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رتمجة بعد احليلم خيليل 
سلسةل دعلين 

    اسيم ألسي افروين 
  اان رفسنية واتنقلت اىل نلدن وعرمي مثاينة عرش سنة دلرةس االدب املقارن و اسلوديةي يف اجعمة نلدن

 تخشييص ابطضراب طيف اتلودح يف هشر  ارفلي  ٢٠٢٠ واان  يف سن اعلرشني وقد سبق ان  اخربين طيبيب ابين صماةب  
  ابتلودح نعدما كتن يف سن الامثينة عرش.

 اان هممتة ابتلارخي و الغلات و اخليول.اان اضيا ضعو يف رفقي سابةح جباعمة نلدن و يف سن بمرك اجنذتب رلمس
قالم .    ومازتل ارمس ابستعمال اال
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جشار كملا احسست اين سلت ىلع  كتن الئج رلمس اال
جشار يحسرين و لتك اهلاةل من اهلدوء  ماريام .   هدوء و بثات اال
جشار يف جشار .  كتن أرمس األ  اكتن جتعلين دامئا ا رمس اال
جشار  دافرت مالظحايت و امئل دجران رغفة ونيم غباةب من األ
 اسلوداء وابلضياء.  ارلمس وهجيت فتلرغي لك اتلورتات و
 تلجبن االسثتارة  و لك طخ رمسته سادعين يف اتلغلب ىلع
  املعاانة اعلاطفية و اقللق. عم اولتق دبا شتلك مالم لخشصية
جشار  وجتسل لسترتحي يبهنا. واصحبت  صغرية   تتجول بني اال
هذه الخشصية يه املزية ارملزكةي للك رسومايت .

Walk and the Willow
املشي والصفصاف

 إسختدتم قيلل من   الجمايلة السبطية  لمتيثل يحايت ايلويمة الخل سنوات ادلراةس املتوطسة واثلاونةي.  الخشصايت أاحدةي
 اللون واملشاهد املستقمية األمايمة ويغاب افتلاصيل رتزم لحلظات عمنية من يحايت ورتزك ىلع اعلواطف واملشارع   واستغرق مين
 هشر لتتبلور  الخشصية ارلئسيية  رلسومايت عبيون راعئة رمابقة لعلامل.

يغاب افلم يف الخشصية عيسك يغاب اصلوت ودعم قدريت ىلع اتلعبري عن شمارع االبحاط اعلميق دباخيل.   احوتل إهظار 
ينن كتن صاتمة سببب االتخالافت غري رميئ يبين  شعوري  ابولدحة املطلقة   اليت ستترم ىتح نعدما اوكن حماطة  ابنلاس أل

ًا  ًا اتلواصل عم زماليئ وافتلاعل مهعم  ولنك اكن  دامئا االحساس ابهن نهاك  يشء  طخا  . دامئ وبني من مه وحيل .  قلد احوتل دامئ
نهاك شئي طخأ.  فتايلع ابسختدام االرطاء   سزيع انلاس او   زمةح من شأهنا أن ختلق مصاتً   او قحيقة ممتعة رحتهجم ، او  إاجةب 

قحيقية ىلع سؤال ستبب جضر او ضغب  وغريها من املوافق. 
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Observing
مراقبة

Trying to Make Friends
محاولة تكوين اصدقاء

Alone Again
 وحيد مجددا
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ينن مل أنك أعمل  أرمس  أشايء  مل أفرك  أدباً يف  إبخار  االرخني هبا  أل
أينن جيب أن أخربمه.  عرب ارلمس  أهظر جحم ارلبع اذلني كتن  

اشعر  هب لك صابح نعدما  اذهب  إىل املدرةس واان اعمل أينن 
سأعترض لنترم  سلااعت  وكذلك أهظر احسايس ابملساةف اليت 

مل   بتعدين عن االرخني يف لك حماوةل  تلوكني صدااقت مهعم  و األ
انجت عن إفخاء وعاطيف و  اذلرع انلاجت   عن اإلرهاق احليس واترث 

من استعماالت  وسالئ اتلواصل االجامتيع اكدوات  لنترم. 
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Bullying Never Stops
 التنمر ال يتوقف ابدا

Hiding

من بني ارلسومات اسلعيدة اليت عتسك اشلعور اعلميق ابرلاةح لتك اليت متكتن من انقاع ايم عبدم أذخي إىل 
املدرةس  ورتيك أقيض وييم عم لكيب ، صدييق املضفل.
Skipping School
 غياب عن املدرسة

Coming Back From School
العودة من املدرسة

My Best Friend صديقي املفضل  
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عرب ارلمس ااحول رشح فيك أن النترم   اكن سبب  تلدمري   
ابلئط قتلدريي ذلايت و شلعوري  ابفلخر اذلي كتن 

اشعر هب ، وسببا رصلاع  املسترم لركيه ذلايت.   النترم ال 
تيوفق اتثريه جمبرد  رتك املدرةس لب ان اتثريه  بيىق مالزم 

لحلاية ايلويمة اللطفال  وابلاغلني املصابني ابتلودح  
اكولزن اذلي جيب أن حتمهل طوال يحاكت.  إهن اخلوف 

اذلي  بيىق ميع يف لك رمة أاقلب فهيا أخشاصًا دجًدا ، وال 
سامي األطفال.  رمبا بيدو خسيفًا - واان يف  سن 20 اعمًا ال 

ازال ااخف من األطفال وارملاقهني سببب ماعشته من 
نترم.  النترم وه دباةي رصلاع طولي.

Trying to Make Friends

Self Esteem After the Bullies
احترام الذات بعد التنمر
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Self Esteem After the Bullies

 سيادعين ارلمس يف ااجد صوتي  وكذلك وتيجه  لك شمارعي وعماانيت إىل اهلدوء و
 اتلامل وهذا ديفعين    لهفم  ارثك  فيك اكن شعوري  وملاذا شعرت تبلك
 االاحسسي و هفم الشعوري ارغلبي ابذلبن لوكين سلت "اعدةي" واشلعور املؤمل
  اذلي طياردين لوكين المشكةل أرثك من وكين شصخًا.  واألمه من ذلك رسومايت
 ستادع أصداقيئ واعلئيت ىلع هفم أهن ىلع ارلمغ من أينن "أدبو طيبعايً" و  "ادبو ىلع
    ما ريام" ، فأان صماةب  ابتلودح واين يف  افكح سمترم  عم   ما بيدو طيبعايً   وهساًل
 آللرخني.  اتلودح لسي سمأةل ظمهر ، لب اهن  اطضراب منايئ صعيب غيري رطقية عمل
 دماكغ ورطقية هفمك وفتالعك عم اعلامل. اان ايجد افخاء ما احس هب عرب اردتاء
 "اقلانع"و مت تخشييص ابتلودح يف  سن اعلرشني عبد مخسة عرش سنة من رصاع عم
 النترم و شمالك ارخى يف املدرةس و اجلاعمة.

 اتلخيف ابقلانع يهسل رشهح عرب ارلسومات وعض اللكمات.   دراسيت اللدب قد عمليت ، أن اللكمات لسيت وقةي مبا يكيف لتلعبري شبلك اكمل امع
 رتدي أن قتوهل ، وأن املعىن مينك يف بضع األيحان قنهل شبلك اكمل من الخل االستعارات واصلور.  نعدما تيعلق األرم ابعلواطف ، فإن اتلواصل عم
ارلسومات أهسل من اللكمات.  من اصلعب رشح االرهاق احليس انلاجت عن احلمل  ازلادئ احليس يف اللكمات أللخشاص اذلني مل خيتربوه أدًبا
أشعر أن يلعّ تربري فنيس و مينكين الشكف عرب رسومات عن لك ما أفخيه لخف اقلانع. لنك عميلة اإلفخاء ارثت يفا عم اولتق  ابسختدام قليم ال 
 ورحتم فنيس من االحساس ابي اعطفة او اتلرصف طيبعاي ودامئا افرك رمتني بقل اختاد اي رقار و ارحلص ىلع عتمل لك احليل تلخيف واتلوافق عم
 من وحيل واالتحفاظ بلك يشء دباخهل ىتح مل ادع سبطتاعيت حتمهل عبد اآلن.
بتدو صماابً  ابتلودح = أتن سلت صماابً ابتلودح" ولسي لك اإلاعاقت واحضة. ارلمس  سيادعين  ىلع إهظار  سيادعين ارلمس ىلع كرس رخاةف "أتن ال 
 ارفلق  ما أعرب نعه وما أشعر هب ابفلعل ، يف أامعيق
 ألن اتلودح وه اتخالف داخيل لسي هل العةق ابجلسن أو اعلرم أو ارعلق أو املهظر.

Masking 
التنكر
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