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 ا��������� ا���ذ ا��
aly.zayour@gmail.com  

 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) –( يطلب الكتاب من دار الطليعة للطباعة والنشر   

  

  

  

  

 

  مقتطفـات
 

�ل �� ��وره� ا���ر���� ��
 ����� ا��!د ��ا���$#�� ا��� " �

 %�& ����(� ا��!اث ا���م، و(� +�-� ا,+�، و(� "و��)� ا�'

ا,(�6ر ا,����� أو ا,���ط ا,و�9 (� 578ر ا�56ن، و�23 أ���ط 

 ا���5ك وا�>�; وا�!+5ز

 *** *** 

 >�و�5اس ا���C(�، و5Aاف ا���ء، و5Aاف ا��5ا��ت و�

�E ان ا�)'���ت وا,(�6ر ا"��5اذ�� EF " �8); و" ���8


 ا����� ��اآ����� �������!ات H; ا����Gت ا��� �$�Aه� ا�

وا�3K�J ا����� +� ا�'�+��ت ا,��3�� &�% اG�Aف ��� (� 
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آM�! +� ا,���د ا��Oر�� وا���ر�N ا�M>�(�، وا��C!ة 

 ���5ازن و��P8��56 (� ا��ات

 **** *** 

,��س، H$8�! ا�>!Sن ا��!�� (� ا���ر�N ��5ق آ
 H$8�!: ()5 ا

وا��3ب، وE�!) ���Uة و������، أA!و�� ود����5. آ�� أ�E<� Pم 

���� �C!�� (� ا�5�5د، و(� ا"�7�Fد ، وا������، (� �Eة '��

 آ���ت، +� آ�P�5& J، (� �8ر����، " ��Oه9

 *** *** 

 ،P5آ�� P�5� :ة ا��!د��5+� (� &� !�H$8 ن آ��ب ذوS!<ا�

،W!6)و ،P�داS5ّ6ن و� Pا� .P8��&ا، وE� E��� E& 9ا� ،

ا�7�Z�� ا��!د�� و"و��)� ا�'����، و�>5د ا�Gو�� ا��!دي (� 

 \�9 ا���Z]�ت ا"������� وا��ا8��

 *** *** 

ا���3�P ا�9 ا����ه�; ا�>!�S�� ه5 ا��5Kة ا,و�9 �5-2 ا��ات (� 

 ��)�<Mا� 
+)�ده� أي (� �8ر����)� (��>�; ا,FGA��، وا��5ا+

ر أول (� ��568 ا�7�Z�� ا��!��� +� �)�، ا���E��، #�&�3 دو

 و��56ن، آ�� �!ى، #�&�3 دور أ��O (� ا��Gج ا�����

 *** *** 

��56ن ا�����! ا�G&!(� ���57ص ا�>!�S��، ذ�_ ا�����! 

��ة و+2 ا���ة و����ة، �8!�'� ����� و��8�a 858!ات��� 

 *** *** 


 ا�5ا�2 ان ا�>!Sن أآM! ا�F J�6!اءة ��9 ا"]Gق، وا�AE�P ا�

�!(� ذه��� ا��!�� و578راP8 ا��!�K38 ���5�5د. ��� ذ�_ (� ��

 ا,ه��� b7F ا,�3��ء

 *** *** 


 وا"&�3ط وا�!+�ن (� Z���� !�Z� ا��ي ����ان ا��!د ا�

�P �� ا��2�5 وا����c، �!ى ���2 ا8'�ه�P8 و8<8 ����F �d��

��� -(� ا�6!ا+� ا�57(��
 ا�K3ى (� ا�!� ��
  آK3وا�

�3�Z-ا�  ���و68 ،
��8�� ��Fe+، و��� �'�!�8�� U�! أ#�

��(�ة+ !�U�3\!ة و+ !�U 
f��5� 

 *** *** 

�g) ،2ن �'�اiدا��� �8ّ�h ا�b�Z و8�WE ��56ن \3�)� ��'��2 (� ا�

ا��a<M ا,د�� آ�ن (!!) �>5م ���Eور ���K��) .P!اjf ا���>���� 

��رف ا,د���، "آ���ب ا,دب، آ����� 2��n ا,+�Mل، و�� �O<8 o
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ا��5ادر +2 ا���c وا�K!اaf وا�C!اH .af; ان &�n أ\��ر ا��!ب، 

�5�ة، وا,�5�� �
 ا��وb7F ا��!��ن، وا�G6م ا��Z'2، وا�'

��، آ�)� &�Gت ��M>�(� ا,د��� ا��>����E و8�3�!ات ��)� ��ا�

 و�Eاءات 5�E8 ا��)� ا��ات ا��!د��

 *** *** 

�p�g� J��K� " ،Pرأ�� o�)� ا�!ام 8�ء ا���!و-�ت ا��� �'

 ����� ��a ا���E، ان أP3�K� �+ 97F، آ�3&% (� ا�7و�

 ���q5���و ���9 ا����E ا�7���� ���Aه5 أ ،��!��� ���<�ا�

ا��� �eد�)� ا���E، و��r أ�Aه� ���E""ت ا,�5Kر�� 

���H5ا� ��ه�����و 

 *** *** 

�!ف ا��6! ا��!�� �C!��ت آ3!ى +��ه�3 (� ا,� ;� E'� ان 
ّF :قGA

 P� �FGAأ j�� ء���ول �ا���6! ا,�FGA أو ا�����5ف ا��ي �


<��� +�Eا�P ا���ص و+��ه'P وP-!U ا�

 ****** 

� ا,GAق، و!8�K)� ����ات ا����Eة Z8 ����Eات ا�E<���ا�

��� ا�����+��. آ� ه�ا " �fاE; ا��ق ه� وا�>GA,أن ا ��

��Eا� 

  ***** 

��ت �!Z5ا ا��+�F5ا وأKKAه5 ا���� آ�53ا و ���Gا��>)�ء " ا��

�ج ا,GAق �����E وا��>���E وا�Z!ع �� t(��ا,FGA��. ��ا آ�ن ا�

��+Gت� وا���دات وا��C! وا�

 **** **** 

��� و&!�� ا"�A��ر ���أن ا��6! ا��!�� اEّF �+G�uم، (� ا�

uء ذا أو ا�K� ،ة!�M6ا� ��FGA,; ا�ه����< ا�� 
��رادة و8

 ��- �+5�� o�<� _�8 P8ءا�K� �6� .���� (6!�� ر(��F

 ا���Eان ا����E ا�7!ف

 **** *** 

���� 8!�5 إ�9 إ��pء +� �!+� إ��P ا�'�E ا� !�[ 
6\ E�'ء ا��K�

+� \)5ات و�ّ�ة �����: (5-2 ��; ا�K� !�Eل ��; �Z!ي ه5 إ�Eال 

!� ��. ا�K�! ر+� ا�!و&�، ا������، ا��!�2 ا"��>�ل ر++

r�'5ة وا�(Zا� � وا�!آ�، أي ا��6!ي. ����� ��E ا��!أة ر+

 *** *** 

ا�57رة ا��� �Eر�)� ��5ر�� +� ه� �5ى �'�ح (� ا��>�ط 



4 

 

���، وا�E""ت ا�!و&�� ( ا�'5ا���) ����ة ا�'��. O9 ا����ا�

 ��� وا����"ت ا�3Z>��. ا�P ا��>�ط ا��9 +� ا��57رات ا�

 *** *** 

 ��F Pآ�ة. ا��+ r�� ،ا ��� ه��E� �������t أن ا��� ا��!��، آ

ا�9 ا�'5ا��، وه5 ر(2، أو ا#��د ا�9 ا���+� وا�!و&� +� ه5 

�+5� ���E أو &�� �

 *** *** 

 ��!�&���q ��9 ا�7� ا������ وا��>��� ، " �'5ز ��

� ا�����، وهE<� " 5ر ��9 ا�����، �� 8!اPH وا"��Gخ +

 P�)�<H. إذ ���_ ���$#
 ��ورW، و���7
 �� &>�P ا���ر���

 *** *** 

 r����� �<Mع ا����8 ������ ا��)�د ا��Oري ��<� _�6Zا��

 �K��8
 ����5ازن ��� ا,�� و&>�)� ا��Oري ا��ي � �(�, �و����

�o ��,+� وا"]���dن H �+ء و����، و\�5را ��"���Fو ،�<�ا"���ن �

 ��9 ا"���!ار وا��6�aأي ���>Eرة 

 *** *** 

 ،����
 ا�O!��ت ا���G&>� ��9 ا�'�ور أو ا�Gو�� ا�'���

�8'!ح وjfG� �(8 ا��!د �3�P�d و��8��
 �P8!C ��5�5د 

وا��7�!. و���_ ا�)'5م E<�8 ا��ات ا"��>!ار، و�8>; ا�'�ور 

 وا"����ءات

 *** *** 

�� ($��  إذا آ�ن اAi!، وه5 ه�� أ+�� وأه�� و�8ر���،�F !�p�

 ;H ��AاEوا�7!اع ا� j�<ا� ّ�) E�5و�� ،!�E� !�U ������� أآ5ن

 ا"-K!اب ا����� وأ&K; ذا�8 ��ا�8

 *** **** 

 o��و� ،
O)أ��9 و" أ ��ا����7 �+E<�����H o>�(�ت ا�Eول ا�

 _�8 P� 8>5م ���E�H>�(��� أد�9، و" �'5ز ا�G6م �� دور 8

q ةE�و� ���)�<H ول. انE)� ا���2، �)� \�7�!وف و�8ر�N و+'�

�(��� o+EAو ،�(�f�qوأدت و 

 *** *** 

�ل اAi!��، و" (� ا����ء � J�[ �) ،ء��Zا��5ازن ا����� وا� r��

 h(�);. ه� (� ا�5�5د +�);، و�);، و" -Eه;. �Eو�); �56ن ا�>

�!(�، وا�'��ف (� ا�5�5د� (� ا�7�Z��، وا�'Eب (� ا�

*** *** 
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 ���5F ��� P�أ�� ا�>� اAi!، هo3ّM� 5 و�5دي، (G أ��K�2 و-

 
AEا��ّ و� !C�� Pا� .Pو�E� و" أن أآ5ن ،P� ����أو +�8 2

�� و�Eاي، ا�P (� &>�>�� و(� � �) 
AاEو�� ،���� �)

 _��� " ،;�����. ���� (� +!آ� ا����; و" +!آ� ا�Fوا

 أ�����. ��'�ذ��� �3KFن: اAi! وا,��.

** **** ** 

 .��)�<H 9�� ;6&ا �)�<Mة ��، وازاء 8�_ ا�S!+ ى!A,ت ا�)�<Mا�

($رى ���� +�����، أو U���G<� !، أو أ\�! ����3 و���اب (� 

�o +2 اAi!�� أ�>� H �+د ]!�>� وأر�; 58از��، وE&ي، وأ!��-

 ����، وأ&r ��!ح ا��Gص و�����7ري

 *** *** 

 E&5إ(>�ر، وا�� ��)�<Mا� ����ا��ي �P3�K ا�� ����، ا�

+2FE+ ،GM و" &� �� �>�Cن" �Eأ �G ��ور وا��)9 (� ا����ء 

 ،jfG� G� �<� .5ر " ��ب�� JKF P� ون!Aiة: آ�ن اE&5وا�

+ P89 ذا��) ،P8ذا �) ��!Aiا 
 �(!(P�O ا���ة. �; �>3

��!Aiا 

 ****** 


 اf5+ء و���� �<H "و ،�<�K+ ���F ى!A,ا �)�<Mا� o��� �<�<�

وا���! وا�'��ل. (���)� أن 568ن إزا�f +��و�� ��� أ�� إزاءه�، 

 �(�38د��� ا"&�!ام وا��>� .!�E��o أر(2 +�� و" أEFر أن أ+�

���� 

 *** *** 

�j ا�Z!خ، و����
 ا�>�; �� �)�<M; ا����5ي ���ات وا���ا��>

 
دون أن �!�N ا,�5اع ا�M>�(�� ا�'E�Eة، و�� �56ن ��+

 " ا\��را ��"]���dنا8�ان و
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Moktatafet6.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

   عوامل المهاد الثقـافي للذات :السادسة    الجلسة  مقتطفـــــــــات  
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