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 "yAnxiet قلقلا" دقن
 هل اهزواجتو ،قلقلا عم ةقهارم ةاناعم روصي ريصق يوعوت مليف ف لثمتي يذلاو

 
 

 
 
 

 
 

 
 
	

 يرصب :ىوتحملا عون •

 ةیناث ١٢و قئاقد ٦ :ةینمزلا ةدملا •

  ریصق ملیف :ةداملا عون •

 https://www.youtube.com/watch?v=mRqR4mOC4gc :)دجو نإ( ىوتحملا طبار •

 يرھشلا نیجل ،يرھشلا دوج ،يمعثخلا فھر ،يناطحقلا ةبھ :ةعومجملا لمع
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 قلقلاب ساسحإلا ناك اذإ امأ ،رخآ ىلإ ٍيح نم عزفلاب وأ قلقلاب ناسنإلا رعشي نأ يعيبطلا نم
 يمويلا ةايحلا ىرجم قيعي قلقلاب روعشلا نوكي وأ يقيقح ببس يأ نود ةبراقتم نايحأ ف رركتي
 ريغو دئازلا قلقلا ببسي بارطضالا اذهو ،يعيبط ريغلا قلقلا بارطضا لثمي اذهف ،يعيبطلا
 مليفلا اذه فو ،ةنيعم ةينيتور ةلاح ىلع ةيعيبط لعف ةدر هرابتعا نكمي الو ،فوخلاب ًاروعشو يعقاولا
 نم رشع ةعباسلا ف ةقهارم رود ""Madeleine اهمسا ةاتف دسجت ""Anxiety ناونعب ريصقلا
 اهرعاشم ىلع اضيأو اهريكفت ىلع رطيسي ناكو هنم يناعت تناكف ،قلقلا بارطضاب ةباصم اهرمع
 ىلع ةرطيسلا تررق قلقلا اذه نم صلختلا ف ةبغرلاو تالواحملا عم نكلو ،بابسأ ةدعل اهنزاوتو
 نم قئاقد ٦ ف "يلدام" هنم تناع يذلا ةديدشلا قلقلا رعاشم لقن ت عئار لكشبو ،رعاشملا هذه
 ."Michael D. Smigtel JR" جارخا

 
 
 

  :يجل
 تعدبأ اضيأ و هيلع ترطيس اهنا فيكو قلقلا ودبي فيك لقن ف اهرود لهذم لكشبو "يلدام" تدأ 
 ف ،يئرم لكشب قلقلا ةركف تلقن اهنا اضيا فو ريصقلا ملفلا اذه لمع ف "نوسرال ءايلع "ةجرخملا
 اولعج يتلا ةقيرطلاب تبجعأ ،يرشب نئاك هنأكو صخش ةئيه ىلع قلقلا اولعج ريصقلا ملفلا اذه
 تناك يبلس لكشبو ،يسفنلا رتوتلا اهل ببسي هنأ فيك فو ،يلدامل ةبحاصم ةفلتخم ةيصخش قلقلا
 نكلو رعاشملا هذه نم رارفلا لواحت اهنأ الإ ،اهلاب نم رتوتلاو قلقلا اذه دعبت اهنأب راكفأ اهيتأت
 .يباجيإ لكشب قلقلا اذه ىلع ةياهنلاب تبلغت اهنأل ةيوق "يلدام"
 لكشب ةعطاس نكت مل ةديج تناك ةءاضإلاو ،عوضوملل ًابسانم ناك ىقيسومك ونايبلا فزع رايتخا
 .ملفلا ةعيبط عم بسانتت ةتفاخ تناكو هيف غلابم
 
 
 
 :فهر
 اهقحالي ناك يذلا قلقلا ىلع بلغتت نأ ملفلا اذه ف اهرودو قلقلا نم يناعت ةيصخش "يلدام" تناك 
 حضتا هنأ ملفلا نم يباجيإلا ءزجلا ،ةعئار تناك صخش ةئيه ىلع قلقلا روهظ ةركف ،رخآ صخشك
 نكي مل هنأ ملفلا نم يبلسلا ءزجلا اما اهسفنب هتبراحو ضرملا اذه ىلع تبلغت "يلدام" فيك انل
 ةحضاو ريغ تناك ملفلا لخاد ثادحألا لوصح ،قلقلا ىلع تبلغت "يلدام" فيك رثكأ حوضو كانه
 ."يلدامل" ضرملا ثودح بابسأ اضيأ حضوي ملو ضرملا اذه نع رثكأ ليصافت دجوي الو
 تالقنت ،جامدنالا ىلع تدعاسو عمسلل ةحيرمو ملفلا ةعيبطل ًابسانم ناك ةئداهلا ىقيسوملا رايتخا
 ،رخآ صخش هنأكو رهظي ثيحب ةقفوم تناك يلدام اهتدسج يتلا يتيصخشلا يب ةيئرملا ةروصلا
	.ةلطبلا قحالي ناك يبلسو ملظم بناج كانه نأ يل حضو دوسألا نوللا قلقلا ةيصخش ءادترا اضيأ
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 :هبه
 نم نوناعي نيذلا صاخشألا نإف كلذ عمو ةايحلا ف دراوو يعيبط رمأ قلقلا نم ةاناعملا نوكت انايحأ
 ،نايحألا نم ريثك فو ،ةيداعلا ةيمويلا فقاوملا نم رمتسمو طرفم فوخ مهيدل نوكي ام ًابلاغ قلقلا
 طبترتو ،ريكفتلاو ددرتلاو ديدشلا قلقلل ةئجافملا رعاشملا نم ةرركتم تابون قلقلا تابارطضا نمضتت
 وأ نكامألا ضعب صخشلا بنجتي دقف ،اهيف مكحتلا بعصيو ،ةيمويلا ةطشنألا عم هذه قلقلا رعاشم
 ماعلا قلقلا ىنعم انل حضوتي مليفلا اذه فو ،رعاشملا هذه عنمل صاخشألا عم لصاوتلا ىتحو فقاوملا
 رومألا نم اهريغو ةلكشلا ةئيهلا نم وا ءاقدصألا عم جورخلا لثم ةيدايتعالا ةايحلا رومأ نم
 .انتايح ف ةيعيبطلا
 قلقلاو دئازلا ريكفتلا نم يناعي يذلا صخشلا اهنأ لوألا نيرود "يلدام" تصمقت مليفلا اذه ف
 لثم ةيبلس راكفأب اهمهويو اهقحالي صخش ةئيه ىلع قلقلا تدسج ةيناثلا ةيصخشلاو ،رومألا لايح
 طاشن يأ ةسرامم نم كلذ ريغو ،اهدجاوت ف ءاقدصألا ةبغر مدعو ،ةنمسلاو ،يساردلا لشفلا
 تلماعتو ،اهب موقت ةوطخ لك ف ريكفتلاو ،قرألا ،ةلطبلا اهترهظأ يتلا قلقلا ضارعأ نمو ،ينيتور
 نأ نم مغرلا ىلعف ،نيدهاشملل ةزفحمو ةعاجش ةوطخ اهذاختاو عطقملا ةياهن ف قلقلا عم "يلدام"
 ئجافم لكشب قلقلا يلدام تطخت فيك امامت حضوتسي مَلف حضاو لكشب ةرصتخم تناك ةياهنلا
 .ةيباجيإ ةقيرطب ىهتنا ةماع ةروصب نكلو ةأجف اهلعفب تمهو ةيبلسلا راكفالا هذه تهجاو اهنا ثيح
 ةقيرطب قلقلا ةاناعم ديسجت ةقيرط نم ءادتبا ةدهاشملا قحتسيو زفحم ريصقلا مليفلا نأ ىرأ
 طاشن يأ ةسراممل ةيباجيإو ةزفحم ةقاط انل لكش امم ،ةمهلملا مليفلا ةمتاخ ىلإ ةطيسبو ةحضاو
  .هتسرامم لايح قلقلاب روعشلا وا ريكفتلا ف ةغلابملا ىلا ةجاحلا نود
 ،يلدام ثدحت اهنأكو قلقلا ةيصخش توص لثم ةيساسأ مليفلا ف تاوصألا نم ديدعلا َمدختسا
 ،فتاهلا ف ينرلاو لئاسرلا لثم ةيوناثلا تاوصألا امأ ،فتاهلا ىلع اهتدلاوو اهتقيدص توصو
 كلذك ،ملفلا عوضوم عم اهبسانتو عباتملا جامدنا ىلع دعاست يتلا ةتفاخلا ىقيسوملاو زافلتلا توصو
 .قلقلا لثم يبلس عوضوم نع ةبسانتم اهنكل ةضفخنم تناك ةءاضإلا
 
 
 :دوج
 تابارطضا نم نوناعي نيذلا صاخشألا نكل ،ناسنا يأ ةايح نم يعيبط ءزج قلقلا نم ةاناعملا نإ 
 ،ةطيسب ماهم وأ ةيموي فقاوم نم رتوتلاو فوخلاو ةقثلا مادعنا نوهجاوي طرفم لكشب قلقلا
 عم ةريغص ةلفحل جورخلا ىتح وأ ،فصلا ف ضرعب مايقلا وأ ،بيرغ صخش عم ثدحتلاك
 .ءاقدصألا
 اهتلعجو "يلدام" ةيسيئرلا ةيصخشلا ةئيه ىلع قلقلا ةجرخملا تدسج ،ريصقلا مليفلا اذه ف
 اهتقث مطحتو  اهدراطت اهتلعج امك ،بائتكالاو قلقلا ةملظل اًزيمرت لماك لكشب دوسألا يدترت
 امدنعف ،طبضلاب قلقلا ناسنالا لقعب ةيوادوسلا راكفألا لعفت امك ،فقوم لك ف اهسفنب اهككشتو
 تلظ امهم حجنت نل اهنأب اهتربخاو اهيلا قلقلا ةيصخش ترهظ ،اهسورد ةركاذم "يلدام" تلواح
 ترهظ جورخلل اهتوعدل اهتقيدص اهب تلصتا امدنعو ،ةدئاف يأ اهل سيل اهتسارد نأو سردت
 ،اهيلع نوقفشي مهنأ اهل مهتوعد ببس نأو اهنوديري ال عقاولاب مهنا اهربختل اًددجم قلقلا ةيصخش
 بلغتلا تعاطتسا اريخأ اهنأب ةياهنلا تناكو ،هب مايقلا ةيصخشلا ديرت رمأ لك ف رركتي دهشملا لظو
  .اهتاقيدص عم عتمم تقو ءاضقل جورخلاو قلقلا ىلع
 يقلقلا صاخشألا نم ريثكلا بولق سمالتو ةيعقاوو ةيوعوت مليفلا ةركف نأب ىرأ ،يرظن ةهجو نم
 كلذكو )نذألل حيرمو ئداه ونايب فزع( قفوم ناك ةيفلخلا ىقيسوملا رايتخاو ،تاقيلعتلاب تأرق امك
 ناك مليفلاب ءزج لضفأو ،عئار لكشب مليفلا ةركف ليصوت تعاطتسا يتلا ةيسيئرلا ةلثمملا رايتخا
 ناك امهم قلقلا ىلع بلغتلا عيطتسن رارصإلا عم اعيمج اننأ ةركفك يلإ تلصو يتلا ةيزيفحتلا ةياهنلا
 .ًابعصو ًايوق


