الناس أكثر، بس كانت بتعجبنى قوى وخالص

  :يحيى. د

بصراحة يا عبير أنا ال أعرف كيف كتبت هذه القصيدة الصعبة البسيطة سنة 
، قبل أن أرى كل ما رأيت، هل كانت بداخلى فقفزت منى؟ يجوز، تصورى 1971

أنها كانت محور نقدى لعدد كبير من اإلبداع األدبى المهم، ومن أهم ذلك رواية 
  .حسنيقين العطش، إلدوارد الخراط، واسم آخر للظل، لحسنى 

  عبير رجب. أ

حضرتك بتقول إن العالقة الحقيقية هى اللى تسيب حركة فينا مع بعض، 
الحركة دى هى اللى تلمنا على بعض، طب لو حد بيخاف من الحب واالقتراب 
يعمل إيه لو عمل خطوة ولقى اللى قدامه مش قادر يستحمل ومش قادر يعمل 

 .عالقة، مش ده يخليه يرجع لورا ميت خطوة
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  .علينا قبل ما يكون صعب على المرضى الموضوع صعب قوى

  :يحيى. د

  !هذه حقيقة مؤلمة رائعة

ما رأيك؟ هل ننكر أنها حقيقة نظراً لصعوبتها، أم نخوضها ونتحمل صعوبتها  
ثم إياك أن تربطى حركتك بشروط حركة اآلخر، حتى ال نتوقف   لنكون بشراً،

  .جميعا، دعينا نتحرك ورزقنا على اهللا

  عمرو دنيا. د

ا مش فاهم كل هذا الكم من التنظير وكيف يتلقاه المتلقى العادى المتصفح أن
أعتقد أن األمر أصبح من الصعوبة بمكان، مما يجعل تتبع النشرة .. لشبكة االنترنت

  .أمراً صعباً على المشتغلين بالمجال

  .فما بال حضرتك بالمتلقى العادى

  :يحيى. د

  لين؟تقصد على المشتغلين؟ أم على غير المشتغ

  .ماذا تقترح بديال يا عمرو 

****  

  توريط المعالج فى غير مهمته )45(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  مدحت منصور. د

عالقة إنسانية تختلط فيها  هناك مشكلة فى التعامل مع الطبيب النفسى وهى نشأة
ى ليحل األدوار المحددة فأحيانا يأخذ الطبيب دور الخاطبة أو األخصائى االجتماع

مشاكل ال تتعلق بالمرض وأحيانا يحدث أن يحاول المريض مساعدة الطبيب أو 
التعاطف معه فيما يخص حياته الشخصية مثال يحاول أن يلعب هو دور الخاطبة 

  .العالقات اإلنسانية البد وان يحدث فيها مثل هذا الخلط إنلطبيبه، 

  :يحيى. د

  لدرجة،الخلط وارد، ولكن ليس بالضرورة إلى هذه ا

  .هو اضطرار إنسانى

لكن البد أن تكون للمهنة حدودها، ومقاييسها، وأهدافها المختلفة دون 
 .االكتفاء بحسن النية، ومع الحذر من خلط األدوار
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  مدحت منصور. د

  ".عمى كلمة الحب ساعات تعنى احتياج، وساعات تعنى خيبه، وساعات تعنى"

 نى وجدت أنها عندفى الحقيقة صدمنى صدق العبارة واحترت إذا ماذا؟ أل
األغلبية تعنى واحدة من الثالثة، فعال واضح أنه ال يوجد حب بالمعنى المحشور فى 

أكدته األفالم واألغانى وقصص الحب الحارة، وواضح أيضا  ، المعنى الذىرؤوسنا
تزوج أغلب المصريين فى تلك الظروف المهببة، ربما  أنه لوال هذه الخدعة ما
لحياة أساسا، لكن عقلى يرفض أن يصدق، أرفض أن أسلم كانت خدعة الستمرار ا

بذلك تماما، رغم أننى كنت أركز دائما على عينى الفتاة عندما تعاين الشقة المية 
لذلك أنا مقتنع أن . مبروك يا عم مية فإذا وجدتها أحبتها وتطيق العريس أقول له

  .المرأة هى األكمل ألنها أقرب إلى الواقع

  :يحيى. د

أن المرأة هى األكمل، وهى األكثر تمثيال للحياة، لكن ليس معنى أنها أوافقك 
  .األقرب إلى الواقع أن نضحك عليها لتتحمل القدر األقذر واألغبى من الواقع

  رامى عادل. أ

يتمحوروا جوه، وطول الجلسه، اللى مابيقدرش ) الطبيب والمعالج(الزم االتنين 
يعمل ايرما  ب يعيش اى دور يريحه، ان شاهللايعمله بره الجلسه يطلعه فيها، والطبي

 الدوس، هو حر، يتقمص زى ما هو عايز، اما انهم يتكلموا فى مواضيع شائكه
 بالنسبه لمهنة الطب والتخصص، فده حسب العالقه بينهم، ممكن الجلسه كلها تتحول

لمسرحيه، يعنى ممكن مايتكلموش فى اى حاجه مهمه من اساسه، ويستفيد العيان 
انه مع انتيمه، مش قاعد مع حد بيتجسس عليه، وكل واحد وشطارته،  ه حسبان

يكون هو االنتيم، او يقوم بالدور ده من غير ما يجرح العيان،  المهم ان الطبيب
  !يعنى يبقى مسلى ومسرحى ان لزم االمر

  :يحيى. د

ما هذا؟ .. يا عم رامى، واحدة واحدة، إرما الدوس، إنتيم، مسلى، مسرحى 
  بابا وانت ماما وأنت أنور وجدى،إنت 

  .، هو تنبيه مهم فعال"مش قاعد مع حد بيتجسس عليه"لكن التنبيه على أنه 

  نعمات على. د

لغاية دلوقتى مش عارفه افصل بين أنى أكون زى ما حضرتك بتقول، أكون 
  .والد أو أخت المريض وأكون معالج حتى ال أنسى وأتمادى فى مسئوليتى

  :يحيى. د

 .صل وارد، لكن االنتباه إلى خطر الخلط ضرورةعدم الف
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  هانى مصطفى على. د

  حكاية الحب قبل الزواج، هو شرط والَّ إيه؟: سؤال

  ولو كان شرط، شكله يكون إيه؟

ولو ما كانش متوافر، هل معنى كده إن الجوازه مكتوب عليه الفشل، والَّ كفاية 
  .شوية اقتناع قبل الجواز، وصبر وتحمل بعده والمركب تمشى

  :يحيى. د

الحب عملية مستمرة، وليس حدثا عابر، وهو يتخلق بقدر الجهد الذى يبذل 
  فى تجديده، وليس بقدر االستسالم لضربة حظ،

أعتذر عن التمادى فيه هنا واآلن، وإن كنت أخشى أن ... وكالم كثير من هذا
  .أضبط نفسى أتكلم فقط

  هانى عبد المنعم. د

غير مهمته، يلغى الصفة العالجية  أرى أن انسحاب المعالج إلى ما هو فى
  .للمعالج عند المريض ولو تدريجيا، خاصة إن كان فى بداية العالقة العالجية

  :يحيى. د

المسألة ليست انسحابا صرفا، ولكنها ورطة محتملة ينبغى أن ننتبه لها، ال 
  أكثر

  عبير رجب. أ

لمريض أو أنا مع حضرتك إن المعالج يجب أال يورط نفسه فى أمور يريدها ا
  .أهله فيبتعد عن المهمة الحقيقية والمشكلة المرضية األساسية لديه

  :يحيى. د

  .هذه هى أهم وظيفة لهذه النشرة بالذات

  هالة حمدى . أ

شايفة أنهم رموا الحمل والمشاكل على المعالج بسرعة، يعنى فى فترة قليلة 
والزم الحسم يكون  دلوقتى ألن دخلة البنت دى قّربتشهرين، وأن المعالج متورط 

  .يا أما تسيبه) جوزها(فى وقت قليل يا أما تكمل مع خطيبها 

  :يحيى. د

  فعال، يبدو أن عامل الوقت هو الذى استدرج المعالج هكذا،
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  .عذرتُه نسبيا

  هالة حمدى . أ

مش فاهمة موقف البنت دى ليه ما قالتش لخطيبها إنها بتتعالج؟ هل هى خايفة 
مريضة وبصراحة االثنين حايودوها لنفس السكة اللى يسيبها، وال خايفه يقول عليها 

  ).إنها نسبيه(هى عايزاها، 

  :يحيى. د

لو صح االحتمال الذى طرحتيه، لتناقض مع إصرارها على الترك وإفشال 
  االستمرار،

) أو الخطيبة(هل يخبر الخطيب : وقد ناقشنا هذا الموضوع فى نشرة سابقة
  ال؟ أم) المرضى(شريكة المستقبل بتاريخه 

  برجاء الرجوع إلى ذلك 

  محمد اسماعيل. أ

حضرتك مرة فى حالة تقول إن الزم يبقى فيه موقف واضح، والمرة دى تقول 
  أهدى اللعب وماخدش قرار، مش فاهم أمتى أعمل كده؟

  :يحيى. د

ضبط "هى مسألة ) العالج النفسى(يا أخى، ألم يبلغك مائه مرة أن المسألة 
  ،"حسن التوقيت"و" الجرعة

  كيف أرد عليك باهللا عليك إال فى كل حالة على حدة؟

  محمد اسماعيل. أ

أنا شايف إن اللى عمله المعالج ده هو جزء من العالج، علشان كده معترض 
على العنوان، المشكلة الفرعية دى ممكن ماتكونشى اإلساس، بس ممكن تكون 

  .مدخل ومدخل جيد كمان

  :يحيى. د

  ، نعم"مدخل"

المسألة الفرعية موقعاً وأهمية أولى، فهذا ال يبرره إال ما  أما أن تأخذ هذه
  ".الدخلة"من مسألة اقتراب موعد " هالة حمدى"نبهتنا إليه حاال 

  .برجاء الرجوع إلى رأيها وإلى الرد عليها
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  محمد اسماعيل. أ

  .محكات تقييم العالقة بين البنت وخطيبها بشكل موضوعى مفيدة جداً

  :يحيى. د

  جديد، ربنا يتمم بخير خلِّ بالك، انت خاطب

  ويستر

  أسامة فيكتور. د

  .حاجات لها دعوة بالعالج ونورت لى حاجات ونبهتنى

  "هو دمه خفيف على قلبك؟"

  ".أنت بتبصى فى الساعة كم مرة وأنت قاعده معاه؟"

  :يحيى. د

  .ومع ذلك فاإلجابات عادة صعبة، وقد ال تدل على حقيقة ما يجرى

  .حذار من التعميم

  فيكتورأسامة . د

  "..توقفت عند عبارتك 

  " ندرس وجه الشبه بين جوزها وبين أبوها"

سنين وجوزها شبه أبوها والمريضة شبه أمها  10عندى مريضة متجوزة من 
  !!والمريضة بتكره أمها وجوزها

  :يحيى. د

  وارد، وخطر" االسكربت"أظن أن تكرار 

  محمد شحاته فرغلى. د

خالل الممارسة، حيث يلجأ المريض أو  كثيراً ما نواجه هذا الموقف عمليا
أسرته للطبيب من أجل تمرير قرار فشلوا فى تمريره أو ليتمكن أحد األطراف من 
فرض إرادته على آخر محتكراً الحقيقة المطلقة متجاهالً حق الطرف اآلخر فى 

  .االختيار

  :يحيى. د

 يحدث ذلك
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  وعلينا االنتباه إلى كيفية التعامل معه

أطراف الذى يلجأون ) أو بعض(أغراض أحد  لتحقيق" أدوات"أال نكون 
  لمشورتنا، حتى لو كان هذا الطرف هو المريض نفسه

لكنه عالقة حيوية حركية " سوبر ماركت"مرة أخرى، العالج النفسى ليس 
  .معا) المعالج والمستشير(هادفة إلطالق سراح نمو الطرفين 

  محمد شحاته فرغلى. د

حتى لو أدى ذلك لفقد  –مناسباً، فى نظرى هل على أن أتخذ القرار الذى أراه 
  !.دعم أحد األطراف خالل العملية العالجية؟

  :يحيى. د

  .نعم، تتخذ أنت القرار، نعم، لكن دون أن تفرضه فرضا

فصامى "، "حاالت وأحوال"وأنصحك لمتابعة الحالة التى تنشر حاليا فى باب 
  ".اتخاذ القرارات"وخاصة فى جزئية  ،"يعلمنا

  الشاذلى محمد. د

أرى أنه فى بداية خبرة المعالج بالعالج النفسى يمكن استدراجه واستخدامه من 
قبل المريض، لكن الخبرة والنضج الحقيقى هما ما يجعالن المعالج يمتلك القدرة 
على وضع ما يستحق بين قوسين بحيث يتمكن من ربط ما يطفو على السطح 

  .بمحتويات العمق

  :يحيى. د

  هذا هو

***  

  )45(اإلشراف على العالج النفسى  :بعد عن التدريب

  توريط المعالج فى غير مهمته

  مدحت منصور . د

  : توقفت عند قولك

الواقع أن نضحك عليها لتتحمل القدر األقذر  لكن ليس معنى أنها األقرب إلى"
  ".واألغبى من الواقع

اإليضاح، هل المقصود أال نضحك عليها بشقة أو بإغراءات  أرجو من حضرتك
 هذا تحملها للجزء الغبي و القذر من الواقع و كأننا النوع لتدفع ثمن من هذا
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  دماغك؟ نقول أخذتي المقابل، خذى على

  :يحيى. د

، "القدر األقذر واألغبى من الواقع"...شكراً لتنبيهى لمبالغتى فى التعبير 
  صحيح أن الواقع مر غالبا، لكنه نادراً ما يكون قذرا وغبيا جدا هكذا،

و ما ذكرتُ فى الرد فى النشرة، وال أجد عندى إضافة، وأقبل أما ما أعنيه فه 
  ).ورفض نسبى(تفسيراتك بتحفظ شديد 

  مدحت منصور . د

حقها،  ...البنت رافضة خطيبها و مع ذلك تريد أن تظهر أمامه صاغ سليم، هو
  .ما دامت لن تستمر في العالقة

  :يحيى. د

  ...يجوز 

  .ال أوافق أيضا

****  

العالج القصير المدة، فى  )46(لعالج النفسى اإلشراف على ا  :بعد عن التدريب
  مقابل العالج التعويضى الدائم

  عمر محمد دنيا. د

ربة منزل وسنة عالج نفس أو .. السن: فيه مشكلة عندى فعال فى الحالة دى
مش عارف  –جيم  –روحى، نادى  –حاسة بوحدة وعزلة ..  ثانوية عامة... أكثر

  !!إيه، ومش القى حاجة حقيقية عند السيدة دى فى السن ده

  :يحيى. د

؟ بأى مقياس تقيس الحاجات الحقيقية "حاجة حقيقية"ماذا تعنى يا عمرو بـ 
  من الحاجات غير الحقيقية، ما هى الحاجات الزائفة عندك يا أخى؟

للحكم ) الذاتية عادة(عمرو، إياك أن تستعمل مقاييسك الخاصة جدا واحدة واحدة يا   
  .على الناس، وخاصة المرضى، بما هو حقيقى وما هو غير حقيقى، إعمل معروفاً

ثم إنى أذكرك بعدم الدقة، فالبنت ليست ربة منزل، ومرتبها يصل بالحوافز إلى 
  .ألف ونصف، أرجو أن تراجع النشرة من فضلك

  نعمات على. د

بصراحة لم أفهم هل الحالة ستحول إلى معالج آخر أم ال وإذا كان ال؟ ماذا 
 سيفعل المعالج األول معها إذا استمرت فى مناقشة الطرح؟؟
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شعرت فى هذه الحالة بنمو المعالج حيث اختلف موقفه فى السنة األولى عن 

  .السنة الثانية

  :يحيى. د

وح اآلن غالبا هذا أمر متروك لتطور العالقة واستمرار اإلشراف، والمطر
حسب المناقشة هو أن يواصل نفس المعالج مساعدة المريضة مع مساعدة 

  .االشراف أوال بأول

  .أما ما وصلك من نمو المعالج وتزايد خبرته فهو صحيح

  هانى مصطفى. د

كيف يتدرب المعالج على التحكم فى مشاعر الطرح تجاه المريض خاصة من 
إن لم يستطع أن يضبط الجرعة، فكيف يمنع الجنس اآلخر إذا وافق احتياجاته؟ و

  .تأثير ذلك على مسيرة العالقة والعالج؟

  :يحيى. د

  .هذا سؤال شديد األمانة، سؤال طيب، وواضح

ليس أمامنا إال التدريب، والممارسة، واإلشراف، والنمو، إذا كنا نريد أن 
  .نواصل مهنتنا بشرف وعطاء

اية احترامهم واحترام المسيرة إن اإلعتراف بمشاعرنا نحو مرضانا هو بد
واحد يشفى نضجا، وواحد ينمو معالجا قادرا : العالجية لصالح نمو الطرفين

  .وإنسانا أميناً

. إلى مالحظة د) فى المداخلة السابقة مباشرة(هانى . أرجو أن تنتبه يا د
نعمات كيف أن المعالج اختلف موقفه فى السنة األولى عن السنة الثانية، هذا 

كل أنواع اإلشراف بما فى ذلك (ض ما أعنيه بأن الممارسة تحت إشراف بع
، تسمح بالنضج، وبالنسبة للجزء األول من تساؤلك فإن خالصة )اإلشراف الذاتى

  .ما نشر تشير إلى التوصية باستمرار المعالج األول

  محمد إسماعيل. أ

  كثر؟الدائم لو سمحت إيضاحا أ العالج التعويضىبرضه معنى : مش فاهم

  :يحيى. د

هو أن يستمر العالج وكأنه لن يتوقف، أى دون تحديد مدة معينة، فيكون 
تعويضا عن ما تفتقده مريضة أو مريض ليس له مصدر رى إنسانى إال بهذا 
العالج، ربما يضطر المريض أحيانا لالستمرار مدة أطول فأطول لعدم وجود أى 

 .من بقايا المرض أو النكسات دعم أو رعاية خارج العالقة العالجية، تحميه
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أذكرك يا محمد أن هذا احتمال نادر سخيف، ال يخلو من ضرر، أرجو أال نلجأ 

  .إليه إال مضطرين جدا جدا

  محمد إسماعيل. أ

أنا ساعات باعترض على حضرتك لما تقول ممكن تسيب العيانه لو مفيش 
عندك وقت، أو لو حد حايدفع فلوس أكثر، بس ممكن يبقى رأى صح، بس أنا 

  اعتبره تخلى، وعايز أعرف فى أى عمر وأى خبرة ينفع أعمل ده؟ب

  :يحيى. د

حين أقول ذلك أحيانا، فأنا أسخر، وطبعا أن ال أقترح تنفيذ ذلك كقاعدة، 
وأحسب أن فى تلك السخرية الهادفة، محاولة تعرية بعض داخلنا الذى هو ليس 

  عيبا،

ن المريض ثم انتحال أى إن مثل هذه التعرية هى الوقاية ضد التخلى الخفى ع
  ).مع أنه بداخلنا(سبب آخر غير هذا السبب القبيح 

المعالج مسئول نسبيا عن من يستمر معه، وعن من ينقطع عن مواصلة 
العالج، هو مسئول أمام نفسه، وأمام اهللا، قبل أن يكون مسئوال أمام المريض أو 

  .أمام أهله أو بحسابات آداب المهنة التقليدية

  سماعيلمحمد إ. أ

  . ما جدوى ضرورة أو فائدة التعاقد مع المريض

  :يحيى. د

هو تحديد معلن أو ضمنى للهدف ) إعادة التعاقد(االتفاق المبدئى، ثم المتجدد 
إلخ، .. واألهداف المتوسطة..من العالج ومدته، واالتفاق يتضمن عالمات التحسن

سعت دراية الطبيب، وكلما تغيرت حالة المريض، وعالمات المرض، وأيضا كلما ات
حسب تغير " إعادة التعاقد"مع تغير الظروف الخارجية، يحتاج األمر باستمرار إلى 

  .أى من هذه العوامل

  محمد إسماعيل. أ

  .، وأهميته"ضرورة وجود معنى"و" ملء الحياة"ما معنى 

  :يحيى. د

  الداللة، ملء الحياة بالمعنى، هو غير الوقت بالنشاط واالنشغالملء 

  .كان األول يؤدى إلى الثانى فى الظروف المالئمةوإن  
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  محمود حجازى. د

رأيى هو إنهاء هذه العالقة العالجية فوراً رغم االحتجاج على أنها 
Transference  &Counter transference )تحدث عادة ) عالقة تعلق متبادل

بهذا الشكل، ذلك ألننى أرى أن محاوالت المعالج الجتياز هذه األزمة فى هذه 
وأنها قد توقفت عن النمو عندما . لة قد فشلت وأصبح هو البديل لها فى حياتهاالحا

  . أصبحت هذه العالقة هى حياتها

عاما بدون  43هى قدرت تخليها ) أال تواصل العالج(ومش مشكلة جامدة قوى 
  .عالج

  أرجو اإلشارة إلى القواعد التى تسمح بالتحويل إلى معالج آخرأو أو تلزم بالتحويل؟

  :يحيى. د

  ال أوافقك على هذا الرأى اآلن، وإن كان االحتمال واردا فى وقت الحق

أما عن قواعد التحويل إلى معالج آخر، فال توجد قواعد عامة، والبد من 
 2009-2- 22النظر فى كل حالة على حدة، وقد سبق مناقشة ذلك فى نشرة 

  ".فى ثقافة تسمح: الحضور الوضوح الحسم المسئولية"

  محمد شحاته فرغل. د

فى رأيى أن األنسب فى هذه الحالة أن تحول إلى معالج آخر، ولكن بشكل عام 
كما حدث فى بداية هذه . والطرح المقابل مفيدة لالثنين –قد تكون عالقة الطرح 

وقد تتخطى حدود . لها أثار جانبية أخرى كاالعتماديةولكن الشك أن . الحالة
  .العالقة الرسمية التى تتحرك فى إطار التوجيه والدعم

  :يحيى. د

  " .. بشكل عام"عندك حق 

لكن بالنسبة لالقتراح األول، تحويل الحالة إلى معالج آخر، فأرجو أن تقرأ 
  .محمود حجازى.ردى السابق على د

  مروان الجندى. د

إنهاء العالقة العالجية فى هذه المرحلة ربما يكون له فائدة للمريضة،  أعتقد أن
  ولكن هل يمكن عمل إعادة تعاقد بشروط أخرى؟

  :يحيى. د

  اإلنهاء لصالح المريضة وارد

 وإعادة التعاقد أيضا وارد
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  محمد الشاذلى. د

فى وقت ما أثناء العالج، ربما تكون العالقة بالمعالج هى العالقة الوحيدة 
أنا أتساءل كيف يمكن فهمها واستثمارها فى دفع المريض إيجابياً؟ الحقيقية، و

  .مازلت أجد صعوبة فى ذلك حتى اآلن

  :يحيى. د

الصعوبات ستظل موجودة طالما نحن نمارس مهنتا بأمانة، وهى تقل 
  .باستمرار مع تزايد الخبرة لكنها ال تنتهى أبدا

الممارسة وتحت إشراف، أما كيفية فهمها واستثمارها فإن هذا يأتى من خالل 
  .وهذه هى فائدة التدريب عن قرب، أو عن بعد

، نعم "العالقة الوحيدة الحقيقية"تنبيه أخير، أرجو الوقوف طويال أمام حكاية 
أن تكون كذلك هى عالمة خطر، إال أن الجملة خاطئة من أساسها، فالعالقات 

القدرة على عمل عالقات "العالقة الحقيقية هى الحقيقية ال يمكن أن تكون وحيدة، 
  !!".حقيقية

  إسراء فاروق. أ

هل ده " يستحسن تكملى مع حد تانى"المعالج فى الحالة دى لما قال للمريضة 
  كان هروب؟ وهل فى الحالة دى تحويل العيان من معالج آلخر مفيد؟

  :يحيى. د

  ال أظن أنه هروب

  وقد تناولت ذلك فى ردى عليه،

  .ت عليها فى الردود السابقة حاال بما تيسرأما حكاية التحويل فقد ردد 

  عماد شكرى. د

هل استمرار المعالج فى العالقة العالجية : لدى اعتراض حاد يجعلنى أتساءل
  وقيامه بدور اآلخر البديل الدائم ليس اآلخر المؤقت، هو لصالح المريضة؟

  .أجد ذلك متواترا بشكل مهدد فى عالقاتنا العالجية 

  :يحيى. د

  عندك حق

عندك حق، لكننا ال نوصى بمثل هذا االستمرار إال نادرا جدا وفى حاالت 
 استثنائية تماما،
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" مؤقتا"بل إن أى عالج مهما طالت المدة، ينبغى فى نهاية النهاية أن يكون  

  .فعال، إال فى حاالت الضرورة القصوى، وينبغى أن تكون نادرة تماما

  ).أنظر أيضا ردى على محمد اسماعيل حاال(

  سعدمحمود . أ

) خاصة فى ثقافتنا(هل يمكن أن نحدد قبل بدء جلسات العالج أو فى بدايتها 
  طريقة للتعاقد قصيرة ومحددة المدة؟ 

  :يحيى. د

  نعم، جدا

  .وثقافتنا تسمح بذلك تماما 

  محمود سعد. أ

وماذا إذا كانت األعراض تستلزم فترة أطول من ذلك، وكيف يمكن التعامل مع 
  موضوع الطرح؟

  :يحيى. د

بمجرد اكتشاف الظروف الجديدة التى " إعادة التعاقد"فى هذه الحالة تتم  
استدعت ذلك وتطول المدة التالية أو تقصر حسب الحسابات الجديدة لهذه 

  .الظروف، وهكذا

  )أنظر أيضا ردى على محمد اسماعيل حاال، سؤاله الثانى(

  محمود سعد. أ

جداً فى العالج النفسى  أنا شايف أن موضوع الطرح من المواضيع الصعبة
ماذا كان الوضع إذا لم يكن أخو هذه المريضة متفهم : "وخطر ببالى سؤال يقول

أعتقد أن الموضوع سوف يكون بالغ الصعوبة " بصورة ما لهذا الموضوع؟
  .والحساسية

  :يحيى. د

  .نعم

  .هذا الموضوع هو دائما بالغ الصعوبة

  رامى عادل. أ

كقرنفله، تستنشقنى، اتلفت حولي الجد  تف حوليتجتاحنى، تتشبث بي كهره، تل
 بى، تعاملني كمن هي امى،  عبيرها يملؤنى، يثير بي جو من الرحابه، تتراف
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الفل، بال رائحه، بال  انستني لدرجه لم اتحملها، لفرط حقدى، تتناولني كعود من

نفسا قادما من  معالم، بال هدف،اتجمل، اتملي اجمل ما في الكون،امتليء فالتقط
اجد سوي  قودني اليها مرات ومرات، تسجننى، تشكونى، تفرمني الحيره، البعيد، ي

  العمر ابى، يدعونى، الستثمر فضته، في قصه في مقتبل

  :يحيى. د

  ال تعليق

  أكمل يا رامى

****  

* * * * 

  )47(اإلشراف على العالج النفسى   :بعد عن التدريب

  حق المريض فى العالج، واستعجال الطبيب، وضجره

  إسراء فاروق. أ

لكن لو    فقط" جلسات 5"زى ما حضرتك قلت إن اإلستشارة دى بدرى شويتين 
كان نقص المعلومات ده مستمر أو ظهر بعد فترة طويلة من الجلسات هل من الممكن 

  العالج فى ظل هذا النقص من المعلومات؟إن المعالج فى الحاله دى ممكن يستكمل 

  :يحيى. د

  بصراحة، نعم ممكن

العالج هو العالج، وعلينا أن نقدمه ونمارسه تحت كل الظروف طالما هو 
  .يحقق أهدافه المتوسطة، فالبعيدة حسب االتفاق العالجى، وحسب صالح المريض

  نعمات على. د

لج كيف يتحمل مسئولية مع مرور الوقت والخبرة ونمو المعالج يعرف المعا
، ولكن ماذا ....قراراته والجرعة المناسبة لدفع المريض ألخذ موقف أو اتجاه معين

  .يفعل قبل ذلك؟

  :يحيى. د

ثَابيتدرب، ويتعلم، وينمو، وي  

  رباب حمودة. أ

يعنى هوه الزم استريح لكل عيان أو احبه؟ ولو مش كده هوا مش ده حايوصل 
 حايكون موقفى إيه؟للعيان برضه؟ طيب وأنا 
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  وهل هذا يفيد فى العالج أم ال؟

  :يحيى. د

المسئولية العالجية هى الحب المطلوب، وهى تتحقق من واقع الموقف األمين 
 -دون إعالن مباشر –، واالعتراف "بما هو نحن"بما فى ذلك أن نمارس العالج 

بالنفور من المريض أو عدم حبه، هو تحريك لمستوى آخر من العالقة غالبا هو 
  .مستوى أصدق وأكثر فائدة

  .فهو حب أيضا وأصال

  رباب حمودة. أ

فيه وقت احس انى مش فاهمه العيان أو أن كل اللى بيقوله كذب، واحس إنى 
كده مش باساعد فى اى حاجة وتختلف مصداقية العيان اللى موجود فى المستشفى 

  عن عيان العالج النفسى الفردى أعمل إيه؟

  :يحيى. د

ك هذا هو جيد، ألنه صادق، وهو جزء ال يتجزأ من مهمتنا، كل ما فى تعقيب
إن وجد هذا الوسط فى (وفريق المستشفى يطمئن إلى الوسط العالجى عادة 

أما مريض العالج النفسى على مستوى العيادة ) المستشفيات التى تتصف بذلك
  .الخارجية فقد يكون أكثر توجسا وأقل انفتاحا

فهمه، فهى مرحلة غالبا، وهى تتغير إلى  أما عدم تصديق المريض أو عدم
  .باستمرار العالقة، وتزايد الطمأنينة -عادة –أحسن 

  محمد المهدى. أ

حضرتك قلت أن من حق أى مريض أنه يتعالج، والزم علشان المعالج يكبر 
ويتعلم ما يستسهلش أنه يرفض عيان فى بداية العالج أو بداية تعلمه، ولكن لو 

ة بيشتغل مع مريض ووصل لمرحلة إنه مابقاش مستحمل يكمل المعالج بقى له فتر
معاه، أمتى، يبقى من حقه أنه ينهى العالقة العالجية وإيه هيه المبررات أو 
المحكات اللى تعرفة إنه أعطى فرصه للمريض ولنفسه بحق قبل أن يفكر فى إنهاء 

  !العالقة؟

  :يحيى. د

إلى أين "رها سؤاال محدداً على المعالج أن يسأل نفسه، فى هذه الحال وغي
  ؟"سوف يذهب المريض بعد إنهاء فرصته معه

 هل يوصى له أن يتوقف عن العالج ألن هذا أفضل له؟
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  هل يذهب لزميل آخر تلقائيا؟

  هل سيستوعب المريض خبرته الناقصة ويكملها وحده؟

  هل سيصاب بمضاعفات أكبر لو أنه كان قد أكمل؟ 

  !!.وغير ذلك

  !!!.وما أصعب ذلك

  لمهدىمحمد ا. أ

بمعنى (إذن ليس من الضرورى أن يصدق المريض فى كالمه فى بداية العالج 
ولكن من حقه أن يطرح ما يراه مناسباً حسب المرحلة التى ) طرحه لكل ما بداخله

  .وصل إليها وفى الوقت الذى يحدده هوه من حقه مايتكلمش إال إذا أطمن

  :يحيى. د

  نعم

ف على خبرة المعالج فى استكمال تتوق –وقبل ذلك  - والمسألة بعد ذلك
  .المسيرة، وكشف المستور

  محمد إسماعيل. أ

عايز اعرف بعد قد إيه أحكم إن المريض مش بيستفيد؟ وهل معقول إن فيه 
مريض مابيستفيدش حاجة خالص أن شاء اهللا لو العالقة دى ماكانتش كاملة، أو ما 

  استمرتش؟

  :يحيى. د

  .ئدة واردة ال محالة مهما قصرت المدةلو أن العالج جاد، ومسئول، فالفا

  محمد إسماعيل. أ

حضرتك ما اديتشى المعالج حقه فى الضجر، مع إنك علمتنا إن الواحد عنده 
  .حق فى كل حاجة

  :يحيى. د

أعتقد أننى أعطيته حقة فى الضجر، ولكن ليس حقه فى أن يكون هذا الضجر 
  .مبررا لإلنهاء بدرجة متواضعة من المسئولية

  مد إسماعيلمح. أ

 يبدو أنه من الضرورى أن أتعلم أن أعمل على قدر المتاح من المعلومات، مع 
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احترامى لعدم مصداقيه المعلومات، وأن أعمل مع ذلك دون ضجر، مكتفيا 
بالمحكات العمليه، وأنها هى المقياس االول فى عملية العالج، وإن أعطى اللى 

  ....باحبه زى اللى مابحبوش، وأن استحمل

  :يحيى. د

  .ه يا محمد، هذا هو، بشكل عام، إال قليال، هذا هويا

  يبدو أن هذا الباب يؤدى دوره بكفاءة،

  .شكراً

  عبير رجب. أ

بيتهيألى لو جاى لى مريض عاوز يتعالج، وحاينقطنى بالمعلومات زى ما هو 
وارد فى الحاله، اعتقد انى هأزهق منه وأحس بقلة حيلة، ما هو طالما عاوز يتعالج 

  .يساعدنى علشان أساعدهيبقى الزم 

  :يحيى. د

  ؟"يبقى الزم"وهل يوجد فى العالج 

أهم ما هو الزم على المريض هو أن يحضر للعالج، ما دام قد قرر العالج، 
أما بعد ذلك فالمسئولية مشتركة طول الوقت، على العالج أن يتواصل بأى قدر من 

  .المعلومات التى عادة ما تتزايد باضطرد مع نمو العالقة

  محمد شحاتة. د

نحن قبل كل شئ بشر، نحتاج إلى أن نرى نتائج المجهود الذى يبذل مع 
ورغم أنى بهذا ألتمس العذر للزميل مقدم . المرضى فى شكل تحسن واستقرار

  .الحالة إال أننى على الناحية األخرى أخشى من أن يصبح ذلك هروباً من المسئولية

  :يحيى. د

شك، والخوف من الهرب من المسئولية وارد،  نعم، طبعا، النتائج تشجع بال
يساعد فى حفز االستفادة من النتائج، ) بما فى ذلك اإلشراف الذاتى(واإلشراف 

وأيضا فى التمييز بين الهرب من المسئولية وبين حسن التوقيت لقرار التوقف أو 
  .إعادة التعاقد

  مدحت منصور. د

واضح،  عنتا شديدا دون سببمتغاظ أنا من موقف الدكتور مختار وأرى فيه ت
شئ محير، هل هناك شئ ما فى شخصية البنت، أو تركيبتها أو هيئتها، أقصد شئ 

 يجعله ال يطيقها بهذا الشكل، إذا كانت البنت ال تطاق هكذا من أول خمس جلسات 
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نبهنى ذلك إلى أهمية اإلشراف بكافة . حتاجة لكثير من المساعدة مفهى فعال

لمريض مع معالجه كل أربع جلسات لفرملة التعنت األستاذ ل أنواعه ومنه مقابلة
  .أشكاله بكافة

  :يحيى. د

  .ال أظن أن فى المسألة تعنت كما تقول

  .لكن عندك حق فى أهمية اإلشراف فى هذه الحاالت

  مروان الجندى. د

أحيانا يكون المريض كتوما بدرجة تجعل عملية أخذ المعلومات تبدو فى صورة 
ثقيلة مما يجعلنى قد أرغب فى إنهاء العملية العالجية مع  تحقيق، وهذا يجعل المهمة
  .المريض بعد بدايتها بقليل

  كيف يمكن التغلب على ذلك؟

  :يحيى. د

  !!أنت فعال تتغلب على ذلك، بإقرار ذلك

  .وبعد ذلك، وأيضا قبله يأتى دور االستمرار واإلشراف

  طه رحمانى. د

لدكتور يكون حاطط الساعه احد االسباب فى فشل العالج مع اى مريض ان ا
   المريض جنبه وبيعد الثوانى ويشوف جيب

  :يحيى. د

  ال أظن، أو على األقل ليست هذه هى القاعدة،

من حق الطبيب أن يحدد الوقت الذى يراه مناسبا لصالح المريض باتفاق 
االلتزام مطلوب حسب االتفاق ال أكثر وال أقل، والمسألة ليست دائما بالكم . مقبول

وإنما بكل التفاصيل، بما فى ذلك حذق الصنعة، ودقة المحكات التى ) م الوقتك(
  .الخ... نقيس بها مسار العالج، وموضوعية العالقة

  طه رحمانى. د

   دكتور انا عانيت من المشكله دى فى بدايه عالجى من االكتئاب

دخلت على الدكتور قال لى مالك يا طه قلت له دكتور عندى اكتئاب قال لى 
   اكتئاب ومافى وال كلمه زياده وخذ الدوا دا يبط

  فى حياتى طبعا بس الدوا من الدكتور االول كان ناقص الحمد هللا الدواء كان فيه تغير
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انت تخيل نفسك دايما تشوف احداث سبتمبر بحيث  تخيل دكتور يقول لى طه

  تمنع عقلك من التفكير والتشتت الى ان قلت لنفسى روح مستشفى عام فى دبى 

فى اول مره مختلف سمعنى الدكتور كويس لكن   هناك كان العالجالحمد هللا
   الجلسات الباقيه كانت ثالث كلمات كما هى العاده الى االن

   انت كويس

   الدوا كويس معاك

  شغلك كويس

   موعد كمان شهر مع السالمه اكتب

  :يحيى. د

  هذا االختالف بين طرق العالج وارد، وفى كلٍّ خير ما، 

أن يختار ما يالئمه، ومن يالئمه، وأنت كما ) المريض(شأن وعلى صاحب ال
  .ترى تحسنتَ بشكل ما بدرجات مختلفة، على أنواع مختلفة من العالج

  طه رحمانى. د

   الدكتورة هاله فخرى لما رحت عندها غيرت فكرى تماما

   اللهم لك الحمد

  دكتور يحيى  اهللا يرزقها ويرزقك خير الدينا واالخرة يا

   اشكركاشكرها و

  :يحيى. د

وبصراحة أنا فرح بما ) ليست باكرة جدا(هالة من تالمذتى فى فترة باكرة . د
يبلغنى منك، فهو يطمئنى على ما تبقى من تدريبها الذى نضج لينضح بكل هذا 

  .لم أتوقع ذلك منها أو لها فى بدايات تدريبها) وأعتذر لها(الخير، مع أننى 

  طه رحمانى. د

منها فى العالج الجمعى كيف  ش عارف اول مره خرجتدكتور الى االن م
  كان احساسي

   عاملها فى بالى راحت حسيت ان كل الطبقات والحواجز الى كنت

   كل الضعف الى كنت اعانى منه راح

  الطيبه قناع عدم الجديه كلها راحت حسيت ان قناع
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  فينى  حسيت ان مش عارف دكتور حاجه فعال تغيرت

  مش عارف ايه هى 

   شديد من ورا العالج دا بس حاسس بتغير

   حسيت انه الحلقه الى كنت انتظرها من زمان

   شكرا لك على سماعى دكتور

  :يحيى. د

العالج (هالة، وأحمد اهللا أن هذا النوع من العالج . أنا الذى أشكرك وأشكر د
وهو الذى أقوم بالتدريب عليه منذ أكثر من ثالثين عاما، قد بقى منه ما ) الجمعى

  .يفيد هكذا

  رامى عادل. أ

الزم العيان يخبى، والدكتور يشغل دماغه، والدكتور مش الزم يعرف كل 
يعرف اللى  حاجه، هو مش س وج، ومن حق العيان يكون ليه اسرار، الدكتور

يفيده ويفيد العيان، انما العيان مش يعرى نفسه على الفاضية والمليانه، ده حتى كده 
ظشى على اسراره، ثم ايه هو المحك، انا ممكن يتعود انه يعيش عريان ومايحاف

طبيب يعرف ايه؟، هو بيقيس بايه؟ كل طبيب له ادوات، ومش الزم العيان يكون 
صحيح اللغه التنقيطيه ممكن تكون مش مستحبه، بس العيان يتعلم  كتاب مفتوح،

وبصراحه العيان بينجرح اوى لما بيتعرى جوه الجلسه،  ميكشفش كل ورقه،
ساحر عشان يعرف يداوى كل الجروح، انا  ريان والطبيب مشوساعات بيطلع ع

لطبيبه، الن العالقه دى فى  فى األساس باتكلم ان العيان ميقولش كل حاجه ولو
االساس بيتقاس عليها كل عالقات العيان، يعنى اللى بيعمله مع الطبيب حايقوله مع 

واللى بيوصل  التانيين، وبكررها مش من حق الطبيب يعرف كل حاجه، وكل عيان
فرحتى لما  له، والزم العيان يعرف يقول ايه اللى يفيده والى فى مصلحته، انما يا

يكشف نفسه لنفسه، انماطول الوقت احنا بنخبى حاجات وبنقول حاجات، وده اللى 
 الزم الدكاتره يعلموه، انهم من حقهم يخبوا، ومايعروش نفسهم، ومايسمحوش لحد

  .انه يخترقهم

  :يحيى. د

  ..فة عامة، هناك منطق سليم فى كثير مما ذكرت ولكنبص

وتحديدا واضحا للقدر المسموح " اللزوميات"الحظت هذه المرة قدرا كبيرا من 
) المريض أو الطبيب. (بتعريته، والقدر المطلوب إخفاءه، وكأن المسألة بيننا

  .تجرى هكذا بهذه البساطة
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أى قدر يمكن  –ا حتى مع أنفسن –يا رامى أنت سيد العارفين أننا ال نعرف 

تعريته وأى قدر ينبغى اخفاؤه سواء من المعلومات أو مما بداخلنا، ألننا أصالً ال 
  .ماذا نخفى –غالبا  –نعرف 

* * * *  

 )47(اإلشراف على العالج النفسى 

  حق المريض فى العالج، واستعجال الطبيب، وضجره

  مدحت منصور . د

رأيت في التعليقات نغمة الملل من المريض مقابل التنقيط بالمعلومات وقد قرأت 
 لومات يفتحهالتعليقات ووصلتني ولكن أريد أن أقول أن المريض ليس صنبور مع

المعالج بضغطة، أين شعور المعالج بمسئولية العالقة والتي يجب أن تتنامى لكي 
إن كان المعالج صنايعي هذا جيد ولكن يجب , أسراره) مريضه(من المريض  ينال

يتعامل في بضاعة غالية جدا هي اإلنسان الذي كرمه اهللا وفي التعرية  أن يعلم أنه
يجب أن يتعرى من خالل عالقة متينة مبنية على الثقة  نتفادى المهانة مهانة ولكي

  .واالحترام

  :يحيى. د

  هذا صحيح بصفة عامة

****  

   )48(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد
  أهمية التاريخ األسرى أثناء العالج، مع نقلة األعراض

  أميمة رفعت. د

بتمبر التى قمت بها فى س أتَذْكُر يا سيدى تجربة عالج الوسط الصغيرة
  :هاك آخر اخبارها  ؟2008

عند تعريفهم بالتجربة عن أى تشجيع، بل  لم يسفر حضور مدراء المستشفى
إستمرت التجربة وأتت ثمارها على  ومع ذلك. تجاهل تام أخذ يتزايد مع الوقت

  .القسم بأكمله سواء فريق العمل أو المريضات

  :يحيى. د

) واألطباء(ة فى بقية المرضى عاد" يسمع"العالج الجمعى بالقسم الداخلى 
، ولو كانت ال تتوافر له كل مقومات ما "عالج الوسط"ويشير إلى نواة مايسمى 
   .يوصف بهذا االسم تحديدا
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  أميمة رفعت. د

حدث أن زار المستشفى إستشارى إنجليزى مبعوث من األمانة وكانت ضمن  
من وراء  أحد الزمالء أخبره بما افعل فتسحب. عن العمل بها مهامه كتابة تقرير

سألنى عن فكرى وأهداف التجربة وخطوات العمل وشاهد  .بالقسم اإلدارة وفاجأنى
بالتجربة وتعجب ألنها فى أضيق الحدود وسألنى عما  بنفسه ما نفعل وأعجب

أحتاجه، فطلبت دعما ماديا فكما تعلم كنت أصرف عليها من مالى الخاص،كما 
. رب على نطاق أوسع ووسائل افضلفنج طلبت أن تحتوى إدارة المستشفى التجربة

  .قال الرجل فى كالما طيبا وقرر ان أن يذكرنى

بدأت المستشفى . وذكر الخبير تجربتى فى تقريره وإن كان تقريرا غير ملزم
وضع العراقيل وتوالت الضربات فوق وتحت الحزام حتى  مع إظهار التجاهل فى

سف لم أنجح فى تشجيعه أكثر إبتعد فريق العمل من التعب واإلحساس باإلحباط ولأل
    .إجتماعية واحدة بينما زاد إقبال المريضات لم يتبق معى سوى أخصائية. من ذلك

  :يحيى. د

أحترم مثابرتك، وأعتقد أن هذا الحل الفردى هو حلٌّ جيد لك، ولمن حولك، 
هذا ليس . قصير العمر، محدود الفائدة -برغم كرمك ومبادرتك –وهللا، لكنه 

نى مازلت أنصح بالحل الفردى إن لم يكن هناك غيره، فقط علينا أن تثبيطا فإ
  نعرف أننا ال ننتظر عائده القريب أبدا، وأنه ليس هو الحل،

  فما هو الحل؟ 

  ال أعرف

  ).وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً(

  أميمة رفعت. د

أطالب ببعض الدعم، فعلمت بالصدفة، من  فى إجتماع صغير مع المدراء كنت
أوفى بوعده وكتب تقريرا عنى، أرسلته  سان أحدهم، أن اإلستشارى اإلنجليزىزلة ل

سألتهم لماذا لم يذكر لى . المستشفى األمانة إلى وزارة الصحة وأوصت بتعميمه فى
واحد   المستشفى دى فاكر نفسه اهم هو كل واحد فى" \أحد هذا، فأجابوا بسخرية 

  !!"\أو غيره تأهيل وطلباته أهم طلبات، ما عنديناش فلوس نعمل

  :يحيى. د

بحسب خبرتى ال أظن أن هذا النوع من النشاط يحتاج مصاريف أكثر من 
  .العالج التقليدى

  أميمة رفعت. د

 المريضات ، فقسمت"\األسوياء"\فكرت أن أسلك طريقا جديدا ال أحتاج فيه إلى 
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إلى مجاميع صغيرة ووضعت على رأس كل مجموعة مريضة لها صورة 

، بعد سؤالها بالطبع، وفوجئت بأن المريضات الالتى اقبلن  parent figureوالدية
فصاميات، بينما نفرت مريضات الهوس من ذلك تماما وإن كن لم  على ذلك كلهن

يبدون جزءا من الكل وإن كن فى الحقيقة ( فى المجموعة  يعترضن أن يبقين أفردا
المريضات بهذا  المهم كان الحماس بين). أنانية  أكثر نفورا من اآلخرين وأكثر

ولكن تشكك . التغيير غير عادى، والغريب أنهن أحببن المسئولية وتوزيع األدوار
  وبرغم أننى طمأنتها أننا سنتابعهن األخصائية فى جدوى ما أفعل كان كبيرا

  .تشككها إال أنها ظلت على...ونعلمهن فموقفهن مبشر

  :يحيى. د

هوس فى عمل عالقة أميمة أننى اكتشفت أن صعوبة ال. تصورى يا د
، هى أكبر من صعوبة أغلب أنواع الفصام، الهوسى يحتوى "بالموضوع"

الموضوع تماما فال يصير إال ذاته، أو هو يرفضه ابتداء مع احتفاظه بحق 
  التصادم والسخرية،

  .لذلك لم أعجب لقبول الفصاميين، دون الهوسيين، األدوار التى عرضتيها 

  أميمة رفعت. د

لدى مرضا شديدا فى شهر مارس واحتجت لرعايته لألسف مرض وا
   اإلنتظام فى العمل، كما أننى ألغيت مجموعة العالج الجمعى بعد فاضطررت لعدم

  .بدايتها خمسة شهور فقط من

 أنها تفعل ما تفعله من اجلى وأنها لن) صراحة موجعة(وصارحتنى اإلخصائية 
  ...تفعل شيئا فى عدم وجودى

وزلزلنى الحدث فاحتجت لإلختالء بنفسى  19/4فى  )رحمه اهللا(توفى أبى 
  ..فقط ال غير إسبوعين، سقطت خاللهما تجربتى تماما ولم يمر عليها سوى سبعة أشهر

  :يحيى. د

هللا ما أخذ، وله ما أبقى، أعلم معنى فقد الوالد حتى لو كان عمرنا مائة عام، 
ين نرعاه آخر العمر، بل يظل الوالد والدا ونظل أطفاال أمامه حتى لو كنا نحن الذ

  .يظل الوالد والدا حاضرا حتى بعد رحيله

  لم تسقط تجربتك،

  !!هذه التجارب ال تسقط ابدا حتى لو لم نُجرها أصال 

  أميمة رفعت. د

  كما عرضتها على هذه الصفحات بفرح وحماس، أعلن فشلى أيضا فى نفس
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دارة أخرى، أحتاج إلى وقت آخر، وإ). مع أننى حزينة جدا(المكان ولكن بال يأس 

  .يوما ما...وسيناريو آخر للتجربة حتى تنجح

  :يحيى. د

  .هو توقف إلى عودة وليس فشال، وسوف ترين

  سميح ملحيس. أ

تحدث فقط عندما يكون هناك عامل وراثه  نقلة االعراض او نقلة المرض هل
  ؟؟)وسواس قهرى امه عندها(مثل ما هو مطروح بالحاله الحاليه 

  :يحيى. د

  .لوراثة ليست شرطاال طبعا، ا

واردة ومحتملة فى كل األحوال، مع االستعداد الوراثى وبدونه، " النقلة"
وتتوقف عادة على الشخصية قبل المرض وعلى نوعية العالجات، وعلى منظومة 
القيم والطباع التى كان يتصف بها المريض قبل المرض، وعلى طبيعة المتابعة 

  .تحديد بعض التفاصيل وبعض التوقعاتوعمق التأهيل، الوراثة قد تساعد فى 

  رامى عادل. أ

واحدة وهو فى حضنك  فلما عيانك يصاحب الجنون واحدة: يحيي. د
هى دى اهللا ينور عليكم، : أنا ومايخافشى منه، فال حايبقى كده وال حايبقى كده

واثقين فى  برنامج الدخول والخروج، رحلة الذهاب والعوده، ازاى نتجنن واحنا
وفى نشاطها، وان السكه رايح جاى، واننا مهما نعلى مسبرنا نرجع  دماغنا،

لمسارنا، وأن اإلنسان خلطه من ده على ده، وأن الدنيا رمادى وألوان مش يا أبيض 
عشق الجنان عشان برجع منه انسان فايق ورايق، ومحدش بياخد باله،  يا اسود،

دق نفسه،انما المطلقات جنانى مايسمحلش انه يصدقها او يص واللى يحس بحاجة من
والسكة الزرقة بتاعت اللى يروح ميرجعش دى سكه خطر، وممنهاش رجعه وال 

العقل والجنان دون ان تدمن ايا منهما،  فايده، ما اجمل ان تكون او تجرب االتنين
احدهم انك خلل، وانك تراجع وتتراجع،  ما احلى اال يشك فى عقلك احد، واال يثبت

الذى نصطاد به الجنون، ونشبكه ) الطاء بضم( ا اجمل الطعمما احلى اللعبة، وم
نضرب ونالقى، كيف نشد  دون أن ياسرنا أو نطيش به، علينا ان نتعلم كيف

لننشد غايته  ونرخى، كيف نثق فى الجنون دون ان نهابه أو نتراجع عنه اال
  االسمى، وحكمته الداهية

  :يحيى. د

ـُّعم الذى نصطاد ب"أعجبتنى حكاية    وغير ذلك" ه الجنونالط

 المسألة يا رامى ليست هكذا تماما، لكنها هكذا أيضا، 
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ما رأيك؟ دعنا نتعلم منك ونتذكر أن التهوية على احتمال الجنون، غير  

السماح بالحق فى الجنون، غير استيعاب الجنون لتحجيمه حجمه الطبيعى، غير 
  .مصاحبة الجنون تشكيال محتمال

صديق ومصادقة المريض باحترام حقيقى، كل هذا يا رامى وغيره يحتاج إلى ت
وهو مأزق شديد ينبغى اال نُستدرج من خالله إلى التصفيق للجنون، وأيضا أال 
: نخدع فى الخلط بين احترام خبرة المجنون وبين االستعالء عليه تحت شعار

ونتصور أن هذا احترام، ألن عقله قد يكون أفضل من عقلنا " نأخذه على قد عقله"
  ".وررغم التده

  عبير رجب. أ

ومستعدة للخدمة بالتباديل " برامج جاهزة"التاريخ األسرى بيشاور لنا على "
  ".والتوافيق والبرامج دى أو االستعداد لتنشطيها بيتنقل من جيل لجيل

  العبارة دى تخض وتخوف قوى

  :يحيى. د

ة هدانى إلى توسيع دائرة الوراث" البرامج"هنا الكالم عن الوراثة بلغة .... 
وعدم قصرها على وراثة مرض معين، بل فهمها من خالل دراسة احتمال وجود 

قابلة لالنتقال من جيل إلى جيل، بقدر ما هى محتملة " أنماط من الحركة والسلوك"
  .التنشيط فى ظروف بذاتها

، وأيضا )الموروثة(أما التباديل والتوافيق فهى تتم فيما بين البرامج الجاهزة  
جهة وبين البرامج الجديدة المكتسبة بالخبرة والتعلم من جهة بينها كلها من 

  .أخرى

  .أما أنك تخافين وتندهشين هكذا، فهذا يشير إلى استقبالك الحى الطازج

  .هيا

  مروان الجندى. د

ليه تتزنق مادام العيان بيجى ومنتظم " حضرتك قلت لدكتور شوقى فى الحالية"
  "وبيشتغل

ير خوفه أو شكواه فى كل جلسة، ويلح بطريقة كثيراً ما يقوم المريض بتصد 
فورى لها كأن المعالج يملك مفاتيح لكل المشاكل   شديدة على الحصول على حل

مما يعيق المعالج عن التعامل مع الموقف لفترة وساعات يقول المريض لو مفيش 
  .حل يبقى ما جيش أحسن

 كيف يمكن تجاوز هذا الموقف؟
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  :يحيى. د

  هذا صحيح، وهو متواتر الحدوث

) أو المعالج(لكن األرجح أن المريض يتعلم بسرعة الفرق بين دور الطبيب 
  وبين دور حالّل المشاكل والموجه،

أنا عندى "أنا من البداية أرفض أن تبدأ العالقة بينى وبين المريض بتعبير 
وأفضل توجيه المريض من األول إلى أن يتحدث عن تأثير هذه المشكلة : مشكلة
) أو األسبوع(فى هذا اليوم ) أنا(مما جعله يلجأ إلى الطبيب  "هنا واآلن"عليه 

  بالذات، أطلب منه ذلك قبل الحديث عن تفاصيل المشكلة

، هكذا فى بداية التعاقد أمرا أساسيا، ويستمر تجديد "تحديد الدور"أنا أعتبر  
  ذلك طول العالج

رشاد التى وليس معنى هذا أال ندلى برأينا فى مشكلته، كما ظهر فى حالة ( 
  ).تنشر حاليا فى باب حاالت وأحوال

  عماد شكرى. د

هل يوجد مستوى آخر من التعامل مع التاريخ العائلى باإلضافة إلى المستوى 
  ضد األعراض المتوارثة ؟ الوراثى أو الجينى وهو مستوى الدفاع تحت الواعى

  وكى أيضا؟وهل يكون هذا المستوى متاح أكثر للعالج النفسى الديناميكى والسل 

  عماد شكرى. د

  :يحيى. د

  طبعا توجد مستويات ومستويات، منها التى ذكرتها انت حاال

، ولذا فأنا لم "العالج النفسى الديناميكى"أود أن أخبرك أننى ال استعمل تعبير  
  .أتبين ما تقصده منه تحديدا

  عماد شكرى. د

  .يةربما يكون تغير األعراض مؤشر لتغيير التشخيص وإعادة الرؤ

  :يحيى. د

  هذا وارد طبعا، ومفيد

  عماد فتحى. أ

برامج "أن التاريخ األسرى بيشاور لنا على "أرجو توضيح أكثر لموضوع 
 إلخ؟.. ومستعدة للخدمة بالتباديل والتوافيق، ونقلها من جيل إلى جيل " جاهزة
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  :يحيى. د

  حاال" عبير رجب. أ"برجاء قراءة ردى على 

  محمد إسماعيل. أ

  أن الوسواس أخر دفاع ضد الفصام، إزاى؟حضرتك قلت قبل كده 

  :يحيى. د

هذا " آخر"ليس آخر دفاع بمعنى ترتيب ظهوره، وال أذكر أننى قلت لفظ 
  تحديدا،

  .المهم هو أنه آلية دفاعية واردة ومهمة، وقوية، وصعب 

  محمد إسماعيل. أ

هل يمكن أن يكون الوسواس هو النقلة التالتة من الفصام، وماهو الفرق بين  
  ؟"النقلة"والوسواس " الدفاعى"الوسواس 

  :يحيى. د

هو فعال ضمن تنويعات النقلة الثالثة فى مسيرة الفصام، وهو إذا ظهر بعد 
الفصام يعتبر أحد تجليات النقلة الثالثة، أما ما أسميته أنت الوسواس الدفاعى 

فلعلك تقصد به ما يظهر ابتداء دون المرور بمرحلة ) وكل الوساوس دفاعية(
  .الفصام، إن كان ذلك كذلك، فهذا هو الفرق

  محمد إسماعيل. أ

وصلتنى أهمية التاريخ األسرى فى معرفة البرامج الجاهزة والتنبؤ بالمريض 
  هايروح على فين،

  وأيضا فهمت معلومات عن النقلة التالتة،

  وكذلك أهمية وجود محكات حتمية للتدهور ليست لها عالقة مباشرة بشكوى المريض  

  .فإن الشكوى وحدها مش كفاية: ذاوهك 

  كل ذلك وصلنى فشكرا

  :يحيى. د

  العفو

  محمد إسماعيل. أ

 هو فيه فصامى بيشفى تماماً؟: سؤال غبى
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  :يحيى. د

  طبعا، ويتجاوز شفاؤه أحيانا ما كان عليه قبل المرض، 

وأيضا قد يتجاوز ما توقف عنده كثيرون ممن يسمون أنفسهم، ونسميهم، 
  ".العاديين"

  باشرمها وصفى م. د

بيعانى منه اآلن ده  و إللى,أظن إن المريض ده إتعمل معاه شغل كويس جدا
 ذهانية ممكن التعامل معه على كونه وسواس قهرى فقط فى مريض لديه خبرة

   ويمكن إللى معطله فى شغله حاجات زى

obsessive slowness, and fear of loss of control or 
ruminatins about illness  

التباطؤ الوسواسى، والخوف الوسواسى من فقد : ة من عندىالترجم(
  ،)السيطرة على الذات، والوسواس االجترارى حول األمراض

والنفسية األكثر تفاؤال كمريض  فأرى أن يعطى الفرصة العالجية الدوائية 
واضعين فى . فصاميا عن كونه, كما أشار لنا تاريخه األسري  وسواس قهرى

ولو  أمامه فرصه للتحرر(رضه يمكن تحسينه حتى عن أمه اإلعتبار أن مسار م
لكونه خاضع لخبرة عالجية طويلة وناجحة ربما لم ) النسبى من سجن الوسواس

  .مثلها تتح ألمه

  :يحيى. د

  أوافقك 

  وآمل معك 

  وال أتوقع الكثير

  محمد على. د

ولما عيانك يصاحب الجنون واحدة واحدة، وهو فى حضنك وما يخافشى منه "
  ".ال حايبقى كده وال كدهف

مش فاهم يصاحب الجنون إزاى؟ إكلينيكيا يبقى عنده إيه؟ وما يبقاش عنده إيه؟ 
  .إيه األعراض، وأتحكم فيها إزاى؟

  :يحيى. د

  .برجاء قراءة خبرة الصديق رامى عادل اليوم، وردى عليه حاال
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 )49(اإلشراف على العالج النفسى  :التدريب عن بعد

  !!رى والتغيرعن الجنس والسن والعالج األس.. 

  عالء جرادة. أ

، يعنى اعتراف  نصف العالج اننى اعتقد ان اعتراف المريض بالمشكلة هو
   المريضة بالذنب يشير إلى أنها هى مش راضية على تصرفاتها

  :يحيى. د

  ليس دائما،

  برجاء مراجعة ردى، فأنا لم أقر ولم أفرح باعترافها بالذنب 

  عالء جرادة. أ

   الج العقالنى الستبعاد األفكار المشوشة من دماغ المريضةالع يجب استخدام

   الدينى هو أنسب طرق العالج وخصوصا لهذه المشاكل وبعد هيك العالج

  :يحيى. د

لم أفهم ماذا تقصد بالعالج العقالنى، وال أميل إلى وصف األفكار بالتشويش 
مع . ة، كل بطريقتهتستعمله فرق مختلف" العالج الدينى"بهذه السهولة، وأيضا تعبير 

أننى ال أعرف عالجا حقيقيا إال تحت مظلة جدلية وحركية التكامل معا نحو الكون 
  .األعظم إلى وجه الحق تعالى، وهذا ليس عالجا دينيا، فهو أقرب إلى تناغم اإليمان

  .كلمة العالج الدينى كلمة يساء استعمالها بشكل مزعج

  عالء جرادة. أ

المعالج مع الزوج والزوجة سويا ويكون هو  سأننى أرى انه يجب أن يجل
تشتكى من عيوب زوجها امام المعالج  ميسر للحوار بين الطرفين وتبدا الزوجة

العالج االسرى حتى ال يزيد  والزوج ولكن يجب على المعالج ان يجيد آلية العالج
 كلةالسبب الحقيقى للمش الطين بله ويستخدم آليات االرشاد النفسى بهدف الكشف عن

حوار عائلى ممنهج  وآخر شيء ممكن أن يجلس مع البنات واألب واألم سويا ويدير
وماذا يريد كل طرف من أطراف األسرة من اآلخر فهنا تبدا تنكشف حقائق االمور 

  .وتعطى فرصة قوية للتعبير عن الذات لكل طرف من أطراف األسرة

  :يحيى. د

 النفسى غير العالج النفسى، العالج األسرى أعقد من ذلك كثيرا، اإلرشاد 
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  .وكثرة النصائح فى العالج النفسى تفسده عادة

  .شكرا 

  عمرو دنيا. د

العنوان لوحده كفاية يا دكتور يحيى، ده بيشاور ويؤكد على إن الجنس موجود 
  زى األكل والشرب لحد الممات ويمكن دى حاجة أنا مش متخيلها قوى 

  :يحيى. د

  .لكن يبدو أنها الحقيقة

  عمرو دنيا. د

  .55هذه النشرة يمكن كمان بتشاور على تغيير محتمل حتى ولو فى سن 

  :يحيى. د

  فعال 

  محمد المهدى . أ

مسألة صعبة جداً ولكن أال ) سنة 55(حضرتك قلت أن التغير فى السن ده 
يمكن أن يدلنا موقف المريض ويعطينا بعض المؤشرات على إمكانية إحداث هذا 

  ! ازالت تنبض بحيوية رغم سنها؟التغيير وخاصة أن هذه الحالة م

  :يحيى. د

  ممكن جدا

  محمد المهدى . أ

إذا ما كان ذلك صحيحاً فما هى المؤشرات التى يمكن أن تستند إليها لمعرفة 
  !إمكانية إحداث تغير فى سن كبير ومدى احتمال ألمه وآثاره؟

  :يحيى. د

ة كل من حيوية ومرونة وخبر: هذا يتوقف على عوامل كثيرة لعل أهمها هى
  .المريض والمعالج معا

  محمد المهدى. أ

ليس هناك سن لإلنطفاء الجنسى وانما هو مرتبط بما للفرد من عالقة بالحياة، 
قد يؤدى اإلستغناء الذاتى إلى ضعف اآلخر جنسياً بما يصله من رسائل عدم 

 .االحتياج له
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  :يحيى. د

علت أنت هذا وذاك معلومات جديدة، دعنا نأمل أن ننظر فيها بجدية، مثلما ف
  .هكذا

  ناجى جميل. د

شخصية متماسكة  –سن كبير (أليس من الصعوبة فى مثل هذه الحاالت 
إجراء جلسات فردية يتم فيها ) وظروف مستتبة إضافه إلى احتياج ربما ال يشبع

الخوض فى مناطق خطرة نسبيا وتكون االفضلية للتدعيم فقط وتقديهم الدفاعات 
  والحلوسط؟؟

  :يحيى. د

ذا هو الجارى مع زميلنا المعالج المجتهد جدا، فالعالج األسرى هو أظن أن ه
نهى .د(مجرد اقتراح لم أوص به، وإن كنت قد نصحت باستشارة المختصين 

  )منى يحيى.صبرى، د

  اسامة فيكتور. د

أدركت كيف أن الشعور بالذنب من العالقتين مع رجال خارج الزواج يمكن أن 
لى ما حدث، وكأن ذلك يؤكد كالمك عن الذنب يكون مجرد تكرار، وليس ندما ع

وأنه وسيلة لتكرار ما نرفضه ظاهراً ونرغبه باطنا، وكنت بتساءل وأيضا متوقع 
  .انها مازالت تمارس العادة السرية

  :يحيى. د

  عندك حق

  اسالم ابراهيم . د

  موضوع العالج االسرى ده حاسس انى معرفش عنه حاجة؟ 

من التعرى للعائلة أمام بعض البد أن تكون  وحاسس انه صعب جدا وفيه كمية
محسوبة جدا واال تؤدى إلى كوارث، ياريت يا دكتور يحيى تتفضل وتزيد فى 

  .الشرح فى العالج األسرى

  :يحيى. د

  .منى يحيى، فليس لى خبرة خاصة فى ذلك. نهى صبرى، د. برجاء الرجوع إلى د

  إسالم ابراهيم. د

سائل سواء مباشرة أو غير مباشرة للبنات هل يمكن أن يكون وصل من األم ر
 أعطت للصغيرة سماحية وأعطت سبب للرفض لالبنه الكبيرة؟
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  :يحيى. د

  .ممكن 

  نعمات على. د

  . إن السن الينفى وجود الجنس وانه فى كل مرحلة يظهر بشكل مختلف 

  :يحيى. د

  هذا هو الرأى الراجح عندى

  نعمات على. د

  الج نفسى فردى من الصعب أن معالج يعالج أسرة بأكملها ع

  .أعتقد أن ده شىء صعب قوى على المعالج فعال

  :يحيى. د

  .ناجى حاال. برجاء إعادة قراءة ردى فى النشرة، وعلى د

  محمد شحاتة. د

لم أفهم المطلوب من المعالج تجاه بنات المريضة ، فلم يرد ذكر أية أعراض 
واصابة الثانية مرضية أو اضطرابات تحتاج إلى عالج بخالف عدم زواج األولى 

  . بالصرع 

  :يحيى. د

أعتقد أن تساؤلك مشروع علما بأن هذا هو طلب األم أساساً، والسؤال فى 
  .اإلشراف كان متركزا من جانب المعالج على مناقشة هذا األمر

  محمد شحاته. د

هذه الشكوى فى هذه السن بهذه الظروف المحيطة بها، كيف نضع معايير 
ا المعالج ان يتبين تقدم الحالة من عدمه قبل أن نتحدث عالجية واضحة يستطيع به

  عن الحاجة إلى عالج أسرى أو جماعى 

  :يحيى. د

  أظن أنها هى نفس المعايير العادية

أما أن ينتظر المعالج حتى تشفى المريضة ونحن نقيس ذلك بهذه المعايير قبل 
فيه ظلما للبنتين إن التقدم لمساعدة بنتيها فهذا ما كنا نناقشه فى الرد، وأظن أن 

 .كانتا تحتاجان لمساعدة، ولو من زميل آخر
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  هالة حمدى . أ

الست سنها كبير يعنى كان ممكن تكون : وصلنى استغراب كده من الحالة دى
جده ولسه عندها احتياج بالشكل ده واللى محيرنى برضه هو التساؤل عن استقبالها 

  . يه، بصراحة محتارة جداً للمعالج على أساس انه ابنها وال جوزها وال اخوها وال إ

  :يحيى. د

  .عندك حق فى الحيرة، وهذه بداية طيبة لمزيد من الخبرة والتعلم

  هالة حمدى . أ

هذه السيدة واثقة فى المعالج لدرجة إنها طلبت انها تجيب له بنتها والثقة دى 
  بتخلى العبء مضاعف ومش عارفه حاتسد احتياجها من الجنس ازاى؟

  :يحيى. د

  نرىننتظر ل

  هالة حمدى . أ

عايزة أعرف الست دى اتجوزت ازاى، هل هى تعرف جوزها قبل الجواز، 
وال كان جواز صالونات، وماهى مدة الجواز وطبيعة عالقتها بجوزها بخالف 

  .حكاية الجنس دى

  :يحيى. د

قلنا ألف مرة أن هذا الباب ال يناقش إال النقط المطروحة، المتعلقة بالسؤال 
ما فإن نوع الجواز سواء كان جوار صالونات أو جواز حب، ليس المحدد، وعمو

  .هو العامل األهم فى معظم األحيان، كما يشاع

  عبير محمد . أ

بيتهيألى صعب قوى ان معالج واحد يشتغل مع أكثر من حد فى األسرة 
الواحدة، حايبقى طول الوقت فى كالمه مع واحدة منهم يتأثر باألخرى ، مش عارفه 

  . ان هيبقى فيه حاجة غلط أو صعبه بس حاسه 

  :يحيى. د

  هو صعب فعال

نهى . د(لكن ليس بالضرورة أنه سيكون هناك خطأ، ويسأل فى ذلك المختص
  .، كما أشرت فى أكثر من رد)منى. د& 

**** 
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