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ةيسفن  تامدصب نيباصملا نيئجاللا ةدعاسم

 كنكمي.قئاقد عضبل سلجت وأ ددمتت ةحيرم ةيعضو نع ثحبإ.طقف كسفن ىلع زيكرتلا اهيىف حمست تقولا نم ةظحل ذخ

.كل بسانم وه امك، امهقلغت وأ ناتحوتفم كانيع يقبت نأ

ةفيفخ نيرامت ىلإ كوعدأ نأ دوأ نألا

نوللا، نول هل يئوضلا عاعشلا اذه نأ اضيأ ليختو نوكلا نم ىتأيرونلا نم صيصب يأ،اءوض ليخت

.ءافشلاب ةصاخ ةقيرطب طبترملا

 هقفدت لالخ نم،ءافشلاب ةصاخ ةقيرطب طبترم،كل ةبسنلاب ديرف هنول ءوضلا نم عاعشلا اذه نأ فيك كلضف نم نألا ليخت

.مسجلا ىلإ ةمجمجلا ربع

.رثكأ احاتم ناك املك هنم تذخأ املك، نوكلا وه ءوضلا اذه ردصم نأ ملعت تنأ

، ىفشي، زيمتملا هنولب اذه نأ ملعت له.رشتنيو كمسج ىلإ مث ةمجمجلا ءاطغ ربع قفدتي ءوضلا اذه

 عيمجو باصعالاو ماظعلا،تالضعلا، ءاضعألا لك ىلع، ةيلخ لك ىلع ئدهم ريثأت هلو دمضمو طشنم ريثأت هيدل نإ؛يخريو طشني

.دلجلاو ةيلخادلاءاضعالا

 يف هعضيو هرمغي، كمسج ربع قفدتي ءوضلا اذه، كمسج ىلإ كتمجمج ءاطغ ربع رثكأ قفدتي يفاشلا ءوضلا اذه امئاد عد

. حيرملاو ئدهملا، يفاشلا هريثأتربع رشتني و لماكلاب كمسج ربع قفدتيءوضلا اذه،ةريغصو ةفيطل تازازتها

 ةصاخ ةقيرطب طبترم كل ةبسنلاب وه يذلا ءوضلااذهب كمسج فل، كمسج لوح قفدتي ءوضلا اذه اريخأ كرتا تدرأ اذإو

.سناجتم انه وه امكو كلذ يف بغرت امك ءافشلاب

.اهب عتمتلاو ةبرجتلا هذه قيمعتل ىرخأ ةرم تقولا ضعب ذخ،كل ةبسنلاب حيرم نيرمتلا اذه ناك اذإ

.ءاضفلا اذه ىلإ عوجرلا مامتها لكبو ةوطخ ةوطخ، ةصاخلا كتريتوب مق مث

لبق نم

Sabine koch
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ةنمآ ةسرامم

 .ايسفن كبعتُتو ارارم رهظت، كلخادب اهروص مويلا ىتح لازت ال يتلاو ةئيس براجت ةيضاملاروهشلا يف تشع دقل

 ىلاتلابو روٌّصلا هذَه نع كدعبت ةفاسم ىلع لوصحلا يف كدعاسي نيرمت ةسرامم ىلإ كوعدأ نأ ديرأ

.يلخاَّدلا مالَّسلا نم ديزم ىلع روثعلا

 ةحيرم يه امك اهقالغإ وأ كينيع حتف كنكمي .ةعتمم قئاقد عضبل ءاقلتسالا وأ سولجلا كنكمي ثيحب ةيعضو رتخا

.كينيع ةحار نم كنكمت ةطقن رتخا،ناتحوتفم  كانيع تكرت اذا.كل ةبسانمو

.نالا مزالا نم ربكأوهام لكو نالا كبعتياهيف َّيأ عضو كنكمي ثيح ةيواح ُّيأ، ةيواح ليختل كوعدأ نالا

 ةيرهزم،غاصم ةبلعوأقودنص نوكت نأ نكمي،كنبلاب اهفرعن امك ًادج ةريبك ةيذالوف ةنيزخ نوكت نأنكمي ةيواحلا هذه

 نكمي ةيواحلا هذه نأ مهملا نم و .اهنزختو اهب لماعتلاديرت ال ءايشأ اهب دجوت يتلاو ةيواح وأ ءاعو درجم ةطاسبب،

. اهقالغإ وأ اهحتف كنكمي يذلا تنأ طقفو،اهقالغإ

.نالا هيف ريكفتلا بغرتالم كانهءيش لك نأ اقح كنكمي ثيحب ةيافكلا هيف امب ةريبكو ًةَّيوق نوكتنا بجي

 يأ يف وأ مجنم يف،فهك يف،ىنبم يف دجوت نأ نكمي ةفرغلاهذه؛ةصاخ ةفرغب ةيواحلا وأةنيزخلا هذه دجوت نايحألا نمريثكيف

.كريغ اهُحتف دحأل نكميال كلذك. رخأ إبخم

 اهحتف كنكمي طقف تنأوةقلغم ةيواحلا هذهو، ةيواحلاوأ كتنيزخ اهب دجوت يتلا ةفرغلا هذه ىلإ تلصو فيك نألا ليخت

.كدحول َكتنيزخ يه ًاذإ، اهقالغإوأ

 نأديرتال كنال.نالا هب ركفت نأ ديرت ال يذلا لك، كلهاك لقثي ام لك اهيف عضتو ةيواحلا حتفت فيك فيك نالا ليخت

عيضي ءيشال اديج ظوفحم ةيواحلاهذه يف ءيش لك.كتنيزخاهعضت نأ نكمي سيساحالوأراكفالا ىتح،روصل ا لكـ.هب لغشنت

.ةيواحلا نم اهعاجرتسا كنكمي لضفأ تحبصأ كنأ رعشت امل قحال تقو يف امبرو

 قالغإ وأ حتف هنكمي يذلا طقف تنأ كنأ دكأت، ىرخأ ةرم اهقالغا كنكمي كب ةصاخلا ةيواحلا يف اقح ءيش لك تعضو دق تنك اذا

.ةقلغم دج يه مكو،ةيواحلا

ًاديج ىرخألا يه اهقلغأ مث ةيواحلا اهب دجوت يتلا ةفرغلا رداغ، ديدج نم كتيواح قلغإ مث

 لكو،تقو يأ يفو ديرتام لك اهيف نزختو ةيواحلا اهب دجوت يتلا ةفرغلا ىلإ لوخدلا كنكمي تقو يأ يف هنأ نأ ديجلا نمل هأو

.كنهذب لظت وأ نألا اهب ركفت نأ ديرتال يتلا ءايشألا

.سيساحألاو راكفألا وأ ةيلخادلا روصلا ِببسب باذعلاب سحت تنك املك نيرمتلا اذهب مق

.ةعاقلا هذه ىلإ عوجرلاو كب صاخلا مامتهالا عم مغانتمو حيحص وه امك ةصاخلا كتريتوب نألا عجرا

خوك نيباسـ لبق نم
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ةيلخادلا ةوقلا

٠كسفن ىلع طقف زيكرتلا عم ًاديحو نوكت نأ كل حمست تقولا نم ةظحل ذخ

 امك اهقالغإ وأ كينيع حتف كنكمي٫ةعتمم قئاقد عضب ةدمل ءاقلتسالا وأ سولجلا كنكمي ثيح ةبسانم ةيعضو نع ثحبا

٠كل ةحيرم اهارت

 طقف كعم اطبترم نوكي نأ ضرتفملا نم ناكملا اذه٠نكاسو نمآ،ئداه دج يلخاد ناكم ىلإ،تاذلا ىلإ ةلحر يف نالا كوعدأ نأ ديرأ

 ِجاعزإ يأب هيف رعشتال رخآ نام يأ وأ ًاديج هيف رعشت رخأ نع ثحبإ، كجعزي ناكملا اذه ناك اذإ٠ ةيباجيإلا روصلاو سيساحالاب

٫ًيفاكلا كتقو ذخ٬

 ناكملا اذه يف أيش مشت امبر، عمست اذام ىرت اذام؛ ًاديج هكردت نأ، يلخادلا ناكملا اذه ىلإ لوصولل تقولا نم ةظحل نالا ذختإ

 ساسحإلا اذه قاشنتسإ يف تحجن امبرو اهترارح صتمي مث كمسج ىلع سمشلا ةعشأ رهظت امل امك كذخأي فيطللا هوجو

٠كجعزيام لك فزتست نأ كنكمي ريفزلا عم نيح يف، كمسج يف تقولا ضعب رشتني هلعجت نأو فيطللا

٠رتوتلا نم اليلق قفدتي ريفز لك عمو ،ديجلا روعشلا نم اليلق رشتني قاشنتسإ لك عمو ءىداهلا يلخادلا كناكم يف دجوت

 كثدحأ نأ بحأ ٠ةيلخادلا كتوقب  اهيمسأ نأ بحأ امك ،كسفن نم ٍءزجب يقتلتل ةصرف نالا كيدل ًّادج صاخلا ناكملا اذه يف انهو

٠ةيلخادلا ةوقلا هذه نع

 دوجوم وه ءزجلا اذهو ٬ لقأ وأ ال انايحأو هب رعشت دق انايحأ ، كتدالو ةظحل ذنم دجوي ءزج وه،هسفن نم ءزجلا اذه هيدل ناسنإ لك

 ىلع بلغتلا ىلع كدعاس يذلا،ةايحلا ديق ىلع ىقبت نأ كل حمس يذلا كنم ءزجلا هنإ٠انه نوكت نأ كدعاس دقلو نالا كعم

كدعاسي امئاد كنم ءزجلا اذه لظيس اذكهو ٠انه ىلإ كقيرط يف اضيأو يضاملا يف تابقعلا نم ريثكلا

  ٬ةدوجوم دعت مل ةيلخادلا كتوق نأ دقتعت نايحالا ضعب يف ٠اههجاوت فوس امنيأ تابقعلا ةفاك ليلذت يفو رارقتسالا ىلع

 اهنكل

٠لظلا يف اهنكلو، ةدوجوم امئاد 

٠ نالا ةيلخادلا َكِتَّوق عم لاصتإ ىلع لوصحلل تقولا ضعب ذخأت نأ ديرت دق

ةيلخادلا كتوقل رسجلا هنإ، مهيال، مسجلا ىلع رهظت سيساح الاوأ تايركذلا وأ راكفألا وأ رعاشملا وأ روصلا يهام نالا هبتنا

 يتلاو ةيلخادلا كتوق، كمسج وه فيك ليخت ؛اذهل يفاكلا تقولا ِذخ ،ةيلخادلا كتوقب  لاصتإ عم تنأ فيك نالا رعشتأ٠  

 نم رعشن يذلاو،صاخ ثدح يأ وأ ًاليمج ًايعيبط ًارظنم ظفحن وأ ركذتن امك ًاديج اههركذتت،نالا لماك لكشب نوكت نأ نكمي

ـةفقوـ٠اذه َخِّسريل يفاكلا تقولا كمسج يطعإ٠ةديج ةلاحب هلالخ

 اذهب تمق اذإ٠ ةقيقح راكفالاو روصلا هذه لعجب اهب لاصتالاو كب ةصاخلا ةيلخادلا كتوقب لاصتالا كنكمي نالا نمو

٠ةيلخادلا كتوقب لاصتاب ةعرسبو ديدج نم حبصتس

 ىلإ هيلإ جاتحت ام لك لمحت كنأ رعشت فوسو معدو زيزعتو ةقثلا نم ديزمب رعشت ةيلخادلا كتوقب لاصتا عم نوكتس املو 

٠كفادهأ قيقحتل هيلإ بهذت نأ ديرت يذلا هاجتالا يف باهذلل ةيلاتلا تاوطخلا ىلإ ًامدُق يضملا

ـةحارتساـ٠ةقثلا نم ديزمب رعشتسو ءودهلاب ةيلخادلا كتوقب لاصتإ ىلع اهيف نوكت ةرم لك رعشت فوس اذكهو

 وأ،كرعاشم،كتروص ءاعدتسا عم ةظحلل كينيع قالغإ قيرط ن ةطاسبب،انكمم كلذ ناك  املك ةيلخادلا كتوقب لاصتالاب مق

٠كفادهأ قيقحتل كسفن يف اهجاتحت يتلا تاراهملا لك كيدل نأ ركذت٠اهركذتو كتايركذ

٠اهب داشرتسالا كنكمي ىتح ىوقأ كسفنب كتقث رثكأ تحبصأ املك،ةيلخادلا كتوق عم رثكأ لاصتا ىلع تنك املكو

 ٠خوك نيباس لبق نم
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٠رهطملا مّامحلا

 ءاملا نم بارتقالا يمهولا نيرمتلا اذه ةسرامم ءانثأ رذحلا يخوت ىجري ٬نكي مل نإ؟ةحابسلا كنكمي له٠٠لوالا لاؤسلا

٠حايترالاب رعشيو اقح فيطل وهام ردقب طقف ةقثلاو

 تنك نإ كوعدأ مث٬لخادلا ىلإ جراخلا نم ءطبب ريسلا ةصاخلا كتقيرط ىلع مث ،حايتراب يقلتست وأ سلجت نأ ديرت تنك اذإ

 ءاملا نم بارتقالآ مث، ديج وه كنهذب نالا رودي ام لك٬ُرحب وا ةريحب وأ رهن كانه امبر٫ يلخادلا كلقعب هايملا ةيؤر يف بغرت

 وه فيكو ًاديج نّمؤم وه فيك ئطاشلا ىلإ رظنت نأ ٬ًادهشم راتخت نا كنكمي له، كنهذ يف روصلا نم ديدعلا رمتاملو٬ديدش ءطبب

٠كيدي وأ كيلجر لالخ نم ءاملا نم ٍرذح لكب لصتت نأو كئاذح علخت نأ تدرأ اذإ كلذ دعبو٠يعيبط و عورزم٫ةيانعب ٌمَّمصم

 ضعب كسفنل كرتت مث ءاملا لخدتو كسبالم نم صلختت نأ بحت امبرلف،ةبوغرملا ءاملا ةرارح ةجردو اليمج سقطلا ناك اذإو

 كلمحيوءاملا ىلع ءاقلتسالاو كيمدقب َّدص ديرت ىتم مث كلمحي ءاملا هيف لعجت يذلا ديجلاو بسانملا فرظلا يف تقولا

 وأ صوغلا ديرت تنك امبرل وأ ةيوقلا تاراّيتلا ضعب  جراخ حبست نأ بغرت دق٠ بحت امك كرحتت كلعجي عئار لكشب

 يف تنأو ئطاَّشلا ليمج وه مك ظحالت دق نيح يف بوانتلاب ٍءيش يأ وأ اليلق فارجنالا ىلع يقلتست نأ طقف ديرت امبر

٠ماريام ىلع وه كنهذب روديام لكو كل ةبسنلاب حيرم وهام لك وأ سسمشلا،ءامسلا،تاتابنلا٠٠ـءاملا

 كيلع ناكام لك فطش متي فيك رعشت كلعجي امم ًّايقنو ًايفاش ًاضيأ ًءام ناك امبرلف هقوف وأ ءاملا لخاد اعتمم كروعش ناك اذإو

ًاديعس ٬ًاحاترم كلعجيام اذهو ،ًايخرتسمو ًاشَعنمُ كمسجب سحت نأ ًارداق نوكت اهدنع٠رتوتو ثبَخو قرعو رابغ نم

٠ةفيطل رعاشمب رعشت نأو٬ائداهو

٠هب رعشت ام لك وأ، لوهذ وأ نانتماب امبر ءاملا ىلإ كرهظ َيِّلوُت نأ لابلا حاترم و يوق تنأو بسانملا تقولا دجت املو

٠ ديرت تنك اذإ ةدوعلآمئاد كنكمي انه،ةحابِّسلل يصخشلا كناكم انه

٠ةعاقلا هذه ىلإ انه دوعت ةصاخلا كتريتوبو،ايجيردت دهشملل كرهظ ريدت مث

٠يصخشلا رييغتلل رذح راسم٠٠ةيلخاد ةقيدحـ٠٠ربوه اليئاكيم٠٠لبِق نم



Dr. med. Birgit Kracke • Fachärztin für Psychiatrie / Psychotherapie • Solingen

ةيلخاَّدلا ةقيدحلا

٠هابتنالا نيرمتب عيرس لكشب أدبت نأ لضفالا نم امبر

 ودبت نأ نكمي فيك٠اليلق ٌّيلوضف كنأ لمتحملا نم ،كقوذ بسح كلايخ يف رقتست ةقيدح زهجت نأ كوعدأ كلذ دعب

٠ةظحللا هذه يف، نالا طقف ةدحاو ةرم، ةدحاو ةرم اهمسرت نأ يعوَّاللا كدعاسيس نالا٠ةقيدحلا

 ؟ةقيدحلا روس دودح يهامو؟كب ةصاخلا ةقيدحلا مجح نوكي نأ يغبني مك كيأرام

؟بابلا وأ الثم ةباَّوبلا؟كب ةصاخلا ةقيدحلا ىلإ لوصولا لَّيختت نأ كنكمي فيك ؟جايس وأ تاريجُّشلا نم روس وأ رادج

لخدملا وأ بابلا٫ ةباَّوبلا ربع، كتقو ذخ٠دِّيج ءيش وه ةظحللا هذه كنهذ ربع روديام لكو جراخلا نم ةقيدحلا دهاشت امبرل

 راجشأ كانه له، فيطل مسومو ليمج سقط يف ةقيدحلا ليختت نأ انكمم ناك اذإو٠ةبتعلا روبعو لخاَّدلا ىلإ بهذتل ةقث لكب

 نأ اضيأ ككنكمي له؟كانه اهارت يتلا ىرخألا ةلضفملا تاتابنلاو راهزالاو تاريجشلا يهامو؟كلذك ةدوجوم ةلضفملا كترجش لهو

؟كتقيدح يف ةكرب وأ ةريحب،ءام لودج،ةروفان،ءام كانه له؟كحيرت تناك اذإ ةحئاَّرلا قشنتستو مشت

 ريفاصعلا تاوصأ الثم؟ فيطل ءيش عامس كنكمي له؟ءارضخ تاحاسم وأ،بشع،جرم ةصاخلا كتقيدح يف نوكي نأ كل ولحي امبر

٠فيطل ءيش وه نالا كنهذب رطخيام لك وأ رهزلا يف تارشحلا ةمهم وا هايملا رثانتو

 يف نوكت نأ رورس لكبو بحت يتلا كسفن نم  ءازجألا لك نع مث كلجأ نم ةرم؟ كتقيدح يف ةحارلل ناكم ءاشنإ ليختت له

 دادعإ دنعو؟ةحارلل نوكي نأ هنكمي يذلا ةصاخ ةفصب وه كتقيدح نم طيحم يأ يف؟هيف حاترت ىتح اذه لثم نمآو ديج ناكم

 تنك اذإ لافطأ وأ لفط بعلل ناكمو،ةحيرملا ةقيدحلا يسارك ضعب وأ زاَّزه، ةليمج ةلواط،يسرك وأ ةحوجرأ تعضو امبر،ناكملا

٠اهيلإ ةجاح يف تنأ امبرل ةحار يف ركفت ىتح عاتمتسالاب كرعشي انه ءيش لك لعجتو ادج انونح نوكت امبر٠اذه ُّبحت

٠كلذل يفاكلا تقولا كرتإ ؟كتقيدح اهجاتحت ةيئاهن ةسمل لثم رخآ ءيش كانه له، كاردإب ىرخأ ةرم كلوح رظنت نأ ديرت امبر

 اهيدل وأ؟اديج ةجَّيسم ةقيدحلا له،ةيعوضوم ةرظنب موقت نأ كنكمي امبر، اديج ةدَّدحم ةقيدحلا له ىرخأ ةرم رظنا ًاريخأو

؟اهب ةطيحملا ةعيبطلا نم أزجتيال أزج يه لهو فيطل يح يف يه له؟يعيبطلا دحلا

٠ةقيدحلا يف هريغت وأ هفيضت نأ ديرت ام ءيش كصقني وأ؟نالا ريخب تنأ له ،نالا ءاشت امك ىنمتت نأ عيطتست

، كلوح تفلتت، جورخلا باب زواجتت مث ةقيدحلا ةباوب ىلإ،ةلماكتم ةروصك ديدج نم ءيش لك ىرت تنك اذإ،ةياهنلا يف

.لخدملا ىلإ هبتنت

ـةيرسلا ةيلخادلا كتقيدح ةداعتسا تقو لك يف كنكمي

 ةريتولابو ايجيردت، كانه نم كنكمي، يفلخلا إزجلا يف ةقيدحلا لخدم وأ باب كيدل نوكي نأ كلايخ يف تلوح اذاو

 نأ ايجيردت رعشتو،ضرالاب لصتت كيمدق نأ ظحالت ثيح ةفرغلا هذه يف انهو ـ ــ يلاحلا عقاولا ىلإ ةدوعلا ،كب ةصاخلا

 كيعارذ،كرهظ،دعقملا ةشرفب رعشت امبر، كترخؤمو،كيمدقب لضفأ ايجيردت رعشت كنأ ىتح ضرالا عم لاصتاب كيمدق

٠ماريام يلع ءيش لك اذإ ،، نينيعلا حتفت مث،كسأرو،كتبقر،كيفتك،كيديو

،،ريبوه اليئاكيم،،لبق نم


