


ةمدقم
نم سانلا  نكمتي  نأ  اودارأ  مھنأل  كلذو  ؛  باتكلا اذھ  ةباتكب  ينورمأو  يبالط  ينسلجأ   ، مايألا دحأ  يف 

باتكلا اذھ  فیلأت  ناك   . لضفأ مھتایح  لعجل  انلمع  مادختسا 
. يتايولوأ ةمق  يف  اھنیح  حبصأ  هنكلو   ، هب مایقلا  تدرأ  املاط  اًئیش 

اھكردن امبر  تادقتعملا  هذھو   . صاخشألا تادقتعم  ةوق  سكعي  سفنلا  ملع  يف  دیلقت  نم  ءزج  وھ  يلمع 
انك اذإ  امیفو  هديرن  امیف  اًریثك  رثؤت  اھنكلو   ، اھكردن امبرو ال 

نوكي نأ  نكمي  اھنم -  ةطیسبلا  ىتح  سانلا -  تادقتعم  رییغت  نأ  فیك  حضوت  اًضيأ  يھو  هقیقحت , يف  حجننس 
. ةقیمع تاریثأت  هل 

اًءزج هجوي  انثحب -  يف  هانفشتكا  يذلا  دقتعملا  كسفن -  نع  ًاطیسب  اًدقتعم  نأ  فیك  فرعتس   ، باتكلا اذھ  يف 
نم ءزج  لك  يف  لغلغتي  هنإ   ، عقاولا يف   . كتایح نم  اًریبك 

نع كقوعي  دق  ام  رثكأ  نأ  امك   ،" ةیلقعلا  " هذھ نع  ةقیقحلا  يف  جتني  كتیصخش  نع  دقتعت  ام  رثكأف  ؛  كتایح
. اھنع جتني  كتاناكمإ  لذب 

ئجافم لكشب   . مھتایح يف  اھمادختسا  ةیفیك  سانلل  حضوي  وأ   ، لبق نم  ةیلقعلا  هذھ  باتك  يأ  رسفي  مل 
 - ةراجتلاو ةضايرلاو  نونفلاو  مولعلا  يف  ءامظعلا -  مھفتس 

كتاناكمإل نانعلا  قلطت  فیك  ىرتس   ، كلافطأو كءاقدصأو  كريدمو  كجوز  مھفتس   ، نیقباسلا ءامظعلاو 
. كلافطأ تاناكمإو 

ي ــ صاخ ف ــ شأ ا  ــ هاور ي  ــ تلا ص  ــ صقلا بنا  ــ جب  . يتافا ــ شتكا مككرا  ــ شأ نأ  ير  ــ خف ي  ــ عاود ن  ــ م
ـة يرابخإلا نيوا  ـ نعلا ة مـن  ــ عطتقم ا  ــ مإ ص  ــ صقب ل  ــ صف ل  ــ ءل ك ــ مب ت  ــ مق ي،  ــ ثحب

لك ـ شب ـة  يلقعلا ـة  يؤر ـك  نكمي ـى  تح ـة،  صاخلا يتر  ـ بخو يتا  ـ يح ـى  لع ـة  ينبم وأ  ةي  ــ سیئرلا
ـى لع ًاظا  ـ فح ةیصخ  ـ شلا تا  ـ مولعملاو ءام  ـ سألا ریي  ـ غت تالا تـم  ـ حلا ـب  لغأ فـي   ) ـي. لمع

تدعأ  . حضوأ ةركف  لقنل  ةدحاو  ةصق  يف  صاخشألا  ضعب  صصق  زاجيإ  مت  نایحألا  ضعب  يفو  ؛  ةيوھلا ةيرس 
اھدادعإب تمقو   ، يتركاذ نم  تارییغتلا  نم  ددع  نيوكت 

(. عیطتسأ ام  لضفأب 
يتلا ةیلقعلا  ىلع  فرعتلل  اًقرط  سوردلا -  قیبطتل  اًقرط  كل  حضوأ   ، ریخألا لصفلا  يفو  لصف  لك  ةياھن  يف 

تبغر ام  اذإ  اھرییغتو  اھلمع  ةیفیك  مھفتلو   ، كتایح هجوت 
. كلذ يف 

ـي مـن بالط ـل  عج ؛  با ـ تكلا اذھ  ـ لو ـي  ثحبل لب  ـ سلا أَّي  ــ ن ه ــ ل م ــ رك ك ــ شأو ة  ــ صرفلا زھ  ــ تنأ نأ  دوأ 
ـت ملعت رد مـا  ـ قب ـي  نم او  ـ ملعت اونو  ـ كي نأ  ـى  نمتأ ـة،  مات ـة  عتم ـي  ثحبلا ـي  لمع

، نشيدنواف دنارج   . يت مایليو  ةسسؤم  انثحب : تمعد  يتلا  تاسسؤملا  ركشأ  نأ  اًضيأ  دوأ   . مھنم
ةحصلل يموقلا  دھعملاو   ، میلعتلا ةرازوو   ، مولعلل ةیموقلا  ةسسؤملاو 

. رسنیبس ةسسؤمو   ، ةيرشبلا ةیمنتلاو  لفطلا  ةحصل  يموقلا  دھعملاو   ، ةیلقعلا
سناي رتسبيو  اھانمتأ : دق  يتلا  اًعیجشت  لمعلا  قرف  رثكأ  اوناك  سواھ  مودنار  رشن  راد  يف  نوفظوملا 

، نوتوس نیلوراك   ، ءالؤھ لك  لبقو   . يریب موتو  ریكانیم  لیینادو 
سلياج عئارلا  يلامعأ  لیكو  ركشأ   . اًریبك اًقراف  تعنص  ةعئارلا  كتاحارتقاو  يباتكل  كسامح  ؛  يباتك ةررحم 

ىلع ينتلعج  يتلا  تنارج  يدياھ  ركشأ  امك   ، نوسردنأ
. هعم لاصتا 

نكشیب نايرامو  كيود  دراشتيرو  ناملوش  يلابل  صاخ  ركشو   ، تاقیلعت مدقو  مھسأ  نم  لكل  اًركش 
ىلع دیفيد  يجوز  ركشأ  اًریخأو   . ةبقاثلا ةضیفتسملا  مھتاقیلعتل 

. يتایحل رخآ  اًدْعُب  افاضأ  ِنْيَذَّللا  مامتھالاو  بحلا 
. هسفن ءيشلا  كل  مدقي  نأ  ىنمتأو   ، يصخشلا يومن  زيزعت  ىلع  يندعاس  دقو   ، ومنلا ىلع  موقي  يلمع 

لصفلا 1

تایلقعلا
مھفب ةسووھم  تنك   . يتایح رییغتب  ماق  رمأ  ثدح   ، ثاحبألا لاجمب  يلمع  ةيادب  يف   ، ةباش ةثحاب  تنك  امدنع 

نأ تررقو   ، تاقافخإلا سانلا  اھب  هجاوي  يتلا  ةیفیكلا 
لفط بلجب  تمق  كلذل  ؛  ةبعصلا تالكشملا  بالطلا  ةھجاوم  ةیفیك  ةدھا  ـ شم لال  ـر مـن خـ مألا اذ  سردأ هـ

رعشي هتلعجو   ، مھتسردمب ةرجح  ىلإ  ةرم  لك  يف  دحاو 
ى ــ لإ ةلھ  ــ ى س ــ لوألا زا  ــ غلألا تنا  ــ . ك اھ ــ لحیل زا  ــ غلألا ن  ــ ةلسل م ــ ه س ــ تمد ل ــ م ق ــ ، ث حایترالا ــ ب

نوقر ـ عتيو بال  ـ طلا م  ــ تمتي ا  ــ منیبو  . ةبع ــ تنا ص ــ ة ك ــ يلاتلا زا  ــ غلألا ن  ــ كلو ا،  ــ د م ــ ح
يف لافطألا  نیب  تافالتخا  تعقوت   . هب نورعشيو  نوركفي  اوناك  ام  صحفأو   ، مھططخ دھاشأ  تنك   ، نوكھنُيو

مل اًئیش  تيأر  ينكلو   ، ةبوعصلل مھتھجاوم  ةقيرط 
. اًدبأ هعقوتأ 



بحأ : " ًالئاق حاصو  هیتفش  طمو  اًعم  هيدي  كعدو  تاونس  رشع  هرمع  دلو  ماق   ، ةبعصلا زاغلألل  مھتھجاومب 
رخآ عفر   ، زاغلألا كلت  لح  يف  اًكمھنم  سلجو  يدحتلا ."!

!". اًدیفم اذھ  نوكي  نأ  ىنمتأ  تنك   ، ملعتأ : " ةوقب لاقو  حایترالاب  ریبعت  هھجو  ىلع  رھظو  هرصب 
كانھ نأ  روصتأ  مل   . هنوھجاوت وأ ال  قافخإلا  نوھجاوت  امإ  مكنأ  تدقتعا  املاطل   . يلؤاست اذھ  ناك  ؟  مھب اذام 

ناك وأ  ءابرغ  ًالافطأ  ءالؤھ  ناك  لھ   . قافخإلا بحي  نم 
؟ ام ءيشل  ةلالد  مھءارو 

نم  . يتودق لافطألا  ءالؤھ  ناك   . هتایح نم  ةمساح  ةظحل  يف  قيرطلل  هدشري  صخش   ، ةودق هل  صخش  لك 
ىلع ةرصم  تنكو  هفرعأ  مل  اًئیش  اوفرع  مھنأ  حضاولا 

. ةبھ ىلإ  قافخإلا  ليوحت  اھنكمي  يتلا  ةیلقعلا  مھفأل  ؛  هفاشتكا
اذھو  . دھجلا لالخ  نم  اھلقص  نكمي   ، ةینھذلا تاراھملا  لثم   ، ةيرشبلا صئاصخلا  نأ  اوفرع  ؟  هوفرع يذلا  ام 

مھتميزع طبثي  مل   . ىكذأ اوحبصیل  هنولعفي  اوناك  ام 
. نوملعتي مھنأ  يف  نوركفي  اوناك   ، نوقفخي اوناك  اذإ  امیف  اًضيأ  اوركفي  مل  مھنإ  لب   ، قافخإلا

ينعي قافخإلاو  وأ ال،  ًاّیكذ  نوكت  نأ  امإف  ؛  ریغتت ةدماج ال  ةيرشبلا  صئاصخلا  نأ  دقتعأ  تنك   ، رخآ بناج  نم 
، ةطاسبلا هذھب  رمألا  نأ  دقتعأ  تنك   ، ًاّیكذ تسل  كنأ 

تاحافكلا  . ًاّیكذ لظت  نأ  كنكمیف  )؛  رمألا كفلك  امھم   ) تاقافخإلا بنجتو  تاحاجنلا  دادعإ  كناكمإب  ناك  ولف 
. ةروصلا هذھ  نم  اًءزج  تسیل  ةرباثملاو  ءاطخألاو 

يذلا ام  وھ  ديدجلا   . ميدق عوضوم  وھف   ، ریغتت ةدماج ال  مأ  اھلقص  نكمي  اًرومأ  ةيرشبلا  صئاصخلا  تناك  ءاوس 
نأب كداقتعا  جئاتن  ام  ؟  تادقتعملا كلت  كل  هینعت 

ًالوأ ةرظن  قلنل  ؟  روذجلا ةقیمع  ةتباثلا  تامسلا  لباقم  يف   ، اھريوطت نكمي  رومأ  يھ  كتیصخش  وأ  كءاكذ 
ةيرشبلا ةعیبطلا  لوح  ةدشب  مدتحملا  يلزألا  لادجلا  ىلع 

. تادقتعملا كلت  كل  هینعت  امع  لاؤسلل  ْدُعَنل  مث 

؟ سانلا فلتخي  اذامل 
. فلتخم لكشب  نوقفخيو  نوحجنيو   ، فلتخم لكشب  نوفرصتيو   ، فلتخم لكشب  سانلا  ركفي   ، خيراتلا رجف  ذنم 

ببس نع  لاؤسلا  حرطیس  ام  اًصخش  نأ  دكؤملا  نم 
ىلع نیفلتخم  مھلعجي  ءيش  كانھ  لھو  ؟  اًقالخأ لضفأ  وأ  ىكذأ  صاخشألا  ضعب  اذامل   ، سانلا فالتخا 

كانھ نأ  ضعبلا  معز  ؛  نیبناجلا ىلع  ءاربخلا  فطصا  ؟  ماودلا
كلت  ، روصعلا ربع  رییغتلل  لباق  ریغو  ًاّیمتح  اًرمأ  اھنم  نیلعاج   ، تافالتخالا كلت  ءارو  اًتباث  ًاّینامسج  اًساسأ 

تاءوتن ىلع  تلمتشا  ةموعزملا  ةینامسجلا  تافالتخالا 
. تانیجلا مویلاو   ،( مجامجلا ملع   ) اھلكشو ةمجمجلا  مجح   ،( ةسارفلا ملع   ) ةمجمجلا ىلع 

امبر  . مھملعت قرط  وأ  مھبيردتو  مھتاربخو  صاخشألا  تایفلخ  يف  ةریبكلا  تافالتخالا  ىلإ  رخآلا  ضعبلا  راشأ 
وھ يأرلا  اذھ  يديؤم  رابك  دحأ  نأ  ملعت  نأ  كشھدي 

لباقلا ریغ  ءاكذلا  لمجم  ديدحت  ىلإ  ءاكذلا  لصاح  رابتخا  فدھي  ملأ   . ءاكذلا لصاح  رابتخا  عرتخم   ،" هینیب ديرفلأ  "
يسنرفلا هینیب "  " ةقیقحلا ال. يف  ؟  لفطلل رییغتلل 

نودیفتسي نيذلا ال  لافطألا  ديدحتل  رابتخالا  اذھ  ممص   ، نيرشعلا نرقلا  ةيادب  يف  سيرابب  لمعي  ناك  يذلا 
جمارب میمصت  نكمي  ىتح  ةماعلا  سيراب  سرادم  نم 

ي ــ قور ف ــ دو ف ــ جو ر  ــ كني نأ  نود  ــ بو حیح .  ــ صلا را  ــ سملا ى  ــ لإ مھد  ــ يعتل ةديد  ــ ة ج ــ يمیلعت
تاریي ـ غت ثاد  ـ حإ ـة  سرامملاو مي  ـ لعتلا ناكمإ  ـه بـ نأ ـد  قتعا  ، لا ـ فطألل ةینھذ  ـ لا تارد  ـ قلا

هلامعأ هیف  صخلي   ، Modern Ideas About C hildren ةمھملا هبتك  دحأ  نم  فطتقم  اذ  وھ  اھ   . ءاكذلا يف  ةيرذج 
: ملعتلا تابوعص  يوذ  لافطألا  نم  تائم  عم 

جتحن نأ  انیلع   . هتدايز نكمي  ردق ال   ، تباث ردق  هل  درفلا  ءاكذ  نأ  نودكؤي  نيرصاعملا ...  ةفسالفلا  نم  لیلق 
ةسرامملاب  ... يساقلا مؤاشتلا  اذھ  دض  لعف  در  يدبنو 

امم ًءاكذ  رثكأ  حبصنس  ًایلعفو   ، انرارقو انتركاذو  انھابتنا  ةدايز  نم  نكمتن   ، بولسألا ءيش  لك  لبقو  بيردتلاو 
. لبق نم  انك 

وأ ةعیبطلا  تسیل  اھنإ   . باوص ىلع  سیل  امھیلك  نأ  مویلا  ءاملعلا  بلغأ  قفتي  ؟  باوص ىلع  يذلا  ِنَم 
لدابت كانھف  ؛  موھفملا اذھب   . ةئیبلا وأ  تانیجلا  الو   ، ةئشنتلا

ةئیبلاو تانیجلا  رفاضتت  ، ال  زرابلا باصعألا  ملاع  بیلتوج " تربلیج   " اھنع ربع  امك   ، ةقیقحلا يف   . نینثالا نیب 
نم ًالخدت  تانیجلا  مزلتست  لب   ، انومن ءانثأ  يف  طقف 

. ةحیحص ةروصب  لمعت  ىتح  ةئیبلا 
اوناك امم  رثكأ  غامدلا  ريوطتو  ةایحلا  ىدم  ملعتلا  ىلع  ةردق  مھيدل  سانلا  نأ  ءاملعلا  كردي   ، هسفن تقولا  يف 

ةكلم صخش  لك  ىدل   ، عبطلاب  . لبق نم  نوروصتي 
نأ ح  ــ ضاولا ر  ــ مألا ن  ــ كل ة،  ــ فلتخم تالھؤ  ــ مو عا  ــ بطب سا  ــ نلا أد  ــ بي د  ــ . ق ةد ـــ يرف ة  ــــ يثارو
تر ــ بور ب"  ــ تك  . قير ــ طلا يقا  ــ بل هد  ــ شري ا  ــ ى م ــ يصخ ه ــ شلا دھ  ــ جلاو بيرد  ــ تلاو ةر  ــ بخلا
سیل  " ةعاربلا سانلا  قیقحتل  يساسألا  لماعلا  نأ   ، يلاحلا رصعلا  يف  ءاكذلل  يحورلا  بألا  جربنریتس "



هقباس حضو  امك  وأ  ةفداھلا ." ةسرامملا  لب   ، ةتباث ةقبسم  ةردق 
. ىكذألا نوھتني  نم  مھ  اًمئاد  اوسیل  ًالوأ  ىكذألا  نودبي  نيذلا  صاخشألا  نأ  هینیب " "

ناتیلقعلا ؟  كل ةبسنلاب  هلك  رمألا  اذھ  هینعي  يذلا  ام 
ايا ــ ضقلا لو  ــ مھ ح ــ ئارآ ن  ــ ثد ع ــ حتلا ي  ــ نوبھ ف ــ سي ني  ــ فقثملا ل  ــ عجل اذ  ــ ، ه ةھ ــ ن ج ــ م

، اًما نير عـ ـ شع ةد  ـ مل  . كب ـ سانت ءارآلا  ـك  لت نأ  في  كرد كـ ـ تل ىر  ـ خأ ةھ  ـن جـ مو ـة،  يملعلا
ددحي رمألا  اذھ   . كتایحل كترادإ  ةقيرط  ىلع  ریبك  لكشب  رثؤت  كسفنل  اھذختت  يتلا  ةيؤرلا  نأ  يثاحبأ  ترھظأ 

رومألا زجنت  نأو  هنوكت  نأ  ديرت  يذلا  صخشلا  حبصت  نأ 
؟ كتایح  ، يلاتلابو  ، كتیسفن رییغت  ةوق  هل  نوكي  نأ  طیسب  دقتعمل  فیك  ؟  اذھ ثدحي  فیك   . اھردقت يتلا 
ة ــ حلم ة  ــ جاح كا  ــ نھ ل  ــ عجي ة -  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ریي -  ــ غتلل ة  ــ لباق ري  ــ كتام غ ــ نأ س ــ كنا ب ــ ميإ

در ـ فتلا رد مـن  ـ قو ءاكذ  ـ لا رد مـن  ــ كيد ق ــ نا ل ــ اذإ ك  . اًرار ــ كتو اًرار  ــ ك م ــ سفن تا  ــ بثإل
رمألا وھو   ، اھنم لُك  نم  اًمئالم  اًردق  كيدل  نأ  نھربت  نأ  نذإ  كیلعف  ةعیفرلا -  قالخألا  نم  ردقو  يصخشلا 

ةیساسألا تامسلا  كلت  يف  صقن  رھظ  ام  اذإ  حجني  يذلا ال 
. صقنب اھیف  ترعش  وأ 

نوكأ نأ  ىلع  يزیكرت  هیجوت  متي  ناك  ةلفط  تنك  امدنع   . ةركبم نس  ذنم  ةیلقعلا  كلت  ىلع  انضعب  بيردت  متي 
نم قحب  يلخاد  ةتباثلا  ةیلقعلا  عبط  مت  نكلو   ، ةیكذ

ه"، ــ ينیب د  ــ يرفلأ س"  ــ كع ى  ــ لع  . سدا ــ سلا ف  ــ صلا ي  ــ ي ف ــ تملعم نو " ــ سليو  " ةدي ــ سلا لال  ــ خ
لو ــ ة ح ــ لماكلا انت  ــ صق ي  ــ كحي صاخ  ــ شألا ءا  ــ كذ ل  ــ صاح لد  ــ عم نأ  ي  ــ تد ه ــ قتعا

ءاكذلا لدعم  ووذ  بالطلا  ناكو   ، انئاكذ لصاح  لدعم  بیترت  بسح  ةفرغلا  ءاحنأ  يف  سلجن  انك   . انتایصخش
فیظنت وأ   ، ملعلا لمحل  ةقثلا  عضوم  طقف  مھ  عفترملا 

عاجوأ نم  انل  هببست  تناك  امع  رظنلا  ضغب   ، ةسردملا رظان  ىلإ  ةلاسر  لیصوت  وأ   ، تاروبسلا تاحسام 
حبصیل ةیلقع  عنصت  تناك   ، ةیمییقتلا اھماكحأ  َءاَّرَج  ةدعملا 

ناك امنیب  ملعتلاب  عتمتسي  وأ  هبأي  نم   ، ىقمح ءایكذأ ال  اودبي  نأ  لصفلا  يف  نم  عیمجل  يفازنتسالا  فدھلا 
يف انتدقفت  وأ  اًرابتخا  انتطعأ  املك  رطخ  يف  هلك  اننایك 

؟ لصفلا
يفو  ، لصفلا يف  مھسفنأ -  تابثإل  دحاولا  فزنتسملا  فدھلا  اذھ  مھيدل  نيذلا  سانلا  نم  ریثكلا  تيأر 

مھئاكذل ًاتابثإ  مھنم  بلطتي  فقوم  لك   ، مھتاقالع يفو   ، مھلامعأ
؟ قفخأ وأ  حجنأ  لھ  ةلئسألا : كلت  لالخ  نم  فقوم  لك  مییقت  متي   ، يصخشلا مھعباط  وأ  يصخشلا  مھدرفتو 

لھ ؟  يضفر وأ  يلوبق  متي  لھ  ؟  قمحأ وأ  ًاّیكذ  ودبأ  لھ 
؟ ةراسخلا وأ  زوفلاب  رعشأ 

يف ةبغرلا  يعیبطلا  نم  سیلأ  ؟  يصخشلا عباطلاو  يصخشلا  درفتلاو  ءاكذلا  ةمیق  انعمتجم  ردَقُي  الأ   ، نكلو
 ... نكلو  ، معن ؟  تامسلا كلت 

، اھب شیعت  نأ  كیلعو  اھب  لماعتت  يتلا  دیلاك  تامسلا  كلت  ىلإ  اھلالخ  نم  رظنُي  ثیح ال  ىرخأ  ةیلقع  كانھ 
ام لك  كيدل  نأ  نيرخآلاو  كسفن  عنقت  نأ  اًمئاد  لواحتف 

لماعتت يتلا  دیلا   ، ةیلقعلا هذھ  يف   . مزلي ام  لك  ككالتما  مدع  لایح  اًّرس  قلق  تنأ  امنیب  ةلماك  ةیصخشل  مزلي 
ومنلا ةیلقع  موقت   . روطتلل ءدبلا  ةطقن  درجم  يھ  اھب 

دق سانلا  نأ  نم  مغرلابو   . كتادوھجم ربع  اھلقص  كنكمي  رومأ  يھ  ةیساسألا  كتامس  نأب  ناميإلا  ىلع  هذھ 
وأ مھتالھؤم  وأ  ةیلوألا  مھتاََكلَم  يف  اًمامت -  نوفلتخي 

. ةربخلاو ةسرامملا  لالخ  نم  ومنيو  ریغتي  نأ  صخش  لك  ناكمإب  نإف  مھعابط -  وأ  مھتامامتھا 
صخش يأ  نأ  ىنعمب   ، ءيش يأ  اوحبصي  نأ  عیمجلا  ناكمإب  نأ  نودقتعي  ةیلقعلا  هذھ  ووذ  صاخشألا  لھ 

لثم حبصي  نأ  هناكمإب  بسانملا  میلعتلا  وأ  عفادلا  هيدل 
لیبس الو   ) ةفورعم ریغ  ةیقیقحلا  صخشلا  تاناكمإ  نأ  نودقتعي  مھنكلو  "؟ ال،  نفوھتیب  " وأ نياتشنيأ " "

. بيردتلاو ةرباثملاو  ةسامحلا  نم  تاونس  ربع  هقیقحت  نكمي  امب  ؤبنتلا  لیحتسملا  نمف  )؛  اھتفرعمل
مظعأ دحأ   ،" ناجوھ نیب   " نأ ملعت  لھو  ؟  نیيداع نیلفط  نادعي  اناك  يوتسلوت "  " و نيوراد "  " نأ ملعت  لھ 

يف ٍمَّعَنُم  ریغو  قینأ  ریغ  ناك   ، خيراتلا يف  فلوجلا  يبعال 
مھأ مئاوق  لك  يف  ًاّیلعف  اھجاردإ  مت  يتلاو   ،" نامریش يدنیس   " ةیفارغوتوفلا ةروصملا  نأ  ملعت  لھ  ؟  هتلوفط

ىلوألا ةیبيردتلا  اھترود  يف  تقفخأ   ، نيرشعلا نرقلا  ينانف 
؟ اھتبھوم مدعل  لیثمتلا  كرتب  تحصُن  دق   ، انتالثمم مظعأ  ىدحإ   ،" جدیب نيدلاریج   " نأ ملعت  لھ  ؟  ريوصتلل

. ملعتلا وحن  فغش  داجيإ  ىلع  لمعي  اھريوطت -  نكمي  ةنیمثلا  تامسلا  نأب  ناميإلا  نأ  فیك  ىرت  نأ  كناكمإب 
يف اًراركتو  اًرارم  كتعور  ىدم  تبثتل  كتقو  ِعّیضت  اذامل 

؟ اھ ــ يلع ب  ــ لغتلا ك  ــ نكمي ني  ــ ي ح ــ بوي ف ــ علا ي  ــ فخُت اذا  ــ مل ل؟  ــ ضفأ حب  ــ صت نأ  ك  ــ نكمي ني  ــ ح
نود ـ حتي ـن  مم ًالد  يتاذ بـ ـ لا ـك  مارتحا نومعد  ءاكر يـ ـ شو ءاقد  ـ صأ ـث عـن  حبت اذا  ـ مل

ـي تلا تار  ـ بخلا ًالد مـن  اھ بـ ـ تبرجت ـي تـم  تلا ة  ــ يقیقحلا تار  ــ بخلل ىع  ــ ست اذا  ــ ملو ؟  كو ــ من
( اًصو ـ صخ وأ  ـى(  تح ـك،  لذ ـى  لع صر  ـ حلاو ـك  قفأ عي  ـ سوتب فغ  ـ شلا ـك؟  قفأ عسوت  سـ



نأ سانلل  حیتت  يتلا  ةیلقعلا  يھ  هذھ   . ومنلا ةیلقعل  ةزیمملا  ةمسلا  وھ   ، ماري ام  ىلع  كلذ  ریسي  امدنع ال 
. مھتایح يف  ًايدحت  تاقوألا  رثكأ  ءانثأ  يف  اورھدزي 

نیتیلقعلا نع  ةيؤر 
ئیس مویب  رمتو  ریغص  باش  كنأ  كنكمي -  ام  رثكأب  ْلَّیََخت -   ، نیتیلقعلا لمع  ةیفیك  لوح  لضفأ  روصت  عضول 

: ةياغلل
بالطلا ىلإ  روسیفوربلا  دیعيو   ، ةياغلل اھبحتو  اًریثك  كمھت  يتلا  ةیساردلا  ةرضاحملل  بھذت   ، مايألا دحأ  يف 

ىلع لصحتو   ، يساردلا لصفلا  فصتنم  رابتخا  قاروأ 
نكر ةفلاخم  ىلع  لصحت   ، هسفن مویلا  ءاسم  يف  لزنملا  ىلإ  كتدوع  ءانثأ  يفو   ، طابحإلاب رعشتف  دیج  ةمالع 

يكحتل برقملا  كقيدصب  لصتت   ، كطابحإ ةدشلو   ، ةرایسلا
. ام ٍلكشب  َكُّدَُصي  هنكلو  كعم  ثدح  ام  هل 

: هولاق ام  اذھ   ، ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  تلأس  امنیح  ؟  لعفتس اذام  ؟  رعشتس اذامب  ؟  ركفتس اذامب 
،" قمحأ انأ   " ،" اًمامت لشاف  انأ   " ،" ذوبنم ينأب  رعشأس  "

ثدح ام  َنْوََریَس   ، ىرخأ ةرابعب  ينم ." لضفأ  عیمجلا  قمحأو -  ىودجلا  ميدع  ينأب  رعشأس   " ،" لشاف انأ  "
. مھتمیقو مھتءافكل  اًرشابم  اًسایقم 

كانھ  " ،" ينم لینلا  ديري  ملاعلا   " ،" ةایح يأ  يدل  سیل   " ،" ةسئاب يتایح  : " مھتایح لایح  هب  نوركفیس  ام  اذھ 
عیمجلا  ، ينبحي دحأ  ال   " ،" ينرمدي نأ  ديري  صخش 

ـي، بغ ـا  نأو ة،  ــ ضیغب ةا  ــ يحلا  " ،" ًءا ــ بھ بھذ  ــ دوھ ت ــ جلا ل  ــ كو ة  ــ لداع ري  ــ ةا غ ــ يحلا  " ،" ينھر ــ كي
ـه جو ـى  لع ًاّظ  صاخ حـ ـ شألا أو  ـ سأ ـا  نأ  " ،" قال ـ طإلا ـى  لع ـد  يج ـر  مأ ثد لـي  ـ حي ال 

". ضرألا
؟ ةئیس ةملاكمو  ةفلاخمو  ةمالع  درجم  اھنأ  مأ   ، ریمدتو توم  كانھ  لھ   ، ًةرذعم

؟ ال؛ مؤاشتلاب نیفورعملا  صاخشألاو  ؟  تاذلل يندتملا  مارتحالا  يوذ  صاخشألا  ىلع  قبطني  طقف  اذھ  لھ 
لؤافتلاو ةیمھألاب  نورعشي   ، قافخإلا نوھجاوي  امدنعف ال 
. ومن ةیلقع  مھيدل  نمم  كئلوأك  ةیبذاجلاو  قلأتلاو 

نم ریثك  لذب  ءانع  يسفن  فلكأل  نكأ  مل   " ؟ قافخإلا ةھجاوم  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  ناكمإب  فیك   ، نذإ
ةرابعب " ) ةدیج ةروصب  ءيش  يأ  لمعل  دھجلاو  تقولا 

،" لكآس  " ،" ريرسلا يف  ىقبأس   " ،" اًئیش لعفأ  نل   " ،( ىرخأ ةرم  َكَِمّیَقُي  نأ  صخش  يأل  حمست  ، ال  ىرخأ
،" ةصرفلا يل  نیحت  امدنع  ام  صخش  هجو  يف  خرصأس  "

يسبالم ةنازخ  ىلإ  لخدأس   " ،" يئایتسا نع  ربعأو  ىقیسوملا  ىلإ  عمتسأس   " ،" ةتالوكوشلا لوانتأس  "
،" يكبأس  " ،" ام صخش  عم  ةرجاشم  لعتفأس   " ،" اھیف سلجأو 

". ؟ لعفأ نأ  ياسع  اذام   " ،" اًئیش رسكأس  "
، بسار الو   ، دیج ةمالع  دمع  نع  تبتك   ، ةقباسلا ةریصقلا  ةصقلا  تبتك  امدنع  ؟  ملعتأ لعفت ! نأ  كاسع  اذام 

رابتخا نم  ًالدب  يساردلا  لصفلا  فصتنم  رابتخا  ناك 
ثدحي مل  ؛  اًمامت كذبني  سیلو  ام " لكشب  كدصي   " تبتكو  . ةرایس ثداح  نكر ال  ةفلاخم  تبتك   ، ماعلا ةياھن 

. رییغتلل لباق  ریغ  وأ  يواسأم  ءيش 
. ماتلا زجعلاو  لشفلاب  اًروعش  ةتباثلا  ةیلقعلا  ِتَعَنَص   ، طیسبلا لاثملا  اذھ  نم 

ٌّلُك ركفیس   ، هولاق ام  اذھ  ناك   ، ومنلا ةیلقع  يوذ  صاخشألا  ىلع  اھسفن  ةریصقلا  ةصقلا  تضرع  امدنع 
: مھنم

يقيدص ناك  ام  اذإ  لءاستأو   ، ةرایسلا نكر  دنع  اًصرح  رثكأ  نوكأ  نأو   ، ةساردلا يف  رثكأ  دجب  لمعأ  نأ  َّيلع  "
". ئیس مویب  رمي 

". يتجرد عفرأل  يساردلا  لصفلا  يقاب  يدل  نكلو   ، ربكأ دجب  لمعلا  َّيلع  نأ  ىلإ  دیج  ةمالع  ریشت  "
ةروصب ؟  قافخإلا نوھجاویس  فیك   ، نآلاو  . ةركفلا تبعوتسا  دق  كنأ  دقتعأو   ، اذھ نم  ریثكلاو  ریثكلا  كانھ 

: ةرشابم
،( ةفلتخم ةقيرطب  سردأ  نأ  وأ   ) ةداملا كلت  يف  مداقلا  رابتخالل  رثكأ  ةيدجب  ةركاذملا  يف  ریكفتلاب  أدبأس  "

نیبو ينیب  رومألا  حالصإ  ىلع  لمعأسو   ، نكر ةركذت  يرتشأس 
". ةمداقلا ةرملا  يف  ثدحتن  امدنع  يقيدص 

لصتأسو  ، نكر ةركذت  يرتشأسو   ، لضفأ لكشب  اھب  مایقلا  مزتعأو   ، يرابتخا ةباجإ  يف  أطخلل  هبتنأس  "
". يل ةبسنلاب  اًئیس  اًموي  ناك  قباسلا  مویلا  نأ  هربخأل  يقيدصب 

وأ ةرایسلا  نكر  دنع  اًصرح  رثكأ  نوكأس   ، يملعم ىلإ  ثدحتأس   ، مداقلا يرابتخا  يف  ربكأ  دجب  لمعأس  "
". يقيدص ةلكشم  فرعأسو   ، نكر ةركذت  ىلع  لوصحلا 

كدصي نأ  وأ  ةیندتم  ةمالع  لثم  رومأف  ؟  ءاتسي نل  يذلا  نمف  ؛  ءاتستل ةنیعم  ةیلقعب  مستت  نأ  كیلع  سیل 
كانھ سیلف  ؛  ةراس اًرومأ  تسیل  زيزع  صخش  وأ  قيدص 

عفرو مھسفنأ  فینصتب  اوموقي  مل  ومنلا  ةیلقع  يوذ  صاخشألا  َّنكل   ، عاتمتسا يف  هیتفش  قعلي  ناك  نم 
نیبھأتم اوناك   ، ىسألاب مھروعش  مغربف  ؛  رمألا نع  مھيديأ 



. اھیلع لمعلاو   ، تايدحتلا ةھجاومو   ، ةفزاجملل

؟ ديدجلا امف   ، نذإ
مل اذإ   " لثم  ، ةرباثملا ةوقو  ةفزاجملا  ةیمھأ  دكؤت  يتلا  لاوقألا  نم  ديدعلا  انيدل  ؟  ةثدحتسم ةركف  هذھ  لھ 

، ءدبلا يف  حجنت  مل  اذإ  و" اًئیش " حبرت  نلف  ءيشب  رطاخت 
نییلاطيإلا نأ  يملع  دنع  تدعس   ، ةبسانملاب " ) دحاو موي  يف  َنْبُت  مل  امور   " وأ ىرخأ " ةرم  لواحو   ، لواح

يوذ صاخشألا  نأ  اًّقح  شھدملا  رمألا  هتاذ .) ریبعتلا  مھيدل 
يف حجنت  مل  اذإ   " ،" اًئیش رسخت  نلف  ءيشب  رطاخت  مل  اذإ   " مھل ةبسنلابف   ، اذھ عم  اوقفتي  نل  ةتباثلا  ةیلقعلا 

دق امور  نكت  مل  اذإ   " ،" ةردقملا كيدل  تسیل  امبرف  ءدبلا 
دق نارمأ  دھجلاو  ةرطاخملا  نأ  نوري  مھ   ، ىرخأ ةرابعب  دجوت ." نأ  اھل  ردقملا  نم  نكي  مل  امبرف   ، موي يف  تینب 

. ةمھملا ىوتسم  ىلع  تسل  كنأ  نارھظيو  كبویع  نافشكي 
! دھجلاب ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  نمؤي  ىدم ال  يأ  ىلإ  ىرت  نأ  ةشھدلل  ریثم  رمأ  هنإ   ، ةقیقحلا يف 

ضعب نأ  رمألا  سیل   . ةیساسألا مھتیلقع  نع  جتنت  دھجلاو  ةرطاخملا  نع  سانلا  راكفأ  نأ  اًضيأ  ديدجلا 
ةیمھأو مھسفنأ  يدحت  ةمیق  اوكردي  نأ  فداصتي  صاخشألا 

ومنلا ةیلقع  ىلع  سانلا  بردن  امدنع   . ومنلا ةیلقع  نم  ةرشابم  ةروصب  جتني  اذھ  نأ  رھظت  انثاحبأف  ؛  دھجلا
يدحتلا نع  راكفألا  كلت  اھعبتي   ، روطتلا ىلع  اھزیكرتو 

اًمئادف ؛  دھجلاو يدحتلا  نوبحي  مھنأ ال  فداصتي  صاخشألا  ضعب  نأ  رمألا  سیل   ، لثامم وحن  ىلعو   . دھجلاو
اھزیكرتب ةتباثلا  ةیلقعلا  ىلع  صاخشألا  بردن  امدنع 

. دھجلا لذب  ةمیق  نم  نوطحيو  يدحتلا  نوشخي  ام  اًعيرسف   ، ةتباثلا تامسلا  ىلع 
رجاتم ففرأ  اھب  ظتكت  يتلا   The Ten Secrets of the World ' s Most Successful People لثم ًابتك  ىرن  ام  اًریثك 

نم ديدعلا  بتكلا  كلت  مدقتو   ، بتكلا
اًنمؤم نك   " وأ رثكأ "! تافزاجم  ْضُخ   " لثم ةلصفنملا  طاقنلا  نم  ةمئاق  نوكت  ام  ةداع  اھنكل   . ةدیفملا حئاصنلا 

مایقلا نوعیطتسي  نمل  باجعإب  رظنت  امنیبو   ، !" كسفنب
ىلع نوكت  نأ  كنكمي  فیك  وأ   ، ضعب عم  اھضعب  رومألا  كلت  بسانتت  فیك  كل  ةبسنلاب  حضاو  ریغ  نوكي   ، كلذب

ةدعل ماھلإ  ةلاح  يف  لظتف   ، ام موي  يف  وحنلا  اذھ 
. حاجنلاب ةصاخلا  مھرارسأ  ملاعلا  يف  صاخشألا  حجنأ  ىدل  لظي  يساسأ  لكشب  نكلو   ، مايأ

 - رخآ ىلإ  يدؤي  اًئیش  نأ  فیك  ةقدب  ىرتس   ، ومنلا ةیلقعو  ةتباثلا  ةیلقعلا  مھف  يف  أدبت  امدنع   ، كلذ نم  ًالدبو 
رییغتلل ةلباق  ریغ  ةتباث  كتامس  نأب  كداقتعا  نأ  فیك 

راكفألا نم  ریثك  ىلإ  يدؤي  اھلقص  نكمي  كتامس  نأب  كداقتعا  نأ  فیكو   ، لاعفألاو راكفألا  نم  ریثك  ىلإ  يدؤي 
فلتخم قيرط  يف  كدوقي  يذلا  رمألا   ، ةفلتخملا لاعفألاو 

بردن امدنع  يثحب  ءانثأ  يف  طقف  اذھ  دھاشأ  مل  اھتدجو ." ! ةبرجت   " نییسفن ءابطأك  هیمسن  ام  اذھو   . اًمامت
ينلصت تقولا  لاوط  نكلو   ، ةديدج ةیلقع  ىلع  سانلا 

. يلامعأ اوأرق  نيذلا  صاخشألا  نم  لئاسر 
اذھ  ، انأ اذھ  : " اًراركتو اًرارم  لوقأ  ًاّیفرح  يسفن  تدجو   ، كلاقمل يتءارق  دنع  : " مھسفنأ ىلع  نوفرعتي  مھنإ 

ينأ ترعش   . اًمامت ينترھبأ  كتلاقم  : " تالصلا نوريو  انأ ."!
ةروث كانھ  نأ  دیكأت  لكب  لوقلا  عیطتسأ  : " اھھیجوت داعي  مھتایلقع  نأب  نورعشيو  نوكلا ."! رس  تفشتكا 

". ریثم روعش  وھو   ، صاخلا يریكفت  يف  ثدحت  ةیصخش 
ل ــ يوحت ي  ــ حا ل ــ تأ ك  ــ لمع : " نير ــ خآلل مھ و  ــ سفنأل ديد  ــ جلا ري  ــ كفتلا اذ  ــ ة ه ــ سرامم مھ  ــ نكميو

كر ـ بخأ نأ  تددو   " وأ ـة"،  فلتخم ةر  ـ ظنب مي  ـ لعتلا ىرأ  نأو  لا  ـ فطألا ي مـع  ــ لمع
". بالطلا نم  فالآلا  تائم  ىلع  عئارلا  كثحب  هكرت  يذلا  يلمعلاو -  يصخشلا  ىوتسملا  ىلع  رثألا -  ىدمب 

؟ هدودحو هصئاصخ  لوح  ةقیقد  رظن  تاھجو  كلتمي  نم  تاذلا : راصبتسا 
ن ــ كلو  ،" نفوھ ــ تیب  " وأ نيات " ــ شنيأ  " مھ ــ نأ و  ــ منلا ة  ــ يلقع ووذ  سا  ــ نلا ن  ــ ظي ا ال  ــ مبر  ، ًان ــ سح

مھتارد لو قـ ةمخ حـ ـ ضتم ـر  ظن تاھ  ــ جو كال  ــ تمال ر  ــ ثكأ ة  ــ يلامتحا مھيد  ــ سي ل ــ لأ
ةياغلل نوئیس  سانلا  نأ  ثاحبألا  رھظُت   ، ةقیقحلا يف  ؟  اھب مایقلا  نوعیطتسي  يتلا ال  رومألاب  مایقلا  نولواحيو 

رثكألا نم  ةظحالم  يف  اًرخؤم  انأدب   . مھتاردق ريدقت  يف 
ناك نكلو   ، مھتاردقو مھئادأ  ريدقت  ةدشب  اوءاسأ  صاخشألا  نأ  اندجو   ، دیكأتلابو ؛  اذھب موقي  نأ  اًعقوت 

ريدقتلاب اوماق  نم  رثكأ  مھ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا 
. شھدم لكشب  نیقیقد  اوناكف  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا  امأ  مھتاردقل ؛  قیقدلا  ریغ 

، كسفن ريوطت  عیطتست  كنأ   ، ومنلا ةیلقع  باحصأ  رارغ  ىلع   ، تدقتعا اذإ   . ًاّیقطنم ودبي  هنإف   ، اذھب ركفت  امدنع 
كتاردق نع  ةقیقد  تامولعم  يقلتل  لبقتم  تنأف 

، مھ ـ لثم ـم  لعتلا ـو  حن اًھ  ـ جوم ـت  نك اذإ   ، اذ ـر مـن هـ ثكألاو ـة.  بوبحم ري  تنا غـ ـى لـو كـ تح ة،  ــ يلاحلا
ـم لعتت ـى  تح ـة  يلاحلا كتارد  لو قـ ـة حـ قیقد تا  ـ مولعم ـى  لإ جا  ـ تحت تنأ  فـ

امك ةنیمثلا -  كتامسل  ةبسنلاب  اًئیس  وأ  اًدیج  ناك  ام  اذإ  فینصتلل  عضخي  رمأ  لك  ناك  اذإف   ، كلذ عمو   . ةیلعافب



دجت فوسف  ةتباثلا -  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  لعفي 
، رخآلا ضعبلا  ريربت  متيو   ، جئاتنلا ضعب  مجح  ريدقت  يف  ةغلابملا  متتس   . اًمتح ةروصلا  يف  اھناكم  بویعلا 

. قالطإلا ىلع  كسفن  فرعت  نل  اھفرعت  نأ  لبقو 
ةصاخ ةبھوم   " مھيدل نییئانثتسالا  صاخشألا  نأ   Extraordinary Minds هباتك يف  رندراج " دراواھ   " جتنتسا

ریثملا نم  مھفعضو ." مھتوق  نطاوم  ديدحتل 
. ةبھوملا كلت  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا  كلتمي  نأ  مامتھالل 

؟ ردقلا هئبخي  يذلا  ام 
تاحاجن ىلإ  تاقافخإلا  ليوحتل  ةصاخلا  ةبھوملا  وھ  نویئانثتسالا  صاخشألا  هكلتمي  يذلا  رخآلا  ءيشلا 

عالطتسا يف   . عادبإلا وثحاب  هیلع  عمجي  ام  وھو   ، ةیلبقتسم
وھ ناكو   . يعادبإلا زاجنإلا  يف  لوألا  لماعلا  ىلع  ریبك  عامجإ  كانھ  ناك   ، عادبإلا يثحاب  نم  مض 143 

. ومنلا ةیلقع  نع  نیتجتانلا  ةنورملاو  ةرباثملا  ديدحتلاب 
، دھجلاب ناميإلاو   ، يدحتلا بح  اذھ : لك  وحن  دوقي  نأ  دحاو  داقتعال  نكمي  فیك  : " ىرخأ ةرم  لأست  امبر 

رثكألاو ) كلذ نم  مظعألاو   ، تاقافخإلا ةھجاوم  يف  ةنورملاو 
هیلإ ىعسي  ام  ناتیلقعلا  ُِرّیَغُت  فیك  اذھ : ثدحي  فیك  ديدحتلاب  ىرتس  ةیلاتلا  لوصفلا  يف  ؟  حاجنلا ًعادبإ ا )!

فيرعت ِناِرّیَغُت  فیك  ؟  حاجنلا نوري  فیكو  ؟  صاخشألا
ناتا ـس هـ كعنت في  ىرت كـ ؟ سـ دھ ــ جلل قي  ــ معلا ى  ــ نعملا ناري  ــ غت في  ــ كو ؟  هر ــ ثأو ه  ــ تلالدو ل  ــ شفلا

يتأ ـن تـ يأ ىرت مـن  . سـ تا ـ قالعلاو ـل  معلاو ـة  ضايرلاو ـة  سردملا نا فـي  ـ تیلقعلا
. امھرییغت نكمي  فیكو  ناتیلقعلا 



لصفلا 2

نیتَّیلقعلا لخاد 
. اًمیظع ًالجر  ؛  ةياغلل اًحجانو  ةياغلل  اًمیِسَو   ، ءارمألا هبشي  ًالجر  جوزتأ  نأ  ديرأ  تنك   ، ةباش ةأرما  تنك  امدنع 

ةبعص نوكت  ثیحب ال  ؛  ةعئار ةنھم  يف  لمعأ  نأ  تدرأو 
. اھل اًقفو  شیعأ  تنك  يتلا  يتیصخشل  ساكعناك  اذھ  لك  يل  ثدحي  نأ  تدرأ  ؛  رطاخملاب ةفوفحم  وأ  ةياغلل 

ةنھم يدل   . هلمع يف  مدقتي  لازي  ناك ال  هنكلو   ، اًعئار ًالجر  تجوزت  ؛  اضرلاب ترعش  ىتح  تاونس  ةدع  ترم 
، ًالھس اًئیش  نكي  مل   . رمتسم ٍّدحت  اھنإ  بجعلل ! اي   ، ةعئار

. يتیلقع رییغتب  تمق  دقل  ؟  نآلا اضرلاب  رعشأ  اذاملف 
، هاروتكدلا ةداھش  سردت  يتلا   ،" ارودناب يرام   " يتبلاطو انأ  تنك   ، مايألا دحأ  يف   . يلمع ببسب  اھترَّیغ  دقل 

تابثإ يف  نولوغشم  بالطلا  ضعب  نأ  ببس  مھف  لواحن 
نیي ــ نعم ةرد  ــ قلل نأ  ا  ــ نكردأ ةأ  ــ جفو  . نو ــ ملعتيو ي  ــ ضمت رو  ــ مألا نوعد  ــ نور ي ــ خآلا ا  ــ منیب  ، مھترد ــ ق

ـن كمي ةري  ـ غتم ةرد  ـ قو  ، تا ــ بثإلا ى  ــ لإ جا  ــ تحت ة  ــ تباث ةرد  ــ ق اًد : ــ حاو ى  ــ نعم ال 
. مُّلعتلا ربع  اھريوطت 



ءاطخألا لایح  مئادلا  يقلق  ببس  تكردأ  ؛  اھكلتمأ يتلا  ةیلقعلا  تفرع  روفلا  ىلع   . ناتیلقعلا جتنت  اذكھو 
. رایخلا كلتمأ  ينأ  ىلوألا  ةرملل  تكردأو  ؛  قافخإلاو

وھ حاجنلا  ةتباثلا -  تامسلا  ملاع  نیملاعلا -  دحأ  يفف  ؛  ديدج ملاع  ىلإ  لخدت   ، ام ةیلقع  ىلإ  لخدت  امدنع 
 - رخآلا ملاعلا  يفو   . كسفن تابثإ   ، كتبھومو كئاكذ  تابثإ 

. كسفن ريوطت  يأ   ، ديدج ٍرمأ  مُّلعتل  كقافآ  عیسوت  وھ  حاجنلا  ةریغتملا -  تاردقلا  ملاع 
، لمعلا نم  لصفلا  وأ   ، ةقباسم ةراسخ  وأ   ، ةئیس ةمالع  ىلع  لوصحلا   ، عجارت قافخإلا -   ، نیملاعلا دحأ  يف 

يف  . ًابوھوم وأ  ًاّیكذ  تسل  كنأ  ينعي  ضفرلاب -  ةلباقملا  وأ 
لذبت كنأ ال  ينعي   ، كل ةبسنلاب  ةمیقلا  تاذ  ءایشألل  لوصولا  مدع   ، ومنلا مدع  ينعي  قافخإلا   ، رخآلا ملاعلا 

. كدھج ىراصق 
ًاّیكذ تنك  ولف  ؛  ًابوھوم وأ  ًاّیكذ  تسل  كنأ  ينعي  قافخإلا -  لثم  وھف -   . ئیس رمأ  دھجلا  لذب   ، نیملاعلا دحأ  يف 

ملاعلا يف  امأ   . دھجلا لذب  ىلإ  تجتحا  امل   ، ًابوھوم وأ 
. ًابوھومو ًاّیكذ  كلعجي  ام  وھ  دھجلا  لذبف   ، رخآلا

رییغت كناكمإبو   ، طقف كلقع  لخاد  اھنكلو   ، ةيوق تاداقتعا  اھنإ   ، تاداقتعا درجم  يھ  تایلقعلا   . رایخلا كيدل 
ُّدََوت امیف  ِرّكف   ، َباتكلا اذھ  كتءارق  ءانثأ  يف   . كلقع

. كعم اھذخأتس  نیتیلقعلا  نم  يأو  هیلإ  لوصولا 

؟ يكذ كنأ  تابثإ  مأ  ملعتلا -  ينعي  حاجنلا  لھ 
تاحاجن وأ   ، ءايوقأو ءافعض  ىلإ  ملاعلا  مِّسقأ  ال  ": " ربراب نیماجنب   " زرابلا عامتجالا  ملاع  لاق   ، ةرم تاذ 

 ". نیملعتم ریغو  نیملعتم  ىلإ  ملاعلا  مِّسقأ   ... تاقافخإو
ـو حن يو  ـع قـ فاد مھيد  ـ لو عي  ـ مجلا ِدلُو  ؟  مُّل ـ عتلا اًزجا عـن  اًصخ مـا عـ ــ ل ش ــ عجي د  ــ يذ ق ــ لا ا  ــ ك م ــ برب

ـة يداعلا تاراھ  ـ ملا ـت  سیل  ، ًاّي ـ موي مھتاراھ  نوعِّسو مـ لا يـ ـ فطألا ـم.  لعتلا
ةياغلل ةبعص  اھنأب  ءایشألا  ىلع  اًدبأ  نومكحي  . ال  ملكتلاو يشملا  ملعتك   ، ةایحلا تاراھم  بعصأ  اًضيأ  لب   ، طقف

باكترا نوفاخي  لافطألا ال   ، ءانعلا قحتست  اھنأ ال  وأ 
. اًمُدُق يضملل  مھسفنأ  نوعفدي  مھنإ   ، نوضھنيو نوعقيو  نوشمي  مھف  ؛  مھسفنأ ةناھإ  وأ  ءاطخألا 

، مھسفنأ مییقت  ىلع  نيرداق  لافطألا  حبصي  نأ  دعب   . ةتباثلا ةیلقعلا  ؟  ريزغلا ملعتلا  اذھل  اًّدح  عضي  يذلا  ام 
اونوكي الأ  نوشخي   ، تايدحتلا ةھجاوم  مھضعب  ىشخي 

نم ددع  اًشھدم  ناكو   ، كلذ دعب  ام  ىلإ  ةسردملا  لبق  ام  نس  نم  صاخشألا  فالآ  ةساردب  تمق  دقل   . ءایكذأ
. ملعتلا ةصرف  اوضفر 

وأ ةلھسلا  ةعطقملا  روصلا  ةبعل  بیترت  ةداعإ  مھنكمي  تاونس : عبرأ  نس  يف  لافطأ  ىلع  اًرایخ  انضرع 
، ةریغصلا نسلا  هذھ  يف  ىتح   . بعصأ ىرخأ  بیترت  مھنكمي 

نإ انل : اولاقو   ، ةلھسلا ةبعللا  لحب  اوكسمت  ةتباثلا -  تامسلاب  نونمؤي  نيذلا  ةتباثلا -  ةیلقعلا  ووذ  لافطألا 
". ءاطخألا نوبكتري  ال   " ءایكذأ نودلوي  نيذلا  لافطألا 

، بيرغ رایخ  هنأ  اودقتعا  دقف  ًءاكذ -  رثكأ  اوحبصي  نأ  مھناكمإب  نأ  نونمؤي  نيذلا  ومنلا -  ةیلقع  ووذ  لافطألا  امأ 
؟ يتدیس اي  اذھ  ينم  نیبلطت  مل  لثم :  ةلئسأ  اولأسف 

، اھلبق امم  بعصأ  ةبعل  ةرم  لك  يف  اوراتخاو  ؟  ىرخأ دعب  ةرم  اھسفن  ةبعللا  لح  يف  ام  صخش  بغري  دق  َِمل 
!". اھلحل قوتأ  انأ  : " ةلئاق ةریغص  ةاتف  تحاصو 

. ماودلا ىلع  اوحجني  نأ  بجي  ءایكذألاف  ؛  نوحجنیس مھنأ  اودكأتي  نأ  نوديري  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  لافطألاف  نذإ 
حاجنلاف  ، ومنلا ةیلقع  يوذ  لافطألل  ةبسنلاب  امأ 

. ًءاكذ رثكأ  اوحبصي  نأ  ينعي   ، مھتاردق عیسوت  ينعي 
وھف ال هیلع ...  لصحتل  لمعت  نأ  بجي  رمأ  ءاكذلا  نأ  دقتعأ  : " ةلئاق رمألا  ِتَصََّخل  عباسلا  فصلا  تایتف  ىدحإ 

نيدكأتم اونوكي  مل  اذإ   ، لافطألا بلغأ  كل ...  حنمُي 
متي فوسف   ، تأطخأ اذإ  ينأل  ؛  يدي عفرأ  ام  ًةداع  ينكلو   ، لاؤسلا ةباجإل  مھيديأ  اوعفري  نلف   ، ام ةباجإ  نم 

نكمي فیك  : " لوقأو يدي  عفرأس  وأ   ، يئطخ حیحصت 
". يئاكذ يَِّمنُأ  اذھب  مایقلا  درجمبف  ؟"،  يتدعاسم كنكميأ   ، اذھ مھفأ  انأ ال   " وأ ؟  اذھ لح 

زاغلألا ءارو  ام 
نأ نكمملا  نم  ناك  اذإ  َرَِنل   . كلبقتسمل ةماھ  ةصرف  نع  لزانتلا  عم  اًدبأ  ىواستي  ام ال  زغل  لح  نع  لزانتلا  نإ 

جنوھ ةعماج  يف  ؛  داتعم ریغ  اًفقوم  انللغتسا   ، اذھ ثدحي 
ةغللاب تارابتخالاو   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  بتكلاو   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  سوردلا   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  ءيش  لك   ، جنوك

نوقحتلي نيذلا  بالطلا  ضعب  نكلو   ، ةيزیلجنإلا
. اًروف رمألا  اذھ  لایح  اًئیش  اولعفي  نأ  يقطنملا  نمف  ؛  ةقالطب ةيزیلجنإلا  ةغللا  نوملكتي  ةعماجلاب ال 

ةغلل نینقتملا  ریغ  بالطلا  ىلع  فرعتلاب  انمق   ، لوألا مھماع  يف  لیجستلل  ةعماجلا  ىلإ  بالطلا  لصو  امدنع 
ترفو اذإ  ًاّیساسأ : ًالاؤس  مھیلع  انحرطو   ، ةيزیلجنإلا

؟ اھرضحت لھف   ، ةيزیلجنإلا ةغللا  يف  مھتاراھم  ريوطت  ىلإ  نیجاتحملا  بالطلل  ةیبيردت  ةرود  ةیلكلا 



تارا ــ بع ع  ــ نو م ــ قفتي ىد  ــ يأ م ى  ــ لإ مھلاؤ  ــ لال س ــ ن خ ــ مھ م ــ تیلقع سا  ــ يقب اًض  ــ يأ ا  ــ نمق
". رد ــ قلا اذ  ــ ریي ه ــ غتل ري  ــ ثكلا ل  ــ عف ك  ــ نكمي الو  ءاكذ  ــ لا ن  ــ ني م ــ عم رد  ــ كيد ق ــ ل : " ل ــ ثم

. ةتباث ةیلقع  مھيدل  كلتك  تارابع  عم  نوقفتي  نيذلا  صاخشألا 
". ریبك دح  ىلإ  كئاكذ  ىدم  رییغت  اًمود  كنكمي   " ةرابع عم  نوقفتي  ومن  ةیلقع  مھيدل  نيذلا  صاخشألا 

ووذ بالطلا  ؛  ةيزیلجنإلا ةغللا  ةساردل  ةیبيردت  ةرود  روضح  ىلع  اوقفاو  نم  ىلع  ةرظن  انیقلأ  رمألا  ةياھن  يفو 
نمم كئلوأ  نكلو   ، ةمساح ةقفاوم  اوقفاو  ومنلا  ةیلقع 

. نیمتھم اونوكي  مل  ةتباث  ةیلقع  نوكلتمي 
نيذلا كئلوأ  امأ   . ةصرفلا ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  منتغا   ، ملعتلا ىلع  موقي  حاجنلا  نأب  نونمؤي  مھنألو 

ًالدبو  ، مھروصق فشك  يف  اوبغري  ملف  ةتباث  ةیلقع  نوكلتمي 
. يعماجلا مھلبقتسمب  ةرطاخملل  دادعتسا  ىلع  اوناك   ، ریصقلا ىدملا  ىلع  ءاكذلاب  اورعشي  ىتح   ، كلذ نم 

. ملعتلا نع  نيزجاع  سانلا  ةتباثلا  ةیلقعلا  لعجت  اذكھ 

ةصقلا يكحت  ةیغامدلا  تاجوملا 
انلمعم ىلإ  اوتأ  نیتیلقعلا  يوذ  نم  صاخشألا   ، صاخشألل ةیغامدلا  تاجوملا  نیب  قرفلا  ىرت  نأ  كنكمي 

نوبیجي اوناك  امنیبو   ، ایبمولوك ةنيدم  يف  ةیغامدلا  تاجوملل 
مھنأ ةیغامدلا  مھتاجوم  رھظت  ىتم  ةفرعمب  نیفوغش  انك   ، تاقیلعت ىلع  نولصحيو  ةبعص  ةلئسأ  نع 

. نوھبتنم وأ  نومتھم 
مھتاجوم ترھظأ   ، مھتاردق تاقیلعتلا  سكعت  تناك  امدنع  طقف  اًمامتھا  اورھظأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا 

مھرابخإ متي  ناك  امدنع  اًديدش  اًمامتھا  ةیغامدلا 
. ةئطاخ مأ  ةحیحص  مھتاباجإ  تناك  اذإ 

ـة مالع يأ  اود  ـ بُي ـم، لـم  لعتلا ـى  لع مھدعا  ــ ست تا  ــ مولعم ميد  ــ قت م  ــ تي نا  ــ امد ك ــ نع ن  ــ كلو
ما ـ متھا يأ  اود  ـ بي ، لـم  أطخلا مھ بـ ـ تباجإ ـى  لع قي  ـ لعتلا ـم  تي امد  ـ نع ـى  تح  . ما ـ متھا

. ةحیحصلا ةباجإلا  ىلع  فرعتلل 
طقف مھل  ةبسنلابف  ؛  مھتفرعم عسوت  يتلا  تامولعملل  ةدشب  اوھبتنا  نم  طقف  مھ  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا 

. ةيولوألا وھ  ملعتلا 

؟ كتيولوأ ام 
؟ تايدحتلا نم  ریثكلا  مأ  ةیلعافلاو  تاحاجنلا  نم  ریثكلا  ؟  هراتختس يذلا  امف   ، رایخلا كيدل  ناك  اذإ 

يتلا ةقالعلا  عون  رایتخا  اًضيأ  مھیلع   ، ةینھذلا ماھملا  صخي  امیف  طقف  امھنیب  اوراتخي  نأ  سانلا  ىلع  سیل 
يتلا كلت  مأ  مھءايربك  معدت  ةقالع  نوديري  لھ  اھنوديري :

هولاق ام  اذھ  ناكو   ، راغصلا بابشلا  ىلع  لاؤسلا  اذھ  انحرط  ؟"،  يلاثملا كجوز  وھ  نم   " ؟ راھدزالل مھادحتت 
. انل

: نم وھ  يلاثملا  جوزلا  نإ  اولاق  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا 
. ةیلاثمب مھلماعي 

. لامكلاب مھرعشي 
. مھمرتحي

هنإو  ، لكشلا اذھب  َروعشلا  داتعا  هنإ  يجوز : لوقي   . ةتباثلا مھتاردق  مرتحي  نم  وھ  يلاثملا  جوزلا   ، ىرخأ ةرابعب 
. ءيش لك  يف  دیحولا  هتجوز  عجرم  نوكي  نأ  ديري  ناك 

. يب يقتلي  نأ  لبق  ةركفلا  هذھ  نم  صلخت  هنأ  ظحلا  نسحل 
: نم وھ  يلاثملا  جوزلا  نإ  اولاق : ؛  رخآ اًجوز  نونمتي  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا 

. اھنم صلختلا  ىلع  مھدعاسيو  مھبویع  ىري 
. لضفأ اًصاخشأ  اوحبصیل  مھعفدي 

. ةديدج ءایشأ  ملعتل  مھعجشي 
معدي اًصخش  نوديري  مھنكلو   ، سفنلاب مھزازتعا  مدھي  وأ  مھتلماعم  ءيسي  اًصخش  نوديري  مھ ال  كش  الب 

وأ مات  لكشب  اوروطت  مھنأ  اوعّدي  مل  مھف  ؛  مھراھدزا
. هملعتتل ديزملا  كانھ  سیل  بویع  الب  تاقولخم  مھنأ 

تاذ ةدیس  انل  يورت  ؟ . " ناتفلتخم ناتیلقع  امھل  ناصخش  لباقت  اذإ  رمألا  نوكي  فیك  يف " نآلا  ركفت  لھ 
: ةتباث ةیلقع  يذ  لجر  نم  اھجاوز  ةصق  ومن  ةیلقع 

لثم ًالوق  لوقأ  ةرم  لك  يف   . اًریبك أطخ  تبكترا  ينأ  كردأ  نأ  لبق  يفافز  ىلع  ليوط  تقو  رم  دق  نكي  مل 
لبق ينرواشت  كنأ  ول  دوأ   " وأ ؟ " ًالیلق جورخلا  لواحن  اذامل ال  "

يذلا ررضلا  حالصإ  يف  ةلماك  ةعاس  يضقأ   ، رمألا يف  ثيدحلا  نم  ًالدبو   . ةياغلل نزحي  ناك   ،" تارارقلا ذاختا 
دعب هنأ  امك   ، ىرخأ ةرم  حایترالاب  رعشي  هلعجأل  ثدح 

ةجاحب هنأ  ودبي  يتلا  ةرمتسملا  باجعإلا  تارابعب  هرطمت  ام  اًمئاد  يتلا  هتدلاو  ثداحیل  فتاھلا  وحن  يرجي  كلذ 
دھعلا يثيدح  انكو  اًریغص  لازي  انالك ال  ناك   . اھیلإ



. هعم لصاوتأ  نأ  طقف  تدرأ   . جاوزلاب
ةجوزلا ةركفو   ، ةجوزلا ةركف  سكع  ىلع  دقن -  الب  يلك  لُّبقت  ةحجانلا -  ةقالعلا  نع  جوزلا  ةركف  تناك  اذكھو 

ىلع يھو   ، تالكشملا ةھجاوم  يھ  ةحجانلا  ةقالعلا  نع 
. رخآلل ةبسنلاب  اًسوباك  ناك  امھدحأل  ةبسنلاب  راھدزالاف  ؛  جوزلا ةركف  سكع 

يذیفنتلا سیئرلا  ضرم 
نل  ، لماك صخش  هنأ  ىلع  صخشلا  ىلإ  رظنُي  نأ  يف  ةبغرلاو  ٍّيجاع  جرب  قوف  نم  مكحتلا  نع  ثيدحلاب 

ضرم  " ةداع ىمسي  ام  اذھ  نأ  فرعت  امدنع  اًشھدنم  نوكت 
ةكرشل ريدمك  ءدبلا  يف  هحاجن  دعب   ، ضرملا اذھ  نم  ةئیس  ةلاحب  اكوكايإ " يل   " َّرَم يذیفنتلا ." سیئرلا 

تاونسلا يوذ  انلافطأب  اًھیبش  اكوكايإ "  " ادب  ، زروتوم رلسيارك 
ةیحطس تارییغت  لاخدإ  دعب  طقف  اًراركتو  اًرارم  هسفن  ةرایسلا  زارط  جتني  لظ  ؛  ةتباثلا ةیلقعلا  باحصأ   ، عبرألا

يف دحأ  بغري  مل  تازارط  تناك  ظحلا  ءوسلو   ، اھیلع
. اھئارش

بجي فیكو  تارایسلا  هیلع  ودبت  نأ  بجي  ام  نأشب  ًاّیلك  ریكفتلا  دیعت  ةینابایلا  تاكرشلا  تناك  ءانثألا  هذھ  يف 
اًعيرس  . رمألا اذھ  ىھتنا  فیك  اًعیمج  ملعنو   . لمعت نأ 

. قوسلا ةینابایلا  تارایسلا  تحستكا  ام 
اوعنصي نأ  مھیلع  مأ  مھفعض  طاقن  ةھجاوم  مھیلع  يغبني  لھ   ، رایخلا اذھ  نويذیفنتلا  ءاسؤرلا  هجاوي  ام  اًمئاد 

يل  " راتخا ؟  فعض طاقن  مھيدل  نوكي  ثیح ال  اًملاع 
عم لصاوتلا  دقف  ام  اًعيرسو   ، نيدقتنملا دعبأو   ، هنوسدقي صاخشأب  هسفن  طاحأف  ؛  ریخألا رایخلا  اكوكايإ "

. ملعتلا نع  اًزجاع  اكوكايإ " يل   " حبصأ  . هلاجم لبقتسم 
طا ـ قن ءا  ـ مظعلا ةدا  ـ قلا ن  ــ ري م ــ ثك ه  ــ جاوي ؛  يذ ــ يفنتلا سیئر  ــ لا ضر  ــ مب عي  ــ مجلا با  ــ صي ن ال  ــ كلو
نيوراد  " حرص  ، كرالك - يلر ـ بمك ةكر  عئار فـي شـ ـ لا هءادأ  عجرت  ـ سا امد  ـ نع ـم.  ظتنم لك  ـ شب مھفع  ضـ

يوذ جنوك  جنوھ  ةعماج  بالطك   ، لاجرلا كئلوأ  لمعلاب ." اًريدج  نوكأ  نأ  ةلواحم  نع  طق  فقوتأ  مل  ": " ثیمس
نوفقوتي ، ال  ومنلا ةیلقع 

. ةيوقتلا جمارب  ىلع  لوصحلا  نع  اًدبأ 
مھ ـ سأ ـد مـن  يزت ىد  ـ ملا ةري  ـ صق ًاط  ـ طخ نورا  ـ تخي ـد  قف ـر؛  خآ اًقزأ  ــ نويذ م ــ يفنتلا ءا  ــ سؤرلا ه  ــ جاوي

ـل يوط مد  ـ قتلا ـى  لع نو  ـ لمعي وأ قـد   ، لاطبألا نود كـ ـ بي مھ  ـ لعجتو ةكر  ـ شلا
ةكرشلا ةمالسل  ساسألا  نوعضي  ثیح  ؛  تيرتس لوو  ةصروب  يف  مھمھسأ  رعس  يندتب  نيرطاخم  ىدملا -

. ليوطلا ىدملا  ىلع  اھراھدزاو 
ثاد ـ حإل ـة،  تباث ـة  يلقع وذ  ـه  نأب ـه  سفن ـف  صي يذ  ـ لا  ،" بال ـ نود تر  ــ بلأ  " ــــ ةناعت ب ــ سالا ت  ــ مت

ود ـ بیل ىد  ـ ملا ةري  ـ صق ةیجیتارت  ـ سإلا تر " ـ بلأ  " را ـ تخا  . مي ةكر صـن بـ تالو فـي شـ ـ حت
. ةكرشلا تراھنا  نكلو  مھسألا  تعفترا   ، تيرتس لوو  ةصروبل  لطبلاك 

، مإ يب  يآ  ةكرش  يف  تالوحت  ثادحإل   ، ومن ةیلقع  هكالتماب  فورعملا   ،" رنتسریج سيول   " لاصتالا بـ مت 
مإ يب  يآ  ةكرش  ةفاقث  حالصإل  ةمیسجلا  ةمھملا  ىلوت  امنیبو 

عمو  ، لشفلاب هوفصوو   ، رمألا اذھ  نم  تيرتس  لوو  ةصروب  ترخسو  مھسألا  راعسأ  تدمجت   ، اھتاسایسو
لاجم مإ  يب  يآ  ةكرش  تداق   ، تاونس ةدع  دعب   ، كلذ

. ىرخأ ةرم  اھتعانص 

ةعسوتلا
. رثكأ اوعسوت   ، يدحتلا ربك  املكف  ؛  هب نورھدزي  لب   ، يدحتلا وحن  طقف  نوعسي  ومنلا ال  ةیلقع  ووذ  صاخشألا 

هارتس امم  رثكأ  حضوأ  ةروصب  كلذ  ةيؤر  كنكمي  الو 
. نورھدزيو نوعسوتي  صاخشألا  ةدھاشم  طقف  كنكمي   ، ةضايرلا ملاع  يف 

لاوط بعلأ  تنك  دقل  : " رشابم لكشب  اھتلاق   ، اھرصع يف  ةیكيرمألا  مدقلا  ةرك  تامجن  مظعأ   ،" ماھ ایم  "
انس ربكأ  تابعال  مامأ  يسفن  تيدحت  ينأ  ينعي  امم  ؛  يتایح

نس يف  مث   ، ربكألا اھیخأ  عم  تبعل  ءدبلا  يف  ينم ." لضفأ   ، راصتخاب ةربخ -  رثكأو  ةراھم  رثكأو  اًمجح  ربكأو 
نس نم  دالوألا  قيرف  يف  تكرتشا  اھرمع  نم  ةرشاعلا 

موي لك  ": " ایم  " تلاق  . ةدحتملا تايالولا  يف  لوألا  ةعماجلا  قيرف  لخاد  اھسفنب  تقلأ  مث   ، اًماع رشع  دحألا 
روطتأ تنكو   ... مھاوتسم ىلإ  لوصولا  ىلإ  ىعسأ  تنك 

". تملح امم  عرسأب 
بعلت نأ  تدارأو  ةیضاير  ریغو  مسجلا  ةئلتمم  ةيوناثلا  ةسردملا  يف  ةبلاط  ادناریم " ایشيرتاب   " تناك

: اھل لیق   ، ةعراصملا ةبلح  يف  ةحدافلا  اھتراسخ  دعبو   ، ةعراصملا
نأ َّي  ــ لع ي ...  ــ تميزع اذ  ــ داز ه د  ــ قل  " ترع ــ م ش ــ ، ث ةياد ــ بلا ي  ــ ت ف ــ كب د  ــ قل ةكوح ." ــ ضأ ِت  ــ نأ "

بيرد ــ تلاو نا  ــ ميإلاو زیكر  ــ تلاو دھ  ــ جلا نا  ــ ا ك ــ اذإ م فر  ــ عأ نأ  َّي  ــ لعو ري  ــ سملا ل  ــ صاوأ
؟ ةميزعلا هذھب  تءاج  نيأ  نم  ةعراصم ." ةبعالك  يتزاجإ  اًعیمج  اھناكمإب 



ةيومدلا ةیعوألا  ددمت  ضرمب  اھتدلاو  ةافو  دنع  اھنكل   ، يدحتلا نم  ةیلاخ  ةایح  يف  ادناریم " ایشيرتاب   " تأشن
تاونسلا تاذ  ایشيرتاب "  " تلصوت  ، نیعبرألا نس  يف 

نأ ـة  عئارلا ءاي  ـ شألا ـد  حأ نإ  ، فـ تو ـ ملا شار  ـى فـ لع ًایقلت  ـ سم نو  ــ كت امد  ــ نع  " أد ــ بم ى  ــ لإ ر  ــ شعلا
امد ـ نع حاحلإ  روع بـ ـ شلا اذ  ـخ هـ سرت ـد  قل ـا ." قح ـي  سفن تف  ـ شتكا ـد  قل : " لو ـ قت

ةعراصملا ةبعل  َْتلَّثَم  امدنعف  نذإ  كیلع ." ٌراعف   ، ةلھسلا رومألا  لعفتو  ةایحلا  عباتتس  تنك  اذإ   . يمأ تیفوت 
. يدحتلا اذھ  ضوخل  ةدعتسم  تناك   ، اھل ًايدحت 

تزاف ؛  ةياھنلاب تكحض  نم  يھ  ایشيرتاب "  " تناك  ، اھرمع نم  نيرشعلاو  ةیناثلا  يفف  ؛  هرامث اھدھج  ىتآ  دقل 
، يكيرمألا دایبملوألا  قيرف  يف  اھنزو  ةعومجم  يف  زكرمب 

ـل يي ـة  عماجب ـت  قحتلا ـد؟  عب اذا  ـ مو ـة.  يزنوربلا ةیلاد  ـ يملا ـة  لماح ـا  نیثأ ةنيد  اھ مـن مـ ــ نطول تدا  ــ عو
ـى لع يذ هـي  ـ لا لا  ـ جملا ي  ـــ قـى ف ــ بت نأ  سا  ـ نلا اھ  ـ يلع ََّحَلأ   . قو ـ قحلا ـة  ساردل

اھناكمإب ام  ىرتو  ىرخأ  ةرم  عاقلا  نم  أدبت  نأ  ةراثإ  رثكألا  رمألا  نأ  ترعش  ایشيرتاب "  " نكلو  ، لعفلاب هتمق 
. ةرملا هذھ  هقیقحت 

نكمملا نم  دعبأ  وھ  ام  ىلإ  عسوتلا 
لثمملا طقس  ماع 1995  يف   . لیحتسم وھ  امب  اوموقي  ىتح  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا  عسوتي  ام  ًانایحأ 

نم اًمامت  هدسج  َّلُش  دقو   ، هخم نع  يكوشلا  هلبح  لصفناو  هقنع  رِسُكف  ؛  ناصح رھظ  نع  فير " رفوتسيرك  "
 ". رمألا اذھ  عم  ملقأتت  نأ  كیلع  ةياغلل ،  نوفسآ  ةیبطلا " : مولعلا  تلاقو   ، قنعلا لفسأ 

ةدعاسمب لولشملا  هدسج  ءازجأ  لك  كيرحت  ىلع  لمتشا  اًّقاش  ًاّیبيردت  اًجمانرب  رفوتسيرك "  " أدب  ، كلذ عمو 
ةكرحلا مُّلعت  هناكمإب  سیل  اذامل   . يئابرھكلا هیبنتلا  تالآ 

نأ نم  ءابطألا  هرَّذَح  ؟  هدسج اھل  بیجتسیل  ىرخأ  ةرم  رماوألا  رادصإ  هلقع  ناكمإب  سیل  اذامل  ؟  ىرخأ ةرم 
لثم اوأر  دقل   . طابحإلل ملستسا  دقو  راكنإ  ةلاح  يف  هدسج 

لالخ اًضيأ  فير " رفوتسيرك   " هلعفي ناك  يذلا  ام   ، اًّقح نكلو   . هتلاحل اًئیس  اًرشؤم  تناكو  لبق  نم  ةلاحلا  كلت 
؟ لضفأ عورشم  هيدل  ناك  لھ  ؟  هتقو

نكي مل   ، هعذج مث  هاعارذ  مث  هادي  تكرحت  ءدبلا  يف   . ةكرحلا ةداعتسا  يف  رفوتسيرك "  " أدب  ، ماوعأ ةسمخ  دعب 
حبصأ هخم  نأ  ترھظأ  خملا  ةعشأ  نكل   ، دعب َيِفُش  دق 

هتاردق فير " رفوتسيرك   " ْعسَوُي مل   . تاراشإلا كلتل  بیجتسي  دسجلا  نأو  هدسجل  ىرخأ  ةرم  تاراشإ  لسري 
ملعلا اھب  رظني  يتلا  ةقيرطلا  يف  مات  رییغتب  ماق  لب   ، طقف

نم اًمامت  اًديدج  ًالیبسو  ثاحبألل  اًمامت  اًديدج  اًقفأ  حتف  اذھبو   . يفاعتلا ىلع  هتردقو  يبصعلا  زاھجلا  ىلإ 
. يكوشلا لبحلا  يف  تاباصإ  نوناعي  نيذلا  صاخشألل  لمألا 

نومضملا ءيشلاب  راھدزالا 
ى ــ تم نذإ   . مھتارد ــ نوع ق ــ سوي امد  ــ نع نور  ــ هدزي و  ــ منلا ة  ــ يلقع يوذ  صاخ  ــ شألا نأ  ح  ــ ضاولا ن  ــ م

ةنوم ــ ضم رو  ــ مألا نو  ــ كت امد  ــ نع ة؟  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ  صاخ  ــ شألا ر  ــ هدزي
. مامتھالا نودقفي  نوبوھوم -  وأ  ءایكذأ  مھنأ  نورعشي  امنیح ال  ةبعص -  رومألا  حبصت  امدنعف   . مھيديأ لوانتمب 

لوألا يساردلا  لصفلا  لالخ  بطلا  ةیلكب  ةيریضحتلا  ةنسلا  بالطل  انتعباتم  ءانثأ  يف  ثدحي  اذھ  تدھاش 
ام اذھ  ناك  بالطلا  نم  ریثكل  ةبسنلاب   . ءایمیكلا ةساردل 

هنأ امك   ، ًابیبط حبصیس  مھنم  ْنَم  ررقیس  ام  وھ  يساردلا  ررقملا  اذھو   . ءابطأ اوحبصي  نأ  هیلإ : مھتایح  مھتداق 
لكل تاجردلا  لدعمف  ؛  ةياغلل تاررقملا  بعصأ  نم 

. زاتمم نم  لقأ  ةجرد  ىلع  اولصح  ام  اًردان  ٍبالطل   ، دیج ةجرد  وھ  ررقملا  اذھل  رابتخا 
، ام رمأ  ثدح  يساردلا  لصفلا  لالخ  نكلو   . ءایمیكلا ةدامب  ریبك  مامتھاب  يساردلا  لصفلا  بالطلا  بلغأ  أدب 

امدنع طقف  نیمتھم  اولظ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلا 
مامتھالا ىوتسم  يف  اًریبك  اًضافخنا  اورھظأ  ًابعص  رمألا  اودجو  نيذلا  كئلوأو   . اًنسح ءالب ً  نولبي  اوناك 

، مھئاكذ ىلع  ًالیلد  اذھ  نكي  مل  اذإ  مھل  ةبسنلابف  ؛  عاتمتسالاو
. هب عاتمتسالا  اوعیطتسي  نلف 

نم ةركاذملاو  باتكلا  ةءارق  ىلع  يسفن  ربجأ  نأ  َّيلع  ناك   ، رمألا ةبوعص  تداز  املك   " هنأ بالطلا  دحأ  ركذ 
نكلو  ، لبق نم  ءایمیكلل  اًسمحتم  تنك   ، تارابتخالا لجأ 

". يتدعم يف  ئیس  روعش  ينباتني  اھیف  تركف  املك  نآلا 
مامتھالا نم  هسفن  عفترملا  ىوتسملا  راھظإ  يف  اورمتسا  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا   ، اذھ نم  سكعلا  ىلع 

اھنإ : " بالطلا دحأ  لاق   . ةياغلل ةبعص  اھنأ  نودجي  امدنع  ىتح 
يھ ــ ه؛ ف ــ ما ب ــ يقلا د  ــ يرأ ا  ــ ي م ــ اھ ه ــ نكلو ت،  ــ ننظ ا  ــ مم رثكأ  ــ ي ب ــ ةب ل ــ سنلاب بع  ــ صأ

". ري ـ سملا ـل  صاوأ اذ  ـي هـ نلعجي  ، عیطت ـ سأ ـي لـن  نأ يننور  ـ بخي امد  ــ نع  . اًرار ــ صإ ر  ــ ثكأ ي  ــ نلعجت
. بنج ىلإ  ًابنج  ناریسي  مامتھالاو  يدحتلا  مھل  ةبسنلاب 

. اًعیمج اھوبحأ  ةباذج  اًزاغلأ  سماخلا  فصلا  بالطل  انمدق   . اًّنس رغصألا  بالطلا  نیب  هسفن  رمألا  اندھاش 
لافطألا رھظأ   ، بعصأ زاغلألا  كلت  انلعج  امدنع  اننكلو 



مھرار ــ ن ق ــ اولد ع ــ ا ع ــ مك  ، عاتمت ــ سالا ىوت  ــ سم ي  ــ اًّدا ف ــ ًاطو ح ــ بھ ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ 
: ًالئا بال قـ ـ طلا ـد  حأ بذ  ـ كف ؛  اھ ـ بيرجتل لزن  ـ ملا ـى  لإ مھ  ـ عم زا  ــ غلألا ض  ــ عب ذ  ــ خأ لا  ــ يح

زاغلألا كلت  نم  رارفلا  نودوي  اوناك  ةقیقحلا  يف  لعفلاب ." اھلثم  كلتمأ  انأ  ؛  اھب ظافتحالا  كنكمي   ، اًنسح "
. ةعرسب

ضافخنا عنمي  مل  زاغلألا " لح  ةبھوم   " كالتماف ؛  زاغلألا لح  يف  ةعارب  لافطألا  رثكأ  ىلع  اًضيأ  اذھ  قبطنا 
. مھيدل عاتمتسالا  ىوتسم 

يھ تناك  دقف  ؛  ةبعصلا زاغلألا  نع  مھسفنأ  داعبإ  اوعیطتسي  مل  ومنلا  ةیلقع  ووذ  لافطألا   ، رخآلا بناجلا  ىلع 
اھوذخأي نأ  اودارأ  ام  يھو  مھيدل  ةلضفملا  زاغلألا 

ءارش يمأ  عیطتست  ىتح  زاغلألا  كلت  ءامسأ  بتكت  نأ  كنكمي  لھ  : " لافطألا دحأ  بلط   . لزنملا ىلإ  مھعم 
". ؟ زغللا كلذ  يھتني  امدنع  اھنم  يل  ديزملا 

ةقيرط تدعأ  يتلا   ، ةیسورلا ةبردملا   ،" افونویمیس انيرام   " نع ةءارقلاب  ةفوغش  تنك   ، ةریصق ةرتف  ذنم 
انتربخأ ؛  ةیلقعلل اًعراب  اًرابتخا  ناك   . اھتاذیملت رایتخال  ةركتبم 

ةياد ــ بلا ي  ــ ة ف ــ يبيرجت ةر  ــ تفب نْرُرَْمي  نأ  اھتاذ  ــــ يملت ى  ــــ لع : " تاقبا ــــ سلا اھتاذ  ــــ يملت ىد  ــــ حإ
نبجت ــ سي ى  ــ ئاللا ك  ــ ئلوأ  ، حیح ــ صتلاو ءا  ــ نثلل نبجت  ــ سي في  ــ ىر ك ــ تل نھ  ــ ظحالت ا  ــ منیب

". تاريدج نربتعي  نم  نھرثكأ  حیحصتلل 
نمو لعفلاب -  اھونقتأ  يتلاو  ةلھسلا -  رومألا  هاجت  ةسامحلاب  نورعشي  نم  نیب  انيرام "  " زیمت  ، ىرخأ ةرابعب 

. ةبعصلا رومألا  هاجت  ةسامحلاب  نورعشي 
. يتیلقع ریغأ  ينأ  تملع  ةظحللا  كلت   ،" عتمم اذھ   . بعص اذھ  : " لوقأ يسفن  عمسأ  ةرم  لوأ  اًدبأ  ىسنأ  نل 

؟ ملعتت امدنع  مأ  بویعلا  نم  ًایلاخ  نوكت  امدنع  ءاكذلاب : رعشت  ىتم 
لب  ، ًابوھوم وأ  ًاّیكذ  ودبت  نأ  يفكي  ، ال  طقف حجنت  نأ  يفكي  ةتباثلا ال  ةیلقعلل  ةبسنلابف   ، اًدیقعت دادزي  رمألا 

كیلعو  ، ریبك دح  ىلإ  بویعلا  نم  ًایلاخ  نوكت  نأ  كیلع 
. لاحلا يف  بویعلا  نم  ًایلاخ  نوكت  نأ 

تناك قورفلا  ؟ " ءاكذلاب رعشت  ىتم   " راغصلا بابشلا  ىتح  ةیئادتبالا  سرادملا  بالط  نم  اًءدب  اًصاخشأ  انلأس 
: ةتباثلا ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  باجأ  ؛  ةشھدم

". ءاطخأ يأ  بكترأ  امدنع ال  "
". اًنقتُم نوكيو  اًعيرس  ام  اًرمأ  يھنُأ  امدنع  "

". هلعف نورخآلا  عیطتسي  نكلو ال  يل  ةبسنلاب  ًالھس  ام  ءيش  نوكي  امدنع  "
: اولاقف ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا  امأ   . ةظحللا هذھ  يف  نیلمتكم  اونوكي  نأ  وھ  مھل  ةبسنلاب  رمألا 

". لبق نم  هلعف  عطتسأ  مل  ءيش  لعف  عیطتسأو  ةياغلل  ةيدجب  لواحأ  انأو  ةياغلل  ًابعص  رمألا  نوكي  امدنع  "
". همھف أدبأ  مث  ةليوط  ةرتفل  ءيش  ىلع  لمعأ  امدنع [  وأ ] " 

. مدقت زارحإو  ٍّدحت  ةھجاوم  تقولا : رورمب  ام  ٍرمأ  مُّلعت  وھ  رمألا   ، يروفلا لامكلا  ينعي  رمألا ال  مھل  ةبسنلاب 

؟ ملعتلا ىلإ  جاتحت  اذاملف   ، ةردقلا كيدل  ناك  اذإ 
. ملعت يأ  ثدحي  نأ  لبق  اھسفن  ءاقلت  نم  ةردقلا  رھظت  نأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  سانلا  عقوتي   ، ةقیقحلا يف 

مل اذإ  امأ   ، كيدل يھف  ةردقلا  كلتمت  تنك  اذإ   ، ةياھنلابو
. تقولا لاوط  اذھ  ىرأ   . اًموي اھكلتمت  نلف  اھكلتمت  نكت 

ایلعلا تاساردلل  ددج  بالط  ةتس  ایبمولوك  ةعماجب  يمسق  لبق   ، ملاعلا ءاحنأ  لك  نم  نیمدقتملا  لك  نیب  نم 
، ةعئار رابتخا  تاجرد  ىلع  اًعیمج  اولصح   ، ام ٍماع  يف 

تاساردلا تایلك  مھیلع  تنثأ  امك   ، نيزراب نیثحاب  نم  ءانث  تایصوتو   ، ًابيرقت ةلماك  تامالع  ىلع  اولصحو 
. ایلعلا

اْوَحَْضأ مویلاو   ، نیعراب اوناك  سمألابف  ؛  اًمامت نوعَّدُم  مھنأ  مھضعب  رعش  ىتح  اًدحاو  اًموي  رمألا  قرغتسا 
تاذ سيردتلا  ةئیھ  ىلإ  اورظن   . ثدح ام  كیلإ   . نیلشاف

نيذلا نیمدقتملا  بالطلا  ىلإ  اورظن  كلذ ." لعف  عیطتسأ  ال  يھلإ ! اي  : " اولاقو تاعوبطملا  نم  ةليوطلا  ةمئاقلا 
ىلع لوصحلا  بلط  نومدقيو  رشنلل  تالاقم  نومدقي 

، تارابتخالا يف  زاتمم  ةجرد  ىلع  نولصحي  فیك  نوفرعي  مھ  كلذ ." لعف  عیطتسأ  ال  يھلإ ! اي  : " اولاقو  ، حنملا
اوسن دقل   . دعب اذھب  نوموقي  فیك  نوفرعي  مھنكلو ال 

" . دعب رمأ " 
مھنأل ، ال  ءایشألا هذھب  نوموقي  فیك  اوملعتیل  كانھ  مھنإ  ؟  میلعتلا  ، ةسردملا دوجو  ببس  وھ  اذھ  سیلأ 

. لعفلاب ءيش  لك  نوفرعي 
نیل ــ سارم انا  ــ ك سال ." ــ نفیت ج ــ و"س كو " ــ تینا ك ــ ج  " ع ــ ثد م ــ ا ح ــ و م ــ اذ ه ــ نا ه ــ اذإ ك لءا  ــ ستأ

تزا ـة. فـ كربفم تالا  ـ قم قالتخا  اًعير بـ ـة سـ مقلا ـى  لإ ـال  صو ِنْیَّبا  نییفح شـ صـ
ناك تاونس  ينامث  هرمع  دلو  لوح  تسوب  نطنشاو  ةفیحصب  اھتالاقم  نع  رزتیلوب  ةزئاجب  كوك " تیناج  "

نم تعزتنا  دقو   ، دوجو هل  نكي  مل  دلولا   . تاردخملا اًنمدم 
هيدل نأ  ودبي  ناك  كیلبابير .  وین  اذ  ةلجمل  ةغبانلا  ىتفلا  ناك  سالج " نفیتس   " . دعب امیف  اھتزئاج  تیناج " "



نیلسارملا مالحأ  يف  الإ  ةدوجوم  نكت  مل  رداصمو  اًصصق 
. ةیقیقح ریغ  تناك  صصقلاو   ، دوجو اھل  نكي  مل  رداصملا   ، نییفحصلا

مدعب فارتعالا  نأ  ارعش  لھ  ؟  روفلا ىلع  لامكلا  ىلإ  الصي  نأ  سالج " نفیتس  و" كوك " تیناج   " ىلع ناك  لھ 
لبق رابكلا  نییفحصلا  نیلسارملاك  انوكي  نأ  امھیلع  نأ  ارعش  لھ  ؟  امھئالمز مامأ  امھيزخي  دق  ةفرعملا 

، ناوألا لبق  اًموجن   ، اًموجن انك  ": " سالج نفیتس   " بتك ؟  كلذك نانوكي  فیك  املعتیل  بعصلا  لمعلاب  امھمایق 
ام وھو 

نیبوھوم امھارأ  ينكلو   ، ةعيدخ هب  اماق  ام  نأو   ، ناعداخم امھنأ  ىلع  روھمجلا  امھیلإ  رظني  مھملا ." رمألا  ناك 
. ةتباثلا ةیلقعلا  طوغضل  املستسا   ، نیسئاي نیباش 

ال نو ." ــ كت نأ  ن  ــ ري م ــ حب خ ــ صت نأ  : " لو ــ قت ي  ــ ضاملا نر  ــ قلا تاینیت  ــ ي س ــ ة ف ــ مكح كا  ــ نھ تنا  ــ ك
كلذ ــ اونو ك ــ كي نأ  مھ  ــ يلع  ، اوحب ــ صي نأ  ة  ــ يھافر سا  ــ نلل ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا حي  ــ تت

. لعفلاب

ةرمتسم رابتخالا  ةجرد 
اًرابتخا نأل  اذھ   . يلاحلا تقولا  يف  ًالماك  ةتباثلا -  ةیلقعلا  يف  نوكت -  نأ  ةرورض  ىلع  بثك  نع  ةرظن  ِقْلُِنل 

. رارمتساب كمییقت  هنكمي  اًدحاو -  اًمییقت  وأ  اًدحاو - 
مايأ ةدع  دعبو   ، ةدحتملا تايالولا  ىلإ  اھتلئاعو  تاونس  سمخ  اھرمعو  اتيرول "  " تتأ  ، تضم اًماع  نيرشع  ذنم 

ثیح ؛  ةديدج ةسردم  ىلإ  اھتدلاو  اھتذخأ  مھئیجم  نم 
هنكلو لافطألا -  ةضور  يف  اھلصف  يف  اھنأ  اتيرول "  " هتفرع يذلا  يلاتلا  رمألا   . روفلا ىلع  اًرابتخا  اھل  اورجأ 

. ةضورلا يف  يقارلا  لصفلا  روسنلا ،  لصف  سیل 
اھتسارد تھنأ  ىتح  بالطلا  نم  ةعومجملا  كلت  عم  تلظو  روسنلا  لصف  ىلإ  اتيرول "  " لقن مت   ، تقولا رورمب 

ةیملعلا زئاوجلا  نم  ةریبك  ةعومجم  تعمجو   ، ةيوناثلا
. ناكملا اذھ  ىلإ  يمتنت  اھنأب  اًموي  رعشت  مل  اھنكلو   ، اھتسارد ةرتف  لاوط 

نع كیھان   . روسنلا لصفب  قاحتلالل  حلصت  اھنأ ال  رھظأو  ةتباثلا  اھتردق  صّخش   ، اھوعنقأ امك   ، لوألا اھرابتخا 
اًرخؤم تَّرَم  دقو   ، تاونس سمخ  اھرمع  ةلفط  اھنوك 

نأ وأ   ، ةرتف ذنم  روسنلا  لصف  يف  ديدج  لفطل  ناكم  كانھ  نكي  مل  هنأ  وأ   ، ةديدج ةلودل  ءيجملاب  يرذج  رییغتب 
رثكأ لاقتنا  ةلحرمب  رمت  نأ  اھناكمإب  نأ  تررق  ةسردملا 

يھ  ، فسألا عم   . كلذ هینعي  امو  ثدح  ام  مھفل  قرطلا  نم  ديدعلا  كانھ   . رثكأ دودحم  لصف  لالخ  نم  ةلوھس 
، ةتباثلا ةیلقعلا  ملاع  يفف  ؛  أطخلا ةقيرطلا  تراتخا 

ىلع رسنلاب  فصوتسو  رابتخالا  يف  قوفتتسف   ، قحب اًرسن "  " تنك اذإ  اًرسن ."  " حبصتل ةقيرط  كانھ  تسیل 
. روفلا

؟ نظن امم  اًعویش  رثكأ  ریكفتلا  نم  ىحنملا  اذھ  نأ  وأ   ، ةردان ةلاح  اتيرول "  " لھ
هب نأ  مھانربخأو  ىوقملا  قرولا  نم  اًقلغم  اًقودنص  سماخلا  فصلا  بالط  ىلع  انضرع   ، اذھ فشكتسنل 

، ةمھم ةیسارد  ةردق  سیقي  رابتخالا  اذھ  نإ  مھل  انلق   ، اًرابتخا
؛ انریسفت اولبق  مھنأ  دكأتن  نأ  اندرأ  ًالوأ :  . رابتخالا لوح  ةلئسأ  مھیلع  انحرط  مث   ، اذھ نم  رثكأب  مھربخن  ملو 

رابتخالا اذھ  نأ  نونظت  ىدم  يأ  ىلإ  : " مھانلأس اذھل 
. هتلق امب  مھعیمج  اوقثو  دقل  ؟ ." ةمھم ةیسارد  ةردق  سیقي 

ىدم سیقي  رابتخالا  اذھ  نأ  نظت  لھ  كئاكذ ؟"، و" ىدم  سیقي  رابتخالا  اذھ  نأ  دقتعت  لھ  : " مھانلأس مث 
". ؟ ربكت امدنع  هیلإ  لصتس  يذلا  ءاكذلا 

ىدم سیقي  هنأ  اودقتعي  مل  مھنكلو   ، ةمھم ةردق  سیقي  رابتخالا  نأب  هانلق  امیف  اوقثو  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا 
ىدم نع  مھربخي  هنأ  اودقتعي  مل  دیكأتلابو   ، مھئاكذ

عیطتسي رابتخا  دجوي  ال  لیحتسم ! : " مھدحأ لاق  ةقیقحلا  يف   . نوربكي امدنع  هیلإ  نولصیس  يذلا  ءاكذلا 
". اذھب انرابخإ 

يف اًمامت  اودقتعا  مھنكل   . ةمھم ةردق  سایق  رابتخالا  ناكمإب  نأ  اوقدصي  ملف  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلا  امأ 
نولصیس يذلا  ءاكذلا  ىدم  مھئاكذ و  ىدم  سیقي  هنأ 

. نوربكي امدنع  هیلإ 
اذھ اوحنم   ، دبألا ىلإو  يلاحلا  تقولا  يف  يساسألا  مھئاكذ  سایق  ىلع  دحاو  رابتخا  ةردقب  اورقأ  دقل 

حاجن لك  ةیمھأ  ببس  اذھو   ، مھتیھام ديدحتل  ةیحالصلا  رابتخالا 
. مھل ةبسنلاب 

تاناكمإلا ىلع  ىرخأ  ةرظن 
انوربخي نأ  ءاربخلاو  تارابتخالا  ةعاطتساب  ناك  اذإ  امع  لاؤسلا  ىلإو  ةیناكمإلا "  " ةركف ىلإ  رمألا  اذھ  انب  دوعي 

. انلبقتسم نوكیس  فیك   ، هلعف انعسوب  ام   ، انتاناكمإ ام 
سي ـ قت نأ  ةطا  ــ سبب كناكمإ  ــ ك. ب ــ لذ ا  ــ نوربخي نأ  مھتعاطت  ــ ساب م،  ــ عن لو  ــ قت ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا

ـا نطعأ ـط  قف  ، اھ ـ لالخ لبقت مـن  ـ سملاب ـأ  بنتتو يلا  ـ حلا تقو  ـ لا ـة فـي  تباثلا ةرد  ـ قلا
. ظحلا ةعلاطم  ىلإ  ةجاحب  انسل   ، ءاربخلا لأسا  وأ   ، رابتخالا



نیقیلاب يدینیك "  . يب فيزوج   " رعش دقف  ؛  يلاحلا تقولا  يف  ةیناكمإلا  ةفرعم  نكمي  هنأب  عئاش  داقتعا  كانھ 
. ًالشاف نوكیس  هنأب  نبالا " ينواد  نوتروم   " هربخأ امدنع 

فيزوج  " هلاق ام  ناك  ؟  اًریھش اًفلؤمو  ةینويزفیلت  ةیصخش  دعب  امیف  حبصأ  يذلا  ينواد - " نتروم   " لعف اذامف 
براوج يدتري  ناك  ينواد " نتروم   " نأ ببسب  يدینیك "

. بولك كروتس  ىھلم  ىلإ  هباھذ  دنع  ًاّینب  ًءاذحو  ءارمح 
اھيأ  . حجنو ًاّینب  ءاذحو  ءارمح  براوج  يدتري  يتایح  يف  مھتلباق  نمم  اًدحأ  فرعأ  ، ال  نتروم ": " يدینیك  " هل لاق 

اًزُّیََمت يِدْبُت  تنأ   ، نآلا كربخأ  ينعد   ، ریغصلا باشلا 
". اًدبأ سانلا  بجعت  دق  ةقيرطب  اًزیمتم  تسل  كنكلو   ، لعفلاب

يأ مھ  سي لـ انر لـ ـ صع اًقو فـي  ـ فت ـر  ثكألا صاخ  ـ شألا ن  ــ ري م ــ ثكلا نأ  نود  ــ قتعي ءار  ــ بخلا نا  ــ ك
يار و" يل " ـ سيرب سي  ـ فلإ و" ـت " سورب لي  ـ سرام و" كولو " نو بـ ـ سكاج  " . لبقت ـ سم

يتلا مھتالاجم  يف  ةدودحم  تاناكمإ  اًعیمج  مھيدل  نأب  دقتعُي  ناك   ،" نيوراد زلراشت  و" لوب " لیسول  و" زلراشت "
مھنأ نظلا  بلغأ   ، تالاحلا كلت  ضعب  يفو   ، اھوراتخا

. ركبم تقو  يف  مھلوح  نم  نیب  اوزربي  مل 
وھ اذھو  ؟  تقولا رورمب  دھجلاب  مایقلاب  هتاراھم  ةیمنت  ىلع  ام  صخش  ةردق  يھ  ةیناكمإلا  تسیلأ  نكلو 

نم ناسنإلا  لصیس  نيأ  ىلإ  فرعن  نأ  انل  فیك   . طبضلاب ىزغملا 
" سیفلإ و" لیسرام " و" نوسكاج "  " نأشب قح  ىلع  ءاربخلا  ناك  امبر  ؟ ! يردي نمو  ؟  تقولاو دھجلا  لالخ 

يف مھتاراھمب  قلعتي  امیف  زلراشت " و" لیسول " و" يار " و"
. دعب مھیلع  اوحبصي  نأ  بجي  نيذلا  صاخشألا  اھنیح  اونوكي  مل  امبر   . تقولا كلذ 

ضرعملا ىلإ  يقيرط  يف   ،" نازیس لوب   " ماسرلل ىلوألا  ِتاَحْوَِّلل  ندنل  يف  ضرعم  ىلإ  ةرم  تاذ  تبھذ 
قباسلا يف  هتاحول  تناك  فیكو  نازیس "  " هیلع ناك  امع  تلءاست 

وھو  ، َّيدل نیلضفملا  نینانفلا  دحأ  نازیس "  " نأل اًّدج  ًةفوغش  تنك  ؟  نآلا هفرعن  يذلا  ماسرلا  حبصي  نأ  لبق 
ام اذھ   . ثيدحلا نفلا  نم  ریثكل  قيرطلا  َدَّھَم  يذلا  لجرلا 

مسر عم   ، اًفینع ناك  اھضعبو  ةياغلل  ةبرطضم  رظانم  تناك   ، ةياغلل ةئیس  تناك  تاحوللا  ضعب  هتفشتكا :
كانھ ناك  هنأ  مغربو   . نقتم ریغ  لكشب  صاخشألا  ضعب 

لھ  . هب ئبنت  مل  ىرخألا  تاحوللا  نم  اًریثك  نإف  ؛  قحاللا نازیس "  " لبقتسمب ُِئّبَنُت  يتلا  تاحوللا  ضعب 
اًتقو قرغتسا  رمألا  نأ  وأ  ؟  ًابوھوم نكي  مل  لوألا  نازیس " "

؟ هفرعن يذلا  نازیس "  " وھ نازیس "  " حبصأ ىتح 
نم ةبضاغ  ةلاسر  اًرخؤم  ينتلصو   . رمثُت ىتح  اًتقو  قرغتست  ةیناكمإلا  نأ  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا  ملعي 

نع عالطتسالا   ، انتاعالطتسا دحأ  ىرجأ  دق  ناك  ملعم 
عالطتسالا بلطي  مث   ، تایضايرلا ةدامل  رابتخا  يف  ةبسن 65  % ىلع  تلصح  يتلا  رفینیج "  " ةیضارتفا ةبلاط 

؟ ةبلاطلا كلت  عم  نولماعتیس  فیك  انوربخي  نأ  نیملعملا  نم 
" رفینیج  " ةجرد ةفرعم  لالخ  نم  اورعش  ؛  انتلئسأ نع  ةباجإلل  اًّدج  ءادعس  اوناك  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  نوملعملا 

اھتعاطتساب امو  هیلع  يھ  امع  ًاّيوق  ًالولدم  مھيدل  نأ 
: هبتك ام  اذھ  ناك   . ًابضغ نادروير "  " دیسلا طاشتسا   ، ضیقنلا ىلعو   . مھتاحارتقا يف  اوضافتساو   ، هلعف

: رمألا همھي  نم  ىلإ 
نم يجئاتن  داعبتسا  متي  نأ  بلطأ  نأ  َّيلع  يغبني   ، ریخألا كعالطتسا  نم  ملعملاب  صاخلا  ءزجلل  يلامكتساب 

نم ةمیلس  ریغ  اھتاذ  ِّدَح  يف  ةساردلا  نأ  رعشأ   ، ةساردلا
... ةیملعلا ةیحانلا 

اوع ـ ضي نأ  ني  ـ ملعملا ًابلا مـن  ــ ، ط ةحیح ــ ري ص ــ ةي غ ــ ضرف ى  ــ لع را  ــ بتخالا مو  ــ قي ف،  ــ سأ ل  ــ كب
ـم فـي قر ىو  ءي سـ ـى شـ لع ـك  لذ نود فـي  ـ متعي الو   ، ني ـ عم بلا  لو طـ تا حـ ـ ضارتفا

ةطقن سایقب  ام  ّطخ  ٍ رادحنا  ديدحت  كنكمي  الف   . دحاو مییقت  ىلع  دامتعالاب  ءادألا  سایق  نكمي  ... ال  ةحفص
نم ةدحاو  ةطقن   . هب ءدبلل  طخ  دجوي  هنإ ال  ثیح  ؛  ةدحاو

... ةیباسحلا ةردقلا  وأ  دھجلا  لذب  مدع  وأ  مدقتلا  وأ   ، تاھاجتالا حضوت  نمزلا ال 
، يتایحت صلاخ 
نادروير  . يد لكيام 

هل ةددحم  ةینمز  ةرتف  يف  ددحم  مییقتف  ؛  هعم قفتأ  نأ  الإ  ينعسي  ملو  ناردوير "  " دیسلا دقنب  ةدیعس  تنك 
كیھان  ، صخشلا تاردق  ىلع  فرعتلا  يف  ةلیئض  ةیمھأ 

. لبقتسملا يف  حاجنلا  ىلع  هتردق  نع 
. انتسارد میمص  ناك  ام  اذھو   ، كلذ سكع  اوأر  نيذلا  نیملعملا  ددع  ِرّیحملا  نم  ناك 

اذھف ؛  ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  ىدل  ةحلم  ةجاح  دجوأ  ام  وھ  رارمتساب  كسایق  هناكمإب  اًدحاو  اًمییقت  نأ  ةركف 
دق نم   . يروفو يلاثم  لكشب  اوحجني  نأ  بجي  مھنأ  ببس 

؟ يلاحلا تقولا  يف  كحملا  ىلع  رومألا  لك  نأ  نیح  يف  يمانتلا  ةلواحم  ةیھافر  لمحتي 
قاحتلا تابلط  عمجت  تناك  امدنع   ، اسان ةلاكو  هتَّنظ  ام  اذھ  ؟  تاناكمإلا ىلع  مكحلل  ىرخأ  ةقيرط  كانھ  لھ 

ةیقن ةریس  مھل  اًصاخشأ  ةلاكولا  تضفر   ، ءاضف داور 



،" شليو كاج   " . اھنم يفاعتلا  اوعاطتسا  ةریبك  تاقافخإ  يوذ  اًصاخشأ  تراتخا  مھنم  ًالدبو   ، حاجنلاب ةلفاح 
راتخا  ، كيرتكلإ لارنج  ةكرشل  ریھشلا  يذیفنتلا  سیئرلا 

،" افونویمیس انيرام   " ّركذت  . يمانتلا ىلع  مھتردقم  يأ   ،" جردملا  " ساسأ ىلع  ةكرشلل  نیيذیفنت  نیلوئسم 
دقنلا مھدمي  نيذلا  بالطلا  تراتخا  يتلا   ، ةریھشلا ةبردملا 

. اھنم ًالدب  ىرخأ  ةیلقع  اوراتخاو  ةتباثلا  ةردقلا  ةركف  مھعیمج  اوضفر  صاخشألا  كئلوأ   . ةقاطلاب

يئانثتسا كنأ  تابثإ 
مھنأ اًّقح ؟  هتابثإ  نولواحي  يذلا  امف   ، يمانتلا نم  ًالدب  حاجنلا  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  راتخي  امدنع 

. مظعأ لب   ، نویئانثتسا
صاخشأ مھنأ  اھیف  اورعش  يتلا  تارملا  نع  مھنم  ریثك  ثدحت  ؟"،  ءاكذلاب رعشت  ىتم  : " مھانلأس امدنع 

. نيرخآلا نم  لضفأو  نوفلتخم  صاخشأ   ، نویئانثتسا
ةرادج رثكأ  امبر  لب   ، نيرخآلا نم  ًةبھوم  رثكأ  ينأب  اًضيأ  انأ  دقتعأ  تنك   ، لمعت فیكو  تایلقعلا  فشتكأ  نأ  لبق 

يتلاو  ، ًابعر رثكألا  ةركفلا   . يتاَكلم ببسب  نيرخآلا  نم 
، رمتسملا تابثإلل  ةجاحلا  ىلإ  ریكفتلا  نم  عونلا  اذھ  ينداق   . ةيداع نوكأ  نأ  ةیلامتحا  تناك   ، اھتلبقت ام  اًردان 

ةجرد تبثي  ناك  ةلالد -  هل  ناك  رھظم  لكو  ةظحل  لك 
. لضفألا ينأب  معنأ  نأ  يننكمي   ، دیج لكشب  موي  رَم  اذإ  ؛  بحلاب يترادج  ىدمو   ، يتیبذاج ةجردو   ، يئاكذ
، هانمتت دق  ام  لك  يھ  اربوألا  تناك  ةلیللا  كلت  يف   ، اربوألا راد  ىلإ  تبھذ   ، ةدوربلا ةسراق  ءاتش  ةلیل  تاذ 

ضرعلا ةياھن  ىتح  طقف  سیل   ، ةياھنلا ىتح  عیمجلا  يقبو 
تارایس ىلإ  ةجاحب  اًعیمج  انكو  عراشلا  ىلإ  اًعیمج  انقفدت  مث   . رئاتسلا لادسإو  روھمجلا  ةیحت  ءاھتنا  ىتح  لب 

لیللا فصتنم  دعب  اذھ  ناك   . حوضوب اذھ  ّركذتأ   . ةرجأ
اًءزج تنك  دقف  ؛  رثكأو رثكأ  ًايرزم  يلاح  حبصأ  تقولا  رورمبو  ةيوق  ٌحاير  كانھ  تناك   ، تاجرد ةرارحلا 7  تغلبو 

تبثأل يدل  يتلا  ةصرفلا  امف   ، زيامتملا ریغ  دشحلا  نم 
با ــ بلا ض  ــ بقم نا  ــ ، ك ةر ــ شابم يراو  ــ جب ةر  ــــ جأ ةراي  ــــ ت س ــــ فقو ةأ  ــــ جفو ؟  ةیئانثت ــــ سا ي  ــــ نأ

ِت ــ نك : " ًالئا ــ قئا ق ــ سلا ح  ــ صفأ ةراي  ــ سلا ي  ــ لوخد د  ــ نعو  ، طب ــ ضلاب يد  ــ ما ي ــ مأ ي  ــ فلخلا
ةفاسم نم  كلذ  ةظحالم  نكمي  لب   ، طقف ةیئانثتسا  نكأ  مل   . تاظحللا كلت  لجأ  نم  تشع  دقل  ةفلتخم ."

. ةدیعب
دقل  . كزایتما تابثإ  ىلع  كدعاستل  لئاسو  ركتبت  لب   ، ریكفتلا نم  عونلا  اذھ  عجشت  سفنلاب  زازتعالا  ةعزن 

يل نالسري  يئاقدصأ  نم  نانثا   . اذھك جتنمل  ًانالعإ  اًرخؤم  تيأر 
ىتح رياني  رھش  ذنم   . دیعلا يف  يل  اھومدقي  مل  ءایشأ  ةرشع  لضفأل  ةیحیضوت  موسرب  ةدَّوزم  ةمئاق  ًاّيونس 

وأ علسلا  تاجولاتك  نم  ءایشأ  روص  نوصقي  ربمفون  رھش 
ـل ضفأ ـد  حأ  . ةزئا ـ فلا ءاي  ـ شألا نورا  ـ تخي ربم  ـ سيد رھ  ــ ي ش ــ . ف تنر ــ تنإلا ن  ــ اھ م ــ ليزنتب نومو  ــ قي

ّهي كناكمإ طـ يذ بـ ـ لاو ـل،  قنتم ضا  ـ حرم تقو هـو  ـ لا لاو  ةب لـي طـ ـ سنلاب ءاي  ـ شألا
،" يتیصخش بحأ  انأ   " ةآرم تناك  يل  ةبسنلاب  ةلضفملا  ةيدھلا  ماعلا  اذھ   . هلامعتسا دعب  كبیج  ىلإ  هتداعإو 

انأ  " ةرابع اھنم  يلفسلا  ءزجلا  ىلع  بوتكم  ةآرم  يھو 
ملاعلا نم  رظتنت  الو  كسفن  ىلإ  ةلاسرلا  كلت  هیجوت  كنكمي  اھیلإ  رظنلابو   ، ةریبك فرحأب  يتیصخش " بحأ 

. كزیمت نع  نلعي  نأ  يجراخلا 
نم لضفألا  صخشلا  ينعي  زیمتلا  حبصي  نیح  يھ  ةلكشملا   . ریبك دح  ىلإ  ةرضم  تسیل  ةآرملا   ، عبطلاب

، مظعأ اًصخش   ، نيرخآلا نم  رثكأ  ةمیق  هل  ًاناسنإ  نيرخآلا ، 
. اًّقحتسم اًصخش 

قحتسم  ، مظعأ  ، يئانثتسا
يف رھدزي  مل   ، ملعتي نأ  بحي  نكي  مل   ، ءيش لك  يھ  ةبھوملا  نأ  دقتعا  ةتباث : ةیلقع  اذ  ناك  ورنكام " نوج  "

فقي ام  اًریثك  ناك  بعصأ  رومألا  حبصت  امدنع   ، تايدحتلا
. هدھج ىراصق  لذبي  مل   ، يصخشلا هفارتعاب   ، كلذل ةجیتنو   . يديألا فوتكم 

انربخي انھ   . تاونس عبرأ  ةدمل  ملاعلا  يف  لوألا  سنتلا  بعال  ناك  دقف  ؛  ةياغلل ةمیظع  تناك  هتبھوم  نكلو 
؟ لوألا بعاللا  ناك  امدنع  هروعش  ناك  فیك 

مل ةرملا  هذھ  نكلو   ، تايرابملا ءانثأ  يف  هيدي  نم  قرعلا  صتمیل  بشخلا  ةراشن  رابغ  مدختسي  ورنكام "  " ناك
هطقسأو ةراشنلا  ءاعو  ىلإ  هجوتف   ، ةراشنلا رابغ  هبجعي 

": ورنكام  " لوقي  . ةلكشملا فرعیل  اًعرسم  يراج "  " هلامعأ لیكو  هیلإ  بھذف  ؛  هبرضمب
تناك دقف  ؛  هھجو يف  خرصأ  عقاولا  يف  تنك  ؟ " بشخ ةراشن  اذھ  يمست  لھ  : " يلامعأ لیكو  تلأس 

الأ  ، نارئفلا مس  هبشت  اھنإ  : " هل تلق  ةدشب ! ةنوحطم  ةراشنلا 
ديدج ءاعو  هعمو  داع  ةقیقد  نيرشع  دعبو   ، اًدعتبم يراج "  " لورھ ؟ ." حیحص لكشب  ءيش  يأ  لعفت  نأ  نكمي 

نورشع هلام  نم  صقنو  ةنشخلا  بشخلا  ةراشن  نم 
. لوألا نوكت  نأ  هینعي  ام  وھ  اذھ   . بشخلا نم  اًحول  رشنیل  داحتالا  يفظوم  دحأل  عفدي  نأ  هیلع  ناك  دقف  ؛  اًرالود



يف هعم  اًراوح  اھئارجإ  ءانثأ  يف  ةروقو  ةیناباي  ةأرما  ىلع  ةرم  تاذ  أیقت  هنأ  فیك  انل  يوریل  هثيدح  لمكأ 
هل تمدقو  هل  ترذتعاو  هیلإ  تنحنا   ، يلاتلا مویلا  يف   . جمانرب

". لوألا نوكت  نأ  هینعي  ام  وھ  اًضيأ  اذھ  : " ًالئاق ورنكام "  " حرص  . ةيدھ
ـى مـا لع ءي  ـه؟ هـل كـل شـ يلإ جا  ـ تحت ـى كـل مـا  لع تل  ـ صح هـل   " ... ـق بـك لعتم ءي  كـل شـ

". كا ـ ضر يدجتسن  ، سـ اذ ـل هـ عفب ـن  حن موقن  ، سـ اذ لبا هـ ـ قم عفدن لـك  ؟ سـ مار يـ
ةليوط ةرتفلو   ،" انھ نم  جرختلف  : " كلذ فالخ  ءيش  يأ  هاجت  كلعف  در  نوكیسو  ؛  ديرت ام  لعفت  نأ  طقف  كیلع 

". ؟ كجعزیس لھف   ، اذھ ينجعزي  مل 
ةبسنلاب  . مھلالذإو مھریقحت  ىلإ  رمألا  كب  لصي  ىتح   ، نيرخآلا نم  لضفأ  تنأف   ، اًحجان تنك  اذإ   ، ََرن انعدف 

. سفنلاب زازتعالا  نع  ربعي  ام  وھ  اذھ  ةتباثلا  ةیلقعلل 
ال ــ و ب ــ منلا ة  ــ يلقع يذ  ي  ــ ضايرلا نادرو - " ــ لكيا ج ــ م ى"  ـــ لع ةر  ــــ ظن ِق  ــــ لنل  ، قر ــــ فلا نا  ــــ يبلو

ةو ــ قلا  " ،" نامربو ــ س : " ل ــ ثم تا  ــ ملكب اًمود  ه  ــ تمظعب ملا  ــ علا حر  ــ صي يذ  ــ لا عزا -  ــ نم
وھف  ، يئانثتسا هنأ  هسفن  يف  دقتعیل  ببس  هيدل  دحأ  ناك  اذإ  ًاّیضاير ." ًءاذح  يدترت  ةمظعلا   " ،" ةدسجملا

هتدوع تثدحأ  امدنع  هلاق  ام  اذھ  ناكو  نادروج ." لكيام  "
ناك  .... بعللا ىلإ  يتدوع  اھتثدحأ  يتلا  ةجضلا  ىوتسم  ينلھذأ  دقل  : " ةمراع ةجض  ةلسلا  ةرك  بعل  ىلإ 

اذھ نم  اًئیش  وأ  ًاّیخيرات  اًزمر  تنك  ول  امك  يننوحدمي  سانلا 
". رخآ صخش  يأك  ناسنإ  انأ   ، ةياغلل اًجرحم  اًرمأ  ناك   . لیبقلا

نم لضفأ  اًصخش  ساسألاب  نكي  ملو   ، امنو حفاك  دقل   ، هتاردق ةیمنتل  هلذب  يذلا  دھجلا  ىدم  نادروج "  " فرع
. نیقابلا

ةتباثلا ةیلقعلا  ركف  نوقنتعي  نيذلا  نییبرحلا  نيرایطلا  ةوفص  نع   The Right Stuff هباتك يف  فلوو " موت   " يكحي
، رخآلا ولت  مراص  رابتخا  يف  مھحاجنبو   ، ةدشب

" رجیي كاشت   " مھنع فلتخا  نكلو   . ةعاجش رثكأو  نيرخآلا  نم  ىكذأ  اودلو  مھنأك  يأ   ، نویئانثتسا مھنأ  نونظي 
رایطب ىمسي  ام  دجوي  ال  : " لاق ثیح  ؛  باتكلا لطب 

.... ةمئاد ملعت  ةربخ  قحب  تناك   ، اًّقاش اًرمأ  ناك  اًئفك  اًرایط  حبصأ  نأف   ، يبھاوم وأ  يتَكلَم  تناك  امھم   . ةرطفلاب
اذھلو ؛  نيرخآلا نم  رثكأ  نوریطي  لضفألا  نورایطلا 

هب موقي  امم  دعبأ  ىلإ  هتاردق  ةعسوتب  ماق  دقل  ؛  ًاناسنإ كاشت "  " ناك  ،" نادروج لكيام   " لثم لضفألا ." مھ 
. سانلا بلغأ 

نورعشي دق  نوحجني  امدنعو   ، حاجنلل ٍةَِّحلُم  ةرورضب  نورعشي  ةتباثلا  تامسلاب  نونمؤي  نيذلا  سانلا   ، راصتخاب
نم عونب  نورعشي  دق   ، رخفلا نم  رثكأ  وھ  امب 

. نيرخآلا تامس  نم  لضفأ  ةتباثلا  مھتامس  نأ  مھل  ينعي  حاجنلا  نإ  ذإ  ؛  ءالعتسالا
امدنع ًاّيداع  اًصخش  تنك  اذإ  ةتباثلا : ةیلقعلا  يف  سفنلاب  زازتعالا  اذھ  فلخ  نمكي  لؤاست  كانھف   ، كلذ عمو 

؟ حجان ریغ  حبصت  امدنع  نوكت  اذامف   ، اًحجان نوكت 

قافخإلا ىنعم  ریغت  تایلقعلا 
هيدل لفط  كانھ  نكي  مل   . هتازاجنإب اوھابت  ام  اًمئادو   ، ةثالثلا ماوعألا  اذ  تربور "  " مھنبا نترام "  " ةرسأ تقشع 

اًرمأ ال تربور "  " لعف مث   . هعادبإو مھنبا  قلأت  لثم 
مل "؛  تربور  " هاجت ةرسألا  رعاشم  تدرب   ، كلذ دعبو   . كرويوین يف  ىلوألا  ةناضحلاب  هلوبق  متي  مل  ثیح  ؛  رفتغي

اورمتسي ملو   ، اھسفن ةقيرطلاب  هنع  ثيدحلل  اودوعي 
؛ ءاكذلا دقتم  ریغصلا  تربور "  " مھنبا وھ  دعي  مل   ، لبق نم  هنولماعي  اوناك  امك  ةفطاعلاو  رخفلاب  هتلماعم  يف 

. مھازخأو هتعمسب  رضأ  اًصخش  حبصأ  دقف 
انأ  ) ةيوھ ىلإ  تلشف ) انأ   ) لعف نم  قافخإلا  ليوحت  مت  دقف  زميات ،  كرويوین  ةديرج  يف  ةلاقم  تراشأ  امكو 

. ةتباثلا ةیلقعلا  يف  اًصوصخو  حیحص  اذھ  لشاف .)
َلَضَْفأ تنك   ، سداسلا فصلا  يف   . هسفن تربور "  " ریصم ىقلأ  نأ  نم  ةفئاخ  تنك  اًضيأ  انأ   ، ةلفط تنك  امدنع 

يندارأ ةسردملا  رظان   . يتسردم يف  تاملكلا  ىجھتي  نم 
ةغللا ةدام  يف  تقوفت   ، عساتلا فصلا  يف   . تضفر ينكلو  ةنيدملا  ىوتسم  ىلع  ةقباسم  يف  كرتشأ  نأ 

، ةنيدملا ىوتسم  ىلع  ةقباسم  لخدأ  نأ  ملعملا  يندارأو   ، ةیسنرفلا
؟ ةرساخ ىلإ  ةزئاف  نم  ؟  لشفلا ىلإ  حاجنلا  نم  لوحتلاب  رطاخأ  دق  اذامل   . ىرخأ ةرم  تضفر  ينكلو 

سمخ دعب  ةیسیئر  ةلوطبب  اًریخأ  سلإ "  " زاف  . رمألا اذھ  نم  اًضيأ   ، میظعلا فلوجلا  بعال   ،" سلإ ينرإ   " فاخ
نم تلفت  تايرابملا  تیقب  ثیح  ؛  ةراسخلا نم  تاونس 

اًصخش حبصأس  تنك  : " انل سلإ "  " لاق ؟  اًضيأ ةلوطبلا  هذھ  رسخ  ناك  ول  اذام   . ىرخألا ولت  ةدحاولا  هيدي  نیب 
. ًالشاف حبصیس  ناك  اًفلتخم ."

نم قاحتلالا -  بلط  ضفر  فُرظأ  ةليزھلا -  فرظألا  بالطلا  ىلإ  لصت  امدنع  ماع  لك  نم  ليربأ  رھش  يف 
ءاحنأ لك  يف  اھل  رصح  تاقافخإ ال  ثودح  يف  ببستت  تایلكلا 

باشلا  " وأ نوتسنرب " ةعماج  يف  اھلوبق  متي  مل  يتلا  ةاتفلا   " بابشلا نیعماللا  نیثحابلا  فالآ  حبصیف   . ةلودلا
". دروفناتس ةعماج  يف  هلوبق  متي  مل  يذلا 



ةقرافلا تاظحللا 
اھتھجاوم نكمي  ةلكشم  اھنإ   ، تنأ نم  ددحت  اھنكلو ال   ، ةملؤم ةبرجت  قافخإلا  نوكي  دق   ، ومنلا ةیلقع  يف  ىتح 

. اھنم ملعتلاو  اھعم  لماعتلاو 
ام يوري   ، ةیكيرمألا مدقلا  ةركل  جنكياف  اتوسینیم  قيرف  عافد  طخ  يف  قباسلا  بعاللا   ،" لاشرام میج  "

ناس قيرف  دض  هقيرف  عم  ةارابم  يف   . هلشف يف  ةلوھسب  ببست 
، روھمجلا للھ  امنیب  ةطقن  لجسیل  ىرجو  اھطقتلاو  ضرألا  ىلع  ةركلا  لاشرام "  " عضو وكسیسنارف 49، 

قيرفلل ةطقن  لجس  دقل  ؛  أطخلا هاجتالا  يف  ىرج  هنكلو 
. ينطولا نويزفیلتلا  ىلع  ةعاذم  ةارابم  يف  أطخلا 

، ةحارت ـ سالا ةر  ـ تف لال  ن خـ ــ كلو ة.  ــ مراع تنا  ــ ةحي ك ــ ضفلا  ، اًریمد ــ ه ت ــ تایح تا  ــ ظحل ر  ــ ثكأ تنا  ــ ك
يد نأ لـ ـت  كردأ  ، هحح ـ صت نأ  ـك  يلعف ـأ،  طخ ـت  بكترا اذإ  ": " لا ـ شرام  " لا قـ

فصنلا لجأ  نم  هسفن  اًكلامتم  اھلایح ." اًئیش  لعفأ  نأ  يننكمي  وأ  يتاسأم  يف  لظأ  نأ  يننكمي   ، رایخلا
كراشو هتایح  لاوط  هلعف  ام  لضفأب  بعل  ؛  ةارابملا نم  يناثلا 

. هقيرف راصتنا  يف 
نيذلا سانلا  نم  تقفدت  يتلا  تاباطخلا  ىلع  درلاب  ماقو   ، تاعومجملا ىلإ  ثدحت  ؛  دحلا كلذ  دنع  فقوتي  مل 

نم داز   ، ةلجخملا مھبراجتب  فارتعالل  اًریخأ  اوعجشت 
اھلغتسا ؛  اھیلع ةرطیسلا  مامز  وھ  ىلوت   ، وھ نم  ددحت  ةبرجتلا  لعجي  نأ  نم  ًالدبو   . تايرابملا لالخ  هزیكرت 

. لضفأ اًصخش   ، دقتعي امكو   ، لضفأ ًابعال  حبصیل 
ة، ــ مئاد نو  ــ كت نأ  ن  ــ كمي قا  ــ فخإلا بب  ــ سب ه  ــ سفنل ءر  ــ ملا ةرا  ــ سخ ة،  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ي  ــ ا ف ــ منیب

نیخا فـي ـ بطلا ـل  ضفأ ـد  حأ ـو " سول درا  ـ نرب  " نا ــ ه. ك ــ قحالت ل  ــ ظت ي  ــ تلا ةمد  ــ صلاك
فین ــ صتلا ى  ــ لع اول  ــ صح ا  ــ سنرف ءا  ــ حنأ ل  ــ ي ك ــ معا ف ــ طملا ن  ــ ط م ــ قف لیئ  ــ دد ض ــ . ع ملا ــ علا

ـر ثكألا معا  ـ طملا ـل  يلد ـد،  ياج نال  ـ شیم ـل  يلد ـك فـي  لذو ـة،  ثالثلا مو  ــ جنلا يذ  عیفر  ــ لا
دياج نالشیم  ةخسن  رادصإ  دعب   ، كلذ عمو   . معاطملا كلت  نم  اًدحاو  درانرب "  " معطم ناك   . ابوروأ يف  اًمارتحا 

نأ دعب   ،" وسول  " دیسلا رحتنا   ، ةریصق ةرتفب  ماعل 2003 
يف ةطقن  ةرشع  عبس  ىلإ  نيرشع ) لصأ  نم   ) ةطقن ةرشع  عست  نم  طبھیل   ، رخآ لیلد  يف  نیتطقن  رسخ 

دق هنأب  تاعئاشلا  ترشتناو   . GaultMillau معاطملا لیلد 
نإف ةمجنلا  رسخي  مل  هنأ  مغربو  دياج .  نالشیم  نم  ةديدجلا  ةخسنلا  يف  ةثالثلا  هموجن  دحأ  رسخي 

. هنم كلمت  دق  لشفلاب  ساسحإلا 
دبزلا نم  يدیلقتلا  صوصلاب  لدبتسیل   ،" ثيدحلا يسنرفلا  خبطلا  نف   " داور دحأ  وھف  ؛  ًاّيداير وسول "  " ناك دقل 

ةرھبملا ةھكنلا  يسنرفلا  خبطملاب  صاخلا  ةميركلاو 
موجنلا يذ  همعطمل  ةفاضإلابو   . لامعأ دئار  ناك  امك   ، ةلئاھ ةقاط  اذ  ًالجر  ناك   . اھتاذ تالوكأملاب  ةصاخلا 

بتكو  ، سيراب يف  ىرخأ  معاطم  ةثالث  اًضيأ  أشنأ   ، ةثالثلا
موقأ  ، نارول ناس  فيإ  لثم  انأ  ": " وسول  " لاق  . ةدمجملا ةيذغألا  جاتنإل  ًاّطخ  سسأو   ، يھطلا بتك  نم  اًددع 

". ةزھاجلا سبالملاو  ةیقارلا  ءايزألا  نم  ٍّلك  میمصتب 
يتطقن ىلع  لوصحلاب  ءاوس   ، ٍضرُم لبقتسمل  ططخ  دق  هنأ  ضرتفملا  نم  عادبإلاو  ةبھوملا  كلت  هل  لجر 

لاق رمألا  عقاو  يف   . امھیلع لوصحلا  نودب  مأ  ةثلاثلا  ةمجنلا 
يف نكلو   . هتایحب يدوي  دق  وسول "  " معطمل مھفینصت  نأ  لیختي  دحأ  نكي  مل  هنإ   GaultMillau لیلد ريدم 

هل مدق  يندتملا  مھفینصت   . لمتحم ٌرمأ  اذھ  ةتباثلا  ةیلقعلا 
. لحرف ؛  لشفلا هتاذل : اًديدج  اًفيرعت 

... كلذ حضونلف   . ةتباثلا ةیلقعلل  ةبسنلاب  ًالشف  دعُي  دق  يذلا  ام  وھ  ةشھدلا  ىلإ  وعدي  يذلا  رمألا 

كلشف وھ  يحاجن 
اًدحأ ّنإ  ذإ  ؛  ةياغلل انل  ةبسنلاب  ًابيرغ  رمألا  ناك   ، لیخ بوكر  ةعرزم  ىلإ  يجوزو  انأ  تبھذ  يضاملا  فیصلا  يف 

لصف ىلإ  انممضنا   ، موي تاذو   . طق ًاناصح  سملي  مل  انم 
ةاعر ةئیھ  هل  اًماع  نینامث  رمعلا  نم  غلبي  دایص  انل  هسردي  ناك   . ةیعانصلا دیصلا  ةبابذ  مادختساب  دیصلا  ملعت 

قلطأ مث   ، دیصلا ةرانص  يقلن  فیك  انملع  دقو   ، رقبلا
. نانعلا انل 

كیلعو  ، ةرانصلا نوبذجي  مھف ال   ) معُّطلا طقتلا  دق  نوملسلا  كمس  نأ  فرعن  فیك  انملعي  مل  هنأ  اًركبم  انكردأ 
انیلع ام  انملعي  ملو   ،( هایملا يف  ةعاقف  روھظ  بقرتت  نأ 

كمس بحسن  فیك  انملعي  مل  امك   ،( ىلعأ ىلإ  ةرانصلا  بحسن  نأ   ) معُّطلا نوملسلا  طقتلي  امدنع  هلعف 
نأب ةزجعملا  تثدحو  ةلحرملا  كلت  ىلإ  انلصو  ام  اذإ  نوملسلا 

طقتلاو  ، تقولا رم   ، اًنسح ءاوھلا .) يف  اھعفرن  الأو  هایملا  يف  ةكمسلا  بحسن  نأ   ) معطلا كمسلا  طقتلي 
يف نیكرتشملا  نم  دحأ  زرحي  مل   . نوملسلا ، ال  معطلا ضوعبلا 

مث معطلا  ةشئاط  نوملس  ةكمس  تطقتلا   ، اًرھاب اًحاجن  تققح  ةأجفو   . ًاطیسب ولو  اًمدقت  دیصلا  ملعت  لصف 



يقاب ىلإ   ، اھتقو هدوجو  فداصت  يذلا   ، دایصلا يندشرأ 
. يسفنل ةنولم  نوملس  ةكمسب  تیظح  دقل   . تاوطخلا

!". ةياغلل ةریثم  كعم  ةایحلا  : " ًالئاق رخفب  ًاللھتم  دیفيد "  " يجوز لبقأ  : 1  # لعفلا ةدر 
اي رمألا  اذھ  هجاوت  فیك  : " الاقو يجوز  وحن  نالجر  ءاجو   ، ماعطلا ةفرغ  ىلإ  انلخد  ءاسملا  يف  : 2  # لعفلا ةدر 

، هھجو ىلع  ریبعت  يأ  الب  دیفيد "  " مھیلإ رظن  ؟ ." دیفيد
ىأر د  ــ قل  ، هناد ــ صقي ا  ــ فر م ــ عي م  ــ د ل ــ يكأتلاب ه.  ــ نع ناثد  ــ حتي ا  ــ مع ةر  ــ كف ة  ــ يأ هيد  ــ ن ل ــ كي م  ــ لف

هناد ـ صقي انا  فر مـا كـ ـ عأ ـت  نك ـي  نكلو  ، اًري ـ ثم اًر  ـ مأ نا  ةكم كـ ـ سلل يدایط  ــ صا نأ 
. امھل يحاجن  هانع  ام  اًعطق  اذھ  نأ  حضتیل  انیلع  امدقأو  صقنلاب  دیفيد "  " رعشي نأ  اعقوت  دقل   . ديدحتلاب

حاجنلل ةفصو  تسیل  ِْخّبَو :  ، عدخا  ، برھت
ةحجان ةفصو  كل  مدقت  ةیلقعلا ال  كلت   ، ةتباثلا ةیلقعلا  يف  قافخإلا  هببسي  دق  يذلا  ملألا  ىدم  نع  اًدیعب 

دقتفت كنأ  ينعي  لشفلا  ناك  اذإ   . قافخإلا ىلع  بلغتلل 
؟ رفملا نيأ  ىلإف  لشاف -  صخش  كنأ  يأ  ةیناكمإلاو -  ةءافكلا 

قا ـ فخإ ها  ـ جت مھ  ـ لعف در  نوكي  ـا سـ مع ـا  نوربخأ عبا  ـ سلا ـف  صلا بال فـي  ، طـ ثا ـ حبألا د  ــ حأ ي  ــ ف
لا ـًال. قـ ثم ةديد  ةدا جـ را مـ ـ بتخا ةیند فـي  ـ تم تا  ـ جرد ـى  لع لو  ـ صحلاك ـي -  سارد

ووذ ءالؤھ  امأ   . يلاتلا رابتخالل  ربكأ  ةيدجب  نوركاذیس  مھنإ  اًئجافم : سیل  يذلا  رمألا   ، ومنلا ةیلقع  ووذ  بالطلا 
لقأ لكشب  نوركاذیس  مھنإ  اولاقف  ةتباثلا  ةیلقعلا 

! شغلا يف  ةيدجب  نوركفي  دق  مھنإ  اولاقو  ؟  كتقو ِعّیضت  َملف   ، ةردقلا كيدل  نكت  مل  اذإف   . يلاتلا رابتخالل 
نأ طقف  كیلعف  ةردقلا  كيدل  نكت  مل  اذإ  هنأ  مھداقتعاب 

. ىرخأ ةقيرط  نع  ثحبت 
مھ ــ تاقافخإ ى  ــ لع ب  ــ لغتلاو م  ــ لعتلا ة  ــ لواحم ن  ــ ًالد م ــ مھ ب ــ نأ ك،  ــ لذ ن  ــ ر م ــ ثكألاو
مھسا ـ سحإ ـة  جلاعم ـط  قف نولوا  ــ حي د  ــ ة ق ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ  صاخ  ــ شألاف  ، اھ ــ تجلاعمو

. مھنم ًالاح  أوسأ  مھ  نمع  نوثحبي  دق  لاثملا  لیبس  ىلع   ، مھسفنأب زازتعالاب 
ىلع عالطالا  ةصرف  مھل  حاتت  امدنع   ، ام رابتخا  يف  ةیندتم  تاجرد  ىلع  مھلوصح  دعب   ، ةعماجلا بالط 

تاجرد ىلإ  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  رظني   ، مھئالمز تارابتخا 
بالطلا نكل   ، مھيدل روصقلا  ةجلاعم  نوديري  ةداعلاك  مھف   . مھنم لضفأ  تاجرد  ىلع  اولصح  نيذلا  بالطلا 

تارابتخا ىلإ  اورظني  نأ  اوراتخا  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ 
. مھسفنأ لایح  لضفأ  لاحب  روعشلل  مھتقيرط  تناك  كلت  ةياغلل ؛  ةیندتم  تاجرد  ىلع  اولصح  نيذلا  بالطلا 

تقلطنا امنیح   . تاكرشلا ملاع  يف  اذھل  هباشم  ءيش  نع   Good to Great هباتك يف  زنیلوك " میج   " يوري
مل  ، ةیقرولا تاجتنملا  ةراجت  ىلإ  لبماج " دنآ  رتكورب   " ةكرش

مھدوھج دشح  نم  ًالدبو   ، اھنیح ةیقرولا  تاعانصلا  ةدئار  تناك  يتلا   ،" ربیب توكس   " ةكرش كلذل  متھت 
نم كانھ  لقألا  ىلع   ... اًنسح : " اولاق  ، رمألا اذھ  ةھجاومو 

". ةراجتلا كلت  يف  انم  ًالاح  أوسأ  وھ 
دعب سفنلاب  زازتعالاب  مھروعش  حالصإ  ةلواحمل  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  هعبتي  يذلا  رخآلا  بولسألا 

ىلإ عجرنل   . راذعألا قالتخا  وأ  موللا  ءاقلإ  وھ   ، قافخإلا
". ورنكام نوج  "

ةارا ـ بم ـر  سخ ةر  ـ مو ـى،  محلا ينا  ـ عي نا  ــ ه ك ــ نأل ةارا  ــ بم ر  ــ سخ ةر  ــ مف ؛  ًائ ــ طخم اًمو  ــ ن ي ــ كي م  ــ ل
ةیح نا ضـ ةر كـ ـ مو  ، تا ـ عقوتلل ةیح  ـع ضـ قو ةر  ـ مو  ، رھ ـ ظلا َمالآ  ينا  ـ عي نا  ـه كـ نأل

يف اًعقاو  سیل  وھو  بحلا  يف  اًعقاو  ناك  قيدصلا  نأل  قيدص  مامأ  ةارابم  رسخ  ةرمو   ، حئاضفلا فحصل 
لیلق تقوب  ةارابملا  لبق  ماعطلا  لوانت  هنأل  رسخ  ةرمو   ، بحلا

ناك سقطلا  نأل  ةرم  تاذ  رسخو   ، ةياغلل اًفیحن  ناك  هنأل  ةرمو   ، ةياغلل اًنیمس  ناك  هنأل  ةرم  رسخو   ، ةياغلل
، ةياغلل اًّراح  ناك  سقطلا  نأل  ىرخأ  ةرمو  ةياغلل  اًدراب 

. بيردتلا يف  طرفأ  دق  هنأل  ةرم  تاذ  رسخو   ، ٍفاك لكشب  ًابردتم  نكي  مل  هنأل  ةرم  رسخ 
هترا فـي ـ سخ تنا  ـل، كـ يللا لاو  ًاظقیت طـ ـ سم ه  ــ يقبت لازت  ي ال  ــ تلاو ة،  ــ عجفملا هتارا  ــ سخ ر  ــ ثكأ

" لد ـ نیل نا  ـ فيإ ـى"  لع همد  ـ قت ـد  عب ـر  سخ اذا  ـ مل ما 1984 . ـة عـ حوتفملا ـا  سنرف ةرود 
يس يب  نإ  ةكبش  روصم  ببسب  لب   ، هأطخ نكي  مل  هنإ  ورنكام :"  " هلاق امل  اًقبط  ؟  ءيش لباقم ال  نیتطقنب 

ىرخألا ةھجلا  نم  ءاضوضلا  هلصت  تأدبو  هتاعامس  عزن  يذلا 
. بعلملل

. يلاعفنالا همكحت  ىلع  وأ  زیكرتلا  ىلع  هتردق  نیسحت  ىلع  بردتي  مل  وھف  نذإ  ؛  هأطخ سیل 
كنأ هینعي  ام   . موللا يف  أدبت  امدنع  الإ  ًالشاف  حبصت  نل  كنإ  يروطسألا : ةلسلا  ةرك  بردم  ندوو " نوج   " لوقي

يف أدبت  نأ  ىلإ  كئاطخأ  نم  ملعتلا  ةلحرم  يف  لظت  دق 
. اھراكنإ

ـى لع ـة  مئاقلا اھ  ـ تفاقث بب  ـ سب ـة،  قاطلا تاكر  ىر شـ ـ بك  ، نور ـ نإ ةكر  تعاد شـ امد تـ ـ نع
ةكر ـ شلل يذ  ـ يفنتلا سیئر  ـ لا  ،" جنیلیك يرفي سـ جـ  " ـر صي ؟  اذ ـأ مـن هـ طخف ـة،  سرطغلا



نع اذامف   . هلعف نورنإ  ةكرش  لواحت  ام  ملاعلا  رِّدقي  مل  ؛  ملاعلا أطخ  ناك   . هأطخ سیل  هنأ   ، میقملا ریبخلاو 
ناك يتلا  ىربكلا  بصنلا  ةیضق  يف  لدعلا  ةرازو  قیقحت 

". تارحاس لمع   " ؟ اھب اًمھتم  جنیلیكس " يرفیج  "
لارنج ةكرش  تاقافخإ  دحأ  هاجت  اًمامت  فلتخم  لعف  ُّدَر   ، ومنلا ةیلقع  يذ   ،" شليو كاج   " يذیفنتلا سیئرلل  ناك 

كيرتكلإ لارنج  ةكرش  تماق  ماع 1986   . كيرتكلإ
، ةقفصلا مامتإ  روف   . تيرتس لوو  ةصروب  يف  يرامثتسا  فرصم  ةكرش  يھو   ، يدوبیب ردیك  ةكرش  ءارشب 

ةدع دعبو   . يلخاد داسف  ةحیضف  يدوبیب  ردیك  ةكرش  تھجاو 
قاروألا رجا بـ ـ تملا تي " فيزو جـ جـ  " اھ بب بـ ـ ست ـي  تلاو ىر  ـ خأ ةر  ــ ة م ــ عجافلا تنا  ــ ، ك تاون ــ س
ني مـن ـ يالملا تا  ـ ئم ـى  لإ تل  ـ صو ـة  يمھولا تالما  ـ عملا ـة مـن  مزحب ما  يذ قـ ـ لا ـة  يلاملا
كيرتكلإ لارنج  ةكرش  يف  هئالمز  ِّمھأ  نم  نیعبرأب  لاصتالاب  شليو "  " ماق  . هتوالع عفري  ىتح   ، تارالودلا

لاق  ، يصخش لكشب  مھل  رذتعیلو  ئیسلا  ربخلا  مھیلإ  لقنیل 
". ةعجافلا كلت  ىلع  يسفن  تمُل  دقل  : " رمألا اذھ  نع  شليو " "

بائتكالاو ةیلقعلا 
؟ كلذ يف  تركف  لھ   . طقف ًابئتكم   ، يسنرفلا خابطلا   ،" وسول درانرب   " ناك امبر 

يف اًصوصخو   ، ةعماجلا ةقورأ  يف  ةياغلل  رشتنم  وھف  ؛  بائتكالاب لعفلاب -  ةمتھم -  انأ   ، ةیبرمو ةیسفن  ةبیبطك 
مل امك  دعب  ِهتني  مل  ءاتشلا   . سرامو رياربف  يرھش 

نأ ليوط  تقو  ذنم  يل  حضتاف   ، ةكھنم تاقالعلا  نوكت  ام  ًابلاغو  لامعألا  تسدكت   ، دعب فیصلا  لصف  برتقي 
ةفلتخم قرطب  بائتكالا  عم  نولماعتي  بالطلا  فلتخم 

مھسفنأ نوعفدیف   . نورباثي  ، سؤبلاب مھروعش  مغرب   ، رخآلا ضعبلاو   ، اًءوس دادزت  رومألا  عدي  مھضعب  ؛  ةياغلل
نونتعيو  ، لمعلا نولصاويو   ، سوردلا روضحل 

. ىذأب بصت  مل  مھتایح  نوكت  نسحتلاب  اورعش  ام  اذإ  ىتح  مھسفنأب - 
سایقب انمق   ، اذھ ىلع  فقنل   . قرافلا اذھ  يف  رود  تایلقعلل  ناك  ام  اذإ  فرعن  نأ  انررق   ، بيرق تقو  ذنم 

ىلع ةیموي  تاركذم  ةباتك  مھنم  انبلط  مث   ، بالطلا تایلقع 
ةیجازملا مھتلاح  لوح  ةلئسأ  نع  موي  لك  نوبیجي   ، سرامو رياربف  يرھش  يف  عیباسأ  ةثالث  ةدمل  تنرتنإلا 

: هانفشتكا ام  اذھو   . تالكشملل مھتھجاوم  ةیفیكو  مھتطشنأو 
ببسب اذھ  نأ  انتالیلحت  ترھظأ  ؛  بائتكالا نم  ىلعأ  ىوتسم  نوناعي  اوناك  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلا   ، ًالوأ

مھنأ امك   ، مھتاقافخإو مھتالكشم  نولمأتي  اولظ  مھنأ 
: مھد ــ حأ لا  ــ ق نيريد : ــ وأ ج ءاَفَْكأ  ري  ــ مھ غ ــ نأ ي  ــ نعت تاقا  ــ فخإلا نأ  ةر  ــ كفب مھ  ــ سفنأ نوبذ  ــ عي اونا  ــ ك

عطت ـ سأ لـم  : " ـر خآ لا  ـ قو ق"،  ــ محأ ت  ــ نأ ةرا : ــ بع ي  ــ سأر ي  ــ رود ف ــ ت ت ــ لظ "
وحن لیبس  الب  مھتكرتو  تاقافخإلا  مھتفنص   ، ىرخأ ةرم  يتلوجر ." نم  صقتنا  رمألا  اذھ  نأ  ةركف  نم  صلختلا 

. حاجنلا
مل  ، لاثملا لیبس  ىلعف  ؛  مھتالكشم لحل  لعف  ةدر  اوذختي  ملو  ؛  رثكأ اوملستسا   ، رثكأ بائتكالاب  اورعش  املكو 

اوملسي ملو   ، اولعفي نأ  مھل  يغبني  امك  اوركاذي 
. ةداتعملا مھلامعأب  مایقلا  يف  اورمتسي  مل  امك   ، ددحملا تقولا  يف  مھتابجاو 

ن ــ اًري م ــ ثك نإ  ــ ر، ف ــ بكأ با  ــ ئتكا لد  ــ عم اورھ  ــ ظأ ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا يوذ  بال  ــ طلا نأ  مغر  ــ بو
روع ـ شلا ةورذ  م  ــ سوم ي  ــ ة ف ــ ساعتلاب نورع  ــ شي اونا  ــ و ك ــ منلا ة  ــ يلقع يوذ  بال  ــ طلا

ةدر اوذختا   ، ربكأ بائتكاب  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  رعش  املك  ؛  ةياغلل ةشھدم  َءایشأ  انيأر  انھو   . كلذ بائتكالاب 
ىلع رثكأ  اولمعو   ، مھتالكشم ةھجاومل  ربكأ  لعف 

رثكأ نوحبصي   ، ربكأ ءوسب  اورعش  املك   . مھتایح ةلصاوم  ىلع  رثكأ  اولمعو   ، ةیساردلا مھلامعأ  ةلصاوم 
! اًرارصإ

. بائتكالاب مھروعش  ىدم  ىلع  فرعتلا  بعصلا  نم  نوكي  دق   ، بائتكالا هاجت  هولعف  ام  لالخ  نم   ، عقاولا يف 
: ریغص باش  يل  اھاور  ةصق  يذ  يھ  اھ 

ءابرغ عیمجلا  ناك   . ينطوم نع  اھیف  دعتبأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناكو   ، ةعماجلا يف  لوألا  يماع  يف  تنك 
ةنسلا رورمبو   ، ةبعص تناك  ةیساردلا  داوملاو   ، يل ةبسنلاب 

يف ريرسلا  نم  ةبوعصب  ضھنأ  تنك  ينأ  ىلإ  رمألا  لصو  ىتح   ، رثكأو رثكأ  بائتكالاب  يروعش  دادزا  ءطبب 
ضوھنلا ىلع  يسفن  ربجأ  تنك  موي  لك  يف  نكلو   . حابصلا

نأ تررقف  ةياغلل  رمألا  روھدت  موي  تاذو   . اھب موقأ  نأ  َّيلع  يتلا  لامعألا  لكب  مایقلاو  ةقالحلاو  مامحتسالاو 
ملع ةدامل  ةدعاسملا  ةسِّردملا  ىلإ  تبھذف  ؛  ةدعاسملا بلطأ 

. ةحیصنلا اھنم  تبلطو  سفنلا 
". ؟ كسورد رضحت  لھ  : " ينتلأس

". معن : " اھتبجأ
". ؟ كتاءارق لصاوت  لھ  : " ينتلأس

". معن : " تبجأ



". ؟ كتارابتخا يف  اًنسح  يلبت  لھ  : " ينتلأس
". معن : " اھتبجأ

". ًابئتكم تسل  تنأ  نذإ   ، اًنسح : " تلاقف
. رارصإلاب ومنلا -  ةیلقع  ووذ  صاخشألا  اھب  موقي  يتلا  ةقيرطلاب  كلذ  هجاوي  ناك  هنكلو   ، ًابئتكم ناك  دقل   ، معن
، ةرطفلاب رثأتلا  يعيرس  نونوكي  سانلا  ضعب  سیلأ  ؟  رمألا اذھب  ةقیثو  ةقالع  اھل  ةیجازملا  ةلاحلا  تسیلأ 

بعلت دیكأتلاب  ؟  مھروھظ ءارو  تالكشملاب  نورخآلا  يقلي  امنیب 
امد ـ نع ـة.  صقلا ـي فـي  سیئرلا رود  ـ لا اھ  ــ ة ل ــ يلقعلا ن  ــ كلو  ، اذ ــ ي ه ــ اًرود ف ة  ــ يجازملا ة  ــ لاحلا
اھ مـع نولعا بـ ـ فتي ـي  تلا ـة  قيرطلا اًما  ـ مت ري  ـ غت يھ  ـو، فـ منلا ـة  يلقع ـى  لع سا  ـ نلا برد  تـ

. مھھجاوت يتلا  تالكشملل  رثكأ  اودصتو   ، رثكأ زیفحتب  اورعش   ، ءوسلاب رثكأ  اورعش  املك  ؛  نيزحلا مھجازم 
ـم تي نأ  ـم مـن  ئاد ـر  طخ ي  ــ مھ ف ــ ة، ف ــ تباثلا تام  ــ سلا ي  ــ سا ف ــ نلا د  ــ قتعي امد  ــ نع  ، را ــ صتخاب

وأ مھؤا  ـ كذ نا  امھ كـ ـ مف ـم؛  ئاد لك  ـ شب مھديد  ـ حت ـه  ناكمإبف  . قافخإلا مھ بـ ـ مییقت
. تالكشملل مھتھجاوم  لبس  نم  مھدرجت  ةیلقعلا  كلت  نأ  ودبي   ، مھتبھوم

مھ ـ ملؤت ـل  ظت ـا  مبرف ـا،  هريوطت ـن  كمي ةیسا  ـ سألا تاف  ــ صلا نأ  ــ سا ب ــ نلا نمؤ  ــ امد ي ــ نع ا  ــ مأ
ـن كمي نا  اذإو كـ  . ةیسا ـ سألا مھتاف  دد صـ ـ حت تاقا ال  ـ فخإلا ـك  لت ـن  كل  ، تاقا ـ فخإلا

. حاجنلل لبسلا  نم  ديدعلا  كانھ  لازي  الف  نینكمم -  ومنلاو  رییغتلا  ناك  اذإ  تاردقلا -  عیسوت 

دھجلا ىنعم  ُِرّیَغُت  تایلقعلا 
ةافحل ـ سلا وأ   ، يو ـ ضوف ـه  نكلو ـة  غبانلا ير  ـ بلا ـب  نرألا ني  ا بـ ــ ننوِرّیخُي اونا  ــ ، ك ًالا ــ فطأ ا  ــ نك امد  ــ نع

نأ ـه  ملعتن يذ  ـ لا سرد  ـ لا نو  ـ كي نأ  ضر  ـ تفملا ـة. مـن  مظتنم اھ  ـ نكلو ـة  ئیطبلا
؟ ةافحلسلا كلتك  اًموي  نوكي  نأ  انم  ٌّيأ  دارأ  اًّقحأ   ، نكلو  . زوفي نم  وھ  مظتنم  هنكلو  ءيطبلا 

حايرلا نیعير كـ نو سـ ـ كن نأ  ـا  ندرأ ـة،  قامح ل  ــ قأ ًاّير  ــ ًاب ب ــ نرأ نو  ــ كن نأ  ط  ــ قف ا  ــ ندرأ د  ــ قف ال؛ 
ـى كـل لع  . ةياھ ـ نلا ـط  خل لو  ـ صولا ـل  بق ـة  ليوط ةءا  ـ فغإ ـذ  خأن الأ  ًاطي -  ـ طخت ـر  ثكأو

. زوفت ىتح  لصت  نأ  كیلع  نأ  عیمجلا  فرعي   ، لاح
؛ دھجلل اًئیس  اًمسا  تطعأ   ، دھجلا لذب  ةیلعاف  عوضوم  حرطل  اھتلواحم  يف  يربلا  بنرألاو  ةافحلسلا  ةصق 

تحرطو  ، نيرباثملل دھجلا  نأب  لئاقلا  روصتلا  تززع  دقف 
للستلا نيرباثملل  نكمیف  ةركلا  نوطقسُي  امدنع  نیبوھوملا  صاخشألا  نأو   ، ةدودحم ةلثمأ  يف  ةركفلا  كلت 

. زوفلاو اھنیح 
اناك  ، نیتباذج نیتصق  اتناك  يفاركس -"  " قروزلا ةصقو  لھرتملا  لیفلا  ةصق  تناك  اًّقح  ةزفحملا  صصقلا 

ةقیقحلا ال يف   . ناحجني امدنع  مھل  حرفن  انكو   ، نامزھُي ام  اًریثك 
ةلاسر تناك   . اًموي اھعم  فطاعتأ  مل  ينكلو  تالآلا ) وأ   ) ةریغصلا تاقولخملا  كلتب  ةعلوم  تنك  فیك  ركذتأ  لازأ 

 - فعضألا نوكتف  ظحلا  ئیس  تنك  اذإ  صصقلا : كلت 
نو ــ كت نأ  ك  ــ نكمي  . اًما ــ مت ًال  ــ شاف نو  ــ كت نأ  ك  ــ يلع سي  ــ لف ة -  ــ بھوملا ك  ــ لمت ت ال  ــ نك اذإ  يأ 

ةيد ــ جب ر  ــ مألا اذ  ــ ى ه ــ لع ل  ــ معت ت  ــ نك اذإ   ) اًض ــ يأ اًحجا  ــ ل ن ــ ، ب ًاباذ ــ اًفي ج ــ طل اًربا  ــ ثم
(. نیمكھتملا نیجرفتملل  ىدصتتو 
. ةبھوملا ذخآس   ، ةدشب كركشأ 

نم ءزج  اذھو   . دھجلا لذبت  وأ  ةردقلا  كلمت  امإ  وأ .) امإ ...   ) اھنأكو ودبت  رومألا  تلعج  صصقلا  كلت  نأ  ةلكشملا 
نيذلا كئلوأ  هلذبي  دھجلا  ؛  ةتباثلا ةیلقعلا  ریكفت 

دكؤملا نمف   ، ءيش يف  اًدھج  لذبت  نأ  كیلع  ناك  اذإ  : " ةتباثلا ةیلقعلا  ووذ  سانلا  انل  لاق   . ةردقلا مھيدل  سیل 
ةلوھسب يتأت  ءایشألا  : " اوفاضأو  ،" هیف اًدیج  تسل  كنأ 

". نییقیقحلا ةرقابعلا  كئلوأل 

 



، يلایللا ىدحإ  نم  رخأتم  تقو  يفو   . يونیلإ ةعماجب  سفنلا  ملع  مسق  يف  ةباش  ةدعاسم  ةسردم  تنك 
ةءاضم راونألا  ضعب  نأ  تظحالو  سفنلا  ملع  ىنبمب  رمأ  تنك 

اوسیل دیكأتلاب  مھ  يسفنل " : تلقف   ، رخأتم تقو  ىتح  نولمعي  يئالمز  ضعب  ناك   . ةیلكلا بتاكم  ضعب  يف 
 ". يئاكذب

(. وأ امإ ...   ) يل ةبسنلاب  رمألا  ناك   . اًداھتجا رثكأ  لب   ، هسفن يئاكذ  ىوتسم  يف  نونوكي  دق  مھنأ  طق  ركفأ  مل 
(. وأ  ) ىلع امإ )  ) لضفأ تنك  ينأ  حضاولا  نمو 

زا ـ جنإلا رد  ـ قن ـع  متجمك ـا  ننأ ـى  لإ ركرويوي  ـة نـ لجمب بتا  ـ كلاو فلؤ  ـ ملا ل"،  ــ يودالج موكلا  ــ م  " را ــ شأ
ـح نمن  . دھ لذ جـ لال بـ ـق مـن خـ قحتملا زا  ـ جنإلا ـر مـن  ثكأ  ، دھ ير بـال جـ ـ طفلا

فزعت يھو  اھمأ  محر  نم  يرودیم "  " تجرخ امنأكو   ، ةمظعلا ىلإ  كش  الب  مھدوقت  ةقراخ  تاردق  انلاطبأ 
، و ةركلا جرحدي  وھو  دلُو  نادروج " لكيام   " نأكو  ، نامكلا

. ناكم لك  يف  ةدوجوم  يھو   . حوضوب ةتباثلا  ةیلقعلا  ةركف  اذھ  سكعي   . مسري وھو  وساكیب " "
تابلاطلا ثانإلا  نیب  بائتكالاو  قلقلا  راشتنا  لوح  رطخلا  سوقان  كويد  ةعماج  نم  نوثحاب  هدعأ  ريرقت  قدي 

نھف "؛  لھسلا لامكلا   " ىلإ نعلطتي  يئاللا  ةعماجلا  يف 
ىلع وأ   ) ةلواحم الب  كلذ  لك   ، اًّمات ًاّیملع  ًالیصحتو   ، ةلمتكم ةثونأو   ، اًقلطم ًالامج  نيدبُي  نأ  بجي  نھنأ  ندقتعي 

(. نلواحي نھنأ  نرھظي  نأ  نودب  لقألا 
نحن ": " هییلافیش رییب   " يسنرفلا لوئسملا  لوقي   . دھجلا لذب  نورقتحي  نم  مھ  مھدحو  نویكيرمألا  سیل 

 [ ةقابللا كلتمت  تنك  اذإ   ، ةياھنلا يفف  ؛  دھج لذب  ةمأ  انسل 
". دھج الب  ءایشألاب  موقتسف   ، ةفاطللاو [  حیحص  لكشب  فرصتلا  نم  جيزم 

، مھ ــ ةب ل ــ سنلابف  . اًما ــ مت ف  ــ لتخم ءي  ــ شب و  ــ منلا ة  ــ يلقع ووذ  صاخ  ــ شألا نمؤ  ــ ك، ي ــ لذ ع  ــ مو
، مـا مھ ـ يأرب  . مھ ـ تازاجنإ او  ــ ققحي ى  ــ تح د  ــ جب او  ــ لمعي نأ  مھ  ــ يلع ةرقا  ــ بعلا ى  ــ تح

وھ دھجلا   ، كتردق تناك  امھمو   ، دھجلا نومرتحي  مھنكلو   ، ةبھوملا نوردقي  دق  ؟  ةبھوم كالتما  يف  يلوطبلا 
. زاجنإ ىلإ  اھلوحيو  ةردقلا  لعشي  ام 

Seabiscuit ملیف
 - لماك قيرف  كانھ  ناكو   . مونلا ىلإ  دلخي  نأ  ضرتفملا  نم  ناكو   ، ةياغلل اًمطحم  ناكو  ناصح  كانھ  ناك 

نیمطحم اوناك  نيذلا  بردملاو   ، ناصحلا بحاصو   ، سرافلا
بعشلا ىأر   . نيزئاف ىلإ  مھسفنأ  اولَّوَح   ، باعصلا لك  مغربو  دینعلا  مھرارصإب  نكلو   . رخآب وأ  لكشب 

هقیقحت نكمي  امل  زمر  هبكارو  ناصحلا  اذھ  نأ  سئایلا  يكيرمألا 
. ةمھلاو ةميزعلاب 

ةداحلا اھتباصإ  ءارج  اھتعماج  تكرت  يتلاو   ،" دناربنیلیھ ارول  " Seabiscuit باتك ةفلؤم  ةصق  لثامت  ةصقلا  كلت 
، طق اھنم  َفشت  مل  يتلاو  نمزملا  بعتلا  ةمزالتمب 

اھمامتھا ىلع  ذوحتسا  ءيش  حجن " يذلا  ناصحلا   " ةصق يف  ناك  نكلو   . اھماھم ءادأ  ىلع  ةرداق  ریغ  تناكف 
نع ةعئارو  ةقداص  ةصق  ةباتك  نم  تنكمتف   ، اھمھلأو

. ءاوس ٍّدح  ىلع   ، صاخلا اھراصتناو  تكسیبیس "  " ناصحلا راصتنا  ىلع  ًالیلد  ناك  باتكلا   . ةدارإلا راصتنا 
كتردق رییغتل  دھجلا  ةوق  يأ  دھجلل -  ةیليوحتلا  ةوقلا  نع  يھ  صصقلا  كلت   ، ومنلا ةیلقع  روظنم  نمو 

، ةتباثلا ةیلقعلا  روظنم  نم  نكلو   . صخشك تنأ  كرییغتلو 
. نيدھاج اولواحي  نأ  مھیلع  ناكف   ، بویع اًعیمج  مھيدل   ، ناصحو لاجر  ةثالث  نع  ةعئار  ةصق  يھف 

ریبكلا رطخلا  عفترملا : دھجلا 
مھنأب ةفرعم  ىلع  سانلا  نوكي  امدنعو   ، بویع مھيدل  نيذلا  سانلا  هلذبي  دھجلا   ، ةتباثلا ةیلقعلا  رظن  ةھجو  نم 

. اولواح اذإ  اًئیش  اورسخي  نلف   ، ةءافكلل نورقتفي 
 - ةرطفلاب اًحجان  وأ   ، ًابوھوم وأ  ًاّيرقبع  كرابتعا  متي  ناك  اذإ  بویع -  يأ  كيدل  سیل  نأ  معزت  تنك  اذإ  امأ 

صقتني نأ  هنكمي  دھجلا   ، ریثكلا رسخت  كلعجتس  ةلواحملاف 
. كنم

نم ةرشاعلا  يف  تناك  امدنع  نامكلا  فزعت  يھو  لوألا  يحرسملا  جربنینوس " ونریلاس  ةيدان   " روھظ ناك 
ةسردم ىلإ  تبھذ  امدنع  اھنكلو   . ایفلدالیف ارتسكروأ  عم  اھرمع 

تاداعلا نم  ةعومجم  اھيدل  ناك   ،" ياليد يثورود   " ةعئارلا نامكلا  ةملعم  دي  ىلع  سردتل  نونفلل  درایلوج 
تناكو  ، اًعيرم راتوألاو  عباصألاب  اھفزع  ناك  ؛  ةھيركلا

نوقحلي نيرخآلا  بالطلا  تأر   ، تاونس ةدع  دعبو   . ریغتت نأ  تضفر  اھنكلو   ، ةئطاخ ةیعضو  يف  اھنامك  لمحت 
ةقثلا يف  ًةمزأ  تناعف   ، اًضيأ اھیلع  نوقوفتي  لب  اھب 

رعشأ نآلاو   ، ةبوجعألاب فحصلا  يف  يفصوو   ، حاجنلا تدتعا  : " تلاق  . اھتقھارم نس  رخاوأ  يف  سفنلاب 
". لشفلاب

نم فوخلا   ، فوخلا يف  صخلتي  كانھ  هزاتجأ  تنك  ام  لك  ناك   " . ةلواحملا نم  ةفئاخ  تناك  ةبوجعألا  كلت 
يلواحت ملو  ءادأ  رابتخا  ىلإ  ِتبھذ  اذإ   ... لشفلاو ةلواحملا 



كانھ سیل   ... رذع كيدلف   ، يزوفت ملو  نیعیطتست  ام  ىصقأب  يلمعت  مل  اذإ   ، اًدیج ةدعتسم  ينوكت  مل  اذإ   ، دجب
ملو يدھج  لك  تلذب  دقل  : " يلوقت نأ  نم  بعصأ 

". يفكي امب  اًدیج  نكي 
ة، ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا فوا  ــ خم أو  ــ سأ ي  ــ ه رذ -  ــ علا ك  ــ سفنل عد  ــ الأ ت يأ  ل -  ــ شفلاو ة  ــ لواحملا ةر  ــ كف

ـى لإ اھ  ـ نامك را  ـ ضحإ ـى عـن  تح تفقو  ـد تـ قل  . اھ ـ تزجعأو ـة " يدان ت"  ــ مزال د  ــ قلو
! سردلا

": يال ـ يد  " اھ ـ تملعم اھ  تلا لـ ، قـ مھ ـ فتلاو رب  ـ صلا ن  ــ ماو م ــ عأ د  ــ عب ما  ــ يألا د  ــ حأ ي  ــ م ف ــ ث
ـت نظ يت ." ـ صح كدرطأ مـن  ، سـ مدا ـ قلا عوب  ـ سألا كنا  ـ مك ير  ـ ضحت اذإ لـم   ، يعم ـ سا "

، كتبھوم نیِعّیضتس  ِتنك  اذإ   ، حزمأ انأ ال  : " ءودھب اھتغلبأو  اھتكيرأ  نم  تضھن  ياليد "  " نكلو  ، حزمت اھنأ  ةيدان " "
رمتسا دقل   ، اذھ يف  ًاببس  نوكأ  نأ  ديرأ  انأف ال 

". ليوط تقول  رمألا  اذھ 
؟ دحلا اذھ  ىلإ  فیخم  دھجلا  اذامل 

نذإ  ، دھجلا لذب  ىلإ  ةجاحب  اونوكي  نأ  ضرتفي  ةرقابعلا ال   ، ةتباثلا ةیلقعلا  روظنمب  نأ  لوألا  ناببس : كانھ 
ببسلا  . كتردق ىلع  هلالظب  يقلیس  هیلإ  جایتحالا  درجمف 

تنك : " لوقت نأ  اًمود  كنكمي  دھجلا  نودب   . كراذعأ عیمج  نم  كدرجي   ،" ةيدان  " ىرت امك   ، دھجلا نأ  يناثلا :
الف لواحت  نأ  درجمب  نكلو  ةرابعلا ." [  لمكأ  حبصأس ] 

تعس اذإ  ام ." ويوي   " لثم حبصأس  تنك  : " صاخشألا دحأ  يل  لاق  ةرم  تاذ   . ىرخأ ةرم  راذعأ  قالتخا  كنكمي 
. كلذ لوق  نم  نكمتتل  نكت  ملف   ، اذھ لجأ  نم  اًّقح 

نم لضفأ  فيرشلا -  لشفلا  لشفلاو -  ةلواحملا  نأ  اًریخأ  تررقف  ؛  اھتملعم رسخت  نأ  نم  ةيدان "  " تفاخ
لك تلذب  ىلوألا  ةرملل   . ةلبقملا ةقباسملا  لجأ  نم  ياليد "  " عم نيرمتلا  تأدب  اذكھو   ، هتذختا يذلا  كلسملا 
ًاّبح ءایشألا  رثكأل  دجب  لمعت  نأ  كیلع  يل : ةبسنلاب  ةقیقح  اھنإ  : " نآلا ةيدان "  " لوقت  . تزاف كلذكو  اھعسوب  ام 

. كيدل
". كتایح ةكرعم  يف  تنأف   ، بحت ام  يھ  ىقیسوملا  نوكت  امدنعو 

ةمعفملا ةباذجلا  ةباشلا  ادنامأ "  " عم ثدح  امك   ، اًضيأ تاقالعلا  يف  ثدحي  امبر  دھجلا  لذب  نم  فوخلا 
. طاشنلاب

ةبرقملا يتقيدص  تناك   . راتھتسالاو ةنایخلا  نیب  ام  نوفلتخي  اوناك   . نیئیسلا لاجرلا  نم  ریثكب  تطبترا  دقل 
فیطل لجرب  يطبترت  نأب  كيأر  ام  : " اًمود يل  لوقت  الراك " "

". لضفألا نیقحتست  ِتنأ  : " لوقت نأ  ديرت  اھنأك  تناكف  ؟"،  ًالعف
ي ــ ط ف ــ قف سي  ــ ، ل اًع ــ ئار نا  ــ ل. ك ــ معلا ي  ــ اھ ف ــ لیمز بور "  " ع ــ اًد م ــ عوم الرا " ــ ك ي"  ــ تبتر ل ــ ف

ـر فـي ضحي ـل  جر يھ ! ـ لإ يـا  : " لو ـ قأ نأ  ـد  يرأ ينأ  ـ كو ر،  ــ مألا ك  ــ لذ ت  ــ ببحأ  . لوألا موي  ــ لا
يف ریكفتلا  نع  فقوتلا  عطتسأ  مل  ينكلو  لعفلاب  ينبحأ  هنأ  ينعأ   . تبعتراو ًاّيدج  رمألا  حبصأ  مث  هدعوم ."

. يب باجعإلا  نع  فقوتي  دقف   ، اًّقح ينفرع  اذإ  هنأ  ةیلامتحا 
. ةرطاخملا هذھ  لمحتأ  نأ  عطتسأ  مل  ينأ  دقتعأ  ؟  رمألا حجني  ملو  اًّقح  دجب  تلواح  ول  اذام   ، دصقأ

ةریبكلا ةرطاخملا  ضفخنم :  دھج 
ك ــ نأ د  ــ قتعتو  ، ةد ــ شب اًئي  ــ د ش ــ يرت نأ  هرو  ــ صت ن  ــ كمي يذ ال  ــ لا ر  ــ مألا و،  ــ منلا ة  ــ يلقع ي  ــ ف

ـت نك  " ةرا ـ بع نو  ـ كت  ، اذ ثد هـ ـ حي امد  ـ نع ـه.  يف ـح  جنت ه، ثـم ال  ــ قیقحتل ة  ــ صرف ك  ــ لتمت
. ةحيرم تسیلو   ، ةنزحم " ... حبصأس

تناك سول ." ثوب  ریلك   " نم حجنأ  ماعو 1950  ماع 1930  نیب  ام  ةرتفلا  يف  تایكيرمألا  نم  ریثك  كانھ  نكي  مل 
متو  ، ةریھش ةیحرسم  ةبتاكو  ةفلؤم  سول " ثوب  ریلك  "

اًّقح انأ  ": " ریلك  " تلاق  . ایلاطيإ ىلإ  ةدحتملا  تايالولا  ةریفس  تناكو   ، نیترم يكيرمألا  سرجنوكلا  يف  اھباختنا 
ينكلو ال اھب  يننوفصي  اًسانأ  فرعأ  حاجن ."  " ةملك مھفأ  ال 

تحجن  . يحرسملا فیلأتلا  مظعألا : اھبح  ىلإ  ةدوعلا  نم  اھتعنم  ةصاخلا  اھیسآمو  ةماعلا  اھتایح  اھمھفأ ."
نكل ال  ، The Women لثم تایحرسم  ةباتك  يف  اًریثك 

. تاوھشلل ةریثم  ةعذال  ةيدیموك  تایحرسم  ةباتك  يف  رمتست  نأ  ةیسایسلا  تایصخشلا  بساني 
رظنلابو  ، هردقت ام  رثكأ  وھ  ناك  يذلا  يصخشلا  يعادبإلا  دھجلا  ةسایسلاب  لمعلا  معدي  مل  اھل  ةبسنلاب 

ءارو اھیعس  مدع  ىلع  اھسفن  ةحماسم  عطتست  مل  يضاملل 
نوكیسف  ، يتایح ةریس  ةباتك  ةصرف  يل  تحیتأ  اذإ  هنأ  تدقتعا  ام  اًریثك  ": " ریلك  " تلاق  . حرسملاب اھفغش 

". لشاف صخش  ةایح  ةریس   " يناونع
نأ كنكمیف   ، اھعم قفتأ   . كیضام ىلإ  رظنت  امدنع  هلوقت  نأ  ديرت  امب  قلعتي  رمألا  نإ  جنیك " نیج  يلیب   " لوقت

موقت كنأكو   ،" ... حبصأس تنك  : " لوقتو يضاملا  ىلإ  رظنت 
ام لك  تلذب  : " لوقتو يضاملا  ىلإ  رظنلا  كنكمي  وأ   ، راصتنالا تایلادیمك  ةمدختسملا  ریغ  كبھاوم  عیملتب 

ديرت امیف  ركف  اھردقأ ." يتلا  ءایشألا  رثكأ  لجأ  نم  يعسوب 
. كتیلقع رتخا  ٍذئدنعو   ، يضاملا ىلإ  رظنت  امدنع  هلوق 



ذیفنتلا زیح  يف  ةفرعملا  عضو 
نو ــ كت نأ  و  ــ حا ه ــ جنلا لو : ــ قت ي  ــ تلا ب  ــ تكلا ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ  صاخ  ــ شألا أر  ــ د ق ــ يكأتلاب

ـة ال صرف قا  ـ فخإلا ؛  نير ـ خآلا ـل مـن  ضفأ نو  ـ كت نأ  ـك، ال  سفن ةرو عـن  ـل صـ ضفأ
مھناميإو ةیساسألا -  مھتیلقع  نأل  رومألا  كلت  ذیفنت  نوعیطتسي  مھنكلو ال   . حاجنلا حاتفم  وھ  دھجلا  ؛  ةنادإ

مھربخت اًمامت : فلتخم  رمأب  مھربخت  ةتباثلا -  تامسلاب 
نيذلا كئلوأ  هلذبي  دھجلا  نأو   ، تنأ نم  ددحي  قافخإلا  نأو   ، نيرخآلا نم  رثكأ  ًابوھوم  نوكت  نأ  ينعي  حاجنلا  نأب 

. ةبھوملا نوكلمي  ال 

ةبوجأو ةلئسأ 
. اھنم ضعب  نع  ةباجإلا  عیطتسأس  تنك  نإ  َرنل   . ةلئسأ كيدل  نأ  نظلا  بلغأ   ، ةطقنلا كلت  دنع 

نأ مھیلع  اذاملف  نوبوھومو ،  ءایكذأ  مھنأ  اورھظأ  دقو   ، ةتباث مھتافص  نأب  نودقتعي  سانلا  ناك  اذإ  لاؤس :
تبثأ امدنع  لاح ،  ةيأ  ىلع  ؟  كلذ تابثإ  يف  اورمتسي 

ل ــ تقيو جر  ــ خي نأ  ه  ــ يلع ن  ــ كي م  ــ لو ة،  ــ مئاد ةداع  ــ ي س ــ ةري ف ــ مألا ع  ــ شا م ــ ، ع هتعاج ــ ري ش ــ مألا
مھ ثـم ـ سفنأ ـة  تباثلا ـة  يلقعلا ووذ  صاخ  ـ شألا ـت  بثي اذا ال  ـ ملف مو ؛  اًني كـل يـ ـ نت

؟ ةيدبأ ةداعس  يف  نوشیعي 
اھوتبثأ يتلا  ةردقلا  امبرف   ، موي لك  ةبوعص  رثكأ  حبصت  رومألا  نألو   ، ربكأ ةديدج  بعاصم  رھظت  موي  لك  نأل 

امب ءایكذأ  اوناك  امبر   . مویلا ةمھم  بسانت  سمألاب ال 
نيدیج ةرك  فذق  يبعال  اوناك  امبر   . لماكتلاو لضافتلا  باسح  يف  كلذك  اوسیل  مھنكلو   ، ربجلا ةدام  بساني 

نیبسانم اوسیل  مھنكلو   ، ةیلحملا تايرودلا  بساني  امب 
ةفیحص بساني  امب  سیل  نكلو   ، ةیسردملا مھتفیحص  بساني  امب  نيدیج  ًاباَّتك  اوناك  امبر   . يسیئرلا يرودلل 

 . زميات كرويوین 
؟ نو ــ بھاذ م  ــ ن ه ــ يأ ى  ــ لإ ن  ــ كلو  ، ىر ــ خأ د  ــ عب ةر  ــ مھ م ــ سفنأ تا  ــ بثإل نوقبا  ــ ستي مھ  ــ اذھ ف ــ ل

ـى لع تاتا  ـ بثإ نو  ـ عمجيو  ، اھ ـ سفن مھ  ـ نكامأ نور فـي  ـ جي ًابلا مـا  مھ غـ ةب لـي فـ ـ سنلاب
. نوغتبي ام  ىلإ  ةرورضلاب  نولصي  نكلو ال   ، اھل رصح  مھتاردق ال 

ىلع قوفتي  ام  اًمئاد  وھف  ؛  اھل ةمیق  هتایح ال  نأ  فشتكيو  اًموي  لطبلا  ظقیتسي  ثیح  مالفألا  كلت  فرعت  تنأ 
وھ لضفملا  يملیف   . متھي الو  ملعتي  الو  عفتري  ، ال  سانلا

ملیف يف   ، لاح ةيأ  ىلع   . يل قوري  همسا ال  ناك  دقف  ليوط  تقو  ذنم  هدھاشأ  مل  يذلا   ، Groundhog Day
يذلا  ،" ياروم لیب   " ظقیتسي مل   ، Groundhog Day

ىتح ىرخأ  دعب  ةرم  هسفن  مویلا  دیعي  نأ  هیلع  ناك  لب  ؛  ةلاسرلل لصوتیل  اًموي   ، ملیفلا لطب  رود  بعلي  ناك 
. ةلاسرلا مھفي 

ةیلحم ةینويزفیلت  ةطحم  يف  ةيوجلا  ةرشنلا  عيذم  وھ  ياروم )" لیب   " لثمملا هيدؤي  ناك  يذلا  " ) زرونوك لیف  "
ينواتاسكنب ةدلب  ىلإ  هلاسرإ  مت  دقو   ، جربستیب ةنيدم  يف 

نم ضرألا  رأف  جرخي   ، ماع لك  نم  رياربف  موي 2  يف   . ضرألا رأف  مویب  لافتحالا  ةیطغتل  اینافلسنب  ةيالو  يف 
الف  ، ضرألا ىلع  هلظ  ىأر  دق  هنأ  دجو  اذإو  ؛  ریغصلا هلزنم 

. اًركبم لحیس  عیبرلا  لصف  نأ  ينعي  اذھف   ، هري مل  اذإ  امأ   . ءاتشلا لصف  يف  ىرخأ  عیباسأ  ةتس  كانھ  لازي 
مھنأ ىري   ) سانلاو ةدلبلاو  لافتحالا  هاجت  راقتحالاب  رعشي  وھف   ، عیمجلا نع  زاتمي  هسفن  ربتعي  لیف "  " نألو

رمألا اذھ  ملیفلا  حضوأ  نأ  دعبو   ، "( ءاھلب و" نوفلختم " "
ةفصاع برضت  ؛  كلذ عیطتسي  هنكلو ال   ، نكمي ام  عرسأب  ينواتاسكنب  ةدلب  نم  جورخلل  لیف "  " ططخي  ، اًمامت

امدنعو  ، ءاقبلا ىلع  اًربجم  لیف "  " نوكيو ةدلبلا  ةیجلث 
I Got You ة ــ ينغأ س  ــ فن  . ىر ــ خأ ةر  ــ لا م ــ فتحالا مو  ــ ه ي ــ نأ د  ــ جي يلا  ــ تلا موي  ــ لا ي  ــ ظقیت ف ــ سي

ـه، ظقوتل ـه  بنملا ويدار  ـ لا ـث مـن  عبنت ري " شـ  " و ينو " سـ  " يئا ـ نثلا نیبر  ـ طملل  Babe
. ىرخأ دعب  ةرمو   . ىرخأ ةرم  لافتحالا  سفنل  تادادعتسالا  يرجتو 

نودبي نيرخآلا  سانلا  لعجیل  ؛  داتعملا هلامعأ  لودج  نم  روطیل  تامولعملا  مدختسي   ، رمألا لوأ  يف 
ةرم مویلا  سفن  شیعي  يذلا  دیحولا  صخشلا  هنألو   . ىقمحلاك

يف اھعدخیل  اھنع  اھفرع  يتلا  تامولعملا  مدختسي  مث   ، موي تاذ  ةدیس  عم  ثدحتي  نأ  هنكمیف   ، ىرخأ دعب 
ةنج يف  حبصأ   . هب نتفتو  بجعت  اھلعجيو   ، يلاتلا مویلا 

. اًراركتو اًرارم  هزیمت  تابثإ  هنكميو   ، ةتباثلا ةیلقعلا 
موقیف ؛  هسفن لتق  لواحیف  ةجیتن  يأ  ىلإ  يدؤي  رمألا ال  اذھ  نأ  دجي   ، مویلا اذھ  راركت  نم  ةديدع  تارم  دعبو 

نم زفقيو   ، ءابرھكلاب هسفن  قعصيو   ، ةرایس ةثداحب 
ـه لقع ـى  لإ ردا  ـ بتت ثد لـه،  ـ حي ـا  مم اًجر  ـ خم ـد  جي امد ال  ـ نعو  . ةنحا ما شـ ــ مأ ن  ــ ر م ــ ميو  ، جر ــ ى ب ــ لعأ

ـم لعت سورد  ـر  ضحیف ـم؛  لعتلا تقو فـي  ـ لا اذ  لغت هـ ـ سي نأ  ـه  نكمي  . ةر ـ كف
دلو  ) مویلا كلذ  يف  ةدعاسملا  ىلإ  ةجاحب  اًصاخشأ  فشتكيو   ، دیلجلا ىلع  تحنلا  ملعتيو   ، ٍمَھَِنب أرقيو   ، ونایبلا

يتلا محللا  ةحيرشب  قنتخي  لجرو   ، ةرجش نم  طقسي 



امدنع طقف   . راركتلا يف  مویلا  اذھ  رمتسي  اًّدج ال  ریصق  تقو  دعبو   . مھب ةيانعلاو  مھتدعاسم  يف  أدبيو  اھلكأي )
. ةذيوعتلا كلت  نم  ررحتي  لماكلاب  هتیلقع  ریغتت 

؟ اھرییغت كنكمي  مأ  كنيوكت  نم  تباث  ءزج  ةیلقعلا  لھ  لاؤس :
ءدبلا كنكمي   ، نیتیلقعلا نع  تامولعم  فرعت  نأ  درجمب   . اھرییغت كنكمي  نكلو   ، كتیصخش نم  مھم  ءزج  ةیلقعلا 

ينربخي  . ةديدج بیلاسأب  فرصتلاو  ریكفتلا  يف 
وأ ملعت  ةصرف  نوتوفیف   ، ةتباثلا ةیلقعلا  خفب  هیف  نوعقي  يذلا  تقولا  نوظحالي  مھنأ  صاخشألا  ضعب 

طابحإلاب نورعشي  وأ   ، لشفلاب نوموصوم  مھنأب  نورعشي 
ـو منلا ـة  يلقع ـى  لإ نولو  ــ حتي اھد  ــ نعو  . دھ ــ جلا ن  ــ ري م ــ ثكلا لذ  ــ ا ب ــ ر م ــ مأ مھ  ــ نم ب  ــ لطتي امد  ــ نع

لذ نورمت فـي بـ ـ سي وأ  قا  ـ فخإلا ـم مـن  لعتلاو يد  ـ حتلا ضو  ـى خـ لع نو  ـ صرحیف
ةیلقعلا يف  يننوطبضي  اوناك   ، ایلعلا تاساردلل  يبالطو  انأ  ةرم  لوأل  تایلقعلا  انفشتكا  امدنع   . مھدھج

. يننوبنؤيو ةتباثلا 
. ةیلقعلا كلت  يف  اًمود  نولظي  ، ال  ةتباث ةیلقع  مھيدل  نيذلا  ىتح   ، صاخشألا نأ  ىلإ  هابتنالا  اًضيأ  مھملا  نم 

ةیلقع يف  سانلا  عضن  انتاسارد  نم  ریثك  يف   ، ةقیقحلا يف 
مھ ــ لعجن وأ  ك.  ــ لذ مھ  ــ حیتت ل ــ ةمھ س ــ ملا نأو   ، ةرد ــ قلا م  ــ لعت ن  ــ كمي ه  ــ نأ مھر  ــ بخن و.  ــ منلا

مھيد سي لـ اًصاخ لـ ـ شأ لوا  ـ نتي لا  ـ قملا ـو.  منلا ـة  يلقع مھ  ـ ملعي ًاّي  ـ ملع ًالا  ـ قم نوأر  ــ قي
ن ــ ل م ــ عجت تار  ــ بخلا ك  ــ لت ة.  ــ يداع ري  ــ تاراھ غ ــ اوب م ــ ستكا مھ  ــ نكلو ة  ــ يرطفلا ةرد  ــ قلا

ـث، حبلا ءار  ــ جإ ت  ــ قو ي  ــ ل ف ــ قألا ى  ــ لع و،  ــ من ة  ــ يلقع يوذ  نير  ــ كفم ا  ــ نثحب ي  ــ نیكرا ف ــ شملا
. ومن ةیلقع  يوذ  نيركفمك  اًضيأ  نوفرصتيو 

اھانعضو يتلا  جماربلاو  اوریغت  نيذلا  صاخشألا  هیف  لوانتأ   ، باتكلا اذھ  يف  اًقحال  رییغتلا  نع  لصف  كانھ 
. رییغتلا ثادحإل 

. نیتیلقعلا َّيدل  نأ  رعشأ  ؟  نیتیلقعلا نم  ًاطیلخ  نوكأ  نأ  نكمي  لھ  لاؤس :
. هطسبأ ىتح  وأ " - امإ  " ةقيرطب رمألا  اذھ  لوانتأ  انأو   . نیتیلقعلا الك  نم  رصانع  مھيدل  سانلا  نم  ریثك 

، ةتباث ةینفلا  يتاراھم  نأ  دقتعأ  دق   . ةفلتخملا يحاونلا  يف  ةفلتخم  تایلقع  مھيدل  نوكي  نأ  سانلل  نكمي 
نكلو  ، ةتباث ةیصخشلا  يتامس  نأ  وأ   . يئاكذ ةیمنت  نكمي  نكلو 

هھجوت فوسف   ، ام ةیحان  يف  صخش  ىدل  يتلا  ةیلقعلا  تناك  ام  ًاّيأ  نأ  اندجو   . ةیعادبإلا يتاراھم  ةیمنت  نكمي 
. ةیحانلا هذھ  يف  هتیلقع 

مھؤطخ كلذف  نوقفخي  امدنع  سانلا  نأ  نيدصقت  لھف   ، دھجلا لذب  ةمیقب  ماتلا  كناميإ  قلطنم  نم  لاؤس :
؟ ةيافكلا هیف  امب  اولواحي  مل  مھنأ  ًمود ا - 

نود ــ حا ب ــ جنلا ي  ــ رارمت ف ــ سالا ه  ــ نكمي د  ــ حأ ال  ــ ؛ ف ير ــ هوج ر  ــ مأ دھ  ــ جلا لذ  ــ نأ ب حیح  ــ ص ال !
صر ـ فو لئا  ـ سو سا  ـ نلا ىد  ـد. لـ يحولا بب  ـ سلا سي  د لـ ــ يكأتلاب ه  ــ نكلو  ، دھ ــ لذ ج ــ ب

ةكبش مھيدل  نمك  نونوكي  ءاینغألا ) ءابآلا  وأ   ) لاومألا نوكلتمي  نيذلا  صاخشألا   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ةفلتخم
ىتح رارمتسالاو  ربكأ  لكشب  ةرطاخملا  مھنكمي  يأ   ، نامأ

ةكبش مھيدل  نيذلا  صاخشألاو   ، دیج میلعت  ىلع  لوصحلا  ةصرف  مھيدل  نيذلا  صاخشألا   . حاجنلا اوققحي 
فیك نوفرعي  نيذلا  صاخشألاو   ، ذوفن يوذ  ءاقدصأ 

ل ــ ضفأ ة  ــ صرف مھيد  ــ مھ ل ــ عیمج ب -  ــ سانملا تقو  ــ لا ي  ــ ب ف ــ سانملا نا  ــــ كملا ي  ــــ نونو ف ــــ كي
مي ــ لعتلاو لا  ــ ملا ى  ــ لإ دنت  ــ سملا دھ  ــ جلا  . دھ ــ جلا لذ  ــ ن ب ــ ةوجر م ــ ملا ة  ــ جیتنلا ى  ــ لع لو  ــ صحلل

. ربكأ لكشب  حجني  تاقالعلاو 
ةلوھسب مھتریسم  ةلقرع  نكمیف   ، دھج نم  مھيدل  ام  لضفأ  لذب  مغربو   ، لقألا لئاسولا  ووذ  صاخشألا  امأ 

كتایح لاوط  هب  تلمع  يذلا  عنصملا  نأ  لیخت   . ةریبك
ـك، لوح نويد  ـ لا مكار  ـك فـي تـ لذ بب  ـ ستيو ـك  لفط ضر  ـ مي ـد؟  عب اذا  ــ ، م ةأ ــ جف ه  ــ لمع ف  ــ قوأ

ـك مـع كرتتو هنارخد  ـا تـ متنك يذ  ـ لا لاملا  ـك بـ تجوز برھ  ـ تو  ، لزن ـ ملا عي  ـ ضي اذ  ـ كھو
. ةیئاسملا ةیساردلا  لوصفلا  تافورصم  نع  كیھان   . ریتاوفلاو لافطألا 

. ةاواسملا مدق  ىلع  دوھجلا  لك  سیل  نأو   ، ءيش لك  وھ  سیل  دھجلا  لذب  نأ  ركذتنل   ، مكحن نأ  لبق 
. اًحاجن رثكأو  نیقابلا  نم  لضفأو  لئاوألا  نم  سانلا  لعجت  ومنلا  ةیلقع  نأ  فیك  نع  ثيدحلا  نیلصاوت  لاؤس :

قوفتلاب ، ال  ةیصخشلا ةیمنتلاب  ومنلا  ةیلقع  متھت  الأ 
؟ نيرخآلا ىلع 

: كب لصت  نأ  ومنلا  ةیلقعل  نكمي  ىدم  يأ  ىلإ  حضوأ  ىتح  قوفتلا  اوعاطتسا  صاخشأ  نع  ةلثمأ  تمدختسا 
لذب نم  سانلا  ِنّكمي  اھتیمنت  نكمي  بھاوملا  نأب  ناميإلا 

. مھتاناكمإ
يوذل اًعنقم  نوكي  نل  مھتقوب  نوعتمتسي  لابلا  يئداھ  صاخشأ  نع  ةلثمأ  مادختسا  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب 

لعجت اھنأل  مھل  اليدب  مدقت  ةلثمألا ال  كلتف  ؛  ةتباثلا ةیلقعلا 
. ةعاربلاو ةعتملا  نیب  رایتخالاك  ودبي  رمألا 

 - ـه نولعفي او مـا  ـ بحي نأ  سا  ـ نلل حي  ـ تت لعفلا  ـو بـ منلا ـة  يلقع ـة : يرھوج ـة  طقنلا ك  ــ لت ك،  ــ لذ ع  ــ مو
نويذ ـ يفنتلا ءا  ـ سؤرلاو نوي  ـ ضايرلا  . تابوع ـ صلا مغر  ـه بـ بح اورمت فـي  ـ سيو



ةیلقعلا يوذ  صاخشألا  نم  ریثك  امنیب   ، هنولعفي ام  اوبحأ  مھعیمج   ، ومنلا ةیلقع  ووذ  ءاملعلاو  نویقیسوملاو 
. هنولعفي ام  اوبحي  مل  ةتباثلا 

ام مھلعفل  ةجیتنك  اھیلإ  اولصو  مھنكل   ، ةمقلا ىلإ  لوصولل  طیطختلاب  ولو  اوموقي  مل  ومنلا  ةیلقع  يوذ  نم  ریثك 
ووذ صاخشألا   . ةيرخسلل وعدي  رمأ  هنإ   . نوبحي

اھیلإ نولصي  نم  مھ  ومنلا  ةیلقع  يوذ  نم  اًریثك  نكلو   ، ةمقلا ىلإ  لوصولل  نوقوتي  نم  مھ  ةتباثلا  ةیلقعلا 
. هنولعفي ام  ىلإ  مھسمحتل  ةجیتن 

لضفألا نكت  مل  اذإ  وأ  تقفخأ -  اذإ   . ةجیتنلاب ةقلعتم  رومألا  لك  ةتباثلا  ةیلقعلا  يف   . ةيرھوج اًضيأ  ةطقنلا  هذھ 
لعجتف ومنلا  ةیلقع  امأ   . ًءابھ تبھذ  دوھجلا  لكف  - 

نوم ــ سريو تالك  ــ شملا نوجلا  ــ عي ة .  ــ جیتنلا ن  ــ ر ع ــ ظنلا ض  ــ غب ه  ــ نومو ب ــ قي ا  ــ نورد م ــ قي سا  ــ نلا
ضر ـ مل اًجال  اود عـ ـ جي ـا لـم  مبر  . ةمھ ايا مـ ـ ضق ـى  لع نو  ــ لمعيو ةديد  ــ ًاط ج ــ طخ

. ةیمھألا ةياغ  يف  ناك  ثحبلا  نكلو   ، ناطرسلا
لاتحا دق  كنبلا  نأ  اورعش  صاخشأ  نع  ةلاكولاب  تاونس  عبس  ةدمل  هتيالو  يف  كنب  ربكأ  هجاوي  ٍماحم  لظ 

درجمل هنإ  لوقأل  انأ  نم  : " لاق ةیضقلا  رسخ  نأ  دعبو   . مھیلع
ينأل هتلعف  ينأ  وأ   ، حاجنلا لجأ  نم  اذھب  ُتْمُق  لھ  ؟  حاجنلا قحتسأف  ام  رمأ  يف  تاونس  عبس  تیضق  ينأ 

". ؟ ًاّینوناق ناك  هتاذ  دحب  دھجلا  نأ  ُتدقتعا 
". فلتخم لكشب  كلذ  لعفأل  نكأ  مل   . اذھب مایقلا  َّيلع  ناك  ؛  رمألا اذھ  ىلع  مدنأ  انأ ال  : " لاقو

مھيد نأ لـ ود  ـ بي ـن  مم ةد  ـ شب ـل  معلا نيدھ فـي  ـ تجملا سا  ــ نلا ن  ــ ري م ــ ثكلا فر  ــ عأ لاؤ : ــ س
ـد جب نو  ـ لمعي لعفلا  مھ بـ ـ نكلو  ، مھ ـ ئاكذ ىد  تا مـ ـ بثإ اًم  ـ ئاد نولوا  ـ حي ـة،  تباث ـة  يلقع

لیلقلا لذبب  نومتھي  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  نأب  كتركف  عم  كلذ  ىشامتي  فیكف   . تايدحتلا نوضوخيو 
؟ ةلھسلا ماھملاو  دھجلا  نم 

تابثإل ةقيرط  لضفأ  يھ  كلت  نإ  ثیح  ؛  دھج الب  حاجنلا  نولضفي  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا   ، ماع لكشب 
نم ریثك  اًضيأ  كانھ   ، باوص ىلع  كنكلو   . مھبھاوم

لو ـ صحلا ـى  لإ نو  ــ علطتيو ة  ــ تباث مھتام  ــ نأ س نود  ــ قتعيو ة  ــ عفترم ةرد  ــ مھيد ق ــ نيذ ل ــ لا سا  ــ نلا
مھفد فـي صاخ هـ ـ شأ مھ  ـ نیب نو مـن  ـ كي ـا  مبر  . مھ ـ حاجنب رمت  ـ سم رار  ـ قإ ـى  لع

ـى لع ـم  هو  ، بكو ـ كلا رھ  ـى ظـ لع صاخ  ـ شأ ـى  نغأ اوحب  ــ صي نأ  وأ  ل،  ــ بون ةزئا  ــ جب زو  ــ فلا ةا  ــ يحلا
ءالؤھ فـي اًصاخ كـ ـ شأ دھاشن  ـك. سـ لذ قي  ـ قحتل مزال  ـ لا دھ  ـ جلا لذ  ـ بل دادعت  ـ سا

. ةدایقلاو ةراجتلا  نع  مداق  لصف 
ةنوكملا ىرخألا  رصانعلا  مھيدل  نكلو   ، ةلیلق ةردق  ينعي  عفترملا  دھجلا  نأ  نودقتعي  امبر ال  صاخشألا  كئلوأ 

، رارمتساب مھتبھوم  نوضرعتسي  امبرف  ؛  ةتباثلا ةیلقعلل 
باكترا لمحت  ىلع  ةردقلا  مھيدل  سیل  امبرو   ، نيرخآلا نع  نوزیمتي  مھلعجت  مھتبھوم  نأ  نورعشي  امبرو 

قیعي دق  ءيش  يأ  وأ   ، تاقافخإلا وأ  دقنلا  وأ   ، ءاطخألا
. مھمدقت

مھنكلو ال  ، لاملا نم  ریثكلا  حبر  وأ  لبون  ةزئاج  ىلع  اولصحي  نأ  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا  دوي  دق  عبطلاب 
لضفأ مھلعجیس  هنأل  وأ  مھتمیقل  تابثإك  كلذل  نوعسي 

. نيرخآلا نم 
فرعأو هیلإ  تلصو  ام  فرعأو  يبھاومو  يتاردق  فرعأ  تنك  نذإ  ؟  ةتباثلا يتیلقع  بحأ  تنك  ول  اذام  لاؤس :

؟ كلذ نع  ىلختأ  اذاملف  ؛  هعقوتأ نأ  بجي  يذلا  ام 
حیضوت لالخ  نم  رایخلا  مھيدل  نأ  سانلل  حضوي  باتكلا  اذھ   . قرطلا لكب  هیف  رمتساف  كلذ  تببحأ  اذإ 

سانلا نأ  ةركفلا   . امھنم لك  اھعنصت  يتلا  ةایحلاو  نیتیلقعلا 
. اھیف شیعلا  نوديري  يتلا  ةایحلا  رایتخا  مھنكمي 

سیل اًحيرم : نوكي  دق  رمألا  اذھو   . كتاذ لوح  ةمئادلا  ةقیقحلا  لعفلاب  فرعت  كنأ  رعشت  كلعجت  ةتباثلا  ةیلقعلا 
، ةبھوملا كلتمت  كنأل ال  رومألا  لعف  لواحت  نأ  كیلع 

. لعفلاب ةبھوملا  كيدل  نأل  ىرخأ  رومأ  لعف  يف  حجنتس  اًمتح  كنأو 
نیھتست كنأل  ام  ةصرف  كسفن  ىلع  ِعّیضت  امبرف  ؛  ةیلقعلا كلت  بویعب  يعو  ىلع  نوكت  نأ  مھملا  نم  نكلو 

فعضُت امبر   ، يناثلا ماقملا  يف  وأ   . لوألا ماقملا  يف  كتبھومب 
. حاجنلا قیقحت  ىلإ  يدؤتس  اھدحو  كتبھوم  نأ  روصتت  امدنع  كحاجن  صرف 

كنأب طقف  كربخي  رمألا  اذھ   . ءيش قیقحتل  ىعست  نأ  كربجي  ومن ال  ةیلقع  كيدل  نوكي  نأ   ، ةبسانملاب
. هلعف ديرت  امیف  كل  كورتم  رمألاف  ؛  كبھاوم ةیمنت  عیطتست 

نوعیطتسي ام  لك  رییغت  اولواحي  نأ  سانلا  ىلع  بجي  لھو   ، صاخشألا يف  ام  لك  رییغت  نكمي  لھ  لاؤس :
؟ هرییغت

وأ هقیقحت  نكمملا  رییغتلا  ىدمب  كربخي  كلذ ال  نكلو   ، لقصت نأ  نكمي  تاردقلا  نأب  ناميإلا  يھ  ومنلا  ةیلقع 
لك نأ  ينعي  امك ال   . رییغتلا اھقرغتسیس  يتلا  ةدملا  ام 

. هرییغت نكمي   ، میقلاو ايازملاك   ، ءيش
نأ يف  تركفف   ، ويدارلا ربع  اربوألا  ىقیسوم  ىلإ  عمتسي  ناك  قئاسلاو   ، ةرجأ ةرایس  لقتسأ  تنك  ةرم  تاذ 



ال، : " ينباجأ ؟"،  اربوألا بحت  لھ  : " تلقو هعم  اًثيدح  أدبأ 
ناك هدلاو  نأ  فیك  ينربخأف  ؟ " اھیلإ عمتست  اذامل  نكلو   ، لفطتلا دصقأ  ال  : " تلق اھتھرك ." املاطل   . اھھركأ انأ 

املك ةیكیسالكلا  هتالیجست  ىلإ  عمتسيو  اربوألاب  اًعلوم 
عاتمتسالاب رعشي  نأ  ةریثك  تاونسل  لواح  دق  ناكو   ، هرمع فصتنم  يف  قئاسلا  ناك   . ةصرفلا هل  تحنس 

أرقيو ىقیسوملا  تاناوطسا  لغشي  ناك  دقف  ؛  اربوألا هاجت 
سانلا نم  ریثك  كانھ   ، ةحارتسا كسفنل  ِطعأ  : " ةلئاق هتحصن   . ىودج نود  كلذ  لك   ، ةیقیسوملا ةتونلا 

اذاملف ال  . اربوألا لمحت  مھنكمي  نمم ال  ءایكذألاو  نیفقثملا 
". ؟ مھنم اًدحاو  كسفن  ُّدَُعت 

، انصئاقن نم  اًضعب  لبقتن  نأ  اًعیمج  انیلع   . ریغتي نأ  بجي  هرییغت  نكمي  ام  لك  نأ  اًضيأ  ينعت  ومنلا ال  ةیلقع 
انتایح ىلع  يقیقح  ررض  اھل  سیل  يتلا  كلت  اًصوصخو 

. نيرخآلا ةایح  وأ 
ةياد مـن ـة بـ طقن ـو هـي  منلا ـة  يلقع  . ریي ـ غتلاو رو  ـ طتلا قير  ـة فـي طـ بقع ـة  تباثلا ة  ــ يلقعلا ف  ــ قت

نوكتس اھلالخ  ـي مـن  تلا بناو  ـ جلا يأ  مھ  ـ سفنأل اورر  ـ قي نأ  سا  ـ نلا ـى  لع ـن  كلو  ، ریي ـ غتلا ـل  جأ
. ةمیق رثكأ  رییغتلا  لجأ  نم  مھدوھج 

؟ مھسفنأب ةقثلا  ىلإ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  رقتفي  لھ  لاؤس :
. رمأ يأ  ثودح  لبق  ومنلا  ةیلقع  يوذ  ىدل  يذلا  ردقلا  سفنب  ةقثلا  مھيدل  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  ال، 

ثیح ؛  رسكلا ةلھس  مھتقث  نأ  لیختت  نأ  كنكمي  نكلو 
. ةقثلا كلت  فاعضإ  اھنكمي   ، اًضيأ دھجلاو  لب   ، تاقافخإلا نإ 

ةري عـن ـ صق ةیبيرد  ةرود تـ نو  ــ سردي اونا  ــ ني ك ــ فظوم ى  ــ لع ًاث  ــ حب ویكوترا " ــ فيزو م ــ ج  " ىر ــ جأ
ـر مألا نأ  مھر  ـ بخأو ـة،  تباثلا ـة  يلقعلا ني فـي  ـ فظوملا ـف  صن ـع  ضو . تـم  رتوي ـ بمكلا

ة ــ يلقع ي  ــ مھع ف ــ ضو م  ــ د ت ــ قف ني  ــ فظوملا ن  ــ ر م ــ خآلا ف  ــ صنلا ا  ــ مأ  . مھترد ــ ىد ق ــ مب ق  ــ لعتي
ّعب ـ شت ـة.  سرامملا ـر  بع اھ  ـ تیمنت ـن  كمي رتوي  ـ بمكلا تاراھ  نأ مـ مھر  ـ بخأ ثي  ــ و؛ ح ــ منلا

. ةیبيردتلا ةرودلا  اورشاب  مث   ، نیتیلقعلا كلتب  عیمجلا 
مھنإف  ، ةیبوساحلا مھتاردق  يف  ةقثلا  نم  ىوتسملا  سفن  ىلع  ةیبيردتلا  ةرودلا  اتأدب  نیتعومجملا  نأ  مغرب 

ةیلقع ووذ  نوفظوملا  ؛  ةياغلل نیفلتخم  اوناك  ةرودلا  ةياھنب 
يتلا ةریثكلا  ءاطخألا  مغرب   ، ملعتلا مھتلصاوم  ءانثأ  يف  ةیبوساحلا  مھتاردق  يف  ةریبك  ةقث  اوبستكا  ومنلا 

ووذ نوفظوملا   ، ءاطخألا كلت  ببسب  نكلو   . اًمتح اھولعف 
! ملعتلا مھتلصاوم  ءانثأ  ةیبوساحلا  مھتاردق  يف  ةقثلا  اودقف  دق  ةتباثلا  ةیلقعلا 

، اینروفیلاك ةعماج  بالط  لاب " رفینج  و" زنبور " دراشتير   " بقعت  . اینروفیلاك ةعماج  بالط  عم  هسفن  رمألا  ثدح 
مھتسارد تاونس  لالخ   ، يلكریب ةنيدم  يف  ةعقاولا 

مھ ــ سفنأ ي  ــ ًة ف ــ قث نوب  ــ ستكي و،  ــ من ة  ــ يلقع مھيد  ــ نيذ ل ــ لا بال  ــ طلا نأ  اود  ــ جو ة؛  ــ عماجلا ي  ــ ف
مھيد ــ نيذ ل ــ لا بال  ــ طلاو  ، اھ ــ يلع او  ــ بلغتو ة  ــ يعماجلا تايد  ــ حتلا اوھ  ــ جاو ا  ــ ملك

. اھسفن تايدحتلا  كلت  ةھجاوم  يف  مھتقث  فعضت   ، ةتباثلا ةیلقعلا 
نأ ورنكام :" نوج   " راذعأ نم  فدھلا  وھ  اذھ  ناك  . و  اھومحيو مھتقثب  اونتعي  نأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  ىلع  اذھلو 

. هتقث يمحي 
ينوس ةرود  يف  تكرتشا   . رابكلا نیبعاللا  ةھجاوم  تررق  ةقھارم  فلوج  ةبعال  يھ  يو " لیشیم  "

، نیفرتحملا فلوجلا  يبعال  ةطبار  اھمظنت  ةیضاير  ةرود  يھو   ، ةحوتفملا
اھريذحت يف  عیمجلا  ىربنا   ، ةتباثلا ةیلقعلا  روظنم  نمو   . ملاعلا يف  لاجرلا  فلوجلا  يبعال  لضفأ  مضت  يھو 

بعلت مل  اذإ  اھتقث  يف  اًمیسج  اًررض  ثدحُت  دق  اھنأ  نم 
ليوط اھروطتب  رضي  دق  ىوقأ  نیسفانم  ةھجاومل  ةركبملا  دوھجلا  نم  ریثكلا  لذب  : " مھدحأ لاقف  دیج -  لكشب 

يف زرابلا  فلوجلا  بعال  جنیس " ياجیف   " لاقو ىدملا ."
". زوفت الأ  يبلس  رمأ  اًمئاد  هنإ  : " ةرودلا كلت 

: تلاق  . اھتاردقب اھتقث  لقصتل  ةیضايرلا  ةرودلا  هذھ  يف  يو "  " كرتشت مل   . يأرلا اذھ  عم  تفلتخا  يو "  " نكلو
نم حبصي   ، ةیلحملا ةیضايرلا  تارودلاب  زوفت  نأ  روف  "

ىع ـ ست تنا  د كـ ــ قل  ،" لبقت ــ سملل دادعت  ــ سالا و  ــ هلعفأ ه ــ ا س ــ . م ةد ــ تار ع ــ مل زو  ــ فت نأ  لھ  ــ سلا
ـي بعال ـل  ضفأ ما  ـ مأ ـب  عللا ـي  نعت تنا  ـي كـ تلاو ـم -  لعتلا ةر  ـ بخ ـى  لع لو  ـ صحلل

. ةیضاير ةرود  راطإ  يف  ملاعلا 
ى مـا ــ لع تل  ــ صح د  ــ قل ة؛  ــ لمنأ رد  ــ ق يو "  " ة ــ قث زتھ  ــ م ت ــ ، ل ةرود ــ لا تایلا  ــ عف ءاھ  ــ تنا د  ــ عب

". ـا نھ ـب  عللا يتعاطت  ـ ساب نأ  تفر  ـي عـ نأ ـن  ظأ : " اذ تلا عـن هـ ـ قو  ، طب ـ ضلاب ـه  تدارأ
. هیلإ وبصت  امل  روصت  اھيدل  حبصأ  اھنأ  الإ   ، نيزئافلا ةرئاد  ىلإ  لخدت  ىتح  ًاليوط  اھقيرط  نوكیس 

: ةیملاع ةحابس  نم  ًاباطخ  تیقلت  تاونس  ةدع  ذنم 
: كيود ةذاتسألا  يتزيزع 

ةب ــ سنب ي  ــ سفنب ق  ــ ثأ نأ  ــ َِّيبِّرَدُم ب ىنح  ــ صن املا  ــ ة. ط ــ قثلا صو  ــ صخب ةلك  ــ شم تینا  ــ املا ع ــ طل
ن ــ ل م ــ ضفأ ي  ــ نأ في  ــ لو ك ــ ي ح ــ لقع ى  ــ لإ لخد  ــ ك ي ــ يأ ش عدأ  الأ  ينوح  ــ صن %. 100



لك يف  اھلعفأ  يتلا  يئاطخأو  يبویعب  مات  يعو  ىلع  نوكأ  ام  اًمئاد  ينأل  اذھ  لعفأ  نأ  عطتسأ  مل   . نيرخآلا
تلعج ةلماك  ينأ  يف  ركفأ  نأ  ةلواحمو   . ةیضاير ةسفانم 

نأ تيأر  ؛  ينریغ دقل   . نسحتلاو ملعتلا  ىلع  زیكرتلا  مھملا  نم  نأ  فیكو  كباتك  تأرق  مث   ، اًءوس دادزي  رمألا 
أطخلا دعي  مل  نآلا  اھیلع ! لمعلا  يننكمي  رومأ  يھ  يبویع 

. كل اًركش   . ةقثلا بستكأ  فیك  يِنتمَّلع  كنأل  باطخلا  اذھ  ِكل  بتكأ  نأ  تدرأ   . ةریبك ةیمھأ  اذ  اًئیش 
، يتایحت صلاخ 

زمایليو يرام 
. ةقثلاب روعشلا  ىلإ  ةجاح  يف  اًمئاد  تسل  ومنلا  ةیلقع  يف  كنأ  يثحب  لالخ  هتملعت  يذلا  ظوحلملا  ءيشلا 
. هب مزتلتو  صالخإ  لكب  هیف  ًاینافتم  لظت  نأ  كنكمي   ، ام رمأ  يف  اًدیج  تسل  كنأ  ىرت  امدنع  ىتح  كنأ  هینعأ  ام 

تسل كنأل  ام  رمأ  يف  ىنافتت  دق  ًانایحأ   ، ةقیقحلا يف 
ام رمأ  لعف  يف  اًعراب  تنك  اذإ  كنأ  دقتعت  نأ  كیلع  سیل   . ومنلا ةیلقع  يف  ةعئار  ةزیم  كلت   . هلعف يف  اًدیج 

. هب مایقلاب  عتمتستسو  هلعفت  نأ  ديرتسف 
تامولعملا تناك   . تالاقملاو بتكلا  نم  ىصحي  اًددع ال  تأرق  دقل  ؛  هب تمق  ام  بعصأ  نم  وھ  باتكلا  اذھ 

. اًفیخم اًرمأ  ناك  دقل   . ةطسبم ةقيرطب  اًموي  بتكأ  مل   ، ةلئاھ
يذلا دھجلا  اوفرعت  نأ  مكديرأ  نآلاو   . ىضم امع  هوفرعت  نأ  مكديرأ  تنك  ام  اذھ  ؟  يل ةبسنلاب  ًالھس  ودبي  لھ 

اذھ نم  اھیلع  تلصح  يتلا  ةعتملاو  - باتكلا اذھ  يف  هتلذب 
. دھجلا

لصفلا 3

زاجنإلاو ةردقلا  ةقیقح 
اذھ تحرط  ؟  هدرفمب وھ  لھ   ، هلعفي امو  هناكم  لَّیخت   ، ةیحلا هتروص  يف  نوسيدإ " ساموت   " لیخت لواح 

: لیبقلا اذھ  نم  ءایشأ  اولاقو   ، صاخشأ ةدع  ىلع  لاؤسلا 
وھ لھ  حجنيو ] !  ، ام رومأب  مایقلا  لواحيو   ، فارجونوفلا ةعانص  ىلع  فكاع   ، تادعملاب طاحم  هتشرو  يف  وھ  "

دیحولا هنأل  هدرفمب  رومألا  هذھ  لعفي   ، معن ؟ [  هدرفمب
". هیلإ ىعسي  ام  فرعي  يذلا 

حابصم ىلع  فكعي   . لمعملاب ةھیبش  ةفرغ  يف  ضیبأ  اًفطعم  ًايدترم  فقي   ، يسریج وین  ةيالو  يف  وھ  "
وھف ؛  معن ؟ [  هدرفمب وھ  لھ  لمعي ] ! حابصملا   ، ةأجف  . يئابرھك

". هدرفمب لمعي  نأ  بحيو  ةلزعلل  لیمي  لجر 
. اًمامت ةفلتخم  ةقيرطب  لمعي  هنأو   ، فلتخم لكشب  نوسيدإ "  " بتكلا زربت  ةقیقحلا  يف 

ةیلاع ةجرد  ىلع  ءاملع  مھنیب  نم   ، اًدعاسم نوثالث  هيدل  ناك  حابصملا  عارتخا  دنع   . ًالزعنم نوسيدإ "  " نكي مل 
لمعم يف  تقولا  لاوط  نولمعي  ام  ًابلاغ   ، بيردتلا نم 

! تاینقتلا ثدحأب  دوزم  كرتشم  ليومتب 
نكي مل  نكلو   ، يرقبعلا لحلا  رطخ  امدنع  ةدرفنملا  ةظحللا  كلتل  اًزمر  حابصملا  حبصأ   . ةأجف رمألا  ثدحي  مل 

نكي مل   ، عقاولا يف   . عارتخالا اذھل  ةدرفنم  ةظحل  كانھ 
لك بلطت  يتلاو   ، ًاليوط اًتقو  تقرغتسا  يتلا  تاعارتخالا  نم  ةلماك  ةكبش  ناك  لب   ، اًدحاو اًعارتخا  حابصملا 

تایضايرلاو ءایمیكلا  ءاملع  نم  رثكأ  وأ  دحاو  لمع  اھنم 



. جاجزلا يخفانو   ، نیسدنھملاو  ، ءايزیفلاو
رحا ــ س  " ـــ ب ب ــ قلملا  ،" نو ــ سيدإ  " نا ــ . ك اًجذا ــ اًف س ــ قثم وأ  ًاطي  ــ سب نو " ـــ سيدإ ن"  ــــ كي م  ــــ ل
ة ــ يراجتلا تاناكمإلا  ــ ما ب ــ ي ت ــ عو ى  ــ لع نا  ــ كو ر،  ــ كفلا بقا  ــ لا ث ــ معأ د  ــ ئار  ،" كرا ــ ولني ب ــ م

 - نا ــ يحألا ض  ــ عب ي  ــ ف مال -  ــ عإلا ِلئا  ــ سو ى  ــ لإ بر  ــ قتي في  ــ اًض ك ــ يأ فر  ــ عي نا  ــ ه. ك ــ تاعارتخال
جِّوَرُي في  فر كـ ـ عي وھ  ٍءي مـا، فـ عر شـ ـ تخم ـه  نوكب نير  ـ خآلا زا عـن  ــ يتمالا لال  ــ ن خ ــ م

. هسفنل
نع ةحاتملا  تامولعملا  لكل  هصحفتب   ،" ارزإ لوب   " ةیتاذلا هتریس  بتاك   . هدحو نكي  مل  هنكل   . ًاّيرقبع ناك   ، معن

ىرخأب وأ  ةجردب  ناك  نوسيدإ "  " نأ دقتعي   ،" نوسيدإ "
ةیكیناكیملا تالآلاو  براجتلا  ىلإ  ًابذجنم  هرغص  يف  نوسيدإ "  " ناكو  . ناكملاو تقولا  كلذ  يف  ًاّيداع  ًالفط 

ایجولونكتلاو تانیكاملا  نكلو   ،( نيرخآلا نم  رثكأ  فغشب  امبر  )
. ةدحتملا تايالولا  برغ  طسو  نم  ةقطنملا  كلت  يف  يداعلا  دلولا  ةربخ  نم  اًءزج  تقولا  كلذ  يف  تناك 
يذلا عالطتسالل  بحملا  دلولا  نوكي  نأ  نع  فقوتي  مل   . هعفادو هتیلقع  ناك  اًمامت  اًزیمتم  هلعج  يذلا  رمألا 

دعب  . ةديدج تايدحت  نع  ثحابلا   ، ءایشألا حیلصتب  موقي 
لاقتنالل تاراطقلا  نوسيدإ "  " لقتسا  ، عمتجملا يف  مھراودأب  مایقلا  نورخآلا  بابشلا  عبات  امدنع  ليوط  تقو 

لاصتالا لوح  هنكمي  ام  لك  ملعتیل  ىرخأل  ةنيدم  نم 
امیفو  . تاعارتخالاو رمتسملا  يتاذلا  ملعتلا  لالخ  نم  نییفارغلتلا  نیلسارملا  نیب  هقيرط  قشو   ، يفارغلتلا

ريوطتلل هفغش  نأ   ، هتاجوز لامآل  ًابیخم  ناك  يذلا  رمألا   ، دعب
. هتقاط لك  فزنتسا  ام  وھ   ، هلاجم يف  طقف  عارتخالاو  يتاذلا 

ءایشأ جتني  يذلا  يرقبعلاو  دیحولا  صخشلا  نع  اًصوصخ   ، زاجنإلاو ةردقلا  لوح  ماھوألا  نم  ديدعلا  كانھ 
. ئجافم لكشب  ةلھذم 

نادیم يف  يعامجلا  لمعلا  نم  اًماوعأ  قرغتسا   ، The Origin of Species ،" نيوراد  " لامعأ مھأ  اًضيأ 
ءالمزلا عم  تاشاقنلا  نم  تائمو   ، صاصتخالا

. لكشلا اذھب  رمثي  نأ  لبق  غرفتلا  نم   ، رمعلا فصنل  دتمت  ةرتفو   ، ةیلوأ تادوسم  ةدعو   ، نيراشتسملاو
انباجعإ لانت  يتلا  كلت  نم  ةیقیسوم  ةعوطقم  يأ  فلؤي  نأ  لبق  تاونس  رشع  نم  رثكأل  تراستوم "  " رباث

ةریثم وأ  ةیلصأ  هتافلؤم  نكت  مل   ، تقولا اذھ  لبق   . مویلا
. اًعم ةعمجمو  نيرخآ  نینحلمل  تافلؤم  نم  ةعطتقم  ءازجأ  تافلؤملا  كلت  تناك  ام  ًابلاغ  ةقیقحلا  يف   . مامتھالل

ضعب نأ  ببس  نع  اًضيأ  لصفلا  اذھ  ثدحتیس   . زاجنإلل ةنوكملا  ةیقیقحلا  رصانعلا  نع  ثدحتي  لصفلا  اذھ 
نورخآلا ققحيو   ، عقوتم وھ  امم  لقأ  نوققحي  سانلا 

. عقوتم وھ  امم  رثكأ 

يساردلا زاجنإلاو  ةیلقعلا 
زاجنإلا ناتیلقعلا  ققحت  فیك  ىرنل  ضرألا  ىلإ  دوعنو  نيوراد " و" تراستوم "  " ةخماشلا لـ ةكلمملا  نم  لزننل 

بلاط ةيؤر  نكلو   ، كحضم رمأ  هنإ   . ةیقیقحلا ةایحلا  يف 
" تراستوم نیھباشملا لـ" ءامظعلا  صصق  لك  نم  رثكأ  َّيلع  ىوقأ  ریثأت  هل  ومنلا  ةیلقع  ربع  رھدزي  دحاو 

امب قلعتي  كبو -  يب  رثكأ  قلعتي  رمألا  نأل  امبر  نيوراد ." و"
. مھتاناكمإبو لافطألاب  قلعتي  رمألا  ؛  نآلا هیف  نحن  ام  ببسو  انل  ثدحي 

لھ يدادعإلا : میلعتلا  ىلإ  مھلاقتنا  ةلحرم  ءانثأ  يف  بالطلا  تایلقع  سایقب  انمق   ، عقاولا ىلإ  ةدوعلاب 
؟ اھريوطت مھنكمي  ةمس  هنأ  وأ  ةتباث  ةمس  مھءاكذ  نأ  اودقتعا 

. نیتیلاتلا نیتنسلا  لالخ  مھانعبات  مث 
، ةبوعص ةساردلا  تدادزا  دقف  ؛  بالطلا نم  ریثكل  ریبك  ٍّدحت  ةرتف  لثمت  يدادعإلا  میلعتلا  ىلإ  لاقتنالا  ةلحرم 

حبصأو  ، ةوسق رثكأ  تاجردلا  عيزوت  ططخ  تحبصأو 
. ةديدجلا ةقھارملا  مھتایصخشو  مھداسجأ  عم  بالطلا  ملقأتي  امنیب  اذھ  لك  ثدح   ، ةيدرف لقأ  سيردتلا 

سفنب عیمجلا  تاجرد  عجارتت  مل  نكلو   ، تاجردلا تعجارت 
. ردقلا

اًصقانت اورھظأ  دقل  ؛  تاجردلا يف  اًریبك  اًروھدت  اوناع  طقف  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  بالطلا  نأ   ، انثحب يف  اندجو 
لالخ تباث  لكشب  ًاّیجيردت  تعجارتو   ، تاجردلا يف  ًاّيروف 

. نیماعلا لالخ  مھتاجرد  يف  اًعافترا  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  رھظأو   . نیتیلاتلا نیتنسلا 
يف  . اھنیب امیف  ةفلتخم  ةقباسلا  مھتاجرد  نكت  مل   ، ةيدادعإلا ةساردلا  ةلحرم  ىلإ  ناتعومجملا  تلخد  امدنع 

ىلع اولصح  دق  اوناك   ، ةیئادتبالا ةسردملل  فیطللا  طیحملا 
ةسردملا يدحت  اوھجاو  امدنع  طقف  فالتخالا  يف  اوأدب  نكلو   . لیصحتلا تارابتخا  جئاتنو  تاجردلا  سفن 

. ةيدادعإلا
وأ ًءابغ " سانلا  دشأ  انأ  : " مھتاردق مھنم  ریثكلا  باع   . ةیندتملا مھتاجرد  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلا  ّللع  اذكھ 

نع رعاشملا  كلت  ریثكلا  أبخو  تایضايرلا ." يف  لشاف  انأ  "
جذاس لجر  ةيزیلجنإلا [  ةغللا  ملعم  و ]  نیمس ....  رذق  لجر  تایضايرلا [  ملعم  رخآ ] " : صخش  مول  قيرط 



ةریثملا تالیلحتلا  كلت  ًاّیلقع ." لتخم  ملعملا  نأل   " "؛ هلبأ
. لبقتسملا يف  حاجنلل  ةطخ  يأ  مدقت  ةلكشملا ال  نع  مامتھالل 

. ملعتلا لجأ  نم  مھتاناكمإ  دشحب  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  ماق   ، قفألا يف  حولي  يذلا  لشفلا  نم  مھفوخ  عم 
الإ  ، مازھنالاب ًانایحأ  اورعش  دق   ، اًضيأ  ، مھنأ انوربخأ 

جروج  " وھ نم  جزتناد ." جروج   " لثم اوناك   . دھج نم  مزلي  ام  لك  لذبو  ةرباثملا  ناك  كلذ  هاجت  مھلعف  در  نأ 
"؟ جزتناد

، موي تاذ   . يلكریب ةنيدمب  اینروفیلاك  ةعماجب  تایضايرلا  لاجم  يف  ایلعلا  تاساردلاب  ًابلاط  جزتناد " جروج   " ناك
اًعفدنم تایضايرلا  فص  ىلإ  اًرخأتم  لخد  هتداعك 

مايأ ةدع  هنم  رمألا  قرغتساو   ، ةياغلل ناتبعص  امھنأ  دجو   ، ةروبسلا نم  بجاولا  يتلأسم  لقن  ةعرسبو 
بجاو يتلأسم  انوكت  مل  امھنأ  نیبت   . امھلحو امھفاشتكال 

. طق اھلح  ىلإ  لصوتلا  متي  مل  ةریھش  ةیضاير  لئاسم  اتناك  لب   ، قالطإلا ىلع 

ضفخنملا دھجلا  ةمزالتم 
اًديدھت لثمي  كلذ  ناك  ؛  اًديدھت مھل  لَّكش  هنأل  لاقتنالا  يف  ةبوعص  نوھجاوي  اوناك  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  انبالط 

ىلإ نیحجان  نم  مھليوحتو  مھبویع  نع  فشكلاب  مھل 
لھ ؟  يبغ وأ  يكذ  انأ  لھ   . اًریبك اًرابتخا  ةقھارملا  ةرتف  لثمت  ةتباثلا  ةیلقعلل  ةبسنلاب   ، ةقیقحلا يف   . نیلشاف

وأ زئاف  انأ  لھ  ؟  فیخس وأ  فیطل  انأ  لھ  ؟  حیبق وأ  میسو  انأ 
. مئاد لشفلا   ، ةتباثلا ةیلقعلل  ةبسنلابو  ؟  لشاف

ىدحإو  . مھرورغ اوظفحیل  لب   ، ملعتلا لجأ  نم  سیل   ، مھتاناكمإ اودشح  نیقھارملا  نم  ریثكلا  نأ  بجع  ال 
اوفصو يتلا  فاصوألا  بناجب   ) كلذ اھب  اولعف  يتلا  قرطلا 

ةيدان  " لثم  ، بالطلا عملأ  ضعب  فقوتي  امدنع  ثدحي  ام  اذھ   . ةلواحملا مدع  لالخ  نم  تناك  مھیملعم ) اھب 
انربخأ  ، ةقیقحلا يف   . يعسلا نع   ،" جربنینوس ونریلاس 

لقأ اولذبي  نأ  وھ  ءایكذأ -  اودبي  نأ  بناجب  ةسردملا -  يف  يسیئرلا  مھفدھ  نأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلا 
: كلتك ةرابع  عم  اًمامت  نوقفتي   . نكمم دھج 

". اًدھاج لمعأ  نأ  َّيلع  نوكي  ثیحب ال  نكمي  ام  لھسأب  ءایشألا  لعف  وھ  يسیئرلا  يفدھ  ةسردملا  يف  "
ـى لع اود  ـ كؤیل نوقھار  ـ ملا اھذ  ـ ختي ـة  قيرط ـك  لت ـض  فخنملا دھ  ـ جلا ـة  مزالتم ـر  بتعت اًري مـا  ــ ثك

ـة يلقعلا ووذ  بال  ـ طلا اھذ  ـ ختي ـة  قيرط اًض  ـ يأ اھ  ـ نكلو  ، نیغلا ـ بلا مھتیلالقت عـن  ـ سا
،" مكيدل ام  ىرنو  مكِمّیقنس  نآلا  : " مھل نولوقي  مھنأكو  نیغلابلا  نوري   . مھءايربكو مھسفنأ  اومحیل  ةتباثلا 

". انومیقت نل  ال  : " مھ نودريو 
نورخآلا مھعضي  امدنع  رشبلا  عیمج  اھبعلي  يتلا  باعلألا  يھ  كلت  نإ   ، میظعلا ملعملا   ،" تلوھ نوج   " لوقي

نم أوسأ   ، انيدل بلاط  أوسأ  : " لوقيو  ، مییقت عضوم  يف 
يف رخآ  بلاط  يأك  اًعتممو  ًاّیكذو  اًجضان  اًصخش  لصفلا  جراخ  هتایح  يف  ناك   ، قالطإلا ىلع  مھتلباق 

هؤاكذ حبصأ   ، ام ةلحرم  يف  ؟ ...  ثدح يذلا  أطخلا  امف   . ةسردملا
". هتسارد نع  اًدیعب 

ةب ــ سنلابف ي؛  ــ قطنم ري  ــ ر غ ــ مأ ة  ــ لواحملا ن  ــ فقو ع ــ تلا و،  ــ منلا ة  ــ يلقع يوذ  بال  ــ طلل ةب  ــ سنلاب
ـت قو  ، ةديد ــ تاعو ج ــ ضوم م  ــ لعتل ت  ــ قو  ، صر ــ فلل ت  ــ قو ة  ــ قھارملا ةر  ــ تف  ، مھ ــ ل

. لبقتسملا يف  اوحبصي  نأ  نوديري  اذامو  هنوبحي  ام  فاشتكال 
نأ ديرأ  يذلا   . ومنلا ةیلقع  ىلع  هلالخ  نم  ةيدادعإلا  ةلحرملا  بالط  انبرد  يذلا  عورشملا  حرشأس   ، دعب امیف 

قلطأ ةیلقعلا  كلت  ىلع  مھبيردت  نأ  فیك  نآلا  هب  كربخأ 
، ةرغ نیح  ىلعو   ، بالطلا نم  ةديدج  ةعومجم  ىلإ  ومنلا  ةیلقع  ميدقت  يف  أدبن  انك   ، موي تاذ   . مھدھجل نانعلا 

دھجلا ةركفب  اًرثأت  بالطلا  رثكأ  هرصب -  يمیج "  " عفر
لمع  ، مویلا كلذ  ذنم  ؟ ." ًاّیبغ نوكأ  نأ  ىغبني  هنأ ال  دصقت  : " لاقو عومدلاب  ناتءولمم  هانیعو  ضفخنملا - 

لحیل لیللا  نم  رخأتم  تقو  ىتح  ءاقبلاب  أدب  "؛  يمیج "
لوصحلا هل  ىنستي  ىتح  اًركبم  هتابجاو  میلست  يف  أدب   . اًقلطم اھب  متھي  نأ  اًداتعم  نكي  مل  يتلاو   ، هتابجاو

نأب نآلا  يمیج "  " نمؤي  . اھتعجارمو اھیلع  تاقیلعت  ىلع 
. ىكذأ كلعجي  ءيش  لب   ، اًفیعض ودبت  كلعجي  اًئیش  سیل  دجب  لمعلا 

كلقع داجيإ 
. قلطنا يذلا  هدھجو  يمیج " ينتركذ بـ" ةيرعش  ةصق   ، هبتك دق  ناك  اًئیش  برقم  قيدص  يل  مدق  اًرخؤم 

لك نم  تبلط   ،" ریب ةدیسلا   " يناثلا فصلا  يف  يقيدص  ةملعم 
ةلاسر تلاقو   ، ةروبسلا ىلع  فص  يف  ةنصحألا  لك  تعضو  مث   . هصقيو ةقرو  ىلع  ًاناصح  مسري  نأ  بلاط 

ةرم لك  يف   . اھسفن كلقع  ةعرس  هل  كناصح  : " ومنلا ةیلقع 
". مامألا ىلإ  كناصح  مدقتي   ، اًديدج اًئیش  ملعتت 

امم ؛  ًالیلق كلقعب  ركفتو  اًریثك  ثدحتت  تنأ  : " هدلاو هل  لاق  املاطل  ؛  رمألا اذھ  ىودج  نم  اًدكأتم  يقيدص  نكي  مل 



فقي هناصح  نأ  امك  تالكشملا ." يف  كل  ببستیس 
اًصو ــ صخو م"،  ــ لعتلا ةري  ــ سم و  ــ حن عي  ــ مجلا ةن  ــ صحأ تمد  ــ قت  " ا ــ منیب ةياد  ــ بلا ط  ــ د خ ــ نع ط  ــــ قف

ى ــ لع امھانا  ــ صح مَّد  ــ قت نيذ  ــ للا ل،  ــ صفلا ةرقا  ــ بع  ،" يلي ــ و"ب كنا " ــ ه  " لو ــ قع
هتدلاو عم  ةروصملا  صصقلا  تالجم  ةءارق  يف  رمتسا  ؛  هتاراھم ةیمنتل   . ملعتلا لصاو  يقيدص  نكلو   . عیمجلا

ةبعل هتدج  عم  بعلي  امدنع  طاقنلاب  زوفلا  يف  رمتساو 
. قاروألا

سلمألا يناصح   ، روفلا ىلعو 
، حيرلاك مامألا  ىلإ  قلطنا 

دحأ نم  كانھ  ناك  امو 
. هفقوي

روھشلاو عیباسألا  رورمبو 
ًایطختم اًمدقتم  قَّلح 

. رخآلا ولت  اًدحاو  عیمجلا 
ةياھنلا طخ  لبق  عیبرلا  يفو 

ةمدقملا يف  اناك  يلیب " و" كناھ "  " ناصح
، ةیباسحلا تابيردتلا  ضعبب 

، ریخألا ةسردملا  سرج  قد  امدنعو 
!". لیئض قرافب   - " يناصح زاف 

: ًالقع َّيدل  نأ  تملع  اھتقو 
. كلذ تبثي  ًاناصح  يدل 

نامترو لوب  - 
هطبرو هلقع  فاشتكا  ىلع  يقيدص  دعاس  قابسلا  اذھ  نكلو   . قابسلاك ملعتلا  نوكي  نأ  يغبني  ، ال  دیكأتلاب

. هتساردب

ةعماجلا ىلإ  لاقتنالا 
بالطلا ىكذأ  اوناك  نم  لك  مضي  يذلا  ناكملا  يھ  ةعماجلا   . ىرخأ ةمزأ  لثمي  ىرخأ  ةلحرم  ىلإ  رخآ  لاقتنا 

اوناك سمألاب   ، ایلعلا تاساردلا  بالطك   . ةيوناثلا ةلحرملا  يف 
؟ مھ نمف  مویلا  امأ   ، ءامظعلا مظعأ 

لصفلا يف   . بطلا ةیلك  يف  ةيریضحتلا  ةنسلا  بالط  نم  رثكأ  ةلحرملا  كلت  لالخ  عزجلاب  دحأ  رعشي  ال 
نيرتوتملا بالطلا  لوح  هانيرجأ  يذلا  ثحبلا  تركذ   ، قباسلا

وأ مھل -  حیتیس  ام  وھ  ررقملا  اذھ   . ةیلكلا يف  ءایمیكلا  ةدامل  ررقم  لوأ  مھتسارد  لالخ  نولئافتم  مھنكلو 
، بطلا ةساردل  يدیھمتلا  جھنملا  ىلإ  لوخدلا  نم -  مھعنمي 

. ررقملا اذھ  يف  اوحجنیل  مھعسوب  ام  لك  نولذبیس  بالطلا  نأ  فورعملا  نمو 
ةبقارمب  ، ءایمیكلا ررقم  ةسارد  لالخ  مھانعبات  مث   ، بالطلا تایلقع  سایقب  انمق   ، يساردلا لصفلا  ةيادب  يف 

يف اھنوقبطي  يتلا  تایجیتارتسإلا  نع  مھلاؤسو  مھتاجرد 
اذھ تارابتخا  يف  لضفأ  تاجرد  ىلع  اولصح  ومنلا  ةیلقع  يوذ  بالطلا  نأ  اندجو  ىرخأ  ةرم   . مھتركاذم ءانثأ 

، ام رابتخا  يف  ةئیس  تاجرد  ىلع  اولصح  ول  ىتح   . ررقملا
ووذ بال  ــ طلا ل  ــ صح امد  ــ نع ا  ــ مأ ة.  ــ يلاتلا تارا  ــ بتخالا ي  ــ ةد ف ــ يج تا  ــ جرد ى  ــ لع نول  ــ صحي

ـل فـي ضفأ تا  ـ جرد ـى  لع نول  ـ صحي ًابلا ال  ــ غف  ، ةئي ــ تا س ــ جرد ى  ــ لع ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا
. ةیلاتلا تارابتخالا 

بال ــ طلا ن  ــ ري م ــ ثك ة.  ــ فلتخم قر  ــ ةركاذ ط ــ ملل ن  ــ كل  . عي ــ مجلا ر  ــ كاذ  ، رر ــ قملا اذ  ــ ة ه ــــ سارد لال  ــــ خ
ةدا ــ ملا تنا  ــ اذإو ك ا.  ــ هونَّود ي  ــ تلا تار  ــ ضاحملاو مھ  ــ بتك نوأر  ــ قي اذ : ــ كھ اور  ــ كاذ

ةسنكملاك  ، نوعیطتسي ام  لك  ظفح  نولواحي  دق  وأ   ، ىرخأ ةرم  تارضاحملا  نوأرقي   ، ةبعص ةیساردلا 
ةقيرط تناك  كلت   . اھمامأ يتأي  ام  لك  طفشت  يتلا  ةیئابرھكلا 

مل ءایمیكلا  نإ  نولوقي : رابتخالا  يف  ةئیس  تاجرد  ىلع  اولصح  ام  اذإ  مث   . ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  بالطلا  ةركاذم 
تلعف دقل  : " نولوقي ةياھنلابو   ، ةلضفملا مھتدام  نكت 

". ؟ كلذك سیلأ   ، يعسوب ام  لك 
اًتفال هدجأ  انأ  ىتح   . ومنلا ةیلقع  ووذ  بالطلا  هلعف  ام  نوفرعي  امدنع  نومَدصُي  دق   . مھعسوب ام  لك  اولعفي  مل  ال 

. رظنلل
ظفح يف  سامغنالا  نم  الدبف   . مھتیعفادو مھملعتل  ةماتلا  ةیلوئسملا  اولمحت  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا 

راكفألا نع  تثحب  : " مھنم لك  لاق   ، ریكفت الب  ررقملا  تاعوضوم 
ـى تح ءا  ـ طخألا ـت كـل  عجار : " اولا ـ قو تار " ـ ضاحملا ةینم فـي كـل  ــ ضلا ئدا  ــ بملاو ةي  ــ سیئرلا

را ـ بتخالا قو فـي  ـ فتلل سي  ـ لو  ، اوملعتي نوركاذ لـ اونا يـ كـ اًد ." ـ يج اھمھ  ـ فأ ـي  نأ تد  ـ كأت
ةیفلخ مھيدل  نأل  وأ  ىكذأ  مھنأل  سیلو  ىلعأ -  تاجرد  ىلع  مھلوصحل  يقیقحلا  ببسلا  وھ  اذھ  ناكو   . طقف



. مولعلا لوح  ربكأ 
تظفا ــ ح : " مھ ــ نم ل  ــ لا ك ــ ، ق رر ــ قملا ةبوع  ــ دا ص ــ يدزا ع  ــ سا م ــ محلا مھناد  ــ قف ن  ــ ًالد م ــ بو
ـي سفن تي  ـ قبأ  " ،" ءا ـ يمیكلا ـة  سارد نأ  ـ شب ًاّیبا  ـ جيإ ـت  للظ  " ،" ةداملا يما بـ ــ متھا ى  ــ لع

؛ تفخي مھسامح  اوُعََدي  مل   ، ٍساق سردملا  نأ  وأ  ٌّلمم  باتكلا  نأ  يف  اوركف  امدنع  ىتح  ةساردلل ." اًسِّمحتم 
. مھسفنأ زیفحت  وھ  ربكألا  مھمامتھا  اولعجف 

اذكھ  . ومنلا ةیلقع  اھايإ  يمیلعت  نم  لیلق  تقو  دعب  ةعماجلاب  يتابلاط  ىدحإ  نم  ةینورتكلإ  ةلاسر  تیقلت 
ةبعص ةدام  هجاوأ  امدنع  : " لبق امیف  ركاذت  نأ  تداتعا 

يف تأدب   ، ومنلا ةیلقعب  ریكفتلا  تملعت  نأ  دعبو  اًراركتو ." اًرارم  ةداملا  ةءارق  ىلإ  لیمأ  تنك [  ةياغلل ] 
: كيود ةذاتسأ  تَحََجن : لضفأ  قرط  مادختسا 

فر ــ عأ م  ــ يرا ل ــ بتخا ة  ــ جیتنب موي  ــ لا سيرد [  ــ تلا ةدعا  ــ سم يد ] " ــــ يھ  " ينتر ــــ بخأ امد  ــــ نع
ةزئا ــ ت ج ــ حبر ي  ــ نأ و  ــ ا ل ــ مك ود  ــ بأ ت  ــ نك  ،" يد ــ يھ  " كربخت ــ ط؟ س ــ قف س  ــ لجأ مأ  ي  ــ كبأأ

حجنأ نأ  عقوتأ  تنك  ةعفترملا .  تاجردلا  كلت  ىلع  تلصح  ينأ  قدصأ  ال  كلذب !) رعشأ  ينأ  امك   ) بیصنایلا
يف اًریثك  يندیفیس  يل  ِهتْمَّدَق  يذلا  عیجشتلا  داكلاب ." "

.... ةایحلا
 [ نیسِّردت ِتنأ ال   ، كيود ةذاتسأ   . يدحو اھیلع  لصحأ  مل  ينكلو   ، ةعیفر ةجرد  ىلع  تلصح  ينأ  رعشأ 

. سردلا اذھ  ىلع  كركشأ   . اھنینھربت لب   ، بسحو كتيرظن [ 
موقأس  ، معنو  . ایبمولوك ةعماج  يف  هتملعت  يذلا  ةمیق  ىلعألا  سردلا  نوكي  امبر   ، ةیلاع ةمیق  وذ  سرد  هنإ 

! رابتخا لك  لبق  تایجیتارتسإلا [  كلت  مادختسا  اذھب ] 
(! يدیھ اي  اًضيأ  ِتنأو   ) اًّدج اًّدج  كركشأ 

، ةزجاع دعت  مل  يتلا 
نوج

مزل عـن ل مـا يـ ــ نوفر ك ــ عي و  ــ منلا ة  ــ يلقع ووذ  صاخ  ــ شألا م،  ــ لعتلا نأ  ــ شب نور  ــ كفي مھ  ــ نأل
ـة يلقعلا ووذ  ـا  نبالط ـا  مأ ـد.  يرف ـر  مأ ـه  نإ ـم.  لعتلا ـى  لع لو  ـ صحلل ـة  فلتخملا قر  ـ طلا

ةدیج ةجرد  ىلع  لوصحلل  ءيش  يأ  لعف  مھناكمإبف  بطلا  ةیلك  يف  ةيدیھمتلا  ةنسلا  نوسردي  نيذلا  ةتباثلا 
ةجرد ىلع  لوصحلا  اونمضي  ىتح  ملعتلاب  مایقلا  ادعام  - 

. ةدیج

؟ نيواستم انِقلُخ  لھ 
لافطألا لك  لھ  ؟  رومألا ةداجإ  نوعیطتسي  ةحیحصلا  ةیلقعلا  مھيدل  نيذلا  صاخشألا  لك  نأ  اذھ  ينعي  لھ 

ضعب . ال،  ًالوأ يناثلا  لاؤسلا  نع  ِبجُِنل  ؟  نوواستم
. ةرقابعلا لافطألا  لوح  ةلھذم  تاریسفت  رنيو " نیلإ   " مدقت  ، Gifted Children اھباتك يف   . نوفلتخم لافطألا 

ةعفترم تاردقب  نودولوم  مھنأ  ودبي  لافطألا  ءالؤھ 
. لھذم لكشب  نیقوفتم  نوحبصي   ، فقوت الب  تامامتھالا  كلت  ةسرامم  لالخ  نمو   ، ةطرفم تامامتھاو 
لعجيو  ، ماقرألاو فورحلا  نمضتت  ًاباعلأ  رارمتساب  بعلي  ناك   . هرافظأ ةموعن  ذنم  غباونلا  دحأ  لكيام "  " ناك

أرقيو ثدحتيو   ، يھتنت ةلئسأ ال  نع  نابیجي  هيدلاو 
، يبأ  ، يمأ : " لاق رھشأ  ةعبرأ  رمع  يف  هنإ  لكيام :"  " ةدلاو تلاق   . اًّدج ركبم  رمع  يف  ةیضايرلا  لئاسملا  لحيو 

ةرشع رمع  يف  ناك  امدنعو  ؟ ." ءاشعلا ىلع  لكأنس  اذام 
هتدلاو نأ  عیمجلا  دقتعا   . تاتفاللا ىلع  ىتلا  تاملكلا  أرق  امدنع  تكرام  ربوسلا  يف  سانلا  شھدأ   ، رھشأ

ناك امدنع  هنإ  هدلاو : لاق   . اھنطب نم  توصلا  ًةَردصم  ملكتت 
ف ــ شتكي نا  ــ ل ك ــ ط، ب ــ قف ر  ــ بجلا لئا  ــ سم ل  ــ حي ن  ــ كي م  ــ ، ل تاون ــ ثال س ــ ث لكيا " ــ م  " ر ــ مع

نا ـل، كـ معلا مو مـن  هد كـل يـ ـ لاو دو  ـ عي نا  امد كـ ـ نعو ر.  ــ بجلا م  ــ لع تا  ــ يرظن ت  ــ بثيو
". لمعلا ضعبب  مُقنل   ، يبأ : " لوقيو تایضايرلا  بتك  ىلإ  هدلاو  بذجي  لكيام " "

مل  . يدحتلاو ملعتلل  ديدشلا  هبح  يھ  هيدل  زربألا  ةمسلا  نأ  ىرأ   ، يل ةبسنلاب  نكلو   ، ةصاخ ةردقب  لكيام  دلُو 
ام اذھو   . ةحلملا هتطشنأ  نع  هداعبإ  هادلاو  عطتسي 

ام نكلو   . اھتاذ ةردقلا  يھ  ةبھلا "  " نأ سانلا  دقتعي  ام  اًریثك   . اھباتك يف  رنيو "  " هركذت ةغبان  لفط  لك  عم  ثدح 
ثحبلاو يھتني  يذلا ال  مئادلا  فغشلا  اذھ  وھ  اھيذغي 

. يدحتلا نع 
ىتح لمع  دق  هنأ  مأ  ةیقیسوملا  هتردق  وھ  ةغبان  تراستوم "  " لعج ام  لھ  ؟  ةیلقعلا وأ  ةردقلا  يھ  كلت  لھ 

ةردق يف  نمكي  رمألا  لھ  ؟  فزعلا نانقتت  نادي  هيدل  حبصأ 
؟ هتلوفط ةيادب  ذنم  فقوت  الب  تانیعلا  عمجي  ناك  هنأ  وأ  ةیملعلا  نيوراد " "

ت ــ نك امد  ــ نع  . تارد ــ ى ق ــ لإ اھ  ــ ليوحت ن  ــ كمي تاما  ــ متھا اًعي  ــ مج انيد  ــ مأ ال، ل غباو  ــ ا ن ــ نك ءاو  ــ س
يذ ـ لا مـا  لءا : ـ ستأ ـت  نك  . نیغلا ـ بلا اًصو  ــ صخو نيرخآلا  ــ ن ب ــ تتفُأ ت  ــ نك ة،  ــ لفط

سمخ انرمع  ناك  امدنع  تثدح  ةعقاوب  يمع  ءانبأ  دحأ  ينَرَّكذ   ، تاونس عضب  ذنم   ، ةقیقحلا يف  ؟  مھزیمي
هتدلاو عم  رجاشت  دق  وھ  ناكو  يتدج  لزنم  يف  انك   . تاونس



نكت ال  : " هل تلق  لزنملا  ملالس  ىلع  جراخلاب  سلجن  انك  امدنع  دعب  امیفو   . ىولحلا لوانت  هنكمي  ىتم  لوح 
مامز نوكلمي  مھنأب  اورعشي  نأ  رابكلا  بحي   . اذكھ قمحأ 

". ديرت ىتم  كاولح  لوانت  مث   ،" معن  " لق طقف   . رومألا
ـن با نأ  ـه  ملعأ ؟ كـل مـا  ةي ـ سفن ـة  بیبط حبصأ  ي سـ ــ نأ ى  ــ لع لد  ــ تا ت ــ ملكلا ك  ــ لت تنا  ــ ل ك ــ ه

بي ـ بط حب  ـ صأ ـه  نأ ـة،  شھدلل ري  ـ ثملا  ) . اًري ـ ثك ـه  تعفن ةحي  ـ صنلا ـك  لت نأ  ينر  ـ بخأ ـي  مع
(. نانسأ

؟ اوحجني نأ  عیمجلل  نكمي  لھ 
ـة يلقعلا مادخت  ـ ساب ـة  عئار رو  ـ مأ ـل  عف ـى  لع نوردا  عي قـ ـ مجلا . هـل  لوألا لاؤ  ـ سلا ى  ــ لإ نآلا  د  ــ عنل

كتنيد ـة فـي مـ يوناثلا سراد  ـ ملا أو  ـ سأ ـى  لإ لوخد  ـ لا ـك  نكمي ؟ هـل  ةحیح ـ صلا
نأ بجي  رمأ  كانھف   ، عیطتست تنك  اذإ  ؟  ةیلكلا يف  سَّردي  يذلا  لماكتلاو  لضافتلا  باسح  بالطلا  میلعتو 

، حیحصلا سيردتلاو  ةحیحصلا  ةیلقعلاب  اًحضاو : نوكي 
. روصتن امم  رثكأب  مایقلا  نم  سانلا  نكمتي 

. سو ـ لجنأ سو  ةنيد لـ ــ ي م ــ سراد ف ــ ملا أو  ــ سأ ن  ــ ةد م ــ حاو تنا  ــ ة ك ــ يوناثلا د  ــ لیفراج ة  ــ سردم
اوكِھ ـ نأ ني قـد  ـ ملعملا نإو  ـة  ساردلاب ما  ـ متھالا نيد  ـ قاف اونا  بال كـ ـ طلا نإ  ـا  نلق اذإو 

ملیفلا رودي  يذلا  " ) يتنالكسإ يمیج   " عاطتسا  ، ددرتي نأ  نودب  نكلو   . عقاولا نم  لقأ  اًفصو  كلذ  نوكیسف 
سردي نأ  هتصق ) لوح   Stand and Deliver ریھشلا

با ــ سح  ، ةري ــ قفلا ءا  ــ يحألا ي  ــ نو ف ــ شیعي نيذ  ــ لا ة  ــ ينیتاللا لو  ــ صألا يوذ  نییكير  ــ مألا بال  ــ طلل
هيد ـي لـ تلا ـو  منلا ـة  يلقعبو ـة.  يلكلا ـه فـي  سيردت ـم  تي يذ  ـ لا لما  ـ كتلاو ـل  ضافتلا

لضفأب ملعتلا  مھنكمي  فیك  لءاستو " : ؟"،  مھمیلعت يننكمي  لھ  سیلو "  ؟ " مھمیلعت يننكمي  فیك  لءاست " :
". ؟ ملعتلا مھنكمي  لھ  سیلو "  ؟ " ةقيرط

ةمدقم يف  زینیمیج )" نیماجنب   " هلیمزو وھ   ) مھلعج لب   ، طقف لماكتلاو  لضافتلا  باسح  مھملعي  مل  هنكلو 
. ةدحتملا تايالولا  ىوتسم  ىلع  تایضايرلا  يف  نیقوفتملا 

مدقتملا رابتخالا  نوضوخي  نيذلا  بالطلا  نم  ددع  ربكأ  اھيدل  طقف  سرادم  ثالث  كانھ  ناك  ماع 1987،  يف 
نم ـ ضتت ثالثلا  سرادملا  كلت   . لماكتلاو لضافتلا  باسحل 

ناتصصختم ناتعیفر  ناتسردم  امھالكو   ، مولعلل ةيوناثلا  سكنورب  ةسردمو  ةيوناثلا  تناسیفياتس  ـة  سرد مـ
. مولعلاو تایضايرلا  يف 

تاجرد ىلع  اولصحیل  يفكي  امب  ةیلاع  تارابتخا  جئاتن  ىلع  اولصح  دلیفراج  ةسردم  بالط  بلغأ   ، كلذ قوفو 
يف  ، ماعلا كلذ   . ةعماجلاب قاحتلالل  مھلھؤت  ةیفاضإ 

نم ىوتسملا  اذھ  ىلع  رابتخالا  اذھ  يف  يكیسكم  لصأ  نم  نییكيرمأ  بالط  ةعضب  طقف  حجن  اھلك  ةلودلا 
ءایكذألا بالطلا  نم  ریثكلا  كانھ  نأ  اذھ  ينعي   . ةبوعصلا

. اھريوطت نكمي  يتلا  مھتاناكمإ  ردق  نم  صاقتنالاب  مھردھن  نيذلا 

زنیلوك افرام 
متي ىرخأ -  دعب  ةرم  اھسفن  ةجردلا  ىلع  نولصحي  امدنع  ًالثم  ةساردلا -  يف  بالطلا  فلختي  امدنع  ًابلاغ 

ةسارد اوعیطتسي  نل  مھنأ  داقتعاب  مھل  ةجذاس  داوم  ميدقت 
مھؤا ــ كذ بال  ــ طلا ءالؤ  ــ ه ة : ــ تباث ة  ــ يلقع ن  ــ رد ع ــ صت ةر  ــ كفلا ك  ــ لت ك.  ــ لذ ن  ــ بع م ــ صأ داو  ــ م

. اًرار ـ كتو اًرار  مھ مـ ـ يلع اھ  ـ سفن تا  ـ مولعملا ـد  يدرت ـى  لإ نوجا  ـ تحي كلذ  ض؛ لـ ــ فخنم
هنوفرعي اوناك  امم  رثكأ  اوملعتي  نأ  نودب  اھسفن  تاجردلا  ىلع  بالطلا  لصحي  ؛  طابحإلل وعدت  جئاتنلا   ، اًنسح

. لبق نم 
سرادملا يف  اولشف  نيذلا  وغاكیش  ةنيدم  يف  ةریقفلا  ءایحألا  لافطأ  زنیلوك " افرام   " تذخأ  ، كلذ نع  اًضوِع 

دق مھنم  ریثكلا  ناك   . ةرقابع اوناك  ول  امك  مھتلماعو  ةماعلا 
وأ ًاّي " ــ لقع رخأ  ــ تم  " وأ م " ــ لعتلا ي  ــ ةبوع ف ــ ينا ص ــ عي ل"  ــ ثم تافین  ــــ صت ت  ــــ حت اوع  ــــ ضو
ي ــ قير ف ــ مھيد ب ــ سي ل ــ ، ل روع ــ شلا يرتا  ــ اًعي ف ــ مج لعفلا  ــ اونا ب ــ ك ًاّیفطا ." ــ برط ع ــ ضم "

. مھھوجو ىلع  لمألا  ودبي  الو   ، مھنویع
ىلإ اولصو   ، وینوي رھش  لولحبو   . ةدوجوملا ةءارقلا  بتك  طسبأب  ةماعلا  زنیلوك "  " ةسردم يف  يناثلا  فصلا  أدب 

لالخ اوسردیل   ، سماخلا فصلل  ةءارقلا  بتك  فصتنم 
". نوسنكيد و" تسورف " و" وب " و" ریبسكش " و" يوتسلت " و" بوسيإ " و" وطسرأ "  " تاباتك ةرتفلا  كلت 

زميات نس -  وغاكیش  ةفیحص  يف  بتاكلا  اھیلإ  بھذ   ، ةصاخلا اھتسردم  زنیلوك "  " تسسأ امدنع  دعب  امیف 
نوبتكي مھرمع  نم  ةعبارلا  يف  ًالافطأ  ىأر  ثیمس ." ياز  "

تامالع  " و تایتوصلا " ملع   " نع نوثدحتيو   ،" ةیفارخ اًصصق  بوسيإ  بتك  و" بیبطلل " بھذا   " لثم ًالمج 
نولتي يناثلا  فصلا  بالط  ثیمس " ياز   " ظحال میقرتلا ."

" ثیمس ياز   " ناك  ، ةرايزلا كلت  نم  ریصق  تقو  لبقو  جنیلبك ." و" ولیفجنول " و" ریبسكش "  " تافلؤم نم  تارقف 
ثیح ؛  يحاوضلا ىدحإ  يف  ةيرث  ةيوناث  ةسردم  راز  دق 



نأ دصقت  لھ   ، ًاّبت ": " زنیلوك  " ةسردم بالط  دحأ  لاق   . لبق نم  ریبسكش "  " نع عمس  دق  اھبالط  نم  يأ  نكي  مل 
نأ نوملعي  ءالؤھ ال  ءاینغألا  ةيوناثلا  ةسردملا  بالط 

". ماع 1616؟ يفوت  هنأو  ماع 1564  دلُو  ریبسكش " "
بال ـ طلا ـد  حأ  . في ـ صلا ـل  صف ـى فـي  تح ـب  تكلا اًمخ مـن  اًدد ضـ نوأر عـ ــ قي بال  ــ طلا ك  ــ ئلوأ نا  ــ ك
رورم دعبو   ، ًاّیلقع رخأ  ـ تم ـل  فطك هفین  ـ صت ـم  تو تاون  ـة فـي سـن سـت سـ سردملاب او  ـ قحتلا نيذ  ـ لا

 " ، و  " نیتنيدم ةصق  يتياور "  كلذ  يف  امب   ، فیصلا لصف  لالخ  ًاباتك  نيرشعو  نینثا  أرق  دق  ناك   ، تاونس عبرأ 
نوأرقي بالطلا  ناك  ريإ ."  نیج 

حاص  ، سوراكيإو سولاديد  ةروطسأ  نوأرقي  تاونس  عبرأو  ثالث  رمع  يف  لافطألا  ناك  امنیب   . نعمتو قمعب 
، دجب لمعنو  ملعتن  مل  اذإ  : " تاونس عبرأ  هرمع  مھدحأ - 

يف ثودحلا  ةعئاش  ثبكام " ةیحرسم "  لوح  تاشقانملا  تناك  امك  لوھجملا ." ىلإ  سويراكيإك  ریطنس  لھ 
". زنیلوك  " ةسردم

ءاوس  ، كلذ كنكمي  دیكأتلاب   . ام صخش  ریكفت  ةقيرط  رییغت  صخش  يأ  ةعاطتساب  نأ  هینیب " ديرفلأ   " دقتعا
مھئادأب وأ  مھتامولعم  ىدمب  لافطألا  ءالؤھ  ِمّیقت  تنك 

. تریغت دق  مھلوقع  نأ  دجتس   ، ةيرایعملا تارابتخالا  يف 
نیتاّحنو ونایب  يفزاع  اوناك   ، نيزرابلا ءامظعلا  نم  اًصخش   120 ، زرابلا يوبرتلا  ثحابلا   ،" مولب نیماجنب   " َسَرَد

ءاملعو نییملاع  سنت  يبعالو  دایبملوألا  يف  نیحابسو 
ةبھوم يأ  اورھظُي  ملو  مھتلوفط  يف  نيزراب  اونوكي  مل  مھبلغأ  نأ  دجوف  ؛  باصعألا ملع  يف  نیثحابو  تایضاير 

نس ةيادب  يف  ىتح   . ًاّيدج مھبيردت  يف  ءدبلا  لبق  ةحضاو 
لالخ نم  طقف   . تقولا كلذ  يف  مھتاردق  ةفرعم  لالخ  نم  ةیلبقتسملا  مھتازاجنإب  أبنتتل  نكت  مل   ، مھتقھارم

دوجو عم  بنج  ىلإ  ًابنج   ، رمتسملا مھمازتلاو  مھسامح 
. ةمقلا ىلإ  اولصي  نأ  اوعاطتسا   ، مھلوح نیمعاد  صاخشأ 

ةدحتملا تايالولا  يف  سرادملاب  ملعتلا  ىلع  فثكملا  ثحبلا  نم  اًماع  نیعبرأ  دعب  : " ًالئاق مولب "  " جتنتسي
يأ عیطتسي  يذلا  وھ : سیئرلا  يجاتنتسا   ، جراخلا يف  اًضيأو 

ةبسانملا ملعتلا  طورش  مھل  ترفوت  ام  اذإ   ، هوملعتي نأ  ًابيرقت  عیمجلل  نكمي   ، هملعت ملاعلا  يف  صخش 
ةئاملاب ةثالثلا  وأ  نینثالا  ةبسن  يصحي  ال  مولب " ". " ةثيدحلاو

لافطألا ىلعأ  نم  ةئاملاب  نینثالا  وأ  دحاولا  ةبسن  يصحي  امك ال   ، اًديدش اًروصق  نوناعي  نيذلا  لافطألا  نم 
هنإ لكيام ."  " لثم ًالافطأ  نولمشي  نيذلا  لباقملا  فرطلا  يف 

. نيرخآلا لك  دصقي 

راسملا ةعباتمو  ةردقلا  تايوتسم 
مھتازاجنإو مھتارابتخا  جئاتن  حضوت  ملأ  ؟  ام ببسل  تاردقلا  نم  ةفلتخم  تايوتسم  بالطلا  ىدل  سیلأ  نكلو 

تارابتخالا جئاتن  نأ  ركذت  ؟  مھتاردق يھ  ام  ةقباسلا 
. هقیقحت ىلإ  بلاطلا  لصي  نأ  نكمي  امب  كربخت  اھنكلو ال   ، بلاطلا هیلإ  لصو  امب  كربخت  زاجنإلا  سیياقمو 
مھيدل نیملعملا  ضعب   . مھتایلقع فلتخمب  سرادملا  يملعم  ةساردب   ، ایناملأ يف  ثحاب   ،" جربنير وكلاف   " ماق

تايوتسم مھيدل  نيذلا  بالطلا  نأ  اودقتعاو   ، ةتباث ةیلقع 
: ریبك دح  ىلإ  نیفلتخم  اًمئاد  نونوكي  ةفلتخم  لیصحت 

". ماعلا لالخ  اًتباث  بالطلا  لیصحت  ىوتسم  لظي  ام  ًابلاغ   ، يتربخ بسح  "
". دیج لكشب  يساردلا  مھراسمب  ؤبنتلا  عیطتسأ   ، بالطلا ءاكذ  ملعأ  تنك  اذإ  "

". ةیلقعلا بالطلا  ةردق  ىلع  ریثأت  يل  سیل   ، ةملعمك "
ـة يلقعلا او  ـ سرام نو  ـ ملعملا ـك  ئلوأ  ،" نو ـ سليو  " ةدي ـ سلا سدا  ــ سلا ف  ــ صلا ي  ــ ي ف ــ تملعمك

يوذ بال  ـ طلا ـة  عومجم ـة مـع  ساردلا اوأد  نيذ بـ ـ لا بال  ـ طلا مھلو : ـ صف ـة فـي  تباثلا
يوذ بالطلا  ةعومجم  عم  يساردلا  ماعلا  اوأدب  نيذلا  بالطلا  كئلوأو   ، مھ امك  ماعلا  اوھنأ  ةیلاعلا  تاردقلا 

. مدقت الب  ماعلا  اوھنأ  ةضفخنملا  تاردقلا 
ةیمنت بالطلا  عیمج  ناكمإب  نأ  ةركف  ىلع  اوزكر   ، ومنلا ةیلقع  اوسرامو  اورشن  نیملعملا  ضعب  نكلو 

اذإ مھي  نكي  مل   . مھلوصف يف  بيرغ  ءيش  ثدح  امك   ، مھتاراھم
اتلك  . تاردقلا ةضفخنم  ةعومجملا  وأ  تاردقلا  ةیلاع  ةعومجملا  عم  يساردلا  ماعلا  بالطلا  أدب  ام 

نم  . تاردقلا نم  ٍلاع  ىوتسم  ىلع  يساردلا  ماعلا  تھنأ  نیتعومجملا 
اوناك نيذلا  نیملعملا  فارشإ  تحت  نیتعومجملا  نیب  قورفلا  تفتخا  دقف  ؛  جئاتنلا كلتل  لوصولا  میظعلا 

يف ببسلا  ناكف   ، مھتاردق ةیمنت  لجأ  نم  بالطلا  نوملعي 
". تاردقلا يضفخنم   " مھبالط ةیمنتل  ةقيرط  اودجو  مھنأ  مھل  ةبسنلاب  كلذ 

اًضارعتسا كیلإ  نكلو   ، قحال لصف  يف  هشقاننس  ام  اذھ  ؟  ذیفنتلا زیح  يف  ومنلا  ةیلقع  نوملعملا  عضو  فیك 
ةیلقع قیبطتل  ؛  ةریھشلا ةملعملا   ،" زنیلوك افرام   " هتلعف امل 

يذلاو ال  ، يناثلا فصلا  دیعي  بسار  بلاط   ،" يديرف  " نم افرام "  " تبرتقا  ، ةساردلا نم  موي  لوأ  يف   . ومنلا
نیب هھجو  مضت  يھو  هل  تلاق   . ةساردلا يف  ةكراشملا  ديري 



حبصت مث  طقف  كدعقم  يف  اًسلاج  لظت  نأ  نكمي  . ال  هب موقن  نأ  بجي  لمع  انيدل   ، ریغصلا يبیبح  اي  ایھ  : " اھيدي
نل  . زجنتس اًرھام ، و  حبصتس   ، كدعأ  .... اًرھام

". بسرت كعدأ 



صخلم
راكفأ ـــ سا ب ـــ نلا لو  ـــ قع أل  ـــ مت يھ  ـــ ؛ ف تازا ـــ جنإلا قي  ـــ قحت ِدّي  ـــ قت ة  ــــ تباثلا ة  ــــــ يلقعلا

ى ـــ لإ يدؤ  ـــ تو  ، لو ـــ بقم ري  ـــ ءي غ ـــ شك دھ  ـــ جلا لذ  ـــ ى ب ـــ لإ نور  ـــ ظني مھ  ـــ لعجتو  ، ةكبا ـــ شتم
ذ ـــ يفنت

نير ــ خآلا ى  ــ لإ نور  ــ ظني مھ  ــــ نأ ك،  ــــ لذ ن  ــــ ر م ــــ ثكألاو  . ةفیع ــــ م ض ــــ لعت تایجیتارت  ــــ سإ
بال ــ وأ ط ن " ــ يوراد ن"  ــ ثد ع ــ حتن ا  ــ نك ءاو  ــ سو  . ءا ــ فلح مھرا  ــ بتعا ن  ــ ًالد م ــ ةا ب ــ ضق مھ  ــ نأك

، تایجیتارتسإلا نم  ٍهانتم  ریغ  ًانوزخمو  اًّمات  اًدھجو  اًحضاو  اًزیكرت  بلطتي  ةمھملا  تازاجنإلا  قیقحتف   ، ةعماجلا
ةیلقع هحنمت  ام  اذھو   . ملعتلل نیمعاد  ىلإ  ةفاضإلاب 

. ةبیط جئاتن  قیقحتو  ومنلا  ىلع  مھتاردق  دعاست  اھنأ  ببس  وھ  اذھو   ، سانلل ومنلا 

؟ ةبھوم ةینفلا  ةردقلا  لھ 
سیل هنأ  دجن   ، رمألا اذھ  لمأتن  امدنع  اننإف   ، ةبستكم تسیلو  ةيرطف  ةردق  ءاكذلا  نأب  دئاسلا  داقتعالا  مغر 

ةیمنت نوعیطتسي  سانلا  نأ  دقتعن  نأ  ةبوعصلا  ةياغب 
مولع تاراھم  وأ  ةیمالكلا  تاراھملا  ةیمنت  كنكمي   ، بناوج ةدع  اھل  ةیلقعلا  ةردقلاف  ؛  ةیلقعلا مھتاردق 

امدنع نكلو   . اذكھو  ، يقطنملا ریكفتلا  تاراھم  وأ  تایضايرلا 
ةرطفلاب اًدیج  نومسري  سانلا  نوكي  امإ   ، لاثملا لیبس  ىلع   . ةینابر ةبھوم  ودبت   ، ةینفلا ةردقلاب  رمألا  قلعتي 

. ءيدر لكشب  وأ 
دھ ــ ال ج ــ نوم ب ــ سري مھ  ــ نأ و  ــ ا ل ــ مك يئاقد  ــ صأ ض  ــ عب اد  ــ ا ب ــ منیبف ك؛  ــ لذ د  ــ قتعأ ت  ــ نك ا  ــ نأ
رد مـا ـ قب  . يئاد ـ تبالا مي  ـ لعتلا ىوت  ـ سم ـد  نع ـم  سرلا يتارد فـي  تفقو قـ ــ ، ت بيرد ــ ال ت ــ بو
ممصأ نأ  يننكمي   . رخآ لكشب  نكلو  ًاّینف  اًّسح  كلتمأ  تنك   . لامآلل ةبیخمو  ةیئادب  يتالواحم  تناك   ، تلواح

سح يدلو   ، ناولألا رایتخا  يف  ةعراب  انأف  ؛  تاموسرلا
. ةبھوملا كلتمأ  اًمتح ال  ؟  مسرلا يننكمي  َِمل ال   . اًعئار ًاّیكرح  ًاّيرصب  اًرزآت  يدل  نأ  امك   ، روصلا لیكشت  يف  عئار 

تفشتكا ؟  مسرت نأ  اًّقح  كیلع  بجي  ىتم   ، لاح ةيأ  ىلعف  ؛  اًریثك ينجعزي  مل  رمألا  اذھ  نأ  فرتعأ  نأ  بجي 
ءاشع ىلع  ةفیض  تنك  امدنع  ةلیل  تاذ  لاؤسلا  اذھ  ةباجإ 

ًابي ـــ بط ل  ـــ معيو ن،  ـــــ سلا ي  ــــــ اًمد ف ــــــ قتم ًال  ــــــ جر نا  ــــــ . ك لھذ ــــــ ل م ــــــ جر ه  ــــــ ماقأ
تاون ـــ ر س ـــ شع هر  ـــ مع ًال  ـــ فط نا  ـــ امد ك ـــ نع  . ةینا ـــ سنإ ة  ـــ ثراك ن  ـــ ا م ـــ جن د  ـــ نا ق ـــ ًاّي ك ـــ سفن

ةيروھ ـــ مج ي  ـــ ف
نأ اد  ــ جیل ة  ــ سردملا ن  ــ لزن م ــ ملا ى  ــ لإ رغ  ــ صألا ه  ــ يخأ ع  ــ مو م ــ تاذ ي دا  ــ ، ع ایكافولسوكي ــ شت

ي ــ اًّم ف ــ امھيد ع ــ نأ ل نا  ــ ملعي امھ  ــ نألو  . امھاد ــ لاو فِطُت  ــ خا د  ــ قل ال.  ــ حر د  ــ امھيد ق ــ لاو
. هادجوو ندنل  ىتح  نادلولا  راس   ، ارتلجنإ

حال ــ ى س ــ لإ  ، يقي ــ قحلا هر  ــ مع نأ  ــ شب بذ  ــ يذ ك ــ لاو ل،  ــ جرلا اذ  ــ م ه ــ ضنا  ، تاون ــ ع س ــ ضب د  ــ عبو
امد ـ عبو  . بر ـ حلا ينا فـي  ـ طيربلا شي  ـ جلا كرا مـع  ـ شو  ، ينا ـ طيربلا ـي  كلملا و  ــ جلا
. اكيرمأ يف  ةحجان  ةدایع  حتتفا  مث   ، بطلا ةیلكب  قحتلاو  هتضرمم  نم  جوزت   ، بیصُأ

تاف ـ صلا ـد  سجت اھ  ـ نأ ـد  قتعا ـة.  موبلا رئا  ـ طب ري  ـ بك ما  ـ متھا هيد  حب لـ ـ صأ  ، تاون ــ سلا رور  ــ ع م ــ مو
لیثا ـ متلا بنا  ـ جبو  . موبلا اًھیب بـ ـه شـ سفن ـر  بتعي نأ  ـب  حي نا  ـ كو ـا،  هُّلجُي ـي  تلا

رعشي امنیح  هنأ  نیبت   . موبلاب ةلص  وذ  فویضلل  ٌرتفد  هيدل  ناك   ، هلزنم تنيز  يتلا  ةموبلا  رئاطل  ةریثكلا  ةریغصلا 
بلطي  ، لوألا ءاقللا  ذنم  ام  صخش  هاجت  حایترالاب 

يل حرشو  رتفدلا  اذھ  يل  مدق  امدنع   . رتفدلا اذھ  يف  هل  اًئیش  بتكيو  ةموب  مسري  نأ  صخشلا  اذھ  نم 
ةفئاخ تنك  لب   ، فوخلاب ترعش  امك  ریقوتلاب  ترعش   ، هتیمھأ

ةحفصلا نيزتس  لب   ، رتفدلا طسو  يف  ةئبتخم  نوكت  نل  يتمسر  نأ  ينفیخي  ناك  ام  رثكأو   . بلغألا ىلع 
. ةریخألا

كلت يكحأ   . داح لكشب  نیحضاو  اناك  امھنأ  مغرب  ءيدرلا  يمسر  وأ  يقیض  ىدم  فصو  يف  ضیفتسأ  نل 
تأرق امدنع  ةحرفو  ةشھد  نم  هب  ترعش  امل  ةمدقمك  ةصقلا 

دعبو لبق  صاخشأل  ةیصخش  تاموسر  ضرعن   ، لیلق دعب   . The Drawing on t he Right Side of the Brain باتك
يف ةریصق  ةیبيردت  ةرود  مھروضح 

ةرودلا كلتب  قاحتلالا  لبق  بالطلا  كئلوأ  اھمسر  دق  تاموسرلا  كلت  زدراودإ ." يتیب   " ةفلؤملا نم  مسرلا 
امدنع مايأ  ةسمخ  دعب  اھومسر  ىرخأ  تاموسرو   ، ةیبيردتلا

. ةرودلا اوھنأ 



 
بلغأ  . ةریبكلا ةینفلا  ةردقلا  كلت  كالتما  سانلا  كئلوأ  رھظُي  مل  ةيادبلا  يف  ؟  ةشھدم تاموسرلا  تسیلأ 

دعب نكلو   ، اھتمسر دق  تنك  يتلا  ةموبلاب  ينتركذ  مھتاموسر 
! اًدیج اومسري  نأ  عیمجلا  عاطتسا  ةلیلق  مايأ 

نأو ال  ، سانلا نم  لیلقلا  اھكلتمي  ةيرحس  ةردق  مسرلا  نأ  نوري  سانلا  نم  ریثكلا  نأ  زدراودإ " يتیب   " قفتت
. سانلا نم  لیلقلا  ىوس  اًموي  اھكلتمي  نأ  عیطتسي  دحأ 

نكمي يتلا  ةنوكملا  رصانعلا  ةنوكملا -  رصانعلا  نوفرعي  سانلا ال  نم  ریثكلا  نأ  هببس  داقتعالا  اذھ  نكلو 
رصانعلا كلت  نأ  يتیب "  " انربخت  ، ةقیقحلا يف   . مسرلل اھملعت - 

فاوح ةظحالم  ىلع  ةردقلا  يھ  رصانعلا  كلت  ةيؤر .  تاراھم  لب   ، قالطإلا ىلع  مسر  تاراھم  تسیل  ةنوكملا 
لكشلاو لظلاو  ءوضلاو  تاقالعلاو  تافاسملاو  ءایشألا 

سانلا ضعب   . ةدحاو ةیلمع  يف  اًعیمج  اھجزم  مث  رصانعلا  كلت  نم  ةراھم  لك  ملعت  انم  مسرلا  مزلتسي   . يلكلا
ىلع نوكي  امنیب   ، مھتایح لالخ  تاراھملا  كلت  نوبستكي 

ةرودلا ءاھنإ  دعب  اھومسر  يتلا  روصلا  يف  ىرن  امك   ، نكلو  . اًعم اھجمدو  اھملعت  ىلع  اولمعي  نأ  رخآلا  ضعبلا 
. مسري نأ  عیمجلا  عیطتسي   ، ةیبيردتلا

ـى تح وأ   ، بيرد ــ تلا ن  ــ ل م ــ يلقب ا  ــ ر م ــ مأ ل  ــ عف مھ  ــ نكمي صاخ  ــ شأ دو  ــ جو ر : ــ مألا ه  ــ ينعي ا  ــ اذ م ــ ه



بـل  ) ـر مألا ـس  فن ـل  عف نوعیطت  ـ سي نير ال  ـ خآلا نأ  اذ  ـي هـ نعي ، ال  بيرد بـال تـ
ةیلقعلا باحصأ  نم  اًّدج  ریثكلا  نأل  ؛  ةیمھألا ةياغ  يف  رمألا  اذھ   . بيردتلاب لضفأ ) ةروصب  ًانایحأ  هنولعفي 

ام لكب  كربخي  ام  صخشل  يلوألا  ءادألا  نأ  نودقتعي  ةتباثلا 
. هلبقتسمو هتبھوم  نع  هتفرعم  ديرت 

كولوب نوسكاج 
نأ ىلع  ءاربخلا  قفتي   . ببسلا اذھل  هنف  نع  كولوب " نوسكاج   " سانلا ىنثأ  اذإ  ًالجخم  رمألا  حبصیس  ناك 

كلذ فشتكتسو   ، ةفیعض ةینف  ةبھوم  كلتمي  ناك  كولوب " "
يف نییكيرمألا  نیماسرلا  مظعأ  نم  اًدحاو  حبصأ  هنأ  ىلع  ءاربخلا  قفتي  امك   . ىلوألا هتاحول  تيأر  ام  اذإ 

رَّیغت فیكف   . ثيدحلا نفلا  يف  ةروث  ثدحأ  هنأو   ، نيرشعلا نرقلا 
؟ نیماسرلا مظعأ  دحأ  حبصأ  ىتح  ةفیعض  ةینف  ةبھوم  هيدل  صخش  نم  كولوب " "

سیل عادبإلا  نأ  ةبتاكلا  معزت   ، باتكلا ناونع  نم  حضتي  امكو   . The Creative Habit باتك براث " اليوت   " تفلأ
. هیف ينافتلاو  داجلا  لمعلل  ةجیتن  هنإ  لب   ، اًرحس

نأ ملیفلا  اذھ  رھظأ  فیك  ركذت  لھ  ملیف Amadeus ؟  ركذت  لھ  تراستوم . " ةلاح "  ىلع  اًضيأ  كلذ  قبطنيو 
ىرخألا ولت  ةدحاولا  هتاعوطقم  فلؤي  ناك  تراستوم " "

دجوي ال  غراف " ! مالك  ءارھ ! ةلئاق : ملیفلا  اذھ  ىلع  براث "  " تقلع ؟  اًدقح  ، هسفانم  ،" يریلایس  " طیشتسي امنیب 
". ةرطفلاب ةرقابع 

اًفوغش كولوب "  " ناك  . نیماسرلا مظعأ  دحأ  ىلإ  ةفیعض  ةینف  ةبھوم  نم  لوحتي  كولوب "  " لعج ام  وھ  ينافتلا 
مسرلا يف  ركفي  ناك   ، اًماَّسر حبصي  نأ  ةركفب  ةياغلل 

ىلإ نورظني  هلوح  نَم  ناك   ، ةركفلا كلتل  ةياغلل  اًسمحتم  ناك  هنألو   . تقولا لاوط  هسرامي  ناكو   ، تقولا لاوط 
نأ هیلع  ام  لك  نقتأ  ىتح  هنودشريو  ةيدجب  هلمع 

لك تناك  يتلا   ،" ناولألا بص   " ةقيرطب اھمسر  يتلا  هتاحول   . ةشھدم ةیعادبإ  تاحول  جاتنإ  يف  أدبو   ، هنقتي
هلقع نم  مسري  نأ  هل  تحاتأ   ، ةياغلل ةديرف  اھنم  ةدحاو 

فحتم يف  تاحوللا  كلتل  ضرعم  روضحب  تفُرَش   ، تاونس ةدع  ذنم   . رعاشملا نم  ديدعلا  نع  ریبعتلاو  نطابلا 
لك ةعورب  ةنوتفم  تنك   . كرويوین ةنيدمب  ثيدحلا  نفلا 

. اھلامجو ةحول 
عیمجلا نأ  ىلع  نآلا  قفتن  اننأ  دقتعأ   ، كلذ عمو   . ملعأ ًةقیقح ال  ءيش ؟  يأ  لعف  صخش  يأ  ناكمإب  لھ 

. نایعلل ودبي  دق  امم  رثكأب  مایقلا  مھنكمي 

ةیباجيإلا تایمستلا  قالطإو  ءانثلا  رطخ 
ي ــ ة ف ــ قثلا نوب  ــ ستكي في  ــ كف  ، تاحا ــ جنلا قي  ــ قحتل ة  ــ يناكمإلا ك  ــ لت نو  ــ كلتمي سا  ــ نلا نا  ــ اذإ ك

قي ــ قحت ى  ــ لع ل  ــ معلل اھ  ــ يلإ نوجا  ــ تحي ي  ــ تلا ة  ــ قثلا مھ  ــ حنمن في  ــ ؟ ك مھ ــ تاناكمإ
؟ كلذ قیقحتل  ةمزاللا  تاناكمإلا  نوكلتمي  مھنأ  مھل  دكؤن  ىتح  مھتردق  ىلع  ءانثلا  يف  كيأر  ام  ؟  تاحاجنلا

ىلع ءانثلا  نأ  ءابآلا  نم  نم 80  % رثكأ  انربخأ   ، ةقیقحلا يف 
ىلإ ًاّیقطنم  كلذ  ودبي   . حاجنلا قیقحت  ىلع  مھتردقو  مھسفنأب  مھتقث  زيزعتل  ًاّيرورض  اًرمأ  ناك  مھئانبأ  تاردق 

. ریبك دح 
لكشب مھتاردق  ىلع  لعفلاب  نوزكري  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  نأ  يف  انركف   . كلذ يف  كشلا  انأدب  مث 

؟"، يفكي امب  ةیلاع  يتاردق  لھ  : " نولءاستي ام  اًمئادو   ، ریبك
ىلع رثكأ  نوزكري  كلذ  مھلعجي  نلأ   ، سانلا تاردق  ىلع  ءانثلاب   ، انلءاستو ؟ ." اًدیج ودبي  لھ   ، كلذ تلعف  اذإ  "

مھألا يھ  مھتاردق  نأ  كلذ  مھل  ينعي  نلأ  ؟  مھتاردق
ریكفتلا اذھ  مھِمّلعي  الأ  ؟  مھئادأ لالخ  نم  ةنیفدلا  مھتاردق  ةفرعم  اننكمي  هنأ   ، كلذ نم  أوسألا  لب   ، انل ةبسنلاب 

؟ ةتباثلا ةیلقعلاب 
دراشتير  " دیفح وھ  لیتوج " مدآ   " . يقیسوملا حرسملا  ذقنمو  دھعلا  يلو  بقل  لیتوج " مدآ   " ىلع قلطأ 

لثم ةیكیسالك  ةیئانغ  تایحرسم  نیحلتب  ماق  يذلا  زرجدور "
تنثأ امك   . عیمجلا لعف  كلذكو   ، اھنبا ةيرقبع  حدم  يف  اًریثك  لیتوج "  " ةدلاو تبھسأ   . Carousel و !Oklahoma

ىلع زميات  كرويوین  اذ  ةفیحص  يف  ةيدقن  ةلاقم 
عجشي حدملا  نم  عونلا  اذھ  ناك  اذإ  امع  انھ  لاؤسلا  ةمیظعو ." هيدل  ةدوجوم  ةبھوملا  : " ةلئاق هتبھوم 

. سانلا
ًاثاحبأ انيرجأ  كلذل  ؛  تاباجإ ىلع  لوصحلا  مث  كلتك  ةلئسأ  ءاقلإ  كنكمي  هنأ  ثاحبألا  ءارجإ  يف  میظعلا  رمألا 

يف  . ىلوألا ةقھارملا  تاونس  يف  مھبلغأ   ، بالطلا تائم  ىلع 
؛ يظفللا ریغ  ءاكذلا  لصاح  رابتخا  نم  ةبوعصلا  ةطسوتم  لئاسملا  نم  ةعومجم  بلاط  لكل  انمدق  ءدبلا 

رابتخالا نم  اوھتنا  امدنعو   ، ریبك دح  ىلإ  دیج  لكشب  اوباجأف 
. مھیلع انینثأ 

ةجرد اھنإ   ، ًالثم [  ةحیحص ]  تاباجإ  ينامث  ىلع  تلصح   ، يھلإ اي  : " مھل انلق   ، بالطلا ضعب  تاردق  ىلع  انینثأ 



انینثأ دحلا ." اذھ  ىلإ  ٌّيكذ  تنأ  دیكأتلاب   . ةياغلل ةدیج 
". لیتوج مدآ   " عم ثدحي  ناك  امك  مھیلع 

ةدیج ةجرد  اھنإ   ، ًالثم [  ةحیحص ]  تاباجإ  ينامث  ىلع  تلصح  دقل  يھلإ ! اي  : " نيرخآ بالط  دوھجم  ىلع  انینثأ 
مھلعجن مل  ةياغلل ." دجب  تلمع  كنأ  دكؤملا  نم   . اًّدج

. حاجنلا قیقحتل  بولطملا  لمعلاب  مھمایقل  مھحدم  مت  لب   ، ةیئانثتسا ةبھوم  مھيدل  نأب  نورعشي 
ثد ـ حو  . امھ ـ نم ـل  كل ءا  ـ نثلا ميد  ـ قت ـد  عب ـا  تفلتخا امھ  ـ نكلو  ، نا ــ تعومجملا تھبا  ــ شت ءد  ــ بلا ي  ــ ف

ـد قو ـة،  تباثلا ـة  يلقعلاب نور  ـ كفي بال  ـ طلا ـل  عج ةرد  ـ قلا حد  ؛ مـ ها ـ شخن ـا  نك مـا 
نم نوملعتي  دق  ةديدج  ةبعص  ةمھمب  مایقلا  اوضفر   ، اًرابتخا مھل  انمدق  امدنع  رمألا : كلذ  تارشؤم  لك  اورھظأ 

فشكي دق  رمأ  يأب  اوموقي  نأ  اوديري  مل   ، اھلالخ
. مھتبھوم يف  ككشي  وأ  مھبویع 

ملیفلاو ناتیلوبورتم  اربوأ  ةعاذإ  يف  لیثمتلا  أدب   ، هرمع نم  ةرشع  ةثلاثلا  يف  لیتوج "  " ناك امدنع 
، Amahl and the Night Visitors يلاربوألا لمعلل  ينويزفیلتلا 

نأ دِرُأ  مل  ریغت ....  دق  يتوص  نأ  ام  لكشب  تیّعدا  دقل  : " نلعأ مث   . بیصُأ دق  هتوص  َّنإ  ًالئاق  امھنم  بحسنا  مث 
". داھجإلا لمحتأ 

ةبعصلا ةمھملاب  مایقلا  مھنم  دارأ 90  %  ، دھج نم  هولذب  ام  ىلع  بالطلا  حدم  مت  امدنع   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلع 
. اھلالخ نم  نوملعتیس  يتلا  ةديدجلا 

مت نيذلا  بالطلا  نظ  ذئدنع   . ریبك دح  ىلإ  دیج  لكشب  اھوبیجي  ملو   ، ةبعص ةديدج  لئاسم  بالطلل  انمدق  مث 
ناك اذإ   . ساسألاب ءایكذأ  اوسیل  مھنأ  مھتاردق  حدم 

. ام ًابیع  نوناعي  مھنأ  ينعي  قافخإلاف   ، ءایكذأ مھنأ  مھل  ينعي  حاجنلا 
رمألا اًقافخإ ...  ُّدَعُي  اًّدج  اًدیج  نوكت  نأ   . اًقافخإ ُّدَعُي  اًدیج  نوكت  نأ   ، يتلئاع يف  : " هلوقب كلذ  لیتوج "  " حضوي

". اًعئار نوكت  نأ  وھ  ًالشف  ُّدَعُي  يذلا ال  دیحولا 
مل دھجلا ." نم  ديزملا  لذب   " ىوس ينعت  ةبوعصلا ال  نأ  اوربتعا  دقف  دھجلا  مھلذب  حدم  مت  نيذلا  بالطلا  امأ 

. ةینھذلا مھتاردق  سكعي  هنأ  وأ  ًالشف  كلذ  اوربتعي 
ميدقت دعب  نكلو   ، لئاسملا بالطلا  عیمج  بحأ   ، اوحجن نأ  دعب  ؟  لئاسملا كلت  لحب  بالطلا  عاتمتسا  نع  اذامو 

حدم مت  نيذلا  بالطلا  لاق   ، مھیلإ ةبعصلا  لئاسملا 
كتبھوم َّنأ   ، هب ترھُتشا  ام  نوكي  امدنع  اًعتمم  اًرمأ  نوكي  نأ  كلذل  نكمي  . ال  ةعتمم دعت  مل  اھنإ  مھتاردق 

. رطخ يف   ، ةیئانثتسالا
 - ةیناكمإلا كلت  ةیلوئسم  لمحتأ  َّالأو   ، ءاخرتسالاب موقأو  طقف  عتمتسأ  نأ  ّضَفُأ  لِ ": " لیتوج مدآ   " لاق اذكھ 

بالطلا عم  ثدح  امكف  اًمیظع ."  ًالجر  حبصأ  نأ  ىلع 
. مھتعتم دسفُي  ةبھوملا  ءبع  ناك   ، انثحب مھیلع  انيرجأ  نيذلا 

ةبعصلا لئاسملا  َّنإ  مھنم  ریثكلا  لاقو   ، لئاسملاب نوعتمتسي  اولظ  دقف  مھدھج  حدم  مت  نيذلا  بالطلا  امأ 
. ةعتم رثكأ  تناك 

نيذ ــ لا بال  ــ طلا ءادأ  ض  ــ فخنا  ، ةبع ــ صلا لئا  ــ سملا ميد  ــ قت د  ــ عب  . بال ــ طلا ءادأ  ى  ــ لع ا  ــ نعلَّطا م  ــ ث
؛ ةلھ ـ سلا لئا  ـ سملا ن  ــ د م ــ يزملا مھ  ــ انمد ل ــ نأ ق د  ــ عب ى  ــ تح  ، مھتارد ــ حد ق ــ م م ــ ت

حدم مت  نيذلا  بالطلا  امأ   . رمألا ةيادب  يف  نولعفي  اوناك  امم  أوسأ  نولبي  اوناك   ، مھتاردق يف  ةقثلا  مھنادقفبف 
نم اودافتسا   . مھئادأ يف  اًمدقت  اورھظأ  دقف  مھدھج 

. اوقوفت  ، ةلھسلا لئاسملا  لحل  اوداع  امدنع  كلذبو  ؛  مھتاراھم ةيوقت  يف  ةبعصلا  لئاسملا 
ىلإ ىدأ  بالطلا  تاردق  ىلع  ءانثلا  ّنإ  لوقت  دقف   ، ءاكذلا لصاح  تارابتخاب  ةھیبش  تناك  لئاسملا  كلت  َّنألو 

عفر مھدھج  ىلع  ءانثلا  نأو   ، مھئاكذ ىوتسم  ضافخنا 
. مھئاكذ ىوتسم 

هعباصأو يرھقلا  ساوسولل  ةيدارإاللا  تاكرحلا  لعفب  اًكھنم  ناك   . هیلع وھ  امع  روطتي  لیتوج "  " نكي مل 
ةقیقد ِضقا  : " نيرواحملا دحأ  لاق   . اھضع رثأ  نم  ةفزانلا 

هجاو امك  ةيدارإاللا ." تاكرحلا  هیفخت  يذلا  علھلا  ةروص  روھظلا  يف  أدبتو  يفكت -  ةدحاو  ةقیقد  هعم - 
، هعیجشت نم  ًالدب   . ةرركتمو ةریطخ  نامدإ  لكاشم  لیتوج " "

يف هتایح  بلغأ  عماللا  نانفلا  اذھ  ىضق   ، هتبھوم ةسرامم  نم  ًالدبو   . بایترالاو فوخلاب  ةبھوملا "  " هتألم
. اھنم بورھلا 

نع مھئارآ  وأ  نيرخآلاب  رثأتت  يتلا ال  اھشیعي  يتلا  ةصاخلا  هتایح  هيدل  نأب  هكاردإ  لؤافتلل -  وعدي  يذلا  لمألا 
ىور  ، هدج نع  اًمْلُح  يأر   ، يلایللا ىدحإ  يف   . هتبھوم

كتوص كيدل  : " ام دح  ىلإ  قفرب   ، لاقف  ، اًدیج تنك  ام  اذإ  هتلأس   . دعصملا وحن  هعم  ریسأ  تنك  : " ًالئاق ملحلا  كلذ 
". صاخلا

، The Light in the Piazza ةیحرسمل يقیسوملا  ويرانیسلا  هفیلأتل  ؟  اًریخأ روھظلا  يف  توصلا  اذھ  أدب  لھ 
لصح  ، ةیسنامورلا ةداح  ةیقیسوم  ةیحرسم  يھو 

اھدعي نأ  وجرأ  ؟  هدھج وأ  هتبھوم  ىلع  ًءانث  ةزئاجلا  كلت  ُّدَعُت  لھ  ماعل 2005 . درووأ  ينوت  ةزئاج  ىلع  لیتوج " "
. هدھج ىلع  ًءانث 



بھذنس  ، فرعتأ : " بلاط ِّلُِكل  انلق   . هتاذ تقولا  يف  ةنزحمو  ةمھم  تناكو   ، انثحب يف  ىرخأ  ةجیتن  انفشتكا 
نأ نودوي  سرادملا  كلت  بالط  نأب  قثأو   ، ىرخأ سرادم  ىلإ 

ةصصخم ةحاسم  مھل  انكرت  امك   ، هيأر اھیف  بتكي  ةقرو  بلاط  لكل  انیطعأ  كلذل  "؛  لئاسملا كلت  ىلع  اوعلََّطي 
. لئاسملا كلت  لحب  اھیلع  اولصح  يتلا  تاجردلا  اونودیل 

نأ ـ شب اوبذ  مھتارد كـ حد قـ م مـ ــ نيذ ت ــ لا بال  ــ طلا ن  ــ ًابير م ــ قت ةب 40  % ــ سن نأ  قد  ــ صت ل  ــ ه
 - ٍزْخُم ـر  مأ صئا  ـ قنلا ـة،  تباثلا ـة  يلقعلا . فـي  مھ ـ تاجرد اًعي  ـ مج اوعفر  ؟ فـ مھ ـ تاجرد

. اوبذك كلذلو  نیبوھوم -  اوناك  اذإ  اًصوصخو 
. ءایكذأ مھنأ  مھرابخإب  طقف   ، نیبذاك نیيداعلا  بالطلا  نم  انلعج  اننأ  انھ  عزفملا  رمألا 

دق ناك   . ةعماجلاب لوبقلا  تارابتخا  ىلع  بالطلا  بردي  يذلا  باشلا  تلباق   ، رمألا اذھ  نع  اًريرقت  يتباتك  روف 
ةبلاطلا كلت   . هتابلاط ىدحإ  رمأ  يف  ينریشتسیل  رضح 

اھدوزي هنأ  ضرتفملا  نم   . اھتاجرد نأشب  اھملعم  ىلع  تبذك  مث  لوبقلا  رابتخال  دادعإلا  تارابتخا  دحأ  ترجأ 
لوقت نأ  عیطتست  اھنكلو ال   ، تامولعم نم  هملعت  امب ال 

. اذھ لباقم  اًضيأ  لاملا  عفدت  لب  هملعت ! ام ال  ةقیقح  هل 
مھنكلو  ، ةقامحب نوفرصتيو  ةقامحلاب  نورعشي  مھلعج   ، رمألا ةياھن  يف   ، ءایكذأ مھنأ  بالطلا  رابخإف  اًذإ 

قلطن امدنع  هدشنن  ام  وھ  اذھ  نأ  دقتعأ  . ال  ءاكذلا نوعَّدي 
ضوخ ةعتم  مھیلع  دسفُن  نأ  ديرن  نحنف ال  "؛  عمال  " ،" ةغبان  " ،" بوھوم  " لثم ةیباجيإ  ًاباقلأ  صاخشألا  ىلع 

كلذ نإ   . حاجنلا ىلإ  لوصولل  مھبیلاسأ  الو   ، يدحتلا
. رطخلا نیع  وھ 

: يلامعأ ضعب  أرق  دق  ناك  لجر  نم  ةلاسر  يھ  اھ 
، كيود روتكد  يتزيزع 

. هروطس نیب  يسفن  تيأر  دقف  يل ...  ةبسنلاب  اًملؤم  اًرمأ  ناك  هتباتكب  ِتمق  يذلا  لصفلا  ةءارق 
. رمتسم لكشب  يئاكذ  ىلع  ءانثلا  ىقلتأ  تنكو   ، بوھوملا لفطلا  ةیعمج  يف  اًوضع  تنك  ًالفط  تنك  امدنع 

دح ىصقأ  ىلإ  ِيتَاَناَكِْمإ  ْسِراَمُأ  ملو  هتیضق  رمع  دعبو   ، نآلا
ىلع ًالیلد  هارأ  لب  ءابغلا  ىلع  ًالیلد  قافخإلا  ىرأ  َّالأ  اًضيأ  ّملعتأو   . ماھملاب مایقلا  يلوت  ُمَّلََعَتأ   ،( اًماع يرمع 49  )

يندعاس ِهتبتك  يذلا  لصفلا  اذھ   . ةراھملاو ةربخلا  صقن 
. ديدج روظنم  نم  يسفن  ةيؤر  ىلع 

زماربأ ثیس 
اھنع ثيدحلل  دوعأسو   ، ةقيرطلا كلتل  لئادب  كانھو   . صاخشألا ىلع  ةیباجيإلا  باقلألا  ءاقلإ  رطخ  وھ  اذھو 

. نیبردملاو نیملعملاو  ءابآلا  نع  لصف  يف 

اھریثأتو ةیبلسلا  باقلألا 
، و99 ربجلا يف  ىلع 99  تلصح   ، ةيوناثلا ةسردملا  يف   . تایضايرلا يف  ةقوفتم  تنك   ، يتایح نم  ةرتف  يف 

قيرف يف  تنكو   ، تاثلثملا باسح  يف  ، و 99  ةسدنھلا يف 
را ـ بتخالا نير فـي  ـ خآ دالوأ  ـة مـع  عفترملا ةجرد  ـ لا ـك  لت ـى  لع تل  ــ صح ة.  ــ سردملاب تاي  ــ ضايرلا

ـي نلعج يذ  ـ لا ـر  مألا  ، ينا ـ كملا ير -  ـ صبلا ءاكذ  ـ لا ـى  لع ـة  يوجلا تاو  ـ قلا ـه  ترجأ يذ  ـ لا
. ةیلات تاونس  ةدعل  ةيوجلا  تاوقلا  نم  فیظوتلا  تابیتك  ىقلتأ 

دُعأ ملو  يتاجرد  تعجارتف  ؛  تایضايرلا ةداجإ  ىلع  تایتفلا  ةردقب  نمؤي  نكي  مل   ، ًایساق اًملعم  تلباق  مث 
. ىرخأ ةرم  تایضايرلا  ةساردل 

نأ ىرأ  تنك  َّيلع .  قبطني  رمألا  اذھ  نأ  دقتعأ  نكأ  مل  ينكلو   ، ملعملا اذھ  يأر  عم  قفتأ  تنك  عقاولا  يف 
نكلو  . تایضايرلا لئاسم  لح  َنْعِطَتَْسي  تايرخألا ال  تایتفلا 

. تملستساف  ، اًضيأ َّيلع  قبطني  رمألا  اذھ  نأ  دقتعا  ملعملا  اذھ 
ریغ كلذ  نكلو   . ریصق تقول  ىقبي  اھرثأ  نأ  دقتعت  دقو   ، ِئّیَس رمأ  ةیبلسلا  باقلألا  قالطإ  نأ  عیمجلا  فرعي 

ىدم يأ  ىلإ  نوكردي  نییسفنلا  ءاملعلا  نأل  ؛  يقیقح
. زاجنإلا قیقحت  ىلع  ةردقلاب  رضُت  نأ  ةیبلسلا  باقلألل  نكمي 

دارفأ ــ صاخ ك ــ شألا تارد  ــ ى ق ــ لع ى  ــ قلُت ي  ــ تلا ةیبل  ــ سلا تامیمعتلا  ــ د ب ــ حأ رثأ  ــ تي م  ــ ل
مھ ـ نأ نو  ـ ملعي يقير  ـ فإ ـل  صأ نویكير مـن  ــ مألا  ، لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لع  . ةد ــ حاولا تا  ــ عومجملا

ةدكأتم تسل  ينكلو   . مولعلاو تایضايرلا  ةداجإ  مدعب  نفَصوُي  نھنأ  نملعي  ءاسنلاو   . ءاكذلا ضافخناب  نوفَصوُي 
. ةضیغب تامیمعتلا  كلت  نأ  نوملعي  سانلا  نأ  نم 

كقرع عون  ىلإ  ةراشإلل  ةناخ  لیلظت  نأ   ،" نوسنورأ اوشوج  و" لیتس " دولك   " نم لك  هارجأ  يذلا  ثحبلا  رھظأ 
ببستيو كلقع  يف  ةیطمنلا  ةروصلا  ریثي  دق  كسنج  وأ 

دو ــ سأ كنأ  ــ كركذ ب ــ ر ي ــ مأ ُّل  ــ ، ك ري ــ بك د  ــ ى ح ــ لإ  . را ــ بتخالا ي  ــ كتا ف ــ جرد ض  ــ فخ ي  ــ ف
اذ بب هـ ـ ستي  ، اھ اًئي بـ نو سـ ـ كت نأ  ضَر  ـ تفُي ةدا  ي مـ ــ را ف ــ بتخا ءار  ــ جإ ل  ــ بق ةأر  ــ ما وأ  ةر  ــ شبلا

فـي
ءادوسلا ةرشبلا  يوذ  صاخشألا  ءادأ  نأ  اودجو   ، مھثاحبأ نم  ديدعلا  يف   . ریبك لكشب  كتاجرد -  ضافخنا 



ءادأ نأو   ، ءاضیبلا ةرشبلا  يوذ  صاخشألا  ءادأ  لثامي 
لبق ةفرغ  يف  ةأرما  عم  لاجرلا  نم  اًددع  عض   . ةیطمنلا ةروصلا  عوضوم  راثي  امدنع ال   ، روكذلا ءادأ  لثامي  ثانإلا 

يف هدحو  كلذ  ببستیسو   ، تایضايرلا ةدام  رابتخا 
. اھتاجرد ضافخنا 

تابثإ نم  ةنیفد  فواخمب  ةتتشم -  راكفأب  سانلا  لوقع  ألمُت   ، ةیطمنلا ةروصلا  راثت  امدنع  هنأ  اذھ  ببس 
. ةدحاولا ةعومجملا  دارفأ  ىلع  قلطت  يتلا  ةممعملا  تافصلا 

يف اوبیجیل  ةینھذلا  ةردقلا  نم  يفكي  ام  مھل  عدت  اھنكلو ال   ، مھلخادب راكفألا  كلت  دوجوب  سانلا  رعشي  ًابلاغ ال 
. مھيدل ام  لضفأب  رابتخالا 

امدنعف ؛  ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  صاخشألل  يساسأ  لكشب  اذھ  ثدحي   . سانلا لكل  رمألا  اذھ  ثدحي  ، ال  كلذ عمو 
ام اذھ   ، ةتباثلا تامسلا  روظنم  نم  سانلا  ركفي 

يمتنت يتلا  ةعومجملا  دارفأو  تنأ  : " لوقي يبلسلا  میمعتلا   . ةیطمنلا ةروصلا  عوضوم  راثي  امدنع  مھل  ثدحي 
كرتت ةرابعلا  كلت  ىندأ ." ةلزنم  يف  اًمئاد  نوُّلظتس  اھیلإ 

. طقف ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  ىلع  اًرثأ 
ي ــ بب ف ــ ستي د  ــ ، ق صاخ ــ شألا ى  ــ لع ةیبل  ــ سلا وأ  ة  ــ يباجيإلا ءاو  ــ با س ــــ قلألا قال  ــــ طإ  ، كلذ ــــ ل

ب ــ قل ك  ــ يلع ق  ــ لطي امد  ــ نعف ة؛  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا يوذ  صاخ  ــ شألا ري  ــ كفتب ٍبارط  ــ ضا
كنأ تبثي  اًئیش  لعفت  نأ  ىشخت   ، يبلس میمعت  كیلع  عقي  امدنعو   . هنادقف نم  فوخلاب  رعشت   ، يباجيإ

. میمعتلا اذھ  قحتست 
سانلا لعجت  ومنلا  ةیلقعف  ؛  مھءادأ لقرعي  تامیمعتلا ال  قالطإ  نإف   ، ومنلا ةیلقعب  سانلا  ركفي  امدنع  امأ 

مھلعجتو  ، تامیمعتلا قالطإ  ئواسم  نع  نوزواجتي 
ى ــ لع ى  ــ ندألا ة  ــ لزنملا ي  ــ مھرارمت ف ــ ساب نونمؤ  ــ م ال ي ــ ة. ه ــ مواقملا ى  ــ لع ةرد  ــ ر ق ــ ثكأ

ـى لع نو  ـ لمعيو ـر  بكأ ـد  جب نولمعي  ، سـ كلذ سأ بـ ــ ال ب نآلا -  ةر  ــ خؤملا ي  ــ اونا ف ــ اذإو ك  ، ماود ــ لا
. ةمدقملا ىلإ  لوصولا 

هنوديري امو  هیلع  لوصحلا  مھنكمي  ام  ىلع  لوصحلا  ىلع  نيرداق  سانلا  لعجي  ومنلا  ةیلقعب  ریكفتلا  نأ  امك 
نییكيرمأ بالط  نم  انبلط   . مھل ةفیخم  عاضوأ  طسو 

عضختس  ، مھتالاقم ةباتك  نم  نوھتني  امدنع  مھنأب  مھرابخإ  مت   . ةقباسمل ةلاقم  اوبتكي  نأ  ةیقيرفإ  لوصأ  نم 
يعماج ذاتسأ  وھو   ،" ثلاثلا ليودلاك  دراودإ   " مییقتل

يوذ نع  لثمم   ، ةدحتملا تايالولاب  تاعماجلا  قرعأل  ةیضايرلا  ةطبارلا  يف  ام  ةئف  لیثمت  فرش  ىلع  لصاح 
. ءاضیبلا ةرشبلا 

تعو ــ نتو  ، ةد ــ يفم اًض  ــ يأ اھ  ــ نكلو  ، تالا ــ قملل ةد  ــ قان ثلا " ــ ثلا ليود  ــ لاك دراودإ   " تا ــ قیلعت تنا  ــ ك
اور ـ بتعا ـة  تباثلا ـة  يلقعلا ووذ  بالطلا  ؛ فـ ري ـ بك لك  ــ شب بال  ــ طلا ل  ــ عف دودر 

. هتاقیلعت اوضفرو  ليودلاك "  " اوذبنف  ، اًموجھ وأ  ةءاسإ  وأ  مھل  اًديدھت  لكشت  هتاقیلعت 
. حضاو لكشب  زیحتم  هنإ  وأ   ، ةحیحص ةقيرطب  ِمّیقي  ، ال  عیضو هنإ  : " ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  بالطلا  دحأ  لاق  اذكھ 

". ينبحي هنإ ال 
". لاقملا ردق  نم  طحیل  ةقيرط  يأ  نع  ثحبي  ناك  هنأ  حضاولا  نم   .... رورغم قمحأ  هنإ  : " رخآ لاقو 

يف زاجيإلا  مھفي  هنإ ال  : " هتلاقم ىلع  قیلعتلا  نع  زیكرتلا  فرصیل  ليودلاك "  " ىلع موللا  ًایقلم   ، رخآ لاقو 
ناك امدنع  ربصلا  دفان  ناك  هنأل  ةضماغ  اھنأ  دقتعأ   ، يطاقن

". عادبإلا هركي  هنإ   . اھؤرقي
". ثلاثلا ليودلاك  دراودإ   " تاقیلعت نم  ءيش  يأ  مھنم  دحأ  ملعتي  نل 

. ام اًئیش  مھمیلعت  هناكمإب  شحو  هنكلو   ، شحولاك ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  هآر  امك 
 ] ؟ مییقتلا دعب  اذام   [ . ًایساقو اًرورغم  اًصخش  ليودلاك "  " ادب  ، مییقتلا لبق  : " ومنلا ةیلقع  ووذ  بالطلا  دحأ  لاق 

ادب  .... لقعلا اھرضحتسي  ةملك  لوأ  يھ  لداع " "
". ديدج ٍّدحَتك  رمألا 

. قیقدو نیمأ  مییقتلا  ودبي  ام  ىلع  ؟ [  مییقتلا هاجت  كروعش  امو   [ . ًایلاعتمو اًفیخمو  اًفرجعتم  ًالجر  ودبي  ناك  "
لمعب مایقلل  اًعفاد ...  مییقتلا  نوكي  نأ  نكمي  اذھبو 

". لضفأ
، كلذ نم  مغرلابو  ةدشب ...  اًدقان  ناك  ؟ [  مییقتلا نع  اذام   [ . ةفرجعلا ةجرد  ىلإ  رخفلاب  روعشلا  هیلع  ودبي  "

هنم ملعتأس  ينأ  رعشأ   . ةحضاوو ةدیفم  هتاقیلعت  تناك 
". ریثكلا

يف ثلاثلا " ليودلاك  دراودإ   " تاقیلعت مادختسا  نم  ةیقيرفإ  لوصأ  نم  نییكيرمألا  بالطلا  تنكم  ومنلا  ةیلقع 
دق مھنأ  يف  طقف  نوركفي  مھف  ؛  صاخلا مھحلاص 

. نوملعتیس مأ ال،  اًرورغم  َقَمَْحأ  اًصخش  اولباق  ءاوسو   ، اوملعتیل ةعماجلاب  اوقحتلا 

؟ انھ ىلإ  يمتنأ  لھ 
مھنأب ال نورعشي  مھلعجب  مھب  رضُي  اًضيأ  تامیمعتلا  قالطإف   ، سانلا تاردق  ىلع  اھترطیس  بناج  ىلإ 



نوبرستي تایلقأل  نومتني  نيذلا  دارفألا  نم  ریثكلا   . نومتني
نھبسانت اھنأ  نرعشي  نھنأل ال  ؛  مولعلاو تایضايرلا  ةسارد  نع  تاریثك  ءاسن  ىلختتو   ، يعماجلا میلعتلا  نم 

. ءاسنك
لضافتلا باسح  ررقم  نھتسارد  ءانثأ  يف  يعماجلا  میلعتلا  تایتف  انعبات   ، رمألا اذھ  ثودح  ةیفیك  ىلع  فقنل 

اوررقي نأ  نم  بالطلا  نكمي  ةداع  ررقملا  اذھ   . لماكتلاو
نم انبلط   ، يساردلا لصفلا  لالخ   . مھل ةبسانم   ، تایضايرلاب لمعت  يتلا  فئاظولا  وأ  تایضايرلا  تناك  ام  اذإ 

تایضايرلا هاجت  نھرعاشم  نع  اننربخي  نأ  تابلاطلا 
عیفر وضع  نھنأك  نرعشي  لھ   ، تایضايرلاب نركفي  امدنع   ، يأ  . اھملعت ىلع  ةردقلا  اھل -  ءامتنالاب  نھساسحإو 

ةبرغلاب نرعشي  وأ   ، تایضايرلل سرادلا  عمتجملا  يف 
وأ ةیباسحلا  نھتاراھم  نع  اضرلاب  نرعشي  لھ  ؟  قلقلاب نرعشي  وأ  حایترالاب  نرعشي  لھ  ؟  عمتجملا اذھ  يف 

؟ اھنم ءایتسالاب 
يوق روعشب  نسسحأ  اھتیمنت -  نكمي  ةیباسحلا  ةردقلا  نأ  ندقتعي  يئاللا  ومنلا -  ةیلقع  تاوذ  تابلاطلا 

روعشلا اذھ  ىلع  نظفاحي  نأ  نعطتساو   ، ءامتنالاب خسارو 
نھ ــ نأ - تایتفك نھ  ــ يلع ق  ــ لطت ي  ــ تلا ةیبل  ــ سلا تا  ــ میمعتلا ن  ــ ري م ــ ثكلا ند  ــ جو امد  ــ نع ى  ــ تح

ـع ضولا تف  ـ صو تابلا  ـ طلا ىد  ـ حإ  . تاي ـ ضايرلا ـم  لعت ـن مـن  كمتلا نعطت  ــ سي ن  ــ ل
نك ةقیقحلا  يف   ) كلذ ریغ  عقاولاو   ، تائطخم نھنأب  تابلاطلا  رابخإ  متي  ناك   ، تایضايرلا لصف  يف  : " يلاتلاك

، اًفیخس اًرمأ  اذھ  ناك  ةديدج .) قرطب  ءایشألاب  نمقي 
ر ــ مألا نا  ــ د. ك ــ يجلا تابلا  ــ طلا ق  ــ طنم َر  ــ م ي ــ يذ ل ــ لا م  ــ لعملا ى  ــ لع ِئّي  ــ لك س ــ شب اذ  ــ رھ ه ــ ظو

ـا ننیب ـا  میف معد  ـ لا لدا  ـ بت اَّن مـن  ـ كمتو تا  ـ عومجم ل فـي  ــ معن ا  ــ نك ا  ــ ننأل مار  ــ ا ي ــ ى م ــ لع
". مامتھالل ةریثملا  انراكفأ  اننیب  امیف  انشقان   .... تابلاطك

نعطت ــ سا نھ  ــ نكلو  ،( نو ــ كي نأ  ب  ــ جي ا  ــ مك  ) نھ ــ ةب ل ــ سنلاب اًج  ــ عزم اًر  ــ مأ نا  ــ تا ك ــ میمعتلا قال  ــ طإ
نأ نعطت  ــ سا ؛  ةیبا ــ سحلا نھتارد  ــ قب ة  ــ قثلاو ة  ــ حارلاب نرع  ــ شي ني  ــ قبي نأ 

. نمواقي
نس ــ سحأ  ، ءط ــ بب ي  ــ ساردلا ل  ــ صفلا رور  ــ ع م ــ مف ة،  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا تاوذ  تابلا  ــ طلا ا  ــ مأ

تا فـي ـ میمعتلا قال  ـ طإ ـر  مأ رو  ـ ضحب نرع  ــ ا ش ــ ملكو  ، ءامتنالا ــ روع ب ــ شلا ضافخنا  ــ ب
اھروع ــ ّنإ ش تابلا : ــ طلا ىد  ــ حإ تلا  ــ . ق ةیبا ــ سحلا نھتارد  ــ قب نھ  ــ تقث تفع  ــ ل، ض ــ صفلا
اًني ـ مخت نا  كـ  " ـه قیلعت لال  نیھت بـي مـن خـ ـ سي نا  ـم كـ لعملا  " نأل ـض  فخنا ءامتنالا  ــ ب

". ةحیحص ةباجإ  تبجأ  املك  اًدیج "
نأو  ، هب مایقلا  مھنكمي  ام  ددحي  نأ  مھیلع -  ةرطیسلا  نم  ةردقلا  ضافخناب  ةقبسملا  تامیمعتلا  قالطإ  ِنّكمت 

نأ كلذب  ىنعأ  . ال  ةقثلاو ةحارلاب  مھروعش  مھنم  عزتني 
ديرأ الو   ، عمتجملا يف  روذجلا  ةلصأتم  ةلكشم  ةقبسملا  ماكحألا  قالطإ   . لاوحألا نم  لاح  ةيأب  مھؤطخ  اذھ 

نَّكمت ومنلا  ةیلقع  نإ  طقف  لوقأ   . اھیلع اياحضلا  مولأ  نأ 
اھتھجاوم ىلع  مھدعاستو  مھنع -  رخآ  صخش  رظن  ةھجو  اھتقیقح -  ىلع  ةقبسملا  ماكحألا  ةيؤر  نم  سانلا 

. مھتاردق ةوقو  مھسفنأب  مھتقث  لالخ  نم 

سانلا ءارآب  ةقثلا 
؛ ماع لكشب  نھنع  نيرخآلا  ءارآ  عم  نكلو   ، تامیمعتلا قالطإ  عم  طقف  تسیل  ًةلكشم  تاریثك  ءاسن  يناعت 

. اًریثك اھب  نقثي  نھف 
، قرعلا ةحئار  ليزمو  نانسألا  فیظنت  طویخ  يرتشأل  ياواھ  ةيالو  يف  ةیلدیص  ىلإ  تبھذ   ، مايألا دحأ  يف 

عفد روباط  يف  فقأل  تبھذ   ، ففرألا ىلع  نم  اھتبلج  نأ  دعبو 
ىلع ظافحلاب  ةسووھم  ينألو   . عفدلل اًراظتنا  روباطلا  يف  يمامأ  اًعم  نافقت  ناتأرما  كانھ  تناك   . دوقنلا

ءاج ام  اذإ  ىتح  يدوقن  زِّھجأ  نأ  ام  ةظحل  يف  تررق   ، تقولا
تأدبو  ، اھبناج ىلع  يئایشأ  تعضوو  عفدلا  ةدضنم  ىتح  تیشمف   . لوطأ اًتقو  قرغتسأ  عفدلا ال  يف  يرود 

؛ يتبیقح ءاجرأ  يف  رشتنت  تناك  يتلا  ریتاوفلا  بیترت  يف 
. طقف يدوقن  زھجأ  تنك  يننأو   ، اًدبأ امھرود  يطخت  لواحأ  نكأ  مل  يننأ  امھل  تحرش   . نیتدیسلا نونج  ّنجف 

ترداغ امدنع  نكلو   ، تھتنا دق  ةلكشملا  نأ  تدقتعا 
! ". قالخألا ةئیس  ةناسنإ  ِتنأ  اخرصو " : يھجو  مامأ  افقو   . يننارظتنت اتناك   ، ةیلدیصلا

ًابيرغ اًرثأ  اتكرت  امھنكلو   . ناتنونجم امھنأ  دقتعا   ، ةياھنلا ىتح  هتيادب  ذنم  هلك  فقوملا  يأر  يذلا   ، يجوز
امھمكح نم  صلختأل  بیصع  تقوب  تررمو   ، ّيلع اًجعزمو 

. َّيلع
امدنع ؟  ثدحي نأ  اذھك  رمأل  فیك   . زاجنإلل اًقیقحتو  اًنُّكمت  ءاسنلا  رثكأ  نم  ديدعلا  بیصت  كلت  دقنلاب  رثأتلا  ةعرس 

َّنَُكي ام  ًابلاغ   ، تاریغص تایتف  ءاسنلا  كلت  تناك 
تافیطلو  ، ةياغلل فرصتلا  َّنِسحُي  نھف   . رمألا اذھب  صخش  يأ  نھربخي  امدنع  ةجھبلاب  نرعشيو   ، تایلاثم

ملعتت  . دعب نجضني  ملو   ، ةياغلل تانواعتمو   ، ةياغلل



نھدقتنا ام  اذإو   ، نھعم فطلب  نولماعتي  نيرخآلا  نأب  نركفي  نھف   ، نھل صاخشألا  مییقتب  نقثي  نأ  تایتفلا 
تایتفلا ىتح   . ةقیقحلا نولوقي  دیكأتلاب  مھف   ، نورخآلا

. نھتاردق نفرعیل  ةدیج  ةقيرط  يھ  نھنع  نيرخآلا  ءارآ  نإ  نلقي  تاعماجلا  عفرأب  نسردي  يئاللا 
خیبوتلا نوقلتي  دالوألا  نأ  اندجو   ، يئادتبالا میلعتلا  بالط  انعبات  امدنع   . مھخیبوتو مھفینعت  متي  اًمئاد  دالوألا 

امك  . تانبلا ىقلتت  امم  رثكأ  تارم  ينامث  مھكولس  ىلع 
. مھیلع ریثأت  تاذ  دعت  مل  نيرخآلا  تاقیلعتف  اذكھو  يبغ ." و" قمحأ "  " لثم تاملكب  مھضعب  دالوألا  يداني 
ماعطلا لوانتن  انك  امنیبو   ، يلزنم يف  ءاشعلا  ىلإ  اًّوعدم  ناك   . ءاقمحلاب لاجرلا  ءاقدصألا  دحأ  ينادان  ةرم  تاذ 

كنأل اذھ  : " لاقف  ، يبایث ىلع  ماعطلا  نم  ضعب  طقس 
كلتك تاملك  ضعبل  مھضعب  لوقي  لاجرلاو   . لبق نم  اذھك  اًئیش  دحأ  يل  لقي  ملف   ، لوھذلاب ترعش  ءاقمح ."

هلوقي دق  اًفیطل  اًئیش  سیل  اذھ  امبر   . تقولا لاوط 
. مھیلع نيرخآلا  تاقیلعتب  عانتقالا  لبق  ًاّیلم  نوركفي  مھلعجي  دیكأتلاب  هنكلو   ، حازملا لیبس  ىلع  ول  ىتح   ، دحأ

ر ــ ظن تاھ  ــ جو نھ  ــ يلع ر  ــ ثؤت نأ  ن  ــ كمي  ، حا ــ جنلا ة  ــ مق ى  ــ لإ ءا  ــ سنلا ل  ــ صت امد  ــ نع ى  ــ تح
. فـي ملا ـ علا با فـي  ـ صعألا يحار  زر جـ ـ بأ ةد مـن  ـ حاو ي  ــ ه ي " ــ لنوك سي  ــ سنارف  " . نير ــ خآلا

، كلذ مغرو   . بطلا ةساردل  ةیكيرمأ  ةیلكب  باصعألا  ةحارج  لاجم  يف  ًابصنم  لغشت  ةأرما  لوأ  تناك   ، عقاولا
 - لاجرلا اھئالمز  نم  ةرتھتسملا  تاقیلعتلا  تعاطتسا 

، مايألا دحأ  يف  ةحارج  اھئارجإ  ءانثأ  يف   . سفنلاب ةقثلا  مدع  نم  روعشب  اھألمت  نأ  نيدعاسملا -  نم  ىتح 
". ةولح اي   " ةملكب ةیلاعتم  ةقيرطب  لاجرلا  اھئالمز  دحأ  اھادان 

ىتح يفكي  امب  ةبوھومو  ةدیج   ، ةولحلا كلت  اًصوصخو   ، ةولحلا لھ  : " تلءاست  ، ةلماجملا ىلع  درلا  نم  ًالدبو 
". ؟ ةیلمعلا كلت  يرجت 

ببس مھفن  انلعجي  كلذ  لك  نأ  دقتعأ  نيرخآلا : ماكحأب  ءاسنلا  ةقث  عم  تامیمعتلا  قالطإ  عم  ةتباثلا  ةیلقعلا 
. مولعلاو تایضايرلا  يف  نیسنجلا  ءادأ  نیب  ةوجف  دوجو 

ةریغصلا ةمتھملا   ،" شنیل يلوج   " . ةثيدحلا ایجولونكتلا  لاجم  يف  ّداح  ٍ لكشب  ةحضاو  ةوجفلا  كلت 
يف تناك  امدنع  رتویبمكلا  جمارب  داوكأ  بتكت  تناك   ، ایجولونكتلاب

ملعم اھدقتنا  نأ  ىلإ  ىرخألا  يھ  هتبحأو   ، ایجولونكتلا لاجم  يف  اھاوخأو  اھدلاو  لمع   . ةيدادعإلا اھتسارد 
، رتویبمك جمانرب  داوكأ  تبتك  دق  تناك   . رتویبمكلا ةجمرب 

ـه فـي ترجأ تنا قـد  ــ را ك ــ صتخا م  ــ لعملل ْقَُري  م  ــ ن ل ــ كلو د،  ــ يج لك  ــ شب جما  ــ نربلا لِم  ــ عو
ةیھ ـ يفرتلا ةط  ـ شنألا ـة  سارد ـى  لإ تلو  ـ حتو  ، ایجولونكتلا اھفغ بـ ـى شـ شالتف ؛  جما ـ نربلا

. ةماعلا تاقالعلاو 
ـل معلل ءا  ـ سنلا مام  ـ ضناب ًابیحر  ـر تـ ثكأ ـا  نوكي نأ  مو  ــ لعلاو تاي  ــ ضايرلا يلا  ــ جم ى  ــ لع ب  ــ جي

نعطت ـ سي ـى  تح نھ  ـ نكمي ـى مـا  صقأب ـو  منلا ـة  يلقعب ري  ـ كفتلا ءا  ـ سنلا ـى  لعو  . امھ ـ يف
. نیلاجملا نيذھ  يف  لمعلا  نم  نھقح  ىلع  لوصحلا 

دیج لكشب  رومألا  ریست  امدنع 
ءالؤھ ىدحإ  نازوس "  " لوقت ؟  كلذ فیك   . قالطإلا ىلع  جنرطشلا  تابعال  عربأ  نم  ًاثالث  رجلوب "  " ةلئاع تمدق 

ةبھوملاب ىمسي  امل  دوجو  هنأب ال  نمؤي  يدلاو  : " ثالثلا
" تيدوج  " ىرغصلا ةنبالا  ًاّیلاح  دعُت  هعم ." قفتأ  انأ  ةبسنب 99 .% داجلا  لمعلا  نم  نوكتي  حاجنلا [  نأو ]   ، ةيرطفلا

نكت مل   . خيراتلا رادم  ىلع  جنرطش  ةبعال  لضفأ 
اھنكلو  ، ةئیطب ةئدتبم  تيدوج "  " تناك : " رمألا اذھ  نع  نازوس "  " لوقتف  ، ةبھوملا كلتمي  نم  لضفأ  تيدوج " "

". دجب لمعت  تناك 
ةدحاو يف  ةیئاھنلا  ةنسلاب  تایضايرلا  سردت  ةبلاط  امھادحإ   . تایضايرلا يف  ناتغبان  ناتنبا  هيدل  يئالمز  دحأ 

لصحت ةاتف  لوأ  تناك  ىرخألاو   ، تاعماجلا لضفأ  نم 
ىلع ةقباسمب  تزافف  ؛  تایضايرلا ةدامل  ىوتسملا  عیفر  رابتخا  يف  ةلودلا  ىوتسم  ىلع  لوألا  زكرملا  ىلع 

لاجم يف  ةصصختم  نآلا  يھو   ، تایضايرلا يف  ةلودلا  ىوتسم 
دقتعأ ؟  تانیجلا ربع  ثراوتم  قوفتلا  اذھ  لھ  ؟  دحلا اذھ  ىلإ  امھقوفت  رس  امف  ؛  ىربك ةعماجب  باصعألا  مولع 

تالئاعلا رثكأ  اھنإ  ؛  ریكفتلا ةقيرط  ربع  ثراوتم  هنأ 
. ومنلا ةیلقعب  ركفت  طق  اھتلباق  يتلا 

ذنم اننیب  امیف  هانيرجأ  اًراوح  ىسنأ  نل   . رومألا لك  ىلع  ومنلا  ةیلقعب  ریكفتلا  امھدلاو  قبط  دقل   ، ةقیقحلا يف 
ينلأسو  ، تقولا كلذ  يف  ةجوزتم  ریغ  تنك   . تاونس عضب 

كفدھ ققحتي  نأ  يعقوتت  ال  : " يل لاق   . ططخ يدل  سیل  نأ  هتربخأ  امدنع  ًالوھذم  ناك   . جاوزلل يططخ  نع 
". ؟ اًفلتخم رمألا  اذھ  لعجي  يذلا  امف   ، هسفن ءاقلت  نم 

. هقیقحت لیبس  يف  تاوطخ  ذاختا  متي  الو  فدھ  كانھ  نوكي  نأ  هل  ةبسنلاب  يقطنم  ریغ  اًرمأ  ناك 
اومدختسي نأ  نم  ةیبلسلا -  باقلألا  مھیلع  قلطت  نيذلا  كئلوأ  ىتح  سانلا -  نكمت  ومنلا  ةیلقع   ، راصتخاب

صاخشألاف ؛  دح ىصقأ  ىلإ  اھوُّمنيو  ةیلقعلا  مھتاردق 
ةحص يف  ةقثلاب  وأ   ، ءامتنالاب فیعضلا  ساسحإلا  وأ   ، ّیقملا ةدِ راكفألاب  ةسدكم  ریغ  مھلوقع  ومنلا  ةیلقع  ووذ 
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لطب ةیلقع  ةضايرلا :
، ةقیقحلا يف   . نویضايرلا ءاربخلا  صاخ -  لكشب  وأ  كلذكو -   . ةبھوملا ةیمھأب  عیمجلا  نمؤي   ، ةضايرلا يف 

نم ةيرطفلا " ةبھوملا   " ةركف تءاج  ثیح  لاجملا  يھ  ةضايرلا 
كانھف ؛  ةلواحم نودب  كلذ  لك   ، يضاير بعال  وھو   ، يضاير بعالك  كرحتيو   ، يضاير بعالك  ودبي  صخش 

ةيرطفلا ةبھوملا  دوجو  ةیمھأب  لاجملا  اذھ  يف  میظع  داقتعا 
ةبھوم مھيدل  نيذلا  نیبعاللا  نع  طقف  نوثحبي  نیبردملاو  بھاوملا  يفشكتسم  لعجت  يتلا  ةجردلا  ىلإ 

ءالؤھ مادقتسال  ةظھاب  غلابم  عفد  يف  ُقَرِفْلا  سفانتتو   ، ةيرطف
. نیبعاللا

بیب  " فُلخیل لوبسیبلا  ةبعل  يف  ًالطب  حبصیس  هنأ  ىلع  سانلا  عمجأ   . ةرطفلاب ًابوھوم  نیب " يلیب   " ناك
". ثور

. لطب ةیلقعب  ریكفتلا   ، دحاو ءيش  نیب " يلیب   " صقني ناك  نكلو 
میلعتلا نم  ةیناثلا  ةنسلا  يف  ًابلاط  ناك  امدنع  نیب "  " َّنأ  ، Moneyball هباتك يف  سيول " لكيام   " انربخي

يف يسیئرلا  بعاللاو   ، ةلسلا ةرك  قيرف  فاّدھ  ناك   ، يوناثلا
ةبعللا تارود  بعصأ  يف  لدعم 500  اًققحم   ، لوبسیبلا قيرف  يف  مجاھم  لضفأو   ، مدقلا ةرك  قيرف  عافد  طخ 

نم يفكي  ام  هيدل  ناك   . ةدحتملا تايالولا  ىوتسم  ىلع 
. ةبھوملا

كلذ نكي  مل  : " هباتك يف  اذھ  نع  لكيام "  " لوقي  . ًابضغ نیب " يلیب   " طاشتسا  ، رومألا تءاس  نأ  روف  نكلو 
فرعي مل  هنأ  ول  امك  كلذ  ناك  ؛  قفخي نأ  بحي  مل  هنأ  درجمل 

". قفخي فیك 
تءا ــ ، س ةي ــ سیئرلا تارود  ــ لا ى  ــ لإ ة  ــ يلحملا لوب  ــ سیبلا تارود  ن  ــ ب م ــ علل ني " ــ ب  " لاقتنا ــ بو

سوباكلا تنا كـ بر كـ ـ ضملاب ةر  ـ كلا بر  ـ ضل هرود  ني  ـ حي ةر  ـر. كـل مـ ثكأو ـر  ثكأ رو  ــ مألا
دحأ لاق   . مطحتلاب رعش  ةركلا  برض  يف  أطخأ  املكو   ، يزخلاب روعشلل  ىرخأ  ةبسانم   ، هل ةبسنلاب 

عطتسي مل  ةركف  يلیب "  " ىدل ناك  اذھ " : نع  نیبعاللا  يفشكتسم 
؟ اًفولأم كلذ  ودبي  لھ  اھنم ." صلختلا 

ةیلقعلا ةقيرطب  ركفي  هنأل  ؛  كلذ لعفي  مل  عبطلاب  ؟  ةءانب قرطب  اھھجاوي  يتلا  تالكشملا  لح  نیب "  " لواح لھ 
ةيرطفلا ةبھوملا  ووذ  صاخشألا  نأ  نیب "  " ىري  . ةتباثلا

يوذ صاخشألا  نأ  ىريو   . ًةبھوم لقألا   ، نورخآلا هب  موقي  دھجلا  لذبف   ، دھجلا لذب  ىلإ  ةجاحب  اوسیل 
. فعضلاب فارتعا  كلذف   ، ةدعاسملا نوبلطي  ةيرطفلا ال  ةبھوملا 

مدع ةركفف   ، اھیلع نرمتلا  وأ  بيردتلاو  مھبویع  لیلحتب  ةبھوملا  ووذ  صاخشألا  موقي  ، ال  هل ةبسنلاب   ، راصتخاب
. هل ةبسنلاب  ةعزفم  ماع  لكشب  ةءافكلا 

نم طق  بعالك  نیب "  " صلختي مل   . ةمخضلا هتبھوم  عم  اًقلاع   ، اًقلاع نیب "  " ناك  ، ةتباثلا ةیلقعلا  راكفأب  هعبشتب 
يف حجن  نیب "  " َّنكلو  ، ةتباثلا ةیلقعلا  ریكفت  ةقيرط 

؟ كلذ ثدح  فیك   . لوبسیبلل يسیئرلا  يرودلا  يف  بعلي  قيرفل  حجان  يذیفنت  سیئرك  اھنم  صلختلا 



ـة يلحملا تارود  ـ لا لال  خـ ني " بـ  " ـب مـع نج ـى  لإ ًاب  ـ نج ـب  علو شا  ـر عـ خآ ـب  عال كا  ــ نھ نا  ــ ك
ةرد اًض مـن قـ ـ عب ـك  لتمي ارت " ـ سكياد ـن"  كي لـم  ارت ." ـ سكياد يني  لـ  " ـو هو  ، ةي ـ سیئرلاو

ق ــ لع ا  ــ مك  . راھ ــ بناب ه  ــ ر ل ــ ظني نا  ــ ك ني " ــ ب ن"  ــ كلو ة"،  ــ يرطفلا ه  ــ تبھوم  " وأ ةيد  ــ سجلا ني " ــ "ب
ى ــ لع ا  ــ نأ ت  ــ نكو ل ...  ــ شفلا موھ  ــ فم هيد  ــ ن ل ــ كي م  ــ ل : " د ــ عب ا  ــ میف ك  ــ لذ ى  ــ لع ني " ــ "ب

". ضیقنلا
هنأ ىرأ  نأ  تعطتساو   ، لوبسیبلا بعال  هیلع  نوكي  نأ  بجي  امع  ةركف  نيوكت  يف  تأدب  ": " نیب  " لمكتسيو

"". ينیل  " وھ ناك   . انأ سیل 
ليوط تقو  رمي  ملو   . ةبھوملا نم  مھأ  ةیلقعلا  نأ  نیب " رھظ لـ"  ، ًاّیلم هیف  ركفو  هنع  عمسو  كلذ  ىأر  امدنعو 

اًمامت ةديدج  ةقيرط  دجوأ  قيرف  نم  اًءزج  حبصأ  ىتح 
لكشب موقت  لوبسیبلا -  ةبعلل  ةیساسألا  ةركفلا  فادھألا -  زارحإ  نأب  اًنمؤم   ، ةرادإلاو نیبعاللا  فاشكتسال 

. ةبھوملا نم  رثكأ  بعللا  بولسأ  ىلع  يساسأ 
خيرات يف  ةرملل 103  زوف  قیقحتل   ، سكیتلثأ دنالكوأ  قيرفل  ماع  ريدمك   ، هقيرف نیب "  " داق  ، راكفألا كلتب  اًحلسم 

يسایقلا مقرلا  اًمطحم   ، هتعومجم ىلع  اًزئاف  قيرفلا - 
فشك لقأ  يناث  هيدل  سكیتلثأ  دنالكوأ  قيرف   . يلاوتلا ىلع  تايرابم  ةدع  يف  هزوفل  ؛  يكيرمألا يرودلا  يف 

لب  ، ةبھوملا نورتشي  مھف ال  لوبسیبلا ! قرف  نیب  نیبعالل  بتاور 
. ةیلقعلا نورتشي 

نآلا اھارت  ، ال  نآلا اھارت  ةيرطفلا  ةبھوملا  ةركف 
. ةرھاظ رومأ  اھلك  هتقاشرو  هؤانبو  دسجلا  مجح   . ةیئرم يھف  ؛  ةینھذلا ةردقلاك  تسیل  ةيدسجلا  ةردقلا 

ىلإ يدؤتو   ، ةرھاظ رومأ  اًضيأ  تابيردتلاو  نيرامتلا  ةسرامم 
ىرت نأ  كنكمي   . ةيرطفلا ةردقلا  ةروطسأ  يشالت  يف  ببستیس  رمألا  اذھ  نأ  دقتعت  دق   . نایعلل ةحضاو  جئاتن 

غلبي يذلا  ةیكيرمألا  ةلسلا  ةرك  بعال  زیجوب " يسجام  "
دنالجنإ وین  يقيرف  يف  بعل  يذلا  عافدلا  طخ  يف  ریغصلا  يسیئرلا  بعاللا  يتولف " جود  ، و" اًرتم هلوط 1.60 

تیب  " ىرت نأ  كنكمي  امك   . رجراشت وجیيد  ناسو  ستويرتیب 
، ةي ـ سیئرلا تارود  ـ لا ـب فـي  عللا ـح فـي  جن يذ  ـ لا ةد  ـ حاولا عارذ  ـ لا اذ  لوب  ـ سیبلا ب  ــ عال يار " ــ ج

ـر قتفي نا  يذ كـ ـ لاو  ، خيرا ـ تلا ـر  بع فلو  ـ جلا ـي  بعال ـم  ظعأ ـد  حأ  ،" نا ـ جوھ ني  و"بـ
. ةدشب ناتررضتمو  ناتقرتحم  ناقاس  هيدل  ناك  يذلا   ، میظعلا ءادعلا  ماھجنیناك " نیلج   " . و ومسلا ىلإ  ةدشب 

نم  . ةضفخنملا هتعرسو  ةلسلا  ةرك  بعال  دریب " يرال  و"
ى ــ تح وأ  وم  ــ سلل نود  ــ قتفي نيذ  ــ لا وأ  راغ  ــ صلا صاخ  ــ شألا ىر  ــ نأ ت ك  ــ نكمي  ، ءالؤ ــ ل ه ــ ك

نيذ لـم ـ لا ـة  يرطفلا ـة  بھوملا جذا  ـ منو ـك،  لذ قي  ـ قحت او فـي  ــ حجن نيذ  ــ لا نيزجا " ــ علا "
؟ اًئیش اذھ  ينعي  الأ   . اوحجني

طير تايا مـن شـ ـ كح  " اھ ـ يلع ق  ــ لطي ي  ــ تلا م،  ــ سجلا تا  ــ سایق ى  ــ لع اود  ــ متعا ة  ــ مكالملا ءار  ــ بخ
ـة ضبق سا  ـ يق تا  ـ سایقلا ـك  لت لم  ـ شت ـة.  يرطفلا بھاو  ـ ملا ديد  ـ حتل "؛  تا ـ سایقلا

نكي مل  هنأ  ينعي  امم  ؛  تاسایقلا كلت  يف  يلع " دمحم   " لشف  . هنزوو هردص  عاستاو   ، هعارذ دادتماو   ، مكالملا
نكي مل  هنكلو  ةلئاھ  ةعرس  هيدل   . ةيرطف ةبھوم  هيدل 

ةقيرطب مكالي  ناك   ، ةقیقحلا يف   . ةبعلل ةیكیسالكلا  تاكرحلا  دیجي  الو   ، میظع مكالمل  ةيدسجلا  ةئیھلا  هيدل 
، هیقفرمو هیعارذب  تامكللا  دصي  نكي  مل  ؛  اًمامت ةئطاخ 

يقلت يدافتل  هرھظب  عجارتي  ناك   ، تامكللا يقلتل  ةضرع  هكف  كرتو   . ةاوھلا لثم  ةقحالتم  تامكل  برضي  ناك 
: ًالئاق سيروت " سوج   " هیلع قلع  يذلا  رمألا   ، تامكللا

لاقتنالاب ، ال  مداق راطقب  مادطصالا  بنجت  ًالواحم  تاراطقلا  راسم  فصتنم  يف  فقاولا  صخشلاك   " ناك هنإ 
". ءارولا ىلإ  يرجلاب  لب   ، راسملا يبناج  دحأ  ىلإ 

، مسجلا مجح  مكالمل -  مزلي  ام  لك  هيدل  ناك  ؛  ةرطفلاب ًابوھوم   ،" يلع دمحم   " سفانم  ،" نوتسیل ينوس   " ناك
دحأ لیختي  مل   . ةیفارخ هتوق  تناك   . ةربخلاو  ، ةوقلاو

ةبلحلا نأ  ةجرد  ىلإ  ةيرخسلاب  ةريدج  ةسفانملا  تناك  نوتسیل ." ينوس   " ةميزھ يلع " دمحم   " ناكمإب نأ 
دھاشیل ىتأ  يذلا  روھمجلاب  طقف  اھفصن  ىلإ  ةئلتمم  تناك 

. ةارابملا
مَّیق  . هتالضع يف  سیلو  هئاكذ  يف  نمكي   ، هلقع يف  نمكي  يلع " دمحم   " قلأت ناك   ، هتعرس بناج  ىلإ  نكلو 

بولسأ يلع " دمحم   " سردي مل   . لقعلاب هلتاقو  همصخ 
. ةارا ـ بملا ـة  بلح جرا  خـ نوت " ـ سیل  " لما ـ عت ـة  يفیك ى  ــ لع فر  ــ عت ل  ــ ط، ب ــ قف نوت " ــ سیل  " لا ــ تق

، ةیفح ـ صلا ـه  تاراوح عیطت عـن  ـ سأ تأر كـل مـا  قـ : " ـك لذ عـن  ـي " لع ـد  محم  " لو ـ قي
شار ــ فلا ي  ــ تیقلت ف ــ سا ه،  ــ يلإ اوثد  ــ حت وأ  ه  ــ عم اولما  ــ عت نيذ  ــ لا صاخ  ــ شألا ع  ــ تثد م ــ حت
ـة قيرط رو  ـ صتأ نأ  تلوا  ـ حو  ، اھ ـ يف ترَّك  ـ فو اھ  ــ ضعب ع  ــ رو م ــ مألا ك  ــ لت ل  ــ تع ك ــ ضوو

". نوتسیل  " دض اھمدختسا  مث   ،" هریكفت
" يلع دمحم   " نأب لاؤسلا  اذھ  نع  سيروت "  " بیجي ،؟  ةارابم لك  لبق  هباوص  اًدقاف  يلع " دمحم   " ادب اذاملف 



اھعقوتي يتلا ال  كلت  يھ  ةیضاقلا  ةبرضلا  نأ  فرعي  ناك 
مل  ، ءيش يأ  لعف  يتعاطتساب  نأ   ، نونجم ِيَّنأ  نوتسیل "  " نظي نأ  بجي  ناك  ": " يلع دمحم   " لاق  . دحأ

ام لك  وھ  اذھو   ، يمف ىوس  ءيش  يأ  يب  ىري  نأ  عطتسي 
!". هاري نأ  هتدرأ 
، ةشارفلاك رِط 

ةلحنلاك عَسلا 
برضت نأ  كَِدِیل  نكمي  ال 

هارت نأ  ِكنْیَعل  نكمي  ام ال 
لاجم يف  ریھش  ريدم  ثدحتي   . ةمكالملا خيرات  يف  اًّمھم  ًاثدح  ناك  نوتسیل "  " ىلع يلع " دمحم   " راصتنا

: ًالئاق يلع " دمحم   " نع ةمكالملا 
". دیج لكشب  اًمئاد  لمعي  ناك  هلقع  نأ  الإ   .... اًمامت اًئطاخ  ناك  ةبلحلا  لخاد  يدسجلا  هؤادأ  ؛  اًزغل ناك  "

هنیبج ًاطباخ  انھ " نم  يتأت  تاراصتنالا  لك  نأ  اًعیمج  انارأ  : " هھجو ىلع  ةضيرع  ةماستباب  لمكتسيو 
". انھ نم  سیلو  : " ًالئاق هیتضبق  عفر  مث   ، هتبابسب

ـي" لع ـد  محم ـى"  لإ ـر  ظنن نآلا  ـن  حنف ؛  ةيد ـ سجلا ةرد  ـ قلا سا عـن  ــ نلا ةر  ــ كف ن  ــ اذ م ــ ِرّي ه ــ غي م  ــ ل
دا نا حـ ـه كـ نأ ًالھذ  اًر مـ ـ مأ نا  . كـ مي ـ ظع ـم  كالم ـد  سج ىر  ـ نو  ، رخأ ـ تملا انكاردإ  بـ

فیك فرعن  الو   . يدسجلا هنيوكت  يف  نمكت  هتمظع  نأ  دقتعن  لازن  اننكلو ال   ، اًعتمم اًرعِش  بتكي  ناكو  ءاكذلا 
. ةيادبلا ذنم  ةمظعلا  كلت  كاردإ  يف  ءاربخلا  قفخأ 

نادروج لكيام 
خيرات يف  امبر   ، اًداھتجا نییضايرلا  نیبعاللا  رثكأ  ناك   . رخآلا وھ  ةرطفلاب  ًابوھوم  نادروج " لكيام   " نكي مل 

. ةضايرلا
يذلا بردملا  نم  رخسن  نحن  ةيوناثلا -  ةسردملا  قيرف  نم  لِصُف  دق  ناك  نادروج " لكيام   " نأ فورعملا  نم 

هب بعلي  نأ  ديري  ناك  يذلا  ةیلكلا  قيرف  هلبقي  مل   . هلصف
ةلسلا ةركل  يكيرمألا  يرودلا  يف  نیقيرف  لوأ  يف  بعلل  بلطُي  مل  ؟  ءایبغأ اونوكي  ملأ  انیلوراك .) ثرون  ةيالوب  )

رمأ هنإ  جرحم ! رمأ  نم  هلاي   . هرایتخا امھنكمي  ناك  نيذللا 
اًرمأ نوكي  نأ  بجي  ناك  كلذ  نأ  دقتعنو   ، خيراتلا يف  ةلس  ةرك  بعال  مظعأ  ناك  هنأ  نآلا  فرعن  اننأل  جرحم 

 " میظعلا بعاللا  ىرن  هیلإ  رظنن  امدنع   . ةيادبلا نم  اًحضاو 
. يداعلا صخشلا  نادروج " لكيام   " طقف ناك  ىضم  امیف  هنكلو   ،  " نادروج لكيام 

برديو دوعي  نأ  هتربخأ  : " هتدلاو لوقت   . مطحم هنأب  رعش   ، ةيوناثلا ةسردملا  قيرف  نم  نادروج "  " لِصُف امدنع 
نأ نادروج "  " داتعا ؟  مالكلا كلذل  عاصنا  لھف   ،" هسفن

لكشب لمع   ، انیلوراك ثرون  ةعماج  يفو   . ةسردملا دعوم  لبق  بردتیل  اًحابص  ةسداسلا  يف  لزنملا  رداغي 
هلوانتو ةیعافدلا  هتاكرحت  هفعض -  بناوج  ةيوقت  ىلع  رمتسم 

قيرف مِزُھ  نأ  روف   . رخآ بعال  يأ  نم  رثكأ  دجب  لمعلل  نادروج "  " دادعتساب بردملا  ئجوُف   . اھديدستو ةركلل 
" نادروج  " بھذ  ، مسوملل ةیئاھنلا  ةارابملا  يف  نادروج " "

هحاجن جوأل  لصو  نأ  دعب  ىتح   . ةیلاتلا ةنسلا  مسومل  دعتسي  ناك  دقل  ؛  تاعاس ةدمل  هتاديدست  ىلع  نارملل 
لظ ةیضاير -  ةيرقبع  هسفن  نم  لعج  نأ  دعبو  هترھشو - 

لكشب ديري  يرقبع  ": " كاب نوج   " قباسلا دعاسملا  بردملا  هیلع  قلطي   . ًاّیفارخ يساقلا  هنارم  بولسأ 
". هتيرقبع نم  ديزي  نأ  رمتسم 

ةرا ـ سجلاو ـة  يلقعلا ةبال  ـ صلا : " لوقي ـل، فـ قعلا ن  ــ يتأ م ــ حا ي ــ جنلا  ،" نادرو ــ ج  " ــــ ةب ل ــ سنلاب
ـك لذ ـت  لق املا  ـ طل  . اھ ـ كلتمت ـي قـد  تلا ةيد  ـ سجلا تام  ـ سلا ـض  عب اًري مـن  ـ ثك ىو  ـ قأ

يدسجلا لامكلا  نوريو  نادروج " لكيام   " ىلإ نورظني  مھف  ؛  كلذب نونمؤي  نيرخآلا ال  نكلو  هب ." تنمآ  املاطلو 
. دجملا قیقحت  ىلإ  اًمتح  ىدأ  يذلا 

ثور بیب  بیب 
هتیھشب اًروھشم  بیب "  " ناك  . يرشبلا دسجلا  لامكل  اًجذومن  سیل  هنأ  حضاولا  نمف  "؟  ثور بیب   " نع اذام 

يذلا يكنایلا  قيرف  ِّيز  نم  زرابلا  مخضلا  هنطبو  ماعطلل 
ما ــ عطلا ي  ــ فر ف ــ سي ن  ــ كي م  ــ لأ ر؟  ــ ثكأ ة  ــ يرطف ة  ــ بھوم اذ  ك  ــ لذ ه  ــ لعجي الأ  ع،  ــ ئار  . هيد ــ تري

زر ـ حيو لوب  ـ سیبلا ـب  علم ـه فـي  عقوم ـو  حن يلا  ـ تلا موي  ـ لا ـى فـي  شمتي ل ثـم  ــ يللا لاو  ــ ط
؟ فادھألا

" ثور بي  بـ ـن"  كي ، لـم  ةینھ ـ ملا ـه  تایح ةياد  . فـي بـ اًض ـ يأ ةرطفلا  ًابوھو بـ مـ بي " بـ ـن"  كي م  ــ ل
ـت مـن تأ ـي  تلا ةو  ـ قلا ـك  لت  ، ةري ـ بك ةو  هيد قـ نا لـ . كـ تار ـ كلا ديد  ـ ست ـة فـي  عاربلا ـك  لتب

" بیب  " نكلو  ، اًشھدم رمألا  حبصي   ، ةارابملا يف  زكري  امدنع   . ةركلا برضم  حجرؤي  ةرم  لك  يف  يلكلا  همازتلا 
. ةياغلل اًضقانتم  هرمأ  ناك 

هلوانت دعب  ناكف   . ةقوبسم ریغ  ماعطلا  نم  تایمكو  ةراضلا  تابورشملا  نم  ةلئاھ  تایمك  لوانتي  ناك  اًّقح 



نم نیتنثا  وأ  ةلماك  ةعطق  لوانت  هنكمي   ، ةمخض ةبجول 
ري ـ ثكلا ـك. فـي  لذ ـه  يلع ني  ـ عتي امد  ـ نع هكول  ــ طب س ــ ه ض ــ ناكمإب نا  ــ اًض ك ــ يأ ه  ــ نكل ة.  ــ يلحتلا

ـم سوم فقو  ةر تـ ـ تف لاو  ةي طـ ـ ضايرلا با  ـ علألا ةلا  برد فـي صـ ، تـ ءات ـ شلا لو  ـ صف مـن 
لمعلاب اًّقح  بیب "  " مزتلا  ، اًریثك هنزو  داز  امدنع  ماع 1925،  مسوم  دعب   ، ةقیقحلا يف   . ةقایل رثكأ  حبصیل  بعللا 

يفو  . كلذ يف  حجن  دقو   ، ةیندبلا هتقایل  ةداعتسا  ىلع 
ةبرض ماعلا و155  يف  بعلملا  دودح  جراخ  ةبرض  لدعمب 50   ، ةرم ةركلا 354  برض  ىتح 1931،  نم 1926  ةرتفلا 

ةریس بتك  يذلا  رميرك " تربور   " لوقي  . بعلملا لخاد 
.... ةركلل رمتسملا  برضلل  لوبسیبلا  ةبعل  خيرات  يف  ثدح  ضارعتسا  لضفأ  ثور "  " مدق ": " ثور بیب   " ةایح

" خوراصلاك ثور " بیب   " دعص مسوم 1925،  ضاقنأ  ىلع 
. بيردتلا لالخ  نم 

ىمادقلا نوبعاللا  هنم  ءاتسا   ، سكوس دير  نطسوب  قيرفل  مضنا  امدنع   ، ةقیقحلا يف   . نارملا بحي  ناك  امك 
نكي مل   . ًاّیموي ةركلا  برض  ىلع  بيردتلا  يف  هتبغر  ببسب 

ةركلا برض  ىلع  نرمتي  ىتح  هسفن  نظي  نم  : " اولءاست  . ًائدتبم ةرك  فذاق  ناك  لب  ؛  ًائدتبم ًابعال  طقف 
بقوع  ، ةینھملا هتایح  نم  قحال  تقو  يف   ، ىرخأ ةرملو  ؟  برضملاب

اًملؤم اًرمأ  اذھ  ناكو   ، اًضيأ  ، نرمتي هوعدي  مل  مھنكلو   . دیحولا ببسلا  وھ  كلذ  ناك   ، ةارابم بعل  نم  داعبتسالاب 
. ةياغلل

لوقي ؟  كلذ ثدح  اذامل   . ةرك براضك  هئادأ  ريوطت  ىلع  دعاس  ةركلل  فذاقك  ثور "  " لمع نأ  بوك " يات   " معزي
، ال ةركلا برض  عقاوم  ةبرجت  هناكمإب  ناك  ": " بوك "

ىلع لوصحلا  ثور "  " ناكمإب ناكف   ، ئیس لكشب  برضملا  كسمأ  وأ  ةركلا  فذاقلا  أطخأ  اذإ  اًریثك  دحأ  متھي 
الف  ، اھیف قفخأ  اذإو   . ةركلا برضل  ةریبكلا  ةصرفلا  كلت 

ىلع هزیكرتب  موقي  فیكو   ، برضملا برض  ةقيرطب  مكحتي  فیك  رثكأو  رثكأ  ملعت   ، تقولا رورمبو   .... كلذ مھي 
". اًّدعتسم ناك   ، ًاّیساسأ عافد  بعال  حبصأ  امدنعو   . ةركلا

رھظُي  ، ءاندُب ةركلا  يبعال  نأب  دئاسلا  يأرلا  ": " دلوج ياج  نفیتس   " هیمسي امب  اًعيرس  كسمتن  لازن  اننأ ال  الإ 
". ةرطفلاب ةدوجوملا  بھاوملا  ةلوھسبو  يعیبط  لكشب 

ضرألا هجو  ىلع  ءاسنلا  عرسأ 
ةیبھذ تایلادیم  ثالثب  تزاف  نأ  دعب  ضرألا  هجو  ىلع  ةأرما  عرسأك  تفرُع  يتلاو   ،" فلودور امليو   " نع اذام 

ماع 1960؟ امور  دایبملوأ  يف  زجاوحلاو  ودعلا  تاقابس  يف 
تد ـ لُو  . ةيد ـ سج ـة  بھوم ـك  لتمت نأ  ـه عـن  لك د  ــ عبلا ةد  ــ يعب اھرغ  ــ ي ص ــ ف ا " ــ مليو  " تنا ــ ك

، ةو ـ خإلا نير مـن  ـ شعو ني  ـ نثا ني  اھيد بـ ـ لاول نير  ـ شع ـم  قر ـة  لفطلا تنا  ـ كو  ، ةر ـ ستبم
يوئرلا باھتلالا  ضرم  عم  ليوط  عارص  دعب  تومت  تداك   ، اھرمع نم  ةعبارلا  يف   . ةضيرم تقولا  لاوط  تناكو 

لافطألا للشو   ، ةيزمرقلا ىمحلا  ضرمو   ، جودزملا
اًري ــ بك ًال  ــ مأ ءا  ــ بطألا اھ  ــ طعي م  ــ . ل ري ــ بك د  ــ ى ح ــ لإ ةلول  ــ شملا ىر  ــ سیلا اھقا  ــ ي س ــ ح ف ــ ضاولا

جال ـ علا ـا " مليو  " تعبا ، تـ ماو ـ عأ ة  ــ ينامث ةد  ــ مل  . ىر ــ خأ ةر  ــ اھقا م ــ ة س ــ كرح ةداعت  ــ سا ي  ــ ف
ةماعدلا نم  صلختت  نأ  تعاطتسا  امدنع  اھرمع  نم  ةرشع  ةیناثلا  يف  تحبصأ  نأ  ىلإ   ، ةدشب يعیبطلا 

. يعیبط لكشب  ریسلا  يف  تأدبو   ، اھقاسل اھتمدختسا  يتلا 
" امليو  " تبھذ روفلا  ىلع  ؟  سردلا امف   ، ةيدسجلا تاراھملا  ةیمنت  نكمي  هنأ  هنم  ملعتن  اًسرد  اذھ  نكي  مل  اذإ 

مغرب  ، يرجلاو ةلسلا  ةرك  ةبعل  ىلع  بيردتب  قاحتلالل 
، ةشھدملا ةینھملا  اھتایح  دعب   . اھیلإ تمضنا  ةیمسر  ةقباسم  لوأ  يف  هتلخد  يرج  قابس  لك  ترسخ  اھنأ 

". ةدھتجم ةأرماك  يركذ  متي  نأ  طقف  ديرأ  : " تلاق
ىتح ذنم 1985  ةرتفلا  يف  ؟  خيراتلا يف  ىوق  ةبعال  ةأرما  لضفأب  ةفورعملا   ،" يسریك - رنيوج يكاج   " نع اذام 

تمضنا ةیعابس  باعلأ  ةقباسم  لكب  تزاف  ماع 1996،  ةيادب 
، ءازجأ ةعبس  نم  نوكتت   ، نیموي ةدمل  رمتست  ةیساق  ةارابم  اھنإ  ؟  ةیعابسلا باعلألا  ةقباسم  يھ  ام   . اھیلإ

، يلاعلا زفقلاو   ، رتم ةفاسمل 100  زجاوح  قابس  ىلع  لمتشت 
ير ـ جلاو  ، ةَّلُج ـ لا ي  ــ مرو ل،  ــ يوطلا زف  ــ قلاو ر،  ــ تم ةفا 200  ــ سمل عير  ــ سلا ود  ــ علاو  ، حمر ــ لا ي  ــ مرو

با ـ علأ ةأر فـي  ـ ما ـل  ضفأ اھ  ـ يلع ـق  لطي ةزئا  ـ فلا نأ  ـب  جع ـر. ال  تم ةفا 800  ـ سمل
ةت ــ ى س ــ لعأ ى  ــ لع ي " ــ سریك - رنيوج  " تل ــ صح  ، اھتري ــ سم لال  ــ خو  . ملا ــــ علا ي  ــــ ىو ف ــــ قلا
نیتیملا ــ ني ع ــ تلوطبب تزا  ــ فو  ، يملا ــ علا ي  ــ سایقلا مقر  ــ لا م  ــ طحتل ة،  ــ بعللا خيرا  ــ ي ت ــ طا ف ــ قن
يتلا تایلادیملا  امھیلإ  انفضأ  اذإ  تایلادیم  تس  نوحبصیس   ) نیتیبملوأ نیتیبھذ  نیتیلادیم  ىلإ  ةفاضإلاب 

(. ىرخألا تاقباسملا  يف  اھب  تزاف 
اھتریسم تأدب  امدنع  اھنكلو   ، ةبھوملا اھيدل  ناك  ؟  ةرطفلاب ةبوھوم  يسریك " - رنيوج يكاج   " تناك لھ 

املكو  . ليوط تقول  ریخألا  زكرملا  ىلع  لصحت  تناك   ، ةیضايرلا
؟ ریغت يذلا  ام   . زوفت تأدب  اًریخأو   . قابس يأ  يف  زوفت  تلظ ال  اھنكلو   ، عرسأ تحبصأ   ، نارملا يف  تدھتجا 

ىلإ كلذ  ضعبلا  عِجرُي  دق  : " كلذ نع  يسریك " - رنيوج  " لوقت



، دایجلا تارمم  يف  نيرمتلا  نم  تاعاسلا  كلت  لك  نع  يتأفاكم  ناك  كلذ  نأ  دقتعأ  ينكلو   .... ةیثارولا لماوعلا 
". ةسردملا ةقورأو  يحلا  ةفصرأو 

ام وھو   . روطتأ ينأ  ىرأ  امدنع  ينسمحيو  ينزفحي  ام  كانھ  ناك  ةلئاق " : رمتسملا  اھحاجن  رس  نع  انتربخأو 
ةیبمیلوأ تایلادیم  تس  ىلع  يلوصح  دعب   ، نآلا هب  رعشأ 

يف أدبأ  تنك  امدنع   ، ةيدادعإلا يتسارد  ءانثأ  يف  هب  ترعش  ام  اذھ  ناكو   . ةیملاع ةیسایق  ماقرأ  ةسمخو 
". تايرابملا ىلإ  مامضنالا 

ةبونب اھتباصإ  لالخ  ةیبمیلوأ ) ةلوطب  ةیلادیمو  ةیملاع  ةلوطب  ةیلادیم   ) نیتیلادیم رخآ  ىلع  يكاج "  " تلصح
نأل كلذ  نكي  مل   . ةبكرلا راتوأب  داحو  ديدش  عطقو   ، وبر

. اھتیمھأ تتبثأ  يتلا  ةیلقعلا  ببسب  نكلو   ، اھرود تبعل  ةبھوملا 

دھجلا لذب  ىلإ  جاتحت  نأ  بجي  ةيرطفلا ال  بھاوملا 
تلمع اذإ  كنأو   ، فلوجلا ةبعل  ىلع  ًاّيدسج  بيردتلا  عیطتست  كنأب ال  يوق  داقتعا  كانھ  ناك  هنأ  ملعت  لھ 

رھظ ىتح  ؟  ةصاخلا كتسمل "  " رسختس كتوق  ءانب  ىلع 
سفانتي ةیضاير  ةرود  لك  حبري  ناكو   ، نيرمتلا يف  ةیساقلا  هتاداعو  ةیضايرلا  ةیمحلل  هقرطب  زدوو " رجيات  "

. اھیف
ًاناجھتسا ةيرطفلا  مھتبھوم  نم  دعبأ  وھ  ام  قیقحت  نولواحي  نيذلا  صاخشألا  هجاوي   ، تافاقثلا ضعب  يف 

كلت  . ةایحلا يف  مھعضو  اولبقتي  نأ  مھیلع  نوكيو   ، اًديدش
نم تاینیتسلاو  تاینیسمخلا  يف  اًسمحتم  لوبسیب  بعال  زليو "  " ناك زليو ." يروم   " هركتس تناك  تافاقثلا 

. ةیسیئرلا تارودلا  يف  بعللا  ملح  هدواريو   ، يضاملا نرقلا 
، زرجدود قيرف  هعم  دقاعت  امدنع  كلذل  ؛  يفكي امب  ةدیج  نكت  مل  ةركلل  هبرض  ةقيرط  نأ  تناك  هتلكشم  نكل 

: رخفب هءاقدصأ  ربخأ   . ةیلحملا تارودلا  يف  بعلي  هولعج 
"". نوسنبور يكاج   " عم بعلأ  نیلكورب  يف  نوكأس   ، نیماع لالخ  "

ةینامثل ةیلحملا  تارودلا  يف  بعلي  لظ   ، ةقاشلا ةیمویلا  تانيرمتلاو  لئافتملا  هؤبنت  مغربف  ؛  اًمھاو زليو "  " ناك
نم ماع  فصنو  ماوعأ  ةعبس  دعب   . ماع فصنو  ماوعأ 

عجارت يف  تنأ  ": " زليو ًالئاق لـ"  ، ةرك براضك  بعلي  نأ  هیلع  قيرفلا  ريدم  حرتقا   ، ةیلحملا تارودلا  يف  هبعل 
دعب هرسختس ." ام  كيدل  سیل   ، ماع فصنو  ماوعأ  ةعبسل 

. هتصرف دجو  دقل   . هناكم بعلل  زليو "  " ءاعدتسا مت   ، عافدلا بعال  مدق  عبصإ  رِسُك  امدنع   ، ةریصق ةرتفب  كلذ 
ىلوألا ةدعاقلا  بعال  بردمل  بھذف  ؛  مالستسالا هتین  يف  نكي  مل   . دیج ریغ  لازي  ةركلل ال  هبرض  بولسأ  ناك 

ىلإ موي  لك  تاعاس  ةدعل  اًعم  الِمَعَف  ؛  ةدعاسملا هنم  ًابلاط 
، مالستسالا يف  عاجشلا  زليو "  " أدب ىتح   . دیج ریغ  ةركلل  هبرض  لاز  ام  نكل   . ةداتعملا زليو "  " تابيردت بناج 

دعبو  . ملستسي هعدي  مل  ىلوألا  ةدعاقلا  بعال  بردم  نكلو 
. هریكفت ةقيرط  ىلع  لمعي  نأ  زليو "  " ىلع ناك   ، بيردت نم  مزلي  ام  لك  هيدل  حبصأ  نأ 

بیلاسأ زليو "  " سرد بعللا .) بیلاسأ  دحأ   ) دعاوقلا ةقرس  يف  أدب   ، ةلئاھلا هتعرسبو   ، ةركلا برض  يف  أدب 
؛ ةسفانملا قرفلا  يف  ةركلا  طاقتلا  يبعالو  ةركلا  فذق  يبعال 

هتقيرط  . بعلل ةلاعفو  ةيوقو  ةئجافم  بیلاسأ  روط   . ةدعاق ةقرس  اھیف  هنكمي  ةظحل  لضفأ  ىلع  فرعتیل 
، ةركلا فذق  يبعال  هابتنا  تیتشت  يف  تأدب  دعاوقلا  ةقرسل 

يسایقلا مقرلا  مطح  ىتح  زليو "  " رمتساو  . ریھامجلا سامح  ةراثإو   ، مھزیكرتل ةركلا  طاقتلا  يبعال  نادقفو 
ةقرس تارم  ددع  يف  هیلع  لصح  دق  بوك " يات   " ناك يذلا 

مت  ، مسوملا كلذ  يف   . اًماع نیعبرأو  ةعبس  ةدمل  همطحي  نأ  دحأ  عطتسي  مل  يذلا  يسایقلا  مقرلا   ، ةدعاقلا
. لوبسیبلا يبعالل  ةینطولا  ةطبارلا  يف  بعال  مھأك  هرایتخا 

ةیضايرلا باعلألل  ءاكذلا  لصاح 
 - ءادألاو لقعلا  نیبو  روطتلاو -  نيرمتلا  نیب  ةلصلا  اوري  نأ  ةضايرلا  َملاعب  نیلغتشملا  ىلع  يغبني  هنأ  دقتعت  دق 

ةوقلا ىلع  اًریثك  ليوعتلا  نع  اوفقوتي  نأ  مھیلع  نأو 
موكلام  " حرتقي امك   ، كلذ يف  ببسلا  امبر   . كلذب عانتقالا  نوديري  مھنأ ال  ودبي  نكل   . ةيرطفلا ةيدسجلا 

ةردقلا نم  رثكأ  ةيرطفلا  تاَكلملا  نولجي  سانلا  نأ   ،" ليودالج
، تاذلا ةیمنتو  يدرفلا  دھجلا  نع  ثيدحلا  انعمتجم  يف  رشتنا  املك  هنأ  ليودالج " موكلام   " معزیف  . ةبستكملا

ىرن نأ  بحن  نحنف  ؛  ةيرطفلا تاردقلا  لیجبتب  انرعش 
صاخشأك مھیلإ  رظنن  نأ  بحن  ، ال  اَّنع نیفلتخم  اودلُو  دق  نیقراخ  لاطبأك  ةودقلا  انل  نولثمي  نمو  انلاطبأ 

. نییئانثتسا اًصاخشأ  مھسفنأ  نم  اولعجو  ًاّیبسن  نیيداع 
. يل ةبسنلاب  ةشھدلل  ریثم  كلذ  يف  ببسلا  ؟  كلذ بحن  مل ال 

نأ ىلع  رارصإلا  يف  نورمتسي  مھنإف   ، ةضايرلا يف  لقعلا  رودب  فارتعالا  يف  ءاربخلا  بغري  امدنع  ىتحو 
. ةیلخادلا ةرطفلاب  قلعتم  هلك  رمألا 

سيول تناس  قيرف  يف  ریھظلا  طخ  بعال   ،" كوف لاشرام   " نع ًالاقم  تأرق  امدنع  لعفلاب  كلذ  تفشتكا 



ةفاسم عطقي  بعال  لوأ  كوف "  " ناك  . مدقلا ةركل  سمار 
. يلاوتلا ىلع  مساوم  ةعبرأ  لالخ  بعلملا  يف  اًرقھقتو  اًموجھ  رتم   1828.8

ةراھم نع  ماع 2002،  ةیكيرمألا  مدقلا  ةرك  يرودل  ةیئاھنلا  ةارابملا  ةیشع  ِبتُك  يذلا   ، لاقملا اذھ  ثدحت 
ىتح  ، بعلملا يف  بعال  لك  عقوم  ةفرعم  يف  ةشھدملا  كوف " "

امو  ، هنولعفي ام  اًضيأ  فرعي  لب   ، مھعقاوم طقف  فرعي  . ال  طوقسو يرج  نیب  ام  ةرئادلا  نیبعاللا  ىضوف  طسو 
ئطخي وھف ال   ، هؤالمز هلاق  امل  اًقفوو   . هنولعفي فوس 

. اًقلطم
ءانثأ يف   . مدقلا ةرك  ةدھاشم  يف  ًالاوط  تاونس  ىضق  هنإ   ،" كوف  " لوقي ؟  كلذ لعفي  فیك   . شھدم رمأ  اذھ 

تاجردم يف  عئاب  ةفیظو  ىلع  لصح   ، ةيوناثلا هتسارد 
ناك  ، هتدھاشم ءانثأ  يفو   . نیفرتحملا تايرابم  ةدھاشم  عیطتسي  ىتح   ، اھھركي يتلا  ةفیظولا  كلت   ، بعلملا

اذامل  " ؟"، ةارابملا كلت  بعلن  اذامل   : " ؟ اذامل لءاستي  ام  اًمئاد 
كرا ـ شأ ـي  نلعج لاؤ  ـ سلا اذ  هـ ": " كو فـ  " لو ـ قي ـك؟ ." لذ ـل  عفن اذا  ـ مل  " ـة؟"، قيرطلا ـك  لتب مجاھ  ــ ن

، لـم اًفر ـ تحم كو " فـ  " حب ـ صأ امد  ـ نعو اًق ." ـ معت ـر  ثكأ ـة  قيرطب مد  ـ قلا ةر  فـي كـ
. قمعأ لكشب  بعللا  بیلاسأ  يف  لمأتلاو  اذامل "  " لاؤسلا نع  فقوتي 

. رمتسملا هثحبو  هِرشلا  هلوضف  ةجیتن  هتاراھم  ىري  هسفن  كوف "  " نأ حضاولا  نم 
هيدل لاشرام " ": "" كوف لاشرام  سرمتم لـ" لیمز  لوقي   . ةبھوم اھنوري  ؟  كلذ نوبردملاو  نوبعاللا  ىري  فیك 

يف رخآ  بعال  يأ  نم  رثكأ  مدقلا  ةرك  يف  ءاكذ  ةبسن  ىلعأ 
ل ــ كب عافد  ــ لا فوف  ــ فا ص ــ شتكا ى  ــ لع هترد  ــ نور ق ــ خآلا هؤال  ــ مز ف  ــ صي ه ." ــ عم ُتْبَِعل  قير  ــ فلا

تاراھ ة مـ ــ عومجمب اًرھ  ــ بنم  ، نیبرد ــ ملا د  ــ حأ حر  ــ شي ِملا ." ــ ة ع ــ بھوم  " اھ ــ نأب ءا  ــ كذ
". كلذ لك  لعف  عیطتسي  ىتح  مدقلا  ةرك  يف  ةيرطف  ةيرقبع  بلطتي  رمألا  ": " كوف "

" ةیصخشلا "
م، ــ عن ؟  ةدالو ــ لا ذ  ــ نم اھ  ــ نوكلتمي ة  ــ يرطف ة  ــ بھوم يوذ  نیي  ــ ضايرلا ني  ــ بعاللا ض  ــ عب سي  ــ لأ

ـة بھوملا ك  ــ لت نو  ــ كت ًانا  ــ يحأ ورنیكا " ــ نو م ــ و"ج ني " ــ يلي ب ــ ب  " ة ــ لاح ي  ــ ثد ف ــ ا ح ــ مكو
يذ ــ لا ل  ــ يلقلا دوھ  ــ جملا م  ــ ى ك ــ لعو مھ  ــ تبھوم ى  ــ لع ءا  ــ نثلا ل  ــ ع ك ــ ة. م ــ نعللاك ة  ــ يرطفلا
ري ـ كفتلا نثار  عوقو فـي بـ ــ لا ةلوھ  ــ سب امھ  ــ نكمي  ، امھي ــ سفن بيرد  ــ تل هلذ  ــ ى ب ــ لإ ناجا  ــ تحي

ةبعل يف  ماع 1976  دایبملوأ  يف  ةیبھذلا  ةیلادیملا  ىلع  لصاحلا   ،" رنیج سورب   " لوقي  . ةتباثلا ةیلقعلاب 
، ةءارقلا يف  ةبوعص  يناعأ  نكأ  مل  نإ  (: " ىوقلا باعلأ   ) يراشعلا

ةضايرلا بعل  ناك   ، ةلوھسب كلذ  ثدحیس  ناك  امبر   ، لضفأ لكشب  أرقأ  تنك  اذإ   . ةارابملا تحبر  تنك  امل  امبر 
قاشلا لمعلا  نأ  اًموي  تكردأ  تنك  املو  ًالھس ...  حبصیس 

". ةایحلا يف  اًمدق  يضملا  لیبس  وھ 
في وأ كـ ـد  جب نو  ـ لمعي في  نو كـ ــ ملعتي ، ال  مھزي ــ متب نورثأ  ــ تم ة،  ــ يرطفلا بھاو  ــ ملا باح  ــ صأ

ةر ـ كلا فذا  "، قـ زینیترا ورد مـ ـ يب  " ثد مـع اذ مـا حـ . هـ تاقا ـ فخإلا ـى  لع نو  ـ بلغتي
قيرفلا ناك  امدنع  ًاّیسفن  اًرمدم  ناك  يذلاو   ، سكوس دير  نطسوب  قيرف  يف  ىضم  امیف  بعل  يذلا  عرابلا 

رمألا ناك   ، اذھ نم  ربكأ  رمألا  ناك  لب   ، هیلإ ةجاحلا  سمأ  يف 
. ةیصخشلا لوح  رودي 

ةلحر نتم  ىلع  اوناك  بولج  نطسوب  اذ  زميات و  كرويوین  اذ  يتفیحص  نم  نییضايرلا  نییفحصلا  نم  ةعومجم 
ةلحرلا ىلع  تنك  انأ  كلذكو   ، نطسوب ىلإ  ةھجتم  ناریط 

ني ما 2003 بـ يكير عـ ـ مألا يرود  ـ لا يئاھ  ــ ي ن ــ ة ف ــ ثلاثلا ةارا  ــ بملا ى  ــ لإ نیھ  ــ جتم اونا  ــ . ك اھ ــ سفن
لو نوثد حـ ـ حتي نویفح  ـ صلا نا  . كـ سكو ـد سـ ير نط  ـ سوبو زیكنا  كرويوي يـ يقير نـ فـ

مھيدل زیكناي  كرويوین  قيرف  نأ  ىلع  ددرتب -  بولج  نطسوب  اذ  ةفیحص  ویفحص  قفاوو  اوعمجأو -  ةیصخشلا 
. ةیصخشلا هذھ 

ربوتكأ رھش  يف   . نیتنس ذنم  كرويوین  ةنيدم  لجأ  نم  قيرفلا  هلعف  ام  نویفحصلا  ركذت   ، ىرخأ رومأ  نیب  نم 
ثادحأ 11 كرويوین  ةنيدم  ناكس  ىناع  امدعب   ،2001

نأ ةنيد  ـ ملا ناك  ــ دارأ س ل.  ــ مألا ن  ــ صي م ــ صب ى  ــ لإ ة  ــ جاحب ا  ــ نكو  ، ني ــ مَّطحم اًعي  ــ مج ا  ــ نك  ، ربمتب ــ س
ـي بعال ـن  كل  . لوب ـ سیبلا ملا فـي  ـ علا سأ  ـى كـ لإ زیكنا  كرويوي يـ قير نـ ـم فـ ضني

. هلعف نوعیطتسي  ام  مھيدل  سیل  نأ  ودبي  ناك   . نیكھنمو نیملأتم  اوناكو   ، ربمتبس ثادحأ 11  اوناع  اًضيأ  قيرفلا 
دجب اولمع  مھنكلو   ، كلذ اوعاطتسا  فیك  فرعأ  ال 

يف لمألا  ضعب  انتحنمو   ، اًديور اًديور  ةداعسلا  ىلإ  انتداعأ  اھب  نوزوفي  ةارابم  لكو   ، رخآ دعب  قيرف  ىلع  اوزافو 
زاف  ، مھیلإ انتجاحب  ساسحإب  نیعوفدم   . لبقتسملا

لصو مث   ، يكيرمألا يرودلا  لطب  بقلب  اوزاف  مث   ، ةدحتملا تايالولا  برغ  قرف  يرود  لطب  بقلب  قيرفلا 
اونكمتو ةعاجشب  اوبعل  ثیح  ؛  ملاعلا سأك  ةلوطب  ىلإ  قيرفلا 

انأو تربك  دقل   . هتراسخل اًعیمج  حرفن  يذلا  قيرفلا  هنإ  ؛  زیكناي كرويوین  قيرف  عیمجلا  هركي   . بقللا عازتنا  نم 
تقولا كلذ  ذنم  نكلو   ، زیكناي كرويوین  قيرف  هركأ  اًضيأ 



. ةیصخشلا ةملكب  نویفحصلا  هدصقي  ناك  ام  اذھ   . هتببحأ
ةوقلا نطاوم  نع  ثحبلاو  بیقنتلا  ىلع  ةردقلا  اھنإ   ، اھنوري امدنع  ةیصخشلا  نوفرعي  مھنإ  نویفحصلا  لاق 

. كدض رومألا  ریست  امدنع  ىتح 
، ةیصخشلا هینعت  ام  طارفإب -  ًاللدم  ناك  نإو   ، قلأتملا ةركلا  فذاق   ،" زینیترام وردیب   " حضوأ  ، يلاتلا مویلا  يف 

. اھسكع حیضوت  لالخ  نم  نكلو 
حبري مل  وھف  ؛  سكوس دير  نطسوب  قيرف  لثم  يكيرمألا  يرودلا  ةلوطبب  زوفلا  ىلإ  جاتحي  قيرف  كانھ  نكي  مل 

ةعقاو ذنم  يأ   ، اًماع نینامثو  ةسمخ  ذنم  ملاعلا  سأك 
ىلع لصحي  ىتح  زیكناي  كرويوین  قيرف  ىلإ  يزارف " يراھ   " سكوس دير  قيرف  كلام  هعاب  امنیح  ثور " بیب  "

رمألا نكي  مل   . ياودورب حرسمب  اًضارعتسا  لِّومیل  دوقن 
لب  ،( تقولا كلذ  يف  لعفلاب  اذكھ  ثور " بیب   " ناك ثیح   ) رسعأ لوبسیب  فذاق  لضفأ  هعیب  ببسب  طقف  اًئیس 

. مصخلا قيرفلل  هعاب  هنأل 
ریغ اھنأك   ، تايرابم ةلسلسب  زوفیل  ؛  لوبسیبلا قرف  ةمدقم  ىلع  ذاوحتسالا  وحن  زیكناي  كرويوین  قيرف  ىضم 

قيرف نكمت  امنیبو   . ملاعلا سأك  ةلوطب  نم   ، ةیھانتم
، رسخي اًمئاد  ناك  ةیئاھنلا  تايرابملا  نم  ديدعلاو  ملاعلا  سأك  يف  بعللا  ىلإ  تارم  عبرأ  لوصولا  نم  نطسوب 

برتقي ناك  دقف  ؛  ةنكمم ةقيرط  أوسأب  رسخي  ناك  لب 
ةھ ــ جاومل ىر  ــ خأ ة  ــ صرف مھ  ــ تحن ل ــ ، س اًري ــ خأ  . راھ ــ ني م  ــ را ث ــ صتنالا زار  ــ حإ ن  ــ ةانا م ــ عم د  ــ عب

نونكمتي مـن ـ سف  ، اوزا ــ اذإ ف ي.  ــ سیئرلا مھم  ــ صخ ى  ــ لع ب  ــ لغتلاو ةرا  ــ سخلا ة  ــ نعل
وحن مھلمأ  وھ  زینیترام " وردیب   " ناك  . زیكناي كرويوین  قيرف  اھیلإ  مضني  نلو  ملاعلا  سأك  ةلوطبل  مامضنالا 

ةدايز يف  ببست   ، مسوملا اذھ  ةيادب  يف  هنكل   ، كلذ قیقحت 
. ةنعللا

ميرك  ) ةركلا بعَال  برض  ؟  كلذ لایح  لعف  اذام   . عجارتو هترادص  زینیترام "  " َدقف  ، ةعئار ةارابم  هبعل  نم  مغرلاب 
حرطو  ،( اداسوب جروج   ) رخآ برضب  ددھو   ،( ایسراج

(. زیكناي قيرف  بردم  رميز " نود   )" اًماع نیعبسو  نینثا  هرمع  زھاني  ًالجر  اًضرأ 
رجور  " هجاوي وردیب "  " دھاشنس اننأ  اًعیمج  ملعن  انك  : " زميات كرويوین  ةفیحصب  بتاكلا  يریك " كاج   " بتك امك 

ةارابم يف  سفانملا ) قيرفلا  يف  ةركلا  فذاق  " ) سنمیلك
دض وردیب " "، و" ایسراج  " دض وردیب "  " دھاشن نأ  دحأ  عقوتي  مل  نكل  ياونیف ....  هزتنم  يف  ةزراب  ةیئاسم 

". رميز  " دض وردیب " "، و" اداسوب "
 : بولج نطسوب  ةفیحصب  بتاكلا   ،" يسینوش ناد   " لءاست  . نیلوھذم اوناك  بولج  نطسوب  ویفحص  ىتح 

رجور  " ؟ سكوس دير  قيرف  يعجشم  اي   ، نوراتخت امھيأ  "
هقيرفل ةارابمب  زاف  يذلا   ، تبسلا ةلیل  ةارابم  يف  نیفرتحملاك  فرصتو  هنازتا  ىلع  ظفاح  يذلا   ،" سنمیلك

لفطلاك فرصت  يذلا  زینیترام "  " مأ ؟  حضاولا هبضغ  مغرب 
جرو ــ ج ى"  ــ لإو ه  ــ سأر ى  ــ لإ را  ــ شأ م  ــ ، ث ةارا ــ بملا ةراد  ــ ه ص ــ قيرف د  ــ قفأ نأ  د  ــ عب ًال  ــ جر بر  ــ ضو

دو ال يـ ؟ ... " يلا ــ تلا ت  ــ نأ  " ها ــ يإ اًددھ  ــ ، م زیكنا ــ قير ي ــ فب ةر  ــ كلا طا  ــ قتلا ب  ــ عال ادا " ــ سوب
ًايزخم اًرمأو  ةياغلل  اًجرحم  ناك  زینیترام "  " فرصت نأ  الإ   ، مالكلا اذھ  اوعمسي  نأ  سكوس  دير  قيرف  وعجشم 

ةرادإو  ،" وردیب  " هنأل هتلعفب  وجني  هنإ   . لوبسیبلا ةبعلل 
هنأب فارتعالاو  ىرخأ  ةرم  ضوھنلا  نم  زینیترام "  " نكمتیس لھ   . اذھ نم  هِنّكمت  يتلا  يھ  سكوس  دير  قيرف 

". ؟ أطخأ
يف ثحبي  فیك  وأ   ، طابحإلا لمحتي  فیك  فرعي  زینیترام " وردیب   " نكي مل   ،" نیب يلیب   " عم لاحلا  ناك  املثم 

امك  . میظع زوف  ىلإ  میسجلا  قافخإلا  لوحيو  هتاذ  قامعأ 
مایقلا نم  ًالدب  بضغ  ةبون  يف  لخد  هنألو   . اھنم ملعتلاو  هئاطخأب  فارتعالا   ،" نیب يلیب   " لثم  ، عطتسي مل 

وحن هقيرط  يف  ىضمو  ةارابملاب  زیكناي  قيرف  زاف  ؛  هتمھمب
. ةیئاھنلا ةارابملا  يف  زوفلا 

مھنأب ال اوُّرقأ  مھنأ  الإ   . ءيش مھأ  يھ  ةیصخشلا  نأ  ىلع  ةرئاطلل  نولقتسملا  نویضايرلا  نویفحصلا  قفتا 
ىلإ لصوتلا  يف  انأدب  اننأ  دقتعأ  ينأ  مغرب   ، اھردصم نوفرعي 

. ةیلقعلا اھردصم  ةیصخشلا  نأ  ةركف 
ءوست امدنعف  ؛  صاخلا مھزیمتو  مھتبھوم  ةركف  يف  نوُطَّروتي  سانلا  لعجت  نیتیلقعلا  ىدحإ  نأ  نآلا  فرعن 

ام لكب  نيرطاخم   ، مھتردقو مھزیكرت  نودقفي   ، رومألا
. اًضيأ ةياغلل  نوعجشملاو  قيرفلا  هديري  ام  لك   ، ةلاحلا كلت  يفو  هنوديري - 

ذیفنت وحن  مھھجوتو   ، تاقافخإلا ةھجاوم  ىلع  اًدیج  سانلا  دعاست  يتلا  ةیلقعلا  كانھ  نأ  ملعن  امك 
مھتحلصم لجأ  نم  لمعلل  مھدوقتو   ، ةدیج تایجیتارتسإ 

. ىوصقلا
كرويوین قيرف  دض  ىرخأ  ةرم  سكوس  دير  نطسوب  قيرف  بعل   ، ماع رورم  دعب   . دعب ةصقلا  ِهَتَْنت  مل   ، اورظتنا

عبس لصأ  نم  تايرابم  عبرأب  زوفي  يذلا  قيرفلا   . زیكناي
قيرف نأ  ادبو   ، تايرابم ثالث  لوأ  زیكناي  قيرف  زاف   . ملاعلا ةلوطبل  مضنیسو  يكيرمألا  يرودلا  لطب  نوكیس 



. ىرخأ ةرم  هظح  دقف  دق  نطسوب 
ر ــ خآ او  ــ ضرعو  ، ني ــ بعاللا د  ــ حأ اولَّد  ــ ه. ب ــ موجن نط  ــ سوب قير  ــ رَّذ ف ــ ، ح ما ــ علا اذ  ــ ي ه ــــ ن ف ــــ كل

سي ــ لو  ، قير ــ اذ ف ــ ه نأ : مھور  ــ بخأو د)،  ــ حأ هدر  ــ م ي ــ لف  ) ر ــ خآ قير  ــ ع ف ــ لدا م ــ بتلل
. اًعیمج انلجأ  نم  دجب  لمعن  نحن   . موجنلا نم  ةعومجم 

، يكير ــ مألا يرود  ــ لا ل  ــ طب ب  ــ قلب سكو  ــ د س ــ ير نط  ــ سوب قير  ــ زا ف ــ ، ف تايرا ــ بم ع  ــ برأ د  ــ عب
ـد ير نط  ـ سوب قير  اھ فـ ـ يف زو  ـ في ـي  تلا ـى  لوألا ةر  ـ ملا تنا  . كـ ملا ـ علا ـل  طب ـب  قلب زا  ــ م ف ــ ث

نأ لوألا : نیئیش : رھظأ  يذلا  رمألا   ، ةیئاھن فصن  تايرابم  يف  ذنم 1904  زیكناي  كرويوین  قيرف  ىلع  سكوس 
. اھملعت نكمي  ةیصخشلا  نأ  يناثلاو :  . تھتنا ةنعللا 

ةیصخشلا لوح  ديزملا 
ي ــ ف ساربما " ــ س ب"  ــ علي نا  ــ ما 2000، ك ــ و. ع ــ منلا ة  ــ يلقعو ساربما " ــ تي س ــ ب  " د ــ نع أد  ــ بنل

تالو ـ طب ـر  بكأ ةر فـي  ـ شع ـة  ثلاثلا ةر  ـ ملل زو  ـ فلا ًالوا  ــ حم س،  ــ نتلل نود  ــ لبميو ة  ــ لوطب
" نو ــ سرميإ يور   " هزر ــ حأ يذ  ــ لا ي  ــ سایقلا مقر  ــ لا مطحي  ــ ة، س ــ لوطبلا هذھ  ــ زا ب ــ اذإ ف س.  ــ نتلا

ـن مـن كمت ساربما " سـ  " نأ مغر  . بـ تالو ــ طبلا ر  ــ بكأ ي  ــ ةر ف ــ ةر م ــ شع ي  ــ تنثا زو  ــ فلل
سنتلا بعال  مامأ  هزوف  صرفب  ًالئافتم  نكي  ملو  ةلوطبلا  يف  دیجلا  لكشلاب  بعلي  مل   ، تایئاھنلا ىلإ  لوصولا 

". رتفار كيرتاب   " يوقلا باشلا 
ـة عومجملا ةرا  ـ سخ ـك  شو ـى  لع نا  ـ كو  ، ةارا ــ بملا ي  ــ ى ف ــ لوألا ة  ــ عومجملا ساربما " ــ س  " ر ــ سخ

ترع شـ : " لا ـه قـ نأ ـى  تح . 1-4 ــ ـة ب عومجملل يفا  ـ ضإلا تقو  ـ لا اًر فـي  ـ ساخ نا  ـة. كـ يناثلا
امو ،؟  " زینیترام وردیب   " هلعفي دق  يذلا  امو  "؟  ورنكام  " هلعفي دق  يذلا  امف  َّيدي ." نم  تلفت  رومألا  نأ  لعفلاب 

"؟ ساربماس  " هلعف يذلا 
امدنع ": " ساربماس  " لوقي هدعاسي ." نأ  هنكمي  يعجرم  راطإ  نع  ثحب  : " ًالئاق ندور " مایليو   " رمألا حضوأ  امك 

يتلا ةیضاملا  تايرابملا  يف  ركفت  رییغتلا  نأش  ثحبت 
كتاربخ لمأتت  تقو  كانھ   . ةیلاتلا ثالثلا  تاعومجملا  تحبرو  تدع  مث  ... ىلوألا ةعومجملا  اھیف  ترسخ 

". رمألا اذھ  زواجت  نم  نكمتتل  ؛  ةقباسلا
. ةایحلا هیلإ  تداعو  ةیناثلا  ةعومجملاب  زافف  ؛  نیيرخأ نیتطقن  مث   . طاقن سمخ  ساربماس "  " زرحأ  ، ةأجف

، ىلوألا ةعومجملا  يف  ةراسخلا  لطبلا : تاناكمإ  لك  ساربماس "  " رھظأ  ، ةیضاملا ةلیللا  ": " ندور  " لوقي
". مساحلا راصتنالاو  ةدوعلا  مث   ، ةميزھلا نم  بارتقالا 

ةلوطب رخآ  يف  اھبعل  ءانثأ  يف  اھتمجاھ  وبر  ةبون  ىلع  بلغتلا  ىلع  اھسفن  يسریك " - رنيوج يكاج   " تدعاس
ةبعللا يھو   ، رتم ـ800  لا قابس  يف  يكاج "  " تناك  . اھل ةیملاع 

يف يرمتسا  طقف  : " ةلئاق اھسفن  تھَّجو   . اھمجاھت ةبونلاب  ترعش  امدنع   ، ةیعابسلا باعلألا  يف  ةریخألا 
كنكمي  . يرمتساف  ، ءوسلا اذھب  سیل  رمألا   . ِكیعارذ كيرحت 

ىوقأب يضكرا  طقف   .... رمألا اذھب  لعفلاب  تزف  دقل   . ءاوھلا نم  ًایفاك  اًردق  نیسفنتت  ؛  ةيوق ةبون  نوكت  نل   ، زوفلا
دقل يكاج ." اي  ةریخألا  رتم  ـ 200  لا هذھ  يف  كنكمي  ام 

اذ نإ هـ لو  ـ قأ نأ  ـب  جي ": " يكا جـ  " تلا . قـ را ـ صتنالا قي  ــ قحت ى  ــ تح تقو  ــ لا لاو  ــ اھ ط ــ سفن تدعا  ــ س
ةد ـ يج برا  ـ جت ترر بـه مـن  ـا مـ مو ـة  سفانملل اًر  ـ ظن  ، يتارا ـ صتنا ـم  ظعأ هـو 

". هقیقحت ىلع  لمعأ  نأ  َّيلع   ، اًّقح اذھ  تدرأ  اذإ   ... ةئیسو
ىلع اھتربجأ  ةبكرلا  راتوأ  يف  ةریطخ  ةباصإ  ؛  عجفملا رمألا  ثدح   ، اھل ةیبمیلوأ  ةلوطب  رخآ  يف  اھبعل  ءانثأ  يف 

دعت مل   ، ةمطحم تناك   . ةیعابسلا ةبعل  نم  باحسنالا 
تفن تابثو  سمخ  لوأ  ؟  ةلیلق مايأ  دعب  ليوطلا  بثولا  ةقباسم  يف  اًمصخ  نوكتس  لھ  نكلو   ، ًاّيوق اًمصخ 

. ةیلادیم زارحإ  ىوتسم  ىلإ  تابثولا  كلت  لصت  مل   . كلذ
تلاق  . ىرخألا ةیبھذلا  اھتایلادیم  نم  مھأ  تناكف   ، ةيزنوربلا ةیلادیملاب  زوفلا  نم  اھتنكم  ةسداسلا  ةبثولا  نكل 

تءاج ةسداسلا  ةبثولا  ىلع  ةردقلا  : " اذھ نع  يكاج " "
". میظع دحاو  لمع  ىلإ  اھتلوحو  ينازحأ  لك  تعمج  ... نینسلا ربع  ةديدعلا  ينازحأ  نم 

ةدوعلا مث   ، ةميزھلا نم  بارتقالا   ، ةراسخلا لطبلا : تافص   ، ىرخألا يھ   ،" يسریج - رنيوج يكاج   " تمدق
. مساحلا راصتنالاو 

هلقعو  ، هتميزعو  ، هتراسجو  ، لطبلا ةیصخش 
كلخادب بیقنتلا  كل  حیتي  هنإ   ، بردتت كلعجي  يذلا  رمألا  هنإ   . دحاو ءيش  اھنكلو   ، ةفلتخم تاملك  اھنإ 

. اھیلإ ةجاحلا  سمأ  يف  نوكت  امدنع  اھجارختساو 
لك يف  هتراسخ  يف  تببستو  ماري  ام  ىلع  ْرَِست  مل  يتلا  رومألا  لك  نع  ورنیكام "  " انربخأ فیك  ركذت  لھ 

وھ هتراسخ  ببس  نإ  تارملا  ىدحإ  يف  لوقیف  ؟  اھرسخ ةارابم 
تارمو  ، ةریغلاب رعش  هنأ  هتراسخ  ببس  ناك  تارملا  ىدحإو   ، راح وجلا  نأ  ببسلا  ىرخأ  ةرمو   ، درابلا وجلا 

. اًشوشم هھابتنا  ناك  ةديدع  تارمو   ، قیضلاب رعش  ىرخأ 
يغبني امك  تسیل  رومألا  نوكت  امدنع  زوفلا  ىلع  ةردقلا  وھ   ،" جنیك نیج  يلیب   " انتربخأ امك   ، لطبلا زیمي  ام  نإ 



تسیل هرعاشمو  دیج  لكشب  بعلي  امدنع ال  يأ  - 
. ةلطب نوكت  نأ  ىنعم  تملعت  اذكھ   . لاح لضفأب 

ثیمس تيرجرام   " اًقحال ةفورعملا  " ) ثیمس تيرجرام   " مامأ بعلت  زلیھ  تسروف  داتس  يف  جنیك "  " تناك
رثكأ اھمامأ  جنیك "  " تبعل  . اھقلأت جوأ  يف  تناك  يتلا  تروك )"

لكشب جنیك "  " تبعل  ، ةارابملا نم  ىلوألا  ةعومجملا  يف   . ةدحاو ةرم  ىوس  اھمزھت  ملو  ةرم  ةرشع  يتنثا  نم 
ةأجف  . اًدیج اًمدقت  تزرحأو  ةركلا  بيوصت  ئطخت  مل   ، عئار

". ثیمس  " اھب تزافو   ، ةعومجملا تھتنا 
كردت نأ  لبقو   . ةعومجملاب زوفلا  ىلع  تلمعو  ًاّيوق  اًمدقت  ىرخأ  ةرم  جنیك "  " تزرحأ  ، ةیناثلا ةعومجملا  يف 

. ةارابملابو ةعومجملاب  ثیمس "  " تزاف  ، كلذ
مث  . كلتك ةمھم  ةارابم  يأ  يف  لبق  نم  اذھك  ًاّيوق  اًمدقت  زرحت  مل  اھنإ  ؛  ةلوھذم جنیك "  " تناك  ، ةيادبلا يف 

وھ لطبلا : ةملك  هینعت  اذام  تمھف  ةأجف  ؛  ببسلا تفشتكا 
نو ـ كي امد  ـ نع  ، كلذ ـة لـ جاح نو فـي  ـ كي امد  ـ نع بعللا  هاوت بـ ـ سم ـع  فر عیطت  ـ سي يذ  ـ لا صخ  ـ شلا

ـي لاوحب ـر  بكأ ةو  ـ قب ـب  عللا ـى"  لإ اًرو  نولو فـ ـ حتي ـك،  حملا ـى  لع ةارابملا  مھزو بـ فـ
". تارم ثالث 

يھو اھرمع  نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  تناك   . هتققح ام  ببس  يسریك " - رنيوج يكاج   " اًضيأ تفشتكا  امك 
رومألا لك   . ةاوھلل يضايرلا  داحتالل  بابشلا  دایبملوأ  يف  سفانتت 

ةكھنم تناك   . اھتبھرأ يتلا  ةیلعافلا  كلت   ، رتم قابس 800   ، ةبعللا نم  ةریخألا  ةیلعافلا  ىلع  فقوتت  نآلا 
يتلا ةليوطلا  تافاسملا  تاقابسب  ةریبخ  ةبعال  مامأ  سفانتتو 

تلاق  . ةرملا هذھ  كلذ  نم  تنكمت  اھنأ  الإ   . ةیسایقلا اھماقرأ  سفن  ىلع  لوصحلا  نم  يكاج "  " نكمتت مل 
نم تنكمت  ينأ  ُّتبثأ  دقل   . ومسلا نم  عونب  ترعش  ": " يكاج "

دالبلا يف  نییضايرلا  لضفأ  ةسفانم  يناكمإب  سیل  نأ  يل  حضوأ  زوفلا  اذھ   ... ةدشب كلذ  تدرأ  امدنع  زوفلا 
". زوفلا ىلع  يسفن  لمحأ  نأ  يننكمي  لب   ، طقف

: لأسُت ام  اًمئاد  تناك  اھنإ  تلاق   ، ملاعلا ىوتسم  ىلع  مدق  ةرك  ةبعال  لضفأب  تبقل  ام  اًریثك  يتلا   ،" ماھ ایم  "
اي مدقلا  ةرك  بعال  ىدل  نوكي  نأ  بجي  ءيش  مھأ  ام  "

ًابعال رشع  دحأ  نوكي  امدنع   . ةيرطفلا ةمسلا  كلت  دصقت  مل  ةینھذلا ." ةوقلا  : " ددرت الب  ایم "  " تباجأ "؟ " ایم "
، ًاباصم وأ  ًابعتم  نوكت  امدنع   ، اًضرأ كعاقيإ  نولواحي 

فیك ملعتت  نأ  كیلع  ؟  كلذ لعفت  فیك   . كزیكرت ىلع  رثؤي  اذھ  نم  اًئیش  عدت  الأ  بجي   ، كدض ماَّكحلا  نوكي  امدنع 
بناوجلا رثكأ  نم  اھنإ  ": " ماھ  " تلاق  . كلذ لعفت 

". نيرمت لكو  ةارابم  لك  يف  اھمواقأ  انأو  مدقلا  ةرك  يف  ةبوعص 
نوكأس امبر   ، ببسلا اذھلو  : " تلاق لب  ؟ ال،  ملاعلا يف  ةبعال  مظعأ  اھنأ  ماھ "  " تدقتعا لھ   ، كلذ ركذ  ىلع 

". موي تاذ 
وأ ةاجنلا  امإ  بعاللا  ىلع  نوكي  امدنع   ، كحملا ىلع  رومألا  اھیف  نوكت  فقاوم  اًمئاد  كانھ   ، ةضايرلا يف 

، ریھشلا فلوجلا  بعال   ،" سالوكین كاج   " رم  . ءيش لك  يھتني 
تناك امنیح  نیفرتحملل -  فلوجلا  ةلوطب  يف  ةليوطلا  ةینھملا  هتریسم  لالخ  ةديدع  تارم  فقاوملا  هذھب 

كعسوب ناك  اذإ   . ةمساح ةبيوصتب  همایق  ىلع  ةفقوتم  ةلوطبلا 
! ةدحاو ةبيوصت  يھ  ةباجإلا  ؟  كنظب اھأطخأ  يتلا  تابيوصتلا  ددع  مك   ، نمخت نأ 

ةبھوم نم  ردقلا  سفن  مھيدل  سیل  نيذلا  صاخشألا  زوفي  فیك  نیبت  اھنإ   . لاطبألا ةیلقع  يھ  هذھ 
دحأ  ، يروطسألا ةلسلا  بردم   ،" ندوو نوج   " يوري  . مھیسفانم

نیبعاللا دحأ  ناك   ، ةيوناثلا ةلحرملا  بالطل  ًابردم  لمعي  ندوو "  " ناك امدنع   ، ةرم تاذ   . َّيدل ةلضفملا  صصقلا 
بعاللا لسوت   . ةیئاھنلا ةارابملا  ىلإ  همض  مدعل  اًنيزح 

اي اًنسح  : " ًالئاق هرارق  نع  ندوو "  " لَدَعف  ، ةارابملا يف  بعللا  ةصرف  هیطعیل  ندوو "  " ىلإ يكسلیفاب " يديإ  "
نيو تروف  قيرف  مامأ  بعلتس   . ةصرف كحنمأس   ، يديإ

". دغلا ءاسم  لارتنس 
قيرفلا بقل  ىلع  لوصحلل  قرف  ثالث  سفانتت  تاملكلا ." هذھ  تءاج  نيأ  نم  تلءاست   ، ةأجف ": " ندوو  " لوقي

قيرف ناك  رخآلاو  هقيرف  اھدحأ  انايدنإ -  ةيالو  يف  لوألا 
. يلاتلا مویلا  ءاسم  هھجاویس  يذلا  قيرفلا   ، لارتنس نيو  تروف 

ىلع نیتقیقد  وأ  ةقیقدل  بعللا  يف  رمتسیس  يديإ "  " نأ دقتعا  يديإ ." " " ندوو  " عجش  ، ةیلاتلا ةلیللا  يف 
تروف قيرف  بعال  جنورتسمرأ "  " هجاوي ناك  هنأ  ًةصاخ   ، رثكألا

. ةيالولا يبعال  ىوقأ   ، نيو
زرحأ  . ةینھملا هتریسم  لالخ  طاقنلا  لقأ  ىلع  جنورتسمرأ "  " لصح  ، ًالعف يديإ "  " همطح دقل  ": " ندوو  " يكحي

قيرف مامأ  ةارابم  لضفأ  انقيرف  بعلو   ، ةطقن  12 يديإ " "
تناك بعللا  هتعانصو  ةركلا  ىلع  هذاوحتساو   ، هعافدف  ، طاقنلا هزارحإ  ىلإ  ةفاضإلابو   ... مسوملا لالخ  يوق 

ىرخأ ةرم  ءالدبلا  ةكد  ىلع  يديإ "  " سلجي مل  ةزاتمم ."
. نیتیلاتلا نیتنسلا  لالخ  بعال  مھأب  فرُعو 



اًركتحم دلُو  هنأ  وأ   ، يئانثتسا صخش  هنأ  مھنم  دحأ  دقتعي  مل   . ةیصخشلا نوكلتمي  اوناك  صاخشألا  ءالؤھ  لك 
اوملعت  ، دجب اولمع  اًصاخشأ  اوناك   . زوفلا يف  قحلا 

اولعفي نأ  مھیلع  ناك  امدنع  ةيداعلا  مھتاردق  زواجتي  اًدھج  اولذبو   ، طغضلا تحت  مھزیكرت  ىلع  نوظفاحي  فیك 
. كلذ

ةمقلا ىلع  ءاقبلا 
ـل يراد ـل"  صو اھ .  ـ يف ءا  ـ قبلاو ـة  مقلا ـى  لإ لو  ـ صولا ـى  لع كدعا  ـ سي ا  ــ ي م ــ ةیصخ ه ــ شلا

اورمت ـ سي مھ لـم  ـ نكل ـة،  مقلا ـى  لإ زیجني " انیترا هـ مـ  " و نو " ـ سيات كيا  مـ  " و يربورت " سـ
اھانا ـن عـ كلو ـم،  عن ؟  ةیصخ ـ شلا مالآلاو  تالك  ـ شملا عاو  ـ نأ اونا كـل  ــ مھ ع ــ نأل اذ  ــ سي ه ــ لأ  . اھ ــ يلع

ـه نكل  ، هد ـ سج ـم  شھتو ـة  لفاحب نا " ـ جوھ ني  بـ  " مدط ـ صا  . لا ـ طبألا اًض كـل  ـ يأ
. ىرخأ ةرم  ةمقلا  ىلإ  ةدوعلا  عاطتسا 

بلطتي رمألا  نأ  الإ   ... ةمقلا ىلع  َكَعََضت  نأ  اھنكمي  ةردقلا  نأ  نمؤأ  يننإ  ": " ندوو نوج   " بردملا لوقي 
أدبت نأ ...  ةياغلل  لھس  رمأ  هنإ   ... ةمقلا ىلع  كیقبتل  ةیصخشلا 

ةیصخ ـب شـ لطتي ـر  مألا ـب.  سانم لك  ـ شب اھداد  ـ عإ نود  "، بـ اھلیغ ــ شت ط"  ــ قف ك  ــ نكمي ه  ــ نأ ري  ــ كفتلا
ـة. مقلا ـى  لإ كلو  ـ صو رو  ـر فـ بكأ ةيد  ـ جب ـد بـل  جب ـل  معت ـك  لعجتل ـة  يقیقح

"". ةیصخشلا مھيدل   ، ةردقلا نم  رثكأ  : " رَّكذت  ، اًراركتو اًرارم  زوفي  قيرف  وأ  يضاير  بعال  نع  أرقت  امدنع 
هؤالمزو لدیب " تراویتس   " ماق  . ومنلا ةیلقع  اھعنصت  فیكو   ، ةیصخشلا هینعت  ام  ىلع  قمعأ  ةرظن  ِقْلُِنل 

؛ ةیضايرلا ةردقلا  لوح  بابشلاو  نیقھارملا  ةیلقع  سایقب 
: نأ اودقتعا  نم  مھ  ةتباث  ةیلقع  مھيدل  نيذلا  كئلوأ  ناكف 

". ردقلا اذھ  ةدايزل  ریثكلاب  مایقلا  اًدبأ  كنكمي  الو  ةیضايرلا  ةردقلا  نم  نیعم  ردق  كيدل  نوكي  "
". ةرطفلاب ًابوھوم  نوكت  نأ  بجي  ةضايرلا  يف  اًعراب  نوكتل  "

: نأ ىلع  ومنلا  ةیلقع  ووذ  قفتا   ، كلذ نم  ضیقنلا  ىلع 
". دجب اھیلع  تلمع  اذإ  اًمود  روطتتس  ةضايرلا  يف  كتعارب  "

". ماظتناب اھسرامتو  تاراھملاو  تاینقتلا  ملعتت  نأ  كیلع   ، ةضايرلا لاجم  يف  اًحجان  نوكتل  "
نوعتمتي نم  مھ  اوناك   . ةراسجلا وأ  ةیصخشلا  كالتما  اورھظأ  نم  رثكأ  مھ  ومنلا  ةیلقع  مھيدل  نيذلا  كئلوأ 

يتلا جئاتنلا  ىلع  ةرظن  ِقلُنل  ؟  دصقأ اذام   . لاطبألا لوقعب 
. فرعنو نویضايرلا  نوثحابلا  اھیلإ  لصوت 

؟ حاجنلا ام 
اذھو  . روطتلاو ملعتلا  يف   ، مھيدل ام  لضفأب  مایقلا  يف  حاجنلا  نودجي  ومنلا  ةیلقع  باحصأ  لوألا : فاشتكالا 

. لاطبألا يف  هدجن  ام  طبضلاب 
ىلع لصحأ  زوفلا ...  يف  ىوقلا  باعلأ  ةجھب  اًموي  رصحنت  مل  يل  ةبسنلاب  ": " يسریك - رنيوج يكاج   " انل تلاق 

نم هیلع  لصحأ  امم  رثكأ  ةسرامملا  نم  ةداعسلا  نم  ریثكلا 
دوعأ  ، ترسخ اذإ   . يعسوب ام  لك  تلعف  ينأ  رعشأ  وأ  روطتلا  ىرأ  تمد  ام  ةراسخلا  ينمھت  . ال  جئاتنلا قیقحت 

". طقف دھجلا  نم  ديزملا  لذبأو  بعللا  رامضم  ىلإ 
ـك-  نكمي ـل مـا  ضفأ حب  ـ صت ى  ــ تح كدھ  ــ ل ج ــ لذ ك ــ بت نأ  و  ــ يصخ ه ــ شلا حا  ــ جنلا نأ  يأر -  ــ لا اذ  ــ ه

ري ـ ثكلا كا  ـ نھ ": " ندوو  " لو ـ قي عقاو  ـ لا فـي  ندوو ." نو  جـ  " ةا ـ يح رو  ـ حم نا  كـ
يتلا رشعلا  ةینطولا  تالوطبلا  تايرابم  نم  يأ  انتحنم  ام  ردقب  ةداعسلا  انتحنم  يتلا  تايرابملا  نم  ریثكلاو 

وحن انبعلو  دادعتسا  متأ  ىلع  انك  ةطاسبب  اننأل  ؛  اھب انزف 
". انتردق تايوتسم  ىلعأ 

، ازو ـ في نأ  نا  ـ بحي  . خيرا ـ تلا ني فـي  ــ سفانملا سر  ــ شأ ن  ــ نا م ــ نثا ما " ــ ا ه ــ يم و" زدوو " رجيا  ــ "ت
نانوكي ـ سف  ، ازو ـ في ـى لـو لـم  تح هالذ  يذ بـ ـ لا دوھ  ـ جملا مھمھ هـو  ـر مـا يـ ثكأ نا  ـن كـ كل

". نیب و" ورنیكام "  " هب رخفي  ام ال  وھو   . هب نيروخف 
ماعلا هققح  يذلا  زوفلا  رركي  مل  هنأل  ًاطبحم  زدوو "  " ناك ماع 1998،  فلوجلا  ةبعلل  ةذتاسألا  ةلوطب  دعب 

لضفأ ةمئاق  يف  هنوك  لایح  حایترالاب  رعش  هنكل   ، قباسلا
ةلوطب ءاھتنا  دعب  وأ  تقولا ." كلذ  يف  تدمص  ينأ  روخف  انأ   . عوبسألا اذھ  يعسوب  ام  ىصقأ  تلذب  : " ةرشع

: لاق ثیح  ؛  ثلاثلا زكرملاب  زاف  امدنع   ، ةحوتفملا ایناطيرب 
نع اضرلاب  رعشت  امدنع ال   ، اًمامت ةیلاثم  ریغ  رومألا  نوكت  امنیح  ًاطاقن  زرحت  امدنع  ربكأ  ةداعسب  رعشت  ًانایحأ  "

". كبيوصت
اذھ يف  رجيات "  " لوقي  . قالطإلا ىلع  لضفألا   ، لضفألا نوكي  نأ  ديري   . ریبك دح  ىلإ  حومط  لجر  رجيات " "

". ةیمھأ رثكأ  اذھ  هنوكأ -  دق  ام  لضفأ  نكلو  : " قایسلا
تلذ كـل ـك بـ نأ ـم  لعت ـت  نأو ـب  علملا تردا  اذإ غـ  ، نير ـ مت وأ  ةارا  ـ بم ل  ــ د ك ــ عب ": " ما ــ ا ه ــ يم  " ا ــ نربخت

ـب حأ اذا  ـ مل لاؤ : ـى سـ لع اًّدرو  ماود ." ـ لا ـى  لع اًزئا  نوكت فـ ـ سف  ، كع ـ سوب مـا 
". ةارابم لكلو  انم  دحاو  لكل  انيدل  ام  لك  حنمن  اننأو  هلعفن  ام  قدصب  بحن  اننأ  اوأر  : " ةلئاق تدر  ؟  اھقيرف بعشلا 



مھل ةبسنلاب  حاجنلا   . رمألا يف  ام  لك  اذھ   ، مھزیمت تابثإ  ىلع  موقي  حاجنلا   ، ةتباثلا ةیلقعلا  باحصأل  ةبسنلاب 
نيذلا كئلوأ  نم  ربكأ  ةمیق  يوذ  اًصاخشأ  اونوكي  نأ 

اذام دحلا ." قوفي  يرورغ  ناك  امنیح  اذھب -  فرتعأس  ةرتف -  كانھ  تناك  ": " ورنیكام  " لوقي  . ةمیق يوذ  اوسیل 
ام لضفأ  لذبل  تاذلا  عم  سفانتلاو  دھجلا  لذب  نع 

نأ نوديري  طقف  مھ  ؛  اونرمتي نأ  نوديري  صاخشألا ال  ضعب  ": " ورنیكام  " لوقي  . اھنع ثيدح  دجوي  ؟ ال  اھيدل
. ًالوأ تارملا  تائم  اونرمتي  نأ  نوديري  نورخآلاو   . اوذِّفني

ریثي رمأ  هنإ  لب   . رخفلاب روعشلل  اًردصم  سیل  دھجلا   ، ةتباثلا ةیلقعلا  يف   ، ركذت ىلوألا ." ةعومجملا  عبتأ  انأ 
. كتبھوم يف  كشلا 

؟ لشفلا ام 
. ةھبنمو ةدیفم  يھف  ؛  ةزفحم تاقافخإلا  نوري  ومنلا  ةیلقع  باحصأ  يناثلا : فاشتكالا 

ـى لإ ـه  يف دا  يذ عـ ـ لا ما  ـ علا ي  ــ ك ف ــ لذ نا  ــ . ك نواھ ــ تلا نادرو " ــ لكيا ج ــ م  " لوا ــ ةد ح ــ يحو ةر  ــ مل
ـم لعت ـد  قو  ، لوب ـ سیبلا ـب  عل ةر فـي  ـ تف هئا  ـ ضق ـد  عب زلو  وغاكي بـ قير شـ ـب فـي فـ عللا

": نادروج لكيام   " لوقي  . تالوطبلا يف  ةیئاھنلا  تايرابملا  بعل  نم  اًدعبتسم  زلوب  وغاكیش  قيرف  ناك   . سردلا
ىلع رطیستو  دوعتس  كنأب  داقتعالاو  لیحرلا  كنكمي  "ال 

. قدصلا نم  ردقلا  اذھ  ىلع  تاملك  لاقت  ام  اًردان  اًدعاصف ." نآلا  نم  ًاّینھذو  ًاّيدسج  اًدعتسم  نوكأس   . ةارابملا
يف ةلسلا  ةركل  يكيرمألا  يرودلا  لطب  بقلب  زلوب  قيرف  زاف 

. ةیلاتلا ةثالثلا  ماوعألا 
ةل ــ ضفملا ه  ــ تانالعإ د  ــ حأ ي  ــ لو ف ــ قي ة،  ــ قیقحلا ي  ــ ه. ف ــ تاقافخإ نادرو " ــ لكيا ج ــ م ل"  ــ بقت
ةئامثالث برا مـن  ـ قي تر مـا  ـ سخ  . ةديد ـ ست فالآ  ةع  ـ ست ـر مـن  ثكأ تعَّي  ـد ضـ قل : " يكيا ةكر نـ ـ شل

كلت نم  ةرم  لك  يف  هنأب  ِقث  اھتعیضو ." ةرم ،  نيرشعو  اًّتس  زوفلا  تابرض  ديدستل  ةقثلا  يب  تعضُو   . ةارابم
. ةرم ةئام  ةديدستلا  ىلع  بردتو  داع   ، تارملا

تاعماجلل ةلسلا  ةرك  داحتا  رظح  امدنع  لعف  درك   ، میظعلا ةلسلا  بعال   ،" رابجلا دبع  ميرك   " هب ماق  ام  كیلإ 
اھب لمعلا  ةداعإ  مت  يتلا   ) طاقسإلا  ، ةزیمملا هتديدست 

لمع  ، سكعلا ىلع  نكل   . دجملا وحن  هتریسم  فقویس  رمألا  اذھ  نأ  سانلا  نم  ریثكلا  نظ  قحال .) تقو  يف 
هتديدست  ، ىرخألا تاديدستلا  نیسحت  ىلع  فعاضم  دھجب 

،" ندوو  " بردملا نم  ومنلا  ةیلقعب  عبشت  دقل   . فافتلالاب زفقلا  ةديدستو   ، ةیفاطخلا هتديدستو   ، ةیضارعتسالا
. دیج لكشب  اھمدختساو 

. كِفّنصت تاقافخإلا   ، ةتباثلا ةیلقعلل  ةبسنلاب 
اًقيدص ناك  صخش  نم  ةراسخلا  ةركف  كلذ  نم  أوسألاو   . اًدبأ ةراسخلا  ةركف  لمحت  ورنیكام " نوج   " عطتسي مل 

. اًزیمت لقأ  هلعجي  رمألا  كلذ  هل  ةبسنلابف   ، ًابيرق وأ 
يف تمیقأ  يتلا  تایئاھنلا  يف  رتیب "  " برقملا هقيدص  رسخي  نأ  ةدشب  ورنیكام "  " ىنمت  ، لاثملا لیبس  ىلع 

كلذ دارأ   . ةقباس ةرود  يف  رتیب "  " همزھ نأ  دعب   ، يوام ةريزج 
ةماقم تایئاھن  يف  كيرتاب "  " هیخأ مامأ  بعل   ، رخآ تقو  يفو   . ةارابملا ةدھاشم  عطتسي  مل  هنأ  ةجردل  ةدشب 

مامأ ترسخ  اذإ  يھلإ ! اي  : " هسفنل لاقو   ، وغاكیش ةيالوب 
". زریس جرب  قوف  نم  زفقأس   . رمألا ىھتنا  دقف   ،" كيرتاب "

تايرابم بعلي  مل   . نودلبميو ةلوطب  يف  ةطلتخم  ةیجوز  تايرابم  بعل  ماع 1979،   . لشفلا هزفح  فیك  كیلإ 
هنأل ؟  اذامل  . اًماع نيرشع  ةدمل  ىرخأ  ةرم  ةطلتخم  ةیجوز 

ةيادبلا ةبرض  ورنیكام "  " عَّیض  ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . ةیلاتتم تاعومجم  ثالث  يف  ارسخ  ةارابملا  يف  هتكيرشو 
لوقي  . ةدحاو ةرمل  ولو  دحأ  اھعیضي  مل  هنأ  نیح  يف   ، نیترم

اذھ عم  لماعتلا  عیطتسأ  ، ال  اًدبأ اًددجم  بعلأ  نل   ، رمألا ىھتنا  : " تلق  . اًجارحإ رومألا  رثكأ  هنإ  ": " ورنیكام "
"". رمألا

ك ــ لذ ي  ــ ه ف ــ جوت لو ." ــ ه ب ــ يل  " عو ــ ن ن ــ ًال م ــ يمج دو  ــ سأ اًرا  ــ تیج ورنیكا " ــ م  " ىرت ــ شا ما 1981،  ــ ع
ـة يالو ـج فـي  نوال دروبركي  ــ شت ىھ  ــ لم ي  ــ فزع ف ــ ي يا " ــ يدا ج ــ ب  " ةدھا ــ شمل عوب  ــ سألا

مَّشھو هلزنم  ىلإ  ورنیكام "  " داع  ، هیلع نيرمتلا  وأ  فزعلا  سورد  يقلتل  ةسامحلاب  روعشلا  نم  ًالدب   . وغاكیش
. هراتیج

ي ــ تالك ف ــ شم ه  ــ جاوي ر  ــ خآ ي  ــ بھذ ى  ــ تف  ،" اي ــ سراج ویجري  ــ س ل"  ــ شفلا زف  ــ في ح ــ ك ك ــ يلإ
ـه قرطو ـه،  تیبذاجو ـة  عئارلا هتاديد  ـ ستب فلو  ــ جلا ملا  ــ ع اي " ــ سراج  " حا ــ تجا ة.  ــ يلقعلا

اًدعاسم لمعلا  نم  درط   . هتیبذاج تعجارت   ، هؤادأ عجارت  امدنع  نكلو   . ریغصلا زدوو " رجيات   " هنأك ادب  ؛  ةینایبصلا
يتلا رومألا  لك  يف  مھیلع  موللا  ًایقلم   ، رخآلا ولت 

هفذقب ءاذحلا  بقاعیل  ؛  ةديدست عَّیضو  قلزنا  امدنع  هئاذح  ىلع  ةرم  تاذ  موللا  ىقلأ   . ماري ام  ریغ  ىلع  تراس 
يھ كلت   . نیفظوملا دحأ  باصأ   ، ظحلا ءوسلو   . هلكرو

. ةتباثلا ةیلقعلل  ةبسنلاب  لشفلا  ةھجاومل  ةركتبملا  ریبادتلا 



حاجنلا ةیلوئسم  لمحت 
ةنسلا يف  ءایمیكلا  ةدام  نوسردي  نيذلا  بطلا  ةبلط  لثم   ) ومنلا ةیلقع  ووذ  نویضايرلا  ثلاثلا : فاشتكالا 

، حاجنلا ققحت  يتلا  تایلمعلاب  مایقلا  اولوت  ةيدیھمتلا )
. هیلع ظفاحتو 

لمحتلا ىلع  ةردقلا  ضعب  لعفلاب  دقف  ؟  رمعلا يف  همدقت  عم  نادروج " لكيام   " ةراھم عجارتت  مل  فیك 
دجب لمع  كلذ  ضِّوعیل  نكلو   ، رمعلا يف  همدقت  عم  طاشنلاو 

ـم ضنا  . ةيداد ـ ترالا ـه  تزفقو فافتلالا  ةزف بـ ــ قلا ةديد  ــ ستك ه،  ــ تاكرح ى  ــ لعو ملقأ  ــ تلا ى  ــ لع ر  ــ بكأ
حب ـ صأ نأ  ـد  عب اھ  ـ كرتو  ، طاق ـ سإلا ةديد  ـ ستل فر  ـ تحمك ـة  طبارلا ـى  لإ نادرو " "جـ

. خيراتلا يف  ةبعلل  فِّرشم  بعال  لضفأ 
ةبع ــ ة ص ــ بیبحلاك فلو  ــ جلا ة  ــ بعل ة.  ــ سرامملا هذھ  ــ ما ب ــ يقلا اًض  ــ يأ زدوو " رجيا  ــ ت ى"  ــ لوت

برد لو مـ ـ قي كرجھ بـال شـك.  ، تـ اھ ـ يلع ـت  بلغت ك  ــ نأ رع  ــ شت يذ  ــ لا تقو  ــ لا ي  ــ ، ف سار ــ ملا
ًاّیضاير ًابيردت  نوكت  نأ  نع  دعبلا  لك  ةدیعب  فلوجلا  برضم  ةحجرأ  ةقيرط  ": " نومراھ شتوب   " ریھشلا فلوجلا 

ةیلعاف برضملا  ةحجرأ  قرط  رثكأ   ... هناقتإ نكمملا  نم 
لالخ نوزوفي  فلوجلا  ةبعل  موجن  عملأ  ىتح  اذھل  اًّرمتسم ." ًابيردت  اھنوك  نع  طق  فقوتت  . ال  راركتلا ةدودحم 

نم ةليوط  تارتفل  نوزوفي  دقو ال   ، تقولا نم  ءزج 
قیقحت ةیلمعب  مایقلا  يلوت  اًضيأ  اذھلو  يمسوم 2003 و 2004 .) يف  زدوو " رجيات   " عم ثدح  ام  اذھو   ) نمزلا

. ةياغلل يرورض  رمأ  حاجنلا 
بعلم يف  بعللا  ةیجیتارتسإو  هھابتنا  يف  مكحتي  فیك  همیلعت  ىلع  رجيات "  " دلاو رصأ   ، قلطنملا اذھ  نمو 

ءایشألاب فذقي  وأ  ةجض  ریثي  زدوو "  " دیسلا ناك   . فلوجلا
ةیلباق لقأ  نوكي  نأ  ىلع  رجيات "  " ةقيرطلا هذھ  تدعاس   . ةركلا برض  كشو  ىلع  رجيات "  " لفطلا نوكي  امنیب 

نم ةدافتسالا  عاطتسا  رخآ  اًصخش  فرعن  لھ   ) . تتشتلل
بعلم ةرادإ  يف  ریكفتلا  لعفلاب  هملعي  هدلاو  ناك   ، هرمع نم  ةثلاثلا  يف  رجيات "  " ناك امدنع  ؟ ) بيردتلا اذھ 

ةعومجم ءارو  ةركلاب  رجيات "  " لفطلا ىمر  نأ  دعب   . فلوجلا
. اذھ نم  هفدھ  نع  هدلاو  هلأس   ، راجشألا نم  ةریبك 

لك ـ شب ـر  بتخا ـة.  بعللا رو  ـ مأ ـل  كب م  ــ كحتلا لال  ــ ن خ ــ هد م ــ لاو هأد  ــ نا ب ــ ا ك ــ م رجيا " ــ ت  " ذَّف ــ ن
ىد ـ ملا ـة  ليوط ـة  طخ اًض لـه  ـ يأ ـه  نإو ـح،  جنت وأ ال  ـح  جنت ـي قـد  تلا رو  ـ مألا رمت كـل  ـ سم

". هققحأ فیك  فرعأ   ، هقیقحت ديرأ  ام  فرعأ   . يتبعل فرعأ  : " لوقي ثیح  ؛  هدشرت
، ةعتم ىلإ  بيردتلا  ليوحت  لالخ  نم  كلذ  لعف   . هتاذ زیفحت  رمأ  رجيات "  " ىلوت  ،" نادروج لكيام   " لعف املثم 

، تاديدستلا ىلع  بردتأ  نأ  بحأ  : " اذھ نع  لوقیف 
كلذ نم  نكمتو  اھنیعب ." ةددحم  ةديدستب  مایقلا  عیطتسأ  ينأ  يسفنل  تبثأ  نأو   ، ةفلتخم قرطب  اھبستكأو 

، هادحتیس ام  ناكم  يف  سفانم  دوجوب  هریكفت  لالخ  نم 
. ام ناكم  يف  دوجوم  هنإ   . دجب لمعأ  ىتح  ًاببس  يسفنل  دجأ  نأ  َّيلع   ، ةرشع ةیناثلا  يف  هنإ  ": " رجيات  " لوقي

". اًماع رشع  ينثا  هيدل  نإ 
بعلت نأ  لھسلا  نم  سیل   . هقيدصو فلوجلا  ةبعل  يف  زدوو "  " لیمز  ،" اریموأ كرام   " مامأ اًحاتم  رایخلا  ناك 

مامأ رایخلا  ناك  زدوو ."  " لثم يئانثتسا  صخش  بناجب 
ناك  . يناثلا رایخلا  اریموأ "  " راتخا  . اھنم ملعتي  نأ  وأ   ،" زدوو  " ةعارب مامأ  فعضلاو  ةریغلاب  رعشي  نأ  امإ  اریموأ :" "

اونكمتي مل  نيذلا  نیبوھوملا  نیبعاللا  دحأ  اریموأ " "
. هرییغتب ماق  هتبعل -  رمأ  يلوتل  هرایخ -   . مھتاناكمإ لك  لذب  نم  اًدبأ 

" زدوو  " مان  ، ةلیللا كلت  يف   . ةذتاسألا ةلوطبب  زدوو "  " زاف  ، هرمع نم  نيرشعلاو  ةيداحلا  يف  ناك  امدنع 
يف  . ریھشلا رضخألا  تیكاجلا   ، هتزئاج لوح  ناتفتلم  هاعارذو 

. ةذتاسألا ةلوطبب  هزوف  دعب  ةزئاجلا  تیكاج  اریموأ " " " زدوو  " سبلأ  ، يلاتلا ماعلا 
ـس، نتلا ـة  بعل ـة  مق ـى  لع نا  امد كـ ـ نع  . رومألا ـم بـ كحتلا اًري عـن  ـ ثك ثد  ـ حتي ورنیكا " ــ م  " عم ــ سن ال 

ـة. مقلا ـى  لع ءا  ـ قبلل ـل  معلا رارمت فـي  ـ سالا ـر  كذ ـى  لع يتأ  ـًال مـا يـ يلق هانعم  سـ
موللا ءاقلإ  ىوس   ) ءاطخألا لیلحت  وأ  تاذلا  ةعجارم  نع  اًریثك  ثدحتي  هعمسن  مل   ، اًروھدتم هؤادأ  ناك  امدنع 

اًدیج بعلي  مل  امدنع   ، لاثملا لیبس  ىلع  هریغ .) ىلع 
عیباسأل بعللا  نع  ينتدعبأ  ةریغص  رومأ  تثدح   " دق هنإ  لوقي  هانعمس  ماع 1982،  يف  هنم  عقوتملا  لكشلاب 

". ةرودلا ردصت  نع  ينتقاعأو  نایحألا  ضعب  يف 
ىلع حاجنب  يدؤي  فیك  ملعتيو  ةیلوئسملا  َّلَوتي  مل  اذامل   . ةیجراخ لماوع  ةیحض  هنأ  اًمود  ورنیكام "  " رعشي

ةیلقعلا بولسأ  سیل  اذھ  نأل  ؟  لماوعلا كلت  نم  مغرلا 
بعلي ناك  ول  ىنمتي  هنأ  انربخي   ، هتالكشم لح  وأ  لماوعلا  كلت  ىلع  بلغتي  نأ  نم  ًالدب   ، ةقیقحلا يف   . ةتباثلا

، هبویع ءافخإ  نم  نكمتیس  ناك  دقف  ؛  ةیعامج ةضاير 
". ةیعامج ةضاير  يف  ربكأ  ةلوھسب  كلذ  ءافخإ  كنكمیف   ، كقلأت ةمق  يف  نكت  مل  ول  ": " ورنیكام  " لاق

يروعشل ءافخإ  تناك  ام  اًریثك  بعلملا  يف  ثدحت  تناك  يتلا  هبضغ  تابون  نأ  ورنیكام "  " فرتعا امك 



اذامف  . أوسأ رومألا  تلعج  نأ  ىوس  اًئیش  لعفت  ملو   ، قانتخالاب
مكحتلا عیطتست  امدنع ال  : " لوقیف  ، هل رمألا  اذھب  رخآ  صخش  ماق  ول  ىنمتي  نأ  ىوس  اًئیش  لعفي  مل  ؟  لعف

ام اذھو  كل -  كلذب  رخآ  صخش  موقي  نأ  ديرت   ، كسفنب
". يننوھجويو  ، يننودعاسیس سانلا  ناك   ... يضاير قيرف  نم  اًءزج  ينوك  مدعل  هترسخ 

". رثكأو رثكأ  كلذ  هركأ  تنك   .... ءاطخألا نم  ریثك  ىلع  باقعلا  نم  تالفإلا  يل  حاتأ  ماظنلا  : " لوقي ناك  امك 
ركفي ملأ  هتایح .  يھ  كلت  ماظنلا ! نم  بضاغ  ورنیكام " "

؟ هئاطخأ ةیلوئسم  لمحت  يف  طق 
صخشلاف ؛  هتاذ زیفحتو  هتاردق  يف  مكحتلا  صخشلا  ىلوتي  ، ال  ةتباثلا ةیلقعلا  يف  نأل  ؛  كلذ يف  ركفي  مل  ال، 

ىلع هدعاست  نأ  هتبھوم  نم  رظتني  ةتباثلا  ةیلقعلا  وذ 
نأ هیلع  بجي  هنأب  صخشلا  اذھ  نمؤي  ؟ ال  ذئدنع لعفیس  اذامف   ، كلذ ىلع  هدعاست  مل  نإو   ، تابقعلا يطخت 

، ةلماكلا ةبھوملا  هيدل  نأ  ىري  وھف  ؛  رارمتساب بردتي 
لمحتت نأ  الإ  ءيش  يأ  لعفت  ؛  موللا يقلتو  ىسألاب  رعشتو   ، اھسفن ىلع  ظفاحت  نأ  اھیلع  ةلماكلا  بھاوملاو 

. ةیلوئسملا

؟ اًمجن نوكت  نأ  ينعي  اذام 
نو ــ كي نأ  ط  ــ قف هرود  ل  ــ ه؟ ه ــ قيرف ي  ــ بعال يقا  ــ ن ب ــ ل م ــ قأ ةیلوئ  ــ سم م  ــ جنلا ل  ــ محتي ل  ــ ه

ةیلوئ ـ سم ـر مـن  بكأ ةیلوئ  ــ سم ه  ــ قتاع ى  ــ لع ل  ــ محي وأ   ، تايرابملا ــ زو ب ــ في نأو  اًمي  ــ ظع
"؟ نادروج لكيام   " يأر ام  ؟  نيرخآلا

ماھ ـ مب ما  ـ يقلا ما  ـ مز ى  ــ لوتت نأ  بع  ــ صلا ن  ــ نو م ــ كي ًانا  ــ يحأ ا  ــ نعمتجم ي  ــ ف ": " نادرو ــ ج  " لو ــ قي
زو ـ فلا ـن  كمي مو  ـ جنلا ـة  بھومب اًري ." ـ بك اًم  ـ جن نو  ـ كت نأ  ـة  لواحم ًالد مـن  كرود بـ

. تالوطبلاب زوفلا  ققحي  ام  وھ  يعامجلا  لمعلا  نكلو   ، تايرابملاب
انربخأ ؟  ةینطو تالوطب  رشعب  زاف  فیكف   . طیطختلاو ةراھملا  طسوتم  ناك  هنأ  ندوو " نوج   " بردملا معزي 

": ندوو  " لوقي قيرفلا .  نم  ءزجك  مھراودأب  نوموقي  نیبعاللا  لعجب  اًعراب  ناك  هنأ  كلذ  بابسأ  دحأ  نأ  ندوو " "
ناك  . تاعماجلا خيرات  يف  فاَّدھ  مظعأ  رابجلا " دبع  ميرك   " نم لعجأ  نأ  يناكمإب  ناك  هنأ   ، ًالثم  ، نمؤأ "

يناكمإب
ةعماج يف  هدوجو  لالخ  ةینطو  تالوطب  ثالث  حبرنس  انك  لھ  ميرك .)  ) هتردق ىلع  قيرفلا  ءانب  لالخ  نم  كلذ 

". اًقلطم ؟  اینروفیلاك
اوفر ــ صتي نأ  اذ  ــ ي ه ــ نعي  . مھ ــ تبھوم او  ــ تبثي نأ  نود  ــ يري ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ  نوي  ــ ضايرلا

ورد ــ يب  " ع ــ ثد م ــ ا ح ــ مك ن،  ــ كلو  . قير ــ فلا ي  ــ و ف ــ ضع در " ــ جمك  " سي ــ لو  ، موجنلا ــ ك
. اھقیقحت نویضايرلا  ديري  يتلا  ةمھملا  تاراصتنالا  قیقحت  دض  لمعت  ةیلقعلا  كلت   ،" زینیترام

يف  . ةلسلا ةرك  يف  ًالطب  حبصي  نأ  هتعاطتساب  ناك  يذلا   ،" جنويإ كيرتاب   " ةصق يھ  ةمھملا  صصقلا  ىدحإ 
 - هباطقتسا مت  ًائدتبم  ًابعال  جنويإ "  " اھیف ناك  يتلا  ةنسلا 

". جنويإ  " باطقتسا يف  حجن  نم  وھ  سكین  كرويوین  قيرف  ناك  ماعلا -  كلذ  يف  هباطقتسا  مت  نم  لضفأ  وھو 
،" مءوتلا ناجربلا   " سكین كرويوین  قيرف  ىدل  حبصأف 

. قيرفلل عفترملا  فيدھتلا  زكرم  اناكف   ، اًضيأ هلوط 2.13  غلابلا  تيارتراك " لیب  رتم و" هلوط 2.13  غلابلا  جنويإ " "
. تازاجنإلا لك  قیقحتل  ةصرفلا  امھيدل  ناك 

ناكم وھ  زكرملا   . رمألا اذھب  اًدیعس  جنويإ "  " نكي ملو   ، قيرفلل ةعفادلا  ةوقلا  نوكي  نأ  جنويإ "  " نم طقف  اودارأ 
ديدست هتعاطتساب  نأ  اًدكأتم  نكي  مل  امبرو   . مجنلا

يف نوكي  فیك  ملعتیل  اًّقح  هعسوب  ام  لك  لذب  ول  اذام   . لعفت نأ  ةعفادلا  ةوقلا  ىلع  بجي  امك  ةدیعبلا  فادھألا 
نیب بعال  لضفأ   ،" زیجيردور سكیلأ   )" ؟ عضوملا اذھ 

ةد ــ عاقلا زكر  ــ ي م ــ ب ف ــ علي نأ  ق  ــ فاو لوب  ــ سیبلا خيرا  ــ ي ت ــ ة ف ــ ثلاثلاو ة  ــ يناثلا نیتد  ــ عاقلا
ـض عبلو ـه،  سفن بيرد  ـد تـ يعي نأ  ـه  يلع نا  . كـ زیكنا قير يـ ى فـ ــ لإ همام  ــ ضنا د  ــ نع ة  ــ ثلاثلا

ملو  ، زلوب وغاكیش  قيرف  ىلإ  مامضنالل  تيارتراك "  " لاسرإ مت  لب  هیلع .) ناك  امع  اًمامت  اًفلتخم  حبصأ   ، تقولا
. ةلوطب يأ  سكین  كرويوین  قيرف  حبري 

تابثإل هسفن  سَّرك  يذلا  ةبھوملا  يديدش  نیبعاللا  دحأ   ،" نوسنوج نوشیك   " ةركلا بعال  نع  ىرخأ  ةصق 
ىري فیك  تايرابملا  ىدحإ  لبق  لئُس  امدنع   . هتبھوم ةمظع 

. مجنو ضیمو  نیب  نراقت  نأ  لواحت  تنأ  ": " نوسنوج  " باجأ  ، سفانملا قيرفلا  موجن  دحأ  عم  ةنراقملاب  هسفن 
يفف مجنلا  امأ   ، طقف تقولا  ضعبل  مودي  ضیمولا 

". دبألا ىلإ  ءامسلا 
ًالوأ درف  ينكلو   ، قيرف بعال  انأ  : " لاؤسلا اذھ  نع  نوسنوج "  " بیجي ؟  قيرف يف  ًابعال  نوسنوج "  " ناك لھ 

مقر سیلو   ، مدقلا ةرك  يف  مقر 1  بعاللا  نوكأ  نأ  َّيلع  .... 
؟ رمألا كلذ  ينعي  اذام  اًّقح ." كتدعاسم  عیطتسأ  نل   ، كل اًدیفم  نوكأ  نلف  مقر 1،  بعاللا  نكأ  مل  اذإ  مقر 3 . وأ   2

نع نوسنوج "  " هلاق يذلا  فيرعتلا  نم  مغرلاب 
. بعللا نع  زریناكوب  ياب  ابمات  قيرف  هفقوأ   ، كلذ دعب  مث   ، ُهَعَاب ستیج  كرويوین  قيرف  نإف  قيرفلا ،  بعال 



مھف نحن ؛  نولوقي :  ، ةارابم دعب  موجنلا  نم  نیبعال  عم  ةلباقم  ءارجإ  متي  امدنع   . مامتھالل اًریثم  اًرمأ  تظحال 
. ةقيرطلا هذھب  مھسفنأل  نورظنيو  قيرفلا  نم  ءزج 

مھ ــ ئالمزل نوري  ــ شيو ا  ــ نأ نولو  ــ قي مھ  ــ نإف  ، نير ــ خآلا ع  ــ ة م ــ لباقم ءار  ـــ جإ م  ــــ تي امد  ــــ نع ا  ــــ مأ
نوفر ــ شتي ن  ــ م م ــ قير ه ــ فلا ي  ــ م ف ــ هءالمز نأ  ــ ك مھ -  ــ نع لزع  ــ مب ءي  ــ شك قير  ــ فلا ي  ــ ف

. هتمظع هتكراشمب 

ةیعامج ةبعل  يھ  ةیضاير  ةبعل  لك 
باعلألا ىتح   . هدرفمب دحأ  اھبعلي  . ال  ىرخأب وأ  ةقيرطب  ةیعامج  ةبعل  يھ  ةضاير  لك  نأ  ملعت  تنأ  عبطلاب 

مھيدل ءامظعلا  نویضايرلا   . فلوجلا وأ  سنتلاك   ، ةيدرفلا
ـر مألا اذ  تمھ هـ ـد فـ قل  . نيراشت ـ سملاو نيريد  ـ ملاو نيدعا  ـ سملاو نیبرد  ـ ملاو نیھ  ـ جوملا قير مـن  ــ ف

ـي سایقلا مقر  ـ لا تزر  ـ حأ ـي  تلا ةدي  ـ سلا  ،" دا ـ ين انا  ـ يد تأر عـن"  امد قـ ـ نع حو  ـ ضوب
جاتحي دق   ، اًنسح ؟  ةحابسلا نم  ةيدرف  رثكأ  نوكت  دق  يتلا  ةضايرلا  ام   . ةحوتفملا هایملا  ةحابس  يف  يملاعلا 

. هتمالس نم  دكأتیل  ریغص  قروز  هعبتي  نأ  ىلإ  حاَّبسلا 
ـة حوتفملا ها  ـ يملا ةحاب فـي  ـ سلل ي  ــ سایقلا مقر  ــ لا  ، اًّر ــ اھ س ــ تطخ انا " ــ يد  " تع ــ ضو ا  ــ منیح

تدارأ ـر.  تم ولي  ـ كلا ـف  صنو اًر  ـ تم ولي  نیع كـ ـ ستو ةت  نا سـ تادي كـ ـ سلا وأ  لا  ـ جرلل ءاو  سـ
ناك لب   . ةدعتسم تحبصأ   ، قاشلا بيردتلا  نم  روھش  دعب   . اًرتم ولیك  نیتسو  ةئام  ةفاسمل  حبست  نأ  انايد " "

رایتو حايرلا  ةعرس  سایقل   ) نيدشرملا نم  قيرف  اھعم 
اسان ةلاكوب  ءاربخو   ،( شرق كامسأ  دوجو  نع  شیتفتلل   ) نیصاوغلا نم  قيرفو   ،( تابقع يأ  بقرتو   ، هایملا

" انايد  " تجاتحا لمحتلا -  ةوقو  ةيذغتلا  لوح  اھھیجوتل  )
ن ــ اًمار م ــ ولي ج ــ ر ك ــ شع ة  ــ ثالث تد  ــ قفو ةعا  ــ سلا ي  ــ يرار ف ــ رع ح ــ ة س ــ ئامو ف  ــ لأ ى  ــ لإ
ةھ ـ جاوم ـى  لع اھودعا  نيذ سـ ـ لا نوبرد  ــ ملا اًض  ــ يأ اھ  ــ عم نا  ــ كو  ، !( ة ــ لحرلا ك  ــ لت لال  ــ اھ خ ــ نزو
ةئام ديدجلا -  يسایقلا  اھمقر   . طابحإلاب روعشلاو  سوالھلاو  رحبلا  راودو  ةرطیسلا  نع  ةجراخلا  تاجنشتلا 

انايد  " مسا  . نآلا ىتح  ٍقاب  اًرتم -  ولیك  نوتسو  ةعبرأو 
نیسمخو دحاوب  ةناعتسالا  بلطت  رمألا  نأ  الإ   ، ةیسایقلا ماقرألا  ةعوسوم  يف  روكذملا  مسالا  وھ  داین "

. كلذب مایقلل  رخآ  اًصخش 

تایلقعلل عامتسالا 
. اھیلإ تصنأ   . بابشلا نییضايرلا  تایلقع  ىلإ  عامتسالا  لعفلاب  كنكمي 

اًرتم اھلوط 1.95  غلبي  يتلا  موجھلا  ةبعال   ، ةلسلا ةركل  ةعماجلا  قيرف  ةمجن  زیلیت " سسيأ   " تناك ماع 2004، 
تقصلأ  . تادیسلل ةلسلا  ةركل  كويد  ةعماج  قيرف  يف 

نوكي اھ لـ ـ تنازخ ـى  لع  ،" عير ـ سلا  " ـــ ب ب ــ قلملا  ،" زیلي ــ سمي ت ــ ج  " اھ ــ يبأ ةرو  ــ ص س " ــ سيأ "
ـن كت ةرو لـم  ـ صلا ـك  لت ـن  كل ": " نيات ـ سنریب في  فـ  " ةي ـ ضايرلا ـة  بتاكلا لو  ـ قت  . اھ اًع لـ ـ فاد

". اًموي هنوكت  الأ  ىنمتت  ام  لكب  سسيأ  ِرّكذت  اھنإ   . هل اًريدقت 
ملاعلا لطب  بقل  ىلع  سفانت  ماع 1981،   . يضاملا نرقلا  نم  تاینینامثلا  يف  اًسفانم  عيرسلا  زیلیت "  " ناك

The ملیف يف  رھظ  ماع 1985  يفو  ؛  لیقثلا نزولا  ةمكالم  يف 
كيام  " مامأ تالوج ) رشع   ) ةارابملا ةياھن  ىتح  رمتسي  مكالم  لوأ  ناك  ماع 1986  يفو  )؛  مكالمك ) Color Purple

ةمقلا ىلإ  لوصولا  نم  نكمتي  مل  هنكل  نوسيات ."
. طق

ةلشاف نوكأ  دق  ينأ  طقف  رعشأ   . ةینطو ةلوطبب  زوفلا  ماع  هنإ  : " جرختلا ةنس  يف  يھو   ،" زیلیت سسيأ   " لوقت
لاحلا يب  يھتنیس  هنأو  عجارتأ  يننأ  رعشأ  دق [  ... [ 

". ةمیق الب  صخش  يبأك : 
اًصخش نوكتس  ، ف  تزاف اذإ   . ةمیق الب  اًصخش  نوكت  وأ  ةمیق  اذ  اًصخش  نوكت  نأ  امإ  ةركف  يناعت  اھنإ  يھلإ ! اي 

. ةمیق الب  اًصخش  نوكتسف  ترسخ  اذإ  امأ  ؛  ةمیق اذ 
ة. ــ لفط تنا  ــ امد ك ــ نع اھ  ــ نع ى  ــ لخت د  ــ قل ؛  اھد ــ لاو ى  ــ لع س " ــ سيأ ب"  ــ ضغ رير  ــ بت ن  ــ كمي د  ــ ق

يأ ـك  لتمي ـا ال  مبر ": " نيات ـ سنریب في  فـ  " لو ـ قت  . اھتري ـ سم قو  ـ عي ري  ـ كفتلا اذ  ن هـ ــ كل
فنصي دق  امك   ، تادیسلل ةعماجلا  قيرف  يف  ةيؤرلاو  ةعرسلاو  ةراھملاو  مجحلا  نم  ةبیكرتلا  كلت  رخآ  صخش 

: دالبلا يف  نیتبعال  لضفأ  ةمق  ىلع  سسيأ "  " ضعبلا
ءادأ نكل  كويد ." ةعماج  قيرف  ةبعال  دریب " انالأ  ، و" تكیتینوك ةعماج  قيرف  ةبعال  يساروت " انايد   " امھو

. اھتردق ةاھاضم  يف  قفخأ  ام  اًریثك  سسيأ " "
رعشأ : " لوقتف ؛  لضفأ لكشب  بعلت  نأ  نوديريو  ریثكلا  اھنم  نوعقوتي  سانلا  نأ  نم  طابحإلاب  سسيأ "  " رعشت

 [ فاعضأ ةثالث  ىلع  لوصحلاو  بعلل  باھذلا  َّيلع  نأ 
ةديدستب موقأ  نأو   ، ةركلا [  تاريرمت  ددع  فعض   ، ذاوحتسالا تارم  فعض   ، ةددسملا فادھألا  مقر  فعض 

 [ ةجرد فافتلالا 360  دعب  سأرلا  قوف  عفدلاب  طاقسإلا 
اي : " سانلا لوقي  دقو  ةلسلا [  لخاد  ةركلاب  عفداو  ءاوھلا  يف  كسفن  لوح  ةلماك  ةرود  فتلا   ، كیمدق كرتا 



!"". ءوسلا اذھب  تسیل  اھنإ  يھلإ !
ىلإ ةعئارلا  اھتبھوم  مدختست  اھْوََري  نأ  طقف  نوديري  مھنأ  دقتعأ   . لیحتسملا نوديري  سانلا  نأ  دقتعأ  ال 

جاتحت يتلا  تاراھملا  يمنت  نأ  نوديري  مھنأ  دقتعأ   . دح ىصقأ 
. اھفادھأ ققحتل  اھیلإ 

، كلذ ةبوعص  مغرب   ) . مھمعدتو لاطبألا  عفدت  يتلا  ةیلقعلا  وھ  سیل  ةمیق  الب  صخشلا  نوكي  نأ  نم  قلقلا 
نأ ةقیقحل  مارتحاب  رظنت  نأ  سسيأ "  " ىلع بجي  هنإف 

ديدحت متي  ال  ریبك .) دح  ىلإ  هیف  حجني  مل  هنأل  يزخلاب  رعشي  نأ  نم  ًالدب   ، كلذ يف  حاجنلا  لواح  اھدلاو 
. اورسخ وأ  اوزاف  اوناك  ام  اذإ  بسح  ةمیقلا  يوذ  صاخشألا 

اي كعسوب  ام  لك  ِتلذب  اذإ   . هنوديري ام  قیقحتل  مھعسو  يف  ام  لك  اولعف  نم  مھ  ةمیقلا  ووذ  صاخشألا 
تانيرمتلا يف  لب   ، تايرابملا يف  طقف  سیل   ،" زیلیت سسيأ  "

. ةمیق تاذ  لعفلاب  نینوكتسف  اًضيأ - 
ةرشع ةعباسلا  يف  تناك  يتلا   ، اًرتم اھلوط 1.93  غلبي  يتلا  ركراب " سادناك   " يف اھارن   . ىرخألا ةیلقعلا  كیلإ 

لیفربان ةسردمب  ةیئاھنلا  ةنسلا  يف  تناك  امدنع  اھرمع  نم 
ةركل تاعوطتملا  قيرف  ىلإ  مضنتل  يسینیت  ةيالو  ىلإ  تبھذ  مث   ، وغاكیش ةيالو  نم  برقلاب  ةيوناثلا  لارتنس 

". تیماس تاب   " ةعئارلا نھتبردمو  تادیسلل  ةلسلا 
، ام رمأ  ىلع  دجب  ِتلمع  اذإ  : " اًفلتخم اًسرد  اھملعي  وھف  "؛  سسيأ  " دلاو نع  اًمامت  فلتخم  بأ  سادناك "  " ىدل

". ِكیلع ةدئافلاب  دوعیس  ِهتلذب  امف 
ىدحإ لالخ  اھعم  هباصعأ  ءودھ  دَقف   ، هب بعلت  يذلا  قيرفلا  بردم  وھ  اھوبأ  ناك  امدنع   ، تاونس ةدع  لبق 

ذاوحتسالا ىلع  لمعت  نكت  مل   . ةیضاير ةرود  يف  تايرابملا 
اھلوط لالغتسا  نم  ًالدب  بعلملا  يف  ةدیعب  ةقطنم  نم  ةلسلا  وحن  لسكب  ةركلا  فذقت  تناكو   ، ةركلا ىلع 

لاق  . عافدلا يف  اھدھج  لذبت  نكت  مل  امك   ، ةلسلا نم  برقلاب 
يف ةطقن  نيرشع  تزرحأو  تبعل  ؟  ثدح اذامف   ، !" ربكأ دھجب  لمعنو  بعلملا  ىلإ  جرخنل  نآلاو  : " اھوبأ اھل 

تاذاوحتسا ةرشع  نم  تنكمتو   ، ةارابملا نم  يناثلا  طوشلا 
هنأ ملعأو   ، يلخادب ةسامحلا  راثأ  : " رمألا اذھ  نع  سادناك "  " لوقت  . سفانملا قيرفلاب  اوحاطأ  دقل   . ةركلا ىلع 

". باوص ىلع  ناك 
لاوط روطتت  اھنأ  ودبي   ، ةمجن اھنوكل  اضرلاب  رعشت  نأ  نم  ًالدب   . نآلا اھلخادب  اھسفن  ةسامحلا  " سادناك  " ریثت

ملعت تناك   ، ةبكرلاب ةحارج  دعب  تداع  امدنع   . تقولا
تأ ــ طخأ امد  ــ نع  . اھ ــ سفنتو اھبا  ــ صعأو اھ  ــ تاكرح تي  ــ قوت طب  ــ ى ض ــ لع برد  ــ تت نأ  اھ  ــ يلع نأ 

تابيردتلا ةلا  ـى صـ لإ اھبحط  ـ صي نأ  اھ  ـ يبأ ـت مـن  بلط  ، طا ــ قن ثال  ــ يوا ث ــ ست ي  ــ تلا ةديد  ــ ستلا
، ةیمویلا ةایحلا  وأ  ةلسلا  ةرك  يف  ءاوس  ": " سادناك  " لوقت  . ةديدستلا ىلع  بيردتلا  يف  اھدعاسیل  ةیضايرلا 

". نومضم ءيش  ال 
سسيأ  " قيرف نأ   ، فسألل  ، لوألا ؛  نائیش ثدح   . نیتیلقعلل هب  ؤبنتلا  مت  ام  ققحت   ، عیباسأ رورم  دعب  طقف 

ثدح يذلا  رخآلا  رمألا   . ةلوطبلا نم  اًموزھم  جرخ  زیلیت "
. عفدلاب طاقسإلا  ةديدست  يف  ةلس  ةرك  ةلوطبب  زوفت  خيراتلا  يف  ةأرما  لوأ  تحبصأ  ركراب " سادناك   " نأ

ومنلا ةیلقع  نم  نوعبني  نم  مھو   ، ءامظع نییضاير  نوعنصي  نم  مھ   ، هلقعو هتراسجو  لطبلا  ةیصخش 
. ةیلوئسملاو تاذلا  زیفحتو  ةیمنت  ىلع  اھزیكرتو 

نم عبنت  ةمظعلا ال  نإف   ، لضفألا اونوكي  نأ  نوديريو  نوسرش  نوسفانم  نییضايرلا  لضفأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
اھفوخو  ، ةتباثلا ةیلقعلا  ىدل  يذلا  رورغلاب  روعشلا 

ةبھوم  " يوذ اوناك  دق  امبر  نییضايرلا  نم  ریثك   . ةمیق الب  نوكت  وأ  ةمیق  تاذ  ةیصخش  نوكت  نأ  امإ  اھنأ  نم 
اننأ ال ندوو " نوج   " لوقي امك   ، ملعا نكلو  ةيرطف - "

. مھبلغأ ركذتن 



لصفلا 5

ةدایقلاو ةیلقعلا  لامعألا : ملاع 
ةبھوملا ةیلقعو  نورنإ  ةكرش 

. لبقتسملا ةكرش  لثمت  تناك  يتلا  نورنإ  ةكرش  تسلفأ   . تاكرشلا ملاع  مدص  يذلا  ربخلا  نلعأ  ماع 2001، 
ةروصب ةدعاولا  ةكرشلا  هذھ  تلوحت  فیك  ؟  ثدح اذام 

؟ داسفلا ىلإ  اذھ  عجري  لھ  ؟  ةءافكلا مدع  ىلإ  اذھ  عجري  لھ  ؟  ةمیسج ةثراك  ىلإ  ةلئاھ 
تاكرشلا نأ   ، ركرويوین اذ  ةلجم  يف  بتكي  يذلا   ،" ليودالج موكلام   " هلاق امل  اًقفو   . ةیلقعلا ىلإ  اذھ  عجري 

رصي ناك   ، لعفلاب  . ةبھوملاب ةسووھم  تحبصأ  ةیكيرمألا 
حاجن نأ   ، ةيرادإلا تاراشتسالا  لاجم  يف  دالبلا  يف  ةدئارلا  ةكرشلا   ، ينابموك دنآ  يزنكام  ةكرش  ةذتاسأ 

هنأب كلذ  نع  اوعفادو  ةبھوملا ." ةیلقع   " بلطتي نآلا  ةكرشلا 
غلابم ةیضايرلا  قرفلا  عفدت  امكو   . ةراجتلا يف  ةيرطف  بھاوم  كانھف   ، ةضايرلا يف  ةيرطف  بھاوم  دجوي  امك 

ىلع بجي  كلذكف   ، ةمخضلا بھاوملا  عم  دقاعتتل  ةلئاط 
يف راصتنالا  ةادأو   ، يرسلا حالسلا  وھ  اذھف  ؛  نیبوھوملاب نیعتستل  تاقفن  يأب  لخبت  الأ  تاكرشلا 

. ةسفانملا
يتلا يھف  "؛  ةیكيرمألا ةرادإلا  يف  ديدجلا  بھذملا  يھ  هذھ  ةبھوملا  ةیلقع  : " اذھ نع  ليودالج "  " بتك

روذب تعضو  يتلا  يھو  نورنإ -  ةكرش  ةفاقث  ططخم  تعضو 
. اھرایھنا

ـة يملع تا  ـ جرد نو  ـ لمحي نيذ  ـ لا صاخ  ـ شألا بلا  ـ غلا ، فـي  ةري ـ بكلا بھاو  ـ ملا نور  ـ نإ ةكر  ت شـ ــ فظو
غلا ـ بم ةكر  ـ شلا مھ  ـ يلإ ـت  عفد ـه.  تاذ اًئي فـي حـد  سي سـ يذ لـ ـ لا ـر  مألا ـة،  يقار

. اًرمدم اًرمأ  تلعف   ، ةبھوملا يف  لماكلا  ناميإلا  اھعضوب  ةكرشلا  نكل   . اًضيأ ءوسلا  اذھب  سیل  رمأ  وھو   ، ةریبك
تربجأ كلذبو   ، ةبھوملا سِّدقت  ةفاقث  ةكرشلا  تماقأ 

ةیلقعلاب اوركفي  نأ  مھتربجأ   ، يساسأ لكشب   . نیبوھومك هیف  غلابم  لكشب  اوفرصتيو  اورھظي  نأ  اھیفظوم 
لالخ نم  ملعن   . اذھ ىنعم  نع  ریثكلا  ملعن  نحنو   . ةتباثلا

. اھنوكرادتي الو  مھصئاقنب  نوفرتعي  ةتباثلا ال  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  نأ  انثاحبأ 
داوملا لك  اھیف  نوسردي  اوناك  يتلا   ، جنوك جنوھ  ةعماج  نم  بالط  عم  اًراوح  اھیف  انيرجأ  يتلا  ةساردلا  ركذتأ 

ةتباثلا ةیلقعلا  ووذ  بالطلا  ناك  ؟  ةيزیلجنإلا ةغللاب 
ىلع لمعي  ًاّیبيردت  اًجمانرب  اوسردي  نأ  اوضفر  مھنأ  ةجرد  ىلإ  ءافعض  اورھظي  نأ  نم  فوخلاب  نورعشي 

حیتت ةیسفن  ةئیب  يف  اوشیعي  مل   . ةيزیلجنإلا مھتغل  نیسحت 
. ةرطاخملا هذھ  ضوخ  مھل 

تلعف امك  طبضلاب  مھئاكذ -  ىلع  ءانثلا  لالخ  نم  ةتباثلا  ةیلقعلاب  نوركفي  بالطلا  انلعج  فیك  ركذتت  لھو 
، قحال تقو  يفو  ؟  نیعماللا اھیفظوم  عم  نورنإ  ةكرش 

ـر فـي خآ بلا  ـ طل ًابا  ـ طخ ـب  تكي نأ  بلا  ـا مـن كـل طـ نبلط  ، ةبع ــ صلا تالك  ــ شملا ض  ــ عب رور  ــ د م ــ عب
ـا نأرق امد  ـ نع ـا.  نثحب اھ فـي  اور بـ ـي مـ تلا ـة  برجتلا او عـن  ـ كحيو ىر  ـ خأ ـة  سردم

ةتباثلا ةیلقعلا   . مھتاجرد اوعفر  مھعیمج  مھتاجرد -  نأشب  اوبذك  ًابيرقت  مھنم  % 40 ةمدصلاب : انرعش   ، مھتاباطخ
. لمتحم ریغ  أطخ  ىلإ  طیسبلا  بیعلا  تلوح 

نوھجاوي ةيرطفلا  مھتبھوم  ببسب  مھرِّدقت  ةئیب  يف  نوشیعي  امدنع  سانلا  نأب  همالك  ليودالج "  " متتخي
لحم مھتبھوم  نع  مھتروص  نوكت  امدنع  ةمیسج  ةبوعص 

. نیئطخم اوناك  مھنأ  اوفرتعيو  سانلا  مومعو  نيرمثتسملا  اوھجاوي  نل   ، يجالع جمانربل  اوعضخي  نل  : " ديدھت
". روفلا ىلع  نوبذكي  دقو 

. راھدزالا اھنكمي  ، ال  اھئاطخأ كرادت  عیطتست  يتلا ال  ةكرشلا  نأ  حضاولا  نم 
ركفت حجنت  يتلا  تاكرشلا  نأ  اذھ  ينعي  لھف   ، نورنإ ةكرش  ىلع  تضق  يتلا  يھ  ةتباثلا  ةیلقعلا  تناك  اذإ 

. َرَِنل ؟  ومنلا ةیلقعب 

ومنت يتلا  تاسسؤملا 
. ةعئار حبصت  نأ  ىلإ  ةدیج  اھنوك  نم  لقتنت  تاكرشلا  ضعب  لعج  يذلا  ببسلا  فشتكي  نأ  زنیلوك " میج   " ررق

ةزفقلا هذھب  مایقلا  نم  تاكرشلا  هذھ  َنَّكَم  يذلا  ام 
؟ رھدزت ملو  اھناكم  يف  ةتباث  تلظ  ىرخألا  ةھباشملا  تاكرشلا  نأ  نیح  يف  هیف -  اورمتسي  نأو  دجملا -  وحن 

. تاون ــ س س ــ مخ هتد  ــ ث م ــ حب ي  ــ ه ف ــ قيرفو زني " ــ لوك  " عر ــ ، ش لاؤ ــ سلا اذ  ــ ْنَع ه ة  ــ باجإلل
ة مـع ــ نراقملاب ري  ــ بك لك  ــ شب اھمھ  ــ سأ تاد  ــ ئاع ت  ــ عفترا ةكر  ــ ةر ش ــ شع ىد  ــ حإ اورا  ــ تخا

اونراق  . لقألا ىلع  ةنس  ةرشع  سمخ  ةدمل  عافترالا  اذھ  ىلع  تظفاح  يتلاو   ، اھلاجم يف  ىرخألا  تاكرشلا 
سفن اھيدل  لاجملا  سفن  يف  لمعت  ىرخأو  ةكرش  لك  نیب 

نم ةزفق  تققح  يتلا  كلت  تاكرشلا : نم  ةثلاث  ةعومجم  سرد  امك   . اھسفن ةرفطلا  ققحت  مل  اھنكلو  دراوملا 



ظفاحت مل  اھنكلو   ، ةعئار تحبصأ  نأ  ىلإ  ةدیج  اھنوك 
. ىوتسملا اذھ  ىلع 

" زنیلوك  " اھركذي امك   ، ةمھملا لماوعلا  نم  ديدعلا  هنإ  ؟  ىرخألا تاكرشلا  نع  ةرھدزملا  تاكرشلا  زَّیم  يذلا  ام 
مھألا لماعلا  ناك  نكلو   ، Good to Great هباتك يف 

عون نم  اونوكي  مل  ءالؤھ   . دجملا وحن  لاوحألا  عیمج  يف  ةكرشلا  دوقي  يذلا  دئاقلا  عون  وھ  قالطإلا  ىلع 
نومِّدقيو اًرورغ  نوئلتمي  نيذلا  نیباذجلا  نيرھبملا  صاخشألا 

ىلع ةردقلا  مھيدلو   ، رارمتساب ةلئسألا  نوحرطيو   ، تاذلل راكنإ  مھيدل  صاخشأ  مھ  لب   ، نیبوھومك مھسفنأ 
ىلع ةردقلا  مھيدل  مھنأ  يأ  تاباجإلا -  ىسقأ  ةھجاوم 

. ةياھنلا يف  نوحجنیس  مھنأب  ةقثلاب  نیكسمتم   ، مھ مھتاقافخإ  ىتح   ، تاقافخإلا ةھجاوم 
مھيد نير لـ ـ ثؤملا ـه  تداق نأ  بب  ن سـ ــ ع زني " ــ لوك  " لءا ــ ستي ل؟  ــ بق ن  ــ مال م ــ كلا اذ  ــ انعم ه ــ ل س ــ ه

اذ ـى هـ لع اًع  تاف مـ ـ صاوملا ـك  لت قفاو  بب تـ ـن سـ عو ـة،  صاخلا تاف  ـ صاوملا ـك  لت
ةداقلا كئلوأ   . ومنلا ةیلقع  مھيدل  ؛  ةلئسألا كلت  لك  ةباجإ  فرعن  اننكلو   . ةداقلا كئلوأ  اھبستكا  فیكو   ، وحنلا

: لئالدلا يذ  يھ  اھو   . ةيرشبلا ةیمنتلاب  نونمؤي 
م ــ ، ه لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لع  . نير ــ خآلا ن  ــ ل م ــ ضفأ مھ  ــ نأ او  ــ تبثي نأ  رارمت  ــ ساب نولوا  ــ حي مھ ال  ــ ف

ي ــ مھ ف ــ سفنأل ل  ــ ضفلا نوب  ــ سني الو   ، نير ــ خآلا ن  ــ ى م ــ لعأ مھ  ــ نأ ى  ــ لع نوزكر  ــ ال ي
. ومسلاب اورعشیل  نيرخآلا  ردق  نم  نوللقي  الو   ، نيرخآلا تاماھسإ 

نيذلا ةردق  صاخشألا  رثكأب  مھسفنأ  اوطیحيو   ، رمتسم لكشب  مھسفنأ  نم  اوروطي  نأ  نولواحي  مھ  لب 
هجوأو مھئاطخأ  ىلإ  ةیعوضومب  نورظني   ، مھداجيإ مھنكمي 

اھ ـ يلإ ةكر  ـ شلا جا  ـ تحتو اھ  ـ يلإ نوجا  ـ تحي ـي  تلا تاراھ  ـ ملا حو عـن  ــ ضوب نولأ  ــ سيو  ، مھرو ــ صق
ـة قثب اًمد  او قـ ـ ضمي نأ  صاخ  ـ شألا ءالؤھ  ـن لـ كمي  ، باب ـ سألا هذھ  ـ لو  . لبقت ـ سملا فـي 

. مھتبھوم لوح  ماھوأ  ىلع  ةمئاق  تسیلو   ، قئاقحلا ىلع  ةمئاق 
يتي ــ توكري س ــ ةلسل س ــ سل يذ  ــ يفنتلا سیئر  ــ لا ل"،  ــ سترو نالأ   " نأ ى  ــ لإ زني " ــ لوك  " ري ــ شي

تاعا ـ متجا ـة  عاق ي  ــ تا ف ــ شاقن د  ــ قع  ، تا ــ ينورتكلإلا تا  ــ جتنم عي  ــ رجا ب ــ تمل ة  ــ قالمعلا
قيرف عم  لعف  امك   . مھنم ملعتیل  مھمدختسا   ، هترادإ سلجم  ىلع  رثؤي  نأ  نم  ًالدب   . هتكرش ةرادإ  سلجم 

مھعم شقانتو  ةلئسألا  مھیلع  حرط   ، نیيذیفنتلا هيريدم 
. هیلإ لصت  نأ  اھیلع  ام  لوحو  يلاحلا  ةكرشلا  عضو  لوح  حضوأ  ةروص  ىلإ  ًاّیجيردت  لصوت  ىتح  مھزفحو 

؛ يعَّدملاب ينوبقلي  نأ  اوداتعا  ": " زنیلوك لـ" لسترو "  " لوقي
". ؟ اذامل  ، اذامل  ، اذامل  . مھفأ ىتح  رمألا  كرتأ  ، ال  جودلوبلا بلك  لثم   ، ملعتأ  . لاؤس ىلع  زكرأ  دق  ينأل 

لالخو سالفإلا  كشو  ىلع  تناك  ةكرش  داق  امك   ، اًحفاكم ًاّيداع  اًّداج  ًالجر   ،" ثرح داوج   " هسفن لسترو "  " ُّدَُعي
ًاّیلك اًدئاع  عفدت  ةكرش  ىلإ  اھلَّوح  ةنس  ةرشع  سمخ 

. كرويوین ةصروب  يف  ىرخأ  ةكرش  يأ  هعفدت  امم  ىلعأ  ةكرشلا  يمھاسمل 

ةيرادإلا تارارقلاو  ةیلقعلا  نع  ةسارد 
مھنم ریثكو   ، ةراجتلا لاجمب  ایلعلا  تاساردلا  بالط  ىلع  ةلھذم  ةسارد  ارودناب " تربلأ  و" دوو " تربور   " ىرجأ

، اھورجأ يتلا  ةساردلا  كلت  يف   . ةرادإلاب ةربخ  مھيدل 
تایلقعلاب نوركفي  مھلعجب  كلذو  "؛  لسترو  " ةكرش يريدمك  نيريدمو   ، نورنإ ةكرش  يريدمك  نيريدم  اوعنص 

. ةفلتخملا
نأ مھیلع  نوكي  ثیح  ؛  ةدقعم ةيرادإ  ةمھم  ةراجتلا  لاجمب  نیئشانلا  ةداقلا  ءالؤھ  ارودناب " و" دوو "  " ىطعأ

ةرادملا ةمھملا  كلت  يف   . ثاثأ ةكرش   ، ةكرشل اًجذومن  اوريدي 
ءالؤھ نوزفحيو  نودشري  فیك  اوررقي  نأو   ، ةبسانملا فئاظولا  يف  نیفظوملا  اوعضي  نأ  مھیلع   ، ًاّینورتكلإ

، هذھ قرطلا  لضفأ  ىلع  اوفرعتیل   . ةقيرط لضفأب  نیلماعلا 
. نیفظوملا ةیجاتنإ  نأشب  اھوقلت  يتلا  تامولعملا  ىلع  ًءانب  مھتارارق  ةعجارم  يف  اورمتسي  نأ  مھیلع 
مھرابخإ متف  ؛  ةتباثلا ةیلقعلا  يف  نیتعومجملا  ىدحإ  عضو  مت   . نیتعومجم ىلإ  ةراجتلا  بالط  نوثحابلا  مَّسق 

، ةینمضلا ةیساسألا  مھتاناكمإ  سیقت  ةمھملا  هذھ  نأ 
مت  ، ومنلا ةیلقع  يف  اھعضو  متف  ىرخألا  ةعومجملا  امأ   . لضفأ مھؤادأ  ناك   ، ىلعأ مھتردق  تناك  املك  هنأو 

كلت نأو  ةسرامملا  ربع  روطتت  ةرادإلا  تاراھم  نأ  مھرابخإ 
. تاراھملا هذھ  لقصل  ةصرفلا  مھل  حیتت  ةمھملا 

مھتالواحم يف  ةصاخ  اوقفخأو  بالطلا  اھققحیل  ةیلاع  ةیجاتنإ  ریياعم  تعضُو  دقف  ؛  ةبعص ةمھملا  تناك 
ةیلقعلا ووذ  دفتسي  مل   ، نورنإ ةكرش  يف  ثدح  امكو   . ىلوألا

. مھئاطخأ نم  ةتباثلا 
اورظن  ، اھیلع ظافحلا  وأ  ةتباثلا  مھتاردق  مییقت  لایح  نیقلق  ریغ   ، ملعتلا يف  اورمتسا  ومنلا  ةیلقع  يوذ  نكل 

ىلع ًءانبو   ، تانایبلا اومدختساو  مھئاطخأ  ىلإ  روفلا  ىلع 
عيزو ـة تـ يفیك لو  رثكأ حـ ــ ر ف ــ ثكأ ة  ــ يارد ى  ــ لع اوحب  ــ صأ  . مھتایجیتارت ــ سإ ریي  ــ غتب اوما  ــ ك ق ــ لذ

ووذ ىھ  ـ تنا  ، عقاو ـ لا ـه. فـي  تریتو مھ  ـ جاتنإ لد  ـ عم ـل  صاوو  ، مھزي ـ فحتو مھ  ـ يلماع



يتلا ةمھملا  كلت  لاوط   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  نم  ةیجاتنإ  رثكأ  اونوكي  نأ  ىلإ  ومنلا  ةیلقع 
، ةقثلا نم  بسانم  ردقب  اوظفتحا   ، ةبوعصلا نم  عون  اھب 

". لسترو نالأ   " لثم لمعلا  اورجأ 

ةتباثلا ةیلقعلاو  ةدایقلا 
لك مھيدل  هباتك  يف  زنیلوك "  " مھنع بتك  نيذلا  ةلثامملا  تاكرشلا  ةداق  نإف   ،" لسترو نالأ   " نم ضیقنلا  ىلع 

. حضاو لكشب  ةتباثلا  ةیلقعلا  ضارعأ 
ضعب نأ  نونظي  ملاع  يف  نوشیعي   ، ماع لكشب  ومنلا  ةیلقع  يوذ  صاخشألا  لثم   ، ةتباثلا ةیلقعلا  ووذ  ةداقلا 

لكشب مھیلع  نأو   . ىندأ رخآلا  ضعبلاو  ىمسأ  سانلا 
. رمألا اذھ  تابثإل  ةحاس  درجم  ةكرشلا  نوكتو   ، ىمسأ مھنأ  ىلع  اودكؤي  نأ  رمتسم 

ةعم ــ سب  " اًما ــ مت نیمتھ  ــ م زني " ــ لوك  " مھ ــ نع ب  ــ تك نيذ  ــ لا ة  ــ لثامملا تاكر  ــ شلا ةدا  ــ نا ق ــ ك
تھ ـ تنا اذإ مـا  ةكر  ـ شلا ـل  شفل نو  ـ ططخي ثي  ـ حب ري  ـ بك لك  ــ شب يصخ - " ــ شلا مھد  ــ جم

نأ نم  لضفأ  يصخشلا  كدجم  ىلع  لیلد  دجوي  لھ   ، ةياھنلاب : " رمألا كلذ  زنیلوك "  " حضوأ امك   . اھل مھترادإ 
". ؟ هرداغت نأ  دعب  ناكملا  راھني 

ر ــ مألا  ،" رورغلا ــ اًمخ ب ــ ضتم اًروع  ــ ش  " نوثحا ــ بلا ىأر   ، ةدا ــ قلا ءالؤ  ــ ي ه ــ ثلث ن  ــ ر م ــ ثكأ ني  ــ ب
لـي  " . تاكر ـ شلا ني  ة بـ ــ يناثلا ة  ــ بترملا ي  ــ اھ ف ــ لعج وأ  ةكر  ــ شلا رایھ  ــ ناب لَّج  ــ ا ع ــ مإ يذ  ــ لا

اًتقو قرغتسا  مث   ، ًالھذم ًالوحت  هتكرشل  ققح  يذلاو   ، ةداقلا ءالؤھ  دحأ  ناك   ، رلسيارك ةكرش  سیئر   ،" اكوكايإ
ةرم ةكرشلا  تعجارت  ىتح   ، هترھش لقصي  ًاليوط 

. ةكرشلل هتسائر  ةدم  نم  يناثلا  فصنلا  يف  طسوتملا  ءادألا  ىلإ  ىرخأ 
نأ نم  ًالدب  دعاسم ." فلأ  هيدل  يذلا  يرقبعلا   " جذومن زنیلوك "  " هیلع قلطي  امب  تلمع  تاكرشلا  كلت  نم  ریثك 

يتلا تاكرشلا  تلعف  امك  ًالئاھ  ةرادإ  قيرف  اولكشي 
ةتباثلا ةیلقعلا  ةیضرف  ىلع  ًءانب  ةلثامملا  تاكرشلا  كلت  تلمع   ، عئار ىوتسم  ىلإ  دیج  ىوتسم  نم  تزفق 

لمع قَِرف  ىلإ  نوجاتحي  ءامظعلا ال  ةرقابعلا  نأ  دقتعت  يتلا 
. ةرینلا مھراكفأ  ذیفنتل  راغص  نيدعاسم  ىلإ  ةجاحب  طقف  مھنأو   ، ةمیظع

نوديري ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألاف  ؛  ةمیظع لمع  قرف  اًضيأ  نوديري  ءامظعلا ال  ةرقابعلا  ءالؤھ  نأ  َسنت  ال 
اذإ ىتح  ةیمھأ  رثكألاو  نيدیحولا  نيرثؤملا  اونوكي  نأ 

ةیتاذ ةریس  يأ  يف  أرقأ  مل   . نیقابلا نوقوفي  مھنأب  اورعش   ، مھب نیطیحملا  صاخشألاب  مھسفنأ  اونراق  ام 
ةيداشرإ جمارب  نع  ریثكلا  ةتباث  ةیلقع  يوذ  نیيذیفنت  ءاسؤرل 

غلاب مامتھا  كانھ  ناك   ، ومن ةیلقع  يوذ  نیيذیفنت  ءاسؤرل  ةیتاذ  ةریس  لك  يف  نكل   . نیفظوملل ةیمنت  جمارب  وأ 
. اھنع ضیفتسم  شاقنو  ةیتاذلا  ةیمنتلاب 

ةلسلس نإ  زنیلوك "  " لوقي  . مھروصق هجوأ  ىلإ  اورظني  نأ  ةرقابعلا  ضفر   ، نورنإ ةكرش  يف  ثدح  امك   ، اًماتخ
ىلإ دیج  ىوتسم  نم  تزفق  يتلا  ةلاقبلا  رجاتمل  رجورك 

ـي تلا تار  ـ شؤملا ـك  لت ما 1970  - ــ ر ع ــ طخلا تار  ــ شؤم ى  ــ لإ ةعاج  ــ شب تر  ــ ظن ع،  ــ ئار ىوت  ــ سم
، ءا ـ نثألا ـك  لت . فـي  راثد ـ نالا ـو  حن ـه  قيرط نا فـي  زار كـ ـ طلا ميد  مھر قـ ـ جتم نأ  تأ بـ ـ بنت

ةلسلس ربكأ  ام  تقو  يف  تناك  يتلا  ةكرشلا  كلت   ، ثدحي امع  اھینیع  يب  دنآ  هيإ  ةكرش  اھتریظن  تضمغأ 
اًعون يب  دنآ  هيإ  تحتف  امدنع   ، كلذ ىلع  ًالاثم   . ةئزجت رجاتم 

اونوكي ملف  ؛  ةكرشلا ىلع  نومئاقلا  هقلغأ   ، ميدقلا عونلا  نم  حجنأ  هنأ  ادبو   ، اًریبك اًرجتم   ، رجاتملا نم  اًديدج 
، كلذ نم  ضیقنلا  ىلع   . اذھك اًرمأ  اوعمسي  نأ  نوديري 

، ةديدجلا ةریبكلا  رجاتملا  عم  مءالتي  نكي  مل  اذإ  هرییغتب  تماق  وأ  رجتم  لك  نم  رجورك  رجاتم  ةلسلس  تصلخت 
رجورك تحبصأ  يضاملا  نرقلا  نم  تانیعستلا  ةياھنبو 

. ملاعلا ىوتسم  ىلع  ىلوألا  رجاتملا  ةلسلس 

ةمخضتملا انألاو  نويذیفنتلا  ءاسؤرلا 
ووذو اًعضاوت  رثكألا  صاخشألا  ناك  اذإ  ؟  نیفدارتم ةمخضتملا  انألا  يذیفنتلا و  سیئرلا  بصنم  حبصأ  فیك 

صرحت اذاملف   ، مھلاجمل نییقیقحلا  ةاعرلا  مھ  ومنلا  ةیلقع 
مھسفنأب نیینعم  رمألا  ةياھن  يف  ةداقلا  ءالؤھ  حبصأ  ول  ىتح  نيرھبم -  ةداق  فیظوت  ىلع  تاكرشلا  نم  ریثك 

؟ ةكرشلا نم  رثكأ 
" اكوكايإ  " لوصو تیلس ،  ةلجم  يف  بتكي  يذلا   ،" يكيوریس سمیج   " هلاق امل  اًقفو  اكوكايإ ."  " ىلع موللا  ِقلأ 

. يكيرمألا لامعألا  عاطق  يف  لوحت  ةطقن  ناك  ةرھشلا  ىلإ 
ت ــ طبترا د.  ــ يعب ن  ــ مز ذ  ــ نم ْتَّلَو  د  ــ ةرا ق ــ جتلا ةرطا  ــ بأو ءا  ــ معز ما  ــ يأ تد  ــ "، ب اكوكا ــ يإ ل"  ــ بق

ـه تایح سر  ـ كي يذ  ـ لا يد  ـ يلقتلا لجرلا  " ــــ ة ب ــ ماعلا نا  ــ هذأ ي  ــ يذ ف ــ يفنت سي  ــ ئر ة  ــ ملك
لك نأ  الإ  ةزیمم ." ةیصخش  الو  معط  الب  ساسألا  يف  ناك  نإو   ، اًریبك ًابتارو  ةدیج  ةلماعم  ىقلتيو   ، ةكرشلل

يف لامعألا  لاجم  ویفحص  أدب  اكوكايإ ."  " عم ریغت  اذھ 
نولوئسملا أدبف  "؛  مداقلا دروف  يرنھ   " وأ مداقلا " ناجروم   . يب  . هیج نیيذیفنتلا بـ" نیلوئسملا  بیقلت 



. باقلألا كلت  ىلع  سفانتلا  يف  نويذیفنتلا 
، لو ـ حتلا ةر  ـ تف لاو  ، طـ ري ـ غتلا اذ  ثود هـ ـى حـ تح ةكر  ـ شلاب ةري  ـ خألا حئا  ـ ضفلا يكيوري " سـ  " ـع بتت ا  ــ مك

نيذ ـ لا صاخ  ـ شألا ـن  كلو  . نیقرا ًالا خـ ـ طبأ نويذ  ـ يفنتلا ءا  ـ سؤرلا حب  ـ صأ
ىلع نولمعي  نيذلا  صاخشألا  اوسیل  ةیتاذلا  مھتروص  زيزعتل  ةمداق  ةبسانم  نع  نوثحبيو  مھسفنأب  نورخفي 

. دمألا ةليوط  ةكرشلا  ةمالس  زيزعت 
ةیلوئسم لمحتي   ، لور دنآ  كورلا  ىقیسوم  لثم   ، نوكيو ةباذج  ةیصخش  يذ  لجر  درجم  اكوكايإ "  " نوكي امبر 

نع هیلإ  رظننل  ؟  لدعلا نم  اذھ  لھ   . ةراضحلا رایھنا 
تر ــ بلأ : " ة ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا يوذ  نير  ــ خآلا نیيذ  ــ يفنتلا ءا  ــ سؤرلا ض  ــ عب ى  ــ لإ ر  ــ ظننلو ب.  ــ ثك

" نفي يري لـ جـ  " ؛ و مي ـن بـ صو ربي  توك بـ يتكر سـ ـ شل يذ  ـ يفنتلا سیئر  ــ لا بال " ــ نود
نیسیئرلا جنیلیكس " يرفیج  و" يال " ثینیك  ؛ و "  رنراو ميات  نيال  نوأ  اكيرمأ  ةكرش  نم  سیك " فیتس  و"

. نورنإ ةكرشل  نیيذیفنتلا 
مھ ــ نأو ؛  نير ــ خآلا ن  ــ ىم م ــ سأ صاخ  ــ شألا ض  ــ عب نأ  مھداقتعا  ــ مھ ب ــ عیمج اوأد  ــ في ب ــ ىرت ك ــ س

نومدخت ـ سي اًعي  ـ مج مھ  ـ نأو ؛  هراھ ـ ظإو مھ  ـ قوفت تا  ـ بثإ ـى  لإ ـة  جاحب اًعي  ــ مج
ىلإ اًعیمج  مھب  رمألا  يھتنيو  ؛  مھتاكرشب نیلماعلا  ريوطت  معد  نم  ًالدب   ، اذھ مھجایتحا  اوذغیل  مھیسوءرم 

. مھزیمت تابثإل  مھتجاح  لیبس  يف  مھتاكرشب  ةیحضتلا 
ببستي فیكو   ، رورغلا اذھ  لمعي  فیكو   ، انألاب مخضتملا  روعشلا  ردصم  ةفرعم  يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  اندعاست 

؟ ةریسملا ةلقرع  يف 

لطب انأ  اكوكايإ : عقاولا  يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  ةداقلا 
ءامظعلا ةداقلا  ءالؤھ  لاق   . ملاعلا يف  تاكرشلا  ةداق  مظعأ  ثحب  ؛  ةدایقلا ملع  يركفم  ربكأ   ،" سینیب نيراو  "

مامتھا مھيدل  نكي  مل   . ةداق اونوكیل  اوططخي  مل  مھنإ 
. هیلع اوحبصأ  ام  ىلإ  كلذ  مھلصوأف  نیلئاھ -  سامحو  عفادب  هنوبحي -  امب  اوماق  طقف   . مھسفنأ تابثإب 

اًوضع حبصیل  ىعس  لب   ، تارایسلا ةعانص  لاجم  اكوكايإ "  " بحأ دیكأتلاب   . كلذ نم  سكعلا  ىلع  اكوكايإ "  " ناك
ىعس  . رخآ ءيش  يأ  نم  رثكأ  دروف  ةكرش  يف  اًزراب 

يتلا ءایشألا  يھ  كلت   . هبتكمل ةیَكلَملا  رھاظملا  لكو  دروف " يرنھ   " ناسحتسا ىلع  لوصحلا  ىلإ  اكوكايإ " "
. ةمیق وذ  صخش  هنأ  تبثت  يتلا  ءایشألا  كلت   ، هسفن اھب  مَّیق 

، دروف ةكرش  تارقم  ىمست  امك   ، يجاجزلا لزنملا  نأ  اكوكايإ "  " انربخأ  . ام ببسل  ةیَكلَم  ةملك  تمدختسا 
، كلذ نم  رثكألاو   . كلملا ناك  دروف " يرنھ  اًرصق و" تناك 

انشع  " ،" ةصاخلا ِهِّوُمُس  ةيامح  تحت  انأ  تنك   " ،" دھعلا يلو  انأ  تنكف   ، اًكلم يرنھ "  " ناك اذإ  ": " اكوكايإ  " لوقي
نم اًءزج  انك   . يكلملا طالبلا  يف  ةدغرلا  ةایحلا  اًعیمج 

ةبھأ ىلع  ءاضیبلا  تاقایلا  ووذ  نوفیضملا  ناك   .... ةیكلملا ةقبطلا  ىلوألا -  ةقبطلا  نم  ىلعأ  ءيش 
ةفرغ يف  اًعم  ءادغلا  ةبجو  اًعیمج  لوانتن  انكو   ، مویلا لاوط  دادعتسالا 

لكشب ارتلجنإ  نم  ناریطلاب  ةكرشلا  ىلإ  يتأت  ىسوم  كامسأ  تابجو  تناك  نیيذیفنتلا ...  نیلوئسملا  ماعط 
". يموي

جنات ـ سوم درو  ــ ةراي ف ــ ءا س ــ شنإ ل  ــ ثم  ، درو ــ ةكر ف ــ ي ش ــ ة ف ــ میظع اًرو  ــ مأ اكوكا " ــ يإ ق"  ــ قح
يذ ـ يفنت سیئر  كـ درو " ير فـ ـ نھ  " فُل ـ خي نأ  بـ اكوكا " ـ يإ  " ـم لحو  ، اھ ـ جيورتو ةي  ـ ضايرلا

يف اكوكايإ "  " ربجأ  ، هبضغ راثأو  اكوكايإ "  " مدص اًئیش  لعفو  ىرخأ  راكفأ  هيدل  ناك  دروف " يرنھ   " نكل  . ةكرشلل
نأ مامتھالل  ریثملا  رمألا   . ةكرشلا ةرداغم  ىلع  ةياھنلا 

ةياھ ــ ي ن ــ ف درو ." ــ ير ف ــ نھ  " ها ــ جت اًّرمت  ــ سم ًاب  ــ ضغ هلخاد  ــ ل ب ــ محو اًمود  ــ صم نا  ــ ك اكوكا " ــ يإ "
ما ، قـ ةكر ـ شلاب نیلما  ـ علا را  ــ بك ل  ــ صفي درو " ــ ير ف ــ نھ " " اكوكا ــ يإ  " ىأر ا  ــ مك ر  ــ مألا

، هتریصب ْتَمَْعأ  ةتباثلا  هتیلقع  نكل   . تاكرشلا ةبعل  اكوكايإ "  " فرع  . اًضيأ نیلماعلا  نم  ریثكلا  لصفب  اكوكايإ " "
، اًفلتخم تنك  ينأ  ةركفب  تنمآ  املاطل  : " اذھ نع  لوقيو 

ةفاضإ مت  ". ) طق يل  ثدحي  دق  اذھ  نأ  ركفأ  مل   . نیقابلا نم  ًاّظح  رثكأ  وأ  ىكذأ  تنك  ىرخأب  وأ  ةقيرطب  ينأو 
(. ةلمجلا ىلإ  ةلئاملا  تاملكلا 

ناك ام  اذإ  اكوكايإ "  " لءاست  . روھظلا يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  نم  رخآلا  بناجلا  أدب  مث   . يرطفلا هزیمتب  هناميإ  هامعأ 
اًزیمتم نكي  مل  امبر   . هیف ًابیع  ظحال  دق  دروف " يرنھ  "

تلا لـه ، قـ تاون ةد سـ رور عـ ـد مـ عب ـر.  مألا ـي  طخت ن  ــ م اكوكا " ــ يإ ن"  ــ كمتي م  ــ اذھ ل ــ لو  . ًاّیئاھ ــ ن
ـك يلإ هاد  ـ سأ يذ  ـ لا ـل  يمجلا كرد  ـت ال تـ نأ : " ـر مألا اذ  ىطختي هـ ـة لـ يناثلا ـه  تجوز

ةرھ ــ ر ش ــ ثكأو ى  ــ نغأ ت  ــ نأ د.  ــ جملا ك  ــ َقَّقَح ل درو  ــ ةكر ف ــ ن ش ــ َكُلْصَف م درو ." ــ ير ف ــ نھ "
ما ، قـ اذ ــ ن ه ــ ري م ــ صق ت  ــ قو د  ــ عب رك ." ــ شلا ه  ــ ْمِّدَق ل  . درو ــ ير ف ــ نھ  " بب ــ سب اًریثأ  ــ ر ت ــ ثكأو

. اھقیلطتب اكوكايإ " "
ةقاطب  . بیعم هنأل  نآلا  هذبني   ، ريدجلاو ءفكلا  صخشلاب  هفصو  دق  ناك  يذلا  كلملا  نأ  ىري  اكوكايإ "  " نذإ

ءام ظفح  ةمھمل  هسفن  اكوكايإ "  " سرك  ، هلخادب ةلئاھ 
ةرھزملا ةكرشلا  رلسيارك "  " . زروتوم رلسيارك  ةكرشل   ، ةرتفلا كلت  يفو   ، ةمیسجلا ةمھملا  كلت   ، هھجو



تناك  ، دروف ةكرشل  ةسفانم  تاقوألا  نم  تقو  يف  تناك  يتلاو 
ى ــ لع اًعير  ــ ل س ــ مع ديد  ــ جلا يذ  ــ يفنتلا اھ  ــ سیئرك اكوكا " ــ يإ ن"  ــ كلو  ، رایھ ــ نالا ة  ــ فاح ى  ــ لع

ـة موكحلا ـى  لع طغ  ـ ضلاو  ، ةديد تازار جـ جا طـ ـ تنإو  ، نیب ــ سانملا صاخ  ــ شألا في  ــ ظوت
، دروف ةكرش  نم  نیھملا  هجورخ  ىلع  طقف  تاونس  عضب  رورم  دعب   . ةكرشلا ذاقنإل  ضورق  ىلع  لوصحلل 

". لطب انأ  مویلا  : " اھیف حرصيو  ةمیظع  ةیتاذ  ةریس  ةباتك  نم  نكمت 
لظت نل  ةتباثلا  اكوكايإ "  " ةیلقع  . ىرخأ ةرم  قزأم  يف  رلسيارك  ةكرش  تناك   ، ةریصق ةرتف  لالخ   ، كلذ عمو 

هسفن مامأ  هتمظع -  تابثإ  ىلإ  ةجاحب  ناك   . اھلاح ىلع 
هتكر فـي ـت شـ قو دد  ــ . ب اًعا ــ ستا ر  ــ ثكأ قا  ــ طن ى  ــ لع ملا -  ــ علا ما  ــ مأو درو " ــ ير ف ــ نھ  " ما ــ مأو

با ـ جعإ ري  ـ ثت رو  ـ مأ ـى  لع ةكر  ـ شلا لاو  ـ مأ ـق  فنأو ـة،  يعامتجالا هترو  ززع مـن صـ رو تـ ـ مأ
تامیمصت يف  رامثتسالا  نم  ًالدب  كلذ  لعف  هنكلو   . رلسيارك ةكرش  مھسأ  راعسأ  عفرتو  تيرتس  لوو  ةصروب 

تارایسلا نم  ةلدعم  جذامن  عینصت  وأ  تارایسلل  ةديدج 
. ليوطلا ىدملا  ىلع  ةكرشلا  حبر  ىلع  ظافحلا  ىلع  لمعت  ةدوجوملا 

. ةكرشلا هئانبب  نأشلا  اذھ  جلاعي  مل  هنأ  الإ   . دعب امیف  هركذ  متي  وأ  هل  رظنیس  فیك  رظن   ، خيراتلا ىلإ  رظن  امك 
، ةیتاذلا هتریس  باَّتك  دحأ  هلاق  امل  اًقفو   . سكعلا ىلع  لب 

نع عنتماف   ، ةحجان ةديدج  تامیمصتب  مھمایق  ىلع  ناسحتسالا  هوسوءرم  ىقلتي  نأ  نم  اكوكايإ "  " فاخ
نأ رلسيارك -  ةكرش  رثعت  عم  اًضيأ -  فاخ   . اھیلع ةقفاوملا 

نم همسا  ىحمُي  نأ  نم  فاخ  امك   . مھنم صلختلا  لواح  كلذلو   ، ددجلا ةكرشلا  وذقنم  مھنأك  هوسوءرم  رھظي 
ثبشتلا يف  تامتسا  كلذل  ؛  رلسيارك ةكرش  خيرات 

. هتءافك دقف  امدعب  يذیفنت  سیئرك  اھیف  هلمعب 
يكيرمألا تارایسلا  ةعانص  عاطق  ناك   . اًمیظع ًاثرإ  كرتي  نأو   ، رییغت ثادحإل  ةیبھذ  ةصرف  اكوكايإ "  " ىدل تناك 

تناك  . خيراتلا يف  اھھجاو  يتلا  تايدحتلا  ربكأ  هجاوي 
اھلكش ةینابایلا  تارایسلا  ًاطیسب : ناك  كلذ  يف  ببسلاو   . ةیكيرمألا قوسلا  ىلع  رطیست  ةینابایلا  تارایسلا 

" اكوكايإ  " لمع قيرف  ىرجأ   . لضفأ ةروصب  ریستو  لضفأ 
. ةعئار تاحارتقا  هل  اومدقو   ، ادنوھ ةكرش  نع  ةیلیصفت  ةسارد 

هیجوت ىلع   ، ةتباثلا هتیلقع  يف  قراغلا   ،" اكوكايإ  " لمع  ، لضفأ تارایس  ریفوتو  جاتنإ  ىلع  لمعلا  نم  ًالدبو 
يف عفدناو   ، هباوص اكوكايإ "  " دقف ؛  ججحلا ءاقلإو  موللا 

ـص صحو ـة  يكرمج مو  ـ سر ضر  ـ فب ـة  يكيرمألا ـة  موكحلا بلا  ــ طو نیینابا  ــ يلا د  ــ في ض ــ نع ب  ــ ضغ
ـة ضـد يحاتتفا ـة  لاقم ـة. فـي  يكيرمألا قو  ـ سلا ـى  لع مھترطي  فقو سـ ـ تل ةیقو  سـ

يف ةديدج  تارایس  جاتنإ  يف  نمكي  لحلا  : " ةلئاق خیبوتلا  زميات  كرويوین  اذ  ةفیحص  هل  تھجو   ،" اكوكايإ "
". نابایلا نم  ةبضاغ  راذعأ  هیجوت  سیلو   ، ةلودلا

ةمیق البو  ریقح  دبتسم  ىلإ  لوحتیل  لءاضتي  ناك   ، ةقیقحلا يف  لب   . هیلماعل دئاقك  روطتي  اكوكايإ "  " نكي مل 
. هب دروف "  يرنھ   " مھتي ناك  يذلا  دبتسملا  كلذ  ؛  مراصو

ـم ئالملا لك  ـ شلاب ئفا  ـ كي اًض لـم  ـ يأ ، بـل  هنود ـ قتني اونا  نيذ كـ ـ لا ني  ـ فظوملا ـط  قف ل  ــ صفي م  ــ ل
ُّرِدُت ةكر  ـ شلا تنا  امد كـ ـ نع ـى  تح  . ةكر ـ شلا اوذ  ـ قنیل ریثكلا  اوح بـ نيذ ضـ ـ لا ني  ـ فظوملا

لمعلا فورظ  تلظو   ، ةیندتم مھروجأ  تلظ   . ةكرشلا يفظوم  ىلع  اھنم  صصح  عيزوتب  متھي  مل   ، حابرألا
ىلع ظفاح   ، رلسيارك ةكرش  ترثعت  امدنع  ىتح   . ةئيدر

ةيالوب فرودلاو  قدنف  يف  ةكرشلا  مساب  حانج  ديدجتل  رالود  ينویلم  قافنإ  متي  ناك   ، ةھفرملا هتایح  بولسأ 
. كرويوین

. هبصنم نم  اكوكايإ "  " ةكرشلا ةرادإ  سلجم  لاقأ   ، رلسيارك ةكرش  ذاقنإل  تقو  كانھ  ناك  امدنع   ، رمألا ةياھنب 
يف مھسأب  هیلع  اوقدغأو   ، ةمخض دقاعت  ةحنم  هوحنم 

. ةكرشلا يف  هبصنم  هیلوت  ءانثأ  يف  اھیلع  لصحي  ناك  يتلا  ايازملا  نم  ریثكلا  هحنم  يف  اورمتساو   ، ةكرشلا
يف هفلخي  نم  نأ  ىأر  امدعب  ًةصاخ   ، ًابضغ طاشتسا  هنكل 

ه، ــ شرع ةداعت  ــ سال ة  ــ لواحم ي  ــ ، ف كلذ ــ ؛ ل ري ــ بك د  ــ ى ح ــ لإ حا  ــ جنب ةكر  ــ شلا ريد  ــ هب ي ــ صنم
تع ـ ضو ـي  تلا ة  ــ لواحملا ك  ــ لت  ، ةكر ــ شلا ى  ــ لع ءالیت  ــ سالل ة  ــ يداعم ة  ــ لواحم ي  ــ كرت ف ــ شا
نأ يف  كشلا   ، نيریثكلل ةبسنلابو   . ةلواحملا كلت  تلشف  نكلو   . كحملا ىلع  رلسيارك  ةكرش  لبقتسم 

. اًدكؤم اًرمأ  راص  ةكرشلا  ةحلصم  قوف  هرورغ  عضي  اكوكايإ " "
، ةیعادبإ راكفأ  هيدل  ناكو  تارایسلا  ةعانص  لاجمل  ًاّبحم  أدب  هنأ  نم  مغرلاب   . ةتباثلا ةیلقعلا  اكوكايإ "  " شاع

ببست امم  ؛  هیلع رطیست  تأدب  هزیمت  تابثإل  هتجاح  نإف 
هتھ ــ جاوم ت  ــ لق ا  ــ ملكو تقو  ــ لا رور  ــ ع م ــ مو  . يعاد ــ بإلا هري  ــ كفت قا  ــ عأو ه  ــ تعتم ل  ــ تق ي  ـــ ف
مو ــ للا ه  ــ يجوت ة -  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلل ةیسا  ــ سألا ةحل  ــ سألا ى  ــ لإ أ  ــ جل  ، ني ــ سفانملا تايد  ــ حتل

. موصخ دوجوو  دقنلا  هاجت  قانتخالاب  روعشلاو   ، ججحلا قالتخاو   ، نيرخآلل
هزیمت تابثإ  اكوكايإ "  " َدقف  ، اھتاذ رومألا  كلت  ببسب   ، نایحألا نم  ریثك  يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  عم  لاحلا  يھ  امكو 

. هیلإ ىعس  يذلا 
ذوفنلا نكلو   . اوقفخأ دق  مھنأ  ينعي  اذھف   ، تايرابملا نویضايرلا  رسخي  وأ  تارابتخالا  يف  بالطلا  بسري  امدنع 



ةماقإب مھل  حمسي  نويذیفنتلا  ءاسؤرلا  هب  عتمتي  يذلا 
مھ ـ سفنأ اوطي  ـ حي نأ  مھ  حي لـ ـ تي  . مھزي ـ مت تا  ــ بثإ ى  ــ لإ مھ  ــ تجاح تقو  ــ لا لاو  ــ عب ط ــ شُي ملا  ــ ع

تار ـ شؤم تنا  امھ كـ ، مـ مھتكر حا شـ ـ جن ـن  عو مھ  ـ لامك ةد عـن  ـ يج رابخأ  ـط بـ قف
ةیلقعلا ددھي  يذلا  رطخلاو  يذیفنتلا  سیئرلا  ضرم   ، ركذتت دق  امك   ، وھ اذھ   . ةكرشلا هجاوت  يتلا  رطخلا 

. ةتباثلا
لاملا عمجي  هنإ   . يذیفنتلا سیئرلا  ضرم  نم  ىفاعت  دق  اكوكايإ "  " ناك ام  اذإ  اًرخؤم  تلءاست  ينأ  فرعتل 

. يركسلا ضرم  نع  ثاحبأ  ءارجإل  هلام ) نم  ریثكلاب  عربتيو  )
ًاّیلاح لمعي  وھف  ؛  هسفن تابثإ  ىلإ  هتجاح  نم  كلذ  عبني  امبر   . ةئیبلل ةقيدصلا  تابكرملا  جاتنإ  ىلع  لمعي  امك 

. ةياغلل اھردقي  يتلا  رومألا  ىلع 

عمال مجن  انأ  بالنود : تربلأ 
ي ــ ذ ه ــ قنأ ة  ــ ملك تنا  ــ اذإ ك م  ــ لعأ ي ال  ــ نأ مغر  ــ ، ب ةراھ ــ نم تاكر  ــ ش بال " ــ نود تر  ــ بلأ  " ذ ــ قنأ

اھَّد ـ عأ ، بـل  لبقت ـ سملا ـر فـي  هدزتل تاكر  ـ شلا ـك  لت زھ  ـ جي مأ ال. لـم  ةب  ــ سانملا ة  ــ ملكلا
يتلا حابرألا  يھ  امو   . لامعلا نم  فالآلا  لصف  لاثملا  لیبس  ىلع  اھنم  رومأ  لالخ  نم  كلذو  ؛  حابرألا ققحتل 

يذلا لوحتلا  نم  رالود  نویلم  ةئام  ىلع  لصح  ؟  اھققح
": بالنود  " لاقف  ، لمعلا نم  ماع  فصنو  ماع  لباقم  رالود  نویلم  ةئام   . اھعیبو ربیب  توكس  ةكرش  يف  هثدحأ 

مجن انأ   . اًّقح هتحبر  دقل  يھلإ ! اي  ؟  غلبملا اذھ  تحبر  لھ  "
دنآ كورلا  ىقیسوم  يف  نیتسرجنيربس " سورب  ، و" ةلسلا ةرك  يف  نادروج " لكيام   " لثم  ، يلاجم يف  عمال 

". لور
" بالنود  " لعفي مل   . ىرخألا ةدیجلا  رومألاو  طیسبلا  لماعلا  ةیمھأو  يعامجلا  لمعلل  همارتحا  اكوكايإ "  " ىدبأ

تنأف  ، ةراجتلاب لمعت  تنك  اذإ  : " لوقي ناكف   ، كلذ
". لاملا حبرتل  دحاو -  رمأ  لجأ  نم  اھب  لمعت 

تقلأو ةأرما  تضھن   . ربیب توكس  ةكرشب  نیفظوملا  عم  عامتجا  يف  تثدح  ةعقاو  رخفب  بالنود "  " يوري
نأ اننكمي  لھ   ، يلاحلا تقولا  يف  مدقتت  ةكرشلا  نأ  امب  : " ًالاؤس

كنأش اذھف  كلاومأب  عربتلا  نيديرت  ِتنك  اذإ  : " ًالئاق بالنود "  " هنع باجأ  يذلاو  ؟ " ةيریخلا تاعربتلا  عمج  لصاون 
تئشنأ ةكرشلا  كلت  نكلو   . اذھب يموقتل  كعجشأو 

". يھ ال ةدحاو  ةملك  يف  ةباجإلا  لاومألا ...  حبرتل 
زكري بالنود "  " ناك اذامل  لأسأ : نأ  ديرأ  ينكلو   ، لاومألا حبرب  قلعتت  ةراجتلا ال  نأ  شقانأل  اذھ  بتكأ  مل  انأ 

؟ رمألا اذھ  ىلع  ةدشب 
، يل ةبسنلاب  تاذلا  مارتحاب  قلعتت  ةلأسم  حبصأ  ملاعلا  يف  يقيرط  قش  : " لاؤسلا اذھ  نع  هتباجإ  فرعنل 

ىتح  ... ام ةمیق  هل  لعجي  نأ  لواحي  باشب  قلعتت  ةلأسم 
ىلإ جاتحي  وھف   ، هسفن تابثإ  ىلإ  جاتحي  ناك  اذإو  ىرخأ ." دعب  ةرم  يسفن  تبثأ  نأ  َّيلع  نأ  رعشأ  مویلا 

وأ ةیعمتجملا  ةیلوئسملا  وأ  نیفظوملا  اضر  نكل   . كلذل سایقم 
لب  . ةیتاذلا هتمیق  لثمي  دحاو  مقر  ىلإ  اھليوحت  نكمي  هنأل ال  ؛  ةبسانم سیياقم  تسیل  ةيریخلا  تامھاسملا 

. مھسألا حابرأ  هلعفت  ام  اذھ 
س ـــ لجم تاعا  ــــ متجا ي  ــــ ةلواد ف ــــ تملا تاحلط  ــــ صملا فخ  ــــ سأ ": " بال ــــ نود  " لو ــــ قي ا  ــــ مك
ع ــ متجملاو ني  ــ فظوملا لم  ــ شي حلط  ــ صملا اذ  ــ ه نأ ."" ــ شلا باح  ــ صأ ي"  ــ ما ه ــ يألا هذ  ــ ةرادإلا ه

سي ــ قت نأ  ك  ــ نكمي ال  : " ل ــ مكيو  . ةكر ــ شلا مھ  ــ عم لما  ــ عتت نيذ  ــ لا  ، نيدروملا ــ ، ك ىر ــ خألا تاكر  ــ شلاو
سا ــ يق ك  ــ نكمي نيري ..  ــ ثكلا نأ  ــ شلا باح  ــ صأ ةد  ــ ئاف لال  ــ ن خ ــ حا م ــ جنلا

". مھسألا يكلام  تالماعم  ىدم  لالخ  نم  حاجنلا 
ةیفیك ةفرعمو  ةكرشلا  لوح  ةیقیقحلا  ةفرعملا  بالنود ."  " مامتھا لحم  دیعبلا  ىدملا  ىلع  حاجنلا  نكي  مل 

. نيزرابلا لاطبألل  ریبكلا  ریثأتلا  هاحنمت  مل  ومنت  اھلعج 
تحت هباتك  يف  لماك  لصف  دجوي  هیلإ ." بھذأ  ناكم  لك  يف  للملاب  رعشأ  تنك   ، رمألا ةياھنب  ": " بالنود  " لوقي

يف لصف  دجوي  نكلو ال   ،" نیللحملا باجعإ  ةراثإ   " ناونع
. هتيرقبع تابثإ  تقولا  لاوط  بالنود "  " مھي ام  لك  ناك   ، ىرخأ ةرابعب   . حجنت ام  ةكرش  لعج  ةیفیك  نع  باتكلا 

يف ًاببس  ناك  يذلا  دوھعملا  هترادإ  بولسأبو   . میب نص  ةكرش  ىلع  بالنود "  " رطیس ماع 1996،  يف  مث 
میب نص  ةكرش  عناصم  يثلث  عابو  قلغأ   ،" راشنملا تربلأ  هبیقلت بـ"

ةكرشلا مھسأ  رعس  نأ  بيرغلا   . فظوم فلأ  رشع  ينثا  مھددع  ناك  نيذلا  نیفظوملا  ددع  فصن  اھنم  لصفو 
دقف  . ةكرشلا عیبل  هتطخ  دسفأ  امم  ؛  اًریبك اًعافترا  عفترا 

اھیقبي نأ  نآلا  هیلع  حبصأ   . ةكرشلا ريدي  نأ  هیلع  حبصأ   ، بجعلل اي  دحأ ! اھيرتشي  نأ  نم  اًنمث  ىلغأ  تناك 
مایقلا نم  ًالدب  نكل   . ةحبرم ودبت  لقألا  ىلع  وأ   ، ةحبرم

اوككشت نيذلا  صاخشألا  لصفو   ، تاداريإلا ماقرأ  میخضت  ىلع  لمع   ، هلعف هیلع  بجي  ام  ةفرعم  وأ  هماھمب 
اھب رمت  تناك  يتلا  تارثعلا  رمأ  ىفخأو   ، هلعفي امیف 

ًّالجس هضارعتسا  نم  ةدحاو  ةنس  دعبو   ) هباتك يف  ةعماللا  هتیموجن  هئاعدا  نم  نیتنس  نم  لقأ  دعب   . ةكرشلا



. ةكرشلا نم  درُطو  بالنود "  " لشف  ،( هتازاجنإل ربكأ 
نم ناكو  تاصروبلاو  ةیلاملا  قاروألا  ةئیھ  تاقیقحتل  عضخت  ةكرشلا  تناك   ، میب نص  ةكرش  نع  لحر  امدنع 

هتمیق 1.7 يكنب  ضرقب  يلام  رثعتب  ةكرشلا  رمت  نأ  عقوتملا 
. رالود رایلم 

نيذھ نم  لك  نیتسجنيربس ." سورب  و" نادروج " لكيام   " ةیموجن اًمامت  ئطاخ  لكشب  بالنود "  " مھف
ةدمل اھیف  رمتساو  ةیموجنلا  جوأ  ىلإ  لصو  نیعماللا  نیمجنلا 

تر ــ بلأ  " ا ــ مأ  . رو ــ طتلا ي  ــ ارمت ف ــ ساو  ، تايد ــ حتلا اھ  ــ جاوو  ، رارمت ــ ساب اربا  ــ امھ ث ــ نأل ة  ــ ليوط
نا ــ يذ ك ــ لا م  ــ لعتلا ن  ــ د ع ــ عتبا كلذ  ــ ؛ ل اًع ــ مال اًم  ــ جن د  ــ لو د  ــ ه ق ــ نأ د  ــ قتعاف بال " ــ نود

. حاجنلا ىلع  هدعاسیس 

لاجملا يف  صاخشألا  ىكذأ 
نم مھنیب  نم  سیلو   ، يضاملا نرقلا  تاینیعست  يف  ةراجتلا  ةرطابأ  ىتح  اكوكايإ "  " ذنم نمزلا  ىضم  دیكأتلاب 

ةكرش ةداق   ،" جنیلیكس يرفیج  و" يال " ثینیك   " لثامي
. نورنإ

امل اًقفو   . اًمیظع اًمھلم  هسفن   ، يذیفنتلا اھسیئرو  اھترادإ  سلجم  سیئرو  ةكرشلا  سسؤم   ،" يال ثینیك   " ُّدَُعي
باتك افلؤم   ،" دنياكلإ رتیب  و" نیلكام " يناثیب   " هتبتك

، ةكرشلا لیغشت  ىلع  دجب  اولمع  نيذلا  سانلا  ىلإ  ءالعتساب  رظني  يال "  " ناك  ، The Smartest Guy in the Room
ىلإ كلم  رظني  دق  امك  مھیلإ  رظني  ناك 

نأ ىلع  صرحو  هيدعاس  نع  رمش  يذلا   ، نورنإ ةكرش  سیئر   ،" ردنياك دراشتير   " ىلإ ءالعتساب  رظن   . هیمداخ
وھ ردنياك "  " ناك  . ةفدھتسملا اھحابرأ  ةكرشلا  ققحت 

د ــ يحولا و  ــ اًض ه ــ يأ رد " ــ نياك  " نا ــ ا ك ــ مك يال ." " ــــ ةھ ل ــ فرملا ةا  ــ يحلا قي  ــ قحت ي  ــ بب ف ــ سلا
نوعد ـ خي اونا  اذإ كـ ـا  مع رارمت  ــ ساب لءا  ــ ستي نا  ــ يذ ك ــ لا ةكر  ــ شلا ي  ــ فظوم را  ــ بك ني  ــ ن ب ــ م

". ؟ بيذاكأ يف  شیعن  لھ  ؟  انماھوأ قدصن  لھ  : " مھسفنأ
ءارشل ططخ   ، ةكرشلا نع  هلیحر  روف   ، يقطنملا ينالقعلا  هبولسأب  هنكل   ،" ردنياك  " مايأ تَّلو  دق  عبطلاب 

ةمیق هل  ناك  يذلاو  نورنإ  ةكرش  هكلمت  يذلا  دیحولا  لصألا 
نیھت ـ ست نور  ـ نإ ةكر  تنا شـ يذ كـ ــ لا ل  ــ صألا اذ  ــ ه ة -  ــ قاطلا بیبا  ــ نأ طو  ــ طخ ه -  ــ تاذ د  ــ حب ةري  ــ بك

ـة میق ـى  لإ رد " ـ نياك  " ةكر تل شـ ـ صو ما 2003،  ـف عـ صتنم لو  ـ لحبو ـه.  تیمھأب
. تارالودلا نم  تارایلم  ةعبس  يواست  ةیقوس 

رظنُي نأ  دارأ   ، اھمیقي نأ  ىنمت  يتلا  ةمخفلا  ةایحلا  بولسأو  هسفن  نع  هيأرب  ًالوغشم  يال "  " ناك امنیح  ىتح 
مارتحالا نم  ةسادقب  اًركفمو " اًعفان  ًالجر   " هرابتعاب هیلإ 

ـه: يفظومل ـب  تك  ، اھاياح ــ ةا ض ــ يح فزنت  ــ ست نور  ــ نإ ةكر  ــ تنا ش ــ امد ك ــ نع ى  ــ تحو ة.  ــ هازنلاو
ءال ـ معلا لما مـع  ـ عتن ـن  حن  .... ـا نھ نا  ـ كم ـة  سرطغلاو ةو  ـ سقلاو ةیجمھ  ـ لل سي  "لـ

وھ ناك  ام  ةداع  روصتلا -  ناك   ، نيرخآلاو اكوكايإ "  " روصت ناك  امكو  قدصو ." ةنامأو  حوضوب  ددجلا  ءالمعلاو 
نأ الإ   . مھي ام  لك  وھ  تيرتس -  لوو  ةصروب  روصت 

. لكشلا اذھب  نكي  مل  عقاولا 
سیئر ــ هب ك ــ صنم ي  ــ ف رد " ــ نياك درا  ــ شتير  " فلخي ــــ "؛ ل يال  " ع ــــ م جنیلیك " ــــ يرفي س ــــ ج ل"  ــــ مع
ن ــ كي م  ــ ق. ل ــ حال ت  ــ قو ي  ــ ًاّيذ ف ــ يفنت اًسي  ــ ئر ل  ــ مع م  ــ ، ث تا ــ يلمعلا ريد  ــ مو ةكر  ــ شلل

هتوق مدختسا  لاح  ةيأ  ىلع  دقتم ." ءاكذ  وذ  و" هتلباق " صخش  ىكذأ  : " هنع لیق  لب   ، طقف ًاّیكذ  جنیلیكس " "
هنأ دقتعا  امدنع  فوخلا ." ریثیل  لب  ملعتیل  ةیلقعلا ال 

صخ يأو شـ  . ةو ـ سقب مھ  ـ لماعي نا  ــ ، ك اذ ــ كھ تقو  ــ لا لاو  ــ لما ط ــ عتي نا  ــ كو  ، نير ــ خآلا ن  ــ ى م ــ كذأ
مـا مھ " ـ فیل ـي"  فكي ـا  مب ًاّي  ـ كذ سي  لـ جنیلیك " سـ  " هُّدَُعي ـه،  عم ـف  لتخي نا  كـ

" جنیلیكس  " دعاسیل  ، ةعئار ةيرادإ  تاراھم  هل  يذیفنت  سیئر  دعاسم  فیظوت  مت  امدنع  جنیلیكس ."  " هدصقي
هيردزي جنیلیكس "  " ناك  ، هتایح نم  ةبیصع  ةرتف  لالخ 

" جنیلیكس  " ىلع حاحلإلا  تيرتس  لوو  ةصروب  راجتو  نویلاملا  نوللحملا  لواح  امدنع  اذھ ." مھفي  نور ال  : " ًالئاق
" جنیلیكس  " مھلماع  ، ةزجوملا هتاریسفت  يف  ةضافتسالل 

، فقاوملا بلغأ  يفو  ؟ ." همھف نوعیطتست  فیك ال   . ةياغلل حضاو  رمألا  نإ   ، اًنسح : " مھل لوقیف   ، ءایبغأ مھنأك 
اومھف مھنأب  نورھاظتي  تيرتس  لوو  ةصروب  راجت  ناك 

. ءایكذأ ریغ  اودبي  نأ  نم  اًفوخ  رمألا 
ةكرش نأ  نم  هدقتعي  ناك  امب  اًریثك  نمؤي  ناكف   . هراكفأب مات  ناميإ  جنیلیكس "  " ىدل ناك   ، ةرطفلاب يرقبعك 

وأ وھ  كلتمي  نأ  روف  حابرألا  اھقیقحت  نع  نلعتس  نورنإ 
يتيرقبع ال ةتباثلا : ةیلقعلا  ركف  يف  فرطتم  دادتما  اذھ   . حابرألا قیقحت  ىلإ  يدؤت  دق  يتلا  ةركفلا  هوفظوم 

نإ  . اھِتّبثتو يتكرش  نع  ربعت  لب   ، طقف ينِتّبثتو  ينع  ربعت 
! يھلإ اي   . ةدئافلا يھ  يتيرقبع   ، ةمیقلا عنصت  ام  يھ  يتيرقبع 

نورنإ ةكرش  تلجس   " ، امھباتك يف  دنياكلإ " و" نیلكام "  " تركذ امك   . نورنإ ةكرش  تلمع  اذكھ   ، عقاولا يف 



ىلع لصحت  نأ  لبق  ةقفص  يف  تارالودلا  نیيالمب  اًحابرأ 
ریغ اًرمأ  كلذ  ناك   . اھتعباتمب دحأ  متھي  مل   ، ةیعادبإ تاءارجإ  ةسرامم  دعب  عبطلاب  ةیلعف ." تاداريإك  دحاو  رالود 

نم ریثك  يف   ، كلذل ؛  مھل ةبسنلاب  مامتھالاب  ريدج 
يفظوم نأ  اًّمھم  اًرمأ  نكي  ملف   ، حابرألا قیقحت  لداعي  ةرقابعلا  دوجو  ناك  اذإ   . حابرأ يأ  قیقحت  متي  مل  نایحألا 

يف تارالودلا  نیيالم  اوردھأ  ام  ًانایحأ  نورنإ  ةكرش 
ىلع ًالیلد  ناك  نيرخآلا  عادخب  موقت  َْنأ  : " نورنإ ةكرشب  ةلوئسملا   ،" نترام ادنامأ   " تلاق  . مھنیب امیف  سفانتلا 

". ةمظعلاو عادبإلا 
نع ًالقن   . ًاّظح رثكأ  هنأ  اًضيأ  نظ   ،" اكوكايإ  " لعف املثم   ، لب عیمجلا  نم  ىكذأ  هنأ  طقف  جنیلیكس "  " نظي مل 

هنأ نظي  جنیلیكس "  " ناك  ، ةكرشلا رومأب  نیعلطملا  ضعب 
" جنیلیكس  " فرتعي مل   . أطخ يأ  ىري  نكي  مل  ؟  رطخلاب رعشي  نأ  هیلع  بجي  اذاملف   . باعصلا لیلذت  هتعاطتساب 

طقف ال ملاعلاف  ؛  ام بطخ  كانھ  ناك  هنأب  نآلا  ىتح 
. همھفي

نامداصتي نايرقبع 
يذلا سیك " فیتس   " . رنراو مياتو  نيال  نوأ  اكيرمأ  يتكرش  طاقسإ  يف  اًضيأ  ریبك  ببس  مھ  ةيرقبعلا  باحصأ 

نيال نوأ  اكيرمأ  ةكرشل  يذیفنتلا  سیئرلا  بصنم  لغش 
اجمدو ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  نم  اناك   ، رنراو ميات  ةكرشل  يذیفنتلا  سیئرلا  بصنم  لغش  يذلا  نفیل " يریج   " و

؟ لاحلا هیلإ  لآ  ام  عقوتت  لھ   . امھیتكرش
لواح  . عیفرلا ءاكذلا  نم  ةلاھ  هلوح  عضو  امھالك   . ةكرتشملا مساوقلا  نم  ریثكلا  نفیل " و" سیك "  " نیب ناك 

امھنأ امھنع  اًفورعم  ناكو   . هتيرقبعب سانلا  ةفاخإ  امھالك 
امھالك ناكو   ، ىواكش ىلإ  عمتسي  نأ  امھنم  يأ  دري  مل   ، ةيرقبع باحصأك   . هناقحتسي امم  رثكأ  ءانث  نایقلتي 

نوعیطتسي نيذلا ال  صاخشألا  لصفل  دادعتسا  ىلع 
. اھاماقأ يتلا  ةھاجولا  ىلع  اوظفاحي  مل  نيذلا  سانلا  ءالؤھ  يأ   ،" يعامجلا لمعلا  "

ةكرشلا عضو  يف  ببست  امم  نويدلاب  ةقراغ  نيال  نوأ  اكيرمأ  ةكرش  تناك   ، نیتكرشلا نیب  جمدلا  مت  امدنع 
دق  . رایھنالا ةفاح  ىلع  نیتكرشلا  جمد  نع  تأشن  يتلا 

" سیك و" نفیل "  " نكل  ، ةكرشلا ذاقنإل  امھدوھج  ناقسنيو  اًعم  نالمعیس  نیيذیفنتلا  نیسیئرلا  نأ  دقتعت 
. يصخشلا ذوفنلا  ىلع  اسفانت 

سیئرلا  ، عقاولا يف   . ةكرشلا يف  رومألا  حاجنإ  لواحي  مل  اًضيأ  سیك "  " . و طقس نم  لوأ  وھ  نفیل "  " ناك
اًصخش فلك  امدنع  زنوسراب " دراشتير   " ديدجلا يذیفنتلا 

اكيرمأ ةكرش  هریغ  صخش  حلصأ  اذإف   . ةدشب اذھ  سیك "  " ضراع  ، نيال نوأ  اكيرمأ  ةكرش  يف  رومألا  حالصإب 
. رخآلا صخشلا  ىلإ  اذھ  يف  لضفلا  دوعیسف   ، نيال نوأ 

يف لضفلا  دوعي  نأ  نم  ًالدب  راھنت  ةكرشلا  عدي  نأ  هل  ةبسنلاب  لضفألا  ناك   ،" اكوكايإ  " ةلاح يف  ثدح  امك 
ام صخش  حصن  امدنع  ةياھنلا  يف   . رخآ صخش  ىلإ  اھذاقنإ 

ةكرشلا اھب  رمت  يتلا  تالكشملا  نع  هتیلوئسم  ركنأ   ،" اكوكايإ  " لثم  . ًابضاغ سیك "  " ناك  ، دعاقتلاب سیك " "
. هیلع اوبلقنا  نمم  ماقتنالاب  دھعتو 

تناك  . رالود رایلم  ةئام  ىلإ  لصت  ةراسخب  ماع 2002  نيال  نوأ  اكيرمأ  ةكرش  تھنأ   ، ةيرقبعلا باحصأ  ببسب 
. يكيرمألا خيراتلا  يف  تثدح  ةراسخ  ربكأ  يھ  كلت 

لھؤمو  ، خسارو  ، نصحم
ةیلقعلا ووذ  صاخشألا  حبصي  امدنع  ثدحیس  ام  مھلالخ  نم  حضتي   ،" جینلیكس و" يال " و" بالنود " و" اكوكايإ " "

كلت نم  ةلاح  لك  يف   . تاكرش نع  نیلوئسم  ةتباثلا 
نكي مل   . رخآ رمأ  يأ  نم  مھأ  هتكرشو  هتاذ  مییقت  نأ  ىري  هنأل  رطخلل  هتكرش  يرقبع  لجر  ضِّرعي   ، تالاحلا

اوططخي مل   ، لاحلا ةعیبطب  اًرارشأ  صاخشألا  ءالؤھ 
نورع ـ شي مھلعجي  اورا مـا سـ ـ تخا  ، ةم ـ ساحلا تارار  ــ قلا ذا  ــ ختا د  ــ نع مھ  ــ نكل  ، رار ــ ضألاب بب  ــ ستلل

ـى لع لمعي  را مـا سـ ـ يتخا ًالد مـن  ةد بـ ـ يج مھترو  لعجي صـ ـا سـ مو حایترالا  بـ
راعسأ میخضتو   ، ءاطخألا ءافخإو   ، نيرخآلا ىلع  موللا  ءاقلإ   . ليوطلا ىدملا  ىلع  ةكرشلا  فادھأ  قیقحت 

ءاذيإو  ، نيدقتنملاو نیسفانملا  قحسو   ، عقاولا سكعب  مھسألا 
. اھنوذختي يتلا  ةیساسألا  تاءارجإلا  يھ  كلت  تناك  نیفظوملا -  راغص 

الو نونصحم  مھنأب  ةداقلا  كئلوأ  لك  رعش   ، بارخلا وحن  مھتاكرش  نودوقي  اوناك  امنیب  مھنأ  شھدملا  رمألا 
نولمعي اوناك   ، تاقوألا نم  ریثك  يف   . مھتميزھ نكمي 

نوشیعي اوناك  مھنكلو   ، نیسرش نیسفانم  نم  تامجھلا  نوھجاويو   ، سفانتلا نم  ةیلاع  ةجرد  ىلع  تالاجمب 
. رخآ ملاع  يف 

رع ــ شي يال " ثیني  ــ ك  " نا ــ . ك ةراد ــ جلاو ة  ــ مظعلاب روع  ــ شلا ن  ــ ملا م ــ ي ع ــ نو ف ــ شیعي اونا  ــ ك
ًاّيون تارالود سـ ـ لا ني  ـ يالم ـى  لع ـل  صحي نا  ــ امد ك ــ نع ى  ــ تح  . ةراد ــ جلاب يو  ــ روع ق ــ شب



، ةكر ــ شلا ن  ــ ةري م ــ بك ةیصخ  ــ ضور ش ــ ى ق ــ لع ل  ــ صحي نا  ــ ، ك نور ــ نإ ةكر  ــ ن ش ــ ضيو م ــ عتك
ـص خت اھ  ـ نأك ةكر  ـ شلا تارئا  مدخت طـ ـ سيو ـه،  ئابرقأل دو  ـ قعلاو فئا  ــ ظولا ح  ــ نميو

سأر يف  ةخذاب  تالفح  اكوكايإ "  " ماقأ  ، رلسيارك ةكرش  اھب  ترم  يتلا  ةبیصعلا  تاونسلا  لالخ  ىتح   . هتلئاع
 - كلم هنأل  ةلفح -  لك  يف   . ةكرشلا يفظوم  رابكل  ةنسلا 

يلوئسم نع  ثيدحلابو   . دعب امیف  اھنمث  نولمحتي  نولوئسملا  ناكو   ، ةظھاب ةيدھ  هسفن  اكوكايإ "  " يدھُي
ثدحتت تنأ  : " قباس فظوم  لاق   ، نيال نوأ  اكيرمأ  ةكرش 

". ءيش يأ  يف  قحلا  مھل  نأ  اودقتعا  لاجر  نع 
، مھلاصخب اوَّنغت  نيذلا  نیقلمتملاب  مھسفنأ  اوطاحأو   ، فرتلا رھاظمب  مھسفنأ  اولمش  ةداقلا  كئلوأ  نألو 

نكمي هنأب ال  اورعش  مھنأ  بجع  الف   ، تالكشملا اولھاجتو 
ـك لملا ـة  يرقبع نو  ـ كت ثي  ــ ًاّيرح ح ــ اًملا س ــ مھ ع ــ تعن ل ــ ة ص ــ تباثلا مھ  ــ تیلقع  . مھ ــ يلع ب  ــ لغتلا

ـة. يلقعلا هذ  ما فـي هـ ـ تلا ـا  ضرلاب نورع  ـ شي اونا  . كـ تقو ـ لا لاو  نيدَّكؤ طـ ـه مـ لامكو
؟ هتاقافخإو هبویعب  حیبقلا  عقاولا  اوھجاویل  ملاعلا  اذھ  نع  نوجرخي  اذاملف 

رضت يتلا  ءایشألا  سانلا  بحي  ام  اًریثك   ، فسألل : " هنأ ىلإ   High Flyers هباتك يف  لوكام " ناجروم   " ریشي
... مھتوق طاقن  اومدختسي  نأ  سانلا  بحي   .... مھروطتب

امیف اھیلإ  نوجاتحیس  يتلا  ةديدجلا  تاراھملا  نوروطي  اونوكي  مل  ول ...  ىتح   ، ةرثؤمو ةعيرس  جئاتن  اوققحیل 
لوقي امك  نورھام  مھنأ  اوقدصي  نأ  سانلا  بحي   . دعب

هیجوت متي  نأ  وأ  ةئیس  اًرابخأ  اوعمسي  نأ  سانلا  بحي  . ال  ةمزاللا ةيدجلاب  مھءاطخأ  اوذخأي  الأو  عیمجلا ... 
صخش كرتي  نأ  میسج ....  رطخ  كانھ   .... مھیلإ دقنلا 

. ةروطخ رثكأ  ودبي  رمألا  اذھ  لعجت  ةتباثلا  ةیلقعلاو  ديدج ." رمأ  ةداجإ  ىلإ  ىعسیل  ةدیج  ةروصب  هلعفي  ام 

ةاسق نوريدم 
يف نوأدبي  دق   ، نيرخآلا نم  مھتعیبطب  لضفأ  مھنأب  نورعشي  امدنع  ةداقلا  نأ  ىلإ  ریشیل  لوكام "  " رمتسي

صاخشألا رعاشمو  تاجاح  لھاجت  نكمي  هنأب  ناميإلا 
ناكو  ، راغصلا نیفظوملا  رمأل  اًریثك  مھانركذ  نيذلا  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  ةداقلا  نم  دحأ  متھي  مل   . مھنم لقألا 

لقألا نیفظوملل  ماتلا  ءاردزالاب  نورعشي  مھنم  ریثكلا 
نوريدملا ءالؤھ  ءيسي  دق   ،" نیظقیتم سانلا  لعج   " ةجحب ؟  تافرصتلا كلت  تداق  َمالإ   . ةكرشلاب ًابصنم  مھنم 

. نیفظوملا ةلماعم 
هنوھبشي نفیل " يریج   " ءالمز ناك   . نيرقتسم ریغ  هتكرش  يلوئسم  ءاقبإل  ةجعزم  لیحب  اكوكايإ "  " ماق

" جنیلیكس  " رھتشا الوجیلاك ."  " ملاظلا ينامورلا  روطاربمإلاب 
. هنم ًءاكذ  لقألا  كئلوأ  نم  ةعذاللا  هتيرخسب 

نم بولسألا  اذھ  نأ   Brutal Bosses هباتك يف   ، تاكرشلا ةرادإ  لاجم  يف  ریبخلا   ،" نیتسنروھ يفراھ   " بتك
ةوقلاب مھروعش  زيزعت  يف   " نيريدملا ةبغر  حضوي  ةءاسإلا 

ة ــ يلقعلا ووذ  صاخ  ــ شألا دارأ  في  ــ ركذ ك ــ ل ت ــ ه ني ." ــ سوءرملا با  ــ سح ى  ــ لع ة  ــ میقلاو ةءا  ــ فكلاو
مھ ـ سفنأ اونرا  ـ قي نأ   ، اھ ـا بـ نمق ـي  تلا تا  ـ ساردلا مھا فـي  ــ نركذ نيذ  ــ لا ة،  ــ تباثلا

ىلع ةردقلا  مھيدل  نوريدملا  ءالؤھ  مھم : فالتخا  كانھ  ْنكلو   ، هتاذ أدبملا  وھ  ؟  مھنم ًالاح  أوسألا  صاخشألاب 
نورعشي  ، كلذ نولعفي  امدنعو   . ًالاح أوسأ  سانلا  لعج 

. مھسفنأ هاجت  حایترالاب 
لوب  " ناك  . رتسوأ میب -  نص  ةكرشل  قباسلا  يذیفنتلا  سیئرلا   ،" نايرازاك لوب   " نع نیتسنروھ "  " ثدحتي

اذھ نأ  الإ   ،" لامكلا ىلإ  يعاسلا   " هسفن ىلع  قلطي  نايرازاك "
امد ـ نع هي  ـ سوءرم ـه  جوب ءاي  ـ شألا فذ  ــ قي نا  ــ ك ف . " ــ سعتملا  " ة ــ ملكل اًفي  ــ طلت نا  ــ م ك ــ سالا

ءا ـ نإ  ،" نايرازا كـ  " دي ـ سلا ـب  ضغأ نأ  ـد  عب  ، يلا ـ ملا بقار  ـ ملا ىأر   ، ةر تاذ مـ  . هنوب ـ ضغي
. هوحن ریطي  لاقتربلا  ریصع 

نكل  . زیمتلاب نيريدملا  روعش  اذھ  يذغي   . ةبھوم لقأ  نوريدملا  مھربتعي  نيذلا  سانلا  مھ  اياحضلا  نوكي  ًانایحأ 
؛ ًةرادج سانلا  رثكأ  مھ  اياحضلا  نوكي  نایحألا  بلغأ  يف 

" نیت ـ سنروھ  " راو ءا حـ ـ نثأ ـة. فـي  تباثلا ة  ــ يلقعلا يوذ  نيريد  ــ ملل ر  ــ بكألا ر  ــ طخلا نو  ــ لثمي مھ  ــ نأل
سدنھ عـن ـ ملا ثد  ـ حت  ، تارئا ـ طلا عین  ـ صتل ىر  ـ بك ةكر  ـ شب ـل  معي سدنھ  مـع مـ

رمنتت نلف   ، انئادأب ًاّینعم  تنك  اذإ   ، ينعأ  . ةرادج رثكألا  صاخشألا  مھ  ةداع  اوناك  اننیب  نم  هفادھأ  : " لاقف هريدم 
اذإ كنكل  ءادأ ." ىلعأ  نومدقي  نيذلا  صاخشألل 

. مھل رمنتتسف   ، كترادجب اًّقح  ًاّینعم  تنك 
يف  . ريدملا ءاضرإ  لوح  روحمتت  رومألا  لك  أدبت   . ةكرشلا ىلع  ریغت  أرطي   ، مھیفظوم نوريدملا  نیھي  امدنع 

تاكرشلا ةداق  نأ  ىلإ  زنیلوك "  " ریشي  ، Good to Great باتك
ـى لإ ةد  ـ يج لو مـن  ـ حتت ـي لـم  تلا تاكر  ــ شلا ك  ــ لت  ) ه ــ باتك ي  ــ اھ ف ــ نع ب  ــ تك ي  ــ تلا ة  ــ لثامملا

ـر مألا اوحب هـم  ـ صأ  ،( ىر ـ خأ ةر  تعجار مـ ـة ثـم تـ عئار ـى  لإ تلو  ـ حت ـي  تلا ـك  لت وأ  ـة،  عئار
ةیساسألا ةقیقحلا  حبصي  نأ  هسفنل  دئاقلا  حمسي  نأ  روف  ": " زنیلوك  " بتكف  . نیفظوملا لغش  يذلا  يسیئرلا 



يھ ةقیقحلا  لعج  نم  ًالدب   ، سانلا اھیلع  صرحي  يتلا 
". كلذ نم  أوسأ  وأ   ، لقأ ةجردل  عجارتلاب  ريذن  كمامأف   ، ةیساسألا ةقیقحلا 

،" رلفكور دیفيد   " ةسائر تحت  نتاھنام  سیشت  كنب  ناك   ، يضاملا نرقلا  نم  تاینیعبسلاو  تاینیتسلا  يف 
يف ساروب " و" زنیلوك "  " هبتك امل  اًقفو   . ةرطیسلا ديدش  دئاقلا 

مدع نم  فوخ  يف  اًمئاد  اوشاع  رلفكور " دیفيد   " هسأرتي ناك  يذلا  كنبلا  يريدم  نإ   ، Built to Last امھباتك
اي : " نیلئاق ءادعصلا  نوسفنتي   ، موي لك  ةياھن  يف   . هاضر

ىلع مادقإلا  نع  نيريدملا  رابك  عنتما   ، هتمظع جوأ  ةرتف  ءاھتنا  دعب  ىتح  قزأمب ." عقأ  ملو  رخآ  موي  رم  يھلإ !
لوقيو دیفيد .""  " بجعت دق ال   " اھنأل ةديدج  راكفأ  ذیفنت 

ألملا ىلع  نيريدملا  نم  رخسي  ناك   ، زوروب ةكرشل  يذیفنتلا  سیئرلا   ،" دلانودكام يار   " نإ ساروب " و" زنیلوك " "
نم مھعنم  نأ  ىلإ  رمألا  لصو  ىتح  ءاطخأ  مھباكترال 

لاجمل ىلوألا  لحارملا  يف  مإ  يب  يآ  ةكرش  ىلع  ةمدقتم  زوروب  ةكرش  تناك  نأ  دعب   ، كلذل ةجیتنو   . راكتبالا
يف هسفن  رمألا  ثدح   . ةكرشلا ترسخ   ، رتویبمكلا ةعانص 

ةعان ـ صل ةري  ـ ثملا تاياد  ـ بلا اًض فـي  ـ يأ ةد  ـ ئار تنا  ـي كـ تلا  ، ستنمورت ـ سنإ سا  ـ سكت ةكر  ــ ش
ـي"، سوب ـد  يرف و" درابي " كرا شـ مـ  " حي ـ صي ةر مـا، قـد  ـ كف امھ  ـ بجعت اذإ لـم   . رتوي ـ بمكلا

حور امھوفظوم  دقف  نأ  بجع  الف   . ءایشألاب نافذقيو  ثدحتملا  ىلع  نالواطتيو   ، تالواطلا ىلع  ناعرقيو 
. عادبإلا

ة. ــ تباثلا ة  ــ يلقعلاب نور  ــ كفي عي  ــ مجلا نو  ــ لعجي  ، نیف ــ سعتمو نيرطي  ــ سم نوريد  ــ ملا نو  ــ كي امد  ــ نع
أد ـ بي  ، ما ـ مألا ـى  لإ ةكر  ـ شلا ـع  فدو رو  ـ طتلاو ـم  لعتلا ًالد مـن  ـه بـ نأ اذ  ـي هـ نعي

يھتني هنكلو   ، مھمییقت متي  نأ  نم  نيريدملا  فوخب  رمألا  أدبي   . مھتبساحم متي  نأ  نم  فوخلا  يف  عیمجلا 
مودت نأ  بعصلا  نم   . مھمییقت متي  نأ  نم  عیمجلا  فوخب 

. ةتباث ةیلقع  تاذ  لمع  ةعیبط  يف  راكتبالاو  ةعاجشلا 

عقاولا يف  ومنلا  ةیلقع  ووذ  ةداقلا 
فظویل ٍفاك  لكشب  اًمیكح  ناك  لجر  دقري  انھ  : " يربق ىلع  بتكُي  نأ  ىنمتأ  : " ةرم تاذ  يجینراك " وردنأ   " لاق

"". هنم رثكأ  نوفرعي  ًالاجر 
نوكي امدنع  ىتح   . ةياغلل اًقناخ  اًروعش  ةتباثلا  ةیلقعلا  انحنمت   . لخدي ءاوھلا  ضعب  عدنو  ذفاونلا  حتفنل   ، اًنسح

نوطلتخيو ملاعلا  لوح  لوجتلا  يریثك  ةداقلا  ءالؤھ 
ىلع دكأ  دحاو : رمأ  ىلع  اًمئاد  زكرت  مھلوقع  نأل  ؛  اًدودحمو ةياغلل  اًریغص  مھملاع  ودبي   ، ةیملاع تایصخشب 

! يتمیق
ئلتميو  ، عستيو  ، ءيش لك  ءيضي   . ءيش لك  ریغتي   ، ومنلا ةیلقع  يوذ  ةداقلا  ملاع  ىلإ  لخدت  امدنع 

، ةكرش ريدأ  نأ  يف  طق  ركفأ  مل  ينأ  دقتعت   . ةیناكمإلاو  ، ةقاطلاب
. ملاعلا يف  ًةراثإ  رومألا  رثكأ  ادب   ، ةداقلا ءالؤھ  هلعف  امب  تملع  امدنع  نكلو  اًشھدم ! ًرمأ ا  ودبي 

ةكرش نم  شليو " كاج   " ترتخا  . ةتباثلا ةیلقعلا  ةداقب  ًةنراقم  مھفشكتسأل  ةداقلا  ءالؤھ  نم  ةثالث  ترتخا 
، هرورغ يف  مَّكحت  ةرھبم  ةیصخش  هنأل  كيرتكلإ  لارنج 

يآ ةكرشل  مضنا  يذلا  لجرلا  " ) رنتسریج ویل   " ترتخاو  . هتاذ ركني  يذلا  ومنلا  ةیلقع  اذ  يدیلقتلا  لجرلا  سیلو 
ةكرش تداعأ  يتلا  ةأرملا  " ) ياكلام نآ  و" اھذقنأو ) مإ  يب 

. تاكرشلا ليوحت  يف  رخآلا  ریبخلا   ،" بالنود تربلأ   " هلعف امم  ضیقنلا  ىلع  ةایحلا ) ىلإ  سكوريز 
ـك لذ او فـي  ـ حجن  . مھتاكر اولَّو شـ مھ حـ ـ نأل نولھذ  مـ ياكلا " نآ مـ و" رنت " ـ سریج وي  و"لـ ـش " ليو كا  ــ "ج

ـة مـن فاقث اھ  ـ ناكم اوع  ـ ضوو ـة  تباثلا ـة  يلقعلا ـى  لع ءا  ـ ضقلا لال  مـن خـ
لوحتت نورنإ  ةكرش  ةدھاشمك  رمألا  ودبي   ، مإ يب  يآ  ةكرشو  رنتسریج "  " ةلاح يف   . يعامجلا لمعلاو  ومنلا 

. ومنلا ةیلقع  وحن 
ةلیسوك ةكرشلا  لالغتسا  نم  ًالدب   . اھريوطتو ةيرشبلا  تاناكمإلاب  ناميإب  نوأدبي   ، ومن ةیلقع  يوذ  ةداقك 

مھسفنأل ومنلل  كرحمك  اھنومدختسي   ، مھدجم قیقحتل 
. اًعیمج ةكرشللو  نیفظومللو 

مھنكلو  . ناكم يأ  ىلإ  نولصي  مھنكل ال  نوطشنو  نوسمحتم  نيريدملا  نم  ديدعلا  نإ  سینیب " نيراو   " لاق
، فرتلاب نومتھي  مھف ال  ؛  ومنلا ةیلقع  يوذ  نيريدملا  اوسیل 

. ةبخاصو ملعتلاب  ةلفاحو  ةلماش  ةریسم   ، ةریسملاب نومتھي  لب 

ةياعر  ، رارقإ  ، تاصنإ كاج :" "
ةكر ـ شلا ة  ــ میق تردُق  ما 1980،  ــ ك ع ــ يرتكلإ لار  ــ نج ةكر  ــ ى ش ــ لع ش " ــ ليو كا  ــ ج  " رطي ــ امد س ــ نع

لوو ـة  صروب ترد  ، قـ اًما نير عـ ـ شع رور  ـد مـ عبو  . رالود را  ـ يلم ـر  شع ـة  عبرأب
نع تلاق  نشتروف  ةلجم   . ملاعلا يف  ةمیق  ىلعألا  ةكرشلا  تناك   . رالود رایلم  ةكرشلا بـ 490  تيرتس 

رثكألاو هرصع  يف  اًريدقت  رثكألا  يذیفنتلا  سیئرلا   " هنإ شليو " "
كيرتكلإ لارنج  ةكرشب  هءادأ  قوفي  دیكأتلاب  هنكل  لماكلا  يداصتقالا  هرثأ  ريدقت  نكمي  .... ال  هجھنل اًعابتاو  ًالوانت 



". اًریثك
،" تنیب فیتس   " هبتك دق  ناك  زميات  كرويوین  اذ  ةفیحص  يف  يأر  لاقم  ناك  اًراھبإ  رثكألا   ، يل ةبسنلاب  نكلو 

: لاقملا يف  فیتس "  " لوقي  . تيوتنإ ةكرشل  يذیفنتلا  سیئرلا 
ًةرشابم هجوتي  وھف  كيرتكلإ ....  لارنج  ةكرشب  يلمع  ةرتف  يف  شليو " كاج  نم  نیفظوملا  ةياعر  تمھف  "

يف ةرم  تاذ   . رودي ام  ىلع  فقیل  يمامألا  طخلا  يفظوم  ىلإ 
ه ــ نوعن ب ــ صي اونا  ــ يذ ك ــ لا عن  ــ صملا ي  ــ ه ف ــ تيأر ي،  ــ ضاملا نر  ــ قلا ن  ــ تاینیع م ــ ستلا ةياد  ــ ب

عم مـا ـ سیل جا  ـ تنإلا نیلما فـي خـط  ـ علا ـى  لإ ًةر  ـ شابم ـب  هذ ل ...  ــ يفيول ةنيد  ــ مب تا  ــ جالثلا
". كاج نم  هتملعت  ام  اذھ   . يمامألا طخلا  يفظوم  عم  ةرركتم  تاثداحمب  يذیفنت  سیئرك  موقأ   . هلوق نوديري 
امك رومألا  ريدي  نكي  مل  هنكل   . اًّمھم ًالجرو   ، ةياغلل ًالوغشم  ًالجر  كاج "  " ناك  . ریثكلا ينعت  ةریغصلا  ةصقلا  كلت 

ةئیلملا ةكرشلا  تارقم  نم  اكوكايإ - "  " لعفي ناك 
هتكرش عناصم  ةرايز  نع  شليو "  " فقوتي مل   . ءاضیبلا تازافقلا  يوذ  لُدُّنلا  عم  هتالماعت  رثكأ  ثیح  فرتلاب 

" شليو  " مھردقي نم  مھ  ءالؤھ   . لامعلا ىلإ  عامتسالاو 
. مھاعري يلاتلابو   ، مھنم ملعتيو 

" ءاد ـ هإلا  " ــ ـك ل تءارق رو  . فـ سفنلا ـو بـ هزلا سي  ـ لو يعا  ـ مجلا ـل  معلا ـى  لع ـش " ليو  " زیكر ـد تـ جن م  ــ ث
اًئي كا شـ ـ نھ نأ  كرد  ـش"، تـ ليو  " ــ ةیتاذ ل ـ لا ةري  ـ سلا فـي  فلؤ " ـ ملا قي  ـ لعت و"

ديرفلأ  " اھلاق يتلا  عمال " مجن  انأ   " وأ اكوكايإ " يل   " اھلاق يتلا  لطبلا " انأ   " ةلمج لثم  تسیل  اھنإ   . اًفلتخم
. ةلوھسب نيرمألا  نيذھ  يعدي  نأ  هنكمي  هنأ  مغر  بالنود - "

يتایح يف  هب  تمق  ام  لك  انأ ."  " ثدحتملا ریمض  مادختسا  ىلإ  يرارطضا  هركأ  : " هباتك يف  شليو "  " لاق لب 
ركذتت نأ  وجرأ  نيرخآ ...  صاخشأ  ةدعاسمب  ققحت  دق  ًابيرقت 

، ءاقدصألاو ءالمزلا  ءالؤھ  لك  ىلإ  ریشت  اھنأ   ، باتكلا اذھ  تاحفص  يف  انأ "  " ةملك اھیف  أرقت  ةرم  لك  دنع 
". مھركذ ىسنأ  دق  نمم  ضعبلاو 

ًالاح نسحأ  ودبأ  ينولعج  ام  اًریثك   . ملعتلاو حرملا  نم  ریثكب  يتریسم  اوألم  صاخشألا [  ءالؤھ  اًضيأ ] " : لاقو 
". هیلع انأ  امم 

ىلإ  ، مھتمیق رارقإل  نوشطعتملا  نويذیفنتلا  نوريدملا  همدختسي  يذلا  انألا  ریمض  راركت  لوحت  فیك  انھ  ىرن 
. ومنلا ةیلقع  ووذ  ةداقلا  همدختسي  يذلا  نحن  ریمض 

نأ هیلع  ناك   ، ةكرشلا لخادب  ةتباثلا  ةیلقعلا  ىلع  ءاضقلا  نم  نكمتي  نأ  لبق  شليو "  " نأ  ، مامتھالل ریثملا 
قيرط نإ  كل  لوقأ  امدنع  ينقدصو   . هلخادب اھیلع  يضقي 

ه ــ يلإ لو  ــ حت يذ  ــ لا د  ــ ئاقلا ك  ــ لذ اًمو  ــ ن ي ــ كي م  ــ ك. ل ــ لذ ن  ــ نكمتي م ــ ًال ل ــ يوط نا  ــ ك ش " ــ ليو "
دراو ـ ملا ـم  سق سي  ـ ئر ـب  تكف ـة،  يقرتل اًح  ـ شرم ـش " ليو  " نا ما 1971، كـ ـد. عـ عب ا  ــ میف

ا ــ مغر م ــ ه ب ــ نأ ى  ــ لإ اھ  ــ يف را  ــ شأ  . ةيريذ ــ حت ةركذ  ــ ك م ــ يرتكلإ لار  ــ نج ةكر  ــ شب ةير  ــ شبلا
ـة مـن جرد ـه  عم ـل  محي ـب"  صنملا اذ  نإ هـ ــ ، ف ةري ــ ثكلا ةو  ــ قلا طا  ــ قن ن  ــ م ش " ــ ليو  " ه ــ كلتمي

ـد، قنلا ـل  بقي الو   ، اًفر ـ جعتم نا  كـ ـش " ليو  " نإ لوقي  ل لـ ــ مكأو دا ." ــ تعملا ن  ــ ى م ــ لعأ ةرطا  ــ خملا
يع ـ ساو ـه  يفظوم قير  ـ فو دا  ـ جلا ـل  معلا ًالد مـن  ـه بـ تبھوم ـى  لع اًري  ـ ثك ـد  متعيو

. ةدیج ریغ  تارشؤم  كلت   . عالطالا
باشلا روتكدلا "  " قنأت  ، ةرم تاذ   . اًراذنإ ىقلتي   ، رورغلاب رعشي  هلعجي  هحاجن  ناك  ةرم  لك  يف   ، ظحلا نسحل 

تاذ هترایس  لقتساو   ، ةمخفلا هتلذب  ًايدترم  شليو " "
خستملا نكادلا  تيزلا  نم  لباو  هیلع  طقس  روفلا  ىلعو   ، فقسلا لازنإ  يف  أدبف   . يطلل لباقلا  فقسلا 

اذھ نع  شليو "  " لوقي  . ةببحملا هترایس  ناھدو  هتلذب  دسفأ  يذلاو 
ناك  . عقاولا ىلإ  ينتداعأو  ينتركذ  يتلا  ةعفصلا  تیقلتف   ، يئانثتسا ينأ  دقتعأ  تنك  دق  انأ  اھ  : " فقوملا

". اًمیظع اًسرد 
ـى لع اھ  ـًال بـ بقم نا  ـي كـ تلا ةر  ـ تفلا لو  ــ ناو Too Full of Myself ح ــ نع ت  ــ حت لما  ــ ل ك ــ صف كا  ــ نھ

ىرت ـ شاف  . ءا ـ طخألا فر  ـ تقي ـه ال  نأ رع  ـ شو ىر  ـ خأ تاكر  ـى شـ لع ذاوحت  ـ سالا
ةكرش ةفاقث  هبشت  اھتفاقثو  تيرتس  لوو  ةصروب  يف  يكنبلا  رامثتسالل  ةكرش  يھو   ، يدوبیب ردیك  ةكرش 

تائم كيرتكلإ  لارنج  ةكرش  تدَّبك  ةثراك  كلت  تناك   . نورنإ
هنأ هتملع  ةبرجتلا  كلت  طق ." ينقرافت  مل  ردیك  ةكرش  ءارش  ةبرجت  ": " شليو  " لوقي  . تارالودلا نم  نیيالملا 

قوفت ةرملا  كلت   . طقف ةرعش  رورغلاو  سفنلاب  ةقثلا  نیب  "
". اًدبأ هاسنأ  نل  اًسرد  ينمَّلعو  رورغلا 

ًاّيأ ةديدجلا  راكفألاو  تاریغتلاب  بیحرتلاو  لبقتلا  ةعاجش   " يھ سفنلاب  ةیقیقحلا  ةقثلا  نأ  وھ  هملعت  ام  ناك 
درجم تسیل  سفنلاب  ةیقیقحلا  ةقثلا  اھردصم ." ناك  ام 

نمكت سفنلاب  ةیقیقحلا  ةقثلا  لب   ، تاینتقملا نم  ةعومجم  وأ  ةمخف  ةرایس  وأ  نمثلا  ةظھاب  ةلذب  وأ  بصنم 
. روطتلل كدادعتسا  يھو  كتیلقع : يف 

؟ ةرادإلا تاراھم  نع  اذام  نكلو   ، اًنیھم اًفقوم  ةيادبلا  تناك   ، اًنسح
وذ ريدم  هديري : يذلا  ريدملا  تافص  نم  ديزملاو  ديزملا  ددحي  نأ  شليو "  " عاطتسا  ، هتاربخو هبراجت  لالخ  نم 

" شليو  " ناك امدنع   . ًایضاق سیلو  هِّجوم   ، ومن ةیلقع 



ـم طحت ـى  لإ ىدأ  يئا  ـ يمیك را  ـ جفنا بب فـي  ـ ست ـك،  يرتكلإ لار  ـ نج ةكر  ًاّبا فـي شـ اًسدنھ شـ ــ م
اًر ـ توتم ـع  طق  ، ثد ـا حـ مم ةمد  ـ صلا ـك  لت ءار  ـ جو ـل بـه.  معي نا  يذ كـ ـ لا ـى  نبملا فق  سـ

لصو امدنع  هنكل   . ثدح ام  هسیئرل  حرشيو  رمألا  بقاوع  هجاویل  ةكرشلل  يسیئرلا  رقملا  ىلإ  لایمألا  تائم 
" شليو  " َسني مل   . ةمعادو ةمھفتم  ةلماعم  ىقلت  كانھ  ىلإ 

نيدیج صاخشأ  ةرادإ  ىلوتن  انك  اذإف   .... َّيلع میظع  عابطنا  يلراشت  لعف  درل  ناك  : " لوقیف  ، طق رمألا  اذھ 
وھ انلمعف   ، ءاطخألا كرادتل  مھعسوب  ام  ىصقأ  نولذبي 

". ّطخت اھیِ ىلع  مھتدعاسم 
ـي تلا مھتاداھ  ـى شـ لع سي  ـ لو مھ  ـ تیلقع ـى  لع ًءا  ـ نب ني  ـ فظوملا را  ـ تخي في  كـ ـش " ليو  " م ــ لعت

لا ـ نت ـة  عیفرلا تاعما  ـ جلل ـي  متنت ـي  تلا تاداھ  ـ شلا تنا  . كـ تاعما ـ جلا ـع  فرأل عجر  تـ
دھعمو نوتسنرب  ةعماجو   ، ایجولونكتلل ستسوشتاسام  دھعم  نم  نیسدنھم  فیظوتب  ماقف   ، هباجعإ

نأ كردأ  تقولا  نم  ةرتف  دعب  هنكل   . يجولونكتلا اینروفیلاك 
نیمعفم صاخشأ  نع  اًّقح  ثحبأ  نأ  تملعت  ةياھنلابو  : " ًالئاق كلذ  حرشیف   . مھي ام  لك  يھ  تسیل  تاداھشلا 

تالھؤملا نایبف   . رومألا زاجنإ  يف  ةبغرلاو  سامحلاب 
". يلخادلا شطعتلا  اذھ  نع  ریثكلاب  ينربخي  تاربخلاو ال 

اذھل ةثالثلا  نیحشرملا  نم  دحاو  لك  ىلع  ناكو   . ةكرشلل يذیفنتلا  سیئرلا  بصنم  ىلوتیل  ةصرف  تناح  مث 
نم لضفأ  وھ  هنأب  يلاحلا  يذیفنتلا  سیئرلا  عنقي  نأ  بصنملا 

هنأ معزي  مل   . روطتلا ىلع  هتردق  ىلإ  اًدانتسا  بصنملا  اذھ  ىلع  لوصحلل  شليو "  " مدقت  . بصنملا اذھ  ىلوتي 
، مدقتلاب اًدعو  عطق  لب   . خيراتلا يف  دئاق  لضفأ  هنأ  وأ  يرقبع 

. هدعوب يفي  نأ  عاطتساو  بصنملا  ىلع  لصحف 
يلوئسم لاؤسب  لمعلا  يف  اًعيرس  أدبو   . تاقیلعتلا يقلتو  لصاوتلل  تاونقو  اًراوح  أشنأ  روفلا  ىلعو 

نعو  ، ةكرشلا يف  هنوبحي  امو ال  هنوبحي  امع  نیيذیفنتلا  ةكرشلا 
مھئاسؤر َقلمت  اوداتعا  دقف  "؛  شليو  " هلعف امم  مھتشھدلايو   . ام رمأ  رییغتل  ةجاح  كانھ  ناك  اذإ  امیف  مھيأر 

كلت مھف  ىتح  نوعیطتسي  مھنإ ال  مھل  اولوقي  نأب 
. ةلئسألا

. رورغلا سیلو   ، روطتلا وھ  ةكرشلا  فدھ  راعش : رشن  مث 
ةدا ــ قلا ه  ــ لعفي نا  ــ ا ك ــ مم اًما  ــ مت س  ــ كعلا ى  ــ لع  ، ةكر ــ شلاب يلا  ــ عتلا بول  ــ سأ ش " ــ ليو  " ىھ ــ نأ

نیلوئ ـ سملل زي  ـ متم ٍدا  ـى نـ لإ ش " ــ ليو  " ه ــ جوت  ، ءا ــ سم تاذ  ة.  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ 
ربعي مل  مھتمدصلو   . ذوفنلا ووذ  لاجرلا  هب  لباقتي  ناك  يذلا  يدانلا  كلذ   ، كيرتكلإ لارنج  ةكرشب  نیيذیفنتلا 

لب  ، نوعقوتي اوناك  املثم  مھب  هباجعإ  نع  شليو " "
دعبو  . ةكرشللو مھل  ربكأ  ةمیق  يذ  رمأ  نع  اوثحبي  نأ  مھنم  بلطو   ،" هنولعفت امیف  ةمیق  ةيأ  ىرأ  ال  : " مھل لاق 

": شليو  " ىلإ ةديدج  ةركف  يدانلا  سیئر  َمَّدَق  رھش 
، جمانربلا اذھ  حبصأ  اًماع  نيرشع  رورم  دعبو   . عمتجملا ةمدخل  نیعوطتملا  نم  ةوق  ىلإ  يدانلا  اولوحي  نأ 

. اًوضع نیعبرأو  نینثا  مضي   ، نیفظوملا عیمج  هب  عوطتیل  حاتملا 
، تايانبلا يف  ةدوجوملا  تارایسلا  نكر  نكامأو  ةیئانلا  قطانملا  سرادم  يف  میلعتلل  جمارب  نومدقي  اوناك 

. ةجاتحملا تاعمتجملا  لجأ  نم  تابتكملا  يفو  بعالملا  تاحاسو 
. مھسفنأ مھرورغ  ، ال  نيرخآلا روطت  يف  نومھسي  اوحبصأ  اذكھو 

نأ مھناكمإب  نيذلا  نيددشتملا  نيريدملا  عم  اكوكايإ "  " لھاست  . نيددشتملا نيريدملا  نم  شليو "  " صلخت
يف بصي  كلذ  نأل  ؛  مھب بجعُأ  لب   ، نوجتني نیلماعلا  اولعجي 

. رو ــ مألل ة  ــ قيرطلا ك  ــ لتب ر  ــ ظنلا دا  ــ تعا ر  ــ خآلا و  ــ ه ه ــ نأب ش " ــ ليو  " فر ــ تعاو  . حا ــ برألا ةحل  ــ صم
لا . قـ اھرو ـ صتي حب  ـ صأ ـي  تلا ةكر  ـ شلا ـك  لت ـة فـي  قيرطلا هذھ  ـر بـ كفي د  ــ عي م  ــ ه ل ــ نكل

لالخ اھورداغي  نأ  ةكرشلاب  نیلوئسم  ةعبرأ  نم  بلُط  اذامل  مكل  حرشأس  : " ريدم ةئامسمخ  مامأ  شليو " "
ًاّیلام ًءادأ  اوققح  دق  مھنأ  نم  مغرلا  ىلع   ، مرصنملا ماعلا 

ةیجاتنإلا ةدايزل  ةدمتعملا  ةقيرطلا  انمیق ." نوسرامي  مھنأل ال  ةكرشلا  اورداغي  نأ  مھنم  بلُط  دقل   .... اًدیج
. بیھرتلا سیلو   ، داشرإلا لالخ  نم  تحبصأ 

ةكر تنا شـ تاون كـ ةد سـ ـ علف ـة.  يدرفلا تازا  ـ جنإلا ًالد مـن  يعا بـ ــ مجلا ل  ــ معلا ش " ــ ليو  " أفا ــ كو
ـر كتبم صخ  ـ شلا ئفا  ـ كت  ، نور ـ نإ ةكر  ـل شـ عفت تنا  ـا كـ مك ـك،  يرتكلإ لار  ـ نج

يف شليو "  " لوقيو  . جئاتنلا ققحيو  راكفألا  ذفني  يذلا  قيرفلا  ةأفاكم  يف  بغري  حبصأ  شليو "  " نكلو  ، ةركفلا
ريدقتلا ةكراشمل  ةداقلا  عجشت   ، كلذل ًةجیتنو  : " هباتك

اذھ ثدحأ   . مھسفنأل ريدقتلاب  راثئتسالا  نم  ًالدب   ، مھلمع مقاط  عم  ةديدجلا  راكفألا  لباقم  هیلع  نولصحي  يذلا 
". انضعب عم  انطبارت  ةیفیك  يف  اًریبك  اًقراف 

ىلع هاقبأو   ، رورغلا نم  هعنم  صرحلا  اذھ   . روطتلا ىلع  اًصيرح  ناك  هنكل   ، ًاّیلاثم اًصخش  شليو " كاج   " نكي مل 
يفو  . هتیناسنإ عم  لصاوت  ىلع  هلعجو  عقاولاب  لاصتا 

. صاخشألا فالآل  ةرمثمو  ةرھدزم  هتریسم  لعج  صرحلا  اذھ   ، رمألا ةياھن 



ةتباثلا ةیلقعلا  نم  صلختلا  ویل :
؛ دحاو رمأ  ءانثتساب   ، اًمامت نورنإ  ةكرش  لثم  مإ  يب  يآ  ةكرش  تحبصأ   ، يضاملا نرقلا  نم  تاینینامثلا  لولحب 

. ةلكشمب رمت  ةكرشلا  نأ  فرعي  ناك  ةرادإلا  سلجم 
ةینود ةرظنب  مھنیب  امیف  نولماعتي  ةكرشلا  وفظوم  ناك   ، يلاعتلاو ةفرجعلا  ىلع  موقت  ةفاقث  ةكرشلل  ناك 

. تاعارص لب   ، يعامج لمع  مھعمجي  نكي  ملف  ؛  ةفرجعو
يأ قلقیل  ناك  ام  كلذ  نأ  الإ   . ءالمعلاب اومتھي  مل  امك   ، ةعباتملا لامعأب  نوموقي  نكلو ال  تاقفصلا  نودقعي  اوناك 

. ةمزأب رمت  ةكرشلا  نكت  مل  نإ  صخش 
. ضفر هنكلو   ، ةكرشلل ديدجلا  يذیفنتلا  سیئرلا  نوكي  نأ  هنم  اوبلطو  رنتسریج " ویل   " ىلإ اوأجل  ماع 1993، 

كلذب نيدم  تنأ  : " هل نیلئاق  ىرخأ  ةرم  كلذ  هنم  اوبلط 
نم  ، كلضف نم  كوجرن   . بصنملا لبقت  نأ  كربخيو  كب  لصتي  نأ  يكيرمألا  سیئرلا  نم  بلطنس   ، اكيرمأل

هتقبط يذلا  ةیجیتارتسإلاو  ةفاقثلا  يف  رییغتلا  ديرن   . كلضف
". رآ هیج  رآو  سيربسكإ  ناكيرمأ  يتكرش  يف 

ومنلاب اًنمؤم  اًدئاق  مإ  يب  يآ  ةكرشل  حبصأ  هنأ  امبو   . كلذ ببس  ویل "  " ركذتي الو   ، مھبلطل باجتسا  ةياھنلا  يفو 
فیكف  . ومنلا كلذ  معدت  ةفاقث  ةماقإبو  يصخشلا 

؟ ةكرشلا يف  رمألا  اذھ  رشن  هنكمي 
هیلوت ىلع  مايأ  ةتس  رورم  دعبو   . ةكرشلا ءاحنأ  يف  لاصتا  تاونق  ویل "  " حتف  ،" شليو  " لعف املثم   ، ةيادبلا يف 

مإ يب  يآ  ةكرشب  لماع  لكل  ةركذم  لسرأ   ، بصنملا
انبتا ـ كمو انتا  ـ يلمع ديد مـن  ـ علا ةرا  ـ يزل ـط  طخأ ـة،  مداقلا ـة  لیلقلا رھ  ـ شألا لال  خـ : " يلاتلا ــ مھربخي ب ــ ل

ـم كنم ديد  ـ علا ـة  لباقمل ـط  طخأ ـة،  صرفلا تحي  ـ تأ ـا  ملكو  . عاطت ـ سملا رد  قـ
". ةكرشلاب ضوھنلا  اًعم  شقاننل 

نع طق  اولختي  مل  نيذلا  مإ  يب  يآ  ةكرشب  نیلماعلا  فالآل  ةھجوم  ةركذملا  كلت  : " مھل هبتك  ام  متتخاو 
نویقیقحلا لاطبألا  مھ  كئلوأ   . مھسفنأو مھئالمزو  مھتكرش 

". مإ يب  يآ  ةكرش  حالصإ  مھفاتكأ  ىلع  موقیس  نيذلا 
يف ةدئاسلا  ةفاقثلا  تناك   ، نورنإ ةكرش  يف  لاحلا  ناك  املثمف  ؛  يلاعتلا ویل "  " براح  ،" شليو  " لعف املثمو 

ةرادإلا ةنجل  لحب  رنتسریج "  " ماق  . بصانملا ىلع  لوصحلا  لیبس  يف  عارصلا  ىلع  موقت  مإ  يب  يآ  ةكرش 
نم اًقالطنا   . ایلعلا بصانملا  نع  اًدیعب  تاربخلا  نع  ثحب  ام  اًریثكو   ، ةكرشلا يلوئسمل  ذوفنلا  رفوت  يتلا 

ىأر  ، ومنلا ةیلقع 
يف ُعْدَِنل   . اًریثك ينمھي  يمرھلا ال  جردتلا  : " لاقف  . همدقتل اًئیش  كلمت  نم  اھدحو  تسیل  ةدودحملا  ةبخنلا  نأ 

لح يف  ةدعاسملا  مھناكمإب  نيذلا  صاخشألا  تاعامتجالا 
". مھبصانم نع  رظنلا  فرصب   ، تالكشملا

كئلوأ أفاكو   ، ةیلخادلا تاعارصلا  يف  اوسمغنا  نيذلا  كئلوأ  رنتسریج "  " لصف  . يعامجلا لمعلا  تقو  ناح  مث 
تاعیبملا ماسقأ  يفظوم  عنم   . مھءالمز اودعاس  نيذلا 

متي نأ  ررق   . مھسفنأل عیبلا  ةیلمعب  اوزوفي  ىتح  ءالمعلا  مامأ  ضعب  ردق  نم  مھضعب  طحي  نأ  نم  ةكرشلاب 
ءادألا ساسأ  ىلع  ةكرشلا  يلوئسم  تاوالع  باستحا 

نأ رنتسریج "  " دارأ يتلا  ةلاسرلا  تناك   . يدرفلا مھئادأ  ىلع  لقأ  لكشبو   ، ربكأ لكشب  ةكرشلل  يلكلا 
؛ ءارمألا نم  لیلقلا  جيوتت  ىلإ  علطتن  نحن ال  ةكرشلاب : اھرشني 

. قيرفك لمعن  نأ  انیلع  لب 
. ةرباع اًرومأ  تناكف  هنود  ام  امأ  ؛  مھملا رمألا  وھ  تاقفصلا  ماربإ  ناك   ، نورنإ ةكرش  يف  رمألا  ناك  املثمو 

يذلا هل  ةياھن  يذلا ال  لشفلا  ءارج  عزجلاب  رنتسریج "  " بیصأ
بلاط  . كلذ لك  لمحت  ىلع  ةكرشلل  ةلئاھلا  ةردقلاو   ، تارارقلا ذاختاو  تاقفصلا  يف  ةكرشلا  هب  ترم 

. كلذ ىلع  ثحو   ، لبق يذ  نم  لضفأ  ءادأ  ذیفنتب  رنتسریج " "
. لمعلا زجنن  نأ  انیلع  ؛  يفكت ةيرقبعلا ال  ةلاسرلا : تناكف 

مامتھا ناك  دقف  ؛  بضغلاو نالذخلاب  نورعشي  مإ  يب  يآ  ءالمع  ناك   . لیمعلا ىلع  رنتسریج "  " زكر  ، اًریخأو
يبلت دعت  ملو  طقف  اھنوئش  ىلع  ًاّبصنم  مإ  يب  يآ  ةكرش 

نیتورلاب طابحإلاب  نورعشي  اوناكو   ، راعسألا نع  نیضار  ریغ  ءالمعلا  ناك   . رتویبمكلا لاجم  يف  مھتاجایتحا 
نأل نیبضاغ  اوناك  امك   ، مإ يب  يآ  ةكرشب  مكحتي  يذلا 

ماسقأ ءاسؤر  نم  مض 175  عامتجا  يف   . مھتمظنأ لماكت  ىلع  مھدعاست  نكت  مل  مإ  يب  يآ  ةكرش 
نأ رنتسریج "  " نلعأ  ، ةدحتملا تايالولا  تاكرش  ىربك  يف  تامولعملا 

ن ــ ن ع ــ لعأ ك  ــ لذ ى  ــ لع للد  ــ يلو  ، ًالوأ ل  ــ يمعلا ع  ــ ضت نآلا  تحب  ــ صأ مإ  ي  ــ يآ ب ةكر  ــ ش
نيزي ــ متم ان  ــ سل ن  ــ حن ةلا : ــ سرلا تنا  ــ ة. ك ــ يزكرملا بي  ــ ساوحلا راع  ــ سأ ي  ــ لئا ف ــ ضي ه ــ فخت

. انئالمع ءاضرإ  ىلع  لمعن  نحن  ؛  ةرطفلاب
ةصروب نم  هلمع  نع  اًريرقت  رنتسریج "  " ىقلت  ، ةكرشلا يف  بصنملا  هیلوت  ذنم  ةكھنم  رھشأ  ةثالث  لوأ  ةياھنب 

مل مإ [  يب  يآ  ةكرش  مھسأ  هب ] " : ءاج   ، تيرتس لوو 



". ءيش يأ  لعفي  مل  رنتسریج )  ) هنأل ؛  ءيش يأ  ققحت 
يآ ةكرش  ذقنأو  يلاعتلاو  ةفرجعلا  دض  هتلمح  رنتسریج "  " لصاو  ، هتعاجش نع  ًالضف  هجاعزنا  نم  اًقالطنا 

يھ كلت  تناك   . رایھنالا كشو  ىلع  تناك  نأ  دعب  مإ  يب 
ةقراغ اھايإ  اًكرات  ةكرشلا  رداغيو  هلاومأ  ذخأیل  بالنود "  " ناك اذھك  فقوم  يف   . ةكرشلل اھققح  يتلا  ةزفقلا 

ىلع ظافحلا  يھو  بعصألا  ةمھملا  همامأ  تیقب   . لشفلا يف 
نم لاقتسا  نیح   . يدحتلا وھ  كلذ  ناك   ، اھلاجم يف  اھتداير  مإ  يب  يآ  ةكرش  دیعتست  ىتح  هتاسایس  قیبطت 

ماع 2002، سرام  رھش  يف  مإ  يب  يآ  ةكرش  يف  هبصنم 
ي ــ ملاعلا ف ـــ ى ب ــــ لوألا  " ةكر ــــ شلا تنا  ــــ كف ةب %800،  ــــ سنب ةكر  ــــ شلا مھ  ــــ سأ ة  ــــ میق تداز 

ةص ــ صخملا رتوي  ــ بمكلا جمار  ــ بو  ، رتوي ــ بمكلا ةزھ  ــ جأو  ، تا ــ مولعملا ا  ــ يجولونكت تامد  ــ خ
ةءا ــ فكلا ة  ــ يلاع رتوي  ــ بمكلا حئار  ــ شو  ،( رتوي ــ بمكلا ةزھ  ــ جأ جمار  ــ ءانثت ب ــ ساب  ) تاكر ــ شلل
ىر ـ خأ ةر  مإ مـ يآ بـي  ةكر  ـ شل تدا  ـك، عـ لذ قو  ـ فو ـل ." يمعلا ـب  لط ـب  سح ةمم  ـ صملا

. رتویبمكلا ةعانص  لبقتسم  ديدحت  يف  اھتناكم 

ةمحرلاو ةبالصلاو  ملعتلا  نآ :
اھفینصت رِّمدو  رالود  رایلم  رشع  ةعبس  نم  برتقت  نويد  يف  ْتَقِرَغ   ، ًالثم مإ  يب  يآ  لثم  ةحجان  ةكرش  ذخأنل 

ةیلاملا قاروألا  ةئیھ  تاقیقحتل  ةضرع  تحبصأو   ، ينامتئالا
ىلإ 4.43 لصتل  دحاولا  رعسلل  اًرالود  رعس 63.69  نم  اھمھسأ  رعس  طوبھ  يف  ببستو   ، ةیكيرمألا تاصروبلاو 

. سكوريز ةكرش  نع  ثدحتن  اننإ   . اًرالود
يف ةكرشلا  لشفت  مل  ماع 2000 . ياكلوم " نآ   " اھتسائر تلوت  ىتح  سكوريز  ةكرش  عضو  هیلع  ناك  ام  اذھ 

عیب ىلع  ىتح  ةرداق  دعت  مل  لب   ، بسحف اھلامعأ  عیسوت 
ةكر ــ شلا ىد  ــ حب ل ــ صأ  ، تاون ــ ثال س ــ رور ث ــ د م ــ عب ن  ــ كل  . اھ ــ جتنت ي  ــ تلا قاروألا  خ  ــ سن تالآ 

نآ  " ـه تققح ن مـا  ــ شتروف ة  ــ لجم تف  ــ صو ما 2004  ــ ي ع ــ فو ة،  ــ حبرم تار  ــ قم ة  ــ عبرأ
". مإ يب  يآ  ةكرشب  رنتسریج  ویل  هلعف  ام  ذنم  ةراثإ  رثكألا  ليوحتلا  ءارجإ   " هنأب سكوريز  ةكرش  يف  ياكلوم "

؟ كلذ نآ "  " تلعف فیكف 
ةكرش اھیلإ  جاتحت  يتلا  ةبسانملا  ةيذیفنتلا  ةسیئرلا  اھسفن  نم  لعجتل  ةعئار  ملعت  ةبرجتب  نآ "  " ترم

اھیفظوم رابكو  نآ "  " تسرد  . رایھنالا نم  وجنت  ىتح  سكوريز 
دقف  ،" سيروم يستیب   " حضوت امبسح   ، لاثملا لیبس  ىلع   . مھتكرش لمع  لاجم  نم  ءزج  لك  لیصافت  قدأ 

تسردو  ، يماتخلا باسحلا  تایساسأ  ياكلوم "  " تلوانت
ىلع بترتتس  يتلا  راثآلاب  ؤبنتلا  عیطتست  ىتح  ةلمعلاو  بئارضلاو  عئاضبلا  نوزخمو  نويدلاب  قلعتي  ام  لك 

ةلطع لك  يف  تناك   . هذختت رارق  لك  نم  يماتخلا  باسحلا 
يرجت ــ اھ س ــ نأكو اھت  ــ سارد ى  ــ لع ب  ــ كنتو ةري  ــ بك تا  ــ فلم لزن  ــ ملا ى  ــ لإ اھ  ــ عم ل  ــ محت ةیعوب  ــ سأ

وفظو عطت مـ ـ سي ، لـم  ةكر ـ شلا ةدا  ـ يق تلو  امد تـ ــ نعو  . عوب ــ سألا ةياد  ــ ي ب ــ اًرا ف ــ بتخا
يھ نآ "  " تحبصأ  . كلذ نع  لوئسملا  نع  وأ  هوعاب  امع  وأ  مھيدل  امع  ةحضاو  تاباجإ  اھوطعي  نأ  تادحولا 

لصحت فیكو  تاباجإلا  كلت  فرعت  يتلا  ةيذیفنتلا  ةسیئرلا 
. اھیلع

ةیلعاف مدع  لثم  رومأب  مھتربخأ   ، اھتفرعم نوديري  اونوكي  مل  يتلا  ّةرُملا  ةقیقحلا  عیمجلل  تلاقو   ، ةمراص تناك 
ىلع ةكرشلا  نأو   ، سكوريز ةكرشل  يراجتلا  جذومنلا 

راشنملاب بقلملا  بالنود " تربلأ   " لثم نكت  مل  اھنكلو  ةبسنب %30،  نیفظوملا  تابترم  تضفخ   . سالفإلا كشو 
لب  . نیفظوملا نم  ریثكلا  لصف  ىلع  موقت  ةسایس  هعابتال 

تناك ةفسآ ." انأ   " مھل لوقتل  نیفظوملا  عم  ىشمتتو  ةكرشلا  ءاجرأ  بوجت  تناك   ، اھتارارق ةأطو  تلمحت 
يف ظقیتست  تناك  ةقیقحلا  يف   . ةمیحر تناك  اھنكلو  ةمراص 

. ةكرشلا تسلفأ  ام  اذإ  نيدعاقتملاو  نیقابلا  نیفظوملل  ثدحي  دق  ام  نأشب  ةقلق  لیللا  فصتنم 
تا ـ ضیفختلا مغر  ـ بو  ، كلذ ؛ لـ مھرو ــ طتو اھ  ــ يفظومل ة  ــ يونعملا ة  ــ لاحلاب تقو  ــ لا لاو  ــ ت ط ــ متھا

ةد ـ يرفلا رومألا  يح بـ ـ ضت نأ  نآ " ـت"  ضفر  ، ةكر ـ شلا تا  ـ قفن ـى  لع اھ  ـ ترجأ ـي  تلا
ةكر ــ شلا اھ  ــ نأب اھ  ــ لاجم ي  ــ ة ف ــ فورعم سكور  ــ يز تنا  ــ . ك سكور ــ يز ة  ــ فاقث ي  ــ ة ف ــ عئارلاو
اھ ـ يفظوم نألو   . نيد ـ عاقتملا اھ  ـ يفظوم لم  ـم شـ لل تاءا  ـ قلو د  ــ عاقت تال  ــ فح مي  ــ قت ي  ــ تلا
ةيونعملا مھحور  عفرل  ةبیط  ةتفل  يفو   ، مھبتاور ةدايز  ءاغلإ  نآ "  " تضفر  ،" نآ  " عم بنج  ىلإ  ًابنج  اوحفاك 

تدارأ  . مھدالیم دایعأ  مايأ  يف  تازاجإ  اًعیمج  نآ "  " مھتطعأ
نولذبي اوناك  نيذلا  اھیفظوم  لجأ  نم  لب   ، رخفلاب رعشتل  وأ  اھتاردق  ىلع  دكؤتل  ةكرشلا ال  حورو  نایك  ذقنت  نأ 

. ةكرشلا ذاقنإ  لجأ  نم  مھعسوب  ام  ىصقأ 
نیسیئرلا عم  اھعمجت  اھل  ةروص  تأر  ميات  ةلجم  ياكلام "  " تحتف نأ  درجمب   ، قاشلا لمعلا  نم  نیماع  دعب 

وكيات يتكرش  ةسائر  نایلوتي  اناك  نيذللا  ةعمسلا  يئیس 
. انرصع يف  ةرادإلا  ثراوك  ربكأ  نم  نینثا  نع  نالوئسملا  نالجرلا  ناذھ   ، موك دلروو 

ةرادإ سلجم  ءاضعأ  دحأ  اھربخأ  امدنع  اًریخأ  هرامث  يتؤي  أدب  قاشلا  اھلمع  نأ  نآ "  " تفرع  ، ماع رورم  دعب  نكل 



ةكرشل اًقباس  ًاّيذیفنت  اًسیئر  ناك  يذلاو   ، ةكرشلا
تنك دقل   . ىرخأ ةرم  ةكرشلا  هذھب  يمسا  نرتقي  نأب  اًروخف  نوكأس  ينأ  لبق  نم  دقتعأ  مل  : " لبماجو رتكورب 

". اًئطخم
تاسایس ىلع  ظافحلا  يدحت  يف  زوفلا  سكوريز  عیطتست  لھ  نكلو   ، ةكرشلل ةزفق  ياكلوم "  " تققح

ةیفتكم ليوط  تقول  تلظ  امبر  ؟  ةكرشلا تذقنأ  يتلا  ياكلوم " "
ةمھ ــ م و -  ــ منلا ة  ــ يلقع ا  ــ مبر وأ   . صر ــ فلا ن  ــ ديد م ــ علا تر  ــ سخف ریي  ــ غت يأل  ة  ــ مواقمو ه  ــ تققح ا  ــ مب

ةس ـ سؤم ذا  ـ قنإ مھست فـي  ــ س اھتكر -  ــ شو اھ  ــ سفن ن  ــ ري م ــ غت نأ  يا " ــ كلوم "
. ىرخأ ةیكيرمأ 

ةدایقلا نأب  اونمآ  مھعیمج   . فغشلاب نیمعفم  اوناك  مھعیمجو   ، روطتلاب اونمآ  مھعیمج   ،" نآ و" ویل " و" كاج " "
، ًالامجإ  . قلأتلا ىلع  ، ال  فغشلاو روطتلا  ىلع  موقت 

نیئي ــ لم اونا  ــ كف و  ــ منلا ة  ــ يلقع ةدا  ــ ا ق ــ مأ ب،  ــ صعتلاب نیئي  ــ لم اونا  ــ ة ك ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ةدا  ــ ق
مھتري ــ سم لیھ  ــ ستل لب  ــ سلا اوئي  ــ نيذ ه ــ لا مھ  ــ يفظومل نانتما  ــ اور ب ــ ظنف ؛  نانتمالا ــ ب

. نییقیقحلا لاطبألا  بقل  مھیفظوم  ىلع  اوقلطأ  ومنلا  ةیلقع  ةداق   . ةعئارلا

؟ طقف لاجرلا  ىلع  رصتقي  يذیفنتلا  سیئرلا  بصنم  لھ 
نیيذیفنتلا ءاسؤرلا  عیمج  نأ  دقتعت  دق   ، مھتایح لوانتت  وأ  نويذیفنت  ءاسؤر  اھبتك  يتلا  بتكلا  ىلع  علطت  امدنع 

نم ءاوس  هثحب  يف  زنیلوك " میج   " مھلوانت نيذلا 
مھ لاجرلا  نأ  ىلإ  كلذ  عجري  امبر   . ًالاجر اًعیمج  اوناك  ءامظع ) ةداق  اونوكي  مل  نم  وأ   ) ءامظع ةداق  ىلإ  اولوحت 

. ةليوط ةرتفل  ةدایقلا  نولوتي  اولظ  نم 
نم ریثكلا   ، ةقیقحلا يف   . ةریبك ةكرش  ةدایق  ىلوتت  ةأرما  داجيإ  يف  ةبوعص  دجت  دق  تنك   ، تاونس ةدع  ذنم 

نم َّنَُكي  نأ  نھیلع  ناك  ةریبك  تاكرش  َنْدُق  ىئاللا  ءاسنلا 
اثرا ــ م  " ل)، و ــ يمجتلا تارضحت  ــ سم ةعان  ــ ةروطار ص ــ بمإ " ) شآ يا  ــ يرا ك ــ م ل "  ــ ثم  ، اھأ ــ شنأ

" ما ـ هارج نيرثا  كـ ـل"  ثم  ، اَھَنْثِرَو َّنَُكي قـد  نأ  وأ   ،" ير ـ فنيو ار  ـ بوأ  " و تراویت " سـ
 . تسوب نطنشاو  ةفیحصل  ةقباسلا  ةسیئرلا 

بصنم ءاسنلا  تلوت   . ةیسیئرلا بصانملا  نم  ديزملا  يلوت  يف  نآلا  ءاسنلا  تأدب   . ریغتلا يف  رومألا  تأدب 
يابيإ ةكرش  اًضيأو   ، سكوريز لثم  تاكرشل  يذیفنتلا  سیئرلا 

ةكرشو رنراو  ميات  ةكرشو  يف  يت  مإ  نويزفیلت  ةكبش  نع  ةلوئسملا  موكایف  ةكرشو  دراكاب  تیلویھو - 
بصنم اًضيأ  ءاسنلا  تلغش   . ديأ تيار  ةكرشو  زیجولونكت  تنسول 

، عقاولا يف   . نوزياریفو وكیسبیبو  بورج  يتیس  تاكرش  يف  ثدح  املثم  ةكرشل  يلام  ريدم  وأ  ةكرش  سیئر 
ةيذیفنتلا ةسیئرلا  نامتيو " جیم   " نع نشتروف  ةلجم  تلاق 

". ملاعلا يف  ةكرش  لضفأل  " " اكيرمأ يف  ةيذیفنت  ةسیئر  لضفأ  امبر  : " اھنإ يابيإ  ةكرشل 
هیف ثدحتأل  لماكلاب  لصفلا  اذھ  لثم  بتكأ  نأ   ، نآلا نم  ماوعأ  ةعضب  لالخ   ، يننكمیس ناك  اذإ  امع  لءاستأ 
نأ  ، تاونس عضب  لالخ   ، ىنمتأ ؛  كلذ ثدحي  الأ  ىنمتأ  رخآلا  بناجلا  ىلعو   . هب ةیسیئر  تایصخشك  ءاسن  نع 

. انتاكرش مھأ  سأر  ىلع  ءاسن -  مأ  اوناك  ًالاجر  ةتباث -  ةیلقع  يوذ  ةداق  دجأ  نأ  بعصلا  نم  نوكي 

ةعومجملا تایلمع  لوح  ةسارد 
، ةرادإلا تاعومجمب  ىمسي  ام  اوأشنأ  ةرملا  هذھ   . ىرخأ ةمیظع  ةساردب  هؤالمزو  دوو " تربور   " ثحابلا ماق 

ةثالث نم  اھنم  لك  نوكتت  ةعومجم  نیثالث  نع  ةرابع  يھو 
ةعومجم ةرشع  سمخلاو   ، ةتباث ةیلقع  يوذ  صاخشأ  ةثالث  نم  ةعومجم  ةرشع  سمخ  نوكتت   . صاخشأ

. ومن ةیلقع  يوذ  صاخشأ  ةثالث  نم  نوكتت  ىرخألا 
تارد ــ قلا ن  ــ دود م ــ حم رد  ــ مھيد ق ــ صاخ ل ــ شألا  " نأ ــ نونمؤ ب ــ ة ي ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا باح  ــ صأ نا  ــ ك

نا ، كـ لبا ـ قملا ـي  فو تارد ." ـ قلا ـك  لت اود  ـ يزیل ري  ـ ثكلا ـل  عف مھ  ـ نكمي الو  ة  ــ يرادإلا
مھتاراھم نم  يرھوج  لكشب  اوریغي  نأ  تقولا  لاوط  مھنكمي  سانلا  : " نأب نونمؤي  ومنلا  ةیلقع  باحصأ 

تاعومجملا فصن  تناك  اذكھو  نيرخآلا ." ةرادإل  ةیساسألا 
نكمي صخشلا  تاراھم  نأ  دقتعت  اھنم  رخآلا  فصنلاو  وأ ال،  تاراھملا  كلتب  عتمتي  امإ  صخشلا  نأ  دقتعت 

. ةربخلا لالخ  نم  اھتیمنت 
ي ــ تلا ةمھ  ــ ملاب  ، اًع ــ ، م مھ ــ فیلكت م  ــ امد ت ــ نع عیبا  ــ سأ ةد  ــ عل نینوا  ــ عتم ة  ــ عومجم ل  ــ ت ك ــ لمع

ةس ـ سؤم ةرادإ  اھ بـ ـ يف نومو  ــ قي ةد  ــ قعم ة  ــ يرادإ ةمھ  ــ م ل : ــ بق ن  ــ اھ م ــ نع تثد  ــ حت
اوفرعي نأ  اھیف  نیكراشملا  ىلع  ناك  ةمھملا  كلت  يف   ، ركذت تنك  اذإ   . ثاثأ ةكرش  نع  ةرابع  يھو   ، ةاكاحم

ةیفیكو هل  ةمئالملا  ةفیظولا  يف  بسانملا  صخشلا  فیظوت  ةیفیك 
، يدرف لكشب  صاخشألا  لمعي  نأ  نم  ًالدب   ، ةمھملا كلت  يف  نكلو   . ةیجاتنإ ىصقأ  قیقحتل  مھزیفحت 

نأو اھوقلت  يتلا  تاقیلعتلاو  مھتارایتخا  اوشقاني  نأ  اوعاطتسا 
. مھتارارق نیسحتل  اًعم  اولمعي 

تأدب تقولا  رورمب  نكلو   ، تاردقلا سفنب  ومنلا -  ةیلقعو  ةتباثلا  ةیلقعلا  تاذ  اھعیمج -  تاعومجملا  تأدب 



تاعومجملا ىلع  قوفتلا  يف  ومنلا  ةیلقع  تاذ  تاعومجملا 
ي ــــ قرا ف ــــ فلا اذ  ــــ داز ه  ، تا ــــ عومجملا ل  ــــ مع ةر  ــــ تف تداز  ا  ــــ ملكو ة.  ــــ تباثلا ة  ــــ يلقعلا تاذ 

اھ ــ ئاطخأ ن  ــ و م ــ منلا ة  ــ يلقع تاذ  تا  ــــ عومجملا تدافت  ــــ سا  ، ىر ــــ خأ ةر  ــــ مو  . مھتايوت ــــ سم
ةراثإ رثكأ  ناك  يذلا  رمألا  نكلو   . ةتباثلا ةیلقعلا  تاذ  تاعومجملا  تدافتسا  امم  رثكأ  اھتقلت  يتلا  تاقیلعتلاو 

. تاعومجملا لمع  ةقيرط  ناك  مامتھالل 
ري ـ بعتلاو ةقدا  ــ صلا مھ  ــ ئارآب ءالدإل  ــ ًال ل ــ يم ر  ــ ثكأ اونا  ــ و ك ــ منلا ة  ــ يلقع تا  ــ عومجم ءا  ــ ضعأ

نا ـة. كـ يرادإلا مھ  ـ تارارق لو  مھ حـ ـ نیب ـا  میف مھ  ـ شاقن ـد  نع مھتا  ـ ضارتعا حو عـن  ـ ضوب
وھ نم  تابثإب  مھمامتھا  عم  ةتباثلا -  ةیلقعلا  تاذ  تاعومجملل  ةبسنلاب  امأ   . ملعتلا ةیلمع  نم  اًءزج  عیمجلا 

ضفر متي  نأ  نم  مھقلق  وأ  مھنیب  يبغلا  وأ  يكذلا 
. ةعومجملا ریكفت  ىلإ  برقأ  هب  اوماق  ام  ناك  لب   ، ءاَّنبلا قداصلا  شاقنلا  اذھ  ثدحي  ملف  مھراكفأ - 



اًعم ریكفتلا  لباقم  يف  ةعومجملا  ریكفت 
ري ـ كفت حلط  ــ صم ن  ــ ع سینا " ــ جنفر ج ــ يإ ن"  ــ لعأ ي،  ــ ضاملا نر  ــ قلا ن  ــ تاینیعب م ــ سلا ةياد  ــ ي ب ــ ف

ـس فنب ري  ـ كفتلا ـة فـي  عومجملا عي مـن فـي  ـ مج أد  ـ بي امد  ـ نع اذ  ثد هـ ـ حي ـة .  عومجملا
نم جتني  ام  ًابلاغ  اذھ  َِّنإو   ، ةیثراك جئاتن  ىلإ  اذھ  يدؤي  دق   . ًاّيدقن اًفقوم  ذختي  وأ  ضرتعي  دحأ  الو   ، ةقيرطلا

". دوو  " اھب ماق  يتلا  ةساردلا  تراشأ  امك   ، ةتباثلا ةیلقعلا 
، بوھو ــ د م ــ ئاقب ه  ــ دود ل ــ ًانا ال ح ــ ميإ سا  ــ نلا ع  ــ ضي امد  ــــ نع ثد  ــــ حي ة  ــــ عومجملا ري  ــــ كفت

ةير ــ سلا ة  ــ طخلا ي  ــ هو  ، ريزا ــ نخلا جي  ــ لخ وزغ  ة  ــ طخ ل  ــ شف ى  ــ لإ ىدأ  ا  ــ اذ م ــ هو  . ير ــ قبع
" يدینیك  " سیئرلا وراشتسم  عنتما  ورتساك ."  " يبوكلا سیئرلاب  ةحاطإلاو  ابوك  وزغل  ةمكحُملا  ریغ  ةیكيرمألا 

؛ مھيأرب اولدي  نأ  نم  ةریصبلاو  ةمكحلاب  نوعتمتي  نيذلا 
. كشالب حجنیس  هلعفي  ام  لك  نأو  يرقبع  هنأ  نودقتعي  اوناك  مھنأ  ببسلاو 

سیئرلاب نیطیحملا  لاجرلا  نإ   ، ةیلخادلا نوئشلا  ىلع  نیعلطملا  دحأ   ،" رجنسیلش رثرآ   " هلاق امل  اًقفو 
. هظح نسحو  هتاردقب  دودحم  ریغ  ناميإ  مھيدل  ناك  يدینیك " "

نظ  . هتھجاو يتلا  تابقعلا  لك  مغر  تاباختنالاو  حشرتلاب  زاف  ماع 1956 . ذنم  ریغتلا  يف  هرومأ  عیمج  تأدب 
الو حاجنلل  ةيرطفلا  ةردقلا  هيدل   " نأ هلوح  نم  عیمج 

". ةراسخلا هنكمي 
ناك يدینیك "  " نأب قثأ  ينإف   ، ةفزاجملا هذھ  ضراعي  نأ  مدقأ  راشتسمل  ناك  نإ  : " اًضيأ رجنسیلش "  " لاق

، اذھ ثودح  بنجتیلو  دحأ ." هضراعي  مل  نكل   . اھنع عجارتیس 
ةمھم نكلو   ، ةرابجلا هتیصخش  هاجت  راھبنالاب  نورخآلا  رعشي  دق   ، اًّصاخ اًمسق  لشرشت " نوتسنو   " سسأ

عیمج عضو  تناك   ،" زنیلوك میج   " لوقي امك   ، مسقلا اذھ 
لعجي مل  هنأ  فرعي  هنأل  ًالیل  مالسب  مونلا  عیطتسي  لشرشت "  " ناك اذكھو  لشرشت ."  " مامأ أوسألا  تالامتحالا 

. نامألاب اًفئاز  اًساسحإ  ققحت  ةقيرطب  ركفت  هتعومجم 
دقتعا  ، نورنإ ةكرش  يف   . قوفتلاو ءاكذلاب  روعشلا  ةعومجملا  ىلع  رطیسي  امدنع  ةعومجملا  ریكفت  ثدحي 

، اًضيأ ةلھذم  مھراكفأ  عیمج  نأ  نولھذم -  مھنأل  اھولوئسم - 
: نورنإ ةكرش  يلوئسم  لأسي  ةكرشلا  جراخ  نم  راشتسم  لظ   . اًدبأ ئطاخ  وحن  ىلع  ریسي  ءيش  نأو ال 

نكلو ؟"،  هب ءافعض  مكنأ  نونظت  يذلا  رمألا  وھ  ام  مكداقتعاب  "
اننظ ةلحرم  ىلإ  انلصو  نحن  : " ةكرشلا يلوئسم  رابك  دحأ  لاق   . لاؤسلا اذھ  دحأ  مھفي  مل  لب   ، دحأ هبجي  مل 

". تامدصلا دض  ءايوقأ  اننأ  اھیف 
دوقي ناك   . اًدیج اًفلتخم  اًجذومن   ، زروتوم لارنج  ةكرشل  قبسألا  يذیفنتلا  سیئرلا   ،" نولس  . يب ديرفلأ   " مدقي

مھنأ ادب  نيذلا  ایلعلا  تاسایسلا  يعناص  نم  ةعومجم 
ينكلو  .... رارقلا اذھ  نأشب  مات  قافتا  ىلع  مكنأ  ىرأ   ، ةداسلا اھيأ  : " مھل ديرفلأ "  " لاق  . عامجإ ىلإ  اولصو  دق 

انعامتجا دعوم  ىلإ  نأشلا  اذھب  شاقن  يأ  ئجرن  نأ  حرتقأ 
قلعتي ام  لك  لوح  مھفلا  ضعب  ىلإ  لصن  امبرو   ، فالتخا ةطقن  ىلإ  لصنل  اًتقو  انسفنأل  حیتن  ىتح  ؛  مداقلا

". رارقلا اذھب 
بیلاسأل اًھباشم  ًابولسأ  اومدختسا  ءامدقلا  سرُفلا  نأ  دالیملا  لبق  سماخلا  نرقلا  يف  تودوریھ "  " بتك

لصت امنیح   . ةعومجملا ریكفت  اوبنجتي  ىتح  نولس " ديرفلأ  "
ریغ يف  نونوكي  امدنع  قحال  تقو  يف  هیف  رظنلا  نودیعي   ، يعولا نم  ةلاح  يف  مھو  رارق  ىلإ  ةعومجم 

. مھیعو
ءارآلا خي  ـ بوتب ـة  تباث ـة  يلقع وذ  ـد  ئاق مو  ـ قي امد  ـ نع اًض  ـ يأ ثد  ــ حي نأ  ة  ــ عومجملا ري  ــ كفتل ن  ــ كمي

نوفقو عـن ـ تي مھ قـد  ـ نكلو ـد،  قانلا ري  ـ كفتلا سا عـن  ـ نلا فقو  ـ تي ـة. قـد ال  فلاخملا
لاق  . هتارارقو هراكفأ  نودقتني  اوناك  نيذلا  صاخشألا  نم  صلختلا ) لب   ) تاكسإ اكوكايإ "  " لواح  . مھئارآب ءالدإلا 

سطاطبلا رامث  هبشت  ةديدجلا  ةريدتسملا  تارایسلا  نإ 
ًايأر لو  ــ قي نأ  د  ــ حأل اًحوم  ــ سم ن  ــ كي م  ــ . ل تاراي ــ سلا ك  ــ لت ةياھ  ــ ي ن ــ هذ ه ــ تنا ه ــ كو  ، ةرئا ــ طلا

اھت ـ صح د مـن  ــ يزملاو د  ــ يزملا ةرا  ــ سخ ي  ــ رل ف ــ سيارك ةكر  ــ رارمت ش ــ سا م  ــ غر  ، اًفلا ــ خم
. ةیقوسلا

 - تیلویھ ةكرش  يسسؤم  دحأ  انربخي   . هادحت هنأل  فظومل  ةیلادیم  دراكاب " دیفيد   " حنم  ، رخآلا بناجلا  ىلعو 
لماعم دحأ  يف  تاونس  ةدع  ذنم   . ةصقلا هذھ  نع  دراكاب 

ريوطت ىلع  لمعلا  نع  فقوتي  نأب  بابشلا  نیسدنھملا  دحأ  ةكرشلا  ولوئسم  ربخأ   ، دراكاب تیلویھ -  ةكرش 
، كلذ ىلع  هلعف  در  ناكو   . اھروطي ناك  يتلا  ضرعلا  ةشاش 

نیلمتحملا ءالمعلا  ضعبل  ةیمسر  ریغ  تارايزب  موقيو  اینروفیلاك  ةيالو  يف  ةلوجب  موقیل  ةلطع  يف  بھذ  ْنأ 
اھبحأ  . مھمامتھاب ىظحيو  ةشاشلا  مھیلع  ضرعي  ىتح 

ةكرشلا تعاب   . جاتنإلا ةلحرم  ىلإ  اھلخدُي  نأب  ام  ةقيرطب  هريدم  عنقأ  مث  اھیلع  لمعلا  يف  رمتساف   ، ءالمعلا
تاعیبم تققحو   ، اھنم ةشاش  فلأ  رشع  ةعبس  نم  رثكأ 

، دراكاب تیلویھ -  ةكرش  يسدنھمل  عامتجا  يف   ، قحال تقو  يفو   . رالود نویلم  نیثالثو  ةسمخ  ىلإ  تلصو 



يذلا لھذملا  يدحتلا   " ةیلادیم باشلا  َسدنھملا  دراكاب "  " حنم
". سدنھملل يعیبطلا  بجاولا  دودح  ىطختي 

ةھلآ ال مھنأك  ةداقلا  ىلإ  رظنُي  ثیح  ؛  ةعومجملا ریكفتب  ةتباثلا  ةیلقعلا  موقت  اھب  يتلا  قرطلا  نم  ديدعلا  كانھ 
بھاوملا يوذ  صاخشألاب  ةعومجملا  رثأتست   . نوئطخي

نولما ــ علاو ة.  ــ ضراعم يأ  دو  ــ جو نو  ــ عنمي  ، مھءا ــ يربك اوعب  ــ شي ى  ــ تح  ، ةدا ــ قلاو  . ذو ــ فنلاو ةزي  ــ مملا
بب اذ هـو سـ . هـ ةدا ـ قلا ي صـف  ــ نو ف ــ قبي  ، ةدا ــ قلا ا  ــ ضر ب  ــ سكل نوعا  ــ سلا

يتلا ومنلا -  ةیلقع  نإ   ، هتسارد يف  دوو " تربور   " راشأ امكو   . تارارقلا ذاختا  دنع  ومنلا  ةیلقعب  ریكفتلا  ةرورض 
ةتباثلا ةیلقعلا  ماھوأ  نم  نوصلختي  سانلا  لعجت 

. ةيوق رارق  عنص  ةیلمع  ىلإو   ، تامولعملا لوح  ةحضاوو  ةلماكتم  ةشقانمب  مایقلا  ىلإ  يدؤت  اھئابعأو - 

ةلماعلا ةوقلا  وزغي  كرابملا  لیجلا 
الإ ويدارلا  ىلإ  عامتسالا  وأ  ةلجم  ةءارق  كنكمي  ؟ ال  لبقتسملا يف  ةداق  ىلع  روثعلا  يف  ةلكشم  هجاون  لھ 

اھتيؤر انناكمإب  ناك   . لمعلا ناكم  يف  ءانثلا  ةلكشم  نع  عمستو 
. برتقت

لالخ نم  مھسفنأب  مھئانبأ  ةقث  نم  اوززعي  نأ  نولواحي  اوناك  نيذلا  ةینلا  ينسح  ءابآلا  نع  لبق  نم  انثدحت 
راثآلا لك  نع  اًضيأ  انثدحت   . مھتبھومو مھئاكذ  ىلع  ءانثلا 

ةوق ىلإ  ءانثلا  نوقلتي  اوناك  نيذلا  ءانبألا  ءالؤھ  مضنا  نآلاو   . ءانثلا نم  عونلا  اذھ  ىلع  بترتت  يتلا  ةیبلسلا 
مایقلا نوعیطتسي  مھنم ال  ریثكلا  نأ  دكؤملا  نمو   ، لمعلا

حنمت تاكرشلا  ضعب   ، ةيونسلا تاوالعلا  نم  ًالدب   . هب نوموقي  لعف  لكل  حدم  ىلع  لوصحلا  نودب  مھفئاظوب 
نم ًالدبو   . ةيرھش وأ  ةيونس  عبر  تاوالع  اھیفظوم 

نأ مھنكمي  فیك  اوفرعیل  نيراشتسملاب  تاكرشلا  نیعتست   . مویلا فظوم  ميركت  نوكي   ، رھشلا فظوم  ميركت 
ًءانث ىقلت  يذلا  لیجلا  اذھ  يفظوم  ىلع  تآفاكملا  اوغبسي 

مھنكمي الو  مھتاردق  ىلع  ءانثلا  ىلإ  اًمئاد  نیجاتحملا  صاخشألاب  ةئیلم  لمع  ةوق  نآلا  انيدل   . مزاللا نم  رثكأ 
؛ لامعألا ملاع  يف  ةحجان  ریغ  ةقيرطلا  كلتو   . دقنلا لبقت 

. ةيرورض رومأ  اھحیحصتو  ءاطخألاب  فارتعالاو  ةرباثملاو  تايدحتلا  ضوخ  نأل 
ءابآلا اھلعفي  ناك  يتلا  اھسفن  أطخلا  تاسرامملا  يف  رمتست  اذامل  ؟  هسفن أطخلا  تاكرشلا  رركت  اذامل 

اوملعتیل نيراشتسملا  فظوت  لب   ، مھئانبأ ىلع  ءانثلا  يف  نوغلابملا 
. رخآ روظنم  نم  رمألا  ةيؤرو  اذھ  نع  فقوتلا  انیلع  امبر  ؟  اذھ نولعفي  فیك 

ـا مبرف  ، فع ـ ضلاو نير  ـ خآلا ـى  لع دا  ـ متعالاو ـة  يقحألا ـى  لإ ءانبألا  يدؤ بـ ئطا يـ ـ خلا ءا  ــ نثلا نا  ــ اذإ ك
انر فـي ـ شأ  . ةيد ـ جلا ـد مـن  يزملاو دا  ـ جلا ـل  معلا ـى  لإ حیح  ـ صلا ءا  ـ نثلا مھدو  ـ قي

ماھملا ضوخل  نیسمحتم  اوحبصي  نأ   ، نیغلابلل ىتح   ، نكمي  ، ةبسانملا تاقیلعتلا  لالخ  نم  هنأ  ىلإ  انثحب 
. مھئاطخأ ةھجاومو  ةبعصلا 

ةر ـ كف ـل  ضفأل ةزئا  ني جـ ـ فظوملا ـح  نم ًالد مـن  ـل؟ بـ معلا لا  ـ جم تا فـي  ــ قیلعتلا ك  ــ لت نو  ــ كت في  ــ ك
وأ  ، ةردابملا مھ بـ ـ مایقل ءا  ـ نثلا ـى  لع لو  ـ صحلا مھ  ـ نكمي  ، ءادأ ـل  ضفأل ًءا  ـ نث وأ 

دقنلا لبقي  هنأل  وأ   ، قافخإلا ىشخي  فظوملا ال  نأل  وأ   ، ديدج ءيش  ملعتو  ةمواقملل  وأ   ، ةبعص ةمھم  زاجنإل 
فظوملا ىقلتي  دق  امبر   . لمعلا دنع  رابتعالا  نیعب  هذخأيو 

. رمتسملا ءانثلا  ىلإ  هتجاح  مدعل  ًءانث 
نع اولخت  فسألل ) ةیفلألا  ءابآ  نم  ریثكلاو   ) تانیعستلا ءابآ  نم  ریثكلا   ، مھلافطأ بح  ةیفیك  لوح  ئطاخ  يعوب 

داتعملا تاكرشلا  لمع  نم  سیل  هنأ  مغر   . مھتیلوئسم
رود تاكر  ـ شلل ـن  كي اذإ لـم   . نآلا اذ  ـل هـ عف ـى  لإ جا  ـ تحت اھ قـد  ــ نكل  ، ءا ــ بآلا هد  ــ سفأ ا  ــ حل م ــ صت نأ 

ةدا يتأي قـ ـن سـ يأ ـن  مف ـو،  من ـة  يلقع تاذو  اًج  ـ ضن ـر  ثكأ ـل  مع ةو  عن قـ فـي صـ
؟ لبقتسملا

؟ اھبستكي وأ  ةرطفلاب  ضوافتلا  تاراھم  صخشلا  ىدل  نوكت  لھ 
. ضوا ــ فتلا و  ــ اھد ه ــ يجي نأ  حجا  ــ نلا لا  ــ معألا ل  ــ جر ى  ــ لع ب  ــ جي ي  ــ تلا ةي  ــ سیئرلا رو  ــ مألا د  ــ حأ

دو ــ جو نود  ــ ر ب ــ هدزت نأ  ةكر  ــ ناكمإ ش ــ في ب ــ ل ك ــ يخت بع  ــ صلا ن  ــ ة م ــ قیقحلا ي  ــ ف
ریثأت اھل  تایلقعلا  نأ  ىلإ  نھلزاھ " لكيام  و" يارك " ارول   " تراشأ  . ةیلوئسملا عقوم  يف  اھب  نيرھام  نیضوافم 

میلعتب اماق   ، ةدحاو ةسارد  يف   . ضوافتلا حاجن  ىلع  ریبك 
اوأرق نیكراشملا  فصن   . ضوافتلا تاراھمب  قلعتي  امیف  ومنلا  ةیلقع  وأ  ةتباثلا  ةیلقعلاب  ریكفتلا  صاخشألا 

، قصللا لثم   ، ضوافتلا ىلع  ةردقلا   " ناونع تحت  ًالاقم 
ةلباق ضوافتلا  ىلع  ةردقلا   " ناونعب ًالاقم  نیكراشملا  نم  رخآلا  فصنلا  أرقو   ،" تقولا لاوط  ام  دح  ىلإ  ةتباث 

، نیلاقملا نيذھ  نع  ةحمل  كیطعأل  اھتیمنت ." نكميو  ریغتلل 
صاخشألا ىدل  نوكت  امإ  ةتباث  ةراھم  ضوافتلا  نأ  دقتعُي  ناك  هنأ  مغر  : " تاملكلا كلتب  ومنلا  ةیلقع  لاقم  أدب 

نأب نونمؤي  يلاحلا  رصعلا  ءاربخ  نإف  وأ ال،  ةرطفلاب 



". ةایحلا ىدم  اھتیمنتو  اھباستكا  نكمي  ةلاعف  ةراھم  ضوافتلا 
را ــ يتخا مھ  ــ نكمي  . اھنود ــ يري ي  ــ تلا ضوا  ــ فتلا ةمھ  ــ اورا م ــ تخي نأ  نیكرا  ــ شملا ن  ــ او م ــ بلط م  ــ ث

اًئي اھ شـ ـ نم او  ـ ملعتي مھ لـن  ـ نكل  ، اھ ـ نوكلتمي ـي  تلا ضوا  ـ فتلا تاراھ  ــ رھ م ــ ظت ةمھ  ــ م
ضوافتلا تاراھم  ضعب  نوملعتیس  مھنكلو   ، مھریحتو اھب  ًءاطخأ  نوبكتري  دق  ةمھم  رایتخا  مھنكميو   . اًديدج

(%47  ) صاخشألا فصن  نم  برقي  ام   . ةدیفملا ةديدجلا 
نم هنوكلتمي  ام  رھظت  يتلا  ةمھملا  اوراتخا  ضوافتلا  تاراھمب  قلعتي  امیف  ةتباثلا  ةیلقعلا  اوملعت  نيذلا 

اومتھا ومنلا  ةیلقع  اوملعت  نمم  طقف  نكلو 12 %  ، تاراھم
او ــ ملعت نيذ  ــ لا صاخ  ــ شألا ن  ــ م نأ 88 % اذ  ــ ي ه ــ نعي  . مھتاراھ ــ رھ م ــ ظُت ي  ــ تلا ةمھ  ــ ملا هذ  ــ ضو ه ــ خب

ضوا ـ فتلا تاراھ  يمنت مـ ــ ي س ــ تلا ةمھ  ــ ملا او  ــ ضوخي نأ  اودارأ  و  ــ منلا ة  ــ يلقع
. مھيدل

مت ىرخأ  ةرمو   . ضوافتلا تایلمع  ءانثأ  يف  نیكراشملا  نھلزاھ "  " و يارك "  " تبقار  ، ةیلاتلا مھتسارد  يف 
قلعتي امیف  ةتباثلا  ةیلقعلاب  ریكفتلا  نیكراشملا  فصن  میلعت 

ذیفنت يف  ناكراشتي  نینثا  لك  ناك   . ومنلا ةیلقعب  ریكفتلا  رخآلا  فصنلا  میلعت  مت  امنیب   ، ضوافتلا تاراھمب 
ةفیظولل مدقتملا  رودب  مایقلاب  امھدحأ  موقي   . فیظوت ةمھم 

بتارلا اھنیب  نم  رومأ  ةینامث  لوح  ناضوافتيو   ، نیفظوملا رایتخا  نع  لوئسملا  رود  ذیفنتب  رخآلا  موقيو 
ووذ نوكراشملا  ناك   ، ضوافتلا ةمھم  ةياھنبو   . دئاوفلاو ةلطعلاو 

ووذ نوكراشملا  هب  ماق  امع  نیترم  لضفأ  لكشب  ةمھملا  ذیفنتب  اوماق  ثیح  ؛  نيرصتنملا مھ  ومنلا  ةیلقع 
يطختل اورباث  ومنلا  ةیلقع  ووذ  صاخشألا   . ةتباثلا ةیلقعلا 

. ةیضرُم جئاتن  اوققحي  ىتح  دئادشلاو  باعصلا 
ي ــ نیلج ف ــ سملا لا  ــ معألا ةرادإ  ریت  ــ سجام َبال  ــ نوثحا ط ــ بلا ظ  ــ حال  ، ةیئاھ ــ ثا ن ــ حبأ ة  ــ ثالث ي  ــ ف

بال ـ طلا ىد  ـي لـ تلا تا  ـ يلقعلا سا  ـ يقب نوثحا  ـ بلا ما  . قـ ضوا ـ فتلا ـة  ساردل جما  ـ نرب
ة ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا يترا  ــ بع ع  ــ مھ م ــ قافتا ىد  ــ ن م ــ مھلاؤ ع ــــ لال س ــــ ن خ ــــ ، م لعفلا ــــ ب

،" اًري ــ ثك ا  ــ هرییغت ن  ــ كمي الو  ةیسا  ــ سأ صخ  ــ شلا ىد  ــ ي ل ــ تلا ضوا  ــ فتلا ةراھ  ــ م : )" نیتیلا ــ تلا
اوریغي نأ  عیمجلا  ناكمإب  : )" نیتیلاتلا ومنلا  ةیلقع  يترابعو  وحنلا )" اذھ  ىلع  نودلوي  نودیجلا  نوضوافتملا  "

يف  " ،" مھيدل يتلا  ةیساسألا  ضوافتلا  صئاصخ  ىتح 
ىدل ومنلا  ةیلقع  تداز  املك  هنأ  نوثحابلا  دجو   ، لبق نم  ثدح  امكو  اًمیظع .)" اًملعُم  ةربخلا  نوكت   ، تاضوافملا

. ضوافتلا ةمھم  يف  لضفأ  هؤادأ  ناك   ، بلاطلا
نأ تاضوافملا  مزلتست  ام  ًابلاغ  ؟  طقف مھقيرط  يف  يضملا  نودیجي  صاخشألا  لعجت  ومنلا  ةیلقع  لھ   ، نكلو

. اًضيأ اھتیبلت  لواحيو  نيرخآلا  حلاصم  صخشلا  مھفتي 
تماق ةسارد  يف   . امھتاجایتحا ةیبلت  مت  دق  هنأ  ناضوافتملا  نافرطلا  رعشي  ضوافتلا  ةیلمع  ةياھنب   ، ًاّیئدبم

ووذ نوكراشملا  عاطتسا   ، ةبوعص رثكأ  ضوافت  ةمھم  ىلع 
حلا ــ صملا لوا  ــ نتي قا  ــ فتا ة  ــ ماقإ لال  ــ ن خ ــ ة م ــ يلوألا تاقا  ــ فخإلا اوزوا  ــ جتي نأ  و  ــ منلا ة  ــ يلقع

مھ ةر لـ ــ مثم جئا  ــ تن و  ــ منلا ة  ــ يلقع ووذ  ق  ــ قحي ، ال  اذ ــ كھو  . نیفر ــ طلا ال  ــ كل ةي  ــ سیئرلا
. عیمجلا ىلع  عفنلاب  دوعت  يتلا  ةیعادبإلا  لولحلا  نم  ديزملا  ىلإ  نولصي  مھنأ   ، اذھ نم  مھألا  لب   ، مھدحو

مھعتمت اورھظأ  نيذلا  لامعألا  ةرادإ  ریتسجام  بالط   . ربكأ ملعت  باستكا  ىلع  لمعت  ومنلا  ةیلقع   ، ةياھنلابو
، ضوافتلا جمانرب  ةسارد  نم  موي  لوأ  يف  ومنلا  ةیلقعب 

ضورفلا يف  بالطلا  ءادأ  لمشت  تاجردلا  كلت   . عیباسأ دعب  جمانربلا  ةياھنب  ىلعأ  تاجرد  ىلع  اولصح 
لخاد اھنومدقي  يتلا  ضورعلاو   ، لصفلا تاشاقنو   ، ةبوتكملا

. اھقیبطتو ضوافتلا  ةيرظنل  قمعأ  اًمھف  ترھظأو   ، لصفلا

؟ اھبستكي وأ  ةرطفلاب  ةرادإلا  تاراھم  صخشلا  ىدل  نوكت  لھ  يسسؤملا : بيردتلا 
بيردت ةیفیك  نيريدملاو  ةداقلا  میلعت  ةلواحم  يف  ًاّيونس  تاعاسلا  فالآ  ءاضقو  تارالودلا  نیيالم  قافنإ  متي 

نم اًریبك  اًءزج  َّنكل   . ةدیفم تاقیلعت  مھئاطعإو  مھیفظوم 
نأ ىلإ  اذھ  عجري  لھ   . تاردقلا يفیعض  نیبردم  نيريدملاو  ةداقلا  نم  ریثك  لظيو   ، لاعف ریغ  بيردتلا  اذھ 

وھ اذھ  سیل  ؟ ال،  اھیلع بردتلا  نكمي  تاردقلا ال  هذھ 
. نایحألا نم  ریثك  يف  يسسؤملا  بيردتلا  لشف  بابسأ  ىلع  ءوضلا  ثحبلا  يقلي   . ببسلا

نيريدملا ال نم  اًریثك  نأ  ىلإ  ماثال " يراج   " و ليودناف " نود   " و نلسیھ " رتیب   " اھارجأ يتلا  تاساردلا  ریشت 
ةیلقعلا ووذ  نوريدملا  ءالؤھ   . يصخشلا ریغتلاب  نونمؤي 

نیلھؤم ریغ  وأ  نولھؤم  مھنأب  نیفظوملا  ىلع  نومكحي  لعفلاب -  ةدوجوملا  ةبھوملا  نع  طقف  نوثحبي  ةتباثلا 
. ریغتي اذھ ال  نأ  نونظيو   ، ءيش لك  اذھو   ، لمعلا ةيادب  يف 

نوريدملا يقلي  ، ال  نیفظوملا ءادأ  روطتي  امدنعو   ، ءيشلا ضعب  ةلیلقلا  ةیئامنإلا  تابيردتلا  ضعبب  نوموقي 
نم رثكألاو   . لوألا مھعابطناب  نیكسمتم  نوقبيو  كلذل  ًالاب 

ـَم لف  . مھ ـ يفظوم ـد مـن  قنلا ـل  بقت ـى  لإ نولي  ـ مي مھ ال  ـ نأ  ،( نور ــ نإ ةكر  ــ يريد ش ــ ل م ــ ثم ك(  ــ لذ
نو ـ لبقتي َِملو قـد  ؟  نوریغتي اونو سـ ـ كي نإ لـم  مھ  ـ يفظوم بيرد  ءا تـ ـ نع نو  ـ فلكتي



؟ ریغتلا مھناكمإب  نكي  مل  نإ  مھیفظوم  تاقیلعت 
صخ ــ شلا ع  ــ تمتي نأ  د  ــ يجلا ن  ــ ه م ــ نأ نود  ــ قتعیف و  ــ منلا ة  ــ يلقع ووذ  نوريد  ــ ملا ا  ــ مأ

مھ ـ يفظوم ـر  يوطتب اًمازت  ـ لا ـر  ثكأ نوريد  ــ ملا ءالؤ  ــ . ه ةياد ــ ة ب ــ طقن در  ــ جم هذ  ــ نكل ه ة، ــ بھوملاب
دقنلاب نوبحريو  مھیفظوم  ءادأ  يف  روطتلا  نوظحاليو  ةیئامنإلا  تابيردتلاب  اًریثك  نومتھي  ؛  مھسفنأ ريوطتو 

. نوفظوملا هھجوي  يذلا 
هؤال ـ مزو نل " ـ سیھ  " ـد قع  . اھ ـ يلع نيريد  ـ ملا بيرد  ـن تـ كمي ـو  منلا ة  ــ يلقع نأ  ةرا  ــ ثإ ر  ــ ثكألا ر  ــ مألا

، مـن ةب ـ سانملاب  ) . ةخ ـ سار ةي  ـ سفن ئدا  ـ بم ـى  لع مو  ـ قت ةري  ـ صق ةر  ـ تفل ـل  مع ـة  شرو
أدبت نیبردملا .) وأ  نیسردملا  ىدل  ومنلا  ةیلقع  زيزعتل  ةلوھسب  اھمادختسا  نكمي   ، تاليدعتلا ضعب  لالخ 

يف خملا  لمع  ةیفیك  نع  يملع  لاقمو  ويدیفب  لمعلا  ةشرو 
ام اًمئاد   ،( نماثلا لصفلا  يف  ةروكذملا   ) اھانيرجأ يتلا  غامدلا " ملع   " لمع ةشرو  يف  ثدح  امك   . ملعتلا ءانثأ 

ریغتي فیكو  خملا  لمع  ةقيرط  مھف  ىلإ  سانلا  بذجني 
ةیمنت سانلا  ناكمإب  نأو   ، ةایحلا لاوط  رییغتلا  ثودح  ةیناكمإ  ىدم  نع  ثيدحلا  ىلإ  لاقملا  يضميو   . ملعتلاب

. ةسرامملاو بيردتلا  لالخ  نم  ماھملا  بلغأ  يف  مھتاردق 
بسانملا صخشلا  نإف   ، ام ةفیظول  بسانملا  صخشلا  اودجي  نأ  نوديري   ، عبطلاب  ، نيريدملا نأ  نم  مغرلاب 

اًریثك ةربخلاو  بيردتلا   ، كلذ عم   . ةرم لك  يف  رھظي  اًمامت ال 
. اھنایمنيو حجان  ءادأب  مایقلل  ةمزاللا  صئاصخلا  نازفحي  ام 

أ) اھ : ــ لالخ ن  ــ ي م ــ تلا تابيرد  ــ تلا ن  ــ ةلسل م ــ سب نور  ــ مي نيريد  ــ ملا ل  ــ معلا ة  ــ شرو ل  ــ عجت م  ــ ث
نور فـي ـ كفي ، ب ) مھتارد ـة قـ يمنت مھ  ـ نكمي سا  ــ نلا نأ  كاردإ  ة  ــ يمھأ ي  ــ نور ف ــ كفي

نع حفاكم  ئدتبم  ىلإ  نوبتكي  ، ج ) دیج ءادأب  اھیف  نوموقي  اوحبصأو  اھب  ةفیعض  مھتاردق  تناك  يتلا  بناوجلا 
اھیف اوأر  يتلا  تارملا  نوركذتي  ، د ) هتاردق ةیمنت  ةیفیك 

، ةلاح لك  يفو   . اھلعف نم  نونكمتي  دق  مھلثم  اًصاخشأ  نأ  اولیختیل  اونوكي  مل  ءایشأ  لعف  نوملعتي  اًسانأ 
. هثودح ةقيرطو  رییغتلا  ثودح  بابسأ  نولمأتي 

نیكرا ـ شملا نيريد  ـ ملا دادعت  ـ سا ىد  لجا فـي مـ ري عـ ـ غت كا  ـ نھ نا  ـل، كـ معلا ـة  شرو ءاھ  ــ تنا د  ــ عب
فیع فظو ضـ ـ ملا بيرد  ـ تب مھ  ـ بیحرت ىد  ـ مو  ، ني ـ فظوملا ءادأ  رو فـي  ـ طتلا ـة  ظحالمل

ةتس لالخ  ترمتسا  تاریغتلا  هذھ  نأ   ، اذھ نم  رثكألاو   . اھتدوجو بيردتلا  نأشب  مھتاحارتقا  ةیمك  يفو   ، ءادألا
. اھیف مھتعباتم  تمت  يتلا  ةرتفلا  يھو   ، عیباسأ

ام نولعفي  مھكرتن  مث  ًةبھوم  نيريدملا  رثكأ  فظون  نأ  سیل  لضفألا  انناھر  نأ  اذھ  ينعي  ًالوأ : ؟  اذھ ينعي  اذام 
نيريدملا نع  ثحبن  نأ  هلعفن  ام  لضفأ  لب   ، نوءاشي

ىلع ةردقو   ، اھیقلتو تاقیلعتلا  ءاطعإل  ًالبقت   ، ملعتلاو میلعتلاب  اًعاتمتسا  ومنلا : ةیلقعب  نوعتمتي  نيذلا 
. اھیلع بلغتلاو  تابقعلا  ةھجاوم 

ىلإ ةفاضإلاب   ، روطتلاب ناميإلا  ىلع  نیفظوملاو  نيريدملاو  ةداقلا  بيردت  ىلإ  ةجاحب  اننأ  اًضيأ  اذھ  ينعي 
، دیكأتلاب  . لاعفلا هیجوتلاو  لصاوتلا  تافصاوم  ىلع  مھبيردت 

. مھم يبيردت  جمانرب  يأ  يف  ةدیج  ىلوأ  ةوطخ  نوكت  دق  ومنلا  ةیلقع  لمع  ةشرو 
: اذھ نمضتي   . اھیف راھدزالا  سانلل  نكمي  ومن  ةیلقع  تاذ  ةئیب  ءاشنإ  اذھ  ينعي   ، اًریخأو

. اھملعت نكمي  اًرومأ  اھرابتعاب  تاراھملا  ميدقت  - • 
. طقف ةيرطفلا  ةيرقبعلاو  بھاوملا  ، ال  ةرباثملاو ملعتلا  ردقت  ةسسؤملا  نأ  ىلإ  ةراشإلا   • -

. يلبقتسملا حاجنلاو  ملعتلا  ةیلمع  معدت  ةقيرطب  تاقیلعتلا  ءاطعإ   • -
. ملعتلل رداصمك  نيريدملا  ميدقت   • -

تاذ تابيردت  درجم  حبصت  ةیسسؤملا  بيردتلا  جمارب  نم  ریثكلا  نإف   ، ةيرشبلا ةیمنتلاب  ناميإ  دوجو  نودب 
هذھ يفضت   ، ةيرشبلا ةیمنتلاب  ناميإلابو   . ةدودحم ةدئاف 

. ةلئاھ تاناكمإ  راھظإل  ةلیسو  حبصتو   ،" ةيرشبلا دراوملا   " حلطصم ىلع  ىنعم  جماربلا 

؟ ةدایقلا تاراھم  بستكي  وأ  ةرطفلاب  اًدئاق  صخشلا  نوكي  لھ 
ـى لع اًعي  ـ مج او  ـ قفتا : " ًالئا ـق قـ لع  ، ءا ــ مظع ةدا  ــ ع ق ــ تاءا م ــ قل سیني " ــ ن ب ــ يراو  " ىر ــ جأ امد  ــ نع

، بـل ةدا ـ يقلا تاراھ  ـ مب ًاّير  ـ طف صاخ  ـ شألا ـد  لوي الو   ، مھعن ـم صـ تي ةدا  ـ قلا نأ 
نأب نمؤأ  : " ًالئاق سینیب "  " مھعم قفتيو  ةیجراخ ." ةلیسو  يأ  لعفت  امم  رثكأ  مھسفنأب  مھسفنأ  ةداقلا  عنصي 

رییغت ىلع  نورداق  فورظلاو  رامعألا  لك  نم  عیمجلا 
ءا ـ سؤرلاو نيريد  ـ ملا ـب  لغأ ـف،  سألل ةدا .  نوحبصي قـ عي سـ ــ مجلا نأ  اذ  ــ ي ه ــ نعي ال  مھ ." ــ سفنأ

ًالد مـن مھذو بـ ـ فن نومدخت  ـ سي مھ  ـ نإ  . ةدا ءا ال قـ ـ سؤر نوحب  ـ صي نیيذ  ـ يفنتلا
. مھتاسسؤمو مھیفظومو  مھسفنأ  رییغت 

لوأل نيريدم  نوحبصي  امدنع  سانلا  بلغأ  نأ  ىلإ  نامكلوف " فيزوج   " و رجنيز " نوج   " راشأ ؟  كلذ ببس  امو 
نولصحي  . ملعتلا نم  ریثكلا  اھب  ةرتف  يف  نولخدي   ، ةرم

؛ مھماھمب مایقلا  ةیفیك  يف  ةيدجبو  ةليوط  ةدمل  نوركفيو   ، راكفألا نولبقتيو   ، نارملاو بيردتلا  نم  ریثكلا  ىلع 
تایساسألا اوملعتي  نأ  دعب  نكلو   . روطتلا ىلإ  نوعسي 



مھ ال ـ نأ وأ   ، جا ـ عزإلا ن  ــ ري م ــ ثكلا ه  ــ ر ب ــ مألا نأ  مھ  ــ ود ل ــ بي  . رو ــ طتلا ة  ــ لواحم ن  ــ نوفقو ع ــ تي
نأ ًالد مـن  مھماھ بـ ءادأ مـ ني بـ ـ فتكم نونو  ـ كي  . رو ـ طتلا مھ  يدؤي بـ ـن سـ يأ ـى  لإ نور  يـ

. ةداق مھسفنأ  اولعجي 
صاخشأ نع  ثحبت  الو  ةيرطفلا  بھاوملاب  نمؤت  تاسسؤملا  نم  ریثكلا  نإ   ،" لوكام ناجروم   " ریشي امك   ، وأ

نم ریثكلا  تاسسؤملا  هذھ  رسخت  . ال  روطتلا ةیناكمإ  مھيدل 
لعفلا ــ ي ب ــ ضقي د  ــ ة ق ــ يرطفلا ة  ــ بھوملاب مھ  ــ ناميإ نإ  ل  ــ ط، ب ــ قف ني  ــــ لمتحملا ةدا  ــــ قلا

ى ــ لإ مھولوحي  ــ ة، ل ــ يرطفلا ةرد  ــ قلاو ة  ــ بھوملا مھيد  ــ نأ ل نود  ــ قتعي نيذ  ــ لا صاخ  ــ شألا ى  ــ لع
صخشلا ئفاكت  ةسسؤم  ئشنأ  وھ : هملعتن  يذلا  سردلا   . نوملعتي الو  نییئادعو  نیسرطغتم  صاخشأ 

. مھنیب نم  نورھظي  مھو  ةداقلا  بقارو  هتاردق -  روطي  يذلا 

لصفلا 6

مأ ال)  ) بحلا يف  تایلقعلا  تاقالعلا :
اًمامت اًدھمم  سیل  يقیقحلا  بحلا  ىلإ  قيرطلا  ، اًنسح ؟  ًالھس سیل  يقیقحلا  بحلا  قيرط  نأ  حیحص  لھ 

حارجو تاطابحإلاب  اًئیلم  قيرطلا  اذھ  نوكي  ام  اًریثكو   ، اًضيأ
يف ةدیعس  تاقالع  نيوكت  نم  مھعنمتو  مھیلع  اھراثآ  كرتت  نأ  براجتلا  هذھل  نوحمسي  سانلا  ضعب   . بلقلا

ةلصاومو يفاعتلا  ىلع  نورداق  رخآلا  ضعبلاو   ، لبقتسملا
ةملؤم ةصق  نع  انوثدحي  نأ  مھنم  انبلطو  صخش  فلأ  نم  رثكأب  انعتسا  قرفلا  َفِرْعَِنل  ؟  مھنیب قرفلا  ام   . ةایحلا

. نوضوفرم مھنأب  اھیف  اورعش 
يمتنأ ينأب ال  ترعشو   ، صخش يأ  فرعأ  نكأ  ملو   ، اًمامت ةدیحو  تنك   ، ةرم لوأل  كرويوین  ىلإ  تبھذ  امدنع 

تلباق نيزح  ماع  رورم  دعبو   . اًقالطإ ناكملا  اذھ  ىلإ 
ـد قف ؛  رو ـ فلا ـى  لع ـا  نقفاوت ـا  ننإ ت  ــ لق اذإ  ثد  ــ ا ح ــ ة م ــ قیقح ن  ــ ًال م ــ يلقت نوكي  ــ س كا ." ــ "ج

ـى تح ـل  يوط ـت  قو ـر  مي ـد. لـم  يعب ـن  مز ـذ  نم ـر  خآلا فر  ـ عي ـا  نم ـد  حاو نأ كـل  انرع  شـ
نم نیماع  اًعم  انشِع   . هسفن رمألا  وھ  نظو  هعم  اھلك  يتایح  يضقأس  يننأ  تننظ   . اًعم انشعو  انجوزت 

، ةریغص ةقرو  دجأل  لزنملا  ىلإ  تدع  موي  تاذ  مث   ، ةداعسلا
. ىرخأ ةرم  هنع  عمسأ  ملو   ، بح ةملكب  ولو  اھعقوي  ملو   ، هنع ثحبلا  لواحأ  الأو   ، لیحرلا هیلع  نأ  اھیف  بتك 

نوكي دق  هنأ  نظأ  فتاھلا  سرج  نري  امدنع  ًانایحأ 
. لصتملا

اًصصق نوكحي  مھتایلقع  فلتخم  ىلع  صاخشألا   ، اًراركتو اًرارم  ةصقلا  هذھ  نم  ةفلتخم  ًالاكشأ  انعمس 
. حرُجو ام  تقو  يف  بح  ةبرجتب  َّرَم  ًابيرقت  عیمجلا   ، كلتك

. رمألا عم  مھلماعت  ةیفیك  وھ  لئاھلا -  قرافلا  مھنیب -  امیف  قرافلا 
عم تلماعت  فیك  ؟  كل ةبسنلاب  كلذ  ينعي  اذام  لثم : ةعباتتم  ةلئسأ  مھانلأس   ، مھصصق نع  انوثدح  نأ  دعب 

؟ هلمأت تنك  يذلا  ام  ؟  رمألا اذھ 
مھیلع مكح  قالطإ  مت  ناك  ول  امك  رمألا  ناك   ، دبألا ىلإ  نوذوبنم  مھنأب  اورعش  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا 

. اوبضغف نیبوبحم ! ریغ  مھنأب 



صخشلا اوحرجي  نأ  وھ  هنونمتي  ام  لكو   ، مھحارج نم  يفاعتلا  يف  نوركفي  مھلعجت  ةتباثلا ال  ةیلقعلا  نأل 
ةصقلا ةبحاص  ايدیل "  " انل تلاق   . مھحرج يف  ببست  يذلا 

يل تحنس  ول   ، ةقيرط يأب  هحرجأو  هیلإ  دوعأ  ول  ىنمتأ  : " ديدشلا ىسألاب  مئاد  روعش  اھيدل  ناكو  ةقباسلا 
". كلذ قحتسي  وھف  ؛  طقف ةصرفلا 

لجر رمألا  اذھ  حضوأ   . ماقتنالا وھو   ، اًحضاو ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألل  لوألا  فدھلا  ناك   ، ةقیقحلا يف 
رمي . ال  ينتكرت نأ  ذنم  ةیمھأ  يأب  رعشأ  دعأ  مل  : " ًالئاق

نع ةتباثلا  ةیلقعلا  تاذ  يتاقيدص  ىدحإ  تلأس   ، ةساردلا ءانثأ  يف  اھنم ." ماقتنالا  ةیفیك  يف  ركفأ  انأو  الإ  موي 
نیب راتخأ  نأ  َّيلع  ناك  اذإ  : " هتلاق ام  ىسنأ  نلو   ، اھقالط

". اًسئاب وھ  نوكي  نأ  راتخأس  دیكأتلابف   ، اًسئاب وھ  نوكي  نأ  وأ  ةدیعس  نوكأ  نأ 
ماقتنالا لالخ  نم  كنإ  لوقت  يتلا  ةركفلا  كلت  ةتباث -  ةیلقع  اذ  اًصخش  ناك  ولُح " ماقتنالا   " ةرابع بحاص  نأ  دبال 

ومنلا ال ةیلقع  يوذ  صاخشألا  نأل  كتاذ -  درتستس 
. اًریثك فلتختل  نكت  مل  مھلاعفأ  دودر  َِّنَكل   ، ةياغلل ًةملؤم  مھصصق  نوكت  دق   . ماقتنالل اًریثك  نولیمي 

مھنأ نم  مغرلا  ىلع   . ةایحلا اولصاويو  اوحماسيو  رمألا  اومھفي  نأ  وھ  مھألا  ناك  ومنلا  ةیلقع  يوذل  ةبسنلاب 
نأ نوديري  اوناك  مھنإف   ، ثدح امم  قمعب  نوملأتي  اوناك 

هناكمإب بحلا  نأ  دقتعأ  تنك   ، لصاوتلا ةیمھأ  ينتملع  هیلإ  تلآ  امو  ةقالعلا  كلت  : " مھدحأ لاق   . هنم اوملعتي 
ىلإ ةجاحب  هنأ  ملعأ  تب  ينكلو   ، ریثكلا مامأ  دومصلا 

صخ ـ شلا نوكي  تفر مـن سـ ـا عـ مك : " ًالئا هثيد قـ ل حـ ــ جرلا اذ  ــ لمكت ه ــ ساو ةدعا ." ــ سملا ن  ــ ري م ــ ثك
نوكي هـو ـن سـ مع ـد  يزملا فر  ـ عت ـك  لعجت ـة  قالع نأ كـل  ـن  ظأ ـب لـي،  سانملا

". كل بسانملا  صخشلا 
. ةدیج ةيادب  اھنكلو   ، ًاليوط اًتقو  اذھ  قرغتسي  دق  عبطلاب   . حماستس مھفت  نیح  كنإ  لوقي  يسنرف  ریبعت  كانھ 

مھفدھ نوكي  ومنلا  ةیلقع  يوذ  صاخشألل  ةبسنلاب 
ـل جأ نأ مـن  ـم  لعأ ـي  نكلو ة  ــ يلاثم ت  ــ سل ا  ــ نأ : " ر ــ مألا اذ  ــ ن ه ــ ةدي ع ــ تلا س ــ ، ق ةر ــ فغملا و  ــ لوألا ه

ـة لماك ةا  ـ يح يما  ـ مأ ـن  كلو ينحر  ـد جـ قل ـى.  سنأو حما  ـ سأ نأ  َّي  ـ لع يلا  ـة بـ حار
ًاّظحو هل  اًدیعس  ًاّظح  : " موي تاذ  تلق  دقل   ، يضاملا يف  شیعأ  تللظ  ام  اذإ  ریثكلا  رسخأسو   ، اھشیعأل

"". يل اًدیعس 
اولواح كلذلو  ؛  دبألا ىلإ  نیبوبحم  اونوكي  الأب  مھیلع  مكُح  دق  مھنأب  اورعشي  مل   ، ومن ةیلقع  نوكلتمي  مھنألو 

ءيش  ، تاقالعلا نعو  مھسفنأ  نع  دیفم  ءيش  ملعت 
. لبقتسملا اذھ  نولبقتيو  اًمدق  نوضمي  فیك  اوفرعو   ، لبقتسملا يف  لضفأ  ةبرجت  ضوخ  يف  مھدیفي  دق 

، ةنس نيرشعو  ثالث  ةدمل  ماد  جاوز  دعب  اھجوز  اھكرت  تاونس  ةدع  ذنم   . ومنلا ةیلقع  يثاك "  " يمع ةنبا  دسجت 
. ةثداح يف  اھقاس  تبیصأ  امدعب  اًءوس  عضولا  دادزاو 

ترعشو انھ  تسلج  ام  اذإ  ُِكلَْھأ  َسـ : " اھسفنل تلاقف   ، لزنملا يف  ةدیحو  سلجت  تناك  تبس  ةلیل  تاذو 
راعش ةرابعلا  هذھ  نوكت  نأ  بجي  امبر  !" ) يسفن ىلع  ىسألاب 

اھجوز حبصأ  يذلا  صخشلا  تلباق  ثیح  ءيش ) لك  مغرو  اھلجر  ةباصإ  مغر   ) ةلفح ىلإ  َْتبھذف  )؛  ومنلا ةیلقع 
. دعب امیف 

اھ ـ فافز نات  ـ سف ةيد  ـ ترم  ،" سوتنو لوكي كـ ــ ن  " تل ــ صو ؛  دود ــ حلا ل  ــ ك سوتنو " ــ ك  " ة ــ لئاع تزوا  ــ جت
اھ ـ يف دقعُي  ـي سـ تلا ةدا  ـ بعلا راد  ـى  لإ ـس  يور زلور  ةراي  ةلقت سـ ـ سم  ، عئار ـ لا

نم تائم  هرضحي  ناك  يذلا  جاوزلا  مسارم  يدؤي  نأ  رظتني  َدْقَعْلا  ىلوتي  يذلا  نيدلا  لجر  ناك   . اھجاوز
ریسي ءيش  لك  ناك   . ملاعلا ءاحنأ  لك  نم  براقألاو  ءاقدصألا 

لیخت عیطتست  لھ   . يتأي نل  سيرعلا  نأ  لوكین "  " ربخأو سيرعلا  قيدص  ىتأ  نأ  ىلإ  نوكي  ام  لضفأ  ىلع 
؟ ملألاو ةمدصلا 

لوح اوعمجت  مث   . ءاشعلا لوانتو  لابقتسالا  مسارم  ةماقإ  ةلئاعلا  تررق   ، نيوعدملا تائم  رمأ  يف  اوركف  امدنع 
مني فرصت  يف   . هلعفت نأ  ديرت  امع  اھولأسو  لوكین " "

ى ــ لإ ت  ــ بھذو اًفي  ــ طل دو  ــ سأ ًانات  ــ سف تد  ــ تراو اھ  ــ فافز نات  ــ سف تلد  ــ ، ب ةري ــ بك ةعاج  ــ ن ش ــ ع
ًالا ـ ثم اھ  ـ نم ـل  عج ـه  تلعف ـن مـا  كلو ـه،  تنمت اذ مـا  ـن هـ كي ـت، لـم  نغو اھ  ـ فافز ة  ــ لفح

هاجتالا يف  ضكر  يذلا  بعاللا  لثم  لوكین "  " تناك  . يلاتلا مویلا  يف  ينطولا  مالعإلا  لئاسو  يف  ةعاجشلل 
، اھردق نم  صاقتنالا  هناكمإب  ناك  ثدحلا  اذھ  نأل  ؛  أطخلا

. اًردق دادزت  اھلعج  هنكلو 
نأ نع  نیجتانلا  ةیسفنلا  ةمدصلاو  ملألا  نع  اًراركتو  اًرارم  ثدحتت  لوكین "  " تلظ  . مامتھالل ریثم  رمأ  هنإ 

ةملك مدختست  مل  اھنكلو   ، امھفافز ةلیل  يف  اھكرت  اھسيرع 
تناكل ةناھإلاب -  ترعش  ول  َيأ  ةمیق -  الب  وأ  ًابیع  اھب  نأ  وأ  ةذوبنم  اھنأب  ترعش  دق  تناك  ول   . طق ةناھإ " "

اھلعج لیمجلا  اھنزح  نكلو   . راظنألا نع  يفتختو  برھتس 
. ءافشلا يف  ءدبلاو  اھبراقأو  اھئاقدصأ  بحب  اھسفن  طیحت  نأ  ىلع  ةرداق 

ةر ـ يزج ـى  لإ ـل  سعلا رھ  ـة شـ لحر هد فـي  ـ حو ـب  هذ ـه  نأ ـد  عب ـا  میف تفر  ــ ؟ ع سير ــ علل ثد  ــ اذا ح ــ مو
ـه سفن نات  ـ سفلا تد  ـ ترا  ، نیما ـد عـ عب "؟  لوكي نـ  " ثد مـع اذا حـ ـ مو  . يتیھا تـ



نأ فرعأ  تنك  ": " لوكین  " تلاق ؟ ال،  ةفئاخ تناك  لھ   . اًعئار ًالجر  تجوزتو   ، اھسفن ةدابعلا  راد  ىلإ  تبھذو 
". اًدوجوم نوكیس  سيرعلا 

صاخ ـ شألا لخاد  ـب بـ ضغو حر  ِذْبَّن مـن جـ ـ لِاب روع  ــ شلا ه  ــ يف بب  ــ ستي ا  ــ ىد م ــ ي م ــ َتر ف ــ كف اذإ 
ـة يلقعلا يوذ  لا  ـ فطألا نأ  فر  ـ عت امد  ـ نع شھد  ـ نت ـن  لف ـة،  تباثلا ـة  يلقعلا يوذ 

اذھ نع  ثيدحلل  دوعأس   . فینعلا ماقتنالا  يف  ریكفتلا  ةناھإلاو  فینعتلا  هاجت  مھلعف  در  نوكي  نم  مھ  ةتباثلا 
. قحال تقو  يف 

فلتخت تاقالعلا 
، َنِیتاََّحنو  ، ونایب يفزاع  نع  مولب " نیماجنب   " ثدحت  ، نیبوھوملا صاخشألا  نع  هارجأ  يذلا  هثحب  يف 

يف نیثحابو   ، تایضاير ءاملعو   ، سنت يبعالو   ، نییبملوأ نیحابسو 
ـه نكلو  ، ةیصخ ـ شلا تا  ـ قالعلا ني فـي  ـ بوھوملا صاخ  ــ شألا ن  ــ ثد ع ــ حتي م  ــ لو  ، با ــ صعألا م  ــ لع

اھ ـ يف ـب  علت ـي  تلا تالا  ـ جملا ديد مـن  ـ علا كانھ  ، فـ لا ـة حـ يأ ـى  لعو  . كلذ ـط لـ طخ
مغرو  . نییسامولبدلاو نيريدملاو  سفنلا  ءاملعو  نیملعملاك  ًاّیسیئر -  اًرود  نيرخآلا  عم  لصاوتلا  تاراھم 

اھیلع قفتم  ةقيرط  يأ  دجي  مل  هنإف   ، ةداجلا مولب "  " تالواحم
. ةیعامتجالا ةردقلا  سایقل 

ةعئار تاراھمب  نوعتمتي  اًصاخشأ  ىرن  امدنع   . ةردقلا ىمسم  تحت  جردنت  اھنأ  اًمامت  نيدكأتم  انسل  اًضيأ  اننإ 
، لعفلاب نیبوھوم  ْمُھُّدَُعن  ، ال  نيرخآلا عم  لصاوتلا  يف 

يف نالھذم  نیصخشلا  نيذھ  نأ  نظن  ةعئار ال  جاوز  ةقالع  ىرن  امدنع   . نیباذج وأ  ءافطل  اًصاخشأ  ْمُھُّدَُعن  لب 
نأ وأ  نادیج  ناصخش  امھنإ  لوقن  لب   ، تاقالعلا نيوكت 

؟ اذھ ينعي  اذام   . ءایمیك امھنیب 
تاقالعلا يف  كحملا  ىلع  نوكي  ءيش  لك  نأ  مغر   ، تاقالعلا نيوكت  تاراھم  مھفن  عمتجمك ال  اننأ  اذھ  ينعي 

ءاكذلا هباتك  يف  ناملوج " لایناد   " قرطت اذھلو  ؛  رشبلا نیب 
. اھب كرابخإ  يننكميو   ، ةیفطاع ةیعامتجا -  تاراھم  كانھ  بتاكلا : لوقي   . قیقدلا رمألا  اذھ  ىلإ  يفطاعلا 1 

تاراھملا مھملعت  مدع  يف  سانلا  بابسأ  نع  ديزملا  مھف  ىلع  ناتیلقعلا  اندعاست   . رخآ اًدعُب  ناتیلقعلا  فیضُت 
نوكلتمي ام  مھمادختسا  مدع  وأ  اھیلإ  ةجاحب  مھ  يتلا 

ةديدج تاقالع  يف  مھسفنأب  نوعفدي  سانلا  لعجي  يذلا  ببسلا  ةفرعم  ىلع  اًضيأ  اندعاستو   . تاراھم نم 
مھسفنأل ببسي  ام  الإ  اذھ  نع  جتني  الف   ، لمألا نم  ریثكب 

نم مھألاو   . ةفینع ةكرعم  ىلإ  لوحتي  ام  اًریثك  بحلا  لعجي  يذلا  ببسلا  ةفرعم  ىلع  اندعاست  امك   ، ررضلا
ببسلا ةفرعم  ىلع  اندعاست  نیتیلقعلا  اتلك  نأ   ، اذھ لك 

. ةدیعس ةمئاد  تاقالع  ةماقإ  ىلع  نيرداق  سانلا  ضعب  لعجي  يذلا 

بحلا يف  عقت  تایلقعلا 
ةیصخ ــ شلا هتام  ــ نأ س ــ صخ ب ــ شلا نمؤ  ــ نأ ي ي  ــ نعت ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا نأ  ا  ــ نفرع نآلا  ى  ــ تح

ـة قالعلاو كير  ـ شلا فقو -  ـ ملا نالخد فـي  نير يـ ـ خآ نير  ـ مأ تا  ــ قالعلا ي  ــ َّن ف ــ كل ة.  ــ تباث
كصئا ـ صخ نأ  ـد بـ قتعتف  ، رو ـ مأ ـة  ثالث نأ  ـ شب ـة  تباث ـة  يلقع هيد  صخ لـ ـ شلا حب  ـ صیف ؛  اھ ــ سفن

ةد ـ يج ـا  مإ اھ  ـ نأ يأ  ـة،  تباث ـة  قالعلا صئا  ـ صخو ـة  تباث ككير  صئا شـ ـ صخو ـة  تباث
. ماكحألا قالطإل  ةضرع  ءایشألا  هذھ  لك  وأ ال.  رمتست  نأ  اھل  ردقمو   ، اًمامت ةئیس  وأ  اًمامت 

ىلع ةرداق  رومألا  كلت  لك  ؛  ةقالعلاو ككيرشو  تنأ   . اھريوطت نكمي  رومألا  هذھ  لك  نأ  ىرتف  ومنلا  ةیلقع  امأ 
. ریغتلاو ومنلا 

نیب قفاوتلا  نوكيو   ، ةیلاثم لظتو  روفلا  ىلع  ثدحت  ةیلاثملا  ةقالعلا  نأ  ىرت   ، ةتباثلا ةیلقعلل  ةبسنلاب 
ةیلاثملا ةقالعلا  نأ  نوري  مھف  ؛  ماودلا ىلع  اًدوجوم  نیصخشلا 

. ةیلایخلا صصقلاك  ةدیعس  ةياھن  يھتنت  نأ  اھل  ردقمو   ، ثدحت نأ  اھل  ردقم 
ثد مـن ـ حت اھ لـم  ـ نأو  ، صا عو خـ ــ ن ن ــ مھ م ــ تقالع نأ  ــ اورع ب ــ شي نأ  سا  ــ نلا ن  ــ ري م ــ ثك د  ــ يري

كا ـ نھ ـة؟  تباثلا ـة  يلقعلا ةلك  ـ شم ـا  مف سأ بـه،  ود ال بـ ـ بي اذ  . كـل هـ ةفد ـ صلا ـل  يبق
. ناتلكشم

حاجنلا اھل  ًردقم ا  سیلف   ، اھحاجنإل اًدوھجم  لذبت  نأ  كیلع  ناك  اذإ  . 1
نوركفي الف  ؛  اھسفن ءاقلت  نم  ءایشألا  ثدحت  نأ  نوعقوتي  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  نأ  ىلوألا  ةلكشملا 

امھضعب ةدعاسم  ىلع  لمعلا  ةقالعلا  يفرط  ىلع  نأ  يف 
نم هسفن  ءاقلت  نم  ثدحیس  اذھ  نأ  نونظيو   ، ةقالعلا حاجنإل  ةمزاللا  تاراھملا  باستكا  وأ  امھتالكشم  لحل 

يتلا ةمئانلا  ةلیمجلا  ةصق  يف  ثدح  امك   ، امھبح لالخ 
. ریمألا دي  ىلع  ةأجف  ةسئابلا  اھتایح  تریغت  يتلا  اليردنس "  " ةصقو  ، ریمألا ةلبق  اھتقافأ 

ةدلبلا ىلإ  ىتأ  دقل   . ةدلبلا ىلإ  اًرخؤم  رضح  يذلا  ىقیسوملا  فزاع  سكام "  " نع اھوربخأ  نیلراش "  " ءاقدصأ
، ةیلاتلا ةلیللا  يف   . ارتسكروألا عم  ولیشتلا  ةلآ  ىلع  فزعیل 



اھل لاق   ، ضرعلا ءاھتنا  دعب  سیلاوكلا  ىلإ  تبھذ  امدنعو   ، ارتسكروألا ضرع  ةدھاشمل  نیلراش "  " تبھذ
رحس اھذخأ  لوطأ ." انءاقل  لعجنل   ، ةمداقلا ةرملا  " " سكام "

امھنیب باذجنالا  ناك   ، امھنیب ءاقل  لك  عمو   . باذجلا اھرھظمو  اھرحسب  اًذوخأم  وھ  ناكو   ، ةیسنامورلا ةظحللا 
دعبأ ىلإ  نامھافتم  امھنأ  امھیلع  ودبي  ناك   . دادزي

يف كلباقأ  مل  اذامل  نالءاستي : اناك   . رفسلاو صاخشألا  لمأتو  ماعطلا  ءایشألا -  سفن  نابحي  اناك  دقف  ؛  دح
؟ يتایح نم  ركبم  تقو 

هتعیبط يھ  كلت  تناك   ، عقاولا يف   . تقولا رورمب  جازملا  بلقتم  حبصأ  سكام "  " نإف  ، كلذ نم  مغرلا  ىلع 
ئیس جازم  يف  نوكي  امدنع  وھف  ؛  ةيادبلا يف  رھظت  مل  يتلا 

: اھل لوقي  ناكف  ؛  هجعزي ناك  اذھ  نكلو  هقياضي  ام  فرعت  نأ  ديرت  نیلراش "  " تناك  . هدحو كرتُي  نأ  ديري 
" نیلراش  " نكل  ، فینع لكشب  اًراركتو  اًرارم  يدحو " ينیكرتا  "

. ةذوبنم اھنأب  رعشت  تناك 
مث  ، رمأ ىلع  نیقفتم  نانوكي  ًانایحأف  ؛  ةبسانم تاقوأ  يف  اًمئاد  ثدحت  ةیجازملا ال  هتابلقت  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب 

لمحت اھیلع  نأ  وأ   ، رمألا اذھب  موقي  نأ  ديري  هنأ ال  رھظي 
كنأ نظأ  تنك  : " لوقيو هتلذخ  اھنأب  رعشي   ، ةفیطل ةثداحم  أدبت  نأ  تلواح  اذإو   . تقولا لاوط  مھجتملا  هتمص 

". يننیمھفت
. ةلكشملا كلت  لحل  لمعلا  ىلع  امھنوسمحي  اوناك   ، امھضعبب امھمامتھا  ىدم  نوري  اوناك  مھءاقدصأ  نألو 

تناك ول  ةقالعلا  كلت  نأ   ، قیمع نزحب   ، ارعش امھنكلو 
اناكل  ، امھیلكل ةبسانم  ةقالع  تناك  ول  اھنأ  ارعش   . اھحاجنإل دھج  لذبل  نارطضیس  اناك  امف   ، امھیلكل ةبسانم 

، اھعابشإو امھضعب  تاجایتحا  مھف  ناعیطتسیس 
. اقرتفاو ادعابت  اذكھو 

يوذ صاخ  ــ شألا ن  ــ كل  ، لوألا ءا  ــ قللا ةلع  ــ ة ش ــ سامح كا  ــ نھ ل  ــ ظي ا  ــ مبر و،  ــ منلا ة  ــ يلقع ي  ــ ف
ـة حجانلا ـة  قالعلا نأ  نونمؤ بـ مھ يـ ـة؛ فـ يلایخ اًرو  ـ مأ نوعقو  ـ تي ـة ال  يلقعلا هذ  هـ

. ةیمتحلا تافالتخالا  زواجتو  دھجلا  لذبب  يتأت  ةرمتسملا 
يتلا ةتباثلا  ةیلقعلا  باحصأ  اھب  نمؤي  يتلا  ةركفلا  ركذتت  لھ   . كلذب نونمؤي  ةتباثلا ال  ةیلقعلا  يوذ  نكلو 

لذبت نأ  كیلع  بجي  الف   ، ةردقلا كلتمت  تنك  اذإ  كنإ  لوقت 
ءيش لك  ثدحیسف  نیقفاوتم  امتنك  اذإ  تاقالعلا : ىلع  هسفن  داقتعالا  اذھ  قبطني   ، مھل ةبسنلابو  ؟  اًدھج

. ةیعیبط ةروصب 
. اًمامت اذھ  عم  تاقالعلا  ءاربخ  لك  فلتخي 

لذب انیلع  ناك  اذإ  يھ : ةقالع  يأل  ةمداھلا  تاداقتعالا  رثكأ  دحأ  نإ   ، جاوزلا ریبخب  ریھشلا   ،" كیب نورآ   " لوقي
". انتقالع يف  ام  ًابطخ  كانھ  نأ  دبالف   ، ةقالعلا يف  دھج 

ةظفاحملل دھج  لذب  جاوز  ةقالع  لك  بلطتت  : " تاقالعلا لاجم  يف  قبسألا  ثحابلا   ،" نامتوج نوج   " لوقي
 ... رمتسم بذاجت  كانھ  ؛  حیحصلا راسملا  يف  اھدوجو  ىلع 

". امكقِّرفت يتلا  ىوقلاو  اًعم  امكیقبُت  يتلا  ىوقلا  نیب 
نم بلسي  دھجلا -  لذب  ىلإ  جاتحي  الأ  بجي  حاجنلا  نأ  داقتعالا -  اذھ   ، يصخشلا زاجنإلا  عم  لاحلا  يھ  امك 

. حجنت مھتاقالع  اولعجیل  هیلإ  نوجاتحي  رمأ  مھأ  سانلا 
اًضعب مھضعب  بح  نأ  نودقتعي  سانلا  نأل  ؛  ةیحطس تاقالعلا  نم  ریثكلا  لعج  يف  ببسلا  وھ  اذھ  نوكي  امبر 

. كلذ ءانع  دبكت  مھیلع  سیل  نأ  ينعي 

لقعلا ةءارق 
نوكي نأ  بجي  ةقالعلا  يفرط  دحأ  نإ  لوقت  يتلا  ةركفلا  يف  نمكي  ضفخنملا  دھجلا  يذ  داقتعالا  اذھ  نم  ءزج 

. دحاو صخش  اننأك  رخآلا : فرطلا  راكفأ  ةءارق  ىلع  اًرداق 
هب رعشيو  يجوز  هیف  ركفي  ام  فرعأ  نأ  َّيلع  بجيو  هیلإ  جاتحأو  هب  رعشأو  هیف  ركفأ  ام  فرعي  نأ  بجي  يجوز 

ًالدب لقعلا  ةءارقف   ، لیحتسم اذھ  نكلو   . هیلإ جاتحيو 
. ةیسكع جئاتن  ىلإ  اًمتح  يدؤت  لصاوتلا  نم 

لاق  ، رھشأ ةثالث  اًعم  الظ  نأ  دعب  يسول ." و" موت "  " نع  ، ةلئاعلا سفن  ملع  يف  ریبخلا   ،" جافاس ناليإ   " انثدحي
. امھتقالع يف  نزاوت  مدع  كانھ  نإ  يسول "  " لـ موت " "

ترعش  . اھب اھمامتھا  نم  لقأ  امھتقالعب  همامتھا  نأ  ينعي  موت "  " نأ يسول "  " تأر  ، هلقع أرقت  اھنألو 
ةقالعلا ءاھنإ  اھیلع  ناك  اذإ  امع  تلءاستو  طابحإلاب  يسول " "

مـن ـي " سول ـت"  نكمت ـة،  يجالع ةدعا  ـ سم ـة  سلجب تر  نأ مـ د  ــ عب ك،  ــ لذ ع  ــ و. م ــ اھیھ ه ــ ني نأ  ل  ــ بق
مدخت ـ سي نا  كـ مو " تـ  " نأ تف  ـ شتكا ـد  قف "؛  مو تـ  " ـه ينعي نا  فا مـا كـ ـ شتكا

. اھیف ةیلاتلا  ةلحرملا  ىلإ  لاقتنالاو  امھتقالع  ريوطتب  هتینمأ  نع  ربعي  نأ  هب  دصقي  ًاّیقیسوم  اًحلطصم 
. ماري ام  ىلع  ریسي  ءيش  لك  ناكو   ، ةلیلق رھشأ  ذنم  يجوزو  انأ  تلباقت  ؛  ًابيرقت هسفن  قزأملا  يف  تعقو  دقل 

ةحاسم ىلإ  جاتحأ  : " يل لاقف  اًعم  سلجن  انك   ، ةلیل تاذو 
ت ــ نك اذإ  ا  ــ مع تلءا  ــ ستو هتعم  ــ ا س ــ قد م ــ صأ م  ــ ، ل اًشو ــ شم ءي  ــ ل ش ــ حب ك ــ صأف ر"؛  ــ بكأ



اذا ــ م : " هتلأ ــ سو يتعاج  ــ تعمجت ش ــ سا ةياھ  ــ نلا ي  ــ فو ة.  ــ قالعلا هذ  ــ نأ ه ــ شب ة  ــ ئطخم
. هینعي امع  هتلأس  ينأل  ةدیعس  انأ  ربكأ ." ةحاسم  ىلع  لصحأ  ىتح  ًابناج  يحنتت  نأ  كديرأ  : " لاقف ؟"،  دصقت

ءيش لك  يف  قفاوتلا 
ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  نم  ریثكلا  نأ  كردت  نأ  يقطنملا  نم  نكلو   ، لقعلا ةءارقب  صخش  نمؤي  نأ  بيرغلا  نم 

 . امھئارآ لك  اكراشتي  نأ  بجي  نیجوزلا  نأ  نودقتعي 
ىري كجوز  نأ  ضرتفت  نأ  كنكمي  كلذلف  ؛  لصاوتلا ىلإ  ةجاحب  امتسل  امتنأف   ، كلذ نالعفت  امتنك  اذإ  امكنأو 

. تنأ اھارت  يتلا  ةقيرطلاب  رومألا 
ةیلقعلا ووذ  رعش   . مھتاقالع نع  مھءارآ  مھعم  اوشقانو  جاوزأ  عم  تالباقم  هؤالمزو  ين " دنوميار   " ىرجأ

تافالخلا ضعب  نع  ثيدحلا  دعب  ءادعلاو  ديدھتلاب  ةتباثلا 
مھنأ مھداقتعا  فعضي  طیسبلا  فالتخالا  درجمف   . مھتقالع نع  مھجاوزأ  ةيؤرو  مھتيؤر  يف  ةریغصلا 

. مھئارآ لك  نوكراشتي 
نع فقوتتس  هتجوز  نأ  صخش  ضرتفي  دقف  ؛  امھتاعقوتو امھئارآ  لك  ناجوز  كراشتي  نأ  لیحتسملا  نم 

نوكتس اھنأ  رخآ  ضرتفي  دقو  ؛  معدلا ىلإ  جاتحتسو  لمعلا 
رخآ ضرتفي  دقو   ، يحاوضلا يف  ًالزنم  ناكلتمیس  امھنأ  صخش  ضرتفي  دقو   . هل ًايواسم  قزرلا  بسكل  اًردصم 

. ررحتم بح  شع  يف  ناشیعیس  امھنأ 
نم لكيام "  " ناك  . اجوزتي نأ  كشو  ىلع  اناكو  ةیعماجلا  امھتسارد  نم  وتلل  ایھتنا  دق  نبور " و" لكيام "  " ناك

روصتف  ، ررحتملا بحلا  شع  يف  شیعي  نأ  دوي  يذلا  عونلا 
. شتنير ةد جـ ـ لب ي  ــ ةير ف ــ صعلا ةیباب  ــ شلا ةایحلا  ــ اًع ب ــ ناعتمتسي م ــ ا س ــ جوزتي نأ  د  ــ عب امھ  ــ نأ

ـن" بور  " تأر امد  ـ نعو  . دعست اھ سـ ـ نأ ـة، ظـن  يلاثملا ةق  ـ شلا ـد  جو امد  ـ نع اذ  ـ كھو
؛ ىرخأ ةرم  ثدحي  هتاذ  رمألا  وھ  اھو   ، ةئيدر ةریغص  ققش  يف  اھتایح  لاوط  تشاع  دقف  ؛  اھنونج نُج   ، ةقشلا

، ةلیمج لزانم  يف  اوشیعي  نأ  ضرتفملا  نم  نوجوزتملاف 
. كلذ دعب  امھنیب  رومألا  نسحتت  ملو  ةنایخلاب  رعش  امھالك   . مھلزانم مامأ  ةديدج  تارایس  مھيدل  نوكيو 

: ةیلاتلا تاغارفلا  ألما   . هتابجاوو امھنم  دحاو  لك  قوقح  ىلع  ناقفتي  امھنأ  اًئطاخ  اًداقتعا  جاوزألادقتعي  دق 
 __". نأ بجاو  اھیلع  يتجوزو   ،  __ يف قحلا  َّيدل   ، جوزك "
 __". نأ بجاو  هیلع  يجوزو   ،  __ يف قحلا  َّيدل   ، ةجوزك "

جوزلا لعج  هنكمي  ءيش  الو   . امھقوقح ىلع  ءادتعالا  متي  نأ  نم  رثكأ  نیبضاغ  نیجوزلا  لعج  هنكمي  ءيش  ال 
رمأ يف  قحلا  هل  نأب  رعشي  رخآلا  دجي  نأ  نم  ًابضغ  رثكأ 

. هیف قحلا  هل  نأب  لیختیل  نكي  مل 
، قابطألا لسغأ  نل  : " رخفب ينوربخأ  اًثيدح  نیجوزتم  لاجر  عم  تاراوح  تيرجأ  ": " نامتوج نوج   " لوقي

ءالؤھ ينلأس  نیماع  دعبو  ةأرملا ." ةمھم  كلتف  ؛  لیحتسم
"". ؟ انضعب بحن  يتجوزو  انأ  دعن  مل  اذامل  : " مھسفنأ لاجرلا 

قح اذھ  نأ  ضارتفا  نع  فلتخي  اذھ  نكل   . امھیلإ عجري  اذھف  ؛  ةيدیلقت دعاوق  ىلع  قافتالا  امھنكمي  ناجوزلاف 
. بستكم

ةقش ىلع  اًرخؤم  لصح  دق  لیف " " ناك  ،( يراقعلا لیكولا  " ) لیف و" ةیلاملا ) ةللحملا  " ) تیناج  " تلباقت امدنع 
، اھئارشب ًالافتحا  ؛  ءاشع ةلفح  ةماقإ  يف  ركفو  ةديدج 

تنا كـ ـل ." يف ـس"  محت  ،" اھ ـ لعفنلف نذإ  ": " تینا جـ  " تلا امد قـ ـ نعو  . هئاقد ــ صأ ض  ــ عب اھ  ــ يلإ وعد  ــ ي
اھ ـ نأل "؛  اھ ـ لعفنلف  " ـة ملك فـي  ن "  " فر ـى حـ لع ـد  يكأتلا ـد  صقت تینا " "جـ

ي ــ ر ف ــ بكأ ةر  ــ بخ تاذ  تنا  ــ اھ ك ــ نأل ك،  ــ لذ ع  ــ مو  . اًع ــ ة م ــ لفحلل ّضحي  نارِ ــ امھ س ــ نأ د  ــ صقت
تنا ، كـ ةداع ـ سب اھ  تما بـ ، قـ تاري ـ ضحتلا بلغأ  ــ تما ب ــ ، ق تال ــ فحلا ة  ــ ماقإو خ  ــ بطلا

ةلفحلا ىلإ  لیف "  " رضح ؛  فویضلا روضح  دعب  ةلكشملا  تأدب  نكلو   . ةلفحلا هذھ  ةماقإب  اًدیعس  هتيؤرل  ةدیعس 
يف تیناج "  " رمتست نأ  ضرتفملا  نم  نأكو   ، فیض هنأك 

. بضغلاب تیناج "  " ترعشف ؛  رومألا لكب  مایقلا 
ىلإ اًضيأ  يھ  تبھذف  ؛  اًسرد هنقلت  نأ  تررق  اھنكلو   ، هعم شقانتتو  ًابناج  هذخأت  نأ  جضانلا  فرصتلا  ناك 

رماوألا ءاطعإ  نأ  ظحلا  نسحلا  نم   . ةفیض اھنأك  ةلفحلا 
رومألا لوح  ناشقانتي  احبصأ   ، دعب امیفو   . اھنم اًءزج  لصاوتلا  ناك  لب   ، ةقالعلا هذھ  نم  اًءزج  انوكي  مل  ماقتنالاو 

. اھضارتفا نم  ًالدب 
ىتح دھج  لذب  مزلتسي  رمألا   . ةعئار تاقالع  نوكت  الو   ، لشفلاب اھیلع  موكحم  دھج  اھیف  لذبُي  يتلا ال  تاقالعلا 

دھج لذب  مزلتسي  امك   ، ًالاعف ًالصاوت  نافرطلا  میقي 
مد اذ عـ ــ ي ه ــ نعي . ال  اھ ــ يف ت  ــ بلاو ة  ــ فلتخملا امھ  ــ تاداقتعاو امھ  ــ لامآ نا  ــ فرطلا زر  ــ بي ى  ــ تح

ـال مع نیفر قـد  ـ طلا نأ  ـي  نعي ، بـل  تايا ـ كحلا ةدوجوملا فـي  ةرمت كـ ـ سم ةداع  دو سـ ـ جو
. امھتقالع حاجنإ  ىلع  ةداعسب 
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. روذجلا ةقیمع  بویع  دوجو  ىلع  ةمالع  تالكشملا  نأ  داقتعالا  يھ  ةتباثلا  ةیلقعلا  هجاوت  ةبوعص  ربكأ  يناث 
دجوي ، ال  تاقافخإ نودب  تازاجنإ  دجوت  هنأ ال  امك  نكل 
. تالكشمو تافالخب  رمت  نأ  نودب  ةعئار  تاقالع 

مھسفنأ نومولي  ًانایحأ   . موللا ءاقلإ  نومدختسي  مھتافالخ  نع  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  ثدحتي  امدنع 
ىلع موللا  نوقليو   ، مھكيرش نومولي  ام  اًریثك  مھنكلو 

. يصخش بیع  تامسلا ،  ىدحإ 
، ةلكشملا يف  ببسك  مھئاكرش  ةیصخش  ىلع  موللا  سانلا  يقلي  امدنع   . دحلا اذھ  دنع  يھتني  رمألا ال  نكلو 

. مھھاجت ءافجلاو  بضغلاب  نورعشي  مھنإف 
. اھلح نكمي  ال  ةتباثلا -  ةیصخشلا  تامسلا  نع  ةجتان  اھنأل  ةلكشملا -  نأ  مھداقتعا  ىلإ  اذھ  يدؤيو 

نع نیضار  ریغ  نوحبصيو  مھنورقتحي   ، مھئاكرش يف  ًابویع  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  ىري  امدنع   ، كلذلو
ووذ صاخشألا   ، رخآلا بناجلا  ىلعو   ) . اھلمكأب ةقالعلا 

(. ةدیج ةقالع  مھيدل  نأ  نودقتعي  نولازي  الو   ، مھئاكرش بویع  ةيؤر  مھنكمي  ومنلا  ةیلقع 
ىتح ال مھتقالع  تالكشم  وأ  مھئاكرش  بویع  نع  مھنیعأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  صاخشألا  ضمغي  ًانایحأ 

. قيرطلا اذھ  اوكلسي  نأ  ىلإ  اورطضي 
تاملا ـ كم ـى  قلتت تنا  ؛ كـ اھ ـ جوز ري  ــ ر غ ــ خآ ل  ــ جر ى  ــ لإ ل  ــ يمت نو " ــ فيإ  " نأ نو  ــ نظي عي  ــ مجلا نا  ــ ك

تدازو ـة،  سردملا لا مـن  ـ فطألا را  ـ ضحإ ـد  عوم ـى  لع رخأ  ـ تتو ـة،  ضماغ ـة  ينوفیلت
اھ ــ جوز لا  ــ . ق اًدرا ــ اھ ش ــ نھذ نو  ــ كي ا  ــ اًري م ــ ثكو  ،" اھتاقيد ــ ع ص ــ ةیئا م ــ سملا اھ  ــ تاجورخ "

نرر ـ مي ءا  ـ سنلا كـل  : " نأ ـد  كأو ـط،  قف اھ  ـ تایح ـة فـي  تقؤم ـة  لحرمب ر  ــ مت اھ  ــ نإ يلرا " ــ شت "
". رخآ ًالجر  اھتایح  يف  نأ  اذھ  ينعي  الو   ، كلتك ةلحرمب 

 - ةقیقحلا هجاو  اذإ  هنأب  رعش  يلراشت "  " نكلو  ، رمألا اذھ  يف  ثحبلا  ىلع  هثح  برقملا  يلراشت "  " قيدص
ناك  ، ةتباثلا ةیلقعلا  يف   . هتایح راھنتسف  ةیبلس -  تناك  يتلا 

وھو ئیس  صخش  هنأ  ( 2  ) وأ  ، ةئیس ةأرما  تناك  اھبحأ  يتلا  ةدیسلا  ( 1 : ) ةیلاتلا رومألا  نم  ًاّيأ  هجاوي  نأ  هیلع 
ةئیس تناك  امھتقالع  نأ  ( 3  ) وأ  ، هنع اًدیعب  اھعفد  نم 

. اھحالصإ نكمي  الو 
تالك ــ شم كا  ــ نھ نأ  ه  ــ لابب ر  ــ طخي م  ــ . ل تارا ــ يخلا هذ  ــ ن ه ــ يأ م ع  ــ لما م ــ عتلا ه  ــ ناكمإب ن  ــ كي م  ــ ل

نأ ةد  ــ شب د  ــ يرتو ةلا  ــ سرب ه  ــ ث ل ــ عبت ل  ــ عفلا اذھ  ــ تنا ب ــ اھ ك ــ نأو  ، اھ ــ لح ن  ــ كمي
. مامتھالا نم  ديزم  ىلإ  جاتحأ  انأ   ، هب مَّلسُم  رمأ  يننأكو  يعم  لماعتت  ال  اھعمسي :

؛ فقوملا ةھجاوم  مھیلع  لب   ، مھكيرش ةھجاوم  ةرورضلاب  مھیلع  نأ  نوري  ، ال  ومنلا ةیلقع  يوذل  ةبسنلاب 
نوشقاني دق  وأ   ، أطخ لكشب  ریسي  امیف  ریكفتلا  مھنكمیف 

تالكشم كانھ  تناك  اذإف  ؛  هولعفي نأ  مھیلع  بجي  ام  نأشب  رینتسم  رارق  ذاختال   ، تاقالع راشتسم  عم  رمألا 
. ةصرف كانھ  نأ  دبال  لقألا  ىلعف   ، اھلح نكمي 

رساخ امھالك 
" يبولینیب  " تجرخو  ، نيدیج لاجر  دوجو  مدع  نم  تارمذتم  لزنملا  يف  يبولینیب "  " تاقيدص تسلج 

ةدشب هب  بجعت  تناك  اًعئار  ًالجر  لباقت  ةرم  لك  يف   . مھتدجوو
اذھ نع  ًانالعإ  ًاّیلعف  بتكتو  فافزلا  تالجم  ةءارق  يف  أدبتو   ،" بسانملا صخشلا  وھ  هنإ  : " اھئاقدصأل لوقتو 

هل ًالجر  نوكي  هنأل  اھنوقدصي  اوناكو   . ةیلحملا ةديرجلا  يف 
. تازیمملا نم  ریثكلا 

موي يف  قوذلا  ةئیس  ةيدھ  اھل  مدقي  امدنع  امھدحأل  ةبسنلاب  رمألا  يھتني  ؛  دعب امیف  ءيش  ثدحي  نكلو 
يدتري ًانایحأو  هماعط  ىلع  بشتاكلا  عضي  رخآلاو   ، اھدالیم

نأ ل  ــ ثم ة : ــ ينورتكلإلا ةزھ  ــ جألا ص  ــ خي ا  ــ میف ةئي  ــ تادا س ــ هيد ع ــ ر ل ــ خآ ل  ــ جرو  . ضي ــ بأ ًءاذ  ــ ح
دھا ـ شي ه  ــ نأ وأ   ، لو ــ محملا فتاھ  ــ لا مادخت  ــ سا ي  ــ ة ف ــ ئطاخ تایكول  ــ هيد س ــ نو ل ــ كي

. تاقالعلا كلت  ءاھنإل  يبولینیب "  " بابسأل ةلثمأ  درجم  كلت   . ةليوط ًاتاقوأ  نويزفیلتلا 
اھنكمي اھنأ ال  ررقت  يبولینیب "  " تناك  ، اھرییغت نكمي  ةتباث ال  رومأ  ةیصخشلا  تامسلا  نأ  ضرتفت  اھنألو 

نكت مل  بویعلا  كلت  لك  نكلو   . بویعلا كلت  عم  شياعتلا 
. لصاوتلا ضعبب  اھلح  نكمي  ثیحب ال  ةریطخ  وأ  ةقیمع  تالكشم 

تسل انأ  : " ةحضاو ةلاسرب  هیلإ  تلسرأ  يدالیم  موي  بارتقا  عمو   ، ماع ةبارق  يجوزو  انأ  يجاوز  ىلع  َّرَم 
تسیلأ : " لاقف ةدیج ." ةيدھ  ىقلتأ  نأ  بحأ  ينكلو  ةيدام 

". رمألا اذھ  يف  ریكفتلا  لذب  نوديري  امدنع ال  سانلا  هلوقي  ام  اذھ  : " هتبجأف ؟"،  مھألا يھ  ةركفلا 
يف دھجلاو  تقولا  لذبل  ططخأو  كبحأ  انأ   . انم لك  دالیم  موي  يتأي  ماعلا  يف  ةدحاو  ةرمل  : " يثيدح تلمكتساو 

هتاذ رمألا  يلجأ  نم  لعفت  نأ  دوأو   ، كل ةيدھ  رایتخا 
. طق ينلذخي  ملو  اًضيأ ."

تاقالعلا ریبخ  لوقي   . لعفلاب لماك  صخش  ضرألا  هذھ  ىلع  ام  ناكم  يف  دجوي  هنأ  نظت  يبولینیب "  " تناك
ةعومجم رایتخا  وھ  ةایح  كيرش  رایتخا  نإ  لياو " لایناد  "



رخآلا صخشلا  دودحب  صخش  لك  فارتعا  يف  نمكت  ةركفلا   . تالكشم الب  صخش  دجوي  ذإ ال  ؛  تالكشم
. اھیلع ءانبلل  ةيادب  كلذ  نوكیل 

برھت بویعلا 
تربخأو اھلمع  نم  ادنيرب "  " تداع  . ةصقلا هذھب  انربخي  يذلا  لياو " لایناد   " ةدایعل نیلیمع  اناك  كاج " و" ادنيرب " "

. حضاو فدھ  الب  اھلیصافتب  ةليوط  ةصقب  كاج " "
هروعش تكردأ  ادنریب "  " نكل  ، ًابذھم نوكي  ىتح  هءافخإ  لواح  هنكلو   ، ديدشلا للملاب  رعشي  كاج "  " ناك

هرابخإ يف  تأدب   ، رثكأ ةیلسُم  نوكت  ىتح   ، كلذلو ؛  يقیقحلا
امھتافالتخا لوح  ناركفي  اناك   . راجفنالا كشو  ىلع  كاج "  " ناكف ؛  لمعلا يف  عورشم  نع  ىرخأ  ةليوط  ةصقب 

ناك لياو "  " هلاق ام  بسحو   ، اًعم اھنع  اثدحتي  نأ  ریغب 
 . ةدیج تسیل  انتقالعو   ، ينانأ كاج " ةلمم و " ادنيرب " ركفي " : امھالك 

لمعب تماق  دق  اھنإ  رشابم  لكشب  لوقت  نأ  نم  ادنيرب "  " تفاخ دقف  ؛  ًابیط امھنم  لك  دصقم  ناك   ، ةقیقحلا يف 
فرصتت نأ  درت  مل  اھنكلو   ، مویلا كلذ  بتكملا  يف  عئار 

ًالدبو  ، بذھم ریغ  نوكي  نأ  كاج  دري  ملو   . اھعورشم يف  ةریغصلا  لیصافتلا  نع  تثدحت  كلذ  نم  ًالدبو   ، رخافتب
نع ریبعتلا  وأ  ةلئسألا  ادنيرب "  " ىلع حرطي  نأ  نم 

. اھتصق نم  ادنيرب "  " يھتنت ىتح  رظتناو  كسامت   ، هتریح
كاردإ يف  قفخأ   ، لیصافتلا نم  ریثكلا  نيدرست  امدنع   ، يتبیبح اي  نیملعتأ  : " لوقي نأ  طقف  ديري  كاج "  " ناك

". اذھل عمتسأ  نأ  اًّقح  دوأ  ؟  عورشملا اذھل  كسامح  ببس  نع  يننيربخت  َملف ال   ، رتوتأو كفدھ 
، ةتباثلا ةیلقعلل  ةبسنلاب  نكلو   . عابطلا وأ  ةیصخشلاب  قلعتت  ةلكشم  ، ال  لصاوتلاب قلعتت  ةلكشم  تناك 

. ةبضاغ ةروصبو  موللا  ءاقلإ  متي  ام  اًعيرس 
ددع لك  يف  باب  رشن   Reader' s Digest ةلجم تداتعا   ، ةیبص تنك  امدنع   . صصقلا هذھ  بحأ  انأ   ، ةبسانملاب

ةداع ؟ " جاوزلا اذھ  ذاقنإ  نكمي  لھ   " ناونع تحت 
جاوز ةقالع  يف  ةئطاخ  ةروصب  رومألا  ریس  ةیفیكب  ةعتمتسم   ، ًةءارق صصقلا  هذھ  تمھتلا   . معن ةباجإلا : نوكت 

. اھحالصإ ةیفیك  ةفرعمب  رثكأ  ةعتمتسمو   ، ام
ةدیجلا ةیصخشلا  تامسلا  لك  لوحت  ةیفیك  نع  ةصق  يھ   ،" كیب نورآ   " اھاكح يتلا   ،" نيراك و" دیت "  " ةصق

ةیلقع يوذ  نیصخش  نیعأ  يف  اًمامت  ةئیس  تامس  ىلإ 
. ةتباث

. رخآلا ىلإ  امھنم  دحاو  لك  بذجناو  امھضعب  نع  اًمامت  نیفلتخم  نیصخش  اناك   ،" نيراك و" دیت "  " لباقت امدنع 
" دیت  " امأ  . قارشإلاو ةیئاقلتلاب  عشت  نيراك "  " تناك

لك : " كلذ نع  دیت "  " لاق  . هتایح رَّیغ  يئاقلتلا  اھروضح  نأب  رعشو   ، ةریثك اًمومھ  هقتاع  ىلع  لمحي  داج  لجرف 
دیت ناك   ، لباقملا يفو  رحاس ." هلعفتو  هلوقت  ءيش 

هناكمإبو  ، هیلع دامتعالا  نكميو  اًّرقتسم  ًالجر  دیت "  " ناك  . لبق نم  اھيدل  نكي  مل  يذلا  يوقلا  بألا  ةروص  لثمي 
. نامألاب روعشلا  اھحنم 

ال اًدبأ ...  ةيدجب  رمأ  يأ  ذخأت  اھنإ ال  : " لاقف  ، ةلوئسم ریغ  ءاقمح  نيراك "  " نأ دیت "  " ىأر  ، ةلیلق ماوعأ  دعب  نكلو 
" دیت  " نأ نيراك "  " تأرو اھیلع ." دامتعالا  يننكمي 

. اھب موقت  ةوطخ  لك  للحي  ماكحألا  قالطإ  يف  عرستم  ملاظ 
ةبضاغ ماكحأ  قالطإ  الب  اًعم  نالماعتي  فیك  طقف  املعت  نیجوزلا  نأل  ؛  جاوزلا اذھ  ذاقنإ  مت   ، ةياھنلا يفو 

امدنع  . ةدیفم تافرصتب  مایقلا  لالخ  نم  لب   ، ةعرستم
م ــ عت ى  ــ ضوفلا د  ــ جیل ل  ــ معلا ن  ــ م د " ــ يت  " دا ــ ل، ع ــ معلا ن  ــ ریثكلا م ــ ة ب ــ لقثم نيرا " ــ ك  " تنا ــ ك

ـك" يب ـه مـن"  ملعت مدخت مـا  ـ سا ـه  نكلو  ، اھ ـ ِفّنعي نأ  دارأو  ـد " يت ب"  ــ ضغ ؛  لزن ــ ملا
مدق اذھبو   ، لزنملا فیظنت  يف  ءدبلاب  هلؤاست  نع  باجأ  ؟ " هلعف َّيلع  بجي  يذلا  ديدسلا  رمألا  ام  : " لءاستف

. اھیلع ماكحألا  قالطإ  نم  ًالدب  نيراك "  " ىلإ معدلا 

؟ جاوزلا اذھ  ذاقنإ  نكمي  لھ 
: ةتباثلا ةیلقعلاب  ةصاخلا  راكفألا  كلتب  اًدبأ  اوركفي  الأ  ةراشتسالا  تاسلج  يف  جاوزألا  كیب " نورآ   " حصني

 - انتقالع نیسحت  هناكمإب  ءيش  ، ال  ریغتلا هنكمي  يجوز ال 
. ًابيرقت تقولا  لاوط  ةئطاخ  راكفألا  كلت  نإ  لوقیف 

لیب  " ناك امدنع  نوتنیلك ." يرالیھ  و" لیب "  " ةلاح يف  ثدح  امك   ، ةقيرطلا كلتب  ركفت  الأ  بعصلا  نم  ًانایحأ 
ىلعو هدلب  ىلع  بَذك  ةدحتملا  تايالولل  اًسیئر  نوتنیلك "

، ءاطخأ يجوزل  نوكي  دق  : " ةلئاق هنع  هتجوز  تعفاد  يكسنيول ." اكینوم   " هتقالع بـ نأشب  يرالیھ "  " هتجوز
". طق َّيلع  بذكي  مل  هنكلو 

ةنایخلاب اھروعشل   ،" يرالیھ  " . عراب ماحم  اھروھظ  ىلع  دعاس  هنأ  ةصاخ   ، لاحلا ةعیبطب  ةقیقحلا  ترھظ 
اًجوز لیب "  " ناك اذإ  ام  ررقت  نأ  اھیلع  حبصأ   ، بضغلاو

. ةدعاسملا نم  ریثكلا  ىلإ  ةجاحب  لجر  هنأ  مأ  اًمئاد  ةقثلاب  ريدج  ریغو  اًئیس 



داقتعالاو ریغتلا  ةیناكمإ  مھيدل  جاوزألا  نأ  داقتعالا  نیب  طلخلا  بجي  ال  ةمھم : ةطقن  ىلإ  ةراشإلل  تقولا  ناح 
، ریغتي نأ  ديري  نأ  هیلع  كيرشلا   . ریغتي فوس  جوزلا  نأب 

. ریغتلا وحن  ةداج  تاوطخ  ذاختاو  ریغتلاب  مازتلالاو 
لالخو  . ماع ةدمل  ًاّیعوبسأ  ًالماك  اًموي  مزلتست  تناك  يتلا  ةراشتسالا  بلطل  نوتنیلك "  " ناجوزلا بھذ 

ةایح ایحي  نأ  ملعت  فیك  مھفي  نأ  لیب "  " عاطتسا  ، ةراشتسالا
ذنم ةقاش  ةیلوئسم  لمحتي  فیك  ملعت   ، بناج نم   . تایلوحكلا برشل  نینمدم  نیجوزل  اًنبا  ناك  هنأل  ةجودزم 

عنمي ناك  يبص  وھو  هنأ  لاثملا  لیبس  ىلع   ، ركبم رمع 
لمحتي ناك ال  ثیح  هتایح  نم  رخآ  هجو  هيدل  ناك   ، رخآلا بناجلا  ىلعو   . اھبرضي نأ  نم  ةدشب  همأ  جوز 

امع رظنلا  ضغب  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  نأ  دقتعيو  ةیلوئسم 
ناك فقوملا  اذھ  يفو   ،" اكینوم  " ةقالع بـ ىلع  نكي  مل  هنأ  مِسقُيو  نويزفیلتلا  ىلع  رھظي  ناك  اذكھو   . ثدحي

. راكنإلا ديدش  ناكو  ةیلوئسملا  لمحتي  ال 
" رد ــ نو يفیت  ــ س ل"  ــ صتا  ، ءا ــ سم تاذ  ــ ؛ ف هتحما ــ سم ى  ــ لع يرالي " ــ ه  " نو ــ ثحي سا  ــ نلا نا  ــ ك

ـــ ة ل ــ ينغأ ب  ــ تك د  ــ نا ق ــ كو  ، مود ــ قلا ه  ــ ناكمإب نا  ــ اذإ ك ا  ــ مع لأ  ــ سیل ضي  ــ بألا تیبلا  ــ ب
. ةلیللا كلت  اھل  اھئانغب  ماقو  ةرفغملا  ةوق  لوح  يرالیھ " "

مواقي هارت  لجر  ةحماسم  طقف  تعاطتسا   . اًعداخمو ًابذاك  هتأر  صخش  ةحماسم  عطتست  مل  يرالیھ "  " نكل
. ومنلا لواحيو  ةيدجب  هتالكشم 

ودعك كيرشلا  عم  لماعتلا 
هنوري يلاتلا  مویلا  يفو   ، مھتایح رون  مھكيرش  نوري  ام  ةظحل  يف   ، ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  صاخشألل  ةبسنلاب 

؟ ءادعأ ىلإ  مھبابحأ  اولوحي  نأ  سانلا  ديري  اذاملف   . اًمصخ
رومألا ریست  امدنع  نكلو   . رخآ صخش  ىلع  موللا  يقلت  لظت  نأ  بعصلا  نم   ، ىرخأ ماھم  يف  لشفت  امدنع 

موللا يقلت  نأ  لھسلا  نمف  تاقالعلا  يف  أطخ  وحن  ىلع 
اھدحأ  ، تارایخلا نم  ةدودحم  ةعومجم  كمامأف  ةتباثلا  ةیلقعلاب  ركفت  امدنع   ، ةقیقحلا يف   . رخآ صخش  ىلع 

موللا يقلت  نأ  وأ   ، ةمئادلا كتافص  ىلع  موللا  يقلت  نأ 
. رخآ صخش  ىلع  موللا  ءاقلإ  ةیبذاج  ىدم  ىرت  نأ  كنكمي   ، ككيرش ىلع 

هاجت مواقي  عفاد ال  يدل  لازي  ، ال  قباسلا يف  اھب  ركفأ  تنك  يتلا  ةتباثلا  ةیلقعلا  تافص  نم  ةفص  َّيدل  تلاز  ام 
ام رمأ  ریسي  امدنع  موللا  هیجوتو  يسفن  نع  عافدلا 

، رخآ فرط  دوجو  انلیخت   ، ةئیسلا ةداعلا  كلت  عم  لماعتنلو  يئطخ ." سیل  هنإ  : " لوقأف  ، ةقالع يف  أطخ  لكشب 
ىلع موللا  ءاقلإ  يف  أدبأ  امنیح  سيروم ."  " همسا لجر 

". سيروم  " نیكسملا ىلع  هیقلأ   ، دحأ
مھروعش ىلإ  عجري  رمألا  اذھ  نم  ءزج  ؟  ةحماسملا ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  صاخشألا  ىلع  بُعصي  فیك  ركذتأ 

رخآ اًءزج  َّنكلو   . مھنع لاصفنالا  مت  وأ  اوضفُر  دق  مھنأب 
نم ریبك  ءزج  لمحت  نذإ  مھسفنأ  مھ  مھیلعف   ، اًفیطل اًصخش  هوأر  اذإ   ، مھكيرش اوحماس  اذإ  مھنأ  ىلإ  عجري 

دبالف  ، اًدیج اًصخش  يجوز  ناك  اذإ  هنأ : نوریف  ؛  موللا
. أطخأ نم  يننأ  دبال   . اًئیس اًصخش  انأ  نوكأ  نأ 

كادلاو نكي  مل  اذإ  ؟  ئطخملا نمف   ، كتدلاو / كیبأب ةئیس  كتقالع  تناك  اذإ   . ءابآلا عم  ثدحي  دق  هسفن  رمألا 
وأ نائیس  نادلاو  امھنأ  ببسب  اذھ  لھف   ، اًریثك كنابحي 

لحل ةقيرط  نم  لھف   . ةتباثلا ةیلقعلاب  ركفن  امدنع  انمھادت  يتلا  ةضیغبلا  ةلئسألا  يھ  هذھ  ؟  بوبحم ریغ  كنأ 
؟ رمألا اذھ 

رمألا اذھ  هجاوأ  تنك  يتایح  نم  ةليوط  ةرتف  لالخ   . ينبحت يتدلاو  نكت  ملف  ؛  اھسفن ةلضعملا  يناعأ  تنك 
ةیضار دعأ  مل  ةرتف  دعب  ينكلو   ، ةرارملاب روعشلاو  اھمولب 

ةدحاو نوكأ  نأ  هديرأ  تنك  ام  رخآو   . يمأب ةبحم  ةقالع  يدل  نوكیل  قوتأ  تنكو   ، طقف يسفن  يمحأ  ينوكل 
مكحتلا يدل  ناك   ، ام اًئیش  تكردأ  مث   . مھنع دیعب  مأ  / بأ اضر  ىلع  لوصحلل  نولسوتي  نيذلا  ءانبألا  ءالؤھ  نم 

نوكأ نأ  يننكمي  ناك  ؛  يب صاخلا  فصنلاب  ءاشأ  ام  لعفأ  نأ  يننكمي  ناك   . يب صاخلا  فصنلا   ، ةقالعلا فصنب 
لضفأ نوكأ  نأ  يناكمإب  ناك  دقف  ؛  مھي ام  وھ  هلعفت  ام  نكي  مل   ، ام ةیحان  نم   . ديرأ تنك  امك  ةفوطعلا  ةنبالا 

. تنك امم  ًالاح 
هاجت مدقتلاو  ةرارملاب  يروعش  نم  صلختلا  لالخ  نم  ةلھذم  روطت  ةلحرمب  تررم  ؟  رمألا اذھ  ریغت  فیك 

يننأل رخآ  ءيش  يأ  مھي  . ال  يمأب ةقالعلا  هذھ  ىلع  لوصحلا 
. لا ـة حـ يأ ى  ــ لع ئرا  ــ قلا اھ  ــ يأ كربخأ  ــ ي س ــ نكلو  ، اھ ــ لوبق ى  ــ لع لو  ــ صحلل ىع  ــ سأ ن  ــ كأ م  ــ ل

يأ نا  لـو كـ : " ـي مأ تلا لـي  تاون قـ ثال سـ رور ثـ ـد مـ عب  ، عقو ـ تم ري  ـر غـ مأ ثد  ـد حـ قل
امبر  . ًاّیقیقح ناك  اذھ  نأ  تكردأ  نآلا  ينكلو   ، ةناھإلاب رعشأس  تنك   ، يئانبأ بحأ  يننإ ال  يل  لاق  دق  صخش 

تنك يننأل  وأ   ، يننابحي انوكي  مل  َّيدلاو  نأل  كلذ  ناك 
". نآلا هفرعأ  يننكلو   . فرعأ ال  بحلا , وھ  ام  فرعأ  نكأ  مل  يننأل  وأ   ، ةياغلل يسفنب  ةلغشنم 

انك يتلا  ةيویحلا  نم  مغرلا  ىلع   . رثكأو رثكأ  انبراقت   ، اًماع نيرشعو  ةسمخ  دعب  اھتافو  ىتح  نیحلا  كلذ  ذنم 



لك دوجوب  ةایحلا  ىلع  ًالابقإ  رثكأ  انحبصأ   ، اھب عتمتن 
اھنأ ال نم  ءابطألا  ينرذح   ، ةیغامد ةتكسب  تبیصأ  امدنع  تاونس  ةدع  ذنم  ةرم  تاذ   . ىرخألا ةایح  يف  انم 

ينكل  . ىرخأ ةرم  ثدحتلا  عیطتست  دقو ال  ثدحتلا  عیطتست 
". كءادر بحأ   ، لوراك : " تلاقو يل  ترظنف  اھتفرغ  ىلإ  تلخد 

امد ـ نع ؟  ضفرلا ـة بـ فزاجملاو ـج  ضنلا را  ـ تخأ نأ  ـى،  لوألا ةو  ــ طخلا ذ  ــ ختأ نأ  ي  ــ حا ل ــ تأ يذ  ــ لا ا  ــ م
؛ ةرارملا روع بـ ـ شلاو مو  ـ للا ءا  ـ قلإ ـى  لإ ـة  جاحب ـت  نك ـة،  تباثلا ـة  يلقعلاب ـر  كفأ ـت  نك

امأ  . ةئطخم يننأ  يف  ركفأ  ينلعجي  نأ  نم  ًالدب  ةملاسو  ةيوقو  قح  ىلع  يننأب  رعشأ  ينلعجي  ناك  كلذف 
. كلذ ىطختأو   ، موللا ءاقلإ  نع  فقوتأ  ينتلعجف  ومنلا  ةیلقع 

. اًّمأ ينتحنم  ومنلا  ةیلقع 
ر ــ ظننف  ، انماد ــ قأ ى  ــ لع تا  ــ جلثملا ع  ــ قوُن نأ  ــ ق، ك ــ محأ اًئي  ــ ل ش ــ عفنو ًالا  ــ فطأ ا  ــ نك امد  ــ نع ر  ــ كذأ

ـل لقي مو قـد  ـ للا ـه ." لعفأ ـي  نتلعج يذ  ـ لا ـر مـا  ظنا : " لو ـ قنو انئاقد  ـ صأ د  ــ حأ ى  ــ لإ
، ةقالع يأ  يف   . يعافد فقوم  يف  قيدصو   ، تاجلثملاب ءيلم  ءاذح  كيدل  لاز  نكلو ال   ، ةقامحلاب كروعش 

، ةلكشملا مھفتو   ، موللا ءاقلإ  نع  ومست  كلعجت  ومنلا  ةیلقع 
. ككيرش عم  اھلح  لواحتو 

؟ مظعألا نم  ةسفانملا :
ككيرش عم  ةسفانم  يف  لخدت  نأ  لھسلا  نم   ، كترادج تابثإ  يف  رمتست  نأ  كیلع  ثیح  ؛  ةتباثلا ةیلقعلا  يف 

. رثكأ بوبحم  نمو  ةبھوم  رثكألاو  ًءاكذ  رثكألا  نم  تابثإل 
. اھل اًعبات  نوكیس  هنأب  رعشيو   ، مامتھالا زكرم  يف  هتجوز  نوكت  نأ  ىشخي  ًالجر  ةجوزتم  نازوس "  " تناك

. ةیمھأ الب  وھ  نوكیسف   ، ةیمھأ تاذ  تحبصأ  اذإ  اھنأب  رعشي 
يف ریبك  مارتحا  اذو  اًحجان  نترام "  " ناك  . ةیمھأ الب  اًصخش  نوكي  نأ  نع  هلك  دعبلا  اًدیعب  ناك  نترام "  " نكلو

نم نازوس "  " ترمذت  . ًابوبحمو اًمیسو  ناك  امك   ، هلاجم
مقاط عم  نازوس "  " تثدحت لوصولا  دیكأت  دنعو   ، هدرفمب امھنم  لك  لصو   ، اًعم اًرمتؤم  ارضح  مث   ، هتمرب رمألا 

ناجوزلا لخد  امدنع  ءاسملا  كلذ   . ةھدرلا يف  قدنفلا 
. ءاشعلا لوانتل  باھذلل  ةرایس  ارجأتسا  مث   ،" نترام  " رمذتف ؛  ةرارحب هلك  مقاطلا  اھایح   ، قدنفلا ةھدر  ربع 

تاملك ءاقلإ  يف  قئاسلا  أدب  امھتھجو  ىلإ  الصي  نأ  لبقو 
" نترام  " بَّطقف "؛  ةدیج ةأرما  اھنإ   ، يدیس اي  دیكأتلاب   . اھب ثبشتت  نأ  كل  لضفألا  نم  : " ًالئاق اھیلع  ءارطإلا 

، لاونملا اذھ  ىلع  عوبسألا  ةياھن  ةزاجإ  ترمتساو   ، هنیبج
. ةياغلل ةرتوتم  امھتقالع  تناك  رمتؤملا  نم  لزنملا  ىلإ  اداع  امدنعو 

،" نازو ــ س ى"  ــ لع قو  ــ فتلا لوا  ــ حي م  ــ لف ؛  ةط ــ شن ةي  ــ سفانت حور  ــ ع ب ــ تمتي نترا " ــ م ن"  ــ كي م  ــ ل
نوأد ـ بي ءاكر  ـ شلا ـض  عب ـن  كلو  . ةح ـ ضاولا ةري  ـ بكلا اھتیبع  ـط مـن شـ قف رمذ  ــ د ت ــ قل

. يدحتلاب
اھءاكرش كرتت  تناك  ام  اًعيرس  اھنأ  ةجردل  هلعفت  ام  لك  يف  ةلھذم   ، ةملاع ىھ  يتلا   ،" ایثنیس  " تناك

سأب كلذب  نوكي  الأ  نكمملا  نم  ناك   . ديدج كيرش  ىلع  فرعتتو 
اھیف لیثمتلاو  تایحرسملا  فیلأت  يف  تأدب  مث   ، ًالثمم تجوزت   . مھتالاجم ىف  لوخدلاب  فزاجت  نكت  مل  نإ 

، هتامامتھاو هتایح  هكراشت  نأ  طقف  تدارأ  اھنإ  تلاق   . ةعاربب
دجي ىتح  ةقالعلا  هذھ  نم  بورھلا  هیلع  نأب  رعشف  ؛  ةنھم هنم  ذختي  ام  ىلع  قوفت  ةياوھك  هلعفت  تناك  ام  نكل 

ناكو ىقیسوم  فزاع  تجوزت  مث   . ىرخأ ةرم  هسفن 
ةر ـ مو ـة.  عئار ـخ  بط تاف  ـ صوركتبتو ونا  ــ يبلا ى  ــ لع فزع  ــ تحب ت ــ صأ ا  ــ ناعر م ــ سو  ، اًرھا ــ اًخا م ــ بط

يأل مـن ایثني " سـ  " كر ـ تت . لـم  طا ـ بحإلا هبا  ـ صأ يذ  ـ لا اھ  ـ جوز اھ  ـ نع ـل  حر ىر  ـ خأ
. اھنودیجي ةراھم  لك  يف  مھیلع  قوفتت  وأ  مھعم  ىواستت  نأ  تدارأ  ؛  مھتيوھ تابثإل  لاجملا  اھجاوزأ 

. اھنم ةدحاو  كلت  تسیل  نكلو   ، مھتایحب انمامتھا  راھظإ  وأ   ، انتایح ءاكرش  معدل  ةدیجلا  قرطلا  نم  ریثكلا  كانھ 

تاقالعلا يف  روطتلا 
يف  . تافالتخالا عم  لماعتي  فیك  ملعتي  مل  وھو   ، هنع اًفلتخم  اًكيرش  هجاوي   ، ةقالع يف  صخش  لخدي  امدنع 

، تاراھملا هذھ  ريوطتب  صخشلا  موقي   ، ةدیجلا ةقالعلا 
ارعشي نأ  ىلإ  نافرطلا  جاتحي   ، رمألا اذھ  حجني  ىتح  نكلو   . ةقالعلا قمعتتو  نافَرطلا  ومني  ءانثألا  كلت  يفو 

. دحاو فص  يف  امھنأ 
، بضغتو خرصت  دقو   ، ًاّیعافد اًفقوم  ذختتو  اھسفن  لوح  هلك  مامتھالا  بصت  ًانایحأ  تناك   . ةظوظحم ارول "  " تناك

لمحم ىلع  كلذ  ذخأي  نكي  مل  سمیج "  " نكل
موقي ناك   ، ةبضاغ رجفنت  تناك  امدنع  اذكھو   . اھیلإ جاتحي  امدنع  هبناجب  نوكت  اھنأ  اًمئاد  رعشي  ناكو   ، يصخش

رورمبو  ، اھبضغي ام  لوح  اھعم  شقانتيو  اھتئدھتب 
. بضغلاو خارصلا  زواجتت  فیك  تملعت  تقولا 

" سمي ــ ج  " نا ــ . ك امھ ــ ضعب رو  ــ طتب اًما  ــ متھا ر  ــ ثكأ احب  ــ صأف  ، امھ ــ نیب ة  ــ قثلا ن  ــ اٌّوَج م ي  ــ نُب



ـض عبو ـه  ططخ ـة  شقانم ـه فـي  عم تاعا  ـي سـ ضقت ارو " لـ  " تنا ــ كو  ، ةكر ــ س ش ــ سؤي
اھ ــ لعجف ؛  لا ــ فطألل ب  ــ تك فیلأ  ــ تب ارو " ــ ل ت"  ــ ملح املا  ــ طلو  . اھھ ــ جاوي نا  ــ ي ك ــ تلا تالك  ــ شملا

ـل مـع صاوتتل اھ  ـ ثحو  ، اھ ـ نع ـى  لوأ ةدو  ــ سم ب  ــ تكتو اھرا  ــ كفأ ن  ــ ر ع ــ بعت سمي " ــ "ج
يتلا ءایشألا  لعف  ىلع  رخآلا  دعاسي  امھنم  لك  ناك   ، ةقالعلا كلت  لالخ   . اًماَّسر لمعي  ناك  هنافرعي  صخش 

نأ ديري  ناك  يذلا  صخشلا  حبصي  نأو   ، اھلعف ديري 
. هیلع حبصي 

ة ــ يبرت ها  ــ جت سا  ــ نلا ض  ــ عب ةر  ــ ظن ن  ــ ةقيد ع ــ ى ص ــ لإ ثد  ــ حتأ ت  ــ نك  ، ةري ــ صق ةر  ــ تف ذ  ــ نم
ـة قالعب هتھب  ، شـ يأر ـ لا اذ  حي هـ ـ ضوتل  . ًالیئ اًقرا ضـ ناعن فـ ـ صي نيد  ــ لاولا نأ  لا -  ــ فطألا

ىلع رثؤت  نأ  عقوتت  الو   ، هتئیھ لماكب  ةقالعلا  ىلإ  صخش  لك  لخدي   ، جاوزلا ةقالع  يف  جاوزألا  لثم  : " جاوزلا
". كيرشلا اذھ  ةیصخش 

". كروطت ِعّجشُي  هلعجو  روطتلا  ىلع  ككيرش  عیجشت  وھ  جاوزلا  نم  فدھلا  يل  ةبسنلاب   ، الك : " تبجأ
ينعأ لب   ، وھ امك  يفكي  امب  اًدیج  سیل  هنأب  رعشیف  اًّمات  اًرییغت  ككيرش  رییغتل  ىعست  نأ  كلذب  دصقأ  الو 

هفادھأ قیقحت  ىلع  ةقالعلا  ءانثأ  يف  كيرشلا  ةدعاسم 
. يلمعلا عقاولا  يف  ومنلا  ةیلقع  لمعت  اذكھ   . هتاناكمإ لك  لذبو 

ةقادصلا
؛ هسفن مھنم  لك  ققحیلو  روطتلل  اًضعب  مھضعب  عفدل  صاخشألا  مامأ  ةصرفلا  حیتت  ةقادصلا  تاقالع 

مھضعب ىلإ  ةعاجشلاو  ةمكحلا  ميدقت  مھنكمي  ءاقدصألاف 
مغر  . ةدیجلا مھتافص  يف  مھضعب  ةقث  ةداعإ  مھنكمي  ءاقدصألاو   ، روطتلاو ومنلل  ةززعم  تارارق  ذاختال  ضعبلا 

تاقوأ كانھ   ، صخشلا تامس  ىلع  ءانثلا  رطاخم 
يل لق   " ،" يجوز نع  تلصفنا  يننأل  ةئیس  ةأرما  تسل  يننإ  يل  لق  : " انسفنأب ةقثلا  ةداعإ  ىلإ  اھیف  جاتحن 

". رابتخالا يف  تقفخأ  يننأ  مغرب  ًةیبغ  تسل  يننإ 
كيدل ام  لك  تلذب  : " اھدافم ومن  ةلاسر  ءاطعإو  معدلا  ميدقتل  انمامأ  ةصرفلا  حیتت  فقاوملا  كلت   ، ةقیقحلا يف 

يأ لذبي  مل  وھو  تاونس  ثالث  ةدمل  ةقالعلا  كلت  يف 
؟ رابتخالا اذھ  يف  ثدح  يذلا  ام   " وأ  ،" رمألا زواجتو  لیحرلا  يف  قحلا  كيدل  نأ  دقتعأف  ؛  رومألا نیسحتل  دھج 

لھ ؟  يفكي امب  اھتركاذ  لھ  ؟  ةیساردلا ةداملا  مھفت  لھ 
". رمألا اذھ  شقاننل  ؟  صاخ ملعم  ىلإ  ةجاحب  كنأ  دقتعت 

هاجتالا يف  ةقالعلاب  بھذت  دق  مھسفنأ  تابثإ  ىلإ  سانلا  ةجاح   ، تاقالعلا لك  يف  لاحلا  يھ  امك  نكلو 
، ةقادصلا نع  نكت  مل  ةسارد  يفیل " يریش   " ترجأ  . أطخلا

. ةلص تاذو  ةمھم  ةطقن  ىلع  ءوضلا  تطلس  اھنكلو 
نع ةیبلسلا  طامنألل  مھقيدصت  ىدم  نع  مھتلأسو   ، نیقھارملا ىدل  تاذلا  مارتحا  ةفص  سایقب  يفیل "  " تماق

نع لاقي  امل  مھقيدصت  ىدم   ، لاثملا لیبس  ىلع   . تانبلا
تاذلا مارتحا  ىدم  سایقب  تماق  مث   ، دالوألا نم  ةینالقع  لقأ  نھنأ  وأ  تایضايرلا  يف  اًدیج  نیلبي  تانبلا ال  نأ 

. ىرخأ ةرم  مھيدل 
اود ــ يأ امد  ــ نع تاذ  ــ لا مار  ــ تحا ي  ــ اًعا ف ــ فترا اورھ  ــ ظأ ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلاب نونمؤ  ــ نيذ ي ــ لا دالوألا 

اًتیت ـ شتو ـة  قامح ـر  ثكأ تا  ـ نبلا نأ  مھ  ـ نظ نأل  ؛  ةیبل ـ سلا طا  ــ منألا ك  ــ لت ي  ــ لا ف ــ قي ا  ــ م
كلت عم  قافتالل  ًالیم  لقأ  اوناك  ومنلا  ةیلقع  ووذ  دالوألا   ) . مھسفنأ نع  اضرلاب  نورعشي  مھلعجي  ناك   ، نھذلل

ززعي مل   ، كلذ اولعف  امدنع  مھنكلو   ، ةیبلسلا طامنألا 
(. مھرورغ نم 

نع رثكأ  اضرلاب  انأ  ترعش   ، لقأ تنأ  تحبصأ  املك  يھ : ةركفلا  نوكتف   ، ةقادصلا يف  لخدي  دق  ریكفتلا  اذھ 
 . يسفن

. اھئاقدصأ ضعب  تایكولسل  اھلمحت  ببسب  ةشھدنم  تنكو   ، ةلقعتم ةزيزع  ةقيدص  ىلإ  ثدحتأ  تنك  موي  تاذ 
ةقادص اھنيوكت  بابسأ  نع  لءاستأ  تنك  عقاولا  يف 

الب يتقيدص  جوز  لزاغت  ىرخألاو   ، لوئسم ریغ  وحن  ىلع  اًریثك  فرصتت  نھنم  ةدحاوف  ؛  صاخشألا ءالؤھ  عم 
لئاضف هيدل  صخش  لك  نأ  يتقيدص  در  ناكو   . لجخ

دحاو ال رمأ  كانھ  ناك  نكل   . اًریثك كفراعم  ةرئاد  لءاضتتس  نییلاثم  صاخشأ  نع  اًّقح  تثحب  اذإ  كنأو   ، صئاقنو
ءوسلاب رعشت  اھنولعجي  نيذلا  صاخشألا  هلمحتت :

. اھتاذ هاجت 
رعشت مھنم  برتقت  نأ  دعب  نكلو   ، نیحرمو نيرحاسو  نیقلأتم  نونوكي  دق   ، صاخشألا ءالؤھ  فرعن  انعیمج 

؟" لكشلا اذھب  يسفن  يذؤأ  لھ  : " لأست دق   . لؤاضتلاب
مھزي ـ مت راھ  ـ ظإ لال  مھ مـن خـ ـ سفنأب مھروع  زيزع شـ نولوا تـ ـ حي نونو هـم مـن  ــ كي ا  ــ ًابلا م ــ ن غ ــ كلو

وأ ةد  ـ شب كرد  ـط مـن قـ حلا لال  ـك مـن خـ لذ نو  ـ كي ـك. قـد  نم صا  ـ قتنالاو
. مھتمیق تابثإل  ةَّیِحَضو )  ) ةادأ درجم  مھل  ةبسنلاب  تنأف   ، كاذ وأ  اذھ  ءاوس   . ةالابم الب  كعم  لماعتلاب 

جایتحا نع  اھتنبا  تثدحت   . اھميركتل هنأ  ضرتفملا  نم   ، ًاباطخ اھتنبا  تقلأو  يتقيدصل  ميركت  لفح  رضحأ  تنك 



اھنأل عئارلا  اھظح  نعو   ، بحلا ىلإ  ديدشلا  يتقيدص 
مث  ،" حازملا لیبس  ىلع  اذھ  : " تلاق مث   . بحلا نم  ریثكلا  اھحنميو  هجوزتتل  اًّنس  اھنم  رغصأ  ًاّباش  تدجو 

اذھ دعب   . مأك اھتعاربو  اھئاكذو  يتقيدص  لامج  نع  تثدحت 
". ءادعأ ىلإ  ةجاحب  تسل  تنأ   ، ءالؤھك ءاقدصأ  عم  : " ةلوقملا ركذتأ  ةأجف  ينتدجو   ، ءانثلا

اًصخش تيأر   . قرشم ملح  رثكأب  تملح   ، ةلیل تاذ   . ریخلا كل  نونمتي  كءاقدصأ ال  نأ  كردت  نأ  بعصلا  نم 
ةنیمثلا يتاكلتمم  لك  ذخأو  يلزنم  لخد  اًدیج  هفرعأ 

اذھ وھ  نم  ةفرعم  عطتسأ  مل  ينكلو  ثدحي  ام  ةيؤر  ملحلا  يف  عیطتسأ  تنكو   . ىرخألا ولت  ةدحاولا 
اذھ كرت  كنكميأ  : " صخشلا اذھ  تلأس   ، ام ةظحل  يف   . صخشلا

نم تكردأ  يلاتلا  حابصلا  يفو   . ةمیق هل  ءيش  لك  ذخأ  يف  رمتسا  هنكل   ،" يل ریثكلا  ينعي  وھف  ؛  كلضف نم 
ةقباسلا ةنسلا  لالخ   . كلذ ينعي  اذامو  صخشلا  اذھ  وھ 

؛ كلذ ةرط لـ ـ ضم ـت  نكو ـه.  لمع هدعا فـي  ـ سأل ةرمت  ـ سم ةف  ـ صب ـل بـي  صتي ءال  ــ مزلا د  ــ حأ ل  ــ ظ
مادخت كـل ـ سال ةياد  ـ بلا ةدیع فـي  ـت سـ نكو  ، ري ـ بك طغ  ـت ضـ حت اًع  ـ قاو نا  ـد كـ قف

يدقتعت ال  : " ًالئاق كلذ  ىلع  ينبقاعي  ناك  لب   ، ًالدابتم نكي  ملو  ةياھن  الب  ناك  رمألا  نكلو   . هتدعاسمل يتاراھم 
. ةدوجلا نم  ردقلا  اذھ  ىلع  لمعب  مایقلا  نیعیطتست  ِكنأ 

"؛ عادبإلا نم  ردقلا  اذھ  ىلع  ينوكت  نأ  اًدبأ  نیعیطتست  كنكلو ال   ، يلمع حالصإ  ىلع  يتدعاسم  نیعیطتست 
. هیلع ًالضف  يل  نأ  رعشي  ىتح ال  يردق  نم  طحي  نأ  دارأ 

. اذھل اًّدح  عضأ  نأ  َّيلع  نأ  يملح  ينربخأ 
امدنع نكلو   ، نيرخآلا ردق  نم  طحأ  يننأ  دقتعأ  . ال  اًضيأ ةبنذم  تنك  ةتباثلا  ةیلقعلل  ةبسنلاب  يننأ  ىشخأ 

. كلذ لیبس  يف  سانلا  مدختست   ، كردق تابثإ  ىلإ  جاتحت 
لجر راوجب  سلجأو  كرويوین  ىلإ  هجتملا  راطقلا  لقتسأ  تنك   ، ایلع تاسارد  ةبلاط  تنك  امدنع   ، ةرم تاذ 

ءایشألا نم  ریثك  يف  رورسب  انثدحت  اننأ  دقتعأ   . فیطل لامعأ 
نع يل  كثيدحل  اًركش  : " ةياھنلا يف  يل  لاق  هنكلو   ، ةعاسلا فصنو  ةعاس  قرغتسا  يذلا  قيرطلا  لالخ 

تابثإلا وھ  صخشلا  اذھ  ناك   . اًّقح هلاق  ام  ينمدص  كسفن ."
يأ ِدبُأ  ملف  ؛  هتابثإل صخشلا  اذھ  تمدختسا  ام  اذھو   ، اًحجانو ًاّیكذو  اًمیسو  ناك  دقف  ؛  هب ملحأ  تنك  يذلا 

سكعت ةآرمك  هب  اًمامتھا  تيدبأ  طقف   ، هصخشب مامتھا 
. ربكأ ةمیق  اذ  اًسرد  ناك  يل  هسكع  ام  نأ  يظح  نسحلو   . يزیمت

هل يأرلا  اذھ  عبطلابو   . ةجاحلا تقو  يف  نویقیقحلا  كؤاقدصأ  مھ  نم  فرعت  كنإ  لوقت  ةيدیلقت  ةمكح  كانھ 
امدنع موي  لك  كبناجب  فقیس  نم  وھ : لاؤسلاف   . ةمیق

رومأ كل  ثدحت  امدنع  اًدیعس  نوكیس  نم  لوقي : ةبوعص  رثكأ  لاؤس  كانھ  نوكي  ًانایحأ  لب  ؟  ةلكشم يف  عقت 
وأ  ، ةعئار ةجوز  / اًعئار اًجوز  نيدجت  / دجت امدنع  ؟  ةدیج

نوكیس نم   ، اًنسح ًءالب  كلفط  يلبي  امدنع  وأ   ، كلمع يف  ةمھم  ةیقرت  وأ  عئار  لمع  ىلع  لصحت  امدنع 
؟ كلذ عامسل  اًرورسم 

فطاعتي نأ  لھسلا  نم   ، ةیتاذلا رظنلا  ةھجو  نم   . تاذلا مارتحاب  نيرخآلا  روعش  ددھي  كؤاقشو ال  كتاقافخإ 
يھ كتاحاجنو  كتاردق  نكلو   . قزأم يف  صخش  عم  ءرملا 

. زیمتلاب مھروعش  لالخ  نم  مھتاذل  مھمارتحا  نودمتسي  نيذلا  سانلل  ةبسنلاب  ةلكشم  لثمت  ام 

لجخلا
ضرعت ــ سن ا  ــ نك ه.  ــ نع ثد  ــ حتن ا  ــ نك ا  ــ مل ر  ــ خآلا ه  ــ جولا و  ــ ل ه ــ جخلا نو  ــ كي  ، نا ــ يحألا ض  ــــ عب ي  ــــ ف

. مھ ــ سفنأل ة  ــ يونعملا حور  ــ لا ن  ــ اوعفر م ــ ى ي ــ تح نير  ــ خآلا نومدخت  ــ سي اًصاخ  ــ شأ
اوضرعتي نأ  وأ  مھیلع  ماكحألا  قلطُت  نأ  وأ  مھردق  نم  نورخآلا  طحي  نأ  نوشخي  نولوجخلا  صاخشألا 

. ةیعامتجالا فقاوملا  يف  جارحإلل 
لوقي  ، ددج صاخشأ  عم  نونوكي  امدنع   . تاقالعلا ريوطتو  تاقادصلا  نيوكت  نع  صاخشألا  قوعي  دق  لجخلا 

تاضبن عراستتو  رتوتلاب  نورعشي  مھنإ  نولوجخلا 
د ــ ل ق ــ ، ب ير ــ صبلا ل  ــ صاوتلا نو  ــ بنجتي مھ  ـــ نإو ًال،  ــــ جخ مھ  ــــ تانجو ر  ــــ محتو مھ  ــــ بولق

صاخ ــ شألا نو  ــ كي د  ــ ك، ق ــ لذ ع  ــ مو ن.  ــ كمم ت  ــ قو عر  ــ سأب لما  ــ عتلا اذ  ــ ءاھ ه ــ نإ نولوا  ــ حي
مھو  . مھل ةبسنلاب  ديدج  صخش  مامأ  كلذ  نورِھظُي  ًابلاغ ال  مھنكلو   ، مامتھالل نيریثمو  نیعئار  نولوجخلا 

. كلذ نوملعي 
. اذھ فشتكتل  صاخشألا  تائم  ةساردب  ریب " رفینیج   " تماق ؟  لجخلا نأشب  نیتیلقعلا  نم  همَّلعتن  يذلا  ام 

مث  ، مھلجخ مییقتو   ، صاخشألا تایلقع  سایقب  تماق 
ملیفلا دھاش  دعب  امیفو   ، رمألا اذھ  ريوصت  متو   . اًضعب مھضعب  فرعیل  ةدحاولا  ةرملا  يف  مھنم  نینثا  لك  تعمج 

. لعافتلا اذھ  مییقتب  اوماقو  نوبَّردم  نوِمّیقم 
ةتباثلا ةیلقعلاف  ؛  يقطنم رمأ  اذھ   . لجخلا ىلإ  ًالیم  رثكأ  ومنلا  ةیلقع  يوذ  صاخشألا  نأ  ًالوأ : ریب "  " تدجو

اذھو  ، هیلع ماكحألا  قالطإ  نأشب  اًقلق  صخشلا  لعجت 
مھتصحف امدنعو   ، نیتیلقعلا نم  نیلوجخلا  صاخشألا  نم  ریثكلا  كانھ  ناك  نكلو   . اًرتوتمو ًاظفحتم  هلعجي  دق 



. مامتھالل ةراثإ  رثكأ  اًئیش  تدجو   ، ًاّیلم
تاقالعلا رضي  مل  هنكلو   ، ةتباثلا ةیلقعلا  يوذ  صاخشألل  ةبسنلاب  يعامتجالا  لصاوتلاب  لجخلا  َّرَضأ 

نیبقارملا تاريدقت  ومنلا .  ةیلقع  يوذ  صاخشألل  ةیعامتجالا 
لالخ ةياغلل  نيرتوتم  اودب  ومنلا  ةیلقع  وأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  ٌءاوس  نیلوجخلا  صاخشألا  نأ  مغرب  ترھظأ - 

صاخشألا نأ  لماعتلا -  نم  ىلوألا  سمخلا  قئاقدلا 
. ةعتم رثكأ  ًالصاوت  اوماقأو  رثكأ  نیبوبحم  اوناكو   ، ربكأ ةیعامتجا  تاراھم  اورھظأ  ومنلا  ةیلقع  يوذ  نیلوجخلا 

. نیلوجخ ریغ  مھنأك  نودبي  اوأدب   ، عقاولا يف 
ىلإ نورظني  ومنلا  ةیلقع  يوذ  نیلوجخلا  صاخشألا  نأ   ، بابسألا دحأ   . ةھیجو بابسأ  ةدعل  اذھ  ثدح 

نورعشي اوناك  مھنأ  مغربف  ؛  تايدحتك ةیعامتجالا  فقاوملا 
اوبنجتي نأ  اودارأف  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  نولوجخلا  صاخشألا  امأ   . ديدج صخش  ةلباقم  ةصرفب  اوبحر   ، رتوتلاب

. ربكأ ةیعامتجا  تاراھم  اذ  نوكي  دق  صخش  ةلباقم 
ة ــ يلقعلا ووذ  صاخ  ــ شألاف كلذ  ــ . ل ءا ــ طخألا با  ــ كترا نأ  ــ شب اًق  ــ لق ر  ــ ثكأ اونا  ــ مھ ك ــ نإ اولا  ــ ق

ضا اذإ خـ نا  ـ كف ـة؛  فلتخم تاھاجتا  فقو بـ ــ ملا اوھ  ــ جاو و  ــ منلا ة  ــ يلقع ووذو  ة  ــ تباثلا
. رطخلل ضرعتلا  رخآلا  ىشخي   ، يدحتلا مھدحأ 

عم لقأ  رتوتو  لجخب  اورعش  ومنلا  ةیلقع  يوذ  نیلوجخلا  صاخشألا  نإف   ، ةفلتخملا تاھجوتلا  كلتب  مھحلستب 
يوذ نیلوجخلا  صاخشألا  نكلو   ، لعافتلا ةلصاوم 

وأ يرصبلا  لصاوتلا  بنجت  لثم   ، ةجرحم ةیعامتجا  رومأ  لعف  يف  اورمتساو  نيرتوتم  اولظ  ةتباثلا  ةیلقعلا 
. ثيدحلا بنجت  ةلواحم 

ومنلا ةیلقع  ووذ  نولوجخلا  صاخشألا  مكحتي   . تاقادصلا نيوكت  ىلع  طامنألا  كلت  رثؤت  فیك  ةيؤر  كناكمإب 
دعبو  ، اًددج اًصاخشأ  نولباقيو  نوجرخيو   ، مھلجخ يف 

. مھلجخ مھرضي  الف  ؛  يعیبط لكشب  مھتاقالع  روطتت  مھرتوت  أدھي  نأ 
ددج صاخشأ  عم  لصاوتلا  نع  مھقوعيو   ، مھلجخ مھب  مكحتیف   ، ةتباثلا ةیلقعلا  ووذ  نولوجخلا  صاخشألا  امأ 

كلت نوضوخي  امدنعو   ، ةیعامتجالا فقاوملا  يف 
. مھفواخمو مھظفحت  نم  صلختلا  مھنكمي  فقاوملا ال 

، هتجلاعمب موقي  يذلا  جروج "  " ضيرملل ًةروص   ، يسفنلا بطلا  ذاتسأو  جلاعملا   ،" رلستيو توكس   " مسري
" جروج  " ناك  . ةتباثلا ةیلقعلا  يذ  لوجخلا  صخشلا  ةروص 

اًریبك ودبي  نأ  نم  ةياغلل  ىشخيو  اًقثاوو -  اًفيرظو  ًائداھ  ودبي  نأل  قوتي  ناك   . ءاسنلا عم  ةصاخو  ةياغلل  ًالوجخ 
. دوربب فرصتو  دمجت  هنأ  ةجردل  اًفیخسو -  نسلا  يف 

يف هتلباق   ، موي تاذو   . اھبنجتي أدب  هنأ  ةجردل  ةياغلل  اًكبترم  حبصأ   ، هئارطإ يف  نیج "  " هتلیمز تأدب  امدنع 
نأ فیطل  لكشب  هیلع  تحرتقاو  لمعلا  نم  بيرق  معطم 

ام اذإ  ينمھي  ال  : " ًالئاق در   ، اھباجعإ ریثي  بسانم  در  يف  ریكفتلا  عطتسي  مل  هنألو   . هعم سولجلا  اھنم  بلطي 
". مأ ال ِتسلج 

ریغ ودبي  نأ  هتلواحمب  كلذو   ، دعب امیف  هضفرت  نأ  نم  هسفن  ةيامح  لواحي  ناك  دقل  "؟  جروج  " اي هتلعف  يذلا  ام 
. جرحملا فقوملا  اذھ  ءاھنإ  لواحي  ناكو   . اًریثك متھم 

معطملا نم  نیج "  " تجرخو اًعيرس  فقوملا  ىھتناو   ، ةياغلل اًّمتھم  اًّقح  ُدبي  مل   . رمألا يف  حجن  ةبيرغ  ةقيرطبو 
ترجأ نيذلا  صاخشألا  لثم  جروج "  " ناك  . ةلجعتم

ةیعامتجالا ماكحألا  مھیلع  قلطي  نأ  نم  مھفوخ  مھب  مكحتي  ناك  نيذلا  كئلوأ   ، اھتسارد ریب " رفینیج   " مھیلع
. نيرخآلا عم  لصاوت  ةماقإ  نع  نوعنتمي  اوناكو 

يف  . هیلع ماكحألا  قالطإ  متي  نأ  نم  هفوخ  ىلع  دحوألا  هزیكرت  زواجت  ىلع  ًاّیجيردت  جروج " " " رلستيو  " دعاس
قالطإ ديرت  نكت  مل  نیج "  " نأ جروج "  " كردأ ةياھنلا 

زیكرتلا ىلإ  ماكحألا  قالطإ  نم  هزیكرت  ریغت  نأ  دعبو   . هیلع فرعتلا  لواحت  تناك  لب   ، هتناھإ وأ  هیلع  ماكحأ 
لماعتلا نم  ةياھنلا  يف  جروج "  " نكمت  ، ةقالع ةماقإ  ىلع 

ب ــ لطو ظ  ــ فلا هكول  ــ ن س ــ راذ ع ــ تعالا اھ  ــ مد ل ــ قو ني " ــ ج ى"  ــ لإ ب  ــ هذ  ، هر ــ توت م  ــ غرو  . مھا ــ فتلاو
ـن كت اھ لـم  ـ نأ ـك،  لذ ر مـن  ــ ثكألاو ني ." ــ ج  " تقفاو ــ ه، ف ــ عم ءاد  ــ غلا لوا  ــ نت اھ  ــ نم

. ىشخي ناك  امك  ةيداقتنا 

ماقتنالا ىلع  رظنلا  ةداعإ  اياحضلاو : نورمنتملا 
ٍسا فـي لك قـ ـ شب نو  ــ ضوفرم مھ  ــ نأب نورع  ــ شي سا ال  ــ نلا نأل  ؛  ضفر ــ لا ن  ــ ثيد ع ــ حلل دو  ــ عن

سراد ـ ملا اًءد مـن  . بـ سراد ـ ملا مو فـي  اذ كـل يـ ثد هـ ـ حي ـط، بـل  قف ـب  حلا تا  ـ قالع
لب  ، أطخ يأ  اولعف  مھنأل  سیل   ، مھبرضو مھتقياضمو  مھب  ءازھتسالا  متي   ، اياحض لافطألا  ضعب  عقي   ، ةیئادتبالا

ةلوجخلا مھتیصخش  ببسب  كلذ  مھل  ثدحي  دق 
نكمي ةياغلل .) ءایكذأ  مھنأل  وأ  ٍفاك  لكشب  ءایكذأ  اوسیل  مھنأل  ًانایحأ   ) مھئاكذ ىدم  وأ  مھتیفلخ  وأ  مھرھظم  وأ 

ةایحلا لعجي  امم  ؛  ةیموي ةفصب  كلذ  ثدحي  نأ 
. بضغلاو بائتكالا  نم  تاونسب  رذنُيو  اًسوباك 



نیعأ نع  اًدیعب  ثدحي  ام  ًابلاغ  هنأل  رمألا  اذھ  لایح  اًئیش  سرادملا  لعفت  ًابلاغ ال   ، اًءوس رومألا  دادزتلو 
، نولضفملا ةسردملا  بالط  مھ  كلذ  لعفي  نم  نأل  وأ   ، نیملعملا

نولثمي نم  مھ   ، نورمنتملا اياحضلا ، ال  نوكي   ، ةلاحلا كلت  يف   . ةیضايرلا باعلألا  نوبعلي  نيذلا  بالطلاك 
. نیمئالم ریغ  نوربتعي  وأ  ةلكشم 

يف  . ةسردم يف  ران  قالطإ  ثدح  امدنع  بيرق  تقو  ىتح  عوضوملا  اذھل  مامتھالا  نم  لیلقلا  انعمتجم  راعأ 
الب نایبص  رمنت   ، ةعمس أوسألا  ةسردملا   ، نيابمولوك ةسردم 

تاونس لالخ  هؤالمزو  وھ  هدباك  ام  مھفنع  اياحض  دحأ  ناك  يذلا  بالطلا  دحأ  فصي   . تاونس ةدمل  ةمحر 
. ةيوناثلا مھتسارد 

تا ـ ناَزِخلا مھ فـي  ـ ئالمزب نوفذ  ـ قي ةي  ــ ضايرلا با  ــ علألا بال  ــ نا ط ــ ة ك ــ سردملا ة  ــ قورأ ي  ــ ف
بال ـ طلا ـي  قلي  ، ءاد ـ غلا ةر  ـ تف ـي  فو  . نور ـ خآلا كح  ـ ضي ـا  منیب ةنیھ  ءام مـ ـ سأب مھ  ـ نوتعنيو

نو ـ قلي وأ  نور  ـ ثعتي مھ  ـ نولعجي وأ   ، ضرألا ى  ــ لع مھاياح  ــ ضب ة  ــ صاخلا ما  ــ عطلا يناو  ــ نور ص ــ منتملا
مھ مـن ـ عفد ـم  تي مھ قـد  ـ ماعط اياح  ـ ضلا لوا  ـ نتي ـا  منیبو  . ما ـ عطلا مھ  ـ يلع

نورمنتملا ُعِسوُي  دق   ، ةیضايرلا نيرامتلا  ةصح  لبق  سبالملا  ليدبت  فرغ  يفو   . ةلواطلا هاجتاب  فلخلا 
. نيدوجوم ریغ  نیملعملا  نأل  ؛  ًابرض مھءالمز 

؟ نورمنتملا مھ  نم 
نوقلطي ةوق  رثكألا  بالطلا   . ةیمھأو ةمیق  رثكأ  نم  تابثإ  ىلع  موقي   ، ماكحألا قالطإ  ىلع  موقي  رمنتلا 

رشب مھنأب  مھیلع  نومكحي   ، ةوق لقألا  بالطلا  ىلع  ماكحألا 
امك  ، رمألا اذھ  نم  نورمنتملا  هیلع  لصح  ام  حضاولا  نمو   . يموي لكشب  كلذ  تابثإ  ىلع  نولمعيو   ، ةمیق لقأ 

مھتقث اوززع  دقل   ،" يفیل يریش   " ةسارد نم  حضاو  وھ 
ءامسأب مھتعنو  نيرخآلا  ىلع  ماكحألا  قالطإ  نكلو   ، مھسفنأب ةضفخنم  ةقث  مھيدل  نأ  اذھ  ينعي  . ال  مھسفنأب

نولصحي امك   ، مھسفنأب مھتقث  عفري  نأ  نكمي  ةنیھم 
مھ ــ نأ نور  ــ يو مھ  ــ نور ب ــ خآلا ب  ــ جعي د  ــ قف ؛  مھ ـــ لاعفأ لال  ــــ ن خ ــــ يعا م ــــ متجا ع  ــــ ضو ى  ــــ لع

او ــ عفر د  ــ قل  ، كاذ وأ  اذ  ــ ءاو ه ــ ، س مھ ــ نوفاخي د  ــ وأ ق  ، نوحر ــ وأ م ءا  ــ يوقأو ءا  ــ فرظ
. مھتناكم

ض ــ عب نأ  نور  ــ مھ ي ــ ؛ ف نير ــ منتملا ىد  ــ ة ل ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ري  ــ كفت ن  ــ ري م ــ ثكلا كا  ــــ نھ
ك ــ يرإ  " . نو ــ مكحي ن  ــ م م ــ نور ه ــ منتملاو  . اًرد ــ ل ق ــ قأ ر  ــ خآلا ض  ــ عبلاو نوزي  ــ متم صاخ  ــ شألا

، ردصلا يف  اًھوشت  يناعي  ناك  دقل  ؛  يلاثملا مھفدھ  ناك   ، نيابمولوك ةسردم  يف  رانلا  قلطأ  نم   ،" سيراھ
نم ناك  امك   ، رتویبمكلا لاجمب  اًسووھم  ناكو   ، اًریصق ناكو 

. ةمحر الب  ماكحألا  هیلع  اوقلطأف  ؛  ةسردملا اھب  عقت  يتلا  ودارولوك  ةيالو  جراخ 

ماقتنالاو اياحضلا 
مھنأب سانلا  رعشي  امدنع   . فینعتلا هاجت  ةیحضلا  لعف  در  ةقيرط  يف  اًضيأ  اًرود  ةتباثلا  ةیلقعلا  بعلت  دق 

هاجت ءوسلاب  روعشلل  نوعزني  مھنإف   ، ةدشب نوذوبنم 
دحأ ردق  نم  اوصقتني  نأ  نونمتيو  ةدشب  مھردق  نم  صاقتنالا  مت  هنأب  نورعشي   ، ةرارملاب روعشلاو  مھسفنأ 

 - ةياغلل نییعیبط  اًصاخشأ  انيأر   ، انثاحبأ يف   . لباقملاب
. ماقتنالا لوح  ةفینع  تالایخ  ضفرلا  هاجت  مھلعف  در  ناك  نیغلاب -  مأ  ًالافطأ  اوناك  ءاوس 

، ةنایخلا وأ  ضفرلاب  اھیف  اورعش  براجت  نع   ، ةیلعافلاو میلعتلا  نم  ٍلاع  ىوتسم  ىلع   ، نوغلاب انربخأ  نأ  دعب 
يناكمإب ناك   " وأ  ،" اًتیم هارأ  نأ  ديرأ  : " ينعي ام  اولاق 

". ةلوھسب اھقنخ 
ن ــ نیمدا م ــ قلا نیئي  ــ سلا دالوألا  نأ  ن  ــ ظن ا  ــ ةدا م ــ ، ع سراد ــ ملاب ف  ــ نع لا  ــ معأ ن  ــ عم ع ــ سن امد  ــ نع

نأ شھد  ـ ملا ـن مـن  كلو ـك.  لذ ـل  عف نوعیطت  ـ سي ـط مـن  قف ةئي هـم  ــ توي س ــ ب
. فینعلا ماقتنالا  يف  نوركفي  نم  مھ  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  نیيداعلا  بالطلا 

نأ اولیختي  نأ  مھنم  انبلط   . فنعلا نع  ويرانیس  ةلضفملا  انسرادم  نم  ةدحاو  يف  نماثلا  فصلا  بالطل  انمدق 
. مھل ثدحي  اذھ 

ـض عب أد  ةأ بـ ـ جفو ـة،  ياغلل ـد  يج لك  ـ شب ري  ــ ست رو  ــ مألا ود  ــ بتو ةديد  ــ ةي ج ــ سارد ةن  ــ اھ س ــ نإ
ـة. فـي جعزم ءام  ـ سأب كتادا  ـ نمو كتقيا  ـ ضم ـة فـي  سردملا تي فـي  ـ صلا ـي  عئاذ ةیب  ـ صلا
نورخسيو كنم  نورخسيو  كنوعبتي  موي  لك   ، رمتست اھنكلو   . ثدحت دق  رومألا  كلتف  ؛  اذھ نع  ىضاغتت  ةيادبلا 

كل نولوقيو   ، كتئیھ نم  نورخسيو   ، هيدترت امم 
. اذھ ثدحي  موي  لك   ، عیمجلا مامأ  لشاف  كنإ 

. هلعف نوديري  وأ  هنولعفي  دق  امو  فقوملا  اذھ  يف  هب  نوركفي  دق  ام  اوبتكي  نأ  مھنم  انبلط  مث 
َّالأو هفات  صخش  يننأ  نظأ  دق  : " اولاقف  ، يصخش لمحم  ىلع  ثدحلا  اوذخأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلا  ًالوأ :

ریغو بيرغو  يبغ  يننأ  نظأ  دق   " وأ  ،" ينبحي دحأ 
". مئالم



وأ مھھوجو  يف  مھنومكليو  دالوألا  ءالؤھ  يف  ًابضغ  نورجفني  دق  مھنإ  اولاقف  ؛  اًفینع اًماقتنا  اودارأ  مث 
يفدھ : " لوقت يتلا  ةرابعلا  ىلع  ةدشب  اوقفاو  دقل   ، مھنوسھدي

". ماقتنالا نوكیس  لوألا 
. نير ــ خآلا ى  ــ لع ما  ــ كحألا قالطإ  ــ لباقملا ب ــ م ب ــ اوما ه ــ قف مھ  ــ يلع ما  ــ كحألا قال  ــ طإ م  ــ د ت ــ قل

ـة سردم را فـي  ـ نلا ـا  قلطأ ناذ  ـ للا د"،  ــ لوبیلك نال  ــ يد و" سيرا " ــ ك ه ــ يرإ  " ه ــ لعف ا  ــ اذ م ــ ه
نمو شیعي  نأ  بجي  نم  اددح  ةعورم  تاعاس  ةدع  لالخو   ، لباقملا يف  ماكحألا  قالطإب  اماق   . نيابمولوك

. تومي نأ  بجي 
هوأر لب   ، مھتیھامل ساكعناك  رمنتلاو  فنعلا  هاجت  رظنلا  ىلإ  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  ِلَِمي  مل   ، انتسارد يف 

اھمدختسا ةقيرط  هوأر   ، نورمنتملا اھیناعي  ةیسفن  ةلكشم 
ومنلا ةیلقع  ووذ  بالطلا  ناكف   . مھسفنأب مھتقث  نم  اوديزیل  وأ  بالطلا  نیب  ةناكم  ىلع  اولصحیل  نورمنتملا 

لزنملا يف  ةلكشم  هيدل  نأل  امبر  ينقياضي  هنأ  نظأ  : " نولوقي
ىلإ طقف  سیلو   ، ةایح ىلع  لوصحلا  ىلإ  نوجاتحي  مھنإ  : " نولوقي وأ   ،" هتاجرد نأشب  ةسردملا  يف  وأ 

". ءوسلاب رعشأ  يننولعجي  امدنع  حایترالاب  روعشلا 
حرطأ ــ ت س ــ نك  ، اًّق ــ مھ ح ــ يلإ ثدحتأ  ــ ت س ــ نك : " نير ــ منتملا بيذھ  ــ تل مھ  ــ تطخ تنا  ــ ا ك ــ ًابلا م ــ غ

رو ـ مألا ـك  لت نو كـل  ـ لعفيو ءاي  ـ شألا ك  ــ لت ل  ــ ي ك ــ نولو ل ــ قي اذا  ــ مل  ) ةلئ ــ سأ مھ  ــ يلع
كاردإ ىلع  مھتدعاسم  لواحأس  تنك  ؛  رمألا اذھ  هعم  شقانأو  صخشلا  اذھ  هجاوأس  تنك   " وأ  ، (" ؟ يعم

". نیكحضم اوسیل  مھنأ 
نوكیس لوألا  يفدھ  و" ةياھنلا " يف  مھحماسأ  نأ  ديرأ  تنك  : " ىلع ةدشب  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  قفاو 

". لضفأ اًصاخشأ  اونوكي  نأ  ىلع  مھتدعاسم 
اھنكلو  ، مھبيذھت وأ  نيرمنتملا  بالطلا  ءالؤھ  حالصإ  ةداعإ  يف  ءاوس  نوحجنیس  مھنأ  دكأتلا  بعصلا  نم 

. مھسھدب اوموقي  نأ  نم  لضفأ  ةءانب  ىلوأ  تاوطخ  دیكأتلاب 
رمألا اذھ  ىناعو   ، ثلاثلا فصلا  نم  هفینعت  متي  ناك   ،" دلوبیلك ناليد  و" سيراھ " كيرإ   " لیمز  ،" نوارب سكورب  "

ةتباثلا ةیلقعلا  ضفر   . ماقتنالل َعسي  مل  هنكل  ةدشب 
. ءالعتسا ةرظنب  مھیلإ  رظنلاو  نيرخآلا  ىلع  ماكحألا  قالطإ  سانلا  قح  نم  نوكي  نأ  ىلع  قفاوي  ملو 
ىتح امبرو  ریغتلا  ةیناكمإ  مھيدل  سانلا  : " هلاق امل  اًقفو   . ومنلا ةیلقعب  اًمامت  عتمتي  ناك  هنأ  اذھ  نم  رثكألاو 

ًةیناودع مھرثكأو  رانلا  قالطإ  ةیلمع  دئاق  سيراھ " كيرإ  "
ةنسلا يف  نكلو   ،" سيراھ كيرإ   " عم تاونس  ةدع  لبق  اًفینع  اًرجاشت  رجاشت  دق  نوارب "  " ناك  . ًابائتكاو

. امھنیب حلص  دقع  نوارب "  " حرتقا ةيوناثلا  ةساردلاب  ةیئاھنلا 
". هسفن هاجت  روعشلا  اذھب  رعشي  نأ  ىنمتأ  يننأو  ماعلا ...  كلذ  ذنم  اًریثك  تریغت  يننأ  هتربخأ  ": " نوارب  " لاق

مل كيرإ "  " نأ دجو  اذإ  هنإ  ًالئاق  سكورب " نوارب   " فدرأو
"". اذھ تابثإل  ةصرفلا  هیطعن  اذاملف ال   ، جضن دق  ناك  اذإ   ، كلذ عمو  : " لاقو  ، عجارتلا اًمئاد  هنكمیف   ، ریغتي
فنعلاو رمنتلا  ةلكشم  ىلع  ملاعلا  نیعأ  حتفي  نأ  ديري   ، سانلا رییغت  ديري  لازي  الف  "؛  سكورب  " ملستسي مل 

مھراكفأ نم  مھصلخيو  اياحضلا  ىلإ  لصي  نأ  ديريو 
نكمي ثیح  ؛  اًركتبم اًعقوم  أشنأو   Bowling for Columbine ملیف يف  روم " لكيام   " جرخملا عم  لمعف   ، ةفینعلا

عم لصاوتلا  فنعلل  اوضرعت  نيذلا  بالطلل 
". رومألا حالصإو  كلقع  مادختسا   " يف لب  لتقلا  يف  نمكي  لحلا ال  نأ  اوملعتي  نأو  مھضعب 

. نيرخآلا نع  اًمامت  نوفلتخم  صاخشأ  مھنأك  رانلا  قالطإ  ةعقاو  يبكترم  ىلإ  رظني  مل   ، يلثم  ،" سكورب "
ًاّيداع ًاّیبص  ناك  دلوبیلك " ناليد   " هقيدص نإ  سكورب "  " لوقي

اننكمي : " ًالئاق سكورب "  " رذحي  ، ةقیقحلا يف   . هتياعرب نامتھي  اناك  نیفوطع  نيدلاو  نیب  ةدیج  ةرسأ  يف  ىبرت 
شوحو  " مھنأب رانلا  اوقلطأ  نم  تعنو  طقف  سولجلا 

نولوحتي ةایحلا  يف  ناليد " و" كيرإ "  " لاثمأ نم  ریثكلا  كانھ  نأ  ةركف  لبقتن  نأ  وأ  اًمامت ... " اَّنع  ةبيرغو  ةضيرم 
". هسفن قيرطلا  اوكلسي  نأ  ىلإ  ًاّیجيردت 

كلت مھیف  سرغي  نأ  هنكمي  رمتسملا  فنعلل  مھضرعتف   ، ساسألاب ةتباث  ةیلقع  مھيدل  اياحضلا  نكي  مل  ول  ىتح 
نولعفي الو  نوفقي  نورخآلا  ناك  اذإ  امیسال  ةیلقعلا 

الو ةيرخ  ـ سلاو ة  ــ ناھإلل نو  ــ ضرعتي امد  ــ نع مھ  ــ نإ اياح  ــ ضلا لو  ــ قي  . مھ ــ نع نوعفاد  ــ وأ ي اًئي  ــ ش
نوأد فـي ـ بیف ـك؛  لذ نوقحت  ـ سي مھ  ـ نأب دا  ـ قتعالا نوأد فـي  ـ بي ـد،  حأ مھ  ـ نع عفاد  يـ

. اًردق لقأ  مھنأ  نونظيو  مھسفنأ  ىلع  ماكحألا  قالطإ 
ىلإ يدؤي  نأ  نكميو   ، مھناھذأ يف  اًقلاع  اذھ  ىقبي  ًانایحأ   ، اياحضلا اھقدصيو  ماكحألا  نوقلطي  نورمنتملا 

. فنع لامعأ  يف  رجفني  ًانایحأو   ، راحتنالاو بائتكالا 

؟ هلعف نكمي  يذلا  ام 
نمم ةعومجم  نوبذجي  نوفینعلا  بالطلا  ناك  اذإ  ةصاخ   ، فنعلل مھضرعت  فاقيإ  مھنكمي  مھدحو ال  بالطلا 

نم كلذ  فاقيإ  ةسردملا  عیطتست  نكلو   ، مھنومعدي
. ةسردملا ةیلقع  رییغت  لالخ 



بالطلا ضعب  نأ  سرادملا  لبقتت   . ةتباثلا ةیلقعلا   ، لبقتت لقألا  ىلع  وأ   ، ززعت ام  ًابلاغ  سرادملاب  ةفاقثلا 
مھيدل نأب  نورعشيو  نيرخآلا  نع  نوزیمتم  مھنأب  نورعشي 

ىتح هولعفیل  ریثكلا  كانھ  سیلو  نیمئالم  ریغ  ةیبصلا  ضعب  نأ  سرادملا  كلت  ىرت  امك   . مھتقياضم يف  قحلا 
. مھودعاسي

، ماكحألا قالطإ  بولسأ  ةحفاكم  لالخ  نم  ریبك  لكشب  فنعلا  نم  دحلا  يف  تحجن  سرادملا  ضعب  نكلو 
،" سیفيد ناتس   " . تاذلا ةیمنتو  نواعتلا  نم  وج  قلخو 

ماق يذلا  لمعلا  ىلع  اًدمتعم   ، فنعلا ةحفاكمل  اًحجان  اًجمانرب  عضو   ، راشتسملاو يوبرتلا  دشرملاو  جلاعملا 
جمانربف ؛  جيورنلاب لمعي  يذلا  ثحابلا  سيافلوأ " ناد   " هب

مھ ـ لوح عج مـن  ـ شيو اياح  ــ ضلل معد  ــ لا مد  ــ قيو ري  ــ غتلا ى  ــ لع نير  ــ منتملا دعا  ــ سي سي " ــ فيد "
يد ـ سجلا ـف  نعلا عجار  ، تـ تاون ـع سـ ضب لال  . خـ اياح ـ ضلل ةدعا  ـ سملا ميد  ـ قت ـى  لع

ةبسنب 53 %. تاقياضملا  تعجارتو  ةبسنب 93 %، 
تنا ــ . ك ءا ــ كبلا ةري  ــ ثكو ءا  ــــ قرخو د  ــــ ئاز نزو  تاذ   ، ثلا ــــ ثلا ف  ــــ صلاب ة  ــــ بلاطلا  ،" الراد  " تنا ــــ ك

اھنوقيا ــ ضي اونا  ــ اھل ك ــ صف بال  ــ ف ط ــ صن نأ  ةجرد  ــ تاقيا ل ــ ضملل ًاّیسا  ــ سأ اًفد  ــ ه
ةد ــ د ع ــ عب ك.  ــ لذ ي  ــ نورا ف ــ بتي ل  ــ ي، ب ــ موي لك  ــ شب ة  ــ جعزم ءام  ــ سأب اھ  ــ نودانيو اھنوبر  ــ ضيو

تاراھ ــ م الراد " ت"  ــ ملعت ف.  ــ نعلا فقو  ــ "، ت سي ــ فيد  " جما ــ نرب بب  ــ سبو  ، تاون ــ س
: ماع دعب  ثدح  ام  كیلإو   ، ةيدادعإلا ةسردملاب  الراد "  " تقحتلا مث   . ءاقدصأ اھيدل  حبصأو  لضفأ  ةیعامتجا 

اھودعاسو اھبناجب  اوفقو  ةیئادتبالا  ةسردملا  نم  اھؤالمز 
. اھتقياضم اودارأ  امدنع  ددجلا  اھئالمز  نم  اھتيامحب  اوماقو  تاقادص  نيوكت  ىلع 

" الراد  " ةدناسمل اوعفدنا  نيذلا  بالطلا  ضعب  عقاولا  يف   ، نيرمنتملا بالطلا  ریغي  نأ  اًضيأ  سیفيد "  " عاطتسا
يف اھنوقياضي  اوناك  نم  مھسفنأ  مھ  ةيدادعإلا  ةسردملا  يف 

، رمنتملا بلاطلا  ىلع  ماكحألاب  يقلي  ، ال  ةتباث طباوض  قیبطت  عم  ًالوأ : يلاتلاك : سیفيد "  " هلعف ام   . قباسلا
مھنأب نورعشي  مھلعجي  لب   ، هتافص ىلإ  دقنلا  هجوي  الو 

. موي لك  ةسردملا  يف  مھب  بحَرُمو  نوبوبحم 
ةر ــ ن، م ــ كلو  . حیح ــ صلا ها  ــ جتالا ي  ــ ةیب ف ــ صلا ءالؤ  ــ اھذ ه ــ ختي ةو  ــ طخ ل  ــ ى ك ــ لع ي  ــ نثُي م  ــ ث

لوقي لـه: دھ فـ هلذ مـن جـ ـ بي ـى مـا  لع ـي  نثي ـه، بـل  تاذ صخ  ـ شلا ـى  لع ـي  نثي ، ال  ىر ـ خأ
". سا ـ نلا ـل مـع  صاوتلا ـى  لع ـل  معت ك  ــ نأ اذ  ــ ي ه ــ ح ل ــ ضوي  ، تارجا ــ شملا ب  ــ نجتت ك  ــ نأ ظ  ــ حالأ "

وھ ـو؛ فـ منلا ـة  يلقع ـى  لإ ةر  ـ شابم بال  ـ طلا ـه  جوي سي " ـ فيد  " نأ ىر  نأ تـ ـك  نكمي
، نيرمنتملا بناج  نم  اًدمعتم  ریغتلا  نكي  مل  ولو   . روطتلل يعسلا  نم  ءزجك  مھلاعفأ  ةيؤر  ىلع  مھدعاسي 

. كلذك هولعجي  نأ  نآلا  نولواحي  امبر  مھنإف 
مكیلإ  . اذھ حجن  دقلو   ، هجمانرب يف  نیتیلقعلاو  دقنلاو  ءانثلا  لوح  هیلإ  انلصوت  ام  جمد  سیفيد " ناتس  "

. هنم هتیقلت  يذلا  باطخلا 
: كيود ةروتكد  يتزيزع 

؛ بال ـ طلا اھ مـع  ـل بـ معأ ـي  تلا ـة  قيرطلا يرذ مـن  لك جـ ـ شب رَّي  ـه غـ ئارجإب ِت  ــ مق يذ  ــ لا ث  ــ حبلا
ميد ـ قت اھمدخت فـي  ـ سأ ـي  تلا ـة  فلتخملا ـة  غللا ـة مـن  يباجيإ جئا  ـ تن نآلا  ىرأ  ـي  ننإ

تاقیلعت ىلع  دامتعالاب  بالطلا  سامح  ءانبل  ةردابم  يف  انتسردم  أدبتس  مداقلا  ماعلا   . بابشلل تاقیلعت 
[. ومنلا ]

سیفيد ناتس   ، يتایحت صلاخ 
داعبإ مھنكمي  نیملعملا  نأ  ىلإ   ، لفطلا سفن  ملع  لاجمب  ریھشلا  سفنلا  ملاع   ،" تونیج مياھ   " اًضيأ ریشي 

حالصإلا وحن  مھھیجوتو  ماكحألا  قالطإ  نع  نيرمنتملا 
اھ ـ نأ ـظ  حال  . ماو ـ عأ ـة  ينامث هر  ـ مع اھل  ـ صف في فـي  ـ نع بلا  ـ طل ـة  ملعم ـه  تبتك ًابا  ـ طخ ـك  يلإ ـة.  محرلاو

ـه عتمت ـى  لإ ةرا  ـ شإلاب اھ لـه  ـ مارتحا ترھ  ـ ظأو ؛  ئي صخ سـ ـه شـ نأ ركذ  لـم تـ
. هنم ةحیصنلا  بلطبو   ، ةریبك تاملك  مادختسابو   ، ةدایقلاب

: ياج يزيزع 
اًنيزح هلعج  هذبنو  ةجعزملا  ءامسألاب  هتادانمف  ؛  ةنسلا هذھ  اًقالطإ  دیعس  ریغ  اھنبا  نأ  يدنأ "  " ةدلاو ينتربخأ 

دئاقك كتربخو   . رمألا اذھ  نأشب  قلقلاب  رعشأ   . اًدیحوو
نأ وجرأ   . نوناعي نم  عم  فطاعتلا  ىلع  كتردق  رِّدقأ   . ةحیصنلا هنم  بلطأل  ًابسانم  اًصخش  كلعجت  لصفلل 

". يدنأ  " ةدعاسم ةیفیك  نع  كتاحارتقا  يل  بتكت 
. كتملعم  ، يتایحت صلاخ 

امھنأب دلوبیلك " ناليد  و" سيراھ " كيرإ   " فصو مت   ، سرادملاب فنعلا  نع  زميات  كرويوین  ةفیحصب  لاقم  يف 
امءالتي مل  امھف  ؛  حیحص اذھ   ،" نیمئالتم ریغ  ناقھارم  "

اوسیل مھنأل  ؛  نیمئالتم ریغ  مھنأب  مھفصوو  نيرمنتملا  ىلإ  ةراشإلا  اًدبأ  عمست  نل  كنكلو   ، امھب طیحي  ام  عم 
نم مھ  ةقیقحلا  يف   . اًمامت نوبسانم  مھنإ  لب  كلذك 

. اھیلع اورطیسو  ةسردملا  ةفاقث  اوددح 
ـد. يفم ري  دا غـ ـ قتعا نير  ـ خآلا ةیجمھ مـع  لما بـ ـ عتلا ـق فـي  حلا مھ  سا لـ ـ نلا ـض  عب نأ  ــ دا ب ــ قتعالا



ـق فـي حلا سا  ـ نلل نأ  ةر  ـ كف ضفر  ـع نـ متجمك ـا  ننأ ـى  لإ سي " ـ فيد نات  سـ  " ري ـ شي
عم ةیجمھب  لماعتلا  يف  قحلا  سانلل  نأ  ةركف  لبقتن  اذاملف   ، ءاسنلا ةقياضمو  دوسلا  عم  ةیجمھب  لماعتلا 

؟ انئانبأ
ىلع نورداق  مھنأ  نظن  اننأب ال  مھربخن  ةقيرطلا  هذھب  نحنف  ؛  نيرمنتملا ىلإ  اًضيأ  ءيسن  نحن  لعفلا  اذھب 

اونوكي نأ  ىلع  مھتدعاسم  ةصرف  تِّوفنو   ، اذھ نم  رثكأ 
. لضفأ

 
. ريرج ةبتكم  ىدل  رفاوتم   1

لصفلا 7

؟ نیتیلقعلا ردصم  ام  نوبردملاو : نوملعملاو  ءابآلا 
نم دحلاو  ملعتلا  نع  مھفاقيإو  مھدوھج  میطحتو  مھئانبأ  طابحإل  هلعف  مھنكمي  امیف  ءابآلا  ركفي  عبطلاب ال 

يأ لذبأو  ءيش  يأ  لعفأس  : " نوركفي لب   ، مھتازاجنإ
ةدیفملا مھتارارق   . ًاّیبلس اًرثأ  كرتت  اھنولعفي  يتلا  ءایشألا  نم  ریثكلا  َِّنَكل   ،" نیحجان يئانبأ  لعجأ  ىتح  ءيش 

ام اًریثك  ءایشألا  كلت  لك   ، مھزیفحت بیلاسأو  مھسوردو 
. ءانبألل ةیباجيإ  ریغ  ةلاسرب  ثعبت 

وأ بالطلا  وأ  ءانبألا  ربخت  نأ  ةلاسرلل  نكمي   . ةلاسر لسري  نأ  لعف  لكو  ةملك  لكل  نكمي   ، عقاولا يف 
ةلاسر نوكت  نأ  نكميو   ، مھسفنأ يف  ریكفتلا  ةیفیك  نییضايرلا 

ةیلقع تاذ  ةلاسر  نوكت  دق  وأ  ماكحألا ،  اھیلع  يقلأ  انأو   ، ةمئادو ةتباث  تافص  كيدل  لوقت : ةتباث  ةیلقع  تاذ 
 . كروطتب متھم  انأو   ، روطتت صخش  تنأ  لوقت : ومن 

ریبخلا  ،" تونیج مياھ   " . اھنأشب مھقلق  ىدمو  لئاسرلا  كلت  هاجت  ءانبألا  ةیساسح  ىدم  ةظحالملاب  ريدجلا  نم 
ةرتف نم  يضاملا : نرقلا  نم  يناثلا  فصنلا  يف  يوبرتلا 

ـة، سمخلا ماو  ـ عألا وذ   ،" سور بـ ـب"  هذ ـة : صقلا هذھ  ا بـ ــ نربخي  ، تاینیعب ــ سلا ى  ــ تح تایني  ــ سمخلا
ـى لإ سور " بـ  " ـر ظن ـال،  صو امد  ـ نعو  ، ةديد ـ جلا هتنا  ـ ضح ـى  لإ هتد  ـ لاو مـع 

حیح مـا ـ صتل ـه  مأ تعر  ـ سأف ـة؟"،  حیبقلا رو  ـ صلا هذ  ـم هـ سر مـن  : " لا ـ قو طئا  ـ حلا ـى  لع تامو  ــ سرلا
ـة لیمج اھ  ـ نأ ني  حبقلا فـي حـ اًرو بـ ـف صـ صت نأ  في  ـ طللا سي مـن  لـ : " ـه لاق

نأ ك  ــ يلع سي  ــ ا ل ــ نھ : " تلا ــ قف ؛  طب ــ ضلاب ه  ــ لوقي نأ  د  ــ يري ا  ــ تفر م ــ ه ع ــ تملعم ن  ــ كل ة ." ــ ياغلل
ـد يرت كنأ  ترع بـ اذإ شـ ـة  حیبق اًرو  ـم صـ سرت نأ  ـك  نكمي ـة،  لیمج اًرو  م صـ ــ سرت

مسري يذلا ال  دلولل  ثدحي  اذام  يقیقحلا : هلاؤس  نع  تباجأ  دقل  ؛  ةریبك ةماستبا  سورب "  " اھل مستباف  "؛  كلذ
؟ دیج لكشب 

ءافطإ ةرایس  رسك  نم  : " ةقثاو ةربنب  لأسو  اھطقتلاف  ةروسكم  ةبعللا  قيرحلا  ءافطإ  ةرایس  سورب "  " ظحال مث 
ام : " ةلئاق ىرخأ  ةرم  هتدلاو  تعرسأ  ؟"؛  هذھ قيرحلا 

نم باعلألا  : " هل تلاقو  ةملعملا  تمھف  نكلو  انھ ." اًدحأ  ملعت  تنأ ال  ؟  اھرسك يذلا  نم  تفرع  ام  اذإ  ةدئافلا 
دقل ثدحي ." اذھف  ؛  رسكلل ضرعتت  ًانایحأو  وھللا  لجأ 

؟ باعلألا نورسكي  نيذلا  دالوألل  ثدحي  اذام  ىرخأ : ةرم  هلاؤس  نع  ةباجإلا  مت 



قاصلإو هیلع  ماكحألا  قالطإ  متي  نل  هنأ  اًكردم  لافطألا  ةناضح  يف  لوألا  هموي  أدبو  همأ  اًعدوم  سورب "  " حَّول
. ناكملا اذھ  يف  هب  تافصلا 

يف نیعوبسأ  يجوزو  انأ  تیضق   ، تاونس ةدع  ذنم  ؟  لئاسرلا كلت  هاجت  انتیساسح  نم  صلختن  اننأ ال  َُملَْعَتأ 
نیعئار عیمجلا  ناك   . اسنرف بونجب  سنیفورب  ةقطنم 

ءادغلا لوانت  اندرأو  كانھ  ىلإ  انلصو  امدنعو   ، ایلاطيإ ىلإ  انبھذ  ریخألا  مویلا  يف  نكلو   . ءامركو ءافطلو  انعم 
نم رمھنت  عومدلا  تأدب   ، اًریغص ًاّیِلئاَع  اًمَعْطَم  اندجو 

دق كنأب  رعشت  فطلب  كنولماعي  امدنع  اسنرف  يف   ، ملعتأ ": " دیفيد  " يجوزل تلق   . ةياعرلاب ترعش  دقلف  ينیع 
يأ كانھ  سیل  ایلاطيإ  يف  نكلو   ، رابتخا يف  تحجن 

". رابتخا
ـا، سنرف نوھب  ــ شي مھ  ــ ئانبأ ى  ــ لإ ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا لئا  ــ سرب نو  ــ ثعبي نيذ  ــ لا نو  ــ ملعملاو ءا  ــ بآلا

نوھب ـ شیف ـو  منلا ـة  يلقع لئا  ـ سرب مھ  ـ ئانبأل نو  ـ ثعبي نيذ  ـ لا نو  ـ سردملاو ءا  ـ بآلا ـا  مأ
. ایلاطيإ

ىلإ نوملعملا  اھب  ثعبي  دق  يتلا  اھسفن  لئاسرلا  يھو   ، مھئانبأ ىلإ  ءابآلا  اھب  ثعبي  يتلا  لئاسرلاب  أدبنل 
. نیبردتملا ىلإ  نوبردملا  اھب  ثعبي  وأ   ، مھبالط

لشفلاو حاجنلا  نع  لئاسر  نوملعملاو :)  ) ءابآلا

حاجنلا نع  لئاسر 
: ةیلاتلا ةلثمألا  يف  لئاسرلا  ىلإ  ْعِمَتْسا 

!". اًّدج يكذ  تنأ  اًعيرس ! اذھ  تملعت  دقل  "
". ؟ اثرام اي  اذام  مأ  لبقتسملا  يف  وساكیب  لثم  نوكيأ   ، مسرلا اذھ  ىلإ  يرظنا  "

!". ةركاذم نودب  زاتمم  ةجرد  ىلع  تلصح  دقل   ، عراب تنأ  "
اًدیج تصنأ  نكل   . سفنلاب ةقثلا  زيزعتو  معد  لئاسرك  تارابعلا  كلت  ىلإ  رظنتسف   ، ءابآلا بلغأ  لثم  تنك  اذإ 

؛ ىرخأ ةلاسر  عمست  نأ  كرودقمب  ناك  اذإ   ، ظحالو
: ءانبألا هعمسي  ام  اذھف 

". ًاّیكذ تسل  انأف   ، ةعرسب ام  اًئیش  ملعتأ  مل  اذإ  "
"". وساكیب يننأك "  َّيلإ  اورظني  نلف  الإو  بعص  ءيش  يأ  مسر  لواحأ  ّالأ  بجي  "

". يكذ يننأ  اودقتعي  نلف  الإو  ةركاذملا  نع  علقأ  نأ  لضفألا  نم  "
ثد عـن ــ حتأ ت  ــ نك امد  ــ نع ثلا  ــ ثلا ل  ــ صفلا ركذ  ــ تأ ك،  ــ لذ ة  ــ فرعم ي  ــ ننكمي في  ــ لءا ك ــ ستت د  ــ ق

؟ زا ـ جنإلاو ـة  قثلا ـى  لع مھعیج  ـ شت ـًال فـي  مأ مھ  ـ ئانبأل ءا  ـ بآلا همد  ـ قي يذ  ـ لا ءا  ـ نثلا
،" ةرطفلاب يضاير  بعال  تنأ   " وأ ةياغلل " بوھوم  تنأ   " وأ ةياغلل " يكذ  تنأ  : " لثم تارابع  مھل  نولوقیف 

وعيرس  ، ةتباثلا ةیلقعلا  ووذ  ءانبألا  سیلأ  انأ : لءاستأو 
 - ءانبألا عیمج  ءانبألا -  لعجي  ةبھوملا  وأ  ءاكذلا  ىلع  ءانثلا  راركت  سیلأ  ؟  تارابعلا كلتب  نیسووھملا  مھ   ، رثأتلا

؟ تارابعلا كلتب  اًسوھ  رثكأ 
جئاتن حضوأ  ىلإ  انلصو   ، لافطألا تائم  ىلع  براجت  عبس  ءارجإ  دعب   . رمألا اذھ  ةساردل  انططخ  ببسلا  اذھل 

رضيو مھتیعفاد  يذؤي  لافطألا  ءاكذ  ىلع  ءانثلا  اھتيأر :
. مھئادأب

؟ مھیلع ىنثُي  نأ  لافطألا  بحي  الأ  ؟  كلذ فیك 
هنكلو اًّصاخ  اًقيربو  اًمعد  مھحنمي  وھف  ؛  مھتبھومو مھئاكذ  ىلع  ءانثلا  ةصاخو   ، ءانثلا لافطألا  بحي   ، ىلب

مھتقث ىشالتت   ، ةلكشم اوھجاوي  نأ  روف   . طقف ةظحلل 
ةیلقعلا ركفت  اذكھ   . ءایبغأ مھنأ  ينعي  لشفلاف   ، ءایكذأ مھنأ  ينعي  حاجنلا  ناك  اذإف  ؛  اًریثك مھتیعفاد  لقتو 

. ةتباثلا
: ةین نسحب  اھنبا  ىلع  هؤاقلإ  متي  ناك  يذلا  ءاكذلا  ىلع  ءانثلا  راثآ  تأر  مأ  هتلاق  ام  اذھ 

ةبسن ىلع  اًمئاد  لصحي   . سماخلا فصلاب  ةياغلل  يكذ  بلاط  مأ  انأ   . ةیعقاولا ةایحلاب  يتربخ  ِكل  لقنأ  نأ  ديرأ 
تایضايرلا يف  ةیسردملا  ةیسایقلا  تارابتخالا  يف  % 99

هيدلاو نأ  رعش   ، يكذ صخش  اًضيأ  وھو   ، يجوز  . هتاذب هتقثب  ةیقیقح  تالكشم  يناعي  هنكلو   ، مولعلاو ةغللاو 
نم اننبا  عم  كلذ  ضيوعتب  ماقف   ، ءاكذلا ارِّدقُي  مل 

نأل ؛  ةلكشم ببسي  رمألا  اذھ  نأ  كشأ  تنك  ةیضاملا  ماوعألا  لالخ  يكذ ."  " هنأل هیلع  ءانثلا  ةلواحم  لالخ 
مایقلا نع  عنتمي   ، ةسردملا يف  ةلوھسب  قوفتي  امنیب   ، ينبا

هنأ نظي  دقف   ، اذھ لعف  نإ  هنأل  اھئارجإب ) ِتمق  يتلا  تاساردلا  رھظت  امك   ) ةبوعص رثكأ  تاعورشم  وأ  لامعأب 
هیف غلابم  لكشب  هتاردق  ىلإ  رظني  وھف   . ًاّیكذ سیل 

ةط ـ شنألا فـي كـل مـن   ) نور ـ خآلا عیطت  ـ سي ا  ــ مم ل  ــ ضفأ ءادأ  ــ ما ب ــ يقلا عیطت  ــ سي هَّنأ  يعد  ــ يو
نإ عبطلا  ـه بـ نأل ؛  ةط ـ شنألا هذھ  ما بـ ـ يقلا لوا  ـ حي ـه لـن  نكلو ةيد ) ـ سجلاو ةینھذ  ـ لا

. راھنیسف قفخأ 



: هیضام نع  ایبمولوك  ةعماجب  يبالط  دحأ  هلاق  ام  اذھو 
تحبصأ ًاّیجيردتو   ، يدوھجم ىلع  ًءانث  ىقلتأ  تنك  امم  رثكأ  يئاكذ  ىلع  ءانثلا  ىقلتأ  ام  اًریثك  تنك  يننأ  ركذتأ 

اذھ نأ   ، ةشھدلل ریثملا  رمألا   . ةبعصلا تايدحتلا  هركأ 
و ــ اذ ه ــ نا ه ــ ة. ك ــ يفطاعلا تايد  ــ حتلا ى  ــ لإ ةي  ـــ ضايرلاو ة  ــــ يميداكألا تايد  ــــ حتلا زوا  ــــ جت هر  ــــ كلا

ساكعنا ــ ءادألا ك ة  ــ يؤر ى  ــ لإ ل  ــ يمأ ت  ــ نك د  ــ قف ؛  يمُّل ــ عت را  ــ سم ي  ــ ر ف ــ بكألا قئا  ــ علا
. ةناھتساب اھلوانتأ  وأ  ةمھملا  هذھب  مایقلا  بنجتأ  يننإف   ، لاحلا يف  ام  رمأ  زاجنإ  عطتسأ  مل  ِْنإو   ، ةیصخشلل

رِّدقنو مھرِّدقن  اننأ  مھبحن  نم  فرعي  نأ  ديرن  نحنف  ؛  ءانثلا نم  عونلا  اذھ  ةمواقم  ةياغلل  بعصلا  نم  هنأ  ملعأ 
. خفلا اذھ  يف  ًاّیصخش  انأ  ُتْعَقَو  دقلو   . مھتاحاجن

نم ةرتفل  اھرمأب  نيریحتم  انك  ةبوعصلا  ةديدش  ةلكشم  لحب  ماق  دق  يجوز  دجأل  لزنملا  ىلإ  تدع  موي  تاذ 
ةلئاق تعفدنا   ، يسفن حامج  َحْبَك  عیطتسأ  نأ  لبق   . تقولا

عرسأف  ، رعذ ةرظن  يھجو  ىلع  تمستراف  هتلعف  امم  تعزف  يننإ  لوقأ  نأل  يعاد  ، ال  !" عراب تنأ  : " ریكفت الب 
ةیلقع  " ةقيرطب كلذ  نيدصقت  ِكنأ  ملعأ  : " يتئدھتل يجوز 

، ةلك ــ شملا هذ  ــ ل ه ــ حل تایجیتارت  ــ سإ ن  ــ ت ع ــ ثحب ي  ــ ننأل عرا  ــ يدوھ ب ــ جم نأ  نيد  ــ صقت و"،  ــ منلا
ـت فـي حجن ةياھ  ـ نلا ـي  فو  ، لو ـ لحلا ـة كـل  برجتب ـت  مقو اذھ  ما بـ ــ يقلا تل  ــ صاوو

". اھلح
". هینعأ تنك  ام  طبضلاب  اذھ   ، معن : " ةفیطل ةماستباب  تبجأ 

. مھتبھومو مھئاكذ  ىلع  ءانثلا  لالخ  نم  ةيدھ -  اھنأك  مھئانبأل -  ةمئادلا  ةقثلا  حنم  نوعیطتسي  مھنأ  ءابآلا  نظي 
اذھف ؛  ةیسكع راثآ  هل  نوكي  لب   ، حجني رمألا ال  اذھ 

يأ ري  ــ سي امد  ــ نع وأ  بع  ــ ءي ص ــ يأ ش ةھ  ــ جاوم رو  ــ مھ ف ــ سفنأ ي  ــ نوُّكُش ف ــ ءا ي ــ نبألا ل  ــ عجي
ـل مـا ضفأف  ، مھ ـ ئانبأل ةيد  ميد هـ ـ قت نود  ــ يري ءا  ــ بآلا نا  ــ اذإ ك  . ئي ــ و س ــ حن ى  ــ لع ر  ــ مأ

دھجلا لذبب  عاتمتسالاو   ، مھمامتھا ءاطخألا  ریثت  نأو   ، تايدحتلا بح  مھءانبأ  اوملعي  نأ  وھ  هلعف  مھنكمي 
اًدیبع ءانبألا  نوكي  ةقيرطلا ال  هذھب   . ملعتلا ةلصاومو 

. اھحالصإو مھسفنأب  مھتقث  ءانبل  ليوط  قيرط  مھمامأ  نوكیس   . ءانثلل

ومنلاو بولسألا  نع  لئاسر 
نع ةحمل  انیطعت  يننئمطیل  دیفيد "  " اھلاق يتلا  ةلمجلا  ؟  ءاكذلا وأ  ةبھوملا  ىلع  ءانثلا  نع  ليدبلا  امف  نذإ 

: ديزملاب يبالط  دحأ  انربخيو   ، ليدبلا اذھ 
. ةسردملا ببسب  ةرماغ  ةداعس  يف  اًماع  رشع  ينثالا  تاذ  يتخأ  دجأل  لزنملا  ىلإ  عوبسألا  اذھ  تدع 

تاجردلا نم  ىلع 102  تلصح  : " تلاقف اھتسامح  ریثي  امع  اھتلأس 
ةياھن ةلطع  لالخ  تارم  سمخ  يلاوح  ةرابعلا  هذھ  رركت  اھتعمس   ، !" ةیعامتجالا تاساردلا  رابتخا  يف 

اذھ ىلع  ةساردلا  يف  هانملعت  ام  قبطأ  نأ  تررق  انھو   . عوبسألا
اھتلعج ةلئسأ  اھیلع  تحرط   ، اھیلع تلصح  يتلا  ةجردلا  وأ  اھئاكذ  ىلع  ينثأ  نأ  نم  ًالدب   . يعقاولا فقوملا 

نسحتلا ىدمو  ةركاذملا  يف  هتلذب  يذلا  دھجلا  ىلإ  ریشت 
هنأ تدجوف   ، ماعلا لالخ  رثكأو  رثكأ  لقت  اھتاجرد  تناك   ، ةیضاملا ةنسلا   . قباسلا ماعلا  نم  رثكأ  هتققح  يذلا 

هاجتالا ىلإ  اھدشرأو   ، رمألا اذھ  يف  لخدتأ  نأ  َّيلع  بجي 
. يلاحلا ماعلا  ةيادب  يف  حیحصلا 

انروعش حبكن  نأ  بجي  لھ  ؟  عئار رمأب  نوموقي  امدنع  سامحب  انئانبأ  ىلع  ينثن  نأ  بجي  اننأ ال  اذھ  ينعي  لھ 
بجي اننأ  ينعي  لب   ، اًقالطإ ؟ ال،  مھتاحاجنب باجعإلاب 

ریشي يذلا  ءاكذلا  وأ   ، مھتبھوم وأ  مھئاكذ  ىلع  مكحي  يذلا  ءانثلا  وھو   ، طقف ءانثلا  نم  نیعم  عون  نع  دعتبن  نأ 
مھتبھوم ال وأ  مھئاكذ  ببسب  مھب  نوروخف  اننأ  ىلإ 

. هولذب يذلا  دھجلا 
ةسرامملا لالخ  نم  هوققح  ام  ىلع  ءانثلا  يأ  ؛  ومنلا فدھتسي  يذلا  بولسألاب  ديرن  ام  ردق  مھیلع  ءانثلا  اننكمي 

نأ اننكميو   . ةدیجلا تایجیتارتسإلاو  ةرباثملاو  ةركاذملاو 
: لثم تارابع  لالخ  نم  كلذو   ، مھتارایتخاو مھدوھج  رِّدقُتو  مرتحت  ةقيرطب  هب  نوموقي  يذلا  لمعلا  نع  مھلأسن 

تأر ـه. قـ تققح يذ  ـ لا مد  ـ قتلا هح  ــ ضوي ا  ــ اذ م ــ هو  ، را ــ بتخالا ل  ــ جأ ن  ــ اًد م ــ يج تر  ــ كاذ د  ــ قل "
دھ ـ جلا اذ  ـح هـ جن ـد  قل  . اھ ـ يف ـك  سفن تر  ـ بتخاو اھزاجيإ  ـت بـ مقو تار  ةد مـ ةدا عـ ـ ملا

!". اًّقح
ـى تح ةي  ـ ضايرلا ةلأ  ــ سملا ك  ــ لت ل  ــ حل تایجیتارت  ــ سإلا عاو  ــ نأ ل  ــ ة ك ــ برجت ي  ــ ك ف ــ تقيرط ب  ــ حأ "

اھ ـ لحل ـة  فلتخملا قر  ـ طلا ري مـن  ـ ثكلا تر فـي  ـ كف ـد  قل  ، ةياھ ـ نلا اھ فـي  ـ لح ـى  لإ تل  ـ صو
!". ةلأسملا لح  نم  اھب  تنكمت  يتلا  ةقيرطلا  تدجوو 

اًري مـن ـ ثك اذ  ــ بلطتي ه ــ . س مو ــ لعلا ةدا  ــ ي م ــ بع ف ــ صلا عور  ــ شملا اذ  ــ ت ه ــ ضخ ك  ــ نأ ي  ــ نبجعي "
ـت فـي نأ يھ ! ـ لإ . يـا  اھ ـ ئانبو ءازجألا  ءار  ـ شو تاودألا  میم  ـ صتو ـث  حبلا ـل فـي  معلا

". ةمیظعلا رومألا  نم  ریثكلا  ملعتتل  كلیبس 
يف بلاط  ىكذأ  كنأب  روعشلا  ىلع  تنأ  تدتعاو  كل  ةبسنلاب  ةلھس  تناك  املاطل  ةساردلا  نأ  ملعأ  "



انأ  . دح ىصقأل  كءاكذ  مدختست  نكت  مل  كنأ  ةقیقحلا  نكلو   . ةسردملا
". ةبعص رومأ  مُّلعت  ىلع  لمعتو  كتاناكمإ  ةدايز  ىلع  ًاّیلاح  لمعت  كنأل  اًّقح  دیعس 

". هنم ءاھتنالاو  هیلع  كزیكرت  ةقيرط  ةياغلل  يبجعت   . اًكباشتمو ةياغلل  ًاليوط  ناك  يلزنملا  بجاولا  كلذ  "
". ناولألا هذھ  نع  ينربخأ   . ةلیمجلا ناولألا  نم  ریثكلاب  ةئیلم  اھتمسر  يتلا  ةروصلا  هذھ  "

". ديدج روظنم  نم  ریبسكش  تاباتك  مھفأ  ينلعجت  اھنإ   ، لاقملا اذھ  يف  دھجلا  نم  ریثكلا  تلذب  دقل  "
ام  . ةجھبلاب ًاّیقیقح  اًروعش  ينتطعأ  ونایبلا  ىلع  ةیقیسوملا  ةعوطقملا  هذھ  يف  اھتلذب  يتلا  رعاشملا  "

". ؟ اھفزعت تنأو  كروعش 
: تارابعلا ضعب  مكیلإ  ؟  اًدیج ِلْبُي  ملو  دجب  لِمع  يذلا  بلاطلا  نع  اذامو 

". همھفت يذلا ال  ام  فرعنل  لمعلا  نم  ديزملاب  اًعم  ْمَُقن  انعد  نكلو   ، هتلذب يذلا  دھجلا  ينبجعي  "
داتعتو ةداملا  هذھ  مھفتل  تقولا  نم  اًديزم  كنم  اذھ  بلطتي  امبر   . فلتخم ملعت  ىنحنم  انم  دحاو  لك  ىدل  "

". كلذ يف  حجنتس  دھجلا  اذھ  لذب  تلصاو  اذإو   ، اھیلع
". كل ةبسانملا  ةقيرطلا  داجيإل  َعَْسن  انعدف  ؛  ةفلتخم ةقيرطب  انم  ٌّلك  ملعتي  "

مھعم حجني  يذلا  ًابلاغ  مھل  ةبسنلابف   ، ملعتلا تابوعص  نوناعي  نيذلا  لافطألل  ًةصاخ  اًّمھم  اذھ  نوكي  امبر  )
ملعتلا ةقيرط  داجيإ  لب  دح  ىصقأل  دھجلا  لذب  سیل 

(. ةبسانملا
ىلإ لصوت   ، هتایح لاوط  لافطألا  عم  هلمع  لالخ   ،" تونیج مياھ   " نأ اًرخؤم  تفرع  امدنع  ةياغلل  تدعس 

لفطلا دوھج  لوانتي  نأ  بجي  ءانثلا  : " اھسفن ةجیتنلا 
". ةیصخشلا هتامس  هتازاجنإو ال 

امیف هنودسفي  مھنكلو  مھئانبأ  عم  ومنلا  ىلإ  فدھي  يذلا  ءانثلا  مادختسا  ىلع  نیصيرح  سانلا  نوكي  ًانایحأ 
. نيرخآلا نع  اھب  نوثدحتي  يتلا  ةقيرطلا  لالخ  نم  دعب 

اھنإ  " ،" ةرطفلاب ةيرقبع  اھنإ   " ،" ةرطفلاب لشاف  هنإ  : " لثم تارابع  امھئانبأ  مامأ  نالوقي  نيدلاو  ةرم  تاذ  تعمس 
ةتباثلا ماكحألا  كلت  ءانبألا  عمسي  امدنع  ءاقمح ."

يف يلاتلا  وھ  ناك  ام  اذإ  نبالا  لءاستيو   ، ةتباثلا ةیلقعلا  مھل  اذھ  لقني   ، نيرخآلا ىلع  مھادلاو  اھقلطي  يتلا 
. ماكحألا قالطإ 

هیلإ اًفاضم  تایضاير  سرد  بالطلا  میلعتب  انمق   ، ام ةسارد  لالخ   . اًضيأ نیملعملا  ىلع  قبطني  ريذحتلا  اذھ 
نییضاير ءاملع  نع  تایضايرلا  خيرات  نم  صصقلا  ضعب 

مھتافاشتكال ةلوھسب  لصوتلا  مھنكمي  ةرقابع  مھنأك  تایضايرلا  ءاملع  نع  بالطلا  فصن  عم  انثدحت   . ءامظع
ةیلقعلاب ریكفتلا  ىلإ  رمألا  اذھ  مھعفدف  ؛  ةیضايرلا

لكو تایضايرلا  يف  ةرطفلاب  ءایكذأ  اوُِدلُو  سانلا  ضعب  كانھ  اھدافم : ةلاسرب  رمألا  اذھ  مھل  ثعب  دقل  ؛  ةتباثلا
امأ مھنع .  نوفلتخم  متنأو   ، مھل ةبسنلاب  لھس  ءيش 

صاخ ــ شأ مھ  ــ نأو تاي  ــ ضايرلا ءا  ــ ملع ن  ــ مھ ع ــ عم انثد  ــ حت د  ــ قف  ، بال ــ طلا ن  ــ ر م ــ خآلا ف  ــ صنلا
تافا ـ شتكال ل  ــ صوتلا ى  ــ لإ ر  ــ مألا مھ  ــ ىھ ب ــ تناو تاي  ــ ضايرلاب نیفوغ  ــ اوحب ش ــ صأ

تازاجنإلاو تاراھملا  اھدافم : ةلاسرب  مھل  ثعبو   ، ومنلا ةیلقعب  ریكفتلا  ىلإ  بالطلا  عفد  رمألا  اذھ   . ةمیظع
هذھ اوقلت  بالطلا  نأ  لھذملا  نم  دھجلاو .  ةرباثملاب  ققحتت 

. ةطیسبلا انتاظحالم  نم  لئاسرلا 
كنإ  ، رظنا  " وأ اًعيرس "! اذھ  تلعف  دقل  يھلإ ! اي  : " ءانبألل لوقن  امدنع   ، ءانثلا نع  هیلإ  ریشأ  نأ  دوأ  رخآ  رمأ  كانھ 

اھلقن دون  يتلا  ةلاسرلا  امف   ، !" أطخ يأ  بكترت  مل 
امم بعصلا  ملعتلا  ءادعأ  امھ  لامكلاو  ةعرسلاو   . لامكلاو ةعرسلا  عجشن  اننأ  مھربخن  نحن  ؟  اذھ نم  مھیلإ 

امدنع ٌّيكذ  ينأ  نظت  تنك  اذإ  نوركفي " : ءانبألا  لعجي 
امدنع هلوقن  نأ  انیلع  بجي  يذلا  امف  نذإ  بعص ." رمأ  يأ  ضوخأ  الأ  يل  لضفألا  نمف   ، اًنقتمو اًعيرس  نوكأ 

 - تایضايرلا لئاسم  لثم  ام -  ةمھم  نم  انؤانبأ  يھتني 
اذ ــ ثد ه ــ حي امد  ــ نعف م،  ــ عن ؟  مھ ــ يلع ءا  ــ نثلا ن  ــ عا ع ــ نتمالا ا  ــ نیلع ل  ــ ؟ ه لما ــ كتم لك  ــ شبو اًعير  ــ س

تع ـ ضأ ـي  ننأل رذ  ـ تعأ ـة،  ياغلل ًالھ  نا سـ اذ كـ نأ هـ ـد  قتعأ يھ ! ـ لإ يـا  : " لو ـ قأ
". اًّقح هنم  ملعتت  ءيشب  ْمَُقن  انعد   ، كتقو

ءانبألا ةنأمط 
ـى لع ير  ـ سي ـه  سفن أد  ــ بملا ا؟  ــ ءادأ م وأ  را  ــ بتخا ل  ــ بق ة  ــ نینأمطلاب رع  ــ شي ًال  ــ فط ل  ــ عجت في  ــ ك

، بـل ةي ـ سكع جئا  ـ تنب يتأ  مھ يـ ـ تبھوم وأ  مھ  ـ ئاكذ ـى  لع ءا  ـ نبألا ـة  نأمطف ـر؛  مألا اذ  هـ
. ًابیع اورھظُي  نأ  نم  ةیشخ  رثكأ  نونوكیس 

، ةياغلل ئیس  لكشب  تارابتخالا  يف  تباجأ  يتلاو   ، اًّقح ةرھاب  ةيوناثلا  ةسردملاب  ةبلاط  انیتسيرك "  " تناك
تناك املاطلو  تركاذ  املاطل   . يزخلاب اھرعشي  ناك  يذلا  رمألا 

رتوتلا رع بـ ـ شت  ، را ـ بتخالا ـت  قو ني  ـ حي ةر  ـن فـي كـل مـ كلو  ، ةي ـ ساردلا ةداملا  ــ عال ب ــ طا ى  ــ لع
ةیند ـ تم اھ  ـ تاجرد تنا  ـه. كـ تركاذ ًايوا مـن كـل مـا  حب خـ ـ صي اھ  ـ لقع نأ  ةجرد  ـة لـ ياغلل

يتلا تارابتخالا  كلت   ، ةعماجلل لھأتلا  تارابتخا  تضاخ  امدنع  رثكأ  رمألا  ءاسو   ، اھيدلاوو اھیملعم  تلذخو 



. ةياغلل اھتسردم  اھمرتحت 
نیملعت ِتنأ   ، يعمسا : " ةقثلا اھباسكإ  نالواحیف  ةبرطضم  اھنايري  اھادلاو  ناك   ، اًرابتخا قبست  ةلیل  لك  يف 

كلذ نم  ةدكأتم  ِتنأ   . ةَّیكذ ِكنأ  ملعن  نحن  ةَّیكذ و  ِكنأ 
". قلقلا نع  يفقوتف 

ناك يذلا  ام   . رطخلا نم  ناديزي  اناك  امھنكل   ، اھنافرعي يتلا  ةقيرطلاب  ناعیطتسي  ام  ىصقأب  اھنامعدي  اناك 
؟ هالوقي نأ  امھیلع 

اننأ يملعت  نأ  كديرن   . هنیفرعت ام  راھظإ  نیعیطتست  ِتنأو ال  كِمّیقي  عیمجلا  نأ  يرعشت  نأ  عزفم  رمأ  هنأ  دبال  "
كنأ ملعن  نحنو   ، كمُّلعت رمأب  متھن  نحن   ، كِمّیقن ال 

". ملعتلا ِتلصاوو  اذھب  ِتمزتلا  ِكنأ  ناروخف  نحن   . هملعت ِكیلع  ام  نیملعتت  ِتنك 

لشفلا نع  لئاسر 
رعشي امبر   . ةقد رثكأ  ةلأسم  لشفلا  ودبي  ؟  كلذك سیلأ   ، انتالكشم لقأ  نوكي  نأ  بجي  حاجنلا  ىلع  ءانثلا 

ةرملا هذھ  ِْعلَّطَِنل   . فعضلا وأ  طابحإلاب  لعفلاب -  لافطألا - 
. لشفلا تاقوأ  يف  ءابآلا  اھلقني  نأ  نكمي  يتلا  لئاسرلا  ىلع 

، ةطیشنو ةنرمو  ةفیحن  تناك   . زابمجلا ةبعل  ىلإ  ةرم  لوأل  اھقيرط  يف  ةعستلا  ماوعألا  تاذ  ثیبازیلإ "  " تناك
اھنأ امك  زابمجلا  ةبعلل  اًمامت  ةبسانم  اھلعج  يذلا  رمألا 

ةد ـ يج تنا  ــ اھ ك ــ نكلو سفا  ــ نتلا نأ  ــ شب ر  ــ توتلا ن  ــ ل م ــ يلقب رع  ــ شت تنا  ــ عبطلا ك ــ . ب اھ ــ تبحأ
نا ـ كم ـل  ضفأب ـر  كفت تنا  . بـل كـ ًان ـ سح ءال  ـي بـ لبت اھ  ـ نأل ـة  قثلاب ترع  ـ شو زا  ـ بمجلا فـي 

. هیلع لصحت  فوس  يذلا  ماسولا  هیلع  قلعتل  اھتفرغب 
طاقنلا لیجست  نإف  اًنسح  ًءالب  تلبأ  اھنأ  مغرو   ، ًالوأ ثیبازیلإ "  " تبعل  ، ةیضرألا تاكرحلا   ، ىلوألا ةبسانملا  يف 

ترسخف تانبلا  نم  لیلق  ددع  بعل  نأ  دعب  ریغت  دق 
يفو  . زوفلل اھلھؤت  يتلا  ةجردلل  سیل  نكلو  ىرخأ  تابسانم  يف  اًضيأ  اًنسح  ًءالب  ثیبازیلإ "  " تلبأ ثیبازیلإ ." "

. تمطحتف  ، ماسو يأ  ىلع  لصحت  مل  ةیسمألا  ةياھن 
"؟ ثیبازیلإ  " يدلاو دحأ  تنك  اذإ  لعفتس  تنك  اذام 
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ةيامحب مق  وھ : داقتعالا  اذھ  نم  ءزجو   ، مھسفنأب انئانبأ  ةقث  عفر  ةیفیك  نع  انعمتجم  يف  دئاس  داقتعا  كانھ 

ةلكشملا لح  يف  دیفي  دق  اذھ  نأ  مغر  لشفلا ! نم  كئانبأ 
؟ اذامل  . ليوطلا ىدملا  ىلع  اًّرضُم  نوكي  دق  هَِّنإَف   ، طابحإلاب ءانبألا  روعشب  ةصاخلا  ةلجاعلا 

. لئاسرلا ىلإ  عمتسنو  ةیلقعلا -  رظن  ةھجو  نم  ةلمتحملا  ةسمخلا  لعفلا  دودر  ْضِرْعَتْسَِنل 
ـل ضفألا ـن  كت يھ لـم  ؛ فـ اًقال ـ طإ ـة  نیمأ ري  ةرا غـ ــ بع ل ) ــ ضفألا تنا  ــ اھ ك ــ نأ ن  ــ ظت ت  ــ نأ لوألا ( 

يفا مـن ـ عتلل اھ حـًّال  مد لـ ـ قت ةرا ال  ـ بعلا ـك  لت  . اًض ـ يأ ـه  ملعت ـي  هو اذ  ـم هـ لعت ـت  نأو
. اھئادأ نیسحتل  وأ  قافخإلا 

يھ اھئادأ  يف  ةلكشملا  نأ  ةقیقحلا  امنیب   ، نيرخآلا ىلع  موللاب  يقلي  اھنم ) عِزُتنا  دق  ماسولا  نأ   ) يناثلا
ةیطغتل نيرخآلا  ِمَْول  ىلع  اھیبرت  نأ  دصقت  لھف   . ماكحلا سیلو 

؟ اھروصق
ىلع اًنسح  ًءالب  اھیف  يلبت  يتلا ال  رومألا  ةمیق  نم  صقتنت  نأ  اھملعي  اًّقح ) مھي  زابمجلا ال  نأب  اھتنأمط   ) ثلاثلا

؟ هملعتت نأ  اھديرت  ام  اذھ  لھ   . روفلا
اذإ ؟  هديرت ام  قیقحت  نم  كِنّكمي  ام  يھ  ةردقلا  لھ   . ةروطخ رثكألا  ةلاسرلا  نوكت  امبر  ةردقلا ) اھيدل  نأ   ) عبارلا

زوفتس فیكف   ، ءاقللا اذھب  زفت  مل  ثیبازیلإ "  " تناك
؟ ةمداقلا ةرملا 

اذھب اھلوقت  نل  عبطلابو   . فورظلا كلت  يف  ةیساق  ةرابع  ودبت  زوفلا ) قحتست  اھنأ ال  اھربخت  نأ   ) ریخألا رایخلا 
وذ اھدلاو  هلاق  ام  اًریثك  هبشي  اذھ  نكلو   . رشابملا لكشلا 

. ومنلا ةیلقع 
ءادأب يموقت  نأو  كتاینمأ  راھنت  نأ  ِطبحم  رمأ  هنإ   . ثیبازیلإ اي  هب  نيرعشت  ام  ملعأ  : " طبضلاب اھدلاو  هلاق  ام  اذھ 

ِتلز ال ام  ِتنأ   ، نیملعتأ نكلو   . نيزوفت الو  دیج 
ةد ــ ذ م ــ نم زا  ــ بمجلا ن  ــ بعلي ي  ــ تاللا تا  ــ يتفلا ن  ــ ري م ــ ثكلا كانھ  ــ د؛ ف ــ عب زو  ــ فلا نیقحت  ــ ست

، اًّق هنيد حـ ـ يرت ـر  مألا اذ  نا هـ اذإ كـ  . ِِهتلذ ـا بـ مم ر  ــ ثكأ اًدھ  ــ َنْلََذبو ج ِتْبَِعل  ا  ــ مم لو  ــ طأ
". هناقتإ ىلع  اًّقح  نیلمعتسف 

قوفتت نأ  ديرت  تناك  اذإ  امأ   . كلذب سأب  الف  طقف  ةعتملا  لجأ  نم  زابمجلا  بعل  ديرت  تناك  اذإ  اھنأ  اًضيأ  اھغلبأو 
. دھجلا نم  ديزملا  لذب  اھیلعف  تاسفانملا  يف 



اھ ـ تاكرح رار  ـ كت تقو فـي  ـ لا ري مـن  ـ ثكلا ـت  ضمأف ـد؛  جلا ـل  محم ـى  لع ـر  مألا اذ  هـ ثیبازي " ـ لإ  " تذ ـ خأ
ءا ـ قللا . فـي  ئي لك سـ ـ شب اھ  ـ يدؤت تنا  ـي كـ تلا تا  ـ كرحلا ـة  صاخو  ، اھ ـ ناقتإو

ـة سمخب ثیبازي " ـ لإ  " تزا ـ فو ـة،  عطاقملا ءا  ـ حنأ عي  ـ مج ةا مـن  ـ تف نونا  ـ مث كا  ــ نھ نا  ــ ، ك يلا ــ تلا
ـى لإ اھ  ـ عم تذ  ـ خأو اھ  ـ لك ـة  سفانملا ـة  لطب تنا  ـ كو ـة  يدرفلا تاقبا  ـ سملا ةم فـي  ـ سوأ

طئاحلا ىرت  دق  كنإ  ىتح  زئاوجلاب  اھرخآ  نع  ةاطغم  اھتفرغ  ناردج  تحبصأ  نآلاو   . ًةمخض اًسأك  لزنملا 
. ةبوعصب

لك لذبتو   ، اھتاقافخإ نم  ملعتت  فیك  اًضيأ  اھاملع  لب  ؛  بسحف ةقیقحلاب  اھادلاو  اھربخي  مل   ، ةقیقحلا يف 
ةدشب فطاعت  دقل   ، لبقتسملا يف  حاجنلا  قیقحتل  اھدھج 

, لبقتسملا يف  طابحإلا  نم  ديزملا  ىوس  ءيش  ىلإ  دوقي  نل  اًفيزم  اًعیجشت  اھل  مدقي  مل  هنكل   ، اھطابحإ عم 
". ؟ اوبھذ نيأ  ؟  مھبيردت نكمي  نيذلا  ةضايرلا  يبعالل  ثدح  اذام  : " ينولأسو نیبردملا  نم  ریثكلا  تلباق  دقل 

مھیبعال نوحنمي  امدنع  مھنأ  نیبردملا  نم  ریثكلا  وكشي 
ـل صتي ًانا  ـ يحأو  . تزت ــ ها مھ  ــ سفنأب مھ  ــ تقث نأ  نو  ــ بعاللا رمذ  ــ تي  ، ةیحیح ــ صت تا  ــ قیلعت

نوثد ـ حتي نیبرد  نود مـ ـ يري مھ  ـ نأ ود  ـ بي  . مھ ـ ئابآ ـى  لإ نوكت  ـ شيو مھ  ـ لزانمب نوي  ـ ضايرلا
. اذھ نم  رثكأ  مھتبھوم ال  ىدم  نع  مھیلإ 

نأ ءابآلا  داتعا   ، لافطألل مدق  ةرك  ةارابم  وأ  راغصلا  يرود  يف  ةارابم  دعب   ، يضاملا يف  نوبردملا : لوقي 
ىلإ نییضايرلا  مھئانبأ  عم  مھتدوع  لالخ  ةارابملا  اوللحيو  اوعجاري 

، لزنملا ىلإ  مھقيرط  يف  ءابآلا  نإف  نآلا  امأ  بعللا .) بولسأ   ) لوح ةدیفملا  حئاصنلا  ضعب  مھئادسإو  لزنملا 
ىلع وأ  لفطلل  فیعضلا  ءادألا  ىلع  ماكحلاو  نیبردملا  نومولي 

. موللا هیلع  اوقلأ  ام  اذإ  هسفنب  لفطلا  ةقث  اوذؤي  نأ  نوديري  مھنإف ال  ؛  قيرفلا ةراسخ 
اذإ  . ةءانبو ةنیمأ  تاقیلعت  ىلإ  ةجاحب  لافطألاف  ؛  هانركذ يذلا  ثیبازیلإ "  " نع لاثملا  يف  لاحلا  يھ  امك  نكلو 

اوملعتي نلف   ، تاقیلعتلا كلت  نم  لافطألا  ةيامح "  " تمت
دعاسي ءاَّنبلا ال  دقنلا  نع  عانتمالا   . ةمادھو ةیبلس  رومأ  تاقیلعتلاو  بيردتلاو  ةحیصنلا  نأ  نوریسو  اًدیج 

. هلبقتسمب رضي  لب  ؛  ةقثلا باستكا  ىلع  لفطلا 

لشفلا لئاسر  لوح  ديزملا  ءاَّنبلا : دقنلا 
اذامل ؟  ءانب دقن  انئانبأل  همدقن  يذلا  دقنلا  نأ  عیمجلا  رعشي  الأ  نكلو  ءاَّنبلا .  دقنلا  حلطصم  عمسن  ام  اًمئاد 

ریثكلا نأ  ةقیقحلا  ؟  اًدیفم سیل  هنأ  دقتعن  مل  ام  همدقن 
لفطلا ةدعاسم  ينعت  ءاَّنب " ةملك "   . لفطلا ىلع  ماكحألاب  ءيلم  وھف  ؛  قالطإلا ىلع  اًدیفم  سیل  دقنلا  نم 

لمعب مایقلا  وأ  لضفأ  جتنم  ءانب  وأ   ، ام ءيش  حالصإ  ىلع 
. لضفأ

؛ لامھإو راصتخاب  رخآلا  ضعبلا  نع  ًابیجمو  ةلئسأ  ةدع  ًایطختم  يلزنملا  هبجاو  لح  يف  يلیب "  " عفدنا
نأ كنكمي  الأ  ؟  يلزنملا كبجاو  اذھ  لھ  : " ًابضغ هوبأ  طاشتساف 

ءاكذ يف  كیكشتلا  دمعتي  قیلعتلا  اذھ  ؟ ." تنأ امھيأف   . رتھتسم وأ  قمحأ  كنأ  امإ  ؟  اًدبأ حیحص  لكشب  هب  موقت 
روصقلا نأ  ىلإ  ریشيو  هسفن  تقولا  يف  هتیصخشو  نبالا 

. مئاد
: قرطلا ضعب  يذ  يھ  اھ  ؟  هنبا تافص  هوشي  نأ  نودب  هطابحإو  هبضغ  نع  ربعي  نأ  بألل  نكمي  ناك  فیك 

". ؟ اذھ لامكتسا  كناكمإب  نأ  دقتعت  ىتم   . ينب اي  مات  لمعب  موقت  امدنع ال  ةياغلل  نزحلاب  رعشأ  يننإ  "
". ؟ ِهّلح يف  كدعاسأ  نأ  ينم  ديرت  لھ  ؟  ينب اي  بجاولا  يف  همھفت  مل  ءيش  كانھ  لھ  "

كدعاست دق  ةقيرط  يف  ریكفتلا  عیطتست  لھ   . ملعتلا ةصرف  تِّوفت  كارأ  امدنع  ينب  اي  نزحلاب  رعشأ  يننإ  "
". ؟ ديزملا ملعت  يف 

ًةراثإ رثكأ  اذھ  لعجت  ةقيرط  يف  ریكفتلا  عیطتست  لھ   . كعم فطاعتأ  يننإ   . ينب اي  ةياغلل  ٌّلمم  بجاو  هَنأ  ودبي  "
نم للقت  ةقيرط  يف  ریكفتلا  لواحنل   " وأ ؟ " مامتھالل

". ؟ راكفأ ةيأ  كيدل  لھ   . هتاذ تقولا  يف  دیج  لمعب  مایقلا  نع  رفستو  لوذبملا  دھجلا 
، يقیقح ٍّدََحت  بجاولا  اذھ  ؟  زیكرتلا ملعتن  نأ  ىلع  اندعاست  ةقاشلا  ءایشألا  نأ  كتربخأ  امدنع  ينب  اي  ركذتأ  "

اذإ َرَِنل   . كيدل زیكرتلا  تاراھم  لك  لذب  كنم  مزلتسي  وھف 
". هلك بجاولا  اذھ  لالخ  زیكرتلا  عیطتست  تنك  ام 

ناك يذلا  اًماع  رشع  ةعبرألا  يذ  بیلیف "  " نع تونیج "  " انربخي  . مھسفنأ ىلع  ماكحألا  لافطألا  قلطي  ًانایحأ 
ءاحنأ لك  يف  ریماسملا  رثنف   ، هیبأ عم  عورشم  ىلع  لمعي 

: لاقو بنذلاب  روعش  ةرظن  هیبأ  ىلإ  بیلیف "  " رظنف ؛  ةدمعتم ریغ  ةقيرطب  ةیضرألا 
. قرخأ يننإ  يھلإ ! اي  بیلیف :" " 

. ریماسملا رثانتت  امدنع  هلوقن  ام  اذھ  سیل  بألا :
؟ لوقن اذامف  بیلیف :" " 

". اھعمجأس  ، ریماسملا ترثانت  : " لوقن بألا : 
؟ رمألا يف  ام  لك  اذھ  بیلیف :" " 



. رمألا يف  ام  لك  اذھ  بألا :
. يبأ اي  اًركش  بیلیف :" " 

لئاسرلا نوملعتي  لافطألا 
مھنإ نولوقي   . ماكحألا قالطإ  ىلع  يوطنت  مھئابآ  نم  لئاسر  نوقلتي  مھنأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  ءانبألا  انربخي 

. تقولا لاوط  مییقتلل  ةضرعم  مھتافص  نأب  نورعشي 
نالعفي دق  اذاملف   ، ةیسردملا كلامعأ  لح  ىلع  كادعاسي  نأ  كیلع  اضرع  كيدلاو  نأ  ضرتفا  : " مھنم ًّالك  انلأس 

". ؟ اذھ
". ةیسردملا لامعألا  لح  يف  يئاكذ  ىدم  اوفرعي  نأ  نوديري  مھنأ  كلذ  ءارو  يقیقحلا  ببسلا  : " اوباجأ

". ؟ اذھ ببس  امف   ، ةدیج تاجرد  ىلع  تلصح  كنأل  نادیعس  كيدلاو  نأ  ضرتفا  : " انلأس
". يكذ دلو  يننأل  نادیعس  امھنإ  اوباجأ " :

اذاملف  ، ةسردملا يف  ام  رمأ  يف  ئیس  ءادأب  تمق  نأ  دعب  كئادأ  لوح  كعم  اشقانت  كيدلاو  نأ  ضرتفا  : " انلأس
". ؟ كلذ نالعفي  دق 

يلوصح نأ  نودقتعي  مھنإ  و" ءاھبنلا " بالطلا  دحأ  نكأ  مل  يننأل  عزجلاب  ارعش  امھنأ  ىلإ  كلذ  عجري  دق  : " اوباجأ
". ًاّیكذ تسل  يننأ  ينعي  ةئیس  تاجرد  ىلع 

. مھیلع مكح  قالطإ  ىلع  يوطنت  ةلاسر  ءانبألا  ءالؤھ  عمسي  ام  ءيش  ثدحي  ةرم  لك  يف   ، اذكھو
، ءا ـ بآلا ه  ــ لعفي ا  ــ اذ م ــ سي ه ــ لأ  . مھ ــ يلع ما  ــ كحألا نو  ــ قلطي مھءا  ــ بآ نأ  ءا  ــ نبألا ل  ــ ن ك ــ ظي ا  ــ مبر

مھ ـو، فـ منلا ـة  يلقع ووذ  بال  ـ طلا ـر  كفي اذ  ـ كھ سي  ؟ لـ ما ـ كحألا قال  ـ طإو رمذ  ـ تلا
عفاود نع  هولاق  ام  اذھ   . ةركاذملل ةدیجلا  تاداعلاو  ملعتلا  ىلع  طقف  مھعیجشت  نولواحي  مھءابآ  نأ  نونظي 

: مھئابآ
؟ اذھ نالعفي  دق  اذاملف   ، ةیسردملا كلامعأ  يف  كتدعاسم  كیلع  اضرع  كيدلاو  نأ  ضرتفا  س :

. ةیسردملا يلامعأ  لالخ  نم  يننكمي  ام  ىصقأ  ملعتأ  نأ  انمضي  نأ  ناديري  امھنإ  ج :
. ةدیج ةجرد  ىلع  تلصح  كنأل  نادیعس  كيدلاو  نأ  ضرتفا  س :

. ًاّیقیقح اًدوھجم  تلذب  يننأ  ينعي  ةدیج  ةجرد  ىلع  يلوصح  نأل  نادیعس  امھنإ  ج :
. ةسردملا يف  ام  رمأ  يف  ئیس  ءادأب  تمق  نأ  دعب  كئادأ  لوح  كعم  اشقانت  كيدلاو  نأ  ضرتفا  س :

. لبقتسملا يف  لضفأ  لكشب  ةركاذملل  اًقرط  يناملعُي  نأ  ناديري  امھنإ  ج :
مكحلا متي  مھنأب  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  ءانبألا  رعشي   ، مھضعبب مھتاقالعب  وأ  مھتافرصتب  اذھ  قلعتي  امدنع  ىتح 

هنأب نورعشیف  ومنلا  ةیلقع  ووذ  ءانبألا  امأ   ، مھیلع
. مھل ةدعاسملا  دي  ميدقت  متي 

؟ اقياضت اذاملف   ، هلعف كنم  ادارأ  ام  لعفت  مل  امدنع  اقياضت  كيدلاو  نأ  لیخت  س :
. اًئیس اًدلو  نوكأ  نأ  ایشخ  امھنأل  ةتباث : ةیلقع  وذ  نبا 

. ةیلاتلا ةرملا  يف  دیج  لكشب  رمألا  اذھ  لعف  قرط  ملعت  ىلع  ينادعاسي  نأ  ادارأ  امھنأل  ومن : ةیلقع  وذ  نبا 
نییعي ـــ بطلا راغ  ــــ صلا ءا  ــــ نبألا نأ  ثا  ــــ حبألا ح  ــــ ضوتو  ، فر ــــ صتلا نوئي  ــــ سي ءا  ــــ نبألا ل  ــــ ك

ى ــ لع ما  ــ كحألا قال  ــ طإل ة  ــ بَسانم حب  ــ صي اذ  ــ لھ ه ــ ، ف ٍناو ــ ثال ث ــ ل ث ــ فر ك ــ صتلا نوئي  ــ سي
؟ مھمیلعتل ةبَسانم  وأ  مھتایصخش 

؟ اذھ امھروعش  ببس  امف   ، نيرخآلا دالوألا  كراشت  كنأل ال  نيدیعس  ریغ  اناك  كيدلاو  نأ  لیخت  س :
. يتیصخش ةیعون  امھل  حضوي  اذھ  نأ  نانظي  امھنأل  ةتباث : ةیلقع  وذ  لفط 

لافطألا عم  لماعتلاب  قلعتت  لضفأ  تاراھم  ملعت  ىلع  ينادعاسي  نأ  ادارأ  امھنأل  ومن :  ةیلقع  وذ  لفط 
. نيرخآلا

لئا ـ سرلا هذ  نو هـ ـ قلتي ـي  شملا م  ــ لعت نوأد  ــ بي امد  ــ نعف ؛  اًر ــ كبم سورد  ــ لا هذ  ــ لا ه ــ فطألا م  ــ لعتي
وأ ـة،  بقاعملاو ما  ـ كحألا قال  ـ طإ مزلت  ـ ست مھءا  ـ طخأ نأ  نو  ـ ملعتيو مھ  ـ ئابآ مـن 

. ملعتلاو تاحارتقالا  يقلتل  ةدیج  ةبَسانم  مھءاطخأ  نأ  نوملعتي 
وھ اذھ   . هيوبأ نم  اھاقلت  ةفلتخم  لئاسر  يدؤي  هعمستس   ، اًدبأ هاسنن  نل  لافطألا  ةضور  يف  دلو  اذ  وھ  اھ 

ىلع يوتحت  تناكو  ةسردملا  يف  ماقرألا  ضعب  بتك  فقوملا :
. اذھ ىلع  هيوبأ  لعف  در  نوكي  فیك  دلولا  انربخي   ، ام أطخ 

؟ كنزحي يذلا  ام   . ًابحرم مألا :
. نزحلاب رعشأ  اذ  انأ  اھو  مقرلا 8،  تلفغأو  ماقرألا  ضعب  يتملعم  تیطعأ  دلولا :

. اًدیعس كلعجي  نأ  هنكمي  دحاو  ءيش  كانھ   ، اًنسح مألا :
؟ وھ ام  دلولا :

انسل نحن  بألا ] وحن  ترادتساو   ] . كیلع بضغت  نلف  كعسو  يف  ام  لك  تلذب  كنأ  اًّقح  كتملعم  تربخأ  اذإ  مألا :
. نیبضاغ

. روفلا ىلع  كتفرغ  ىلإ  بھذت  نأ  ينب  اي  كل  لضفألا  نم   . نابضاغ نحن  بألا :
يتلا انتسارد  يف  نكلو   ، ومنلل ةھجوملا  هتدلاو  ةلاسر  ىلإ  عمتسا  هنأ  كربخأ  نأ  يناكمإب  ناك  ول  دوأ 

قالطإ ىلع  يوطنت  يتلا  هیبأ  ةلاسر  ىلإ  هبتنا  دلولا  نأ  ودبي  اھانيرجأ 



يف هلذب  هنكمي  يذلا  دھجلا  نع  لمألاب  ةمعفملا  هتدلاو  ةلاسر  ىقلت  دقف  لقألا  ىلعو   . هیلع مكح 
. لبقتسملا

نأ ةديدج  مأ  لواحت  ًالثم   . ىلوألا ةظحللا  ذنم  اھیلع  لعف  دودر  رادصإو  مھئانبأ  تافرصت  ةمجرت  يف  ءابآلا  أدبي 
عضب عضري  وأ   ، عضري الو  دولوملا  يكبیف   ، اھدیلو عضرت 

لك نع  رظنلا  ضغب  ؟  اًزجع يناعي  دولوملا  لھ  ؟  دینع دولوملا  لھف  ؛  خارصلا يف  أدبيو  فقوتي  مث  تافشر 
نوكي نأ  ضرتفي  الأ  ؟  ةيرطف ةباجتسا  ةعاضرلا  تسیلأ   ، ءيش

؟ ينبا ةلكشم  ام  ؟  ةعاضرلا ىلإ  ةيرطف  ةجاحب  نیقولخم  دیلاوملا 
يف هیلإ  ِترشأ  ام  تركذت  مث   ، ةياغلل رتوتلاب  تبصأ  ةيادبلا  يف  : " فقوملا اذھ  يف  ةديدج  مأ  يل  تلاق 

، اذھب مایقلا  ةیفیك  ملعتي  انالك  : " يتعیضرل لوقأ  تللظف  ؛  كتاباتك
ينتدعا ـك سـ لت ري  ـ كفتلا ـة  قيرط ـم ." لعتن ـا  ننكل ـر،  توتلل وعد  ـر يـ مأ ـه  نأ ـم  لعأ ـة،  عئاج ـِك  نأ م  ــ لعأ

مھ ـى فـ لع ينتدعا  ـا سـ مك ـر،  مألا ـح  جن ـى  تح اھدا  ـ شرإو ـة  ئداھ ءا  ـ قبلا ـى  لع
". اًضيأ ىرخأ  اًرومأ  اھِمّلعُأ  فیك  تفرع  كلذل  ؛  لضفأ لكشب  يتعیضر 

. مُّلعت ةیلمع  اھنإف  ؛  ِمّلعو  ، ماكحألا قلطت  ال 

لئاسرلا نولقني  لافطألا 
في مھ كـ ـ تيؤر لال  ـك مـن خـ لذو لئا  ـ سرلا هذ  او هـ ـ ملعت لا  ـ فطألا نأ  اھ  فر بـ ـ عن ىر  ــ خأ ة  ــ قيرط

ـا. هوملعت ـي  تلا ـة  مكحلا ـل  قنل نودعت  ـ سم راغ  ـ صلا لا  ـ فطألا ـى  تح  . اھ ـ نولقني
يف ةلكشم  يناعي  ناك  كلصف  يف  رخآ  بلاطل  اھمدقت  يتلا  ةحیصنلا  ام  : " يناثلا فصلا  يف  ًالافطأ  انلأس 

وذ لفط  اھمدق  يتلا  ةحیصنلا  يذ  يھ  اھف  ؟ " تایضايرلا ةدام 
: ومن ةیلقع 

امبر  ، ةليوط ةدمل  ركفت  نأ  كیلعف   ، اذھ لعفت  تنك  اذإ  ؟  فقوتت مث  ةقیقدل  ركفت  لھ  ؟  اًریثك ملستست  لھ 
ةیضايرلا ةلأسملا  أرقت  نأ  كیلعف  اھمھفت  مل  اذإو   ، نیتقیقدل

. ملعملا لأستو  كدي  عفرت  نأ  كیلعف   ، اًضيأ اھمھفت  مل  اذإو   . ىرخأ ةرم 
نم ردقلا  اذھ  ىلع  نكت  مل  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  لافطألا  اھمدق  يتلا  ةحیصنلا  ؟  ةمیظع ةحیصن  تسیلأ 

تناك ؛  حاجنلل ةفصو  كلتمت  ةتباثلا ال  ةیلقعلا  نألو   . ةدئافلا
دحأ اھمدق  يتلا  ةحیصنلا  يھ  كلت  تناك  فسألاب " رعشأ   " . ةرشابمو ةبضتقم  نوكت  نأ  ىلإ  لیمت  مھحئاصن 

. هتاساوم اًمدقم  لافطألا 
لافطألا ىلع  ةسارد  جروج " لوراك  و" نيام " يرام   " ترجأ  . اھوقلت يتلا  لئاسرلا  لقن  مھنكمي  عَّضُّرلا  ىتح 

ماكحألا مھؤابآ  مھیلع  قلطأو  ةءاسإلل  اوضرعت  نيذلا 
ىلإ ةراشإ  مھلافطأ  ءاكب  نأ  نومھفي  ام ال  اًریثك  نوفسعتملا  ءابآلا   . تالكشملا مھلاعتفا  وأ  مھئاكب  ببسب 

نع فقوتلا  مھنكمي  عضرلا ال  لافطألا  نأ  وأ  مھتاجایتحا 
. يكبي هنأل  ؛  ئیس وأ  دینع  وأ  درمتم  هنأب  لفطلا  ىلع  نومكحي  مھنإ  لب   ، رمألل اًعایصنا  ءاكبلا 

ةنس نیب  ام  مھرامعأ  تحوارت  نيذلا   ) ةءاسإلل اوضرعت  نيذلا  لافطألا  اتدھاش  جروج " لوراك  و" نيام " يرام  "
دودر نیتبقارم   ، لافطألا ةضور  ةئیب  يف  تاونس ) ثالثو 

ةءاسإلل اوضرعت  نيذلا  لافطألا  رعشي  ام  اًریثك   . نوكبيو نیقياضتم  نورخآلا  لافطألا  نوكي  امدنع  مھلاعفأ 
دق لب   ، نزحلاب نورعشي  نيذلا  لافطألا  هاجت  بضغلاب 

قالطإ متي  نأ  بجي  نوكبي  نيذلا  لافطألا  نأ  اھدافم  يتلا  ةلاسرلا  اومھف  دقل  ؛  مھیلع ءادتعالا  مھضعب  لواحي 
. مھتبقاعمو مھیلع  ماكحألا 

ةءا ـ سإلا اياح  حب ضـ ـ صي امد  ـ نع ط  ــ قف نير  ــ خآلا ى  ــ لإ ل  ــ قتنت ةءا  ــ سإلا را  ــ ثآ نأ  ن  ــ ظن ا  ــ اًري م ــ ثك
اًر ـ كبم سورد  ـ لا نو  ـ ملعتي لا  ـ فطألا نأ  ـح  ضوت ةلھذ  ـ ملا ـة  ساردلا هذ  ـن هـ كلو  . ءا ـ بآ

. اھل اًقفو  نوفرصتيو 
؟ نزحلاب نورعشي  نيذلا  مھئالمز  هاجت  ةءاسإلل  اوضرعتي  مل  نيذلا  لافطألا  لاعفأ  دودر  تناك  فیك   ، ةبسانملاب

يذلا لفطلا  ىلإ  هجوت  مھنم  ریثك  ؛  فطاعتلا اورھظأ 
. ةدعاسملا ميدقتل  هلعف  نكمي  ام  كانھ  ناك  ام  اذإ  اوفرعیلو   ، رمألا ام  اوفرعیل  يكبي 

؟ میلعتلا نم  اًعون  بيذھتلا  سیلأ 
مھ ــ نإف  ، مھ ــ نوبقاعيو مھ  ــ ئانبأ ى  ــ لع ما  ــ كحألا نو  ــ قلطي امد  ــ نع مھ  ــ نأ ءا  ــ بآلا ن  ــ ري م ــ ثك ن  ــ ظي

ـه نوملعي يذ  ـ لا ـا  مف اًد ." ـ بأ ها  ـ سنت اًسرد لـن  كملعأ  سـ  " ةرا ـ بع ـل  ثم  ، مھ ــ نوملعي
مھیلع ماكحألا  قالطإ  متیسف   ، مھمیقو ءابآلا  دعاوق  اوضراع  اذإ  مھنأ  مھءانبأ  نوملعي  مھنإ  ؟  مھئانبأل

رومألا يف  ریكفتلا  ةیفیك  مھءانبأ  َنوُِمّلَعُي  مھنإ ال   . مھتبقاعمو
. مھدرفمب ةجضان  ةیقالخأ  تارارق  ىلإ  لوصولاو  نعمتب 

. ةحوتفم لصاوتلا  تاونق  نأ  مھءانبأ  َنوملَعُي  امبرو ال 
اھءاقد ــ صأو اھ  ــ نإ اھ  ــ تلا ل ــ قو اھتد  ــ لاو ى  ــ لإ اًما  ــ ر ع ــ شع ةت  ــ سلا تاذ  ا " ــ سیلأ ت"  ــ بھذ

اًر ـ مأ اذ  ود هـ ـ بي ـا  مبر ـر،  مألا رھا  ـ ظب ـٍد.  يعب نا  ــ كم ي  ــ ة ف ــ لحر ى  ــ لإ باھذ  ــ لا ة  ــ برجت نود  ــ يري



نوديري الو   ، ةدیعب اھنكلو  ةلیمج  نكامأ  نع  اوعمس  اھءاقدصأو  اھنأ  اسیلأ "  " هینعت تناك  ام  نكل   ، اًفیخم
نوكلمي مھنأ  وأ  نامألاب  اھیف  نورعشي  ةئیب ال  يف  اھتبرجت 

يف اھوبرجي  نأ  اودارأ   . ةليوط تافاسمل  لزنملا  ىلإ  مھتارایس  اودوقي  نأ  نوديري  مھنأ ال  امك   ، رومألا مامز 
مھئابآل نكمي  ثیح  مھئابآ  نم  نذإبو  فارشإلل  عضخي  طیحم 

. لزنملا ىلإ  مھنوذخأيو  ةلحرلا  ءاھتنا  دعب  اوتأي  نأ 
اورجأ لب   ، رمألا اذھب  ةقلعتملا  رومألا  لوح  ةضافتساب  اشقانت  دقف  مأ ال،  اسیلأ "  " ادلاو قفاو  ام  اذإ  مھي  ال 

مئاقلا مھجتملا  بضاغلا  ضفرلا  نع  اًدیعب  اًدیفم  اًشاقن 
. ماكحألا قالطإ  ىلع 

ئدابم نوددحي  مھنإ   . اًقالطإ  ، نانعلا مھل  نوقلطيو  مھءانبأ  نوللدي  ومنلا  ةیلقع  يوذ  ءابآلا  نأ  اذھ  ينعي  ال 
. اھیلإ نولصي  فیك  مھلافطأ  نوملعي  مھنكلو  ةیلاع 

عضوم يف  كسفن  اھیف  دجت  يتلا  ةیلاتلا  ةرملا   . مارتحاو ریكفت  ىلع  مئاقو  لداع  ضفر  هنكلو   ، نوضفري مھنإ 
اھب ثعبأ  يتلا  ةلاسرلا  ام  كسفن : لأسا   ، كئانبأ بيذھت 

؟ ملعتلاو ریكفتلا  ىلع  كدعاسأس  مأ  ؟  كبقاعأو كیلع  ًماكحأ ا  قلطأس  انھ :

توم وأ  ةایح  ةلأسم  انوكي  نأ  امھنكمي  ناتیلقعلا 
نع ةلوئسم  يتفصب   . رطخلا يف  مھءانبأ  نوعضي  ًانایحأ  مھنكل   ، مھئانبأل رومألا  لضفأ  ءابآلا  ديري  عبطلاب 

ةعماجب هب  لمعأ  يذلا  مسقلا  يف  جرختلا  لبق  ام  تاسارد 
يف حاجنلا  نم  نكمتت  مل  ةعئار  ةاتف  ةصق  يذ  يھ  اھ   . قزأم يف  نیعقاولا  بالطلا  نم  ریثكلا  تيأر   ، ایبمولوك

. رمألا
ري ــ غت نأ  تدارأو  جر  ــ ختلا ن  ــ عوب م ــ سأ ل  ــ بق ا  ــ يبمولوك ة  ــ عماجب ي  ــ بتكم ى  ــ لإ يدنا " ــ س  " تر ــ ضح

اھ ـ نأب ترع  ـي شـ نكلو ـي،  نالقع ري  ًاب غـ ـ لط نا  ــ س. ك ــ فنلا م  ــ لع ى  ــ لإ اھص  ــ صخت
زایتمالا تامالعب  اًئیلم  هتدجو  اھتاجرد  لجس  ىلع  تعلطا  امدنعو   . ةيانعب اھتصق  ىلإ  تعمتساو  ةطبحم 

؟ يرجي ناك  اذامف   ، بوسرلاو
نم دیحولا  فدھلا  ناكف  ؛  ةتباث ةیلقع  يوذ  اناك  امھنألو   . درافراھ ةعماجب  قاحتلالل  اھنادعي  يدناس "  " ادلاو ناك 

امبرو  ) اھترادجو اھتمیق  تبثت  نأ  يدناس "  " میلعت
ينعي ةعماجلا  كلتب  اھقاحتلاف  ؛  درافراھ ةعماجب  اھقاحتلا  لوبق  ىلع  لوصحلا  لالخ  نم  كلذو  اًضيأ ) مھترادج 

قلعتي رمألا  نكي  مل  مھل  ةبسنلاب   . اًّقح ةیكذ  اھنأ 
قلعتي ناك  لب   ، ةمیظع تاماھسإ  ميدقتب  ىتح  وأ  مولعلاب  اھفغش  ءارو  يعسلاب  قلعتي  نكي  ملو  ملعتلاب 

تطقسو اھب  قاحتلالا  عطتست  مل  اھنكلو   . ةعماجلا مساب 
ىلع اھلوصح  رسفي  ام  اذھو   ) ةیلعافب لمعلا  نم  تنكمت  نایحألا  ضعب  يف   . نیحلا كلذ  ذنم  بائتكالل  ةسيرف 

مل ىرخألا  نایحألا  ضعب  يف  نكلو  زایتمالا ) تامالع 
(. بوسرلا تامالع  ىلع  اھلوصح  رسفي  ام  اذھو   ) كلذ نم  نكمتت 

مل نإو   ، اھيوبأ ةھجاوم  ىلع  ةرداق  نوكت  نلف  جرختت  مل  نإو   ، جرختت نلف  اھدعاسأ  مل  نإ  يننأ  ملعأ  تنك 
. ثدحي دق  ام  ملعأ  الف  اھيوبأ  ةھجاوم  عطتست 

نزحملا نمف   ، اًّقح فدھلا  وھ  اذھ  نكي  مل  نكلو   ، جرختلا ىلع  يدناس "  " ةدعاسم ًانوناق  يتعاطتساب  ناك 
مطحتت يدناس "  " لثم ةعئارو  ةھیبن  ةبلاط  لعجت  نأ  اًّقح 

. تافینصتلا هذھ  لعفب 
عیجشت لالخ  نم  ةحیحصلا  ةقيرطلاب  مھئانبأل  لضفألا " اونمتي   " نأ ءابآلا  صصقلا  هذھ  ِمّلعت  نأ  ىنمتأ 

. مھمُّلعتو مھومنو  مھتامامتھا 

ةقيرط أوسأب  لضفألا  ينمت 
ني ــ نوكت ا  ــ مل ه  ــ بأن ن ال  ــ حن اھيد : ــ لاو ن  ــ م يدنا " ــ س  " اھ ــ تقلت ي  ــ تلا ةلا  ــ سرلا ي  ــ ن ف ــ عمتب ر  ــ ظننل

ـم. لعتلل ـه  بأن ـن ال  حن ـه.  يلع يحب  ـ صت نأ  ـك  نكمي ـا  مل وأ  كما  ـ متھا ري  ـ ثي ـا  مل وأ  ـه  يلع
. درافراھ ةعماجب  ِتقحتلا  ام  اذإ  طقف  كمرتحنو  كبحنس 

ةيدادعإلا ةساردلا  ىھنأ  امدنعو   ، ًاّیئانثتسا تایضاير  بلاط  كرام "  " ناك  . هسفن روعشلا  كرام "  " ادلاو َّسحأ 
، لوكس ياھ  تناسیفياتس  ةسردمب  قاحتلالل  قوتي  ناك 

ةسارد هنكمي  كانھ   . مولعلاو تایضايرلا  يف  ًاّيوق  اًررقم  مدقت  كرويوین  يف  ةصاخ  ةيوناث  ةسردم  يھو 
تایضايرلا لوح  تاشاقن  ءارجإو  نیملعملا  لضفأ  عم  تایضايرلا 

جمارب ةسارد  هل  حیتي  جمانرب  ىلع  تناسیفياتس  ةسردم  يوتحت  امك   ، ةنيدملا يف  بالطلا  لضفأ  عم 
نوكي نأ  روف  ایبمولوك  ةعماج  يف  ةعماجلاب  ةصاخلا  تایضايرلا 

. كلذل اًّدعتسم 
نأ بعصلا  نم  هنأ  اعمس  دقف  ؛  ةسردملا هذھب  قاحتلالاب  هادلاو  هل  حمسي  مل  ةریخألا  ةظحللا  يف  نكلو 

كلذل ؛  درافراھ ةعماجب  تناسیفياتس  ةسردم  وجيرخ  قحتلي 
. ىرخأ ةيوناث  ةسردمب  قحتلي  هالعج 



دحاو رمأ  كانھ  ناك  لب   ، هبھاوم ةیمنت  وأ  هتامامتھا  ءارو  يعسلا  عیطتسي  نل  هنأ  مھل  ةبسنلاب  مھملا  نكي  مل 
. درافراھ ةعماج  وھو  مھل  ةبسنلاب  مھملا  وھ 

" انطورشب كبحن -  نحن  "
 . يطورشب تحجن -  اذإ  طقف  كبحأس  يننإ  ىلإ : زواجتي  لب  طقف ،  ماكحألا  قالطإ  ىلع  فقوتي  رمألا ال 
ءانبألا رعشي   . ةعماجلا رمع  ىتح  تاونس  تس  نیب  ام  مھرامعأ  حوارتت  لافطألا  نم  ةعومجم  ةساردب  انمق 

مھومرتحيو مھوبحي  نل  مھءابآ  نأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ 
: ةعماجلا بالط  لوقي   . مھصوصخب مھئابآ  فادھأ  اوققح  اذإ  الإ 

". هناديري يذلا  ردقلاب  اًحجان  نكأ  مل  نإ  يناَرِّدَقُي  نل  َّيدلاو  نأ  رعشأ  ام  اًریثك  "
اوضري نل  مھنأ  رعشأ  يقامعأ  يف  نكلو   ، هنوكأ نأ  دوأ  ءيش  يأ  نوكأ  نأ  عیطتسأ  يننإ  يادلاو  لوقي  : " وأ

". مھباجعإ ریثي  لاجم  يف  تصصخت  اذإ  الإ  ينع 
رو ـ مألا تنا كـل  ـ كو  ، ما ـ كحألا ـق  لطي نا  ـو؛ كـ حنلا اذ  ـى هـ لع ـر  كفي ورنیكا " نو مـ ــ ج  " و ــ بأ نا  ــ ك

": ورنیكا مـ  " لو ـ قي  . طغ ـت ضـ حت ـه  نبا ـع  ضيو  ، دو ـ سأ وأ  ضي  ـ بأ ـا  مإ ةب لـه  ـ سنلاب
ةریغصلا يتنھم  لجأ  نم  شیعي  هنأك  ودبي  ناكو   ، ربكأ لكشب  ينعفدي  نم  وھ  يبأ  ناك   .... يادلاو ينعفد  "

. اھب عتمتسأ  يننإ ال  يبأل  تلق  امدنع  ركذتأ  ةیمانتملا .... 
". ؟ اًدحاو تِّوفت  نأ  كنكمي  الأ  ؟  نارملا اذھ  رضحت  نأ  كیلع  لھ  ؟  ةارابم لك  رضحت  نأ  كیلع  لھ  : " هل لوقأ  تنك 

. اذھ نم  ةدحاو  ةظحلب  ورنیكام "  " عتمتسي مل  نكلو   ، هقیقحت يف  هوبأ  بغر  يذلا  حاجنلا  ورنیكام "  " ققح
ةمقلا ىلع  هنوكل   ، حاجنلا اذھ  جئاتنب  عتمتسا  هنإ  لوقي 

، ةیضايرلا مھباعلأ  اوبعلي  نأ  نوبحي  نییضايرلا  نم  ریثكلا  نأ  ودبي  ": " ورنیكام  " لوقي كلذ  عمو   ، لاملاو حدملاو 
". سنتلا هاجت  اذھب  ترعش  يننأ  نظأ  الو 

يتلا ةفلتخملا  قرطلا  لكب  اًفوغش  ناك  ةيادبلا  يف  هنأ  نع  ثدحتي  هنأل  ةيادبلا  يف  سنتلا  بحأ  هنأ  نظأ 
مل اننكلو   ، ةديدج تاديدست  ةعانصو  اھب  ةركلا  برض  نكمي 

هیلع طغضلا  أدب  انھو   ، سنتلا يف  اًدیج  ناك  هنبا  نأ  ورنیكام "  " دیسلا ىأر   . ىرخأ ةرم  فغشلا  اذھ  نع  عمسن 
حاجن ىلع  اًفقوتم  ناك  يذلا  بحلاو  ماكحألا  قالطإو 

. هنبا
اًرَدق هنبا  ابح  دق  نأ هللا  ىري  هنأ  امك   ، حومط لجرلا  اذھ  نأ  كش  . ال  اًفلتخم اًجذومن  زدوو " رجيات   " وبأ مدقي 

ىلع هتیبرتب  ماقو  فلوجلل  رجيات "  " بح ززع  هنكل   ، اًعئار
مادام عنامأل  نكأ  ملف  اًكابس  لمعي  نأ  رجيات  دارأ  نإ  : " اذھ نع  هادلاو  لوقي   ، ملعتلاو ومنلا  ىلع  زیكرتلا 

هنإ  . اًدیج اًصخش  نوكي  نأ  طقف  يفدھ   . اًعراب اًكابس  حبصیس 
يسفن لذبأ  نأ  ينامَّلع  دقف   ، يتایح يف  رثألا  مظعأ  َّيدلاول  ناك  : " هرودب رجيات "  " لوقي عئار ." صخش 

نكمي كنأ  اذھ  حضوي  يبح ."  ، كلذ لك  قوفو  يتبھومو  يتقوو 
طغضلا تحت  هعضو  نم  ًالدب  لفطلل  يصخشلا  ومنلا  ناززعي  نالازي  لخدتلا ال  اطرفم  نادلاو  كيدل  نوكي  نأ 

. هیلع ماكحألا  قالطإو 
نيذ ــ لا ءا  ــ بآلا ن  ــ ري م ــ ثكلا  ، ةریھ ــ شلا نا  ــ مكلا ة  ــ ملعم  ،" يال ــ يد ي  ــ ثورود  " تلبا ــ املا ق ــ طل

ـة بھوملا نأ  ـ شب نومتھ  نيذ يـ ـ لا ءا  ـ بآلا ـك  ئلوأ  ، بع لك صـ ـ شب مھ  ـ ئانبأ ـى  لع نوطغ  ــ ضي
. مھئانبأل ىدملا  ليوط  ملعتلاب  مھمامتھا  نم  رثكأ  تافینصتلاو  ةینھذلا  ةروصلاو 

ـم غر يال ." ـ يد ـي  ثورود  " ما ـ مأ فزعي  ماو لـ ـ عأ ـة  ينامث ـر  معلا ـغ مـن  لبي يذ  ـ لا امھ  ـ نبا ناو  ـ بأ ر  ــ ضحأ
ـى لع فزع  ـي تـ تلا ةیقي  ـ سوملا نفوھ  ـ تیب ـة  عوطقم ركذ  ـ تي هال  ـ عج  ، اھتاريذ ـ حت

يف  ، اودسفأ دقل   . فئاخلا يلآلا  ناسنإلاك  فزعي  ناك  هنكل  ةیقیسوملا  ةتونلا  نم  فزعلاب  اًعئار  ناك   . نامكلا
، ةبھوملا نع  مھتركف  عم  بسانتتل  فزعلا  يف  هتراھم   ، عقاولا

نفوھتیب ةعوطقم  فزع  عیطتسي  ماوعأ  ةینامث  رمعلا  نم  غلابلا  ينبا  : " اولوقي نأ  مھفدھ  ناك  ول  امك 
". ؟ هلعف كنبا  عیطتسي  يذلا  امف   ، نامكلا ىلع  ةیقیسوملا 

ىد ــ اھ ل ــ نبا جاردإ  متي  ــ تقو ل ــ لا نا  ــ د ح ــ ه ق ــ نأ ر  ــ صت مأ  ع  ــ ةديد م ــ تاعا ع ــ س يال " ــ يد ت"  ــ ضق
ـل معت ؟ ال، لـم  يال ـ يد ةحي  ـ صنب ت  ــ لمع لھ  ــ ، ف بھاو ــ ملا في  ــ ظوتل زي  ــ متم ل  ــ يكو

تارد هيد قـ ـن لـ كي اھ لـم  ـ نبا نأ  اھرذ مـن  ـ حت يال " ـ يد  " تنا ـد كـ قف ؛  تقو ـ لا ن  ــ ةر م ــ تفل اھتحي  ــ صنب
ـى لع ـل  معلاو ةر  ـ بخلا ـل  هأ ةحي  ـ صنل ها  ـ بتنالا ًالد مـن  ـ بو ـي،  فكي ـا  مب ةري  ـ بك

ببسلا اذھل  اھنبا  ةبھومك  ةبھوم  ضفر  صخش  يأ  ةعاطتساب  نأ  قدصت  نأ  مألا  تضفر   ، اھنبا تاردق  ةیمنت 
. طیسبلا

سلجت  ،" اروي  " سورد ءانثأ  يف  ءودھب  سلجت  اًمئاد  يل "  " ةدیسلاف "؛  يل اروي   " ةدلاو دجن  اًمامت  ضیقنلا  ىلعو 
ضعب لوح  ةریثكلا  تاظحالملا  بتكت  نأ  نودبو  رتوت  الب 

فواخملا اروي "  " ِناعت مل  كلذل  ةجیتنو   . عتمتستو ىقیسوملا  عم  ليامتتو  مستبت  تناك   . نيرخآلا ءابآلا 
ءابآ مھيدل  نيذلا  لافطألا  هیناعي  يذلا  نامألا  مدعب  روعشلاو 

". فزعأ امدنع  ةداعسلاب  رعشأ  اًمئاد  ": " اروي  " لوقت  . ماكحألا نوردصيو  مامتھالا  وطرفم 



جذامن
دیفم جذامنلا  ضعب  نكلو   ، ىلب ؟  مھؤانبأ اھققحي  ىتح  جذامنو  اًفادھأ  ءابآلا  ددحي  نأ  يعیبطلا  نم  سیلأ 

اوفصي نأ  نییعماج  بالط  نم  انبلط   . اًدیفم سیل  اھضعبو 
. جذومنلا اذھ  عم  نوواستي  مھنأ  نونظي  ىدم  يأ  ىلإ  انوربخي  نأ  مھنم  انبلطو   ، مھل ةبسنلاب  بلاطلا  جذومن  انل 

تنأ نوكت  نأ  امإف   ، اھیلإ لوصولا  قیقحت  ىلع  لمعلا  نكمي  جذامن ال  نع  اوثدحت  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلا 
وأ ال. جذومنلا  اذھ 

". ةيرطف ةبھومب  عتمتي  نم  وھ  يلاثملا  حجانلا  بلاطلا  : " لثم اًرومأ  اولاقف 
تاردقلاب عتمتي  نم  وھ   ... ةیضايرلا باعلألا  يف  عرابلاو  ًاّيدسج  قئاللاو  يرقبعلا  بلاطلا  وھ  جذومنلا  "

". ةيرطفلا
هذھ َِّنإ  اولاق  لب  يھ ال.  بلغألا  يف  ةباجإلا  تناك  ؟  جذامنلا هذھ  عم  نوقباطتي  اوناك  اذإ  امع  مھلاؤسبو 

نوملستسيو نوئطابتي  مھتلعجو  مھراكفأ  تشوش  جذامنلا 
. جذامنلا هذھ  لثم  اونوكي  نأ  نوعیطتسي  مھنأل ال  طابحإلاب  اورعشو   ، نورتوتيو

: يلاتلاك مھرظن  ةھجو  نم  جذامنلا  اوفصو  دقف  ومنلا  ةیلقع  ووذ  بالطلا  امأ 
هفاشكت ـ ساو هري  ـ كفت قر  ـ طو ه  ــ تفرعم عي  ــ سوت يسا  ــ سألا هفد  ــ نو ه ــ كي ن  ــ و م ــ حجا ه ــ نلا بلا  ــ طلا "

ةلي ـ سو مھ بـل  ةب لـ ـ سنلاب ةياھ  ـ نلا تاجرد هـي  ـ لا نأ  نور  مھ ال يـ ـ نإ  . ملا ـ علا
". ومنلا يف  رارمتسالل 

يلاثملا بلاطلا  لمأي   . ةلاعفلا اھتامادختسا  ىلإ  ةفاضإلاب  اھتاذل  ةفرعملا  رِّدقي  يلاثملا  بلاطلا  : " اًضيأ اولاقو 
". هلك عمتجملل  ةمھم  تاماھسإ  مدقي  نأ 

: مھدحأ لاقف   ، كلذ قیقحت  ىلع  نولمعي  مھنإ  اولاق  ؟  جذومنلا اذھ  عم  نوھباشتي  اوناك  اذإ  امع  مھلاؤسبو 
لذب مزلتسي  اذھف  ؛  عیطتسأ ام  ردقب  هھبشأ  نأ  لواحأ  "

لواحأ ينكل   ، ءيش مھأ  يھ  تارابتخالا  / تاجردلا نأ  دقتعأ  ةليوط  تاونس  تللظ  : " رخآ لاقو   ،" دھجلا
ةبسنلاب ةمِھلم  جذامنلا  تناك  كلذ ." نم  دعبأ  وھ  ام  قیقحت 

. مھل
لفطلا ةروص  عم  اوقفاوتي  نأ  مھنم  نوبلطي  مھنأكف   ، ةتباث ةیلقع  اذ  اًجذومن  مھلافطأل  ءابآلا  مدقي  امدنع 

كانھ سیلو   ، ةمیق الب  هنوربتعیسف  الإو  عماللا  بوھوملا 
. ال مھمیقو مھتابغرو  مھتازیممو  مھتامامتھا  مھدرفت -  لافطألا  تبثیل  لاجم  كانھ  سیل  هنأ  امك  أطخلل  لاجم 

يوذ ءابآلا  اھیف  تيأر  يتلا  تارملا  ددع  ديدحت  يننكمي 
. مھبُّرھت وأ  مھئانبأ  درمت  ىدم  نع  يننوربخيو  قلقلاب  نورعشي  ةتباثلا  ةیلقعلا 

: اًماع رشع  ةعبس  رمعلا  نم  غلابلا  سالوكین "  " نع تونیج " مياھ   " لقني
يننإ ال  . ديدش طابحإب  رعشي  يب  ةروصلا  كلت  يبأ  نراقي  امدنعو   ، يلاثملا دلولل  ةروص  دجوت  يبأ  لقع  لخادب 

رعشأ تنك  يرافظأ  ةموعن  ذنم   . يبأ مالحأ  ققحأل  شیعأ 
ةریغ ــ صلا رو  ــ مألا ن  ــ ري م ــ ثكلا ي  ــ اًح ف ــ ضاو نا  ــ ه ك ــ نكلو هءا  ــ فخإ لوا  ــ يذ ح ــ لا يد  ــ لاو طابحإ  ــ ب

ةخ مـن ـ سن ـي  نلعجي نأ  اًد  ـ هاج لوا  ـد حـ قل  ، هتم ـ صو ـه  تاملكو هتو  ةر صـ ــ بن ل  ــ ثم
اًمئاد اًروعش  يلخادب  كرت  ؛  اًقیمع اًحرج  يلخادب  كرت  هنكلو   ، َِّيف لمألا  دقف  كلذ  يف  لشف  امدنعو   ، همالحأ

. لشفلاب
امك  ، هقیقحتل نوعسي  اًئیش  مھنوحنمي   ، ومن ةیلقع  تاذ  جذامنل  روص  نيوكت  ىلع  مھءانبأ  ءابآلا  دعاسي  امدنع 

اًصاخشأ اوحبصي  ىتح  مھئانبأ  مامأ  لاجملا  نوحیتي 
تعم ــ ا س ــ اًردا م ــ . ن مھ ــ سامح ري  ــ ثي يذ  ــ لا لك  ــ شلاب ع  ــ متجملل تاماھ  ــ سإلا نومد  ــ قي نیلما  ــ كتم

مھ ـ نإ ـي"، بـل  نبا ـي فـي  لمأ با  ـد خـ قل : " لو ـ قي ـو  منلا ـة  يلقع يوذ  ءا  ـ بآلا د  ــ حأ
". ينبا هیلع  حبصأ  يذلا  عئارلا  صخشلا  نم  شھدنم  يننإ  : " ةقرشم ةماستباب  نولوقي 

مھف ؛  ىرخألا تارابتعالا  ضعب  مھيدل  نیملعملا  نكلو   ، اًضيأ نیملعملا  ىلع  قبطني  ءابآلا  نع  هتلق  ام  لك 
تاراھم مھيدل  نيذلا  بالطلا  نم  ةریبك  لوصف  عم  نولماعتي 

؟ بالطلا ءالؤھ  ةیبرتل  ةقيرط  لضفأ  امف   . قباسلا يف  بالطلا  ءالؤھ  میلعت  نم  اًءْزُج  اونوكي  ملو   ، ةفلتخم

)؟ ةمیظع اًّمأ  / اًمیظع ًابأ  وأ   ) اًمیظع اًملعم  عنصي  يذلا  ام  ءابآلاو )  ) نوملعملا
، مھسفنأب مھتقث  ززعيو   ، حاجن تاربخ  قیقحت  بالطلل  حیتیس  مھریياعم  ضفخ  نأ  نیيوبرتلا  نم  ریثك  نظي 

ةفسلفلا نم  عبني  داقتعالا  اذھ   . مھتازاجنإ نم  ديزيو 
ضفخف ؛  اًحاجن ققحت  يتلا ال  ةفسلفلا  كلت   ، بالطلا ءاكذ  ىلع  ءانثلا  يف  طارفإلاب  نمؤت  يتلا  اھسفن 

يِّقلتو لھسلا  لمعلا  يف  قحلا  مھل  نأب  نورعشي  ملعتلا  يفیعض  بالط  دوجو  ىلإ  الإ  يدؤي  ریياعملا ال 
. ءانثلا نم  ریثكلا 

ریياعم ددحت  نأ  تلواح   . نیحومط ةيزیلجنإ  ةغل  نیملعم  ِمّلعُت  زتراوش " الیش   " تناك اًماع  نیثالثو  ةسمخ  ةدمل 
لایجأ ىلإ  مھملع  نولقني  فوس  مھنأ  ةصاخ  ةیلاع 

ةئیلم اھتباتك  تناك  يتلا  تابلاطلا  ىدحإ  : " اذھ نع  الیش "  " لوقتو  ، ءایتسالاب اورعش  مھنكل   . لافطألا نم 



اھجوز عم  يبتكم  ىلإ  تتأ  ةیئاجھلاو  ةيوحنلا  ءاطخألاب 
ىطغم هردص  ناكو  ةیمسرلا  هسبالم  يدتري  ناك  ةیكيرمألا -  ةيركسعلا  ةیميداكألا  يف  سردي  يذلا 

حیحصت ىلع  يرارصإ  ببسب  تحرُج  دق  اھرعاشم  نأل  ةمسوألاب - 
". ةیئاجھلا ءاطخألا 

ربراھ  " اھفیلأتب ماق  يتلا   To Kill a Mockingbird ةياور عوضوم  صیخلتب  موقي  نأ  رخآ  بلاط  نم  الیش "  " تبلط
قفخيو بصعتلا  براحي  يبونج  ماحم  نع  يل "

ءافطل سانلا  لك   " وھ ةياورلا  عوضوم  نأ  ىلع  بلاطلا  رصأف   ، لتقلاب مھتم  دوسأ  لجر  نع  عافدلا  يف 
، جاتنتسالا اذھ  ىلع  زتراوش "  " تضرتعا امدنعو   ،" ساسألاب

؛ خي ــ بوتلل زتراو " ــ ش ت"  ــ ضرعتو ة  ــ يلكلا د  ـــ يمع اھ  ــــ نع غ  ــــ لبأو ل  ــــ صفلا بلا  ــــ طلا ردا  ــــ غ
ریيا ــ عملا ةا  ــ عارم م  ــ تي اذا  ــ مل زتراو :" ــ ش  " لءا ــ ستت ة.  ــ ياغلل ة  ــ عفترم ریيا  ــ عم تع  ــ ضو اھ  ــ نأل

نم موي  يف  مھنوملعیس  نيذلا  بالطلا  تاجایتحا  ةاعارم  نم  رثكأ  نییلبقتسملا  نیملعملا  ءالؤھل  ةضفخنملا 
؟ مايألا

قیقحت نم  مھنكمت  يتلا  لئاسولا  ةحاتإ  نودب  انسرادم  يف  بالطلل  ةعفترم  ریياعم  عضو   ، رخآلا بناجلا  ىلع 
بالطلا عفدت  يھف  ؛  ةثراك ىلإ  يدؤي  رمأ   ، ریياعملا كلت 

. طقف ةساردلا  كرتو  لشفلا  ىلإ  سامحلا  يفیعض  وأ  دادعتسالا  يفیعض 
؟ اھقیقحت نم  بالطلا  ُِنّكَمُت  بیلاسأب  ةعفترم  ریياعم  عضول  ةقيرط  كانھ  لھ 

يوذ ني  ــ ملعملا نأ  جر " ــ بنير وكلا  ــ ف  " ا ــ هارجأ ي  ــ تلا ة  ــ ساردلا ي  ــ ا ف ــ نيأر ثلا  ــ ثلا ل  ــ صفلا ي  ــ ف
يعفتر ًابال مـ زا طـ ـ جنإلا ـي  ضفخنم بال  ـ طلا او مـن  ـ لعجي نأ  اوعاطت  ـ سا و  ــ منلا ة  ــ يلقع

بالط نأ  يتنالكسإ " يمیج   " هب موقي  ناك  يذلا  ومنلا  ةیلقع  ىلع  مئاقلا  سيردتلا  يف  انيأرو   ، زاجنإلا
باسح جھنم  ةسارد  مھنكمي  ةریقفلا  ءایحألاب  ةيوناثلا  سرادملا 

هب موقت  تناك  يذلا  ومنلا  ةیلقع  ىلع  مئاقلا  سيردتلا  يفو   ، ةعماجلاب هسيردت  متي  يذلا  لماكتلاو  لضافتلا 
ةریقفلا ةیئادتبالا  سرادملا  بالطل  نكمي  زنیلوك " افرام  "

ىلإ فدھي  يذلا  سيردتلل  نكمي  فیك  ىرنس   ، ديزملا ىرنس  لصفلا  اذھ  يفو  ریبسكش ."  " تاياور اوأرقي  نأ 
. لافطألا لوقعل  نانعلا  قلطي  نأ  ومنلا 

ملعمو  ،" نیمورحم  " مھرابتعا متي  نيذلا  لافطألا  عم  المع  نینثا   ، نیعئار نیملعم  ةثالث  ىلع  زیكرتلاب  موقأس 
ام  . ةبھوملا يقئاف  مھرابتعا  متي  نيذلا  بالطلا  عم  لمع 

؟ نیعئارلا نیملعملا  ءالؤھ  نیب  كرتشملا  رمألا 

نوعئار نوملعم 
. ملعتلا ةیلمع  هاجت  فغشلاب  نورعشيو   ، ةبھوملاو لقعلا  ةیمنتب  نوعئارلا  نوملعملا  نمؤي 

ریثكل ةبسنلاب   . مھذبنو مھیلع  ماكحألا  قالطإ  متي  ناك  نيذلا  وغاكیش  ةنيدم  بالط  ملعت  زنیلوك " افرام   " تناك
دحأف ؛  مھل لمأ  رخآ  وھ  اھلصفب  ةساردلا  تناك  مھنم 

مالقألاب هءالمز  نعطي  ناك  رخآ  لفطو   ، اھكرتو ماوعأ  ةعبرأ  لالخ  ةسردم  ةرشع  ثالثب  قحتلا  دق  ناك  دالوألا 
لفطو  ، ةیسفنلا ةياعرلا  زكرم  نم  هدرط  متو  صاصرلا 

مھتازافقو مھتاعبقو  هئالمز  فطاعم  عطقيو  مالقألا  ةاربم  ةرفش  عزني  ناك  ماوعأ  ةینامث  رمعلا  نم  غلبي  رخآ 
يف راحتنالل  هتین  نع  ثدحتي  رخآ  لفطو   ، مھتحشوأو

اوملعتي مل  لافطألا  ءالؤھ   . ةسردملاب لوألا  هموي  يف  شوكاشب  هلیمز  برض  رخآ  لفطو   ، ًابيرقت ةلمج  لك 
بنذ وھ  اذھ  نأ  ىري  ناك  عیمجلا  نكلو   ، ةسردملا يف  ریثكلا 

". زنیلوك  " الإ كلذ  ىري  ناك  عیمجلا   ، مھسفنأ لافطألا 
" رفیس يلروم   " لواح  ،" زنیلوك  " هسيردتب موقت  يذلا  لصفلا  يف  ةرقف   " Minutes 60 جمانرب "  روص  امدنع 

هنإ ال لوقي  لافطألا  دحأ  لعجي  نأ  هنكمي  ام  ىصقأب 
باعلألل ةلاص  الو  ةحارلل  تقو  دجوي  الف  ؛  ةياغلل ٌبْعَص  انھ  رمألا  نإ  : " هل لوقي  يلروم "  " ناكف  ، ةسردملا بحي 

كيدل  . مویلا لاوط  لمعت  كنولعجي  مھنإ   . ةیضايرلا
ببسلا اذھل  : " باجأ بلاطلا  نكلو  ةياغلل ." قاش  رمألا  نإ  ؟  اھبحت اذامل   . ءادغلا لوانتل  طقف  ةقیقد  َنوَُعبَْرأ 

". ربكأ كءاكذ  لعجت  يھف  اھبحأ 
ءایشأ لعفن  اننإ  : " لاق يذلا  لافطألا  دحأ  عم  ةلباقم  ىرجأ  زميات  نص  وغاكیش  ةفیحص  بتاك  ثیمس " ياز  "

". كلقع نوألمي  مھنإ   . انھ ةبعص 
، ديدج ءيش  فاشتكا  ةیلمع  هاجت   ، ملعتلا هاجت  فغشلا  ةمئاد  تنك  : " لوقتو اذھ  تأدب  فیك  زنیلوك "  " ركذتت

اھققح يتلا  تافاشتكالا  يف  كراشأ  نأ  اًریثم  اًرمأ  ناكو 
اًدقع عقوت  اھنأكو  نوملعتي  فوس  مھنأب  اھبالط  عیمج  دِعت  ام  اًمئاد  ةساردلا  نم  لوألا  مویلا  يف  يبالط ."

. مھعم
الو نوأرقت  فیك  نوفرعت  الو  ءاجھلا  فورح  نوفرعت  متنأف ال  ؛  همسا فورح  ءاجھ  عیطتسي  مكبلغأ ال  نأ  ملعأ  "

. تاملكلا عطاقم  نيوكت  ةیفیك  وأ  سناجتلا  نوفرعت 
اًعادوف  . مكتلذخ نم  يھ  ةسردملا  نوكت  دق   ، طق مكنم  دحأ  بسري  مل   . كلذ لك  نوفرعتس  مكنأب  مكدعأ 



ةبعص ًابتك  انھ  نوأرقتس   . حاجنلاب ًالھأو  لافطأ  اي  لشفلل 
اومدقت مل  نإف   . مكدعاسأ ىتح  ينودعاست  نأ  مكیلع  نكلو  موي .....  لك  نوبتكتس   . نوأرقت ام  نومھفتسو 

لب  ، مكیلإ يتأي  نل  حاجنلا   . ءيش يأ  اوعقوتت  ، ال  اًئیش
". هیلإ اوبھذت  نأ  متنأ  مكیلع 

او ــ تأ لا  ــ فطأ ن  ــ نوري م ــ غتي مھدھا  ــ شت تنا  ــ ا ك ــ منیبو  . ةرما ــ تنا غ ــ اھ ك ــ بالط م  ــ لعتب اَھُتَداَعَس 
نو ـ ضیفي اوأد  ــ لا ب ــ فطأ ى  ــ لإ ةد " ــ مجتم تار  ــ ظنو ةي  ــ ساق هوجو  ــ ب  " ة ــ سردملا ى  ــ لإ

". ضرألا ىلع  ةنجلا  يف  شیعأ  يننولعجت  لافطألا  اھيأ  مكنكلو  يل  هدعأ هللا  ام  ملعأ  ال  : " مھل تلاق   ، ًةسامح
ـة ميرجلا ـر  شتنت ـي  تلا ةري  ـ قفلا قطا  ـ نملا ينا مـن  ــ ثلا ف  ــ صلا بال  ــ ط ثيوك " ــ سإ ف  ــ ير  " ِمّل ــ عي

نا ـ مدإ تالك  ـ شم نونا  ـ عي صاخ  ـ شأ بال مـع  ـ طلا ءالؤ  ري مـن هـ ـ ثكلا شي  ـ عيو  ، اھ بـ
وھ لب  مھنم  ًءاكذ  رثكأ  سیل  هنأ  هبالط  ربخي  موي  لك   . ةیفطاع تالكشمو  ةیلوحكلا  تابورشملاو  تاردخملا 

 - ًاّینھذ اوجضن  فیك  نوري  مھلعجي  اًمئاد   . ةربخ رثكأ  طقف 
. مھمازتلاو مھنرمت  ببسب  لھسأ  تحبصأ  ةبعص  موي  تاذ  تناك  يتلا  تابجاولا  نأ  فیك 

ًةبھوم بالطلا  رثكأ  ىقیسوملل  درایلوج  ةسردم  لبقت   ،" ثيوكسإ  " ةسردم وأ  زنیلوك "  " ةسردم سكع  ىلع 
، نوبوھوم مكعیمج  يھ : ةركفلا  نأ  نظت  دق   . ملاعلا يف 

ري ـ بك لك  ـ شب ةدوجو  ـة مـ يرقبعلا وأ  ـة  بھوملا نأ  ةركفلا هـي  ن ال، فـ ــ كلو م ،  ــ لعتلا أد  ــ بنل ا  ــ يھ
ري فـي ـ كفتلا مھ  ـ لوقع نود عـن  ـ عبي ني  ـ ملعملا ري مـن  ـ ثك ـة،  قیقحلا . فـي  ملا ـ علا فـي 

تمَّلع يتلا  ةعئارلا  نامكلا  ةملعم  ياليد " يثورود   " ادع ام   . مھمیلعتل مھعم  دھج  لذب  نوديري  نيذلا ال  بالطلا 
". جناش ةراس  و" يرودیم " و" ناملریب " كاستيإ  "

اھ : " اھل لوقیف   ، نكمم ءيش  يأ  نأب  دالبلا " برغ  طسول  يمتني  يذلا   " اھداقتعا نأشب  اھجوز  اھحزامي  اًمئاد 
ببسلا وھ  اذھ  ةنيدم ." ئشنن  ایھ  ةيواخلا -  جورملا  يھ 

يدحتلاو  ، ةرشابم كینیع  مامأ  ربكي  ءيش  ةدھاشم  وھ  سيردتلا  اھل  ةبسنلاب   . سيردتلل اھبح  ءارو  يقیقحلا 
فزعي مل  اذإ   . ثدحي كلذ  لعجت  فیك  فرعت  نأ  وھ 

. كلذب مایقلا  ةیفیك  اوملعتي  مل  مھنأل  اذھف  ةحیحص  ةقيرطب  بالطلا 
: بال ــ طلا د  ــ حأ ن  ــ لو ع ــ قي د  ــ درا ق ــ يلوج ة  ــ سردمب اھ  ــ لیمزو اھراشت  ــ سم نایمالا " ــ نا ج ــ فيإ "

قير ـة طـ برجت ـى  لع ـر  صت تنا  ــ اھ ك ــ نكلو ك"،  ــ تقو يردھ  ــ ال ت ــ ًانذأ ف ك  ــ لتمي ه ال  ــ نإ "
ديزملا جاتحا  امنیبو   . لحلا دجت  تناك  اًمئادو  ؟ )  اذھ لعف  يننكمي  فیك  رمألا (  اذھل  لح  داجيإ  يف  ةفلتخم 

امنیبو ةیلقعلا  هذھب  ریكفتلا  نم  ءزج  ىلإ  بالطلا  نم  ديزملاو 
اھلصفي درایلوج  ةسردم  سیئر  لعجي  نأ  نایمالاج "  " لواح  ، دوھجلا هذھ  يف  اھتقو  نم  ریثكلا  يھ  تردھأ " "

. لمعلا نع 
نأ دقتعي  ناك  نایمالاج "  " نكل  ، ةبھوملا ناردقي  امھیلك  نایمالاج " و" ياليد "  " نإف ؛،  مامتھالل ریثم  رمأ  هنإ 

ةبھوملا نأ  ياليد "  " دقتعت تناك  امنیب   ، يرطف رمأ  ةبھوملا 
! يھلإ اي  لوقي " نأ  ملعمل  ةبسنلاب  ةلوھسلا  يف  ةياغ  رمأ  هنأ  دقتعأ  ": " ياليد  " لوقت  . اھباستكا نكمي  ةفص 

،" يتقو عیضأ  نل  نذإ  ؛  ةبھوملاب اًعتمتم  دلوي  مل  لفطلا  اذھ 
". ةرابعلا هذھ  ءارو  مھتردق  مدع  نوفخي  نیملعملا  نم  ریثكلاف 

" يبوت  " هتجوز تناك  امك  اھيدل  ًابلاط  ناملریب " كاستيإ   " ناك  . اھيدل بلاط  لك  عم  اھعسوب  ام  لك  ياليد "  " تلذب
نم ًالیئض  اًددع  َّنأ  يبوت "  " ركذت  ، اًضيأ اھيدل  ةبلاط 

ام لك  اھيدل   " وھ  ، مھتایح لاوط  ناملریب " كاستيإ   " ىدل امم  ًالیئض  اًءزج  ولو  هيدل  ًابلاط  نولباقي  نیسردملا 
امم رثكأ  هل  تمدق  اھنأ  دقتعأ  ينكلو ال   ، رمألا همزلتسي 

تلئُس نأ  روف  مھتدعاس ." نيذلا  صاخشألا  نم  ریثكلا  نیب  نم  ةدحاو  درجم  يننأ  دقتعأو  يل ...  هتمدق 
تقولا نم  ریثكلا  اھلذب  ببس  نع   ، رخآ بلاط  نع   ،" ياليد "

... ًاّیئانثت ــ سا اًئي  ــ اھيد ش ــ نأ ل ن  ــ ظأ : " تبا ــ جأ  ، ریثكلا ــ ئ ب ــ بني اھلبقت  ــ سم ن  ــ كي م  ــ ة ل ــ بلاط ع  ــ م
نأ يال " ـ يد  " تعاطت ـ سا اذإ مـا  وم ." ـ سلا ن  ــ ض م ــ عب اھيد  ــ ؛ ل اھتیصخ ــ ي ش ــ ه ف ــ نإ

. ةیئانثتسا نامك  ةفزاع  حبصتل  تناك  ةبلاطلا  كلتف   ، اھفزع يف  ومسلا  اذھ  مدختست  اھلعجت 

ةئشنتلل ةبسانم  ةئیبو  ةعفترملا  ریياعملا 
. لعفلاب تازاجنإ  نوققحي  نيذلا  ءالؤھ  طقف  سیل  مھبالط  عیمجل  ةعفترم  ریياعم  نوعئارلا  نوملعملا  عضي 

يف ریياعم  ةيادبلا  ذنم  اھبالطل  تعضو  زنیلوك " افرام  "
نأ اًري مـن  ـ ثك ـد  قعأ میھا  ـ فمو تا  ـ ملك اھ  ــ بالطل مد  ــ قت تنا  ــ ةياد ك ــ بلا ي  ــ . ف عا ــ فترالا ة  ــ ياغ

تد ـ عوو ـة،  ياعرلاو ةقدا  ـ صلا ةدو  ـ ملا اًّو مـن  تعن جـ ـا صـ مك  ، اھباعیت ـ سا اوعیطت  ـ سي
بحت امدنع ال  ىتح  كبحأسو   ، لعفلاب كبحأ  يننإ  لب  كبحأس ...  : " ةعئار جئاتن  نوققحي  فوس  مھنأب  بالطلا 

ديري نكي  مل  يذلا  دلولل  هتلاق  ام  اذھ  ناكف  كسفن "
. ةلواحملا

. بلاط لكل  اومتھي  نأ  مھیلع  نكل  ؟ ال،  مھبالط عیمج  اوبحي  نأ  نیملعملا  ىلع  لھ 
يلوألا ءادألا  ىلإ  نورظني  مھف  ؛  ماكحألا قالطإ  ىلع  موقت  ًةئیب  نوعنصي  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  نوملعملا 



نولختي مث   ، يبغلا وھ  نمو   ، يكذلا وھ  نم  نوددحيو  بالطلل 
 ". يتیلوئسم تحت  اوسیل  مھنإ  : " نولوقيو  ،" ءایبغألا  " بالطلا نع 

انثدحت نيذلا  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  نیملعملا  ركذت  لھ   . هقیقحت نولواحي  الف  روطتلاب  نونمؤي  نوملعملا ال  ءالؤھ 
: اولاق نيذلا  ثلاثلا  لصفلا  يف  مھنع 

". ماعلا لالخ  اًتباث  لظي  ام  ًابلاغ  بالطلا  زاجنإ  ىوتسمف  يتربخل  اًقفو  "
". بالطلل ةیلقعلا  ةردقلا  ىلع  ریثأت  يل  سیلو  ملعم  انأ  "

يأو ـة  قلأتم تا  ـ عومجملا يأ  ني  ـ ملعملل دد  ـ حت ـة  يطمنلا راكفألا  ـة؛ فـ يطمنلا را  ــ كفألا ل  ــ معت اذ  ــ كھ
ـة تباثلا ـة  يلقعلا ووذ  نو  ـ ملعملا فر  ـ عي اذ  ـ كھ ـة.  قلأتم ـت  سیل تا  ـ عومجملا

. مھولباقي نأ  لبق  مھريوطت  ةلواحم  نع  اولختي  نأ  مھیلع  نيذلا  بالطلا 

ةئشنتلل ةبسانملا  ةئیبلاو  ةعفترملا  ریياعملا  لوح  ديزملا 
يفزا ــ نوم ع ــ ضي اًفر  ــ تحم اًصخ  ــ ى 120 ش ــ لع هت  ــ سارد مو " ــ لب نیما  ــ جنب  " ىر ـــ جأ امد  ــــ نع

م ــ لع ي  ــ نیثحا ف ــ بو  ، تاي ــ ضاير ءا  ــ ملعو س،  ــ نت ي  ــ بعالو  ، نیحاَّب ــ سو  ، نیتا ــ حنو  ، ونا ــ يب
ينعي ، ال  ریبك لكشب  نیمھفتمو  نيدودو  لئاوألا  مھوملعم  ناك   ، مھبلغأ يف  ًالھذم  اًئیش  فشتكا   ، باصعألا

اوعنص لب   ، اًقالطإ ةضفخنم  ریياعم  اوعضو  مھنأ  اذھ 
ىدم ىلع  مكحلا  بالطلا ال  میلعت  ىلع  موقي  مھبولسأ  ناك   . ماكحألا قالطإ  ىلع  موقت  ةئیب  ةقثلا ال  نم  ةئیب 

. مھتبھوم
. ًالھذم اًرمأ  دجتس  مھبالط -  عیمج  مھبالط -  عم  ثيوكسإ "  " هققح امو  زنیلوك "  " هتققح ام  ىلإ  رظنت  امدنع 

ًالافطأ مضتل  اھتسردم  عیسوتب  زنیلوك "  " تماق امدنع 
عیطتسي نأ  ربمتبس  رھش  يف  ةسردملاب  قحتلي  ماوعأ  ةعبرأ  رمعلا  نم  غلبي  لفط  لك  نم  ديرت  تناك   ، اًراغص

يف مھعیمج  اوحجن  دقو   ، ربمسيد رھش  ةياھنب  ةءارقلا 
سرادملا بالطب  صاخ  تادرفم  باتك  نومدختسي  ماوعأ  ةعبرأ  وأ  ةثالث  رمعلا  نم  نوغلابلا  لافطألا  ناك   . اذھ

Vocabulary for the High هناونع ةيوناثلا 
امأ لانروج .  تيرتس  لوو  اذ  ةفیحص  نوأرقي  اوناك  ماوعأ  ةعبس  رمعلا  نم  نوغلابلا  لافطألا   . School Student

باتك ةشقانم  نم  اولقتنا  دقف  اًّنس  ربكألا  لافطألا 
ةياورو  ،" لیفكوت ود   " هبتك يذلا   Democracy in America باتك ةشقانم  ىلإ  نوطالفأ "  " هفَّلأ يذلا   Republic

تاباتكو  Animal Farm ليوروأ " جروج  "
ةنسلا بالطل  اھتددح  يتلا  بتكلا  ةمئاق  امأ   . وغاكیش ةنيدم  سلجم  لامعأ  لوح  شاقنلاو  يللیفایكیم " "

The مضت تناكف  ةیئادتبالا  ةلحرملا  نم  ةریخألا 
نوشقاني اًمئاد  اوناكو   ، The Canterbury Tales و Physics Through Experiment و Complete Plays of Anton Chekhov

لوقت ریبسكش ."  " تاباتك
. هتاباتك نم  ديزملا  ةءارقل  تقولا  لاوط  نولسوتي  اوناكو  ریبسكش "  " اوبحأ اًفنع  لافطألا  رثكأ  َِّنإ  زنیلوك " "
كردت اھنألو   . بحلاب ةئیلم  اھنكلو   ، ةياغلل ةطبضنمو  ةمراص  ةئیب   ، ةئشنتلل اًمامت  ةحلاص  ةئیب  زنیلوك "  " تماقأ

نأ نوري  نیملعم  نم  مھمیلعت  نوقلتي  اوناك  مھنأ 
. صاخشأكو بالطك  مھنع  ةلماكلا  اھتیلوئسمب  مھتربخأ   ، تالكشم نم  هنوناعي  امب  لافطألا  رابخإ  مھتمھم 

رابتخا جئاتنب  اًرخؤم  تلفتحا  هتسردم  نأ  ثيوكسإ "  " انربخي  . ریياعملا ضیفخت  ىلع  مدنیف  ثيوكسإ "  " امأ
، ةطقن نيرشعب  ينطولا  لدعملا  نم  لقأ  تءاج  يتلا  ةءارقلا 

نأ مھملا  نم  امبر  ": " ثيوكسإ  " لوقي  . يضاملا ماعلا  نع  نیتطقن  وأ  ةطقنب  ىلعأ  ةجیتن  اوققح  مھنأل  ؟  اذامل
سیل مھولا  نكلو   ، ًالئافتم نوكتو  ةدیجلا  رومألا  ىلإ  رظنت 

مھ فـي ـ فئاظوب موي  ـ لا بال  ع طـ ــ اولفتحي م ــ نيدوجو ل ــ اونو م ــ كي ن  ــ ل ل ــ شفلاب نو  ــ لفتحي ن  ــ ًّال. م ــ ح
مھ فـي ـ نإ لا  ـ فطألا ءالؤھ  لو لـ ـ قي نأ  ـد  حأ ـى  لع رجربمھ ...  ـ لا رئاط  ري شـ ـ ضحت

". ةمدقملاب قاحللاو  مدقتلا  ىلع  مھتدعاسمل  ةطخ  مھل  عضيو  ةرخؤملا 
مضت Of Mice and Men و يتلا  ةءارقلا  ةمئاق  يف  اوعرب  ثيوكسإ "  " ةسردم يف  سماخلا  فصلا  بالط  لك 

Bury My Heart at Wounded و Native Son
بالط لك   . A Separate Peace و To Kill a Mockingbird و The Diary of Anne Frank و The Joy Luck Club و ، Knee

هتسردم يف  سداسلا  فصلا 
ىلع عساتلا  فصلاو  نماثلا  فصلا  بالط  بلغأ  لعجي  دق  يذلا  رمألا  ربجلا  ةدامل  يئاھنلا  رابتخالا  يف  اوحجن 

اھؤلمي ةئیب  يف  ققحتي  اذھ  لك   ، ىرخأ ةرمو   . ءاكبلا كشو 
. بلاط لكب  ةقیمعلا  ةصاخلا  ةياعرلاو  فطعلا 

بناج اذھ  : " ًالئاق اذھ  نع  ثدحتي  ىمادقلا  اھبالط  دحأ   . اًضيأ ياليد "  " ةقيرط فصت  ةرابع  ةئشنتلاو " يدحتلا  "
يف سانلا  عضت  نأ  ياليد - "  " ةدیسلا ةيرقبع  نم 

كدعاسي نأ  هنكمي  نیملعملا  نم  ةياغلل  لیئض  ددع   ... مھيدل ام  لضفأ  لذب  نم  مھِنّكمي  يذلا  يلقعلا  راطإلا 
كلتب عتمتت  ياليد "  " ةدیسلاو  ، كتاناكمإ ىصقأ  لذب  ىلع 

". ةياعرلا ىقلتت  كنأب  هیف  رعشت  يذلا  هسفن  تقولا  يف  كادحتت  يھف  ؛  ةبھوملا



داجلا لمعلا  نم  ديزملاو  داجلا  لمعلا 
لوصولا ةیفیك  بالطلا  نوملعي  نیعئارلا  نیملعملا  لك   . اًمامت سیل  ؟  نایفاك بحلاو  يدحتلا  لھ  نكلو 

مھبالطل ثيوكسإ " و" زنیلوك "  " ملست مل   . ةعفترملا ریياعملل 
ثبكام ةیحرسم  نم  ةلمج  لك  زنیلوك "  " بالط أرق  لب   ، اھتءارقب عاتمتسالا  مھل  َایَّنََمت  مث  ةءارقلل  بتكب  ةمئاق 

يف تاعاس  ثيوكسإ "  " ىضقو  . لصفلا لخاد  اھوشقانو 
رثكأ يف  يذلا  يدحتلا  لوانتیس  لافطألا  نم  ًاّيأ  ملعأ   " . لصفلا يف  اھتءارق  مھیلع  يتلا  لوصفلا  ديدحت 

 ... نیلوجخلا راغصلل  ةرقف  ةقدب  ددحأو   ، ةبوعص تارقفلا 
ةلئاھ ةقاط  مزلتسي  رمألا   ... ةفدصلل كورتم  وھ  ام  كانھ  سیل   . نيدیج نیئراقك  مھتریسم  نوأدبیس  نيذلا 

يتلا ةریغصلا  لوقعلا  كلت  عم  ةفرغ  يف  يدوجو  نكلو 
اذھ لك   ، تفقوت ام  اذإ  اھنم  ديزملا  عامسل  َّيلإ  لسوتتو  ةیكیسالكلا  بتكلا  يف  ةملك  لك  ىلإ  ءاغصإب  عمتست 

". ءانعلا قحتسي  طیطختلا  لعجي 
نأو  ، ةياھنلا يف  مھسفنأل  اوركفيو  اوملعتي  نأو  ملعتلا  اوبحي  نأ  ؟  دیعبلا ىدملا  ىلع  بالطلل  هنوملعي  يذلا  ام 

بالط ناك  ام  اًریثك   . تایساسألا ملعت  ىلع  دجب  اولمعي 
ـى تح ؛  ةي ـ سردملا تال  ـ طعلا ـي  فو  ، هد ــ عبو ة  ــ سردملا د  ــ عوم ل  ــ بق نولبا  ــ قتي ثيوك " ــ سإ ل"  ــ صف

ةبوع ـد صـ يازت ـة مـع  صاخو  ، تاي ـ ضايرلاو ـة  يزیلجنإلا ـة  غللا تایسا  ـ سأ او  ـ نقتي
امد ــ نع ةر  ــ كفلا س  ــ فن زني " ــ لوك  " ددر ــ ت ةر ." ــ صتخم قر  ــ كا ط ــ نھ سي  ــ ل : " و ــ هراع ه ــ . ش داو ــ ملا

ـت سیل زني  ـ لوك ةدي  ـ سلا ـا.  نھ ةيرح  رو سـ ـ مأ كا  ـ نھ سي  لـ : " اھل ـ صف بال  ـ طل لو  ــ قت
لعفي امم  ربكأ  دجب  لمعأو  لافطألا  بحأ  انأ   . رحبلا قشأ  الو  ءاملا  ىلع  ریسأ  يننأ ال  امك   ، تازجعم ةعناص 

". اًضيأ هنولعفتس  ام  اذھو   ، طقف سانلا  نم  ریثك 
نوبعتري لافطألا  بلغأ   . اًضيأ كلذ  نوققحي  فیك  مھتدشرأ  اھنكلو  ریثكلا  اوققحي  نأ  اھبالط  نم  ياليد "  " تعقوت

ریكفتلا يرصحنم  مھلعجي  امم  ةبھوملا  ةركف  نم 
فزع عیطتسي  هنأ ال  اًدكأتم  ذیمالتلا  دحأ  ناك   . ةبھوملا رمأ  مھل  تلَّھس  ياليد "  " نكل  ، ةتباثلا ةیلقعلاب 

"؛ ناملریب كاستيإ   " اھب فزعي  يتلا  ةعرسلا  سفنب  ةعوطقم 
يف ناملریب " كاستيإ   " ةعرس سفنل  لوصولا  عاطتسا  ىتح  عاقيإلا  لودنب  ىري  ياليد "  " هلعجت مل  كلذل 

علطا ناك  ول  هنأ  نم  نیقي  ىلع  يننإ  ": " ياليد  " لوقت  . فزعلا
فزعلا عیطتسأ  نل  يننإ   " هسفنل لوقیس  ناك   ، ةعرسلا كلتل  لوصولا  ىلع  لمعي  وھو  عاقيإلا  لودنب  ىلع 

ناكو  ،" ناملریب كاستيإ   " اھب فزعي  يتلا  ةعرسلا  سفنب 
". كلذ وحن  يعسلا  نع  فقوتیس 

ىلع بردتأ  تنك  : " لوقیف  ، نوبوھوملا نامكلا  وفزاع  هب  موقي  يذلا  فزعلا  هاجت  ةبھرلاب  رعشي  ناك  رخآ  بلاط 
تاذ ةمغن  فزعأ  تنك  امدنعو   ، هفزعأ يذلا  توصلا 

نوكي نأ  بجي  ةمغن  لك  نأ  هل  تحرش  مث  لیمج ."" توص  اذ  وھ  اھ  : " تلاقو ياليد "  " ةدیسلا ينتفقوأ   ، ةرم
؛ ةلیمج ةياھنو   ، لیمج فصتنمو   ، ةلیمج ةيادب  اھل 

نأ يننكمیف   ، انھ كلذ  لعفأ  نأ  عیطتسأ  تنك  اذإ  يھلإ ! اي  : " هرطاخب لاقف   ، ةیلاتلا ةمغنلا  ىلإ  انب  لقتنت  ىتح 
اذ ناملریب "  " فزع حبصأ  اذكھو  ناكم ." لك  يف  هلعفأ 

. ةقحاس ةركف  درجم  سیلو  ىنعم 
نكمي نأ  نم  ربكأ  ةوجفلا  ودبت   ، نوفرعي رخآلا  ضعبلاو  ام  اًرمأ  نولعفي  فیك  بالطلا  ضعب  فرعي  امدنع ال 

مھنأب مھبالط  ةنأمط  نولواحي  نیيوبرتلا  ضعب   . اھدس
مھ نومد لـ ـ قي ـة ثـم  قیقحلاب بال  ـ طلا نور  ـ بخي ـو  منلا ـة  يلقع ووذ  نو  ـ ملعملا  . مار ــ ا ي ــ ى م ــ لع

تافر ـ صتب مو  ـ قي نا  بلا كـ ـ طل زني " ـ لوك افرا  مـ  " تلا . قـ ةو ـ جفلا ـك  لت ـد  سل تاودألا 
يف كتاجرد  يفخأ  يننإ ال  ةءارقلا 1.1 . يف  كتمالعو  سداسلا  فصلا  يف  تنأ  : " لصفلا ءاحنأ  يف  ةجِّرَھم 

. هلعف كیلع  بجي  ام  فرعت  ىتح  اھب  كربخأ  يننإ  لب  ةظفاح 
. لمعلا اورشاب  مث  جيرھتلا ." مايأ  تھتنا  دق  نآلاو 



نیمتھملا ریغ  بالطلا 
يذلا بلاطلا  يراج " و" زنیلوك "  " نیب ناك  رصتخم  راوح  اذ  وھ  اھ  ؟  ملعتلل نوھبأي  نيذلا ال  بالطلا  نع  اذام 

كراشي نكي  ملو   ، ةیلزنملا هتابجاو  قزمو  لمعي  نأ  ضفر 
: لئاسملا ضعب  لحي  ىتح  ةروبسلا  ىلإ  هجوتي  هلعجت  نأ  زنیلوك "  " لواحت  . لصفلا ةطشنأ  يف 

؟ اھنم صلخت  وأ  كتایح  نم  دفتسا  ؟  بیبحلا يلفط  اي  لعفتس  اذام  زنیلوك :
. نیعل لمع  يأب  موقأ  نل  يراج :

طئاحلا اذھ  ىلإ  اًدنتسم  انھ  تسلج  نإ   . كسفن نع  ىلختت  نأ  كل  حمسأ  نلو   ، كنع ىلختأ  نل  يننإ  زنیلوك :
ءاكذلا اذھ  لك  رسختسو   . كتایح لاوط  ام  صخش  وأ  ءيش  ىلإ  دانتسالاب  رمألا  كب  يھتنیسف   ، مویلا لاوط 

. هب ئلتمت  يذلا 
تلاق ةھرب  دعب   . هنم بولطملا  لمعلاب  موقي  نأ  ضفر  هنكلو  ةروبسلا  ىلإ  هجوتي  نأ  يراج "  " قفاو انھو 

": زنیلوك "
بجي ةسردملا  هذھ  يف   ، يمأ : " اھل لقو  كتدلاو  ىلإ  ثدحتو  فتاھلا  ىلإ  بھذاف   ، ةكراشملا ديرت  نكت  مل  نإ  "

بحت اھنإ ال  لوقت : زنیلوك "  " ةدیسلاو  ، ملعتن نأ  انیلع 
"". انھ نم  ينيذخأتل  نیتأت  الھف  ؛  تقولا عییضتو  ثبعلا 

، ماعلا نم  قحال  تقو  يف   . مھنب أرقيو  سامحب  كراشي  يراج "  " حبصأ ةياھنلا  يفو   . ةباتكلا يف  يراج "  " أدب
نأ فیكو  ثبكام  ةیحرسم  نوشقاني  لصفلا  بالط  ناك 

اي كلذك  سیلأ   ،" طارقس  " هلوقي ام  هبشت  اھنإ  : " اًقلعم يراج "  " عرسأف  ، ةميرج باكترال  هب  ىدأ  لاضلا  هریكفت 
ریكفتلا  " نأ فرعي  نأ  ثبكام  ىلع  ناك  ؟  زنیلوك ةدیس 

ـو جرأ يھ ! ـ لإ يـا  : " ـة سردملا ـب  جاو فـي  يرا " ــ ج ب"  ــ تك ة ."" ــ ميوق ةا  ــ يح ى  ــ لإ يدؤ  ــ میقت ي ــ سملا
اندعا سـ ملا ...  ـ علا لھ  ـ جلا دو  ـ سي  ، نومئا ـن نـ حن ـا  منیبف ـا.  نتلفغ ـا مـن  نظقوت نأ 

". ملاعلا يف  لھجلا  مكحتي  نأ  لبق  تقولا  نم  عستم  انيدل  سیل   . كتئیشمب
مد لال عـ ن خـ ــ مھ م ــ يملعم بال  ــ طلا مطحي  ــ ، س بال ــ طلا ى  ــ لع ما  ــ كحألا نو  ــ ملعملا ق  ــ لطي امد  ــ نع

ـى تح مھ -  ـ لجأل ةدوجو  ـة مـ سردملا نأ  بال  ـ طلا كرد  امد يـ ـ نع ـن  كل ـة.  لواحملا
. مھسفنأ میطحت  ىلع  اورصي  نلف  مھئاكذ -  ةیمنت  ىلع  مھدعاست 

نم  . ًَءاكذ رثكأ  اوحبصي  نأ  نوعیطتسي  مھنأ  اوكردأ  امدنع  عومدلا  نوفرذي  ءايوقأ  ًالاجر  تيأر  يلمع  لالخ 
اھھاجت اورعشيو  ةساردلا  نع  بالطلا  فقوتي  نأ  عئاشلا 

. اھب مامتھالا  نع  فقوتي  بلاط  َّيأ  نأ  اندقتعا  ام  اذإ  ئطخن  اننكلو   ، ةالابماللاب

؟ سانلا ءالؤھ  نم  ومنلا : ةیلقع  ووذ  نوملعملا 
هذھ لك  اوصصخيو   ، لكشلا اذھب  مھتاوذل  نيركنم  اونوكي  نأ  ومنلا  ةیلقع  ووذ  نوملعملا  عیطتسي  فیك 

نم لھ  ؟  ةكئالم مھ  لھ  ؟  بالطلا أوسأل  ةديدعلا  تاعاسلا 
او ــ سیل مھ  ــ نأ ي  ــ ة ه ــ باجإلا ة؟  ــ كئالم اوحب  ــ صي نأ  مھ  ــ نكمي عي  ــ مجلا نأ  عقو  ــ تن نأ  ي  ــ قطنملا

ـة عئار ـة  قيرط سيرد  ـ تلاو  ، او ـ ملعتي نأ  نو  ـ بحي مھ  ؛ فـ ما لك تـ ـ شب تاذ  ـ لا ير  ــ كنم
. ةایحلا نعو  مھسفنأ  نعو   ، هسيردتب نوملعملا  موقي  امعو   ، مھحاجن ةیفیك  نعو  سانلا  نع  ملعتلل 

ـه ملعت مھ  ـ نكمي او كـل مـا  ـ ملعت مھ قـد  ـ نأ نو  ـ نظي ا  ــ اًري م ــ ثك ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ  نو  ــ ملعملا
ـن كلو  . بال ـ طلا ـى  لإ ـط  قف مھ  ـ تفرعم ـل  قن ـم هـو  هرود نأو  ـد،  يزملا او  ـ ملعتي ـن  لو

دعب اًماع  ریغتت  يتلا  هوجولا  نم  ةعومجم  مامأ  فوقولا  ؟  رخآلا دعب  اًماع  ًاللم  دادزي  رمألا  لعجي  اذھ  سیلأ 
. قھرم رمأ  هنإ   ، مھیلإ ةفرعملا  لقنو  رخآلا 

انم بلطي  ناك  اًمئادو  اًعئار  ًایبرم  ناك   . ایلعلا تاساردلا  ةیلك  يف  تنك  امدنع  يملعم  ناك  نوساراس " رومیس  "
لوقي ضارتفا  كانھ  : " لوقي  . تاضارتفالا نع  لؤاستلا 

نل ؟ " اًضيأ نیملعملا  میلعت  لجأ  نم  تسیل  يھ  اذاملف   ، اًنسح  . بالطلا میلعت  لجأ  نم  تئشنأ  سرادملا  َِّنإ 
انأ هارأ  امیف  ركفأ  سيردتلل  يتسرامم  لاوط   . طق اذھ  ىَسَْنأ 

و ــ منأل ؛  سيرد ــ تلاب ي  ــ لمع مدخت  ــ سأ ه.  ــ لوح د  ــ يزملا م  ــ لعتأ نأ  ا  ــ نأ ب  ــ حأ د  ــ اذا ق ــ مو  ، ًالھذ ــ م
ـة ملعم ـل،  معلا لاو مـن  ـ طلا تاون  ـ سلا ـك  لت ـد كـل  عب ـى  تح ـي،  نلعجي اذ مـا  ــ هو

. ةسمحتمو ةددجتم 
نم وھو   ، دیجلا ملعملا  ءيش  لك  قوف  نأ  اھملع  ؛  هسفن ءيشلا  اھملع  لئاوألا  زنیلوك " افرام   " يھجوم دحأ 

اھبالط افرام "  " تلعج دقو   ، بالطلا عم  ملعتلا  يف  رمتسي 
صاخ ــ شألا اًري  ــ ثك ب  ــ حأ ن  ــ كأ م  ــ ًانا ل ــ يحأ : " لو ــ قت تنا  ــ كف  ، اًر ــ كبم ر  ــ مألا اذ  ــ نوفر ه ــ عي

، ءي ل شـ ــ فر ك ــ عأ ا ال  ــ نأ  . ءي ــ ل ش ــ نوفر ك ــ عي مھ  ــ نأ نو  ــ نظي مھ  ــ نأل نير  ــ خآلا نیغلا  ــ بلا
". تقولا لاوط  ملعتلا  يننكميو 

. ملعتلاب ةمتھم  تناك  لب   ، سيردتلاب ةمتھم  نكت  مل  اھنأل  ؛  ةلھذم ةملعم  تناك  ياليد " يثورود   " َّنإ لاقي  ناك 
اھنوب ــــ ستكي مھ  ــــ نأ وأ  ةرطفلا  ــــ تاراھ ب ــــ ملا ك  ــــ لتب نود  ــــ لوي ءا  ــــ مظعلا نو  ــــ ملعملا ل  ــــ ، ه نذإ

وأ ثيوك " ــ سإ  " وأ زني " ــ لوك ل"  ــ ثم نو  ــ كي نأ  صخ  ــ يأل ش ن  ــ كمي ل  ــ ؟ ه اھ ــــ نوملعتيو



نع يوفشلا  ریبعتلاب  طقف  سیل   ، لافطألا يفو  كسفن  يف  ومنلا  ةیلقعب  ریكفتلا  ىلع  اذھ  موقي  "؟  ياليد "
لب  ، اوملعتي نأ  اًعیمج  لافطألا  ناكمإب  نأ  ةركفل  انمعد 

يف سيول " لكيام   " انربخي  . هلخادب ةسامحلا  لعشت  َْنأو  لفط  لك  لقع  ىلإ  لوصولا  يف  ةقیمع  ةبغرب 
لوقیف  ، هل رمألا  اذھ  لعف  بردم  نع  زميات  كرويوین  اذ  ةفیحص 

قرغت ــ سي م  ــ لو يفا ...  ــ ضإ ل  ــ معب ما  ــ يقلا ي  ــ ف ةديد ...  ــ ة ج ــ بغر ب  ــ ستكأ : " اذ ــ ن ه ــ ع لكيا " ــ "م
ـت مق اذإ  اًري  ـ ثك ـل  ضفأ يتا  ـ يح حبصت  في سـ تف كـ ـ شتكا نأ  ـى  لإ ـًال  يوط ًات  ـ قو اذ  هـ

يلخادب قمعت  دق  اذھ  لوبسیبلا  بردم  نأك  رمألا  ناك   . لوبسیبلا لاجم  يف  ةديدجلا  ةسامحلا  كلت  فیظوتب 
لعشأ  " هیلع ًابوتكم  أدصلا  هولعي  لیغشت  حاتفم  دجوو 

". هعبصإب هرقنو  مادختسالا " ةلواحم  لبق 
بتكُتو فحصلا  يف  رشنُتو   ، دوشحلا مامأ  ضرعُت  مھتاقافخإو  مھبالط  تاحاجن  نكلو   ، اًضيأ نوملعم  نوبردملا 

. نيزئافلا جاتنإ  ىلع  مھتفیظو  رصتقت   . تالجسلا يف 
. عقاولا يف  لمعت  مھتایلقع  ىرن  ىتح  نیيروطسأ  نیبردم  ةثالث  ىلع  قمعأ  ةرظن  ِقْلُِنل 

ةیلقعلا لالخ  نم  زوفلا  نوبردملا :
ينلأ ـ سي ـد  قف  ، دَّق ـ عُم ـه  نإ صخ  لو عـن شـ ـ قأ امد  ـ نع نوكح  ــ ضي اًد  ــ يج يننوفر  ــ عي ن  ــ عي م ــ مج

سي اذ لـ هـ دَّق ." ـ عم صخ  ـه شـ نإ : " بیجأ صخ مـا، فـ ـي فـي شـ يأر مھد عـن  ـ حأ
ةباذجلا رومألا  نم  ریثكلاب  مایقلا  ىلع  اًرداق  نوكي  امبر  صخشلا  اذھ  نأ  ينعت  ةرابعلا  كلت  لب   ، ًءارطإ

يأ يف  رھظي  دق  اًنیفد  اًرورغ  هيدل  َّنكل   ، ةميركلاو ةیسامحلاو 
. صخشلا اذھ  يف  ةقثلا  عضو  هیف  كنكمي  يذلا  تقولا  ام  اًّقح  ملعت  كنأو ال   ، تقو

ىلإ ةجاحلا  أشنتف  ؛  ةتباثلا مھتامس  نأشب  نیقلق  مھلعجت  يھف  ؛  نيدقعم صاخشألا  لعجت  ةتباثلا  ةیلقعلا 
، كباسح ىلع  اذھ  نوكي  ًانایحأو   ، تامسلا كلت  تابثإ 

. ماكحألا نوقلطي  اذھ  مھلعجيو 

لمعلا ءانثأ  يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  وذ  بردملا 
نو ـ كي ًانا  ـ يحأ  . دَّق ـ عم  ، لد ـ جلل ري  ـ ثملاو ریھ  ـ شلا ـة  يعماجلا ةل  ـ سلا ةر  برد كـ ــ "، م تيا ــ ي ن ــ بوب "

اًق ـ لعم حب  ـ صي نأ  ةر فـي  ـ مثمو ةمھ  ـة مـ صرف عا  ـ ضأ ةر  تاذ مـ ـة؛ فـ ياغلل اًفو  ـ طع
يف هدعاسيو  هبناجب  نوكیل  تيان "  " عرسأف  ، ةعورم ةثداح  يف  بیصأ  هقيرف  يف  اًقباس  ًابعال  نأل  ؛  ًاّیضاير

. هتنحم
" تيان  " ّرصأ  ، ةیبھذلا ةیبمیلوألا  ةیلادیملاب  هبردي  يذلا  ةلسلا  قيرف  زاف  نأ  دعبف  ؛  ةدشب اًفیطل  نوكي  ًانایحأو 

قلتي مل  ذإ  ؛  ءيش يأ  لبق  ابيأ " يرنھ   " بردملا ميركت  ىلع 
لعجف ؛  اذھب موقي  نأ  ةنكمملا  قرطلا  لكب  تيان "  " دارأف  ، ةیبمیلوألا هتازاجنإ  ریظن  يفاكلا  مارتحالا  ابيأ " "

يف نوروديو  مھفاتكأ  ىلع  ابيأ "  " بردملا نولمحي  هقيرف  يبعال 
. بعلملا

ةدعاق عضوو   ، دیج میلعت  ىلع  اولصحي  نأ  مھديري  ناكف  ؛  ةیعماجلا هیبعال  تالجسب  اًریثك  متھي  تيان "  " ناك
. سيردتلا تاسلج  وأ  تارضاحملا  تيوفت  دض  ةمراص 

Season on the باتك فلؤم   ،" نياتسنیف نوج   " . ةتباثلا ةیلقعلا  نم  ةعبان  هتوسقو   ، ًایساق نوكي  دق  اًضيأ  هنكل 
ناك تيان  : " انربخي  ، هقيرفو تيان "  " نع  Brink

راتخا يذلا  قيرفلا   ، رسخ هقيرف  ؛  يصخش لمحم  ىلع  ةميزھ  لك  ذخأي  ناكف   . لشفلا لبقت  ىلع  رداق  ریغ 
دق لاكشألا  نم  لكش  يأب  لشفلاف   ... مھبردو هءاضعأ  وھ 

بيرد هـو مـا ـ تلا نأل  ؛  بيرد ــ تلا ي  ــ ل ف ــ شفلا ة  ــ صاخو  ، هرمد ــ نأ ي الإ  ة  ــ قيرط يأ  ــ ه ب ــ يف ر  ــ ثؤي
ةد ـ حاو ةرا  ـ سخف اًزي ." ـ ممو ًاّیئانثت  ـ سا اًصخ  ـه شـ لعجيو ـه  تاذ ـد  يكأت حي لـه  ـ تي نا  كـ

 - قير مـا ـ فل ًابرد  نو مـ ـ كي امد  ـ نعف  . رثأ ـه قـد تـ تاذ قي  ـ قحت نأو  ـل،  شاف ه  ــ نأب رع  ــ شي ه  ــ لعجت
ما بـال ـ كحألا ـق  لطي اذ  ـه هـ لعجي ـه -  تمیق دد  ـ حت كترا  ـ سخو كزو  نو فـ ـ كي امد  ـ نعو

. اھل ریظن  هولذخ ال  نيذلا  نیبعالل  اھھجوي  يتلا  هتناھإ  تناك   . ةمحر
امب عتمتي  ساموت "  " ناك  . ةمخض تاناكمإ  هيدل  ًابعال  تيان "  " ىأر ": " ساموت ليراد   " نع نياتسنیف "  " لوقي

اًمخض ناك  دقف  "؛  رالود نویلملا  دسج   " نوبردملا هیمسي 
" تيان  " عطتسي مل   . ىنمیلا هدیب  وأ  ىرسیلا  هدیب  ةركلا  ديدست  هنكمي  ناك   . اًضيأ اًنیمس  ناك  هنكلو  ًاّيوقو 

مل رالود  نویلملا  اذ  هدسجو  ساموت "  " نأ ةركف  عم  شياعتلا 
: هقيرفل حاجنلا  نابلجي  انوكي 

أوسأ  ، ةسردملا هذھ  يف  ةلسلا  ةرك  بعلي  هتيأر  فیعض  صخش  أوسأ  تنأ  "؟  ليراد  " اي نوكت  اذام  ملعتأ  "
ىدل امم  رثكأ  ةلئاھ  ةردق  كيدل  ؛  قالطإلا ىلع  نابج  صخش 

دعب كل  يمییقت  وھ  اذھ   ، اًمامت نابج   ، كیمدق صمخأ  ىتح  كسأر  ىلعأ  نم  نابج  كنكل   ، انھ نیبعاللا  نم   95%
". تاونس ثالث  رورم 

. ةناھإلا نم  عونك  نیبعاللا  دحأ  ةنازخ  يف  ةیئاسن  ةیحص  ًاطوف  ةرم  تاذ  تيان "  " عضو  ، ًالثامم اًرمأ  حضویل 



، ال قرخألاب كوعدي  امدنع  ةیلاتلا : ةحیصنلا  نيدعاسملا  نیبردملا  دحأ  هل  مدقف   ، اًساسح ًالجر  ساموت "  " ناك
، اذھ ببس  نع  كرابخإ  يف  أدبي  امدنع  نكلو   . هیلإ عمتست 

ءيش لك  عمس  دقف  ؛  ةحیصنلا كلت  عابتا  ساموت "  " عطتسي مل   . لضفأ حبصتس  ةقيرطلا  هذھبف  ؛  هیلإ تصنأ 
بعلم يف  راھنا   ، مئاتشلا نم  اًفینع  ًالیس  ىَّقلت  نأ  دعبو 

. ةلسلا ةرك 
حمسي ال  تيان "  " ناك ام  اًریثك   . ةارابم ةراسخل  ةأرجلا  مھيدل  تناك  نيذلا  نیبعاللا  ىلع  ماكحألا  فیس  لاھنا 

مھتدوع ءانثأ  يف  قيرفلا  يقاب  بحاصي  نأ  مدنلاب  روعشلل 
فصن ىلإ  هقيرف  لصو  امدنع  ةرم  تاذ   . مارتحالا ىلع  ةمئاقلا  ةلماعملل  ةمیق  كانھ  دعي  مل   . مھلزانم ىلإ 

ةلوطبلا تسیل  اھنكل   ) ةینطولا تالوطبلا  ىدحإ  تایئاھن 
يباجعإ ریثي  ام  رثكأ  ": " تيان  " باجأف  ، هقيرف يف  هبجعي  ام  رثكأ  نع  نيرواحملا  دحأ  هلأس  ىربكلا )  ةینطولا 

هتدھاشم يلع  بجي  يننأ  ةقیقح  وھ  ًاّیلاح  قيرفلا  اذھ  يف 
". طقف ىرخأ  ةدحاو  ةرمل  بعلي 

فیت سـ  " . نور ـ خآلا عاطت  ـ سا ـا  مم ـل  ضفأ لك  ـ شب ـر  مألا اذ  ع هـ ــ لما م ــ عتلا ني  ــ بعاللا ض  ــ عب عاطت  ــ سا
ـة يالو ـى  لإ ـى  تأ ـد،  عب ـا  میف ةنھ لـه  ةل مـ ـ سلا ةر  ـذ مـن كـ ختا يذ  ـ لا درو " ـ فلأ

ناك  . تاقوألا بلغأ  يف  جضانو  ىوق  زیكرت  ىلع  ظافحلا  ىلع  اًرداق  ناكو   ، هنھذ يف  ةحضاو  فادھأب  انايدنإ 
بلغأ يفو   ، اھعابتاو تيان "  " حئاصن ىلإ  عامتسالا  ىلع  اًرداق 

تحت نوراھني  قيرفلا  وبعال  ناك  فیك  حضوي  هنكل   . هتاداقتنا نم  ةنیھملاو  ةئيذبلا  ءازجألا  لھاجتي  ناك  تقولا 
وھ هنأ  فیكو   ،" تيان  " مھیلع اھقلطي  يتلا  ماكحألا  ةأطو 

. ةبعللا هاجت  هسامح  رسخ  هنإ  ىتح  ام  ةلحرم  يف  يصخش  لكشب  دیعس  ریغ  حبصأ  هتاذ 
نكل بردملا ...  خارص  نع  رظنلا  فرصب  تقولا  لاوط  ًالئافتم  لظأ  تنك   ، اًدیج تبعل  اذإ  اًمومسم ...  وجلا  ناك  "

، يقتاع ىلع  اھمكارتلو   ، اھرشني يتلا  ةیبلسلا  ةقاطلا 
". يلخادب ىشالتي  ةبعلل  يبح  نوري  اوحبصأو   . قلقلاب يمأو  يبأ  بیصأ  ينرمغت ...  نآلا  تحبصأ 

ءاطخأ ال  لمألا : ىھتنم 
باكترا لمحتت  نیتیلقعلا ال  يأ  فرعن  نحن  ءاطخأ ." الب  ةارابم  وھ  بردملا  لامآ  ربكأ  ناك  ": " دروفلأ  " لوقي

ةرم تاذف  ؛  ةيروطسأ تيان "  " بضغ تابون  تناك   . ءاطخألا
بذج ةرم  تاذو   ، بعلملا جراخ  ىلإ  هصیمق  نم  هقيرف  بعال  بذج  ىرخأ  ةرمو   ، بعلملا يف  يسركلاب  ىقلأ 

هتایكولس طبض  اًریثك  لواح   . هتبقر نم  ةدشب  هیبعال  دحأ 
يھ ةقیقحلا  نكلو   . طغضلا تحت  بعلل  مھدادعإو  ةبالص  رثكأ  قيرفلا  لعج  لواحي  اذكھ  هنإ  هلوق  لالخ  نم 

يف يسركلا  ءاقلإ  ناك  لھ   . هتاذ يف  مكحتلا  هنكمي  هنأ ال 
؟ ءيش يأ  هِمّلعُي  هتبقر  نم  بعال  بذج  ناك  لھ  ؟  قيرفلا وبعال  هملعتیل  اًسرد  بعلملا 

لھف  ، هبضغ تابونو  ماكحألل  هقالطإ  نوفاخي  اوناك   . مھفيوختو مھعيورتب  لب  مھمارتحاب  ، ال  هیبعال عفدي  ناك 
؟ لاَّعَف رثأ  اذھل  ناك 

نوج  " هبتك يذلا   Season on the Brink باتك يف   . تالوطب قَِرف  ثالث  هيدل  ناك  حجني ."  " كلذ ناك  ًانایحأ 
، ةعرس وأ  ةربخ  وأ  اًردَق  قيرفلل  نكي  مل   ،" نياتسنیف

ةلسلا ةرك  لاجمب  ةمیظعلا  تيان "  " ةربخل اًركشف   ، ةارابم نيرشعو  دحاوب  اوزاف   . نیلتاقم اوناك  مھنكلو 
. بيردتلا يف  هتاراھملو 

نیبعاللا نأ  باتكلا  ركذ   . نوراھني هلك  قيرفلا  وأ  نیبعاللا  ضعب  ناكف   ، كلذ حلفي  مل  ىرخأ  تاقوأ  يف  نكل 
قيرفلا راھنا  ماعب  كلذ  لبق  اًضيأو   ، مسوملا ةياھنب  اوراھنا 

سراد ـى مـ لإ ـل  يوحتلا لال  ني مـن خـ ـ بعاللا ـض  عب بر  ، هـ ماو ـ عألا رور  ـ مبو تيا ." ــ ن  " طغ ــ ت ض ــ حت
رو ـ ضح مد  وأ عـ ـف  صلا رو  ـ ضح فقوتلا عـن  كـ  ) ـد عاوقلا قر  وأ خـ  ، ىر ـ خأ

اًریثك  ، ملاعلا لوح  ةلوج  يف  ساموت ." ايزيإ   " لثم فارتحالا  ىلإ  ركبم  تقو  يف  لاقتنالا  وأ  سيردتلا ) تاسلج 
بجي ناك  يتلا  ةسردملا  نولیختي  نوبعاللا  سلجي  ام 

. انايدنإ ةيالوب  ةساردلا  رایتخا  يف  اوأطخأ  دق  اونوكي  مل  نإ  اھب  قاحتلالا  مھیلع 
ىلع مھتردقب  ةدشب  اًنمؤم  ناك  هنإ  لب   ، هیبعال تاردق  لوح  ةتباث  ةیلقعب  ركفي  ناك  تيان "  " نأ ىلإ  اذھ  عجري  ال 

يفو هسفن  يف  ةتباث  ةیلقعب  ركفي  ناك  هنكل   ، روطتلا
هتاردق اوتبثي  نأ  قيرفلا  يبعال  ىلع  نأو   ، همدقي يذلا  جتنملا  وھ  قيرفلا  نأ  ىري  ناك   . بيردتلا لاجمب  هتاردق 

اًحومسم نكي  مل   . ةحاتم ةصرف  لك  يف  بيردتلا  لاجمب 
، هترادج ىدم  سكعي  دق  اذھ  نأل  ؛  ةقيرط يأب  هیلع  ةلئسألا  حرط  وأ  ءاطخألا  باكترا  وأ  ةارابم  يأ  ةراسخ  مھل 

مل امدنع  ةيزیفحتلا  هتایجیتارتسإ  رسفي  مل  هنأ  امك 
. ةناھإلا وأ  ءازھتسالا  نع  اًدیعب  زیفحتلا  نم  رخآ  عون  ىلإ  ةجاحب  ساموت " ليراد   " ناك امبر   . اًعفن يدجت  نكت 

" ساموت ايزيإ   " موجنلا هیبعال  ربكأ  ؟  بابشلا نیبعاللا  ءالؤھل  اًدشرم  دَّقعملا  لجرلا  اذھ  نم  لعجن  نأ  انل  فیك 
: ًالئاق تيان "  " هاجت ضقانتلا  ديدش  هروعش  نع  ربعي 

ركفأ تنك  ىرخأ  تاقوأ  كانھ  ناكو   . هیلع رانلا  قلطأ  نأ  ركفأف   ، ةیقدنب اھیف  يدل  ناك  ًاتاقوأ  كانھ  نأ  ملعتأ  "



هربخأو هنضتحأو  هلوح  َّيعارذ  عضأ  نأ  ديرأ  يننأ  اھیف 
". هبحأ ينأب 

. َّيلع رانلا  قالطإ  يف  ركفي  يبالط  لضفأ  ناك  ول  دكؤم  لكشب  ةحجان  يسفن  َّدَُعأل  نكأ  مل 

مساوملا لكل  بردم  لمعلا  ءانثأ  يف  ومنلا  ةیلقع  وذ  بردملا 
ةلسلا ةرك  قيرف  داق   . ةیضايرلا تالوطبلا  يف  ةیسایقلا  ماقرألا  مظعأ  نم  ةدحاو  ندوو " نوج   " بردملا ققح 

يف كراشیل  سولجنأ  سول  يف  اینروفیلاك  ةعماجب  صاخلا 
ماوعأ 1964 و 1965 و 1967 و 1968 و 1969 و 1970 و يف  تاعماجلا  ةضايرل  ةینطولا  ةطبارلا  اھمیقت  يتلا  ةلوطبلا 

مساوم كانھ  ناك  1971 و 1972 و 1973 و 1975 .
اذھ لك  نع  فرعأ   . يلاوتلا ىلع  ةارابم  نینامثو  ٍنامثب  زوفي  نأ  قيرفلا  عاطتساو   ، قيرفلا اھیف  مَزھُي  نكي  مل 

. ءيشلا ضعب 
اًدیعب قيرفلا  ناك   ، اینروفیلاك ةعماجب  ةلسلا  ةرك  قيرف  بيردتب  ندوو "  " لمع ةيادب  يف  نأ  هفرعأ  نكأ  مل  ام 

يف  . ةلسلا ةرك  قرف  مظعأ  دحأ  نوكي  نأ  نع  دعبلا  لك 
ةعماج ىدل  لمعي  نأ  ديري  ناكو   ، قالطإلا ىلع  اینروفیلاك  ةعماجب  لمعي  نأ  ديري  ندوو "  " نكي مل  ةقیقحلا 

اتوسینیم ةعماج  هب  لصتت  نأ  ًاططخم  ناكف   ، اتوسینیم
ةعماج ربخأ  دق  ناك   . اھب ةفیظولا  ىلع  لصح  دق  ناك  ام  اذإ  هربختل  مايألا  دحأ  ءاسم  ةسداسلا  ةعاسلا  يف 

ًالاصتا َقلتي  مل   . ةعباسلا ةعاسلا  هب  اولصتي  نأ  اینروفیلاك 
ةعا ــ سلا ي  ــ اینروفیلا ف ــ ة ك ـــ عماج ه  ــــ تل ب ــــ صتا امد  ــــ نعو  ، ةسدا ــــ سلا ةعا  ــــ سلا ي  ــــ ف

ن ــ ة م ــ ملاكم ى  ــ قلت فتاھ  ــ لا ةعام  ــ ق س ــ لغأ نأ  رو  ــ . ف اھ ــ ل ب ــ معلا ى  ــ لع ق  ــ فاو ةعبا  ــ سلا
ة ــ عماج

اھعم تقاعو  ةسداسلا  ةعاسلا  ةملاكم  تقاعو  فتاھلا  طوطخ  شيوشت  يف  ةفصاع  تببست  دقف   ، اتوسینیم
. هاقلتیس ناك  يذلا  ةفیظولا  ضرع 

ةر ـ شع ةت  ـ سلا ـه  لمع تاون  لال سـ . خـ اًقال ـ طإ ـة  مئالم ري  تالیھ غـ ـ ست اینروفیلا  ـة كـ عماج ىد  ــ نا ل ــ ك
ـة ملظمو ـة  محدزم ةي  ـ ضاير با  ـ علأ ةلا  ـه فـي صـ لمع سرا  ـ مي نا  ـى، كـ لوألا

قر ـ علا ة  ــ حئار بب  ــ سب نرا  ــ . ب هوأ ي. ــ ةري ب ــ ظح م  ــ ساب ة  ــ فورعم تنا  ــ ةيوھ ك ــ تلا ة  ــ ئيدرو
ما ـ قت اًري مـا  ـ ثك هذ  ةي هـ ـ ضايرلا با  ـ علألا ةلا  . فـي صـ اھ نيدوجو بـ ـ ملا دا  ـ سجأ ـة مـن  ثعبنملا

اذھ لك   ، عیجشتلا قرفل  تابيردتو   ، نیلوبمارتلا ىلع  زفقو  زابمجلا  ةضاير  ىلع  تابيردتو   ، ةعراصم تايرابم 
. ةلسلا ةرك  ىلع  بيردتلا  بناج  ىلإ 

لالخ مث   ، نراب  . وأ . يب مادختسا  مھیلع  ناك  ىلوألا  ةلیلقلا  تاونسلا  لالخ   . تايرابملل ناكم  كانھ  نكي  ملو 
ءاحنأ عیمج  يف  رفسلا  مھیلع  ناك  ىرخأ  اًماع  رشع  ةعبرأ 

. تادلبلاو سرادملا  نم  ةیضايرلا  باعلألا  تالاص  اوریعتسیل  میلقإلا 
نا ــ . ك رایھ ــ نالاب رع  ــ ، ش مھ ــ نار ل ــ لوأ م ىر  ــ جأ امد  ــ نعف  ، نو ــ بعال كا  ــ نھ ن  ــ كي م  ــ م ل ــ ث
لو ـ بق عجارتي عـن  ةفر لـ ـ شم ـة  قيرط هيد  نا لـ اذإ كـ ـه  نأ ةجرد  ـة لـ ياغلل اًئي  مھاوت سـ ـ سم

، مساوملا دحأ  يف  هتعومجم  نیب  ریخألا  زكرملا  يف  هعضتل  هقيرف  ةفاحصلا  تراتخا   . اھلعفیس ناك  ةفیظولا 
يلزھلا قيرفلا  اذھ  دعي  ملو  لمعلا  ىلإ  بھذ  ندوو "  " نكلو

ةراسخو 7 ةارابم  نيرشعو  نینثاب  هزوفب  هتعومجم  يف  لوألا  زكرملاب  قيرفلا  زاف  دقل  ؛  ریخألا زكرملا  يف 
ىلإ قيرفلا  لصو  يلاتلا  ماعلا  يفو   ، مسوملا اذھ  لالخ  تايرابم 

. ةینطولا ةطبارلا  ةلوطب  تایئاھن 
. ةیلقعلا مھل  مدقو   ، ةئیھتلا مھل  مدقو  ةیساسألا  تاراھملا  ىلع  اًّرمتسم  ًابيردت  مھل  مدق  ؟  مھل همدق  يذلا  ام 

لماك دھجو  مات  دادعتسا  لمألا : ىھتنم 
ومن ةیلقع  وذ  رشابم  لجر  درجم  هنإ   . اًدَّقعم سیل  هنكلو  مامتھالل  ریثمو  لقعتم  وھف  ؛  اًدقعم سیل  ندوو " "

ًاّیموي لمعت  نأ  كیلع  : " ةدعاقلا هذھ  لالخ  نم  شیعي 
نم ةرتف  لالخ  موي  لك  ًالیلق  لضفأ  حبصت  نأ  ىلع  لمعلا  لالخ  نم   . لبق يذ  نم  ًالیلق  لضفأ  حبصت  نأ  ىلع 

 ". اًریثك لضفأ  حبصتس   ، تقولا
نأ مھنم  بلط  لب   ، اًدبأ اورسخي  الأ  هیبعال  بلاطي  ملو   ، ءاطخألا نم  ةیلاخ  تايرابم  اوبعلي  نأ  مھنم  بلطي  مل 

، مھدھج لماك  اولذبيو  مات  دادعتسا  ىلع  اونوكي 
اذإ ؟ " يدھج ىصقأ  تلذب  لھ  وھ : حیحصلا  لاؤسلا   . أطخ ةلئسأ  كلت  ؟  ترسخ لھ  ؟  تزف لھ  ": " ندوو  " لوقي

ةمدقتم ًاطاقن  زرحت  امبر  : " لوقي  ، معن ةباجإلا  تناك 
 ". اًدبأ رسخت  نل  كنكل   ، قوفتتو

ءاوضألا ئفطي   ، نارملا ءانثأ  يف  نوبعاللا  لساكت  اذإف   ، لساكتلا لمحتي  نكي  ملو  ًاّیفطاع  ندوو "  " نكي مل 
نودقفي اذكھو   ،" ةداسلا اھيأ  نارملا  ىھتنا  : " ًالئاق مھرداغيو 

. لضفأ اوحبصي  نأ  يف  مویلا  كلذ  مھتصرف 



ةيواستم ةلماعم 
مھتاراھم نع  رظنلا  ضغب   ، نیيواستم اًھابتناو  اًتقو  هیبعال  عیمج  حنمي  ندوو "  " ناك  ، لعفت ياليد "  " تناك امك 
اولصو امدنع  نيديدج  ِنَْیبِعال  نع  ندوو "  " ثدحتي  . اوقوفتو مھعسوب  ام  لك  نوبعاللا  لذب  لباقملابو   ، ةیلوألا
نم هلاي  : " يسفنل تلق  مث  تاراھم  نم  هكلتمي  ام  فرعأل  امھنم  لك  ىلإ  ترظن  : " اینروفیلاك ةعماج  ىلإ 
لكشب بعلنس  دیكأتلابف  ؛  انقيرفل بعللا  يف  ةكراشم   ، ةیقیقح ةكراشم  مدقي  نأ  عیطتسي  ناك  اذإ   ، بذھم

وھ هارأ  نأ  عطتسأ  مل  امف  كلذ  عم  ریبك ." دح  ىلإ  ئیس 
حب ــ صأ ا  ــ مھالكو  ، هع ــ سوب ا  ــ ل م ــ لذ ك ــ ا ب ــ مھالك امھ ." ــ يلخاد ي  ــ نالجر ف ــ لا ناذ  ــ ه ه ــ كلتمي ا  ــ م

ـة لوطبلا قر  ـد فـ حأ نم  ةياد ضـ ــ بلا زكر  ــ ب م ــ عال حب  ــ صأ امھد  ــ حأو ةياد  ــ ب ب ــ عال
. ةینطولا

ما ــ قرأ داعبت  ــ سا م  ــ تي نأ  دا  ــ تعملا ن  ــ . م رد ــ قلا س  ــ فنب ني  ــ بعاللا عي  ــ مج مر  ــ تحي ندوو "  " نا ــ ك
اوكر ـ تي نأ  ـد  عب مھ  ـر لـ خآ ل  ــ يمز يأ  صي  ــ مق ى  ــ لع ع  ــ ضوت نأ  ن  ــ ني م ــ بعاللا ض  ــ عب

مغرب  ، قيرفلل ًابردم  ندوو "  " لمع ةرتف  لالخ  بعال  يأ  مقر  داعبتسا  متي  مل  نكل   ، مھتمظعل اًميركت   ، قيرفلا
لثم خيراتلا  يف  نیبعاللا  مظعأ  ضعب  هيدل  ناك  هنأ 

: رارقلا اذھ  دض  وھ  ناك  امھیمقر  مادختسا  داعبتسا  مت  امدنع  دعب  امیفو  نوتلاو ." لیب  و" رابجلا " دبع  ميرك  "
نودتري اوناك  انقيرف  يف  اوبعل  نيذلا  نورخآلا  امھؤالمز  "

يذلا مقرلاو  صیمقلا   ... دیعب دح  ىلإ  هامدق  ام  سفن  قيرفلل  اومدق  ءالؤھ  مھئالمز  نم  ضعب   . ماقرألا هذھ 
ىدم نع  رظنلا  ضغب   ، طقف اًدحاو  ًابعال  صخي  هیلع ال 

". اًمامت قيرفلا  موھفم  فلاخي  رمألا  اذھ   . بعاللا اذھ  ةیموجن " ةمظع و"
حنميو نیبوھوملا  هیبعالب  متھي  نأ  هیلع  سیلأ   ، تايرابملاب زوفلا  ىلع  موقي  يذلا  لاجملاب  لمعي  هنإ  رظتنا !

اًعیمج نیبعاللا  لعجي  نكي  مل  ؟  ءالدبلا نیبعالل  لقأ  اًمامتھا 
امدنع  ، لاثملا لیبس  ىلع   . هسفن ردقلاب  نیبعاللا  عیمجل  بيردتلاو  مامتھالا  مدق  هنكلو   ، هسفن ردقلاب  نوبعلي 

هیف دقاعت  يذلا  هسفن  ماعلا  يف  رخآ  بعال  عم  دقاعت 
هنكلو  ،" نوتلاو  " دوجو ببسب  ةیلعفلا  تايرابملا  يف  ةياغلل  ةلیلق  ةرتفل  بعلي  دق  هَّنأ  هربخأ   ،" نوتلاو لیب   " عم

دقع ىلع  لصحتس  ةعماجلا  يف  جرختت  نأ  روف  : " هدعو
ام لكب  مایقلا  عیطتسي  بعاللا  حبصأ  ثلاثلا  هماع  لولحبو  ةدوجلا ." نم  ردقلا  اذھ  ىلع  نوكتسو   ، فارتحا

حبصأ امدنعو   ، نارملا يف  همدقي  نأ  نوتلاو " لیب   " نكمي لـ
. هتطبار يبعال  نیب  ماعلا  يف  بعال  لضفأ  بقل  هیلع  قِلطُأ   ، اًفرتحم ًابعال 

ةایحلا ىدم  نوحلصي  نیبعال  دادعإ 
ني ـــ بعاللا ل  ـــ يوحت ى  ـــ لع اًردا  ـــ اًرحا ق ــــــ نا س ــــــ ل ك ــــــ ، ه ًاّير ــــــ قبع ندوو "  " نا ــــــ ل ك ــــــ ه
ص ـــ خي ا  ـــ میف ه  ـــ نأ ندوو "  " فر ـــ تعي  ، عقاو ـــ لا ي  ـــ ؟ ف لا ـــ طبأ ى  ـــ لإ تارد  ـــ قلا يط  ـــ سوتم

تا ـــ كیتكت
تاردق لیلحت  وھ  اًّقح  هدیجي  ام  رثكأ  ناك  دقف  ؛  ام دح  ىلإ  لدتعم  ىوتسم  هيدل  ناك  ةلسلا  ةرك  تایجیتارتسإو 

اًرداق ناك  تاراھملا  هذھ  لالخ  نمو   . مھزیفحتو هیبعال 
ناك ام  وھو   ، اًضيأ ةایحلا  يف  لب  طقف  ةلسلا  ةرك  لاجم  يف  سیل   ، مھتاناكمإ لذب  ىلع  هیبعال  ةدعاسم  ىلع 

. تايرابملاب زوفلا  درجم  نم  ةدئاف  رثكأ  اًرمأ  هاري 
مل نيذلا  هوبعال  اھنع  ربعي  تاداھش  انيدل   ، ةرشعلا تالوطبلاب  زوفلا  نع  اًدیعب  "؟  ندوو  " بیلاسأ ترمثأ  لھ 

. فنعلا ركذ  ىلع  مھنم  يأ  تأي 
ةسفانملا تناك  عبطلاب  : " میف فوأ  لوھ  فحتم  يف  مھميركت  مت  نيذلا  صاخشألا  دحأ   ،" نوتلاو لیب   " لوقي

میقلا انمَّلع   .... ةایحلا يھ  اھل  اندعي  ناك  يتلا  ةیقیقحلا 
". نيدیج اًصاخشأ  لب   ، نيدیج نیبعال  انم  لعجت  يتلا  تافصلاو 

وھ ندوو "  " بردملا نكي  مل  نإ  يتایح  حبصتس  تناك  فیك  لیختأ  ال  : " حجانلا بردملا  مارك " ينيد   " لوقي
الو رثكأو  رثكأ  هرِّدقأ   ، ماوعألا رورمب   . يندشري يذلا  ءوضلا 

". َّيف هكرت  يذلا  ریثأتلا  فصن  يواسي  مھبردأ  نيذلا  بابشلا  يف  اًریثأت  ينحنمي  نأ  وعدأ هللا  نأ  الإ  كلمأ 
تكرت ندوو "  " بردملا ةمكح  میف " : فوأ  لوھ  فحتم  يف  مھميركت  مت  نيذلا  دحأ   ،" رابجلا دبع  ميرك   " لوقيو

هنإ  . ناسنإك َّيف  ربكأ  اًرثأو   ، يضاير بعالك  َّيف  اًقیمع  اًرثأ 
". نآلا هیلع  تحبصأ  يذلا  صخشلا  نع   ، ام لكشب   ، لوئسم

. ةصقلا كلت  ىلإ  عمتسا 
اًقلق ندوو "  " بردملا ناك  نكل   ، اھل ةینطو  ةلوطب  لوأب  اینروفیلاك  ةعماج  تزاف  دقف  ؛  راصتنالا ةظحل  تناك 

، ةارابم لك  أدبي  ناك  يذلا  بعاللا   ،" رتولس ديرف   " نأشب
تءاس لب  دیج  لكشب  ةارابملا  رست  مل   . ةلوطبلا يف  ةیئاھنلا  ةارابملا  هذھ  ىلإ  لصو  ىتح  ةعئار  ةنس  بعلو 

جرخأف ؛  ام رییغت  ثادحإ  هیلع  نأ  ندوو "  " رعشف ؛  رثكأف رثكأ 
زاف نأ  ىلإ  بعلي  ندوو "  " هكرتف عئار  لمعب  ليدبلا  بعاللا  ماقف  ؛  ءالدبلا دحأ  لازنإب  ماقو  بعلملا  نم  ديرف " "



. ةياھنلا يف  ةارابملاب  قيرفلا 
نم تاعماجلا  ةضايرل  ةینطولا  ةطبارلا  لطب  بقلب  ةرم  لوأل  اوزوفي  مل   . ةمساح ةظحل  راصتنالا  ةظحل  تناك 

اوھنأ لب   ، طقف كويد  ةعماج  قيرف  ىلع  بلغتلا  لالخ 
هروعش ىلع  رَّثأ  ديرف "  " نأشب ندوو "  " قلق َّنكل   . ةدحاو ةراسخ  البو  ةارابم  نیثالثب  مھزوفب  اًضيأ  مسوملا 

نع ثحبیل  بھذو  رمتؤملا  ةعاق  ندوو "  " رداغ ؛  ةداعسلاب
يننأ فرعت  نأ  كديرأ  بردملا ...  اھيأ  : " ًالئاق هراظتنا  يف  ديرف "  " دجیل سبالملا  رییغت  ةفرغ  باب  حتفف  "؛  ديرف "

يف جد "  " بعاللا كرتت  نأ  كیلع  ناك  دقف   ، رمألا مھفتأ 
أو ــ سأب ب  ــ علأ نأ  تدرأ  ه.  ــ لعفأ ن  ــ كأ م  ــ ا ل ــ و م ــ هو ع  ــ ئار لك  ــ شب ب  ــ علي نا  ــ ه ك ــ نأل ب  ــ علملا

سي اذھ لـ ًاب فـ ـ ضاغ ـت  نك ـي  ننإ صخ  ــ يأ ش لا  ــ اذإو ق  ، اًّق ــ مَّھ ح ــ فتأ ي  ــ نكلو ة،  ــ قيرط
"". جد  " لجأ نم  ةياغلل  اًدیعس  تنكو   . الف بضاغ  امأ   ، معن طبحم   . اًحیحص

تالو ــ طبب زو  ــ فلا اوعاطت  ــ سا نيذ  ــــ لا نیبرد  ــــ ملا ن  ــــ ري م ــــ ثكلا كا  ــــ نھ ": " ندوو  " لو ــــ قي
ةف ــ سلف َّيد  ــ . ل تيا ــ ي ن ــ بوبو يدرا  ــ بمول سني  ــ مھ ف ــ نیب ن  ــ ، م يمُّك ــ حت بول  ــ سأ مادخت  ــ ساب

". تايولوألا ىلعأ  نم  اًمئاد  مامتھالاو  ةفأرلاو  ةيانعلا  نأ  ىرأ  يل  ةبسنلاب   ... ةفلتخم
عفدنیس  ، فورظلا سفن  تحت  تيان "  " بردملا ناك  ام  اذإ  تنأ  ددحتسو  ىرخأ  ةرم  رتولس " ديرف   " ةصق أرقا 

" تيان  " حیتیس ناك  ام  اذإو   ،" ساموت ليراد   " يساویل
اھیف رعشي  يتلا  اھسفن  ةظحللا  يف  ةحامسلاو  ءايربكلاو  رخفلاب  روعشلا  نم  نكمتیل  ساموت "  " مامأ ةصرفلا 

؟ طابحإلاب

؟ لشفلا مأ  حاجنلا  ودعلا : امھيأ 
عاطتسا ىتح  هتبرد  يذلا  زلوف  يدیل  قيرف   ، تادیسلل ةلسلا  ةركل  يسینیت  قيرف  ةبردم  تیماس " تاب  "

" ندوو  " هجوت مدختست  مل   . ةینطو تالوطب  تس  يف  ةكراشملا 
ةراسخلل قيرفلا  ضرعتي  ةرم  لك  يف  تيان ."  " اھتقيرط بـ يف  اًھبش  رثكأ  تناك  اھتيادب  يف  نكلو  يفسلفلا 

هلتقو هبابسأ  يف  لمأتلا  لصاوتف  ؛  رمي رمألا  اذھ  تاب "  " عدت ال 
؛ ةیھارك بح -  ةقالع  ةراسخلا  نیبو  اھنیب  حبصأ  نأ  ىلإ  رمألا  روطت  مث   . هببسب قيرفلاو  اھسفن  ةبقاعمو  اًثحب 

، ءایتسالاب رعشت  اھلعجت  ةراسخلا   ، يفطاع بناج  نمف 
بعللا بولسأ  ريوطت  ىلع  نیبردمو  نیبعال  نم  عیمجلا  ربجت  ةراسخلاف  ؛  ةراسخلا اھب  هلعفت  ام  بحت  اھنكلو 

. ودعلا وھ  حاجنلا  حبصي  انھ   . ًالماكت رثكأ  حبصي  ىتح 
زركیل سولجنأ  سول  لطبلا  قيرفلل  قباسلا  بردملا  يليار " تاب   " . حاجنلاب ةباصإلا "  " كلذ ندوو "  " يمسي

وھ هنأ  صخشلا  نظي  نأ  وھو  انألا - " ضرم   " اذھ يمسي 
اذ هـ تیما " سـ  " ـح ضوت ك.  ــ لذ ق  ــ قحي ى  ــ تح هلذ  ــ يذ ب ــ لا ل  ــ معلاو مازت  ــ لالا ل  ــ ًاي ك ــ سانتم حا  ــ جنلا

ني ـ حومطلا صاخ  ـ شألا ـر  ثكأ ـل  عجي وھ  ؛ فـ ًالما ـك خـ لعجي حا  ـ جنلا : " ـًة لئاق
ةینطولا ةطبارلل  تالوطب  سمخب  زاف  دق  يسینیت  قيرف  ناك   ، اذھ تیماس "  " تلاق امدنع  نیلمھمو ." نیعناق 

ةحشرملا قرفلا  رثكأ  اوناك  مھنكلو   ، تاعماجلا ةضايرل 
ناكو باقلأ  ةسمخ  وأ  ةعبرأ  انرسخ  دقل  ؛  نیجعزنم انك  ىرخألا  تالوطبلا  لك  يف  : " ةدحاو ةلوطب  يف  زوفلل 

". اھب زوفن  نأ  عقوتملا  نم 
، نطولا ىوتسم  ىلع  ًالاطبأ  اوناك  ىمادقلا  نوبعاللاف  ؛  هققح امع  ًایضار  قيرفلا  حبصأ  ماع 1996،  ةلوطب  دعب 

قیقحت نم  نونكمتیس  مھنأ  ددجلا  نوبعاللا  عقوتو 
. ئیس لكشب  رسخي  قيرفلا  أدب   . ةثراك ةباثمب  كلذ  ناكف  ؛  يسینیت قيرف  يف  نوبعلي  مھنأ  درجمل  راصتنالا 

مامأ مھبعلم  يف  ةقحاس  ةميزھب  قيرفلا  َِينُم   ، ربمسيد موي 15 
عو ــ مجم حب  ــ صیل ىر  ــ خأ ةقحا  ــ ةميزھ س ــ او ل ــ ضرعت ة،  ــ لیلق تايرا  ــ بم د  ــ عبو  . دروفنات ــ قير س ــ ف

ثرو قير نـ برد فـ . مـ مھ ـ يف ـل  مألا عي  ـ مجلا ـد  قفیف ـم؛  ئازھ س  ــ مخ مھ  ــ مئازھ
نويزفیلت ىتأ  مداقلا ." ماعلا  ىتح  دحلا  اذھ  دنع  يدمصا   ، اًنسح : " اھیساوي ىتح  تیماس "  " لاق لـ انیلوراك 

ناكو  ، ًاّیقئاثو اًملیف  اوروصي  ىتح  يسینیت  ىلإ  وأ  يب  شتإ 
ةلوطب تایئاھن  ىلإ  لوصولا  نم  اونكمتي  نل  مھنأ  اونظ  اًضيأ  اھودعاسم   . رخآ قيرف  نع  نوثحبي  نوجتنملا 

. سرام رھش 
مامأ اوبعل   ، ةلیللا كلت  يف   . تاعاس سمخ  ةدمل  قيرفلا  عم  تیماس "  " تعمتجا  ، ةیلاتلا ةارابملا  لبق  كلذل 

ىوتسم ىلع  يناثلا  زكرملا  بحاص   ، نوینیمود دلوأ  قيرف 
؛ اًرمدم اًرمأ  ناك   . ىرخأ ةرم  اورسخ  مھنكلو   ، مھعسو يف  ام  لك  اولذب  مسوملا  اذھ  يف  ىلوألا  ةرملل   . دالبلا

اورسخ مث  زوفلا  لجأ  نم  اوعسو   ، اًریبك اًدھج  اولذب  دقف 
": تیماس  " مھل تلاقف  ؛  سفنتلا الو  ثدحتلا  اوعیطتسي  ملو  ةدشب  نوكبي  نیبعاللا  ضعب  ناك   . ىرخأ ةرم 

، تقولا لاوط  اذھك  اًدھج  متلذب  اذإف  ؛  مكسوءر اوعفرا  "
رورم دعب  سرام ." رھش  يف  تایئاھنلل  لوصولا  نم  نكمتنس  اننأ  مكدعأ  لب  مكربخأ   ، ردقلا اذھب  متحفاك  اذإو 

. ينطولا لطبلا  وھ  يسینیت  قيرف  حبصأ  نيرھش 
تزف دقل  : " ركفت كلعجیل  ةتباثلا  ةیلقعلاب  ریكفتلا  كَرَش  يف  كعقوي  دق  وھف  ؛  حاجنلا نم  سرتحا  ةصالخلا :



حاجنلا زوفلا ." لصاوأس  اذھلو  ؛  ةبھوملاب عتمتأ  يننأل 
ْبَصُي مل   ، لوبسیبلا يبعال  لضفأ  دحأ  وھو   ،" زیجيردور سكیلأ   " . اًدرف بیصي  نأ  وأ  اًقيرف  بیصي  نأ  هنكمي 

امإف ؛  اھسفن لاحلا  ىلع  لظت  تنأ ال  : " لوقي  ، حاجنلاب
". ىرخألا يف  وأ  لاح  يف  نوكت  نأ 

انثارت
نأ نآلا  فرعن  انحبصأ   . انثرإو انتیلوئسم  مھف  ؛  صاخشألا ةایح  يف  مكحتن  نیبردملاو -  نیملعملاو  ءابآلا  نحن - 

زاجنإ ىلع  انتدعاسم  يف  ًاّیسیئر  اًرود  بعلت  ومنلا  ةیلقع 
. مھتاناكمإ لذب  ىلع  مھتدعاسم  ، و  انماھم

لصفلا 8

ةیلقعلا رییغت 
ءيش . ال  نوریغتي سانلا  ةدھاشم  وھ  يلمع  يف  عتمم  ءزج  رثكأو   ، رییغتلاب ناميإلا  ىلع  ومنلا  ةیلقع  موقت 

رومألا وحن  مھقيرط  نودجي  مھو  سانلا  ةيؤر  نم  لضفأ 
فیك اًضيأ  نیبيو   ، مھتاردق اومدختسیل  ةقيرط  اودجو  نیغلابو  لافطأ  نع  ثدحتي  لصفلا  اذھ   . اھنورِّدقي يتلا 

. اذھب مایقلا  اًعیمج  اننكمي 

ریغتلا ةعیبط 
ةأجف يسفن  دجأل   ، رخآ ناكم  يف  شیعنل  يتلئاع  عم  تلقتنا  امدنع  لوألا  يئادتبالا  يماع  فصتنم  يف  تنك 

بالطلاو ةملعملا  ًابيرغ -  ءيش  لك  ناك   . ةديدج ةسردم  يف 
ىلع وأ   ، ميدقلا يلصف  نع  اًریثك  اًمدقتم  ناك  ديدجلا  يلصف   . ينفاخأ ام  وھ  لمعلا  اذھ   . انم بولطملا  لمعلاو 

يلصف يف  بالطلا  ناك  دقف  ؛  يل ةبسنلاب  اذكھ  ناك  لقألا 
ملو ءيش  لك  لعفل  عیمجلا  اھفرعي  ةقيرط  كانھ  تناكو   ، دعب اھتباتك  تملعت  دق  نكأ  مل  اًفورح  نوبتكي  ديدجلا 

: لوقت ةملعملا  تناك  امدنع  كلذل  ؛  اھفرعأ نكأ 
. دصقت اذام  فرعأ  نكأ  مل  حیحصلا " ناكملا  يف  ةقرولا  ىلع  مكءامسأ  اوبتكا   ، بالطلا اھيأ  "

تنك ديدج  رمأ  رھظي  ةرم  لك  يفو   . هعم لماعتأ  فیك  فرعأ  نكأ  مل  ديدج  رمأ  رھظي  ناك  موي  لكو   ، يكبأ تنكف 
: يتملعمل طق  لقأ  مل  اذامل   . كابترالاو عایضلاب  رعشأ 

". ؟ هب موقأ  فیك  ينيرت  نأ  كنكمي  لھف  ؛  دعب رمألا  اذھ  ملعتأ  مل   ،" ناك  " ةدیس "
ع ــ ة م ــ لحر ى  ــ لإ ب  ــ هذأل دو  ــ قنلا ض  ــ عب ياد  ــ لاو ينا  ــ طعأ  ، ةریغ ــ ت ص ــ نك امد  ــ نع ىر  ــ خأ ةر  ــ م

نا ـ كم ها  ـ جتا ـف فـي  طعنأ ـت  نك ـا  منیبو  ، لا ـ فطألا ـة مـن  عومجمو ة  ــ لحرلا فر  ــ شم



م ــ هءارو ض  ــ كرأ نأ  ن  ــ ًالد م ــ بو  ، اًعي ـــ مج نوردا  ــــ غي مھد  ــــ جأل عرا  ــــ شلا ى  ــــ لإ تر  ــــ ظن ع،  ــــ مجتلا
يد ــ ي ي ــ دوقنلا ف ــ ةك ب ــ سمم ينا  ــ كم ي  ــ ةد ف ــ مجتم ت  ــ فقو ينور "! ــ ظتنا : " حي ــ صأو

. قفألا يف  نوفتخي  مھدھاشأ 
ملعأ ؟  ةطیسبلا لیحلا  ضعبب  ةلواحملا  لبق  ةميزھلا  تلبق  اذامل  ؟  مھب قاحللا  وأ  مھفاقيإ  لواحأ  مل  اذامل 

وأ ةيرحسلا  تاكرحلا  ضعبب  اًریثك  تمق  يمالحأ  يف  يننأ 
. يسفنب هتعنص  يذلا  نام  ربوس  يز  يدترأ  انأو  يسفنل  ةروص  َّيدل  نأ  امك   ، راطخألا ةھجاوم  يف  ةقراخلا 

لثم يداع  رمأب  موقأ  نأ  عیطتسأ  نكأ  مل   ، عقاولا يف  اذاملف 
؟ ينورظتنیل يئالمز  ىلع  ءادنلا  وأ  ةدعاسملا  بلط 

مھقوعت ریبك  دح  ىلإ  نيرھامو  نیجھبم  ًالافطأ  ىرأ   ، اذھ نولعفي  لافطألا  نم  ریثكلا  ىرأ  يلمع  يف 
يف ةياغ  ٍلعفب  اوموقي  نأ  مھیلع  نوكي  انثاحبأ  ضعب  يف   . تاقافخإلا

ءوست امدنعف  ؛  ةتباثلا ةیلقعلا  ووذ  لافطألا  مھ  ءالؤھ   . نولعفي مھنكلو ال   ، لضفأ رومألا  اولعجیل  ةطاسبلا 
. ةردقلا مدعو  فعضلاب  نورعشي  رومألا 

روعشب رعشأ  تلز  ام   ، عیضي اًریخ  هنم  وجرأ  تنك  اًرمأ  ىرأ  وأ  أطخ  وحن  ىلع  ام  رمأ  ریسي  امدنع   ، نآلا ىلإ 
؟ ریغتأ مل  يننأ  اذھ  ينعي  لھ   . فعضلاب تقؤم 

كنأك ةميدقلا  تادقتعملا  نم  صلختت  ، ال  ریغتت امدنع  ىتح   . ةیحارجلا تایلمعلاك  سیل  ریغتلا  نأ  ينعي  هنإ  ال، 
ىرخأ اھب  لدبتستو  ةفلات  ةبكر  وأ  ذخف  نم  صلختت 

. ةميدقلا تادقتعملا  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  ةدوجوم  ةديدجلا  تادقتعملا  نوكت  لب   ، لضفأ

( ىسألاو  ) ةداعسلا حاتفم  يھ  تادقتعملا 
ئجافم لكشب  كردیل  هاضرم  عم  لمعي  كیب " نورآ   " يسفنلا بیبطلا  ناك   ، يضاملا نرقلا  نم  تاینیتسلا  يف 

اورعشي نأ  لیبقف  ؛  مھتالكشم ببس  يھ  مھتادقتعم  نأ 
ىلع أرط  يذلا  رمألا  اذھ  نوكي  دقو   ، مھلوقع يف  عيرسو  ئجافم  لكشب  ام  رمأ  أرط   ، بائتكالا وأ  قیضلاب 

هذھ  " وأ ءفك " ریغ  يننأ  كیب  روتكد  نظي  : " وھ مھلوقع 
، ةیبلسلا مھرعاشم  يف  ببست  تاداقتعالا  نم  عونلا  اذھ  طق ." نسحتب  رعشأ  نلو   ، اًدبأ حجنت  نل  ةجلاعملا 

مھتایح يف  لب   ، طقف ةیجالعلا  ةسلجلا  ءانثأ  يف  سیل 
. اًضيأ

نوھبتني فیك  سانلا  میلعت  هناكمإب  نأ  دجو  كیب "  " َّنكل  ، داتعم لكشب  سانلا  اھكردي  تادقتعم  نكت  مل  اھنإ 
مھمیلعت هناكمإب  نأ  فشتكا  مث   . اھیلإ نوعمتسيو 

ةیلعاف تاجالعلا  رثكأ  دحأ  وھو   ، يفرعملا جالعلا  أشن  اذكھو   . اھنوریغيو تادقتعملا  هذھ  عم  نولماعتي  فیك 
. اھیلإ لصوتلا  مت  يتلا 

نأ بجي  امو  كلذ  ينعي  اذامو  مھل  ثدحي  ام  رارمتساب  نوظحالي  سانلا  عیمجف  مأ ال،  كلذ  اوكردأ  ءاوسو 
، رارمتساب رسفتو  دصرت  انلوقع   ، ىرخأ ةرابعب   . هولعفي

صاخشألا ضعبف  ؛  أطخ وحن  ىلع  ریسفتلا  ةیلمع  ریست  ام  ًانایحأ  نكلو   . حیحصلا راسملا  ىلع  انیقبي  ام  اذھو 
نوفرصتي مث   ، اھیف اًغلابم  تاریسفت  ثدحي  امل  نوعضي 

. يلاعتلا وأ  بضغلا  وأ  بائتكالاو  قیضلا  نم  اھیف  غلابم  رعاشم  ىلع  ءانب 

كلذ نم  دعبأ  ىلإ  بھذت  تایلقعلا 
ة ــ يلمع دو  ــ قت يھ  ــ ؛ ف سا ــ نلا سوءر  ي  ــ ثد ف ــ حت ي  ــ تلا تاظحالملا  ــ طي ب ــ حت تا  ــ يلقعلا
قال ـ طإ ـى  لع زكر  ًاّي يـ ـ تاذ اًراو  ــ مي ح ــ قت ة  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا  . اھ ــ لمكأب تا  ــ ظحالملا ك  ــ لت ري  ــ سفت

اذھ ينعي   " ،" ئیس جوز  يننأ  اذھ  ينعي   " ،" مھنم لضفأ  يننأ  اذھ  ينعي   " ،" لشاف يننأ  اذھ  ينعي  : " ماكحألا
". ينانأ صخش  يننأ 

؛ اھنوقلتي يتلا  تامولعملا  عم  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  اھب  لماعتي  يتلا  ةقيرطلا  يف  انثحب   ، تاسارد ةدع  يف 
ءيشلاف  ، ةمولعم لكل  اًمراص  اًمییقت  نوعضي  مھنأ  اندجوف 

. ةياغلل ةیبلس  ةراشإ  ىلإ  يدؤي  ئیسلا  ءيشلاو  ةيوق  ةیباجيإ  ةراشإ  ىلإ  يدؤي  دیجلا 
يلخاد ال ـ لا مھراو  ن حـ ــ كلو  ، ثد ــ حي ا  ــ رارمت م ــ ساب نود  ــ صریف و  ــ منلا ة  ــ يلقع ووذ  صاخ  ــ شألا ا  ــ مأو

. ةرو ـ صلا هذھ  نير بـ ـ خآلا ـى  لعو مھ  ـ سفنأ ـى  لع ما  ـ كحألا قال  ـ طإ ـى  لع مو  ـ قي
اھنم ملعتلا  لجأ  نم  ؛  اھتاساكعنا يف  نولمأتي  مھنكلو   ، ةیبلسلاو ةیباجيإلا  تامولعملاب  نورثأتي  مھف   ، دیكأتلاب

نم هملعت  يننكمي  يذلا  ام  ةءاَّنب : تافرصت  ذاختاو 
؟ لضفأ لكشب  اذھب  مایقلا  ىلع  يتجوز  / يجوز ةدعاسم  يننكمي  فیك  ؟  روطتلا يننكمي  فیك  ؟  اذھ

نأو اھ  ــ يف غلا  ــ بملا مھ  ــ ماكحأ ى  ــ لع اورطي  ــ سي نأ  سا  ــ نلا ِمّل  ــ عي نآلا  يفر  ــ عملا جال  ــ علا حب  ــ صأ
را ــ بتخالا ي  ــ اًئي ف ــ س ا " ــ نالأ  " ءادأ نا  ــ ، ك لا ــ ثملا لیب  ــ ى س ــ لع ة.  ــ يقطنم ر  ــ ثكأ ا  ــ هولعجي

نم قمعأ  لكشب  قئاقحلا  يف  لمأتت  نأ  اھِمّلعي  نأ  يفرعملا  جالعلل  نكمي  ةیبغ ." انأ  : " اذھ نم  تصلختساف 
يذلا جاتنتسالا  ىلع  لیلدلا  ام  يلاتلا : لاؤسلا  حرط  لالخ 

يتلا بابسألا  نم  ةليوط  ةمئاق  ىلإ  انالأ "  " لصوتت دق   ، ةباجإلا ىلع  اھثح  دعبو  ؟  هیفني يذلا  امو  هیلإ  تصلخ 



: فرتعت مث   ، يضاملا يف  ةءافك  تاذ  تناك  اھنأ  ىلع  للدت 
". هیلع يننأ  نظأ  تنك  يذلا  ةءافكلا  نم  ردقلا  كلذ  ىلع  تسل  يننأ  نظأ  "

نم فطلت  دق  بابسألا  كلت   ، اھئابغ فالخب  رابتخالا  يف  ئیسلا  اھئادأ  بابسأ  يف  ركفت  ىتح  اًضيأ  اھثح  متي  دق 
دعب انالأ "  " تملعت  . اھسفن ىلع  يبلسلا  اھمكح  ةدح 

نأ اھنكمیف   ، اھسفن ىلع  ًاّیبلس  اًمكح  لبقتسملا  يف  تقلطأ  ام  اذإ  ىتح   ، اھسفنب رمألا  اذھب  موقت  نأ  كلذ 
. لضفأ لاحب  رعشتو  مكحلا  اذھ  ضحدت 

نم مھصلخي  هنكل ال  ، و  لؤافتو ةیعقاو  رثكأ  ماكحأ  رادصإ  ىلع  سانلا  يفرعملا  جالعلا  دعاسي  ةقيرطلا  هذھب 
جالعلا ماكحألا .  قالطإ  َملاع  وھ  يذلا  ةتباثلا  ةیلقعلا 

ةتباث ال تامسلا  نأب  داقتعالا  وھو  ةتباثلا -  ةیلقعلا  هعضت  يذلا  يساسألا  ضارتفالل  ىدصتي  يفرعملا ال 
لكشب مھسفنأ  نوِمّیقي  مھلعجي  يذلا  رمألا  اھرییغت -  نكمي 

راطإ يف  نولخديو  ماكحألا  قالطإ  راطإ  نم  نوجرخي  مھلعجي  يفرعملا ال  جالعلا   ، ىرخأ ةرابعب   . لصاوتم
. ومنلا

ىلإ فدھي  راوح  ىلإ  ماكحألا  قالطإ  ىلع  موقي  راوح  نم  يتاذلا  يلخادلا  راوحلا  رییغت  شقاني  لصفلا  اذھ 
. روطتلاو ومنلا 

ةیلقعلا تارضاحم 
مھسفنأ هاجت  صاخشألا  ریكفت  ةقيرط  يف  اًریبك  اًرییغت  ثِدحُي  نأ  نكمي  ومنلا  ةیلقع  نع  ةفرعملا  درجم 

. مھتایحو
رمألا اذھ  نوك  درجمل  سیل  نیتیلقعلا  نیتاھ  بالطلل  سِّردأ   ، ةعماجلا جھنم  يسيردت  لالخ  ماع  لك  يف  كلذل 

ىلع عقاولا  طغضلا  ملعأ  يننأل  اًضيأ  لب  جھنملا  نم  اًءزج 
. مھتایح نوئش  لك  يف  راكفألا  هذھ  مھتریغ  فیك  بالطلا  يل  حرشي  ماع  لك   . بالطلا ءالؤھ 

: ةحومطلا ةبتاكلا  يجام "  " هتلاق ام  اذھ 
تنك دقف   ، ةتباثلا ةیلقعلاب  ریكفتلا  قنتعأ  يندجأ  ةیعادبإلا  وأ  ةینفلا  رومألاب  رمألا  قلعتي  امدنع  هنأ  تفشتكا 

ةیعادبإ وأ  ةینف  ةبھومب  نوعتمتي  صاخشألا  نأب  نمؤأ 
لكشب يتایح  ىلع  رَّثأ  داقتعالا  اذھ   . دھجلا لذب  لالخ  نم  كتبھوم  نم  روطت  نأ  عیطتست  كنأو ال   ، ةيرطف

تنك ينكلو  ةبتاك  نوكأ  نأ  ديرأ  تنك  اًمئاد  يننأل  رشابم 
ناك رمألا  اذھ   . نيرخآ صاخشأ  نیب  ةیعادبإلا  يتاباتك  رشن  وأ  ةباتكلل  لوصف  روضح  ىلع  ةبظاوملا  ىشخأ 

دقن يأ  نأ  دقتعأ  تنك  يننأل  ؛  يتیلقعب ةرشابم  ةقالع  هل 
يتبھوم نوكت  نأ  ةیلامتحال  يسفن  ضِّرعأ  نأ  نم  ةبعترم  تنك   . ةرطفلاب ةبتاك  تسل  يننأ  ينعي  دق  يبلس 

". ةيرطف ریغ  "
لصفلا يف  ةیعادبإلا  ةباتكلا  ةساردل  لصف  يف  ِلّجسأ  نأ  تررق   ، كتارضاحمل تعمتسا  نأ  دعب  نآلاو 

ناك ام  كردأ  نأ  نم  اًّقح  تنكمت  يننأ  رعشأو   ، مداقلا يساردلا 
دق تامولعملا  هذھ  نأ  اًّقح  رعشأ   . يرسلا يملح  ناك  املاطل  مامتھا  ءارو  يعسلا  نیبو  ينیب  لوحي 

! ينتعجش
ـة ساردل ـل  صفب ـي  قحتلت . ال  اذ ـي هـ لعفت ال  نو " : ــ كي نأ  يجا " ــ م  " لخاد ــ يتاذ ب ــ لا راو  ــ حلا دا  ــ تعا

. ةرطا ـ خملا هذ  قحت هـ ـ سي ـر ال  مألا  . نير ـ خآلا كتابا مـع  ـ تك يكرا  ـ شت ـة. ال  باتكلا
" . هیمحاف مطحتي  دق  كملح 

" . كتاراھم يرِّوط   . ققحتي هیلعجا   . كلذل يعسا  نآلا " : لوقي  يتاذلا  راوحلا  حبصأ 
: يضايرلا بعاللا  نوسیج "  " هلاق ام  اذھو 

، ءيش لك  وھ  زوفلا  ناك  يل  ةبسنلاب   . طقف ةتباثلا  ةیلقعلاب  ركفأ  تنك  ایبمولوك  ةعماج  يف  يضاير  بلاطك 
تعمتسا نأ  دعب  يننكل   . راطإلا اذھ  نم  اًءزج  سیل  ملعتلاو 

يف سفانتأ  امنیب  ملعتلا  باستكا  ىلع  لمعأ  تحبصأ  ؛  ةدیج ةیلقع  تسیل  اھنأ  تكردأ  كتارضاحم  ىلإ 
روطتلا عیطتسأ  تنك  اذإ  يننأ  تملع  نأ  دعب   ، هتاذ تقولا 

. ةراھم رثكأ  ًاّیضاير  ًابعال  حبصأسو   ، تايرابملا يف  ىتح   ، رارمتساب
 ". اھیلع دمتعي  ءيش  لكف   ، كتاذ ِتبثأ   . زوفت نأ  كیلع   . زُف  . زُف نوكي " : نأ  نوسیج "  " لخادب يتاذلا  راوحلا  داتعا 

 . لضفأ ًاّیضاير  ًابعال  نك   . رَّوطت  . ملعت  . ظحال نآلا : يتاذلا  راوحلا  حبصأ 
: يفاعتملا يرقبعلا  ينوت "  " هلاق ام  اذھ   ، اًریخأو

نم لیئض  ردقب  يمایق  لالخ  نم  تاجردلا  ىلعأ  ىلع  لوصحلا  ىلع  اًرداق  تنك  ةيوناثلا  ةساردلا  لالخ 
؛ اًمئاد اذكھ  لظیس  رمألا  نأ  نمؤأ  تأدب  دقف   ، مونلاو ةركاذملا 

يمھف أدب   ، مونلا تابارطضا  نم  ماع  يلاوح  دعب   ، كلذ عم   . ةقئافلا ةركاذلاو  مھفلا  ةمعنب  عتمتأ  تنك  يننأل 
يف كشلا  أدب  امدنع   . دعب امیف  نیقئاف  انوكي  الأ  يتركاذو 

ـى لع  ) تاذ ـ لاب ة  ــ قثلاب رع  ــ شأ ى  ــ تح اًري  ــ ثك اھ  ــ يلع د  ــ متعأ ت  ــ نك ي  ــ تلا ة،  ــ يرطفلا ي  ــ بھاوم
ـة مزأب ترر  )، مـ قا ـ شلا ـل  معلا ـى  لع يترد  وأ قـ يرار  ـ صإ وأ  زیكر  ـ تلا ـى  لع يترد  ـس قـ كع

ـة فلتخملا تا  ـ يلقعلا ني  ـ شقانت ِت  ـ نك امد  ـ نع ةي  ـ ضام عیبا  ـ سأ ةد  ى عـ ــ تح ترمت  ــ سا ةیصخ  ــ ش



يلاغ ـ شنال ـة  جیتن نا  يتالك كـ ـ شم ري مـن  ـ ثكلا نأ  ـت  كردأ ـي  ننأل ؛  حر ـ شلا ءا  ـ نثأ فـي 
يذلا يتاذل  رّمدملا  راطإلا  نم  جورخلا  ىلع  ةياغلل  اذھ  يندعاسف   ، تاقافخإلا بنجتو  يكذ "  " يننأ تابثإب 

. هلخادب شیعأ  تنك 
تسل انأ   . ةركاذملا ىلإ  ةجاحب  تسل  انأ  ةرطفلاب .  بوھوم  انأ  نم " : ينوت "  " لخادب يتاذلا  راوحلا  لوحت 

" . زیمتم انأ  مونلا .  ىلإ  ةجاحب 
نوكأ اذامف  ؛  ءایشأ ركذت  عیطتسأ  الو   ، ءایشأ مھف  عیطتسأ  ال  رمألا .  ىلع  يترطیس  دقفأ  يننإ  يھلإ ! اي  ىلإ " :

". ؟ نآلا
حبصي رمألا  اذھف  ؛  تاقافخإلا بنجت  نأشب  اًریثك  قلقت  الو   ، ًاّیكذ نوكت  نأ  نأشب  اًریثك  متھت  ال  حبصأ ": ىتح 

" . ةایحلا ةلصاومو   ، مونلاو  ، ةركاذملا أدبنل   . تاذلل اًرمدم 
ومنلا ةیلقعب  ریكفتلاب  مھمازتلا  نوكیس  امبرو   ، تاطابحإلاو تاقافخإلا  ضعبب  صاخشألا  ءالؤھ  رمیس  عبطلاب 

مھنأ درجم  نكلو   ، تقولا لاوط  لھسلا  رمألاب  سیل 
بتاكلا لوح  ةفیخملا  تاروصتلا  ضعبل  ىرسأ  اونوكي  نأ  نم  ًالدبف   . ةایحلل ىرخأ  ةقيرط  مھحنم  اھنوفرعي 

، میظعلا يرقبعلا  وأ   ، میظعلا يضايرلا  بعاللاو   ، میظعلا
مھتحنم اھنأ  ةیمھأ  رثكألا  رمألاو   . ةیصخشلا مھمالحأو  مھفادھأ  اوَّنبتیل  ةعاجشلا  ومنلا  ةیلقع  مھتحنم 

. مالحألاو فادھألا  هذھ  قیقحت  ىلع  لمعلل  ةقيرط 

ةیلقعلا لمع  ةشرو 
ةجرد ىلإ   ، ةساردلاب مامتھالا  نع  ءانبألا  نم  ریثكلا  اھیف  فقوتي  يتلا  ةرتفلا  يھ   ، انيأر امك   ، ةقھارملا ةلحرم 

اھنإ  . اًرارف ةساردلا  نم  نورفي  مھتاوصأ  عمست  دق  كنأ 
ةمارصب مھسفنأ  اھیف  نوِمّیقي  يتلا  ةرتفلاو   ، بابشلا تايدحت  ربكأ  نم  اًضعب  بالطلا  اھیف  هجاوي  يتلا  ةرتفلا 

ةیلقعلا يوذ  بالطلا  نإ   . ةتباث ةیلقع  لالخ  نم  ًابلاغو 
ىلع نولصحيو  ةضفخنم  ةیعفاد  نورھظُیف   ، أجلم نع  ثحبلل  نوبرھيو  نوعلھي  نم  ىرحألاب  مھ  ةتباثلا 

. ةیندتم تاجرد 
ةیفیكو  ، ومنلا ةیلقعب  ریكفتلا  مھِمّلعت   ، بالطلا ءالؤھل  لمع  ةشرو  انمقأ   ، ةیضاملا ةلیلقلا  ماوعألا  لالخ 

: مھل لیق  امم  اًءزج  كیلإ   . ةیساردلا لامعألا  ىلع  هقیبطت 
يف اًّقح  نوركفُي  امدنعو   ، هلمع ةیفیكو  ءاكذلا  نع  ریثكلا  نوفرعي  . ال  زغلك خملا  ىلإ  سانلا  نم  ریثكلا  رظني 

صخشلا نأ  صاخشألا  نم  ریثكلا  دقتعي   ، ءاكذلا ةیھام 
ن ــ كلو ه.  ــ تایح ة  ــ يقب لا  ــ حلا هذ  ــ ى ه ــ لع رمت  ــ سيو ًاّي  ــ بغ وأ  ءاكذ  ــ لا ط  ــ سوتم وأ  ًاّي  ــ كذ ا  ــ مإ د  ــ لوي

امد ـ نع ىو  ـ قأ حب  ـ صيو ري  ـ غتي وھ  فـ ةل -  ــ ضعلاب هب  ــ شأ خ  ــ ملا نأ  ديد  ــ ث ج ــ حب رھ  ــ ظي
. همدختست امدنع  ىوقأ  حبصيو  خملا  ومني  فیك  اوحضوي  نأ  ءاملعلا  عاطتساو   . همدختست

. اھنوملعتيو ةديدج  ءایشأ  صاخشألا  سرامي  امدنع  ومني " ، و" ةديدج طباور  خملا  نِّوكي  فیك  انحرش  مث 
حب ـ صتو خملا  ةدوجو بـ ـ ملا ةریغ  ــ صلا طباور  ــ لا ك  ــ لت فعا  ــ ضتت  ، ةديد ــ ءاي ج ــ شأ م  ــ لعتت امد  ــ نع

ـٍذ، ئنیح ـر.  بكأ لك  ـ شب ـك  خم ـا  يالخ ـت  من ـم،  لعتلل ـك  لقع ـت  ضَّرع ـا  ملكو  . ىو ـ قأ
 - ةیباسحلا لئاسملا  لح  وأ  ةیبنجأ  ةغلب  ثدحتلاك  ةلیحتسم -  وأ  ةياغلل  ةبعص  اھدجت  تنك  يتلا  ءایشألا 

رثكأو ىوقأ  خم  ىلع  لصحتس  كنأ  ةجیتنلاو   . لھسأ ودبتس 
. ًءاكذ

؛ ثدحتلا نوعیطتسي  مھنأل ال  ؛  مھئابغ نم  رخسيو  عضُّرلا  لافطألا  نم  كحضي  نم  دجوي  هنأ ال  ىلإ  ریشن  مث 
اًروص بالطلا  ىلع  انضرع   . دعب كلذ  اوملعتي  مل  مھف 

مھب طیحي  يذلا  ملاعلا  نوسرديو  نوھبتني  امنیب  لوألا  مھماع  ءانثأ  يف  لافطألا  ىدل  خملا  طباور  ةفاثك  ریغتل 
. ءایشألا نولعفي  فیك  نوملعتيو 

اوفرعو  ، ةركاذملا تاراھم  بالطلا  میلعت  مت   ، تاشاقنلاو ةطشنألا  لالخ  نمو   ، تاسلجلا نم  ةلسلس  لالخ 
مھتركاذم بولسأ  ىلع  ومنلا  ةیلقع  سورد  قیبطت  ةیفیك 

. ةیسردملا مھلامعأو 
ر ــ مألا ن  ــ كلو ة.  ــ ياغلل ة  ــ يویحلاب ة  ــ معفم تا  ــ شاقنلا نو  ــ كت نأو  خ،  ــ ملا ن  ــ م ع ــ لعتلا بال  ــ طلا ب  ــ حي

ـى لإ ـد  عنل  . مھ ـ سفنأ بال عـن  ـ طلا اھ  ـ لاق ـي  تلا تا  ـ قیلعتلا ةد هـو  ــ ئاف ر  ــ ثكألا
ىلوألا انلمع  ةشرو  يف   ، ثلاثلا لصفلا  يف  هنع  انثدحت  يذلا  ریغتلل  مواقملاو  ةمھلا  رتاف  بلاطلا   ،" يمیج "

: عومدلاب ناتئلتمم  هانیعو  لوقي  هعامسل  نیشھدنم  انك 
؟" ًاّیبغ نوكأ  نأ  َّيلع  سیل  يننأ  نینعتأ  "

ىلع داتعي  دحأ  . ال  مامتھالا نع  اًدبأ  نوفقوتي  مھنأ ال  تيأر  ينكل   ، ةمھلا يرتاف  بالطلا  ءالؤھ  نأ  نظن  دق 
تنأ : " لمعلا ةشرو  لالخ  يمیج "  " انربخأ  . ءابغلاب روعشلا 

ام اذھ  ناك   ، لمعلا ةشرو  ةلصاوم  عمو  ةحیحصلا ." ةقيرطلاب  هتیمنت  ىلع  لمعلا  كنكمي   . كلقع نع  لوئسم 
": يمیج  " ملعم هلاق 

لظ  ، ددحملا تقولا  يف  يلزنملا  هبجاو  ِمّلسي  ًابلاغ ال  يذلاو  يفاضإ  دوھجم  يأ  لذبي  يذلا ال   ،" يمیج "
دحأ يھني  ىتح  تاعاسل  لمعي  ؛  رخأتم تقو  ىتح  ًاظقیتسم 



ضرفلا اذھ  يف  اًّدج  دیج  ةمالع  ىلع  لصح   ، هتعجارمل ةصرف  هحنمأو  هیف  رظنأ  ىتح  اًركبم  ضورفلا 
(. كلذ نم  لقأ  وأ  دیج  ةمالع  ىلع  قباسلا  يف  لصحي  ناك   ) يلزنملا

ن ــ ا م ــ نعم ءا  ــ فطل اونو  ــ كي نأ  ط  ــ قف نولوا  ــ حي نو  ــ ملعملا ن  ــ كي م  ــ ، ل ةفدا ــ صملا لیب  ــــ ى س ــــ لع
بال ــ طلا م  ــ ن ه ــ نوفر م ــ عي نو  ــ ملعملا ن  ــ كي م  ــ لو  ، هعام ــ د س ــ يرن ا  ــ مب انرا  ــ بخإ لال  ــ خ

هذھ لمعلا  ةشرو  ءاضعأ   . اًضيأ ىرخأ  لمع  ةشرو  انيدل  ناك  اننأل   ، ومنلا ةیلقع  لمع  ةشرو  يف  نودوجوملا 
، ةركاذملا تاراھم  نم  ریثكلا  مھانمَّلعو  ةریثك  تارمل  اوعمتجا 

. اھقیبطت ةیفیكو  ومنلا  ةیلقع  اوملعتي  مل  مھنكل   . نیمعادلا نیملعملا  نم  صاخ  مامتھا  ىلع  اولصحو 
يف بالطلا  نم  ریثكلاو  يمیج "  " اوزربأ مھنكلو   ، نیتشرولا نم  ًاّيأ  رضحي  مھبالط  نم  ًاّيأ  نوملعملا  فرعي  مل 

تاریغت اوأر  دق  مھنأ  انوربخیل  ؛  ومنلا ةیلقع  لمع  ةشرو 
. روطتلاو ملعتلل  مھتیعفاد  يف  ةیقیقح 

... ریياعملا نم  لقأ  يدؤي  رآ ."  " بلاطلا ناك   ... روطتلا هاجت  مظعأ  اًريدقت  نونكي  بالطلا  ضعب  نأ  اًرخؤم  تظحال 
نم 52 و 46 و 49 هتاجرد  روطت  ةمیق  كردي  نأ  َمَّلََعت 

. تایضايرلا ملعت  يف  هققح  يذلا  ومنلا  ةمیقب  رَعش  ىلإ 67 و71 ...
ديزملا اًعوط  ينم  تبلط   ، ةقباسلا ةديدعلا  عیباسألا  لالخ   . فصلا ىوتسم  نم  اًریثك  لقأ  " . مإ  " ىوتسم ناك 

يف اھئادأ  نم  نسحت  ىتح  ءادغلا  ةرتف  لالخ  ةدعاسملا  نم 
رابتخا ثدحأ  يف  ةجرد 84  ىلع  تلصح  ذإ   ، بوسرلا تاجرد  نع  ریبك  لكشب  اھتاجرد  تنسحت   . تارابتخالا

. هترجأ
لكشب ةيدجب  لمعلا  آدب  دق  اناك  ". . هیج و" " . هیك  " ىدل كولسلاو  ةیعفادلا  يف  ةیباجيإ  تاریغت  دوجو  ظحالي 

. تباث
ءاھتنا دعب  وأ  ءادغلا  لوانت  تارتف  لالخ  نارقألا  میلعت  تاسلج  يف  يعوطت  لكشب  بالطلا  نم  ديدعلا  كراش 

ناحجني اناك  " . سإ  " و " . نإ  " لثم بالط   . يسردملا ماودلا 
. ديدش مدقت  زارحإ  ةیلامتحا  مھتعجشو   ، ةدعاسملا نم  اًديزم  ابلط  امدنع 

ىلع علَّطنل  مھنم  نذإ  ىلع  انلصحف   ، بالطلا تاجرد  ىلع  ترَّثأ  دق  لمعلا  ةشرو  تناك  ام  اذإ  ىرنل  فھلتن  انك 
؛ تایضايرلا ةدام  يف  مھتاجرد  ىلع  انعلَّطا  ةصاخ  ةروصبو   . يساردلا لصفلا  ةياھن  يف  ةیماتخلا  مھتاجرد 

. ةبعص ةديدج  میھافمل  يقیقحلا  ملعتلا  سكعت  اھنإ  ثیح 
بجعلا ریثي  اممو   ، دعب امیف  نكلو   ، ةدشب ةئیس  تایضايرلا  ةدام  يف  بالطلا  تاجرد  تناك   ، لمعلا ةشرو  لبق 

ومنلا ةیلقع  لمع  ةشرو  يف  اوناك  نيذلا  بالطلا  نأ 
ةشرو يف  بالطلا  هب  موقي  امم  لضفأ  ءادأب  نوموقي  مھنأ  نآلا  حضاولا  نم  حبصأ   . مھتاجرد يف  ةزفق  اورھظأ 

. ىرخألا لمعلا 
، يقي ــ قح اًر  ــ ثأ اھ  ــ نا ل ــ ط ك ــ قف تا  ــ سلج ينا  ــ مثل تد  ــ تما ي  ــ تلا و  ــ منلا ة  ــ يلقع ل  ــ مع ة  ــ شرو

ةینھذ ـ لا مھاو  ــ رر ق ــ حي نأ  عاطت  ــ سا بال  ــ طلا تاد  ــ قتعم ي  ــ د ف ــ يحولا ليد  ــ عتلا اذھ  ــ ف
اھ ـ يف نو  ـ ملعملا ثي  ـة حـ سردم نو فـي  ـ ملعتي اونا  عبطلا كـ ـ بف  ، زا ـ جنإلاو ـل  معلا ـى  لع مھ  ــ ثحيو

لذ ـ بل دادعت  ـ سا ـى  لع اونا  ـد كـ قف  ، بال ـ طلا سا  ـ مح ـى  لإ ةفا  ـ ضإلاب  ، نوبوا ـ جتم
. تایلقعلا رییغت  ةوق  رھظُت  جئاتنلا  كلت   ، كلذ عم   . ملعتلا ىلع  مھتدعاسمل  ؛  دھجلا نم  ديزم 

ةركاذملا تاراھم  نع  اھورضح  يتلا  تاسلج  ينامثلا  فالخب   . اوروطتي مل  ىرخألا  لمعلا  ةشرو  يف  بالطلا 
مل مھنألو  ؛  ةدافتسا يأ  اورھظُي  مل   ، ىرخألا ةدیجلا  رومألاو 

. اھوملعت يتلا  تاراھملا  قیبطتل  نیسمحتم  اونوكي  ملف  مھلوقع  نأشب  فلتخم  لكشب  اوركفي  نأ  اوملعتي 
عیطتسي  ، ةتباثلا ةیلقعلا  ةضبق  نم  مھررحتب   . مھلوقع نع  نیلوؤسم  بالطلا  تلعج  ةیلقعلا  لمع  ةشرو 

رثكأ لكشب  مھلوقع  نآلا  اومدختسي  نأ  هلاثمأو  يمیج " "
. دح ىصقأ  ىلإو  ةيرح 

غامدلا ملع 
ىلإ رسیتم  ریغ  نوكي  دق  يذلا  رمألا   ، اھيرجي ریبك  لمع  قيرف  دوجو  بلطتت  تناك  اھنأ  لمعلا  ةشرو  ةلكشم 

نیكراشم اونوكي  مل  نیملعملا  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب   . ریبك دح 
نأ انررق  كلذل  ؛  بالطلا هب  دافتسا  ام  ىلع  ظافحلا  ىلع  ةدعاسملا  يف  اًریبك  ًالماع  اونوكي  دقو   ، رشابم لكشب 

، ةیلعافت رتویبمك  تایجمرب  يف  لمعلا  ةشرو  ىوتحم  عضن 
. تایجمربلا كلت  لالخ  نم  مھلوصف  نوريدي  نیملعملا  لعجنو 

مدقيو  ،" Brainology " TM غامدلا ملع  جمانرب  عضوب  انمق   ، خملاو مالعإلاو  میلعتلا  ءاربخ  حئاصنب  ةناعتسالاب 
" سيرك  " ةكرحتملا ةینوتركلا  تایصخشلا  جمانربلا 

. ةیسردملا لامعألاب  قلعتت  يتلا  تالكشملا  ضعب  نایناعي  امھنكلو  نیعئارلا  عباسلا  لصفلا  يبلاط  ایلاد " و"
" سيرك  " يناعيو  ، ةینابسإلا ةغللا  يف  ةلكشم  ایلاد "  " يناعت

مھملعُي يذلا   ، ام دح  ىلإ  سووھم  ةغمدأ  ملاع  وھو   ،" سربریس  " روتكدلا لمعم  اراز   . تایضايرلا يف  ةلكشم 
ام مھمَّلع   . اھتيذغتب ةيانعلاو  ةغمدألاب  قلعتي  ام  لك 

مو ــ نلا ل  ــ ثم  ) خ ــ ملا ن  ــ ءادأ م ى  ــ صقأ ى  ــ لع لو  ــ صحلا لیب  ــ ي س ــــ هو ف ــــ لعفي نأ  ب  ــــ جي يذ  ــــ لا



،( ةركاذ ــ ملا ي  ــ ةد ف ــ يج تایجیتارت  ــ سإ مادخت  ــ ساو  ، ةیح ــ صلا ة  ــ معطألا لوا  ــ نتو  ، يفا ــ كلا
" ایلاد و" سيرك "  " قبط فیك  تقولا  لاوط  بالطلل  حضوي  جمانربلا   . ملعتلا ءانثأ  يف  خملا  ومني  فیك  مھملعيو 

ةیلعافتلا ءازجألا   . ةیساردلا مھلامعأ  ىلع  سوردلا  كلت 
نوناعي نییقیقح  ًابالط  ضرعت  تاھويدیف  ةدھاشمو   ، خملا ىلع  براجتلا  ءارجإ  بالطلل  حیتت  جمانربلا  يف 

يف اھب  نونیعتسي  يتلا  تایجیتارتسإلا  ضرعتستو   ، تالكشم
ططخو  ، بالطلا تالكشمل  لجسب  ظفتحتو   ، ةركاذملل ططخلا  ضعبب  ایلاد " و" سيرك "  " حصنتو  ، ةركاذملا

. مھتركاذم
: جمانربلا مھب  هلعف  يذلا  رییغتلا  ىدم  لوح  عباسلا  فصلا  بالط  هركذ  ام  ضعب  كیلإ 

داوملا هاجت  يھجوت  حبصأ  نآلا   . رومألل ةديدج  ةرظن  يدل  نآلا  حبصأ  غامدلا  ملع  جمانرب  تمدختسا  نأ  دعب 
لواحأ نأ  وھ ]  ] اھیف ةلكشم  يناعأ  تنك  يتلا  ةیساردلا 

ةعجارمو ًاّیموي  ةركاذملا  يف  ًالقعت  رثكأ  ةروصب  يتقو  مدختسأ  تحبصأ   ... تاراھملا نقتأ  نأو   ، ربكأ دجب 
يننأل اًّقح  دیعس  انأ   . هسفن مویلا  يف  اھتبتك  يتلا  تاظحالملا 

. خملا نأشب  يكاردإ  نم  عفر  هنأل  ؛  جمانربلا اذھب  تقحتلا 
؛ ةيدجب لواحأس   . ةفلتخم ةروصب  ءایشألا  لعفأ  تحبصأو   ، خملا لمع  ةقيرطب  قلعتت  يتلا  يراكفأ  تریغت  دقل 

. ربكأ ةروصب  كخم  لمع   ، تلواح املك  هنأ  فرعأ  يننأل 
! اًمالس  . يتاجرد نیسحت  يف  ببست  غامدلا  ملع  جمانرب  نأ  هلوق  عیطتسأ  ام  لك 

ىتح  ، ةسردملا لامعأ  ىلع  بردتأو  ركاذأو  اھب  لمعأ  يتلا  ةقيرطلا  نم  ریغأ  غامدلا  ملع  جمانرب  ينلعج 
امدنع ثدحي  امبو  يخم  لمع  ةقيرطب  ةيارد  ىلع  نآلا  تحبصأ 

. ملعتأ
ةیبصعلا يايالخ  لیختأ  عقاولا  يف  انخم ! ءانب  ىلع  انومتدعاسو   ، ربكأ لكشب  ركاذن  انومتلعج  مكنأل  مكل  اًركش 

. ةديدج طباور  ئشنُتو  ومنت  يھو 
ملع جمانرب  بولسأب  نوثدحتي  اوحبصأ  قباسلا  يف  ةمھلا  يرتاف  اوناك  نيذلا  بالطلا  نأ  نوملعملا  انربخأ 

نوركاذي امدنع  مھنأ  اوملعت   ، لاثملا لیبس  ىلعف   ، غامدلا
ةركاذلا  ) اًماود رثكأ  ةركاذ  ىلإ  ةلماعلا ) ةركاذلا   ) ةتقؤملا ةركاذلا  نم  هنولقني  مھنإف   ، ام اًئیش  نوملعتيو  اًدیج 

: ضعبلا مھضعبل  نآلا  نولوقي  اوحبصأ  ىدملا .) ةليوط 
ةليوط يتركاذ  يف  سیل  رمألا  اذھ   ، فسآ  " ،" ىدملا ةليوط  يتركاذ  يف  رمألا  اذھ  عضأ  نأ  نآلا  ّيلع  بجي  "

". طقف ةلماعلا  يتركاذ  مدختسأ  تنك  يننأ  نظأ   " ،" ىدملا
ىتح  ، هابتنالاو تاظوحلملا  ةباتكو  ةركاذملاو  بيردتلا  نم  ديزملاب  نوموقي  اوناك  بالطلا  َِّنإ  نوملعملا  لاق 

اذھ نع  بالطلا  دحأ  لاق   . ةديدج ةیبصع  طباور  ةأشن  اونمضي 
: رمألا

يايالخ نأ  ركذتأ  لمعلاب  مایقلا  مدع  يف  اھیف  ركفأ  ةرم  لك   ... ةریبك ةدئاف  غامدلا  ملع  جمانربل  ناك  دقل  اًّقح  "
". لمعلاب تمق  اذإ  ومنتس  ةیبصعلا 

راكفألا نع  ةعئار  اًرومأ  اًضيأ  اولاق  لب  بالطلا  هب  دافتسا  امع  ةعئار  َءایشأ  اوركذي  ملف  ؛  اًضيأ نوملعملا  رَّیغت 
جمانرب نإ  اولاق   ، صوصخلا هجو  ىلع   . اھوبستكا يتلا 

: مھف لجأ  نم  ًاّيرورض  ناك  غامدلا  ملع 
". تاذلا يف  مكحتلاو  تایضايرلا  ةدام  ملعت  نوناعي  نيذلا  بالطلا  ىتح   ، ملعتلا مھنكمي  بالطلا  عیمج  نأ  "

". ةسرامملا نم  ریثكلاو  ًاليوط  اًتقو  بلطتي  ملعتلا  نأل  ؛  اًربص رثكأ  نوكأ  نأ  بجي  يننأ  "
ةیفیك ةفرعم  ىلع  غامدلا  ملع  جمانرب  يندعاس  دقل   ، ةفلتخم ةقيرطب  ملعتي  ملعتم  لكف   ... خملا لمعي  فیك  "

". ةعونتملا ملعتلا  بیلاسأ  يوذ  بالطلل  سيردتلا 
، ةيادبلا يف  نیباترم  اوناك  مھنأ  لافطألا  ضعب  فرتعا   . ةسردم نيرشع  يف  لافطألا  ىلإ  انتشرو  تبھذ 

اھنأو  ، ةیلستلل تقو  درجم  هنأ  نظأ  تنك  : " لافطألا دحأ  لوقیف 
عیمج ركذ  ةياھنلا  يف  هلعفأ ." نأ  يل  اولاق  ام  لعفأو  اھیلإ  تصنأ  تأدب  ينكلو   ، ةفیطل ةكرحتم  موسر 

. اھوققح يتلا  ةلئاھلا  دئاوفلا  لافطألا 

ریغتلا لوح  ديزملا 
سانلا دعُي  هنأ  ودبي  ومنلا  ةیلقع  لوح  ملعتلا  درجم   . ًالھس ریغتلا  ودبي  نآلا  ىلإ  ؟  بعص وأ  لھس  ریغتلا  لھ 

. اورباثيو تايدحتلا  اوھجاوي  ىتح 
تامولعملا ضعب  ضرعأس  نكلو   ، ام ةصق  نع  ایلعلا  تاساردلا  يف  يدل  ةقباس  ةبلاط  ينتربخأ  رخآ  موي  يف 

متي ىتح  ةیثحب  ةقرو  مدقُت  امدنع  يلاجم  يف   ، ةیفلخك
كتقرو ىلع  تاقیلعت  ىقلتت  رھشأ  ةدع  رورم  دعب   . لمعلا نم  تاونس  جاتن  ةیثحبلا  ةقرولا  هذھ  نوكت   ، اھرشن

تاحفص رشع  نع  ةرابع  تاقیلعتلا  كلت  نوكتو  ةیثحبلا 
اھب ةقرولا  نأ  نظي  لازي  عجارملا ال  ناك  اذإ   . روطسلا نیب  ةدرفم  ةفاسم  تاذ  تاحفص  دقنلا -  نم  ًابيرقت 

هنأ امك  اھميدقت  ةداعإو  اھتعجارمل  كوعدیس   ، دیج نومضم 
 . هتیقلت دقن  لك  ىلإ  اھیف  ةراشإلا  كنكمي 



تاقیلعتلا تَّقلت  امدنع   . انلاجم يف  ةفیحص  مھأ  ىلإ  ةیثحبلا  اھتحورطأ  تلسرأ  امدنع  يتبلاط  ينترَّكذ 
امم اھیلع  ماكحألا  قالطإ  مت  هنأب  ترعش   ، رایھنالاب ترعش 

مل اھنكلو  تقولا  رم   . اًضيأ مكحلا  اذھ  اھیلع  يرسي  يلاتلابو   ، ءاطخألا هبوشت  هب  تماق  يذلا  لمعلا  نأ  ينعي 
ةرم تاقیلعتلا  نم  بارتقالل  اھسفن  عفدت  نأ  عطتست 

. ةیثحبلا اھتقرو  ليدعت  ىلع  لمعت  وأ  ىرخأ 
أطخ يأ  ىلع  اورثعي  نأ  مھلمع  ؛  مھلمع اذھ   . ِكب قلعتي  رمألا ال   ، يعمسا : " اھتیلقع ِرّیغت  نأب  اھتحصن  مث 

كثحب يلعجتو  دقنلا  نم  يملعتت  نأ  كلمعو   ، لمتحم
قالطإل ضرعتأ  يننأ  رعشأ  مل  : " ينربخت  . دوب هلوبق  مت  يذلا  اھثحب  عجارت  تناك  تاعاس  لالخ  لضفأ ." ةروصب 

اذھك اًدقن  ىقلتأ  ةرم  لك   . اًدبأ ىرخأ  ةرم  ماكحألا 
 ". يلمعب مایقلا  يف  روفلا  ىلع  أدبأو   ،" مھلمع هنإ  : " يسفنل لوقأ 

. اًضيأ بعص  ریغتلا  نكلو 
تناك مھتایح  نم  ام  ةلحرم  يفف   ، ام ببس  ىلإ  كلذ  عجري  ام  ًابلاغف  ةتباثلا  ةیلقعلاب  سانلا  كسمتي  امدنع 

مھتربخأ  . مھل ةبسنلاب  ام  اًفدھ  مدخت  ةتباثلا  ةیلقعلا 
ميدقت  ) كلذ نوققحي  فیكو   ،( بوھوم يكذ  لفط   ) هیلع اوحبصي  نأ  نوديري  امعو   ، مھسفنأ نع  ةتباثلا  ةیلقعلا 

ةتباثلا ةیلقعلا  تمدق  ةقيرطلا  هذھبو  دیج .) ءادأ 
. نيرخآلا نم  مارتحالاو  بحلا  ىلع  لوصحلل  ةقيرطو   ، تاذلاب ةقثلا  ىلع  لوصحلل  ةفصو 

هنأ نم  دكأتم  ریغ  ام  لفط  ناك  اذإ  لافطألل -  ةبسنلاب  ةيرورض  ةركف  يھ  نیبوبحم  وأ  نيريدج  اونوكي  نأ  ةركف 
ةلیسو ةتباثلا  ةیلقعلا  مدقت  ذإ  بوبحم -  وأ  ريدج 

. اذھ قیقحتل  ةرشابمو  ةطیسب 
ـف صتنم ـال فـي  مع نيذ  ـ للا  ،" زر ـ جور لرا  و"كـ ـي " نروھ نيرا  كـ ـس"  فنلا يملا  ــ ن ع ــ ل م ــ مد ك ــ ق

نأ ناد  ـ قتعي امھ  ، فـ لا ـ فطألا ىد  يفطا لـ ـ علا ـو  منلا تا عـن  ـ يرظن ـي،  ضاملا نر  ـ قلا
مھ ــ نإف  ، مھ ــ مھ ل ــ ئابآ ل  ــ بقت ي  ــ ة ف ــ قثلا مد  ــ عب نورع  ــ شي امد  ــ نع راغ  ــ صلا لا  ــ فطألا
ءالؤ نألو هـ ـد.  قعم َملا  ـط عـ سو ةد  ـ حولاو عاي  ـ ضلاب نورع  ــ شيو  ، ديد ــ قي ش ــ ضب نورع  ــ شي

". يدحو رمألا  اذھ  ضوخأس  يننأ  نظأ  : " لوقو  ، مھئابآ ضفر  مھنكمي  الف   ، نسلا يثيدح  نولازي  لافطألا ال 
اولعجیلو نامألاب  اورعشیل  ةقيرط  داجيإ  مھیلع  بجیف 

. مھفص يف  مھءابآ 
اًصاخشأ مھسفنأ  لیخت  وأ  عنص  لالخ  نم  كلذ  لعف  مھنكمي  لافطألا  نأ  زرجور " و" ينروھ "  " نم لك  حرتقا 

كئلوأ  . ربكأ لكشب  مھؤابآ  مھبحي  دق  صاخشأ  ؛  نيرخآ
. مھئابآ لبقتب  نوزوفي  دق  نم  مھو   ، مھنع نوثحبي  مھءابآ  نأ  لافطألا  نظي  نم  مھ  ددجلا  صاخشألا 
اًروعش لفطلا  حنمتل  ؛  تقولا كلذ  يف  ةلئاعلا  عضو  يف  ةدیج  تاحالصإ  تاوطخلا  كلت  نوكت  ام  اًریثك 

. لمألاو ةنینأمطلاب 
حبصي نأ  لفطلا  ديري  يتلا  ةدیجلاو  ةيوقلاو  ةريدجلا  ةیصخشلا  هذھ  ةديدجلا -  ةیصخشلا  هذھ  نأ  ةلكشملا 

، ةتباث ةیلقع  تاذ  ةیصخش  نوكت  نأ  ىلإ  لیمت  اھیلع - 
وھ حبصي  دق  تامسلا  كلت  دیكأتو   ، مھسفنأل سانلا  كاردإ  يھ  ةتباثلا  تامسلا  حبصت  دق  تقولا  رورمبو 

. سفنلا يف  ةقثلاب  مھروعشل  دیحولا  ردصملا 
نع ىلختت  نأ  لھسلا  نم  سیل   ، لیختت نأ  كنكمي  امكف  ؛  رمألا اذھ  نع  اوفقوتي  نأب  سانلا  بلاطي  ةیلقعلا  ریغت 

، ةديدع تاونسل  كعم  تماد  يتلا  كتیصخشك  ءيش 
سي مـن ــ ، ل صو ــ صخلا ه  ــ جو ى  ــ لعو س.  ــ فنلا ي  ــ ة ف ــ قثلاب روع  ــ شلل ةلي  ــ سولا ك  ــ حنمت ي  ــ تلاو

ـا هارت ـت  نك ـي  تلا ءاي  ـ شألا ـل كـل  بقت ـك  نم ـب  لطتت ـة  يلقعب اھلدبت  ـ ست نأ  لھ  ـ سلا
. تاقافخإلاو دقنلاو  ةاناعملاو  يدحتلاك  ةفیخم :

لیبس ىلع   . كابترالاب يروعش  ىدم  ةدشب  كردأ  تنك   ، ومن ةیلقعب  ةتباثلا  يتیلقع  لدبتسأ  تنك  امدنع 
، ةتباث ةیلقع  يذ  صخشك  يننأ  فیك  لبق  نم  مكتربخأ   ، لاثملا

، يئاكذ سایقم "  " ىلع ةعفترملا  ماقرألا   ) جئاتنلا ىلإ  رظنأ  تنك  دقف   ، يتاحاجن لك  ًاّیموي  عباتأ  تللظ 
. يسفن نع  اضرلاب  رعشأو  كلذ ) ىلإ  امو  يتیصخش  سایقم " و"

ةینھذلا يسیياقم  صحفأ  لازأ  تنك ال   ، يتاحاجن ةعباتم  نع  تفقوتو  ومنلا  ةیلقعب  ریكفتلا  تأدب  امدعب  نكلو 
اذھ  . رفصلا ىوتسم  دنع  اھدجأل  يلایللا  ضعب  يف 

. يتاراصتنا ددع  بسحأ  نأ  ىلع  ةرداق  ریغ  نوكأ  الأ  ىشخأ  ينلعج  رمألا 
تاقافخإلاو ءاطخألا  لك  ىرأو   ، يموي يف  لمأتأ  دق  تنك   ، رثكأ تافزاجم  ضوخأ  تنك  يننأل   ، أوسألا رمألا 

. ىسألاب رعشأف 
كراوح يف  مكحتت  ةتباثلا  ةیلقعلا  تنك  ام  اذإف  ؛  ةلوھسلا هذھب  كنع  لحرت  نل  ةتباثلا  ةیلقعلا  نأ  ىلإ  ةفاضإلاب 

تارابعلا ضعب  كل  لوقت  نأ  اھنكمیف   ، يلخادلا يتاذلا 
: رف ــ صلا ىوت  ــ سم د  ــ نع قبا  ــ سلا ي  ــ اھ ف ــ تركذ ي  ــ تلا سیيا  ــ قملا نأ  ىر  ــ امد ت ــ نع ة  ــ فینعلا
ي ــ ة ف ــ عفترملا تاجرد  ــ لا ض  ــ عب ى  ــ لع ل  ــ صحتل عفد  ــ نت اذ  ــ ك ه ــ لعجي د  ــ ق ءي ."  ــ ت ال ش ــ نأ "
. ىرخأ ةرم  كلذ  كل  حیتتو   ، روعشلا اذھ  نم  ًابرھم  قباسلا  يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  كل  تحاتأ   ، معن  . كسیياقم



. برھملا اذھل  أجلت  ال 
كتحنم ةتباثلا  ةیلقعلا  نأب  رعشت  دق  كلذ  نم  مغرلا  ىلع   . اًددجم كتعیبط  ىلع  حبصت  الأ  نم  ةیشخلا  كانھو 

حبصت نأ  ىشخت  امبر   . دُّرفتلاو سامحلاو  حومطلا 
. يداع صخش   ، عیمجلا لثم  ةلجعلا  يف  سرت  درجم 

نوريدملاو نویضايرلاو  نونانفلاو  ءاملعلا   . لقأ سیلو  كسفنب  اًھبش  رثكأ  كلعجي  ومنلا  ىلع  كحاتفنا  نكلو 
يف مھیلإ  انرشأ  نيذلا  ومنلا  وحن  نوھجوملا  نويذیفنتلا 

اًصاخشأ اوناك  لب   ، ينیتور لكشب  ثادحألا  نوضوخي  رشب  درجم  اونوكي  نأ  نع  اًمامت  نيدیعب  اوناك   ، قباسلا
. مھتیلعافو مھدرفت  لماك  يف 

ىلوألا ةوطخلا  ذاختا 
نم ةلسلس  يعم  ضوخت  نأ  كنم  بلطأ  ثیح  ةیلقعلل  بيردت  وھو   ، ریبك دح  ىلإ  كنع  وھ  باتكلا  يقاب 

، ةتباثلا ةیلقعلا  لعف  در  ىرتس  ةلاح  لك  يفو   ، تایلاكشإلا
. ومنلا ةیلقعب  اھلح  لالخ  نم  اھیلع  لمعلا  مث 

ـة يلكل تمد  ـ قتو ـا،  يلعلا تا  ـ ساردلل ة  ــ يلكب قا  ــ حتلالل تمد  ــ قت ك  ــ نأ ل  ــ يخت ى.  ــ لوألا ةیلاك  ــ شإلا
ـه نأب اًق  ـ ثاو ـت  نكو  ، اھ قا بـ ـ حتلالا ـى  نمتت ـت  نك ـي  تلا ـة  يلكلا اھ هـي  ـ نأل ؛  ةد ـ حاو

، مامتھالل ةریثمو  ةیعادبإ  كلاجم  يف  اھتيرجأ  يتلا  ثاحبألا  نأ  اوأر  سانلا  نم  ریثكلا  نأل  ؛  اھب كلوبق  متیس 
. كضفر مت  نكلو 

ه ال ــ نإف اذ  ــ كھو  ، ةد ــ شب ًاّي  ــ سفانت نا  ــ ر ك ــ مألا نإ  ك  ــ سفنل لو  ــ قت ًالوأ  ة.  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ل  ــ عف در 
نيذ ـ لا نیمد  ـ قتملا داد مـن  ـ عأ ـة  يلكلا هذ  ــ ىد ه ــ ا ل ــ مبرف  . اًّق ــ كتارد ح ــ س ق ــ كعي

كنأو  ، كسفن عدخت  كنأ  كربخیف   ، ثدحتلا يف  كلقع  توص  أدبي  مث   . مھلوبق مھنكمي  امم  رثكأ  قاحتلالل  اوحلصي 
كلقع كربخي   . ةیقیقح ریغ  تاريربت  كسفنل  مدقت 

كثاحبأ امبر  ؛  اًحیحص نوكي  امبر  اذھ  نإ  كسفنل  لوقت  لیلق  دعبو   ، ةدیج ریغ  كثاحبأ  نأ  تأر  لوبقلا  ةنجل  نأ 
ردص دقل   . كلذ اوكردأ  دق  مھنأو  ةیعادبإ  ریغو  ةيداع 

. قاحتلالل اًئفك  تسل  تنأو  ةنجللا  رارق 
لاحب رعشتف   ، اھیف تركف  يتلا  ةببحملا  ةیقطنملا  ىلوألا  تارربملاب  كسفن  عانقإ  لواحت  دھجلا  ضعبب  مث 

اذكھ  ،( ةیفرعملا تاجالعلا  رثكأ  يفو   ) ةتباثلا ةیلقعلا  يف   . لضفأ
، ىلوأ ةوطخ  درجم  كلت  ومنلا  ةیلقع  يف  نكلو   . رمألا ىھتنا  اذكھو  كسفنب  كتقث  تدعتسا  دقل  ؛  رمألا يھتني 

تقو نیحي  نآلاو   ، كسفن ىلإ  ثدحتلا  وھ  هتلعف  ام  لكف 
. تاذلا ريوطتو  ملعتلا 

اذھ قیقحت  وحن  حیحصلا  راسملا  ىلع  ىقبت  ىتح  هلعف  كنكمي  امیفو  كفدھ  يف  ِرّكف   . ومنلا ةیلقع  ةوطخ 
كسفن دعاستل  اھذاختا  عیطتست  يذلا  تاوطخلا  ام   . فدھلا

؟ اھعمج كنكمي  يتلا  تامولعملا  ام  ؟  حاجنلا ىلع 
نأ كنكمي  ءانثألا  كلت  يف  امبر  وأ   ، ةمداقلا ةرملا  يف  تایلكلا  نم  ديزملا  ىلإ  مدقتت  نأ  كنكمي  امبر   ، اًنسح

قاحتلا بلط  ميدقت  ةیفیك  لوح  تامولعملا  نم  ديزملا  عمجت 
فشتكت نأ  كنكمي  ؟  مھل ةبسنلاب  ةیمھأ  لثمت  يتلا  تاربخلا  ام  ؟  ةیلكلا كلت  يف  هنع  نوثحبي  يذلا  ام  حجان :

ةرملا قاحتلالا  تابلط  ميدقت  دعوم  لبق  تاربخلا  هذھ 
. ةمداقلا

م ــ ي ت ــ تلا ةمد  ــ قتملا اھتذ  ــ ختا ي  ــ تلا ةو  ــ طخلا م  ــ لعأ انأ  ــ ة، ف ــ يقیقح ة  ــ صقلا هذ  ــ نإ ه ثي  ــ حو
تما ما قـ ـ يأ ةد  ــ د ع ــ عبو و،  ــ منلا ة  ــ يلقع ن  ــ ةردا ع ــ ة ص ــ يوق ةحي  ــ صن تَّق  ــ لت  . اھ ــ ضفر

انأ ال : " تلاق  ، ثدح امع  هتربخأو  رمألا  اذھب  ينعملا  صخشلا  ىلإ  ثدحتلا  نم  تنكمت  امدنع   . ةیلكلاب لاصتالاب 
ام اذإ  فرعأ  نأ  ديرأ  طقف  انأ   . مكرارق ةشقانم  ديرأ 

. يقاحتلا بلط  نیسحت  ىلع  لمعلا  يننكمي  فیك   ، لبقتسملا يف  قاحتلالل  ىرخأ  ةرم  مدقتأ  نأ  تدرأ 
تاقیلعتلا ضعب  يل  مدقت  نأ  كنكمأ  اذإ  ةياغلل  ةنتمم  نوكأس 

". نأشلا اذھب 
د ــ عبو  . ةد ــ يفم تا  ــ قیلعت لیب  ــ ي س ــ اًقدا ف ــ ًاب ص ــ لط ب  ــ لطي صخ  ــ شب أزھ  ــ نأ ي د  ــ حأل ن  ــ كمي ال 

ـت فـي حجن ـد  قل ـة.  يلكلا اھ فـي  ـ لوبق اھ  ـ يلع ضر  ـ عو اھ  لا بـ ـ صتالاب ما  ــ ، ق ما ــ يأ ةد  ــ ع
كلت يف  يفاضإ  بلاط  لوبق  مسقلا  ررق   ، اھقاحتلا بلط  يف  رظنلا  َدیِعُأ  نأ  دعبف  ؛  اًّقح ةبوجعأب  قاحتلالا 

. مھباجعإ تراثأ  اھب  تماق  يتلا  ةردابملا  نأ  امك   ، ةنسلا
ةلاحلا هذھ  يف  حضتاو   . لبقتسملا يف  روطتلاو  ةربخلا  نم  ملعتلا  اھل  حیتت  يتلا  تامولعملا  ىلإ  تلصوت  دقل 

نأ اھیلع  لب   ، اھقاحتلا بلط  نم  روطت  نأ  اھیلع  نكي  مل  هنأ 
. ایلعلا تاساردلل  ديدجلا  اھجمانرب  يف  روفلا  ىلع  كمھنت 

اھذیفنتب موقت  نل  يتلا  كلتو   ، اھذفنتس يتلا  ططخلا 
نم ديزملا  ىلع  لصحتل  ؛  ةیلكلاب اھلاصتا  ناك  قاحتلالل  ةمدقتملا  ةبلاطلا  كلت  ةصق  يف  سیئرلا  ءزجلا 



مایقلل سانلا  ططخي  موي  لك   . ًالھس رمألا  نكي  مل   . تامولعملا
يلاتلا مویلا  يف  رومألا  هذھب  نوموقیس  مھنإ  مھسفنأل  نولوقیف  ؛  اھب نوموقي  مھنكلو ال   ، ةبعص رومأب 

رتیب  " هارجأ يذلا  ثحبلا  حضوي   . كلذب مھسفنأل  نودھعتيو 
يھتنيو  ، يلاتلا مویلا  يتأي  ثیح  ؛  ةدئاف الب  نوكي  ام  اًریثك   ، ديدشلا دُّھعتلا  ىتح   ، دُّھعتلا نأ  هؤالمزو  رزتيولوج "

وحنلا اذھ  ىلع  رمألا  رمتسيو   ، هیلي يذلا  مویلا  يتأيو 
. ءيش لعف  نودب 

قلغأو  ، ياشلا نم  ًاناجنف  لوانتأس  يتحار  تقو  ءانثأ  يف  اًدغ  : " ةمكحمو ةيوق  ةطخ  عضو  وھ  حجانلا  رمألا 
يف وأ   ،" ایلعلا تاساردلا  ةیلكب  لصتأو  يبتكم  باب  َّيلع 

ـي بتكم ـى  لإ سلجأ  ينان سـ ـ سأ ـل  سغأو ظقیت  ـ سأ نأ  رو  ، فـ ءا ـ عبرألا مو  حاب يـ صـ : " ىر ــ خأ ة  ــ لاح
ـد عب قا  ـ بطألا ـل  سغ ءاھ مـن  ـ تنالا رو  ـة، فـ لیللا  " وأ  ،" يرير ـ قت ـة  باتك أد فـي  ـ بأو

ثدحتأ نأ  دوأ   " اھل لوقأس   . رمألا اذھ  لوح  شقانتنو  ةشیعملا  ةفرغ  يف  يتجوز  عم  سلجأس   ، ءاشعلا لوانت 
"". يتزيزع اي  ةداعس  رثكأ  انلعجیس  هنأ  نظأ  ءيش  نع 

ةطخ عض  نآلاو   ، رمألا اذھ  ناك  ًاّيأ   ، اھتھجاوم كیلع  ةلكشم  وأ  هملعت  ديرت  وأ  هب  مایقلا  ديرت  رمأ  يف  ِرّكف 
؟ اھذفنتس نيأ  ؟  كتطخ ذیفنتب  موقتس  ىتم  لمشت : ةمكحم 

. ةحضاو لیصافتب  اذھ  لك  يف  ِرّكف  ؟  اھذفنتس فیك 
كمایق ةیفیكو  ناكمو  دعوم  لیصافت  ىلع  لمتشت  يتلا  اھروصت -  نكمي  يتلا  ططخلا  ةمكحملا -  ططخلا  كلت 

ذیفنتلا نم  ةعفترم  تايوتسم  ىلإ  يدؤت   ، هلعفتس امب 
. حاجنلا صرف  نم  ديزي  يلاتلاب  يذلاو 

ةیفیك روصت  يف  اًضيأ  نكلو   ، طقف ومنلا  ةیلقعب  ریكفتلا  ىلع  موقت  ةطخ  عضو  يف  تسیل  ةركفلاف  نذإ 
. ةمكحم ةقيرطب  اھذیفنت 



دیج لمع  نكل   ، ئیس روعش 
نسحتلاب روعشلل  كتلواحم  نأ  ضرتفا   . ایلعلا تاساردلا  ةیلك  اھیف  كتضفر  يتلا  ةرقفلا  ثیح  ؛  ءارولا ىلإ  دُعَِنل 

ةوطخ ذاختا  كناكمإب  لازي  هنإف ال   ، لشفلاب تءاب 
. روطتلا ىلع  كدعاستس  يتلا  تامولعملا  ىلإ  لوصولا  كنكمي  نكل   ، ىسألاب رعشت  نأ  كنكمي  ومنلا .  ةیلقع 

لماعتلل ططخُأ  فیكو   ، كلذ ينعي  امع  يسفن  ىلإ  ثدحتلا  نم  ةیلمع  ضوخأ   ، ام قافخإب  َّرَُمأ  نأ  دعب  ًانایحأ 
دنع مانأ  ىتح  ماري  ام  ىلع  ودبي  ءيش  لك   . رمألا اذھ  عم 

ةرم تاذ   . ثدح امل  اًقفو   ، ضفرلا وأ  لشفلاو  ةراسخلا  نع  مالحأ  ةدعب  ملحأ   ، يمون ءانثأ  يفو   ، دحلا اذھ 
مالحألا تيأرو  مونلا  ىلإ  تبھذ   ، ام ةراسخب  تررم  امدنع 

تيأر ثلاث  ملح  يفو   ، تطقس دق  ينانسأ  نأ  ٍناث  ملح  يفو   ، يرعش طقس  دق  هنأ  ملح  يف  تيأر  ةیلاتلا :
، ىرخأ ةرم  يفو   . كلذ ىلإ  امو   ، تام مث  ًالفط  تبجنأ  دق  يننأ 

ریثت  ، ةرم لك  يف   ، ةیلایخلاو ةیقیقحلا  ضفرلا -  فقاوم  نم  ديدعلا  يمالحأ  يف  تيأر   ، ضفرلاب ترعش  امدنع 
لك عمجي  طاشنلا  ديدش  يلایخو   ، اًنیعم اًملح  ثادحألا 

. ًابورح ضوخأ  تنك  يننأك  رعشأ  ظقیتسأ  امدنعو   . يمامأ اھعضيو  ملحلل  ةیساسألا  ةركفلا  يف  تاعونتلا 
ذیفنتل دعتسأ  نأ  لھسألا  نم  نوكي  امبر   . رمألاب ةلص  هل  سیل  اذھ  َّنكل   ، اذھ ثدحي  الأ  عئارلا  نم  نوكیس 

، اًّمھم سیل  اذھ  َّنكل   ، نسحتب رعشأ  تنك  ام  اذإ  ةطخلا 
، ىسألاب اورعش  املك  ؟  ومنلا ةیلقع  يوذ  َنیَِطبحملا  بالطلا  ركذتتأ   . لاح ةَّيأ  ىلع  اھذیفنت  متیس  ةطخلاف 

، رثكأ طابحإب  اورعش  املك   . ةءاَّنبلا رومألا  نم  ديزملا  اولعف 
. هنوديري ام  لعف  ىلإ  رثكأ  مھسفنأ  اوعفد 

. اھب مازتلالاو  ومنلا  وحن  ةھجوم  ةمكحم  ةطخ  عضو  وھ  مھملا  رمألا 

دحاو مقر  رایتخالا 
ریھظ بعال  كنأ  نآلا  لیخت   . ةیفتاھ ةملاكم  لالخ  نم  ًاّیئدبم  اھلح  مت  نكل   ، ةبعص ودبت  ةقباسلا  ةیلاكشإلا 

يھو  ، نامسیھ سأكب  زئافلا  تنأ  عقاولا  يف   ، دعاو يعبر 
تملح املاط  يذلا  قيرفلا  وھو   ، زلجيإ ایفلدالیف  قيرفل  حشرم  لضفأ  تنأو   ، تاعماجلا مدق  ةركل  ةزئاج  لضفأ 

؟ ةیلاكشإلا ام  نذإ   . هیف بعللاب 
ـن فـي كل  ، تايرا ـ بملا ـب فـي  علل قو  ـ تت تنأ  ، فـ ديد طغ شـ ـك ضـ يلع ـع  قي ـة.  يناثلا ةیلاك  ـ شإلا

. كزیكر ـد تـ قفتو ـق  لقلا كبي  ـ صي ـك؛  تبرجتب اوموقي  ةارا لـ ـ بم كنوع فـي  ـ ضي ةر  كـل مـ
ماخض لاجر  نم  نآلا  هارت  ام  لك   . َنِیفرتحملا نیب  بعلت  نآلا  كنكل   ، طغض تحت  نوكت  امدنع  ًائداھ  تنك  املاطل 

ةلیقثلا نازوألا  باحصأ  نم  ماخض  لاجر  كوحن -  نوتأي 
. ةلیحلا ةلقو  علھلاب  رعشتف  لیختت -  تنك  امم  عرسأ  نوكرحتي  ماخض  لاجر   ، كب اوكتفي  نأ  نوديري 

ثعبت نأ  كنكمي  فیكف   . دئاقب تسل  َتنأو   ، دئاق يعبرلا  ریھظلا  نأ  ةركفب  كسفن  بِّذعُت   . ةتباثلا ةیلقعلا  لعف  در 
كنأ ال نیح  يف   ، قيرفلا يف  كئالمز  سوفنب  ةقثلا 

رمتسي امدنع  اًءوس  رومألا  دادزتو  ؟  تادراي ةدع  ةركلا  عفدت  وأ   ، ةدیج ةريرمت  ررمتل  كاوق  عامجتسا  عیطتست 
باشلل ثدح  يذلا  ام  لؤاستلا : يف  نویضايرلا  نوقلعملا 

؟ شھدملا
ةفرغ يف  ئبتخت  نیِقّلعملا  بنجتت  ىتحو   ، عیمجلا نع  داعتبالا  يف  أدبت   ، ةناھإلاب كروعش  نم  دحت  ىتحو 

. ةارابملا ءاھتنا  روف  سبالملا  ليدبت 
يف ِرّكف  ؟  نسحت يف  رومألا  لعجت  ىتح  اھذاختا  كنكمي  يتلا  تاوطخلا  ام  ؟  حاجنلا ققحت  ةقيرط  هذھ  لھ 

مق نكل   ، اھنم ةدافتسالا  ةیفیكو   ، كلوانتم يف  يتلا  تاودألا 
. ًالوأ اًمامت  كتیلقع  رییغتب 

ةوطخ نیفرتحملا  تايرابم  يف  بعللا  ىلإ  لاقتنالا  نأب  كسفن  ربخت   ، ومنلا ةیلقع  يف   . ومنلا ةیلقع  ةوطخ 
كانھو  ، ملعتلا نم  ریثكلاو   ، ملقأتلا نم  ریثكلا  بلطتت  ةلئاھ 

. هفاشكتسا يف  أدبت  نأ  نآلا  كل  لضفألاو   ، دعب هیلإ  لصت  مل  ىذلا  ریثكلا 
ةطرشأ دھاشتو  ةلئسألا  مھیلع  حرطتل  ؛  َنیِمرضخملا يعبرلا  ریھظلا  يبعال  عم  ربكأ  اًتقو  يضقت  نأ  لواحت 

نع ثدحتت   ، كفواخم يفخت  نأ  نم  ًالدبو   . مھعم تايرابملا 
اوناك ام  وھ  طبضلاب  اذھ  نأ  كنوربخیف   ، ةعماجلا قيرف  عم  بعللا  نع  َنِیفرتحملا  عم  بعللا  فالتخا  ىدم 

ةصاخلا ةلجخملا  صصقلاب  كنوربخي  لب   ، اًضيأ هب  نورعشي 
. اًضيأ مھب 

ة ــ يلقعلا مھبیلا  ــ سأ ك  ــ میلعتب نوموقي  ــ ة، ف ــ يلوألا تابوع  ــ صلا اوھ  ــ جاویل ؛  هو ــ لعف ا  ــ مع مھلأ  ــ ست
ءزج مـن ـك  نأ كرد  ، تـ قير ـ فلا جامد مـع  ـ نالاب رع  ــ شت نأ  رو  ــ . ف ةيد ــ سجلاو

ًالد ـ بو ةناھت بـك.  ـ سالا وأ  ـك  يلع ما  ــ كحألا قال  ــ طإ رو ال  ــ طتلا ى  ــ لع كدعا  ــ ست نأ  د  ــ يرت ة  ــ موظنم
لذ أد فـي بـ ـ بت ـك،  تبھوم قحت  ـ ست ـا  مم ـر  ثكأ نوعفد لـك  مھ يـ ـ نأ ـى  شخت نأ  مـن 

. لام نم  كل  هنوعفدي  ام  لباقم  ةیضاير  اًحور  كقيرف  حْنَمو  ٍعئار  ٍدوھجم 



اوریغتي نأ  نوديري  نيذلا ال  صاخشألا 

كل نيدم  ملاعلا  ةرادجلا :
اًرومأ نوقحتسي  مھنأ  نورعشي   . مھ سیلو   ، ریغتي نأ  هیلع  ملاعلا  نأ  نونظي  ةتباثلا  ةیلقعلا  باحصأ  نم  ریثك 

جوز / ةجوز وأ  لضفأ  لزنم  وأ  لضفأ  ةفیظو  لضفأ - 
، ةیلاتلا ةیلاكشإلا  ىلإ  لقتننل   . مھبسانتي امب  مھلماعي  نأو   ، ةصاخلا مھايازم  كردي  نأ  هیلع  ملاعلا  نأو  لضفأ - 

. فقوملا اذھ  يف  كسفن  لیختو 
ر ــ مأ ه  ــ نإ  ، ةیند ــ تملا ة  ــ فیظولا هذ  ــ ي ه ــ اذ ف ا  ــ نأ ا  ــ ه : " ك ــ سفنل لو  ــ قت ة : ــ يلاتلا ةیلاك  ــ شإلا
ني نو بـ ـ كأ نأ  َّي  ـ لع بجو  ـ تي ـة.  فیظولا هذھ  ـل بـ معلل ـي  نلوخت ـك ال  لت ي  ــ تبھومف  ، نیھ ــ م

، اًئي ــ اًفقو س ــ ذ م ــ ختت ك  ــ نأ كتريد  ــ ن م ــ ظتو ةھ ." ــ فرملا ةایحلا  ــ عتمت ب ــ سأ ًانأ  ــ ى ش ــ لعألا لا  ــ جرلا
ـك، يلإ اھ  ـ لكوت ، ال  تایلوئ ـ سملا ـد مـن  يزملا ـل  محتي صخ  ـى شـ لإ جا  ــ تحت امد  ــ نعف

. اھل كتريدم  كحشرت  ، ال  ةیفیظولا تایقرتلا  تقو  نیحي  امدنعو 
زیمتت ام  نأب  ةتباثلا  كتیلقع  كربخت   ،" يھاجت ةبھرلاب  رعشت  اھنإ  : " داح بولسأب  لوقت   . ةتباثلا ةیلقعلا  لعف  در 

ایلعلا تايوتسملا  يف  ًاّیئاقلت  كعضو  ىلع  مھربجي   ، هب
اولعفي مل  ام  اذإو   ، لباقملا يف  كنوئفاكي  نأو  كبھاوم  اوري  نأ  مھیلع  بجي  سانلا  نأ  ىرت  تنأف   . ةكرشلا يف 

طقف تنأ  ؟  ریغتت نأ  كیلع  اذاملف   ، ًالدع سیل  اذھف  كلذ 
. َكَّقَح ديرت 

تاوطخلاو  ، اھیف ریكفتلا  كنكمي  يتلا  ةديدجلا  قرطلا  امف   ، ومنلا ةیلقعب  ریكفتلل  كسفن  عفدت  امدنع  نكلو 
قرطلا ام   ، لاثملا لیبس  ىلع  ؟  اھذاختا عیطتست  يتلا 

اذھ لالخ  نم  فرصتت  نأ  كنكمي  فیكو  ؟  ملعتلا ىلإ  ؟  دھجلا ىلإ  اھلالخ  نم  رظنت  نأ  كنكمي  يتلا  ةديدجلا 
؟ كلمع يف  ديدجلا  ریكفتلا 

ـل، معلا ـك فـي  ئالمزل ةدعا  ـ سملا ـد مـن  يزملا مد  ـ قت نأو  ـر،  بكأ ةيد  ــ جب ل  ــ معلا يعار  ــ نأ ت ك  ــ نكمي
ًالد مـن ـك، بـ لمع لا  ـ جم ـد عـن  يزملا ـم  لعتتل ـك  تقو دیفت مـن  ـ ست نأ  ـك  نكمیف

. اذھ ودبي  دق  فیك  َرَِنل   . ضفخنملا كبصنم  نم  رمذتلا 
نع يلختلا  يف  ریكفتلا  فیخملا  نم  ناك  ليوط  تقول   ، نیحضاو نوكن  انعد  ءدبلا  يف   . ومنلا ةیلقع  ةوطخ 

. اًداتعم ًاّيداع  اًصخش  نوكت  نأ  ديرت  تنأف ال   ، زیمتلا ةركف 
؟ ةیقوف ةرظن  مھل  رظنت  نيذلا  سانلا  نم  مھأ  نكت  مل  اذإ  كسفن  نع  اضرلاب  رعشت  فیكف 

نم هنولذبي  امو   ، مھمازتلا ببسب  نوزیمتي  سانلا  ضعب  نأب  ةلئاقلا  ةركفلا  رابتعالا  نیع  يف  ذخأت  نأ  أدبت 
ىرتو دھجلا  نم  اًديزم  لذبت  نأ  لواحت  اًئیشف  اًئیشو   ، دھج

. اذھ يف  حجنتو   ، اھديرت تنك  يتلا  رامثلا  ىلع  لصحتس  تنك  ام  اذإ 
نمضي ام  وھ  سیل  دھجلا  نأ  لبقتت  نأ  عیطتست  كنإف ال   ، دھجلا لذب  ةیمھأ  ةركف  ءطبب  لبقتت  دق  كنأ  مغرب 

نأ كیلع  نوكي  نأ  اًّقح  نیھملا  نم  هنأ  ىرت  تنأف   . حاجنلا
لدعلا نم  سیل  اذھف   ، ديرت تنك  امك  رومألا  ریست  مث ال  اھیلع  لمعت  نأ  نع  كیھان   ، هقیقحت ديرت  ام  ىلع  لمعت 

يتأي مث  دجب  لمعت  دق  كنأ  اذھ  ينعي   . ءيش يف 
. ٍزْخُم رمأ  اذھ   ، ةیقرتلا ىلع  لصحيو  رخآ  صخش 

نأ نم  ًالدبو   . ملعتلا نأشب  ریكفتلا  يف  أدبت  ىتح   ، دھجلا لذبب  عاتمتسالا  يف  أدبت  نأ  لبق  ليوط  تقو  رمي 
لمعت يتلا  ةسسؤملاب  يفیظولا  ملسلا  لفسأ  يف  كزكرمل  رظنت 

وحن كتریسم  يف  اًریثك  كدعاسي  دق  امم  لفسألا  يف  ریثكلا  ملعت  عیطتست  كنأ  ىرت  نأ  يف  ًاّیجيردت  أدبت   ، اھب
نأ هنكمي  ةكرشلا  سسأو  ئدابم  ملعتف   ، ةمقلل لوصولا 

يتلا تاكرشلا  نوفرعي  ومنلا  ةیلقع  يوذ  نیيذیفنتلا  نيريدملا  لضفأ -  عیمجف -   ، دعب امیف  ةریبك  ةزیم  كحنمي 
. بناوجلا لكو  ًاّیجراخو  ًاّیلخادو  عاقلا  ىلإ  ةمقلا  نم  اھب  نولمعي 

ءانب ةركف  كردت  نأ  يف  أدبت   ، ديرت ام  ىلع  لصحتل  هیضقت  تقو  درجم  كئالمز  عم  كتاشاقن  لعجت  نأ  نم  ًالدبو 
بیلاسألاب روطتلا  ىلع  كئالمز  ةدعاسم  وأ  تاقالعلا 

" ياروم لیب   " ىطخ عبتت  تنك  كنإ  لوقت  دق   . اضرلاب كروعشل  اًديدج  اًردصم  اذھ  نوكي  دق   . ةمھم اھنوري  يتلا 
. Groundhog Day ملیف يف  هتبرجتو 

اوحبصي نل   ، كمعدو كتدعاسم  يف  نوأدبي  سانلا  نأب  شھدنتس   ، رثكأ ومن  ةیلقع  اذ  اًصخش  تحبصأ  املك 
، هقحتست ام  كیلع  اوركني  ىتح  ىرخأ  ةرم  كل  ًءادعأ 

كولس ریغت  نأ  ديرت  ةيدبلا  يف  تنك   ، مامتھالل ریثم  رمأ  هنإ   . كرتشم فدھ  قیقحت  هاجت  ًانواعت  رثكأ  مھدجتو 
. كلذ يف  تحجن  دقلو  نيرخآلا 

يف ناك  زیمتلاب  روعش  نم  هب  نوفحتلي  اوناك  ام  نأ  ةتباثلا  ةیلقعلا  باحصأ  نم  ریثكلا  مھفي   ، رمألا ةياھن  يفو 
نامألاب اورعشیل  مھسفنأ  لوح  هنوعضي  اًعرد  ةقیقحلا 

كراعم يف  نولخدي  مھلعجو   ، مھروطت قاعأ  هنإف   ، قباسلا يف  مھیمحي  ناك  هنأ  مغرو   . ةیمھألاو ةوقلاو 
. ةیضرُم ةیلدابت  تاقالع  يف  لوخدلا  نم  مھعنمت  ةیمازھنا 



ةیلاثم يتایح  راكنإلا :
مھ مھنإف   ، بویع اھب  مھتایح  تناك  اذإ  هنأ  نوري  مھنأل  ؛  مھتالكشم نم  ةتباثلا  ةیلقعلا  باحصأ  برھي  ام  ًابلاغ 

نأ لھسألا  نم  مھل  ةبسنلابف   ، بویع مھب  مھسفنأ 
. َةیلاتلا َةیلاكشإلا  كیلإ   . ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نأ  اوقدصي 

، نوصلخم ءاقدصأو   ، نوزیمتم لافطأو   ، ةبحُم ةجوزو   ، ةیضرُم ةنھم  كيدل  ؛  ءيش لك  كيدل  نأ  ودبي   . ةیلاكشإلا
يذلا رمألا   ، يقیقح ریغ  رومألا  كلت  دحأ  نكلو 

نأ تلَّضف  كنكلو  اھئاھتنا  ىلع  تاراشإ  كانھ  نكي  مل  هنأ  اذھ  ينعي  . ال  رایھنالا ةفاح  ىلع  كجاوز  نأ  هلھجت 
راكفأ نم  هب  عنتقت  ام  ذِّفنت  تنأف   ، اھیناعم مھف  يف  ئطخت 

، لصاوتلا نم  ديزملا  يف  كتجوز  / كجوز تابغرل  عمتست  نأ  كنكمي  الو   ،" ةأرملا رود   " وأ  ،" لجرلا رود   " لوح
نوكي اذھ  هیف  كردت  يذلا  تقولا  يفو   . ةكراشملا نم  ديزملاو 

. ةقالعلا هذھ  نع  ًاّیفطاع  لصفنا  دق  كتجوز  / كجوز نأ  دجتو  تاف  دق  ناوألا 
، مھجاوزأ مھرجھ  نيذلاو  نیقََّلطُملا  صاخشألا  هاجت  فسألاب  رعشت  تنك  املاطل   . ةتباثلا ةیلقعلا  لعف  در 

ةمیقلاب كروعش  لك  دقفت   . مھنم اًدحاو  كسفن  نآلا  دجتو 
. ىرخأ ةرم  كديري  دعي  مل  قمعب  كفرعي  يذلا  كجوزف  ؛  ةیمھألاو

. كنع اًدیعب  ًالاح  لضفأ  نونوكیس  كدالوأ  نأب  اًعنتقم   ، اًمدق يضملا  ىلع  رداق  كنأ  رعشت  رھشأ ال  ةدعل 
روعشلا ةلحرم  ىلإ  لصت  ىتح  تقولا  ضعب  رمألا  قرغتسي 

ن ــ مغرلا م ــ ك، ب ــ نأل بع  ــ صلا ءزج  ــ لا يتأ  ــ م ي ــ . ث لمألا ــ روع ب ــ شلا وأ   ، ريد ــ جو د  ــ يفم كنأ  ــ ب
ـة يلقعلاب ـر  كفت لازت  كنإ ال  ـك، فـ سفن ـا عـن  ضرلا ـد مـن  يزملاب رع  ـ شت تحب  ـ صأ ك  ــ نأ

انأ امبر  يلخادلا : كتوص  لوقي   ، دیج رمأ  كل  ثدحي  املك   . ماكحألا قالطإ  ىلع  موقت  ةایح  ددصب  تنأف  ؛  ةتباثلا
، ئیس رمأ  ثدح  املك  نكل  لاح .  ةَّيأ  ىلع  ماريام  ىلع 

كنوخي دق  هنأب  ماكحألا  هیلع  قلطت   ، اًديدج اًصخش  تلباق  املكو  قح .  ىلع  ناك  يجوز  يلخادلا : كتوص  لوقي 
. لبقتسملا يف 

ةیلقعب ریكفتلا  ىلع  موقي  روظنم  نم  كتایح  يفو   ، كتاذ يفو   ، كجاوز يف  ریكفتلا  دیعُت  نأ  كنكمي  فیك 
ام ؟  كجوز / كتجوز ىلإ  عامتسالا  نم  ىشخت  تنك  اذامل  ؟  ومنلا

؟ نآلا هلعف  كیلع  يغبني  يذلا  ام  ؟  هلعف كناكمإب  ناك  يذلا 
اذھب هنأ  فاشتكا  متي  مل   ، ماري ام  ىلع  هنأ  تقولا  لاوط  نظت  تنك  يذلا   ، جاوزلا اذھ  ، ًالوأ  . ومنلا ةیلقع  ةوطخ 

نع فقوت  دق  ناك  ددجتم  رمأ  كانھ  لب   ، ةأجف ءوسلا 
امتكرت ــ شا ا  ــ مكنأ في  ــ ك لو : ــ ك ح ــ جوزو ت  ــ نأ ر  ــ كفت نأ  ك  ــ يلع ة.  ــ ياعرلا مد  ــ بب ع ــ سب ؛  رو ــ طتلا

ـى لع امكترد  مد قـ بب عـ لو سـ اًصو حـ ـ صخو ـد،  حلا اذ  ـى هـ لإ ر  ــ مألا لي  ــ صوت ي  ــ ف
. ةكراشملاو براقتلا  نم  ديزملا  وحن  امكتابغرل  عامتسالا 

وھ كتجوز  / كجوز هبلط  ام  نأ  ىرت  تنك   ، ومنلا ةیلقعب  كریكفت  ءانثأ  يف  كنأ  كردت  رمألا  يف  كلمأت  ءانثأ  يف 
ىرت كنأ  امك   ، هعمست نأ  ديرت  نكت  مل  كل  داقتنا  ةباثمب 

، كتجوز / كجوز هبلطي  ناك  يذلا  براقتلا  اذھ  ميدقت  ىلع  اًرداق  تسل  كنأ  نم  ىشخت  تنك  ام  ةلحرم  دنع  كنأ 
، كتجوز / كجوز عم  لئاسملا  هذھ  ةشقانم  نم  ًالدبف 

. اھدحو يھتنتس  اھنأ  كنم  اًّنظ  اھنع  كناذآ  مُصت 
قلطنل ، ال  قمعب اھتشقانم  ىلإ  اًعیمج  جاتحن  ام  يھ  تاعوضوملا  هذھ  نوكت   ، لشفلل ةقالع  ضرعتت  امدنع 

، أطخ لكشب  تراس  يتلا  رومألل  اًقفو  انسفنأ  ىلع  ماكحألا 
ظفاحنو لبقتسملا  يف  حجنأ  تاقالع  ءانبل  ؛  اھیلإ جاتحنس  يتلا  لصاوتلا  تاراھم  ملعتنو   ، انفواخم هجاونل  لب 

. اھیلع
ومنلا ةیلقعب  ریكفتلا  ىلإ  لقتنا  ؟  هعمست نأ  ضفرتو  اًئیش  كل  لوقي  نأ  ديري  كتایح  يف  صخش  كانھ  لھ 

. ىرخأ ةرم  هیلإ  تصنأو 

كلفط ةیلقع  رییغت 
ةصاخ لمع  ةشرو  مھل  مدقت  نأ  كنكمي   . ةتباثلا ةیلقعلاب  ریكفتلا  يف  نیقلاع   ، اندابكأ تاذلف   ، انئانبأ نم  ریثك 

. رمألا اذھب  مایقلا  قرط  ضعب  ضرعتسنل   . غامدلا ملعل 

ةتباثلا ةیلقعلاب  ریكفتلل  ةركبملا  ضارعألا 
اھنكل  ، ةلوفطلا نم  ةرخأتم  ةلحرم  ىتح  اھضارعأ  مھیلع  رھظت  ةتباث ال  ةیلقع  مھيدل  نيذلا  لافطألا  بلغأ 

. ةركبم نس  يف  لافطألا  ضعب  ىلع  رھظت 
مھيدلو ءایبغأ  مھضعبو  ءایكذأ  لافطألا  ضعب  : " كل لاقو  موي  تاذ  ةسردملا  نم  داع  كلفط  نأ  لیخت   . ةیلاكشإلا

كل لاق  نم  : " هلأستو عزفلاب  رعشت   ،" أوسأ خم 
نأ ىأر  دقف  "؛  يسفنب اذھ  تفشتكا  دقل  : " رخفب بیجیف   ، ةسردملل ىوكش  ميدقت  ىلع  ِةّینلا  اًدقاع  ؟ " اذھ

عمجو  ، اھتباتكو بورحلا  ةءارق  مھنكمي  لافطألا  ضعب 



هب عنتقاو  جاتنتسالا  اذھ  ىلإ  لصوتف   ، كلذ مھنكمي  نيرخآلا ال  لافطألا  ضعب  نأ  نیح  يف   ، ماقرألا نم  ریثكلا 
. ةدشب

؛ اًمامت ةتباثلا  ةیلقعلا  هیلع  رھظت  ام  ناعرسو   ، ةتباث ةیلقع  هكالتما  ىلع  لدت  يتلا  تاراشإلا  عیمج  كنبا  رھظُي 
هلقع نم  ديريو  دھجلا -  لذب  هاجت  روفنب  رعشي  وھف 

. اذھ يف  حجني  ام  اًریثكو   ، اًعيرس هديري  ام  لك  ققحي  نأ  يكذلا 
دھاشي هلعجتف  اًمھلم  اًئیش  هل  لعفت  نأ  يف  كتجوز  ركفت   ، جنرطشلا ةبعلب  مامتھالا  ىلإ  اًعيرس  هجتي  امدنع 

نع ملیف  وھو   Searching for Bobby Fischer ملیف
نأ ـه  نكمي صخ  ـ شلا نأ  ـك  نبا فر  ـ عي ملي  ـ فلا اذ  لال هـ ـن خـ مو  ، جنرط ـ شلا ـة  بعل ي  ــ با ف ــ ل ش ــ طب

ـن لعيو ـة  بعللاب ـه  مامتھا عجارتي عـن  ، فـ ىر ـ خأ ةر  ـًال مـ طب نو  ـ كي الو  ـر  سخي
. بعلي لطب ال   ،" جنرطشلا لطب  انأ  : " عیمجلل

بنجتیل ؛  َلیحلا ضعبب  مایقلا  يف  أدبیف   . اھبنجتي هلعجي  ام  لعفي   ، ةراسخلا هینعت  ام  نآلا  فرعي  حبصأ  هنألو 
. باعلألا يف  ةراسخلا 

نأ كتجوزو  تنأ  هربخت  امدنعو   . هب مایقلا  نيرخآلا  لافطألا  عیطتسي  الو   ، هلعف عیطتسي  ام  لك  نع  ثدحتي 
طقف اوبردتي  مل  مھنكلو  ءایبغأ  اوسیل  نيرخآلا  لافطألا 

ام لقنیل  يتأي  مث  ةسردملا  يف  ةقدب  رومألا  بقاري   . رمألا اذھ  قدصي  نأ  ضفري   ، وھ هب  بردت  يذلا  ردقلاب 
دجأ  ، اًديدج اًرمأ  ملعملا  انيرُي  امدنع  ىتح  : " لزنملا ىلإ  ثدح 

". بردتأ نأ  َّيلع  سیل   . نولعفي امم  لضفأ  هلعف  عیطتسأ  يننأ 
ىلع دمتعي  رمألا  نأ  وتلل  هتربخأ  دقل   . هايازمب ِيّنغتلا  يف  لب  هريوطت  يف  سیل  هلقع - يف  اًریثك  دلولا  اذھ  قثي 

مل هنكلو   ، ءابغلا وأ  ءاكذلا  ىلع  سیلو   ، بيردتلاو ملعتلا 
؟ اذھب هعانقإ  كنكمي  فیك  ؟  هلعف كنكمي  يذلا  ام   . اذھب عنتقي 

شیعت نأ  لضفألا  نم   ، ةتباثلا ةیلقعلا  نع  يلختلاب  هعانقإ  لواحت  نأ  نم  ًالدب  هنأ  ررقت   . ومنلا ةیلقع  ةوطخ 
تنأ میقت   ، ةلیل لك  ءاشعلا  لوانت  ءانثأ  يف   . ومنلا ةیلقع 

يذلا ام  : " لثم ضعبلا  امكضعب  ىلعو  امكئانبأ  ىلع  ةلئسأ  حرط  لالخ  نم  ومنلا  ةیلقع  لوح  اًشاقن  كتجوزو 
هنم تملعتو  هتبكترا  يذلا  أطخلا  ام   " ؟"، مویلا هتملعت 

سلا ــ صخ ج ــ ل ش ــ بي ك ــ جيو ؟"،  موي ــ لا ةد  ــ شب ه  ــ يف حا  ــ جنلا تلوا  ـــ يذ ح ــــ لا ا  ــــ م  " ؟"، اًئي ــــ ش
دوھ ــ جو كدھ  ــ لو ج ــ ًاّي ح ــ سامح اًشا  ــ قن نیمي  ــ قم لاؤ  ــ ل س ــ ى ك ــ لع ةد  ــ ضنملا ى  ــ لع

. هومتملعت امو   ، مكتاقافخإو  ، مكتایجیتارتسإو  ، نيرخآلا
يذلا بيردتلا  لضفب  اھوتبستكا   ، لبق نم  اھب  نوعتمتت  اونوكت  ملو  اھوتبستكا  يتلا  تاراھملا  نع  نوثدحتت 

ىلإ تدأو  اھتبكترا  يتلا  ءاطخألا  نع  يكحت  مث   ، هوتسرام
نم حفاكت  يتلا  ةعتمملا  رومألا  اھیف  فصت  ةضماغ  ةصق  نع  ثدحتت  تنك  ول  امك  اھیكحت   ، لحلا ىلإ  لوصولا 

كؤانبأ سمحتیس  ام  ناعرسو   . اھیف اًمدقت  زرحتو  اھلجأ 
". مویلا ربكأ  ًءاكذ  تبستكا  كنأ  دبال  يھلإ ! اي  : " شاھدناب لوقتل   ، مھعم ثدح  امع  ثيدحلل  ةلیل  لك 

ةرو ـ صب ءاي  ـ شألاب مو  ـ قي ـه  نأ لو  ــ رود ح ــ فقاو ت ــ ة م ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا وذ  ك  ــ نبا يور  ــ امد ي ــ نع
يذ ـ لا ـن مـا  كل  ، ًان ـ سح : " اًعي ـ مج هولأ  ـ ست نأ  ـب  جي  ، نير ـ خآلا لا  ـ فطألا ـل مـن  ضفأ

! يھلإ اي  : " اًعیمج نولوقت   ، هل ةبسنلاب  ةسردملا  يف  ءيش  لك  ةلوھس  ىدم  نع  ثدحتي  امدنعو  ؟"،  هتملعت
دجت نأ  كنكمي  لھ   . ملعتت تنأ ال   ، ةياغلل ئیس  رمأ  اذھ 

نولذبي نم  مھ  لاطبألا  : " هل لوقت   ، ًالطب هنوكب  ىھابتي  امدنعو  ؟"،  ديزملا ملعت  عیطتست  ىتح  ةبوعص  رثكأ  اًرمأ 
اًرمأ ينربخأ  اًدغ   . ًالطب حبصت  نأ  كنكمي   . دھج ىصقأ 

نم هِنّكمت  ةصرف  كرتي  نل  دیعبلا  ىدملا  ىلعف  ةرماؤم ! اھنإ   ، نیكسملا لفطلل  اي   ،" ًالطب حبصت  ىتح  هب  تمق 
. ًالطب حبصي  نأ 

، ةبوعصو اًعاتمإ  رثكأ  بجاولا  لعجت  قرط  داجيإ  همیلعتب  مق   ، لممو لھس  هنإ  لوقيو  هبجاو  لحب  موقي  امدنع 
: هلأسا دلو ،  ةملك  لثم  تاملك  ةباتك  هیلع  ناك  اذإف 

نِّوكن نأ  قحال  تقو  يف  لواحن  مث  ةلصفنم  ةقرو  ىلع  اھبتكا  دلو ؟  ةملك  ةمغن  لثامت  يتلا  تاملكلا  ددع  مك  "
، هبجاو يھني  امدنع  تاملكلا ." لك  ىلع  يوتحت  ةلمج 

يف أدبیس  ةياھنلا  يف   ،" ةقرملا يف  تطقسو  ةقرولا  تراط   " ،" دلبلا ىلإ  دلولا  رفاس  : " ةبعللا هذھ  هعم  بعلا 
ةبوعص رثكأ  يسردملا  هبجاو  لعجیل  هب  ةصاخ  قرط  فاشتكا 

. ةعتمو
ىلع كءانبأ  ِعّجش  لب   ، طقف ةیضايرلا  وأ  ةیساردلا  رومألاب  ةصاخ  ةديدج  قرط  فاشتكا  يف  همیلعت  رصحني  الو 

وأ تاقادص  نيوكتل  اھوملعت  يتلا  قرطلا  نع  ثيدحلا 
مھايازم نأ  نومھفي  مھلعجت  نأ  وھ  كفدھ   . مھنودعاسيو نيرخآلا  اومَّھفتي  ىتح  اھوملعت  يتلا  قرطلا 

. كمھي ام  لك  يھ  تسیل  ةيدسجلا  مھتاراھم  وأ   ، ةینھذلا
رمألا ىھتناو  ةرطفلاب  يئانثتسا  هنأب  لوقت  يتلا  ةركفلا  بحي  ؛  ةتباثلا ةیلقعلاب  اًكسمتم  كنبا  لظ  ةليوط  ةدمل 

نأب لوقت  يتلا  ةركفلا  بحي  . ال  دحلا اذھ  دنع  هل  ةبسنلاب 
نأ ىر  وھ يـ ـة. فـ فرعملا وأ  ةراھ  ـ ملا ن  ــ ل م ــ يلقلا ب  ــ ستكي ى  ــ تح مو  ــ ل ي ــ ل ك ــ معي نأ  ه  ــ يلع



ـة يلقع ـو  حن ـة  لئاعلا لا  ـ قتنا ـع  مو ـد.  حلا اذ  ـى هـ لإ ـة  فلكم نو  ـ كت نأ  ـب  جي ـة ال  يموجنلا
ىلإ رمألا  هب  يھتنيو   ، هب لوقي  ام  عم  بسانتي  ام  لعفي   ، ةيادبلا يف  كلذل   . اذھ نم  اًءزج  نوكي  نأ  ديري   ، ومنلا

درف يأ  نأ  دجي  امدنع  ؛  ةیلقعلا سراح  وھ  حبصي  نأ 
". هنینمتت امل  يسرتحا  ًالئاق : كتجوز  بعادت  دق   . هذاقنإب دََعَسي   ، ةتباثلا ةیلقعلا  ریكفت  وحن  قلزنیس  ةلئاعلا  نم 
مھ ام  ببسب  طقف  باجعإلاو  حاجنلاو  ةیمھألاب  ةمعفم  ةایحب  لافطألا  دِعت  يھف   ، ةياغلل ةباذج  ةتباثلا  ةیلقعلا 

دھجلا نم  ریثكلا  لذب  جاتحي  رمألاف  اذھلو  ؛  هیلع
. ةتباثلا ةیلقعلاب  ریكفتلا  داتعا  نم  ىدل  ومنلا  ةیلقع  رھدزت  ىتح 

حیحصلا قيرطلا  نع  دیحي  دھجلا  لذب 
يفو دھجلا  نم  ریثكلا  لذب  لب   ، دھجلا نم  لیلقلا  لذب  يھ  تسیل  لفطلا  اھیناعي  يتلا  ةلكشملا  نوكت  ًانایحأ 

نيذلا ةسردملا  لافطأ  نع  اًعیمج  انعمس   . أطخلا رومألا 
ـى لإ مھؤا  ـ بآ مھل  ـ سرأ نيذ  ـ لا لا  ـ فطألا ـن  عو ـة،  لیل رخأ كـل  ـ تم ـت  قو ـى  تح نوركاذ  ــ نوتي ي ــ بي

بال ـ طلا ءالؤ  . هـ مھ ـ ئالمز ـى  لع قو  ـ فتلا او مـن  ـ نكمتي ـى  تح نییصو  ـ صخ ني  ـ ملعم
نأ نولواحي  مھنإ  لب   ، ملعتلا بح  سیل  مھفدھف   . اًقالطإ ومنلا  ةیلقعب  نوركفي  مھنكلو ال   ، اًریبك اًدھج  نولذبي 

. مھئابآل مھتاردق  اوتبثي 
مھأل حیشرتلاو  زئاوجلاو  تاجردلا  لثم  عفترملا : دھجلا  اذھ  نم  جتني  ام  ءابآلا  بحي  دق   ، تالاحلا ضعب  يفو 

. ةیلاكشإلا هذھ  عم  لماعتلا  كنكمي  فیك  َرَِنل   . سرادملا
ةمالع ىلع  لصحت  اًمئادو  لصفلا  يف  اھئالمز  ةیقب  ىلع  ةقوفتم  يھف  ؛  كتنباب رخفلاب  رعشت   . ةیلاكشإلا

يان ةملعم  لضفأ  دي  ىلع  ملعتتو   ، يانلا ةلآل  ةفزاعو   ، زایتمالا
باھذلا لبق  حابص  لك  اھنكل   . ةنيدملا يف  ةصاخ  ةسردم  لضفأب  قاحتلالا  يف  حجنتس  اھنأب  قثتو   ، دالبلا يف 

، أیقتت ام  ًانایحأو  ةدعملا  يف  بارطضاب  باصُت  ةسردملا  ىلإ 
كلاب ىلع  رطخي  . ال  اھدعاسي اذھ ال  نكلو  ، ةساسحلا اھتدعم  ئدھت  ىتح  ةفیفخ  ةمعطأ  اھل  مدقت  لظتو 

. اھعبطب ةرتوتم  اھنأ  اًقالطإ 
تنأ لظت  نكل   ، ام ءيشل  اذھ  كبھني  نأ  يغبني  ناك   ، ةدعملا ةحرقب  ةباصم  اھنأب  اھتلاح  صیخشت  متي  امدنعو 

درجم اھنأ  نظلا  يف  ارمتستو  اذھ  نم  ةلفغ  يف  كتجوزو 
نأ كربخيو  ةيرسأ  تاقالع  راشتسم  اوریشتست  نأ  بجي  مكنأ  ىلع  بیبطلا  رصي  كلذ  عمو   . ةیمضھ ةلكشم 

اھب ةقاطب  كل  مدقيو   ، كتنبا جالع  نم  يرورض  ءزج  اذھ 
. اھفتاھ مقرو  ةيرسأ  تاقالع  ةراشتسم  مسا 

اذھب لمعت  الأ  يف  سأب  الأب  اھل  لوقت  نأ  كتنبا : نع  ففخت  نأب  ةراشتسملا  كحصنت   . ةتباثلا ةیلقعلا  لعف  در 
ردق ىلع  لصحت  اھنأ  نم  دكأتت  نأو   ، ةيدجلا نم  ردقلا 

لك ءاسم  ةرشاعلا  يف  مونلا  ىلإ  دلخت  اھلعج  ىلع  لمعت   ، ةراشتسملا حئاصنب  مزتلت  ىتحو   . مونلا نم  ربكأ 
تقو اھيدل  حبصأ  دقف  ؛  اًءوس رومألا  ديزي  اذھ  نكلو   ، ةلیل

. اھقیقحت اھنم  َرظتنملا  ءایشألا  ققحت  ىتح  لقأ 
نوكت نأ  وأ   ، اھئالمز يقاب  نع  فلختت  نأ  كتنبا  نم  ديرت  دق  اھنأ  كلاب  ىلع  رطخي  ، ال  ةراشتسملا هتلاق  ام  مغرب 

اھلوبق متي  الأب  ةرطاخملا  وأ   ، يانلا فزع  يف  اًحاجن  لقأ 
؟ كتنبا ةحلصم  لجأ  نم  اذھ  نوكي  دق  فیكف  ؛  ةنيدملا يف  ةيوناث  ةسردم  لضفأ  يف 

، ةلكشملا ةروطخب  اًكاردإ  رثكأ  كلعجت  نأ  وھ  اھمامأ  فدھ  لوأ  ؛  اًریبك ًابجاو  اھقتاع  ىلع  نأ  ةراشتسملا  كردت 
هذھ ثودح  يف  كرود  مھفت  كلعج  وھ  يناثلا  فدھلاو 

كتنبا نكت  ملف   ، ةلكشملا هذھ  ىلإ  ىدأ  ام  وھ  لامكلل  امكیعس  نأ  املعت  نأ  كتجوزو  تنأ  كیلعف   ، ةلكشملا
نادقف نم  ىشخت  نكت  مل  ول  لكشلا  اذھب  اھسفن  قھرتل 

. اھذیفنت اًعیمج  مكنكمي  ةمَكحُم  ةطخ  عضو  وھ  ثلاثلا  فدھلاو   . كاضر
نأ عیطتست  ىتح  ومنلا  ةیلقعب  ریكفتلا  ىلع  كتنبا  دعاست  يتلا  ةیعقاولا  رومألا  ضعب  يف  ریكفتلا  كنكمي  لھ 

؟ اھتایحب عتمتستو  أدھت 
يتلا رومألاب  عاتمتسالا  يف  أدبت  نأ  كتنبال  حیتتس  ةراشتسملا  اھب  كتحصن  يتلا  ةطخلا  ومنلا .  ةیلقع  ةوطخ 

اھنإ كتنبال  لیقو   ، يانلا ملعت  سورد  قیلعت  مت   . اھلعفت
. رخآ ءيش  ىقیسوملاب ال  عاتمتسالا  لجأ  نم  ؛  طقف ديرت  ام  ردق  يانلا  ىلع  بردتلا  عیطتست 

اھلیحُتف  ، اھلقع لخاد  هباعیتسا  اھنكمي  ام  لك  نزختل  ، ال  اھنم ملعتت  ىتح  ةیساردلا  اھداوم  كتنبا  ركاذت 
لجأ نم  ركاذت  فیك  اھملعي  صاخ  ملعم  ىلإ  ةراشتسملا 

ـة عتمم اھ  ـ لعجت ة  ــ قيرطب ةي  ــ ساردلا داو  ــ ملا ي  ــ صا ف ــ خلا م  ــ لعملا اھ  ــ شقاني ا  ــ مك  ، مھ ــ فلا
ةركاذ ـ ملا فد  ـد هـ عي ـم  لف  ، ديد ـى جـ نعم نآلا  ةركاذ  ـ ملل حب  ـ صأ نذإ   . ما ـ متھالل ةري  ـ ثمو

ریكفتلاو ءایشألا  ملعت  اھفدھ  حبصأ  لب   ، اھتمیقو اھءاكذ  اھيدلاول  تبثت  ىتح  تاجردلا  ىلعأ  ىلع  لوصحلا 
. ةعتمم قرطب  اھیف 

اھیلع اونثيو   ) نع اھیلإ  اوثدحتي  نأ  مھنم  بلُط  ؛  ومنلا وحن  هجوتلا  يف  اھمعدل  ةاتفلا  يملعمب  ةناعتسالا  مت 
امك  ، تارابتخالا يف  تلبأ  فیك  اھملعت ال  ةیلمع  لجأل )



ة ــ يفیك اًد  ــ يج نیمھ  ــ فت ِك  ــ نأ ىرأ  : " ة ــ قيرطلا هذھ  ــ اھ ب ــ يلإ ثد  ــ حتت نأ  م  ــ لعتت نأ  ب  ــ جي
لو ـك حـ ثحب اًع فـي  ـ ئار اًدوھ  ـ جم ِتلذ  ـِك بـ نأ ىرأ   " ،" كتابا ـ تك ةراعت فـي  ـ سالا مادخت  ـ سا

". ةميدقلا وریب  يف  تنك  ول  امك  ترعش  هتأرق  امدنع   . اكنإلا ةراضح 
تنك يتلا  ةسردملا  نم  ًاطوغض  لقأ  ةيوناث  ةسردمب  كتنبا  قحتلت  نأ  ىلع  ةراشتسملا  رصُت  ةياھنلا  يفو 

ىلع ِزّكرت  ةدیج  ىرخأ  سرادم  كانھف   ، اھب كتنبا  قاحلإ  يونت 
ـك لت لو  ة حـ ــ لوج ي  ــ ك ف ــ تنبا ذ  ــ خأتف  ، را ــ بتخالا تا  ــ مالعو تاجرد  ــ لا ن  ــ ر م ــ ثكأ م  ــ لعتلا
اًسا ـ مح ـر  ثكأ تنا  ـي كـ تلا ـة  سردملا لو  ةراشت حـ ـ سملا ـع  مو اھ  ـ عم شقا  ـ نتت ، ثـم  سراد ـ ملا

. اھیف ربكأ  ةحارب  ترعشو  اھنأشب 
كتنبا نوكت  نأ  ديرت  تنك  امبر   . هبغرتو يھ  هديرت  امو   ، هبغرتو تنأ  هديرت  ام  نیب  لصفت  فیك  ملعتت  ًاّیجيردت 

رمأ ىلإ  ةجاحب  كتنبا  تناك  نكلو   ، ءيش لك  يف  ىلوألا 
، اھلعفت يتلا  ءایشألاب  اًمامتھا  رثكأ  كتنبا  حبصت   ، هنأشو رمألا  كرتت  امنیحو   . ومنلا ةيرحو  اھيدلاو  اضر  رخآ :

اھلعفتو  ، ملعتلاو ةعتملا  لجأ  نم  ءایشألا  كلت  لعفت 
. عبطلاب ةياغلل  دیج  لكشب 

ملعتأ : " لأسي يذلا  ينويزفیلتلا  نالعإلا  فرعت  لھ  ؟  هعمست نأ  ديرت  اًئیش ال  كل  لوقي  نأ  كلفط  لواحي  لھ 
ام عمست  نأ  عیطتست  نكت  مل  اذإ  ؟ ." نآلا كلفط  نيأ 

تصنأو ومنلا  ةیلقعب  ِرّكف   . كلفط نيأ  ملعت  تنأف ال  هلاعفأ -  وأ  هتاملك  لالخ  نم  ءاوس  هب -  كرابخإ  كلفط  لواحي 
. اًدیج

ةدارإلاو ةیلقعلا 
فقوتن نأ  وأ   ، كلذ ىلع  ظفاحنو  نزولا  ضعب  نم  صلختن  نأ  طقف  ديرن  ؛  اًریثك انسفنأ  نم  ریغن  نأ  ديرن  انایحأ ال 

. انبضغب مكحتن  نأ  وأ  نیخدتلا  نع 
، ةدارإ كيدلو  ًاّيوق  تنك  اذإ   . ةتباثلا ةیلقعلاب  ریكفتلا  ىلع  موقت  ةقيرطب  اذھ  يف  نوركفي  صاخشألا  ضعب 

كيدل سیلو  اًفیعض  تنك  اذإ  امأ   . كلذ لعف  عیطتستس 
مھنكلو ال  ، ام رمأب  مایقلا  نومزتعي  دق  ةقيرطلا  هذھب  نوركفي  نيذلا  صاخشألا   . اذھ نم  نكمتت  نلف   ، ةدارإ

مھ ءالؤھ   . مھحاجن نامضل  ةیلعف  تاوطخب  نوموقي 
". تارملا تائم  هب  تمق  دقل   ، لھس مالستسالا  : " نیلئاق رمألا  مھب  يھتني  نيذلا  صاخشألا 

: نوركفي ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  بالطلاف  ؛  لبق نم  مھانركذ  نيذلا  ءایمیكلا  ةدام  بالط  عم  اًمامت  لاحلا  ىھ  امك 
مل نإو   ، دیج ءادأب  موقأس   ، ةردقلا كلتمأ  تنك  اذإ  "

اودعاسي ىتح  ؛  ةسوردم تایجیتارتسإ  اومدختسي  مل  اذھل  ةجیتنو   ،" دیج ءادأب  موقأ  نلف   ، اھكلتمأ نكأ 
نأ اونمتو  ةیحطس  اھنكلو  ةداج  ةقيرطب  اوركاذو   ، مھسفنأ

. جئاتنلا لضفأ  اوققحي 
ة ــ يمحلا وأ  ءا  ــ يمیكلا ةدا  ــ ي م ــ ف مھ -  ــ تارابتخا ي  ــ ة ف ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ووذ  ب  ــ سري امد  ــ نع

مھ ـ سفنأ نو  ـ مطحي مھ  ـ نإف مھب -  ـ ضغب ـم  كحتلا وأ  نیخد  ــ تلا ن  ــ عال ع ــ قإلا وأ  ةیئاذ  ــ غلا
؟ اذھ نم  تنأ  نيأف   ، نوئیس وأ  ءافعض  وأ  نوزجاع  صاخشأ  مھنإ  لثم :  ، تارابعب

نا ــ ك ناثا " ــ ن  " يقيد ــ صل ة  ــ يوناثلا ة  ــ سردملل نير  ــ شعلاو سما  ــ خلا لم " ــ شلا م  ــ ل ل"  ــ فح د  ــ عوم
نأ رر  ـ قف ـل  فحلا ـر  ضحت ةقبا قـد  ـ سلا ـه  تبیطخ نأ  ركذ  امد تـ ـ نعو  ، بر ـ تقا د  ــ ق

ديري نكي  ملو  ةيوناثلا  ةساردلا  ةلحرم  يف  ةیندب  ةقایل  اذو  اًمیسو  ناك  دقف   . مخضلا هنطب  نوھد  نم  صلختي 
. رمعلا فصتنم  يف  نیمس  لجرك  ودبي  نأ 

رمألا ـة؛ فـ يمھألا هذھ  ـر بـ مألا سي  ، لـ ةیئاذ ــ غلا مھ  ــ تیمحو ءا  ــ سنلا ن  ــ م ناثا " ــ ن  " رخ ــ املا س ــ طل
اًءزج لوانتیس  ـه  نأ رر  ، قـ نزو ـ لا اذ  ـر هـ سخي ـى  تح  . تاذ ـ لا ـم فـي  كحتلا ـض  عب ـى  لإ ـط  قف جا  ـ تحي

يف دوجوملا  ماعطلا  لك  ىلع  يتأي   ، ةبجو لوانت  يف  أدبي  ةرم  لك  يف  نكل   ، هماعط قبط  يف  دجوي  امم  طقف 
رعشيو رمألا " تدسفأ  دقل  : " لوقیف قبطلا 

. هجازم نِّسحُیل  وأ  لشفلا  دكؤیل  امإ  ؛  ىولحلا بلطیف  لشفلاب 
لبق ًابناج  ةبجولا  نم  اًءزج  عضت  َمل ال   . ديدج ماظن  ىلإ  ةجاحب  تنأ   ، ناثان اي  حجان  ریغ  رمألا  اذھ  : " هل لوقأ  دق 

هفلغي نأ  معطملا  نم  بلطت  وأ   ، ماعطلا لوانت  أدبت  نأ 
كانھ ؟  ماعطلاب اًئیلم  قبطلا  ودبي  ىتح  ةیفاضإ  تاورضخب  كقبط  ألمت  َمل ال  ؟  لزنملا ىلإ  كعم  هذخأت  ىتح 

ىلع دري  دقو   ،" اھب مایقلا  كنكمي  يتلا  رومألا  نم  ریثكلا 
". ًاّيوق نوكأ  نأ  يغبني  ال،  : " ًالئاق اذھ 

مل  " لفح لبق  هنزو  رسخي  ىتح  لئاوسلا  مادختساب  ةیساق  ةیمح  ضوخي  نأ  ىلإ  ناثان "  " رمألا بـ ىھتنا 
مھفأ مل   . دعب امیف  هرسخ  امم  ربكأ  ًانزو  داعتسا  مث  لمشلا "

. اًفعض ةطیسبلا  تایجیتارتسإلا  ضعب  عابتا  يمسيو   ، ةوق اذھ  يمسي  فیك 
وأ صخشلا  اھب  عتمتي  اًئیش  تسیل  ةدارإلا  نأ  رَّكذتو  ناثان "  " يف ِرّكف   ، ةیئاذغ ةیمح  عبتت  امدنع  ةمداقلا  ةرملا 

نع ثيدحلل  دوعأس   . ةدعاسم ىلإ  ةجاحب  ةدارإلاف  ال، 
. ىرخأ ةرم  ةطقنلا  هذھ 



بضغلا
ًابضغ نوطیشتسیف  مھجازم  ام  رمأ  ركعي  ؛  سانلا نم  ریثكلا  هجاوت  ىرخأ  ةلكشم  وھ  بضغلا  يف  مكحتلا 

أوسأ وھ  ام  نولعفي  دق  لب   ، مھتاملك يف  مكحتلا  نودقفيو 
بضغلا يف  مكحتلا   . ةمداقلا ةرملا  يف  ةفلتخم  ةقيرطب  اوفرصتي  نأب  صاخشألا  ءالؤھ  دھعتي  دقف  ؛  كلذ نم 

نأل ، ال  ءانبألاو ءابآلا  نیبو  جاوزألا  نیب  ةریبك  ةلكشم  لثمي 
نانعلا كرتن  نأ  يف  قحلا  لماك  انيدل  نأ  نظن  دق  اننأل  اًضيأ -  لب -   ، انبضغ ریثت  اًرومأ  نولعفي  ءانبألاو  جاوزألا 

ةیلاكشإلا ضرعتسنل   . كلذ نولعفي  امدنع  انسفنأل 
. ةیلاتلا

رعشتو كتجوز  بحت  تنأ   ، لعفلاب كلذك  تنأ  امبرو   ، فوطعو فیطل  صخش  ةداعلا  يف  كنأ  لیخت   . ةیلاكشإلا
قرخت امدنع  اھنكلو   ، كتجوز اھنأل  ظوظحم  كنأب 

كتنایخ مت  هنأب  رعشتف   ، لزنملا نم  اھجارخإ  لبق  دحلا  نع  ضیفت  ةمامقلا  كرتت  نأ  لثم  كدعاوق  ىدحإ 
تلق : " لثم تارابع  هیجوت  يف  أدبت   . اھداقتنا يف  أدبتو  ًاّیصخش 

يزخلا اھیلع  ودبي  امدنعو ال   ،" ةحیحص ةروصب  ءيش  يأ  نیلعفت  ِتنأ ال   " ىلإ لقتنت  مث  لبق " نم  ةرم  فلأ  ِكل 
ِتنأ امبر   )" اھئاكذل ةءاسإلا  هجوتو  ًابضغ  طیشتست 

ي ــ نوكت م  ــ و ل ــ ل  )" اھتیصخ ــ شو ة )" ــ مامقلا يركذ  ــ تت ى  ــ تح يفا  ــ كلا رد  ــ قلاب ة  ــــ يكذ ِت  ــــ سل
نیمتھ ــ ا ت ــ مك نيرخآلا  ــ نیمتھ ب ــ ِت ت ــ نك و  ــ ل  " ،  ..." ِت ــ نك ا  ــ مل  ، راتھت ــ سالا ن  ــ رد م ــ قلا اذھ  ــ ب

ِكب قثي  يبأ  نكي  مل  : " كرظن ةھجو  معدي  هنأ  نظت  ءيش  لكب  نیعتست  ًابضغ  لعتشت  كنألو   ،  ..." ِتنك  ، كسفنب
نإ لاق  امدنع  قح  ىلع  كريدم  ناك   " وأ قالطإلا " ىلع 

. ةديازتملا كبضغ  تابون  نع  دعتبت  ىتح  لزنملا  نع  لحرت  نأ  كتجوز  ىلع  نوكي  ةدودحم ." كتاردق 
ـد عب ـن  كلو  ، اذ ــ كب ه ــ ضغ ي  ــ ق ف ــ حلا ك  ــ نأ ل تقو  ــ لا ض  ــ عبل رع  ــ شت ة.  ــ تباثلا ة  ــ يلقعلا ل  ــ عف در 

ـة لـك؛ معاد ـك  تجوز تنا  في كـ ركذ كـ ـ تت ـه،  يف تيدا  ـ مت ـك قـد  نأ رع  ـ شت ـك  لذ
تیعو دقل  : " كسفنل لوقتو   ، اًضَرَع تأطخأ  دق  دیج  صخش  يننإ  كسفنل  لوقت  مث   ، ةياغلل بنذم  كنأب  رعشتف 

". اًددجم اذھ  لعفأ  نلو  اًدیج  سردلا 
تایجیتارتسإ يف  ركفت  مل  كنإف   ، لبقتسملا يف  كباصعأ  ءودھ  ىلع  ظافحلا  عیطتستس  كنأ  دقتعت  كنأ  مغرو 

كباتني نأ  بنجتت  ىتح  ةیلاتلا  ةرملا  يف  اھمادختسا  كنكمي 
. ةقباسلا ةرملا  نم  ةخسن  يھ  ةیلاتلا  ةرملا  نوكت  اذھلو  ؛  بضغلا

تاذلا يف  مكحتلاو  ومنلا  ةیلقع 
مھنأ نوكردي   . ومنلا ةیلقع  ىلع  موقت  ةقيرطب  مھبضغ  يف  مكحتلا  وأ  نزولا  نادقف  يف  نوركفي  سانلا  ضعب 

اوسراميو اوملعتي  نأ  مھیلع  نوكیس  اوحجني  نأ  لجأ  نم 
. مھعم اھرامثب  يتؤتو  مھبسانت  تایجیتارتسإ 

تقو اومظنو  ةركاذملل  لضفأ  بیلاسأ  اومدختسا  نيذلا  ومنلا  ةیلقع  ووذ  ءءایمیكلا  ةدام  بالط  اذھ  هبشي 
، ىرخأ ةرابعب   . مھتیعفاد ىلع  اوظفاحو  ةقدب  مھتركاذم 

. حاجنلا قیقحت  اونمضي  ىتح  ةحاتم  ةیجیتارتسإ  لك  اومدختسا 
يساردلا ماعلا  تارارق  ةطاسبب  نوعضي  ومنلا ال  ةیلقعب  نوركفي  امدنع  صاخشألاف   ، لاونملا سفن  ىلع 

مھف  . اھب نومزتلیس  اوناك  ام  اذإ  اوریل  اورظتني  مث   ، ديدجلا
اوركفي وأ   ، تايولحلا بنجت  ىلإ  نوجاتحي  دقف  ؛  ةطخ اوعضي  نأ  مھیلعف  ةیئاذغ  ةیمح  نوعبتي  ىتح  هنأ  نوكردي 

نولوانتي امدنع  هنوبلطي  دق  امیف  قبسم  لكشب 
نم ديزمب  مایقلا  ىلع  نولمعي  وأ  عوبسألا  يف  ةدحاو  ةرم  ةمسد  ةبجو  لوانتل  نوبتري  وأ  معطم  يف  ماعطلا 

. ةیضايرلا تانيرمتلا 
ىلع اوظفاحي  ىتح  اھعابتا  مھیلع  بجي  يتلا  تاداعلا  امف   ، هوققح ام  ىلع  تابثلا  يف  ةيدجب  نوركفي 

؟ اھوققح يتلا  بساكملا 
: نولأسي  ، مھسفنأ اومطحي  نأ  نم  ًالدبو   ، ثدحتس تاقافخإلا  نأ  نوملعي  مھ   . تاقافخإلا نع  ثيدحلا  يتأي  مث 

يف لعفأس  اذام  ؟  اذھ نم  هملعت  يننكمي  يذلا  ام  "
كصخش نیب  ةكرعم  تسیلو  مُّلعت  ةیلمع  اھنإ  ؟ ." ىرخأ ةرم  فقوملا  اذھ  ينھجاوي  امدنع  ةمداقلا  ةرملا 

. دیجلا كصخشو  ئیسلا 
امبر  ، دحلا نع  دئازلا  كبضغ  ببس  يف  ِرّكف   ، ًالوأ ؟  كبضغ عم  لماعتتس  تنك  فیك   ، ةقباسلا ةیلاكشإلا  يف 

تبرھت امدنع  مارتحالا  ةلق  وأ  ةمیقلا  صاقتناب  ترعش 
كتاجایتحا  ، اًّمھم تسل  تنأ  : " كل لوقت  تناك  ول  امك  اھتعضو  يتلا  دعاوقلا  تقرخ  وأ   ، ماھملا نم  كتجوز 

". يجاعزإ نكمي  . ال  ةھفات
: لوقت تنك  ول  امك  كلذ  بقع  كماقتنا  يتأي  مث   ، ةبضاغ ةربنب  اھبجاوب  اھِرّكذت  نأ  وھ  اھھاجت  لوألا  كلعف  در 

اذھب ِكنأ  نینظت  ِتنك  اذإ   ، ةمھملا ةدیسلا  اھتيأ  اًنسح  "
". رمألا اذھ  يف  ریكفتلا  يدیعأف   ، ةیمھألا نم  ردقلا 



زیمتلاب اھروعش  ىلع  لیلد  اھتمص  نأ  تربتعاف   ، كیلع موجھلل  اھسفن  تدعأ   ، كتیمھأ كل  دكؤت  نأ  نم  ًالدبو 
. مقافتملا كبضغ  نم  داز  امم  كیلع 

ریثم فقوم  ثدحي  امدنعف  كراكفأ  ةءارق  اھنكمي  ةجوزلا ال   ، ًالوأ ؛  رومألا نم  ديدعلا  ؟  هلعف كنكمي  يذلا  ام 
كروعش نع  مھربخت  نأ  عبطلاب  كیلع  بجي   ، بضغلل

ءایشألل نیمتھت  ِتنك ال  ول  امك   ، ةیمھألا مدعب  رعشأ  كلذ  نیلعفت  امدنع  نكلو   ، ببسلا ملعأ  ال  : " رمألا اذھ  هاجت 
". ينمھت يتلا 

؟ حزمتأ : )" نآلا لوقت  دق   . اًصرح رثكأ  نوكت  نأ  لواحتس  اھنأو   ، هب رعشت  امل  متھت  اھنأ  كنئمطتس  اھرودبف 
اھنم بلطت  نأ  كنكمي  اًنسح  اًدبأ " اذھ  لعفت  نل  يتجوز 

ِكنأو  ، هب رعشأ  امل  نیمتھت  ِكنأ  ينيربخأ  كلضف  نم  : " لبق نم  اذھ  انأ  تلعف  امك  رشابم  لكشب  اذھ 
"(. اًصرح رثكأ  ينوكت  نأ  نیلواحتس 

يف ثدحي  امب  اھنراق  مث  كراكفأ  عشبأ  نِّودتو   ، ةفرغلا كرتت  نأ  ملعت   ، كباصعأ دقفت  تأدب  كنأ  رعشت  امدنع 
هنإ ال  " ،" يل ةبسنلاب  مھم  اذھ  نأ  مھفت  اھنإ ال   )" عقاولا

ةقرولا هذھ  ةءارقل  دوعت  نأ  كنكمي   ، ءودھلا نم  فاك  ردقب  رعشت  امدنعو   ، "( ًابضغ رجفنأ  امدنع  لعفي  اذام  فرعي 
. ىرخأ ةرم  فقوملا  عجارتل 

. كل كجوز  / كتجوز مارتحا  ىلع  ًالیلد  تسیل  يھف  ؛  كدعاوق ضعب  يف  ًانرم  نوكت  نأ  اًضيأ  ملعتت  نأ  كنكمي 
؛ رومألا هذھ  هاجت  ًاّیھاكف  اًّسح  بستكت  دق  تقولا  رورمبو 

دق  ، بسانملا اھناكم  ریغ  يف  ءایشأ  تعضو  وأ  ةشیعملا  ةفرغ  يف  براوجلا  ضعب  كتجوز  تكرت  اذإ  ًالثمف 
لب ؟ " كلذ ينعي  اذام  : " ةمارصب لأستو  ءایشألا  كلت  ىلإ  ریشت 

. اًریثك كحضت  امبر 
وأ ةئیس  وأ  ةدیج  امإ  ءایشألا  نوكت  نأ  لوح  ةتباثلا  ةیلقعلا  نم  أشنت  يتلا  راكفألا  نع  سانلا  ىلختي  امدنع 

ملعت ىلع  ةردق  رثكأ  نونوكیس   ، ةفیعض وأ  ةيوق  امإ  نوكت 
ةیلقعل ةبسنلابف   ، فاطملا ةياھن  سیل  أطخلا  باكترا   . تاذلا يف  مكحتلا  ىلع  مھدعاست  ةدیفم  تایجیتارتسإ 

رمأ درجم  وھف  ؛  رخآ ءيش  يأ  لثم  أطخلا  باكترا  ومنلا 
. ةمداقلا ةرملا  يف  لضفأ  لكشب  كلذ  لعفت  فیك  كملعيو   ، ًالماك اًصخش  تسل  كنأب  كركذي 

ریغتلا ىلع  ظافحلا 
اودعاسیل وأ   ، ام ةراسخ  دعب  اوفاعتي  ىتح  وأ   ، مھتنھم نم  اوروطي  ىتح  مھتیلقع  نوریغي  سانلا  ناك  ءاوس 

اومكحتي وأ   ، ًانزو اورسخي  ىتح  وأ   ، قوفتلا ىلع  مھءانبأ 
فقوتي ام  ًابلاغ   ، ام ةلكشم  نسحتت  نأ  روف  شھدم -  رمأ  هنإ   . هیلع ظافحلا  متي  نأ  بجي  ریغتلاف   ، مھبضغب

نأ روف  نسحتت .  ةلكشملا  لعج  امب  مایقلا  نع  سانلا 
. ءاودلا لوانت  نع  فقوتت   ، نسحتب رعشت 

كلفط أدبي  امدنعو   ، دحلا اذھ  دنع  ةلكشملا  يھتنت  نزولا ال  دقفت  امدنعف  ؛  لكشلا اذھب  نوكي  رییغتلا ال  نكلو 
أدبت امدنعو   ، فاطملا ةياھن  تسیل  كلتف  ملعتلا  بح  يف 

تاریغتلا كلت  ىلع  ظافحلا  متي  نأ  بجي   . ءيش لك  سیل  اذھف  لضفأ  ةروصب  لصاوتلا  يف  كجوز  / كتجوزو تنأ 
. تثدح امم  عرسأ  يھتنتس  الإو 

امب نیضار  اوحبصي  ىتح ال  تایلوحكلل -  نینمدم  نولظیس  مھنإ  تایلوحكلا  ونمدم  صاخشألا  لوقي  اذھل  امبر 
هلعف ىلإ  نوجاتحي  ام  لعف  نع  اوفقوتيو   ، هیف مھ 

". اًمئاد اًّشھ  نوكتس  : " نولوقي اوناك  ول  امك   ، نیظقیتم اولظي  ىتح 
ةیلقعلاب ركفي  صخش  لظ  اذإ   ، عقاولا يف   ، لیحلا ضعب  مادختسا  ىلع  طقف  موقي  ةیلقعلا ال  ریغتف   ، كلذل

ىلإ اذھ  يدؤي  دقف   ، ومنلا تایجیتارتسإ  مدختساو  ةتباثلا 
. ةیسكع جئاتن 

ضفريو  ، ةلیل لك  لمعلا  نم  اًكھنم  لزنملا  ىلإ  دوعي  ناك   . رایھنالا ةفاح  ىلع  ناكو  ةتباث  ةیلقع  وذ  بأ  سيو " "
ناك دقف  ؛  هوبأ هیلإ  جاتحي  ام  يبلي  نأ  يكیم "  " هنبا

ن ــ كلو هرذ  ــ حي س " ــ يو  " نا ــ . ك اًج ــ عزم نا  ــ ك يكي " ــ م ن"  ــ كلو ءودھ  ــ لا ض  ــ عب جا  ــ تحي س " ــ يو "
بع ـ صو ـد  ينع يكي " مـ  " نأ ىأر  ـس " يو  " ـة. جعزملا هتافر  ـ صت ـل  صاوي نا  كـ يكي " ــ "م

". يكیم  " باقعو خارصلا  نم  ةلصوب  رمألا  يھتنيو   ، هیبأ هاجت  هتابجاو  مرتحي  الو   ، سارملا
موقت يتلا  تایجیتارتسإلا  ضعب  ةبرجتب  سيو "  " ماق  ، هرسخي ام  هيدل  سیل  نأب  هروعشل   ، رمألا ةياھن  يف 

" يكیم  " تادوھجمل هريدقت  سيو "  " رھظأ  . ومنلا ةیلقع  ىلع 
. اًریبك يكیم "  " كولس يف  لوحتلا  ناك   . ةدعاسملا دي  مدقي  وأ   ، اًفطاعتم نوكي  امدنع  هلاعفأ  ىلع  ىنثأو 
دقف  ، تایجیتارتسإلا هذھ  مادختسا  نع  سيو "  " فقوت  ،" يكیم  " كولس يف  لوحتلا  اذھ  ثدح  نأ  روف  نكلو 

امدنعو  ، اذھ رمتسي  نأ  عقوتو   ، هديري ناك  ام  ىلع  لصح 
فقوت نآلا  هنكلو   ، هكولس رییغت  نكمي  هنأ  رھظأ  يكیم "  " . لبق يذ  نم  ًاباقعو  ًابضغ  رثكأ  حبصأ  اذھ  رمتسي  مل 

. اذھ نع 
. لضفأ ةروصب  لصاوتلا  يف  نوأدبي  نيذلا  ةتباثلا  ةیلقعلا  يوذ  جاوزألا  عم  هتاذ  ءيشلا  ثدحي  ام  اًریثك 



ةذتاسأ  " يجوزو انأ  امھیلع  قلطأ  ناجوز  توكس " و" نیلرام " "
نإ اذھ  لعفأ  دق   " ؟"، قالطإلا ىلع  هتدسفأ  ام  فیظنتب  موقت  اذامل ال  : " لادجلا وھ  هنالعفي  ام  لك  ناك  "؛  لادجلا

رمذتأس تنك  امل   " ،" لكشلا اذھب  ةرمذتم  ينوكت  مل 
؟" هلعف َّيلع  متحتي  ام  ىلع  يمكحت  نأ  ِكیلإ  لكوأ  نم   " ،" هلعف كیلع  متحتي  ام  لعفت  تنك  ام  اذإ 

، تایبل ــ سلا ى  ــ لع زف  ــ قلا ن  ــ ع توك " ــ و"س نیلرا " ــ م  " تفقو ــ ، ت تاراشت ــ سالا ض  ــ عبب ةناعت  ــــ سالاب
ة ــ جوزلا / جوزلا اھ  ــ لعفي ي  ــ تلا ة  ــ سوردملا ءاي  ــ شألا ريد  ــ قت ي  ــ اوأد ف ــ ًاّیجيرد ب ــ تو

. امھجاردأ امھ  اداع  بحلا  داع  نأ  روف  نكلو   ، ىھتنا هنأ  اَّنظ  يذلا  دولاو  بحلا  داعف  ؛  اھلذبي يتلا  دوھجلاو 
اذھ بلطتت  نأ  بجي  رومألا ال  نأ  ىرت  ةتباثلا  ةیلقعلاف 

لكشب ریست  نأ  بجي  ةدیجلا  تاقالعلاو   ، دیج لكشب  اوفرصتي  نأ  بجي  نودیجلا  صاخشألاف  ؛  دھجلا نم  ردقلا 
. طقف دیج 

. ءاجرلا ةبئاخ  امھلامآ  سكع  هنأل  ؛  لبق يذ  نم  رثكأ  اًمدتحم  لادجلا  ناك   ، لادجلا ىلإ  اداع  امدنع 
ـا، بـل هرییغت ـم  تي ـى  تح كا  ــ نھو ا  ــ نھ ن  ــ رو م ــ مألا ض  ــ عب ءا  ــ قتنا ى  ــ لع مو  ــ قي ة ال  ــ يلقعلا ریي  ــ غت

جاوزألا سا -  ـ نلا ري  ـ غتي امد  ـ نعف  . ةديد ـة جـ يؤرب ءاي  ـ شألا ـى  لإ ـر  ظنلا ـى  لع مو  ـ قي
، ومنلا ةیلقعب  ریكفتلا  ىلإ  بالطلاو -  نولعملاو  ءانبألاو  ءابآلاو  لامعلاو  نوريدملاو  نویضايرلاو  نوبردملاو 

؛ ملعتلا قاطن  ىلإ  ماكحألا  قالطإ  قاطن  نم  نوریغتي  مھنإف 
. لدابتملا معدلاو  دھجلاو  تقولا  نم  ریثكلا  بلطتي  ومنلاو   ، ومنلا هاجت  مھمازتلاف 

ملعتلا ىلع  كریغ  دعاسو  ملعت 
نأ كنكمي  فیك  نكل   ، ومنلا ىلع  كيدل  نیمھملا  صاخشألا  ةدعاسمو  ومنلل  ةديدج  صرف  كمامأ  حاتت  موي  لك 

؟ صرفلا كلت  نع  ثحبلا  ركذتت 
اھقصلاو  ،" زملوھ لجيان   " عئارلا هب  ماق  يذلا  نیتیلقعلل  روصملا  صیخلتلا  كلذ  نم  ةخسن  ىلع  لصحا   ، ًالوأ

نیب قرفلا  ركذتت  ىتح  حابص  لك  اھمدختسا   . كتآرم ىلع 
ك ــ سفن ى  ــ لع حر  ــ طت نأ  لوا  ــ ك، ح ــ موي ثاد  ــ حأ ي  ــ لمأ ف ــ تت ا  ــ منیبو و،  ــ منلاو ة  ــ تباثلا نیتي  ــ لقعلا

ةلئ ــ سألا ك  ــ لت ع  ــ بطا ك،  ــ تآرم ى  ــ لع ع  ــ ستم كا  ــ نھ نا  ــ اذإو ك ة،  ــ يلاتلا ةلئ  ــ سألا
. اًضيأ ةآرملا  ىلع  اھقصلاو 

؟ يلوح نم  صاخشألا  مامأو   ، يمامأ ةحاتملا  صرفلا  امو  ؟  ومنلاو ملعتلل  مویلا  ةحاتملا  صرفلا  ام 
: لاؤسلا اذھ  حرطاو  ةطخ  عض   ، صرفلا يف  ركفت  امنیبو 

؟ يتطخ ذیفنت  يف  أدبأس  فیكو   ، نيأو  ، ىتم
" فیك  " ةغیصب أدبي  يذلا  لاؤسلاو   ، ةمكحم ةطخلا  لعجي  فیك "  ، نيأ  ، ىتم  " ىلع يوتحي  يذلا  لاؤسلا 

ةیعقاو كتطخ  لعجت  يتلا  قرطلا  لك  يف  ریكفتلل  كعفدي 
. ةحجانو

ةرم لاؤسلا  اذھ  كسفن  لأساو  ةديدج  ةطخ  عض   ، ثدحت نأ  اھل  دبال  يتلا  تاقافخإلاو  تابقعلا  لباقت  امنیبو 
: ىرخأ

؟ ةديدجلا يتطخ  ذیفنتب  موقأس  فیكو   ، نيأو  ، ىتم
. اذھ لعفا   ، هب رعشت  دق  يذلا  ءوسلا  ىدم  نع  رظنلا  ضغب 

: كسفن لأست  نأ  َسنت  ، ال  حجنت امدنعو 
؟ هب رمتسأو  هتققح  يذلا  ومنلا  ىلع  ظفاحأ  ىتح  هب  مایقلا  َّيلع  يغبني  يذلا  ام 

ررقت نم  تنأو   ،" رخآلا وأ  قيرط  يف  ریست  نأ  امإ  ": " زیجيردور سكیلأ   " میظعلا لوبسیبلا  بعال  هلاق  ام  رَّكذت 
. ریست نیقيرطلا  يأ  يف 



 

كمامأ قيرطلا 
ىلإ نورظني  امبر   . دھجلا اذھ  قحتسي  نكي  مل  رمألا  نإ  لوقي  اًصخش  عمسأ  مل  ينكلو   ، ًابعص رییغتلا  نوكي  دق 

سانلا اھضاخ  يتلا  ةقيرطلاف   ، طقف ةینالقعب  رمألا 
فیك كوربخي  نأ  مھنكمي  اوریغت  نيذلا  سانلا  نكلو   . اذھ قحتسي  رمألا  نإ  لوقت  ةملؤم  تايادبب  اورم  نيذلا 
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ةیصخشلا ةسارد  تالاجم  يف  ملاعلا  يف  تادئارلا  تاثحابلا  ىدحإ  اھنأ  ىلع  كيود  لوراك  ىلإ  نوریثكلا  رظني 
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ـا، يبمولوك ـة  عماج ـس فـي  فنلا ـم  لع سيرد  ـ تل دروف  ـ سنار ما بـي.  ــ يليو ي  ــ سرك ل  ــ تحت لورا  ــ ك

ـة عماج ـس فـي  فنلا ـم  لع سيرد  ـ تل نو  ـ تيا ـا  ينیجریفو سيو  ـي لـ سرك نآلا  ـل  تحتو
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لثم تاعوبطملا  نم  ديدعلا  يف  لوراك  لامعأ  رشن  مت   . ماعلا باتك   Motivation, Personality, and Development

زميات كرويوینو  مياتو  ركرويوین  اذ 
يف اھجوز  عم  لوراك  شیعت  يجمانرب Today و 20/20  . يف  ترھظو   ، بولج نطسوب  اذو  تسوب  نطنشاوو 
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سرھفلا
ةمدقم

لصفلا 1
تایلقعلا

؟ سانلا فلتخي  اذامل 
ناتیلقعلا ؟  كل ةبسنلاب  هلك  رمألا  اذھ  هینعي  يذلا  ام 

نیتیلقعلا نع  ةيؤر 
؟ ديدجلا امف   ، نذإ

؟ هدودحو هصئاصخ  لوح  ةقیقد  رظن  تاھجو  كلتمي  نم  تاذلا : راصبتسا 
؟ ردقلا هئبخي  يذلا  ام 

لصفلا 2
نیتَّیلقعلا لخاد 

؟ يكذ كنأ  تابثإ  مأ  ملعتلا -  ينعي  حاجنلا  لھ 
زاغلألا ءارو  ام 

ةصقلا يكحت  ةیغامدلا  تاجوملا 
؟ كتيولوأ ام 

يذیفنتلا سیئرلا  ضرم 
ةعسوتلا

نكمملا نم  دعبأ  وھ  ام  ىلإ  عسوتلا 
نومضملا ءيشلاب  راھدزالا 

؟ ملعتلا ىلإ  جاتحت  اذاملف   ، ةردقلا كيدل  ناك  اذإ 
ةرمتسم رابتخالا  ةجرد 

يئانثتسا كنأ  تابثإ 
قحتسم  ، مظعأ  ، يئانثتسا
قافخإلا ىنعم  ریغت  تایلقعلا 

ةقرافلا تاظحللا 
كلشف وھ  يحاجن 

حاجنلل ةفصو  تسیل  ِْخّبَو :  ، عدخا  ، برھت
بائتكالاو ةیلقعلا 

دھجلا ىنعم  ُِرّیَغُت  تایلقعلا 
Seabiscuit ملیف

ریبكلا رطخلا  عفترملا : دھجلا 
ةریبكلا ةرطاخملا  ضفخنم :  دھج 
ذیفنتلا زیح  يف  ةفرعملا  عضو 

ةبوجأو ةلئسأ 
لصفلا 3

زاجنإلاو ةردقلا  ةقیقح 
يساردلا زاجنإلاو  ةیلقعلا 
ضفخنملا دھجلا  ةمزالتم 

كلقع داجيإ 
ةعماجلا ىلإ  لاقتنالا 



؟ نيواستم انِقلُخ  لھ 
؟ اوحجني نأ  عیمجلل  نكمي  لھ 

زنیلوك افرام 
راسملا ةعباتمو  ةردقلا  تايوتسم 

صخلم
؟ ةبھوم ةینفلا  ةردقلا  لھ 

كولوب نوسكاج 
ةیباجيإلا تایمستلا  قالطإو  ءانثلا  رطخ 

اھریثأتو ةیبلسلا  باقلألا 
؟ انھ ىلإ  يمتنأ  لھ 

سانلا ءارآب  ةقثلا 
دیج لكشب  رومألا  ریست  امدنع 

لصفلا 4
لطب ةیلقع  ةضايرلا :

نآلا اھارت  ، ال  نآلا اھارت  ةيرطفلا  ةبھوملا  ةركف 
نادروج لكيام 
ثور بیب  بیب 

ضرألا هجو  ىلع  ءاسنلا  عرسأ 
دھجلا لذب  ىلإ  جاتحت  نأ  بجي  ةيرطفلا ال  بھاوملا 

ةیضايرلا باعلألل  ءاكذلا  لصاح 
" ةیصخشلا "
ةیصخشلا لوح  ديزملا 

هلقعو  ، هتميزعو  ، هتراسجو  ، لطبلا ةیصخش 
ةمقلا ىلع  ءاقبلا 
؟ حاجنلا ام 
؟ لشفلا ام 

حاجنلا ةیلوئسم  لمحت 
؟ اًمجن نوكت  نأ  ينعي  اذام 

ةیعامج ةبعل  يھ  ةیضاير  ةبعل  لك 
تایلقعلل عامتسالا 

لصفلا 5
ةدایقلاو ةیلقعلا  لامعألا : ملاع 

ومنت يتلا  تاسسؤملا 
ةيرادإلا تارارقلاو  ةیلقعلا  نع  ةسارد 

ةتباثلا ةیلقعلاو  ةدایقلا 
ةمخضتملا انألاو  نويذیفنتلا  ءاسؤرلا 

لطب انأ  اكوكايإ : عقاولا  يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  ووذ  ةداقلا 
عمال مجن  انأ  بالنود : تربلأ 
لاجملا يف  صاخشألا  ىكذأ 

نامداصتي نايرقبع 
لھؤمو  ، خسارو  ، نصحم

ةاسق نوريدم 



عقاولا يف  ومنلا  ةیلقع  ووذ  ةداقلا 
ةياعر  ، رارقإ  ، تاصنإ كاج :" "

ةتباثلا ةیلقعلا  نم  صلختلا  ویل :
ةمحرلاو ةبالصلاو  ملعتلا  نآ :

؟ طقف لاجرلا  ىلع  رصتقي  يذیفنتلا  سیئرلا  بصنم  لھ 
ةعومجملا تایلمع  لوح  ةسارد 

اًعم ریكفتلا  لباقم  يف  ةعومجملا  ریكفت 
ةلماعلا ةوقلا  وزغي  كرابملا  لیجلا 

؟ اھبستكي وأ  ةرطفلاب  ضوافتلا  تاراھم  صخشلا  ىدل  نوكت  لھ 
؟ اھبستكي وأ  ةرطفلاب  ةرادإلا  تاراھم  صخشلا  ىدل  نوكت  لھ  يسسؤملا : بيردتلا 

؟ ةدایقلا تاراھم  بستكي  وأ  ةرطفلاب  اًدئاق  صخشلا  نوكي  لھ 
لصفلا 6

مأ ال)  ) بحلا يف  تایلقعلا  تاقالعلا :
فلتخت تاقالعلا 

بحلا يف  عقت  تایلقعلا 
حاجنلا اھل  ًردقم ا  سیلف   ، اھحاجنإل اًدوھجم  لذبت  نأ  كیلع  ناك  اذإ  . 1

لقعلا ةءارق 
ءيش لك  يف  قفاوتلا 

ةیصخشلا بویع  ىلع  لدت  تالكشملا  . 2
رساخ امھالك 
برھت بویعلا 

؟ جاوزلا اذھ  ذاقنإ  نكمي  لھ 
ودعك كيرشلا  عم  لماعتلا 

؟ مظعألا نم  ةسفانملا :
تاقالعلا يف  روطتلا 

ةقادصلا
لجخلا

ماقتنالا ىلع  رظنلا  ةداعإ  اياحضلاو : نورمنتملا 
؟ نورمنتملا مھ  نم 

ماقتنالاو اياحضلا 
؟ هلعف نكمي  يذلا  ام 

لصفلا 7
؟ نیتیلقعلا ردصم  ام  نوبردملاو : نوملعملاو  ءابآلا 

لشفلاو حاجنلا  نع  لئاسر  نوملعملاو :)  ) ءابآلا
حاجنلا نع  لئاسر 

ومنلاو بولسألا  نع  لئاسر 
ءانبألا ةنأمط 

لشفلا نع  لئاسر 
لشفلا لئاسر  لوح  ديزملا  ءاَّنبلا : دقنلا 

لئاسرلا نوملعتي  لافطألا 
لئاسرلا نولقني  لافطألا 

؟ میلعتلا نم  اًعون  بيذھتلا  سیلأ 



توم وأ  ةایح  ةلأسم  انوكي  نأ  امھنكمي  ناتیلقعلا 
ةقيرط أوسأب  لضفألا  ينمت 
" انطورشب كبحن -  نحن  "

جذامن
)؟ ةمیظع اًّمأ  / اًمیظع ًابأ  وأ   ) اًمیظع اًملعم  عنصي  يذلا  ام  ءابآلاو )  ) نوملعملا

نوعئار نوملعم 
ةئشنتلل ةبسانم  ةئیبو  ةعفترملا  ریياعملا 

ةئشنتلل ةبسانملا  ةئیبلاو  ةعفترملا  ریياعملا  لوح  ديزملا 
داجلا لمعلا  نم  ديزملاو  داجلا  لمعلا 

نیمتھملا ریغ  بالطلا 
؟ سانلا ءالؤھ  نم  ومنلا : ةیلقع  ووذ  نوملعملا 

ةیلقعلا لالخ  نم  زوفلا  نوبردملا :
لمعلا ءانثأ  يف  ةتباثلا  ةیلقعلا  وذ  بردملا 

ءاطخأ ال  لمألا : ىھتنم 
مساوملا لكل  بردم  لمعلا  ءانثأ  يف  ومنلا  ةیلقع  وذ  بردملا 

لماك دھجو  مات  دادعتسا  لمألا : ىھتنم 
ةيواستم ةلماعم 

ةایحلا ىدم  نوحلصي  نیبعال  دادعإ 
؟ لشفلا مأ  حاجنلا  ودعلا : امھيأ 

انثارت
لصفلا 8
ةیلقعلا رییغت 
ریغتلا ةعیبط 

( ىسألاو  ) ةداعسلا حاتفم  يھ  تادقتعملا 
كلذ نم  دعبأ  ىلإ  بھذت  تایلقعلا 

ةیلقعلا تارضاحم 
ةیلقعلا لمع  ةشرو 

غامدلا ملع 
ریغتلا لوح  ديزملا 

ىلوألا ةوطخلا  ذاختا 
اھذیفنتب موقت  نل  يتلا  كلتو   ، اھذفنتس يتلا  ططخلا 

دیج لمع  نكل   ، ئیس روعش 
دحاو مقر  رایتخالا 

اوریغتي نأ  نوديري  نيذلا ال  صاخشألا 
كل نيدم  ملاعلا  ةرادجلا :

ةیلاثم يتایح  راكنإلا :
كلفط ةیلقع  رییغت 

ةتباثلا ةیلقعلاب  ریكفتلل  ةركبملا  ضارعألا 
حیحصلا قيرطلا  نع  دیحي  دھجلا  لذب 

ةدارإلاو ةیلقعلا 
بضغلا

تاذلا يف  مكحتلاو  ومنلا  ةیلقع 



ریغتلا ىلع  ظافحلا 
ملعتلا ىلع  كریغ  دعاسو  ملعت 

كمامأ قيرطلا 
تاظحالم

اھب ىصوم  تاءارق 
ةفلؤملا نع  ةذبن 
يفلخلا فالغلا 

مارقیلت ةیبرعلا  لدنكلا  ةبتكم 
ةیباحسلا ةبتكملا 

نوعبض ةفیلخ  يخال  ركشلا  لك 
: لدنكلل ىلا ي  نم أ  اھلقن 
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