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 آسف .. لقد نسيت

 6102ٌٗاٗش  3فٖ رشٗذٓ أخثاس الخل٘ذ:  اسٗخ الٌششت

 تملن: الذوتَس صوشٗا خٌزٖ

 

تمذ ّزُ المثاسٓ هي أوخش المثاسات شَ٘لًا ٍسَْلٔ « آسف.. لمذ ًس٘ت»
فٖ اللفؿ ٍهخشرًا هي إٔ هأصق لٌذ الثشش فٖ ول ألؽاس األسض، فاالتي أٍ 

أٍ حتى الخادهٔ لٌذها ٗشٗذ أى الوَـف أٍ الضٍد أٍ الضٍرٔ أٍ إٔ شخص 
ٗتْشب هي األخؽاء التٖ لولْا فاًِ ٗلزأ ئلى الٌؽك تْزُ المثاسٓ التٖ 

؟ ٍو٘ف  ٗوىي أى تىَى سثثًا فٖ غفشاى الخؽأ، ٍلىي لوارا ٌٗسى اإلًساى
 ؟ ؟ ٍّل تالفمل ٗوىي التخلص هٌْا ٗوىي التخلص هي ّزُ الوشىلٔ

ٖ رضئٖ أٍ ولٖ، هإلت أٍ فمذاى ؼث٘م»ٍٗوىي أى ٗمشّف الٌس٘اى تأًِ 
دائن لوا اوتسثِ اإلًساى هي روشٗات ٍهْاسات حشو٘ٔ ٍهملَهات 
ٍهفاّ٘ن ٍسلَو٘ات، ٍهٌِ فَْ لزض لي االستشراق أٍ التمشف أٍ لول 

 .«شٖء

ئال أًِ ٗزة أى ًمشف أى الٌس٘اى ٗوىي تمس٘وِ ئلى لسو٘ي أساس٘٘ي، 
الفشد راوشتِ للى ٍّوا الٌس٘اى الؽث٘مٖ ٍالٌس٘اى الوشظٖ، فمذ ٗفمذ 

ح٘ي غشٓ لمة ئصاتٔ دهاغ٘ٔ أٍ صذهٔ اًفمال٘ٔ أٍ ٗىَى فمذاى الزاوشٓ 
تذسٗزًّ٘ا ووا ّٖ الحال فٖ تمط األهشاض الممل٘ٔ هخل الٌس٘اى الفزائٖ 
تمذ حادث س٘اسٓ، ٍلذ ٗحذث الٌس٘اى ًت٘زٔ اًؽثالات ظم٘فٔ أٍ 

ها ًمزض لي روش لاسظٔ أٍ غ٘ش واف٘ٔ أحٌاء التأح٘ش ٍالوالحفٔ، فىخ٘شًا 
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األسواء أٍ الٌاس ألًٌا ال ًٌتثِ ئلْ٘ا لٌذ سوالْا أٍ سؤٗتْا اًتثاًّا 
وافً٘ا، ٍلىي لٌفتشض أى الوالحفٔ أٍ اإلدسان لذ توا تاًؽثاق واف هي دٍى 

 ؟ صذهات اًفمال٘ٔ فلوارا ٗحذث الٌس٘اى فٖ ّزُ األحَال

ِ ٗثشص لٌا ٍلٌذها ٗىَى الحذٗج لي الٌس٘اى هؽلثًا فٖ ّزا المصش فاً
هصؽلح هشادف تواهًا للٌس٘اى ئال ٍَّ الزاوشٓ ٍالتزوش، فأٗي االستثاغ ت٘ي 

 ؟ الوَظَل٘ي

فالزاوشٓ ووا تش٘ش أدت٘ات للن الٌفس ئلى أًْا الشو٘ضٓ األساس٘ٔ للممل، 
؟ ٍهٌز لذٍهٌا ئلى الح٘آ ول ها  ٍلٌذها ًفمذ الزاوشٓ ال ًملن هي ًىَى

 للى المذسٓ ّٖ – أٗعًا –، ٍالزاوشٓ ًحسِ أٍ ًذسوِ ُٗسزل فٖ الزاوشٓ
 ًشٗذُ الزٕ الَلت فٖ ٍاستشرالْا ٍتخضٌْٗا الوملَهات اوتساب

 الوملَهات، استمثال: ّٖ أساس٘ٔ ٍـائف حالث لْا الزاوشٓ فاى ٍتزله
 .الوملَهات ٍاستشراق الوملَهات، ٍحفؿ

ٍٗحاٍل تمط للواء الٌفس أى ٗشتػ ت٘ي الزاوشٓ ٍالٌس٘اى ف٘مَل: ّٖ 
٘ٔ الومشف٘ٔ التٖ تمٌى تتخضٗي ها اوتسثِ الوشء هي هملَهات فتشٓ المول

هي الَلت تْذف استشرالْا لٌذ الحارٔ ئلْ٘ا تمذ اًمعاء فتشٓ هي 
الَلت لذ تؽَل ٍلذ تمصش، ٍَّ ها ٗسوى الحفؿ أٍ االحتفاؾ ٍلٌذها 

 ٗسوى السلَن ّزا فاى ٗمزض الشخص لي استشراق ها سثك تخضٌِٗ 
 .ِ الزاًة السلثٖ للزاوشٓلل٘ ٍٗؽلك ًس٘اًًا

ٍتمذ الزاوشٓ هي أّن المول٘ات الممل٘ٔ المل٘ا فٖ ح٘آ اإلًساى، ٍٗمتوذ 
للْ٘ا لذد هي المول٘ات األخشى هخل اإلدسان، ٍالَحٖ ٍالتملن ٍالتفى٘ش 
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ٍحل الوشىالت ٍالتحذث، ٍالحم٘مٔ أى ول ها ًفملِ تمشٗثًا ٗمتوذ للى 
ي ر٘ل ئلى ر٘ل لي ؼشٗك الزاوشٓ. الزاوشٓ، تل ئى الحعاسات اًتملت ه

ٍتتعح أّو٘ٔ الزاوشٓ فٖ ح٘اتٌا الَ٘ه٘ٔ لٌذها تَارِ الَرِ اٙخش لْا 
ٍَّ الٌس٘اى، ح٘ج تالحؿ للى سث٘ل الوخال فٖ الَسػ التمل٘وٖ أى 
همفن الوشاول التٖ ٗماًٖ هٌْا الؽلثٔ سثثْا الٌس٘اى، ٍخاصٔ أى 

توذ للى ل٘اس ها ٗتزوشُ همفن ًفن االهتحاى هٌز المذم حتى اٙى تم
 .الؽالة هي هملَهات أٍ تاألحشى ها ٗحففِ الؽالة هي هملَهات

 :ٍٗمسن للواء الٌفس الزاوشٓ توختلف تشمثاتْا ئلى لذٓ أًَاق، ٍّٖ

 

ّٖ الوستَى األٍل للزاوشٓ، ٍتمَم ّزُ الزاوشٓ  أٍالً: الزاوشٓ الحس٘ٔ:
ن تذٍسّا ئلى لذٓ تحفؿ االًؽثالات المص٘شٓ لي الوإحش الحسٖ، ٍتٌمس

ألسام؛ ٍّٖ: راوشٓ سوم٘ٔ ٍتصشٗٔ ٍشو٘ٔ، ٍهذٓ استوشاس الوملَهات 
حَاىٍ تمذّا لذ تٌمل الوملَهات ئلى الزاوشٓ المص٘شٓ  4فْ٘ا ال تتزاٍص 

 .الوذى، ٍئى لن تفمل فاًْا لذ تٌسى

 :ٍتتو٘ض الزاوشٓ الحس٘ٔ تمذٓ خصائص ّٖ

 .السمٔ: سمتْا للوملَهات غ٘ش هحذٍدٓ . أ
 .الذلٔ: تتو٘ض تذلٔ الوملَهات الذاخلٔ ئلْ٘ا . ب
 ها تتشاٍح رذًا لص٘شٓ فتشٓ تالوملَهات  حفؿ الوملَهٔ: تحتفؿ . ت

 .فمػ حَاى ٍخوس حَاى ٍحالث حاً٘ٔ ت٘ي
 .التخضٗي: تحفؿ الوملَهات للى شىل صَس حس٘ٔ . ث
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السشلٔ: سشلتْا فائمٔ فٖ ًمل صَسٓ المالن الخاسرٖ ٍتىَٗي  . د
 .سٓ الٌْائ٘ٔ لوخ٘شاتِالصَ

 وو٘ات استمثال للى استمثال الوملَهات: رات لذسات وث٘شٓ . ح
 الشغن للى اللحفات، هي لحفٔ إٔ فٖ الحس٘ٔ الوذخالت هي ّائلٔ

 تالوملَهات االحتفاؾ للى لذستْا ألى تختفٖ ها سشلاى رله هي
 ٍأشخاصا وخ٘شٓ هحالت تشى تالس٘اسٓ س٘شن لٌذ: هخال هحذٍدٓ،

ؽشٗك، ّزُ الوحالت ٍاألش٘اء التٖ تشاّا ٗتن تخضٌْٗا فٖ ال للى
الزاوشٓ الحس٘ٔ، ٍلىٌه لن تشوض للْ٘ا ٍتْتن تْا فتتالشى تمذ 

 .ألل هي خوس حَاى

 

ٍّٖ الوشحلٔ ها ت٘ي الزاوشٓ الحس٘ٔ  حاًً٘ا: الزاوشٓ المص٘شٓ الوذى:
ٍالزاوشٓ الؽَٗلٔ الوذى، ٍتشول ئدساوٌا لىل اإلحساسات ٍالوشالش 

ألفىاس، ٍتسوى أح٘اًًا تالزاوشٓ الماهلٔ. ٍتستوش الوملَهات فٖ ّزُ ٍا
حاً٘ٔ حن تٌسى ها لن تٌمل ئلى الزاوشٓ  41ٍ 31الزاوشٓ فتشٓ ها ت٘ي 

 .الؽَٗلٔ الوذى

 :ٍتتو٘ض الزاوشٓ المص٘شٓ الوذى تمذٓ خصال هٌْا

تحَٕ هملَهات ًشؽٔ، ٍّٖ الوملَهات التٖ تفىش فْ٘ا فٖ تله  . أ
 .اللحفٔ

ّٖ الوشحلٔ الوإلتٔ هي تخضٗي الوملَهات، فْٖ تسوح تالتماهل  . ب
هك الوخ٘شات التٖ ال تحتاد ئلى تخضٗي ؼَٗل، فْٖ تتماهل هك ّزُ 

 .الوملَهات تماهالً فماالً



5 
 

 61هذٓ تماء الوملَهات فٖ ّزُ الزاوشٓ لص٘شٓ رذًا تتشاٍح ها ت٘ي  . ت
 .حاً٘ٔ فٖ همفن األٍلات 31ٍ

ات هحذٍدٓ، ح٘ج تمذس تخوس أٍ تسك ٍحذات سمتْا للوملَه . ث
 .هستملٔ فٖ الَلت ًفسِ إٔ توتَسػ سثك ٍحذات

تخضى الوملَهات تأًواغ ئدساو٘ٔ إٔ للى صَسٓ لفف٘ٔ أٍ تصشٗٔ أٍ  . د
 .سوم٘ٔ

 

تمَم الزاوشٓ الؽَٗلٔ الوذى تتخضٗي  حالخًا: الزاوشٓ الؽَٗلٔ الوذى:
ٔ أوثش، ٍّٖ هي أّن أًَاق الوملَهات فتشٓ غ٘ش هحذدٓ ٍلْا سمٔ تخضٌٗ٘

الزاوشٓ؛ ألى اإلًساى ٗحتفؿ فْ٘ا تىل الوملَهات الالصهٔ الستوشاس 
ح٘اتِ، ففْ٘ا اسوِ ٍلٌَاًِ ٍاألش٘اء التٖ ٗحثْا ٍاألش٘اء التٖ 

 .ٗىشّْا، ئًْا تثساؼٔ تحَٕ ول الوملَهات الوتملمٔ تح٘اتِ

 :ٍهي أّن سواتْا

 .سمتْا للوملَهات غ٘ش هحذٍدٓ . أ
تحتفؿ تالوملَهات أؼَل فتشٓ هوىٌٔ هي الضهي ٍٗوىي أى تستوش  . ب

 .ؼَال ح٘آ الفشد
 .تذخل الوملَهات ئلْ٘ا للى شىل صَس رٌّ٘ٔ ٍسهَص . ت
تفمذ الوملَهات ًت٘زٔ الٌس٘اى ٍٗوىي استشرالْا ئرا حاٍل الفشد  . ث

 .لول شٖء الستمادٓ ها تن حففٔ داخلْا
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 ؟ و٘ف تحفؿ الوملَهات ٍتخضى

ملواء أى راوشٓ اإلًساى تستؽ٘ك أى تحفؿ الوملَهات ٍتخضًْا ٍرذ ال
 :تخالث ؼشائك، ٍّٖ

. التسو٘ك اٙلٖ: ٍَّ تىشاس أٍ ئلادٓ تىشاس الوملَهات فٖ الزّي، فمٌذ  أ
الم٘ام تتىشاس الوملَهات ٗوىٌٌا االحتفاؾ تْا فٖ الزاوشٓ الؽَٗلٔ الوذى 

 .تشىل غ٘ش هتٌاٍُ

ستػ الوملَهات الوشاد تزوشّا هك شٖء . التسو٘ك الوَظح: ٗتؽلة  ب
 .همشٍف ساتمًا ٍهخضٍى فٖ الزاوشٓ الؽَٗلٔ الوذى

. التٌف٘ن: ٗمَم الفشد تتٌف٘ن الوملَهات للى أساس المٌاصش  ت
 .الوشتشؤ التٖ تزوك تٌْ٘وا

 

حسيٌ، لٌحاٍل فٖ الوماالت المادهٔ أى ًَظح و٘ف ٗوىٌٌا أى ًٌشػ 
 .؛ لٌتغلة للى ـاّشٓ الٌس٘اىالزاوشٓ لتصثح لادسٓ للى التزوش

 

 


