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عندما يقرر يحدما يلسفددددىريلسٍيمادمأيا قيحةيلل اةيةسرسدةيس ركأيحةيالدر يار قيحةيدتٍيمند يمرد أقيفإاّهيقرضددددنياانو يًاقاو يفني
لستخطرطقيةلسرسد،قيةلستصدا يلسسُفدق يساتدمقا يةلستدمق يلسسدتساةقيةقضد يطططو يستخطرا يةجا ةاا قيلمياليقراميمتنىرذ ي
السكيلالليلسدتعد ريجرصدرروليحةيعمميلم ةقيفس يم سن يمسعدرة ِيلسدر ةيةلس سرقياعدرة يمن يلنافد ويةطارىته 1ياذليلسسعدرة ي
لسذييالمميحوياعدتل يسععمل يسهيانذيحويقرلة ا يداسو قيةانذيحويااسفدهيننرنو ق يةانذيحويافدس يوداجهقيضددا جهيةما ههيجسُُيمرتن ي
ةةنا ا يمإدف كأينمقميةاااةينمقمةقيدتٍيقُصقحيلاف او يو سدو ياُصادو يسنىفهيةااتس ه.ي ي
ا ،قيلوّيلناا بَياعددرة ٌيمس نٍيلسااسةقياعددرة ٌيقتطاّبيجخطرطو يدررررو ق يقتطاّبيانيلناف د ويحويقااويسمقهي ؤقةقية س د سةقي
ةحاملفو قيةح ةل قيةسانيسُسد،قيلسفدال يلععم،يانيلسن كيق ترمةويحوّيلناا بيععر"عيقيجدصدر يد ود ق يقأجنيانيضدسنيات ه ي
لسزةلجقيحةيحاهيعسارةيجار هرةيسا لةيلسدسرسةيمرنيلسزةنرنقيحةيةظرىةياؤ قا ي يالاتمل يسانفد د ق يةفنيم ضيلعدر ويقُفدددتخمم ي
لناا بيددددعح لةعييسترسرخيلس لةقيةدأوّيلسزةنرنيقُصقد ويحماقنيدىؤقنيمطرقرةيعحةجاا جرارةعيجار هرةيمسُار يحويجدس يلسزةنةقي
ةق تردميا م،يلسنّ كيحوّيلنااد بيحارٌيفنيي قةيلسقفدد د ًةقية سراا،يعاٍيالسكيحوّيا قرنيلسنفدد د يقدسانيةقادمويد يع ميف ي
قتطابيحييلست مل يحةيجاارز.ي ي
فاسد الليقد يجر ياليات د اد يا يلنااد بيدسد يات د اد يا يحيي اعددددرة يفطريفنيلسدرد ة يا ،قيلنااد بياعددددرة قيمد ياايحا،ي
اعددرة قيااياعددرة يلسدر ةقيحويجقننيحسددرةيةج مّيلاف د او قيفاذليحا،ياعددرة يقابيحويافددت ميسهقيةااازيسهيد يا يقازاهي
سانيقاتسد يةقاقرياد ندو يةلاقو ؛يسدذسدكيانيلسسا،يندمليمد سنفدد دقدةيساسرقارنيعاٍيلسزةلجيحويقااويسدمقا،يجصددددا وليةلضدد ددو يعسد ي
قرقمةاهيانيلسزةلجقيةانيث،يانيلناا ب.
لق يطا"يجارمةيلناا بيانيلسالنبيحويقاّنهيلسزةن ويسنىفددددراس يعمةيحسدد د اة يحسرسيانيلعاسرةيمسا و يحويحُطت يلآلويعداوي
حاّو يةحمود يحاليقدسد يادذليلالطترد يجعددددرقىود يسنيةثردةويفنيلدم لجن يحاليق ننيالسدكيمدأوّيل يلدميلطتد ان يعداوي اُناقود يسرد هدمقن ي
ةل همل يحسرسيحاروليعمرسو يحويقُفدداَّ يلسدددسنيمأاّنياصدددم يلسدر ةيالمنأيودد سح يحةيلمنةأيودد سدة يحان شيجعدددرقٌ،يحداريانياذلي
لستعددددرق،يسقننيلنافدد د و يا يةسدد د ه يلسترمرةيلستنيحعرفا ياُ هسةيساذليلسامفيلس مر ،يا يلن ع جنيلسد سرّةيجؤسانن ي
ساذهيلسساسّةيلسافرسة ي
اذهيحسد اةيضدرة قةيالمميحويقفدأسا يلآلم يةلعاا يلق يلناا بقيسرُم داليلسىُرويدةيلساقررةيلستنيحا اا،قيةانيلاا بيًى ي
ارمّرهيسرااويلض فةوينسراةيسادر ةقيو سحياصاحيانت قياُرمرهيمدبيسرق ثيلسدبيةلسف ميسسنيداسه.ي ي
مس يقصدددبيفارةيلناا بيم ضيلسنالق يةلعاملفييرريلسالضدددةقيلستنيلميجفددقبيضددق مرةيفنيلسرؤقةقيحةيوددملا يمرنيلسالسمقني
ةلعمن قيحةيمرنيلسالسمقنياىفددراس قيعنما يقُصددقحيلناا بينامولياليقأ ِيم ساسرةيلسسُنتمرةقيف اٍيسددقر يلسسا قيسايحاّكيجنايي
أيحقضددد قيفس ي
لناا بيستاارريعم يحفرل يحسددددرجكقيحةيدتٍيقصددددقحيسمقكيسددددنمولقيعزةةقيفاذليامفييرريةلضددددحيةلميقااوييررياام و
لسى همةيلسدررررةيانياق ةيعم يحفرل يلعسددددرة يا يجناييلاا بيحدقريعم يانيلعةال يسرعدددداااليلاةيسكِ يا يجنايياق ةيعم ي
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حمند هدكِيسرساااليططيدسد قدةيسدكِيةعسددددرجدكِيانيجراقد يلسدمارد ييدد يادذهيلعادملفييررياضددددساايدةيلسنتد ه قيفردميقاقريلعمند يمريقدةأي
فنيلالستر يةلالمت يعنيلعماقنقيحةيلميجأطذا،ياع ي يلسدر ةيةجراق جا يم رموليعنيةلسمقا.،ي
اا ٌيفطريسانرّةييرريلسالضدةقيحويجناييلناا بيدنياليجااانيةدرمةقيحةيسانيجامييانيقخماكيعنما يجاقرقن .ي
اذهيارّةييرريا ضداةقيعاّا يالي قُسانيلستداّ،يما قيفرمياليقأ ِيلعمن يمسى ار،يجتس شدٍيا يطماةيلعدقريسدنو قيدس يحاّهياليقد ي
سآلم يةلعاا يلستررقريم سنر مةيعنيحمن ها،يةمن جا،يلق يحويقاسمةل.ي ي
حدر او يم ضيلسنالق يجااويارجقطةيم آلطرقنق يحةيدتٍيمس دن يلسعددددخصدد درّةيا ا،قيدأويقرقميحدما يلناا بيدنيقلرظيف او يان ي
لسن كيحةيع او يانيلسس فيةلعومل قيحةيدنيق رفياةننيلسف م يحةياةنتنيلسف مرةيمأاّنيلميلستط ُيمن يحسرةينمقمةي
فنياانأيلصدددررقيلوّياذهيلسنرةياُنااةيساالسمقنقيةيررياُامقةقيةجأطذيانيةلتن يةناما يةجام هيفنياا ال أياليج ا يم سنى ِيالي
عارن يةاليعاٍيحمن هن .ي
ادنُياليارامياند يمدإوددددمل يحداد ميعاٍيادذهيلسنالقد قيحةيعاٍياؤال يلعشدديدخد ،قيحةياررّ،يادم يودد د درتا،يةلدم جا،يددبمد ي
ةحاا قيم ياراميان يمترمق،ياصد هحيةل شد ل قياد ة يفرا يسى يامري لآلم يةلعاا يلسام يلسٍيحوّياذهيلسنالق يةلعاملفي
داود د يفنياا ان يلسد سنقيلسٍين ابيحاّا ي
لصدددررةيلعامقيانيحاملفييرريا ضددداةقي ةيرريل ماةيساتدر يفنيا م،يلعدر ويطصدد و
اراردةيةادقِطدةيسُميةلعبقيمد يةجفدد د ا،يفنيجااقنيشددددخصدد درد ييررياتزادةيعد ًىرود يةاىفدد درود قيةانيجؤانيمادذهيلسنالقد ي
دأاملفيلقا مرةيسعاا بي ُمّس يجااوياذهيفرودةيسكِقيجام ييفرا يلسنرةقيا لعدنياىفدكيفنيا قررشقيةلاط ل جكيلسىارقّةي
دا يلعسرةيةلسترمرّة.ي ي
فس يانيلالوليلسنالق يلسصدردةيسعاا بيةلسترمرة يةا يلسامفيانية ل يلناا ب
انيلسرله يحويانادبيعاند يارقدميحوياددبيم ضدد دند يحدارقيةعوّيسدمقند يعالً،ينسرادةيجسُيلاقند يةاا ّيحوياسنداد يعًىد سند ق يةعويسدمقند ي
ةل ياُفخّرهيسترمرةيحمن هن قيسنقنن يحًى سو يس مل وقيةانيث،يحفرل وليف عارنيةو سدرنيفنيلسساتس .ي ي
انيلساسرد يحويقااويادمفدكِيانيلنااد بيجااقنيحسددددرةقيةانيلسرله يحويجااويارتدكِ ي انيحويجضددددر،يسدرد جدكيلسقاادةيةلسىر ؛ي
ف عًى ياقنةيلسدر ةيلسمار قي ةانيارداةيجلررريش ااةيجُص دقا يافؤةسر قية داةينسراةيقتخااا يعم يانيلستدمقّ يجدت ج ي
ا رفةوقيةجىاسو قيةوقر .ي
لمياليجتضددحيسق ضددا،يجالم ياذهيلعاملفيلسنقراةيحةيا يقترجبيعارا يلاليم ميارة يفترةيانيلسزانقيةقنق ُيان يسددؤلسو يااسو ي
ا يجاىنيلسنرةيلسف ارةيةلعاملفيلس مرسةيستااقنيحسرة ي
مد سطق قي لنند مدةيانيالقيلسنردةيلسفددددارسدةيةلسطرقدةياليجاىن يةددمايد قيةسانّاد ياطرتند قياالقد اد يجدساند قيالمدميسُماقنيحويق رفد ي اد ي
لسذييقنتمراس يم ميلاا بيلسطى يلعة قيةا يلسذييسرتلرريفرا،يةفرس يداسا،قيفنيد ينالابيلسدر ة.ي
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ةفر يسا مقميانيلندص هر يةلسم لس قيفإوّيفترةيا يم ميلناا بيلميقت رّ"يلسالسملويس م يانيلستدمق يلستنيجخصّيع لتا ،ي
لسدسرسةيعاٍيسدددقر يلسسا قيف سرضد د يلس ًىنيةلسانفدددنقيلميقااويان شيجق قن يشدددمقميفنيةنا يامريلعبيةلعميدا ي
لسترمرةقيةاتطاق يلسطى يلسامقم.ي
حش يحمد ثٌيداررةٌيلسٍيعم أيلار أيانيلعاا يلسدمقا يلميقُصقنيم دت بيا يم ميلساال ةقيةقط يالسكيم ضيلآلم يحدر ا وقيسان ي
لعاريلسارّميفنيلسساضددا يان قيحوّيلدت بيا يم ميلساال ةي ل م يسازةل قيقختىنيمسرة يلسال ي ةويلسد نةيفنيحدر ويداررةيلسٍي
جن ة يح ةقةيحةيافانّ يفنيلسل سب .ي
فق ددميةال ةيلسطى د يلعةّ ي جتلرريسددد د ع د يااميلعماقنقيةلددميجر د يعنيا ددمسا د يلسطقر نقيةلالليس،يقُدفددددنيلسالسيدملويجار ددةي
اىفدددراس يسسا ياذهيلستلررّ ل يفرميجتاجريلس لةيمرناس قيط وددةويفنيلسسا ميلسست ارةيم عسدددرةقيةفنيد يس،يقفدددتط ي
لعمالوياند لعددددةيالسدكيمرناسد قي فردميقؤ ييالسدكيلسٍيلسىتا يفنيلس لدةقيةحويقعدد د ريد يلسزةنرنيم دمميلستردمقرقيةمد ساددمةقي
ةمإاس يلسطرفيلسا انيسه.ي
لسامقريم سذدريحوّيلساارريانيلس ل يلسزةن رةيلالليس،يادفدددنيل ل جا يم ميلاا بيلسطى يلعة يقُسانيحويجتأثريمفدددقبيجاسرةيلسطى ي
لسرم يلعدقريانيلالاتس مقيسذليانيلسسا،ينموليحوياارئيحاىفن يةامقريجال جن يمعا أيسار .،ي
لويلسدر ةيم ميلناا بقيةطصداوود يفنيلسفدنال يلعةسٍقيارداةيفرا يلساارريانيلستدمق يةا يقزقميانيافدتا يلستدمق يااي
ةنا يًىد ياليجنتانيًاقد جدهقيفاايلس ضددددايلسادمقدميفنيلعسددددرةقيقؤثريعاٍي دد ي اد يداسدهيفنيلسسنز قيةمد سري،يانيًقر تده ي
لسض رىةيلس نزةيعنيف يشن يعاّهيدمقثيةال ةقي لاليحاّهيقتطابي ع قةيةلاتس مقيق قريعنا يمطرقرتهيلسادرمةيلستنيق رفا ي
لسقا قيقتطاّ يلسٍيجا ةبيلسالسمقنقيةلستا متا،يسهقيانيط يلسقا .يي ي
ي ما يستلررريلسدى ظقيما يسارض د عةقيةاليانفددٍيلسفدداريا هقياس يقا يلسساسةيحاروليسرسيسددااو يةمفددرطو قيةم سري،ياني
السكيداهقيلسأسنيد يانيحاابيانيداسكقيما يا يفنياذهيلسسرداةيانيجدمق ياخاضا يمدبيةلستست .يي ي
اد ة يماذليلسات بيحويارمميسكِي اصد هحين ل ةيلسالل يلسامقمقيلسالل يلسامقميما يجال جهيلساسر يانا يةلسسُعدا يفرا قيعوّ ي
اذليلسسخااقيلسصدددلرريلسضد د ر،يلالليجالنميفنينايط ا يقفدددا هيلستاجريةلسسعد د د يفإاّهيق ر"يسد د اتهيلسنىفدددرةيةاساهي
لس رانيةلس ًىنيساخطر.ي ي
حظار يم ضيلسم لسد يحوّيلعًى يلسذقنيجرماليمرنيحماقنيج رفدرنيةسدطيمر ةياار ةيم سسعد د قيي سق يا يقتأطرةويعنيحلرلاا،ي
فنيلسا مقيحةيدتٍ يفنيلسنسايلسذاننيةلس ًىن.يةلميقفدتسرياذليلستأثرريسفدنال يداررةيفرس يم م؛يسذليفإوّيحفضد يامقةي
قسانيحويقردمّااد يلعمالويسطىااسد ياايحويقاااد يسدديد ردمقنيةحويقاندمليمر دةيسدد د ردمةقيففدد د د جاسد يةايدذهيلعنال يلسطرقدةي
جف د ا،يمعددا يف ّ يفنياسايًىااس يمعددا يسددار.،يةسذليفإوّيلالسددت مل يلسنىفددنيسسرداةيلناا بيسرسيفرهياصددادةي
ساالسمقنيفنيافررجاس يلسااراةيفدفبقيم يقن اسيالسكيمعا أياق شريعاٍيودةيلعمن يلسقمارّةيةلسنىفرّة.ي ي
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فس يلسد

ي

يمرم يا يفنيارداةيلناا بيةا يم مهيانيجدمق قيفإوّيلسد يقُسانيحويقااويًرّ و يةسااو قيةلسدددعم ق عيلسذييقُخر،يلسنف ياني
لناا بيمفددقبيلست ا يا يلستلررريلسامقميةلسسف د دةيلسامقمةقيقُسانيحويقتض د يسرُصددقحَيوددمقرو ية ة وليقُف د عميلسالسمقنيفني
ااستاس د يلعودد د ددبيةلعا،قيلوّيلسد د يقاسن يفنيجارر،يةجاعرددةيلسزةنرنيلسسرقارنيعاٍيلناا د بق يةلعددمل ا،ياىفدد درو د قي
ةل ش د ا،يسس يقتال ااهيةسددرالناااهيا يااسا ا،يلسامقم.يةلسنرطةيلعاّ،يانيلنقس ويةلستررنيم مميةنا يشددخصقي
سددددال يدد ويحمود يحةيحاوّ قيق رفيدد يشددددن يات ا يمترمردةيلعًىد يةلالعتند يمدهقيسسار يارتدهيلسطرقدةيةلسنقرادةقيحةيعاّدهيقُرقدميلنااد بي
معمّةقيةلاس يم ستاعرةيةلستارر،يقُصقحيلعارياسانو يةسااو .ي ي
فس يلسذييقابيحويق رفهيلسزةن ويلق يلنلملميعاٍيططاةيلسدس يةلناا ب ي
ا يقترجبيعاٍي لناا ب
 .1لمةميلسطى يقدس يحا،يجلررر يفنيدر ةيلسالسمقنيعاٍيًا يدر جا،يلسر اة
 .2لس ن قةيم سطى يجفتلرقيةلتو يًاقاو ينموليانيقاااس !
 .3سدد دتُصددددقحيلعةساقددةيساطى د يةلدتر د ن د جددهقيةمن د ويعاٍيجاددكيلعةساقددةيسددددرت،يلست د اد يا يم د لنيلدتر د ن د جاس د ي
ةلاتس ااس .ي
 .4لوّيلسدر ةيلس ًىرةيةلسانفديدرةيساالسمقنيسدددتمط يارداةينمقمةقي ةسدددراتعدددى وياالًنيحطر يانيشدددخصدددر جاس ي
ةد ن جاس يلس ًىرةيةلسدسرسرة.ي
 .5لمةميلسطى يق ننيجلررريوددنيسا ل يلسلذلهرةيةلسدر جرةقيدتٍيقُصدقحيلسقر يةاسطيلسدر ةيان سدقو يسانا يًى ي
ولرر.ي
 .6حفض د يا يفنيلناا بيحوّيحو د بيارداةيةانيلسطىاسةيلسسقارةيسنيجمةميًاقاو قيةسنيجتار يلاليماال ةيًى أيث وأقيحيي
حاا يسد مةيور،يةجزة .ي
 .7لاضس ميفر يسُسرةيسهيسستهيةوى جهيلسخ وةيمهقيفانيقااويلسطى يافخةيانكيحةيانيلسىارةيلستنيجتخرانا يفني
م سك.ي
 .8لسترمرةيجتق يلناا بقيسد يدتارمنيًرلو يداررةويفنيلسترمرةيدتٍيجدصدددانيعاٍياتراةيجُرضدددركقيط ود دةويمكيةمطىاكقيالي
جر ارا يم آلطرقن .ي ي
صد يلاليمس رفةيلسطرقرةيلسسُااٍيالنتر ا ي
لوّيةال ةيًى يجُ مّيسد ةوقيةمااةوقيةً سو يدررررو يسادر ةقيسانّيجاكيلسفد ةيسنيجتد ّ
لستددمقد قيةلسصدد د امد قيةلس رقد ي لستنيجالندهيلسالسدمقنيفني عد قدةيلسطىد ِيلعةّ قيةاند شيلس دمقدميانيلستاد بيلسند نددةيعااد ي
ةفمد يجساناليانيجاد ةايادذهيلسسردادةيلسدملرردةيةلسساسدةقيماضدد د يحقدمقا،يعاٍيح م دةياىد جرحيجضددددسنيلست د اد يا يجددمقد ي
لاا بيلسطى يلعة يمنا .ي ي
5

لسسى جرحيلع م ةيسنا يلعاااةيةلعماةي فنيلسفنةي لعةسٍ ي
 .1لالست مل يلسنىفني
 .2لستنمر،يةجرجربيلعةساق يي
 .3لسنم فةيةلسصدةيلق يد يشن
 .4لسقف ًةيةلسست ة
حةسو يلالست مل يلسنىفن ي
حة يططاةيس سددددت ددمل يلسنىفددددنياني يقددةيلعميفنيلسدس د قيةحو يقااو يلناا د ب يم د الجى د قييمرنيلسزةنرنقيفارسياني
اصددددادتاسد يةاليانياصدددداددةِي لسطىد يحويقددمثيلسدسد يةلعمييرري ليقدةيفرده؛يعااد ييرريافددددت دمةينفددددمقو يحةيالانرو يحةي
ع ًىرو قيفرميجااويلسزةنةيفنيارداةي لسددددةقيةاليجريبيفنيلسدس يفنيمملقةيلسزةلجقيةاذليانيحمفددددطيدرالا .يحةيحوي
قااويلسزةجيفنيارداةيجأسدرسياعدرة يحةيعس ينمقميةيرريافدت ميا قو يالسدترق يلسطى قيحةييررين ازيسرضد يةل ي
حًا يفنيلسسنز يس عتن يمزةنتهيةًىاهيدس يقرقمقيسذسكيفدس ياةنتهيفنياذهيلسىترةيلميقفدقبيدارروليانيلسسعد د ي
فرس يم مقيةقؤثريجأثررولياق شروليعاٍياىفرةيلسطى يةاساه.ي
ح اد يلاليدد ويلعمالوي ليقر نيفنيلنااد بقيفدإويانيحا،يلس ال اد يلستنيجفدد د عدماسد يعاٍيجاد ةايلعشدددداريلعةسٍيانيدرد ة ي
ًىااس يلعة قياايجارر،يحاىفاس يلق يلناا بقيةلالست مل يلسنىفنيساتلرررل يلستنيسافيجطرحيعاٍيدر جاس

1.

ةلالليدمثيلسدس يمعددا أيس،ياخططيسهقيد ويالسكيح عٍيس سددت مل قيةلستخطرطقيةلع ةيجرجربيلعةساق قيةلالسددت مل يققمحي
مس رفةيلستلرررل يلستنيستطرحيعاٍيلعميفنياذهيلسسرداةقيارداةيلسدس يةلناا ب.يي
لاا بيلسطى يق ننيحوّيلعمياىفددا يجاسميانينمقمقيستتارأيسسرداةأينمقمةأيجس او قيجفددتاعدد،ياىفددا يارةيحطر قيجت ا ،ي
اا ل يةساادر ينمقمةيااسرةيلويش يل قيانذُي حويجدس يلعميلسٍيحويجض يًىاا يمف مقيةفنيفترةيلسرض عةيلسٍي
حويجىطسهقيةجأطذيمرمهيادايططالجهيلعةسٍقيارداةيةال ةيدرررةقيانيجاتعدددد،يلعميلستنيمملطاا قيةجاتعدددد،يننرناد ي
لسذييقلمةيًىاو قيث،ي ناو يو سدو ياصادو .يي ي
ضد يانيلسترا يحةيع ا ي
ًقر ةينفد،يلعمقيانيحة يلعاا يلستنيسدافيجتلررقيفرميقزقميلسااويمعدا يااداظقيقُصد دبيالسكيم و
لستسم يفنيان ً ياختاىةيانيلساف.،يةسانّا يجلرررل ياؤلتة ي
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ةجزة يم ميلساال ةقيةحدر او يممةويدتٍ يام مييذلهنيحةي ق ضددرة.يم نضد فةيلسٍيلستلررر يلسسزلننيةلس ًىنيسُميلسذييقنت يعني
لساراااد يلسسُىراةيفنيفترةيلسدسد يةم دميلساال ةقيجؤثر يعاٍ يازلناد ق يةاىفددددرتاد قيةجصددددرفد جاد ق يةاند يلدميجختقر يلسسرحةي
حقضد د ياعد د عرياليج رفيحسدددق ما قيةلميجُصدددرقا يفنيم ضيلعدر ويمدزويلةيلدت بقيا يم ض ي
اعد د عرياتضد د مةقيلميق ترقا ي و
لستفد ؤال يعنيدرىرةيلع ةيةااا يلسفد م قيةدر،يسدرؤ ييجلررريشدااا يفنيع لتا يا ياةنا قيطصداود يةادنيفنيعصدري
قض د يا قررياُدم ةيةو د اةيسااس قيلميقع د را يالسكيمق ضيلسنمميحاا يجزةن يحةيحااق قيةسانيسددرع ويا يقتلرريالسكيداه.ي
ةقزة يفنيسدمد يجر يعرناد يالسدكيلسساسا قيةجسفدد دادهيمرنيقدمقاد قيقلسراد يشدد د ا يمد سددبيس،يج رفيسدهيااراود قيفرااويالسدك ي
داهقيةلسذيياايفنيحقّةيد قيةض ياؤل يةسرزة .ي ي
فنيلسررويلسد ييةلس عدرقنقيقُفدرطريعاٍيدارريانيلسعد م يلسرامياعد عرُياتضد مةيادايلعاااةقيط ودةويانيلسنفد يلس جن ي
قرقنيفنيحاىفددددانّيلسناد ي انياد دردةيلالسددددتر سردةقيةلساسد قيةلستىاقيلسدم لسددددنيحةيلسساننّقيسسد يق تردماده يانيحوّيلعااادةي
ستفاقا يلالستر سرةقي عوّيلسسرحةيفنيارداتنيلسدس يةلسنى كيجااويفنيةض ِياشيسال قةقيةجضطريسطابيلسسف عمةياني
لسزةجقيةلعا قيةلسس فقيةلسصمقر قيةاذليا اليقرقانهيعاىفانّ؛يسذسكيلميقع رو يم ستخاّفيانيطا"يجارمةيلعاااة.يي ي
اتدفدد دق يساتأثرريلسفدددداقنيعاٍيافددددترقاانّقيةًسادانّيلسم لسدد دنّيحةيلسساننّقياتأثرل يمق ضيا يقفددددس نيعنهيفني
ّ
لنع مقيفسااو قيلصةيلسرةلهرةيلستردرةيلسر،يشى قيس،يجفتط يدت مةي ةلقتا يلس مرسةيعلالعميلس ع يلع م اوعيلستنيًقّر ي
شددددارجاد يلآلفد قيلسّد يم دميةال ةيًىااد يلعةّ ي ي،يحاّاد يلدميمدمح يلساتيد مدةيلقد يالسدكيمدالسنيععددددرقني عد اود قيةسانيلسدذييس،ي
قفددس ن يعنهياايش د ا يلسر،يةانيجدس يًىاا يلعةّ قيش د ا يلسدبيلس اعددرة ق يةلسذييالياار يسهقيش د ا يقنر يلعمياني
افد د يلالسدتر قيلسٍيافد د يدبياؤمميلطتر يقيجختىنيةجت شدٍيعنمهيد يلسصد ام يةقفدتد يد يلستضددر قيةسان ي
لسسا،يلآلويحويامّسكِيعاٍيدرىرةيلست ا يا يجاكيلسسع عريةلستلرررل .ي
• قادبيعاٍيلعميحويج نيمعدد داد أيدد اد ق يمدأوّيدد يجادك يلسسعدد د دد يةلستلرررل يًقر ردة يةاتال ّدةيقي
لسددسدنيسا يم سانا قيةعقرييعنا ي ةويحييشدد ا يم سخا يحةيلسخافقيفاذهيلسسعدد عرياليجا ي
انكِيحاّو يسددر ةقيةاليجرا يانيدرررةيدُقّكِيسطىاكِقي ةلاس يانياع د عريمعددرقةيًقر رةقيجصدددبيحيي
جلررر.ي
• انيلسضدرة ييحويجُ قريلعمّيعنياسااا يةحد سدرفدا يلسفداقرةقيةاعد دةياةنا يحةيةلسمجا قيحةي
ةلسما قيحةيومقرةيحطر يجا يما قيلوّياذليلعاريسرُدفّنيانياىفرتا يفنياذهيلسىترةقيةسرخى،ي
عنا يداررول.
• لدروددنيعاٍيارلفرةِيحشددخ ،ياُدققرنيةلقا مررنيااتسرنيمأارشِيف او قيعنما يجفددتاسنيساذهي
لسسع عرقياع عريلسدزويةلسرأك.ي
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• انيلسضدددرة ييحويجم دنيحاّا يارداةيود د قةيجتطابيلساارريانيلستضددددر قيةسانا قيسدفدددنيلسدظقي
ارداةياؤلتةقيف سطى يسنيققرٍي ضددددر و يًال يدر جهقيةداس يدقريسددددافيققت ميعنا يةقفددددتر ي
جم قارو يست ا يلسٍيدر جا .
• ةلعا،قيحويجتانبيلعميجىرقغييضددقا قيةطافا قيةلدق ًا يعاٍيلسطى يلسذيياليالابيسهيفرس يجسرّي
مهقياايثسرةيدبقيةقنتمريدقو ّياليادمة .يي
ةسانيا يجارمةيلناا بيجؤثريعاٍيلعميفرط يم ستأدرميالقيف عبيحقض يقسريمتارمةيلناا بقيةقص دبياذليلسسرة يجلرررل .ي
فس ياني لستلررل ي لستنيجدمثي سُبيعنميدس ياةنتهيةلاا ما
ق ترميلسااررةويحويلعبياليقتلرريفرهيشدن يم ميدس ياةنتهيةلاا ما يسطىااس يلعة قيةاذليحدميحسدق بيلا ق يلسسعد د يم مي
لنااد بقيفاسد يالدراد يسدد د مرو يفرسد يقخصيل يالدت د بياد يم دميلسدسد قيفردميقُصدد د بي لآلمد يمد دت د بي اد يم دميلساال ةقيمفدد دقدبيجدأثرا،ي
م دت بيلسزةنةقيحةيطافيلعبيةلارهيانياق ةيلسسفؤةسرةيةلسسا ميلسسُار ةيعاٍيع جره.
فد عبيجتررظيسدمقدهييرقزةيلسدسد قدةيمعدد داد يدقررقيفاايقعدد د ريمسفددددؤةسرتدهيلساقررةيفنيدسد قدةيلعميةلسطىد قيةمارد يلسدسد ي
لسس يّيعارهيم ميةال ةيلسطى يلعة .ي ي
فنيدد ال أياد ةيلدميقعدد د ريلعبيمد سلررةيانيًىاده؛يفاايقر يحادهيلدميحطدذيلاتسد ميةدند ويةددبيةةلد ياةنتدهيلسدقرقدةقيةدرادهي
انيدر جهيلس ًىرةيةلسانفدددرةيلسطقر رةيلستنيد ا يقتست ويما يلق يةال جهقي ةلميجمارياعد د عريلسلررةيةلس ملهرةيمعدددا ي
ةلضحيفنيجصرف يم ضيلآلم ؛يا يقفقبيلستلرلبيةيضبيلسزةنةقيةم ست سن يجزقميلسىااةيةلسسع د يمرناس .
لميقصددمميم ضيلآلم يانيلستلرررل يلسنىفددرةيلستنيجطرحيعاٍياةن جا،قيفر ترميلسزةجيحوياةنتهيلميجالى يعنيدقهقيةفرم ي
يقتا يفره.يةلميقصدددمميم ضدددا،يانيلستلرررل يلسافدددمقةيلستنيحود د م ياةن جا،قيفتتأثريع لتاس يلس ًىرّةيةلسانفد درّةي
مفدقبيالسكقيةاتراةيسا يا يسدق قيفإوّيلساارريانيلآلم ِيلساُم ِياليقفدتطر اوياالناةيد يجاكيلستلرررل يلسدر جرّةيةلس ًىرّةي
لساقررةي ف ةيةلدمةقيفرااؤةويساارةبيلسٍيلعوددمل قيحةيلسٍيلالسددتلرلقِيفنيلعس بيلنساترةارّةقيحةيلسفددارِيعاٍياالل ي
لستالو يلالنتس عنقيةحدر او يلسمطا يفنيع ل يع

مرة2.

سدذليانيلسضددددرة ييندموليارلعد ةيادذهيلسسعدد د عريةل ل جاد يانيط يلسخطال يلستد سردةيلستنيجفدد د عدميلعبيفنيلست د اد يا يجادك ي
لسسع عريةلستلرررل .يي ي
• ل لشيدد يحبّيحويجادكيلسسعدد د عريلسفدددداقردةيلسسزعادةيًقر ردةقيةاليجراد يانيدقدهيسزةنتدهيحةيسطىادهي
لسامقم.

And the Baby Makes Three by John Gottman and Julie Gottman

2

8

• ضددرة ةيلستخطرطيلسس سنيلسملر يلق يلنا ا ب؛يدتٍياليقص د بيم سذعريعنمياق ةيلسسص د ق.،يةالمميحوي
ق نيدُ يحبيحويلعماةيفرا يجضدر يدقررةياا يلعاااةيجس او .
• جىاّ ،يلسزةجيساسردادةيلسدرندةيةلسصدد د قدةيلستنيجسريماد ياةنتدهقيفان يج دمّيحاّود يندمقدمةيةلس ند قدةي
م سطى يسرسيحاروليسااو .
• قاددبيعاٍيلسزةجيجرددمق،يلسددمع،يلسس ناييةلس د ًىنيسازةنددةقيةقُسانيالسددكيانيط يعددمةيحاا ي
حاسا يعمميلست ار يلسفداقنيعاٍيلسسماريةاق ةيلسااوقيط ودةويحاّهيحاريقُسانيا ساتهقيف ساارر ي
انيلسرن يحقضو يقت رّضاويساتلرررل يا يارة يلسال ياا ياق ةيلسااوقيةلسصا يةيرريالسك.ي
• افددد عمةيلعبّيسزةنتهقيةجر سددددسهيا ا يم ضيلسسا مقيستتسانيانيحطذيلفددددطيد فأيانيلسرلدةي
ةلسنامقيةقصقحيازلنا يحفض ؛يا يلميقزقميانيفروةيلسار يلسدسر،يمرناس .
• قاددبيعاٍيلعاةلجيل لشيحويدند اددهقيةلدتالهددهيسزةنتددهيفنياددذهيلسسرداددةياايحداري اد يجدتد جيلسرددهي
لسسرحة.ي
• اليقابيعاٍيلسزةجيحويقُر وياةنتهيمأاّهقيفاذهيار اةيالياا ويسا قيفاا ياانيظرةفهقيةلدتر ن جهق ي
دس يحوّيعمميشاا يةلسمةيلسزةجياليق ننيحاّا يس،يجانيجُ انياس يسق .ي
• ل سااا يلسٍيلسسختصرنيلعسرقرنيسطابيلسسف عمةيفنيفا،يةل ل ةيلسالل يلسامقم.ي ي
لسسىت يلسا ان ي لستنمر،يةجرجربيلعةساق

ي

دس يالدرا يسد مرو يلوّيلمةميًى يلسٍيلعسددرةيقُلرريفرا يلساارريانيلعاا يمعددا أيد ا يةنذ يقيةقُرمّميساالسمقنيارداةي
نمقمةياار ةيم ستدمق يلسامقمة.ي ي
ةانيادذهيلعاا يلستنيجتلررياايلسنمد ميلسراانيةجااق يلسالد يعاٍيلالاتسد اد يلسسختاىدةقيفق دميةال ةيلسطىد يلدميالي
قاميلعما لويلسال يلسا فنيسسس سدةيلسسا ميةلعاعدطةيلسرمقسةيااس يد ا يودلررةقيحةيفا قةقيحةيمفدرطةيةقعدس ي
اذل يلسم لسةقيةلس س قيةلس ل يلالنتس عرةقيةلالاتس ميم سسماري ي
دسد يحوّيلسالد يلسدذييدد ويقساادهيلسالسدملويسُوددددملد ق يةلسفددددارل قيةلساالقد يةيرراد يانيلعاا يلسترفراردة يس،يق دم ي
ةفرروليدس يد ويفني لسف م قيةقضطريلسالسملويدرنا يلسٍيلستخطرطقيةلسترجربيسا يشن .يي
ف اٍيسددددقرد يلسساد قي سددددتتلررياالعردميلسنامقيةسنيقااويمسردمة يلسالسدمقنيلسناميفنيحييةلد قيحةيلسلد يةنقدةيلسلدمل يحةي
لس ع قيحةيلسخرةجيفنيحييةل .ي ي
يلميققمةيلعارياُدقطو يلاراو قيةسانيسدفنيلسدظيقُسانيمعن أيانيلستنمر،يحويقى يلسالسملويا يقُدقّ اهيلم يلسسفتط .
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لميجااويلسفدددتةيل يعشددداريلعةسٍيانيحود د بيلعشددداريفنيدر ةيلعبيةلعمقي فىرا يجتأثريعم يسد د ع يلسنامقيةجمة يسد د ع ي
لسررمةيدا يدر ةيلسسخااقيلسامقميةلدتر ن جهياني ض عةقيةجاعؤقيةجقاّ قيةجلاّ قيةما !ي ي
ةلدميجااويجصددددرفد يلسطىد يحةيًاقد جدهييررياتال دةيةاليقسانيلستنقؤيماد قيةمردم يودد د امدةيادذهيلسسردادةقيلاليحوّيداااد ياردادةي
قيةسدد درعد وي اد يج ا ُيلعاا ُيجدم قارو يلسٍيًقر تاد يداسد يدقري
اؤلتدةيقخى،يانيفثد اد يةقُ رنيلسالسدمقنيعاٍيجدسّد يجق د جاد ُ
لسطى .ي ي
سنطر يم ضيلسخطال يستفار يدر ةي لعميم ميلاا بيلسطى يلعة ي ي
• حعردمييجرجردبيحةساقد جدكيةضدد د نيًىادكيفنيلسسرد ميلعة يط يلسفدد دتدةيحشدددداريلعةسٍقيفدذسدكيلساد هن ي
لسصلرريلسض ر،يسرسيسهيحدميسالشِيحا ِيةةلسمهقيةاليقُسانيحويقد يحدميادااس يعاٍيلعل يفنيلعشاري
لعةسٍ.يحسلنيلسزق ل يلالنتس عرةييرريلسضرة قةقيقُ سانكيلالعتذل يماق لةقيفطىاكيحا،يشخصيفنياذهي
لسسرداة!
• طططنينرموليسُاا يلستنيقُ سانيحويجى ارا يعنما يقن ميًىاك.يلفسنياذهيلعاا يدفبيحاسرتا ي
م سنفددقةيسكِ.ياا يقسانكِيحويجن انيةجرج دنقيحةيحويجرضددنيا ياةنكيةلتو يدسرسو قيحةيجاتسنيمطاّتك ي
ةوددتكقيحةيجرضدنيةلتو يا يودمقر جك ياُررّم قياليجىارييفاذلشيمأييةلنق يلنتس عرةقيم يفارييفني
لسرلدةقيلالسترط قيلسفااوقيفاذليحداريشن ٌيجدت نرنه.ي
• اليجالنيلسسر يةلسترفرددهيانيدر د جددكقيفق د سري،يانيودد د امددةيلعشدددداريلعةسٍقيلاليحوّ يان د شيحةل د جو ي
جفتطر رن يفرا ي حويجع دنيفرا ياةنكيفنيلسترفرهيدسع امةيفرا،ياست ياااو .
• اليجالني ة ياةندكيفنيافدد د عدمجدكيفنيم ضيحاا يلسسنز يحةيلسطىد .يةاليجتال نياندهيحويقفدد د عدمشي
مدمةويحويجطاقنقيةاليجنتمري يلسٍيحوي جصددددانيسسردادةيلالاارد يلستد مقيث،يجطاقرنيلسسفدد د عدمةيم صددددقردة ي
ةمأساابييررياله قيم يجن لعنيا ياةنكيدا يا يقسانيحويقرماهيسكِيانياف عمة.
• لعتقريياذهيلسسرداةقيارداةيلسرلدةيةلنن اةيانيحيياالق يسمقكِقيدتٍيج ا ييسا يمعدددل،يةشددداقي
حدقريم ميحويقات ايًىاكياذهيلسسرداةيلسملررةيانيعسرهقيةدتٍيجفتر ييودتكيم سا ا

3.

ي
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لسسىت يلسا سث يلسنم فةي ةلسصدةيلق يد يشن
ط يلسفدددتةيحشددداريم ميلاا بيلسطى يسدددافيجاارياق لجكيساسفدددتعدددىٍقيسدددال يانيحناكِيحةيانيحن يًىاكقيةاذليشدددن ي
ًقر نقيفاذهيلسزق ل يسرفدد د يعاّكِيارقضددددةقيم يعاّكِيةًىاكِيجدت ن ويلسست م ةيلسسفددددتسرة.يةانيلسسا،يحويجضدد د يد يحمي
ودتا يةودةيًىاا يفنيلسسرجقةيلعةسٍ .ي
ي ج مّيلسنم فةيةلسصدةياني حمرايلالاتس ا يفنياذهيلسسرداة قيةستدرررا يعارن ي لجق يلسخطال يلآلجرة
• لدروددنيعاٍيام فةيلسسنز يم سددتسرل قيف سقر ييرريلسنمر،يسهيع لةياق شددرةيمت اّريازلنك ي
ةازلجياةنكقيدس يحوّيلسقر ييرريلسنمر،ياليق مّيمر ةيفانةيودرةيساطى .
• اليجاسانيام فتكيلسعددخصددرة؛يفانيسددقبياق شددريسصدددتكيةس د جكقيةس د ةيًىاك ي
ةاةنكيفني اذهيلسسرداةيم سذل ؛يعوينفددددمشيضدد د ر،يةا ر"يحداريسُارل"قيلن انيةل ي
لالسددددتدسد ميةلس ند قدةيمافدد دسدكيةلتو يطد وّودديد يمدكقيةلًاقنيافدد د عدمةياةندكيستتسانن ياِني
لس ن قةيمافسكيعاٍيحفض يةنه.
• لعتننيمنمد فدةيًىادك؛يفانيفنييد قدةيلعاسردةقيفتلررريلسدىد ظد ياا يقادبيحويقااويدد ي
سد عترنيحةيد يسد عة؛يعويمر يلسطى يم سدى ظةيفترةيًاقاةيقفددقبيسهيجارا يةدفد سددرةق ي
ةقزقدميانيماد هدهي ةلازعد ندهقيةسدفددددنيلسدظيفدإويح ةل يلس ند قدةيمد عًىد يلدميحوددددقدد ياتافرةي
ةاتناعةيةمأس يا راسةيفنياُتن ة يلساسر قيدس يحاّا يسااةيلالستخملم.ي
• لدرودددنيعاٍيجدسر،يًىاكيقاارو يفنيةل يادم يد سفدد عةيلسا انةيافدد قيفاذليق اّ ي
لسطى َي انذيةل ياقاريعاٍيلسنم مقيةقف عميعاٍيجامهةيلسطى قيةاااهيمصا ةيحسر .
• لعتننيمط اكقيفاايسددقبيودددتكيةسدد جكقيف يقعددلاكيًىاكيحةيل ا لكيعنيجن ة ي
لسط ميلسصدددددنيةلالدتى يمتن ة يحييشددددن يممةويةعنقيحةيلضددد يسددد ع يًاقاةيممةوي
ً مقيةلمت مييعنيجااق ياىفددكقيةلمت مييعنيلسانق يلسفددرق ةيلستنيجفددقبيلس صددقرّةي
ةاق ةيلسااو ياا يلسا اقرنريةلسقرتزليةلسدااق يلسعددددرلرةقيفااا يحً سةيحثقت يلسااررياني
لعمد ثيحاا يض د ةينمو ليم سصدددةقيةسا يع لةياق شددرةيمأارل"ياع د شددةيلس م ميةلالدت ب ي
ةلسفسنةيةلضطرلم يلسارااا  .ي
• لدروددددنيعاٍيجند ة يحاالعو ياختاىدةو يةالددذقدةويانيلسىالددده يااد يلسساايةلسىرلةسددةيةلستا ي
ةلستى قيةلسخضرةل يلسا لرةيةلسسافرل قيفانيجراييودتكيةج طركِيلسط لةيةلسنع  .ي
دس يحاا يجىرميًىاكيلالليدن ِيجرض رنهي ض عةيًقر رة.
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• جذدرييحوّيوددتكيةاعد ًكيةً لتكقيا،ي حكيا سكيلسدرررنيفنيلسدر ةقيسدال يدن ِيحاو ي
حةيال!يةجذدرييحويلنافد د ويلسنمر،يلسذييقتست يمصددددةيسدددارسةقياايلافد د ويسد د رميةانت ي
ةف و يفنيحسرجهيةعساه.

لسسىت يلسرلم ي لسقف ًةيةلسست ة
فنيادذهيلسسردادةيلسادمقدمةيانيدرد جدكقيعاردكِيحويجقدانيعنيحسدد دقد بياختاىدةيساست دة يةلسرلددةقيةانيضددددسناد يًىادكيلسلد سنق ي
ة ي،يو امةيلالعتن يم سطى يلسرضر قيلاليحوّيفني ع قةِيلسطى يات ةيانياا يط  .،ي
ةستدرر يلسقف ًةيةلسست ةيعاركِيلجق ي لسخطال يلآلجرة
• داانيد ضدددرةيمراقكيةعراكيا يًىاكيةلسدددتست نيم سادم يلساسراةيا هيةحشدددردنياةنكي
ةحسرجكيا كيفنيجاكيلسادم .
• جذدرييحوّياذهيلسسرداةياؤلتةيةلصدررةينموليفنيدر جكيةدر ةيًىاكقيةسدافيقاقريط يسدنال ي
لاراةيةقفدتر يمنىفدهيةققت ميعنكِقيف سدتست نيماذهيلسرداةيلسرصدررةيا هقيةعرعدنيلسادم ي
لساسراةيةلسست قةيةلستست نيةج اسن!
• داانيمفرطة!ياليجق سلنيفنيشرل يلسس مسيةلع ةل يلسخ وةيمطىاكيس يقستائيانزسكيمأيرل"ي
لسطى قيا يقفقبيضرر يسكِيةسطىاكيحقض قيف عًى يقدقاويلسسف د يلسى يةيلسالس ة.
• اليجق سلنيفنيشرل يلسس مسيلسل سرةيسطىاكقيةلدرونيحويجااويلسس مسيلطنرةيا عسةيستع ره ي
م سرلدةيةلسمف قيفاارريانيلعاا يقق سلنيفنيشدددرل يلسىفد د جرنيةلسقنطااا يلسارنزيعًى يس،ي
قتا ةاةليلسفدددتةيحشدددار؛يا يقفدددقبيلسضدددر يةلالازع جيةلسداةيساطى قيةقم يققان يممةويحويقااو ي
ان شيسقبيةلضحيسُم.
• جذدرييحوّي لسطى يلسنمر،يةلسسرج يفنيا مسيمفدددرطةيةامرىةقياايًى يسد د رميلار يلسقا ق ي
ةحويلسطى ياليقم شيثسنيلسس مسيلستنيجعددترقا يسهيحمملقيةاليقاسهيحويقتن فسيا يلعًى يلآلطرقن .ي
لف انيا يقرقحيًىاكيةقف مهقياليا يقا اهين ازليساتصاقريفنيد يةل  4.ي
ي
ي
 4حساب انستجرام لألستاذة دعاء الدريس
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ست رعنينس يلعاااةيعاركِيحويجم دن ي
 .1حاا يانيحو د بيلستا بيعاٍيلعميلسامقمةيةسانّا يلع ة قيطصدداو د يفنيعصددرا يلسدمقثقيف يجزقمقا يج ررمليعاٍ ي
اىفكيم سسر اةيا يلعطرق يعاٍياالل يلستالو يلالنتس عنياااو .
 .2ةاؤدميسكِيعاٍيحاسرةيلستردرزيفنياذهيلسىترةيعاٍياىفكيةعاٍيودتكية لدةيًىاكقيةلستست نيم سرداة.
 .3حوّيلساعنيةلسصقريةلستىا،يةلالدتال يفني لسفنةيلعةسٍيم ميلاا بيحة يًى قيانيااسةيلعبيةلعميا و  .ي
سيدنّةيلسدر ةيةعمميجرقاك يساتلررل يلستنيجُصد دبيلعاااةيق ننيحاكِيجرفضدرنينز ليانكِقيةج رعدرنيفني
 .4حوّيلستلررري ُ
وددددرل يا ياىفددددك؛يسدذسدكي جرقانيلستلررريةحدقنياىفددددكيفنيادذهيلسىترةيةجىاسنيلساضدد د يمد ساارريانيلسصددددقري
ةلسامة .
 .5حاّن يااقريةانضدد يا يد يًى ياناقهقيةااقريفنيد يسدمةيات ا يفرا يا يحًى سن قيةحوّينس يلسدر ةيقاسنيفني
جلررراد يةجقدمساد قيةفنياردادةيلعماةيةلعاا ادةيفدإاّند يقادبيحوياتار،قيةحويالرّريانيلاتسد اد جند يلسردمقسدةقيدني
اُصددددقحيندمقرقنيمادذهيلسسردادةيلساد ادةيةلساسرادةقيةاني ياليقر يفنياىفددددهيلسردم ةيعاٍياالدقدةيلستلررريفار ش ي
ةدردموليمدمةويشددددرقدكيدرد ةقيةمدمةويحًىد يقساؤةويعاردهيلسقرد قيةقلررةو ي جد مدةيقا ادهقيةقضددددرىاويساد يً سود يندمقدموليي
ةدررررو .يي
 .6حوّيلسطى ياايحلمكيا يفنيلعسدددرةقيعاٍيلعميةلعبيحويقنمس يدر جاس يستمة يدا ياصدددادةيلسطى يةا يقفدد مهق ي
ةقا اهيقنسايفنيمر ةيودرةياىفرةيةلنتس عرة.ي
 .7حوّيلعاااةيةلعماةيمملقةيسادر ةيلسا ةيةلسسفدددؤةسرة قيةعاٍيلعماقنيحويقفد د عمليم ضددداس يعاٍياعد د قيلسترمرة؛ي
سرفتست يم ساسرةيعنما يقاقريحًى ساس يةقصقد ويفخروليساس !

ي
ي
ي
ي
ي

13

لسسرلن ي
And the Baby Makes Three by John Gottman and Julie Gottman

Becoming Parents by Pamela Jordan, Scott Stanley & Howard Markman

Misconceptions by Naomi Wolf

يدف بيلافتارلمييسُست الةي ع يلسم قسي

لسسرلن ي
]يًىانييرريساقرةفرفا ياس ميلنمق ي ي1[
]يدساكيمقف ًةيسامدتا يفالايل قس ي2[
]يًىاكيدتٍيلسخ افةيسفنرةيلسنر شي3[
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