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ّقند حينٕ     ّاحد منً شهنَر امنامٕ لْحناي ا ٔنال الولننٕ ّشتلفن٘ ن نذ ّانالي ٍندا ا ني  ا   نٕ             

  شَرٗ نبريٗ يف ٍدا املضناا يف م ٔياي ّمبؤياي الكرٌ املاضٕ.

خّلنندي لْحا ننُ مشنناٍد ا ٔننال الولنننٕ  برٓكنن٘ اونن   ننش ال ننرٓالٔ٘ ّام شننراف امل نن كب   ّ ٔنن     

ملب  الضْء علٙ لكباي ا ٔنال الولننٕ  لمنلْ  س ٓ نبكُ إلٔنُ       ّفهر خالم جوال ميُ شٓكْى٘ غ ااٗ إى اجٔ٘ 

 شحد.

   نننا ل  ّا املننن ا اي لبٔنننا لْحا نننُ النننت نينننٙ  شنننوبٔ٘ امننن ريامٔ٘ ّ  ننن  شمنننوااٍا إ  شاقننناو      

 ملا هلا مً مس٘ ملحنٔ٘ مغرق٘ يف ال فاصٔ  ّ  هرٔف لْىٕ ممٔ  ّ ق٘ عالٔ٘. خٔالٔ٘ 

هَ٘ خاص٘ جتنا  ش الوي ر البشرٖ ّنْال ُ ّالوياصر ا ٔالٔ٘ ّاجمل ناي ّالرّ ْ ناي  للْحا ُ ى

 ّاليبا اي   يامل ااما ٓوه  مٍْب٘ فّدٗ ّخٔال خ ذ.

ام خدو يف مويه لْحا ُ شلْاٌ البام ٔ  الباٍ ٘  فا  ودي عً الك ام٘ ّ دي شنرر  للكنا  مكااىن٘ منا    

 ّلْا اااا ُ يف اال مشاٍد ا ٔال الولنٕ.لْحاي مً عاصرِ مً الفياىش الدًٓ حا

 

 

 شّتالىٔاٌ مريىا ّ را٘: إعدا 
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ما بين الحقيقة 

  والخيال
 

فلك حصرية 

 

 

مااإ  ى ع اان كّهااإه ك ااٖ ياارح ح يهااُحى حسااٖ ِسب  ااع  حطااإع  سِاا   َغاايُز   

مجّااي ِربااسه هإ  ًااإ َح طاايإحٔ َح تااس   كسطسخهااس ح  اا    ااإ  ااإى ِ هااٌ          

حإلنطااإى  اا   إهااي   خالااُن  َ  س ااو مى ِطااسخّي مااو حرتّااإن ح اارٓ   س ااو    

مه ُمإ  جتإَش ستّطٌ  ىل ح ّ ٕ     ظ كًّإ  َ  غع  َ  عػا ّع مَ عي اٌ     

مااإ ِتااُو ح ُح اان  َِسظطااٖ مه ُمااإذ ح يااإن ح اارٓ ذنااّن ههااإ  َنيّػااٌ  َنسيااإِؼ    

َ بإ عإ٘ اا ميٌ   طيٖ حملالط ح حأل سب  ىل ح  سالإو هٌ  َح  رتحى "حرتّإن" َيُ 

  عيسِتٌ: مّصٔ ك  ّٕ كسِدٔ  دٗ ح  ػس  س اهً  ماو ع اُِو ح الاُز  َحكارتح       

ر سِإذ  َح سالكاا  هًااإ  َعرّ يااإ هاادَى  حألمااُز  َعالااُز حألحاادحج َحضاارتعإ  ح اا  

مطإكدٔ مو حرتإزج مًِإ  إنت يرٍ حملطإكدٔ  َحَى مٓ عادلي م إغاس   خاُحعم مماإ     

َحنو نسِد مى خنُ  مالاط ح احرتّاإن ح ي باْا كانهاإ  هاد ماو مى نسُ اا كهاد ماإ          

احرتّإن ح ربمجاإعْا حّاي ِاس  ح اسخ   كّاٌ ه اسَع مُناُكٕ ماو معاي          اا ِطبٖ ه

ميّهٕ  كًرح ح هُ  مو حرتّإن ِ سصم هأطس ح ُح ان   سيإماي حألم اي مياٌ       حت ّق  إِإذ

م ي  كدحح لطٕ  مَ ههاإ٘ ل إم مَ ح سظطاّن  هصيإ  مَ زح إ  مَ لطإ عي ّبّإ ع  ّإ         

 حسّإعإذ كب ّٕ  حّإعّٕ  نسَزِٕم ِ ُن ح يإن حألملإنْ ح ػً  " ِهػسإِو: "حرتّإن 

 ُمااإذ س او ألٓ غاظ  مى ِالاي   ًّاإ    ااو     ميا  ماو حمليسكإ" ألى حمليسكإ َحملي    

  ّاًل اا حرتّإن ُِظا يرٍ حمليسكٕ   ُصُن  ىل حذت ّ ٕم ك ٖ  ي  هد  هإ مو ح س دم 

  يرح حجملإن   ه ا كهد نُ  َعهظ مو حألعهإع حألحهّٕ  حهلإمٕ َح هاسَزِٕم  ناٌ   اا 
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ماو حإلهادح      محب حرتّإن ح ي بْ ح رٓ مث ست حأل الم ح ا   س ات كّاٌ ح اًإ  ا  حً     

َح هاإ    ح سبإيْ مإ هني حألحب َح ي   َح ضسػسحع حملطس   ْ  حّي ِ ُم متًاُم  

يرح ح هُ  مو حألحب ك ٖ حملصج هاني ح ي ا  َحألحب    الا  َزَحِاإذ عسه اأ لطاس  ي       

ْم غاإٙق َزغاّق  ِياإب كّاٌ حألحب            ح ي ا  َعطاُزٍ َعُظّاا مطاإٙ ٌ   ع اُِوم حزحما

ح  سػاإكإذ  َح لرتحكاإذ ح ا  س او مى عالا ح ح ّ إ         ح سطُزحذ ح ي بّٕ  َ

حملطس  ي  حنطال ًإ مو  إكدٔ ح ي   َحمليسكٕ هإ يإن حرتإزعْ َيهإ ذنساإج محِا  يارح    

ح هااُ  مااو حألحب  ىل حمااساله مًااإزحذ  اا  ٔ َلااإم   نااإكٕ  ىل م  اإ حإلهاادح         

ِؤعْ ذ ع   اٌ   حألحهْ  َح  دزٔ ح ترٔ ك ٖ ل ق حألحدحج َح ػظُم َعس ّ ًإ َ 

   مو حمس ع  دزٔ ك ٖ حإلملإم هإ ي ُم  َح تّصِإ٘  َح  ّبّاإ٘   ىل عإنا   حإطساٌ     

حإلحإطٕ ح سإمٕ َح  إكّٕ َح ػإم ٕ َح ػإكّٕ هآلس ح  ُحيس َح سطُزحذ ح   مت هاٌ  

ختّ ّاإ عػااتْ ظبااأ ح  ااإز   اااا ح ي بااْ  َع اادِ  زتِاإ عه ٚاإ اااا مااو ههااإ٘ كب ااٌ حألحهااْ 

 َ عيطػااٌ   ااي مااإ  ااٌ كال اإ هإرتّااإن ح ي بااْ  َمطااإزحذ طسحٙ ااٌ        َعااسَٓ غاارتٌ 

 َم إيسٍ حملطس   ّٕم 

َ يي مو ح اليُهٕ ل إى عأط  محب حرتّإن ح ي بْ هسيسِا ستدح هيّهٌ حّي 

ِه  زتبُكٕ مو حملُناُكإذ  َحألعهاإع حألحهّإ ح تسكّإم ِ اُن ح  إعا  َح اسز        

 ٌّ  َنت س كٌّ كهادمإ نار س يارح    "حسُى نإِت":  ى حرتّإن ح ي بْ يُ مإ نًدع  

حملالااط ح  ََك ااًإ  ااسمٓ حملؤ ااا  الاا  حرتّااإن ح ي بااْ "زَهااسذ يّااه ني"  ااد ِسب ااي     

ح سيسِا حملظسالس حملهإض    ظّإن ح ي بْ كّبإ ِ ْ: عالُز َح ياْ ألحادحج مطاس   ّٕ    

ستسب اإ حذتاادَج  ك ااٖ حنااُ ِسع ااص ه اأُ ك ااٖ حمليسكاإ ح  إكّاإ هااإ ُح ن حذتااإ ْ   

ذتإنس  َحإلملإم ح ساإم َح ط ّيإ  َميبّإ حألضا ُب ح ي باْم مماإ " ّطارت        َحملإنْ  َح

حِااي" كّؤ ااد مى يهااإه صاايُهٕ   عيسِااا "محب حرتّااإن ح ي بااْ َيااُ ِ ااُن: حسااٖ        

٘ش غادِدًح     ح ػظ  حمليا  مغد حإلكاإب هإرتّإن ح ي بْ   اهظ محهْ ِال اْ كهاإ

 ىل كادم َعاُح حادَح       ستإَ ٕ  دنإح عيسِا  ٌ مس م َغإمي  َزلإ ح ط   ِياُح 

 َحنخٕ ح ّ ٕ ملإ س و مى ِالها  ظّإنم ك بْم 

  ااد هاادمذ مهاار ضااسّهّإذ ح  ااسى حملإنااْ ح ااإَ ذ ح يسهّاإ    سإهاإ   زتااإن   

ااا  امحب حرتّإن ح ي بْا هسأث  َحنح َ ُٓ مو اح رتمجإذا ك إنت ح سَحِٕ حألَىل  

 ت ح التسام َعإ٘ذ هيديإ زَحِٕ ازعي حتاا استبُح مالطتٖا ح يه  ُذ 
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انًإح غاسِاا ح ا  عسخادج كاو     اا   ح ط يّهّإذ ظًسذ زَحِٕ ا إيس ح صموا  

ك ااسٔ اث ااإذ حإلنطااإىا مٓ جتبّااد عطاادٍ  طااهُحذ  ثاا   حّإٙااٌ َ ااد مصاادز ياارح      

ِأمس  ا ح   ححس ت م إنٕ مسبّصٔ    4ح  إع  زتبُكٕ  الالّٕ هيهُحى از   

ّإن  َح تً  ح يبّق  سطاُزحذ ح ي ا     محب حرتّإن ح ي بْ  َذ ع ملإ كًّإ مو ضيٕ حرت

َع دمااٌ  َ زإشحعااٌ  مااو يهااإ كااّب و مى نيااد نًااإح غااسِا محااد مياا  مكااالم محب     

حرتّإن ح ي بْ َزَححٍ َزمُشٍ  بإ ِهاربٓ حضا  ح صمّاي َح الادِق َحألحِا  ح اد سُز       

اطإ   كبسحىا ستساًل  ر ع م إنٕ ذحذ ميبّٕ   ِطسًإى هًاإ اإصإ ماو حّاي     

حكّٕ   مهبإز حرتّإن ح ي بْ حملُعًإ  ططتاإن كهار س ماو نسإعإعاٌ       سإهإعٌ حإلهد

 حألحهّٕ ا ُ   حألحالما َا ل ا حإعص ح صموام 

كإملّااًإ ِسالاادز اعااُن ماا  ىا ح تسنطااْ حألب ح سَحااْ هلاارح حدتااهظ حألحهااْ          

حتاات  3661َحملؤضااظ  ااٌ  ك ااد صاادزذ هااإ ُزٔ مكبإ ااٌ   ياارح حملّاادحى   ح يااإم    

مهطإحا  سسُحىل هيديإ حألكبإن كّ ّدم كب ٌ ح سحٙد اماو حألز    مضإهّن   5كهُحى ا

 ىل ح  بسا ح رٓ ختّّي كٌّ حإلنطإى ِري  مو حألز   ىل ح  بس   سسخ ق زتِسٌ ح ا   

نبهًإ ح سَحِٕ  هيد  سى كهدمإ ي ن مَن  نطإى ك ٖ ضطح ح  باسم ِهاإع  ىل يارٍ    

مَن مكبإ اااٌ ال ااإ  3655حألمساااإ٘ ايسهاااسذ عاااُش  َِصح اااْا ح ااارٓ مصااادز   ح ياااإم 

ح ااصموا َح  إعاا  ح سَضااْ ا ضااخق مشسااُعا ح اارٓ ذنسااي م إناإ زحٙاادٔ   ياارح      

حألحب ملإ ِسبسن هٌ مو لّاإن حرتالا  ك بّاًإ  َميسكساٌ ح يبّ إ ح ُحضايٕ  ماو مغاًس         

 مكبإ ٌ امنإ حإلنطإى حآل ْام 

 ى ح سطُز ح ي بْ َح س هُ ُعْ كسح ممإمهإ لكإ ًإ  ّ بإ ختّ ًإ حإلنطإى مو   ي: 

كإإلنرتنت َح س هُ ُعّإ َحآل ذ حذتدِ ٕ  ََضإٙي حإلكالم ح عسبإكّٕ عطا  ت  هاي   

مثسذ   عرّ  حملصحج ح يإم    اسح٘ َح  ساإب َح ه اإح  َحناطسذ حألَناإ   ىل  دناإح       

الُزحذ َعطُزحذ ح ي ُم حذتدِ إ م اي اح سَهُعاإذ     َعػاّن محب ِسهإَن حجتإيإذ َع

َح ااار إ٘ ح الاااهإكْ  َح هاااإنُ ع هُ ُعّاااإ نح س هّاااإذ مسهإيّااإ ح الااارس  َح تهاااإ٘    

حإل  رتَنااْ  َح  ااإٙو ح تهااإْٙ  َح الااإزَر  َح طااتس  ىل ح هاااُم َح  ُح اا     

 َحألكاله حأللسٗ  َح طتس  ىل حملإنْ َحملطس  ي َحألضا خٕ ح  ُّ ُعّإ َ  ياإممم  ى   

 ااي ذ ااع  ااّي مااو كااّي   ّ  ااٖ محب حرتّااإن ح ي بااْ  ح هااُ  حألحهااْ حألصااي       



 2222/ آذار /166العدد  

 

8  

 

َحألكبق  َحأل  س  هدحكًإ  َعػُِ ًإ  َغتإكّٕ  َميبّٕ    كدحح  َعهػإٚ ح ي باإ٘   

َحمل اادكني  َح  اادزٔ ك ااٖ ح ضسػااتإع َمااإ مغاايٕ ح  ّااصز  َصااهإكٕ ح  ه  اإ ح رزِاإ     

كهااإ٘ ح  ػااسِٕ  َمطتااإن حألنإهّاا   َهطإ ااإذ ح ٙسبااإى  َ ااصَ ح تهااإ٘  َشزحكاإ حأل

َحهلهدضٕ ح ُزحثّٕ َح يالج حدتّين  َح ضسهطإر  َزتٗ حرتّإن ح ي بْ   ط  َح يالج 

  حملطس  ي َممم َممم َ  يإ    محد َعٍُ حرتّإن ح ي بْ ح رٓ ذنسو ح ُ ت َِسااإَش  

 ح س ُح  َِه س حملطس  ي هيني ثإ  ٕ كإك ٕ مؤثسٔممم 

امحب حرتّاإن ح ي باْا مى ن اُى    ااا  الن يارح ح يادح حرتاإم ه   مل ًح نأمي مو لا 

ماااُك ني   ح لسّاااإز مااان ح ػااا س  يبّاااد محب حرتّاااإن ح ي باااْ ح اااد سُز اطإ ااا    

كبااسحىا صااإح  ح تهااي حأل اارب   ح سخهاا  َح سهتّاار َحإلغااسحع َح طااّد ستبااد    

ح ؼ حملد ق َحملسحعن  ٌ  َِ  اٖ   اد سُز ستباد حذتاُزحنْ زٙاّظ ححتاإح ح  ساإب        

 يسب  حملػسع حملطؤَن ح تهي َح ػ س   حك   ي لطُٔ   سطُِس َح س دممح 
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بعض مقّومات أدب 

  الخيال العلمي

 
 د. ريما الذياب 

 

  العؾبببا  ااف بببلني  بببوان  يف تطبببو  ًلفؿ بببم لعبببخل القبببلم العؾؿبببي    ًا

لب  أ بلء القلم العؾؿي ادف بااني فابلا اتقبفؼب     الطبقعة،   د حل م الؽف 

ة حلؼبلق  العؾبا   اجملفولة  عواته الغلمضة الب  النبل لؾوهؾبة ا  ض مضبل      

الظلهاة، اؾو نظانل لؾعدود من خمرتعبلت العربا  عؾومبه احلدومبة ممب    اعبة       

ا عضببلء الب بباوة،  اةـددببة الو ااقببة،  العببالس اسببق ، اهدفـقببل ، افبب        

هببلا ا  بببلء  اهاف ببلالت  اهخرتاعببلت العؾؿقببة النببل خقببلهت تببداعخل أ     

العؾبببا  العؾؿبببلء عؾبببى موامبببؾة أعؿبببلةا   العؾؿبببلء، اللقبببلم العؾؿبببي  ببب ُّ

  إجنل اتفا لدمة الب اوة. 

ة،   ببد القببلم العؾؿببي مببن ببب  عؾببومل احلللببا  اتقببفؼب  اتفؿ بب   وعببدُّ

 مل و ببفد علتـببل العابببي   ،عؾؿقببًل  انف ببل ًا مببة اهفؿلمببًلذببفدت الببد م اتفؼد 

لب  دببقؾة لؾرتاقببه    بعببا الؽف بب مببة،   ببد عببد   د م اتفؼد لؾبب ممببلااًل اهفؿلمببًل

 الفقؾقة،  مـفا من جع  مـه  دقؾة تعؾقؿقة  تابووة حدومة  لبا  وة لبببدا    

 ولت احلقلة. الػؽا،  اهدفعدا  تواجفة مدملت اتقفؼب   حتد 

 

إْ امل٘ٓووو٘ا يالٚووواي اهروٌوووٛ ٙووو ٠     

اهلوو مم  ووا ا ٙوو اٖ ا يوو ْٗا ِٙ وو  ًووا    

جدٙودٝ ا   َ هوقارئ آفاقوا  يرد األفقا ٗٙقّد

ّ اإلُسووواْ اهروووااٜ ًوووّ اه٘ ووو٘ي    ٙووو ٌّل

 إهٚٔا. 

 حوودٍّٗقوود هموؤٍ الٚوواي اهروٌووٛ إ     

  ّٗ ق اجلٌوووواهٛ ألاا كووويفمم ن يٌِٚووووٞ اه ووو 

اهوو   "قوو٘ي  الٚوواي اهروٌووٛا ٗحوووٟ حوودّ   

"الٚوووواي هٓووووٍ ًووووّ املر فووووٞا  :"ِشوووو اّٙٙا

يالٚاي ُس طٚع رؤٙٞ املس قيفىا فٔ٘ رؤٙٞ 



 2222/ آذار /611العدد  

 

12  

 

ا (1)ًسووويفقٞ جلاةيٚوووٞ املٚووواٝ املسووو قيفوٚٞ"

  ّ٘ ر اهروووووٍ هموووؤٍ الٚوووواي اهروٌووووٛ ن يطوووو

هْ ُشوووووومم إ   ٗاه لِ٘ه٘جٚوووووواا ٗا يوووووودّ 

رالقوووووٞ امل ِٚوووووٞ يووووو  الٚووووواي اهروٌوووووٛ     اه

  أ ياملس قيفى.ٗاملس قيفى فٔ٘ هً  ٙ ِيّف

  أدب اخليال العلني: -

وٞ الٚاي إْ الٚاي اهروٌٛ ٓ٘ حمّص

اهيفشوو ٜ ن ءوو١٘ ًووا ي ٚكووٕ اإلًلاُٚووا    

 ّ٘ رٓوووواا ٗٙ ِوووواٗي  اهروٌٚووووٞ ٗاح ٌوووواا  يط

ًٔا اهرووٍ  الٚاي اهروٌٛ املقا٢ق اهيت ٙقّد

ٚووايا ًٗووّ ِٓووا  ًٗووّ  ووٍ ٙإووٚا إهٚٔووا ال 

ٙلووووْ٘ الٚوووواي اهروٌووووٛ   ايووووٞ اهإوووو١٘  

اهلاشوووا هورووووٍا ٗٓووو٘ ًووؤِ  امووو  ارٝ    

اهرقوووى كووووٛ اوووو و يوووو  اهرقووووى ٗالوووووق  

امليفدعا ٗقد اريلو  هايوا١ الٚواي اهروٌوٛ     

حووووووٟ  ووووو ٗٝ حوٌٚوووووٞ ٙ يلووووو ْٗ حوٚٔوووووا     

ِٗٙطوقووْ٘ ًِٔووا إ  آفووق هرحوو ا همم وو٘ا 

 ا  و فٕٚ اهروٍ ٗاألاا. رحيفا  هِا حاملا 

ش اهٚووووَ٘ ن حصوووو  يووووا  فٚووووٕ ُٗرووووٚ

 َ اهروٌٛ ظآ ٝ اف ٞ ن حٚايِاا ٗااه قّد

ٌّوو شووّم ى ًووّ يووالي ٞ األاٙوو  هْ اّ ووهْ ًٔ

َ املإوارٜا ٗٓو ا ًوا    هحٌاهٕ  ٘ر اه قّد

هظٔ ٖ هاا الٚاي اهروٌٛ اه ٜ مجع يو   

 ط اهإوو١٘ حوووٟ كووّىاهروووٍ ٗالٚووايا ٗمووّو

ًووا ٙوو مم قوووق اإلُسوواْ ٗوٌ٘حايووٕ ٗحووا       

 خماٗفٕ يرد هْ حاّٙ األميفاا. 

كٌووووا هُووووٕ ُوووو٘ع ًووووّ األاا ٙرووووا     

 ّ٘ را  اهروٌٚوووووووووٞ ٗااك شوووووووووافا  اه طوووووووو

ٗاايرتاحووا  اهوويت الووّ هْ  وود  ن     

املسوو قيفى اهق ٙوو  هٗ اهيفرٚوودا ٗٓوو ا اهِوو٘ع   

ًووّ األاا اهوو ٜ اوو و يوو  اهروووٍ ٗاألاا     

حالقووٞ   ٞحوووٟ هْ ّ وو  يشوولى را٢ووعا ٙووديّ  

  ٗاه ووووأ مم يوووو  األاا  ٗوٚوووودٝ ًووووّ اه ووووأ ّ 

 ٗاهروٍ.

اا ٗقوود ام شوو ع اهردٙوود ًووّ كّ وو    

ق يرو   الٚاي اهروٌٛ املس قيفى ٗقود  ّقو  

ًوووا جوووا١ فٚٔوووا ًوووّ هفلوووار ٗاك شوووافا  

 ٗايرتاحا . 

ٗيوووودايى هاا الٚوووواي اهروٌووووٛ ًووووع   

اهلووووووووو مم ًوووووووووّ األجِوووووووووا  األيووووووووو ٠  

كاهفِ ازٙاا ٗاهٚ٘ي٘يٚاا فٔ٘ ٙ ٌاشوٟ ًوع   

ٙوووووا ن األموووووو٘ا ٗاملإوووووٌْ٘ا ٗن  اهفِ از

 املس قيفى اهق ٙ . 

ٙقوووَ٘ األاا حووووٟ الٚوووايا ن حووو   

كوووواْ هاا الٚوووواي اهروٌووووٛ ٙقووووَ٘ حوووووٟ  

هما  اه ج يٞ ٗام ق ا١ اه٘اقعا ٗااُ ٔا١ 

اٝا ٗٓوو ا ًووا فوو ب اهيفوواا  إ  قوو٘اُ  حمووّد

هو ِيفووووا  كوووواةٙ  املسوووو قيفى ًووووّ جاُوووو ا  

ٗإًلاُايٕ اهلا٢وٞ ًوّ جاُو  آيو ا ٗٓو ا     

ٙ صى ياه٘اقع  ٙ ٚب هوقارئ هْ ٙق ه هايا ًا 

ههفوّ  "ٗقإاٙا اهرص ا ٗٓ ا ًا هشار إهٕٚ 

يق٘هووٕ: "قوو ا١ٝ الٚوواي اهروٌووٛ هًوو    "يوو٘فو 

  .(2)ازَ هوٌس قيفى"

ٗقووود ٙسووؤٍ هاا الٚووواي اهروٌوووٛ ن  

 ّ٘ ر اهرووووٍ ٗاه لِ٘ه٘جٚوووا  اإلشوووارٝ إ  يطووو

ٌّوو ق ٗاه سوواؤيا ًٗووّ ِٓووا ٙ ٔوو     ٗإ  اه ر

اهروٌوٛ ٗاملسو قيفى فٔو٘     اه ايط ي  الٚاي

هًوو  ٙ ِيفووأ ياملسوو قيفىا ٗا يووّد هْ ُشوومم إ  
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ّ٘ اهٞ ٗرا١ ٝ األمامٚٞ اهفّرهْ الٚاي ٓ٘ اهق

 إيداع ٗايرتاع فال إيداع اْٗ يٚاي.  كّى

ٝ مشوووووووا ٗهووقووووووا يسووووووٌٚا  حووووووّد

إووٌُ٘ٔا هاا الٚوواي اهروٌووٛا كووأاا   

ًّووو عا ٗهاا األفلوووارااه ّ٘قووو ىا ٗهاا اه أ

فٔوو٘ هاا  – املسوو قيفى ٗهاا اه غووٚمما هاا

ُّ يوواجلِا اإلُسوواُٛ اهيفشوو ٜ ٗحاهووٕا   ٙٔوو 

ر اهيفش ٙٞ ًّ املس قيفى ًٗا حيٌوٕ ن ٗحيّ 

 وٚايٕ. 

  ٗكايووو  هاا الٚووواي اهروٌوووٛ  ّٚووو 

ًووّ هووممٖ ًووّ اهل وواا  سوو ٠٘ حوواي ن     

ٞ اهل ايوووووٞ ٗامليفلوووووٞ املِطقٚوووووٞ ٗاهدّقووووو 

اهروٌٚٞ اهراهٚٞ ٗالٚاي اهروٌٛا ٗهقد ه ار 

يٚاهوٕ اهروٌوٛ اهلو مم     اهلاي  ًّ يالي

ًووّ اهقإوواٙا اهروٌٚووٞ اهوويت ظٔوو   ن فووّ    

  ّ٘ قا اهو ٜ  اه ٗاٙٞ ٗاألمو٘ا امليف لو  املشو

ٌّوو   ٛ هموووو٘ا اهووو فلمم جيوو ا اهقوووارئ ِٗٙ

اهروٌوووٛ ٗٙ ٙووود ًوووّ قووودرٝ األفووو اا حووووٟ      

اإلاران ٗام ٚراا املفآٍٚ اهروٌٚٞ ٗإجياا 

اجتآا  ٗقٍٚ إجيايٚوٞ هود٠ األفو اا جتواٖ     

ى يطوآٍ  ا ٙودفرٍٔ ه ٌّ و  اهروٍ ٗاهروٌا١  

ٗإياحٞ اهف  وٞ هوٌ ٙود ًوّ ااك شوافا      

 ٗااي لارا . 

ٗهقووود همووؤٌا رٗاٙوووا  هاا الٚووواي 

اهروٌوووووووٛ ام شووووووو اع آفووووووواق املاءووووووو   

ٗاملسووو قيفىا فووواهل مم ًوووّ ااك شوووافا  

ٗاإلدمازا  اهروٌٚٞ ٗاه لِ٘ه٘جٚواا مويفق   

اه ِيفووا ئووا ن هحٌوواي الٚوواي اهروٌووٛ ً ووى   

ٞ ٗهوفواي األُايٚو    زراحٞ األحإا١ اهيفشو ٙ 

ٗاهلِدمووووووٞ اه٘را ٚووووووٞ ٗاهرووووووالو اجلووووووٚ    

  ٗاام ِساخ.

ٗٓوووووووو ا يوووووووودٗرٖ ٙسوووووووؤٍ ن إاران   

ٗامووووو ٚراا ٗفٔوووووٍ املفوووووآٍٚ ٗاملقوووووا٢ق    

ى هٌٓٚوووٞ يا وووٞ  اهروٌٚوووٞا كٌوووا يشووولّ  

ٌّووووو ٞ ًوووووّ ءووووو ٗرا  يٌِٚوووووٞ  ٗءووووو ٗرٝ ًٔ

اهووووو فلمم اهروٌوووووٛ ًٗٔوووووارا  اهووووو فلمم  

ٕ ذمووو٘ اراموووٞ اهرووووَ٘  اإليوووداحٛا ٗاه ّ٘جووو

ِٔ  اهروٌووووووٛ ن ا  ٌوووووووع  ٗإشوووووواحٞ املووووووو 

 ٞ  اٗإكسووووايٕ اه ؤٙووووٞ املسوووو قيفوٚٞ اه٘احٚوووو

فالٚووووواي اهروٌوووووٛ ٙووووو مم يٚووووواي اهقوووووارئ  

 رٕ حوٟ اه فلمم. ٗٙشّج

ٗئ ا ٙلْ٘ الٚاي اهروٌٛ ٓو٘ ُو٘ع   

ًوووّ اهفوووّ ٙقوووَ٘ حووووٟ الٚووواي فقووود يووووق   

سوٍ يطيفٚروٞ جدٙودٝ    ّٙ  يٚاهٚوا   ا حاملوا  املاّه

ٌّ  ًسووووو رِٚا  ِٞ ياه قِٚوووووا  األايٚوووووٞ امل إووووو

هف ءٚا ا ٗقد ام خدَ هِ  ٙا  حوٌٚٞ ا

يٚ٘ه٘جٚوووٞ ٗرا ٚوووٞ ٗيلِ٘ه٘جٚوووا فوسوووفٚٞا 

ى كايوو  الٚوواي اهروٌووٛ ُ ووا٢    ٗقوود  ّٚوو 

ّ٘ رٝ ٗاك شا ٓ ٖ اهِ  ٙا  اهروٌٚٞ امل ط

ًا م اٗي إهٚوٕ املٚواٝ ن ءو١٘ اهِ  ٙوا      

اهروٌٚوووٞ ٗاهقووو٘اُ  اهطيفٚرٚوووٞا ٗ  خيووو و  

حووّ اإلوووار امللوواُٛ حوووٟ األر  هٗ حوووٟ 

كوو ا ٗاإلوووار اه ًوواُٛ املسوو قيفى   اهل٘ا

 اهق ٙ  هٗ اهيفرٚد. 

ٗ ووووا موووويفق دموووود هْ هاا الٚوووواي    

اهروٌٛ ٓ٘ يٚاي   ٗو ياملقوا٢ق اهروٌٚوٞ   

ٗاه ؤٙووووٞ اه ِيفاٙووووٞا ٙلشووووا حووووّ ٗاقووووع  

ا األحووودا  املسووو قيفوٚٞ ا  ٌووووٞا ٗٙاّمووو 
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حووووٟ ًر فوووٞ كافٚوووٞ ياهروووا  الوووارجٛ    

ٗاملاءووووووٛ ٗاملسوووووو قيفى يااح ٌوووووواا حوووووووٟ  

ٌٚووٞا ًٗووّ ِٓووا دموود هْ ٓوو ا  اهط ٙقووٞ اهرو

الٚوواي قووا٢ٍ حوووٟ املوو و يوو  اهروووٍ ٗاألاا 

ّّ اا ٗاهروٌووا١ اهلوو مم ًووّ اهِّقوو ن حوو  ظوو

اهيفرد يٌِٚٔوا زاحٌو  هْ األاا ِٙطووق ًوّ     

الٚوووووايا ٗاهرووووووٍ ٙقوووووَ٘ حووووووٟ اه ج يوووووٞ  

ٗاام ق ا١ا ن ح  ه يفا الٚواي اهروٌوٛ   

هُٕ ٙقَ٘ حووٟ اهرووٍ ٗٙسو ِد إ  املرطٚوا      

   اهصكٚكٞ. ٗاهِ  ٙا

فٔوو٘ هاا اهرجا٢وو  ٗاهفِ ازٙووا ٙر ٌوود  

حوووووووٟ فإووووووا١ا  الٚووووووايا ن حوووووو  هْ  

اهفِ ازٙووا يرٚوودٝ حووّ اهروووٍا فالٚوواي ٙوو ٠  

 املس قيفى ٗاهروٍ ٙصِع ةهم املس قيفى. 

ِٗٓا يلٌّ هٌٓٚٞ ٓ ا األاا اهو ٜ  

ٙقوووَ٘ حووووٟ ي٘موووٚع فإوووا١ الٚووواي ألًووو٘ر   

حوٌٚوووٞ يقوووَ٘ حووووٟ اهِ  ٙوووا  هٗ جتوووارا     

–ا ٗ ٌِٚا  هً٘ر ًس قيفوٚٞ اٝ ًِٔاجمّ 

يلِ٘ه٘جٚوا اإلُسواْ    –كايرتاق اهفإوا١ 

ا هٛ كٌا ن رٗاٙٞ كا٢ِا  اهل٘كو   

 األمح . 

وٚٞ   او إ  يٌِٚٞ ٓ ٖ املولٞ اه خّٚ

  ي٘جٚووووٕ اهيف٣ٚووووٞ املاءووووِٞ  ٗةهووووم ٙ طّووووو 

 ٗااي راا حّ ال افٞ ٗاهشر٘ةٝ. 

ّ٘ را  ٗٓووووووو ا اجلٚوووووووى اووووووووم يصووووووو

ّٚ ٞ   ٗ وو ن  ال  كوويفممٝ قوود يلووْ٘ ح ٌٚوو

ّٚ  ٗهرووّى ا ووِاحٞ املسوو قيفى  ال  ٓوو ٖ اه خوو

 ٘  ن جم ٌرايِوا اهويت  جوٍ ًولوا      

ى ًوووووّ ى ٗاإليوووووداع ٗيقّووووو الٚوووواي ٗاه خّٚوووو  

  ّٚ ال  هٌٓٚ ٔوووا  ووووا افوووع ه ووووكاا اه خوووو

ٟ ٗاألفلار اهلج ٝ هوٌج ٌروا  اهويت ي يفِّو   

ٌّ  الئٍ. ٛ  ّٚهفلارٍٓ ٗيِ

ط حوٕٚ اهإ١٘ اهدك ٘ر ٗٓ ا ًا مّو

ٞ األزًاْ امل وٌٞا إة واه  حٌ اْ ن رٗاٙ

قوووووّدَ رؤٙوووووٞ ًسووووو قيفوٚٞا هًوووووا ن رٗاٙوووووٞ   

كا٢ِووا  اهل٘كوو  األمحوو   ووّد  حووّ  

فووا  اهوودًار ٗاهفسوواا ٗٓووٛ ًووّ هٓووٍ خموّ   

امل ٗا اهراملٚٞا ٗن رٗاٙوٞ هٗراق ً ِوا  ٝ   

ً وووووا األٗراق  ن يوووووداْ ٓج ٓووووا املوووو  

فقووووداْ اهقووووٍٚ اإلُسوووواُٚٞا ٗحوووو  املووووايا 

   ٗ ووّد  حووّ ظوو ٗع املوو ا اهوويت هّٚوو  

   هحالًوٕ ٗق ووا هٓدافوٕا    اإلُساْ ٗهّٚو 

 ٠ إ  ظٔووووو٘ر اهطيفقوووووا ا ٗهروووووىّ   وووووا هّا

 اهصٌا ٓ٘ ًّ هي ز هميفاا امل ا. 

ًّووو ط ا رٗاٙوووٞ األحإوووا١ اهيفدٙووووٞ: مووووّ ه

  اهإوو١٘ فٚٔووا حوووٟ اه شوو٘ٝ ٗاهفسوواا ٗيغّٚوو 

هٓداع املّٔ اهِيفٚوٞ فطيفٚ  ٙيفٚع ءوٌممٖا  

ٗشووو وٛ ٙ يشوووٛا ٗ وووكفٛ اي رووود حوووّ    

إووووووووٚى ٗيشوووووووٕ٘ٙ املوووووووق ٗحٌووووووود إ  اه 

ج  إ  يٚووع األحإوووا١  ااملقووا٢قا ٗجلووأ يووو  

 اهيفش ٙٞ. 

 ٗاٗر اهيفطى ن ههو  اه ٗاٙوا  هاهيفوا   

   ُّ  ًا ٙلْ٘ ةا ًلاُٞ حوٌٚوٞ حاهٚوٞا ٗئو 

ً٘ء٘حا  الٚاي اهروٌٛ ياإلدماز اهروٌٛ 

ٍ هٗ املخوورتع ٗ  فووٛ يووٕ هك وو  ًووّ اهروواه    

ٞا ٗيسوووو و َ ًووووّ اهوووو ٜ ٙ ٔوووو  ن اهقّصوووو

الع حوووٟ ر فووٞ ٗااّووو ًووّ امل اهقووارئ قوودرا  

 اهروَ٘.
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ا  طِا اهإ١٘ حوٟ رٗاٙٞ  و ّ ٗإْ مّو

اه حووو  ٓووو ٖ اه ٗاٙوووٞ اهووويت ي٘افقوووا ًوووع     

 فقارئ اه ٗاٙٞ او ُّ  ايرٚد حِ٘أُا إ  حّد

  ا ٙدفرووٕ إ  اه كّسووا  اه حوو  ّ وو ٌووّ 

  اهيفطوى  ٗقد يرو ّ  اٗاإلشفاق حوٟ اهيفطى

هوخطوووو  اهوووو ٜ ٙصوووور  ااُفلووووان ًِووووٕ  

اهرجٚووووو  ٓووووو٘ اه حووووو    "فأموووووا  األاا 

ٗٙسوو يفدي يووٕ ن الٚوواي اهروٌووٛ املفاجووأٝ     

 .(3)ٗاإلآاش"

ن  ًوووووووّ ِٓوووووووا ُوٌوووووووا اُ ٙاحوووووووا    ٗ

امل٘ءووو٘حا  اهووويت كاُوووا ءوووٌّ ي٘يقوووٞ     

الٚووووواي اهروٌوووووٛا إة اق صووووو   ههوووووو     

اه ٗاٙووووا  حووووووٟ املووووودٙ  حوووووّ همووووويفاا  

ًا رؤٙوووٞ ملوووا مووو اٗي إهٚوووٕ  املووو اا ٗقوووّد

األٗءووووواع ٗاهلووووو٘ار  املقٚقٚوووووٞ اهووووويت   

 ٔ ا األٗي اإلُسوواْا ٗيوو هم  مووٚلْ٘ ٓوودف

إلُقوووواة  ًا حووووو٘ا اًسووووا اه٘اقووووع ٗقوووودّ 

 ا ٗج٘اٖ. اإلُساْ  ا مّٚٔد

ٗي هم كاْ هاا الٚاي اهروٌٛ ٓو٘  

هاا ٙ راًوووووى ًوووووع ً٘ءووووو٘حا  اهغ ا٢ووووو   

ٗال٘او  ٗاملخاو ا ِٗٓوا ا يوّد هْ ُشومم    

إ  هٓوووٍ امل٘ءووو٘حا  اهووويت ٗقوووا حوٚٔوووا     

ك اا الٚواي اهروٌوٛ ٗموِقا حِود هاا     

ر واهووو  حٌووو اْا إة ُشووؤد ًوووّ  اهووودك ٘

يوووالي رٗاٙايوووٕ املووو و يووو  الٚووواي األايوووٛ 

  األاا لدًووٞ ٗالٚوواي اهروٌووٛا إة مووخّ 

سوووٍ هاا الٚووواي حِووودٖ اهرووووٍا ٗيووو هم اّي

ع ياهووو كا١ ٗاملِلوووٞ األايٚوووٞ اهووويت  ّ ووو   

سوووٍ ًوووا ك يفوووٕ ياهصووو٘ر  اهقوووارئا ٗقووود اّي

األايٚووٞ ٗاألموواهٚ  اهشووا٢قٞا ٗاألمووط٘رٝ    

ٗاهشووورا٢  ٗفوسوووفٞ  اهووويت يووو ييفط ياهووودّٙ   

 اه٘ج٘ا. 

ٗيووو هم كووواْ الٚووواي اهروٌوووٛ ٓووو٘     

يٚوواي ٙ راًووى ًووع ًل شووفا  ٗخمرتحووا  

ووٞ خي ووا حوّ    حوٌٚٞ حدٙ وٞ يط ٙقوٞ ً خّٚ  

ى األموواومم ٗال افووا  ٗاهفِ ازٙوواا فٌّٚ وو   

َ ن اهروووَ٘ يقووّد اموو جايٞ اإلُسوواْ هلووىّ  

ٗاه لِ٘ه٘جٚوووووواا ٗٓوووووو٘ جمٌ٘حووووووٞ ًووووووّ  

ى األحووودا  اهووويت يووودٗر حوووااٝ ن املسووو قيف   

اهق ٙ  هٗ اهيفرٚد هٗ حوٟ ك٘كو  آيو ا   

ر ًوووّ ًِطوووق  ن حووو  هْ اهفِ ازٙوووا ي كووو ّ  

اه٘اقع ٗاملقٚقٞ ن اهس اا ف و مم الٚواي   

اهدٓشووووٞ ٗئوووو ا ٙشوووورتن الٚوووواي   ٗييفووووّ 

 اهروٌٛ ًع اهفِ ازٙا. 

ٗقوود اشوو ٔ  هاا الٚوواي اهروٌووٛ ن    

حص  ه يفب هورووَ٘ فٚوٕ هٌٓٚوٞ قصو٠٘       

قصو    يلّ ن حص٘ر مايقٞا ٗا ُغفى

الٚوووواي اهروٌووووٛ اهوووويت حلسووووا اه٘اقووووع 

 املوو اا إة ٓوواج  املوو ّ   روواش ن ظووىّ امُل

األٗووواْ ٗيايوووا اهِفوو٘  يشووورت٠ ٗييفووواع ا   

ٗن زًوووّ املقووود يوووا  اإلُسووواْ ٙسووو ريفد    

 ْ فوواهغ  اوووم ًصوومم اهإووورٚا     ؛اإلُسووا

اهفقمم ِٗٙٔش   ٗايٕ ٗحي ًٕ ًّ حق٘قٕا 

هقووود موووٚط  املووواي حووووٟ اهِفووو٘ ا ٗمووواا   

قواُْ٘ اهغايوٞا فروا  هاا الٚواي اهروٌوٛ      

هٓووٍ اهقإوواٙا ن ا  ٌووعا فلوواْ احوو٘ٝ    

إ  املطاهيفووٞ يوواملق٘ق فٔوو٘ ٙصووِع اهسوويف    

 ٗاهِ ٚجٞ.
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 اد اخليال العلني: رّو -

ًوّ كّ واا     ع ًّ اهرو ا اهردٙود  ُح

 ٍ ُٔوواا  :الٚوواي اهروٌووٛ كٌووا ُوو ك  ًوؤِ

ٗٓووو٘ ًوووّ هٓوووٍ كّ ووواا الٚووواي    اشووو ٙا

اهر يوووٛا ًٗوووّ املغووو ا ٘وّ اهروٌوووٛ ن اهووو

همحووود حيفووود اهسوووالَا ٗكووواْ اهووودك ٘ر   

ن هاا  واهووو  حٌووو اْ ًوووّ مووو٘رٙٞ را٢ووودا  

زاي األاا١ اهر يوووٛ  لٚووواي اهروٌوووٛا ًٗوووا  ا

إةا ًووا قووٚا يوواهغ اا ٗهلِٔووا    ً ٘اءوورا 

ي  الٚاي ٗاملقا٢ق اهروٌٚوٞ   وا ً جيا ًّ 

وووٞا ٗٓوو ا اه شوواؤَ  ٗاملٚوواٝ اهًٚ٘ٚووٞ امل خّٚ

حوووو٘ي ًسوووو قيفى الٚوووواي اهروٌووووٛ اريوووويفط   

 ياه٘اقع املوٌ٘ . 

اا حوّ اهِو٘ع   ٗقد اي رد يرو  اهلّ و  

اهقووووا٢ٍ حوووووٟ ق٘احوووود ُٗ  ٙووووا  حوٌٚووووٞ     

ى ألحودا   همامٚٞ ًع شو   و٘ٙوى ًٗفّصو   

  ّ٘ ر املسوو قيفى اهق ٙوو ا ٗهٌٓووى يرإوؤٍ يطوو

  ٗاف ق   هورٌق ٗاح ٌود حووٟ   اهشخصٚا

 ٍّ ًوووّ  ُفوووٌ  اهرووووٍ ٗاهيفكووو ا ن حووو  آووو 

 ّٙ يووووواهروٍ إ  جاُووووو  اهلّ ووووواا امل ٌّٚووووو

اه شوو٘ٙق ٗاإليووداع ن اهسووٚاق اهقصصووٛا  

ٌّ ّ٘فآ  رٓا حوٟ ًدار ٘ا ياهشخصٚا  ٗيط

  همووو٘ئٍ ي ٘مووٚع اهقاحوودٝ  اهرٌووىا ٗ ّٚوو 

اهروٌٚٞ ٗجو ا اهقوارئ اهروااٜ هالمو ٌ اع     

ن املٚواٝا فرٌودٗا    ٖ همو٘يا ياهروٍ ٗا اة

َ اه لِ٘هوو٘جٛا ٗاملوو و  إ  إظٔووار اه قوودّ 

يووو  اهرووووٍ ٗالٚووواي فقووود ِٙووودً  اهقوووارئ  

ياه ٗاٙووٞا ٗٓوو ا ًووا حٌوود إهٚووٕ اهوودك ٘ر     

ٙ مٍ ًرٌارّٙٞ رٗا٢ٚٞ اه ٜ واه  حٌ اْا 

يٚاهٚٞ حوٟ يسط ٗاقرٚٞ ٗا ِٙسوٟ هٌٓٚوٞ   

امليفلووووٞ اه كٚووووٞا كٌووووا ا ِٙسووووٟ هْ 

ٟ حيووّ  ّٚوو    اهقووارئ حووو  ووا  ا اهوو فلمم ًو

جيوو ٜا ٗٙ خّٚووى حِا وو  إءووافٚٞ كوو ممٝ   

 ٙفجّ ٓا املد . 

 فائدة اخليال العلني: 

موورٟ هاا الٚوواي اهروٌووٛ إ  يغووٚمم  

اه٘اقع إ  األفإوىا فقود حاِٙوا اهلو مم     

 اًّ اه ٗاٙا  اهسويفٚا  ٗهزًا  املسو قيفى 

ٗٓوو ا يوودٗرٖ موواحد حوووٟ يفووااٜ اهصوودًٞ   

املس قيفوٚٞا ٗقد ه يف ا اهدراموا  هْ ٓو ا   

 اهروووووٍ جيرووووى اإلُسوووواْ هك وووو  إاراكووووا    

ه٘ءووورٕ اهصوووكٚب ن اه ًووواْ ٗامللووواْا    

 ا١ ٙق كٌووْ٘ ٓوو ا اهروووٍ   ووا  ٗجيرووى اهقووّ 

  ًوووّ حوووّ اهلِووو  ٗاملغووو ٠ا ٗٓووو٘ ٙ طّوووو  

اهقووووارئ هْ جيٌووووع يوووو  ًرارفووووٕ اهروٌٚووووٞ  

 ٜ ٙشووؤد يِإووو٘و  ٗيٚاهوووٕ امللوووٍٚ اهووو  

فلووو ٖ اهِقووودٜ ٗاإليوووداحٛا كٌوووا هرووو  

هاا الٚووووووواي اهروٌوووووووٛ اٗر املِووووووو ر إزا١   

ٕ إ  اهِ وو  املسوو قيفى اهيفشوو ٜا إة إُووٕ ِٙيّفوو

حووووٟ املاءووو  اْٗ فصووووٕ حوووّ املاءوووٛ      

هو٘ وو٘ي إ  املسوو قيفىا ًٗووّ ِٓووا كاُووا   

رماه ٕ ٓاافوٞ هو كو ٙ  ٗاه ٘حٚوٞ ٗاإلُو ار     

ع ُٗل شا فٚٔا رٗ  األًىا ٗقد يراًى ً

اه جارا اهروٌٚٞ يراًوٕ ًوع قإواٙا املٚواٝ    

اهًٚ٘ٚٞا ٗمرٟ إ  إ ارٝ ام شرار الط  

ا حاملِووا ٗٓوو ا ًووا ك وو  حِووٕ     اهوو ٜ ٙٔوودّ 

واهوو  حٌوو اْ ن رٗاٙووٞ األزًوواْ امل وٌووٞ  .ا

َ حِوودًا اًووا األحوودا  املسوو قيفوٚٞ ٗقوودّ   
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 ووو٘رٝ ه ووويفكا حقٚقوووٞ حاشووؤا اإلُسووواْ 

ًٗوووووّ ةهوووووم ًشووووؤد  ايفا وووووٚؤا يلوووووّى

ًٗشوووووؤد  أد اه حوووووو ًٗشوووووو ااملوووووو ا

   اهق ا٢ا.

اا ُٔاا ش ٙا ٙق٘ي: "إْ ًّ آرا١ اهِّق

ى اهٚووووَ٘ هاا الٚوووواي اهروٌووووٛ اهوووو ٜ اّ وووو

ٌّ ٞ اهطٌ٘  املإارٜا  ٚكٞ املدٙ  ٗق

اه هٜ حوٟ هُٕ مٚلْ٘  ٗاا ٗةٗجيٌع اهِّق

ٗشوريفٚٞ ن   ٗاُ شوارا   األاا األك   ةٙ٘حا 

ٌووا ك يفووا هووٕ   املسوو قيفى اهق ٙوو ا يووى ٗريّ  

 َ ًوّ آااا يود١ا   ما٢  ًا ٙقّد اهسٚااٝ حوٟ

– ا هو٘  ًّ اهق ْ املوااٜ ٗاهرشو ّٙ ٗحيّفو   

إرءووووواع  –هًلِِوووووا ي٘موووووٚوٞ هٗ يوووووأي ٠ 

 ووووغارُا ج حووووا  الٚوووواي اهروٌووووٛ ًووووع     

إرءوووووووواحٍٔ ٗجيفووووووووا  اهووووووووودي اهداف٣ووووووووٞ  

 .(4)اهشٔٚٞ"

 ووا موويفق هْ هاا الٚوواي  ُٗس شوواُّ

اهروٌٛ هٕ اٗرٖ املاء  ٗرماهٞ محووا ن  

حوووّ اإلُسووواْ ٗاإلُسووواُٚٞ    ائوووا افاحوووا  وّٚ

ٗاهدفاع حّ ًصمم اهيفش  قيفى اُق اءٍٔا 

هوو ا حوِٚووا هْ ُسوو ٘ح  ٓوو ا األاا ُٗروووٍ    

 قٌٚ ٕ ن ام ش اع املس قيفى. 

هقد محى هاا الٚاي اهروٌوٛ رمواهٞ   

ٗرفوو  ملووا   ايِووا١ ً٘قووا ًإوواا  :فك٘آووا

يووأيٛ يووٕ يروو  ااك شووافا  اهروٌٚووٞ ًووّ   

ّ  خماو  ٗهء ار حوٟ اهيفش ٙٞا فإال   حو

ٗظٚف ٕ اهقا٢ٌوٞ حووٟ اه ِيفٚوٕ ٗاهويت يِطووق      

ًّ اه سوٍٚ يأْ إًلاُٚا  اهروٍ اهِافع ا 

يِ ٔٛ ٗا الّ هلا هْ يرج  حوّ  وِاحٞ   

جم ٌوووووع اه فآٚوووووٞا ًٗوووووّ يوووووالي ٓووووو ٖ  

اه٘ظٚفووووٞ ٙطوووووق الٚوووواي اهروٌووووٛ اهرِوووواْ  

ا يشووووووو١ٛ ًوووووووّ لٚووووووواي األايوووووووا١ اه ِيّفووووووو 

ااك شوووافا  اجلدٙووودٝ اهووويت  ووووٍ ئوووا    

ن  ا ه٘ظٚفٞ ٓٛ األٗف  حّ اهيفش ٙٞ ٗٓ ٖ ا

ًّ  ٞ. م اٙا  الٚاي اهروٌٛ حا

ى هاا الٚوواي اهروٌووٛ ن جوو ١   ٗ ّ وو

ٛ هاا املسو قيفى اهو ٜ اُطوووق   ًِوٕ  وا ّ و   

ًوووووّ ف ءوووووٚا  هايٚوووووٞ يٚاهٚوووووٞ ًقرتُوووووٞ    

يف ءووووٚا  حوٌٚووووٞ  اشووووا ًووووع ًروووواٙمم    

  إ     املروواٙمم هّاٌووا يغّٚوو اهرصوو ا ٗكّو

 ا جروووى هاا الٚووواي مجاهٚوووٞ ٗحٚ٘ٙوووٞ ّ ووو 

اهروٌووٛ ٙقووّدَ اهروووٍ ن  وو٘رٝ جووِا هايووٛ  

ٙقَ٘ حوٟ األم ار ٗاألهغازا ٗيو هم كواْ   

الٚاي اهروٌوٛ ًوّ هحود  اهرووَ٘ ٗهق ئوا      

إ  األااا ٗه يفا هْ اهرقى اإلُساُٛ قاار 

ى ٗإحووووااٝ يشوووولٚى اهرووووا   حوووووٟ اه خّٚوووو 

 ي٘ما٢ى يقِٚٞ حدٙ ٞ ا حّد هلا. 

ى فلوووواْ ٓوووو ا األاا   ايووووٞ ا ّووووو 

ٌّ  اه ٜ ٙ كّد ا ٗقع ٗمٚقع ن املس قيفى ح

ر ًِٔووا اهيفشوو ٙٞ ًووّ ًرووارن ٗكوو٘ار  حووّ 

ًٗووا موو اٗي إهٚووٕ األحوو٘ايا ًٗووّ ِٓووا يووا  

ًّ املٌلّ هْ ُطوق حوٕٚ حلاٙا  اهغود  

هٗ هاا اهغووودا إة محووووا رٗاٙوووا  الٚووواي  

كٞ هوكٚوواٝا فلاُووا اهروٌووٛ رموواهٞ ً ّشوو 

هحٌوووواي يٚاهٚووووٞ ٗهلِٔووووا يِيف ووووق ًووووّ ه  

ا هٓووٍ اهقإوواٙا  املٚوواٝ اه٘اقرٚووٞا فراجلوو  

اهوووويت ظٔوووو   ن اه٘اقووووع ٗيا ووووٞ زًووووّ     

امل ٗاا فط حا يوم اهقإاٙا ًّ يالي 

اهشخصوٚا  اهويت ظٔوو   ءوٌّ اه ٗاٙووا     

حاًوووٞ ًووا آهووا إهٚووٕ املٚوواٝ زًووّ املوو اا  



 2222/ آذار /611العدد  

 

18  

 

ا  اهوويت كاُووا موويفيفا       ًٗوّو ةهووم اهشخصوٚو

ا    ر٢ٚسوووووا  ن إشوووووراي املووووو اا شخصووووٚو

كٔووووا اجلشووووع ٗاملوووواي ٗحوووو  املِا وووو   حّ 

جوووواْ ًووووارٜ  "قوووو٘ي  حووووّدٗاهسوووووطٞا حوووووٟ  

ا  "ه٘كوٚ ٙ٘ : امل ا هٚسا يوم اهيت ٙرٚشٔو

 .اجلِ٘اا يى يوم اهيت ٙرٚشٔا املدُْٚ٘

  أمناط أدب اخليال العلني:

ّ٘ ع األاا ًوووا يووو  الٚووواي اهروٌوووٛ يِووو

 –ٗاهلِدمووووٞ–اهقووووا٢ٍ حوووووٟ حوووووٍ اه٘را ووووٞ 

ٗاملوودٙ  حووّ  –ٗيصوو٘ٙ  اهوو ًّ الٚوواهٛ  

ًٗراجلٞ  –ك٘اك  اهلا٢ِا  اهفإا٢ٚٞ

األحووووودا  اهووووويت ي صوووووى يووووواه٘اقعا هٓوووووٍ 

ط اهإوووو١٘ حوووووٟ هاا اهوووودك ٘ر   ٗمِسووووّو

ُٗروواّٙ ذوواةو ًووّ رٗاٙايووٕ  اواهوو  حٌوو اْ

اهيت اي رد ًّ يالهلوا حوّ اهوٌِط املوأه٘ع     

ن رٗاٙوووا  الٚووواي اهروٌوووٛا إة كووواْ ن  

ٝ ٙفاج٣ِوووا يووووْ٘ جدٙووود ٗ ووو٘رٝ  ًوووّ  كوووّى

  حووّ ٗاقرِووا ٗحوواّٙ  ًدٓشووٞا فقوود  وودّ 

هوكو اا   فروا  هٍٓ األميفاا اهيت كاُوا اا 

ًٗووّ هٓووٍ ٓوو ٖ األموويفاا ءوورا اهِفوو٘      

م ا  ٌووع ًٗٚووى اهِووا  هوفسووااا    ٗيفّلوو

َ  ٘رٝ اهطيفٚ  اه ٜ ٙ واج    ءواٖ   فقّد

ًقايووووى املووووايا ٓوووو ٖ املِٔووووٞ اهوووويت ي مووووٍ   

ًقاٙٚسووؤاا ٗاهشووو وٛ   اإلُسووواُٚٞ يلوووىّ 

ٜ يوويفالاٖ ّاايوو اهوو ٜ ٙ يشووٛ هٚخفووٛ هًوو٘را  

إ  اهفسوواا ًقايووى املووايا ٗاهإووايط اهوو ٜ 

٠ إ  ٌب يووودي٘ي املٌِ٘حوووا ا  وووا هّاٙسووو

اًووار اهوويفالاا ٗر ووا كوواْ ٓوو ا ًووّ هٓووٍ    

ًّو     حٚواٝ اهِوا  األي ٙوا١    األميفاا اهيت ا

   إ  ق ؤٍ. ٗهّا

رٗاٙووٞ  ًوّ ي احووٞ املاهوا هُووٕ ن كوىّ   

ٌّ ٟ جدٙد ِٙقوِا إ  حا  آي ا ٗ ا ًس

ُلْ٘  ُرٚش هحدا ٕ ُٗراّٙ  ٘رٖا ف ارٝ 

إ  ك٘كو   ق حوٟ األر ا ٗيردٓا ذمّوو 

آيووو ا ُشوووآد خمو٘قوووا  ه ٙيفوووٞا ُسوووٌع 

ُلْ٘ يو  األحٚوا١    ً ٓوٞا ٗيارٝ  قصصا 

ووو٘ا ث وو   هِٚقوِووا إ  األًوو٘ا  اهوو ّٙ   ّ  

   اهغف اْ. ٍ ًع يرإٔا ٗي طّوي لّو

ّ٘ ع حلا هِا ًقدرٝ الٚاي ٓ ا اه ِ

اهروٌووٛ ياهيفروود حوووّ اهٌِطٚووٞ ٗاهيفكووو  ن    

مجاهٚٞ األحدا ا ٗيسوٚط اهإ١٘ ًٗراِٙٞ 

اةو خم وفٞ ًّ اه٘اقوع يط ٙوق الٚوايا    ذ

ٗقوود رمووٍ هِووا اهوودك ٘ر حٌوو اْ ن ههووو   

األحٚووووووواْ اه٘اقوووووووع املأمووووووواٜٗا ٗوووووووو    

  إ  يووودٓ٘ر اهووويفالا  ٝ هّاًشووولال  حوووّد

هلوواا ٗقوود اموو ِد ن   ووٕ     ٗاقوورت  حووو٘ا  

حووووٟ هموووا حوٌٚوووٞ ٗهيالقٚوووٞ ٗاءوووكٞا    

ًّووو ٞا ى هْ ٙسووو٘ا اهسوووالَ ٗا يّفوووكووواْ ٙ أ

ٗ  ٗيفووا١ي يغووود   ر ًووّ اه وووالَ  حوووّ ًشوو قا 

ُّ اهوووووويفالا يسوووووويف  اجلٔووووووى   اهوووووو ٜ مووووووٚر

ى حوا  اهل٘اكو    اا ن ح  ًّ ٗاه خّو

ا ف مووٍ  وو٘ر اهلا٢ِووا  ًووّ  آًِووا  ًووالةا 

اهروووووو٘ا  األيوووووو ٠ ي٘ ووووووفٔا كا٢ِووووووا    

حإووارٙٞ يِشوود اهسووالَا ٗيغوواٙ  اإلُسوواْ   

حوووٟ ك٘كوو  األر  اهوو ٜ ٙقوو٘ا يووالاٖ    

 إ  اهدًار ٗاهِٔاٙٞ املأماٗٙٞ. 

 ّ٘ ٘حا  هاا الٚوواي حوا ً٘ءو  هقود يِ

ٝ يِقوِووا ن اهروٌووٛ هِجوود ً٘ءوو٘حا  حوودّ   

ًِٔووا إ  ًلوواْ جدٙوود ٗكا٢ِووا       كووىّ 
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طِا جدٙدٝا ًّٗ هٍٓ امل٘ء٘حا  اهيت مّو

اهإووو١٘ حوٚٔوووا ن ٓووو ا اهل ووواا ً٘ءووو٘ع 

اإلُسوواْ ٗاهطوو ق اهوويت يسوؤٍ ن اهقإووا١     

 حوٚوووٕا ًٗوووّ ِٓوووا كووواْ ٓووو ا األاا هايوووا  

ٙقووووا حِوووود هٓووووٍ اهقإوووواٙا اهوووويت   وووو ٙ ٙا 

ٜ  ٚووواٝ اإلُسووواْ إ  حوووا  جمٔووو٘ي ّاامووو 

ًّ ج ٜ       كووّىٙوود رٕا ًٗوّو ِٓووا موِو ًووا  وِو

ًّ املقارُٞ ي  اهفإا١ ٗاألر ا ٗيو    ُ٘حا 

كا٢ِا  اهفإا١ ٗكا٢ِوا  األر  ٗاهلودع   

ًّ٘وّو ةهووم ٓوو٘ إظٔووار اه قوودّ    ر اهوو ٜ َ ٗاه طوو

ق يفرى اهلا٢ِوا  اهفإوا٢ٚٞا ٗٓو ا ًوا      ّق

  ًّو  ن رٗاٙ ٕ اهيت  ّد.حٌ اْ ر ٕ هِا ا

يالهلوووووا حووووّو هووووو ٗ اهل٘اكووووو ا ٗحووووّو   

 وووواكا٢ِوووا  اهل٘كووو  األمحووو  اهووويت ً ّ 

ّ٘اه قّد ر ن ح  كواْ حووٍ اإلُسواْ    َ ٗاه ط

د ةايوٕو ِٙقوِووا     هموو ع ًوّو جٔوو٘اٖا ٗن املشؤو

 ٖ حّ ا اإلُساْ ٗيأّيإ  األر  هِجد  ّو

ّ٘    .َر ٗاه قّدٗما٢ى اه ط

ظٔ   اهلا٢ِا  ن ير  اه ٗاٙوا   

الّ هْ ي ٔ  حوٟ خمو٘قا  همم ً ٢ٚٞ 

ّ٘ ٝ ي إ  حا  املاّااهشاشٞ هٗ يس طٚع اه ك

ى ُسخٔا ٣ٚٓٗائا كٌا ي ٙودا هٗ  ف شّل

يلووووْ٘ حوووووٟ ٣ٚٓووووٞ يشوووو ٙٞ ًووووع يروووو      

ّ٘ ا ا  ن اهووووو ه  ٗاهرووووو  هٗ يرووووودّ اه كووووو

 .(5)األةرع

ٟ  و٘رٝ اهلا٢ِوا  اهويت يوأيٛ     ٗي جّو

ًّ اهفإا١ ن هاا الٚاي اهروٌٛ يصو٘رٝ  

 ٝ ًٗساملٞ يِشد اهصداقٞ ًع كا٢ِا  يّٚ

 ي  اهيفش ا يِشد المم ٗاهسالًٞ. 

 همو٘ا هاا الٚاي اهروٌٛ ًٗٚ ايٕ: 

هقووووود حوووووا  هاا الٚووووواي اهروٌوووووٛ   

ٌّ ٞا ٗاً از ن إيإاع اهروٍ ً٘ء٘حا  ًٔ

هووو اا ٗههووويفا اهِ  ٙوووا  اهروٌٚوووٞ ه ٘ايوووا  

هايٚٞ فاي رد  حوّ اجلٌو٘اا ٗاقرتيوا ًوّ     

حِا ووو  اهفوووّ األايوووٛ اجلٌٚوووىا ٗكاُوووا 

ا اه ٗاٙووٞ يقووَ٘ حوووٟ همووا ٗاقرٚووٞا ٗجتّووو

 اه احووٞ ن ي٘ظٚووا املوود  اهروٌووٛ هايٚووا   

"حوٟ اه هٍ ًّ  :ا ٙق٘ي حمٌد ح اَا ٚٗفِ

هْ حٌوووو اْ ٙإووووع اهسوووو ا اهقصصووووٛ ن    

ّْ ٓوو ا        يدًووٞ األفلووار اهروٌٚووٞا إا ه

جيروووى رٗاٙ وووٕ هٗ قصووو ٕ ي سوووٍ ياجلفووواع   

اهروٌوووٛ ألُوووٕ امووو طاع  ٔوووارٝ اهفِووواْ هْ    

ق املرااهٞ املس كٚوٞا املإٌْ٘ اهروٌٛ حيّق

ا ن شووووووولى (6)ن اهشووووووولى اهفووووووو " 

ع ن املرِوووٟ ٗاإلشوووارٝا   لوووّ اه صووو ّ 

ٗااح ٌاا حوٟ هغٞ ح يٚوٞ يسوٚطٞ ٗاءوكٞ    

يفووووٞ إ  اهقووووارئ ًووووّ يووووالي مالمووووٞ  حميّف

ٞ األموووو٘ا اهووويت يفصوووب حوووّ اهريفوووارٝ ٗاّقووو

آًاي ٗهحالَ ي جاٗز اه٘اقع إ  هزًِٞ  و٘ 

اَا ًع هْ كاي  الٚواي  ًّ امل اح  ٗا 

اهروٌٛ ٙدرن هُٕ ا جمواي ه جواٗز املقيفوٞ    

ال  ٗاألحوالَ  ا ياه خّٚاه ًِٚٞ ٗيال ٔا إّه

ووووا يووووم  ٗا ًووواي اهيفرٚووودٝا ًٗوووّ ِٓوووا ً ّ  

 ًسووووو قيفوٚٞ ٗام شووووو افا  اهووووو ؤ٠ هحالًوووووا 

هوٌسووووو قيفىا ٗ   وووووُى اهِاحٚوووووٞ اهفِٚوووووٞ   

ٗاجلٌاهٚٞ ًّ اهً٘إا  األايٚٞ ٗاألحدا  

اهشووا٢رٞ ًووع اً ٚازٓووا يسالمووٞ األمووو٘ا     

 ٗيساوٞ اهط  . 
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 الزمن يف أدب اخليال العلني:  

اً وواز هاا الٚووواي اهروٌوووٛ يوووايرتاق  

  ٓو ا األاا ًوّ هوممٖ    اه ًّا ٗٓ ا ًا ًّٚ

ّْ ٛا اه ًّ ٓو٘ زًوّ افرتاءو    ًّ ا ااا أل

ُوٌووووا فٚووووٕ جتٌٚوووود املاءوووو  ٗاملاءووووٛ   

ٗاملسوو قيفىا فٌووا هْ ُلووْ٘ ياهفإووا١ ًووع     

شخصووٚا  ه ٙيفووٞ ًووّ ك٘اكوو  خم وفووٞ  

إ  هْ ُٔيفط إ  األر  ح  زًوّ ٌٗٓوٛا   

ٌا ُر  إ  املاءٛ ًّ يالي ي٣  حٌٚق ٗرّي

ٞ ي  ا  ارا ٗقد ٙس كإ  هٗ حف ٝ ًِسّٚ

املو ١   ٙقُ٘ا اهلاي  ًّ يالي املِاَ جس ا 

اوق زًاُٚوووووووووٞ قداوووووووووٞا هٗ إ  إ  ًِووووووووو

  املس قيفى.

ًّ وِووا رٗاٙووا  اهوودك ٘ر واهوو     ٗإْ يأ

َّ حٌ اْ دمُد ّ٘ اه ً ع يو  املاءوٛ: ًوّ    ٙ ِ

يالي  و٘رٝ اهسو ااٙ  ٗاألُفواق ٗاجل و      

اهلاًووووودٝا ٗاملاءووووو : هٗراق ً ِوووووا  ٝ ن  

  حووّ زًوووّ  يوووداْ ٓج ٓووا املووو  ف كوودّ   

ُروووٚش فٚوووٕ يوووايمل ًوووّ املروووا  اإلُسووواُٚٞا  

رٗاٙٞ األزًاْ امل وٌٞ ًّ يالي ٗاملس قيفى: 

ا ٗيِقوى يو    األحدا  اهيت ه يفكا ٗاقروا  

 -2118املسوو قيفى  ًِوواوق زًِٚووٞ  ووال :  

ٓاُٛ اهويت ُقو ِوا   .ًِاًا  ا -2141حاَ 

إ  حووو٘ا  قداوووٞ ٗحصووو٘ر ٙروووٚش فٚٔوووا    

اهِووا  حلووٍ اإلًووارٝ ٗاجلِوودا فاح ٌوود     

حوووٟ و ٙقووٞ اام شوو اع اه ووارخيٛ حوووٟ    

يالهلوووا هحووودا  حاءووو ٝ ٙس شووو ع ًوووّ   

 ًس قيفوٚٞ فاجرٞ ًٗ وٌٞ.  هحدا ا 

 

َّ يوووو ًّ املسوووو قيفى ًووووّ يووووالي    آوووو 

اه حووووووٞ إ  املسووووو قيفى اهووووويت ٙلٌوووووّ ن 

ائا األًى  سو قيفى زآو  هويفشو ٙٞا هٗ    وّٚ

يِوو ر يصوو احا  اراًٚووٞ ٓا٢وووٞ يوودٗر حوووٟ   

األر  هٗ ح٘هلوووواا كٌووووا يوووو ٜٗ فإوووو٘ي  

املسو قيفى   اهقارئ ٗشغفٕ هِٚ و  ًواةا هحودّ   

 هويفش ٙٞ ًّ ًفاجآ  مرٚدٝ هٗ كار ٚٞ. 

ٗٓوو ا ٓوو٘ ٓوودع الٚوواي اهروٌووٛ ن     

ّ٘مووِ٘ا  اهِإوو  هْ ٙقوودّ    فل ٙووا  را َ يصوو

ٍ حااايِا ن املٚواٝ ٗهموو٘يِا   حيّط ٗي ي٘ٙا 

أ الٚوواي اهروٌووٛ ألْ  ن اهوو فلمما فٚ ّٔٚوو 

 هايووووووا  ٙصووووويفب "هاا األاا يروووووود هْ ظووووووىّ 

ايٕ ا هٜ هُوووٕ ياٙإووواح ٗجت ٙووودٙا  ٓاًشوووٚا 

ٗياملٔوووارا  هووومم اهرااٙوووٞ ألٗه٣وووم    اهرقوٚوووٞ

اه ّٙ ي ح٘ا فٕٚ قد ه يفب ا واي اه قوان   

  اه٘حٚوود اهقوواار حوووٟ ًراجلووٞ املشوولال  

اهوووويت ٙط حٔوووووا اهٌِووووو٘ امل  اٙووووود هو قِٚوووووٞ  

ا ف مووووٍ ًووووّ يووووالي اهوووو ًّ  (7)ٗاهروووووٍ"

ى إهٚٔوووا الٚووواهٛ اه قِٚوووا  اهووويت مٚ ّ٘ ووو 

اهيفش ا ٗئ ا حٌد إ  األمو٘ا اه قوٚدٜ 

  إ ارٝ اهدٓشٞ ٗاف راي املفاجأٝ. ن

 السرد يف روايات أدب اخليال العلني: 

هقووود قاًوووا ًر وووٍ رٗاٙوووا  الٚووواي   

اهروٌووٛ حوووٟ حووا  يٚوواهٛ ًِووٕ ًووا اريوويفط   

ًّٗ ووووى  ًِٗووووٕ   ٙوووو ييفط هيوووودا    ايوووواه٘اقع

كا٢ِوووووا  ه ٙيفوووووٞا ٗ ووووو٘ر ك٘اكووووو     

جدٙوودٝا ٗقوود  وورد اهلايوو   ٚاهووٕ إ   

  ا هْ ًوووووا اّٚووووو فإوووووا١ا  جمٔ٘هوووووٞا إّهووووو  

اهووودك ٘ر واهووو  حٌووو اْ هُِوووا   ُشووور     
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 ايغ يوووٞ اه حووووٞ اهووويت ُسووواف ٓا  ٚاهِوووا    

ًووا ر ووٕ ًووّ  وو٘ر ي صووى     فلوواْ كووىّ 

شووخ  ًِفوو ب ٙوودرن  يرقوو٘ي ٗقووو٘ا كووّى

قٌٚووٞ اهرووووٍا ٗهٌٓٚ ووٕا ٗٙ  ووود يطووو٘رٝ   

األزًِٞ اهقااًوٞ اهويت   يسو فد ًوّ اهرووٍ      

ا  وووا حووواا ياهإووو ر حووووٟ جم ٌرائوووا     إّهووو

 ٗحوٚٔا. 

ّ٘  ق اهس ا ٗيفاٗيوا ن  حا وٗقد يِ

اهطووو٘يا ٗن يرووو  األحٚووواْ حووو   هِوووا     

ًّ يالهلا األفلار  ًٗإا  ًإ٣ٚٞ  ّ 

ٗالٚووواي املووودٓشا ٗٓووو ا ًوووا ٗجووودُاٖ ن 

فقد ح    اهٗراق ً ِا  ٝ ن زًّ امل ا

ًِٔووا فلوو ٝ  ا ووِيت حشوو ٝ ٗرقووٞا ن كووّى

  ًوا آهوا إهٚوٕ اإلُسواُٚٞ ًٗوا      ٗجٚ ٝ يوّخو 

 فقدٖ اإلُساْ. 

ٌّووارٖ ٗحيّفووا هفلووٗيوو هم كّ وو  ا   ح

ٙ ٙووود يرووودا قوٚوووى ًوووّ اهلوٌوووا  محووووا   

ّ٘املغ ٠ امُل حا ٗفوق ٓو ا وو ق     ااا ٗقد يِ

موو اٖ اهوويت كاُووا ن ههويفٔووا يقووَ٘ حوووٟ    

اهسووووووو ا اهط٘ٙوووووووى ه حووووووودا  ٗيِوووووووواٗي    

يفصووٚالئا يأمووو٘ا هايووٛ شووا٢قا ٗيوو هم  

مجع ي  اهروٍ ٗالٚايا ٗقد كاْ خي ار 

 اهشوولى املِاموو  هرِوو٘اْ اه ٗاٙووٞ ً احٚووا   

ألحووووووودا  امل شوووووووايلٞ ٗاهشخصوووووووٚا    ا

 اهردٙدٝ.

 األحداث:  

ا وووووو  هاا الٚوووووواي اهروٌووووووٛ ًووووووّ 

اهِ  ٙا  اهروٌٚٞ احاًٞ حقٚقٚوٞ امو ِد    

 ّ٘    ُ وا٢   ها ا ٗفّسو إهٚٔا مجوٞ ًّ املسو

 فا  األشخاص. األحدا  ٗيصّ 

سوووٌا اه ٗاٙوووٞ اهقا٢ٌوووٞ حووووٟ  ٗقووود اّي

الٚاي اهروٌٛ ياُودًاو األحودا  اه ٗا٢ٚوٞ    

  لدًوووٞ اهشخصوووٚا  موووّخيووواهروٍ اهووو ٜ 

اه ٗا٢ٚٞ ٗهاٙ ٔا إ ارٝ اهدٓشٞ ٗاإلحجااا 

اا إ  ًووا ٙوو مم  ًووّ اهلّ وو  ٗقوود حٌوود ُفوو ٌ 

فلوواْ اهلايوو  ٙيفووده األحوودا    ااجلوودي

ّ٘ ر يشوووووولى اُسووووووٚايٛ اح ٚووووووااٜا ٗيطوووووو

ا ٗمووو حاْ ًوووا حيووود  الووووى اهووو ٜ ٙٔووودّ  

ٗٓوووو ا  اا اإلُسوووواٌُٚٞووووا ٙٔوووودّ اهيفطووووى ٗرّي

 ن املد  فٌٚا يرد. الط  ٓ٘ اه ٜ حيّ 

 ٌّ ِا األحودا  إةايوٞ اهفو ٗق    ٗقد يإو

ٗاملووودٗا اهسٚاموووٚٞ ٗاهطا٢فٚوووٞ ٗاهر قٚوووٞ  

يوو  اهِووا ا حوووٟ اهل٘كوو  األرءووٛا     

ّٚ ّ فٌٚووا يروود هْ ٓوو ٖ األًوو٘ر ًووّ هٓووٍ   ٗييفوو

  إ  أُٚووار جم ٌرايِووا  األموويفاا اهوويت هاّ 

 ّ٘ ٝ اهدايوٚوٞا ٗٓو ا   ٗٓٛ اهيت هءرفا اهقو

ٟ ه رحوٕ  اهلدع اه ٜ مورا اهودٗي اهر ٌو   

ًّ   ٓوو ا اهل٘كوو  اايووى جم ٌرايِووا هٚوود

   اجلٌٚى.

  ؤ بطريق األحالم:التنّب

اا  ِٙطووووٜ٘ اام يفصووووار حوووووٟ يِيّفوووو   

ّ٘ ر  ءٌّ رٗاٙوا  الو٘ع ًوّ األزًِوٞ      

اا    يلووّ اهقااًووٞا ٗهلووّ يوووم اه ِيّفوو

حشوووو٘ا٢ٚٞ هٗ ًووووّ فوووو اعا هٗ قا٢ٌووووٞ حوووووٟ  

ىا يى اه  ًا ياه٘اقرٚٞا إة الٚاي ٗاه خّٚ

ق اهروٌووٛ ًوو ييفط ياإليووداع املّ٘ ووإْ الٚوواي 

يِ  ٙوووا  حوٌٚوووٞ ٗهفلوووار ٗاقرٚوووٞا ٗقووود 

اا  اهيت ارييفطا ياملس قيفىا  دقا اه ِيّف
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 افلاُووا هقوو ا ًووا ٙلووْ٘ إ  اهصوو٘اا 

 ا ياملس قيفى كاْ ًِ٘وا ٗاملقٚقٞ هْ اه ِيّف

يأفلوووار ًِيف قوووٞ ًوووّ اه٘اقوووعا ُٗ  ٙوووا    

اا  ًا ظٔ   اه ِيّف حوٌٚٞ حدٙ ٞا ٗك مما 

َا ٗقد ظٔ   ن هك   ًّ يط ٙق األحال

ً٘ءووووووع ن رٗاٙووووووا  اهوووووودك ٘ر واهوووووو   

حٌوووووو اْا األحووووووالَ ن رٗاٙووووووٞ األزًوووووواْ   

ا  امل وٌوووووٞا ٗاألحوووووالَ ن رٗاٙوووووٞ  ووووو ّ  

 .اه ح ا ٗاألحالَ ن رٗاٙٞ اهصِااٙق

ًّ ٗحوٛ   ٗٓ ٖ األحالَ كاُا ج ١ا 

فاهوو ٜ ٙشووآد ٓوو ا املوووٍ       ااإلُسوواْ

 ٌووا فقوود كوواْ ً روّ  حااٙووا  ٙلووّ شخصووا  

 ا وم يصممٝ ٗحلٌٞ. 

ٗٓوووو ا اهٚووووى حوووووٟ اُف ووووا  اإلُسوووواْ  

ٗام خداَ اهرقى ن اهروٍ ٗاملر فٞا ٗٓو ٖ  

األحوووالَ حلسوووا ازاٗاجٚوووٞ يووو  املووووٍ  

د هْ شخصووٚٞ ٗاملقٚقووٞا ٗٓوو ا ًووا ٙاّكوو 

اهيفطوووى اهووويت يووو ا١  هوووٕ األحووودا  حِووودًا  

ٙسو ٚق  كوواْ جيوود هْ حوٌووٕ ٓوو٘ حقٚقووٞ  

ٟ ا فلاُا اه ؤٙٞ حمّقٗهٚا يٚاا   قٞ حوو

 اه٘اقع. 

  اللغة يف أدب اخليال العلني:

د  اهدرامووووا  هْ اهوغووووٞ  هقوووود هّكوووو 

املر ٌدٝ ن هاا الٚاي اهروٌٛ اً از  ن 

ههو  األحٚاْ يااح ٌاا حوٟ اهوغٞ اهروٌٚٞ 

ألرقواَ ٗه ًو٘ز    ٞ اهيت يايوا يسوجٚال   اجلاّف

ًٗصووطوكا  حوٌٚووٞ ن ظووآ ٝ ف ٙوودٝ ن   

ّْاألاا اإلُسوواُٛا إّهوو هوو  اهوودك ٘ر وا ا ه

حٌوو اْ حٌوود إ  املوو و يوو  اهوغووٞ اهروٌٚووٞ    

  ٌّ قووووٞا ٗاألايٚووووٞا فاموووو خدَ حيفووووارا  ًِ

ٗاح ٌد حوٟ هغٞ اً از ًّ يالهلا ًّ هممٖ 

ّ٘ع اهرووٍ لدًوٞ األاا     ًّ األايا١ا ألُٕ وو

 ن هغٞ ُص٘ ٕ.  ٗي هم كاْ ف ٙدا 

 بنية أدب اخليال العلني: 

ا وو  الٚوواي اهروٌووٛ قاهوو  اهِ وو  ن 

فقووود حلسوووا اه ٗاٙوووٞ  ًر وووٍ األحٚووواْا

اهيفِووٟ اإليداحٚووٞ ن هاا الٚوواي اهروٌووٛا   

حوا    ٞ اهقصممٝ ذطوا  كٌا ظٔ   اهقّص

ٌّوو  ٞا ٗقوود اهلايوو  ًووّ يالهلووا قإوواٙا ًٔ

رمووووٍ كايوووو  الٚوووواي اهروٌووووٛ يط ٙووووق     

اه ٗاٙووووا  ٗاهقصووووو  فإووووا١ا  يٚاهٚوووووٞ   

ّٗ اٝ يأفلوووار جدٙووودٝا ًِف كوووٞ حووووٟ   ًووو 

الٚاه  اه ٗا٢ٛ ٗاهروٌٛا ًِٗف كوٞ حووٟ   

 ي لوووووارا  اهروٌٚوووووٞ ا د وووووٞا ٗهروووووىّ  اا

اهلاي  ن ههو  األحٚاْ مرٟ ًّ يالي 

اه ٗاٙوووٞ إ  اه٘ ووو٘ي ٗاهيفكووو  حوووّ ٗاقوووع  

أ فاءووٞا كٌوا يِيّفوو   يودٙى هٚخووق هِوا ًودُا     

ئوو ٍ  اهلايوو  ًووّ يووالي اه ٗاٙووٞ هحوودا ا   

  ّ٘ را ا ياملسوووو قيفى ٗاه لِ٘ه٘جٚووووا ٗاه طوووو

ف  ا هِا ًس قيفى اإلُساْ ًٗا مٚلْ٘ 

ّ٘ ّ٘  را  ٗيغٚمما  ًّ٘ فٕٚ ًّ يط ر قوٞ ياه صو

 اهروٌٛ. 

مرٟ هاا الٚواي اهروٌوٛ ًوّ يوالي     

اهشخصٚا  اه ٗا٢ٚٞ إ  رمٍ ح٘ا  يدٙوٞ 

ٗةهم هغٚاا اه قوٞ يواه٘اقعا ٗحودَ اه ءوا     

حِٕا فلاْ ةهم ٓ٘ اهلدع األمامٛ ًّ 

هاا الٚوووواي اهروٌووووٛ ن اه ٗاٙووووا  اهوووويت   

 مووِقا حِوودٓاا فوووٍ ٙروود اإلُسوواْ ًق ِرووا 
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 ا ٙرٚشٕ ًّ ه  ٗح ْا ٗا جيد جد٠ٗ 

ًّ اه٘اقع ه ا مورٟ يفلو ٖ هالُ قواي إ     

 ح٘ا  جدٙدٝ. 

ٟ اهلاي  اه ًاْ ٗامللاْ ًوّ   ّط

يالي اه ٗاٙٞ اهقا٢ٌٞ حوٟ ُصو٘ص حوٌٚوٞ   

أ   ووا يِٚ ٔووا امل٘ءوو٘حٚٞ يوغووٞ هايٚووٞ ييّفوو

 اا  جدٙدٝ. اك شافا  حوٌٚٞ ٗيِيّف

حوووووووا  ٓووووووو ا األاا ًوووووووّ يوووووووالي   

اه ٗا٢ٚوووووٞ قإوووووٚٞ املصووووومم   اهشخصوووووٚا  

اإلُسووواُٛا ٗالطووو  ا ووودق ياإلُسووواْا    

ٍّ ي مٍ ح٘ا  جدٙودٝ يٚاهٚوٞا مجوع     ٗآ 

 ّ٘ ر ٗاهو٘حٛا  ي  اه خٚٚى اهقا٢ٍ حوٟ اه صو

ٗٙسووووووو ِد إ  ٗقوووووووا٢ع حوٌٚوووووووٞ حقٚقٚوووووووٞ  

هالُطووالق ًِٔووا إ  حوووٍ الٚوواي ٗاه ٗاٙووٞ   

ٗاهِ  ٙووا  ٗاه٘قووا٢ع اهروٌٚووٞ اهوويت ٙر ٌوود    

وٌووٛ ٗاهوويت الووّ  حوٚٔووا هاا الٚوواي اهر

 قٚقٔووا ن املسوو قيفى اهق ٙوو  هٗ اهيفرٚوودا  

ًٗووووّ ِٓووووا ًوووو و هاا الٚوووواي اهروٌووووٛ ن 

 ٘رٖ اهِ  ٙٞ ي  اه خٚٚوى ٗاإليوداع اهفو     

 ٗي  اهفل  ٗاافرتا .

 ٞ هٗ اه ٗاٙوٞ يِوا١   اهقّصو    ٙلّ يِوا١ُ 

ا فاْ ُ  ُا إ  رٗاٙوا  اهودك ٘ر   يقوٚدٙا 

حٌود  رٗاٙٞ  واه  حٌ اْ دمد هُٕ ن كّى

إ  إيداع جدٙد يالح  ًّ يالهٕ ياهيفداٙٞ 

ٗاهِٔاٙووووٞا ففووووٛ رٗاٙووووٞ األزًوووواْ امل وٌووووٞ  

كاُووا اهِٔاٙووٞ ن اهفصووى اه وواُٛ ٗيقٚووا    

األحدا  يدٗر ن اهفص٘ي اهالحقٞ ه ص  

ا ن اهيفداٙوووٞا ٗٓووو ا ٙشوووٛ ي احوووٞ املاّهووو   

ٗشوووجاح ٕ ن قوووو  اهيفوووداٙا  ٗاهِٔاٙوووا ا 

ووووا ًٗإوووٞ كٌوووا ن ٗيرووو  اهقصووو  ًّ 

ً ِوووووا  ٝ ن زًوووووّ املووووو ا ٗٓوووووٛ     هٗراق 

ا ٙوووو ييفط ييفداٙووووٞ  ههٌٚووووا  يرلووووا ٗاقرووووا 

ا يسووٚط اهإو١٘ حووٟ    ُٗٔاٙٞ يوى ٓوٛ جمو ّ   

فل ٝ ًغ ٠  جمٌ٘حٞ هفلار  ٌى كّى

 ٗرماهٞ. 

ًٗووووّ اجلووووودٙ  ياهوووو ك  هْ ههوووووو    

اا ٙرٌوودْٗ إ  ُٔاٙووٞ إجيايٚووٞا إا   اهلّ وو

ّْ ئِاٙوا    كواْ ٙفاج٣ِوا اا٢ٌوا    .حٌ اْ ا ه

ا فاهقوارئ هو ٗاٙوٞ ًوّ    ع اها هفوق اه ّ٘قو  

اهيفداٙووٞ ٙ مووٍ  خٚو ووٕ ُٔاٙووٞ ي ِاموو  ًووع  

ٙفاج٣ِوا ياهِٔاٙوا     ٕ اا٢ٌوا  إا هُّ !األحدا 

اهغ ٙيفووٞ اهوويت يوودٓش اهقووارئ ملووا فٚٔووا ًووّ   

رٗحٞ اهصٚاهٞ ٗر اُٞ اه ريفمما ففٛ رٗاٙٞ 

األزًوواْ امل وٌوووٞ موو ا األحووودا  يط ٙقوووٞ   

ٍّ  ًيفدحوووووٞ فجروووووى هٗا   حووووو    اهِٔاٙوووووٞ  ووووو

األحوودا ا ٗيروودٓا حوواا إ  اهيفداٙووٞا ٗقوود      

ق ن اي ٚووووار شوووولى ًِاموووو  هيفِٚ وووٕو    ّٗفوووو

ٞ هٗ اه ٗا٢ٚووٞ يِاموو  حٌووٕو اهقووا٢ٍ    اهقصصوٚو

ا ٗقوود       حوووٟ الٚوواي اهروٌوٛو يأمووو٘ا هايوٛو

هظٔووو  ًووّو يوووالي مووو اٖ ه حووودا  ةٗقووٕو      

اجلٌووواهٛ ًٗر ف ووٕو األايٚوووٞ يط ٙقوووٞ اهسووو ا  

فاي رد ي هم حّو هاٗا    ااملدٙ ٞ امليف ل ٝ

سوو ا اه قوٚدٙوووٞ هٚجٌووع يووو  اهرووووٍ ٗاألاا   اه

  يط ٙقٞ ف ٙدٝ ي ِام  ًع اه٘اقع املرا  .

 الشخصيات يف أدب اخليال العلني: 

جي  هْ يلْ٘ اهشخصوٚٞ ن األاا  

ًّوووووو ٞ ٗهاا الٚوووووواي اهروٌووووووٛ يا ووووووٞ   حا

  جلٌووووووٞ ًوووووّ شخصوووووٚٞ ًقِروووووٞ ي روووووّ 

ّ٘ ا  اهفل ٙٞ ٗاهسو٘كٚٞا ٗ واٗي  اه ك
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يفشووو ٙٞ كوووٛ اه٘هووو٘و إ  اايوووى اهوووِفا اه 

 وووواٗي اموووو ِيفا، األموووويفااا ٗجيوووو  هْ   

ّ٘ ق حوٟ اه٘اقعا ٗقد حاُٟ هاا الٚاي ي ف

اهروٌٛ ًوّ هزًوٞ يِوا١ اهشخصوٚا ا ٗٓو ا      

اا اهو ٗا٢ٚ  اهوو ّٙ  يودٗرٖ ٙرو٘ا إ  اهلّ وو  

اقٚقووٞ هوشخصووٚا  ن     ٙ  وو٘ا  وو٘را  

ههووو  األحٚوواْا ن حوو  ٗقووا اهوودك ٘ر   

واهوووو  حٌوووو اْ حِوووود اهشخصووووٚا  اهوووويت  

ًّووو  يِامووويفا  ٞ ملوووا ٙ ٙووود هْ  ًوووع اه ؤٙوووٞ اهرا

ّ٘ رٖ هِووووا ٗاه ؤٙووووٞ الا ووووٞ ملووووا ٙ ٙوووود ٙصوووو

ًراجل ٕ ًّ يوالي اهقإوٚٞ اهويت ٙط حٔوا     

ّ٘ ر هِووووووا ًووووووّ يووووووالي اهشخصووووووٚٞا فصوووووو

اهشخصٚا  ن زًوّ املو ا اهشخصوٚا     

اهوويت واهيفووا يامل ٙووٞ ٗاهشخصووٚا  اهوويت    

آ    اهصٌا ٗرفإا اه  وآ ا ِٗٓوا ا   

ٚ   وٌ ٘ا  هْ ُشمم إ  هْ ههو  اه ٗا٢ يّد

ٌووا ه ووٚيف٘ا يشوو١ٛ ًووّ    زًووّ املوو اا ٗريّ 

اهوووو ٓ٘ي ٗاهرجوووو ا ٗاهشوووور٘ر ياإلحيفووووا،    

فشوور ٗا هُٔووٍ ٗقفوو٘ا حِوود ًفوو ق حامووٍ ا 

ا ٗاه ٗاٙٞ يرلوا اه٘اقوع     حِٕ رٗا٢ٚا ٙريّف

 ّّ ًوووّ اهفِوووْ٘ األك ووو    ٗيراجلوووٕ ٗٓوووٛ فووو

ألُٔوووا ن ههوووو  األحٚووواْ يروووا      اُ شوووارا 

ًشلال  ٗاقرٚٞ ٗيِقى اهقارئ إ  حوا   

روواش فٚجوو  هْ جدٙوود يرٚوود حووّ اه٘اقووع امُل

يالًووا اهشخصووٚا  اه ٗا٢ٚووٞ آاَ املٚوواٝ  

ّ٘ َ حووووو٘ا ٗيقووووّد ر املٚوووواٝ ه سوووؤٍ ن يطوووو

 ًٔا. ٗيقّد

ٗهاا الٚاي اهروٌٛ اي رد حّ األاا 

ب هِوا همويفاا   اه ٜ خي٘  املر كٞ هّٚ٘ءو 

املر كووووٞ ٗٙرووووا  اهِ ووووا٢ ا فاموووو قط     

يووا  ا١ هق ا١ٝ حقا٢ق ٗاقرٚٞ ًدفُ٘وٞ  اهقّ 

ركوووواَ ًووووّ اه ووووارٙع اهشخصووووٛ ٗاهروووواَ    

يفٞ ٗرا١ اهل مم ًّ األحٌواي ٗاألقو٘اي   ًٗغّٚ

اهسوووطكٚٞا ٗحوووا  يشخصوووٚايٕ اه ٗا٢ٚوووٞ 

مٚاموووٚٞ ٗهيالقٚوووٞ ٗموووو٘كٚٞا    هذاووووا 

ٗظٔوو   يروو  اهشخصووٚا  اهوويت ٗاجٔووا   

املقٚقٚووٞا كٌووا هْ هاا الٚوواي اهروٌووٛ   

كٞ ٗقوا حِود شخصووٚا  ًوّ اهقو٠٘ املسوووّ    

ق اهٚوووٞ ٗاريليفوووا   اهووويت ًارموووا هحٌووواا  

   ٌّ وووؤا اهرقوووى   جووو ا٢ٍ ًوووّ اهصووور  هْ ٙ ك

اهيفش ٜا ًّٗ ِٓا دمد هْ يِا١ اهشخصٚٞ 

ٙقَ٘ حوٟ ٗءع اه ٗا٢ٛ ُفسوٕ هًواَ األاا   

اهروٌووٛ اهقووا٢ٍ حوووٟ اهفووّ ٗالٚوواي ٗاهوو ٜ  

    مجوووٞ ًووّ اهشوو ٗ، هي زٓووا يوو٘فّ   ٙ طّووو

 اهرداهٞ األايٚٞ ٗاأليالقٚٞ ن اهل ايٞ. 

 ٗقوووود ٙروووو   اهلايوووو  شخصووووٚا 

ق اهرداهوووٞ ًوووّ ًٗوووّ ِٓوووا حيّقووو اً ِاقإوووٞ

 ّ٘ ها  ٗهشووولاي يوووالي اهيفكووو  حوووّ ًسووو

ي  ا ا ًٗر فٞ هميفاا اه يفودّ مل٘اجٔٞ امل غّٚ

اهسوو ٙع ن يِووا١ اهشخصووٚٞا ٗاهيفكوو  حووّ 

 ّٔ ٍ يِا١ ً لاًى هوشخصٚٞ ًّ يالي اهو ف

 اهرٌٚق مل٘قفٔا. 

ا موويفق هْ يِووا١ اهشخصووٚٞ ٟ ّ ووٙ جّووو

رِووووٟ اه ٗا٢ٚووووٞ ن هاا الٚوووواي اهروٌووووٛ ُٙ  

ي مووووووٍ ًالًووووووب اهشخصووووووٚٞ الارجٚووووووٞ  

ٗاهِفسٚٞا ٗقد ظٔ   يرو  اهشخصوٚا    

ي٣ٚٔوووٞ خمو٘قوووا  ٓالًٚوووٞا ٗٓوووٛ اهووويت ا   

ّ٘    ًرّٚ ي خو  شولال    ي ًوّ  ِوا يوى ُ آوا ي كو

شوولى  يوو ا ًِٗٔوووا ًووّ ظٔوو  يشووولى     

قووٞ ًرّو خمو٘قووا  ا ً ٢ٚووٞا رٗحاُٚووٞ ي ووىّ 
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ير٘املٔووووووا املخ وفووووووٞ حووووووّ ح٘املِوووووواا هًووووووا 

سووووٌا ههويفٔووووا اهشخصووووٚا  اإلُسوووواُٚٞ اّي

يااي روووووواا حووووووّ اإلُسوووووواُٚٞ ٗكٚاُائووووووا   

اهدايوٚٞا ًّٗ ِٓا اُقسوٌا اهشخصوٚا    

إ  اهشخصٚا  اإلجيايٚٞ اهيت ييفر  حووٟ  

اه احوووووووووووٞ ٗاهطٌأُِٚوووووووووووٞ ٗاه٘مووووووووووواًٞا  

   ٗاهشخصووووووٚا  اهسووووووويفٚٞ اهوووووويت يووووووأ ّ   

ا  ًووّ  ياملإووارٝ املااٙووٞ ٗاه قِٚووٞ ف جوو ّ   

 اإلُساُٚٞ ٗاه ٗحاُٚٞ ٗاهطٌأُِٚٞ. 

ِا  فإا٢ٚٞ ايسوٌا  كٌا دمد كا٢

يصوووفا  يشووو ٙٞ ُيفٚووووٞا يسووورٟ إ  اهِيفوووى  

ًُ ووووووا اهلا٢ِوووووا      ٗاأليوووووالق ن حووووو  

 ا ًّ اإلُساُٚٞ. اهيفش ٙٞ يس٘ااٗٙٞ ٗاه جّ 

ٗقووووووووود دمووووووووود هْ اهلووووووووو مم ًوووووووووّ 

اهشخصٚا  ر وا يصو٘ر  واها ويفٚروٞ     

اهلا٢ِووووا  ًٗووووا ح فووووا يووووٕا فِسووووجا    

خي وووا  ًٗإووٌُ٘ا  يطيفٚرووٞ يا ووٞ شوولال 

 حّ املرٔ٘ا. 

 يال العلني والديستوبيا:  أدب اخل

اهدٙس ٘يٚا ٓ٘ هاا املدِٙٞ اهفامدٝا 

ه ار ٓ ا اهِ٘ع ًّ األاا آ ٌواَ اهيفواح     

ط اهإ١٘ ًّ ن هاا الٚاي اهروٌٛا فسّو

يووالي اه ٗاٙووٞ حوووٟ ًسوو قيفى اه٘اقووع اهوو ٜ  

ٍ حوٕٚ اهس٘ااا ٗقد رمٍ يرو  اهو ٗاٝ   يّٚ

هموو٘ه  وو٘رٝ هوٌسوو قيفىا ٗٓوو ا اهِوو٘ع ًووّ    

اه احٞ ن اهِف٘  ألْ األًو٘ر  األاا ٙيفر  

ئووو ا  حووووٟ هر  اه٘اقوووع   يلوووّ فروووال   

ٗ  يصى إ  ٓ ا املس ٠٘ اهقوا    اهس١٘ا

املشووواَٗا ٗٓووو ا اهِووو٘ع ًوووّ األاا اهووو ٜ     

ٙلووْ٘ ن ٗجووٕ ًووّ هٗجٔووٕ هاا  وو ٙ ٜ  

حووٟ   ًّ اه٘اقع اهو ٜ موٚلْ٘ إْ امو ٌ ّ   

ٓوووووو ا املوووووواي ٗمووووووٚوٞ اًووووووار ه ُسوووووواْ   

٘ع ٗاإلُسووواُٚٞ يشووولى حووواَ هايوووى الووو  

ٗاه حوو  ًووّ األحوودا  اهوويت موو لْ٘ ن    

املسووو قيفى ًٗوووا موووٚكد  ن اهووويفالاا ًوووّ    

يالي اهردٙد ًّ امل٘ء٘حا  اهويت ر وا   

ٕ ًّ ٗاقع ههٍٚ ٗكو٘ار  حقٚقٚوٞ   ٞ يِيّفيدّق

 ٜ إ  إُٔا١ اهيفش ٙٞ. م اّا

 أدب اخليال العلني والطوبائيات:  

ٙرِووٟ األاا اهط٘يوواٜٗ ياجلٌٔ٘رٙووا  

ٌّٗٓ٘ هاا املدْ اهفاءوٞ  را  ًّ حٚ  جت

يشووو ٙٞ  إوووع هقووو٘اُ  يا وووٞا ٗيروووٚش 

 .(8)ٓٞ حّ اهِق  ٗاهرٚ حٚاٝ ًِّ 

ٓووووٛ امللوووواْ املسووووّ هٗ ًسوووو كٚى 

ٞ ًووووّ اهلوٌووووٞ اهاليِٚٚووووٞ اه٘جوووو٘ا ًشوووو ّق

ٗقوووود  اا ًووووّ هاا اهفالمووووفٞ(9)ٙ٘ي٘يٚووووا

ُشووأ  حِوود هفالوووْ٘ ٗاهفووارايٛ ن "آرا١     

هٓوووووى املدِٙوووووٞ اهفاءووووووٞ"ا ير ٌووووود ًيفوووووده 

 ٞ ٗاموو ِ او األحلوواَا   ا اكٌووٞ اهرقوٚوو

ٓووو٘ هاا فوسوووفٛ حيلوووٛ حوووّ يفا وووٚى    

وووووٞا اُ قوووووا ًووووّ األاا  جم ٌرووووا  ً خّٚ

اهغ يووووٛ إ  اهر يووووٛا ًٗالًووووب اهٚ٘ي٘يٚووووا  

ي ِاق  ًع اهدٙسو ٘يٚا ياهشولى امل فا٢وى    

ّ٘ ر األاا اهط٘يووووواٜٗ ٗاه كووووو ٙ ٜا ٗٙصووووو

ّ٘ ًسوووو قيفال  ر إ  ارجووووٞ ٗ ووووى ًووووّ اه طوووو

 .(11)ً ٓوٞ ًّ اه فآٚٞ
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اهط٘يوووواٜٗ كٌِوووو٘ةو  َ األاا ٗٙقووووّد

هوسورااٝا ٗقود    الّ اآ دا١ يٕ و ٙقوا  

ى ٓووو ا اهوووٌِط ًوووّ األاا ن رٗاٙوووا     ًّ ووو

اهووووودك ٘ر واهووووو  حٌووووو اْ ن اهفإوووووا١    

الوارجٛ ن ك٘اكوو  يقطِٔووا كا٢ِووا   

إوووب ٗاّي–صوووا ًوووّ األُاُٚوووٞ ٗاملقووود   ّو

ةهوووووم ن رٗاٙوووووٞ كا٢ِوووووا  اهل٘كووووو     

فآ وووود  يرؤٌووووا ٗحٌووووؤا إ    –األمحوووو 

ٞ هورووٚش اهسوورٚدا فٌّ وووا  اهط ٙقووٞ امل اهٚوو 

ًا هويفش  قّد اهلا٢ِا  اهفإا٢ٚٞ ذ٘ةجا 

 ن اهروٍ ٗاهفإٚوٞ ٗاهسو٘ن اهقٍ٘ٙ.  ارما 

ٌّوووووٗقووووود  ووووودّ  د حووووو اَ حوووووّ    حم

اهدك ٘ر واه  حٌ اْ إة قاي: "ٗٓ٘ حيوٍ 

 دْ فاءوٞ ٗهلوّ هٚسوا حووٟ األر ا    

ًوّ جكوٍٚ اهيفشو      ٗإذا ن اهلْ٘ا ٓ يا 

إوووط ا األشووو ارا ففوووٛ ٓووو ا اهرصووو  امل  

ٙشوووؤد املوووو ١ ف٘ءووووٟ ي فوووواقٍ ٗ ا وووو ٖ  

املشوووووووولال  اجلدٙوووووووودٝا ٗاألًوووووووو ا    

اجلدٙوووووووودٝا ٗاهرالقووووووووا  ااج ٌاحٚووووووووٞ    

ّ٘امل فّسوووو   ٗاهِفاٙووووا ا ٗ قوووو  خٞا ٗاه ووووو

ٔا ً آ  يسوكق اإلُسواْ   ٗكّو –األٗزْٗ 

 وووا حجووووٞ املإوووارٝ املدٙ وووٞا ٗهًووواَ   

ظ ٗع اإلُسواْ اهصوريفٞ ٓو ٖا ٗاملسو قيفى     

ّٓ املوٍ ن هحٌاقوٕ    ا ٔ٘ي امل ح ا ٙ ٘

  امل وووووآ  املخٚفووووووٞا  ًوووووّ هجوووووى جتِّووووو   

ا اجلوووِا  قوووٞ اهووويت ئووودّ  ٗاأليطوووار ا ّد

اهيفشوووو ٜ يوووواه ٗاي ٗٙصوووويفب املوووووٍ  وووودْ 

فاءوٞ حيلٌٔا هُوا  ةٗٗ ُ حوٞ إُسواُٚٞ    

ٗا ءوووغا٢ّ ٗا   ٝا ا حيٌووووْ٘ حقووودا يّٚووو

حوووووووٟ اهل٘اكوووووو    جوووووو ا٢ٍ ًسوووووو قيفال  

اهلُ٘ٚٞا يرٚدا  حّ هة٠ اهيفشو  ٗحقودٍٓ   

 .(11)ٍ"ٗهُاُٚ ٔ

ٗيوووووو هم خي وووووووا األاا اهط٘يوووووواٜٗ 

)اهٚ٘ي٘يٚوووا( حوووّ اهدٙسووو ٘يٚا يأُٔوووا ي موووٍ  

ٙل وووو  هووووٕ اهوووودٗاَ ٙقووووَ٘ حوووووٟ  ًلاُووووا 

   هركاْ ا  ٘ي ٗا ي ٗي.

ٗقوود ٗقووا هاا الٚوواي اهروٌووٛ حوووٟ  

قإٚٞ جٔى اإلُساْ  صوممٖا فقود همؤٍ    

اإلُسووواْ يفِا٢وووٕ ٗاُووود ار حإووواريٕ ٗيوووا    

ٗاقوع ن فوع   ا١ ٓو ا ٙشور  هُوٕ    اإلُساْ جّ 

ح ٍٚ ٗٓا٢ىا ٗٓ ا اهفع الّ هْ ٙٔوم 

األر  ًٗوووّ حوٚٔوووا ٗٙوووأةْ ياُ ٔوووا١ حصووو   

اهيفشوو ٙٞا ٗيوو هم حوو   هِووا هاا الٚوواي   

قا ووٞ هِٔاٙوووٞ األر  ًٗوووّ   اهروٌووٛ  ووو٘را  

اه ح  ٗاه ح  ن ُف٘   حوٚٔا ٗحاٗي يّ 

ٔوٍ ٙرو٘اْٗ إ   و٘     رّوهًّ ٙرٍِٚٔ األًو   

 اهرقى. 

اهروٌٛ ن  ٗئ ا دمد هْ هاا الٚاي

ً٘ءووو٘حايٕ ًوووّ  ًر وووٍ اه ٗاٙوووا  امووو ٌّد

هاا اهدٙس ٘يٚاا حوٟ اه هٍ ًّ هُٕ حٌود  

 ٗهلوووّ ًوووا اإ  يِ٘ٙوووع اه ًووواْ ٗامللووواْ

زاهوووا اهفلووو ٝ يووو ييفط ياملصووومم اهيفشووو ٜ  

 ٕ اهدٙس ٘يٚا ٗاملدِٙٞ امل وٌٞ. ٗيوّف
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 غزو الفضاء
هل سينقل البشر لسكن 

  الكواكب؟
 

 ًمحمد حسام الشاالتي

ًباحثًجصوػيًُؿمىصِّصًيفًعؾوةًاؾطرياتًجاؾػضاءًًًًًًً

 

األرضًؿورــاًؿـذًؿالقني ًاؾينيـ وًجؿنيلً ؾنييًػػنييًجؼني ًؼرقنيوًؾني ً ؽنيوتًًًًًًًًًً

بقمـاًاؾوحقدوًحقثًدـلدأًباالـمشارًباحن ًع ًأؿاؽ ًجدقدةًؾؾعقشوًجؿ ًًاألرض

رًاحملمؿلًيفًامليمؼللًاؾؼرقوًأتً صلحًاألرضًغريًصنياة ًؾؾينيؽ ًبينيلوًاؾمغق نيًًًً

ـاخيًأجًاؾزقادةًاؾيؽاـق وًجـمقه ًؾذؾيًؼدًقمونيمم ًعؾقـنياًاالـمؼنيابًجبـنياءًؿنيور ًًًًًًامُل

.ًؾؼنينيدًذنينيهمع ًاالؽمشنينياػااًاألخنينيريةًًًًجدقنينيدًيفًُؿينينيمعؿ رااًػضنينيايق ًبدقؾنيني ًجـايقنيني ًًً

 وًؿننيلًًقخًاملؤدينيااًاؾعاؿ نيًًؾؾؽؿقااًاهلايؾ ًؿ ًاملقاثًيفًؼطيبًاؾؼؿرًجعؾني ًاملنير ًً

جؽاؾ ًاؾػضاءًاألؿرقؽق ً"ـادا"ًأجًجؽاؾ ًاؾػضاءًاألجرجبق ً"إقيا"ًجاؾشنيرؽااًاااصني وًًً

ًؿني ًذنيهـفاًأتًُ ؿؽنــنياًؿني ًاالدنيمؼرارًيفًًًًًجعااًؿنلً"دلقسًإؽس"ًعؾ ًؼقنيادةًؿشنيرًً

ؿنلًفذثًاؾلقكااًاؾـايق ًجاؾؼادق ًيفًامليمؼللًاؾؼرقو.ًجؼنيدًقمؿنمنيلًخقنيارً خنيرًيفًًًًً

ادمؼرارًُؿيمؼلؾيًيفًُؿيمعؿ رةًاؾػضاءًاملدارق ًأجًحم ًعؾ ًُؽوقؽنيوًؼرقنيو.ًعؾني ًًًً

 ًاؾينينينيفؾ ًعؾنينيني ًاسرنينينيال وًدنينينيـوما ًإ ًؿينينينياؽ ًًأخًِّحنينينيابوًإـفنينينياًؾقينينيني ًباملفؿ نينيني

ؾطاؼني ًامُلمهنيدِّدةًجؿينياحااًؾاـمنيا ًًًًًجؿيمودعااًختزق ًجأؿنياؽ ًؾؾعؿنيلًجؿصنيادرًؾًًً

اؾغذاييًجؿعدماا...ًدـوما ًإ ًختطنيًصعوبااًفايؾ ًعؾ ًاؾؼؿروًؿننيلًااا بقني ًًً

خًج ػنياجاًًامُلـىػض ًجاؾمعنير ضًؾاذنيعاعااًاؾؽوـقني ًاؾػمماؽني ًجاـعنيداةًاؾغجلنيال ًاانيو ًًًًًًً

دِّقادًأعظ ًقخًػيُمؿنِّلًاؾصعوبااًٍدرجااًاةرارةًب ًاؾـفارًجاؾؾقل.ًأؿاًعؾ ًاملر 

بيلوًبعدثًاؾؽلريًع ًاألرض؛ًؿاًقيمؾزةًإؿؽاـقني ًججنيودًرحؾني ًػضنيايق ًأرنيوبًبني ًًًًًًً

اؾؽواؽوً يمغر ًؿاًب ًدم ًإ ً يع ًأذفروًجفذثًػرتةًروقؾ ًجدادًقمعرمضًخالهلاً

رجمادًاؾػضنينياءًالـعنينيداةًااا بقنيني ًجسذنينيعاتًؽنينيوـيًػممنينياا.ًُ شنينيريًؽنيني حًاالؽمشنينياػااًًًًًًًً

فنيذثًاؾمونيدِّقااًيفًًًً ًؿ ًاؾمغؾُّوًعؾ ًؽنيلً ةًإ ًأــاًدـمؿّؽاؾمؽـوؾوجق ًامُليمؿرم

رًامُليمؼللًاؾؼرقووًجفذاًؿنياًدنيُقوؾندًأفني ًةنيورةًصنيـاعق ًيفً نيارقخًاؾلشنيرق .ًدنيقمذؽًًًًًًًًّ

بًػقفنياًأجً ًاقخوًاؾؾوظ ًاؾيتًبـنيًوأحػادـاًاؾذق ًؼدًقعقشوتًعؾ ًدطحًاؾؼؿرًأجًاملر 

ً.ُؿيمعؿ رةًػضايق وًؽهحدًأف ًاسٌازااًاؾلشرق 
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لطاملا كاُ ازبنٍ  الشرن ٙ وونٌٕنا     

بنمننا الوءنناٞاُ املة مىننٛ الخاوءننٛ  ننا      

األ ض، قننننو  بننننُٕ بواٖننننٛ اكنرننننا     

ٛ     نننناً  ً، حنننن  7591الوءنننناٞ وخة   نننن

حوثت أٔه  طٕٚ  ا ؽبٗنٛ أ مٍنت اٌطن      

سننننشا  الوءنننناٞ، ِٔنننن٘   نننن   ا ذبننننا   

) ٔسننننننٗاه ل ىنننننن ٓ  السنننننناب  ٗيتٗالسننننننٕ 

 بننن  و. ٔبعنننو أ7-ا صنننطٍا ٘ وسنننشٕ ٍا

ُ،   نننننئ، أصنننننش   اٟنننننو الوءننننناٞ  سنننننٍٕا

ٗيت وٖنننننٕ ٙ ياينننننا َٖو    ننننناً   ٗالسنننننٕ 

ُس ٖخسننننا      الوءنننناٞ   7597 ً أٔه  ٌسننننا

اشبا ج٘ ٖٔسنبىن  حمٛ ووا ٖٛ. اسنى   

الن نننننننننولً النبٍٕلنننننننننٕج٘، ٔأصنننننننننش ت 

َ الصنننننننننٕا ٖ  أكننننننننن ،    أُ  ب ننننننننن

  ،ٍ األو ٖبُٕٗ أ ريا  وَ ال ٗاً بأٔه ِشنٕ

وَ  ٕز وَ   مٜ سط  ال ى    العر َٖ

ً،  ٍنننووا قننناً  اٟنننو الوءننناٞ  7595 ننناً 

األو ٖب٘ وٌٗن أ وسرتٌٔغو بذلا اإلظباز 

العصننننن٘  منننننٜ النصنننننوٖ ،  أصنننننش  أٔه 

ُس ٖسري  مٜ سط  ال ى . بعو  ناو     ٌسا

ٛ   ينؤ  ّّىو  ئ، حوثت  طٕٚ جوٖوٚ 

ً، أ م  ا ذبا  7517الوءاٞ،  و٘  اً 

و، ِٔننننن٘ أٔه 7-ٗيت وسنننننالُٕٗٗالسنننننٕ 

ءنناٞ وإِٔلننٛ  ننؤ  حننٕه األ ض.  ٛ  ضبط نن

مل  سنننخ   الٕ ٖنناُ املن ننوٚ األو ٖبٗننٛ  

ٛ الوءننننناٞ ٔقننننننا   نننننٕٖ   إل ننننن   ضبط ننننن

اشباصننٛ بّنننا وسنننباٙ  دو، النننيت  ا ُ  

ً 7511حٕه األ ض   ه الورتٚ ونَ  ناً   

ً. اشبطننٕٚ النالٗننٛ كاٌننت   7515    نناً 

ٛ وننننري الوءنننناٟٗٛو، ل ننننو كاٌننننت   وضبط نننن

  ونننَ قلش نننن  ٛ  ءننناٟٗٛ وعٗا ٖنننٛ  خنننوا ضبط ننن

)ٔ ح ننا  وننَ   السنناب  ٗيتٗا ذبننا  السننٕ  

قشن  ٔسٗاه، مت  دبىٗ  أجواّٟنا   املنوا    

ً، ٔاٌنّننننننت 7559ٔ 7599بنننننن   نننننناو٘  

ت ً، حننننن  أ  ننننن1007وّىنّنننننا    ننننناً 

ٛ حبنننننٕ ،  ٔ  ّنننننا،  باٌنننننت أٔه ضبط ننننن 

 ءاٟٗٛ  ٕٖمنٛ األونو ٔوإِٔلنٛ  نؤ  حنٕه      

 ّٗنننننوا  ملةسننننننعى  ٚ  ول األ ض، ِٔننننن٘  خعننننن

ً  اونا  ضبٕ ٖنا    7559 ءاٟٗٛ. كاُ  ناً  

  وخخاو ٚ ينؤ الوءناٞ،  ون٘  لنا العناً      

ٕ ُ األٔه لمى ط ننننننننن ٛ مت    ننننننننن   املةبننننننننن

و    ونوا  األ ض،  ISSالوءاٟٗٛ الؤلٗٛ و

ٛ الوءاٟٗٛ ِ٘ ور ٔع وررتك ِذٓ احملط 

ب  ٔكنا ُ الوءناٞ األٔ بٗنٛ ٔالبٍوٖنٛ     

ٛ،  ضننا ٛ    ٔكالننٛ  ٔالٗاباٌٗننٛ ٔال ٔسننٗ 

ٌاسا؛  ٌّا أك  ا رتاعس وَ صٍ  اإلٌسناُ  

بخنننننل   الوءننننناٞ حننننننٜ ا ُ،    ىّنننننا 

 11ٖسأٙ ح ني ومعنك كن ٚ قنوً بطنٕه      

وخخن ا  ول أونا ، ِٔ٘  خع 709ورتا  ٔ  ض 

ا  لم ٗنناً بن ننا د  لمىٗننٛ وخنعننو  ٚ، ٔ   ّّىننو

نّننا  منٜ الش نني النذٙ ػبنن ٙ     نصن  وّىّ 

ن ازباٌننك ازبخنن ا    مننٜ ونٍّننا بننن  رننى   

ٔ ا  ٔسٗ اح  السٗاس٘ هلا أٖءا ، حٗي قاً  

 ٔلننٛ طبنموننٛ بوٖا  ّننا وٍننذ  71 ءنناٞ وننَ 

 ً.1000 اً 

اُ الوءنناٟٗٛ مجٗنن  ِننذٓ احملط ننول  خعنن

سننٗطاُ  مبثابٛ اشبطٕاُ األٔ  بادبنآ ا  

ٌّنا أثشننت أٌٍنا     املةسن شم٘ لموءناٞ، حٗني   

ٞ قا  ُٔ  ع    مٜ الش اٞ ٍِناك   الوءنا  

الشننا   املة منني. لطاملننا بننع  الشرنن  بالننوا   
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 سنبرنننا  حنننؤ ، جوٖنننوٚ، بنننوٞا  ونننَ   

املةسنبرلننننننا اإلٖطننننننال٘ وك ٖسنننننننٕ    

كٕلٕوشٕسو الذٙ   ش    احملنٗئ األ مسن٘   

 كنرنننا  العنننامل ازبوٖنننو )أو ٖبننناه، 

   املةسنبرلننننننننننننا الٍ ٔػبنننننننننننن٘ و ٔاه  

أوٌٕوسنننننننَو الننننننننذٙ سنننننننا   بنننننننن ح ُ   

 ٘  اسنبرنننننننا     ال طنننننننش  الرنننننننىال

ٔخجلننننننو    ٔازبٍننننننٕب٘، ٔيريِىننننننا... لطاملننننننا 

وسنبرننننوُٕ جنننناضبُٕ دبنننن   ٔا  مننننٜ    

الن ننننولً  طننننٕٚ  ضنننننا ٗٛ ل  ٖننننٛ  نننننٕامل    

جوٖنننننوٚ، ٔقنننننو ربطونننننت ِنننننذٓ اسبنننننؤ   

األ ض، ِٔنننننن٘  نننننننؤ  حنننننننٕه األ ض    

ُس وا أٔ  مٜ سط  ال ى  أٔ املّ  ٖ  أٔ وبا

حننٜ البةٕٖبشناُ.  ُ الوءنٕه الوطن ٙ     

اً مبننا ِننٕ  الننذٙ ٖننو   الشرنن   اٟىننا  لم ٗنن   

جوٖننو وننا ِننٕ    سننشك وننَ  ننو ٚ أسننشاد     

لمعثٕ   منٜ أوناكَ جوٖنوٚ،  نا   األ ض     

 ّٔ هلنننا ِنننٕ أٌٍنننا قنننو ٌبنننُٕ  سنننعىا ِا، أ

ٛ،    ِننذا سبىاٖننٛ ٔجٕ ٌننا    ٛ،  عمٗنن حباجنن

   ،ٛ حننناه  نننوِٕ  حالنننٛ كٕكشٍنننا      جننن

ٌع و  ّٗا  َ وخٕاصمٛ العنٗ   مٗنْ. أحنو    

 ٖٛ أك  املخا   النيت قنو  خٕاجّّنا الشرن    

ِننٕ أُ ٖءنن د كةٕٖبننك كننشري األ ض     

وثمىننا حننو    املاضنن٘، ٔ ُ كنناُ  لننا   

ونرتاُ   البةٕٖبك مبخ ٗئ مخسٛ كٗمٕ

ْ، بذلا الذٙ   سٗنسش ك بّ ك،   ٗي بشٗ

  ئو ٌّاٖٛ  ص  الوٍٖاصٕ اُ.

 

 كىارث يف الدفع باجتاه مغادرة األرض:الدور 

ٛ، ِاٟمننٛ    ٍِنناك احنىنناه بٕقننٕع كا ثنن

ونننَ صنننٍ  اإلٌسننناُ قنننو  ءنننطّ ٌا ملةخنننا  ٚ  

األ ض، وثن النخٗل  املةٍنا ٘ أٔ البنٕا     

املة  شطننٛ بالصننٍا ٛ. ٖخع ننول  خٗلنن  املةٍننا  أحننو  

أكنننن  املخننننا   الننننيت ٌٕاجّّننننا الٗننننًٕ،   

ٔ  ه  رتٚ، قصريٚ، ونَ النووَ قنو ٖنسنش ك     

ٛ، ضخىٛ  خةّث   م ٛ،  ٌساٌٗ ٜ و ٖن   ببا ث

ٛ، أ نن ٝ  نن ُ ا كن ننا    الٍنناس. ٔوننَ جّنن

السننننباٌ٘ بننننؤ ٓ ٖخّننننو   حءننننا  ٍا ونننن    

اقنننرتاد سنننٍٗا ٖٕ وخسنننن شم٘ ٍٖطنننٕٙ  منننٜ  

ٌ ننا املننٕا  ، حٗنني لننَ ٖنننٕا   لننوٍٖا وننا  

ٖبونننن٘ وٍّننننا لسننننباُ األ ض... ٔجننننٕ   

َس بوٖن   وثن ِذٓ اسبنا ُ سنٗبُٕ     ٔ

 السشٗن الٕحٗو لٍ اٚ حءا  ٍا.

 نننن  بنننننوٖو  لبننننَ ٍِنننناك سننننششا      

األِىٗننٛ ٖخرنن    الشرنن   مننٜ دبننأز حننؤ   

األ ض،  اسنننٗطاُ الوءنناٞ سننٗ مك لٍننا    

ٛ  جوٖننننوٚ   نى ننننٕ  حننننٕه   صننننٍا ٛ  ضننننخى

املٕا   ازبوٖوٚ اليت  ٍنرن   نا   األ ض.   

سنننننٕاٞ -املنننننٕا   املٕجنننننٕ ٚ   الوءننننناٞ 

 ٛ ِن٘ ونٕا      -كاٌت وا ٖٛ أٔ وَ الطاقن

ِاٟمٛ، ٌٔعمي أٌٍا  اج   أً  جن   سنٍٕاجْ   

ٌوننا  املننٕا   ٍِننا  مننٜ سننط  األ ض ألٌّننا 

بنننننن ٗ ْ ٔضبننننننؤ ٚ. ؼبنننننننٕٙ الٍ نننننناً   

ُ، طبنموننٛ     الرىسنن٘ ٔحننوٓ ٔ  ننا  لن ننوٖ ا

 مننننٜ وننننا ٖبونننن٘ وننننَ املننننٕا  ٔالطاقننننٛ      

البا ٗننٛ لنعننوا  سننباٌ٘ ٖننرتأح وننا بنن   

بءننعٛ        أكثنن  وننَ ومٗننا  ضننعا     
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ونننَ سنننباُ األ ض،   نننوٞ صنننخري ونننَ    

 حواً البٕاكك أكث  وَ كا ، لنٕ ري

ونننٕا  ينننري ضبنننؤ ٚ لمصنننٍا ٛ الوءننناٟٗٛ    

ٔاسنٗطاُ الوءاٞ أٖءا . ميبَ أُ ٖخنة  ٙ  

 سننخري ِننذٓ املننٕا     الٍّننٕض بالنٍىٗننٛ     

ا قنصا ٖٛ ٔمنٕ اقنصا  الوءناٞ برنبن   

أك  مما ِٕ  مٗنْ   األ ض،  املسناحٛ   

أك  ٍِٔاك وٕا  ميبَ الٕصٕه  لّٗا، 

،ُ  ٔباٌعواً ازبا بٗٛ ميبٍٍا ال ٗاً بعىمٗا

 صٍا ٗٛ أكث  أِىٗٛ.

التحددددديات التكنىلىوًددددا وا  ت دددداديا  

 لبناء مشتعمرة فضائًا:

ٍننننناٞ وخسننننننعى  ٚ  ءننننناٟٗٛ سنننننٕٗجلو  ب

صبىٕ ننننٛ وننننَ الن ننننو ٖاُ النبٍٕلٕجٗننننٛ 

ٔا قنصا ٖٛ الءنخىٛ،  ٗ نك أُ  بنُٕ    

ٛ   ا ٗنا  لنخنؤ     املةسنعى  ٚ الوءاٟٗٛ وخبنوٗن

 ،ٛ قا  ٚ   مٜ  ووٛ ا    وَ الشر    ب٠ٗ

ٛ، جننننوا  لٕجننننٕ ِي. ٖٕجننننو ٌٕ نننناُ    وخ عا ٖنننن

ٞى  مننٜ       ٟٗسناُ لمىخسننعى  اُ الوءناٟٗٛ بٍنا

وٕقعّنننننا، الٍنننننٕع األٔه ِنننننٕ واملسننننناكَ    

الوءنناٟٗٛو أٔ واملةسنننعى  اُ املوا ٖننٛو،   نن  

املةسنننعى  ٚ املوا ٖننٛ ضننىَ وننوا ؛ أٙ أٌّننا     

 نننؤ  حنننٕه الرنننى  أٔ األ ض أٔ ال ىننن    

 ٗىننننا ٖخسننننى ٜ أحٗاٌننننا  والوءنننناٞ اسبنننن و،    

ٛ الوءناٞ الؤلٗنٛ أٔ   بَ ا نشا  ضبط ن ٔمي

ٛ وري الوءاٟٗٛ )  الساب ه  ّٗوَٖ ضبط 

هلذٓ املٕا َ الوءناٟٗٛ املوا ٖنٛ. أونا الٍنٕع     

الثاٌ٘ ونَ املةسننعى  اُ  ّن٘ النيت  نٕاجنو      

 منننٜ أسنننط  البٕاكنننك أٔ األقىنننا  أٔ    

البةٕٖبشننناُ. وننن  أٌنننْ ٖشنننؤ   الٕقنننت    

  ٜ  النننن اَِ أُ املةسنننننعى  اُ املةةس سننننٛ  منننن

السط  ِ٘ اشبٗا  األ ءنن،    أُ بعن    

األسننننشاد  ننننو عٍا لننننو ي بٍنننناٞ وخسنننننعى  ٚ 

ووا ٖنننٛ،  املةسننننعى  ٚ الوءننناٟٗٛ املوا ٖنننٛ   

النننيت ذبنننًٕ حنننٕه ضبنننٕ  األ ض سننننعٕ      

بنننالبثري ونننَ املواٖنننا النننيت  خوء نننمّا  نننَ     

املةسنعى  اُ السط ٗٛ املٕجٕ ٚ  مٜ ال ى  

 ٖ  أٔ البةٕٖبشنناُ، املٗننوٚ األٔ  أٔ املننّ 

ِ٘ ال  د وَ األ ض،  ٗ ك أُ ٖسنخ   

السو   ِابنا  ٔ ٖابنا     ٔونَ األ ض بءن      

ُ،   ننئ إلحءنا  اإلوننوا اُ ٔاملننٕا     سنا ا

ٔاملعنننو اُ النخصلصنننٗٛ ونننَ األ ض لنننو ي  

الشٍنناٞ، كننن ِننذا سننٗبُٕ سننّ   ٌسننشٗا . 

 ضننا ٛ     لننا، م ننٛ وٗننوٚ، أ نن ٝ ل  بٍننا 

ونننَ األ ض ِٔننن٘ اسبىاٖنننٛ ونننَ اإلبنننعاع     

ٌٕ٘ الننيت ٖخةو ٍّننا اانناه املخٍا ٗسنن٘ البنن

لأل ض،  ن ُ ٔضنعٍا وخسننٕ ٍنٍا املوا ٖنٛ     

  املباُ املةٍاسك؛ أٙ  ٕ  وسنٕٝ  نئ  

ا سنٕاٞ األ ض٘ وخشاب ٚ  وَ  ُٔ أُ ٖوٖو 

ورت،  سنٗ ىٍٗا   كٗمٕ 100ا  وا ّا  َ 

اسب نننن املخٍا ٗسننن٘ لنننأل ض ٔسنننٗبُٕ     

 مجال٘ كىٗنٛ اإلبنعاع أقنن ببنثريس  نٕ       

سنننٕاٞ، ٔون   لننا سننبُٕ ٌسننشٛ    نئ ا  

 طنن  النعنن لض لعبننعاع وخ  وعننٛ جننوا       

وننوا س  نناهس لمخاٖننٛ حننٕه األ ض بعٗننوا   ننَ   

 ّٕ ٙ لنننأل ض ٔح منننّا محاٖنننٛ الخلننن   ازبننن

ٖ  أٔ املخٍا ٗسننن٘ أٔ حنننٕه ال ىننن  أٔ املننن ّ  

ٗخعاٌ٘ سنننننننباُ     كةٕٖبننننننك وننننننا، ٔسنننننن

املةسننننعى  ٚ ونننَ النعننن لض الطٕٖنننن األونننو      
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ٛ، وننَ اإلبننع    اع. ٔوننَ املٗننواُ   لٍسننك،  الٗنن

األ نن ٝ ملةسنننعى  اُ الوءنناٞ املوا ٖننٛ ِنن٘  

الطاقنننٛ الرىسنننٗٛ املةننننٕا  ٚ  اٟىنننا  النننيت     

ٖخعنى و  مّٗا، سٗخنو٘ المٗن  ٍو النٕاجو 

  ونننننوا س وخ  وننننن  مبنننننا  ٗنننننْ البواٖنننننٛ،  

ٔسنننننٕا   الطاقنننٛ الرىسنننٗٛ  منننٜ ونننوا    

السا ٛ  لٕاه األسنشٕع   وع ني املنوا اُ    

 ٛ ونننَ ٔجنننٕ  بعنننن     الننننّ يي منننٜ   املة  وعننن

ال نن ً   ااننا ُ املة  وعننٛ ثنني وننوا اُ   

اهلٗبن  ن    األ ض املةٍخوءٛ حٍٗىا مي ل

 ننننن األ ض، ألُ   جننننٛ اسبصننننٕه  مننننٜ  

ا   ونناع، ٔ نن  الطاقننٛ الرىسننٗٛ ربنمننا  

  املنننوا  األ ضننن٘ املةنننٍخو      ّننن٘   ننننل 

ٔ وٖو   املنوا  املة  ون . ٔػبنك أُ  بنُٕ     

ٛ  األلنننٕاح الرىسنننٗٛ لمىخسننننعى     اُ ضنننخى

ٛ  كا ٗننٛ، ٔميبنَ  ٌننا  ِننذٓ      لنخٕلِّنو  اقن

الطاقٛ  مٜ أقىا س وخٍوصمٛ  اصٛ، بالطاقٛ 

الرىسننننننننٗٛ ٔ  سنننننننناهلا    املةسنننننننننعى  ٚ.  

ٔسنننٗبُٕ ِٗبنننن الشٍننناٞ  نننوٖي النننٕزُ، 

ٛ، بنشْ وعؤونٛ ٖعنل        الشٍاٞ    لنن  جا بٗن

أُ بٍننناٞ املةسننننٕ ٍاُ البنننشريٚ سنننٗبُٕ   

العوٖنو ونَ   سّ   ٌسنشٗا . ٔميبنَ ال ٗناً ب   

العىمٗنناُ الصننٍا ٗٛ بسننّٕلٛ أكثنن  وٍّننا    

 مننننٜ األ ض    لننننن  اٌعننننواً ازبا بٗننننٛ،  

ٔ ا  الوءننننناٞ ذب ٖنننننا    حٗننننني ٖسننننننطٗ   

األجساً الث ٗمٛ جوا  اليت ٖصنن ٔزٌّنا      

بءننننعٛ أ ٍنننناُ ونننننَ  ُٔ أٖننننٛ وسنننننا وٚ؛    

ٔبالننننال٘  ننن ُ ا  ن نننا     ازبا بٗنننٛ ونننَ  

ّ ن برننننبنس جننننذ ٙ بٍنننناٞ      بننننأٌْ أُ ٖخسنننن

ٕ   ِٗبنننس   اٟنن ٙ ٖشمننغ ا  وا ننْ  ننو ٚ كٗمنن

وننننرتاُ وننننَ  ُٔ أُ ٍّٖننننا  بنننننأثري ثل مننننْ.    

ٔميبننَ لمىخسنننعى  ٚ املوا ٖننٛ ال  ٖشننٛ وننَ   

ٛ، اقنصا ٖٛ  ٛ، ألٌّنا  ّّىواأل ض  ٕلٗو  ٍىٗ

سنخرننننن    أسنننننٕا  الطاقنننننٛ ازبوٖنننننوٚ أٔ   

  ِنذٓ املةسننعى  اُ   السٗاحٛ، ٔحن   نّٕسن  

الوءننناٟٗٛ املوا ٖننننٛ املةسننننن شمٗٛ سنننننبُٕ  

ُس   الوءنناٞ؛ أونناكَ ميبننَ  مب ثابننٛ وننو

 ٕا األ واه.٠لمٍاس أُ ٖعٗرٕا  ّٗا ٖٔخٍر

ٔوننن   لنننا،  ننن ُ هلنننذٓ املةسننننعى  اُ   

وننننا    أالبننننثري وننننَ السننننمشٗاُ،  أسننننٕ

املةسننننننننٕ ٍاُ املوا ٖنننننننٛ باملة ا ٌنننننننٛ وننننننن    

املةسنٕ ٍاُ السط ٗٛ ِٕ الٕصٕه لمىٕا . 

ٔم ننٛ ورنننبمٛ أ نن ٝ  نىث نننن   ا  ن نننا    

الننواٟي لم ا بٗننٛ أٔ بننشْ اٌعننواً ازبا بٗننٛ   

ٔ ا  الوءناٞ   املنوا       اليت ؼبصنن  مّٗنا  

ٛ األ ض٘ املةٍخو  كىا ؼبو    ضبط ن 

ا بٗنننٛ  ثنننا  الوءننناٞ الؤلٗنننٛ. ٔلنننٍ ا ازب 

سننمشٗٛ لمخاٖننٛ  مننٜ صنن ٛ اإلٌسنناُ، وثننن      

ِرابننننٛ الع نننناً ٔا ربنننناٞ العءنننن ُ أٔ  

اضننط اباُ ال  ٖننٛ أٔ الصننواع. قننو ٖنىث ننن  

أحننننو اسبمننننٕه   بٍنننناٞ ِٗاكننننن  اٟ ٖننننٛ    

ضننننخىٛ  ننننؤ  ٔ خٕلِّننننو  حساسننننا   وٗوننننا     

بازبا بٗنننٛ، سنننٗني  ٌرننناٞ ِنننذٓ ازبا بٗنننٛ   

ا صننننطٍا ٗٛ باسنننننخواً قننننٕٚ، و كوٖننننٛ  

ٔ ا ٚ، ٔ ا ٚ  وننن٘ حننناه ضبط ننن      ،ٛ ٛ،  ءننناٟٗ

سٗبُٕ جٕ  امل كشٛ الوءناٟٗٛ ِنٕ ونا    

ٖخننٕ ِّ  ال نننٕٚ امل كوٖننٛ ال زونننٛ ملة اكننناٚ   

ازبا بٗٛ، حٗي سٗبُٕ وشوأ  ىمنّا ِنٕ   
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ٗ َ لنٕلٗنننو  حسننناسس     النننؤ اُ مبخعنننو هس وخعننن

بازبا بٗننننٛ الننننيت لننننَ  بننننُٕ ح ٗ ٗننننٛ،     

ٔالر٘ٞ الٕحٗو الذٙ سٗىٍ ٍا اإلحسناس  

ٕ قننٕٚ الننو   بادبننآ السننط    بازبا بٗننٛ ِنن 

اشبننننا ج٘. م ننننٛ العوٖننننو وننننَ النصنننناوٗي   

ٔاملوننناِٗي املة رت حنننٛ ملةسننننعى  اُ الوءننناٞ    

   ٙ املوا ٖننننٛ، ٔونننن   لننننا مل ٖننننني  طننننٕٖ  أ

 ور ٔعس وخ و  ، حنٜ ِذا الًٕٗ.

 املشتعمرات الشطحًا:

ٕجننننو ٌننننٕع   نننن  وننننَ وخسنننننعى  اُ   ٖ

الوءاٞ، ِٔ٘ املةسنعى  اُ السط ٗٛ اليت 

سنننننٕجو  ننننٕ  أٔ ذبننننت وسنننننٕٝ أسننننط  

البٕاكننك أٔ األقىننا  أٔ البةٕٖبشنناُ. 

ؽبنمننننننا الٕضنننننن   ٗىننننننا ٖنعمونننننن  بّننننننذٓ     

ٛ  مبخسنننعى  اُ الوءنناٞ   املةسنننعى  اُ وخ ا ٌنن

املوا ٖٛ، حٗي  ٕجو العوٖنو ونَ اشبطنئ    

ً، ٔا  ننت 1070ً املةسننن شمٗٛ هلننا.   العننا 

ٔكالننٛ ٌاسننا  مننٜ ب ٌنناويس ٔا ننو ٖخسننى ٜ      

ٖ و، ٔكنناُ ِو ننْ الٍّنناٟ٘ و حمننٛ    املننّ 

ٖ  حبمنننننٕه ِنننننٕ   سننننناه الشرننننن     املنننننّ 

ث ثٍٗٗننناُ ال ننن ُ اسبنننال٘. ٖٕٔجنننو لنننوٝ     

ٔكالنننٛ الوءننناٞ األٔ ٔبٗنننٛ ووّنننًٕ وخنننثري     

ل ِنىنننننناً حننننننٕه ا سنننننننٗطاُ الشرنننننن ٙ 

املةسنننن شم٘  منننٜ سنننط  ال ىننن ، ٖٔخسنننى ٜ    

وور ٔع ال  ٖٛ ال ى ٖٛو. ٖعىنن املةٍّوسنُٕ   

ٔالعخمىنناٞ جاِنننوَٖ  مننٜ  طنننٕٖ  الن ٍٗننناُ   

ٔ ا  الوءنناٞ لٗعٗرننٕا    الننيت سٗسنننخووّا  

ًس  مننننٜ سننننط  املنننن ّ   ٖ ، ٖٔعىمننننٕا  اُ ٖننننٕ

ُس    وننننٕ ٍّي اسنننننعوا ا   ٔلٗعننننٕ ٔا بأوننننا

لم وننوٚ العى قننٛ املة شمننٛ الننيت سننٗ ًٕ بّننا    

ٛ،  الشرن ، ٔسننبُٕ ذبنّوٖاُ ال ٗناً ب ح     من

ٛ،   ٖنننوٚ  ونننَ ٌٕ ّنننا     ٛ، برننن ٖ اسنبرنننا ٗ

ٛ  بنال ح ُ ا لٗنٛ،  ّن٘ ذبننا          وخ ا ٌ

ٛ، ٔكننننشريٚ وننننَ     ُ، ث ٗمنننن   نننن   و كشننننا

األ ض، ٔسننن نا     ٌ ننن وسنناكَ وننَ  

ٖ ، باإلضنننننا ٛ    قنننننٕٚ  األ ض    املنننننّ 

الو   وَ أجن  س ٖ  وخعنو ه السنو ، ألٌنْ    

 نننا ٚ  ونننا ٖسننننخ   سننننٛ أبنننّ ، ٍِٔننناك    

َ اإلبننعاع املةنىث ننن   واألبننعٛ   البننثري ونن 

ِل نناُ الرىسننٗٛ    البٌٕٗننٛ اا  ٖننٛو ٔالنٕ

ٔ ا  الوءاٞ، ٔ  ٌو ٙ   الٕقنت   املةة ٖٛ ل 

 حنىاٞ وٍّا.ال اَِ كٗوٗٛ ا 

 نعأُ ٔكا ُ الوءناٞ الؤلٗنٛ ون     

ب كاُ الوءاٞ الن ا ٖنٛ، وثنن وسنشٗ     

 كنن و أٔ وبمننٕ أٔ ػبنن و إلحننوا   ٕسلنن س   

  الٍ اً الرىس٘ و  جعنن   بر ٙ وخٍس  

ٖ  ِننو ا  الشعثنناُ الشرنن ٖٛ    سننط  املنن ّ  

 ٟٗسننا  هلننا، ٔ لننا ضننىَ ووّننًٕ بنن اكٛ  

ٌاج نننٛ بننن  ال طنننا   العننناً ٔاشبنننا ،  

 عٍننووا  نسننا و الرنن كاُ اشباصننٛ ونن   

ٛ     ننننننن  بعننننننن   الرننننننن كاُ العاّوننننننن 

النبننننالٗا سنصننننش  الرنننن اكٛ أكثنننن   

 ا مٗننٛ، ٔ ٍننو اسبصننٕه  مننٜ كونناٞاُ     

 منٜ املنٕا   املالٗنٛ ونَ      ا  ثّيال طاع اشب

اسببٕوٛ سنن  و   ظبازاُ  اٟعٛ وخوٗنوٚ  

لمشرنن ٖٛ.  رنن كٛ سننشٗ   كنن  وننث  ،   

ِنننن٘ بنننن كٛ وخننننثريٚ لع  نننناد لمخاٖننننٛ،   

-  ٖ ننن٘ أس سنننّا  جنننن أ ىننناه جٍنننٕد  

ٖخننننننو ٜ و ٖمننننننُٕ   -كٍننننننوٙ أو ٖبنننننن٘ 

واسنننناو، ٔأ ا   عنننن   كسنننن  اسبننننٕاجو   
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ٔ خنننٗري ال ٕالنننك الٍىطٗنننٛ لألبنننٗاٞ النننيت    

ٖ ، ت  ٍعٍنننا ونننَ الٕصنننٕه    املنننّ كاٌننن

وثن كُٕ  ىمٗٛ اإل    الوءاٟٗٛ  الٗنٛ  

النبموننٛ، ٔالننرت ل  الشرئق ا نن٘ الننذٙ     

ٖ يك     شلن إٌٔاع املخا   النيت ٍٖطنٕٙ   

ٙ  مّٗا املةءن٘ قةنووا ، ٔسخن  اُ ونا سنٗة ّ     

 لا    ٌنناٟي وخشّن ٚ   وخخناو ٚ اسننعىا      

 ٖ .املّ 

 القريا القمريا: 

أ ننناح لٍنننا الن نننولً املةشّننن  لمعمنننًٕ   ل نننو

ُ، مل ٖبنننَ    ٔالنبٍٕلٕجٗنننا بمنننٕا  ظبنننازا

ٕل ِا وخىبٍنننا    املاضننن٘، ٖٔشنننؤ أُ   صننن

ّٕ   كّن ُ، ب٘ٞ، ٖخرري    أٌٍا سٍرنّو  طن  ا

كننشريٚ   ٔقننت، ق ٖننك، جننوا   ٗىننا ٖنعمونن       

ً، 1079بنننننال ى .   ٌٗسننننناُ ونننننَ  ننننناً  

 اجأ ٍا ٔكالٛ الوءاٞ األٔ ٔبٗٛ باإل  ُ 

ًس وخننننوِ    ى ث ننننن   وال  ٖننننٛ      ننننَ   ووّننننٕ

ال ى ٖٛو، ال  ٖٛ ال ى ٖنٛ لٗسنت ورن ٔ ا     

قاٟىننا ؛  ٌنننْ ووّنننًٕ وونننٕح صبننناٌ٘ ٔوخنننناح   

لم ىٗ  سٕاٞ كنإٌا ونَ ال طناع اشبنا      

الصننٍا ٘ أٔ وننَ ال طنناع العنناً،  ٌننْ وخننناح  

أونناً األٌرننطٛ ا لٗننٛ ٔاألٌرننطٛ الشرنن ٖٛ.    

وننَ الٕاضنن  أُ الشرنن  سننٗبٌُٕٕ ضننىَ   

ُ، وخسننن شمٗٛ    وننا ِننٕ  الطننٕاقي    حنن 

أبعننننو وننننَ الٍ نننناً الرىسنننن٘؛ ٔبالنننننال٘     

ميبننَ لم  ٖننٛ ال ى ٖننٛ أُ  بننُٕ مبثابننٛ  

ٌ طننٛ اٌطنن   ٔا نشننا  وثالٗننٛ ونن  ٔضنن        

  لا اهلو  ٌخصك أ ٍٍٗا.

 

ٖخىث ن بٍاٞ املةسنعى  اُ الوءاٟٗٛ  منٜ  

أسنننط  البٕاكنننك ذبنننو ٖا   بٍٕلٕجٗنننا   

بٍنننناٞ  مننننا  ِنننناٟ   ٔطبنموننننا   اوننننا   ننننَ    

املوا ٖنننٛ،    ٖنطمونننك بٍننناٞ املةسننننعى  اُ   

الوءننننناٞ  وباٌٗنننننٛ الٕصنننننٕه    املٗنننننآ   

ٔالخنننذاٞ ٔاملسننناحٛ ٔالٍننناس ٔونننٕا  الشٍننناٞ   

ٔالطاقنننننٛ ٔٔسننننناٟن الٍ نننننن ٔا  صنننننا ُ    

ٔأجّوٚ   ي اسبٗاٚ ٔازبا بٗنٛ ٔاملة اكناٚ   

ٔاسبىاٖننٛ ونننَ اإلبنننعا اُ ٔا سننننثىا اُ  

اسبٗنننناٚ  املالٗننننٛ.  ىننننث  ، سننننٗنطموك   نننني 

ملةسننننننعى  ٚ  اٟىنننننٛ  نننننأو  األٔكسننننن    

      ،ُ ٔالخنننذاٞ، ٖٔنننني  لنننا  ننن   ٌرننناٞ بٗنننٕ

 ءننن اٞ  سننننخما يننناز ثننناٌ٘ أٔكسنننٗو 

الب بننُٕ الٍننا ي  ننَ الننو ري ٔبعءننا  وننَ     

 ٌناجّنننننا ٍِننننناك، ثننننني  املٗنننننآ النننننيت ٖننننننيل

اسننننننخواوّا   ز ا نننننٛ الٍشا ننننناُ لٗنننننني    

ٞ، لسننباُ   ذبٕٖمننّا    أٔكسنن   ٔيننذا

ك أُ     املةسنعى  اُ ق د املةسنعى  ٚ. ٔػب

املننٕا   املا ٖننٛ ال زوننٛ، ألُ   سنناه ِننذٓ      

املٕا  وَ األ ض سٗبُٕ وخبموا ، ٔ ن ز  

ٍِننننا حاجننننٛ جِٕ ٖننننٛ لن  ٗنننن  الصننننٗاٌٛ   

ٔا سنننواوٛ هلننذٓ املةسنننٕ ٍاُ الوءنناٟٗٛ،  

ِٔ٘  نىث نن مبصنو  الطاقنٛ. حٍٗىنا ٖنعمون       

ٛ، ٔ ننريٚ، ٔوٕثٕقننٛ    األونن    النننوبري بطاقنن

خووّا   وخسنعى  ٚ،  مٜ ال ىن  أٔ  قو ٌسن

ٛ     الطاقٛ املّ  ٖ ، سٗن  ْ  وبريٌا بواٖ

الرىسننننٗٛ. لبننننَ بخعننننو الرننننى  ٖخىث ننننن     

ٖ  أبعننو ورننبمنٍا ال ٟٗسننٛ، ٔمبننا أُ املننّ 

وَ األ ض   ُ كثا ٛ الءٕٞ أقن ببثري 
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ٔالطاقٛ الرىسٗٛ اليت ٌسنطٗ  ا سنوا ٚ 

وٍّننا أقننن بننؤ ِا. سننٗبُٕ ٍِنناك أٖءننا    

ا  اصنننننننطٍا ٗٛ كنننننننشريٚ لمطاقنننننننٛ  أقىننننننن

الرىسننننننننٗٛ، باإلضننننننننا ٛ لمىصننننننننوٕ اُ  

الرىسننٗٛ النن زً  ٕاجننوِا  مننٜ السننط      

اليت   سنخولً اإل ساه ال سمب٘ لمطاقٛ 

إل ساهلا    املةسنعى  اُ  مٜ سط  ال ى  

ٖ  أٔ    وٕاقنن  أ نن ٝ   الوءنناٞ. أٔ املننّ 

كننذلا  ٍطننٕٙ وسننألٛ الطاقننٛ الرىسننٗٛ  

ٛ، أ ننن ٝ   و  ٕاقننن  كنننال ى   منننٜ صنننعٕب

ٖ ، حٗنننننني  ُ  وننننننوا اُ الطاقننننننٛ ٔاملننننننّ 

الرىسٗٛ وخن طِّعٛ جوا ، ألُ المٗمٛ ال ى ٖٛ 

 خعنننننا ه أسنننننشٕ    منننننٜ األ ض، كىنننننا  

ٖ   منننننٜ ؼبننننننٕٙ وخٍنننننا  كٕكنننننك املننننن ّ 

 ٕاصا  ومٗٛ كشريٚ وَ بأٌّا أُ  خخطِّ٘ 

ٔ خوسلو األلٕاح الرىسٗٛ لعو ٚ أبّ ، ٔقو 

لنذا قنو   ٖبُٕ ِنذا وخّملبنا  لمىخسننعى  ٚ،    

ٖنىث ننننن أحننننو اسبمننننٕه املةىبٍننننٛ بالطاقننننٛ 

الٍٕٖٔننننٛ. لبننننَ وصننننا   الطاقننننٛ لٗسننننت  

الن ننننو ٙ الٕحٗننننو الننننذٙ سننننٗنعٗ َ  مٍٗننننا  

ٗخٕاجْ ا ٌن ننناه هلنننذٓ   النصنننو ٙ لنننْ،    سننن

املةسنننعى  اُ املةسننن شمٗٛ  مننٜ البٕاكننك  

ٛ  أٖءنننا ،   نننٕٚ ازبا بٗنننٛ     ٛ  صنننعش وخرنننبم

 األ ضٗٛ ٔوا ٍٖني  ٍّا وَ  بمونٛ   ن    

صنننننا ٔ  النننننو   ونننننَ سنننننط  األ ض      

الوءننننناٞ، ِننننن٘ الع شنننننٛ ال ٟٗسنننننٛ النننننيت   

سٍخصا  ّا  ٍو ٌ نن أٙ بن٘ٞ    املنوا ،    

ٔيالشنننننا  ونننننا سننننننبُٕ العاونننننن املة نننننو     

ملسنننننننا ٍٗا   الوءننننننناٞ. ل سنننننننن  ا     

الوءنناٞ، م ننٛ حاجننٛ    صننٕا ٖ    نن  س   

أقننن كموننٛ، باإلضننا ٛ    ٔسننٗمٛ لن ٍلننك  

لنننيت  م ننن  بنننالخل    األضننن ا  اشبطنننريٚ ا 

ٛ  لنننن    )ٔ خب ىننننا  ازبننننٕٙ لننننأل ض ٌنٗ نننن

امل ٖنننن ه وننننَ  ىمٗنننناُ اإل نننن   النننننيت     

عبناجّا. ميبَ لمى كشٛ الوءاٟٗٛ اليت 

ٔ  ٚ بٍ اً سن ك    وٕ  س  ٛ الصُٕ ٔاملةو

اهلنننٕاٞ أُ  بنننُٕ أحنننو اسبمنننٕه،  أث ِنننا 

ٕ     حننننننؤ ٓ الننننننوٌٗا لبٌّٕننننننا     املةمننننن

ٙ  ٔقنننننٕ ، أحونننننٕ     ٙ، لبننننننَ   سننننننخولً أ

  ّٕ ٙ األٔكسننننننننن     الخلننننننننن   ازبننننننننن

اُ ٔاهلٗو ٔج  الساٟن ٖوٕقاُ خبى  وّ 

سننن  ٛ الصنننُٕ )أٔ ونننا  مخسنننٛه. اسبنننن   

ا  نن  املة نى ننن لنسننّٗن  ىمٗننٛ الٍ ننن ِننٕ    

املصا و الوءاٟٗٛ،  ىصا و الوءاٞ ِ٘ 

 ب ٚ بسٗطٛ لمخاٖٛ اقرتحّا أحو العخمىاٞ 

الن ٔس وٍننذ أكثن  وننَ قن ُ وننَ الوونناُ،    

  أٌننْ لننٕ اسنننطعٍا بٍنناٞ ِٗبنننس      ٔ نىث ننن

 ٕٖن لو جٛ ا سنخٍاٞ  َ الصٕا ٖ  لٍ ن 

األبننٗاٞ،  سننٍ ًٕ بننو   وننَ  لننا حبىمننّا   

   حشنس أٔ وصعو،    ٔجّنّا. قو عبننا   

ُس وننَ املننٕا  وننَ ال ىنن  ٔوننَ      ٌ ننن أ ٍننا

ٖ  ٔالبةٕٖبشنناُ ال  ٖشننٛ وننَ  أقىننا  املننّ 

األ ض    وٍرنننننبُ الشٍننننناٞ املةٍنرننننن ٚ    

سنعى  اُ املوا ٖٛ، ٔ ُ اسنطعٍا ذبٕٖن املة

ٔل  بالطاقٛ البةٕٖبشاُ    ضبط  اُ لمنو

َ ونننننَ  وننننن     الوءننننناٞ،  سنننننٍنىب  

 بموٛ ا سنبرا  الشر ٙ   الوءناٞ  

ٛ ػبك ّّىولو جٛ، ِاٟمٛ. م ٛ وسألٛ أ  ٝ 

وخ ا ا ّا ِٔ٘ النٍ ُّن ضىَ املةسننعى  اُ،  

 شىخ نن    أُ ٌصننش   مننٜ سننط  ال ىنن  أٔ     



 غزو الفضاء.. هل سًنقل البشر لشكن الكىاكب؟

 

 03 

 

ٖ  سنننٍ نا     ٔسننناٟن ٌ ننننس ضبمٗنننٛ، ملنننّ ا

ٖ . وثن الع باُ ال ى ٖٛ ٌٔ ري ّا  مٜ املّ 

كىا سٍ نا     بنذ ُ  ءناٟٗٛ ملة أونٛ    

ازبا بٗٛ الث ٗمٛ ٔاسننخواوّا   الٍوِناُ   

ال صنننننريٚ أٔ الصنننننٗاٌٛ أٔ اسبىاٖنننننٛ، ألُ   

ٖ  ٔالبةٕٖبشنناُ ِنن٘ ب٠ٗنناُ ال ىنن  ٔاملننّ 

   ٛ ِننن٘  وخعا ٖنننٛ لمشرننن ،  الشذلنننٛ الوءننناٟٗ

كالسوٍٗٛ الوءناٟٗٛ؛  ننا اإلبنعا اُ    

ٗلنننننن اُ     جننننننٛ اسبنننننن ا ٚ      ٔ ٍنننننن  النخ

 ٔالءخئ.

ُ، بعٗوٚ،   ُ  ٌراٞ املةسنعى  اُ   ب٠ٗا

ٖ  سٗعل النخمُّك ٔقاسٗٛ وثن ال ى  أٔ املّ 

 مننٜ البننثري وننَ الن ننو ٖاُ، ٔسنخرننبِّن  

ا  صننا ُ   وخسنننعى  ٚ بّننذا الشخعننو  ننَ    

 ل الٗننننًٕ ٌسننننشٛ األ ض  نننناو   وّىننننا .  نننن 

كننشريٚ وننَ ا  صننا ُ األ ضننٗٛ املٕجننٕ ٚ  

حالٗننا   نن  األقىننا  ا صننطٍا ٗٛ. ٔ   خعننول   

ٛ  بالٍسنننشٛ لمىخسننننعى  اُ  ا  صنننا ُ صنننعش

الننيت سنننبُٕ  مننٜ ال ىنن  ٔاملننوا ، أوننا      

بالٍسشٛ ل  صا ُ و  املةسنعى  اُ الٍاٟٗٛ 

ٛ  ٖصننعك حمُّّننا،      املةسننن شمٗٛ  ّنن٘ وخرننبم

ٖ  ٔ لٗنْ   ىمٗاُ الٍ ن وَ املن ّ   و  أث  ُ 

برننننبنس سننننمر بسننننشك سنننن  ٛ الءننننٕٞ     

ٔاملسنننا ٛ الرنننوٖوٚ النشننناَٖ بننن  الن نننا د  

ٔالنٍننا   ٔاملسننا اُ األقنن د ٔاألبعننو بنن     

ٖ  ٔاأل ض،  أقص  زوَ لمنٕاصن ون   املّ 

 قنناٟ  ٔأ ننٕه زوننَ   4ٖ  ٖشمننغ حننٕال٘  املننّ 

ٖ  ٔ اٞ  قٗ ٛ، ٔحن  ٖبنُٕ املن ّ    10ٖشمغ 

لنٕاصننن وعننْ وخسننن ٗ     الرننى  ٖصننش  ا

ٔوننننن   لنننننا لنننننَ ٖٕاجنننننْ املةسننننننٕ ٍُٕ   

ٛ،   ٔسناٟن ا  صناه     املةسن شن أٖٛ ورنبم

األ نن ٝ الننيت    نطموننك  وننا    وخشابنن ا ،   

وثنننن أٌ ىنننٛ ال ٖنننو اإللبرتٌٔننن٘ ٔال ٖنننو 

الصٕ ٘. ٍٖطٕٙ العنٗ   منٜ املةسننعى  اُ    

ٞل كاٌننننت  مننننٜ سننننط   املةسننننن شمٗٛ، سننننٕا

ال ىننننن  أٔ  منننننٜ  ٖ  أٔ  منننننٜ سنننننط املنننننّ 

ٛ  ءنننننناٟٗٛ  البةٕٖبشنننننناُ أٔ   ضبط نننننن 

    ،ٛ ُ،  الٗن ووا ٖٛ،  مٜ النعاون ون  وسننٕٖا

وَ اإلبعاع ٔ  جاُ حن ا ٚ،  الٗنٛ ٌٔ ناس    

  األٔكس   ٌٔ اس   املٕا   بربنس 

 اً. لوٍٖا ٌ اً وثنال٘  منٜ األ ض لنو ي    

اسبٗاٚ ٖٕ ِّ ٓ ضبٗئ حٕٗٙ ضخي ٔوخع وو، 

ٟٗٛ النننيت ِننن٘ أونننا   املةسننننٕ ٍاُ الوءنننا

أٌ ىننٛ وخخم ننٛ ٔصننخريٚ ٌسننشٗا   نن ُ أ  ٌنننا      

ًس ٖننو ي اسبٗنناٚ سننٗنعٗ َ  ضننىاُ ٔجننٕ  ٌ ننا

  مٍٗننننا   ننننا ٚ النننننؤٖ  أٔ اسنننننريا  كنننننّ 

العٍاصنننن  الخذاٟٗننننٛ لن ٍلننننك   ننننواٌّا.  ُ  

ْ، ميبنَ أُ ظبنوٓ   الوءناٞ      أق د  رنشٗ

لنننو ي اسبٗنننناٚ النننذٙ  خ و وننننْ األ ض قننننو   

ٌٕٖٔٛ،  ٖبُٕ  اك الذٙ ظبوٓ   يٕاصٛ،

 الن نننننننو ٙ   أٌ ىننننننننٛ   ننننننني اسبٗنننننننناٚ   

املٗباٌٗبٗننٛ   الخٕاصننٛ الٍٕٖٔننٛ ٖنىث ننن   

بننننو ي حٗننننناٚ الشرنننن  ضنننننىَ املسننننناحاُ   

الصنننخريٚ املةخم نننٛ لعنننو ٚ أبنننّ  ونننَ  ُٔ أُ 

 طوننٕ  مننٜ السننط ، ِننذٓ النبٍٕلٕجٗننا     

ٌوسّا قو  خطش    سنخواوّا   الوءناٞ،  

ٔبالننال٘ سنٗبُٕ بٍناٞ وخسننعى  ٚ  ءناٟٗٛ      

با ٔاحوا  وَ أكن  الن نو ٖاُ النيت     ب 

 ٔاجّنّا الشر ٖٛ  مٜ اإل   . 
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احلمايددا مددن اعاددعادات وحلددد   احلفددا    

 دلى ال حا:

  ٖواه أواوٍا ذبوٍّ ٔاحو ؼبٕه بٍٍٗنا  

ٔبننن  ظبا ٍنننا ٍِننناك، ِٔنننٕ اسبىاٖنننٛ ونننَ    

ُس  اإلبنننعا اُ.  ُ الوءننناٞ  شنننا ٚ  نننَ  ننن 

ُ،  طنننريٚ، لمخاٖنننٛ      وخن  لنننو؛ ونننٕ َ  بنننعا ا

 ٍشث  وَ وصو َٖ، أحوِىا ِنٕ اإلبنعاع   

البننٌٕ٘ اانن  ٙ الننذٙ ٖننأ ٘ وننَ مجٗنن       

ُس ٔاحنننننو، ٔا  ننننن  ِنننننٕ  ا دباِننننناُ    

اإلبعاع الرىس٘ الذٙ ٖأ ٘ وَ الرنى .  

 اإلبنننعاع البنننٌٕ٘ بنننالغ اشبطنننٕ ٚ، لنننذا 

ٌنىن نننن    املننننوا  األ ضنننن٘ املةننننٍخو      

ٛ، كنننشريٚ،   ضبطنننٛ الوءننناٞ الؤلٗنننٛ حبىاٖننن

اه املخٍا ٗس٘ لأل ض، لبَ ٖخ و وّا اا

مبخ نننننن     ِابٍننننننا    أ ىننننننا  الوءنننننناٞ    

ٛ، وننَ اانن  اُ     ُ، قا ونن سٍصننطوً زةو٠ٖننا

 خسننى ٜ واألبننعٛ البٌٕٗننٛ اا  ٖننٛو ٔ عنن      

وخشابننننن ٚ  جنننننو اُ امل كشنننننٛ الوءننننناٟٗٛ،  

ٛ   ساقطاُ وَ  ٔأحٗاٌا   صطوً بّا وخ وث

ازبةسنننننٗىاُ األ ننننن ٝ؛ ونننننَ ال ٔ ٍٗننننناُ   

ٛ  أٌسنن نٍا  مننٜ برننبنس أساسنن٘، وخخ رتقنن

الوننٕ  ٔوخننوو  ٚ  محءننٍا الٍننٕٔٙ. سنننبُٕ  

ٛ    الش٠ٗاُ النيت   ذبنٕٙ    اسبٗاٚ وخسن ٗم

ٛ  وننَ ِننذٓ اإلبننعا اُ ال ا مننٛ، وثننن  محاٖنن

الوءاٞ اشبا ج٘ أٔ سط  ال ىن  حٗني     

ٖ  ٖٕجو يلن   جنٕٙ أبنوا ، أٔ سنط  املن ّ     

ٙس  قٗ س لمخاٖٛ. ٔػبنك أُ   بٕجٕ  يل  ، جٕ

ٕ ٍاُ ٔامل كشناُ الوءناٟٗٛ    بُٕ املةسن

وخ ا ننٛ مبننا ٖبونن٘ وننَ املنناٞ أٔ وننَ وننٕا   

أ ننننن ٝ قنننننا  ٚ  منننننٜ اونصنننننا  وخع ننننني  

اإلبعا اُ سبىاٖٛ اسبٗاٚ   ه ال ح ُ 

ُ، بعٗننوٚ، كّننذٓ، لننذا   الطٕٖمننٛ    وسننا ا

 نننن ُ كاٌننننت لننننوٍٖا وخسنننننعى  ٚ  ءنننناٟٗٛ   

 ،ُ ميبٍٍنننا أُ ٌعىنننن  منننٜ ٔجنننٕ  وسننناحا

 سرتا ٗ ٘. وٍٛ ٔربوَٖ املٗآ   وٕق س ا

م ننننٛ ذبنننننوٍّ   ننننن  ػبنننننك أُ ٌأ نننننذٓ  

با نشا ٌننا باإلضننا ٛ    كا ننٛ الن ننو ٖاُ  

ٗ َ  مٍٗنننا النخمُّنننك  مّٗنننا لشمنننٕا       النننيت ٖنعننن

ٔجّنٍا، ِٕٔ  ثا  ال ح ُ الوءاٟٗٛ  مٜ 

ٛ اإلٌسننننناُ.  ُ أ  ٌنننننا النننننذِاد    صنننن ّ 

وخسننننعى  ٚ  منننٜ ال ىننن ،  سنننٗنعٗ َ  مٍٗنننا   

  مننٜ السننو   نن  الوءنناٞ لٗننًٕ أٔ ٖننٕو     

األقننن باسنننخواً النبٍٕلٕجٗننا اسبالٗننٛ،   

ٖ  سنسننخ   ال حمنٛ   لبَ لٍصن    املن ّ 

ٔقنا  أ ٕه ببثري ٖرتأح بن  سننٛ ٔ سنعٛ    

أبننّ .  ُ  حمننٛ  ءنناٟٗٛ بّننذٓ املننو ٚ  عننل   

النع لض لورتٚ  ٕٖمٛ لعبعا اُ البٌٕٗٛ 

ٔ ٌعواً ازبا بٗٛ و  ونا ٖرت  نك  منٜ  لنا     

اإلٌسننناُ،   ونننَ  ثنننا س سنننمشٗٛ  منننٜ صننن ٛ     

ٛ، بّذٓ املو ٚ أُ ذبىنن العوٖنو   ٔميبَ ملّّى

الٍوسنننٗٛ ٔا جنىا ٗنننٛ،   ُونننَ املرنننب 

ٔ ا  الوءاٞ قو  خٕلِّنو    العولٛ اليت ٖخعاٌّٗا  

 خِاد األواكَ املةخم ٛ ٔا كن٠ناد، ٔقنو   

 خةث   قموٛ الًٍٕ ٔال  ابنٛ  منٜ األ اٞ السنمٗي    

ٛ لمىّاً اليت  نطموك   ب٠ٗنٛ العىنن الصنعش   

ٛ  قصنننٕٝ.  ننن  شئ وع ننني ا ثنننا     ِنننذٓ  قوننن

السنننمشٗٛ  منننٜ جسننني اإلٌسننناُ بنننالنع لض     

لٍ ا ازبا بٗٛ   ه ال ح ُ الوءناٟٗٛ  

الطٕٖمننننننٛ،  ا ثننننننا  الءننننننا ٚ كننننننشريٚ،   

ٔ نءنننننى َ ضننننننىٕ  العءننننن ُ ٔ بكننننننن   
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اهلٗبننننن الع ىنننن٘ الننننذٙ ٖخعنننن    باسنننني    

وِرابننننٛ الع نننناً املة  شلطننننٛ بالوءنننناٞو،    

 ثٛ األساسٗٛ باإلضا ٛ    الربأٝ الث

املة  شطنننننٛ بالنٕاجنننننو   الوءننننناٞ، ِٔننننن٘ 

ٛ الٍننًٕ، ٔالننيت  الصننواع ٔ  ً ال ّنن  ٔقم نن  

ربنمننا وننَ بننخاس      نن . ٔوننَ ا ثننا    

ٛ األ نننن ٝ  شننننا ة ٔ نننناٟا ازبّنننناز ّّىننننامل

ال مننر الٕ نناٟ٘، ٔاغبونناض  ٌنننا    ٖننا   

الننننوً اسبىنننن اٞ، ٔاضننننط اباُ النننننٕازُ، 

ٔاضننننط اباُ الشصنننن ، ٔضننننعا ازبّنننناز  

ا ٘. بالٍسننشٛ لنننأثري اٌعننواً ازبا بٗننٛ    املٍنن

السنننمر  منننٜ الع ننناً، ٔبننناأل ا   ننني    

الوخذ ٔالٕ ك،   ُ الع ناً  شنوأ بو نواُ    

 البالسًٕٗ بربنس بشْ  نٕ ٙ، ٔ سننى ّ  

   سا  ْ  لٕاه ال حمٛ بخ   الٍ ن   نَ   

املننو ٚ. كىننا  ن نن  ك السننٕاٟن وننَ ازبننوٞ     

السلننوم٘    ازبننوٞ العمننٕٙ وننَ ازبسنني،     

ٔ ا  الوءننناٞ  ننن  النموننناز، ٔ  ا بننن اِوٌا  

ٔ  ٚ أكثننن  ممنننا    سنننٍ ٝ أُ ٔجنننِّٕي وخنننو

ٍٖشخنن٘، ِٔننذا  شننا ٚ  ننَ سننٕاٟن  ضننا ٗٛ    

  و ننت وننَ سننٗ اٌّي    أجننواّٟي العمٕٖننٛ.   

ذبنننننو  ِنننننذٓ ا ثنننننا     لنننننن  ازبا بٗنننننٛ  

األ ضٗٛ املعؤوٛ أٔ بشْ املعؤوٛ، لبنَ  

ٖ  سنننننبُٕ  مننننٜ سننننط  ال ىنننن  أٔ املنننن ّ 

ءٛ   ئ، لنذلا سنٗبُٕ   ازبا بٗٛ وخٍخو

ٛ اإلٌسنننناُ،  أثريِننننا طبنموننننا   مننننٜ صننننّ 

% ونننَ 79.9 ازبا بٗنننٛ  منننٜ ال ىننن   شمنننغ   

% 11ٖ   نشمغ جا بٗٛ األ ض، أوا  مٜ املّ 

وننَ جا بٗننٛ األ ض، ٔ  ٌعمنني وننوٝ  ننأثري    

  لا ال و   مٜ جسي اإلٌساُ؟

 الُكىيكبدات  دلدى  امُلتدىافرة  املدىارد  استخدام

 املشتعمرة:

العننٗ   ننا   األ ض  سننٗبُٕ  عمُّنني  

وننَ أِنني األحننوا  الشننا زٚ لمشرنن ٖٛ، ٔلننَ   

ٛ   مننٜ اإل نن  . ٖعىننن    بننُٕ وّّىنن  ٛ  سننّم

املةٍّوسنننُٕ ٔالعخمىننناٞ ونننَ طبنمنننا أعبننناٞ    

العننننننامل  مننننننٜ  طننننننٕٖ  الن ٍٗنننننناُ الننننننيت 

سنننخىبٍٍِّا وننَ  ٌرنناٞ وٕ ٍٍننا األٔه  ننا   

ٔ اُ األ ض،  ٍّننناك العوٖنننو ونننَ املرننن  

رننن كاُ ٛ ٔالسننناُ العاّوننن النابعنننٛ لمىةّس

اشباصننننننٛ الننننننيت وننننننَ بننننننأٌّا أُ  شننننننوأ   

ا سنننٗطاُ املةسننن شم٘ اسب ٗ نن٘ لموءنناٞ،  

ا سننٗطاُ  كونو   ٔ اُ وَ ب  كن ور 

بعءننننّا  مننننٜ ا سنننننوا ٚ وننننَ اسنننننخواً  

املنٕا   املةننٕا  ٚ  منٜ البةٕٖبشنناُ، ٔ     

ٔسنننعٍا ا نشنننا  ِنننذٓ أٔ  اشبطنننٕاُ عبنننٕ 

ٛ،  ءنننناٟٗٛ   املةسننننن شن.  ُ  ثننننٕ ٚ، صننننٍا ٗ

ٔه  سنننننٗطاُ البةٕٖبشنننناُ  اهلننننو  األ

 ىمٗنٛ  ول سٗبُٕ اسنخ ا  الثن ٔاُ، ٔ خعن  

 عنننننوٖن البةٕٖبشننننناُ  ىمٗنننننٛ صنننننٍا ٗٛ 

وط ٔحٛ ٖني  ّٗا اسننخ ا  املنٕا  الثىٍٗنٛ    

وٍّا، وثن ٔقٕ  الصنٕا ٖ  أٔ بعن  املنٕا     

اشبنننناً أٔ املعننننا ُ الٍننننا  ٚ  مننننٜ األ ض.    

 البةٕٖبشنننننناُ  خعننننننول ِننننننو ا  لمىننننننٕا    

ٔه ٖنعموننن  بالطاقنننٛ الوءننناٟٗٛ لسنننشش ، األ

ٔٔقٕ  الصٕا ٖ  ال زً لمٕصٕه    ٍِاك 

ٛ ، ِٔ٘ أكثن  األِنوا  النيت     ٔالعٕ ٚ ثاٌٗ

ميبَ لمشر ٖٛ الٕصٕه  لّٗا  نا   ونوا    

األ ض املةننٍخو ،  نن ُ اسنننطعٍا ذبٕٖننن     



 9299/ آذار /166العدد  

 

32  

 

ٔل  بالطاقٛ البةٕٖبشاُ    ضبط  ُ، لمنو ا

َ وننَ  ونن     الوءنناٞ،  سننٕ  ٌنننىب  

ٛ،   بمونننٛ ا سنبرنننا  الشرننن    ٙ بو جننن

كشريٚ. ٔالثاٌ٘ ِٕ احنٕاّٟا  مٜ البنثري  

وَ املٕا   الثىٍٗٛ اليت ميبَ اسنخواوّا 

  الوءننناٞ، ٔونننَ الٍاحٗنننٛ ا قنصنننا ٖٛ،   

 ،ُ ميبَ لبةٕٖبك ٔاحو، أُ ٖخٍنلي  اٟوا

ب ٗىنننٛ   لٗنننُٕ  ٔ    ننن ه  نننرتٚ، قصنننريٚ   

ٖسننننخ قّا  عنننوٍّٖا ٌٔ منننّا    األ ض.   

طِّننننئ جننننا ٚ   الٕاقنننن ، م ننننٛ بنننن كاُ  خخ 

ٖخنثري ا ِنىناً      سنخ ا   ما املٕا  ، ٔونا 

ِٕ ازبى  وا ب  األحبا  ال اوٗنٛ لن ٍلنك   

اصطواً البةٕٖبشاُ بناأل ض ٔ عنوٍّٖا   

 لم صٕه  مٜ وٕا  ِا.

 ٍنرننننن  البةٕٖبشننننناُ ببثننننن ٚ    

ُس وَ الٍ ناً الرىسن٘، ٔلنٗ      كّن وبا

ٛ، بل  ننننننو   ا ّننننننا. ٖٔخعننننننول حننننننواً       ٌ طنننننن

ٟٗ  ال ناٟي بن  ونوا ٙ    البةٕٖبشاُ الن  

ٖ  ٔاملرننننرتٙ ٔوننننا ٖخسننننى ٜ و نننن ٔا ٚ   املننننّ 

املرننننننرتٙو، ِٔنننننن٘ األحووننننننٛ املة ٗطننننننٛ    

باملرننرتٙ، ونننَ أِنني الٍ ننناٍ الننيت  ٕجنننو    

 ّٗا وع ي البةٕٖبشاُ املع ٔ ٛ. ٔ ٕجو 

أٖءنننننا  صبىٕ ننننناُ ووا ٖنننننٛ أ ننننن ٝ ونننننَ 

البةٕٖبشنناُ البننثريٚ العننو ، وثننن  مننا 

النننيت هلنننا ونننوا اُ ق ٖشنننٛ ونننَ كٕكشٍنننا. 

ُ، لوٖنننا ٚ    حننننٜ ا ُ مت    سننناه  نننو ٚ بعثنننا

بع س ونَ ِنذٓ البةٕٖبشناُ ال  ٖشنٛ ونَ      

األ ض، ٔأٔه كةٕٖبنننك  نننؤ ٓ و كشنننٛ 

- ءننناٟٗٛ كننناُ البةٕٖبنننك و ٖننن ٔس 

و حنن  ِننشئ ووسننشا   اٌننوٖوٕو الننناب   411

لٕكالنٛ ٌاسننا  مننٜ سنط ْ   بننشاٍ وننَ   

ت زٖنننا ٚ البةٕٖبنننك ً، ٔ  ننن1001 ننناً 

ملةسننننننى ٜ الثنننننناٌ٘ ال  ٖننننننك وننننننَ األ ض ا  

ً ونَ  1009و    اً 19741-و ٖناكأا

قلش ننننن بعثننننٛ وِٕٗبٕسنننناو النابعننننٛ لٕكالننننٛ    

اسنبرا  الوءاٞ الٗاباٌٗٛ وجاكسناو،  

ٔأ ذُ  ٗ ٍٛ صنخريٚ جنوا  ونَ سنط  ِنذا      

البةٕٖبننننك؛ كاٌننننت كىٗننننٛ أقننننن وننننَ 

وٗمخنن اً ٔاحننو. ح ٗ ننٛ أُ البةٕٖبشنناُ    

ِنن٘  شننا ٚ  ننَ صننخٕ س صننخريٚ  طوننٕ        

ٔ ٗنٕد أٖءنا ، ونَ أِني      الوءاٞ هلا وواٖنا 

وٗوا ّننا اغبونناض جا بٗنّننا ٌ نن ا  لصلننخ     

ا    ّّىننننوح ىّننننا؛ وننننا ٖعننننل اغبواضننننا    

    ٛ  بننننننالٗا ٔطبننننننا   اهلشننننننٍٕ وخ ا ٌنننننن

ٖ ، بازبا بٗٛ املةننٕا  ٚ  منٜ ال ىن  أٔ املن ّ    

ّ ن أٖءننا  بٍنناٞ اهلٗاكننن  ِٔننذا ازباٌننك ٖخسنن

لو جٛ، كشريٚ. ٔميبَ ا نشنا  ح ٗ نٛ أُ   

وننننننننَ  100000ٍِنننننننناك أكثنننننننن  وننننننننَ   

البةٕٖبشنننناُ الننننيت مت  ذبوٖننننوِا حنننننٜ 

ا ُ، ِ٘ وٗوٚ  ضا ٗٛ سننىٍ ٍا البنثري   

ونننننَ املٕاقننننن . ونننننَ املعننننن ٔ  أُ ٍِننننناك     

ُ، يٍٗننننٛ بننننالب بُٕ ٔاملعننننا ُ  كةٕٖبشننننا

ٕلع     كٗشنّننننا     ٔالصننننخٕ ، ِننننذا النٍنننن

ٖخننن ج   كٌّٕنننا وخوٗنننوٚ  ملنننٕا   البٗىٗاٟٗنننٛ 

الشٍاٞ أٔ لٕقٕ  امل كشاُ الوءاٟٗٛ، ٔقنو  

املنننننننننٕا  املةسننننننننننخ  جٛ ونننننننننَ    بنننننننننُٕ 

البةٕٖبشنناُ أساسننا   قنصننا ، دبننا ٙ،    

ٔميبَ حنٜ أُ  ني   ا ٚ املعا ُ الثىٍٗنٛ  

   األ ض أٔ     ننٕامل أ نن ٝ وخسنننعى  ٚ 

وننننننَ وٍنننننناجي البةٕٖبشنننننناُ لن  ٗنننننن     
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وباسك اقنصا ٖٛ. كىا ؼبنٕٙ العوٖنو  

ُ، كننشريٚ،    وننَ البةٕٖبشنناُ  مننٜ كىٗننا

 ننننن ٝ، ونننننَ املننننناٞ ٔاملنننننٕا  املةنطننننناٖ ٚ األ 

باإلضا ٛ    الب بُٕ ٔمجٗعّا ضن ٔ ٖٛ  

لم ٗاٚ. ميبَ أٖءا  ٌ نن ِنذٓ املنٕا         

أواكَ أ ن ٝ   الٍ ناً الرىسن٘ حٗني     

ٛ، أقننن ببننثري وننَ   ٍٖننو  ٔجٕ ِننا، ٔببمونن

ًس    كموننٛ   ننن   ونننٕا  كّننذٓ ونننَ أجسنننا

ٖ . ٔسٍ صننن أكنن ، وثننن ال ىنن  أٔ املنن ّ  

 مننٜ قننٕٚ   نن   ءنناٟٗٛ أ ءننن باسنننخواً   

املةنطنناٖ ٚ  منٜ البةٕٖبشنناُ،   منا املنٕا    

وثن املاٞ ٔثاٌ٘ أٔكسٗو الب بنُٕ النذٙ   

ميبَ ذبٕٖمنْ    ٔقنٕ ، لمصنٕا ٖ ، ممنا     

ٖخىبٍٍِّنننا ونننَ اسبصنننٕه  منننٜ املوٖنننو ونننَ   

اسب كنننٛ   الوءننناٞ، ٔبالننننال٘ النٕيُّنننن   

أبعننو ضننىَ الٍ نناً الرىسنن٘، ِٔنن٘ أٔه    

ٛ، قصنريٚ املنوٝ  عنٕ     وّّى ٛ، صٍا ٗ ٛ  ءاٟٗ

 ،ٛ ٛ، اقنصننننننا ٖ ٛ وننننننَ ٔقننننننٕ  ّّىننننننوببنمنننننن

الصنننٕا ٖ  البوٗنننن بنخنننٗري ا قنصنننا     

الوءاٞ. لبَ،  مٍٗا  ػبا  حمٕهس لمعوٖنو  

وننننَ الن ننننو ٖاُ زبعننننن صننننٍا ٛ النعننننوَٖ  

الوءننناٟٗٛ املةسنننن شمٗٛ ِنننذٓ ح ٗ نننٛ، وثنننن  

جا بٗٛ البةٕٖبشاُ املةٍخوءنٛ ٔالخلن     

ًٔ؛ وا ػبعمّا  خ ضٛ  لعبعاع ازبٕٙ املعو

البننٌٕ٘ ٔ ننأثري األجسنناً الصننخريٚ.  ّننني    

ب كاُ  اصٛ  وٖوٚ باسنخ ا  ثن ٔاُ  

البةٕٖبشننننناُ،   نننننو أ مٍنننننت بننننن كٛ  

وب ٌٗنننٕ   ٖسٕ سننٗوو األو ٖبٗننٛ    نناً 

ٛ  سنننننننخ ا  ِننننننذٓ  ً  ننننننَ  ط نننننن 1071

الث ٔاُ، ٔ لا  مٜ الّ يي ونَ   اٞ بعن    

ٛ ألُ املةرننبِّب     حبٗننٛ ِننذٓ العىمٗنن   

كمونننٛ اسننننخ ا  املنننٕا  ، وثنننن املعنننا ُ     

الثىٍٗننٛ، بخنن   الٍ نن   ننَ وننوٝ ٔ   ّننا      

 منننننٜ البةٕٖبشننننناُ، سننننننبُٕ أ منننننٜ 

ببننننثريس وننننَ كموننننٛ اسنننننخ اجّا  مننننٜ    

األ ض،  ء    َ ٔجٕد أُ  بُٕ ِنذٓ  

ٛ  ٌسنننشٗا  ونننَ األ ض     البةٕٖبشننناُ ق ٖشننن

لنبننُٕ  ىمٗننٛ اسنننخ اجّا وخ وٖننٛ. ٔونن    

 ٖسٕ سٗو أُ  لا  عن و ب كٛ ب ٌٗنٕ  

اشبطوننٛ سنننبُٕ وخ حبننٛ  ُ  بٍننت وننَ  

 طننٕٖ  الن ٍٗنناُ الننيت  خ مِّننن وننَ  بننالٗا  

ال ح ُ الوءناٟٗٛ، ٔ نىث نن  حنوٝ  ن       

ربوٗ  ِذٓ النبالٗا بنأسٗ  وٍربُ 

 ءاٟٗٛ، وثن وصاٌ   ٌننا  الٕقنٕ . كىنا    

ِلَ بننننن كٛ  عننننوَٖ البةٕٖبشننننناُ     خنننن ا

ٛ، إلٌننا     األو ٖبٗٛ و  اٌو  س او  مٜ  طن

الٕقننننننٕ  باسنننننننخواً املنننننناٞ املٕجننننننٕ       

البةٕٖبشننننناُ، حٗننننني سنننننٗني   سنننننٗي    

جخو٠ٖننننننناُ املننننننناٞ       اُ اهلٗنننننننو ٔج   

باسنننخواً الطاقننٛ الرىسننٗٛ، ٔاسنننخواً  

اُ  لا الٕقٕ  الوا   لمصٕا ٖ  ملنٞ ضبط 

ٔل  بنننننننالٕقٕ    الوءننننننناٞ لنخذٖنننننننٛ  الننننننننو

امل كشاُ الوءاٟٗٛ النابعٛ لٕكالنٛ ٌاسنا   

ٟٗٛ النابعننننٛ لم طنننناع  ٔامل كشنننناُ الوءننننا 

بنننن كٛ و ٖننننك سننننشٗ    ول اشبننننا . ٔ خعنننن 

 ٌوسرتٖوو األو ٖبٗٛ أٖءا  وَ بن كاُ  

 عننننننوَٖ البةٕٖبشنننننناُ الٕا ننننننوٚ الننننننيت 

ً، ِٔنو ّا ِنٕ  نٕ ري    1071 أس ست  ناً  



 9299/ آذار /166العدد  

 

39  

 

املٕا   الوٍٗٛ ٔال و اُ ٔالٍ اً املةنباون 

املطمننٕد لمنٍ ٗننك  ننَ املننٕا   املٕجننٕ ٚ    

ٔ سنٕٖ ّا   الوءاٞ ٔاسنخ اجّا ٔ صٍٗعّا

   ه  رتٚ وا ب  ست     ر  سٍٕاُ.

ِّنننن  ورنننن   وٖننننوٚ   ٕ ِننننا ٔ اُ  خ 

ٛ ٔالرنن كاُ اشباصننٛ، املةسسنناُ العاّونن

وثنننن سنننشٗ   كننن  أٔ بمنننٕ أٔ ػبننن  أٔ     

بنن كاُ  عننوَٖ البةٕٖبشنناُ ِننذٓ، أُ 

النٕسلننن  املةسنننن شم٘ لمشرننن   نننا   حنننؤ      

كٕكشٍنننا لنننٗ  بعٗنننوا . ٔعبنننَ ٌ نننا       

ٛ، بالخٛ األِىٗنٛ،   نو ٔقعنت     سب ٛ،  ا ؽبٗ

ٛ  ننن ه السنننٍٕاُ ّّىنننبعننن  النخنننٗرياُ امل

   ،ٞ ال مٗمٛ الواٟنٛ، أٔهلا ِٕ  مىٍا بٕجنٕ  ونا

ٔونننننننٕا  أ ننننننن ٝ   قطنننننننر ال ىننننننن  ٔ  

البةٕٖبشنننناُ الننننيت ميبٍٍننننا الٕصننننٕه   

 لّٗننننا، ٔالننننيت ٌسنننننطٗ  اسنننننخواوّا      

صنننٍا ٛ ٔقنننٕ ، صنننا ٔ ٘  نننال٘ البمونننٛ   

ٛ  ببننثري  سنبرننا      ٔجعمننْ أقننن كمونن

الوءننناٞ، ٔثاٌّٗنننا ِنننٕ أٌٍنننا منمنننا  أ ىنننا 

الٗنننننننًٕ النبٍٕلٕجٗنننننننا ال زونننننننٛ لشٍننننننناٞ  

ٛ، إل ا ٚ ا سنخواً  ُ،  ءاٟٗٛ قابم و كشا

ّ نننننو     ٛ، جنننننوا ، حٗننننني  خى بأسنننننعا س وع ٕلننننن

ب كاُ اسنبرا  الوءاٞ لٍا الط ٖ  

بّننذا ا دبننآ، بننوٞا  بصننٕا ٖ  ٔو كشنناُ  

 ءاٟٗٛ قابمٛ بالباون إل ا ٚ ا سنخواً 

الوءنننناٞ ٔ ش ننننٜ  ٗننننْ،  ٖننننني    قّننننا   

ٔلبٍّننا سننن نا     الٕقننٕ  الصننا ٔ ٘   

الذٙ سٍ صن  مْٗ وَ قطر ال ى  ٔونَ  

 البةٕٖبشاُ.

قو ٌبُٕ  مٜ ٔبا أُ ٌرنّو ثنٕ ٚ    

جوٖوٚ وَ بأٌّا  خٗري العامل الذٙ ٌع  ْ 

الٗنننًٕ.  ُ سنننشا  اسننننٗطاُ الوءننناٞ بنننوأ     

 لمنٕ...

 راوع:امل

 ا   - حنن ُ الوءنناٞو   -كننناد واملٕسننٕ ٛ املصننٕ ٚ   العمننًٕ ٔالنبٍٕلٕجٗننا      .7

 .1079برئُ  -ال ا ك ازباوعٗٛ 
 وٌاساو. - ٔكالٛ الطرياُ ٔالوءاٞ األو ٖبٗٛ .1
 .و ٖساو - ٔكالٛ الوءاٞ األٔ ٔبٗٛ .1
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  جامعة حلب –مدرسة الرتمجة بقسم اللغة اإلنكليزية        

 

 مفارقة فيرمي ...

 ؟أيه ذهب الجميع
 (إليسابيث هىيل) (1) 

 
نفتسعع ٓفارقة ععْف لاععُف عدق ععْف ععفففف

قفمبكقنفًدعٌ فا راعقَٖ  فففا سؤالفاملت ٍل

 عععق  إىلفأنفجننفصت  عععقفًجنةءععع قفدععع ٕفاعععنففف

نإععععقكف ععععٌ افنععععقيفا قةنععععْف   َععععْفففففف

جننفهت ععععقكفً قألخععععنيف  عععع فاا-ا كععععٌنف

ا سعععععرىلف ععععع فا  ذعععععٌكف عععععَكٌنف ععععع  ف

نعىف لكفععف عنففففأت عٌلفا  إىلٍعْفففف-امل قل

تلكفاذتَقّف الف عَّ فجننفاألة ف عقنف ع فففف

ف ًةهقف قٖ قتف اقَْٖف ق ر ل تجننف

ْ،فا تكععععععىلفف  ععععععقفت ععععععٌلفا    ععععععفف

ُف"اإلٍطععق ُففا رَ ٍععقُٖ يففف"أنىلٍكععٌف لاعع

أافجننفف0951جنث عععقٕفت قً عععىفا  عععَّإفيفف عععقكففف

تفااذعفا  عقسج ففا هنييفا ركىلّف َّفجن 

 ععنفا كقٖ ععقتفا راععقَْٖفيففا   ععٌ فا عع فف

فتلتفذ ك 

ً عععقلفا وعععَّفا  شعععحف عععنفا عععني قٕففففف

ف(فيففاععععععقًن ف َععععععITESٌخععععععقةزفاألة ف 

 كق َرٌةنَععقف لععٓفاٌ  ععىف لععٓفاإلن نععت ففف

"جن ةكف لاعععُفجننفجنِفساعععقةّف عععٍَّوقف عععَّةف

اتٌ عععععتفاعععععنفتك ٌ ٌدَعععععقفا  عععععٌاةٍذفففف

ًا عععَّاةفدَعععَّفاعععنفاذتعععٌا  فا  ٌٍعععْف عععَّفففففف

ّف ةيفتسععععتطَعف سععععىل ْفا ععععتَطقنفزتععععىل ف

قنعععععْف ا  لعععععوق ف"يفف اعععععٌنف فعععععىلّفففا ت  

االٍ ف ع ْ،ف عَّفعاععفجنِفنإعقكفصت عُفففففف

ىلّفاالٍع فف تلكفاإلارباطٌةٍْ ف َّفت ًَّف ف

 عع ْفطٌٍلععْ،ف ك وععقفيففاذت َ ععْف  ععلّففف

ّ،فا ععنيِفٍ ععقةيففا قةنععْف   ععىلفا ععىل فففًادععَّ 

 فعععىلّفالَعععقةاتف ععع ْ فً ق تعععق ُف ععع فجننففف

فقنعععععْف ىلٍ عععععقًفٍكعععععٌنفا عععععت  قةف ةيفا ت  ف

ف"  ىلٍ ًق
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 ق ت ععىلٍ فف" لاعُع"اععقفًة فجن نفً ععقفً

،ف ك ععىفتععٌيففيفف ععقكففف  فًنسعع ف0954األً عُع

لفنفععععىلفا ركععععىلّفألنععععدق ف خععععىلٍن،فاجععععفف

   عٌانففف،فا نيِف تع فا عقاًفف"اقٍكلفهقةت"

"نىلحف  َقيف قٖ قتف اعقَْٖف لعٓفاألة "ففف

ْفا ر عععععلَْف لذ  َعععععْفا رلكَععععععْفففيففا ٍلعععععف

 ف ٍ عععععٌلف0975(فيفف عععععقكفSAIامللكَعععععْف 

نفهنييفهُفا ٌة ْفاألًنفاعنفنٌ وعقفففأفوم  ا

،ف لععٓفا ععىل مففف ا تكفععقمفارقة ععْف لاعُع

ف قٕف لَاًل( انف  ٌ ْفأث قتفهنيافاا  

ص ف"نالسعع فيففامللد ععف"هععقةت" تعع ف

جننععععىفافتٌدععععَّفاتنف قٖ ععععقتفذ َععععْفاععععنففففف

ا راععقٕفارتععقةدُف لععٓفاألة " ف"ٍن عع حفجننفففف

ْففففف جن اععلفترسععلفاععنييفاذت َ ععْفهععٌفا رىلءعَع

اععععْفا  قٖلععععْف انععععىفافتٌدععععَّفساععععقةاتفات َّ 

ًاعععفذ ععك،فجننععقةفأنفجننفف ت ععق"جنخععىلٔفيففزتىل 

ه ععععقكفسقدععععْفأنفا ٍععععَّفاععععنفا  شععععحفيفففففف

كعععٌٍنفا كٌا ععع فا كَ َعععقٕفاذتٌٍَعععْفًت

فْ ْف تكٌنفاإلدق ْفجن جىلف ٍ ًاأل لرْفادتٌٍ 

قفٍ ت عَّفجنن عقف   عفففف"هقةت" َ  قف قنف

ّفاععععْفا ٌسَععععَّّفيففا ععععىل فاذتاععععقةّفاملت َّ 

 دععق لف انععىفيففتععقةٍذفاألة ،ف ععقنفاععنففف

امل كععععنفجننفٍ ععععٌكفنععععدصفاععععقف  ٍقةت ععععقفف

 ق ر ععلفاععقفدفٍ ععَّجنفةسلععتومف  ععلفجن ععلفاععنفففف

الَعععععٌنُف عععععقك(،فًجنًدععععع ف عععععاة عفسذعععععرفففف

فا تكفقمفاملرقة ْ 

 سع  ف ع ٌ ْفففف(فدفٍاِتفا راقٌَٖنفجن عَّاًف0

دسٍَّْف"جت لفا سعرىلفأنفا راعقٕف علفففف

ممكعععن"،فًا ععع ف كعععنفجننفتكعععٌنفففف

اىلت طععْف  لععمفا رلععكفجنًف لععمفاألسَععقٕفجنًف

فاا َّ ْ 

(فاختععععقةفا راععععقٌَٖنف ععععَّكفا  ععععًَّكفأنففف2

ف األة فجن ًَّا

اععْف(فنفععاتفاذتاععقةاتفا راععقَْٖفاملت َّ فف3

حبَعععععععحفاف كعععععععنفففًادعععععععَّ فىلًااعععععععؤخ 

ف لراقَٖ فا ٌ ٌلفأ َ ق 

زٍععقةّفا راععقَٖ ف عع ة فيفففت(ف  ععَّفٍ عع4

فاملقءُ،ف ك  قفدفنالسإوم 

ا ط ععنفيففذ عععكفأل عع قيف ٍَّعععَّّ ففففمت 

ً ف"ةً ىلتفهع فدىلاِ" ت ف نْفيففا فٌةفاَّ

يففزتلعععْفا  لعععٌكفاألاىلٍكَعععْ ففف2106  عععقكف

 عععقفٍكعععٌنفا سعععرىلف عععربفا  ذعععٌكف عععلففففف"ة  

جنسععَّفعتععقةفا ععت  قةفممكععن،فجنًفةمبععقفاف

تفزٍقةت عععقفا عععنيف ععع ّف عععقفٍ عععّ،فجنًفة  ا عععىل 

طٌٍلععْفًا ععَّ َلفاععَّ ٌنفاعععفا ٍَّ ق ععٌةاتففف

 كعععنفا ركعععىلّفجن ععع شتفةا عععدْفيفففف-

ف ا تركلفيففاذتاقةاتفا راقَْٖ"

،فجن ععتقذفا رَ ٍععقٕف" ىلانععكفتَ لععىل"تععق عف

ف0981يففدقا عععْفتعععٌ  ،فا   عععق فيفف عععقكف

 ٌة عععْفحبجَعععْف   عععٌانف"افٌٍدعععَّف قٖ عععقتفف

ذ َععْفخععقةزف ٌ عع فاألة "،فننفععىلتفففف

ا ر لَْ فت قًلفادت ٕففSAIيففزتلْففجنٍاًق

األ عععععربفاعععععنفًة تعععععىفا  شجَعععععْف َرَعععععْفف

اذت ٌلف لٓفاعٌاة ف لسعرىلف ع فا  ذعٌك،ففففف

ًا  فا  حفجننىف كنفحت َ وقفانفخاللف

ن ععلفنععٌ فاععنفا ععني قٕفاا ععط ق ُفذاتععُفففف

ا تكىلاةفانفنإقكفصت ُفأنفنإعقكفصت عُففف

فًأنفقٕفنسذف ق تدَّاكفاٌا فه قك ف
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ألنفهنييفا كقٖ قتف َستف لٓففنإىلًا

 ان قفانفاحملت لفجننفف"تَ لىل"األة ،فدق لف

فنكٌنفا ني قٕفا ٌسََّفه قك فً قلفجنٍاًق

أنفجنً ٗعععكفا عععنيٍنفٍؤا عععٌنف عععني قٕفخعععقةزففف

ىلًنفيففاألة فٍف وٌنفجنً ٗكفا نيٍنفٍرٍكعف

األدسععععقكفا طععععقٖىلّفا وٌ ععععْ،فألنف ععععالف

امل سعععكىلٍنفٍ ت عععَّانف"جنن عععقف ععع   نيفاعععنفففف

لفا ذعععع ّف عععع فجننرسعععع قفاععععنفخععععاللفتععععَّخ 

ف ا  ذٌك"

ك،فجن   فاٌءٌ فا ني قٕفخعقةزففا ٌَ

،فسَععععحفتإوععععىلففنععععقٖ ًقفاألة فاٌءععععٌ ًق

 عقكفاعنففففا  ٍََّّفاعنفاألًةا فا  شجَعْف عل ففف

 ععععقسج فشتععععتلر  ف  ععععقفجننوععععقف قنععععتفففف

اَّ ٌ عععععععععْف ق تفعععععععععقمفا كٌا ععععععععع ف

فارتقةدَْ 

 كواكب وفرية

ا كعععٌنفنق ععععفً عععٍَّمف فعععكلفافففف

  فتفعععلفأسعععَّٔفا ت عععٍَّىلاتفأنفجننفففٍ عععَّ 

 ععع ْففالَعععقةف92 لعععٓفف طعععىلفا كعععٌنف تعععَّ 

ءٌَْٖف  َ  قفٍ  ٌف فكلفجن ىل فًجن ىل ( ف

تفلفا  َق قتفامل ر علْفأنفجننعىفٍ لعنفاعنففففف

الَعععقةف ععع ْ ف لٌهلعععْففف82 03فا   عععىلفسعععٌان

َن َّ  كفهعععنيافاألاعععىلف لشاعععقةاتفففاألًن،ف ععع

ارتقةدَعععْفزتعععقًافزا َعععًقفًا ععع ًقف ت تفعععىل،فف

 كععنف  ععَّفذ ععكف ععَكٌنفجناقاوععقفسععقد فففف

 ف لَوعععقففاملسعععق ْفا كٌنَعععْفا عععنيِفٍتٌد عععفففف

فةيف  لفامُلاُف  ًََّافيففا راقٕ   ٌ

ً ف" لاعععُ"نعععٍكلف ّفلفاعععىل نإىلٍتعععىفأل

  ععلفً ععتفطٌٍععلفاععنف جععٌةفا  ل ععقٕف لععٓففففففف

 ٌا  فخعقةزفنإقا عقفا ف سعُ فٌٍدعَّففففف

َّ،ف ٌ ع فاؤٍ عففف3111اتنفجن جعىلفاعنففف

ة فاعععفا  جععٌةف لععٓفامل ٍععَّف فععكلفاتكععىل ففف

ٍفععلفا  ععَّ فااقٖععلفاععنفا كٌا عع فا عع ففف

جننفًدععَّنقهقفخععقةزفنإقا ععقفا ف سعععُفأنفففف

فاذتَقّف كنفجننفتكٌنفً لّ 

مبعععععععععىلًةفا ٌ ععععععععععت،فً ق ععععععععععتدَّاكفف

نف،ف عَت كٍفاًقا تلسكٌ قتفاأل جعىلفت عَّ فف

ا  ل قٕفانف شصفا  ا َ فا كَ َقَٖعْفف

ْ فااععَّمفا  وععقُٖفهععٌف وععمفأل لرتوععقفادتٌٍ عع

لف َوععععععقففاتفا عععععع فتتفععععععكٍفف ععععععَّ فاملععععععىل ف

ا كٌا عععععععع فا  ععععععععدىلٍْفيففامل ععععععععقطقففف

فا  ععقذتْف لسععكنف  ذٌاوععق،فًا عع فٍععتم فففف

 لععٓفجننوععقفامل ط ععْفا عع ففففففت ىلٍروععقفت لَععٍَّقًف

 كنفجننفتٌدَّف َوعقفاملَعقيف لعٓفا سعط  ففففف

ًاععععفذ عععك،ف عععةنفا  عععالسَْف لسعععكنفاففف

قف  ععتف قملَععقي ف عع فاىلا ععقّف ٌااععلففففتت ٍلعع

جنخىلٔ،فاجعلفاعَّٔفنفعقلفا ع ذم،فًاعقفهعٌففففففف

فتكٌٍنفا  المفادتٌِف لكٌ   

تفعععىلٍنفا  سعععتف ةا عععْفجندىلٍعععتفيفف

َّاكف َقنقتفانف ق تدف2103نٌ  ربفا جقنُ/

اعنفففتلسكٌيف  لعىلفا راعقُٖفجننفًاسعَّاًففف

مخسععْفصتععٌكفنعع َوْف ق فعع  ف ٍَّععىففف ععل 

 ٌ عع فحبذععمفاألة فٍععًَّةفيففامل ط ععْف

ا  قذتْف لسكنفانفصت ى فهعنييفامل ط عْففف

 لعععٓفاذتَعععقّ،ففىلًا َسعععتف ق اعععىلًةّفاؤن عععف

سَععحفتل عع ف ٌااععلفجنخععىلٔ،فاجععلفا  ععالمففف

 ٌ ِف لكٌ ععع  ف عععالًّف لعععٓفذ عععك،فففادتععع

اذتَعععقّ"فجنِفنعععُٕفاعععنف كععنفجننفتفععع لف"ف

 ععقتفا راععقَْٖفا عع ففا  كتلٍععقفأنفاملىلٍ 

فت شىلفخقةزف ٌ  فاألة  

 لععٓفا  ذععٌكفف فا  ععقسجٌنف ععق  ًقةٍ عع

ا   اعععععْفاذت عععععىلإف  اعععععَعفستت عععععلفففف
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 لكٌا  فا  قذتْف لشَعقّ،فً كعنفاععفففف

ا ععت ىلاةف عع ٌاتفا َّةا ععْ،فنفععاتف َععٌ  ففف

 ععقنفاععنفاملععجلفا  جععٌةف لععٓفا كٌا عع ففف

فbفiruaPnmoفamixorPا  ىلٍ ععععععععععععْفاجعععععععععععععلفف

ًا كٌا عععععع فا  ععععععدىلٍْفا سعععععع  ْف عععععععفففف

يففا عععقطقفصتٌاوعععقفسَعععحففف0-تىلا َسعععت

 كنفجننفتٌدَّفاملَقيفا سقٖلْف لعٓف عط ففف

ا كٌا ععععع  فتك عععععنفاملفعععععكلْفيففجننففف

 ْفً كنفجننفتىل علففاأل  اكفاذت ىلإفات ٍل

ّفجننععكقلفاععنفاإلنعع ق فامل َععتف لشَععقّف عَّ ف

ضتععٌفا سععط  فاطلععٌيفا ٍععَّفاععنفا َّةا ععْفف

ففكلفجن ال  رومفهنييفا  ذٌكف 

تم  أطعععال فامل ٍعععَّفاعععنفاملىل  عععقتفففف ععَع

ا راععععقَْٖفا عععع فت شععععحف ععععنفا كٌا عععع ف

ارتقةدَْف عربفاإلن نعتفيففا سع ٌاتفا  لَلعْففففف

أطعععال فا   عععىلفا  ععع ق ُفا  عععق ىلفففامل  لعععْ فمت 

(ف  ذعقحففETIIملس فا كٌا  فارتقةدَْف 

 َّةا ععععععْفا  ذععععععٌكفف2108جن ىلٍلفنَسععععععقن/يفف

أطال فتلسعكٌيفففعفجننفٍتم ا  ىلٍ ْ فانفاملتٌٍ 

ا راقُٖفا تعق عف  ق عقف ىلٍ عًق،ففففف"دَ  فًٍ "

 ععععنففً ععَع ٌكف رشعععصفا كٌا عععع فحبجعععقًففف

 ٌ ِ فاععنفا   َعع فا كَ َععقُٖف  ال وععقفادتعع

ا تععععق عف ٌ ق عععععْفففaTAEPعفأطععععال ففاملتٌٍ ععععف

 ف  ععقفٍععتمفف2126ا راععقٕفاألًةً َععْفيفف ععقكفف

 ٌ ْفجن ععرب،فاجععلففففت عع ةفًدععٌ فاىلا ععَّفجنةءعَع

فا كعع لف ل قٍععف ْفا ععنيِفا تلسععكٌيفاألًةً عُع

ف 2124انفاملر  فجننفٍىلٔفا  ٌةفيفف قكف

ًاعععفذ ععك،ف ععةنف و  ععقف  لععمفاألسَععقٕفف

ا رلكععُف اذتَععقّفيففا كععٌن(فافٍعع الفيفففف

ٍقتفيففجننفهععنييفلفجنسععَّفا تشععَّ  َّاٍتععى فٍت ج عع

 َّةدعْفففًاا كٌا  فارتقةدَعْف  َعَّّفدعَّ ففف

جننععىفٍكععق فٍكععٌنفاععنفاملسععتشَلف ق  سعع ْفف

  ععقفأة ععقلفاسعع قةف رش ععوق فه ععقكف   ععْففف

ىلٔفًهُفستٓف اخلفنإقا عقفا ف سعُ،فففجنخ

دفن ععععمف ة  ععععقٕفقَعععععفاملٌا عععععفامل ك ععععْفف

 لشَععقّ فن لععمفاععنفخععاللفا  إععىلفأنفاألة فف

جننفاملَكىلً ععععععقتف كععععععنفجننفت ععععععَ فيفف

ٔفقفجن   ةدععقتفسععىلاةّفً َٗععقتفنععٍََّّّ،فمٍمععف

أنفظوععٌةفنإىلٍععقتفسععٌلفأاكقنَععْفا  جععٌةف

 لععععٓفسَععععقّفنعععع َوْف قملَكىلً ععععقتف لععععٓففف

نفادتلَعَِّفجنًةً عق،فففٍذ،فجنًف  ىلفدٌ َعقفاملىل 

 عععقف ٌ ععع فزسعععلفأنسعععَال ً فجنًففففجنًفة  

فتَتقن 

هععععنيافٍ ععععىفجننعععىفستععععٓف اخععععلففف عععل ف

اععقفٍ ععق لفادتععٌاةفف-قنععْفت ععقف ةيفا ت  زتىل 

  فجننفٍكٌنفه قكفا  ٍََّّفف-ا كٌنُ

اعنفا كٌا ع فحبذعمفاألة فيففا ععقطقفففف

 عععقذتْف لسعععكنف كعععنفجننفتستاعععَعففف

اذتَقّ فً كعنفاعقفاست عقاتفًدعٌ فصتعٌكفففففف

فا  ٌاد؟ففيففسًَّ فهنيي

 احلياة: وفرية أم نادرة؟

متفت ععٍَّىلفاست ععقاتفاذتَععقّفا ني َععْف

يففا ق  ععْف ةٍععك،فا عع فتسعع ٓفأنفا ىل ععْفف

قنعععْفّف ةيفا ت   عععَّ فاذتاعععقةاتفيففزتعععىل فف

ا عع فتسعع ٓف لتٌا ععلف  اععوقفاعععف  عع  فففففف

ف-،فامل ق  عععععْفITESت ععععع لفف لعععععٓفسعععععَّ 

فاكتٌ ْف لٓفا  شٌفا تق ُ 

N = R* • fp • ne • fl • fi • fc • L 

فسَح 

Nّف ةيف=ف َّ فاذتاعقةاتفيففزتعىل ففف

قنعععععْفا ععععع ف كعععععنفا كفععععععف عععععنففففا ت  

فان  قثقتوقفا كوىلًا  قطَسَْ 



 مفارقة فريمي، ملاذا ال يتصل الفضائيون باألرض؟

 

 36 

 

S َّفا عع=* ٌ نفا  ذععٌكفامل ق عع ْفلفتكعع

ف ت  َْفاذتَقّفا ني َْ 

pfف=فنسععع ْفتلعععكفا  ذعععٌكفا ععع فتاعععم ف

فجننإ ْف ٌ  َْ 

urنإعقكففف=ف َّ فا كٌا  ،ف كعل فف

فامل ق  ْف لشَقّ مشسُ،فًحتًٍََّّافا  َٗقتف

 pfفهععُفنسعع ْفا كٌا عع فامل ق عع ْفف)

فيففا ٌا عف إوٌةفاذتَقّ ف

 poفهععُفنسعع ْفا كٌا عع فاذتقالععْفف)

ف لشَقّفًا  فتنٌ َّف ٌ وقفاذتَقّفا ني َْ فف

 pfفهععععُفنسعععع ْفاذتاععععقةاتفا عععع فففف)

ٌ ةتفتك ٌ ٌدَعععععقفٍن ك وعععععقفأطعععععال فف طععععع

أنععقةاتف ق لععْف لكفعععف ععنفًدٌ هععقفيففففف

فا راقٕ فف

 Tانفا عععنيِف قاعععتفف(فهعععٌفطعععٌلفا ععع ف

خال ىفتلكفاذتاعقةاتف عةطال فاإلنعقةاتفففف

فأنفا راقٕ فف

ْفانفاذتًَّ فا سق  ْف ٍَّ فًقافن ىلمفجنٍ 

قف  ععلفاعنف  لَععْفف ّفً ععشَشْ،فمٍمعفستعَّ ف

ؤفجناىلًاف   ًقف ق  س ْف  ل عقٕف ٌَ ٌدَعقفففا ت   

ف ل فارتقةدَ فجنٍاًق فا راقٕفًاملت 

ًاعععفذ ععك،فه ععقكفاست ععقلف خععىلفاععنفففف

 شحف نفأنقةاتفا ىلا ٌٍفنانىفجننفٍج تفا 

جنًفاملىل  عععقتفا راعععقَْٖفا  ىلٍ عععْ فجننعععىفافففف

تٌدعععَّفسَعععقّفيففا كعععٌنف عععلفسَقت عععق فيفففف

ا ٌ عععتفا عععنيِفت ععع حف َعععىفا ق  عععْف ةٍعععكففففف

 امفساععقةّفف01ًا ععق اتفجنخععىلٔفًدععٌ فف

ّ،فت ععٌلف ةا ععْففتسعع ٓف لتٌا ععلفيففا ععىل ف

يففزتلعععععععْفف2100جنخعععععععىلٔفننفعععععععىلتف عععععععقكف

 amifrreourPفipفahrفNPaoiuPfفAfPerryف

ipفIforufrPنفاألة ف كنفجننفتكٌنفأ(ف

ف  فا كٌا   فنق ةًافطقٖىلًا

 ٌ ةهععععقف قسجععععقنفاععععنفت ععععٌلفنإىلٍععععْفط

ف" ٍرَعععَّفنععع َ لف"دقا عععْف ىلٍ سعععتٌنفه عععقففف

 dPvoeفIforrrfًف"أ ًٍععنفتععٌةنىلف"(ف Tewouف

Enmurmالَععقةفف5 3ف فاألاععىلفسععٌان( ف"ٍتطٍلعع

 ٌ ةفسَقّفذ َعْ،فًهعنياففف  ْف لٓفاأل لف تط

حتتقزفتلكفاذتَقّفانفا ٌ عتففٍن َ نف  قف مف

فًاذت ف تنٌدَّ" 

تفععععع لفترسعععععلاتفجنخعععععىلٔفملرقة عععععْففف

 فا كقٖ قتفا راقَْٖف لٓفجتس ف" لاُ"

األة ،فجنًفجتقهلعععععوقف ععععع ة ف فعععععكُلفففف

اطلق،فجنًفزٍقةتوقف  لفظوٌةفاذتاقةّ،فجنًف

فستٓفزٍقةتوقف طىلٍ ْفافٍن ك  قف فروق 

 

ًهععععُفًاسععععَّّفاععععنفا  ععععشرَ ففamipinueIfPfr imrأ َ ا َععععحفهٌٍععععلف قت ععععْفاسععععقه ْفيففاٌ عععععفف(0)
ا ك ععٍَّ فا  الٖععلفا ععنيٍنفٍ ععَّ اٌنفت ععقةٍىلفا تإ ععْف ععنفا تكفععقمفا راععقٕ فهععُفاؤ رععْفجنًفففففففففف
نقة تفيففتا َعفا  ٍََّّفانفا كت فسٌلفا تكفقمفا راقٕ ف"أ َ ا َح"فسق لْف لٓف ةدْف
ا َّ تٌةاي فانفدقا ْفنٌةخف ا ٌتقفيفف ةا قتفا راعقٕ،فًاقدسعتل فاعنفا  سعمفنرسعى فًهعُففففففف

 ععلْفجنٍاععًقف لععٓف ةدععْفا  كععق ٌةٌٍ فيففا  ععشق ْفاععنفدقا ععْف ععقة تٌنفيفف  ععَّا،فسَععحففسق
 فأنفدقنعع فا كتق ععْ،فت ععٌكففف2114 ععَّجنتفسَقتوععقفاملو َععْفيففزتععقلفا كتق ععْفا راععقَْٖفيفف ععقكفففففف

أ َ ا َحف تَّةٍ فاق ّفاات عقلف لعٓفاسعتٌٔفادتقا عْفً لَعقتفا ت ععفًيففاعَّاة فا تعَّةٍ ففففففففف
فhttps://www.space.com/25325-fermi-paradox.htmlتقحف لٓ فاذتكٌاَْ فا  صفاأل لُفا

 

https://www.space.com/25325-fermi-paradox.html
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ف؟لماذا ال يتصل الفضائيىن باألرض

ف(:(2 روبرت شيرير)

ف

هَات ععقفاأل ععالكفا سععَ  قَْٖفًا تلرععقزففففف

   ععععٌَلفاست ععععقلفًدععععٌ فسَععععقّ فذ َععععْفيفففف

جناعععق نفجُنخعععىلٔفاعععنفهعععنيافا كعععٌن فن عععٌلف

" ق ط عفه قكفسَعقّفذ َعْفيففاكعقُنفاعق ففففف

ةجنٍتفذ كفاأل  ٌ فاملقءُفيفف عتقةفتىلٍعكففف

IaPmفEmrTف لُّ قفنقهَّنقفذ عك،فانطال عًقففف "

انفا كقٖ قتفارتقةدَْفا لطَرعْفًامُلش   عْففف

،فً ععععععًٌافأنفا كقٖ ععععععقتففTEف ععععععَلمفيف

 فAforuاملتٌسِّفععععْفذاتفاملدق عععع فيفف ععععَلمففف

قفنكععععٌنف كععععن،فهععععلفاععععنفاحملت ععععلفجنٍ ععععفف

ًسَععععٍَّنفيففهععععنيافا  ععععقد؟فًأذاف قنععععتفففف

اذتَععقّفا ني َععْفاٌدععٌ ّفيففاكععقنفاععق،فففف

ف  َّ؟ملقذافدفتت لف  قف

جنًلفنعععععدصفت عععععقًلفهعععععنيافا سعععععؤالفف

،ف" ىلانعععكف ةٍعععك" طىلٍ عععْفا وذَعععْف عععقنف

ؤف  ععَّ ف لت   ععف" ةٍععك"ا ععنيِفاخعع  فا ق  ععْففف

اذتاععععقةاتفخععععقةزف ٌ عععع فاألة فيففف

اععق،فً كععنففَّّفنٌ ععًقّ فا ق  تععىفا ٍ ععا ععىل 

فأ َكفنسدْف سَطْفانفسذتى 

   ععقفضتسعع ف ععَّ فا  ذععٌكفيففففففجنًًا،

 عععٌلفجنسعععَّفجن عععاليف،ففففّ ف لعععٓفسعععَّ فا عععىل 

"الَقةاتفًالَقةات!"فً مفانفتلكفا  ذٌكف

اعععقف ٌا ععع ؟فستعععٓفً عععتف ىلٍععع ،فدفففففف

 ف كععععنف لععععٓفاععععَّاةفًقنكععععنفن ععععىلمفسٍ عععع

قف ل عقٕفا رلعكفففاملقءَْفسٍ عففا  فىلٍنف قاًق

يففا تفعقمفا كٌا ع ففففالشٌظًقفاًقت َّ 

سععٌلفا  ذععٌكفاألخععىلٔ فضتععنفن لععمفاتنفجننفففف

ا  ٍَّععَّفاععنفا  ذععٌكفاععقف ٌا عع فتععًَّةفففففف

فق سٌا

هعععلف كعععنف ل دلٌ عععقتفجننفت عععَ فففف

 ق ر عععلف لعععٓفجنِفاعععنفتلعععكفا كٌا ععع ؟فففف

 عععق كجلفا وعععقف  عععقةّف عععنف عععىلاتف عععقزففف

فًاجنًف عععقة ّفدعععَّ فًا  ال عععْ،فجنًف عععقخ ْفدعععَّ 

حبَععحفافحتتععٌِف لععٓفاملععقٕفا سععقٖل،فًهععٌف

جننكقلفاذتَعقّف لعٓفاألة  ففففجن ق ف ل 

 كععععنفٍ ععععًَّفجننفا  لَععععلفا وععععقفيفف ةدععععْفففف

 كٌا عع فاذتععىلاةّفامل ق عع ْ فهععنييفهععُفاففف

فًاًاف قة ّفدعَّ ففًاامل تَّ ْ ف َستف قخ ْفدَّ 

 ق  سعععععع ْف ل ععععععقٕفا سععععععقٖل ف ًهععععععنياف ًنفففف

ا عععععتركلفيففأاكقنَعععععْف  عععععقٕفجننعععععكقلف

ف ًنفاقٕ( انف ىلٍ ْفانفاذتَقّف

طقفاأل جععىلففقاتنف  ععَّخلف  عع فامل ععفف

ٌ فف ةفاذتَععقّفءعع ق َْ فاععقفاععَّٔفاست ق َععْفتطعع

ف لعٓف ٌ ع فمت ععلفجننفٍكعٌنف ععقذتقًففف

دق ْ،ف كعنفاذتَعقّففف لسكن؟فافن ىلمفاإل

فًا لععٓفاألة ف ععَّجنتف  ععَّفً ععتف  ععلفدععَّ فف

تعتففانفتكٌٍنفنإقا عقفا ف سعُ،فً عَّفث  ففف

اكععععقنفاتععععقح،فاو ععععقففففنرسععععوقفيفف ععععل ف

ف قنتف َّاَْٖ 
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ت  هىلفاست  ىلاتفاملدلٌ قتفا  ىلٍ ْف

يففظالكف اٖعمف عق  ىليفاعنف تشعقتفجن  عق فففففف

احملعععععَت،فسَعععععحفت   عععععحفاَعععععقيفنعععععٍََّّّف

ة  فاذتىلاةّف  َْف ق كربٍتفانف قطنفاأل

تسعععععت تعفا  كتلٍعععععقفامل قًاعععععْف عنععععع ق ف

مبسععتٌٍقتفاععنفا  فععقلفاإلنعع ق ُفت تععلففففف

 طَٗعقتفففاإلنسقنف لٓفا رٌة فًه عقكفجنٍاعقًفف

فًق(فا عععععع فتنفعععععع ىف   ععععععفaPmeormPerاملفععععععَْف 

ُ فاألةدعععععععععل،ففاَكىلً عععععععععكٌ ًَق مثعععععععععقن

ً ةاكععععقنفهععععنيافا كععععقٖنفجننفٍ  هععععىلفيففف

ا  عععَ ًد فا سعععقٖلفجنًفا كشعععٌلفامل لعععُ فف

ٌ ةفاذتَعععقّف لعععٓففًاعععنياف عععةنفاست  ق َعععْفتطععع

ف ًاا  ٌادفا  قذتْف لسكنف ق ٌَْفدَّ 

ًا سُّعععؤالفا  قٖعععل ف"اعععقفاست ق َعععْفجننفففف

ِّةفهععنييفاذتَععقّفا ععني قٕ؟"فٍإععل ففففف هعععنياففتنطعع

 ًاععقفٍ ٌ ععىفا  ل ععقٕف" ععَ فففارتٌسععًقف ععؤاًا

 ععٍَّ قفجن نععٓف كععىلّ"( ف كععنفا  ٍَّععَّفاععنفففففف

جننفاذتَععقّفا ني َععْفجناععىلفاففَّ ًنفا  ل ععقٕفٍ عع

،فًيففهنييفاذتق ْف ع فجننففا ىفت ىلٍ ًقفارىل 

ّفالَٗعععععععْف قذتاعععععععقةاتففتكعععععععٌنفا عععععععىل 

فا راقَْٖ 

ّفت خععععععععععععىلفأذاف قنععععععععععععتفا ععععععععععععىل 

 ق راقَٖ ،ف اٍنفهم؟فا سرىلف  فا  ذٌكف

 قف َ فاعنففَّف سىل ْفا إٌ،ف ني كفة  ا َ 

ةنعقفجنسعَّ ف كعنف ع فجننفففففًاملست ىليفجنافٍ 

نكٌنف ق ةٍنف لٓفاأل لف لعٓفا تفعقمففف

ٌففف ًٕفاعععنففأنعععقةاتفا ىلا ٍعععٌفا راعععقَْٖ،ف ععع ا

ستعععقًاتفاات عععقلف  عععقفا قنعععىلّ،فجنًفاعععنفف

تلرععععقزفا راععععقَٖ  فملععععقذافدفٍت ععععلف  ععععقففففف

جن َّ قؤنقفا راقٌَٖن؟فطعىلحفهعنيافا سعؤالفففف

أنىلٍكعٌفف"ا فولف عقدفا رَ ٍعقٕفاإلٍطعق ُفففف

،ف ععني كفٍنطلععقف لَععىفا ععمفارقة ععْففف" لاععُ

 لاعععععُ فتفعععععلفقَععععععفن قنعععععقت قفأنفجننفف

اذتاععععقةاتفا راععععقَْٖف عععع فجننفتكععععٌنف

ِ فعفذ كفدفنىل نقٖ ْ،فًا ف الاْف لَوق فجن

جنسعععععَّفااست عععععقاتفهعععععٌفجننفاذتَعععععقّفف

 فةجنٍُفا فد عُف ًهعٌفففًقا ني َْفنق ةّفسٍ 

 فةجنِ(فهععٌفجننفاذتَععقّفنععقٖ ْ،ف كععنفزتععىل 

 َعىفففاذتَقّفا ني َْفنق ةّف ًهٌفجناعىلفٍفعكٍفف

ًٕف لععٓفجتىل ت ععقفارتق ععْ( فا كععجلفا  عع قف  ععق

ٌ ةتف َععىفاذتَععقّفيفففففف ًيففا ٌ ععتفا ععنيِفتطعع

قفًا ّفا  إقكفا ف سُ،فأٍ فطىل ْف  ف  َّ

جنن فاألاىلفا ت ىل فالَقةاتفاأل عٌاكف  علفجننففف

نإوععععىلفضتععععنفاملتععععنيا ٌنف لععععٓفا سععععقسْ فف

فًتني ىلفجننف"ا   قٕف   ل "فافٍ عىف اٖ عقًفف

"  ععقٕفاألذ ععٓ" فيففسعع فجننفا ععني قٕفهععٌففف

 ق تا ََّفمسعْف  عقٕفارَعَّّ،فأافجننعىفٍ عًَّفففففف

 عععنفاذتت َعععْ ف لعععٌافانعععنين  فنعععقة ففف  َعععًَّا

فتفا ٍَّ ق ٌةاتفحُبكمفا  قد ا ت ىل 

ااست عععععقلفاتخعععععىلفهعععععٌفجننفاذتَعععععقّفففف

 فستععٓفً ععتففىلفنرسععوقفست ععقًفا ني َععْفتععَّا ف

 ىلٍ ،فا ت ىلتفخَقةات عقف لتعَّالفا عنياتُفففف

ا كقاعععلف لعععٓفاأل عععلشْفا  ًٌٍعععْ ف ك  عععقفف

 لعععععٓفًنعععععكفتٌ عععععَعفجن عععععطٌ  قف َفععععع لف

 ختَ عععل فادت عععق فف عععْفًةاثَعععًق لً ععقتفا َّ ف

فاإلٍ ٌافاعفا   قكفا  ق ِ!( 

لععىفيففارتطععىلفا ععنيِفتن ج ف كِّععىلفجنٍاععًق

ةً ٌتعععقتفذاتَعععْفا  سعععذف-اتاتفا  قنٌٍععْفف
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ّفأنفامل ٍععَّفً عع لّفاربزتععْف تشٌٍععلفاملععق  

 ععَ فف عع لًافاععنفا ىلً ٌتععقت فختَ ععلفةً ٌتععًق

ف ا ربفانف ىل فن ىلّفأنسقن،فًان ع   قًف

 َعععع ىفف تعععٌ لفخَّاععععْفارَععععَّّ،فًاربزتععععقًف

نسدْفانفنرسىفًذ كف ق تدَّاكفاٌا فاعنفف

ستَطععى فاتنفجننععتف لععكف  ععت ،فً كععنفف

 ِكلَو قفخلقفنسذفدٍَّعَّّف َ ع  ف عٍَّكفففف

 ات ف كنفاقذاف ٌفخىلدتفهنييفا   لَْفف4

 نفا سَطىلّ؟   ف كنف آلاتفا  قنٌٍْفجننف

ًا وعقفف-تلتومفاألة ف ا  لوقف سىل ْ،ف

أنف"هنعععالكفةاعععق ِ" ففف-اعععنف لَوعععقفف عععل 

اعععقةتنف"ٍ عععق  ف عععقدفا رلعععكفا ربٍطعععقنُفففف

ست عقاتفا كقةثَعْفً لهعقففففهنييفااف"ةٍ 

يفف تق ععععى،ف ععععق ت قفاألخععععلّ فأذًا،فهععععلفف

زاٖىلٍ ععقفا راععقَٖ فاحملععت ل فففتنععٌ ُِّف ععل 

ف س  فا تَّالفا نياتُ؟

ّفجنكفجننىفانفامل كنفجننفحتتعٌِفا عىل فف

 لعععٓفجننعععكقلفجنخعععىلٔفاعععنفاذتَعععقّففففففًقسٍ ععع

اععقف  عععفاات ععقلفففا ني َععْ،ف كععنفنععَٗقًف

  ق؟فه قفنعَّخلف عقدفامل ٍعَّفاعنفاأل كعقةفففففف

لَععْ ف ا  قععْ ف  ععَّاقفٍ ععٌلفا  ل ععقٕففففا تاا 

لَْ"ف ونيافٍ ىف" كىلّفاجلّف الهت قكف"تاا 

َّ ف ك وقف لٓف  َّفخطٌّفًاسَّّفاعنفجننفتن عفف

فست فهىلإ" (

 فانف  فااست قاتفاأل جعىلفخت َ عقًفف

فٗعقًف،فالَخطعلاًففّفاكقنعقًف قفتكٌنفا ىل ة  

 قملسعع قةاتفات َععْفا عع فٍىل ععلوقف قٖ ععقتفففف

 اقَْٖفا ق ٍْف ل اقٕف لعٓفجنِفا ق سعْ،ففف

 عقفدفٍكعنففف نياف ةنفادت َععفشتت ٗعٌن فة  فف

ًءععععفً ععععفتر عععَلُفملٌ ععععففًق لَ عععقفسٍ ععع

نإقا عععقفا ف سعععُف لعععٓفاسعععق لفا راعععقٕففف

ارتق ْف  ق فأنوقف كىلّف عَْٗفجننفنتٌا علففف

اعفاملدلٌ قتفارتقةدَعْفيففسع فٍن ك  عقفففف

فُفات قلفانفا راقَٖ فا  ىل قٕ تلٍ 

ا ععععععع احفجن جعععععععىلف ىلا عععععععْفهعععععععٌفجننفففف

 ٌ  فاات عقلففةتفجت   ْف ىل اذتاقةاتفاملتر

 كقٖ عقتفجن علفاجل عق،فستعٓفن عَ فيففنععٌ فففففف

اععععنفسٍَّ ععععْفاذتٌَانععععقتفا كٌنَععععْ،فاعععععفف

فخفاعفاذتٌَانقت"  الاْف"افتتشَّ 

ا ع حفجنن عقفن عَ فيففففففومنف  اأستٓف

ىلمفجنًفاعقفٍن عففف  ال عْ،فستق قّفسق عٌ َْفف

ف" xPamoxفEhr قمل رٌ ْف"

اعععععععععَالنف" عععععععععقكف عععععععععقدفا رلعععععععععكففف

 تذ َعععف قٖ ععْفجنطععٌلفاععنفففف" ععل ٌ َت 

أنفد عع فاعععفا ق فععْففففااست ععقاتف د  ععقًف

فكْ( اتفٍك

ً ًنفامل ٍَّفانفا  َقنقتفأذًا،ف ت  ٓف

ستٓفاتن،فًهعنياففف ًنفسل ف" لاُ"ارقة ْف

َنذربفا  ٍَّععَّفاععنفاذتلععٌلفامل  سععْف لععٓف  عع

ْ"فًاتنفجننعععععتفت عععععىلمففلَعععععجننفتن ععععع  عف"تاا 

ف ق ا تفاقذافٍ ىفذ ك 

 

ةً ععىلتفنععلٍىل فجن ععتقذفًةٖععَ ف سععمفا رَ ٍععقٕفًا رلععكفتقا ععْف قنععَّة َلت،فا عع صففففففففف(2)
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  يكه لن حيه

 بحرًا!... المتوسط
 

 
 ذذأ.د. غزوان سلوم

ؽؾقةذاآلدابذواؾعؾومذاإلـداـقة،ذذ–جاؿعةذدؿشقذذيفذأدتاذ

ذاجلغراػقةذؼدم

 

 
ذ،3ؽممذ(ذ3.757.777)ذحبجمذؿائقةذوؽتؾةذ،5ؽمذؿؾقون(ذ5.5)ذتؼاربذمبداحة

ذؿغؾمق،ذذذمبهذذحبمرذذوفموذذاؾمالثث،ذذاؾؼميقمذذاؾعما ذذؼماراتذذبم ذذاملتودمطذذاؾبحرذقػصل

ذاحملممقطذؿمم ذاؾغربقممةذبوابتممهذوؿممنذإؾقممه،ذتـتفمميذاؾمميذاألـفممارذؿممنذؿمما هذقدممتؿّي

ذ.األرؾدي

اؾبحممرذاملتودممط،ذاؾورقمملذاجلقوؾمموجيذؾبحممرذمقممتسذاؾع ممقم،ذواؾمم يذذوقعممّي

غؾؼمم ذأاألورادممي،ذوؿـمم ذصذبمميورهذبدممبدذاـيدمماحذاؾؾممويذاألػرقؼميذ مم ذذتؼؾ مذ

هذمبقماهذاحملمقطذادـمييذذمرؼًا،ذوفموذ ضم ذذذذذذذاتذاؾشرؼقةذاؾميذؽاـم ذ ميّذذذاملؿّر

اتذاؾغربقةذحنوذاحملقطذاألرؾدمي،ذواؾميذ ذقبمقذؿـفماذذذذذغثقذاملؿّرإؾقاتذػتحذوآل

تارةذذطذجيّفؾةذباملضققذاؾشفري.ذػرتىذاؾبحرذاملتوّدابةذجبلذرارق،ذاملتؿاّلإالذبّو

لذإىلذؿـخػضذؼاحل،ذتشغلذأخػضذبؼاعهذحبمرياتذؿاةمة،ذأوذذذّوغثؼه،ذؾقتحإعـيذ

قعودذحبرًاذذادعًاذؽؿاذفوذاؾقوم.ذوف هذاةاؾةذؿمنذاإلغمثقذواؾػمتحذأؿمرذادمتالـائيذذذذذذ

ؼمماؾقمذأخممرىذعممهذتار فمماذاملعممرو ذحتممىذاآلن،ذذأيفذتممارقاذاألر ،ذ ذتشممفيفاذ

ؿا ذاؾهذواؾبحمرذعؾمىذذذربؽ ذتػاصقؾهذعؾأبًا،ذفذاؾبحرذؾغزًاذؿرؽ ؿدأؾةذجتػ ذؾ ؾكذتعيُّ

ذقًاذؽبريًا.لذتػدريفاذ ّيدوا ،ذوذؽ ذحّي

كشقبز اتشقبرٓ    ّفق   سقْل ا٤شطْرٗ 

 Pliny theمل١تفقُ ديقٔا ا٤كق    اتطذٔعٕ، 
Elder  (77 ،و، ةٌ اتذـر املشْشط)بٌ ك

مَؼقققْرام ّميف ققق٣م طقققً ا قققٔط، ؿشقققٙ     

ام دق  ػذقل   ضرز ٍرقل دصٔفُ فـفر ممقر  

املٔيققققب )حفرٓقٔققققب( ّ قققق رٗ ػذققققل  ققققبر      

  حىل )ةّرّدققب(،  ققا ملٔققبِ ا ققٔط دبتشقق ّف

ؿققققْب اتذـققققر، ّدبتشققققبتٕ  س ققققٔ  ّػققققُ     

 اتطذٔع٘ . 
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 ؟البحر املتوسطكيف نشأ 

ل اتذـر املشْشقط اسبقبتٕ طق     سعّك

ع سقققققبرٓ  ػْٔتقققققْػٕ  ْٓقققققل مقققققً اتش ققققق  

ّا٢ىشعققبر ّا٢ى شققبط ّاتش ققبلو، ّ تقق    

  Mesozoicميقققق ؿقذققق٘ اتققق ٍر اتْشقققٔط

ّؿشقققققٙ ّقشيقققققب اسببضقققققر. ؿٔقققققع سعققققق      

ات راشقققبض ازبْٔتْػٔققق٘ اسب ٓظققق٘، حىل ةٌ 

 ٗ، شيصي٘ مقً ا٤ؿق اغ اتشكشْىٔق٘ املعّقق    

، ؿ  شٔطر شي٘ ( مي557ٌْٔد ةض ميق )

ضبققققققققٔط طيققققققققر  دققققققققق طٔققققققققشض اتققققققققق ٓه 

Paleotethys ٗطيٙ ازبسٛ ات ردٕ مً قبر ،

سقبردققققص  اتعن٣ققققق٘. طققققه  Pangeaدبجنبٓققققب 

ات فٔـشبٌ ا٤ّراشٔ٘ ّا٤فرٓقٔق٘، ت سفق    

ميف ل(،  –ؿْضٕ )مش ل –ىظبو ػذيٕ 

، Neotethysّْٓت  ضبٔط طٔشض اسبق ٓع  

ميُ ىعقت  ّاتقٖ ة ي  طئُ سٔظض ا٤تيب، ّ

اتذـققققر املشْشققققط مقققق  ةؿققققْاب ضبٔطٔقققق٘ 

 ة  ر.

ك مب سسال ات قفٔـ٘ اففرٓقٔق٘ سشـقر    

ل حنققْ اتعققنبل، ّاتعققنبل اتعققرقٕ  عقق    

 .Aksu & Others: 2005(مه/ شي٘، )07)
P 4.)   طيققٙ ةٌ اتذـققر املشْشققط    مققب ٓقق ل

راض ٍقققققا  ىعققققط ديبٜٔققققبم، ّسظَققققر م١ظ قققق   

ر اتيعبط طيٙ ٍٔٝق٘ طنئقبض  قٕ ّسكص ق    

ّزتست٘ ّدركي٘، ّسعنل معرتك٘ ع ّس   

ٔ قققققق ر معققققققب  قبطققققققُ ٍّْامعققققققُ. طيققققققٙ س 

(Cavazza & Wezel :2003. P 160.) 

 ْ ٌ ؿققْب اتذـققر املشْشققط مققً  ٓشكقق

قصققن ، بردققٕ ّظققرقٕ، ٓف ققل دٔيَنققب    

طيقق  طيققٙ اتعققرقٕ ؿققْب ػققر   قققئ٘ ٓي

ةّ اسبقققْب اتعقققبمٕ،   Levantineتٔفيقققص 

ٍّققققْ ا٤ققققق و، ٓئققققُ حىل اتْشققققط دبدبققققبِ 

، طقه ٓذق ة    Ionianْب ا٤ٓقْٓا ات رز اسبق 

اتقصققه ات ردققٕ، ٍّققْ ا٤ؿقق غ، ّا٤كظققر 

 ْ ٌ مققً ةؿققْابت اتش اىققٕ  ىعققب بم، ّٓشكقق

Tyrrhenian  ٌّازبساٜرٖ ّاتذْراAlboran 

يف ةق ققٙ ات ققرز. ّققق  ّ ققل حىل ظققكيُ  

يف  اسبقققبتٕ مققق  ىَبٓققق٘ اتع قققر املْٔشقققٔا   

اتي قققل اتظقققبىٕ مقققً اسبققققر ازبْٔتقققْػٕ  

اتظبتقققع. ّكشيققق  اتذـقققر ٍقققْامغ ىعقققط٘    

يُ مً سْشٔ  اتذـبر ازبسٜٔق٘  ديبٜٔبم، متّك

ادببِ ؿرك٘ ات قفبٜا  ّف  ةّ سضٔقَٔب، 

ىُ حٓ٘ ازبسٜٔ٘، ّتقت  ككً اتقْل اتقبر 

 :Picotti & Others) حبر ؿٕ ػْٔتْػٔقبم.) 
2014. 

ّققققققققق  فققققققققرب اتْضقققققققق  اتذيققققققققبٜٕ 

  ا٤فرٓقٔ٘ ّا٤ّراشٔ٘، قٔقْلام  تي فٔـٔش

طيقققققٙ سسّٓققققق  اتذـقققققر املشْشقققققط دبملٔقققققبِ، 

ّدب٤خص طي  اب٣  مضٔ  ػذل  قبر ،  

ّاتققققٖ ٓققق١ مً ؿبتٔقققبم كنٔقققبض مقققً املٔقققبِ     

سعققبلل حنققْ ةبىٔقق٘ ةضققعب  س ققرٓل ىَققر    

 .Castellanos & Vidal: 2014ا٤مقبزٌّ ) 
P56.)    ،ٕؿٔققققع َٓققققر ا ققققٔط ا٤ يصقققق

( 047.777ْ)اتذـقققر املشْشقققط شقققيْٓبم حنققق   

مً املٔبِ طيٙ ظكل سٔبر شقطـٕ،   3كه

طققق  سٔقققبر   3( كقققه38.577ّٓشيققققٙ ميقققُ ) 

 (و. )املعرف٘(.0777-877طنٔ  )

بقق٣  دتزمقق٘ طيرفققص ةظققَر ؿققب٢ض اف

 Messinian salinityامليْؿقق٘ املٔصققٔئ٘  
crisis (MSC) -   ىصذ٘ حىل م ٓيق٘ مٔصقٔيب
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ٔ ٘  اض ميققبػه امليققا اتعققَ ٗ ّققق   –ات قققي

ّ ة ي   ٗ مً قذل اتعب  شقٔل  ل مر ا٢شه ٤

Selli ( و0954طبو) (Vai: 2016. P 626 .)

مئققٌْ ( 7.75 ± 5.96)ّؿقق طص ميققق حنققْ   

ر خ٣هلققب كنٔققبض ٍبٜيقق٘ مققً    شققي٘. سرش قق 

اهلبتٔققققققص ّا٢ىَقققققق رٓص ّازبققققققص ّامليققققققا 

عقر   ّاسبؼر اتكيصٕ اتقذـ ٖ، ةّ مقب ٓي  

راض، ٍّقققْ ؿققق غ طقققبو، ة قققبز    دقققبملشذ  

 & Cavazza) كبمققل اتذـققر املشْشققط  
Wezel :2003. P 165-166 .) 

 عمميات االستكشاف اجليولوجي:

طعقر قرىقبم، قذقل ةٌ     ٘قرادق٘ سصقع   مر 

ْ  ل اتعينقققققبٛ افٓشقذ ققققق ل  قققققبر اتعقققققبو تيشـققققق

ا٤شطْرٖ تيذـر املشْشط، ّاتقٖ ّ قفُ  

طقققً ىعقققتٗ مضقققٔ  ػذقققل    ديقققٔا ا٤كققق  

ئقص طيقٙ فكقرس ت ا٤ّىل     بر ، ّاتيت دي

بم معقس٢ّم طقً   كبٌ ػبّفةٌ اتذـر املشْشط 

ا ٔط ا٤ يصٕ، ّاتظبىٔق٘ ةٌ طنئق٘ فقشا    

 مضٔ  ػذل  بر ، كبىص شرٓع٘. 

 ّٕطيٙ اتربه مقً اطقرتا  ػْٔتقْػٔ   

اتققققققرٌ اتشبشققققق  طعقققققر، دتزمققققق٘ امليْؿققققق٘ 

املصقققٔئ٘، كنرؿيققق٘ خّبقققرض معظقققه مٔقققبِ 

ْا طققْلٗ اتذـققر املشْشققط. ح٢ ةىَققه   ٓشذي قق  

اتذـر دعقكل شقرٓ ، فقق  كقبٌ شقبٜ ام      

ىقققاك، مذقق ة طينٔققبم، مفققبلِ ةٌ اتطذٔعقق٘    ث

 ؾ. سعنل دذطٛ ّس ر 

(و، ٢ؿقققققققققققققققق  0849يف طققققققققققققققققبو )

 .Jْٓشقققٔ ئْ ؾ  اتكٔنٔقققبٜٕ افٓطقققبتٕ 
Usiglio   ةىُ طيٙ اتربه مً اؿشْاٛ اتعنْل

ات  رٖ تقبع اتذـر طيٙ اهلبتٔص دتؿؼبو 

سعبلل طعر ةضعب  ازبقذض، فقخٌ ا٤خق     

ر ة٢ّم مقققق  دقققق ٛ شققققٔطرٗ  ققققرّ     ٓرتش قققق

ر ٘  ّدبىققُ ىصقققذٔبم. مققب ٓفص ققق  ب ، تقّيقققازبفقق 

مقبرى٘ ط ّفرسُ طيٙ ظْا ٞ اتذـر املشْش 

ديقققق رٗ اهلبتٔققققص. كنققققب ةٌ سرشققققٔر امليققققا 

شققٔكٌْ يف ا٤ػققساٛ اتعنٔققق٘ مققً اتذـققر.   

     ً  ٍّقققْ مقققب ةطذششقققُ ا٤حبقققبغ ٢ؿققققبم. تكققق

ات تٔل طيٙ ّػْل ػفب  ؿقٔقٕ ٓع  حىل 

اخنفبب كذ  يف مصشْٚ شقطا اتذـقر،   

دق    ل ضعٔفبم، دل ّمصشيكرامكبٌ ٢ ٓسا

 & Castellanos) ا٤ّشققبط اتعينٔقق٘. ) 
Vidal: 2014. P57. 

قبم م  طه ة ذـص ات راش٘ ةكظر سعن 

كققبرل  ه اسبفرٓققبض ّا٤ؿٔققبٛ ةحبققبغ طققبِت

طققبو   Karl Mayer- Eymarمققبٓر حكققبر 

 Castellanos & Others) (و.0867)
:2020.p 56 اتقٖ ةلرك ةٌ ىشْٛاض امليا .)

ؿققْل اتذـققر املشْشققط مشنبطيقق٘ يف اتعنققر،   

  ةشقفل رّاشقر   ٢ّؿ  ةٌ ا٤مق٣  سشْض ق  

اتذئْشقق  ا٤كظققر ؿ اطقق٘، ّاتققيت سعققَ    

طيٙ  رّ  حبرٓق٘ طبلٓق٘ ممبطيق٘ سببضقر     

 :Castellanos & Vidalاتذـقر املشْشقط )  
2014. P56 .) 

 & Hsüمص ا٤حبقبغ اترٓبلٓق٘ تقق    قق   
Others. 1971-1973)طققً ٘ قْٓ قق(، ةلّتقق ٘

ط، تكيَقب ٢ققص اشقشَؼبىبم    ػفب  املشْش 

طظٔنقققبم يف اتذ آققق٘، فيقققه ٓكقققً ةٖ مقققً     

ل فكققققرٗ ةٌ طينققققبٛ ازبْٔتْػٔققققب، ٓشقذ قققق  
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ؿْضبم مبٜٔبم ٍب٣ٜم كبملشْشط، كقبٌ يف  

بم. ّ  سكققً  قق مشَه ٓقْو مققً ا٤ٓققبو ػبّفق  

 .Hsü & Others. 1973ةققل ؿق   قر  )   
P1203 قاك، ٍّْت منقْ ؾ  ىطْرٓبم ث( فرضبم

 desiccated لاسبقققْب اتعنٔققق  ا ّفققق 
deep-basin modelل ، تشفصققق  سعقققّك

اتطذققققبض اتعظٔنققق٘ مقققً ةمققق٣  اهلبتٔقققص.     

 ض اتقٔبشقبض ّطنئقبض اسبفقر    ّاتيت ةّكق 

مقرت   اسببتٔ٘، ةىَب سق  ر ديـْ مئٌْ كٔيْ

ر مققً ات ققق ْر املبسبقق٘، ٍّققْ مقققب    مكع قق 

از يف ا ققٔط ق(% مققً امليققا امل قق07عققبلل )ٓي

ر كنٔ٘ ا٤مق٣  يف  اتعبملٕ دتكنيُ. ّسق  

( كقققققق   0708 0.44اسبققققققْب ات ردققققققٕ )

( كققق .  0708 6.44ّاسبقققْب اتعقققرقٕ ) 

( 076ّيف طنققققققْو اتذـقققققققر مقققققققب ٓعقققققققبلل ) 

 (.Gargani & Others: 2008. P3).3كه

ّضققق   (و، مت 0977يف ثز مقققً طقققبو )

ضقققققققنً  Challenger شقققققققفٔي٘ سعقققققققبتيؼر

يف  (DSDP)درىبمؽ اسبفر اتذـرٖ اتعنٔ  

، ػيقققققْز ػقققققسر بققققرز اتذـقققققر املشْشققققط  

 ٗ ىشبٜؽ ميَبتاتذئبر، ّخرػص دع  

ّػققققققققْل  ذققققققققق٘  ٔكقققققققق٘ مققققققققً  -0

ا٢ىَٔققققققققققققققققق رٓص )ك ٓشقققققققققققققققققبض  

( 3777اتكبتصققققْٔو( طيققققٙ طنقققق  )

 مرت مً شطا اتذـر.
ذبشقققْٖ اتطذققققبض ات ققق رٓ٘ طيقققٙ    -5

ةؿققبف  اتصققرتّمبسْتٔص اتعضقققْٓ٘،   

يص يف دٔٝق٘ املق    ّكٍّٕ  ـبتر سع

ّازبسر. ّسْؿٕ ٍققِ اترّاشقر دقتٌ    

اتذـققر املشْشققط  املٔصققٔا، كققبٌ    

ظذَٔبم دبسببتٕ، ّةىُ امشي  شيصقي٘  

  ْ تقققص حىل مقققً اسبفقققر يف قبطقققُ، ذب

ـبض مققق  حبققق اض مبسبققق٘، ّمصقققّط

 ٘ ٢ؿقبم.ّػسر ػبّف

ّػقققْل  ذقققق٘ مقققً املقققبرل اتذـقققرٖ      -3

 ٔئقققق٘ مقققققً   –ّرّاشققققر طضققققْٓ٘   

خققققققص ة ر   ،sapropelsاتصققققققبدرّدٔل 

( مئقققٌْ شقققي٘  6.88-7.54ديـقققْ )

مضص. مب ٓعكض سعق ٣ٓم سق ردنٔبم   

تشذبلل املٔبِ مق  ا قٔط ا٤ يصقٕ،    

قذققققل ا٤زمقققق٘ املٔصققققٔئ٘. فَققققٕ مققققً 

 ْ ىققققققققبٌ اتذٔٝققققققققبض اتذـرٓقققققققق٘، مك

 يص قذل ةزم٘ امليا.ّسعّك
ا٤مْىٔب د  اترّاشقر،  ٓع  ّػْل  -4

كقققبٌ حبققق ٗ قئيققق٘   حىل ةٌ اتذـقققر 

ٔبض ٍبٜي٘ مقً  دكن ٚ امليْؿ٘، سش ق 

املٔققبِ اتعقدقق٘، قبلمقق٘ مققً حبققر اتققق      

 اتقققٖ اؿشققل  Paratethysدققبراسٔظٔض 

. ظققققققر  ةّرّدققققققبّشققققققط ّ ققققققبل ّ

(Cavazza & Wezel :2003. P 
166.) 

راض ميققق دقق ٛ  َققْر رّاشققر املشذ  قق  -5

( مئٌْ شي٘. مقب ٓعقا   7.75+ 5.96)

اؿشنقققبل اخنفقققبب مصقققشْٚ شقققطا   

 (و.  577اتذـر حنْ )
املشْشقققط متبمقققبم طقققً  طيقققسل اتذـقققر   -6

-5.8ا ققققٔط ا٤ يصققققٕ، ميققققق )

( مئققققٌْ شققققي٘، ٍّيققققب شققققبلض    5.5

اتقققققذـ اض املبسبققققق٘ طيقققققٙ املعقققققَ  

 ازب رايف.
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مقق  اخنفققبب مصققشْٚ شققطا اتذـققر،  -7

بض ا٤ىَققبر اتصققبؿئ٘،  قققص م ققذ  سعن 

مص ط  اتقبع املشكعل، اتقٖ ّسق  

اض، ضقققبفبم حىل اتققققبر ة قققذا ٓبدصقققبم مي

طنٔققق٘  ّٖؿفققرض ٍقققِ ا٤ىَققبر صبققبر

ميشَٔقق٘ حىل اتققذـ اض املبسبقق٘، اتققيت    

 بسَب ازب ٓ ٗ. يص م ذ مظ 
طققْلٗ مفبػٝقق٘ تيذٔٝقق٘ اتذـرٓقق٘ ميققق     -8

( مئقققٌْ شقققي٘. ّكقققبٌ  تققق     5.33)

ام فب قق٣م دقق  فرتسققٕ املْٔشقق     ؿقق  

 ّاتذئْش .
 حقائق وشكوك

  ةٌ املٔساىٔ٘ اهلٔ رّتْػٔ٘ مً امل١ّك

ْ اتصقققيذٔ٘ تيذـقققر املشْش ققق تقققُ مقققً ط مققق  ذب

ا مققبٜٕ، حىل حبقق اض مبسبقق٘. كققبٌ مصققّط

ىشٔؼققققق٘ اىقطقققققبع اتش قٓققققق٘ مقققققً ا قققققٔط    

ا٤ يصققٕ طقق  مضققٔ  ػذققل  ققبر . ّطقق و   

ق رٗ ا٤ىَبر طيٙ سعقْٓ  اتقيقص، تكقً    

مقققققب زاتقققققص اتعقققققكْك ؿقققققْل ا٤شقققققذبز   

اسبقٔقٔ٘ هلقا اتعسل، قبٜن٘، فَل اتعبمقل  

ل دبتع ْر ازبئ ٓ٘، اتصذر يبخٕ املشنظ امل 

رّ  ةٌ زٓقققبلٗ ّراٛ  تققق ، ؿٔقققع مقققً املعققق

طيققققٙ  ؿؼققققه ازبئقققق  يف اتقطققققذ ، ٓققققشه   

ؿصقققبز ؿؼقققه مٔقققبِ اتذـقققبر ّا ٔطقققبض، 

فشقي ف  ةشققطـَب ّسرتاػق  شققْاؿيَب. ةو   

ةىَققققب ةشققققذبز ديبٜٔقققق٘، سققققرسذط حبركقققق٘    

ٓقققققق٘، فققققققبقرتاز ات ققققققفٔا   ا٤تققققققْا  اتقبر 

ا٤فرٓقٔ٘ مً ا٤ّراشٔ٘ رف  ققبع املضقٔ ،   

ّةبيقققققُ يف ّػققققُ املٔققققبِ ا٤ يصققققٔ٘. ةو ةٌ  

تصققققذذ  ةشققققَه حبرمققققبٌ اتذـققققر   كقققق٣ ا

ط مققً مٔققبِ ا ققٔطح ٍّققل ؿقق طص    املشْش قق

ٗ، ةو ٗ ّاؿقق ٗ مصققشنر طنئقق٘ اتشؼفٔققل مققر 

 اضح. ٗ مر ط  

( 05) ط ػقققل ق قق  ر ةٌ اتذـقققر املشْش ققق 

( مئققققٌْ 5.7-5.5ٗ، قذققققل ؿققققْاتٕ ) مققققر 

فقققرتٗ ػفقققب  حنقققْ  ض كقققل شقققي٘، اشقققشنر 

قص ( شي٘، ّم  اىفشب  املضقٔ  سق فّ  0777)

/طقب يف  3( و77.777ل ) عق   مٔبِ ا٤ يصقٕ  

( 47ط، ٍّقققْ مقققب ٓعقققبلل )  ؿقققْب املشْش ققق 

ضقققعفبم مقققً املٔقققبِ اتقققيت سيقَٔقققب ظققق٢٣ض      

 (، Garcia-Castellanos :2011ىٔببقبرا ) 

ّسعقققق  منققققب ؾ اتكنذٔققققْسر حىل ةٌ املٔققققبِ  

ققققق٘ اتققققيت ؿفققققرض قيققققبٗ كققققذ ٗ يف  املش ّف

نب كبىص ةك  حبْاتٕ املضٔ  امل ي ، رد 

ىَققر ا٤مققبزٌّ، ّةىَققب   ٗ مققً سقق ّفةتققل مققر 

امشيكص احن ارام ّاسصبطبم، مّكً املٔبِ، 

ك ط ٍققققب دصققققرط٘ س ققققل حىل مققققً اتشـققققر 

 & Castellanos( كققه / شققبط٘  047)
Vidal: 2014. P 63))ذص طنئ٘ ، ّق  سطّي

-077طبلٗ املقلٛ، فقرتاض راّؿقص دق  )    ح

ب ةٌ لراشقققققبض ؿ ٓظققققق٘، ( طقققققبو. حّتققققق0777

  ض ةٌ اتذـققر اشققش ر  فقققط طققبم    ةّكقق

اٛ فٔضقققبٌ اتساىكيقققٕ  تكقققٕ كشيقققٞ ػقققر  

Zancleanflood  فققرتٗ ازبفققب   ٙاتققٖ ةىَقق

 املٔصقققققٔئ٘. )املعرفققققق٘(. يف ؿققققق  اشقققققش ل  

(Krijgsmana :2018. P238 مققً ؿؼققه )

اترّاشر، طيٙ ةٌ ٍققا اتكقه اهلبٜقل مقً     

-8ر مققب دقق  ) ازبققذض ّاهلبتٔققص، ٓشطّيقق  

  يشَب مراؿل ػفب .( طنئ٘ ملٛ، ربّي07
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مقققً  تفَقققه ا٤زمققق٘ املٔصقققٔئ٘، ٢ دققق    

َه اتققرٜٔض دقضققٔ٘  حتقققبٛ اتضققْٛ طيققٙ املققش  

دبفٔققققل اتذـققققر، ة٢ ٍّققققْ مضققققٔ  ػذققققل  

 ققبر . ٍّققْ رنضقق  دقق ّرِ تعنئقق٘ س ققبلو   

رٗ اتيقْ   م٘ اتيقْ  ا٤فرٓققٕ، مق  مق١خ     مق  

ٚ ٍقققِ اتع٣ققق٘ ديَققْب   ا٤ّراشققٕ. ّسشذقق   

 Beticشيصققققي٘ ػذققققبل دٔشققققب كبتقققق ٓرا  
Cordillera    ٗيف ػيقققْز حشقققذبىٔب، ّ ققق ر

ػذل  بر ، ّشيصي٘ ػذقبل اترٓقل  قبتٕ    

امل قققققرز. ّاشقققققشيبلام حىل قٔبشقققققبض ػَقققققبز   

٘، فقققخٌ طقققبتٕ ات ّقققق GPSذب ٓققق  املْاقققق  

ل ؿققْاتٕ ٖ مصققشنر،  عقق   اتشقققبرز اتقققبر  

( ميه/شققي٘، ٍّققْ املصقق١ّل طققً معظققه    4)

اتس٢زل يف ػيْدٕ حشذبىٔب ّ بتٕ امل رز. 

 راشقققبض اسب ٓظققق٘  تققق  مقققً     ض اتّةّكققق

ل اتيَققْب اتشكشققْىٕ  معقق  خقق٣ل ذب ٓقق   

( مه/شقققي٘ 7.70 +7.75زبذقققل  قققبر  ديققق  )

( ةتقققققل طقققققبو ّؿشقققققٙ اتْققققققص  577ميقققققق )

( 557اسببضر. ّكبٌ ةطيٙ مً  ت  قذل )

 7.75 + 7.33ر دققق )ةتققل طققبو، دقٔنقق٘ سققق     

 & Rodriguez-Vidalaميه/شقققي٘( . )
Others: 2004. P 2017ٌّم   ت ، فخ .) 

ات تٔل اترٜٔض اتقٖ ٓ طه ىظرٓ٘ ا٢رسفبع 

 : Govers ِ ةٓضبم )اتقٖ ةّك -افقئنٕ
2019. P 168 )-    ٍققْ ّػققْل رّاشققر

 ْ مققرت  حبرٓقق٘ طيققٙ ارسفققبع ٓسٓقق  طيققٙ كٔيقق

 ّاؿ  فْ  مصشْٚ شطا اتذـر. 

 .Krijgsman & Others 1999 ةّكق 
P 652)    ٘طيقٙ شققذذ  تذق ٛ فققرتٗ ا٤زمقق )

 املٔصٔئ٘ ٍنبت

كقققققذ  يف مصقققققشْٚ  اخنفقققققبب  .0

شققققطا اتذـققققر، مققققرسذط دشْشققققٔ  ؿؼققققه   

 ازبئ  اتقطيب.

ارسفبع  ذْبرايف ة بز املق خل   .5

ٕ  ةبيق      ات ردٕ، م ـْز دقبىس٢   قفٔـ

 قْط ػذل  بر .
ل حبقق٣  املنققر، ةٌ  كققبٌ طيققٙ معقق   

 ْ   مٔقبِ  ل اسبقص دفعقل سق فّ     طيقٙ معق    ٓشف

ا ٔط ا٤ يصٕ حىل اتذـر املشْشقط، ةٖ  

ترفقق  طيققٙ طنئقق٘   دنققر ةٌ ٓسٓقق  ىعققبط ا  

اتش فٔ . ّٓيعشق  ةىقُ خق٣ل ٍققِ املرؿيق٘     

ض اتشيبفصققٔ٘ طيقق  املضققٔ ، ّاتققيت اشققشنر   

ص، فرتٗ  ْٓيق٘ ىصقذٔبم، دق ة اتذـقر دقبتشقيّ     

ر، ّم  اىقطبع اتش قٓ٘ ّارسفقبع ققٔه اتشذ  ق   

٢سَب اتقققققٔه اسببتٔقققق٘  اتققققيت قبردققققص معقققق    

( مقققه/ شقققي٘. زالض قققق رٗ   0777-5577)

ا٤مققق٣  يف اتققق اخل. املٔقققبِ طيقققٙ سرشقققٔر  

ّدعقققق  ةٌ ة ققققذا اتذـققققر معققققس٢ّم متبمققققبم.   

اخنفقققق  ميصققققْز مٔبٍققققُ ٤كظققققر مققققً     

( مققرت، طيققٙ مقق ٚ دضققع٘ ث٢  مققً  0777)

 .Castellanos & Vidal: 2014اتصقي . ) 
P61حّتققققق .) ٌ   اخنفبضقققققُ ةّكققققق بمدعضققققق ب ة

( مققرت، طققه لخققل اتذـققر ٤0577كظقر مققً ) 

يف مرؿي٘ ػفقب ، دي قص  رّسَقب يف اتفقرتٗ     

  .Vasiliev & Others :2017ملٔصقٔئ٘ ) ا
Pp121-131).  

ص معظققه ا٦راٛ فكققرٗ ةٌ اتفققرتٗ  سذي قق

 & Roveriض دظ٣غ مراؿل )املٔصٔئ٘، مر 
Other ; 2016. Pp 3-4 ٍّٕت ،) 
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( 5.97دققق ةض اتفقققرتٗ املٔصقققٔئ٘ ميقققق )

مئققققٌْ شققققي٘، دعقققق  مرؿيقققق٘  ْٓيقققق٘ مققققً     

   ٕ  ا٢ىقطققققققبع اتشقققققق ردنٕ دقققققق  ا٤ يصقققققق

ّاملشْشط، ّظَ ض املرؿي٘ د آ٘ طنئبض 

اترتشقٔر، كققبٌ اتشقصقٔه اتطذقققٕ تعنققْل   

املٔبِ ّاضـبم، دصذر طق و اخقش٣ط املقبٛ،    

ل سٔققبراض اتشذققبلل املققبٜٕ، فكبىققص  ّتشّْققق

رال حنقْ ا٤شقفل،   ىصذ٘ ا٤م٣  سسلال دبّ 

تص ػ رافٔ ٘ امليطق٘، مقً دٔٝق٘ حبرٓق٘    ّسذ  

ر  ، س ٔ ققحىل دٔٝق٘ حبقر م يق . ّلل  طيقٙ  تق     

يف ةطقققق ال ّةىققققْاع اتكبٜيققققبض اتذـرٓقققق٘،  

ّاتيت اخشفص س ردنٔبم يف طنْو اسبقْب،  

ل طيق   كنب د ةض  ذقبض ازبذض سشعّك

اتعققْا ٞ، ّاتصققْاؿل اتضققـي٘ ٤قققل مققً   

 ( مرت.577)

سعقققققق ٓل اترتشققققققٔر طققققققً  رٓقققققق   مت 

ه فَٔقب  اتقشـكّ  يبخٔ٘ اتيت مت اتشقدقدبض امل 

 ٖ حىل س قققققٔ اض يفمصقققققذقبم، ّاتقققققيت سققققق١ل 

املٔساىٔققق٘ املبٜٔققق٘ تيذـقققر املشْشقققط. ؿٔقققع     

( مقطعبم يف  ذقبض 06 ض ىشبٜؽ حنْ )ةّك

ازبققذض ّات قق ر اتققسٓيت، ؿقق ّغ لّراض   

٘ ّر ذقق٘، مققب  ققا دشققترٓ     متَٔ ٓقق٘ ػبّفقق 

( مئٌْ شقي٘.  5.67ىَبٓ٘ ٍقِ املرؿي٘ طي  )

لّرٗ سذ  ٓقق٘ دشصققؼل زٓققبلٗ   سض كققل متٔ قق

  ا يققْل امليـققٕ، سيشَققب  س ردنٔقق٘ يف سعققذ 

 مرؿي٘ اتش فٔل اتيصيب. 

 مميون سنة(: 5.55-5.06)املرحمة الثانية 

ظقققَ ض املرؿيققق٘ اتظبىٔققق٘ مقققً ا٤زمققق٘   

ط، ٓقق٘ تيذـققر املشْش ققسجكققل اسبققْا  اتقبر 

دفعقققققل ا٤ىَقققققبر اتقققققيت اخرتققققققص اسبققققق ّل  

مص ٢ؿققق٘ مٔققبِ اتق كقق٘ تيصققْاؿل، ّسققق   

اتذـقققر املرتاػعققق٘ جنقققْ ةخفققق  ىقب قققُ،   

سرافقق   تقق  مقق  ةضقق ه طنئقق٘ سرشقققٔر      ّ

راض يف سقققبرٓ  ا٤رب، ّدقققب٤خص تينشذ  ققق

اهلبتٔققص، يف ا٤ؿققْاب اتفرطٔقق٘ ا٤طنقق ،  

مظقققققلت ا٢دٔقققققي ،  ققققققئ٘، كب٢درٓقققققب،   

سْشقققققققققكبىب، قققققققققق  . ّقققققققققق  قققققققققق  ر    

(Krijgsmana : 2018. P239 ٘ط بىقق )

ل اتفرتٗ اتقيت  ( كه، ّؿ  3اهلبتٔص ديـْ )

ةتقققل  (67-57ذَقققب سرشقققٔذَب ديـقققْ )  سطّي

اتعنئ٘ م ٍع٘ طيٙ  شي٘ فقط. تقت  سع ُّ

ات ققققعٔ ًٓ، املكققققبىٕ ّاتققققسما. ّربققققه   

 يص  رّٗ ا٤زم٘.ٗ، ح٢ ةىَب مظ ق ر امل  

 مميون سنة( 5.33-5.55املرحمة الثالثة )

ٍٕ املرؿي٘ ا٤كظر بنْضبم. سكقٌْ  

اتشعبققر ات ق رٖ فَٔققب طيقٙ اتٔبدصق٘ مققً     

رّاشقققر املٔقققبِ اتضقققـي٘ ّاتعنٔقققق٘ ىصقققذٔبم.  

سعققققققق  دٔبىقققققققبض اتيظقققققققبٜر ّاسبفرٓقققققققبض  

)اترخْٓبض ّاتعظبٓب(، حىل دٔٝ٘ مٔبِ قئي٘ 

امليْؿقق٘ يف عٔقق  ةحنققبٛ اتذـققر املشْشققط.    

ّطيققققٙ اتققققربه مققققً  تقققق ، فققققق  تققققْؿ    

ّ ل املشذ  سعّك تٔ٘ مقً اتك ٓشقبض   راض ا٤

)ازبقققذض(، ّتكقققً فققققط يف اتقطبطقققبض   

ازبيْدٔقققققق٘ ّاتعققققققرقٔ٘، طيقققققق   قققققققئ٘،  

 كب٢درٓب ّق  . 
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سقصقققٔه املرؿيققق٘ اتظبتظققق٘ حىل   ككقققً

ٛة طيققققٙ اتسٓققققبلٗ      مققققرؿيش  فققققرطٔش  ديققققب

املفبػٝقق٘ يف مقق خ٣ض اترّاشققر ا٤رضققٔ٘   

( مئٌْ شي٘، خب ٘ يف 5.45طي  ؿْاتٕ )

اتقطققققققبط  اتعققققققنبتٕ ّات ردققققققٕ تيذـققققققر 

س املرؿيققق٘ اتظبىٔققق٘ ميَنقققب، املشْشقققط. سشنٔ ققق

  ْ عقبض ؿْٔاىقبض   ر ّاىشعقبر تشؼن  دتك  سطق

Lago mare  سْافق  دٔٝق٘ مٔقبِ ةققل     ، ّاتقيت

ميْؿقق٘، مققب ٓطققر  دعقق  اتعققكْك طيققٙ   

ٗ ةىَب مرؿي٘ بسٚ فَٔب ا قٔط اتذـقر طق     

اض، ةّ ةىققُ دقق ة مقق  ىَبٓشَققب ا٢رسذققبط     مققر 

دب ٔط ا٤ يصٕ ٓ قذا ةكظقر لكْمق٘،    

 د تٔل ّػْل ؿفرٓبض ا٤ بك اتذـرٓ٘. 

 ط امليسيين:اجلغرافيا القدمية لممتوّس

   ْ املعققققَ  ر طققققً ٓصققققَه ّضقققق  س قققق

ط قذقققققل فقققققرتٗ ازب قققققرايف تيذـقققققر املشْش ققققق

املٔصققٔا، ّخ٣هلققب، يف معرفقق٘ ا٤ؿقق اغ   

٘ ازبْٔتْػٔقققق٘ ّسفصقققق ٍب، ّسعقققق  ا٤لّتقققق 

 Vai: 2016. Pّامليبخٔقق٘ طيققٙ ٦سققٕت  )
634) (Hus & Others: 1978. P 1076)ت 

    دْادققبض بردٔقق٘ كققبٌ ٍيققبك طقق ٗ

دقق  اتذـققر املشْشققط ّا ققٔط ا٤ يصققٕ،   

ر اتققيت شققذقص ْرسققٌْ املشققتخ خقق٣ل فققرتٗ اتش

 اتفرتٗ املٔصقٔئ٘، ّقق  ةبيققص عٔعَقب مقب     

طق ا مضقٔ  ػذقل  قبر  يف فقرتٗ املٔصققٔا      

ةبيقققققق  دقققققق ّرِ ٢ؿقققققققبم.    ر، طققققققه املذّكقققققق

(Krijgsmana : 2018. P 344.) 
     كبىقققص معظقققه ةؿقققْاب اتذـقققر

اتٔققْو مققً  املشْشققط ممبطيقق٘ ملققب ٍققٕ طئققُ     

ؿٔقققع مْاقعَقققب، ّقققق  راّ  طنقَقققب دققق      

 ( و، قذل ةزم٘ امليْؿ٘. 0777-0577)

    كبىققص اسبققْاػس ّاتعشذققبض اتققيت

ةكظققر سف ققل بققرز املشْشققط طققً ظققرقُ   

 ب ٍٕ طئُ اتْٔو.درّزام مّم

  ة ذـص ا٤ؿْاب اتظبىْٓ٘ ػبّفق ٘

ٔقبم ٤ّكظقر مقً    س ردنٔبم، ّػسٜٔبم، طه كّي

 ٗ خ٣ل اتع ر املصٔا. مر 

   خقققققر ثدققققق ة ات نقققققر سققققق ردنٔبم يف

ات رز حنْ اتعر ، املرؿي٘ املٔصٔئ٘، مً 

  ّ مقً   امٓق٘، دق ٛ  لض مقً املٔقبِ اتقبر   كنب سقس

 اتعر . 

  رض عٔققققق  ميقققققب   اتذـقققققر  سقققققتط

دبسبركقققبض اتذيبٜٔققق٘ ا٤فقٔققق٘  ط، املشْش ققق

طبض ّ قققققققٕ، ّاتعنْلٓققققققق٘، مقققققققً س ققققققق  

ّاى شقققققققبط تيقعقققققققرٗ ا٤ْٓىٔققققققق٘، ّلّراٌ 

ات فٔـ٘ ا٤فرٓقٔ٘ حنْ ا٤ّراشقٔ٘. خق٣ل   

 اتفرتٗ املٔصٔئ٘.

 ْ( مئقققٌْ 7.5) لامقققص ا٤زمققق٘ حنققق

شقققي٘. ّمققق  ىَبٓشَقققب، دققق ة ؿْضقققب اتذئقققبر    

ّاتش اىققٕ يف اشققشقذبل املٔققبِ ا ٔطٔقق٘ مققً  

 ا٤ يصٕ.
  ّٔققبض ٍبٜيقق٘    املٔققبِ دكن مقق  سقق ف

صققق  مضقققٔ  ػذقققل    ّشقققرطبض كقققذ ٗ، اس   

ط  قققققبر ، ّب نقققققر ققققققبع اتذـقققققر املشْش ققققق   

ٗ ةخقققققرٚ ذبقققققص املٔقققققبِ مقققققر دبتكبمقققققل، ّ

اتذـرٓقق٘ اتعنٔققق٘ ّاملفشْؿقق٘. ّاكققر  تقق   

سعنٔقق  ا٤ؿققْاب اتظبىْٓقق٘، دصققذر ٍذققْط   

سققْازىٕ ة ققبز اتقققبع اشققشؼبد٘ تسٓققبلٗ ّزٌ  

س اتع قققققرًٓ  كشيققققق٘ املٔقققققبِ فْققققققُ، مٔ ققققق   

 اتذئْشٔا ّاتردبطٕ.
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لراك اتطرٓققققق٘ اتققققيت فققققشا فَٔققققب    ح مت 

مضٔ  ػذل  بر ، مً خ٣ل ىشبٜؽ املْػبض 

قق٘  عقرّع   اتستساتٔ٘، ّطنئبض اسبفر املشعّي

ص طيقٙ ّػقْل   ّاتقيت لّتق  ىف  حفرٓقٔب ّةّرّدقب.  

، ّقيبٗ طنٔق٘ طق  مضٔق  ػذقل  قبر ،     ظ  

ٍّقٕق مئٝقق٘ درّاشققر اتذئْشقق  ّاتردققبطٕ،   

لض ةدعبلٍققب، فذيقق  ّم فْىقق٘ لّىَققب. ّققق  ؿيقق  

ب دق    377)  ْهلب حنْ ( كه، ّراّ  طرضَق

( و. ٍّققققٕق 577( كقققققه، دعنققققق  )07-05)

( كققه، 87) ة ققْل مقًق املضقٔق  اتذققبت   ْتقُق

قيقبس ، مقب لل  طيقٙ  تق      ّاتقٖ ٓيقصقه حىل  

، ّديققققق  امشققققق ال اتقيقققققبٗ   املقطققققق  اتعرضققققٕق

ب5) ازبيْدٔققق٘ حنقققْ  (477) ( كقققه، ّطرضققَق

ب 4مققرت، ّاتقيققبٗ اتعققنبتٔ٘ ) ( كققه، ّطرضقَق

 (.Krijgsmana : 2018. P 242( مرت. )477)

ٌ طنئقق٘ اترتشققٔر كبىققص مشساميقق٘   ح

طق٣ٌ  حطيٙ امشق ال اسبقْب، ٍّقٕ دققت      

املٔصققٔئ٘، طققه سْاتققص طققبو طققً دقق ٛ اتفققرتٗ 

 ا٤ؿ اغ طيٙ اتيـْ ا٦سٕت

  طققسل اتذـققر طققً ا ققٔط دقق     مت

ر يف ( مئٌْ شقي٘، مقب سصقذ    5.59-5.33)

 اخنفبب مصشْٚ شطا اتذـر.

     ْسجكيققققص اتعققققْا ٞ ميققققق حنقققق

 ( مئٌْ شي٘.5.57–5.59)

  (  5.57شٔبلٗ اترتشٔر تيفرتٗ دق 

– 5.33 ْ ى٘ مقً رّاشقر   ( مئٌْ شي٘، مك

ر  دقققق  ٢بقققْ كقققذ  طيقققحبرٓققق٘ يف ؿقققْب 

  ةّ ؿْب حب ٗ اتذـقر  Lago Mareمبرٖ 

Lake Sea . 

( Govers :2019. P169ق  ةلخقل ) ّ

راض ةخققرٚ، سققرسذط دبشققشؼبد٘  ذققق٘  مش ٔ قق

ٓق٘،  ك ات قفبٜا اتقبر  ّظب  ا٤رب، ّذبر 

ّطنئقققبض اترفققق ، ّاشبفقققض، ّا٢ىظيقققبٛ،    

تيطذققق٘  ّفقق  مفَققْو اتشققْازٌ ا٢شققشبسٔكٕ

ات قق رٓ٘ مقق  ّزٌ كشيققق٘ مصققشْٚ شقققطا    

نققب اخنفقق  مصققشْٚ شققطا    اتذـققر، فكّي

ر، ارسفققق  قبطقققُ اشقققشؼبد٘   اتذـقققر دقققبتشذ   

  ةٌ ٍققِ  ر مً اتض ط، كنقب ةّكق  تيشـر 

راض، ٢ ككً اتظ بىبض اتض ن٘ تينشذ  

ةٌ سيؼه طً بنقر ةؿقبلٖ، دقل حٌ ا٤ققرز     

حىل اسبقققققبٜ  ازبْٔتْػٔقققق٘ املعرّفقققق٘ طققققً  

ٗ ص طققق  طققق   ، ةىَقققب مّتققق دٔٝقققبض اترتشقققٔر 

طنئقققبض بنقققر، ةٖ ةٌ اتذْادقققبض كبىقققص    

 سفشا ّس ي  مرارام خ٣ل فرتٗ املٔصٔئ٘.

 3رض كشي٘ ا٤م٣  دققتكظر مقً )  ق  
0708( ٕكقق ، ةٖ ؿققْات )مققً امليققا 07 %)

املْػققْل يف ا ققٔط اتعققبملٕ، تكققً ؿشققٙ    

ّػقققْل  ذققققبض مقققً امليقققا ّازبقققذض دَققققا    

ْٔشٔا، اتصين  يف قبع اتذـر املشْشط امل

لتقق٣ٔم لام ققبم طيققٙ اخنفققبب شققطا    ٢ ٓعقق ُّ

( كه طً ميصْدُ اسبقبتٕ،  0اتذـر حنْ )

ؿٔقققققع ككقققققً ةٌ ٓقققققشه سرشقققققٔر ٍققققققِ    

  مصشنر مً املٔقبِ  راض دْشب ٘ س ّفاملشذ  

املبسبقق٘. تقققت  فققخٌ ّػققْل شققطا اتشجكققل  

 Messinian erosional surfaceاملٔصقٔا  

MES) ل ( طيٙ  ْل شْاؿل املشْشط، كظ

اتقق تٔل ا٤ٍققه، ّسعقق  طنئققبض ا بكققبٗ  

اسببشْدٔ٘ حىل ةٌ ػفب  اسبْب، حضبف٘ 
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ر مً حىل حطبلٗ بنرِ يف ّقص ٢ؿ  ّمذّك

نقققب كقققبٌ دصقققذر اتع قققر اتذئْشقققٔا، رد 

قققق٘ دبتعنئقققبض  اسبركقققبض اترةشقققٔ٘ املشعيّ 

اتعنٔققققق٘ يف ّظققققب  ات قققق٣  ات قققق رٖ،   

ّ تققققققق  ذبقققققققص ققققققققْط ػذقققققققل  قققققققبر     

(Castellanos & Others :2020 . pp 2-
4  .) 

ةٓضققققبم مققققً اتقققق ٢ٜل ات ام قققق٘ طيققققٙ   

ػفققب  اتذـققر املشْشققط، مققب ة يقق  طئققُ      

 Drowned River)ةّلٓق٘ ا٤ىَققبر امل رقق٘   
Valleys ،ٍّ٘ققٕ طذققبرٗ طققً ةىَققبر شققبدق ،)

يص قص فْ  قبع اتذـر ازبب ، ّظقكّ س ّف

خْاى  م نْرٗ يف قبع اتذـر اسببتٕ. ميَقب  

غ. ّقق   مب ٍْ م فٌْ ذبص رّاشذُ ا٤ؿق  

ػبٛض ةّىل افظقبراض حتَٔقب م قبلف٘، مق      

ات راشبض ا٤ّتٔ٘ تقص  ةشْاٌ اتْاق  طيقٙ  

( كه مً م ٓي٘ افشقكي رٓ٘  0577دع  )

اتصقققققبؿئ٘، ةّاخقققققر قصقققققٔئبض اتققققققرٌ 

ٔيت ٔاملبضٕ، ّاتيت قبو دَقب اتعقب  اتصقْف   

 Ivan  حٓفققققققققبٌ ط.سعققققققققْمبكْ  
S.Chumakov ام ىَرٓقبم  . ؿ  اكشعل ممر

ملٝبض ا٤مشقبر ذبقص    نٔقبم، كش ُّقبم، ّطضٔ 

شطا اتذـر. ّٓق  ذبص صبقرٚ ىَقر اتئقل    

اسبققبتٕ، ٓققسلال طنقققُ سقق ردنٔبم دب٢دبققبِ     

( 5777حنْ ات تشب، تٔ ل حىل ةكظر مقً ) 

 مقققققرت ذبقققققص م ٓيققققق٘ اتققققققبٍرٗ. كنقققققب مت   

اكشعب  ةّلٓ٘ ممبطي٘، طيٙ طن  ةكظقر  

(و مقققً ققققبع اتذـقققر اسبقققبتٕ،    0777مقققً )

امقققش٥ض دبترّاشقققر اترخقققْٗ ّاتكبٜيقققبض    

اتذـرٓقق٘. سعققْل ٤ّاخققر اتع ققر املٔصققٔا،   

 سق  ةشفل لتشبّاض ةىَبرت اترٌّ ّحدرّ ّدْ.

  :شكاليات عمميةإ

رٗ كبىقققققققققص اتشفصققققققققق اض املذّكققققققققق

، MSCراض اتظ ٔيققق٘ خققق٣ل فقققرتٗ   تينشذ  ققق

ذص يف ؿقْب  سشؼُ تقذْل فكرٗ ةىَب سرش 

اتعنٔقققق ، ّازبققققب . ٢ّ اتذـققققر املشْشققققط 

خ٣  طيٙ ةىُ طقسل مقرارام ّسكقرارام طقً     

عقبع  ا ٔط ا٤ يصٕ، تكقً   ٓقشه اف  

طيقققققٙ ةشقققققذبز اتعستققققق٘، ةّ  ذٔعققققق٘ دٔٝققققق٘  

 اترتشٔر.

  ذنصه اشب٣  د  اتعينبٛ، فٔنب 

ؿبتققققق٘ املشْشقققققط خققققق٣ل اتفقققققرتٗ    رنقققققص 

 & Roveri  )املٔصٔئ٘ ّدع ٍب، فق  ةّكق 
Other; 2016. P 5   ةٌ منقْ ؾ اتشؼفٔقل )

خقق٣ل ةزمقق٘ امليْؿقق٘ املصققٔئ٘ تققٔض شققْٚ      

ٗ شقٔيبرٍْٓبض ضبشنيق٘. ّمقً    ّاؿ  مً ط  

ي٘، ةىقققُ املقرتؿقققبض اتذ ٓيققق٘، دقققل ّاملفض ققق   

كققبٌ حبققرام مبسبققبم طنٔقققبم. ّافقق   تقق  مققب  

 .Carusoa & Others: 2020ةظقبر حتٔقُ )  
P1   ٘مققققققً ةٌ ٍيققققققبك اؿشنققققققبت  سببتقققققق )

نقققب املشْشقققط ةطيقققبٛ اتفقققرتٗ املٔصقققٔئ٘، فرد  

  مفبػٞ تينٔقبِ طق    متص حطبلٗ امللٛ دش ّف

دْاد٘ ػذقل  قبر ، ّاتقيت كبىقص ميف قي٘      

شبدقبم طً ا ٔط اتعبملٕ، ّػبف٘ ػسٜٔبم، 

اؿقققشف   صقققشْٚ  ةّ ةٌ اتذـقققر املشْشقققط  

٘، طبٍل مً املٔبِ  ْال ةزم٘ امليْؿ٘ املصٔئ

ّكققبٌ مش قق٣م دعققكل مصققشنر دققب ٔط   

  ديشقققبٜؽ مصقققش ّت ا٤ يصقققٕ ّدقققبراسٔظٔض. 

لراشققققققبض ازب رافٔققققققب اتق كقققققق٘ تفققققققرتٗ    
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املْٔشقق ، ؿٔققع   ٓققشه سصققؼٔل س ققٔ اض  

عققبض اتيذبسٔقق٘ قذققل ا٤زمقق٘  كققذ ٗ يف اتشؼن 

املٔصٔئ٘ ّخ٣هلب ّدعق ٍب، ّشقبقْا تققت     

ٗ دققراٍ ، ميَققبت اتظ بىققبض اتكققذ ٗ    طقق  

قبرى٘ دب٤م٣ ، ارسذبط اتطذقبض تيؼذض م

ات قق رٓ٘ مققً اتكردْىققبض ّاتك ٓشققبض    

ّا٤مققق٣ ، ّضبشْاٍقققب مقققً املصقققشـبطبض،   

ٗ. كنققب ّتٔصققص ؿققبر  دفققرتٗ زمئقق٘ دققبرلٗ،  

ص مقبرىققق٘ مقققب ذنققق غ يف حبقققر ققققسًّٓ  مّتققق

اسبققبتٕ، املعققسّل طققً ضبٔطققبض اتعققب ،     

 ب كبٌ طئقُ ؿقبل املشْشقط، تكيقُ       

  ْ مبسبقققق٘. ةٖ ةٌ  ٢م حىل حبقققق ٗدنقققل مشـقققق

يققبف فققرتٗ املٔصققٔا، كققبٌ ةكظققر دققرّلٗ  مي

   ٕ ،  Tortonianّػفبفبم مقً شقبدقُ اتشْرسقْى

 .Plioceneّد آ٘ مً اتذئْش  

ّدبتشبتٕ دنر افرتاب ّػقْل اس قبل   

م  ا ٔط  ا٤ يصٕ، ةّ م  ػصه مبٜٕ 

  املٔققبِ حبققرٖ طققبلٖ سققبد ، مققب  ققا دشقق ّف

اتصقققققققطـٔ٘، ّزٓقققققققبلٗ ط بىققققققق٘ اتطذقققققققق٘   

 ْ دٔ٘، ّسعقققق  اترتاكنٔقققق٘ ا٤ّتٔقققق٘    اترشقققق

ترّاشر اهلبتٔص ّازبقذض، يف  ققئ٘ حىل   

سقدقققققز شققققيْٖ يف ميْؿقققق٘ مٔققققبِ اتذـققققر    

ط، ّر ققب ارسققذط  تقق  دبتشققتط اض    املشْش قق

ق٘ يف ات بتر امليبخٔ٘ ق  ٗ امل ٚ، ّاملشعّي

 دبت ّراض اتعنصٔ٘ ّاتقنرٓ٘. 

اسببشقققققققه  اتعينقققققققبٛ اتققققققق ّرَ  ةدقققققققرَز

ْ تيـركققققبض اتذيبٜٔقققق٘ يف حبقققق٣   ادققققبض   د

ط د  ا٤ يصٕ )مضٔ  ػذل اتذـر املشْش 

 بر ( ّاهلي ٖ )ط  دق٣ل اتعقبو(، ّطقسل    

اتذـقققققر املشْشقققققط، طققققق  حطقققققبلٗ فشـَقققققب  

ّاس ققبتُ مقق  املصققطـبض املبٜٔقق٘ ا ققبّرٗ، 

اتققققٖ  Paratethyanاتذقققبراسٔظٕ كقققبتذـر 

دقققب اتْشقققطٙ ؿشقققٙ حبقققر ةرال     ّاؿشقققل ةّر 

Aral  ةّاخققر  دنققُحاض مرمققرٗ ّ، طقق  ممققر

 :Vaiاملرؿي٘ املٔصٔئ٘، ّد آ٘ اتذيذْش  )
2016. Pp 630-633حّتققق .) ٌ دعققق   ب ة

 ض ةٌ اتع٣ققققققق٘ دقققققق   ات راشققققققبض ةّكقققققق 

 ّ ( اىشَقققققص دقققققبراسٔظٔضاتذـقققققرًٓ )سٔقققققظض 

( مئققٌْ 05- 04)  ميققق دبىف ققبل م١ّكقق

شي٘ خ٣ل ةّاٜقل ط قر اتصقرافبتٕ. ّطيقٙ     

اتربه مً كقٌْ اتفٔضقبىبض املبٜٔق٘ بقسض     

دققبراسٔظٔض مققً ا ققٔط اهلققبلٟ، ح٢    حبققر 

ةىَب   س قل حىل اتذـقر املشْشقط. ّكقبٌ     

هلقققققا ا٢ىف ققققبل ىشٔؼقققق٘ ةخققققرٚ، ٍققققٕ ةٌ 

بم تيع ٓ  مً ا٤ىَقبر  املشْشط، ة ذا م ذ 

ا٤ّراشقققٔ٘ اتعقدققق٘. ّاتقققيت كبىقققص سفقققر       

 مٔبٍَب يف ؿْب اتذبراسٔع. 

ّٓيعشققققققققق  ةٌ س قٓقققققققق٘ املي فضققققققققبض 

طشنق  طيقٙ   املشْشطٔ٘ دب بتٔقل امليـٔق٘، ا  

  املصقشنر ملٔقبِ اتذـقر  اسقُ. فنقب ٍقْ       اتش ّف

 ح( بققق٣  ةو سققق ّفحاسبقققل هلققققا اتشيقققبق  )

ىققققُ مققققً ا شنققققل ةٌ ٓكققققٌْ حّازبققققْازت 

ا٤مققق٣  ةققققل مقققً مصقققشْٚ مٔقققبِ ةؿقققْاب 

مصققققشْٚ ا ققققٔط ا٤ يصققققٕ، مققققب  ققققا    

  املٔقققبِ املبسبققق٘، ّتكيقققُ  دبشقققشنرار سققق ّف

كقققبٌ مرسفعقققبم ت رػققق٘ كبفٔققق٘، تشقققتم     

 بتٔل امليـٔ٘ مً ؿْب حىل ثخقر.    اس ّف

ل افمق ال دب بتٔقل امليـٔق٘ طيقٙ     ّق  سّْق
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ا٤رػا دفعل اتعقسل اتكبمقل طقً ا قٔط     

 Hsü & Others:1978 . ppا٤ يصقٕ ) 
ٕ مب شذ  شذ ر، سق ى   (. كل 1061-1072

مصقققشْٚ شقققطا اتذـقققر مققق  ىَبٓققق٘ اتفقققرتٗ     

( مقققرت، لٌّ 5777-0577) املٔصقققٔئ٘ حىل

 :Garcia-Castellanosمصققشْاِ اسبققبتٕ )
2009.p778 .) 

 ,.Roveri, M., et alتققق  ةّػققس )
2014. P2)  ٘دقق  ىقققبط اشبقق٣  اترٜٔصقق

 اتعينبٛ يف اتشصب٢٠ض ا٦سٔ٘ت 

ذص ا٤م٣  يف حبر ضـل ةو ٍل سرش  -0

 .حطنٔ 
ٍققل ٍيققبك سققسامً يف اترتشققٔر طيققٙ      -5

يف  كبمقققققققل اسبقققققققْب، ةو ةىقققققققُ مت  

اسبْض  اتظقبىْٓ  سذبطقبم مقً ات قرز     

 ىل اتعر .ح
ر منقققْ ؾ اسبقققْب ازبقققب   ٍقققل ٓفص ققق -3

ضقق بم٘  ذقققبض ا٤مقق٣ ، ةو منققْ ؾ   

اسبقققْب امل نقققْر ّازبقققب  دعقققكل    

 ر.مشكر 
 عودة احلوض لمحياة البحرية:

اىشَققققص فققققرتٗ ػفققققب  املشْشققققط، ةّ   

( 5.3شقققذبسُ اهلٔققق رّتْػٕ كذـقققر ميقققق ) 

مئٌْ شي٘، ّ ت  حبق ّغ فٔضقبٌ ضق ه    

طق  مضقٔ  ػذقل  قبر ،     ةطبل ملٛ اتذـقر  

 Zancleanة ي  طئُ اتفٔضبٌ اتساىكيٕ 
flood     ّٗق  لطه ٍققِ اسبقٔقق٘ ّػقْل قيقب .

اتشجكقققل شقققبدق٘ اتققققكر، كنقققب سيظَقققر    

( كقه،  6اتذٔبىبض اسب ٓظق٘ ّالٓقبم دعقرب )   

ؾ ضبفْ  يف طشذ٘  قئ٘ طيٙ ظكل م ر 

ل مظَقققققر ّػقققققر  مبتطقققققب، ّاتققققققٖ كظ ققققق 

مقً   اتشجكل دفعقل اتفٔضقبٌ ّاىشققبل املٔقبِ    

اسبققْب ات ردققٕ حىل اتعققرقٕ، ّْٓػقق  يف  

   ْ ٔقق٘، ط تيقق دبض ؿش ا٤خقق  حنققْ مققٝيت سققق

ّةكظققر مققً مققٝيت ّال، ميَققب خْاىقق  ىٔشققْ    

Noto  ّكٔقققققققققْمٔضCumecs  ٌّ ٍّققققققققق

Heron( كققققه، 077) ، ٓ ققققل  ْهلققققب حىل

ل ( كققققه. مقققق  سعققققكّ   39) ّطرضققققَب حىل

رٗ ّامل ققب ر، اتع ٓق  مققً اسبقْاػس املقع قق  

ّسقققق  يف  قققبل  صقققبطبم، ٍّقققٕ ا٤كظقققر اس  

-55ػققر  مبتطققب، دققت ْال سققراّ  دقق  )

( و. 5545 -5478( كه، ّطن  د  )77

(Spatola & Others: 2019.) 

 لكن هن كان انفتاح املضيق سريعًا؟

اققققققققرتا  ا٢ىَٔقققققققبر ةّ ا٢حنققققققق ار  مت 

اتشكشقققْىٕ تفقققشا دْادققق٘ ػذقققل  قققبر ، يف    

، ّتكقً   ٓقشه   Betic-Rifاتقْط ازبذيٕ 

لراشق٘. ّاقرتؿقص ّرقق٘    لطنُ مقً قذقل ةٖ   

 Loget and Van Derحبظٔقق٘ ؿ ٓظقق٘ )
Driesche 2006   فكقققققرٗ اترتاػققققق ،)

اشبيفققٕ  ققرٚ ىَققرٖ مققً ػَقق٘ املشْشققط     

حنققْ ا٤ يصققٕ، شققذر  ظقق  مضققٔ  ػذققل      

، ّةطققققبل فشـققققُ.  V ققققبر  طيققققٙ ظققققكل   

((Picotti & Others: 2014. 

دعققققق  مقققققلٛ بقققققرز اتذـقققققر ا٤دقققققٔ  

طققققه ا٢ىصققققكبز يف اسبققققْب املشْشققققط، 

اتعظقْر   عرقٕ. ّجببىر  تق  اتقْالٖ، مت   ات

مققً اترّاشققر  3( كققه0677طيققٙ ؿققْاتٕ )
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ٍب طيققٙ ةىَققب   سفصقق ّاتققيت مت ، اتفْضققْٓ٘

مكبفٝقققق٘ تيـ ققققٙ ّات قققق ْر اتضقققق ن٘  

املْ قققْف٘ يف  قققرّ  اتطْفقققبٌ ا٤رضقققٕ    

  طيققٙ رّاشققر بعققبٛ  اتشعققر  مت ، اتضقق ه

 ٌ طيقٙ   Alborán ض ه ثخر يف حبر اتذقْرا

ٗ مْازٓ٘ تقيبٗ ظكل ةػصبو رشْدٔ٘ ممش  

 اتفٔضبٌ.

ل ارسفقققبع مصقققشْٚ شقققطا   ق ققق  ر معققق   

و/ ٓقققققْو(، ّّ قققققيص  رّٗ 07اتذـقققققر دقققققق )

اتشفرٓ  ط  مضٔ  ػذقل  قبر  حىل ةكظقر    

( 47/طب، دصقرط٘ سسٓق  طيقٙ )   3و (078مً )

مرتام/طققققب، ّ تقققق  قذققققل ةظققققَر فقققققط مققققً 

اكشنققققبل اتفٔضققققبٌ، ّةىشؼققققص ظقققققْقبم،  

( ٢7.4ض ق ققْٚ دبققبّزض ) قققص  عقق   سعن 

 تقق  طقق  ميـقق ر ٍبٜققل    ٓققْو.  ّققق  مت  و/ 

huge ramp ّب٢م ضققق نبم ، ّ  ٓكقققً ظققي

 ْ رسُ ات راشقققققققبض اتق كققققققق٘ كنقققققققب  ققققققق

(Garcia-Castellanos: 2009.pp 779-
حطقققققبلٗ مقققققلٛ  (، ّٓيعشقققققق  ةٌ طنئققققق٘.780

نققب اشققش رقص ةقققل مققً   رد ط اتذـققر املشْش قق

٘ طبو ، مقً خق٣ل اتع ٓق  مقً ا٤لّتق      0777

اتذـقققققر اتش اىقققققٕ يف لتشقققققب خيقققققٔؽ تٔقققققٌْ ّ

(Castellanos & Others :2020 .) 

سع  منب ؾ اتكنذٔقْسر حىل ةٌ املٔقبِ   

نققب اتققْارلٗ اتققيت ؿفققرض قيققبٗ ا٢س ققبل، رد  

  ٗ مقً سق فّ  كبىص ةك  حبْاتٕ ةتقل مقر   

كققققص املٔققققبِ ىَققققر ا٤مققققبزٌّ، ؿٔققققع ذبر  

( كه/شقققققبط٘. 047دصقققققرط٘ س قققققل حىل ) 

(Castellanos & Vidal: 2014. P 63.) 

ّققققققق  ظققققققَ ض فققققققرتٗ املققققققلٛ مققققققرؿيش     

ةشبشٔش ت ديق  ارسفقبع املرؿيق٘ ا٤ّىل حنقْ     

ص دفعقققل ؿقققص ّسجكقققل   ( مقققرت، ّمّتققق 577)

دْادقققق٘ ػذققققل  ققققبر ، مققققب  ققققا دقققق خْل    

( 677(%، ّاتظبىٔققق٘ رفعقققص املٔقققبِ مقققً ) 55)

راض مققً ( مققرت، ّٓذقق ّ ةٌ املشذ  قق 977حىل )

ققققق  ةؿققققْاب ّشققققط اتذـققققر املشْشققققط،   

 آق٘ املرؿيق٘   ذص دعقكل ةشبشقٕ يف د  سرش 

 :Bache) ا٤ّىل مقققققً حطقققققبلٗ ات نقققققر 
2012.pp125-144.) 

-Garcia) ّ سٓق  مقً اتشق قٔ  ّػقق    
Castellanos: 2009.p778)  ٘ةٌ طنئقققق

 ص ط  قص٘ مراؿل، ٍٕتامللٛ مّت

0-  ّ   تققٕ قذققل ؿقق غ اتشقق ّفاملصققشْٚ ا٤

اتكققققذ  مققققً ا ققققٔط ا٤ يصققققٕ، 

 ؿٔع مب زال اتذـر ػبفبم.

تُ،  ةق ٙ ؿ   ل امللٛ حىلديْ  مع   -5

ّىعققبط اسبققص ّاتشعرٓقق٘ حىل لرػشققُ  

 اتعئب، يف مضٔ  ػذل  بر .

ملٛ اسبْب ات ردٕ، ّّ ْل املٔبِ  -3

 حىل طشذ٘  قئ٘.
ّ ققْل املققبٛ حىل اسبققْب اتعققرقٕ     -4

 دع  دببّز طشذ٘  قئ٘.
 صقققشْٚ  امقققش٣ٛ اتذـقققر املشْشقققط    -5

 ا ٔط اتطذٔعٕ.
 مسألة النور املرتاجع:

 & Cornéeaرظا كبرىٔب ّزم٠٣ِ )
Others. 2016. P 116  ثتٔ٘ ٢قص رّاػقبم )

ّاششـصبىبم كذ ًٓ. ٍّقٕ ةٌ ىَقرام كقبٌ    

دبسبقققص  ٓيشَقققٕ يف حبقققر اتذقققْراٌ، اشقققشنر  

 -عر  دبسبص اترتاػعٕ ب ٓي-  بط ام

حنقققْ مضقققٔ  ػذقققل  قققبر ، ّققققبو حبفقققر      
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مققققبٜٕ  صققققشْٚ ةقققققل مققققً طشذقققق٘   ٚصبققققر

املضقققققٔ ، ّسقققققبد  حنقققققْ ا٤خققققق ٗ ؿفقققققرام    

ّسعنٔققققققققبم، ؿشقققققققٙ ّ قققققققل حىل ا قققققققٔط  

ا٤ يصقققققققٕ. فبشقققققققشطبع حبقققققققر اتذقققققققْراٌ  

ا٢شقققشـْا  طيقققٙ ػقققسٛ مقققً مٔقققبِ ا قققٔط  

ا٤ يصقققٕ، تٔيصقققكر مقققبٛ ا٤خققق  طققق      

 ٙمضققٔ  ػذققل  ققبر ، ٍّققٕ طنئقق٘ سقق ط     

 riverدب٤شر اتيَرٖ، ةّ اتقر ي٘ اتيَرٓ٘ 
piracy،   ٌّق  خي ص ٍقِ ات راشق٘ حىل ة

 حطبلٗ امللٛ كبىص شرٓع٘ ّكبرطٔق٘، دعق   

 اخرتا  فْرٖ ملٔبِ ا ٔط ا٤ يصٕ . ىقشؽ  

طً طنئبض اسبفر اتيَقرٖ، ؿْضقبم دعنق     

( مقققرت، ميـْسقققبم يف  ققق ْر اتع قققر   577)

ر ّ ق٢ْم حىل اتئقْػ ،   اتطذبظ ٖ املشتخ 

دبرزام ؿْل املضٔ ، ّتْؿ  ظ  دئْشٔا 

يف ادبقققققبِ اتعقققققر ، يف ازببىقققققر معقققققبدُ 

سفصققق  كققق٣  مقققً املضقققٔ . مت املشْشقققطٕ 

  طيققٙ ةىَنققب ىشٔؼقق٘ سجكققل ىَققرٖ،  اتعققّق

 ٘ سٔققققبر شققققبد ، ةطيققققبٛ اخنفققققبب    بدْشقققق

مصشْٚ شطا اتذـقر يف اتفقرتٗ املٔصقٔئ٘،    

تصقطا اتشجكقل    Uّم   ت ، فخٌ ظقكل  

املٔصققٔا يف حبققر اتذققْراٌ، ّطقق و ّػققْل     

 تقققق   مصققققشؼنعبض مٔققققبِ كققققذ ٗ، كققققل 

  ؿقٔققق٘ ةٌ ٍقققِ اتقيققبٗ املشجكيقق٘،   ّكقق١ٓ 

ٍٕ فؼْٗ اتش رٓل اتطذٔعٕ دق  ا قٔط   

نققب ا٤ يصققٕ ّاتذـققر املشْشققط، ّاتققيت رد    

ل ظقققكيُ مقققً كبىقققص ّالٓقققبم ىَرٓقققبم، طيققق   

ع مقيقققْز، حىل معيفقققٕ مفشقققْ  دفعقققل  مظّيققق

  مٔققققققبِ ا٤ يصققققققٕ. ح٢ ةٌ  شققققققرط٘ سقققققق فّ 

اتينقػققق٘ اتع لٓققق٘ تقيقققبٗ اتشعرٓققق٘ لطنقققص    

دفعل مٔقبِ ا قٔط    ضتقيبٗ ىعتفكرٗ ةٌ ا

ا٤ يصٕ مذبظرٗ. ّةٌ شرط٘ مٔبِ فٔضقبٌ  

  ْ /طققب،  3و (076) زاىكيققٕ ّ ققيص حىل حنقق

 ٗ طبم  ةّ ةقل.   مل  ّلاو اتشعذ 

    ٌ  ق  سكقٌْ املراؿقل ا٤ّتٔق٘ تيفٔضقب

ض ؿشققٙ اشققشنر  -ّفقققبم هلقققا اتينققْ ؾ -

دضققع٘ ث٢  مققً اتصققي ، قذققل ةٌ ٓ ققذا     

تشْازٌ املٔبِ يف    املٔبِ كذ ام دبتيصذ٘س ّف

ر اتذـر املشْشط. حبيْل اتْقص اتقٖ ٓش ّي

ر اتذـ اض، ّٓعٔق   فُٔ اتفٔضبٌ طيٙ سذ  

دعكل كقذ   ملٛ ؿْب اتذـر املشْشط 

مقً خق٣ل دققرزف ىٔقْػٔا يف ػذقل  ققبر ،     

٢ض اتشعرٓققق٘   ةٌ سكقققٌْ معققق   مقققً املشّْقققق 

ةطيقٙ مقً دضقع٘ ميقٔنرتاض يف اتعقبو، ممقب       

ةّ سقققْازىٕ مقققً  كيققق  ةٖ س قققٔ  سكشقققْىٕ   

ٗ ةخققرٚ، ّدنعققل حبقق٣   رٓقق  اتذـققر مققر  

 طنئ٘ اتفٔضبٌ ٢ رػع٘ فَٔب. 

 أهمية األزمة امليسينية:

ر مقً  مقرت مكع ق   حبؼه مئٌْ كٔيْ

و ا٤زمقق٘ (، سققق  (Roveri: 2014ا٤مقق٣  

املٔصققٔئ٘ كيققسام صببىٔققبم ّطققرّٗ اقش ققبلٓ٘   

يقق٘  يققبػه  ضقق ن٘ تقق ّل املشْشققط، مشنظ   

ةظقققَرٍب سيققق  املْػقققْلٗ يف    امليقققا، ّتعقققل  

 قئ٘، ّاتيت سعطقٕ ةظقكب٢م فرٓق ٗ مقً     

و معيْمقبض  ىْطَب تيطذققبض امليـٔق٘، ّسقق     

قٔ نققق٘ تعينقققبٛ ازبْٔتْػٔقققب، طقققً ىعقققتسَب     

ّ ذٔعققق٘ ازب رافٔقققب اتق كققق٘ ثىققققاك. دقققل    

 معينبم شٔبؿٔبم دبرزام. ّسع ُّ

     ْ ل مقق  ػفققب  اتذـققر املشْشققط، ذبقق

مققققً حىل معقققق  تيِؼنققققبل ّةفققققراط اتيَققققر    

٘ طيقٙ  دب. ٍّٕ ٍؼرٗ مَن ق ّةفرٓقٔب حىل ةّر

 & Castellanos) ات قعٔ  اسبٔقْٖ طبملٔقبم   
Vidal: 2014. Pp57-63.) 
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 .. النجوم العمالقة الحمراء

 ومستقبل الشمس
 ماذا عه المجّرات.. جسر الكون؟

 
 د. فواز أحمد الموسى  

كلوة اآلداب  اجلغرافوة يف بقسم الطبوعوة اجلغرافوة أدتاذ

 حلب جامعة – والعلوم اإلنسانوة

 

 األخوةة  املراحو   يف مّووت  جنوم  هوو  Red Giant األمحر العمالق النجم

 إىل مشسونا  دوتتوّو   األعووام   مون  ملووارات  بضوعة  وخوال  . النجمو   التطّور من

 األرض ذلو   وشوم   وقود  الداخلووة   الكواكوب  لتبتلع وتتوّدع أمحر عمالق جنم

 األخور   واألنظموة  الشمسو   نظامنوا  لضوو   بالنسوبة  املسوتقب   ُوخّبو   فمواذا . أوضًا

 له؟ املشابهة

 

  العنالق تشليل

 ٞ ّ  َعظييييِ تٓتُييي  يف املٛجييييٛ ٠ ايٓحيييٛ

 أٟ- اير٥ٝصيي١ ايصًصيي١ً صتييّٛ إىل ايهييٕٛ

ٍ  ايي   ايٓحّٛ ٛل ّ  إىل اهلٝيروٚج   ُتري  ًٖٝيٛ

 ايٟٓٛٚ. االْرَاد ع١ًُٝ عرب

 صتيييّٛ َييئ صتيييِ نتًييي١ تيييحاٚ  ٚقييير

 ٚمثاْٝيييي١  ثالثيييي١  بيييي   اير٥ٝصيييي١  ايصًصيييي١ً

  حترم ايٓٗا١ٜ ٚيف ايعُض، نت١ً أـعاف

ّ  ٖذٙ ٌل  ايٓحيٛ  يف املٛجيٛ   اهلٝيروٚج   ني

 ٜكييييّٛ ذٝاتٗييييا، َييييراو عًيييي٢. َرنسٖييييا

 عيييئ ٚايٓيييياجِ يًخيييياود املتلحيييي٘ ايفيييي  

 ادتاذبٝيي١ ـيي   مبٛازْيي١ ايٓييٟٛٚ االْييرَاد

 االْييرَاد، ٜتّٛقيي  ٚذاملييا. يًييرا ٌ املتلحيي٘

 ايعًُٝيي١ يف اييير٥ٝض ايييرٚو ادتاذبٝيي١ تأ ييذ

 ٚأنثييير أؼييي ر يٝؽييي   اييييٓحِ ٚتفييي  

 .نثاف١

 ذؽييٍٛ َيي  اذتييراو٠  وجييا  تييس ا 

 َيئ نافٝيي١ َصييتٜٛا  إىل يتؽييٌ ايييتكًّؾ

ٛلٍ ْٜٛٚيييًا اهلًٝيييّٛ اْؽيييٗاو أجيييٌ  إىل يٝترييي

ّ  اذحام ٜٚعتُر. نربٕٛ ٟ  اهلًٝيٛ ِل  اييذ  ٜيت

ٞ  اْفحاو عرب أٚ تروجيًٝا إَا  َ اظير  ذتظي

 ايطاقييييي١ ٚتتصييييي ل . اييييييٓحِ نتًييييي١ عًييييي٢

 ايٓحِ تٛشل  يف اهلًّٝٛ اْرَاد عٔ ايٓامج١

 أـييعاف عييرل٠ ذحُيي٘ يٝييس ا  ارتيياود ضتييٛ
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 .   األؼًٞ ذحُ٘ َ  َكاو١ْ

 ايعُالقييييي١ ايٓحيييييّٛ أقطييييياو تيييييحاٚ 

ًَٚٝييياو نًٝيييٛ  ًَٝيييٕٛ 011 بييي  اذتُيييرا٤

 ايعييييُض ذحييييِ ذحُٗييييا ٜٚتحيييياٚز َييييح،

ٞ  اذتيييايٞ . ـيييع   0111 إىل 011 عيييٛاي

ٕل  عًيي٢ اذتاييي١ ٖييذٙ يف تٓتعيير ايطاقيي١ ٚأل

 فٝٗيييا تؽييي   بهيييث ، أنيييرب َصييياذا 

 ْصي ًٝا، ذٝي    أبير   ايصط  ذراو٠  وجا 

 - ٦َٜٛي١   وجي١  0011ٚ 0011 ب  تحاٚ 

 ايعيُض  ذيراو٠   وج١ ْؽ  َٔ أنرب أٟ

 ٖييٛ اذتييراو٠  وجيي١ يف ايت ٝليير ٖييذا. بكًٝييٌ

ٛ  َٝاًل أنثر ايٓحِ شطٛع جيعٌ ايذٟ  ضتي

 ايصيي   ٖٚييٛ ايطٝيي ، َيئ األمحيير ادتييس٤

 ٔ ٘  ٚوا٤ ايهياَ  األمحير،  بيايعُالم  تصيُٝت

ِ  عًي٢  ٔ  اييرم ّ  ٖيذٙ  إٔ َي  َعظييِ يف ايٓحيٛ

 .   املظٗر برتكاي١ٝ تهٕٛ األذٝإ

 أمحيير عُييالٍم ذاييي١ يف ايٓحييّٛ ت كيي٢

 ٚيف. عييياّ ًَٝييياو إىل آالف بفيييع١ بييي  َيييا

ّ  ٚقيٛ   ُٜصيتٓفذ  ايٓٗاٜي١،   يف املٛجيٛ   اهلًٝيٛ

ٟ  االْرَاد ٜٚتّٛق  املرنس  ٜيتكًّؾ . ايٓيٛٚ

 اهلًٝييّٛ  وع ٜؽييٌ ذتليي٢ جرٜيير َيئ ايييٓحِ

 ٚعٓيييييرَا. ايكًييييي  إىل ذيييييرٜثًا املتعيييييّهٌ

 ارتاوج١ٝ ايط كا  ُتكذف اهلًّٝٛ، ٜعتعٌ

ٔ  عُالق١ شراب١ ظهٌ ع٢ً ايٓحِ َٔ  َي

 ايصييييراب١ ٖييييذٙ ُتعييييرف- ٚاي  يييياو اي ييياز 

 ايكًييييي  ايهيييييٛنت. ٜصيييييتُرل بايصيييييرِٜ

 ايٓحييييّٛ ذٝييييا٠ ٚتٓتٗييييٞ. ثكايٝييييًا باالْٗٝيييياو

ٌ  ايؽ  ٠ ٌ  عًي٢  ايعيُض  َثي ّ  ظيه  أقيسا

 َف ٛط١. بٝفا٤

 األنييييرب ايهتًيييي١ ذا  ايٓحييييّٛ أَييييا

ٛ  اْٗٝاوٖا فٝصتُرل ٌ  ضتي  يف يتٓفحير  اييرا 

 ُتطًيييل"شيييٛبر ْٛفيييا"  ظيييهٌ عًييي٢ ايٓٗاٜييي١

 فٓا٤ٍ ذرث ـُٔ ايففا٤ إىل ٚاي  او اي از

 .   عظِٝ

 وماذا عً جننيا األو

 األنييييييرب ادتصييييييِ ٖييييييٞ ايعييييييُض

 ايعُصييٞ، ْظآَييا يف ـييخا١ًَ ٚاألنثيير

 بيي  اذتحييِ َتٛشيي  صتييِ زتييرل  يهٓٗييا

ٔ  املًٝياوا   ٦َيا   ّ  َي   وب زتيرل٠  يف ايٓحيٛ

 . ايت لا١ْ

 أٍه احلقائق عً الشنص: 

: ايكطيييير ْٚؽيييي  ٚايكطيييير احملييييٝ 

 تكرٜ ييًا، َثايٝيي١ نيير٠ عيئ ع يياو٠ ايعييُض

 ذيييييٛايٞ ايعيييييُض ستيييييٝ  ٜ ًييييي  ذٝييييي 

 ٚخيتًييييييي  ،(نًٝيييييييٛ َيييييييح 4.033.500)

ٞ  فكي   ٚايكطت االشتٛا٥ٞ قطرٖا  عيٛاي

 قطير  ْؽي   َٚتٛشل (. نًٝٛ َحا  01)

 األَر(. نًٝٛ َح 363.111) ٜ ً  ايعُض

 0.060.111) ذييٛايٞ قطرٖييا جيعييٌ ايييذٟ

 اؼيييطفاف ميهييئ أْييي٘ أٟ ،(نًٝيييٛ َيييح

 أَييييييياّ األوض عحيييييييِ نٛانييييييي  016

 .ايعُض

 ناًَي١ً  ايعُض ذحِ :واللتلة احلجه

01&0.4ٖييييٛ )
 َٚعٓيييي٢. َهعيييي  َييييح (04

 0.0 برا ًييٗا ٜٛـيي  إٔ ميهيئ أْيي٘ ذيييو،

 ٚنتًيييي١. األوض َثييييٌ نٛنيييي  ًَٝييييٕٛ

ٞ  ايعيُض  01 &0.656 ٖي
 نًٝيٛ مييراّ،  01

 نتًيي١ َييرل٠ 000.111 ٜصيياٟٚ َييا ٚتعييا ٍ
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 نت١ً َٔ% 66.5 ايعُض ُتعّهٌ. األوض

 ٞ يييذيو ُٜعيياو   بأنًُيي٘، ايٓظيياّ ايعُصيي

٘  ايعُصييييييٞ إىل ايٓظيييييياّ  نهييييييٌ بأْيييييي

 ".  اذتطاّ بعض إىل باإلـاف١ ايعُض"

 فٗيييٞ. صتيييِ عييئ ع ييياو٠ ايعيييُض 

 ٖييٛ ٚإمنييا ؼييً ًا، شييطرًا ميتًييو ال صتييِ

ٛلٕ َيئ َٓيي٘% 60.0) اي يياز َيئ نيير٠  ٜتهيي

 ٖيذا  ٚحيافظ ،(ًّٖٝٛ% 4.5ٚ اهلٝروٚج 

 ايثكايييي١ قييي٣ٛ جيييرا٤ ظيييهً٘ عًييي٢ اييييٓحِ

 .     ب٘ ارتاؼ١

 ْظآَييييا َرنييييس ٖييييٞ ايعييييُض 

 َيييئ% 66.5 ذييييٛايٞ ُٚتعييييّهٌ ايعُصييييٞ

 . ايعُصٞ يًٓظاّ اإلمجاي١ٝ ايهت١ً

 ٛبٛابيي١ بطييٍٛ ايعييُض ناْيي  ييي 

 ذحُييًا األوض شييتأ ذ منٛذجٝيي١، أَاَٝيي١

 .    املفتا  ذتحِ َعابًٗا

   جصًُا ايعُض نٕٛ عرّ بص 

ٔ  املختًف١ األجسا٤ ترٚو ؼً ًا،  ايعيُض  َي

  يييييي  فعٓيييييير. شتتًفيييييي١ شييييييرعا  عٓيييييير

ٌل  ٚاذير٠  مليرل٠  ايعيُض  ترٚو االشتٛا٤،  ني

 أقطابٗيييا، عٓييير يهييئ أوـيييًٝا، َٜٛيييًا 02

 ستٛوٖييا ذييٍٛ ٚاذيير٠ ملييرل٠ ايعييُض تييرٚو

 .    ًَٜٛا 03 نٌ

 ٛلٟ اي ييييالف  ٖييييٛ ايعُصييييٞ ادتيييي

 َثييٌ ممٝييسا  فٝيي٘ ُتعيياٖر ايييذٟ املهييإ

ٖلحا  ايعُص١ٝ اي ك   فٛم ايعُص١ٝ ٚايتٛ

ٟ  اي يالف  ٚميتيرل . ايعُض ٛل ٞ  ادتي  ايعُصي

ٌ – يًعيييييييييُض  ارتييييييييياوجٞ  أٚ اإلنًٝييييييييي

ّ  ايهٛني   َراو  ً  –ايهٛوْٚا  ايكيس

 .    بًٛتٛ

 مثاْٝيييييي١ ايعييييييُض ذييييييٍٛ تييييييرٚو 

 ع٢ً قس١َ نٛان  ٚمخص١ نٛان ،

 َييييييييييييئ اآلالف ٚععيييييييييييييرا  األقيييييييييييييٌ،

 َيييييييئ اآلالف ٦َٚييييييييا  ايهٜٛه ييييييييا ،

 .    ادتًٝر١ٜ ٚاألجصاّ املذْل ا 

 ذًكا  ايعُض متتًو ال    . 

 ّٛايففيييييييا١ٝ٥ املرن يييييييا  تكييييييي 

ٌٍ  يًعييُض، فُٗٓييا بسٜييا ٠ َصييتُر بعييه

ٌل  تعُيييٌ ُليييا   تًيييو  نييي  فريييؾ  عًييي٢  املٗ

ٞ  ٚايكصِ ايعُص١ٝ، املُٝسا  ٔ  اييرا ً  َي

 َيييي  ايعييييُض تفاعييييٌ ٚنٝفٝيييي١ ايعييييُض

 .نٛن ٓا

 ايٓاجتي١  ايعرٜر٠ ايطاق١ يٛال  ٔ  عي

 عًيي٢ يُتٛجيير اذتٝييا٠ ناْيي  َييا ايعييُض،

 .    األوض

  قًييييي  يف اذتيييييراو٠  وجييييي١ ت ًييييي 

٦َٜٛييي١.   وجييي١ ًَٝيييٕٛ 02 ذيييٛاىل ايعيييُض

 الشيييتُراو نافٝييي١ ٖيييذٙ اذتيييراو٠ ٚ وجييي١

ٟ  ايٓييٟٛٚ االْييرَاد  تفاعييٌ ّ . اذتييراو  ُتكيير

 ايطاقييي١ ايكًييي  ق يييٌ َييئ املٓتحييي١ ايطاقييي١

 إىل أشاشيييٞ بعيييهٌ ٚتٛؼيييٌ ايعُصييي١ٝ

ٌل األوض  ُترُييٌ. ٚايفيي٤ٛ اذتييراو٠ َيئ نيي

 ارتييياود إىل ايكًييي  عييئ ايٓاجتييي١ ايطاقييي١

ٟ  اإلظيعاع  بٛشاط١  املٓطكي١  إىل ٜٓكًيٗا  اييذ

 ذييٛايٞ إىل األَيير ٖييذا ٚحيتيياد اإلظييعاع١ٝ

  قً  َٔ ايطاق١ ٚؼٍٛ ذت٢ ش١ٓ 041111

 . اذتٌُ َٓطك١ إىل ايعُض
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  يف اذتييييييراو٠  وجيييييي١ تييييييٓخفض 

 ًَٝييٕٛ 0) حتيي  اذتييراوٟ اذتُييٌ َٓطكيي١

 تٓعيييأ املٓطكييي١، ٖيييذٙ ٚيف(. ٦َٜٛييي١  وجييي١

 ايصيييا ١ٓ اي الزَيييا َييئ عُالقييي١ فكاعيييا 

 .  يًخاود تتررلى( املؤ١ٜٓ ايذولا  َٔ ذصا٤)

  ايفٛتٛشف – ايعُض شط– ٖٛ 

 ٜٚتصييرلب نًٝييٛ َييح 211 ثخاْتٗييا َٓطكيي١

ِ  املٓطكي١  ٖذٙ َٔ ٞ  اإلظيعاع  َعظي  ايعُصي

ِل ذٝيييي  ارتيييياود، إىل  عًيييي٢ نعييييف٘ ٜييييت

 َيئ ْعيياٖرٙ ايييذٟ ايعييُض ـيي٤ٛ ظييهٌ

 مثييييإ إىل ايفيييي٤ٛ ٖييييذا ٚحيتيييياد األوض،

 عًيي٢ ٖٓييا َالذظتيي٘ ْصييتطٝ  ذتيي٢  قييا٥ل

 . ايعُض َٔ  رٚج٘ ذتظ١ َٓذ األوض

  ايفٛتٛشيييف  يف ايعُصييي١ٝ اي كييي 

 اذتكييٌ فٝٗييا ٜهييٕٛ َصيياذا  عيئ ع يياو٠

 املصيياذا  ٖٚييذٙ جييرًا، قٜٛييًا امل ٓاطٝصييٞ

 ٚيييذيو ايعييُض، شييط  عًيي٢ األبيير  ٖييٞ

 احملٝطيي١ املٓيياطل َيئ أنثيير  انٓيي١ ٖييٞ

ٌل ٜٚت ٝلر ايعُص١ٝ اي ك  عر  ٜٗتسُّ. بٗا  ن

 ايٓعييييييا   ٚو٠ َيييييئ نحييييييس٤ عاَييييييًا 00

 ٞ  بٗييذٙ أٜفييًا ٜٚييرت  . يًعييُض امل ٓاطٝصي

ٌل  اييييرٚو٠  ٖلحيييا   َيييئ نييي  ايعُصيييي١ٝ ايتٛ

 ايهتًٝييي١ اإلنًًٝٝييي١ ٚايتيييرّفكا  ايالَعييي١

 عًيي٢ اْفحيياوا  َيئ تٓطًييل اييي  ايفييخ١ُ

 .  ايعُض

  ايفٛتٛشيييف  ذيييراو٠  وجييي١ ت ًييي 

 ٚفيييييييٛم. ٦َٜٛييييييي١  وجييييييي١ 2211 ذيييييييٛايٞ

 ايهرَٚٛشف  َٓطك١ ُتٛجر ايفٛتٛشف ،

ٌ )" ٚايهٛوْٚا ايفعٝف١  ايفي٤ٛ "(. اإلنًٝي

 ٖيييٛ ايط كيييت  ٖيييات  عييئ ايٓييياتخ املر٥يييٞ

 ايفييي٤ٛ َييي  َكاوْييي١ ٜييير٣ إٔ َييئ أـيييع 

 ايفٛتٛشييف ، عيئ ايؽييا و األقيي٣ٛ املر٥ييٞ

 ايعُصييييييٞ ايهصييييييٛف  ييييييالٍ يهيييييئ

 ناَيييٌ ايكُييير ٜ ّطيييٞ ٚعٓيييرَا ايهًّيييٞ،

 وؤٜيييييي١ ذٝٓٗييييييا ُُٜهٓٓييييييا ايفٛتٛشييييييف ،

 ذييييٍٛ را٤محيييي نرًكيييي١ ايهرَٚٛشييييف 

ٌ  ذي   يف ايعُض، ٌ  ُٜعيّه  تاجياً  اإلنًٝي

 يً الزَيييا زتييياٍو ٚجيييٛ  َييي  مجيييٝاًل أبييٝض  

 يتعييّهٌ ايعييُض، َيئ ارتيياود إىل متتييرل

 .  ايتاد ْكا 

 وجييي١ تيييس ا  ايفٛتٛشيييف ، فيييٛم  

 ذيرل  أقؽ٢ إىل يتؽٌ االوتفاع َ  اذتراو٠

 يف ايصيير ٚال ٜييساٍ. ٦َٜٛيي١  وجيي١ ًَٝييٕٛ 0

ٌ  يف اذتييراو٠   وجيي١  اوتفيياع   أَييراً  اإلنًٝيي

ٔ  ألنثير  ماَفًا  ٚقير هٗير   . شي١ٓ  21 َي

  ييالٍ َيئ اي ُييٛض هلييذا َرجلريي١ ذًييٍٛ

ٌل  بٗا قاّ َراق ا  ٔ  ني  SOHO َُٗي   َي

ٚTRACE، ٔعيئ ايهاًَيي١ اإلجابيي١ يهيي 

 َيئ املسٜيير باْتظيياو ال زاييي  ايصييؤاٍ ٖييذا

 .   ايعًُا٤ ق ٌ َٔ اي ر 

 : األصفر مششيا القزو

ٕ  قر ِ  ايعيُض  تهيٛ  األنيرب  ادتصي

 اذتحيييييِ َتٛشلييييط١  يهٓٗييييا  ادتييييٛاو،  يف

ٍّ َكاو١ْ ٌ . أ ر٣ بٓحٛ ِ  َثي  َٓهي  " اييٓح

 َيئ أنييرب أمحيير عُييالم ٖٚييٛ ،"ادتييٛزا٤

 ٚأنثييييير َيييييرل٠، 411 عيييييٛايٞ ايعيييييُض

  .. َرل٠ 04.111 عٛايٞ إظراقًا

 َييييييئ نيييييييٓحِ ايعيييييييُض تؽيييييييٓل 

 ،G قيييسّ صتيييِ أٚ ،G اير٥ٝصييي١ املتصًصييي١ً

ٌٍ  ايٛاق ، يف. أؼفر قسّ  قٝل م  ٚبعه
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ٌ  ايعُض ٔ  م ٖيا  َثي ّ  َي ٔ  ايٓحيٛ  ايف٦ي١  َي

G، يهٓٗيا  ايًٕٛ بٝفا٤  ٚ  ؼيفرا٤  يٓيا  ت ير

ٛلٟ اي يييالف  يييالٍ َييئ ْراٖيييا ألْٓيييا  ادتييي

ٌٍ ايٓحّٛ. يألوض  أنيرب  تؽ   عاّ بعه

 إٔ ايعًُا٤ ٜٚعتكر .ايعُر يف تكرلَ  نًُّا

 ًَٝاوا  ارتُص١  الٍ شتصتٓفذ ايعُض

ٌل  ايكا ١َ عاّ  يف املٛجيٛ   اهلٝيروٚج   ني

ٛلييي١ً ٚشييتٓتف  َرنسٖييا،  عُييالٍم إىل َتر

 ارتاؼ١ باملراوا  َرٚوًا ٚشتتُرل  أمحر،

 ذيييييو يف مبيييا - ايرا ًٝييي١  بايهٛانييي  

ّ  ٜٚؽييييي   -األوض نٛنييييي   اهلًٝٝيييييٛ

 ايهفا١ٜ فٝ٘ مبا شا ًٓا بايعُض ارتاؿ

ٕ  ٚشيٝتلرر  نربيٕٛ،  إىل يٝرحم  ايهربيٛ

 .   األٚنصح  يتهٜٛٔ اهلًّٝٝٛ َ 

ُل  األَر ٜٚٓتٗٞ  يف ايعٓاؼر ٖذٙ بتح

ّ  ذيييييو،  بعيييير .ايعييييُض  َرنييييس  شييييتكٛ

 َعّه١ًً ارتاوج١ٝ ط كاتٗا بطر  ايعُض

 قً ٗييا ٚوا٤ٖييا تاونيي١ً نٛن ٝييًا، شييرميًا

ٛلٕ املٝلييي   ايهربيييٕٛ َييئ مبعظُييي٘ املهييي

ِ  ذييو  عٔ ٜٚٓتخ. ٚاهلًّٝٝٛ ّ  صتي  أبيٝض  قيس

 األوض عحييييِ جييييرلًا، ٚنثٝيييي  شييييا ٔ

 .تكرٜ ًا

ّ  ًَٝاوا  2 ف عر  شيت رأ  تكرٜ يًا،  عيا

ٛلٍ اهلًّٝٛ ذرم بع١ًُٝ ايعُض  بيذيو  يتتر

 تتٛشليييييي   ٚعٓييييييرَا . أمحيييييير  عُييييييالم  إىل

 َييئ نًّيييًا ارتاوجٝييي١ ط كاتٗيييا شتصيييتًٗو

. األوض إىل تؽيييٌ ٚقييير ٚايسٖييير٠ عطييياو 

ٔل  إٕ يف ٜعييييه ٕٛ زايييييٛا ال ايعًُييييا٤ يهيييي

 أٚ إٕ ال، أّ نٛن ٓيا  ابيتالع  شٝتِ نإ

  طي   قيربٍ  عٓر بايرٚوإ شٝصتُر نإ

 ناْييييي  َُٚٗيييييا. ارتافييييي  اييييييٓحِ َييييئ

 ْعرفٗيييا نُيييا- اذتٝيييا٠ فييي ٕ ايٓتٝحييي١،

 .   ايٛق  ذيو يف َٛجٛ ٠ تهٕٛ ئ -اآلٕ

ٛليييي١ ايعيييُض" ُتكيييرلّ قييير  أَييياًل" املتر

 األ يييير٣، يًهٛانيييي  بايٓصيييي ١ جرٜييييرًا

ٛلٍ فعٓرَا ّ  تتر  محيرا٤  عُايكي١  إىل ايٓحيٛ

 ايصييييه١ٝٓ املٓيييياطل بت ييييٝ  تكييييّٛ ف ْٗييييا

habitable zones)ايؽيييياذت١ ( املٓيييياطل 

 .   بأْظُتٗا ارتاؼ١ -يًرٝا٠

 املٓطكييييي١ ايصيييييه١ٝٓ املٓطكييييي١ُ تعيييييرُّ

 َصياف١  عٓير  تهٕٛ ٚاي  بايٓحِ احملٝط١

 شييط  فييٛم بييايٛجٛ  ايصييا٥ٌ يًُييا٤ تصييُ 

 ٜعييييرلٖا ايعًُييييا٤ َييييا ٖٚييييٞ ايهٛانيييي ،

ٛلو  املٓاطل أْص  ٕل. اذتٝيا٠  يتطي ّ  ٚأل  ايٓحيٛ

 قيير يفيح٠  محيرا٤  عُايكي١  ٦ٖٝي١  عًي٢  ت كي٢ 

ٔ  فُٔ تكرٜ ًا، عاّ ًَٝاو إىل تؽٌ  املُهي

 ادتيييس٤ يف أجصييياّ فيييٛم اذتٝيييا٠ تظٗييير إٔ

 ذٝييي  ايعُصيييٞ، ايٓظييياّ َييئ ارتييياوجٞ

 ايعيُض  إىل أقرب األجصاّ تًو شتهٕٛ

 شييتهٕٛ ذيياٍ، أٜيي١ عًيي٢. ايٛقيي  ذيييو يف

 َييئ قؽييي ٠ يفيييح٠ َتاذييي١ ايفرؼييي١ تًيييو

 ٚايٓحييّٛ ايعييُض تييتكًّؾ فعٓييرَا. ايييسَٔ

 ،(0)أبييٝض قسَييًا يتؽي   األؼيي ر األ ير٣ 

ٌل شييٝختفٞ  هٗييٛو عًيي٢ ُٜصيياعر ـيي٤ٛ نيي

 . اذتٝا٠

   الشنص احتضار

ٌل ٌل. َييا َٜٛييًا شييٝٓتٗٞ ظيي٤ٞ نيي  يهيي

ٌل أ يي ، ْ َفييض إْصييإ  .نتيياب أجييٌ ٚيهيي

 شييي١ٓ ًَٝييياوا  2 بعييير ضتيييٛ َيييا، ٜيييّٛ ٚيف
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 اهلٝيروٚج ،  ذولا  آ ير  ايعُض شتررم

 ٚذامليييا .َٓييي٘ بيييراًل اهلًٝٝيييّٛ ٚت يييرأ عيييرم 

ٔ  ايعيُض  تتّٛق   يف اهلٝيروٚج   ذيرم  عي

 عًيي٢ َٛقعٗييا ترنيي  قيير تهييٕٛ ْٛاتٗييا،

 main sequence (0)ايير٥ٝض   ي  ايٓصيل  

. أمحيير  عُالقييًا ذ٦ٓٝييذ اعت اوٖييا ٚميهيئ

 يف شييي١ٓ ًَٝييياو ايعيييُض شتُفيييٞ ذٝٓٗيييا

ّ  ٚذيرم  ايتُرل   ستاطي١  ْٛاتٗيا،  يف اهلًٝٝيٛ

 ع٢ً قا وًا فٝٗا اهلٝروٚج  ٜساٍ ال بط ك١

ٛلٍ  ".هلًّٝٝٛ ايتر

 ٞ  بط كاتٗيييييا ايعيييييُض ٚبُٝٓيييييا تًكييييي

ٌل ارتاوجٝييييي١  ٚتتالظييييي٢ نتًتٗيييييا، شيييييتك

 ٚبٗيذا . بٗيا  احملٝطي١  يًهٛاني   جاذبٝتٗا

ٕل  ذييٍٛ تييرٚو اييي  ايهٛانيي  مجٝيي  فيي 

 . َراواتٗا عٔ شتٓررف ايعُض

ٕل ٛلٍ عٓييرَا ايعييُض إ  بايهاَييٌ تتريي

 ْٛاتٗيا  شتؽي    َٓيتف ،  أمحير  عُالم إىل

 ط كتٗيا  تتٛشلي   بُٝٓيا  جرلًا، ٚذاول٠ نثٝف١

 ميييالف ميتيييرُّ ٚشيييٛف. نيييث ًا ارتاوجٝييي١

ٛلٟ ايعيييُض  امليييرلٜ  نٛنييي  مليييراو ادتييي

 نٛنييي  َييئ ٚشيييٝ تً  نًّييياً  اذتيييايٞ،

ٕل َيييئ ٚعًيييي٢ ايييييرمِ! ٚعطيييياو  ايسٖيييير٠  أ

ٛلٟ ايعييييُض مييييالف  ملييييراو شٝؽييييٌ ادتيييي

ٕل امليييييرلٜ ،  ٜٚ تعييييير شيييييٝٗرب امليييييرلٜ  فييييي 

 .  املتٛشل  مالفٗا ذرٚ  َتحاٚزًا

ٖٓيياى اذتُيياالٕ   أ يير٣ ْاذٝيي١ َٚيئ

ٔ  تٗيرب  إٔ إَا: األوض ير٣  أٚ ايعيُض  َي

ٔ  ُت تً  ٍ  ٚيف. ق ًيٗا  َي  فيذيو  اهليرٚب،  ذيا

 ايعايٝي١  اذتيراو٠  فروجا  صتاتٗا، ٜعين ال

ٛلهلا  َٝلييي  نٛنييي  إىل بايتأنٝييير شيييتر

 شييييتهٕٛ اذتييييايت  نًتييييا ٚيف. ٚذييييسٜٔ

 األمحير،  ايعُيالم  شط  َٔ قرٜ ١ األوض

 ".اذتٝا٠ الشتُراو َال٥ًُا ٜهٕٛ ئ ٖٚذا

ٕل َٔ ٚع٢ً ايرمِ ّ  أ  ايفيخ١ُ  ايٓحيٛ

 اْييرَاد َيئ جرٜيير٠ ط كيي١ بيير٤ عًيي٢ قييا و٠

ٕل اهلًٝٝييّٛ، ْفييا  عٓيير األثكييٌ ايعٓاؼيير  فيي 

 ايفيييي   يتٛيٝيييير جييييرلًا ـييييعٝف١ ايعييييُض

. االْيييرَاد َييئ ايط كييي١ ٖيييذٙ ي ييير٤ اييييالزّ

ّ  فٓفييا   يييذيو  ٔ  اهلًٝٝييٛ  ٜعيييين ايعييُض  َيي

 .ايٓٗا١ٜ برا١ٜ

  أبيض قزو إىل أمحر عنالق مً

ٔ  ٜٓفيييير إٕ َيييا   ٚقٛ ٖييييا ايعييييُض َييي

 بارتفكيإ،  ٚشيت رأ  َصيتكرل٠  م  شتؽ  

ٌل َٚيي   ايط كييا  َيئ شييتتخًّؾ  فكيي١ نيي

 ٜت ّكييي٢ ال ذتييي٢ مالفٗيييا، َييئ ارتاوجٝييي١

 بصييرِٜ ستاطيي١ نثٝفيي١ بيياو ٠ ْييٛا٠ شيي٣ٛ

 ، َٚييي planetary nebula (0)نيييٛنت

ٌل ٕل  ميرل ّٜٛ ن ُل٢  ايي   ايٓيٛا٠  ٖيذٙ  في   تصي

 ٚتتالظ٢ شترب  white dwarf أبٝض  قسًَا

 تصتف  مل ٚنأْٗا أٌَ، بال ايٛجٛ  َٔ

  ذ١ٜٛٝ ايهٛان  أنثر األٜاّ َٔ ّٜٛ يف

 .ايٛاش  ايهٕٛ ٖذا وقع١ يف

 الشدنص  تصدب   عيددما  احلال ستلوٌ كيف

  أبيَض؟ قزمًا

ٌل شيييٝررث َييياذا  ايهٛانييي  يهييي

 ٚايعُايكي١  ايكسَي١،  ٚايهٛان  ايرا ١ًٝ

 ايٓظييييياّ يف ٚايهٜٛه يييييا  اي ازٜييييي١،

 ٞ ٛلٍ عٓيرَا  ايعُصي ٍّ إىل ايعيُض  تتريي  قييس
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 تفهييييي  ايصيييييؤاٍ ٖيييييذا ٜعييييي ٌ أبيييييٝض 

ُلُٛا ايييذٜٔ اي يياذث   ستييتُاًل منٛذجييًا ؼيي

ٛلو يهٝفٝيي١  ٚفكييرإ ايعُصييٞ ْظآَييا تطيي

ٛلهلييا ٚنٝفٝيي١ يًهتًيي١، مشصييٓا  بعٓيي  حت

 .اإليهحْٚا  ٜفكر صتِ إىل

  ّق١ أنثر تكٓٝا  ْصتخرّ أْٓا ٚمبا

 َ  املٛجٛ ٠ اي ٝفا٤ ايكس١َ ايٓحّٛ يرؼر

 ايؽيييييييخر١ٜ يألجصييييييياّ م اوٜييييييي١ بكاٜيييييييا

ٔ  يتت لعٗيييا،  املصيييتخر١َ ّ  ميهييي  اشيييتخرا

 املكاوْييي١ شييي ٌٝ عًيي٢  ذييييو ايُٓيييٛذد ْتييا٥خ 

 اي ٝفا٤ األقساّ َٔ أٟ نإ إذا َا ملعرف١

ٔ  مليا  َعابًٗا املٛجٛ ٠ ٚ  إٔ ميهي ٘  ت ير  عًٝي

 . قا ١َ ش١ٓ ًَٝاو 2-4  الٍ مشصٓا

 عٔ ع او٠ مشصٓا اذتايٞ، ايٛق  يف

 إٔ أو   إٕ. جٝير٠  أؼيفر عايي١   قسّ صتِ

ٔ  صتِ ٖٞ  قٝكًا، تهٕٛ  ،"GV" ايٓيٛع  َي

 ًَٝييٕٛ 311 األؼييفر ايكييسّ ٖييذا شييٝررم

ٌ  ايثا١ْٝ يف اهلٝروٚج  َٔ طٔ ٘   ا ي  ْٛاتي

 َّٛيييييرًا ايكا َيييي١، شيييي١ٓ ًَٝيييياوا  يًععيييير

 يٝهييٕٛ نٛن ٓييا حيتاجيي٘ ايييذٟ ايفيي٤ٛ

 يف تكرٜ يييييًا ايعيييييُض. يًصيييييهٔ ؼييييياذتًا

 ذيييييييرم َرذًييييييي١ يف ايطرٜيييييييل َٓتؽييييييي 

 تت ٝليييير ييييئ جٝيييير، ٖٚييييذا اهلٝييييروٚج ،

( األقيييٌ عًييي٢ يًعيييُض بايٓصييي ١) األظيييٝا٤

 .اآلٕ َٔ ط١ًٜٛ يفح٠

 َياذا  ذييو   بعير  شيٝررث  َاذا يهٔ

 عٓييرَا شيي١ٓ ًَٝيياو 2-4  ييالٍ شييٝررث

ٔ  اهلٝروٚج  شتسٕٚ ٜٓفر  عًي٢  ايٓيٛا٠   َي

ٕل َيييئ ايييييرمِ  نيييي  ٠ يٝصيييي  مشصييييٓا أ

ٛلٕ بأْٗييا يًييتفه  نفاٜيي١  اْفحيياو شييته

 يف زاييي  َييا يهٓٗييا عظييِٝ، "شييٛبر ْٛفييا"

ٛلو  بعير . َٚيث   َرع  ٍَٛ  إىل طرٜكٗا  تطي

 اهلٝيروٚج ،  ذيرم  َرذًي١   الٍ ايعُض

ٛلٍ  شيٝٓرو  إذ أمحير  عُالم صتِ إىل شتتر

 ذحييييِ ٚشييييٝس ا  اهلٝييييروٚجٝين، ايٛقييييٛ 

ٔ  ـع  011 ضتٛ ايعُض  ٚوبلُيا  اآلٕ، عي

 . األوض شت تً 

 األثكييٌ ٚايعٓاؼيير اهلًٝٝييّٛ شٝٓؽييٗر

 ايعييُض تؽييٗر ال ايٓييٛا٠، ذييٍٛ تييروجيًٝا

 َييئ تيييتخًّؾ ذييييو َييئ بيييراًل ايهربيييٕٛ،

 ايصيييييرِٜ َعيييييّه١ً ارتاوجٝييييي١ ط كتٗيييييا

 األَييٛو،  ٖييذٙ  تٗييرأ عٓييرَا  ايهييٛنت

 أملاشيييٞ ملعيييإ ذا أبيييٝض قسَيييًا شيييتهٕٛ

 اي كاٜيييييا ٖيييييذٙ نتًييييي١ شيييييتعا ٍ.  فٝييييي 

 اذتايٝيي١، مشصييٓا نتًيي١ ْؽيي  ايؽيي  ٠

 إٕ يكٍٛ عاج١ يصٓا. األوض عحِ يهٔ

 ُٜكييياّٚ ال جيييرلًا، نثٝييي  األبيييٝض ايكيييسّ

 طرٜيييييل عييييئ ايكيييييٟٛ ايثكيييييايٞ ايصَّييييير 

ٌل َثيييٌ) ايٓيييٛا٠ يف االْؽيييٗاو  شًصييي١ً نييي

 ـييي   طرٜيييل عييئ بيييٌ( اير٥ٝصييي١ ايٓحيييّٛ

 electron اإليهحْٚيييييييٞ االضتيييييييالٍ

degeneracy) pressure.) 

 ايعُصييييٞ ايٓظيييياّ شييييٝ رٚ نٝيييي 

ٛلوٙ  َييئ املرذًييي١ ٖيييذٙ ٜؽيييٌ عٓيييرَا  تطييي

 ٚايعُايكي١  ايهٜٛه ا ، شتؽ   نٝ 

 ٚايهٛانييييييييي  ٚاألقُييييييييياو، اي ازٜييييييييي١،

  ايؽخر١ٜ 
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 اهليييروٚج  اْؽيييٗاو ٜتّٛقييي  إٔ بعييير

ٞ  ايهتًي١  تفكير  ايعيُض،  ْيٛا٠   ا ٌ  برَي

 ايعُيييالم َرذًيي١  بعييير ارتاوجٝيي١  ط كاتٗييا 

 ايهيييٛنت ايصيييرِٜ ٚتعيييهٌٝ األمحييير

 ضتيييٛ ختصييير ايعيييُض إٔ ٜكيييرلو.  ايالذيييل

 ذٝ  ايٛق ، ٖذا  الٍ نتًتٗا َٔ% 21

ٌل عًييي٢ ط ٝعيييٞ بعيييهٌ ذييييو ٜيييؤثلر  نييي

 ايعييُض ختصيير عٓييرَا. ايعُصييٞ ايٓظيياّ

 َٔ ارتاوج١ٝ ايهٛان  تٓرف  نتًتٗا،

 قطيير ْؽيي  ٚتسٜيير  اوجييًا، املعييحٟ َثييٌ

 .  ٚواْٗا

 ْظيييياّ ٖييييٛ ْحنيييي٘ ايييييذٟ ايعيييي٤ٞ

 َييئ ايكًٝيييٌ ٜ كييي٢ ذٝييي  قيييرِٜ، مشصيييٞ

٘  إْ٘. )ايرا ١ًٝ ايهٛان   ظي٤ٞ  أٟ ٜعي 

  ييييالٍ ايعييييُض ت تًعيييي٘ األوض َييييراو يف

 عًيي٢( األمحيير ايعُييالم َرذًيي١ يف تٛشلييعٗا

 يًكييييسّ ايعُصييييٞ ايٓظيييياّ إٔ َيييئ ايييييرمِ

 بايٛـييي  َكاوْييي١ شتتًفيييًا شيييٝ رٚ األبيييٝض

 وبلُيييا. تت ٝلييير يييئ األظيييٝا٤ بعيييض اذتييايٞ، 

 اييٓكؾ  بصي    قًيٝالً  املعحٟ َراو ٜتٛشل 

 ذا نٛن ًا شٝ ك٢ ايعُص١ٝ، ايهت١ً يف

  ٚوإ يف اـييييطرابًا َصيييي ل ًا نيييي  ، ٚزٕ

 بٝاْيييييييييا  باشيييييييييتخراّ. ايهٜٛه يييييييييا 

 ذرنيييي١ تت يييي  املعرٚفيييي١، ايهٜٛه ييييا 

ٛلو، ٖييذٙ ايؽييخٛو زتُٛعييا   ٚعًيي٢ يًتطيي

 ايهٜٛه ييا  تًكيي٢ ايصيٓ   َالٜيي  َيراو 

 َييييث  بعييييهٌ أٚ ايعُصييييٞ، ايٓظيييياّ يف

 .  اي ٝفا٤ يألقساّ أقرب تٓرف  يالٖتُاّ،

 ايعُصييييٞ، ايٓظيييياّ ٜصييييتكرل عٓييييرَا

 ايهٜٛه ا ، ذساّ يف ايرْ  شٝتفخلِ

 ٜصي ل ٗا  اي  ن نٛ "" فحٛا  شتتٛشل 

 ٚٚفيييل منيييٛذد يًُعيييحٟ، ايثكيييايٞ اييييرْ 

 ايفحيٛا   ٖيذٙ  ذٛاف شتؽ   احملانا٠،

 َييئ يًُسٜييير ٜتيييٝ  َيييا أنثييير، َفيييطرب١

 ٚتتُيييييييسلم تفيييييييطرب إٔ ايهٜٛه يييييييا 

ٛلي١  .م او إىل َتر

*** 
 جملّرات... جزر اللوٌماذا عً ا

اعتكيير ايعرٜيير َيئ عًُييا٤ ايفًييو يف    

تٓيييا ٖيييٞ ايهيييٕٛ  ايكيييرٕ املاـيييٞ إٔ زترل 

ٕ ايٓكيا  ذًسْٚٝي١   إبأنًُ٘. ٚقاٍ آ رٕٚ 

ايعيهٌ، ٚاييي  اعُتكير أْٗييا مياز ٚم يياو،    

ٞ  "َٓفؽ١ً عٓٗا: أطًل عًٝٗيا    "ٖياويٛ ظيابً

 .island universesاشييِ ادتييسو ايهْٛٝيي١ 

 فُا اجملرل٠  

اجمليييرل٠: زتُٛعييي١ َييئ ايهٛانييي    

٠ ٚايٓحييييّٛ ٚبكاٜييييا ايٓحييييّٛ ٚاي يييياز ٚاملييييا ل  

َعيًا جيرلا٤ ادتاذبٝي١ ايي      املظ١ًُ اجملتُع١ 

ُُٜاوشيييٗا َرنيييس ثكيييايٞ َيييا. ٚيًُحيييرلا    

ٍل شتتًفيييي١، فٗٓيييياى اذتًسْٚييييٞ،    أظييييها

ٚاي ٝفيييٟٛ، ٚمييي  املٓيييتظِ، يهييئ ٖيييٌ    

تصيييا٤ي  عييئ عييير  اجمليييرلا  املٛجيييٛ ٠ يف 

يف ايٛقيي   ٖييذا ايهييٕٛ ايفصييٝ ! أؼيي    

اذتاـيير ييير٣ ايعًُييا٤ َعرفيي١ أففييٌ عيئ    

 ّ ايعًُيييييٞايهيييييٕٛ، ف ففيييييٌ ايتكيييييرل

ٛل   ٚايتهٓٛ و ييييييٛجٞ، ٚ اؼييييي١ بعييييير تطييييي

ايتًصيييييييهٛبا  اي ؽييييييير١ٜ ٚايرا ٜٜٛييييييي١، 

 ٔ ١ عًيي٢ تٛزٜي  ايٓحييّٛ  ف برّقي ايتعيرل  أَهي

    ّ  ٚاألجيراّ ايصيُا١ٜٚ يف ايهيٕٛ. فيايٓحٛ



 اليجوو العنالقة احلنراء ومشتقبل الشنص

 

 67 

 

ُل   عيا   َٛجٛ ٠ يف ايهٕٛ عًي٢ ظيهٌ جت

ٌل ُليييي ٖا٥ًيييي١، نيييي   ٜؽييييٌ إىل َالٜيييي   جت

ُلي   ايٓحيّٛ،    اهلا٥يٌ َئ ايٓحيّٛ    ٖٚيذا ايتح

ُل   .٢ زترل٠ٜص

ّٛ ٖييييٞ ايٛذييييرا  فيييياجملرلا  بييييايعُ

ُليياأل   َيي  شاشيي١ٝ يف اي ٓييا٤ ايهييْٛٞ، تتح

ُليي  فييرا  يتعييهٌٝ   األبعفييٗا، نُييا ٜتح

ٌل  ر٣ زترل٠ َفؽٛي١ عٔ األ اجملتُ . ٚن

ا  ، إال َيئ بعييض ذول متاَييًا غبففييا٤ فيياو 

ْظيييييِ نْٛٝييييي١  ٕ،اهلٝيييييروٚج . فٗيييييٞ إذ

ٛل  ظاشييع١ االتل  ُل صيياع تتهيي عيييا  ٕ َيئ ايتح

ايٓحُٝييييي١ ٚاي يييييازا  ٚاي  ييييياو ايهييييييْٛٞ    

، ٚبحنٝس ٜتفاٚ  َٔ  ( اير إ ايهْٛٞ ) 

ٌل  ٚختتًي     . زتيرل٠  َٛق  آل ر يف  ا ٌ ني

ٚ وجا    ، صتّٛ ٖذٙ اجملرلا  يف أذحاَٗا

. َٚعظيِ ايٓحيّٛ     ، ٚ وجا  ملعاْٗا ذراوتٗا

عيئ األوض بروجيي١ ال تصييُ     بعٝيير٠ جييرلاً 

  ٛ  بكٝيييياط َصييييافاتٗا باألَٝيييياٍ أٚ ايهًٝيييي

 َييييحا . باشييييتثٓا٤ ايعييييُض فٗييييٞ أقييييرب 

مشصٓا َؽرو رُّ ايٓحّٛ يألوض، ٚهلذا تع

  اتٓا ٚش   ٚجٛ ْا ٚذٝاتٓا اي  يٛالٖا 

ا ٖٓا، ٚملا نإ أٟ ْٛع َٔ اذتٝيا٠  ملا نٓل

ع٢ً نٛن ٓيا. ٚأقيرب صتيِ إىل ايعيُض     

ش١ٓ  4.0ٖٛ قٓطٛوط ايكرٜ  ع٢ً َصاف١ 

 ـ١ٝ٥ٛ َٔ ايعُض.

 عدد اجملّرات يف اللوٌ: -1

ط١ ايتًصيييييهٛبا  اي ؽييييير١ٜ  ابٛشييييي

ًَٝييٕٛ زتييرل٠،    311عيئ ذييٛايٞ    نعيي 

انتعيياف اييي الٜ  َيئ ايٓحييّٛ  نُييا مل

بٛاشييييطتٗا. فايعييييُض أذيييير ايٓحييييّٛ يف    

 011ٜ ً  عر  صتَٛٗا ذٛايٞ  تٓا اي زترل

بًٝيييٕٛ صتيييِ. ٚاملصييياف١ ايييي  تفؽيييٌ ٖيييذٙ   

 عٔ بعفٗا ظاشع١ جرًا، فكير مل  اجملرلا 

ايهع  عٔ بعض ٖيذٙ اجمليرلا  اي عٝير٠    

ًَٝييٕٛ  4211ضتييٛ ت عيير عيئ األوض  اييي 

شييي١ٓ ـييي١ٝ٥ٛ. فييياجملرلا  َٚيييا حتييي٣ٛ َييئ   

ٚم او ٚمازا  )ايصرِٜ(، َٚيا ٜيرٚو    صتّٛ

 ذٍٛ ايٓحّٛ َٔ نٛان  ٚتٛاب  ٚأجراّ

ٛل  ٕ.ْا  ايهٛمسا١ٜٚ أ ر٣، ٖٞ َه

ٞ ال أذر ٚاثلل متاًَا َٔ ايعير  ايهًّي  

ٖٓا املالٜ  َٓٗيا بايتأنٝير!   -يًُحرلا  

ٚيتٛـيييييٝ  عييييير  اجمليييييرلا  شٓصيييييتعرض  

األَثًيييي١ ايثالثيييي١ ايتايٝيييي١: قاَيييي   واشيييي١    

ٟ   ملرل٠ شٓت  َصي  اذتكيٌ اجمليرل   اشتُرل

باالعتُييييا  عًيييي٢ االْسٜييييا  ضتييييٛ األمحيييير   

، 0110مبكراو  وجت  ٚايي  اْتٗي  عياّ    

أيييي  زتيييرل٠ يٛـييي   رٜطييي١    021مبصييي  

 ثالث١ٝ األبعا  يًهٕٛ، ٚال ُُٜثٌ ٖذا ط عًا

ٌل ٍٍ ثيييإ،   نييي اجمليييرلا  املعرٚفييي١. ٚنُثيييا

٣ اإلؼيييراو ايصييياب  ي ٝاْيييا  املصييي   اذتيييٛ

ًَٝيٕٛ جصيِ.    042ايرقُٞ يًصُا٤ ذيٛايٞ  

ٚعًيي٢ ايييرمِ َيئ نييٕٛ َعظُٗييا صتييّٛ،    

  أطٝافيييًا تعيييٛ  ذتيييٛايٞ ًَٝيييٕٛ  فكييير ذيييرل

زترل٠. أَيا "قاعير٠ بٝاْيا  ْاشيا يًُحيرلا       

ُٜكؽر بارتاوج١ٝ ْكطي١ اْتٗيا٤    ارتاوج١ٝ" 

فتكٍٛ بٛجٛ  ذٛايٞ  -ا١ْزترل٠  وب ايت ل

ٕ زترل٠ َعرٚفي١ ٚبياوز٠، إـياف١    ًَٝٛ 002

ًَٝييييٕٛ َرجيييي  عاجيييي١    202إىل ذييييٛايٞ 
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يترًٝييٌ ٚ واشيي١ يتررٜيير فُٝييا إذا ناْيي   

  قٝاشييا  زتييرلا  جرٜيير٠، أّ أْٗييا زتييرل  

ُتصياعر  -جرٜر٠ جمليرلا  َعرٚفي١ شيابكًا    

ٖذٙ ايكٝاشا  ادترٜر٠ يف ذصياب ُٜعيرف   

ٌل   بايتٛشل ظي٤ٞ،     ايهْٛٞ. ٖيذا ييٝض ني

صييهٛب جرٜيير  فعٓييرَا شييٝظٗر يًعًيئ تً  

ٚذٚ َصييت٣ٛ عيياٍ يف قيي٠ٛ ايرؼيير َكاوْيي١ً     

شييابكًا ُشييٝحرٟ عًُييا٤  ًافرامبييا نييإ َتييٛ

ايفًو َصيرًا ـيخًُا النتعياف زتيرلا      

ًَٝييياو  011جرٜييير٠. ٜكيييرلو ٚجيييٛ  ذيييٛايٞ  

زتييييرل٠ يف ايهييييٕٛ املر٥ييييٞ  يهٓٓييييا ميييي  

قيييييا ؤٜ عًييييي٢ وؤٜتٗيييييا ألٕ تًصيييييهٛباتٓا 

اشيييييي١ بايروجيييييي١ ايهافٝيييييي١   يٝصيييييي  ذصل

اف١ إىل ذيييو فيي ٕ ٚجييٛ    يرؼييرٖا. باإلـيي 

أْٛاع شتتًفي١ َئ ايتًصيهٛبا  شيٝهٕٛ     

أففٌ يٓاذ١ٝ انتعاف أْٛاع شتتًف١ َئ  

اجملييرلا   فعًيي٢ شيي ٌٝ املثيياٍ: ايعرٜيير َيئ   

اجملييرلا  املٛجييٛ ٠ يف -اجملييرلا  اي عٝيير٠ 

ٞ   املراذٌ امل ّهي   -ر٠ َئ ايتياوٜ  ايهيْٛ

ًا، ٚحيحي  ٖيذا اي  ياو ايفي٤ٛ     م او١ٜ جيرل 

يو فتصيييييًهٛبا  املر٥يييييٞ يًٓحيييييّٛ ٚييييييذ  

نٗابٌ اي  ترؼير ايفي٤ٛ املر٥يٞ ال تير٣     

ٖيييذٙ اجمليييرلا  اي  اوٜييي١. عًييي٢ أٟ ذييياٍ،    

ترتف  ذراو٠ ذيو اي  او ْتٝحي١ اَتؽاؼي٘   

ِل ُٜؽيييرو أظيييعل  ١ ايفييي٤ٛ ايٓحُيييٞ، َٚييئ ثييي

حتيييييي  محييييييرا٤ ُتهتعيييييي  َيييييئ ق ييييييٌ     

١ حتي   تًصهٛبا  عا١ًَ يف زتياٍ األظيعل  

ٕل مج  َا  اذتُرا٤ نٗ تعٌ. يف ايٓٗا١ٜ إ

ٌ وؼيرٙ َٚصير٘ َيئ اجمليرلا  َعيًا ُُٜثليي     مل

عيييا   ر عًييي٢ ايتٛقّ ًٜا ذكٝكٝيييًا، ٜٚيييؤثل حتيييرل

كيييييي١ بعيييييير  اجملييييييرلا   ٚايتكييييييرٜرا  املتعًّ

 املٛجٛ ٠ يف ايهٕٛ.

يف  "عُاْٜٛيييٌ ناْييي  "يكييير افيييحض  

َٓتؽيي  ايكييرٕ ايصيياب  ععيير إٔ َٚييٝض     

ٛل ُٜيييايفييي٤ٛ املعييي ر٣ َتٓييياثرًا بييي  ػ اييييذٟ 

بعٝييير٠ ايٓحيييّٛ ييييٝض إال زتيييرلا  ط ٝعٝييي١  

اْ٘" ٚٚؼيفٗا نحيسو   تٓا " وب ايت لنُحرل

ٌل ٚاذر٠ َٓٗيا ًَٝياوا     ن١ْٝٛ. حتتٟٛ ن

ايٓحييّٛ نُييا نيييإ ايهييٕٛ ذاتيي٘. ٚقييير     

ْاييي  ٖييذٙ ايفرـيي١ٝ االشترصييإ آْييذاى.   

ٚمل حتيييٌ َعيييه١ً ٖيييذا ايفييي٤ٛ املتٓييياثر٠ 

  شيير  َيئ أٜفييًا زتييرل ايييذٟ نييإ ٜعييرل

اي  ييياو ايهيييْٛٞ ٚاي يييازا ، إال بعييير عييياّ 

 "بيييييٌاإ ٜٚييييئ ٖ"ا اشيييييتطاع . عٓييييير0601َ

را  ايكٝفاٜٚي١ يف زتيرل٠   حترٜر ١ٜٖٛ املت ٝل

اآلْروَٚٝييييييرا )يف نٛن يييييي١ ايعييييييذوا٤(.  

ًا ٚذا  قيرو  كي١ جيرل  ر إٔ ايٓحّٛ املتأّيٚأّن

تٓا " وب تك   اود إطاو زترل 05هاٖرٟ +

ٝليي   ١اْييايت ل را  " نُييا ذنرْييا بأُٖٝيي١ املت 

 ايكٝفا١ٜٚ يتررٜر بعر ايٓحّٛ األ ر٣.

ٚوا٤  ايهيييٕٛ إىل َيييا  "بيييٌاٖ" َٚيييرل

ٛل ظييياوت٘ إىل  وا  املأيٛفييي٘ بذيييرٚ  ايتؽييي

اذتيٛا٤ ايهييٕٛ عًي٢ ٦َييا  املًٝياوا  َيئ    

ٌل   زتيرل٠ عًي٢ ٦َيا      اجملرلا  ٚاذتيٛا٤ ني

١ ًَٝيٕٛ  ٕ مثلي إاملًٝاوا  َٔ ايٓحّٛ. ٚقٝيٌ  

زتييرل٠ ٚجيير  َٓطٜٛيي١ يف نييٛب ايعييرب   

 -Bigاألنييرب ب بٓييا  ْعييغ ايهييرب٣ )   

Dipper ٕٛع٢ً عر  (. نُا حيتٟٛ ايه

ا  ايرَياٍ عًي٢   َٔ ايٓحّٛ ٜفٛم عر  ذ ل

 ظٛاط٧ ايهر٠ األوـ١ٝ ناف١.
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 ا:أشلال اجملّرات وتصييفَ - 2

ٜعتُر تؽٓٝ  اجملرلا  اير٥ٝص١ ع٢ً 

ٚصتر َٔ بي    ايعهٌ ارتاوجٞ يًُحرل٠،

٦َييا  املًٝيياوا  َيئ اجملييرلا  أوبعيي١ منيياذد  

يٛي ٝيي١ ، بٝفيي١ٜٛ، ميي  َٓتظُيي١ )  ٠:ستييرل

ع ْصي تٗا  تيٛزل (، يٛي ١ٝ قفيٝ ١ٝ "، نر١ٜٚ"

 ت عًا يًُحرلا  املعرٚف١ إىل:

 غري ميتظنة: -أ 

ٖٚييٞ زتييرلا  ؼيي  ٠ ْصيي ًٝا، ٚيييٝض  

هلييا ظييهٌ َٓييتظِ، ٚتتصييِ زتييرلا  ٖييذا   

ألْٛاع ا١ عييير ٖا إذا قٛوْييي  بيييايكصيييِ بكًّييي

% َئ زتُيٛع   01األ ر٣، إذ ال تسٜير عئ   

تيييييٞ ٌ يف زترلاجمليييييرلا  املعرٚفييييي١، تتُثلييييي

إ ايؽييييييي  ٠ َاجًّييييييي شيييييييراب  ميييييييُٝ 

ٚايه  ٙ يف ايكصيِ ادتٓيٛبٞ َئ ايهير٠     

 ت يييرٚإ نُصييياذت   ايصيييُا١ٜٚ، ٚايًيييت

َفييييي٦ٝت ، ٚميهييييئ وؤٜتُٗيييييا بيييييايع     

ايييي١  ٠ جٓٛبيييًا. ٚقييير وؼيييرُٖا ايرذل اجمليييرل

أثٓا٤  ٚواتي٘   "إفر ٜٓاْر َاجًّ"املهتع  

إ ذييٍٛ األوض يف وذًتيي٘ اي ررٜيي١، ٚتعييرل  

ٜسٜييييير  ال ،ت  َتحييييياٚوت أقيييييرب زتيييييرل 

شيي١ٓ  021111بعييرُٖا عيئ مشصييٓا شيي٣ٛ  

ـييي١ٝ٥ٛ. تكييي  ايصيييراب١ ايؽييي ر٣ يف بيييرد   

ايطٛقإ أَيا ايصيراب١ ايهيرب٣ ففيٞ بيرد      

ٖل  ٚت عييرإ عيئ بعفييُٗا    ، ايصييُو املييذ

شيييي١ٓ ـيييي١ٝ٥ٛ. ٜ ًيييي  قطيييير   3111َكييييراو 

شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ ٚايؽيي ر٣    41111ايهييرب٣ 

شي١ٓ ـي١ٝ٥ٛ( تتؽي      01111ْؽ  ذيو )

 ٛ ٟ ٚقييير ٖيييذٙ اجمليييرلا  بعيييهًٗا ايفٛـييي

ٛل و أذيير مناذجٗييا يف َٓطكيي١ نٛن يي١  ؼيي

 ايرب األنرب. 

بُٝٓا تأ ذ اجملرلا  ايتاي١ٝ أظيهااًل  

س بٛجيييٛ  َرنيييس )ْيييٛا٠( هليييا   َعٝٓييي١ تتُٝلييي 

 ٚستٛو و٥ٝض ترٚو ذٛي٘ ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

 ٍليلجية(:  اجملّرات البيضوية )اإل -ب 

ٖٚٞ زتيرلا  ذا  ظيهٌ إًًٖٝٝحي٢    

اجمليرلا   س ٖذا ايٓيٛع َئ   )بٝفاٟٚ(، ٜتُٝل

عييئ اجمليييرلا  اذتًسْٚٝييي١ بهيييٕٛ صتَٛٗيييا 

 افتيي١ ْصيي ًٝا ٚبعييرّ اذتٛا٥ٗييا عًيي٢ اي يياز    

أنثر اجملُٛعا   ٚاي  او ايهْٛٞ، ٚتعرُّ

%( َييئ زتُيييٛع  31ٌ )إذ تعيييّه ،اْتعييياوًا

ٞ ٖٚٞ أؼي ر َئ اجمليرلا     اجملرلا  ايهًّ

 ِٕٗ بعفيييإذتييي٢  ايًٛي ٝييي١ بعيييهٌ عييياّ. 

ُ  Dwarfٜطًل عًٝٗا َؽط  ايكس١َٝ  ا شيٝ

ٚأْٗا ال تر٣ ع٢ً بعر ني  . ٚأمًي  ٖيذٙ    

َليي !اجملييرلا  ؼيي  ٠  ا مناذجٗييا ايهيي  ٠  أ

عيييرف بكطرٖيييا اييييذٟ  فُت ًاٚايفيييخ١ُ جيييرل 

شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ. ٜييحاٚ   011111 و بٓرييٜٛكييرل

ظهًٗا ايعاّ َا ب  اي ٝفٟٛ ٚايهيرٟٚ  

Spherical تيييييإ َٓٗيييييا َييييي     ٌ زترل. تتُثلييييي

زتُٛعييي١ زتيييرلا  امليييرأ٠ املصًصييي١ً ذٝييي  

تٗا ايهثٝف١ ْٛا٠ اجمليرل٠ ايًٛي ٝي١.   تع ٘ ْٛا

ييييذا فُييئ احملتُيييٌ إٔ تعيييٛ  أؼيييٛهلا إىل    

 َ  أذوعٗا.زترل٠ يٛي ١ٝ تكرل

 "بيييٌاٖ"يف تؽيييٓٝ  ايفًهيييٞ   ٚتعيييرُّ

ٌ يًُحيييييرلا  َٓطًكيييييًا ٚأشاشيييييًا يتعيييييهّ   

اجملييرلا  األ يير٣ )ايًٛي ٝيي١ ٚايًٛي ٝيي١ ذا     

د َييا بيي  ايعييهٌ   ايكفييٝ ، ٖٚييٞ تتييرول  
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 1ايييرقِ ) ايهييرٟٚ. ٚتعطييٞ يف ايتؽييٓٝ 

  أٚ ؼيييفر( ٚايعييييهٌ اي ٝفيييٟٛ املصييييطّ  

( 4امل سييييٞ. ٚتعطييييٞ يف ايتؽييييٓٝ  وقييييِ ) 

ٚتٓرود أظهاٍ اجملرلا  ايٛشٝط٘ َا بي   

( ٚنُٓيييٛذد عًييي٢ ايُٓيييٛذد 3ٚ 0األوقيياّ ) 

  ّ ( يف 54ايهرٟٚ )ؼفر( ْيذنر زتيرل٠ )

( 4بييرد ايعييذوا٤ َٚيئ ايُٓييٛذد ايهييرٟٚ )   

ْييذنر اجملييرل٠ ايكسَيي٘ يف ذا  ايهرشييٞ. 

( اجملرل٠ ايرقٝك١ 3ُٓٛذد ايهرٟٚ )َٚٔ اي

 ايؽ  ٠ ايتابع١ يًُرأ٠ املصًص١ً.

 اجملّرات اللولبية: -ج 

تظٗر ع٢ً ظيهٌ ذًسْٚيٞ بيذواع     

أٚ أنثيييير، َٚيييئ أففييييٌ األَثًيييي١ عًييييي٢     

اْيي١، زتييرلا  ٖييذا ايكصييِ زتييرل٠  وب ايت ل  

اييييييي  ْٓتُييييييٞ إيٝٗييييييا ٚجاوتٗييييييا زتييييييرل٠    

األْروَٚٝيييرا، تأ يييذ ظيييهٌ قيييرؿ َييي     

ًٓحيييّٛ ظيييٛاو املرنيييس.  مترنيييس ْصيييت ي

ٍٔ  متتييرُّ  أذوعٗييا َيئ املرنييس بعييهٌ َييٓر

١ ظيييهٌ يٛايييي   )َكؽيييٛف( تأ يييذ شيييٜٛل  

َترا ًييي١ تعطيييٞ اجمليييرل٠ نهيييٌ ظيييهٌ  

زتييرل٠  أيعيياب  ٚايٝيي  اهلييٛا٤ ايٓاوٜيي١. ٚتعييرُّ 

تٓييا( ٚزتييرل٠ املثًيي  َيئ   )زترل ١اْيي وب ايت ل

أَثًتٗييا ٖٚييٞ تكصييِ ت عييًا يروجيي١ اْفييُاّ    

ألذوع إىل أذوعٗييييا يًٓييييٛا٠ ٚٚـييييٛ  ٖييييذٙ ا  

  مناذد ثالث١:

ظرٜر٠ االيتفياف نياجملرل٠ ايًٛي ٝي١     - 0

يف ايفييييييييييرط األعظييييييييييِ ذا  األذوع 

ُل  ١ م  ايٛاـر١  املتُاث١ً ٚاملٓف

( 50َتٛشط١ االيتفاف نُحيرل٠ )ّ   - 0

يف ايييرب األنييرب ٚزتييرل٠ ايرٚاَيي٘ يف 

 برد نالب ايؽٝر 

( 00)ّ  ٠ـييعٝف١ االيتفيياف نيياجملرل - 0

  ذا  ْييٛا٠ ايًٛييي  ااملثًّيي ٠ٖٚييٞ زتييرل

ُل ٢ أٜفيييًا أٚ أذوع أقيييٌ ٚـيييٛذًا ٚتصييي

 ٠ األذوع.ممترل

اجملّرات اللولبيدُ ذات القضدي) )ذات    -د 

 : Spiral Barred Galxiesالعارضة( 

ُلييي   فٝٗيييا ايٓحيييّٛ عًييي٢ ظيييهٌ    تتح

ط٘ ْٛا٠ اجملرل٠ ترٚو َ سٍ أٚ قفٝ  َتٛشل

. ٖٚيذا ْياتخ   ١ذٍٛ ْفصٗا نُٓظ١َٛ ؼيً  

هيييي  ٠ ألجييييسا٤ اجملييييرل٠  عيييئ ايصييييرع١ اي

ٗا ارتاوج١ٝ، أَا أذوع اجملرل٠ فترٚو ٚنأْل

ٓل       َٓطًكييي١ َييئ جييياْت ايكفيييٝ . ٚتؽييي

نصييابكتٗا ايًٛي ٝيي١ ت عييًا يروجيي١ ايتفيياف     

أذوع اجمليييييرل٠ ٚاْفيييييُاَٗا ذيييييٍٛ ايٓيييييٛا٠    

 ٚايكفٝ  نُا ًٜٞ:

ظييرٜر٠ االيتفيياف نُحييرل٠ يف بييرد    - 0

 األشر األؼ ر.

 َتٛشيييييط١ االيتفييييياف نُحيييييرل٠ يف  - 0

 ايفرط األعظِ.

ـعٝف١ االيتفاف نُحرل٠ يف عٓكٛ   - 0

ٚادتييييياثٞ تأ يييييذ أذوعٗيييييا ظييييييهٌ    

 اَترا ا  بصٝط١ فك .

اجملرلا  اذتًس١ْٝٚ  "بٌاٖ"  ٚقر ؼٓل

إىل ثالث١ مناذد و٥ٝص١ ٚفكًا يروج١ اْفتيا   

زتييرلا  ذًسْٚٝيي١  ) األذوع اذتًسْٚٝيي١ ٖييٞ: 

، زتيييرلا  ذًسْٚٝييي١ Saذا  افتيييا  ـييي٦ٌٝ 
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، زتيييرلا  ذًسْٚٝييي١ Sbذا  افتيييا  ٚشييي  

 .Scذا  افتا  ن   

 أىواع اجملّرات احللزوىية

اجملييرلا  ايًٛي ٝيي١  ٚبعييهٌ عيياّ تعييرُّ

% َيئ زتُييٛع  01بٓٛعٝٗييا املٓتظُيي١ ْصيي ١  

% 01اجملييييرلا  املعرٚفييييي٘ ٚذا  ايكفيييييٝ   

أعُيياو ايٓحييّٛ َيئ ايعٓاؼيير    فكيي . ٚتعييرُّ 

املُٝس٠ اير٥ٝص١ يًُحرلا  فٝٗا بٝٓٗا. شُٝا 

م  املٓتظ١ُ َٔ ٚإٔ َعظِ صتّٛ اجملرلا  

 اجملييييرلا بُٝٓييييا تصييييٛ  ادتٝييييٌ ايعيييياب. 

ِ صتييّٛ  اي ٝفيي١ٜٛ ُل ادتٝييٌ ايكييرٜ ٔ ٚتتفيي

 وب تٓييا ، مبيا فٝٗيا زترل  اجمليرلا  ايًٛي ٝي١  

 ، صتّٛ َٔ نال ادتًٝ . ١اْايت ل

إٔ اجملرلا  مي  املٓتظُي١   ٖٚذا ٜعين 

ٛل  تأتٞ يف َكرل و ١َ اجملرلا  َٔ ذٝي  ايتطي

ٌ املرذًيي١ األٚىل، تًٝٗييا اي ٝفيي١ٜٛ يف  ٚمتثليي

ٛل  و. ثييِ أ يي ًا اجملييرلا  ايًٛي ٝيي١   شييًِ ايتطيي

ِ بٓٛعٝٗا. َٚ  ذيو ٖٓياى َئ ٜير٣ إٔ شيًّ    

ٛل  و ع٢ً ايعهض متاًَا.ايتط

 جمنوعة اجملّرات احمللية: - 3

ُليي  ٠ يف زتُٛعييا    اجملييرلا  عيياتتح

ُل  ٚحيًيييٛ يييي عض   !عٓاقٝييير ٢َتكاوبييي١ تصييي

ايراوش  تع ٝٗٗا باألذٝا٤ ـئُ املرٜٓي١.   

حيتييٟٛ بعفييٗا عًيي٢ ٦َييا  اجملييرلا . َٚييا    

 أذر أعفا٤ عٓكيٛ  إال   وب ايت ا١ْ زترل٠

ُل ٟزترل ٢ اجملُٛعي١ احملًٝي١ ايي  تت ي      ٜص

زترل٠ امليرأ٠ املصًصي١ً ايًٛي ٝي١ ٚزتيرل٠     هلا 

إ مييُٝ  َاجًّيي  اتييٚزترلاملثًيي  ايًٛي ٝيي١  

إـيييييياف١ إىل ععيييييير زتييييييرلا  بٝفيييييي١ٜٛ 

ت عييير زتيييرل٠   ت  عيييرمي  اهل٦ٝييي١. ٚزتيييرل

ا املثًيي  أٚ زتييرل٠  ٚالب اهلييٛا٤ األزوم عٓليي   

ٚجملييرل٠  ،ًَٝييٕٛ شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ 0.02ذييٛايٞ 

 0.0امليييرأ٠ املصًصييي١ً اي عييير ذاتييي٘ تكرٜ يييًا     

ٗا تت يا ٍ ايتيأث    ًَٕٝٛ ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ، ٚنًّ

فُٝيييا بٝٓٗيييا. شيييُٝا ٚإٔ ايثفيييايٞ ادتييياذبٞ 

اجمليرلا  نافيي١ تتفاعييٌ بعفييٗا َيي  بعييض  

بعيهٌ ت يا يٞ. ٚتت ي  نيٌ زتيرل٠ َصيياوًا      

  بٛاقي  ذكيٌ ادتاذبٝي١ اييذٟ     نًْٛٝا ٜتررل

تصيياِٖ يف حترٜييرٙ اجملييرلا  نافيي١ ٚفييل    

ٟ ي اقٞ عٓاؼر ايهيٕٛ. ت عير   ع املا لايتٛزل

تٓيييا ايصيييراب١ ايهيييرب٣ عييئ َصيييت٣ٛ زترل 

 ٠001111 شييي١ٓ ـييي١ٝ٥ٛ ٚايؽييي   61111

شييي١ٓ ـييي١ٝ٥ٛ عًييي٢ ذافييي١ اهلايييي١ ايٓحُٝييي١   

تٓييا. نُييا تكيي  ايصييرابتإ   احملٝطيي١ مبحرل

شيييي١ٓ ـيييي١ٝ٥ٛ عيييئ    031111عًيييي٢ بعيييير  

 31111مشصٓا. ٚت عرإ عٔ بعفُٗا ضتٛ 

شييييي١ٓ ـييييي١ٝ٥ٛ. ٚتعييييي   واشيييييا  ايفًيييييو 

ايرا ٜيييييييييييٟٛ اذترٜثييييييييييي١، إٔ اي يييييييييييالف 

ٌل   شييراب١  اهلٝييروٚجٝين ايييذٟ حيييٝ  بهيي

حصر ٚاؼٌ فُٝا أٜفًا ن ٠ ميترلع٢ً ذرل

ٛل   ٕ َعظيِ صتيّٛ ايصييرابت    بُٝٓٗيا. ٚتتهي

ٝلييي   ١ ايييي  تطًيييل  َييئ ايٓحيييّٛ ايسوقيييا٤ ايفت

ًا َيئ ايطاقيي١. نُييا  نُٝييا  نيي  ٠ جييرل 

إ ايؽيي ر٣ حتتييٟٛ شييراب١ )مُٝيي١( َاجًّيي  

ر٠ ذا  ع٢ً عير  ني   َئ ايٓحيّٛ املت ٝلي     

٠ ايكؽييييي ٠. ٜٚييييير٣ بعيييييض ايعًُيييييا٤  امليييييرل

اْييي١ اعت اوُٖيييا جيييس٤ًا َييئ زتيييرل٠  وب ايت ل
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بصييي   قربُٗيييا ايعيييرٜر َٓٗيييا يف املفٗيييّٛ  

٢ ايفًهييٞ ٚاعت يياو َفٗييّٛ ادتييٛاو ٜتخّطيي  

املًٝيييٕٛ شييي١ٓ ـييي١ٝ٥ٛ. ٖٚيييذا ٜعيييين ت يييٝ      

تٓا باالجتاٙ ادترٜر. أَا ذرٚ  اَترا  زترل

املعرٚفيييي١ يف جييييرٍٚ  زتييييرل٠ األْروَٚٝييييرا

( فكيييير الذظٗييييا M 31)َٝصييييٝ٘ باشييييِ 

يف  ايؽيٛيف ايفًهٞ ايعربٞ ع ر اييرمحٔ  

 ٟ ثييييِ  ،َٓتؽيييي  ايكييييرٕ ايعاظيييير املييييٝال 

يف ايكيييييرٕ  "شيييييُٕٝٛ َييييياوٜٛط"وؼيييييرٖا 

٠ نًييييٗٝ   ايصييياب  ععييير بييييايع  اجمليييرل   

. ٚتأ ييذ باملرقيياب ايهيي   ظييهاًل   ١مشعيي

مين بايعٓاقٝر َٔ ايف٤ٛ  بٝفًٜٛا َتطاٚاًل

 ّ ٝليي  ايٓحُٝيي١ ٚايصيير را  َيئ اي ازٜيي١ ٚاملت 

 ا . ٚقييير ظيييٖٛر مجٝييي  األْيييٛاع ٚاملتحيييرل

ٞ ّ. ٚمسليي0552  أعظييِ عيياّ  فٝٗييا َتحييرل 

 ِ ِل  املييرأ٠ املصًصيي١ًَتحييرل باشي ٖييذٙ  . تفيي

ًَٝيييياو صتييييِ، ٚتت عٗييييا  011اجملييييرل٠ ضتييييٛ 

ٕ زترل تييييإ ٚزترل ،تييييإ ؼيييي  تإ قرٜ تييييا

ُل   أذوعٗا بعٝرتإ ٖٚٞ زترل٠ يٛي ١ٝ، تتح

  حيييٝ  بٓٛاتٗيييا.  يف قييرؿ نيي   َصيييطّ  

% َٔ زتٌُ إـا٤تٗا ٜ ًي  عًي٢   42ّ ٜٚكرل

ـيي٥ٛ٘ ايًييٕٛ األزوم ايؽييا و عيئ ايٓحييّٛ     

. بُٝٓا ٜ ًي  عًي٢   ايسوقا٤ ايفت١ٝ يف األذوع

صتييّٛ ايؽييا و عيئ   األؼييفراجملييرل٠ ايًييٕٛ  

ُلتييييييذّن قرمييييييي١ ٖرَيييييي١ عييييييا  رْا بايتح

 تٓا. ايهر١ٜٚ يف زترل

عٓاقٝييير اجمليييرلا  ايعُالقييي١    َٚييئ

٥ٌ ايكرٜ ١ َٔ األوض، عٓكٛ  اجملرلا  اهلا

ٛل    ايذٟ ٕ ٜظٗر يف برد ايعيذوا٤، ٖٚيٛ َهي

زتييرل٠، ٜٚ عيير ٖييذا ايعٓكييٛ  َييا     011َيئ 

ًَٝييٕٛ شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ، ٜٚ ًيي   41َيئ  ٜكييرب

 وقطرٙ ضتٛ شت١ َالٜ  ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ. ٚتكرل

آالف ـيييع  نتًييي١   01نتًتييي٘ عيييٛايٞ  

 تٓييا. ٚايففييا٤ َييا بيي  أٟ عٓكييٛ  َيئزترل

َييئ  اجمليييرلا  ٚعٓكيييٛ  آ ييير  ييياٍ ْصييي ٝاً  

 األجييراّ ايصييُا١ٜٚ أٚ اجملييرلا  إىل ذييرل   

بعٝيير، َييا عييرا ايكًٝييٌ َيئ اجملييرلا  اييي     

 ٔ ايٓحييّٛ  اْفًتيي  َيئ عٓكييٛ  أٚ ايكًٝييٌ َيي

 .اي  اْفًت  َٔ زترل٠

 جمّرة درب التباىة: -

ٖذٙ اجملرل٠، اي  ْٓتُيٞ إيٝٗيا    ُتعرف

)ايعييُض َٚييا ٜييرٚو ذٛهلييا َيئ نٛانيي  

ا١ْ، ت لذيو األوض(، مبحرل٠  وب اي مبا يف

  ٠ يفٖٚٞ تظٗير يف ايصيُا٤ بيايع  اجمليرل    

فؽٌ ايؽيٝ  عًي٢ ظيهٌ  ي  َصيتكِٝ      

 أبٝض ٜع ٘ اي ٝيّٛ ارتفٝفي١. ٜٚعي ٘ ٖيذا    

األثيير )ارتييي ( األبيييٝض، اييييذٟ ٜظٗييير يف  

ايصُا٤، بكاٜيا اييتدي املتصياق  عًي٢ طيٍٛ      

طرٜييل ) وب( ايت اْيي١ ايييذٜٔ ٜٓكًييٕٛ ايييتدي    

ُل   ٝ  ٖييذَٙيئ اي ٝييا و إىل بٝييٛتِٗ، يييذا ُشيي

َلييا يف اجملييرل٠ عٓيير ايعييرب بييروب ايت ل  اْيي١. أ

اي رب ف ٕ ٖيذا األثير األبيٝض ٜعي ٘ بكاٜيا      

اْيي١ ابيي١ أٚ ايً لاذتًٝيي  املتصيياق  َيئ اذتًّ  

اْي١.  يذا فكير ُشيُٝ  بيروب ايً ل    أثٓا٤ ْكً٘،

 نُييا أْٗييا ُتعييرف أٜفييًا بييروب األوٚا     

بيييإٔ أوٚا   يالعتكيييا  اييييذٟ نيييإ شيييا٥رًا

 ا.املٛت٢ تؽعر إيٝٗ

فٗيييييا ايفًهٝيييييٕٛ ايعيييييرب   ٚقييييير عرل

ٚقياٍ عٓٗيا    ،بايٓحّٛ ايهثٝف١ املتعابه١
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يف َٓتؽيي  ايكييرٕ  ايطٛشييْٞؽيي  ايييرٜٔ 

ايعاظيييير املييييٝال ٟ يف نتابيييي٘ ايتييييذنر٠   

في١ َئ   )ٚايرا٥ر٠ ايً ٓٝي١: أعيين اجمليرل٠ َؤيّ   

نٛانيييي  ؼيييي او َتكاوبيييي١ َتعيييييابه١    

نيييييث ًا جيييييرًا، ؼييييياو  َييييئ تهاثفٗيييييا 

ٚؼ رٖا نأْٗا يطخيا  شيراب١ٝ ٚييذيو    

 بايًدي يًْٛا(.  ظ ٗ 

)زعُييٛا أْٗييا صتييّٛ   ايكييسٜٚينٜٚكييٍٛ 

تكاوب  َٔ اجملرل٠ فطُض بعفيٗا بعفيًا،   

فؽييياو  نأْٗيييا شيييراب. ٖٚيييٞ تييير٣ يف   

ًا ايعيتا٤ أٍٚ ايًٝيٌ يف ٚشي  ايصيُا٤ ممتيرل     

َييئ ايعيييُاٍ إىل ادتٓيييٛب، ٚبايٓصييي ١ يٓيييا  

فحاٖيييا ْؽييي  ايًٝيييٌ تيييرٚو  ٚوًا وذٜٛيييًا، 

آ يير ٠ َيئ املعييرم إىل امل ييرب ٚيف  ممتييرل

ٚيف أٚا٥يٌ   ايًٌٝ َٔ ادتٓيٛب إىل ايعيُاٍ.  

ميييايًٝٝٛ "ايكيييرٕ ايصييياب  ععييير انتعييي   

مبكراب٘ )َٓظاو املكيرب( األعيرا     "مايًٝٝ٘

اهلا٥ًيي١ يًٓحييّٛ يف َٛـيي  ايييروب اذتًييٝت  

ٌ ؼٛو٠ اجمليرل٠ بيأجٗس٠   ا١ْ( تترًّ) وب ايً ل

رؽييي٢ َييئ ايٓحيييّٛ املكييراب إىل عييير  ال ُٜ 

ّٛ املٓفيير ٠ عًيي٢ ظييهٌ شيير  َيئ ايٓحيي    

ُل كي١(.  ٔ َٛا  ب  صت١ُٝ َفي١٦ٝ )َتأيّ تتف

 "تاتٝاْييا"ايصيٜٛرٜإ:  ٚـي  هليا ايفًهٝييإ   

 Tatjana + Martin "َياوتٔ نصيهٛال  "ٚ

Keskuela  يف َرؼيير يْٛييرLund  ظيي ه١

إذييييراثٝا   اؼيييي١ بيييياجملرل٠ َكاشيييي١ َيييئ  

 َصت٣ٛ اجملرل٠. 

تك  ْكط١ ايؽفر َٔ  طيٛ  ايطيٍٛ   

ٚايعييرض عٓيير تكيياط  َصييت٣ٛ اجملييرل٠ َيي     

   االشتٛا٤ ايصُاٟٚ قرب ذرٚ  برجٞ 

ٟ ايعكيييييرب ٚايثع يييييإ، ٚايكطييييي  اجمليييييرل   

ايعُايٞ يف برد ايذؤاب١ ٚايكط  ادتٓيٛبٞ  

يف بيييرد فيييِ اذتيييٛ . ت يييرأ ارتاوطييي١ َييئ    

)ايعٝييييٛم(  ١ايٝصيييياو بييييربد ممصييييو األعٓليييي 

فيييأبراد برظييياٚط، قٝفييياٚط، ايرجاجييي١    

فايٓصيير ايطييا٥ر، ذٝيي  ت ييرٚ اجملييرل٠ َيئ     

و٠ ذا  ذواعي .   الٍ شر  قامت١ َعطٛ

  ايؽيٛو٠ بييرد ايصليُاى ايييراَ .   ثيِ ٜتٛشليي 

ٚيف َرنس اجملرل٠ ٜظٗر هلا اَترا  جٓٛبٞ 

باجتاٙ برد قٓطٛوط )ايظًُإ( ٚبرد ْعيِٝ  

 )ايؽًٝ ( ٚٚذٝر ايكرٕ...

ٚقيييييير أذتكيييييي  بارتاوطيييييي١ ثييييييالث    

زتُٛعيييييا  صتُٝييييي١ َييييئ  ييييياود اجمليييييرل٠ 

 وج١ /  61نُحرل٠ املرأ٠ املصًص١ً )طٍٛ 

إ ج١( ٚزترل٠ شراب١ َاجًّ و 01 –عرض 

  41– وجي١ / عييرض   021ايؽي  ٠ )طيٍٛ   

ؼييييٛو٠ ألظيييير  4111 وجيييي١( إـيييياف١ إىل 

اييرمِ َئ إٔ   عًي٢  كًا ٚإـا٠٤. ٚايٓحّٛ تأّي

اجملرل٠ تأ ذ ظهٌ قرؼٞ يٛيت َٓ ص  

 ٠ َيئ عًيي٢ فيي ٕ ايراؼيير هلييا بييايع  اجملييرل

شييط  األوض ال ٜصييتطٝ  إٔ ٜيير٣ َٓٗييا إال 

ٛ ٙ ـيييُٓٗا ٚيف َكطعٗيييا ايعرـييياْٞ يٛجييي

َصييت٣ٛ شييطرٗا ايييرا٥رٟ. نُيئ جيًييض   

ٟ يف مابيي١ ٜصييٛ  ترنٝيي  ففييا٥ٗا اجملييرل   

و ْصي ١ اهلٝيروٚج    ٚتكيرل  املا ٠ ايه١ْٝٛ،

 -( فٝي٘ ب H 1) ٟ اذتٝا ٟايط ٝعٞ ايذول

% 00% ًٜٝييييي٘ اهلًٝيييييّٛ ذيييييٛايٞ   52 - 51

% ثيييِ ْصييي  ستيييرٚ ٙ  0ٚاي  ييياو ايهيييْٛٞ 
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جيييرًا َييئ عٓاؼييير األٚنصيييح  ٚاآلزٚ   

 ٚايهربٜ  ٚاذترٜر. ٚايٕٓٝٛ

اْيييي١ ٖييييٞ اْيييي١ أٚ طرٜييييل ايت ل وب ايت ل

ِل    ايي الٜ    زترل٠ ذا  ظيهٌ ذًسْٚيٞ تفي

َٔ ايٓحّٛ، َٓٗا صتِ ايعُض ايذٟ تيرٚو  

عييييرف ايعيييير  ايييييرقٝل  وض ذٛهلييييا. ال ُٜاأل

يًٓحيييّٛ يف اجملييييرل٠، يهييئ تعيييي  بعييييض   

 011ايتكرٜرا  إىل إٔ عير ٖا ٜيحاٚ  َئ    

ٚ أوض ًَٝيياو صتييِ. نٛنيي  األ  411اىل 

١ ٖييذٙ ايٓظيياّ ايعُصييٞ ٜتٛاجيير عًيي٢ ذاّفيي

اجمليييرل٠، ٚتكييي  ايعيييُض َٚيييا ذٛهليييا َييئ     

بعٝرًا عئ   ايهٛان  ع٢ً أذر ايذواع 

َرنس اجملرل٠ ايذٟ ُٜعرف بيايٓٛا٠، ٚت عير   

اجملُٛعييي١ ايعُصييي١ٝ عييئ َرنيييس اجمليييرل٠ 

أي  شي١ٓ ـي١ٝ٥ٛ. أقيرب زتيرل٠      04ذٛايٞ 

 يٓيييا ٖيييٞ زتيييرل٠ أْروَٚٝيييرا، ٚايييي  تعيييرل    

أنييرب زتييرل٠ َعرٚفيي١ يف ايعيييامل،    عاظيير  

ى بصييرع١ نيي  ٠ ضتييٛ  ٖٚييٞ زتييرل٠ تترييرل 

  إٔ حيييرث تؽييا ّ  تٓييا، َٚيئ املتّٛقيي  زترل

ت ، يهيئ يف املصييتك ٌ بيي  ٖييات  اجملييرل 

 اي عٝر.

 "اٚو "ايفًهيٞ  ٚقر أظياو إىل ذييو   

نيييييييرب ايصيييييييرعا   أاييييييييذٟ الذيييييييظ إٔ  

بيي   س عًيي٢ بعيير َييانييِ /ثييا( تحّنيي021)

َئ املرنيس    ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ 00111ٚ 00111

 061بُٝٓا ٖٞ تتفا٤ٍ ظٛاو املرنس إىل 

شييي١ٓ ـييي١ٝ٥ٛ  5111نيييِ /ثيييا عًييي٢ بعييير  

شي١ٓ   34111ٚنذيو بعٝرًا عٓ٘ ع٢ً بعر 

نيييِ /ثيييا( ٖٚيييذا ٜعيييين إٔ    060ـييي١ٝ٥ٛ )

ايٓحييّٛ ايكرٜ يي١ َيئ املرنييس ٚزتُٛعاتٗييا  

تتِ  ٚوتٗيا  يالٍ فيح٠ أقؽير بهيث  َئ       

 َراواتٗاايٓحّٛ اي عٝر٠. ٚتأ ذ ايٓحّٛ يف 

ًًٖٝحٝا ٚأقرب يًيرا٥رٟ بايٓصي ١   إظهاًل 

ٖيييذا  َصيييت٣ٛ اييييرٚوإيًعيييُض. ٚيهييئ 

ى ايعيييُض ؼيييعٛ ًا ييييٝض ثابتيييًا، إذ تتريييرل

 أٚ ثيييالث  يييالٍ اييييرٚو٠     تٖٚ ٛطيييًا َيييرل 

ايٛاذيير٠. ٖٚيييٞ حتيييافظ عًيي٢ بعيييرٖا َييئ   

ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ(  321َصت٣ٛ اجملرل٠ اير٥ٝض )

َلييُلٚقيير ُشيي ١ يًعييُض ذييٍٛ  ٝ  ايييرٚو٠ ايتا

ًَٝييٕٛ  021اييي  تصييت رم َرنييس اجملييرل٠ 

 .بايص١ٓ ايه١ْٝٛش١ٓ 

ْٚظيييرًا ي عيييرْا عييئ َرنيييس اجمليييرل٠    

ا َيئ  شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ( ٚذح ٗييا عٓليي    01111)

ق ييٌ ًَٝيياوا  ايٓحييّٛ فيي ٕ اذتؽييٍٛ عًيي٢   

َٚرنسٖييييا َيييئ   ْٛاتٗيييياَعًَٛييييا  عيييئ  

ٗل  ً  أجٗييييس٠ ايؽيييعٛب١ مبهييييإ. ٚقيييير شيييي

ايرؼر ايرا ١ٜٜٛ ايفخ١ُ ْص ًٝا َعيه١ً  

 اجملييرل٠ ٚبٓا٤ٖييا. ٚمل واشيي١ ترنٝيي  ْييٛا٠  

ر َٔ ٚجٛ  شرّ نٛن ١ٝ ٚصتيّٛ  ايتأّن

فييياف إيٝٗييييا تٝيييياوا   قرميييي١ يف ايٓييييٛا٠. تُ 

ظييعاعا  شتتًفيي١ إمازٜيي١ َفييطر١َ تطًييل 

بر٤ًا َٔ ايرا ١ٜٜٛ ايط١ًٜٛ ٚحتي  اذتُيرا٤   

ٚاملر٥ٝييي١، ٚاْتٗيييا٤ مبيييا فيييٛم اي ٓفصيييح١ٝ     

ٚايص١ٝٓٝ ايعاي١ٝ ايطاق١ ٚأظع١ ماَيا. ٚقير   

ًا  يييرا٥   اؼييي١  أعييير ايفًهٝيييٕٛ أ ييي   

٠ اي   ايرا ٜٟٛ يٓيٛا٠  رتطٛ  تصاٟٚ ظرل

٠ اجمليييييرل٠، تظٗييييير عًٝٗيييييا أَيييييانٔ ظيييييرل  

- 4 - 0ؼييييراو ٚـييييعف٘ )ظييييهٌ  اإل

00 .) 
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تأ يييذ ايٓيييٛا٠ ظيييهٌ قيييرؿ قطيييرٙ    

ميين   ،ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ ٜرٚو ذٍٛ ْفص٘ 0311

باهلٝروٚج  ايط ٝعٞ ايٓع  َ  قًٌٝ َئ  

( ٚجيييييييييييييييييييذو OHاهلٝروٚنصيييييييييييييييييييٌٝ )

ؼيراو  و اإلٜٚكيرل (. H2 CO) ايفٛوَايرٖٝر

 01ايطيييياقٞ ملرنييييس اجملييييرل٠ مبييييا ٜعييييا ٍ 

 ١ض املٛجييَالٜيي  مشييض زتتُعيي١، ٚتتعييرل 

ا  اهلٝيييييروٚج  ٗييييا ذول شييييِ اييييي  ت ثل   00

ايط ٝعٞ إىل االْف ا  ٚفل هاٖر٠  ٚبًر. 

َٚ  ذيو فُيا زاٍ ترنٝي  َرنيس ايٓيٛا٠     

بيييي  ٚفيييير٠ ايٓحييييّٛ   رًا ٜتييييأوج  َيييياستٝليييي

١ أٚ ايعُالقيييي١ اي ٓٝيييي١ بايعٓاؼيييير املعرْٝيييي   

     .شٝا ٠ ايصر  ايه١ْٝٛ اي  او١ٜ

نيييرٟٚ َييئ  ففيييا٤حييييٝ  بييياجملرل٠ 

اي از ايرقٝيل ٚايعرٜير َئ عٓاقٝير ايٓحيّٛ      

ايهر١ٜٚ اي  تعاوى اذترن١ ايرٚواْٝي١  

ألذوع اجمليرل٠. ٚهليا يف ايٛقيي  ذاتي٘ َييراوٖا    

ٝل  رٖا ـييئُ ايكيييرؿ.  ارتييياؿ اييييذٟ ٜصييي

ايييرمِ َيئ ايهثافيي١ ايعييرٜر٠ هلييذٙ عًيي٢ ٚ

إال أْٗا قا و٠ ع٢ً ايع يٛو َيا بي     ايعٓاقٝر 

 ٜٚصر. ١صتّٛ ايذواع بهٌ بصاط

 :ةاىر جمّرة درب التّبتطّو

ٛل تٓييا إىل ٕ زترلحيتُييٌ إٔ ٜرجيي  تهيي

  شراب١ ٖٝروٚج  ٖا٥ًي١ بيرأ  بيايتهثل   

ؽي   َٓذ ععر٠ ًَٝاوا  ش١ٓ. ٚعٓيرَا تكًّ 

ُيييا أؼييي ر  نافٝييي١ زا   نثافتٗيييا. ٚوبل

حيّٛ  يً ر٤ بتهٜٛٔ ايٓحّٛ، ٚقر برأ  ايٓ

ٌ ـُٔ مناذد َٔ عٓاقٝير نرٜٚي١   تتعّه

تٓييا ظييهٌ منيياذد   َتٓيياثر٠. تأ ييذ يف زترل 

ت عًا يعُرٖا. ٜرعٖٛا  - B - Oصت١ُٝ ذاو٠ 

ٛل ر َييئ ْٗيييا امل ّهيييايفًهٝيييٕٛ بصييي   ته

اهلٝيييروٚج  ايٓكيييٞ صتيييّٛ ادتٝيييٌ ايكيييرِٜ  

ٛل ٕ ٖيييذا ادتٝيييٌ أ يييذ  ايثييياْٞ. َٚييي  تهييي

ٌ اآلٕ اجملرل٠ ظهاًل نرًٜٚا ٚذحُيًا ٜتُثلي  

أبعر ايعٓاقٝر ايهر١ٜٚ. ٚعٓرَا ثابر  يف 

فٗييا، تساٜيير  نتًي١ اي يياز ٖييذٙ عًيي٢ تهثل 

  إىل اْ صيياطٗا. ٚأثٓييا٤ ذيييو  شييرعتٗا ٚأ ل

ٛل ْييييي  ايعٓاؼييييير ايثكًٝييييي١ يف ايٓحيييييّٛ  ته

فييييييياف عًييييييي٢ اييييييييرٚاّ إىل اي يييييييازا    يُت

ٛل١فاملتهثل ١ْ يف ، يذا ناْ  ايٓحّٛ امله

تٓا فُٝيا بعير أمٓي٢ بايعٓاؼير ايثكًٝي١      زترل

شِ صتيّٛ  اٖذٙ  ١ع٢ً ايٓحّٛ ايعابٚأطًل 

ادتٌٝ ايعاب )األٍٚ(. ٚترج  ايعيُض إىل  

ًَٝياوا    2ي و عُرٙ بي ٖذا ادتٌٝ ايذٟ ٜكرل

زاييي  أذوع اجملييرل٠ حتتييٟٛ عًيي٢   شيي١ٓ. َٚييا

 نُٝيييا  نييي  ٠ َييئ اي  ييياو ٚاي ييياز َٚيييا 

ُلزاييي  ايٓحييّٛ تتعييّه ٔ ٌ ٖٓيياى. ٚشتتفيي

ٖيييذٙ ايٓحيييّٛ ْصييي ١ عايٝييي١ َييئ ايعٓاؼييير    

 ايثك١ًٝ. 

 جمّرات يف اللوٌ: 11مجل أ

 . جمّرة سومربيرو 1

 NGCأٚ  M104عيرف باشيِ   زتيرل٠ تُ 

، حتتٟٛ ع٢ً ْٛا٠ َرنس١ٜ َعيرق١  4594

يعًُييا٤  َيي  اْتفيياك َرنييسٟ نيي  . ٚفكيياً  

ٚ  ايفًو، ف منيا شًصي١ً   إْٗا يٝص  زتيرل٠، 

و عيييير ٖا َيييئ اجملييييرلا  ايؽيييي  ٠، ٜكييييرل 

شييرب َيئ زتُٛعييا     0111نثر َيئ أبيي

ر٠ ٖيييذٙ اجمليييرل٠ نرٜٚييي١، ميهييئ َعييياٖ



 2222/ / آذار766العدد  

 

67  

 

باشيييتخراّ تًصيييهٛب نييي  ، ٚتهيييٕٛ    

ٚا٥يييٌ أيف فؽيييٌ ايربٝييي  ٚ نثييير ٚـيييٛذًاأ

 ايؽٝ .

 (M64) . جمّرة العني الشوداء 2

أٚ زتيرل٠   34زترل٠ ايعي  ايصيٛ ا٤ إّ   

ٖٚيٞ   4503ادتُاٍ ايٓا٥ِ أٚ إٕ جيٞ شيٞ   

تكيييي  يف نٛن يييي١ اهلً يييي١. متتيييياز بًْٛٗييييا   

 ،محيير ايفرٜيير ايٓيياتخ عيئ اهلٝييروٚج    األ

ٕٛ ٔ حي لي عٓر اهلٛا٠ مّم ًاٖٚٞ َعٗٛو٠ جرل

ألْٗيييا تظٗييير َييي     ،س٠ايففيييا٤ ألْٗيييا ممٝلييي  

ٚقيير انتعييفٗا   .األ ٚا  اي صييٝط١ أٜفيياً 

إ ٚاو  "عيييييييييامل ايففيييييييييا٤ اإلصتًٝيييييييييسٟ   

، 0446َيييييييييياوط آذاو/ 00يف  "ٚ گٟپ

 "ٜٖٛإ إير  بٛ ٙ"ٚبؽف١ َصتك١ً َٔ ِق ٌ 

ٚ ْٝصييإ/ يف  ٜفييًاأأبرٌٜ َيئ ايعيياّ ْفصيي٘. 

ادتييييس٤ ايييييرا ًٞ ايييييذٟ ٜييييرٚو يف اجتيييياٙ   

ٕ ايٓحّٛ ٚاي  او ترٚو يف أٚاذر، يف ذ  

عيييرف اجمليييرل٠ بايعرٜييير َييئ    ييير. ُتآاجتييياٙ 

 يييير٣، ٖٚييييٞ زتييييرل٠ تكيييي  يف مسييييا٤ األاأل

، "بييرْٝض نَٛييا"عييرف باشييِ نٛن يي١ ُت

 04 وض ذييييٛاىلت عيييير عيييئ نٛنيييي  األ

 ًَٕٝٛ ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ.

 . جمّرة الدوامة 3

َيئ  تعييرُّ زتييرل٠ ذا  ظييهٌ ذًسْٚييٞ

مجٌ اجملرلا  املٛجيٛ ٠ يف ايهيٕٛ، تكي     أ

ًَٝييييٕٛ شيييي١ٓ ـيييي١ٝ٥ٛ َيييئ   00عًيييي٢ بعيييير 

عييييرف وض، يف نٛن يييي١ ُتنٛنيييي  األ

انتعييافٗا  . اجملييرل٠ مل"ايصييًٛقٝإ"باشييِ 

، "تعياويس َٝصي    "َٔ ق يٌ   0440يف ش١ٓ 

طًل عًٝٗا ٚىل اي  ُٜٚقر ناْ  اجملرل٠ األ

 عًُا٤ ايفًو اجملرل٠ اذتًس١ْٝٚ.

  PGC 198197.جمّرة4

نثيير اجملييرلا   أإ َيئ ٕ تعييرلاتييزترل

تيإ  نًُ٘، ٖٚٞ زترلأيف ايهٕٛ ب مجااًل

ًَٕٝٛ ش١ٓ َٔ  511تكعإ ع٢ً بعر ذٛايٞ 

ٕ اّ ٖاتيياْيي١. تكييرلتٓييا، زتييرل٠  وب ايت لزترل

ٕ َعييياٖر فرٜييير٠ يً اٜييي١ بففيييٌ    ااجملرتييي

بعييييض، َيييئ قربُٗييييا ايعييييرٜر بعفييييُٗا  

الٕ َيييي  بعييييض زتييييرل٠ ذًسْٚٝيييي١   ٜٚعييييّه

 َترا ١ً.

 1987. جمّرة سوبر ىوفا 5

ْٗيييييا طًيييييل عًٝٗيييييا ٖيييييذا االشيييييِ أل  ُٜ

بعيييير ٚؼييييٍٛ   0654انتعييييف  يف شيييي١ٓ  

وض، ٚبً يي   وجيي١ شييطٛعٗا   ـيي٥ٛٗا يييأل 

 وجييا ، ٖٚييٞ إذيير٣ اجملييرلا  يف  0ضتييٛ 

ٚل ا  ايففا٤ يرواش١ ايهٕٛ اي  جتتذب و

املصييتعرا  ايعظُٝيي١ بايتفؽييٌٝ. انتعيي  

 ٖٚايييرٟ ايييٓحِ إٜييإ ظييًٝتٕٛ ٚأٚشييهاو  

 يف َرؼر الط ناَ اْاط يف تعًٝٞ.

 . اجملّرة احللزوىية العظينة 6

ٓل     َيئ اجملييرلا   زتييرل٠ ـييخ١ُ تؽيي

س مبظٗر جذاب ٚفرٜر، ٚتتُٝلي  ،اذتًس١ْٝٚ

ا  م ياو  بعٓاقٝر صتيّٛ زوقيا٤ الَعي١ ٚمميرل    

ِلًَتٜٛيي١ َعّكيي تؽييٓٝ  ذييٛايٞ  ذايٝييًا ر٠. ٜييت

يف املا١٥ َٔ مجٝي  اجمليرلا  اذتًسْٚٝي١     01

 زترل٠ ذًس١ْٝٚ بتؽُِٝ عظِٝ. نٓٛع
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  3371. جمّرة إٌ جي سي 7

ًَٝيٕٛ   65زترل٠ تك  ع٢ً بعر ذٛايٞ 

 شيير. ملشيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ باجتيياٙ نٛن يي١ األ  

ًٜٚٝياّ  "َئ ق يٌ    0454انتعافٗا يف ش١ٓ 

. اجمليييرل٠ تتعييياب٘ يف ايكطييير َييي    "ٖ ظيييٌٝ

اْيي١، َيي  ٖٝهييٌ ذًسْٚييٞ   زتييرل٠  وب ايت ل

  ٠ بعهٌ ٚاـ .ر ْٚٛا٠ سترلَعّك

  1512. جمّرة إٌ جي سي 8

ًَٝيٕٛ   05زترل٠ تك  ع٢ً بعر ذٛايٞ 

شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ يف نٛن يي١ ايصيياع١، ٖٚييٞ   

اْيي١. ظيي ١ٗٝ يف اذتحييِ َيئ زتييرل٠  وب ايت ل 

اجملييرل٠ يييرٜٗا بٓٝيي١ ذًكيي١ َس ٚجيي١ مجًٝيي١،  

    ٚ  ير٣  أٚتٛجر ذًكي١ ٚاذير٠ ذيٍٛ ايٓيٛا٠، 

 يف ايكرؿ اير٥ٝض.

 . جمّرة ٍوغ9

زتييييرل٠ ذؽييييً  عًيييي٢ امسٗييييا َيييئ      

اييييذٟ قييياّ بٗيييذا  غ"وثييير ٖيييٛ"آَهتعيييفٗا 

. تٗيييُٝٔ ايٓحيييّٛ  0621االنتعييياف شييي١ٓ  

ايسوقييا٤ ايصيياطع١ عًيي٢ اذتًكيي١ ارتاوجٝيي١   

كيي  يف ايٛشيي  نيير٠ َيئ    تيًُحييرل٠ بُٝٓييا  

ٚايييييي  َييييئ  ايٓحيييييّٛ األنثييييير امحيييييراوًا

ًا، ب  االثٓ  احملتٌُ إٔ تهٕٛ أنرب شٓل

 .ٖٓاى فح٠ٛ َظ١ًُ متاًَا

 "جمّرة بودى" 81. ميشييُ 11

انتعيييافٗا شييي١ٓ  زتيييرل٠ ذًسْٚٝييي١ مل

عييييرف ُٚت "ييييي ث بييييٛ ٟ"أَيييئ ق ييييٌ  0444

باشييييِ زتييييرل٠ بيييير ٟ عًيييي٢ اشييييِ    ذٝاْييييًاأ

ًَٝيٕٛ شي١ٓ    00َهتعفٗا. تكي  عًي٢ بعير    

ا١ْ يف نٛن ١ ـ١ٝ٥ٛ عٔ زترل٠  وب ايت ل

نيرب  أٖيذٙ اجمليرل٠ َئ     ايرب األنرب. تعرل

نثرٖيييا أطيييالم، َٚييئ اجمليييرلا  عًييي٢ اإل

وض. َصييٝٝ٘ يف مسييا٤ نٛنيي  األ  ملعاْييًا

بأْٗيييا زتيييرل٠ ذًسْٚٝييي١، أ يييذ  اشيييِ     50

بيييٛ ٣ ْصييي ١ ملهتعيييفٗا ايعيييامل ايفًُييي٢     

 ."ٜٖٛإ بٛ ٣"

أٚ نُيييا ٖيييٛ  جمدددّرة الشددديجارة   -11

، ٖييي٢ إذييير٣ 50َعيييرٚف مبحيييرل٠ َصيييٝٝ٘ 

اجمليييرلا  املٛجيييٛ ٠ فييي٢ نٛن ييي١ اييييرب    

ًَٝييٕٛ  00األنييرب، ٜفؽييًٓا عٓٗييا ذييٛاىل  

  ايعًُيييييا٤ ذيييييرٚث  شييييي١ٓ ـييييي١ٝ٥ٛ. ٜتّٛقييييي 

 50اؼيييطراّ  بٝٓٗيييا ٚبييي  زتيييرل٠ َصيييٝٝ٘  

يٝٓييييرزتا شييييًٜٛا، إـيييياف١ إىل اعتكييييا ِٖ  

األؼيييييٌ ناْييييي  زتيييييرل٠ مييييي     بأْٗيييييا يف

 011ل َرنس اجملرل٠ أنثر َٓتظ١ُ، ٜتأّي

 ٠ َٔ َرنسْا.َرل

 أغرب اجملّرات اللوىية  

 ،ف عًييي٢ أْيييٛاع اجمليييرلا بعييير ايتعيييرل

عًييييي٢ أميييييرب اجمليييييرلا   فشيييييٝتِ ايتعيييييرل

ايهْٛٝييي١، ذٝييي  حيتيييٟٛ ايهيييٕٛ عًييي٢    

زتييرلا  مرٜ يي١ ايعييهٌ قيير تعيي ٘ قٓييرٌٜ  

اي ريير، نُييا إٔ ٖٓايييو بعييض اجملييرلا      

ايييي  تصيييتًٗو زتيييرلا  أ ييير٣ ٚزتيييرلا     

تفتكييير إىل امليييا ٠ املظًُييي١ ايييي  تٓتعييير يف  

مجٝ  أضتيا٤ ايهيٕٛ، ٚيف َيا ٜيأتٞ شيٝتِ      

 :ٗاف ع٢ً بعفايتعرل

ٖٞ زتيرل٠    رر:زترل٠ قٓرٌٜ اي -6

ذًسْٚٝييي١ عًييي٢ ظيييهٌ قٓيييرٌٜ ٜصييي   يف     
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ٌ ايٓحييّٛ يف ٖييذٙ تتعييّهذٝيي  ايففييا٤، 

ٛل  ٕ َٔ اي  او ٚاي از. اجملرل٠  ا ٌ ذٌٜ ٜته

ٖيٞ زتيرل٠ ٖا٥ًي١     اجملرل٠ املٝتي١:  -2

عًيي٢ ظييهٌ قييرؿ، تييرٚو بصييرع١ تعييا ٍ  

اْي١، إال أْٗيا   ـع  شرع١ زتيرل٠  وب ايت ل 

ْٗييا مل تؽييٓ   إزتييرل٠ ميي  ْعييط١، ذٝيي    

 ًَٝاوا  ش١ٓ.  01صتّٛ َٓذ 

ٖٞ ع او٠ عٔ  اجملرل٠ املفحش١: -0

زتييييرل٠ عُالقيييي١ تكييييّٛ بايتٗيييياّ اجملييييرلا    

ر  ، ٚقييييير أّنييييياألؼييييي ر َٓٗيييييا ذحُيييييًا

ايرواشيييا  بيييإٔ ٖيييذٙ اجمليييرل٠ شتؽيييطرّ    

ًَٝيياو  4.2اْيي١ يف مفييٕٛ  مبحييرل٠  وب ايت ل

 ش١ٓ. 

ٌٖ ش ل ٚظعر  اجملرل٠ ايع :  -7

َُراقيي     ٜ ييرٚ إٔ قييرؿ اجملييرل٠   ٚنأْييو 

ُٜريييرلم يف ايففيييا٤   IC 2163اذتًسْٚٝييي١ 

بعيي  ٖا٥ًيي١. ٖييذٙ املٝييس٠ اييي  تعيي ٘ ايعيي    

ٖيييٞ يف ايٛاقييي  تٝييياو ـيييخِ َييئ ايٓحيييّٛ     

ٚاي  ييياو، ٚايييي  ْتحييي  عٓيييرَا اعحـييي   

ع٢ً اييُٝ  يف ايؽيٛو٠(    IC 2163) اجملرل٠

 اجملييييرل٠ طرٜييييل زتييييرل٠ ذًسْٚٝيييي١ أ يييير٣، 

(NGC 2207   تكييييٍٛ ايفًهٝيييي١ .)ٜصيييياو

" ٕ ، اييييي  أبً يييي  عيييئ  "َٝعييييٌٝ نٛفُييييا

إٕ ٖيييييييذا  :0103االنتعييييييياف يف عييييييياّ 

اذترث ٜرّٚ ععرا  املالٜي  َئ ايصيٓ     

فك  ٚاي  تصت رم فح٠ مُفي١ عي  َئ    

عُيير اجملييرل٠، يييذا فيي ٕ ٖييذا االنتعيياف    

 فرؼ١ فرٜر٠. ُٜعرُّ

ٚجييير اي ييياذثٕٛ إٔ اي يييازا  تتصيييابل 

 30بصيرع١   IC 2163ضتيٛ َرنيس اجمليرل٠    

َيييييح يف  نًٝيييييٛ 011َيييييٝاًل يف ايثاْٝييييي١ ) 

ايثاْٝيي١( ق ييٌ إٔ تتهصليير َثييٌ َٛجيي١ عًيي٢ 

 ايعاط٧، ٚتؽ   أنثر فٛـ١ٜٛ ٚت اطؤًا

ٟ ى ضتيٛ َرنيس اجمليرل٠. ٜيؤ ل    عٓرَا تتررل

ا ايت يياطؤ إىل تييرانِ اي يياز ٚـيي ط٘، مّميي 

ٗليييير ايطرٜييييل يتعييييهٌٝ ايٓحييييّٛ       قيييير ُُٜ

 ادترٜر٠.

عئ  ٖيٞ ع ياو٠   زتيرل٠ األزٖياو:    -7

َسٜخ ب  زتيرل٠ ذًسْٚٝي١ ٚزتيرل٠ بٝفيا١ٜٚ     

٠، ذٝ  تع ٘ ٖذٙ اجملرل٠ اي ت١ً اي  ممترل

 041تصييي   يف ايففيييا٤، ٚتكييي  عًييي٢ بعييير 

 ًَٕٝٛ ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ عٔ نٛن  األوض.

 زترل٠ ايًؾ: -7

بعييير،   إذا مل ٜهييئ األَييير ٚاـيييراً  

َيييا تتفاعيييٌ اجمليييرلا  بعفيييٗا َييي       ماي يييًا

بعيييض، تترييير َييي  ج اْٗيييا يف أظيييهاٍ     

جرٜييييير٠، ٚتصيييييرم ايٓحيييييّٛ ٚتصيييييتُر يف   

ٌ إىل اآل رٜٔ. أمل  اجملرلا  املعرٚف١ ايتصًّ

يف ايهييييييٕٛ ٖييييييٞ ٚاذيييييير٠ َيييييئ ٖييييييؤال٤  

، أعًييئ ايعًُيييا٤ 0105ايًؽيييٛؿ. يف عييياّ 

 W2246-0526أْٗييييِ الذظييييٛا إٔ اجملييييرل٠   

 اٚو٠.ْؽ  نت١ً ثالث زترلا  زت متتؾل

نإ ايفًهٝيٕٛ قيا ؤٜ عًي٢ وؼير     

–ل يًهتًيي١ ايييذٟ ٜييرب  اجملييرلا     ايتييرّف

ًَٝيياو   00ٚايييذٟ ذؽييٌ َٓييذ أنثيير َيئ     

ش١ٓ، عٓرَا بيرأ ذييو ايفي٤ٛ وذًتي٘ ضتيٛ      

األوض. ٖيييذا ايرؼييير ٖيييٛ أنثييير يكطييي١     

َ اظيير٠ اليتٗيياّ اجملييرلا  ٚاملثيياٍ ايٛذٝيير     

ب إيٝٗييا ايٓحييّٛ َيئ  املعييرٚف جملييرل٠ تتصييرل 

 .٘يف ايٛق  ْفص أنثر َٔ زترل٠
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 أكرب جمّرة معروفة يف اللوٌ: 

أ٣ اجمليييرل٠ األنيييرب يف ايهيييٕٛ ٖيييٞ  

، ٖٚٞ زترل٠ تكي  يف نٛن ي١   6626ش٢ 

ًَٝيييياو شيييي١ٓ   0ايعييييذوا٤، ٚت عيييير ذييييٛايٞ  

أنرب َٔ زتيرل٠   ـ١ٝ٥ٛ عٔ األوض، ٚتعرل

ِلَرل 0111ا١ْ عٛايٞ ايت ل أنثر َٔ  ٠. تف

 3و بٓريٛ  ترًٜٕٝٛ صتِ، ٚقطرٖا ٜكرل 011

ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ، ٖٚذا اذتحِ ايفخِ ٜ  َال

ٕ ايصيي   فٝيي٘ ٜهُيئ يف  أٜعتكيير ايعًُييا٤  

٠ اؼيييطراَا  َييي  زتيييرلا   ـيييٗا يعيييرلتعرل

 َٓٗا. أؼ ر ذحًُا

 جرياىيا مً اجملّرات القزمة:

٠ ذٛيٓييا يف تٛجيير زتييرلا  قسَيي١ عييرل  

ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ، َئ ـيُٓٗا    011.111ذرٚ  

إ إ ايهييرب٣ ٚشييراب١ َاجًّيي زتييرل٠ َاجًّيي 

تٓا. ثيِ تٛجير   ُا تابعتإ جملرلايؽ ر٣، ٖٚ

زتييرل٠ قسَيي١ ٖٚييٞ زتييرل٠ ايهًيي  األنييرب 

تٓا ضتٛ )نٛن ١( ٚت عر عٔ َرنس زترل

شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ ٚعيئ ايعييُض ضتييٛ     40.111

شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ. ٖييذٙ اجملييرل٠ ايكسَيي١  02.111

تٓيا  تتأثر بك٠ٛ املر ٚادتسو ايٓاظ١٦ َٔ زترل

 ٖيا فتيٝالً  ٤ٚوا ف١ًو َٔ بعفٗا شتًّٚتتفّه

تٓييا. ثييِ صتيير  َيئ ايٓحييّٛ ٜتييرا ٌ يف زترل 

زتيييرل٠ قسَييي١ أ ييير٣ ٖٚيييٞ زتيييرل٠ قسَييي١       

شييي١ٓ ـييي١ٝ٥ٛ  21.111ايراَيييٞ ت عييير ضتيييٛ 

اْيييييييي١ يف  ٚوا  ٚتييييييييرٚو ذييييييييٍٛ  وب ايت ل

 تٓا يف ش ٌٝ ابتالعٗا.ذًس١ْٝٚ، ٚزترل

تٓييييا عًيييي٢ جييييذب تًييييو   ٚتعُييييٌ زترل

ٖٚيييٞ يف شييي ٌٝ   ادتييي إ ايكرٜ ييي١ ْصييي ٝاً  

ٚصتييّٛ. ابييتالعِٗ ٚتهتصيي  بييذيو َييا ٠   

  َئ  ٚأثٓا٤ ع١ًُٝ ادتذب ٚاالبيتالع تتخًّي  

اجملرلا  ايكس١َ تٝياوا  َئ ايٓحيّٛ َٚيا ٠     

ر٠ بكيي٣ٛ امليير ٚادتييسو. بييذيو  نْٛٝيي١ َتييأثل

ٛل إ" ٕ تهٜٛٓيييا  َثيييٌ "تٝييياو َاجًّييي   تتهييي

ٚ"تٝيييياو ايعييييذوا٤" ٚم ٖييييا َيييئ ايصيييير      

  ايصرٜع١ ع٢ً َكرب١ َٔ اجملرل٠.

: أقييرب أ٠ املصًصيي١ًرزتييرل٠ امليي ٚتعيير 

تٓا )أٟ أقرب زترل٠ ن  ٠، اجملرلا  جملرل

عًييي٢ اييييرمِ َييئ نيييٕٛ زتيييرل٠ نييياْٝض   

َٝحٛو ايكس١َ أقرب زتيرل٠ قسَي١ إىل  وب   

اْييييي١(، ٚميهييييئ َعييييياٖرتٗا بيييييايع  ايت ل

 ٕٚ اشيتخراّ املكيراب، ٖٚيٞ    َٔ  ٠ اجملرل

ًَٝيييٕٛ شييي١ٓ ـييي١ٝ٥ٛ.  0.2ا ضتيييٛ ت عييير عٓلييي

ًَٝيياو صتييِ ٜٚ ًيي    021ٚحتتيي٣ٛ عًيي٢ ضتييٛ  

أييييي  شييي١ٓ ـيييي١ٝ٥ٛ، ٖٚييييٞ   001قطرٖيييا  

و عيير  تٓيا اييي  ٜكييرل بيذيو أنييرب َيئ زترل 

ًَٝياو َئ    411-011ايٓحّٛ فٝٗا َا ب  

 ايٓحّٛ. 

 جمّرة املرأة املشلشلة

زتيييييرل٠ امليييييرأ٠ املصًصييييي١ً َييييئ  تعيييييرُّ

اجملييرلا  ايييي  نتييي  عٓٗيييا ايهيييث  َييئ  

ٖٚيٞ  ايهتاب يف وٚاٜيا  ارتٝياٍ ايعًُيٞ.    

ذرني١   ا١ْى بايٓص ١ جملرل٠  وب ايت لتتررل

ٛ  004−َ اظر٠ )ظعاع١ٝ( تؽيٌ إىل    نًٝي

َييح يف ايثاْٝيي١. ٚتعييين اإلظيياو٠ ايصيياي ١ إٔ  

نييييإ ملكابًيييي١ بعفييييُٗا،  ت  تتررلاجملييييرل

ٛ  004−ٚختتًييي  ايصيييرع١   َيييح يف   نًٝييي

ايثا١ْٝ عئ شيرع١ امليرآ٠ ايصًصي١ً بايٓصي ١      
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ذترنيييي١  يًُحُٛعيييي١ ايعُصيييي١ٝ. ْٚظييييراً 

 تٓيا ٖٚيٞ ذايٝياً   ايعُض ذٍٛ َرنيس زترل 

و ايصيييرع١ ايٓصييي ١ٝ فتكيييرل 00 يف اجتييياٙ إّ

َييح يف ايثاْٝيي١  نًٝييٛ 011−بُٝٓٗييا بٓرييٛ 

ٔ احملانيا٠  . ٚت ٝلٖٚٞ شرع١ أع٢ً نث ًا

ت  شيٛف تؽيطرَإ   باذتاشٛب إٔ اجمليرل 

ُييا ًَٝيياوا  شيي١ٓ، ٚوبل  01إىل  4يف هييرف 

ْييتخ عيئ ذيييو زتييرل٠ إًًٖٝحٝيي١ ـييخ١ُ أٚ    

ت  ميهيئ عيئ طرٜييل ايتفاعييٌ بيي  اجملييرل 

ُلإٔ ت  #.زترل٠ قط ١ٝ ذًك١ٝ$٢ ٓتخ َا ٜص

 اجملنوعة احمللية:

اجملُٛعييييي١ احملًٝييييي١ ٖيييييٞ زتُٛعييييي١  

اْي١.  تٓيا  وب ايت ل اجملرلا  ايكرٜ ي١ َئ زترل  

ُّ زتيييرل٠، َعظُٗيييا   24أنثييير َييئ   ٚتفييي

زترلا  قسَي١. ٜكي  َرنيس اجملُٛعي١ بي       

اجملييييييييرل٠ ايهيييييييي  ٠ املييييييييرأ٠ املصًصيييييييي١ً  

ًٕٝٛ َ 0.2ا ضتٛ )أْروَٚٝرا( اي  ت عر عٓل

شيييي١ٓ ـيييي١ٝ٥ٛ ٚبٝٓٓييييا. تعيييي ٌ اجملُٛعيييي١     

َالٜي    01يف ايففيا٤ ٜ ًي  قطيرٙ     َهاًْا

أِٖ أعفا٤ اجملُٛع١ احملًٝي١   .ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ

اْي١ ٖٚيٞ قيرؿ    تٓا  وب ايت لًٗا زترلتعّه

ش١ٓ ـ١ٝ٥ٛ، ٚزتيرل٠   021.111قطرٙ ضتٛ 

تٓييا  املييرأ٠ املصًصيي١ً ٖٚييٞ أنييرب َيئ زترل  

شيي١ٓ ـيي١ٝ٥ٛ.  011.111قطرٖييا ٜ ًيي  ضتييٛ  

 :ت ً  نت١ً اجملُٛع١ احمل١ًٝ ضتٛ

نتًييييييييييييييييييي١  0100(&1.04 ± 0.06)

 مشص١ٝ

نُا إٔ اجملُٛع١ احمل١ًٝ تٓتُيٞ إىل  

زتُٛعيييي١ أنييييرب ٖٚييييٞ عٓكييييٛ  زتييييرلا   

ايعذوا٤ ايعظِٝ. ٖٚٞ زتُٛع١ عظ١ُٝ َٔ 

ُلاجملرلا  ٜتٛشل   زتيرلا  ايعيذوا٤.   طٗا جت

ُليييٜٚيييؤثل   ايعيييذوا٤ بهتًتييي٘ ايعظُٝييي١  ر جت

ًييي٢ جيييذب اجملُٛعيييا  احملًٝييي١    ٜٚعُيييٌ ع

املتٓييياثر٠ ذٛيييي٘ َٚييئ ـيييُٓٗا زتُٛعتٓيييا    

ر عًييييِٝٗ ثلؤٜييي ْفصييي٘  احملًٝييي١. ٚيف ايٛقييي    

ُل مجٝعًا  ٢ فٝض ٖابٌ. َا ٜص

 اهلوامش:

َئ  َا شتؤٍٚ إيٝ٘ ايعُض بعر إٔ ٜٓفيذ ٚقٛ ٖيا ايٓيٟٛٚ. عٓيرَا ٜكيحب      ض: ٖٛ ايكسّ األبٝ (0)

ْفاذ ٚقٛ ٙ ايٟٓٛٚ، ٜكّٛ ٖذا ايٓٛع َٔ ايٓحّٛ بصه  َعظِ َٛا ٙ املٛجٛ ٠ يف ايط كا  

ٌ شرِٜ نٛنت  ٚايكً  ايصا ٔ يًٓحِ ٖٛ ايٓاجٞ ٟ إىل تعّهارتاوج١ٝ َٓ٘، مما ٜؤ ل

 ايٛذٝر يف ٖذٙ ايع١ًُٝ.

 % َٔ صتّٛ ايهٕٛ. 51ٖٛ    إذؽا٥ٞ ٜعتٌُ ع٢ً   :main sequenceايٓصل اير٥ٝض (0)

ٛل ايصرِٜ: (0) ١ْ َئ اي  ياو، ٚاهلٝيروٚج ، ٚاهلًٝيّٛ ٚميازا       ع او٠ عٔ شراب١ ب  صت١ُٝ َه

 ١ٓ أ ر٣. َؤٜل

 : باللػة العربية املراجع

 .0102ادت راف١ٝ ايفًه١ٝ،  او اجملتُ  ايعربٞ، عُإ، : عًٞ َٛش٢  -0

املعاؼير، بي ٚ ،   اجملُٛع١ ايعُص١ٝ َٔ َٓظٛو َعاؼر،  او ايفهر : فاٜس فٛم ايعا ٠ -0

 .0110 – او ايفهر  َعل 
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 .0116عُا  ايرٜٔ املٛؼًٞ، ادت راف١ٝ ايفًه١ٝ، جاَع١ ذً ، ذً ، : فٛاز املٛش٢ -0

ادت رافٝا ايفًهٝي١، َهت ي١ اجملتُي  ايعربيٞ يًٓعير ٚايتٛزٜي ،        :ستُر ستُٛ  َؽطف٢ -4

ُلإ   .0113األو ٕ، ايط ع١ األٚىل  -ع

ُليإ        يرٜاـي١ٝ، فٛاز املٛش٢: ادت رافٝي١ ا  -2  -َهت ي١ اجملتُي  ايعربيٞ يًٓعير ٚايتٛزٜي ، ع

 .0104األو ٕ، ايط ع١ األٚىل 

ُلييإ  عًييٞ َٛشيي٢: ادت رافٝيي١ ايفًهٝيي١، -3  -َهت يي١ اجملتُيي  ايعربييٞ يًٓعيير ٚايتٛزٜيي ، ع

 .0103األو ٕ، ايط ع١ األٚىل 

 .0100  َعل،  او ايفهر املعاؼرادت راف١ٝ ايفًه١ٝ،  أَ  طربٛػ: -4

 :ات أجيبيةجع بلػاملرا
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 تأثٍر التكنولوجٍا الرقمٍة 

 على العقل البشري 

 
 ًهبة اهلل الغالٌٍن  

 
 

لي  بييؾ عديقل بلولي  مين      م ي   تًيخت  و   حنن نعيو    عي مل مل و ين       

الفقروييي , والًٍييي ر   اآل , وهيييق عييي مل مييين الك وييي   ا ل وونوييي , وادلعلقمييي  

ر تيق   . القابع ادلميؾ وال ىويا الينع نعوكي      ادلفعم    حلوقو  اليت مي نه  جت وز

 ه ئل  للعا والعمؾ, ل ن م  الٌمن؟ تدنو تن  اجلدودة  رصً 

, ظهيير BBC  علييخت وييي   ا عاعيي  الةو  نويي     رنيي مإ اعاعييى بيير   ٌ يي

ر االسيًف لة مين   عكر ع مً , بر  , وهق ربؾ ويلغ من العمر مث نو Kaylan "ك وال "

الفرص  اليت أت تهي  الفوبييقإل  زالي   ويع اعيدالا  اخل قصيو  عليخت صيفًَ          

حبوث مي ن ألع عيدل مين األتيي ت تًي يع تو تي  الوقموي  ادلًيقا رة   ا ي           

لدوي  حنيق م ئي  أليػ مًي  ع   وبي. الييث. كمي  اعيو            الع م. وبيد تيي هخت  ي      

طالق ل ى وبًَؼ تلؽ الكيهرة. ك ني.    وفعؾ ووىً  علخت ا أوضً    ن  مل "ك وال "

مك رك ت    كٌري من األتو   صقرًا ع لو  لنفب  طقا  الوقم وهيق وعيو  "توي ة    

 جمنقن ".

 

صففف سل يفففدالًُ نفففجياب ةفففى    سنًفففُ  دفففِ  

 ةو قع  لشالكسل  اجتمس ًُ

 ب ٘ٙىي٪اااااٯ إذ٣، ٜاااااي  ٘جلااااا٬ٲ   اااااّ 

بي١٘سبٯ إىل ٜتيبع٦٫؟ حسا١ي  ٔي٠اه ١٤ايٗ    

جم٩ٝعاااٯ ٔيٜٙاااٯ ٜااا٢  ينااا ي   ٘ااا ٪٢  

٪جلااب٦٠٩٥، ٨ ٘اا ٪٢ مٕاا٥١ٞ  يف اا      

جماايتيفب بعماا٥ٞ ٜاا  بعااذل ٨بعاا  ذ٘ااٖ،   

مٕااااا٢ ق٣ ٪١ّساااااٞ   تااااايبع٣٩ إىل قحااااا   

  ااي٠بأ ق٨  ر.اا ل ٨ٔاا ٖ٘ ٌّاا  ح ااٚ  

عٙاااااٰ ٠ ااااا٫ب٦  ٘عااااايتٛ ٜااااا٢     "ٔاااااي٪ ٣"

ّٚ " ٕ٘اااي"٤أ"ل ٫ٌعااا    نااا٬ٲ، ٔٝاااي   ٔااا

قضااايُ، "يف م١ٕاااٖ ق٣ طٕااا٣٩ ٘ ٫ٍاااي    

ٍّ ظ بام٩ٜ"  عٰٙ  ٫ٍ٘سب٩ٗ"ل ٢ٜ٨ . ٛ  ٘تٙ

ٔ ٪٥ٯ ٜثٚ " ِتٚ ٠ٍسٖ"، ٌٝا٢   ٕٝا٢   

ي٨٘ٴٖ  ٕ٘ي"٤أ ح   قِ اٰ ِا " ٜا٢    

 ٘ث١يٲ ٨" ٘جل٥ ٮ" ي٠ٍس٥ٞل ٨  حأ ق٦٠ ٢ٜ 

ّٚ "ٔي٪ ٣" ٩٘ ضح ٣٩ٔ   ٘بع   بع٫    ٔ

ٕاااااااا٣٩ ٜساااااااات  ٜي  عيت٪ااااااااي  ٪عاااااااا٢ ق٣ 
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٫ٍسااااب٩ٗ، ٌه٠اااا٦ ٤اااا٩ ٨ٜتيبع٫اااا٦  ٘بااااي٘ي   ٘ٙ

٣٨ ٜثااااييف  عٙااااٰ عاااا ت٤ٞ ٜيٳااااٯ ق٘ااااَ ٪عااااّ 

  ٩ ٠ااامل   ت ّ ٌااااٯ واااال   سااااب٩ِٯ  ٘اااا   

 م٢ٕ ق.  ٤    ٩٘س٫ط  إلع ٬ٜ إ٥٫٘يل

إ٣ ق٫ٝ٤تٖ ٔٝي ٪ٕجلا٥ٍي ٠جلاي ٖ عٙاٰ    

 ٘جلابٕيب  يفتتٝيع٫اٯ مٕا٢  ر٣ حتاٰ     

ّٝ  ٫ي ل٫ِيس٥ي ٔ

 ٫ٍ٘ساب٩ٗ   ب٫  ق٣ قوٙب٫ٯ ٜسات  ٬ٜ 

 ٜيط٫ٕ٫ٯ ٢ٜ ذٖ٘ بٕثلل ٨ٜ  ٤ٞ قِٚ ت"

ذ٘ااٖ، ٌٍاا٬  ساات  ه قتاا  ٧ ٜ ٔاا  ب٫اا٩    

٘ألحبااي ، عٝاا ب  يوٙب٫ااٯ  ٘ساايحّٯ ٜاا٢  

ٜساااااات  ٬ٜ  ٘جلاااااابٕٯ  يفتتٝيع٫ااااااٯ    

٨ح قعٝي"٤ٞ بأ   ٩٘يف٪يب   تخ ٮ مم٢ طرت

ىل  .ت٫اااي" تاااٍيب ساااٙب٫ٯ  إعيٜاااي   ٨26 21

باا يف  ٜاا٢ طٙااٖ  إلليب٫ااٯ ٩٘تااَ  ٫ٍ٫ٕ٘ااٯ 

ٙااااٰ ٩ٜ ِاااا  ُ ب٥ااااي  ١٘ااااي  ع ٘ااا  ٪ت اااا ّ 

 ٘جلاااابٕيب  يفتتٝيع٫ااااٯ،  ااااي   ذ٘ااااٖ    

َ، ٌاا ، ٍٜاا    قٍ٘اايم ٜثااٚ "٨ِااح، ٜ ّ٪اا   

 ٘ " ٜيط٫ٕ٫ٯ ٨وال رتارتٟ"ل ٨عٙاٰ ساب٫ٚ     

ّاااااه إحااااا ٱ   ااااا  "     ثااااايٛ، ٌّااااا  عّٙ

 ٯ ِيٳٙااااااٯق "قعتّاااااا  ق٣  ١٘ااااااي      ت٩ّساااااا

٪ بخ٣٩، ع١ ٜي ٪ .٣٩ٙ إىل  ٫ٍ٘سب٩ٗ، 

 ٭  ٍ٘اااااو ت، ٨قنااااا٫يٲ ٜااااا٢ ٤ااااا    ٜتخّجااااا

٣٩ٌ ب  ٪ّااٯ لتٍٙااٯ  ّ٘ب٫ااٚللل إ٥٠ااٞ ٪ت اا ّ 

     "سااااٯ ٨قناااا٫يٲ ٜاااا٢ ٤اااا    ّ٘ب٫ااااٚ،   

٢ٕ٘٨ ع١ ٜي ٪ا .٣٩ٙ إىل عايا  إل٠رت٠اه    

ٌساااا٫ب ٣٨ ٔاااام٥٠ٞ قناااا ي  لتٍٙاااا٣٩  

متيٜي ، إذ م١ٕٖ ١٤ي٘اٖ  ص ا٩ٛ عٙاٰ    

ٔثل ٢ٜ  ٘ثّٯ"ل ٨ِي٘ه ٌتيٮ ق.ا ٱق "٤ا     

ٜي ٪ٍع٦ٙ ٔثل ٢ٜ  ١٘ي ل إ٥٠اٞ ٘ا٢ ٪٩ّ٘ا٩     

ٙاٰ  ذٖ٘   ٨ت٥ٖ، ٥١ٕ٘ٞ سا٫ٕتب٦٠٩ ع 

  إل٠رت٠ه"ل

٨قنااي" ي٫ٙااٚ حاا ٪ن ٘ب٫ي٠اايب تاا ٱ   

٢ٜ  قٍ٘ي  21عيٜي  ٢ٜ  03مجع٥ي عٰٙ ٜ ٱ 

 اااااا ب   يٜعاااااايب  يٜ ٪٫ٕااااااٯ إىل ق٣  

  سااااات٩٪يب  إلمجي٫٘اااااٯ ٘ٙتعاااااي َ "ّبٝاااااي    

عٙاٰ   ضه ٘ٙرت ت ، ٜا    ٍايح حايتّ   طعّ 

٨تاا٦  و ااا٩  .ااا ٛ  ٘سااا٩١ ب  ٘عجلااا   

 ي.االٮل ٤٨اا٩ إ ااي" وٜاا  ٪ت٩ ٌااْ بجلاإٚ 

"  ٘جلبٕيب  يفتتٝيع٫ٯ باأ  ت٫  ٜ  م٩٥

  ٩  ١أ  ٘ ٫ِٝأل ٨ب ب٫عاٯ  صايٛ، ٌاه٣    

ٚ ع ِااااٯ يف مّثاااا (correlation يف"طبااااي   

ساابب٫ٯ، ٕ٘اا٢ ٤اا   ٘اا٫ع ساا٩ٱ ٠اا٩ه ٜاا٢      

 ٘ت٩ ٌْ  ٩٘ث٫ْ  ٘ ٭ ٪١بىا٬ ق٣ مّثاٚ ٠ّ اٯ    

 ٠  ٓ ٘تخ ٪  ٜ ٱ  حتٝيٛ ٨ت٩ت ع ِٯ 

ساابب٫ٯ ٜبيناا ٮ بااأ  ٘اا ٢ٜ  ٘اا ٭ ٪ّماا٬      

ٍاايح  ٘تعااي َل ع١٫ٙااي  قٜاايٟ  ٘جلينااٯ ٨  

ق٪ماااي  ق٣ ٠تسااايٲٛ عااا٢ سااابمل ٔااا٣٩ ٜااا٢   

٪عااي٣٩٠ بيٍ٘عااٚ ٜجلاإ ب    ٘تعااي َ،    

ٜثااااٚ  يٌاااا  ت  ٘اااا ٪٢ ٪عااااي٣٩٠  ضاااا   ب   

 ٭، ٪جلااااع ٣٨ بييف"ط٫اااايح   ٘ ٫ااااَ  ٘ت٩ّحاااا 

 ب ااااااااٍٯ .يتااااااااٯ   عاااااااايا  ٍ٘ماااااااايٲ   

 إلٕ٘رت٬٠٨ ٨ب ٩"ٮ قٔث  ع٫ٜ٩ٝٯ، ٤اٚ  

مٕاا٢ ااا    ١٘اا٩ه   ٫ٝااٚ ٨  اا ٨ت ٜاا٢  

   ٘ساا٩٥٘ٯ  ٘ا  تاي" ب٥ااي   ٍّسا ٪ ٘تٍيعاٚ ق٣  

ّٝ  ،  ٘ ٭ ٔي٣ ت ٳٝي  ت ٲ   ٜظٙٝي  ٢ٜ  ٘ت١

 ٘ ب٫عاااٯ  ٘بجلااا ٪ٯ، لااا   ر٣ ساااب   وااال  

 ٮ ٘ٙتعاااابل ع١اااا٦   عاااايا  ٍ٘ماااايٲ    ٫ّّٜاااا

  ّٚ نااا٬ٲ، إذ  ا   إلٕ٘رت٠٨ااا٬؟ ٨بعااا  ٔااا

به عٙاٰ   ٥اي" ب  يسيسا٫ٯ    ط٢ٕ ِ  طا "ّ 
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٘ٙت٩ تااااٚ واااال  ٍ٘ٙظاااا٬ ٜثااااٚ  ٘ت٩ تااااٚ     

 ٘ اا٩ب، ٨إت" ٗ  بااي٘ع١٫أ، ٨طعاا ٪ٚ ٠اا ٮ  

٘ىااٯ   ساا ، ٨ يفط اايٛ   ساا ٭، ٌٙاا٢     

ّٕ ٥١ٜااي عٙااٰ ااا٩ .ااي ،   ١ااي طٕاا٣٩ ٜتٝ

٨بي٘تااي٬٘ ساات ت ت تااع٩بٯ ق٣ طتعااي َ ٜاا    

  ر. ٪٢ل

 لتو صفل   متثًل مجًع  ألجًسل  دِ ةو قفع 

  اجتمس ٌ

١٤ي٘ااٖ قٔثاا  ٜاا٢ ٫ٜٙااي" ناا       

مج٫  قايٲ  ٘عيا ٪ست  ٣٩ٜ  ٫ٍ٘ساب٩ٗ  

تاااااا ِيٲ ٘ٙبّاااااايٲ عٙااااااٰ  ط اااااايٛ ٜاااااا   ي 

٨ٜجلااااي"ٔٯ  ٘ اااا٩" ٨ّٜااااي    ٫ٍ٘اااا ٪٩،    

ٔيط٥ٞ ٨إضيٌٯ ي ٪ثيب ١ٜتظٝٯ ع٢ يّ 

% ٨21قٌٕااي"٤ٞل ١٤اايٗ طّاا ٪   .اا  ٤اا٩     

٢ٜ سٕي٣  ٘عيا بمٔٝٙا٦، ح٫ان ساجٚ    

ٜااااا٢ سااااإي٣ قٜ ٪ٕاااااي  % 23    ٩ِااااا  

٢ٜ سٕي٣   ا ٲ   ّيباٚ   % 05 ٘جلٝي٫٘ٯ ٨

ٜاا٢ % 16اااي ٜاا٢  ٘عاايا   يساارت ٫٘أ(، ٨  

ٕي٣ قٜ ٪ٕاااي ٜااا٢ سااا % 15 ي٨"٨بااا٫أ ٨

 ٘ ط٫١٫ٯل  طست١  ٤ ٧  ي"ِيٟ إىل إمجاي٬٘  

عااا ت  ٘سااإي٣  ٌاااهذ   ساااتث١٫١ي  ي ٍااايٛ  

حااااا ٪ث٬  ٘ااااا٩يفتٮ، ٨ ٘جلااااا ٪ ٭  ٘عجااااا ،  

متٕٙااا٣٩  ص٩ سااا٫مل،  ٨ول٤اااٞ ممااا٢ يف

ٌاه٣ عا ت ٜسات  ٬ٜ  ٫ٍ٘ساب٩ٗ ١ٔسابٯ      

٢ٜ  ٘سٕي٣  ٘ ٪٢ ٪ست  ٣٩ٜ  صيس٩ب 

سااا٣٩ٕ٫ عٙاااٰ  ي"تاااح قعٙاااٰ ٜااا٢ ذ٘اااٖ    

٫ٜٙاااااا٣٩  .اااااا ٣٨   133ٯ بٕااااااثل(ل ٨ّ اااااا 

، ٤٨ااا٬ ٪رت٪سااات  ٣٩ٜ ب١جلاااي  ٩ِٜااا  طااا٩ 

٠يب  ٘ اااىلٮ"  ٘ااا  طساااٝح  . ٜاااٯ "  ااا ٨ّ 

٘ٙٝست  ٜأ ب١جل   ٘ سيٳٚ  ّ٘ الٮ عا٢   

ق٠ٍساا٥ٞ، ٠٨جلاا   ٘ اا٩"، ٨ٜتيبعااٯ ط٫ااي" ب  

 ٨ع٬  ر. ٪٢ ق٨ "٨ط٥١٫ٞ  ٬ٜ٩٫٘ل

٨   ٩ِ٘ااه  صيضاا ، لاا ٭ متث٫ااٚ    

مج٫اا   يت٫اايٛ عٙااٰ طٙااٖ   ٩ ِاا ، ح٫اان     

٩   ٘ثٝاي٠أ ق٣ ٪ظّٙا   ٩  سا٢ّ ّ م٢ٕ  ٢ خت

عٙااٰ  ط اايٛ ٜاا  قحٍاايت٤ٞ  ٘اا ٪٢ ٪ع٫جلاا٣٩ 

بع٫ااا   ، ٕ٘ااا٢   ااا٩  ١أ  ٘ااا ٫ِٝأ ٤اااٞ     

قٔثاااا    ساااات  ٜأ ٠جلااااي ي  ١٤اااايٗل     

ٜااااا٢ % 31  ٕٝٙاااااٯ   تخااااا ٮ،  ااااا  ق٣  

ٜساااااات  ٬ٜ  إل٠رت٠ااااااه  ٘بااااااي٘ىأ ساااااا٢    

 ٘سيتسااٯ عجلاا ٮ ٌاامٔث  ٜاا٢ ٜساات  ٬ٜ   

٩ٜ ِ   ٘جلبٕيب  يفتتٝيع٫ٯ،   حأ ق٣ 

٨ح قعٝااي"٤ٞ بااأ  ٘سيتسااٯ  مماا٢ طاارت% 61

عجلااااااا ٮ ٨ ٘  بعاااااااٯ ٨ ٘عجلااااااا ٪٢ ٨ ٘ااااااا ٪٢ 

٩ٙ   اٯ عا٢   ٪ست  ٣٩ٜ  إل٠رت٠ه ِا  ساجّ  

ق٠ٍسااااا٥ٞ عٙاااااٰ قحااااا  ٩ٜ ِااااا   ٘ت٩ تاااااٚ   

 يفتتٝااايع٬ ٨   ٩٘يف٪ااايب   تخااا ٮ، ٌاااه٣   

ٜاااا٢   اااا  ٤ّأ  ٘اااا ٪٢ ٪ساااات  ٣٩ٜ  % 53

 24-21 إل٠رت٠ااه ٨طاارت ٨ح قعٝااي"٤ٞ بااأ  

جلااااابٕيب عيٜاااااي  ٪سااااات  ٣٩ٜ ٩ٜ ِااااا   ٘ 

 يفتتٝيع٫اااااٯ، وي٘باااااي   ٫ٍ٘ساااااب٩ٗ ٨ٜاااااي٭  

ل متٙاٖ   سات  ٣٩ٜ     Myspaceسب٫ع 

 131 ٩٘يف٪اااااااايب   تخاااااااا ٮ     ت٩سااااااااط 

تااا ٪ّي ، ٤٨ااا٩ "ِاااٞ قعٙاااٰ ٜااا٢   ت٩ساااط   

 ت ٪ّي ل 213 ٘عي ٬  ٘بي٘ي ا٩ 

٨    ت٩ساااااااااط، ٪ٕااااااااا٣٩ ٘ااااااااا ٱ   

ٜست  ٬ٜ  ٫ٍ٘ساب٩ٗ  ٘باي٘ىأ ٜا٢  ٘عٝا      

 ٜاا٢ 233ساا١ٯ قٔثاا  ٜاا٢   11–21بااأ  ٜااي
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قتاا ِيٲ  ٫ٍ٘سااب٩ٗ ٪ٕاا٣٩ ٜااي ٪ّاا ب ٜاا٢ 

ٜا٢  % ٥١ٜ21ٞ ٢ٜ    "سٯ  ٘ثي٩٠٪ٯ، ٨% 11

ٜاا٢ وٜاا ٲ  %23قٌاا  ت  يساا ٮ   بيناا ٮ، ٨

ٜا٢ وٜاا ٲ  ٫ٕٙ٘اٯ،   حااأ    %6 ٘عٝاٚ، ٨ 

٢ٜ  يت ِيٲ ا ل   يف٘تّيٲ ب٥ٞ  %23ق٣ 

 ا ٓ ق٨ تا ٱ  يفتتٝاايه   ن  ا٫ي  عٙاٰ  إل  

 ٮ ٨ ح ٮ ٌّطلب٥ٞ  ّ 

 ُ  سةفففل سيسيفففٌ      لشفففالكسل  اجتمس ًففف

 ججييجيَ لدمجتمع ثقسفُ 

ٜااا٢  %13   ٫٘ااا٩ٟ   ت٩ساااط، ٪ّااا٩ٟ  

" إلعجيب" حبي٘اٯ  ااٜست  ٬ٜ  ٫ٍ٘سب٩ٗ با

 status بااي٘تع٫ْٙ % 11( قحاا   يتاا ِيٲ، ٨

 عٙاااٰ حي٘اااٯ قحااا   يتااا ِيٲ،   حاااأ يف  

عٙاااٰ يااا ٪ن حاااي٘ت٥ٞ   % 22٪عٝاااٚ سااا٩ٱ  

 ويتااٯل ٨بي٘تااي٬٘ ٌااه٣ عاا ت   قٔاا  ٜاا٢     

   ٘تٍيعٚ ٜ  رتت٩ٱ  ١٘ي  ٪ّم٣٩ ٨ِتي  

  ساااات  ٜأ  ر.اااا ٪٢ باااا يف  ٜاااا٢ ٠جلاااا      

ّٚ ذ٘ااٖ إىل  رتتاا٩ٱ .ااي  ب٥ااٞل ٨٪جلاال ٔاا

ح٫ّّٯ ٨ ضخٯ متيٟ  ٩٘ض٩حق ّ٘ا  تاي"ب   

 ٘جلبٕيب  يفتتٝيع٫اٯ عايٜ   قسيسا٫ي       

ثّيٌااٯ    ٫ٝاا ، بيسااتث١يٲ   ١ااي ْ  يناا    

   ٘عاااايا، ق٨  ٌّاااا    ٨ ئثاااا  ح ٜي٠ااااي   

٭ل ٨بي٘تي٬٘ ّ٘ٙٝ   ٍٕ٘  ضي قٔث ٤ي طعّ 

  ّٚ بساي ٯ،   ٌه٣  ٘سو ٛ  صيسٞ ٤ا٩، بٕا

٘جلااااا٬ٲ   ٫ّٝااااا  بجلااااام٣  ٘جلااااابٕيب    ٜاااااي

 صيتااٯ  يسيساا٫ٯ  ٘اا      يفتتٝيع٫ااٯ؟ ٜااي 

٥٫ي ٤ ٧  ٘ثّيٌاٯ    ٪ا ٮ ب  ٪ّاٯ طبا ٨     طّٙب

ي٘ااٯ؟ ٔاام٣ ا ٪ساابْ اااي ٜث٫ااٚ ٥١ٕ٘٨ااي ٌّع

   ٘عّاٚ  صايت    إذ  ق"ت٠ي ٥ٌٞ ٨إت" ٗ طى٫ّا 

٪٢،   ١ٜت اااَ  ّ٘ااا ٣  صااايت٭ ٨ ٘عجلااا   

ٚ ٤اا   ٨ حاا    ٜاا٢ ق٤ااٞ  يسااٴٙٯ  ٘اا      مّثاا

 ٪١بى٬   ح٥يل

تالفففجيو فو افففجي  لشفففالكسل  اجتمس ًفففُ  فففري 

 قسندُ لدمنسقشُ:  

 ٘تس٩٪ْ   بين  ٘ٙٝست٥ٖٙ، ٩ٜ٨ ِا   

  ٩ عاا ٮ، ٨ب١اايٲ  ٩٘م٫ٍااٯ، ٨ ٘ت٩ تااٚ ٜاا     

٪ستجلاا٥    يتاا ِيٲ  ّ٘اا  ٰٜل ٔااثل   ٜااي  

بااام٣ طٕااا٣٩ "ٜت ااا  " حبٝاااي  ٪ٍااارتح     

ق٣ ذ٘اااٖ  ٘سااا١٫ي"٪٩ ٜ وااا٩ب ٫ٌااا٦ل  طّٙيٳ٫اااي 

٪ّّٙاا  ٤اا٩ ٜااي إذ  ٔااي٣ ااا        ٕ٘اا٢ ٜااي 

عاااا   ٪١ّ اااا  طّ ٪بااااي    ٘ت٩ تااااٚ  ٘اااا ٭ يف 

، ٨ٔٝي ٬٤  صايٛ   ٘جلينٯ سٙب٫يب ق٪مي 

ت ٳٝاي ، ١٤اايٗ   سام٘ٯ  ٘ ٳ٫سااٯ   تٝثٙااٯ     

ق٣ طٕااا٣٩ "ٜاااتعّ  "ق ٌٍااا٬ حاااأ مٕااا٢  

 ٩ ِااا   ٘جلااابٕيب  يفتتٝيع٫اااٯ ق٣ طااا٩ٌ     

ٚ  ٘ اااا  ِيب ٜتعااااٯ واااال ضااااي"ٮ ٨طٕٝاااا 

 ص٫ّ٫ّٯ إذ  تا ٱ  سات   ٥ٜي بيعتا  ٛ،    

  ق٨  ٌاهذ  تاا ٱ  سات   ٥ٜي بجلاإٚ ٍٜاا  

ب ااا٩"ٮ ٜساااتبع ٮ ٘ٙع ِااايب  ص٫ّ٫ّااااٯ،    

ٌ  ااي طااوث  ب  ٪ّااٯ قسيساا٫ٯ ٘ٙىي٪ااٯ ٨واال  

ٜت٩ِعاااٯ    ٘  ٪ّاااٯ  ٘ااا  ط١ظااا  ب٥اااي إىل   

 تاااا ِيٳٖ، ٨إىل  ٘ اااا  ِٯ، ٨  ٥٠ي٪ااااٯ   

    يُ إىل ٠ٍسٖل

بيصيض  عٰٙ اا٩   ّي إذ  ت ب ٜتعّٙ

  ّٚ ٨ِتاااٖ  ٜت  ٪ااا ، ٨بي٘تاااي٬٘ طٕاااّ   ٔااا

باايب  ٘عاايا  وااي"ت٬، ٌّاا  ٪ٕاا٣٩    ت ّٙ

ٜااا٢  ٘ اااعمل  صٍااايم عٙاااٰ ناااع٩" ِااا٩٭     

ّٚ  ٩٘تاا٩ٛ   سااتٝ    بيا٩ّ٪اا ٯ  ٘  .٫ٙااٯل ٨٘عاا

إىل ٩ٜ ِ   ٘جلابٕيب  يفتتٝيع٫اٯ سا٫ع     
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٭ ٥٫ٌاي  ٘تجلا٩٪ْ   اذ    ع٫ش ح٫يٮ سا٫وتّ 

ّّاااااا ٬   ع٩ٜٙاااااايب إىل ٠ساااااا  إىل ٠جلاااااا  ٨طٙ

ٮ ٠ٍس٥ي متيٜي ل ٬٤٨ ح٫ايٮ   ٘تج بٯ   ستّٝ 

٭ ٥٫ٌي إثبيب  ٩٘ت٩ت   ٜ عاٞ ٜاي، ق٨   ٪وّت

٠جلاااا  تاااا٩" ٨تبااااٯ بع٥١٫ااااي، ٨ ٘تاااا٩ٓ إىل    

" إلعجيب" ٨" ٘تع٫ّٙيب" إىل ط٫٘٩  ِ " ٢ٜ 

 إلثي"ٮ قٔ  ٢ٜ ١ٜيسبٯ ط١اي٨ٛ  ٘ عايٟ     

 وي"ج ٠ٍسا٥يل إ٣  يفبت٥ايج  ٘ٙخظا٬  ٘ا ٭     

ي  عا٢  ٛ ٜا٢ ٠٩ٔا٦ ٠يمجا   طستجلع ٧ سا٫تخ٩ّ 

جت بااٯ ح٫يط٫ااٯ ٜبيناا ٮ إىل طٙااٖ  ٘تج بااٯ      

ٙاٯ     ٮ ِٙا٫  ، ٨  تٝثّ ول   بينا ٮ   تام.ّ  

ّٚ ٢ٜ عا  ٗل    ٘تٍيعٚ   ستٝ  ٩ٜ٨ ٌّٯ ٔ

ي     ٪١ّااي إىل  ٘عاا٫ش   عاايا   إذ  ١ّٔاا

ّٚ ٫ٌااا٦ ممي"ساااٯ  ٘تٍيعاااٚ ٨ت٥اااي ٩٘تااا٦   طّااا

٨٪ٕاا٣٩ بي٘تااي٬٘ واال ٜاا ٪ح، ٌااه٣ " ٘اا ٌ " 

" إىل ح٫اايٮ  ٘اا ٭ ٪ٍ ضاا٦ ٜثااٚ ٤اا    ١ٍ٘اا٩   

٨ ِع٫ٯ ٜم  بٯ، ٨ط٩ تٚ ث ث٬  يبعايت،  

إىل ت١مل ٜ  "  ا ب"  ٘ا ٭ طٍ ضا٦     ت١بي 

ٯ قٔثاا  مجيع٫ااٯ ٜاا٢ تيذب٫ااٯ  ٜاات ٗ ٩٤ّ٪اا

 ٘اات ٝأ ٨  ٩ ٌّااٯ  وي"ت٫ااٯ، ِاا  طعٝااٚ     

عٙااٰ ي٩٪ااٚ  ب٫عااٯ  ٘ع ِاايب  ٘جل  اا٫ٯل  

إ٣  ٘ساااا عٯ  ٘عي٫٘ااااٯ  ٘ وٜااااٯ ٘ سااااتجيبٯ 

ّٜ ٪ع٫١اي٣ ق٣  ٚ ِ  ٨ط١يِ   ٩ِ٘ه   تيح ٘ٙتم

طٖٙ  ٘تٍيع ب ٨ ٘ت٫٫ّٝايب ٠ٍسا٥ي ط ابح    

س خ٫ٯ عٰٙ ا٩ ٜت  ٪ ق ٪ست  ٟ  ١٘ي  

بيٍ٘عٚ عبي" ب ٜثٚ " ِتٚ ٠ٍسٖ" ٨"ٔي"٧" 

عٙااٰ  ٫ٍ٘سااب٩ٗ ضاا٢ٝ ساا٫يٓ ٪١ّااٚ عّٝااي    

قِااٚ بٕااثل ٜاا٢  ٘جلااع٩"  ص٫ّّاا٬ ٨طااي"٪  

  و٫ٍٙٯ  ٍ٘ ت٪اٯ مماي ٔي٠اه طع٫١ا٦ ضا١ٝي      

 ٤ ٧     ٙخيب    ٘سيبْل

  خلصوصًُ تصالح يدعُ سقل قًمُ  يالجيو سن

ي٣  يٜاا ٪٫ٕأ  ٘اا ٪٢ ٜاا٢ بااأ  ٘جلااّب

ٟ ساا١ٯ، ِااّ  ٨24 20طاارت ٨ح قعٝااي"٤ٞ بااأ  

قٔثااا  ٜااا٢  ١٘ اااَ ٜع٩ٜٙااايب ن  ااا٫ٯ    

٪ع ٠٩ٌاا٦ل  ااي   ذ٘ااٖ  ٘ اا٩"    ٘جلاا   يف

٨ ي٨تاايُ   ساا ٪ٯ ٨   ٩ِ٘ااه ٠ٍساا٦،    

٪١جلااااا    ٩  ١ااااا٣٩  ٘ ٫ِٝااااا٣٩   ع٩ٜٙااااايب  

 ٘جل  اااااااا٫ٯ عٙااااااااٰ تااااااااٍخيط٥ٞ عٙااااااااٰ  

جتااااا ٭  ب٩ٗ، ٨ ٘ااااا  عااااايتٮ ٜاااااي   ٫ٍ٘سااااا

"تاا ٪ْ"  233ٜجلااي"ٔت٥ي ٜاا  قٔثاا  ٜاا٢  

ّٚ ٮ، ٤٨اااٞ ٪ااا "٣٩ٔ متيٜاااي  ق٣ ٜاااّ    ٔااا

ٔااا   ٜااا٢ ٤اااويفٲ  يتااا ِيٲ م١ٕااا٦ ق٣   

ب١ّٚ طٙاٖ   ع٩ٜٙايب إىل ٜٴايب     ٩ّٟ يفحّي ٪

  . ٪٢ ض٢ٝ نبٕيط٥ٞ  ويتٯل

٣ طاثل  ق٫ٝ٤اٯ  قٔثا   ّ٘  تي" ٢ٜ  ي

٣ طٕاا٣٩ "ٜجلاا٩٥"  "ل ب٫اا  ق٣ ق يف٠تبااي٧، ق٭ 

 اا٢ ٤اا ٧  ٘جلاا٥ ٮ، ٔٝااي ٔي٠ااه  صاايٛ    

ت ٳٝااي  ٜثٙٝااي تّساا ط٦  ١٘جٝااٯ  ٘ساا١٫ٝيٳ٫ٯ     

 ٘ااااااا   نااااااات٥ ب   ١ٜت اااااااَ  ّ٘ااااااا ٣   

، عٙااااٰ ااااا٩ "و ٪تااااي وااااي"٪٩" ٘عجلاااا ٪٢، 

"ٮ "ق٨ت ق٣ ٜجلااا٩٥"   ١ٜينااا  ط٥ي   تٕااا ّ 

قٔا٣٩  ٍاا ت٭" ٤اا٩ ٌّاا  ٣  و ٩تاا٫ٯل  

 ٌٝي  ٘سبمل، إذ٣،   ق٣  و ٩ت٫ٯ  ٘ 

٥٫٘اااي  ر٣ إب٥اااي سااايبّي  ٪١ظااا    ي ٠عتاااّ ١ّٔااا

بتجي٤اااٚ يف ٜبااايٛ ب ااا٩"ٮ ٜت  ٪ااا ٮ؟ حتاااٰ  

ه  و ٩تاااا٫ٯ متّثااااٚ   ي٠اااامل  ر٣، مّٙاااا

ي ١٠ظاا  إىل  ر.اا  ٘عٝٙااٯ ٩٤٪ت١اايل ّ٘اا  ١ّٔاا 

ق٠ٍس١ي بيعتبي"٠ي ٫ٔي٠يب ٌ ت٪ٯ، طت٩ تٚ 

ٜاا   ٘عاايا  وااي"ت٬، ٥١ٕ٘٨ااي ١ٍٜ ااٙٯ     
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ع١ااااا٦ل اااااا٢ ٠تٍيعاااااٚ ٜااااا  ٤ااااا    ٘عااااايا  

٢ٕ٘ ٌّاط بتٙاٖ  ٘ ا ٓ ٨      وي"ت٬، ٨

سااا  "،  ق ي٨ِااايب  ٘ااا   تي"٤ااايل ٘ااا ٪١ي    

متٙاااٖ قحااا  حاااْ   ٨ذٔ ٪ااايب، ٨ ٜااايٛ يف 

 ٩٘تاااا٩ٛ  ٘تّٙاااايٳ٬ إ٥٫٘اااايل ٤٨اااا ٧  ص٫اااايٮ  

 ٮ عااا٢ طٙاااٖ  ٪ٯ ٤ااا٬ ٩٤٪ت١اااي،   ت٫ّٝااا  ٘ساااّ 

  ٫١٥ااااٯ ٨ ئثاااا   ٫ٝ٫ااااٯ ٜاااا٢  ص٫اااايٮ    

ت  ويتااٯ ٘ٙ اا  ِيب  ٍ٘ ت٪ااٯ  ٘اا  ااا ّ   

ب٦  ٜي ٠سّ ٥٫ٌي عٰٙ ا٩ ٜتبي٪٢ ٩٠ه ٨ٔٞ 

إىل  ر. ٪٢ل إ٥٠ي ٩٠ه ٜا٢  ٘سا ت  ٘ا  .٬ٙ    

ّٚ ٪اا ٨ّ   ّٚ ٘اا ٭ مااا ٌاا ت، حتاااٰ  ر٣،   ت ٔااا

ب  ٪ّتاااا٦  ويتااااٯ ٘ٙاااا بط بااااأ   يضاااا٬  

٨ صيضاااا  ٨  سااااتّبٚل ّ ااااٯ طع٫ٙااااْ ذ طاااا٬ 

ٜسااااتٝ  ٨ت .ٙاااا٬ ماااا ج بااااأ ذٔ ٪اااايب   

  يضااا٬ ٨ ٜااايٛ   ساااتّبٚ ٨باااأ  يحااا     

 ّٚ ٪ا٩ٟل قٜاي  ر٣،     ٘ع ض٫ٯ  ٘  طّ    ٔا

ّٞٙٝااااّ ٨٘ ٌااااتح ٤اااا    وااااط  ٮ  ي٨ىل، ٫ٌاااات

٭ عٙاٰ  ٘عايا  واي"ت٬،     ّ٘  ٬  ٘سّ 

بااي  عٙااٰ مج٥اا٩" .ااي"ت٬ ِاا  ٪ٕاا٣٩ ٜتّّٙ   

عٙااااااٰ ااااااا٩ يف ٜباااااايٛ، ٨ذ  "ت٨ت قٌعاااااايٛ 

عٯ   إتااا  "  يحٕااايٟل ٨بي٘تاااي٬٘ ٜتساااّ 

 ا٩٪اااٯ   ع١٫اااٯ ا طعااا  ٠ٍاااع  وااا ٮ   ٌاااه٣ّ

 ٘  .٫ٙاااٯ  ٘  ط٫ااااٯ  ٘ااا  ٔي٠ااااه ع٥٫ٙااااي،   

ّٕ واااي"ج، ٨بي٘تاااي٬٘ ٚ ٜااا٢  ٥١ٕ٘اااي طتجلااا

بٕااثل،  بااي ٔثاا  طّّٙقٮ ٨ِااٚ ِاا٩ّ قتااي"ب 

ٔٝااااي ساااابْ ق٣ قناااا ب ع٫ٙاااا٦   طّ ٪اااا   

.ااال   إىل  ص٩ٕٜاااٯ  ٘ ٪ ي٫٠اااٯ  ق٨ت٥تااا٦ 

 ح٩ٛ " ا٩٪يب   ستّب٫ٙٯ"ل

٨٪تّٝثااٚ حجاا   ٘  ٨٪ااٯ  ٘ثااي٬٠ ٘اا١ٝط     

 ص٫ااااايٮ  ٘ ٫ِٝاااااٯ   ممي"ساااااٯ  ي٘عااااايب    

gaming   ١ٜت اااااَ  ي٫١٫٠ااااايب  ّ٘ااااا ٣  

ّمااا٣٩ اااا٩ ٪ ٍااايٛ  ٘عجلااا ٪٢، ٔاااي٣  ي

    ت٩سااااط    ق"باااا  ساااايعيب قسااااب٩ع٫ي 

ممي"سااااٯ ق٘عاااايب  ٫ٍ٘اااا ٪٩     ١اااا ٛ ٨    

ٜي١٫ٔاااايب  ي٘عاااايبل ١١ٕ٘ااااي إذ   ٠ت١ّٙااااي   

ٮ عّااا  ٨ حااا  ٜااا٢ بسااا عٯ إىل  يٜااايٟ  اااّ 

 ٘ ٜاااااي٣ ق٨ اااااا٧٩، ٌسااااا١ج  ق٣ ق٘عااااايب    

ق ٜااا٢ ٪تجاااّ   ٫ٍ٘ااا ٪٩ ِااا  تاااي"ب تااا ٲ   يف

٨" ٲ٧ل قٌاايتب  ٜجلا٥   ص٫ايٮ     ١ا ٛ ٨ٜاي    

عاااااا٢   1321ت" سااااااٯ ٠جلاااااا ب    ٘عاااااايٟ    

    ٤ّأ    ٩٘يف٪ايب   تخا ٮ بام٣  ي٨يفت    

 ٘اااا ٪٢ طاااارت ٨ح قعٝااااي"٤ٞ بااااأ  ٘عيناااا ٮ    

٨ ٘ثي٘ثٯ عجل ٮ ٔاي٩٠  ٪ٙعبا٣٩     ت٩ساط    

سيعٯ قسب٩ع٫ي   عٰٙ  10ٌرتٮ ٜ ٤ٙٯ بٙىه 

 ٘ وٞ ٢ٜ ق٣ عا ت   جلاي"ٔأ، بايعرت ُ    

  بٙااي   ٫ٝاا ، ٔااي٣ تااىل   ٠سااب٫ي ، ٌّاا  

ٍّظااٯ  251 (ل ٨ٕ٘اا٢ حتااٰ  ٘تّاا ٪  ب   تخ

(، طجلال إىل ق٣  1336  ٘  طع٩ت إىل  ٘عيٟ 

٨ح   ٘ ٍاااٚ  يٜ ٪ٕااا٬  ٘عااايت٭  ٘ااا ٭ ٪ااارت

عٝاا ٧ بااأ  ٘ثي١ٜااٯ ٨ ٘ثي١ٜااٯ عجلاا ٮ ٪ّماا٬  

ت٫ِّاااااٯ ٪٫ٜ٩اااااي    ق٠جلااااا ٯ ط ٫٥٫ٌاااااٯ     40

ٚ مّثا  ٜ طٕ ٮ إىل نينٯ ٨ ح ٮ، ٩٤٨ ٜاي 

 ٘عايٟ   ت٫ِّاٯ    10ٮ  ٘بي٘ىٯ و٪يتٮ عٰٙ   ّ 

ل ٤٨   ٪ع  ِميٲ سيعٯ ٪٫ٜ٩ي  عٙاٰ  2666

 يِٚ ٢ٜ ت٣٨ طٍيعٚ ٜ   ٘عيا  ص٬ّ٫ّ، 

٨عٰٙ ٨ت٦  و ٩  ٢ٜ ت٣٨ ت" سٯل ٨  

ي٣ قٜا ٪٫ٕأ طارت ٨ح   ٜسح قت ٭ عٰٙ نّب

قعٝااي"٤ٞ بااأ  ٘عيناا ٮ ٨ ٘تيسااعٯ عجلاا ٮ،   

  % 03ِمااٰ  ٘ عباا٣٩ ٨ِتااي  قِااٚ ب١ساابٯ  

ّٚ % 01 ّ٘ااا  ٲٮ ٨٨ِتاااي قِاااٚ ب١سااابٯ        حااا
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ّٔا  ق٠ا٦ ٪ اعمل     ٨ تبيط٥ٞ   ١ ٫٘ٯل ٢ٜ   و

ح ق٣ ٌ ٚ  ٘ا تيج عا٢  ٘با٫ذق ٜا٢   ا تّ     

ت ٲ  ٘ساااااا٬ٲ   ٪ّماااااا٬  ي ٍاااااايٛ ذ٨٨  ي

   "سٯ ِ "   قٔ  ٢ٜ  ٩ِ٘ه   ممي"سٯ 

 ي٘عاايب،  يٜاا   ٘اا ٭ ِاا  ماا١خ٥ٞ نااع٩"   

طّاااي٣ ٪ٍااا٩ط٥ٞ    ٍ٘ ااا٩ٛ  ٘ " سااا٫ٯل    بيإل

اااا٢   حيتاااٯ إىل ق٣ ٠تجاااي٨و  يف"طباااي     

م١١ٕي ٌعٙا٦ ٤ا٩    يف بمل ٜي، ٢ٕ٘٨ ٜيبس

 جتي٤ٚ  ّ٘م٫ٯ متيٜي ل

  لعنً ُ ممسريُ سلعسب  ل ًجييوخمسطر 

طٍااتح ق٘عاايب  ٫ٍ٘اا ٪٩ ق"ضاا٫ٯ . اابٯ   

٘ٙجااا ٛل ٌٝااا٢ ٠يح٫اااٯ، ١٤ااايٗ إليب٫اااايب     

٨ ضااخٯ، ٨س١ٕجلاا٥ٍي بي٘تٍ اا٫ٚ يفحّااي ق  

ٜثاٚ يّسا٢  ٘ت١سا٫ْ  صسا٬ ا  ص ٔا٬        

٨ ٘اااتعّٙٞ  إلت" ٔااا٬ل ٨ٜااا٢ ٠يح٫اااٯ ق.ااا ٱ، 

 ست   ٟ ِ   لتٍٙاٯ ٨ع ٪ا ٮ    م٢ٕ

ٜااا٢ مج٫ااا  قاااايٲ  ٘عااايا ٘ ساااٞ تااا٩"ٮ      

ٚ   ٜ ٨عااٯ ٘اا١ٝط  ص٫اايٮ   عيتاا ٮ   تّٝثاا 

 إلٌ       يفستٝتيه ول   ٫ّا   ٝي"ساٯ   

ق٘عيب  ٫ٍ٘ ٪٩ل عٰٙ ساب٫ٚ   ثايٛ، عثا       

عٙاٰ "تااٚ   1321طاي٪٩ ٣   نابي ربٌ  ٪    

عيٜاااي  ٫ٜتاااي   ٥ّٜاااٰ  10٪بٙااي ٜااا٢  ٘عٝااا   

سااااايعٯ ٜااااا٢  ٘ٙعااااامل   10بعااااا  ٘إل٠رت٠اااااه 

  ت٩ تٚل ٨ِ  ط٩  نيب  .ا    طاي٪٩ ٣،   

بعاااا   1321،   مت٩ورب٪٫٘٩اااا٩ 25  ساااا٢ 

ق"بعااأ ساايعٯ ٜاا٢  ٘ٙعاامل   ت٩ تااٚل ٔٝااي  

تااا " طّ ٪ااا  عااا٢ قبااا٩٪٢ ق٤ٝااا   ٍٙااا٥ٝي  

 ص٬ّ٫ّ،  ٘ ٭ ط٩    ٨ِاه يفحاْ، ٜا٢    

٠رت٠ااهل قتااٚ ط ب٫ااٯ  ٍااٚ  ٌرت ضاا٬ عاا   إل 

ّّاا٨1323  ٔاي٣٩٠  ي٨ٛرب ت٪ساٝ      ٰ، طٙ

بي٘سااج٢  "تااٚ   لاايٛ   ٙاارت  حٕٝااي   

ٜ ٱ  ص٫يٮ، بع  ق٣ ِتٚ  ٍ   ت "تي إثا   

٘عايب  ٫ٍ٘ا ٪٩   قحا ٱ  إ.سي"ط٦ ٜبين ٮ   

 ٘ع٫١ٍااٯل ٨بعاا  ذ٘ااٖ، ٔي٠ااه ١٤اايٗ حي٘ااٯ   

يفعاامل  ااي"ت . اا٦ٝ  يفٌرت ضاا٬   ٨ ِاا    

ضاا٦ ٘ٙ عاا٢   ٘تعّ   ص٫اايٮ ٨ ع١اا٦  ٠تّيٜااي 

١تخا ٪٢   ٘ٙعبٯ، ٤٨ا   ٌما   عا٢ ِيٳٝاٯ       

 ٢ٜ  ٘ عبأ "٫ٌع٬   ست٩ٱل

٬ ٚ  ٘اااا ٌيه  ٍ٘اااا٩"٭  ّبااااِاااا  ٪تّٝثاااا

 ّٚ ٤اا   ٤اا٩ رتااذ    ي٘عاايب ٫ٌٝااي ٪ٙاا٬ق ٔاا

ح ق٣ إنااايعيب ٜى ضاااٯ ٨٘ااا٫ع ٜااا٢   ااا تّ  

ٚ ح ق٣ مّثا ٪٣٩ٕ تخ٫خي   ٢ٜ وال   ا تّ  

٥اااي، ٜااا  ٨تااا٩ت ع٩ ٜاااٚ  ٯ ّٔٙذ٘اااٖ  ّّ٘ ااا

ق. ٱ قٔثا  ق٫ٝ٤اٯ بيٍ٘عاٚ مٕا٢ إّ٘ايٲ      

ٮ ٥ي ٘ت ٫ٍااَ حااّ  ٘ٙاا٩ٟ ع٥٫ٙااي ق٨  ساات   ٜ

 ٘ظ ٨ُ  ق٨ ٤ ٧  يٜثٙٯ، عٰٙ  ٘ا وٞ ٜا٢   

"٫٤بٯل ٬٤ حاييفب ٜع ٨٘اٯ    ٣ق٥٠ي ِ  ط٩ٕ

طتسٞ    ٩٘ ِا  بم٥٠اي ٠ايت"ٮ ٘ٙىي٪اٯل ٫٘ساه      

ّٚ ٤ ٧  يفحتٝييفب ٜتعي"ضٯ ٥٫ٌي ٨وال   ٔ

طاا  ٛ اااي ق٫ٝ٤ااٯ    ٜم٩ٌ٘ااٯ، ٌّاا  طٕاا٣٩ يف  

ٔ اااااا٩" سااااااي. ٮ ٘اااااابعذ  يفجتي٤اااااايب 

جملتٝاا ، عاا٢    ٘ساايٳ ٮ  ٘اا  ط١بثااْ حي٫٘ااي   

٨إ٣ ٔااي٣ ذ٘ااٖ   ناإٚ ق.ااَ بٕااثلق  

تٜاي٣، ٨ ٘عا ٨ ٣، ٨ يف٠ا ٌيه،    حي٘ٯ ٢ٜ  إل

 "ل٨ ٘ت٩ّ٥

٪ َ٘  ٘ عب٣٩   عيت ٣٨ إىل عايا  

ح٫اااان مٕاااا٥١ٞ  ٠تخاااايٛ    واااا  ب اااا ٪ي  

ن  اا٫ٯ  تٙااَ عاا٥١ٞ متيٜااي  ق٨   بعااذ 
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 ي٘عااايب، وّٙااا٣٩ ق٭ ٠ااا٩ه ٪ وبااا٣٩ ٜااا٢     

  ّّ ٙا٣٩ عا     ٘جل  ٫يب   يٌيطاي"(ل ٤٨اٞ ٪ت١

 ٕ٘يٳ١يب  و٫ي٫٘ٯ ٢ٜ . ٛ ٩ٜ َِ  ٤ ٧

ط١ اا٩٭ عٙااٰ  .ت٫ااي" ب ق. ٫ِااٯ، ق٨ عٙااٰ  

ّٚع١ااَ ق٨ عااا ٨ ٣، ٨٘عااامل  ي   ت٨ "،   مااا

ّّاا  ٮ ٕ٘ٙٝيٌاامٮ   تااٙمل ٨تاا٩ت ق٠ظٝااٯ ٜع

 ي٘عيب، ٨ ٘  ط٩ٌ  حيٌ    ٘ ساتٝ  "    

 ٘عااا٫ش    و٫ااايٛل ٨ِااا  ٪ااا١ىٝع بعاااذ     

 يٌ  ت ٘ "تٯ ق٥٠ٞ ٪ٍّ ٣٨  ٘ ٙٯ بي٘عيا 

٨بي٘ ٢ٜ  ٌّ  قناي"٨  إىل ق٥٠اٞ     ص٬ّ٫ّ،

٪تخ٣٩٘٩ إىل  يٌيطي" ب  ويتٯ ب٥اٞ ع١ا    

" ٫ِي٥ٜٞ بتخ٫ٝٚ  ٘ٙعبٯل ٢ٜ ذٖ٘، ِ  ٪ ٩ّ

بجل  اا٫يط٥ٞل  عي ٫ٍااي   ٘ عباا٣٩  "طبي ااي  

  ١٫ٌاااي بيٍ٘عاااٚ ٤ااا ٧   ٫ٌٕاااَ، إذ٣، طاااوثّ 

 ي٘عاااايب ناااا ٪ ٮ  ٘تخ٫ٍاااا ، ٨ ٘ع٫١ٍااااٯ   

ٔثل ٢ٜ  يح٫ي٣ ٨ ٘  متتٙاٖ . ايٳ    

 رتتٝٙٯ؟ إتٜي٫٠ٯ

ٜاااا٢   ٕٝاااا٢ ٘تع ٪اااا   ٘عاااا ٨ ٣ ق٣     

٪ٕاااا٣٩ ٨ حاااا ٮ ٜاااا٢  ١٘تاااايٳ ، طٕجلااااَ  

 ٘ " سااايب  ٘تج ٪ب٫اااٯ ق٣ ق٘عااايب  ٫ٍ٘ااا ٪٩   

٭ إىل و٪اااايت ب    ٘ساااا٩ٙٗ   ٘ع٫١ٍااااٯ طااااوتّ 

 ٘ع ٨ ٬٠ ٨ ٘تٍٕل  ٘عا ٨ ٬٠   رت ٌاْ ٜا     

ط ٩٤"  ٘س٩ٙٗ  يفتتٝيع٬  إلليب٬ل ٪ب ٨ 

ضاا٦ ق٘عاايب  ٫ٍ٘اا ٪٩ ق٣  ٘عاا ٨ ٣  ٘اا ٭ يّ 

بيناااا ٮ ٘اااا٫ع ٌّااااط عاااا٢   ٪ااااْ   ٪١اااات  ٜ

عاااا٢   يفسااااتٍ  و   بيناااا  ٨ٕ٘اااا٢ ق٪مااااي   

 يفستع  ت ب  ٘ب٩٘٩٫ت٫ٯ ٨ ٘تمثل ب  ٘ب٫ٴ٫ٯ 

 يِااٚ ٜبيناا ٮ، ٜاا  ٫ِاايٟ  ٍ٘اا ت طاا "ل٫ي      

بت٩ٕ٪٢ "ق٭ سايٳ  قٔثا  ع  ٳ٫اٯل ٨عٙاٰ     

 ٘ااا وٞ ٜااا٢ عااا ٟ ثبااا٩ب ٔااا٣٩  ي٘عااايب      

 ٘ع٫١ٍاااٯ ساااببي  ٜبينااا    ٘ٙسااا٩ٙٗ  ٘ع٫١اااَ    

ٯ عٙاااااٰ ق٣ ّ٪اااااٯ ٩ِت١يٳ٫اااااي ، ١٥ٌااااايٗ قتّ٘ااااا  

ممي"ست٥ي ِ  ط ٪  ذٖ٘  ٩١٘ه ٢ٜ  ٘ع  ٳ٫اٯ  

ٮ  ٘ااا  يااا   ٪٫ٜ٩اااي      ١ ٍماااٯ  ٘جلاااّ 

     "  ق٨   ٕيطملل

٘عااايب قِااا  ٪ٕااا٣٩  يٜااا  ق٪ماااي  ق٣   

"   ٍاااا  ل ٨   ٫ٍ٘اااا ٪٩ طااااوّت٭ إىل  ٘ت٥اااا٩ّ 

ت ٪اه ق.ال   بيسات   ٟ  ٘ت ا٩٪      ت" ساٯ ق  

ٙااااه  ١٘ت٫جااااٯ  ٘ ٳ٫سااااٯ     ٘اااا ٜيو٬، متّث

١ااٯ ٜاا٢  ٘اا ٜيً   ١٘اا٩ ٮ   ٜع٫ّ ٞ ١ٜ ّااٯطمااّ 

(، ٨ ٘اا ٭ nucleus accumbens   تٕٴااٯ

٪اا ٱ عاايتٮ   قتٜىااٯ   ّاايٜ ٪٢  ٥ّ٘اا ٪أل    

٦ ٩٤ ٨ ئث  إثي"ٮ ٘ ٤تٝيٟ ٢ٜ ذٖ٘ ّٔٙ

ق٣ ٤اا ٧   ١ ّااٯ بع٥١٫ااي ٜاا٢  ٘اا ٜيً طٍاا و     

، ٤٨اااااا٩ ٜ ساااااايٛ  dopamine ٘اااااا ٨بيٜأ 

٫ٝ٫ٔيٳ٬ "ٳ٫ع ٪ ت ت إٌ  و٧ بٍعاٚ مج٫ا    

ب٫   ،ٯ ذ ب  ٘تمثل  ٘ع٬ّٙ ٘عّيِل  إلتٜي٫٠

ق٣ ٤ ٧  ٘تجليب٥يب  ٫ٝ٫ٕ٘يٳ٫ٯ باأ قتٜىاٯ   

طثبااااه ق٣  تٜىااااٯ   ّاااايٜ ٪٢ يفق ٘ عاااابأ ٨

مل  إلتٜااااي٣ ٜاااا٢  ممي"سااااٯ  ي٘عاااايب طساااابّ  

 ١٘يح٫ااااٯ  ٘ت٫١ّااااٯ، ٕ٘اااا٢ ٥٫ٙٔٝااااي ِاااا     

"ل ٪تجلي"ٔي٣ بيٍ٘عٚ .يت٫ٯ ق.ا ٱق  ٘ت٥ا٩ّ  

 ّٚ ناا٬ٲ، إ٠اا٦ ٘اا "  . اال ق٣      ٌبعاا  ٔاا

ٰ ساا٩ٱ   ٩٘ااٯ ٪اا ٨ٟ حتاا طعٙااٞ ق٣   اا٩ب يف

 ٘تي٫٘ٯ ا ممي ِ  ٪جلال إىل ق٣  يٌعايٛ  ٘ا      

طّ     ٘عيا  ص٫ّ٫ّٯ ٫٘سه ااي ع٩ ِامل   

 ح٫ّ٫ّٯل

ٜااااااّ ٮ ق.اااااا ٱ، ساااااا٣٩ٕ٫  ٘عيٜااااااٚ  

 صيسااٞ ٤اا٩ ٜااي إذ  ٔااي٣  ٍ٘اا ت ساا٫ظٚ،   

٨ٌااْ طعاابل  ٘اا٩و٪    ١ٜيِجلاات١ي   جمٙااع 
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 ، "ح ااااااا٫ٍي 1322 ٘ٙااااااا٩"ت ب    ٘عااااااايٟ 

بل ٪جلااب٦ ٨ٜت١يساابي " بجلاام٣ ممي"سااٯ  ي٘عااي  

 يٜ  ِٙا٫   ط١اي٨ٛ  ٘جلا٩ٔ٩يفق ٌي ٕيٌامٮ     

 ٘ع ضاااا٫ٯ ضاااا٢ٝ ٠ظاااايٟ واااا  ٳ٬ ٜتاااا٩ و٣  

،   ٮ بااٚ ٨ممتعااٯ ٠سااب٫ي طٕاا٣٩ واال ضاايّ"

ٜا٢  ٘ت١اي٨ٛ  ٫٘ا٬ٜ٩     وا  ٳ٫ي   حأ ق٣ ٠ظيٜي 

  ت٩ تٚ ٘ٙجل٩ٔ٩يف ح ا ٪ي  سات٣٩ٕ ٘ا٦    

ع٩ ِمل ٫.٨ٝٯل ٫٘سه   جلإٙٯ   ق٨٘ٴاٖ   

 ٘اااا ٪٢ ِاااا  مي"ساااا٣٩  ي٘عاااايب   بعااااذ 

ح٫ااااي٣ ٩٥ٔ ٪ااااٯ ضاااا٢ٝ جم٩ٝعااااٯ ٜاااا٢  ي

 يف٤تٝيٜااااايب ٨ ي٠جلااااا ٯ  ي.ااااا ٱ  ٘ااااا    

ي ااٚ    ٘عاايا  ص٫ّّاا٬، بااٚ   عاا ت   

 ٘ عاابأ  ٘تٕاا  "٪أ  ٘اا ٪٢ ط١ت٥اا٬ ب٥ااٞ     

 صاايٛ، ٫ِيسااي  عٙااٰ ّٜاا  "  ٩ِ٘ااه  ٘اا ٭    

ّٚ نااا٬ٲ  ٪ّمااا٦٠٩    ٘ٙعااامل ٨ ساااتبعيت ٔااا

  . ، إىل  ٩٘س٩سٯ ق٨  إلتٜي٣ل

  لالحث سلحمّرك

إىل  ٘جلااااااابٕيب ، إضااااااايٌٯ ق.ااااااال  

 يفتتٝيع٫ٯ ٨ ي٘عايب، ١٤ايٗ تي٠امل ثي٘ان     

ٍّ ٜااااا٢ طى٫ّااااا  ح  إل٠رت٠اااااه،    ٘عّاااااٚق ط ااااا

ٔاايب  ٘بخاانل  . ٩تااي  بيساات   ٟ رت ّ 

طسااات  ٟ  ٘ت٫١ّااايب  ٘ ٫ِٝاااٯ  إذ  ١ٔااه يف 

بجلٕٚ طٍيع٬ٙ ٘        ع ِٯ ٜي ق٨ 

ط  ٛ  ٘جلينٯ   ٝي"سٯ إح ٱ  ي٘عيب، ٌ 

 ّٕ  ٮ، ٨ذ٘ااٖ ببسااي ٯ متتٙااٖ تيذب٫ااٯ ٜساا

م٥١ٕي ق٣ خت ٗ ب٦ ٨ق٣ ط ٪ٖ  مل ٜيبسب

ٝااٖ، ٔٝااي ِاا  ٪اا ٤مل   إ٪ااي٧ ا بااٚ ٨ق٣ طعّٙ     

  ّ٘اا٩ٛ باا٦ل إ٠اا٦ قٜاا  يف  إىل حااّ   .اا  بعااذ

ٓ طّ ٪بي  ق٣ ٤      ٌْ  ٘م ٨"٭ ِ  ٪ ّ 

ٜاا٢ عجلاا ٪٢ عيٜااي ، ق٭    ٚ م٥اا  ِبااٚ قِاا 

! yahoo٪ااي٩٤ ٵ ، ع١اا ٜي ق٠جلاا2661 ٘عاايٟ 

تاال٭ "ٜاا٢ ِبااٚ  ااي٘ة تيٜعااٯ سااتي٩ٍ٠"ت   

  ّٜ ٩"ٮ    ص ٟ  "٪٫ٍ  ٩ٙ٫ٌت"، ٨"٨ ٠ي

  اايٜع٬، ٨ ٘اا ٭ ٔااي٣    يتااٚ عبااي"ٮ 

ع٢ ِيٳٝٯ ٜ تع٫ٯ ٘إل٠رت٠ه ٨ت٫٘ٚ ٩ٝٙ٘ ِ  

  ااااثلٮ ٘ ٤تٝاااايٟ ٨بعاااا  ذ٘ااااٖ،    ٘عاااايٟ  

، "يف"٭ ب٫ "٨ "سلت٬ ب ٪٢"، عٝ  2663

٤٨ٝاااي  ي٘باااي٣   تيٜعاااٯ ساااتي٩ٍ٠"ت، إىل  

ٗ ، ٤٨اا٩ رتاا ّ Backrub .تبااي" باائ ب  

  ٩ ِ  ٨ٌّاي  ي٫ٝ٤ت٥اي    َحبن ت ٪  ٪ ١ّ

"   ٘بئ ب ق٣ ٪ ابح  ٨"٨ ت٥يل ٔي٣ ّّٜ 

ااا٩  ،  ٘اا ٭ متٙااٖ حي٫٘ااي Googleو٩وااٚ 

ٯ  ٘س٩ٓ  ٘عي ٫ٯ    ٘بخان،  ٢ٜ حّ % 53

  حأ طبٙي  ١٘سبٯ   ٴ٩٪ٯ يِ ب ١ٜيٌس٦٫ 

"ِٝااي  ٜاا٢ .ي٠ااٯ ٨ حاا ٮل ّ٘اا  قتاابح  سااٞ     

نااااا ي    ٘ع ٜاااااٯ  ٘تجي"٪اااااٯ ٌعااااا  ق ٌيي 

 ٗ  ٘بخن و٩وٚ"ل"٪ست  ٣٩ٜ رتّ  طّ ٪بي 

٨  بعااذ  يح٫ااي٣، ٨ٜاا٢ واال ساابمل  

٨ ضااح، ٌااه٣  ي٠جلاا ٯ  ٘اا  طباا ٨ ٜاا٢ ت٣٨ 

ٜىاااا ٱ، ٜثااااٚ ط اااا١  ٨تاااا٦ ٜمااااخٖ، ق٨ 

ق٨ قت ٲ "ِ ااااااااااٯ  Planking" ٘ت جّلاااااااااامل" 

ِ لٮ، ٜثٚ ٤ي"ا ن٫ٖ جتت ب حجلا٩ت    

ٜااا٢   جلاااي٤ ٪٢ل ٨٘ااا ٱ جتااا ب   ويتاااٯ 

  بين ٮ بجلام٣ ٜا ٱ  ّ٘ا٩ٮ  ٘ا  ِا  ط اٚ       

إ٥٫٘اااي ٤ااا ٧  ٘ظااا٩ ٤  ٌيٳّاااٯ  يف٠تجلاااي"ل    

، قتاا ب ٜعاا٬ ق٘اا٫ع   ٫٠1323سااي٣ربإب ٪ٚ 

 ٩ٜساا٣٩ ٜاا٢ "٪اا٬ٔ٩ طاايم " ّٜيبٙااٯ عاا٢   

طاامثل  ٘ت٩٘٩١ٕت٫ااي  ٘ ٫ِٝااٯ    ٫ٍ٫ٕ٘ااٯ  

ّٕاا  ت١ي     ب٥اايل ٨ِاا  طاا "ّ  ٘اا  ٠جلااع  ٠٨ٍ

 صاا ٪ن حتااٰ ٨تاا١ٙي إىل ١ٜيِجلااٯ ٫ٔااَ 
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ق٣  ٘ت٩٘٩١ٕت٫ااااي  ٘ساااا ٪عٯ  ٘اااا٩طلٮ ِاااا     

ٛ ساا ٪عٯ يٌعااق٨"ت٨ت  طٍاا ح ٨ت٥اايب ٠ظاا 

عٰٙ اا٩ ٜت١يساملل ٨  رتي٨٘اٯ ٘ت ٨٪ا ٤ي     

  ٨ ُ،   حاااه  حتٝااايٛ  .تااا  ٛ  ّٙ ااا

ٛ و ٪ ٪اااٯ بسااا٫ ٯ، يٌعاااق ٘بجلااا  إىل "ت٨ت 

ساٙب٫ٯ ق٨ إليب٫ااٯ، ٜثااٚ "٪ااٖ" ق٨ "٨ ٨"،  ااي  

٪ااا٩ٜذ عٙاااٰ  ٘جليناااٯ؟ ٨ي٠ااا  ق٫ٜاااٚ إىل   

 صااااا ٪ن بسااااا عٯ، ق. ااااامب ق٘ااااا٫ع    

ا ِٙتا٦ عٙاٰ ق٠ا٦ "٪ٕاي       مسيع٬ ٨ٔتبه ٜي

 ي ٪٬ٍٕ    ٫ي ٨ ٨"ل ِ  ٪٣٩ٕ ٤   ٜسّٙ

  ى ٱ ٤ا٩ ق٠ا٦ بعا  ٜا ٨"      ذ ط٦، ٢ّٕ٘ حّ 

سيعٯ ٌّط ٔي٣ ب٩سا    ا ٲ ق٣ لا      11

قَ٘ ٠ت٫جٯ ٘ٙبخان عا٢ ٤ا      ا ٙح      42

عٰٙ ٩ِٜ  و٩وٚل ٨ع ٨ٮ عٰٙ ذٖ٘، قِ ٟ 

ن   ٜي عٰٙ ن  ٲ  سٞ   ٩ِ  ٨سا عي٣  

قذ٤ٙت  "ؤ٪اٯ قٔا٩ ب ٨ِٝ اي٣ ع٥٫ٙاي      ٜي

قحا    ٩ ِا ،    ٰ"٪ئيا ٨ ٨"ل ٨عٙا  ٜ  ٙح

 "٪ئياااا ٨ ٨ااٙااا"ٔي٠اااه  ٫١ٕ٘ساااٯ  ي٨ىل ٘

مل بي٘جلاااعمل   ااا ح   عااايا ٜااا٢ ت٣٨  ط ّحااا

ع٩ ِاااامل"ل  ٠تجلاااا     اااا ٙح ٔي١٘ااااي"      

    اجل٫ٞ ض٢ٝ إ ي" وٜ  ا ٪٢ٕ ٜت ٫ّ

 ِبٚ عّ ل

 ٍّ ح ٜاااا٢   ٍاااارتح ق٠اااا٦ ع١اااا ٜي ٪ت اااا

ٗ  ٘بخان   ١٘ي   إل٠رت٠ه ٥ٌٞ ٪ى ٣٨ رتّ 

تٮ، إ٣ ا ق٨ قمسااااايٲ رتاااااّ    ااااا ٙخيب

  ّٞ ّّاااا ٪ٕاااا٢ قسااااٴٙٯ "مس٫ااااٯ، ٨ٜاااا٢ ثاااا ٬ طٙ

   عٙاٰ ذ٘اٖل إ٥٠اٞ      ع٩ٜٙيب ذ ب  ٘ اٙٯ "تّ 

ٝا٣٩" ٪عاا ُ  ّ٘اي٩ٜ   ٘ااتّعٙٞ عٙاٰ ق٠اا٦    ٪تعّٙ

ع٫ٙٝاااااٯ  ٔتسااااايب   ع ٌاااااٯ ق٨    "ٌعاااااٚ ق٨

و  ٘ت٩٘٩١ٕت٫اي  ٘ ٫ِٝاٯ     ٥ي" ب"ل ِ  طعا ّ 

 صي٫٘اااٯ ٤ااا ٧   ٩ ٤ااامل  ٘بجلااا ٪ٯ  ّ٘ ماااٯ  

ضاا٥ي ٘ٙ  اا ،  " ااي ِاا  طع ّ ٨ ٍ٘يٳّااٯ، ق٨ 

١١ٕ٘ي   حيتٯ إىل ٌٖ لتٙاَ  ّ٘ماي٪ي   

ذ ب  ٘ ااااٙٯ، إ٣ تيذب٫ااااٯ جت بااااٯ ط ااااٍح  

ه، ٨ يف.ت ٌيب باأ  ٘سا٣٩ٕ٫ٙ٫   ٫ إل٠رت٠

٨ ٘اااااا٩"ٓ، ٨ ٫ّ٘ٝااااااٯ  ٘تع٫ٙٝااااااٯ ٘ٙت٫١ّاااااايب 

ّٚ ناا٬ٲ،  ٩٘تاا٩ٛ إىل   ٘ ٫ِٝااٯ، ٨ِبااٚ ٔاا

ّٝ ٥٠يٳ٫اٯ ٜا٢   ع٩ٜٙايب طعٝاٚ      ٫ٯ ناب٦ يف ٔ

ل ٜسااب٩ِٯ مج٫ع٥ااي ٔع٩ ٜااٚ لتٍٙااٯ ٨واا 

 ٘ ٫يوٯ ع٫ٙٝيب  ٘تٍٕل ٘ ٪١يل

 نني  لقر ءَ  لورقًُ وقر ءَ  لشسشسل

ٔيب  ٘بخن  ر٣ ت ٲ   ٢ٜ طع   رتّ 

ح٫يط١ااااي، ٤٨اااا٬ بي١٘ساااابٯ إىل  ٕ٘ااااثل٪٢    

ُ ٯ  ي٨ىل  ٩ٍ٘"٪اٯ ٨ ٩٘ ضاخٯ ٘ٙتعا ّ     ّ 

ق٨  ع ٌاااٯ ٜ ٪ااا  حااا٩ٛ   ،عٙاااٰ ح٫ّّاااٯ ٜاااي 

٩ٜضااا٩ه بع١٫ااا٦ل ٨بي٘تاااي٬٘ ٌاااه٣  ٘جلينااايب   

جل٫ٕٚ ٥ٜي"ط١ي   ع ٫ٌٯ ب  ٪ّٯ م٥١ٕي ط

ّٔا       ق٣ ٨ حا ٮ ٜا٢   ت ٪ا ٮ ٫ٙٔاي ل ٜا٢   و

ق٤ٞ  ّ٘ماي٪ي  ٘ا  ٪١بىا٬  ٔتجلاي٥ٌي ٤ا٬      

ٜااااي إذ  ٔااااي٣ قٌاااا  ت   ٫ااااٚ   ّبااااٚ ِاااا  

ٝا٣٩ ب  ٪ّااٯ لتٍٙااٯ متيٜااي ، بي ّي"٠ااٯ  ٪تعّٙ

ٜاا  قساا ٥ٌٞ  ٘اا ٪٢  ساات  ٩ٜ   ٕ٘تااملل    

عا٢  ٍ٘ا ٓ  ئثا  ٨ضاا٩حي  ١٤اي ٤ا٩ ٌاا ٓ      

١خ٢ ٠تعيٜاااٚ ٜااا   ٩٘"ِاااٯ اااا ٌاااtactile سااا٬ 

ّٝااا    ي ٠ٍعاااٚ ٜااا   ب ااا٩"ٮ ختتٙاااَ ٔاااثل   ع

٨بيعتبااي" ق٣  يٜاا  ٔاا ٖ٘،      ! ٘جليناايب

 ب  ّ٘اااا  ٲٮ عٙااااٰ  ٫ٌٕااااَ مٕاااا٢  ٙاااا ّ 

 ٘جلينااااٯ ق٣ جتااااي"٭ ٜث٫ ط٥ااااي  ويتاااااٯ    

بي٩٘"ٓ؟ إ٣ ط٫ّٙمل  ٘ ٍخيب ذ٤يبي  ٨إ٪يبي ، 

٨إب  و مجٚ بع٥١٫ي، ٨ و بجلٯ    ايٜش 
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 ِااا  طٕااا٣٩ مج٫ع٥اااي . ااايٳ  إليب٫اااٯ   

طّا قل ٨بي٘تاي٬٘ ٌاه٣     طس٥ٞ    سات٫عيب ٜاي  

إٜٕااي٣  ٘تٍيعااٚ  ٘جل  اا٬ ٜاا   ٕ٘تاايب  

ي حيا   ٜا    ِا  ٪ٕا٣٩ قٔا  مّما     ٬ ٩٘"ِ

  ٘جلينٯل

ٜااااا٢  Mangen " ٣ ٜاااااي٠ى٢"عٝااااا ب 

تيٜعٯ ق٨س٩ٙ إىل  ستٕجليُ ق٫ٝ٤اٯ  اع   

 ٘ا٩"ٓ بيٍ٘عاٚ ٜاا٢ .ا ٛ ّٜي"٠اٯ قت ٲ ِاا  ٲ     

   ب٩عااااااايب  ٩٘"٫ِاااااااٯ ّٜي"٠اااااااٯ بّااااااا  ٲ   

" حبث٥ي إىل ق٣  ّ٘ا  ٲٮ   ٘جلينيبل ٨ِ  قني

 ملعٙاااااااااٰ نيناااااااااٯ  صيسااااااااا٩ب طت ّٙااااااااا  

    ّٚ  إسرت ط٫ج٫يب لتٍٙاٯ، ٨ ٘ا  طجلاٝٚ ٔا

ٍّ ح إىل  يفٔتجليُ  ٘بس٫ط ن٬ٲ ٢ٜ  ٘ت 

إىل ٥ٌاٞ قسا٩ق    ٭ ٜعاي  ٕ٘ٙٙٝيب ٨ ٘  طاوتّ 

 ااااي طّاااا ق٧، عٙااااٰ  ١ّ٘اااا٫ذ ٜاااا٢ ِاااا  ٲٮ       

 ١٘ ٩  ٠ٍس٥ي عٰٙ  ٘ا٩"ٓل ٨عا ٨ٮ عٙاٰ    

ذ٘اااٖ، ٨ب ااا ُ  ١٘ظااا  عااا٢  و ااايٳ    

٪اااٯ ٘ٙ اااٍخٯ    ب٩عاااٯ ّٜي"٠اااٯ بتٙاااٖ     يّت

 ٘ ٫ِٝٯ، م٢ٕ ٘ٙجلينٯ ق٣ يظٰ  ٫ ٮ 

مٕااااا٢ ٕ٘ٙتااااايب    بااااا٩ه   ضاااااي٫ٌٯ يفإ

ة ق  ٘ااااااا١   ٘تجلاااااااعّ  ٜت ٥ٔاااااااي قبااااااا    

hgpertextّٚ ناااا٬ٲ، ٌي"طبااااي   ل ِبااااٚ ٔاااا

ة ٘اااا٫ع  "طبي ااااي  تاااا١عت٦   ٘اااا١   ٘تجلااااّع

ب١ٍسااٖ، ٔٝااي ق٠اا٦ ٘اا٢ حيظااٰ بي٘ماا ٨"ٮ  

 ٕااااي٣   إ ااااي"ٗ   ٍااااي٬ٝ٫٤  ٍ٘ ٪اااا    

بي٘تي٬٘ ٢ٌٙ ٪سيع ٗ بي٘م ٨"ٮ عٰٙ ٥ٌٞ ٨

ه طّ ق، بٚ إ٦٠ حتٰ ِ  ٪جلاتّ  ٨ ست٫عيب ٜي

  ى ٱ  ٕ٘يٜٚ ٘ٙجلينايب    ٠تبي٤ٖل ٢ّٕ٘

ت ق٥٠ااي مٕاا٢ ق٣ طعٝااٚ  ١ ٘ااٯ ٘اا٫ع جمااّ 

ٔتمل ب ٪ٙٯل ٨قت٥ ٮ  ّ٘ا  ٲٮ  إلٕ٘رت٫٠٨اٯ   

ٌّ ،     ع٩ٜٙيب ب  ٪ّٯ لتٍٙٯ متيٜاي  ق٣ ط٩

 ٘  ٪ّاٯ    ٝاي طى٫ّا  ٨ول ٍ٘ظ٫ٯ، ٨بي٘تي٬٘ "ّب

ّٕااااا ٨تاااااٙه  ٣  ب٥اااااي بيٍ٘عاااااٚل إ ٘ااااا  ٠ٍ

   . ب إىل  ٘ ٜيً ٔ ٩" ٨"س٩ٟ ب يف  

٭ ٜااا٢  ٕ٘ٙٝااايب، ٥ٌاااٚ حيتٝاااٚ ق٣ طااااوتّ    

ّّاا   ٬ ٘ ؤ٪ااٯ ذ٘ااٖ،  ٌرت ضااي ، إىل ط٫٥ٴااٯ   تٙ

 ين٫يٲ ب ٩"ٮ قتب٫ٯ قٔث  ٫٘٨ع ب  ٪ّاٯ  

 تٮ؟لجمّ 

٤ااا ٧، إذ٣، ٤ااا٬  ٘ت٫١ّااايب  ئثااا   

ٙااااٖ وااا ٨   ٨ ي٨سااا   ٠تجلاااي"  ، ٨ ٘ااا  متت    

ّٕاا  ّ٘اا "ٮ عٙااٰ طىاا٫ل ٘اا٫ع ٌّااط ٜااي   ٍ٠  

ل ٨ٜا   ٦٫ٌ، ٢ٕ٘٨   ٪ّاٯ طٍٕل٠اي ق٪ماي    

   ٘عّاٚ عٙاٰ قٔثا  ٜا٢     ذٖ٘، ٪١ ٩٭ طى٫ّا 

ت قت٨ ب ٜبتٕاا ٮق ٨ب "تااٯ  ي٫ٝ٤ااٯ   جمااّ 

٠ٍساا٥ي  اا   ٘عّااٚ  ٘اا ٭ ٪٩نااٖ عٙااٰ ق٣    

 ل إ٣  ١٘ٝااا٩ ٨ يفط اااييفب باااأ . ٪اااي  ٪تى٫ّااا

١٘ااي إىل حي٩ّ  ٘اا ٜيً  ٘اا  ٩٠٘اا  ب٥ااي ٤اا٬ ٜااي 

ٳ١ايب  ٍ٘ ٪اا ٮ  ٘ا  ااا٢ ع٥٫ٙاي، ٜاا      ٕ٘ي

قتٜىااااٯ ِاااايت"ٮ عٙاااااٰ  ٘ااااتٍٕل  ٍ٘ااااا ت٭    

٨ يت٫ٚل ١٤ايٗ  ٘ع ٪ا  ٜا٢   ٩ ٤امل  ٘ا       

طعا ٨ بسا عٯ    يف ،٠ٍتّ  إ٥٫٘ي اا٢ ١ٔا٩ه  

عي٫٘ٯ عٰٙ ٨ت٦  و ٩  ق٨ ٠ ٱ بجلٕٚ 

 ، ٔٝااي ق١٠ااي ٘ساا١ي  ت٫اا  عٙااٰ ااا٩ ٜت٫ّٝاا  

ق٩ِ٪ااااايٲ بجلااااإٚ .اااااي  بي ّي"٠اااااٯ ٜااااا    

  ٕٝٙااٯ  ص٩٫ ٫٠ااٯل  يعماايٲ  ر.اا ٪٢   

ٕ٘اااا٢ قتٜىت١ااااي متتٙااااٖ   ٤٩بااااٯ  ٍ٘يٳّااااٯ  

َ ٜاا  ق٭ ب٫ٴااٯ ٩٠ضاا  ٥٫ٌااي، ٤٨اا٬   ٘ٙت٫ّٕاا

ل Plasticityعااا ُ بيساااٞ  ٘ٙ ٠٨اااٯ   ع٫ٙٝاااٯ ُط
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 ّْ   ٪١ّاي  ٘جل  ا٬ ٨ ٘ت٫٫ٝا ٭     ٨ا٢ ٠جلا

ع  ت"٨ب  ص٫ايٮ، ٠ّا٩ٟ بت ا٩٪  ١ٜظ٩"٠اي     

 وااااااي  ١ٔت٫جااااااٯ ااااااا ٧  يفط ااااااييفب   

 ٤ااا    ٘ااا١ٝط   ٘جل  ااا٫ٯ   قتٜىت١اااي، إ٣ّ 

 إلنااي"ٮ  ق٨ّت  ٍ٘ ٪اا  ٜاا٢  ٘رت ب ٫ااٯ ٤اا٩ ٜااي  

٪ ِااااٰ إىل ق٣ ٪ٕاااا٣٩ عّاااا    إىل ق٠اااا٦ ٜااااي

ٌ ت٪ي ل ٨بي٘تي٬٘، ٢ٌٝ قتٚ ق٣ ٠ا "ٗ طامثل   

٤ ٧  ٘ت٫١ّايب  ٘عي ٫اٯ،  ٘ا  ا ٪سابْ ااي      

تٮ  ي٨تا٦،  ٜث٫ٚ، ٨  ثلٮ ٘ٙجا ٛ، ٨  تعا ّ  

عٙاااٰ  ٘عّاااٚ  ٘بجلااا ٭    ّ٘ااا ٣  صااايت٭    

 ١٘ظا  عا    ٨ ٘عجل ٪٢، س١ختيج يفحّي  إىل 

  ١ٜظ٩"  ٘ع٩ٟٙ  ٘ع ب٫ٯل

 

  ملر جع:

ٕ٘رت٫٠٨ااٯ ٨ ٕ٘تاامل  ٩٘"٫ِااٯ عٙااٰ    ّٜي"٠ااٯ بااأ طاامثل  ٕ٘تاامل  إل   ق ب٫ٙاا٥ٞ ٫ٌجلاا٩١  -2

 ل1332ت" ٗ  ٘ع٬ّٙ  إل

 ل    2661؟ ٕ٘رت٫٠٨ٯ٫َٔ ٥ٍ٠ٞ ٩ٜ ِ   ٘ت٩ تٚ  إل قٜي٥ٙٔي٣  ٟ -1

 ل1323 ٘ت٩٘٩١ٕت٫ي ٨ ٘عّٚ  ٘بجل ٭  ق"٨ث٫سنتب٩لي٣  -0

 ل1333، 0 ٘ع ت  -ٯ  ١ٍ٘س٫ٯ ٨ ٘ع٫ّٙٯ جمٙٯ  ٘ ّخ -1

 ل1332٪ٯ ٘ٙعّٚ  ٘بجل ٭  ص٫يٮ  ٘سّ  قٔ ٪٢ ٫ٌٙ  -2
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ًّا  علي األرض لمحيط الحيو

 وعالقته بأنظمة الحياة األخرى 

 
 ذذد. م. محّمد رقية

 

ذمؼدمةذ

لذبهذشتىذصوو ذاحلقواعذىؾوىذذذذاحملقطذاحلقويذهوذذلكذالـطاقذالذيذتتؿّث

وووةذةذموونذنتاتووا ذانقوانووا ذ اّ احلّقووسووطاذاض فذوفوووذمجووويذكقوواذالؽا ـووا ذ

رذبشووؽلذ اذبووكلرذىؾووىذسووطاذاض فذذذاحبروووةذاموونذانندووا تذالووتذتو وودذاتوو  ّذذذ

اتدللذيفذالعؿؾقا ذاجلقولو قةذاملختؾػةذكاحلو ذاالسسوق وذاوشوؿلذكوذلكذذذذذ

تؾووكذالؽا ـووا ذالووتذا وود ذىؾووىذسووطاذاض فذلوولوذالع ووو ذاجلقولو قووةذذذذذذذ

ذعذكقؾووذتوّدذهوذاذالـطواقذمونذ ىؿواقذىودّذذذذذذاملختؾػةذامنذ مذتلش ذاانؼرض وذامي

مسا ذيفذالتحا ذااحملقطوا تذاو ولذ أذ ىؾوىذا تػواوقذوووقذاجلتواوذ يذ ووذذذذذذذذ

ذؿل:ذكمذاوشذ44وذو لذمسكذالـطاقذاحلقويذ أذ وذتدعةذكقؾوذمسا 

ذ.ةكقاذالؽا ـا ذاحلّق -
ذ. ضقة  زاءذمنذالؼشرعذاض -
ذ  والطتؼا ذالدػؾىذمنذالغلفذاجلوي -
 ذيكتريعذمنذالغلفذاملا ذاندتة -
ذ

 املكّونات احلّية:

ْٯ ٘ ىدد د  ذتٔٯدد ٓددل يف ت جؾددئك    

 ذتٔٯ٘  ليت جعٔػ فنً  ليط ق  ل  ٜي د 

ٖٯ مجٔعَ ، ّختحلك ٍذِ  ل  ٜي د   ذتْٔ

ت أظص مَددد ، ّأعددد  ل ، ّ لةٔٝددد٘  لددديت 

َدد  ت جعددٔػ هَٔدد ، ّل يٯَدد  جغدد    ل    

مظددددددد ٍز  ذتٔددددددد ٗ، مرددددددديف   ذتز ددددددد٘،  

ْٯ، ّ لحدددددي  ط، ّ دددددز    ّ لحغذٓددددد٘، ّ لينددددد

 ل قددد٣د، ّ لح ددد ذز، ّومٍددد ، ّمدددً    

ْٯى د   ٨ىض ٌ، ّ  لية ج د، أبزس ٍذِ    

ّ ذتْٔ ىدددددددددد د بخىْ ةَدددددددددد     حل دددددددددد٘،   

ٔٯ٘ مريف   لطع لت،  ّ ل  ٜي د  ذتٔٯ٘  ٤ّل

 د.ّ لة حمٓ ، ّ ل طزٓٯ 

٘ إىل صدددح٘ ك  ل  ٜيددد د  ذتٔٯددد جؾددديٯ

  ٍّٕ Kingdoms ةْ مل أّ مم لك
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     Human Kingdom ة مل  ٨ىض ٌ -4

 Anamalia Kingdom ة مل  ذتْٔ ٌ -2
ٓددد٘ ّ لربٯّٓغدددنيف  ذتْٔ ىددد د  لةعزٓددد٘ 

  .ّ لطْٔر ّ ذتغز د

 Planate Kingdom ةد مل  ليةدد د  -3
مريف  ٤عص ر،   شرّة د،  ٤ةغد ث  

  .ٔ٘ ّ لعطزّٓ٘ لْرّد،  لطةٯ

مرديف   Fungi Kingdom ة مل  ل طزٓ د4- 

  . رتنمٗ ّأىْ ع  ل طْر

 Protista ةدددد مل  لط٣ٜعٔدددد د  -5
Kingdom مريف  ٤مٔة   لرب مٔضْٔو. 

 Monera Kingdom ة مل  لةل ٜٔ د -6
 لطع لددت  رتقددز ٛ  مردديف  لة  ٓدد ،

 . لشرق ٛ –

  عامل اإلنساى

 ٌ ٍدده  لةغددز  لددذًٓ ٓعٔغددٌْ  لضدد  

ةلددٙ  ْ ددت  ٤رخي، ّغتحلددك ةددلدٍه 

ٛ٭ ةلددٙ  ّجددْسٓعَه مددً ميطىلدد٘ إىل أ ددزٚ بيدد 

ةْ ميف  ةٔعٔ٘، ّةْ ميف بغزٓ٘ ّ قحؾ دٓ٘ 

شتحل دددد٘، ّا ددددً  صددددح ل و  ل ر هدددد٘ 

ّشددْدٍه ت  ل لضدد  ىٔ٘  نىلٔدد ظ  عددلٯ 

 د ٗ آصٔ  أ رز  لىل رٯق رٯلُّ ميطىل٘ م ، ّجع

قددد رٗ لُّ   حظ ظددد ا ب لضددد  ٌ، بٔينددد  جعددد 

 ٗ جعل د ا للض  ٌ.أّقٔ ىْصٔ  أقيف ق رٯ

 ٌ ةلددددٙ صددددط  ٓةلددددد ةددددلد  لضدددد   

ٜددد٘   صدددةع٘ ملٔددد ر د ّ       ٤رخي ظ لٔددد ا

ةني  ملٔدددٌْ ىضدددن٘ مدددْسٯنيّمخضددد ٔدددّ٘  ى

ّأولدددةَه ٓضددد ً ت  ، دةلدددٙ صدددخ قددد رٯ

يف  لؾددني ّ ليددل ظٔددز جغدد   ،آصددٔ  ٗقد رٯ 

 لْظلٍن  أ رز مدً ذلدز صد  ٌ  لعد مل.    

ّجْسٓددددس  لضدددد  ٌ ظددددْل  لعدددد مل ٓعحنددددل   

بغدددد يف أص صددددٕ ةلددددٙ  ٤مدددد  ً  لدددديت  

ْٯجحصنٯددد  ،مددد د  ذتٔددد ٗ  لضدددعٔلٗس هَٔددد  مىل

 ّهدد  2252ّصٔؾدديف ةددلد  لضدد  ٌ ةدد و 

ملٔدد ر  9.7 ىلإس ميظند٘  ٤مده   حعدلٗ    جْق د 

  .ىضن٘

س بَدد  ٓحعددلٯٓةلددد ةددلد  للغدد د  لدديت   

% 6، ميَدددد   دلغدددد 6929صدددد  ٌ  ٤رخي 

ذَٔ  أ ردددز مدددً  هىلدددي  ٓةلدددد ةدددلد محعدددلٯ 

 ملٌْٔ ىضن٘.

ٗ آصددٔ  ضتددْ ٓىلددلٯر ةددلد صدد  ٌ قدد رٯ 

أربعددد٘ ملٔددد ر د ّأربعنٝددد٘ ّذ٣ذدددني ملٔدددٌْ  

ٛ٭ ةلددٙ جىلددلٓز ٰد     ىضددن٘ جىلزٓةدد ا، ّبلددك بيدد 

 لؾددد درٗ ةدددً ٍٔٝددد٘  ٤مدددده     و2246ةددد و  

ْٯ  ٍ ٜديٍف   ٍع  حعلٗ. حتحْٖ ق رٗ آصٔ  ةلٙ جيد

ّ ددةم ت  ةٔعدد٘  لضدد  ٌ ّ لرىل هدد د،    

ْٯ   ْٯع ىدددددحض أص صددددد ا ةدددددً جيددددد ع ٍّدددددذ   لحيددددد

 ذتقددددد ر د  لددددديت جع قةدددددخ٬ ةلدددددٙ ٍدددددذِ  

٘ا     ٤رخي، ّ لدددديت أهددددزسد عددددعْب ا شتحل دددد

٬ٌ ج١صٯدد ط دّلدد   صددحط ةخ٬ بعقددَ   لٔددْو أ

٘ٱ ر ص ٘  .ةلٙ مة دٟ أ ٣قٔ

ّقل ة ؼ ةلٙ ٍذِ  ٤رخي ميدذ بدلٛ   

 صد د  ٤ذزٓد٘    للر ّهد   رتلٔىل٘ ظحدٙ  ٦ٌ  

ىض ٌ مديَه  إ  دملٔ ر 428ّ لح رغتٔ٘ ضتْ 

  .ٜ٘ صي٘  ٤ مٗ % ت   42

  رة يف توزيع السكاىالعوامل املؤّث

ع ز ت  لحْسٯٍي   زتنْة٘ ةْ ميف ج١ذٯ

  لض  ىٕ أٍنَ  
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  يدددد  ، َدددد    لعْ مدددديف  لطةٔعٔٯدددد٘  أٍنٯ 

  .  ٔ ِ،  لحق رٓط،   ْ رد ّ ؾ ٜؿ  ل ب٘

ٓضحْ ً  ليٯ ظ بغ يٍف ةد و   يد      

٘ا ّ  سيةضدددط٘، ّٓىلددديفٯ ّشدددْدٍه ت     ٔٯ  لضدددَل

ٔٯ٘ ّ  يعلر د؛ ظٔز٫ جي صدت     ي     دتةل

ٖٯ    يدددد      سيةضددددط٘  ليٯغدددد    ٢قحؾدددد د

للضددد   ٌ، مرددديف   لشٯر ةددد٘،  نددد  ج٫عددددل٫ٯ     

أصددَيف مددً ى ظٔدد٘   ْ ؽدد٣د ّ لحدديىلسٯ٣د،   

ٌٯ   % مدددً ص٫ددد   ٌ  92ّجغدددم  لحٯىلدددلٓز د أ

عدد مل ٓعٔغددٌْ ت ميدد    ٓؾدديف  رج  ةَدد   ل

و هددْق صددط   لةعددز، ّ  سيدد   مددً  422إىل 

 لعْ مدديف  لطةٔعٔٯدد٘   َنٯدد٘  لدديت جدد١ذٯز ةلددٙ     

جْسٓددددس  لض٫دددد   ٌ؛ هددددةع    يدددد    مردددديف  

ٕٯ ختلددددددْ   مدددددد ا مددددددً     لىلطددددددت  لغددددددن ل

 لض٫ددددد   ٌ،  نددددد  ٓةحعدددددل  ليٯددددد ظ ةدددددً  

 صددددحٔط ٌ   يدددد     ذتدددد رٯٗ شددددلٯ ا، مردددديف   

ٔٯ٘   ، ّجزج ددسٚ لؾٯددع ر  ل ر هدد٘  لضدد  ى

ٍٖٯ   ت   يددد     لددديت جحنحٯدددس بحضددد قيٱ مطدددز

ٔٯددد٘   ددد١ذٯزٗ    م٫زجٰ دددٍس، ّمدددً  لعْ مددديف  لطةٔع

 دددددذلك مؾددددد در   ٔددددد ِ ّمدددددْ د  لةيددددد ٛ   

 ّ  ع دٌ.

 لعْ ميف  لةغزٓٯ٘،  لع ميف  للاغز ت 

ّٓغدددددنيف ىضدددددة٘  لْهٔددددد د، ّ لددددد٢ْد د،   

ّ لصز د، ه  ي     لديت جىلديفٯ هَٔد  ىضدة٘     

شد د ىضددة٘   ْ لٔددل جعدد ىٕ مددً   د ّجدد لْهٔٯدد

٘ٱ ص   ٌٯ   يد      ر ه ٘ٱ ة لٔ٘،  ن  أ  ىٔ

 ليت جشٓدل ىضدة٘  لصدزٗ ميَد  هاىٯَد  جعد ىٕ       

مدددددً  طت ددددد خي  ل ر هددددد٘  لضددددد  ىٔ٘،   

ّ  يددددد      سَددددد ش٪ز إلَٔددددد  جزج دددددس ىضدددددة٘  

 . ل ر ه٘  لض  ىٔ٘ هَٔ 

   العوامل االقتصادية:

٘ا شددددل ا ت ٍددددذِ  لعْ مدددديف مَنٯدددد جعددددلُّ

ْ حتلٓددددل  هز  جددددْسٯع  لضدددد  ٌ؛ ىظددددز ا لحدددد

 ٤ةن ل  ليت ا ً له  لعنيف بَ  ّجخمني 

ةددد د  ذتٔددد ٗ، لدددذلك ى٣ظددد  ٍصدددزٗ محطل 

 ٌ   يدددد     لزٓ ٔدددد٘   ل ددددرم مددددً صدددد   

ّ  يدددد     ل ىلددددمٗ إىل   يدددد      لىٔدددد٘،   

٘ا  .ّ  ي     ٤ رز قْٗا  قحؾ دٓ

ٓةحعدل  لضد  ٌ     لعْ ميف  لضٔ صدٔ٘  

ج حىلز ل٥م ٌ  ةً  لض ً ت   ي     ليت

ّ ٢صدددددحىلز ر  لضٔ صدددددٕ، ّج ردددددز بَددددد     

 ذتزّث ّ ليش ة د، ّٓةعرٌْ ةً   ي    

 . ليت جْه ز له  ٤مً ّ ٢صحىلز ر

 وفدددلالددددوأل األ جدددر ا تظالدددا   السدددكاى  

 9190 -9102 ءاتإحصا

 لدددددلّل  لعغدددددزٗ  لح لٔددددد٘ ٍدددددٕ  ٤ ردددددز    

   ب لض  ٌ ت  لع مل   حظ ظ ا

 لؾددددني  ٢ جددددش ل  للّلدددد٘  ٤ رددددز  -4

  حظ ظادددد  ب لضدددد  ٌ ت  لعدددد مل  

 ٌ ٓؾدددديف إىل ملٔدددد ر   ،بعددددلد صدددد  

يف ملٔدددٌْ ىضدددن٘، ظٔدددز  رٯددد   442ّ

مددددددً إمجدددددد لٕ صدددددد  ٌ  % 48.25

 .2224إظؾ ٛ ة و  ّه  ، لع مل

مً  %48.24يف  ليل ىضة٘  ليل   رٯ -2

صدددد  ٌ  لعدددد مل، بعددددلد صدددد  ٌ   

ّهدددد   ،ملٔددددٌْ ىضددددن٘ 392ملٔدددد ر ّ

 .2224ة و إظؾ ٛ 

 ل٢ْٓدد د   حعددلٗ  ٤مزٓ ٔدد٘  ضتددْ  -3

مدددددددددددددددددددً  %4.32، أٖ /ٌو 336.7
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ةدد و إظؾدد ٛ  ، ّهدد صدد  ٌ  لعدد مل

2224. 
، ٍّدْ  /ٌو 272.2إىلّىٔضٔ   ضتدْ   -4

مددددددً صدددددد  ٌ  %3.53يف مدددددد  ارٯدددددد

 .2224ة و إظؾ ٛ  ّه  ، لع مل
 لرب سٓدددددديف  ٍددددددٕ  للّلدددددد٘  ٤ّىل ت    -5

 أمزٓ    دتيْبٔ٘ ّ رت مضد٘ ة  ٔد ا  

مددً ظٔددز ةددلد  لضدد  ٌ، ظٔددز     

ملٔددٌْ  245.5ٓةلددد ةددلد صدد  ىَ   

مددددددً  ليضددددددة٘  %2.76ىضددددددن٘، أٖ 

  .2224ة و  إظؾ ٛ ، ّه  لع  ٔ٘

ملٔدددددٌْ  242.4 لة  ضدددددح ٌ  ضتدددددْ  -6

مدددً  %2.75يف ىضدددن٘، ٍّدددْ مددد  ارٯددد

     (.2224) ص  ٌ  لع مل

 ّهد  ملٌْٔ ىضن٘  244ىٔصمٓ   ضتْ  -7

 .2224إظؾ ٛ ة و 

ملٔددددددٌْ  474.5بدددددديغ٣دٓػ  ضتددددددْ   -8

 .2224إظؾ ٛ  ، ّه ىضن٘

 ّهد   ملٌْٔ ىضدن٘  447ضتْ   رّصٔ   -9

 .2249إظؾ ٛ 

ملٔددددددٌْ  427ضتددددددْ      ضددددددٔك -42

 .2249إظؾ ٛ ة و  ّه  ،ىضن٘

ّأظَدددزد بٔ ىددد د  ٤مددده   حعدددلٗ أٌ   

دّل ٓعٔػ هَٔ  ىؾك ص  ٌ  لع مل  صخ

 %(.49.63) جىلزٓة ا

  دوأل العامل

دّل  225جغددددددددددددنيف دّل  لعددددددددددددد مل  

 ٘ مضددحىلل٘، ّستددلّدٗ  ٢ةدد  ن، ّمؾدديٯ   

  ٕ ٘ دّلددد٘ ميقدددنٯ  493  ةلدددٙ  ليعدددْ  لحددد ل

لعقددددددْٓ٘  ٤مدددددده   حعددددددلٗ.  ل  جٔ دددددد ٌ  

مبر بددد٘ مز قدددت لدددلٚ لٯ ٌ ّهلضدددطني، ّجعددد

 ٤مه   حعلٗ، ّجعٯل ٌ بذلك ب د ةقدْٓ٘  

إ٢  ،  ؽددد٘ ىظدددز ا ل٣ةددد  ن بَنددد  دّلٔددد ا

 ٤مدده   حعددلٗ.   ٌ لعقددْٓ٘أىَندد  ٢ جيقددنٯ

٘ لعقددْٓ٘  ٤مددده   ْصددْهْ، وددم ميقدددنٯ  

ٌٯ إل د  !  حعلٗ دّل أةقد ٛ ٓع هدٌْ    428  أ

بَ  رمسٔ ا.  دتنَْرٓٯ٘  لعزبٔد٘  لؾدعز ّٓ٘   

 للاىلز  ٔدد٘، معدد ن بَدد  مددً قةدديف صددخٱٯ    

دّلدد٘ ةقددْ   493ّذ٣ذددني دّلدد٘ مددً أؽدديف   

ةقدددْ ا لدددلٚ لُّ لدددلٚ  ٤مددده   حعدددلٗ، ّجعددد 

يقددددده ل٥مددددده  ٢حتددددد د  ٨هزٓىلدددددٕ، ّمل ج

  حعلٗ. ج ْٓ ٌ،  زشخ مً ةقْٓ٘  ٤مه 

  حعلٗ بعل أٌ ظد سد  لؾدني ةلدٙ   ىلعدل     

 لددددل ٜه لدددد  ت  ٤مدددده   حعددددلٗ. أ  سٓدددد    

ّأّصحٔ   دتيْبٔ٘، ٢ جع ن بَن  أٖ دّلد٘  

، ل يٯَندددددد  ٘ب صددددددحري ٛ رّصددددددٔ  ّصددددددْرٓ

ح ٌ. مشدد ل قددربـ  ل  ٔدد٘، وددم   مضددحىلل 

لّلدد٘ ّجز ٔدد  ٍددٕ  ل ، معدد ن بَدد  دّلٔدد ا  

 لْظٔددلٗ  لدديت جعدد ن بَدد  رمسٔدد ا، ٍّددٕ      

دّل٘ مضحىلل٘. جز ىضئضد ٓ ، ودم معد ن    

بَ  رمسٔ ا إل   مً قةديف دّلدحني ودم معد ن     

بَندد  رمسٔدد ا أٓقدد ا ٍّندد  أ  سٓدد  ّأّصددحٔ  

ب غ، وم مع ن بَ  رمسٔد ا.   ِ دتيْبٔ٘. قز

لر لٔددددد٘، ٔمجَْرٓددددد٘ ؽدددددْم لٕ ٢ىدددددل  ل  

 حعدددلٗ مدددً   نل ددد٘    جعددد ن بَددد   ددديف  

ّم لٔشٓدددددد  ّ ٔئدددددد  ّأذْٔبٔدددددد   ّجٔنددددددْر    

    لغزقٔ٘.

مضددددددخ ْأشددددددزد ؽددددددعٔ ٘  ٨ٓ ْى

٘ا للّل  لع مل، هْشلد أىٯَ  جؾيف  ٔٯ إظؾ ٜ
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 46دّل، ٍّٕ مْسٯةد٘  د ٦جٕ     225إىل 

دّلدددد٘ ت قدددد رٗ   54دّلدددد٘ ت قدددد رٗ آصددددٔ .  

دّلد٘   27دّل٘ ت ق رٗ أّرّبد .   47إهزٓىلٔ . 

ٔٯ٘ ّ لْصدطٙ.     42ت ق رٗ أمزٓ    لغدن ل

ٔٯد٘.      دّلد٘   49دّلد٘ ت قد رٗ أمزٓ د   دتيْب

ٔٯدد ا ٢     ت قدد رٗ أصدد  لٔ  أّ أّقٔ ىْصددٔ . هعل

أظددل ٓعلدده  لعددلد  لؾددعٔ  لددلّل  لعدد مل؛    

دّل٘، ّرّصٔ   492ه زىض  مر٣ا جع ن بد 

 ل  جٔ دددد ٌ لُّ دّلدددد٘. ج٫عدددد 472جعدددد ن بددددد 

  ْ لُّ ىددد  ْ، ّج٫عددد أؽدددغز  لدددلّل، ّجلَٔددد  م

 رّصٔ  ٍٕ أ رب٫  للٯّل مض ظ٘ا. 

 عامل احليواى   

ٓغددددنيف ةدددد مل  ذتٔددددْ ٌ  ل  ٜيدددد د  

ٓددد٘ ّ ذتغدددز د   لةعزٓددد٘ ّ ذتْٔ ىددد د  لربٯ 

  ..ّ لطْٔر

 : الكائهات البحرية

 حملددٔي   دد ٜٕ أّ   دد ٛ بغدد يف    لُّ ٓعدد

ةددد و مَدددل  ذتٔددد ٗ، ه ٔدددُ ظَدددزد  ذتٔددد ٗ  

 ُ لُّ د، ّٓعددد  صدددحنزٯ   لةل ٜٔددد٘  ٤ّىل، ّهٔددد

% مً  ٤شيد ظ  ذتْٔ ىٔد٘   75ظحٙ  ٦ٌ أٌ 

% ت مٔدد ِ 62ظَددزد ت   دد ٛ، ّمددً بٔيَدد   

  لةع ر.

ه ٕ مٔ ِ  لةع ر ّ حملٔطد د جحْ شدل   

ٔدد د ٍ ٜلدد٘ مددً  ذتْٔ ىدد د ّ لية جدد د     نٯ

ْٯ ْٯ  حي رٗ،  جملَزٓد٘  ة٘  لةل ٜٔ٘ ميَ  ّ  حط

ّودددددم  جملَزٓددددد٘  لؾدددددغمٗ ّ ل دددددةمٗ،    

 ل٣ ٝدد٘ ميَدد  أّ   ل ىل رٓدد٘ أّ  ل٣هىل رٓدد٘،  

ز ةلدٙ عد لَ  ّجز ٔةَد      لض حب٘، ١ّٓذٯ

عدددزّ   لْصدددي  لدددذٖ جعدددٔػ هٔدددُ، مرددديف 

ةْ مددددددديف  لعنددددددد  ّ ذتدددددددز رٗ ّ  لْظددددددد٘    

ّ لعندد   لددذٖ ٓؾددلُ  لقددْٛ،     ّ لقددغي،

ّإٌ  ّظز ٔ٘   ٔ ِ  لةعزٓ٘، ّبئ٘  لىل ع...

أٖ جغدددٔم ت أٖ مدددً ٍدددذِ  لعْ مددديف مَنددد    

ٖ إىل مدْد مجد ةٕ     ٌ بضدٔط ا قدل ٓد١دٯ   

عْٔ ىدددد د أّ  لية جدددد د  لدددديت جعددددٔػ ت    لل

ميطىل٘ م  مً  حملٔي    ٜٕ. ٫ٓىلدلٯر  لع٫لند ٛ   

ةدددلد  ٤ىدددْ ع  ذتٔٯددد٘  لددديت جضددد ً حبددد ر  

 . لع مل مب  ٓشٓل٫ ةً ربس ملٌْٔ ىْع

أيددددو تعدددديا الكائهددددات البحريددددة  ومددددا    

 .الظروف اليت تعيا فيها .

٘ ا ددً أٌ جعددٔػ  ل  ٜيدد د  ذتٔٯدد   

قلٔلدددد٘  ٤ةندددد ق ت  ٤مدددد  ً أّ   يدددد    

ت    لغددددْ  ٞ ّ رتلصدددد ٌ ّومٍدددد ، أّ

  يددد      حْصدددط٘ أّ  لغدددلٓلٗ  لعنددد  ت  

 قٔع ٌ  حملٔط د.

٘ جعٔػ ت ّإٌ أولت  ل  ٜي د  ذتٔٯ

ٛ٭         ٔ ِ ة دٓد٘   لْظد٘، ّل دً ٍيد   أظٔد 

أ دددددزٚ جعدددددٔػ ت   ٔددددد ِ    ذتددددد٘ مرددددديف     

  زش ىٔدددددددددد د، عددددددددددْ ٔ د  دتلددددددددددل،  

مسددددد  ،   ي زبددددد د،  لرب  ْٔبدددددْد،  ٤

 لز ْٓددد د، ّأةغددد ث  بّ د   ؾدددز ةني،

   ٛ ّوم بلك.  ن  ا ً أٌ جعدٔػ ت  

   ٔ ِ  لعذب٘.

ْٓشدل ت  لةعدز   حْصدي أ ردز مدً      

صددةع٘ آ٢ن ىددْع مددً  ل  ٜيدد د  لةعزٓدد٘،  

ّت  لةعز  ٤صدْد أ ردز مدً ألدك ّمدٝيت      

ىددْع، ّإٌ أ رددز  ٤ىددْ ع  لةعزٓدد٘ جغدد ٍل   

 ددد لٔشٖ ت  لةعددد ر   عحللددد٘   ٤ر ةٔددديف  

ظٔددز ٓحصدد ّس ةددلدٍ  مٝدد٘ ّأربعددني ألددك      

ل ٍدذِ  ىْع، ّت  لْقخ ى ضدُ ٓديىلؿ معدلٯ   
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 ٤ىدددددْ ع ت  لةعددددد ر  لغدددددن لٔ٘ إىل م ٜددددد٘  

فدددعك، ه دددٕ حبدددز ٢بددديت مدددر٣ا ٓعدددٔػ       

 أربعنٝ٘ ىْع هىلي.

ٛ٭ ةلددٙ   جىلضدده  ل  ٜيدد د  لةعزٓدد٘ بيدد 

ٗ ظز حَددددد  ّعدددددزّ  جغدددددذٓحَ  إىل ةدددددلٯ  

 زتنْة د رٜٔض٘ 

 الكائهات الالطئة: -0

جىلطددً ت قدد ع  لةعدد ر، ٍّددٕ إمدد  أٌ   

 دد٘ ةلٔددُ،  حدد٘ ب لىلدد ع أّ محعزٯ ج ددٌْ مرةٯ

ّإٌ  دتددددشٛ  ٤ ددددرب مددددً ٍددددذِ  ٤ظٔدددد ٛ    

ٖ قلٔيف  لعند  ٍّدذ    ٓغ ٍل ت  لزن  لىل رٯ

َٯ  ز  ٤وذٓدد٘ يف ّؽددْل  لقددْٛ  ّجددْه  مدد  ٓضدد

 لية جٔ٘ ّومٍ . ّةيل  ٢ىحىل ل إىل   ي    

 ٔدد٘ ٍددذِ  ذتْٔ ىدد د جىلدديفٯ  ٤ةندد  هدداٌ  نٯ

 ا، ّجقددددددعك ىضددددددةحَ  ت ّظددددددلٗ  ددددددرم

  ض ظ٘ بغ يف  دةم. ٤ٌ  لقدغي  هٔدُ    

ظٔدددز ٓؾددديف  لقدددغي حتدددخ   امزج دددس شدددلٯ

فدددددغي ) 52مددددد  إىل ضتدددددْ   522ةنددددد  

، ّدرش٘  ذتز رٗ علٓلٗ  ٢طت  خي (شْٖ

ىضدددددة٘  درشددددد٘ مْٝٓددددد٘(. ّجىلددددديفٯ 42إىل  3)

  ظتعدديف  ٤ ضددصني ت جلددك  ٤ةندد ق مم دد  

معظدددده  ٤مسدددد    لدددديت جعددددٔػ ت ٍددددذِ     

 لةٔٝ د  لغزص٘ وم ق درٗ ةلٙ  لعٔػ ت 

   حددرب د   عحدد دٗ، لددذلك ٢ ٓعددزن ةيَدد    

ةلدٙ ةند  ألدك مد        لعلن ٛ  ل رم. مر٣ا

مددددً صددددط   لةعددددز، ّمبعدددد ب ٗ  لضدددد ظيف  

 لغن لٕ  لغزبدٕ ٨صد حليل ، ٓش دز قد ع     

ٙ بدد لطني ب ذتٔدد ٗ،  حملددٔي   ظلدده ّ  غط دد

ّبلددددك ب قدددديف  ليظدددد و  لةٔٝددددٕ للغددددع ث    

ٙ ٔدد٘ ت   ٔدد ِ  لةدد ردٗ،  لددذٖ ٓضددنٯ     زش ى

"جد٣ل د رّٓددً" )ٍّدٕ زتنْةدد٘ مدً  لددح٣ل    

يف أظل أ رب  لزملٔ٘ حتخ    ٛ، ّ ليت  رٯ

. (  ْ ٜددديف  لغدددن لٔ٘  زشددد ٌ   ٔددد ِ  لةددد ردٗ 

ّةلدددددٙ ة دددددط  لغدددددع ث   زش ىٔددددد٘ ت   

  ي     ٢صحْ ٜٔ٘، هاٌ  لغع ث   زش ىٔ٘ 

إىل   لددديت جيندددْ ت   ٔددد ِ  لةددد ردٗ ٢ حتحددد ط

فددْٛ  لغددنط، بدديف ا يَدد  أٌ جعددٔػ ت 

 .ت مزّر  لطع و مً أم مَ  لظ٣و، ّج ق 

لْشْد ٍذِ  لغدع ث   زش ىٔد٘    ّىظز ا

ت أةن ق  حملٔي، هندً  لؾدعت ر٠ٓحَد ،    

ّت  لْ قددس مل ٓعلدده أظددل بْشْدٍدد  ظحددٙ     

٘ .  ندد  أٌ ٍددذِ  لغددع ث ٍغٯدد 4998ةدد و 

 للغ ٓ٘، ّقل جلع  بَ  مز  ت ؽدٔل ردزٯ  

ب لغد٘،   ت أةن ق  حملٔي أفدز ر ا  عة   ا

زٍ  بضددددددَْل٘. هَددددددذِ  لغددددددع ث   أّ جددددددلمٯ

ْٯ  ىددخ ةلددٙ مددل ر آ٢ن     زش ىٔدد٘  لدديت ج 

 لضيني، ا ً  لىلق ٛ ةلَٔ  ت ذتظ د 

معدددلّدٗ. ّمدددً  ل  ٜيددد د  ٤ دددزٚ  لددديت    

جعدددٔػ ت  ٤ةنددد ق  لضدددعٔىل٘،  لضدددن ٘ 

 ٘  رٗ ٓطلد  ةلَٔدد   لةعٯدد  : Bob fish ل ىل ةد

ضددةت عدد لَ    صدده  لضددن ٘  ذتشٓيدد٘ ب  

مد    822 ذتشًٓ، ّرلٍ  ةلٙ ةن  مدً  

 ٖ م ، ّ ل  ىح سٓ   لدْرد  2222ىل ةن  إ
Fantasy pink   لددذٖ ٓحْ شددل ةلددٙ ةندد 

ّدّدٗ عددددصزٗ ةٔددددل   دددد٣ٔد  ،مدددد  2522

ٍّددٕ ةةدد رٗ ةددً دّدٗ ةلددٙ عدد يف عددصزٗ 

ةٔدددل   ددد٣ٔد ّجْشدددل ت  حملدددٔي بدددل  يف    

 ذتدد شش   زشددد ىٕ  لعظددٔه، ّ ٢ طةدددْ    

ألك قدلو   43ٖ ٓعٔػ ةلٙ ةن  د مةْ  لذ

ىدددُ أّشدددلٓز ب لدددذ ز  .مدددً صدددط   لةعدددز
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ٓضح لو سة ى دُ ت  لزهزهد٘ لغد   زٓىلدُ     

 ت مٔ ِ  لةعز   ظلن٘. 

 الكائهات الطافية أو العالكة:   -9

 َدد  ٍددٕ  لدديت جط ددْ ت   دد ٛ ّحتزٯ   

 ٤مدددددددْ ط ّ لحٔددددددد ر د  لةعزٓددددددد٘ ّميَددددددد    

 لة٣ى حٌْ ٍّٕ   ٜي د بضٔط٘ ّظٔلٗ 

ٔٯددد يف ٍدددذِ  ٤ظٔددد ٛ  دتدددشٛ   ّجغددد  ٘،  رتل

 ٤ص صٕ مً  ل حل٘  لعقْٓ٘  ليت جعدٔػ  

 ّ دّىَدد  جضددحعٔيف  مددً ت  حملددٔي  لعدد  ٕ، 

ٚ ةلَٔددد    ذتٔددد ٗ ت  حملدددٔي، ٤ىدددُ جحغدددذٯ   

و لةٔدددد٘  ٤مسدددد   ّ ذتْٔ ىدددد د  لةعزٓدددد٘    

ْٯ   ر ا، ٍّدذِ  لعْ لد  ٢    ٤ زٚ  ٤ ردز جطد

دٗ ت  رم مً  ٤ظٔ ٌ، جزٚ ب لعني  جملزٯ

زٍدد  مذٍلدد٘، ّ لددك أٍنٔدد٘ ّصددزة٘ ج  ذ

يف  لزصدددْب د  لةعزٓدددد٘   دددةمٗ ت جغددد    

ّميَدددددددددد    ي زبدددددددددد د ب د  لٔ  دددددددددديف    

 ل لضددددٔ٘، ّ لز د٢ْٓرٓددددخ  جملَددددزٖ بّ  

 لٔ  دديف  لضٔلٔضددٔ٘، ّمددً  لة٣ى حددٌْ    

ع د  ليةددددد جٕ  لدددددذٖ ٓضددددد ٍه ت  لحْفٯددددد   

ش أةغددد ث   ددد ٛ  للٓ جْمٔددد٘  لزصدددْبٔ٘  ٔٯددد

ٔٯددد  ت ٘ ّ حمل ْظددد٘  جملَزٓددد٘  لْظٔدددلٗ  رتل

قغدزٗ صٔلٔضدٔ٘، ّ دذلك  ل ْ  لٔددخ    

  ٘ مً ؽ  ٜ   لضٔ٘.  ١ل 

إٌ  ل  ٔدددددش  ل دددددةم لل  ٜيددددد د   

 لة٣ى حْىٔ٘ ٣ٓظ  ت   ضحْٓ د  لعلٔد   

مددً مٔددد ِ  لةعدد ر ّ حملٔطددد د ظحددٙ ةنددد     

دِ ةَددد     ددد ىٕ عتدددلٯ مدددٝيت مددد  ّإٌ جْسٯ 

 رتؾدد ٜؿ   ي  ٔدد٘، هةعقددَ  ٓعددٔػ ت    

، ّبعدد   لددلٓ جْمخ    يدد     لةدد ردٗ مردديف

آ دددددز ٓعدددددٔػ ت   يددددد     لل هٝددددد٘ مرددددديف  

 لز د٢ْٓرٓددخ، ّةيددل مْجَدد  جضددىلي ةلددٙ    

ْٯ لىل ع ّجغ    .ة٘يف  لزصْب د   حي

جددددد  ّ   ل حلددددد٘  ذتْٔٓددددد٘ لعْ لددددد    

 لة٣ى حددٌْ ت  لطةىلددد د  لضددطعٔ٘ مدددً   

مدددد مدددً   ددد دٗ    4422ّ 429 لةعدددز بدددني  

ت مددددً مدددد ٛ مدددد  م عٯدددد ٘ ت  دددديفٯ ذتٔٯدددد

ت  3/ومددددددد 346ّ 465 لةعددددددز، ّبددددددني  

و، 2222و 522ّ ّ  بدددددددني  أةنددددددد ق جددددددد

ّجؾدددددة   ل حلددددد٘  ذتْٔٓددددد٘ ت  ٤ةنددددد ق  

 26ّ 9و بددني  6222 لضددعٔىل٘  لدديت جؾدديف 

 هىلي.  3مد/و

 الكائهات الساحبة:  -3

ٍددددٕ  لدددديت جضددددة  بغدددد يف ظددددز ت   

 لْصدددددي   دددددد ٜٕ ّمرلدددددَ  مجٔددددددس أىددددددْ ع   

 ل ىل رٓددددددددد د   ٤مسددددددددد   ّ ذتٔحددددددددد ٌ  

ّ لددددل٢هني ّومٍدددد ، إفدددد ه٘ إىل بعدددد     

 ىددددد د  ل٣هىل رٓدددددد٘ مرددددديف رأصددددددٔ د    ذتْٔ

 ٤رشددديف. ّمددددً  لْ فدددد  بددددخٌ  ل  ٜيدددد د  

٘  لةعزٓ٘ ل  أٍنٔ٘ شْٔلْشٔ٘  ةمٗ  ذتٔٯ

ظٔددز عتؾددديف بٔيَددد  ّبدددني   ٔددد ِ  لةعزٓددد٘  

٘ ج دددد ة٣د ةلٓددددلٗ، ه ل  ٜيدددد د  ذتٔٯدددد  

ةددددد د جضدددددح لو  ىحىل ٜٔددددد ا شتحلدددددك   ز  

  علىٔدد٘ ت   ٔدد ِ  لةعزٓدد٘ لةيدد ٛ ٍٔ  لددَ   

يدد٘ لحطلدد  ودد س د معٔٯ  رت رشٔدد٘، ّ ددحؿٯ

ٖ إىل جغٔم  ل  ٔدت  و س د أ زٚ، ّج١دٯ

 ل ٔنٔدد ٜٕ للنٔدد ِ  حملٔطدد٘، ّبعددل مْجَدد   

ل٘ ج   ددده ٍٔ  لدددَ  ةلدددٙ  لىلددد ع مغددد   

 لزصددددْب د  لعقددددْٓ٘ أّ جددددل يف بغدددد يف  

 عْ ٜت ت  لزصْب د  ٤ زٚ.



 2022/ / آذار133العدد  

 

330  

 

 دد ًٜ ظددٕ  ّىغددم ٍيدد  إىل أٌ  دديفٯ 

عتحدددددددددد ط إفدددددددددد ه٘ إىل  ٤ّ ضددددددددددصني  

سّد  إىل  ٦ّ ل زبدددددددددٌْ ّ لٔدددددددددلرّشني

ّ ل ْصدددددد ْر ّ ل  لضددددددْٔو ّ ل ربٓددددددخ 

ّومٍدد  مددً  لعي ؽددز  لدديت جْشددل مجٔعَدد  

سّد  لددذٖ ت    ٔدد ِ  لةعزٓدد٘، ّل ددً  ٦  

يف شدددشٛ ا فدددزّرٓ ا للندددْ د  لش٢لٔددد٘   ٓغددد  

ّ ل ْص ْر  لذٖ ٓدل يف ت جز ٔدت أىْٓد٘    

 رت٣ٓدد  و لةدد ا مدد  ْٓشددل ٌ ب نٔدد د وددم  

 ٘د ٌ  ددْ  ل  ٜيدد د  ذتٔٯدد    هٔدد٘ ّعتددلٯ 

خي  ليت حتح شَن  بغد يف  دةم، ّٓحعدزٯ   

ز د هعلٔدد٘، ظٔددز جؾدديف  جز ٔشٍندد  لحغٔٯدد

ٖ إىل   ٓد١دٯ أقيف ىضدة٘ لند  ت  لؾدٔك مم د    

مدددْد  دددرم مدددً ٍدددذِ  ل  ٜيددد د  لددديت     

بٔيندد   س ةلددٙ  لىلدد ع.جعحنددل ةلَٔندد  ّجحْفٯدد

جؾيف  ل نٔ٘  لعظنٙ لن  ت  لغدح ٛ مدس   

د   ضددحْٓ د  لعلٔدد  مددً   ٔدد ِ ّىغدد       جددربٯ

 لةعزٓ٘  لؾد ةلٗ ّ ذت ملد٘ لدذِ      لحٔ ر د

يف ٍٔ  دددديف  لعي ؽددددز ّ لي ردددد٘ ةددددً حتل دددد

ع٘ ةلدددٙ  لىلددد ع، حددد٘   حْفٯددد ل  ٜيددد د   ٔٯ

 ّ ليت جغين   ٔ ِ  لةعزٓ٘ بَن .

 البكترييا:-4

 لة حمٓ  مً أ رز  ل  ٜيد د  لُّ جع

  ةلدٙ قد ع   ٘  ىحغ ر ا، ّ ليت جعدٔػ إمٯد   ذتٔٯ

ز  لةعدددد ر أّ صدددد حب٘ فددددنً   ٔدددد ِ، ّجدددد١ذٯ

يف  لزصدْب د، ّ  ؽد٘   رم ا ةلدٙ جغد     

ك   ددددْ د جلددددك  جملنْةدددد د  لدددديت ج   دددد   

% مً  لة حمٓ  25 لعقْٓ٘، ٍّي   ضتْ 

لدد   لىلددلرٗ ةلددٙ ج  ٔددك   ددْ د  ٢ظٔدد٘ أّ 

سّد ّ ربٓددددددخ  لش٢لٔدددددد٘ مددددددس  ددددددز   ٦ 

%/ مددددددً 46 – 5 لٔددددددلرّشني، ّضتددددددْ /

زتندددْع  لة حمٓددد د جزشدددس  لدددي  د إىل   

 . اظزٯ  اى ٓخ ّبعقَ  ٓعطٕ آسّج

ٍّيدد    لة حمٓدد د  لدديت ج١ ضددل   

  ددددْ د  لةضددددٔط٘ لدددد٧سّد ظحددددٙ  دددد    

سّد، جْشل بغد يف رٜدٔط ت  ٤شدش ٛ     ٦

 لعلْٓددددددد٘ مدددددددً   ٔددددددد ِ،  نددددددد  جْشدددددددل   

ٖ إىل جزصدددددٔت  لة حمٓددددد د  لددددديت جددددد١دٯ 

 ذتلٓددددددددل ّ  يغئددددددددش،  ندددددددد  جيحغددددددددز  

 لة حمٓ د   زجةط٘ مس دّرٗ  ل ربٓدخ،  

 ربٓدددخ  هة حمٓددد   ل ربٓدددخ ج١ ضدددل

 لٔدددلرّشني، ّٓدددزجةي مدددس ىغددد   ٍدددذِ     

 لة حمٓدددددددد  مددددددددر٣ا ظَددددددددْر  ربٓددددددددخ   

 لٔلرّشني ت  ٤شش ٛ  لعنٔىل٘ مً  لةعدز  

  ٤صْد.

% مدددً  لدددربّجني  لدددذٖ 42ٓدددخجٕ ضتدددْ 

ل ٓضحَل ُ  ٨ىض ٌ مً  حملٔط د. ّج١  

ٍدددذِ  ذتىلددد ٜ  ةلدددٙ ظحنٔددد٘  لعنددديف ةلدددٙ    

ٗ ّصزٓع٘ ذتن ٓ٘  لةٔٝ٘  خت ب  طْ د ش دٯ

ْٯ    ّ ل  ٜي س،  د  لةعزٓد٘ مدً شتد  ز  لحلد

ّسٓدد دٗ  ٢ٍحندد و بَددذِ  ل  ٜيدد د لشٓدد دٗ     

 ٢صدددح  دٗ ميَددد  مدددً  لي ظٔددد٘  لغذ ٜٔددد٘ أّ  

 .ىل ٛ عزّرٍ  لطةٔ٘ ّ جٯ

 الجدييات املائية:  -5

ٍددٕ ةةدد رٗ ةددً ظْٔ ىدد د حبزٓدد٘ مددً   

بّ د  لددلو  ذتدد ر، جحنٔٯددش ةددً ومٍدد  مددً   

 ذتْٔ ىددد د  لةعزٓددد٘ بطزٓىلددد٘ ج  ذزٍددد ؛   

إىٯَد  جح د ذز بد ل٢ْدٗ ةلدٙ ة دط      ظٔز 

معظه  ذتْٔ ىد د  لةعزٓد٘  ٤ دزٚ، ٍّدٕ     

ج٫زفس ؽغ رٍ ، ّل  رٜ٘ جحي  ط٫ بَ   لْ ٛ 

ٓ٘.  لرلٓٔ د ٢ ج٪ضحطٔس مريف  ذتْٔ ى د  لربٯ

 لحي  ط د  يف   د ٛ، هَدٕ جقدطز٫ٯ للؾدعْد     



 احمليط احليوي على األرض وأنظمة احلياة األخرى!

 

 333 

 

إىل  لضط  للع٫ؾْل ةلٙ  لْ ٛ، ّمدً ذدهٯ   

َٰٜددد    حتدددخ حتدددةط٫ ى ضدددَ   دددْ ل هددد ٗ بىل 

  دددد ٛ، ّأ ددددرب  لرددددلٓٔ د  لةعزٓٯدددد٘ ٍددددٕ   

 ذتٔح ٌ، ٍّٕ أٓق ا أ درب  ذتْٔ ىد د ت   

  لعدد مل  سل ددُ، ّمددً ذددلٓٔ د  لةعدد ر أٓقدد ا 

 لددددل٢هني، ّ ل ىلندددد د، ّأصددددْد  لةعددددز، 

 ّ ز ن  لةعز، ّومٍ  مً  ٤ىْ ع.

 :يةاحليوانات الرّب

ٍٕ زتنْةد٘  ذتْٔ ىد د  لديت جعدٔػ     

ٓد٘ ٤ىٯَد    زٯت  لرب،  ن  ج٫ضنٯٙ ظْٔ ىد د ب 

٢ جضحطٔس  لعٔػ مس  لةغز أّ  لحٯخقله مدس  

بٔٝحَه، ٢ّ جحْ شدل ت أمد  ً قزٓةد٘ مدً     

م٫عٔطَه، ّج٫ قٯيف  لعٔػ ت  لغ ب د  ليت 

ٕٯ ّجعحندل ةلددٙ ى ضددَ    لُّج٫عد  مْ يَدد   ٤ؽددل

ت  ذتؾددْل ةلددٙ  لغددذ ٛ ّ  ددخّٚ، ظٔددز    

إىٯَددد  ٢ جعدددٔػ بزة ٓددد٘  ٨ىضددد ٌ، ١٫ٓ  دددل   

ٌٯ  ذتْٔ ىدددد د ج٫غدددد  يف  ة٫لندددد ٛ  ذتٔددددْ ٌ أ

أعددةُ مدد  ٓ ددٌْ ب  سددلٌ  ل ٜلدد٘ ّ لغٯددعْث   

م٫حعلٯدٗ  ٤لْ ٌ ّ ٤ىْ ع ّ ٤ؽدْ د  لديت ٢   

ْٯر   ظؾددددز لدددد ، ّٓعصددددش  لعىلدددديف ةددددً جؾدددد

أةل دٍ   ل ٜل٘ ّ لقٯ ن٘، ّأىضت ّؽك 

لددذِ  ل  ٜيدد د بّ د  ٤ةددل د  ل ٜلدد٘ ٍددْ 

 ا مددً شددشٛ ا مَنٯددلُّ ةدد مل  ذتٔددْ ٌ. ٍّددٕ جعدد

ٔٯ٘، إ٢ أىَد  معزٯ  لرزّٗ  ذتْٔ  فد٘ لل طدز   ى

أ رددددز مددددً  ذتْٔ ىدددد د  ٤ ددددزٚ، ٤ىٯَدددد   

ف٘ للؾٔل ّ ٢ه  ظ أ رز مدً جلدك   معزٯ

 لدددديت جعددددٔػ بزة ٓدددد٘  ٨ىضدددد ٌ، هددددخىْ ع    

 ف٘ ل٣ىىلز خي.   رمٗ ميَ  معزٯ

ٓد٘ إىل ظْٔ ىد د   جىلضه  ذتْٔ ى د  لربٯ

م  صدد٘، ّمر لدد   ٤صددل ٍّددْ مدد  ٫ٓضددنٯٙ     

ّ ليندز،  ٜت، مبلك  لغ ب٘، ّ لرعلت، ّ لدذ 

ّ لددددلث، ّ ل َدددددل، ّ لقددددةس ٍّدددددٕ مدددددً   

آ ٣د  للعْو ّظْٔ ىد د ألٔ د٘، ّمر لد     

 ٤بىلدد ر ّ ٤ويدد و ّ  دد ةش ّ رتٔدديف ّ ذتنددم 

ٕٯ،  ّ ٤ر ىددت، ّ لغددش٢ٌ، ّ ذتندد ر  لْظغدد

ّ لشر هددد٘ ّومٍددد . ٍّيددد   أىدددْ ع أ دددزٚ     

 د لىلزّد،   ؛ٓد٘  رمٗ مدً  ذتْٔ ىد د  لربٯ  

 ْ  ، ّ لغٯدددددنة ىشٖ، ّ لؾٯدددددىلْر، ّ لةغدددددة

ّظْٔ ٌ  لة٣ ةْ ، ّ لدزجةٔط، ّ ٤ٓديف   

 ٤مسددددددز، ّّظٔددددددل  لىلددددددزٌ، ّ لٔغددددددْر،   

ّ لغْرٓل دددد ، ّظٔددددْ ٌ  لة ىددددل ، ّ ل ىلندددد٘، 

ّ ٤هعدددددددٙ  رتقدددددددز ٛ، ّ ٤ى  ْىدددددددل ،   

ٕٯ، ّ ٔدددْر  ْ٪ع٪ددد ، ّظٔدددْ ٌ   اَددد   لعزبددد ّ ل

 ليٯْرظ، ّ ْٔر  لل ىلل ، ّ لظٰٯة ٛ، ّومٍ  

 ٓ٘. ل رم مً  ذتْٔ ى د  لربٯ

  يوانات  م عدد احل

دةْى  ى٫لىلٕ ىظزٗ ةلٙ ةلد قلٔديف مدً   

ىل٘ بعدلد  ذتْٔ ىد د    ذتىل ٜ  ّ ٤رق و   سحعل 

ر  لعلندد ٛ م٫دد١ ٯز ا ت در صدد٘ ت  لعدد مل. قددلٯ

 ىدْع ةلددٙ  نيٓد م٣ 8.7ضتدْ  أٌ ٍيد     لده، 

 ٤رخي جيحنٕ لع مل  ذتْٔ ٌ.  ن  ّج٫ىلدلٯر  

% مددددً  ٤ر فددددٕ 86 للر صدددد٘ ى ضددددَ  أٌ 

ٓحه   حغ هَ   % مً مجٔس  لةع ر مل94ّ

ٔٯ   ً  للر صد د أٌ ٍيد     أّ ّؽ َ  بعدل! جةد

ملٔد ر(   4.4ملٔ ر دش شد٘، )  48أ رز مً 

لُّ ملٔدد ر( مددً  ٤ويدد و. ج٫عدد  4.4مددً  ٤بىلدد ر )

ٍدددذِ  ٤رقددد و عددد ظة٘ م٫ىل رىددد٘ مدددس ةددد مل     

ر  ذتغز د، إب إىُ ةلٙ صةٔيف   ر ل، ٫ٓىلدلٯ 

 42.222 لعلندددد ٛ أٌ ٍيدددد   أ رددددز مددددً    

ذتٔددد ٗ ظ لٔددد ا.  جزٓلٔدددٌْ  لددد٘ ةلدددٙ قٔدددل     
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ّ صدددحي د ا إىل ٍدددذِ  ٤رقددد و، ٫ٓىلدددلٯر بعددد  

 لعلندد ٛ أٓقدد ا أٌ زتنددْع ةددلد  ذتغددز د  

 42 ْٓيحٔلٔددددٌْ )أٖ  42قددددل ٓؾدددديف إىل  

ز ا ملٔ ر   لٔ ر(. ّقل قد د ٍدذ   لدزقه مد١ ٯ    

 لعلن ٛ إىل جىللٓز إمج لٕ ةلد  ذتْٔ ى د 

ةلددٙ  ٤رخي، ظٔددز أعدد رّ  إىل أٌ ٍيدد    

ملٔدد ر  22 ٌ أّ  ْٓيحٔلٔددٌْ ظٔددْ 22ضتددْ 

ر ةددلد  لطٔددْر مدد  بددني   لٔدد ر ظٔددْ ٌ.. ٓىلددلٯ

ملٔ ر  م )و صحٌْ أىدل   422ملٔ ر ّ 222

 .(4997ب٣ ةمٌ )

  :ر البيئة احليوانيةتغّي

ز  لةٔٝددد٘  لددديت جعدددٔػ هَٔددد   جغٔٯدددلُّ ٓعددد

 ذتْٔ ىدددد د أّ هىلددددل ىَ  صددددةة ا رٜٔضدددد ا ت  

ٌ إجيددد قؿ أةدددل دٍ  ّ ىىلز فدددَ ، ظٔدددز  

ّ رددزٗ   ؾدد ىس عددص ر ب رددزٗ، قطددس  ٤

 ليت جي دز ذيد ٜٕ أّ ضدٔل  ل زبدٌْ ت     

 لةٔٝ د    حل ٘  لديت جعدٔػ هَٔد  أؽدي ن     

٘، ّ صدح ل و  ةلٓلٗ  مً  ل  ٜيد د  ذتٔٯد  

 لددلٓي مٔخ للعؾددْل ةلددٙ أةددل د  ددةمٗ    

ث بٔٝحَد   مً  ٤مس   بع   ٤ظٔ ٌ، غتزٯ

 لددددديت جعدددددٔػ هَٔددددد ،  نددددد  أٌ  لؾدددددٔل  

مب حلددك أىْ ةددُ قددل هعدديف هعلحددُ ت بلددك،  

ظٔددز ج٫ؾدد د  لينددْر مددر٣ا ل٣صددح  دٗ مددً     

شلْدٍددددد   دتنٔلددددد٘ ر رٓددددد ا. أ دددددذ ٍدددددذ   

 لحي قؿ ع لُ  ل ةم ت دّل أمزٓ   

 دتيْبٔددد٘، ظٔدددز  ضتدددلرد ىضدددة٘  ذتٔددد ٗ  

%  د٣ل  ٤ربعدني صدي٘    83 لربٓ٘ هَٔ  ضتدْ  

ٓدد٘ بيضددة٘     فددٔ٘ ّ طت قددخ  ذتٔدد ٗ  لربٯ  

% ت 48% ت  لددلّل  ل ىلدددمٗ، ّبيضدددة٘  58

 لددل يف   حْصددي، أمدد   لددلّل    لددلّل ب د 

 لغئددد٘ هىلدددل ة ىدددخ مدددً ىىلدددؿ ٢ ٓحصددد ّس   

%، ٤ىَدد  جضددحيشن  لرددزّٗ  ذتْٔ ىٔدد٘ ت 42

 لةلل ٌ  ل ىلمٗ، بٔين  ج٫عيٙ برب مض   ٓد٘  

 !جلك  لرزّٗ ت مي  ىلَ 

ٌ أصزع    لْق د جي قؾ ا جلك  ليت إ

جعٔػ ت   ٔ ِ  لعذبد٘، هىلدل  ضدزد ضتدْ     

َد ، ّمل جديض٫   % مً زتنيف  ل ىل رٓد د هٔ 76

 ذتْٔ ى د  لةعزٓد٘ مدً بلدك، هىلدل ة ىدخ      

%، بدلٛ ا مدً   39 دزٚ ىىلؾد ا بيضدة٘    ٍٕ  ٤

ٛ٭ حبٔحدد ٌ  لددد      أمسدد    لضددزدًٓ، ّ ىحَدد 
(Baleen)  أٌ جعد ىٕ   ل ةمٗ. ّمً   دزشٯ  

 ٛ  ٤شٔ ل  لىل دمد٘  دتدْع ّ ل  قد٘ مدً شدزٯ     

 Davidلمدددد  هعدددديف  ٦بدددد ٛ، هىلددددل أ  دددد 
Nussbaum  ندد٘ لددزٜٔط  لحي ٔددذٖ  يظ 

WWF    ُت بزٓط ىٔددد  ةلدددٙ مددد  صدددٔعلذ

 ٢ىددله ع  ل ٜدديف ضتددْ  ٢ىىلددز خي مددً فددزر 

ل٥شٔ ل  ل٣ظىل٘، ّّشْث  خت ب  طدْ د  

٘ ب رددد ِ   ٓددد٘  لطةٔعٔددد٘، هىلدددد ل     َنٯددد م

طي  ةلُٔ  لقْٛ ت )ظصه  للم ر  لذٖ صل 

جىل رٓزى  ظتدت أٌ ٓ دٌْ شدزظ إىدذ ر ليد       

مجٔعدد ا، ضتددً مجٔعدد ا، صٔ صددٌْٔ، رشدد ل   

َددده لدددلَٓه مؾدددلع٘ يددد ظ  ل أةنددد ل، ّ ل

ّمضدد١ّلٔ٘ للعندديف ةلددٙ فددن ٌ   ٓدد٘ مدد      

 ٕ ل ددديفٯىىلدددلٯرِ مجٔعيددد ، مضدددحىلةيف ؽدددعٯ  

هليضددددحصت دتددددزظ   ، ليدددد ظ ّللطةٔعدددد٘( 

 ٨ىذ ر ٍذ ،  ٣ٔ ٓ دٌْ  ليدلو ظلٔ يد     

 ت   ضحىلةيف  لىلزٓت.

ىل إٚ  ليغدددددد    لةغددددددزٖ  دٯألىلددددددل  

ٓد٘   رز مً ىؾك  ذتْٔ ىد د  لربٯ أ  ح  ٛ 

ة مددد ا، ّهددد  جىلزٓدددز   42ت  لعددد مل  ددد٣ل 
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مىللددددد  ؽددددد در ةدددددً " لؾددددديلّق  لعددددد  ٕ  

د ا ةلدٙ  ي  لقدْٛ زتدلٯ  للطةٔع٘"  لذٖ ٓضدل  

ع ر أرخي. ّهز   ت  صحغ٣ل مْ رد  ٤ ٨

  دددلٓز  لعددد و للؾددديلّق  لعددد  ٕ للطةٔعددد٘    

عدددد  ل ىل أٌ " ٤إ "مدددد ر ْ ٢مددددربجٔين "

يف زتنْةدد٘ ٘  رٯدددٗ لل  ٜيدد د  ذتٔٯدد  حعددلٯ

ضددن  ب ذتٔدد ٗ ةلددٙ ىظندد٘  لةٔٝٔدد٘  لدديت ج ٤

د ٗ لحىلٔدددددددددٔه مددددددددد  ٓىل صدددددددددُٔ   أرخي، ّ ٤

ف ن "مس هىلل ٌ أ. ّ" ٜي  ْ ةي  مً شزٯ

 ٍحن ميددد  مبؾدددمٍ ، ى دددٌْ قدددل شلةيددد    

 ."٤ى ضي   رتض رٗ

يف ، صددصٯ 2242ّ 4972بددني  لعدد مني  

م١عدددز " ل ْ دددت  ذتدددٕ"  لدددذٖ ٓىلدددٔط 

ْٯ هؾددٔل٘  3238ظْٔ ىدد ا مددً   42382ر جطدد

مدددددددً  لردددددددلٓٔ د ّ لطٔدددددددْر ّ لشّ ظدددددددك  

 52مس  ، جز شع ا بْ قدس  ّ لربم ٜٔ د ّ ٤

ىىلطدد٘. ٍّددذ  " ٢ردد ِ  لرىلٔدديف ٢ ٓةددلّ أىددُ    

ٖ جةد  ١" ّهد   ليضد ٘  لع عدزٗ     أصٔغَل 

ىُ ٢ ٓدش ل مدً   أىل إع ر أمً  لحىلزٓز  لذٖ 

  لحغٔم ٍذ    يعٙ ّ  شط   ن ً  لحعزٯ

ٔٝد٘. ّأ ردز   بني  لحينٔد٘ ّ ذت د ظ ةلدٙ  لة   

 ٛ ٍدددذ   لْفدددس ٍدددٕ ر ا شدددزٯ  يددد    جقدددزٯ

( جلَٔد  ب د رق   %83 -    ل٣جٔئد٘ ) ٓمزأ

 حملددٔي  لدد دٟ   -صددٔ  آبضددٔي ميطىلدد٘  

ظٔدددز دهعدددخ  ل  ٜيددد د  لددديت جعدددٔػ ت   

( ت %76 -ولددٙ )  ٔدد ِ  لعذبدد٘  لددرنً  ٤ 

ٓدد٘ ّ لةعزٓدد٘  شيدد ظ  لربٯظددني جز شعددخ  ٤ 

ّفدددددعخ   يظنددددد٘ ودددددم   أ. ّ%39بيضدددددة٘ 

ؾدددددددد٘ ت   ٓدددددددد٘  ٔدددددددد٘   ح ؾٯ ذت ْم

 دز جىل رٓزٍد   لديت    آدٗ، ت شيد ظ   َدلٯ   ٤

، ةددً 2242ةدد مني، ت  ٗ  دديفٯجؾدلر مددزٯ 

ٓدد٘ بددني   ل٥شيدد ظ  لربٯ% 28جز شددس بيضددة٘  

. ّمل ٓ ددً  لحىلزٓددز ٓغددنيف 2228ّ 4972

هؾٔل٘ ظْٔ ىٔ٘. ّأصة ث ٍذ   2699صْٚ 

ىل  ضدد رٗ مْ قددس ةٔغددَ    إِ  ل  شددس مددزدٯ 

 لديت جضدحْ يَ    مد  ً  ّجز شس مض ظ٘  ٤

ٍددذِ  ذتْٔ ىددد د )بضددةت  لشر ةددد٘ ّ ليندددْ   

عص ر ّ لدزٖ ّ لضدلّد    ذتقزٖ ّقطس  ٤

ز   يدد  ٕ ّ لؾدددٔل   ل َزّم ٜٔدد٘( ّ لحغٔٯدد  

ّ لزةدددٕ  دتددد ٜز )مبددد  ت بلدددك ةنلٔددد د     

لٗ  نددد   ذتددد ل مدددس    لؾدددٔل ودددم   حعنٯددد  

 . لض٣ظك  لةعزٓ٘(

هزٓىلٔدددد ، بلغددددخ إمددددز ت  ددددذلك  ٤

ْ  4984مض ظ٘  ىحغ ر  ل ٔل٘ صدي٘   % 7 ضتد

هىلي مً مض ظ٘  ىحغ رٍ   لح رغتٔد٘. ّت  

ٍذِ   يطىل٘  ليت جغَل ةنلٔ د ؽٔل وم 

% 62عددزةٔ٘، جز شددس ةددلد  ل ٔلدد٘ بيضددة٘    

  .2244ّ 2222بني 

 : عامل الهبات

 لية جددد د ٍدددٕ زتنْةددد٘ رٜٔضددد٘ مدددً   

٘، مددً أمرلحَدد   ٤عددص ر    ل  ٜيدد د  ذتٔٯدد 

ّ ٤سٍددددددددد ر ّ ٤ةغددددددددد ث ّ لغدددددددددصم د   

 لضددددز  ط. جىلضدددده    اّ ذتغدددد ٜػ ّأٓقدددد 

 لية ج د إىل  ىة ج د ّة ٜٔ٘،  لديت حتحدْٖ   

ةددً ىىلدديف  لضددْ ٜيف  مضدد٢ّ١ا  اّة ٜٔدد  اىضددٔص

فددنً  ليةدد د، ّىة جدد د ٢ ّة ٜٔدد٘  لدديت ٢  

حتحدددددْٖ ةلدددددٙ ىضدددددٔض ّةددددد ٜٕ ظىلٔىلدددددٕ    

    لطع لت  رتقز ٛ.

رد ةلد در ص٘ قلٯ 2244ىغزد ة و 

 ٤ىددْ ع  لية جٔدد٘ ت  ل ددزٗ  ٤رفددٔ٘ بيعددْ  
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ملٔدٌْ ىدْع ةلدٙ     6.5 ملٌْٔ ىْع، ميَ  8.7

 ّ ملٔدٌْ ىدْع ت  لةعدز. ظحدٙ ةدد و      2.2 لدرب 

 بلددد ةددلد  ٤ىدددْ ع  لية جٔدد٘  لددديت  ٯ    2224

  اىْةدددددد 287.655 ٔٔشٍدددددد  ّحتلٓددددددلٍ   

 45.222مشٍددزٗ ّ 258.652، ميَدد   اىة جٔدد

٢ ّة ٜٔدد٘. أٍدده مٔددشٗ للية جدد د أىَدد  ب جٔدد٘    

ز  لغددددذ ٛ  لحغذٓدددد٘، ّب لحدددد لٕ هَددددٕ جددددْه    

 ضددددددَ  ّللعْٔ ىدددددد د  لع عددددددة٘ أٓقدددددد ا   لي

يف ىة جددددددد د ّل٩ىضددددددد ٌ، ظٔدددددددز جغددددددد  

 حمل ؽددددددٔيف  لشر ةٔدددددد٘  لغددددددذ ٛ  لددددددزٜٔط 

 ل٩ىضدد ٌ ّلل ددرم مددً أىددْ ع  ذتْٔ ىدد د.   

  ظتعلددَ  أٍدده ةي ؽددز دّرٗ  لغددذ ٛ ت   مم دد

 لطةٔعدد٘. جضددحطٔس  لية جدد د حتْٓدديف   قدد٘    

 لغددنط إىل عدد يف   قدد٘  ٔنٔ ٜٔدد٘ ت    

يف  ل زبٍْٔدددددلر د ةدددددً  زٓددددد   لحنرٔددددد   

 لقددْٜٕ فددنً  لؾدد ىع د  لٔ قددْرٓ٘ ت 

 . ٣ٓ   لية ج د

ٕ  لية ج د معظه صط   ٤رخي، جغط 

ّجضدددحطٔس أٌ جعدددٔػ ت مجٔدددس  لةٔٝددد د،    

ّٯإّ دىدد  ب ٤ّ ضددصني ةيددلم  جؾدديس ىَدد  جش

ٛ٭لُّ ٍ   لددددذٖ ٓعدددد ٛوددددذ  للن لْقدددد د  وددددذ 

 ٤ ددزٚ، ّجطددز   دد ر   دد ٛ  لددذٖ ٓعندديف     

ةلدددٙ جلطٔدددك  دتدددْ. ٍّدددٕ مؾدددلر رٜدددٔط 

ل٥دّٓددددد٘ ّ لعطدددددْر ّزتددددد ٢د ؽدددددي ةٔ٘    

 ذتؾدْل ةلدٙ    ّظزهٔ٘ ةلٓدلٗ. ّميَد  ٓدحهٯ   

 ٤ غددددد ث ّ لدددددْرق ّ ٤ؽدددددة غ ّ لشٓدددددْد 

ّ ٤ىضددددددددددص٘ ٍّددددددددددٕ حتحددددددددددْٖ ةلددددددددددٙ   

 ل زبٍْٔدددلر د ّ ل ٔح مٔيددد د ّ ٤مددد٣    

ّعتحددْٖ  ، خيّ لددلٌٍْ ّ ٤لٔدد ن ّ ٤ دد 

يف  لية جد د  بعقَ  ةلٙ  لدربّجني  ند   رٯد   

د ل٥ّ ضددصني ت   ؾددلر   حصددلٯ ةنْمدد ا

 ٤رخي، ظٔدددز جىلدددْو بحعْٓددديف وددد س ذددد ىٕ    

حدددُ ّجطدددز  وددد س  أ ضدددٔل  ل زبدددٌْ ّجرةٯ

ضُ. ّ لية جد د مدً    ٤ّ ضصني  لذٖ ىحي  

ش ىددت آ ددز بخعددص رٍ  ّوط َٜدد   ٤ قددز 

ز ّمدً  صتددز ن  حتندٕ  ٤رخي مدً  لحؾددعٯ  

  ابدددد٘ ّّشْدٍدددد   لةٔٝددددٕ فددددزّرٖ شددددلٯ  ل 

للنع هظ٘ ةلٙ  لعلٓل مدً  ذتْٔ ىد د مدً     

 . طز  ٢ىىلز خي

 عامل الفطريات: 

٘، ٍٕ ىْعٮ مً أىْ ِع  ل  ٜيد د  ذتٔٯد  

ّ لددددديت جعحندددددل٫ ت ودددددذ َٜ  ةلدددددٙ  ٣ٓددددد  

ٍ فن٘   رشٔ٘ بع ط أىْ ع  ل  ٜيد د  

 ذتٔددد٘  ٤ دددزٚ، ّّظٔ ددد٘ ٍدددذِ  رت٣ٓددد      

ل طزٓدد د ٍقدده  لطعدد و  دد رط  ل طددز، ّ  

ٰ٘  ل بدد٘  دت ه دد٘، ّ لز ةدد٘،     جيحغددز٫ ت بٔٝدد

ك مس   ٔ ِ مب حلٰك أىْ ةَ ، ّقدل  ّجح ٔٯ

جعحندددل٫ ت ودددذ َٜ  ةلدددٙ  لعي ؽدددز  لةٔٝٔددد٘  

 حملٔطدد٘ بَدد ، أّ ةلددٙ  لحط  دديِف، ّ لصددْو    

٘ ةلدددٙ  لْصدددي  لغدددذ ٜٕ لل  ٜيددد د  ذتٔٯددد

 ٤ دددددزٚ، ّ لدددددذٖ ٓضددددد ٍه٫ ت جشّٓدددددلٍ   

    ٫ٌ ٍددذِ   حب شحَدد  مددً  لغددذ ٛ، ّقددل ج ددْ

٘ا ل٣صددح٣َ   لةغددزٖ،    ل طزٓدد د مي صددة

ٰ٘ ب لحضنٯِه  لغدذ ٜٕ.  ٗا ج١٫دٯأّ ف رٯ ٖ ل٩ؽ ب

ّجىلضٯدددده إىل أ رددددز مددددً مٝدددد٘ ألددددك ىددددْع. 

جضدددح لو٫ أىدددْ عٮ مدددً  ل طزٓددد د ت  عددد ِو  

 ٨ىضدد ٌ، ّجددل يف ت إةددل د  ل ددرم مددً    

 لْشةددد د، مرددديف  هطدددز   غدددزّو. جضددد ٍه   

بعدددد  أىددددْ ِع  ل طزٓدددد د ت  لؾددددي ة د    

ذ ٜٔ٘، ّ للّ ٜٔ٘، مريف  ؽي ة٘  رتةش،  لغ

 ّإىح ط بع  أىْ ع  ٤دّٓ٘. 
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 :ع احليويالتهّو

 لية جددد د ّ ذتْٔ ىددد د مدددً أٍددده  جعددلُّ 

٘ ت  لةٔٝددد٘، هة ٨فددد ه٘ إىل   دددْ رد  ذتٔٯددد

ش ٌ  ليظدددد و  لةٔٝددددٕ، هدددداٌ  دّرٍدددد  ت  جٯدددد 

 ٨ىض ٌ ٓعحنل ةلَٔ   نؾد در للغدذ ٛ أّ   

بلك. ّقل  للّ ٛ أّ  لط ق٘ أّ   لةط ّوم 

ْٯ  ٯ ع  ذتْٖٔ  لةٕٔٝ ت  ج  قٔ٘ جعزٓك  لحي

و بخىدددُ جةددد ًٓ  ل  ٜيددد د  4992رٓدددْ ةددد و 

ٗ مً مجٔس   ؾ در، ّميَ   ٘   ضحنلٯ ذتٔٯ

ٓددد٘، ّ لةعزٓددد٘،  لددديظه  ٤ٓ ْلْشٔددد٘  لربٯ

ْٯ  ىدددددددددددد د ّ ٤ظٔدددددددددددد ٛ    ٜٔدددددددددددد٘، ّ   

ْٯ  ع  ذتٔدددْٖ  ٤ٓ ْلْشٔددد٘  ٤ دددزٚ. ّللحيددد

 لْظددددلٗ أٍنٔدددد٘  ددددةمٗ ٤ٌ  ليددددْع ٍددددْ    

يف أظدددل  ٤ص صدددٔ٘ ت  جملحنعددد د ّٓغددد   

ْٯ ىدْع   ى د  لضلضدل٘  لغذ ٜٔد٘، ّل ديفٯ   م 

يد٘  ٖ ّظٔ د٘ معٔٯ ؽ  جُ  لْر ذٔ٘، ٍّدْ ٓد١دٯ  

ت  ليظ و  لةٕٔٝ مً ى ظٔ٘ حتْٓديف  لط قد٘   

ّىىللددددَ  مددددً مضددددحْٚ وددددذ ٜٕ معددددني إىل    

  ضحْٚ  لذٖ ٓلُٔ، ّلذلك هاٌ هىلل ٌ أٖ 

٘ ٖ إىل ظددلّس هصددْٗ ت  لضلضددل  ىددْع ٓدد١دٯ 

 لغذ ٜٔ٘، ّإىل فعك ّهىلل ٌ  لىللرٗ ةلٙ 

  لىلٔ و بْظ ٜ َ  مً ى ظٔ٘ حتْٓيف  لط ق٘. 

ْٯّمددددً  ٤ طدددد ر  لدددديت جَددددلٯ  ع د  لحيدددد

  ذتْٖٔ 

صْٛ  صح ل و  ٤ر فٕ  اق م٘  -

ّ  ةددددد ىٕ ّ لطدددددزق بؾدددددْرٗ    دةّ  غدددددز

 .ةغْ ٜٔ٘

صْٛ  صح ل و   ةٔل د  ذتغدزٓ٘   -

ة د ّ لزمْىددددد د ت  ٤ودددددز خي  ّ   ؾٯددددد

  ٓىلقدددٕ ةلدددٙ  ل دددرم مدددً  لشر ةٔددد٘ مم ددد

 .ٗ ميَ  ّ لي هع٘٘  لق رٯ ل  ٜي د  ذتٔٯ

 لىلطددددددس  لعغددددددْ ٜٕ ل٥عدددددددص ر    -

ّ لزةددددٕ  دتدددد ٜز ّومٍدددد  مددددً  ٤ةندددد ل   

 .ب٘ للةٔٝ٘ ّ لْصي  حملٔي لةغزٓ٘    زٯ

العالقدددة  ددد  احملددديط احليدددوي واألنظمدددة    
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شْدٍدد  ٘ ت ّجعحنددل  ل  ٜيدد د  ذتٔٯدد

ْٯ ىظنددد٘ ٘ ت  ٤ىددد د ودددم  ذتٔٯددد ةلدددٙ    

ّل٢ٍْدددددد   دددددد  ّشددددددلد ٍددددددذِ  ، ٤ ددددددزٚ

َٯد    لد  د٣ل مٝد د    ل  ٜي د ٍّدٕ  لديت م

ْٯ رٍددددددد  م٣ٓدددددددني  لضددددددديني ليغدددددددَْٜ  ّجط

 . اب لغ يف  لذٖ ىز ِ ظ لٔ

ْٯىد د   ّلذ  ٓىلضٯد   ه  لةْٔلْشٔٯدٌْ م 

ٖٯ إىل     حملٔي  ذتْٔ

ٕٯ   -1   ّٓغنيفة مل وم ظ

ٕٯ   ٕٯ  حملدددٔي   ددد ٜ   أّ  لغددد٣ن   ددد ٜ

 لذٖ أّل م  ىغدخد بدُ  ذتٔد ٗ ٍّدْ ر دً      

أصددد ظ لحَٔٝددد٘  ذتٔددد ٗ ّ صدددحنز رٍ  ٍّدددْ   

ْٯ  .رى  ّ صحنز ر ّشْدى  ٤ص ظ ت جط

ٖٯ  يف  دت ىدددت   ّٓغدد    لغدد٣ن  دتدددْ

 ٤ٍدددده ت ىغددددْٛ  ذتٔدددد ٗ ةلددددٙ  لٔ بضدددد٘     

ْٯ  ضصني هز و س  ٤ رٍ  مً  ٣ل جّْجط

 ل  ٜيددددددد د  لةغدددددددزٓ٘  ضدددددددُ لدددددددذٖ جحي  

ّ ذتْٔ ىٔددد٘ ّذددد ىٕ أ ضدددٔل  ل زبدددٌْ،    

ٕ ىهٔصددزٖ جةدد دل  نٔدد د  ددةمٗ مددً ذدد   

أ ضددٔل  ل زبددٌْ بددني  ٤ظٔدد ٛ ّ لغدد٣ن 

 دتدددددْٖ، ظٔدددددز جخ دددددذ  لية جددددد د ذددددد ىٕ 

ْٯ ٖ أ ضدددٔل  ل زبدددٌْ مدددً  لغددد٣ن  دتددد

ّج٫عطدددٙ  ٤ ضدددصني لدددُ ت ةنلٔددد٘ ؽددديس  

 لغددددددذ ٛ. ّجخ ددددددذ  ل  ٜيدددددد د  ٤ ددددددزٚ   
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ىٕ أ ضددددددٔل  ٤ ضددددددصني ّجطلدددددد  ذدددددد  

ط. هَددْ إفدد ه٘  ل زبددٌْ ت ةنلٔدد٘  لحددي  

لددذلك  عتدد ه  ةلددٙ جددْ سٌ  ذتٔدد ٗ هَٔدد ،   

ٖٯ،   مردددددديف   دت ببٔدددددد٘، ّ لقددددددغي  دتددددددْ

 .ّ ذتز رٗ ّومٍ  مً   ع ٓم

هَددْ    دد ٌ  مدد   حملددٔي  لؾدد زٖأ

 لددذٖ جعددٔػ ةلٔددُ ّهٔددُ ٍددذِ  ل  ٜيدد د     

ٗ  أمحدد ر ظٔددز  ت  لعندد  إىل ةددلٯ  ّٓضددحنزٯ

ذ   لعنددد ؛ بضدددةت  جيعدددلو  ذتٔددد ٗ بعدددل ٍددد  

 رج ددد ع درشددد٘  ذتدددز رٗ، ّ ىعدددل و  لدددْ ٛ، 

ْٯٌ ٍدذ   دتدشٛ       ّةلو جدْه ز  لغدذ ٛ، ّٓح د

 لؾددددلت مددددً  لؾدددد ْر  لدددديت ختحلددددك ت  

 د ّ  عددددد دٌ أىْ ةَددددد ؛ ٢ دددددح٣ن  ل لدددددشٯ 

ْٯى٘ ل     . 

  ّٓغددددددددنيف  لعدددددددد مل  ذتددددددددٕ -2

 ل  ٜيددد د  ذتٔٯددد٘  ل َددد   لددديت جضدددح لو   

ْٯى د وم  ذتٔٯ٘ للدحن  ً مدً     ذتٔد ٗ     

ْٯىدد د  ذتٔٯدد٘   ّ لح دد ذز. جددزجةي ٍددذِ    

ْٯىدددددد د وددددددم  ذتٔٯدددددد٘ بيظدددددد ٍو      مددددددس    

ٕٯ؛ ظٔدددز ٓددد١ذٯ ز  ددديفٮٯ ميَنددد  ت دٓيددد مٔ 

 ٦ ددددز، ٢ّ ا ددددً أٌ ْٓشددددل أظددددلٍن   

مبعددشٍل ةددً  ٦ ددز، ّل ددً بضددةت بعدد     

ْٯىد د       لضدلْ ٔٯ د  رت  ٝد٘ أسؽدٔةخ    

ْٯس، ٍّدددددلٯدد ظٔددددد ٗ    ودددددم  ذتٔٯددددد٘ بددددد لحل

، ّأدٯد إىل  ىىلدددددز خي  ل  ٜيددددد د  ذتٔٯددددد٘

  ل رم ميَ .

إفدددددد ه٘ لددددددذلك ٍيدددددد    لع٣قدددددد د 

٘ ى ضدددَ   لحة دلٔددد٘ بدددني  ل  ٜيددد د  ذتٔٯددد   

صدددددْ ٛ بدددددني  ٨ىضددددد ٌ ّ ٨ىضددددد ٌ أّ بدددددني 

 ٨ىض ٌ ّ ذتْٔ ٌ أّ بني  ٨ىضد ٌ ّ ليةد د   

أّ بدني  ذتٔددْ ٌ ّ ذتٔدْ ٌ أّ بددني  ذتٔددْ ٌ   

ّ ليةدد د أّ بددني  لية جدد د بةعقددَ ، ّ لدديت    

ة٣قد٘ ج  هديف ّه ٜدلٗ    ا ً أٌ ج دٌْ  

 مددد٘ مغددد  ٘ أّ ا دددً أٌ ج دددٌْ ٍلٯ  

 جعحنل ةلٙ  لظله ّ لطغٔ ٌ ّ ٢ه  ظ. 

  الهظام البيئي

ٍيددد   ة٣قددد٘ ّذٔىلددد٘ بدددني  لعي ؽدددز    

 لطةٔعٔ٘ ّ ذتٔ جٔد٘   ْشدْدٗ ظدْل ّد  ديف     

ْٯ   ى جَددددد  صدددددط   ل دددددزٗ  ٤رفدددددٔ٘ ّم 

   حل ددددد٘، جدددددربس مدددددً  ددددد٣ل ة٣قددددد د     

مجٔعَد    لٗ جدزجةي ّ رجة   د ّظٔ ٔ٘ معىل د 

ٙ ب ليظ و  لةٕٔٝ. ه ليظد و  لةٔٝدٕ   مب  ٓضنٯ

 ه ّ  ضددحنزٯن ةلددٙ أىددُ  لح  ةدديف   دديظ عددزٯ٫ٓ

٘، ّمد   ٘ ّوم  ذتٔٯد بني ةي ؽز  لةٔٝ٘  ذتٔٯ

لِ ٍذ   لح  ةيف مدً جدْ سٌ بدني ةي ؽدز     ْٓل 

 لةٔٝدد٘. أمددد   لحدددْ سٌ  لةٔٝددٕ هنعيددد ِ قدددلرٗ   

 لةٔٝدد٘  لطةٔعٔدد٘ ةلددٙ إة لدد٘  ذتٔدد ٗ ةلددٙ      

ٌّ مغدد ٣د أّ شتدد  ز  صددط   ٤رخي د

 لحدْ سٌ  لةٔٝدٕ     ذتٔ ٗ  لةغزٓ٘. ّلعيفٯ  طٯ

ةلٙ صط   ل زٗ  ٤رفٔ٘ م  ٍْ إ٢ ششٛ 

مدددً  لحدددْ سٌ  لدددلقٔ  ت ىظددد و  ل دددٌْ،    

ٍّددذ  ٓعددين أٌ ةي ؽددز أّ معطٔدد د  لةٔٝدد٘  

دٗ حتددد ه  ةلدددٙ ّشْدٍددد  ّىضدددةَ   حملدددلٯ   

 ن  أّشلٍ   هلل. ّل ً  ٨ىض ٌ بلد ت 

ظيف جيذر بد رتطز، إب  جخذمِ ةلٙ بٔٝحُ مز 

ردددد ّس ت بعدددد   ٤ظددددْ ل قددددلرٗ  لدددديظه  

 لةٔٝٔددددد٘  لطةٔعٔددددد٘ ةلدددددٙ  ظحنددددد ل ٍدددددذِ   

 ح٢٣د بٔٝٔ٘ ج  د  ز د، ّإظل س  لحغٔٯ

د ظٔددد ٗ  ٨ىضددد ٌ ّبىل ٜدددُ ةلدددٙ صدددط   جَدددلٯ

 . ٤رخي
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 إختالأل التوازى البيئي

ْٯ  ىدددد د  لةٔٝدددد٘  إٌ  لح  ةدددديف بددددني م 

ىل إٖ ت  ليَ ٓددددد٘ ٗ جددددد١دٯةنلٔددددد٘ مضدددددحنزٯ 

 ح٣ل   لةٔٝ٘ بحْ سىَ  م  مل ٓيغخ  ظح  ظ 

ز بعدددد   لظددددزّن  لطةٔعٔدددد٘ ىحٔصدددد٘ لحغٔٯدددد

ٔٯددددد ز  ددددد ذتز رٗ ّ ٤مطددددد ر أّ ىحٔصددددد٘ لحغ

يف  ٨ىض ٌ  لظزّن  ذتْٔٓ٘ أّ ىحٔص٘ لحل ٯ

ز ت   ة عز ت جغٔم ظزّن  لةٔٝد٘. هد لحغٔٯ  

ىل   ح د ٛ بعد    إٖ  لظزّن  لطةٔعٔ٘ ١ٓدٯ

٘ ّظَْر   ٜي د أ دزٚ،   ل  ٜي د  ذتٔٯ

 ددح٣ل ت  لحددْ سٌ ّ لددذٖ   ىل إٖ   ٓدد١دٯمم دد

ٓخ ذ ه ٗ سمئ٘ قل جطْل أّ جىلؾدز ظحدٙ   

عتددلس جددْ سٌ شلٓددل. ّأ ددرب دلٔدديف ةلددٙ      

بلك ٍْ   ح  ٛ  لشّ ظك  لقد ن٘ ىحٔصد٘   

٢ ددددح٣ن  لظددددزّن  لطةٔعٔدددد٘ للةٔٝدددد٘ ت  

ىل إٚ   أدٯ ذتىلت  دتْٔلْشٕ  لْصٔي، مم 

ىل إخ  لةٔٝددد٘ ذددده ةددد دد  ىىلز فدددَ  ه  حل ددد

 لحددْ سٌ ت إ دد ر  لظددزّن  دتلٓددلٗ  ظ لدد٘ 

بعدددل بلدددك.  دددذلك هددداٌ ستددد ٢ّد ىىلددديف    

ىل آ دددددز إ٘ مدددددً م ددددد ٌ    ٜيددددد د ظٔٯددددد

ىل إٖ ّ لىلقددد ٛ ةلدددٙ بعددد   ٤ظٔددد ٛ ٓددد١دٯ  

يف  ددح٣ل ت  لحددْ سٌ  لةٔٝددٕ. وددم أٌ جددل ٯ  

 لضدددةت لُّ  ٨ىضددد ٌ   ة عدددز ت  لةٔٝددد٘ ٓعددد   

 ح٣ل  لحْ سٌ  لةٕٔٝ، هحغدٔم    لزٜٔط ت 

 ٘ مددً ر ٔددك للددةعم د،     عدد مل  لطةٔعٔدد

ّبيدد ٛ  لضددلّد، ّقطددس أعددص ر  لغ بدد د،      

ّردو   ضدددددحيىلع د، ّ صدددددح ز ط   عددددد دٌ   

ّمؾددد در  ٢ظددد  ق، ّهقددد٣د  ٨ىضددد ٌ    

ىل إ لض ٜل٘ ّ لؾلة٘ ّ لغ سٓ٘، ٍذ  إف ه٘ 

ٖ َد  جد١دٯ   صح ل و   ةٔل د ّ ٤مسدلٗ  ل  

ٌ إىل إ دددد٣ل بدددد لحْ سٌ  لةٔٝددددٕ، ظٔددددز   إ

لةٔٝٔددددد٘ ٍيدددد    ل ددددرم مددددً  ٤ّصدددد        

دٍ  أ ط ر شضٔن٘ جيذر بحلمم  ذتٔ ٗ جَلٯ

بخعدد  ل     حل دد٘ ةلددٙ صددط   ٤رخي،    

ه لغ٣ن  لغ سٖ ٢ صٔن  ت   لٌ ّ  ي    

ْٯإخي  لؾدددددي ةٔ٘ ٓحعدددددزٯ س عدددددلٓل، ىل جلددددد

ْٯ ٌ ّىضددددنس بددددني هدددد ٗ ّأ ددددزٚ ةددددً ج دددد

٘ ّ لديت   لضعت  لضْد ٛ ّ لؾد ز ٛ  لضد مٯ  

  ىخ  لضةت  لزٜٔط ت مْد  لعلٓل مً 

 ٨ىضدددد ٌ.  ٘ ّ ؾْؽدددد ا  ٜيدددد د  ذتٔٯدددد ل

خي لدددُ  لغددد٣ن ىل بلدددك مددد  ٓحعدددزٯإأفدددك 

ْٯ س مددددً  دددد٣ل  صددددحيش ن   دددد ٜٕ مددددً جلدددد

 لرزّ د   علىٔ٘ ّ لغذ ٜٔ٘ ٍذ  إف ه٘  ىل 

إلىلدد ٛ  ل قدد٣د  لؾددي ةٔ٘ ّ  ٔدد ِ  لع دمدد٘ 

ّدهددددً  لي  ٓدددد د  رتطددددزٗ. أمدددد   لٔ بضدددد٘   

س ٢ّ ظددزط، هالىلدد ٛ  لي  ٓدد د ّ  ٔدد ِ  هعددلٯ

ّ قددح٣ع  لغ بدد د ّجددلمم  دتةدد ل     لع دمدد٘ 

ّهح   لغْ رع ّ سدٓ د أةل د ّص ٜي  ليىليف 

ىل جدددددددلٍْر ت إٚ ّومٍددددددد   ل دددددددرم أدٯ 

 ؾْب٘  ل بد٘ ّ ىحغد ر  ٤مدز خي ّ ٤ّبٝد٘     

  شميدد٘ ميَدد  ّ لدديت حتددلس بعددل    ؾْؽدد ا

ّ ه ٗ سمئد٘ مدً  لحعدزٯ     لدزوه  ةلدٙ  خي لد . 

و  ٨ىضدد ٌ  لعلنددٕ ّ لح يْلددْشٕ مددً جىلددلٯ

ٌ مً    زّخي أٌ ٓضدح ٔل ميدُ   ّ لذٖ   

لحعضني ىْةٔ٘ ظٔ جُ ّ حمل هظ٘ ةلٙ بٔٝحُ 

و ٘ لدذ   لحىلدلٯ   لطةٔعٔ٘، هاىُ أؽة  فعٔٯ

ب لةٔٝد٘  لطةٔعٔد٘     لح يْلْشٕ  لذٖ أفزٯ

ّشعلَ  ت  رم مً  ٤ظٔد ٌ ودم م٣ٜند٘    

ذتٔ جدددُ ّبلددددك بضدددةت ر ٍلددددُ للىلددددْ ىني   

ندددد٘ للعٔدددد ٗ. ّةلٔددددُ هدددداٌ    لطةٔعٔدددد٘   يظ 

٘ ةلٙ  لةٔٝ٘ ّص٣م٘  ليظه  لةٔٝٔ٘  حمل هظ

يف  لغددددغيف ّجْ سىَدددد  أؽددددة   لٔددددْو ٓغدددد   
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 لغددددد ويف ل٩ىضددددد ٌ   ع ؽدددددز مدددددً أشددددديف  

 حمل هظ٘ ةلٙ ص٣م٘  دتيط  لةغزٖ مدً  

 . ل ي ٛ

ىدددْع مدددً  27622لىلدددل درظ  لعلنددد ٛ 

 ل ىلزٓددددد د، مرددددديف  لطٔدددددْر ّ لربم ٜٔددددد د  

ّ لرلٓٔ د ّ لشّ ظك، مب  ت بلدك حتلٔديف   

مدددً  لردددلٓٔ د. ّ  حغددد ْ  أٌ  ىْةددد ا 477

مدددً ةدددلد  ذتْٔ ىددد د  لددديت   ىدددخ   % 52

جغ ر ي   ٤رخي   ح خ ّهسىللد ملٔد ر د  

دٗ ميَدددددد . مددددددً بددددددني  ذتْٔ ىدددددد د   َددددددلٯ   

 بدد ٢ىىلز خي  لغددٔح ،  لدديت مل ٓةدد  ميَدد  إ٢

. ّأعددد رّ  إىل ظ لددد٘ 2246ت ةددد و  7222

ٓ٘، قد ٜلني   ٤صل بْؽ ُ "رمش"  ذتٔ ٗ  لربٯ

ع ت  لىلضده  ٓحدْسٯ  غتٔد ا إٌ " ٤صل  د ٌ ج ر 

هزٓىلٔددددد  ّشيدددددْث أّرّبددددد  إ ٤ةظددددده مدددددً 

إىل  ّؽدددد٢ْا " لغددددزق  ٤ّصددددي ميطىلدددد٘ "ّ

مشدد ل وددزث  ليددل. ّ ٦ٌ هسىلددلد  لغ لةٔدد٘    

 لعظنددددٙ مددددً أةددددل د  ٤صددددْد". ّق لددددخ     

ٓد٘   للر ص٘ إٌ  ل  شس   حض رع للعٔ ٗ  لربٯ

مَ   ٤ىظنددد٘ ٓقدددزٯ ب رتدددلم د  لددديت جىلدددلٯ  

 . لةٔٝٔ٘ إىل  ذتق رٗ

ةلٙ    م٣ا نل  ذتق رٗ  ةحن د اجعح

 لية ج د ّ ذتْٔ ى د ّ ل  ٜي د  لعقدْٓ٘  

ٍ   جملَزٓد٘ ت  ل دزٗ  ٤رفدٔ٘  لديت  دلٯ     

 دددددلم د بٔٝٔددددد٘ فدددددزّرٓ٘ مدددددً جلىلدددددٔ      

 حمل ؽددٔيف ّ  ٓحَدد  إىل جددْهم  لغددذ ٛ مددً 

 لةعددز ّ ذت دد ظ ةلددٙ ميدد   ق بدديف للعددٔػ      

هٔددُ".  لددؿ  لعلندد ٛ إىل أىددُ "مددً  لْ فدد   

 لةْٔلْشٔ٘  لي مج٘ صح ٌْ ل  أٌ  ٨ب دٗ 

ةْ قدددددت بٔٝٔددددد٘ ّ قحؾددددد دٓ٘ ّ شحن ةٔددددد٘   

ّ ٔنددد٘، ّأٌ  لةغدددزٓ٘ صدددحلهس ت  ليَ ٓددد٘ 

س  ٛ جدددلمم  لحصنٯددد شدددزٯ  اشدددلٯ ا ب ٍظددد  يددد ا

 لْظٔددل للعٔدد ٗ  لددذٖ ىعزهددُ ت  ل ددٌْ،   

 لدددل٢ٜيف جغدددم إىل ٍصنددد د أقدددْٚ  ه ددديفٯ

ْٯ ع  لةْٔلددددددْشٕ ت  لعىلددددددلًٓ  ةلددددددٙ  لحيدددددد

ؽدددْرٗ ق  ددد٘  ضدددحىلةيف    ىلدددةلني، ر مسددد٘  

 ذتٔ ٗ، مب  ت بلك  ذتٔ ٗ  لةغدزٓ٘". لىلدل   

عددددَل  لعدددد مل مخددددط مْشدددد د  ىىلددددز خي  

مجدددددد ةٕ ت ج رغتددددددُ، ّل ددددددً   ْشدددددد٘ 

 لض دصدد٘  ذت لٔدد٘ حتددلس بضددزة٘ أ ددرب     

 .ب رم

 :ملراجعا

-  ٘ ؽددل ر ش معدد٘  إ حدد ث    دد  ز ّ ل ددْ رس  لطةٔعٔدد٘ ت ةؾددز  ل قدد ٛ،      ستنددل رقٔدد
 .2222 دمغ  فنً صلضل٘  ح ث  لغَز، دمغ 

 .2224دمغ   ،   ٛ ّ ذتٔ ٗ، مطةع٘  لعصلٌْ  ستنل رقٔ٘ -
  .4985 مْصد ْ ،دزغد ر مم للطة ة٘ ّ لي ، ٨ىض ٌ ّ لةٔٝ٘  ٓغْر أد ب عٔكإ -
 –د ر ىٔددددلر   ،ب لزّصدددٔ٘ ،ظ  ٓددد٘ ذدددزّ د  لةددد  ً ّ لْصدددي  حملدددٔي     بدددْجٔن ني ل.أ -

 .4977مْصد ْ 
ٗ،  لضدددعْدٓ٘  د ر ( شدددلٯ2224مْصدددْة٘  ٤شٔددد ل ) لطةعددد٘  ٤ّىل(، )  ٍٔٝددد٘ مدددً   ددد١ل ني -

 ، ششٛ  ذتْٔ ى د.42 - 42 ٤شٔ ل، ؽ ع٘ 
-shttps://www.un.org › world-population-prospects. 
- https://ar.wikipedia.org  
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 عجائب النيازك

 حياة األرض وفنائها( )سّر

 
  .عائشة علي اليىسفد  

 

 

منذذف ر ذذت ريخذذاإلنس ورمفتذذان مكخذذون مخاذذي ررجتذذام رياويتذذاإل  ري م ذذة ريذذ    

إلدذالل ااممذة مذن     تشخ ل وهي تدخل يف جذو ررإل،  ورتخههذا رمفتذان ررول   

 أتماق ريكون حتمل يه رخلري وريشت م ًا.

نبدو أن هفه رحل اإل  ريتاااة من ريتماء اذد ذذهدع تاذتًر مذن ريخب وذل      

رياونل من ابل رحلضاإلرع ريكهى  إذ كان ريكتتون "توع تذنس ممذون" كاذي    

 ح تًر من رحلدند رينوزكي.

تتذط  ريتذماء    حخى ابل زمن دذكان مذ م ريلذال ريذفنن كذافور أشذون أن      

تاى إلؤودهم مكرت  روناذة كافذت رينوذازك ةوكذة  وعذة رتخطذام تنذد م ذ  ررمذم          

ي إىل حتطوذ  هذفه   نطول: مأن راب ُأمنوة أثناء مشاهد  ذذها  يف ريتذماء نذ م    

ثنا تذن أحذوينا ومايخيدنذد    راينوذازك حتذد     ذيذي أم   ناذ    ررمنوة  ودذورء حذ    

اء من خ ل رينوذازك مذن ريخذأإلنس ينظامنذا     ن ري امأحل رينظام ريشمتي. رطد متّك

مل إن ركخشاف أحد هفه رينوازك   ماواإل دنة( 765.4ريشمتي مشكل ماو  م مت )

 ل ريكون.يف مكان ما تاى ررإل، ككن أن حيدث ثوإل  يف م ترخنا يخاإلنس تشّك

 

 ز اكتشاف النياشك ودزاستها:تطّو -أواًل

: ٓعررْا اتررر   او  العسررا اليررر ٓه  يف

اجمل نعات اإلىثاىٔ٘ ألاّات مسريْة٘ مرً   

ذ ٓررررر  الئرررررابل ال مرررررا   ررررر  العسرررررا    

ب سررئ  ق احل ٓرر ٖو ّصازرر٘  ٔنررا ٓ ع  رر 

األترر ر٘و ّ رر٘ ىسررْص ةتررلْ ٓ٘    رر  

اخلازرررر٘ برملرررررا  احل ٓرررر  ّال  ٓررررر    

امليَنررراٗ مرررً الثرررناٛ مثررر اٗ ةرررً  ررر م  

ٍا بعرررر   رررراٚ مترررر ّوو ّةنررررْ ٗ  ةرررر    

 املؤل ني ذاالت تيْط ىٔابلو

ةّل ذحرررررا ىٔة رررررٕ تررررري  ة رررررٙ   

ٙ آغررررْح   املثررررن ووق 764األ ض ةرررراو م

  يف اليَررا  Aegos Potamosبْ ررا مررْح م 

ير٘  اا ٔرا اليآ ر٘ مرً آغرْح بْ را       يف ميل

مرررْح يف  رررال الْٔىررراٌو ّمرررً املن رررً  

 ؤٓ٘ ٍذِ الس اٗ يف الْ   الرااًٍ  َرٕ   

 ٔ٘ ال ٌْو٘ ٍّٕ بي حبحه ةاب٘ ذات ميس 

ٙ السرر ْ  اوآّرر٘ مررً الثررناٛ   ثررن 
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يف ذررْض ال رررا امل ْترر  يف ٍررذِ ال رر ٗ  

باته بٔ ٔ  بال غ٘ الْٔىاىٔ٘ اليت  عرْا ة رٙ   

 Bethال غر٘ الع ٓر٘ بٔر  آر  م    األ جرس ال  

El     ٌعرررك تررر ً اإللرررُو  نرررا  رررا ّ  

  Cybeleاألمرا باليثرر ٘ لسر اٗ   ٔ ررٕ م  

  بآتررررررٔا Phrygiaاملع ررررررْاٗ يف  ا ٔررررررا م

  ُةذطررات ووق 502السررغاٚو   ررٕ ةرراو م

الس اٗ ال  ّمرا    ٔر٘ لي رْٛٗ  بلر  برني      

  Hannibalاى سررررا   ّمررررا ة ررررٙ ذي  عرررر  م

 اٗ مرراّ ا  زو ّىيرر  السرر ووق 381-574ش

ب  ّب امل ٓي٘و ّةي  ّزْوا ىس   ة رٙ  

 و ل سرر س ميررا  Palatineٍطرر ٘ برراال ني م 

ت ذ ررٙ ةسررا اإلم اةْ ٓرر٘ ة ررااٗ اترر نا 

 الث  ٙو

  Emesaةما ز اٗ محرش ائثرا م  

الثررْااٛ ّترر  األ اضررٕ الثررْ ٓ٘   رراٌ 

  الررررررذٖ ى س رررررر  Elgabalusآرررررر  ج رررررر  م

مٔالآرر٘  ٍرْ مررً ة ررٙ   532ام اةرْ ا  يف م 

بَا ال  ّماو ذٔث ذ َّ  ة اا َرا م راٌ   

ة رررااٗ اإللرررُ ةبْلرررْ ةرررْال  ال ررر٘ تررريْات     

ذ ْ رررره آرررر  ج رررر  اال ةٌ ٍررررذِ احلحررررا ٗ  

 ي توالئة ٔ٘ ُ 

 ةٓررا   32}يف  يف العسررْ  الْتررلٙ: 

تري  ذحرا ىٔة ررٕ برالياب مررً     {و863

  يف Nogata-Shiخررررٕ م - آرررر٘ ىْ ا ررررا 

  الٔاباىٔرررررر٘ Kyushuجةٓرررررراٗ  ْٔخررررررْ م 

اآلٌو  نا ذ ا ال ٔ ثرْ   ذل ْظ٘ ال 

و  ةملرررررررا ا  3014 -280ابرررررررً ترررررررٔيا م

 رررُ  ترررال٘ املعرررااٌ ّاآل رررا  ذحآرر٘ يف مؤل  

يف بمك تريل  يف ا  رٔه   }الع ْٓ٘ بيْلُ: 

 320جاجرراٌ    رر٘  اىرر   ررةٌ ذررْالٕ     

ت ّل ٚ ّزْوا األ ض ا     و ٔ ْ  ااو

 رراٗ مامٔرر٘ ة ررٙ احلرراٜ و     نررا  ا رر   

 ّمً  ه تيل ؛  ساذ  تيْةَا زرْت  

مآرر و ّة ررا ةرر ا مررً األخرر اص الررذًٓ    

٘و ة ٙ تا ةْا ال معا ٘ تا ٍذِ الطح 

ٍررررررذِ ال   رررررر٘  رن ٍْررررررا ال ذررررررا ه  

 و {جاجاٌ

ز تررري  3725 درررآً ال ررراىٕ  4ّيف ش

 ٔ رررررررْ  رررررررااو  مرررررررً السررررررر ْ     354م

الئة ٔررررررر٘ ة رررررررٙ ميليررررررر٘ ةىثٔدرررررررآه 

  الْا عرررررررر٘ يف األلررررررررةاح يف Ensisheimم

 اىثرراو ّ رر  اج نرر  ترر اٌ ةىثٔدررآه     

ذرررررْل ال حرررررْٗ الررررريت ةذررررر  َا احلحرررررا     

الئة ررٕ  يررامْا عنرر  ةرر ا  رر   مررً   

خرررعآا السررر اٗ لسرررياة٘ ال عْٓرررذات ةّ   

   الثررر لات اة ٔررر٘ ال نررراٜه ذ رررٙ  ررر   

ل يَررررر و ّآرررر ا  السررررر اٗ   لْضرررر  ذرررر    

الأٜثرر٘ يف  ئثرر٘ ةىثٔدررآه  رره ى ي رر    

 ال م رف ذل ٕو

مل َٓ ه ة ناٛ ةسا ال يرْٓا يف ٍرذِ   

خ الئرةل  ير  ّزرف املرؤ      ال  ٗ حبحرا ٗ  

  Michael Polyaniمآ رررر  بْلٔرررراىٕ م 

بيْلرررُ: يف اليررراٌ ال ررررامً ةدرررا  اىرررر     

 ررررر٘ يف   طرررررَا  ة اائررررر٘ الع رررررْو م عي  

اذ نال تيْط الئابل ة ٙ األ ض ّذل  

مررررا برررر ا ّاضرررررا  ل حنٔرررر و  يرررر  ذالرررر  

معا ض َا ل نع ي ات اخلاا ٔ٘ اليت  اٌ 
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ٌ اإل ث الدرررعر ٓابلَرررا ب ررر    اورررٕ اّ

 اا ا َا وذِ احلئي٘و 

ْ يف اليرررراٌ ال اترررر  ةدررررا  ت :  لرررر

ال  اتات امليَحٔ٘ ل رحا ٗ الئة ٔ٘ م  

ة ررررررْ   رررررر اٛ ال ٔنٔرررررراٛ ّاملعررررررااٌ 

ْ ات ّاجلْٔلْجٔررا ة ررٙ اخلنثررناٜ٘  ّال   رر

ّمخثرررررني ذحررررراا  ىٔة ٔرررررا  مالثرررررا ل٘   

متٔٔةٍررررا يف اليرررراٌ  ّاملدرررراٍ ٗ  الرررريت م 

ال اتررر  ةدرررا مررر   ني برررذل  ّبدررر      

خررا ا اترر٘ الئررابل يف تررٔاق  رر ا       م ا

 ساتوال  س 

ةسررا ال طرراٛ   يف اليرراٌ العدررآً: 

و  ّمجعٔررررر٘ ةحبررررراث 3211 نيرررررذ ةررررراو م

احلحرررا ٗ الئة ٔررر٘ الررريت ةزررر ر  ةررراو  

و  مجعٔررررر٘ ة ررررره الئرررررابل  نررررر  3276م

ني ب  اتر٘ الئرابلو ّ راٌ    الع ناٛ املَ ن 

و  3211ةّل مؤمتا بَذِ اجلنعٔ٘ يف ةاو م

  مب ٓير٘  Field Museumيف م رف  ٔ ر  م 

خٔ ا ْو ّ    اٌ ل رحرا ٗ الئة ٔر٘   

ة را  رر   يف ا ريني مررً ةبراب ا  دررا ات    

اليررراٌ العدرررآًو ذٔرررث ة اذررر    ٓررر    

و  3226ةنرررا ال ررراٗ األ ضرررٔ٘ يف ةررراو م

ّ َه آلٔات االزرليا  اليرّْٖ اليحنرٕ يف    

 و و3224ةاو م

ا ثرررره اليسررررف ال رررراىٕ مررررً اليرررراٌ  

ال ابعرررر٘ العدررررآً بررررالاذالت ال طررررأٜ٘   

لررررررااا ٗ الْةئرررررر٘ ل نالذرررررر٘ ال طررررررأٜ٘ 

   يرررر  تررررير   NASAّال طرررراٛ ىاتررررا م

الرراذالت ال طررأٜ٘ جلنرر  العٔيررات ةبْلررْ   

و  ب درر ٔ  ةترراٗ اّلٔرر٘  3245-3262م

ل  ٔنٔاٛ ال ْىٔ٘و ّذ ة  لْٓا ّتراٜ   

  ٔ ٔر٘ م   راٗو ّةراف م رأٍه ج ٓر ٗ      

  ةال  س ٘و ال

   ْ   ات  ير  م  ّ ٔنا خيش ٍرذِ ال لر

م ٔرا  تري٘     5و7م ٗ ةناٍرا ا  دا  ماا 

ذٔرررررث ا  درررررف ة نررررراٛ ة رررررٙ األ ض: 

 ٌْ  لع٘ مً ىٔةل ة ر و مرااٗ    اىْا حي  

ةناا  معاّ ٘ ة ٙ تلس األ ضو ّّج ّا 

ذ ٔ ات   ا  اا       اليلع٘ السر آ٘  

ال طرررأٜ٘ الررريت تررريل  ة رررٙ األ ض يف   

ات مررررً اليرررراٌ العدررررآً ّٓ  رررر   ٔالثرررر ٔي

ا  تررري٘ و ّ ررر   م ٔررر 2و4ةناٍرررا ذرررْالٕ م 

   ذ ٔ رررات الغ رررا    ررر  يف زلرررْو   دررر  

 اىرر  ةاخرر    رر  ّالاٗ ىعرراو اجملنْةرر٘ 

الدنثٔ٘  ه  الخ و ّةي ما   يرٙ بعر    

  ّ يدا اجلثرٔنات املْجرْاٗ   اليحْو      

 َٔا يف ال طاٛو  ه  يطه   ر  احل ٔ رات   

الثرررابي٘ ل نحنْةررر٘ الدنثرررٔ٘ ال زلرررْو  

ة رراٚ ج ٓرر ٗ ةّ ال  ْا رر  ةّ ة نررا   

يات مرً  ةّ ىٔابل؛ ةٖ اٌ     احل ٔ ات ةٔ 

 زلْو ٍّٕ  عال    ا  زلْوو

  ذ  رر يرراح ةنررا احل ٔ ررات: ٔررف ٓ 

 آق ال اذ ني الذًٓ ٓ ينرٌْ ال الْالٓرات   

ذ ٔ ر٘    70امل ر ٗ األمآ ٔ٘ ّتْٓثاا م

 اى   ْج  يف  لع٘ الئةل الذٖ تي  

 و و3262يف ات الٔا يف ةاو م

مرررً   بررر ة ال ر ٔررر  بلررررً جةٓٝرررات   

الئرررةل ذ رررٙ ةزررر ر  مثررررْ ا  ّبعررر      
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 س  األجرةاٛ ةرً بعطرَا ةزر ر  املرااٗ      

اذٗ ة صازرررٔ٘ ى  ررر  العحٔيررر٘ الررريت   نٔ ررر  

ّ دررررر ُ  اٜر َرررررا  اٜرررررر٘ ببررررر ٗ ال رررررْل     

الثْااىٕ ال ات ٗو  ه ةذاب ال اذ ٌْ ٍذِ 

ميَا بع  ذل   العحٔي٘ يف مح  ّمل ٓ  ق 

 اال   ا  اليحْوو

ا   ال رررراذ ٌْ ال ةنررررّذ ررررٙ ٓ ْز رررر

ٗ الرريت احل ٔ ررات  رر ىَه ٓئثررٌْ ةررْل املرر  

ضرررر   الوررررا لوخررررع٘ ال ْىٔرررر٘ يف     عا 

ال طرررراٛو ٍّررررذِ األخررررع٘ لٔثرررر  تررررْٚ    

جثرررٔنات ذات ةا ررر٘ ةالٔررر٘  ثرررا ا ةررر   

ٗ ّخترر ق املررْاا السرر  ٘و ّٓ  اةررر     اجملررا  

بع  ٍذِ األخع٘ مر  املرْاا الريت  ْاجََرا     

نررا ةالرر     ةيازررا ج ٓرر ٗ ّ    ّ درر  

   رررات لوخرررع٘  دررر   ض احل ٔٗ  عرررا مررر  

املةٓرر  مررً العيازرراو ّاترر   و ال رراذ ٌْ    

-Neخ ال  مرً ةخر ال ةيسرا الئرٌْ م    

21- ٓ   باترررره مةٓثررررْ ْب  ل ر ٓرررر  عررررَا  

 ةنا احل ٔ اتو 

ي ً  د ُٔ     العن ٔ٘ بْض  الْ 

يف ةازرر ٘ ملآرر٘ ّمرر  ا رر اض  ْازرر     

تررررريْط األملرررررا   ررررر ٌ  نٔررررر٘ املٔرررررراِ     

ة ررٙ ةررْل  رر ٗ   امل ا نرر٘ يف الرر لْ  رر ل  

بياٛ الر لْ  ر  األملرا و ّاة نرااا  ة رٙ      

ةرر ا األخررع٘ ال ْىٔرر٘ الرريت   اة رر  مرر      

ً ال ررراذ ٌْ مرررً   ٓررر  احل ٔ رررات مت  ررر

ةناٍرررا ّ رررالْا: اٌ مععنَرررا ٓررر اّف برررني   

م ٔا  تي٘  ّميا ى٘ بذل    ٌ  2و7-6و7م

م ٔررا  ترري٘  ةمررا   6و7ةنررا الدررنج ٓ  رر  م 

ّة ر و   م ٔا  تي٘ و 2و7ةنا األ ض  َْ م

م ٔا   2و4    احل ٔ ات ٓاج  ال ذْالٕ م

 تي٘ و

ٍيرررررال معرررررااٌ ترررررابي٘ ة رررررٙ ّالاٗ  

اجملنْة٘ الدنثٔ٘ يف ىٔةل مْ  دٔثرٌْ  

ة ررا ة ٔررُ ّذ ررٙ ىٔررابل مل   رر  ح بعرر و    

ّ رراٌ ة رر  مررا ة ررا ة ٔررُ الع نرراٛ مررً      

ذ ٔ ررات تررابي٘ ة ررٙ اجملنْةرر٘ الدنثررٔ٘   

م ٔرررا  تررري٘ و ّمرررً  رررالل  2و2ٓاجررر  ال م

 ٔ ات ةز س ْٓج  الٔ  ة ٙ   ٗ ٍذِ احل

 يرررا   اليحرررْو يف دلا اباٍرررا  َٔرررا  دررر  

  رر  ترر ع٘ م ٔررا ات ترري٘ ةررً ةآررق   رر     

يررات مررً الئررابلو   ثرر س احل ٔ ررات     العٔ 

الثابي٘ ة ٙ ّالاٗ اجملنْة٘ الدنثرٔ٘ يف  

 ْ ات ة  و   معا  يف ب  ال طاٛو ّ  حن 

خيرررٕ ا  درررا  ىٔرررةل ما   نرررا م 

اٛ ال ررر ٚ ة رررا  ة رررا ة ٔرررُ يف السررررا

 3و5باته ماجلنال األتْا  ّبعنا ذْالٕ م

م ٔررا  ترري٘ و ٓرر    يف  ا ٔرر  الئررةل     

 نٔرر٘  رر  ٗ مررً املرراٛو اترر ي خ الع نرراٛ  

ذل  بع  اجااٛ   ٔ  اتر نا تري٘ ّاذر ٗ    

ل رحرررررا الئة رررررٕ الرررررذٖ ُةة رررررق ة ٔرررررُ  

  الررذٖ ة ررا ة ٔررُ يف املغرراب  NWA7034م

ن  اجلامعررررر٘ و  ّ ررررر   ثررررر   5033ةررررراو م

األمآ ٔرر٘ الئررةل مررً ةمآ ررٕ ا  يرراِ    

 مً مغابٕو

اٌ  ا ٔ رررر٘ ٍررررذا الئررررةل خت  ررررف   

خئررر٘ امل  دررر ٘ متامرررا  ةرررً الئرررابل املا 

ْ األ رراٚ ّمررً املرراج  ىرر  ى ٔحرر٘ س ةىَررا   
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  اةرررر  السرررر اٗ ال  اىٔرررر٘ مرررر  املرررراٛو  

اضررا ٘ ال ةٌ ٍررذا الئررةل حي ررْٖ ة ررٙ     

 نٔ٘ ة   مً املاٛ ميا ى٘ م   ر ِ مرً   

الئة ٔر٘و ّةخرا  ال رراذ ٌْ ال    األذحرا  

 ا    دررر ُ  ررر  NWA7034ةٌ  ا ٔ ررر٘ م

سررررر َا السررررر ْ  ال  اىٔررررر٘ الررررريت   ر   

ما  ات  ابع٘ لْ ال٘ ال طاٛ ّاللر اٌ  

ٓخو ة  ررا األمآ ٔرر٘ ىاتررا ة ررٙ تررلس املررا 

و  ة رررٙ 3287يف اليلررر  اجليرررْبٕ ةررراو م 

م ٔررا  ترري٘  اضررا ٘  2و7ىٔررةل ب رر  ةنرراِ م

٘ الررريت ذررر     ال اال  درررا ات احل ٓ ررر 

 بعنا ة  و  نا ت ق ذ اِو

 تعسيف النياشك وأهميتها: -ثانيًا

 تعسيف النياشك:

  عرررررا   امليعْمررررر٘ الدنثرررررٔ٘ برىَرررررا 

دلنْةررررر٘ األجثررررراو الررررريت  ررررر ّ  ذرررررْل   

الدرررنجو ّ ثررريا ٍرررٕ ةةعررره ةجثررراو     

ا زلره  امليعْم٘ الدنثٔ٘  نرا ةىَرا دلرا    

ةرااٖو ّامليعْمر٘ الدنثرٔ٘ يف ميررٚ ةررً     

 يرررا دلا  امررا   نررا  عرر      يررا مت زلررْو دلا  

ات األ رررراٚو ّ يلررررْٖ بعٔرررر ٗ ةررررً اجملررررا 

امليعْم٘ الدنثٔ٘ ة رٙ  اىٔر٘  ْا ر     

ٓخو مةلررررررا او الةٍرررررراٗو األ ضو املررررررا   

املد ٖو بذ و ةّ اىْحو ى  ٌْ  ّ  عرا   

األجثررراو الررريت يف اّ اٌ ذرررْل  ْ ررر   

 آ ا باأل نا و

الئابل ة ا ٗ ةً ةجثراو ذحآر٘ ةّ   

الدنج ٍّرٕ ةزرغا   مع ىٔ٘   ّ  يف     

ةنْمرررررا  مرررررً ال ْٓ  ررررراتو ّ ررررر اّف     

ةذحامَا مً ذحه احلسٙ ال    الرذٖ  

ٓ  رررر  ّبىررررُ ةدرررراات الغاامررررات حبٔررررث     

مت يرررررُ  يال رررررُ ة يررررراٛ ة رررررْ ِ الغرررررال   

األ ضررٕ مررً الْزررْل ال تررلس األ ضو   

ال ال    ال   ٗ اليت  ةٓ  ةّباىَا ةً 

ةداات األةياٌ ةذٔاىا و ّم اا ىٔابل ٍْ: 

ٕ   نرر٘ مدرر ي٘ مررً ال  نرر٘    ىٔررةل ٍّرر 

  ّالرريت  عررك ما  رر   Meteorosالْٔىاىٔرر٘ م

 مً اوْاٛو

 ات النياشك:زّخ

  دررراٍ  مععررره الئرررابل ٍّرررٕ  عررر    

  ْ ٖ  رجثرراو ّذٔرر ٗ   ررال  األ ض اجلرر

اضررا ٘ ال الع ٓرر  مررً اليلرر  السرر آ٘     

السررغ ٗ الرريت  ثرري   رراِ تررلس األ ض  

امللرا   اتعرا  برر    ر   ات   ة ٙ خر      ر  

ةّ ةملا  الئابلو ّمععره األجثراو الريت    

ه  ررر    الغرررال  اجلرررْٖ لرررو ض  ررر رل    

 ٗ بثرررر   ى ٔحرررر٘ اللا رررر٘ العالٔرررر٘ امل ْل رررر  

الثرررراة٘ العالٔرررر٘ ل حثرررره الئة ررررٕ يف    

ال طرراٛو ّوررذا  رر  ةٌ ٓ ررٌْ اجلثرره    

٘   –   ا  ىثر ٔا     رٕ   -حبحره ال  يالر

ً مرررً الْزرررْل ال ترررلس األ ض  ٓررر ن  

 ٓيسَاو   ّ    ةٌ ٓ    

ات الئة ٔرررر٘  ّاألم  رررر٘ ةررررً الا  رررر  

ات الرريت  اٗ ىررذ ا ميَررا   رر  الا  رر   م عرر  

ذررر    برررالياب مرررً م ٓيررر٘ ٍرررْل ّل يف   

و  3235ميلي٘ ة ٓةّىرا األمآ ٔر٘ ةراو م   

٘ ذ ٓ ٓر٘ ٓ يراّل     ٔينا  اٌ ةام  تر   

ةعرراو العدرراٛ يف ميةلررُ بطرراذٔ٘ ترراى ايف  
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مسرر   حررررٗ زرررْ ا  وررا ال  لسرررْت الَ رررَاا   

تلس امليةلو   ٍذ ملا مس  ٓثي  ة ٙ 

ّالليج  اٌ ةْال اليَا  زرْا    راد  

مثررراةا  مرررً ميةلرررُ لٔعرررا  مررراذا ذررر ث    

  ررررْجٞ باىَنررررا  ةملررررا  مررررً احلحررررا ٗ    

مج  ة  را   السغ ٗ الئة ٔ٘و ذٔث م 

مررً مةدرراٗ آال  ىٔررةل  م ع ررا مررً   رر      

 امليلي٘و

 مدزازات النياشك ومنشؤها:

ٗ ىٔرابل ةير    لي  ةم ً  سْٓا ةر   

 ٍا يف الثناٛو ّم   ٓر  مثرا ا َا   ماّ

ّ   ب    جر   ٘    ٕ ل ر ٓ  مر ا ا َاو ّ ر  

ةٌ   رررررررر  املرررررررر ا ات  درررررررر ُ مرررررررر ا ات   

ال ْٓ  ررررات الرررريت  يرررر ب مررررً األ ض  

ة ٙ ةٌ الئابل  عْا يف ةزر َا   ٍّذا ٓ ل 

ال ذرررررررررررةاو ال ْا ررررررررررر  ال ررررررررررراىْٖ  

ٗ    مً ةر   مال ْٓ  ات و ّةىَا  د  

  سررراامات ل ْٓ  ررراتو ألٌ م ررر  ٍرررذِ 

  ل درررررعآا اليا ررررر٘  ال سررررراامات  ثررررر   

ٔرررررا  ةرررررً مررررر ا ات مررررر ا ات خت  رررررف    

األجثاو امل ساام٘و ّبع  الئرابل الريت   

مرر ا ا َا زررغ ٗ   ررٌْ  آ رر٘ جرر ا  مررً     

األ ضو وررررا ٓعلررررٕ ال ازرررر٘ حلرررر ّث    

  سااو وا م  األ ضو

  ْاجررررررر  الئرررررررابل يف ميليررررررر٘ يف   

اجملنْةرررر٘ الدنثررررٔ٘  ثررررنٙ بررررر "ذررررةاو    

ميليرررر٘  يرررر  بررررني  ال ْٓ  ررررات" ٍّررررٕ 

ٓخ ّ ْ رررر  املدرررر ٖو  ْ رررر  املررررا 

ذٔرث مت  رٞ ٍرذِ امليلير٘ مبالٓرني اليلرر       

السرر آ٘ الرريت    ررآً ةذحامَررا مررً   رر    

األزغا مً  ياجني اليَْٗ ل ٕ  سر  يف  

ذحنَا ال مٝات ال ٔ ْم اتو ّٓسي ف 

ال   ٔرررررررٌْ الئرررررررابل برىَرررررررا ى آرررررررات   

 ْ ىرررر  بثرررر   ازررررل او ال ْا رررر    

يف ال طاٛ اخلرا جٕ   جاو مساّٖ مجثه 

ْ ا ةا ب ْ رررررر  مررررررا و رررررر  ٌ ٚ ال   رررررر

زرررر ْ ٍا ذٔررررث  ررررذبَا ال ْا رررر     

ورا ّ ر ّ     ا لطعف جاذبٔ َرا ل  رٌْ  ابعر   

 يف    َا ةّ ل سل و ة ٙ تلرَاو

 ْ ٍررررات الرررريت الرررر لٔ  ة ررررٙ ذلرررر  ال 

ا  درررر َا الع نرررراٛ ة ررررٙ تررررلس الينررررا   

ّترررلس بعررر  مرررً ال ْا ررر  األ ررراٚ   

ّالي ٔرر  ى ٔحرر٘ ا  لرراو الئررةل بثررلرَاو 

   ْ ٖ جرر ا  مررً الئررابل خترر ق الغررال  اجلرر

ٖ ال ا   ا  خ ٓ  باوْاٛ وا ٓؤا  ّ    

    ْ ل يف ا ج٘ ذاا  َا ّاذ ا َرا ذٔرث   رر

ال  مرراا ٓ الخررٙ يف اوررْاٛ   رر  ّزررْوا    

ال تررلس األ ض اذا  رراٌ ّبىررُ ة رر  مررً 

ال ٔ رررْ ااوو  نرررا ةٌ ل غرررال  اجلرررْٖ 

 ْ ْ  ة رراا  يف محآ يررا مررً الئررابل  َرر وررا حي

ال خرَ  ذل  ر٘و ّاذا  راٌ ة ر  مرً      

ذل  الْبٌ ٓ  يٙ جرةٛ ميرُ اٌّ ةٌ حير ق    

 ْ ىرررا  ذ ررراٗ م ٍْررر٘ لٔسررر  ال األ ض م 

  يف م ررراٌ Meteorite Craterالئرررةل 

ا  لامرررُ بثرررلرَاو ةّ ىرررا ْ ٗ مرررً املٔررراِ 

اواٜ ٘ اذا ما تي  يف ال ررا  ّاةٔلرات   

ٙ بررررالئةل ةاملررررا ّزرررر  ال  ٍّيررررا ٓثررررن 

  ض ّا  ق الغال  اجلْٖواأل
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 نررا ْٓجرر  ةرر ا زررغ  ىثرر ٔا  مررً    

الئررابل الرريت ختررر ق الغررال  اجلرررْٖ يف    

ٗ ا اٍَرررا ال األ ض  ررره ختررراد ميرررُ مرررا   

اٌّ ةٌ  رررا له مرررً َا ة ررراٚ ذٔرررث متث ررر 

بثررلرَا ٍّيررا  ل ررق ة ررٙ ٍررذِ الئررابل     

 ٍ حرر٘ "ال رراات اليا ٓرر٘" ّالرريت   ررٌْ م ْ

 ٍ ِ خ الدررَاب العررااٖو ٍّررذة  ررا مررً  ررْ

مااا ررررا   ال رررراات اليا ٓرررر٘  ي حررررا ّ عرررر  

او ذٔرررث ّضررر  "اال ررراا  ل درررَاب امل  ح ررر 

الررر ّلٕ ل   ررر "  عآ ررررا  ة  رررا   ٓرررر ا     

      ٍ خ ل  رراٗ اليا ٓرر٘ ة ررٙ ةىَررا خررَاب م ررْ

 ة  ا مً ةٓ٘  ْا   ة اٚو

دا  برُ ال  ةما مسل س ال   ٔ   ٔ 

ة يررررر٘ األ ض امليسرررررَاٗ ب عررررر  ا  لررررراو  

َرا ّالريت   احلحا الئة ٕ اليت تري  ة ٔ 

  مررا ٓدرر ُ   ت ل درر  بعرر  باّاٍررا  ن رر  

برراحلحا الررذٖ  رر  ٓرر ه اخل رر  بٔيررُ ّبررني    

 احلحا الئة ٕو

ٍيال  آق آ ا مً ال   ٔني ٓيرْل  

برٌ الئابل ة ا ٗ ةً  ْٓ  ات زغ ٗ 

احلحرره اسلا رر  ةررً مرر ا ٍا يف ال طرراٛ   

ّا  بر  مررً األ ض ّا  لنر  بثررلرَاوو   

ّبعررر  آ رررا ٓررراٚ ةىَرررا ةجثررراو زررر آ٘   

 حررررررر   ي آرررررررات ى ٔحررررررر٘ ال  لررررررراو     ى

ٍّرررذا ٍرررْ   و ع برررال ْا ررر  بعطرررَا 

     ث ٍا الثابقوالاةٖ الذٖ ٓع  

ّةررً  رره احلحررا ٗ الئة ٔرر٘ الرريت  

  ثا   مً ال طاٛ اخلا جٕ يف ةآيَرا  

 30000-3000ال األ ض ْٓمٔا  ما بني م

 ْ بَرا   ٓ٘ اليت مترا  ةً  مياّم٘ العْام  اجل

مررررً ترررراة َا ّبال ررررالٕ ال   ٞذٔررررث   ل رررر 

  ث ةٓ٘ آ ا  ةي  ّزْوا ال األ ض اال 

ةٌ املالٓررني ميَرررا  يدررر ْٓمٔرررا  يف الغرررال    

 اجلْٖو

ي ررً  ؤٓرر٘ الدررَ  ةيرر ما   ررٌْ  

 ررره   رررْق ترررلس 350-62ة رررٙ بعررر  م

  ْ ثو  ررر ّ  األ ض بعٔررر ا  ةرررً ميررراةق ال  ررر

الئررابل ذررْل الدررنج بثرراةات رل   رر٘   

يرراب مررً    ة سررٙ ترراة٘ وررا مبررا ٓ   ّ يرر  

 ه/ال اىٔرر٘ و ذٔررث   طرراةف ٍررذِ    70م

الثررراة٘  يآ رررا  ةيررر  ا  ا َرررا الغرررال     

اجلررررْٖ يف ا اٍَررررا ال األ ض بدرررر   

 ةتٕ لٔطرا  ال تراة َا الثراة٘ الريت     

    ّ  بَا األ ض ذْل الدنج ّاليت  ير   

 رره/ ال اىٔرر٘  ل سرر    10مبررا ٓيرراب مررً م

تاة٘ الئةل يف ا  ا رُ الغرال  اجلرْٖ    

  ْم  يف ال اىٔ٘ و ٔ 40ال م

 بات:الفسق بني الشهب واملرّن

مجررر    نررر٘ خرررَاب ٍّرررٕ    الدرررَ 

األجثرراو ال طررأٜ٘ الرريت خترر ق الغررال      

 ْ ٖ اذ  ا َرا  ٖ بثاة٘  اٜي٘ ّٓرؤا  اجل

بررالغال  اجلررْٖ ال اذ ا َررا ّ لآاٍررا    

ّ الخررررررررَٔا   رررررررر  ةٌ  سرررررررر  ال األ ض 

ّ سل و بَاو لرذا  َرٕ  عَرا يف الثرناٛ     

مطررٔٝ٘ ةّ  لررا  المعررا و  املع نرر٘  ييلرر٘ 

ل يَررا اذا ا  لنرر  برراأل ض ّمل  رر الر   

 ٙ ذٔيَا ىٔة ا و ثن 
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  ٍّرْ جثره   : م ااٍرا مرذى   املذى ات

ج ٔرر ٖ زررغ  ٓرر ّ  يف اليعرراو الدنثررٕ    

ٍّررْ مدرر ق مررً ال غرر٘ الال ٔئرر٘ الرريت  عررك 

الدعا ّذل  اياٛٗ ّاحياٛ ال خ   ذٓ ُ 

  ّ اٛ الررذٖ ٓدرر ُ الدررعاو ّْٓجرر  املررذى     

م ا  املد ٖ ّخي  رف ةرً ال ْٓ  رات    

مً ذٔث ىداةَا ةٖ  ر   َا ة رٙ اةرالق    

 ْ ٍا املاٛ ّ اىٕ ةّ ثٔ  ال ابٌْ ةي  اى

 مً الدنجو ٓ رلف املذى  مً:

ىْا ررُ الرريت ٍررٕ    رر٘ زرر آ٘  -3

 ْ ى٘ مً اجل ٔر  ّالغ را و ّاجلثرٔنات    م 

الس آ٘ اليت ٓر اّف ةْورا برني ةدراات     

 ْاجرررر  ّمٝررررات ال ٔ ررررْ مرررر ات ذٔررررث   

 واملذى ات يف زئ  ال طاٛ

الثراب٘ اةٔل٘ باملرذى  الريت    -5

 وٙ ذّاب٘ املذى  ثن 

ٓ َٔرررا ذٓررر  املرررذى  الرررذٖ ٓ ررر ّ  -1

  رىُ خعا م لآا    ُو

ة ٙ ةٍنٔ٘ الئرابل ةٌ  ا ٔر     ٓ ل 

الئابل ٓعلٕ الع نراٛ ة طر  زرْ ٗ ذرْل     

احلالررررررر٘ األّلٔررررررر٘ ل نرررررررْاا يف الثررررررر ٓه   

ل ذام رر٘ ةزررال  الدنثررٕو ّمبررا ةٌ الئرراب

ل ٚ ا  اوا يف ال طاٛ اخلالٕو   ىَرا ال  

ا بْترراة٘ اوررْاٛ ةّ احلرر  املررراٜٕ ةّ      غٔ رر 

 ال ا ٓخ اللْٓ و

ٓثرررر   و ذحررررا الئررررةل يف اللرررر   

ال رر ٓ  ب  رراٗ ّ ازرر٘ يف اويرر و ّٓ يررٙ   

٘ ا  اال  ٍاٜال  يف اوي  ملا لُ مً  ْاٜ  مج ر 

رسررٙو  ٔرنرر  ٍررذا احلحررا   ّال    ال  عرر  

ْ  ال طرررا  ٗ ةا ررر٘ ٍاٜ ررر٘ ذّ  ررررر  ات   ٜٕ  ررر

ى ثٔ٘ ا ابٔ٘ ة ٙ ذام ُو م  االى  اِ ال 

ةىُ    ال ٓيات  بع  األخ اص ّ از٘ 

 ْ ٖ الذًٓ ٓعاىٌْ مً ةمااض  ّذاىٔ٘و ّٓي

ب اوال٘ اةٔل٘ عثه اإلىثراٌ  نرا ٓعرة    

لُو ّحينرٕ مرً مح رُ    جَاب املياة٘ ّٓيد ر 

مً اإلخعاةات ال ْىٔ٘ الثر  ٔ٘و اضرا ٘   

ةىرُ ٓعنرر  ة رٙ  ا ٔررة األ  را   َررْ     ال

ا ّٓعررررام اخلنررررْل مطرررراا ل ي ررررق ّال ررررْ   

 ّالطعفو 

 أنواع النياشك: -ثالجًا

 سررري ف الئرررابل ال  ال ررر٘ ةزررريا   

  ٜٔث٘ حبث   ا ٔ َا ّ ق اآل ٕ:

ترٔ  ٓ  ةّ الئرابل احل ٓ ٓر٘:     -ة

 ْ ٌ يف مععنَررا مررً احل ٓرر  ال  ررةٖ      رر

ٌ املعر ىني  ا%  ىٔ  و ذٔرث  32-2م &

الٌ   ٔلرررر٘ ةّ ترررر ٔ ٘و  نررررا   ٓدرررر  

ْٓج  ةذٔاىا  ىثر ٘ زرغ ٗ مرً املْبالر  ةّ     

 نٔات   ٔ ٘ مً ةيازا ة اٚ  ْجر  يف  

الثٔ  ٓ و ٍذا السيف مرً الئرابل مرً    

  ة ٔررُو الثررٔ  ٓ  ٓ ررٌْ   الثررَ  ال عررا  

معَررررا ةمسررررا ةيرررر     اةررررااٗ ذل رررراا و ّذ 

ا  دا ُو ٍّذا ىاجه ةرً معاىراٗ املعر ٌ    

 اوررْاٛ ّل سرر ة  لالىسررَا  لرر ٚ مرراّ ِ يف  

العااٖ ة ٙ األ ضو  ْاج  ٍذا اليْ  مرً  

الئرررابل ة رررٙ األ ض ةّ تررريْةَا بيثررر ٘  

 %  بني األىْا  األ اٚو2و7ضٝٔ ٘ م

ةٓاّلٔ  ةّ الئابل السر آ٘:   -ب

 ْ ٓرْو  ةٌ مً ت ٔ ات احل ٓ  ّاملغئ   
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مرر  ىثرر ٘ ضررٝٔ ٘ مررً   ررة احل ٓرر و ٍّررٕ    

 رر  ٗ الدرر ُ بالسرر ْ  األ ضررٔ٘و  نررا 

ةىَررررا ة  ررررف مررررً اليررررْ  األ ضررررٕو اذا    

 ثرررراىا  لعرررر٘ زررررغ ٗ مررررً األٓاّلٔرررر   

املد  ُ بُو   ىُ ٓي س  ال   اٜق المع٘و 

مً مااٗ مع ىٔ٘ م سْزا  الئ    ٓد  

ذلرررر  ال اذ نررررال دلَٔٝررررا مررررً ال طرررراٛ  

 اخلا جٕو  

ّ   م  اذا مت رر  ٗ درراٍ ٗ جثررٔنات مرر 

   اجملَا  ر ةٙ م ْىر  ٖ   ر ٌ ٍرذا     

ٓ  رررر  ةٌ الئررررابل ذات ميدررررر  طرررراٜٕو  

ْٓج  بماٗ  اةٔ٘ ميَا  ر ةٙ ال ابْىٔر٘   

 ْ ٗ األّلٔر٘  ٌ مً املاا ال ْى  ٓ٘ ٍّٕ    

   ميَررا اجملنْةرر٘ الدنثررٔ٘   الرريت  درر   

ّ  رررْٖ ةٓطرررا  ة رررٙ ما  رررات ةطرررْٓ٘   

ل ر ٔ  ال معٔي٘ اليت بئ  ميَا احلٔاٗ مبا

  ررررْٖ ة ررررٙ ةٖ خرررر   مررررً احلٔرررراٗ       

  ىثرررر ٘ ترررريْةَا ة ررررٙ تررررلس   ّ درررر  

%   َررٕ ة رر  ىثرر ٘ ألىررْا   7و27األ ض م

الئررررابل الرررريت  ثرررري  ة ررررٙ  ْ رررر     

 األ ض بد   مل قو

ة يف الئرررررابل احلحآررررر٘ برررررني   منٔ ررررر

  Chondriteالئررررررررررةل ال ْىرررررررررر  ٓيت م 

ّالئرررررررةل الال ْىررررررر  ٓيتو  الئرررررررابل 

ات ٘ بال آ ٔ ال ْى  ٓ ٔ٘ ٍٕ ز ْ   ي

عرات  آّر٘ مرً    ال ْى  ْٓلٔ٘ ٍّٕ  ن 

ٓرررررْو ّ  رررررة  ةتررررر ٔ ات احل ٓررررر  ّاملغئ 

ً احل ٓ  ّالةجاد ّ طال  ةً ذل    طرن  

ٓررررر٘ الئررررابل ال ْى  ٓ ٔرررر٘ ذ ٔ ررررات   ة    

مي ااٗ ّذل  ثات مً األملئرْو ال  ثرٕ   

ٍّررٕ ةجثرراو زرر  ٘ م عنرر٘ بالثرر ٔ ات     

 ّة اتٔ  األملئْو ّال الثْٔوو

  ةّ الئرررررررررررررابل ترررررررررررررٔ  ّلٔ -1

 ْ ٌ ٍذِ الئابل احل ٓ ٓ٘ الس آ٘:    

ةااٗ مً احل ٓ  ّالئ ر  ّاةرا ات خر ُ    

اترر يحٔ٘ ّ  ررْٖ ة ررٙ مررااٗ زرر آ٘ يف   

بئرر٘ م ابلرر٘و املعررااٌ ّالسرر ْ  وةّجرر٘ 

بيثرررر  م ثررررآّ٘  يآ ررررا و ّ رررر  ةّضررررس    

ال ر ٔرر  ال ٔنرراّٖ ةىَررا  ئرر٘ باحل ٓرر       

ّاأل ثرررررررحني ّاملغئةٓرررررررْو ّاألملئرررررررْو   

لثرر ٔ ٌْو ٍررذا اخل ررٔ  يا رر  متامررا    ّا

  ىث ٘ ل نْجْا يف  داٗ األ ضو ّ د  

%  ٍّررٕ 3و3تريْةَا ة ررٙ ترلس األ ض م  

اليثر ٘ امل  ئر٘ مرً اليرْةني األّل ّال راىٕ      

 دل نعنيو

متٔٔة احلحا الئة ٕ ةرً احلحرا   

ة األذحررا  الئة ٔرر٘ ةررً   :   نٔ رراأل ضررٕ

السررررر ْ  األ ضرررررٔ٘ بيدررررراٗ االىسرررررَا     

اخلاز٘ بَاو ة نا  ةٌ  داٗ رل  ف ةىْا  

احلحرررا ٗ الئة ٔررر٘ ال   لرررابقو  يدررراٗ   

اىسَا  األذحرا  الئة ٔر٘ ال ْى  ٓ ٔر٘    

 ا  رر٘ ال ررٌْ  ال ررا  ل  رر  الال ْى  ٓ ٔرر٘ 

األ  ررررا ملعاىررررا و  نررررا    ررررذ الئررررابل     

ة ٔ رررا  ّمبررراّ   احل ٓ ٓررر٘ ملعاىرررا  معررر ىٔا   

  ْ ىر٘  الةمً   ر ث  م س ة  املعرااٌ امل 

ل يداٗ     ذ ٍذِ األ ر ٗ لْىرا  بئرا و اال    

ةىرررُ ٓيررر   ةٌ  سررر ة اليدررراٗ  ام ررر٘ ّةال 

  ة َٔرررا ّاٌ  ررراٌ   ً مرررً ال عرررا    ررر ن  
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ي ً ليداٗ االىسَا  ةٌ  طنر  ب ع  

 ال حْٓ٘و

األذحررررررا  الئة ٔرررررر٘ مررررررً ذٔررررررث  

 َا ٍرررررٕ ةجثررررراو م ناتررررر ٘ ال    دررررر  

ثررامٔ٘ ظرراٍاٗ  َٔرراو  عرر  ّجررْا ال  ررة م

األذحررررررا  الئة ٔرررررر٘ ة  ررررررا   ا رررررر٘   

  مرررً مععررره  1غ/تررره 1و1مم ْتررر  سلرررْ  

  يف 1غ/تررررررره 4و5السررررررر ْ  األ ضرررررررٔ٘ م

امل ْترررر و ة نررررا  ةٌ   ا رررر٘ ةرررر ا مررررً   

ة اتٔ  احل ٓ  الداٜع٘  اؤنا ٔ  ةّ 

املا ئ ٔرر  ةّ مي حررات الع اىرر٘  آ رر٘ مررً   

ث رثً   ا ٘ األذحا  الئة ٔ٘و ّال ٓ

 ي ٓا   ا ٘ األذحا  الئة ٔر٘ بغناٍرا   

  يف املرراٛ ةّ ةٖ ترراٜ  آ رراو ّذلرر  ل حي رر   

   ّ ة رررٙ ا رررال  املعرررااٌ ترررآع٘ الرررذّباٌو 

الا ه مً  ٌْ مععه األذحا  الئة ٔ٘ 

مغياةٔثرررٔ٘   ىرررُ ٓ ط ررر  اليررررٖ بَرررا ةرررً  

املغيرررراةٔج الررررذٖ مررررً خرررررىُ ال ررررر   يف  

 سرررررراٜش ٍررررررذِ األذحررررررا  الئة ٔرررررر٘  

 املغياةٔثٔ٘و

 نرررررررا ي رررررررً متٔٔرررررررة احلحرررررررا  

الئة ررٕ ةررً السرر ْ  األ ضررٔ٘ برر جااٛ   

ا   ررا  الئ رر  ة ررٙ املعرر ٌ معررةّال  ةررً    

ترررراٜا السرررر اٗو ّ يل ررررق   رررراٗ ٍررررذا  

اال   ا  مً م  ة اذ ْاٛ املع ٌ الئة ٕ 

ال ٓيل رررق ة رررٙ ال  رررة   ة رررٙ الئ ررر  مرررا 

األ ضٕ ةّ ذ ٙ ة ٙ املعااٌ األ ضٔ٘ اليت 

ةٓطرا  ي رً   ي ً االة يراا برىَرا   رةو    

متٔٔة األذحا  الئة ٔ٘ احل ٓ ٓ٘ ب ط  

  Widmanstattenةخ ال  ٔ  ميثر آً م 

ض زر ْ ٍا املسريْل٘   اليت  عَا ا ا  عا 

 ل رام و

 رررر  ٓسررررع  ةذٔاىررررا  ة ررررٙ اإلىثرررراٌ 

العررااٖ ال  آررق بررني ذحررا الئررةل ّذحررا 

األ ض اال ةٌ ٍيال بع  اال   ا ات اليت 

حررا ي ررً لاىثرراٌ اجااؤٍررا ة ررٙ ةٖ ذ

ً احلئيرر٘و ّمررً  مدرر  ُ برىررُ ىٔررةل لٔ ررٔي  

املعررراّ  ةٌ احلحرررا الئة رررٕ ة يررر  مرررً 

٘ يف ا العْامررر  اجلْٓ ررر ذحرررا األ ض ّ رررؤ   

الئررابل الرريت ترريل   رر يا  ة  ررا مررً     

ة ب  ةراق ملعا ر٘   الثا ل٘ ذ ٓ ا و  َيال 

 :ذحا الئةل ّا   ا ِ

ا احلحررا باملغيلرر٘:   رررش  ررر    -1

مً املعراّ  ةٌ الئرابل يف اجملنر  ٓر        

يف  ا ٔ َررا احل ٓرر  لررذل  ة ٔيررا متآررا    

املغيرراةٔج ة َٔررا ّيف ذررال ازلررذابَا الٔررُ  

 َررذا الٔرر  ة ررٙ ةىَررا لٔثرر  ذحرراا  ةاآررا   

ّ مبررا   ررٌْ ىٔة ررا  ش  رره اليسررس بعرر و  

املغيلرر٘ ذ ررٙ ال خترر  صسرراٜش احلحررا     

 الئة ٕزو

حرررررررررررا ا احل ررررررررررررش  رررررررررررر    -2

باالذ  ال ّذلر  ةرً ةآرق ذر   لعر٘      

احلحرررا املدررر ْل برىَرررا ىٔرررةل بيلعررر٘    

ت امٔ   املْجْاٗ يف ة ضٔات امليابلو 

 رررر ٌ  ا رررر  لْىررررا  خرررر ُ ةتررررْا  ي رررره   

الازاص  َرذا احلحرا مرً ىرْ  املغيا ٔر       

ٍّرررررْ ذحررررررا ةررررررااٖ ّل يررررررُ ٓيحررررررذب  

ل نغياةٔجو ّاٌ  ال لْىا  بئرا   آ را  مرً    
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حررا مررً ىررْ    ال ررٌْ األمحررا  رر ٌ ٍررذا احل  

اؤنا ٔ  ٍّْ ذحرا ةرااٖ ةٓطرا  ّل يرُ     

ٓيحرررذب ل نغيررراةٔجو ّاٌ مل ٓررر ل ٍرررذا 

احلحررا ةٖ ة ررا   ىررُ  مبررا ٓ ررٌْ ىٔة ررا   

اال ةٌ ٍيال بع  ةىْا  الئابل  ر   ر ل   

 لْىا   ماآا    ٔ ا  ة ٙ الث امٔ و

 رش احلحا ةً ةآق امل ا:  -3

اذ ة ررٙ اإلىثررراٌ ةٌ حيرر   لعررر٘ احلحرررا   

 ٔف بْاتل٘ م ا ّذلر  ب ذابر٘   بد    

ة ي٘ تلرٔ٘   ٔ ٘ مً ٍذا احلحاو  ره  

ٓيْو مباا   ُ مً  ا ٘ جْاى ُ   ٌ ب ت 

لررررُ ى ٔحرررر٘ االذ  ررررال بعرررر  الدررررعآا  

الالمعررر٘ ّاملع ىٔررر٘ يف احلحرررا   ىرررُ ة رررٙ   

 األ       ٓ ٌْ ىٔة ا و

 ررررررش احلحرررررا ةرررررً ةآرررررق   -4

الئ رر :  عررا  الئررابل ب ا رر٘ ةىْاةَررا 

ة رررٙ الئ ررر  ّلرررذل  ٓررر ه برىَرررا   رررْٖ 

ّضررررررررررررر  مرررررررررررررااٗ محطرررررررررررررٔ٘ ٍرررررررررررررٕ  

   رررر ٌ  رررراٌ ٍررررذا  Dimethylglyoximeم

احلحا ىٔة را   ر ٌ الئ ر  املْجرْا  ٔرُ      

 ْ ا ل ال لرررررٌْ ّ اٖو  ْىرررررُ ٓ رررررر    ٓ رررررر

ّٓ  اةرر  مرر  ٍررذا احلنرر و ةمررا يف ذررال   

 ْ ىُ   ىُ بال خ   ال مرً الئ ر    ة و   

ٍّرررْ ذحرررا ةرررااٖو مررر  ال ر ٔررر  ة رررٙ     

ضرررراا  بل ٔعرررر٘  ةٍنٔرررر٘ ال رررررش اٌّ اإل 

 احلحا الئة ٕو 

 حياة األزض: النياشك سّس -زابعًا

 ن  الئابل بني احلٔاٗ ّاملرْت ةمرا   

ق ب ْىَررا تررا ذٔرراٗ األ ض  رر ٌ   ٓ ع  رر مررا

ا ازل او الئابل باأل ض ي ً ةٌ ٓرؤ   

يف ذٔررراٗ األ ضو اليعآررر٘ امل  ضررر٘ مرررً  

 "جْٔلْجٔررا ال ْا رر  "لررْح ٕ  رر  ةررامل

 ي ف ةىرُ ةير ما ازرل و    ّال  ةل ا ٓة" ّ"

  ةّ دلنْة٘ مً الئرابل ةّ  ىٔةل ةّ مذى 

م ٔرررٌْ تررري٘   62املررذى ات بررراأل ض ميررذ م  

   لآا ةةياٌ مً الغ ا  ّال يآا   ىُ ت  

ٚ حلحررررر  يف الغرررررال  اجلرررررْٖ ورررررا ةا   

  الدررنجو ّاةسرر ٘  غررٔ  يف ميرراخ ترر    

اىيرررررااض ميررررر ا   ررررر   مرررررً ةزررررريا   

 جرررر ٓاالي ا ررررات ّاحلْٔاىررررات ّة  اٍررررا 

 و ال ٓيازْ اتمبالذ ا 

ىعآرر٘ ال يآررا ٍررذِ مْضرر   ررال و   

لٔث  السعْب٘  ي    ٓ   ا ٓخ ال يآرا  

 ٘ ل رً ال ثراؤل  ٔرف حلدر       !األذ ْ ٓ

 رر   مررً املررذى ات ةّ الئررابل ةٌ ٓسرر      

 300ال األ ض؟ ْٓجررررر  ذالٔرررررا   اابررررر٘ م  

 ٍْ٘  ىٔة ٔ٘ ة رٙ األ ض ّال ر   مرً    

  ال درررر ٔالت اجلْٔلْجٔرررر٘  رررر  ذرررر     

بثررر    سررراامات الئرررابل ّمرررً ضرررنيَا   

مر     12 ٍْ٘ ماىٔ ْ اٌ اليت ةاضرَا م 

يف  ٔ ٔر  ال ي ٓر٘و ّال ٍْر٘ العنال ر٘     

مررررر   يف بْٓٔحرررررراٖ   62الررررريت ةاضررررررَا م 

الاّتٔ٘و مً اة ن  جر ا  ةٌ األ ض  ر    

ضرر  ل  رر   مررً الئررابل ميررذ ب آرر٘    عا 

رٔرر  ىدررر َا األّل ل ررً  ٍْا َررا  رر  م   

الثلرٕ ّةن ٔات بث   ذا ٘ اليداط 

 احل  ّال عآ٘ املث ناٗو

  برراذ ٌْ مررً الٔابرراٌ ةٌ ٓ ررٌْ   ْ  رر

ترريْط الئررابل مررً الثررناٛ ة ررٙ تررلس     
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األ ض ٍْ ت   ب ٛ احلٔاٗ ة رٙ األ ضو  

ّةجاٚ ة ناٛ مً جامع٘  ٍْْ ْ مب ٓير٘  

تٔي اٖ الٔاباىٔ٘  ابر٘ ةا راٗ تريْط    

ىٔررررررةل يف ذلٔلررررررات األ ض يف املعنرررررر   

 ٔنآّ٘ ىدرت ةرً    ْج ّا ةٌ   اةالت

ٍرررذا الثررريْط م ررر  األمحررراض ال ٍئررر٘    

ّاألمحررراض األمٔئررر٘ ّمحررر  اجل ٔثرررني  

ٍّررٕ األمحرراض الرريت ٓع يرر  الع نرراٛ ةىَررا   

ةزررر  مجٔررر  األذٔررراٛ احلالٔررر٘ ّةرررااٗ مرررا   

 ْ ٌ الئررابل مررً ال ابررٌْ ّاحل ٓرر      رر

 ّالئ  و

ٓع يرر  الع نرراٛ ةٌ اةٔلررات  اىرر   

ليدررٗ     ْٖ  الل العسْ  األّل ال الٔ٘

األ ض ال جاى  املٔاِ ة ٙ  اب األمْىٔال 

 ْ ٌ مررررً   اةرررر  اليررررٔ ّجني  الررررذٖ ٓ  رررر

ب ة نرراٛ ٓابرراىٌْٔ ّاؤرر  ّجنيو ّ رر  جررا 

حبث  ما ىدا يف دل ٘ ىآ دا ال ٓلاىٔ٘ 

باترر   او مرر     رراص لرر    مررةٓخ مررً     

املررررراٛ ّال ابرررررٌْ ّاحل ٓررررر  ّالئ ررررر     

ّاألمْىٔررررال يف ذآّرررر٘  ازرررر٘ ةا رررراٗ 

 ْط الئةل ة ٙ تلس األ ضوظاّ  تي

ّج  ال اذ ٌْ ةىُ ذٔينا ب غ  تاة٘ 

ْ  ه/ ررررررا  3ترررررريْط الئررررررةل  ىرررررر    

  ررررراةالت ال ذسرررررا ورررررا ة رررررٙ اجلثررررره  

ال ابْىٕ ل ئةل وا جع َه ٓع ي ٌّ ةٌ 

ٍرذِ ال  رراةالت  اىرر   ٔنررا بعرر  ةترراح  

احلٔررراٗ ة رررٙ األ ضو ّةضرررا  الع نررراٛ ةٌ  

ال    مرً الئرابل تريل  ة رٙ األ ض     

٘ ّضرررغ  ةة رررٙ ب ررر   مرررً ٍرررذِ  بثررراة

الثرراة٘ املررذ ْ ٗ وررا جع ررَه ٓع يرر ٌّ    

ٚ ال   ررراةالت ة  رررا  بررررٌ تررريْةَا ةا  

 عئ ا  ورا ىر خ يف ال حابر٘ الريت ةجاٍّرا      

 يف امل   و

ٓع يررر  الع نرررراٛ ةٌ   رررراا  ترررريْط  

ْ الئرررابل ةا    ال  ررراةالت الررريت  ٚ ال  لررر

  رررٌْ بثرررٔل٘ يف ال  آررر٘ ال جةٓٝرررات    

ذحررررررررا  الئة ٔرررررررر٘  األ ة رررررررر و  عرررررررر   

ال ْى  ٓ ٔررررررر٘ ال ابْىٔررررررر٘ ّصازررررررر٘   

ٗ العطرْٓ٘    ٍٕ األ يٙ باملاا CI1&CM2م

الياب رر٘ ل ررذّباٌ ّ رر  الياب رر٘و ّاٌ ذحررا    

ىٔة رررٕ  ْىررر  ٓيت  ابرررْىٕ مرررً ىرررْ    

  يف Murchison  يف ماخٔثررررررٌْ مCM2م

 ٗ ذات ةٍنٔرر٘ ةترر الٔا  ٔررُ جةٓٝررات معي رر 

ل غرررال  احلٔرررْٖ  نرررا ٍرررْ احلرررال ة رررٙ  

امل ررال لومحرراض األمٔئرر٘و ّٓ  رر    ترر ٔ  

 ْ   األمحرراض األمٔئرر٘ الرريت ّجرر ت يف     يرر

ىْةرررررا   ىدرررررر َا  رررررا د   47ماخٔثرررررٌْ م

محطررررا   ىّْٓررررا   50األ ض ّال تررررٔنا ةٌ م

 ير   ر    يف   ررًْٓ ال ّ ٔيرات  نررا    

ٓ ررر ّ ةٌ األمحررراض اليّْٓررر٘ املْجرررْاٗ يف    

ة ب اٜ  الد   األذحا  الئة ٔ٘   نٔ 

ّزررْل ٍررذِ اجلةٓٝررات  و ّ مبررا 5املٔاتررا 

ال األ ض ة رررٙ مرررا الئرررابل آذٌ ب ررر ٛ   

ال  رراةالت ال ٔنآّرر٘ الرريت ةترر ات ةررً  

 ىدرٗ احلٔاٗو

 نرررا جرررات ا اترررات ذ ٓ ررر٘ ذرررْل 

ٍذا الثا ذٔث ة    ةر ا مرً الع نراٛ يف    

ضرر  ةملاىٔررا ةٌ ضررابات الئررابل الرريت  عا   
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م   اٜ ٗ وا األ ض ة ٙ م ٚ  ا خيَا    

   َ ن  املرررْاا  ةعٔنررر٘ ل  ْ ررر و اذ ةتررر

ال ٔنآّررر٘ الررريت ا يررر  يف السررر ْ  يف    

  الع نرراٛ ىدرررٗ احلٔرراٗ ة ررٙ األ ضو  ْز رر 

ال ٍررررذا االترررر ي اد بعرررر  ا اترررر٘ ىعرررراٜا  

ات العيسرا الررذٖ لررُ  الثرٔ ٔئْوو ٍّررٕ ذ   

ل  ّىات الع ا ى ثُ مً ال ّ ْىات ّاإل

ّل ً برة اا رل   ٘ مً الئْ اّىراتووو  

لسرر ْ  ّّجر ّا آ ررا  ىعرراٜا م لابيرر٘ يف ا 

معٔيرر٘ مررً الئررابل مررا     ا امل  ّترر٘ ّةىْاةرر 

ة ررٙ ةٌ الثررٔ ٔئْو ّةٓطررا   نٔررات   ٓرر ل 

 رر  ٗ مررً املرراٛ ّ  ٍررا مررً   رراٜة بيرراٛ 

 احلٔاٗ ىدرت  ا د ةاملياو

ةاف الع ناٛ ىعآ٘ ّز   ألبع  مرً  

ذلرررررررررر  ٍّررررررررررٕ ىعآرررررررررر٘ باىثررررررررررٔ ما    

  اليت  اٚ ةٌ احلٔ ٘ ى ثرَا  Panspermiaم

خرر   ب  ٓررا  ي دررا ةرر  ال ررٌْ ة ررٙ 

يف املذى ات ةّ الئرابلو ّةرً ةآرق  يئر٘     

ج ٓرررر ٗ   ررررٔس ام اىٔرررر٘  ٔرررراح ىعرررراٜا     

الثررررررٔ ٔئْو يف السرررررر ْ  ذات احلرررررراا ٗ 

العالٔررررر٘و ا  درررررف بررررراذ ْ ال ٔنٔررررراٛ   

اجلْٔلْجٔررررر٘ عامعررررر٘  رررررْبيحً األملاىٔررررر٘ 

  ىعرررررراٜا الثررررررٔ ٔئْو الرررررريت   Tubingenم

ٓثرررر ي ٌّ ة َٔررررا يف اترررر ي اجَهو ّة ررررذ   

يات مً ز ْ  الْخاف مة ي٘ ال اذ ٌْ ةٔ 

 7000ة ضرررٔ٘   ٔررر٘    ررر    اى َرررا سلرررْ   

 ٔ ررْ مرر  ّ يرر   ْ َررا اليدرراٗ األ ضررٔ٘   

اليت ىعٔذ ة َٔا و اليت ى ي   ال الثلس 

بْاترررل٘ ةن ٔرررات    ْىٔررر٘ ّبئررر  ة رررٙ 

 ذاوا ميذ   ًْٓ األ ضو

يررررات  ررراح ال آررررق  ّبعررر  ة رررذ العٔ   

ال ر ررررررٕ ىعرررررراٜا الثررررررٔ ٔئْو يف ٍررررررذِ    

ّّج ّا ةىَا  لابق الئابل مً الس ْ و 

ذا ٘ اليعاو الدنثٕو ّ يْل الي اٜخ اليت 

ىدرررررات يف دل ررررر٘ ىآ درررررا جْٔترررررآيج   

  اٌ املررْاا امل لررآاٗ Nature Geoscinceم

مررً الئررابل خررا    يف اىدرراٛ الغررال     

 ْ  ٖ الْا ٕ لو ضو اجل

 عرني الئررابل ال ْى  ٓ ٔر٘ اإلىثرراٌ   

ة رررررٙ ات ٔطررررراف العن ٔرررررات ذات السررررر ٘ 

  رًْٓ األىعنر٘ الدنثررٔ٘  امسر٘ بررذل     ب

 يرررٙ ةيرررُ ةيررر  ا اتررر٘  اةرررا ا     ٔرررا  ال

ةا ت ىدررررررٗ احلٔررررراٗ ة رررررٙ األ ضو  يررررر  

ال سررراامات اّ ا  برررال  األٍنٔررر٘ يف  رررا ٓخ  

ّ مبررررررا ٓ ررررررٌْ  واحلٔرررررراٗ ة ررررررٙ األ ض

ةةعنَررا ٍررْال   رر  ةترر ا ةررً اىيااضررات    

 سررررررراامات   ّاترررررررع٘ اليلررررررراقو ّلعررررررر    

يف ظَرْ    ات ةتَن  ال ْٓ  ات ّاملذى 

٘ اذ نرررررال ةٌ احلٔررررراٗ ة رررررٙ األ ض ّ  ررررر 

  ٌْ ّةرٗ ٍرذِ ال سراامات  ر  ة اذر      

 ْ   احلٔاٗ ة ٙ سلْ ةتا و ّلامبرا ٓعرْا    ل

 سرررراا  ظَررررْ  ةّل آ ررررا  احلٔرررراٗ ة ررررٙ  

ا األ ض م  ىَآ٘ اليسرف الدر ٓ  امل رر     

 8و1ال  يا  ال  ّات  ٓ ْق ةناٍا ماال 

 م ٔا  تي٘   نا ةىُ ي ً   ث ِ ةٓطا 

 رر لٔ  ة ررٙ الرر ّ  امل س رر  ةّ اة  ررة     

  ُ ٍذِ ال سااماتوالذٖ ةا 
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اصااااطدان النياااااشك باااااألزض   -خامسااااًا

 وآثازها:

لالزررررل او ة ررررا  رررر   يف  ررررا ٓخ     

امليعْمرر٘ الدنثررٔ٘ ّحيرر ث ال سررااو بررني  

 ات ّال ْا رررر  ال ْٓ  ررررات ّاملررررذى  

الت ترراة٘ ىثرر ٔ٘  رر اّف بررني بطررع٘ مبعرر  

م ات يف  ٔ رررْم ات ّةدررراات ال ٔ رررْ

ال اىٔ٘و ة نا  بررٌ ال سرااو  ر  ٓريحه ةيرُ      

اةالق ةجةاٛ مً اجلثه الذٖ ٓسل و بُ 

ل يف ال طرررراٛ يف بعرررر   اجلثرررره امل رررررا  

   َٔا ٍذِ األجةاٛ مً احلاالت اليت   را 

 جاذبٔ ُ ال  ا  ٔ٘و

  جرةٛ مرً جثره مسراّٖ مرً      ّلٔ را 

مرً ب ْ رُ تراة٘     ب   جاذبٔ ُ ال  ا  ٔ٘و ال

اخلازررر٘ بَرررذا اجلثرررهو     يررراٍة اإل رررالت 

شاجلر ٓا بالرذ ا ةٌ تراة٘ ا رالت جثره      

ما   ياتر  مر  جرة    ا ر٘ ٍرذا اجلثره       

مطاّبا  بيسف  لا اجلثره ّمطراّبا  برر    

x      زو    نررررا ةعرررره ذحرررره جثرررره  عررررذ

اإل الت مً جاذبٔ ُ ال  ا  ٔر٘و ّىدر  ال   

ةٌ تررراة٘ اإل رررالت اخلازررر٘ ب ْ ررر    

  ٔ ْ م /ال اىٔ٘ و 5و33األ ض ٍٕ م

 لاة٘ خررررررررعآا ةّ  ثررررررررْ  باترررررررر

 ات ّال ْا رررر  ال ْٓ  ررررات ّاملررررذى  

ل يف ال طرراٛ مررا بررني ال ْا رر    ال رررا 

مٝررات مالٓررني الثررينيو  رر ٌ ا  برر  ٍررذِ   

الدررعآا مبررا ٓ  ررٕ مررً األ ض جررذب َا   

 رررررْٗ األ ض ال  ا  ٔرررررر٘  ثرررررريل  ة ررررررٙ  

 تلرَا ل س س ذٔيٝذ ذحا ٗ ىٔة ٔ٘و

ل االزل او بد   ّ    ااج  مع  

  ررًْٓ امليعْمرر٘ الدنثررٔ٘  مثرر نا ميررذ  

بات  ياٛ ّاذ  ٓ عا  بال ا  ٘ الينآ٘ ةّ 

 8و1او  نيررررذ ماليسررررف الدرررر ٓ  امل ررررر   

م ٔا  ةاو   اٌ اىر  ا  ال ْٓ  رات ةّ   

م ٔرررررٌْ ةررررراو  يف  300املرررررذى ات  رررررالل م

امليعْمرر٘ الدنثررٔ٘ ٓعرراال ضررعف مررا ٍررْ     

 ة ُٔ الْٔوو  

ة ررررٙ   رررر٘باآل ررررا  امل    ٔنررررا ٓ ع ررررق 

ة ٙ تلس األ ض   نرا   تيْط الئابل

ٍرررْ مع رررْو ةٌ الئرررابل ةجثررراو زررر آ٘    

ٗ  ث س يف ال طاٛ ّٓر اّف ذحنَرا برني ذ     

الامرر  ال زرر اٗ ضرر ن٘و ّ رر   ثرري      

 ابَررا   ثررر َا   ة ررٙ األ ض ةيرر ما متررا  

اجلاذبٔ٘ األ ضٔ٘و ّةي ما      الغرال   

ٖ ا ٓرؤا  اجلْٖ   ىَا  سرل و براوْاٛو و ر   

 رر     ذرر  ال ا   ررا  ا جرر٘ ذاا  َررا ال

  ال ةجررررةاٛ ٓسرررر   رررره  ي حررررا ّ     رررر

بعطرررَا ال األ ض ة رررٙ خررر    ررراات  

 م  َ ٘و

ٓيررر    الع نررراٛ امل  سرررٌْ بررررٌ ةررر ا  

الئررابل الرريت  سرر  األ ض ْٓمٔررا  ٓرر اّف     

ةررً    30000ال ة  ررا مررً   3000بررني م

 نررا ترر ق ذ رراِو ّل يَررا  سرر  ة ررٙ   

ات   رررا  ّىررراا ا  مرررا خررر   ذحرررا ٗ ةّ ذ  

اال ةٌ  وض بثررر   املثرررا ٘  سررر  ال األ 

آ ا ٍا ة ٓ ٗو  ير    رر ث ذ راٗ ةنٔير٘     

 50-30يف بررراةً األ ض مٓ  ررر   لاٍرررا  

ضرررررعف  لرررررا الئرررررةل و ةّ اى حرررررا  يف  

امل ررراٌ ّمرررا ذْلرررُ ٓ  ررر  ة ٔرررُ  ررر م      
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٘ يف ىلاق ٓسر   الي ا ات ّال اٜيات احلٔ 

ال آال  ال ٔ ررْم اتو ةّ ا   ررا  ا جرر٘  

ٜرقو  ير    ذاا ٗ امل راٌ ةّ اخر عال احلاا  

ا ررررررررر ض الع نررررررررراٛ ةٌ تررررررررر    يررررررررراٛ    

ال ٓيازررْ ات بثرر   ترريْط ىٔررةل بعررر      

اىرر ال  ذااٜررق الغابررات ّ يرراٛ ال اٜيررات     

 ٘واحلٔ 

ّيف ة  ا احلْااث  ااب٘ مً ىْةَا 

ْ مً ذٔث خ    َا  ير  تري  ىٔرةل يف    ٗ  

  بعرر  ا رر اق الغررال  5031 ّتررٔا ترري٘ م

اجلرررررررْٖو ّة ررررررراات ّ الررررررر٘ ال طررررررراٛ  

الئررةل ة ررْٚ ىٔررةل   األمآ ٔرر٘ ةٌ ٍررذا  

تي  ة رٙ ترلس األ ض ّةٌ  ْ رُ    ر      

ْ  مرررا  10م ٗ اليي  ررر٘ اليّْٓررر٘  ٗ  ةضرررعا   ررر

 يرْٗ االزرل او    وٍ ّخٔنا ّىا ابا ٕ

  ع ن  ة ٙ ذحا الئةل ّتاة ُو

ف ّة ياٛ ا  لراو الئرةل براأل ض    ر    

   يف تررريْط بعررر  الدرررعآا الررريت  ثررر   

ٚ ال    مً الي  رٙ ّاجلاذرٙو ذٔرث ةا    

خ سرررا    3723ب٘ ة  رررا مرررً م ال ازرررا

ا اجلاذررٙ ةّ ة رر و ّمل ٓ ررر    500بٔرريَه 

ٌ م اخرراٗ بررالئةل ّل ررً خررعآا  ْامل ْ  رر

ن  بجاد ّىْا رذ ال ٔرْت   الئةل اليت ذل 

اليآ ررر٘ مرررً م ررراٌ تررريْةُ ٍرررٕ الررريت    

 ةت ات ةً ذل و

ْ ٌ تيْط الئرابل الثرر      ٓ   ّ

ا حيرْل اٌّ  ٘ و ر اات اجلْٓ الغ ا ٓ٘ ّال غٔ 

ٖ ع٘ الدررنج ال األ ض ّٓررؤا  ّزررْل ةخرر 

ال خرر اٛ  رر  ٓلررْل ة ررٙ مثرر ْٚ ةسلرراٛ      

العرراملو ّا رر اب الئررابل مررً األ ض مررً    

ا األ نرررررا  السرررررياةٔ٘  اة نررررر  ةٌ ٓررررر م  

 املْجْاٗ يف ال طاٛو

ترررريْط الئررررابل اا رررر  اةٔلررررات 

  ْ ٌ معررررُ األمررررْاد ةالٔرررر٘    ّال رررررا  ٓ  رررر

ا يف اال   رررا  الررريت مرررً املن رررً ةٌ  رررؤ      

 ةمْاد الدْاةٞوا   ا  

ا  نرررررا ةٌ مععررررره الئرررررابل   ررررر م  

ا ا  ا َرررا ل غرررال  اجلرررْٖ ٍّرررذا  مبحرررا 

احللاو ٓ ل ّ اِٛ آ ا ا   د ُ الغ ا  الريت  

  عرررا  باتررره الغ رررا  الئة رررٕ ةّ الغ رررا   

ذٔث ٓعر  ٍرذا الغ را  مع يرا  يف      والدَر

ا و  وٗ ةخَاالغال  اجلْٖ ة ٙ م ا  ة  

ٔحرر٘ لاخررعاةات يرراخ ى اا  يف امُلٓ ررر ث  غٔ رر

ال َاّمغياةٔثرررررررررررررٔ٘ ّال  رررررررررررررراةالت  

 ْ  ٖ الع ْٖوال ٔنآّ٘ يف الغال  اجل

ّزل  ةٌ ة ا الغرال  اجلرْٖ ٓي سرا    

ة ررررٙ محآ يررررا مررررً األجثرررراو السررررغ ٗ     

ةما     ال   ٗ ةالٔ٘  ول٘ الثاة٘م ْت 

ٔعحررررة ةمامَررررا ّ سرررر  تررررلس   الثرررراة٘ 

األ ض الرريت مررً املن ررً ةٌ   رررق امررا ا   

 ٍاٜال  بَاو

ّة لرا آ ررا  الئرابل ٍررٕ االىيررااض   

ضرر  األ ض ال مخثرر٘ ّال يرراٛ:  يرر   عا 

اىيااضرررات ةعنرررٙوو ةخرررَاٍا االىيرررااض 

الععررٔه الررذٖ ةّاٚ حبٔرراٗ ال ٓيازررْ اتوو  

  ا  ةٌ احل ث ال را  ٕ م  ّ   بات مؤ  

 ْ ل ب ع  ازل او الئابلوو ّبع  حبث مل

ة رررا يف   رررٔخ امل ثرررٔ   ررر  ال رررررا     
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  امل ثررررررٔ  ّالٔابثرررررر٘و  رررررر  ترررررراذ

الدنالٕ ة ٙ  ٍْ٘ ا  لاو ىٔة ٕ بيلا 

 ٔ ْ م   ةة ير  مْجر٘  ثرْىامٕ     300م

ٍاٜ رر٘ ا   عرر  ة يرر٘ تررلرٔ٘ مررً ال رررا      

 ره  اا ر     3000ّىدا َا ة ٙ مثرا ٘ م 

ة رٙ ٍرذا    ةمآ ا الدنالٔ٘وو ّ   ات  ل 

  الرريت   سرر  بررني    TPاحلرر ث يف ة يرر٘ م 

بيآررررا اؤا رررر  الععنٔرررر٘ ل  ٓيازررررْ ات 

ٔ     اّىَرررراوو ً ّاىعرررر امَا  ْ َرررراو ّ رررر    رررر

  TPبال ر ٔرررررر  ال ٔنرررررراّٖ ةٌ ة يرررررر٘ م  

     ْ ىررات    ررْٖ ة ررٙ ىثرر  ةالٔرر٘ مررً م 

  ةٌ ال ٓيازررررْ ات الئررررابل ّمررررً امل ْ  رررر

ْٓ  مب ٔرررا ات الدرررعآا امل  َ ررر٘   ررر     خ ررر

 مْ َاو 

ةما احل ث األ لا يف  را ٓخ األ ض  

    َررْ  ا  رر٘ املررْت الععررٔهوو ّالرريت ترر   

ال احلٔرررراٗ ة ررررٙ %  مررررً ةخرررر 22 يرررراٛ م

%  مرررررً ال يا ٓررررراتوو 42مّترررررلس األ ض 

ة َٔا مرً ة ير٘ احلحرا ال  ثرٕ      ات  ل 

الثرررْااٛ  آ ررر٘ ال رررٌْ الررريت   سررر  برررني    

 تررررْبٔات ةسررررا ال ٓاتررررٕ ةّل احليرررر  

م ٌْٔ  510-380ال اىٕ اجلْٔلْجٕ ةٖ م

تررري٘ و ّمرررا    رررَا مرررً  ترررْبٔات ةسرررا    

ال  مررٕ ىَآرر٘ احليرر  اجلْٔلررْجٕ األّلو 

 م ٌْٔ تي٘ و 520ىُ ذ ث ميذ مّٓع ي  ة

 ٔ ً بعررر    ٔررر  ة نرررٕ ّا اترررات     ررر

ْ  ةاملٔ٘ ةىَا   ْٖ ة ٙ مرْاا  ؤ  ر   ث     ر

ٔررات  رر  مثرر ْ ٘ مررً   يرراخ األ ض ب ن م 

الع ناٛ  َ  اب  اىٕ ة ثٔ  ال ابٌْو ّ    

با اىٔ٘ ٍاٜ ٘  ال الٜ  لٔح ّا ةٌ  ْ اىات

ذ    يف تٔ  ٓا ةة ي   نٔات ماة ر٘  

مً  راب ال ابرٌْ  عن ر  الغرال  الغرابٖ      

ّ  عرررر  ا جرررر٘ ذرررراا ٗ األ ض ّا   عرررر    

ذامطرررٔ٘ مٔررراِ اةٔلرررات   ئررر  مععررره  

 6000احلْٔاىرررررات ة رررررٙ األ ض  رررررالل م 

ترررررري٘   يرررررر و ّ رررررراٌ ةةعرررررره  يرررررراٛ    

عررا  حبرر ث املررْت الععررٔه  ل ردررااتوو ّٓ 

 مٕواىيااض العسا ال  

ةترري  الع نرراٛ ى رراٜخ ةحبررا َه ة ررٙ    

   ٔ ً الْا رر  احلررالٕ لررو ض ّمثرر ي  َا ّ  رر

ةىيرررا بررر ةىا ّعَرررْا بدرررآ٘ مل يررر٘  ررر ٗ    

االىيرررااض الثااتررر٘ ّاأل لرررا ٍرررٕ  ررر ٗ 

اىيررررررااض ال رررررر ٓٔاتوو   ررررررالل اليرررررراٌ    

ىْةرررا   مرررً   20العدرررآً  يررر ت األ ض م 

  مررررً اترررر ناا  ال رررر ٓٔات املْ يرررر٘ ّٓ ْ  رررر

ابٖ بثرررر    ررررابات  رررر ٍْ  الغررررال  الغرررر

%  مً   ٓٔات العرامل  42ال  ٔٝ٘ ةٌ ى ي  م

 احلالٕو   

 البحح عن النياشك والتجازة بها:

ٍيررال الع ٓرر  مررً األخرر اص الررريت     

  ررررث ةرررً الئرررابل مرررً ةجررر  ةٌ  عنررر     

بال حا ٗ بَا جلك املالو تيي و م اال  ةً 

ا  الرذًٓ ٓيْمرٌْ    اب٘ ألذر  ٍرؤالٛ ال ح ر   

بر "باىخ ىْ" ّٓئه بسٔ  الئابلو املعاّ  

يف خاىغَاٖ ذٔث ٓيطرٕ مععره ةٓامرُ يف    

ال رث ةً مدراٍ  الدرَ  ّالثر ا ذرْل     

العررامل ل  رررث ةررً  لرر  زرر آ٘  ٔيرر٘و   

 ي  ب ة خغ ُ يف ال رث ةً الئابل بع  
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ما خاٍ   اٗ ىا ٓر٘ مترا ةر  الثرناٛ يف     

و و ّيف ةررراو 5002جيرررْب السرررني ةررراو م 

و  بررررر ة محال رررررُ االت  درررررا ٔ٘  5035م

مال  معررُ جَرراب ال دررف ةررً املعررااٌ    ذررا

حب ا  ةً الس ْ  يف بع  ةزع  املياةق 

يف  ّترررٔا ّ اىثرررا ّالسررررااٛ ال ررر ٚ   

 ّتيحاٌ يف ة سٙ  اب السنيو

ا باىخ ىْ مْا   ّميذ ذل  احلني ذ  

ٍ رررْط الئرررابلو ّٓيرررْل اٌ ٍرررذا تررراة    

الثررر لات السرررٔئ٘ ة رررٙ   ٓررر  مْ ررر      

 ر   ة   ذي  ىٔابل يف العراملو ّالرذٖ ٓ   

 ٔ ررْ مرر   يف م ٓيرر٘ ةل رراٖ     752ةْلررُ م

 ومبيليررر٘ تررريحاٌ ة سرررٙ  ررراب السرررني  

ٗ ذلرراّالت ميرُ ّزرر   ال  ّذلر  بعرر  ةر    

ٗ حب را  ةيَرا ال ةٌ ّجر  خرٔٝا      ةدآً ما 

الثررررَْل الداتررررع٘   ا   َٔرررراو   عرررر   مَن رررر

ّامليررراةق اجل  ٔررر٘ يف السرررني مرررً ة  رررا   

ٕ ةذحررررا  ميرررراةق السررررني خررررع ٔ٘ ة  رررر  

 الئابلو

ْ الاذالت االت  دا ٔ٘ مرً  ال خت 

  الدرررعْ  بررررجْاٛ املغررراماٗ املررر  ٗ ّٓ ل  ررر 

ٓا  الْزْل ال املياةق اليأٜ٘ ختلٔلا  ج  

 ٗو ّمعَررررا ٓرررر ٕ ال دررررْٓق  ات جٔ ررر ّمعررر   

ال  دررا  ج ٓرر  ٓررر    امل َررْو الع نرررٕ    

 ل يعاو الدنثٕ ال األماوو

ة ررٙ ترر ٔ  امل ررال ّجرر  الع نرراٛ مررااٗ 

احلٔررراٗ يف  ةطرررْٓ٘ ما  لررر٘ باملٔررراِ ةزررر  

"مْىاٍاىة" بعر   ّ   مً ىٔة ٕ "الةال" 

نَنررا يف املغرراب ّّالٓرر٘   ثرراح يف  ل 

و  وررا باا مررً اذ نررال ّجررْا 3228ةرراو م

ما  رررات ةطرررْٓ٘ معيررر ٗ يف ال طرررراٛو    

ل ً او   األ   لساٜ ٖ الئابل ٍْ 

ال ررااٛ ّمجرر  املررال ذٔررث  رر  ٓسرر  تررعا     

اّال   4800ذحررررا الئررررابل ةذٔاىررررا  ال م 

 و الْاذ  ول غاا

ة رررا اجلْٔلْجٔرررٌْ ة رررٙ ةّل ذالررر٘    

ٍٕ امراةٗ   لئةل ٓسل و ب ىثاٌمثح ٘ 

و  بعرر  3227امسَرا "آٌ ٍررْاجة" يف ةراو م  

ٕ /10ظَررا ٓرررْو م   و  اىررر   دررآً ال ررراى

ا بَررررر ّٛ ة رررررٙ األ ٓ ررررر٘ ةيررررر ما    نررررر  

اتررر ٔيع  ة رررٙ ضررراب٘  لعررر٘ زرررر آ٘     

ه الئرةل  زغ ٗ يف جاى َرا األٓثرا ّ ل ر   

ة ٙ تيف ميةوا يف ميلي٘ تٔال ْ ا 

يف الْالٓات امل ر ٗ األمآ ٔ٘ ّ يا  ملْ   

  ّ اىر  اليلعر٘   all that’s interestingم

الئة ٔرر٘ حبحرره ماجلآرر   رراّت  ّ ررال   

ٌ مليةورا ةىَرره خرراٍ ّا  ّالثر اٌ اجملرراّ  

  ةرر   رنرراٗ ٓ ثرر  ل ا مدررا ا  ضررا ب ا ضررْٛ

ّ  ذْوررا  الثررناٛ م رر   عرر٘  ّماىٔرر٘ ٓرر     

برررر اٗ ىا ٓررر٘  َهََا بعطرررالررر  اٌو ّخررر  

م    ْح ةنالق   َٔا اى حا ات ّترراب٘  

ً  بي  ه اليرراح يف ال  آرر٘ ةىررُ  ل رر    ٔرر٘و ّظرر

ةرررررراٜاٗو ةّ ٍحررررررْو مررررررً ةذرررررر  الرررررر ّل 

ّات  ةٕ جْٔلْجٕ ذ ْمٕ  اٌ ٓعن  

يف ذلحررررررا  آرررررر  ّ ررررررال: اٌ احلررررررااث  

 ازل او ذحا ىٔة ٕو

  الئررررةل يف ة  ررررا مررررً  مل ٓ ثرررر  

٘ ل ناةٗ املذ ْ ٗ ّل رً ال  مر٘     م
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 اىررررر   ررررر  ٗ ّزررررراا ت الثررررر لات     

 ت ةىرُ زر اٗ   األمآ ٔ٘ الئرةل ّ ر  ر  

 طرررأٜ٘و ّا ررر ف اليررراح ةٌ "آٌ ٍرررْاجة" 

ٍررٕ املالرر  الدرراةٕ ل ئررةل ألىررُ ترري       

ة َٔررا م اخرراٗو ٍّررٕ مثرر رجاٗ لررو ض     

الرريت ترري  ة َٔررا الئررةلو  رره ذ نرر     

اة نرررر٘ وررررا ةٌ  سرررر  ة ررررٙ األ ض    

اّال  و  200ٛ الئرررةل ورررا ميابررر  م ّابيرررا

ّمل  ثررر ل  آٌ ٍرررْاجة بٔررر  الئرررةل بررر    

ات زررر َا ةرر  بررُ ال امل رررفو ّ ررر       

الذٍئررر٘ ة  رررا مرررً اجلثررر ٓ٘ بثررريْط     

الئررةل ة َٔررا  رزررٔ   باىَٔررا  ةسرررو   

و  اى س   ةً بّجَرا  ره   3267ّيف ةاو م

ٔرر  ةررً ةنررا ٓيررراٍة       ْ  3245يف ةرراو م 

الْ ر  احلرالٕ يف   ةاما  و ٓ يرال ذ رٙ    25م

   اى  آٌ ٍرْاجة ٍرٕ   5050ب آ٘ ةاو م

 ال دآ٘ الْذٔ ٗ اليت ازل و بَا ىٔةلو 

 :املساجع

 ًو5032/آب/31 وا  دا  اّ  الئابل يف اباٍا  احلٔاٗ ة ٙ األ ض والْة 

 ٌْ ة  را    وم ٔا  تري٘ ة رٙ األ ض   2و4ا  دا  مااٗ ةناٍا  :بْل  ٓيBBC   ةابرٕو

 و5032

 ٕو 5034و اا  ال    الع نٔ٘و 3ة ه ال    ل حنٔ و ط :تاٜا بسنُ ج 

   ٌترٕ اٌ اCNN:        زراٜ ّ الئرابلوو مغرراماات ةنْذر٘ جلرك  رراّات  َر   مرً ال طرراٛو

 و2/2/5032ابٕو اإلما ات العابٔ٘ امل ر ٗو 

 اآل ا  امل   ر٘ ة رٙ تريْط الئرابل ة رٙ ترلس األ ضو زررٔ ٘ ة  را           ما :ةلاٛ ال باغ

 و5038اآلٌو ابٕو اإلما ات العابٔ٘ امل ر ٗو 

 ٙو5000و ميدْ ات جامع٘ امدقو 5اجلغاا ٔ٘ ال   ٔ٘و ط :ة ٕ مْت 

 و5038/ دآً ال اىٕ/30ة ٙ  ٔج بْلو  و ا  ٘ املْت الععٔه : ةّاٌ ت ْو 

  ٔومااجعر٘: ةبرْ ب را ترع  ا      و امجر٘: بٓيرا مغابر     واألذحا  الئة ٔ٘ :ما ْٔ  ْى 

 ال اىثرررٔ٘ يف آب 3و ط5037م   ررر٘ امل ررر  ة ررر  العةٓرررة ل ع رررْو ّال يئررر٘و الآررراضو   

 و5002

 م دلنْة٘ ٍْاٗ الئابلMeteorites Trade :     ة رٙ  رٔج    و رْاص ّةتراا  ذحرا الئرةل

 وو 5036/ىٔثاٌ/38بْلو 

 ُمد اق ة : ٛ خيرٕ ة را ة ٔرُ يف السررااٛ ال ر ٚو ة رٙ  رٔج        ىٔرةل ما   ا  دا  مرا

 وو5034/آب/32بْلو 

  ٖ زرررٔ ٘  و٘ ةّل امرراةٗ يف العررامل ٓسرر مَا ىٔررةل   "آٌ ٍررْاجة"  س رر  :مسررل ٙ السرر 

 و57/7/5038ةلْاٌو ة  ا  الْةًو ال ال اٛو 
 www.feedo.net.2020. 
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 -;:?5)اإلبةةةةةةةة ا يه  طيبةةةةةةةة  -1

8>/58/8155):  

 ًدّزضةةةةٞ عٌوةةةة  ك٘ٙتٚةةةةٞ  زٗا٢ٚةةةةٞ

 ٗيف اهرتبٚةٞ   ٗشازٝ ًةدازع  يف هوسٙاقٚات

ٞ  بةدتت  اه٘شازٝ  يف امللتبات إدازٝ  كتابة

ـَ  ُٔاٙةةةةةةةةٞ يف اهعوٌةةةةةةةةٛ اهتخّٚةةةةةةةةى قؿةةةةةةةة

ْ  ًّ اهطبعِٚٚات  سؿةو   اهعػةسّٙ   اهقةس

 ٗشازٝ ًطةةةةابقٞ يف اهسابعةةةةٞ ادتةةةةا٢صٝ عوةةةةٟ

 عةةاَ اهقؿةة ٝ هوقّؿةةٞ اهل٘ٙتٚةةٞ اإلعةة َ

  "ضةةةعٚدٝ" بعِةةة٘اْ تقؿ٘ؾةةةٞ عةةةّ 0871

 زٗاٙتٔةةةةةا ًةةةةةّ األٗي ادتةةةةةص١ فةةةةةاش كٌةةةةةا

 اهجاُٚةةةةةةٞ بادتةةةةةةا٢صٝ" خةةةةةةادَ ًةةةةةةرك سات"

 .0870 عاَ يف ُفطٔا هوٌطابقٞ

 عاَ" خادَ ًرك سات" زٗاٙتٔا ُػست

  0867 عةةةةةاَ" املةةةةةاي هعِةةةةةٞ" ثةةةةةٍ  0875

ٟ  اهقوب"  0868" اهسبٚع تغ٘ان"   "اهقاضة

 ."تقتى تْ سراز"

 اهعوٌةةٛ اهتخّٚةةى تدب يف زٗاٙاتٔةةا تًةةا

 االُطاْ"  0875" اهبآ  اإلُطاْ" فِٔان

  0881 عةةاَ" اهسدةةى اُقةةسا "  "املتعةةّدد

ٞ  يف بعةد  فٌٚا ُػست ٗقد ٞ  املؤضطة  اهعسبٚة

 زٗاٙةةةٞ ُػةةةست كٌةةةا باهقةةةآسٝ  اذتدٙجةةةٞ

 ٞ ْ  حتةةة  اهِةة٘   تدب يف زابعةة  ظةةة ي" عِةة٘ا

 .0884 عاَ" اذتقٚقٞ

*** 
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 91 – 98?5)البقةةيل   عبدالشةة و -2

 (8151أيلول 

 يف ً٘هةةة٘د  ًغسبةةةٛ ٗغةةةاعس  زٗا٢ةةةٛ

  املدِٙةةةةةٞ ًفتةةةةةٟ تبةةةةةٖ٘ كةةةةةاْ  تؾةةةةةٚوٞ

 يف اهت٘دٚٔٚٞ غٔادٝ عوٟ سؿى  ٗعٌدتٔا

ٍّ  0844 اهقةةةةةةآسٝ  جباًعةةةةةةٞ اهتشةةةةةة  ثةةةةةة

 عةةاَ االدتٌةةا  قطةةٍ يف ٗختةةّسز  اهقةةآسٝ

 ك٘هً٘بٚةةا جباًعةةٞ اهتشةة  سٚةةح  0848

ّ   االدتٌةا   عوٍ يف دزاضتٕ ٗتابع ّٚ َ  عة  عةا

 املغةةةةةسب بطةةةةةفازٝ ثقافٚةةةةةًا ًوشقةةةةةًا 0851

 اهدبوً٘اضةةٛ باهطةةوم عٌةةى ثةةٍ  ب٘اغةةِ ّ

 عةةاَ بةة دٖ إىل عةةاد ثةةٍ  عدٙةةدٝ هطةةِ٘ات

 باهةةةةدٙ٘اْ ُٔا٢ٚةةةةٞ بؿةةةةفٞ هٚوتشةةةة  0860

٘   املولةةةٛ ّ  ٗاسةةةد  ٗٓةةة ّٗاد ًةةة  اهتخّٚةةةى  ز

 اإلذاعةةةةٞ يف اهب٘هٚطةةةةٚٞ ٗاهقّؿةةةةٞ اهعوٌةةةةٛ

 اهػعس كتب كٌا  ٗاهسٗاٙٞ  ٗاهتوفصْٙ٘

  ٗاملطسسٚٞ.

  0865" األشزق اه ٘فاْ" تعدُّ زٗاٙتٕ

ٞ  ع ًات بني ًّ ع ًٞ ٞ  اهسٗاٙة  يف اهعسبٚة

 اهسٗا٢ٚٞ تعٌاهٕ ًّ  اهعوٌٛ اهتخٚى زتاي

  "تةسدعني  َٙ٘ ضأبلٟ"  "اهج٘زٜ اهعِف"

 زتٌ٘عاتةةٕ ٗيف  "املةة٘ت ٗبعةةدٓا اًاُةةدا"ٗ

 قؿةةـ" األٗىل زتٌ٘عتةةٕ قةةّدَ اهقؿؿةةٚٞ

 يف اهقةةآسٝ يف ؾةةدزت اهةةي" املغةةسب ًةةّ

 ثةةةٍ ِٓةةةان  دزاضةةةتٕ ابةةةاْ ارتٌطةةةِٚٚات 

 ٙةةةةد"ٗ" اهفذةةةةس" ًِٔةةةةا تخةةةةس٠ زتٌ٘عةةةةات

 ٞ  األطفةةةاي كتةةب  ٗيف  "املً٘ٚةةا١ "  "احملّبةة

 ٗعػةةةسّٙ ث ثةةةٞ يف عدٙةةةدٝ ض ضةةةى قةةةّدَ

ّْ٘ األٗىل اهطوطوٞ عِ٘اًُا   عػسٝ ًّ تتل

ّٗاد: "ًِٗٔةةا كتةةب   املةةدخى"  "اجملٔةة٘ي ز

َ  كٔف إىل"  "اهطّسٜ ٞ "  "اذتٌةا  اهطوطةو

  "اه٘سؼ فٍ يف اهؿغ ٝ ُادٙٞ"  "اهرٓبٚٞ

 املغفةةةةةى ؾةةةةةابس"  "ٙةةةةةدز٠ تْ دْٗ ب ةةةةةى"

 ."اهبشس ٗهؿ٘ف شٙاد"  "املاكس

 هةةّ" ًِٔةةا: ًطةةسسٚات عةةّدٝ هوبقةةاهٛ

 ُةةةاز"  "إدزٙةةةظ ًةةة٘ال٠"ٗ  "املطةةة ٝ تقةةةف

ْ  ٗقةد "  "ارتوخةاىل  ًؿةس  "  "املخٍٚ  كةا

 ملاٙلى" امل٘تٟ تكوٞ" زٗاٙٞ تسدٍ ًّ تٗي

 ْ َ  كساٙتة٘  بعةةد ُػةست  ٗاهةةي  0865 عةا

 بةدت  ٗقةد  اهلة ي   زٗاٙات يف ضِ٘ات عػس

 ضةةةةّ يف ٗٓةةةة٘ غةةةةاعسًا سٚاتةةةةٕ اهلاتةةةةب

 .عػسٝ ًّ عٌسٖ ارتاًطٞ

 ًةةدا٢ّ" األخةةس٠ اهبقةةاهٛ تعٌةةاي ًةةّ

 اهػةةاط٤ شٗاز"  "األغةةبا  داز"  "اهطةةساب

 اهةةبش ٝ ضةةس"  "اهطةةٚازٝ ضةةازق"  "ارتةةاهٛ

  "األعٌةاق  كِص  "اهعبد ع٘دٝ"  "اهفازغٞ

  "األطفةةةةةاي ضةةةةةازق  "اهكةةةةةا٢ع اهلِةةةةةص"
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ْ  ًف ةةةةةس  "االخت ةةةةا    اهفةةةةة "  "زًكةةةةا

 اهلذةةَ٘"  "املفقةة٘د"  "اه ٚةة٘ز"  "اهبػةةس٠

 اهػةبان "ٗ  "اهةدٙلتات٘ز  قِا "ٗ  "املكاد

 دبةةةى"  "اهقاتوةةةٞ ادتسعةةةٞ"ٗ  "اهطةةةسطاُٚٞ

 ..ٗغ ٓا  "املاع

*** 
حزيةةة ان  51أمحةةةد ديلةةةد )و يةةة  )   -3

 (<815ىيشين  2 -8>?5

  ٙلتةب اهغسا٢بٚةات    ًٜؿس ٛزٗا٢

ز ًدِٙةةٞ طِ ةةا  ختةةسّ  ًٗرتدةةٍ  ً٘هةة٘د يف

عةةةةاَ   داًعةةةٞ طِ ةةةا    كوٚةةةٞ اه ةةةب   يف

طةةب    سؿةةى عوةةٟ اهةةدكت٘زاٖ يف  0874

 ٟ يف  ٗتسق ةةة0886ٝ عةةةاَ املِةةةاط  اذتةةةازّ 

جباًعةٞ طِ ةا     ٛٗظٚفتٕ كأضتاذ دةاًع 

ٍّ   ٗاهفاُتاشٙةا  ُٗػةس   ٛى اهعوٌة باهتخّٚ آت

 اهعدٙةةةةةد ًةةةةةّ اهلتةةةةةب  ٗاهط ضةةةةةى يف  

املؤضطةةٞ اهعسبٚةةٞ اذتدٙجةةٞ ابتةةدا١ ًةةّ عةةاَ 

  ًةةةةةّ ٓةةةةةرٖ اهط ضةةةةةى "ًةةةةةا ٗزا١   0881

"  ٗتٙكةةةًا "فاُتاشٙةةةا" ٜاه بٚعةةةٞ"  "ضةةةافاز

  ٛتطتلػةةةف عةةة٘ا  األدب اهعةةةامل اهةةةي

  ٛى اهعوٌةةةةةةةةهتخّٚةةةةةةةةخاؾةةةةةةةةٞ زٗاٙةةةةةةةةات ا

ٗاهفاُتاشٙةةةا  ًٗةةةّ ٓةةةرٖ اهط ضةةةى تٙكةةةًا   

 "زٗاٙات عاملٚٞ هوذٚب"  ِٙػةس قؿؿةٕ يف  

 اهعدٙد ًّ زت ت األطفاي اهعسبٚٞ.

  1117"ٙ٘ت٘بٚةةا"  ًٕةةّ تغةةٔس زٗاٙاتةة  

 ُةةةةٕ بةةةةسش يفتال إ  1101ٗ"اهطةةةةِذٞ" عةةةةاَ 

تسمجٞ اهعدٙد ًّ زٗاٙةات اهسعةب هيدٙةب    

ظةم    ًّٗ ٓرٖ األعٌاي "س"داميُ٘د ب٘ن"

اهَٚ٘"  "اآلْ ُفتح اهؿِدٗق"  "قؿاؾات 

  ٗ"اهغسفةةةةةٞ زقةةةةةٍ  1118قابوةةةةةٞ هوشةةةةةسق"  

 "  ٗقد ُػس اهعدٙد ًّ اهلتب اهةي 116

ُّ ّ٘ تكةةةة  ٛعةةةةٞ  ًِٔةةةةا "دًةةةةاغ ًقةةةةاالت ًتِ

عةا    ؿةٞ يف ٗهٕ ً٘ضة٘عٞ ًتخؿّ   كدٖ"

اهسعةةةةب باضةةةةٍ "ً٘ضةةةة٘عٞ اهظةةةة َ" ٗهةةةةٕ    

اهلتابةةةٞ اهطةةةاخسٝ   ضةةةٔاًات عدٙةةةدٝ يف إ

)زتٌ٘عةةةةٞ قؿؿةةةةةٚٞ    "شغةةةةةاشٙ "  :ًجةةةةى 

 ٗ"غا٠ باهِعِةا "  "قةشلات ك٣ٚبةٞ" يف   

  ُػةةةةةةس ضوطةةةةةةوٞ قؿؿةةةةةةٚٞ 1101عةةةةةةاَ 

هيطفةاي ٗاهػةباب حتةة  عِة٘اْ "فاُتاشٙةةا"    

 عةب   اهةي   ٛٗاهػخؿٚٞ اهس٢ٚطةٞ فٚةٕ ٓة   

  عوةٟ  تقست اهسٗاٙات بةٍِٔ غةدٙد  ٗتتعةسّ   

ى تّ٘ؾةةةة ٜاملِٔةةةةدع اهػةةةةاب غةةةةسٙف اهةةةةر 

ٍّ ُطةاْ   اإل ت٘ؾٚوٕ مبة ّ  البتلاز دٔاش ٙت

ّٚ     فٚ  ت أخةةةر ًةةةّ خجتاتةةةٕ ٗ ازبةةةٕ ٗختةةة

 ًعوً٘ةةةةةات عػةةةةة٘ا٢ٚٞ  ٗكٌةةةةةا دةةةةةا١ يف   

بٚةةةةدٙا  فةةةةسْ املِٔةةةةدع  ًٚ٘ضةةةة٘عٞ اه٘ٙل

ّ٘ ٞ  ت إىل قّؿة ي ٓرٖ اهتذةازب ٗاهتخةّٚ  حي

تد٘ا٢ٔا "ال سدٗد هتوم اهسس ت  ُعٚؼ يف

ال سدٗد قسا١ات عب  ُفطٔا. هرهم ُقؤا إ

إىل  "ٓتوةس "ٗ "بعةى ِٚٓ"اهلاتب ًّ ؾةشبٞ  

ّ٘"ػةةةٟ دٚفةةةازات"ٗ "ضةةة٘بسًاْ" ز بةةةٕ   ٗت ةةة

ًةةس ستةةٟ ٗدةةدت عةةب  ُفطةةٔا تِاقةةى      األ

ب ةةى زٗاٙةةات "زدةةى    ٜجباُةةب تدٓةةٍ ؾةةجت 
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املطتشٚى" هِبٚى فازٗق  ٗكةرهم اهعذة٘ش   

مساعٚةى اه بٚةب غسٙةب األطةة٘از     إزفعة   

ٓ٘ زدى  اٗش اهطةبعني ًةّ اهعٌةس   ةد     

ُفطٕ ٙعةٚؼ داخةى قؿةـ ال تتِاضةب ًةع      

ٓةةرٖ ٞ  تتِةةاق  تٕ املعتو ةةضةةقٌٕ  تٗ ؾةةشّ 

 اهقؿـ ًع ق٘اُني اه بٚعٞ.

*** 
 – 88?5)اجلبةةةةةيل   عزيةةةةةز حمنةةةةةد -4

5??9) 

 يف ً٘هةةةة٘د  ًغسبةةةةٛ ٗغةةةةاعس زٗا٢ةةةةٛ

ٕ  تابع  فاع ًدِٙٞ  بفسُطةا   اهعوٚةا  دزاضةت

 اه٘طِٚةةٞ املدزضةةٞ دبوةةَ٘ عوةةٟ سؿةةى سٚةةح

 اهعوٚةةا اهدزاضةةات ٗدبوةةَ٘  اهػةةسفٚٞ هوغةةات

 عوٟ سؿى كٌا  0842 عاَ اهفوطفٞ يف

 داًعةةةةةةةةةةةةةةٞ يف اآلداب يف اهةةةةةةةةةةةةةةدكت٘زاٖ

 عٌةةى بةة دٖ إىل عةةاد ٗعِةةدًا  اهطةة٘زبْ٘

 ًةةةةةّ اهعدٙةةةةةد ٗتةةةةة٘ه ٟ  داًعٚةةةةةًا تضةةةةةتاذًا

  اهقؿةةةةة ٝ اهقّؿةةةةةٞ كتةةةةةب  املِاؾةةةةةب

ّٗي ٗتّضظ  اهطٌِٚا٢ٛ ٗاهطِٚازٙ٘  احتةاد  ت

 ًةةةةّ اهعدٙةةةةد ٗز٢اضةةةةٞ  املغةةةةسب هلّتةةةةاب

 اهجقافٚٞ. املؤضطات

 فلسٙةةٞ زتو ةةات حتسٙةةس ز٢اضةةٞ تةة٘ه ٟ

ّ  ٗتدبٚةٞ.  فوطةفٚٞ  دزاضةات  ًِٔا: ٕ  ًة  كتبة

  0855 عةةةةةاَ" اإلضةةةةة ًٚٞ اهػخؿةةةةةاُٚٞ"

  0861 عةةاَ" اهتشةةّسز إىل اذتّسٙةةات ًةةّ"ٗ

ٛ " اذتٚةاٝ  اكط " زٗاٙتٕ ؾدزت ٗقد  ٗٓة

 ضوطةةةةةوٞ يف  اهعوٌةةةةةٛ اهتخّٚةةةةةى تدب ًةةةةةّ

 .0863 عاَ اهل ي زٗاٙات

*** 

 (8151->8?5) احلديدي حمند -5

 يف ً٘هةة٘د  ًٗرتدةةٍ  ًؿةةسٜ زٗا٢ةةٛ

 بلةةةةةاه٘زٙ٘ع عوةةةةةٟ سؿةةةةةى  ب٘زضةةةةةعٚد

  اهقةةةآسٝ داًعةةةٞ يف 0837 عةةةاَ ِٓدضةةةٞ

 شتتوةةف يف اهدزاضةةات ًةةّ اهعدٙةةد ٗعوةةٟ

 بةةةةةاهق٘ات قةةةةةاب ًا عٌةةةةةى  اإلدازٝ فةةةةةسٗ 

 ًطةةآٌات ٗهةةٕ  اهسٗاٙةةٞ كتةةب  املطةو شٞ 

 سٚةةةح  اهعوٌةةةٛ اهتخّٚةةةى تدب يف ًوش٘ظةةةٞ

: ًجةةى اهِةة٘  ًطةةسسٚات ًةةّ اهعدٙةةد تةةسدٍ

ٍ   زاٙةظ"  هةة"املس " اه سٙ  يف ًػٔد"  ٗتةسد

 هةةة"بستساُد" اجملتٌةةع يف اهعوةةٍ تثةةس" كتةةاب

 زتوةةةٞ يف ًطوطةةةً  ُػةةةس اهةةةرٜ  زاضةةةى"

 .0866 عاَ ادتدٙد

 غّباْ  "0861" ادتدزاْ" زٗاٙاتٕ ًّ

" زدةةةةةةى اذتةةةةةةب"ٗ  0862" األٙةةةةةةاَ ٓةةةةةةرٖ

 اهتخّٚةةى إبةةدا  يف ًطةةآٌاتٕ تًةةا ...0880

" املةةسآٝ يف آخةةس غةةخـ" فِٔةةان  اهعوٌةةٛ

 فلةةةةسٝ سةةةة٘ي تةةةةدٗز ٗٓةةةةٛ  0864 عةةةةاَ

 ًةةةّ ًةةة  ُقةةةى سةةة٘ي  اهػخؿةةةٛ اهفؿةةةاَ

 شت ٕ دْٗ متاًًا دطٌٕ ّٓػٍ داًعٞ تضتاذ

 دْٗ متاًةةةًا شت ةةةٕ ّٓػةةةٍ كةةةسٝ العةةةب إىل

 ادتدٙةةةد اهػةةةخـ ؾةةةاز سٚةةةح  دطةةةدٖ

 ٗاآلخةةةس غةةةاب األٗي  زدوةةةني بةةةني ًص ةةةًا

 تْ اجملتٌةةةةع ٗ ةةةةجتٖ  ارتٌطةةةةني  ةةةةاٗش

 تضةسٝ  ًةع  ٗهةٚظ   اهػةاب  ٗاهد٠ ًع ٙعٚؼ

ٍ   اهعا  ٕ  اهسدةى /اهػةاب   ةد  ثة  يف ُفطة

ٕ  بةني  ؾسا  ٕ  ُفطة  قةٌا٢س  ٗختتوةف   ٗذاتة

 ٞ ٞ  اهوغة ٕ  باهِطةب  تغّٚةةس دطةدٖ  تْ ٗحيةظّ   هة

 اهتعةةاز   ٙبةةدٗ سٚةةح  اه٘قةة  ًةةسٗز ًةةع

 .ٗباطِٕ اإلُطاْ ظآس بني اهػدٙد

*** 
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8</=/5?>=) 

 ٗكاتةةب  ًؿةةسٜ ٗزٗا٢ةةٛ ًطةةسسٛ

  االضةةلِدزٙٞ يف ً٘هةة٘د  ٗقةةاف  ًقةةاي

ّ  دةةةا١ت زٙفةةةٛ  تؾةةةى  ًةةةّ تضةةةسٝ يف  ًةةة

 اهلتةةةةةاب يف تعوٌٚةةةةةٕ توق ةةةةةٟ اهةةةةةدهِذات.

 ثٍ  0803 عاَ االبتدا٢ٚٞ دًِٔ٘ز مبدزضٞ

 اهبلاه٘زٙةا  ُٗةاي   االضلِدزٙٞ مبدازع

َ  بةازٙظ  إىل ضافس  0810 عاَ  0814 عةا

  اذتقةةةة٘ق هٚطةةةةاُظ عوةةةةٟ سؿةةةة٘هٕ بعةةةةد

َ  هوِا٢ب ٗكًٚ  عّّٚ ع٘دتٕ ٗعقب  يف اهعةا

 اهسٗاٙةةةةةٞ كتابةةةةةٞ إىل ٗاّتذةةةةةٕ  األزٙةةةةةا 

" اهةةسٗ   عةة٘دٝ " زٗاٙتةةٕ فِػةةس   ٗاملطةةسسٚٞ

 ُػةةس اهةةرٜ ُفطةةٕ اهعةةاَ ٗٓةة٘  0822 عةةاَ

 يف عٌةةى"  اهلٔةةف تٓةةى" ًطةةسسٚتٕ فٚةةٕ

 هةداز  ًدٙسًا ثٍ  االدتٌاعٚٞ اهػؤْٗ ٗشازٝ

 ًةةةّ اهعدٙةةةد ٗقةةةّدَ  0810 عةةةاَ اهلتةةةب

 ُا٢ب ًٙ٘ٚات" ًِٔا: ٗاهسٗاٙات املطسسٚات

" اهػةسق  ًّ عؿف٘ز  "0826" األزٙا  يف

 فسُةةٕ  اهعوٌةةٛ اهتخّٚةةى زتةةاي ٗيف  0827

 ًجى اهفاُتاشٙا إىل تِتٌٛ ًطسسٚات كتب

 ُػةسٓا  اهةي " اهػةباب  عس  ه٘" ًطسسٚتٕ

" اجملتٌةةع ًطةةس " ًطةةسسٚاتٕ زتٌ٘عةةٞ يف

 طبٚةةةةب سةةةة٘ي تةةةةدٗز اهةةةةي  0841 عةةةةاَ

 تْ إىل تحباثةةةةةةةةةٕ يف ٙتّ٘ؾةةةةةةةةةى ًؿةةةةةةةةةسٜ

 خ ٙةةاٖ  دٙةةد ميلةةّ اآلدًةةٛ اهرتكٚةةب

 تؿةةةةةٚبٕ ٗال اهطةةةةةِ٘ات ًِةةةةةٕ تِةةةةةاي فةةةةة 

 تدب يف ًطةةةةةةسسٚاتٕ ًٗةةةةةةّ.. اهػةةةةةةٚخ٘خٞ

ٞ "ٗ"  قٌسٜ تقسٙس" اهعوٌٛ اهتخّٚى  إىل زسوة

 اثةةةةِني سةةةة٘ي تةةةةدٗز ٗٓةةةةٟ  0846" اهغةةةةد

 إىل ٙطةةافساْ  باإلعةةداَ عوٌٚٔةةا ستلةةَ٘

 إىل ٗٙعةةةةة٘داْ عوٌٚةةةةةٞ زسوةةةةةٞ يف اهفكةةةةةا١

 ٗقةةد األز  ه ٙةةا تعةة٘اَ 218 بعةد  األز 

ّٚةةةةةست  قةةةةةد  ذّزٙةةةةةٞ سسبةةةةةًا ٗتْ  متاًةةةةةًا تغ

 حتقٚةة  األز  تٓةةى عوةةٟ ٗؾةةاز  اُةةدهع 

 تٓةةةى تْ كٌةةةا  اهغةةةرا١ هتةةةدب  تس ًٔةةةٍ

 .األشًِٞ اختؿاز يف صتش٘ا قد األز 

 *** 

 (5/8155/: – 91?5) ش يف ىهيد -7

 مبدِٙةةةةةةةٞ ٗهةةةةةةةد  ًؿةةةةةةةسٜ زٗا٢ةةةةةةةٛ

 هٚطةةةةةاُظ عوةةةةةٟ سؿةةةةةى  االضةةةةةلِدزٙٞ

  اهقةةةآسٝ داًعةةةٞ يف تةةةازٙ  قطةةةٍ  آداب

 اجملوظ يف ثٍ  اهصزاعٛ اإلؾ   يف عٌى

 هوٌطةابقات  عاًةاً  ًٗةدٙساً   هوجقافٞ األعوٟ

 األٗىل اهسٗاٙٞ دا٢صٝ عوٟ سؿى  باجملوظ

 ث خ ٗعوٟ"  اهصًّ قآس" عّ 0858 عاَ

 ُةةةادٜ ًةةةّ  0861 عةةةاَ قؿؿةةةٚٞ دةةة٘ا٢ص

 اهطةةةةةةباعٛ ٙ٘ضةةةةةةف ًٚداهٚةةةةةةٞ  اهقّؿةةةةةةٞ

 ٙتخّؿـ عسبٛ كاتب ٙعدُّ تٗي  اهرٓبٚٞ

 اهرٜ اه٘سٚد ٗٓ٘  اهعوٌٛ اهتخّٚى تدب يف

ّ  اهِ٘  هلرا تخوـ ٕ   األدب ًة  كتابةات  هة
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"  اهعوٌةةٛ اهتخّٚةةى ضةٌِٚا : "ًِٔةةا ٗدزاضةات 

ًّ ت"  "تدٙطةةةْ٘ تً٘ةةةاع"  اهجقافةةةٞ يف تةةةأ

ّ٘هة  "  ٗاهعوٍ ٕ  حت ّ  قةآس " زٗاٙتة  إىل" اهةصً

َ  فٚوٍ   اهػةٚ   كٌةاي  إخةساز   0876 عةا

 داز  زٗاٙةةةٞ"  اهةةةصًّ قةةةآس: "تعٌةةةاي ٗهةةةٕ

"  ٙةةأًسكٍ 3 زقةةٍ  "0861 عةةاَ  اهلةة ي

  0863 عةةةةةاَ  اهٚةةةةةَ٘ تخبةةةةةاز  قؿةةةةةـ

  اهلاتب  زٗاٙٞ"  اهجاُٛ اهعا  ضلاْ"

"  اهصٙتُ٘ٚةةةةةةةةٞ املاضةةةةةةةةات  "0865 عةةةةةةةةاَ

 اهرٜ  "0868 عاَ  املعاز  داز  قؿـ

ـ "  اإلعؿاز حتّد٠ َ  تخبةاز   قؿة   اهٚة٘

 تخبةةاز  قؿةةـ"  اهفكةةا١ ٗكا٢ِةةات تُةةا"

  اهلتةةاب ٣ٚٓةةٞ  زٗاٙةةٞ"  اهػةة١ٛ  "اهٚةةَ٘

ٞ   ًطةسسٚٞ "  ًلةّسز  اهطةٚد  تسصاْ"  ٣ٚٓة

٘  ُةدا١   "قؿـ" باإلمجا   "اهلتاب  ه٘هة

 .ٗغ ٓا.. قؿـ"  اهطّسٜ

 ًةةّ تكجةةس بٔةةا" اهةةصًّ قةةآس" ٗزٗاٙةةٞ

ّ  داُةب  ٛ  اهتخٚةى  د٘اُةب  ًة  فةةِشّ.. اهعوٌة

ٟ  ًةا  تًاَ ٌّ .. اه ٘ٙةى  اهطةبات  بفلةسٝ  ٙطة

ٞ  ٗتًاَ ّ  آهة .. ٗٙوةص .ز.ٓةة  ابتةدعٔا  اهةي  اهةصً

 تْ ؾةةةةةجتْٗ سوةةةةةٍٚ اهةةةةةدكت٘ز زت٠ فقةةةةةد

ّ  ضة٘   اه ٘ٙةى  اهطبات ٕ  ميلة  بةى  تب اهة

 بعد شتتوفٞ تشًِٞ عب٘ز ًّ اهبػسٙٞ ٗتبِا١

 ٍ ٟ  تدٔةةصٝ  يف سفظٔةة ٌّ ٍ " تطةة ٍ  سوةةٚ ..." زقةة

ّ٘ز األدٔةةةصٝ ٗٓةةرٖ   ٗتبعةةةًا هوةةةصًّ تبعةةاً  تت ةةة

 ًةةّ تبةةدت ٗاهفلةةسٝ. ًِٔةةا املِػةة٘د هؤةةد 

ٍ  اهةدكت٘ز  إسطاع ْ  تُِةا  سوةٚ  إىل قةادً٘

 ٗاألعٌةاي  ٗاألعبا١ باملطت٘ٙات ًو١ٛ عؿس

ٞ  اهدقٚقٞ ّ  ٗٓسٗبةاً .. املكةِٚ  ٓةرا  ًعاُةاٝ  ًة

ّْ  اهعؿةةس   تْ ميلةةةّ اه ٘ٙةةى  اهطةةبات  فةةس

 ُعاُٚٔةا  اهةي  املػةل ت  ًّ اهلج  حيّى

 كافةةٞ تضةةو٘ب ٙتغّٚةةس ضةة٘ .. عؿةةسُا يف

ٞ  املخو٘قةةةةات ٞ .. اذتٚةةةةاٝ يف اذتّٚةةةة  ٗخاؾةةةة

  ٗاهتعوةةةةةةٍٚ  اه ةةةةةةب ضةةةةةةٚتغّٚس.. اهبػةةةةةةس

. ٗاالكتػةةا  اهبشةةح ٗطةةسق. ٗاهع٘اطةةف

 يف امل سةةةةةةٛ ٗاهطةةةةةةفس. اذتةةةةةةسب ٗطةةةةةةسق

ٟ  بةةى . اهلةةْ٘ ْ  عٌةةس  ٗستةة ٕ  اإلُطةةا  ُفطةة

 سوةةٍٚ عؿةةس ًصاٙةةا ًٗةةّ. سٚاتةةٕ ٗكٚفٚةةٞ

 ًتّ٘ض ٕ ضٚلْ٘ اهبػس عٌس تْ اهٚ٘ت٘بٛ

 اهتعوةةةٍٚ ٗتْ.. عاًةةةًا ٗمخطةةةني ًا٢ةةةٞ ضتةةة٘

ٜ  غلوٕ ضٚتغّٚس .. ساهٚةاً  املعةسٗ   اهتقوٚةد

ٍّ فةةةاملتعو ٍ  ب٘ضةةةاطٞ اهةةةدزٗع توقِٚةةةٕ ضةةةٚت

 ًعق ةةةةةدٝ الضةةةةةولٚٞ ذبةةةةةربات تٗ ً٘دةةةةةات

 مبةةة٘اد ٗتػةةةشِٕ اهبةةاطّ   اهعقةةةى ختاطةةب 

ٞ  ٗاملعوً٘ةات  اهدزاضٞ  تثِةا١  ٗذهةم .. اذتدٙجة

 ٗضةة٘ .. املةةجّتدٝ األدٔةةصٝ بةةداخى اهطةةبات

ٍّ االًتشاُات! توغٟ  يف اإلُطاْ تعوٍٚ ٗضٚت

ّ  فقة   ضِ٘ات تزبعٞ ٛ  سٚاتةٕ   ًة  ِٙةاي  كة

ٟ  ٗضة٘  .. اهدكت٘زاٖ غٔادٝ  ًعةا   ختتفة

 كج ٝ تغٚا١ٌ ٗضتتغّٚس.. اهتقوٚدٙٞ اه ف٘هٞ

 اهعوةةةةةَ٘ ٗبعةةةةة  اهتةةةةةأزٙ  تضةةةةةاهٚب ًجةةةةةى

 ..اه بٚعٚٞ



 كّتيب وروائيون ع ب يف أدب التخّيل العلن 

 

 945 

 

 اهةةةةرٜ غةةةةسٙف ُٔةةةةاد تْ اه سٙةةةةف 

 اهعةةةا  ٗكا٢ِةةةات. اهفكةةةا١ بعةةةا  غةةةغف

 غةةةلى عةةةّ كةةةج ًا ٙتشةةةّدخ  .. اآلخةةةس

 ٗضةةةةلاْ األز  ضةةةةلاْ بةةةةني اهع قةةةةٞ

ّ٘زٖ خةةة ي ًةةةّ إال اهفكةةةا١  عؿةةةَس تْ تؿةةة

َ  تْ ميلِةةٕ )سوةٍٚ    اهتجتٙةةد آالت ٙطةتخد

.. األز  عوةةةٟ اهفكةةةا١ غةةةصٗ ٙةةةأتٛ سٌِٚةةةا

 تْ غةةسٙف  ُٔةةاد  ًةةّ ً اهبةةاً  هةةٚظ  هلةةّ

ٌّةة  ٙغةة٘ف  توةةم ٗهعةةّى.. ٙ٘ت٘بٚةةاٖ داخةةى بتع

 ٓٛ )كاًى  اُتاب  اهي اه ٘ٙوٞ االغفا١ٝ

ّ٘ز زا٢ةةع سوةةٍ  )سوةةٍٚ دكتةة٘ز هٚ٘ت٘بٚةةا ًؿةة

 عةةا  يف باهكةةب .. املطةةتقبى يف ؾةةجتْٗ 

 توةةةةةم ًةةةةةّ عةةةةةاَ ًا٢ةةةةةٞ بعةةةةةد تٜ.. 1140

ٞ  فٚٔةا  تةدٗز  اهي األسداخ  ٓةرٖ  يف. اهسٗاٙة

 ارتٌةةةةةظ ذات اهقةةةةةآسٝ ُةةةةةس٠ اهٚ٘ت٘بٚةةةةةا

ٛ .. ُطٌٞ ًوْٚ٘ ٗاهعػسّٙ ٞ  املبةاُ  اهصدادٚة

ْ  يف اهؿةةةِاعٚٞ ٗاهطةةةشابٞ اهػةةةف افٞ   هةةة٘

 ادتةةة٘ ع٘اؾةةةف ًةةةّ ٗاه٘اقٚةةةٞ اهبِفطةةةر 

ٞ  ٗبةاألُ٘از .. ٗتقو باتٕ  توةفُّ  اهةي  اهف٘ضةف٘زٙ

. بِةةا١ ٗكةةىَّ ًٚةةداْ ٗكةةّى اهػةة٘از   كةةىَّ

 عةا   ألْ اهعا  عاؾٌٞ اهقآسٝ تؾبش 

ٞ . ضةةةِ٘ات ًِةةةر فٚٔةةةا بةةةدت )سوةةةٍٚ   ٗاهوغةةة

 املعٚػةةةةٞ تضةةةةو٘ب. اهعةةةةا  تطةةةة٘د اهعسبٚةةةةٞ

 ً٘اؾةةةةة ت ٗضةةةةةا٢ى املدِٙةةةةةٞ يف خيتوةةةةةف

 بطةسعٞ  تطة   اهةي  ٗاهتاكطةٚات .. ددٙدٝ

 اهةةرٜ اهل٘اكةةب بةةني ٗاهطةةفس. اهؿةة٘ت

 ٍّ ٞ  بؿةة٘ازٙ  ٙةت  تبوةة  بطةسعٞ  تِ وةة  كُ٘ٚة

 .اهك١٘ ضسعٞ ُؿف

 عوٟ ٙتغو ب تْ حياٗي ؾجتْٗ  )سوٍٚ

 بامسةةٕ  تمسةاٖ  دٔةةاشًا خيةرت   بةةأْ اهةصًّ  

 ستةةٟ ٗاسةةد ًةةّ ًتباِٙةةٞ  تزقاًةةًا ٗتع ةةاٖ

. ًةةةٍِٔ زقةةةٍ كةةةّى   ٗفةةة  تٌٓٚةةة11ٞ زقةةةٍ

ٌّٟ فادتٔاش. عٌى كفا١ٝ ًِٔا فولّى   املط

ّ  كفةا١ٝ  تكجةس  غم ب  11 زقٍ سوٍٚ  ًة

 يف فٚ  يف ٙقٍٚ ٓرا سوٍٚ  01 زقٍ سوٍٚ

ّ  قسٙبةًا   دبةى  تسكاْ  سوة٘اْ   ًسؾةد  ًة

 عاَ ملّدٝ ٙتفّسغ اهرٜ اهؿشفٛ كاْ سٚح

 اهظةةةةة٘آس بعةةةةة  عةةةةةّ كتةةةةةاب هتةةةةةأهٚف

 )كاًةى   اضتق اب حياٗي ٗٓ٘. اهفولٚٞ

 .تحباثٕ بتأزٙ  ٙقَ٘ كٛ فٚووتٕ إىل

*** 

 (>;?8/5/?)  يروق ىبيل -8

 طِ ةةةا  يف ً٘هةةة٘د  ًؿةةةسٜ زٗا٢ةةةٛ

 عوةةةةةةةةةٟ سؿةةةةةةةةةى  اهغسبٚةةةةةةةةةٞ ستافظةةةةةةةةةٞ

 عٌةةةى  0871 عةةةاَ اه ةةةب بلةةةاه٘زٙ٘ع

  ًؿةس  ستافظةات  يف اه٘ق  هبع  طبٚبًا

ٍّ  اهػةةةةةةباب زٗاٙةةةةةةات هلتابةةةةةةٞ تفةةةةةةّسغ ثةةةةةة

 اهتذّطةظ  زٗاٙٞ بني  ٌع اهي  ٗاألطفاي

  اهعوٌٛ اهتخّٚى ٗتدب  اهب٘هٚطٚٞ ٗاهسٗاٙٞ

 زٗا٢ٚٞ ض ضى إبداعاتٕ تدى ًّ خّؿؿ 

 اهعسبٚةةةةٞ املؤضطةةةةٞ عةةةةّ تؿةةةةدز  عدٙةةةةدٝ

 االختفةةةا١" األعٌةةةاي ٓةةةرٖ ًةةةّ  اذتدٙجةةةٞ
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 ضةةةاعٞ"  "االخ بةةة٘   "0873" اهغةةةاً 

 ًغةةاًسات اغةةتٔست ٗقةةد  0887" اهؿةةفس

 ٕ  زدةةةةةى" ضوطةةةةةوٞ يف ؾةةةةةجتٜ تدٓةةةةةٍ ب وةةةة

" ؾةةةةةازٗ   اختفةةةةةا١" ًِٗٔةةةةةا"  املطةةةةةتشٚى

" اهسعةةةةةةةةب هلٚةةةةةةةةب"  "اذتسبةةةةةةةةا١  "0873

 ًِٗٔةةا" املطةةتشٚى ًوةةف" ٗضوطةةوٞ  0887

 اهقةةةةة  هغةةةةةص"ٗ" اذتةةةةةدٙح املتشةةةةةف هغةةةةةص"

 داض٘ع" ًِٗٔا:" شَٗٗ" ٗضوطوٞ"  اهفكٛ

ٞ  إىل اه سٙة  "  "اهلازبٞ"  "قسطبٞ "  قسطبة

 بسٗاٙةةةات خةةةاف بػةةةلى تٔةةةتٍ ٗضوطةةةوٞ

"  اآلهةةٛ اهفةةازع" ًِٗٔةةا:  اهعوٌةةٛ اهتخّٚةةى

"  اهعداهٞ ضٚف" ٗضوطوٞ"  املصدٗز اهقاتى"

 ضوطةةةوٞ ٗتٙكةةةًا"  اجملٔةةة٘ي ذهةةةم" ًِٗٔةةةا:

 قةةةةةٚف"ٗ" اهِبةةةةة١٘ٝ" ًِٗٔةةةةةا:"  باُ٘زاًةةةةةا"

 ". األضتاذ عٌوٚٞ"ٗ"  اهِذَ٘

ّ٘ه  ٕ  بعة   حت  ًطوطة ت  إىل تعٌاهة

 عوةةٟ سؿةةى  ضةةٌِٚا٢ٚٞ ٗتفةة َ توفصُٙ٘ٚةةٞ

 اهتخّٚةةى تدب يف اهتػةةذٚعٚٞ اهدٗهةةٞ دةةا٢صٝ

 ًةةةةّ عدٙةةةةدًا ُػةةةةس. 1117 هعةةةةاَ اهعوٌةةةةٛ

ٌّ   ض ضةى   يف اهلتب  ضوطةوٞ  كةىّ  قة

ٞ  ًِٔا ّ  زتٌ٘عة  زدةى " ًِٗٔةا  اهعِةاّٗٙ   ًة

  "x2  "  "املطةةةةتقبى ًوةةةةف"  "املطةةةةتشٚى

  "األُةةةةةةدهظ فةةةةةةازع"  "شَٗٗ"  "شٓةةةةةة٘ز"

 األعةةةةةةةداد"  "هوذٚةةةةةةةب عاملٚةةةةةةةٞ زٗاٙةةةةةةات "

  "1111 ك٘كتٚةةى"ٗ" تزشاق"  "ارتاؾةةٞ

ٞ  ضةٚف "  "تٗضلاز"   "باُ٘زاًةا "  "اهعداهة

 إىل باإلقةةةةةةةافٞ"  "ادت٘اضةةةةةةةٚظ سةةةةةةةسب"

 تّضةةظ ٗقةةد" فةة ؽ" ًِٔةةا: تخةةس٠ ض ضةةى

 ٗقةةةد اهعِةةةاّٗٙ  بعةةة  تؾةةةدزت ُػةةس  داز

 اهط ضةى  ٓرٖ يف اهسٗاٙات  ٣ًات سق ق 

ٞ  ًبٚعةات   ًةةّ تكجةس  ٗطبعة   هوغاٙةةٞ  عاهٚة

 ٓةةةرٖ ًصدةةة  ٗقةةةد غةةةعبٚٞ... طبعةةةات ًةةةّسٝ

ـ  اهعوٌةٛ   اهتخّٚى بني اهسٗاٙات   ٗاهقؿة

 ٗاستفظةةةةةة  ٗاهسًٗاُطةةةةةةٚٞ  اهتازخيٚةةةةةةٞ 

 باإلقةةافٞ اذتلةةٛ  ٗض ضةةٞ حبٚ٘ٙتٔةةا 

 .اهتذّطظ ٗزٗاٙات اهب٘هٚطٚٞ  اهقؿٞ إىل

*** 

-85?58/5/=8)حمنةةةةةةةود  مصةةةةةةة    -9

95/51/811?) 

  دٙةةةةي ًٗفل ةةةةس  ًؿةةةةسٜ زٗا٢ةةةةٛ

 سطةةةني ستٌةةة٘د كٌةةةاي ًؿةةة فٟ امسةةةٕ

ٕ  ًةع  اُتقةى   اهلَ٘ غبني يف ً٘ه٘د  تضةست

 عػةةة   تعوٌٚةةةٕ توق ةةةٟ سٚةةةح  طِ ةةةا إىل

 كوٚةةةٞ يف ختةةةّسز  طف٘هتةةةٕ ًِةةةر امل٘ضةةةٚقا

 ًةةةةّ اهعدٙةةةةد ُٗػةةةةس  0841 عةةةةاَ اه ةةةةب

 تثِةةةةا١ اهؿةةةةشف يف ٗاهقؿةةةةـ املقةةةةاالت

 اهؿدزٙٞ. هيًسا  طبٚبًا عٌى  دزاضتٕ

 هةةةٕ قؿؿةةةٚٞ زتٌ٘عةةةٞ تٗي ؾةةةدزت

ٍ   "عةٚؼ  تكى" باضٍ 0843 عاَ  ؾةدز  ثة

 كتةةةةةاب ٗٓةةةةة٘  "ٗاإلُطةةةةةاْ اهلل" كتابةةةةةٕ

 عدٙةدٝ  زٗاٙةات  هٕ ؾدزت  ددهٛ فوطفٛ
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 اهتخّٚةى  تدب ٗيف. 0850" املطةتشٚى " ًِٔا:

 ًِٔةةةةةا: زٗاٙةةةةةات هةةةةةٕ ؾةةةةةدزت  اهعوٌةةةةةٛ

" اهؿةفس  حتة   زدى  "0853" اهعِلب٘ت"

 بدزاضةةةةةتٕ فٚٔةةةةةا اضةةةةةتفاد ٗقةةةةةد  0856

 املطس  زتاي ٗيف. ًوش٘ظ بػلى  هو ب

 االضةةةةةةلِدز"  "اهصهةةةةةةصاي" هةةةةةةٕ ؾةةةةةةدزت

 اهفلةةس إىل اّتذةةٕ"  اه ٘فةةاْ"  "األكةةجت

ٕ  اهدٙي ْ " بلتابة ٜ  تفطة   اهقةسآ "  عؿةس

 اهتوٚفصُٙ٘ٚةةٞ اهةةجتاًر تقةةدٍٙ إىل ا ةةٕ ثةةٍ

 اهعوةةٍ" خاؾةةٞ. بةةاهعوٍ اإلميةةاْ تفّطةةس اهةةي

 .سوقٞ 311 ًِٕ قّدَ اهرٜ" ٗاإلمياْ

ٛ  اهتخّٚةةةةى  تدب تْ ٙةةةةس٠  ٘  اهعوٌةةةة  ٓةةةة

ٕ  املطةتقبى   ًفتا  ّ  ُة٘   ألُة  اضتػةسا   ًة

 هوعقةةى املعِٚةةٞ اه٘ضةةا٢ى ٗإسةةد٠ اجملٔةة٘ي 

  براتةةةٕ ٗعٚةةةٕ ٗشٙةةةادٝ اهعةةةا  فٔةةةٍ عوةةةٟ

 ٗاذتكةةةةةةةةةةازٜ  اهتةةةةةةةةةةازخيٛ ٗمب٘قفةةةةةةةةةةٕ

 املِذةةصات ًةةّ سق ةة  عؿةةس يف ٗادتغةةسايف

 هوعقةةةةةى ٗبةةةةةآسٝ ًعذةةةةةصٝ ُتةةةةةا٢ر اهعوٌٚةةةةةٞ

 . كو ٕ اهبػسٜ

ٞ  تقَ٘ ٟ " اهعِلبة٘ت " زٗاٙة  فةس   عوة

 ًةةةّ ٙ٘هةةةد اهلةةةّى ٗتْ  ِٙتٔةةةٟ تسةةةد ال تْ

ٕ  ٗٙعةةةٚؼ  ددٙةةد    ُٔا٢ٚةةةٞ ال ًةةةّسات سٚاتةة

 عوةةةةٟ ساؾةةةةى طبٚةةةةب خةةةة ي ًةةةةّ ٗذهةةةةم

 ٙعةةةرت   ٗاألعؿةةةاب املةةة  يف اهةةةدكت٘زاٖ

 بةني  ِٙتقةى  دعوٕ بأكط  ُفطٕ سق   بإُٔ

 زٗاٙةةٞ ب ةةى تًةةا  اهػخؿةةٚات ًةةّ اهعدٙةةد

  اهتذةازب  تدس٠ فقد" اهؿفس حت  زدى"

ّ٘ي تْ ٗاضةةت ا   تً٘ادٔةةا إىل األدطةةاَ حيةة

 يف غةةآني اهةةدكت٘ز اقتِةةع ٗقةةد  األٗهٚةةٞ

 عةةاَ يف ُفطةةٕ عوةةٟ تدسآةةا اهةةي  ازبةةٕ

 إىل تخةةةس٠ ًةةةّسٝ ٙعةةة٘د ال قةةةد تُةةةٕ  1156

ّ٘ٙتٕ  ٙعةٚؼ  تْ عوٕٚ تْ آًّ سٚح. األٗىل ٓ

ٞ  إصتةاشات  حتقٚة   ضبٚى يف ٗمي٘ت  سقٚقٚة

 .عوٌٚٞ

ٞ  تعٌاهٕ ًّ  تكةى " األخةس٠  اإلبداعٚة

" األُةةةةةةةظ غةةةةةةةو ٞ"   قؿةةةةةةةـ" )اهعةةةةةةةٚؼ

   قؿةةةةةـ" )اهةةةةةدَ زا٢شةةةةةٞ"   قؿةةةةةـ)

" اهصهةةةةةةةصاي"ٗ" اهتةةةةةةةاب٘ت ًةةةةةةةّ ارتةةةةةةةسٗز"ٗ

  .زٗاٙٞ" )األفْٚ٘"   ًطسسٚٞ)

*** 
 (98?5) موس  صربى -11

 ًدِٙةةةةٞ يف ً٘هةةةة٘د  ًؿةةةةسٜ زٗا٢ةةةةٛ

  ادتةةاًعٛ تعوٌٚةةٕ ٙطةةتلٌى    دًٚةةا 

 ٙساضةةى ٗكةةاْ  األثةةاخ ؾةةِاعٞ يف فعٌةةى

ٕ  اهةي   باهقةآسٝ  اجملو ةات  ًّ اهعدٙد  تّ٘دة

ّ  اهعدٙةةةد يف ٗعٌةةى   إهٚٔةةا   امل ب٘عةةةات ًةة

 ؾةةةبا " زتوةةةٞ يف األًةةةس بةةةٕ اضةةةتقّس ستةةةٟ

 كتب ًطوطوٞ زٗاٙاتٕ ُػس ٗفٚٔا  "ارت 

   اهطٌِٚا٢ٛ ٗاهطِٚازٙ٘  ٗاهسسوٞ  اهسٗاٙٞ

 سةةادخ" اهسٗاٙةةات ٓةةرٖ ًٗةةّ  ٗاهتوفصٙةةُ٘ٛ

 فطةةةةاد" ثةةةةٍ  0851 عةةةةاَ" ًةةةةرت اهِؿةةةةف

 اهدٗهٞ دا٢صٝ ُاه  اهي  0862" األًلِٞ

 سقةةةةى ًةةةةّ اهطةةةةٚد" ٗزٗاٙةةةةٞ  اهتػةةةةذٚعٚٞ

ّ٘هلا ٗاهي 0872 عاَ" اهطباُ   بعد فٌٚا س

 زٗاٙةةٞ ٗٓةةٛ  ُفطةةٕ باالضةةٍ ًطةةسسٚٞ إىل

 كتةةةب  اهعوٌةةةٛ اهتخّٚةةةى تدب يف ًتٌّٚةةةصٝ

" ٓاغةةةةٍ تَ قِةةةةدٙى" ألفةةةة َ ضةةةةِٚازٙ٘ٓات

" اهػةةةٌٚا١  "0857" اهب٘ضةةة ذٛ  "0837

  0863" ممِ٘عةةةةةةةةةةةٞ زغبةةةةةةةةةةةات  "0860
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ّ  اهعدٙةد  عوٟ سؿى. ٗغ ٓا  ادتة٘ا٢ص   ًة

َ  ٗاذتة٘از  هوطِٚازٙ٘ اهدٗهٞ دا٢صٝ ًِٔا  عةا

" اهتػةةةةةةةذٚعٚٞ اهدٗهةةةةةةةٞ دةةةةةةةا٢صٝ"  0857

 األًسٙلٚةةةةٞ بٚذاضةةةة٘ع دةةةةا٢صٝ  0863

 .1112 اهتقدٙسٙٞ اهدٗهٞ دا٢صٝ  0867

تعةدُّ  " اهطةباُ   سقةى  ًّ اهطٚد" زٗاٙٞ

  اهعوٌةةةٛ اهتخّٚةةةى تدب يف ًٌٔةةةًا من٘ذدةةةًا

 ارتةةةاًظ اهقةةةسْ بداٙةةةٞ يف تسةةةداثٔا تةةةدٗز

  فكةةةا٢ٚٞ ًدِٙةةةٞ خةةة ي ًةةةّ  ٗاهعػةةةسّٙ

 ٞ  يف تتٌّجةةةةةةى بأخ ةةةةةةاز ًُشاطةةةةةةٞ  ط٘ب٘ٙةةةةة

 األض    تطوقٔا ٗسازقٞ قاتوٞ إغعاعات

ًّست   األز  ضة ح  فة٘ق  متاًةاً  اذتٚةاٝ  ٗد

 اهغةةاشات فٚةةٕ حتوةة  خسابةةًا األسفةةاد فةة٘زخ

 ٓرا اهلاتب ٗؾف ٗقد  اهقاتوٞ ٗاألغّعٞ

 بةاذتسب  ًّٔدد عا  ٗٓ٘  بق٘إُِٚ اهعا 

 عوةةٟ تبِةةا١ٖ  ةةجت  اإلغةةعاعٚٞ ٗاهلةة٘ازخ

 ًةةّ املٔذةة٘ز ادتةةص١ ذهةةم إىل ًِةةٕ ارتةةسٗز

 اهلةةةْ٘ عةةةّ قطةةة٘ٝ ٙقةةةىُّ ال اهةةةرٜ األز 

ّ  ٙلةفُّ  ال اهرٜ َ . االسةرتاق  عة  املؤهةف  قةا

ٞ  ٓةرٖ  بتش٘ٙى  هوخٚةاي  ًطةسسٚٞ  إىل اهسٗاٙة

 .اهعوٌٛ

 اهطةةةباُ  سقةةةى ًةةةّ "ًٓ٘ةةة٘" اهطةةةٚد

 عوٌةةا١ اضةةت ا  اذتقةةى ٓةةرا يف اهعٌ قةٞ  

 ُباتةةةةةةات ٙصزعةةةةةة٘ا تْ اه٘زاثٚةةةةةةٞ اهلِدضةةةةةةٞ

 كافٚةةٞ تلةةْ٘ كةةٛ اهعٌ قةةٞ  اهطةةباُ 

 كازثةةةٞ األز  تؾةةةاب  تْ بعةةةد هوغةةةرا١ 

 اذتٚةاٝ  تٚاز عّ ٙت٘ق ف ٗ"ًٓ٘٘" االُفذاز 

 اذتةةةسب بعةةةد اهعطةةةى  عؿةةةس يف اهًٚ٘ٚةةةٞ

ٞ  يف األٗىل اإلهلرتُٗٚٞ ْ  ُٔاٙة  اهسابةع  اهقةس

 "هِٚةةاي" اهطةةٚدٝ اهصٗدةةٞ تبشةةح ٗاهعػةةسّٙ

 فقاً  ً٘عدٖ  عّ تأّخس اهرٜ شٗدٔا عّ

 اهطةٚد  شٗدٔا عّ تطأي باإلدازٝ باالتؿاي

 االضةةةتِبا  سقةةةى يف ٙعٌةةةى اهةةةرٜ "ًٓ٘ةةة٘"

 ٛ  فٚبشةةح املّ٘سةةد  اهطةباُ   حبقةةى اهكة٢٘

 اهػاغةةةةةات عةةةةةجت هيًةةةةةّ احملو ةةةةةٛ املةةةةةدٙس

 اهسابةةةع اهقةةةسْ ًةةةع تتِاضةةةب اإلهلرتُٗٚةةةٞ

ٍّ ثةةةٍ ٗاهعػةةةسّٙ   عةةةجت عوٚةةةٕ اهتعةةةّس  ٙةةةت

 اهبشح. غاغات إسد٠

 اذتٚةاٝ  بتٚةاز  "ًٓ٘٘" اهطٚد دخى هقد

 اهل٘ا٢ٚةةةٞ املسكبةةةٞ ٙسكةةةب ٗ  اهًٚ٘ٚةةةٞ 

 ًةةةةّ دسعةةةةٞ تزاد هقةةةةد ًِصهةةةةٕ  إىل هِقوةةةةٕ

 األًةةةةّ ًةةةةدٙس ٙطةةةةأي ٗعِةةةةدًا اذتّسٙةةةةٞ 

 غةةة٣ًٚا شٗدٔةةةا عوةةةٟ السظةةة  ٓةةةى اهصٗدةةةٞ

 ًةةجً   ٙفل ةةس األخةة ٝ  اهفةةرتٝ يف غسٙبةةًا

ّ٘زٓا اهةةي اهؿةة٘زٝ ٓةةٛ توةةم  اهلاتةةب ؾةة

 إُةةةٕ ٗاهعػةةةسّٙ  اهسابةةةع اهقةةةسْ يف هوعةةةا 

ّ٘زٝ  اهتقِٚةةات عؿةةس  زتةةاي ال سٚةةح املت ةة

 ٗهلةةّ ادتٌةةاي  تٗ املػةةاعس تٗ هوةةتفل 

 بعة   فٚٔةا  خيةسز  هوبةد١  ُق ٞ دا٢ًٌا ِٓان

ّ  "ًٓ٘٘" اهطٚد ممّجى اهسداي  اهطةٚاق   عة

 .درزٜ بػلى املعاُٛ تتغّٚس ض٘  سٚح
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  عدالة مه رحم الغيب

 

 
 د. طالب عمران 

 

 

اسبٗاٚ دبزبٛ غري وكتىمٛ، ٔدباربٍا تكّىن بعقّا بعقًا، ٔكىا خيتمف البغرز  

 عَ بعقّي ببؾىات أؽابعّي ٔبؾىاتّي الٕراثٗٛ، خيتمفُٕ يف تفاؽٗن حٕٗاتّي. 

دبررارف دزّّٖررٛ غررري وكتىمررٛ، ٔلكٍّررا تكّىررن بعقررّا بعقررًا، ٔعٍرر وا  تررا           

ّ٘ اشبال٘ وَ اسبق  ٔا٧ٌاٌٗٛ، ٔالذٙ ٖعاون الٍاظ مبحّبٛ حتٜ وَ ظمىٕٓ،  اإلٌضاُ الٍق

إىل وررَ ٖقررف إىل داٌبررْ، كرر  ًرر  كاٍٟررًا وررَ رحرري الإٗرري ٖتضررم ن بجقررٛ إىل حٗاتررْ،           

 بْ.  دٗضاع ٓ يف ا٥ٌتؾار عمٜ وتاعبْ احملٗطٛ

ِاٌ٘ دتٜ ؽرإري، تؾرمْٗ سٔدرٛ أبٗرْ كزاِٗرٛ، ٥ ًرز٣ ٔالر ٓ عمرٜ اسبرّ  وٍّرا،           

دّٗررزف إىل الطبٗعررٛ ٖعررٗػ دّٗررا ٖٔؾررن البٗررذ وررتحّى٦ً تعررذٖي سٔدررٛ أبٗررْ لٗىررز الٗررًٕ،  

 ٖٔأت٘ الذٙ ٖمْٗ لّٗزف إىل الطبٗعٛ وَ د ٖ . 

٥ٕ ِرا كزٖبرٛ   ّٔٔاّ، دتاٚ ؽإريٚ، وات ٔال اِا بقذٖفٛ غاّرٚ، ٔأؽبحذ ٖتٗىرٛ، تت 

٧ِمّا، ٔتكُٕ أٖقًا ع ٖ ٚ القضٕٚ عمّٗا، دتّزف وَ ازبحٗي يف بزّٖرٛ ٔاصرعٛ، دّٗرا    

 ّٗا. ا٧داع٘ ٔالشٔاحف ٔالٕحٕؼ اليت ٥ رباف وٍّا كىا رباف وَ عفزاٞ اليت تزّب

1 
اعترراّ اشبررزٔ  إىل البضرراتة احملٗطررٛ بالقزٖررٛ، ٖرر رظ ّرٔصررْ، ٖٔعرراَٖ الٍباتررات       

ٖتابع اسبغزات ِٔ٘ تطرري، ٔااؽرٛ حغرزات ا٧عرذار ٔالٗعاصرٗي       ٔا٧عذار، ٔأحٗاًٌا

 اليت تطمق أؽٕات سكشكتّا. 

اعترراّ ِرراٌ٘ عمررٜ انررزٔف وررَ البٗررذ، حتررٜ ٥ تزِقررْ سٔدررٛ أبٗررْ بالعىررن، ُّٔ أُ  

تغفق عمْٗ ِٕٔ يف الزابعٛ عغزٚ يف الؾف الجاوَ، دمق  كاٌرذ وٍرذ أُ ّامرذ البٗرذ     

 ز وعّا.اًٌا تقزبْ إُ كّؾكشٔدٛ ٧بْٗ تزِقْ بالعىن، ٔأحٗ
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ق ا٧عرذار ًٔمرط درٕح أحر      ٌغأت بٍْٗ ٔبة الطبٗعٛ ع٦كٛ ااؽٛ، كراُ ٖتضرم   

أغؾاٌّا املتٍٗرٛ لضراعات، ِٔرٕ ٖقرزأ يف كتبرْ ال راصرٗٛ، ٔأحٗاٌرًا يف كتري ٔكؾرؿ          

 ٖضتعريِا وَ وكتبٛ امل رصٛ. 

رِي، الٍاظ كزف الغذزٚ ٖٔضرىع أحراّٖجّي، ٔأحٗاٌرًا ٖكتغرف بعرا أصرزا       ٔميزُّ

 ؽاوتًا حتٜ ٥ ٖضىع أح  وٍّي ؽٕت صعالْ، أٔ حزكتْ أحٗاًٌا.  ٖٔعنُّ

لتق ٖي اوتحاُ الؾف الجاوَ، يف العطمرٛ الريت تضربق     ٔيف أح  ا٧ٖاً، ِٕٔ ٖضتع ُّ

ّررا ٔكراُ ًمررط  ا٥وتحراُ، عررع أؽرٕاتًا غزٖبررٛ. كاٌرذ تقررتف ورَ عررذزتْ الريت  بّ     

 ذبتّا وضتٍ ًا عمٜ دذعّا: 

 غزٖبٛ، رأٖتّي بعٗيّن.  كاٌذ أعكاني -

 ٖا أً صع ، وا تقٕلٍْٗ لٗط وٍطقًّٗا.  -

 أكضي لك ٖا امٗن، أٌين رأٖتّي ٔععذ أؽٕاتّي ا٧عبْ بأسٖش.  -

 عٍ  بشٔغ الفذز؟  -

  ابين الذٙ  زظ ٌتادٍا وَ الجىار ٍِاك، ْ إىل اسبقن لتفق ٌعي. كٍذ أتّٕد -

ٍذ، كاواتّي طٕٖمٛ ٔعبٗمٛ ٖٔزت ُٔ ألبضرٛ  ث٦ثٛ أعبْ بأعباح، رد٦ُ ٔاوزأٚ كىا مخ 

 وتغابّٛ. 

 ٔكٗف ااتفٕا؟ -

 ٔاهلل ٥ أّرٙ، ااتفٕا ِكذا دذأٚ. -

 أمل تبحج٘ عٍّي؟ -

 بؾزاحٛ افذ وٍّي، أٌا اوزأٚ ٔحٗ ٚ عش٥ٞ، ِٔي.  -

 ِي واذا؟ -

الكررجري وررَ الضرٕر القؾررريٚ ٔأٌررا أصررّب  اهلل،   ىرا كررإٌا وررَ ازبراُ، كررزأت   رّب -

 لٗضذ عاّّٖٛ، كأٌّي لٗضٕا بغزًا.  ئأّعٕٓ أُ  ىٗين، كىا كمذ لك، أعكان

 ."اسبى  هلل أٌين ؽع ت الغذزٚ ٔااتبأت بة أغؾاٌّا" دك ز

 ىا كإٌا وَ ا٧غزاف؟أتضىع؟ ٍِاك أٌاظ كاّوُٕ، رّب -

َّٟاِ  -  ٖٛ. صع ، ِي وَ أِال٘ القز ٘ ٖا أ

 كاٌذ ٍِاك أؽٕات أازٝ تقتف:

 ؽّبحكي اهلل باشبري؟ وا بّا أً صع ؟ تب ٔ ااٟفٛ.  -



 عدالة من رحم الغيب

 

 153 

 

 إٌّا عاٟ ٚ وَ اسبقن الذٙ ٍٖاً دْٗ ابٍّا، ٥ أعزف صبي إدّا.  -

 . ..ىا رأت فبعًا، أٔ ثعمبًا أٔرّب -

 كالذ وقاطعٛ:

ًٛ كاٍٟاٍت حٕٗاٌات وفتصٛ، رأٖذ  ٥، مل أَر - ًٛ طٕٖم  ذ دذأٚ. ااتف عبٗم

 وَ ازباُ ٖعين؟ ذباّثٕا وعك؟ -

٘، كرررإٌا ٖررر ٖزُٔ ظّرررٕرِي ٖٔتحررراّثُٕ    ٥، مل ٖتحررراّثٕا، ٔمل ٖقتبرررٕا وٍّررر   -

 بأؽٕات أعبْ بأسٖش. 

ٖرٛ  أٌذ اورزأٚ عرذاعٛ، ٔرغري أٌرك يف الجىراٌة ورَ عىرزك، ٔربرزدة إىل ال ّ         -

 رح٦تك حتٜ المٗمٗٛ وٍّا.  كجريًا، مل ٖضىع عٍك أٌك افذ يف كّن

 أكٕلْ نا ٖا عاِة.  كٍذ  ِذا وا -

 كاه امل عٕ عاِة:

سالذ تغعز  ىا مل تكَ وضتٗقعٛ دٗ ًا، واٖا عي صمٗىاُ كزٖبتك أً صع ، رّب -

 بالٍعاظ ِٔ٘ تتذْ ؽٕف حقن ابٍّا، البعٗ  عَ القزٖٛ. 

 أداف العّي صمٗىاُ:

 ٥ ٔاهلل ٖا عاِة، ِذا لٗط ؽحٗحًا، لق  كٍذ يف كاون ٔعٗ٘.  -

٥ بأظ، ِٗا ٌزادق عاِة إىل القزٖٛ، ِْ، وَ كاُ وعك؟ مل تكَ ٔحٗ ًا،  -

 ٔك  اٌفؾمذ عٍّي ٔد٠ذ لز٣ٖتٍا؟

ٔابٍّا ٌاظي،  ىر٦ُ صر٦ه الرتة ِٔىرا يف      "ؽبحٛ"كاٌذ وع٘ أاذ املختار  -

 طزٖقّىا لمقزٖٛ. 

 ٍِاك الكجري وَ أعذار التة يف بضتاُ املختار.  -

 ٍٖرٛ القزٖبرٛ، ٔصرٕف ٖمحرق بّىرا ابرَ املخترار ٔسٔدترْ         ِٔي ٖبٗعرُٕ الرتة يف امل   -

ًّ  صع  مل تتحاّث٘ وع الإزباٞ؟ ٔأاتّا، بض٦ه أازٝ وَ التة. املّي ٖا أ

 ىا كإٌا دًٍّا. بؾزاحٛ افذ، كىا كمذ لك ِي لٗضٕا وَ البغز رّب  -

ًّ ل ررًري أ  - َّ كر  ٖعّررزُٔ لررك بأعركاه طبتمفررٛ، ربّ   ا ربررايف ٖرا أ ىررا صررع ، ازبرر

حٕٗاٌٗٛ، املّري رمبرا كاٌرذ وغراِ  ٧ٌراظ ظّرزٔا لرك، ورَ ار٦ه ا٧عرذار            بأعكاه

 ٔالٍباتات العالٗٛ ٔعبَ يف دؾن الزبٗع. 
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 كاه صمٗىاُ و٤ك  ًا:

أٌذ وعمي يف امل رصٛ، ٔوعزٔف أٌرك وجق رف ٔتعرزف ا٧دٕبرٛ عمرٜ الكرجري ورَ         -

 ا٧ص٠مٛ، أ٥ تعتق  أٌّا رأت ع٠ًٗا؟ أٔ اّٗن نا؟

ّّت أً صع  بإقي:  ر

 رأٖتّي ٔأكضي عمٜ ذلك باهلل، ثي أٌا لضذ صبٌٍٕٛ ٖا صمٗىاُ.  -

 كاه عاِة:

ا غقررم وٍررْ ِّٗرر  جررزت اصررتإفز اهلل مل ٖقؾرر  العرري صررمٗىاُ عرر٠ًٗا وررَ ذلررك، ٥   -

 ٌزدع إىل القزٖٛ. 

*** 
ِبط ِراٌ٘ ورَ الغرذزٚ، ِٔرٕ وضرتإزف ورَ اسبر ٖح الرذٙ حكترْ أً صرع  عرَ            

ىْ يف الؾف اشباوط، ٔمل ٖقي ا٧صتاذ عاِة، وعم غزباٞ أعبْ بأعباح، ٔكاُ  ّي 

 بأٖٛ حزكٛ عمٜ الغذزٚ حتٜ ٥ ٖفاد٤ٔا بٕدّٕٓ. 

دمط لبعا الٕكذ وضرتٍ ًا عمرٜ درذل الغرذزٚ، كاٌرذ الضراعٛ تقرارف العاعرزٚ         

ك ٔك  ب أت ؽإارِا سالذ الطٕٗر تتحّز ؽباحًا ٔك  ب أت الغىط تزصن حزارتّا، ٔوا

 يف التفقٗط يف أعغاعّا. 

ي أُ ٖعّٕ لمبٗذ لتٍأه بعا الطعراً ثري العرّٕٚ إىل همكترْ الؾرإريٚ يف ِرذٓ       ً

ال ّٖرٛ الٕاصررعٛ، الرريت تزدررن باشبقرزٚ. ٔدذررأٚ عررع أؽررٕاتًا تقرتف. ؽررع  الغررذزٚ وررَ    

 د ٖ . مل ٖز ع٠ًٗا، وَ ا٦ه ا٧غؾاُ. كاٌذ ا٧ؽٕات ك  اكتبذ وَ الغذزٚ:

   ٖا عزداُ وَ املكاُ؟وتأك  -

 صزحاُ، كمبٍا املٍطقٛ عمّٗا ٔمل ظب  ع٠ًٗا.  ٌعي ٖا عي -

ٚ ٔأٌذ ٖا عفزاٞ، أعزت عمٜ الطزٖق الذٙ صمكتْ )ّٔاّ( دىغٍٗا بْ وٍرذ عر ّ   -

 صاعات ٔمل ٌزِا. 

 آٓ ٖا إن٘، أَٖ ااتفذ الؾإريٚ؟ -

بّ  ٔأٌّا بة ا٧حزا ، أٔ يف حفزٚ كمٗمٛ العىق، أٔ  ًي أُ ٌبحح ٍِا دٗ ًا ٥ -

 املض٤ٔلٛ عَ ِزف الؾإريٚ ٖا عفزاٞ.  حتٜ يف كّف، أٌِذ

 آٓ ٖا إن٘، مل أكَ يف ٔعٗ٘، أاطأت وعّا ُّٔ أُ أّرٙ.  - 

 ِٗا ٌتابع حبجٍا عٍّا، أردٕ أُ ٌعجز عمّٗا، الٕفع لٗط ص٦ًّ.  -



 عدالة من رحم الغيب

 

 155 

 

 دتاٚ بز٠ٖٛ ؽإريٚ، أٌذ كٍِذ صبي ِزٔبّا، ملاذا؟ حزاً عمٗك.  -

 أعتف أٌّا غمطيت.   -

 أٔ ح خ نا حاّخ، ألَ ٖعذبك فىريك؟ ٔإُ فاعذ ٔمل تع ، -

 ٖكف٘ ٖا عزداُ، لضذ ب٦ فىري. -

 

2 
"ِن ٥٤ِٞ ِي الإزبراٞ الرذَٖ اادرذ ورٍّي أً صرع ؟ أً ِري غرري ذلرك؟          دك ز ِاٌ٘

 .صأِبط ا٩ُ وَ الغذزٚ ٔأذِي إىل البٗذ ٧تٍأه بعا الطعاً ٔأعّٕ"

 حة ٔؽن إىل البٗذ كاٌذ سٔدٛ أبْٗ تٍتعزٓ، ِٔ٘ غافبٛ:

 أَٖ كٍذ؟ تؾٗع كعاّتك؟ -

 لضذ كذلك، أٌا أّرظ كىا تعزدة ٔا٥وتحاُ كزٖي.  -

 ٗٛ املطبخ(.اذ ِذٓ العمبٛ الفارغٛ، ٔفع دّٗا الكتي اليت عمٜ )عم  -

 ملاذا؟ واذا تفعمة بتمك الكتي؟ -

 صٍمقّٗا ااردًا أٔ صٍزصمّا إىل باٟع كتي ك ميٛ لٍبٗعّا.  -

َ  ٔلكٍّا كتي ربّؾر  - صرة لتفرٕك٘، ٔبعقرّا أٌرا اعرتٖتّا      امل ّر ين، ِر اٖا ور

 عٍ وا كاٌذ أو٘ وٕدّٕٚ. 

 ا او٨ ِذٓ العمي الفارغٛ بضزعٛ. ِّٗ -

 ٔلكَ؟  -

 ا بضزعٛ كبن أُ أعاكبك ٔتعزف كٗف؟أتٍاكغين ٖا تادْ؟ ِّٗ  -

 أوزٙ هلل. -

 ؟!"ٖا إن٘ أهكَ أُ   خ ذلك ل٘ بكن ِذٓ البضاطٛ"

 عع ؽٕت ٔال ٓ:

 ٌذ؟ِاٌ٘، أَٖ أ -

 عع ؽٕتّا الضااز:

ي كتي )الضقٗفٛ( يف عمي الكزتُٕ الفارغٛ. كىرا كمرذ لرك صٍزصرمّا     ّٖٕف -

 إىل باٟع الكتي الق ميٛ. 
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 ِٔن رف٘ بذلك؟ -

 رف٘ أً مل ٖزض، ِذا كزارٙ.  -

 ِٕ يف )الضقٗفٛ( إذُ؟ -

 ٌعي، أتزٖ ٓ لغ٘ٞ؟ -

ّّش عمبٛ كتي ثقٗمٛ ٔحأه انبٕط عمٜ ّردات الضم  َّ    اشبغرم  يد العتٗرق، ٔلكر

إح ٝ ّردات الضم ي اٌكضزت دضقط عمٜ ا٧رض ٔدٕكْ درشٞ ورَ العمبرٛ الجقٗمرٛ ِٔرٕ      

ّٔٓ ؽاراًا، ِزل إلْٗ ٔال ٓ:  ٖتأ

 ِاٌ٘، كٗف صقطذ ِكذا؟ -

 :ًِّٔاأكاه وت

ي اشبغررم وّتٟرٛ، آٓ، أعرعز بررأمل دعٗرع يف ظّرزٙ. ٔأٌررا     إحر ٝ ّردرات الضرم     -

 ٛ. ي الكتي يف عمي الكزتُٕ الفارغأّٔف

 أ٥ تضتطٗع أُ تٍّا؟ -

ّٔٓ ِٕٔ عمٜ ٔعك البكاٞ:  تأ

 صأحأه. -

 "أٓ. ٖا رف، تمك الغزٖزٚ تزٖ  صمم الكتي، ٔإبعاِّا عٍّ٘" 

 ي؟وا عاٞ اهلل، كضزت ّردٛ الضم  - 

 كاه ا٧ف ضبا٥ًٔ التخفٗف وَ غقبّا:

اٌكضزت ال ردٛ لجقن دضىْ وع إح ٝ العمي املم٠ٗٛ بالكتي، أ٥ تزَٖ كي  -

 ي، ٤ٖملْ ظّزٓ؟ٖتأل 

 كالذ ؽاراٛ:

ن عمٍٗا، ِّٗا، ّٔفي الكتي املتٍاثزٚ، بضزعٛ يف العمبٛ، ًٔي أُ تتابع ٥ متّج -

 ن عمٍٗا. ونٞ الؾٍاّٖق الفارغٛ. اٌّا، ٥ متّج

 كاه وٍفذزًا ٖبك٘:

ّ٘ ِكذا، ٔالم ْ لضذ أوّجن. ن، أٌا أتأل لضذ أوّج -  ي، ٥ تؾزا٘ عم

 قز العؾا. ض لمقزف، صأحصتتعّز -

 حأه ا٧ف الت ّان:
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 ي دع٦ً. صمٕٝ أردٕك، ِٕ ٖتأل  -

 كالذ بإقي:

ّٔه فزبٛ عؾا. -  صتٝ كٗف صٍّٗا وع أ

 "ٖا إن٘ أعٍّ٘، صأدّز ٌفض٘ ااردًا. آٓ. أععز بأمل دعٗع يف ظّزٙ" كاه ٖزدٕٓ:

 صاع ٌ٘ ٖا أب٘، يف اشبزٔ  وَ ٍِا. صتقزبين. -

 ٔلكَ، صتأت٘ صمٕٝ صزٖعًا.  -

 أٌا ابٍك البكز، رباف وٍّا؟  -

 ي. صمٕٝ، ٥ تقزبْٗ، ِٕ ٖتأل  -

 كاٌذ ذبىن العؾا الإمٗعٛ:

 صتٝ كٗف صٍّٗا كالقزّ. -

ّّّ بالقزف بقضٕٚ:  اٌّالذ عمْٗ ُّٔ تز

 اٌّا أّٖا القزّ، صأعبعك فزبًا.  -

دٕد١ ِراٌ٘ بالقرزبات تمضرع دضرىْ، دؾرزو ورذعٕرًا ورَ ا٥٩ً اناٟمرٛ، دؾرزو          

 بالبكاٞ:ِٕٔ ٍٖفذز 

 ابتع ٙ عين، ابتع ٙ، آٓ. تقزبٍٗين عمٜ ظّزٙ، كاتمك اهلل. ٖا إن٘. أعٍّ٘. -

حأه أُ ًّز ٌفضْ إىل اشبار ، ُّٔ أُ ٖتٕك ف القزف وَ العؾا الإمٗعٛ، ِٔر٘  

 تؾزو بضاّّٖٛ:

 ٖا ٔغ ، تغتىين؟ -

ي ْ ٔاشبزٔ  وَ البٗذ ٔالقزبات تٍّاه عمْٗ ِٔرٕ ٖترأل   ضَ بؾعٕبٛ وَ دّز ٌفمتك 

ّٕ ٚ ع ٖ ٚ، ٔكر  رأٝ ٔالر ٓ   بغكن دعٗع ٖكاّ ٖؾن إىل البكاٞ، ل٥ٕ أُ كتي أملْ بق

ٖقررف ضباٖرر ًا ُّٔ أُ ٖترر ّان، ٔوررا إُ اررز  وررَ البٗررذ حتررٜ تمقفتررْ ٖرر  عذررٕس كٕٖررٛ،       

 أوضكذ بْ، كاٌذ ٔال ٚ أوْ:

 . أٖتّا املعتِٕٛ، واذا دعن لك؟ كاتمك اهلل، تعاه ٖا بيّن -

 صألذ سٔدّا:

 اسبٗشبُٕ؟وَ ِذٓ  -

 كاه ا٧ف وزتبكًا:
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 إح ٝ ازبارات، ٖكف٘ ٖا صمٕٝ، أغمق٘ الباف.  -

 أمل تز كٗف ميّجن؟ ٖتعاِز با٧مل.  -

 ا ٥ تفتح٘ الباف، اتزكْٗ ٖذِي. صٗعّٕ بع  أُ خيرفَّ ي دع٦ً، ِّٗالؾم ٖتأل  -

 أملْ. 

 كالذ بقضٕٚ:

تّرا أورط ٔلكرَ    أكىن ورا بر أٓ إذُ، أؽرم  ال ردرٛ أ٥ًٔ، كراُ ًري أُ أثبّ       -

 ٌضٗذ. 

 ٔتعزدة أُ ٍِاك ّردٛ طبمخمٛ.  -

اصكذ، ٔاذِي لعىمك، ٖا حبٗم، عىمك يف تعب٠ٛ الؾٍاّٖق، ٔعٍر وا ٖعرّٕ    -

 ابٍك البكز صٍٗقمّا إىل املكتبٛ.

 ٔتابعذ بضخزٖٛ: 

ابٍك البكز؟ أٌرا حاورن ٔصرأظبي لرك الكرجري ورَ ا٥ٔ٧ّ حترٜ تٍضرٜ ِراٌ٘           - 

 ٔأوْ. 

ي، دّٗ  أٌ٘ مل "ٖا إن٘، واذا أدعن؟ ِاٌ٘ ٖتأل  أصقط وَ ٖ ٓ: دك ز وٍشعذًا ٔك 

 .ُ العذٕس ِ٘ أً ٔال تْ"إأكن نا 

3 
صرراع تْ العذررٕس حتررٜ صررٗارٚ أدررزٚ أٔكفتّررا، ِٔرر٘ تبكرر٘ حشٍٖررٛ عمٗررْ، أعطررذ    

 الضاٟق العٍٕاُ القزٖي، صألتْ:

 ي ٖا حبٗم؟تتأل  -

 كاه الضاٟق:

 ِن أٔؽمكىا لمىضتغفٜ ٖا االٛ؟ -

 ِاٌ٘ كبن أُ دبٗي الضاٟق:صألذ 

 ي كجريًا ٖا بين؟ كن ل٘، ِن حبادٛ لمىضتغفٜ؟تتأل  -

 كبذ أملْ وتغّ ًّا:

 ٥ أرٖ  الذِاف لمىضتغفٜ.  -

 دارٌا طبٗي ععىٗٛ صأطمي وٍْ وعاٍٖتك.  -
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 كاه الضاٟق:

 إذُ صٍذِي لمبٗذ؟ -

 ٌعي، أردٕك بضزعٛ.  -

 إُ عاٞ اهلل ٖا االٛ.  -

 ت٘، آ٥ً فزبات العؾا أكضٜ وَ صقٕط٘ عمٜ الضمي. دّ فزبتين بالعؾا ٖا  -

 كاه الضاٟق وعم قًا:

 سٔدٛ أبٗك، تمك املزأٚ اليت ٖقطز وَ عٍّٗٗا الغّز. -

 تعزدّا؟ -

٘ أعبْ خباًّ نا تطمي وٍّّ ٌ٘ عأحٗاًٌا تؾع  وع٘، أصكَ كزٖبًا وَ ٍِا، ٔت  -

٥ تبر ٔ اورزأٚ وتٕاسٌرٛ،     ٌقن ا٧غزاض ورَ الضرٕح ٔإٖؾرانا ِٔر٘ بؾرحبيت إىل البٗرذ،      

ّٔ  دّا ٔال ك؟كٗف تش

 كالذ ازبّ ٚ:

ألقررذ حباٟمررّا عمٗررْ بعرر  ٔدرراٚ سٔدتررْ، كرراُ ِرراٌ٘ ؽررإريًا، ٔأاتررآ كبريترراُ   -

ّٔ ّٔدّا اطٗبّا صزٖعًا، ٔالك ٝ وتش ًّٗا، كاٌذ الؾإزٝ طبطٕبٛ ٔتش  دٛ. ٌضب

 لذلك ٔكع ِذا الفتٜ املضكة ذبذ رمحتّا؟ -

 ك كف أواً و ان البٍاٞ العال٘.ٌعي، ك ٌا ٌؾن. أردٕ -

 صأصاع ك ٖا االٛ يف إصٍآّ لٗؾن البٗذ.  -

*** 
ّ ّتْ يف الؾالٛ، ٔاتؾمذ بالطبٗي تزدٕٓ الق ًٔ سبالٛ إصعادْٗ، ٔار٦ه ّكراٟق   و

 كاُ ٖعاَٖ ِاٌ٘:

َّ ٍِرراك كرر وات سركرراٞ عمررٜ ظّررزٓ    - بعررا الزفررٕض، صررتشٔه صررزٖعًا، ٔلكرر

 لٗضذ وَ الضقطٛ بالتأكٗ ؟

 عذٕس حبشُ:كالذ ال

 وَ فزبات عؾا تمك ا٩دٛ سٔدٛ أبْٗ.  -

 عّ ّ الطبٗي وَ عشميٛ الفتٜ:
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أٌذ دتٜ كٕٙ، رغي أٌك عبٗف كم٦ًٗ، ٔلكَ صتتاح صزٖعًا، ٥ تقمق أدرارك   -

 َ. ي بأٙ كضز. صتتاح بع  ِذٓ اسبقٍٛ، إٌّا وضك اهلل وَ أُ الضقطٛ مل تتضّب

 عكزًا لك ٖا ّكتٕر.  -

٥ بأظ ٖا االرٛ، كراُ املزحرًٕ سٔدرك أحر  أصراتذت٘ يف امل رصرٛ، أٌرا دراِش           -

 ٧ٖٛ ا وٛ، اعت ٖين يف وقاً ابٍك. 

 بارك اهلل بك ٖا بين.  -

 اٌتبْ لٍفضك ٖا ِاٌ٘. -

 ثي كاه بؾٕت اادذ: 

 حأه أُ تضاٖز سٔدٛ أبٗك.  -

ّّعتْ حّتٜ الباف، ثي عاّت إىل الؾّم ٔكمبّا وف  طٕر عمْٗ:عكزتْ العذٕس ٔٔ

قرْ اهلل، أعطراٌ٘ ا٧ّٖٔرٛ أٖقرًا. ٔكتري      حبٗم ِاٌ٘، ارت  كم٦ًٗ، الطبٗي ٔد  -

 ع٘ٞ ٔاف  دّٗا.  ٛ. كّنكٗفٗٛ اصتخ اوّا ب ك 

 أععز بٍعاظ، وَ املخّ ر.  -

 ٥ بأظ ٖا حبٗم، ارت  كم٦ًٗ.  -

غفا الؾّم ا٦ه سبعات. دمضذ تتأّومْ ِٔ٘ تبك٘ وقّٕرٚ عمٜ ٔفعْ ٔعرزّت  

ٔكر    املاف٘ تتذك ز أّوْ ٔوزفّا الفذاٟ٘ ثّي وٕتّا الذٙ صرّبي لمعذرٕس حشٌرًا ّدٍٗراً    يف 

كاٌذ ابٍٛ ضبّبٛ مل تتك سٖارتّا ٔا٥طى٠ٍاُ عمّٗا ٖٕوًا، ٔأٔؽتّا كبن أُ متٕت بّاٌ٘ 

الذٙ كاُ يف العاعزٚ. كأٌّّا كاٌذ كمقٛ عمٗرْ ورَ أورز ورا مل ترب  برْ ٧ّوّرا. كاٌرذ         

ُّ ا ُّ درزظ       العذٕس وتأك  ٚ أ بٍتّا كاٌذ ربف٘ عر٠ًٗا اطرريًا عٍّرا حّترٜ ٥ تشعذّرا. ر

 اناتف دأٖقعّا وَ عزِّٔا دزدعذ الضّىاعٛ، كاُ ٔال  الؾّم: 

 كٗف حاه ِاٌ٘؟ -

 غٛ، اليت تزكذ آثارًا كأٌّا آثار تعذٖي عمٜ ظّزٓ. كاتن اهلل تمك املتّٕح -

 املّي ِٕ خبري.  -

 مل ميذ بع ، ٥ تقمق. -

 غٛ كّنذ لتمك املتّٕح"كمق عمْٗ؟ ٖتعاِز بذلك ِٕٔ ٍٖف  اعٛ يف ٔدّْ:أغمقذ الضّى

  .طمباتّا، آٓ ٖا ِاٌ٘ املضكة"
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ر، عررعز أٌررْ ٍٖتقررن إىل عررذزتْ ورا بررة الٗقعررٛ ٔالٍررًٕ ِٔررٕ يف ِمٕصررٛ حقٍرٛ املخرر ّ  

 املىّٗشٚ اليت ٖقق٘ الٕكذ دٕكّا ا٦ه الزبٗع ٔالؾٗف ٔحتٜ بعا أٖاً اشبزٖف. 

ّدتٓ، حة عع ؽرٕت بكراٞ دتراٚ ؽرإريٚ، كاٌرذ تشحرف ذبرذ        كاُ ٖقم ي يف 

 :ّّّ  الغذزٚ، حتٜ اصتٍ ت إىل دذعّا، ِٔ٘ تز

"واذا أدعرن أٌرا داٟعرٛ، آٓ، إُ عراٞ اهلل أظرّن بعٗر ٚ عرٍّي، بعٗر ٚ عٍّرا تمرك املرزأٚ            

  .العاملٛ. واذا أدعن؟ ٥ أثز حتٜ ملاٞ ٍِا"

 ؟ "اك  تكُٕ الفتاٚ الؾإريٚ اليت ٖبحجُٕ عٍّ" دك ز

 ٔؽمتْ أؽٕات غزٖبٛ، وت اامٛ:

 تمك الؾإريٚ اناربٛ.  -

كاٌررذ أؽررٕاتًا وتقط عررٛ بعقرررّا وفّررًٕ ٔبعقررّا ا٩ارررز كأٌّررْ أؽررٕات أدّرررشٚ        

ّٗٛ ثي ب أت ا٧ؽٕات تٍتعي:إ  لكتٌٔ

 ي، ًي أُ ٌٍقذِا. إٌّا تتأل  -

 ِٗا ٖا ّٔرا صاع ّٖا.  -

 ٔذلك الؾم انارف وَ دحٗي عذاف سٔدٛ أبْٗ ًي أُ ٌٍقذٓ.  -

 وعك حق ٖا ّٔرا. -

 رأٝ كأُ أعخاؽًا غزباٞ ٖعّزُٔ ذبذ الغذزٚ:

 ا ٖا ؽإريٚ، تعال٘ وعٍا. ِّٗ -

 وَ أٌتي؟ -

 )صٕلٕ(. د٠ٍا. لٍضاع ك. تب ٔ ااٟفٛ ٖا -

 ملاذا ٥ أرٝ ٔدِٕكي.  -

 كاه أح ِي: 

 ؾب  كزٖبة وَ أعكاني. ًي أُ ٌإّٗز أعكالٍا لٍ -

 وعك حق.  -

 ظّزٔا ناٌ٘ أعخاؽًا وَ أعىار طبتمفٛ، كاٌذ الؾإريٚ تكّزر كمىاتّا:

 أٌا داٟعٛ.  -

 )صٕلٕ( صاع ِا.  ا ٖاصٍطعىك ٔتغزبة العؾري. ِّٗ -
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 ٘. د٠ٍا لٍضاع ك، تعال٘، ٥ ربايف وٍّ -

 مل ٖزٔا ِاٌ٘ بع . لكٍّْ عع ؽٕتًا ٍٖاّْٖ:

 ٌذ يف أعمٜ الغذزٚ، اِبط ٖا بٍّ٘، لَ ٤ٌذٖك. أِاٌ٘  -

 ْ، ععز عبِٕا با٧لفٛ:كاٌذ اوزأٚ تغبْ أّو

 أعبْ بٕدْ أو٘؟  زٚ، كي ٖب ٔ ٔدِّكذأٌا كاًّ، صأِبط وَ الغ - 

تْ إىل داٌبْ ٌاٟىٛ، ععز أٌْ ٖإٕـ يف عامل غزٖي، كبن أُ ٖضتٗقغ، كاٌذ دّ 

ادٛ ملضاع ٚ، ٔلكَ وَ أٔل٠ك ا٧غزاف ععز ِٕٔ ٖضتعٗ  حمىْ، أُ الفتاٚ الؾإريٚ حب

 الذَٖ ٖب ُٔ طبتمفة؟ 

ّ حمي؟ ععز أٌْ ٖتخرّ ر ورَ د ٖر  ِٔرٕ ٖإرزح      ِن ِي حقٗقٛ؟ أً أُ حمىْ بّي صبّز

 يف ّٔار د ٖ  وَ الإٗاف عَ الٕع٘، يف حمي آاز.

4 
ٔيف ذلرك الٕكررذ مل ٖررتك صررزحاُ ٔعزدرراُ ٔعفررزاٞ، وكاٌررًا يف تمررك املٍطقررٛ، إ٥   

 ٔحبجٕا دّٗا عَ )ّٔاّ( الؾإريٚ اليت كاٌذ ربتب١ ٔصط ّغن كجٗف. 

كإٌا كمقة عمٜ الفتاٚ اليت ِزبذ وَ ظمي وَ حٕنرا، ِٔر٘ الٗتٗىرٛ الريت تعرٗػ      

ٖفرٛ غراّرٚ أؽرابتّىا ِٔىرا يف     يف بٗذ أح  أكزباّٟا بع  ٔداٚ ٔالر ِا ٔٔالر تّا درزاٞ كذ   

 صاحٛ وَ صاحات امل ٍٖٛ يف طزٖق عّٕتّىا إىل البٗذ. 

 كاٌذ عفزاٞ تؾزو، رادٗٛ أُ تضىعّا الؾإريٚ:

 ّٔاّ، ٖا حبٗبيت أَٖ أٌذ؟  -

 كاه عزداُ:

 ؽٕتك، ملا ظّزت، ٥ ّاع٘ لتٍاّٙ عمّٗا.  لٕ ععْذ -

 ٔكاه صزحاُ:

برك، أٌررذ إٌضراٌٛ غررري   قرربك ٔتقم ِر٘ أواٌرٛ عٍرر ك، كرن الٕكررذ ااٟفرٛ ورَ غ      -

 صّٕٖٛ يف ع٦كتك وعّا، ِ٘ لٗضذ ااّوتك. 

 ّا أعزف، ٔاهلل مل أكَ أكؾ . أٌا أاطأت يف حق  -

مة رعبرًا نرا، ٔأٌرذ أٖقرًا تطمربة وٍّرا أُ       ٚ ا٧ٔىل، أؽبحذ تغرك  لٗضذ املّز -

 تؾىذ عَ ظمىك؟ وعقٕه؟
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 ٔاهلل ٖا عزداُ مل أكؾ .  -

٘ دتاٚ ذكٗٛ دّ ًا، ٔمل ترشه ؽرإريٚ، ملراذا ِرذٓ املعاومرٛ،      اعت ّٖا ابٍٛ لك، ِ -

أٌا أإك ٔأعزف أٌك ص٠ٗٛ يف بعا ا٧حٗاُ، أعزدك دٗ ًا ٖا عفزاٞ، إُ رغبذ بغ٘ٞ 

ّّ  ّ حتٜ ٔلٕ كاُ ااط٠ًا.صتفعمٍْٗ ُّٔ تز

 كاه صزحاُ: 

 ا ٌتابع البحح. ٥ تتذا٥ّ كجريًا ٥ داٟ ٚ وَ المًٕ ٔالعتاف، ِّٗ -

اسبررز  ٖررا عري صررزحاُ، أٌررذ دررّ  الؾرإريٚ، ٔأاطررأت عفررزاٞ بررأُ    عررّ أٌرا يف أ  -

 تٕل ذ رعاٖتّا ٔتزبٗتّا، رغي أٌك مل تكَ رافًٗا عَ ذلك. 

ػ أٔ ىررا ؽرراّدّا حٗررٕاُ وتررٕحّ   الؾررإريٚ داٟعررٛ ٔااٟفررٛ، أٌررا كمررق عمّٗررا، ربّ     -

 ا ٌتابع البحح. القمق، ِّٗ ل غتّا أدعٜ، أٌا يف أعّ 

 كاه عزداُ بؾٕت اادذ:

- ٥ ّٕ  رٙ اشبط٠ٗٛ املزعبٛ اليت ارتكبتّا ٖا عفزاٞ.تتؾ

كاٌذ الؾإريٚ تزدبف ِٔ٘ تضىع ؽٕت عفزاٞ تتحاّخ وع دّ ِا صزحاُ الرذٙ  

 مّا كجريًا ٖٔغتٙ نا اسبمٕٝ. ذبّبْ كجريًا، ٔالعي عزداُ الذٙ كاُ ٖ ل 

ن ٔكاُ ٖأاذِا يف ٌشِات إىل اسبر اٟق ٔا٧لعراف، ٔلكرَ عفرزاٞ كاٌرذ تغرك       

 نا رعبًا حقٗقًٗا. 

ِٔ٘ يف وكىٍّا، ععذ ازبغٛ كزٖبٛ وٍّا داٌتفقذ، كاُ فّبًا كبريًا ٖقطع 

ال غن بضزعٛ، دأرعبّا وٍعزٓ، ٔب أت تبك٘ ِٔ٘ ت عٕ اهلل أُ ٖبتعر ٔا عٍّرا، املّري    

أُ تبتع  عفزاٞ، دّ٘ لَ تعٗػ وعّا ٔك  كضزت باشبطأ ؽرحًٍا كاٌرذ عفرزاٞ تقرع     

 دْٗ بعا املكضّزات. 

خّررا عمررٜ كضررز الؾررحَ، فررزبتّا فررزبًا و حررًا ُّٔ أُ تغررفق عمّٗررا، ِٔرر٘ تٕبّ 

رت حٍّٗا أُ تّزف ٔلَ تعّٕ إىل ِذا البٗذ ٔالفتاٚ تزدبف ٔتبك٘ وَ أمل القزف، كّز

 بّا ؽاحبتْ. الذٙ تعّذ

ّّ ّ ؽاراٛ باعّا ٔلكرَ إدّرا ّعزِرا    ابتع ت ا٧ؽٕات عٍّا، ٌٔ اٞ عفزاٞ ٖت

ٍّ تتمق  ٔاشبٕف أصٍ ت رأصّا دٍاوذ. ثّييف وكاٌّا ٔوَ التعي  فّا ٔذبىمرّا  ععز أُ أٖا

 بّ ٔٞ، ٔمل تزغي أُ تفت  عٍّٗٗا إذ اعتق ت أٌّا ذبمي. 

*** 
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 اصتٗقغ ِاٌ٘ كاٌذ دّ تْ إىل داٌبْ:

 كٗف حالك الًٕٗ ٖا حبّٗم؟ -

 ت٘، ِن اتؾن ٔال ٙ؟اسبى  هلل، أٌا خبري ٖا دّ  -

ُ وع ا٧صرف. اتؾرمذ أاترك )ٌرٕرا( تطىر٠َ      ٔال ك ااٟف وَ سٔدتْ، ِٕٔ دبا -

ي بالضرٕٞ  عمٗك، مل أكن نا أٌّك عٍ ٙ، إٌّا يف وزحمٛ ال٥ّٕٚ ٔك  تمر  غر ًا، مل أتكم ر   

 عَ سٔدٛ أبٗك، طىأٌتّا أٌك خبري. 

 ِٔالٛ اتؾمذ؟ -

بالتأكٗ ، عّ ٚ وّزات ِ٘ ا٧اذ الك ٝ اليت كاٌذ يف وقاً أورك. ٔطمبرذ    -

ًٞ لتتكم ٘ أُ أحقزك إىل ٍِا، وٍّ ي وعك. تقٕه إٌّرا تتؾرن ّاٟىرًا بٕالر ك ٥ٔ     غ ًا وضا

 بن دبٗبّا صمٕٝ، ٔاسبذٛ داِشٚ، أٌذ غري وٕدّٕ.  !ًٗبّا

 ّرظ دْٗ. أع٠ًٗا يف املكاُ الذٙ  ت٘، أٌا خبري، ٌضٗذ اعع٘ ٖا دّ  -

 ٖٛ؟يف الّ  -

 ٌعي، صأذِي لبعا الٕكذ ٔأعّٕ.  -

ِي إىل ٍِراك ٔأحقرز لرك الغر٘ٞ الرذٙ      أتضتطٗع أُ ذبّ ّ لر٘ املكراُ؟ صرأذ    -

 ٌضٗتْ، ِن ِٕ كتاف أً ّدت؟

لَ أصتطٗع أُ أحّ ّ لك املكاُ، ِذا ؽعي ٖا دّ ت٘ صرأذِي لربعا الٕكرذ     -

 ثي أعّٕ.

ُّ دزظ الباف اشبارد٘، ٌّقذ تفت  الباف، كاُ أبٕ ِاٌ٘ أواوّا:  ر

 أبٕ ِاٌ٘، اري؟ -

 كٗف حاه ِاٌ٘؟ أرٖ  أُ أعٗ ٓ إىل البٗذ.  -

٥. لَ تعٗ ٓ، ِٕ يف ٔفع ؽعي، عاٍْٖ الطبٗري أورط ٔأحقرز لرْ الع ٖر  ورَ        -

 ٌاٟي.  -ٖا كب ٙ عمْٗ–ا٧ّٖٔٛ، ِٕٔ 

 أرٖ  أُ أرآ.  -

 كمذ لك ِٕ ٌاٟي، ِْ، د٠ذ إىل ٍِا ُّٔ أُ تغأر صمٕٝ، أً؟ -

 واذا تقٕلة؟ ِٕ ابين، أرٖ  أُ أرآ.  -

 ٔدذأٚ ظّزت صمٕٝ امفْ، كالذ بإقي:

٥ ٌضررتطٗع أُ ٌضررتإين عٍررْ، ِررٕ ٖضرراع ٌا يف البٗررذ، رغرري أٌررْ ّٖررزف كررجريًا    -

 حبذٛ ال رظ، أَٖ ِٕ؟ بالتأكٗ  ِٕ يف ٔفع هتاس. 
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ّٕٚ:أّدعذ العذٕس تزٖ    ُ ت ان دأٔكفتّا بق

 إىل أَٖ؟ الؾم لٗط خبري ِٕٔ ٖعاٌ٘ وَ آ٥ً ظّزٓ ٔآثار فزبات العؾا.  -

 أٌا حبادٛ إلْٗ.  ًي أُ ٖعّٕ وعٍا، لَ أتزكْ ٍِا، -

 اٌفذزت تبك٘:

 اتزكْٗ وع٘، ٖكف٘، ِٕ ٖعاٌ٘ كجريًا وَ ٔدّٕٓ وعكي.  -

 ىْ أؽٕه اسبٗاٚ، ألٗط كذلك ٖا ردن؟ْٗ. ٌٔعم ٔدّٕٓ وعٍا؟ عبَ ٌزّب -

 كاه أبٕ ِاٌ٘ حاًٌٗا رأصْ:

 ىْ أؽٕه اسبٗاٚ. ؽحٗ ، صمٕٝ تفعن ذلك، ِٔ٘ تعم  -

 اٌفذزت ازبّ ٚ بإقي:

ظاملررٛ لررْ، اوررزأٚ أف ظاملررٛ، ٔٔالرر ٓ ٥ ٖضررتطٗع   عٍرر ك، أٌررِذلررَ أتررزك الؾررم -

 الٕكٕف يف ٔدّك أٌذ تضٗطزَٖ عمْٗ. 

 واذا تقٕلة؟ -

 كاه ا٧ف وتؾٍّعًا الإقي لريف٘ سٔدتْ:

 ق، أٌا أحتً رأّٖا. وا تقٕلْ صمٕٝ ِٕ الذٙ ًي أُ ٖطّب -

قتحي عمٗرْ  كاُ ِاٌ٘ ٖضتىع إىل اسبٕار، ِٕٔ وزعٕف، ٔعرعز أُ سٔدرٛ أبٗرْ صرت    

 الإزدٛ، دٍّا ٖإمق الباف باملفتاح ِٕٔ ٖزدبف. 

 طزح الباف دادبّذ العذٕس لتفتحْ، ّٔان الطبٗي:

 أ٦ًِ بك ٖا ّكتٕر؟ -

 كٗف حاه الؾم ِن ِٕ خبري؟ -

 كالذ صمٕٝ بفعاظٛ:

 بالتأكٗ  ِٕ خبري؟ ملاذا د٠ذ إىل ٍِا لتضأه عٍْ؟ -

 كالذ العذٕس:

 إٌْ الطبٗي الذٙ عاٍْٖ.  -

 اه ا٧ف و٤ك  ًا:ك

 ِٕ خبري، ألٗط كذلك؟ -

 كاه الطبٗي:
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٥، لٗط خبرري، ك واترْ ذبترا  لٕكرذ حترٜ تغرفٜ ًٔري أُ ٖعرّن يف دزاعرْ           -

 ٚ أٖاً، املغكمٛ تمك الك وات الشركاٞ وَ القزف ٔلٗط وَ الضقطٛ. لعّ 

 كاه ا٧ف:

 كمذ لك ٥ ّاع٘ لقزبْ بالعؾا.  -

 اٌفذز الطبٗي:

فرر٘ وعقررٕه؟ وررَ املىكررَ أُ أحقررز لررك الغررزطٛ، ٔتتعزّ    ِرر٘ وررَ فررزبتْ؟    -

 لمضذَ ببضاطٛ بتّىٛ ا٥عت اٞ عمٜ دتٜ مل ٖبمغ صَ الزع  بع . أٌذ سٔدٛ أبْٗ ِْ؟

 كالذ بٕكاحٛ:

ٔوا ّامك أٌذ، الؾم  تا  لتبٗٛ ٥ٔ أح  ٖضتطٗع أُ ٖغكٌٕ٘ لمغرزطٛ،   -

 أٌا وَ ٖغزف عمٜ تزبٗتْ. 

 كاه الطبٗي وتذا٦ًِ:

 لطزٖق ٖا االٛ، أرٖ  أُ أرآ. أرٌ٘ ا -

 صأذِي وعك. أٌا ٔصمٕٝ.  -

 ٥ ّاع٘ لذلك، ك  ٥ ٖزغي الؾم بز٣ٖتكىا.  -

 أٌا ٔال ٓ.  -

 كالذ ازبّ ٚ:

ض لمقزف امل ح أواورك، اازدرا ورَ ٍِرا ورَ دقرمكىا       ٔمل ت ادع عٍْ، تعّز -

 ا اازدا. ٔحة ٖؾب  ِاٌ٘ وتىاصكًا، صأؽحبْ إلٗكىا. ِّٗ

 كالذ صمٕٝ:

 عٍ وا ٖتحّضَ صٗعّٕ؟ ِْ؟ -

 ٌعي، ٌعي. -

ا ٖرا االرٛ أرٖر  أُ    وا أكجز دنب ا٧ف ٔإدرْ، ٔظمري تمرك املرزأٚ الطاغٗرٛ، ِّٗر       -

 أرٝ ِاٌ٘. 

5 
كاُ ِاٌ٘ ٖكاّ ميٕت وَ الزعي ِٕٔ ٖضىع إؽزار صمٕٝ عمٜ ر٣ٖتْ، رغري أٌرْ   

ّ ترْ عمٗرْ   أغمق الباف باملفتاح، ٔحة عع الباف ٖإمرق امرف ٔالر ٓ ٔسٔدترْ، ٔطزكرذ د     

 الباف، ذباون عمٜ ٌفضْ ٔدت  الباف. كاه الطبٗي و اعبًا:
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 أٌذ خبري ٖا ِاٌ٘، تب ٔ وزعٕبًا؟ -

 عم قذ ازبّ ٚ:

 وَ صب٘ٞ تمك ا٧دعٜ سٔدٛ أبْٗ.  -

 تعاه، صأدحؾك، أتغكٕ وَ أمل ٍِا؟ -

 ساه ظّزٙ ٤ٖملين، ٔاؾٕؽًا ٍِا. ٌعي، وا  -

 كالذ ازبّ ٚ: 

 آٓ. وكاُ فزبات العؾا اليت أؽابتْ وَ دزاٞ اعت اٞ تمك ا٧دعٜ عمْٗ.  -

 ِا ٖا االٛ سببضِٕا. سالذ ا٩ثار وٕدّٕٚ، ٔدع٦ً لٕ ك وِذ عكٕٝ فّ  وا -

 ٘ ٔوٍْ. ِ٘ اوزأٚ ظاملٛ ك  تٍتقي وٍّ -

 ٥ بأظ، املّي أُ )ِاٌ٘( خبري.  -

 كاه ِاٌ٘ وتّٕص٦ً:

ّكتٕر، أأصتطٗع اشبزٔ  لبعا الٕكذ؟ ٌضٗذ ع٠ًٗا يف ال ّٖٛ، يف الإابٛ اليت  -

 أّرظ دّٗا، أردٕك. 

 أتضتطٗع اسبزكٛ ُّٔ أمل؟ -

 بالتأكٗ . أععز ببعا ا٥٩ً، ٔلكين أصتطٗع أُ أحتىمّا.  -

 لٗط الًٕٗ، ٔإمنا غ ًا، ِذا أدقن لك، أُ تذِي ٔتعّٕ بضزعٛ، ٔلكَ غ ًا.  -

 ًا لك. ٥ بأظ عكز -

*** 
كاُ الإزباٞ ك  محمٕا الؾإريٚ ّٔاّ إىل وزكبتّي الؾإريٚ، حٗح أدرزٔا عمّٗرا   

ّٗٛ، ثي أٖقعِٕا، ٔأطعىِٕا، ٔعزبذ عزابًا حمٕ املذاح:   دحٕؽًا طب

 ااٟفٛ ٖا ّٔاّ؟ -

 كالذ الؾإريٚ:

 ٥. ٔدّك عبْٗ بأو٘.  -

 زَٖ أوك؟تتذك  -

ا ذِبرا ٔمل ٖعرّٕا ٥ؽرطحاب٘    ز أبر٘، كٍرذ صرعٗ ٚ وعّىرا، ملراذ     ٌعي، ٔأتذك  -

 وعّىا؟
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 بتك عفزاٞ؟عّذ -

 ٥ أرٖ  أُ أراِا.   -

 ٥ تقمق٘ ٖا حبٗبيت، صتكٌٕة وعٍا.  -

 وَ أَٖ دمبتي ل٘ ِذا المباظ ازبىٗن؟ -

 ة ا٧محز. أٌا أحقزتْ لك. صعٗ ٚ بمٌْٕ؟ أعزف أٌك ذبّب -

 ٔ صزحاُ؟ٌعي، ٔكٗف عزدذ؟ ِن أا ك دّ  -

  وأوَ ٔلَ ًز٣ أح  عمٜ اسعادك ٖا ؽإريت٘، أٌا ّٔرا. املّي أٌك ٍِا يف -

 ّٔرا اليت تغبْ أو٘؟ -

 إذُ أٌا واوا ّٔرا، واوا.  -

 ٌعي واوا ّٔرا.  -

*** 
كاُ ِاٌ٘ ٖفك ز بالفتاٚ الؾإريٚ القاٟعٛ اليت رآِا يف حمىْ، ٔكاُ ٖغرعز أٌرْ   

 ك  ٖزاِا ذبذ عذزتْ اسببٗبٛ. 

ن، ِٔرٕ  از  ِٔرٕ ٖعرز  يف ادبرآ وكاٌرْ املفّقر      ٔمل ٍٖتعز ط٦ًٖٕ يف الؾباح، إذ

 ذبذ الغذزٚ عع أؽٕاتًا، دؾع  بضزعٛ رغي وا ععز بْ وَ أمل: 

 ِْ ٖا أً صع ، أمل تزٙ ازباُ الًٕٗ؟ أكؾ  الكاٍٟات الغبّٗٛ بازباُ؟ -

 ح ٖا امٗن، لق  رأٖذ اوزأٚ ذبىن طفمٛ ؽإريٚ، ٔاملزأٚ غزٖبٛ. أتؾّ  -

 ؟ٔكٗف عزدِذ أٌّا غزٖبٛ -

٘، بقطعٛ ٔاح ٚ، ٖا إنر٘ كٗرف مل أٌتبرْ، ٍِراك أٌراظ ورَ       وَ لباصّا الفّق -

 كزٖٛ أازٝ ٖبحجُٕ عَ دتاٚ فاٟعٛ. رمبا كاٌذ ِ٘ تمك الفتاٚ. 

 واذا تقٕلة؟ -

طٛ العىز صألٌٕ٘ أوط عَ دتاٚ ؽإريٚ فراٟعٛ  ردن عذٕس ٔعاف ٔاوزأٚ وتّٕص -

 ِزبذ وَ املزأٚ، ٧ٌّا فزبتّا ٔأرعبتّا. 

 ّي أٌك مل تزٙ ازباُ الًٕٗ؟ امل -

 ٥ مل أرِي ٔاسبى  هلل. -

 ثّي كالذ باٌبضاط:
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 داٞ عاِة، أ٦ًِ بك ٖا عاِة. -

- َّ  صع ؟ أمل تزٙ ازباُ الًٕٗ؟ كٗف حالك ٖا أ

وررَ أورراو٘ ٔاملختررار ٔعاٟمتررْ   ٥ ٔاسبىرر  هلل، ٔلكررين رأٖررذ صرر٦ه الررتة متررزُّ   -

 ٍٖقمٌّٕا بأٌاٚ لبٗعّا. 

 غذزٚ، ٔعع ؽٕتًا ٍٖاّْٖ:ابتع ٔا عَ ال

 اٌشه ٖا ِاٌ٘، أٌذ تبحح عَ الؾإريٚ، إٌّا وعٍا.  -

 كىا رأٖتّا يف اسبمي. -إٌّا املزأٚ اليت تغبْ أو٘ -

 ، اطى٠َ بؾحبتٍا، عبَ صٍخزدك وَ حٗاٚ اسبشُ ٔالعمي. ٥ ربف ٖا بيّن -

 . ..ٔكٗف تعزدة اع٘ ٔوَ أٌا؟ ٔكٗف كٍذ أحمي ٔ -

 كالذ الؾإريٚ:

ع٘ٞ، لٕ تزٝ ا٥٩ت اليت وعّي، ٔتمك املزكبٛ ازبىٗمٛ الريت   ي ٖعزدُٕ كّنِ -

 تطري. 

 إٌّي وَ ازباُ، الذَٖ كاٌذ تتحّ خ عٍّي أً صع .  -

لضرٍا وررَ ازبراُ، أٌررذ تقرزأ كررجريًا، ٌٔعرزف أُ يف الكررُٕ كٕاكري أاررزٝ       -

 وضكٌٕٛ غري ا٧رض؟

 ٖعين؟  -

 ٌعي ٖا بين. ٍِاك كاٍٟات أازٝ تضكَ عمٜ الكٕاكي.  -

 ٔدزت وإاوزٚ غزٖبٛ يف سوَ طإٗاُ العمي. 

6 
أٖٛ ؽ دٛ غزٖبٛ مجعذ بة الؾم املعّذف ٔالفتراٚ الؾرإريٚ املقّرٕرٚ، يف لقراٞ ورع      

 تتحاّخ وعْ: "ّٔرا"كاٍٟات غزٖبٛ تشٔر املٍطقٛ. كاٌذ 

 اذا د٠ٍا إىل ٍِا؟٥ ربف ٖا بيّن. تزٖ  أُ تزٝ كٗف ٌعٗػ ٔمل -

 ٌعي ٖا صٗ ت٘؟ -

 أمل تقن إٌين أعبْ أوك، ٌاٌّ٘ واوا ّٔرا، كىا تٍاّٖين )ّٔاّ(.  -

 ز، ِن صتضتإزح حكاٖتك ٔكتًا ط٦ًٖٕ؟ٔع ت دّ ت٘ أل ا أتأّا -

 ا وعٍا. ٥ تقمق وَ ِذٓ الٍاحٗٛ. ِّٗ -
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ْ   ععزت دّ ٚ ِاٌ٘ بالقمق عمْٗ لتأّا الؾرإريٚ   زٓ، ٔاادذ أُ ٖكرُٕ ِٔرٕ يف رحمتر

 إىل )ال ّٖٛ( ك  رأٝ ٔال ٓ ٔأد ٓ عمٜ العّٕٚ وعْ إىل البٗذ. 

ًٞ ٔؽمّا، أل ا تقمق، ِاٌ٘ خبري. داطىأٌذ، أٌّا كاٌذ تعزف حب صرّا   ٔلكَ ٌ ا

ّّّ يف عاملّا ال اام٘، ٖكُٕ ؽاّكًا ّاٟىًا.   أُ وجن ِذا الٍ اٞ الذٙ ٖت

مح مررّا أإِررا )عزدرراُ(    ٠ٖضررذ عفررزاٞ ٔوررَ وعّررا يف العجررٕر عمررٜ الطفمررٛ، ٔكرر       

 القمق:  وض٤ٔلٗٛ فٗال الؾإريٚ، ٔكاُ دّ ِا صزحاُ يف أعّ 

 فاعذ ّٔاّ، ٥ٔ أثز نا.  -

 ىا عجز عمّٗا بعا ا٧ِال٘، ٔأٌقذِٔا. رّب -

وضكٍٗٛ تمك الؾإريٚ، مل تعاون كٗتٗىٛ، ٔإمنرا ككاٍٟرٛ ُّٔ حرّط، بعر       -

 أُ دق ت اسبٍاُ ٔا٥ِتىاً. 

بك ٖرا عفرزاٞ   ذكزاِرا تعرذّ   اُ، ٔإُ دق ٌا الفتاٚ، صتعّنوعك حق ٖا عي صزح -

 حتٜ هاتك، ٥ أؽ ح أُ أايت تقًٕ بّذا العىن الغٍٗع؟

 كالذ حبشُ:

 كٍذ أحأه تزبٗتّا.  -

 بالقضٕٚ، ٔالقزف؟ وعقٕه؟ -

 ِذا وا ح خ، ٔاهلل أٌا ٌاّوٛ، ٔلَ أص٘ٞ إلّٗا وَ د ٖ  إُ عاّت؟ -

 ٖٛ ٔاصعٛ، أٔ مل تم غّا أدعٜ؟ّزإُ عاّت؟ إُ مل ٖأكمّا ٔحػ يف ب -

 مل ٌتك وكاًٌا إ٥  ٔحبجٍا دْٗ عٍّا.  -

ٛ –إُ كاٌررذ  - ٔععررذ ؽررٕت عفررزاٞ، لررَ تعّررز لٍررا، ّٔاّ       -دزفررًا طبتب٠رر

مرّا، صٍضرأه أِرال٘ القرزٝ     ّرا ٔت ل  اليت كاٌرذ ذببّ  اصٛ ِٔ٘ تضتفق  أوّا كجريًا.حّض

 القزٖبٛ عٍّا غ ًا وٍذ الؾباح الباكز. 

*** 
 الؾإرياُ وبّٕرَٖ يف املزكبٛ الإزٖبٛ، كالذ ّٔاّ:كاُ 

 أتزٝ ٖا ِاٌ٘، وا أمجن ِذٓ ا٥٩ت ِٔذٓ املقاع .  -

 كالذ ّٔرا:

 ِذٓ أو٘ )صريا( ِ٘ كاٟ تٍا. -
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 ابتضىذ نىا صريا حبٍاُ: 

 أ٦ًِ بكىا ٖا ؽإريٙ.  -

 غىإي ِاٌ٘:

 ِ٘ تغبْ دّ ت٘. طٗبٛ عحٛ الٕدْ وجمّا.  -

 تابعذ صريا:

ا ابررين )ّٔرٙ( إٌررْ املكم ررف بررهّارٚ ِررذٓ ا٥٩ت، ِٔررذا )صررٕلٕ( إٌررْ آلرر٘      ِٔررذ -

 اظ. ٔلكٍْ ذك٘ ٔحّض

 كاه صٕلٕ بؾٕت وتقطع:

 أ٦ًِ ِاٌ٘، أ٦ًِ ّٔاّ.   -

 تابعذ صريا عزحّا:

وزكبتٍرررا ؽرررإريٚ، ٌضرررتطٗع ا٥ٌتقررراه بّرررا إىل أٙ وكررراُ، ٍِٔررراك وزكبرررٛ    -

 كبريٚ ت ٔر حٕه ا٧رض، تٍتعز عّٕتٍا.

 اّ: كالذ ّٔ

ىرا  حٗات٘ عٍ  عفزاٞ، ِ٘ ظاملرٛ، ربّ  ِن ميكَ أُ أذِي وعكي؟ أٌا ٥ أحيُّ -

ّ٘ دّ   ٔ صزحاُ، ٔلكين لَ أعّٕ إىل عفزاٞ. حشُ عم

 صٍزٝ ٖا ؽإريت٘، ٔأٌذ أ٥ تزغي بالذِاف وعٍا ٖا ِاٌ٘؟ -

صررأكُٕ حشٍٖررًا عمررٜ دررّ ت٘، ٔلكررَ إُ أؽررّز ٔالرر ٙ عمررٜ اسبٗرراٚ وعررْ ٔوررع       -

 سٔدتْ صمٕٝ، لَ أعّٕ إلّٗىا، ك  أبقٜ وعكي. 

 لضَذ ااٟفًا وٍّا ٖا ِاٌ٘؟ -

 عّا، أُ أكُٕ وع كاٍٟات وَ كٕكي آاز. ِذٓ وإاوزٚ مل أتٕك  -

 كالذ الؾإريٚ:

برأو٘، ٔأعرعز حبرّي     رغي أٌين ٥ أدّري ورا تقرٕه، ٔلكرين أحرّي ّٔرا الغربّٗٛ       -

 لضريا، ٔلمعي )ّٔرٙ(.

 بارك اهلل بك ٖا ؽإريت٘.  -

"كٗررف صررأغاّر ا٧رض ٔأتررزك دررّ ت٘ ٔأصرراتذت٘ الطٗرربة      دك ررز ِرراٌ٘ ضبترراراً  

  .كين أح "ٔرداك٘؟ حتٜ ٔلٕ حكٗذ لمذىٗع وا ًزٙ ل٘ ا٩ُ، لَ ٖؾّ 
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 كالذ صريا ٔك  كزأت أدكارٓ:

ٔعبررَ وعررك يف كزاراتررك، أٌررا أعررزف وررا صررتقّزر وررا ِررٕ يف وؾررمحتك ٖررا برريّن،  -

  تفك ز دْٗ.

*** 
 طزح الباف عمٜ العذٕس ٔحة دتحتْ كاُ ٔال  ِاٌ٘:

 اري؟ واذا تزٖ ؟ -

 أرٖ  ِاٌ٘، صأعٗ ٓ إىل البٗذ.  -

 ٥. صٗعٗػ وع٘. -

 ٘ الٍاظ، إُ عاؼ وعك؟أٌا أبٕٓ، ًٔي أُ ٖتّبٜ يف حقين، واذا ٖقٕه عٍّ -

ُ       ٖقٕلُٕ عٍك؟ ِرذا الرذٙ    - ورَ   ّّٖىرك. سٔدترك تعاومرْ بقضرٕٚ كربريٚ، ٔمل ٖعرا

 الضقطٛ بق ر وا عاٌٜ وَ فزباتّا املٕدعٛ. 

 لَ تعٗ  ذلك، اتفقذ وعّا عمٜ أل ا ت٤ذْٖ.  -

 اعع ٖا أبا ِاٌ٘، لَ أعٗ ٓ لك أب ًا، ِٕٔ يف ِذٓ اسبالٛ.  -

 صتعتين بْ صمٕٝ ٖٔتحّضَ.  -

 لضذ أثق بّا، ٥ٔ بزمحتّا الكاذبٛ.  -

 الطبٗي ٖضتفق  ِاٌ٘: داٞ

 ؽباح اشبري ٖا االيت؟ كٗف حاه ِاٌ٘؟ -

 ِٕ خبري، ٔك  از  لٗتفق  وا أفاعْ، ٔصٗعّٕ صزٖعًا.  -

 كاه ا٧ف:

 ر أٌْ صٗعّٕ وع٘. أرٖ  أُ أرآ. ِٕٔ صٗقّز -

 ساه يف حالٛ ص٠ٗٛ.  لَ ٖقبن، ِٕٔ وا -

 ت ّان الطبٗي:

حالتررْ صرر٠ٗٛ وررَ آثررار القررزبات الرريت تمق اِررا، ِٔررٕ حبادررٛ لعٍاٖررٛ، أٌررا أتفقرر ٓ   -

 ّاٟىًا. ٥ تقمق عمْٗ. 

 :عاّ ا٧ف ٖمّ 

 ألٗط باإلوكاُ اؽطحابْ وع٘؟ -
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ساه غري وضتقز. اتزكْ ٖزتاح ٍِا، دّ ترْ تعرتين برْ     ىا لٗط ا٩ُ، ٔفعْ وارّب -

 ذٌك ٖا االٛ. إَ بضزعٛ، عَ ٔصٗتحّض

 ٖا بين.  وع الض٦وٛ -

 كالذ العذٕس حبّي:

ز حرة طمبترْ، ٔأحقرز لر٘ ا٧ّٖٔرٛ ُّٔ      كي ِٕ لطٗف ِذا الطبٗي، مل ٖترأاّ  -

 أُ ٖأاذ كزعًا ٔاح ًا. 

 أميكَ أُ أرٝ ِاٌ٘؟ -

 َ، ٥ أرٖ  أُ أٔكعْ. إٌْ ٌاٟي وَ املضك  -

 ٥ بأظ، صأعّٕ بع  العّز.  -

 ععزت بالقمق:

 !وطى٠ٍٛ أٌْ خبري، ٔلكٍْ تأّاز دع٦ً"ز ِاٌ٘؟ رغي أٌين "ملاذا تأّا 

7 
عررأّا لمبحررح يف املٍطقررٛ، عررَ ّٔاّ، دررّ ِا صررزحاُ ٔعفررزاٞ ٔأإِررا عزدرراُ،       

ٛ ازببررن ٖٔمتقررٕا غررٕا يف ا٧حررزا  ٔاملٍرراطق املٍخفقررٛ الٕاط٠ررٛ، كبررن أُ ٖؾررع ٔا كّىرر   دّت

 ببعا ا٧ِال٘. 

بعرا ا٧ِرال٘   كإٌا ٖغعزُٔ بالقمق الغ ٖ  عمٜ الؾرإريٚ، ٔكر  اصتفضرزٔا ورَ     

الذَٖ ٖتٕاد ُٔ يف املٍطقٛ عٍّا، حتٜ أً صرع  الريت التقِٕرا ؽر دٛ ٔكاٌرذ وغرّٕرٚ       

 بأٌّا تعزف املٍطقٛ ٔكّٕدّا ٔحفزِا ٔأحزادّا، كالذ ني:

 دتاٚ ؽإريٚ؟ فاٟعٛ؟ مل أرِا يف املٍطقٛ أب ًا.  -

 أوز غزٖي، صألٍا أِال٘ القزٝ اجملأرٚ مل ٖزِا أح .  -

ّّّ عمٜ "أميكرَ أُ ٖكٌٕرٕا اطفِٕرا؟" سبعرٕا      أً صرع  كاٌرذ تفك رز    ظّز الت

ِّّّا، صأنا عزداُ:  تز

 اري ٖا االٛ؟ -

 ىا أاذِٔا وعّي. أوط رأٖذ بعا الإزباٞ ٍِا، رّب ٥ ع٘ٞ، ٥ ع٘ٞ. -

 غزباٞ؟ لٗضٕا وَ أِال٘ املٍطقٛ؟ -

ٔ  ٔدرِّٕي، ربّ  ٥. لٗضٕا وَ أِال٘ املٍطقٛ، أعكاني عبٗمرٛ، ٔمل أرَ  - ا ىرا أارذ

 ابٍتكي وعّي. لضذ وتأك  ٚ.



 2222/ / آذار611العدد  

 

174  

 

 مل ٖتحّ خ أح  عَ الإزباٞ يف وٍطقتكي؟ -

َّ دع٦ً. ِي غزباٞ، ٔأعكاني غزٖبٛ، رّب -  ىا كإٌا وَ ازب

 دَ؟ واذا تقٕلة؟ -

أعكاني غري وألٕدٛ، ظّزٔا أواو٘ لفتٚ كؾريٚ ثي ااتفرٕا ٔكر  رأٖرتّي بعر       -

 ذلك، ٔلكٍّي ااتفٕا. 

 ع٦ً؟ىا كإٌا غزباٞ درّب -

 ٖا ٖٔم٘، أاذٔا ّٔاّ؟ -

 ىا ذِبٕا ٔلَ ٖعّٕٔا؟مل أرِي الًٕٗ، رّب -

كالٕا لٍا أٌك تعزدة املٍطقٛ دٗ ًا، ٔتعزدة أابارِا، مل تضىع٘ أٙ ا  ورَ   -

 الٍاظ الذَٖ تعزدٍّٗي عَ ر٣ٖٛ دتاٚ ؽإريٚ؟

ٕ  ٥ ٔاهلل، أاغٜ أُ ٖكُٕ الإزباٞ ني ع٦كٛ بااتفاّٟا، عمٜ كّن - ا حاه ترابع

 البحح ك  تعجزُٔ عمّٗا، عَ إذٌكي. 

 وع الض٦وٛ ٖا االٛ ٔعكزًا لك. -

 اٌفذزت عفزاٞ بالبكاٞ: 

ٖررا ٖٔمرر٘، إُ أاررذِا الإزبرراٞ ورراذا دعمررذ؟ أٙ ذٌرري ارتكبتررْ وررع تمررك املخمٕكررٛ    -

 الؾإريٚ؟

 كاه عزداُ:

ّٕر أُ أارريت وررَ سبىرر٘ ّٔورر٘ تفعررن وررا دعمتررْ وررع تمررك الٗتٗىررٛ          - ٔاهلل مل أتؾرر

 الؾإريٚ؟

 كاه صزحاُ:

إُ دق ٌا ّٔاّ حقٗقٛ، صتكُٕ كارثٛ، آٓ ٖرا لتمرك املضركٍٗٛ أٖرَ ِر٘ ا٩ُ؟       -

ًّ عررّبذَٖ ِٔررن حقررًا أاررذِا غزبرراٞ؟ ٔوررَ ِرري أٔل٠ررك الإزبرراٞ الرر     صررع   ّتّي تمررك املررزأٚ أ

 بازباُ؟

 فذ عفزاٞ عَ البكاٞ ثّي كالذ وتّٕتزٚ:تٕك 

صررأعتف لكىررا، حبجررذ عررَ ظررزف دٗررْ بعررا املرراه دمرري أدرر ٓ، ٔرأٖررذ ّٔاًّا   -

تأكن بعا كطع الغٕك٥ٕ، ٔملا صألتّا عَ وؾر ر الغرٕك٥ٕ، كالرذ لر٘ أُ درّ ِا      

صزحاُ أعطاِا بعا املاه. ٔاعتقر ت أٌّرا رأت العرزف ٔاصرتخ وذ ورا دٗرْ ورَ املراه.         
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 دّ ٔ صرزحاُ أعطراٌ٘   ٔحة اصتذٕبتّا ٔكٍذ كاصٗٛ وعّا، كالذ ِٔ٘ تبك٘: "ٔاهلل

كمرذ نرا: "أٖرَ ااتفرٜ؟ حبجرذ عٍرْ يف        !ذلك املعرزٔف"  ٌقًّٕا ٧عتٙ الغٕك٥ٕ ٔمل أَر

وكرراُ، ٥ٔ أحرر  يف البٗررذ ا٩ُ؟ ٔكرر  ٔفررعتْ بٗرر ٙ ِررذا الؾررباح" بكررذ: "٥         كررّن

فزبتّا بقضٕٚ بالعؾا عمٜ ظّزِا ٖٔ ّٖا، ، أعزف، مل أرٓ، أكضي لك ٖا االٛ عفزاٞ"

"صأحبضرك يف غزدرٛ امل٤ٌٔرٛ حترٜ تعرتيف أٖرَ تزكرذ         او٘ نرا بالضرزكٛ  ِٔ٘ تزدا اتّ

 .بكذ ِٔ٘ تتمف غ بكمىاتّا وضتذريٚ بأوّا .باك٘ املاه؟"

 اٌفذز صزحاُ:

فررزبتّا ٔأٍِتّررا؟ أٌررا أعطٗتّررا وررا٥ً لتغررتٙ عررٕك٥ٕ، حررزاً وررا كىررِذ بررْ ٖررا   -

 عفزاٞ. ّٔاّ تضزح، تمك الؾإريٚ ال ٠ٖٛ؟

 كاه عزداُ:

 حٍقك عمّٗا؟ صاضبك اهلل، ٔمل دب ٙ املعزٔف؟ أِذا صّز -

 كالذ خبذن:

ُّٔ أُ اٌتبررْ، ٔفررعتْ ذبررذ غطرراٞ الضررزٖز. اكتغررفذ ذلررك بعرر  ِزبّررا، مل      -

 أكفن عمّٗا باف الإزدٛ، لذلك حة مل تضىع ؽٕتًا يف البٗذ ِزبذ. 

 تّىٛ ظاملٛ لؾإريٚ بز٠ٖٛ.  -

 كاّ صزحاُ ٍٖفذز وَ القّز:

أٖررَ أٌررذ ا٩ُ؟ ِررن دقرر ٌاك إىل ا٧برر ؟ ٔأٖررَ أٔل٠ررك    ٖٔمرر٘ عمٗررك ٖررا ؽررإريت٘،  -

ا ٌبحررح وررَ د ٖرر ، لررَ أٍِررأ حتررٜ أعررزف أٖررَ ّٔاّ؟ آٓ ٖررا رف، كٗررف        الإزبرراٞ، ِّٗرر 

 تزكتّا بة ٖ ٖك ٖا عفزاٞ؟ 

-  ّ  أذٔف وَ الٍ ً ٔاشبذن. ِذا وا دزٝ ٖا عّي صزحاُ. أكا

فزاٞ؟ بضٕٞ العَ كابٍتك؟ أِكذا تعاون ا٥بٍٛ ٖا ع َّّٖا أواو٘ أُ تع أكضىِذ -

 ٔالقزف املّ ح؟ ٔاهلل لَ أصاضبك أب ًا إُ مل تع  ّٔاّ. 

 كاه عزداُ:

 وعك حق ٖا عي صزحاُ، أايت كاٌذ ظاملٛ كاصٗٛ عمٜ تمك ال ٠ٖٛ الؾإريٚ.  -

*** 
كراُ ِرراٌ٘ وٍررذ٦ًِ هررا ٖرزٝ وررا يف تمررك املزكبررٛ الإزٖبرٛ الرريت كاٌررذ أدّشتّررا    

ّٕر بٕفٕح كّن ملٍتغزٚ اليت كاٌذ بٗتْ ٔوضتقّز إكاوتْ يف املٍااات وعامل الإابات ا تؾ

 اناّٟٛ. 
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كاٌذ ّٔاّ الؾإريٚ تترابع الؾرٕر اجملّضرىٛ لمىٍطقرٛ، ّٔٔرا تغرزح نىرا، كٗرف        

تعىن ِذٓ ا٧دّشٚ، حة سبعذ ّٔاّ، أعكاه عفزاٞ ٔعزدراُ ٔدرّ ِا صرزحاُ، ِٔري     

 ٖبحجُٕ يف الإابات املٍتغزٚ. 

 بك٘: اٌتفقذ دذأٚ ِٔ٘ وزعٕبٛ ِٔ٘ ت

 عفزاٞ تبحح عين، ٥ أرٖ  أُ أعّٕ إلّٗا.  -

 ّك قذ ّٔرا يف الكاوريا:

ِذٓ ِر٘ عفرزاٞ الريت فرزبتك؟ ٥ تقمقر٘ ٖرا ؽرإريت٘ أٌرذ وعٍرا، ٔلرَ ٖضرتطٗع             -

 أح  أُ ميّضك بأذٝ. 

ّ٘.  دّ ٔ صزحاُ وعّا، أٌا أحّبْ كجريًا، ٥ -  بّ  ٔأٌْ كمق عم

 كالذ ّٔرا:

 ٔالعي عزداُ؟ -

 ين. تعزدة اعْ؟ ِٕ أإ عفزاٞ، ٔلكٍّْ طّٗي ٔ ّبكٗف  -

 ىا ِ٘ ٌاّوٛ عمٜ فزبك. عفزاٞ تبك٘، اٌعزٙ، رّب -

 ّا. ٔلكين لَ أعّٕ إلّٗا. أٌا ٥ أحّب -

 ٥ تبك٘ ٖا حبٗبيت لَ ميّضك أح  بضٕٞ.  -

 ٘ أٖقًا؟ أٌا أحّبْ كجريًا. دّ ٔ صزحاُ ٖبحح عٍّ -

 ؟ملاذا مل ربتارٙ دّ ك لمعٗػ وعْ -

٘  - دّ ٔ ٖعٗػ ٔح ٓ، ٔك  اعتق  أُ عفزاٞ - كر  تعطرٗين    -ِٔ٘ ؽر ٖقٛ أور

 وعك ٖا دّ ٔ.  وْ، لٗتين عغذ اِتىاوًا ٔحٍاًٌا، ٥ ٖضتطٗع ِٕ أُ ٖقّ 

 تّىتك بالضزكٛ، ٔفزبتك؟ وعقٕه؟اكاٌذ ؽ ٖقٛ أوك، ٔ -

 ٌعي ِذا وا دزٝ. -

*** 
عّٕترْ، مل تكرَ   كاٌذ دّ ٚ ِاٌ٘ كمقرٛ عمٗرْ ٔكر  عرعزت أٌرْ ترأّاز عرَ وٕعر          

 تعزف وكاُ ٔدّٕٓ، ٔيف أٙ ادبآ. 

زٚ كمقٛ حة اكتف وٍّا عاف يف وقتبن العىز، ِٕٔ أاذت تتىّغٜ أواً البٗذ وتّٕت

 ميغ٘ بّ ٔٞ:
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 أٌذ دّ ٚ الؾم ِاٌ٘؟ -

 ٌعي، أدزٝ لْ ع٘ٞ؟ -

 ز كم٦ًٗ. ٘، ِٕ خبري ك  ٖتأّا٥ٟ ٖا االٛ اِ  -

 ز؟ ملاذا؟ طى٠ٍّ٘ أردٕك. ك  ٖتأّا -

 ٥ تقمق٘، أعطاٌ٘ ِذا املعزٔف، لتطى٠ٍّ٘ عمْٗ. -

 كزأت بمّفٛ وا يف الٕركٛ:

"دّ ت٘ أٌا خبرري ورع أٌراظ كٍرذ أحمري بمقراّٟي، ٥ تقمقر٘، صرأعّٕ عٍر  العّرز،           

 صأنا الغاف:  ،ت٘"أحبك ٖا دّ 

 أتزٖ َٖ ع٠ًٗا؟ -

 كٗف كابمتْ؟ ٔكٗف أرصن ل٘ ِذٓ الزصالٛ؟ -

اِرا.  ىين إّّٖل ين عمٜ العٍٕاُ، كاٌذ وعْ دتاٚ ؽرإريٚ ثري كتري الزصرالٛ ٔصرم       -

 أتزٖ َٖ ع٠ًٗا ٖا االٛ؟

 ٥ عكزًا لك.  -

عر٘ٞ   "اسبى  هلل، ِرٕ خبرري ٔصرٗعّٕ عٍر  العّرز، اسبىر  هلل، صٗغرزح لر٘ كرنّ         

 .حة ٖعّٕ"

*** 
كاُ صزحاُ ًمرط عمرٜ ؽرخزٚ يف ال ّٖرٛ الٕاصرعٛ، ٔكزبرْ عزدراُ، ِٔرٕ ٖغرعز          

ِذٓ ا٧عباٞ، ٔكر  تعري    خبٕف ع ٖ  عمٜ حفٗ تْ )ّٔاّ( الؾإريٚ، ٥ٔ أثز نا يف كّن

 املٍاطق احملٗطٛ بّذٓ القزٝ.  ٔعزداُ وَ الض٤اه عٍّا يف القزٝ اجملأرٚ، ٔكّن

مل ٖتكا حتٜ عابز صبٗن إ٥  ٔصأ٥ٓ، ٥ٔ أح  أعطٜ ا ًا أٌْ رآِا. ِٔذا وا ساّ 

 وَ كمق ازبّ . 

اتْ عفزاٞ إىل القزٖرٛ عاٟر ٚ، بعر وا عرعز أٌّرا ٌاّورٛ ٌر وًا عر ٖ ًا         أرصن عزداُ أ

 عمٜ وا دعمتْ وع الؾإريٚ ال ٠ٖٛ. 

َّ ِٔر٘ متغر٘    ِٔىا يف دمضتّىا غري املز ٛ، اكتبرذ وٍّىرا اورزأٚ وتّٕصر     طٛ الضر

 بّ ٔٞ حٗتّىا ذبٗٛ الؾباح ثي كالذ:

 أٌذ صزحاُ دّ  ّٔاّ؟ -
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 ٌعي؟ أتعزدٍّٗا؟ -

 ٘ أُ أكٕه لك أٌّا خبري ٥ٔ تقمق عمّٗا. ري، ٔك  طمبذ و٥ٍّ تقمق، ِ٘ خب -

 ٔأَٖ رأٍٖتّا؟ -

كاٌررذ وتعبررٛ داٟعررٛ، ااٟفررٛ، محمٍاِررا إىل وكرراُ ِررا٢ّ وررزٖ ، ٔألبضررٍاِا   -

ثٗابًا د ٖ ٚ، ٔأطعىٍاِا دٗ ًا، ِٔر٘ ٌاٟىرٛ، حرة صتضرتٗقغ كر  عبقرزِا إلٗرك بٍراٞ         

أصرزح، ٔلرَ أعرّٕ إىل اشبالرٛ عفرزاٞ،      عمٜ رغبتّا، ٔلكٍّا تقٕه لك: "دّ ٔ، ٔاهلل مل 

 !!.٧ٌّا كاصٗٛ، صأبقٜ وعك حتٜ أك "

 كاه وتأّثزًا:

 ٔاهلل لَ أعٗ ك إلّٗا ٖا حبٗبيت، ٔأعمي أٌك لضذ بضاركٛ.  -

صررأذِي ا٩ُ. عررَ اذٌكىررا. اذِبررا إىل القزٖررٛ صٍحقررزِا إىل بٗتررك ٖررا عرري          -

 صزحاُ.

 ٔلكَ ٖا صٗ ت٘. -

 مل ٖكىن ك٦وْ إ٥  ٔااتفذ املزأٚ كالٍضىٛ: 

 أمل تزِا ٖا عي صزحاُ، لق  ااتفذ بضزعٛ.  -

 املّي أُ ّٔاّ خبري.  -

 كالذ إٌّي صٗحقزٌّٔا إىل بٗتك ميكٍٍا الذِاف إىل القزٖٛ.  -

 أععز بؾ ح تمك املزأٚ، ٔأٌا ٔاثق وَ ك٦وّا، ِٗا ٌعّٕ ٖا عزداُ.  -

8 
تر رٖبات عمرٜ اصرتخ اً طاكاتّىرا، ِٔىرا وضرتإزباُ       ّٔاّ خيقعاُ لٔكاُ ِاٌ٘ 

 وَ تمك الت رٖبات اليت دعمذ وٍّىا كاٍٟة طبتمفة: 

 أتزَٖ ٖا ّٔاّ؟ أؽبحذ كّٕٖٛ ا٩ُ.  -

 ٌعي ٖا واوا ّٔرا.  -

تضتطٗعة اصتخ اً كٕتك يف الٕكذ املٍاصي، ٔلكَ ٥ تعّزّٖرا ٧حر  إ٥  يف    -

 الٕكذ املٍاصي، حة تغعزَٖ بأُ أح ًا ك  ٤ٖذٖك. 

 ٛ. ذٓ ب ك صأدعن وا تقٕلٍْٗ ٖا واوا ّٔرا. ٔأع ك أُ أٌف  -

 ذ اسبزكات ا٧ازٝ، ِن أٌذ تعبٛ؟ِّٗا ٌٍف  -
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  ..٥، أٌا يف أٔ  ٌغاط٘ -

 ."ٖا اهلل وا أمجن اسبٗاٚ وعّي، كي ِي طٗبُٕ" دك زت يف ٌفضّا:

 "ٔأٌذ طٗبٛ دّ ًا ٖا ؽإريت٘"  ِىضذ ّٔرا:

أوا ِاٌ٘ دكاُ خيقع لت رٖي آاز، ِٕٔ الؾم يف صَ الٗفاعرٛ، كراُ ت رٖبرْ    

 بْ. التكٗش عمٜ طاكتْ أٖقًا ٔاصتخ اوّا يف الٕكذ املٍاصي، ٔكاُ ّٔرٙ ٖ ّر

ضرراً. ٔا٩ُ صررتحّزك ِررذٓ ا٧عررٗاٞ عررَ   ععررٗي، تضررتطٗع بعٍٗٗررك ذبزٖررك ا٧د  -

 طزٖق أؽابعك وَ د ٖ . 

 ٛ؟ع  الطاكٛ اسبٕٖٗٛ، طاكٛ اشب٦ٖا اسبّٗ -

ذ وررا أكٕلررْ لررك. حررّزك بأؽررابعك تمررك العؾررا البعٗرر ٚ، ٌعرري وررّ       ِّٗررا ٌف رر  ٌعرري. -

 ك ٔا٧ؽابع ه ّٔٚ، ٌعي ِكذا. أؽابعك ٔأب أ بهّارٚ كف 

 أحأه ذبزٖكّا.  -

 ع  طاكٛ تزكٗشك ٖا بين. ِٗا. ٌعي، ععٗي.  -

:ّٛٗ ّٗٛ ٔالذٍِ  كاُ ّٔرٙ رافًٗا وَ صزعٛ تٍفٗذ ِاٌ٘ لت رٖباتْ العقم

 ىتين الكجري ٖا عّي ّٔرٙ. عم  -

ِٔررررذا صررررٗكُٕ رؽررررٗ ك عٍرررر وا تعررررّٕ إىل دررررّ تك، لتعررررٗػ وعّررررا ِٔرررر٘      -

ق صتضرراع ك، ٔصتضرراع ِا حتررٜ تؾررب  كٕٖررًا ميكٍررك ا٥عتىرراّ عمررٜ ٌفضررك ٔتمتحرر      

 بازباوعٛ ٔتعٗػ لٕح ك يف العاؽىٛ. 

 ٔٔال ٙ ٔسٔدتْ صمٕٝ؟ -

ميكٍك البقراٞ ورع درّ تك ٔردرا الرذِاف لمحٗراٚ ذبرذ رمحرٛ صرمٕٝ، لر ٖك            -

 ي بقزاراتك. القٕٚ ال٦سوٛ لتدا ٔتتحك 

 ىتين الكجري الكجري ٖا عي ّٔرٙ، ألَ أراكي ثاٌٗٛ؟ٌعي، عم  -

ٌررررزاك يف رحمررررٛ أاررررزٝ إىل   كرررر  ٌطررررنُّ عمٗررررك يف أح٦وررررك، ٥ٔ ٌرررر رٙ كرررر     -

 كٕكبكي. ِذا الكٕكي الذٙ ٥  ّبْ أبٍا٣ٓ. 

 )ّٔرا( ٔلمذّ ٚ صريا. ٔلَ أٌضاكي وا حٗٗذ.  صأعتاح لك ٔملاوا -

 ٔعبَ صٍغتاح لك ٔلّٕاّ الؾإريٚ. -

*** 
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حة عزدذ ّٔاّ أُ تمك املخمٕكات الطٗبٛ، صتتكّا ِٔاٌ٘، ب أت تبك٘ ِٔر٘  

 ضي ابتضاوتّا الطٗبٛ: تقي ّٔرا إلّٗا، ٔصريا تبت

حبٗبيت ّٔاّ، عٍ وا تك َٖ، ٔعبَ صٍعن دشًٞا وَ ذاكزتك، ك  تغرعزَٖ   -

 لَ ٌٍضاك ٖا حبٗبيت.  بزغبٛ يف ر٣ٖتٍا، دٍأت٘ إلٗك.

 ىا تزكتين أو٘. كصأعتاح لك ٖا واوا ّٔرا، ٥ تتكٗين،  -

- ّٔ ٥ّٕ ميكَ أُ ٌبقٜ ط٦ًٖٕ ٍِا، عبَ يف وّّىٛ ٖا ؽإريت٘. ٔلكٍٍا س ٚ ٌّاك بق

 املؾاعي ٔاملتاعي. أٌذ ااٟفٛ؟ كادٗٛ لتقأو٘ يف حٗاتك كّن

صرراع ٓ، ٖٔضرراع ٌ٘، ٔأذِرري  أوررع دررّ ٔ صررزحاُ،   ٥، لضررذ ااٟفررٛ، صررأظنّ  -

ّٕ  ىتين الكجري ٖا واوا ّٔرا؟ح، عم لمى رصٛ ٔأتف

 ٌعي ٖا ابٍيت، ٔك  عم ىك ّٔرٙ الكجري أٖقًا. -

 كالذ وتحّ ثٛ عَ ِاٌ٘: 

أؽب  بهوكاُ ِاٌ٘ ا٥عتىاّ عمٜ ٌفضْ، ٔاسبٗاٚ وع دّ تْ الطٗبٛ بعٗر ًا عرَ    -

 ٔال ٓ ٔسٔدتْ العاملٛ. 

 ٔاصتخ اً طاكاتْ الكاوٍٛ؟ -

عررر٘ٞ عرررَ كٕكبٍرررا البعٗررر ، ٔعٍررر وا   ٌعررري، ٥ تقمقررر٘. أٌتىرررا تعزدررراُ كرررنّ  -

تكر اُ ٔتغررزحاُ الكررجري وررَ التفاؽررٗن عٍررْ، كرر  ٌضررع  برراجمل٘ٞ إلررٗكي وررّزٚ ثاٌٗررٛ  

 المقاٞ بك ٖا ِاٌ٘، أٌذ ّٔٔاّ. ٔ

تك ٖرا ِراٌ٘ أُ تعرّٕ إلّٗرا عٍر  العّرز. ٔأٌرذ ٖرا ّٔاّ صرتعَّٕٖ إىل          ٔع ت در ّ  -

 ازبّ  صزحاُ يف ِذا الٕكذ. صٍٍقمكىا عمٜ طزٖقتٍا. 

 صٍغتاح لك ٖا دّ ٚ صريا.  -

ىتىررا كٗررف صررتقأواُ العمرري  ٔأٌررا صأعررتاح لكىررا كررجريًا. املّررّي أٌكىررا تعم    -

كىا، ٔااردّا، أٌا وطى٠ٍٛ أٌكىا كاّراُ عمرٜ صبابّرٛ اسبٗراٚ الؾرعبٛ.     صزتٗأّاان 

ِّّّٗ  وٍكىا.  شا ٌفضٗكىا صٍٍقمكىا إىل املكاُ املٍاصي لكّنا د

 اخلامتة

ِ رت العزبٛ الفقاّٟٗٛ لتذر  ّٔاّ ٌفضرّا كرزف بٗرذ درّ ِا صرزحاُ، كاٌرذ كر          

ُّ تمك الكاٍٟات اليت تغبْ بعا أِمّا، متمك ك رات   كبريٚ:اصتٕعبذ أ

 اطزك٘ الباف ٖا ّٔاّ، ِذا بٗذ دّ ك كىا تعزدة؟  -
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 ٔؽمٍا يف ثٕاُ إىل ٍِا، كٗف؟ ِن صأراكي دٗىا بع ؟ -

 بكذ ّٔاّ، فّىتّا صريا ِٔ٘ تطبطي عمٜ ظّزِا:

٥ تضررأل٘ ٖررا ؽررإريت٘، بررالطبع إُ رغبررذ بمقاٍٟررا أٔ حرر خ لررك عرر٘ٞ ٖشعذررك     -

ٌٕة خبررري. اطزكرر٘ البرراف، دررّ ك  صٍحقررز دررٕرًا لٍذرر تك. ٥ تقمقرر٘ ٖررا حبٗرربيت صررتك 

 ٍٖتعزك. 

ادبّذ تقطع اشبطٕات الباكٗٛ إىل بٗذ دّ ِا، ثّي طزكذ الباف ِٔ٘ تٍعز ٔراِٞا 

ّّعة،  ّٕحُٕ نا وٕ ّٗٛ تٍإمق أٔتٕواتٗكًٗا، ٔصريا ٔوَ وعّا وَ الطاكي ٖم ٔالعزبٛ الفقاٟ

 ٔدت  الباف لٗطّن ازبّ  صزحاُ ٔامفْ عفزاٞ ّٔٔاّ تفك ز حشٍٖٛ:

 ذِبذ ازبّ ٚ صريا، كىا صأعتاح إلّٗا. -

 اٌ دع صزحاُ  تقَ الؾإريٚ:

 ّٔاّ حبٗبيت الؾإريٚ، اسبى  هلل أٌذ خبري.  -

 اكتبذ وٍّا عفزاٞ ِٔ٘ تبك٘:

 آصفٛ ٖا ّٔاّ، لق  ظمىتك.  -

 كالذ ّٔاّ:

لَ أعّٕ إلٗك، صأبقٜ ٍِا ورع درّ ٙ صرزحاُ ٔأصراع ٓ ٖٔضراع ٌ٘. اذِرم ٖرا         -

 أرٖ ك ٍِا.  االٛ عفزاٞ، ٥

 ألَ تذِم وع٘؟ أٌا آصفٛ. -

 ٥ ّاع٘ ٧ُ تبك٘، ِذا ِٕ كزارٙ، ٔدّ ٙ صزحاُ وع٘ يف كزارٙ.  -

 ٌعي ٖا حبٗبيت، صتعٗغة وع٘.  -

 ِىضذ ّٔاّ بجقٛ:

 أردٕك اازد٘ وَ ٍِا، ٔصم ى٘ عمٜ العي عزداُ الطّٗي.  -

 كاه صزحاُ بؾٕت اادذ:

 اٌتعزتك طٕاه ِذا الٕكذ لتعتذر وٍك.   -

 كالذ ّٔاّ:

 كبمذ اعتذارِا ٔلكين لَ أذِي وعّا أب ًا.  - 

*** 
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ّٗٛ لتتٕك ررف أورراً بٗررذ دررّ ٚ ِرراٌ٘، ِبطررذ وٍّررا ّٔرا ِٔرر٘      ِرر رت العزبررٛ الققرراٟ

 ذبٗط كتفْ بذراعّا، غىإي حبشُ:

 ألَ أراكي وّزٚ أازٝ ٖا واوا ّٔرا؟ -

ّٙ ٖضرتطٗع  بالطبع ٖا بيّن عٍ وا  - ًٜ كٕ ّٕلذ إىل دت ذبتادٍا صٍأت٘ إلٗك، ٔك  ذب

 ؛إظّار طاكتْ الكاوٍٛ ٖٔتإم ي عمٜ املؾاعي. ك  أسٔرك يف أح٦وك. ِّٗا اطرزح البراف  

 دّ تك تٍتعزك.

 عاٌقتْ حبٍاُ ِٔ٘ تّىط:

واوا ّٔرا صتعّن وعك ٖا حبٗم، اتبع ٔؽاٖاٙ ٔصتكُٕ يف وأوَ ورع درّ تك.    -

 .يف حفغ الم ْ ٖا بيّن

ٍُ ااتفذ العزبٛ، ِٕٔ ٖغرعز براسبشُ. ترٍف ط بعىرق ثريّ      طرزح براف دّ ترْ،     ا٦ه ثٕا

 كأٌّىا كاٌذ تٍتعزٓ:  صزٖعًا ْدفتحذ ل

 ِاٌ٘ حبٗم، ع ت أاريًا؟ اسبى  هلل.  -

 صأعٗػ وعك ٔلَ أعّٕ إىل بٗذ أب٘.  -

بالطبع صتبقٜ وع٘ ٔلَ تعّٕ إىل بٗذ ٔال ك، أتٜ وع صمٕٝ كبن كمٗرن ٖضرأ٥ُ    -

 ٍك، ٔك  ٖعّٕاُ يف أٖٛ سبعٛ.ع

 ٔا٦ه ّكاٟق طزح الباف دع٦ً:

 أعتق  أٌّىا، ِىا، ٥ ربف وٍّىا، ٔال ك طّٗي، ِٔ٘ آدٛ وَ العمي.  -

 دتحذ الباف، كاٌذ صمٕٝ ٔامفّا ٔال ٓ، كالذ بضخزّٖٛ:

 ا ع  وعٍا إىل البٗذ.ِْ، تب ٔ كًٕٖا، تعادٗذ وَ آ٥وك، ِّٗ -

 ٦ً: كاه ا٧ف وتّٕص

 ، ٔصأكُٕ صعٗ ًا بذلك، ٔع تين صمٕٝ أُ تعاومك دٗ ًا. ٖا بيّن ٌعي -

 كاه بجقٛ:

أٌا صأبقٜ وع دّ ت٘، ٔلَ أكٗي وعكىا، إُ احتادذ اشبالٛ )صرمٕٝ( شبراًّ،    -

 ب٘، أٌا مل أع  ااّوًا نا.أميكٍّا اصت٠ذارٓ بأوٕالك ٖا 

 كاه ا٧ف:

 واذا تقٕه ٖا ِاٌ٘، عٗي ٖا بين؟ ِ٘ يف وقاً أّوك؟ -
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لٗضررذ يف وقرراً أورر٘، ٥ٔ ميكررَ أُ تكررُٕ وجمررّا، آصررف ٖررا أبرر٘ لررَ أذِرري      -

 وعكىا. 

 دّ تك ٥ تزٖ ك، ِ٘ وضٍّٛ ٥ٔ تضتطٗع أُ تعتين بك.  -

سالذ كٕٖٛ، ِٔ٘ يف وقاً أو٘،  أٌا صأعتين بّا، ِٔ٘ لٗضذ وضٍّٛ عادشٚ، وا -

 ّا كجريًا ٔصأظن وعّا. ٧ٌّا أً أّو٘، ٔأٌا أحّب

 كالذ صمٕٝ بقضٕٚ:

 ٥ دباّه كجريًا صتذِي وعٍا. -

 رأٝ طٗف واوا ّٔرا ٖعّز لْ:

 ."تضتطٗع أُ تقأً، ل ٖك الق رٚ"

 ععز بجقتْ بٍفضْ ٔطٗف ّٔرا ٖبتضي يف ٔدّْ:

٘ أٌذ ذبك ة، ٖأكرن دمر ك الغرزٝ، صرٗكُٕ كاصرًٗا إُ عر ت تطمربة وٍّر         -

 العّٕٚ إىل بٗذ أب٘.

 أٌذ وزٖا مبزض دم ٙ؟ وا الذٙ أؽابين. -

 أكٗي ٍِا، ٔلَ أكٗي وعكىا أب ًا. أٌا -

ا، ٥ آٓ أععز حبكٛ عر ٖ ٚ، املكراُ وٕبرٕٞ، الٕلر  ورزٖا، لٍبتعر  عٍرْ ِّٗر         -

 أرٖ ٓ، ِٕ وزٖا أ٥ تغعز باسبك ٛ؟

ُّ اسبغزات الؾإريٚ تإشٔ دم ٙ. -  ٌعي آٓ ٥ أصتطٗع املقأوٛ، كأ

 ٥ ذبأل٘ ٖا االٛ صمٕٝ العّٕٚ إىل ٍِا وّزٚ ثاٌٗٛ. -

 ِٕٔ ٖبتع  وع صمٕٝ:كاه ا٧ف 

 اٌتبّ٘ وٍْ ٖا عذٕس، ك  ٍٖقن إلٗك الع ٔٝ. -

 وع الض٦وٛ ٖا أب٘. -

كرراُ صررعٗ ًا ِٔررٕ ٖطّبررق وررا تعم ىررْ وررَ اصررتخ اً طاكاتررْ الكاوٍررٛ، أِٔىّىررا           

 حبغزات تشحف عمٜ ازبم . دب آ  ك اُ دضىّٗىا ِٕٔ ٖبالغ يف إّٖاوّىا بذلك.

 ...رك اهلل بك. ركقا ِٔىا ااٟفاُ"ىتين الكجري، با"عكزًا لك ٖا ّٔرٙ عم 

 كالذ ازبّ ٚ اليت كاٌذ وضتإزبٛ وا  ؾن: 
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 وا بّىا، ٖفّزاُ ركقًا.  -

 ٥ تٍغإم٘ ٖا دّ ت٘، املّي أُ صمٕٝ لَ تعّٕ إىل ٍِا. -

*** 
ن الكاٍٟات العاكمٛ لتشٖن العمي عَ الؾإار؟ لٗذ تمك الكاٍٟات تأت٘ إلٍٗا أتت ّا

 ّٕ ٌشعررٛ اشبررري عٍرر ِا، لتترر ّان يف تفاؽررٗن العمرري الررذٙ ٖقررزف   ر ّاٟىررًا بؾررفاّٟا ٔتطرر

ن يف حٗاٚ ظ٦ وْ الذَٖ ٥ ٖرأبُّٕ براملٕت  ؾر  امل٦ٖرة،     الكٕكي، ٔرمبا يف الت ّا

ِٔي عمرٜ عرزٔؼ طإٗراٌّي، ٖرشّأُّ ظمىرًا ٔدرٕرًا. خير وُٕ طإٗاٌرًا أعرّ  دتكرًا لقرٕٝ            

 با٧حشاُ.ي باسبٗاٚ عمٜ كٕكي و ّدَ ظ٦وّٗٛ وزعبٛ تتحك 
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 نهاد شريف* 

 
 

جا٤ْا اإلذٕ يف َٛعدٙ ع٢ً غهٌ َٚط١ بٓفطج١ٝ أطًكٗا بسج املساقب١.. ع٢ً ايفٛز 

بداخًتتٗا.. يف ازتفعتتا ايبٝطتت١ ًَطتتا٤ ازبتتدزإ  ٕٚ أ ْتت٢ زتتٛو أٚ اٖنتتصاش ٚقتتد  ًنٓتتا  

ٝٓا َد١ٜٓ املًٕٝٛ ْاطخ١ عاز١ُ َدٜسٜت١ ٚا ٟ  ا قد ربّطثا١ْٝ ٚاحد٠ ٚمبٓن٢ٗ اي١ًْٛٝ نّٓ

إٜاتااا رسبتا     ايٓطسٕٚ.. ٚيف ثا١ْٝ أخس٣ أغسفٓا ع٢ً حتدٚ  ايتبخ ٠ اياتٓاع١ٝ ايت   ّ    

خرٜٔ ادباٙ ازبٓتٛ  زأضتا .. يهتٔ بعتد أزبتئ  قتا٥ل اْنٗتا        از٠.. َّنببخ ٠ َٓخفض ايكّط

 عبظ بٗا ناْا ايبٝط١ تٓطا  إ ى قً  اياتخسا٤ ازبتازٟ اضنات حٗا ٚذبًٜٛتٗا     ٚمل

 ألزض متٛج باشبطاز.

احنٛتٓتتا ضتتخاب١ َةاَٝتت١ عسفتتا َتتٔ يْٛٗتتا ايغتكتتايٞ أْٗتتا رتت   ٚبايفعتتٌ ضتتسعإ َتتا

تٓتصٍ انٕ أَطازٖتا    بتدّ  ِ يف ازبتٛ.. ٚأْٗتا    طبٝع١ٝ.. ٚإمنا ْناج تفجت  زتٛازٜا ايتنخهّ   

 يسَاٍ ذبنٓا... ايغصٜس٠ فٛم ا

ّٛ ئ عًُٝاو ايعُتاز بسضتفٌ.. ٚعتاقين    ٠ املطندٜس٠ عاقين ايغِٝ عٔ تنّبفُٝا ٚزا٤ ايه

 جٗاو يٓفظ رسضٓا... أٜطا  عٔ زؤ١ٜ ايبٝطاو ايطا املسافكاو يٓا ٚاملّن

٥ت١  اسباملت١ ٚايتسٚا٥ا ايعطسٜت١ املٗدّ    اباتسٟ إ ى ايتداخٌ ٚزرتِ قٓتاو املٛضتٝك      فس زُو

ُّ       ط١ ايت  تنطتًّ  ١ ٚاملّٓػٜٚتًو األخبس٠ املغّر ٘ ٌ عتٔ طسٜتل َطتاّ ازبًتد.. غتغًا مبتا تطت

                                                 
*

 0101ٚتٛيف يف أٚاخس عاّ  0391ايكاٖس٠ عاّ  –أحد اِٖ زٚا  اشبٝاٍ ايعًُٞ، ٚيد يف حًٛإ    

ٔ  : َٔ ايسٚاٜاو ٚايهن  ٚاجملُٛعاو ايكاا١ّٝ. َثٌطبًّفا  ايهث    –ايػت٤ٞ   -) قتاٖس ايتصَ

ّٝت١ ابتٔ ايٓجتّٛ     -تٛقفا عكاز  ايطتاع١  –ايطبل ايطا٥س  ....( ٚننبتا  أختس٣ شا و عتٔ     -ث ث

 ايث ثني.
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 ِ...ا حٍٛ ْاقٛع ايعصٍ املعّكايكاع١ َٔ أجطا  فازر١ اينّف

مثاْٝتتت١ عػتتتس َكعتتتدا  َا٥ٝتتتا  َسيتتتا  اضتتتةخ٢ عًٝٗتتتا ضتتتن١ عػتتتس فتتتس ا  َتتتٔ أضتتتس٠   

ايٓتاقٛع..   ُٖتا ايطبٝبتإ املطت ٚ ٕ عتٔ ضبنت٣ٛ      نئ رتسٜب ٜ)ايٓطسْٚٞ(.. أضستٓا.. ٚفتس  

ٚأَا ايٓاقٛع ذٚ ا ْنفاخ ايهسٟٚ َٔ أع ٙ َٚا ت٘ ايب ضتنٝه١ٝ ايسا٥كت١ نايصجتاج..    

ِّ  خًف َكاٛز٠ ايكاٜد٠ اني١ٝ َنكّد فكد اضنكّس بداخًت٘ ٚاحتدا  َتٔ     َا  عٔ املكاعتد.. ٚضت

 ١ٜ... ا ثغسٙ ابنطا١َ َنخّدأحفا  ايٓطسْٚٞ.. زقد بدٚزٙ ع٢ً أزٜه١ ش٥بك١ٝ يف حني احنًّ

ُِٖٗ  ٞ ٟ    - ظباتٞ ايٓطسْٚت يف األذٕ ايبدًٜت١ ايت  أ ًتٗا     -ٖٚتٛ ابتٔ عُت١ ٚايتد

 ع٢ً جاْ  زأضٞ... 

 اا َٔ فسح١ تستطِ باتطاعٗا ع٢ً ٚجٗ٘.... ٜا -
ُّت     عٝين ٚزّن أ زُو ١ ابنٗاجت٘..  صتٗا ع٢ً ايٓتاقٛع.. إ ى  اخًت٘.. بتايكطئ عًتٟٛ يف ق

. ٚبُٝٓا أزابع٘ ايسفٝع١ يهةْٚاو.ميطو جٗاش اسباض  ايدٟٚ ٜٚبازٜ٘ يعب١ غطسْج اإل

ع٢ً األشزاز ذباٚز ززٝد اسباضت  ايتٛف  َتٔ املعًَٛتاو عًت٢ زتغس حجُت٘ فكتد  تا          

عٝٓٝتت٘ غتتاز تني..  َعتتنني.. تٓعًكتتإ باتتٛز٠ بعٝتتد٠.. يهٓٗتتا ذاو إٜكتتاو بتتدا  ضتتسا  بتتاي        

 ايعرٚب١ ع٢ً قطُات٘...

٣ أٚاخس األيف ايسابع١ س ي٘ بايرٜٛو ٚايػٗس٠ ملدٟٛ غا  زا٥ئ.. أتّٓبدا : عًْقًا َ ّن

 بعد املٝ  ... 

 ا ايهآب١ جص٤ا  َٔ بٝاض عٝين ظباتٞ...رّط

 َٓر َا١٥ عاّ... ٘نإ  مبكدٚزٟ إٔ أضًو طسٜك٘ ْفط -
َِ  نإ إحجاَو؟ تطا٤يا: ٚفٝ

ٌ بتسٕ اينجتاز  األٚيٝت١.. َٓتر قتسْني      و ئ تنعًّأظّٓ ؟أحجُا أْا أٜطا .. َِبٌ ِٚي -

  ع١...أٚ عبُٖٛا.. مل تهٔ َػّج
 زأضٞ: ٖهرا! ٖصشُو

ا  َّٓتا مل ٜهتٔ َاتابا  مبتسض عطتاٍ ٜكٓتئ املطت ٚيني        تابئ: ثِ تًجتس يًكتٍٛ بتسٕ أّٜت    

َّتتبطتتسٚز٠ تغٜتتد بدْتت٘.. فنًتتو ناْتتا املتتّغ َّتتزاو  ْتتراى.. أ ا انٕ.. فتت ٕ املكابتتٌ ا ايٝتتّٛ.. أ

 ايٓكدٟ َستفئ يًغا١ٜ...

مبخاٚيتت١ اختتةام أضتتناز   ٌَبتتدٚزٙ أٚ تػتتاَر .. ٚزتتَُانتت ّ ْتتاجٞ أقتتٓعين فاتتُا  

 ايطخاب١ خبازج ايبٝط١ ايطا٥س٠...
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ّٛ .. ايػتتتا  ابتتتٔ "فسرًتتتٞ ايٓطسْٚتتتٞ"حتتتا باتتتس٣ دبتتتاٙ نتتتب  األضتتتس٠.. عٓد٥تتتر ط

ايثُاْني زبٝعا .. املغا ز )َاتا باعٜٛٓا( َٓر قساب١ ايعاّ.. نإ جيًظ ع٢ً املكعد امل زل 

ل بايهًُاو.. ٚثٓاٜا س فُ٘ ايطّٝ.. ٜنفّج٠يًٓاقٛع.. َنُاٜ  .. َنسزجخا ..  ر  َطنكس باملّس

 جطدٙ بايعاف١ٝ.. ٚقطُاو ٚجٗ٘ بايٓػ٣ٛ.. باسبٝا٠...

 ٖٚهرا يف عامل ايّٝٛ قد أزبخا فسٚم اسب١ٜٛٝ   ايطٔ ٚاقئ ْسيف٘ ْٚعٝػ٘...

ٚاحدا  َتٔ َغتا زٟ    ُا أباسُويٓجاتٞ يف ْغ٠  ضف١: َعو حل.. أْا ْفطٞ نًّ قًُا

ف َٔ حٝاتت٘.. أٚ قتٌ ٜطتًا غتٝخٛخن٘.. بعتد ايساحت١ ٚدبدٜتد        تّٛق أضس ازبُد ٜٛازٌ َا

ك١ تغاٜس تًو اي  تسنٗا ٚزا٤ٙ قبتٌ إٔ ٜتّغ ..   ايػبا .. يٝطنكبٌ حبساز٠ ايابا  ْٝا َنسّي

إٔ ان١ٜ اْعهطا.. غٝٛخ األَظ ِٖ غبا  ايّٝٛ.. ٚعبتٔ   ُا أباسو ذيو أحططُانًّ

ٌّ  اعنبازاو ايصَٔ ايٓطب١ٝ اي  ْعٝٗا... ايػبإ.. قد اْكًبٓا غٝٛخا  زدقا  ٚفع   زرِ ن

١ ايٛزتٌ..  و نًُاو زتٝب١ َٔ حٛيٓا.. )بام َٔ ايصَٔ أزبعٕٛ  قٝك١ عًت٢ ضبّطت  ٚأّش

 َاتا باعٜٛٓا(... 

 ّٛ احت١ ايعطتس َٚتجمو صبتاٍ ايسؤٜت١      بُٝٓا َايا ع٢ً خا و غعس ذٖب١ٝ َصزٚعت١ ف

  ط ؤُٖا يف ضٝا٤ ايف ٚش ايفاتا...نييد٣ غفن

 جدز إٔ تعطٝٗا ب٘؟أٚ مل ٜهٔ األ -
١ زرِ ززتٝد أعتٛاّ عُسٖتا.. إْٗتا     فيف اشباي١ زِٜ ايٓطسْٚٞ ايكا ٠ ايعفٝ  ًكُا

او مختتظ بًتت  إحتد٣ ا عٛظتتاو َتتٔ أضتتستٓا.. فكتتد أتتتا  اتتا ثساؤٖتتا دبسبتت١ ازبُتتد َتتسّ 

 صبُٛعٗا َا١٥ ٚمخط١ ٚمثاْني عاَا ..

 ٖنفا:  ٙ.. َاذا؟

ايػا .. تػازن٘ َػٛازٙ.. ٚفُٝا بعد َسحًت١  تًخل بٗرا  : ابٓنو.. ملاذا  عا و تًّا

 ك٘...تسّي

ٜفنٓا ذيو.. عبتٔ.. ٖٚتِ.. يهتٔ اسباضت  ايكتَٛٞ ينٓعتِٝ ا زتباطتاو         ابنطُا: مِل

ّٛايصٚج١ٝ حّد ٌّ  اخن فا  جٖٛسٜا  يف املك ٣ٛ ٚابٓ .. تآٝفٗا َٔ عًْ َاو ايٛزاث١ٝ بني ن

 ٖٞ جا٤ َثبطا ...

ُّ  ١ زِٜ: خطاز٠...متنُا ايع

ضنجُد.. ٖرٙ أَٓٝنٗا..  بعد إٔ تعاجل.. فسْا ٚاثتل   يهٓٗا ضنجُد.. يف ّٜٛ َا قًا:

َّٛٔ تسنٝداو ايعًُا٤ بكتس  ايطتٝطس٠ عًت٢ ناّفت     َتاو ايٛزاثٝت١ يف ايبػتس.. أجتٌ..     ١ املك

ٌ إ ى ايفس  ايهاَتٌ اشبتايٞ َتٔ عٝتٛ      ٚإٔ ٜفنا ايبا  ع٢ً َاساعٝ٘ أَاّ اينّٛز  بّد

 ايػعيب ايعاّ ٚيٝظ اشباص...ايٓفظ ٚازبطد.. ع٢ً املطن٣ٛ 
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 باعٜٛٓا(... ١ ايٛزٍٛ. َاتأَ ايصَٔ عػسٕٚ  قٝك١ ع٢ً ضبّط ٞ)باق 

ّٚ  ٖات٘...عا  ظباتٞ ينس

 فٝ٘.. رًط١ حطاز١ٜ نغ٣... ٣ظ َٔ اينغٜد.. أحٝاْا  أزشيا أتّٛج ع٢ً أْين َا -
 ٖ٘؟ -

 ٘ ع٢ً ضاقٞ.. زبا بسفل...ٚضئ زاح١ نّف

- ٌّ راو عتٔ حطتٓات٘ َٚصاٜتاٙ ٚأٖدافت٘..     ُٜت  عًٝ٘.. ٚزرِ َا امسئ... زرِ إقباٍ ايه

 ٘ خ ا ...ًّا  ٚع ١ْٝ.. فًٝظ نضّس
 با: ملاذا؟تعّج

ُّ ص ١٦ٖٝ اير٥  ايرٟ عجص عتٔ افتةاع ايفٝتٌ: يكتد قطت٢ اينغٜتد نًٝت١ عًت٢         تك

 زٚابطٓا ٚتكايٝدْا ايعا١ًٝ٥..

ضبٝتتا َتتٔ  ْتتاجٞ.. نًُتت١ األضتتس٠  ٚاجٗنتت٘ راضتتبا :  .. ٖٓتتا جيافٝتتو اياتتٛا  ٜتتا  

قتتاَٛع نٛنبٓتتا َٓتتر أنثتتس َتتٔ قتتسٕٚ ث ثتت١ َتتٔ ايصَتتإ.. ٖٚتتٛ تتتازٜا ٜطتتبل عاتتس      

ضاضتا  عتتٔ ثتٛز٠ ايناتٓٝئ ايغتابس٠.. ٚمنتتٛ     أاينغٜتد.. ٚنُتا تعًتِ فت ٕ اْتتدثاز األضتس٠ ْػتس       

غبه١ املٛاز و ايعامل١ٝ يف َطًئ ايكسٕ ايعػسٜٔ.. ٚا ش ٜتا  ايطتهاْٞ ايسٖٝت  قبتٌ     

غتتٝا٤ َتتٔ ٖتترا ايكبٝتتٌ ٖتتٞ ايطتتب .. ٚيتتٝظ      أسا .. شَتت١ َتت خّ   ايٓطتتٌ باتتٛز٠ حا إٔ يتتّد

 اينغٜد...

ٌّحاٍٚ ا عةاض.. يفغ ن١ًُ )يهٔ( َّس ُّ ذيو  تني.. َٚئ ن عًت٢ املطتٞ    ُُازت

 يف إط م نًُاتٞ ايٓاز١ٜ اسبامس١...

ّٛ إٜٚهفٝين ٖدف ٚاحد يًد ي١ ع٢ً ععِ اينغٜد..  - ج ْ٘ إطاي١ اسبٝا٠.. ٚايرٟ تت

ح ّ ايبػتس١ٜ ٚبطسٜكت١ ربنًتف    أل حًُا  َٔ أر٢ً بسنًُ٘.. بعد إٔ حّكَٓجصاو ايعاس 

ُّتت نًّ فتتٛ األضتتاط ... أٚ حهُتتا٤ ايهُٝٝتتا٤ ايكدميتت١.. يف   ًتت٘ ايػتتعسا٤ أٚ َ يّ ا ربّٝٝتت١ ع

 حبٛثِٗ املط١ٝٓ عٔ أنط  ايػبا ...
ُّتدّخ ١ زِٜ باٛتٗا اجملًجٌ: أزبا.. فكد نإ  ننػتاف نٓتٛش اينغٜتد    ًا ايع

 بٌ َرٌٖ.. ع٢ً طبنًف أْػط١ ايبػس ٚأفهازِٖ... ٚقئ بعٝد..

ُّذبّط ١ طا ٚاحد٠ َٔ حفٝداو ايٓطسْٚٞ اسبطٓاٚاو.. ناْا دبًظ إ ى ميني ايع

زِٜ.. زفعا زأضٗا َٔ ذبا ٖاي١ ايػعس ايفاحِ ايت  نتا و ربفتٞ َعًُٗتا.. ٚٚاجٗتنين      

 بسَٛش ٚحٛاج  شزقا٤ َاطٓع١...
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يهتِ نٓتٛش اينغٜتد ايت  تكاتدْٚٗا..        قايا يف  اع  افتل: مبكتدٚزٟ إٔ أعتدّ   

ٞ املعًَٛتاو أثٓتا٤ ثبتاو ازبُتتد.. ايعت ج عتغ ايتصَٔ.. اينتتسزٜا       ِ ٚتًّكتتإطايت١ اسبٝتا٠.. ايتنعًّ   

كتا٤  ٚاقعٝا .. ايطتفس بتني ايهٛانت .. ااتس  َتٔ نتٛازي ايطبٝعت١ ٚأٖتٛاٍ اسبتسٚ .. اتّ         

املُٝتص٠.. ٚتًتو ايبدعت١    اجملاعاو ٚاألٚب١٦.. اسبفاظ ع٢ً ايعًُتا٤ ٚايٓٛابت  ٚذٟٚ ايطاقتاو    

 اسبدٜث١. ايطٝاح١ ٚااجس٠ عغ اسبطازاو.. عغ املطنكبٌ....

ُّ ٗا نُا ْس٣.. َػسٚعاو ١ زِٜ ٚقد اْنكٌ إيٝٗا  اضٗا: متاَا .. ٚنًّ حكنٗا ايع

 ا  َٔ ْنا٥ج عاس اينغٜد...ط١ًٜٛ األجٌ بعٝد٠ اادف ٖٚٞ حّك

هتتٕٛ أزٚو يف صبتتاٍ تطتتٜٛس أْػتتط١  ..  ٜٜطتتنجد  ُتتا َتتازأضتتٞ َٛافكتتا : ٚزّب ٖتتصشُو

 اإلْطإ ٚبًٛز٠ َفاُٖٝ٘ ٚ فاق٘...

١ ايٛزتتٍٛ َاتتتا  ١ ايٛزتتٍٛ َاتتتا باعٜٛٓتتا.. ضبّطتت  ٚتعتتا ى زتتٛو عًتت٢ زتتٛتٞ )ضبّطتت  

 باعٜٛٓا(...

بٓا يف ٜطس ع٢ً ايػسٜط املُغٓط ايرٟ اْطًل ٜطخبٗا  س ٚايبٝط١ ذبطُّأفّه زحُا

    ُّ ٘ بسنابٗا زاعدا  جاْت  ازببتٌ اياتخسٟ عبتٛ ق .. يف حتني اخنفتا ايبٝطتاو ايطتا     نت

 املسافكاو عٔ باسٟ...

ُتت١ ينٛاجتتد ايبػتتس.. ٚإٕ  ٚاّ   س٣.. ٖتتٌ حكٝكتت١.. مل ٜعتتد املتتٛو ٖتتٛ ايٓٗاٜتت١ ا نّ    ُتتت"

 ".ايػبا  بدٌٜ  َٔ ع٢ً ايدٚاّ؟؟

 أعا تين إ ى ضابل َػاعسٟ زٝخ١ إعجا  أطًكٗا فِ ْطسْٚٞ ٚضِٝ...

ٖتتتٛ جبتتتٌ   س٠ يف ايطتتتُا٤... ٖتتتا  ٙ.. بايطتتتبط نُتتتا يف اياتتتٛز ايدعا٥ٝتتت١ ايعتتتاب   -

 ايعٜٛٓاو ايطاحس...
 ١ً ٜٓطكٗا زٛو ٜعةٜ٘ ا خنٓام...يف حني تنايا نًُاو َطّج

١ ايٛزتتٍٛ َاتتتا باعٜٛٓتتا.. ٖٚتتٛ اخناتتاز  ضتتِ املكتتس األبتتدٟ ينغٜتتد األجطتتا   ضبّطتت"

١ٝ ايبػس١ٜ بسضفٌ ايعٜٛٓاو.. ٜٚكئ املكس يد٣ ْكط١ اينكا٤ اسبدٚ  املاس١ٜ ايطٛ ا١ْٝ ايًٝب

دا  عًت٢ ازباْت  املاتسٟ    طسٕٚ بسيفٞ نًٝٛ َة.. َػ١ّٓٝ اإلق و يف ٚا ٟ ايجٓٛ  ضبّط

٘    بج أَ ضف َتةا  فتٛم ضتطا ايبختس.. فٗتٛ       0391 إ ى ٌ ايعٜٛٓتاو ٚايترٟ ٜاتٌ ازتفاعت

فسٜك١ٝ ايهغ٣.. ٚقد نإ ازببٌ يف ايعاٛز ايطخٝك١ أع٢ً جباٍ اياخسا٤ ايغسب١ٝ اإل

ُّ ط٘ اياتخسا٤ ايهتغ٣ ايت  طاملتا َاجتا قتدميا        األٚا٥ٌ.. ينّٛضت  ئ األفازق١َسنصا  ينج

ًتت١ يف رابتتاو األغتتجاز ٚقطعتتإ اسبٝتتٛإ ٚقبتتاٍ اإلْطتتإ األٍٚ.. ٚباينتتدزٜج    باسبٝتتا٠  ّث

ّٛ يتتا إ ى زتتخسا٤ جتتس ا٤ يف عاتتٛز اينتتازٜا املعسٚفتت١... ٚبعد٥تتر... ٚيف ايكتتسٕ ايٛاحتتد    ذب

 يف...... أٚايعػسٜٔ بد
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ٛ  أبغن١  ى إ ى ازج.. ناْتا ايبٝطت١ قتد ضتخبا عًت٢ ايػتسٜط املنختسّ       باشبت  ظًِ ازبت

 اخٌ ازببٌ..  قا٥ل عتا و بعتدٖا ايطتٝا٤ َبٗتس٠ ربطتف ايباتس.. ناْتا ايبٝطت١ انٕ         

١ َٔ ب زاو ايفٛضفٛز ايػدٜد٠ تٓصيل بٓا ٖابط١ إ ى جٛف اياخس ٚضط زفٛف َةاّز

ّٛ  يعهظ...اٚبٍ َٔ األخطس ايباٖا إ ى األزفس ايفاقئ اإلضا٠٤ يف أيٛإ تنخ

ُّ ا ًٜكٝ٘ اياٛو َٔ َعًَٛاو عتٔ ازببتٌ ٚضبنتٛاٙ    ٚاجنربين َٓعس املُس املنجمي٧ ع

 فكد قسأو عُٓٗا ايهث ... 

ّٛ ٚزحُا ٙ ٚأْا قتابئ يف َكعتدٟ.. اضنػتعس َتئ     أخاط  ْفطٞ باٛو مل أْنب٘ إ ى عً

 ..ٌ إ ى زدزٟ.. إ ى غساٜٝين.ضفٌ بنٝاز يرٜر َٔ ايٓػ٣ٛ ٜنطًّأادباٙ ايبٝط١ إ ى 

ل.. إٔ جيعًٛا قً  ازببٌ ايٓا٥ٞ عٔ ايعُسإ.. ٚأضفٌ ننً٘ اياُا٤ اخنٝاز َّٛف -

س فٝٗا أعن٢ ايكٓابٌ اي١ٜٚٛٓ.. َطنٛ عا  يًخفاظ ع٢ً أجطا ْا اااجع١.. املطنط١ًُ.. ت ّث  

 عغ ضٓٛاو ازبُد.. 
ا  ٚاألزفتئ  ٚاينكط أحد ايطبٝبني ايهًُاو املنتٛاتس٠ عًت٢ غتف .. ٖٚتٛ األنتغ ضتّٓ      

ّٞبتتدْا .. فّٛجتت ى ذزاعٝتت٘ ٚضتتاقٝ٘ َبعتتدا  عٓتت٘ عٓتتا٤ ازبًتتٛع بتت  اسبتتدٜب بُٝٓتتا يتتّس ٘ إيتت

 حساى طٛاٍ ط إ ايبٝط١...

عدٜتتد َتتٔ األخطتتاز.. َثتتٌ    ٞ أقاتت٢  زجتتاو األَتتإ ضتتدّ  ِ تتتّٛخبتتايطبئ ٜنختتنّ  -

او.. ٚاألخطتتتاز ايطبٝعٝتتت١.. ٚاألٖتتتِ ضتتتد أعُتتتاٍ األعطتتتاٍ ايتتت  تًختتتل بتتتاألجٗص٠ ٚاملعتتتّد

 ضباٚ و ا خنطاف ٚايكنٌ ٚاينػٜٛ٘...اينخسٜ  أٚ 
 أَٓا ع٢ً ن َ٘: فع  .. فع  ... 

 فا ايبٝط١.. ضهٓا حسننٗا ْٗا٥ٝا ..أخ ا  تّٛق

ايٝامسني املٓنػس يف  ٚٚجدتين ٚبك١ٝ أفسا  أضس٠ ايٓطسْٚٞ خازجٗا.. ْطنٓػل عطَس

ُن٘ عسبت١  أعُام ازببٌ  ٕٚ إٔ ْتدزٟ َاتدزٙ.. أَتا ايٓتاقٛع مبخنتٛاٙ ان َتٞ فكتد تطتًّ        

عبتتٔ عغْتتا ٚزا٤ بتتا  فتتٛ ذٟ ٜػتتب٘ أبتتٛا  ايبٓتتٛى.. يف حتتني  نٗسبا٥ٝتت١ ٚ ًنتت٘ إ ى َتتا

ص عًت٢ جاْبٝت٘ عدضتاو ايبختب عتٔ      ايٛاحد تًٛ انخس بابا  صباٚزا  ٚاط٧ املدخٌ.. تةّنت 

 ساو...األضًخ١ ٚاملنفّج

ُّٚ  نٓا  خس األَس أٚضئ قاعاو نس٠ األزض... ض

ُٗا م.. ٚقتد قّطت  تاتدّ  . غتاٖك١ ايطتكف بهٝفٝت١     ناْا زحبت١.. عايٝت١ ازبتدزإ.   

 ٟٛحاجص َٔ يتدٜٔ غتفاف إ ى ْاتفٞ عُ قتني.. األٍٚ  ٓتا فٝت٘ ايٓتاقٛع ينطتٔ عًْت         

 ايٓطسْٚٞ دباٚزٙ قاَنا ايطٝبني بعد إٔ ازتدٜا َ بظ ٚاق١ٝ..  ٚايثاْٞ احنًًٓاٙ عبٔ...
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نٔ بعٝتد أزتبا   ٚخ ٍ  قا٥ل َٚئ اْطخا  ايعسب١ ٚايٓتاقٛع ٚاْتصٚا٤ ايطٝتبني بتس    

 ٟٛ يف حهِ املٓفس  بٓاف ايكاع١ ٚحدٙ.. عًْ

ُٕ حتتٛيٞ.. بتتدِو تًفتتا  ُّ ازبتتدزا َُايتت  تطتت عًٝٓتتا ٚعًتت٢ زتتُا ايهتتٕٛ   خهُتت١ ٓا 

   أْفاضٓا... ٜادز عٔ مجاعنٓا َٔ أزٛاو حن٢ تسّ  ُا َا٘.. بدزج١ ضّخنًّ

ُّحّك  ل يف ايفخص...كا َصٜدا  َٔ اينع

ٗا بطاط ظبًٝٞ أْبا زٓاعٝا  ع٢ً قٛاّ َٔ أيٝاف تسب١ ٝألزض١ٝ يد١ْ.. حا١ْٝ.. ٜغّطا

ايكُس.. ٚازبدزإ زا٥ك١ ا  ساز يف يتٕٛ ايتٛز .. ًَطتا٤.. تهتا  تًُتظ ْعَٛت١ أضتطخٗا        

َّتت ّٝعتتٔ بعتتد.. أ ١ ضتتاَك١ متً ٖتتا  ٜتتاو قس ْٝتت١ ننبتتا  د عًتت٢ ٦ٖٝتت١ قّبتتا ايطتتكف فٗتتٛ َػتت

ا  ْطسْٚٝتا  مل  عػتس جتدّ  يهةْٚٞ ع٢ً منط نٛيف َٓدثس.. ٚفُٝا عتدا ايطتن١   باشبط اإل

ِّ  قطع١ أثاي ٚاحد٠ أٚ غ٦ٝا  قا٥ُا  ع٢ً اإلط م... ٜهٔ ْاف ايكاع١ ٜط

ِّتٝكٓن٘ يف ازباْ  انخس يًكاع١.. أجطا  عًْْفط٘ اسباٍ  ايطبٝبني ثِ ايفطا٤  ٟٛ ث

 طئ...املّن

ّٛ  ئ.. َّٓيهٔ ع٢ً ر  تّٛق يتا َطتاح١ ْاتف املتة املسبتئ بازبتداز       ا عًت٢ األقتٌ.. ذب

طتا  ٜػتب٘ غاغت١ تًفصٜتٕٛ.. أضت٦ٝا َتٔ عتدّ.. ٚاتّ       ٜطتس يٓاتف ايكاعت١ ايثتاْٞ إ ى َتا     األ

يف اسبتاٍ أْت٘ يًطبٝت  ايعتامل نتسِٜ اياتباحٞ املػتسف عًت٢          عغٖا ٚج٘ زازّ عسفُا

ٌّ )َاتا ّٛ َا باعٜٛٓا( به  ضساز  ف١ٓٝ... أز٠ ٚتطع٘ َٔ أجٗص٠ َنه

َّت   ئ ايطبٝ  ايعتامل َتٔ  اختٌ اإلطتاز املطت٤ٞ عبتٛ ايػتا       تطًّ ٌ   ايٛاقتف قباينت٘.. تس

 ٠... ٟٛ ايٓطسْٚٞ طٜٛ   ٚقد نطاٙ اينع  ٚاي َباعًْ

 بايطبئ ايطبٝ  نإ ٜساٙ...

ِّ بةٖتتا  أ از ٚجٗتت٘ عبْٛتتا ٚأيكتت٢ ْعتتس٠ عتتغ اسبتتاجص عًتت٢ مجاعنٓتتا.. ضتتسعإ َتتا  ثتت

 ٟٛ يف اج١ جا ٠...يٝعٛ  إ ى ادباٖ٘ األٍٚ طباطبا  عًْ

ٞ. َاسٟ ازبٓطت١ٝ. ايطتٔ ث ثتٕٛ عاَتا . بعتد إٔ      ٟٛ ْاس ايدٜٔ ايٓطسْٚايطٝد عًْ"

قدّ قٛا٥ِ )املاٜهسٚ( املطًٛب١ عٔ غٗا ات٘ ٚخغات٘ ٖٚٛاٜات٘.. ٚنرا قتٛا٥ِ مبتا أجتس٣    

 زفتل َتٔ تكتازٜس ربتنص     أع٢ً بدْ٘ ٚعكً٘ ْٚفط٘ َٔ فخٛص ٚذبايٝتٌ ٚاخنبتازاو.. َٚتا    

ض  املسنصٟ  زاض١ ذيو اسبا أضست٘ ٚعد  َٔ مجد َِٓٗ ضابكا  ٚ حكا ... ٚبعد إٔ أّ 

 ...."١ بايكُسمجٝع٘. ٚعسضا ْنا٥ج ايدزاض١ ع٢ً ايًج١ٓ ايعًٝا املخنّا

 زضِ ايطبٝ  ايعامل ابنطا١َ تكًٝد١ٜ ع٢ً ٚجٗ٘...أل

 بتٌ طًبتو ٚ ّ  باعٜٛٓتا.. ٚبترا ق    ّ يًُاتتا )فباضِ ايًج١ٓ أعًٔ ض ١َ إجتسا٤او اينكتدّ  
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ِّق ّٗفكد تكّس ٝدى بطج تٓا.. َٚٔ ث بدْو ط١ًٝ املا١٥ ضاع١ املاضت١ٝ بايعكتاق    ص ز ٚقد ج

ٟٛ ضتٝد عًْت   ذبا اياٛو. ايبد٤ ايٝتّٛ يف دبُٝتد ناَتٌ جطتدى ٜتا      ١ َٚٛجاو َااملػّع

اينٛقٝتا ا ًتٞ زببتٌ ايعٜٛٓتاو.      ٚفلْاس ايدٜٔ ايٓطسْٚٞ. يف متاّ ايسابع١ عػس ظٗسا  

 ف ف(...  9041111ذبا ايسقِ املطًطٌ 

٠ عبْٛتا ٚقتد شا و ابنطتاَن٘ طتٛ   ٚعسضتا ..      ن١ حتا ّ ي٣ٛ ايطبٝ  ايعامل عٓك٘ يف يف

 غفن٘... ٚزفئ حاجب٘.. َٚطَّ

ْطًتل عًٝت٘ عًُٝتا  سبعت١      )ايطاع١ انٕ ايثايث١ عػس٠.. بكتٞ عًت٢ بتد٤ اينغٜتد أٚ َتا     

اينٛقٝتتا ايهسبتتٛجٝين ضتتاع١ شَٓٝتت١ أختتس٣... أٜٗتتا ايطتتا ٠. املُتتثًني ألضتتس٠ ايٓطسْٚتتٞ...    

خنفًتٛا بٛ اعت٘ بايهٝفٝت١ ايت  تسْٚٗتا خت ٍ ايتدقا٥ل        ْٞ إٔ أتسى يهتِ ابتٓهِ ين  ٜطّس

 املنبك١ٝ ايكا ١َ(...

  ّٛ ٍ ضتتطا اسبتتا٥ط إ ى ضتتابل عناَنتت٘.. ٚعتتا    اخنفتتا زتتٛز٠ ايطبٝتت  ايعتتامل.. ٚذبتت

 ٘...ايطهٕٛ... عا  زُا ايهٕٛ نًّ

ّٞ  إٔ أزف٘ بعد ذيو... َا ايرٟ عً

ئ ايبًتتدإ بسعبتتا٤ إٕ رايبٝتت١ األضتتس يتتٝظ املاتتس١ٜ أٚ ايعسبٝتت١ فخطتت .. بتتٌ يف مجٝتت  

ايعتتتامل قتتتد أزتتتبا َتتتٔ أٚ ى ٚأٖتتتِ تكايٝتتتدٖا إجتتتسا٤ احنفتتتا و خازتتت١ تنختتتر غتتته     

ٌّ ُّحّد طكٛضٝا .. يهٔ َُٗا بٛي  فٝٗا ف ْٗا تك ا نإ جيسٟ أثٓا٤ طكٛع ايتدفٔ يف  ٠ ع

 قبٌ اينغٜد ٚ ْٝاٙ اسباف١ً... عاٛز َا

 ا٥تس٠ ٚقتد أَطتو    ١ عػتس فتس ا  َتٔ عا٥ًت١ ايٓطسْٚتٞ يف غتب٘       ٖٚهرا اْنػس ايطتنّ 

ٌّ ٚاحد َِٓٗ.. ٚأْتا َتِٓٗ.. بسزرْٛت٘ )ايةاْصضتنٛز( يف قبطتن٘ ايٝطتس٣.. بُٝٓتا ٜعتصف          ن

ِّ اض١ بسزابئ ميٓاٙ.. ْغُا  مجاعٝتا .. َّٛحت  يهة١ْٝٚ اسبّطع٢ً  ٚا٥سٙ اإل ايكاعت١   دا ... يتنع

 ١..  ضس٠...غجّٝ ابٓافٝٗا َٛضٝك

ٟٛ بتتدٚزٙ ٜكفتتص قفتتصاو   اْفًتتا عًْتت ٚيف ازباْتت  املٛاجتت٘ يٓتتا.. فُٝتتا ٚزا٤ اسبتتاجص..    

إٜكاعٝتت١ عايٝتت١.. زغتتٝك١.. نسْتت٘ ٜطتتبا يف ااتتٛا٤ يٝكبتتٌ امل ٥هتت١ عتتغ ايٓجتتّٛ.. عتتغ           

 األنٛإ ايٓا١ٝ٥ املب١ُٗ...

ُّيف حني أخرو حٓاجسْا تٓػد يف زخا١َ ع٢ً إٜكاو ايٓغِ املٓطتا  صبّطت   كتا   ُا  َنع

 إ ى أرٛاز ايسٚ ....

باسبتت  اضتتنكبايٓا.. يجمٖتتٌ ايهتتساّ.. ٚايٝتتّٛ يتتٝظ  ٖٓتتا.. بعتتد أيتتف عتتاّ.. ايتتسٚ  ٖتتا"

 ..".ٚ اعا .. بٌ إ ى يكا٤.. ايّٝٛ تبً  فسحنٓا.. عٓإ ايطُا٤..
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    ُّ ٓتت١ األضتت و َتتٔ جٝبتت٘..    يف ايٓٗاٜتت١ تٓتتاٍٚ نب ْتتا فسرًتتٞ ايٓطسْٚتتٞ شجاجتت١ َث

ناْا عهس٠ ايبٝاض.. متن٧ً مبٝاٙ عني حًٛإ املعد١ْٝ ايسابع١.. اي  اننػتفا قسٜبتا    

ٌّ    .. ٚع٢ً ايفٛز  ازو ايصجاج١ املثًّ 0102اّ ع  ج١ ذاتٝا  عًٝٓا.. َٔ ٜتد يٝتد.. ي غتف نت

٘ ايٓٗا٥ٞ.. ٚقد أختر ٖترا ًٜتٛ  يٓتا عتٔ      ا جسع١ يف زخ١ ايعصٜص عًٟٛ ايٓطسْٚٞ ٚحّعَّٓ

 بعد...

حن٢ مسعٓا زْني جسع َنٛازٌ ٜعًٔ متاّ ايسابع١ عػس... سبعنٗا اقة  ايطبٝبإ 

. خًعا عٓ٘ َ بط٘ اشبازج١ٝ ٚأبكٝا ايس ا٤ ازبًدٟ ايرٟ ٜطغط ع٢ً ُاٙ.َٔ عًٟٛ.. نًّ

عٓكتت٘ ٚإ ى فخرٜتت٘.. أرسقتت٘ ايطبٝبتتإ بعد٥تتر بتتسذاذ َتتصزم..  بتتسش عتتد   ختتس َتتٔ ايسجتتاٍ   

 .. ٚبسشو نريو ايعسب١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚعًٝٗا تابٛو َعدْٞ...ْفطٗا األز ١ٜ ايٛاق١ٝب

بٛتت٘ ايعُت م ٚقتد  تٌ عتني      ٚقاّ ايسجتاٍ بسفتئ جطتد عًتٟٛ ايفتازو ٚأضتهٓاٙ تا      

ّٛ   9041111ايتتسقِ  ٍ عًتتٟٛ ْاتتس ايتتدٜٔ  ف ف.. ٚأرًكتتٛا رطتتا٤ اينتتابٛو بسفتتل.. يٝنختت

 ات٘ إ ى قاي  َٔ اياكٝئ ئ ٜفو أضسٙ إ  بعد أيف عاّ... ايٓطسْٚٞ يف طّٝ

 َٝ  ١ٜ...  9100أٟ عاّ 

خًتٗا..  ختر٠   بعد عبٛ مثا١ْٝ عػس  قٝك١ تاي١ٝ.. ٚايبٝط١ ايطتا٥س٠ ذبنٜٛٓتا ثاْٝت١ بدا   

طسٜل ايعٛ ٠ إ ى َد١ٜٓ املًٕٝٛ ْاطخ١ مبدٜس١ٜ ٚا ٟ ايٓطتسٕٚ.. ًَتا عًت٢ ايطبٝت  زفٝتئ      

 ايكا١َ ٚقد جا٤و جًطن٘ إ ى جٛازٟ.. ٚضسين٘ بعاب١ٝ...

 ٚبعد ضٓٛاو األضس اإلزا ٟ ٖرٙ؟؟ -
٠ ٚأٜطتا  َصٜتد َتٔ ايًجت٤ٛ     َصٜد َٔ ا ضتنُناو باسبٝتا٠ املُنتدّ    غّو   جبٝٓ٘:  قّط

 غف  ايطف٢ً: ٚبعد ًَٕٝٛ عاّ؟ او... عططُااو َّٚساو َّٚسُد.. َّسألضس ازب

 َاذا تكاد! -
بعتتد إٔ ٜنُتتا ٣ ايعُتتس أٚ ايتتصَٔ بايهتتا٥ٔ ايبػتتسٟ.. بعتتد إٔ ٜٗتتصّ ٜٚطتتتنٓفد          -

 إَهاْٝاو ااس  يف أجٗص٠ اينغٜد.. فُا اسبٌ؟
س٠ املًاك١ ع٢ً حدقنُٝٗا.. ٚتػارٌ مبداعب١ خفض ايطبٝ  عٝٓٝ٘ بايسقا٥ل املهّب

 ضًط١ً يف ٜدٙ... 

  اسبفاظ ع٢ً األجطا  َٔ إذا نإ ٖدف اينغٜد ايس٥ٝظ يف املاضٞ ٖٛ صبّس -

اينًف.. ٚيف اسباضس ٖٛ  ٚاّ ايػبا  ٚاسب١ٜٛٝ.. ف ٕ زرب١ اإلْطإ يف إطاي١ عُسٙ أٚ يف 

ٓفا  إَهاْٝتاو اينغٜتد.. حطتٔ.. ٚيتٛ     ْسٜد إجابت١ ملتا بعتد اضتن     !نٛقفتل باسبٝا٠ ئ اينعًّ



 2222/ / آذار155العدد  

 

511  

 

 بتد   س٠.. بتٌ   ك١.. َنفّجتصاٍ َنسّي أْٓا مل ْاٌ ْٗا١ٜ ايطسٜل.. ف ْين أعًٔ إٔ األفهاز َا

يهةْٚٝت١  َٔ إجيا  اضنعدا او بد١ًٜ إلطاي١ اسبٝتا٠ أٚ َكاَٚت١ املتٛو.. َثتٌ األجٗتص٠ اإل     

ّٛاي  تّٛش  .. ض ْٛاحٞ ايعجص ٚايكاٛز فٝ٘.و  اخٌ ازبطِ ينع
أزتتس عًتت٢ ضتت ايٞ.. َتتا ايعاقبتت١ يف ايٓٗاٜتت١.. يف  ختتس    شيتتُا زتتسخا يف ٚحػتت١ٝ: َتتا

ٌّاملطاف.. بعد أقا٢ َّس  غ٤ٞ؟ او اينغٜد ٚر  اينغٜد.. بعد ن

  ًل يف ٚجٗٞ بب ١ٖ...

 متنِ يف بطاط١ ٚٚضٛ ...

جيت  إٔ تٓٗتٞ بت٘ حٝتا٠      ْت٘ َتا  إخت ف عًٝت٘.. يف تكتدٜسٟ     اشبناّ ٖٛ اشبناّ..   -

ٌّ  ا٥ٔ حٞ...ن ن
 ٚيٛ بعد ًَٕٝٛ... -

ٌ  قين.. فاإلْطإ  قاطعين زارسا :  ٚيٛ بعد ًَٝاز عاّ.. زّد  َغايط١ ْفط٘... مي

ٚعتتا و ايبٝطتت١ ربنفتتٞ َتتٔ جدٜتتد يف طٝتتاو ايطتتخاب١ ايغتكايٝتت١.. بُٝٓتتا متطتتس          

 زٓاعٝا  ع٢ً أزض جدبا٤ أضفًٗا... 
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 محمد عبد اهلل الياسين 

 
 

فتت ل هتتٛ آتت ا زهتتٞ نهتتصًّ عْٗ يْ ِٙتتصف هوُٚ٘تتٕ ًتتّ فٌتتٕ :تتٍ  تت ي   ن ْ    وتت    ٓتتى     

ْ  ي:تب آتمل ٓتى ضتت  ٘ع آتٛ ٓترٖ ن هتٞ         إىل نهوحظتتٞ ناِ ضتمٞ ًتّ نا  تٛل   تت ي    يضت يٚ  ي

آ حدٍّ ظ ٍٓس   آ ه أكٚد  :ٍ الُ  هلج ٕ ٗٓت٘ ِٙظتس إىل ناطتدع قت   ٌٚؿتٛ ٗٙ ت٘ي        

ّٗي فوٚظ هٕ ذٌُب مب  حيؿى ن ْ   و    ال  ْ  ت ِدَي عّ   ى جّدن نأل  ٗهلين يُؿحم ي

ّٛ ُظسًٝ مل يعزن ً ِ  ٓ  :ٍ يهوب نهم ا عْٗ آّد ًّ ذهم... يهِوب  نهم ا ًّ فضوم  ُظَس إه

 ٍ.يْ ٙ لّو

ٍٞ ً  َّدٍٝ ت  ٚدًن ك ًاًل تػمٕ نهؿِدٗق يٗ نه  آ٘ت آتال وت٘نّ،ال ال آتى     يُ  ن ْ يف زه

ٌ تسٝ ٓت تٍف عٌتًٍّ٘ٛال كِت   يفلتس         ٍٍ ججتٍ ْ  إُٔ  يغمٕ ً  تلْ٘ آت )ًلسٍٗٙف(  تم

ّٗج جتّدٜ  آأُين ال آّد يْ يؾى يف نه٘   ناِ ضبال يعتين يُتين  تب يْ يؾتى  متى يْ ٙ تص      

ْ  ي ّوتتـ ًتتّ ضتتاله ٕال مب ِتتٟ ز تتسال ي ّوتت    نألٗي جبتتّد ـ ًتتّ تٛ نألٗىلال ٗٓتترن ٙ تتين ي

ٝ ي تتس٠ إىل نهتتصًّ ن.  تتس. كتت ْ  تتثف ن هتتٞ ٗن: تتً  آتتأُين     ُفطتتٛ  متتى يْ يعتت٘ع ًتتسّ  

ٍّ ذهتتم نهتتصٗنج ناػتت َٗ نهتترٜ جتت ١ آتتٛ إىل ٓتترٖ نهتتدُٚ  يف ٗ تتٍ  يضتت٘ع   ضأؾتتى  متتى يْ ٙتت 

ـ ًتّ ٓترن نه٘ن ت  نألهتٍٚ آأٙتتٞ     ًلت ْ... ه تتد يزعت  نهت موّ  تطت  س فٚتٕ ن.تسٗا يف كتى     

طسٙ تتٞ ال ت ػتت سُٛ آ هضتتتهٞال و تتٟ ذ تتين نا آتترهم نه تت ِهٍ ن ِتتْ٘ال ًٗتتّ زه تتٕ توتتم     

ٍٞ ك الُ حتت ز كتتٛ ال يكتتْ٘      يتست هتتٛ نهفلتتسٝ  إذن كِت   ال يز تتٟ هِفطتتٛ جبسات

نهرٜ ٓ٘ جّدٜ  ـ ًّ ضمب ٗج٘عٜ نألٗيٗ ٚ ً  ٗ  ٚفً  يف عْٚ٘ نهِ عال فط٘، ي ّو

ٌّ  كّوفين ذهم ًّ مثّ  .نألٗيال هرهم ف د كِ   ًؿّسًن عوٟ ف ويت ًٔ

ؿتٛ يف نهلِدضتٞ   آ   عوٟ ه٘وٞ نه ٚ عٝ هػتٔ٘زال ٗ تد ضت عدُٛ  ؿّ   كِ   د تدّز

ناٚل ُٚلٚٞ عوٟ نض ٚ  ا ه٘وٞ نه ٚ عٝ يف ن هتٞال يٗ  تى إُتٛ فٌٔت   ً ظتٍ ًف تٚحٔت        

ّٛ يْ يع ٌد عوتٟ ُفطتٛ يف  ٚ عتٔت  ن. ٚ ٚتٞ     سنتٔ  ٗي ٘ن١ٓ ال ٗن ٗيشزنزٓ  ًٗ ّغ ْ عو

ّّ  نه  مل إىل  دزتٛ عوٟ إعنزتٔ  نفثن ًٚ . آ د يْ نط٣ٌ
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ٍٞال     غي ّ  نهصّز نهرٜ ٙ ٘ع آ هصًّ إىل نه٘زن١ال غ ست آ  هٞ تستّج نزجت جت ٍت فظٚ ت

ٍّ غ ست آٔ  تثُّل هدزجٞ يُٛ مل يغّم يف ئُ  ض ط ط عوتٟ نألز  آتال وتسننال ه تد      :

ٛ ًّ نهوحظٞ نألٗىلال ف د ٗعدُٛ آأُٛ هّ يغ س آأٜ نٓ صنشنتال ٗهلّ ب نه  مل ظِّ ّٚ

وت٘ي ُفطتٔ  آ ِتٍف ج تى يوصًتٞ نألًت ْ نه ٘ٙتٞ تِفوت  ًتّ           ال :تٍ تو تفّ  ٓ  ٓتٛ ن هتٞ تتستجّ   

 ّ٘ ٝال َآتتَدِت نألهتت٘نْ  تت وط يف عٚتتُ٘ٛ و تتٟ هتتدت  هُ٘تتً    ي ف هلتت  ه و ؿتتب جبتتدزنْ ن هتتٞ آ تت

ال آٌِٚ  ٙل ع نهدَ ِٙفجتس ًتّ غتسنٙٚين... يٙ ِت   هو٘ٓوتٞ نألٗىل      ٗنودًنال هًُ٘  يآٚض آ ٓ ً 

يُتتٛ ضتتأً٘ت عن تتى توتتم نه ومتتٞ نا دُٚتتٞ نهو ِٚتتٞ آ تتد يْ كتتدت  يف تتد ٗعٚتتٛال هلتتّ            

ِٟ يف يز           نألعسن  آديت ت الغٟ غ٣ًٚ  فػت٣ًٚ ال ٗنك ػتف   آ تد ٗ ت   ؿتيٍ يُتٛ ًو ت

ٍَ ًتينال  وت  يف ُفطتٛ          ّْ ن هتٞ     ن هٞ ٗ د ضت ط ًطدضتٛ عوتٟ آ تد ي تدن  وطتًِ  ٙمتدٗ ي

 .ف  مت ًً  تّ٘ 

 ٌ   ًثُّحً  ٗك ْ يف نع   عٜ يُين مل يه عز نه  عتٞ نهتيت كِت   فٚٔت ال ٗكت ْ       

ْ  يؾّب ج َ هضيب عوٟ زيع نه  مل ن ِْ٘ نهترٜ ؾتِ  ٓترٖ ن هتٞ نهف غتوٞال       يف ُّٚيت ي

ٍٞ ؾتغيٍٝ هلت           ٍٝ شج جٚت ّ٘ ًِظت ز يف  هلين ٗجدت  ؾ ٘آٞ يف فت ل نهمت اال فِظتست  ًتّ كت

جدنز ن هٞال فسيٙ  يُين عوٟ و فٞ ج تس ٍ، ؾتمسٍّٜ ٗمل يَز يوتدًن يف نجت زجال يف نهمدنٙتٞ      

ضتٛ  كِ   ًِدٓػً  هسؤٙٞ نجْلس ،ال ٗجمِ   عّ ف ل آ ا نه ٌسٝال هلِين نه  يت   ًطدّ 

ٝ :تتٍ عف  تٕ عف تتٞ  ٘ٙتتٞال فتت ُف ل عوتتٟ ًِظتتٍس زنعتتين  ٍٞ ٓتترٖ ناتتّسًفت تٚل نهمتت ا آدّ تت  ٗيعزت 

 ٗن ػ ّس جطٌٛ هسؤٙ ٕ...ًػٔدٖ 

عوتٟ آ   تتد  طتتً ًتتثًن يضتتفى نجلتتس، ت سٙمتتً  كتت ْ غتت اب ِغتتم ٕ عتت ٍز اطتتم آ ِتتب   

ٍْ آسٍّٜ قت  إآيتٕال كت ْ ن.ؿت ْ  فنتى ًِتٕ ٗحيت ٗي نهفتسنز هلِتٕ نضت ي ف يْ            وؿ 

ًٞ ًّ نهوحٍ ت يس ًِٔ  نهتدً ١ال ُظتس    ٣ُٚ ًٞ حيصَ ز م ٕ آصُدٖ نه ٜ٘ آٌِٚ  زنح ٙأكى  ي 

ّٛ نه ًٞ    إه ٍٞ هسٙمً ٗكأُين  ي    عِٕ يًسًن يزنع إُفت ذٖال ُظتَس ُ وٚت ػ ا  آرٍٓ٘ي ٗعدٗنُٚ

ٍٞال           ٍٞ هسٙمتت ي تتس٠ال فِظتتست  وٚتت، ِٙظتتسال فسيٙتت   ف تت ًٝ ً ٚشتتدًٝ إىل جتترف غتتجسٍٝ  تتمٌ

ّٛ آ ضت غسنٍا غتدٍٙد...  وطتًِ ال ٓترن ٓت٘ جتدّ        ٜ ٗتوتم  ٗك ُ  نهف  ٝ ٓٛ نأل س٠ تِظس إهت

 تٛ   و  يف ُفطٛ..ٓٛ جّد

ٍٚد زيٙ  عتدعًن ًتّ نهسجت ي ٗنهِطت ١ ٗنألطفت ي ِغتم ٕ نه تسنٝ ٙسكضتْ٘  ُ٘ت           ًّ آ 

    ّٜ َّ٘ا ؾتت وب  ن.ؿتت ْ نهتت  ٗٓتتٍ ٌٌٙٔٔتتْ٘ ٗٙ ؿتت حيْ٘ال مل يفتتب  ًتتّ ذٓتت٘هٛ و تتٟ ؾتت

ًٞال :ٍ يفوَ  وؿ ُٕ  ًٞ ًدٗٙش نه ظٌٞ نهيت ك ُ  آٚدٖ إىل زيع توم نهف  ٝ فؿس    ؾس 

ّٜ نهرٜ زنح ٙسًل هوت مّوـ ًِتٕال ٗزكتض     ٍٞ ً  وٚتً  نهؿتم٘ز      نه   تٜ٘ آ فتصنٍت عدٗنُٚت

ٍٞ ً  غ ست  ّٛال ُظست  يف عِٚٚتٕ نا ّ٘ ت   ف٘ق نهلٔفال ٗيف .ظ دتً عتّ  يُٕ ضٚ مض عو
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ّ٘ا ناطدع  ٘ زيضٕ... يطو    زؾ ؾًٞ ٗنودًٝ نُ ثس هل  عً هٕال :ٍ ٓت٠٘    سٍا ٗيُ  يؾ

سّٙ ت  ت ىل ٗٓتٍ   عوٟ نألز  ٗهٕ غمٌي  ٌٚف... يف توم نهوحظٞ آديت  ؾس  ت  نا جٌٔت 

ٍٞ... نض دزت  ضسٙ ً   ٘ زهيت ٗيُ  يعع٘ نا يال  رهين... ٍٞ ٗزغ   ّٛ خبف  ٙؿ دْٗ إه

ّٛ يْ ي تتتغط عوتتتٟ عتتتدّ    ٍَ كتتتٛ تفتتت ل ن هتتتٞ آ آٔتتت  نهتتترٜ نُغوتتتب    كتتت ْ عوتتت ٝ يز تتت 

ٗزهتتتٍ  تتتغيٛ عوتتتٟ توتتتم نألز تتت َ نهتتتيت يوفظٔتتت   -يتً٘ تٚلٚتتتً  آاولتتت َال هلِٔتتت  

ٍٞ فأٙ ِت         مل تف ل... ُظست   وفتٛال  -جٚدًن آت هلالن   كت ْ نجلٌت  ٙ ثآتْ٘ ًتين آطتسع

ّٛ غت اب  ٚتٌف ٗزنح ٙتدٗز وت٘هٛ ٗٓت٘ ٙ تأًوين             ٍٞ و تٟ  فتص إهت نحمل َّبال ًٗ  ٓتٛ إال .ظت

٘ش ُ٘ٛ ٍٗٓ ٙؿتس ْ٘ ٗٙثن ؿتْ٘ال ًٗت  همثت   يْ يعزكت         آرٍٓ٘يال :ٍ ٗؾى نجلٌٚ  ٗط

ٍٞ آدن ؤٍ  ّٚو   ٗ  ٔ  ئُ  آطم ّْ ؾسن ٍٔ ٙ مِّس عّ فسو ّٛ...ي  ب  مضٍٔ عو

ّْ آ ضٍٔ كت ْ ٙفتّم نهف ت ٝ نا ّٚتدٝال      ن   عُٗٛ إىل يضفى ناِحدزال ٗهفَ  نُ م ٓٛ ي

ٗك ُ٘ن فسوً آٔ ال كٌ  ئٍُ تسك٘ن جّدٜ نه  ٚى يف يعوٟ نجلمى آال يعُتٟ نٓ ٌت َ...   

ٌّ  إهِٚتت  نهف تت ٝ ٗٓتتٛ تؿتتدز ؾتت٘تً  فس وتتً  ٙػتتمٕ نهصشهتتسعٝال ٗزنوتت  ت فتتص يًتت ًٛ          نُضتت

 ـ...ٗكأُٔ  تس 

 *** 
ٍَ يف ٓترٖ نه مٚوتتٞ نهمدن٢ٚتتٞ...      ّٛ ضتِٞ ٗآضتت ٞ يٙتت  يف ٓترن نهٚتتَ٘ ٙلتتْ٘  تد ًضتتٟ عوتت

ًٞال    ّب طّٚتتٌب ٙطتتٚيس عوٚتتٕ ضتت وس نه مٚوتتٞ ضتتٚيسًٝ تلتت ع تلتتْ٘ ًيو تت غتتٚمٔ  زجتتٌى ًطتت

ٍَال فم ض ثِ ١ آ تض ٓجٌت ت نه٘وت٘ؽ هتٚاًل عوتٟ ًغ زنتِت         ّّ نجلٌٚ  ِٓ  ٙ ٚؼ آطال هل

ت آ ض نه م ٢ى نهتيت تيٌت  مبت  هتدِٙ  ًتّ جوت٘ع نهٌِت٘زال ال        ناِح٘تٞ يف نجلمىال يٗ هصٗن

 ٙ٘جد يٜ  يٍس ٙ ركس...

ُطٚ   يْ ي  كٍ آأُين عدت  إىل زهٞ نهصًّ ًّسنٍت عّدٍٝال ٗك ُ  تػ غى يف كّى 

ًسٝال هلِين كِ   ْيوِجٍ عّ نه ٘عٝ يف نهوحظٞ نأل يٝ... ه د يضتستين آطت طٞ نه تٚؼ    

ٍٞ جبّدِٓ ال :ٍ إُٛ ت ّوٌ  هغٞ نه مٚوٞ ٍٞ هسٙم ْٞ يًً٘ ّْ    ال ٗزآي ين عال  تٛ نهتيت ي ت تين آتأ

ِ تتً٘ٝ آ تتد يْ ٜ كتت ْ غتتسٙسًن جتدّ نهػت ا ؾتت وب ن.ؿتت ْ نهتت ّ  ًنال ٗ تتد يزنع نهتتصٗنج آٔتت  َع

ّٜال ٗعِتتدً  زفضتت  ال   ٔ تتس نهتترٜ نغتتثطٕ نهطتت وس عوٚتتٕ ٗٓتت٘ ن.ؿتت ْ نهتت  يوضتتس هلتت  نان

ًٞ هل  عوٟ زفضٔ ال ٗمل   سؤ يوٌد ًّ نه مٚوٞ عوٟ إطال ٔ   ّٚدٓ  إىل توم نهػجسٝ ع ٘آ

  الؾً  هل  ٗهو مٚوٞ... -يٜ جلدِّٜ–و ٟ .ظٞ  دًٗٛ إهٍٚٔال فل ْ  ن  وٛ هٕ 

 تٛ ض ناًل ع عًٙ   يس هٛ فجأًٝال  و   ذنت َٙ٘ ضأه  جّد

  كٍ عٌسنل .  -
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  ً ذن ت ؿدل . -

ًٞ ًّ عٗزنْ نهػٌظ عٌسِنل . -    كٍ ضِ

هػتجسٝال فطت وس نه مٚوتٞ ٙتصزف هلتى طفتٍى        ال يعزٜال عٌسٜ ًثتى عٌتس ٓترٖ ن    - 

ٙ٘هتتد غتتجسٝ   ؾتتتٞ آتتٕ  ٗيغتت زت إىل غتتتجسٍٝ ً ٘ضتتيٞ ن.جتتٍ هلتتت  جتترع ْ يوتتتدٌٓ         

ً ي٘فال ت تّدً  ًتّ نجلترف نا يت٘ف ٗآتديت  يعتّد وو  تتٕال ك ُت  وت٘نهٛ ضتم  عػتسٝ            

ٍٞ      وو ٞال  و  جلّد تٛ   عٌس ِن و٘نهٛ ضم  عػسٝ ضتِٞال يٜ يُتم تؿتغسِٙين آ ػتسّٙ ضتِ

ٍ  و  هل    عِدً  يع٘ع ضأولٛ الآين نهؿغي عِمال ٗض٘، ٙظتِين يولتٛ   ت سٙمً   :

ًٞ يٗ يضي٘زًٝ ًّ نألض طي  :ٍ  حل  ال ف  ه  جّد  تٛ   كٍ عٌس نآِمل . سنف

تٛ يؾغس ًتين  فّجس ض نهل  نهدَ يف زيضٛ   ٙ  إهلٛ كٚف مل يُ مٕ  إذن ك ُ  جّد

ٍٞ ألُين ع د ت  آ هصًّ إىل نه٘زن١ال فٔرن ٙ ّْ نآين نهؿغي ؾ ز يك  ًين آ ػسّٙ ضِ  ين ي

ه٘ زج    إىل ناط  مى نهرٜ يتٚ   ًِٕ  ... زنو  نألض٣وٞ ت ِ :س يف عًت هٛ ٗيُت  يكت ع ال    

ٗ هدت ل ٗٓى يُ  ً٘جتٌ٘ع ف تاًلل    يؾدق   إذن كِ    د   و   جدِّٜال فٌّ يكْ٘ل ٗكٚف 

ن هتٞ نهتيت ت مت     ٗعوٟ فس  يُين مل ي  ى جتّدٜ فٌتّ نهترٜ عت ع إىل نا  تٛ إذًنل ٗٓترٖ       

يعوٟ ناِحدز اّل ٗآديت  يضأي ُفطٛ عتّ غتلى نه ت هنٍ نهترٜ ٓجست تٕ كٚتف يؾتملال        

زت   سنزًن جم ًُ  ال ٗعّ آودٜ نهرٜ تسك ٕ يف وسٍا ض٘عن١ال ٓى نُ ٔ  يَ ال... عِدٓ   ّس

 ٗ و  هل     هّ يع٘ع  . -تٛنهيت مل ت س، ئُ  جّد-تٛ زج ٞ فٕٚ... نه ف ُّ إىل جّد

ٌَّ ك َب هتم   آ ٛ هم ٌّّ يُين ً  عً   مل يعد  إىل ع ِامنال ف عصٙصٜ نه  زئ يْ  

ٓرٖ نه ؿٞل ٗٓى يَُ  ً٘جٌ٘ع ف اًلل ٗٓتى يُت  يف شًتين يَ يُت  يف شًِتمل... يزجت٘نال ال       

 تَِظ يْ جتٚب عّ ٓرٖ نألض٣وٞ  مى يْ تِ َ 
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رٕ  ااا اتوٌااة اد ااة   دراسااٖ ادجااأ ُا٢ُكان  ةهاا  رااْإ  كتوْوْااٖ   ااِ ٓ   يف عْااة ٕ

صااةٖ   و ظر ه ْذٖ ادفشِصةت ادطبْٖ اديت  در ٌة ا٢ربِع املةضٓ دك لٖ ا   ف ٌة 

 ص. ٖ اسبٓميف ثاٌّة  ةه  حبذم سٓب

  ة ًٓ ادو ْذٖ ّة    ِك؟ -

 ؟وْوٍ  هٔ يف ادبااّٖ  ة ادذٔ   ِّق -
راارنةي؟ راارنةيي  دااْ؟  ااذد ؟ ت ةهاا  فااف ةًة  ردبفااةي ُاشبااِ  تااةٕ        -

 . ١ضبٌة ًُٓ  سأل رٟاهلة ا٠ر وكةكٔ(      تورب ٌة ُ ل
 ّٟرفين  ي  قِل هوم.  -

ضااى اتوٌااةي صاام  ادطبْااك ترًااٖي  ةهاا   طلاا    اهفذاارت تةدبكااةٙ  وٌااةكٕ يف س

 كّا  ي   ِت.  صرخةت ادرعك تٌس ريّٖ: رأ ِتي رأ ِتي ٠ 

 ار أهف ادطبْك ساّجٍ:

 يصاةتٖ تاِكن رارنةهٓ داٍ عا١ز     ةأه  ُ  يعةصم دكو  إهسةهٖ ضبظِظٖ ّة  ٖن -

ي مل  وااا  لمااٖ ادساارنةي يف عصاارهة  را ةااٖ دكلمااٖ   ًاُهسااك اد اافةٙ  وااٍ عةدْااٖ دااآ 

ِٓ  ياملِت ضبظِظاٖ  ّضاًة ٢ها  يف  رسلاٖ      يف ًاذا اااةلي  ها ٔ    ك ادطاك  اجرياً  دقا  طا

 تااّٖ املرض ُ  ة   ةرصٖ  بريٕ دل فةٙ. 
  ٙ ُ اأي   يمل  وار  لماةت ادطبْاك ا٢خاريٕ  ٔ اً ماةن      !ار مرت ادساْإ تةدبكاة

 ت  ذهٌْة توا  ي  خل ٌة ًُْمو  علٗ  فكريًة.  لمٖ "ررنةي" رٓا

علْوااة  ةدصااةعقٖي ٠ اكووااة  وةق اا   ا ي يف       ااِكي دقااا هاا ل اشباارب   -

  عطوة ةرصٖ هس ذما قِاهة ثم هوِ  د . تا٠تى( اشبْةكات امل ةسٖ دلو١زي
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دكماة ذداا ي اكووااة  وةق ااٖ اشبْااةكات امل ةسااٖ دلواا١ز ّااِن ادج١ثااةٙ ادقااة ني   -

 رٔ  جريًا.رهة يف ادو١ز  ةه  ادو ْذٖ  ةضل ٠   أٓخمة تّك ّل
 فكرا د .  -
 ر١  ٌة.  -

ًاارع ٠راا قبةهلة اُدٌااة ُ توةًٞااة ُ خِا ٌااة ُدةكا ٌااة     ي خلاا  تْ ٌااة ذاُّااٖ  وٌااةكًٕ  

عًِاة  دكٓ ّساواًُة ُِّاراًِة ةٌام  اى ادصابةي يف تْ ٌاة ّو ظارُي عِ  ٌاة تواا  ي ُ ٓ         

قباال اشباارُزي  وااذ  راابِع ُ قةكتٌااة هسااةٙ ُكدااةل ُدةكا ٌااة ّوقاااُي اد مةعااةت    مجْوااًة

ر علاٗ فابةتٌة ك ام  ي ادو ْذاٖ     وةت ه ةٚذٌة ُاد شٓسا وةق ٖ  ِّقمل ي ُهٌة ى ِّ ْٖ  وٌة ُ

 مل  ظٌر توا. 

ّٖي ةٌة ااةي ادصااف ةي  ااذ ِ  ةي يف ًوااة يف ًااذَ ادقرّااٖ  ووااان اشبصِصااْٖ ُادساارٓ 

 فةصْل  رضٍ ك م  هفٍ ُإ٠ ُصف  ةولٗ املرّض  ي ّ ةكك ادوةس مجْوًة يًذَ ادقرّٖ

ٖ  ااى ٠ ّااأ ِي دل وااةنف  وٌاام ٠ُ املرضااٗ يف ضبٓباا ُ مااة ّ ااّ  يا ُهفسااْٖتأهااٍ   ِٓساا

 فةصااْل   ااى ٠ ّسااأل عااى   ٓ   اآل دْٛمااًةٗا ُّواا يحي اارُي  هفسااٌم ت فةصااْل  رضااٌم

 اى   ُاملارض ت اكل خاةهي ًواة  واذ  رابِع  الٓ        ..ا خارّى ت اكل عاةن    ت  ك١

ه ْذٖ  علٗ املخ رب د١ر فسةك عى ّرادا املس  فٗ  ى  ًل ادقرّٖ  ُ س ٗ ّومل تٍ آر

 صةت ٌة تةدسرنةي. إا ةشِصةت اتوٖ قرّ ٌم امل ِّق

    ْٓ ْٓ  علٗ ُدويت املرّضٖ اخ لط    ِعٌة  اا   اِع ع ارّى را اات ادقرّاٖ  إ  اى را

ملوةهق ٌةي صةك ُدٌٌة  قةع  س وقا ّفِي اخنٖ  ى  سضري ملِارة ٌة اصطففى نةتِكًا

 صاِ ْٖ  ةها   ٌا ٗ    جرٕ  ة  را م علٍْ  ى   ِع املِارْةت ُدوة  ادقب١تي ةِضٗ 

 داكاي ادصةدٖ. 

 ًذا املرض اشببْحي ضبةَ اهلل  ى ادِدِ   -

  ن عةصم عرةوةك رْإ قِّٖ ر  فني تإذي اهلل.  -
  ةذا قةل د  ادطبْك خبصِه ادو١ز؟ -
 مل هوةقش اشبْةكات توا.  -
 كك  ى ادكْمةُٔ. قبل  ي  باٚٓ ادو١ز  كّا  ي  سٓذ -
لي ًل  ورةني اّة  اتى  ن اّة  اسباراخ  إّةك ُإّةك  ي  أخذٍّي إهٍ سةك  ُقة  -

ي كاٚاا  خاذ  ْماةُٔ    ٍا تةٚا اشبضاةك يف ادْاِن هفسا   ُفخِّص مبرض ادسرنةي ًِ ُ ٌٓو

 ًة. ُ ةت توا فٌر ُعلٓ كةض ادو١ز ٠ُ ّ ال سْٓ
 ادكْمةُٔ قة لي ّقِل  رضٗ ادسرنةي  هٍ  ٟذ   جر  ى املرض.  -
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ٍ املاارّضي إّااةك  ي إذا ُضااو  قطاارٕ  وااٍ علااٗ ازبلااا ذبرقااٍ ةكْااف ّ اارت   -

  سموٓ  ١ن ا٢نبةٙ. 
ٕ  اى  ًوةك حبح مموِع  ى ادو ر ُدا ادولمةٙ ةٍْ  ي ادلْمِي  قِ٘ مبلِْي  ٓر -

دكى فر ةت ا٢ ُّٖ ذبةك  ًاذا ادبشاح ُعوواٍ  اى      !ادكْمةُٔ يف ع١ز ادسرنةي

 ادو ري قة لٌة اهلل. 
  ..ار غ١لوة  ت ا ادلووٖ علٗ فر ةت ا٢ ُّٖي   ةدر تصش وة ُ س غّل -
يف ازبساامي ًوااةك   ةدسااشر ٠  بقاآ دلساارنةي  ثاارًا اهلواااتةٙ دقااا تواا   ي -

 رّضٖ  وةزب  تٌة ُ فةدأ ادطبْك عوا ة  عة  هلاة ادفشِصاةت  هٌاة خةدْاٖ  اى املارض       

 ُكاي ّردًِة  ي  ف ٓ دٍ رر ادو١ز.  يعة ًة
رشرّٖ  يهسْ  اتٌة ا   فٌة كاٍع كًا صِٓ ًوةك هب ٖ فةًات عوٌة  سذ١ًْ -

  .. وةجل  ل  هِاع ادسرنةي
 !!هب ٖ ادولوإ -
  .. دل ًٓ ًذَ -
 .ًادقا سضرت اد سذْل إهٌة هب ٖ ةوةدٖ دٓا -
 ّة  ن عةصم.  و   ى اسبصِل علٌْةدِ عّك إهٌة هب ٖ مم ةإ -
ٖ اد اارعْٖ ُا٢ع ااة ي اتااين قباال  اا؟     عةصاام علْاا  تةدرقْٓاا   اتواآ ّااة  نٓ  -

باااُٞا ادواا١ز  واا   كقاآ  هفااٍ تسااِكٕ    صااَِ تساارنةي ا٢هاافي ُقباال  ي ّ  رااوِات فٓخ

 عة  ادطبْاك ادفشِصاةت داٍ اهااًش      ُعوا ة يربِعنيإ ات تةدِْن ملٓاادفةذبٖ ربا  ٓر

تراْإ  اى اسبآ      ُكاي ّساأدين عاى ادسابك.    ي اى ادسارنةي    هٌة نبْوْٖ ُخةدْاٖ عة اةً  

املرّضااٖ ا ُادفِضااٗ   ااةن تْاا    ااااةُك ٠  واار  املرّضااٖ إ٠ تة٠راام فااةًات اد ذٓماا     

 كت اداخِل إلكضةٙ ةضِهلة( ةقٓر
ٕ تااني  عضااةٙ صبلاا؟ اسباآ ُ عضااةٙ صبااةد؟   ُ وةق ااةت سااةٓ  يتوااا سااِاك نِّاال 

دبشح اشبْاةكات ادو١دْاٖ املو ماإ  اى صبلا؟       ا٢سْةٙ ااةُكٕ ار غرق  ِّ ًة  ة ١ً

ةٌاآ صااةسبٖ ادصااِت  ٖ  ن هةصاار كْٚسااٖ االاا؟ تةدسااطِٕ ُادقاإِقة اا  اسبةٓداا ياسباآ

يف اسبٓ ُا٢ جر در ٕ علٗ اإلة ةٙ يف ادقضاةّة اد اةٚكٖ ٢هٌاة ا٢ جار ثقةةاٖ       ا٢علٗ

ٖ ُ ٌ ٓمااا يد ماااةعٓزبمْاااا  و اااِكات ُكراااةٚل  ِاقاااا اد ِاصااال ا٠ ةٌااآ   ةتواااٖ  اٚماااًة

 تةملو ِكات ادطبْاٖي إهٌاة  ااّرٕ دواا   اى اامِعاةت ا٠ةااضاْٖ ادايت  ضامٗ          خصِصًة

ّٙ   رب عا   ى املوةك ي قة    ن هةصر ُخ م  ُداٌّة  ي جر علٗ ًذَ املِاقا  عضة

 ٖ ادو١دْٖ املو مإ  ى صبل؟ اسبٓ:ازبلسٖ تٌذَ اشبّط
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ي ٕ  كتواني ِّ ااةً ّاة  ن عةصاامي  اُ آ صاابةي  ال ّااِن علاٗ عصااري ادلْماِي ملااآ      -

٢ي ادساكر  ااذاٙ اشب١ّاة ادسارنةهْٖ ُر  اافني     يُاه بٌآ  ي ّكاِي  اى  ااري راكر    

تااإذي اهللي يف ًااذا ادِقاا   هااة رااأسةُل دٌااأ ٢سضاار داا  ع اابٖ ادولوااإ  ااى ادضاافٖ    

 ا٢خر٘ خ١ل  قر  ُق . 
  ق  هسِٕ اال؟ توا  ي  قووِا  ن عةصم خبط ٌم ُتا ت ت وفْذًة. فٓر

 توا  ربِع:

رك مبِعاااا  اااا ملرادواااٖ ادطبْاااكي راااأدقةك علاااٗ تاااة       ااآ  كّاااا  ي  ذّ ااا  -

 املس  فٗ عوا ادسةعٖ ادجةهْٖ ع رٕ. 

 املِضِع دى  ذًك إىل ادطبْك.  اهَ؟ -
  ةذا؟ -
ُ ر ةسٖ علٍْي اه ظار   ي  ع١دًة  ى ادطك ادباّلدى  ذًك إىل ادطبْكي  دٓر -

 ه ْذ ٍ توا فٌر. 
 ٍ.  ة ًذا اهلراٙ   ٓ؟ ٠ ّصح ذد ي دْ؟ داّ  ُق  د لويب ت -
  ر ين ُفأهٓ تيني  وارُ  عاوكم  ها م ا٢نباةٙ  هكام ٠  واةاِي تةدطاك         -

ادباّل ك م  هٍ عةجل ادكاجري  اى ادواةس  واذ ادقااني  ْاف  اةي  دااا هة ّ واةزبِي          

 قبل ا   ة    ُّ كم؟
 ةها  ادواةس عاِت  واٍي كمباة دلطاك          ٓي مل ّكى ع١ز دلسارنةي قاااةً   -

 . ّوةجل ررنةهًةدكوٍ ٠     ِ ًة  ادباّل  ي ّوةجل
-    ِٓ كٕ  ااجريٕ ملرضااٗ  وااةزبِا تة٢ع ااة  ُمبااِا        هااة فااةًات  سااذ١ْت  صاا

 عى ادكْمةُٔ ُ  ُّ كم اسبةكقٖ.  نبْوْٖ توْاًا
 هاا    ااةًاّى  سااذ١ْت ٢فااخةه ٠  واارةْوٌمي ٠  واارةني  ااى ًاامي      اآي -

  ْف  جقني تٌم؟
ٖ  ُُا٢نبةٙ ةٌْة ذُ يكٕ جبِ ٕ ُسرةْٖ عةدْٖإهٌة  سذ١ْت  صِٓ - ي ُِدبقا  يًْبا

 ٠ اكى  ي  كِي  سذ١ْت طبة عٖ  ى  فخةه عة ّني. 
 علٗ صاقٌم ّة   ٓ.  ًذا دْ؟  د١ًْ -
   ةًاَ.  رأتوح د   سذ١ًْ -
تااةشب عب١ت  ٠  كّااا  ي  فااةًا  ٔ فاآٙي  ِاقااا اد ِاصاال ا٠د مااةعٓ  واارٗ     -

 ُاإلفةعةتي   ٓ ٠  كّا  ي  خسرك ُادِق   ةدسْف إي مل  قطوٍْ قطو . 
ًااذَ فاار ةت ا٢ ُّااٖ   ااةدر  !ى  ذًااك إىل ادطبْااكي دااى   وااةُل ادكْمااةُٔداا -

 تصش وة. 
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راةس عا١ز رارنةي     ّة   ٓ قا ٠ ذب ةدني ادكْماةُٔي ةةزبراساٖ ًآ      ٠ًُ -

ّة   ٓ ادكْمةُٔ  هقذ سْاةٕ ادكاجري  اى املرضاٗ إهاٍ داْ؟ تةدساِٙ اداذٔ          ادجأي ثةهًْة

ّة   آ  هقاذت سْاةٕ  ١ّاني ادب ار عارب        ٖ  ُي علم ُخربٕي فر ةت ا٢ ٌُِّّٖدٍ ادوةٓ 

ٖ  واُ؟ علٗ ا٢قل ًواةك  حباةخ ُ  ّدا    ادسوني ملةذا ظبشا  ةضةهلة ُه وة ل  وٌة  اٚمًة

  ُٓ دآ اإلفاةعةت ادطبْاٖ علاٗ  ِاقاا اد ِاصالي        س وا إدٌْةي  ّى  حباةخ ُ سا واات  ر

 خة عٖ؟ًة ًم  ى ّس غلِي ادوةس دإلقبةل علٗ  و ذة ٌم املِملةذا ٠ ّكِي  طلق
 رأكرل د  كرةدٖ عى  ذتٖ ادكْمةُٔ ُةِاٚا ادلْمِي اديت  فِقٍ. -
ٓ دْا د و ّ  دٌةا املوةعاٖ  ٠   ويب هفس  دقا قر  ٌةي ادلْمِي ُادغذاٙ ادصٓش -

 دكوٍ ٠ ّكفٓ دلقضةٙ علٗ ادسرنةي. 
 لٖ تةرم  وٌا ا٢حبةخ ُادوةمل ادذٔ ه رًة.ًذَ  كارٖ  ذّٓ -
ةٙ سقْقااْني  اآ ًِّمااِا ادوااةس تصااا    ّضااوِي  تااةٙ  وةًااا  حبااةخ ُعلماا   -

  ..ا د  ًذاعةٌٚمي اهظرٔ رأّٞ ٓ ا
ِٓ ادٍ ُتا  ادبشح يف   رب  ك بٖ نبْٖ اةااضْٖ عى ةوةدْاٖ ادلْماِي يف     س  د

ل تااٍ  و ااِك  مل  ظٌاار دااٍ ه ْذااٖي   خاال اراام املوٌااا ُادوااةمل املااذّٓ       يعاا١ز ادساارنةي 

"ادلْمااِي  قااِ٘  ااى    ُكاي ّبشااح ضاامى قةٚمااٖ  حبااةثٌم املو ااِكٕ عااى حبااح      ياإلفااةعٖ

اداٍ   ٔ حباح حيمال ًاذا ا٠رامي ُضاا دِٓ      ادكْمةُٔ يف ع١ز ادسرنةي" مل ّوجر علٗ

ة  قِدْواٍي ًاذَ  حباةخ      ةن عْين ُادا اٍ:  ك ّا  ّاة   آي ٠ ِّداا  ٔ فآٙ  جبا  عٓما        

 ٖ  تااةدلْمِي. رااأتوح داا   قااةَل ادوااةمل ادااذٔ ذ ر اآ اتااٍ مل ّوماال  ٔ حبااح دااٍ ع١قاا

عاااةٙ  ةضااالْٖ ادلْماااِي علاااٗ ادكْماااةُٔ دوااا١ز    صاااٖ يف ا٢ُكان  وفااآ ا ٓ نبْباااٖ   خٓص

 ادسرنةي. 

 فٓٙ.  ةٙ  وفِي  ٓل ه م ا٢نٓب -
ةت ن  د١ًْ علٗ ذد  يف صبّلهوفٓ  ة دْ؟  ِدِ  ُعلٗ  ى آ عٗ ُدِ َ  ي ّقٓا -

 علمْٖ ضبّكمٖ. 
خ عااى رااِٙ ادكْمااةُٔي ًااذا   ّ شاآا ادكااٗل !عةصاامي دااى  ذًااك إىل ادطبْااك   -

ي صاٌرًة  تاِ ّا ي    إةي قةدا   ادو١ز ّق ال املرضاٗ   جار  اى ادسارنةي. دةك واة  ن سٓسا       

دكوٍ توا  ُل  يدكى صش ٍ دْإ ٠ُ ّوةهٓ  ى  ٔ  عراض يتةدسرنةي  ةي  رّضًة

 درعٖ  ْمةُٔ  اًِكت صش ٍ ُ ةت. 
ّا ي   ةي؟ ثام إي  تا   ة ادذٔ  خذَ إىل ادطبْاك إذ  ي ْف صش ٍ دْاَ ٠ُ ّوةهٓ -

ٖ    ةي  صاةتةً  ُرارنةهةت ادرٚاٖ  اى   جار  هاِاع ادسارنةهةت عاُاهْاٖ         يتسارنةي ادرٚا
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هاِع   يدكوا   واةهني  اى هاِع طب لاف      يُاس مةدْٖ املِت تٌة  ى   رب ادوساك يف ادواةمل  

 %. 59ا:  قل عاُاهْٖ تكجري ُدٍ ع١ز توسك ففةٙ  بريٕ   ذةُا اد
  !!دى  ذًك دلو١ز -
  ى  دلٓ ُ دل إخِ ٓ ّة   ٓ.  -
  عطين ةرصٖ  عةجل هفسٓ تةدطك ادباّل.  -
 دْ؟ داّ  ُق .  -

نةدااك ادسااوٖ  ًةدكااى عةصاام ي١تُاراا أهفِا اسباااّح تةدااا ِع ُادصاارا  ُاد ِٓراا 

ا٢ُىل يف  لْٖ ادطك مل ّكى  أثريَ علٗ   ٍ تقِٕ  أثري صبل؟ هساةٙ اسبآ ُة ال يف    

 اصطشةتٌة إىل ادطبْك. 

ةٌآ مل  اوكمش  اى     يص ادك لاٖ حبا ي  ِّ ًة  ةه   ن عةصم  ا فشٓ توا  كتوني 

ي تااا ت هااٍ  ااةي داااٌّة فاا  تااأي سذمٌااة اا ا  قلاا١ًْ  إعصااري ادلْمااِي ادسااشرٔ س ااٗ  

ٖ عاا١ز صبلاا؟ هسااةٙ اسباآ سااني قطااا     يف خّطاا ساا وْا اسبااِاكات يف ذًوٌااة ُ  ااكّ 

  !! ةكةكًة نِرْ  علٗ ادبة 

 ادطةك ؟ ِىَ  -

  ن هةصر  -
  فضلٓي ا خلٓ.  -
  ْف سةد  ّة ع ّ  ٓ.  -
 دس  خبري؟ عصري ادلْمِي مل ّفول  ٔ فٓٙي دقا  ربت   جر.  -
  .. كهٓ -

ا  ى ص ادك لٖ ُ  أّ ُتش   ن عةصم ٢ن هةصر اعْمٖ صبل؟ اسبٓ  ي   فٓش

هةصر  ةها   اى  ُاٚال  اى عاةّى ادك لاٖ تااّاٖ ا   اةةٌة ُقبال            ي  ٓن علمًة رًةي غْٓ

 ادطبْك. ةشصٌة  ى

 ..انمٛين٠ ربةيف  -

  مل  ١سظٓ اّة ٕ سذمٌة  -
- ًٓ   ر ةٌْةمنيي مل  سبظ  ٔ  غْٓ ه    ِ
 نمأه  اهللي دقا نمأه ين -
 ٖ ا٢خر٘. ٖ ادولوإ ًذَي  سضر ٌة اُدٖ اتى عمٓ  ى ادضّفخذٔ ضٓم -
 ي  ة  ُةةك ّة  ن هةصر! جريًا فكرًا -
ٕ  اُ ٓ علٗ فار   وقِعٌاة تواا ادغلآ صابةي  ال ّاِن علاٗ  واإ ةةك اٖ ملاآ            -

   كتوني ِّ ًة
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 إي فةٙ اهلل  -
 تةد فةٙ ّة سبْبيتي اتشٓ دٓ تةدذًة  ا٢ي.  -

 ٖ ك قٌااة  يعةصاام علااٗ ع بااٖ ادبْاا   د قااٗ تااأٓناُ يسضاار عةصاام عةٚاااًا  ااى ازبة واا

ٍ إىل ادقارب تِرِراة ٌة ادطبْاٖ    ةٌٓ اد ْطةي ادذٔ ٌِّٔ تأٓ  توظرات  طةّر  وٌة اد رك

 لٖ. املضّل

 ةعٖ داّإ. ٗ  ي ٠  كِهٓ قا دٛ  تإف عٓو -

    ٢ري اشبًااك اهلل ّة تين  هة  كّا  -
  ..ات وأ عوٌة  كدِك -
بِي  كاٚكام ك ام  هٌاة ة ال      ةٙ   وٓصا  ا اساا ٓ د   طبْكي  ه م ا٢نٓبا  -

  راكًا
  خردٓ ٠ُ  كّا  ي  كاك ًوة ثةهْٖ.  -

  ..خرد  ًُٓ   م م: تًااك اهلل ّة عةصم(

   ٓ؟ ةذا  ةه   فول ًذَ اد ْطةهٖ عواك ّة  -

اخفض صِ   ر سمو ي دقا  سضرت دآ ادولواإي ًاذَ  قاِ٘ ع ابٖ دوا١ز        -

 ادسرنةي. 
ٖ  اى ّااا ُادا ااٍ  تكٌرتااةٙ ادقلاك. تُرااشك ادضاامٓ    آ ًااذَ ع اابٖ قة لاٖ  ضاارٓ   -

 .ُ دقةًة تسلٖ املٌم١ت( يتووف
 ٖ ا٢   ًذَ؟قّل ُحي  ّة عةصمي  ة -
 .ر ذًبني  وٓ  اًا إىل ادطبْك -
دقااا عاةجل تٌاة  ك  اافٌة ث١ثاٖ  رضااٗ إىل     !ٖ  ًاذَ ادو اب  داى  ذًاك رااأدرٓ   -

 ُففِا مجْوٌم.  يا ي
ث١ثٖ  رضاٗ! عاا   ابري  اة فاةٙ اهلل! داِ  عطاةك ادطبْاك  ُاٙ ُ خاربك  هاٍ            -

 عةجل ث١ثٖ  رضٗ ةقط يف  ل ادوةمل ًل ر  وةُدْوٍ؟
- ٠ 
  قبلني ًذَ ادو بٖ؟  ٔ  وط   عِز ًذا؟ يذإملةذا  -
 اه بٍ ٢دفةظ . عةصمي دقا  طةُد   جريًا -
   ٓي ٠ هرّا  ي خنسرك  ى ُكاٙ ًراٙ ازبةكات.  -
 دْس  ًراٙات.  -
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  ٓ صاقْين دِ  ن هةصر ًٓ اديت  ةه   رّضٖ داى   اِاهٗ عاى اداذًة  إىل      -

ادطبْااكي  ااى  ةهاا  كداا١َ يف املْااةَ ادبااةك ٕ دْساا   مااى  ةهاا  كداا١َ يف املْااةَ           

 ادسةخوٖ. 
خلطاٖي  رحيٌاة اقااساةت ازباةكات   جار      ت ا٢فٌر ُ ن عةصم  ى خلطاٖ إىل   ٓر

ٕي  جارت   توا عى اسبقْقٖ املٓر  ى هصةٚح اتوٌة املِضِعْٖ ٢هٌة دبا يف ساّجٌى فًْٛة

 ْط اتوٌة ادذٔ  ةي ّر٘   ٍ  وطفاٜ   ة اٍ تةد ااكّر ًُاِ  اري       ادف ةُ٘ ادطبْٖ ُاف ٓا

ااة ٠ت ادكاجريٕ   ًا تسابك ا رٕ داآ دقا  صبش  ادو١قٖ تْوٌمة   اِ ٓ  !قة ك علٗ إهقةذًة

 سِل اشبلطةت ادو١دْٖ ادسشرّٖ. 

ٗ    توااا  سااوٖ فااٌِك  ةهاا   ن عةصاام ممااآ       توااا  ي   يٕ علااٗ راارّر يف املس  ااف

كُا إ خةهلاة إىل قسام ازبراساٖ     روفًِة إدٍْ إثر إ مةٌٚةي  روفٌة  نباةٙ ادطاِاكٝ ُقارٓ   

ُ ظٌاارت  يعلااٗ ادكبااا  ادوة ااٖ دْ ااةتا سةد ٌااة  خصااةٚٓ ا٢ُكان توااا  ي ُداااُا  اا ١ً   

 ةشِصةت ُظةٚف ادكبا ُادصِك ادطبقْٖ ه ةٚر  ري نبْوْٖ. 

  كدِك ّة    ِكي  كدِك  هقذهٓ ٠  كّا  ي   ِت.  -

  ..ك رٍ سسرٕ رًا   ة ٌة ٌّٓ مِّس ةي ادطبْك ُ َ 
دأ نفل يف ادصف ادراتا ٠ ّاكس ُساَ إ٠ّ إذا  ةتو ٍ  لمٖ  لمٖ رْضاْا   -

 .إي  ٗ 

 ١ ٌة ُ ةتو   ِٓر .هفسٌة ةدِضوْٖتظل ادطبْك 

-  ُٓ راْكربُي ذبا   واذّك اُداٖ      يز تاة ر ٕ ثةهْاٖ ُرْضاْا ا٠ُ٢    اُدٓ راْ  

 ا٢ ي  كدِك ٠  كّا  ي   ِت  ى  دل  نفةدٓ. 

 قبل روٖ؟ رض   ص ملةذا مل  وِ ٔ  بةفرٕ توا  ي فٓخ -
 ..تُاا ا  تكةًٞة( ًا و  خةٚفٖ.. خةٚفٖ دٓا -
 ا  فٓ عى صاكك دِ تشيتي  كّا  ي  ةشصٍ.  -

ِٓ ٖ  اةٚرٕ  َما َلُاسَب ي٠ فكل دٍي تاا داِي ازبلاا  أهاٍ ضبارُ      ًًة ةي ثاٌّة   

ِٓ  طي  اةي  وظاراً  ً  ازبلااي قطارات  ن  ا ذلّ   ُضةٚوٖ تني ادكجري  ى اسبفر اديت ف

  !!قٍ فارًة هٌش ذد  ادوضِ ُ ٓ  سِْاهًة  أٓي  رعبًة

جِي عوٍ توا  ي اخ فاٗ ادْاِن  واذ راةعةت ادصابةي ادباة ر       إخِٕ عةصم ُ تَِ ّبش

تااةسبرب  ُخارز سةهقاًة  ُي  ي هااربًم عاى ُدٌ اٍي علااٗ فاةًا قارب ُادا ااٍ  اةي هاطّ        

 املم ُز تةدا ِع:

 "٠ رة ح اهلل قة لْ  ّاااة   ااآ................."
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 ث: هال شحادة الحاّلق 

 

1 

)*(لكاتبت: مالكا أولدرا 
 

 ة:كدمة للكّصم

خؽٜ، ٔأبدع  كداًًا يف   اخرتاعاتْ ٔاكتعافاتْ اليت ال ُترًا يف لح اإلٌصاُ وؤٓخ

ًٛ يف فدداه ا  ّددسٚ اإل  إ لكرتٌٔٗددٛ ٔالدد كاٞ االؼدد.ٍاع٘    لازاتددْ ااصاؼددرٚ، ٔخاؼدد

ٕٓ رإت ععٖعٚ عمٜ اإلٌصاُ اآلل٘ ٔاشت.ا  برفتْ ك٘ ٖقًٕ بأعىداه  كداًٚ   فأ رٝ ت.

ٙٓ يف ااٍدددسه ٔااكتددد      فددددىٛ ٔالعدددركات  ااؽددداٌل الٔعٕـدددًا عدددَ اإلٌصددداُ الملعدددر

ن إىل برفدٛ  ّداز  ٖقدًٕ    أ يف التٕٓؼد الصىالقٛ  ٔأطمق الصٍاُ لتفكًٓ اُاملع  كد٘ ٖتردرٓ  

ٜ بدْ كدٓن العدصراٞ    ي عٍْ مجٗدل ا ببداٞ ٔت ٍٓد      ٌصي العٔر الصعٗي ال ٙ تكّم!بعٔر )ا ً(

                                                 
ؼىددن الكاتملدددٛ إ دددازٚ يف اآلباع ودددَ  اوصدددٛ ِارفدددارب ا ورٖكٗدددٛ، ٔوا صدددتً يف الصالقدددات   )*(

(، ٔبكتدٕرآ ودَ الكمٗدٛ    Jhons Hopkins( يف  اوصدٛ ) SAISالعٔلٗدٛ ٔاالقتؽدابٖٛ ودَ كمٗدٛ )    

عفدٕ يف اي٠ٗدٛ   –الصٗاشٗٛ لمعراشات يف بارٖض  ِٔ٘ تصىن حالًٗا يف  اوصٛ أرٖسٌٔا ا ورٖكٗدٛ  

يف قصددي اإلبددعا  ااصددتقملم٘  إىل  اٌدد  ِدد ا الصىددن، تقددًٕ "والكددا أٔلددعر" بأعىدداه     –التعرٖصددٗٛ

لكددٕارا ال.ملٗصٗددٛ إٌصدداٌٗٛ وتصددٓعبٚ، فّدد٘ رٟٗصددٛ ااكتدد  الددعٔل٘ لمددععي اإلٌصدداٌ٘ يف فدداه ا 

ًٛ السالزه  بعأت يف كتابٛ قؽؾ أبع اـٗاه الصمى٘ وٍ  عاً    ٔكاُ أٔه كتداع  5102ٔخاؼ

رٔاٖددددٛ   -الدددديت ٌالددددج عمّٗددددا  دددداٟسٚ   -يددددا يف الصمصددددمٛ ااعددددّٕرٚ )الصمصددددمٛ ااركسٖددددٛ(     

(Informocracy, 2016( ٔكتاع ،)5104   Null States ( ٔكتداع ،)5105State Tectonics   )

فًا مثاٌٗٛ كت  أخرٝ )كت  إلكرتٌٔٗٛ(  ُشٓىٗج أففن كاتملٛ لقؽؾ أبع اـٗاه كتملج أٖ

   ٌٔالج  ٕاٟس عٓعٚ بّ ا اـؽٕؿ 5103الصمى٘ عاً 
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ٕٓ  ،بدداحرتاً ٔفدددر  ٕٓ   ه ِدد ا الددعٔر إىل وّٓىدد ِددن ؼدد ًٛ يف الت.دد ٗٓددٛ تقددًٕ بددْ آلددٛ ااٖدد  رإت آل

ٗٛ اآللٛ أحاشٗض ٔوعداعر تتا ّدا ا طفداه أكادر     ِٔن متمك ِ ٓ اُارٓب ؟التكٍٕلٕ ٘

وَ حا تّي لألكن ٔالمص  ٔالٍعافٛ ٔالٍسِات؟ ِٔن ِ٘ الملعٖن ا وان لألً اؿقٗقٗٛ؟ 

ُٔٔ َع الملعٖن؟ لٍقرتح بٔرًا  عٖعًا ُ،إذ   !!واذا شٗؽملح بٔر ا ً اؿقٗقٗٛ إُ 

 املكان: حديكة عامة

"مل ُأخددا ال.فمددتد بصددع أٌٍددا   ِٔدد٘ تٍعددر إىل أظددرار اؿعٖقددٛ   "رٖصدديتك"قالددج 

  ٗٛ )ٌاٌٗد(، أعتقع أٌٍا شٍفصن ذلك قرٖملًا"شٍقًٕ باشتملعاه اُارٓب

ٕٞ وَ االشت راع ٔايمل  "آٓ، ال، ِ ا ُوعِغ" "كارَٖ"أ ابج ؼعٖقتّا    بع٘

لج ِ ا ِٔ٘ وٍعد مٛ يف  قا ،"ال ُبٓع أٌْ اـٗار ا ففن" قالج الؽعٖقٛ الاالاٛ بمٗس 

"ميكدٍكي اؿؽدٕه    الملخث عَ ظدٕ٘ٞ ودا يف حقٗملتّدا الكدملًٚ، ادي تابصدج كالوّدا        

ٕٓ فصج كأط الصؽً يف ٖعِا ٌٔعدرت  ، ررًا وٍّا"عمٜ ٔاحعٚ أحعا ٔأففن ٔأكار ت.

 ًٛ ٗٓٛ )ٌاٌٗد(؟" إلْٗ اي تابصج قاٟم    "وٍ  وتٜ ٔأٌتي ؼتفعُٕ بّ ٓ اُارب

ًٛ ٗيت، اي أؼملخج ُورٓب"وٍ  عقٕب، لقع كاٌج ُورٓب ج ٔأ اب "كرٖصيت"ابتصىج  ٗ

  ْ" ٔالبٙ " أظّرت الصٗعتاُ إظارٚ تعٓه عمٜ االوتٍاُ ٔالعِعٛ يف الٕقج ذات

 ًٛ ُٓ  "كاٌددج ُورٓب قالددج )بمٗددس( ُوصددت رب ًٛ لددٔك أٌددٔج؟ كٍددُج أقددٕه يف ٌفصدد٘ باٟىددًا أ ٗدد

   لعّٖا أشمٕبًا قعميًا"

٘ ٗددٛ أخد٘ أٖفدًا ِٔدٕ أؼد ر وٍٓدد    كاٌدج ُوربٓ  "ال تصدت رب٘، لقدع    "كرٖصديت "قالدج  

الٕا ملدات ااعرشدٗٛ حتدٜ     بصعر شٍٕات، اعتٍج بْ لفرتٕٚ طٕٖمٛ ٔكاٌج تصاععٓ يف حدنٓ 

أؼملح يف اارحمٛ الاإٌٖٛ، ادي تابصدج الصىدن ذاتدْ وصد٘    بصدع ذلدك، احتفعدٕا بّدا أِمد٘           

ٔٓ ؾ وٍّدا، بدن تركِٕدا يف ااصدتٕب   ٔع    لفرتٕٚ طٕٖمٛ، ٔمل ٖرٖدعا الدتدمّ    دُج أٌدا   ٍدعوا تس

ٔألملُج طفميت ا ٔىل )إزو٘( أعاب ٔالعٙ برفتّا وَ  عٖع، ٔكىا تصمىاُ فّٕ ٖصىدن  

لكرتٌٔٗدٛ، ٔاشدت.ا  إـدافٛ ٔتاملٗدج بصدا الدااوث اؿعٖادٛ        إيف ظركٛ برفٛ أ ّسٚ 

   فّٗا، لك٘ تتىاظٜ ول ٌعاً الصىن اؿعٖث"

ِدد ا وددعِغ   "كددي  ِٔدد٘ تتٍددأه كددأط الصؽددً اـدداؿ بّددا       "كددارَٖ"قالددج 

  ٔمجٗن"

بصدع أُ أخدات   -ه يف ٌفصدّا  اٞكاٌدج تتصد  "ٌصي   " ٔلكٍّدا    "كرٖصيت"أ ابج 

ب عملددارات اماومددٛ فٗىددا إذا كاٌتددا تقددٕال اؿقٗقددٛ أً أٌّددا فددرٓ  -ٛ لؽددعٖقتّٗاالقٓؽدد

ٗدٛ  الصابٖٛ ااتعألٛ  الٕاـح عكض ذلك متاودًا، لقدع كداُ ايدع  ودَ االحتفداظ باُاربٓ      
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ًٛ إقٍاعّىددا  "كرٖصدديت"قددٕب  تابصددج اآللددٛ تددٕفً الٍ ٙٓ ذكرٖدداْت  قألدد "أتصمىدداُ أٌددْ لددع

  ىا  ٌّٓا بقٗج وصٍا أٌا ٔأخ٘ فرتًٚ طٕٖمٛ"مجٗمٛ ٔعالقٛ وتٍٗٛ وصّا وٍ  ال.فٕلٛ  رٓب

صًا، ٔلكدددَ بدددعا كالوّدددا ُوقٍصددًا ُٔوعدددرٓ  ،"طملصددًا، ِددد ا أودددْر وّددي"    "بمٗدددس"قالددج  

أٔالب ؼددعٖقتّا بمٗددس الدديت ُتددععٜ )شددتٗال( وددَ ٗددٛ كرٖصدديت تصمددي باخددن ٌفصددّا بددأُ ُورٓب

 "بمٗددس"  تابصددج "ظددّر بأحددعا الددااوث  طددالو ٖٔددتي برفتّددا كددنٓ أحددعا اآلالت عمددٜ اإل

  ًٛ ر متاودًا كٗدا اعتٍدج بدٔك     ٗتكي )ٌداٌٗد( تتد كّ  "ال ُبدٓع أُ ُودربٓ   كالوّا العاعي قاٟمد

  أٖاً ال.فٕلٛ، ِٔ ا وفٗع كاًًا اآلُ لرتبٗٛ طفمتٗكىا"

"ِ ا وا أقؽعٓ بالفدمل.  ٌصدي ِد ا ؼدخٗح متاودًا  لقدع كداُ          "كرٖصيت"أ ابج 

 ٙ ٍِاك ؿعاْت مجٗمٛ ٔممتصٛ  لقدع ألملصدج )ٌداٌٗد( طفمديت )إزود٘( الفصدتاُ ذاتدْ الد        

اعتدعُت أُ   ٙ ٌّا ُت ّكرٌ٘ باٟىًا بال.صداً الد  إَ عاوًا  حتٜ ٖٔععرٌٗٛ لملصتْ أٌا وٍ  مثا

مدتد وصدًا )إزود٘( ٔ)شدٌٕاه(    ٔلكدَ اآلُ حداُ       أتٍألْ ٔأٌا طفمٛ، فأذِ  لعراْٟ لم.ف

فدج عدَ وتابصدٛ كالوّدا  ٌّدا ظدصرت       الٕقج ال ٙ ترٖع )ٌاٌٗد( أُ   "  مل ُتكىن، تّٕق

ا ّددا حتددٜ لددٕ كاٌددج تتخددعٓ ٗددٛ إُ قالددج كالوددًا ُوصدد٠ًٗا عقّ بصددعً اإلخددالؿ ػددآ اُارٓب

اذا ترٖدع أُ تفصددن  ا بصدؤايىا  "ود  لؽدعٖقتّٗا  لكدَ الؽدعٖقتد أراىتاِدا عمدٜ التخدعٓ      

ٗٓٛ؟"    اُارب

قىٍددا ، "حصددًٍا، شددأقٕه   لقددع أ رٍٖددا بصددا التخصددٍٗات الملصددٗ.ٛ عمّٗددا    أ ابددج 

ٚ  ٔبصدع ذلدك أخاتٍدا ظدركٛ     ات عدعٓ ن ودرٓ باشتملعاه ٔبِرج ٔ ملدات ال.صداً فّٗدا  ٌدْ تصّ.د     

٘ٓ    قىٍدا بصؼدالحّا  فالص.ن وٕ ْٕب يف احملٓر ،ا ٌُصٗع احملألٛالؽٗاٌٛ أّل قدعر   ك ا شاش

اإلوكاُ، ٔلكٍّا أؼملخج ب.٠ٗدٛ، أب.دأ بكداً ودَ ا  ّدسٚ اؿعٖادٛ، لد لك أظدصر         

ًٛ إُ ٔقصدج إحدعاِىا       بالقمق إُ كاٌج قابرٚ عمٜ المخاو بدال.فمتد يف اؿعٖقدٛ، خاؼد

حداه،   كاٌج الصٗعتاُ تّٓساُ رأشّٗىا تصملًًا عَ اشدتٗاّٟىا    عمدٜ كدنٓ     عمٜ ا رض"

ّٓدد  الصددمل  يف تملددعٖن اآللددٛ اُاربٓ  عددابًٚ وددا تكددُٕ ِدد ٓ ااعددكالت     عت ٗددٛ  بصددع قمٗددن، تٍ

ًٛ  "كرٖصيت" ٘، ٔجيد   "لكٍّا ُتد.١ باٟىًا، ٔتٍصٜ أٌّىا خيتمفداُ عٍٓد   ٔاعرتفج قاٟم

َ  خيتما متاوًا عَ زواٌّىا"ععً    وصاومتّىا كىا كاٌج تصاومين، لقع ععُج يف زو

ُٓ اآللدٛ    ٗٛ )"ٖا لم رابٛ، مل أكَ أعمي أُ أورًا كّ ا تعا لمُىرٓب اآللدٛ(    أقؽدع أ

 ال تكا يف الصَ، ٔال مترض، ِن كالو٘ ؼخٗح؟" 

ً يف الصىددر، أقؽددع أٌددْ   "ٔإُ كاٌددج آلددٛ، ِدد ا ال ٖصددين أٌّددا ال تتقددعٓ "بمٗددس"قالددج 

 ن ععب وَ أقصاوّا ٖٔؽملح قعميًا ول ورٔر الٕقج، ألٗض ك لك؟" ميكَ أُ ٖتصّ.
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ٔالعٙ ال ٖرٖدع ذلدك ُو.مقدًا        "ٌصي، مَ ٌرٖع ا حعا ٔلكَ  "كرٖصيت"أ ابج 

ًٗا، ِٔ ا ُٖكّما وملم دًا كدملًًا   مٛ فّٗا ٖصين ت ًِٗا كّمُٓ تملعٖن ا  ساٞ اُاصّ.إٖقٕه لٍا 

   وَ اااه ٖصأٙ كمفٛ ظراٞ آلٛ  عٖعٚ"

ًٛ وَ ظصرِا ٔراٞ أذٌّا  "ٔلكٍّا وا تساه تصىن، ألٗض  ِٔ٘ تمٓا "بمٗس"قالج  خؽم

 ك لك؟" 

ال، ال، أقؽددع كىددا قمددُج قملددن قمٗددن، لقددع أؼددملخج ب.٠ٗددٛ،   "  "كرٖصدديت"قالددج 

ٙٓ تملدعه  يف ٌعداً عىمدّا أٔ       ٔأؼملخج ُتد.١ يف أمساٞ ال.فمتد أحٗاًٌا، لكٍٍدا مل ٌدَر أ

ٙٓ ع.ددن  كاوددن يف برٌافّددا  فّدد٘ تّددتي بددال.فمتد، ٔتٍّفدد       التصمٗىددات الٕٗوٗددٛ الدديت   أ

ًٛ يف فج قمٗاًل عَ الكالًتّٕق ،ٔـصٍاِا يا ع افًِا   " ، فّ٘ ؼأه أُ تكُٕ عابل

"ٔلكددَ ال ُبددٓع وددَ تكددرار بصددا       ب ٗددٛ )ٌدداٌٗد(، اددي تابصددج بددرتبٓ    حكىّددا عمددٜ اُاربٓ 

  التصمٗىات يف بصا ا حٗاُ"

  "ِٔن تٍصٜ التصمٗىات اؾعٖعٚ؟" باشت راع  "بمٗس"شألج 

ٚ التصمٗىات وَ اآر  "ظْ٘ٞ وَ ِ ا القملٗن   بن أكار وَ ذلك أحٗاًٌا    وااًل  ال ُتٍّف

  !ٚ ا ٔىل كاٌج  ٗعٚ متاوًا، ٔلكَ   "ا ٔىل  عٍعوا أؼمخٍاِا لمىٓر

"لقع حاُ الٕقدج   رأشّا ُوصتٍكرًٚ الٕـل، ٔأع.ج حكىّا بصرعٛ  "بمٗس"ِٓست 

الشتملعايا  ال با  لتخٓىدن ِد ا الٕـدل اُادسرٙ، ال ظد٘ٞ ُٖرداكي عمدٜ االشدتىرار عمدٜ          

  ِ ا الٍخٕ   "

ٗٛ أطفالٍا )كارٔبت( تقصٕ كاًًا عمٜ ا ٔالب ٔلكٍّا أففدن  "ُورٓب َٖ قالج كار

ٗٛ القعميٛ  لقدع ت.ّمد  ِد ا ا ودر ٔقتدًا طدٕٖاًل ودٍّي حتدٜ اعتدابٔا عمدٜ           بكاً وَ اُارٓب

  طرٖقتّا اؾعٖعٚ"

  ٗٛ اؾعٖعٚ عَ القعميٛ؟""مباذا متتاز اُارٓب  "كرٖصيت"شألتّا 

ٕٓ       "بمٗددس"أ ابددج  و عمددٜ بؽددٕٕت عدداه  ٔكأٌّددا تٍتعددر واددن ِدد ا الصددؤاه كدد٘ تتفدد

ًٛ ودَ ال.دراز اؿدعٖث     ؼعٖقتّا بأٌّا متتمك ُورٓب "ٖكفد٘ أٌّدا ودَ ال.دراز اؿدعٖث،       ٗد

  ٗٛ أٔالبٌا )شاتٗال( ُوعِعٛ يف عىمّا"ُورٓب

ٗٛ، لقع ػأزت ابٍيت )شٌٕاه( عىر ر بصع اشتملعاه اُارٓب"مل ٌقٓر  "كرٖصيت"قالج 

ُ يف عىر  اٗٛ  عٖعٚ اآلُ، لقع أؼملخج ال.فمتٍٕات، لصٍا عا ٛ لتٕظٗا ُورٓبالصج ش

  ٗٛ"ميكَ االشت ٍاٞ فْٗ عَ اُارٓب

ٖدًٕ؟ ٔتقدٕود بصعدعاب ٔ ملدات      "واذا؟ ِٔن شت ِملد إلحفارِىا وَ ااعرشٛ كٓن

  د القؽؾ يىا قملن الًٍٕ بٍفصك؟"ٟال.صاً يىا؟ ٔتقر

  كملً؟" "ِٔن ِ ا الصىن وتصْ  إىل حعٕٓ
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  د وَ ِ ا الصىن بصرعٛ""شٕ  متّم ُوصتٍكرًٚ رأٙ ؼعٖقتّا  "بمٗس"قالج 

   "ٔكٗا تصرفد وعٝ ؼصٕبتْ إُ مل متارشْٗ؟"  "كرٖصيت"أ ابج 

 ُٓ ًٛ      مل تكددَ وصددتصعٓ  "بمٗددس"إاّل أ ٙٓ آخددر اددً رأّٖددا، فتابصددج قاٟمدد ٙٓ رأ  ٚ لصددىا  أ

ًٛ إىل ذلك، أٌٔج عا ٛ لٕقٕج كإ  لك٘ تصت   ين بٍفصك""إـاف

ًٛ    "كرٖصدديت"وددعٝ اشددتٗاٞ   "كددارَٖ"عٍددعوا الحعددج    ٔاٌسعا ّددا قاطصتّددا قاٟمدد

ًٗا ممتددازًا ٗتٍددا )كددارٔبت( برٌافددًا ؼددخٓ "حصددًٍا، إُ ٔ ددعٔت ذلددك الٕقددج فددصُ لددعٝ ُوربٓ  

ٔوفٗعًا لراحٛ الملاه    لعّٖا أٖفًا كتاع إـايف لم.ملذ، فّد٘ ُتٓصدع ٔ ملدات طصداً ل ٖد ٚ      

بٚ َ ِ ا الاٌاوث ألصابًا وتصٓعكٗا تقًٕ بصععابِا  كىا ٖتفٓى  عًا  حتٜ أٌا ال أعر 

الكداً، فأٌدا ال    اىدُٕ وٍّد  ا طفداه كداًًا ٖٔتصمّ   اوَ مجٗل أمداٞ الصدامل، ٖصدتىتل بّد    

  أشت.ٗل تصمٗىّي ِ ٓ ا فكار"

 ا؟" ٗٛ أُ تتخٓع"كي ل ٛ تصت.ٗل اُارٓب  "بمٗس"شألج 

ُٓ العرا شات تؤّكع أُ ا طفاه ٖصت.ٗصُٕ تصّمدي  "حٕال٘ أربل أٔ مخض ل ات، ول أ

  أكار وَ ذلك بكاً"

ٙٓ االاٍتد )عمٗدا( ٔ)ٌاتدال٘( شدج ل دات   ال أٌؽدح بّد ا       "تتكّم  "بمٗس"قالج  ي طفمتا

ٗٛ )شاتٗال( تقًٕ مبتابصتّىا بعكن  ممتداز، ٔتؤّكدع عمدٜ عدعً حدعٔا أٙ      ٔلكَ اُارٓب

   اختالط بد ِ ٓ الم ات الصتٛ"

ًٛ اشددرتباب الكددالً إىل طرفّددا  ق "كرٖصدديت"قالددج  "ٔلكددَ ميكددَ القٗدداً   ألدد

ٙٓ آلٛ ٖٔتي التصعٖن عمّٗا" (software)دد ِ ا بصـافٛ برٌاوث  إىل ال بكٓن    يف أ

   "طملصًا إٌْ اؾسٞ ا ِي يف اآللٛ"  "كارَٖ"أ ابج 

ًٛ كدملًٚ ودَ كدٕع العداٙ اـداؿ بّدا، ادي          "كرٖصيت"اٌسعرج  ٔارتعفج رظدف

ُٓ قالج  َٓ أ ً  وَ العاله عٍعوا كٍُج طفمدٛ، فكداُ ٖصدتملعه     "أظ ٔالعٙ أفصعٌ٘ بكا

ٙٓ برٌاوث  كٍٓا ٌ.مملْ وٍْ أٌا ٔأخ٘    ِن تت ّكsoftware)ددال رُٔ برٌداوث  ( ٖٔفل لٍا أ

ا طفدداه ااعددّٕر عٍددعوا كٍٓددا يف ورحمددٛ رٖدداض ا طفدداه؟ كدداُ ذلددك الاٌدداوث ٖعددتّر  

كي كٍُج أاار وَ ؼعٖقات٘ المدٕات٘   -كىا تصمىُٕ–بالمل.ن ال ٙ لعْٖ أذر  طٕٖمٛ 

٘ٓ يف المص " ٌٓ ٌفصْ لعَّٖ الاٌاوث َٓ ٖتفٕقَ عم    َّ ك

ٕٓ"آٓ، متتمك ُورٓب  "كارَٖ"قالج  ِدا إىل  اذراع ٚ  صعٖٛ ععٗىدٛ، حٗدث متتدعٓ   ٗتٍا ق

وصدددافٛ ُتقدددٓعر باالمثاٟدددٛ ودددرت  ٔلدددعّٖا أ ٍخدددٛ ميكٍّدددا احتفددداُ كتٗملدددٛ كاومدددٛ ودددَ  

   ا طفاه"
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ٗتٍا )ٌاٌٗد( ؼتفٍٍا ٔمَ ؼد ارًا، ٔكٍٓدا ٌعدصر بد لك     كاٌج ُورٓب"ِ ا ععٗي، 

٘ٓ وَ اؿٍاُ، أعتقع أُ ُورٓب ٗات ال.راز اؿعٖث ال ُتقدٓعً وادن ِد ا    ٔكأٌْ ظصٕر حقٗق

   العصٕر"

ٕٞ وددَ الصدددرٖٛ   "كددارَٖ"قالددج  "ِدد ا ؼددخٗح، كدداُ ٍِدداك وقٕلددٛ شدداٟعٚ    بعدد٘

ٖصداعع يف عىمٗدٛ الٍىدٕ الؽدخٗح لدعٝ      ٛ احتفاُ ا ِن  ٔالبِي  ٌدْ  تؤّكع عمٜ ؼٓخ

   ٛ متتمددك ا  ّددسٚ اؿعٖاددٛ أشددالٗ     ،ا طفدداه    إىل آخددر وددا ٍِدداك وددَ تصمٗىددات تربٕٖدد

ؽدددٛ لصىمٗدددٛ ٗتٍدددا )شددداتٗال( لدددعّٖا ذراعددداُ تعدددملّاُ العراظدددا ُودٓؽأففددن، فدددصُ ُوربٓ 

  االحتفاُ الؽخٗخٛ"

 "تصت.ٗل ال.ًاُ بّىا، ألٗض ك لك؟"  "بمٗس"قالج 

ًٛ   ٌعددرت الؽددعٖق  ٕٛ   تاُ إلّٗددا باشددت راع، فاشددتعركج قاٟمدد "حصددًٍا، ت.ددً اصدداف

  وان ِ ٓ اؿركٛ ٔتصتىل بّا كاًًا" قؽًٚ  عًا، ٔلكَ ا طفاه ؼٓ 

ًٛ إخفاٞ ابتصاوتّا  "كرٖصيت"قالج  ُٓ ا  ّسٚ القعميٛ تؽملح ادً   قأل "أعتقُع أ

ٌعرت إىل اؿعٖقٛ لرتٝ  اي  ؼاؿٛ، فال تعّر فّٗا وٗسات ا  ّسٚ اؿعٖاٛ اُاملتكرٚ"

   طفمتّٗا تمصملاُ ٔتمّٕاُ يف اامص "

"ٌصي إٌْ اشتاىار كملً يف وعاعر ا طفاه، ال عالقٛ لْ باشتاىار الٍقدٕب، أقؽدع   

ٗٓدٛ القعميدٛ إىل حدد إحفدار       االشتاىار الصاطف٘، ورحمٛ اٌتقايي وَ االعتٗاب عمدٜ اُارب

ٗٓٛ  عٖعٚ"    ُورب

 صدددٛ كددداًًا بعدددأٌْ ٔلكٍّدددا قالدددج    اقرتاحدددًا مل تكدددَ وتخىٓ  "كدددارَٖ"أع.دددج 

  "بصوكاٌك اشتملعايا مبرظعٚ"

تصددر  ُورظددعٚ امسّددا ) ددٗين( تصىددن بصددع العّددر ٔتصددكَ يف  "كرٖصدديت"كاٌددج 

ًٛ  "بمٗس"لج اٞٛ قرٖملٛ وٍّي  تصظّق ُٓ الصدٗعٚ   قاٟم )فالًٖدا(   "أتصرفُٕ وا مسصج؟ مسصدُج أ

ٌّددا إفىّددا لتقددٕه  "كرٖصدديت"فتخددج   عمددٜ االطددالو"لٗصددج آلددٛ –ٗددٛ بعددرٖٛ لددعّٖا ُورٓب

  ِ ا ٌْٕ  وَ "كارَٖ"ر بالفكرٚ ذاتّا، ِٕٔ أحع اـٗارات اُاتاحٛ  قالج كاٌج تفّك

  ال رٔر"

ُٓ وصعدي  إِٔ٘ ترفل ظصرِا عَ كتفّٗا  "ِ ا أوْر ُوملالغ فْٗ    حتدٜ   "بمٗس"ٔقالج 

ع يف ٓرشددُٕ بعددرُٖٕ   ِٔدد ا وؤّكدد   ي فّٗددا أٔالبِددا وع  يف ااعرشددٛ الدديت ٖددتصمّ  دااعٓرشدد

  اإلعالٌات"

خاؿ، ٔلكَ عٍعوا  ٗٛ أوْر"ٔااذا ترٖعَٖ ذلك؟ أقؽع أُ اُارٓب  "كارَٖ"لج اٞتص

  بٚ ٖملعٔ ا ور وفخكًا"اد عَ ااصرفٛ ٔاالتخفً الختملارات ُوخٓعتتخٓع

   وا ِٕ وتصمْق بالملعر فق." "كٓن  "كرٖصيت"قالج 
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ٜ عمدددٜ إىل ٔالدددعتّا ٔظفددداٟر ظدددصرِا تتدددعلّ   "شدددٌٕاه"ركفدددج ال.فمدددٛ الكددداٝ  

   "وا ا ور ٖا حملٗمليت؟"  كتفّٗا

"ِددن بصوكدداٌ٘ أُ آخدد  بصددا ق.ددل   أ ابددج ال.فمددٛ ِٔدد٘ تكدداب تمددتق. أٌفاشددّا  

ٗٛ إىل ومص  اؿعٖقٛ حٗث ٔقفج اُارٓب "كرٖصيت"ٌعرت  ،ٗٛ ؼعٖقيت؟"اؿمٕٝ وَ ُورٓب

ًٛ "كرٖصيت")ٌاٌٗد( ٔرفصج ٖعِا لُتخٗ٘  "قالدج     تابصج ال.فمٛ شؤايا لٕالعتّا ُوملتصى

   لك قملن أُ آخ  اؿمٕٝ وٍّا"أٌْ جي  أُ أشإ)ٌاٌٗد( 

"ال بدأط ٖدا حملٗدمليت      ِٔ٘ ُتىٓرر ٖعِا عمٜ ظصر طفمتّا الٍداعي   "كرٖصيت"أ ابج 

ًٛ إىل رفٗقتّا    ق.صٛ ٔاحعٚ لٔك ٔق.صٛ ٔاحعٚ  ختك"  اٌ.مقج ال.فمٛ وصرع

َ  لشدداب ؼددىج   "أال تصددت.ٗل  مٛ اٟوتصدد "كددارَٖ"الٕقددج، اددي قالددج    فددرتًٚ قمٗمددٛ ودد

٘ٓ وصتقن؟    أقؽع برٌافًا خاؼًا بّا؟" )ٌاٌٗد( تٍعٗي برٌاوث ا اٟ

ّٓ "ٌصي، ِ ا ع.ْن آخر يف اؾّاز   مأه أحٗاًٌا إؼدالح   ٔقالج  "كرٖصيت"عت تٍ

   ا ع.اه  ٌْ أشّن وَ أُ ٌقًٕ باشتملعاه الٍعاً بأكىمْ"

عصدددرٕٚ عمدددٜ ٔـدددل    بصدددا الٍعدددرات بصفدددّىا ودددل   تتملدددابالأخددد ت الؽدددعٖقتاُ  

وٍّا ٔٔـصج ٖدعِا عمدٜ كتفّدا ٔقالدج      "كارَٖ"وج   بٍٗىا تقٓع"كرٖصيت"ؼعٖقتّىا 

   "لقع آُ اآلٔاُ" يا 

  "ٌصي، أٌٔج عمٜ حق، ٔلكَ ال.فمتد شٕ  ٖفتقعاٌّا كاًًا"
ٛ رت فرأًٚ طفمتّا )إزو٘( عٍدعوا طمملدج وٍّدا اشدتملعاه اُاربٓ    ت ّك ٗدٛ  عٖدعٚ   مُبرٓب ٗد

ّٞ مجٗاًل وَ الصؽً ُخٓؽؾ لْ وكداُ ادً ظداِر     تعملْ ُورٓب ٗٛ ؼعٖقتّا اليت متمك ٔعا

 فّٗا  

ؾ ودَ  أِىٗدٛ الدتدمّ  "ا طفاه ِك ا باٟىًا ٖ.مملُٕ أظٗاٞ  عٖعٚ بُٔ أُ ٖعركٕا 

ٌّٕدا كداًًا، فدصذا اشدتٗقعتا يف     ا ظٗاٞ القعميٛ، ٔأُ ِ ا قرار ال ر صٛ فْٗ  إٌّدي تملٓ 

   مٗن ٔمل تكَ ظاٌملّىا ك٘ تصاععِىا يف أور  وصد، تملكٗاُ كاًًا"ال

  "لقع ا تازتا ِ ٓ اارحمٛ، ت  ا طفاه ا ظٗاٞ اؾعٖعٚ باٟىًا"  "كارَٖ"قالج 

إٌْ أوْر ؼص  عمٍٗا، فكىا تصمىد ا طفاه اآلُ يف  يت"ؼعٖق بم.ا  "بمٗس"قالج 

ٗات، ِٔي ٖقّمدعُٔ  ار وَ الالزً باُارٓبورحمٛ الٍىٕ ِٔي ٖكأُ بصرعٛ، ٔمَ ٌاق أك

   فاتّا لفرتٕٚ ُوخعٓبٚ   "تؽٓر ظدؽٗتٍا بكٓن

أخ تّا العِعدٛ، ٔمل  ف "كرٖصيت"وَ كالً ؼعٖقتّا، أٓوا  "كارَٖ"ـخكج 

ٕٞ وددَ االشددت راع        "ٖقّمددعُٔ ظدؽددٗتٍا لفددرتٕٚ    تصددت.ل ـددمل. ٌفصددّا وددَ الصددؤاه بعدد٘

 ُوخٓعبٚ؟" 
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  عىن  وصتىر إىل ا بع ٔلٗض لفرتٕٚ ُوخٓعبٚ"  )ٌاٌٗد( ٔكأٌّا يف تتؽٓر"

باٟىًا طفٕلتّا ٔال تصت.ٗل ٌصٗاُ تمك ال كرٖات اؾىٗمٛ ول  "كرٖصيت"ر تت ّك

ٕٓاُارٓب ًٛ ٔذلك وَ خاله الت. رات اليت حعاج خاله ٗٛ، ٔتعصر برابٕ. وتد جيىصّىا شٕٖ

تّا )إزود٘( كٗدا   لعِت طفمٔر  ٗعًا عٍعوا الاىاٌ٘ ععرٚ شٍٛ وَ حٗاتّا، فّ٘ تت ّك

ًٛ لتٍفا ال ملار عَ اُارٓب ٗٛ )ٌاٌٗد( كد٘ تصٗدعِا إىل رحداع ااٍدسه ٔتصدتين      ذِملج وصرع

 اٞ بٔرِا اآلُ، ك٘ تٍتعر ِ ٓ المخعٛ وٍ  أُ كاٌج يف ورحمدٛ   باإلٕبٚ اؾعٖعٚ   

ُ  اؿىددن،  ٌّددا تاددق بّددا كدداًًا ٔتصمددي أٌّددا كاٌددج اُاربٓ     ٗددٛ اااالٗددٛ يددا ٔلصاٟمتّددا قملددن أ

ًٛ ل.فمتّٗا  مل تعُكتكُٕ ُورٓب ُٓ لعّٖا ُورٓبأٔ تت ٓو ٗ ٗٛ  ٗعٚ تاق ر أبعًا كؽعٖقاتّا،  

ٗٓددٛ   "   ًٛ عىٗدداٞ  تابصددج ذكرٖاتّددا وددل اُارب يف أحددع ااددٓرات عٍددعوا كاٌددج تٍتعددر    بّددا اقدد

ر يف ٗددٛ لتصدداععِا يف ارتددعاٞ حدد اّٟا، اٌتعددرت طددٕٖاًل، اٌتعددرت بقمددق ِٔدد٘ تفّكدد اُارٓب

ُٓ ٍِداك ع.د    اُ ٌعاوّدا القدعٖي ودا   ٌفصّا إُ ك رت كٗدا  ودا    تد كّ   اًلزاه ٖصىدن أً أ

أُ تعدرح بأٌّدا مل تصدع     "كرٖصديت "اّا لفدرتٚ طٕٖمدٛ عدَ ذلدك اـمدن  أرابت      أخ ت ؼٓع

ًٓ   يف ِدد ٓ المخعددٛ ظددصرت بالدد ٌ  كٗددا شددتتدمّ    ٜ عددَ تمددك ا ٖدداً  طفمددٛ   إٌّددا اآلُ أ

ا ِٔد٘ ٌاٟىدٛ يف ارفتّدا ودَ خداله      ض طفمتّد القعميٛ، ول أٌّا كاٌج تصدىل ؼدٕت تدٍفّ   

ًٓ أبعًا  ٔكىا ٖٓت فح اآلُ، أٌْ ال با   لمقمق بعدأُ  الصٓىاعٛ، مل تكَ تعصر ٔقتّا أٌّا أ

ُٓ         ِ ٓ ااعاعر وَ ٌاحٗدٛ اُاربٓ  ًٛ أ ٗدٛ )ٌداٌٗد(  لقدع أبركدج )ٌداٌٗد( كدٓن ِد ا، ٔخاؼد

فقددد.، كدددالصىر  ٖدددٛ ق بصالقدددٛ ا ً بال.فدددن ٖصتىدددع عمدددٜ اؾٕاٌددد  ااابٓ  ٌعاوّدددا ااتصّمددد 

ًٛ لتّع    "كرٖصيت"ٔال ّٖتي بالٍاحٗٛ ااصٍٕٖٛ    ترٖع  !ٔايروٌٕات ٟدٛ  حداًل شدمىًٗا ٔوؽداؿ

"شٍملقّٗا عٍعٌا، ٔلكَ ميكٍٍدا شدخ  ا عىداه الؽدصملٛ      اؾٕ ول ؼعٖقتّٗا، فقالج 

  وٍّا"

"بالتأكٗددع ميكددٍكي القٗدداً بدد لك، ٔإُ مل   كتفّددا ٔقالددج  "كددارَٖ"فركددج 

   ق ب لك بملصاطٛ"كالصابق بصوكاٌكي ح   الاٌاوث ااتصّمترٖعٔا اشتعارتّا 

َ ، كدي ِدٕ ؼدصْ         فقالج  "كرٖصيت"أُ ُتىازح  "بمٗس"أرابت  "ٖا لْ ودَ عىدن  ُوفد

ٕٛ اٌتّج ؼالحٗتّا، ِٔ ٓ الفكرٚ أُ تقملم٘ بالٕاقل، إٌّا فٓر "كرٖصيت"عمٗٔك ٖا  ب آل

ً ٕبملصداطٛ   إُ كداُ لدعٖك شداٟق ال ٖقد     ُتدّفا عٍك كاًًا ٔتصاععٔك عمٜ تقمٓلن ا ور 

  ؽد وٍْ بصرعٛ؟"بٕا ملْ عمٜ أكىن ٔ ْ، ِن ؼتفعد بْ؟ أً تتدّم

زٔ ّدددا الددد ٙ كددداُ ٍٖاقعدددّا يف أودددر اشدددتملعاه الصددداٟق      "كرٖصددديت"تددد ّكرت 

تدد ّكرت كٗددا كدداُ ٍٖعددر إىل أظددافر قددعوّٗا، بصددمل  عددعً ٔ ددٕب طددالٞ ا ظددافر        

أٖفددًا أٌّددا مسصددج عددَ ٔ ددٕب أ دداط حعٖاددٛ  عمددّٗي   كددي ِدد ا ا وددر وصٗدد    تدد ّكرت

ٕٓ َ الٍعداً فدَّٗ برٌداوث االعتٍداٞ با ظدافر ٔال.دالٞ اـداؿ        ٗات ٖتفدىٓ رٚ وَ اُارٓبٔوت.
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ًٛ إىل أباٞ بصا التىارَٖ الرٖاـٗٛ كالتعلٗك   برٌاوث خاؿ لؽٍل العاٙ،  بّي، إـاف

ل اشدددتملعاه لمخعدددٛ، لدددٕ أٌّدددا تصدددت.ٗ "كرٖصددديت"الٗدددات ا خدددرٝ   ؽٗٓمدددج ٔبصدددا الفٓص

ؼعٖقتّٗا الصسٖستد )الملعر( بؽعٖقتد آلٗتد )لٗصتا وَ الملعر( جيمصاُ ظاٌملّا عمٜ 

ال وصٍدٜ لدْ ٔال فاٟدعٚ وٍدْ،      ًاااُ وصّدا كالود  ٖٔتخدعٓ  ،ًٖٕ ااقصع يف اؿعٖقٛ ذاتّا كٓن

ِددعفَّ الٕحٗدددع اؼددد.ٗاب مجٗددل ا خ.ددداٞ اإ دددٕبٚ فّٗدددا بددعاًل ودددَ االٌعددد اه يف حدددٓن    

 ٛ  وعكالتَّ اـاؼ

بٚ المٕات٘ قاوج باشتملعايَ خاله الصٍٛ بالكالً عَ اآلالت ااتصٓع "بمٗس"اشتىرت 

ٌعرِا عمٜ  "كارَٖ"ٚ، بٍٗىا رّكست ات عٓعاااـٗٛ، ٔأعابت تكرار الكالً ذاتْ وٓر

ٕٞ ٔتقٕه ظ٠ًٗا آخر  ٔكأٌّا اً وٕ دٕبٚ  العاربٚ ٔالحعج أٌّا تفّك "كرٖصيت" ر بع٘

ٗدددٛ شدداعتّا بُٔ أُ تٍعددر إلّٗددا ٔأع.ددج إظددارٚ إىل اُاربٓ      "كرٖصدديت "وصّىددا  حٓركددج   

)ٌدداٌٗد( مبٕعددع الدد ِاع بُٔ الٍعددر بعددكن  وملاظددر إلّٗددا  اشددتقملمج ٌدداٌٗد الرشددالٛ،    

ت عمّٗا بصٌّا اشتقملمج أور اا ابرٚ وَ اؿعٖقٛ  اشت.اعج الؽعٖقات الاالاٛ مسا  ٔرٓب

َٓ-ٗددٛ ٌدداٌٗد  اُارٓب ٌدد ارًا لألطفدداه بصٖقددا  المصدد    ُتص.دد٘ إ -جيمصددَ عمددٜ ااقصددع  ِٔدد

   ٔاالشتصعاب لمى ابرٚ 

ّٓ اي تٍألج عملارات اماومٛ ودل ؼدعٖقاتّا اشدتصعابًا لمى دابرٚ         "كرٖصيت"عت تٍ

 -إُ أحفددرتّا–ٗددٛ اؿعٖاددٛ  ه  ِددن شتصددىح يددا اُاربٓ اٞر يف ٌفصددّا ٔتتصدد ِٔدد٘ تفّكدد 

ات عٍددعوا كاٌددج  ٓرل  عمددٜ شددملٗن ااادداه، يف أحددع اادد   مبىارشددٛ ِدد ا الٍددٕ  وددَ التؽددٍٓ   

ٗتّا اا ابرٚ ، اا ابرٚ، طمملج وَ ُورٓب "كارَٖ"الؽعٖقات الاالاٛ يف اؿعٖقٛ، ٔأرابت 

َ الٍعدرٚ اؾٕٖدٛ ٔأحدٕاه ال.قدض لد لك الٗدًٕ ودل الاٌداوث         عمّٗدا برشدالٛ تتفدىٓ    ِتفرٓب

"حصددًٍا، لددَ تدد  ا طفدداه    ؾ لددْ، فعددصرت بددال رٔر أودداً ؼددعٖقتّٗا ٔقالددج     اادٓؽدد

   ٚ لم ِاع"الملٗج اآلُ فال.قض مجٗن ول أٌين وصتصٓع ال ِاع إىل

ٗددات اؼدد.خاع ا طفدداه إىل اؿعٖقددٛ لٕحددعَِ، فّدد ٓ إحددعٝ أِددي    ميكددَ لمُىرٓب

َٓ َٓااّاً اـاؼٛ بّ َٓ     ، ٔلك  الؽعٖقات الاالاٛ )كرٖصيت ٔكدارَٖ ٔبمٗدس( ٖدأتد وصّد

ًٛ عٍعوا ٖكُٕ ال.قض مجٗاًل  تص فٓفدن لألوّدات   اؿعٖقٛ ااكداُ ااُ ٗع لمتصمٗٛ، ٔخاؼ

ََ  إُ مل ٖكَ لعَّٖ وصؤٔلٗٛ والحقٛ أطفايَ أاٍاٞ المص ، فاُارٓب بّد ا الدعٔر    ٗدات ٖقىد

ٛ العددىض ل بأظددٓصّددات لمتىٓتددًا كدد٘ تدد ِ  ا ٓوِدد ا شددململًا قٕٖٓددٗع عمددٜ أكىددن ٔ ددْ  ُٖٔصدد 

 العاف٠ٛ ٔاالشرتخاٞ أاٍاٞ ورح ا طفاه ٍِاك  

ٗددٛ )ٌدداٌٗد( ٔتددٕٓ َّ إىل ااقصددع الدد ٙ  اُارٓبُ حددٕه ايف ِدد ا الٕقددج، التٓىددج ال.فمتدد 

بٍٗىددا كاٌددج   "حصددًٍا، ٌمتقدد٘ اددعًا" ٔقالددج  "كرٖصدديت"ػمددض عمٗددٛ ٔالددعتّىا  ٔقفددج  
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٘ٓ ال.فمتد "ٌاٌٗد" ٗدٛ بعدرٖٛ شدٗكُٕ    )شٌٕاه ٔإزود٘( وصدًا  لدٕ كاٌدج ُوربٓ     ػٓر كرش

ٕٛ ؿىددن ال.فمدد   "كرٖصدديت"  عمددٜ ا وددر كتمفددًا متاوددًا، لتٕٓ دد   تد ٔ ٓرِددا ظددراٞ عربدد

 بؽصٕبٛ  

 بٚ قملن أُ ؽاطملّا ٔكاٌج ظملْ ورتٓب "كرٖصيت"  ؼعٖقتّا لتٕٓب "كارَٖ"ٔقفج 

   قًا يف قرارٔك اؾعٖع"ًا وّٕفٜ لٔك حّع"أمتٍٓ

مل تكَ قابرٚ عمٜ االٌتعار ك٘ تؽن الملٗج  "كارَٖ"متاوًا أُ  "كرٖصيت"تصمي 

ٕٓحدج   ر فصمدْ" اديٓ  شدأخأك مبدا أقدرٓ   "ظدكرًا لدٔك،     "كرٖصديت "لتقٕه وا قالتْ  أ ابج  ل

ًٛ إٖٓوٕٓب "بمٗس"بٗعِا لؽعٖقتّا   التخٗٛ بال.رٖقٛ ذاتّا   "بمٗس"ت اِا  رٓبع

 إىل بٗتّا القرٖ  تتملصّا )ٌاٌٗد( ول ال.فمتد  شألج طفمتّٗا  "كرٖصيت"اٌ.مقج 

ِٔدد٘ تقفددس وددَ الفددرح يف     "إزودد٘"أ ابددج  ،"كٗددا كدداُ المصدد  يف اؿعٖقددٛ الٗددًٕ؟"    

   ًا، ااذا اابرٌا باكرًا؟""لقع كاُ مجٗاًل  ٓع ّا ٗٓكرش

   " ٌْ حاُ ٔقج إععاب طصاً الصعاٞ؟"

"ِدن رأٖدتين ٔأٌدا ألصد  عمدٜ ا ر ٕحدٛ ٖدا أود٘؟ لقدع كٍدُج            شألج ال.فمٛ شدٌٕاه  

إىل   ٌّددا شتفدد.ٓر "كرٖصدديت"قٕٖددٛ  ددعًا  "اشددتعركج )ٌدداٌٗد( ا وددر قملددن أُ ػٗدد    

ٕٓ الك ع ٔقالج     فٗعٖٕ ٔأرشمتْ إىل ٔالعتك" رتك"لقع ؼ

ج عمدٜ ابٍتّدا ِٔد٘ تتدأر ح با ر ٕحدٛ حٗدث كاٌدج )ٌداٌٗد(         قالج ا ً ِٔ٘ تتفٓر

"أحصدٍٔج، ٖدا لدْ ودَ      تملص. ذراعّٗا بالقرع وَ ا ر ٕحدٛ حتدٜ تعدصر ال.فمدٛ با وداُ      

ٕٞ راٟل"   أبا

       ٗٓ ّا  "ِدن أشدت.ٗل اؿؽدٕه    شدألج ال.فمدٛ )إزود٘( ٔالدعتّا، ِٔد٘ تقفدس يف كرشد

 مٜ القمٗن وَ ال.صاً اآلُ؟"ع

َٓ -ٔبعكن  شرٖل– "ٌاٌٗد"حألج  عملاًا فّدٕ   فتح العرج اـاؿ بال.صاً، ٔلك

٘ٓ يف ذراعّا ا عمٜ، فأخر ج وٍْ بصفًا  ُوصّ.ن، ٔت ّكرت فٕرًا أٌْ ٖٕ ع برْج احتٗاط

وتددٜ ُتخٓفددر   "كرٖصدديت"ىددا وٍدد  الؽددملاح  ال تصمددي   ٚ ُوصددملقًا، رٓبوددَ ق.ددل اؾددسر اُاصددعٓ  

 ِ ٓ ا ظٗاٞ  ٌاٌٗد( كٓن)

ًٛ  "كرٖصيت"تٍألج     "ِ ٓ الق.ل لكىا" ق.ل اؾسر ٔأع.تّا لم.فمتد قاٟم

  "ِ ا كاً ٖا أو٘"

  "ال، لٗض كاًًا"

ًٛ ٔاحعٚ فأٌا ال أشت.ٗل تٍأه الكاً"   "أرُٖع ق.ص

  "حصًٍا، كىا ترٖعَٖ"
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ٌعرٚ اشتٗاٞ ظعٖعٚ ٜ وَ ق.ل اؾسر إىل العرج، ٔألقج وا تملّق "كرٖصيت"أعابت 

ٗدٛ  عمٜ ال را  اآللٗٛ  كي وَ الٕقج شٕ  ٖصت رو تؽدىٗي وادن ِد ا الاٌداوث ودل اُاربٓ     

 برفتّا ُوصملقًا؟  اؾعٖعٚ؟ أً أٌْ ٖتٓي

٘ٓ يدي، قالدج           "كرٖصدديت"ٔعٍدع ٔؼدٕيي ااٍدسه ٔعملددٕرِي ااىدر ُفدٔتح الملداع ا ودداو

ٗٓ     اديٓ   "حصًٍا، اذِملدا ٔاشدتملعال والبصدكىا"    لم.فمتد  ّا ودل  رفصدج )شدٌٕاه( ودَ كرشد

ُٓ اُارٓبأٌٓ  ٗٛ )ٌاٌٗد( تقًٕ بّ ا الصىن ب.رٖقٛ أشّن  ّا تصمي أ

اج ال.فمددٛ يف ذرا  )ٌدداٌٗد(، فؽدداحج ا ً   تعددمٓل ،ا ٖددا )ٌدداٌٗد( تصددال٘ وصدد٘"   "ِٗٓدد

رت تدد ٓو  "اذِددم وددل أختددٔك ٖددا )شددٌٕاه(، شددتمخق )ٌدداٌٗد( بكىددا يف اؿدداه"     ب فدد  

 "كرٖصيت"بٗعِا ٔؼصعتا وصًا إىل ارفتّىا  ظصرت  "إزو٘"( قمٗاًل، فأوصكج )شٌٕاه

ٕٞ وَ االرتٗاح ٔتٕٓ ّج إىل اا.ملذ لتعرع كٕبًا وَ اااٞ  تملصتّدا )ٌداٌٗد( ٔشدألتّا      بع٘

ٕٞ وا ٖا كرٖصيت؟""ِن ترٖعَٖ التخٓع   ا وص٘ عَ ظ٘

ول ال.فمتد يف ا وصّا لك٘ تصأيا عَ كٗفٗٛ التصاون التخٓع "كرٖصيت"أرابت 

ٗٛ  عٖعٚ اًِا  كاُ ا ور ؼصملًا، بن قاشًٗا، ٔلكَ ايا مُبرٓبعاشتمل الفرتٚ اليت شٗتٓي

  وصّدا     وا تقٕه يا أٔ كٗدا تتؽدرٓ   ٗٛ )ٌاٌٗد( آلٛ ٔلٗض لعّٖا وعاعر، فال ّٖٓياُارٓب

ُ         ول كٓن     ِ ا ٔ عت ؼدصٕبٛ بال دٛ يف الملدعٞ يف وادن ِد ا اؿدٕار وصّدا   ال، لدٗض اآل

 ب برتٓب "ٌاٌٗد"شألتّا   ا وصٔك""ٌصي بال.ملل ٖا )ٌاٌٗد(، أرٖع التخٓع  "كرٖصيت"أ ابج 

فىّدا لتقدٕه يدا ٌصدي، ٔلكدَ       "كرٖصديت "فتخدج  ، "ِن أحفر لٔك كٕبًا وَ الصؽدً؟" 

"ٌصددي  رت الكمىددات ذاتّددا الدديت قالتّددا )ٌدداٌٗد(    الكددالً مل خيددرج وددَ فىّددا، فكددرٓ   

"ِددن ميكدددٍين   كاٌددج ترٖددع قٕلددْ     رت وددا اددي قدددرٓ   الصؽددً" أحفددرٙ لدد٘ كٕبددًا وددَ     

  احتفاٌك؟"

 "كرٖصديت "إٌّا الٍ ىٛ ذاتّا اليت كاٌج ُترٓببِا عمدٜ وصداول      "بال.ملل ميكٍٔك"

عٍدعوا كاٌددج طفمدٛ ؼدد ًٚ، ٔفتخدج ذراعّٗددا يدا  اشددت رو ِد ا الٕـددل ٔقتدًا طددٕٖاًل،       

ْ   ٝ إىل ٌتاٟث محٗىٗٛ أففن مّمد ٔأٓب وصدملقًا  فّد٘ تصمدي متاودًا القدعر       ا اعتدابت أُ تقدًٕ بد

اآلُ ٔوقعار اختالفْ عَ الصابق عٍعوا كاٌج طفمٛ  مل تملدٔع   "كرٖصيت"ال ٙ ؼتا ْ 

ٙٓ إظددارٚ تددعٓه عمددٜ أٌّددا شددتملتصع عٍّددا حتددٜ تددأذُ يددا بدد لك  لقددع ظددصرت              )ٌدداٌٗد( أ

ا الديت  عرارٚ الصٍاو ٔاؿ  ااتملابه بٍّٗا ٔبد )ٌاٌٗد(، إٌّدا ااعداعر ذاتّد    "كرٖصيت"

 اعتابت عمّٗا وٍ  أُ كاٌج طفمٛ ؼ ًٚ 

 

*** 
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)*(الكاتب: اسحاق آزيموف
 

 ة:هلدف من كتابة هره الكّصا

ٔص ددٛ لقؽددؾ أبع اـٗدداه الصمىدد٘ يف عدداً    عددَ  0631أعمٍددج إحددعٝ امدداّلت اار

"رأط إٌصداُ ودَ    ٛ قؽًٚ، عمدٜ أُ تتفدىَ الفكدرٚ اآلتٗدٛ     إ راٞ وصابقٛ  ففن قٓؽ

ٛ الكاتدد   ال.ددد بُٔ أذٌددد"  ٌُٔعددَرِت الصعٖددع وددَ القؽددؾ، ٔلكددَ ٓ  اختٗددار قٓؽدد        

"، Nebula Awardٛ قؽًٚ، حُٗث ٌالِج آ٠ٌٕ   اٟسٚ "كأففن قٓؽ "إشخاو آزميٕ "

 Fantasy andٔٓ  ٌعددرِا يف فمدددٛ ُودتؽددٛ يف أبع اـٗددداه الصمىددد٘ ُتددععٜ  "   
Science Fiction ً0623" عا   

ٕٓ "آزميدٕ  "ن الكاتدد  ؽٗٓد  ر ظددكن اإلٌصداُ عددا الدسوَ، ٔكٗددا ميكددَ أُ   ت.دد

 ٜن إىل الٍتٗرددٛ اآلتٗددٛ  لددَ ٖملق دد ٖؽددملح بصددع وددرٔر و٠ددات اامٗددارات وددَ الصددٍٕات    ٔتٕٓؼدد  

ٕٓ إت وَ ال.اقٛ تصدملح يف الففداٞ   ه إىل ذٓراؾصي الملعرٙ عمٜ ظكمْ اؿال٘ بن شٗتخ

كاَٟ ٔاحع  ات اـاؼٛ بكٓند كتمٛ ال ٓرات    حٗث ٖتي التٕاؼن بالٕاشل بد امٓر

ي بّىدا،  ب.رٖقٛ ػاذع ا فكار، عٍعٟٕ  لَ ٖكُٕ ٍِاك لصاُ أٔ في لإلٌصاُ لٗدتكمّ 

ال ٖٕ ددع أذٌدداُ لٗصددىل، ال ٖٕ ددع عٍٗدداُ لددًٝ    ال ٖصددر  الكدداَٟ اؿدد٘ ذاتددْ إُ كدداُ  

ملععدٛ  ر ظدكمْ كٗدا كداُ ودَ قملدن    أفكدارٓ ااُ      ٌدْ ال ٖتد كّ  إر اًل أً اودرأٚ، حتدٜ   

                                                 
اٌتقدددن ودددل عاٟمتدددْ لمصدددٗغ يف الٕالٖدددات ااتخدددعٚ   – 0651ٔلدددع اشدددخق آزميدددٕ  يف رٔشدددٗا عددداً   )*(

يف كمٗدٛ ال.د  يف  اوصدٛ     ا ورٖكٗٛ  برط ٍِاك حتٜ ؽٓرج وَ اؾاوصٛ، ادي أؼدملح أشدتاذاً   

ُ  ٔاحدع  ٌداه الصعٖدع ودَ اؾدٕاٟس عمدٜ أعىالدْ           بٕش.َ  كاُ ٖكت  ُٖٔدعٓرط يف اؾاوصدٛ يف آ

 .0665ا ببٗٛ ٔالصمىٗٛ  تّٕف٘ يف وعٍٖٛ ٌٕٖٕٗرك عاً 

كت  كتملًا كاًٚ ٌٔاقغ فّٗا كتما اإـٕعات، فتخٓعا عَ عمدي الفمدك، ٔالرٖاـدٗات،     

ٔاًِدا  حتدٜ ٔؼدن عدعب كتملدْ إىل مخصدىاٟٛ كتداع  ٔلكدَ ظدّرتْ           ٔعمي ا حٗاٞ ٔالعَٖ   

ٕٓه وصعىّدا إىل أفدالً شدٍٗىاٟٗٛ ُعرـدج        كاٌج بصمل  قؽؾ أبع اـٗاه الصمى٘، حٗدث ؼد

 ًٚ يف الؽاالت  الصٍٗىاٟٗٛ يف بمعاُ كا

 أِي كتملْ  أٌا الر ن اآلل٘، الصؤاه ا خً، حمٕه العالً، ااٍّٛ      
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 ب ٔ ٕبٓ ب ِٕٖتْ، وعرٔعْ ااصتقملم٘ ُٖخٓعُتخٓع

ٛ    ل الكات  يف ُودٗمتْ وؽً اإلٌصاُ عمٜ ِ ا الٍخٕ، كت  ِ ٓ القٓؽبصع تّٕق

 ٔكاُ اؿٕار اآلت٘ عَ طرٖقٛ ػاذع ا فكار "بد الر ن )إميس( ٔاارأٚ )برٔك( 

٘ٓ ومٗارات الصٍٕات وَ زوٍٍا ِ ا، فرأًٚ فّكر )إميس( بٍفصدْ كصٌصداُ     بصع ُوف

      َْ وا وؽً الؽٕت؟ ااذا ال ٌصىل اآلُ؟ واذا حعا لٍا عدا ودرٔر الدسوَ؟ إٌدْ اآلُ كداٟ

ٔ  وصّا ٖصملخُٕ وصًا يف أر داٞ الكدُٕ الفصدٗح  عداب      ٘ٓ ُوتخْع ول أوٕاج الففاٞ ٔوتصا ح

َ  بصٗددع، زوددَ مسددا  ا وددٕاج الؽددٕتٗٛ، إٌددْ ال ٖصددىل ظددٗ   ٠ًا ب اكرتددْ إىل الددٕراٞ إىل زودد

وعددرٔ    عٖددع يف  ٔال ميكددَ أُ ٖصددىل يف ااصددتقملن، ودداذا  ددرٝ؟  اصددج فكددرُٚ   اآلُ،

ٛ  ًا، تتصّمد ذاكرتْ تصٕب إىل السوَ القدعٖي، القدعٖي  دعٓ    َتعدمٓلْ الد كٕر    ق بفكدرٚ )طرٖقد

ٕٛ وددَ ال دداز وم٠ٗددٛ        باإلٌدداا( يف اامددملض ٔاا صددمك    أطمددق ِدد ٓ الفكددرٚ عددَ طرٖددق كتمدد

ٕٓخؽدداٟؾ ظدؽددٗتْ، فاوتددعٓ  وصّددا كددٓن بال.اقددٛ ؼىددُن ٚ ٔوددألت الكددُٕ ت ِدد ٓ القدد

ٔت م مددج بددد الٍرددًٕ مجٗصّددا، حتددٜ ٔؼددمج الفكددرٚ إىل )بددرٔك(، ٔأعمىتددْ بٕؼددٕيا    

ُٓ وَ ٔا ملْ إخملار أحٕع وا بّ ٓ الفكرٚ، ٔلَي ال تكَ )بدرٔك(؟ اشدتمىج    اعتقع )إميس( أ

ٕٓلتّا إىل ٌٕ   وَ ااٍا اٚ عَ طرٖق ا  ًْ ٖدا      فكار )برٔك( ِ ٓ ال.اقٛ ٔح "ِدن أٌدَج قداب

 )إميس(؟ 

 "بالتأكٗع، ِن شتعاركد وص٘ يف ااٍافصٛ ِ ٓ؟" 

 "ٌصي"

ٕٓ كج خ.ُٕطؼٓر ر  "لقدع فّكدرُت   ٕٚ ٔتدٕتٓ ٚ اؾاذبٛ لعٖدْ ٔأخد ت تفدرع بعدعٓ    الق

   ًٗا، ظْ٘ٞ ارٖ  فصاًل"بٍٕ   ارٖٕ  وَ أظكاه الفَ اؾعٖع، إٌْ  عٖع كّم

ّٞ  كٗددا فّكدد  رَت بّدد ا التخددٕه اؾعٖددع بصددع ُوفدد٘ و٠ددات  "شددت ُِ   ّددٕبك  ِملددا

    ٘  عٖددع   " أرابت )بددرٔك( أُ  ٞ ومٗددارات الصددٍٕات، ال أعتقددع بأٌددْ شددٗكُٕ ٍِدداك ظدد

ٕٓ    عمدٜ )إميدس( الدتخكّ   ؾ وَ ااعداركٛ ُٔت ٗٓدر رأّٖدا  لد لك تٕٓ د     تتىّم ٚ ي غ.دٕط القد

ً   فكددار  أخددرٝ، وٍعددر ومٗددارات امددرٓ    ات اؾاذبددٛ لعٖددْ  لقددع أوصددك بددالرإ  كددمل

٘ٓ ودَ         كٛ يف الكُٕ ٔكأٌّدا ذرٓ ااتخٓر إت ودَ ال ملدار الدعقٗق تصدملح عمدٜ قىداػ  كىمد

ٕٓ ٘ٞ،الالظ ٚ اؾاذبٛ لعْٖ تفرع ٍِا ٍِٔاك ـىَ ا ععاب اياٟمدٛ  فكاٌج خ.ٕط الق

"وَ  ات ِ ٓ    قاه )إميس( الالوتٍاِٗٛ ل.اقٛ اؿٗاٚ ٔحٕٖٗتّا ااتٍاارٚ بد ومٗارات امٓر

افّى٘ أفكارٙ، ٔال تّرب٘ وَ ِ ا ااعرٔ  اؾعٖع    لقع فّكرُت  ففمك ٖا )برٔك(،

ٕٛ راٟصٛ وَ اادابٓ  ٕٛ وٕشٗقٗ ٚ، ال يف تعكٗن ٌٕ   وَ ااابٚ، وابٚ حٗٓٛ، ؽٗم٘ إٌّا كق.ص
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ٖٙ   ٖؤٓا ظد٘ٞ  عٖدع عمدٜ ال.اقدٛ، ِد ا       ر تعكٗمّا أبعًا عمٜ ال.اقدٛ، عمٍٗدا أاّل ٌُفدٗا أ

ع  كٗا ميكٍٍا فصن ذلك؟ ال ٖٕ ع أواوٍدا حدٓن شدٕٝ التصاودن ودل اادابٚ، ألدٗض        وؤّك

 ك لك؟" 

 "ااابٚ؟"

تر ي )إميس( أفكار )برٔك( عمٜ أٌّا ٌْٕ  وَ الٍفٕر  اي قاه  "ٔلَي ال؟ لقع ُظدكّمٍا  

َ  بصٗددع  - وددَ ااددابٚ، ٔلددَي ال مددأه اآلُ ٌٔؽددٍل  ٕذ ددًا وددَ    -مددَ أٌفصددٍا وٍدد  زودد

٘ٓ ٖا )برٔك(، ٔلَي  ٕذ ًا ُورٓر ااابٚ، فمٗكَ ٘ٓ، عمٜ شملٗن ااااه    أؼِغ إل بًا اً حقٗق

قالدج   ،ال ٌؽٍل  ٕذ ًا وَ ااابٚ ُٖعملٍّا، ظكاًل عمٜ واالٍدا كىدا كٍٓدا يف الصدابق؟"    

   ر ذلك"ر كٗا كٍٓا، ال أحع ٖت ّك"ال أت ّك )برٔك( 

ٙٓ ظدد٘ٞ آخددر،  ر، إٌددين ال أفّكدد"أٌددا أتدد ّك قدداه )إميددس( بعدد٘ٞ وددَ اؿىدداط   ر بددأ

ر، شدُأرٖٔك كٗدا  ٔأٌدٔج    أرّكُس بكاون تفكًٙ عمٜ ِ ا اإـٕ   ٌصي  بعأُت أتد كّ 

   ؽاٖين إُ كٍُج عمٜ حق أً ال"

ٍَّفر"   "ال   ال أرٖع   ِ ا تافْ ُٔو

ًٛ وٍد  المخعدٛ         "بعٗين أحأه ٖا )برٔك(، مَ ؼدعٖقد   لقدع  دعٓبٌا ال.اقدٛ شدٕٖ

  مٜ حالٍا ِ ا  وَ ففمك ٖا )برٔك(، ال ترتا ص٘"ا ٔىل اليت أؼملخٍا فّٗا ع

َ  بصٗددٕع       ا أشدر ، لٍفصدن ذلدك بصدرعٕٛ"    ، ِٗٓد ُ"إذ مل ٖعددصر )إميدس( بداـٕ  وٍد  زود

كىدا ٖعدصر اآلُ  إٌدْ ٖرٖدع القٗداً بّد ٓ احملألدٛ ودَ أ دن           -ال أبرٙ وٍ  وتٜ-  عًا

 عٖددع وددَ أ ٔاشددت.ا  ؼددٍاعٛ ظددكن  )بددرٔك(، فددصُ لددح يف قألتددْ ٖكددُٕ قددع ػددٓر

ُّٕ باإلٌددداا يف اامدددملض ٚ، قدددٓعً ودددَ خاللدددْ خعودددٛ وفٗدددعٚ )لمددد كٕر الددد َٖ ٖتعدددمٓلااددابٓ 

 ٔااصمك( 

ات، ٔقاً برتكٗملّدا ودل بصفدّا    ٚ وَ بد امٓرات ااآبلقع اشت.ا  )إميس( مجل ذٓر

خاله و٠ات الصٍٕات الفٕٟٗٛ، َٔؼٍََل وٍّا وابٚ ُافارٖٛ طٍٗٗٛ القٕاً ٔأع.اِا ظكاًل 

ٕٛ  "أال تتدد كّ بٗفددأًٖا رَٖ ٖددا )بددرٔك(؟ أمل ٌكددَ ٌعددملْ ِدد ا  ، اددي شددأه )بددرٔك( بم.افدد

 الٍىٕذج؟" 

  ر  ال أت كر ظ٠ًٗا""ال ُتراٌ٘ عمٜ الت ّك أ ابج )برٔك( 

أُ أقددٕه ِدد ٓ  رٓ  ٗددعًا  أحددٗ "ِدد ا الددرأط، لقددع أع.ددٕٓ اشددي الددرأط، أٌددا أتدد كّ 

 قدداه  الكمىددٛ وددل إؼددعار الؽددٕت ااٍاشدد  يددا )كمىددٛ الددرأط("    اٌتع ددَر قمددٗاًل، ادديٓ      

رَٖ ذلك العكن؟ ٖعّدر الدرأط يف أعمدٜ العدكن الملٗفدأٙ   إٌدْ       "اٌعرٙ، أال تت ّك
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  الرأط"

 "واذا كاُ امسْ؟"  شألتْ )برٔك( 

ٌدْ الدرأط، ٔلكدَ    رودٕز الكمىدٛ عمدٜ أ    "تٓعه الكمىٛ عمٜ أُ امسْ الرأط، تعٗه

   رَٖ ذلك ٖا )برٔك("ول الؽٕت العاه عمٜ كٓن حرٕ   قٕل٘ ل٘ أٌٔك تت ّك

ٛ  فتعددّك  أ ابددج )بددرٔك(  "لقددع كدداُ ٍِدداك ظدد٘ٞ وددا   ٍِددا يف الٕشدد."      ن حعبدد

 عاوٕبْٖ يف الٕش. 

 ٔظّر ا ٌا يف ٔش. الرأط   "ٌصي   ا ٌا   إٌْ ا ٌا" قاه )إميس( 

الصدد الٗىٍدٜ ٔالصدد الٗصدرٝ   ٌعدر )إميدس( إىل         عمدٜ" "ٍِٔا الصٍٗاُ يف اؾاٌد  ا  

 ٕٓ ع بأٌدْ  ٚ اؾاذبدٛ لعٖدْ تفدُصا  ِدن ِدٕ وتأّكد      العكن ال ٙ ؼٍصْ   بعأت خ.ٕط القد

أحددٓ  وددا ؼددٍل؟ قدداه بددٕتًٕٚ ـددصٗفٛ  "الفددي، الدد قَ، اؿٍرددرٚ، ٔععدداً الرقملددٛ    ٌصددي       

 اـاؼدٛ بكدنٓ   ر الكمىدات ا عفاٞ    كٗا اشت.صُج اشرت ا  ٔت ّك رُت كٓنت ّك

ٕ  ت كرٓ، ٔظّر عمٜ العكن ال ٙ ؼٍصْ   ٕٞ؟" فتعّكن كٓن عف   س

ر بّدد ٓ الكمىددات وٍدد  ومٗددارات الصددٍٕات، ٔلددَي ذّكددرتين قالددج )بددرٔك(  "مل أفّكدد

   بّي؟ ااذا؟"

ٕٞ أخرٝ أخ  )إميس( ٖفّك ْٞ ٖصىل بّا، ٔظدْ٘ٞ آخدر ودَ     ر بأظٗا "ظْ٘ٞ آخر، أعفا

 ر أَٖ شأـصّىا؟" ىا ا ذٌاُ  أَٖ وكاٌّىا؟ ال أت ّكأ ن ا وٕاج الؽٕتٗٛ  ٌصي، إٌّ

ِ ا العكن كّمْ ٔظأٌْ، ا ذٌداُ ٔاًِىدا، ٔكدٓن ظد٘ٞ،      "بِ  ؼاحج )برٔك( 

ٙٓ ظ٘ٞ"ال تت ّك    ر أ

 رت؟"ر؟ وا الصٗ  إُ ت ّك"ااذا ال أت ّك أ اع )إميس( 

ُٓ احملددٗ. اـددار ٘ مل ٖكددَ قاشددًٗا ٔبدداربًا كىددا ِددٕ اآلُ، بددن كدداُ ل.ٗفددًا      " 

ا العفآ فكاٌج ترػا، اشٛ وم٠ٗٛ باؿٕٖٗٛ، أٓؤباف٠ًا   ُ الصُٕٗ كاٌج رقٗقٛ ٔحٓص

ٕٓكاٌج ظفتاٙ ٌاعىٛ ٔآفٛ " تأٓا ٚ ال.اقٛ لعّٖا رت )برٔك( مبا قالج فأخ ت خٕٗط ق

 تتأر ح ٔتّتس  

 أٌا آشا"  شا،أ اع )إميس(  "أٌا آ

  ٓٔ ٚ، لقددع بكددج عٍٗدداٙ ه وددٓر"لقدع ذكددرتين عٍددعوا كٍددُج اوددرأًٚ ٔعرفدُج اؿدد   

ا اشتدعوتّىا لمرؤٖٛ    أوا اآلُ فمٗض لعٙ كاًًا، لقع اشتدعوتّىا لمملكاٞ أكار مّم

   عٍٗاٙ لتملك٘"
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ُ، "إذ ٚ إىل الددرأط الؽددم  بصٍددٕا ظددعٖع ٔقالددج  أـددافج )بددرٔك( قمددٗاًل وددَ ااددابٓ 

 ٗاُ اآلُ" بعّىا ٖملك

ً  ودَ          اي اابرت ااكاُ  ٌعر )إميدس( إىل العدكن ٔتد ّكر ٌفصدْ أٌدْ كداُ يف ٖدٕ

ًٗا أادر  ا ٖاً ر اًل  ٔإذا بكتمٛ ال از اارافق لْ تقصي الرأط إىل قصىد    اي ِرع وتقّف

 ات ٔعاب إىل اؿٗاٚ الصابقٛ ا بعٖٛ اليت ال ٌّاٖٛ يا  )برٔك( بد امٓر

ٚ ي، لقدع اشدتدعوج )بدرٔك( ااداٞ كىدابٓ     يف ذلك الرأط احملّ.بقٗج الصٍٗاُ تعول 

بعاًل وَ العوٕ  ٔتركتّا عمدٜ الدرأط ودعٝ اؿٗداٚ  لقدع قداً ذلدك الدرأط ااؽدٍٕ  ودَ           

ٕٓ  ااددآب ات فصددن ذلددك، لقددع  ه إىل ذٓرٚ بالملكدداٞ حٗددث مل ٖصددت.ل الكدداَٟ الملعددرٙ ااتخدد

ٛ اليت  صاً الملعرٖٛ ايٓعّا    لقع بكٜ وَ أ ن مجاه ا بكٜ وَ أ ن اإلٌصاٌٗٛ كّم

ٕٓ    ٓ  التدّم ً  وَ ا ٖاً وٍد  ومٗدارات الصدٍٕات، حتدٜ ؼ إت تصدملح  لدج إىل ذرٓ ٘ عٍّا يف ٖٕ

 ٗح يف ففاٞ الكُٕ الفص
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THE CRYSTAL MAN
)*(

 
 إدوارد بيج ميتشل)**( 

 ت: د. رشا الجديدي         

 

-1- 
٠ اشب َػدد١م َددٔ  سددس ايؿددٛاضع افوك  عدد١ ؾددٛم  إىل ازبدد ٓز غددطٜعّ  اْعطؿدد  بعددس  ٕ

ْٛؾُرب تؿدطٜٔ ايجد ْٞ    6إ ايكسِٜم يف ايػد ة١ اسب زٜد١ ةؿدط٠ قد  س  يف     َٓطك١ اشبٓع

 .ؾدكّ  ممو٧ً ازبػِ  ق زَّ  َٔ ا٫دب ٙ اٯخط م ض ُٜ 9781
َدٔ ايؿددل ايدصٟ     ٞ ٖدصٙ ايعاٜٚد١مل أ  ندٔ  ض٣ ؾد٦ٝ ّ    ن ٕ ايع٬ّ ايؿسٜس ٜػّط

افعو ز ة٢ً ا٫غوكطا٤ قس ؾ  ب ٫قطساّ ب٘مل َٚع شيوم ؾإٕ اي س١ٜٗ ايػطٜع١ يًعكٌ تؿٓط

 َ  َٔ قس١َ ايًك ٤مل ٠ سك ٥ل ٚانش١ دٝسّام ق ٌ  ٕ  تع ؾ٢ إىل سٓسنؿؿ  ةٓ٘ ةٓس
ٞم ٚغ ق ٙ  نجدط قد٬ب١مل يهٓد٘  قكدط     بعض ٖصٙ اسبك ٥ل: ن ٕ ايطدٌ  ثكٌ َٓٓ

ثكًٝد١    ٚ ة د ٠٤ّ  عد١ َدٔ اسبطٜدطم ٚضزا٤ّ   َين بج٬خ بٛق ت ْٚكـ مت َّ مل ن ٕ ٜطتسٟ قٓ 

ُٚيدس يف  َطٜهد م ٚزضؽ يف         َٔ ايكٛفمل ٜ  ًؼ َدٔ ايعُدط سدٛايٞ  ػد١ ٚث٬ثدا ة َدّ م 

ة١م َدد  يف َسٜٓدد١ ٖ ٜددسيربؽ  ٚ ؾطاٜ ددٛضؽمل ٚن ْدد    ٝعدد١ َعاددد٘ َوػددطٓ إد َعدد١  ف ْٝدد١م 

٦ّ  ١ ؾٝيهٓ٘ زَح ٚؼبرتّ َؿ ةط اٯخطٜٔمل أ ٜهٔ يف غ٬ّ ت ّ َع اجملوُع: نإٔ مٓث

 يو٘ ايطا١ٖٓمليف سٝ ت٘م  ٚ ٜطغب بإخؿ ٤ ؾ٤ٞ ٜٛدس يف س 

                                                 
 ملُتطمج   ٜهّ  بعٓٛإ ايطدٌ ايعد دٞ )*(
( يف The Sun)ايؿدددُؼ  ضّا يكدددشٝؿ١( ضبدددٓط9118-9781) "إزٚاضز بدددٝر َٝوؿدددٌ"نددد ٕ  )**(

اشبٝد ٍ ايعًُدٞم ايدا قد ضت ؾد ٥ع١      غًػ١ً َٔ ايككل ايطا٥ع١م ٚقكل  ْٜٝٛٛضىمل ْٚؿط ؾٝٗ 

ـ   ِٓ  ايٓػدددٝ ٕ اأددد٘  ضبعدددا ة َددد ّ   ددددسّا يف ةكدددطٙمل َٚدددع شيدددوم غًددد غددد ّ "قددد ّ  بعدددس ٚؾ تددد٘مل ثددد

ـ  إٕ ايؿد٤ٞ ا٭نجددط إثد ض٠ يًسٖؿدد١ يف    جبُدع ايككددل َدٔ ) ضؾددٝؿ ت( ايكدشـمل    "َٛغدهٛؾٝو

ٖٓةؿطم ٖٚصا َد  قكك٘م ٖٛ  ْٗ  ن ْ  َهوٛب١ با غ عٝٓٝ ت ٚمث ْٝٓٝ ت ايكطٕ ايو غع ًد٘     

 بككل اشبٝ ٍ ايعًُٞمل  ٕ ٜهٕٛ ضا٥سّا



 2222/ / آذار166العدد  

 

222  

 

ٌٓ ايػطٜددب بعددسم َٚددع  ْدد٘ أ ربددطز نًُدد١   ٖددصا َددع  ْددين أ  َض نٝددـ ةطؾدد  ندد

ٞم ٚ نجدط  مل نٓد   ةدطف  ْد٘ ند ٕ  نجدط ؾدذ ة١ َٓٓد       ٚاسس٠ ؾكط َٔ ؾؿوٝ٘؟ سػدٓ ّ 

ٕٓ ٖدٛ  ْد م ٚيدٝؼ ٖدٛمل نٓد   ةًدِ  ْدين   دٍٛ          َٔ اْكًب ٚاضتٓس ث  تّ  ة٢ً قسَ٘م شيو ٭

 ٕٓ  ددطف  ْؿددٞ ندد ٕ ٫ ٜددعاٍ َجدد ضّا َددٔ ٬ََػدد١ ق عودد٘    َٓدد٘ بددج٬خ بٛقدد ت ْٚكددـم ٭

  ّٝ م ٭ْدين  َّط ايك غ١ٝمل ن ْ  ٜسٟم ايا  ثريت ذب  س ؾ١ ض غ٘مل ن ٕ ٜطتسٟ سصا٤ّ

طات ايعُط ٚانش١ َدٔ ْػُد ت ايكدٛتم    ٬َسغ تًوكط َ٪ٓؾأ  أع قٛتّ مل إ٫  ٕ  شٕ 

ض٠ )ثٛض(! ٖٚٛ َكدطًح  َجًُ  تط٣ ايعا يف خطٛط اف٬َحمل يف ايًشع١ ا٭ٚىلم متوِ بع  

ا٭ف ْٞ َدٔ دٓدٛن ْٗدط افد ٜٔمل ةد٠ٚ٬ ةًد٢       حبطف سًكٞ ايصٟ ٫ ميهٔ  ٕ ًٜؿع٘ غ٣ٛ 

ٕ ايطدٌ أ ٜهٔ يف ةذ١ً إشيوم ن ْ  هلذ١ ايطدٌ ٚانش١ سو٢ يف ن٬ّ ايػهبمل 

َددٔ  َدددطٙم ٚيهدددٔ يػدد ب َددد  نددد ٕ سطٜكددّ  ةًددد٢ اي كددد ٤ صبٗدد٫ّٛمل نددد ٕ اغدددوٓو دٞ     

نم اعب٢ٓ ٫يوك ط  ٕ اغوُع يف قُ  إىل اةوصاضٟ افٗٓص َٔ سكٝك١  ْ٘ بعس َػودًكّ 

َٞٓعًّ  م ثِ َه٢ ق َوّ  َجًُ  ن ٕ قس اقرتنملا ٚإة زتٗ  إي

مل ل َٔ اغوٓو د تٞم ةٓدسَ  ٜهدٕٛ شيدو ممهٓد ّ    غأدعٌ شيو ْكط١ اْط٬م يًوشّك

٠  خدط٣ إىل تكد  ع ايططٜدلم ٚت عد  ايػطٜدب ب دبد ٙ افهد ٕ ايدصٟ ٜدٓريٙ          َدطٓ  يصيو ةسُت

١  طٜدل خخدط ميهدٔ      حمل ب يوأنٝسم أ  ت ع٘  نجط َٔ  ؼ ثدٛإمل أ ٜهدٔ مٓثد   افك

 ٕ ٜػًهٗ مل ٚأ ُٜؿوح ب ن َٓعٍ ُٚ غًل ة٢ً  ٍٛ ايططٜلمل َٚع شيوم ةٓسَ  ٚقً  إىل 

افهدد ٕ اُفهدد ٤م أ ٜعٗددط ايطدددٌ  ٚ ايؿددهٌ ايددصٟ ػبددب  ٕ ٜهددٕٛ  َدد َٞ َ  ؾددط٠مل     

ٌّنُ  أ ٜهٔ مٓث  يًطدٌ ٫ٚ  ٟ  ثطمل  ١ ظ

ؿد  ذبد  افكد  ح    غوطٝع إىل ن٤ٛ افك  ح ايػ ظٟ ايود يٞم تٛقّ  طة  بأغطع َ  ٖ

َدٔ ايعد٬ّمل    زت  ؾدع١ ايؿدع١ً ايكدؿطا٤ قًد٬ّٝ    ٚضس   قػٞمل ٜ سٚ  ٕ ايؿ ضع َٗذٛضمل بٓس

ٞ ا٭سذ ض افٛادد٘ فكد  ح ايؿد ضع َهد ٠٤     ١ س ٍم ن ْ  زضد ت ب ن افٓعٍ اي ٓٓة٢ً  ٜٓ

مل بُٝٓدد  ٚقؿدد  ذبدد  ايهدد٤ٛ    افٓددعٍ: ندد ٕ ضقُدد٘ َأيٛؾدد ّ   ؾدد  ةًدد٢  بسضددد١ ن ؾٝدد١مل تعطٓ 

ة٢ً ايسضزم ٚخبؿدؿد١ َؿود ح ٜؿدوح ايكؿدٌمل اْؿدوح بد ن        ؿٝؿ١  ّ َٓوعطّام أع   قٛات

قٛت ؾوح  ز ةرب ايؿ ضعمل ت ع٘ ة٢ً ايؿٛض تكطٜ ّ زًٖٝع افٓعٍ ب ط٤م ثِ  غًك٘ قس٣ ٜرتٓز

إشا نٓدد   ثددل بعددٝين  ٚإغدد٬م اي دد ن ايددساخًٞمل يهددٔ أ ؽبددطزم  ٚ ٜددسخٌ  سددسمل ٖددصا     

 مليإلب٬ؽ ةٔ سسخ ب يه ز ٚقع ة٢ً بعس ةؿط٠  قساّ ٚيف ن٤ٛ َٓوؿط

٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز َ ز٠ ؾشٝش١ َٔ افعًَٛ تم ٫ تػ ةس ةًد٢ ايوط ٝدل ايدسقٝل    ة

يًع١ًُٝ ا٫غوكطا١ٝ٥م  ْؿك  ٚقوّ   ٬ّٜٛ يف ربُا ؾًػؿ١ ٚقٛع اسب زخ ايػطٜبمل ؾدعطت  

طقدد٢ إىل زضددد١ اشبددٛفمل ندد ٕ َددٔ افددطٜح  ٕ  أددع   بؿددعٛض غدد َض ٫ ميهددٔ تؿػددريٙ ٜ 
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ضدح ٖطاٚتد٘ ايػدٛزا٤ ايطًٜٛد١    ٪ٜد  ّ م ؾط ٜد  ؾدط ٝ  خطٛات ة٢ً ايطقٝـ افك بٌمل ايوؿ ُّ

 .ٜٚطاق ين
-2- 

ٝدد١م ندد ٕ قددس ُؾددوح ب بدد٘    شيددو افٓددعٍ ايددصٟ سذدد ض٠ دسضاْدد٘ بًددٕٛ ايؿددٛن٫ٛ اي ٓٓ    

ٚدددٛز قدد٠ٛ بؿددط١ٜ قددس    ط ةًدد٢ ا٭َدد َٞ ُٚ غًددل يف َٓوكددـ ايًٝددٌم زٕٚ ة٬َدد١  ٚ َ٪ٓؾدد    

 نو٘مل سٓط

 نجددط َددٔ ةؿددط زقدد ٥لم ةًدد٢ َػدد زضتٞ بٝدد  قددسٜكٞ    ةددطف دٝددسّا  ْدد٘ أ متددِض

ـ يف م بعس قه ٤ افػ ٤ َع٘ ٚابٓو٘ "ب ْدسٚضا"مل ند ٕ افٓدعٍ َدٔ ايٓدٛع ايدصٟ ٜكدٓٓ       "بًٝؼ"

ٌٓ ٔ    قٓك ن يف ايطد بل ايجد ْٞم َٓدص ةٛزتد٘ َدٔ       "بًدٝؼ " ١ ة٢ً  ْد٘ َٓدع٫ّ ند ٬َّمل ٜػده

ٌٓ ند ٕ قدس   مل ؾدٗطاّ  ٠91 كد ٍ بعدس غٝ بد٘ فدسٓ    اشب ضز نُ  ُٜ  َه ْد  يف قًدت تكدسٜطاّ    اسود

 يكؿ ت٘ اسبُٝس٠م يف سا  ْ٘ َ٪غـ يًػ ١ٜ  ٕ ٜهٕٛ ةكً٘ غري َٓطكٞ ٚغري ةًُٞمل 

  ْ   ةؿل "ب ْسٚضا"

 ندصيو  َٓد٘م يدٝؼ ؾكدط     غد ّ ٚند ٕ َٝ٪  ""ب ْسٚضا بًٝؼد  ؾِٗ دٝسّا  ٕ إةذ بٞ ب

١ ةٗددس نددُين بهددطٚض٠ اسددرتاّ   بددٌ َػددوش٬ّٝمل يف ْطدد م افعطؾدد١ ايؿدكدد١ٝم ندد ٕ مٓثدد    

١ يف مجٝع ا٭ٚق تمل يكس  س    "ب ْسٚضا" بؿهٌ َعودسٍم  افه ١ْ افُٝع٠ يًػٝس٠ ايؿ ٓب

 ٟ غٓذٗ  زٕٚ  ٕ ٜهٟٛ قً ٗ  ا٭ضاٌَمل ٚ ؾكط مب  ٜهؿٞ يٝػٓص ٚيٝؼ بؿػـم 

ٗٓدددتأ تهدددٔ  ت كدددٞ َػ ظيوٗددد  يف َوٓددد ٍٚ  ةٓدددسَ  تػددد ظٍ: ٚن ْددد  زا٥ُدددّ  س بكددد٠ٛوٓ

 ُ   توٗ  شنطٜ تٗ  اسبع١ٜٓملغٝططتٗ  حبٝح ميهٓٗ   ٕ تككطٖ م نًّ

ٟٓ   بٓ   ٕ غبرب "ب ْسٚضا" بأْٗ  تسٜٔ يؿ  بٗ  ٚمج هلد  بٛندع اف ندٞ افٝٓد     ن ٕ سط

ٞ     د ْ ّ  َجٌ نو ن َػًلم ٚ ٕ عبٓج مل أ ٜهدٔ  ٗ  بد سرتاّ ةًد٢ اجملد٤ٞ إىل اسب ندط اسبد

 ٠  ٕ ٖصا َػوشٌٝ إىل ا٭بسملت شات َٓطم بعس  ٕ ضٓزَٔ افٓ غب تأنٝس ٖصا ا٭َط

 أ تهٔ تؿ قٌٝ اسبًك١ افأغ ١ٜٚم يف دبطب١ اٯْػ١ "ب ْسٚضا" ا٭ٚضٚبٝد١م َعطٚؾد١  

 ثٓدد ٤ إق َوٗدد  يف خدد ضز  م بططٜكدد١ غ َهدد١م  ْٗدد  ن ْدد  ذبددبٓ َؿَٗٛددّ  ١مل ندد ٕبسّقدديٓدد  

س ٝ ٗ : ؾكس اخوؿ٢م ٚتطنٗ  ٫ تعطف َكريٙم ٚيف ْسّ زا٥دِ ةًد٢   َع طت ٚتعٓج اي ٬زم

ق١م يهٓٗ  يٝػد   قس مجع  َٔ "بًٝؼ"م بعض اسبك ٥ل افوؿٓط بمل نُٓ غًٛنٗ  افوكًّ

١ غ ب ي٬ةوك ز بإٔ س ٝب َوُ غه١ مب  ٜهؿٞ يوؿهٌٝ ت ضٜذ ايكه١ٝمل أ ٜهٔ مٓث

َٓةًُّٝ مل يكس ن ٕ ضد٬ّ "ؾ٬ى""ب ْسٚضا" قس اْوشطمل ن ٕ اأ٘  ؾٗدٛ   "بًدٝؼ "  يف ض ٟ مل  

َدٔ ايطدد ٍ    ّ  ٜهدّ م  ٕ نًّد   "بًدٝؼ " محلمل ٚنصيو يف ض ٟ "ب ْسٚضا" ٖٛ  محدلمل ٜٚدط٣   

  ٚ ق٬ًّٝ َٔ اسبُ ق١مل ايعًُٝا ميًو نجريّا
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-3- 
يف تًو ايػ١ٓ تٓ ٚي  ةؿ ٤ ةٝس ايؿهطم بٗٓ ٤ ٚغع ز٠مل يف افػ ٤ س ٚي  إزٖد ف  

ايددا ٚقعدد  يف يًٝدد١ تكدد زَٞ َددع ؾدددل غطٜددبمل   قددش بٞ بػددطز ا٭سددساخ ايػ َهدد١م  

عد مل ت د زٍ ايٓعدطات اثٓد ٕ     ١ يف دصن ا٫ٖوُ ّ  ٚ إث ض٠ اإلسػ ؽ نُ  تّٛقؾؿً  ايكٓك

َٓد       ٌ بؿدهٌ غدري ةد زٟم     ٚ ث٬ث١  ؾدد م بػٝهدامل ن ْد  "ب ْدسٚضا" َػدوػطق١ يف ايوأ

ٖدٛ   قػ  ب٬َ  ٠٫ ٚاندش١مل ٚايدسٖ  ميٓعد٘ ةذدعٙ ايػدتم ةدٔ ؾٗدِ  ٟ ؾد٤ٞ خد ضز َد            

 َأيٛفم نشو بط٬ق١م بٌ شٖب إىل ايوؿهٝو يف قسضتٞ نُطاقب يًعٛاٖطمل

َ  شضٜعد١ ي٬ْػددش ن  قًد٬ّٝ إميد ْٞ ب ٭ةذٛبدد١م قدسٓ    ُدد  اٖودعٓ  َد  ب يٓػد ١ يدٞم ؾطبٓ   

مل ضاؾكددين "ب ْددسٚضا" إىل ةو دد١ اي دد نمل ق يدد : )قكددوو  ثدد ضت اٖوُدد َٞ بؿددهٌ       طّاَ ّهدد

 ٖدصا افٓدعٍم غدٛف تسٖؿدومل  ةوكدس      غطٜبم ٚ ْ   ٜهّ  ميهٓين اإلب٬ؽ ةٔ سٛازخ يف

َدٔ ايهد٤ٛم ٚيهدٔ زةٓد  ٫      مل إٕ اف نٞ اسبعٜٔ ًٜكٞ بطٜكد ّ  ْين يػ  يف ايع٬ّ مت َّ 

 ط يف ا٭َط بعُل(ملةام َٔ  دٌ ذبكٝل َكًشام  ضدٛ  ٕ تؿّهْهٕٛ َوػٓط

ٓٗ ٗٓد ت ْدين أعوٗد     ظٓٓد ُ مل سات افط ٠ ايؿ ب١ متٓعين َٔ ايٓدّٛ يد٬ّٝ  تٓ  س َدط٠ ث ْٝد١م  وٓ

 دسّا سو٢ نأْ٘ قس٣مل ّاممٝع ّابأةُل َٔ ْربتٗ م تٓٗس

بس ت  ٖ ط إىل ايط بل ايػؿًٞمل ٚق ٌ  ٕ  ْعٍ ْكـ زظ١ٜٓ َٔ اشبطٛاتم ؾدعطت  

ٚٓ ملَٔ اشبًـ   ثك١ًٝ ة٢ً نوؿٞ ٕ ٜس ايطدٌ سّط  "بًدٝؼ "طت بد٘م  ٕ  ٍ َ  ؾّهن ٕ  

 .ّا سسًِ  ض ؾ ملململ١ٜايوؿو  يًك ٤ َ  ضات٘ ايٛٓز ملقس ت عين ي٬ةوصاض ةٔ ٚق سو٘
 اضدبؿ  ة٢ً ايطغِ َٔ ؾًػؿا ٚسهُامل ٠  خط٣ملفػ  ايٝس شضاةٞ َٓط

٠م اْػش   ايٝس بًطدـ ةدٔ غطد ٤ َعطؿدٞم نأْٗد  تدسةْٛٞ إىل ايطد بل        ٖصٙ افٓط

ـى ايهددػط ةًدد٢ شضاةددٞمل يكددس تٛقّ    ؿدد  بطٖدد١م ايعًددٟٛمل قددعست خطدد٠ٛ  ٚ خطددٛتام ٚخدد

 مل ٫ّ يًؿو مب  ن ٕ َطًٛبّ ضت ايسة٠ٛ ايك َو١م بإسب ح أ ٜرتى يٞ صبؾوهٓط

م ٖٚٛ ٜكٛزْٞ ة٢ً ايططٜلم ٚ ْ   ت ع٘مل  ١ٜ ضس١ً اغوجٓ ١ٝ٥ ٖصٙ!مل قعسْ  ايسضز َعّ 

١  سدس  ن ْ  ايك ة ت تًُع َٔ نٝ ٤ افك بٝح ايػ ظ١ٜمل نُ  تربٖٔ ةدٝين أ ٜهدٔ مٓثد   

م ن ٕ ُٖٚدّ   ٕ قٓش  ايوػ١ُٝإ "ايِٖٛ"غريٟ ة٢ً ايسضزمل  غًك  ةٝينم ايِٖٛم ن ٕ 

ندد ٬َّمل ندد ٕ بإَهدد ْٞ أدد ع قددطٜط ايددسضد ت  َدد َٞم خ ؾودد١ قطٜ دد١ َددٔ أعددٞ           

ؼ افٓدوعِ يطؾٝكدٞ ٚزيًٝدٞمل َدٓسزت     ْين  أع ايودٓؿّ إَٚوعا١َٓ َع ْكطات  قساَٞم ٚسو٢ 

 ٠٤ قدٛؾ١ٝ أٝهد١   ةٓ د  -ٛض٠ ثٝ ب٘ شضاةٞم ن ٕ بإَه ْٞ  فؼ ٚ ؾري إىل س ؾ١ٝ تٓٓ

 ١ٓ ب سبطٜطملَ ّط
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 .ْين قطعّ م قس نٓ  ٚسسٟإ٠  خط٣م ق يٛا يٞ َٓط .ٝينؾذأ٠ ؾوش  ة
بعس٥ص ٖصٙ افؿه١ً سهطت إىل شٖين: نٝدـ ميهٔد ذبسٜدس َد  إشا ن ْد  ض٩ٜدا       

ب   شْٞد  ُد  ندصٓ  ؿعٛض  بًػوين َ  ٖٛ قدشٝحم  ٚ ضبٓ ايربسةينم يف سا  ٕ سٛاؽ ايػُع ٚ

ةٓسَ  توٓد قض  ط ةٝين اسبكٝك١مل َٔ ػبب  ٕ ٜهٕٛ اسبهِم ُؼم بُٝٓ  توصّنًٚس غ١ اي

 ٌٓ َدد  ندد ٕ ػبعًددين  َٝدٌد إىل إزضاى ٚدددٛز ندد ٥ٔ   اسبددٛاؽ؟مل  ٖدٞد اسبكٝكدد١ افٓطكٝدد١؟مل ندد

 شنٞم قس ضؾه  سٛاغٞ ايا  ثل بٗ م ٚدٛزٙ بؿهٌ ق  عمل

َٓد  ٚقًٓ  إىل ايط بل ايعًٟٛ َٔ افٓعٍمل ؾوح يٞ اي  ن اف٪ٓز ١م ةًد٢  ٟ إىل ايك ةد١ ايع 

ض٠ نأْٗ   غسي  ْؿػٗ  د ْ ّ م يؿرت٠ تهؿٞ َ  ٜ سٚ َٔ تًك ٤ ْؿػ٘مل بست بساخًٗ  غو 

ٌٓ فٓشٞ ايسخٍٛ إىل ايك ي١م سٝح ٜوشٓس َٛةدس ةدٔ ايدصٚم ايػدًِٝ ٚايعد زات       ثٕٛ يف ند

 ٠ ب يهوب ٚايًٛسد تمل  م يف افسؾ١٦مل ن ْ  ازبسضإ َػّط١ خؿب ٜوشٓطايع١ًُٝمل ن ٕ مٓث

ي١م ٫ٚ ١ ؾد٤ٞ غطٜدب يف ايكدد   ابدد١مل أ ٜهدٔ مٓثد  ن ْد  نطاغدٞ ا٫غدرتخ ٤ ضس د١ ٚدصٓ    

 ؾ٤ٞ ةذٝب  ٚ غري   ٝعٞمل

ٛ  حبًٍٛ ٖصا ايٛق  نٓ  قس  ٚنش  ض ٜٞ ب يؿهٛى ا٭خري٠ افو ّك ضم ا١ٝ َدٔ خد

غددًٛى ٚ م٭ْددين  سودد ز إىل افؿودد ح مُدد  ٫ ميهددٓين تؿػددريٖ ايط ٝعدد١مل ٖددصٙ ايعددٛاٖط ضٓب

ِٓ ةًد٢ افؿد ٖس٠ بٗدس٤ٚ     قد زضاّ  ٟمل نٓد ُ ةٔ َعاد٘ ايعطٜـ ٚايدٛزٓ  َهٝؿٞ غري افط٥ٞ ٜٓ

 ١ملض٠ َٔ ا٭ؾٝ ٤ ازب َس٠ غري اسبٝٓ ّم غًػ١ً َٔ ظٛاٖط ايط ق١ افوشٓطت

 ٍٚ ا٭َطم تسسطد  َٔ تًك ٤ ْؿػٗ  زٚايٝب افكعس ايرتنٞ ايهد ري افدطٜحم َدٔ    

م َدٔ  (خٕ)قدطن افٛقدسمل ثدِ ٚقدٌ نطغدٞ َدٔ  دطاظ افًهد١         َهد ٕ  ظا١ٜٚ ايػطؾ١م إىل 

–َ  ؾدددط٠مل ضؾعددد    ٚيددد١ قدددػري٠  ّ سوددد٢ ق  يددد١ ايهطغدددٞ ا٭ٍٚ ظاٜٚددد١  خدددط٣م ٚتكدددٓس

ايهطغدددٝامل ْٗددد  بدددا  ددددصت َهْؿػدددٗ  بهدددع بٛقددد ت ؾدددٛم ا٭ض م ٚآت - طبٝدددع٠

َدٔ ةًد٢ ايدطفم ٚغد ح       ظد د١ ن ري٠ َٔ ْ ٝس  ٚنو ؾٛ ايهجٝدـم َه ْٗد  تطن  ٚ

١ ؾدٛم ايط ٚيد١مل غد زض    بٗس٤ٚ ةرب اهلٛا٤ ة٢ً اضتؿد ع ث٬ثد١  ٚ  ضبعد١  قدساّم ثدِ ٖد ط بسّقد       

ِٓ  -ب ٜب-ََِؿطن ايو ؼ  إىل َد    اشبعيف شٚ ايط٤٬ ايطا٥عم ضب  ٘ ة٢ً اسب ٥طم يٝٓهد

ُٓدد ى بدد ن اشبعاْدد١ ع ةًدد٢ ايط ٚيدد١مل نُدد  قؿددع قددٓسٚم ايو ددؼ َددٔ ة دد ٠٤ إيٝٗدد مل ذبددطٓ    ٜوذ

ٕٓ  إىل افهدد ٕ افككددٛز اشبُددط بدد يطٛاف َددع ٚايهدد٪ٚؽم ٚٚقدد٬ َعدد ّ  ٚاْؿددوحم ٚقدد ّ ز

ٌْٓؿػ٘  ١ملؾ٤ٞ يف ايػطؾ١ َؿعُّ  بطٚح ايهٝ ؾ مل يكس بسا ن

ََؿددطن ايو ددؼم          دًػدد  ةًدد٢ ايهطغددٞ افددطٜحم َددٮت نددأؽ اشبُددطم  ؾددعً  

 "بٛغدٝٛؽ "َدٔ   "ٖ ْدسبٛف زٜدط دٝدٛبًٝٗط   "ة٢ً ايط ٚي١مل ند ٕ نود ن    ّاسك  صبًّٚتؿٓش

 :444ْؿوح ةُسّا ة٢ً ايكؿش١ ايف ؾٝٝٓ مل ةٓسَ  تٓ ٚي  ايهو نم 
  شْٞملطّا؟(مل اغوؿػط قٛتم ٫ ٜ عس   ضبع١  قساّ ةٔ   ١ً ) ْ  يػ  َوٛٓت
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 6يكس  زضن   ْ٘ ايكٛت ايصٟ أعو٘ يف ايؿ ضع ي١ًٝ  ملن ٕ ٖصا ايكٛت َأيٛؾّ 

ٞٓتؿطٜٔ ايج ْٞ   اغِ ثٛضمل ْٛؾُربم ةٓسَ    ًل ةً

طّامل  ْ  ضددٌ ةًدِ اةود ز ةًد٢ اةو د ض مجٝدع ايعدٛاٖط ق بًد١          ْ  يػ  َوٛٓت مل قً  نًّ

انوؿدد ف ايكددٛاْامل ٫م ٔ َددٔ يًوؿػددري مبٛدددب ايكددٛاْا ايط ٝعٝدد١م ؾددطٜط١  ٕ ْددوُهّ 

 يػ  خ ٥ؿّ مل

يف ٖدصٙ ايًشعد١ أعد  قدٛت     - ؾهدٌ بهدجريمل  ْد  َجًدٞ ضددٌ ةًدِ       ق ٍم ٖدصا  

ٓٚ   ْ  ضدٌ ؾذ عم ٚقسٜل "ب ْسٚضا"مل -ٙتأ

خ  ٚ   ف  ُشنط اغِ ايػٝس٠م غٝهٕٛ دٝسّا َعطؾ١ َٔ ٜوشٓس مٞغأيو ايعؿٛ ةٓٓ 

 خملَع َٔ  ْ   ذبٓس

 بًػدو بد٘م ق دٌ  ٕ   ًدب َٓدو  ٕ        ٕ د ن ايكدٛت: ٖدصا ٖدٛ ب يهد ط َد   ضغدب       

مل  ْد  َدٔ َدٛا ين اي٫ٜٛد ت     "غدوٝؿٔ ؾد٬ى  "ّ يٞ خس١َ ةع١ُٝمل اأدٞ ٖدٛململ  ٚ ند ٕ    تكٓس

جريّا َهّ  ند  ٚنعٞ ب يه ط يف ايٛق  اسب يٞ قس  ق ح غ صيوملنافوشس٠ململ  ٚ نٓ  

عٜد٘ ٚيطٝدـململ  ٚ نٓد  شيدوم ٚ ْد       ب يٓػ ١ يٞم نُ  ٖدٛ ب يٓػد ١ يدوم يهدٓين ضددٌ ْ     

 ّ يو ٜسٟمل قٓس

 ١ زاؾ١٦ملبٛ أ٠  ق بع سٝٓ ٞ ٭ق ؾش٘م ؾؿعطُتٜسٙمل َٚع شيو بػط  نّؿ أ  َض

 اٯٕم اغوأْـ ايكٛتم بعس اتؿ م ايكساق١ ايك َ  ٖدصام ٚقد ٍ غدٝهٕٛ دٝدساّ    

 مب  ٜهؿٞم قطا٠٤ افكطعم ايصٟ ؾوش  ةًٝ٘ ايهو ن ايصٟ ة٢ً ايط ٚي١مل

 تطمج١ تكطٜ ١ٝم ف  قط ت٘ ب يًػ١ ا٭ف ١ْٝ:ؾُٝ  ًٜٞ 

ٕٓ ةًد٢ ٚددٛز بعدض اف د ز٨      ٌ ازبػدِم ٜعوُدسُ  يٕٛ ا٭ْػذ١ ايعه١ٜٛ ايا تؿّه ٭

ايوكطٜ ١ٝ يًط ك١ ايج يج١م ايا ذبودٟٛ مجٝعٗد  ةًد٢ اسبسٜدس نأسدس ايعٓ قدط ايٓٗ ٥ٝد١مل        

مل ز٠ دٝدساّ ١ٝ احملٓسطات ايؿػٝٛيٛد١ٝ ايهُٝٝ ٥ٜو ع شيو  ٕ ايك ػ١ قس ربوًـ ٚؾكّ  يًوػٝٓ

ٌٓ   ت ايدسّم قد ػ١  نجدط ٚندٛس ّ    ؾٝعطٞ ؾ ٥ض اهلُٝ تا يف نطٜٓ ا٭ْػدذ١مل ٚقدس    يهد

ٓٛ  ٚؾدل ٕ َؿ١ُٝٝ ايعام  ٚ ايكعس١ٝم  ٚ ايؿدعطم شيدو   ٜعزاز  ٚ ٜوٓ قل اف٬ْٝا ايصٟ ًٜ

ٟ ؾ ٥ض اف٬ْٝا يف اي ؿط٠م إىل مل نُ  ٜ٪ٓز"ؾ ضزت ب ظٍ"طّا ايكٛاْا ايا ق غٗ  َ٪ٓخ

َٓ و زإْ   اهلُٝ تا ٚافد٬ْٝام  تهٜٛٔ ايًٕٛ ايعظبٞم ايصٟ ٖٛ ْكل يف إَساز ا٭ي ٝٓٛمل  

م ؾٗددٞ ا٭قدد  ؽ ايددا َددع بًٝددٝؿريزٜٔ ا٭قددؿط افدهددط ٚا٭ٚضٚن غددا ا٭قددؿط احملُددطٓ 

 تهؿٞ ايًٕٛ ايؿؿ ف ة٢ً ا٭ْػذ١م  ٚ َ  ٜكطن َٔ شيومل



 الرجل الكريستالي

 

 224 

 

 ؼ غٓٛاتمل ق ٍ:٠  ةٓسَ  اْوٗٝ  َٔ ايكطا٠٤م ت بع  قسٜكٞ اشبؿٞ فٓس

ِ "ؾطٚيٝهري"م َٚػ ةسّا طبربّٜ  يف د َع١ ؾطاٜ ٛضؽمل يكدس ّ دٔ   نٓ  تًُٝص ايع ٔي

ًٓ  إىل ْودد ٥ر ن ْدد   ايٓكددـ ؾكددط َددٔ  ُٖٝدد١ دب ضبٓدد مل يكددس تٛٓقدد       "بٛغددٜٛؼ"ايعدد أ 

َٓ ١ ن ْ  تطً ٓد  بعدسّ ْؿدطٖ  ةًد٢ افدٮم ٫ٚ سود٢ يف       َص١ًٖم يسضد١  ٕ ايػٝ غ١ ايع 

 ن اف نٞملخٚيكس َ ت "ؾطٚيٝهري" ق ٌ ة ّ يف ايع أ ايعًُٞمل 

ط ايععِٝ ٚايطدٌ افجري يإلةذ نمل ٚ٭ْد٘ ند ٕ قدس    نٓ   ٩َٔ بع كط١ٜ ٖصا افؿّه

َٓ ١ بدٞم ؾد٬ ٜٓ ػدٞ يدٞ  ٕ  ندٕٛ اٯٕ تعٝػدّ  ب ٥ػدّ مل        ن ؾأ ٥٫ٚٞ اشب يل ي٘م ثكو٘ ايو 

ا أ تٓهر بعسم ع٘م ٚايػري٠ ايا ؼبطؽ بٗ  مجٝع ايعًُ ٤ مث ضِٖ اييهٔ   ٝع١ ذبّؿ

ةًد٢   ٭ْدين تًُٝدصٙ ؾكدس نٓد ُ     ب يكٝؼ ا٭غ غ١ٝ ايدا ذبهدِ دب ضبٓد م     بكوين د ٬ّٖ

زضاٜدد١ ب يوؿ قددٌٝ افدوربٜدد١ ايددا ذبهددِ اخو  ضاتٓدد م ؾكددس اَوًددو ايػددٝس ٚسددسٙ ايػددط       

ازبٖٛطٟم ْٚوٝذ١ يصيو ق زْٞ غ٤ٛ اسبغ ا٭نجط تطٜٚعّ م  نجط َٔ  ٟ إْػد ٕم َٓدص   

 ايا غكط  ة٢ً ق بٌٝملسمي١ ا٭ٚىل ايكًع١ٓ اي

ُٓ   ن ْدد  دٗٛزْدد  َٛدٓ  ٠ ايكدد ػ١ٝ يف  ٝدد١ افدد زٓ ٗدد١ يف اي ساٜدد١ إىل تٛغددٝع ٚتػددٝري ن

ايا ْكً  َٔ ايطعد ّ إىل ايدسّم    -ة٢ً غ ٌٝ افج ٍ- ايٓع ّمل ؾإش ظزْ  ْػ ١ اف٬ْٝا

 ؾطٜكٞملكٞ َعًُّ م  غٛز ن إلٝ  َٔ دعٌ ضدٌ سكمتهٓٓ

ٓٞ قطت  بسٚ يف  ٚق ت طبوًؿ١م بًدٕٛ ايٓشد ؽم   مل ٚن ْ  ايوذ ضن ة ز٠ دبط٣ ةً

 ٚ  ظضم بٓؿػددذٞم  ٚ ايكطَددعٟم ٚسودد٢ بًددٕٛ ايهددطّٚ ا٭قددؿطمل فددس٠  غدد ٛع ةطندد        

 ٌٓ ١ ؾدد ٖس ةًدد٢ ا٭َددط افددجري ؾدكددٝامل ٫ ٜددعاٍ مٓثدد ٢ يددٛإ قددٛؽ قددعح ةًدد َٓوكدطّام ندد

 ي٬ٖوُ ّم يف ةًُٓ  خ٬ٍ ٖصٙ ايؿرت٠مل 

ايٝسٟٚ ايصٟ ن ٕ ةًد٢ ضف َٛقدس   قُ  ايكٛتم ٚبعس بهع ثٛإم ُقطع ازبطؽ 

    ٓٝ ك١م ٚضاح ميؿددٞ َوجدد ق٬ّ يف  ايٓدد ضمل ٚسهددط يف اسبدد ٍم ضدددٌ ةذددٛظ ٜعوُددط قًٓػدد٠ٛ ندد

 ايػطؾ١مل

 ق ٍ ايكٛت ب ٭ف ١ْٝ: "ن غ  ض"م َ ِظٗط ؾعطى يًطدٌمل -

ٞ ة٢ً تًّكد  مت َّ  م نُ  يٛ ن ٕ َعو زّا٦ّ ٚزٕٚ  ٕ ٜ سٚ خ زّ افٓعٍ  ْ٘ َوؿ ٔد -

عود٘مل ٖهدصا   اشب زّ ايعذٛظ ايكسِٜ قٓ   م سٓو٘إيٝ٘م نُ  تكوهٞ ٚظٝؿ ١ٗا٭ٚاَط افٛٓد

 ةٔ زٖؿامل زٟ اي٬َعمل ؾأةطبُ اْهؿؿ  ا٭قؿ ٍ اهلع١ًٜ شٚات ايًٕٛ ايعَٓط

 دددسّامل سػددٔم  ٠  خددط٣ ب ٭ف ْٝدد١: ايطدددٌ ػبددس ؾددعطى مجدد٬ّٝ قدد ٍ ايكددٛت َددٓط -

ٌٓ  َ   ضٜسمل ٜ  "ن غ  ض" ٖصا ن
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 مل اْػشب ٚة٢ً ٚدٗ٘ تع ري ايطن ع١مل ثِاةوُط اشب زّ ايكٓ   -

"ؾددطٚيٝهري"م ٖٚددٛ اٯٕ ؽبددسَينمل ندد ٕ  سددس د ندد ٕ ايعذددٛظ "ن غدد  ض" خ زَددّ  يدد

يف  ٚىل  حب ثٓ  يف ٖدصٙ ايعًُٝد١مل ند ٕ ايطددٌ قدس ضندٞ ةدٔ ايٓوٝذد١م ؾًدِ            تةٚافؿط

ٜػددُح يٓدد   بددسا بإةدد ز٠ ؾددعطٙ إىل ايًددٕٛ ا٭محددط ا٭قددًٞمل إْدد٘ ضٚح طبًكدد١م ٚغددٝطٞ         

 س يف ايع أ افط٥ٞملٚممجًٞ ايٛسٝ

 ١:ٜو بع ؾ٬ى اٯٕم غطز ايكٓك

ٓٛ ٍ ة أ ا٭ْػدذ١ ايهد ريم ايدصٟ ند ٕ يدٞ ؾدطف ا٫ضت د ط بد٘م بعدس شيدو           يكس س

اْو  ٖ٘ إىل ؾطع خخطم ٫ ٜعاٍ ٜجري ا٫ٖوُ ّ نجريّامل ن ٕ ايع أ سو٢ اٯٕم ٜػع٢ ؾكط 

سدٍٛ إَه ْٝد١ إظايد١    يعٜ ز٠  ٚ تعسٌٜ ا٭ق  ؽ يف ا٭ْػذ١مل ؾ دس  غًػد١ً َدٔ ايوذد ضنم     

َٔ ايٓع ّ ةٔ  طٜل ا٫َوك مم  ٚ ايططزمل ٚاغودسّ َٔ  دٌ شيو  تًو ا٭ق  ؽ مت َّ 

ط ةًد٢ افدٛاز ايعهد١ٜٛم    اهلسفم ايهًٛضٜسات ٚايعٛاٌَ ايهُٝٝ ٥ٝد١ ا٭خدط٣م ايدا تد٪ثٓ    

 ل ايٓذ ح ايو ّملؾشّك

ٞٓ  و٠  خدط٣م قدطت َٛندٛع دبد ضن  ؾدطف ةًٝٗد  "ؾدطٚيٝهري"م ٚقدس اْ        َٓط  كًد  إيد

 َٔ اْوك ي٘مل  ؾكطم ايهجري َٔ  غطاض ٖصٙ ايع١ًُٝم بكسض ٫ َؿٓط

 سددسّا ٚأ ٜطْددٞ  سددس غدد٣ٛ   ٠  غدد بٝع بكٝدد  يف طبوددربٙ اشبدد مم ٚأ  ضَ  ًٝدد١ ةددٓس

ايػٝس "ؾطٚيٝهري" ٜطاقب حبصض ٚةٔ نجدب   ا٭غو ش ٚ"ن غ  ض" ازبسٜط ب يجك١مل اغوُٓط

ٌٓ هلدصا ايػد ب ؾدعطت بدأْين بأَد ٕ      َ٘ ايعًُٝد١مل  اخو  ض دسٜسم َٚس٣ زضد١ تكٓس تأثري ن

ٌٓ  َ  ن ٕ ٜطًب  ٕ  ؾعً٘مل ت ّ با ٜسٜ٘م ٚخهع  يه

١م ؿد ت ايكٜٛٓد  ض٠م ايا اغودسَٗ  ا٭غدو شم إلٜكد ٍ افٓعّ  بوأثري ؾعٌ ايعك قري افدٓس

م ةدسِٜ ايًدٕٛ َجدٌ ضددٌ  َٗدلمل يهدٔ زٕٚ َع ْد ٠ يف         ق ش  يف اي سا١ٜ ؾ س ّ م  بَٝض

َٓدد ا نأُْٗدد  ْػددر ظددد دٞ ٚبؿددطتٞ ن يطخدد ّمل ندد ٕ ١مل بددسا ؾددعطٟ ٚسبددٝقددشا ايع 

ُٓ ا٭غو ش ضانّٝ  ٚ ةد ز     ٚقٌ إيٝ٘م ٚأ ٜدصٖب إىل  بعدس َدٔ شيدو يف ايٛقد  ايدطأٖمل      ة

 يٞ يْٛٞ ايط ٝعٞمل

يف ايوذطبدد١ ايو يٝدد١م بعددس تًددو اإلظبدد ظات ايٓ دشدد١م أددح يًهُٝٝدد ٥ٝا ايعدد ًَا    

  مل ػُٞملدصٚا إدطا٤ات س ظ١َ يًشؿ ظ ة٢ً  ْػذ١ دَع٘م بإٔ ٜٓو

ـَؾكددطم َجددٌ ضدددٌ َ ددٝضٓ  أ  قدد ح  بددَٝض ؾددؿ فم َجددٌ ؾدددل َددٔ   م بددٌ ْكدد

 اشبعفمل 

٠  خط٣ ةٔ ايوذطب١م يؿرت٠ َٔ ايٛق مل ٚ ة ز يٞ يدْٛٞم ٚأدح   ـ َٓطبعس شيوم تّٛق

 يٞ ب شبطٚز إىل ايع أمل 
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 ٚ  ّ  يف اي شط؟م افٝسٚظاٚبعس ؾٗطٜٔ قطت  نجط ؾؿ ؾ١ٝململ ٌٖ ض ٜ  َ  ٜعّٛ َؿٓع

قٓسٌٜ اي شطم سسٚز ايعا ةٓسٖ  خؿ١ٝ تكطٜ ّ مل سػّٓ م يكس  ق ش   ْ  يف اهلٛا٤م َجدٌ  

 قٓسٌٜ اي شط يف اف ٤مل

ايعذدٛظ انوؿد ف َهد ْٞ     "ض ن غد  "ةٔ  طٜل ايؿشل ايسقٝل ؾكطم اغدوط ع  

 يف ايػطؾ١م ةٓسَ   ت٢ يٝشهط يٞ ايطع ّم ؾكس ن ٕ َهًؿّ  بوً ١ٝ اسوٝ د تٞمل

 بػو َع ازب ْب اشب ؾ  َٔ دػُوملػبب  ٫ توٓ قض ٬َ

 ى سٍٛ افدورب بؿع يًػ ١ٜمل خٙم ٫مل إٕ َؿٗس ٬َبؼ ؾ ضغ١ توشٓط ":ؾ٬ى"ق ٍ  

إىل ابوه ض  طٜك١ يوط ٝل اخرتاة٘ ة٢ً افٛاز ايعه١ٜٛ افٝو١م َجدٌ   ّان ٕ َهطٓط

ٟٓقدددٛف ة ددد ٤تٞم ٚقطدددٔ قُكددد ْٞم ٚدًدددس سدددصا٥ٞمل ٖٚهدددصا  قددد ش  صبٗٓددد  عّا بددد يع

 افٓ غبم ايصٟ ٫ ٜعاٍ ؽبسَينمل  

ّمل يف ٖصٙ افطس١ً َدٔ   م ٚب يو يٞ اإلخؿ ٤ ايوكٓ  ؾؿ ؾ١ٝ ن ١ًَ تكطٜ ّ نٓ  قس سّك

 مل"ؾ  ة٢ً "ب ْسٚضا بًٝؼَٓ م نٓ  قس تعٓطتكٓس

ٛ )ق ٌ ةد ّ يف   ٕ م ٜٛيٝد اف ندٞم يف  سدس ؾٛاقدٌ ا٫غدرتاس١ َدٔ دبطبوٓد م        (سعٜدطا

يًوعدددد يف  (ؾددددٛاضظٚايس)ط ٝعددددٞم شٖ دددد  إىل ٚيف ايٛقدددد  ايددددصٟ ةددددست ؾٝدددد٘ فعٗددددطٟ اي

ٚا َدٔ  ٩يف قطٜد١ غد ْ  ب٬غدا ايكدػري٠مل يكدس دد        ا"ب ْدسٚض "٠ غوذُ ّمل ض ٜد   ٍٚ َدطٓ  ٚا٫

ٛٓؾًّ  ٛ ايؿُ ٍمل ي  ٚدٗا ٚغ ؾطت عب ٫ت ْٗط ايطأٜم ٚن ْٛا ٜػ ؾطٕٚ مش ٫ّمل ثِ س

ُٓ ٓدٕٛمل ٚيف  ١ د ٌ ؾًٝسبطز قدطت  ة دسٖ  جب  ٚيف ُْعٍ غوريٕ  س ب "ب ْسٚضا"مل ٚيف ق

َػدددوعسّا يًوهدددش١ٝ حبٝددد تٞ يكددد ٤ نًُددد١ نطميددد١ َدددٔ ؾدددؿوٝٗ مل ٚيف  ْٖٛٝٓ دد ؽ نٓددد ُ 

ً  إيٝٗ  يورتنين  ضَٞ ْؿػٞ َٔ  ة٢ً ازب ٌ يف َٝ ٙ ًََٛٝػٞ ٖٛضْٝػذطٜٓسٟم تٛٓغ

 ايك مت١م ٭ث   إخ٬قٞ هل مل

ات د ْ ٝد١ يف ايػ بد١ اشبهدطا٤م    يكس غ ظيوينم نشه  يٞمل َؿٝٓ  َعدّ  ةدرب ممدطٓ   

 د٬ّٜٛ   كٓ  َعدّ  قد ض اسوهد ْ ّ   تػدًّ إٕ ؾدٛم َٓشدسضات ؾدسٜس٠ ا٫عبدساضم سود٢       ٚقدعسْ  

 ين سو٢ ٖصا ايّٝٛمل مموعّ مل َٚع شيو ٫  ةطف إٕ ن ْ  ذبٓ 

ٔ َ  ميهٔ  ٕ  ؾعً٘م ةعّ ٚايس "ب ْسٚضا" مبط ضزاتٞ هل م ٚبعس  ٕ ّ  ًَِٔةٓسَ  َة

 ة٢ً ٚنع ْٗ ١ٜ َؿ د١٦ ٯَ يٞمل 

 يامل يكدس   ٤ ايدسدٓ َ  با افؿعٛشٜٔ احملرتؾدا ٚا٭ ٓ د   ؿين يف َه ٕ ةوكس  ْ٘ قٓٓ

بط٩ٜوو  ل َ وػُّ : غأنٕٛ َػطٚضّامل ةًّؾطس  ي٘ زٕٚ دس٣ٚ  ْين نٓ  ؾٗريّا ٚغّٓٝ 

 يف َهوت يف ؾ ضع بطٚزمل 
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 ثِ اقطشب "ب ْسٚضا" إىل ب ضٜؼم ؾعست إىل ؾطاٜ ٛضؽمل

َعُدٌ "ؾدطٚيٝهري"    بعس بهع١  غ بٝعم ظٗط  سس ا٭ٜ ّ افؿطق١ َٔ خنم ٚقؿ  يف

غري َط٥ٞ َٔ ق ٌ  ضبع١  ؾد م ن ْٛا تكطٜ ّ  زاخٌ زا٥ط٠ ْكـ قططٖ   ٍٛ شضاةدٞمل  

ن ٕ "ن غ  ض" ٚضا٥ٞم ٜػػٌ بعدض  ْ بٝدب ا٫خو د ضمل  َد  "ؾدطٚيٝهري" ؾهد ٕ ٜ وػدِ        

 م ب ٖوُ ّ يف افه ٕ ايصٟ ػبب  ٕ  نٕٛ ؾٝ٘مل ؾدٛضّام ٚؼبٓس

ٛٓاٗ  ايع٤٬َ ا٭ةٓعق ٍ "ؾطٚيٝهري":  ٜٓ ٚغدأيينم ٖدٌ ػبدب     –ز ةًُٓد  غدسّامل   ٤م غٝو

 مل- ٕ تعٗط  َ ّ ادوُ ع  ةه ٤ ١٦ٖٝ ايوسضٜؼ ب زب َع١م  ّ ٫ ذبب شيو

ثِ ت بع خط ب٘: يكس  بطق  بسةٛات إىل ٖ ٜسيربؽم بٕٛم بطيام ؾٛتطتطم ٖٝذدٌم  

ؾو ُٜٓوؼم ٫ؾ يٛمل غٝهٕٛ ضدًٓ  س نطّا ٖٓ م  ددٌ غدٛف ْعدط  اْوكد ضْ  حبهدٛض      

ايؿٝعٜد ٤ يف ٖدصا ايعكدطم ٚغأنؿدـ ةٓس٥دص  غدطاض ةًُٝوٓد  ايدا سذ وٗد             بطظ ةًُ ٤

م ػبب مل يهٔ غٛف تؿ ضنٓ  اجملسمل ٜ  بيٓنسو٢ اٯٕم ٚسو٢ ةٓوم ٜ  قسٜكٞ افٛثٛم

 مل ٕ ُٜع ز يْٛو ٚتصٖب إىل ب ضٜؼ يو شح ةٔ ايؿٗط٠ ٚايعًِ ٜ  ضنو
ٟ نم ق ٌ  ٕ  ْٗدض َدٔ   خيف ق  ح ايّٝٛ ايو يٞم ايو غع ةؿط َٔ  - زخدٌ   غدطٜط

 "ن غ  ض" افدورب ة٢ً ةذٌمل 

قدد ح ٫ٖجددّ م  ٜٗدد  ايػدددٝس ؾدد٬ى!  ٜٗدد  ايػدددٝس!م َدد ت ايربٚؾٝػددٛض بػدددهو١         -

 زَ غ١ٝمل

-5- 
ط يٛقد   ٜٛدٌمل َد شا ميهدٓين  ٕ  ؾعدٌ؟      يكس اْوٗد٢ غدطز اسبه ٜد١مل دًػد   ؾّهد     

 ععا٤ هلصا ايطدٌ ايوعٝؼ؟ملايّ َ شا ميهٔ  ٕ  قٍٛ؟ يف  ٟ ؾهٌ ميهٔ  ٕ  قٓس

 م غري افط٥ٞم ٜٓوشب مبطاض٠مل"ؾ٬ى"ن ٕ  -

ِ: إْٗ  دطميد١ ندرب٣م ق غد١ٝم قدع ١م دطميد١ يدٝؼ َجًدٗ  يف        ن ٕ  ٍٚ َٔ تهًّ

ْعط اإلْػ ١ْٝمل ٫ٚ خط١ٝ ؾ سؿ١ َجًٗ  يف ةٓس اهللمل يكدس ُسهُد  مبكدري  غدٛ  بعؿدط٠      

٠ َددٔ ةددصان ازبشددِٝمل ػبددب  ٕ  غددري ةًدد٢ ا٭ض م نطدددٌ سكٝكددٞم ٚ ةددٝـ  خ٫ف َددٓط

ٟٓ ٌٓ ض٣ َجً٘م ٚ ٕ ُ سٓبضدٌم ٚ  نأ َ  ػبعٌ  َجٌ ايطد ٍ اٯخطٜٔم بُٝٓ  بٝين ٚبا ن

اسبٝدد ٠ تػددوشل  ٕ ُتعدد فم سدد دع ث بدد  إىل ا٭بددسمل سودد٢ ا٭ؾدد  ح هلدد   ؾدده ٍمل سٝدد تٞ      

٫ٚ افدط ٠   –يف اسبٝ ٠م ٚدٛزٟ َٓػٞمل ٫ ميهٔ ٭ٟ قسٜل  ٕ ٜط٣ ٚدٗٞ  ّ ق ضت َٛت

ُٓ   ايا  سٓ   ٕ تدطاٙم ؾػدٝهٕٛ شيدو ؾكدط َكدسض      ٗ  إىل قدسضٟ تػدوطٝع   ٗد م سدا  ند

ين؟مل  ٫ تهدٕٛ  ً٘مل ٖدٌ ن ْد  ذبد ين؟م ٖدٌ ٖدٞ اٯٕ ذبد ٓ      إهل ّ يإلضٖ ن ٫ ميهٔ ربٝٓ
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تًو افعطؾ١ يع١ٓ  نجط قػ٠ٛ؟مل َٚدع شيدوم ند ٕ ػبدب  ٕ تعًدِ اسبكٝكد١ ايدا  ٚقدًوو         

 إىل ٖٓ مل     

  نرب خطأ يف سٝ تٞمل ثِ اضته ُ  -

 وملذبٓ  ن ْ  زا٥ُّ  ا"ب ْسٚض"قً م )ابوٗر(  -

ٚثددب بعٓددـ ةًدد٢ قسَٝدد٘مل    "ؾدد٬ى"ةطؾدد  َددٔ ا٫ْكدد٬ن افؿدد د٧ يًُ ٥ددس٠م  ٕ     -

 ٚق ه  ٜساٙ ة٢ً نوؿٞ بٛسؿ١ٝمل

ت بعدد  ن٬َددٞم ْعددِم يكددس ن ْدد  "ب ْددسٚضا" طبًكدد١ يددصنطاىمل ٫ ٜٛدددس غدد ب   

 طٜك١ "ؾطٚيٝهري" َع٘م ٚيهدٔ فد شا ٫ ميهدٔ انوؿد ف شيدو       يًكٓٛطمل يكس َ ت غٓط

ب يوذطبدد١ ٚإةدد ز٠ اغددوكطا٤ ايعًُٝدد١ َددٔ اي ساٜدد١م إندد ؾ١ يًُػدد ةس٠ ايددا ميهٓددو ايػددط 

ٌى ب يؿذ ة١  ٚا٭ٌَمل إْٗ  ذب ومل يف غهٕٛ  ؼ زق ٥ل غوػُع شيو َدٔ   تكسميٗ ؟مل ذب

 ؾؿوٝٗ مل

أ  أددع ةٜٛددٌ  ٟ  أ يف سٝدد تٞم ندد ٕ بٓكددـ ٖددصا ايعٜٛددٌ افددجري يًؿددؿك١م   -

 َٚجٌ عبٝ ٘ ايع قـ بػ ب ايؿطحمل

إىل ايك ةد١مل ؾدطس     "بًٝؼ"ب هل ٛط َٔ ايط بل ايػؿًٞ ٚاغوسة  اٯْػ١   غطة 

َِهل  ايٛنع يف بهع نًُ تمل اْسٖؿ  إش أ ُٜ ةًٝٗ م  ٚ  ٕ تػؿ ٖ  ْٛب١ َٔ ايهشومل  ػ

 ق ي  ٖٚٞ  ت وػِ: ب يوأنٝسم غأضاؾكومل

ٌٓ م ٖٚدٞ تددوؿشٓ "ؾدد٬ى"ت عدوين إىل غطؾد١    ضندٔ َددٔ  ضند ٕ افٓددعٍم    ل بٗدس٤ٚ ندد

أ تربح ٚدٗٗ مل سو٢ يٛ  ْٗ  ن ْد  تدسخٌ ق ةد١ يًدطقلم فد  اغدوط ة   ٕ       ٚا٫بوػ ١َ 

َدٔ مت يهٗد  يٓؿػدٗ مل أ ت دٔس زٖؿدوٗ م ٫ٚ خٛؾٗد م ةٓدسَ  ق هد            ندربَ  ّاتعٗط قسض

ٝٗ  بك ٬ت َدٔ ايؿدؿ ٙ غدري افط٥ٝد١مل يكدس اغدوُع        غري َط١ٝ٥م ٚضاس  تػّط ة٢ً ٜسٖ  ْٜس

  ٗ  قسٜكٞ ايوعٝؼ يف  شْٝٗ مل١ ٚافساة ١ ايا غهبطن  يػٌٝ نًُ ت ضبٓ 

 زملؾ ٖست افؿٗس ايػطٜبم حبري٠ ٚتطٓز -

  .ًَه١ ازبُ ٍ ٜسٖ  "بًٝؼ"غش    -
 ظ ٖط مب  ؾٝ٘ ايهؿ ١ٜمل  م  ْ "ؾ٬ى"ق ي  بهشه١ خؿٝؿ١: سكّ  ٜ  غٝس  -

 ق ي  "ب ْسٚضا"م أعو٘ ٜكٍٛ:  ْ  ٫  ؾِٗمل -

ةدسّ ض٩ٜودومل زةدين  ٦ٖٓدو     ٚاسدس٠ َدٔ اَوٝد ظات    ٓسٖ  ُ م شٖ   بٗدس٤ٚم إْدو تعد   ضٓب

 ْد م ميهٓدو  ٕ    -َد  اأد٘؟  - ة٢ً ظب ح دبطبوومل ٜ  ي٘ َدٔ ضددٌ شندٞ  غدو شى    

 دبُع ثط٠ٚ َٔ إظٗ ض ْؿػومل
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طد مم يؿكدسإ   ٌٖ ن ْ  ٖصٙ افط ٠ ٖٞ ايا  ظٗطت َٓدص ؾدٗٛض سعْٗد  ايدصٟ ٫ ُٜ    

ََد    ايعًددِ  ر؟ ٖدد٢ٌ ذبًٝدٌ زٚاؾددع ايػددعٍ ٚايوػدٓٓ  غددٝوّٛي ِٖٔدصا ايطدددٌ ب يدصات؟ نٓدد  غ ٝددّ مل 

 يٌٝ ْعٚاتٗ  غري افعكٛي١؟صايعُٝل ٜهؿٞ يو

٠  خدط٣م يف قدٛت َطت دو: "ب ْدسٚضا"!مل َد شا ٜعدين شيدو؟مل فد شا تػدوك ًين          قطر َدطٓ 

 بٗصٙ ايططٜك١؟مل ٌٖ ٖصا نٌ َ  ةًٝو قٛي٘ يٞ؟مل 

ٌٓ نم عبدٛ اي د نمل  ْد  ضددٌ َٗدصٓ      ؾ٤ٞم اَدضِ   د ب  بربٚز:  ةوكس  ٕ ٖصا ٖٛ ن

   ٟ إظة ز خخطملين  ًب َٓو  ٕ دبٓ ٚ ْ  يػ  حب د١ إىل  ٕ 

       ُِّ يف اشبدطٚزمل  ْدٔ     ُٖػُ م قً ٔو َٔ سذدط قدًسم ةٓدسَ  قد ضت بكطبدٞ ٖٚدٞ تٗد

 غري دسٜط٠ ب٘مل

اسهددطت "ن غدد  ض" إىل ايػطؾدد١مل ٚحبهددِ     "ؾدد٬ى"قددطخ١ ايٝددأؽ ايددا   ًكٗدد     

٘ ايطدددٌ ايعذددٛظ َ  ؾددط٠ إىل  ايػطٜددع٠ افهوػدد ١ َددٔ اشبسَدد١ ايطًٜٛدد١ ٚافدًكدد١م تٛٓددد  

ح ب هلٛا٤م نُ  يدٛ  ْد٘ ػب ٖدس يً شدح ةدٔ ايطددٌ       سٙمل ض ٜو٘ ٜوؿٓ ه ٕ ايصٟ ؾٝ٘ غٝٓاف

بعٓددـمل اغددوع ز ضب  دد١ دأؾدد٘ ٚقددـ ؾددٛضّا ٜػددوُعم   غددري افط٥ددٞ يُٝػدده٘مل  طسدد٘ د ْ دد ّ 

 اْوؿد  ضق و٘م ؾشب ٚدٗ٘مل ثِ ٖطع َٔ اي  ن ٖٚ ط ايسضزمل ؾًشك  ب٘مل

ض" ةًد٢ ايطقدٝـ بهدع ثدٛإ     ٟ إىل ايؿ ضع َؿوٛسّ مل ٚقـ "ن غ    ن اف٪ٓزاين ٕ 

زّامل ن ْدد  خخددط اْعط ؾدد٘ يف ادبدد ٙ ايػددطنم ؾددطنض يف ايؿدد ضع بػددطة١م دعًددوين َددرتٓز

  ة ْٞ قعٛب١ ؾسٜس٠ يف ازبطٟ إىل د ْ ٘مل

ِٓ    ن ٕ ايٛق  ٜكطن َٔ َٓوكـ ايًٌٝمل ةربْد   طٜكد ّ   ض ٜٓد  يف  طٜدل    بعدس  طٜدلمل ثد

 غطةٓ  ٚأ ْ ط٧مل  مل نٝل ضد٬ّ ٜكـ يف  سس٣ ايعٚاٜ م اضمت٢ ؾذأ٠ ة٢ً ا٭ض 

  بدصضاع   أع اٯٕم خطٛات  قساّ َػوعذ١ً ة٢ً بعدس َػد ؾ١ قكدري٠  َ َٓد مل تجٓ د     

 ض غ٘مل  "ن غ  ض"م ؾٗٓع

 ْٓ  أ ْعس غبطٛ ة٢ً ايطقٝـم بٌ ة٢ً  ن زت تٓكطع ا٭ْؿ ؽم نٓ  َسضنّ 

 يٛاح اشبؿب ٚٚغط خًٝط َٔ ْؿد ض٠ اشبؿدبمل أ ٜهدٔ  َ َٓد  ند٤ٛ ند فم ٚغد٣ٛ        

حم ٚؽبؿلم ٚ  ًدل قدطخ١   ؾكطمل ق ّ "ن غ  ض" بٛث ١ ةع١ُٝمل ن ٕ ٜوؿٓ َه ٕ ؾ ضؽ 

  .ضةب ٚغكط ة٢ً ظٗطٙ
 .١ بكع١ ب ٖو١ يف َٝ ٙ ايٓٗط ايػٛزا٤ ةٓس  قسآَ ن ٕ مٓث -
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 الهادي ثابت 

 

 
  أخذت ايدكنكن  ُغلًدل ثهفك د١ ثصدإلف ا، د٬ط  ندكٕ "أْدك ٟ" ٜد           َٓذ إٔ 

ع٢ً املرندس ايجادك ٟ املد ٚى سبدكا٥ل ٖٛ دكٕ  ٖٚدٛ ٜعد ر ثتْد٘ شدُٝجًه٘  ٚيهدٞ           

ٜراقدف ايوٛاثددل ايف٬فدد١  كددك  هملددٔ َدٔ املرتددكُٝمل ا،يه ْٚٝدد١ ملرنددس املراقإلدد١  ٚ يددو   

ًُدددو ايدددم ُصدددج ٌُ     ف  نكْدددو يٛاددد١ املراقإلددد١ ُعدددإل٘   ثرتفدددٌ ع٬قجددد٘ َددد  املجؽدددر   

كت  ٠  ٚاملدٛاْٞ ايدم ذبهدِ ءـدك٠٤ ا مًلد     املرنسٜكت اسبرا ١ٜ ثؽرتٛف أز ا ٖدك املج دك   

ف ٚظإلهكت ا٫ُؽكٍ  ٚايم ُر   ا،ْذا   ُٚكرتٌ َٓك ذ ايص١َ٬   كك اشجل٢ٓ املجؽر 

 ٌ َٔ املؽك ٜف ثٞ ايه٬ب اج٢ ٜكملعٔ اسبراط َٚك  

 ٠ يًُٛقد   ٌ املٗاٛ   ٜجُج   ثكملٓدك ر املج دك    اخٌ ا  ًٝكنكٕ "أْك ٟ" جيًض َجدرتمل

 ٚايم ُ رـٗك عًٝ٘ صبُٛع١ ظكظكت املراقإل١ 

َ     ث ض ا٭اٝكٕ ٜجرتومل ات  ات ايٓردر٠ ايًًٝٝد١ ءاح ضبك فدكت    رئ عدٔ ررٜدل ايهدك

َرٜإلدد١  أٚ َإلددك ٫ت شددري َعددرٚع١  أٚ ع٬قددكت ةٓصدد١ٝ شددر ١ٜ  ٜٚفددإل  نددذيو ث ددض  

 ٚ جرتددٕٛ   َٓ ورتددكت ا٭ ٚقدد١  خكؼدد١ أٚي٦ددو ايددذٜٔ    ات ايؽددلك  ايددذٜٔ خةددٞ املدددك َر

 ٚ ٛ َدد١ ايددم ُ وددٞ ملج كرٝٗددك أا٬َددكً ةددٕٛ املدددك ٜر َ ٓدد١ أقدد٣ٛ َددٔ ايددم ُ وٝدد٘    ات املٓ ٪َ

  ات اي ك ١ٜ املدك 

  ـدد٤ٛ َددٔ خدد٬ٍ زٚال َددٔ شدد٬ٍ ايإلوك ٜددكت ايعُصدد١ٝ      اددت٠ يرتددو اْجإلكٖدد٘ ُددر    

عبددٛ َؽددك   اٗددًكثددك٭ م َج  ًَجؽددكًك ٚنتُْٗددك اعددرُ  ٜر ددكٕ   ايردد٬ّ َٓ رةددكً  

٠  ٝكٜٛ  ٚث كٖك اْك   َدٔ ايرد٬ّ ٚةد٘ ٚايجؽدل ثكيعكظد١   ٗدر َٓالدرف امل٬َدمل يعدك          
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 ِ  ٗكٕ ءيٝ٘ ثكيه٬ّ: أ٣ ظرتج  شًٝر  ٜجٛة  ايجؽكق٘ ثكيعكظ١  ف

 "َف٢ أشإلٛع َٓذ إٔ ٫ارجو أٜٗك اسبكري  أ ْٞ ٚةٗو يٛ نٓو ُكك "

ِ اٯيٞ  َٚك ءٕ ٚؼً٘ اج٢    و اي د   اح ايصملء ًٗك كْك   َجٛة  ٟ!ثٗر ثٗذا ايجالك 

ّ ءيٝد٘   ا٫دبدكٙ امل دكنض يًٓدٛ   ندكٕ      ِ  نكٕ ايرةٌ ايلرٜف ٜجكدك  ا،يه ١ْٝٚ ايصمل

ٜ جكك أْ ٘ شٝٛاةٗ٘   ؼراع عرب ايٓررات  ٖٚٛ َك ٜك    ايلكيف ث  املٓالر   ايذٜٔ 

 ٔ ٛ   خؽُ٘       ٚةٗ٘ اك١ٓ املدك  جيٛثٕٛ اي ُك ٠  يه ء درا  ةرعد١      ّ ضبك٫ًٚاملٓ

١  ٚثك  د١  ُكدكعض   ايٛؼدٍٛ ءيٝد٘ عٓدكَك أٚقرتد٘ ثذ اعد٘ ايكٜٛ د       من ةصكٙ  ٜتط خؽُ٘ 

 ٕٚ إٔ ٜك نددد٘  ٚا ُودددِ ةإلٝٓددد٘ ثدددكسبرف  "ايك اثسٜٔد"املٗدددكةِ ٖٚدددٛ ملدددكٍٚ املصدددو ثددد

امل كْٞ يًك ال ايصرتًٞ  ٚشك   ٚقك عآ٘ ايصًِ ا،يه ْٚٞ ٚ    ث٘ ءاح ا٭شدرتٌ     

 أٟ  يٌٝ ع٢ً ايٛاق ١ ٜ ى 

ؼ ك ث٘ ايك ال ايهٗرثك٥ٞ ٖٚٛ   اكيد١ اـدوراب  ملُدٌ   اٯٕ ْرتصد٘ خؽدُ٘      

ٜكٜ٘ ٚ ةً٘ ٚنتْ٘ ٜج ذ ب  ٚعٓكَك    ٘ ايك ال نكٕ  ايذٟ نكٕ عكِٜ اسبرن١ ةكَ ًك

ٗدك ايإلالدر عًد٢ ايعدكر٧  َصده٘ "أْدك ٟ" َدٔ نجرتد٘  َدك زايدو           رَفٌ ا٭ْككم ايدم يرت 

     ٜ ددك ٜرٗددر ظدد٤ٞ اٛيدد٘  اجدد٢ ءٕ افددر  ةددكٍ ا٭َددٔ    ايصدد٬ٍ ُإلٗددر ثٓٛ ٖددك املعدد 

   صٛف ٜ ًٔ ايرتسع  ٚئ جيكٚا أاكًا

ٗ ٌ عًٝد١ ةدر        نكٕ  خدكّ ا٭ ـد١ٝ َؽدك٫ًٛ    ٞ    ثكيعدُ   ٖٚدٛ َدك شد   ازبصدك املصدا

ِ      ٘ ع٢ً َرث  ةذثد٘ عبدٛ ٚاةٗد١      كت ايرخكّ ايصٛ ا٤ ٚايإلٝفك٤  نرق ١ ايعدورْ.  فد

كْٝد١"   ا،عد٬ٕ: "املوًدٛب ذدٛ ال يجصدرملكت صبمل    ٚشد١ اٝث ث ض اسبرٚف ُٓكؾ ٖدذا  

َٓذ شٓٛات َفو نكٕ املرنس ٜكع٢ املرنس اي دكملٞ يًجاُٝدٌ ٚاسب٬قد١  ٚندكٕ يد٘      

١ ايسثدك٥ٔ  ٖٓدك نكْدو املعد ٜكت ثكزبًُد١ أٚ ْؽدف ازبًُد١  ٚيدٝض         ِٗ   شدِ قمًلد  َ خٌ 

ثكيجرتؽٌٝ: ععر خٛ ات  َدك٥ج  َٓعدرتكت ارا ٜد١   صد١ نراشدٞ يلصدٌ ايدر٩ٚط         

ُ ددكٍ ق٥٬ددٌ  اخددٌ  نددكن   ك شدد١    أ يددف َعدد  نٗرثددك٥ٞ ٚأ ث ُك٥دد١ ةغددساز  نددكٕ اي 

٠ ا٭يٛإ  ٖٚٛ َك نكٕ ٜذٌٖ "أْك ٟ"   ررتٛيج٘  ايّٝٛ ٖٚٛ   ايصك ش١ ععر  طبفر 

 ر َؽك  ا، ٖكٍ ُلٝ 

ٜدد٘  ٚقددك  يُٝصددمل ايددكّ املجكددكرر عًدد٢ خك    ؾ ايرةددٌ ازبكَددك  أخددرال َٓددك٬ًٜ  ُرتال دد

    َٚرث دددًك ةددد٘ ةدددك ٙ ايكدددكِٜ  ندددكٕ ايدددذقٔ أَدددر ًااعبر دددو ٬َضبددد٘   كنجعدددف ٚ

ك ٜفددرتٞ عًٝدد٘ َصددال١ اشبُصدد  َددٔ عُددرٙ  اسبكةإلددكٕ نفٝرتددكٕ ٚايٛةٓجددكٕ ثك زُددكٕ  ملدد

رت   ك ٜفدد ٘   خكْدد١ املددٛ ملامللدكَر  نددكٕ يددٕٛ ايإلعددر٠ عهددض  يددو   ٗدٛ قفددُٝك  ملدد  

َٔ خ٬ٍ ك فك  ةرح ٜٓإل٧ ث ١ًُٝ ُو ِٝ زبًك٠ ايرأط اكٜف١  ُٚجتنملآذبو ظ رٙ ُٛةك 

َد١ ايدرأط  ٚايسشدف السٜدٌ     ايرتك م ايركٖر ث  ايع ر ا٭شٛ  ايهفٝف ايٛاقدف   َكك  

ٞ ايرقإل١  ءْ٘ ثكيجتنٝك ةك ٙ ايككِٜ ايذٟ ًٜكدكٙ ثد  أ ٚقد١ اي ُدك ٠ ٚيهٓد٘ ٫      ايذٟ ٜلومل
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   ٚةملِٗ ْهرات 4111د كٕ اي ُك ٠ ايٜ رف ٫ ا ٘ ٫ٚ َٗٓج٘؛ شكنٔ َٔ ث  شهمل

 ٖٚذٙ ايٓس٠ٚ ايم    و ٖذا ايرةٌ الك ٨ ٭ٕ ٜفريٙ  فِ ٜٗكمج٘؟َك ٖذا ازبٕٓٛ  

َٓذ ث ض ايصٓٛات  ُكْ و ق١ُٝ اي ُك ٠  ٚذبو ُتفري املٓالر   ٚايرتكقكٜٔ يًُدت٣ٚ  

كت ايرتك ش١ يًُرنس ايجاك ٟ  نفري َدٔ املصدجتةرٜٔ ٚاملدكيه     ايذٜٔ اشجٛرٓٛا ا مل

ٗ   ةددكٍ ا٭َددٔ يًفدداٝ. ايددذٟ َٓددإل نددٛا عددٔ ررٜددل اي ددرا٥ض  ٚايٓددكا٤ات ايًًٝٝدد١ ذبر 

  ؼدكخإلكً  ادٕٛ ضبدكف  ـداٝاكً    ٜٔ ايٓكزي١ َٔ ثرثكط ِٖٚ ٜجسيملذبكف٘ عؽكثكت املجعر 

أٚ ملجرتًددٕٛ ثُٗاٝدد١  اخددٌ ايصددكا١ ايعددر ١ٝ  ٚنددكٕ ايلددسا٠ ٜعدد ًٕٛ ايٓددك    ا٭ ٚقدد١       

ايرتك شددد١  ٜٚلرقدددٕٛ ٬َةددد٧ ايصدددٝك ات حلدددٛا  ءررتدددك٤ اسبرا٥دددل  أٚ ٜدددك  ٕٛ ايهددد٬ب 

كت ا٭شر ثكيه٬ّ ايإلذ٤ٟ  نكٕ ايصهكٕ ٕٚ يرث مج١ اي اك٥س يإلث ايرعف  ٜٚجؽك ملٗك

رٕٚ  اخددٌ ا٭ ٣ ايصددُٝو  ٕٛ عددٔ ررٜددل عددكا٤ ةصددٛ   ظددرط  َجهددج ِ  ٜجصددج    ملجا دد

عددٔ شدددوِٗ  ٜوًكددٕٛ َددٔ ايٓٛا ددذ    ي٬ٚعددِٝٗ ازبُددكعٞ  ٚ  ث ددض ا٭اٝددكٕ  ُٚ ددإلرياً  

 َإلكظر٠ ًُو اي ؽكثكت  ٛاةٗٛا أثكًاشكت اشبر م  ٚ  ٜايعُك ٜذ أٚ اي ٝك ات َٔ َصك 

شكر ١  ةذب اك١ًَ ْكٛ ٙ ا،يه ْٚٝد١ ٚأ خًدٗك    ١ أْٛا ًا خٌ شر ١ الكُف املع  

   آي١ الكُف 

"ظددرر١ ايٓاددك٠؟ أ ٜددك إٔ أعًُهددِ ثكعجددكا٤ ثكيصدد٬ح ٚقدد    اددكا٥ل ٖٛ ددكٕ       

ٛ "ظددك ع  72/14 -ٌ أ  املٓوكدد١ اي كظددر٠    املرنددس ايجاددك ٟ  ا دد    " هجددٛ  ةٝ دد

   ٖٓكى  ةٌ ةرٚا٘ خوري٠  ا ٞ؟"4412

 عمًلل ايصُكع١ ٖٚٛ ٜع ر ثكيراا١  

ٛ ٕ ٖكي١ ٚ  ١ٜ نكير ا٤ خٓل أْرتكط  ك٤ اي كؼد١ُ    نكٕ   ا   قٝل ٜٓفمل  ٝه

ٚنددكٕ ءشددرتًو ايورٜددل ًُٜدد  ثودد٤٬ زٜددم  ٫ٚ ٜٛةددك أاددك   ايعددك ع  ٫ٚ   ايصددكا١     

٠ ٖٚدٛ ٜدر٣ ْرتصد٘      ٚقك ظد ر "أْدك ٟ" ثًدذ    املرنس١ٜ يً ُك ٠  ٫ٚ  اخٌ املرنس ايجاك ٟ

ك املهدكٕ  نكْدو "اي ُدك ٠ ايذنٝد١" قدك ثٓٝدو    د ٠ ا٫ز ٖدك  ا٫قجؽدك ٟ  ٚقدك           شٝ 

اشجُٓٛا ًُو ايرت ٠ يٝعٝكٚا ثٓكٜد١  اقٝد١   ادٞ ندكْٛا ٜرٜدكٕٚ ءعدك ٠ ءشدهكْ٘  يهدٔ         

 ٌ ١ اي ٓك١ٜ  قدكّ  يكمل عٝٛب ُهٓٛيٛةٝج٘ املجكك ١َ  ْررًا ث ك ععرٜٔ ش١ٓ ُهإل ك املإل٢ٓ ن

 ٌ  ا٫شج كا ات ملجكث ١ ٚؼٍٛ ايعرر١ َٔ خ٬ٍ َرنسٙ يًُراقإل١  "أْك ٟ" ثه

 ٗكت عرثكت ايعرر١ ث ك  ض  قك٥ل رلو َٓإل 

ٗدك اي صدهرٟ  قدك   ٜكـدٞ  ْٗدكإ      ْسيو َٔ اي رث١ اَرأ٠  را٤ َٔ ا٭ْوٝدٞ ثسٜ  

ك  و دبُد   نكعإلكٕ    ف ضبك ب  ز١ٜٓ ايٛة٘ خٛخ١ٝ  ٚايعرتجكٕ َعُعٝجكٕ  فدِ اْد  

ثعددر٠ ثٝفددك٤    ١ٚ اددٍٛ ازبصددك املصدداٞ  ثُٝٓددك نددكٕ ظددررٞ َددٔ شددكْججٝكٕ        ا٭ يملدد

ُ ع   ٜجإل ٘ ع٬ُم َٔ ا٭ٚ رْٝك عرِٝ ازبصك ملكٍٚ إٔ ٜكك ٚخك  ّ ث ض اي ٬ال ٜٔ َٓ
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ؾ غ ايعددرر١  ظددكب أظددكر ظددكاف ايًددٕٛ  ٜددجرتال    اي كةددٌ يًفددال١ٝ  ثُٝٓددك نددكٕ َرتددج   

 أٚ اق٘ 

 اشبُصٕٛ َٔ عُرٙ  ٜكؤ ٖذٙ اي ُك ٠   "ةٞ  ك  ٜٞ"" ةٌ ٜكع٢ 

ٞ "رْٞ ثع٤ٞ َك  ْ دِ   ٖذا ا٫شِ ٜذنمل - ث دض ايٓدكط ٫اردٛا افدٛ ٙ      !" دك  ٜ

 املرترط   أقإلك٤ اي ُك ٠ 

  ن٬شددٝهٞ عددكػ ات  ٚعفددرت عًدد٢ َجصددهمل يكددك ٚقدد  ااج٬لددك نددفري املددر   -

 ٖٓك  أنفر َٔ ش١ٓ ٖٓكى  ٚي٫ٛ ايرا٥ال١ ملك زاٍ عك٥عًك
ٕ  ٠ َهكملكت ُعري ءعك  -  ٜكّٛ ثتعُكٍ ايٓٗف  " ك  ٜٞ"اح أ
ك يدؾ ةرا٥دك قك د١ أٚ أفدكز َٓسيدٞ   ٜ دك       ٌٖ ُ جكك أْ٘ يدكٜٓك ايٛقدو ي ؼ د    -

    رتٞ ايص١ٓ املكـ١ٝ ٚق  خً  ف٬ف  ثكب   ٚقو ٚااك ؼكسبًك
ٌ يهٔ ٖذا ٫ ٜرتص  -  ٖذا  ر ملك ا   ًٛا ث٘ ن
-  ٌ  ظ٤ٞ  هٔ  َٚك ايلراث١؟   ٖذٙ اي ُك ٠ اجمل١ْٛٓ  ن
 ايّٝٛ   ُصٌ  َك٤  ٔ ءاح اك يه -
  أٟ  ٥ٝض املرنس   إٕ ايفل  ٜك   ثك٫ْرتاك    أٟ اك ز  ٚ ل -
ٌ  ٌ أثدددكًاٚيدددذيو ٫ ْجدددكخ   - ظددد٤ٞ ٫ ثدددك  إٔ عبُدددٌ ٖدددذا ايسثدددٕٛ ءاح       قإلدددٌ نددد

  ض  يهٔ أظ ر أْ٘   ررٜل ايلٝإلٛث١"ا٫شج اكيٞ  ءْ٘ َك زاٍ ٜجٓرتمل
 ظرتجٝٗك ًو  جٗك ايس قك٤  ٚثملقإل  "ا٭ْجٝٞ"أاهُو 

غ  ٌٖ عبًُ٘ ءاح َؽال ١ ايعر كت؟  هٔ ْكً٘ ثتقٌ خوٛ ٠ "قٌ يٞ شٝكٟ املرتج 

  كملؽ ك ٜٛةك   ازب١ٗ املككث١ً 

 ١ لك   ١ ش١٦ٝ  ٖذٙ املؽال  -

-  ٌ اسبدددٞ ٜرتدددٛح ثكيعدددإلٗكت  أـدددك و املدددرأ٠ ا٭ْجٝٝددد١  ٚيهدددٔ   ُؽدددًٓك أٟ    نددد

ا٫ةجُكعٞ  شري أْين ظه٣ٛ ـك املؽال ١ ع٢ً َك أعًِ  ٖٚٞ َ  ف ثٗك يك٣ ايفُكٕ 

  أُصك٤ٍ ٌٖ ٜكإلًٕٛ اسبك٫ت املصج ا١ً"
  راع٘ ظالٛث٘  " ك  ٜٞ"أيك٢ ْرر٠ عبٛ 

   "شآخذ املصتي١ ع٢ً ظرط أْٓك ْصج ٌُ ايجٗكٜك"

 -َٔ أٜٔ أُو ايعدرتكٙ؟ ءاح َدٔ ُٓجُدٞ اٯ إ؟   –ٚذبو ُتفري َٔ ايعرتكٙ ءاح اٯ إ 

ض  نك  إٔ ٜلُد٢ عًد٢ "أْدك ٟ" ايدذٟ     ص    ٗرٚا   ا٭ ٚق١ اجملكٚ ٠ يًجاث ض املجدرتمل
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ايجالل ثكملؽ ك ط اشبكؿ ثكيصهكٕ   الًُ٘ ءاح ايوكثل ايفكيدث اٝدث ٜكودٔ  نكْدو     

 َٔ  ٚا٥مل َإلٝكات اسبعرات ٚثٍٛ ايه٬ب ُرا ك٘  ًكايرٚا٥مل ايهر١ٜٗ  َسجي

َ ٘ ُ قمل َد    إل٘ ٖٚٞ ُصجًكٞ ثفٝكثٗك ع٢ً شرٜرٖك  ندكٕ ظددريٖك َجٓكشدككً   نكْو أ

  عٓد٘     نكْو قك ٚـ و ايو كّ   ايؽدالٔ عًد٢ َك٥دك٠ املودإلذ اجد٢ ٜجكع د      ءٜككع املرب 

ايجاًٝددك  قو ددج  َددٔ  ددو ايلددك ط ًَرتددٛ ج  ثكيإلكددكْٚض  أخددرال "أْددك ٟ" ايصدد٬ر١     

 املسٜج١  ٠  ع٢ً املك٬املهٝ ص١ َٔ ايف٬ة١  ٚـ  ايصُو املرث 

ٌ  ايعدر كت َ ٛـد١      نكْدو املؽدال   " ك  ٜٞ"َٔ    ي٬ق اب شكًاأخذ خومل ١ ذبجد

ٕ   ٗدددٛ  ٖدددذٙ ايدددكنكن  يإلٝددد         َو ُدددًك يًإلٝجدددسا قدددك أ ًدددض  ٚقدددك ٫اددده "أْدددك ٟ" أ

ٛ ١ٜ امل جُد١ اٝدث ٬ٜاده ث دض اشبدكٚ   ات      ا،يه ْٚٝكت املٓسي١ٝ  ات ايٛاةٗكت ايإلمل

 ُ ٕ  ايًٕٛ ا٭ز م املً   ثك٭ملّٓٝٛ ٜرٗر َٔ خ٬لك خبك  ا٭ثصٓو  ٚقك اشجدًؾ "أْك ٟ" أ

ك ٚاةٗددكت ي ًُٝددكت يلصددٌ ا٭َددٛاٍ ايددكنكن  ايددم ُرٗددر ٖٓددك ٖٚٓددكى َددك ٖددٞ ءيملددٖددذٙ 

 ايكذ ٠ 

اكا٥ل ٖٛ كٕ   ًُك ا   ملكٍٚ زٜك ٠ املؽال ١؟ ٫ ثك   نكٕ "أْك ٟ" ٜ رف ةٝكًا

ٕ   خٛلك ٜك  َإلكظر٠ عرب َؽ ك اي ُك ٠ "أ" ٚي٘ ثكب   عُل َفكعف يٝصُمل ثإخراال  ٚ٭

 ايجٛاثٝو 

ُ ٌ  ١ٜ٩ املآم  ُٓذ ٚ ك٠ أثٝ٘ امل  رتكة١٦   ٜ ك ٜجال

ِ        دكت ايصدُو  ا  دكً   ٠  أنٌ َرث ؼكَو أْرت٘  ا٥ال١ اك   َٓٗدك ايوإلكد١ ا رٚقد١  فد

َ ٘ ثًالكف ْٚكّ ع٢ً     ايؽكيٕٛ  ٚقك َٮت يًٝج٘ أا٬ّ عكؼرت١  "ايهٓإل١"شو٢ أ

ٌ "عسٜسٟ اْٗض  ٫ ثك  إٔ أ ٖف ءاح اي ٌُ  أٜٔ ُصهمل َصك٤ ايإلك ا١ يج ٛ    و ن

 !ر٠شكع١ َجتخ   

نٓو َ  ث ض ا٭ؼكقك٤  قُٓك جبٛي١ ث  اسبكْكت  ٚاملككٖٞ  ٚامل٬ٖٞ يإلٝ   -

 ٚاقٝكت اسبٌُ ازبكٜك٠ يؽكحل اسب١ًُ ملكك١َٚ ايؽٝكا 

 أيٝض يو نذث١ أ ن٢ َٔ ٖذٙ؟ -
 ك يو أْٗك اسبكٝك١ أَٞ نمل٩أ -
يكدك ٚؼدًين خودكب َدٔ َدكٜر َ ٗدك        !ف عدٔ ايدك ٚط  ٕ نٓدو   ُجلٝ د  ءاج٢ ٚ -

 ٠  ٜٚكدٍٛ ءْٗدك يدٛ ُٛاؼدًو  صدٛف ُودر          ثرٜرتدك  ٜ ًُدين  ٝد٘ ثلٝكثكُدو املجهدر      ةكى 

 اسبكٍ 
  َرٜض ينًٞ ثتْإٔ ُ مل عًِٝو -
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   ٖٚهذا شجٓص٢ اج٢ نِ ٜصكٟٚ افٓكٕ َ  افٓ -
 ئ أعٛ  ءاح امل ٗك ء٫ عٓكَك أعًِ نٝف َكت أثٞ  -
ُ ع٢ً ءفر دبر  ْ٘ ُٛ ءيكك قًو يو  - اف درٖك     ات ٝد١ ندإلري٠ َدٔ املددك     ع ن

ٕ  أثكى اْٗدك   ٭ْد٘     "أْك ٟ" عسٜسٟ  ٌٖ ُرٜك إٔ أُذنمل471ايٓرتل عك   ر ءاح ايٓٗك١ٜ أ

 ُ  ٌ اسبٝك٠ ايم ٜرترـٗك عًٝٓك   ٜ ك ٜجال
  آخر" أ ةٛى أَٞ اُرنٞ يٞ أشإلٛعًك -
كو ظ ر  أش٘  كاعإلجٗك  ا٥ال١ َْٛ٘  ٚـ   أشد٘ عًد٢ ؼدك ٖك    ااجفٓج٘  ُٓع  -

ٌ  ْوٓ ددٜددٔ ربرتكددكٕ  عكْكجدد٘  ٚا السٜددٌ  ٚأاددض  ثفددكٜٝٗك ا٭فري طبكٚ دد٘  عًٝدد٘   ددذاثو ندد

 ٔ ٚعذاب ْرتص٘ نكيعُ  ايًٝ 
 "ٌٖ شجوٝ ين ث ك  يو؟"

 ر أشُض  أش٘   عٓكٗك امل ومل

  "أعكى  اقصِ يو"

  يٛ  حبو   ايًُٛٛ  شٓلك   ٖذا ا جعك"

عدٔ اَجٓكْد٘  يهدٔ   ٜهْٛدك َٓددكع    ُٗدك        رًااثجصُو حبسٕ  ْردر ءيٝٗدك َ إل د   

  نإلريًا ًك نكٕ   ايجٛار٪  ٭ُْٗك ٜجإلك ٫ٕ اإل َع

  ؟ ءْ٘ ٜصهٔ اي ُك ٠ َٓذ ععر شٓٛات"" ك  ٜٞ"ٜكع٢  "ٌٖ ُ ر   أاكًا

ك ء ا نددكٕ  يدو ايرةددٌ    ءيملد ٖٚدٌ ٫ ثدك  يددٞ إٔ أعر د٘؟ ٖٓددك ٫ أادك ٜ درف أاددكاً      -

 ٞ  َفٌ ٖذا ايص٪اٍ؟ ايذٟ ظجُين   ا٫ةجُكع ا٭خري يًُجصكنٓ   ملك ا ُورح عً

 ٫ يع٤ٞ   كك ُأعجكٟ عًٝ٘  اخٌ املرنس ايجاك ٟ  !آٙ -
 شٛف ٜكجالُٕٛ ايعكل  ٚملك ا ُصجلرب  قرٜإلًك -
 ف  عٔ َٔ؟ُجالك  -
ُ  !ايٓ٪َك٤ -  ٞ ٖ٪٤٫ ايٓكط ايذٜٔ ملكؼرْٚٓك؟"أيٝض ٖهذا ٜص

 ت ٖدذٙ  ات اكا٥ل ٖٛ كٕ  نِ ُفر َٚك ءٕ خرةو اج٢ اْوًل "أْك ٟ"    ر 

ُ جٗدك   ا٤ اْجكدكٍ ايصدهكٕ املجهدر    ر٠ َٔ ةدر  املكع  اسبكا٥ل   اك اْٗك ايؽرترا٤    قدك ع

َغ الكفدد١   ث ددض ا٭َددكنٔ يٛاددكت َعددإل١ٖٛ  ُٚ رتملددٔ ايس اثددٞ يوددك٥ذ  ٚ  ٕ  ٚقددذ ات  

ٞ ثإلددٍٛ ايهدد٬ب  ٚعًدد٢ ا٭ثددٛاب املصددإلٛش١ ثددكيإلٓ    ١ال٥دد١ أنٝددكط ايرتفدد٬ت  َٛظ دد  املٗ

عدكت ُدٛاٞ حبفدٛ     اي٬َ  ملكاخٌ املؽدكحل  ٚايلدرف اي كزيد١  ٚاملؽدكعك  ُٛةدك خرث     

 ظ ف َٔ ايرًُكت 
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ٛ ٕ     ٚصبُٛع َٓك ذ مجد  َدٔ َإلدكْٞ ايصدهٔ ايدم ُد٪         ٟ َدٔ ٚاادك ءاح اٯخدر ُهد

 ٌ  اخًٗك َجك١ٖ ملًٛ ي٘ إٔ ٜجٓكمل

"ا٫شِ ٚايًكف ُٚك ٜذ اي٫ٛ ٠" رًف َٓ٘ ايإلكب ايٓكرل  أةكث٘ ٚنتْد٘ ؼدكٜل قدكِٜ    

 ٞ ايلر ١ اي كزي١ ٚٚـ  ثؽُكت ءثٗكَ٘ يجدومل

ِ    ـددل  "أْددك ٟ"  ف املؽدد ك  عٓددك  أشُددض عٝٓٝدد٘ اجدد٢ ُٛقملدد   عًدد٢ ايددس  "ثٝددكزا"  فدد

ٟ ءاح َرنس اي ُك ٠    ُهٔ َ٪قملج١ ر ثصِٗ ٜ٪  شري َ رٚف َ٪ظ  اير ١ٖ  ٜٛةك  ر 

ث٬ جدد١ َفددك٠٤ ذبُددٌ   ظددهٌ  ا٥ددر٠ ٖددذٙ  ا،ْددك ٠ ُعددجلٌ   اْددك     ايردد٬ّ َصددج ًٝٓك

 ايهًُكت "َؽال ١ ايعر كت"  ٚنتْٗك الكف   عُل ايكًٖٝس 

 ٛ ٟ ا٭نُك أَكَ٘ ازبكا  ايإلمل   ٜهٔ حبكة١ ءاح ايٓكقٛط  كك اْرتجمل ًُكك٥ًٝك

ـددد١  ٖٚدددٞ ُعدددإل٘  خًدددف َهجدددف ثٝفدددٟٛ َكٛيدددف   ايهرثدددٕٛ  نكْدددو املُر    

َغعك ـكت ا٭زٜك٤  ًُالر٘ ث ٝٓٝٗك ايس ق  ٖك ث كشكت ا٫ُؽكٍ كالكر١ َكًجك٤ اسبصرا٤  

 "ٌٖ يكٜو َٛعك شٝكٟ؟

  "ةٞ  ك  ٜٞ"٫  ة٦و ير١ٜ٩ ؼكٜكٞ  -

  ٠ يٮٚيٝك٤  ك  ايسٜك ات ضبك  -
 أ ٜك إٔ أؼً٘ ثرشكي١ عكة١ً  -
 ؽ١ يٮحبكز ١ طبؽ ةرا٤ات ٫ ُصُمل ثكسبك٫ت اشبكؼ١   كملؽال آشرت١  ا، -
   ايجاٌُٝ"١   ةراا١ نٓو أعجكك أْٗك طبجؽ  -

  اة و ايعكظ١:

  " ك  ٜٞ""َ  ا٭شف يٝض يكٜٓك أٟ َرٜض ثكشِ 

 ز َ ٘  َك ا ٘؟اُرى ايصٝك ٜكخٌ  أ شف   ايجالك  " رٜٓٝو" -

ك "أْدك ٟ" ٖٚدٛ ٜٛة د٘ ٚةٗد٘ ءاح ايهدكَريا املفإل جد١   ايصدكف         يٛظٕٛ" أنمل - -

اب ايكصدُكت؛ ملُدٌ     ٚاشجكإلً٘ ظكب نفري ايٓرك ١     ٚةذ ًك ٗر ثكب نكٕ طبرتٝ 

 ك١ًْٝ  َك ٜد١   فدا اي ًدو  جيًدض ٚ ا٤ آيد١ ُؽدٜٛر رإلٝد١ ُ ُدٌ ثدكيرْ  امللٓكرٝصدٞ           

 ايٟٓٛٚ 
 ؟" ك  ٜٞد""َك ا ُرٜك إٔ ُكٍٛ ي -
يددٛ   أيكٝدد٘ ثفددرث١ أٜهٝددكٚ عٓددكَك ٖددكمجين ايإلك ادد١ عٓددك املصددك٤   ايددك ال      -

  إٔ أحبث َ ٘ عٔ شإلف أ شف    ءاح اٯٕ  نٓوغذبو ُتفري املدك  اٯيٞ  يرًًو ْك٥ًُك

  ٖاَٛ٘"
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 ْرر ايرةٌ ءاح أؼكث ٘ ايلًٝر١ املور  ١ 

ء ٕ أْو ايذٟ رًإلو ايعرر١  ٫ٚارو َك٣ خودٛ ٠ ايؽدكَكت  ايٝدّٛ َدك زاٍ      -

ٕ  ثإَهكْ٘ ءةكثجو   ذبو ُتفري ايلٝإلٛث١  ٫ أعجكك أ

 ٌٖ ُ ًِ ملك ا اكٍٚ ربكٜرٟ؟ -

ٞ "ةرع١ َٔ ازبٕٓٛ  ءْٓدك ْصدج ٌُ    - دبرثد١ ـدك  َدرم ايرتؽدكّ  ٚقدك         " دك  ٜ

 ظرعٓك   ذبفري أ ١ٜٚ اؼوٓكع١ٝ ـك ٖذا ايٓٛع َٔ ا٭َرام  نٓو أ ٜك ظهرى 

ٚغـ و   ًُو اسبكي١؟ين٭ْ -  !  

ٕ  ؼددال و   ُجكددك ٭ْ دد -   يددٛ أ خًددٛٙ ايصددأ ج٘ اي كًٝدد١ خوددري٠ ةددكًاّ ثعدده٣ٛ  ء

 يكف٢ 

 ١ٜ أعجكك أْ٘ أخور يٛ ُرنجُٛٙ   ار  -

ُٝٝددك٥ٞ ايددذٟ أعوٝٓددكٙ يدد٘   ٜؽددُك  يددٔ ملددكز   املصددجكٌ     ءٕ ايهددإلمل ايه -

ٛ م ا٭ـدرا  ايدم اؽدًو يدو  دإْٞ أقد ح عًٝدو ذبًد٬ًٝ            ظدك٬ًَ  اك ز آخر  ٚاجد٢ ْ د

  ُرٗددر ث ددك  ٚايددم   فددك ًاآـددو يدد٘  ُددك ُددرى ا٫عجددكا٤ ايددذٟ ُ ر   ٞ   ث يٛـدد و ايؽددال  

ُصجٛةف عٓكٜد١ َٚجكث د١ ْرتصد١ٝ  ءـدك ١ ءاح  يدو  هٓٓدك إٔ ْعدرتملر امل ًَٛدكت املربصبد١          

ٓ  "ا ٕ  " اخددٌ  ف عًدد٢ ثوكقجددو ازبٝٓٝدد١  ٭ْدد٘  و َددٔ ايرتك٥ددك٠ إٔ ُج ددر خ٬ٜددكى   رتددٞ شدد

َ ُك ْ رف أنفر اٍٛ ٖٜٛجٓك نملنمل  ك َصجكإلًٓك ٓ ُك أ

 ٌٖ ٖذٙ ايرتالٛؿ َج إل١؟ -

١ٓ َٔ ايكّ  ٚث ض أ رظد١ ايررٛثد١  ٚاؽ د١ َدٔ ايدرْ       ش٣ٛ أخذ عٝ ٫ ُصجٛةف 

  رٝصٞ ايٟٓٛٚ  ايهٌ ٫ ٜسٜك عٔ ايصكع١"كامللٓ

 كُ٘ ردكت "أْدك ٟ"   جؽدر     ٘ ايعكب ايصُ  ٚنتْ ٘  ت  املدكثر  يكدك أ  ى ذبرتمل 

  ك َٔ  ٚا   َرـ١ٝ ايم خع٢ إٔ ٜهدٕٛ ٚ فٗدك  ١ٝ ءيملٓوك١ٝ يٛايكٙ ٫ ُهٕٛ َجتُ املشري 

فكف ءيٝٗدك  ايككث١ًٝ  عٓكَك ٜغ ٧كت اي ١ًُٝ قك ْإل ٗج٘ ءاح ٚةٛ  ةٝٓكت ُٗٝٚقرا٤اُ٘ يًُامل

وكت  ٚاملٛا  املًٗٛش١  نكٕ أاك أقٛاٍ أثٝٗك املتفٛ ٠  عٓدكَك   ات  ٚاملٓع ُ كرٞ املدك 

ع شدددهرُ٘: "٫ ثدددك  إٔ ُهدددٕٛ  ج٘ ٜجادددر  ات ثدددكيهالٍٛ ٜٚٓدددسٟٚ   ظدددكمل خًددد  املددددك  

  يجكٝض" شهراًْك

  "ٝهٔ   كك قإلًو"ي

  ج٘"ئ ُٓكّ ع٢ً  يو  ٫ ُ ى املصجكإلٌ ٜصهٓو  ٕٚ إٔ ُ رف َكٖٝ  -

ٛ      جًو نفريًا " ريٜٓٝو"نكْو  - ٍ ايهعدرتكت  َٔ اسبٓه١ ٚايؽدرب اجد٢ ُجالد

ءاح ظددإل٘ املج دد١  ث ددك  صدد   قٝكدد١ أ خًددو "أْددك ٟ" ءاح َهجددف ًَإل ددك  نكْددو قٛايددف   
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ٌ ٛ ٜدد١   ٚام َددٔ ايرترددك٥    ف دد ثملٚاق ٝدد١ َددٔ ايعددُ  ُ ددرم خًددف ٚاةٗدد١    عكٜددك٠  ددرط

 ٛ ٛ    ُع ٖكت ْكدبد١ عدٔ املدرم  أٚ عدٔ     ٖكت مجا١ُٝ خًك١ٝ  أٚ   كٝد١  أٚ ؼد ١ًٝ  ُٚعد

ٚ ادك٫ت ًٖٛشد١  أٚ ْعد٠ٛ     أقراكت زٖر١ٜ  أٚ ْع١ٜٛ  ٚٚةٛٙ جملدكْ    اكيد١ ْٛثد١     

ٕ  ُٛا خٗددك ٜرةدد  ءاح ايكددرٕ      ٚآخددرٕٚ   اكيدد١ ؼددرع  أٚ  ٖددكٕ  أٚ عؽددكب  ٜٚرٗددر أ

١ عًدد٢ كشدد  ععددر  ٚقإلكيدد١ ًُددو ايٛاةٗدد١ ُٛةددك شًصدد١ َددٔ ا٭ٚاْددٞ ايسةكةٝدد١ َؽددورتمل   ايج

 ايٛاة١ٗ ا٭شإلغ اٝث ُسٖر ث ض ا٭ َل١   ايرترٍَٛ َفٌ صبُٛعكت زٖٛ  ايصالًإل١ٝ 
  "شٛف ٜصجكإلًو ايكنجٛ  ث٬ْغ ث ك سبركت" -

ِ   ة٬ً "ث٬ْغ"نكٕ ايكنجٛ   ازبصك  حبرن١ يوٝرتد١  رًدف َدٔ "أْدك ٟ"      عرٝ

 أَكَ٘  إٔ جيًض

ٕ  ؼالجو   ايلكيف عك ١ٜ  أَك َك خؾ  ايجرتكؼدٌٝ شجؽدًو    "أر٦ُٓو   اسبكٍ أ

 ١ ف ايكقملايٓجك٥. ث ك أشإلٛع  ءْ٘ عٌُ ٜجومل

 ؟" ك  ٜٞ"اج٢  يو ايٛقو  ٌٖ  هٓين َككث١ً  -

ف َدددٔ ٜجؽدددٌ ثدددو  ْهدددٕٛ  َدددك ْك ثدددرقِ ٖكُرتدددو  اكملدددك ٜؽدددالٛ شدددٛف أنمًلددد   -

   ١ٜ"رٜٔ يٛ اك رو ع٢ً ايصر َجعهمل
َ   شٝ ُ ٌ "أْك ٟ" ظدكمل كب أ ٛ  ٘  ٫ ٜجال ْد١ َدٔ شدر ج  اٝدث ندفري      ١ ا٭شدر٠ املجه

ُ د        ١ آدل أٚ اشدجٗسا٤   ٌ حلعدكمل َٔ ايذنرٜكت امل٪ ٜد١ ُدٓل ؾ ٚاكُد٘  َٚٓدذ ؼدلر شدٓ ٘ ذب

َددك عًٝدد٘ ُ ملُدد٘    أشددكُذُ٘  فددِ ظدد ر حبُددٌ امل ر دد١  ًددِ ٜؽددُك  ٚنددكٕ ٜ ددرف َصددإلككً   

   اة ددو ْجك٥ادد٘  ٚ شددف  ٚاخجددك  ا٫اجاددكال  ٚاملعددك ن١   َ رندد١ ازبًٗدد١ ـددك       

 ايفكك ١ 

ءاح امل ٗك  ملك ا ء ٕ ٫ ٜكّٛ ثإلالث اكٝكٞ   َك  ٚقك أقصِ "أْك ٟ" إٔ ٫ ٜ ٛ  أثكًا

 ي٘ َٔ َرتجكح نكٕ املجؽر ف  جًه٘  ؟ َٚٔ أةٌ  يو  ٫ ثك " ك  ٜٞؾُّ "خ

١ اشبك١َ َٔ اي ُك ٠ ب عٓكَك أاكفو اي ُك ٠  َٚٓذ أعٛاّ   ظكمل " ك اليٕٝٛ "أقكّ 

ث دك   نكٕ ٜٓكـٌ َٔ أةٌ إٔ ُرق٢ اي ُك ٠ ءاح   ة١ ءقك١َ  ات قُٝد١ عكيٝد١  ٚ  ٜؽدملغ   

َٔ شكعكت ايٓؽر ايم عكظٗك  اٝث نكٕ ثًهٓج٘ ايإلك ٜص١ٝ ايعدٗري٠ خكردف أعد٬ّ    

 ٛ ٜٔ ةذثِٗ املهدكٕ  ندكٕ ٜكدِٝ ثكملصدكنٔ     عكت ايذاملكٍ  ٚايصٝكش١  ٚايؽالك ١  ٚاملٓ

ٟ  ات ايوددكثك    ايوٛاثددل اي ًٝددك  ذبددٝ  ثدد٘ اسبددكا٥ل   قًددف ايصددُك٤  أاإلودد٘ ايدد    

ا٫ةجُدددكعٞ يًصدددهٔ  ٚء ددد٬ط املًهٝددد١ املعددد ن١  ٬ُٚعدددف ايدددٛن٤٬ املدددج٬اك   

ك يًجككعدك  ندكٕ جيًدض عًد٢ نرشدٞ      ف ٜؽدإلٛ ءيملد  يًًُه١ٝ املع ن١    ٜ ك املجؽدر  

رُ٘ ايرتك٥ف١  ازبصك  خٛ  اشرتٓاٞ  ا٭ْف ن٦ُٞ  َٔ ايكٝكف ٫ ملجٌُ َ٪خ ؼلري 

ايكصددُكت َٓجرتددد١ َددٔ نفددر٠ ظددرب اشبُددر املُددسٚال ثددكيًُٕٝٛ  ايعدد ر قًٝددٌ ٚزٜددم  ٫      
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ز ءاح املٗكةرٜٔ ايذٜٔ ٜكَٕٛٛ ثك٭عُكٍ املٓسي١ٝ َٓذ زَٔ رٌٜٛ  ٫ٚ ءاح املكيه  ٜجالك 

 ايعرعٝ  

ٚ ْاَك ا أؼكثو   !""أْك ٟ" ا  ايصكا١  أ٫ رباٌ رر ءاح ْرتصو يكك أؼإلالو َفٌ  

 َٔ ْرتصو 

 ٫ ُ كُإلين  ايصٝك  ك ال  شٛف أظرح يو  -

َ جددو   ايؽددٓكٚم اسبكٜددكٟ   - ٖددٌ اشددجٓرتكت َكيددو؟ عٓددكٟ ث ددض ا٭ٚ ٚ عًدد٢  

 ثعرط إٔ ُرة ٗك يٞ آخر ايعٗر 
يٝصددو ٖددذٙ املصددتي١  ٖٓددكى ظدددؾ َددٔ اي ُددك ٠ أخذُدد٘ ظددرر١ ايٓاددك٠  ة٦ددو     -

 ث ض امل ًَٛكت أحبث عٔ 
ٛ   ! ر أْ٘ نكٕ ثوٌ ِةك ٠عٓكَك أُذنمل    " ك  ٜٞ" !آٙ - ٍ ءاح ظدإلمل ايٝدّٛ    يكك ذبد

 !١ شرٜإل١ءْٗك قؽ 
 ٫ أعر ٗك  -
  رك٥ر٠ نك١ًَ كب  يكك ار نٝف؟   ُهٔ ع٢ً عًِ  نكٕ قك٥ك رك٥ر٠  نمل  -

 َٔ ايرٖك٥ٔ ااجاسُِٗ صبُٛع١ َٔ ايصًرتٝ  
 ٚث ك؟ -
ٚ   ايإلكاٜدد١ عددكػ عًدد٢ أنكيٝددٌ    - ٚ  فددِ     ٚ    ايٓؽددر  نجددف  ٚضبكـددرات  

ِ  ثكيككا٢َ   شرم  اخجٓل ثكْجؽك ٙ ايككِٜ  ٌٖ أؼإلالو ُٗج
  "عٓكَك ٜٗكمجْٛين"

 شبملؾ ي٘ "أْك ٟ" اك ف١ ايإلك ا١ 

"ؼالٝمل أْ ٘ أـكع ُٛازْ٘  يكك ثدكأت أَدٛ ٙ ُصد٤ٛ   ايصد١ٓ املكـد١ٝ عٓدكَك اظد ٣        

 ٔ ١   فِ أ ر  ضبجٜٛكت ايعكملًكٜ ى ٚ ٜف  اخجرت٢  ات٠  ٕٚ إٔ " َٚٛ "أاك ٜكع٢  َصه

 ٌ  أٚقكُ٘    ايكإلٛ اٝث ٜكفٞ ة

 َك ا ٜج كر٢؟ -

-  َ ثٛةدٛ ٙ   ٖإلدو ٭ ٣    دض  دجمل ايإلدكب  يهدٔ        رٜٔ أعًُْٛٞ َدرا اً ث ض املجذ

شد٣ٛ ايٓدٛ  ٚث دض ايفداٝ.    أادك ا٭ٜدكّ أةدكثين عدرب          ٟ  أ٫اه أٟ ظ٤ٞ شري عك 

ٌ    ء ايإلكب  يكك ؼكَجين نًُكُ٘ حبٝث  هٓين اي٬ْٗدك٥ٞ   عك ُٗك اٯٕ: "ٖٓدك أاًدِ ثهد

   ٌ ازبٗددكت  ٚيهددٞ أحبددث عددٔ  ٗددِ اي ؽددٞ عًدد٢ ايرتٗددِ      ايددذٟ خدد م عددٝين َددٔ ندد

  ١  ع٢ً املؽال فِ أخذ ٜ     أ٫ار٘"
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ٕ  " ك ال"ظالف ٚة٘   ظراٜٝٓ٘ أ رشو َٔ ايكّ   ات٠  ٚنت

  ٞ حبكة١ ءاح قًٌٝ َٔ املٓ عكت""٫ ظ٤ٞ  ءْ 

ٌ َرتجدكح اي ٬قدكت ا،ْصدك١ْٝ    درب ايصدك٥ٌ  ٜجٛاؼدٌ َدد         ف د   "ثكيٓصدإل١ ءيٝد٘ "ايجدرب    

ءاح املكٝدكٍ  َٚدٔ املكٝدكٍ     ٠  ع٢ً َصدهٓ٘ َدٔ ايصدكع١ اسبك ٜد١ ععدر     ا٭ظإلكح ايم ُ   

 اج٢ ؼإلكح ّٜٛ ايلك 

ف يًإلالددث عددٔ َددٓ غ  ُكددك ّ "أْددك ٟ" َددٔ اشبساْدد١ اسبكٜكٜدد١   ثُٝٓددك  ٖددف املجؽددر 

   ٌ   َصددهٔ ب " ددك  ٜٞ"ي ُددك ٠  شددرم َرتجددكح   َرتددكُٝمل ا املصددإلٛش١  ٚايددم  جًدد٧ ثهدد

145/145 ِ ر   اشبُدر  ُدك  هملد  ث٬  در   همل  ًكٚظرب َ ٘ يُْٝٛ " ك ال"٢  شإل١ يإل    ف

 ثكيجكٝ٪  أاض 

مل ف٬فٞ ايصدُو ٚ ا قرتدٌ خبُدض  ٚ ات يٝرتدجمل  ٕٚ صبٗدٛ          ٜهٔ ايإلكب املؽرتمل

ك ٟ" ايعددددإلكى اْسيدددل ايكرتددددٌ   ايإلكاٜددد١ يهٓدددد٘ ُعددددإل و   ايدددكٚ ٠ ايفكيفدددد١  ظدددل ٌ "أْدددد    

ٛ ٜددد١    ازبٗددد١ املككثًددد١ يًإلٝدددكزا اٝدددث ُٛةدددك ا،يه ْٚدددٞ  نكْدددو قإلكيددد١ ايرتجالددد١ ايإلمل

ٛ ْدد١ َددٔ    املؽددال  ١  ُؽددوف  ْٛا ددذ شددأ ايٓصددك٤  ٚنددكٕ ٚ ا٤ املعددرث١ٝ الٓكشدد١ٝ املجه

ه١  ث ض ايصدهكٕ شد كا٤ اسبده ٜجرتر ةدٕٛ  عًد٢ َدك ٜإلدكٚ         ا٭شٛا  اسبكٜك١ٜ املعإل 

   ٚذبدو  يدو ٜٛةدك ةدكا  ايصدٛ  ايدذٟ ٜ دسٍ املكصدِ ثرتفدٌ          ٟ ا در  ع٢ً عدرم يًج در   

و  ٚنكْدو اي ُدك ٠ ايذنٝد١  املصدجٓك٠     أَجك  َٔ ا، ٓو ٜ ًٖٛك اسبكٜدك املعدإل    ١ ص

ُ دد    ٞ شددوٛاٗك املعددار٠ عبددٛ ايورٜددل  ٚعبددٛ شددكا١     عًدد٢ أثددراال ايجربٜددك ايصددكن١ٓ  ُٓ

  ٌ ٠ ايهدإلري٠   ٖدذٙ ايرٚعد١  ظد ر "أْدك ٟ" ٚنتْد٘ عفدٛ َدٔ اي ُدك          ايعرف  ٚأَكّ ند

 ع٢ً ءٜككع َٛةكُ٘ ايوكق١ٜٛ   اخٌ  رٍّ ٜرُ. 

كد١ عًد٢ ةدك إ    ٚث ك ٖذٙ ايًالركت َٔ ايذٍٖٛ  يرتدو اْجإلكٖد٘ نفدر٠ ايؽدٛ  امل مل    

ٌ ايعددؾ ايدذٟ اعجدك٣    ٗدك  ف د  رإلكدكت َٛ قد١  ٚنكْدو نمل    ٚ دل ك١ ١  نكْو َ ملايعكمل

ٞ "عًٝ٘  "قإلٌ ٚث ك"  ُجالك   ايٓكو١ ايم ُرتؽدٌ ثد     ايكدكِٜ ٚازبكٜدك   ْدٛع َدٔ      " دك  ٜ

ات ُلدٝري ٚـد ٘   ايع ر املؽوٓ  قٟٛ ٚٚاقف  َو  ِ   َصج٣ٛ ازبإلٗد١  ٚقدك ادكٍٚ َدر     

ث ندد٘ ٜوددٍٛ  أٚ حلعددو٘ ثكجملمًلددك  يهٓدد٘   ٜرتًددمل    ُهددٔ َجٓكشددك١ َدد  ٖٝتُدد٘           

و  َٚلدكَر  َٚكدكَر َدجُهملٔ قدك ٬ُظد٢  يٝرٗدر ٖدذا ايٛةد٘          ُرٗرٙ نآكٟ ضبٓ 

رتدسع  ايدذٟ عر د٘ "أْدك ٟ"  اخدٌ ايدك ال اٯيدٞ قإلدٌ إٔ ٜٗادِ عًٝد٘            اشبك٥ف  املرًدِ  اي 

ٞ "يٝض َٔ ايلرٜف إٔ ٜرتكدك   ٌ     " دك  ٜ ًُدو ا٭ٜدكّ ايدم قفدكٖك   عًُٝد١       ُٛازْد٘ ث دك ند

 ٌ ا٭ي١ُٝ ءعك ٠ ايجعهمل

ٟ         عٓكَك ُؽدرتمل   مل "أْدك ٟ" ايهدٓغ أؼدٝف خبٝإلد١ أَدٌ   ؽدرتالكُ٘ ٫ ذبجدٟٛ عًد٢ أ

١  ٚصبُٛع١ َٔ ايك٫٫ت َإل١ُٗ  ٚث دض ا،ادك٫ت   إلُ ًٝل  نكْو ث ض ايرَٛز املجع  
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ُ ر ٚاكُ٘   ع٢ً أشرتٌ ايؽرتال١  ُ 

   اشجًك٢ ع٢ً ايصرٜر حل٬ثص٘  فِ شرم   ّْٛ عُٝل ١ أشرُ٘ اكملًكعك  ءاح ظكمل

َ د    ٚـد    آيد١ ايجصدد  ثكملٛجيدكت     ٘ َدٔ ايلدك   ادكٚ  ايفكَٓد١ ؼدإلكاكً     أْٗفج٘ أ

 ٛ ا٘  ٖٚدٞ أنًجد٘   َٔ ايصُو( ،زاي١ ُفمل أشكشًك١ْ ث ض ايصٛ  ٞ )أن١ً ٜكثك١ْٝ َجه

ٚ م ر ِ ايصُو ايإلكٖو ثؽدُو عًد٢  راظد٘  َفدٌ املدرٜض       ا إل  إل١  نكٕ "أْك ٟ" ٜجذ

ثُٝٓدددك نكْدددو قوددد  سبدددِ ايٓ كَددد١ املرتدددرّٚ املُدددسٚال ثك٭ظدددٓكٕ ُعددد٣ٛ عًددد٢ ايهدددكْٕٛ       

َ ٘  ايهٗرثك٥ٞ  ْٗض  ٚـ  ٜكٙ ع٢ً ٚةٗ٘ ايًسال ايٓض   أخذ ايعٝف ٜٓجعر ع٢ً  قإل١  أ

ٛ ا١ ي٘ ثكثجصك١َ ثكٖج١  خرتل قًإل٘  ٖٚٛ ٜ ًِ أْ ٘ شري قك   ع٢ً ءعوك٥ٗك أٟ  ايجرتجو ءيٝ٘ ًَ

ُ  را١  ءْ   ٌ إٔ ٜراٖك ُ ٝص١ ٘ ٫ ٜجال

 "ثكملٓكشإل١  يكك  ؼكت َٔ اعجك٣ عًٝو 

 نٝف عًُو أْ ٘ ٖكمجين؟ -

ملٌُ خؽ١ً ظ ر شرٜإل١؟  ي٘ ظهٌ  ١ فرفك ٠  أ  ٜهٔ  ة٬ًاي ُك ات ايذنٝ  -

ٛ ث َ د   ْٙ َٔ  نكٕ اسب٬ق١  ٌٖ ُ ًِ أوإلكط خرال يج ٌ    ءْٗدك  ين أخذت عًد٢ عدكُكٞ إٔ أُت

٢ عٓٗددك      املهددكٕ ايددذٟ َددكت  ٝدد٘ أثددٛى  ٖددذا    محكقدد١  يهددٔ ٫  هددٓين إٔ أربمًلدد  

     ايكإلٛ ايفكيث ٜجصهمل "ايرتك  ٜٞ"
 ؟٠َٓذ َك  -
    ض عًٝ٘ شكع١  -
ٞ  إٔ أ اقف  يو" !َصجالٌٝ -   عً

ٛ ٖدك َٓرتادر  ُعدٗك عًد٢ اسبرند١      ايصدٝك ات  نكْدو َرشدٝكط ثمل    اخٌ َدت٣ٚ  

هدد١  ٖٚددٞ ُددرثض عًدد٢ شددٓكات  اْلًددل ايإلددكب ايًًٝٝدد١ ايٓكظددو١  نكْددو عا٬ُٗددك َرتهمل

   أ٣ "أْدك ٟ"  ةًدٞ املٓالدرف ايؽدلري     ؼدرٜراً  ايذٟ ٜرتؽٌ اشبكؿ عٔ اي َُٛٞ ضبكفًك

  ٜهٔ خك٥رتًكٗك أرٛام  َٚ   يو   ١ٓ ٚنتْ ُٗرثكٕ ٖٚٛ ٜك   اي ا٬ت ا ؽ 

ٟ ءاح   ُد٪   ٟي٬ْدس٫م أمحدر أةدر     نكْو ا٭ ٚق١  ات اعبكا   َو١ًٝ ثؽإلا َكٍْ 

ٌ  اشبرٚال  ٚ يو َٔ خد٬ٍ صبُٛعد١ َدٔ اسبدٛاةس ُجومًلد        ةكٜدكاً  ٠  صدُكً َدر   ف   ند

١    ٜٓرتدجمل اي دك  املد ٚى يٮقإلدك٤ اشبكؼد١  نكْدو ء اعد١ خكؼ د        ا دك   ٚٚ ا٤  يو املُدر  

١ ٚـد ٗك ٖٓدكى عُدكٍ    ت ايًٕٛ ايرتصجكٞ َٓجعر٠ عًٝٗك أنٝكط ٚ  ٜ د ُٓعر   ا٭ ٚق١  ا

ايددراب ايكك دد١ ربعدددغ َددٔ خدد٬ٍ   كايجهٓددٛ  ث ددض قودد  َٛشددٝك ك ايؽددٝك١ْ  َٛشددٝك

  َٚدٔ  ًكثكٖجد  ٠ ُصدهف ْدٛ اً   ا  كت ايؽٛت  ث دض  دٛاْٝض ايٓٝدٕٛ  ات ا٭ْدٛا  املدفدر      

ُدد١  أٚ املإلكددٛ ٠  أٚ املٓسٚعدد١ ُٓددك   عًدد٢ ا٭ م  فدد٬ت املهكُددف  خدد٬ٍ ا٭ثددٛاب املفمل
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 ٚربٓل  ا٥ال١ ق١ٜٛ يإل ٓو ازبٛ 

إٔ ٫ ٜؽدك  ادذا٩ٙ أٟ    اْك   "أْك ٟ"   خفِ ا٭قإلك٤ املججكي١ٝ املٗادٛ ٠  ضبدك٫ًٚ  

ؼٛت  زا  ازبٛاْف ا ك ١ٜ جملُٛع١ ا٭قإلك٤ املرنس١ٜ  اجد٢ عفدر عًد٢  جالد١ اكٜكٜد١      

 ٤ٛ أؼرتر  َكعِ خبرٜر َجٛاؼٌ ٯي١ نٗرثك١ٝ٥  ٚ ْ ١ ي كٜك ا٭ؼٛات ٜٓصكب َٓٗك ـ

  ءْٞ   اْجرك ى" !"أ خٌ

ٞ "١ ؼلري٠  ٚنكٕ   نكٕ ايكإلٛ ٜعإل٘ ظكملؼرٜرًا اْرتجمل ايإلكب ضبكفًك جيًدض   " دك  ٜ

ل عًد٢ ازبدكا     عًد٢ سبدكف َ مًلد    ٜإلدثُّ  ؼدكَجكً  ًًُكٝ ٕٚ  ٗر  ٜعكٖك  َٔ ع٢ً نرشٞ 

 ٌ نددٔ َددٔ أ نددكٕ ٖددذا ازبددكا  ؼددٛ  ظكظددكت ايجًرتددسات     ٚنكْددو ُج٬اددل عًدد٢ ندد

 َٓؽٛب  ٛقٗك آ٫ت ايرتٝكٜٛ 

 " ك  ٜٞد"إلد١ يد  َرنمل ًا  ؼٛ " ك  ٜٞ" ظدؾ  ٚاٝكًا نكْو ا٭ ٬ّ ُجٓكٍٚ َٛـٛعًك

ؽدالإل١  ثٖٚٛ  ـٝ   ٖٚٛ ررتدٌ  ٖٚدٛ  اظدك  ٖٚدٛ عًد٢ ايعدكر٧ أٚ  دٛم ازبإلدٌ  ٖٚدٛ          

ٝك ٠  ٜجساًددل عًدد٢  كددٛ  شدد ٖٚددٛ ٜاَددرأ٠ أٚ أؼددكقك٤  ٖٚددٛ   ا٭ْددكيض أٚ نكَإلددكْٝٛ     

كٕ يكك٤ات  َٚعكٖك َٔ اؽؾ ًُرتس١ٜ ؼرتال١ ايإلالر  ٚثكيجٛازٟ نكْو ظكظجك ًُرتكز ُإلف 

  ٌ فد٘ عٓٗدك   ايدم اك   "ٜٞ دك   "ٖدذٙ املكجورتدكت َدتخٛ ٠ َدٔ ثود٫ٛت       ُجٓكٍٚ ا٭اكاز  ند

  " ك ال"

 ؟" ك  ٜٞ"ُك ُصكعكْٞ ع٢ً َ ر ١ َٔ ٖٛ اةًض أٜٗك ايعكب   ث 

  هٓ٘ ا،ةكث١ عٔ ٖذا ايص٪اٍ ٫ أاك شريى  -

ٕ  ٖذٙ ايؽٛ  ُعإلٗين؟ -  ٌٖ ُر٣ أ
 املٛـٛع  نُك ٜكٍٛ أاك أشكُذُٞ  ٫ ُهٕٛ ايؽٛ ٠  ا٥ًُك -
   ع٢ً ا٭قٌ يٝض اٯٕ  يٝض ثكيهكٌَ ٚأْك ٫ أنٕٛ أاكًا -
يًرددرٚف   ٗددٛ ٜصددُمل يددو ث ددكّ   ٜرٗددر إٔ  كددكاْو ايددذانر٠ ٜصددجاٝف ةٝددكاً  -

ٞ ءعوك٥ٞ ا٭شإلكب ايهك١َٓ ٚ ا٤ اعج   كا٥و عً
 ؟"ث٬ْغ"أ  خربى  -
 ث٢ً  يهٔ ملك ا أْك؟ ٚملك ا    يو ايّٝٛ؟ -
 ٭ْين اخ ُو نٛ ٜفٞ  -
ٛ  ًا ُرٜك إٔ ُف ين ـُٔ ٚؼٝجو حبكين طبك  -   ًكََٓ
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-  ٍ ع٢ً ا ُإلكى َ٪شف  يهٔ  هٓين إٔ أظرح يو  ؼالٝمل  ًُو ا٭اكاز ُك

م ُ دٛ   املإلكظدر  ثكاٜد١ قؽ د     ااد. رإلدٝ    ز ثٌ ءْٞ أندر  ايصإلف  يصو أْك ايذٟ ٜجالك 

ٞ "١ ايعر كت    ًُدو ايرتد ٠   أندٔ أ عد٢     ءاح ءْعك٤ َؽال    " َٚدٛ  "  ٚيهدٔ  " دك  ٜ

ٛ ٍ حلؽدك ٜف ثكٖرد١      "ث٬ْدغ "كّ  ٚندكٕ ايدكنجٛ    رد ثصدرركٕ اي   نٓو َؽكثًك قدك اد

ٞ    ا مل     اشدِ  كت ايرتك ش١ ع٢ً ايإلٝكزا ءاح َرنس يًجاك ب اٍٛ ز ع ا٭عفدك٤  اقد ح عًد

  عٛم"
اٯَر٠ ٚثك ٍ ايربْكَ. املإلفٛز َٔ ايرتٝكٜٛ ا٭ ٔ   ٗر   اسبكٍ ع٢ً  " ك  ٜٞ"أخذ 

٬ََمل شك قد١  ٚعٝٓدكٕ ضبكرجدكٕ ثكيس قد١       ٚايعكظ١ ٚة٘  ةٌ   ا٭ ث   َٔ عُرٙ   

نكٕ ٜ إل ر عٔ أنفر َٔ ايج ف ايعكٜك  ثٌ عٔ ْٗك١ٜ ضبج١َٛ  نكٕ ةصكٙ املًرتٛف   

أ ٜه١ َٔ ايكغ ا٭خفر  ٚقك نكٕ "أْك ٟ" ٫اه ع٢ً  ٢سبكف اشهجًٓكٟ  َصا 

١  ٚنكْو ظرتجكٙ امُلر ُ  ُٓرتجالكٕ ثؽ ٛث١  ٚنكٕ ٜرٗر عًد٢ عفد٬ت   ٚةٛ ٖك   ايعكمل

اسبدرٚف   ٘ آفك  ا٭ ٣  َٚٔ خ٬ٍ  ُ٘ ا٭     نكٕ ٜٓول ثٗذا اشبوكب  ؼدك راً  همل

 ايعرت١ٜٛ:

يًدذٟ شدريفين       ٜصدُرب  أعًدٔ آخدر  شإلدكُٞ     ندكْٕٛ ا٭ٍٚ/  72"  ٖذا ايّٝٛ  

شفٕٛ ععدر٠ أٜدكّ  أٚ ث دض ا٭شدكثٝ    أقؽد٢ ا٭ادٛاٍ  شدٛف أَدٛت  يدذا أَفدٝو           

٫ٚ  أ١ُٖٝ قؽ٣ٛ  ءْٞ أٚؼٞ ثكَكشٞ ءاح اي ًِ   ٕٚ إٔ أرًف ٫ اعجذا ًا ٟع٢ً عٌُ  

ٌ  اع ا ًك َٓٗدك   ايهج١ً ايكَكش١ٝ أٚ ةدس٤اً  ثكزبٌُٝ  أ مل يًكنجٛ  ث٬ْغ ثتٕ ٜٓكٌ ن

عًٝد٘ ٚقدو      ايذٟ ٚةك ةصدكٙ ٖٚدٛ َٓجالدر ٚ   دض     "ةٞ  ك  ٜٞ"ٝك ءاح مجا١ُ ايص

ك شٝ ٛ  ءاح اسبٝك٠  ٌٖ ٖدٛ  ك إٔ ظبُ  ٜتشٓك   ٕٚ إٔ ْ ًِ َٔ َٓ رٌٜٛ  ٚثذيو ٜوًف َٓ 

  نٝف شدجهٕٛ ظدؽدٝج٘     أّ أْك  أّ نك٥ٔ ٖا  ٫  هٔ ٭اك إٔ ٜجٛقمل" ك  ٜٞ"

 "!ٟٖذا ايجالك  ٠   ُك ٜذ ايوف ٜك   ٝٗك كُ٘  ٖذٙ أٍٚ َر ُٚؽر 

ٞ "أخذ ايرةٌ ايٓالٝدٌ ٚاملدرٜض ٜردبدف ثورٜكد١ َرعإلد١  أررتدت           ايعكظدج  " دك  ٜ

    ٌ ايكإلدٛ املفدك٤ ثكيَٛفدكت اسبُدرا٤      ٚأٚقف اي رم  نكٕ "أْك ٟ" ٜكدف جبكْإلد٘     د

ِ  ٚاشبفددرا٤ يًٛادد١ املراقإلدد١  ُددتف    ٛ    نملر   ايإلكاٜدد١؛ فدد  ت عٝٓددكٙ عًدد٢ ايرًُدد١   ُددك ُ دد

 ايجات َٔ ةكٜك ءاح عكٚاْٝج٘  " َٚٛ "/" ك  ٜٞ"ُك اْإلفكو ٖك١َ ٚنمل

 "ُرٜك إٔ ُفإلو يٞ   

ٕ  ايكنجٛ     املض ايرتك م" !ز ع  َك   َٚٛ    مجاُم  ْ ِ "ث٬ْغ"أ

ٍ خؽ٬ت ظ رٙ   سع "أْك ٟ" َٔ أخذ ايرةٌ ٜكٙ ٚٚـ ٗك ع٢ً املهكٕ اٝث ُجإلك 

ٛ   ذبجٗدك اٯفدك     كت ازبًدك٠ ايدم ندك   ع ع٢ً ملض رٝ ظك ٠ ايرعف  ٚيهٓ٘   ٜجٛ   ٕ ٜجؽد

ُ ٘ َٔ  أش٘ اج٢ قكَٝ٘  يًُكٛ ٠  أاض  ايم   ُٓكٌَ ةٝكًا  ثرعع١ َ٪مل١ ُ 
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ايجعدٝؾ  عك   ك  ٜٞ ٜكدٍٛ   دكيجو ِٝ قدك ظبدمل  يهدٓين   أعدك أعدرف         ٚ ل"

َٔ أْك    ث ض ا٭ٜكّ  أْٗض   ةًك  َٚدٛ   يهدٓين أقدّٛ ثتعُدكٍ شدري رإلٝ ٝد١  ٚ        

ٌ  أنٕٛ  ك  ٜٞ  َجٓكشًٝك هٓين إٔ ْرتص٘ ايّٝٛ  ٕ     ًكَٓول  ٚعٛـد  ن إٔ دبجُ دك   دإ

 ٚ دل ظدؽٝجكْك ُجٓدك را   املإلكيلد١ أٚ  جسةدك   ا٫ثجدذاٍ  يدٝض يدٞ عكدٌ أادك  ٚ ا٥ُدك          

ٕ  ٖذٙ ا٭شإلكب    جين ءاح املٛاة١ٗ َ  ايإلككٜك املٛـٛع١ٝ يرتك  ٜٞ  ايكنجٛ  ث٬ْغ   إ

٬َد٘ الكٜٚد١  ٚثو٫ُٛد٘  أ ةدٛ إٔ أقود       ٌ ٫شجٝ كث٘  ٚثكيجٗكَٞ نجإلد٘  ٚأ  اج٢ أُٛؼ 

ظدؽٝم ايكك ١ ٭َجسال   ظدؽٝج٘  َٚد  ا٭شدف  ٖدذٙ ا كٚيد١ قدك ثدك٤ت ثكيرتعدٌ         

 ًكو َ  ُتةٌٝ ايجٓرتٝذ  نكٕ ٖٛ قك ُٓكزٍ عدٔ اسبٝدك٠  ٚعٛـد   ٭ْ٘  عٓكَك نٓو أْك َٝ 

َ د  ٜد٪    إٔ ٜهٕٛ ا٫ْجالدك  عُد٬ً  َٔ  عًد٢ ايٛةدٛ      ١   ٗدٛ ٜفد  ايعدومل   ٟ ءاح اسبرٜد١ ايجك

ِ اج٢  نرٜدكت ٫ٚ ُد٘  ءْدٞ    ٚةٛ ٙ  ٚملومل ٛ٘  ال٢ ءْصكٕ ع٢ً اسبٝك٠  إْ عٓكَك ٜجدمل

  أشهٔ ظإلالًك

 يهٓو ذبٌُ  انرُ٘  -

ف ثدذنرٜكُٓك   ءْٓك ْصجتٌٖ  نرٜكُٓك  يهٔ ٫ أْك ٫ٚ ٖٛ يٓدك اسبدل   ايجؽدر     -

٘   ُدر إٔ ًٜدجالِ عكدٌ ٚةصدك  ةًد  لُدك اي       ٓدك  هٓدكً  نكْو ايلًو١ عٓدكَك ُٛقمل    ْرتصد

  و"  ثٌ أخذْك ْجرتهملك قك انجًُٓك  كًَكنٓ 
    ُهدٔ  "ث٬ْدغ "ٌ خرت١ٝ ايكنجٛ  ؼٛت آخر  ُكخ  " ك  ٜٞ"٠ عٛم ؼٛت ت ا

ٛ  اك١ٓ املددك   " ك  ٜٞ"ْ ٘ نكٕ ٜر     ٚة٘ أاثجصكَج٘ َجٛع ك٠  اج٢ ٚيٛ  ّ  ندكٕ    املٓد

 ثكب اشبرٚال  ايرةٌ ايصُ   ات ايهص٠ٛ ايرَك ١ٜ ٜصك 
ٞ  زثْٛٞ إٔ أقّٛ ث ١ًُٝ ز ع  َك  فك١ْٝ  ٚخ٬ٍ أشدإلٛع حبفٓدك عدٔ     "ٖهذا اق ح عً

ظدؾ ُكّ ايعرٚط  ظدؾ ظكب  يٝض ي٘ ُك ٜذ َكك ّ  ٜكودٔ ادكا٥ل ٖٛ دكٕ اجد٢     

ٜك  املٛازات املهك١ْٝ  ثكخجؽك  يكك اخجك     اخ ْكى ٭ْو ٫ ظ٤ٞ: قكيدف نكَدٌ مل٦ًد٘    

ٌ   ْك إٔ ْجؽر أ َل١  َ  ا٭شف  أ ١ف٬ف ٟحلؽري     ١" قمل ف ثه

ٌ  "ث٬ْغ"عٔ الرٚب  يهٔ ايكنجٛ   ٚقف "أْك ٟ"  ات٠ ثكافًك  قمل١  ٚـ  ي٘ ثه

   املدك  عًكمل املصِ املهرٟٚ ع٢ً اشبك    ٛاق  ايجٓكـمل َٔ خ٬ٍ ازبًك٠  َٛز َرظ 

ُ دٌ     "٫ ربع٢ ظ٦ًٝك   ٖذٙ ازبرع١ ٫ ذبجٟٛ ع٢ً ثرْكَ. اغًُدٞ  شدٛف ُغ دك ى يججال

  ثدٌ  ز ع ايكَك   ٕٚ أ   ٚاج٢ أر٦ُٓو  إٕ ثوكقكُهِ ازبٝٓٝد١ َجوكثكد١  كَدكً   ع١ًُٝ 

  َجهك١ًَ"

١  ٚثددٝض َوٗددٞ ثكيككٜددك    ٚظددرمل١ َعددٜٛ ٠ثرا٥الدد١ قٗددٛ عٓددكَك اشددجرتكم  أاددض 

  ـ١ َؽال ١ ايعر كت  ٖٚٞ ُجكك ّ عبٛ ايصرٜر  ذبٌُ رإلكًكنكْو  ريْٚٝو  ر 

 ٞ؟""َك ا ُرٜكٜٔ َٓ 
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ٜصدُمل   ات ايدر ض  َدٔ ٖٓدك  ؽدكعكاً    اسبكٔ  َٚدسٜ. َفدك    ٥كت  ٚاْجٗو املٗك  -

  ٣ ثورٜك١ عك ١ٜ٭ٕ ُجلذ  "ث٬ْغ"يو ايكنجٛ  

 ٛ ُددكٕ َجٓكقفددجكٕ  ا٭ٚاح  شكـددإل١  عٓٝرتدد١  ُك  دد٘ ءاح   ددض ٖددذٙ  ٚيددكت  اخًدد٘ ق

ذ يكٜد٘     ثرتوٛ  ايؽإلكح ا إل د ٗك  رح  ُك  ٘ ءاح ايجُج ا٭ر ١ُ ايهر١ٜٗ؛ ٚايفك١ْٝ  نمل

ك َدٔ ٜٓردر ءيٝد٘      ؟ ْردر "أْدك ٟ"   املدرآ٠ املككثًد١ اجد٢ ٜجتنملد      اجد٢ ٜكدر   يهٔ َدٔ ٖدٛ   

عٝٓددكٕ ثٓٝجددكٕ ذبددو اددكةإل  شًددٝر  ملٝوُٗددك ٚةدد٘     اٝددث ُعدد    نددكٕ ايٛةدد٘ عبٝرتددكً 

ظرتج  شًٝرج   ٚأْف َ هٛف  َراٖل عك ٟ  ملٌُ ث دض ايسشدف  دٛم     ٚنكَك   

ٚمجاُجد٘   ٕٚ إٔ ُ  ـد٘     ٜكٙ ع٢ً ةإلٝٓ٘  ظرتج٘ اي ًٝك  ظ ر نصجٓك٥ٞ  ثإلكا١ٖ َر 

 أٟ خع١ْٛ 

ّ َددذٌٖ   "َددٔ ايٓكاٝدد١ ازبرااٝدد١  إْٗددك نكْددو ذبرتدد١   كددك قددكّ ايددكنجٛ  ثجكددك   

 ذبفري ٚاْكَكٍ ايجو ِٝ 

  !يكك   ًٗك -
  يهدٔ ايدكنجٛ  شدٛف ملفدر ث دك قًٝدٌ        َٟدك جيدكز   ٕ  ا،قكاّ  ا٥ُدكً ءٜكٛيٕٛ  -

  اثكأ ثك٭نٌ"
"أْك ٟ"  نكْو ايًك١ُ ا٭ٚاح َٔ ايإلٝض املوٗدٞ     كك اَجفٌ ٚحلك أْ ٘ نكٕ ةك٥ ًك

ٜتنٌ ٚ ا٤ٙ  ظدإلمل طبرتدٞ "ٜوكودل  هملد٘"  ؼدٛ ٠       ثتٕ أاكًا ًاثكيككٜك أفك ت  ٝ٘ ظ ٛ 

َٔ ايو كّ  نكٕ  َٚٛ / ك  ٜٞ ٜ انُكٕ    قو ًك ة ًج٘ ٜفالو ثؽٛت عكٍ   ا  ًك

ؽإلالٕٛ أشدٝك   إ ملصكعكُ٘  ٚء ظك ٙ  يكك اشجصًُك ي٘  صبجُ ٕٛ شٛف ٜعكً٘  ٜصج ك 

يجتشٝض صبجُ  ةكٜك  ظ ر   ُٕٛ ايص٬ّ ث  ا كؼرٜٔاي ُك ٠ ايذن١ٝ  ٚشٛف ٜٓرمل

 ل املصجالٌٝ؟ٌ ءاح اشجٝ كب ظدؽ١ٝ ايذٜٔ ثكٜ ٛٙ  ٚاكمل"أْك ٟ" أْ ٘ ئ ٜكٗر  ٌٖ ُٛؼ 
 ت ايؽٛ  ثجال١ٝ ٚ اع ك ؼٛ ُ٘   املرآ٠   ر  حبرن١ ثٝكٙ اٝ  -
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ٗا عٓسَا ٖبطت املطنب١ ايفضا١ٝ٥ ع٢ً غطح ايكُط، مل ْؿعط بأٟ اضػاز، نأّْ
 تٓػاب ع٢ً صفش١ املا٤.  خ٬ٍ ثٛإ طًب إيٝٓا ايصععٛز إ  املطنبع١ ايصع، ٠، يلٓعيعل    

بٓا ع٢ً ايرتاب، ٚنِ ناْت زٖؿلٓا ععُٝع١ عٓعسَا ْعطْعا َعٔ ايٓالعص٠ يٓذعس  ْفػعٓا        
لأطًكت صطخ١ لطح ْٚؿع٠ٛ،   ،غلطع  ٕ  سبؼ  ْفاغٞ  بايفعٌ ع٢ً تطاب ايكُط، ٚمل

ا ْطععايع ٚغطقععت د زاخًععٞ َلػععا٬٥مس بععا٭َؼ ناْععت اؿكٝكعع١ سًُععام بايٓػععب١ يٓععا، نّٓعع
ايعًُعٞ، ٚنعِ نعإ خٝايٓعا ٜػعطح د ايبعٝعس،        ات ايع١ًُٝ للبٗطْا قصص اـٝاٍاجملًّ
َّنًّ ا اٯٕ لٓشٔ  َاّ اؿكٝك١ ٚدٗام يٛد٘،  َاّ اؿًِ ايعصٟ  ُا ؾاٖسْا تًو ايصٛض،  

زآُٖا ع٢ً غف١ً. سني بس ت املطنب١ ايفضا١ٝ٥ ايص، ٠ تػ ،  زضنٓعا ٚاقعٓعا ٚععسْا    
٣  َآَا غع٣ٛ َٓععط   إ  شاتٓا، ٚناْت تبعام يلضاضٜؼ  ضض ايكُط تعًٛ ٚتٗبط، ٫ٚ ْط

ّٕ  ،داَعس ملػعاس١ َععٔ ايعرتاب ٚا ضععاب    ّٛ    ٚنعأ ٣. ٖعصٙ ا٭خعع ٠ َصعٓٛع١ َععٔ ايعٛضم املكعع
ُعا  عٓسَا ابلعسْا عٔ املطنب١ ا٭ّ، ٚمل ْعس ْطاٖا، تطا٣٤  َآَا َٓعطع  ٖضعب١، نًّ  

لدعطز   !ْعط٣   ؾب٘ بايبٝٛت اؾاٖع٠. ٚظاز لضٛيٓا مبعطل١ َا يٓا ؾ٤ٞ َاإ اقرتبٓا َٓ٘ ب
 زام لضٛيٓاسزاخٌ املطنب١ ايص، ٠ َبّس صٛت َٔ

٠ ظَٓٝعع١، ؽلععفٕٚ لٝعع٘ إْهععِ تكرتبععٕٛ َععٔ ايفٓععسم ايكُععطٟ، يرتتععاسٛا لٝعع٘ َععّس -
 ٖٛ  َاَهِ. َا ، ْفػهِ
نععاز ايصععٛت ٜل٬ؾعع٢، سلعع٢ اقرتبععت ايعطبعع١، ٚزخًععت َهاْععام  ؾععب٘ مبععط ب   َٚععا

١ٝ املهإ، سل٢ ايػٝاضات، بعسٖا، طًب إيٝٓا ايٓعٍٚ، ٚساملا ٚضعٓا  قسآَا ع٢ً  ضض
ت ميٝٓعام  اَلًهٓا ؾعٛض غطٜب ممعٚز باـٛف ٚايفعطح، اقرتبٓعا ععصض ٚبُٝٓعا تعٔ ْلًّفع      

ٚمشعا٫م، ؾعاٖسْا  سعس ا٭ؾععداد ٜطتعسٟ ظّٜٓعا ايفضعا٥ٞ، ٜٚؿعع  بٝعسٙ  ٕ ْكعرتب َٓعع٘،         
تهعٕٛ مبهلعب ي٬تصعا٫ت     اْصعٓا يٮَعط، ٚزيفٓعا ٚضا٤ٙ إ  قاعع١ لػعٝش١،  ؾعب٘ َعا      

١ ايكُطٜعع١ َععٔ  ٫ت ٚ دٗععع٠. ٚ خفْععا املطالععل،  ْٓععا اٯٕ زاخععٌ ا ّطعع ايسٚيٝعع١، ملععا لٝٗععا 
ّٖ ١ ايجاْٝع١،  ًٓا يًلذطب١ ايجا١ْٝ، ٚعٓسَا غأي٘ َطٚإ ؾاٖني عٔ ا ّطع ا٭ٚ ، اييت غل٪

ْط٣ غ٣ٛ  دٗعع٠ ٚخ٬لٗعا،    دا٤ اؾٛابس ا٭َط َٓٛط بهِ، ثِ تابعٓا ططٜكٓا ٚتٔ ٫
ا املطالل بايسخٍٛ إ  غطل١ داْب١ٝ، زخًٓاٖا ٖٚٞ عباض٠ ٚملا بً،ٓا ْٗا١ٜ ايكاع١  ؾاض إيٝٓ

ا تعّسم  ص ي٬غرتاس١، ٚ ثٓا٤ دًٛغٓا،  سػػٓا ب،طابع١ ٚدٛزْعا نّٓع   عٔ َهإ خمّص
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ٌّ ِ  483ؾ٤ٞ ٜكع بصطْا عًٝ٘، يكس قطعٓا َػال١  به ٚمل ْؿععط بارضٖعام    ، ي  نًع
ا ْلًّٗ  يًٛصٍٛ، ٚملا ٚط٦ت  قسآَا تطاب ايكُعط،  صعبٓا بايعصٍٖٛ،     ٚ ا٫ْكباض، نّٓ

 ُّ   َعٔ  نع١  َعاّ ؾاؾع١ ايلًفعاظ، ٚمل خيّفع     طٜٔ ٜؿعاٖسٕٚ ايطغعّٛ امللشطّ  نأطفاٍ َػع
 سايلٓا غ٣ٛ قسّٚ ضدٌ ايفضا٤ ايصٟ خاطبٓا قا٬٥مس

 بعس اغرتاسلهِ، غٓكّٛ ظٛي١ َٝسا١ْٝ ع٢ً غطح ايكُط... -

ّ    َععٔ دسٜععس صعععسْا بصععشب١ امل   ايعععني،  طالععل إ  املطنبعع١ ايصعع، ٠، يٓؿععاٖس بععأ

طبٝعع١ طاملعا سًُٓعا بٗععا، غعهٛت تعاّ، ٚسعٛاؽ َؿععسٚز٠، ٚاملطنبع١ تػع  بٓعا َػععال١          

 خًٓاٖا زٖطام.

قس  ؾاض عًٝٓا املطالل با٫غلعساز يًٓعٍٚ عًع٢ غعطح    3نإ َٓلعطام ف ٚسسخ َا

 ايكُط...

َ  إٕ تّٛق يصيو، َا لجاقًع١، ٚ٭ٕ ايعسضدات ا٭ضبعع    فت املطنب١، سل٢ بعست  قعسآَا 

اييت تفصًٓا عٔ تطب١ ايكُط قس طايت،  ْؿّست  عصابٓا  نجط، ٚملػت د زاخًٞ ْٛعام 

َّٔٔ ايرتّز ٞ، عٓعسَا خعاطبش ؾعٛقٞ غععٝس      ٕ ٖصٙ ساٍ  صسقا٥ٞ، ٚصسم ظّٓ ز، ٚ ظ

 قا٬٥مس

 ٜبسٚ  ْٞ خا٥ ! -

- َّ  ؟َ
  زضٟ. ٫ -
 ُا ٭ْٗا ايلذطب١ ا٭ٚ .ضّب -
 تلداشٍ. ٫ -
 ٭ٕ باغٌ ايص،  ع٬ صٛت٘ قا٬٥مس ،ٓام ٚمل ٜهٌُ ؾٛقٞ عباضت٘سػ -
  ض٣  ٕ ايٛقت قس سإ، ٚمل ْعس عاد١ يًعب.  -

 لطّز عًٝ٘ ؾٛقٞ بعصب١ٝ ظاٖط٠، نأْ٘ حياٍٚ ططز خٛل٘.
 ا ًْعب طٛاٍ ايٛقت؟ٌٖٚ نّٓ -

 فت  قسآَا، عٓسَا طًب املطالل ارص،ا٤ إيٝ٘سد ٖصٙ ايًشعات تّٛق

ايسضدعع١ ا٭خعع ٠، زلعععش إ  خمععاطبلهِ. يكععس ضاقبععت نالعع١        ٚقععٛلهِ عًعع٢  "

ا٫تصعاٍ لٝٗعا بٝٓٓعا ٚبٝعٓهِ، ٚخع٬ٍ اغعلعسازنِ        خطٛاتهِ، َٓعص ايًشعع١ ايعيت  ّ   

ْٓعا  إَعٔ ايكعٍٛ    بّس ١، ٫ٚناتهِ اـاّصا ْلابع ْؿاطهِ ايطٜاضٞ ٚؼّطايصاتٞ، نّٓ

طٝع ايػععٝطط٠ عًعع٢  ْػععل ٬عٓععا ايععٛاد عًعع٢ ًَفععاتهِ، إ٫  ْٓععا ٫    عًعع٢ ايععطغِ َععٔ اطّ  
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اْفعا٫تهِ ٚ س٬َهِ.. لأْلِ  َاّ لطص١ تاضخيٝع١ يلذطبع١ َعًَٛعاتهِ، ٫ٚ تٓػعٛا،     

 ٕ غعع نِ عًعع٢ تععطاب ايكُععط، خيلًعع  رياَععام عععٔ غعع نِ عًعع٢ تععطاب نععٛنبهِ،  

 اْلبٗٛا، ٭ْهِ غلط ٕٚ َجٌ ايعصال ...

 ػٝطط ع٢ً سطنلٓا؟ْعٓسٖا غأٍ باغٌس ٚنٝ  

ِ، غللػععع ٭ٕ  دػععازنِ غععلد  تبعععام ؾاشبٝعع١   فععاٍ يبسبععاط لدطععٛاته  ٫

 ايكُط اييت تعازٍ نُا تعًُٕٛ غسؽ داشب١ٝ نٛنبهِ.

 ٚعاز باغٌ يٝػأٍس ٌٖ ْفِٗ َٔ ن٬َو،  ْٓا غٓكفع بسٍ  ٕ ْػ ؟

 تعطلْٛ٘، ٚعًٝو تٓفٝص شيو. ٖصا َا

١ ْفعصت إ   طًعل صعطخ١ َسّٜٚع    ٢ ت  قساّ ؾٛقٞ ع٢ً تطاب ايكُعط، سّلع  إٕ سّط َا

 للذاٚبٓا َعٗا ٚاْطًكٓا مناضؽ ٖٛا١ٜ امل،اَط٠.  عُاقٓا،

ٚ ْا  قّٛ بأيعاب بًٗٛا١ْٝ، غطست َع  لهاضٟ  ٚقغ َعٔ شانطتعٞ صعٛضام نٓعت     

  سًِ بٗا، ٚاٯٕ  َاضغٗا، يكس اْعسَر اؿًعِ َعع ايٛاقعع، ٚاـٝعاٍ ػّػعس  َعاَٞ، ٖٚعا        

خعطز   ٣، ٠  خعط ٚعًع٢ صعدٛضٙ َعطّ    ،٠ ْصا ع٢ً ايكُط، َع سًُٞ،  قفع ع٢ً ايعرتاب َعطّ  

ػع٘،  ْلؿعٞ لطسعام،  صعطر     زخعٌ سفعط٠  خعط٣، ععامل  ضاٙ  َعاَٞ،  ؼػّ      ٚ ،َٔ سفعط٠ 

تعطى سعايٞ تػعبح نٝفُعا تؿعا٤، إْٗعا ؿععات غطٜبع١، ٚإبعسا  ٜفعٛم            نُا حيًعٛ يعٞ،   

ّٛ ض، غعععٍٗٛ تٓبػعععط  َعععاّ ايععععني، ٚدبعععاٍ صععع، ٠ ؼعععاٍٚ  ٕ تؿععععطْا بايطٖبععع١،     ايلصععع

ٚبُٝٓعا تععٔ د   ،ذعٛات نعج ٠ ا٫ْلؿععاض  ٚايػعهٕٛ ٚسعسٙ ٜععٓعِ بٛدٛزْعا، ٚ شًٖلٓععا ايف   

 غف٠ٛ ايط٣٩، دا٤ْا ايصٛت  َطام بايعٛز٠.

لٓععا ا نععإ ا٭َععط خععاضز  ٜععسٜٓا، عععسْا  زضادٓععا إ  املطنبعع١ ايصعع، ٠، ايععيت  قًّ ٚمّلعع

١ ايكُطٜععع١، ٚؿعععع١ ٚصعععٛيٓا، طًعععب إيٝٓعععا اـًعععٛز يًطاسععع١،   بعععسٚضٖا إ  زاخعععٌ ا ّطععع

ايػاع١ ايكُط١ٜ إ  ايػازغ١، ٚناْت َعًَٛاتٓا  لاغرتسٓا ٚقلام ٫بأؽ ب٘، سل٢ قاضبت

ٓعار ععٔ ا٭ضض، لسضدع١ اؿعطاض٠ َطتفعع١ دعسام عًع٢  ضض ايكُعط،         تؿ  إ  اخعل٬ف املم 

٠  غعبٛعني ععٔ ْٗعاض ايهعط٠     ٚباتػاض ايؿُؼ تعزاز ايفٚز٠، ٚتايٝعام لايٓٗعاض ٜععازٍ َعسّ    

 ا٭ضض١ٝ بػبب بط٤ زٚضت٘ سٍٛ ْفػ٘...

ْٗهٓا، ٚغٝطط ع٢ً  دػازْا ٚدعا٤ املطالعل    عٓسَا بً،ت ايػازغ١، نإ اؾٛ  

ص١ يلٛاظٕ يٝؿّس َٔ  ظضْا، طايبام إيٝٓا ايسخٍٛ إ  اؿذط٠ امل٬صك١ ؿذطتٓا، ٚاملدّص

 ايض،ط.

ات ايجكًٝعع١، ؾعععطْا بٛدٛزْععا، ٚعععازت إيٝٓععا    ضْععا َععٔ ثٝابٓععا َٚععٔ املعععسّ   عٓععسَا ؼّط

ؼ تبعععام رضازتٓععا ايععيت غععًبلٗا ى  ٜععسٜٓا، ْلععّٓف، منؿععٞ، تععّطٜلٓععا، ٚعععسْا إ  شٚاتٓععاسّط

 سطن١ اْعساّ اؾاشب١ٝ.
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ُّطٜٔ د ا لٝٗا، إّيبعس شيو طًب إيٝٓا، ايعٛز٠ إ  اؿذط٠ اييت نّٓ ا  ْٓا بكٝٓا َػ

 َهآْا، ْٓعط إ  بعضٓا بعضام، لأزضى املطالل غّطْا، ٚقاٍس

 يساخًٝع١، ٭ْهعِ غعلذسٕٚ َعا    طٕٚ ب٘، لًٔ تبكٛا د ثٝابهِ اتفّه  عطف َا -

 ؼلادٕٛ إيٝ٘..

ٞ ٜ،ّطعع ٚمل ٜهععس ًٜفععغ عباضتعع٘ ا٭خعع ٠، سلعع٢  غععطعٓا إ  سذطتٓععا، يٓذععس َععا      

  دػازْا...

ٗٓععا بصععشب١ املطالععل إ  قاععع١ ايطعععاّ، سٝععح اؾععٛ   خععص ٜػععلٓعف قٛاْععا،      ٚتّٛد

١ ايٛدبعع١ َععٔ صععٓفني َععٔ ايععفٚتني َٛضععبني د عًبععلني َععٔ ايب٬غععلٝو ٚظاْبُٗععا ٚضقعع    

 نلب عًٝٗا "٦ٖٝٓام"..

   ؾٛقٞ يٝػأٍ املطاللس ثٓا٤ عٛزتٓا إ  سذطتٓا، تّٛق

  ظٔ  ْٓا شاٖبٕٛ يًّٓٛ؟ -

 ْعِ. -
 َاشا غصٛد ض٤ٛ ايٓٗاض؟ -
 غساٍ ايػلا٥ط.إب لكط ٗا ٜلطًّٖصٙ املؿه١ً سًّ -
 ٚ ٜٔ غٓٓاّ. -
 غلٓإَٛ ع٢ً املكاعس، ٖصا إشا اغلطعلِ. -

 ٚخلِ ن٬َ٘ قا٬٥مس

 ام. ضدٛ يهِ َْٛام َطحي

ٖصٙ ا٭ثٓا٤، نإ ايلًٌُُ بازٜام ع٢ً ٚدٛٙ ا٭صسقا٤، لػأيش ؾٛقٞ عٔ ؾعٛضٟ 

 اٯٕ؟ لأدبتس

 ؾعٛضٟ مباشا؟ -

 ؾعٛضى باؿاد١ يًّٓٛ. -
 مل  لِٗ قصسى. -
  ٫ ؼًِ بػطٜط تٓاّ عًٝ٘؟ -

عٓععسَا شنطْععٞ بايػععطٜط،  زضنععت لععع٬م، إْععش نٓععت غاضقععام رياَععام د سًععِ َععٔ  

 عت د ٚدٗ٘ ٚقًت ي٘سططح غ٪اي٘، تطًّ س٬ّ ايٝكع١، يصيو عٓسَا 
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٠ ا٭ٚ  ايعيت ْععٚض لٝٗعا نٛنعب     إْٓا د ٚضع مل ْعلس عًٝع٘ قعب٬م، ٖٚعصٙ املعطّ     -

 ايكُط.

 قاطعش َطٚإ ؾاٖني قا٬٥مس

 ٠ ا٭خ ٠..بٌ قٌ، إْٗا املّط -

ُٓعا بععا ايععسضٚؽ، ايعيت تػعاعسْا عًعع٢ منعط اؿٝععا٠      زاععٞ يًكًعل، يكععس تعًّ   ٫ -

َّٖٓا، ٚضست  غطز  ِ  د ٚدعِٖٛٗ   بعس قًٌٝ محًكعت   ١،نٝ  ايلكٝٓا د اؿسٜك١ ايعا

بععصانطتٞ إ   ْععش عععست إلٛدعستِٗ قععس اغلػععًُٛا يًٓععّٛ، بُٝٓععا طايعت غععٗطتٞ، سلعع٢   

ايعسال٧، ايعصٟ نعإ َ٪ْػعام يعٞ  ثٓعا٤ ايلععب         ٟغعطٜط  طت غطليت اييت تطنلٗا، ٚتصّن

ّٟ ايص، ٜٔ، ٚ بعٞ ٚ َعٞ، ٚض   طت ٚارضٖام. ٚتصّن سعت  تػعا٤ٍس َعاشا ٜفعًعٕٛ     طبعام  خٛ

َّع    ُا  لّهع طٕٚ بٞ نًّاٯٕ، ٌٖ ٜفّه ٞ ايعيت ناْعت تعطاقبش َٓعص     ط بٗعِ؟ َٚعاشا تفععٌ  

ايّٝٛ ا٭ٍٚ، ٚاييت ب،طٜع٠ ا٭١ََٛ ناْت تعًِ  غطاضٟ، ٚ بٞ ٚغهٛت٘ املؿٛب مبعطل١ 

  َطٟ.
شاتٞ، ناْت عٝٓاٟ تػبشإ بايعسَٛ ، ٚغبعت د غعبات عُٝعل،      إ  عٓسَا عست 

 َٓ٘ ؾٛقٞ، ايصٟ اقرتب َش غا٬٥مس ٜكعش 

 بو. َا -

ِّ تلهًّ -  غ بأمسا٤.ِ ٚتابع بكٍٛ نٓت طٛاٍ َْٛو، تلًّفع
  ْا! -
 ْعِ  ْت. -
 ٜٚسخٌ َطٚإ ع٢ً اـط. -
 ٜبسٚ  ْو غبكلٓا باؿٓني إ  نٛنبٓا. -
 كّٛ ب٘.ْ  خفٞ عًٝهِ غطام، إش يٝؼ غ٬ٗم َا ٫ -

 ا٭صسقا٤ بصٛت ٚاسسس ٚضزَّ

 إْٗا َ،اَط٠ نب ٠! -

ّٞ ايفضعا٤ ايًعصٜٔ دعا٤ا بٓعا. ٚمّلع      د ا  صعبشٓا   ثٓا٤ سٛاضْا ٚصٌ املطالل بصشب١ ضدً

ا  ْعععش عطللعععع٘  تػعععلطٝع ايلُٝٝععععع بُٝٓٗعععا ، إّيعععع   زاخعععٌ اؿذععععط٠، اقعععرتب  سععععسُٖا  ٫  

ا٭صسقا٤ بهال١  بإسػاغٞ، لًكس نإ ا٭قطب إ  خمًٝيت ٖٚٛ ايصٟ غاعسْٞ ٚ َّس

 سٙ ملصالشيت، ضشو ٚقاٍسام ٜٞ، َاّزاملعًَٛات، ٚعٓسَا اقرتب َّٓ
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 ٌٖ منلِ غعسا٤، ٖا٦ْني! -

 ٚاْف٣ باغٌس

 نٝ  ْٓاّ، ٚقس اخلً  ايعَإ ٚاملهإ. -

 ٫بأؽ غلعلازٕٚ ع٢ً شيو، ٚتابع ن٬َ٘س -
ُّععع ٚاٯٕ ٫ - لهِ ايعععيت تعبعععلِ َعععٔ  دًعععٗا، يعععصيو ٚبععععس تٓعععاٍٚ ٚدبععع١   تٓػعععٛا َٗ

 ٚا ي٘.ايصباح،  َاَهِ عٌُ ؾام َٚضٔ، لأضدٛ  ٕ تػلعّس
 َؿععع١ٝ ،اؿذعععط٠، ٚتعععٔ ًْعععبؼ ثٝابعععام بٝضعععا٤، ٚمنؿعععٞ ٚضا٤ بعضعععٓا  خطدٓعععا َعععٔ

ٛ  ٚ نًُٓعا  قعب٬م،  ؾعاٖسْاٖا  انّٓع  بكاعع١،  َطضْعا  ذ٘،ّْل  ٜٔ إ  ْعطف ٫ ايعػهط،  تع

ِّ َػععاس١،  صعع،ط قاععع١  غطلعع١، إ  بعععسٖا زيفٓععا اغععطٛا١ْ، ؾععهٌ عًعع٢ امممععّط ادلعْععا ثعع

 ايكٝاز٠. غطل١  ْٗا يًلٛ عطلٓا

 ايطعععاّ، قاععع١ إ  بعععسٖا عععسْا ايكُععطٟ، ايفٓععسم زاخععٌ لٝٗععا طفٓععا ْعٖعع١ ناْععت

 قا٬٥مس املطالل خاطبٓا لطٛضْا،  ْٗٝٓا ٚبعسٖا

 ايٛقت؟ ريض١ٝ ًٕٛتفّض نٝ  -

 س تٓعا،  غعبب  املطالعل   زضى شيعو  عٓعس  ْكعٍٛ،  َعاشا  ٚاسرتْعا  بعضٓا ٚدٛٙ د عٓاتطًّ

 ٚغأيٓاس

 دسٜس. ٛ َٛض إ  فايلعّط  ّ ايعايٞ ايكفع ضٜاض١ مماضغ١ ًٕٛتفّض ٌٖ -

 ايجاْٞ. اـٝاض ْفّضٌ اؾُٝعس ٚبًػإ بػطع١  دبت

ّٕ اإّيع  ايصع، ٠،  املطنبع١  تٛ ٘ايلّٛد ظّٓٓا ٚد ايطعاّ قاع١ غازضْا بعسٖا  خطعٛات   

 تعٜعس  َػعال١،  غعطْا  ٚبععسَا  ايكُعطٟ،  بايفٓعسم  مسٝٓعاٙ  َا زاخٌ إ  ذ٘تّل ناْت املطالل

ِّ ق٬ًٝم ٚقفٓا َرتام، اـُػني ع٢ً  ْٗاٜل٘ ٚد طٛي٘. د ا٭ٍٚ ٜٛاظٟ  خط ممّط إ  ٗٓاتّٛد ث

ََ ّ  لٛقفٓا  ،بايلّٛق ْاَط  ٕ  ضعا٠٤ َ   ظضاض تعًٖٛعا  يٛسع١   َعا  املطالعل  ضع،ط  ا٭خضعط،  بعايًٛ

ُّ َعط ب   َاّ َباؾط٠ آََعَٚض ضدِ باب لحلم سٝح ظّض ع٢ً ٘  ععت ػ ّ  لٝع ٔ  خملًفع١   سذعا  َع

ٕ  ايفضعا٤  ضد٬ إيٝٓا  ؾاض  ضض٘،  قسآَا تطأ  ٕ ٚقبٌ ايفضا١ٝ٥، املطنبات  ْكعرتب،  بعأ

 قطٜبع١  َطنبع١  إ  بايصعٛز إيٝٓا ٜؿ  ٚنأْ٘ ٜسٙ  سسُٖا ضلع ٚصًٓا اٚمّل يٮَط. الأشعّٓ

ٌ  املكاععس،  عًع٢  اغلٜٛٓا ٚعٓسَا لفعًٓا، َٓ٘ ٘   َآَعا  ٚاْلصعب   سعسُٖا  ٚضا٤ْعا  زخع  نأْع

  قاي٘س َا مج١ً َٚٔ َا. ـطب١ ْفػ٘ ٧ٜٝٗ

ِّ نٝ  ٕاٯ غلؿاٖسٕٚ ا٭صسقا٤س  ٜٗا" ٔ  ؼسخ اييت ايفذٛات ص٬حإ ٜل  ا٤دعطّ  َع

 ايفضعا٤  د إٕ  قعا٬٥مس  تعابع  ٚاملععطٚف،  ٖا٥ًع١.  بػعطع١  ايفضا٤ تكطع اييت ايعسٜس٠ ايٓٝاظى

َّ شععسخت  ٫ ٖٚععصٙ ايطَععٌ. اتسّبعع فُٛعٗععا ٜلعععّس٣ ٫ ايٓٝععاظى َععٔ امدععّس صعع، ٠  غععطابام   
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 إشا سذُعام   نعف  ْٝعاظى   ٜضعام  ٜٛدعس  ٚيهٔ املطنب١، ظػِ َباؾط٠ تًلصل إْٗا ،خطٍط

٘  إ  ٟتع٪زّ  اـعاضدٞ،  املطنبع١  ظساض اصطسَت  ٕ  شيعو،  سعسخ  َعا  إشا ٜٚٓعلر،  اخرتاقع

 امغّٜٛ غٓشاٍٚ يصيو ثٛإ، بضع د  دػازْا ؼطم قس ايفذ٠ٛ خ٬ٍ بتلػّط اييت اؿطاض٠

 ا٭عطاٍ. ٖصٙ إص٬ح  ٚ إجناظ نٝف١ٝ ع٢ً فايلعّط

ٌ  إ  عٓعاٙ للّب بٝسٙ، ٚ ؾاض عاز ايع١ًُٝ خطبل٘  ٢ْٗ عٓسَا   َلعاض  بععس  املطنبع١.  زاخع

 تبًع   ايعيت  اؿطاضٜع١،  ارؾععاعات  يعطز   ص١املدّص املعس١ْٝ ا٭يٛاح َٔ بعضام ؾاٖسْا ق١ًًٝ

 قععٛاضٜط إ  إضععال١ ا٭ضض. عًعع٢ تػععاٜٚ٘ َععا  ضعععاف عؿععط٠ ايفضععا٤ ضدععٌ  خفْععا نُععا

ُّ فٓاٚٚق اي،اظ، ٌ   َػعو  سعني  د َهآْا، د طَٜٔػ ّٝع١  بًٛسع١  ايفضعا٤  ضدع  صع، ٠  َعسْ

ّٞ  طًعب  شيعو  بععس  املطنبع١.  د ثكعب  إ  ٚ ؾعاض  ٜكع ،  ٖٛ سٝح إ  ا٫قرتاب آَّ ٚطًب  إيع

 إ  ا٫ْلباٙ ع٢ً ٓاٚسّج ايًٛس١ ٚ خص عاز ايلًشِٝ، َفلاح  زاض بُٝٓا املعس١ْٝ ايًٛس١ ايلكاط

ُّعع غععٝفعً٘. َععا  يهععٔ غععٌٗ، ٖٓععا، ايعُععٌ قععا٬٥مس تْٛععا اغععلساض ايجكععب، صعع٬حإ  ّ  الً

ّ  ٚحيعسخ  املعلعاز٠  ضسًلٗعا  د ايفضعا٤  د املطنب١ تػبح عٓسَا صعٛبل٘،  لُعاشا  ا٫صعطسا

 رياَام ايٛاسس٠ ١َػلكًّ سذطات ٠بعّس املطنب١ صٓعت يكس ايهاضث١، ْلفاز٣ نٞ ْفعٌ؟...

 اـطط. ساٍ د تًكا٥ٝام  بٛابٗا ت،ًل ا٭خط٣، عٔ

 ؾٛقٞس غأٍ ايٓكط١ ٖصٙ إ  ٚصٌ عٓسَا

 لٝٗا؟ ْعٌُ اييت اؿذط٠ د ٠ٛلذ  سسخ َا ْٝعنام  ٕ ضيٓفرت -

ٌّ ٚضعٓا يكس - ٛ   س٬م، طاض٨ يه  ايٛاقٝع١    ا٭قٓعع١  ايهُاَعات  تٓعععٛا  ٫  ٕ ٖٚع

ّٚ اييت  با ٛا٤. زنِتع

ِ ٚ  ْٚفػعٞ،  ٟدعسّ  اخلبعاض  مبجابع١  يٓعا  ناْعت  ايكُط، غطح ع٢ً َضت  ٜاّ ث٬ث١  ٖع

  سٝا٤، يًبكا٤ ضطٚضٟ نفعٌ َاضغٓاٖا اييت ارضاز١ٜ، ؼايلّٓف ػطب١ ٖٛ ب٘ َطضْا اخلباض

 ا ٛا٤. َٔ لاضغ١ اغطٛا١ْ د ايسٚضإ ٖٞ ٚادٗلٓا سطن١ ٚ زّم

٘  حيلٜٛع٘،  َٚعا  ايكُعطٟ،  ايفٓعسم  عًع٢  فايلععطّ  د ا٭خع ٠  ايػعاعات  ٚقضٝٓا  ٚنأْع

 نًُع١  ٚضٚز ْعطْا يفت َا ٚ ؾس ايبؿط، ٫غلكباٍ ٝصامخّص تعّس م ص، ٠، مبس١ٜٓ  ؾب٘

 ٠. غّط ٚدٛز عسّ غبب عٔ املطالل غأيٓا ٚعٓسَا نب ٠، قاع١ َسخٌ ع٢ً "َػلؿف٢"

 اؿطا٥ل. صاباتر ص١خمّص قاع١ إْٗا  دابس

 ؾٛقٞ. غأٍ ْفِٗ مل شيو، َع٢ٓ َا -

 بكًٝععٌ، َْٛٓععا قبٝععٌ ا ععٛا٤.. َععٔ َععٚيعع١ غطلعع١ د غععطٜط، إ  حيلععاز ٫ املععطٜا، -

 ْط٬م.ا٫ بكطب املطالل ،ٓا بً
***  
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 د عْلطًّ انّٓ عاز١ٜ، غ  بػطع١ تسّم قًٛبٓا ناْت ْط٬م،ا٫ إؾاض٠ عطٝت م سني

 ٚغأيشس تٟٛ ْعط اْطًكت. ٚعٓسَا ؾف١، ببٓت ْٓبؼ ٫ٚ ،امبعض بعضٓا ٚدٛٙ

 زٜاضْا؟ إ  غٓعٛز ٌٖ -

  خط. ؾ٦ٝام  ّ لطح زَع١ ناْت إشا َا  عطف ٫ٚ عّٝش، َٔ ايسَع١ تلّط

ٕ  ايطسعب،  ايفضعا٤  د  ٚغًٓعا  نًُّعا  انّٓ َّع  اؿسٜكع١  د ايلكا٥ٓعا  َؿعٗس  نعا  ١،ايعا

 ٚ ظضاض ا٫تصعا٫ت   دٗعع٠  غ٣ٛ ضذٝر ٫ سٝح ايطٖٝب، ايهٕٛ د ٜٚلٛاض٣  َآَا ٜكفع

  سٝا٤. بٛدٛزْا تؿعطْا اييت ايكٝاز٠، يٛس١

 إ  دايػععني ،ايعععَٔ َلاٖععات د ْععسخٌ ٚتععٔ ايعازٜعع١، بػععطعلٗا تػعع  املطنبعع١

 ايبعٝععس، باـٝععاٍ  ؾععب٘ صععٛض ٚتلععساع٢ ايعععَٔ، ٜٚكصععط تعععطب، املػععال١ بُٝٓععا َكاعععسْا

 بعععس ْٛضٖععا ٚخيفععت ؼٝٝٓععا ٚنأْٗععا تضعع٤ٞ َٓٗععا اقرتبٓععا ُععانًّ جنععّٛ،  َآَععا ٚترتاقععص

ٕ  لضعا٤  ٚ عصعابٓا،  عْٝٛٓعا  ٜعطاقص  غاسط  َاّ لهأْٓا عٓٗا، ابلعازْا  با٭ضعٛا٤،  َععزا

ّ  سعادعام  ٌتؿعهّ  ٚصعفطا٤  ظضقعا٤  ٚخطٛط ٞ  ايبصعط،   َعا  غعان١ٓ،  صعاَل١،   َاَعو،  ٖع

 د تلعسًعل  ظايعت  َعا  ٚاملطنبع١  ايصعشطا٤،  غعطاب  إْٗعا  ادلٝاظٖا، بعس تل٬ؾ٢،  ٣،تلعّط

 ْسضٟ.  ٕ زٕٚ نب ٠ َػال١ ازايعّس ٚلل قطعٓا ْٓاإ سل٢ سطنلٗا، د غاضق١ املس٣

 صطختس لذأ٠

ٔ  غعأيٓا  ٚعٓعسَا  ايعني، َط ٣ ع٢ً تٛدس بّطاق١ صفطا٤ غ١ُٝ  ٕ ٜبسٚ اْعطٚا، -  عع

 اؾٛابس دا٤ َصسضٖا،

 ًّٜ٘فعع ايععصٟ ارؾعععا  سعععاّ بػععبب ٜذيًُععّط اـععاضدٞ اي،عع٬ف مبشععاشا٠ ْػعع  إْٓععا -

 عًع٢  ؾعاٖسْاٖا  ايعيت  ايفذٛات إ   قطب صٛضام يٓا يٝهؿ  ايضباب اخلف٢ َا ٚغطعإ

 ايكُط.. غطح
ٞ  َععٔ بعايكطب  دايػعام  نٓعت    قبضععل٘ ضلعع  ٜذ،ملعطّ ا ض٩ٜع١  َععٔ سْاتأّنع  ٚعٓعسَا  ،ؾعٛق

ّٛسام ُّطت بُٝٓا ا٭صسقا٤، ٚتبع٘ ًَ ٘   ّ اؿًعِ،  اْلٗع٢  ٌٖ" زس ضّز ٚضست َهاْٞ د تػ   ْع

 ".ا٫ْلٗا٤؟ إ  ططٜك٘ د

ٔ  ٚدٗام خػطت  ٞٚنأّْ  لعٌ َاشا  زِض ٚمل ،با٫ضتباى ٚ سػػت   َععطليت،  ٚدعٛٙ  َع

ٛ  جنصب   بساخًٞ، وايلُّػ  ساٍٚ شاتٞ  َاّ اٯٕ لأْا ٟ  ٚتعطلا   عطلع٘،  ععامل  تع  عٝٓعا

٘  عٓعسَا  اي،اَضع١،  ايًشعع١  إْٗا تط٣، َا تصسٜل  تفهع ى  ٜلبعجعط  تضعٝع،  َعٗعا،  تلٛادع

ِ  َٓ٘، لا٥س٠ ٫ سطاَام ٜٚصبح  ايعًُعٞ،  تٛاظْعو  َٓعو  تػعطم  اْفعايٝع١  سعا٫ت  ريلًهعو  ثع

 كا٤،ايب غ٣ٛ تطػٞ تعس ٫ٚ ايعًُٞ. ايٛاقع َٔ ايطغِ ع٢ً اـػاض٠ ت٤ٞٗ باملػلكبٌ تطٝح

 َل٢؟ إ  ٚيهٔ ٚتعاْس، تطاٖا  ٕ تطدٛى إيٝو عتلطًّ اؿكٝك١ إْٗا
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ّ  ػعع ّٜل لايفضعا٤  ٘  ايلكاطع٘،  تػععلطٝع ٫ٚ زٜٚلُعسّ  ْاظطٜعو   َعا  ٜععٓفًـ إطعاض،  بع٬  إْع

ٍ  بعسام، ٕ  ٚعٝٓعاى  ايعِٝ،  ٚغعط  تػعبح  ْفػعو  للدعا  ٫ٚ ايؿعاط٧،  إ  ا عسف،  إ  تلذٗعا

  ٕ ايعٝٓإ تػلطٝع ٫ َا تط٣ عبجام يصٛض٠،ا ؾلات مجع ؼاٍٚ عبجام ٜلٛاض٣، تطاٙ، ؾاط٧

ٌّ ايصانط٠ د ؼاصطٙ  ٕ تطاٙ،  بعسٖا َا إ  تٓشاظ ضا٥عام، انلؿالام ٌتؿّه ؿع١ ٚن

ٌ  ٚضاسعت  ايصٖٔ ع٢ً اغلٛيت اييت ايسٖؿ١ غّط ايسقا٥ل يلعاْل ٘  تٓلكع ٔ  بع ٍ  َع ٍ  إ  سعا  سعا

 ايلصسٜل... عٔ عادعام خمب٫ٛم بّت سل٢

 ،املطنبعع١ َععٔ َكطبعع١ عًعع٢ ريععّط ايٓٝععاظى بعععا ض٩ٜعع١ غعع٣ٛ س تععٞ َععٔ ٜٓلؿععًش ٚمل

 طايبععام ايصععٛت، ٚدا٤ْععا ا٫صععطساّ سععاٍ د ُٓاٖععاتعًّ ايععيت ايععسضٚؽ إ  تفهعع ٟ لاضتععّس

ٞ أل ٞ،َّٓ بايكطب ٚدًؼ باغٌ اقرتب ثِ ايٛاق١ٝ، ا٭قٓع١ ٚضع ٕ  بعبعا  ؾععطْ  ،ا٫ط٦ُٓعا

 َشس ايكطٜب ايفضا٤ يطدٌ قًت ٚبسٚضٟ ،سٛيٞ ٛاٚايلّف ا٭صسقا٤، ٚتبع٘

 داٖعٕٚ. إْٓا -

 لطٜكني. إ  غٓكػِ - ٚقاٍس تٟٛ ايلفت

 غطلعع١ َععٔ  امل٪ّيعع يًُطنبعع١ ا٭َععاَٞ اؾػععِ َطاقبعع١ لطٜععل َععع ٚنٓععت  ،قٓععاٚتفّط

ّ  اٯ٫ت غعطف  بُٝٓعا  املٓاٚبع١،  غطلع١  اؿاغعٛب،  ٚغطلع١  ايكٝاز٠، ّ  ٚايٓعٛ ُّع  ٚايطععا  اّٚاؿ

 َٚطٚإ. ٚؾٛقٞ ايفضا٤ ضدٌ َٔ  تأّي ايصٟ ايجاْٞ ايفطٜل ْصٝب َٔ ناْت

***  
ٌّ َٔ ايطغِ ع٢ً   َاَٗعا،  تعطاٙ  امّمع  ؽعاف  تفعّط،  ناْعت  لايٓٝعاظى  ؛ا٫سلٝاطعات  ن

ٞ  غع ٖا  مبلابعع١  ١بع يًُطن تفػح ٍ  زٚضتٗعا  يلععاٚز  تبلععس  ٚنفٖعا  نجطتٗعا  عًع٢  ٖٚع  سعٛ

ٔ  اخلفعت  اٚمّلع  ٜكععني،  ٚبكٝٓعا  تطابٗا،   عًع٢  بكٝٓعا  شيعو  َٚعع  ايصععسا٤  ػعٓا تّٓف ايؿاؾع١  عع

 لطٜكني. سايٓا

ُّ د يُٝٓٗو ايجاْٞ، ٜٚطتاح ا٭ٍٚ، ٜٓؿ،ٌ ّٞ ٚد اّاؿ ٟ  طعاَ٘ ٚتٓاٍٚ ثٝاب٘ ن  ايعص

ٌ  إ  يٝٓٗا ،يًّٓٛ ٚخًٛز ،سطاض١ٜ ٚسس٠ 3044 ٜٛاظٟ  عطنعات  ٜبعس   دعسام،  ؾعام  عُع

ِّ  ا٫ْلٗععا٤  ٚبعععس  ايفععطا ،  د ٚزٚضإ بًٗٛاْٝعع١ ّ  ٞطّبعع  لشععص ٜععل  اؿاغععٛب،  ط١ابٛغعع  عععا

ّٟ ؾػِا لكسإ عسّ َٔ سيًلأّن ِ   !عض٬ت٘  ٚ  يٝال٘ َٔ ٭  عضع٬ت  عًع٢  ايرتنٝعع  ٜٚعل

 ايكًب.

َ  تعععٛ ايفضعععا٤ د ػٛايٓعععا عًععع٢ َععطّ   تعععاٍٚ ٚمل عطعععاضز نٛنعععب ادلعْعععا ،نيٜععٛ

٘  بػبب َٓ٘ ا٫قرتاب ٔ  قطبع ٕ  88 عٓٗعا  ٜبععس  إش ،ايؿعُؼ  َع ِ  ًَٝعٛ  نٛنعب  بُٝٓعا  ،نًع

 بػعبب  ض٩ٜل٘ ْػلطع مل ْٓالإ ا٭ضض داشب١ٝ تعازٍ اييت داشبٝل٘  ٕ َٔ ايطغِ ع٢ً ايعٖط٠

ُّ َا ٖٚٛ فٜ٘،ًّ ايصٟ ايهجٝ  ايضباب  اي،ا٥ِ. بايػلاض ٢ٜػ
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ٔ  ٜبعس صشطاٟٚ نٛنب ،ايفضا٤ ضد٬ ْاَط خَب نُا ،ٚايعٖط٠  048 ايؿعُؼ  عع

٘  قُط ٫ بإٔ  دابا انلؿال٘. عسّ غبب عٔ غأيٓا ٚعٓسَا ،نًِ ًَٕٝٛ ٞ  يع  َعرتٚى  ٚاٯتع

 يًُػلكبٌ.

 إيٝٓععا، طًععب ا٭ٚ  زٚضتٗععا ت رّيعع ٚبعععسَا ،ٜذاملععّط َععساض سععٍٛ تععسٚض املطنبعع١ بكٝععت

 غطل١ د َكاعسْا  خصْا ا٫ْلٗا٤ ٚبعس ايجا١ْٝ، ١يًُشّط صاملدّص ايفضا٥ٞ ايًباؽ اضتسا٤

 ٜذ.يًُّط اـاضدٞ اي،٬ف سٍٛ زٚضآْا ْطاقب ايكٝاز٠

 ا بٛط. يطس١ً  دػازْا تأٌٖٝ ب،١ٝ تسضجيام ؽّ  ايػطع١ بس ت

ّّ  يٓؿعاٖس  املطتكبع١،  ايًشع١ ٚدا٤ت ٞ  اؿُعطا٤  ايػعشب  ايععني  بعأ  فػعش١م َ  تٗعطب  ٖٚع

ّٛ  ٜفعٛم  ايصٟ ايػشطٟ عاملٗا إ  بايسخٍٛ يًُطنب١ اجملاٍ ٍ  ععامل  ٚاـٝعاٍ،  ضايلصع  سعاٚ

ٍ  َطاضام ايكسِٜ ارْػإ ٞ  إيٝع٘،  ايٛصعٛ ِ  عًع٢  سًُعام  ٚبكع ٔ  ايعطغ  املأٖٛيع١  غع   ايعطس٬ت  َع

 عٓ٘. ٓاتّٝع ٚ خص ٚملػ٘ َٓ٘، ا٫قرتاب اغلطاعت اييت

ٕ  ٜععٚضٙ  عامل إْ٘ - ٔ  غطٜعب  إْػعا ٌ  ا٭ضض، نعط٠  َع ُّع  حيُع ٘  شٖٓع٘،  د ٖ٘ ٔ  عًّع  َع

 ايػعٓٛات  د بكطْٗعا  تصّض بس ت اييت ايبؿط١ٜ ٯ٫ّ امسّس غٝضع ٜهلؿف٘ َٚا ٜطاٙ، َا ٚضا٤

 يػعانٓٝٗا،  ا٭ٚيٝع١  ٚاملٛاز ايطاق١ تٛل  عٔ عادع٠ ضشت  ا٭ضض١ٝ، لايهط٠ ا٭خ ٠،

ّٛ ٚباؿط إ  بارضال١  ٚايبشعح  ٜكعرتب،  لارعصاض ؾٝدٛخلٗا. د غاُٖا ايًصٜٔ خٚايلً

ٌّ ْكرتب تٔ ٖٚا  ٜضام، ٜكرتب دسٜس عامل عٔ  ٚا٭صعسقا٤  ٜذ،املعطّ  لضا٤ َٔ غطاب١ به

ُّطٕٚ ِ  َكاعسِٖ د َػ ٔ  ف٥ٕٛخعا  ٜطْٚع٘،  ملعا   ايسٖؿع١  تعرتٜٗع ٔ  ايهع٬ّ،  َع  ايصعٛض٠  َٚع

 تكععرتب َطنبعع١ ٜععطٕٚ، َععاشا طلععٕٜٛع ٫ٚ ٜٓعععطٕٚ ايػععهطإ، نشععاٍ سععا ِ اؾسٜععس٠،

 ايلكاط ؼاٍٚ ؾاضز٠، عٕٝٛ خفكاْٗا، غطع١ تعزاز ٚقًٛبٓا ٜذ،املّط غطح َٔ لؿ٦ٝام ؾ٦ٝام

 غطاب١. ٜعزاز ٖٚٛ ٚدٛزْا، ٜطسِ  ٕ إيٝ٘ ٌتلّٛغ  َاَٗا، ٜل٬سل ٖٚٛ املؿٗس،
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 صالح معاطي 

 
-1- 

إىل َقا   ْٗاٜق١    األزٍ، ٚاْطًقل ٜدق ٚ صقاَتا  خل اءقٛا٤ ا ُتق        اَتط٢ ايسَٔ ص٠َٛٗ

باعثا  ؾٝق٘ ايٝقا٠ ؾعقٌُ األظقواأل ٚاألَقانٔن ٚنقإ ينقُت٘ زْق  َقا زاٍ ٜق ٟٚ إىل           

ال  خل ايؿراؽ ا صق ٍ عًق٢ ايهقٕٛ يقازٜو ايٛ قٛأن ؾهخنْٓقا  قرح َقٔ  زخقاّ          األب  َصج 

 َ ُٓا  ْؿقام ُٖٚٝق١ ْدقن َقٔ  اللقا ليقو ايؿسقا٤ ايصقدٝل ايقيٟ ْصق   ؾٝق٘            ٗايٓا يتتصقً   

 ٛم نريٓا األزض١ٝنا ؾزغُا  عٓ 

ٚمتسٞ زخ١ً ايٝا٠ ٚحنٔ شجٓا٤ ٖقيٙ األْؿقام األب ٜق١ ايقع صقٓدٗا ٚ ٛأْقا عًق٢        

األزض، ؾتصتكِٝ بٓا خٝٓا  ٚيٓدرف بٓا خٝٓا  آ رن ينقد  يقاز٠ ٚيٗق خ   قر٣ ختق٢ ٜػًقل       

ا شق٣ٛ يًقو األْؿقام اي ا٥رٜق١ ايقع      عًٝٓا باب ايصرأاب خل ْٗا١ٜ ْؿل ايٝا٠ن ٚ  ٜ كق٢ َٓ ق  

 ٔ  اللا ؾٛم األزض يتهٕٛ ظاٖ ٠ عًٝٓا نخن صاأْانعنْا َ

ٖهيا ناْق  ْٗاٜق١  شقتالٟ عقاط ايط ٝدق١ ايعقٗت ايق نتٛز .ؾسقايٞ.ن ٖٚقٛ خل          

ا  ْؿقام  خكٝك١ األَر ط ٜهٔ  شتالٟ ؾدصبن بٌ نإ  با  ٚ  ا  ٚص ٜكا ن مجدتٓا شقٜٛ  

 ع ٜ ٠، ٚاَتس    خاأٜثٓا خت٢ صازت خ ٜثا  ٚاخ ا ن

ققق١ ٕ َققٔ رجرُٜٗققا ٖٚققٞ يٓعققر إىل  ظققال٤  صقق ٙ ا ُس      نققاأت عٝٓققاٟ  ر ققا  

ؿقق  صققر ١ ؾققٛم ظققؿع،    بٛخعقق١ٝ عًقق٢ األزض، ٚايقق َا٤ متققب ا هققإ بػققساز٠ن ٚيٛق      

ُتين زعع١  صاب   اْب ٚ ٗٞ األمئ، ٚط  بقاٍ باأل صقاأ ا ٓدعقر٠ َقٔ خقٛيٞ      ٚيصً 

يقِٝ، ٖٚقٞ بق     ٢ لا زؤ١ٜ ليقو ايقاأا األ  ي ؾدين ياز٠ يبَاّ، ٚيكٗكرْٞ يًوًـ يٝتصٓ 

 ايؿسٍٛ ٚاجلسعن

 ٛ ١ ايق نتٛز .ؾسقايٞ. خل  نثقر َقٔ     زٜٔ يًتكخ صٛزا  جلث ق ٚيصابك  ع شات ا ن

َٛضقق ن ؾعققدرت  ْقق٘ ط  تققـ بقق٘  ققٛاٍ خٝايقق٘ َثًُققا اختؿقق٢ بقق٘ ايٝققّٛ، ٚ  ققر تين          

َنُنات األش٢، ٖٚقٞ يًقٛى بق  ايعقؿاٙ، ٜٚق إ  تقٜٛين يتٓقخن٣ بقٞ بدٝق ا  عقٔ ٖقيا            

 أ خل اْؿداٍ:ا  بٞن ٚط  متايو ؾخن ٗع  باي ها٤ ٚ ْا  زأ ا عٗ  اي ع  إظؿاق
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ٚا ٖقازب   رٚا  رميتِٗ بناع١، ٚؾقر  يٚا  طتِٗ بإخهاّ، أب قتًٛٙ األٚغاأن ْؿ  -

  ٍ  عًققِٝٗن ختقق٢ ا  ققرتاع ايققيٟ عهققـ عًٝقق٘ ايقق نتٛز  إٔٚ  ٕ ٜرتنققٛا  اققرا  ٚاخقق ا  ٜقق 

 ِٗ ايهقالبن   رصاأن شخنيدك .ؾسايٞ. شٓٛات عُرٙ ط ٜصًِ َٔ  ٜ ِٜٗن إْين ٚزا٤ِٖ با

 ِٖ ٚاخ ا  ٚاخ ا ن شخنضدٞ برناْا  ٜكيف محُ٘ ا ًتٗ ١ خل ٚ ِٖٛٗن شٝنقت  شخنينٝ 

ا ْتكاّ ز ال  بال قًب ٜكتٌ ٚ رم ٜٚ ٝ ن من ٖا٦ْقا  خل َثقٛاى األ قت ٜقا شقٝ ٟن ٚأعقين       

 لِن ؾايٌٜٛ لِن

 ٕ  أ ص اٖا خل  ٚصايٞ:خل  لْٞ ؾٝرتأ  َا زاي  نًُاي٘ ير

ٚ  ا - ٕ عًق٢ صقؿد١ ليقو ايؿقراؽ ابقٝخ بٓقا       عًِ ٜا ص ٜكٞ  ٕ يازٜو اي عر١ٜ َق 

 ٌ   اْب باينٛت ٚاينٛز٠ن َٔ ن

 نٝـ ٜا  شتالن -

   اب بنٛي٘ ايدُٝل:

إٕ   صاأْا َعد١ْٛ بعدٓات نٗرَٚػٓا ٝصق١ٝ، ٖقيٙ ايعقدٓات يقرتى آاقازا        -

ٌ لققا خل ايؿققراؽ نً   اتٛاأل ايققيز بققايؿققراؽ رتؿعققا   ُققا ؾكقق ت ققق زا  َققٔ  اقتٗققان ٜٚعقق

 ايع  ًوًٗا َرٚز اجلصِ َٔ  الي٘ َٔ خٝث جتاْصٗا ٚظدٓايٗان ْؿصٗا

  إىل ايؿققراؽ شققه  قًققٝال ن اققِ يققرى َهت قق٘ ٚقققاأْٞ إىل ظققرؾ١ بٝتقق٘ ٖٚققٛ ٜتطً قق       

 ٜٚهٌُ:

إْٗا مبثاب١ يؿاصٌٝ َٚدًَٛات خٍٛ   ٝدق١ اجلصقِ ٚنتًتق٘ ٚنٝؿٝق١ خرنتق٘       -

بنُات  ق اّ    اأْا ع٢ً اينقوٛز، ؾهُقا يقرتى ايكق ّ  ارٖقا      خل ايؿراؽن متاَا  َثٌ 

 ٌ ٖقيٙ ايعقدٓات اابتق١ خل ايؿقراؽ  هقٞ       ع٢ً األزض ٜرتى اجلصِ  ارٙ خل ايؿراؽن ٚيع

 ١ اإلْصإ ع٢ً األزضنقن 

َصه  ٜا برٚؾصٛزن ٜا لا َٔ ْٗا١ٜ َخنشا١ٜٚ َا ناْ  يتًٝل بو، ؾُا زاٍ  اْب 

لقا   عا٤  خ اا ا اضٞ  درؾ١ ايكٝك١ن ؾق ؾد  نٓقا   ل، ٖٚٛ اشت َٔ  خالَو ط ٜتدك 

أ إعالْققققو عققققٔ ا رتاعققققو ا قققق ٖغ دقققق  ٖققققيٙ ايٓٗاٜقققق١ مبجققققر خٝايققققون ٚيققققٛ  ْققققين يٛق 

.الٛيٛغراؾٝا.، ليو اجلٗاز اييٟ ٜكّٛ بكرا٠٤ ا اضٞ َقٔ بق  شقطٛز ايؿقراؽ ٚينقٜٛرٙن      

 ٚيييو قتًٛىن

دْٛق٘ َقٔ ايٛ قٛأن يقييو     ٕٚ يٛ ٜطُصْٛ٘ ٚمينثتٕٚ ِٖ َٔ خيعٕٛ ا اضٞ ٜٚٛأ 

أ  ٕ  عًٔ اي نتٛز ؾسايٞ عٔ  ٗازٙ .ٖٛيٛغراؾٝا. اييٟ ٜصتطٝ  ققرا٠٤  خق اا   مبجر 

ا اضٞ عٔ  رٜل ا ْ داا ايرازٟ ٚ اق١ اجلصِ ايهٗرَٚػٓا ٝص١ٝ،  خكت٘   ٗقس٠  
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ٌ    ا ٛت  ُٜٓا لٖبن ؾطازأي٘ ؾٖٛات َص   ٖقيا   شات ٚبٓاأم ٚزظاظات ٚمسقّٛ، ٚيقٛ نق

ُ قق   ؿققل خل يٓؿٝققي ٌ ا ٗ َهققإن َققٔ َقق اؾ  ٚصققٛازٜو، ختقق٢   ١ جلققاؤٚا بخنشققًد١ َققٔ نقق

 عٔ يؿهتِٖن ١ٜ ط ٜهٔ بدٝ ا ايسرب بايكٓابٌ اييز 

  أؾقٔ ٚ خقٝخ   ؾُٔ باشتطاعت٘ نعـ ايكٝكق١  ؾايكٝكق١ ْنقؿإ  خق ُٖا َٝ ق     

ات، ٚاآل ر َا زاٍ ع٢ً قٝ  ايٝا٠  اٚيٕٛ جتًُٝ٘ ٚيٗيٜ ٘ ٚ دً٘ قنٙ بايدكازب ٚايٝ 

  بدق  أؾٓق٘ ٚبدقث ايقرٚه ؾٝق٘  َقٔ  صقر        ش ا  يًٓعر ٚاييٜٛع، ؾُٔ ميًو إ راح ا ٝ َٓا

ع٢ً إؾعا٤ شر َٓكٛع خل ب٦ر يصقهٓ٘ األؾقاعٞ ٚيقٝض َدق٘ يرٜقام  ؾُقٔ ميًقو ايكٝكق١         

      ٌ خم ق٤ٛ  قرّ ٜشوعق٢ إؾعقاؤٙن      ؾك  ًَو ايداط، ٚعٓ ٥قي ؾقاجلُٝ  َقيْ ٕٛ،  ًقـ نق

 ضٞ بد   ٕ يٛاز٣  ًـ شدب ايٓصٝإن ٚق   أزى اجلُٝ   ْ٘ باإلَهإ نعـ ا ا

     ٝ ٌ     َا زاي  اينقٛز٠ اي عقد١ َااًق١ خل خمق خٛاشقٞن   ًع يصقٝطر عًق٢ يؿهقتٟ ٚيعق

 َ ر ي َتا  ناَال ، اجلق زإ َٓٗقاز٠ َقٔ  اقر ايقتؿجت مبقٛاأ ظق ٜ ٠ ا ْؿجقاز         ا دٌُ َ 

ظقق ٜ ٠ ا ْؿجققاز،  (يققٞ إٕ يققٞ)زٖا ا دُققٌ اجلٓققا٥ٞ بٓدققٛ مصقق  نجققِ َققٔ َققاأ٠  ققق  

١ ناْقق  يكققـ  َققاّ ا دُققٌنن  ث قق    0222َٛأٜققٌ  (أاٜققٛ)ضققد  أا ققٌ شققٝاز٠ َققٔ ْققٛع    ٚ

ُقق١، ٚققق  ضققاع  َدا ٗققا، دققٛازٙ زققق  ايقق نتٛز ؾسققايٞ ًَكققا٠ ٚشققخ األْكققاض َتؿد 

 ٗازٙ ع از٠ عٔ جمُٛع١ َٔ األيٛاه ابرتق١ن نقإ قق    قس َدعُق٘، ٚط ٜ قل شق٣ٛ       

   ٜ  ايٛق ن

زاٍ ع٢ً قٝ  ايٝا٠نن  ْانن ؾك  نٓق  ظقرٜها    يهٔ ؾايِٗ  ٕ ايعاٖ  ايٛخٝ  َا 

   ٌ أ ؾهققر٠ إىل إعقق اأ  هققٜٛٔ اجلٗققاز، ٖٚققٛ جمققر    يَراخققٌ   يًقق نتٛز ؾسققايٞ خل نقق

ِ  األأٚات ايالز١َ، ٚا هإ ايصر  ؾٝق٘ يهقٜٛٔ الٛيٛغراؾٝقا، اقِ اي ق ٤ خل       ٟ اييٟ شقٝت

ؿقراؽ  ات اي١ً عًق٢ لز  يرنٝب اجلٗاز ٚٚض  ايهاَتات ا ٓاش ١  شقت عا٤ صقٛز َصقج    

 رٙ إىل خ ن شخنعٝ  يهٜٛٔ َٔ ق ِٜ ايسَإنن   ٌنن األار ايٛخٝ  َا زاٍ    ٜ ٟ  أ 

 ٚ   َٔ   ي ايٝط١ ٚاييز، ؾاجملرَٕٛ ئ ٜرتنْٛٞ،  اجلٗاز َٔ   ٜ ، يهٔ   ب  

ٞ خل  ققرب ٚقق ن  ظقدر بٛقق   طقٛايِٗ      نٕٛ َٓ يراِٖ  ًؿٞ اآلٕ  ط٠ٛ بط٠ٛ شٝتوً 

رٕٚ يكتًققٞ، ختقق٢ عٝققِْٛٗ  ظققدر برظققل    ًؿققٞ ٖٚققِ ٜقق ب  يالخكققين ٖٚصققٝض ُٖصققايِٗ  

 ٞنْعرايٗا خل ظٗرٟ يًٌٓٝ َٓ 

         ٛ ايٞ اءققاأل، َها ققات   األٜققاّ ايتايٝقق١ يًجرميقق١ زشققا٥ٌ يٗ ٜقق  ينققًين عًقق٢  قق

 غاَس١ َٔ جمٗٛي   نثرٖا   ٜرأ، ٚقًٌٝ َٓٗا ٜرأ به١ًُ  ٚ نًُت :

 شٓكتًو، اي ٚز عًٝون -
 ْ٘   أاعٞ يًوقٛف عًق٢ اإل قالم، ٚ ٕ ٖٓقاى       ٚا يٞبإبالؽ ايعر ١، ؾخنن  قُ ش

ٞ خراش١ خٍٛ ظك   ، ٚ ْ٘ ٜصتدٌٝ إيام ايسرز بٞن ع ٚزقاب١ ره١ُ عً
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 قق ت  راخقق١ ايتجُٝققٌ    .ٖتايققغ.ا بدقق  لٖققابٞ يًقق نتٛز   يهققٓين ط   ُقق٦ٔ إي قق  

َققٔ اإلؾققالت َققٔ َراق قق١ ايعققر ١ ٚنققييو  ققٔ    ٓقق شايدققا ٞ، ٚختقق٢  لٖققب إيٝقق٘ مته  

ٛ ٜطققازأْٚين، ؾكقق      ٍ ايدققاط ايؿٝسٜكققٞ ايعققاب  ايقق   ققتٟ إىل اَققر ٠ َٓك قق١ ظً قق     قق

جٗقق  إىل ا ٜٛ قق   خقق  ٚزا٤ٖققا اي  ت  ي ققى َققٔ َهققإ إىل َهققإ، ٚعٓقق َا يخنن قق يتدققر 

 ع٢ً شؿ    ٌ ا كطِن .ٖتايغ.عٝاأ٠ اي نتٛز 

-2- 

 ْ  بٗيا ايسخقاّ ايرٖٝقب، نٓق ش    .ٖتايغ.ين شخن   عٝاأ٠ أنتٛز ط  نٔ  أزى  

ُّ  ٕ ايتجٌُٝ  راخ١ َٔ ظخنٕ ايٓصا٤ ؾكخ، يهٓين ٚ ق ت  ٕ اير قاٍ ًٜقٗثٕٛ ٚزا٤      ظ

ٟ ج٘ إيٝ٘ ايٓصا٤ن لبق  َتٓه ق  اييٟ ٜت  ْؿص٘ ايك زبعًُٝات ايتجٌُٝ   ق١  يًقو ا ٓك   را  خل ز

ات ا ٛض١ ٚاجلُاٍ، خت٢ اْت ٗ  ع٢ً صٛت ايتَٛر ٞ ايع  ًص  يكر  خل إخ ٣ جمً 

 ٜ عْٛٞ يً  ٍٛن

ٜٓعر َ ٖٛظا  إىل يًو ا قر ٠ ا ٓتك ق١ َٚقا ايقيٟ يرٜق   ٕ       .ٖتايغ.ٚقـ اي نتٛز 

يؿدً٘ ٖٚٞ  ؿٞ ٚ ٗٗا، زاأ اْ ٖاظ٘ عٓ َا ٚ  ْٞ  زٜقٌ ايٓكقاب يٝعٗقر  َاَق٘ ظقاب      

 خل ايثايث١ ٚايثالا ، يهٓ٘ ط  ؿٌ ٚباأزْٞ بابتصا١َ ٖٚٛ ٜتصا٤ٍ:

-  ِ  يعتهٞ  َ

  ٠ ايع متب ايػرؾ١:األ ٗس٠ ا دك  ب  ٌ عٝين أا ٌ ا كد  ٚ ْا  ْك   غٛألش زخ ش

 إْين حبا ١ إىل  راخ١ عا ١ًن -

 خل أٖع١:

 ٚ ٗو    تاح إىل  ٟ  راخ١ ع٢ً اإل المن -

 شه  قًٝال  ق ٌ  ٕ   ٝب:

ٛ  زٜ   ٕ  غٝ  -  ٍ إىل ظهٌ آ رن إْصإ آ رنر َالرٞن  ٕ   

 اعت ٍ ايط ٝب خل  ًصت٘ ٖٚٛ ٜٓعر يٞ بازيٝاب:

ٌ يققٞ  ْققو ازيه قق   رميقق١ ٚ ققاٍٚ  ٖٓققاى شققر ي ػققٞ إ ؿققا٤ٙن خيٝ قق بايتخننٝقق   -

 الرٚب َٓٗان 
  ُخنْت٘:

 يٛ نإ ٖيا صدٝدا  َا نٓ   يٝ  يو، ٚ ً   َٓو ٖيا ايطًبن بٌ نٓق ش  -

شخنؾدً٘ ٚخ ٟ، اِ إْو ايٛخٝ  اييٟ شتدرف ٚ ٗٞ اجل ٜ  ٚيٛ ا   يو  ْٞ ازيه ق   

ف صققاخل ٚشققٝهٕٛ َققٔ ايصققٌٗ ايتدققر  ٟ ؾدققٌ ٜداقققب عًٝقق٘ ايكققإْٛ ميهٓققو اإلأ ٤ بخنٚ

 ٞ  نعً
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 اِ شخنيين:  َٚخن ايط ٝب قًٝال 

  الا يرٜ  يػٝت َالرو إلٕ  -
-  ٌ ٞ ضجرت َٔ ٖيا ايٛ ٘ن  نثقر َقٔ زبق  ققرٕ ٚ ْقا  محًق٘       َا خل األَر  ْ  ن

 خت٢ ٦ْ  حبًُ٘ ايثكٌٝن

  خ٢ٓ ايط ٝب قاَت٘ إىل األَاّ:

 ٚشتوًدٗانيهٔ ٖيا ٚ ٗو ٚيٝض بيي١ يري ٜٗا  -
 تَا بايو ٖٚيا ايٛ ٘ َدٞ  ٛاٍ ٖيٙ ايصٓ ، ٚؾٛم ليو ٜص ب يٞ َعهال -

ٛ نقققثت٠، ؾعقققٌ خل قنقققف خقققب، ٚإ ؿقققام خل ايدُقققٌ، ْٚؿقققٛز   ققق ز ط ٔ خقققٛيٞ، ينققق

،  قنق  خل ٚ ٗقٞن أعقين  بق   َقٔ   ٜق ن        نصب ص ٜكا  ٚاخ ا ن بايتخننٝ  ايدٝقب خل  

 بٛ ٘   ٜ ن

 حنٟٛ: ج٘ قاّ ايط ٝب ٚزاه ٜكٍٛ ٖٚٛ ٜت 

ٚ ٗو شًِٝ ١٦َ خل ا ١٦ ٚ ْا    شتطٝ   ٕ   رٟ يو  راخق١ َقٔ ٖقيا ايٓقٛع،      -

 امس ن عٓ ٟ خٌ آ رن
 ث باألٌَ ٚ ْا  قٍٛ خل إياه:زخ   يع  

  ز ٛى ٜا أنتٛزن -

 ٜؿت  ايط ٝب أٚ با  صػتا  ٚخيرح َٓ٘ ظ٦ٝا  زاه ٜدرض٘ عًٞ:

 َا ز ٜو خل ٖيا  -

 َا ٖيا   -

   ؾرم بٝٓ٘ ٚب  بعر٠ ايٛ ٘ ايداأ١ٜن قٓاعن نُا ير٣  -

 ٚقؿ  باْؿداٍ ط  شتط  ايصٝطر٠ عًٝ٘ ٚ ْا  صٝ :

 ر ٚ ٗٞ ٚ   زي ٟ قٓاعا نٜا أنتٛز  قٍٛ يو  زٜ   ٕ  غٝ  -

 إْ٘ يٝض قٓاعا  عاأٜا ن اْعر ي٘  ٝ ا ن -

 نتؿٞ خل   َ ا ٠: ٖسزتش

 قٓاع نخنٟ قٓاعن  -

  َاَٞ ايكٓاع َٔ اي ا ٌ:  َصو ايط ٝب بٝ ٟ ٚ  ًصين ٖٚٛ ٜدرض

ٌ إيٝقق٘ ايدًققِ ايقق ٜث خل  راخققات ايتجُٝققٌن إْقق٘   ٖققيا ايكٓققاع  خقق ا َققا يٛص قق  -

َنٓٛع َٔ َاأ٠ َهتعؿ١ خق ٜثا ، ْقٛع َدق  َقٔ ايًق ا٥ٔ  َهقٔ يرنٝ ٗقا نُٝٝا٥ٝقا          

٠ متتقاز با رْٚق١، ؾتصقُ  بقرٚح     حبٝث  دًٗا َعاب١ٗ متاَا  يً عر٠ ايط ٝد١ٝن ٖيٙ ا قاأ  
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أ ايدسالت ٚاْك اضٗا، ٚيٝض لقا  ٟ يقخنات ضقاز عًق٢ بعقر٠      َٔ ايٛ ٘ ٚبتُ   اإلؾرازات

 ايٛ ٘ن 

َ  ب إيٞ، ؾخنَصه شب   ا قتٓاع ٜتصر   ً٘:بايكٓاع ٚ ْا  يخن

   إىل ٖيٙ اي ز ١  -

٠ اجل ٜ ٠ شتد ا اٛز٠ خل عقاط ايتجُٝقٌن حبٝقث ميهقٔ ا شقتػٓا٤      ٖيٙ ا اأ  -

١ٓ َقٔ  صقِ اإلْصقإ    قط  ظرا٥  َٔ  َانٔ َدٝ  عٔ ايدًُٝات ا دتاأ٠ ايع يدتُ  ع٢ً

 ٚاشققتو اَٗا خل جتُٝققٌ  َققانٔ   ققر٣، ٚناْقق   قنقق٢ عًُٝقق١ ميهققٔ إ راؤٖققا ظقق  

ايٛ ٘  ٚ جتٌُٝ األْـ، ٚ خٝاْا  بدض ٖيٙ ايدًُٝقات يؿعقٌ يدق ّ ق قٍٛ بدقض األْصقج١       

ر١ٜ ٠ ايصققدا ْقق َاح َقق  األْصققج١ األ ققر٣ن  َققا ٖققيا ايكٓققاع اجل ٜقق   ٚ بققاألخر٣ ا ققاأ        

اجل ٜ ٠ ؾصٛف يصاع  خل نثت َقٔ عًُٝقات ايتجُٝقٌن شقٝهٕٛ إلْصقإ ايػق   نثقر        

 ر قطد١ َٔ َالبص٘ن٘ ٜػٝ رٙ غ ا ، نخنْ َٔ ٚ ٘ ٜري ٟ ٖيا ايّٝٛ ٜٚػٝ 

 قًٝال  يٝ تً  زٜك٘ اِ ٜصتطرأ بنٛت  ؿٝض: .ٖتايغ.ٜصه  أنتٛز 

ت٠ ب ز ق١ نق ت٠ن   يك  زاأت ا  ٝدات َٔ ٖيا ايٓٛع َٔ األقٓد١ خل اآلْٚق١ األ ق   -

  ْا ظونٝا   عج ين  خ ٖا ٚ زي ٜ٘ اآلٕن

 غت َدكٍٛن يكن   ٕ ٖيا يٝض ٚ ٗو ايكٝكٞ  -

ب ٖعق١، بُٝٓققا   قي ٜرؾق  ايكٓقاع َقٔ عًق٢ ٚ ٗقق٘        .ٖتايقغ .زخق   محًقل خل ٚ ق٘    

 يٝعٗر عٔ ٚ ٘ آ ر خمتًـ، اِ  عاأٙ اا١ْٝ ٖٚٛ ٜصخنٍ:

 َا ز ٜو  -

  عطين ٖيا ايكٓاعنَ ٖغن َٔ ؾسًو ٜا أنتٛزن   -

 ب   ايط ٝب ٜث   ايكٓاع ع٢ً ٚ ٗ٘ َٔ   ٜ :

-   ٚ   ِ ٙ  ٝق ا  َقٔ  شقؿٌ ختق٢ ٜٓط قل      يع   يري ٟ ايكٓاع ع٢ً ٚ ٗو ٖهيا، ا

ِ    ع٢ً ٚ ٗون ٚبق دض ا رن   متاَا  ينقك٘ عًق٢ اجلًق ن ٖقا ا قرت َقا         قات ايهُٝٝا٥ٝق١ ٜقت

 ي ػٞ َٔ ايٛ ٛٙنن
  ٞ ٚ ٗقا يدجققٛز خل ايصقت نن ي قق ٚ عًقق٢    رتتشعق أا  َققٔ ايٛ قٛٙ، ؾققا    زاه ٜدقرض عًقق

 َالر٘ ايطٝ ١ ٚا ْهصاز، ب ت اي ٖع١ ع٢ً ٚ ٘ ايط ٝب ٚصاه:

ٚيهٔ ٖيا غت َدكٍٛن  ْ  خل زٖر٠ ظ ابو،  يرٜق   ٕ يق ؾٔ ْؿصقو خل ٖقيا      -

 ايٛ ٘ ايدجٛز 
٠ َققٔ   يعققػٌ ْؿصققو ٜققا أنتققٛزنن خهُقق١ ٖققيا ايٛ قق٘ ٚٚقققازٙ  ؾسققٌ ٦َقق١ َققر   -

 ب٘ اا١ْٝنب  ايب، ٚؾعً  ٚئ   ر ْٚسق٘، يك   ر ٖٛط ايع اب 
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تق١  بد   ٕ اْت٢ٗ ايط ٝب َقٔ يث ٝق  ايكٓقاع عًق٢ ٚ ٗقٞ ققاأْٞ إىل َقرآ٠ نق ت٠ َث          

 ع٢ً  اْب َٔ ايا٥خ ٖٚٛ ٜكٍٛ:

 اْعرن ي  ٚ اآلٕ نٗال  خل ايصت ن -

 م:ْعرت ب ٖع١ غت َن  

  ٖيا  ْان  -

  ظهرت ايط ٝب اييٟ قاٍ يٞ ق ٌ  ٕ  ْنرف:

ر ٚ ٗقق٘ن يققٝض يقق٘ غققت ٚ قق٘ ر أا٥ُققا نن َُٗققا خققاٍٚ اإلْصققإ  ٕ ٜػٝ ققيهققٔ يققين  -

ُّ  إيٝ٘ن ٖٛ ٚ ٗ٘ ايكٝكٞن ٚاخ  أا٥ُا   

 

-3- 

٢ ايصقت ، ٖازبقا  َقٔ خٝقا٠ ظقاب خل ايقثالا ن ٚقق           تؿٞ  ًقـ قٓقاع يعقٝو  ط ق    

عًق٢   وييق٘، ٚ  ًكق ش   نص    ص ٟ احنٓا٠٤  ؿٝؿ١ يتال٤ّ َ  ايدُر اجل ٜ  ايقيٟ اي  

ٌ يٓؿصٞ عُال  إأازٜا  بصٝطا  خل  خ  ا تقا ر نقٞ   ن ق    ْؿصٞ اشِ .زظاأ.، ٚ ٚ  تش

١ٜ ٚا  تالط بايٓاط، ٚخل ى حبر ٔ َٔ ايتدر ألمته  ْؿص٘ ع٢ً قٛت َٜٛٞ، ٚخل ايٛق 

ٚ   ا صققا٤  عققٛأ إىل بققٝع اينققػت ايققيٟ اشققتخن ري٘ خل بًقق ٠ بدٝقق ٠    عققرف ؾٝٗققا  خقق ا  

 ايًٌٝ ب   حبااٞ ٚنتيب ٚ أٚايٞن ٜدرؾين  خ ، ؾخنقسٞ 

    ُ ُ٘ ايقق نتٛز ط ٜهققٔ َققٔ ايصققٌٗ إعققاأ٠ يهققٜٛٔ  ٗققاز الٛيٛغراؾٝققا نُققا صقق

يرغِ َٔ قربٞ َٓ٘ َٚدرؾع بتؿاصٌٝ اجلٗاز ٚنٝؿ١ٝ عًُ٘، ؾُداٚيق١  د٢ً اؾسايٞ، ؾ

شَُّا  ٕ  ٟ خمرتع أا٥ُا  َا ٜس   إخٝا٤ اجلٗاز بد  ي َتٙ ناْ  غا١ٜ خل ايندٛب١ن ٚ 

١ُ ايصر اءاص١ ب٘ن ٚناْ  يٞ بدض األؾهاز ٚاءنا٥ف ايع ميهٔ إضقاؾتٗا  نً

ع٢ً اجلٗاز ؾٝدٌُ بهٝؿ١ٝ  ؾسٌن ؾناز َٔ األشٌٗ بايٓصق ١ يقٞ ينقُِٝ  ٗقاز   ٜق       

 ب    َٔ إعاأ٠ يرنٝب اجلٗاز ايك ِٜنن 

ات الققٛا٤ ابٝطقق١ بٓققا يٝصقق  ٖققٞ ٚخقق ٖا ايققع يكققّٛ بتصققجٌٝ    أزى  ٕ لز  نٓقق ش

ات األ صققاّ شققٛا٤ ناْقق  صققً ١  ّ شققا١ً٥  ّ غازٜقق١ يقق ٜٗا    ضققٞن ؾجُٝقق  لز  خقق اا ا ا

 ٌ ه ب٘ َٔ  قٛاٍ باينقٛت ٚاينقٛز٠ن   َا ْكّٛ ب٘ َٔ  ؾداٍ َٚا ْنر  ايك ز٠ ع٢ً زص  ن

َٔ  ق زإ ٚ شقكـ ٚ اقاا َٚالبقض َٚٝقاٙ ٖٚقٛا٤ن ط ٜهقيب  شقتالٟ ايراخقٌ أنتقٛز           

 ؾسايٞ إلٕ عٓ َا قاٍ إٕ اجل زإ لا آلإ ٚعٕٝٛن

يققٛ ْكققٌ َققا  ب عٝٓقق٘ َققٔ عققٝين خل ْعققر٠ عُٝكقق١ نخنْقق٘ ٜققٛأ  ٜدتقق ٍ خل  ًصققت٘ ٜٚكققر 

 بر ش٘ إىل ز شٞ ٜٚسٝـ:
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ْٔ دصِٝ َُٗا يتسا٤ٍن ٜٛض  شر  - ٙ خل  صقػر  ًكق٘ن    ط  قٌ يو َرازا    يصتٗ

ر َقٔ َؿاُٖٝٓقا   شقٝػٝ   ٖٚيا اجلصِٝ .ايؿٛيٕٛ. ايالْٗا٥ٞ خل ايسآي١ ٚاينػر ب ا ً٘ شقر  

ٚايٝققا٠، شققٝكًب ايقق ْٝا ز شققا  عًقق٢ عكققب، شٝهعققـ ا و قق٤ٛ ٜٚعٗققر     خققٍٛ ايهققٕٛ  

ا  شقققٛط، ؾُقققٔ مبكققق ٚزٙ ازيهقققاب  رميققق١ ٖٚٓقققاى َالٜققق  األعققق  ٚاآللإ  نقققٞ   

 ٌ  ؾداي٘ن  طٛاي٘ ٚيصج 
  ا : شخنٍ ْؿصٞ َتدج  زخ   يصا٤ٍ بنٛت عاٍ بُٝٓا خل ايكٝك١ نٓ ش

 ٌ َا ْؿدً٘ إٔٚ  ٕ ْ زٟ  َدكٍٛ ٖيا، ايؿٛيٕٛ ٜصج  -
   اب ب صا ١:

-  ٔ ى بصقرع١  ٠   نتًق١ يق٘ ٜٚتدقر    دصِٝ أقٝل  ُق  بق  ا ٛ ق١ ٚا قاأ      َالا يع

وي خل خرنت٘ ظهٌ ا ػسٍ َا ب  صقدٛأ ٖٚ قٛطن   ميهقٔ    يكازب شرع١ ايس٤ٛ ٜٚت 

ُٛ ات اي ث اإللاعٞ  ٕ ٜٓدنر أٚز ٖيا اجلصِٝ ؾكخ خل اشتو اَايٓا ايعا٥د١ ي٘ ن

ِ عققٔ بدقق  َٚٛ ققات ا ينققا ت ايققع يًتكطٗققا     ايققتده ٚايتًؿسٜققْٛٞ، ٚصققٓاع١   ٗققس٠   

ٖقيا َققا   .ايق١ ٚ  ٗقس٠ ٖ ققٛط ايطقا٥رات ٚإقالعٗقا ٚايعقق هات ايالشقًه١ٝ     الٛايقـ ايٓك  

س يؿهقتٟ خل ٖقيا اجلصقِٝ ايرٖٝقب، ايقيٟ         دًين  ٛاٍ ععر شٓٛات َاض١ٝ  زن ق 

 ٌ  ايٓٛا٠ن١، ٚ تؿغ بٗا أا ٌ أق  ٜهتؿٞ بٗيا، بٌ ٜكّٛ بتصجٌٝ  خ اآا به

     ٛ ز نٝقـ ميهقٔ   شه  قًٝال  ألشتٛعب َا ٜكٛي٘ ايق نتٛز ؾسقايٞ ٚ ْقا    ينق

 ل ٖيا، ٜٚ  ٚ  ْ٘ قر  خل عٝين يصاؤ يٞ ايهثت٠، ؾابتصِ خل اك١ ٖٚٛ ٜكٍٛ: ٕ ٜتدك 

ايعقٝؿر٠ ٜٚكقر  ا و ق٤ٛ أا قٌ ايٓققٛا٠      يقٛ اشقتطدٓا  ٕ  قرتع اجلٗقاز ايقيٟ ٜؿقو        -

ٌ     األ ْهٕٛ ق  ٚضقدٓا  ٜق ٜٓا عًق٢ شقر      ععقرات األيػقاز    شقراز، ٚميهٓٓقا خٝٓٗقا  ٕ حنق

ألخقق اا نققثت٠ ٚقدقق  َٚققا زايقق   خقق ااٗا غاَسقق١،  زٚاه  زٖكقق  َٚققا زاٍ قايًٖٛققا         

جمٍٗٛن شٝاشٕٝٛ يكٛا ختؿِٗ ع٢ً  ٜ ٟ  س  ض  ؾٝٗا بد  ٚقٝ   خرازا ، قساٜا ط ٜ   

ٛب بهاًَٗا عٔ اغتٝالِ ب ّ بازأ يدرن١ً ظد َتآَرٜٔ ٚ ١ْٛ صازٚا  بطا  ن عًُا٤ مت 

ٌ َٛان ١ ايتك    ٖيا شٝهعؿ٘  ٗاز .ٖٛيٛغراؾٝا.ن ّ ايدًُٞنن ن
ْؿصقٞ َٓق ؾدا     خل ع٢ً اي نتٛز ؾسقايٞ، ٚٚ ق تش  نإ ٖيا ايٛاز خل ب ا١ٜ يدر 

ت  عٛاّ ٚ ْا َالزّ ي٘  عاْٚ٘ خل يٓؿٝقي خًُق٘ ايهق ت ايقيٟ     حنٛ ؾهري٘  شتا  لا، َر 

      ٕ ٜهققٕٛ يق ٜو األأا٠ ايقع يهعقـ ايكٝكقق١ن     صقاز خًُقٞ  ْقا  ٜسققا ، ؾُقا  مجقٌ َقٔ  

ٌ ظققهٌ ايٝققا٠ خٝٓٗققا، شققتوتؿٞ اجلرميقق١ إىل األبقق  ٜٚصققٛأ اءققت، يققٔ      ٝ قق ٚزخقق ش

 ٜهٕٛ ٖٓاى قت١ً ٚ  َريعٕٛن 

ٞ خل غُققر٠ شققداأيٞ بقق  ت يتصققً    َسققجدٞ ٚخققرَتين ايٓققّٛ،  ؾهققاز  قس قق خ عًقق

ؾاي٘، ؾًٔ  ازب ينر ؾُٔ شٝصُ  بٛ ٛأ ٖيا اجلٗاز  َٔ ٜرض٢ برقٝب ع٢ً  ؾداي٘ ٚ
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رٜٔ شتؾسقٕٛ ٚ قٛأ ٖقيا    ٚ ٛأ ٖقيا اجلٗقاز اءطقت األظقراز ؾكقخ، نقثت َقٔ اءٝ ق        

ٌ ختُققا  خل اجلٗققاز، بققٌ إٕ   ٗققس٠ األَققٔ ْؿصققٗا ققق  ينققاأز ٖققيا اجلٗققاز ايققيٟ شققٝت     

ق  ٜدٛم  ْؿص٘ عًُٗان خت٢ يٛ شاع  ز اٍ األَٔ خل نعـ اجلرمي١، يهٓ٘ خل ايٛق 

 ُ ٌ تٗققا، ؾً أا٤ٖققا  ٗ إىل ايكٝققاّ  ُِٗققا ًٜجققخن بدسقق عًُٝققات األَققٔ بٝسققا٤، ٚزب   ٝصقق  نقق

 بخنعُاٍ َٓاؾ١ٝ يًكإْٛ َٔ   ٌ ايهعـ عٔ  رمي١ ن ت٠نن 

١ اٙ َقٔ َػ  ق  زا  إٜ ق ط  شتط  إشقهات ضقُتٟ ايكًقل، ٚ شقرع  إىل  شقتالٟ رقي       

ُا ٜهقٕٛ شق  ا  خل ايكسقا٤ عًٝق٘، يهٓق٘      ٙ عًٝ٘ َٔ َتاعب، ٚزب ٖيا اجلٗاز َٚا شٝجر 

 ابتصِ خل ٚأاع١ نداأي٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ خل   ٍّ ٜٚك :

ر يع١  َٛزى هلل، ؾا هتعـ ايك ِٜ يٛ ؾه  ظ٦ٝا  ٜا ص ٜكٞ، ٚأْع    َغ -

ْٔ ققا  ققق ّ عًقق٢ انتعققاف ايٓققاز، ٚزب   ُققا  عققٞ  ٕ يهققٕٛ شقق  ا  خل إخققرام ايدققاطنن نقق

 ٜٓت ايطرٜل إىل ا صتك ٌ إٔٚ  ٕ  ع٢ ٖٚج ا ن اهنن ض٤ٍٛ ظداَع
ين  شتالٟ بهًُايق٘ ايكٜٛق١، ٚ شقه   شق١ً٦ نقثت٠ زاخق   قّٛ خقٛيٞ،          ؾدُ

خ اجلٗاز ع٢ً خت٢ إلا اْتٗٝٓا َٔ ينُِٝ اجلٗاز قُٓا بتجربت٘ أا ٌ َهت ٘، زاه ٜصً 

ا ْكقّٛ بق٘  قالٍ    ب٘  ظاٖ  ع٢ً ظاظ١ صػت٠ َا نٓ  ايؿراؽ ابٝخ بايػرؾ١، ٚايتنك ش

ٔ األشابٝ  ا اض١ٝ َٔ  ست َاأ   عُق ٠ نربْٛٝق١ ٚع شقات ز٥ كٝق١ أقٝكق١       ٠ اجلٗاز َق

ٚايكقاز   ١ خمتًؿق١ األ قٛاٍ ا ٛ ٝق١ن    ايكالف ايًٝسزٟ ايكاأز ع٢ً إ الم ع أ َٔ األظقد  ٚ

 َٔ ايرغِع٢ً اط اييٟ ٜكّٛ بتدٌٜٛ  اق١ ايؿٛيٕٛ إىل َٛ ات َصُٛع١ َٚر١ٝ٥ن ٚايص 

ى يتدقر   ْق   ظق ٘ بخنظق اه   ا ٕ اجلٗاز ط ٜهٔ ٜدٌُ بهؿا٠٤، ٚ ٕ اينقٛز اينقاأز٠ ن  

ايقق نتٛز ؾسققايٞ ٖققيا  بُٝٓققا اينققٛت ط ٜهققٔ  نثققر َققٔ يعققٜٛغ ٚصققؿت، ؾكقق  عقق  

ل خل شققداأ٠ن يهققٔ ٜ قق ٚ  ٕ ؾرخقق١ ايقق نتٛز ؾسققايٞ  دًتقق٘   اخققا  نقق تا ن ٚزاه ٜنققؿ 

 ٜنره ي دض ايندؿٝ  عٔ انتعاؾ٘ ايرٖٝب، ؾٛق  ي٘ َا ٚق نن 

 ٌ ُٝققق   ٗقققاز  بقققا رٟ ٚ ْقققا َُٓٗقققو خل بقققٝع اجل ٜققق   ققققّٛ بتج      ٖقققيا َقققر   نققق

 َققاَٞ شقق٣ٛ  ا  ٚط ٜ قلَ  ًٜٛقق١ خل ينققُُٝ٘ ختق٢ صققاز َدقق     ٜاَقا   الٛيٛغراؾٝقا، قسققٝ ش 

 جتربت٘ن

َدققٞ اآلٕ ٜققا  شققتالٟ يققرت٣ بدٝٓٝققو نققر٠  حبااققو بدقق   ٕ انتًُقق ن     نٓققَ  يٝتققَو

ٚ خالَو ٖٚٞ ين   ٚاقدا  ًَُٛشا  ؾك  ٚصً  .الٛيٛغراؾٝقا. بايكقالف ايًٝقسزٟ ايقيٟ     

س١َ يٝسز١ٜ ع٢ً  ٟ ظ٤ٞ، ؾتعٗقر عًق٢ ايؿقٛز صقٛز٠  ااًق١ ينقٛز٠       ٜصتطٝ   ٕ ٜطًل خ

 اجلصِ اييٟ نإ ٜعػٌ ٖيا ا هإ خل ا اضٞن

  َّ ٌ       يبشققـن ط ٜتصقق  يًقق نتٛز .ؾسقققايٞ.  ٕ ٜققر٣ نققر٠  حبااققق٘، ؾكقق  بققا٤ت نققق

 درؾ١ ايكٝك١ن قت١ً اي نتٛز .ؾسايٞ.  راٚ ي٘ إلظٗاز اينٛز٠ بايؿعٌن نٓ  ظػٛؾا 
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 أِٖ  ٌٖ ِٖ  ٔ  عرؾِٗ  َٔ ِٖ  نِ ع 

ٛ         يطً  نٓ ش ٠ يًقيٖاب    بعقػـ إىل َدرؾق١ ايصقر، ٚزاه ققرٜين ايًدقٛه ٜق ؾدين بكق

ٌش إىل َٛققق  ا ْؿجققازن  شققرع ش    ط شإىل َهققإ ايققاأان شققً    اجلٗققاز، ٚاْطًكقق ش   محقق

 ٌ  ظ٤ٞ نايًِن اجلٗاز ع٢ً ا هإ ز ٜ  ن

ـ  َقاّ  يكرتب َٔ ا  ٢ٓ، يتٛق ٖا ٖٛ ا  ٢ٓ اييٟ ٜك  ا دٌُ ب ا ً٘ن شٝاز٠ بٝسا٤ 

ا دٌُ ٜؿقت  بقاب ايصقٝاز٠، يٓقسٍ َٓٗقا ؾتقا٠، غقت َدكقٍٛن شقٗان شقٗا ايكرْؿًقٞ، َداْٚق١             

اي نتٛز ؾسايٞن يرن  ايصٝاز٠ ٖٚٞ  ٌُ بدض األظقٝا٤ أ ًق  بٗقا إىل ا دُقٌ، اقِ      

بٗقان يعقات     اْطًك (يانصٞشٝاز٠ )ت  خٛلا،  شرع  يصتكٌ  ر   َصرع١، يًؿ 

ـ شٝاز٠ اي نتٛز ؾسايٞ ٜٓسٍ َٓٗا، َا ناأ ميعقٞ  طقٛات حنقٛ َدًُق٘ ختق٢      ٚيتٛق 

  ا  خل أَا٥٘ن  اْؿجرت ايصٝاز٠ اي ٝسا٤ يٝصكخ اينٚؾصٛز َسر 

-4- 

را  عًقق٢ أز قق١ ا ا صققتت خل  شققٗا ايكرْؿًققٞ خل ايصققابد١ ٚايدعققرٜٔ، خنققً  َقق      

ٜٗا  ُٛخقات  نقن   ط١ ايقاٍن يق   ايؿٝسٜا٤، ٚؾٝسٜقا٤ ايهقِ بايتد ٜق ن َقٔ عا٥ًق١ َتٛش ق      

بهقققثت َقققٔ إَهاْٝايٗقققا ابققق ٚأ٠ن ٚاؾكققق  عًققق٢ ايدُقققٌ خل َدُقققٌ ايققق نتٛز ؾسقققايٞ  

ٗقا ق ًق  ليقو    نُدا١ْٚ ْعت َ ًؼ زٖٝ ن عٌُ ميهٔ  ٕ ٜكّٛ بق٘ ظقوف عقاأٟ، يهٓ    

   أعق٣ٛ اي دقث ايدًُقٞ ٚانتصقاب  قنات   ٜق ٠ ٚايتدسقت يرشقاي١ ايق نتٛزاٙن          

ب ا شقتكّٛ بتٓؿٝقي عًُٝق١ ققيز٠ نٗقيٙ، ٚيتصق        يهٔ ط مير با رٟ ع٢ً اإل الم  ْٗ

 خل َكتٌ اي نتٛز ؾسايٞ ٚي َت َدًُ٘ بايهاٌَ ٚاغتٝاٍ  ٗازٙ ايؿرٜ ن

رت  ققالا  ْهققرت ٚ ٛأٖققا خل َهققإ اجلرميقق١  آققا٤  كٝكققات     اآلٕ ؾكققخ يققين  

ايٓٝاب١ن ٖٞ بايؿدٌ ط يهٔ َٛ ٛأ٠ خ  ٚق  ا ْؿجاز، ٚايصٝاز٠ ايقع ناْق  يكٛأٖقا    

 َاّ ا دٌُ يٝص  شٝازيٗا، ٖا ٖقٛ ايق يٌٝ عًق٢ ازيهابٗقا اجلرميق١،   ظقو       ٚيرنتٗا  

 ؾٝ٘ ٚ  ي ض، يٝض  َاَٞ ش٣ٛ يك مي٘ يًد اي١ن 

شققرعإ َققا ٚضققد  ايؿٝقق ٜٛ عًقق٢ َٛ قق١ إيٝهرتْٚٝقق١ صققػت٠ خجُٗققا   ٜسٜقق  عًقق٢ 

ٗا ع٢ً َٛاق  ايتٛاصٌ ا  تُاعٞ، ٚنت    شؿًٗا أز ١ ٖٛيٛغراؾ١ٝ ٚاخ ٠ ٚقُ  ب ث 

١ .ٖٛيٛغراؾٝا.، ؾاْتعر اءن اْتعاز ايٓاز خل العِٝ، ط يدق  ٖٓقاى شقت٠ شق٣ٛ     نًُ

 ٛ ز َداْٚق١ اينٚؾصقٛز ٖٚقٞ يكقٛأ شقٝاز٠ بٝسقا٤ ٚيرتنٗقا ق قٌ  ٕ         ليو ايؿٝ ٜٛ اييٟ ٜن

 يٓؿجر بًدعاتن 

 ٍٚ  ن  لٜ  ع٢ً ٚنا ت األْ ا٤ بد  أققا٥ل قًًٝق١ َقٔ ايٓعقر .ايكق ض عًق٢ شقٗا        

 اغتٝاٍ اينٚؾصٛز ؾسايٞ ٚي َت َدًُ٘ن١ُٗ بايكرْؿًٞ ا ت 

ّْ ألشققتالٟ ٚشققً  با زيٝققاه،   ققتا  اْتكُقق ش نققِ ظققدرتش  ُ  ايكايًقق١ يًد ايقق١ن ط يقق 
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 َٜٛققإ ختقق٢ ْعققرت اينققدـ  ققنا   دققٌ عكًققٞ ٜعقق ُّ  شققداأيٞ  ققٜٛال ، ؾًققِ ٜهقق  ميققر 

ٚ ظقدٌ ْقتإ ا ْتكقاّ خل صقق زٟ َقٔ   ٜق ن .اإلؾقراح عققٔ شقٗا ايكرْؿًقٞ يدق ّ نؿاٜقق١          

شقٗا ايكرْؿًقٞ، ٚإ قا ٖقٞ      وق١    قف   ١، ؾك   ا ت  ايتدكٝكات  ٕ ايصٝاز٠ ا ؿو األأي 

 ٙ ؿٗقا إخسقاز بدقض األظقٝا٤ َقٔ بٝتق٘ ٖٚقيا َقا  ن ق         يً نتٛز ؾسايٞ ْؿص٘، ٚقق  نً  

 ٛ  اب ايدُاز٠ ايع ٜكطٓٗا اينٚؾصٛزن ب

َٔ َدرؾ١ ايكٝك١ نا١ًَ َٔ شٗا ايكرْؿًٞ ْؿصٗا، ؾًٔ ٜعؿٞ غًًٝٞ ش٣ٛ    ب  

ٛ ر ٚاألٜاأٟ ايع ْؿ ٌ يًر ط ا  ب ايتٛص  رت يٓؿٝقي ٖقيا ايدُقٌ اإل راَقٞن     ي  ٜٚص ق يت َٚ

 شخنقسٞ عًِٝٗ مجٝدا ن 

اه ايتجٌُٝ ايدا ٞن َا إٕ زآْٞ خت٢  ر  .ٖتايغ.بسٜاز٠ شرٜد١ إىل اي نتٛز  قُ ش

 ٚزاه ٜكٍٛ: ٌ ٚ ٗ٘يًٗ 

  ط  قٌ يو َُٗا ٚضد  ع٢ً ٚ ٗو َٔ ٚ ٛٙ ؾًٔ يكٓ  إ  بٛ ٗو ايكٝكٞن  -
 ؾر   عٔ ابتصقا١َ ٚاشقد١ بق ت  َقاَٞ خل ا قرآ٠ عًق٢ قٓقاع اير قٌ ايدجقٛز ايقيٟ           

  زي ٜ٘ ن١ًًٝ َتد ١ ٚزخ   قٍٛ:

 ن.ٖتايغ.يهٓين    زٜ  ٚ ٗٞ، نييو ش٦ُ  ٚ ٘ ٖيا ايدجٛزن أنتٛز  -
 ب ٖع١: .ٖتايغ.يصا٤ٍ 

  ٟ ٚ ٘ إلٕ يرٜ   ٕ يسد٘ ع٢ً ٚ ٗو ٜا  شتال  اي   -
اْت ٗ  ع٢ً خقرٚف امسقٞ ٖٚقٞ  قرح َقٔ بق  ظقؿتٝ٘، ؾكق  ْصقٝ  امسقٞ نُقا            

  أٚز خٛي٘ رًكا  بٝايٞ ٚ ْا  صـ ي٘ ايٛ ٘ اييٟ  ؾسً٘: ْصٝ  َالرٞن زخ ش

 لعا  خٝٓا  سٕ ايًصإ خٝٓا   زٜ  ٚ ٗا   ُ  ب  ٚقاز ايدًُا٤ ْٚسم ايع اب، َت  -

ٜقق١ ٚالققسٍ خل ايٛققق  ْؿصقق٘، يدٝٓٝقق٘ برٜققل يؿُٗقق٘ ايٓصققا٤، يقق٘   آ ققر،  ُققٌ مسققات اجل  

  الب١ٝ   ٜ ازٜ٘  خ  إيٝٗان
ِ ضده١ َتؿج  .ٖتايغ.ضدو  ايهقثت َقٔ صقٛز     ر٠ ٖٚٛ ٜ ؾ  يٞ بهتايٛح ض

 ل قا٥ال :اب١، اِ عً ا عاٖت َٔ عًُا٤ ٚ أبا٤ ٚؾٓاْ  ٚغتِٖ َٔ ايٛ ٛٙ اجلي 

 ٚاض   ْو ي ػٞ إٜكاع ٚاخ ٠ بايتد ٜ   ٜٗا ا انرن -
 ب ايهتايٛح شرٜدا  اِ  ع ي٘ ي٘ بد  قًٌٝ:زخ   قً 

٠، ؾخنْققا  زٜقق  ٚ ٗققا  بايتد ٜقق  بتقق٘ عٓقق ى ٚ عجقق ين عًٝققو ٖققيٙ ا ققر  يققٔ  ظققل  -

 نثتا ن
 ْؿو بٓؿاأ صن:

 بٓؿصون  يداٍ ا رْت -
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 ؿا  ٚ ْا  قٍٛ:٠ شًقٓاعا  َٔ ب  ايدعرات ا د   ٜ ٟ ٚ يب ش َ أتش

 ٖيان -
 ز ش٘: ي٣ٛ ظؿتٝ٘ ٖٚٛ ٜٗس 

 َٔ ٖيا  -

 ٚ  ٟنن -
-  ٟ  ٚ 
  ٌ ٚ  ٟ زؤٚف، باخث خل ايطاق١ اي١ٜٚٛٓ،  ا٤ َٔ  َرٜها َٓي  ٜاّ ق١ًًٝن  -

 ٚنننن
 َٚالا  -
ٚ  ظقق٤ٞ  نثققر َققٔ ليققون ؾكققخ  زٜقق   ٕ  خٝطقق٘ بٗايقق١  شققطٛز١ٜ جتققيب إيٝقق٘     -

 ٞ  ايكٓاع ايدجٛزن   ، ٚئ   ٛلا ٚ ْا  زي ٟ ٖياعْٝٛا  يصتدنٞ عً
 ًص   َاَ٘ َصتصًُا  يٝ ٜ٘ اء تي  ٚ صابد٘ اييٖ ١ٝ يرٚه ٚجت٤ٞ نالع ات 

ِ اي ايٝ٘ ابرتؾات ٖٚٞ يتدر  زنٓا   ى برظاق١ ع٢ً َصره ٚ ٗٞ، ؾًٝنل  اْ ا ، ٜٚس

ل عسٛا ، ٜٚث   غُس٠، بد   ٕ اْت٢ٗ  ؾرح عٔ ابتصا١َ ٚاشد١ ٖٚقٛ  ٜٚ صخ ْاخ١ٝ ٜٚ ق 

 ٜكٍٛ بثك١:

 و خل، ٚ ٘ ٚ  ٟ زؤٚف َٓاشب عًٝو  نثرن اْعر إىل ا رآ٠نَد -
ٝ   ٕ  نٕٛ َا إٕ ٚقد  عٝين ع٢ً ايٛ ٘ اجل ٜ  خت٢  خ    اينٛز٠، ٚمتٓ  -

١ ا  َٓي  ٜاّ َ   خ  ايصُاشر٠ با ٓطك١  اي ا  َٓ٘ ظك ق      ٖيٙ ايعون١ٝ، نٓ ش

ع خل َٛا ٗق١  ٞ  قا٤ت ظقك   ايقيٟ يصقهٔ ؾٝق٘ شقٗا، يصقٔ خع ق       ْؿص٘ إ از خل اي ٝ 

تٗا خٝققث نققإ ٜصققهٔ ق ًققٞ صققدؿٞ ٜدُققٌ َراشققال  ألخقق  ا ٛاققق  اإليهرتْٚٝقق١      ظققك 

١ اجملقاٚز٠ عًق٢   ٚشاؾر يًدٌُ باءازحن ؾصهٓ  َهاْ٘ خٝقث يكطقٔ غقرميع خل ايعقك     

 شٞ ابعٛ بايطًكاتنبد   طٛات ق١ًًٝ َينن ٚخل َر٢َ ْتإ َص  
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 د. عطيات أبو العينين 

 
. مألت صذسها بعبق اذتياة .تت مينة ويظشة... تلّف.ت بشأطوا من مكمنوا األثريأطّل

ت جبظذذذذها .. متّطذذذ.ط يلذذذة وهذذذة تبيظذذذة ر بذذذاطن األس   الذذذزر تشمذذذت منذذذى ػذذذو سا  

وذذا الةبذذة طذذري  راسذذة وساتذذت  كأّن ،.. قفذذضت اوذذاسة سذذ ا طذذط  األس  .االنظذذيابة

  .تضتف بشػاقة

دت مجلمذا  ت ل  غّش. متّن.ق ت هلا.ذة الفشاػات والطي س اليت حتّلت ل  طاست مقّلمتّن

قذذم  أو أسبذم مجلمذا متؼذة      ىت لذ  مؼذت ةلذ   .. متّنذ .د البالبل ةلى األغصانكانت تغّش

ا جيذيؽ بذا لذوا مذن    ش ةّمذ ت لذ  صذش ت بذأةلى صذ توا لتعّبذ     .. متّنذ .األس  ىالذواب ةلذ 

 .. ... هيوات... ولكن هيوات... ما أبوج اذتياة.ية.. ما أمجل اذتّش.طعادة

لذذشغم مذذن أن ةلذذى ا.. .ت بؼذذةي يظذذشر دا لذذوا ع تظذذتطم التعذذبري ةنذذى  سجذذأة أتّظذذ

هزا العاع الشتذ    صالت طجينة ر سإنوا ما ،اذتياة قذ منحتوا هزا الفيض من اذتشية

.. ساتذذت .كذذان أستذذ  بكذذجري املاامذذة األطذذشاأ، وأن مكانوذذا األثذذري ر بذذاطن األس 

.. ػذةي  .ظذت بصذع بة  .. تنّف.ى وتتجنذى دون ساًذذة  ى وتتلذ ّ .. تقفض وتتمّطذ .جتشر هنا وهنا 

ص من رلك الؼع س الزر .. تاولت أن تتمّل.  بصع بة.. أهذابوا تتحّش.صذسهاى م ةلججي

.. هذل هذة النوايذةم أي هذة بذايذة      .ص منىسلم جتذ وطيلة للتخّل ،سسجأة دون مرّب اجتاتوا

 جذيذةم

 ،ا أنذذا سيذذى.. أنقذذزونة ّ ذ ... لذذ  نذادت بذذأةلى صذ توا  ... لذذ  صذش ت .ت لذذ  بكذت متّنذ 

ا أن .. أبذت لّلذ  .وذا اذتيذاة  .. لكّن... اسمحذ نة مذن هذزا العذزاب    .أ شج نة من هذزا الظذجن  

 ...ب ح اا ر دا لوا شطاي. ال تظتطيم أن ت تظّل

نذذى رلذذك الغؼذذاي ، لبذذل ت هلذذا، ال ع يكذذن بذا لذذوا، ا ػذذةي بذا لذذوامتذذّض، سجذذأة

ت بشأطذذوا لتذذذاةبوا نظذذمات اذتيذذاة، ةذذادت لليوذذا    أطّلذذ، جظذذذها الظذذميك الذذزر يلذذف  

  .أنفاطوا، بذأ قلبوا ينبض من جذيذ، ةاد األمل يشاودها
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حيت يوذا ويعذ ا تشكتوذا، أ ذز ينحظذش      صت من هزا اإلطاس الزر طشةان ما ختّل

ةذادت تذشقص سقصذة اذتيذاة     ، قفضت ر مواسة ،ويظشة  تت مينة .. تلّف... سؼيٌا .ةنوا ػيٌا 

مذم هذذزا   جذيذذا   ر جلذذها القذذيم، ومنحتوذا اذتيذاة ػذع سا       فذة العذذي وسايهذا ثاويذا     خمّل

اطذتذاسة كاملذة   تذ   نفظذوا ر    وتلذفّ  ،ى وتقفذض ر اهلذ اي  أ ذزت تتلذ ّ   ،الج ب ادتذيذ

 طة.وكأنوا ساقصة باليى متمّش

 ... ويذ تذسعين بعيذا .ص ت يصشخ ر أرنةى انتبوت سجأة ةل

 ..... العقشب.العقشب ...اتزسر _

.. بينمذذذا ساتذذذت األقذذذذاي تذذذذوغ رلذذذك العقذذذشب الذذذزر كذذذان    .مجذذذذت ر مكذذذانة

ووطذين  لة هذزا املكذان الذزر تشكذت بلذذر      ت لة متأّم ّتتلّف ،يقصذنة. ودمعت ةينار

جان  سمذا  صذفشاي    حتيط بة من كّل، لىل ةنان الظماي جبا  ػاهقة متتذ ، من أجلى

  .ة الؼمع  فية ر أتذ األيايلت أػّعا لرا تظّللّل، ذة بالغي يمساي ملّب، صفشة امل ت

 !دون أن يذأتة أتذذ لتذ ديعة    ي ي تشكذت وطذين مظذاي     شُتتزّك، ػعشت باال تناا

ي موذذا ػذذعشت أنذذين ، لفظتوذذا ػذذجشتوا وقذذت ارتشيذذف وكذذأنين وسقذذة ػذذجش جاسذذة رابلذذة

ل  اطتطعت ارتشوج، وتظذت هزا الكاًن الزر يظتطيم أن  يُتأنظلخ ةن جلذر، متّن

 .. هيوات..ولكن هيوات ،ما ضاا ةليىش ث بى كّليغّي

هنذا  ػذةي    ولكذن لذل   ، ستت أتلم بالي ي الزر أجذ سيى نفظة ةنذما أةذ د  -

 صذسر. ىما جيجم ةل
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 إدغار أالن بو 

 ت: حسين سنبلي     

 

،ق7281(،قيفق٨ٗٙددٞقجينِٚٚددأ،قيفق رٙدد قشددِٞقعِدداًأقمتٌددربقتددرلقتظأيه٘ صدد ٚى

ِّاقماقً ٔدرقغرٙدارقم دأيققققققق" عر َّجربقًؽأدجٞقإىلقاهصِّاق مٗغصطضقبٚاه٘ا".قكدأْقٓد اقاهصد

ٛ قمْقمجٌٔددٕقعوددٟقققق دٓعدد ،قٗاشدد ع٘مقعوددٟقآ ٌددأًٛ،قٗمديكددربقمُددٕقًددّقا صدد عٚىقعودد

ً أقعأ٢و ٕقجوٍقمٍٗجقق تدُّ قيفقمْقمعدرعقعِٔدأققققحقٚق ٕقيفقع٩تأ ٕقا٪ ٩تٚٞقمٗقازبصاٙٞ.قم

ققبعٌرٖقًأقجٕٚقاهل أٙٞ،قكٌأقملقمعرعقظ٣ًٚأقعّقاهبواقاهَّ ٜقنأ١قًِٕ.قح  ٟقيفقًأقٙ عٍو

ِّٚاقاهعدأل.ق٨قيٙداقيفقمُدٕقققققققققققكأْقمث ٞقًدأقؼبَّق ًٞقًدينقمُدتقدع٘ دٕقبأهصد رُدٛقإىلقحديًٝقع ٌٚد

َّق ٙبود قققي ٕقظدٚاأًقكأْقٙباٗقؼغيقاهصّ،قٗكأْقٙ عاَّثقعّقؼبأٖقمحٚأًُأ،قًينقمُتق ؽد

ِّقظ١ٛرقآ ر؛قجقاقكأْقًأ٢ٞقشِٞقًّقاهعٌر.قكأْقً ٔرٖقًأقميَّٚ سٖقعّقغيٖقمكثرقًّقم

ٞر،قققققق ٞرقًِا هدد ٞرقعرٙهد طد٩ًٙ٘،قٓددس٩ًٙ،قمحدالقاه ٔددر،قط٘ٙدىقا٪عهددأ١قعبٚودٔأ،قماقنبٔدد

ً دأقبعدر ٕقجبأٓ دٞقققققققققق ٗظعٍرق  ٚ رقٙ طدأٙر،قميأ دىق ٚد٘لقاهعِلبد٘خقيفق  َّ دٕقٗ طدأٙرٖ..قم

ًٞققققققظأحبٞ،قٗكأْقجٌٕقكب يًاقٗي ً٘ا،قٗمشِإُٔقً بأعاٝ،قًٗدينقمُٔدأقكأُدرقمشدِأًُأقشدوٌٚ

ً َّأقاب صأً ٕقجع بٞقمجٚوٞ،قعوٟقعلضقًأقتاقٙ بأديقإىلق جإُتقملقمي قًثؤأقيفقجٍقبعر.قم

ًٞقبدأسبسْقاهعٌٚدق،قٗا٪شدٟقاه٩ً ِدأٓٛ.قٗكأُدرقققققققققق ا٪مٓأْ،قهلِٔدأقكأُدرقدا٢ٌدًأقًعد٘ب

ٝ،قهلٌدأقب٧بد٧اْقٙهدٚقأْقمٗققققكعٚتقاهلرَّقعِٚأٖقكبي نيقمكثرقًّقا أه٘ع،قًص اٙر ني

صعأْق بعًأقهوه١٘قكأعنيقاهلريٝقمتأًًأ.قٗإماقاُ عىقٗاضطرلقمًٗهرقعِٚأٖقًٗٚهًأق٨قٙ َّ

ميلدّقٗؼدد ٕ،قٗكأٌُٔددأق قد جأْقبأهعددري،قٗٓدد٘قظدريسقهددٚضقاُعلأشددًأقهعد١ٛرقًددأ،قبددىققققق
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ً دأقيفقحأه ٌٔدأقا٨ع ٚأدٙدٞقجلأُ دأقققققققق بدأيد نيقققكأهَّ ٜقِٙطوققًدّقععدٞقمٗقًدّقاهعدٌض،قم

قرقًهٟقعوٕٚقيفقاهرًضقزًًِأقط٩ًٙ٘..نأًا نيقكعٚتقًَّ

ٌَّدقققققق حقإهٚٔدأقبأشد ٌراٍيقققشب برقٓ ٖقا ٩ًحقهٕقحرنًأقكدبيًاقعودٟقًدأقٙبداٗ؛قإمقكدأْقٙو

َّٗققققققققققق يقبقاٍيقًدّقا٨ع د اي،قٗظد١ٛرقًدّقاه ٘ضدٚح،قجعسُدربقسبأهدٕقٗي ٚدربقهدٕقعِداًأق ع دٕقم

ًٗدأقعدأدق أعٔدأقٙدسعوت.قٗمديكدربقمُدٕقققققققٝ.قهلِتقشرعأْقًأقاع اخبقٓد ٖقاهو ٌدح،قققًرَّ

 قأُددًأقغدديقًبأظددٍرقمْق٣ٚٓ ددٕقملق لددّقإٙقؽدداقًددّقٓدد ٖقا ظددأياخقٗاهو ٌددحقإتِددأ قاهصددأًينق

دا٢ٌددًأقعوددٟقٓدد ٖقاهؽدد٘يٝ،قٗمْقشوصددوٞقًددّقاهِ٘بددأخقاهعؽددبٚٞقاهعدداٙاٝقمحأه ددٕقًددّقينددٍىقق

َّ ٍٍقبٔ  ودرقققاهطوعدٞقإىلقًدأقٓد٘قعوٚدٕقا٬ْ.قٗكدأْقٙعدرعقعودٟقع٩ندٕقًِد قشدِ٘اخقققققققققققٗشٚ

َّ ّسقيفقاهصّقٙبو قاهصبعنيقًّقاهعٌر،قاه قٟقبٕقم يقطبٚاسقٙاعٟق"متبو ْ٘"،قٗٓ٘قينىقطأع

ِّىقإهٕٚ،قٗكأُرقاهِ ٚودٞققًرَّ ًٞ،قمٗقٓل اق ب ًٞقعٌٌٚ ٝرقيفقشأيا ٘غأ،قُٗأيقعوٟقٙإٙقًِ ع

مْق"بٚاه٘ا"قاهثرٜقا رتعقتاقا  ققًينقاهطبٚاق"متبو ْ٘"قعوٟقمْقٙلرِّطقٓ اقا٪ يقٗت ٕق

ٍٍ.ينق ربا ٕقاهطبَّٗمجٚ قٚٞقهوعِأٙٞقبٕ،قًقأبىقيا اقشٍِّٜ٘قضا

كأْقاهطبٚاق"متبو ْ٘"قيفقظبأبٕقيح أهٞقػب٘لقاهبوااْ،قجأع ِققيفقبدأيٙضقًد ٓاققق

اه ِدددٍ٘ٙقا غِأطٚصدددٛ،قٗكدددأْقظبدددحقيفقمْقٙدددرٙحقًرٙهدددٕقًدددّقآ٨ًدددٕقاسبدددأدَّٝقبدددأهع٩ قققققققق

بددأد٥قا غِأطٚصددٚٞقق٠قٓدد اقاهِوددأ قإىلقمْقٙصددوٍقا ددرٙ قبأ ققا غِأطٚصددٛقٗحدداٖ.قٗتدداقمدَّقق

َّ ًِٔدأقاهطبٚداقع٩ندٕ.قجلدأْقدٙداْقاهطبٚداقمْقٙبد يقنٔداًاقكدبيًاقققققققققققٞقاهَّ قاش ٌاَّاهعأ

دٝ.قهٚعث قًرٙهٕقعوٟقاع ِأققً ٓبٕ،قٗظبحقم يًاقيفقإتِأعٕقبأْقؽبهينقه ودأيلقً عداَّقق

ٍَ،قإىلقمْقُعددأقبٌِٚٔددأقمه ددقققق ٞقٗنعددىقاهطبٚدداق"متبو ددْ٘"قٙوددحيقعوددٟق"بٚدداه٘ا"قًٙ٘ددًأقيفقإ ددرقٙدد٘

آُدد ان،ق٨ققألددٙطٚصددٚٞ،قٗكددأْقٓدد اقمًددرًاقصبٔدد٨ً٘قيفقمًرقأ٢ٗٗددأَ،قمٗقهِقددىقيابطددٞقًغِ

خقعٌوٚٞقٙو  رقمحاقإهٕٚق٨ٗقٙأبٕقهٕ..قٗهصربقعوٟقاش عاادرق٪ْقمنسَقمْقا٪ه ٞقبٌِٚٔأق عاَّ

اه ٍِ٘ٙقا٨ع ٚأدٙٞقإىلقمظٚأ١قم ر٠،قهلّقا٪ًرقاهَّ ٜق٨قيٙاقجٕٚقمْقمهدمقاه عدأط قبود قققق

 نيقًدددّقا  أُدددٞ.قٗجعدددورقمٗيقضبأٗهدددٞقيفقاه ِدددٍ٘ٙقا غِأطٚصدددٛ،قٗيفقا دددأٗهقًاقبعٚددداًاحددداَّ

ًٚأقإهَّدأققاشبأًصٞقٗاهصأدشٞقظبعرقنس٢ًٚأ،قٗهلّقبعاقنٔارقكبٍي.قًٗأقكأْقاهِوأ قكٍو

يفقا أٗهدددٞقاهثأُٚدددٞقععدددرٝ،قجأًصدددرقإيادٝقا دددرٙ قبعددداقمهدددمق رضددد قبصدددرعٞرق يادٝقققققق

َّٗجددربقإهٚددقُددتق َّددأق عرَّقإاهطبٚددا،قح  ددٟقق طٚصددٛقمًددرًاقشدد٩ًٔقققأٝقكددأْقاه ِددٍ٘ٙقا غِقيقًددرَّٕقم

هوطبٚا،قٗإْقملقٙععرقا رٙ قب٘ن٘دٖ.قٗملقمنر٦قعوٟق صدوٚىقٓد ٖقاه٘اتعدٞقا عوأزٙدٞققققق

،قٗتاقظدٔاقا٨٬عقعودٟققق72:9اهغرا٢بٚٞقعوٟقمُٔأقحقٚقٞق أب ٞقإهَّأقاهَٚ٘،قٗعبّقيفقشِٞق

ٞر.ق قًعوساخرقممأ و

ق
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ٞر،قٗكأْق ٚأهٕقنأضبًأقكأْقًسا ق"بٚاه٘ا"قظاٙاقاسبصأشٚٞق ميلّقإ أي ٕقبصٔ٘ه

 وَّأتًأقجرٙاًا،قزاد دٕقا صدأعًأقنرعدأخقا٪جٚدْ٘قاهَّد قكدأْقٙ عأطأٓدأقبلٌٚدأخرقكدبيٝر،قققققققققق

ًٞققققٗاهَّد قًدّقدُٗٔددأقكدأْقٙصدد عٚىقعوٚدٕقصبددرَّقققق دقاه٘ند٘د.قكددأْقًدّقعأد ددٕقمْقٙأ د قنرعدد

ٍْقًلثَّدققققققق  رقًدّقاهقٔد٘ٝ؛قققكبيًٝقكى قؼبأٍ قبعداقاه طد٘يقًبأظدرٝ،قمٗقبدأ٪حر٠قبعداقجِودأ

٪ُٕقملقٙلّقٙأكىقظ٣ًٚأقتبىقاه ٔر،قٗبعاقمهدمقكدأْقٙد ٓاقٗحٚداًاقمٗقًدينقكوبدٕقيفققققققق

َّققق ٟ:قتازببدأيققُسٓٞرقبنيقشوصوٞقاه ٩يقاهَّ ق قينقظرققتظأيه٘ ص ٚى(قٗنِ٘بٔدأ،قٗاهَّد ق صد

قاه٘عرٝ(.

ٍَقضدبأبٍّٛقداجد٤ٍقًدّقمٙدأَق عدرّٙقاهثدأُٛ،قٗيفقاه ؽدىقاهَّد ٜقٙبعدرعقيفقققققققققق ٗيفقؼبأ قٙ٘

ِّٚاق"بٚداه٘ا"قكعأد دٕقإىلقازببدأي،قًٗدر قاهِٔدأيقًدّققققققققبأهؽٚ قاهلِاٜ،ق ٘نَّدققألٙمًر ٕقاهصد

قدْٗقمْقٙرنين.

أقعوٟقٗظدمقاشبدرٗ قهوبعدثقعِدٕقبعداقمْققققققٗعِاقاهصأعٞقاهثأًِٞقًصأ١ًق قرٙبًأ،قٗكَّ

ً ددأقًعِ٘ٙأ ددٕققققققق متوقِددأقغٚأبددٕ،قفٔددرقجوددأًٝ.قٗملق لددّقؼددع ٕقمشدد٘مقممَّددأقكأُددرقعوٚددٕ،قم

ٍ قم ربُدأقبقؽَّدقققققققاهرٗحٚٞقجلأُرقم ٘ َّدُدأٖقًِدٕ.ق د ٞقيحو دٕ،قٗبأ٪حدااثقاهغرٙبدٞققققعودٟقممَّدأق ع

قرخقع٘د ٕ.اهَّ قم َّ

ٔدربققتأي:ق"  كرْٗقمُتقغأديخبقتظأيه٘ ص ٚى(قح٘اهٛقاه أشعٞقؼدبأحًأ،قٗتداق ٘نَّقق

ٞرقبدٕ،ققققققق ًبأظرًٝقعب٘قازببأي.قٗيفقح٘اهٛقاهعأظرٝقد وربقًهدٚقًأقملقٙلدّقهدٛقشدأبققًعرجد

ٍَقبأهٍ .قٗكأُرقا ِأفرقاهَّ قذبُّٚقبأ هٚقق  ٌَّنأ ٕقبعربق عرَّٗ  بَّ سقبصدعٍرقجرٙدار،قققأٓ ٌأ

َّ اهعسهٞقاهل٣ٚبٞ..قباخقاهطبٚعٞقع يا١،قجإُٛقمع قداقمْقا درٗ قاشبهدرقققققٙه ٕٚقعوٚٔأقن

ًٞ،قق ًٞقًِعسهد اهرًأدٙٞقاهَّ قًريخبقبٔأقملق طأٓأقمتااَقاهبعرقًّقتبى.قكأُرقا ِطقٞقعٌٚق

اقمُدتققأقإهَّأقًّقاه عرَّنأخقاهَّد قعرب بٔدأ،قٗٓد اقًدأقػبعودتقم٦ٍكدققققققٗا٪ؼحقمُٕق٨قٙبِ  قإهٚٔ

كِربقا غأًرقا٪ٗيقاهَّ ٜقعربق ومقاهِأحٚٞ..قٗكدأْقاههدبألقاهلثٚد قمٗقاهدا أْقاهَّد ٜقققققق

سقاهؽٚ قاهلِاٜ،قٗاهَّ ٜقٙغٌدرقكدى قظد١ٛرقٙهد ٛقعوٚٔدأقً ٔدرًاقغرٙبدًأ.قكدأْقٓد اققققققققققميَّ

ٛقمكثددرقًددّققأققي٦ٙدد قا٪ظددٚأ١قاهَّدد ق بعدداقعَِّددقققُ َّددٕقمعددقإاههددبألقاهلددأد٥قكثٚ ددًأ،قح  ددٟققق

يًٝ،قهد اقًدأقعداخبققققا،قٗكأُدرقي٦ٙدٞقاهعدٌضقً عد َّقققق ط٘اخ..قكأْقا هٚققكثيقاه عدعَّق

ٝقمعددرعقيفقمٜقادبددأٖقمشددي..قيفقاه٘تددرقُ صددٕقبددامقا دد٘يجنيقٙ عددىقجعوددٕقيف ،قجٚسٙدداقحدداَّققققق

ٞرقققققق ؼدغيٝر..قبعدلىقققآ ٌأًٛقبأبصُّقا٪ظٚأ١..قبدأ  ٩ قٗيتدٞ..قبدأ  ٩لقا٪هد٘اْقيفقععدب

ىقزٓرٝ..قبٔب٘لقاهِصٍٚ..قبأهرٗا٢حقاههعٚ ٞقاهَّ قاُبعثرقًّقاهغأبٞ.قٓ ٖقا٪ظٚأ١قاهَّد قمتثَّدقق

َّقققق ًٞقًددّقاه ادد ٩خقٗا٪جلددأيقغدديقا  ٌأشددلٞ..ققهددٛقعأ ددًأقكددأ٩ًًقًددّقا ؼبددأ١اخ،قطأ٢ دد

كثأجدٞ،قققشدأعأخقط٘ٙودٞقٗمُدأقعودٟقٓد ٖقاسبدأي،قيفقحدنيقكدأْقاههدبألقٙعد اَّقققققققققققًٗعٚرب
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َّضقطرٙقٛق طً٘ٝقجاط٘ٝ..قٗمؼأبتقضٚقسقظاٙاس..قُ٘ سقًّقاه د٘ َّقح  ٟقا رقضطريخقإىلق و

َّٝق٨قترايقهلأ..ق٣دقاهعؽبٚني...قكِربقم أعقمْقم ط٘ق طً٘ٝقٗاحاًٝقهٗاهرتدَّ ٩قمشقُّقيفقٓ

عدٞققرخبقتؽؽًأقغرٙبٞق بر٠ٗقعّقٓ ٖقاهد ٩يقاهد٘عرٝ،قٗعدّقشد٨٩خقاهبعدرقا  ٘حَّقققققٗ  ٍك

٘ققق َّقققاهَّددد قشدددلِرقٗٓأدٓدددأقٗكٔ َّققجٔدددأ..قٗبدددامخقآ٨عقاه ؽددد قياخقاهغأًهدددٞقدبدددثٍقعودددد

٩خقغٌ٘ضدٔأ..قٗطرتدرق عدٛقجودأًٝقضدربأخققققققٗ رٓقت،قٗكأْقمج ينقًأقيفقٓ ٖقاه اَّٚ

قطبى!!ق

ًٞق٨قحاٗدقهلأ!قكأْقؼ٘خقطبدىقيفقٓد ٖقاهد ٩يقمًدرًاقغرٙبدًأقققققق جآعربقدٓعًٞقع ٌٚ

 وددمقاههددربأخ.ق٨قًعددأحٞ.قإْقمبدد٘اققا ٢٩لددٞقًددأقكأُددرقه آعددتقمكثددرقممَّددأقجعوددرقق

ًٞقققققققق هلّقا٪حااثقاهَّ ق و ٔأقكأُرقمكثدرقًِٔدأقإ دأيٝقهوعديٝقٗاهآعدٞ؛قإمق عدربقترتعد

ٍ قاُداجينقمًدأًٛقيندىسقظداٙاقاهصدٌرٝ،قُؽد قققققققققققق ًٞقكٌأقه٘قمُٔدأقؼدأديٝقعدّقً دأ ٚح.ق د غرٙب

ٞر،قٗاترتلقًَّ بأُ أشدٕقاسبدأيَّٝقعودٟقٗنٔدٛ،ققققققٛقح  ٟقظعرخبعأٍي،قٙرك قبصرعٞرق أط 

ًٞقًددّقصبٌ٘عددٞقًددّقاسبوقددأخقاسباٙاٙددٞقٙٔسَّققققققٗؼبٌددىقيفقإحددا٠قق ٓددأقبعِدد رقٗٓدد٘قققٙاٙددٕقآهدد

ٙدرك ،قًٗددأقكدأدقؽب  ددٛقيفق ِأٙدأقاههددبَّألقح  دٟقاُدداجينقٗيا١ٖقٗحدغقضددأيقٗتداقجغددرققققققق

قظاتٕ،قٗاُاهينقاهعريقًّقعِٕٚٚ،قٗعرجربقاه٘حغقًّقج٘يٜ؛قجقاقكأْقضبعًأ.

ِددربقمحوددٍ،قققٔأ؛قإمق ٚقَِّددربقمُددتقكقق ٗبددايقمْق سٙدداقي٦ٙددٞقاهدد٘حغقيفقطبددأٗيفقبددا دققققق

،قجعأٗهددرقمْقم دد٘لقإىلقٗعٚددٛ.قجاطدد٘خبقإىلقا٪ًددأَقبأُدداجأٍ قٗنددرمٝر،قٗجركددربقعددٚتَّقققققققق

ٗؼددر ربقبؽدد٘خرقعددأٍي،قٗ وٌددربقمطددرايف.قٗ َّددأقفٔددرقمًددأًٛقجوددأًٝقندداٗيقًددأ١رقؼددغي،قققققققققق

اعبِٚرب،قٗغصوربقٙاٜقٗيمشٛقٗعِقٛ،قج ٩ظٟقاهعواقاهَّ ٜقمزعوت..قٗاُ ؽبربقين٩ًق

ِّىقإه ق أب ٞقيفقطرٙقٛقاجملٔ٘ي..قأٛ ،قٗ أبعربقشيٜقخبطناٙاًا،قكٌأق ب

م يًا،قٗبعاقمْقمُٔلدتقاه عدا،قٗ قدىقاهلد٘ا١قعودٟقؼدايٜ،قنوصدربقذبدرقفد٩يقققققققققق

ًٞق ّسقًّقاهعٌض،قٗشقطرقف٩يقمٗياققاهعورٝقبأٓ  ظورٝ..قٗشرعأْقًأقم أُٛقض١٘سقٗآ

ممٓودد تقبعددلؤأقدًٝقعوددٟقاهععددا..قٗيُدد٘خبقإىلقٓدد ٖقاه دد٩يقًصدد غربًأ؛قإم قٗهلددّقضبدداَّ

!!ًٞ قٗم أيخقاهعواقيفقؼايٜ؛قجقاقكأُرقاهعورٝقغبو

جِٔهربقًصرعًأقًِ ع٩ًق أ٢ ًأ؛قمهمق٪ْقًأقشأٗيُٛقًّقتبىقًدّقمُدتقكِدربقمحودٍققققق

ًأقعأدقهِٚ عت..قيمٙرب..قبىقظعرخبقبأُتقمً ومقكأًىقت٘اٜ،قٗمد ورقٓ ٖقا عأعرقإىلق

اهل٘ا١قجودأًٝقاي  أعدًأق٨قٙبطدأق،قٗاُ عدرخقيفقققققيٗحٛقعأ ًأقناٙاًاقٗجرٙاًا.قٗاي  عرقحرايٝق

اهلدد٘ا١قيا٢عددٞقغرٙبددٞ،قٗ ِددأٟٓقإىلقًصددأًعٛق رٙددرق  ٚدد قً ٘اؼددى،قٙعددبٕقؼدد٘خقُٔددٍرققققق

ٞرقكثيٝر..ق قكبٍيقبط١ٛقازبرٙأْ،قٗكأْقمانقاشبرٙرقٙبو قممُٛقطبو٘طًأقبأؼ٘اخرقبعرٙ

ق
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ٞرق٨قحأندٞقإىلقٗؼد ٔأ،قإم قٓب درقدجققققققق ٞرقٓأ٢ود عدٞقت٘ٙدٞقًدّققققٗبٌِٚأقكِدربقمُؽدربقبآعد

قاهرٙح،قٗاُ سعرقغ٩هٞقاههبألقاهلثٚ ٞقكأمنأقب عىقشأحر.

ٍسقػبدرٜقيفقشدٍٔىقجصدٍٚح،ققققق ٗٗناخبقُ صٛقعوٟقش حقنبىقًر  ين،قٗمًأًٛقُٔرسقع دٚ

ٞقمهمقاهِٔدرق ِ عدرقًاِٙدٞقبداخقهدٛقمظدبٕقبأ داْقاهعدرتٚٞقاهَّد قُقدرمقعِٔدأقيفققققققققققققٗعوٟقضٍ 

ٞقًدّق ودمقققملقُصدٌينقبدٕقيفقمٜقتؽَّدقققسقبعد١ٛقجرٙدارقققاهقؽؾقاهعربٚٞ،قهلِٔأقكأُرق  ٌَّٚدق

اهقؽؾ.قكِرقمت قيفقُقطٞق ر  ينقكثيًاقعّقًص ٠٘قا اِٙٞ،قه اقكأْقبأشد طأع قق

حاٗدٓأقٗميكأُٔأقكٌأقه٘قمُٔأقًرشً٘ٞقعوٟق أيطٞ.قكأُرقظ٘ايعٔأققمْقمظأٓاقكىَّ

عؽددٟ،ق  قددأطينقيفقطب ودد قا٨دبأٓددأخقًددّقدْٗقمٜقاُ  ددأَ،قٗٓددٛقمظدددبٕققققققققكددثيٝق٨ق بق

قق.أْقاك  أفًأق٨قٙبؽاَّبأهصٍلقٞق ل ظ قٞقاهط٘ٙوٞ،قٗكأُرقٓ ٖقا٪زٍتٞقاههَّبأ٪زٍت

بٔددأ١ًقغرٙبددًأ،قٗ  ِعددرقاهعددرجأخ،قٗا ددرمْ،قٗا ددساياخقاهاِٙٚددٞ،قققًٞٗبدداخقاهبٚدد٘خقبَّٔٚدد

ٗا عربٚأخقاهِأ ٣ٞ..قٗ لثرقجٚٔأقا٪ش٘اققاهَّد ق بعدرفقجٚٔدأقا٪تٌعدٞقبأُ٘اعٔدأقا ا و دٞققققققق

ٗاسبرا٢ر،قٗا٪تٌعدٞقاهقطِٚدٞ،قٗمبٔدٟقازبد٘آرقٗاهدايي.قققققققا ا وطٞقا٪ه٘اْقًّقا ٘شوني،

ٌَّأ٨خ،قٗاهل٘اد ق طىيقًِٔأق إىلقنأُاقٓ ٖقاهبهأ٢ين،قكأْقٙباٗقحعاقًّقا٪ع٩َ،قٗاسب

َّاهؽددبأٙأقا قَّ ُددٞ،قٗاهطبدد٘ي،قعددأخ،قٗاه ٚوددٞقا سيكعددٞقبددأ٪ه٘اْقا ا و ددٞ،قٗاه ٌأ ٚددىقا و

ٞقٗاه ٘ضٟ،قٗشُّقٞقٗاه ٓا.قًٗينقاههوَّٗاهؽِ٘ ،قٗاسبرال،قٗا طأيعقا طع ٌٞقبأه هَّ

َّ ٌَّددنيقٗا ودد عني،قكددأْقٙ ودد يقتطٚددينسقمجددأٓيقغ دديٝقًددّقاهِددأطقاهصدد٘د،قٗاهؽدد ر،قا ع

ٍسقًّقا٪بقأيقا قاَّ ققبدأ٪ب٘الققشٞ،قٗعادسقكبيسقًّقاهقردٝق  قأجس،قٗ رتاتؾ،قٗ  عٍوع ٚ

ٍسقكدأْقِٙعدايقشدوٍققققٗاهِ٘اج ..قٗبنيقٓ ٖقاهع٘اي قاهَّ قمت٘ قبأهِدأط،قٗبدنيقضد أعقاهِٔدرقققق

َّأًأخ،قيفقحنيقٙباٗقاهِٔرقٗكأَّ ٞرقبنيقاهص ّققٕقٙعقَّط٘ٙىسقِٙ ٔٛقإىلقاسب طرٙقٕقبؽع٘ب

دٝقا ثقوٞقبأهبهأ٢ينقاهَّد ق عدربٖقيفقمجٚدينقا٨دبأٓدأخ.قٗ دأي قحداٗدقا اِٙدٞقكأُدرقققققققققا  عاَّ

ًّقتٞ..قمظوأيقًّقاهِاٚى،قٗاهلأكأٗ،قٗغيٓأق قيفقغأبأخقً  رَّا٪ظوأيقاه اٌٞق  ٘زَّ

ٌَّرٝقاهَّ قٙبو قعٌرٓدأق٣ًدأخقاهصدِني،قٗٙبدر٠قحقدىقميز،قمٗقكد٘عقًدساي ،قمٗقققققققق ا٪ظوأيقا ع

٘ يدّٙ،قمٗقطبًٌٚأقهوبركٞقًأ١،قمٗقبر قهعو ،قمٗقًأ٠ٗقهوٌعرَّ َّقِ  ٞقمجٚودٞقٓٚ دأ١ققق،قمٗقؼدب

قٞقاهِٔرقاهع ٍٚقذبٌىقعوٟقيمشٔأقنر ًٝ.ربطرقيفقًعٚ ٔأقإىلقضٍ 

ربقمحودٍ.قٗهلدّ،قا٪ًدرقهدٚضقكد هم.ق٪ْقققققق٨ٗقيٙداقيفقمُلدٍقشد ق٘هْ٘قإُدتقكِدققققق

ٓدأخققجٚدٕقملقٙلدّقًعد٘بًأقبدأٍّٜقًدّقاهرتَّققققققبٕ،قٗجلَّرخبقاهَّ ٜقيمٙرب،قٗ عرب،قٗمحصصرب

اهَّ قمَتٚ َّسقعأملقا٪ح٩َ.قكأْقكىَّقظ١ٛرقًِصوًٌأقًدينقشد٘اٖ،قًٗدينقا٪حدااثقاهَّد ق قدين.ققققققق

،قٗم ب ددرقعدداَّٝق وددأيلهعِدداًأقظددللربقيفقاهبااٙددٞقيفقمُددتقمحوددٍقم هددعربقُ صددٛققققققق

مجٚعٔأقمُتقكِربقبلأًىقٗعٚٛقًّقدْٗقظم.قعِاًأقؼبوٍقمحداُأ،قٗٙ بدأديقإىلقمِٓدٕقققق
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ٍ ق٨قٙوبدثقمْققققيفقم ِأ١قاسبوٍقما ٕقمُٕقؼبوٍ،قج٩قؽبطد٤قمبداًاقإديانقحقٚقدٞقمَُّدقققق ٕقؼبودٍ،ق د

ضبدق قيفقت٘هدٕ:ق"إُِدأقُقدأيلقا٨شد ٚقأفققققققق((1)ت"ُ٘جدأهٚضق"ٙص ٚقظقًدّقجد٘يٖ.قٗٓلد اقجدإْققققق

عِاًأقعبوٍقبأُِأقعبوٍ"،قجو٘قمْقي٦ٙأٜقاهَّ قٗؼ  بٔأقتاق را١خقهٛقًّقدْٗقمْقمي دألقيفقق

عٚددربقمُٔددأقهٚصددرقحوٌددًأ،قٗهلددّقق،ق ددأقادَّعدداَّٝق وددأيلهحقٚق ٔددأ،قًٗددّقدْٗقمْقم هددعٔأق

ٛ قمْقمعاَّ قٓأقظ٣ًٚأقآ ر...".ا٪ًرقكأْقعلضقمهم،قٗعو

بٚاق"متبو ْ٘"قتأ٩ً٢:ق"هصرقٗا قًأقبأُدمقطبطد٤..قٗهلدّق دأبينقحداٙثم!ققققققجقأطعٕقاهط

قُٔهر ،قٗٓبطر قإىلقا اِٙٞ".

ٞر:ق"ُٔهددرب..قُٔهددربقكٌددأقتوددرب،ققققق ٞرقبأهغدد جقددأيق"بٚدداه٘ا"قٗٓدد٘قؼبدداِّ قاهطبٚدداقبآعدد

ٗٓبطربقإىلقا اِٙٞ..قٗيفقطرٙقٛقإهٚٔأقًريخبقحبعارقكبٍيقًّقاهِأطقٙ قأطرْٗقًّقكىِّق

ًٞقٗاحداًٝ،قٗيفقحركدأ ٍٔقمظداقد٢٨دىقاهلٚودأْ...قٗظدعرخبقققققققققٗٙ َّحالرقٗؼ٘لر،ق ؤدْ٘قٗنٔد

ٛ قاهقٚدأَقققق جوأًٝقٙاجعتقداجينقصبٔ٘يسقبأ٨ٓ ٌأَقاهعاٙاقمبأقػبرٜ،قٗبااقهٛقمُٕقػبداقعود

باٗيقًعنٍيقيفقٓد اقاسبعداقا دُّٚقبدٛ..قٗظدعرخبقبعدع٘يقاهعدااٗٝقاهعٌٚقدٞ،قٗحأٗهدرقمْقققققققققق

ٞرقاُصددووربقشددأقق هلًأقزتأتددًأ،قجددا وربقا اِٙددٞ..قٗكددأْقٙر  ددينقققم   ددٛقًددّقبٚددٍِٔ...قٗبصددرع

ٌٞقًّقاهرنأيقًينقاهغ٘غدأ١قيفقا٪زٍتدقق ٞ،قاههوٚجقاهؽأ اقٗازباايقاهعِٚ ..قٗاظ بلرق وَّ

ًأقٗكددأُ٘اقٙوبصددْ٘ق٩ًبددضقُؽدد قِٓاٙددٞقُٗؽدد قمٗيببٚددٞ،قٗٙرتمشددٍٔقينددأيسقٙوبصددْ٘قزَّٙددقققققق

كددأْقتدداقققادد ًاقشدد٩ قضددأبُّقاًا.قجأُهددٌٌربقإىلقازبأُدداقاههددعٚ ،قً َّقبرٙطأُٚددًأقً٘حَّددق

َّ ًاق٨قمعرعقًّقٓ٘قبلىِّقتد٘اٜ.قٗشدرعأْقًدأقغنوبِدأقعودٟقمًرُدأ،قققققققشقُّ.قٗيحربقمتأ ىقعا

بصددباقكثددرٝقاهعدداٗقًددّقازبٔددٞقا قأبوددٞ،قٗاضددطريُأقإىلقمْقُٔددرل،قُٗو ودد٤قإىلقبٚدد٘خرققققق

ًٞ..قهلِتقًأقهبثربقمْقيمٙربقًّق ٩يقظدقٍّقق ٞر،قٗحؽ ِ أقمُ صِأ،قٗبقِٚأقيفقًأًّقِٓٚٔ  رب

بٚرقاهَّ ٜقزبدأخبقإهٚدٕقحعداًاقكدبيًاقًدّقاهرندأيقيفقآ ٚدأٍ قًرٙديٍن،قؼبٚطدْ٘ققققققققققيفقمعوٟقاه

ٍ قيمٙربقظاؽًأقِٙعدايقبصدرعٞرقًدّقُأجد ٝقمهدمققققققبقؽٍرقبٍّٛٔقعوٟقضٍ  ٞقاهِٔرقٗٙٔأمجُٕ٘.ق 

ٍ قٙصدر قبدٕقققاهقؽرقعوٟقحبىقؼبِ ينقًّقعٌأًأخقحرَّ اشٕ،قٗٙبو قتأيبًأقكأْقيفقاُ  أيٖ،ق 

قًّقاهِٔر.اهقأيلقإىلقازبٔٞقاهثأُٚٞق

ٛ قظع٘يسقناٙاقا٬ْ،قٗ بأدهربقًينقيجأتٛقبهينقكوٌأخق٧ً َّ رٝ،قٗبعاقمْقجأش ٘ىلقعو

ِربقبأُتقكصدبربقبعهدٍٔقإىلقندأُنقاُطوقدربقًعٔدٍق دأي قاهبٚدر،قٗيحِدأقُدرك قققققققققق ٍٚق

                                                 
.قجٚوص٘عقٗظأعرق"جرٙايٙغقجراٙٔيقجْ٘قٓأيدُرب "ا ٕقاسبقٚقٛقق(7287-7118تقNovalisققق(1)

اه وصد ٞ،قٗاسبقد٘ق،قٗعودَ٘ققققق:713ح  دٟقشدِٞقققق7138ًدّقشدِٞقققق"ُ٘جدأهٚضق"ٗكأ اقم دأُٛ.قديطقق

ًّقعٌرٓأق أ يًاقكدبيًاقققٗٓٛقيفقاشبأًصٞقععرق"ؼ٘يفقكْ٘"ا ِأنٍ.قٗم رقجٕٚقً٘خق طٚب ٕق

قع(.تا ٘ش٘عٞقب ؽرَّ
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َّ َّققٗشُّقازبٌأٓيقا ٚطٞقبِأ.قكأُرقازبٌأٓيق رتانينقمًأًِأقم اهرندأيقققيقا٪ًدر،قهلد

َّ أقتدداقوْ٘قجبِددْ٘قٗٙرتانعددْ٘قًددّقناٙددا.قيفقٓدد ٖقا٪ ِددأ١قكَِّددقققققعددْ٘،قٗٙقددأ قكددأُ٘اقٙ و

ٍققذبُّٚقبٕقا٪بِٚٞقاهط٘ٙودٞقاههداٌٞ.قًٗدّقمث دٞقيكهدِأققققققاب عاُأ،قٗمؼبعِأقيفقزتأٍققضَّ

ضددغُّقازبٌددأٓيقعوِٚددأ،قٗكددأُ٘اقققققإىلقزاٗٙددٞقملقٙبوغٔددأقُدد٘يقاهعددٌضقًددّقتبددى.قٗاظدد اَّققققق

هصدٔأَقكأُدرقعوٚبدٞقجعد٩ً،قققققٙٔأمجُِ٘أقبدأسبرال،قٗٙرظدقُِ٘أقب٘ابدٍىقًدّقاهصدٔأَ.ق ودمقاقققققق

٘ٙدٞ،ق ودمققق نٞقاهَّ ق بؽِينقعوٟقظلىقمجعدٟقًوقا  عرَّق((1)تجقاقكأُرق عبٕقحرالقا أهٚٛ

َّ عدربققٌٞ.قمؼأبتقمحاقٓد ٖقاهصدٔأَقيفقؼداغٛقا٪ميدّ،قجرتَّققققاسبرالقماخقاهر٦ٗطقا ص

َّققٝر،ٕ،قتأًٗرقبعاَّ،قٗاعرتاُٛقمملسقظاٙاسقيفقنصاٜقكٍوٗشقطربَّ ٍ ق أ ق.ٓربقًٗربَّ 

ٔدأقكأُدرقظد٣ًٚأقغديقققققمْقًغأًر دمقكوٍققجقوربقٗمُأقمب صدٍ:ق"ا٬ْق٨قميلِدمقمْق عداَّققق

قر!".عٛقمُمقا٬ْقًَّٚاسبوٍ.ق٨قميلِمقمْق اَّ

كِربقمُ  رقًّق"بٚاه٘ا"قبأهطبينقن٘ابًأقمم عًأ.قٗٙدأقققٗعِاًأقُطقرقبٔ ٖقاهلوٌأخ،

ٍ قم  قٙردب ،قٗهع ٍقدٓع قاهعاٙاٝق َّأقيمٙ ٕقٙرتدَّ اً قينقهُ٘دٕقاً قأعدًأقققدقيفقن٘ابٕ،ق 

َّ َّققطبٚ ددًأ،قٗبقددٛقؼددأً ًأ.قجع ٕقهددرقُ ددرٜقإىلق"متبو ددْ٘"،قاهَّدد ٜقكددأْقػبوددضقيفقكرشدد

ق،قٗعِٚأٖقعوٟقٗظمقمْق ق راقًّقضبورٌٙٔأ.شأكًِأ.قٗكأُرقمشِإُٔق ؽطم 

قتأيقاهطبٚاقبعاقٗتررقتؽٍيقبؽ٘خرقمنغٍّ:ق"مكٌىقحاٙثَم!".

ًٞققققققج أبينق"بٚاه٘ا"قحاٙثٕقتأ٩ً٢:ق"كأْقظع٘يٜقا ه٘حٚاقدتدأ٢ققعاٙداٝق ودرقًد٘ ٛقفوٌد

َّ ر..قٗبعاقدتأ٢ققم ر٠قمحصصربقٗكأْقيٗحٛقتاقاعرت ٔدأققًٞ،قًينقٗعٚٛقاه أَقبأُتقًَّ أ

ٛ قاهعدع٘يقبأه ٌداَّدقققققأيقاهلٔربأ٢ٛ..قًٗينق ومقاهلسَّٝقت٘ٙٞقًبأغ ٞقكؽاًٞقاه َّٓسَّ ٝقعدأدقإهد

ًٞقٗكأُتقم ر قًّقٗا حصأطقبأهه١٘..قملقمي قاهه١٘،قٗإمنأقمحصصربقبٕ..قظعرخق ِٔٚٓ

ًأ.قكأُدددرقًأ،ق عٚدددًأقمٗقبؽدددرَّبطدددّقا٪يف.قهلدددّ،قملقمكدددّق٪ًودددمقحهددد٘يًاقنصددداَّق

 ،قٗباخقا اِٙٞقٓأد٢ٞقُصبًٚأ...قٗكأْقنصداٜققاسبع٘دقغأديخقا لأْ،قٗاهؽااق ٍ٘ت

ذب قًوقٟقعوٟقا٪يف،قٗيفقؼاغٛقاهصٍٔقاهَّ ٜقا رتتٕ،قٗيمشٛقتاقاُ   قبلأًوٕ،ق

لتقآ ٌدأَقبعد١ٛرقققتقملقمي قٓ ٖقا٪ظٚأ١،قبىقظدعرخبقبٔدأ..قملقٙد ٌوٍقققٗ غٚ رقظلوٕ.قهلِ

َّٚددإتددُّ ،قح  ددٟق ٛقعوددٟقمٜقآ ٌددأَ..قٗملقمكددّقمًوددمقرقما ددٕقملقٙصدد ع٘مقًَِّددْقازبصدداقا 

ٞرق دأي قا اِٙدٞقً بعدًأققققإياد ٛ..قبااقهٛقكأُتقكِربقًلرًٓأقعوٟقاسبركٞ.قت سخبقخبٍ دق

ًق أقٗؼددورقإىلق وددمقاهِقطددٞقًددّقاهطرٙددق،قحٚددثقاهطرٙدققُ صددٔأقاهَّدد قتدداًربقًِٔددأ.قٗعِددا

ٞقاهثقدى،ققٝقاهرٗحٚٞ،قٗظعرخبقبأُتقمش عٚاقحأشَّاه قٚربقبأههبين،قاعرت تق أُٚٞق ومقاهلسَّ
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ٔدربقبعدٍ٘ققؼد٘لقاهبٚدر...قعودٟقمْققققققٝ.ق بربقإىلقُ صٛقا٪ؼوٚٞقما ٔأ..قٗ ٘نَّٗا يادٝ،قٗا أدَّ

ٛققًأقًهٟقملقٙ قداقتدُّ قحدرايٝقاسبقٚقدٞ..قٗا٬ْ،ق٨قميلدِتققققق ًٞققققققمْقمتِدينقُ صد ٗهد٘قسب د

قٗاحاًٝقبأْقًأقيمٙربقٗمحصصربقكأْقحوًٌأ".

جقأيق"متبو ْ٘"قٗشٌٚأ١قازباق لص٘ق٩ًضبٕ:ق"ٗملقٙلّقا٪ًرقك هم؟قٗهلّ،ق

ّقًّقذباٙاقُ٘عٚٞقٓ اقا٨  بدأي..قهدِ رتفقجقدُّقمْقيٗ قا ُصدأْقققققًّقاهؽعاقمْقُ ٌٍل

ً أقًأق بٍقٟقًّقا عأؼرقعوٟقظ يقاك عأجأخقُ صٚٞقٓأ٢وٞ،قٗهِل  قبٔ  اقا٨جرتاف.قم

ٛ قمْقميٙدَمقق اسبلأٙٞقجعِاٜقهٕقبع قاهعرٗ قا ٙهأحٚٞ..قبنيقٙاٜقه٘حٞقًأ٢ٚٞقكأْقعو

قإٙأٓأقًّقتبى،قهلّقظع٘يًاقٓأ٩ً٢قًّقاشب٘عقًِعتقًّقمهم".

ُٗ رُأقإىلقاهو٘حٞقاهَّ قعرضٔأقاهطبٚا،قجوٍقمي قجٚٔأقظد٣ًٚأق أيتدًأقهوعدأدٝ،قغديقمْققققق

ققإهٚٔدأ،قجقداقكأُدرقققق"بٚاه٘ا"قكأْقٓأ٩ً٢،قٗكدأدقمْقٙغٌدٟقعوٚدٕقٗٓد٘قؼبداَّققققق أ يٓأقيفق

اهو٘حٞقكأُرقؼد٘يٝقًؽدغ رٝقٗطبدققا٪ؼدىقعِدٕقعدّق قأطٚعدٕقاهعوٚبدٞقغديقاهعأدٙدٞ.قيفققققققققققق

قا٪تىقكأْقمهمقًأق بأديقإىلقمٓتقعِاًأقيمٙربقاهو٘حٞ.

 د٘لقِٓدأ،قققٗاق أيٙ قٓ ٖقاهو٘حدٞ..قاه دأيٙ قًلقق٦تأيق"متبو ْ٘":ق"بإًلأُلٍقمْق قر

ِّاققققًأ دق..قٗٓدٛق عدبٕقؼداٙقًأقًَّققق7128يفقٓ ٖقاهساٗٙٞقٗٙؽعاقي٦ٙ دٕ.قإُٔدأقاهصدِٞقققق ٓد٘قاهصد

،قٗكِدربقق((1)تجرقإهٕٚقيفقكأهل٘ دأق د٩يقحلدٍقٗايْق"ٓأشد ِٚغس"قققق،قاهَّ ٜق عرَّ"ٗهاٙا"

َّ ٝرقٙأقشِّاق"بٚاه٘ا"قيفقشدأيا ٘غأ،قكدأْقققيقًرَّآُ انقيفقاهععرّٙقًّقعٌرٜ..قٗ َّأقيمٙ مقم

لبقًِدَم،قٗمشدعٟقإىلقققاهعوٚاقبِٚمقٗبنيقؼأحاقٓ ٖقاهؽ٘يٝقٓ٘قًدأقنعودتقم قدرَّققققاهعبٕ

رقا٪ً٘يقجأكْ٘قًراجقمقاهاا٢ٍ..قكأْقٙاجعتقإىلقمهمقظع٘يقا٪شدٟققؼاات َم،قٗم ابَّ

اهعٌٚددققاهَّدد ٜقمكِددٕقهؽدداٙقٛقاهراحددى،قٗكدد همقبددااجينقظددع٘يق٨قؽبودد٘قًددّقاهلوددينقدبددأٖقق

ّقاهر٦ٙدددأقاهَّددد قظدددأٓا ٔأقبدددنيقازببدددأيق مقعدددطبٚع دددمقٗظاؽدددٚ مقاهغدددرٙب ني..قيفقتؽَّددد

ط..قاه٘عرٝ،قٗؼ ر قب  ؽٍٚىقدتٍٚققناًاقبِٚأيطقا اِٙٞقاهلِاٙٞقاهَّ ق قينقعوٟقاهِٔرقا قداَّق

ٞققا دد٘ ٟ،قٗاهق ددأي،قٗاجملددسيٝقاهَّدد قذبدداَّق ًٞقشددِ ق رقعِٔددأقٓددٛقا٪حددااثقاهَّدد قٗتعددرقحقٚقدد

 طدٍرقحقٚقدٍّٛ.قٗاهرندىقققققٗمؼبعرقحٚدأٝق"ٓأشد ِٚغس"قيفققق((2)تإبأْق ٘يٝقظٚٚرقشِ قق7128

ُ صددٕ،قق"ظددٚٚرقشددِ ق"اهَّدد ٜقٓددرلقب٘شددأطٞقاسببددىقا ؽددِ٘ قًددّقاهعٌأًددأخقكددأْقٓدد٘قققققققق

ٗازبٌأعٞقاهَّ قاع ؽٌرقيفقاهبٚ٘خقاشبربٞقٍٓقجرتٞقًّقاهلِ٘دقا صد ااًنيقيفقازبدٚغققق

ألقبرٙطدأُٚني،قعوددٟقيمشددٍٔق"ٓأشدد ِٚغس"..قٗهقداقكِددربقمُددأقمحدداقققاهربٙطدأُٛقٗبهددعٞقضددبَّق

تٞ،قٗب هربقمتؽٟقنٔاٜق٪ًِدينقٓودَ٘قاههدأبُّقاهَّد ٜقشدقُّقيفقاهستدأققققققققمجرادقٓ ٖقاه ر

ا سدحٍقؼرٙعًأقبصٍٔقًصٌَ٘قمطوقٕقمحداقاهبِغدأهٚني.قمهدمقاههدأبُّقكدأْقٓد٘قؼداٙقٛقققققققق
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..قٗشددرت٠قًددّقٓدد ٖقا اط٘طددأخقتِٗٓدأقم ددر ق"متبو ددْ٘"قدجددرتًاقجٚددٕقبهددينقق"ٗهدداٙا"اهعسٙدسقق

ي٦ٙددأنق وددمقيفقازببددأي،قققمٗياقق  ٔددرقعوٚٔددأقك أبددٞقحاٙثددٞ(قإُددت،قسب ددٞقكِددرق ددر٠ققق

قكِرقمُأقِٓأقمشوِّؤأقيفقٓ اقاهاجرت..".

ا٪شددب٘ قًددّقٓدد ٖقاسبأد ددٞ،قفٔددرخقيفقإحددا٠قؼددع قتظأيه٘ صدد ٚى(ققترابددٞقٗبعدداق

قاهلوٌأخقاه أهٚٞ:

ِّاق اهرندددىقاهَّددد ٜقاك صددداقبؽددد أ ٕققا"مٗغصدددطضقبٚددداه٘""بأشددد رقبدددأهٍ قُِعدددٛقاهصددد

قٝقمٓأهٛقاهبواٝ".اسبٌٚاٝقٗجهأ٢وٕقاجملٚاٝ،قً٘دَّ

ٞرقكدثيًاقًدأقٓدا دخققققققققققققق ِّٚاق"بٚداه٘"قًِد قشدِ٘اخق ودرقٙؽدألقبِ٘بدأخرقعؽدبٚ كدأْقاهصد

حٚأ ٕ.قهلّقٓ ٖقاهِ٘بدأخقملق لدّقعودٟقًدأقٙ ٔدرقاهصدباقا بأظدرقه٘جأ دٕ.قاسبقٚقدٞقمْقققققققققق

ٍَ،قمنؼ دٚاققق اهصباقا بأظرقظ١ٛقجرٙا.قجا٩يقإحا٠قيح٩ ٕقإىلق"ازببأيقاه٘عرٝ"قًِ قمٙدأ

َّ  قاهطبٚداق"متبو دْ٘"قإىلقاه ؽداقاهداًٜ٘قكدٛقؽبٍ دقققققققٟقزادخقاهداَقيفقيمشدٕ،قجوودأقققحب

اُؽددبألقاهدداَقيفقاهددرمط،قٗاشدد عٌىقيفقمهددمقاهعوددققاهدداًٜ٘،قب٘ضددعٕقعوددٟقاهؽدداغني.ققققق

ًا،قٗتاقٗنداقًؽدأدجٞقيفقاه٘عدأ١ققققٝرقٗنٚسٝرقناَّجأيققاسبٚأٝق ٩يقًاَّق"بٚاه٘"هلّقاهصِّاق

ًَّ  ِقعأخقاجملدأٗيٝ،قٗتداقققٞقُأديًاقًأق ٘نداقيفقا صدققاهَّ ٜقاش عهرخقجٕٚقاهعوقأخقدٗدٝقشأ

ّ،قٗكدأْقاه عدأبٕقاهلدبيقبدنيقظدلؤأققققققميدقاه ؽقرقٓ ٖقاهداٗدٝقيفقظدرٙأْقاهؽدالقا٪ققق

٠قإىلقعاَق ااينقاشبطأقٗظلىقاهعوقأخقاهَّ ق ص عٌىقيفقاه ؽاقاهاًٜ٘،قٓ٘قاهَّ ٜقمدَّ

قإهَّأقبعاقج٘اخقا٪ٗاْ.

َّق شدد٘د،قٗعوددٟقٞقاهَّدد ق عددبٕقاهعوددق،قبوُ٘ٔددأقا٪ق٩ًح ددٞ:قميلددّقمتٚٚددسقاهلدد٘اَقاهصددأ

َّقا٪ ؾَّ ٘ ٠قا٪جأعٛ.ب و قٙٔأقكٌأق  و

ِّاق"بٚداه٘ا"قعِداًأققققققكِربقمذباَّ ثقإىلقؼأحاقاهؽعٚ ٞقاهَّ قُعرخق دربقٗجدأٝقاهصد

ق طرقهٛقمْقمشأهٕقعّقشباقشق٘لقاسبرعقا٪ يقًّقا ٕقعِاقك أبٞقاهِبأ.

٘ق َقجقوددرب:ق"إُددمقبطبٚعددٞقعٌوددمقًرنددينسقيفقاه ٔو٣ددٞ..قٗهلددِتقمع قدداقمْقاشددٍقا رحدد

قكأْق"بٚاه٘ا"قٗهٚضقبٚاه٘".

دقغوطدٞقًطبعٚدٞ.قا٨شدٍقِٙ ٔدٛقققققجقأيقؼأحاقاهؽعٚ ٞ:ق"ًرنين؟ق٨!قمباًا!قإُٔأقصبدرَّق

قبأ٪ه قيفقكىقمعبأ١قاهعأمل،قٗملقمعرعقمُٕقٙل اقبغيقٓ اقاهعلىقيفقحٚأ ٛ".

ِّٜق ٚدأي!قإم قًدأماقٙلدْ٘قققققققققق جقوربقٗمُأقمشد اٙرقيانعدًأ:ق"حٍقدًأقإْقاسبقٚقدٞقمغدرلقًدّقم

غيقتٗهاٙا(قًقو٘بًأ؟قٗٓ اقاهرنىقق-ٓل اقًّقدْٗقا٪ه قيفقُٔأٙ ٕقق-اه٘(قاشٍقتبٚ

قٙق٘يقإُٔأقغوطٞقًطبعٚٞ!".

***  
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ق"ٗاُ٘ط":قع يًاقٙأق"مغأ ٘ط"!قضع قيٗ ق وبضقاشبو٘دقًِ قِٓٚٔٞ.

"مغددأ ٘ط":قملق قددىقٙددأقعسٙددسٜق"ٗاُدد٘ط"!قًددأقٙ٘ندداقعوٚددمقطودداقاهؽ َّدد ح..قجأ عرجددٞققق

ً أقاسبلٌٞقجأشأيقا ٢٩لٞقبٚقنيقمْقمتِعٔأقهم.قهٚصرقحاشًأ،قٗٓٛ قهٚصرقِٓأ..قم

"ٗاُ٘ط":قهلِتقحوٌربق ٩يقٓ ٖقاسبٚأٝقا٪ يٝقمُتقمؼىبقًّقجد٘يٜقإىلقًعرجدٞققق

قٔأ،قٗمح ٟقًبأظرٝقبأهصعأدٝقا طوقٞ.ا٪ظٚأ١قكٍو

ق"مغأ ٘ط":قآٖر!قإْقاهصعأدٝقهٚصرقيفقاهعوٍ،قبىقيفقذبؽٚىقاهعوٍ!قاهغبطٞقا٪باٙٞقٓٛ

ً أقًعرج ِأقكىَّقظ١ٛرقج واٙ سقظٚطأُٛ. قمْقُعرعقدا٢ًٌأ؛قم

ق"ٗاُ٘ط":قهلّقم٨قٙعرعقاهللقا  عأهٛقكى قظ١ٛ؟

ق"مغأ ٘ط":قٗٓ اقٓ٘قاهع١ٛقاه٘حٚاقاهَّ ٜقِٙبغٛقمهَّأقٙعرجٕقٓ٘قُ صٕ.

دتٚقدٞق سٙداقيفقًعرج ِدأ،قمجودٚضقضب ً٘دًأقمْقُعدرعقققققققق"ٗاُ٘ط":قهلّقًأقداًرقكىَّ

ق؟يفقاهِٔأٙٞقكى قظ١ٛر

"مغأ ٘ط":قمت عقبِ رنقيفقمتأؼٛقاهلأٗٙٞ!قٗه ؤاقعِٚمقمْقربرتققٓ ٖقا عأٓاق

إىلقا٪بددا..قمهٚصددرقققُِسهددق..قُِسهددققققاهعاٙدداٝقًددّقاهِوددَ٘،قيفقحددنيقُِسهددققعربٓددأ..قبط٣ٚددأًقق

ٓ َّبدٞقاهداا٢رٝ..قٓد ٖقازبداياْقققققققققق اهر٦ٙأقاهرٗحٚٞقُ صدٔأقضبداٗدٝقدا٢ٌدًأقجبداياْقاهلدْ٘قا  

قصأَقا  ٫ه٣ٞقاهَّ ق  ٗلقيفقٗحاٝق٨قحاٗدقهلأ؟ٞقبر٨عقا٪نا بَِّ

قًأ.ٝقهٚصرقحٍو"ٗاُ٘ط":قمدينقب٘ض٘ قمْق٨قُٔأ٢ٚٞقا أدَّ

ْ َّقاهغأٙددٞقاه٘حٚدداٝقهلدد ٖقققققق َسقيفقاهصددٌأ١؛قهلددّقكنعدد قهِددأقِٓددأقم "مغددأ ٘ط":ق٨قمحدد٩

َقِٙدأبٚينق٨قُٔأ٢ٚدٞ،ق صد طٚينقجٚٔدأقاهدرٗ قمْق وطد قعطدغقا عرجدٞقققققققققاه٩ُٔأ٢ٚٞقٓدٛقمْق قداَّقق

ٗٓ٘قعطغق٨قِٙط ٤،قٗهّقِٙط ٤،ق٪ْقيفقاُط أ٢دٕقُٔأٙدٞقاهدرٗ ..قاشدأهتقإمْقٙدأقققققققق،جٚٔأ

ٞرقًّٗقدْٗق ٘ع..ق عأي!قشِرتنقإىلقٙصأيُأق ِأشدققاهثرَّٙدققؼاٙقٛق"ٗاُ٘ط"قحبر َّ أقا عدين،ققٙ

ٗشٌِهٛقًرجرجنيقبعٚاًاقعّقاهِأطقيفقاسبق٘يقاهل٘كبٞ،قجٌٚأقٗيا١قازب٘زا١،قحٚدثقق

ثٞقا٪هد٘اْ،قبدايقمزٓدأيقاهثدأه٘ثقققققثٞقاهصط٘ قٗاهعٌ٘طقا ثٍوطبقأخقًّقاهعٌ٘طقا ثٍوقظباب

قٗاهبِ صج.

ٌتقٙأق"مغأ ٘ط"قٗعبّقعبَ٘قيفقاه هأ١!قحاَّ تقبأهؤوٞقا٪هٚ ٞق"ٗاُ٘ط":قٗا٬ْقعوََّ

ٞرقحد٘يقمٗضدأ قاشبوٚقدٞقٗطدرققاشبودق،قققققققققق عوٟقا٪يف!قجأُأقملقمجٍٔقًأقتو دٕقهدٛقًِد قِٓٚٔد

ٌَّٕٚق لًِ٘ٙأق َّح٘يقٓ اقاهَّ ٜقكَّ أقبعدرًاقزا٢ودني.قم رٙداقمْق قد٘يقإْقاهللقهدٚضققققققأقكَِّدقأقُص

قٓ٘قاشبأهق؟
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قمغأُ٘ط:قميٙاقمْقمت٘يقإْقا٪ه٘ٓٞق٨قربوق.

ق"ٗاُ٘ط":قمٗضح!!

"مغأ ٘ط":ق وقرقيفقاهبااٙٞقجقُّ.ق٨ٗقميلّقعاَّقاشب٢٩ققاهَّ ق  ٚ قيفقاهلدْ٘قق

ًِ ؽدوٞ..قُ دأ٢جقققأقُ دأ٢جقً ؽدوٞقبغيٓدأ،ق٨ققققًّقطرعرقإىلقآ رقعوٟقاه٘ن٘دقب٩قكوى،قإٍهدق

قاهقايٝقا هلٚٞقا باعٞ..قٗمتؽاقبأشب٢٩ققًأقٙباٗقطبو٘تًأ..

..ًٞ ق"ٗاُ٘ط":قعا قاهِأطقٓ ٖقاه لرٝقٙأق"مغأ ٘ط"قٓرطق

قدقحقٚقٞ."مغأ ٘ط":قٗٓٛقبنيقا ٢٩لٞقٙأق"ٗاُ٘ط"قصبرَّ

َّققققق ٚٔأقطبٚعددٞ،قمٗقتدد٘اُنيقق"ٗاُدد٘ط":ق رٙدداقاهقدد٘يقإْقبعدد قمعٌددأيقاه٘ندد٘دقاهَّدد قُصدد

 ِ جقيفقبع قاه رٗعقًأقؼبٌىقا  ٔرقاهلأًىقهواوق.قممكرقمُٕقنر٠،قتبدىققطبٚعٚٞ،ق

ق رالقا٪يفقاهِٔأ٢ٛقعادقكبيقًّقاه وأيلقاهِأنعدٞق َّأٓدأقبعد قاه ٩شد ٞقب دبوحٍّققققق

قؼبٚأُٛ:قاشبوققازبر ً٘ٛ.

ثقعِٔأقيفقاه٘اتينقإهَّأقمًثوٞق وٍقق أُٜ٘..قُ٘ ق"مغأ ٘ط":قملق لّقاسبأ٨خقاهَّ ق  عاَّ

قيقتطعًأقًِ قمْقه ظقاهل٩َقا٪ٗيقاهعرٙعٞقا٪ٗىل.اه٘حٚاقاهَّ ٜقملقٙ لرَّاشبوقق

دتٚقدٞقققعداثقكدىَّقق"ٗاُ٘ط":قإْقاهع٘املقا ل٘كبٞقاهَّ ق ِبوضقًّقٓأٗٙدٞقاهعداَق بقق

ًبأظدرًاقما ٚدًأقًدّقققققاُ وأيًاقيفقاهصٌأٗاخ،قمهٚصدرقٓد ٖقاهل٘اكداقٙدأق"مغدأ ٘ط"قعٌد٩ًقققققق

قاشبأهق؟

ْقمشيقبمق طً٘ٝقجاطد٘ٝقإىلقا  ٔدَ٘قاهَّد ٜقمظديققققق"مغأ ٘ط":قشأحأٗيقٙأق"ٗاُ٘ط"قم

إهٕٚ..ق عرعقمتأًًأقمْقمٜقجلرٝق٨قميلّقمْق سٗي،قك همقًأقًّقعٌدىقإهَّدأقٗهدٕقُ ٚودٞققققق

أقُصدلّققنقمٙاِٙأقعِاًأقكَِّدق٨قُٔأ٢ٚٞ..قمحا ِأقآ سازًاقيفقا٪جققا ُّٚقبِأقٗعبّقعبرَّ

َّقإىلقًأق٨قُٔأٙٞقيفقٓ ٖقا٪يف..قٓ اقا٨ٓ سازقمي اي ا٪يضٛقاهَّد ٜقد دىقيفقحركدٞقققققازب

دقٓد اقاهعٌددىقاهٚداٜٗ،قبددا١ًاقًدّقسب ددٞقا٨ٓ دسازقٗإىلقا٪بددا..قٗهقداقمدينقيٙأضددٚ٘ققققققمبودرَّق

حصألقدتٚق،ق،قبٔأقيفقاهصأ٢ىٞقاهَّ قٙبصبَّوِ أ٢جقاشبأؼَّهك٘كبِأقٓ ٖقاسبأد ٞ،قٗكأْق

َّقققق َّقققجأؼبحقشد٩ًٔقمْقعبداَّدقيفقمٜقزًدّقًعد رقيفقودمقٗٙد٧ َّققّقمْقٙداٗيقاه قّقٙصد طٚينقدجدينسقًعد

َّ َّقكىِّقميٗٝقًّقازب ّقطأتدٞقًدّقققا ُّٚ..قٓل اقمدينقيٙأضُٚ٘أقمْقٓ ٖقاه أٓرٝق  ه

ٖقٓد٘قمٙهدًأقمٜقظد١ٛر،قًدأقققققَق٨قحاٗدقهلأ،قٗجٌٔ٘اقمْقٓ اقاهِ٘ قًّقاسبصألق٨قؼباَّاه قاَّ

ق ٘اقعِاقٓ ٖقاهِقطٞ.عااقاهرٗ قاهَّ قمفٔر ٕقمٗقطب َّق ٕ.قهلّقيٙأضِٚٚأق ٍ٘ت

قكأْقِٙبغٛقهلٍقمْقٙ ٓب٘اقإىلقمبعاقًِٔأ؟ق"٘ط مغأ"أماقٙأق"ٗاُ٘ط":قٗ 

"مغأ ٘ط":ق٪ْقٗيا١ٓأقب٘اعثقماخقجأ٢اٝقكدرب٠..قكدأُ٘اقٙصد طٚعْ٘قمبدأقٙعرجُ٘دٕقققققق

 قهدددٕقًطودددققاه عوٚدددىقققمْقٙص اوؽددد٘اقمْقكأ٢ِدددًأقبددد كأ١ق٨قُٔدددأ٢ٛ،قكدددأ٢ّقٙ لعَّدددققققق



 5255/ / آذار166العدد  

 

521  

 

ٞرقيفق  بَّدقق َّقؼدع٘ب ُٗقودٔأقاهلد٘ا١ققققينقكدىِّقحركدٞقمحدا رقيفقاهلد٘ا١،ققققاهرٙأضٛ،قهّقٙ٘انٕقم

ٟقيفقمتؽدٟقاي داادا ٔأ،قٗح دٟقيفقزًدّقتداٍٙقنداًا.قٗاه٘اتدينقمُدٕقمتلدّققققققققققإىلقا٪ ي،قح َّدق

رقيفقكىِّقحركٞقًّقٓ اقاهِ٘ قيفقاهل٘ا١ق٨قبا قيفقاهِٔأٙٞقًّقمْق ٧ َّقاهربِٓٞقعوٟقمْقكىَّ

كددأ٢ّقجددردٜق عددٌوٕقحدداٗدقاهلددْ٘؛قٗاهلددأ٢ّقمٗقاهدد كأ١قاه٩ُٔددأ٢ٛ،قمهددمقاهلددأ٢ّققق

َّ َّاهَّ ٜق ؽ نأخقاهبعٚاٝقهوعركدٞ،قٙ أبعٔدأقإىلقمبعداقٗدا٢ٌدًأقققققيُأٖ،قٙص طٚينقمْقٙ أبينقاه ٌ

َّ ٨خقاهَّدد ق  رضددٔأقعوددٟقا٪ظددلأيقاهلرًددٞ،قمٗقبعبددأيٝقم ددر٠،قعوددٟققققإىلقمبعددا.قيفقاه عدد

قٍقم يًاقعأنسًٝقمًأَقعرػقا٪ه٘ٓٞ.اشب٢٩ققازباٙاٝقاهَّ ق باعٔأ،قإىلقمْق  عٍط

قبٞقيفقاهل٘ا١.اسبركأخقا صبَّقٍقجقُّقعوٟ"ٗاُ٘ط":قهلِمق  لٍو

"مغددأ ٘ط":قيفقحدداٙثٛقعوددٟقاهلدد٘ا١..ق٨قؼبددُّٚقجلددرٜقإهَّددأقبأهعددأملقا٪يضددٛ؛قمٜقمْقق

َّ ٌَّددٞق  هدد ّقاسبركددأخقا ا ددٞقيفقا٪ ددي،قاهَّدد ٜقبِ ددأمٖقٗحدداٖقيفقاه هددأ١قاهقهددٚٞقا ع

قٕقػباقُ صٕقاه٘شُّٚقاهلبي..كٍو

ِّقُ٘ قكأُرقحركٞق ق"ٗاُ٘ط":قإمْقكىَّ قأتٞ؟ٍوحركٞقًّقم

ٌ ِدأقًِد قٗتدرقط٘ٙدٍىقمْقاه لدرقٓد٘قًؽدايقققققققق"مغأ ٘ط":قهلّقمث دٞقجوصد ٞقحٍقدٞقعوٍققق

قجلرقٓ٘...قحركٞ،قٗمْقًؽايقكىَّقكىَّ

ق"ٗاُ٘ط":قاهلل!!

ٛ قمْقمحددأدثقط دد٩ًقعددّقٓدد ٖققققققق "مغددأ ٘ط":قحددا  َمقٙددأق"ٗاُدد٘ط"قكٌددأقهدد٘قكددأْقعودد

قا٪يف!

ق"ٗاُ٘ط":قُعٍ،قٙأقؼاٙقٛقاهعسٙسق"مغأ ٘ط".

كِدرقمذبدا َّثقٓلد اقمًدأقظدعرخقمْقيٗحدَمقدب أزٓدأقجلدرٝقققققققققق"مغأ ٘ط":قٗعِاًأ

َّٝقا أدَّ ٞرقحركًٞقطبو٘تٞقيفقاهل٘ا١؟  ؽىقبأهق قٙٞقهولوٌأخ؟قمهٚصرقكىَّقكوٌ

"ٗاُدد٘ط":قهلددّق ددأماق بلددٛقٙددأق"مغددأ ٘ط"؟قٗ ددأما...قآٖر!ق ددأماق  ٩ظددٟقمنِع ددمقيفقق

مجٚدينقاهِودَ٘قاهَّد قققققٌٚودٞ!؟قاهِوٌدٞقا٪ظداقٓد٨ً٘قبدنيقققققم ِأ١قذب٘ميِأقجد٘ققٓد ٖقاهِوٌدٞقازبققق

ؼددأدجِأٓأقيفقطياُِددأ؟قًددينقمُٔددأقكأُددرقا٪مجددى..قكأمنددأق بدداٗقمزٓأيٓددأقا عددعَّٞقحوٌددًأققققق

قرقبأٓ٘ا١قاهقواقا هطرل..شعرًٙأ!!قهلّقبراكِٚٔأقا رعبٞق  ٍك

"مغأ ٘ط":قإُٔأق٨ق باٗ،قبىقٓٛقك همقبأه عى.قٓ ٖقا٪زٓأيقمحد٩َقٗع٘اطد !ققق -

ٗق ندا بٔأقًِد ق ٩ دٞقتدرْٗ،ق٨ج دًأقبهدينقمجدىقاهلٚدأَقعِداققققققققققٓ ٖقاهِوٌٞقاهغرٙبٞقمُأقاهَّد ٜقم

جقاهٚداّٙ،قداًدينقاهعدني..قٗمزٓأيٓدأقاه أ ِدٞقٓدٛقمغودٟقا٪حد٩َقققققققققتاًٛقحبٚب ،قٗمُأقً عَّ

ق،قٗبراكِٚٔأقاجملُِ٘ٞقٓٛقع٘اط قتواقمكثرقاهقو٘لقٓٚوأًُأقٗمكثرٓدأققاهَّ قملق  عٍق

 ع ابًأ...
ق

ق
 



 

 

 

 

 

 نافذة 
 

 

 

 والمعرفةقضايا في العلم 

 

 لينا كيالني 

  



 



 نافذة

   

934 

 

 

 

 قضايا في 

  العلم والمعرفة

 
 لينا كيالني* 

 (1) 

 الطبيعـــــة تســــخو كمـــا تســـخز""

ٔكجريًا دذًا أسٗاًٌا مبقذاس وا ؼبرتوّا البؼش. ٔؼبرتوُٕ  .. كجريًا..الطبٗعٛ تظخٕ

ٕٓ وخا   عّا، ٔدٔسات اسبٗاٚ فّٗا. لكٍّا أسٗاًٌا أخشٝ تظخخش وخٍّي. ٔوخَ كخنٓ    إٌتادّا ٔتٍ

ٔٓ لتغٗري قٕاٌٍّٗا، ٔاطتٍباط أكرب قذس ممكَ وَ خرياتّا. ستٜ إرا دخمت عقمٗٛ أعٓذ

ا٥طخختغ٦ه، ٔا٥ستكخخاس، ٔو خخمشٛ ف٠خخٛ وخخَ البؼخخش عمخخٜ سظخخخخخخاب ف٠خخٛ أخخخخخخخخشٝ  خخذت      

دخخخخذًا ا٩ُ،  خن وخَ اوخ لٕذ الخزٙ   ٖعخذ        طخشٖتّا ٔاضشخخخخٛ. فمقذ أصبح وَ الطبٗع٘

ش الفاكّٛ، ٔاشبضشأات، ٔكجري وَ وٍتٕدخات ا٧س   ٖجري اٌتبخخخخخخخآ ا٧دٗخخخخاه ِٕ تّٕف

يف غري وٕامسّا ا٥عتٗادٖٛ. كىا أصبشت دبخاسٚ الظخما الغزاٟٗخٛ ٔعمخٜ سأطخّا القىخح،       

الٍقخن  الظخفَ، ٔالطخاٟشات    داوخت ٔطخاٟن    ىًا  خْ وخا  ٔطاٟش اسببٕب، ٔالضٖخٕت أوخشًا وظخمّ   

 وتاسٛ لمشى٥ٕت الجقٗمٛ.

لكَ طمظمٛ وَ ا٧طخ٠مٛ تعخٕد  ٍخا إع تعاومٍخا وخا الطبٗعخٛ عٍخذوا كاٌخت اوٕاطخي          

دٚ. ٔا٧مسذٚ لٗظت ال ٍاعٗخخخخخٛ، ٥ٔ الكٗىٗاٟٗخخخخخخخخخٛ. ٔٔطاٟن العٍاٖخخخخخخخخٛ  وعشٔفٛ، ٔضبٓذ

ُ ا٧س  ٌفظّا ٥ تضاه تعتىخذ عمخٜ اسٌظخاُ،     ا٧ػخخخخخخخخخخذاس، ٔاوضسٔعات، إضافٛ إع أ

قتخْ عمخٜ تخٕال٘ الضوخاُ. ٔالبٗخٕت الب٦طختٗكٗٛ  خ٨        ٔاسبٕٗاُ أكجش وَ ا٩لٛ، ٔوا سّق

      ٕٓ ٙ ل٦ستبخاغ  أسداٞ الكشٚ ا٧سضٗٛ ستٜ تكخاد تفظخذ وٍاخّخا، ٔتعخٓش  غ٦فّخا ازبخ

 اسبشاسٙ. 

                                                 
*

ٛ  ،كاتبخخٛ أافخخاه  ٗٓخخ ٘  ،سخخاصت عمخخٜ دخخٕاٟض كخخجريٚ وخخَ وٍعىخخات دٔل ذبىخخن  -هلخخا ق خخو ٔسٔاٖخخات يف اشبٗخخاه العمىخخ

 تقٗي يف القاِشٚ. – رئت–وادظتري يف العمًٕ الضساعٗٓٛ وَ ازباوعٛ ا٧وشٖكٗٓٛ 
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 ٗذ وٍخْ يف كخنٓ  صشٗح أُ قفضات العمي اهلاٟمخٛ ِخ٘ سخش وؼخشٔن لنٌظخاُ أُ ٖظختف      

ػ٤ٌْٔ اسبٗاتٗٛ ٔخاصٛ اوعٗؼٗٛ، ٔلكَ لخٗع  القظخش، ٔوعاٌخذٚ الطبٗعخٛ ٧ُ الطبٗعخٛ      

ي ِٔ٘ تظخش. ِٔا عبَ أواً وؼك٦ت صخشٗٛ سٕٗاٌٗخٛ   تغضب كىا تظخٕ. ٔسمبا تت ّل

ك ٌفمٌٕضا الطٕٗس، أٔ ٔ اٞ )كٕسٌٔا(، أٔ وؼك٦ت أخخخخخخخخخخشٝ وَ ٌخخخخخٕن آخخخش كجقب 

ب  ا٧عاصخخخري، ٔغريِخخخا ٌتٗذخخخٛ اقخخت٦ن أػخخخخخخخخخخخخذاس )اوخخخاٌغشٔذ( ممخخخا ٖتظخخخبٓ ا٧ٔصُٔ، أٔ 

ن اسٌظخاُ القظخشٙ فٗىخا ِخٕ ابٗعخ٘. ِٔخا عبخَ أٖضخًا  خذأٌا ٌقخا أوخاً أوخٕاز وخَ              لتذٓخ

 عشذ هلا طبب ستٜ ا٩ُ.ا٧عشا  ٧وشا  غاوضٛ سمبا   ُٖ

ٔالخ  أصخبشت    ٍٛ ٔساثٗخًا. ا عٍذ وؼكمٛ ٔاسخخخذٚ ِ٘ وؼكمٛ البخزٔس اسٓظخ  أتّٕق

وؼخخكمٛ اقت خخادٖٛ تعبخخح  ّخخخخخخخخا أٖخخذٙ العمخخي لتغخخذٔ وؼخخكمٛ طٗاطخخٗٛ. فخخاوعشٔذ أُ          

قخخٛ  الؼخخشٔط الب٠ٗٗخخٛ لمٍبخخخخخخخخات أتاسخخت لنٌظخخاُ أُ ؼب خخن عمخخٜ وٕاطخخي ا٧حبخخخخخخاخ اوتعّم

صساعٗٛ يف غري أٔاٌّا. القىح يف الؼتاٞ. ٔالزسٚ يف الش ٗا. ٔإٌٔان أخشٝ ذب ذ يف الٕقت 

ذ   ٗا، أٔ ػتاٞ، أٔ مبا دبٕد  خْ الظخىاٞ وخَ أوطخاس،     سٓ صاسعِٕا دُٔ التقٖٗٓقٓش الزٙ

 ٔعٕاصا، ٔإٌٔاٞ.

سوقّخخي،  ٖٔخخذعٕ إع التفخخا٣ه  خخ ُ دٗخخان العخخا  طخخٕذ ػبخخذُٔ وخخا ٖظخخذٗ  .ِخخزا دٗخخذ.

ٖٔشفخخخا عخخخٍّي ػخخخبح اوخخخخخخخٕت. ٔلكخخخخخخخخخخَ وخخخارا ٌقخخخٕه يف ا٥خت اصخخخٗ  وخخخَ عمىخخخخخخخخخخخخخخخخاٞ  

ٜ الٍبخخخات، ٔوَ ا٥قت ادٖ ، ٔأصشاب الؼشكات الزَٖ ا تكخشٔا وخا ٖظخىٓ   الٕساثٛ، ٔ

ش  خالقىح، ِٔخٕ   ً عمخي ازبٍٗخخخخخات، ٔخاصخٛ فٗىخا ٖتعّمخ     ٍٛ ٔساثٗخًا(  عخذ تقخذٓ   )البزٔس اسٓظخ 

طخخٗىا يف الؼخخشما. وخخارا ٌقخخٕه عخخَ ت٦عخخبّي يف تمخخ    الغخخزاٞ الخخشٟٗع لؼخخعٕب   طخخشِا ٥

ٚ ٔاسخخذٚ ستخخٜ إرا أساد ضخخخىًا ٔفخخريًا ٔلكخخَ وخخٓش ضب خخ٥ًٕ ازبٍٗخخات الٕساثٗخخٛ حبٗخخح تغخخٓن

فخت  ىخا تٕقّ ٓ   ٙ ضب خٕه.  خن س ٓ  فت عَ أُ  ٓذاسٌظاُ أُ ٖضسعّا لٗذين ضب ٕهلا تّٕق

عَ الٍىٕ الطبٗع٘. ف٦ ؼب ذ وٍّا إ٥ اشبٗبٛ، ٔالفؼن، ٔطخٕٞ اسبخاه فٗضخطش لمعخٕدٚ     

ٚ أخخشٝ.  ؼخرتٙ وٍّخا وخشٓ   ٚ ثاٌٗٛ إع الؼشكات ال  تٍتر، ٔتبٗا وَ ِخزا اس خٕه لٗ  وٓش

 أٙ أٌْ ٖقا يف داٟشٚ استكاس غزاٟ٘ لٗع لْ طا قٛ يف التاسٖخا 

رلخخ . ِخٕ وخخا طخخٗكُٕ وخخَ تخخ ثري هلخزٓ التذخخاسب الخخ  ٖقخخًٕ  ّخخا    ٔا٧خطخش وخخَ كخخنٓ 

البؼخخش عمخخٜ البؼخخش أٌفظخخّي يف اوظخختقبن. أٔ وخخا قخخذ تخخ ت٘  خخْ ِخخزٓ البخخزٔس ازبذٖخخذٚ وخخَ     

 لمبؼخخشٖٛ. فا٥ختبخخاسات داخخخن اوختخخربات تعخخنٓ  ىخخا و خخاٟب دذٖخخذٚأوخخشا  دذٖخخذٚ. أٔ سٓ 

  ٓٗ َ  عخذ تكخشاس   عشضٛ لمىفادآت. فكي وَ أدٖٔٛ، أٔ غريِا كاٌت ثٕسٚ يف سٍّٗخا ٔتبخ

 اطتخذاوّا أٌّا كاٌت ربف٘ أخطاسِا يف أعىاقّا.
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ٛ ضبضٌٛ يف ِزا الضوَ. ٔلٕ أُ الق٦ٟن ٖتٍبُّٕ هلا. ٍٛ ٔساثًٗا قٓ ٛ البزٔس اسٓظقٓ 

ٖذٔس يف اوخا ش.  ٔتتذألْ ػشكات البزٔس الغش ٗٛ إر ذبتكش  خشاٞات تقٍٗخات   ا إٌّا مّم

دذٖذٚ ٥طتخذاً اهلٍذطٛ الٕساثٗٛ مما تقًٕ  ْ داوعات، ٔوشاكض حبخٕخ صساعٗخٛ عمخٜ    

ط٥٦ت القىح، ٔا٧سص، ٔغريِا، وا ٖعط٘ أضعافًا وضاعفٛ وَ اس ٕه. ٔلكَ ِزا 

ا البخزٔس عخَ   زبين ا٧س خا  وخَ أُ تتّٕقخ     ٓذ لٗع كافًٗا يف سأٙ تم  الؼشكات. إرُ ٥

إٌتادّا  عذ ضب ٕهلا ا٧ٔه.  إٌّا اومكٗٛ الفكشٖٛ الخ  تّخذذ الؼخشكات سبىاٖتّخا.     

عمىخخ٘  خخالذ الخخزكاٞ ٖقضخخ٘   أوخخا التقٍٗخخٛ اوعتىخخذٚ يف رلخخ  فّخخ٘ لٗظخخت أكجخخش وخخَ سخخنٓ   

 تْ ال  يف داخمْ.  اٌتشاس الٍبات، أٔ قتمْ ٧دٍٓ

ٕٓإُ أحباخ البؼشٖٛ ت سٚ ال  ٍفشد  إ ذاعات ثٕسٚ )البٕٗتكٍٕلٕدٗا( ازبذٖذٚ ٔاوتط

ٚ الٕساثٗٛ لمكاَٟ اسب٘. أدن لقخذ أصخبح   تتٗح إدخاه دٍٗات دذٖذٚ وَ اشباسز إع اوآد

 إوكاٌٍا إدخاه دٍٗات  ؼخشٖٛ، ٔسٕٗاٌٗخٛ إع الٍباتخات.. ٔلكخَ ِخزٓ التقٍٗخٛ ازبذٖخذٚ        

َش طٕٝ أُ ٌشٝ ت ثري ِزٓ اس ذاعات عمٜ تظتٕدب إدشاٞ دباسب عمٜ البؼش. أدن   ٖب

 البؼش.

اس، ٔاستكخشَٖ،  فالطبٗعٛ إرُ طٔخشت كىا طخخت. لكٍّخا قالخت ٧ٔل٠خ  التٓذخ     

    ٔ ع العىخخش يف إٔل خخٕا العمخخي الٍعٗخخا إٌكخخي ٥ تظخختطٗعُٕ أُ تٍفخخزٔا إع أصخخال ، 

سٚ عٍخذٙ  ٖضخًا كخ٘ تعشفخٕا أُ البخز    أ خٕا. ٔعمخٜ البؼخش    ٔدبٓش . ٕا.أُ دبٓش  ٓذ تكٕٖين. ٥

ٕٓػبخخخب أُ تعطخخخ٘ غّمخخخ ِخخخا  الظخخخقاٖٛ، ٔالشعاٖخخخٛ، ٔ كافخخخٛ ٔطخخخاٟن ٛ. ٔإُ طخخخاعذ  يف  

٘ فخإٌ٘  العٍخخخخخخاٖٛ فإٌين وعكي.  لكٍكخخخي لٕ سخألتي أُ  ظخكٕا  ضوخاو٘ عٕضخًا عٍٓخ     

 أطخش  كي، ٔمبا تقرتفْ أٖذٖكي. ٔتشطي لْ عقٕلكي.

*** 

(2) 

 واالبتكار التكنولوجي" .ع البيولوجي."بني التنّو

يف ٔاسذٚ وَ تمخ  ا٧لعخاب اسلكرتٌٔٗخٛ الخ   خاتٕا ٖبتكخشُٔ وٍّخا اوضٖخذ ٔاوضٖخذ          

ىّا اجملخاه ل٦عخب أُ ُٖعىخخن خٗالخْ، ٖٔؼخخطح  خْ إع سخخذٔد     ٖٕوخًا  عخذ ٖخخًٕ، ٖفظخح و خخىٓ   

الغشاٟبٗٛ، ٔالعذاٟبٗٛ. فّزٓ المعبٛ اسلكرتٌٔٗٛ ازبذٖذٚ تقًٕ عمٜ أطاغ سغبٛ ال٦عخب  

ٕٓ يف وفشداتّا وخَ عخذد ِاٟخن وخَ الٍىخارز       عٛ وَ اوخمٕقات تظتىٗذا تكاس أػكاه وتٍ

لعبٛ الت خاوٗي ِخزٓ وخمٕقخات ٖبتكشِخا اشبٗخاه طخٕذ تخ ت٘         قذ ٖ ن إع اومُٕٗ. ٔلعٓن

ٕٓ ٍىارز ٖ ٍعّا ال٦عبُٕ مّم  قْ.سٓ، ٔميكَ لعٍاصش المعبٛ أُ ذبّقا ٥ ميكَ أُ ٌت 
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إُ العمىخخاٞ الخخزَٖ دخخا ٕا اسبٗخخذ اوشدخخاٌ٘ الععخخٗي يف  لكخخَ اوفاسقخخٛ العذٗبخخٛ تقخخٕه

أطخخرتالٗا اكتؼخخفٕا و٠خخات ا٧دٍخخاغ ازبذٖخخذٚ وخخَ الكاٍٟخخات البششٖخخٛ وخخَ القؼخخشٖات،   

ٔإٌٔاعًا دذٖخذٚ أخخشٝ وخَ اوشداٌٗخات الشخٕٖخٛ. عؼخشات ا٧ٌخٕان الٍخادسٚ وخَ اسبٕٗاٌخات           

زبذٖخذٚ غخري او لٕفخٛ    القؼشٖٛ ال خغريٚ تظختٕاَ اسبٗٓخذ ا٧طخرتال٘   ػخكاهلا الغشٖبخٛ ا      

ات وخخَ لنٌظخخاُ، ِٔخخ٘ أػخخبْ حبؼخخشات هلخخا طخخٗقاُ خمفٗخخٛ كا٧طخخٕاط أاخخٕه ثخخ٦خ وخخٓش

دظىّا ال غري الزٙ ٖظخبح إع داٌخب قٍادٖخن البشخش الخ  ٥ تؼخبْ تمخ  الخ  عشفٍاِخا.          

ٛ صاِٗخٛ ا٧لخٕاُ الخ     ٌٕن دذٖذ آخش وَ اوشداٌٗات الطشٖٓخ  033 ٔوارا  عذا ٍِاك أٖضًا

 لمب٠ٗٛ البششٖٛ، ٔتّٗىَ عمٜ عبٕ س ا وظاسٛ قان البشش.  سٕٖٗٛٗذ تع

ٕٓ ُ،فمىارا إر  ِخن وخا  ُتخشٝ  ن البٕٗلٕد٘  ا٥ تكاس التكٍٕلخٕد٘ا  ٌظتبذه ِزا التٍ

ا تضخخش  خْ ا٧س  وخَ أدٍخاغ، ٔأٌخٕان سٕٖٗخٛ.       صاه اسٌظاُ ؼبمخي  اكتؼخاذ اوضٖخذ مّمخ    

 ٕٓ س طبمٕقخات غخري و لٕفخٛ    ٔأٌْ لٍّىْ لمبشح، ٔا٥كتؼاذ  ات ٖظتخذً اشبٗاه يف ت خ

ىخخا اطخختٕاٍت يف عخخٕا  كٕاكخخب   ىخخا تؼخخاسكْ ا٧س . أٔ س ٓ ا٧ػخخكاه، ٔا٧لخخٕاُ س ٓ 

 أخشٝا 

َِ ٖت وٓ  ٔإرا كاٌخخت الظخخىاٞ و خخذس إهلخخاً، ٔٔسخخ٘ لكخخنٓ      ٗٓخخ   َوخخ ًا إع مخخّا، ٍٖٔعخخش وم

اتّخخا، فخخ َٖ عبخخَ وخخَ ِخخزا ا٩ُ ٔالظخخىاٞ   تعخخذ تعٍٍٗخخا     كٕاكبّخخا، ٔظبٕوّخخا، ٔصبشٓ 

كاُ لعؼخشات  خن و٠خات ا٧قىخاس ال خٍاعٗٛ الخ  تخذٔس يف أف٦كّخا،           كجش وَ أٌّا و

ن ٔٔلىا أصخبشٍا ٌعشفخْ حبخشب الٍذخًٕ يف طخبام البشخح، ٔا٥كتؼخاذا. كٗخا طخٗتخٓٗ         

ش تعبري الظىاٞ يف سٗاتٍخا إر   ٖعخذ ٖعخين لٍخا أكجخش      أافالٍا  عذ ا٩ُ او٦ٟكٛ ٔقذ تغٗٓ

 وَ أػٗاٞ ضبظٕطٛ، ٔومىٕطٛا

عمخٜ وخَ طخبقٌٕا تضخعٍا أوخاً       خش  ْ وَ آثخاس تخذهٓ  ضظاٌٗٛ مبا تإ٥ أُ سضاستٍا اسٌ

ش قخذ ٥ ٌعجخش لخْ عمخٜ وفتخا  عٍخذوا       ط٤اه صعب قخذ ٥  مخ  لخْ دٕا خًا. ٔأوخاً لغخض ضبٗٓخ       

ٌظ ه، أٔ ٌتظاٞه: ِن كاُ أ ٕ اهلٕه، أٔ أطذ  ا خن وخَ ٌظخٗر اشبٗخاه القخذٖي، أً إٌخْ       

 تطْٕس عمى٘   ٌ ن إلْٗ  عذا 

 ُ،وخْ فخٍشَ إر  َ ٌظخٗر خٗخاه ضبخغ وغخشمق يف ٔقذوخْ، ٔتقذٓ     إُ كاُ ا٧وخش ِخٕ وخ   

أواً إ ذان إٌظاٌ٘ ٥ سذٔد لْ ٖشطي إٌٔاعًا وَ طبمٕقخات ٖبخذعّا ِخزا اشبٗخاه البؼخشٙ      

 ٕٓ س  خارز ِخ٘ وخضٖر وخَ اسبٗخٕاُ ٔاسٌظخاُ يف دظخذ ٔاسخذ. أوخا إرا كاٌخت           عٍذوا ٖت خ

ٕٓ تؼخاذ، أٔ ت خٍٗا  خارز    س لذٝ اسبضاسات الباٟخذٚ إع دسدخٛ اك  اسبقٗقٛ أُ العمي تط

اٛ ٍِذطخٛ ازبٍٗخات   اىا  ٕطالعجٕس عمّٗا يف ا٩ثاس، ٔسٓ  طبمٕقات غشٖبٛ كتم  ال  ٓ 

صاه أوخاً وجخن تمخ      صلٍا يف  ذاٖٛ اشٖش ا٥كتؼخاذ، ٔا٥ تكخاس. ٔوخا    فّزا ٖعين أٌٍا وا
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لخ   ا٧لعاب اسلكرتٌٔٗٛ اوضٖذ وَ ازبّٕد لتخ ت٘  اوضٖخذ وخَ ا٧فكخاس، ٔاس خذاعات، ا     

 ىا طتشاك٘ يف ًٖٕ وَ ا٧ٖاً سقاٟش كاٌت خافٗٛ عمٜ ا٧ٌاً.سٓ 

 ٕٓ ن البٕٗلخخخٕد٘ الخخخزٙ تضخخخخش  خخخْ ا٧س . وخخخا اكتؼخخخا وٍخخخْ ٔوخخخا      ٔوخخخا  خخخ  التٍخخخ

ش وٍْ، ٔوا طٕذ ٖ ت٘. ظبذ أٌفظٍا ٌذٔس يف ٖكتؼا. ٔا٥ تكاس التكٍٕلٕد٘ وا ذبّق

ِٓ   ا، ٔالرتّقخ أف٦ك التّٕق ىخْ، أٔ أُ ٖكخُٕ سقٗقخٛ ٌا ضخٛ     ب، ٔالتخٗٓخن وخا ميكخَ أُ ٌتٕ

كٍخخا، ٔأٍٖىخخا رِبٍخخا طخخٕاٞ عمخخٜ    خخ  أٖخخذٍٖا، ٔذبخخت أ  خخاسٌا ٔيف عٕاوٍخخا كٗفىخخا ذبشٓ  

كٕكبٍخخا كٕكخخب ا٧س ، أٔ عمخخٜ كٕاكخخب أخخخشٝ أصخخبشٍا ٌضٔسِخخا، أٔ ٌغضِٔخخا     

ٌعخٗؽ يف عخٕا  تتخ سدح  خ       وا ِٕ وتا  لٍا. أً إٌٍا طخٍعنٓ  مبشكباتٍا، ٔآ٥تٍا، ٔكٓن

 ه.    وا ِٕ ممكَ، أٔ ِٕ اساهاالٕاقا ٔاشبٗا

*** 

 (3) 

 "عالـــم بــال طيـــور"

كخخشٚ وظخختذٖشٚ، أٔ وتطألخخٛ ِخخ٘   -عخخا  اسٌظخخاُ- وكخخاُ ٔاسخخذ ِخخٕ العخخا  

أسضٍا. وٕاَ يف أسداٞ الكُٕ ميٕس  اسبشكخٛ، ٔاس خذان. أٌخٕان، ٔأدٍخاغ، ٔأصخٍاذ      

وخخَ اوخمٕقخخات ٥ س خخش هلخخا، ٥ٔ عخخذد. سٗخخخخخخخخخخخاٚ تٍخخبغ وخخَ سٕلٍخخا  كخخن الشعؼخخات.          

 ا٧لخخخٕاُ. ٔأدٍشخخخٛ ربفخخخش يف مساٍٟخخخا يف كخخخنٓ  فشاػخخخات تٍظخخخكب وخخخَ أدٍشتّخخخا كخخخنٓ 

 ا٥دباِات.

كاٌت ا٧س . أسضٍا. ٔكٗا غذتا. مجاه  خشٙٞ ٖت٦وخا فخٕم كٕكخب      كٗا

ٕٓ ا٧ٌٕان أصبح ؼباصشٌا.  ن وارا فعن اسٌظاُ  ّخزا   خ وَ كٓنأصسم. كاٌت أسضٍا. ٔتم

 الكٕكب ازبىٗن ستٜ أصبشت الطٕٗس تغادسٌاا

ٕٓ .سضاستٍا. صا٥ يف خخذوتٍا. وخَ أدخن     قٍا العمىخ٘، ٔالتكٍٕلخٕد٘ كاٌخا، ٔوخا    ٔتف

. ٔيف طبٗن ٍِاٍٟا، ٔطعادتٍا.  ٔلكَ أَٖ ِٕ فشسٍخا ا٩ُا. ألٗظخت أسضخٍا ِخ٘     سفاِٗتٍا

وا تضدِش  ْ وخَ ٌبخات، ٔسٗخٕاُ، ٔحبخاس، ٔدبخاه، ٔعذاٟخب ٥        وٍبا فشسٍا ا٧ٔه  كٓن

 س ش هلاا

ُ  ٔاسٌظاُ. وا اسٌظاُ إرا   ٖشَن ِزا الكٕكب  كٓن !.   خن إُ  ااسبب ٔاسبٍخخخخخخا

ٛ فقخخذٓ كخخجريًا وخخَ ممٗضاتخخْ. فكخخي، ٔكخخي وخخَ ا٧دٍخخاغ اسبٗٓخخأٔ ..اسٌظخاُ قخخذ  أفظخخذٓ 

  ٕٓ س، اٌقشضت، أٔ ِ٘ يف طبٗمّا إع ا٥ٌقشا . ٔكي وَ ا٧خطاٞ استكبت  اطخي التطخ
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ً العمىخٗ . ِٔخا ِخخ٘ أخطا٣ٌخا ت خن إع سخذٔد الظخخىاٞ. فتجقخب غخ٦ذ ازبخٕ وخخَ         ٔالتقخذٓ 

ِزا عٍذوا  ظا ًا لكٓنا عبظب سشٝ ِن كٍٓد ستٜ إٗس ا٧س   الضٔاه. ُتسٕلٍا. ٔتّٓذ

ا ٌعشذ أٌٍا طٍ ن ٖٕوًا إع عا  ٥ تطخري يف  تظاسعت عمٕوٍا، ٔاكتؼافاتٍاا. ِن كٍٓ

 مساْٟ إ٥ ااٟشاتٍا، ٔوشكباتٍاا

ٖا صخاسب ازبٍخاس  الؼخىعٗ  الخزاٟب  ذبخت سخشاسٚ كظخٍا. كٍخَت          .)أ ٗكاس(.

( كاُ ؼبمي أٖضًا ذبمي  اخرتام الظىاٞ كطاٟش سش.  ٔصوٗم  ا٩خش )عباغ  َ فشٌاغ

ش يف الظخخىاٞ اٍخخاس  وخخَ سٖخخؽ صخخٍعّىا. أوخخا عبخخَ فقخخذ دبأصٌخخا دبش تكىخخا   خخ ُ ؼبّمخخ

اثٛ أطشن وخَ صخٕتكىا الخزٙ ٔصخن إلٍٗخا      مبظافات ٔوظافات، ٔأصبشت ااٟشاتٍا الٍّف

اخخاٟش ٖطخخري ِخخٕ  ؼخخشٝ لٍخخا. وٍخخْ     ِخخزا ٌظخخٍٗا أُ كخخنٓ  عخخرب التخخاسٖخ.  ٔلكٍٍخخا وخخا كخخنٓ  

 شطخاٟمٍا،   ا ٌبعخحُ ا ذبىمْ وَ اٌطخ٦م، ٔسشٖخٛ.  ٔوعخْ كٍٓخ    اطتمّىٍا فكشٚ الطرياُ مب

وكخاُ.   يف وكاُ آخش. محاً صادن ٖطري يف كخنٓ  ٔكمىاتٍا تغادسٌا وا أدٍشتْ لتشّط

 ؼبىن وعْ ا٧خباس، ٔا٧طشاس.   

ِخخزٓ الطٗخخٕس ِخخ٘ راتّخخا الخخ  كاٌخخت و خخذس إهلخخاً لٍخخا ستخخٜ يف فٌٍٍٕخخا وخخَ سطخخي،     

البذعخخخخخخخخات البٗضخخاٞ الخخ  كاٌخخت تتّخخخخخخادٝ وخخا   ، ٔكمىخخٛ مجٗمخخٛ. ٔستخخٜ تمخخ  أوٕطخخٗق

أسباٌٍا فٕم صفشٛ اواٞ. ِ٘ ٔغريِخا أصخبشت و خذس خخٕذ، ٔسعخب وخَ أُ ذبىخن لٍخا         

 ا٧وشا   عذ أُ أصٗبت  ّا. ٖا لمىفاسقٛ اسضٌٛ.

ٌْٕ  خخ ٌفمٌٕضا الطٗخخخخخخخخخٕس أصخخبشٍا ٌعشفخخْ، ٔغبافخخْ. ٌٔعخخذً وخخَ أدخخن        وخخش  ٖظخخىٓ 

٦ٖ  وَ الطٕٗس الرب٠ٖٛ ال  ٥ رٌب هلا طٕٝ أٌّا أصٗبت مبش  و وٍْ و٦ٖ  اوالتخّم

عبَ الظبب فْٗ. وش  ٖظافش يف أسضٍا وَ وكاُ إع وكاُ. تٍقمخْ اٗخٕس وّخادشٚ ٥    

ت تمخخ  الطٗخخٕس اوشٖضخخٛ لٗذمخخب لٍخخا اوخخٕت،     ٍٍٗخخا أٍٖىخخا سّطخخ  طخخٗطشٚ لٍخخا عمّٗخخا فخخٗشط   

 ٔالؼقاٞ. 

َِ صبذ أدٍشٛ الٍٕاسغ البٗضاٞ  ا٧ط ٕٓ َو َِ    ٕد المضز طٕٝ حباسٌخا اوم ثخٛ  خالٍفط. َٔوخ

ٕٓ خ مساٌٞخخا ال خخافٗٛ  الخخذخاُ القخخا  طخخٕٝ و خخاٌعٍا اوتكخخاثشٚ ٖٕوخخًا  عخخذ ٖخخًٕ، ِٔخخ٘   لخخ

ٍٓعٛ،   ٛ الضخخآستٍفخخح غاصاتّخخا الظخخاوٓ  َِ أاعخخي الطٗخخٕس، ٔاسبٕٗاٌخخات تمخخ  اوخخٕاد او خخ ٚ. َٔوخخ

ِخزا فعمٍخآ  خن     . ٌعخي كخنٓ  ٔا٧ع٦ذ ال  اختمطت  ّا اوٕاد العضٕٖٛ  ا٧خشٝ البؼشٖٛا

 أكجش وَ ِزا. 

ش  عذ ا٩ُ  تم  الطٗخخخخخٕس اوظكٍٗٛ. لٍٍفخش وخَ وٗضاٌٗخخخخخخخخخات دٔلٍخخخخخخخخخخخا عمخٜ      فمٍرتّف

ع٦دّخخا، ٔػخخفاّٟا. أ٥ ٌٍفخخش عمخخٜ طخخفَ الفضخخاٞ، ٔا٥خرتاعخخخخخخخخخخخخخخخخات الخخ  ٔصخخمت إع    

َِ  قخ٘ طخمٗىًا وخَ       كٓن الظخخخىاٞ ومٗاسات اومٗاساتا. فمىارا ٥ ٌكٓشغ دّٕدٌا لٍ خُٕ َوخ

ٔاسذ وٍّا، ٌٔعاومّا كىا لٕ أٌّا أافاه لٍخخخخخخا. ٔلخٕ   تكخَ     تم  الطٕٗس فٍعتين  كٓن



 قضايا يف العلم واملعرفة

 

 942 

 

كزل  فّ٘ أافاه الظىاٞ. ف٦ ٌقزذ  ّا إع دشٗي اوخٕت، ٔالعخذً. ٔلٍظختغفش لخزٌبٍا     

 خط٤ٌا. دوٍا ٌعشذ أٌْ وا

ّٞ  خخ٦ اٗخخٕس. ٥ٔ ٌشٖخخذ عاوخخ ًا ٥ ٌظخخىا فٗخخْ صقضقخخٛ الع خخافري. ٥ٔ فذخخشًا ٥ ٌشٖخخذ مسخخا

 .ٖغٗب عَ التظبٗح فْٗ صخٕت ٥ ٌفقخْ تظخبٗشْ.  خن ٌشٖخذ عاوخًا ٌعٗفخًا صخافٗٛ طخخخخخخخىا٣ٓ.         

 طعٗذٚ طبمٕقاتْ.  .ٛ أدٕا٣ٓ.ٌقٗٓ

*** 

 (4) 

 "مثــن احلضــارة"

)واٌذه( رل  الشاِب الضاِذ الزٙ استبط امسْ  عمي الٕساثخٛ اسبخذٖح  عخذ دباس خْ     

الرب٠ٖٛ عمٜ الٍباتات. أقخٕه رلخ  الشاِخب البظخٗط   ٖعخشذ سخ  قخاً  تذاس خْ اوعشٔفخٛ          

عمٜ ٌبات الباص٥ٞ أٌْ إ ا كخاُ ٖطمخش الؼخشاسٚ ا٧ٔع لعمخي اٌطمخش  التخال٘ كىخاسد وخَ         

 قىقي. 

 تذاسب )واٌذه( ا٧ٔع. إ خا اٌطمخش وٍّخا إع سخذخ دذٖخذ       عمي الٕساثٛ   ٖكتٔا

عمٜ العالخخخخخخخي  ضغ فذشٓ يف القخخخخخخخشُ اواض٘، أق ذ القشُ العؼخشَٖ. ٔاصدِخش يف القخشُ    

 الٕاسذ ٔالعؼشَٖ. أ٥ ِٕٔ التعذٖن الٕساث٘.  

ٓٔ أُ ِخزا   ه وا ٖتبادس إع ا٧رِاُ عٍذوا ٌظىا  التعخذٖن الخٕساث٘ أٔ ازبخٗين   إ٥ إُ أ

ٖمت خخش  عخخا  اسبٗخخٕاُ، ٔخاصخخٛ  عخخذ اسعخخ٦ُ عخخَ دبش خخٛ الٍعذخخٛ )دٔلمخخ٘( الخخ  ابقخخت  

ا٩فام، ٔلٕ أٌّا كاَٟ وظتٍظخ، ٔلكَ يف اسبقٗقٛ أُ التعخذٖن ازبخٗين    ػّشتّا كٓن

ٕٓس صخخفات   أصخخبح ٖطخخٕه الٍبخخات أكجخخش مّمخخ  ا ٖطخخٕه اسبٗخخٕاُ. فخخإرا  التعخخذٖن الخخٕساث٘ ؼبخخ

 ٍٛ ٔساثًٗا.أاىان الؼشكات اوٍتذٛ لمبزٔس اسٓظٔفش ٕٔٓ، الٍبات سظبىا ٖشغب وشٓ 

الزٙ طخٍشمي وعخْ يف اوظختقبن القشٖخب، أٔ      تشاٌا ِن أٔغمٍا يف سضاستٍا إع اسبٓذ

البعٗخخذ، أُ ٖقطخخا أسخخذٌا تفاسخخٛ ِخخ٘ وخخَ صخخٍا الطبٗعخخٛ ٔسخخذِا كىخخا كخخاُ ٖفعخخن           

ٛ ىمخٛ الٍىخٕ، ػخّٗٓ   أدذادٌاا. أً أٌٍخا طخٍٍذفا ٔساٞ أس٦وٍخا ازبش٠ٖخٛ يف إٌتخاز  كخاس وكت      

اوعّش، لزٖزٚ الطعي، تٍافع يف وٕاصفاتّا وج٦ٗتّا وَ ا٧صٍاذ الطبٗعٗخٛ وخَ سٗخح    

 ٍاخٗٛ القاطٗٛ ٔغريِاا القذسٚ عمٜ وقأوٛ ا٧وشا ، ٔذبٓىن الؼشٔط اُو

ٕٓ  ِزا أوش وشٓػ ٝ سخذٔد الٍبخات إع   ٚ ااوخا أُ التعخذٖن ازبخٗين تعخذٓ    ح لمش خٕه ٔ قخ

 ٕاٌات الرت ٛ سغي وا ؼبٗط  زل  وَ طبااش، ٔأخطاس.اسبؼشات، ٔالطٕٗس، ٔسٗ
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فْ ضبخارٖش  فّخخخخخخخخن طٗكُٕ غزا٣ٌا يف اوظتقبن  ٦ فاٟخخخخخذٚ، ٥ٔ قٗخخخخخي غزاٟٗٛ تغّم

التعذٖن الٕساث٘ا. ِٔن طخٗكُٕ اعتىادٌخا وقت خشًا عمخٜ الضساعخٛ اوشكخضٚ كٗىٗاٟٗخًاا.        

 ِزا ٔاسد ٔلٕ أٌْ لٗع عمٜ اوذٝ اوٍعٕس.

أٙ سخخخخخخاه إٌخْ كخَ  خاِغ لمشضخخخخخخاسٚ ٌذفعخْ وخشغى ، أٔ اخاٟع . فىخخااش         مٜ ع

ش ٜ. فّا ِٕ ا٥ستباغ اسبشاسٙ ؼباصشٌا سضاستٍا اوعاصشٚ أصبشت أكجش وَ أُ ُت

ٕٓ   وَ كٓن خ ٖغىخش  ٠ٗاتٍخا ال خغريٚ، ٔالكخبريٚ،  ٍٗىخخخخخخخخخخخا      أسكاُ ا٧س ، ِٔا ِخٕ التمخ

ٕٓتتعاع وذاخَ او اٌا، ٔتتكاثش الظاسخخخخخات   خ العقخخخخخخٕه ٖعّش عمخٜ كخنٓ  ، ِٔا ِٕ تم

 عٍذوا ٖغاوخخخخخخخش البؼش  تذاس ّي ازبش٠ٖٛ، ٔا٧كجش دشأٚ دُٔ ضٕا ط سقٗقٗٛ تمذىّا.

         ٕٓ قّخا وخا   إٌْ كخَ  خاِغ هلخزٓ اسبضخاسٚ اوتٍاوٗخٛ اوتظخاسعٛ الخ   اتخت دبخأص يف تف

سخذًا لمشضخاسٚ ٌذفعخْ. ٔإ خا     كاُ وَ سضاسات عاػت عمخٜ ِخزٓ ا٧س . لخٗع كٍخًا ٔا    

وخا سٕلٍخخخخخخخا وخَ ٔطخاٟن اسضخاٞٚ، ٔا٥ت خا٥ت،        ش خٜ، فكخنٓ  ، ٥ٔ ُتعخذٓ ِ٘ أكاُ ٥ ُت

ّا  م  دٕاٌبّا الظمبٗٛ أكجخش وخَ اسػبا ٗخٛ.    ٔاوٕاص٦ت، ٔتظٗري ػ٤ُٔ اسبٗخخخخاٚ كّم

ش ستخٜ  ٥ ٌفّكخ لكَ سشصٍخخخخخا عمّٗا، ٔاٌبّاسٌا  ّا، ٔاطتخذاوّا وٍاس٘ سٗاتٍا دعمٍا 

 او با  الكّش اٟ٘ الزٙ ٌظتض٘ٞ  ْ، أٔ اوٕقذ الزٙ ٌطّٕ عمْٗ اعاوٍا. فىارا لٕ أُ 

وخا ِخٕ ابٗعخ٘ا. ِخن ٌقخا يف       ٖات لكخنٓ ِزٓ اسبضخاسٚ أسادت اوضٖخذ ٔاوضٖخذ وخَ التشخذٓ     

صخخخخخخخخشان وعّخخخخخخا تكخخُٕ البؼخخشٖٛ فٗخخْ ِخخ٘ العٍ خخش ا٧ضخخعا فٍخظخخش  عخخغ الؼخخ٘ٞ، أٔ  

 ػ٘ٞ.  كٓن

دوٍا ٌع٘ عمٜ ا٧قن ا٧كاُ الباِعٛ سبضاستٍا فإُ عمٍٗا أُ ٌظري  أٙ ساه واعمٜ 

ا فٕادخخا، عٍٓخخ ىخخا   طخخالٗب تخخشدٓ  ْ ػخخذٖذَٖ، ٔسٓ سغخخي اوظخخال  اشبطخخخخخخخشٚ حبخخزس، ٔتٍٓبخخ    

 ٌٔكبات، ؼبىمّا ِزا اسٖغاه يف اسبضاسٚ ٔك ٌٍا ٌظري يف ا٧دغاه. 

ضخاسٖٛ ِىخا الطعخاً، ٔاهلخٕاٞ.     ٖ  ٖٕادّخاُ البؼخشٖٛ يف وعشكتّخا اسب   إُ أِي ذبخذٓ 

   ٕٓ سات العذٗبخخخخخخٛ، ٔاوشٖبخخٛ يف آُ وعخخًا فخخإُ عمخخٜ   فخخإرا كخخاُ الغخخزاٞ طٗخضخخا هلخخزٓ التطخخ

َِ ٖشٓدالبؼشٖٛ أُ تتّٕق ا٧رٝ، أٔ ٖشدن. أوا اهلٕاٞ فىارا عمخٜ   ا دٕعًا يف قٍان ػبان. ٥ٔ َو

ٖخخذخن إع ٔدخخٕدِي ِخخٕ ِخخزا العٍ خخش الخخزٙ ػبخخب أُ    البؼخخش أُ ٖ خخٍعٕا إرا كخخاُ طخخشٓ 

ٕٓأدظاوّي ٌقٗٓ ىا وم٠ًٗا  ا٧وشا ا. ٔأَٖ اوفخش إرا كاٌخت ا٧س    ثًا، أٔ سٓ ًا كاُ، أً وم

ّا قذ أصبشت قشٖٛ ٔاسذٚ وَ قىخي دباهلخا ستخٜ أخفخغ ٔدٖاٌّخا، ٔوخا عخادت فّٗخا         كّم

ٛ ا٥كتؼخافات، ٔا٥طختجىاسات،   وٍااش  عٗذٚ، أٔ ٌعٗفخٛ  عخذ أُ اٌظخشبت فٕقّخا وعّمخ     

خخخخاسب العمىٗخخٛ فخخٕم طخخطشّا، كىخخا يف أعىاقّخخا، ٔآفاقّخخا الظخخىأٖٛا ٔوخخا  ىخخا التذخخخخخٔسٓ 

ِخخزا. ٖعخخن اسٌظخخاُ أكىخخن طبمخخٕم عمخخخخخٜ ا٧س  ِخخٕ اوظخخ٤ٔه ا٧ٔه،       ِخخزا. وخخا كخخنٓ 

 ٔا٧خري عَ ِزٓ ا٧س . 

*** 
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 توا""األرض يف قّم

ٖقٗىخخُٕ اوخخ٤ شات، ٖٔشصخخذُٔ اوٗضاٌٗخخات، ُٔتكخخٖشغ ٧خبخخاسِي ٔطخخاٟن اسعخخ٦ً      

أػكاهلا اوشٟٗٛ، ٔاوظىٕعٛ، ٔاوقخشٔٞٚ، ٔيف تغطٗخٛ غخري ضبخذٔدٚ. ِخ٥٤ٞ الخزَٖ         كٓن

 اوٗضاُ. ٔك ٌّي كىا يف كٓن ٍاخ لتعذٖن وضاز ا٧س   عذ أُ اختٓنػبتىعُٕ يف قٓىٛ اُو

ٚ ػبتىعخخُٕ  ّخخا ٖقشعخخُٕ أدخخشاغ اسٌخخزاس إصاٞ القخخادً وخخَ ا٧خطخخاس،  عخخذ أُ أقخخٓشٔا،    وخخٓش

زٓ ا٧خطخخاس. ِٔخخي ا٩ُ ؼبشصخخُٕ عمخخٜ ضباصخخشتّا لمتقمٗخخن وخخَ   ٔاعرتفخخٕا أٌّخخي طخخبب ِخخ 

خطٕستّخخا لخخٗع عمخخٜ  مخخذاُ  عٍّٗخخا  خخن عمخخٜ الكخخشٚ ا٧سضخخٗٛ   طخخشِا. ٔوخخا ِخخزا فّخخي        

ُٔ يف اطخختٍضاذ كٕكبٍخخا كىخخا   ٖظخخبش يف عّخخٕد وضخخت.  ٍٗىخخا تبخخذٔ صخخٕسٚ   وظخختىٓش

 اسباه عمٜ وا ِٕ عمْٗ. اوظتقبن قا ٛ وعتىٛ إرا وا اطتىٓش

ذ اوظخختقبن ٥ ٍٖبجخخش وخخَ فخخشاغ، ٔإ خخا ِخخٕ ٖخخ ت٘ ت طٗظخخًا عمخخٜ وخخا ِخخٕ    إُ اطتؼخخشا

قخخاٟي، فىخخا  الٍخخا مبخخا أظبخخضٓ اسٌظخخاُ عمخخٜ ِخخزٓ ا٧س  عخخرب آ٥ذ الظخخٍ ، ٔوخخا أفظخخذٓ   

 اوقا ن اسٌظاُ اوعاصش يف الب٠ٗٛ ستٜ كاد أُ ُٖفقخذِا كىاهلخا، ٔاٌظخذاوّا، ٔعٍٗخْ     

ٔلكَ كٗا طٗكُٕ ِخزا اوظختقبنا ٔوخا    ٥ تقفن عَ الٍعش إع اوظتقبن  اطتىشاسا. 

 إص٦  وا ُدٓوش عرب قشُٔ، ٔدِٕسا عٕاون اصدِاسٓ، ٔ اْٟا ٔكٗا طٗتٓي

 ِزا ٖقٕدٌا  ذٔسٓ إع الظ٤اه: كٗا طٗذذُٔ اسبمٕه وؼخك٦ت  ٠ٗٗخٛ قاٟىخٛ وخا    

اسبقاٟش، ٔالقٕاٌ  داوت  داوت الضشٔسات اسبضاسٖٛ ذبٓتي وا ٖقا وَ اٌتّاكاتا ٔوا

ٕٓا تٛ، ٔاسبتىٗٛ العمىٗٛ ضبٓذالطبٗعٗٛ ث س العمى٘ ؽبرتقّا وَ صأٖٛ اسفادٚ دٚ،  ٍٗىا التط

ش وٍّا، ٔتظخريِا لمٕصٕه إع آفخام أ عخذ فّخن طخٗكُٕ العجخٕس عمخٜ سمخٕه  ذٖمخٛ ؼبّقخ         

الغاٖات راتّاا.  ٔلٕ افرتضٍا أُ الغاصات اوٍبعجخٛ وخَ ال خٍاعات طتتضخاعا يف طخٍٕات      

الؼخخىع عخخَ ا٧س  فّخخن تظخختطٗا الخخذٔه الكخخربٝ     قادوخخٛ إع سخخٓذ ذبذخخب وعخخْ أػخخعٛ  

داوخت آفخام العمخخي    ِخزا ٔاسد وخا   عٍذٟخز أُ دبخذ سمخ٥ًٕ ٥ تتذخأص اسبتىٗخٛ العمىٗخخٛا. لعخنٓ      

 ٌظاُ فّٗا إظباصات ِاٟمٛ. ش اسوفتٕسٛ عمٜ أٔطا وذٝ  عذ أُ سّق

ٔعمخخخٜ افخخخرتا  أُ عاوٍخخخا وّخخخٓذد  خخخالضٔاه لظخخخبب أٔ ٩خخخخش، ٔأُ اسسخ اسبضخخخاسٙ   

ىا طُٗفقذ عمٜ إثش ِزا التّذٖذ فّن  إوكاُ سكٕوات تم  الذٔه  عذ ِزا ٛ سٓ لمبؼشٖ

ٛ، ٔالٍطخا، ٔغريِخاا   أُ تٍقز ػ٠ًٗا وٍخْ خاصخٛ ٔأٌّخي أٌؼخ٤ٔا  ٍٕكخًا لمبخزٔس، ٔل٨دٍٓخ       

ٛ، ٔػخفافٗٛ دُٔ غىخٕ ، أٔ   ِزا وا عمٜ وجن ِزٓ او٤ شات العاوٗٛ أُ دبٗب عٍْ  ذّق
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 التباغ.

ًا ِ٘ سفاِٗٛ اسٌظاُ، ٔا٥ستقاٞ  ْ، ٔاصدِاس اسبٗاٚ عمخٜ  ٔإرا كاٌت الغاٖات داٟى

طٗظخاعذ اسٌظخاُ فٗىخا لخٕ فقخذ       ُا٧س  إع أ عذ اسبذٔد ستخٜ ا٥طختٍفار. فكٗخا إر   

قت، أٔ اٌقمب  ْ ا٧وش إع ٌقاط ال فش فعخاد  إسذٝ ِزٓ اوعذضات اسبضاسٖٛ ال  ذبّق

وارا ٖفعنا أٔ كٗا ٖبخذأ وخَ   فالظ٤اه الزٙ ٖفش  ٌفظْ:  ُ،إع الٕساٞ كىا  ذأا. إر

ٕٓات الظشٗقٛ ال  ميكَ أُ تٍفتح لْ، ٔالخ  ٦ٌسخغ    دذٖذا أٔ كٗا ٖتذاسك تم  اهل

    ٕٓ خ، ٔالفضخاٞ ُٖظختغن إع سخذٔد      اٌبجاقاتّا ال غريٚ ا٩ُا. فالبشخاس وخج٦ً وّخٓذدٚ  خالتم

ّخا  ٔك ٌٓ ي وخَ سٕلٍخا  ىا ُطخِّش لمششٔب، ٔالب٠ٗخٛ تختشطّ  مٛ يف ا٥ت ا٥ت، ٔسٓ تكَ وتخٗٓ

 خخٕت، ستخخٜ اهلخخٕاٞ ٖتغٗٓخخش تشكٗبخخْ، ٔاوخخاٞ ٖفقخخذ اعىخخْ. فىخخارا طخخٗفعن اسٌظخخاُا ِٔخخن   

 طٗظعفْ العمي، ٔاشبٗاه يف ا تكاس ٔطاٟن دذٖذٚا

 خخ ٙ ػخخ٘ٞ طٍظتضخخ١ٗ إرا اٌعخخذوت الكّش خخاٞا ِخخن ٌعخخٕد إع قخخذ  ا٧سذخخاس، أً       

عبَ يف وٕادّٛ وجخن ِخزٓ    ُ،ٌٍتعش او ادفات ٥صطٗاد  ٤سٚ ا٥سرتام وَ الؼىعا إر

ا٧سٕاه، لمعجٕس عمٜ البذاٟن، ٥ٔ ٌتفاخش ا٩ُ   ُ لذٍٖا البٍٕك لمبزٔس الضساعٗٛ، ٔتمخ   

ا٧خشٝ لمٍطا اسبٕٗاٌٗٛ، ٔغريِا لمىباد٢ العمىٗٛ ٔالطبٗخٛ الخ  ٔصخمت  اسبضخاسٚ إع     

إر قّمىخا  دٚ  ا٥ٌذثاس  خن  اٌ خشاذ الٍخاغ عٍّخا،     ٧ُ ِزٓ أٖضًا لٗظت وّٓذ ،وا ِ٘ عمْٗ

ٌظتفٗذ وَ أطشاس سضاسٚ ٔصمت إلٍٗا أطشاسِا ٔكاٌت وضدِشٚ يف سٍّٗا. ميكٍٍا أُ 

ٌظتخذً ا٩ُ ااقٛ الزٓسٚ وخج٦ً يف صبخاه ا٥ت خا٥ت، ٌٔقخا عخادضَٖ وٍذِؼخ  إرا وخا        

 اكتؼفٍا أُ اسٌظاُ يف اواض٘ كاُ ٖظتخذً ااقٛ التخخااش يف التٕاصخن، ٔعبخَ وخا    

 وٛ وَ عمًٕ اوأساٟٗات.ٓ اوشسمٛ اوتقٓذٌضاه عبمي  الٕصٕه إع ِز

ٍخاخ قخذ أصخبح ضخشٔسٚ ٥ تشفخًا      إُ اطتؼشاذ اوظتقبن يف قىي ِخ٘ لخ٨س ، أٔ لمىُ  

لٍخخذسك أٖخخَ طت خخن  ٍخخا ِخخزٓ ا٥ٌتّاكخخات لمكخخشٚ ا٧سضخخٗٛ يف تظخخاسعّا غخخري اوعقخخٕه.      

 ٔسكٕوات الذٔه تطش  أط٠مٛ تمٕ أط٠مٛ تبشخح عخَ سمخٕه هلخا سخٕه سقخاٟش عمىٗخٛ تقخشٓ        

عخات أقخشب إع اسثبخات    مبا ٖتّٓذد ٌظىٛ اسبٗاٚ فٕم ِزٓ ا٧س ، أٔ عمٜ ا٧قخن ِخ٘ تٕقّ  

 وٍّا إع الٍف٘.

*** 
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 والسماء تنقذ" .."اإلنسان يستنفذ.

خش ضاسٌظاُ أُ ٖطىا خبريات ِزٓ ا٧س  اوعطاٞ. ٔكمىا دادت عمْٗ مبا تاعتاد 

ش ٥ الرت خٛ، ٥ٔ  ىا اصداد ِٕ دشٕدًاخ ٔدبشؼبخًا  ّخا. ِٔخٕ يف ادرتاٟخْ عمّٗخا   ٖخٕفّ       ْ كّم

اهلخٕاٞ، ٥ٔ اوخخاٞ، ٥ٔ ستخخٜ الظخخىاٞ. ِٔخخا ِخٕ ثقخخب ا٧ٔصُٔ ٖغخخضٔ وظخخاسات وخخَ مسأاتٍخخا   

 الطبٗعٛ. لٗكُٕ دل٦ًٗ طااعًا عمٜ وا ادرتسْ اسٌظاُ، ٔاوعاصش ذبذٖذًا حبٓش

ا أُ ازبذٖخذ ِخٕ أُ   ِزا، ٔوا وَ دذٖذ قذ ُأضٗا. إّلخ  ٖعشذ كٓن إع ٍِا ٔالكٗن

ش اسٌظاُ خاسز سذٔد كٕكبْ لٗظتذمب إلْٗ اشبري  ذه الزٙ أفظذٓ. أوا كخاُ  ٖفّك

 ًا  ْ أُ ؼبافغ عمٜ وا    ٖذْٖ، ٔوا ِٕ وتا  لْ ستٜ ٥ ٖقا اسعٕسا سشٖٓ

فخٕا  كٓجٛ قخذ  عمىاٞ صٍُٕٗٗ، ٔآخشُٔ أٔسٔ ُٕٗ، ٔغريِخي وخَ عمىخاٞ العخا  كاّفخ     

اُ ا٧س  ٔلخٕ كاٌخت يف   دّٕدِي، ٔأعىمٕا عقٕهلي يف البشح عَ وٕاسد تكفخ٘ طخكّ  

َِ ٖشٖذ أُ ٖخضسن القىخش، ٔوخٍّي     غري ِزٓ ا٧س . ٔاطرتطن العمىاٞ يف أس٦وّي. فىٍّي َو

َِ ٖشٖخخذ أُ ٖظخختجىش اوخخشٓ   ُٓ  َوخخ ٝ أفكخخاسِي ٥ تتعخخذٓ  ٖخ، أٔ أُ ٖظخختذمب وٍخخْ اوٗخخآ، ٔكخخ 

  ٕ ػخخطشات وخخَ اشبٗخخاه تقفخخض إع وظخختقبن قخخذ ٖكخخُٕ قخخا ٦ً       اشبٗخخاه العمىخخ٘ الخخزٙ ِخخ

ُٓلمتشقٗش. إّل ّخا  ِزا   ٖكَ كافًٗا ستٜ فّكش العمىاٞ  تذاسب غشٖبٛ، ٔلكٍٓ كٓن ا أ

اٛ الظخخفَ اقخخذ تكخخُٕ قشٖبخخٛ. إٌّخخي ٖقٕلخخُٕ إُ تعخخشٖغ  خخزٔس الٍبخخات، أٙ ٌبخخات،  ٕطخخ     

مبا ِٕ لٗع و لٕفخًا  ٛ وَ الكُٕ البعٗذ ػبعمْ ٍٖىٕ  ؼكن كبري، ٔالفضاٟٗٛ إع أػٓع

لذٍٖا. فىارا لٕ أسطمٍا إع الفضاٞ  زاس الطىااي وج٦ً، ٔاشبٗاس، ٔالٗقط ،  ن الخزسٚ،  

ٛ ثي ٌعخٕد  ّخا لٍغشطخّا يف ا٧س ، ٔإرا    ٔالقىح، ٔغريِا لتىتو إٌٔاعًا وعٍٗٛ وَ ا٧ػٓع

ُ  ّخخا تفاد٠ٍخخا مبش خخٕهلا الغضٖخخش، ٔالكخخبري، ٔالخخٕفريا. ألخخَ ٌظخختطٗا يف ِخخزٓ اسبخخاه أ    

 اتعٌٔطعي دٗخان العخا  مجٗعخًا فخ٦ ٖعخٕد لخذٍٖا ٌقخو يف الغخزاٞ، ٥ٔ ٌعخٕد ٌّختي مبؼخش           

ا وخخخَ أدمخخخّا ازبّخخخٕد، ٥ٔ تعخخخٕد ٍِخخخاك   ا٧وخخخَ الغخخخزاٟ٘ لٍشصخخخذ هلخخخا ا٧وخخخٕاه ٌٔكٓجخخخ   

 صشاعات، أٔ سشٔب وَ أدن اوٗآ، ٔالطاقٛ، ِٔىا أطباب الغزاٞ، ٔالعذاٞا

اٞ. ٔالظخىاٞ عٍخذ راك لخَ تعخٕد  ٕا خٛ      إٌّا ضباصٗن اشبخري الخ  طختٍقزٌا  ّخا الظخى     

الخذعاٞ فقخخط  خخن ِخخ٘  خخاب لمٍىخاٞ، ٔالخخٕفشٚ يف العطخخاٞ. تضخخٗا إع ا تّا٥تٍخخا، ٔصخخمٕات   

 ٛ الكٌٕٗٛ.اٌٗٛ عَ اشٖش العمي، ٔا٧ػٓعاطتظقاٍٟا، ٔدعٕاتٍا اطتذا ٛ سٓ 

ٛ، إٌخخخْ العخخخُٕ اسهلخخخ٘ الخخخزٙ ٖضخخخ٘ٞ العقخخخٕه، ٔا٧فّخخخاً، ٔميكخخخَ أُ ٍٖؼخخخش اسٓبخخخ 

 ً لنٌظاُ الٕفشٚ وَ الطعاً.ٖٔقٓذٔالظ٦ً، 
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    َٓ داٌبخًا آخخش    ِزا داٌب وَ اشبري ٍٖؼذٓ اسٌظاُ قذ ٖ خن إلٗخْ، أٔ ٥ ٖ خن. لكخ

ىخا القىخح، ٔالؼخعري    ٝ، ٔظّش يف ذبٕٖن وضاسن الزسٚ، ٔسقخٕه ق خب الظخكش، ٔس ٓ   تبٓذ

ً أٖضًا لت بح ٔقٕدًا سًٕٖٗا لمطخاٟشات، ٔاوشكبخات الخ  أصخبشت دخضًٞا ٥ ٖتذخضٓ        أ وخَ أ

ٖخات يف أُ ٖخضسن اسٌظخاُ أسضخْ كىخا ٖشٖخذ، ٔلمّخذذ الخزٙ ٖشٖخذ          اسبضاسات،  ن اسبٓش

ش يف ازبٗخخان يف أعبخخاٞ العخخا  الخخزَٖ سمبخخا تٍقخخزِي الظخخىاٞ يف أُ دبعخخن        دُٔ أُ ٖفّكخخ

بّي كخخخٕاسخ الخخخض٥صه، ٔا٧عاصخخخري،  ٛ القاسمخخخٛ تٍبخخخا  خخخاشبريات، ٔدبٍٓخخخ أسضخخخّي ازباّفخخخ

 ٔالفٗضاٌات.

اسػخعاعات، ٔالخ  ٖقخٕه العمىخاٞ إٌّخا لخَ تٍذخٕ وٍّخا قبخن          أوا اوظاسات اسشٔثٛ  

ٖ ون مبعذضات تقمب اوعاد٥ت فت بح ِزٓ ا٧س   فعن  آ٥ذ الظٍ  فإُ اسٌظاُ ٖعٓن

َِ ٖخذسٙ او خاٟش إرا اٌفتشخت الب خاٟشا          أوطاس إهلٗٛ تٍىٕ، ٔتضِخش  خاشبري، ٔالعطخاٞ. فَىخ

َِ ٖذسٙ وا طٗكُٕ ػ ُ اسٌظاُ عٍذوا ٖعٕد  ذا ًٟٗا عادضًا عَ اطختخذاً أٙ ٔطخٗمٛ   َٔو

 طٕٝ المذٕٞ إع الظىاٞ، ٔاٌتعاس أقذاسِا، ِٔباتّا، ٔعطاّٟاا

ا ا٩ُ إع الظخخخىاٞ إمياٌخخخًا،  . ِٔخخخا ِخخخ٘ عٗخخخُٕ البؼخخخش تتطّمخخخ إٌخخخْ وٕضخخخٕن رٔ ػخخخقّ 

ّٞ، ٔأو٦ً إُ كاٌت تتبا اشٖخش العمخي، ِٔخٕ عمخٜ كخنٓ       ٔاستظا ًا إُ كاٌت و٤وٍٛ. ٔسدا

اسػعاعات  ن وَ خٗخٕط الٍخٕس الخ      ٖقْ عمٜ تشاب ا٧س  لتىتٓوساه إٌقار   ٖعذ  ش

 ت ت٘ وَ الظىأات. 

*** 

 (7) 

 . ال يستعصي على الفوم"."حلــم

يف القخشُ اسبخخادٙ ٔالعؼخخشَٖ   ٖعخذ اسٌظخخاُ ٖكتفخخ٘  خخ ُ ٖغخضٔ الفضخخاٞ،  خخن إٌخخْ    

ٔكخخا٥ت ا٧ٌبخخاٞ أُ ٔكالخخٛ أحبخخاخ الفضخخاٞ   تخخْٖخخزِب إع أ عخخذ وخخَ رلخخ . ففخخ٘ خخخرب  جٓ  

ط سٌؼاٞ قاعذٚ ثا تٛ عمخٜ طخطح القىخش تكخُٕ ٌقطخٛ اٌطخ٦م       ا٧وشٖكٗٛ )ٌاطا( ربّط

عخخخخخخخخخات )ٌاطخخا( ٖخ. لخخٗع ِخخزا فشظخخب  خخن إُ وخخَ تطّملخخشس٦ت  ؼخخشٖٛ إع كٕكخخب اوخخٓش

ٍؼخ  عمخٜ   أٖضًا اطتغ٦ه اوٕاسد الطبٗعٗٛ لمقىخش  ّخذذ اسافعخٛ عمخٜ القاعخذٚ الخ  طت      

 ططشْ.

وظخخك  أّٖخخا القىخخش. لخخَ تعخخٕد  عخخذ ا٩ُ و خخذس إهلخخاً، ٔطخخخخخشش لمفخخَ، ٔا٧دب،      

ٕٓ ٛ ٍٖطمخش وٍّخا إع سس٦تخْ البعٗخذٚ يف     ل  اسٌظاُ اوعاصخش إع ضبّطخ  ٔاس ذان. طٕذ ؼب
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عىخخش فضخخاٞ الكخخُٕ. ِخخزا إرا   ٍٖقخخن إلٗخخ  سشٔ خخْ، ٌٔضاعاتخخْ كىخخا ٖفعخخن يف ألعا خخْ      

َِ ٖظخخكٍُٕ الكٕاكخخب، ٖت خخاسن فّٗخخا      مخخٛاسلكرتٌٔٗخخٛ اوتخٗٓ وخخَ سخخشب تقخخًٕ  خخ  َوخخ

 البؼش، ٖٔتٍاصعُٕ، ٥ٔ ٖ مُٕ  ّا إ٥ إع اشبشاب، ٔالذواس، ٔضٗان اسٌظاُ.

شٝ ِخخن فقخخذت ا٧س   شٖقّخخا، ٔسٔعتّخخا يف عٗخخُٕ البؼخخش ستخخٜ أصخخبشٕا ٖشفعخخُٕ  ُتخخ

س٣ٔطخخّي إع الظخخىاٞ  خخاسج  عخخَ عخخٕا  أخخخشٝ فخخٕم كٕاكخخب أخخخشٝ لتظخختىش فّٗخخا         

ٕٓ عّا، ٔفّٗا وَ الكٍخٕص اوخبخٕٞٚ   اسبٗاٚا. ا٧س  وا تضاه غٍٗٛ مبٕاسدِا، ٔوضدِشٚ  تٍ

وا ٖفٕم وا ِٕ كاٟخخخخخَ فٕم ططشّا، ٔلكَ اسٌظخاُ أصخبح ٖبشخح عخَ سمخٕه أكجخش       

ٗٛ، ٔغريِا، ٔغريِا اٌٗٛ وٍّا، أٔ الغزاٟٗٛ، أٔ ال ٓشتعقٗذًا وؼك٦تْ العذٖذٚ الظّك

 الكجري.  

ٕٓ   اد قخخذ تفٓؼخ ٔإرا كخاُ الفظخ   خ ٜ يف ا٧س ، ٔ خخ  العبخاد وخَ تخخذوري الغا خات، ٔتمخخ

خل..، فخخخزل  أُ اسٌظخخخاُ   ؼبخخخرتً الطبٗعخخخٛ،  إالبشخخخاس، ٔتظخخخخري ازببخخخاه، ٔا٧ٌّخخخاس،  

ش يف ٔقٕاٌٍّٗا،  ن اخرتقّا ستٜ الععي، ٔ  ؼبظب سظا ًا وظتقبن ا٧دٗاه ال  تتفٓذ

أُ اسٌظاُ ٖبتعذ ٖٕوًا  عذ ًٖٕ عَ تعالٗي ا٧س  وجن أعذاد الٍىن، أوا    العباد فزل  

، "ٔطخخخخش لكخخخي وخخخا يف الظخخخىاٞ ٔا٧س  "الظخخخىاٞ، ٔػخخخشاٟعّا، ٔا  تعخخخاع قخخخذ قخخخاه:   

ا ِخٕ وٕدخٕد   ٔالتظخري ٥ ٖعخين أ خذا التخذوري  خن اسفخادٚ ٔإع أق خٜ ااقخٛ ممكٍخٛ مّمخ         

ٕٓاوتجا٥ً ٧وش ا  اوعبٕد أ٥ًٔ، ٔسفاظًا عمٜ  ٕ اسبٗاٚ ٔاصدِاسِا ٔت  قّا.ف

ٔوا العمي الزٙ ٖقٕد البؼشٖٛ إع وا  عذ القٍا ن الٍٕٖٔٛ ٔاهلٗذسٔدٍٗٗخٛ، ٔإلخخخخخٜ وخا    

لٕا، آ عخخذ الظخخٍ  الشقىٗخخٛ، ٔات خخا٥ت الفضخخاٞ إ٥ وٍشخخٛ إهلٗخخٛ ػبخخب أُ تكخخُٕ يف تخخ      

اسدخخشاً،  ٔتٍخخاغيق  خخ   مخخذاُ العخخا  مجٗعخخًا، ٥  خخ  تٍا خخز ٔتٍخخافش ٖ خخن أسٗاٌخخًا إع سخخذٓ  

 ٔاستكاب ا٩ثاً. 

ٌٔعشٚ عىٗقٛ إع اسبشٔب، ٔأطبا ّا، ٔوا ربّمفْ وَ اوآط٘، ٔالٍكبات، ٔطف  

ا  ٍشخْ الطبٗعخخخخخخخخٛ لخْ،    الذواٞ إ٥ ِٔ٘ دلٗن عمٜ دؼا اسٌظاُ، ٔاىعخْ يف اوضٖخذ مّمخ   

ستخخٜ إرا فقخخذ التعخخأُ فٗىخخا  خخ  أقطخخاس ا٧س  دعخخن العخخذٔاُ، ٔا٥غت خخاب، ٔالقتخخن،     

 زبشميٛ طبٗمْ إع رل .ٔا

خخخخخخخٛ الفضاٟٗٛ القىشٖٛ، ستٜ ٔلٕ أصبشت طخٗاسٗٛ، قخادسٚ عمخٜ    ٔإرا كاٌت اسّط

أُ تشفا اسٌظاُ سٔسًا كىا طرتفعْ دظذًا إع وكاُ عمٕٙ فتتٗح لخْ ٌعخشٚ عادلخٛ إع    

ٛ هلزا الكٕكخب ا٧صسم الخزٙ ٥ ٌشٖخذٓ أُ    ا٧س  فإُ رل  طٗكُٕ أفش سمحٛ، ٔضبٓب

 ٍٖغن  ا٧ٔ ٠ٛ، ٔالبكاٞ، ٔالذواٞ.   ٖغذٔ أطٕد
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ْ أطخخشٚ ا ٌفّخخي العٕوخخٛ، ٌٔظخخري عبِٕخخا فّخخزا ٖعخخين أُ ٖ خخبح الكخخُٕ كّمخخٔإرا كٍٓخخ

ٔاسذٚ تتعأُ فٗىا  ٍّٗا يف اقتظاً ثشٔات ا٧س ، ٔاسبفاظ عمخٜ قٗىخٛ اسٌظخاُ فّٗخا،     

عاٞ لك٘ ٖتٗح الفشا أواً البؼشٖٛ مج الظري يف تٍٕٖعات العمي ٔفشٔعْ إع سٓذ ٔوَ ثٓي

فخخشد فّٗخخا يف أوخخَ، ٔطخخ٦ً، ٔيف اكتفخخاٞ وخخَ الطعخخاً، ٔسخخٓذ وخخَ الشعاٖخخٛ      ٖعخخٗؽ كخخٓن

لٍخا ِخزا    أٌٍا مبقذاس وا ٌعتذٙ عمخٜ الطبٗعخٛ فإٌّخا تخشدٗ     ال شٗٛ، ٔا٥دتىاعٗٛ. ٥ٔ ػّ 

ا٥عتذاٞ مبعاِش غضبّا وَ ا٧عاصري، ٔالض٥صه، ٔالخرباك ، ٔالتظخٌٕاو٘، ٔا٧ٔ ٠خٛ    

َٓ  اختفت فإرا ِ٘ تعّش وَ دذٖذ. أٌّا ستٜ ال  ٌع

إٌخخْ الظخخ٦ً  ٍٍٗخخا ٔ خخ  الطبٗعخخٛ أ٥ًٔ قبخخن أُ ٖكخخُٕ ِخخزا الظخخخخخخخ٦ً  خخ  آلخخٛ      ُ،إر

 اسبشب ٔ   اسٌظاُ. ِزا وا تجبتْ التذاسب، ٖٔ ت٘  ْ الربِاُ.

*** 

 (8) 

 "البيئــة وعيــون للدهشــة واحلــب"

البٗخخٕت الشٖفٗخخٛ عٍخخذوا يف ك٦طخخٗكٗات الفخخَ كاٌخخت المٕسخخات تعٓبخخش عخخَ مجخخاه 

تضطشب وذاخٍّا  ظشب الذخخخخخخخاُ اوٍبعح وَ اوٕاقذ، كىا تضخخش لٕسخخخخخخات ال خٗذ    

 الك٦ب ال  تظاسن عبٕ الطشاٟذ، ٔكزل  مبّاسٚ ال ٗادَٖ الزَٖ ٖربصُٔ يف دٕاٌب 

 ال ٕسٚ ٔقذ مجعٕا يف خٕٗط وتٍٗٛ ٔفريًا مما اصطادٔٓ.

ٕٓ     لكٍٍا ا٩ُ ٔقذ أصبشت وؼك٦ت ال ٚ  خذأٌا  ب٠ٗٛ تضخغط عمخٜ أرِخاُ البؼخش  قخ

  ٕٓ ٕٓ ٌٍتبخخخْ إع أُ اوخخخذاخَ ِخخخ٘ قٍخخخٕات لتمخخخ ٚ إع اوخخخذاخَ اهلاٟمخخخٛ  خ اهلخخخٕاٞ، تظخخخشبٍا  قخخخ

سبعخخٛ ٌقخخاٞ اهلخخٕاٞ، ٔمجخخاه   لمى خخاٌا، ٔاوعاوخخن الخخ  ٥ س خخش هلخخا، ٔالخخ  تخخذٓوش كخخنٓ  

 الؼفافٗٛ اوٍبعجٛ وَ ا٩فام، ٔ زل  تشٓوذ صفشٛ الظىاٞ الضسقاٞ.

ٜ  ّخخا ال خخٗادُٔ فإٌخخْ ؽبطفٍخخا  ظخخشعٛ  وٍعخخش الطشاٟخخذ ٔالطٗخخخخخخخخخٕس الخخ  ٖتظخخمّ  أوخخا

ِاٟمخخٛ إع اطخختٍفار اسٌظخخاُ لمجخخشٔات الب٠ٗٗخخٛ وخخَ اسبٗخخٕاُ، ٔالطخخري، ٔتعخخشٖغ إٌٔاعّخخا     

 ل٦ٌقشا ، ٔال  ٥ تتكاون ِزٓ الب٠ٗٛ  ٍٕن، أٔ إٌٔان وٍّا دُٔ ا٧خشٝ.

ٕٓ اخٕان اوٕطخخٗقأٌخخخخخخ ىخخا ٌظخخ ه أٖضخخًا ِخخن تغٍٍٗخخا كخخنٓ  ٔسٓ  سٚ وخخَ أُ ٌ خخغ٘ إع اوتطخخ

أصخخٕات الطٗخخٕس اوغخخٓشدٚ يف الغا خخٛ، ٔأُ ٌظخختىتا حبفٗخخا الؼخخذش، ِٔىخخع الظخخٕاق٘،       

َٓ رل  ٧ُ مجالٗات الطبٗعٛ ِ٘  ا٧صخن   ٔضشخخخخ  الٍٗا ٗا، ٔالٍٕافري الطبٗعٗٛا. وا ٌع

      ٕٓ  ٌظخخّا. ٔلخٕ   قخت يف وٍبا الفٍُٕ، ٔال ٕسٚ ا٧صخمٗٛ الخ  تٍظخخ عٍّخا اسبضخاسٚ ٔلخٕ تف
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ٕٓ  كبري يف ا تكاسات لٗظت وٕدٕدٚ يف الطبٗعٛ. قت يف دبىٗمّا. ٔلٕ أطّىت إع سذٍّتف

 عبَ ٔأدٗالٍا وَ مجالٗات الطبٗعٛا ُ،وا وٕقفٍا إر

ا يف اشٖقٍخا ازبخاٟش، ٔالقاطخ٘ يف اسفخادٚ وخَ الطبٗعخٛ، أٔ إخضخاعّا إٓوخ         ِن ٌعخنٓ 

عاتٍخا الظخكٍٗٛ   ٌٍقخن مجالٗخخخخخخخخخخات الطبٗعخٛ إع دبىٓ    ا و مشتٍاا ِٔخن ٌعخنٓ  وضادٍا، ٔإٓو

ٕٓ  ٓ الطبٗعٛ ا٧صمٗٛ وَ دّٛ، ٥ٔ عبعٜ  ٍٗبٕن ازبىاه اسبقٗق٘ وَ دّٛ أخشٝا فٍؼ

ُٖخخشدٓ   ٔٔلخخَي ح ازبىالٗخخات عمخخٜ اوٍفعخخٛا.  ٥ ٌقخخشُ ازبىالٗخخات مبٍفعخخٛ اسٌظخخاُ حبٗخخح 

 ألٗظت ازبىالٗات وٍفعٛ وَ ٌٕن خااا

َٗ  ٌٕاعْ تقمٗذًا لمطبٗعٛ فمىارا ٥ عبافغ عمٜ الطبٗعٛ ا٧صمٗٛا    ٔإرا كاُ الف

أُ أافالٍخخا ٔخاصخخٛ عبخخَ يف العخخا  الجالخخح سٗخخح   ربخخذوٍا اوٍذخخضات         ػخخّ  ٥

أٌّخخي أصخخخبشٕا  عٗخخذَٖ عخخخَ الطبٗعخخٛ يف ٔضخخخا طخخخم      ػخخخّ  اسبضخخاسٖٛ مبخخخا ٖكفخخ٘. ٥  

ري اوقرتٌخخ  وعخخًا يف ىخخا عخخذاٟ٘ أٖضخخًا ٌعخخشًا زبّمخخّي  ٍٗخخا ٗا ازبىخخاه، ٔاشبخخ دباِّخخا، ٔسٓ 

ٛ لٗظخت صخعبٛ يف أُ ٌ خخز   ٖخذّٖي، ٌٔخذّلّي عمخٜ ٌقخاط الضخٕٞ يف         الطبٗعٛ. ِٔزٓ وّٓى

 ازبىاه، ٔعمٜ ٌقاط اشبطش يف الٕقت ٌفظْ.

ات تشتبط  الكٗاُ العاً    ا٧طخشٚ، ٔاجملتىخا، ٔاوذسطخٛ، تت خن فّٗخا      ّا وّٓىإٌٓ

ٌضِخخٛ يف الغا خخٛ وخخج٦ً ِخخ٘ دسغ تمقخخٗين    اوٕععخخٛ  اوتعخخٛ تخخاسٚ، ٔاوٍفعخخٛ تخخاسٚ أخخخشٝ. إُ     

ٕا الغا ٛ، ٔأُ ؼبافعٕا عمّٗخا  التخال٘، ٔأُ ٖتٍبّخٕا إع طبخااش سشاٟخش      لم غاس   ُ ؼبٓب

الغا ات، أٔ قطا أػذاسِا، ٔوا ترتكْ وَ آثخاس طخ٠ٗٛ عمخٜ الب٠ٗخٛ. ٔكخزل  ا٧ٌّخخخخخخخخاس       

فّٗخخا وخخَ تخخذوري   ٔوخخا ٖمقخخٜ فّٗخخا وخخَ ٌفاٖخخات، ٔأقخخزاس. ٔالخخبشريات ٔوخخا ٖظخختتبا ال خخٗذ     

٧سٗاّٟا، ٔكزل  ا٧عؼاب، ٔوا ٍٖذي عَ عذً اسرتاً اسبٕٗاُ يف الطبٗعٛ ككاَٟ 

ٕٓلْ سّق ّٞ ٌّاٟٗخًا، ٥ٔ     ْ يف أُ ٖعٗؽ وك ًٌا لزاتْ  قا اٌتؼاس ٥ ػبٕص القضخاٞ عمّٗخا قضخا

 ىا ل٨رٝ، ٔالمّٕ ٥ أكجش.أُ ٖعاون  ؼشاطٛ ٥ لغاٖٛ وا ٔإٌٓ

دٗاه إع أِىٗٛ ازبىاه الطبٗع٘ اشبالو فتششا عمٜ ْ فْٗ ا٧ِن ٖ ت٘ صوَ تتٍٓب

 ٔسدٚ تٍبت يف سقن كىا ذبشا عمٜ لٕسٛا

د التظمٗٛ ٝ أسذِي وَ ا٩خش فٗىا لٕ سآٓ ٖؼعن كىٗٛ وَ اسبطب جملٓشِٔن طٗت ٓر

سًا وَ اطت٦ّك الؼذش، ٔوخَ تمٕٖخح   كىا لٕ أٌّا ألعاب ٌاسٖٛ فٗ شخ  ْ وٍزسًا، ٔضبٓز

 الب٠ٗٛا

ات وخَ  ُ سٓبخ ظاُ صبا٥ت لتخضَٖ وٗآ ا٧وطاس كىا لٕ أٌخْ ؽبخضٓ  ِٔن طٗفظح اسٌ

 الم٤ل٤ا
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ازبىال٘، ٔإسِافْ ٔدعمْ ٌا ضخًا  إسعاػخات اسبٗخاٚ، ٔالطبٗعخٛ يف      إُ صقن اسبٓع

سبعٛ ِٕ اوذخن اسبقٗق٘ لمشفاظ عمٜ الب٠ٗٛ، ٔإٌعاػخّا إُ ِخ٘ رٔت، أٔ ر مخت،     كٓن

 بّا  اهل٦ك، ٔالذواس.ٔالٕقٕذ يف ٔدْ تٗاسات ا٧رٝ ال  ميكَ أُ ت ٗ

*** 

 (9) 

 إبوار وأخطار" ."النانو.

  إع اوخشٞ أُ وخا   ستخٜ ُّٖٗٓخ   .تكاد تطبٗقخات تقٍٗخٛ الٍخإٌ ت٦وخع سخذٔد اوظختشٗن.      

      ُٓ سقٗقخٛ ا٧وخش أُ ِخزٓ     ٖظىعْ عَ إظباصاتّخا ِخٕ ضخشب وخَ اشبٗخاه، أٔ اوبالغخات. إ٥ أ

ساتخْ  ال٦ وعقٕه.   ٍٗىا العمخي ٖخربص وربٓ  التقٍٗٛ اوبّشٚ يف تطبٗقاتّا تكاد ربرتم وظاسٛ 

ن. ٔتكاد اوٍطقٗٛ، ٔالعمىٗٛ، ٔ اوعاد٥ت، ٔا٧سقاً، ٔوا ِٕ وَ ا٧كٗذ، ٔلٗع اوتخٗٓ

٥ت وخخَ ابٗخخٛ دٔاٟٗخخٛ، ٔأخخخشٝ صخخٍاعٗٛ،     اٛ اجملخخ ِخخزٓ التقٍٗخخٛ أٖضخخًا تخخذخن إع كاّفخخ    

. ٔغريِخا كخجري   ًا وَ ِزٓ العمًّٕا ا٧ٔفش سّعٔغزاٟٗٛ، ٔعظكشٖٛ سش ٗٛ كزل . ٔلعّم

ٕٓ عٛ ٔال٦ضبذٔدٚ، ٔمبا لْ إػبا ٗاتْ الفاٟقٛ يف دعن سٗاٚ البؼخش  يف صبا٥ت اسبٗاٚ اوتٍ

 ٕٓ ٕٓ   أكجخخخش تطخخخ س يف اوخرتعخخخات، ٔا٥ تكخخخاسات،  سًا، ٔطخخخّٕلٛ. ٔوخخخا كخخخاُ وظخخخاس التطخخخ

داً  ٔا٥كتؼخخافات إ٥  ّخخذذ خذوخخٛ اسٌظخخاُ، ٔصخخٗاٌٛ سٗاتخخْ عمخخٜ ِخخزٓ ا٧س . ٔوخخا      

صاه ُٖعىخن العقخن    أٌخْ كخاُ، ٔوخا     ٓذ اوطمش عمٜ ِزا الكٕكب ف٦ ذاسٌظاُ ِٕ الظٗٓ

ٕٓ يف أق خخٜ ااقاتخخْ لٗ خخن إع كخخٓن ا أُ سٓ، إّلخخوخخا ٔصخخن إلٗخخْ يف وظخخريٚ سضخخاستْ، ٔتطخخ

ٕٓالعمىاٞ  اتٕا و٤ٓخ فُٕ وَ وظتقبن ِزٓ القفضٚ العمىٗٛ اهلاٟمٛ ال  طاعذت عمّٗا شًا ٖتخ

 ٜ  الٍإٌ.تظٓىتقٍٗٛ ازبض٠ٖات وتٍاِٗٛ ال غش، ٔال  

ّخا  قخذس وخا    ا أٌٓ  ٖعذ  اسوكاُ العٕدٚ إع وا قبن عّذِا. إّلخ  .أدن. .تقٍٗٛ سذٖجٛ.

ٖٛ. رل  أُ قٕتّخا  ِ٘ رات فاٟذٚ كبريٚ فّ٘ عمٜ داٌب آخش أكجش خطٕسٚ وَ قٍبمٛ رٓس

التذوريٖٛ يف ازباٌب الظم  وَ اطتخذاوّا غخري ا٩وخَ قخذ تكخُٕ ِاٟمخٛ، ٔسمبخا تٍفخ٘        

 وٛ. ٜ ا٧س  عٍذ وشسمٛ وتقٓذاسبٗاٚ عم

لخخٗع خٗخخا٥ً، ٥ٔ أِٔاوخخًا وخخا ميكخخَ زبض٠ٖخخات وتٍاِٗخخٛ يف ال خخغش أُ تقخخًٕ  خخْ وخخَ   

إظبخاصات تتٍاطخخب عكظخخًا وخخا ضخخآلٛ سذىّخا. فكىخخا  إوكاٌّخخا أُ تٍقخخز سٗخخاٚ و٦ٖخخ    

     ٕٓ سٚ ل٨وخشا  اوظتع خٗٛ فإٌّخا يف الٕقخت     البؼش إرا وخا دخمخت إع تقٍٗخات العخ٦ز اوتطخ

ب عخرب خ٦ٖخا ا٧دظخاد    ض  ْ وَ التٍخاِ٘ يف ال خغش أُ تتظخشٓ   طٗا  ظبب وا تتىٗٓراتْ تظت
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وَ وكاُ ٩خش يف دظي اسٌظاُ لُتشذخ فْٗ وا   ٖكَ يف اسبظباُ. ٔإرا وخا دخمخت   

ىخخا طخختكُٕ وخخَ خخخ٦ه الغخخزاٞ ٔمبٍتذخخات هلخخا ٌ خخٗب وخخَ ِخخزٓ التقٍٗخخٛ فخخإُ اوفادخخآت س ٓ 

 غ.ٛ لمٍاٛ العآوكبريٚ، أٔ خطريٚ عمٜ ال ٓش

لقذ أصبح اسٌظاُ ؤّٕطًا  العمي ٔتطبٗقاتْ لذسدٛ   ٖعذ وعّا ٖقا عمٜ كاون 

اوخخخااش ازبٓىخخٛ الخخ  ميكخخَ أُ تٍخختح عخخَ مماسطخخات العمخخي التطبٗقخخ٘. قخخذ ٖبخخذٔ ا٧وخخش     

ُٓكخزل  إّلخخ  ٛ العاوٗخخٛ ىخخٛ ال خخٓشىخخات كخجريٚ لمب٠ٗخخٛ يف الؼخخشم، ٔالغخخشب وخا وٍعّ  وٍّع ا أ

ٙ هلخزٓ  ٛ الت خذٓ ٛ فخإرا  ّخا تمقخ٘ عمخٜ عاتقّخا وّٓىخ      اشبفٗٓخ ْ إع تمخ  اوخخااش   أخخزت تتٍٓبخ  

ىخخا ٥ ذبتىخخن أٙ خطخخ  قخخذ ُٖشتكخخب وخخَ قبخخن عخخألي، أٔ     التطبٗقخخات ازبش٠ٖخخٛ، ٔالخخ  س ٓ 

 اسح، أٔ طبترب لمتذاسب أٔ ل٨حباخ. فىخا ُٖقخاه، ُٖٔعمخَ عٍخْ يف ِخزا ا٥دبخآ ِخٕ أوخش         

ً لجٛ ال  َتٔعذ  اوضٖذ وخَ التقخذٓ  طبٗا  الفعن. ٖٔظتشش الٕقٕذ عمْٗ يف صوَ ا٧لفٗٛ الجا

 العمى٘، ٔقذ تظاسعت عذمتْ يف ا٥خرتان، ٔا٥كتؼاذ. 

ٔإرا كاٌخخت الخخذعٕٚ سبعخخش أحبخخاخ )الٍخخإٌ( ٥ دبخخذ هلخخا صخخذٝ لخخذٝ ازباوعخخات،       

ٔوشاكض البشٕخ العمىٗٛ ف٦ أقن وخَ اوشاقبخٛ، ٔاساطخبٛ، ٔالظخع٘ إع إػبخاد قخٕاٌ        

وَ أخطاس تجري اوخأذ، ٔتخذعٕ إع قمخش سقٗقخ٘. فّخزٓ      ا قذ ٖقامّم ضا طٛ  غٗٛ اسبٓذ

ازبض٠ٖات قادسٚ عمٜ التكاثش الزات٘ كىخا ِخٕ اسبخاه يف التكخاثش الطبٗعخ٘ ل٨سٗخاٞ،       

ش اٌت خاساتْ يف صبخاه   ٔمبا قذ ٍٖفمت عقالْ وَ ٖذ البؼش لٗعٓي ا٧س . ٔالعمي الخزٙ سّقخ  

ا إع اٌت خخاسات دذٖخخذٚ لخخْ، طّمخخش  الٍبخخات فإٌخخْ ٖتاهلٍذطخخٛ الٕساثٗخخٛ، ٔخاصخخٛ فٗىخخا ٖتعّمخخ

 ٚ، ٔدض٠ٖاتّا.ات اوآدٚ عمٜ وظتٕٝ رٓسٔلكٍّا ِزٓ اوٓش

ٔإرا كاُ عا  الٍبات، ٔالقطان الضساع٘  ا٧خو، ٔوا فْٗ وَ وٍتذخات غزاٟٗخٛ   

لنٌظاُ، ٔلمشٕٗاُ ِٕ وفتا  ِزٓ التطبٗقات لعمي ازبض٠ٖات فإُ اسٌظاُ قبخن اسبٗخٕاُ   

ب عمٜ رلخ   ٔا٧خريٚ لمتذاسب التطبٗقٗٛ. لٗع ِزا فشظب  ن وا ٖرتٓتٛ ا٧ٔع ِٕ اسّط

 ػبا ٗاتّا، ٔطمبٗاتّا.إوَ ٌتاٟر يف 

داوخت خطخط    ٍِٔا ٖربص التظا٣ه ا٧ِي  عذ أُ سخشخ البؼخش ا٧س   الؼخشٔس، ٔوخا    

َِ ِخ٘ إر   ٖٛ ُتاسبشٔب الظٓش تمخ  الؼخعٕب الخ      ُ،شاك يف اشبفاٞ لؼعٕب دُٔ غريِخا: َوخ

ًٛ خاصٛ إرا وا تظٓشب رل  إلّٗا عَ اشٖش غزاّٟا،  ،ؼا العمي يف دباس ْزب طتقا ضشٗ

 ٔقٕت ٖٕوّاا.     

ىا ِٕ تظا٣ه طخا ش ٧ٔاٌخْ. لكخَ وخا ٖقخا عمخٜ أس  الٕاقخا وخَ اعتخذاٞات عمخٜ           سٓ 

دت أطخخخالٗب الغخخخضٔ،  س اطخخختبام ا٧سخخخذاخ خاصخخخٛ  عخخخذ أُ تعخخخذٓ   مخخخذاُ   طخخخشِا وخخخا ٖخخخربٓ  

ٕٓعت كىا   ٖكَ وَ   قبُن.  ٔا٥طتعىاس، ٔتٍ
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َِ ٖقخًٕ  إٌتخاز غزاٟخْ لٗقخا     ٍّا أط٠مٛ وؼشٔعٛ لَ ؼبظي اسدا ٛ ع وظتقب٦ً طٕٝ َو

 يف داٟشٚ اسٌتاز قبن أُ ٖظقط يف و ٗذٚ ا٥طت٦ّك.

  ٕٓ م العظخكشٙ فخإُ هلخزٓ التكٍٕلٕدٗخا     أوا يف صبا٥ت اهلٗىٍٛ، ٔالظخٗطشٚ، ٔالتفخ

ٕٓ ٕٓتقٛ إوكاٌات ِاٟمٛ تضىَ وظاوتف ىْ خاصٛ إرا وا ٔصن ا٧وش قًا عمٜ خ خذوّا تف

ٛ اسخفاٞ، إع الطخاٟشٚ الخ     ٍّٗىا إع وشسمٛ ال ذاً. فىَ الز ا ٛ ازباطٕطٛ إع أػٓع

 .٥ ٖتذأص سذىّا كا الٗذ، إع غريِا وَ غشاٟب آلٛ اسبشب اسبذٖجٛ
داوت ِزٓ التقٍٗٛ اشباسقٛ طت خز وظاسِا الطبٗع٘، ٔسٗٓضِا يف ال ٍاعات،  ٔوا

٥ت ٥ ضبذٔدٚ وَ سٗاٚ الٍاغ يف ا٧لفٗٛ الجالجٛ فّن طخٗذخن التعشٖخا   ٔا٧دٔات، ٔصبا

ٕٓس وخخخَ أطخخخالٗب تذسٖظخخخٍا مبخخخا ٖتٍاطخخخب ِٔخخخزٓ        ّخخخا إع وٍخخخاِر وذاسطخخخٍاا. ِٔخخخن طخخخٍط

أسخذ إع اوبخاد٢ ا٧طاطخٗٛ     ذ كٓناوظتذٓذات اسبضاسٖٛا  ن إٌْ وَ الضشٔسٙ أُ ٖتعٓش

      َ اطخختخذاوّا. فكٗخخا وظخختخذً    ستخخٜ ٖظخختطٗا أُ ٖتعاوخخن وخخا ا٩لخخٛ اسبذٖجخخٛ فُٗشظخخ

الكىبٕٗتش أ٥ ٖمٓي  بعغ اوباد٢ ا٧طاطٗٛ سٕلْ، أٔ أُ ٖعشذ ٔلٕ  ؼخكن  ظخٗط عٍخْ    

 ستٜ ٖظتٕعب ا٥طتخذاً ا٧وجن لْا

صلٍخا حبادخٛ لخرباور لمتخذسٖب، ٔوٍخاِر لمتخذسٖع ُت٠ٍّٗخا لخذخٕه ع خش )الٍخإٌ(.            وا

ٕٓ عخخن وخخَ اطخختٗعاب وفخخشدات ٚ خخخ٦ه عقخخٕد لٗظخخت  بعٗخخذٚ دبع خخش دذٖخخذ قخخادً إلٍٗخخا  قخخ

الع خخخش ضخخخشٔسٚ ٥ تشفخخخًا ٧ُ الخخخٕع٘ مبفخخخشدات ِخخخزٓ التقٍٗخخخٛ دبعمٍخخخا أقخخخشب إع الخخخٕع٘   

مبخااشِا. خاصٛ إرا وا اقرت ت وَ و ادس الغزاٞ. ٔاوطمٕب ِٕ سالخٛ صبتىعٗخٛ ٔاعٗخٛ    

 .ا أَٖ طٗ ن  ٍا اوظاستذسك ا٧خطاس، ٔتعشذ، أٔ تتّٕق

*** 

 (11) 

 نا"ال ضّد ."الطبيعة معنا.

ظا، ٔالزٙ ٖضٖخذ  ٍا. ِٔ٘ و ذس إهلاوٍا ا٧كرب يف ِزا الكُٕ اوٓتالطبٗعٛ ِ٘ أٓو

اتظخخاعًا فٗخخٍعكع رلخخ  عمخخٜ آفخخام تفكريٌخخا. ٔعمخخٜ استىخخا٥ت ٔصٕلٍخخخخخخخخخا إع عتبخخات      

  ٕٓ ٕٓىخخا دخخادت عمٍٗخخا الطبٗعخخٛ  عطاّٟخخا كمّ    س اسٌظخخاٌ٘. ٔكّمدذٖخخذٚ وخخَ التطخخ عخخت ىخخا تٍ

 شت إ ذاعاتٍا.خٗاساتٍا، ٔتفٓت

فمٕ سمىٍخا وخج٦ً  ضٌبقخٛ طخٕداٞ، أٔ  ظخٍا ن يف ال خٗا ٔالؼختاٞ، لخذفعتٍا الطبٗعخٛ          

ش، ٌٔبشح يف أطالٗب العمي لمش ٕه عمٜ وا ٌبغ٘ كىا مبٕاسدِا ٔإهلاوّا إع أُ ٌفّك
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الف خخخٕه لمخضخخخاس، ٔغريِخخخا، ٔوخخخَ  ػبخخخشٙ مبخخخا ٖفخخخٕم اسبمخخخي وخخخَ ا٥طخخختٍبات يف كخخخنٓ 

 شٔٚ وَ الطبٗعٛ.التؼتٗن، ٔالتّذ ، ٔاسب ٕه عمٜ أكرب ث

وكاُ لخذّلتٍا الطبٗعخٛ راتّخا عمخٜ العٍاصخش       مٍا أُ الزِب، ٔاواغ يف كٓنٔلٕ ربٗٓ

ٕٓ ش اهلخذذ  ٌٛ ٧ٙ وَ اوعادُ، أٔ اسبذاسٚ الجىٍٗٛ لٍعجش عمٜ وا ٖؼبّّا، أٔ وا ؼبّقاوك

وٍّخخخا. ٔلخخخٕ فّكشٌخخخا يف ادتٗخخخاص البشخخخاس، ٔازببخخخاه، ٔالؼخخخ٥٦ت، ٔاسٗطخخخات لؼخخخشزت  

ِىىٍخخخا يف العمخخخي، ٔالبشخخخح لمٕصخخخٕه إع ٌتخخخاٟر ِخخخ٘ الخخخ  تعطٍٗخخخا إػخخخاساتّا،  الطبٗعخخخٛ 

 ٔع٦واتّا.

  ُٓ  كخنٓ  فالربم وا الربما ػشٍٛ كّش اٟٗٛ ِاٟمٛ ععٗىٛ دّلت ا٧حباخ أخخريًا عمخٜ أ

ٔوضٛ وٍْ تظتطٗا أُ تض٘ٞ و٠خات اوٍخاصه. ِٔكخزا فّىٍخا وخا الكّش خاٞ. ٔالخشاداس وخا         

ت عمٗخٛ س٣ٔغ الٕاخأٖط يف كّٕفّخا    عخذ كىخا دّلخ   الشاداسا ِخٕ اطتؼخعاس اشبطخش عخَ      

ًٔٓ قبن أُ تشتفا يف ازبٕ.   اوعمىٛ. ٔاوشٔسٗٛ أكجش ػبًّا  البعٕضٛ ال  تذ

ٔأكجش وَ الكجري ِ٘ تم  ا٧وجمخخخخخٛ ال  اطتٕسٍٗاِا وَ الطبٗعٛ، أٔ دخادت  ّخا   

قخخخت عمخخخٜ ٓبالطبٗعخخخٛ عمٍٗخخخا. أوخخخا التذخخخاسب العمىٗخخخٛ، ٔالطبٗخخخٛ فخخخا٧لٕذ ا٧لخخخٕذ وٍّخخخا اُ 

ٕٓ  ٚ، ٔثبات. اسبٕٗاُ، ٔالٍبات قبن أُ ت ن إع اسٌظاُ  ق

دٚ تتٍاوٜ، ٔتتكخاثش ٖٕوخًا   ٔيف التكٍٕلٕدٗا اسؼباٞات، ٔالٕوضات، عذٖذٚ وتعٓذ

 عذ ًٖٕ، فمٕ داس يف أرِاٌٍا أٌْ ميكَ أُ ٌمىع  ا ًا ٍٖفتح لٍا كىخا أطخطٕسٚ )افختح ٖخا     

  ٔ إرا اخاذ اخاٟا يف أرِاٌٍخا   ٌخْ ميكخَ أُ      مسظي( فإٌٍا ا٩ُ قادسُٔ عمٜ فعخن رلخ . 

ي ػخ ًا يف أق ٜ اوعىخٕسٚ ٔعبخَ ٌؼخاِذٓ فخإُ ِخزا ا٧خخري وخَ اهلخاتا اسىخٕه          ٌكّم

ش لٍا رلخ . ٔوخارا لخٕ خطخش يف  الٍخا أُ ٌقطخا آراٌٍخا لٍمقّٗخا سٗخح أعذا٣ٌخخخخخخخخخخا           ٔغريٓ سّق

ِزٓ ِ٘ ا٩ُ الز ا خٛ   ع عمّٗياشُٔ، أٔ  اوعٍٜ ا٧صح ٌتذٓظطُٕ ٖٔذٓ فٍظتىا وا ؽبّط

ش فٕم الش٣ٔغ وَ دُٔ أُ ٖعريِا أسذ اِتىاوًا كىخا العخادٚ، ٔوخَ    ازباطٕطٛ ال  ذبّم

ٚ إع أُ ِزٓ الز ا ٛ  الزات ِخ٘ ر ا خٛ وخَ ٌخٕن آخخش        دُٔ أُ ٍٖتبْ أسذ أٖضًا ِزٓ اوٓش

طبخٕه   قخشن ال  ش   ٌْ طٗكُٕ وٕدٕدًا عٍذوا اػتعمت ا٧كخاٗ ٖ لفْ أسخخخخخخخذ، ٔ  ٖفّك

 يف ال   سخشاز الز اب وَ وكاوٍْ لمقضاٞ عمْٗ. 

ش غا اتّخخا فٍشخخشً تخخخخخخاٚ ٌخخذٓوظخخخخخخاٚ الُعٍخخا عبخخَ الُقٌا لكٍٓالطبٗعخخٛ وعٍخخا ٔلٗظخخت ضخخٓذ

ن  خخالطرياُ فقخخط  خخن  الشٖخخخخخخخا ، ٔظبخخش  مساِٞخخا ٥  التٍّقخخ   أٌفظخخٍا اهلخخٕاٞ الٍقخخ٘، ٔصخخذٓ  

 باغ اسبشاسٙ فّٗا. تظىٗي ا٧دٕاٞ، ٔتمٕٖجّا ٔتفاقي وؼك٦ت ا٥ست

٥ ٌقخخٕه لٍظخخذذ أوخخاً الطبٗعخخٛ فقخخذ دبخخأصت البؼخخشٖٛ رلخخ   اسميخخخخخخخاُ، أٔ  غخخريٓ،  

ٔإ ا لٍشرتً الطبٗعٛ، ٔلٍقا أواً كتا ّخا لٍقخشأ فٗخْ وخا ٖفٗخذ ٥ وخا ّٖخذً ٖٔبٗخذ. ِخزٓ          
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الز ا ٛ الغشٖبٛ العذٗبخٛ سغخي أُ ٥ عذٗخب، أٔ غشٖخب  عخذ وخا قمٍخا، ٔعشفٍخا ِخ٘ لٗظخت           

داطٕطخخٛ صخخغريٚ، ضخخ٠ٗمٛ، تٍقخخن ال خخٕس كىخخا اهلىظخخات وخخَ داخخخن دٔاٟخخش      أكجخخش وخخَ

ا٧صوات إع غشذ التشمٗن، ٔالقخشاسات. تقٍٗخٛ عالٗخٛ تظختمّي وخَ الطبٗعخٛ ا٧ً لتظختقذً        

ًا، ٔاوتقٍٛ دذًا يف ضباكاتّا وا ِٕ يف الطبٗعٛ ستٜ يف إع عاوٍا تم  ا٩لٛ ال غريٚ دٓذ

ا ؼبىخن وخَ ال خخٕس، ٔاوعمٕوخخخخخخخخات وخا ِخٕ لخخٗع      اخٍ  أدٍشخٛ ر ا خٛ ضخ٠ٗمٛ، ٔلكخخَ مبخ     

طخخخٗىا إرا وخخخخخا عشفٍخخخخخخخخخخخخخخخخا أٌّخخخا تظخخختطٗا أُ تكؼخخخا فٗىخخخا     الضخخخ٠ٗن، ٥ٔ  القمٗخخخن ٥

 تكؼا عَ ا٧طمشٛ الكٗىأٖٛ، ٔا٧خشٝ البٕٗلٕدٗٛ، أٔ تم  الٍٕٖٔٛ. 

ذٝ الخز اب تتخٗح لتمخ     ٔوا  الٍا إرا وا عشفٍا أٖضًا أُ صفخخخخخخخٛ اسسبخخخخا  الطبٗعٗٛ ل

الز ا ٛ الذخٗمٛ أُ تكُٕ ا٧كجش إسباسخخخخخخخخخخخخخخًا فتمت ش   طمشٛ العخذٔ إر تّخبط فٕقّخا    

ش ا٧خبخخاس  خخن اوعمٕوخخات، ٔتخخذّف ا عخخَ  خخٓحلتغخخذٔ كؼخخشؼبٛ إلكرتٌٔٗخخٛ صخخغريٚ ٥ تتّٕقخخ

 وا ػبشٙ يف اوكاُ.  كٓن

ػخخ٘ٞ إر لٗظخخت طخخاسات ا٧عخخذاٞ فقخخط تظخختقبن وجخخن ِخخزٓ الز ا خخٛ   ِخخزا لخخٗع كخخٓن

الغشٖبٛ  ن إُ كٕاكب أخشٝ يف عٕا  الفضاٞ لَ تكُٕ  عٗذٚ عخَ اطختقباه أطخشاب    

فخٕم ا٧طخخخخخخطح الجمذٗخٛ الشقٗقخٛ يف كٕكخب       الز اب إر تظافش يف عىش الفضاٞ فتشّط

ٛ الخض٥صه، ٔا٧عاصخري  خن ٧ُ    ٝ دساطخ تّخا تتعخذٓ  كٛ، ٔوّٓىٖخ، أٔ فٕم الشواه اوتشٓشاوٓش

ٛ البشح عَ أٌاغ، أٔ أػٗاٞ وفقٕدٚ، أٔ وشاقبخخخخخخخٛ سشكٛ تعٕد إع ا٧س  فتقًٕ مبّٓى

 ٖٛ. اوشٔس اسبذٔدٖٛ    الذٔه، أٔ ستٜ اسبٗاٚ الرٓب
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َٓر١      َٓر١أ أٜر١ أ َٔ ايطبٝعٞ إٔ تفخر  ا٭

ّ فايعًُررررا٤ ٖررررِ تٚافرررر  اي كرررر ٓ  بعًُا٥ٗرررراأ 

ٓٛ اجمل ُع ايذٟ ٜهْٛرٕٛ   ت ٚاي قٞ يفٚايٓ ط

فٝ٘أ َٚٔ امل عاتف عًٝ٘ إٔ ايعأيِ )بهس  

ٛٓت ٜٚبررررر ي شب َررررر١     ايررررر٬ّ  يررررروي ٜٚطررررر

ايبصررر ١ٜأ ٚ بررر٢ باي كررر ٜ  ٚا٫سرررواّأ    

ٌٜٓٚ ُٝٓررا ايعًُررا٤  عررٔ همٖررِ ععرر   يف نرر

ٜٓرررر ر عٓرررر٘ ذنا٤ٕ ٚإبرررر ايأ برررراس ٓررررٔ ايَرررر

يف أٚ   فه ١ٜ أٚ أدبٝر١ أٚ عًُٝر١  طب دات 

تهرررٕٛ ٝرررا٠أ ٚأٟ صبررراٍ َرررٔ صبرررا٫ت اسب

أ هررم تات يًبصرر ١َٜفٝرر ٠ املخ دررات ٖررذٙ 

عًررر٢ ايٓ ررراز   ٌ إؼررراف١متٓجرررؼررر تأ نُرررا  

.. إّيرا  ايعًُٞ أٚ ا٭دبٞ أٚ ايفه ٟ يًبصر ١ٜ 

إٔ ٖذا ا٭َ  ٫ ٜٓطبل أب ًا ع٢ً َعأيُني يف 

ُٓ ني يًهاتب ايربٜطاْٞ ايصرٗم   تٚاٜ ني َٗ

يف أدب اشبٝرررراٍ ايعًُررررٞ "ٖ برررر ت دررررٛتز   

 ... 1)ًٜٚا"

١ ا٭ٚىل: )داٜرررر ٠ ايرررر ن ٛت  اي ٚاٜرررر

ِ    2)َرررٛتٚ   ٚفٝٗرررا ذبرررٓ خ "ًٜٚرررا عرررٔ عرررأي

أ ٖٚرررٞ "َرررٛتٚ.د" شخعررر١ٝ متٓجًررر٘ صبٓرررٕٛ

ظرر تت ٘ يرريف اشبٝرراٍ ايعًُررٞ تٚاٜرر١  ثرراْٞ

سررر١ٓ بعررر  " يررر١ ايرررأَ" بعررراّ ٚاسررر أ أٟ    

ّأ ت مج ٗررررررا َ٪سسرررررر١ ٖٓرررررر اٟٚ   1896

يً عًرررررِٝ ٚايجكافررررر١ بايكررررراٖ ٠أ إىل ايً ررررر١  

ايع بٝررر١أ ٚأظررر تتٗا يف وبعررر١ أٚىل عررراّ    

أَررررم٠ عًررررٞ عبرررر  ّأ َررررٔ ت مجرررر١ 2113

 .ايعادم

أ  3)اي ٚاٜرر١ ايجاْٝرر١: )اي دررٌ اشبفررٞ  

صرر ت يف ايب اٜرر١ نُسًسررٌ يف د ٜررر ٠    ُْ

ثررِ أ 1897ا٭سرربٛع١ٝ يف عرراّ   "بمسررٕٛ"

 . ترررر ٚت٘اّ ْفسررررصررر ت ن ٚاٜرررر١ يف ايعرررر ُْ

أ " ٜفٔشررخغ ٜرر ع٢ "درر  سررٍٛ أسرر اثٗا 

٭حبرررررراخ سٝاترررررر٘ س ِ نررررررٓ ٖٚررررررٛ عررررررأي

 اشبٝرراٍ يف تٚاٜرر١ ٖٚررٞ ثايررح ايبعرر ٜاتأ 

ٔ   ير١ " بعر   ظر تت " ًٜٚرا "يررر   ايعًُٞ " ايراَ

 ٚ"داٜرررررر ٠ ايرررررر ن ٛت َررررررٛتٚ" ت مجٗررررررا   

 إىل  4)ظرررفٞت٩ٚف ٚايهاترررب املعررر ٟ  

ّ  أٚىل وبع١ يف ٚظ تت ايع ب١ٝأ ايً ١  عرا
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يف  امل نا ايكرَٛٞ يًومجر١  عٔ  ّأ2119

 .ايكاٖ ٠

 العاِلم يف )جزيرة الدكتور مورو(: -أواًل

" يرر١ ايررأَ" بطررٌ تٚاٜرر١ َجًُررا نررإ 

عاط يف ايك ٕ اي اسرع عصر أ ٜٓ كرٌ     ًاعامل

عرب ايرأَ إىل املسر كبٌ ايبعٝر أ إىل عراّ     

ّأ )مثامنا٥ررررررر١ أيررررررر  ٚأيفرررررررني   812711

ٚسرررربع١٦ُ ٚٚاسرررر  ٬َٝدٜرررر١ أ عرررررب  يرررر١     

 ٌ عًر٢ َبر أ اسب نر١ تٖابرًا      ظٓعٗاأ تعُر

ٚإٜابررررًا يف صبرررراٍ ايبعرررر  اي ابررررعأ ٚٚدرررر    

ظبرر   نٝرر  إٔ َسرر كبٌ ايبصرر ١ٜ َبًررِأ

"ًٜٚررا" قرر  ا  ررات يف تٚاٜ رر٘ ايجاْٝرر١ بطرر٬ً      

عامل  عأيًُا أٜؽًاأ يهٓ٘ َٔ ظٓ     أ

ٜكررّٛ ب صرر ٜ  اسبٝٛاْررات ٚبرر د ا٤ تصرر ٜ  

تع ٬ٜت د١ٝٓٝ عًٝٗا ي شًٜٛرٗا إىل َسرٛ    

 اْات ٚايبص .دبُع بني اسبٝٛ

 اير   اي ٚا١ٜ ١٦ًَٝ با٭س اخ املرجم٠أ 

ت ٚت سٍٛ تدٌ إظبًٝاٟ ٜٓش ت َٔ أظٍٛ 

ُٜررر ع٢   أ تسرررٛق٘ "إدٚاتد ب ٜٓررر ٜو"ْبًٝررر١ 

ا٭قرررر ات إىل داٜرررر ٠ بررررا ٝ  ا رررراد٨ ٫  

"َرررٛتٚ" ٜررر ع٢ ٜسرررهٓٗا سررر٣ٛ دن رررٛت   

)َٚساع ٙ َْٛ ذَٛ ٟ أ إؼاف١ إىل ع د 

"َرررٛتٚ"  ااسررر ش ثٗ ايها٥ٓرررات ايررر  َرررٔ 

٬ت يٛسا٥ٌ ازب اس١ٝ ٚهمٖا َٔ اي  ٓ با

 .يف اسبٝا٠ اسبٝٛا١ْٝ.

  ٚ  22ت رررررلي  اي ٚاٜررررر١ َرررررٔ َكٓ َررررر١ 

ٞ  هاترب ايا قرٓ ّ  ر  فع٬ًأ   دّ " ايربٜطراْ

أٍٚ تٚاٜر١ برات ٠   " ٚقاٍ عٓٗا إْٗا: "تٚب تس

...   عررٔ تًررو ايجررٛت٠ ايفه ٜرر١ ايصررا١ًَتعٓبرر

 ..".ذبٌُ َعاْٞ تَا١ٜ ها١ٜ يف ايج ا٤ٚ

أ ٚنإ 1887عاّ  يفٗا ت ٚت أس اث

اإلٜرررجم ٚايهًٛتٚفرررٛتّ ُٜسررر خ َإ عًررر٢  

ْطام ٚاسرع يف ازب اسر١ َٓرذ ا٭تبعٝٓٝرات     

َرررٔ ايكررر ٕ اي اسرررع عصررر . يهرررٔ "َرررٛتٚ"  

ٜرر فخت ربررر ٜ  ؼرررشاٜاٙأل ملررراتا  ٭ٕ ا٭مل  

دا٤ َٔ أدٚاتر٘ ازب اسٝر١أ شرلْ٘ يف تيرو     

 شلٕ أٟ أدا٠ أ  ٣. 

أْرر٘ بعرر  ا  فررا٤  ترر ًٓخغ اي ٚاٜرر١ يف 

أ نررررإ ايرررر اٟٚ  #يٝرررر ٟ فررررني $ ايسررررف١ٓٝ

" املٗرر ِ باي رراتٜط ايطبٝعررٞ أسرر    ب ٜٓرر ٜو"

 أاي دررراٍ ايرررذٜٔ نررراْٛا يف  ٚتم ايٓذرررا٠ 

ٚأْكذٙ َ نب ش اعٞأ نإ عًر٢ َ ٓر٘   

 "أَْٛ ذررَٛ ٟٜرر ع٢ " ايسررٔ تدررٌ ظرر م

ٚ  ِ عرر د أ ٚوبٝرربأ ٚسٝررٛإ نرربم اسبذرر

 ٠ كٝٓررررراملَرررررٔ نررررر٬ب ايعرررررٝ  املخٝفررررر١  

ايهٛد  ضب ذا٠ سٝٛإ أْج٢ ٚبس٬سٌأ 

 أقفررراػٚ أمقفرررغ س ٜررر ٟ ظررر   دا رررٌ

نرربم٠ ذب ررٟٛ عًرر٢ عرر د َررٔ ا٭تاْرربأ      

ٕ   فؽ٬ً ٫َرا ٚسٝر  ضببرٛس يف     عرٔ سٝرٛا

ُُٖر١   قفغ با٭َاّ. ٚناْت ايه٬ب َه

ايبص ٟ ايٛسٝ   بلسا١َ دً ١ٜأ ٚايها٥ٔ

 .ٖا٬ًٜ ًااتحّبنإ ع٢ً ظٗ  امل نب 

ٜس   ب "ب ٜٓ ٜو" ٚدٛد اسبٝٛاْرات  

يهرررٔ عًررر٢ امل نررربأ ٚاي ررر   َٓٗررراأ   

 ر    ايصلٕ ٜب ٣ ذبّفب٘ ب "َْٛ ذَٛ ٟ"

 .َٔ ٚدٛد ٖذٙ ايها٥ٓات

ٜعرررر  "ًٜٚررررا" عًرررر٢ يسررررإ ايرررر اٟٚ 

"ب ٜٓرررر ٜو" ايبٓشررررات٠ ايررررذٜٔ ْكًررررٛا امل رررراي  

ٚأقفاػ اسبٝٛاْات ٚادبٗٛا عبٛ ازباٜر ٠  

 أَبٗ ِٖ ٚسصٞبلٕ أشها ِ ه ٜب١أ ٚ
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ِّٝررٌ إيٝررثررِ ٜصرر ي يف ٚظرر  ازباٜرر ٠أ ٚ  ُ٘ 

ا٭ ر ٣ شر ٜ ٠   بعرخت ايها٥ٓرات   ٣ تأ ٘أْ

 َ ٜررمل ٘ اي  ابرر١ تعرر ٚ يف ا٭سرر اطأ يهٓرر

ِٖ َررٔ ازباٜرر ٠  َ٘ٓٗررا عٓرر  اقوابرر   أٜٓررًا .. ٜرر 

إفرر اا امل نررب َررٔ اسبُٛيرر١ عًرر٢ شرراو٧  

ازباٜررر ٠أ ٚعًرررِ أْررر٘ عًررر٢ أت  داٜررر ٠     

َ نرررررا يف  سٝرررررا٤ذبرررررٟٛ طب ٓعرررررني با٭

 .ي تاس١ ا٭سٝا٤

ٜرر ٟٚ "ًٜٚررا" َررا سعررٌ يررربطٌ تٚاٜ رر٘ 

ٝٓذ١ عًرررر٢   "ب ٜٓرررر ٜو"أ يف املٓطكرررر١  املسرررر

ازباٜ ٠أ ٚايذٟ مل ٜهٔ ي ٜ٘ أٟ فه ٠ 

ُٓا جي ٟ دا ًٗاأ يهٓ٘ نإ ٜ تى إٔ  ع

اي ُررٛ  ًٜررٗ  املهررإأ  اظرر١ إٔ ٖٓرراى  

صبُٛعرر١ ن ررب عررٔ ازب اسرر١ َ ظررٛف١     

أ ٜٚسرُع أسر ًا ٜٓرادٟ "َرٛتٚ"أ      فع٢ً اير 

ف ررذّن  عبررات٠  عٗررا َررٔ عصرر  سررٓٛات: 

 "أٖٛاٍ َٛتٚ". 

ايرذٟ  "َٛتٚ" يف تيو ايه ٝرب  نإ 

ق أٙ "ب ٜٓ ٜو" عٓ َا نرإ ظربًٝا ظر م    

يف عًررِ  ٚباتعررًا بررات ًا ا  عاظررًٝاايسررٔأ 

ا٭عؽا٤أ تاي ظرٝ ٘ يف ا٭ٚسرا     ٚظا٥ 

ايعًُٝرررر١ ْبرررر ًا شبٝايرررر٘ ايفررررذ ٚظرررر اس ٘  

اسبكرا٥ل   ْصر  بعرخت  أ ٚاي٬تع١ يف اسبٛات

ّ  املذًٖررر١ يً اٜررر١ فُٝرررا ٜ عًرررل    أبٓكرررٌ ايررر 

ايُٓرٛ   ٚاش ٗ  أٜؽًا بعًُ٘ ايكِِّ يف سا٫ت

ٚيرراّ    عررٔ عًُرر٘أٚفذررل٠ تّٛقرر أامل ؼررٞ

ٖررٌ ٚتسررا٤ٍ ًرروا. هْاعًٝرر٘ اي سٝررٌ عررٔ   

 نإ تيو اي دٌ ٖٛ "َٛتٚ" ْفس٘  

ٔ أسررر  ايعرررشفٝني َرررٔ  يكررر  متّهررر 

  ٘  َسررررراع ًا ايررررر  ٍٛ إىل َعًُررررر٘ بعرررررف 

ايعاّ ع٢ً فؽ   با٭عُاٍ املع١ًُٝأ عاق ًا

 ن ٛت "َررٛتٚ" َررٔ ايررفُطرر  د  أأَررٛت َررجم٠

  و د٠. ايب٬د شٓ 

إٔ ٖررررذا  َك ٓعررررًا "ب ٜٓرررر ٜو" ٕانرررر

ايصررخغ ٖررٛ ْفسرر٘ تيررو اي دررٌأ فهررٌ   

 ٘يرر ٚظررات ٚاؼررشًا ايرر ٥٫ٌ تصررم إىل تيررو.

َعم أْج٢ ايهٛد  ٚاسبٝٛاْرات ا٭ ر ٣   

امل ررراي إىل  ايررر  أُسؽررر ت َرررع همٖرررا َرررٔ

ٓٝ ذ١ َ ًكرر١ عًرر٢ داٜرر ٠ دا ررٌ َٓطكرر١ َسرر

١ سررررر٧ٝ سٝٓررررر ْا٥ٝررررر١أ َٚصررررر ِّ  سٝٛاْرررررات 

ايُع دررررررإ ايسررررررُع١أ ٖٚرررررر٪٤٫ اي درررررراٍ  

ٓٛ   .. ٖٕٛاملص

"ب ٜٓررر ٜو" ٜسرررُع أْرررني ا٭مل ٭ْجررر٢   

ايهررٛد أ ايرر  ناْررت ربؽررع يً صرر ٜ   

نررإ ظررٛت ايعرر ا  أعًرر٢    ٖٚررٞ سٝٓرر١: " 

  ٚبر ا نُرا يرٛ نرإ ٜعٓبر      أ اتز ا٭بٛاب

 ٌٓ " عًر٢ ٖرذٙ ا٭ت    ا٭مل املٛدرٛد  عٔ نر

 . 51)ػ

ًٜذل "ًٜٚا" إىل ايطبٝعر١أ يعًّٗرا تراتي    

س "ب ٜٓررر ٜو" اي اسررر١ ٚايطُلْٝٓررر١ يف ْفررر  

ايرررذٟ أسرررٓس برررلمل مل ٜعٗررر ٙ َرررٔ قبرررٌأ     

فُٝصرررٞ يف اي ابررر١ برررني ا٭شرررذاتأ يرررم٣    

ٜسرم عًر٢   ٚ  ٜ تص  املا٤ َٔ ايٓٗر أ تد٬ً

  أو اف٘ ا٭تبع١ ناسبٝٛاْات!

يك  أفاعت "ب ٜٓر ٜو" َصراٖ  عرٓ ٠    

 ٞيف سٝرراتٞ  ٜسرربل يرر ت ٖررا يف اي ابرر١: "مل 

قرر  ت٩ٜرر١ طبًٛقررات عًرر٢ ٖررذا ايكرر ت َررٔ   

.." ْٛا ٜ برررراديٕٛ اسبرررر ٜحنرررراأ ايبصرررراع١

ٚسرررات أ  دبررر   ٛفرررًاٜٕ انررر أ 55ٚ)ػ

إىل املٓطكرررررر١ َ سرررررراتع١ يًعررررررٛد٠  اخبطرررررر
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فٛظٌ إىل ه ف ٘أ ْٚاّأ ٚ ع  املسٝذ١أ

ٓٚ َرٔ ا٭مل. مل   ًٗا ْصٝر ْٚٗٝرٖات ٜ خًّتل

 ب!٠أ بٌ إْساًْا ٜ عٓذٜهٔ سٝٛاًْا تًو املٓ 

ٟ إىل ايفٓررا٤أ املرر٪ٓد ايبررابٜٚفرر    ٓٗختفٝرر

ُٓشرر٦ًٝا يررم٣  أمحرر    ًاَصرر ٚد ايٛثررام َؽرر

 ظٗر  بعر  تيرو تأس   أ ٚمتً٪ٙ  ثات ازبر ٚ  

"َررٛتٚ" ايعذررٛ أ ٚقرر  برر ا عًٝرر٘ ايصررشٛب  

.. .ٙٚايفايأ يٝشذب تيو املصرٗ  عرٔ ْبر    

ٖررررٌ ُٜعكررررٌ إٔ ٜهررررٕٛ   " سررررا٤ٍ: ٜأ ررررذ ٚ

"  ممهٓررررًا تصرررر ٜ  ايبصرررر  أسٝررررا٤ّ أَرررر اً  

  .65)ػ

ٜ ررر ٚ بطرررٌ تٚاٜررر١ "ًٜٚرررا" "ب ٜٓررر ٜو"  

  ٔ إٔ "َٛتٚ" نرإ ٜصر ٓ  ََك ٓعًا َٚ ّٝكًٓا 

 تًررو اسبٝٛاْررات ٚمل تهررٔ  أإْسرراًْا سٝٓرراً 

ؼررشاٜا دب برر١  ٖررا يف اي ابرر١ سرر٣ٛ ايرر  ت

َرل٣ٚ  ففٓ  ٖاتبًاأ إىل إٔ ٚظرٌ إىل   بصع١!

  ٕ فرررو٠ فٝررر٘  بكرررٞأ َرررٔ أشرررذات اشبٝررراتا

تهبررر١ يف ٬َقرررا٠   ٘ناْرررت ي ٜررر ٚوًٜٛررر١أ 

 يٛد٘.  "َٛتٚ" ٚدًٗا

" َررع طبًررٛم شرربٝ٘  جيًررس "ب ٜٓرر ٜو 

شررررب٘ دا٥رررر ٟ ٜصررررب٘ بررررايك دأ يف َهررررإ 

طبًٛقات أ  ٣أ  ْ٘ع   ١ًٝ ايٓشٌأ فٝ

ٜٚسرررُع عبررراتات ٚتررر اِْٝ ؼرررُٔ وكرررٛس   

ِٗ عٔ فش٣ٛ ايكإْٛأ ُٚوًب َٓ٘  د١ْٝٛٓ تٓ

ضببٛت ايسم ع٢ً أتبرعأل  $ته اتٖا َجٌ: 

املصررررر ٚبات برررررايفِأل  ضببرررررٛت اَ عررررراػ

ضببررٛت تٓرراٍٚ ايًشررِ أٚ ايسررُوأل ضببررٛت 

سبررا٤ ا٭شررذات باملخايرربأل ضببررٛت    متاٜررل

٬َسك١ ايبص  اٯ  ٜٔأل ٖذا ٖٛ ايكإْٛأ 

 .# أيسٓا بص ًا

 يف قررر ا٠٤يف تَاٜررر١ فًسرررف١ٝ ٫ف ررر١  ٚ

ٛٓسرررني  ٥٫شررر١ ايعكررراب  يرررت ا٭هٓٝررر١ إىلذب

يف إشات٠ إىل تليٝ٘ اير ن ٛت   ٚتم٠ د ٜ ٠

ٜ ٙ ٖرٞ ايٝر    أ داتٙ ٖٞ دات ا٭مل$ :"َٛتٚ"

ٜ ٙ أ  دب  ٜ ٙ ٖٞ ايٝ  اي أ اي  تعٓع

  .75)ػ #ٖٞ ايٝ  اي  ت اٟٚ

إٔ "َرٛتٚ"أ   "ب ٜٓر ٜو"  ٚتد ع٢ً تٖٔ

ٍٖٛ ٖرر٪٤٫ ايبصرر  إىل سٝٛاْرراتأ  بعرر  إٔ سرر

أد ٌ يف عكٛ ِ امل ؽا١ً٥ ْٛعًا َٔ اي ليٝ٘ 

. ٜعررٌ "َررٛتٚ" إىل املهررإ ٚ رراٍٚ   يذاترر٘

اإلَسرررراى بررررر "ب ٜٓرررر ٜو" يهٓرررر٘ ٜفصررررٌ.  

أ ٓاس١ٝ ايبش ق  تٛٓد٘ ي ٚنإ "ب ٜٓ ٜو"

ٖٚرررٓ د بررر ه ام ْفسررر٘أ فُرررا نرررإ َرررٔ      

إ٫ إٔ ٜطًبرررررررا  ٚ"َرررررررٛتٚ" "َْٛ ذرررررررَٛ ٟ"

اي فررراٚ  َعررر٘ بعررر  إٔ تَٝرررا سررر٬سُٗاأ  

ٖرر٪٤٫ يٝسررٛا بصرر ًاأ إْٗرررِ    $ٚقرراٍ َررٛتٚ:   

سٝٛاْررات  ؽررعت  ..سٝٛاْررات عبرر فا بٗررا 

سرٛف   أيعًُٝر١ ذبٜٛرٌ إىل بصر     ..يً ص ٜ 

  .83)ػ# ا  ز إىل ايصاو٧أ أش   يو

ا٭َرررٛت يرررر   ٜفٓسررر  ايررر ن ٛت "َرررٛتٚ" 

"ب ٜٓرررر ٜو"أ ٜٚ ٜرررر٘ بعرررر  اظررررطشاب٘ إىل   

َهررإ اي صرر ٜ  إٔ َررٔ يؽررع يً صرر ٜ    

ٖٞ "أْج٢ ايهٛد "أ ٚيٝس إْسراًْا نُرا   

نإ ٜبٔأ ٚأيك٢ عًٝ٘ ضباؼر ٠ يف عًرِ   

 ٚظا٥  ا٭عؽا٤.  

 ْرررررذاى باشبذرررررٌ  "ب ٜٓررررر ٜو شرررررع 

املخًٛقرات  ٘أ فًِ تهرٔ  ايص ٜ  َٔ َٛقف

بصرر ًاأ ٚمل تهررٔ نررذيو َررٔ  ٖررا ايرر  ت

ٛٓ إْٗررررا سٝٛاْررررات أ قبررررٌ يرررر١ إىل بصرررر   ضب

 ١ ع٢ً اْ عات عًِ تص ٜ  ا٭سٝا٤.نلدّي
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تدرررررٌ ٜٚٛٓؼرررر  يرررررر "ب ٜٓررررر ٜو" أْررررر٘  

ٔأ نُررا نررٌ تدررٌ عاقررٌ جيررب إٔ  َ رر ٜٓ

ُٓررر  أنجررر  يف ا٫وررر٬ي عًررر٢    لٜهرررٕٛ. تع

حبررررررح يف قٛاْٝٓرررررر٘ ٚ أأسررررررايٝب اشبًررررررل

٘أ ٚدررا٤ َررع وررٛاٍ سٝاترر اشبرراػ ٘بلسررًٛب

ٕ   "َْٛ ذررَٛ ٟ" ٖرراٚاٟ  ٚسرر ١ َررٔ سررها

أسررر  عصررر   إىل ازباٜررر ٠ َٓرررذ   ا٭ظرررًٝني

 ٘بر أ دباتبر  أ سٝح ش ي يف ايعٌُ. ٚعاًَا.

دب بر١ عًر٢   ثِ أدر ٣  ع٢ً أس  اشٔب افأ 

ٖرررا عٓاٜررر١ َ ٓاٖٝررر١أ ٚبعررر  هرررٛت٬ٜأ ٚأ٫ٚ

ٚاس ٠ ٘ ايععٛبات اي  ٚادٗ  ب ع٢ًاي  ًّ

ُٓ  . ِ٘ أٍٚ نا٥ٔ بص ٟ يتًٛ ا٭  ٣ ظ

٬ًَ انررر تعرررُُٝ٘ أسررربٛعًا اسررر   م

 منٛتدررًا دٝرر اً  ٙ يٝررٌ ْٗررات. ٚت َررٔ ايعُررٌ  

   ُٓ إت ٜكررٍٛ: ُ٘. يً دررٌ اياظبررٞ عٓرر َا ظرر

قؽرٝ ٗا َعر٘ عبرٛ ث٬ثر١      ً ت ايفو٠ اي "ب

ُ رررر٘ َبرررراد٨ ايً رررر١   عًّ أأٚ أتبعرررر١ أشررررٗ  

ٓٚ ا٭فهرات سرٍٛ    دت٘ ببعختاإلظبًٝا١ٜأ ٚ 

اسبسابأ بٌ دعً ٘ أٜؽرًا ٜكر أ ا٭ي ٜر١.    

يف تيرررو ا٭َررر أ مل   يهٓررر٘ نرررإ بط٦ٝررراً 

تن ٜررات سررٍٛ َررا نررإ   ي ٜرر٘ أٟ تهررٔ

عًٝ٘ َٔ قبٌ. ٚعٓ َا اي لَت د ٚس٘أ مل 

 سأ ٚظرات قرادتاً  أمل أٚ تٝٓب ٜع  ٜصع  بلٟ

خ قًرر٬ًٝأ أ ذترر٘ إىل ٖٓرراىأ  عًرر٢ اي شرر ٓ 

ٟ  ٚقٓ  نُسررررراف    َ ررررر٘ يسرررررهإ ٖررررراٚا

 . 93" )ػَس ِخٕ  َجم ي٬ٖ ُاّ

 ع "ب ٜٓر ٜو" تفسرمات "َرٛتٚ" ثرِ     

دًررس ٚظررٌ فررو٠ َررٔ ايٛقررت يف سايرر١ َررٔ   

َرٔ اإلْٗراى ايعراوفٞ     هٕٛأ ٚق  بًغايس

ٔ َرٔ   ُّهٜر ٫ ٘ ٚايذٖين ٚايب ْٞ َا دعًر 

 .اي فهم يف أٟ ش٤ٞ    

سرٛ   أٚ املايصب١ٗٝ بايبص   املخًٛقات

ٖٚٓٚٞ ٝٛا١ْٝأ اسب عر١ يًبصر أ   ضبانا٠ َ 

 املبُٗرررررررر١ تعرررررررروٟ دعًررررررررت ايصررررررررهٛى

"ب ٜٓررر ٜو"أ أ٫  هرررٔ  رررذٙ املسرررٛ  إٔ   

يرذٜٔ  تٓكخٖت ع٢ً َرٛتٚ ٚهرمٙ َرٔ ايبصر  ا    

ٜعٝصرررٕٛ عًررر٢ أت  ازباٜررر ٠ ٚمترررٓاقِٗ     

يهررٔ اإلدابرر١ دررا٤ت َررٔ "َْٛ ذررَٛ ٟ":    

ع ب٘ ٖٛ إٕ ا٭َإ ايٓسيب ايذٟ نإ ٜ ُٓ "

ايذٖٓٝرررر١  ٚ"َررررٛتٚ" نررررإ ْ ٝذرررر١ ايكرررر ت٠ 

ا رررر ٚد٠  رررر٪٤٫ املسررررٛ . فبرررراي هِ َررررٔ  

تنرررررررا٥ِٗ اياا٥ررررررر أ َٚٝرررررررٌ ه ا٥ررررررراِٖ  

يًبٗررٛت ثاْٝرر١ًأ فرر ٕ "َررٛتٚ" قرر     اسبٝٛاْٝرر١

 ت َعٝٓرر١ ثاب رر١ قٝٓرر   تًابعكررٛ ِ أفهررا  تي 

يكررررر   ؽرررررعٛا ي ٓرررررِٜٛ     ٝرررررا ِ متاَرررررًا. 

َ ٓاوٝسررٞ بايفعررٌأ ٚأ ررربِٖ "َررٛتٚ" إٔ    

ٚأَٛتًا أ  ٣  َس ش١ًٝأ د٠ تعٗ أَٛتًا ضبٓ 

جيررررررب عرررررر ّ فعًررررررٗاأ ُْٚسررررررذت تًررررررو    

 تا بررٛتات يف عكرررٛ ِ عًررر٢ عبرررٛ ٜ عرررذٓ 

د أٚ  ررررر٬ف َرررررٔ َعررررر٘ سررررر ٚخ أٟ مترررررٓ 

 .  97" )ػداْبِٗ

ٌّ ٚ"َرٛتٚ"   "َْٛ ذَٛ ٟ"َٔ  اٖ ِ ن

صني عٔ ب بعاد ٖ٪٤٫ امل ٛٓس  اػ بصهٌ

ٓٚ م اي ّأ ٭ُْٗا ناْا يافرإ اي بعرات   تذ

أ يهررٔ ب عًرر٢ تيرروسرر وٓت اسب ُٝرر١ ايرر 

عًر٢ عبرٛ ه ٜرب     ايكإْٛ ٜعب  أقٌ تلثمًا

 اظرر١ً بررني املرران ٜٔ َررٔ    حبًررٍٛ ايًٝررٌأ 

صررنيأ فبشًرررٍٛ ايًٝررٌ ٜعرررم   ٖرر٪٤٫ امل ٛسٓ 

٣ ظرٛتٙأل ف  بر ٓ   ًِٗ يف أق٣ٛاسبٝٛإ ب ا 

تٚ  امل رراَ ٠ يرر ِٜٗ َررع اي سررلأ ٚتعررب      
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َرررا نررراْٛا  يررر ِٜٗ ايصرررذاع١ يفعرررٌ أَرررٛت 

 يٝشًُٛا بٗا ق  أثٓا٤ ايٓٗات. 

أنجررر  ٖررر٪٤٫ ايبصررر   ٜعررر  "ًٜٚرررا" 

ٙ ااسبٝٛاْات تعبًا اي دٌ ايفٗ  ايرذٟ اي كر  

  ر  جيُرع    َرٔ قبرٌأ ٚطبًٛقراً   "ب ٜٓ ٜو" 

ٛ  أبني ايؽبع ٚاشبٓاٜ  م ٖرذٜٔ  ٚنإ ٜفر

 ا٫ثررررٓني َررررٔ ْاسٝرررر١ اسبذررررِ ايها٥ٓررررات  

 ُٓ ٕ  ايج٬ث١ املعر ايرذٟ  املخًرٛم   أل١ُ َرٔ ثرما

َعّك ًا ملٗات٠ "َرٛتٚ"   اْ عاتًاٜعٓ  تعُُٝ٘ 

يف  ؽرراٖٞ اي دررٌ ايكرر د نررإ ٜ امل ٚعرر١أل

أ تنا٥رر٘أ يهٓرر٘ نررإ أنجرر   ؽررٛعاً   

َررع ايبصرر  َكاتْرر١ً يُٝررع ايبصرر    ٚتصررابًٗا

بررررررررر٘ اٯ ررررررررر ٜٔ. ٚقرررررررر  دتٓ  اسبٝٛاْررررررررات 

عًرر٢ إعرر اد ايطعرراّأ ٚأدا٤   "َْٛ ذررَٛ ٟ"

ايبسرررٝط١ اي٬ َررر١.   مجٝرررع املٗررراّ املٓايٝررر١ 

بعرررخت  رررات ايهًرررب   ُرررٌ نرررإ ُدٓبرررًا

ٚايجرررٛتأ ٚأسررر  أنجررر  ايها٥ٓرررات ايررر      

ُٓ  . ُٗا "َٛتٚ" إتكاًْاظ

ٜرررررررررررذٖب "ب ٜٓررررررررررر ٜو" بعرررررررررررشب١ 

إىل ازباْرررررب اٯ ررررر  َرررررٔ  "َْٛ ذرررررَٛ ٟ"

ٕ ازباٜرر ٠ ي فّكرر  َٚعرر ت    فٖٛرر١ ايربنررا

ُٗرا  ٚيف و ٜرل عٛدت أ ٝاٙ ايسرا ١ٓ ٜٓبٛي امل

أ مّما أثات مممٓاأ ٚعج ا ع٢ً أتْب َك ٍٜٛ

ٜا إ رٞ! َرا ايرذٟ  هرٔ     $": َْٛ ذَٛ ٟ"

"ب ٜٓرررر ٜو":  دررررا٤ تد.. ٚ# إٔ ٜعٓٝرررر٘ تيررررو

ٚاس  َٔ تًو اسبٝٛاْرات  نًر١ ايًشرّٛأ    $

َ  عاداتررررر٘ ايررررر  ذب فبرررررإ بٗررررراأ ترررررذّن

ٖرذا ايعُرٛد ايفكر ٟ      ايك  ١. يك  تعر ٓ 

   .115)ػ #فواسبلنًُ٘ ي٬

 

اع كرررررر  "ب ٜٓرررررر ٜو" إٔ ب َهاْرررررر٘    

ِٔ قاّ بٗذا ايفعٌأ ع٢ً َرٔ   ََ اي عٓ ف ع٢ً 

ٚٓم اير ّأ سٝرح تأ٣ َسرخًا ٜصر ب َرٔ       تذ

 أ ٚتررر ى اي درررٌ ايفٗرر  ) ايررٓٗم يف اي ابرر١  

 ٘ سررررني ت ٙ  ن َرررر١ ٚاؼررررش١ عًرررر٢ دبٗ رررر

سررابكًاأ ٚإ إعرر٬ّ "َررٛتٚ" بررا٭َ أ ايررذٟ   

جيررب إٔ $: قرراٍٚ ضبُررٌ ازبرر أ ررذٙ عًرر٢ 

   .116)ػ #عا ايباقْٕٛعاقب ازباْٞ يٝٓ 

ٚ"َررٛتٚ" ب ٜٓرر ٜو" بعرر  ايبٗرر  تٖررب 

إىل ا٭نررررٛا   "ًَٝٝررررٓر"ٚ "َْٛ ذررررَٛ ٟ"ٚ

بازباْرررب اٯ ررر  َرررٔ  املٛدرررٛد٠ يف ايرررٛادٟ

نررررإ  ْفررررط "َررررٛتٚ" يف بررررٛمٚ أازباٜرررر ٠

ظٗر  بعر  تيرو ايبصر  اسبٝٛاْرات       حبٛ ت٘.

ب٦ٝٗاتِٗ ايكبٝشر١ يف ثر٬خ أٚ أتبرع َٓراول     

أ ايرر  تّٛقفررٛا فٝٗررا  املٓطكرر١  عًرر٢ سررٛاف 

ّ ٚأ ررذٚا ٜ رررذيّ  "َرررٛتٚ"أ  ًٕٛ يف  ٓررٛي أَرررا

ٕٛ دٕٚ تٓاهِ َكاوع َٔ ازبا٤ ايجاْٞ ٜٚ ٓٓ

ٜر ٙ ٖرٞ   $َٔ ت ت١ًٝ ايكرإْٛ اشبراػ بٗرِ:    

 ٟ َٚرا إىل   #اي  دب  أ ٜ ٙ ٖٞ اي  تر اٚ

  .117)ػتيو 

ٓفط "َررٛتٚ" أ فٝرراي دررٌ ايفٗرر   ٜ ٝررب

َرٔ  ؽر  اي درٌ ايفٗر     ٚ أ ٘يف بٛقر ثا١ْٝ 

ايررذٟ ٜه صرر  أْرر٘ ٖررٛ َررٔ   ًرر  "َررٛتٚ"

 ّ ٚٓم اير   أ اي  ايكإْٛ ٚاتتهب د ّ تذ

ٚ    ٘ قفرا عبرٛ    بع  إٔ أبعر  "َرٛتٚ" ْبر ٙ عٓر

تظرراػ فررلوًل "َررٛتٚ"   ٘أيهُررٚ بررَ٘عٓذ

ٚسبررل ازبُٝررع باي دررٌ ايفٗرر أ أ ٘سررَسٓ 

ل  ز . فرررررايرررررذٟ نرررررإ  ررررراٍٚ ايفررررر ات.

ق ًرر٘أ ا٭َرر  فذررل٠أ ٚ٘ سررَسٓ "ب ٜٓرر ٜو" 

أ فاع رذت "ب ٜٓر ٜو"   ايذٟ أهؽرب "َرٛتٚ"  
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 ٚ ُٓا سعرٌ..  أدتى فذرل٠ ايعبجٝر١ املفاعر١    ع

 يٮشٝا٤ املٛدٛد٠ ع٢ً ازباٜ ٠. 

"ب ٜٓر ٜو"  س ١ أسابٝع فك  بع  عبٛ 

َررٔ َصرراع  دبرراٙ دبرراتب    ٜرر٘ نررٌ َررا ي  

املخا١ٜأ ناْت ايفهر ٠ ايٛسٝر ٠    "َٛتٚ"

ب عرر  عررٔ تًررو  ٜ ٖررٞ إٔ٘ ايرر  ترر ٚت بذٖٓرر 

املخًٛقات اي  تعهرس ضبانرا٠ َفاعر١    

ٌ ٝشبًرررررل اإلْسرررررإأ ي    عرررررٛد إىل اي ٛاظرررررر

 ٟ كؽررٞ ٜٕ انررأ ٚايبصرر ٟ ا٭ثررم ٚاجملرر 

عًررر٢ ايصررراو٧  َ٘ ااٜررر ٠ َرررٔ ٚق ررر فررروات

َرٔ   ٙتبشح عٔ أٟ َ نب ش اعٞ  ر ٓ ٜ

أ إىل يهٓر٘ مل ٜبٗر  أبر اً    تيو املهرإأ 

ٚٓإٔ سًّ بع  ع٢ً ازباٜ ٠أ ع١ ت ناتث١ َ 

 ٘عبرررٛ سررربع١ أٚ مثاْٝررر١ أسرررابٝع َرررٔ ْاٚيررر  

ٝٗررراأ سرررني اسررر طاعت أْجررر٢ ايهرررٛد  عً

اإلفرر٬ت َررٔ قٝٛدٖررا ٖٚ بررتأ ٚسبررل بٗررا   

ٚأ فررل  "َررٛتٚ" َطًكررًا بعررخت اي ظاظررات 

ٚا  فرررر٢ "َررررٛتٚ" أ ا  فررررت ٗا فيف إظرررراب

 ثِ تبعُٗا "َْٛ ذَٛ ٟ". أأٜؽًا

ٌٓ "ب ٜٓرررررر ٜو" ٚسٝرررررر ًا ٜ اقررررررب    ظرررررر

ايصاو٧أ ٚعًِ إٔ "َرٛتٚ" ٖرٛدِ َرٔ قبرٌ     

عًرررر٢ ايرررر هِ َررررٔ    ٔ ٜاشبٓاٜرررر   نيايرررر دً

 ررررع ثررررِ ب بسررررٛو٘ يف ا ررررٛا٤أ  ايؽرررر 

 ع  طٛات تلتٞ َٔ بنيْٚٚقًا أظٛاتازبُٝع 

تد أ #يكرر  َررات $ ِٗ:ا٭شررذات ٚتكرروب َررٓ 

تعايت أظرٛات  أ #مل  ت ..مل  ت$ :   

ٖررررٌ $.. #تأٜٓرررراٙ ..تأٜٓرررراٙ$ :أ رررر ٣ ع ٜرررر ٠

    ٌٓ  سررٝهٕٛ ٖٓرراى قررإْٛ اٯٕ  ٖررٌ سرر ب

 # ا٭َررررٛت عًرررر٢ سا ررررا  ٖررررٌ َررررات سّكرررراً  

   .122)ػ

نٝررر  إٔ  َررراّ  ب ٜٓررر ٜو" ٫سرررا "

أَرررراّ  ّ كررررٓ أ فبلٜرررر ِٜٗ تا٭َررررٛت ناْرررر

أٜٗرا  $: ٍ بعٛت َ تفرع اأ ٚق"َْٛ ذَٛ ٟ"

يك  هٖٝر   ! اشباؼعٕٛ يًكإْٛ! إْ٘ مل  ت

ترر٘أل هٖٝرر  دسرر ٙأ ٚيررٔ ترر ٚٙ فررو٠ َررٔ     لٖٝ

 :٭عًر٢أ ٚترابع  َصرمًا   #ٖٓراى  ..ايأَ. إْ٘

٫  أسٝرررررررررح  هٓررررررررر٘ َررررررررر اقب هِ.. $

 هرررررٓهِ ت٩ٜ ررررر٘أ يهرررررٔ ب َهاْررررر٘    

ٓٝ ٔ عًررررٝهِ اشبررررٛف َررررٔ ت٩ٜرررر هِ. ٜ عرررر

سرررٛف  ايكرررإْٛ ٛااْ ٗهرررَرررٔ  أايكرررإْٛ

ٍ .. # ٛترررٕٛ أ ٚترررّٓفس  فوادعرررٛا يف تٖرررٛ

أ ٖرذا أَر  دٝر    $ :ايعرع ا٤  "َْٛ ذَٛ ٟ"

إْرر٘  ..مل  ررت عًرر٢ اإلورر٬م ..إْرر٘ مل  ررت

  .#سٞ َجًٞ متاًَا

ٚٓإ ايعجرررٛت أْجررر٢ ايهرررٛد أ  َاترررت 

مبسررراع ٠ "َرررٛتٚ"أ فشًُٖٛرررا   عًررر٢ دٓجررر١ 

إىل  ايبصرررر  اسبٝٛاْررررات ايسرررربع١ اٯ رررر ٜٔ

بعر  تيرو إىل   ٛا ٗتٛٓداملٓطك١ املسٝٓذ١.. ثِ 

ٌٓ ٛا املعٌُأ ٚقؽ ٙ سٝٓرًا  َٚرا ٚدر    ع٢ً نر

  .124)ػ يف املهإ

يً اٜرر١   اؼررعًا "َْٛ ذررَٛ ٟ" نررإ

   َطًكًاٚمل ٜفّه أي لثم شخع١ٝ "َٛتٚ"

  ٔ  ناْرررتأ إٔ  ررٛت  يف إٔ "َررٛتٚ"  هرر

ٖررررذٙ ايهاتثرررر١ مبٓايرررر١ اْٗٝررررات َفرررراد٧    

ٔ  يًعادات اي  ظراتت درا٤اً   وبٝع ر٘ يف   َر

ايسررٓٛات ايعصرر  أٚ ا٭نجرر  اي تٝبرر١ ايرر    

 قؽاٖا ع٢ً ازباٜ ٠. 

اْعرٖب تفهررم "ب ٜٓر ٜو" بعرر  َررٛت   

أ َٔ ازباٜر ٠ ١ٝ ا  ٚب نٝف"َٛتٚ" سٍٛ 

ٟ ٚ رررع يف ايعررربا  "   ٜٓرررادٟ   "َْٛ ذرررَٛ 
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عبرررٛٙأ فٛدررر ٙ   نخت ٜررر أ فبررر أ٘با ررر

ٚيررٛاتٙ "ًَٝٝررٓر" َٝرر ني بلْٝرراب ٚطبايررب   

  .129)ػ ايٛسٛط

٘أ ١ ٖ ٚبرررررايررررر فهم يف  ّطررررر عررررراٚد

َ شًّٝررررررررًا  اسبٝٛاْرررررررراتأ ايبصرررررررر ٚٚادررررررر٘ر 

ط باير َا٤  ٚاير ك  ايسرٛ  املًّطر   بايصذاع١أ 

دجُإ اي دٌر ايرذ٥بأ ٚؼر ب ب٘ر      َٔ ذبت

   ..#!أيكٛا اي ش١ٝ! اعبٓٛا أَاَٞ$: يف ا ٛا٤

ٖٚرٛ ٜؽرع   ٍ اقر ٛاأ ٚٓاعبدٚاأ ثِ ت ٓد

ٕ    ٘ق َ يكر   $: ع٢ً دجُرإ ايٓراول بايكراْٛ

  قرررٛا ايكرررإْٛأ فُك ًرررٛا. س ررر٢ ايٓررراول     

بايكرإْٛأ ٚاٯ ر  ساَرٌ ايسرٛ . ايكرإْٛ      

٫ أسرر  ٜٗرر ب. $.. #عبررِٝ! تعررايٛا ٚاْبرر ٚا

     ٘ ٞٓ ٚافعًرٛا َرا  َر نِ بر  #يذاأ أْع ٛا إير

فٛقفٛا ٜ باديٕٛ ايٓب  بٛدرٛٙ   أ 133)ػ

 َ سا١ً٥.

فلسرررررررررنيأ اي "ب ٜٓرررررررر ٜو" ايرررررررر ك   

ٓٗخت ٖرٛ ٜر  ٍأ ٚاقر ٚأعم٠ ْات١ٜ ٚس٘ َسٓ ٚ

 رررررذٚا ٖرررررذا  $ :صرررررم بايسرررررٛ  ٜثاْٝررررر١ ٚ

أ #ازبجُرررإأ ٚأيكرررٛا بررر٘ بعٝررر ًا يف ايبشررر  

 "َْٛ ذررررَٛ ٟ"ا  فرررر٢ دسرررر  ففعًررررٛاأ ٚ

 . ٤ٚس  املا

 عٓ َا شاٖ  اي دٌ ايؽبع ظا  ب٘:

ٔ  اي شٝرر١! أيررل $  أ يهٓرر٘ 134)ػ #!اعبرر

يف د٫يررررر١ عًررررر٢ مترررررٓ دٙ ٚسررررراٍٚ    صبررررر  

َٗامج رررررر٘أ فررررررلوًل "ب ٜٓرررررر ٜو" عًٝرررررر٘   

جيرررر ٟ َررررٔ  ٙ ٚتاي ظرررراػ ٚمل ٜعررررب٘أ 

 .ا  ف٢ثِ  داْب ٯ  أ ٜٚس  ٜ 

دات سررررر ٜح برررررني اي درررررٌ ايهًرررررب  

 # أٜرررٔ ايبررراقٕٛ$ٚ"ب ٜٓررر ٜو" ايرررذٟ سرررلٍ  

إْٗرررِ $ :اي درررٌ ايهًرررب أ فررر ٖد 139)ػ

ٜ برررررراديٕٛ أورررررر اف  أصبرررررراْني ٚمحكرررررر٢

ايسرررٝ  قررر  َررراتأ  : "ٜٚكٛيرررٕٛ أاسبررر ٜح

  َررات أٜؽررًاأ مل ٜعرر    ٚساَررٌ ايسررٛ  قرر 

يررر ٜٓا سررررٝ أ أٚ أسررررٛا أ أٚ دات يررررٮمل.  

عبرررٔ عبرررب ايكرررإْٛأ ٚسرررٓشافا عًٝررر٘أ  

يهٓ٘ َا َٔ أمل أٚ أسٝاد أٚ أسرٛا  بعر    

   .141)ػ #ٖذا َا ٜكٛيْٛ٘ "أاٯٕ

ايع ٜررر  َرررٔ ايبصررر  "ب ٜٓررر ٜو"  أقٓررع 

ِ ٪ّنر ٜٕ ااسبٝٛاْرات بعر م َرا نر     :  ٙ  ر

أ ٕإْ٘ مل  تأ ٫ٚ ٜااٍ ٜ اقبٓا س ٢ اٯ$

ٚايٜٛرٌ   أا  فت دات ا٭ملأ يهٓٗا س عٛد

ظررررٌ  . 141ٚ)ػ# ملررررٔ سررررٝخ م ايكررررإْٛ

ٚٓ   ٘يف حبج بًاَ ّٝك اي درٌ ايؽربع    ٙعرٔ عر 

 . ٜبٗ  َطًكًا اشبٓاٜ أ يهٓ٘ مل

أ اي دٌ ايؽبع اشبٓاٜر  ظب  يف ق ٌ 

٘ ايذٟ ٚدر ٙ  اي ابع ي يهٓ٘  س  ايهًب

ٜ قرررر  َٝ ررررًا بررررني برررر اثٔ اي دررررٌ ايؽرررربع   

أحبررر  بكررراتب نرررإ  ُرررٌ  اشبٓاٜررر . ثرررِ 

تدًني اثٓنيأ تبٝٓٔ ي٘ ٫سكًا أُْٗا َٝر نيأ  

٘ ؽررع يف فُررٜاملٝرراٙ ث٬ثرر١ أٜرراّ ٫  ٘ د ف ررٚ

َٓ  ٬ًَٔ ايطعاّ ٚايص اب س٣ٛ ايكًٌٝأ َ ل

دٕٚ تهبرر١ قٜٛرر١  ْررذاى يف   ٘فُٝررا سرر خ يرر 

٠ أ رر ٣. اع كرر  َررٔ   ت٩ٜرر١ بررين ايبصرر  َرر ٓ   

ا٭َرررر   أتدررررٌ صبٓررررٕٛ٘ أْررررٝرررر٘ عجرررر ٚا عً

٘ بصرلْ٘ ٖرٛ أْر    ٕ سرعٝ اً اايٛسٝ  ايذٟ ن

 ص١. امل ٛٓس غ َٔ ش ٚت اسبٝٛاْاتربًّ

سررررف١ٓٝ  ٘يف ايٝررررّٛ ايجايررررح اي كط رررر  

 ٔ  #أبٝررا$ شرر اع١ٝ ناْررت تصررل و ٜكٗررا َرر

إىل سإ ف اْسٝسرهٛ. مل ٜعر م ايٗ برإ    
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أ ٚنرررررإ تأُٜٗرررررا إٔ ٘أٚ ٚنًٝررررر٘ قعررررر 

 بازبٕٓٛ.  ٙايٛس ٠ ٚاشبط  ق  أظابا

ٔ   ُٜ ع إٔ ّٛقر ٫ٜ ٘ َع أْر   صرف٢ متاَرًا َر

 اي عررب ايررذٟ شررٗ ٙ عًرر٢ تًررو ازباٜرر ٠أ   

 ٘يف عكً هايبًا فذيو اي عب نإ ساؼ ًا

َررٔ  ٙإىل هررم ٘ٓبرر  سٛيرر نررإ ٜ .ايبرراؤ

 ٣ أ ٜررررسررررم بٝررررِٓٗ يف  ررررٛفٜايبصرررر أ ٚ

ُٓ ٚدٖٛراً  ٚأ ر ٣ شرراسب١   سر١ ٚب اقرر١أ َ ش

أٚ  ط ٠أ ٚهمٖرا َؽرط ب١ أٚ طبادعر١أل    

ٌّ َٓٗرررا بٗررر ٤ٚ ايررر ٚ  ايكٛ ررر١.  ٫ ٜ ُ رررع أ

إٔ اسبٝٛإ نإ ي ز َٔ  صع  نُا يٜٛ

  ٟ شررررٗ ٙ  دا ًررررِٗأ ٚإٔ ا٫عبطررررا  ايررررذ

سهإ داٜ ٠ "َٛتٚ" سٝش خ ثاْٝر١ عًر٢   

َٚررٔ ايبصرر   ٓفرر  َررٔنررإ ٜ ْطررام أٚسررع.

ْبرررررررررر اتِٗ ايفؽررررررررررٛي١ٝ ٚتسررررررررررا٫٩تِٗ   

ب عررررر  عرررررِٓٗ ٜإٔ ٢ َٚسررررراع تِٗأ ٚمتٓٓررررر

بررر ا ًٞ أَرررٌ يررر٫ٛٙ َرررا  : "عرررٝض ٚسٝررر ًاٜٚ

با٭ٌَ ٚايعاير١   ٓت َٔ ايعٝضأل ٚيذاأمتّه

  . 153" )ػ ٓ ٗٞ قٓعت

 العاِلم يف رواية "الرجل اخلفي": -ثانيًا

 ٖررررٞ تٚاٜرررر١ تررررر ٚت  اي دررررٌ اشبفررررٞ   

أ " ٜفٔشررخغ ٜرر ع٢ "درر  سررٍٛ أسرر اثٗا 

٭حبرررررراخ سٝاترررررر٘ س نررررررٓ  ِْٖٚررررررٛ عررررررأي

ايبعررر ٜاتأ سٝرررح يررروي ٚسررر١ًٝ ي  رررٝم  

عاَررٌ ا٫ْهسررات يف ازبسررِ إىل َعاَررٌ    َُ

ٜٚعهررس أٟ ؼرر٤ٛأ  ا ررٛا٤ حبٝررح  رر ٓغ

ٚباي ررررايٞ ٜعررررب  هررررم َ ٥ررررٞ. ٜررررٓذ  يف    

كٗررررا عًرررر٢ ْفسرررر٘أ   اي ذ برررر١ بعرررر  إٔ وبٓ 

 ٚيهٓ٘ ٜفصٌ يف عهس املفعٍٛ.

ا  ررات "ًٜٚررا" يف تٚاٜ رر٘ ايجاْٝرر١ بطرر٬ً  

عامل  عأيًُا أٜؽًاأ يهٓ٘ َٔ ظٓ     أ

ٌ إىل تٛٓظرررريف ايفٝاٜررررا٤أ عًررررِ ايؽرررر٤ٛأ   

فهررررر ٠ شرررررا١ًَ عرررررٔ أظرررررب ١ ازبسرررررِ     

سرررر طاي اسرررر ٓبا   ٚاْهسررررات ايؽرررر٤ٛ ٚا 

أ ٜس طٝع َعادي١ ٖٓ س١ٝ تات أتبع١ أبعاد

 َٔ  ٬ ا إٔ ٜعب  تد٬ً  فًٝا.

ٖٚرٞ   اي ٚا١ٜ ١٦ًَٝ با٭س اخ املجم٠أ

ا ايهاتررب قررٓ ّ  ررفعرر٬ًأ  28ت ررلي  َررٔ 

املع ٟ ٚاملودِ ت٩ٚف ٚظفٞ ٚقاٍ عٓٗا 

ٛٓ ٌ قررر تًامتٓجرررإْٗررا: "  ت يف املٗرررات٠ َرررٔ اي طررر

سر٣ٛ إٔ ٜطرايع   اي ٚا١ٝ٥أ فًٝس ع٢ً امل ٤ 

ٚىل َرررٔ اي ٚاٜررر١ يٝررر تى عًررر٢    ايفكررر ٠ ا٭

ايفررٛت أْٗررا ن بررت عًرر٢ ٜرر  أدٜررب ٚعررامل    

َرٔ ٚسرا٥ً٘أ ٚ ًرو     ٔ متاًَاتا٥عأ َ ُّه

  .11-9ػ " )ممٝاًا ف ٜ ًا أسًٛبًا

تبرررر أ اي ٚاٜرررر١ بكرررر ّٚ تدررررٌ ه ٜررررب  

ىل إىل ق َٝررر٘أ إ٢ َرررٔ أعًررر٢ تأسررر٘ َ ّطررر

ق ٜرر١ ظرر م٠ يف أ ٝرراد ايع برر١ ٚازب) فٓرر م

سرر ٣ يٝررايٞ  إيف )إبٝررٓر  ٖاد٥رر١ برراْهًوا  

أ ايسرررٝ ٠ فٓررر مسرررٓ  ظررراسب١ ايُتأ ايصررر ا٤

سرر كبا ا ؼررٝفًا يف ٖررذا ايٛقررت  أ ٫"ٖررٍٛ"

  ٓٛ ٍ إىل َرررٔ ايسررر١ٓأ يهرررٔ سررر ٚتٖا ٜ شررر

ٚأ ررمًا إىل  ررٛف ٖٚررٞ ته صرر     أشررو

سررر   ا٥ ٖرررا اي  ٜررربأل سرررني ٜبررر أ بايكٝررراّ  

ايك ٜر١  أٖرٌ    أ ٜ رلثٓ فٓ مب س٬ت  اتز اي

املٓطكرر١ ا ٝطرر١ بٗررا َررٔ ظٗررٛت ٚسررًٛى    ٚ

اي دٌ اشبفٞ ٜٚ بطرٕٛ سؽرٛتٙ بسر قات    

 ٚأس اخ ه ٜب١ يف املٓطك١.

 ٚاٜررر١ ٜ سرررا٤ٍ  ٖرررذٙ ايعررررب أسررر اخ  
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: َرراتا جيٓٝرر٘ ٖررذا ايصررخغ ايررذٟ    "ًٜٚررا"

  ًو ايك ت٠ عًر٢ إٔ ٜعرب  هرم َ ٥رٞ !     

ٖٚررٌ ٖررذٙ َٝررا٠  ٚنٝرر   هررٔ ي دررٌ     

  ٌٓ َررٔ سٛيرر٘    فررٞ إٔ ٜعررٝض يف عررامل نرر

َٓررر٘  ٚنٝررر   هرررٔ إٔ تلسررر      يررراف

  ٌٖ سرٝهٕٛ ٖٓراى أٟ دفراي    فًٝا  تد٬ً

 ٓٛ ىل عرر ٚ يًُذ ُررع  إٍ ٖررذا اشبفررٞ  يررٛ ذبرر

٘  ٌٖٚ متٓش٘ ق تت٘ ع٢ً اشبفرا٤ قر٠ٛ   نًّ

  اتق١ يف َٛاد١ٗ اٯ  ٜٔ 

إٕ فعٍٛ اي ٚا١ٜ ٚتر انِ ا٭سر اخ   

ايرر  تعرر  ٚظررٍٛ اي دررٌ اشبفررٞ ٚتدٚد   

و ٓررا  ايكاسررٞ يف تًرر ايكرر ٜٚنيأ ٚامُلأفعرراٍ 

بصررهٌ  "ًٜٚررا"ايفررو٠ َررٔ ايعرراّأ سرر دٖا  

ِٓ عرررٔ قررر٠ٛ امل٬سبررر١أ ٚايكررر ت٠ عًررر٢     ٜرررٓ

قٓررراي ي تدررر١ إٔ ايصرررو ا٭ٚيرررٞ ملفٗرررّٛ   اإل

تيررررو ا٭َرررر  ايعذٝررررب هررررم  - ا٫  فررررا٤

سررر عإ َرررا ٜ ٬شررر٢ يف تٖرررٔ    –املرررليٛف

 بسبب ايًُس١ ايسش ١ٜ يًهاتب. أايكات٨

 ررراٍٚ اي درررٌ اشبفرررٞ إٔ ٜسررر خ ّ  

 ٓٛ ٍ ْفسرررر٘ إىل ق تترررر٘ عًرررر٢ اشبفررررا٤ يٝشرررر

َرررٔ اي عررربأ  دٜه ررراتٛت  هرررِ يف درررٍّٛ

يف إعررر٬ٕ - ٚيهرررٔ ٖ فررر٘ هرررم املجرررايٞ

ٜونرررر٘ هررررم  -اسبرررر ب عًرررر٢ اجمل ُررررع 

 َلسٛف عًٝ٘.

 يرررذا ظبررر ٙ يف أٚقرررات َعٝٓررر١ شررر ٜ اً 

أ يف سررررني ٜبرررر ٚ يٓررررا يف أٚقررررات  ٚطبٝفررررًا

 يًصفك١ أٚ س ٢ َؽرشهاً  َجمًا -أ  ٣

ؽرر  َٓررذ ايب اٜرر١ إٔ  َررا. نُررا ٜٓ  إىل سررٓ 

ٖرررٞ  ًابرررلٕ ايعًرررِ سرررٝذعً٘ سررر ٓ  فه تررر٘ 

فهر ٠  او٦ر١أ إت بعر  إٔ سر خ ير٘ تيررو      

ٓٛ ٍ إىل اشبفررررا٤أ ظبرررر ٙ يرررر ز إىل   اي شرررر

ٚي ٜرر٘ أفهررات تا٥عرر١ عررٔ    ايعررامل َب ٗذرراً 

  املسرررر كبٌأ ٚيهٓرررر٘ سرررر عإ َررررا ٜ عٓجرررر   

ٜٚ عادّ َع ايٓاسأ بٌ ٜ دب  َٔ بر ٚد٠  

ِ َرررٔ  ايطكرررس ٖٚطرررٍٛ ا٭َطررراتأ ٜٚ رررليّ   

ت  اشبصررر١ٓ ايررر  ٜسرررم عًٝٗرررا سرررايف  ا٭

  ٍٓ نُررا  ايكرر َني.. ثررِ ٜطرراتدٙ نًررب ؼررا

َٓرر ٜ عّك ١أ عررٔ و ٜررل  ثررات أق اَرر٘.    برر٘ ايعا

ىل أْرر٘ هررم قررادت عًرر٢ إٔ ٜ ٓرراٍٚ   إإؼرراف١ 

ٜٚعرررٛد إىل اجمل ُرررع  أوعاَرر٘ أَررراّ ايٓرراس  

سر قٗا   أدرٞ ايسرمى  باتت ا٤ ٬َبس َٗٓ 

َرررٔ َ ذررر  يبٝرررع امل٬برررس ٚايررر ٜهٛتات     

 .  16ػ)املس س١ٝ 

نرررررررإ َبٗررررررر  اي درررررررٌ اشبفرررررررٞ   

 ١ٚسررًٛنٝات٘ َرر عا٠ ياشرراعات يف ايك ٜرر 

ٜبرٓر أ ٚنرإ ٜه ٖر٘ ايعرب١ٝ     إاي ٜف١ٝ )

ٚتبآٜرت اٯتا٤   أنُا ٜه ِٖٗ ٖٛ أٜؽراً 

سٍٛ وبٝعر١ عًُر٘أ سٝرح ناْرت ايسرٝ ٠      

١ مٓثأ ٚتكٍٛ إْ٘ باسح دب ٜيب دًَٚا "ٍٖٛ"

تأٟ     يف ايك ١ٜ أْ٘ صبر ّأ أٚ شرخغ   

٣ تبررأٜ اٯتا٤ أٓدٚقرر  ثررا٥  عًرر٢ ايسررًط١أ 

 إىل َك ٘ َٔ قبٌ أٌٖ ايك ١ٜ. 

تعررٌ أ بررات اي دررٌ اشبفررٞ إىل قررس  

يهٓ٘ ٜؽرشو مّمرا  عر٘    )باْ ٓر  ايك ١ٜ 

ثررٓني ا٭بررٝخت  قبررٌ فذرر  عٝرر  اإل  ب اٜرر١أ ٚ

ٙأ ٖٚٛ َٓاسرب١ دٜٓٝر١ سر ثت سر ق١ يف دات    

ٔ َررٔ ت٩ٜرر١ ايًررغ عًرر٢    يهٓرر٘ مل ٜرر ُهّ 

أ ايررر هِ َرررٔ  اعررر٘ تْرررني ْكرررٛد َع ْٝررر١ 

 "يك  ا  فرت ايٓكرٛد  "قايت اياٚد١: ا بع ٖ

ايصررررُع١ َررررٔ ايررررذٟ "بُٝٓررررا قرررراٍ ايكررررس: 
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ٚاسرر كب٬ ايٓٗررات ُٖٚررا   . 71ػ" )أٚقرر ٖا

ٜبشجررررإ يف أتدررررا٤ ايرررر ات دٕٚ إٔ جيرررر ا    

 ايًغ.

بُٝٓررا وًررب اي دررٌ اي  ٜررب إسؽررات    

 مِل َِ: ٚٔير ايسٝ ٠ "ٍٖٛ" ت عًٝ٘تٓدايفطٛتأ 

تررر فع قا٥ُررر١ سسرررابو  ٖرررذا َرررا أتٜررر  إٔ  

 ٕ ذبرررٓ أٚاسررر طاعت .. . 82ػ)أع فررر٘  

ت عًررر٢ سرررباب٘  َرررٔ هط سررر ٘ عٓررر َا تدٓ  

بر أ ٜٓراي   أ فُرا نرإ َٓر٘ إ٫ إٔ    ٚش ا٥ُ٘

عررٔ ٚدٗرر٘ ايٓبرراتات ٚايؽررُادات ٚسرر      

دٖصرر١ اسبؽررٛت يف ايفٓرر م َررٔ ٖررٍٛ َررا      

تأٚٙأ سٝررح نررإ َٓبرر ٙ ٫ َجٝررٌ يرر٘ يف     

ٍ "تٖب رر٘.. ٚظررر  ت   َرررٔ بصرراع١ َرررا   "ٖررٛ

تأتأ ٚهابرررت عرررٔ ايرررٛعٞأ ٚبررر أ ايٓررراس   

 . 87ػ) "إْ٘ شب  باي لنٝ " ٜ ٓددٕٚ:

عررٔ شررخغ َٓبررٛت   اي ٚاٜرر١  خشررٓ ت 

اسرر خ َ٘ اي دررٌ  "اتفررٌَتَٛرراس "ٜرر ع٢ 

يف د٫ٛتررر٘ ايرررر    ذبرررت اي ٗ ٜرررر  اشبفرررٞ  

نإ ٜس م فٝٗا ايٓكٛد َٔ أَه١ٓ عٓ ٠أ 

ٚتدررراٍ نجررر .. ٚيف إ ررر از ث٬ثررر١ ن رررب   

  ايٝ  ناْت حبرٛ ٠  ؼخ١ُ َه ٛب١ خب

برررررر  َعْٓٛرررر١اي دررررٌ اشبفررررٞ يف ايفٓرررر مأ  

َؽررراَٝٓٗا ناْرررت   أ)َرررذن ات َٜٛٝررر١  

 ٚف تَاٜرررر١ َ صررررابه١أ َٚعرررراد٫ت  حبرررر

تٜاؼرررررر١ٝأ بعؽررررررٗا بررررررايً  ني اي ٚسرررررر١ٝ  

 ٚايْٝٛا١ْٝ..

ٖٚررٛ  ُررٌ ايه ررب   "َاتفررٌ"٘ ٜ ٛٓدرر

ًَفٛفرر١أ َٓٗهررًا ٠ ايج٬ثرر١ ايؽررخ١ُ ٚظررٓ 

  ٚإتا بٝررر   فٝررر١ )ب اَبًٗ سرررت إىل ق ٜررر١

إتا "طرر٘ ٜٚٓبعررح ظررٛت ياْبرر٘ ٜكررٍٛ:  ت لٓب

٠ أ ررررر ٣أ إتا ساٚيرررررت إٔ ربررررر عين َررررر ٓ 

  أ135ػ" )ساٚيت إٔ تٗر ب َرٔ د ٜر ..   

 ٜٓٗٚ ٌ ٌ "يهرٔ  أ دٙ بايك ر ٜكسرِ أْر٘    "َاتفر

ؼررٌ ايط ٜررل ٚمل ٜهررٔ يف ْٝ رر٘ ا رر بأ    

ٚتهرررِ تيرررو ظرررفع٘ اي درررٌ اشبفرررٞ ممرررا    

إْررررين : "أهؽررررب٘ ٚشررررع  باإلسبررررا  ٚقرررراٍ

 ٔ ْررا لفأ إٔ أقرر ّ يررو  رر َات   أؼررع  َرر

ٚيررٝس يف ٚسررعٞ إٔ أ َعرراب برر ا٤ ايكًررب 

إ٫ إٔ   أ136ػ) "أس ُررٌ َررا تطًبرر٘ َررين 

اي دٌ اشبفٞ ايذٟ نإ يص٢ إٔ تٓص  

طررراتد عررراد  ايعرررش  تفاظرررٌٝ قعررر ٘ ُٜٚ  

ٚعٓٓفرررر٘ ٚتابعررررا سررررمُٖا يف شررررٛاتي تًررررو 

 ايك ١ٜ ايع م٠ يف ؼٛاسٞ )بٛتت س ٛ . 

١ قبؽررر١ ٜررر  شررراعت يف ايك ٜررر١ قٓعررر 

ًَ٪ٖررا سفٓرر١ َررٔ ايٓكررٛد تسررم َررٔ تًكررا٤      

ْفسررررٗا ٚعٓرررر َا سرررراٍٚ أسرررر ِٖ أ ررررذٖا 

يطُ ررر٘ ٜررر  هرررم َ ٥ٝررر١أ أفك تررر٘ تٛا ْررر٘    

ٚو س رر٘ أتؼررًاأ إىل داْررب شررٝٛي قعررر١     

أ ررر ٣ عرررٔ ا  فرررا٤ ْكرررٛد َرررٔ بٓرررو يٓررر ٕ 

ايف عرررٞأ َٚرررٔ أدتاز ايٓكرررٛد يف امل ررراد     

سٝرررح ناْرررت ايٓكرررٛد ربررر ز   أٚاسباْرررات

ا٤ عًررر٢ بسرررهٕٛ ٚب اعررر١ ٚتطفرررٛ يف ا رررٛ

س رر٢ أ وررٍٛ ازبرر تإ ٚا٭َررانٔ ايبًًٝرر١ 

ٌ "ت خرررذ سررربًٝٗا إىل دٝرررب    ايرررذٟ   "َاتفررر

ٜ ترر ٟ قبعرر١ س ٜ ٜرر١ بايٝرر١ ٚجيًررس  رراتز   

ساْررر١ ظررر م٠ يف ؼرررٛاسٞ )برررٛتت سررر ٛ     

 . 146ػ)

إ٫ إٔ اي دٌ اشبفرٞ  "أ َاتفٌٜٗ ب "

ٝسرررررر ٓذ  ر٘أ فٜررررررٓذ  يف اإلَسرررررراى برررررر  

باسبؽرررٛت وايبرررًا ايٓذررر ٠أ ٚبررر أ ايٓررراس     



 4244/ / آذار833العدد  

 

544  

 

 درٌ  ياٚيٕٛ ايكربخت عًر٢ ا  ٜ عاتنٕٛ ٚ ر 

٘   "َاتفٌ"ٜٚ ِ ذب ٜ   أاشبفٞ  أَرٔ قبؽر 

 ٜٚفررٗ  أٚتٓ كررٌ املع نرر١ إىل دررٛات ايبرراب   

  ... ٚ عٌ إو٬م عٝاتات ْات١ٜ "َاتفٌ"

يف فعٌ َِٗ َٔ اي ٚا١ٜ  عٌ يكا٤ 

ٚدًٗا يٛد٘ بني اي دٌ اشبفٞ ٚ ًَٝ٘ أثٓا٤ 

اي تاس١ د."نُب"أ ٜعوف  ٬ ا اي دٌ 

ٛٓيرر٘ إىل اشبفررا٤ ٚمبررا   اشبفررٞ بهٝفٝرر١ ذب 

يّطرر  يرر٘ وايبررًا اي شرراي  َررع د."نُررب" 

أ ٜسُع وًكات ْات١ٜ ٖٚٛ يف َه ب٘ايذٟ 

ٜٚ فادرررل بعررر  تيرررو بٛدرررٛد بكرررع دَرررا٤ يف  

أنجرر  َررٔ َٛؼررع يف تدٖ رر٘أ تهررٕٛ َررٔ 

اي دررٌ اشبفررٞ ايررذٟ أظررٝب بطًررل ْرراتٟ     

ٚزبرررل إىل َٓررراٍ د."نُرررب"أ ٚوًرررب َٓررر٘  

 إْررين"كررٍٛ: ا٫س فرراظ ب باورر١ ازبرراطأ ٜٚ 

 . 163ػ) "تدٌ  فٞ!

ٜطًررررررب اي دررررررٌ اشبفررررررٞ ازبرررررر ٜ    

" ايرررذٟ ٜكاَٚررر٘  نُرررب"املسررراع ٠ َرررٔ د. 

اسررر ُع إىل ظرررٛت ايعكرررٌ! حبرررل  ": ٜٚكرررٍٛ

ٚن  عٔ املكا١َٚ..  أ 164ػ) "ايسُا٤!

يررٝس بسررش   إْررين تدررٌ  فررٞ.."ثرِ أتدف:  

٫ٚ بصعٛت٠! أْا حبل تدٌ هم َ ٥ٞ! ٚقر   

  إٔ د٦ و وًبًا يف َعْٛ وأ ٚيٝس يف ْٝٓ

ٜررررر ٟ إيٝرررررو بسررررر٤ٛأ ٚيهرررررٔ إتا     أَرررررٖ 

  تأٜررٞ اتتهبررت أٜرر١ محاقرر١ فسررٛف أهٝٓرر  

ثررِ قرراٍ:  أ 165 -164ػ)باي لنٝرر أ 

 "فنيٜدرر "أ٫ ت ررذن ْٞ! إْررين   "نُررب!"

  ًَٝو يف ايه١ًٝ.

دايسرررًاأ ٚتسرررا٤ٍ   "نُرررب"اسررر ٣ٛ 

ٖ .. " "د ٜفني"  ١أ ٝر١ َصر ٓ  ٓإْين يف ساير١ ت

ٖٚررذا  ٚأٟ عُررٌ َررٔ    "درر ٜفني"َررا شررلٕ  

ٚايصعٛت٠  هرٔ إٔ جيعرٌ    أعُاٍ ايسش 

جيٝب   .165ػ)امل ٤  فًٝا ٫ ت اٙ ايعني  

يرررٝس ٖرررذا َرررٔ أعُررراٍ   "اي درررٌ اشبفرررٞ:  

ِٗ أ ايٓبٛاعٔ  ايسش  ٚايصعٛت٠ إْ٘ عٌُ ٜٓ

 ت ٙ ع٬ًُ تٖٝبًا..!   "نُب"يهٔ 

ٚشرر ابا   ٜطًررب اي دررٌ اشبفررٞ وعاَررًا

" ايررذٟ نُررب"ٚايسررُا  يرر٘ بايبكررا٤ يرر ٣   

بررر أ سرررلي٘ عرررٔ سررربب د سررر٘أ ٚنٝررر     

ر إوررر٬م ايٓررراتأ ٚشررر   اي درررٌ اشبفرررٞ يررر   

نٝرر  أٚىل ثك رر٘ ب دررٌ يهٓرر٘     "نُررب"

 .ٌ"َاتف"س م ْكٛدٙ ٜكع  

ر مل ٜهررررٔ اي دررررٌ اشبفررررٞ ٜجررررل برررر    

ت نررر٘ ٜٓررراّ ْٚررراٍ إىل   ايرررذٟ أ "نُرررب"

ٜٓررراقض ا٭َررر  َرررع  ه فررر١ ايطعررراّأ ٚبررر أ  

ْفسرر٘: "يف ايبشرر  تٛدرر  نا٥ٓررات ع ٜرر ٠  

هررم َ ٥ٝرر١ َجررٌ قٓرر ٌٜ ايبشرر  عًرر٢ سرربٌٝ  

 ٍ ٚيهرررٔ يف ا رررٛا٤.. ٫أ َسرررر شٌٝ"    املجرررا

ن رررب ٘أ ٚا عٓررر٬ت اإلبرررقرررٓ  .. 175ٚ)ػ

 "أداٟ".تساي١ إىل ايهٛيٌْٛٝ 

اي درررٌ اشبفرررٞ برررلٕ    "نُرررب"أبًرررغ 

ايعرش  نافر١ ن برت عٓر٘أ ٚعرٔ نرٌ       

ٛ )ٚيف   ٜبرررٓر)إَرررا سررر خ يف     برررٛتت سررر 

٘ ٜعًِ بٛدرٛدٙأ دٕٚ إٔ  ٚأظب  ايعامل نًّ

 ٜ تٟ أس  أٜٔ ٖٛ اٯٕ.

إىل َا٥ ٠ اإلفطاتأ ٚوًرب   اظطشب٘

  ير٘  َٓ٘ َع ف١ نٝ  أظب   فًٝاأ فعٓ 

لْر٘  بهٝف١ٝ سعٍٛ تيوأ ب اي دٌ اشبفٞ

ٛ )ٚد  املاد٠ اي  اسر خ َٗا يف     تصًٝسر 

ايررر  تٖرررب إيٝٗررررا بعررر  َ ادتتررر٘ يٓرررر ٕأ     
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ٚأعًُررر٘ أْررر٘ تررر ى ايعًرررّٛ ايطبٝررر١ ٚدتس     

أ عًررررِ ايؽرررر٤ٛايفٝاٜررررا٤ بعرررر  إٔ سررررش ٙ 

.. ٚنرررإ ايهجافررر١ ايبعررر ١ٜ ٚباي ش ٜررر  

ُٓ 22عُرر ٙ  عًُررت : "سررًا درر اً عاَررًا َٚ ش

دٕٚ نًررٌ ٚقؽررٝت يف ٖررذا ايعُررٌ ايصررام 

ًت إىل ْ ٝذرررر١ سرررر ١ شررررٗٛتأ س رررر٢ تٛٓظرررر 

ًت إىل فهررر ٠ شرررا١ًَ عرررٔ َذًٖررر١.. تٛٓظررر

أ  6)ٚاْهسرررات ايؽررر٤ٛ  5)أظرررب ١ ازبسرررِ

اسرر ٓبا  َعاديرر١ ٖٓ سرر١ٝ تات  ٚاسرر طعُت

  .184-183)ػ "أتبع١ أبعاد..

أعادٝررررب ناْررررت ٖٓرررراى  "ٜٚ ررررابع:  

َٚعذررررراات يف ايه رررررب ايررررر  أ فاٖرررررا    

تاتٗرا   أ بٝ  أْٗرا مل تهرٔ يف سر ٓ   "َاتفٌ"

د فه ٠ تكرٛد إىل َرٓٗرأ   بٌ صبٓ  َٓٗذًاأ

 ُٓ ٔ إَهاْٝررررررر١  فرررررررخت َعاَرررررررٌ    ت ؽررررررر

َررراد٠ َررراأ سرررٛا٤ أناْرررت      7)اْهسرررات

ظرررًب١ أٚ سرررا١ً٥أ حبٝرررح تعرررب  شرررفاف١    

  .184)ػ "نا ٛا٤

ٚتررابع اي دررٌ اشبفررٞ شرر   ا٭َررٛت يررر  

ٕٛٓ ايرر ّ ٚنٝرر   "نُررب " سررٍٛ َسررلي١ تًرر

 هرررٔ سًّٗررراأ ٚدعًررر٘ بررر٬ يرررٕٛأ ٜٚبكررر٢ 

ٚأْررر٘ نرررإ  نُرررا ٖرررٛ برررٓفس ٚظا٥فررر٘أ   

 فا يٓفسرر٘ بسررٓ  ان صرراف٘أ ٚنررإ    رر

جي ٟ دباتب٘ يف ظ ٚف ظرعب١ يف اشبفرا٤   

نررإ بعٝرر ًا عررٔ أسرر اتٙ ازبرراَعٞ ايررذٟ    

. ٚمل ٜس م أفهات ايطًب١ ٜٚٓسبٗا يٓفس٘

ات ايعًُٝر١أ  ٜٓص  أًٜا َٔ أحباث٘ يف اي ٚتٜ

 ٓٛ ٍ ٚاقررروب َرررٔ ذبكٝرررل سًُررر٘ يف إٔ ت شررر

َعاد٫ت٘ ايٓب ١ٜ إىل ٚاقرع عًُرٞ.. فر تس    

يف ازبسِأ مل٤ٌ بعخت ايج  ات  ايعب ٝات

ٚفذرررررل٠ تٛٓظرررررٌ إىل ان صررررراف يف عًرررررِ  

َفادٙ إٔ املآد٠ اسبُ ا٤   8)"ايفسٝٛيٛدٝا"

ناي ّ  هٔ إٔ تعرب  بٝؽرا٤ شرفاف١أ    

يهٓٗرررا ذبررر فا بهرررٌ  عرررا٥غ ايررر ّ     

 ف٘ يف ازبسِ.ٚٚظا٥

ٚبررر أ ُٜعُرررٌ فهررر ٙ يف إٔ جيعرررٌ أٟ 

ُٜرر ٣ باسرر جٓا٤     سٝررٛإ أٚ ْسررٝر شررفاف ٫ 

ٌ ازبسرررِ ٚأظرررب   ايعرررب ات ايررر  ت خًّررر  

ٜرر ٓدد: " هررٓين إٔ أظررب   فٝررًا". ٚعُررٌ   

ملرر ٠ ثرر٬خ سررٓٛات ٚعررا٢ْ ا٭َررٓ ٜٔ سٝررح    

اس راز يًُراٍ ٚسرطا عًر٢ َراٍ ٚايرر ٙأ ٚمل      

 ٜهٔ ي٘أ فاْ ش  ٚاي ٙ إث ٖا.

دباتبرر٘ عًرر٢ قطعرر١ َررٔ  ناْررت أٚىل 

ْسرٝر ايعرٛف ا٭برٝختأ اير  سر عإ َرا       

ا  فتأ ٚٚادر٘ ظرعٛب١ يف ايعجرٛت عًٝٗراأ     

ثرررررِ أدررررر ٣ دب بررررر١ عًررررر٢ قطررررر١ بٝؽرررررا٤ 

فل فكررتأ ٚعًرر٢ ايرر هِ َررٔ أْرر٘ أعطرر٢       

ايكطررر١ ايعكرررات ايرررذٟ   رررٟٛ عًررر٢ َررراد٠    

)اي كعررم  ٖٚررٞ املرراد٠ ايهُٝٝا٥ٝرر١ ايرر     

تسرر خ ّ إل ايرر١ ايًررٕٛأ ٚأظرربشت ايكطرر١    

 ٥ٝررر١ َرررا عررر ا عٝٓٝٗرررا ايسرررٛداٜٚٔ    هرررم َ

 ٚطبايبٗا.. ٚمل ٜس طع تفسم تيو!.

١ بر فع  بع  إٔ وايبر٘ ظراسب ايصركّ   ٚ

اإلجيررات ٖٚرررٛ ٫  ًهررر٘أ فّهررر  بررر د ا٤  

اي ذ ب١ ع٢ً ْفس٘أ ٚفعٌ تيو ٚعرا٢ْ َرا   

ظررررُ  س رررر٢  أ ٚعاْرررراٙ َررررٔ أمل ٚأٚدرررراي  

ايٓٗاٜررر١أ ثرررِ أظرررب  فاقررر ًا يًشرررسأ ثرررِ      

ُرررا ٖٚت٬شررر٢ ا٭ملأ ٚأ رررذ ٜ قرررب ٜ ٜررر٘  

تعررررررمإ ن قررررررا٥ل  دادٝرررررر١ شررررررفاف١    

شررررفاف١ نايادررررازأ  ٘ٚأظرررربشت أو افرررر
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بٗ ررررت ايعبرررراّ ٚايصرررر اٜني ثررررِ ت٬شررررتأ  

ٚناْت ا٭ععراب ايبٝؽرا٤ ايعر م٠ ٖرٞ     

 ُ أ ٚمل ٜبررل يف ٘  رر  َررا ا  فررت َررٔ دسرر

ايٓٗاٜرررر١ سرررر٣ٛ ا٭ورررر اف املٝ رررر١ ٭ظرررراف    

أظررررابعٞأ ايرررر  ظًررررت بٝؽررررا٤ ٚباٖ رررر١..   

أ فهرراف  بصررٓ ٠ إلمتررراّ عًُٝرر١ ا٫  فرررا٤   

سٝرررح مل ٜبرررل ظررراٖ ًا َٓررر٘ سررر٣ٛ بعرررخت     

 .اشبؽابأ ٚأنٌُ ايع١ًُٝ ْٚاّ

ٜكررررٍٛ اي دررررٌ اشبفررررٞ عررررٔ ساي رررر٘    

ايٓفس١ٝ أثٓا٤ ش س٘ ير "نُب" نرٌ ٖرذٙ   

اي فاظٌٝ: "نٓت أشع  حباي١ َرٔ ايسرُٛ   

ٚا٫سرر ع٤٬أ بررلْين َررٔ دررٓس فررا٥ل عررٔ      

اٯدَررررٝنيأ نُررررا أسسسررررت أْررررين تدررررٌ 

َبعرر  يررٝس ٭ق اَرر٘ أٟ ٚقررع ٫ٚ مل٬بسرر٘  

.  .219ظررٛت يف َ ٜٓرر١ يًعُٝررإ" )ػ   أٟ

: "نًُررا أَعٓررت  قررا٬ً٥ اوررب "نُررب"ٚي

ايرررررر فهم يف ا٭َرررررر أ نًُررررررا اق ٓعررررررت 

بسررخاف١ إٔ ٜهررٕٛ  فٝررًا يف َٓررا  قرراتس   

ايررربٚد٠ ٚبررايغ ايكررذات٠أ َٚ ٜٓرر١ َ شؽرر ٠   

  .247َادمح١ بايٓاس" )ػ

سرررلي٘ "نُرررب" نٝررر  ٚظرررًت إىل    

)إٜبررررٓر   فكرررراٍ يرررر٘: "تٖبررررت إىل ٖٓرررراى    

ٟٓ أَررٌ ٚاسرر  بررلٕ  يًبشررح عررٔ ع ُررٌأ ٚيرر 

ٚإٔ  أَ ٥ٝرًا َرٔ د ٜر     عرٛد ٭أد  و ٜك١ 

ٌٓ اتتهب ٗررررا   ايرررر ا٭ طررررا٤ أظررررً  نرررر

 عٓ َا أظبشت  فًٝا.

 "نُرررب"وًرررب اي درررٌ اشبفرررٞ َرررٔ   

تلَني َساع  َٚهإ ي فٞ فٝر٘ ي ٓراٍٚ   

أ وعاَرر٘ ٚشرر اب٘ ْٚٝررٌ قسررٕ  َررٔ اي اسرر١  

ٚشرررر ٜو يًشعررررٍٛ عًرررر٢ أنرررررب فا٥رررر ٠    

ا  فا٥رر٘ َجررٌ ايسررطٛ    ١ممهٓرر١ َررٔ سايرر  

 ع٢ً املٓا ٍ ٚايٓٗب ٚا٫س ٝاٍ ٚس ٢ ايك ٌ.

عًررررر٢ فهررررر ٠  "نُرررررب"مل ٜٛافرررررل 

  تيررو ايك ررٌأ إ٫ إٔ اي دررٌ اشبفررٞ ٚٓؼرر   

بايك ررٌ نعكٛبرر١ عاديرر١أ فبعرر  إٔ ٜعررب     

ٖٛ اسبانِ ٚاٯَ  ايٓاٖٞ يف َ ٜٓر١ َجرٌ   

)ب دٚى  ٜ ِ وبع َٓصٛتات بلٚاَ ٙ ٚنٌ 

 َٔ يايفٗا ٜعاقب بايك ٌ.

اشبفرررررٞ ان صررررر   ٝاْررررر١   اي درررررٌ

يرر٘ فؽرر ب٘ ٚأتداٙ أتؼررًاأ نُررا   "نُررب"

اس طاي إٜكاي ايهٛيٌْٛٝ ٚا  ٚب بع  إٔ 

ْٝررٌ يٛيًهٛ "نُررب"ٜصرر   أ ٚ ًررع تدا٤ٙ

إْرر٘ صبٓررٕٛ برر٬  "بعررخت َررا سرر خ ٜٚكررٍٛ:   

يًبصرر  بعرر١ًأ إْرر٘ ا٭ْاْٝرر١   شرروأ ٫  ررٗت

  إ٫ يف َٓفع ررررررر٘ اشبايعررررررر١أ ٫ ٜفّهررررررر 

 ايصخعرر١ٝأ يكرر   رر ز َررٔ ٖٓررا ضب رر َاً    

 "ذ  ط ررر٘ اي ٖٝبررر١برررًا َٚٗ ادرررًاأ يّٝٓفرررٝه

 . 261ػ)

 "نُررب"هررادت اي دررٌ اشبفررٞ َٓرراٍ  

برر٘ هؽررب درراَ أ ٚتررٛات٣ يف  ٚقرر  اسرر بٖ 

نرإ ٚاؼرشًا أْر٘ اع ُر  عًر٢      أ ٚدهاٍا٭

ملعاْٚ ررر٘ يف ذبكٝرررل ٖرررذا اسبًرررِ   "نُرررب"

 أ ايبشرررح . ٚبرررايٛسصرررٞ ب تٖررراب ايعرررامل. 

ع ف اي دٌ اشبفٞ نٝ  اس فاد ٚأ ٘عٓ

إت  أممرررا تٚاٙ يرر٘ َرررٔ اعوافرررات  "نُررب "

ٚد  املٓرا ٍ َٛظر ٠أ ٚايٓٛافرذ ضبهُر١     

اإله٬مأ ٚقر أ َٓصرٛتات َعًكر١ َ ؽر١ُٓ     

ًُر١  فلدتى وبٝع١ اسب أتعًُٝات يًسهإ

ٙأ ٚشررع  بايٓرر ّ ٭ْرر٘ أفصرر٢  ٗرر١ ؼررٓ املٛٓد

فٗرٞ تسر خ ّ    "نُب"بلس اتٙ يً ن ٛت 

 . ٫271ق ٓاظ٘ دٕٚ تمح١ )ػ
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 ٝررر١ ه ٜبررر١تسررراي١  ّط "نُرررب"قررر أ 

َه ٛبررر١ برررايكًِ اي ظررراػأ درررا٤ فٝٗرررا:   

بصررررهٌ  ْٚصررررٝطًا يكرررر  نٓررررت تنٝرررراً  "

َرررذٌٖأ يهرررٔ ٜعذاْرررٞ ايررر فهم فُٝرررا   

 دٓٝ ررر٘ َرررٔ أْرررو تعرررادٜينأ ٚظًًرررت َٜٛررراً   

تطاتدْٞأ بٌ ٚساٚيرت إٔ تسرًبين    نا٬ًَ

يهررٓين سعررًت عًرر٢ ايطعرراّ  تاسرر١ يًٝرر١أ

ع٢ً اي هِ َٓو ٚاس طعت إٔ أ ًر  يًٓرّٛ   

ٝٓٓراأ ٚيرٝس   تهِ أْفوأ يك  ب أ ايع اي ب

أَرررررراَٞ إ٫ إٔ أبررررررادت باإلتٖررررررابأ أبًررررررغ 

مل ٜعرررر  ايهٛيْٛٝرررٌ إٔ َٝٓرررا٤ )برررر دٚى    

أظرب   أ برٌ  ذبت سهِ ًَهر١ اْهًروا  

إْ٘ عٗ  اي درٌ   أذبت سهُٞ اإلتٖابٞ

ٚيف ايٝررررّٛ ا٭ٍٚ سررررٝ ِ تٓفٝررررذ    اشبفررررٞأ

 "نُررب"سهررِ اإلعرر اّ يف تدررٌ ٜرر ع٢    

  ذ٣ بر٘ ملرٔ ٜفهر  يف     س ٢ ٜعب  َج٬ً

 . 271ػ) " ٝاْ 

إىل َٓررررررراٍ  "ايهٛيْٛٝرررررررٌ"سؽررررررر  

٢ اي سرراي١ ٚأبً رر٘ إٔ  بعرر  إٔ تًّكرر  "نُررب"

اي دٌ اشبفرٞ ق ٜرب َرٔ املٓراٍأ ٚبايفعرٌ      

ِ اي دٌ اشبفٞ اياداز يف املٓاٍ فك  سّط

َرررٔ نرررٌ ازبٗرررات ٚيررر ٣ ضباٚيررر١  ررر ٚز  

إلسؽررررات ايهرررر٬بأ  "أداٟ"ايهٛيْٛٝررررٌ 

أَسررررو برررر٘ اي دررررٌ اشبفررررٞ ٚاْ رررراي َٓرررر٘ 

ٓاٍ عٔ و ٜل س٘أ ٚق ً٘أ ثِ د ٌ املَسٓ 

ِ  دادرر٘ َٚاايٝذرر٘أ املطرربط بعرر  إٔ سّطرر 

ٚنإ ايصر وٝإ َرع اشبادَر١ قر  ٚظر٬      

٢ فٝٗا ٚاسر   املٓاٍأ ٚذبعٌ َٛاد١ٗ ٜ ًّك

ا َٔ تداٍ ايصر و١ ؼر ب١ عًر٢ تأسر٘أ إّير     

إٔ تدررٌ ايصرر و١ ايجرراْٞ ٜررٓذ  يف تسرر ٜ   

ؼ ب١ ق١ٜٛ ع٢ً اي دٌ اشبفٞ ايذٟ نإ 

برر أ   ُررٌ بًطرر١ يف ٜرر ٙ ٚأتداٙ أتؼررًاأ ثررِ

"أ ناَررب"ايصرر وٝإ ٜبشجررإ عررٔ ايسررٝ  

ناْت ْافذ٠ سذ ٠ ايطعراّ َف ٛسر١ عًر٢    

َعررر اعٝٗاأ ٫ٚ ٜٛدررر  أثررر  يًخادَررر١ ٫ٚ   

 . 286ػ)يً ن ٛت نُب 

ايسررررٝ  ٚبُٝٓررررا ًٜذررررل "ناَررررب" إىل 

َررٔ إيٝرر٘أ ٖٚررٛ  أقرر ب ازبررمإ   "ٖرر٬ٝس"

 أٜرر فخت ظب ترر٘ايررذٟ  أَررايهٞ ايفرر٬ٝت

٘ عبررٛ اي ررٌ ٜٚرر نخت َسرر عًا بررني     ٜ ٛٓدرر

ايٓباتراتأ بادبراٙ طبفر  ايصر و١أ إ٫ أْرر٘     

ناْرت َرٔ   ٢ يه١ُ ق١ٜٛ َرٔ اشبًر    ٜ ًّك

أ ايررذٟ ٜ ًّكرر٢ برر ٚتٙ أٜؽررًا اي دررٌ اشبفررٞ

ؼرر ب١ َعررٍٛ َررٔ ايعاَررٌ ايؽررخِأ فٝخررٓ    

ٚ  "نُرب "غ خًّأتؼًاأ فٝ سر طاي  ْٜفسر٘ 

جِ فرررٛم ظررر تٙ جيرررإٔ  سرررو ب   ررر٘أ ٚ

َٓررررر٘أ  ٓرررررُتيكررررر  متّه"عررررر   قرررررا٬ً٥: ٜٚ

ًٝررر٘أ إْررر٘ ذبررر   سررراع ْٚٞ يف ايكررربخت ع 

 . 295ػ) "أَسهٛا بك َٝ٘

دا٤ تداٍ نجمٕٚ ٚتاسرت عصر ات   

ا٭ٜ ٟ ت  افع عبرٛ اي درٌ اشبفرٞ متسرو     

اي محرر١.. "برر٘ ٚتؽرر ب٘أ س رر٢ برر أ ٜعررٝ :  

 ."اي مح١

سررررر  ازبس ٜ شٓسررررر "نُرررررب"أ رررررذ 

دأ ٚٚدررر  أْررر٘ ٫ ٜ رررٓفسأ   اشبفرررٞ املُررر ٓ 

ٚس ن ٘ قر  سرهٓتأ ٚقًبر٘ نر  عرٔ      

اشبفكرررررإأ ثرررررِ شررررراٖ ٚا َصرررررٗ ًا برررررايغ  

اي  ابرررر١أ شرررره٬ً شررررفافًا باٖ ررررًا نلْرررر٘ 

َعررررٓٛي َررررٔ ايادررررازأ بعرررر ٖا اتؽررررشت 

ع ٚم ٚشر اٜني ٚعبراّ ٚأععرابأ ٚظٗر      

ٖٝهرررٌ يٝررر  ثرررِ هؽررراتٜفٗا ٚعباَٗررراأ    
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ناْت ايب ا١ٜ ؼباب١ٝأ ثِ ظراتت أنجر    

جررر  فرررلنج أ ٖٚرررِ  ؽرررشت أنع اَررر١ ٚآت

 ٓ قٕٛ يف املصٗ  بذٍٖٛ ٚظا  ش وٞ: 

 "إؽرش ٜا يًعذب! يكر  بر أت ايكر َإ ت    "

   ٓٛ ٍ ايعذٝرررب ٖٚهرررذا اسررر ُ  ٖرررذا اي شررر

بررب ٤ َررٔ ٜرر ٟ اي دررٌ اشبفررٞ إىل برراقٞ      

أو افررر٘ َٚٓٗرررا إىل بررراقٞ أدررراا٤ دسرررُ٘    

 . 298ػ)

يف ايررج٬ثني َررٔ عُرر ٙأ  نررإ تدرر٬ً

دسررررُ٘ ًَرررر٤ٞ بايهسررررٛت ٚايهرررر َاتأ 

شررع ٙ أبررٝخت ٚسبٝ رر٘ بٝؽررا٤أ ٫ ت ٓاسررب    

 دتد١ ا٭برٝخت اير   يهٓٗا ٖٞ َع عُ ٙأ 

َِٗل.  ٜعاْٞ َٓٗا َ ؼ٢ امل 

ٛٙ ٚمحًٛٙ أسؽ  أس ِٖ ٠٤٬َ ٚهّط

إىل دا رررٌ املبٓررر٢أ ٖٚٓررراى اْ ٗرررت سٝرررا٠     

 اي دٌ اشبفٞ. "د ٜفٔ"

  ٜبر١  ٖهذا تٓ ٗٞ قعر١ اي ذ بر١ اي  

ٚع٢ً اير هِ َرٔ   .. ٚايص ٜ ٠ يً دٌ اشبفٞ

 ب عرررررٔأ ررررذ ٜبشرررررح ّٜٚٓكرررر   "نُررررب "إٔ 

ٟ ايه ررررب ايج٬ثرررر١    دٕٚ تٛقرررر أ إ٫ إٔ أ

إْسررإ ٫ ٜرر تٟ إٔ تًررو ايه ررب َٛدررٛد٠   

ٚبٗررا ٠ ظرراسب إسرر ٣ اسباْرراتأ   يف سررٛ 

ايسرر  ايعذٝررب ي٬  فررا٤أ ٚعصرر ات َرررٔ     

ا٭س ات اي  ٜبر١أ ٚيرٔ ٜسر طٝع أٟ إْسرإ     

ٗا إ٫ بعر  َرٛت ظراسب    إٔ ٜع ف ش٦ٝا  عٓ

 . 313ػ) اسبا١ْ
القراءة التحليلية لرواية )جزيرة الدكتور 

 مورو(:

تٚاٜ ٘ ب ك١ٝٓ تساي١  "ٙ.ز.ًٜٚا"ٜب أ * 

١ أ ٜس د فٝٗرا قٓعر  "ب ٜٓ ٜور "َٔ ابٔ أ  ي

ُٓررر ٘أ ايررر  عجررر  عًٝٗرررا يف أٚتاقررر٘ بعررر     ع

عٛدت٘ إىل عرامل ايبصر  ايطبٝعرٞأ    ٚتسًٝ٘ 

ئ ٚأ د ًا ب١ٜ١ ه سمٟٚ قٓعٚأْ٘ يٓ ٕأ 

ُٜٝعررررٓ  ِٗ بررررازبٕٓٛأ َررررا ٓ ق٘ أسرررر أ ٚسرررر

٘أ جيررررر ٖا ٚتُٜجررررر ٚسرررررٝ فع٘ ي ررررر ٜٚٓٗاأ  

ٜٚررذٖب إىل ازباٜرر ٠ ايرر  ٚظررفٗا ايعررِأ   

$ ٌ ايربناْٝرررر١ ايعرررر م٠ يف  # داٜرررر ٠ ْٛبرررر

ا٭بررررٝخت  ا ررررٝ  ا ررررادٟ يٝذرررر  ايعررررحٓ   

ايع م ٚبعخت اشبٓا ٜ  ٚا٭تاْبأ ٚعر دًا  

 َٔ ايف٦ إ ايعذٝب١ فك .

 ٠ ايررررر ن ٛت داٜررررر"ذب صررررر  يف * 

أ أفهرررات ايكررر ٕ اي اسرررع عصررر أ     "َرررٛتٚ

فٝٗا ظر٬ٍ  ٚأ 1896اي ٚا١ٜ ظ تت عاّ ف

ٚهمٖرررِأ  "داتٜٚرررٔ"ٚ "ْٝ صررر٘ايفًٝسرررٛف "

قررات٨ اي ٚاٜرر١ ٚفٝٗرا سبهرر١ مم عرر١ دبعررٌ  

ا أ ت ُٝٓر َ عًّكًا بٗا َٔ ب اٜ ٗا س ٢ ْٗاٜ ٗا

 هرررٔ ٛدرررٛد بطًرررنيأ ٫  ٖرررذٙ اي ٚاٜررر١ ب 

ٚ  ايرر خًّغ  ظبرر   َررٔ أسرر  شخعررٝ ُٝٗاأ 

ٙ ملسات ا٭س اخ ٜباعر  برني    س دًٜٚا" يف"

أ يكا٥ُٗرررا إىل َرررا بعررر  َٓ عررر  اي ٚاٜررر١    

ايصخع١ٝ ا٭ٚىل "ب ٜٓ ٜو" ٖٚرٛ اير اٟٚأ   

ايذٟ ٜعٝض يف داٜ ٠ اي ن ٛت َٛتٚ َٓ ٠ 

 ٛ أسرررررررر   عرررررررراّ ٚاسرررررررر  تك ٜبررررررررًاأ ٖٚرررررررر

صخعرررر١ٝ ٚايأ ا٭تسرررر ك اوٝني اإلظبًٝررررا 

امل ُرٓ د   ِايعأي "اي ن ٛت َٛتٚايجا١ْٝ ٖٞ "

٢ إىل ذبٜٛرررٌ اسبٝٛاْرررات إىل   ايرررذٟ ٜسرررع 

 بص .

-ي دررٌ  َ رراَ ٠* يٝسررت اي ٚاٜرر١ 

وبٝب باتي ب٬ أ ٬م ُو د َٔ بً ٙأ ٖٚرٛ  

داٜرر ٠ ٜٛدرر  يف  -  ًررو ايعًررِ ٚاملع فرر١
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ٛٓ ا إىل بص  باسر خ اّ   أفٝٗا سٝٛاْات س

ٛٓٙ اشبًل ب د ا٤ تع ٬ٜت دٝٓٝر١   عًُ٘ يٝص

عًرر٢ اسبٝٛاْرراتأ ٚتصرر  ٗا ٖٚررٞ سٝٓرر١أ   

وات تٚا١ٜ ذبٌُ َ ي٫ًٛ ثكافًٝاأ ب إمنا ٖٞ 

قررادّ بررني يف ايكررِٝ تؽرراتب فٝرر٘ سرر دٟأ 

طبرررر غ بررررايعًّٛ )ب ٜٓرررر ٜو أ ٚدن ررررٛت  

عررامل يف ٚظررا٥  ا٭ورر اف ٜرر ع٢ )َررٛتٚ  

ايكادّ أٜؽًا َٔ يٓر ٕأ ٚربرٓ ز َرٔ إسر ٣     

داَعاتٗرررراأ بعرررر  إٔ ُورررر د إثرررر  فؽررررٝش١   

ٌٖ ع٢ً أت  تًو ازباٜ ٠ َع  ظشف١ٝأ ٚس

ٜعُرٌ يف دباتبر٘   بعخت ا٭شرخاػأ ٚأ رذ   

ايررررر  ٫  هرررررٔ تعرررررٓٝفٗا إ٫ يف سكرررررٌ 

أ ٜٚكع يف ْٗا١ٜ املطاف ؼش١ٝ ش ِّ ايص ٚت

 أعُاي٘ ٚدباتب٘.

* مٓث١ تصاب٘ بني شخع١ٝ "َرٛتٚ" يف  

أ 1896ٖرررذٙ اي ٚاٜررر١ ايررر  ُْصررر ت عررراّ     

ٚشخعر١ٝ "ْررْٛٝا" يف قٓعرر١ )بًرر  ايعُٝررإ   

أ 1914يًهاتب ْفس٘ ٚاي  ُْصر ت عراّ   

فررر "َررٛتٚ" دررا٤ إىل  َررع بعررخت ا٫ رر ٬فأ  

ازباٜ ٠ يٝهٕٛ إ ًا عًٝٗا ٚع٢ً َٔ فٝٗرا  

َٔ سٝٛاْات عٓ  ا دًٝٓٝا ٚدٓتبٗا ي  هًِّأ 

ٚتهررٕٛ تاؼررخ١ يرر٘أ تٗابرر٘ واملررا إٔ ٜرر ٙ   

ٖٞ ايعًٝا ٖٚٞ اي  ظٓع ِٗ. ٚنذيو يف 

قٓعرر١ )بًرر  ايعُٝررإ أ ي ررات "ًٜٚررا" تدرر٬ً  

٘  ذبررراٍيً ًاَ سرررً ك أ تنرررب بطررر٬ً ي ٚاٜ ررر

ٜٚكرررٍٛ عٓررر٘ إْررر٘  ايعررراملأ يبشررر  ٚشررراٖ ا

عًررر٢ عبرررٛ َٚجّكفرررًا يًه رررب  ًاقات٥رررنرررإ 

ٚدتس ايعًرررّٛ ايطبٝعٝررر١ يف إسررر ٣    اممٝٓررر

ًاأ َٚ رررراَ  ًاتنٝررررٚ داَعررررات ب ٜطاْٝرررراأ

ٜررررر ع٢ "ْرررررْٛٝا"أ ٚنرررررإ ب فكررررر١ بعجررررر١   

اس هصاف١ٝ ففك ٚٙأ سٝح سك  يف ٚاد 

. أ ٚظبررااملفكررٛد #بًرر  ايُعُٝررإ$ ٖررٛسررشٝل 

املع فرررر١ أٟ إٔ تيررررو ايكررررادّ  ُررررٌ َعرررر٘ 

ٚايعًِأ ساٍٚ إٔ ٜعًِّ املهفٛفني املبُٗني 

َعٓر٢ اسبٝررا٠أ ٜٚصرر    رِ َعٓرر٢ اإلبعررات   

ايرررذٟ ٜف ك ْٚررر٘أ ٚنرررإ ٜررر ٣ يف ْفسررر٘   

ًَهررررًا ٚسررررٝ ًا أتسررررً ٘ ايسررررُا٤  رررر٪٤٫    

 ايعُٝإ.

ف تا نإ "َٛتٚ" يف ٖذٙ اي ٚا١ٜ قر   

سرراٍٚ  ًررل ْبرراّ ٚقررإْٛ ؼررُٔ ازباٜرر ٠    

 11ايررر  درررا٤ إيٝٗرررا َٚهرررح فٝٗرررا عبرررٛ   

عاًَاأ ٚأظب  ظاسب ايك ات ٚي٘ ايه١ًُ 

ايفعٌ بع  إٔ دعٌ َٔ ْفس٘ إ رًا عًٝٗراأ   

ٚسعررر  ْ ٝذررر١ فصرررٌ دب ب ررر٘ ٚضباٚي ررر٘    

ٚتٖب ؼش١ٝ تًو اي ذاتبأ نذيو درا٤  

"ْررْٛٝا" يف قٓعرر١ )بًرر  ايعُٝررإ  إىل تيررو     

ٍ ٛعُر امليف ايٓبراّ     ٝٓر ايٛادٟ ضبا٫ًٚ إٔ ٜ

دررا٤ بٗررا  ٚثكاف رر٘ ايرر   ٚفررل َفَٗٛرر٘  فٝرر٘ 

فصررٌ يف ذبكٝررل أه اؼرر٘ زبررل  ا َعرر٘أ ٚمّلرر

  ٚ تاٚدترر٘ فهرر ٠ إٔ   إىل اسرر خ اّ ايكرر٠ٛأ 

أ #ٛت ًَهررًاعررايعُٝررإ ٜهررٕٛ ا٭  يف بًرر$

  يف املكررراّ ا٭ٍٚ يف وررر م  اتبررر١  فّهرررٚ

ِ  ٖرررر٪٤٫ ايٓررررراس   مل ٜسررررر طع... ٚٚدسرررر ٖ

ايعررٝض باملصرراتن١أ بررٌ فررٖ  ٖاتبررًا  "ْررْٛٝا"

 .َٔ املهإ

*  ررر ػ "ًٜٚرررا" عًررر٢ اإلشرررات٠ إىل  

ايررر ٜٔ يف أنجررر  َرررٔ تٚاٜررر١أ ففرررٞ ٖرررذٙ   

ٜ٪ّنرررر  عًرررر٢ إٔ "َررررٛتٚ" تدررررٌ    اي ٚاٜرررر١ 

َ رر ٜٓٔأ سٝررح ٜكررٍٛ عًرر٢ يسررإ "َررٛتٚ":     

أ نُررا "ب ٜٓرر ٜو"ٔأ ٜررا أْررا تدررٌ َ رر ٜٓ  )
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  ٕ أع كر    أنٌ تدٌ عاقٌ جيرب إٔ ٜهرٛ

ُٓ أنجرررر  يف ا٫ورررر٬ي عًرررر٢   كررررتأْررررين تع

أسايٝب اشبًل َكاتْر١ بروأل يكر  حبجرت يف     

اٍ سٝرراتٞأ وررٛ قٛاْٝٓرر٘ بلسررًٛبٞ اشبرراػ 

ٌٓ سسررب -َررا فعً رر٘ أْررت  يف سررني إٔ نرر

 . 91  )ػٖٛ مجع ايف اشات -ٞظٓٓ

*  رررانٞ "ًٜٚرررا" يف تٚاٜ ررر٘ ٖرررذٙ    

ايفًٝسٛف ا٭ملاْٞ "ف ٜ تٜو ْٝ ص١" ايرذٟ  

عاظرررر ٙ يف ايٓعرررر  ايجرررراْٞ َررررٔ ايكرررر ٕ  

ا٭َرررٌ اي اسرررع عصررر أ سرررني ي  ُٗرررا برررر ) 

 أ إت ٜ شٓ خ عرٔ عاير١ "ب ٜٓر ٜو"    ٚايعاي١

  يف عررر ّ ايعرررٛد٠ إىل  ٜفّهرررايررر  دبعًررر٘  

خ ْفسرر٘ بعرر  َك ررٌ    ررٓ ٚعررامل ايبصرر أ  

ٚبكا٥ررر٘  "َ َْٟٛٛ ذررر"َٚسررراع ٙ  "َرررٛتٚ"

أ َسر عٝ ًا  ايبصر ١ٜ ٝٛاْرات  اسبٚسٝ ًا َرع  

أنجرر  شرر٤ٞ نررإ ٜررجم   $سٝاترر٘ ايسررابك١  

هجٝرراْٞ ٖررٛ ٚدررٛٙ ايبصرر  اشبايٝرر١ َررٔ أٟ     

مل أعرر   ألتعرربم يف ايكطرراتات ٚاسبرراف٬ت  

دٓسٞ ٚيهٔ أْب  إيِٝٗ نبص  َٔ بين 

فهٓررت ٫ أدرر ٩ عًرر٢   أ نذجررح ٖاَرر ٠ 

َٔ أْرين   إ٫ عٓ َا أنٕٛ َٛقًٓا ا٫تذباٍ

 .  153)ػ #سلنٕٛ مبف دٟ

* يف اي ٚا١ٜ َاز طبٝر  برني ت٩ٜر     

عرررررامل اي ررررراتٜط ايطبٝعرررررٞ ٚازبٝٛيرررررٛدٞ   

ايربٜطررراْٞ "تصررراتيا داتٜٚرررٔ" ٚايفًٝسرررٛف 

ٚ "٬  هٔ يكرٛاْني  "ْٝ ص١"أ ف اير    "َرٛت

اي عررإٚ  :٘أ ٚقٛاَٗرا ف ؼرٗا عًر٢ سٝٛاْاترر  

أ "سررفو ايرر َا٤"ٚاي عاؼرر  ٚا٫َ ٓرراي عررٔ 

٫ تًبررح ٖررذٙ اسبٝٛاْررات  سٝررح ترر ّٚأ إٔ 

عبرررٔ عبرررافا عًررر٢   َٜٛٝرررًا: " د ايررر  تررر دٓ 

ايكإْٛأ ٫ٚ صباٍ يًٗ ب أَاّ َٔ يروم  

ٚ "أ نرإ  "ايكإْٛ َرٔ عكراب ايسرٝ      "َرٛت

ٜعاقبٗرررا بط ا٥رررل طب ًفررر١ عٓررر َا ربررروم   

َٛتٚ ْفس٘أ ثرِ   ايكإْٛأ ٫ تًبح إٔ تك ٌ

صرر١أ ٚتعررٝض يف   إىل وبٝع ٗررا امل ٛسٓ  ت ترر ٗ 

سايرر١ فٛؼرر٢ ُٖٚذٝرر١ ٜك ررٌ فٝٗررا ايكررٟٛ     

اإلْسررإ املعررٓٛي َررٔ  إت ٜك ررٌ ايؽررعٝ أ 

ايذ٥ب ْبمٙ املعٓٛي َٔ ايجرٛت ٖٚهرذاأ   

اي اتٜٚٓٝر١ ٚايٓٝ صر١ٜٛ    يف َاز َ عرب برني  

  إتا ظٓ  اي عبم.

ًشربأ  * يف ٖذٙ اي ٚاٜر١ ٫ َهرإ ي  

فًٝس ٖٓاى س ٜح عٔ ا٭ْج٢ سر٣ٛ أْجر٢   

ايهررررٛد  ايرررر  نررررإ  رررراٍٚ "َررررٛتٚ"     

تص  ٗا ٚإدر ا٤ تعر ٬ٜت دٝٓٝر١ عًٝٗراأ     

 ٚأفً ت َٓ٘ ٚق ً ر٘ ٚق ًرٗاأ ٖٚٓراى إشرات٠    

إىل سررررررٝ ٠ عذررررررٛ  ب ٝؽرررررر١أ إت ٜكررررررٍٛ   

ناْرررت ٖٓررراى أٜؽرررًا سرررٝ ٠  "ب ٜٓررر ٜو": "

عذرررٛ  ب ٝؽررر١ يً اٜررر١ ٚتا٥ش ٗرررا ن ٜٗررر١   

١ُُٓ َررٔ ثعًبرر١ ٚدبأ ٚقرر      ن ٖ ٗررا   َعرر

 . 111" )ػَٓذ سبب١ ت٩ٜ   ا

ُٓٓت اي ٚاٜرر١ أٜؽررًا إشررات٠ إىل    * تؽرر

تَاٜرر١ ايع٬قرر١ ايرر  ترر ب  بررني ايكُرر  يف    

َ س١ً ا ام ٚاي دٌ ايرذ٥ب أٚ َٓعاظرٞ   

اي َا٤أ ن ع٬ٕ عٔ بر ٤ سرفو اير َا٤أ    

تًررو املصرراٖ  ايرر  َررا اْفّهررت شاشررات     

ايسرررررُٝٓا تع ؼررررررٗا يف أفررررر٬ّ اشبٝرررررراٍ:   

ايًًٝررر١ بعرررخت ا٭سررر٬ّ    تاٚدترررين يف تًرررو $

ظٗررررر  ا رررررام  ْرررررذاى  أاملاعذررررر١ حبرررررل

 ًاأ ٚاْعهس ؼ٩ٛٙ ع٢ً ١٦ٖٝ شعاي َ لٓ 

أبررٝخت يف أعبررا٤ ايُكُرر ٠أ ٚتسررِ شرره٬ً     
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ٜصرررع  باي صرررا٩ّ عًررر٢ ا٭يرررٛا  اشبصرررب١ٝ     

يًس ٜ  ايذٟ نٓت أْراّ عًٝر٘. اسر ٝكبت    

بعرر  تيررو نرر٬ب ايعررٝ أ ٚأ ررذت تٓررب    

  .32-31)ػ ػ #ٚتعٟٛ

ٕ "ًٜٚررا" يف ٖررذٙ * عًُٝررًاأ ٫ شررو أ

اقوب َٔ  1896اي ٚا١ٜ اي  ظ تت عاّ 

عًُٝر١ ا٫س ٓسرا  ايبٝٛيررٛدٞ اير  ع فٗررا    

قررر ٕ َرررٔ اياَرررإ عٓررر َا ٓإ  ايعرررامل بعررر  

اإلع٬ٕ عٔ اس ٓسا  ايٓعذ١ "دٚيًرٞ" عراّ   

1996  ٕ اي ايعًُررررا٤ ٚظررررٓٓ   أ ٚقبًررررٗا نررررا

س ُايٝرررر١ ابل ررررذ قرررر  برررر ٩ٚا ايسٝاسررررات 

ّ  س ٓسا  ايبصر ٟ ي ٓ ا٫  1961 ٜر١ يف عرا

ٓٗ ٓررات يفررو٠ وًٜٛرر١ َررٔ ٚنررإ َٛؼررع ته

 ٔ ت تٓاقًرر 2117.. ٚيف عرراّ ايكرر ٕ ايعصرر ٜ

ٕٓ  َعًَٛررررات تصررررم إىل اإلعرررر٬ّ  ٚسررررا٥ٌ أ

إسرررر ٣ ايصرررر نات  يرررر ٣  عًُررررا٤ّٖٓرررراى 

هٝٓرررر١أ ٜع اَررررٕٛ اسرررر خ اّ تكٓٝرررر١ ٜا٭َ 

يف # قرغ ٚيعرل  $ٔ َٔ إد ا٤ ع١ًُٝ متّه

ايونٝررررب ازبررررٝين يًها٥ٓررررات اسبٝٓرررر١أ   

بٗرررر ف ذبسررررني ْٛعٝٓرررر١ ا٭عؽررررا٤ ايرررر     

أ اشررر كاقًا َرررٔ اتٜسررر ٛي ْٚٗا يف املخ ررررب

 كٓٝرر١  ٖررذٙ اي أْسررذ١ اسبٝٛاْررات. ٚتعرر ف   

ثررررٛت٠ يف ٗ  أ ٖٚررررٞ تعررر #ن ٜسررررب $باسرررِ  

عٓرر َا دعررا  2115ازبٝٓررات ذبّككررت عرراّ 

 تعًٝررل أْصررط١ عًُررا٤ ا ٓ سرر١ ازبٝٓٝرر١ إىل

١ ايبص ١ٜأ بعر   اي ع ٌٜ ازبٝين ع٢ً ا٭دٓٓ

إٔ أدتنرررٛا سعرررٛ ِ عًررر٢ تهٓٛيٛدٝرررا   

ٓٛ ت بسررر ع١ ي سررر طٝع تعررر ٌٜ دٝٓرررات  ت طررر

ٚ ايبص  ٚاي شّه ِ "ِ يف ظرفاتِٗ   "تعرٓٝعٗ

 .املٛاظفاتٚفل 

ايعًُرا٤   ٞعاسٖذٙ املعًَٛات َٚٚفل 

إىل إسررر اخ ثرررٛت٠ يف ْكرررٌ ا٭عؽرررا٤ عررررب    

ٛاْاتأ بع  تع ٌٜ اسبعٍٛ عًٝٗا َٔ اسبٝ

ت نٝب ٗرررررا نرررررٞ تعرررررب  َ ُاثًررررر١ َرررررع  

ٜبرررر ٚ أ أ٫ ايونٝررررب ازبٝٓررررَٛٞ يًبصرررر  

ٖررذٙ ايصرر نات أٚ تًررو امل انررا    عًُررا٤ 

" بطٌ تٚاٜر١  َٛتٚ" َٔ ظٛت٠ ايعأيِ نيق ٜب

 عاَرًاأ  126قبٌ عبٛ  "ٖ ب ت دٛتز ًٜٚا"

 َع ا  ٬ف ا٭ٖ اف بطبٝع١ اسباٍ.

 يررر١  ررر٘ )يف تٚاٜ* إتا نرررإ "ًٜٚرررا"  

 َبًُررررًا  ٌ َسرررر كب٬ًربٝٓررررقرررر  أ  ايررررأَ

 بعرر  ٦َررات اٯ٫ف َررٔ ايسررٓنيأ   يًبصرر ١ٜ 

باْكسررراّ بعررر  املررر٬ٝد   812711)سرررٛايٞ 

ٚٓي ايبص   وبك١َٓفعًنيأ  وبك نيإىل  امل 

يف  ١ )اإلًٜررٟٛ عررٝض طب ب٦ررتأشررب٘ بايبصرر  

 ٚوبكررر١ .يف اي فاٖٝررر١ٓعِ بٝرررٛت عايٝررر١أ تررر

إىل َ تبر١   تتر ٖٛت ُٖذ١ٝ ١ُ َُشّطفكم٠ 

ٚ اسبٝ عرررٝض يف طبرررراب٧  تٛاْرررات املفوسرررر١ 

يف ايعررررررررررامل ايسررررررررررفًٞ   ذبررررررررررت ا٭ت 

)اإلًٜرررٟٛ   سرررٝ عٕٛ)املٛتيرررٛى أ ايرررذٜٔ  

ٜررلنًٕٛ ٜٚصرر بٕٛ ٜٚٓعُررٕٛ إىل إٔ ٜررلتٞ    

. ٘.ْر ٘ ٜٚلنًْٛٛاي ٚت ع٢ً أس ِٖ فٝخطف

ٚيف تٚا١ٜ "داٜ ٠ اير ن ٛت َرٛتٚ" يصر٢    

ٟ اي عرر ٌٜ ازبررٝين إىل  امل صررا٥ُٕٛ إٔ ٜرر٪دٓ 

ٝني إىل ْرررررٛعني اْفعررررراٍ ايبصررررر  اسبررررراي  

أ َٚ عررراتعني سهُرررًاأ طبررر ًفني متاَرررًا

  ٚفكرررم أ ْٚرررٛي َ خًّرررّ دررر ًاْرررٛي َ كرررٓ 

فٌٗ سٝعب  ايسبام عًر٢ تعر ٌٜ   . ٚب ا٥ٞ.

١ ايبص  عٓٛاْرًا سبر ب براتد٠ د ٜر ٠ ٚسر ٜٓ     

٫َررر ٬ى ايسرررٝط ٠ عًررر٢  عرررا٥غ بصررر  

 . املس كبٌ
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القرررررراءة التحليليرررررة لروايرررررة )الرجرررررل    

 اخلفي(:

شخعر١ٝ "در ٜفٔ"   * مٓث١ تصراب٘ برني   

اي دررررٌ اشبفررررٞ يف ٖررررذٙ اي ٚاٜرررر١أ ٚبررررني  

شخعررررررر١ٝ "َرررررررٛتٚ" يف تٚاٜررررررر١ )داٜررررررر ٠ 

اي ن ٛت َٛتٚ  اير  ُْصر ت قبرٌ عراّ أٟ     

أ ٚنرررررذيو مٓثررررر١ تصررررراب٘ برررررني   1896يف 

شخعررر١ٝ "دررر ٜفٔ" ٚشخعررر١ٝ "ْرررْٛٝا" يف 

فررر  قٓعرر١ )بًرر  ايعُٝررإ  يًهاتررب ْفسرر٘أ  

"َٛتٚ" دا٤ إىل ازباٜ ٠ يٝهٕٛ إ ًا عًٝٗا 

ٔ فٝٗررراأ ٚ"ْرررْٛٝا" تأ٣ يف ْفسررر٘ ٚعًررر٢ َررر

ًَهرررررًا ٚسرررررٝ ًا أتسرررررً ٘ ايسرررررُا٤ يبًررررر    

ايعُٝررإ.. أَررا يف تٚاٜرر١ )اي دررٌ اشبفررٞ أ   

فكرررر  ا  ررررات "ًٜٚررررا" شخعرررر١ٝ "درررر ٜفٔ"   

يٝهررٕٛ بطرر٬ًأ ٖٚررٛ عررامل يف ايفٝاٜررا٤أ     

ٌ إىل فهرررر ٠ شررررا١ًَ عررررٔ أظررررب ١  تٛٓظرررر

ازبسرررررِ ٚاْهسرررررات ايؽررررر٤ٛ ٚاسررررر طاي    

اسررررر ٓبا  َعاديررررر١ ٖٓ سررررر١ٝ تات أتبعررررر١  

أ ٜس طٝع َٔ  ٬ ا إٔ ٜعب  تد٬ً بعادأ

ٖٛ اسبرانِ ٚاٯَر  ايٓراٖٞ     فًٝاأ ٜٚ  ٚ 

ٌٓ َررٔ  يف َ ٜٓرر١ َجررٌ )برر دٚى    ٜعاقررب نرر

يررراي  أٚاَررر ٙ باإلعررر اّأ سٝرررح قررراٍ يرررر 

أبًرررررغ ايهٛيْٛٝرررررٌ إٔ َٝٓرررررا٤  "نُرررررب": "

)بررر دٚى  مل ٜعررر  ذبرررت سهرررِ ًَهررر١     

اْهًررررواأ بررررٌ أظررررب  ذبررررت سهُرررررٞ     

" ٞإْررررر٘ عٗررررر  اي درررررٌ اشبفررررر أاإلتٖرررررابٞ

   .271)ػ

٘أ ن رررب أٍٚ تٚاٜررر١  ٝايٝررر١ يررر* يف 

ٔ  ًٜٚررا" " سررًّ  فٝٗررا  ايرر   أعررٔ  يرر١ ايرراَ

ايؽ٤ٛ ع٢ً َس كبٌ ايبص ١ٜ املبًرِ ْبر ًا   

٠ٓٛ بني ا٭هٓٝا٤ ٚايفك ا٤  .٫تساي ا 

ٖٓررررررا يف تٚاٜرررررر١ )اي دررررررٌ اشبفررررررٞ  

ٜس صرر ف "ًٜٚررا" َررا سرر ٪ٍٚ إيٝرر٘ أٚؼرراي    

ايبص ١ٜ ٚايعامل إتا َا سٝط ت عًٝ٘ قر٣ٛ  

أ َجررٌ )اسبهَٛررات اشبفٝرر١  ايرر      فٝرر١

 ِ يف أسررررر اخ ايعرررررامل ربطٝطررررراً تررررر شّه

ل َعرراق قرر٣ٛ عاملٝرر١  أ مبررا  ّكررٚتٓفٝررذًا

 ٚعسرررره ًٜا ٚاق عررررادًٜا ْافررررذ٠ سٝاسررررًٝا

أ ٚتسرررر خ ّ يف تيررررو ٚسررررا٥ٌ   ٚإع٬َٝررررًا

١ٜ املؽررررُٕٛ ٚإٕ ناْررررت  ٖٚٝانررررٌ سرررر ٓ 

ِ  أسٝاْررًا تكرر  أ ٖٚررٞ ايرر   عًٓٝرر١ اي ٓبررٝ

 ًرررررررر  َعبررررررررِ اسبرررررررر ٚب ٚا٭ َررررررررات   

 ٫ه ٝا٫ت فٝ٘.ٚا

فرر تا نررإ "ًٜٚررا" قرر  دعررٌ )اي دررٌ   

اشبفرررٞ  ٜسررر خ ّ بعرررٛت٠ هرررم أ ٬قٝررر١  

"َاتفرررررٌ" نرررررلدا٠ َ ٥ٝررررر١ يٝذُرررررع املررررراٍ  

املس ٚم يف دٝٛب٘ ٜٚهٕٛ َساع ًا ير٘ يف  

عًُٝات ايسطٛ ٚازب ا٥ِ اي  ٜ تهبٗراأ  

فٗررررا ٖررررٞ اسبهَٛررررات اشبفٝرررر١ ايٝررررّٛأ   

 امل س١َٛ وٝفًاتس خ ّ ي شكٝل أه اؼٗا 

َررررٔ ايٛسررررا٥ٌ ٚاٯيٝررررات ايعًٓٝرررر١     ٚاسررررعًا

بكرررٛاْني  ى عربٖررراأ بررر ٤ًا١ٜ ت شرررٓ ٚايسرررٓ 

َٚ٪سسررات ايصرر ع١ٝ اي ٚيٝرر١ ٚاملٓبُررات    

بٛسرررررررا٥ٌ اإلعررررررر٬ّ   اإلهاثٝررررررر١أ َررررررر ٚتاً 

ٚايبٛتظرررات ٚايبٓرررٛى ايهررررب٣أ ٚاْ ٗرررا٤  

 .ايععابات املٓب١ُب

نُرررا ٜس صررر ف "ًٜٚرررا" َرررا سررر ٪ٍٚ 

إيٝرر٘ أٚؼرراي ايعررامل إتا َررا سررٝط ت عًٝرر٘   

أ َجررررٌ )شرررربه١ اإلْوْٝررررت   قرررر٣ٛ  فٝرررر١ 

١ٜ ٫ تسر خ ّ ْطاقرات سر ٓ   اشبف١ٝ أ اي  
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ا َٔ ٜ عإًَٛ َع ٖذٙ ايصبه١أ ٜع فٗا إّي

تر ِ فُٝرا   فٗٞ شربه١ َ ًكر١ برني أور اف     

 عًُٝررات بٝررع ٚشرر ا٤ َصررب١ٖٛ بعٝرر ًابٝررِٓٗ 

عرررٔ أعرررني اسبهَٛررراتأ َجرررٌ ظرررفكات    

دبررررررات٠ تات ٚاٯثررررررات ٚايسرررررر٬  ٚاملخرررررر ٓ 

س ق١ ب١ٝأ ٚا٭عؽا٤أ ٚاجملُٛعات اإلتٖا

 . إخل.اسبسابات ايبٓه١ٝ.

اشبفرررٞ يرررٝس بطررر٬ً   "ًٜٚرررا"تدرررٌ * 

جيرب إٔ  أ  اتقًا ٚإمنا ٖٛ نٝرإ ؼرعٝ   

عاتٜررًا س رر٢  ررافا عًرر٢ ا  فا٥رر٘أ   ٜبررٌ 

٫ ٜس طٝع إٔ ٜلنٌ بني ايٓراسأ  نذيو 

  .ٝبٗ  يف َع ت٘٭ٕ ايطعاّ اسبات س

ٗٓررر هرررٔ  ِ دٚافرررع اي درررٌ اشبفرررٞ تف

ت ٚقر ٓ أ ايبصر  ٢ ت إعر٬ٕ سر ب عًر   ايذٟ قٓ 

نرررٞ  تعررربسايررر١ يف عًرررِٗ ٜعٝصرررٛا  إٔ جي

 ايررذٟ ٖررٛشررب  ايعررٝض ٚ اشبررٛفٜررذٚقٛا 

 ٚدٛدَٙٔ  هِ ع٢ً ايٚأ بسبب ساي ٘فٝ٘أ 

ضباٚير١ عًُٝر١   تات٘  جٌ  يف سٓ هم امل ٥ٞ 

يف ايبعر ٜات  عرامل  ؼخ١ُ يً خّفٞ نْٛ٘ 

ٕ ٜ ُ رع برلٟ   أْ٘ ٫ ٜك ت أإ٫ ٚعًِ ايؽ٤ٛأ 

ااٜا بٛؼع٘ اسبرايٞ ايرذٟ جيعرٌ    ٖذٙ املَٔ 

ٜٓف ٕٚ َٓر٘أ ٚ راٚيٕٛ ؼر ب٘ سرني     ايٓاس 

 .تسُ   ِ ايب ٚف بذيو

* "درررر ٜفٔ" اي دررررٌ اشبفررررٞ نررررإ  

ٍٛٓ إىل دتاسر١ ايفٝاٜرا٤أ      وايب وربأ ٚذبر

 وٝبرر١ بطبٝع رر٘أ بررل ٬م ٖٚررٛ تٓبُررا ٜ ُٓ ررع

 إىل أٓد٣ ْفسررر٘أ إ فرررا٤ يف ظباسررر٘ يهرررٔ

ٛٓت يصخعرٝ ٘أ عًر٢ ظرعٝ  عًرِ      سًيب تط

ٍٛٓ ٓفسأاي  ايصر   يٝخر ز  ٚتبٓ ٍأ سٝح ذب

ٜٚؽررر ب برررا٭ ٬م   ْفسررر٘أ يف ايهرررأَ

ُٓررر  صب َرررًا عررر   اسبرررا٥ أ ٜٚعرررم   ٜ ع

 ايٓررررراس تعررررر  ٚإثرررررات٠ اسب ا٥رررررل إشرررررعاٍ

 ْٗاٜرررر١ يف ْفسرررر٘ جيرررر  س رررر٢ ٚسرررر ق ِٗأ

 اإلتٖررررابأ ٫سرررر خ اّ َؽررررط ًا املطرررراف

ّ  دتداتررر٘ تت٠ٚ ٜبًرررغ  ايرررذٟ  عًررر٢  باإلقررر ا

 ٖٛ باشبعّٛ ايك ٌ إٜكاي إٔ ايك ٌأ ٜٚب ٚ

ٛٓت ٞ  اي طرر ٕ    ًررو  عٓرر َا  ايطبٝعرر  اإلْسررا

"نٓرت  ايس٬ : إت ٜكرٍٛ يرر "نُرب":     ٖذا

أشع  حباي١ َٔ ايسُٛ ٚا٫س ع٤٬أ برلْين  

  .219)ػ" َٔ دٓس فا٥ل عٔ اٯدَٝني

 ٘  ايجاقبر١  ٜ ٣ "ًٜٚا" حب س٘ ٚعبك ٜ ر

 يًص  بابًا اَ ٬ى س٬  اإل فا٤ سٝف   إٔ

 ايرر دي َررٔ بررٓ  ٫ ٚأْرر٘ إه٬قرر٘أ  هررٔ ٫

 عًٝ٘. باسبعٍٛ ُٜ اَ  ملٔ اسباسِ ايس ٜع

* ٜع كررررر  بعرررررخت ايّٓكررررراد إٔ ايبٓرررررا٤  

ايونرررٝيب ي ٚاٜررر١ )اي درررٌ اشبفرررٞ  هرررم  

َ ررٛا ٕ إىل سرر ٍّ َرراأ سٝررح تبرر أ اي ٚاٜرر١      

بٛظرررررٍٛ "دررررر ٜفٔ" ٖٚرررررٛ إْسرررررإ  فرررررٞ  

بايفعررٌأ ٚبعرر  سًسرر١ً َررٔ ا٭سرر اخ ٜكررٓ ّ 

ٍٛٓأ ٫ٚ     ش سًا َفٓع٬ً يهٝفٝر١ ٖرذا اي شر

ٕ ناْرررت ٚسرررا٥ٌ "دررر ٜفٔ" يٝذعرررٌ  ٜٗرررِ إ

ْفسرررر٘  فٝررررًاأ تبرررر ٚ هررررم عًُٝرررر١أ إت إٕ 

ٖٓررراى ا  ٬فررررًا نررربمًا بررررني إٔ تهررررٕٛ   

شررررررّفافًا ٚإٔ تهررررررٕٛ  فٝررررررًاأ فاي دررررررٌ   

ايصررفاف ٫  هررٔ ٬َسب رر٘ إتا تررٛف ت   

ظر ٚف َعٝٓر١أ ٚيهرٔ  هرٔ ت٩ٜ ر٘ ٚيرٛ       

يف ظٛت٠ شب . إؼاف١ إىل تيو فر ٕ دٗرا    

ًاأ قر   "د ٜفٔ" ي بٝٝخت اي ّ ٚدعًر٘ شرفاف  

٫ ٜررر٪ٓدٟ إىل تدرررٌ  فرررٞأ برررٌ إىل تدرررٌ      

 شفاف.
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ٌٓ سرررربب شررررٗ ٠ تٚاٜرررر١ )اي دررررٌ   ٚيعرررر

اشبفررٞ  ت دررع إىل تًررو ا٭سرر اخ املررجم٠أ  

اي  دبٝب عٔ ايس٪اٍ: َراتا فعرٌ اشبفرا٤    

يرررررر "دررررر ٜفٔ"  َٚرررررا ترررررلثمٙ يف ا٭فررررر اد     

ُٓررررا إتا نررررإ   اٯ ررر ٜٔ  ب ررررخٓت ايٓبرررر  ع

"د ٜفٔ" شخعًا ش ٜ ًاأ أٚ أْ٘ ٜ افع عٔ 

 ٘.ْفس

 

 اهلوامش:

ٚٓاد أ دب اشبٝاٍ ايعًُٞ. نإ هاٜ  اإلْ از يف ايع ٜ   (1) ٖٛ أدٜب َٚفّه  اْهًٝاٟأ َٔ ت

َٔ ظٓٛف ا٭دبأ َٚٔ بٝٓٔٗا اي ٚا١ٜأ ٚايكع١ ايكعم٠أ ٚا٭عُاٍ اي اتي١ٝ ٚايسٝاس١ٝ 

َٔٔ  ٬ٍ تٚاٜات اشبٝاٍ ايعًُٞ اي  ن بٗاأ ٚأُٖٗا  –ٚا٫د ُاع١ٝأل يهٔ تاي ٔظٝ ٘ 

ّأ ٚأ س ثت ؼذ١ نرب٣ ٚق ٗا يف 1895اي  ظ تت عاّ # أَ ي١ اي$ -ٖٚٞ ا٭ٚىل

ا٭ٚسا  ايجكاف١ٝأ نُا ٫قت ظباسًا مجاٖمًٜٓا نبمًاأ ثِ ت ابعت أعُاي٘ فكٓ ّ بع  

عاّ # س ب ايعٛامل$ّأ 1897ّٚأ ٚاي دٌ اشبفٞ 1896# داٜ ٠ اي ن ٛت َٛتٚ$تيو 

َٔٔ فًسف ٘ ٚأفهاتٙأ ٚأ ظ 1898 ٗ ت تّٛقعات٘ يعامل ٚهمٖاأ اي  محًت بعؽًا 

املس كبٌ. تٓش  "ًٜٚا" يٌٓٝ دا٥ا٠ ْٛبٌ يف ا٭ دب أتبع َٓ ات. َٚع ٔقٝاّ اسب ب ايعامل١ٝ 

ّأ بع  1946ايجا١ْٝ أ ظبشت ٚد١ٗ ْب ٙ دباٙ َس كبٌ ايبص ١ٜ أنج  تصا٩ًَا. تٛيف عاّ 

ٚٓادٙ.  إٔ  ًّ  ا ٘ يف ا٭دب ايعاملٞ بٛظف٘ أ س  ت
تعُِٝ  -أ ت مج١: أَم٠ عًٞ عب  ايعادم #اي ن ٛت َٛتٚداٜ ٠ $ٖ ب ت دٛتز ًٜٚا:  (2)

 ّ.2113اي ٬ف: إٜٗاب ساملأ َ٪سس١ ٖٓ اٟٚ يً عًِٝ ٚايجكاف١أ ايكاٖ ٠أ ايطبع١ ا٭ٚىل 

فع٬ًأ إظ ات امل نا  28ت مج١: ت٩ٚف ٚظفٞأ ت لي  َٔ : اي دٌ اشبفٞأ "ٖر.ز.ًٜٚا" (3)

/أ وبع١ أٚىل عاّ 1314/ايكَٛٞ يًومج١أ ؼُٔ سًس١ً اإلب اي ايكععٞأ ايع د 

 ظفشات. 311أ ايكاٖ ٠أ 2119

ٚٓاد أدب اشبٝاٍ ناتب َع ٟ َعاظ أ  (4) ّ قٓ يف ايٛؤ ايع بٞأ  ايعًُٜٞعٗ  أس  ت

 َٔ هاا٠" ايكعع١ٝ: مبذُٛع ٘ أ ب أَكا٫ت يف صب١ً َاد  ٚصب١ً ايع بٞ ايع م

 .يًع ات أ  ٣ ٚٚاس ٠ يًهبات صباَٝع 3 ٚتً ٗا أ 1979ّ" )ايفؽا٤
 املودِ .ٚفل َٛاد تعطٞ أيٛاًْا ممٝا٠ يف ْسر ايٓبات أٚ اسبٝٛإ ) (5)
 .)ٚفل املودِ  اعب اف ملٛد١ ايؽ٤ٛ عٓ َا مت  َٔ ٚس  إىل     طب ً  ايهجاف١ (6)

 املودِ . ٚفل َعٓ ٍ س ع١ ايؽ٤ٛ يف ايف اا إىل س ع١ ايؽ٤ٛ يف ايٛس  ايفٝاٜا٥ٞ ) (7)

 عًِ ٚظا٥  ا٭عؽا٤. (8)
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 نضال غانم 

 
املتتّبعععععال٭اُععععع)ٍلايه) ععععع ل ْٗععععع) للللل

غسٜف(لػبدلأّْع٘لذؿعسلأاُ)يع٘لنً ٗع)ل للللل

فععععسحلٚاذععععدلَععععٔلفععععسٚحلا٭  لٖٚععععٛلأ  لل

اشبٝعععع)ٍلاي،ًُععععٞرلٚ لٜتفععععّسمل  لفععععسٚحل

١ّٝلأخس٣رلٚأز٣لأّْ٘لضبّلل لقسازٙلٖرال أ ب

  لذّدلب،ٝدرلفُٔلٜكسألأاُ)ي٘لٜهتػفل

ايّسفٝ،١لاييتلمتتًهٗ)ل ًعولا٭اُع)ٍلللايكِٝل

١ّٝرلَال ضٛا٤لَٔلايٓ)ذ١ٝلاملٛقٛا١ّٝلأٚلايفٓ

أّْعع٘لؽبػعع٢لَععٔلٚقععٛحلايه) عع ل لَفععّ لللل

 هععععععسازلا٭فهعععععع)زلايععععععيتلٜفسذٗعععععع)ل لل

ّٕلغعع٦ٝ)ذلَععٔلٖععرالا٭َععسل٫لللل لأاُ)يعع٘رل ععّلأ

س ِلاًع٢لايعللظبدٙلآدلايه) ع ل غعسٜف(للل

لنثس٠لأاُ)ي٘لٚاضتُسازٜتٗ).لَٔل

١ّٝل امل)ضعععع) ل  لصبُٛاتعععع٘لايكؿؿعععع

ايّصٜتْٛٝعععع١(لٖٚععععٛلآععععٛإل ذععععد٣لقؿععععـلل

اجملُٛاععع١لايبععع)يالاعععد ٖ)ل ذعععد٣لاػعععس٠للللل

قّؿععع١رلٜتفععع)ٚ لبٓععع)٤لايكؿعععـلفٝٗععع)لبععع ل

ايتهثٝفلٚاإلضٗ) لٚ ٕلن)ٕلايتهثٝعفلل

ضبدٚ اذرلٚظبدلَث)ٍلذيول لقّؿ١ل جٛيع١لل

ّٔلايكعع)ز٨لَٓععرلبععداٜتٗ)للللل املطعع)٤(لٚايععيتلٜاعع

ّسزاذلؼبهعععٞلأّْٗععع)ل تٓععع)ٍٚلَٛقعععٛا)ذلَهعععلل

قّؿ١لشٜ)ز٠لطبللفكع)٥ٞليعٮز رلٚاؾعف)ذلللل

ا١ًُٝلٖبٛط٘لٚنعريولٜؿعفلا٭غع )فلللل

ايث٬ثععع١لايعععرٜٔلْصيععععٛالَعععٔلايف بعععللبٝععععِٓٗللللل

اَععسأ٠رلنُعع)لٜؿععفلاملٓفكعع١لايععيتلٖبفععٛال

فٛقٗععع)لٜٚبعععدٚلَعععٔلخععع٬ٍلايٛؾعععفلأْٗععع)لللللل

َٓفك١لب)ز ٠رلأٚلإٔلايفكعظلنع)ٕلفؿع٬ذلللل

ٌّلاذلذٝثلايثًٛدل غف علغت)٥ٝ)ذلب)ز اذلجّد لٞلنع

٤ل لاملٓفك١رلٖٚٓ)ىل لايّطُ)٤لبك،١لغٞ

أطبععع)ملذبً عععللَتت)ب،عععع١رلٚقعععب) ل تععععصدلللل

بعع)يا٬ّل طععتكّسلفٝعع٘لنتععٌلَععٔلا٭بٓٝععع١رلللللل

َتب)ٜٓعع١لا٭غععه)ٍلٚب،عععلجٛاَععال عع ذٕلللل

َتّٗدَععع١لٚنٓععع)٥ظلبععع بسادلذا لأجعععساعلللل

لَت ن١ً.ل

ٌّلزجععععععٌلٚاَععععععسأ٠لَسنبعععععع١لل ٜٚطععععععتك

ؾعع)زٚخ١ٝلٜكٛ ٖعع)ل  ل اخععٌلأذععدلا٭بٓٝعع١للل

َك،دلَترّسىلق) ُٖ)للٖٚٓ)ىلاضتكّسالفٛم

  لاضتدٜٛرلذٝثلجًطع)رلٚهٗعسلفٛقُٗع)لللل

يهرتْٚعععٞلؼبُعععٌلا٭زقععع)ّللل يٛذععع١ل كعععِٜٛلل

رلأَعععع)لايطعععع)ا١لايفٛضععععفٛز١ٜلل5/1/2793

فتػعععّل  لاشب)َطعععع١لَطععع)٤ال.لٚيهٓٓعععع)ل٫للل

ْععدزٟلَعع)لايععرٟلنعع)ٕلٜٓتاسُٖعع)لٖٓعع)ى للللل

فكطلْ،سفلإٔلٖٓ)ىلَرٜ،)ذلؾعد لبؿعٛ ٘للل

لب،دلسبٔلؾ)خ لق)٬٥ذ:

ٞل .لابععععدلايععععس٩ٚفلل ضععععٝدا ٞ.لضعععع)  

ثل يععععٝهِلَععععٔل ًفصٜععععٕٛلللؾععععتٟلٜترععععدّل
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مجٗٛز١ٜلَؿعسلاي،سبٝع١لَعٔلايكع)ٖس٠لأٖع٬ذلللللل

ِّلل لبهِلَٚسذب)ذل لبسْ)َخلجٛي١لاملطع)٤(.لثع

ٜ،ًٔلإٔليكع)٤اللضعٝحسٟلَعالخعب٠ّلا٭زؾع) لللللل

 لبٗعع)لَب)غععس٠ل١رلٚاًعع٢لايفععٛزلٜسّذععلازبّٜٛعع

ٜٚط هل)لألآخسلأحب)ثٗ)لٚ ّٓب٪ا ٗ)ليتحٝبع٘لل

 صاٍلآدلزأٜٗ)لايرٟلل١لْٚ،١َٛلب ْٗ)لَ)بسق 

أآًتععع٘لَٓعععرلأضعععبٛحلبععع ٕلايبػعععس١ٜلدبتععع)شلل

ا٭اٛاّلا٭خ٠ّليً،ؿسلازبًٝعدٟلاشبع)َظللل

د٠لن٬َٗعععع)لب ْٗعععع)لغعععع)ٖد لذٚبعععع)ٕلَ٪ّٜعععع

ازبًٝعدلَععٔلأاًع٢لقُععِلأٖساَع) لازبٝععص٠رلللل

للبفبكٗع)لايفع)٥سلفعٛمللللآدَ)لن)ْع لذبً علل

ايكعع)ٖس٠رلأَعع)ل لَٓعع)طللاي،عع) لا٭خععس٣للللل

ازبًٝعدل للفكدلهٗس ل ٫٫ لاًع٢لذٚبع)ٕللل

املٓعععع)طللاملدازٜعععع١لذٝععععثلبععععدأ لايٓب) عععع) ل

ل ته)ثسلا٢ًلثساٖ).

ؾععٛ لاملععرٜالٚقععٝفت٘لبٝععّثلللٜٚطععتُّس

أْب)٤لبد٤لذٚب)ٕلازبًٝعدل  ل٬َٜع لايٓع)علللل

 ف٦ُععععِٓٗلبعععع ٕلاؿععععسلايععععدف٤لٚايػععععُظل

ايطع)ط،١لقععدلٜ،عٛ لزٜٚععداذلزٜٚعداذلب،ععدلاععد لللل

َٔلا٭اٛاّلٖٚٛلزقِلٚاذدلٚث٬ثع١لأؾعف)ز.للل

ب ذعععداثٗ)لايبطعععٝف١للٖٚٓععع)ل ٓتٗعععٞلايكؿععع١لل

ٚاملٛجص٠.لٚاييتل ت يفلفٝٗ)لآ)ؾسلايعصَٔلل

ٚا٭غ )فلٚا٭ ٚا لاملط)اد٠ليتٓتخلٖعرٙلل

لايكؿ١رلقؿ١ل جٛي١لاملط)٤(.

الناااس ال ال.ااادحلل إر ااااا    ال  اااس     

 اخلسرجي

 لأٚ لقؿععـلاجملُٛاعع١ل ايٓعع)قٛعل

ايؿعععد٨(لٜ خعععرْ)لايه) ععع ل لزذًععع١ل  لل

ايفكععع)٤لاشبععع)زجٞلاعععتلضعععف١ٓٝلفكععع)١ٝ٥لللل

ُّللللذب  لُععععٌل لجٛفٗعععع)ل٦َععععت لَععععٔلاملٗععععت

ب)٭حبعع)ثلايفكعع)١ٝ٥رلٚايععيتلاْفًكعع لبٗععِللل

بطععععسا١ل كعععع)ز لضععععسا١لايكعععع٤ٛرلذٝععععثللل

قف،عععع لاملطعععع)ف١لبعععع لنٛنعععع لا٭ز لللل

ٚنٛن لايصٖس٠لبصَٔلَٓ)ض ليطعساتٗ)لل

أخعععر لاملسنبععع١لايفكععع)١ٝ٥ل ٗعععبطلبٗعععد٤ٚل

١ّٝرللل قعععس لجطعععِل٫َعععالذٟل٬ََععع لٖٓدضععع

١لزقععِلث٬ثعع١لاػععسرلٚايععيتللللُٜععدا٢لب) ف ععل

ّٚا لَععععٔلبًععععدإلطبتًفعععع١لبسا)ٜعععع١للل بٓ)ٖعععع)لز

أممّٝععععع١رلٚ ،عععععٔلايه) ععععع لن،)  ععععع٘ل ل

ر)ذلؼبععٝطلبٗعع)لَّٛقععلل١رلَٚعع)ٚؾععفلا ف عع

أَععٛزاذل ت،ً ععللب)ملٓعع)طللاملٓ)ضععب١لأنثععسلَععٔلل

ّٕلٖرالاي،س ل  ّٖ)ليًرٝ)٠لايبػس١ّٜل ّلأ

 لٜهععٔل لذكٝكعع١لا٭َععسلزذًعع١لفكعع)١ٝ٥للل

ذكٝك١ٝلٚ ُّْ)لن)ٕلاسق)ذلضُٝٓ)٥ٝ)ذلٯخسل

ذ٬ لاي،ًُٝعع١لايبػععس١ٜل  لنٛنعع لللايععس

ٜسٜٚععع٘لايه) عع رلٖٚعععرالللَعع)لٚفعععللايصٖععس٠لل

ّٗعععلللل صلاي،عععس لأغعععب٘لبعععدزعل لطبتعععتلصب

ب  ٚا لدب)ز لطبتًفع١لٚخعسا٥طلَكع١٦ٝرلللل

ٖٚععٞل تٛافععللَععالؾععٛ لٜٓطعع) ل  لآذإللللل

ؾععب١ٝلَطععتًك لٖٚععِل لن)َععٌلٜكاععتِٗلللل

ّٝععع١رلٚأَععع)لجعععدازلاي،عععس لفكعععدلبعععدالل ايرٖٓ

ّٛزل لٛزٜعععع)ذلضبععععّدب)ذرل ّثععععٌلأذععععدثلبً   فعععع

َّعع)لل غ)غعع) لاي،ععس لايطععُٝٓ)٥ٞلاجملّطععِ.لأ

ًٜفعع لايٓاععسلٚيععٛلبؿعع،ٛب١لب)يغعع١رلٖععٛللللللَعع)

ّٞلفٛملزّفلَعٔلل ذيولايٓ)قٛعلايؿغّلاملسَ

ا٭زفععفلايث٬ثعع١.لامل٦ًٝعع١لب ؾععـلشج)جٝعع١للللل

١ّٝللللل َُٗحمٓععع١رلَٚعععٔلأزقععع َصزٚاععع١لبٓب) ععع) ل

ايك)ا١لأخرلجطدلزجٌلٜؿ،دلذت٢لاضتكّسل

أَطول  لج)ْ لزجٌلج)يظل  لاملٓكد٠.ل

بٝععدٙلَٝهسفْٛعع)ذلؾععغّلاسبحععِرلخ)طعع لللل
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َعععٔلخ٬يععع٘لا٭طفععع)ٍلاسب)قعععسٜٔلَسّذبععع)ذللل

بٗععِرلَٚ،ّسفعع)ذلبٓفطعع٘لب ْعع٘لاملػععسفلاًعع٢لللللل

ّلهلععِلْعع) ٟلاملفه ععسلايؿععغّرلٚأْعع٘لضععٝكدّل

َٛجصاذلاعٔلأٖعِل ظبع)شا لاي،ًعِل لاجملع)ٍلللللل

ر)ذلأُٖٝعععع١لٚجععععٛ لٖععععراللايطععععًُٞرلَّٛقعععع

ايٓعع) ٟلٚايٓععٛا ٟلاي،ًُٝعع١لا٭خععس٣رلَت)ب،عع)ذلل

ذدٜث٘لألاإلظبع)شا لاي،ًُٝع١ل لصبع)٫ لللل

غعّت٢رلطبتتُعع)ذلضب)قعس ٘لبععرنسٙلَٓعع) ا٠للل

ب،ععلاي،ًُع)٤ل ر)ٚيع١لا٫ ؿع)ٍلَععالأزٚا للللل

املٛ ٢رلٚب،دٖ)لفت لاجمل)ٍليٮضع١ً٦لذٝعثللل

١ّٝليٝحٝعع لللل  ععٛا س لا٭ضعع١ً٦لَععٔلقبععٌلايؿععب

آٗعع)لبػععهٌلذ)ضععِ.ليهععٔلفتعع)٠لف)ج  عع٘لل

،ععععع٘لآعععععدَ)لأغععععع)ز ل  لبطععععع٪اٍل لٜتٛق 

َطتفطععس٠لاععٔلاضععت داَ) ٘رلللللايٓعع)قٛعرل

أج)بٗععع)لب ْععع٘لْععع)قٛعل فترعععٞ(لٚيععع٘لقؿععع١لل

ٌلأ٫لؽبععٛ لفٝٗعع)رليهععٔلللضبصْعع١لٜٚفّكععل

ا٭ؾعععٛا ل ،)يععع لط)يبععع١لَ،سفععع١لقؿعععت٘رللل

فٓصٍلآعدل ؾعسازِٖرلٚذهع٢لهلعِلقؿع١لللللل

 فترٞ(لايرٟلأٖداٙلايٓ)قٛعرلفكدلن)ٕل

ؾعععدٜك)ذليععع٘رلٚنععع)ٕلذالاٖتُ)َععع) لأ بٝععع١لل

ّٛ ١ّٝلَتٓ ،ع)ْٞللا١ل ّلأْ٘لن)ٕلٜا١ًُٝلٚحبث

َععٔلَععس لَتكععّدّل لنًٝتٝعع٘رلٚإٔلأٜ)َعع٘لل

 ف،ع٘ليٝكؿعدٙللللَ،دٚ ٠ل لاسبٝ)٠رلٖٚٛلَ)

 لذععع)٬َذلَ،ععع٘لؾعععٓدٚق)ذرلٚأْععع٘لجععع)٤ليّّ عععل

ايًك)٤ا لب٘لٚيهٔلَٔلْٛحلآخسلألطسٜعللل

ؼبتٜٛععع٘لذيعععولايؿعععٓدٚمرلٚايعععرٟل لللللَععع)

ٜهٔلض٣ٛلذيولايٓ)قٛعلذٝثلأبًغ٘لب ْع٘لل

ضٝهٕٛلٚض١ًٝلايت )ط لبُٝٓٗ)لٖٚهعرالل

اعع٘ل)قٛعلبعع لٜععدٟلؾععدٜك٘لٚٚ ّلل ععسىلايٓععل

ايٛ احلا٭خّ.ل ّلإٔلغ٦ٝ)ذل لؼبعدثلب،عدللل

إٔلٚقععععع،٘لاًععععع٢لذيعععععولايعععععسّفرلٚ ٓتٗعععععٞل

ا )قععس٠لٚؽبععسدلايؿععب١ٝ.ل ععّلإٔلٚاذععد٠ل

اقرتب لَٓ٘لٚاسق لاًٝ٘لب ٕلل)ٜ)ؿبئَلا

ٜ،ً عللايٓع)قٛعلَعٔلأاع٬ٙل لَهع)ٕلذععّسرلللللل

ٚز عععِلاعععدّل  )ْععع٘لب)يسٚذ)ْٝععع) ل ٫لأْععع٘للل

رلفسبفعع٘ل لَهعع)ٕللٚافععللاًعع٢لفهس ٗعع)لل

٢لفٝ٘لحبس١ّٜل لاهلٛا٤لضٌٗلاسبسن١رل دي 

ٚب،دلفرت٠لٚجٝص٠لَٔلايصَٔلأخعرلايٓع)قٛعللل

٠ّٛل ٜتععع زج لغععع٦ٝ)ذلفػععع٦ٝ)ذرلثعععِل صاٜعععد لبكععع

) لايٓعع)قٛعللأنععترلٚفحعع ٠لاْفًكعع ل ق ععلللل

صبًح١ًلَد١ّٜٚلب لجٓب) لايك)ا١رلف ذّظل

أْٗ)لْغُ) لَ يٛف١ليدٜ٘رلأذّظلا٢ًل ثسٖ)ل

ْتػععٌلْفطعع٘لبؿعع،ٛب١للبعع)سبٓ لٚايػععٛمرلال

َععععٔلذ)يعععع١لايّدٖػعععع١لٚايععععرٍٖٛرلٚضعععع)زحلللل

لإلذك)زلٚزق١لبٝك)٤لٚقًِ.

فهس٠لايكّؿع١لمترعٛزلذعٍٛلايؿعساحللللل

بعع لاي،ًععِلٚايسٚذ)ْٝعع) رلٚذكٝكعع١لٚجععٛ للللل

َتٌل ًعولا٭َعٛزلايسٚذ)ْٝع١رلٖٚعٌل هفعٞلللللل

َثعععٌلٖعععرٙلايعععّد٫٫ لإلثب) ٗععع)لٚ هعععسٜظللللل

لٚجٛ ٖ) ل

دلايه) ععع لَعععٔلخععع٬ٍللنُععع)لٜ٪ن ععع

أُّٖٝععع١لا٫يتفععع)فل  لللٖعععرٙلايكّؿععع١لاًععع٢للل

جٝععٌلا٭طفعع)ٍليتٓػعع٦تِٗلللللللل؛ازبٝععٌلايٓ)غعع٧ل

ٗعع١لَععٔلخعع٬ٍلفهععس٠لايٓػعع ٠لاي،ًُٝعع١لاملّٛج

ايّٓععٛا ٟلاي،ًُٝعع١ليًّؿععغ)زلبغٝعع١ل ْػعع)٤لجٝععٌلل

 تًععولأض)ضععٝ) لاي،ًععِلٚامل،سفعع١لٜهعععٕٛللللل

ضععٗ)ّل لبٓعع)٤للقعع) زاذل لاملطععتكبٌلاًعع٢لاإللل

ّٛ لزلا٢ًلايّؿ،دلن)ف١.ٚطٔلَتف
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مدهشا بغناضاوس    .ا مؤثرة بأ داثوسلل

 إ ثسرتوس

ٌّ قّؿع١لَعٔلقؿعـلاجملُٛاع١لللللل لن

ٜف)ج٦ٓع)لايه) ع ل ْٗع) لغعسٜف(لن،)  ع٘لللللل

ب فه)زل بداا١ٝلجدٜعد٠رلفٗعٛل ل بدااع٘لللل

للاملتحععّد لب)ضععتُسازرلنُعع)٤لايٓٗععسلاملتععدف 

ًْراع٘ل لقؿعـلٖعرٙلاجملُٛاع١للللللٖٚٛلَع)ل

ٚ ّٖععع)لَعععٔلأاُععع)ٍلايه) ععع رلف)يكؿععع١لل

ٛاْعع)ذلايث)يثعع١لَععٔلٖععرٙلاجملُٛاعع١لذبُععٌلآللل

ٜػعععٞلب)يغسابععع١رلفععع)ي،ٓٛإلٖعععٛل امل)ضععع) لللل

ّٝعع١(رلٖٚععٞلقّؿعع١لَعع٪ّثس٠لب ذععداثٗ)للللل ايصٜتْٛ

َٚدٖػععع١لَعععٔلذٝعععثلفهس ٗععع)لاشبٝ)يٝععع١لللل

اي،ًُٝعععع١.لٚاععععد لغ ؿععععٝ) ٗ)لا ععععدٚ رللللل

ف)٭ذداثل ٛذٞلب)يغُٛ لٚاإلث)ز٠رلَٚٓرل

فلاًع٢لغع ـلأزب،عّٝ لللل١لٜت،ّسبدا١ٜلايكّؿ

اي،ُعععععععسلٚقعععععععدل خعععععععٌلضبً ععععععع٬ذليتحععععععع)ز٠لل

ب،ععععدلاضععععتكب)ي٘لَععععٔلقبععععٌللاجملععععٖٛسا رلٚ

ٌّرلٚب،ععدلمجًعع١لَععٔلابعع)زا لللل ؾعع)ذ لا عع

ايتط)٩ٍلٚايت ُ لاييتلأربعِلبٗع)لؾع)ذ لللل

ا ععٌلايصا٥ععسلايغسٜعع رلٚيهععٞلٜكععالذععّداذل

يتطعع)٫٩ ٘لأخععسدلَععٔلجٝبعع٘لنٝطعع)ذلجًععدٜ)ذل

َٓتف عع)ذرلثععِلفترعع٘لب،ؿععب١ّٝرلفتععدذسج للل

َٓ٘لأزبالذؿٛا لبّساقع١لَتك)زبع١لاسبحعِرلللل

ُمأث)زلَػعٗدلاسبّبعلل ٓع١لا٭ضعف لٖٚعٞلللل) لاملث

ٌّل ّٞلؾعع)ذ لا عع  ًُععالبتٜععللأخكععسلشٜتععْٛ

ايرٟلب) زلاًع٢لايفعٛزلبفرؿعٗ)لَعٔلخع٬ٍلللللل

ادضعععع١لَهّبععععس٠رلٚب،ععععدلسباعععع) لأبععععد٣ل

كعع)ذلب ْٗعع)ل اح)بع٘لاملععت ف ال عع)لغع)ٖدٙلَ،ً لل

 كًٝعععدلَعععتكٔليًُععع)عرليهعععٔلايكعععٝفلزّ لل

ّٞلللللل اًٝ٘لحبطِلقع)٬٥ذل ْٗع)لَع)علخع)ّلخفٝفع

ٚز عععِلضبععع)٫ٚ لؾععع)ذ لا عععٌلَ،سفععع١للللل

دزلامل)ض) رلٚاضِلايّكٝفلايرٟلٜٟٓٛلَؿ

بٝ،ٗعع)رل ٫ لأْعع٘ل لًٜععللضعع٣ٛل ج)بعع١لٚاذععد٠ل

ٖٚععٞلإٔلغععسط٘ليبٝععالامل)ضعع) لأ٫لٜؿععرب٘لل

ضعع١ً٦.لٚإٔلاًٝعع٘لإٔلٜهععٕٛلٚاثكعع)ذلَععٔللأأٜعع١ل

أْٗعع)ل عععّلَطععسٚق١رلٚب،عععدلأخععرلٚزّ لقععع)ّلللل

ؾ)ذ لا ٌلبٛشْٗ)لٚ كدٜسلقُٝتٗ)لفعدفالل

٘لللليؿعع)ذبٗ)لَعع)لل إٔللقبععٌلبععع٘لاًعع٢لٚاععدلَٓععع

ا لأخس٣لذ)٬َذلَ)ضع) لجدٜعد٠.لللَّسلٜصٚزٙ

ٚب،عععدلأزب،ععع لَٜٛععع)ذلٜ،عععٛ لايسجعععٌلطبرتقععع)ذلل

ٌّلشقععععع)ملايّؿععععع) ١رلَّت حٗععععع)ذلؾعععععٛ لضبععععع

اجملعععٖٛسا لْفطععع٘رلفدخًععع٘لٚطعععس لاًععع٢للل

ّٝع١رلٚ ٕٚلأٟللللل ايف)ٚيع١لسعظلَ)ضع) لشٜتْٛ

ْكعععع)ؽلقععععبعلايّسجععععٌلرٓٗعععع)رلثععععِل عععع) زل

لذعع)ْٛ لاسبعع)دلاًععٞلازبععٖٛسٟرلٚيتطععتُسّل

ملٓٛاٍلاًع٢لَعد٣لللاي،٬ق١لبُٝٓٗ)لا٢ًلٖرالا

ْععتخلآعع٘لثععسا٤ل ب،عع٘لللللَعع)ل!اعع)َ لنعع)ًَ ل

اْتك)ٍل  لَه)ٕلأٚضال لغ)زحلايّؿع) ١لل

ًعِللفايّس٥ٝظرلأَ)لايسجٌلؾع)ذ لامل)ضع) للل

ٜطعععتفالأذعععدلَ،سفععع١لغععع٤ٞلاعععٔلٖٜٛتٝععع٘لللل

لٚاًُ٘لَٚه)ٕلضهٓ٘.

ٜٓكًٓ)لايه)  ل  لَػعٗدلآخعسرل  للل

 سف١ل لأذدلاملػ) رلذٝثلن)ْ ل سقدل

ٞللل ازبعععٖٛسٟلٚقعععدلللابٓععع١لأخععع لاسبععع)دلاًععع

ّٖٛعععععع)لَععععععٔلاًُٝعععععع١لجساذٝعععععع١لل خسجععععع ليت

٫ضت٦ؿعععع)ٍلايصا٥ععععد٠.لٚاسبعععع)دلازبععععٖٛسٟلل

ضبعععسّٚلَعععٔلا٭٫ٚ رلٚيعععريولفكعععدلأفعععس لللل

٠ّٛلٚذٓ)ْٗ)ل لٖرٙلايفت)٠لذٝعثلل ا)طف١لا٭ب

أغسفلا٢ًل سبٝتٗ)لٖٚٞل لبٝ لأًٖٗ)ل  ل

ّٚجععع ل ،سفتععع٘ل إٔلمنععع لٚنعععت رلثعععِل ص

لٚا٢ًلٜدٜ٘.

ل
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ؿر١ّٝرلٚب،دلاط٦ُٓ)ْ٘لا٢ًلذ)يتٗ)لاي

ٚقبٌٝلَغ) ز ٘لٚشٚج٘ليغسف١لاملسٜكع١لأٚ حلل

َبًغ)ذلق ُ)ذلَٔلاملع)ٍلذبع لٚضع)  ٗ)رلثعِللللل

اٗعععع)رلٚآععععدلخسٚجُٗعععع)لخعععع٬ٍلاملُععععّسللّٚ 

٠ّٛلل ايف ٌٜٛلأذّظلب)َسأ ٘لمتطولبرازا٘لبكع

ٖٚععٞل دف،عع٘لٚ فًعع ل يٝعع٘لإٔلٜٓاععسلب)دبعع)ٙلل

ايٓك )يععع١لايعععيتلٜكٛ ٖععع)لممّسقععع)ٕرلٚاًٝٗععع)لل

ِللل غع٦ٝ)ذلللَسٜعرليهٔلاسبع)دلاًعٞل لٜفٗع

ٚآععدٖ)لطًبعع ل يٝعع٘لإٔلٜععتفّرـلٚجعع٘لَععٔلل

ٜطّلٚزا٤ُٖ)رلٚآدَ)لأَ،ٔلايٓاسلجٝعداذلل

)لزآٙرلفكععدلنعع)ٕلايػعع ـلْفطعع٘للذٖععٌلمل عع

ايرٟلٜ  ٞل يٝ٘ليٝبٝ،ع٘لامل)ضع) لايصٜتْٛٝع١رلللل

لٚيهععععععٞلٜ،ععععععسفلا عععععع٘لضعععععع ٍل ذععععععد٣لل

قععع) لآععع٘لذانعععساذلهلععع)لا ععع)ذلَعععٔللللللاملُّس

خٝ)ي٘رلف ج)بت٘لب ْ٘لايفبٝ لابدلايًفٝفل

ا لاملطعععع)يولايبٛيٝعععع١رلٚآععععدلغععععٛقٞلجععععّس

اٛ  ُٗعع)ل  لَٓصهلُعع)لزاذعع)لٜتطعع)٫٤ٕلاععٔلل

لايّطب لايرٟلٜدفالطبٝب)ذليٝت)جسلب)٭مل)ع.

ب،ععدلأٜعع)ّلقًًٝعع١لذكععسلايسجععٌلْفطعع٘لللل

  لضبعععٌلاسبععع)دلاًعععٞلازبعععٖٛسٟلذععع)٬َذللل

نٝط)ذلٚقع)ّلبليك)٥ع٘لأَع)ّلاسبع)دلايعرٟل لللللل

ٜٗععسحلاًعع٢ل ععّلا)  عع٘ليععتفّرـلضبتٜٛعع) لل

يًسجعععٌلبععع ٕليدٜععع٘للايهعععٝظرلٚ منععع)لقععع)ٍلل

لذععدٜث)ذلطعع٬ٜٛذلَ،عع٘لٚقععدلْعع) اٙلب) عع٘رلَعع)لل

ؿععع) لب)يدٖػععع١للج،عععٌلايسجعععٌلايفبٝععع لُٜلل

َُل بععدٜ)ذلٚاسبعع٠ّلٚايععرٍٖٛلثععِلمت)يععولْفطعع٘ل

اضتغساب٘لَٔلَ،سف١لاسبع)دلب) ع٘رليهعٔلللل

اسبععع)دلأنُعععٌلن٬َععع٘لٚأٚقععع ليععع٘لب ْععع٘ل

ٜ،سفلَٗٓت٘لنريو.لٚق)ّلاسب)دلبتٛقعٝ لل

نٝفٝععع١لَ،سفععع١لٖعععرٙلامل،ًَٛععع) رليهعععٔلللل

٤اذلصفبٝعع لزّ لاًٝعع٘لب ْعع٘ل لٜ،ععسفل ٫ لجععللاي

بعّدلَعٔل ط٬اع٘لللللق٬ًٝذلَٔلضّسٙرلٚيهعٔل٫ل

١لا٬قتعععععع٘لاًٝعععععع٘رلٚأخععععععرلٜععععععسٟٚلقّؿععععععل

ّٕلا٭َعسلٜ،عٛ للللل ب)سبؿٛا لامل)ضع١ٝرلذٝعثل 

قبععٌلايتر)قعع٘لبهًٝعع١لايفعع رلفكععدللل  لَعع)

نعععع)ٕلٚايععععدٙلاملسذععععّٛلَؿعععع)ب)ذل ععععس للللل

ذؿّٝ) لايه٢ًرلٚنريولخ)ي٘رلٚذنسل

ِّل ل ٛقٝر٘لأْع٘لأخعرلٜلل بٓعٛحلَ،ع لَعٔلللللٗعت

صلب)يؿععع٬ب١لذؿععع٢لايهًععع٢لٚايعععرٟلٜتُّٝعععل

املفًك١رلٚزا لٜط ٍلْفط٘لألايفسملبٝٓٗ)ل

ٚب لذؿعٛا لاملع)عرلٚقعدلٚجعدلازبعٛا لللللل

خ٬ٍل زاضعت٘لازب)َ،ٝع١لٚخع٬ٍلمم)زضعت٘للللل

ملٗٓعع١لازبساذعع١لايبٛيٝعع١رلأخععسدلذؿعع)٠لَععٔلل

نًٝععععع١لأذعععععدلاملسقععععع٢رلٚبُٝٓععععع)لنععععع)ٕلل

ٜتفّرؿععععععٗ)رلخفععععععس ل لب)يعععععع٘لفهععععععس٠ل

اضععتٓب) لذؿعع)٠لَعع)علذكٝكٝعع١لللل َه)ْٝعع١

َععٔلنًٝعع١لغعع ـلَععسٜعرلٚزا ليتركٝععلل

ٖعععرٙلايفهعععس٠لػبعععسٟل زاضععع) لٚأحب)ثععع)ذلللل

ّٛ   لذكٝكعع١للٖ)اعع١ليٝؿععٌلب،ععدادٜععد٠لَٚتٓ

 هعععععٜٛٔلا٭ملععععع)علٚنٝفٝععععع١ل هٜٛٓععععع٘رللل

يع٘لللبّدلٚيتركٝللغسٚطلا٫ضتٓب) لن)ٕل٫

َعععٔلاي،ثعععٛزلاًععع٢لنًٝععع١لَسٜكععع١ل تٛافعععلللل

ٍلٚا١ًُٝل هٜٛٔلاسبؿ٠ٛلا٭مل)ض١ٝرلٜٚكٛ

خعععععع٬ٍلزّ ٙلاًعععععع٢لأضعععععع١ً٦لاسبعععععع)دلاًععععععٞل

ّٝعع١لاًعع٢للل ازبععٖٛسٟلب ْعع٘لأجععس٣لدبعع)ز لأٚي

اسبٝٛاْععع) رلٚأْععع٘ل لػبعععس٩لاًععع٢ل فبٝعععللل

ّٔلذدث)ذلَف)ج٦)ذل دب)زب٘لا٢ًلاإلْط)ٕرليه

ٚف ععسليعع٘لايفسؾعع١لَععٔلخعع٬ٍلَععس لغععكٝك٘ل

ا٭ؾغسلايرٟلج،ً٘لَػسف)ذلا٢ًلاإلف٬عرل
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 ليًر)دلَساذٌلا١ًُٝلا٫ضتٓب) رلثِللّٚق

ٜكععّٛللب ْعع٘ل٫لَععٔلجٗعع١لأخععس٣للٚأنععدليعع٘لل

بلجسا٤لدب)زب٘ل ٫ لا٢ًلأغ )فلذٟٚلبٓٝع١لل

لق١ّٜٛ.

ٚب،ععععدلطععععٍٛلجععععداٍلبُٝٓٗعععع)لذؿععععٌللل

ايت)جسلا٢ًلٚادلقف،ٞلَٔلايفبٝع لب،عدّللل

٠لأخعععس٣رليتُعععّسلثععع٬ثل جعععسا٤لدب)زبععع٘لَعععّس

ضعععٓٛا لاًععع٢لايًكععع)٤لا٭خعععّلبُٝٓٗععع)لٚقعععدلل

اش ا لايتعع)جسلثععسا٤لاًعع٢لثععسا٤لٚغععٗس٠لاًعع٢لل

ّرلٚن)ٕلايتع)جسل للغٗس٠رلٚ لأذدلا٭ٜ)

 سفت٘لايُ،١ًّٜٛلَٔلا عٌرلؾع،دل يٝع٘لأذعدللللل

٠لدسب) لضعّٝللؾبٝ)ْ٘لاي،)ًَ ليدٜ٘ليٝبًغ٘لب

ا٢ًليك)٥٘لذ)٫ذرلٚقعدلطًبع ل يٝع٘ل طعًُٝ٘للللل

)ل فّرععـلايبف)قعع١لاْت)بععع٘لللَبف)قعع١رلٚآععدلل

فععععٝعلَععععٔلا٭ذ)ضععععٝظلٚاملػعععع)اسلْٚععععصٍل

ايطً ِلبطسا١ليٝك)بٌلايطّٝد٠لايعيتلا)جًتع٘للل

 لٜطععتفالاجملعع٤ٞل٭ْعع٘للللبكٛهلعع)ل ٕلشٚجٗعع)ل

خكالي،ُعٌلجساذعٞل٫ضت٦ؿع)ٍلذؿعٛا للللل

َٔلنًٝتٝ٘رلفكدلأؾٝ لبٗرالاملس لَٓرل

أزب،ععع١لأغعععٗسرلٚقعععدلمتّٓعععالاعععٔلاي،ععع٬دل لل

بداٜعع١لاملععس لضبعع)٫ٚذلَ،)زبعع١لْفطعع٘.لٚ لللل

ي١ًٝل جسا٤لاي،١ًُٝل كٍٛلايصٚج١ل ْ٘لنتع لل

ضععفسٜٔلَععّٛجٗ ل يٝعع٘رلٚٚقععالايٛزقعع١ل لل

 ذال لٜٓخلَٔلَاسٚفلٚطً ل طًُٝ٘ل يٝ٘ل

اي،ًُٝع١رلنُعع)لذنععس لبعع ٕلشٚجٗعع)لطًعع لل

إٔلٜ،ٝععدلا٭َ)ْعع١لاملٛجععٛ ٠لللل- يٝعع٘لاتٖعع)ل

يدٜعع٘.ليهععٔلشٚجٗعع)ل لٜطععًِلَععٔلاي،ُععٌلللللل

ٞلاًعع٢ل ثععسٙ.لٚآععدٖ)لفععت لازبساذععٞلفتععٛف 

ايت)جسلاملاسٚفلٚقسألايٛزقع١لايعيتلاذتعٛ لللل

ا٢ًلنًُ) لااتعرازرلٚأْع٘لايتعصّلب)يٛاعدللللل

١ليصزااعععلايعععرٟلقف،ععع٘ليععع٘رلٚأْععع٘لاقعععفسّلللل

ّٝ) ل لنًٝتٝعع٘لٖععٛلَععٔلأجععٌل ْكعع)ذلل اسبؿع

أخٝعع٘لايععرٟلؼبععدملبعع٘لخفععسل اٖععِرلٚإٔلللللل

ِّلَععٔلذٝ) عع٘رلٚ لايٓٗ)ٜعع١للللل ذٝعع)٠لأخٝعع٘لأٖعع

لا٘لبهًُ) لق١ًًٝ.ّٜٛ 

ّٝد٠للل ٚآعععدٖ)لطًععع لايتععع)جسلَعععٔلايطععع

 طًُٝ٘لاسبؿٛا رلذٝعثلٚقعالايهعٝظلللل

 ل زدلضعععععععععفًٞل ٕٚلإٔلٜف ًعععععععععالاًععععععععع٢للل

ٚللل اٗعع)ل ل ضبتٜٛ) ع٘رلٚأخعسدلزشَعع)ذلْكدٜع١لأ

ِّلل ّٝد٠لشٚدللللاًبعع١لٚزقٝعع١رلثعع ضععًُٗ)ل  لايطعع

لايفبٝ لٖٚٛلٜ،ّصٜٗ)ل ؿ)بٗ).

ٚن،)  ععععع٘ل ل ٓععععع)ٍٚلَٛقعععععٛا) ٘رلل

١لٚقدل داخٌلازب)ْٝ)ٕلظبدٙل لٖرٙلايكّؿ

اشبٝعع)يٞلاي،ًُععٞلٚازب)ْعع لاإلْطعع)ْٞرلٚ ٕلل

 لًْرالذيولايتداخٌل ٫ ل لْٗ)١ٜلايكؿ١ل

لر ل ًولايٓٗ)١ٜلَعٔلَب)يغع١لٚاقعر١للللَالَ)

ككعٞلاًع٢لذٝ) ع٘ليٝٓكعرلللللٜبٝ ل ذلظبدلايف

أخ)ٙ!لّٚر١ل ط)٩ٍلٜتب) زل  لذٖعٔلايكع)ز٨للل

ب،دلإٔلاسفلذه)١ٜلايفبٝ لَٚ)لٜكّٛلب٘ل

َععٔلاًُٝعع) لاضععتٓب) لامل)ضعع) ل لأجطعع) ل

َسق)ٙرلٖٚٛلَع)لايعدافاليًكٝع)ّل ثعٌل ًعولللللل

ايتحععع)ز  لٖعععٌلٖعععٛلَ،)ْععع)٠لأخٝععع٘ لأّلإٔللللل

طتٛذٞلايه)  لٜايّدافالذبكٝللا٭زب)  لٚ

ٌّل٫ْٗععع) لغعععسٜفلأ لذعععداثلقؿعععت٘ل ٚضعععٝا

ٜ،سف(لَٔلٚق)٥الذعس ل ػعسٜٔلاع)ّلث٬ثع١للللل

فلا٢ًلٚضب، لٚ ط،١٦ُلٚأيفرلذٝثل ،ّس

ا)٥ًععع١لٜٗٛ ٜععع١ل طعععهٔل ل ذعععد٣لاملعععدٕللللل

املؿس١ٜلٚقدلقّسزلزّ لا٭ضس٠ل ًب١ٝل اعٛا لل

ايكعععع) ٠لايّؿععععٗ)١ٜٓليًععععٗحس٠ل  لايهٝعععع)ٕلللل

ايؿععْٗٝٛٞل لفًطععف لٚز ععِلاارتاقعع) لل
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رلإٔلا٭َعععسلّمايصٚجععع١لٚب،ععععلا٭بٓععع)٤ل ٫ للل

يٝٓتكعععٌلايه) ععع ل  لضعععٝٓ)٤لا تًععع١لٚقعععدل

َٮٖععع)لايؿعععٗ)١ٜٓلب)يترؿعععٝٓ) لاشبسافٝععع١ل

يهرتْٚٝعع١لٚ ّٖعع)لٚايععيتلمتٓععالذععدٚثلللاإل

أٟلضب)ٚيعع١لٖحععّٛلَععٔلازب)ْعع لاملؿععسٟرللل

 عععٛذٞلبععع٘لغ ؿعععٝ) لايكعععب)طلللللَعععالَععع)ل

ٚازبٓعععععٛ لايؿعععععٗ)١ٜٓلَعععععٔلثكععععع١لبععععع)يٓفظللل

ٚنتٜعععععععععع)٤لٚاضععععععععععت ف)فلب)يكععععععععععدزا لل

ا٢ًلايكعف١لايغسبٝع١للللاي،طهس١ٜلاملتٛاجد٠

ْٓ)لَٚعٔلخع٬ٍلاسبعٛازلللل يكٓ)٠لايطٜٛظرل ذل

ايععرٟلضعع)ق٘لايه) عع لبعع لازبٓععدٟلايععرٟللل

نععع)ٕلَٛاطٓععع)ذلَؿعععسٜ)ذلقبعععٌلٖحس ععع٘ل  لللل

ايهٝ)ٕلايؿْٗٝٛٞلَالأضس ٘رلٚاغبساطع٘لل

ٚب لأذدلش٥٬َ٘لل- لازبٝؼلايؿْٗٝٛٞ

ُس١لايتهّبعععععععسلٚا٫ضعععععععت،٤٬لللل  ًرعععععععالضتععععععع

ٚا٫ضعععتٗصا٤رلٚذيعععولَعععٔلخععع٬ٍلايٛؾعععفلللل

دب)ب) للٚيؿعٛزلايفع)٥سا لاملًؿعك١لاًع٢للللليً

ازبععععدزإرلَٚععععٔلخعععع٬ٍلاط٬اعععع٘لاًعععع٢للللل

ايتكٓٝععععع) لاملطعععععت د١َليتعععععٛفّلاسبُ)ٜععععع١لل

ٚذب لايسَع)ٍرلمتً هع٘للللٙملٓفكتِٗل لاملٝ)

ّٛملٚايطععععٝفس٠رلٚب)ضععععتر)ي١لل غعععع،ٛزلبعععع)يتف

لاخرتامل ًولايترؿٝٓ) .

َٚععٔلخعع٬ٍل ععدااٞلا٭فهعع)زلايععرٟللللل

ّٟلل ا)غعععععع٘لازبٓععععععدٟلايّؿععععععْٗٝٛٞلاملؿععععععس

رلٜكععالايه) عع لٜععدٙلاًعع٢لازبععس للا٭ؾععٌ

يكعععدل"دَ)لقععع)ٍلاًععع٢ليطععع)ٕلازبٓعععدٟ:لللٓعععا

اضتٛيٛالا٢ًلَطع)ذ) لٚاضع،١لَعٔلا٭ز لللل

اي،سبٝععع١لبععع٬لقتععع)ٍل لٜهْٛعععٛاليٝرًُعععٛاللللل

ٍلل رلنُعع)ل"ب،ػععسٖ)لٚيععٛلاغععتط لبٗععِلاشبٝعع)

اييتلن)ْٛالل١ٛالأق٣ٛلازبٝٛؽلاي،سبُٝذف 

ؼبطععبٕٛلهلعع)لأيععفلذطعع) رلٜٚٛقاعع٘لزْعع لل

يفععسفلاٯخععسلاهلعع) فليٝطععُالشٚجعع٘لاًعع٢لا

 ًّ لاًٝ٘لب ٕلٜ خرل ج)ش٠لاعٔلٜعّٛلايغعدل ذلللل

ّْعععععععع٘لٜععععععععّٛلاشبعععععععع)َظلَععععععععٔل ػععععععععسٜٔلللل 

أنتععٛبسرلٖٚععٛلٜععّٛلممّٝععصلب)يٓطععب١لللل/ا٭ٍٚ

ْعع٘لٜععّٛلَعع٬ٝ ٙ.لذٝععثلضععٝهٌُلللل هلُعع)ل ذل

ا)َعععععع٘لايت)ضععععععالٚاي،ػععععععسٜٔرلٚ تععععععداا٢لل

ايرنسٜ) لايب،ٝعد٠لٜطعت،س لَعٔلخ٬هلع)للللل

ّٔلايطعع)ب،١لآععدَ)لللل َساذععٌلذٝ) عع٘لذتعع٢لضعع

  لازبٖٛس٠ل لايػسمل  للٖ)جسلَالأًٖ٘

 ًععولايبك،عع١لَععٔلأز لايفًطععفٝٓٝ رل  لللل

 ًععولازبععٖٛس٠لاملطععتكبٌلاملُتًهعع١لمل،عع)ْٞلللل

ايك٠ٛلٚايطٝفس٠لٚاشبّلٚايثسا٤.لٚي٫ٛلٖعرٙلل

ايكِٝلمل)لفّكٌلأبٛٙلإٔلٜرتىلايٛطٔلاسب)ْٞل

ايععععرٟلآٚاٙلٚآ٣ٚلأجععععدا ٙلَععععٔلقبععععٌ.لٚ لللل

ِّلٖعععرٙلايتعععدااٝ) لٜكفعععصل  لزأضععع٘للل خكععع

٧.لٖععٌلابتععدألذيععولاملطععتكبٌللللضعع٪اٍلَفعع)جل

املػسملب)ْتؿ)زِٖل لذس لا٭ٜ)ّلايطت١رل

دٚٙلٚاا ُعععٛٙ لذيعععولا٫ْتؿععع)زلايعععرٟلصب عععلل

يهٓ٘ل لُٜح لب)ملٛافك١ل٭ٕلايٓتٝح١لنُ)ل

ٜساٖ)ل ل ص لا٢ًلايطٝفس٠لا٢ًلَط)ذ) ل

كفسا٤رلٚأَ)لاملٓع)طللامل ٖٛيع١لللائَلا٭ز ل

فًععِلٜطععتفٝ،ٛال ز عع)ّلايٓعع)علاًعع٢لقبععٍٛلللللل

ِملفٗععِل لؼبك ايٛاقععالازب كععٛالدٜععدرلَٚععٔلثعع

  لاٯٕلا٭َ)ٕلٚا٫ضتكسازرلٚيريولٚاًع٢لل

ٕلَد٣لض لضٓٛا لب،عدلل ذصٜعسإل لللاعدٚا

ٜطعععععععتفٝ،ٛال ْٗععععععع)٤لذ)يععععععع١لا٫ضعععععععت،دا لللل

اضععتف)اٛال زاذعع١لايسجعع)ٍلللليًُٛاجٗعع١رل٫ٚ

لايك)ب، لخًفلأضًرتِٗلٚأجٗص ِٗ.

ا٭ْبععع)٤للَعععٔلس ِاًععع٢لايعععٚلرٚيهٓععع٘
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 لايععععيتل ععععٛا س لاععععٔلاضععععت،دا لايطععععٛزٜلل

ٚاملؿسٜ ليًٗحّٛلاًِٝٗلفلْٗ)ل ل طعتفالل

ّٝععععع سلَعععععٔلذ)يععععع١لٖعععععد٤ٚلا٭اؿععععع) لللإٔل غ

ٚا٫ط٦ُٓعع)ٕرلذتعع٢ل٫ٚل٬ََعع لايكًععللايععيتلل

ن)ْععع ل س طعععِلاًععع٢لٚجعععٛٙلش٥٬َععع٘لَعععٔلللل

)طلٚازبٓٛ رلٚيٝص ا لثكع١لٚاط٦ُٓ)ْع)ذلللايكّب

ُّععععلللل ١لؾععع،دل لؾعععبٝر١لٜعععّٛلَععع٬ٝ ٙل  لق

َٛق،ععععع٘ليّاقععععع لاعععععتلَٓاععععع)زٙلَٛاقعععععاللللل

 لًٜرالذسن١لَسٜبع١للاملؿسٜ رليهٓ٘ل

أٚل ععععّلَ يٛفعععع١رلَٚععععالذيععععولٜعععع  ٞلٜععععّٛللل

أنتعٛبسرلٖٚعٛلللا٭ٍٚ/لايط) علَٔل ػسٜٔ

ٜععّٛلزاذعع١لٚاضعععرتخ)٤رلفٓاععسل  لضععع)ات٘لللل

ايععيتلن)ْعع ل ػععّل  لايٛاذععد٠لٚايٓؿععفللل

هٗععساذرلف)ضععتًك٢لاًعع٢لفساغعع٘لممطععه)ذللللل

بسٚا١ٜلضب)٫ٚذلا٫ضتُت)حلبكسا٤ ٗع)رلٚقببٝعٌللل

زدبعع) لب)لاضتطعع٬َ٘ليطععًف)ٕلايٓععّٛلأذععظّل

٠رلنُععع)لاش ا  لضعععسٜسٙل٭نثعععسلَعععٔلَعععّس

أؾععععٛا لا٫ْفحعععع)زا ليت ععععتًطلب ؾععععٛا ل

ٚآععععدَ)لؾعععع،دل  للل!ايؿععععٝر) لايفصاعععع١ل

ايفعع)بللايث)يععثلَععٔلَٛق،عع٘لأ زىلاسبكٝكعع١ل

املععععّس٠رليكععععدلبععععدألاملؿععععسٜٕٛلٖحععععَِٛٗرلللل

آ)ٕلايطُ)٤لففس للن)ْ لايف)٥سا ل ػّل

ملسآٖ)له)ّْ)ذلأْٗ)لطع)٥سا ِٗرل عّلإٔلؾعٛ )ذلللل

ّٚرلٚ لٜؿعّدملَع)للج)٤ٙلب ْٗ ل)لط)٥سا لاي،د

ّٛزلَٜٛعع)ذلبعع ٕل زآٙل ذلل ،عع٘لَٚعع) ّْعع٘ل لٜتؿعع

)بعع) لٜهععٕٛليععد٣لاملؿععسٜ لطعع)٥سا لٚ بّللل

ٚجٓععٛ رلذتعع٢ل ٕلايكععرا٥فلاملُٓٗععس٠لفععٛملللل

ز٩ٚضععععِٗلهّٓٗعععع)لقععععرا٥فِٗلٚقععععدلأخفعععع  ل

)٠لايعععرٟلكٓعععأٖعععدافٗ)رلْٚاعععسل  لٚجععع٘لايلل

٢لب غععععععه)ٍلٚذسنعععععع) لٚجععععععدٙلَغف عععععع

ٌلل جٓعععٛ اذللَت٬محعع١ليعععصٚازملٚاسبعع) لذبُععع

ح لب)٭ضعععًر١.لقعععغطلاًععع٢لا٭شزازلَععدجّل

غ،)ٍلاملٝع)ٙليهٓٗع)ل ل طعتح لللللاملٛن١ًلب

ؾععسجبلوٓععٛ ٙلط)يبعع)ذلَععِٓٗلايّؿععُٛ لفٗععِللللل

كٗعععسرليهعععٔلأؾعععٛا ٘لخفتععع للللُٜلجعععٝؼل٫

قٗععع)لؾعععٛ لمتعععّصملٚ هّطعععسلَساععع لللللَّٚص

)بعع) لٚايتكفعع لأذْعع)ٙلمجًعع١لبعع ٕلخًفٗععِل بّل

َؿعععععس١ٜل ؿعععععًِٝٗلبّٓاْٗععععع)لَٚسٚذٝععععع) لل

َععٛاق،ِٗرليهّٓعع٘ل لللَؿععس١ٜلذبععّٛلفععٛملل

دلمم ععع)لٜؿعععّدمرلٚاْفًعععلل لاملُعععّسليٝت ن ععع

ؼبععدثليٝتف)جعع لب،ععد لَععٔلا٭غععب) لذٝععثلللل

اْتؿعععع لأذععععدِٖلبك)َتعععع٘لايف)زاعععع١لٜطععععّدل

طسٜكععع٘لٚذععع)ٍٚل سنٝعععصلبؿعععسٙليٝت،عععّسفلللل

نعععع)ٕللذكٝكعععع١لا٭غععععب) رلفاٗععععسليعععع٘لَعععع)

طبتًفعععع)ذلاععععِٓٗلبك)َعععع) ِٗلٚيععععٕٛلبػععععس ِٗلل

ّٛؽلاضعتكبٌللللاٚخ٬ٍلسب ) ل فهعّٙلاملػع

رُٝععع)ذلْ)زٜععع)ذرل عععسّْ لاًععع٢ل ثعععسٙلللللؾعععدزٙلج

ٚأٚغعععولاًععع٢لايطعععكٛطرلٚ ف ععع٢لقعععب) لل

أؾفسلاٝٓٝ٘رلٚغ)ٖدلايػب لامل)ز لٜهعتلل

بُٝٓ)لزا لؾعدزٙلؼبعرتملٚؼبعرتملللللرٜٚهت

ٚجطدٙلٜٓٗ)زلٜٚتدااٞرلذت٢لضكطلزأض٘ل

ل .لؿقب)ي١لاسبرا٥ لايك ُ لاملرتب

ٜ٪ن دلايه)  لْٗ) لغسٜفل لٖعرٙلل

)ٍلا٭ ب١ٝلايكّؿ١لنُ)ل ل ّٖ)لَٔلا٭اُ

ا٭خس٣لا٢ًل  )ْ٘لايساضخلبكدز٠لاإلْط)ٕل

اي،سبعععععععٞلاًععععععع٢لذبكٝعععععععللا٫ْتؿععععععع)زا لللل

ٚاإلظبععع)شا لاًععع٢لايّؿععع،دلن)فععع١لآعععدَ)لل

ّٛ َ) لاإلبعداحلٚايٓحع) .لنُع)لللل تٛافسلي٘لَك

دلاًع٢لٚطٓٝتع٘لٚاسٚبتع٘رلٚثكتع٘لبع ٕللللللٜ٪ن 

ّٚلايّؿععْٗٝٛٞل هععٔلإٔلُٜل ٗععصّ.لنُعع)لاي،ععد

ل١لقدز٠لايه) ع لظبدلَٔلخ٬ٍلٖرٙلايكّؿ
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ّٞللللل ّٟلايؿعْٗٝٛ ا٢ًل ػعسٜ لغ ؿع١ٝلازبٓعد

بعععع١لٚفععععللَ،عععع)ّٜلخ)ّؾعععع١ل تؿععععفلللللاملسن 

ّٛملللللل بع)يغسٚزلٚايؿعًفلٚاي،عٝؼل لٖٚعِلايتفع

اي٬ضبدٚ لا٢ًلاٯخسٜٔرلٚدبً ٢لذيعول لل

ايٝٗٛ ٟلاملٗع)جسللل"يٝفٞ"غ ؿ١ٝلايك)بطل

َٔلَؿسرلٚ لش٥٬َع٘لايكعب)طلاٯخعسٜٔ.لللل

اّبععسلآعع٘لٖعع٪٤٫ل لاإلطعع)زلْفطعع٘لَععٔللَٚعع)

١لاسبععٛازا لايععيتل از لبٝععِٓٗلللخعع٬ٍلمجًععل

ّٛ ّٛملايك ١ّٝلا٢ًلايكعٛا للذٍٛل ف ا لايؿْٗٝٛ

ٌّل ِملاعدّلقعدز٠لللللللاي،سب١ٝل لنع غع٤ٞلَٚعٔلثع

ّٛ ّٛا لللايكعععع ا لاي،سبٝعععع١لاًعععع٢لصبعععع)زا٠لايكعععع

ايؿ١ْٝٛٝٗلٚخب)ؾ١ل لصب)ٍلايفّإ.ل  ل

/أنتععٛبسلا٭ٍٚلإٔلأضععكف لذععس ل ػععسٜٔ

ٖٚعِللل؛ ًولا٫ّ ا)٤ا رلٚذبف ِلذيولايِٖٛ

ّٛ ل٢ًلٜدٟلازبٓدٟلاي،سبٞ.ملاايتف

اختؿعععععسلايه) ععععع لْٗععععع) لغعععععسٜفلللل

غ ؿعععععٝ) لايكّؿععععع١ل لاعععععد لضبعععععدٚ رلل

جّطعععد ٘لاي،)٥ًععع١لاملؿعععس١ٜلايٝٗٛ ٜععع١لايعععيتلللل

ن)ْ ل ،ٝؼلبٓ،ِٝل لَؿس.ليهٔلايٛايدل

اضتح) ليٓدا٤ا لاهلحس٠ل  لايػسملذٝثل

ايكعععععععٝ)٤لٚايٓعععععععٛزلٚايتكعععععععّدّلٚايسف)ٖٝععععععع١ل

ٚاملطععتكبٌرلٚيتطععتُسلذه)ٜعع١لاي،)٥ًعع١ل لللل

لايعععرٟلضعععكطلل"يٝفعععٞ"غ ؿععع١ٝلايكععع)بطلل

ؾعععسٜ،)ذلذبععع لأقعععداّلازبٓعععدٟلاي،سبعععٞل ل

ذعععععس ل ػعععععسٜٔ.لنُععععع)لإٔلا٭ذعععععداثل لل

ٗعع)لن)ْعع ل زٖ)ؾعع)ذلٚطب)قعع)ذللل١لنً ايكّؿعع

١رلَف)ج ٠لبد٤لاسبس لضبللاملف)ج ٠لاملدّٜٚ

اًعععع٢لايهٝعععع)ٕلَععععٔلقبععععٌلاي،ععععس لٚيععععٝظلل

اي،هظلنُع)لنع)ٕلؼبعدثل لايّطع)بلرللللل

يٝاٗسليٓ)لَٔلخع٬ٍلٖعرٙلا٭ذعداثلاْتُع)٤للللل

ايكعععع٤ٛلاًعععع٢للايه) عععع لايععععٛط لبليكعععع)٤لل

ّٞرلز ععععِلأّْعععع٘ل ايؿععععساحلاي،سبععععٞلايؿععععْٗٝٛ

لذؿسلا٭ذداثلب)زب)ْ لاملؿسٟلفكط !

ر اااا ايسليااا    ر ااس  الاقااس  الرهياا لل 

 الكان الااسعا

 ايًكعععععع)٤لايسٖٝععععععع (لٖععععععٞلايكؿععععععع١للل

اشب)َطعععع١ل لاجملُٛاعععع١رلٜ خععععرْ)لفٝٗعععع)لللل

ايه)  لبسذ١ًلخٝ)ي١ٝلَٔلاي،) لا٭زقعٞلل

  لزذعع) لايهععٕٛلايٛاضعع،١رلذٝععثلظبععدللل

ّٚا لصب ٟملز ُٛا١لَٔلضت١لآ)ؾسلٜس دٕٚلش

فكعععع)٤لٚقععععدلاَتثًععععٛال٭َععععسلٚاذععععدلَععععِٓٗلل

ب)يتّٛجعععععع٘ل  لاملسنبعععععع١لايفكعععععع)١ٝ٥لذا للل

ا٭زجٌلاي،ٓهبٛ ١ٝلَٔلأجعٌلاضتهػع)فللل

ايهٛن لايرٟلْصيعٛالاًٝع٘رلَٚعٔلخع٬ٍللللل

 ف)ؾععععٌٝلاإلاععععدا ليًسذًعععع١لْهتػععععفلإٔلل

ايسذًععععععع١لَ،عععععععّد٠ل٫ضتهػععععععع)فلذيععععععععولللل

لكعع)طلايؿععٛزلٚا٭غععسط١للتايهٛنعع رلٚاي

ٓععع) لؾععع س١ٜرللايطعععُٝٓ)١ٝ٥رلٚايٓكععع)طلاّٝل

ذٝعععثلقّطععععِلق)٥عععدلايسذًعععع١لآ)ؾععععسٙل  للل

١ل لقطععععُٗ)لفععععسٜك رلقطععععِلٜ،تًععععٞلايتً عععع

ايػعععععُ)يٞ.لٚاّ حععععع٘لايكطعععععِلايثععععع)ْٞلَعععععٔللل

اجملُٛاعع١ل  لجٗعع١لأخععس٣.لفٛؾععٌلايفسٜععلل

ُّعع ّٖٛعع١لللا٭ٍٚل  لق ١لاملس فععالذٝععثل ٛجععدلف

ُّعععٛالبععع)فرتاؽلايرتبععع١لللل ٚاضععع،١رلٚآعععدَ)لٖ

رلُؾعععععدَٛال ععععع)لزأٚٙلليٝطعععععرتؼبٛالقًععععع٬ٝذل

ث٬ثتِٗرلفكدلزأٚالٖٝه٬ذلٜػب٘لايكعس لأٚلل

ايدّ رلق)َت٘لْؿفلق)َع١ل ْطع)ٕرلًٜترعفلللل

ز ا٤ل ّ رلٜٚغف عععٞلٚجٗععع٘لبكٓععع)حلاععع)نظلل

نععع)ملسآ٠لؼبُعععٌلأ ا٠ل ػعععب٘لضععع٬ذ)ذلْ)زٜععع)ذلل

َّ)لبكّٝعل ١لجطعُ٘لفكعدلللأغب٘لبك)ذفلايً ٗ لٚأ
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١ّٝلبّساق١رلٚب،دل ن)ٕلَغف ٢لبؿف)٥ لَ،دْ

ّٞلٚقععع لقًٝعععٌلضعععك طلآؿعععسلاسبعععرزلَكععع

املطعٝفسلاًعِٝٗرلٚأغعع)زلايهع)٥ٔلب)يترّٝعع١لللل

 يععِٝٗلفععسّ ٚالاًٝٗعع)رلأَٚعع ل  لايك)٥ععدلبعع ٕلل

ٜػب٘لاملسنبع١رلٚايعرٟلٚافعللللللٜتب،٘ل  لَ)

اًععع٢لايعععرٖ) لَعععالايهععع)٥ٔلز عععِلذبعععرٜسل

١لزفٝكٝعع٘ليععع٘رلٚطًعع ل يُٝٗععع)ل خبعع)زلايبكّٝعععللل

بسذًت٘لَعالايهع)٥ٔرلٚإٔلٜٓتاعسٚالاٛ  ع٘للللل

ٚللل  ٕل لٜ،عععدلذتععع٢لؾعععب) لايٝعععّٛلايتععع)يٞرل

ٌّللل لف،ًِٝٗلَغ) ز٠لايهٛنع لفعٛزاذرلٚاضعتك

ايك)٥دلَعالايهع)٥ٔلاملسنبع١لايعيتلن)ْع لللللل

ّٛاَععع١رل لزذًععع١لاضتهػععع)فلللل أغعععب٘لب)سب

اضععتغسق لقسابعع١لايطعع)ات رلذٝععثلاطًععالللل

ّٛل ّٞلاًعع٢لايّؿعع،دللاًعع٢لَ،عع) لايتفعع زلٚايسقعع

ن)ف١لٚ ٖؼلايك)٥عدلي،عدّلٚجعٛ لذسنع١للللل

يًه)٥ٓ) لاًع٢لا٭ز رلٚنع ٕلايهع)٥ٔلللل

هعععع)زلايك)٥ععععدرلفكععععدلٖععععبطللقععععدلقععععسألأف

ب)ملسٚذّٝععععع١لٚقععععع) لقعععععٝفٝ٘لاعععععتلأزٚقععععع١للللل

 طععععععهٓٗ)لايفٛقعععععع٢ل  لإٔلٚؾعععععع٬ل  لل

جدازرلاْفت لفٝ٘لب) لبؿٛز٠لآي١ٝليٝعدخ٬لل

١ّٝللز ٖعععع١لٚاضعععع،١لَ٪ثّل ثعععع١لبفسٜكعععع١لٖٓدضعععع

زا٥،عع١رلٚملعع لق)٥ععدلايسذًعع١لقععس لاسب)ضعع لللل

٭غععع )فرلٚأذعععّظلب)ز فععع)حلللااعععد اذلَعععٔلل

ّٛلايك)اعع١رلٚفععٛج٧لايك)٥ععدلب،ععدلللللل ذععساز٠لجعع

يعععولبس٩ٜععع١لايهععع)٥ٔلاملؿععع)ذ ليععع٘لٚقعععدللذ

َّ)ذلضععععع)قٝ٘للللل ٚقعععععفلأَععععع)ّلاسب)ضععععع لقععععع)

ب)ضتك)١َرلثعِلبعدألخبًعالاعد لَعٔلا٭ز ٜع١للللللل

اييتلن)ٕلٜس دٜٗ)لذت٢ل دالا)زٜ)ذلمت)َ)ذرل

ٚنعععع)ٕلغععععبٝٗ)ذل لَاٗععععسٙلب)يه)٥ٓعععع) للللل

ٌلزأض٘لثًثلذحُع٘ل كسٜبع)ذرلللايبػس١ٜرل ّث

أَععع)لايٛجععع٘لفٛجععع٘لطفعععٌل لاي،)غعععس٠لَعععٔلل

)عل  لذحِلايسأعرلاُسٙرلٚؾغّلب)يكٝ

ِّل يبعثلإٔلللَع)للأَ)لاي،ٝٓ)ٕلفبد )لٚاض،ت .لثع

از ععععد٣لز ا٤اللفّٚشٜعععع)ذرلٚأخععععرلب،ععععدلذيععععولل

ٜت،)َععٌلَععالأشزازلاسب)ضعع ليٝؿععدزلؾععٛ لل

سلؾٛ لاسب)ض ل لٜفٗعِللفرٝ لَٔلَهّب

َٓ٘لايك)٥دلغ٦ٝ)ذلز ِلهٗٛزلأغعه)ٍلاًع٢للل

يهٓٗع)ل ل هعٔلَفَٗٛع١للللل!يٛذ١لاسب)ض 

)٥ٔلب)يٓطعععب١ليعععع٘رلٚقعععدلطًعععع لَٓععع٘لايهععععللل

ب)إل ععع)٤ل ٕلنععع)ٕلٜفٗعععِلغععع٦ٝ)ذلَعععٔلٖعععرٙلللل

فٓفعع٢لذيععورليٝ،ٝععدلايهعع)٥ٔللللل ا٭غععه)ٍ

٠لث)١ْٝلٚث)يث١لذتع٢لأَٚع لللايً، لب)ملف) ٝ لَّس

ّٕٛل يٝععععع٘لايك)٥عععععدلبععععع)يتٛق  فلبطعععععب ل هععععع

أغه)ٍلا٭ذعسفلاسبٝع١لَكعس٠٤ٚرلآد٥عرللللل

طً لاسب)ض لَٔلايك)٥دلْصحلقٓ)اع٘لايعرٟللل

ّٚ ٙلب)٭ٚنطععععح رلٚآععععدَ)لهٗععععس ل ٜععععص

رلهٗس لنًُ) لاًع٢لغ)غع١لللاسب٠ّلاًٝ٘

خععٛفلاًٝعع٘رلللدليعع٘لبعع ٕل٫لاسب)ضعع ل ٪ن ععل

ف)َتثعععٌلايك)٥عععدليفًععع لاسب)ضععع رلثعععِل ازلل

ذٛازلبُٝٓٗع)رلنع)ٕلاملبع) زلفٝع٘لاسب)ضع لللللل

 ذلضععع ي٘لاعععٔلَٛطٓععع٘رلنُععع)لأٚقععع ليععع٘للل

بعع ِْٗلنعع)ْٛالٜٓتاععسٕٚلقععدّٚلأذععدل يععِٝٗللل

َععٔلاعع) لآخععسرلف ج)بعع٘لايك)٥ععدلاععٔلنععٌل

 ٘لأض٦ًت٘لنُ)لأج)ب٘لاسب)ض لأل ط)٫٩

ٗعععع)رلنُعععع)لاععععسفلايك)٥ععععدل ف)ؾععععٌٝلللنً 

امل،)ْععع)٠لايعععيتلا)ْ)ٖععع)لغععع، لايهٛنععع لللل

ا٭شزملايػح)حلَٓرلآ٫فلايطعٓ .لٜٚػعس للل

١لْٗ)ٜع١لايػعُظلايعيتل كع٤ٞلللللاسب)ض لقّؿ

ايهٛنعع لَٓععرلاػععس٠لآ٫فلاعع)ّلذٝععثللللل

 طّب ل لشٜع) ٠لللقٝ)٩ٖ)لٚذساز ٗ)لَ)لخّف

ايععتٚ ٠لا)َعع)ذلب،ععدلاعع)ّرلٚايععرٟلْععتخلآٗعع)لل

ف لايهٛنععع رلجفععع)فلاْتػعععسلاًععع٢لضععع
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ّٔلفتبّ ععع ه)ٕلطعععايلسلَععع)٩ٙلبطعععسا١رليهععع

املبعععدا لبٓعععٛالقٓعععٛا لنعععت٣لَعععٔلخعععطلللل

اضععتٛا٤لنععٛنبِٗل  لقفبٝعع٘لذٝععثل ععتِلللل

 ذابععع١لازبًٝعععدل لايكفعععب رليتٓتكعععٌلاملٝععع)ٙل

اعععتلايكٓعععٛا ل  لاملعععدٕلٚا٭ذٝععع)٤.ليهعععٔلل

 ل  لٖععع٬ىل٫ لايعععتٚ ٠لأّ اش ٜععع) لَ،عععدّل

ايثععععس٠ٚلاسبٝٛاْٝعععع١لٚايٓب) ٝعععع١لٚايطععععُه١ٝلل

١ل٥ٓعع) لاسبّٝعع)أًٖهعع لايععتٚ ٠لايهلنُعع)

َععِٓٗل ععّلاععد لقًٝععٌلزب،ٗععِلَععٔللللفًععِلٜبععلس

اإلْ)ثرلٚأنثسِٖلٜسقدل لذحسا لفُٝع)لل

ُّعععدلل ٜػعععب٘لايطعععب) لايه)َعععٌل لذ)يععع١لدب

كٕٛلٖهرالبهس٠رلٚضٝتبٛض١ًٝلا١ًُٝلَب

  لٜعععّٛلٜفعععولفٝععع٘لمجعععٛ ِٖليٝ،عععٛ ٚال  لل

اسبٝ)٠لٚايته)ثسلَٔلجدٜد.لٚآعدَ)لضع ٍللل

 لاعدّلقٝع)َِٗلبفًع للللايك)٥دلاعٔلايطعب للل

ايٓحعععععععد٠لز عععععععِلاَعععععععت٬نِٗليًتكٓٝععععععع) ل

يهرت١ْٝٚلايك ١ُرلج)٤ٙلجٛا لؾ) ّلاإل

ّٕلَ،اِلَع)ل يعدِٜٗلَعٔلأجٗعص٠لَ،فعٛ رللللللب 

لنُ)لإٔلَٔلبكٞلا٢ًلقٝدلاسبٝع)٠لَعِٓٗل٫لل

 زاٜععع١ليععع٘لبتػعععغًٝٗ)ل٫ٚلبهٝفٝععع١لايت،)َعععٌلل

َ،ٗعع).لٚا٫ضععتف) ٠لَٓٗعع)رلفٛاععدِٖلايك)٥ععدلل

د٠ل لبعععععع ٕلٜٓكععععععٌلَ،)ْعععععع) ِٗل  لايك)اععععععلل

َٛاليع٘لاًبع١لفٝٗع)لاػعس٠لللللا٭ز رلٖٚٓ)لقعدّل

ٌّللل ؼبتععع)دلللَععع)للأغعععسط١ل طعععحٌٝلفٝٗععع)لنععع

َ،سفت٘لألايهٛنع لٚضع)نٓٝ٘رلفكع)ّلللل

ٚ لايؿب) لل-ايك)٥دلبتٛ ٜ،ِٗلَٚغ) ز ِٗ

ّٚ ا ٖ)ليتبدألزذ١ًلسظلأقً، لاملسنب١لبس

ضععٓٛا لضععحٔلاختٝعع)زٟل لطسٜععللاي،ععٛ ٠لللل

  لنٛنع لا٭ز رلبُٝٓع)لنع)ٕلٖٓع)ىللللل

ٖع١لايتنع)ٕل لايهٛنع لللل١لفٛا٢ًلذ)ف 

جطععدلقؿععّلًٜف عع٘لفععسا٤لنفععسا٤لايععدّ رلللللل

ٚنععع)ٕلازبطعععدلٜتكععع)٤ٍلذحُععع٘لنً ُععع)لللل

ل.ابت،د لاملسنب١ل  لإٔلاختف٢ل لايٓٗ)١ٜ

١ّٝل ،)ْٝٗ)رل بًغ١لمج١ًٝل فس ا ٗ)ل ٓ

قععّدّليٓعع)لايه) عع لْٗعع) لغععسٜفلقؿعع١لَععٔللل

اشبٝعع)ٍلاي،ًُععٞل ٓعع)ٍٚلفٝٗعع)لذه)ٜعع١لزذًعع١ل

ّٚا لل  لايفك)٤لايهعْٛٞلايب،ٝعدلقع)للل ّلبٗع)لز

فك)٤لَؿسٜٕٛرلاضتغسق لسظلضٓٛا ل

ذٖ)بعع)ذلَٚثًععٗ)ل ٜ)بعع)ذرلبٗععدفلاضتهػعع)فللللل

أذدلنٛان لاجملُٛا١لايػُط١ّٝلٚايرٟل

أطًكععععٛالاًٝعععع٘لاضععععِلايهٛنعععع لا٭شزم.للل

١رلايترفٝصلشبٛ لٜٚبك٢لاهلدفلَٔلايكّؿ

ّٛلل زلاي،ًُعٞليًٛؾعٍٛل  للل ُ)زلَٝع) ٜٔلايتفع

اَت٬ىلأضب) لاي،ًِلٚأ ٚا ٘لخد١َليًٛطٔل

لايػ، .لٚ

اتطاااا ر تاااال ال.ااانالل نتاااس خ  سرثياااا ل   

 العاني الشريع 

 كدَععع١لأ بٝععع١لاًُٝععع١لمجًٝععع١لٜبعععدألللل

ايه) ععع لقؿعععت٘ل ععع٬ٍلايّؿعععُ لَ،تُعععداذلللل

آؿسلايتػٜٛللايغ)َعلَٔلخع٬ٍلٚؾعفللل

١ّٝل ّٖٛ) ٗ)رلٚ سنٝ ل سبتٗ)لايفٝٓ ايت٬ٍلبف

اٯضعع١ٓلذا لايسا٥رعع١لايّٓتٓعع١لايٓفعع)ّذ٠رلَٚععٔلل

أخر لب)ياٗٛزلخ٬ٍل ًولايه)٥ٓ) لاييتل

 ٖعع١رلزٗ ل  ل ًبٝعع١ليٓععدا٤لق)٥ععدِٖلَتععٛجّل

ْفٗعِلَعٔلخعع٬ٍلأذعداثلايكؿعع١لأْٗع)لجٗعع١للللل

ّٟلغسملقؿعدٙلايه) ع  ل عّلللل ايػسمرلف 

ّٕلنعع)٥ٓ لاثععٓ لجسٜعع)لب)دبعع)ٙلازبُععٛحرللل أ

ٚن)ْععع)لاععع)زٜ لذٝعععثل خععع٬لَٓتؿعععفِٗللللل

ٚٚقف)لقب)ي١لٚاذدلَِٓٗلؾ)زخ ل لٚجٗ٘ل

لب ُْٗععع)ليعععٔلٜرتنععع)ٙلهلعععِرلٚقعععّدّلايعععّرنس
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اي،ععع)زٟلْفطععع٘لبعععد٫ذلَعععٔلذيعععولايهععع)٥ٔلللللل

ايكؿععّلاملهتٓععصرلٚايععرٟلنٓتٝحعع١لهلععراللل

املٛقفلطًع لاإلذٕلَعٔلايهع)٥ٔلايفٜٛعٌرللللل

ف)قت) لايرنسلٚا٭ْث٢لب،دلإٔلذؿٌلاًع٢لل

ٚزا٤لَس فععععالَععععٔلقفععععالللاملٛافكعععع١ل  لَعععع)ل

ّٞرلذٝععععثلللل ايفّ عععع)زلذا لايػععععهٌلاهلسَعععع

 ٛق فلايث٬ث١رلفب) زُٖ)لايكؿّلاملهتٓعصلل

َٕٛٛلي٘لٖٛلقدزلضبتّٛلٚإٔلٜكلبكٛي٘ل ٕلَ)

ّٓ٘لخ)قععاليكعع)ْٕٛلَطععٕٓٛلٖٚععٛلقعع)ْٕٛلللللل ضعع

ايبكععع)٤رلٚآعععدَ)لأسب ععع)لاًٝععع٘لإٔلّٜٛقععع رللل

أج)بُٗ)لايكؿّلبؿعٛ لغعب٘لطبٓعٛملبع ٕللللل

 )زٜخلقَِٛٗلٜٓردزلَعٔلقعّٛلذٟٚلذكع)ز٠لللل

ّٞرلٚأِْٗلأٟلٖٛلن)ْ لَث)٫ذليًتكّد ّلٚايّسق

ًعععٕٛل ّثلٚايه)٥ٓعع) لايعععيتلٜٓتُعععٞل يٝٗععع)ل٫ل

ِل  ٫لَطععععت٣ٛلب)٥طعععع)ذلَععععٔللللب)يٓطععععب١ل يععععٝٗ

ايٛجٛ رلٚآدَ)لض ٍلايرنسلاي،)زٟلاعٔلل

َؿعععّلٖععع٪٤٫لاسبكععع)زٜ لأخعععتِٖلبععع ٕلللل

ّٛل زلقكع٢لاًعِٝٗلآعدَ)لؾعٓ،ٛالللللاي،ًِلاملتفع

ايكٓ)بٌلايرز١ّٜرلٚبٓتٝحع١لا٭طُع)حلاملتب) يع١لللل

َععٔلٖععرٙللْػععب لاسبععس لايرزّٜعع١رلٚ لٜععٓخُل

اسبععس لضعع٣ٛلقَٛعع٘لايععرٜٔلفععّسٚالب)يفعع)٥س٠لل

 لث٬ثلط)٥سا لأقً،ع للايٓف )ث١لذٝثلن)ْ

ٖسبعععع)ذرل ععععّلإٔلطعععع)٥س٠لٚاذععععد٠لٚؾععععً للللل

ٖٚبفععع لاًععع٢لأز لجصٜعععس ِٗرلٚن)ْععع لل

طعععع)٥س٠لَؿععععس١ٜ. لٚذعععع لضعععع ٍلايععععرنسللل

اي،عع) ٟل ٕلن)ْعع لذععدث لن)زثعع١لأخععس٣لللل

أج)بععع٘لايكؿعععّلبععع ٕلذعععٛا ثلأخعععس٣لقعععدلللل

ُّللل ٢لبعدٚزا للذؿً رلَِٓٗل عّسٕٚل ع)لُٜطع

ٌُّلٚط  ٗع)رلل اهل٬ىلٚئلٜطتفٝالقَٛ٘لذب

ٌل لشٜ)ز٠لاد لاملٛايٝدرل تُّثٖٚرٙلايدٚز٠ل

ٚآععدَ)لٜؿععٌلاععد لا٭طفعع)ٍلذععّدلايت ُعع١للل

ٌّلللل لَععع)لٜٓفًعععللَععع)ز لاسبعععساز٠ليٝرعععسملنععع

 تًهْٛ٘لَٔلقٛ .لفسّ لاًٝ٘لايرنسلب ٕل

ذا ٗ)رللٜكَٕٛٛلب٘لايّٝٛلٖٛلَرحب١لحبّدلَ)

ّٔلللللل يتكٝفلا٭ْثع٢ل ْٗع)لَرحبع١لبػع،١رليهع

ايعععرنسلأز فلقععع)٬٥ذ:لبعععٌلٖعععٛلاضتطععع٬ّللل

أمحلرلٚآدَ)لضع هلُ)لايكؿعّل ٕلنع)ٕلللل

ٌّلآخعسل عّلا٫ْترع)زرلفعسّ لاًٝع٘لللللل يدُٜٗ)لذ

ايرنسلب ِْٗلقّٛلاع)جصٕٚرلَطتطعًُٕٛ.للل

 عرٖ لللخ)طب لا٭ْث٢لايكؿّلبكٛهل)لي٘ل٫

ٕلأبتعع)ٙرليٝ،عع)ٚ لايععرنسلقٛيعع٘لبعع للَ،ٗععِلٜعع)

ٜ،ًُعععٕٛلاي،كعععٌللاي،ٝعع ليعععدِٜٗلٖعععٛلأْٗعععِل٫ل

ٚايفهععسلنًٝعع١ذ.لٚز ععِل ٛضعع٬ لا٭ْثعع٢رلللل

ٚضب)ٚي١لايرنسلايت نٝعدلاًع٢لإٔلٖع٪٤٫لللل

املطتطعععًُ ليكععع)ْٕٛلا٫ْترععع)زلأٚلاملرحبععع١لل

ـّلاًع٢لإٔلَعٔلٜبًعالللل ٚايرٟلنُ)لفُٗٓ)لٜٓ

ّٓ)ذلَ،ٝٓععع١لاًٝععع٘لإٔلٜكعععالذعععدّلل اذلسبٝ) ععع٘لضععع

 لٜٓب،ثلَٔلٚضفِٗلل–ٚبػهٌلمج)اٞل

اذعدل ًعولفهعساذلجس٦ٜع)ذرل ًعوللللللن)٥ٔلٚ

 لاًعع٢لقعع،ف٘رليٝٛقععدلغعع،١ًللَكععدز٠لايتغً عع

ّٔلايك)٥ععدلايكؿععّل لل ا٭َععٌل ل ععدٙرليهعع

ًٜتفععععع ل  لا٫ارتاقععععع) لٚا٫ْتكععععع) ا رللل

فرتنُٗعع)لٚاربععرليعع٘لَه)ْعع)ذلبعع لازبُععٛحل

لاملتح١ٗلعبٛلازب١ٗلاملكؿٛ ٠لج١ٗلايػسم.

اًعع٢لل١اٖععتِلايه) عع ل لٖععرٙلايكؿععل

ّٛل يطعععسٜالْٚت)٥حععع٘للزلاي،ًُعععٞلاقكععع١ٝلايتفععع

َّع١لَعٔلللللل ايه)زث١ٝلاًع٢لايبػعس١ٜلبؿعٛز٠لا)

خعع٬ٍلاإلغعع)ز٠ل  لاسبععسٚ لايرزّٜعع١لايععيتللللل

أفٓ لايػسلٚاسبحسل لشَٔلقدِٜلَفرت ل

اضتف)حلايٓح)٠لَٓٗ)لاد لضبدٚ رلٚؾعًٛالل

اعععتلطععع)٥سا لْف )ثععع١ل  لجصٜعععس٠لْ)٥ٝععع١ل للل
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ايكفعععععع لايػعععععععُ)يٞلذٝعععععععثلاضعععععععتٛطٓٛالل

ٚ هععع)ثسٚارلٚٚقععع،ٛالقعععٛاْ لاجتُ)اٝععع١لللل

اقتؿععععع) ١ٜلهلعععععِرل ل غععععع)ز٠ل  لخٛفععععع٘لٚ

اسبكٝكععٞلَععٔلاْععد٫حلَثععٌل ًععولاسبععسٚ .للللل

ا٢ًلإٔلٖرٙلاإلغ)ز٠لٚ ّٖ)لَٔلاإلغ)زا ل

الصاذلٚاضعععع،)ذلٚز٩ٜعععع١لملعععع)لٜتٛق ععععللمتتًععععولذّٝععععل

ايه)  لذدٚثع٘رلٚقعدلؼبعدثرل ذلنعثّللللل

،) لأٚلا٫نتػ)ف) لاييتلذدث لَٔلايتٛق 

 لاؿععسْ)لاسبععدٜثلظبععدلهلعع)ل زٖ)ؾعع)ذلأٚللل

) لأ  لٝعععع)ذل لأاُعععع)ٍلنّتععععذكععععٛزاذلخٝ)ي

اشبٝعع)ٍلاي،ًُععٞرلأٚلذتعع٢لآععدلايفٓعع)ْ رلللل

ف)شبٝعع)ٍلايععرٟلٜ،تُععدٙلايه) عع ل لٜ،ععدللللل

ّٕلب،كع)ذلَٓع٘لقعدلذبك علللل لرلخٝ)٫ذلضبك)ذل ذل 

ف،ًُٝع) ل تٜععدلايهعع)٥ٔلايبػععسٟلاملؿعع) لل

ـمل ل ،ععععدلَععععٔلضبعععععلللل  ععععس لَطععععت،

اشبٝععععع)ٍرلنُععععع)لإٔلْكعععععٌلا٭اكععععع)٤ل  لل

ٌلازبطعععِلايبػعععسٟرل لٜ،عععدلَطعععتر٬ٝذلبعععل

أؾب لٚاقف)ذلاًُٝ)ذرلٚا١ًُٝلا٫ضتٓط)جبل ل

لك . ،دلاؿ١ّٝلا٢ًلايتركٝلرلٚقدلذبك 

ٚيععريولفلْٓعع)لظبععدلْٗعع) لغععسٜفلَٚععٔل

خعععع٬ٍلنت)ب) عععع٘لٜطعععع،٢ليتركٝععععللٖععععدفل

 ْط)ْٞلاتلايتٓبٝ٘ل  لامل )طسلاييتل ٓحِل

اعععٔلمم)زضععع) لاإلْطععع)ٕلاشب)ط٦ععع١لاًععع٢لللللل

ا٭ز لاييتلٜ،ٝؼلاًٝٗ)رلٜٚداٛلَٔلجٗع١لل

ُعععٌلاًععع٢لٚقعععالذعععّدليتًعععولللأخعععس٣ل  لاي،

لاملُ)زض) رلٚ  لايٛقٛفل لٚجٗٗ).

جنااسا ارتطااس   للعناادمس ي شااع العاااه ماار ة 

 فشع جترباإ

 لقكعع١ٝل آععدَ)لٜفػععٌلاي،ًععِلَععّس٠(لل

ُٜدخٌلايه)  لاشبٝ)ٍلاي،ًُٞل لايكك)ٜ)ل

ٌّلب،ععلٖعرٙلللل اإلْط)١ْٝرلأٚلٖٛلٜطّ سٙلسبع

ايكك)ٜ)رلَٚٓٗ)لايكك)ٜ)لاي،)طف١ٝرلفٓحدل

ايعععدنتٛزل اؿعععُ (لٜطعععتداٞلؾعععدٜك٘لللل

ايه) عع ليٝبًغعع٘لآخععسلاخرتاا) عع٘لاي،ًُٝعع١رلل

ٚيٝبً غ٘لب ْ٘لٜسٜعدل جعسا٤لدبسبتع٘لازبدٜعد٠للللل

اًٝعععع٘لٚآععععدَ)لضعععع ي٘لاععععٔلَ)ّٖٝعععع١ل ًععععولللل

ّٛا٠لاًٝٗععع)للللل ايتحسبععع١رل فعععال يٝععع٘لٚزقععع١لَكععع

ّل ٠لبعععع)زش٠رلط)يبعععع)ذل يٝعععع٘لإٔلللنت)بعععع١لنععععث

ٜ خرٖ)ليٝكسأٖع)رل ٓ)ٚهلع)لَعٔلٜعدٙرلٚآعدلللللل

ضب)ٚيتعع٘لا٫ضتفطعع)زلاععٔلفرٛاٖعع)رلنعع)ٕلل

ايعععدنتٛزل اؿعععُ (لقعععدلاختفععع٢ل اخعععٌلللل

 ذعععد٣لايغعععسفرلفٛجعععدلايه) ععع لْفطععع٘لللل

ٜععتفّرـلضبتعع٣ٛلايٛزقعع١لايععيتلٚجععدلفٝٗعع)للللل

ز )ذل )َك)ذلفٝ٘لخفعٛطلاسٜكع١لضعٛ ا٤لللل

ّٔرلمتّثٌلٚجٗ)ذلنسٜٗ)ذليػٝخلط)أل لايط

ٚأْععفلنععبّلاسبحععِرلٚذعع)ٍٚلب،ععدٖ)لإٔللللل

ٜت،عععّسفلايهًُععع) لاملهتٛبععع١لفًعععِلػبعععدللللل

زابف)ذلٜسبطلب لايسضعِلٚايهًُع) رلَٚعالللل

ذيول )بالقسا٠٤لازبٌُلَٓحرب)ذلبف،عٌلبعسٚشللل

ا٭ذععسفلايععرٟلذبععٍٛل  لَسْٚعع١لٚض٬ضعع١لل

يغّٜٛعععع١رلٚفحعععع ٠ل ععععالؾععععٛ لايععععدنتٛزلل

ؽب)طبعع٘لَععٔلخًفعع٘لضعع)٬٥ذل ٜعع)ٙلاععٔلزأٜعع٘للللللل

ب ْ٘لأاحع لبٗع)لز عِلأْع٘للللللب)يؿٛز٠لف ختٙ

 لايبداٜععععع١لقعععععدلَكتٗععععع)رلٖٚٓععععع)لقعععععرول

 ليععع٘لايعععدنتٛزرلثعععِلجًعععظلقب)يتععع٘ليّٝٛقععع

ٌلذكٝك١لنػف٘لاي،ًُٞ.لٚأبًغ٘لب ْع٘ل ّٛؾعلل

  لٚض١ًٝلفّ،)يع١ليتع جٝخلا)طفع١لاسبع لأٚللللل

ِّلل ِ لل  ٜك)هٗ)لَٚٔلثع ذيعولاعٔللللط٬قٗع)رلٜٚعت

طسٜلل ٓبٝ٘لجص٤لَ، لَٔلاشب٬ٜع)ل لاملعّخللل

يهرتْٚععععٞل جٗعععع)شللايبػععععسٟرلب)ضععععت داّ
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٫ٚضعععععًهٞلاُععععع٬ملٚنتععععع) لأٚلٚزقععععع١للل

َّ)ل ذبتٟٛلأذسف)ذلب)زش٠لفلذالأَطولغ ـل

بتًععولايٛزقعع١لأٚلايهتعع) رلٚأخععرلبكععسا٠٤للللل

ا٭ذعععسفلايبععع)زش٠رلفعععُٝهٔلاعععٔلطسٜعععلللللل

جٗعع)شلايبععثلاي٬ضععًهٞل ٛجٝعع٘لغععرٓ) للللل

َٛجبعع١ل ًتكفٗعع)لَعع)ّ ٠لبً ٛزٜعع١لَ)ّؾعع١ل ععدخٌل

ـّل ا٭ذعععععسفلل ل سنٝععععع لاسبعععععتلفتُعععععت

ّج١ٗلٚ ،هطٗ)لأٚل سضًٗ)لاتلاملٛج) لاملٛ

ايبؿعععسلايٛاقعععالاًٝٗععع)ليُٝتّؿعععٗ)لاي،ؿععع للل

ُّععالايبعع٪زللللل ِّلاملععّخل لَٓفكعع١لدب ايبؿععسٟلثعع

ايكٜٛععع١ليً،)طفععع١لفٝٓعععتخلاعععٔلذيعععول كععع لل

َسٜعععالأٚل عععساّلزا٥عععارلٚؽبعععتِلايعععدنتٛزلللل

ن٬َ٘لض)٬٥ذلؾدٜك٘لايه) ع ل ٕلنع)ٕللل

ٜس عععععع ل ل خععععععٍٛلايتحسبعععععع١.لٜٚبععععععدٚلإٔل

 زا لايه) عع لأاحبتعع٘لفهععس٠لايتحسبعع١لفععللل

 ف،عععع٘ليًبرععععثلاععععٔللا٫غبععععساطلفٝٗعععع)لَعععع)

ايػ ؿععع١ٝلايعععيتلضعععتهٕٛلطسفععع)ذلفٝٗععع)رللل

ٚاًععع٢لايفعععٛزل عععرنسلاضعععِلابٓععع١لازبعععّإللل

 ْععع)زِٜ(لايعععيتلن)ْععع لدبععع٤ٞل  لَٓعععصهلِللل

آعدَ)لن)ْع ل لاي،)غعس٠لَعٔلاُسٖعع)ل للللل

لذ لن)ٕلٖٛل لاي،ػسٜٔلَٔلاُسٙ.

أخععرلايهتعع) لذالاسبععسٚفلايبعع)زش٠رللل

رلب،عدلإٔللٚن)ٕلابع)ز٠لاعٔلزٚاٜع١لبٛيٝطع١ٝلللل

أاف٢لايدنتٛزلَ،ًَٛ) لألَٛقالَٓعصٍلل

ايفتععععع)٠رلٚب،عععععدٙلاعععععٔلفععععع٬ٝلايعععععدنتٛزرل

فتٛااععدالاًعع٢لٚجععٛ لا٫ ؿعع)ٍلبعع٘ل ًفْٛٝعع)ذلل

لذ)مل)لٜتِل طًُٝٗ)لايهت) .

بععدألايه) عع لبتٓفٝععرلاشبفعع١لآععدَ)للل

جًعععععععظل لذدٜكععععععع١ل ازٖعععععععِلممطعععععععه)ذل

ٜٔل لايػععععع)زحلب)يهتععععع) لٜساقععععع لاملععععع)زّلل

ٚ لٜفٌللَٓتاساذلاٛ ٠ل ْ)زِٜ(لَٔلاًُٗ)ر

اْتا)زٙرلفكدلهٗس لايفت)٠رلف)ْتفعلَعٔلل

ّلَٓٗعع)رلفرّٝ)ٖععع)رليهٓٗععع)للَه)ْعع٘لٚ كعععدّل

،ع٘رليهٓٗع)لللفٛج٦ ل ٛقف٘لايعرٟل ل تٛق ل

اسفتععع٘رلفطععع هل)ل ٕلنععع)ٕلبلَه)ْٗععع)لإٔلل

  خععرلايهتعع) لٚ كععسأٙرليهٓٗعع)لزفكعع لللل

طًبععع٘لغععع)نس٠ل ٜععع)ٙرلٚاختفععع لبطعععسا١.للللل

فػً لضب)ٚيت٘لا٭ٚ رلٚذ)ٍٚلث)١ْٝلٚث)يث١ل

ّٔليتحع٤ٞلايٓتٝحع١لللأل طسٜللضٝدا لٜ،سفٗ

ٌّللللاهظلَع)ل ايًعٛا ٞلللٜسَعٞل يٝع٘ل ذل ٕلنع

ذ)ٚئل ٜؿ)ٍلايهتع) ل  ل ْع)زِٜ(لقسأْع٘لللل

ّٔلف،ً٘ل٭ٕلايه)  لن)ٕلٜتؿٌل ٚف،ٌلفٝٗ

ب)يععععععدنتٛزل اؿععععععُ (لب،ععععععدل طععععععًُٝ٘للل

ايهت) ليًٛضٝف١لاييتلٜت،ّٝٔلاًٝٗ)ل طًِٝل

ايهتعععع) ليعععععل ْعععع)زِٜ(لٖٚهععععرالفػععععً للللل

س٣لَت،ععععععّد ٠لضب)٫ٚ عععععع٘لٚضبعععععع)٫ٚ لأخعععععع

ّٞلغععٗسلاًعع٢لبداٜعع١لللللل ايفسا٥ععلرلٚب،ععدلَكعع

زل اف)٤ٖععع)لايتحسبععع١لٚفػعععٌلضب)٫ٚ ععع٘لقعععّس

 لَٛادل٠لأخس٣رلفرتق ايهت) لبٓفط٘لَّس

ذٖ)بٗ)ل  لاًُعٗ)لؾعب)ذ)ذرلفًرعللبٗع)ل  للللل

ٔلَععٔلَك)بًتٗعع)لفٓ) اٖعع)لب) ٗعع)للللإٔلمته عع

ٚآععدَ)لغعع)ٖد لايهتعع) ل لٜععدٙل ّتَعع ل

)لقعحساذلٚضعع يت٘لاععٔل ؾعسازٙلاًعع٢لقسا٤ ٗععلل

٤ٖ)لايعع٘.لفععسّ لاًٝٗعع)لب ْعع٘ل منعع)لٜسٜععدل ٖععدلللللل

 ّٜ)ٙرلٚافك لا٢ًلأخرلايهت) رلٚيهٓٗ)ل

فلاعٔلَف)ز  ٗع)رلللاغرتط لاًٝٗ)لإٔلٜتٛق 

فكبععٌلَ،ٗعع)لاًعع٢لغععسطلإٔل كععسألايهتعع) لل

ايًًٝعع١رلفٛاد عع٘لبكسا٤ عع٘ل لايًًٝعع١لذا ٗعع)رلللل

ٚ لايًًٝععع١لْفطعععٗ)لنععع)ٕلٖعععٛلٚايعععدنتٛزللل

لاؿُ لٜ،٬ُٕلا٢ًل ػغٌٝلا٭جٗص٠رلّٚم
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ايه) ع لبػع،ٛزللللولبٓحع) رلٚقعدلأذعظّلللذي

فس لط) لٜغُسٙل٭ْ٘لضٝرا٢لحبع لايفتع)٠للل

ب،دلإٔل كسألايهت) رلٚب،عدلَعسٚزلأضعبٛحلللل

ٚز ععععِلايًكعععع)٤ا لايععععيتلمتعععع لبُٝٓٗعععع)ل للللل

ايفسٜععععللبطععععسا١ل لًٜرععععالأٟل غععععّٝل ل

٘لنع)ٕلػبعدلللضًٛنٗ)رلٚيهعٔلذيعولنً عللل

ي٘ل تٜساذلٚؽبًللي٘لأارازاذرلٚيهٔلآدَ)ل

ًععع٢لاضعععت٬َٗ)لَكععع٢لأنثعععسلَعععٔلغعععٗسلال

ايهتععع) رلذٖععع ل  لايعععدنتٛزلاؿعععُ لل

َّعععع)لايععععدنتٛزللللل يٝبًغعععع٘لبفػععععٌلايتحسبعععع١لأ

اؿعععُ لفكعععدلأبعععد٣لذّ ععع٘لَكعععٝف)ذلبععع ٕلل

ٖٓ)ىلضّساذلَ)لٚزا٤لذيولايفػٌرلٚاضتطعًِلل

ايه)  لهلرٙلايٓتٝح١رلٚب،دلأٜ)ّلادٜعد٠رلل

ٚبُٝٓ)لن)ٕلَطتًكٝ)ذلاًع٢لزَع)ٍلايػع)ط٧لللل

ّلعبٛٙلٚقدلبعد لل ٗ)لَٔلب،ٝدلٖٚٞل تكّد

)ذب١لايٛجععع٘رلفرععع)ٍٚلايٓٗعععٛ ليٝبت،عععدلغععل

آٗعع)ل ععّلأْٗعع)لُٖطعع ل سجععٛٙلا٫ضععتُ)حللللل

 يٝٗع)رلف،سقعع ليعع٘لصبُٛاع١لَععٔلايهتعع للل

اييتلن)ْ لذبًُٗ)لب لٜدٜع٘رلٚ ل هعٔللل

ٚاقععر١لامل،عع) لب)يٓطععب١ليعع٘رلفك)يعع ل ْٗعع)للل

نت لزا١،٥لٖٚعٞلأفكعٌلبهعثّلَعٔل ًعولللللل

ايسٚا١ٜلاييتلأاف)ٖع)ل ٜ)ٖع)رلٚأْٗع)لقسأ ٗع)للللل

١لْفطععٗ)لايععيتل ٛااععدالفٝٗعع)للٗعع)ل لايًًٝععنً 

اًععععع٢ل ٓفٝعععععرلايػعععععسٚطلٚاملبععععع) ٨رلٚ٭ٕللل

ايكععسا٠٤لن)ْعع ليًٝٝعع١لٚ٭ٕلبؿععسٖ)لٜ،عع)ْٞللل

فكععدلاقععفس ل  لٚقععالللل َععٔلَػععه٬ل

ّٛ ْت لْا)ز ٗععع)لايفبٝععع١لذا لاي،دضعععت لاملًععع

ٚآدٖ)لانتػفلضسلفػٌلايتحسب١رلفكدل

 لاًٝٗعع)لأ٫ل س ععدٟلايٓاعع)زا لنعع)ٕلٜتّٛجعع

َٔلأذسفلل ؿفدّلا٭غ،١لاملٓب،ث١لنٞل٫

ايهتعع) لب)ي،دضعع) لفتفكععدلَف،ٛهلعع)لٖٚععٛلل

ذؿٌ.ل ّلإٔلضع،) ٠لايه) ع لأقع)فلللللَ)

بعععع ٕلٜدٜعععع٘ل ل ف)زقعععع)لٜععععدٜٗ)لَٓععععرل ًععععولللل

ايًراععع١رلممععع)لٜػعععّل  لظبععع) لاز ب)طععع٘لللل

لب)يفت)٠لز ِلفػٌلايتحسب١.ل

رععع١لضععع٪اٍلٜفعععس لْفطععع٘لٖٚعععٛلٖعععٌلللل

ن)ْعع لايتحسبعع١لضععتٓح ليععٛلإٔلايفتعع)٠ل لللل

سا٤ ٗععع)لل كعععالايٓاععع)زا لايفبٝععع١لخععع٬ٍلقللل

ْععدزٟ!لٚيهععٔللليًهتعع) لأ ا٠لايتحسبعع١ ل٫ل

َععٔلجٗععع١لأخعععس٣لنٝععفلْطعععتفٝال فطعععّللل

فلب)غبساطععع٘ل ل ًعععولقبعععٍٛلن) ععع لَثك عععل

زلايٛضعع١ًٝلنُعع)للايتحسبعع١ لٖععٌلايغ)ٜعع١ل ععتّللل

ل."َٝهٝ)فًًٝٞ"ٜكٍٛل

ّٚرعع١ل طعع)٩ٍلآخععسلٜفسقعع٘لاي،ٓععٛإرللل

ٖٚعٛلٖععٌلذكعع)ذلن)ْع لايتحسبعع١لف)غعع١ًرلأّللل

سبع١للإٔلٚجٛ لاٛا٥للذع)ٍل ٕٚلٚؾعٍٛلايتحلل

  لايٓٗ)ٜعع١لَٚععٔلثععِلذبكٝععللاهلععدفلَٓٗعع)رلل

ذؿععٌلف،عع٬ذلٚاسفٓعع)ٙلَععٔلخعع٬ٍلللللٖٚععٛلَعع)ل

١لآععدَ)لانتػععفلايه) عع لللْٗ)ٜعع١لايكّؿععل

ايطعععععب لاسبكٝكعععععٞلايهععععع)َٔلٚزا٤لاعععععدّل

ايٛؾٍٛل  لايٓتٝح١لاملسجع٠ٛلَٓٗع)رلٚذيعولللل

آععدَ)لاععسفلَععٔلايفتعع)٠لأْٗعع)لقععدلٚقعع، لللل

ّٛ ْعععععع١لخعععععع٬ٍلقسا٤ ٗعععععع)للْاعععععع)ز٠لطبٝعععععع١لًَ

ذ)٬٥ذل ٕٚلٚؾٍٛللٚقفلايهت) رلٖٚٛلَ)

ا٭غعع،١لاملسضعع١ًلاععتلا٭ذععسفلايبعع)زش٠ل  لللل

اٝٓٝٗعع)رلٚب)يتعع)يٞلاععدّلانتُعع)ٍلايتحسبعع١للل

لٚيٝظلفػًٗ).ل

ل
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اباااااق الااااااللل تشااااا   العااااااه خلدماااااا    

 اإلنشسنيا

 لقؿععععع١ل ابعععععٔلايعععععتم(لٜكعععععّدّليٓععععع)ل

ايه)  لأمنٛذج)ذلآخعسلَعٔلمنع)ذدلقؿعـللللل

١لفلاًعع٢لقّؿععاشبٝعع)ٍلاي،ًُععٞرلٚفٝعع٘لْت،ععسّل

ن)ٕل تفٞلجعٛا ٙل ليًٝع١لللايفبٝ لايرٟل

ٝعع)ذلْععدا٤لأذععدلامل،عع)زفلللا)ؾععف١لَعع)طس٠لًَبّل

ملطعع)اد٠لشٚجعع٘ل ل٫ٚ  ٗعع).لٚز ععِلاغععتدا لل

 ل ل ًبٝع١للاي،)ؾف١لٚايتملٚايسادل لٜعرت ّل

 ليكععسب١لنٗسب)٥ٝعع١لايٓععدا٤رليهٓعع٘ل ،ععّس

َٔلؾ)اك١لْصي لغعرٓتٗ)لاًٝع٘لف)خرتقتع٘لللل

٢لٚاسبسس عع٘ل  لجععٛا ٙلايععرٟلٜبععدٚلأْعع٘ل ًك ععللللل

ٗعععع)لفٓفععععللاًعععع٢ل ثسٖعععع)لأَعععع)لايػععععر١ٓلنً 

ٖسعععٍٛلايّؿعععد١َلللللل ايفبٝععع لفكعععدلأفععع)ملَعععٔل

ساذل لبٓٝتع٘رلفكعدلقٜٛع للللٚيهّٓ٘لأذّظل غّٝعل

اكعع٬ ٘رلٚشا لْػعع)ط٘رلٚاًٝعع٘لفكععدل عع)بال

ضّٙلب)دب)ٙلاملٓصٍلاملكؿٛ رلٚب،دَ)لطسمل

٠لطسق) لفعت ليع٘لايعصٚدرلفعدخٌلللللايب) لاّد

ّٞلجًععععدٟللل بطععععسا١لٚازمتعععع٢لاًعععع٢لنسضعععع

ُذٌٖلآدَ)ل٫ذعالليٝطرتٜ لق٬ًٝذ.ل ّلأْ٘ل

إٔلَطٓدٟلايهسضٞلقدلذا لاف)٩ُٖ)رل

ٚإٔلاشبػعع لذبتُٗعع)لبععدألؼبععرتمرلفععٓٗعل

ِّللل لٚاقف)ذلٚقدل  ن دلإٔلٜدٜ٘لُٖع)لايطعب لثع

يبععثلإٔل ععسىلاملععسأ٠لاًعع٢لذ)هلعع)لٚادبعع٘لللَعع)

ؾععٛ لايبعع) لخ)زجعع)ذلَتحعع)٬ٖذلؾعععٝر) للللل

أٌٖلايبٝع لايعيتل سجعٛٙلإٔلٜبكع٢رلَٚكع٢لللللل

ايكعع)ٖس٠لب،ٝععداذ.لٚ لأذععدلا٭ٜعع)ّلادبعع٘ل  للل

َعععٔلبًد ععع٘لق)ؾعععداذلاختؿ)ؾعععٝ)ذل لاًعععِللللل

،ععدلٚؾععٛي٘لبٚل(ذطععٔ ايهٗسبعع)٤رلُٜععدا٢ل

 يٝععع٘لغعععس ليععع٘لقؿعععت٘رلفكععع)ّلا٭خّؿععع)٥ٞلل

بععلجسا٤لب،عععلايتحعع)ز لايهٗسب)٥ٝعع١لاًعع٢لل

ايفبٝعع لايا عع)ٖس٠!لٚب،ععدلاْتٗعع)٤لايتحعع)ز للللل

طً ل يٝ٘لا٭خؿ)٥ٞلازبًٛعلا٢ًلا٭ز ل

يعععع٬٦لٜتًععععفلاملك)اععععدلأٚلأٟلغعععع٤ٞلق)بععععٌللللل

٫َط٘رلغعس لا٭خؿع)٥ٞللللذالَ)ي٬ذرتامل 

ذطععٔلاسب)يعع١لايععيتلا)ٜٓٗعع)لآععدلايفبٝعع لللللل

لر)ذلب ْٗعع)لذ)يعع١لفسٜععد٠لَععٔلْٛاٗعع)ل٫لللَّٛقعع

ٜٛجدلَثٌٝلهل)ل لاي،ع) لنً ع٘رلٚإٔلاًٝع٘لللل

إٔلٜطتفٝدلَٔل ًولايف)ق١ل لصب)ٍلاًُع٘لل

لايفّبٞ.

ٚؽبععععتِلايه) عععع لقؿععععت٘لَتحعععع)ٚشاذللل

ا٭ذداثلاييتل ً ليٝ تْ)لْك٬ذلألأٖ)يٞل

ٝععع١ل لضب)فاععع١لايعععبر٠ّرلأْٗعععِللللقسٜععع١لْ)٥

ٜٓطعععبٕٛلاعععد اذلَعععٔلايهساَععع) لاشب)زقععع١لل

ساذلٜػععفٞليػععٝخلاُعع٬ملهٗععسلبٝععِٓٗلَعع٪خّللل

اد اذلَٔلا٭َسا لٚخب)ؾ١لايسَٚ) ٝص١َّٝ.ل

ٚ ل طععتفالايػععسط١ل  اْتعع٘ل٭ٕلاٖتُ)َعع٘للل

نعع)ٕلَٓؿععب)ذلاًعع٢لا٭َععسا لفكععطرلٚ للل

ٜهعععٔلٜتك)قععع٢لأٟلأجعععسرلنُععع)لنععع)ٕلللل

َكؿععداذللَتععدّٜٓ)ذلقًٝععٌلايهعع٬ّلذتعع٢ل ععدالل

يًٓ)علَٔلأعب)٤لَؿسلن)فع١لايعرٟلنع)ٕلللل

ٜطععتكبًِٗلمجٝ،عع)ذلب)بتطعع)١َلاسٜكعع١لٚقععدلللل

يبظل لنفٝ٘لقف )شٜٔلَ،دْٝ لٚ ٕٚلغول

لأُْٗ)لا)ش٫ٕليًهٗسب)٤.

ايه)  لْٗ) لغسٜفل لٖرٙلايكؿع١لل

لاإلْطعع)١ْٝرلٖٚععٛلَعع)لدَعع١لٜطععّ سلاي،ًععِلشبل

ٚقعع لجًٝعع)ذلَعععٔلخعع٬ٍلذه)ٜعع١لايفبٝععع للللل

ّٜٛع١ل ليًٝع١للل ليكسب١لؾ)اك١لجايرٟل ،ّس

ا)ؾععععف١لَعععع)طس٠رلَٚ،سفتعععع٘لب،ععععدلذيععععولللللل

ب)َت٬ن٘ليًف)ق١لايهٗسب)١ٝ٥ل لجطدٙرل
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فك)ّلبتط ّٖ)لشبدَع١لايٓع)علصب )ْع)ذل ٕٚلللل

ّٛلللللاّ  ا)٥عععع٘ل٭ٟلَاٗععععسلَععععٔلَاعععع)ٖسلايغًعععع

ٚاملب)يغ١رلٚيٛلأْع٘لنع)ٕلَعٔلأٚي٦عولايٓع)علللللل

قععععع،ٝفٞلاإلزا ٠لضبّبعععععٞلايػعععععٗس٠لٚاملععععع)ٍل

ٌّ ١لذ)يتعع٘ل ًععول ل ُٓٝععلفًس عع)لنعع)ٕلاضععتغ

ثعس٠ٚلقعع ١ُليعع٘.لف ن ععدلبععريولاًعع٢ل ًبعع١لل

ج)ْععع لاشبعععّل لغ ؿععع١ٝلاإلْطععع)ٕلاًععع٢ل

لج)ْ لايػّسلأٚلايفُاليدٜ٘..

 تقرير عسجعلل   سيس التاا ث 

١لأخععس٣لقّؿعع١ل  كسٜععسلا)جععٌ..(لقّؿععلل

َٔلقؿـلاجملُٛاع١رلٜفعس لفٝٗع)لقكع١ٝللللل

ّٛ ثلايععععرٟلذبدثعععع٘لَٓتحعععع) لاي،كععععٌلللللايتًعععع

ايبػسٟلايّؿعٓ)ا١ٝلٚ ّٖع)ل ل ٍٚلاي،ع) لللل

)ف١رلَال ف)ٚ ل لايٓطع لبع لايعدٍٚرللللن

املهععع)ٕلب،ٓ)ؾععععسٙليععع٘لذكععععٛزلف)اععععٌل للل

لقؿععـل ْٗعع) لغععسٜف(لٚيععريولنععثّاذلَعع)ل

ظبعععدلبعععداٜ) لقؿؿععع٘لاععع)َس٠لبتف)ؾعععٌٝلللل

املهععع)ٕلٚجص٥ٝ) ععع٘.ل ذلٜبعععدألقؿعععت٘لٖعععرٙللل

  كسٜععسلا)جععٌ(ل ػععٗدلزبطععدلٜكععالاًعع٢لللل

جعععععسفلؾععععع س٠لَتّٛقععععع،١لاًععععع٢لايعععععت٬ٍلل

ّٝععع١لاملًطععع)٤رلذٝعععثلٜترعععسّلل لىلذيعععوايت ك)ي

ازبطعععععِرلٚايعععععرٟلٜػعععععب٘لجعععععرحلغعععععحس٠لل

َكًععٛ رل ٝععولَععٔلا٭ضععفٌرلَععدّب لَععٔللل

ا٭اًعع٢لمتًعع٪ٙلايصٚا٥ععدلٚايٓتعع٤ٛا لاي،ؿععب١ٝل

ٌّلا٢ًلذ)يت٘ل ًول ب)يغ١لاسبط)ض١ّٝرلٚقدله

 ٕٚلذعععساىرلٚفحععع ٠لاْعععتفعلفعععلذاللللشَٓععع)ذ

ُّتعع٘لبععدأ لب)٫عبٓعع)٤لغعع٦ٝ)ذلفػعع٦ٝ)ذلذتعع٢للل بك

ّٛعلازبعععرحل٫َٚعععظلضعععف لايؿععع س٠رلل  كععع

رزلا)٥ععداذل  لٚقعع،٘للٚبًراعع١لاْععدفالازبععلل

ا٭ؾععًٞرلٚخعع٬ٍل ًععولاسبسنعع١لاْفًكعع للل

ُّ َععٔلقعع٤ٛلن ْٗعع)ل ا٥ععس٠لللللتعع٘لنععس٠ لَععٔلق

ْٛزا١ْٝلهل)لْٛا٠لَٔلهل رلٜطبكٗ)لَٛدل عّلل

طٓٝٓع)ذلَطعُٛا)ذلخ)فع لاإلٜكع)حللللللَس٥ٞلٜبّث

اْفًكععع لنتًععع١لايٓعععٛزلاععع)بس٠ل لطسٜكٗععع)للل

ٌّ اسبععٛاجصلايععيتلهٗععس ل لطسٜكٗعع)رللللنعع

دبععع)ٚش لقُعععِلايعععت٬ٍلذتععع٢لٚؾععععً ل  للللل

ازب)ْعع لاملك)بععٌليًحبععٌلذٝععثلهٗععسلأَ)َٗعع)ل

حبسلأٚلضبٝطل ٝ)ٙلثك١ًٝلمحسا٤لضع)ن١ٓلل

ؾ)ف١ٝلب٬لأَٛادرلٚغع)ط٦٘لا عٓيتلَعب لللل

بٝعععدلفٓععع)ٕلَٗٓعععدعلٜعععتكٔلاًُععع٘لَٚععع)لإٔلللللل

ُّعالل ٚؾً ل  لٖدفٗ)لذت٢ل ) ز ٘لعبٛلدب

بعع٬لضععكٛفرلٚ لقعع ِلَت،ععّد لازبٛاْعع لل

 هععٔلايهععس٠لايكعع١ٝ٥ٛلٚذععدٖ)لبععٌلنعع)ٕل

ٖٓععع)ىلأاعععدا لٖ)٥ًععع١لَعععٔلايهعععسا لايعععيتلل

ن)ْ لَػعغٛي١لببعثلغعرٓ) لَعٔلايف)قع١لللللل

ىلبٗععععع)لاعععععد اذلَعععععٔلاٯ٫ لاملبُٗععععع١لذبعععععّس

ّٛ ز٠رليهٔلايهس٠لايكع١ٝ٥ٛل ل ٗعتِلللاملتف

بغّٖعع)لٚ منعع)ل )ب،عع لَطععّٖ)لعبععٛلَبٓعع٢للللل

ف٘لغ)ٖللذٟلزق)٥للذحس١ٜلَتط)١ٜٚل تّٛض

َُ )فل فعٛزللر)طع١لب ضعت)زلازبًٝعدلايػعف للللب٦سل

لضعع١لَػععت،١ًلبعع٬لهلعع ل٫ٚللَٓٗعع)لْععّإلَكدّل

لقٛق)٤.ل خ)ٕل٫ٚ

ايهععس٠لاًعع٢لاملؿععفب١للٚبععبط٤لذبععطُّ

ٗع).لفُ)جع لللبامل١٦ًٝلب)يفك)ا) رلٚايتؿك ل

ايفك)اععع) لٚضعععس٣لفٝٗععع)لْعععٛحلَعععٔلاهلٝععع)درل

لٚزاذ ل تؿ)زحلٚ تك) ٌلوٕٓٛ.ل

 ،عععسفلَعععٔلضععععٝ)ملايكؿععع١لإٔلٖععععرٙلللل

 ٫لأجصا٤لَٔل كسٜسلخفّلا٭ذداثليٝط ل

١ل٠لضه أل )زٜخلنٛن لض)ب ل لصبّس

)ْععع١رلٚ لايتكسٜعععسلأٜكععع)ذلإٔلاملعععساقب للايتّب
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اًععع٢لضعععف لذيعععولايهٛنععع لايت كععع)يٞللل

َٚعععٔلخععع٬ٍلَٓاععع)زلربععع)طسٟللل–٫ذاعععٛال

ايفععععسفلاٯخععععسلاملك)بععععٌلَععععٔللللل-َكععععّس 

 ِٗرلفععسأٚال لذٜععٌلايفععسفلايطععرٝللصبععّس

مشطععع)ذل تب،ٗععع)ل طععع،١لنٛانععع لطبتًفععع١لل

ذح)ّرلٚقدلثبع ليعدِٜٗلإٔلايهٛنع للللا٭

ايث)يععثلحبطعع لب،ععدٙلاععٔلايػععُظلؼبععٟٛللل

ىلٚ تٓكعععٌل ل زٚ لن)٥ٓععع) لذّٝععع١ل ترعععسّلل

ٚأعبعع)٤لذيععولايهٛنعع لاًعع٢لأزقعع٘لٚ للل

لحبسٙلٚ )٥٘.

ٜٚتعععع)بالايتكسٜععععسلٚقعععع،٘لسبسنعععع) لل

ايه)٥ٓعععععععععع) رلٚاٯ٫ لٚا٭ ٚا لايععععععععععيتلل

ٜطععععت دَْٛٗ)رلٚخب)ؾعععع١ل ًععععولا٭جٗععععص٠للل

للٖٚعٞللٚذبً عللايف)٥س٠لاي٬َ،١لٚاييتل ٓفًعلل

لد٠ل  لج)ذب١ٝلايهٛن .لَكّٝ

ٜٓتٗععٞلايتكسٜععسلب)يت نٝععدلاًعع٢لأْٗععِلل

ًٕٛلأذداث)ذلجدٜد٠ل٬َٚذا) لأخس٣لٜطّح

للبتًعععولا٫ْفحععع)زا لايعععيتل ػعععب٘ل لللل ت،ً ععع

غععععهًٗ)لْب) عععع) لقعععع ١ُرلٚايععععيتل ٓععععرزلل

٘لب)ْػععععف)زلايهٛنعععع رلٚإٔلذيععععولنً ععععل

لْ)جِلألْك١ُل هل١ٝلاا١ُٝ.

لس٠ر١لبطعععٝف١رلَٚٛذٝععع١رلَٚ،ّبعععلقّؿععع

ذا لَكععععع)َ لٚاقعععععر١رلز عععععِل سابععععع١لللل

ٚؾ،ٛب١لفِٗلاملؿفًر) لاييتلاضعت دَٗ)لل

ايه) عععععععععع ل ل ٛؾععععععععععٝفلا٭ذععععععععععداثرل

ف)يهٛنعععععع لاملكؿععععععٛ لٖععععععٛلايهععععععس٠لللل

نعع١لاي٬َ،عع١لللا٭زقعع١ٝرلٚا٭جطعع)ّلاملترسّل

يٝطعععععععع ل ٫لايفعععععععع)٥سا لأٚلايؿعععععععععٛازٜخللل

ٚا٫ْفح)زا لاييتل ػب٘لايٓب) ) لايكع ١ُلل

ٔل١ٜلايٓ)مجع١لاعللٖٞل ٫لا٫ْفح)زا لايرّزلَ)

ايتحعععع)ز لايٜٓٛٚعععع١ل لبكعععع)حلطبتًفعععع١لَععععٔلل

نٛنععععع لا٭ز رلٚ لايتكسٜعععععسلأٜكععععع)ذللل

 غعع)ز٠ل  لقععس لفٓععع)٤لايهٛنعع لْتٝحععع١لللل

املُ)زض) لاي٬َط٪ٚي١لايعيتلمت)زضعٗ)ل ٍٚللل

٠لَتح)ًٖعععععع١لذبعععععرٜسا لاسبهُعععععع)٤للاعععععدّل

لساذلاعععٔلذيعععولبكٛيععع٘ل ٕلَععع)للٚاي،كععع٤٬لَ،ّبعععل

ٖععٛل ٫ل كعع ل هلععٞلَطععترللللل٫ذاععٛٙلَعع)ل

لا٢ًلذيولايهٛن .

 ان حسر أثنس  جتربا مضلل  سدث غس

 لايكّؿععع١لا٭خععع٠ّلَعععٔلاجملُٛاععع١رللل

١ل ذع) ثل ع)َع(لؼبهعٞلفٝٗع)لللللٖٚٞلقّؿ

ايه) ععع لأذعععداث)ذلٚق،ععع ل لق)اعععد٠لْ)٥ٝععع١ل

ّٛا١َلذف  ل ٭زؾ) لايفك)٤رلٚإٔلط)٥س٠لذ

 لايك)اعععد٠لثعععِلأقً،ععع لبطعععسا١لق)ؾعععد٠للللل

املطتػف٢لاي،طهسٟل لٚا ٟلايٓفعسٕٚرلل

نُعع)لجععس٣ليكعع)٤لضععّسٟلٚا)جععٌلبعع لق)٥ععدلل

ايك)اعععد٠لٚٚشٜعععسلايف)قععع١لايٜٓٛٚععع١لٚأحبععع)ثلل

لايفك)٤.ل

ٔلل َكتعٌلاعد لَععٔللللٚ ٓتػعسلغع)٥،) لاعع

اي،)ًَ ل لايك)اد٠رلٚيهٔلٚشٜسلايف)قع١لل

ايٜٓٛٚعععع١لأاًععععٔلاضععععتر)ي١لذععععدٚثلأاُعععع)ٍلل

ربسٜب١ٝل لايك)اد٠لنْٛٗ)لضبّؿ١ٓرلٚإٔل

ايععرٟلذععدثلابعع)ز٠لاععٔلاْفحعع)زل لَ،ُععٌلللل

املهّثف) لأثٓ)٤ل جسا٤لدبسب١لفٝ٘رل ّلإٔل

خععتاذلاْتػععسلبطععسا١لٚز لفٝعع٘لَكتععٌلاعع) للل

هععععٔليهرتْٚٝعععع) رليغععع) ل لصبعععع)ٍلاإلل

 لاًٝعع٘لايطععًف) لدب)ًٖعع لا٭َععسلٚ ل ،ك عع

لذت٢لن) لُٜٓط٢رلٚب)يف،ٌلفكدلَّس لضعت١بل

أاٛاّلا٢ًلاسب) ثلقبٌلاي،ثٛزلاًع٢لَّٜٛٝع١للل

ُّععلَ ّْٚٗعع)لأذععدلاي،ًُعع)٤لايععرٜٔلنععع)ْٛالللللٗ ١ل 
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١لا٫طعع٬حلٜ،ًُععٕٛل لايك)اععد٠رلفعع  ٝ ليكً ععل

ا٢ًلذكٝك١لا٭َسلٚن)ٕل )زٜخلاي١َٝٛٝلٖٛل

يثعع)ْٞلَععٔلايٝععّٛلايطعع)بالاػععسلَععٔلايػععٗسلا

اي،عععع)ّل طعععع،١لٚ طعععع، لٚ طعععع،١٦ُلٚأيععععف.للل

ٚاذتعٛ لاًعع٢لٚؾعفليًك)اععد٠لٚضبتٜٛ) ٗعع)للل

ّٛ ا١رلَٚٓٗ)لَسؾدلا٭قُ)زلَٔلَٓػ  لَتٓ

ِّللل لايؿٓ)ا١ٝلٚاًُٝ) ل صٚلايفكع)٤لايعيتل عت

ب)يؿعععٛازٜخلب،ٝعععد٠لاملعععد٣رلٖٚٓععع)ىلَبٓععع٢للل

طبّؿعـلي،ًُٝعع) لا٫ ؿعع)ٍلب)يهٛانعع لل

ا٭خس٣رلٚقدلظب ل لذيولَ)لأث)زلذفٝا١ل

ٜخلايرٟلايهٛن لنٛن لاملّسلضه)ٕ

يععدِٜٗلثععٛز٠للدسا٫ ؿعع)ٍلَ،ٗععِلٚايععرٟلٚي ععلّم

ا)ز١َلَٔلايغكع لٚأ َغعتِٗليًكٝع)ّلبع)يسّ للللل

٢لاملٓ)ضععععع لذٝعععععثلاْتػعععععسلؾعععععٛ ل ف عععععلل

)ْ٘لنعع٬ذلخ)طعع لضععه ل!نٛنعع لا٭ز 

بًغتعع٘لَ،ًٓعع)ذلإٔلايٛقعع ل لٜهععٔلقععدلأشفلللل

إلجععسا٤لا٫ ؿعع)ٍلَ،ٗععِلبطععب لٚجععٛ لبععٕٛللل

ٚذكعع)ز٠للَعع١غ)ضععالبعع لذكعع)ز ِٗلاملتكدّل

ف١لاعِٓٗرلٚزا لٜٓتكعدلطبٝ،ع١للللا٭ز لاملت ً 

اسبٝ)٠لاًع٢لا٭ز لٚاي،٬قع) لبع لايعدٍٚللللل

ٚايٓ)علٚأْ)ْٝتِٗلٚأطُ)اِٗلاهلّداَع١رلٚإٔلل

انتػعع)فلا٭زقععٝ ليطععّسلذبفععِٝلايععرّز٠للل

ّٕلذعّ لللل ن)ٕلض)بك)ذليٓكعٛجِٗلاي،كًعٞرلٚأ

ف) ِٗرلٚقع)ّللايرا لٖٛلاملطٝفسلا٢ًل ؿعسّل

ٚؾععععفٗ)للايؿععععٛ لبت،ععععدا لا٭اُعععع)ٍلايععععيت

ب)إلجسا١َٝلٚاييتلقع)ّلبٗع)لايبػعسلَعٔلذيعولللللل

 يكعع)٤لايكٓبًععت لايٓععٜٛٚت لاًعع٢لّٖٚغععُٝ)لل

ٚاعس لايؿعٛ للللْٚ) )شانٞلايٝ)بع)ْٝت رل

أذععداث)ذلب،ٝععد٠ل لايكععدّلجععس لقبععٌلٚجععٛ لل

اسبٝععععععع)٠لاًععععععع٢لنٛنععععععع لا٭ز رلٚإٔلل

ٜخلزلذدٚثٗ)لب لاملّسا٭ذداثل ًولضٝتهّس

الايهعس٠لا٭زقع١ٝرلللذٝثل تّٛقلرٚايصٖس٠

ّلأْٗععِليععٔلٜطععُرٛالبتهسازٖعع)رل٭ْٗععِل عع

ضُٝٓ،ٕٛلضه)ٕلا٭ز لَٔل هسازل ًعولل

امل ض)٠لفعٛملأزقعِٗرلٚأْٗعِلقع) زٕٚلاًع٢لللللل

َٓععال ًععولا٭ذععداثرلٚيععريولٚملٓععال هععسازل

 ًععولا٭ذععداثلَٚٓععالذععدٚثٗ)لفععٛملايهععس٠ل

ا٭زقعع١ٝلفكعععدلطًعع لؾععع)ذ لايؿعععٛ لإٔللل

 بعع) زلذهَٛعع) لاي،عع) ل  لاربعع)ذلثعع٬ثللل

  عع٬فلامل ععصٕٚللخفععٛا لا)جًعع١رلٚأٚهلعع)للل

ايٓعععٟٛٚلَعععٔلاًععع٢لا٭ز لن)فععع١رلٚث)ْٝععع)ذلل

ٗعععع).لٚث)يثعععع)ذلٖععععدّلاملفعععع)ا٬ لايٜٓٛٚعععع١لنً 

٠لذت٢لك١لبترفِٝلايرّز  ٬فلا٭ضسازلاملت،ً 

ٜطعععت دّلَٓٗععع)ليٮ عععسا لايطععع١ًُٝرللللَععع)

ٚنُ)لبسشلايؿٛ لفح ٠لَٔلاي،دّلؾعُ لل

ٚاْتٗعععع٢لٚ ٬غعععع٢ل لثٓ)ٜعععع)لاي،ععععدّرلأَعععع)لللل

ضعععه)ٕلا٭ز لفكعععدلأؾععع)بِٗلايعععرٍٖٛرللل

يهععععِٓٗلب،ععععدلذيععععولاْكطععععُٛال  لفععععسملللل

 لملعععع)لٚمج)اعععع) لبعععع لَؿععععّدملَٚهععععرّللل

 ،عٛٙرلٚ ف)ٚ ع لز ٚ لا٭ف،ع)ٍلبع لَ٪ٜععدللللل

َٚ،عع)ز ليبٝعع)ٕلؾعع)ذ لايؿععٛ رليهععٔلللل

ب،ععدلٜعععَٛ لؾعععدزلزّ لايهتًععع١لايطعععٛفٝت١ٝلل

 عععتِٗلا٭َعععسٜهٝ لبتًعععولاملععع٪اَس٠لبٗعععدفل

ـلَعععٔل فعععالايهتًععع١لايػعععسق١ٝل  لايعععت ً ل

ِلبكعععٛ ِٗل سضععع)ْتٗ)لايٜٓٛٚععع١ليٝٓفعععس ٚالٖعععللل

ِلب)ي،ععع) رلٚ لٜفعععٌلٚقععع لايعععسّ ليًعععتره 

يترلففّٓدلٝا)٤لايطٛفٝا٭َسٜهٞلا٢ًلا٫ّ 

ٗعع)رلٚب،ععدلأضععبٛحللت١ٝلنً ٝاملععصااِلايطععٛفٝل

 اذلٚيهععٔلبٓععت٠لذعع)ّ ٠لللاعع) لايؿععٛ لصبععدّلل

ر)ذلفٝعع٘لأْٗععِلذ)ْكعع١ليٝتًععٛلبٝ)ْعع)ذلث)ْٝعع)ذلَّٛقعع
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ٖعععععِلَعععععٔلأذااعععععٛالايبٝععععع)ٕلا٭ٍٚلٚيعععععٝظللللل

ٜطت،س للايطٛفٝٝ لأٚلا٭َسٜه)ٕرلٚزا 

رلٚقدلخطبٝ،١لاسبٝ)٠لا٢ًلنٛنبِٗلاملّسٜ

٠لأضععبٛا ليتفبٝععللايػععسٚطلأًَٗععِٖٛلَععّد

فٕٛلَٖٛ)لهلععِلٚ ٫ لفععلِْٗلضٝتؿععّسايععيتلقععّد

ب)يػهٌلاملٓ)ض لَ،ِٗ.لَٚعالاْتٗع)٤لاملًٗع١لللل

 ٠رلْٚتٝحعععع١لي،ععععدّلقٝعععع)ّلضععععه)ٕللا ععععّد

رلا٭ز لبتٓفٝرلاملف)يع لايث٬ثع١رلفكعدلْف علللل

)ٍلأؾعععر) لايؿعععٛ ل ٗدٜعععدِٖلاعععتل زضعععل

ٞلنُٝ) لٖ)١ً٥لَٔلا٭طب)ملايف)٥س٠ل غف عل

 ععععع)٤لايهعععععس٠لا٭زقععععع١ٝرلٚقعععععدلذععععع)ٍٚل

َطععععععع٪ٚيٛلاي،ععععععع) لاعععععععتلاجتُ)اععععععع) ِٗلللل

ف) ِٗلاي،طععععععهس١ٜلٚا ؿعععععع)٫ ِٗلٚ ؿععععععسّل

ايت ثّلا٢ًلذسنع١لٖعرٙلا٭طبع)مل ٫لأْٗع)للللل

فػعععً لمجٝ،ٗععع)لز عععِلاضعععت داّلأذعععدثللللل

 كٓٝعع) ِٗرلٚ ف)ٚ عع لز ٚ لأف،عع)ٍلايٓعع)عل ل

ٌّ ٌَّهعع)ٕلَععٔلايهععس٠لا٭زلنعع لقعع١ٝرلنعع

فلاععٔلاي،ُععٌلٚاسبسنعع١لٚضعع) للغعع٤ٞل ٛق عع

اُٝعععلرلٚب،ععععدلللايهعععس٠لا٭زقععع١ٝلؾععععُ  لل

ً لزا٥رععععع١لايهععععع)فٛزل  لسباععععع) ل طعععععً 

ِّل ٖبفعع لب،ععدٖ)لضععر)ب١لٚز ٜعع١لللللا٭ْععٛفلثعع

 غً ععفلا٭جطعع)ّلايت،طعع١رلٚذعع لاْطععرب للل

 ًولايطعر)ب١لٚاضعتٝكالايٓع)علب،عدلَعسٚزلللللل

ٌّلَعع)لأذّطععل ٛٙلب،ععدلٜععّٛلبه)ًَعع٘رلنعع)ٕلُجعع

ِلل   لايف،ععععععع)ّللٜكاعععععععتِٗلٖعععععععٛلذععععععع)جتٗ

ٚايػسا رلأَ)لطبصٕٚلايكٓ)بٌلاي١ٜٚٛٓلفكدل

٠لفكدلامنر٢لاختف٢رلٚأضسازلذبفِٝلايرّز

ا لٚاٯ٫ لٚأ ٚا لاسبععععس لفكعععععدللٚامل،ععععدّل

 ٬غععع رلب،عععدلسطععع١لاػعععسلا)َععع)ذلْطعععٞلل

ايٓ)علٖرٙلا٭ذداثرلٚ لٜبعللضع٣ٛلز٣٩للل

 ّلق)ب١ًليًتفطّرلربتًطلفٝٗ)لأذ)ضعٝظلل

ٚإٔللَب١ُٗلذبٟٛلبداخًٗ)لهلف١لاشبع٬فرل

َسعععٔلل ٖٓععع)ىل لايب،ٝعععدل لنًُععع١لايهعععٕٛل

ٌّلل ذسنعع١لهلععِلَععٔللللٜععساقبِٗلٚؼبؿععٞلنعع

٢ُّلأاُ)ملج)زِٖلايهٛن لايفّك ٞلاملط

لب)يهٛن لا٭محس.

أذعععداثلٚأذعععداث.لجععع)  لبٗععع)لٖعععرٙللل

ايكّؿ١رلذفً لب)ي،دٜدلَعٔلاي،عتلٚامل،ع)ْٞلللل

د ٗ)لخ)متعع١لذا لاملكعع)َ لاي،ُٝكعع١رلجّطععل

)ي٘ل١.لَته٦)ذلا٢ًلأضًٛب٘لايّػٝللٚخٝايكّؿ

املبعععععدحلَٚٛقعععععٛا) لذا لَكعععععدز٠لاًععععع٢لل

لقٓ)حلٚا٫قتٓ)ح.اإل

ل
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  على متن مركبة فضائية

 
 سماح حسن 

 
ة السورية للكتاا،، مموعاة صيياوة وعناوال  علا  ما        اهلوئة العاّم وزارة الثقافة،صدر عن 

ا، الفرنساو،،  مركبة فضائوة( ضمن سلسلة أد، اخلوال العلما،، أايلوجم مموعاة مان الكّتا     

 :اآلأ، صّية، نعرض وعضها يف 41نت ، أضّم*عوض األمحد :أرمجة

جىىى   ى "علىىم  ىىىب  فضاىىى    ىى      ىىى   -1

 :"  ر   ين

يف مدينة ؾغرية نائيةة  اةاه انةا     

ؾةةةةع يةةةةد(، ترنةةةةدتل   س(ةةةةس  يف   ةةةة   

املدينةةةةة اة اةةةةرية اةةةةةت    ةةةة      ةةةةا    

 بالضةةة ي ية دميدنيةةةةة  دغةةة از( ا  يةةةة    

باسب س داةطني دازبسذاه  يف اسبي ن طه 

اةةةةرت ياطةةة  ويةةةه     ةةةد مدزضةةة ه اةةةةت 

اانةةف وي ةةا مكةة، مي ةةال  عةةد ا   ييةةيؼ  

ّده اةيجةةةة ش تةيةةةة ل ا ؾةةةة      يف بيةةةةف  ةةةة 

باض ثناء غيس م جّيةد ( ة،  ةانع ز،ضةه      

غ ي نةةه بيةةده ا ي ازعةةه ،بةةدا   دمةة   ةةال     

"رنةةةدت" اةؿةةةغري د يةةةا اامةةةا يساواةةةه    

ييرتيه ا ما بغد مػسق  م  ، ا إا ا  

مطةةةرية ( ساةةةا ،ريةةةالع اةةة رية  د(اةةة     

 (ظي ة  دإزادة ع ية ا  ط ط م  

 ة ،ه ريايسى وي ا مك، ااه ازبد 

ل  ريا ةةةة زائيةةةة  ا ن ةةةا 0222ا ة ةةةني ت

ة مةةة  ا زىل إل اة كةةةاء  ،زضةةة ف ضبط ةةة

اض  ػةةةةةاب ا اةةةةة  شريةةةةةا  ذةةةةةة    

حةةةةاحل باسب اةةةةا  اةنديةةةةة  اة  اةةةة  امُل

عامف احملط ا  املدازية ةألع از اةؿنا(ية 

ع باة اةةاحل إغةةازة ؾةةادزة (ةة     9111(ةةاع 

ازبةةد ،ن ةةا  دوةة  اة  اةة   اةةرا ييةة    

مةةا  ةةةيظ مةة  ضةة اه    ؾةةادزة (ةة  غةةي  

ا زىل  اإلغةةازة  ي ةةةف اةي  ةةةاء يياةةةدده  

 ا   ا(ةةةا  و زيةةةا  ة ح ي ةةة ا دزؾةةةداا   ةةةمّ  

ا  اةةةةةة ا ( ةةةةةة، إئةةةةةةالق زري ةةةةةةة وكةةةةةةائية 

 ةةةةف احملط ةةةةة اض  ػةةةةاب ا مةةةةس   ا  

اة كائية املدازية اةددةية اةةت  ةددز رية      

ا زىل ب  ةةةة  امل ّ ةةةةة  دّم بنةةةةاء مسا ةةةةة  

 وكاء ة رااب إل شريا 

ء املسا ةةةة ضةةةن ني   ةةةم اضةةة غسق بنةةةا

انط اف د( ، م ن ا (دد مة  اةةسّداد  مة     

بين م ااه ازبةد تةية ل  ة ري اسباضة ب      

ة احملّددة اةةت  طة غسع ا ضةنة    دعّدز  املّد

اام ة  ، ناء اةسري ة بد، اسباض  بإ(طةاء  

 ذب ةا  سبةاّ    إغازا  ،(طا   دمػ ال
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ضةةةسي   دبةةةد، بإزضةةةا  إغةةةازا  اشبطةةةس   

ه عةاع با  ةه    ااه ا  ا د ا غ ـ إةي

،د عروةةةه  از ةةةا   د،رييانةةةا  ياةةة ع بإع ةةةا   

اة اب ( يه  دا ،ريةد يطة طي  وة ل اة ةاب     

،د ري ، مطا(د ه  اشبالؾة ،نه عاع با ا 

مخطةةة ،غةة اف مةة  اةةةسّداد  ةاةةد   ةةّ ق     

 باةرااء ( ، اإلنطاه  ا نه شّدد ب ةاّ 

املي  مةةةةا  وي ةةةةا ضةةةة    دا نةةةةه ،ريةةةةّظ  

   غةيء  باي  ه  (  ئسياه ية م ويةا اةاّ   

و ؾةة ل اةاائةةد اة ي ةةي يف   ةة  املسا ةةة   

دبد، بإؾداز ا دامس  يف ز،ت اسباض  ،ّه 

اإلنطاه ا يط طي  صباب ة امل   عا  غري 

ا زقية  ذة  ييّسق م ةأل طةاء  د يةا   

اةسري ةةة   ػةةا  باةةي ازبةةد تةيةة ل اة رييةةد      

( ةةةةةة، مةةةةةةي املسا ةةةةةةة د( يةةةةةةه إؾةةةةةةال   

ف اةةةةةرااسة املساصيةةةةة  اسباضةةةة   نظ ةةةة 

اة ريدضةةا   د ةةاب  اةسري ةةة  باة امةةا مةة  

 درييدا  

بيةةةةةةةةةةةةد دؾةةةةةةةةةةةة   املسا ةةةةةةةةةةةةة إل 

اة  اةة   ي يةة م اا ػةةاب غةةيء مةة  

ذبديده  دإزضا  املسا ة  اهلدب اةرت ّم

  منةه  د  ةّي  ،ه اإلغةازة    ة ػ ه داة حا 

ريةةا  اانةةف از داديةةه  مةة  املةةّسي   إل ُش

 إل ا زىل 

(نةةدما (ةةاد  املسا ةةة إل ا زىل    

ا بطةا    نةه عةاد     اضُ ا ا ازبد اض ا ا 

املسا ة بػ ا يددت يف زري ة اةي دة إل 

ا زىل  داةاه ا مةةس يف غايةةة اةؿةةي بة   

داةةةة  اةنةةةةا ي اة رييةةةةد يف املسا ةةةةة بيةةةةد 

 إؾالريه ة حاض  

ع ةةةا   ةةة  املسري ةةةة بيػةةةسي  (امةةةا      

،زضةةةا مطةةة ازا  وكةةةائيا  ةالض  ػةةةاب    

 دبيةةةةد (ػةةةةس ضةةةةن ا  مةةةة  إزضةةةةاةه قةةةةا   

غنطيطةية يف  ئسياه   وجرب ه اسب اا  امل

ا اةة  شريةةا   ه صباهلةةا املغنطيطةةي    

 ا ري  بيد وةرتة (ةاد املطة از ةي  ةه  دمّ    

  يي ةةةه مةةة   ديةةةد  امل ا ةةة ة اانةةةف ،ّه   

املطةة از اةة  مةة  عةةاع بإزضةةا    ةة  اإلغةةازة  

 ةيي   م بي  ه  

ةاد اانف ا   ةصة بدائيةة دقةيي ة    

دعد ة ،يكا   بيد ،ه اان ؿةاز اسباياةي   

 ةةة  د( د  ةةا بيةةد   اةة  إزضةةا    ةة  املسا  

    اةسري ة  د  ابيف اةةسريال  وي ةا بيةد    

 اض  ػاب اةنج ع 

(ةةاد "رنةةدت" ة  نةةص   داةةاه ريصينةةا    

 ةةةةدا   ا( اةةةةاده ،ه ري ايةةةةة  ةةةةّده (ةةةة   

اان ؿةةةازا  دشيةةةازة اة كةةةاء  ي   ةةة     

رياياية ،بدا    و   ا   ا ا م   ياةه  عاع 

بإ  از  ّده برة   و  ره  ةّده مة  يةده     

ية ذبةة ت ميةةّدا   غسوةةة ضةةسّ د،ئ يةةه ( ةة،  

اد اة كةةةةاء باة امةةةةا  مةةةة   يةةةةاب اةةةةةسدّ   

اة كةةائيني  داةسدبةة    دا ةة  اةةثرية    

دقةةةةةة  ه  رب ؿةةةةةةس اة ةةةةةةازي  اةط يةةةةةةا  

ةةةةةةةةةةةةةسريال  اة كةةةةةةةةةةةةاء  د،ريةةةةةةةةةةةةدا  ا  

داا ػةةةةاوا  ا  دمةةةةا  يّسقةةةةف ةةةةةه مةةةة      

م ا(ةةة   دؾةةةي با  اةةة رية دا    ةةةا يف  

م ام ةةا  د(ةة  اي يةةة دب يصاةةا  ،يكةةا      

ّم غةةةةسري ا يف اشبةةةةاا  اة ةةةةثرية اةةةةةت  

ا ةة   دعؿةةـ مةة  اة كةةاء (ةة  رييةةاة      

غةةةيء يف   ةةة  اةغسوةةةة    املةةةّس،يني  اةةةاّ 
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يةةةد(  ة ةةةرا    داشبيةةةا  ،ؾةةة ل داعيةةةةا      

ي   طةةةه اةؿةةةغري بةةةني يديةةةه  وةةة ل ازبةةةد    

ا  ةةا  ذبةة ت ؾةة ز املسا ةةة اةةةت اةةاه     

( ة، م ن ةةا   دا ة  (ةة  ا ة حل اإلنطةةاه    

( ةة، ضةةطل اةا ةةس  دعؿةةـ ،وةةالع (ةة       

 ريسب اةنج ع 

عاع  دا   دصب     دا    إه اةياي

بيةةةد ،نةةةه بةةةاةي م يؿةةة ل اةيةةةاي رياياةةةة      

دباة جةةةةازب داحملادةةةةةة اةدبدبةةةةة  يؿةةةة ل   

م ة وةةا   دا ةةرا ي غّيةةس اة اعةة   ب  ةة د     

اةنؼء  دم ةابي  م ة ي ةم  دذباية  ،ريةالع     

 املط ا ا 

دان  ىىىى   "يىىىىالس االلىىىىاتب   ل   ىىىى     -2

 :"  ر  ج  

انا  ( ، اةؿ  ز اةياةية اةت  طّا 

غةةةةائ  احملةةةةي، اة اضةةةة    ةةةةسب   ( ةةةة، 

ؾةةةة ست اةةةة ري  دمةةةة    ةةةةف اةؿةةةة  ز  

دازبسب اة  ري    د  اةط    داسباة    

دازب ةةةا   اانةةةف "اةةةا سي " اياد  ةةةا    

 اف ( ، اسباوة م اغسة   د   ل ذزا(ي ةا  

 عؿااا  غةري م رت ةة بةاةي   اةطةحي      

ذبةةةف عةةةدمي ا  دا ن ةةةا  سيةةةد ،ه  طةةةري   

كةةة  (اةيةةا   ضب  اةةة يف   ةة  اةطةة اء اةغام

ؾةةديا  ا "ضةةاندزا"  ن ي ةةا (ةة   دمةةا  ن ةة ُّ

     اة ؿّسوا   ا ن ا رباب املس  يا  

و انةةةف دب ةةةظ     ةةةا ( ةةة، بيةةةد     

عسيةةةة   ( ةةةة، اةيػةةةة  اةؿةةةةي ي  بين ةةةةا  

"اا سي "   ةرّمس مة   ة ب "ضةاندزا" مة       

امل ةةةاه  ديف ذااس  ةةةا مةةةا  ةةةصا  (اةاةةةة  

ؾ زة     اةػارينة اةت ضاطف م  ،( ، 

 ةةةةف  دا دذبط ازبةةةةسب عبةةةة  ا ضةةةة ا   

 ةة ا  د   ةةّسز   ي   ةةا ر ةةره     ّي  ن ةة ُّ

 م ي   اةطحس 

اةؿديا اه  اطناه يف عسيةة تةةي  ل   

اة سنطةةةةية  املػةةةة  زة باةن يةةةةر ا بةةةةي    

ضةةةة ان ا ا ي يةةةةّدى (ةةةةددام اةث ا ائةةةةة 

غةة ـ   ا مةةاه مةة  دعةةف ن ةةس بةةاة نّصه    

ا ةةةةة وةةةة ق ذةةةةة  ازبةةةةسب  ب اضةةةةطة اةدّز

اديةةة مةة  ع ةةا  اهل ائيةةة اةةةت عةةّدمف هل ةةا  

املدزضة  بيد إ ام  ا املسري ة اإل(داديةة   

اةةةا سي  اانةةةف  يةةةيؼ قةةة    ةةةسدب     

ؾةةةي ة  ميا ةةةدة دافي ةةةة  و يةةةدما  ةةة يف  

داةةةدااا يف ريةةادا ضةةيازة  ذا ةةف ة يةةيؼ   

  ا اةا يةةة بيةة   اا املايةةد  د ةةدّ مةة   ةةدّ 

اةػةةيء  داةةةت مةةا    ةةا   اضةةي ا  دذبنةة  

( ي ةةا د اّ ي ةةا  يف   ةة  اةاسيةةة  ا ،ريةةد     

يطةةة طي   اةةةديم املطةةةا(دة هلةةةا  امل ةةةاه   

ا نصهلةا   ّده اة رييد اةرت  ط طي  ،ه  ي

اةةة  منةةةص  ؾةةةديا  ا "ضةةةاندزا"  باة يةةةا     

اانةةف "ضةةاندزا"  يطةةف ( ةة، "اةةا سي "   

بػةةة ا اةةة ري  د  ةةة  اةنصاةةةة اةؿةةةغرية  

ظ هل ةا  باضة ثناء ريكة زا ا     ثابة م ةن   

 ،والع اشبيا  اةي  ي  د،والع اةس(   

م  بيك  ا  مسي ا   حادا اة  ا اه 

ز(ةةةةدا  ع يةةةةا   ، ةةةةاز اشبةةةة ب داةةةةةر(س يف    

ع  ي  ةةا  داةة ه اةطةة اء انػةةا ف دان ثةة     

من ةةةةا  طةةةةم اةةةةسدت قةةةة م   سا يةةةةف  

"ضةةةةاندزا" إل اشب ةةةةف   ةةةةم ،و  ةةةةف يةةةةةد     

ؾةديا  ا  دزاريةف دبةست بادبةاه اة  ةةدة      

بيد ذة  ا   ف "اا سي " داة سة  دي 
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 ي   غيء يف اةط اء 

منةةةةةةر ،ه ريؿةةةةةة ف   ةةةةةة  اةاؿةةةةةةة   

د"ضةةةاندزا"  ػةةةس  ة نةةةاع  ايةةةف ، ةةةر     

اة كةةائي ه زويا  ةةا  ة ةة  دده  ةةددى   

وي ةةةا بيةةةد  اا ػةةةف اةي  ةةةاء ،ه انةةةا    

  ، ةةةةةةةف د، ةةةةةةةر  وكةةةةةةةائية  طب  عةةةةةةةاٍ 

اد "اةةا سي "    ةةّي  ذةةة  (نةةدما ؾةةّ ز زدّ  

اة كةةةةةاء ا مسي يةةةةة ه   ةةةةة  اسباد ةةةةةة   

دري    ا دحبث ا يف صبسيا  ا يف     اة ي ة  

ي دتل ةةةةةةة دعةةةةّدم ا عسؾةةةةةا  مةةةةةدصبا  تضةةةةة 

"ضاندزا"  يؿّ ز سبظةة ذاةاب "اةا سي "    

مةةة  ا ةةةنني مةةة  اة كةةةائيني  داةةةي  اةةة       

ا  ا  م ّد(ة ةؿةديا  ا  دب ن ةا ضة ب    

  ي د ي ما  ما 

روبىىىىف   "خملىىىىالا   ىىىى     ل   ىىىى     -3

 :"ب لف الر

بةةدا اة  ةة  تدا ل مسيكةةا  بػةة ا  

 طري  دا نه مؿةاب بيةددى وريدضةية     

ت ،د مةةسىل  طةةةري ميةةٍد  ةةةدا  ضةة ب يةةة دّ   

ةا  ةةةةةه  داةةةةةي ا ين ػةةةةةس اة بةةةةةاء  عةةةةةاع 

اةط يةةةة  ب ػةةةة يـ رياة ةةةةه  اة  ةةةة  ا  

يياني م  ،ية مػ  ة اة ّ ه  ذة  مةا د(ةا   

اةط ي  ة را   د(دع  ؿدي  ما حيدا  

زاريةةف اةطةةيدة ؾةةاري ة اة  ةة   ا ةةص مةة  

اة س   بين ا ت  ماعل اب  اةطيدة ؾةدي   

إنااذه   اة     ،دز  يف ضّسه ايف ّم

دا  مة  ،ن ةا   دة م  ا اعبن، دذبّطظ اةاال

دزاء غ ائه  يف املطاء (نةد اة اضةية مطةاّء    

ذاةةةة  إل ضةةةةسيسه  سباةةةةف بةةةةه داةد ةةةةه   

"  ماع" حية  داةد ةه اةثريا   دة نةه ا     

حي  شد  ا انةي ازبديةد ت  نيةهل  ةاةد    

اضةةة  دةف ،اثةةةس مةةة  (ػةةةسة رةةةةيني ( ةةة،  

ا عا ع ا "  نيه"  (ندما (  ف ،ه داةده 

ا  دب ه دريػا  عاع ُواد يف ،دغا  إنددنيطي

ة ،مةةةا (نةةةد  باة  امةةةه  اةةةاه انةةةا  ّ ةةة   

اةؿةةةغري  بةةة ه داةةةةده مةةةا يةةةصا  ( ةةة، عيةةةد 

د اسبيةةاة  دضةة ب ييةة د يف يةة ع مةةا    ا ةة 

"  مةةاع" ،ّه داةد ةةه دشد  ةةا   ةةدا ة نةة ع    

دنةةةاع اة  ةةة   عةةةاع باة طةةة  ا مةةة  املنةةةص    

بادباه اةغابةة  ملالعةاة ؾةدياه اة كةائي      

 ةر  غةجسة   ا ع يال    ةم   ةظ   ةف      غ 

ين ظس  ااه اةطاظ بازدا  ع يال   دنظسه 

جةةه ة ةةدا ا  دعةةد اانةةف داةد ةةه وي ةةا مّ 

ا دا ا اةغابة  يية د  مك، مني ه م  اة  غ 

 انيةةة ةينظةةس إل اةطةة اء داةنجةة ع بػةة ا 

مرتع ةة   بيةةد ان ظةةاز غةةري ئ يةةا    ةةس   

اةةةةسة مكةةةةاءه بةةةةاة  ه ا شزق  دزاريةةةةةف    

اا  ةةةا بطةةةنني  اةةةرتب  (ةةةال ؾةةة   ضبّس

 ف  د( ي ةةةةا ؾةةةةحناه دائسيةةةةاه   ةةةةّم اوةةةة

ا طف ( ، بيد ،م از مة  "  مةاع"  وة ل    

م بةدز ا    باب ،ض ا املسا ة ةينةص  ضة    

(نداا غادز "  ماع" طب  ه  دادبةه عبة    

املسا ة    س بيد ذة  ؾدياه اة كائي 

ديد(، ت  ية ل  اةائ  يػة ه اإلنطةاه      

عؿري اةاامة  ةه ذزا(اه دضاعاه عؿرياه 

ضةةا  اميةةا  زمةةادت اة ةة ه   ةةدا   يس ةةدت ة ا

يةة    ة    ( ،  ؿسه ريةصاع بة ة اه م اط   

(يةةةةةنني  ةةةةةاريظ ني اةةةةة ري ني   ةةةةةددزاه 

بػ ا دائست  دمجج ة ا رية باةنطة ة  

اوة ة   ةةةه  د  ينةةةا  (سيكةةةا   بػةةةسة غةةة    

  ةةاد  ظ ةةس اةػةةسايني بػةة ا داقةةل     
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و ا ةةةاه ةألنةةةف داة ةةةم  ة نةةةه ا   ةةة    

 ،ذنني  ااه طب  عا  عرزا  

ااه ب يكةةةة م  عةةةةا   زرّيةةةة  اةؿةةةةدي 

 "  ماع": 

ةاد ذبّط  "دا " ب كا اةط ق   -

بيةةد اةرتمجةةة مةةا دؾةة ف ة    ةة ق انةةةي   

د ة  مةةاع ،ه اة  ةة  غةة ي ب كةةا     ،ا ةة

اةي م  واة  ا  اةرت عدع منه  اةي ةم  

ةةةدي م م طةةةّ ز  ةةدا   دبيةةةد عةةسده ضةةة ب    

يا ع اةي م با رتاق ضس اسبياة  دض ب ة  

 س ي  ه انا  ة     د  د بني اة ػ

عةةاع "  مةةاع" بإاةةداء ؾةةدياه عطيةةه  

ميدنيةةةة  ( ةةةازة (ةةة  ضةةة ني ض يطةةةسية   

م يةةةةةّددة ااضةةةةة ي اا   ذبةةةةة ت ماّؿةةةةةا   

دم ياة  دم   ا   دهلةا (ةّدة اضة  داما     

، ةسى  (نةدما ضة ةه اة كةائي (ة  ضةة        

اهلديةةة   ادبةةه "  مةةاع" ب ن ةةا  ةةدّ  ( ةة،    

 اةرتاب،   داةؿداعة بين  ا 

 ة،  اة كائي ااه عد وّطس د  ده (

ارا اة  ا   ب نةه اةاه ياة ع   ّ ةه     

 ميينة  د الهلا ،ئ  ف مسا  ةه  انه ية مّ  

إؾالري ا م  ع ا اشبااء  د(نةد اان  ةاء   

مةةة  إؾةةةالري ا  ضةةة ب ييةةة د ة  ا ةةةه   

اة ييةةد  دضةة ب ةةة  ييةة د ةصيةةازة "  مةةاع"  

،بدا   بدا اسبصه ( ، د ه اةؿغري  ة ة   

ؾةةةةدياه اة كةةةةائي د(ةةةةده  ب نةةةةه ضةةةة ب  

يةةةازة "  مةةةاع" يف اةطةةةنني يػةةةّج  دةةةةده ةص

د املا  ةةة  د ةةال  مالريظ ةةه سبصنةةه  ،ا ةة 

ةه ب ه ريصنه مسّده ،نةه واعةد ةػة ـ غةا      

( ةةةة، ع  ةةةةه  ع ةةةةا ،ه ي  ا ةةةة  "  مةةةةاع"     

ب ةةةالع ؾةةةدياه ةةةةه  بةةةادزه ا  ةةةري بةةة ه   

اناةةةةة  ربةةةةائسا  بيةةةةن م  داةةةةم ي   ةةةة ه   

د ةةه ،يكةا  ،نةه (نةدما     بيك م بيكا   ،ا 

   ةم إه    م اغةسة س بػيء ما  ي حا ة ي   

داةد "  ماع" ض ب ية  ي يف ية عم مةا  بةدا     

 دا اا  م  ذة  

ه ةةةةةةة اة كةةةةةائي بةةةةةددزه ادّيةةةةة  َععةةةةةّد

"  ماع"  ( ازة (ة  عةالدة زائيةة    ةدة ،     

ة يف اإلبةةةةدا   من ةةةةا ،ريجةةةةاز غةةةة  اوة عّ ةةةة 

 طط  من ا راب ا ق اء  عا  اة كائي: 

ارا اة سيط ا  ةديه اةادزة ( ، ذباية   

ط  ةه مة  ،منيةةا     مةا    دااضة جابة ة ةاّ  

ا "  ماع" ايف يا ع شمةالبه  (نداا ربّي

باملدزضة بإري ائه  داةط سية منه  بين ةا  

اةةةرا امل  ةةة ق ي يامةةةا ميةةةه ب ةةةا ةطةةةف    

 يه  دي    ةه اسب  ة   ديػّجدم ّد

إنةةه طب ةة ق غسيةة  يػةة ه اةطةةح ية     

ئ   "  مةاع" مة  اة كةائي  يانا ةه مة       

 ،نه ماةّصش   اةّدع اةؿةغري دئ ة  ع  ةة ( ة،      

 ّد اة كةائي   ةم اضة داز دغةادز اةغابةة       

 ة ، سى مدزاا  ،نه ة  ي ا، ؾدياه مّس

يغةةادز ،يكةةا  "  يةة " إل مسا  ةةه    

دمةةةة   ةةةةال  ا طةةةة ةة اة  ةةةةائس  عةةةةاع    

باا ؿةةةةةا  مةةةةة  اماائةةةةة ز املطةةةةة ي سا    

اة  نيةةةةة   ةةةةم (ةةةةسب (ةةةة  ن طةةةةه ب نةةةةه   

اةكةةاب، املطةة د  (ةة  اةغةةصد اة كةةائي      

د  طباا  إياه   ا ( ، ةي  يا  اةغصداملنّط

ف بنجةا    ،ه امل ّ ة اةت ا  ف ب ا عد   ة 

دةاةةةةد اةةةةاه اةط ةةةةا ذا  يةةةةا   ؿةةةة    

دديّف  ة نةةةه مػةةةّ ؽ  اةةةرا مةةةا ضةةةا(د    
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 ه بػ ا  يد  دئ    اةديم  إلظباش م ّ 

"  مةةاع" ةةةه ةياةة ع باة  امةةه  واةةد عةةادع      

(ةةةدع اة  امةةةه (نةةةدما عةةةاع ب ا ي ةةةه مث  ةةةا  

 داةده يف ،دغا  ،نددنيطيا  اة  َم

كل وي ا بيد ،ّه اةاةالدة اةةت عةاع    اّ 

ا  بإاةةدائ ا ة ؿةةع  مةةا اةةي إا دبةةاء وّ ةة   

، ين ػس بطس(ة ا رية يف ،عبةاء مةا يطة ّ   

 ةةةة بةةةاة ريدع  ،دزبةةةا  ضةةة ب   ةةة ه م  ّ  

اء ةةةه   ةةال  غةة سي  واةة،  دانةةا  ،غةةا     

عةةةام ا بنػةةةس اة ةةةريدع باةطسياةةةة ن طةةة ا   

اةةةت اّ  ي ةةا اةكةةاب، "  يةة "  ة طةةيطسة   

مجييةةا   دضةة ب ةةة   ( ةة، ضةة اه ا زىل 

يط طيي ا ويةا غةيء إشاء ذةة  اة ةريدع      

اةرت يا ع بإقةياب عة اام  عؿة، ريةّد      

 م يؿ ح ه مط  بي اإلزادة  دض ب  ا ع 

 ي غةةة م ريينةةةرا  بةةةاهلج ع ( ةةة، ا زىل  

دده ماادمةةةة مةةةن م  ةيا مةةة ا بيةةةد ذةةةةة      

اة  ةةةةام م غةةةةيفا   باضةةةة ي ادام  دمةةةة   ةةةةّم

وػةةةيفا  ب   ةةةا  غةةة ّية  يغةةةادز ا طةةة ةة 

ة  ائس  ةي  ر عي  ةة بيةد إ ةاع م ّ  ةه    ا

اة اى  ، ة  ة اضةه اة كةائي  ةيظ ةس     

نةةه ضةةح ية اسي ةةةة    إب يف ةةه اسبي انيةةة    

 حبساغف  كساء  دةطاه ئ يا باط ني 

 اباس    ا فوبال   ى "  ش   غري ال":   -4

اةةةاه اةط ةةةا "،نطةةة اه" ينظةةةس (ةةةا   

اةناوةةةرة إل ريػةةة د اةسدب  ةةةا  يف ضةةةارية  

، ياني ب ه ،مني ه ضة ب  املدزضة  دا  ( 

  يف (يةةد املةةيالد اةاةةادع  ،مني ةةه ،ه   حا ةة

ي  ه ةديه زدب     ط  بيده ديساواةه  

إل املنص   ديا   ةه اا ي ع ،نةا  ادمة    

ية ميط ه   وا  م  اهلة اء  امل  ـ  زو  عّ 

اة ازد  بيد ذة   س  إل اة ارية   م نظس 

 ادباه  ةاةد  ة ّ س  داةد ةه  ةيةاّ     يف اّا

يةةةةةه ي ا فانةةةةةه باهلديةةةةةة اةةةةةةت ئاملةةةةةا  داةد

ان ظساةةةةا  يف   ةةةة  ا  نةةةةاء عةةةةس   ةةةةسع     

املدزضةةة  دبةةد،  اةسدب  ةةا  باة حةةا (ةة   

مةةةةةةساواي م اؾةةةةةةطحاب م إل منةةةةةةاشهلم  

،مسةةةاء  نةةةادى د،قةةة اء  ػةةةيا د نط ةةة      

ذاة  إل    ال  دعائ  وسغ امل اه داةا  

"،نط ه" ااه  ا ،ّهمنصةه بسواة زدب  ه  إة 

ع عةةةةةةةددع ،ريةةةةةةةد  درييةةةةةةةدا  ريصينةةةةةةةا  ةيةةةةةةةد 

اؾةةةةةةطحابه  ي  ةةةةةة  ا داةد ةةةةةةه ،يكةةةةةةا   

(سقف ( يه ؾديا ه "مةازت" اؾةطحابه   

إل منصةةةةةةه  ة ةةةةة  اةسدبةةةةة   ا(ةةةةةرتىل    

ة عةةائال : إه اضةةم "انطةة ه" ي بطسياةةه  او ةة

يةةةدز  ةديةةةه يف اةاائ ةةةة  داةةة  ةةةةيظ مةةة     

ر مةةا (ائ   ةةا  ةةةرة  ةةة  يطةة طي  ،ه ين  ةة   

  ط  ه اةؿغرية "مازت"  و   غري مط    

ريالع "،نط ه" يف اهل اء  عةاع  ذا ف ،

بااضةةةةةةة دازة ة   ةةةةةةةف ةيطةةةةةةة   ئسياةةةةةةةا  

ميااطةةةا   ةةةاز  املدزضةةةة  ةيػةةةااد مةةة   

بييد داةد ه د،بيه عادمني عب ه  زا  ييةدد  

خبط ا  مطس(ة  بين ا د  ه اظب ف (نه 

 مطحة اسبصه  ا ف وسريا  ماما   ماما 

ةيؿةةة ل بةةةني ،ريكةةةاه ،مةةةه  دداةةةةده   

ةاةةةةد اي نةةةةا ةةةةة    :يةةةةدا(  غةةةةيسه عةةةةائال  

م ا ةةة ة  ؾةةةةا  "،نطةةةة ه" عةةةةائال : ضةةةة ب  

  ػرتده زدب  ا ؟ 

اانف اةطيادة  غ ةس ازب ية   داةم    

ي ج ةة ه عبةة  م ةةا س اةسدب  ةةا   ادب ةة ا    
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إل ،اا م جةس  انةا  ة ريةة اة رية يف     

اشبةةةاز  ا ةةة  ( ي ةةةا تز ؿةةةة زدبةةة  ل  

ي  ةةةةد (ةةةةّدة ،عطةةةةاع ة سدب  ةةةةا   من ةةةةا     

      ُ(زدب  اسبديا دمن ا اةاديم  داا 

بيناةةةةةةه ة ريةةةةةةة ا ةةةةةة  ( ي ةةةةةةا اةطةةةةةةيس    

 دامل اؾ ا  

ة ةةةةف نظةةةةس اةؿةةةةغري زدبةةةة   ز،ضةةةةه  

اس،ع اةدب  بدا طب   ا  (  ا غ ا  

ا  ةةةةةسى اةةةةةةت ي  ةةةةةد من ةةةةةا مةةةةةا يػةةةةة ه  

اسبي انةةةا  دمن ةةةا زبدع بػةةةسية  ة ةةة    

ضةةيسه مس  ةة   ةةدا   ادبةةه داةةةداه ة اطةةم     

اةاةةةةديم  ي يةةةةسِق ذةةةةة  ا مةةةةس ة ؿةةةةغري    

ا ،ريةد   ة  مث ة ا      "،نط ه" و ي املدينة

ةاةد د ةد    : م  عطم ر س ؾا  ةةه داةةده  

مةةةا ييج ةةة    ةةةم ،شا  ع ةةةيال  ةيظ ةةةس دزاءه 

زدبةةة   مةةة  اةطةةة ان ظ ضةةة يا داة ةةة اذ     

بةةةس،ع م حةةةّس   اةةةاه ةطي ةةةا  دم ةةةّربا    

ةديةةةه نظةةةسة زعياةةةة  زا  ؾةةةاري  امل جةةةس   

يػةةةس  هلةةةم ،نةةةه نػةةةي،  داةةة    ةةةاش يف    

مطي   اة حا (  ا غياء امل ا دة  د ادع 

غةةيء دضةةيسه ،يكةةا  ز ةةيـ     ي يةةا اةةا  

، از ع    ازب ي   بيد ،نه ا ي حّدا  م  

راا دةديةةه بيةة   ،نةةه ي  ةةر ا دامةةس دين  ةة   

اهل  ا  اةؿغرية  ة ن ا ةيطف  طةرية   

 دامسه ترؽ يفل 

ايةةف يي ةةا؟ (نةةداا   -عةةا  ا ب 

ئ ةةة  اة ةةةائ  منةةةه ،ه ي ةةةنظ  د،(طةةةاه     

 فامل نطةةةة دبةةةد، باةي ةةةا  ،مةةةس ،ه ي  ع ةةة

اةا ضة ب   : ه"اف  (ندما ض ةه "،نط و  ع 

 ؿةةةح   ة  دزضةةةة  ، ةةةر اةسدبةةة   بيةةةده 

دضازا ميةا   بةد،  د ن ةا "،نطة اه"    يةاه      

ة اة ةةس   غةةيس ،نةةه يطةةري  انةة    مةة  غةةدّ 

 ،ةطف د،زق زدب   

(ةةةةةةةاد  اةيائ ةةةةةةةة ة  نةةةةةةةص  دمي ةةةةةةةا  

اةسدب    د( ، اة  ز بيد دؾ هلم   ّدد 

اةسدبةة   ( ةة، ا زي ةةة ددؾةةا اةػةةاري      

   ر اة  سباء ةيػح  ئاع ه   سا ه 

اةيائ ةةةة بطةةةالع  يف اةيةةة ع اة ةةةاةي اانةةةف  

(ط ة ن اية ا ض     نظ ف اةسدب   ن طه 

 يةةدا  ،مةةاع املةةسرة دضةة، داػةةة اةيائ ةةة       

اه" منةةةةه ،ه ينظ ةةةةف  ئ  ةةةةف داةةةةةدة "،نطةةةة  

املنةةةص   دبةةةد، اةي ةةةا بػةةة ام مةةةداؼ      

نظ ةةف ا زقةةية  دازبةةدزاه  دا ضةةاف     

د از ةةةةا   ئ  ةةةة ا منةةةةه بيةةةةد ذةةةةة  اةةةةّي  

املالبةةظ  زا  ي نادهلةةا عطيةةة عطيةةة دياةة ع 

ب ّي ةةا بػةة ا  يةةد  املكةةح  ،نةةه عةةاع  

باض الع اةاط  مةّسة ، ةسى ةياة ع ب ّي ةا      

 ف يف اسبا  ،مسده ،ه ي  ع 

عةةةاع اةسدبةةة   بإ(ةةةداد  (نةةد اةؿةةة ا  

اة طةةةةةة ز د  ةةةةةةي ا دانةةةةةةي  داؾةةةةةةطح  

"،نطةةة اه" ة  دزضةةةة بسواةةةة داةد ةةةه اةةةي   

ف داةةدة  ييسب اةطسي  إل املدزضة  ،ريّط

 ةةيل هلةةا اة عةةف  "،نطةة اه" باةسواايةةة واةةد ،ُ 

طةةةة  مةةةة  إلظبةةةةاش ،( اهلةةةةا اشباؾةةةةة  دمّ 

اة عف ملػاادة ا والع مة  شد  ةا  اةاه    

ز ةا    "،نط اه" بػة ا دائةم ي ية  ميةه  ا    

يف اةي ع اة اةي ، ناء اةغداء  عةاع اةسدبة     

ب حكري اةطياع د س ي  املط    بيد ذةة   

ؾةةةن  اةػةةةات دعّدمةةةه  د، نةةةاء اةطةةة      

 ةةةف (ينةةةه اةيطةةةسى  اةةةرا مةةةا  ي ةةةه      يط 
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باةطة   دا ةا اة نجةاه داةػةات      يط  ّس

   از ةةا   دزا  ازب يةة  يؿةةيل بةة ه   ي ةةدو 

 ف ي  ع 

اانةةف انةةا  ، طةةاء مةة  اةسدبةة    

ا مةةا  يةةا داةةةد "،نطةة اه" ياةة ع   ةة    اةةر

ؾةةدياه اشبةة ري باةسدب  ةةا  اض  ػةةاب  

اةةس،ع دوحؿةه مةة     مةا رةست  عةاع ب ة      

اةةةةدا ا  د  ةةةّي  ةةةةه ،ه انةةةا  ،ضةةةالاا     

ةيطف م ؾ ةة د، ةسى (ػة ائية اةثرية     

(سىل ،ه يا م ا باض  دا  اةس،ع يف ريا  

زغ  ا برة   ة ة  "،نطة اه" زوة   مة      

 يةد ضبةادا   مّ  ،ه داةد ه ي  يةازىل  ب 

إؾةةةال  اةةةةس،ع  د ساي ةةةه ةي  ػةةة  ا    

م ةغة نسدرية  ااه اة ائ  عد ب نه ي    

،  ةةة، ذةةةة  ( ةةةي م  م قةةة   اة غةةةة بةةةدا   

 ا  ةةدي م و ةرا ضة ب يطةا(دام ( ة،      ضبّ 

 ي  م ةغة ، سى  دضة ب ي ة ه ،ضة اذام    

يف   ةة  اة غةةة ازبديةةدة  دا ةةرا بيةةدما     

 ( زبف دازة اةنط  ةدى اةسدب   

 نط اه": ةاد ،نار  يا ترؽ يفل  عا  "،

(نةةةةةداا ؾةةةةةا  اةسدبةةةةة   م اغةةةةةسة    

 حبسدب م اطية: ا   ه   حل   د   ا   ه  

ا عىىالدم  ىىع ا عالىى  ا سىىاالي   ل   ىى    -5

 :"ج ن ب ري آندريفالن"

ا     ا ؾةدعاء اورتاقةيا  يف عا(ةة    

مةة  عا(ةةا  اا ؿةةاا  اةسع يةةة اسبديثةةة    

ذا  ا بيةةةاد اةثال يةةةة  داةةةم  اةطةةة ه يف   

نائ  (ّدة يف ملمناشهلم  ا ؾدعاء ين   ه 

 وسنطا  ي ر  ي ا دي حاد  ا م  ع ا 

اةةةةةةان ا ي حةةةةةةّد  ه (ةةةةةة  اةيط ةةةةةةة     

اةطن ية  بد  إ ابةا  م م نّ (ةة  اادئةة     

اء تم ي ةةةال اةةةةت ، ةةةاز  ةطي ةةةة  باضةةة ثن

داػ  م داض غساب م بسري   ا إل صب  (ة 

ا وي، داة  طا   داةت   يةد (ة  ا زىل   

ضةةةنة قةةة ئية  ي   ةةة  اةسري ةةةة   00222

اةطةةس(ة دوةة  ئ ي ةةة و ةةي ا   يةةد اةةثريا   

ضةةةا(ة  02املاط (ةةةة  اضةةة غسعف اةسري ةةةة 

 ا  (ا اةن   اةي الق بني اةااّز

ّسة   ا      اجمل  (ة يف دضة، اجملة  

رييةا ازباذبيةة اة رية دع يةة  مة   ةال        

 ةةةةةةف "م ي ةةةةةةا" (ةةةةةةا    ةةةةةة  اةسري ةةةةةةة  نا  

اة  ااةة   (ةة  ئسيةة  ب ابةةا  ؾةةغرية     

ضب يةةة  مةةا مسةةل هلةةا بسبيةةة اة ةةثري مةة       

اةيةة اي  يف   ةةة  اجمل  (ةةةة اةةةةت يةةةرتاد   

(ةةدد ،(كةةائ ا مةة  ضةة ي ائة إل  طةةي ائة 

(ك   يػ   ه بػة   م غةسناة اةةددد     

ا وةةا(ي  ب ةة ه   ،د ة اوةةا  قةة  ة  ػةة ه  

شاةةست  باإلمجةةا  اةةم اائنةةا  ةطي ةةة     

 زغم ق امة ريج  ا 

ددضةةةة، داػةةةةة ا ؾةةةةدعاء زاريةةةةف    

 ػةةةس  هلةةةم ايةةةف اةةةان ا ياةةةّدم ه هلةةةا    

اةغةةراء مةة    ةيةةا اةة رية اانةةف   غةةّرى      

( ةة، ، طةةادام  ذب ةة ت ،نص ةةا  ذايةةة  

 دا     يداا ادةيا يف اةنصاا   ا ا 

ا ة  هلةة ،ن ةةا مغّريةةة  غنيةةة باد ينةةا  مج ةة    

ئيم اةاسيةدع املػة ت مة  اةثة ع  دبةرة       

 اةةةّدع هلةةةم "م ي ةةةا"  دمةةةة اةةة رية  بةةةدا  

 ( ي م اامشفصاش  
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ما ، از ض سية ا ؾدعاء ا  امل اه 

اةةةرت عكةة، "وي يةة " ويةةه (ط  ةةه  بطةة    

عسب اة  ا  م  ا زىل  دبيدما   س 

ااضةةةة ياء ( ةةةة، د ةةةة ا م ةصياز ةةةةه ةةةةةرة  

: اة  اةةةة  اةؿةةةةحسادت  عةةةةا  "وي يةةةة "

ي  ي ييةةد ا ا ةةا  ؾةةحساديا   ةاةةد   املةةّس

،ؾ ل يػ ه ا زىل ريديثا   ب كا  انيا  

اةطةةةةة اد اةصزا(ةةةةةي اة كةةةةةائي  د انيةةةةةة     

ا ندزديةةد  ؾةةاز انةةا  اةيػةة  ا  كةةس  

ا دديةةة  داةانةة ا  ،ؾةة حف   يغط ةةي اةةاّ 

،ن ةةازا  د ةةف ا غةةجاز  دراب املسااةة    

اةػةةةةةةةسا(ية دبةةةةةةة ب ا ن ةةةةةةةاز اةط ي ةةةةةةةة    

   ا  ن ةا  داةيسيكة      اة  ااه اةةت 

مةة  املةةّسي   داسبي انةةا  ،يكةةا  اة ةة رية   

 ةاد ،ؾ ل امسه اة  ا  ا  كس 

تاسيط نيل ذا ف يف اةيط ة إل ع س 

يةةةةد(، تاةةةةازب هل  يف اةنظةةةةاع اةػ طةةةةي  

ة ت، ةةازغ هل  يف اةةةدائسة اةطادضةةة مةة  صبةةّس

تان ةةةاز  هل  اةةةةت  اةةة  يف اجملةةةّسة اة  ة يةةةة  

اةا ةةس مدينةةة اام ةةة  اائ ةةة   يةةداد    يكةةّم

م يةةةةاز نطةةةة ة  ،بني  ةةةةا مةةةة    30ضةةةة ان ا 

اة ةةازب ه اةااضةةي امليةةاف  از  ةةا  ا بنيةةة   

،ةةةةةف (ةةةةسق دنةةةة     93 اةةةةم  د كةةةةّم 93

وسؾةةة ةةة ي  م  د  صبةةّسة   يةة  019 ةةابدا مةة   

ةغةةا  بييةةدة  دةةةدي م  طةةّ ز  اةة  دؾةةنا(ي  

اةةةة ري  دإ اةةةةةاه اة غةةةةةا  انةةةةةا  قةةةةةسدزة  

 سغةةة  باانكةةة اع إل  ة سيطةةة ني  و ةةةي  

 اةط   اةدب  ماضي يف     املدينة 

ت ةةةةةةةةسي ل  ذاةةةةةةةة  يف زري  ةةةةةةةةه إل    

ا اةة  ايةةدزا  املغط ةة، ا  يةةا  باملةةاء      

داةةةةة  حيةةةةة  املةةةةةاء اةةةةةثريا  داملسااةةةةة      

داةطةةة    ةةةةدي م مةةةده (ائ ةةةة وةةة ق املةةةاء  

ؾغرية دا رية  بيد ،ه املػ  ة يف ذة  

اة  ا  ا  اائنةا  م رتضةة ( العةة    

ة ،م ةةاز  د،رييانةةاّ يؿةةا بطةة   د(ةةسىل (ةةّد

ئ هلةةةا ة  فةةةة  عةةةاع ضةةة اه اة  اةةة    

بؿةةةةةنا(ة واا(ةةةةةا  ذب ةةةةةي م مةةةةة    ةةةةة    

اة ريةة ؽ اة ةة رية  دة ح ةةي م ،يكةةا  مةة    

 اج ا  اةي اؾف املغنائيطية امل  ّسزة 

توسان ةةال  دبطةة   واةةس ذدي ةةا  ي 

 900 غةةةادز بييةةةدا  ا ؾةةةدعائ ا  واةةة،   

ضةةنة قةة ئية  ( ةة، ا اةة  ت سيةةداهل    

غةةيء  ازب ي ةةة  اةةاّ     ةةة اةانةةدااز 

وي ا ، كس دبس ااةي  اسبا   داةغابا   

 ةةةة ه و ع ةةةةا ( ةةةة،   ةةةةس اةيياضةةةةةي      ي نا 

اةي العةةةة  ،بنيةةة  م مةةة  اسبجةةةس ا بةةةي    

داة سيطةةةة ا   طب  يةةةةة بةةةةني ا غةةةةجاز    

اب دناةةي  داةن ا ةةا   اة حةةس ةةةدي م غةة     

 يػاادده م   الةه مجي  ا ريياء املائية 

ة ةةةة  ا ؾةةةةدعاء  ي ييجةةةة  م مةةةةا 

 ا به م  شيازا   ماا  ، نةاء اةيط ةة   عام

اةةةت اضةة غسعف غةة سي   بةةدا هلةةم ا غةةيء 

غةةري مةة ة ب  بةةا اانةةف شيةةازا  م    ةةة   

دبيةةد ع يةةا ضةة ب ي  نةة ه ( ةة،   اؾةةا    

( ، اةػ  ة املدزضية  د( ة، م (ةد مة     

اةنظسيا  اة يصيائية داةسياقةية اسبديثةة    

داة  طةة ة داة ةةازي   بيةةد ذةةة  اسبةةديا      

واا(ا ةةةةةةه اا ؿةةةةةةاةية    ،غ ةةةةةة  ازب يةةةةةة  

دؾةةة ز  م اجملةةة  يني وي ةةةا اورتاقةةةيا  يف   

  ال ية ا بياد   الغف 
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يف منةاشهلم  د،مةةاع اةػاغةةة    ةةس   

ضةةة  م ااورتاقةةةية  ذا  اةػةةةيس  هلةةةم مدّز

  :ازا  اةدائسيةة  عاةةف هلةم   ا  يد  داةنظ 

اةيةة دة مةة  اةيط ةةة إل املدزضةةة ي   ةة    

ؾي ة  ض ب ن    م (  اةيط ة  تة ة   

ا ذةةةة  نّ اةةةف إل ،نةةةه وي ةةةا ع ةةةا ت،ت  ع ةةة

عد ا ل ااه ض اه ا زىل صباي  ( ، 

عكاء (ط   م يف ضبي، ا زىل وا،  ا 

يطةة طيي ه اةةةرااب إل اجملةةّسا    اةةةت    

اانةةةف ذبةةة ت رييةةةاة م طةةةّ زة م  اا ةةةة   

دةدي م (العا  م  ادةة  اان ا مس  طني 

إة رتدنيةةةةا  بػةةةة  ة قةةةة  ه دميا ةةةةدة   

ضةةةطل اةا ةةةس مةةة    داشبطةةة ة ا دل ( ةةة،  

ضةةةةةةة اه ا زىل   ي ةةةةةةةف اة كةةةةةةةائيني  

يساع  ننةةا  دريةةني دؾةةا ا اةة  ا زىل 

ا ةالن يةةةةةةاز  بطةةةةةة   اسبةةةةةةسدب داة  ةةةةةة ّ  

داة ةةة ازا  عاةةةةف "م ي ةةةا": نيةةةم  ةةةاء     

م ا ،ضةةةةةسازام اة  نيةةةةة ه (نةةةةةداا دعةةةةةّد

اةي  ية د انيا  م اةيظي ةة  دضةا(ددنا يف   

نا  د،ؾةةة ل اة  اةةة    إن ةةةاء مػةةة ال 

 ةةةةةةا م مةةةةةةة  ا مةةةةةةساىل  داة ةةةةةةة ازا    

داسبةةةةةةسدب  دان  حنةةةةةةا ( ةةةةةة، اة ةةةةةة ه   

داجملّسا   (  ئسي  اة  ابا  اة كةائية   

دبةةةةد، اةطةةةة س (ةةةةا اة  ااةةةة  ضةةةة ال   

دضةةةةةةسييا   دنطةةةةةة طي  اةةةةةةةرااب ن ةةةةةةس    

 اجملّسا   

(نةةداا عامةةف املي  ةةة يف اةيةة ع ا د   

م  املدزضة  ب   يف "م ي ا" امل رّمسة  

 بة انط ا(ا  ا (  اةيط ة   ب  ا

 

لىىىىىىف لىىىىىى  ن ا اف يىىىىىى    ل   ىىىىىى     -6

 :  "ضفيساالف ال ري "

يف اةاسه اسبادت داةيػسي  اطس  

اة ػةةسية اة ةة اشه اهلةةؼ  اةةةرت اةةاه عائ ةةا  

 م  اةط يية  اةااذدزا  داةن ايا  يف اّا

 م اه دذبّ ةف املده باة دزي  إل م ّ 

ن ايةةةةا  اائةةةةا  د ةةةةاه املؿةةةةان  حيجةةةة  

   داةاح، داة ؿّحس يغط  ه اةاّ اةػ ظ

م ةةاه  منةةر   ةة  ا شمةةا   بةةد،  املةةده 

  يال ب بني  ا اسدبا  م  اةسدائل دا خبسة 

ة  اةت  ن يا م  ذب  ا اة كال   اةطاّم

د(الدة ( ، ذة    ّ س  اة حاز  د طّ   

 اة  ا  

،ّضطف منظ ة  د(، ،دة ية اة   يؼ 

اةؿةةةحي  اا ػةةةاب اةيةةةاي اةطةةة  ي     

ية يف ا  ددز ةة اةطة ّ  ة ريجةم اة  ة ّ  ددزاض

اهل اء   م مساع ة    ز ريي انا   ديدة  

د، ناع ريػسا   ديدة  ارا مةا  ي ة م   

صده مةةة  ، ةةةا   ةةة  امل ةةةاع ب امةةةا   ي جّ ةةة

اةي ةةاد املناضةة   از ةةدى تمةةاز ل ة اضةةه     

د  ا ةةةةةد ريا يا ةةةةةه املط  بةةةةةة ة غةةةةة ف يف    

اةن ايةةا   مةة  ريةةراء د ةة ذه  دع ةةاشا      

امةةةةا   از  اّ نةةةةا   منظةةةةؾةةةةنددق (ّي

ؾنددق إضةياوا   د  ةاش ذب يةا ئ اةا      

مةةةةاز  ة ي ةةةةا بػةةةة ا   اهلةةةة اء  اقةةةةطّس

إقةايف  بطةة   ن ةةاذ مّد سا ةةه مةة  املةةا    

دة ةةةي يطةةة طي  اةايةةةاع بسري ةةةة اضةةة   ا   

ة  ايا  امل حةدة ا مسي يةة  عةّسز اةي ةا     

يف اةةةةره اةددزيةةةةة  نةةةةص  املؿةةةةيد بيةةةةدما  

  ا د م  (ّد ه  اانةف اشبازئةة ددةيةا    
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اةاطا(ةةةا     ػةةاب يف يةةةده  اةةةاّ ااض

م ػةةةاب ة مةةة  رييةةةا ،اةةة اع اةن ايةةةا       

ة ةةةة  اةةةةره ازبغساويةةةةة م غّيةةةةسة ن يجةةةةة    

ا ا اع ازبديدة  ياف دي  ّما يف مجية   

اادبااةةةا   حبةةة ز اة كةةةال  ةةةةيظ هلةةةا   

ن ايةةة  اسبػةةسا  اةطةةائسة ذبةة ع بغةةصازة   

ا ما يصا  ياف ( ، مد ا اة ناء  رة  ،ة ة  

دإا ضةةة ب  ، اةيةةة مي ،طةةة  يف امل ط ةةة

   ه اةي اع  د ي ة  يف اةطة اء  ظ ةس   

ا بنيةةةةة اةياةيةةةةة  دضةةةةحابة مةةةة  اةةةةةد اه   

دا خبسة يف  اةاطةم ا ( ة،   اةّدع حبةرز     

 إل ا ماع بادباه اةاطا  ازبن بي  

، ناء اة جة ا    غة ف عةدما "مةاز "     

سبةةةةةددد اةسا ةةةةةة ،رييانةةةةةا  يف اةن ايةةةةةا     

 امل ح   ةةةة  اةةةره املةةةّسة اةطادضةةةة داةثال ةةة ه

اةةةت ياةة ع باةي ةةا يف اةيةةاي اةطةة  ي بةةني   

اةااذدزا  امل ي  نة  بيةد ضةا(ة مة  املػةي     

ب ةةرا امل ةةاه   طةةاع، زذاذ مةة  ا ( ةة،  

غط ة، ز،ضةةه د طةة ه بةسداء داق مةة  املةة اد   

ة  دا مطةةةةةةةةةةةاز اة ي اديةةةةةةةةةةةة اةطةةةةةةةةةةةاّم

اسبامكية  بيد ذة  وة ل ش ا ةة  د، ةر    

(ينة  يغ   اةص ا ة بيد ذةة  ةيكةي ا يف   

 ةةةم وةةة ل اشبسيطةةةة إلزغةةةاده   اةؿةةةنددق 

  ةةس وجةة ة ،مامةةه اةةائ  بثال ةةة ،ذيةةا        

بػيس اثيف يػ ه ازبسذ  ز،ى وي ا ع ا 

ع ازىل  ة ن ا ي     اةرة   اةرا   

 ديةةد   اةةّدع عبةة ه ةياةة ع باإلمطةةا  بةةه  

ذة  اة ائ  ييّد مادة م  ػة ه  ي  ا ة،   

ماابةةةةا ذةةةةة  م اوةةةة ة صبصيةةةةة  دبين ةةةةا  

اةت ضة ب  س باةاي ة اةنادية "ماز " ي   

ة يناهلةةا مةة  ذةةة  ااا ػةةاب   اةةّدع باةة ّ   

ةألمةةاع  دن يجةةة ةةةرة  غاؾةةف عّدمةةه إل  

ا ضةة ا باةةّ ة بطةة   ؾةةد  ذبةةف عدمةةه     

و  ،  طده باة اما ةألض ا  دان اةةف  

و عةةةةه اةن ايةةةةا   ؾةةةةا  باةةةةّ ة  ةةةةّساء ،ي 

ا ري ،ريّظ به (ند و ره  اانةف اناع  

ريةةةةاّدة ،واد ةةةةه اةسغةةةةةد  دباةةةةي  طةةةةةده    

 ، ا زىل  بيد سبظا  اضة ياد  مط  ايا  (

  بيةد   اد(يه    ّسز  اناع اةا ية ن طة 

،نه انه ا يط طي  اسبةسا  مة  م قةيه     

 ةا ريةاد  اةن ة ىل  كةسبه م  ةه مةة       دا  

ا ي ا ذب  ةةةةا  بةةةةد،  اسبّ ةةةة،  طةةةةست  

 طده  بين ا ا  يف ضبادا ه   ة   ز،ى  

و ةةةاة غةةة   ا غسيةةة   سا ةةةه داب يةةةد      

ئ ةة  املطةةا(دة  (نةةدما ريةةاد  ااضةة غا ة د 

 طاء  ماذا   يا انا و اة ؾغرية    ةّسز  

ا ي اةةةةرت عطةةة  ( يةةةه  طةةةابا ه  غةةةاب    

 "ماز " (  اة (ي مّسة ، سى 

د ةةد ن طةةه بيةةد ذةةة  ضب ةة   ( ةة،    

نا اةةةة مةة  ع ةةا ز  ةةني عةة يني  اةةم مةة        

اة عف ااه غائ ا  (  د(يه ا ،ريد يي م  

ة ، سى داي   اةّدع  ز،ى اة  اة اةؿغرية مّس

م  ( ةةةةةم ،نةةةةةه انه بةةةةةني ضةةةةة اه  ،مةةةةةام 

امةةةةةةا  دا اةاةةةةةةاذدزا   ا يكةةةةةةي ه اّ 

؟ هظ  ايةةةةف يييػةةةة ه إذ  ،  ةةةةصة اة ةةةةن    

      ا ( ي م اةثريا  يف ا بنيةة اةياةيةة     

مةةةةةةا زره "مةةةةةةاز " ،ه مجةةةةةةيي م بيااةةةةةةا   

مطةةة د ة   يةةةاب باةيةةةة دزّ ةةةة    ي ةةةة      

ضحن  م بيكاء دشزعاء  (ية ن م اة رية    

غةةري  حيةةاد  اة ةةالع مي ةةم ة ةة  ةغةة  م    
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م   مةةةةة  دؾةةةة  ا ، ةةةةريا  ملةةةةد ا مغةةةةازة     

ي ةا  ادبةاه   غط   ذبيط ا اةن ايا  م  اّا

راب اةاط  اةص ا ية اةت  ط ل بةد     

اةك ء  "ماز " رياد  (دع اة اي  بػ ا 

مطةة  س  ا  ةةاشدا بةةه املغةةازة إل مةةا يػةة ه   

ميط س مغط ،  داة  ييةّ  ( ة، غة  يه     

ا بةةةّد د،ن ةةةم  : مةةة  ا ي  عةةةا  يف ن طةةةه  

ح ا ماةادمني ةشغةيا(ا   داةغةاشا     ،ؾ 

 ة اةطاّم

انا  ،ناع يا م ه باةط    دزائحة 

اة الضةة    ةةأل امل ةةاه ،اثةةس وةة اثس  

اة  قةة، من ػةةسة ،يكةةا   اريةةت ،ه اة  ةةاة 

 اشا   ّمما  صا  باسبه   ػي ( ، (  

نا ه مل اه ر س  دز ا  ا ةاز يف اةطة    

اةةان ا ي جّ يةة ه ري ةةةه   اةةّدع غةةي  إةيةةه  

 حؿه  بةددا ،غة ه با ائةا اهلنة د      دزا  ي

بيةةد ذةةة   اةةّدمف امس، ةةاه   ي ةةا  يابةةه       

عامةةف إريةةداا  ب قةة  ،دزاق ن ةةا   ػةة ه    

اةط ض  ،ماع ،ن ه  ،غ   "ماز " (ينيه 

 زا  م  اةسائحة دواد اة (ي طبد 

بيد ،ياع اض يات ة نه ي ياَ  ( ة،  

ظ مةةة  دده اسبساةةةة  اةغسيةةة  ،نةةةه ي ةةةن   

 ةاه ( ة، ذةة      اّ ادا   دعد ا( اد  زئ

ا  ا ا ذبّد ف داريت ،ه اهل اء ةيظ ضاّم

(نه اةطة طا  يف ا ( ة،  ي ي ة  يي ةم     

،ه ضةةةةةاعه عةةةةةد بةةةةةرت   داةةةةةاه ا  ةةةةةا   

اضةةةة يات  اانةةةةف انةةةةا  امةةةةس،ة  اةةةة ع    

بإئيامه ريطاّء ضا نا   دم  بيةداا يغية    

 (  د(يه 

 

بيد ،ض    اا ػةف "مةاز " رياياةة    

عدمةةه  اانةةف امل ا ةة ة اةة رية ،ضةةاطف  

حبةةةسازة  غةةةيس ،نةةةه يط ةةة  وةةة ق     دم (ةةةه 

ضبي، اائ   ديا ع احملي، باب ال(ةه مة    

دعف ن س  غيس ،نه قييف ملاادمةة ذةة    

اة قةةةةة  اةؿةةةةةي   داةيةةةةة ع ي غ غةةةةةا يف    

،ريػةةائه  بيةةد دعةةف  ي  ةةم "مةةاز " ايةةف      

 ػةةي ( ةة، اةي  ةةاشا   طةةا(دة نطةة ة  

اةةةةةةةةّ  يػةةةةةةةةجينه باضةةةةةةةة  ساز  اةةةةةةةةّ   

قةةا   داةػةةي  اةةةرت اةةاه ي حؿةةه  ّس

م  ضا(د "مةاز " ،يكةا  ( ة،    ااه غي  

  اشبسد   ديف م اه ،غ ه بطارية ام ةدّ 

ئادةة دري هلا اساضي دا ن م حي   ة ه  

بةةةه    ةةةظ  طةةةا(د  م ( ةةة، اسضةةةي   

د ان ةةةةه   ةةةةظ اةػةةةةي   عةةةةّدع اسبطةةةةاء   

 اةطا    بيدما و   به ازب   

،زاد "مةةاز " ،ه يػةة سام ة نةةه ي    

ييةةةةسب ةغةةةة  م   نةةةةاد  امل ياةةةةة بيةةةةده دبةةةةد،  

طةةاء  ان ابةةه ( ةة، اة ةة ز ز(ةة    ب حسيةة  اسب

اةة ري  ةاةةد اةةاه يف اسبطةةاء باايةةا عدمةةه  

امل  ةة زة  مةة  عطةة  مةة  اة حةةم اةغسيةة   ي      

يػةةةااده مةةة  ع ةةةا  ،زاد ،ه يؿةةةس  ة نةةةه   

ااه طبن عا  دمس( با  بػ ا اة ري  زا   

  اةنظس وي   ري ةةه    ةّي  ةةه بيةد ذةة       يدع 

دده ، ةصاء مة  ، طةادام     ،ه ازب ي  يكّ 

اوة  طةةة ل مغطةةةاة بثيةةةاب غةةة    د، طةةةادام 

بسبيةةةةة مةةةةا ذب  ةةةةا داةةةةي م  ةةةة زة  دي  ةةةةد   

اة ةةةثري مةةة  املػةةةّ اني      ةةةه اسبةةةصه     

داةس(ةة  اة ةة ري  يسو ةةه ،ضةةط زة اةيةةاي    

 اةط  ي  (اي اةااذدزا  داةن ايا      
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ريا ىى  "نىى جب باتىىديف ج ىىد  ل   ىى     -7

 :"جري

يف يةةةةةة ع ؾةةةةةةددز اةن ةةةةةةائ   ذاةةةةةة    

ن يج ةه يف   اةسدب   اشباف بة "ةي " مليسوةة 

ام حانا  اةثان ية  دمة   ةم ياة ع بإبالغةه     

ن يج ةةةةةه  اةةةةةاه انةةةةةا  اة ةةةةةثري مةةةةة      

اةسدب  ا  ذب ػد ،مةاع ة ريةة اإل(النةا      

 مليسوة ن ائ  اةطالب 

"ةية " ،نةف  نةة   د  ع ةف     : عا  اةسدب  

(  اة الع  ةاد  يط ا نظامه ا ندزديةد  

ةديةةةةةه  يةةةةةده اةيطةةةةةسى دز  ةةةةةه اةيطةةةةةسى  

،  رياد  اة ااء اادئا   مسو ( اه إل ا ( 

اا ظبحف ،ع زض ف؟ ة   : عا  ة سدب  

اةسدب   ي ر   ت  ع ف ا   حّس ل عا  

"ةي " ذة  دانط   إل املدزضة ( ، اة  ز  

،مةةاع ة ريةةة اإل(النةةا  عةةس، تةيةة  غةةازداه     

 – 022(المةة مة  ،ؾةا     930ريؿا ( ، 

زاض ل  (نداا ،دز  ملةاذا  يط ةا ريازضةه    

طةةةةف م   مةةةةة    اةػ ؿةةةةي  اةن يجةةةةة ةي 

صب ةةةة   (الما ةةةةه  ةةةةدّ  ( ةةةة، ،نةةةةه نةةةةا ل 

ب اةةةةديس  يةةةةد  ةةةةدا   دضةةةةج ف اةن يجةةةةة    

ايةةةف ذةةةة ؟ ةاةةةد    : زاضةةة   عةةةا  "ةيةةة "  

 ظبحف اا  ط ي   

  انينا ،ا   ض ب ي  نة ا  : اةسب  

 غاق ني 

ي يةةَس "ةيةة " وائةةدة مةة  اة حةةّدا إل     

اةسدب    واد ،غ   بسناصبه  دا بةّد مة    

إؾالريه وي ا بيد  غةادزا ( ة، اة ة ز  يف    

املنةةص  ي يطةة ط  إعنةةا  ،بيةةه ب نةةه نةةا ل   

دانةةا   طةة  ب  ابةةة اة   ةةة بةةني نةةا ل 

م مساةةةص دزاضةةة   ،ؾةةةّس داةةةةده ،ه ي   ةةة

اام حانا   دم  ض ء اسبت ااه اشب، 

 ةةةةّا مػةةةةغ ا  ةةةةةصم  ئ يةةةةا  مػةةةةغ ا   د

ة   داةده ،زاد اة حا ة  مة  اةالع "ةية "     

: د اؾةةةة بيةةةد ،ه ، ةةةاه اةسدبةةة   عةةةائال    

 ضيدت إه ابن  ن يج ه زاض  

رةة  ،ه    ةةصع ،نةةف دداةةةد ي    : "ةيةة "

ب (دا ا يف إزضاةي ةاكاء اةيط ة ( ة،  

ضةةطل اةا ةةس  اةةره اةةديت بيةةد ظبةةاريي    

اانةةةف اةسري ةةةة بااظةةةة اةةةةث    دة ةةة      

يي ةةةا يف مساةةةص ،حبةةةاا اة كةةةاء   داةةةةده 

ةديه رب يكا  ( ، ضةيس اة طاعةة  داةةد    

"ةيةة " اةةاه وي ةةا مكةة، عةةد عةةاع بةةاسبجص   

ة سري ة يف ،د  غ س ريصيةساه  ريةاد  مةسازا     

إعنةةةةا  داةةةةةده بكةةةةسدزة   ايةةةةد اسبجةةةةص   

ة سري ة ددو     اة طاعة  ة   داةده ي 

د مةة  اةن يجةةة  دزا   رةةاشب ع ةةا اة  ا ةة 

م  غةساء زدبة      بّد يييد ريطابا ه  ،نه ا

 ديد  دانا     اة ةراسة ،يكةا   اةرا    

مةةا  يةةا "ةيةة " ما ةة زا  اةةثريا  دضب طةةا       

ةاةةةةد بةةةةر    ةةةةدا  اةةةة ريا  يف اة حكةةةةري    

ةالم حانةةا   ي ي ةة  يالعةةي ،ؾةةدعاءه    

،بةةدا   ،د ري ةة، ،ةةس  مي ةةم ب يةةة نصاةةةه       

،مكةة،  ال فةةة ةي ةةة دده ااضةة   ا  بيةة ع    

ضةة  دي  داريد  دا  ياة ع ب ا  ةا  اةدزا  

 ُي او  ( ، ذة  

ذا  "ةي " ة  حا ة  مة  اشبطة  اةةرت     

ريؿةةةا يف ن ةةةائ  املدزضةةةة  غةةةااد انةةةا  

مج (ةةا  اةةثرية مةة  اةطةةالب  ضةة ب ةةة      
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ي طّن، ةه اة عف ةالن ظاز ة  حا     سا   

 02ة ةةةة زاء  اةةةةاه اةيةةةة ع اةةةة  ازب يةةةةة     

ريصيةةساه  دغةةدا  ضةة ب  نط ةة  اةسري ةةة  ا  

طةاء  طة  مة  اة عةف  يف امل   ي  د انةا  م ّ 

 رياد  إعنا  داةده ة   دده  ددى 

اضةةةة يات (نةةةةد اةطةةةةا(ة اشبامطةةةةة    

  ش  د ط  ا ةغسوةة داةةده     9ؾ اريا  ي ع 

، ةةر بطاعةةة اةةةد    داةي ةة ز  ةةة ظ  يابةةه 

باسبةةا  د ةةس   ة ةة  اةسدبةة   سبةة  بةةه     

دةيةةة  ري ةةةه اةةةي ا    با ضةةةف ة داضةةة  ّس

ي  ػةةةف ا مةةةس  ، ةةةاه ،نةةةه ذااةةة  يف     

ا يصا  ازبة      ةة  دانا   ط ب ةرة 

س ع يةةةةةا اإلقةةةةةاءة  زا  اةسدبةةةةة   ي   ةةةةة  

ب ةةالع "ةيةة " (ةة  اشبطةة ب  دبين ةةا اةة     

ارة  ،دعف "ةي " ضيازة ا ائية مة  غةري   

ضةةةةائ   دانط اةةةةا إل مساةةةةص اة كةةةةاء    

اةسدبةةةة   مةةةة  دعةةةةف ن ةةةةس اةةةةاه ي اةةةةد 

ذااس ةةه  يةة د  ةةازة د ةةرا   ةةازة ، ةةسى    

دا  من    حيط   ط ب اةا س بؿ   

ا ة، ريطةابا    : " عةائال  (ا م  عائيه "ةي 

 ر  ،ه ظبد ئسياة ةد    املساص 

( ةةةة، مةةةةد ا املساةةةةص دقةةةة  "ةيةةةة "  

اة طاعة يف اة ّ ة اإلة رتدنية  ، اه اةسّد 

بكةةةسدزة غةةةساء اة طاعةةةة بػةةة ا ؾةةة  ي  

دزع ةةي  ضةةيس اة طاعةةة اةة ري ةةةرة  ةةة      

يطة ط  اةةد    ة  ساةةص  اة رييةد اةةةرت    

شا   ياةةدز ( ةة، مطةةا(د ه اةة  داةةةده  مةةا    

رست ريطةابا ه  اة  ةف ري ةةه ا     اةسدب  

يةةةةدزت ايةةةةف ي ؿةةةةّسب  مسةةةة  (امةةةةةا     

ااضةةة ا ا  يةةةسو  إد ةةةا  رنطةةةة بطةةة      

اةسدب   ا نه ،ؾة ل  ةاز  ااضة  داع     

 را س ،ه زدب  ةه ،يكةا   ةاز  ااضة  داع     

درةة    دي ةةه  دةةة  يطةة ل ةةةه باةةةد       

دة ةة  ئةةائس ي ضةة ب  ا ةة  : عاةةةف اة  ةةاة

ة  كةةاء بيةةد نؿةةف ضةةا(ة  اةةاه ييةةسب     

ةةة  اةؿةة   اةؿةةادز (ةة  اة  ةةاة  نظةةسا     ذ

ة يكةة  ا  حيةةّدق "ةيةة " ب    ةةا  (نةةداا   

"ةي "  ةاد اغة اف إةية     –ؾس ف اة  اة 

اةةم ،نةةا ضةةييدة   : اةةثريا   داعرتبةةف منةةه  

 بسبي   

ةيص" زوياة "ةية "  دمنةر ضةنة  اسي ةا      "

  ا ،د ي  اؾا مي ا  بد  ضييدة ي ي   

،نةةةف ذااةةة  ة: بسبي ةةةه  نظةةةس  إةيةةةه عائ ةةة 

س ،يكةةةةةا ؟ زّد "ةيةةةةة " باإلرةةةةةاب  يف  ة ا ةةةةة

اشب ةةةةةةف اةةةةةةاه اةسدب  ةةةةةةاه  اؾةةةةةة   ا   

ي حاد ةةةاه ،يكةةةا   ةةةة  يؿةةة حا بيةةةد انه      

ة ي ةةةا  ا ي  ةةةم ،ريةةةدا ا ان ةةةس بطةةة     

 كةةةةةةازب املي  مةةةةةةا  د يط ةةةةةةا اةاصبةةةةةةة   

ةةةةةدي  ا  نظةةةةس اةػةةةةاباه ة يكةةةة  ا دعةةةةد 

 ابةةةةف رماهل ةةةةا  اةيسيكةةةةة  اةةةةا ضةةةة ب   

،طسده     اةسري ة دعةد ذبّ ةال اة ةثري    

يا م  ،   ا  دئة ا  (ةاع اامةا ي يكةيّ    

 ةةة ة حؿةة   ( ةة،   دع ةةا  دده دزاضةةة م ثّ 

ميةةةةّد  (المةةةةا   يةةةةد مةةةة  ، ةةةةا   ةةةةة       

،ه ذةةة  ةةةيظ (ةةادا     امل اوةة ة  ا غةة   

، ، ؾ   املكي ة يي ة  (ة  م (ةد إعةال      

اةسري ةةة  (نةةداا  طةةس  و ةةسة  ن نيةةة     

برا  "ةية " ،مطة  رياي ةة "ةيةص" بيةده   ةم       

ا ،نةةةةا اّيةةةة: عةةةةائال ع  ئ ةةةة  من ةةةةا ،ه   اةةةةّد

ا ف "ةيص" مة    ة    اةسدب   اشباف ب   ُذ
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اة  ةةسة زغةةم  سّدداةةا بةةد   ػةةيس با مةةا  

 داسب اع م   س،ة "ةي "  

 ةةس  اةػةةاباه اةسدب  ةةا   اؾةة   ا    

د اةةةةّدما ة    ةةةةف املطةةةة د  اةةةةةرت بةةةةدا     

ه "ةيةةةة " اةةةة   ،مطةةةة غسبا  (نةةةةدما ، ا ةةةةه   

اةسدبةة    اؾةة  ا  ، ةةاز ذةةة  اضةة غسابه    

د  ةةةه ئ ةةة ةي  دبين ةةةا س دا نةةةه مةةةرا 

ضس  ب   ريه ي  طة ل ةةه "ةيةص" بةرة       

اةةةا انةةةا   : عائي ةةةه عائ ةةةة بؿةةة   (ةةةا م  

ف ن طةةه  مػةة  ة ضةةيدت؟  ةةداز  امل   ةة   

 طةةةحا  اةطسيةةة  ة ةةةد ا مةةة  مساوا ةةةا      ُم

دم اغسة د ال ا ن  ب اةط يا اةرت ي دت 

ة  طةةة ةة اةؿةةةازد   بيةةةد دعةةةف عؿةةةري   

 ة ه   ة ه ينظ  د ال اة  ط ةة  بةد، امل    

اب اةةةري  ب ةةد (ةةددام عبةة     ةة ع اةسا ةة

املفة  دمطةا(د  م ( ة، ازب ة ع بػة ا     

ؾةةحيل  عةةام ا بةةسب، "ةيةة "  انةة  مايةةد 

"ةيةةةص"  ي ي ةةة  منص(جةةةا  مةةة  ذةةةة   ه   

املةةساواني انةةةيني ا حيةةّ  هلةةم ازب ةة ع       

،نةةا ضةةييدة : ادب ةف "ةيةةص" عبةة  "ةيةة " عائ ةةة 

 ةةةدا  بؿةةةح    يف اةةةره اةسري ةةةة  ع ةةةع     

ب ةةة  ،ئ ةةف  ع ةةا ،ه ، ةة  بطةةس(ة دضةة 

 نؿ ل يف اةطسي  عب  اةا س 

دعائ  اةيػةةةةس ا دل مةةةة  إعةةةةال   اةةةةة

يػةةةيس اإلنطةةةاه     املسا ةةةة عبةةة  اة كةةةاء 

بكغ، ا ري دإريطاع عةاعم  دمةا ي  ةا    

،ه يةةةةصد  بيةةةةد ذةةةةة  داةةةةرا مةةةةسّده  ةةةة  ري   

ضةةةا(ة   90ازباذبيةةةة   طةةة غسق اةسري ةةةة   

زويف "ةيص" بيداا ةة "ةية " بيالمةة اةنؿةس     

  اسب ةةم  دمةة   ةةال  اةن اوةةر  ، ةةريا  ذبا ةة

اشباؾةةةةةة باملسا ةةةةةة  اريظةةةةة ا ربط ةةةةةي   

املسا ة ة غي ع بطس(ة  يف املسري ة اةثانية 

بيد مسري ة ازباذبية     د اةطةس(ة (ػةسة   

اي ةة  مةةرت يف اةثانيةةة  يف بيةة  ا رييةةاه    

املسا ةةة بػةة ا (نيةةف ( ةة، إ ساةةا     ةةص 

 يؿس  ازب ي  م   جني 

اا(ةةد اةػاغةةة  ال يةةة ا بيةةاد ،مةةاع امل

اانةةف  يةةسىل وي  ةةا  د ائايةةا  (ةة  مساريةةا  

ة اةا سية يف اةث انينا   دبين ا بناء احملط 

مطةةةة   يني بةةةةا   اء   اةةةةّدمف   اةةةةان ا 

مكةةةي ة مةةةن م د(ّسوةةةف ( ةةة، ،مسةةةائ م      

د اؾةةة "ةيةة " ا نةةه ةةةيظ مساواةةا  ا ةةا   

اّد(ةةف "ةيةةص"  غةةيس اا نةةاه حبةةس  اةة ري  

ةاةةةد ذبةةةّدا داةةةةد "ةيةةة " ة اةةةائ ني ( ةةة،      

د، ةةاام باسباياةةة   ةةا ،ّدى إل  اةسري ةةة

وؿ  م (ة  املسا ةة   ةم عةام ا ب قةي م      

 يف مسا ة ؾغرية ة ي دة ب م إل ا زىل 

ريةةاد  "ةيةة " اا(ةةرتاىل ة ةة  "ةيةةص"     

عامةةف ب  دئ ةةه  اب يةةد  مسا    ةةا (ةة    

اةسري ةةةة د،ؾةةة حا يف اة كةةةاء ة ريةةةدا ا   

، ناء   ا دام يف اة كاء ،ريّطا باظبةراب  

بيد ذة    س   داقل  ررب املسا ة 

،مام م مسا ة ( العة بػ ا مةداؼ   

داةةي دبةةرب م باةةّ ة  د ةةال  وةةرتة د يةةصة   

اان ا عد ،ؾ ح ا دا   ا  اب  ي  م ( ة،  

 اة  ز 

اا ػةةةةف اةػةةةةاباه ،ه اةةةة اء اةةةةم   

ضةة  اه اة كةةاء  اةةةري  د(ةةد ب ةةم زئةةيظ  

اسب  مةةةة اةيامليةةةة ضةةة اه ا زىل منةةةر  

  شمةةةة   دانه اةةةةم عةةةةادم ه  ةاةةةةد ذبا ةةةة 
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  ،ؾةة ح ا يف اةةةدا ا دد ةةا   اة (ةةد ويةةال  

ماادمة من م   ه مةسا   م اةؿةغرية ي   

  ةةة  ذبةةة ت ،يةةةة ،  ةةةصة ذب  ةةةم  و ةةةم   

يط طيي ا ويا غيء  ،غ   امل اه     م 

ام انه يف  ة ب املسا ةة  بيةد سبظةا      

،قةةةاء امل ةةةاه بػةةة ا عةةة ت   ةةةم   ةةةس   

طب ةةة ق ( ةةة، غةةة ا ريػةةةسة  مةةة  و حةةةة 

دائسيةةةة  بػةةةس ه شزعةةةاء  دز،ضةةةه دائةةةست   

ا ب غةةة  ػةة ه ةغةةة  ب طةةامة   ي ةةة  ذبةةدّ با

ية  (ةّسب (ة    اة   ي  س ب ريسو ا امل اط 

ن طةةةةةه  دزرّيةةةةة  ب ةةةةةم ا نةةةةةددبني (ةةةةة  

ا ا  ا زىل  (ّسوف "ةيص" (  ن ط ا 

د(ةةة  ؾةةةديا ا  دع ةةةا ،ه يةةةد   ا ئ  ةةة ا  

 من م (دع نص  بّصا  م 

 اةةةةةّدم ا مجييةةةةةا  دؾةةةةةيددا اةةةةةةدز    

املط ةةةائي  اانةةةف انةةةا  ،  ةةةصة غسي ةةةة   

غيء ااه  م اه  اّا  اّادميا دة يف

غسيةةةة  املاا(ةةةةد د،غةةةة اهلم داملسا ةةةةة    

إن ةةةا  -اةي العةةة  ي  ةةةظ "ةيةةة " ةةةة "ةيةةةص"   

 بال غ   : سبظة  از،ية  عاةف "ةيص"

( ، اةػاغة اةت ،مام م   س زئيظ 

اسب  مةةةةة اةيامليةةةةة دحيةةةةي، بةةةةه ش( ةةةةاء  

اةةةدد   ،غةةاز اة كةةائي بةة ه ينظةةسدا إل     

دة  زئيط م دا  ،طة  بةازب    احمل ػة   

عبةةةة  د ةةةةال  ،غةةةة س (ةةةةّدة مةةةة    : دياةةةة  

اة حكري  ض ب ن ؿةا ب  اة  ،ة ةا     

 ني داةا اةةم اة كةائي ه عةةادم ه إةينةا  ةةثّ   

جةةةةةةةةه ب   ةةةةةةةةه عبةةةةةةةة  باة  اةةةةةةةة   يّ 

اة كةةةائيني   ةةةم ياةةةف مدا غةةةا  (نةةةدما    

يالريةةةت د ةةة د اة ػةةةسيني "ةيةةةص" د"ةيةةة "      

دع فةةةٍر زا  اةاائةةةد اة كةةةائي يػةةة سام    

سد  ( ةة، إزضةةا  منةةةددبني مةة  ا زىل  ديةةة   

زئةةيظ اسب  مةةة ،ن ةةم ةيطةة ا منةةددبني     

داةةم ز ةةا اةةازب ه  داةةم ةيطةة ا  ةةااصي    

إلزضةةةا  ،ريةةةد ة  كةةةاء   ةةةم يي ةةة  زئةةةيظ   

اسب  مةةة بيةةد اشبطةة  اةةةرت ريةةدا  ،نةةه  

ض ب ي م اة ػادز يف ا مس دا  ينظةس إل  

 اةسبضاء م  ري ةه ا يدزت ماذا ي يا 

"ةيةةةةص" اانةةةةف   حةةةةّدا ة  كةةةةائيني  

 ا مجاهلةا   د ،ريّ اةري  غ   م غسي  دع

(نةةةةداا يةةةة  ي ةةةةةة "ةيةةةة " ؾةةةة   املكةةةةي ة   

ةيةةة  انةةةا  غةةة ـ ( ةةة،  ة:ربائ ةةةه عائ ةةة

 ا زىل يسيد ضباد    

تبيةةد ذةةة  اسب ةةمل يظ ةةس داةةةده داةة   

يث  ( يه م   ال  غاغةة بيكة ية  ب نةه    

و ةة ز بةةه دةي ةةاه  ،ه دائةةسة اام حانةةا    

عةد ،( نةةف ظباريةه ب اةةديس  يةد  ةةدا    ةةم    

ف م اسب  مةة ةي ّنة   يظ س بيد ذةة  زئةيظ  

 بنجاري م ب اديس  يد  دا  
جاليىىىى  "ا فاىىىى م ا ت فيىىىى   ل   ىىىى     -8

 :"ويارتبري 

اةةةاه نةةة ز اةةةةدي  ي  ةةةد مةةة  اةي ةةةس     

مخطةةة (ػةةس (امةةا   (نةةدما ،زضةة ه داةةةده   

ةاكةةةاء (ط ةةةة ن ايةةةة اةيةةةاع اةدزاضةةةي مةةة   

 ّد ه  رييا  اط  يف ب ةدة ؾةغرية   ةاش    

بط ييةةةة ناّيةةةة  بييةةةدا  (ةةة  اةةة اء املدينةةةة     

امل ةةةةةّ ا    وةةةةةا  ( ةةةةة، ؾةةةةةح ه  بين ةةةةةا    

،ؾةةدعابه ياكةة ه اةيط ةةة اةؿةةي ية ( ةة،    

  اةيةةةاي  اةطةةةاريا  د،مةةةاا  طب   ةةةة مةةة

غيس باة  بة م      اة  دة   نه يكطس 
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بةة ه رةةاةظ  ّد ةةه اسبصينةةة ( ةة، واةةداه     

 ة    ة شد  ا  ديػيس ب ه     امل ّ 

ذا  ي ع  ةس  ي  ّػة، ( ة، اةػةائ      

اةسم ةةي  ري ةة، اب يةةد (ةة  اة  ةةدة اةةثريا     

ةدز ةةة ،ه ا قةة اء ا   ةةف (ةة  نا سيةةه    

ا وةةة ق اةسمةةةا    بين ةةةا اةةة  اةةةرة  ي نا ةةة   

    س  ،مامه دض، اة حس و اة داةؿ  ز

 ػةة   بػةةة ا اةةة ري  مثةةا ظبةةةم اب  ي ةةةه   

املاء  ، ر اةنة ز ياةرتب غةيفا  وػةيفا  وة ق      

ج ا  عب  اةػةائ     ةدد و ةاة    ا م ا   مّ 

مجي ة زغياة اةا اع   ػ ه  ثا  اةيةرزاء  

امل ألةةةة    حظةةةف (ينةةةاه مةةة  اةداػةةةة   

ق   يةةةابري د   ةةةا ريصينةةةة  غةةةيء ا يؿةةةّد

اة حس دده ،ه  ػيس بةاةاد    د س دت  ياب

 اّدمف ( ، اةسما   ري ، ،ؾ حف عسي ةة  

منه  ع ص ن ز اةدي  م  بني اةؿة  ز   ةم   

ع عب اا  ة ن ا اب يد  ( ، اة ة ز    اّد

 دع ا ،ه  غ ف باملاء 

 ةة ع  ي ،ز ةة  ا ا  : ؾةةا  نةة ز اةةةدي   

  راع 

 طةةةداا اةي ةةة ت ي ي ةةة  مغ ةةة زا    

ّدع باملةةاء  دع ةةف داضةة داز  عبةة ه  ة  اةة    

إةيةةةه  اعةةةرتب من ةةةا ةدز ةةةة ،نةةةه يطةةة طي    

؟ عاةةةةةف ،نةةةةفا ِ َمةةةة : ملطةةة ا بيةةةةده  ضةةةة هلا 

 و اة دبازب  :داسبصه باٍد ( ، ضبيااا

زويةةةف غةةةيساا امل  ةةةا ةيظ ةةةس ( ةةة،    

:  انع اةسع ة غالؾةم ة  ةن ظ  عاةةف ةةه    

إن ةةةا غالؾةةةم ا ،ضةةة طي  اة ةةةن ظ ددن ةةةا   

 د يد  ا رتا(ا  (ظي ا  ري ، اره اة حظة 

 قاءة يف  طد    د    اإل -
 ةةاز ازبان يةةة  إن ةةا (المةةة مةة  ان   -

ة  حّ    ا نط طي  اا   ةاء ،د اهلةسدب    

،مسنا م ػة ب ،ين ةا ذا نةا  ضةن ا، يف     

 عازة ، الن ظ 
 املدينة اةطسية يف اة حاز   -
 نيم   -

عةةازة ذبةةف املةةاء  يي اةةدده   ، النةة ظ

،نةةه رةة  ( ةة، اة ػةةس اةيةةيؼ ذبةةف املةةاء  

ا نةةةةه بيةةةةد وةةةةرتة ضةةةة ب ي ةةةة ه مةةةة       

املطةةة حيا اةيةةةيؼ ( ةةة، اةيابطةةةة بطةةةة       

اة  ةةّ ا دااري  ةةاع اسبةةسازت  داة  ةةا س   

اة  ري ة  ػس  دضة ب  ةدّمس اة يكةانا     

 منائ  ب ا   ا 
از يؼ ع  ه م  اشبة ب مة    ة      -

  ضةة اه اة  ديةةدا   اةةةت ضةة ب  ؿةةي  

اةيابطةةة  ة ةة  ا يطةة طي  اإلنطةةاه مةة     

اةييؼ يف ا ماا  املغ اة  ة   اةي  اء 

بة ه   نة،    ي ه ( ، ذة   دانا  ريّايػّج

 ةةةصز يف اة كةةةاء  يف مةةةداز  ابةةةف ريةةة       

ا اةةة  ا زىل  ازبةةةيؼ اةةة  مةةة  عةةةاع    

باة ناء ذبف املاء دعد ا( اددا ( ة، اةيةيؼ   

يف اةغ اؾةةةةا  اسبسبيةةةةة  ديييػةةةة ه انه   

 م  اسبسب اةن دية  ة  عاية
ة ا رتا(نا ع ا ضبط ة  عاةف اة  اة: ّم

ن ظ  عب  ضة ة و يةاه دضةف و يةا       ال ،

دبيد اة جازب داا   ةازا  ،ؾة حنا ب ةرا    

اةػ ا  ا عب ا  ة دةة غطةظ ،د ،ن  بةة   

،داطجني  ن    م  اةداوني ذبف املاء  
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ة  عبة  مطة   ا   عب  ةطنا اائنةا  ريّية  

دا    ه اةةدو م  ننةةا إننةةا طب   ةة ه  ةة حيّ 

إراد اسب ة   ةشنطةاه  ةيطة طي  اسبيةاة     

 ذبف املاء 
،نف مجي ة د،نةا ،ري   ة  مة  ،د      -

 نظسة 
نظةةس  ة ػةةاب دمةةّد  يةةداا  المةةظ   

يداه  اانف يةدااا داوفةة  ( ة، ( ةظ     

  زغةةةم اةةةةاد دة اضةةة ا اة حةةةست   مةةةا   ع ةةة

 طداا  ة ع م بطةس(ة مة  ازبة   اعرتبةف      

  ةةةدد  نةةف ،يكةةةا  : ،منةةه ،اثةةةس دعاةةةف ةةةةه  

 طب   ا    

ضةةةةةحس اةػةةةةةاب بػةةةةة ا اةةةةة ري     

داعةرتب من ةا ة ن ةا اسبةف منةه ة   ةةف       

 اا   سبني  : ائ  ا عائال 

   إل ،ي  ،اسب ا ،ريد حيّ  -
،  يةةة ا (نةةةدت إه غةةةففا  تدزا     -

 ع  ه ،   وسريا ل  
،نةةف ةطيةةف  دعّ  ةةف يةةده  ةاةةد      -

 اء   و سة ب نه   ة  ،ه ،ذبةّسز مة     

 ا اسب م ، الن ظ  و سة مث
بين ةةا ا ةةا ي حاد ةةاه  مسيةةا ؾةة  ا      

م ا فا  م  اة حس   اّدع م  بييد مسا  

ب قةةة اء  او ةةةه   اوةةةف اة  ةةةاة دئ  ةةةف     

 ف   ّ : اسب اية م  اةػاب  ؾاريف

ي يي ةةةم مةةةاذا ي يةةةا اةػةةةاب    ةةة      

ميط ةةةه  غط ةةة،  طةةةداا  ة ةةة  اةنةةة ز    

اةةةةرت يػةةةّ  من ةةةا مةةة  اةؿةةةي  إ  ةةةاءه     

دي ي ة   از ، و ع ا اةي ا  ن ػةف    

غةةةيء من ةةةا  ةةةااسا   ،يةةة  امل ةةةس؟ ا ي  ةةةد  

،ما  اعرتب اةاازب  غيس به اةػةاب   ةم   

مس  ؾ    ط ا    اّدع عب ا ةا  ،  ةه   

   ي ة ( ، عدمه دؾ   يا  : ةقسب

ان   يا ؾغريت ،نا ا ب اةي  ي  -

 ة   اة  نيسب ،ن ا ذب   

زاريف اة  اة    ةي  داةػةاب ،يكةا     

  عةةةا  غةةةيس حبةةةصهم غةةةديد دبةةةد، ي  ةةةي  

،بنةةائي ا دا(ةةي ة حةةصه ةةة      –اةادوطةة ز 

 حيؿا غيء ة م 

ي دد ،ه ،ريدا  ما يساواه دا  ي  ّ ظ 

 مةةة  اةؿةةةةع بةةة ه ي ػةةةةي اةطةةةس  ة ةةةة     

اةادوط ز ئ  نه  ب نه ة  ي    م  ئ يةا   

اةةةةةاه ذةةةةةة    ديةةةةةدا  هلةةةةةم  امل ا ةةةةة ة ،ه 

اةادوط ز ااه يي م اضم اةػاب دميظةم  

غةس  ةةه ،ه   املي  ما  (نه د(  ،ضس ه   ةم  

، الن ظ ةيطف بييةدة  ديطة طي  ،ه يةصدز    

"دي نيه" تاضم اة  ةاةل بيةد  ةالا ضةن ا       

 ن  ي    د بيد ض  اةصدا   ،ا   ض ب 

ةةةة  ي اواةةة ا ( ةةة، زريي ةةة  انه  ةةةةدي م  

مخظ دعائ  ة ة دا   ة ننةا ضة ب ن اة،     

( ة، ا ؿةةا   د(ةد اةػةةاب بةرة    ياناةةا    

ع ةةةا اةةةة دا   دا   ةةةف و ةةةاة اةا ةةةس بةةةني     

  م ا  ا

(كةة    يةة ا  اة سنطةةّية  عطةةم اة غةةة اةيسبّيةةة –ي  ا يةةة انداب  ةةّس  اا ةة  عّؿةةة دمرت ةةم :(ةة ىل ا  ةةد* 

ةةه اةيديةد مة  امل ة ةا  داة  مة  م اةيةد عسيةة اسبطةينّية يف زيةف            1/90/0202زريا يف   اذباد اة ّ اب اةيسب
  9193 اةانيطسة (اع
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  على جناح غيمة

 
 منير خلف 

 
 

ٍ  ضْيّقق٤.   ققس ٧ع      ْ قق ًَٝأ٘ ت قق عأ٘ حتَّققهع لي٠ٍققيى لَقق٥ غٖققي ٍُلَقق٥ م ّققٗ ّققي٧  ٤ غبقق

ٔ ْدّ قق ٗ  ٙي ّققٗ  ٍبَّققٞز ٝأ٘ تيفققٞم   ز ققٓ    رت ققس٣    ٝأ٘ تسىققفع ضققق٤ٖ٠ ّنققدٝد٣  د ىقق

ٛ   دتٚققيل   ُ  ٝر  شققسع لَقق٥ مَققف غققيلٍس ضْسْتقق   ٍق ققي٧ ّيفػقققيى ّققي ر لققمن زأْل ّققٗ مبقق

ًّ غ٠قس٣ ٍ ػسٝ٘ ب ّي ىيٕت تقٞتٛ ّقٗ زى٦ أٝ ّقي ىقي٘ ٟنقسىٜ   ملق  أٍقك ٠ٍَق٤         ق

   ٤َ٠ٍٝ ٝضريٙي

َققٞد  ٍقق  ٟٖيدٟققً غَمققيّؼع غدٟققد ى  ققدٟ   ٍققٞرد٣ حتققيِٝ لػققب٤   رت   ّْٗعقق أ٘ جتققدع

ذ ت ٚققي ّٖيد تققٛ ّققٗ ب ٠ققد  ٠ٖققيى  ىققي٘ ٟب قق  لٖٚققي يققٞ ِ  ٠يتققٛ    حتققيِٝ ٙيت٠ققً  ٍ ػققب٤  

ّٖٝيغيتٛ ّٗ مسٟف  ٠ٖيى آ سع    ثٓ حييِٝ بيَفي ٟدٟٛ مشقٚي ٍيٖٚي تفٖيٍٝٛ ١ٙ ٝتطسو 

يل ضققمٍَّققد٦ د ّققٗ ل٠ٖ٠ققٛ ّققي زآٜ  ق٠ققدٜ  ٍفيضقق  ٝ ٍطققب ٞ٘ ب ققد   ٍققك  رتققيّظ   ن٠ قق     

خبيصس٣  ٍنْس ّٗ غ٤ٚ مَف. فس ت١   ٍٖبض  يبٞز٢   رٕفْقي٧    أ٘ ٟقس٦    أٝز ٕٞع   سبٞط

٥ ْ ٛع ٝغ٠فع مَبٛ بربو  ض يب. رٍّ    ٤َ٠ٍ. غدٟد٣   ق٠دٜ ٙر    ط م٠ظ بٗ ذزٟح  م غب 

ٝ ٘  مسعٚي  ٠ٍيمس٠ين  ل٥َ  ٍُ ّٗ ضق٧ٞ. رشٝزد٢     سٟس ٍٖأ٢ لٗ )ٍ بٖيٜ( ١ٙٝ تد ِٛ بنسٕق مَِب

  ٍل ٞل ٝ ٍل د٦: 

ٝع      ٛ  يلن إثسع ٍ ب٥ٖ ىإٔ ٚي بعغعٍ

       ِّ  غني٨ه  بسٍو    ٍط  يِب ٍٞ 

ٛع بنلقس  بَنق٠ظع   ٟقأِل بقٛ لقسٟقتن ّقٗ            ٛ  فمقأ٣   ملقٍس أغقب ٙ ٓ ٕقطعق أ٘ ٟس٦ أ د 

ٗ  أٝ أ٢ٌّ ّٗ غٖٞد ٕيب   هلل ضق٠َْي٘ ل٠َقٛ  ٍطق ٔن أ٘ حيقيِٝ ّ ّطق٤ غ قد ز  ملقسٜن          دت

ٍ٘ن ٕقطقٛ   َقق١ ٟسف  بلقسعٜ  إ  فقٞو  ٠ٍمقد ضقنقٛ ّقٗ شّقس د ٟٝ       فإذ  ١ٙ ّٗ ٟيمٞل. ّٝسغي

  ُ ُع ّطفَن٠يى فٞو ضسٟس ّٗ شبسغد بأٍٞ ٘   ت ِٚد  ٍ م  ّٗ مب زىٟفٚين ثٓ ٟٖظس  إ  أضق

ّٖٛ ٠ٍيفػك أ٘ أزض  ٍنلس ّٗ لن٠ٍه أب٠ضع تس٦ ّٗ   ٍقٛ ضق بيى   قس ٧ ٝءقس ٧     
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٘ع جي ُ  فهقي ٍُ ّلقى٥ ٝآ س  ىٞثس٢ٌّ ٟػق١ لَى٤ ى س٢ ّٗ حتفْٚي ٕٚس ٘ أ د ْٙي ّٗ لط

ُ  ٝفهي٘    ٟٝ شق٪ ض٠َُ ى

أ٘ ختققسم ّققٗ ضققمٗ غطققدٌ بيبطقق٤ شز  ٝإٔققت تنقققص فققٞو   شّٖقق٤   ٖييقق٤ بأمسققي٧  

بقإز د٣ إفه٠ق٤   تهتٚقي ّقٗ مبقُ ٝتقس٦ أّيّقً         ٩ّق٤ ضق٤ٖ     ٟئ ٝ  غٚس ٝ ٍقلِٞ ّفميٝش ى

  بٖققي٧ ٝ ٍبٖققيل    ٍٞ ٠ققد  ٍققر٢   ٟبَقق  ث ثقق٤ ألققٞ ٔ ٝمققد  غفْقق   ٍٞققٛ لػققس ل          بٖققً

ّ َٞ٘ ل٠ٖ٠قً   يفقسٝزمفم بقدّٞ   ٍيفسبق٤            ٝ ذتقد٣    أ٘ تقس٦ ٕقطقً ضسٟبقيى ب٠قٖٚٓ ٝٙقٓ ٟفقأ

ٝ ٍنَه ٝضٞ دع غ سٌ ٝغيزب٠ً ٝٝغٖف٠ً  ٍيف فم ٝإٔت  بٗ ث ثم ض٤ٖ ٍٝٝدٌ  دتد   

ِٛ    ٍثيٍث٤ ب د   ٤٩ ٝمد بقد  ثَق   ِٕ ٖقي٣٧ لْقٞدٜ  ٍقر٢ ىٖقت تٖق٢ٞ      ٝ حن ج ضس تقٛ ٝضقنٞط أضقٖي

 رضقفقٚئ لَق٥ غيغقيل صقدٝز  ققدتً       تنقسأ إغقيز لِ   ت رتيي٧ ل٠َٛ مبُ ٝردتقٛ ٝإٔق  

 ٍ  ختق١ ّي ختقق١    ٍيٖقً بيٍ قيفل لَق٥ شزف بٖقطقم١ ىٖقت ختب٩قٛ حتقت إبٚيّقً          

لَقق٥ تَققً    ضققفش تع أ٘ تنققسأ ّققي ٟ فققٞز ٕقٞضققٚٓ ّققٗ ّػققيلسع ٝأ يضقق٠ظ بيدٟقق٤ صققٞزٙي     

ّقٗ ت مقف ٝ ضقفٖييز ٝٙقٓ ٟفٞضقَٞ٘  ٍٖظقس ل       ققق  بق ُ  ٍفيٍٖٞٞغ٠ي  ذتدٟثق٤  قق  ٍػيغ٤ 

 يب   ٍػ  ٙٓ  ٍق  أّئ أب٠ٚٓ  ٍ مٞش ٝغد 

ٛ ّقٗ ل٠ٖقً  ٠ٍطقس٦ ٍف قٞد إ      ٝ   ٍٞمت ٕقطٛ تيبظ شز  ى آ سع تطف  س بلقْفع 

ٓع إٔت بثس٣ٝ ص      ْي  ٚغدٌ  ٍثيّٗ ٝٙٞ ٟ لَِح   لٞغيمع غدٌ  ٍطيب   ٍفٖ 

  ث غ٤  ٍ ػه  ٍػب٤ٚ٠ بث غق٤   قٞت٥ خبق ل زّقٞش     إقه ٝ ب٠بفً بيٍرٙيب أ٘ تف 

   ٌّ ّٖيْققي   ٍفشققٞز ٝ ىفػققيل  دتدٟققد   لَققٓ   غٖقق٤ ٝتٖققٟٞٓ   ٟققي  دتطققد ٠ٍٖققئ ىقق

ٞعٟٚققي   ٟيٕٞققي ّققٞ فَنم  لَقق٥  مققب ٘ ب  ققيْي بققب ض   مأزب ققأىثققس ّققٗ  ٘  أب ليّققيى  

ف يٓ  ٍ ٖققيد  مَققٞبٚٓن ىققرًٍ أ قد أبٖققي٧ لّْٞفٚققي  ٍققر٢  ٝبقي    إ ٞتٚققي  ٍققرٟٗ  ضق  

ّيثَق٤ أّقئ ل٠ٖ٠قٛ تقب ٦٧ ٍقٛ ٠ٍقُ ٕٚقيزن   ٟيقٗ           ٍ ٠ْقي٧ع  ٛ ىي٘ مد ٝضق   ذت٠قيز   ريتعق   

ِن ٍٞر   فقيىىْي فمأ٣ لٗ ّطسٍ  ذت٠ي٣ن ثٓ ٠ٍٖص   ٌّ  ب قد أزب قم ليّقيى    ٠ٍٚدأ ٍٛ بي ىق

ٗ  إ   ذت٠ي٣ ّٗ غدٟقد   ّٖيْي ذتيل ّٕٞٛ  دت٠َد٢  لٗ ت يزٟظ   ٟيٜ  ٍٖي٤ِْ٨ لي٨دعٟ

 ّبفد٨م ز ٤َ  رمب ٘ ب د أ٘ ففً  ٍقٖي٧ جب٠ْ  ّٗ ىيٕٞ  ٟ بضٞ٘ يسٟنيْي  

ّ  ٠ِت  ذتدٝد  دتيفس ف٤٠ بم  ٍدِٝ ٝأٍيف١ع ُ  ّيذ  ٍٞ   ْت عِفجبٞ ش ل  ٍطقس ٝز   ٍف يّ

ٙقرٜ   ْتٍَبِدتثبت ٤ٟٞٙ  ٕفْي٧  إلٕطي٘ إ  ٝيٗ ّ ٠ ٗ    ّيذ  ٍقٞ  ضقف      ٍبشيميل  ٍ مج٠  

ِ    ٚققي ىُّ   طقق٠ْيل  ٝٝضقق ت آ٠ٍقق٤   نبفنيٕقق٤ أ ققس٦ ضققري   ف ققيزل ل٠َٚققي بققم  ققدٝد  ٍققدٝ

ّطف دث٤ ٟٞض    فهقي   قس٧ د  قُ ضسفق٤ ىسٟطقفي٤ٍ ّدلْق٤ جب٠ْق    ٩٠ٚقيل  ٍنقيدز٣          

رت ٟقي   لقرب تق  ق  ٝي ق٠  دمق٠نم    ل٥َ ىػك ٕٞ ٟقي  إلٕطقي٘ ٝوبق٧ٞ ل تقيقريٜ     

 ٍقق  إش ٧  ّققي ٟققدٝز   فَيْٚققي ّققٗ   فيققيز ٝ رتققٞ يس      ٍققدّيو ٝ ٍنَققف ّ ققيى ٝمققس ٣٧    
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ٞ ٙي ّٗ غٞ ٨ف  ٍبيف قي٧ ٝ ٍػق ٖي٧ ٝ ذتنقد ٝ ٍيس ٠ٙق٤ ٝ  ٕي٠ٕق٤ ٝىقُ        ص  ٠فٚي ٝ َ

ّي ر ٟنبقُ بقٛ ّٖشقه  ذت٠قي٣ ّقٗ لقد ٣ٝ  إلٕطقي٘   ٠قٛ  إلٕطقي٘ ٝتٚقدٟٓ ّ قي   ٍيقٞ٘             

ّققسٝزٜ إ  دٍٝقق٤  غققٞ شّققٗ  قق ِ ٙققر  سيققٗ  ٍطققْيٍ ٍَْققس٧ أٝ لققدٔ  زب ْققي مجي٠ٍيتققٛن ٝ

 إلٕطقي٘ أٝ   ٙٞ ٟٙٞق٤َ  أ س٦ أٝ أ٢ ّيي٘ آ س ٟبفيف١  رٕفنيِ إ٠ٍٛ    ّيذ  ٍٞ ىي٘  ذتفُّ

ْ قق بشيمفقٛ  ٍػصلقق٤٠  ٍقق  حيققهُّ  ٙققٞ   ٍققٞيينُّ ٛ ٍققٛ بٚققي ةيزضقق٤  ٠يتققٛو ّققيذ  ٍققٞ ىققي٘ زم

ٛ  بلقق٤َْ ٓ  ٝ نل٠ٖققٛ  ٍقق  ت يققظ صققدو ٝغد ٕقق ت ي٠ٍققٛ لققٗ ىققُ ّققي ٟػققٞب  ٍققسٍٝ   تبغقق

 د ب٠ٖي٘ د٤ٍٝ  دتطد  قِطٟٝ 

  ٙر    نئ ّٗ تندٟٓ بيميل غقيس   قس ٧ إ  صقي ف  ٠ٍقد  ٍشقٞ        ر بد  ٖٙي

 ٍ  أذىت خبٞزع لي  أدب  رت٠يِ  ٍ ١َْ   ضفيذ  ٍدىفٞز ييٍف لْس ٘  ٍر٢ يي قي  

ّ ٖمققصٜ   مسحيقق٤  ٍنَققف  ٍفٞ مقق٤ إ   ٍف ٠َققه   ف ققي٧  ٍ َققٓ  تفَْققرْلإلبققد ل١  لَقق٥ ٟققدع٢ 

ّشقس ش اقي تٚق٦ٞ     ّقٗ لقيم ذٙقيبف    ٝآ قسع  ٝ ٍشري ٘ جبٖي م لْ مقم أ قِدْٙي ّقٗ ف ق٤.    

ٍ   ٍققٖقظ  ّققٗ  قق ِ بسٕيزتققٛ  إلذ لقق١ )هققٞ ٙس ّدٙػقق٤( هٚققري٣ ىققُ  ٝتطقق ٥ إ٠ٍققٛ  ٍققسٝ

س٤٠ٖٟ   غسٟقد٣ تػقسٟٗ ٝضريٙقي ّقٗ     دّػقهن ٝىقرًٍ شٝ ٟقيٜ  ٍفػق     إذ لق٤  إثٖم لرب أثري

 ٍدٝزٟيل  ٍطٞز٤ٟ ٝ ٍ سب٤٠ ٕي٠ًٙ لٗ ّهٍقيتٛ: )ّد٤ٖٟ  يزم  ٍصّٗن ٝ   ٍ َٓ ٝ رت٠قيِ  

(  ٍقق  تقف نققت حتققت ضققني٤ٟ زى ٜ ٝضققٞ ٙي  ٍ َْق١ن ٝ  شّققي٘   ظَْقق٤ن ٝأ ققص ٘  ٍطققٖدبيد 

ٗ           أش ٙري  زبنق٤ ّقي    يٍْٞ  ٍػقبيب  ٍقر٢ ضقسلي٘ ّقي ىٖفقٛ ّٖقر ٕ ّٞق٤ بس لْق١ ّفقَّفقيى ّق

ى٤ٖٚ  جملفْ  ل٥َ ٕٞ فر أزٝ  ٖي  ٍقس غيل  ٍ  ىيٕقت حتقٞٔ  قِٞ     ٠َْٛ ب ض ىي٘ ٟ 

ّٖيب   ٍ ٧ٞ ر ٍي١ حتبو ٝتقين ٝغٞدٙي ٝإمنقي ٍفػقّيُ   ّشقيٍ   ٍٞغقٜٞ ٝ ٕب يثٚقي      

 رٕفْققي٧ إ   سٟقق٤ ر  ققدٝد  ضقق ٠يى دىٝبقيى إ  زتققدٙي  قققي٣ٝ ٙقيرل. ضققي٨س٣ى حنققٞ  ذت٠ققي٣  

 ٙي  دتٚيل ٝر تن٠ د  ر حتد ٙي  رٕفْي٧ ل ٍػٞ ي٩ٚي  ٍ  
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