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 ئاماجني ئـةو ثِسؤذةيـة

 

ُٖضضُْس قُضظاضٍ بُٖطَف بٌَ، بُبٌَ تىاْػـت و غـُيًكُ و بـىيَطٍ و َتُاْـُ،      ْىوغري،  
بُتايبُتٌ يُ بىاضيَهٌ ْاغو و ُٖغتًاضٍ وَى ثُضوَضزَ زا، َُساَيـُ بتـىاٌَْ ًَْىضـُواٌْ    

 ًْؿاُْناٌْ بجًَهٌَ و ثُياَُناٌْ ضاغتُوَخؤ ضِازَغيت خىيَُٓضاٌْ بهات.  
ض طؤضَِثاٌْ نىضزغـتاٌْ باؾـىوض زواٍ ضِاثـُضِئ، ،    يُطٍَُ تُوشٌَ طؤضِاْهاضيًُناٌْ غُ  

      ُ ظَـىوٌْ   ويَطِاٍ الغُْطٌ و باضٍ قـىضؽ و خـاوٍ ٖـُْطاوَناٌْ ثطِؤغـٍُ ثـُضوَضزَ، ٓـ
ُ  َُٖيًَٓا خىيَٓسٌْ ْاسهىٌَ ضاوٍ ُ  ويــ وَ  ظوو سعووضٍ خؤٍ غُملاْس، ٓـ ظَـىًَْهٌ   ى ٓـ

ُ  اًًُْضيًًَُٓن ضيَين و ُٓ َىو طىؾتاضو ضَِؾتاضٍ ُْ ُٖ بُ ْىٍَ، ُ   وَ بىو بـ ؾـًَو يـُ واقعـٌ     بـ
ُ  ّ ُٓ غجًَهٌ ُٓ يٌ ًْؿتُإ. دا ُٖض يُ زَ ثُضوَضزَ ُ   زا، ظَىوْـ يـٌ   ٍ ثـُضوَضزَ  ظضاوَ زاَـ

،  خىيَٓــسٕ و ثــُضوَضزَ شيــاض، ٖاوغــُْطاُْ ٖــُْطاوٍ ٖــَُيططت، دطــُ يُبايُخــسإ بــُ
ُ   يًؿٌ نطزَ خًََُهٌ قـىضؽ و دـسزٍ خـؤٍ و    ياْسٌْ ثُضوَضزَ ضِاطُ تـاٍ غـاَيٌَ    ضَ يُغـ

ضط  بُ  بُ يٌ( شياضٍ ثُضوَضزَ)( يُنُّ شَاضٍَ طؤظاضَ ؾهؤزاضَنٍُ خؤٍ بُ ْاوٍ 2011)
 و ْاوٓاخًَٓهٌ غُضزًًََاٍُْ ثُياَبُخؿٌ ظاْػتجؤف ضاثهطزو و بآلونطزَوَ.

و ؾًَطنـطزٕ، ٖـُضزَّ خـٌَُ      ثُضوَضزَ تٌ بابُ زَضضىوٌْ ُّٓ طؤظاضَف، بًَطىَإ ثًَـ  
تـُضخاْهطزٌْ طؤظـاضيَهٌ ْـاسهىٌَ، يـُ      اَؤغتاو ثػـجؤضِاٌْ بـىوَ، يـٌَ   ْىوغُضإ و َ

بُضطُوَ بؤ بُضط، بؤ خـُّ و نًَؿـُو زآًَٖـإ و ْىيَطـُضٍ و تـاظَخىاظٍ يـُ نايـُناٌْ        
ثُضوَضزَيًسا، نُ َُٖىو ْىوغُضَناٌْ َاَؤغتا و ثػجؤضٍ ثـُضوضزَناض بـٔ، ؾُظايـُنٌ    
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ضزَو ُّٖ يُ ضِؤشْاَُواًْؿسا. خؤؾـبُختاُْف  ْىٍَ و ُٓظَىوًَْهٌ ْىٍَ بىو، ُّٖ يُ ثُضوَ
طؤظاضَنُ، يُ َاوَيُنٌ نَُسا، غُضَضِاٍ َُٖىو نؤغح و ططؾتـُنإ، تـىاٌْ َتُاْـٍُ    
خىيَُٓضاٌْ وَزَغت بًَينَ و ظوو ببًَتُ ٖـاوضِيٌَ طًـاٌْ بـُ طًـاٌْ َاَؤغـتاو قىتـابٌ و       

 خىيَٓسناضإ.
رييري، نؤَـَُيًو قَُيَُبُزَغـيت   طؤظاضٍ شيـاض، وَى ناًْـاويَهٌ ضِووٕ و غـاظطاضو ؾـ      

ٍ يــُ زَووضٍ خــؤٍ نــؤنطزَوَ و ٓــُواًْـ خؤبُخؿــاُْو دُضطػــؤظاُْ ازَيػــؤظو بــُتىاْ
باظوويإ يًََُٗيُاَيٌ و بُو ثُضٍِ َُُٓنساضٍ و ٓؤًََسَو نُوتٓـُ نـاضو خعَـُتهطزٌْ ٓـُو     

ُوضِؤ(ٍ غًَهتُضَ ثريؤظو َُظُْ. ٖاوؾإ يُطٍَُ زَيػؤظَناٌْ زيهُ، َاَؤغـتا )ؾـاظٍَ ؾــ   
زيب و ؾاعري، دىاًََطاُْ بُ زَْطُاْـُوَٖات و   و ُٓ ظَىوٕ و زًْازيسَ  ُٓ ناضٍ بُ ثُضوَضزَ

نُوتـُ نـًَآلٕ و تـؤنطزٕ و     بُ ثًَُُضٍَِ قَُيَُُنـٍُ، يـُ طًًَطـُناٌْ طؤظاضَنَُاْـسا،    
ضًُٓٓوٍَ بُضَُُٖناٌْ. ُٖض يُ شَاضٍَ غـًًََُُوَ تـا زَضضـىوٌْ ٓـُّ نتًَبـُ، بـُبٌَ       

بابُتُناٌْ نطزووَتُ زياضيًُى، نُ بُ تاغُوَ خىيَُٓضَناٌْ بُزوايسا زَطُضِئَ و  ثػاُْوَ،
   ٌ ًَٓػـتاو ٓايٓـسٍَ ْـُوَناٌْ ٓـُّ      طُواٌٖ ُٓوَ زَزَٕ، نُ قَُيَُُنـٍُ ٓـُو ظاَـُناْ

ًْؿتُاٍُْ، وَى نؤضثُ يُباوَف نطزووَو ًَُٖؿُ يـُ خـٌَُ ضاضَغـُضو تًُـاضنطزٕ و     
 غاضِيَصنطزًْإ زايُ.

ٍَ نُ )ؾــُوضؤ( بـُ ظَـاًَْهٌ نـىضزٍ ِضَووإ و ؾـرييري، خىيَٓـُضاٌْ خـؤٍ        دطُ يُو  
زَزويَينَ، ُّٖ بصاضزٍَ بابُتُناٌْ ظؤضبُيإ ْىئَ و ُّٖ بىيَطاُْ و بًَاليُْاُْ، وَى ُْٖـُ،  
ــساضَناٌْ      ــُزاضو ثُياَ ــاُْ تؤنُ ــُ ثُخؿ ــا و ب ــُُْونُيإ زَن ــاو و ؾ ــُ بُضض زَياخنات

ئ غُضضاوٍَ ظاْػيت بُ ظَاٌْ نىضزٍ و عـُضَبٌ و ًٓٓطًًـعٍ   زاياْسَضِيَصيَتُوَو بُ ْىيَرت
 زَوَيَُُْسيإ زَنات.

ٓاَادمُناٌْ زَظطاٍ شياضٍ ثُضوَضزَيٌ، يُ زَضضىواْسٌْ ُّٓ طؤظاضَ ظؤضَ، دطُ يـُوٍَ    
ُٓظَىوًَْو بـؤ ثـُضوَزَناضاٌْ    زياضيًُ بؤ ثُضوَضزَناضو قىتابٌ و خىيَٓسناضإ، زََاُْوٍَ

و زَغتًإ بططئ الغاَإ بهُُْوَ. زََاُْوٍَ نتًَبداْـٍُ نـىضزٍ    زيهُ ثًَؿهُؾهُئ
بُو غُضضاواُْ زَوَيَُُْستط بهُئ نُ ضَِْط بٌَ نـُّ بـٔ يـإ ٖـُض ْـُبٔ. زََاْـُوٍَ،       
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ُٖضضٌ تًؤضٍ و بَُٓاو زآًَٖـاٌْ غـُضزًًََاُْ، ُٖيـُ، يـُ بـىاضٍ ثـُضوَضزَزا، بًـإ        
زَضطاو ثُدمُضَناٌْ زآًٖإ بًهُيٓـُوَو،   نىضزيَٓري و ثًَؿهُؾتاٌْ بهُئ. سُظزَنُئ،

نُيو يُ ُٓظَىوٌْ ثُضوَضزَناضَناٌْ ثًَؿدؤَإ وَضططئ، بُ َُبُغيت نىضزتهطزُْوٍَ 
 ضِيطانإ و قُزبطِنطزٌْ ؾار و تُالٕ و تىويُضِيًَُنإ.

يُنُّ شَاضٍَ طؤظاضٍ شياض، بُ َُبُغيت  ضضىوٌْ ( غاٍَ يُ ز10ٍَ ) ًَٓػتا زواٍ ْعيهُ  
ُٓضؾًؿهطزٕ و باؾرت خعَُتهطزٌْ ثُضوَضَناضو قىتابٌ و خىيَٓـسناضو ضِؤؾـٓبريَنامنإ،   بُ 

ثطِؤشٍَ ضاثهطزٌْ بُضَُُٖ بآلونطاوَناٌْ ْىوغُضَنامنإ، ُْٖطاو بُ ٖـُْطاو، نطزووَتـُ   
( ٍ 2خٌَُ خؤَإ و ُّٓ نتًَبُف، )ُٓظَىوٌْ ثُضوَضزَيٌ يُ ثؤيُوَ بؤ ثؤٍ(، ظدمريٍَ )

اٌْ زاَُظضاوَّ شياضٍ ثُضوَضزَيًُ نـُ ٖـَُىو بابُتـُ بآلونطاوَنـاٌْ     نتًَبُ ضاثهطاوَن
ر و ثًَىيػــت بــؤ َاَؤغــتايإ و  َاَؤغــتا )ؾــُوضِؤ( و يــُ زوتــىيٌَ نتًَبًَهــٌ ثطِبايــُ

الوإ ضـاثسَنُئ، بـُو ًٖىايـٍُ خعَـُتًَو بـُ       ناضإ، زايهإ و باونإ و تـاظَ  ثُضوَضزَ
    ٍ نىضزٍ زَوَيَُُْستط بهات. نتًَبداُْ   و ؾًَطناضٍ بهات و  ثُضوَضزَ ثطِؤغٍُ

 بُو ًٖىايٍُ ظووتطو غُضنُوتىواُْتط ثًَبطُئ و طُؾُبهُئ و ٓاغىوزَ بري! 
 . خـىا يـاض بٌَ...

   قٌَ عُباؽ ؾُ  َُٖعَ                            
 ، ُٖيًَط2020ٖاويين                            
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 بةكتَي وةـئ ىاوئاخين

 
ُ ًَُٓـُف زََيـًَ   زَطىتطيَت ويَُٓيُى و ُٖظاض وؾـُ،    ت.َإ عًـ  زَيـ  ض زَضغـًَو و ري ٖـ

 ، بُ زضيَصايٌ ُٓو غاآلٍُْ نُ بُضاْبُض تُختـُضَِف ُٓطُض تٌَُُْ خىيَٓسٌْ ُٖض يُنًَهُإ
 ٖعض بًَت بُ ظاًْـاضٍ و َُعطيؿـُ، ٓـُوا   زاضاْسٕ و تؤنطزٌْ بُياضٍ ًََؿو و  ،زازًَْؿري

بُ زضويَُٓنطزٌْ ضَِدمـٌ غـاآلٌْ    ُٓ ثؤٍ، زَغت زَنُئًًََْاَؤغتا ثًَسَُٓو غاتٍُ وَى 
 إدا يُناتٌ ُٓو زضويَُٓزا، زضِنـٌ ٓـُوتؤٍ يـُ زَغـت و ثـٌ و قـاض و قىملـ        .َإثًَؿىو

 ُ ضـؤى ثؿت ًَٓؿُ و شآًَْٖسَ و  يًَسَضؤضِيَتُوَ َإٓاضَقٍُ ؾري و َؤضُٓوَْسَ  ضِازَضٌَ و
ُ    قُت ي نُ يًَسَبطِٕ بطغتُإ ُ  ُ ٖـًض نتًَـب و ؾُضُْٖطًَهـسا بـ ٕ بُضضـاوَإ ْ  .نـُوتىو

وَى ثطتـُقاَيٌ   ُٓظَىوُْناٌْ ُٓو زضويَُٓنطزُْ، بـُ دـىاٌْ نؤبهطيَتـُوَ و    نُواتُ ُٓطُض
ؾـًَىاظٍ ْـىيٌَ   ُٓواْـٍُ نـُ تاَـُظضؤٍ ٓـُظَىوٕ و ضِيَبـاظ و       ثانصنطاو غطيَتُ بُضزَغيت
 .، بايُر و ططْطًٌ ظؤضيإ زَبٌَيَطُضئيٌ زآًَٖإ و ْىخىويًا زَضغطىتُٓوَٕ و ًَُٖؿُ

، نُ ُٓو بابُتاٍُْ يُ زوتىيٌَ ُّٓ نتًَبُزا زَياخنىيًَٓتُوَ، ضِيَو خُضَاٌْ ُٓو زضويَُٓيُ   
َاَؤغتايُى بُ زضيَصايٌ ضُْسإ زَيُيٌ تٌَُُْ َاَؤغـتايُتٌ خـؤٍ بـُ زََـُ زاغـٌ      

ٕ   تؤَاضنطزووَ. ُٓطُض زواتط بؤٍ قَُيَُُنٍُ زضويٍَُٓ نطزوَو  بؤ تؤٍ خىيَٓـُض، بابُتـُنا
ضريِؤى ٓاًََع و ظَإ ثُخؿإ بٔ و ُٓوا يُ ضِؤشايُنسا بؤ ُٓو َاَؤغتايُ، خُّ و نًَؿـُ و  

ُٓظَىوٕ، ُٓيؿىبٌَ ًًُْ ؾًَطَ نُغـًَو  . ضِاغتُ بىوٕزَضزَغُض و خُْسَ و تُْع و غُضبىضزَ 
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نـُ ٓـاطط زَغـىوتًَينَ و     ضؤٕ َٓـساَيًَو ؾًَطزَبـٌَ   بهطيَت، بُآلّ يًَؿٌ ؾًَطزَبري، ُٖضوَى
 زوثؿو ثًَىَزَزات!

ٕ ْىوغُضٍ    ٌ  ُّٓ بابُتاُْ، ضىْهٌَ بؤ خىيَٓـُضا ْىوغـًىَتُوَ و ثـرت ثُياَـُناٌْ     ٓـُواْ
ضَِوإ و زاضِؾتًَٓهٌ نىضزٍ  ٓاضاغتٍُ َاَؤغتا و ؾًَطخىاض و ضِؤؾٓبريإ نطزووَ، ظَاًَْهٌ

ــاَيؤظيٌ و ت   ــُ ٓ ــاٌْ زووض ي ــًَىاظيَهٌ ٖاغ ــصاوٍو ؾ ــ َُىَ ــطٍَ وَى ب ُناضًَٖٓاوَ. زَن
ُ   ُٓظَىوًَْهٌ ثـُضوَضزَناضيـ غـُيطبهطيَت و    ُٓظَىوْـُ يـُبٔ    الغـايٌ بهطيَتـُوَ و بـ

 ُْٖاتىوَناٌْ ثؤٍ و ثُضوَضزَ و شيإ زَوَيَُُْستط بهطيَت.
ٍ ثـُضوَضزَيٌ يـُ   يُطٍَُ زَضضىوٌْ طؤظاضٍ )شياض(ٍ ثُضوَضزَيٌ يُ اليُٕ زَظطاٍ شياض   

ُ بىوُْ ٖـاوضٍَِ و ٖاضيهـاض و ضِابـُضٍ ظؤض يـُ خىيَٓـُضإ، بُتايبـُتٌ       ُٖويًَط، ُّٓ بابُتاْ
دا ٖاْسإ و زَغتدؤؾٌ ُٓوإ يُ ْىوغُض، بىوُْ ٖاْسَضٍ بـُضزَواَبىوٕ و   َاَؤغتانإ،
ٌ ْاوًْ تؤَاضنطزٌْ  طؤظاضَنـُ،  ؿاٌْ ْىيَرت، بُ ؾًَىَيُى نُ تا زَضضىوٌْ شَاضَيُنٌ ْـىيَ

ْىيرَت زَنطزَوَ نُ يُطٍَُ نـُف و ٖـُواو بـاضو زؤخـٌ      ُٖض بريٍ يُ ْاوًْؿاًَْهٌْىوغُض 
غًػتُّ و ثطِؤططاّ و نًَؿُناٌْ ثُضوَضزَيٌ ُٖضيَِ، بُ َُٖىو قؤْاغُناًُْوَ، بطـىدمٌَ و  

نًًٌ و قىؾٌَ ؾهًَين ظؤض غٓسّ و نؤت و ظدمري، بُتايبُتٌ زَغت بطزٕ بـؤ ًَٖٓـسٍَ   ببًَتُ 
 ٕ يُغُضيإ ضَِْطُ بعُبٌَ.قػُنطز ٕ نُ يُ نُيتىوضٍ نىضزَواضيساْاوًْؿا

 
 ؾاظيٌ ؾـُوضِؤ                                     

 زوبًٔ                                        
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 بووو ؟سفَيض  ةكامنزخوَييدكا ةل

 
 
 

، ًًُْ ضناٍ خىيَٓسُغتايؤو َاَُ)ٓ
 .(ُغتا ًًْؤَاَ

 (ف. ف.)
 
 
يإ ناُوغت ْاوًْؿاْضو ز ضِاغت ؾٓٔ،ؤضِو  فُْت طناَ، ضاوَزُزٍَ َ ُي ْا زٍَ    

قًٌَ ُٓ َوُ، ٓبُُطىَإ َبُ(يؿًسا زٕطجهيَإ و )تاعيَضِو  يَٓىوؽضِ ُي و َوَخىيَٓس
ت نُُغتايإ، ًَٓػتاف ْاوًْؿاْؤَاَ ٌْناَباو ُؾتضطىظا بُ َاوطهضٓآلُق نُ ُبًَٔاطاي

 بىوٕ؟(.طؾًََٔ  ُض ي َنامنضخىيَٓسنا) ابٌَطغثًَـ ضاو ْىوُوا زيَتضُٖ

ئ طتَغاز َُُٓ ضُطُ(، ٓتناَظياز ز ىُيُيكُٓ ٍَضِؤش ضُٖظَىوٕ، ُٓ ُي َيُنُري)ظدم    
 ضُٖظَىوٕ ُٓ ُي َيُنُريظدمتًـ ُغتايؤبًًََري )َاَ ٍَطنَوا زٍُ شيإ بٌَ، ُٓثًَٓاغ

 ُتٌ يُيؤٍ و خؤغتا خؤَاَ ؤغٌ: خطجب ُقتُ(، دا ستناَظياز ز ىُيُيكٍُ ُٓغضَز
ظطاٍ َف و زنىُو ض َضونى بُ ُظَىوُْو ٌُْٓ ٓناُيكُٓ ًُنًَ ضُٓاغٓطو ُٓ َوُيسا، ٓؤث
 ؟تناَوغت زضٍ زؤخ
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 ُيؿتُُط نُ ضَُٖيٌَ:"َثإ، زَُري غُْس، ََُٓطٖبُ ٍضناَزَوضُث غتاٍؤَاَ  
 ـ يساؤٍٖ وؤض ًَهٌيَؤث بُز طهَؤبىومن، خضبُناغت َز ٍضِؤشّ نُُيٍُ طىْسٍ، يُقىتاغاْ
بىو  ض، زيازطضهمل َاؤث ٍنُُتُختُضَِؾ ضيُنػُدٌَ،  ُتُيؿُبىو ط ؤَضِثاؾًٓى ضىْهُ

 ًَُٓتيَُطٍَ زؤخ ضغابُبًينَ، ََٔ ز ٍَاوطنُضاوَْضِ َضَِؾتاضّ ُٓ نُ نُُغيت قىتاغاَْزضبُ
ضٌَ، َ... يٌَ، ثًَسَتىوٖا ؤْىيَُإ ب نٌُغتايؤطِ! َاَبُ" َيٌََثًًَس و بُضِيَىَبُضَاَيٌ 

 بٌَ!"ُواو ُْيـ تضؤظ

، ٌْناُو قىتابًً َزضَوضُث يَهٌظؤطػضُو د ضؤخمُخ ىَثإ، وَُري غُٓ غتا،ؤَاَ  
 َوَّ طىْسٍُ َٓضناو غا َغاز ُو قىتاغاُْي ،وُغتاياٌْ ٓؤمياْطاٍ َاَُث نُظاٌَْ َز
 نٌُواتاي بُ. يًٌَ زَضضىوَزويَينَ  نُ ُيُمياْطايُو ثٍُ ٓضَثًَسَزضيَصو  تناَغتجًَسَز
يٌ ُيناٍ طىْسٍ، نُمياْطاُيٌ بىو، ثضؤتًٌ يُينا ويَينَ،ٍ زنُمياْطاُ، ثهُزي
 غتإ.ؤَاَ ٕناٍُ زووَسا، قىتابًًامياْطُث ُ، يُيَوُدًاواظيؿًإ ٓ نُ، تاانتًهًًُطث

 ٕ!ضُٓاغٓط ئوإ باؾرتُ، ٕٓناخىاظَطؾًَ، ٕناَضنا، خىيَٓسٕناُقىتابًً ـ

ظٕ َُ ًََٓسٖ ُيُّ ثًؿُْطٌ ٓططر و ُؾسا بايََُزضُّ غُ، يُزْطنطؾًَغتا ؤٍ َاَُثًؿ  
و  زٕطتهُخعَ ؤزإ بضنا ُواّ يَزضبُ ٕناَُىو ظاْػتُٖ ضِؾتٍُ نُ، ثطِ بايُخُو  ؤظثريو

ف َاظطَّ بُيؿذي ُاٌَ طضَُبُ. َئ ؾًَىطؾًاوتئ و ْرتدىا بُ ُضِؾتُيو ُثًَؿدػتين ٓ
 ٕ: نَُز ُتبُ( با3ّ )ُٓ ضُغُي ضنا ثرت

 ؟ُزٕ ضًًطنطؾًَ 

 ؟ ٕبهُطؾًَ ضًًإ

 ؟ٕبهُْياطؾًَ ٕؤض

 : َوُزاتسًََهيزٕ( طنطؾًٍَ )َاوضواتاٍ ظا ُيَّ ؾًَىبُ (WebsterـMerriam) ْطٌُٖضُؾ

o ُٓ بٌَ.ٍَ زطؾًَ يُنًَو نُ ُيُظَىوُْيإ ٓ َضناو 

o غتسٍَ.َزَو زٕطًهعُغجًَسإ يإ غضَز ِضيٌَ ُي ًَوظَىوُْيإ ٓ ىُيًضظاًْا 

o َوُظَىوُْٓ ضيٌَُِي ًَوتونَُيػىُٖؾًَىاظٍ  ُي زٕطيهطؤضِاْهاض. 
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 َزضَضَوضُث ضِؾتٍُ ُي ضؤؾًػؤطِث ـ َ(Susan Ambrose ظؤ َُظإ ٓؤخاتىو)غ ضٌضُٖ  
َيٌَ:" َو ز تناَ( ززٕطنطؾًَ) ٍُثًَٓاغ ُّ وؾاْبُ، (Northeastern) هؤٍظاْ ُو ًََصوو ي

 ُبًَتَز ًَُهظَىوُْٓ ُويؿتٖاضَويـ زُٓ ٔ،يَضِؤط ؤب َضناٖؤ نُ نُنًًُوضاالضنازٕ طنطؾًَ
   زٕ."طنطؾًَتىوٍ ٖادماَسإ و زآُ ؿهُوتىوٍثًَ تىاْػيتزٌْ طنٍ ظيازُغًًَو

 

 ضبُُإ ْاوًْؿإ يضظاُٖ بُ، ُتبُّ بابُ ضْسزاَيىُ، ثْساناَضْاوزا ُْنتًَبدا ُي ًُٓطِؤدا     
و  ضِنؤ، ْساناَْسُمتبُتاي َْسبُيَُظ و بًَٓسٍ َضبُٓاغيت  ضُغُي ًًُْ يـضِؤشغتسإ، َز

. ٔيَضزُدماّ ُْٓ ُتبُّ باُخػتين ٓضُثًَؿدػذي و غ ؤب ْسبُؤنو  (Workshop)و ضغًًُٓا
 ٌْناُْنتًَبدا ٍُؾتَضٍِ ثؿيت ُْهاًو ْاًَ نتًَبو  اّططؤطثَىو ُٖو ُي ُدط َوُٓ

وٕ و ُخ ىُيٍ ططيَُٖ َىوؾًإُٖ ضُٖ. زؤتُوَطنؤَه ًْإناَنؤيًَصو ُمياْطُو ثُقىتاغاْ
 يأَ:ُث

 

 ؟ئبهُؾرتغتا باؤزاٍ َإَُ ٓؤض 

 ضِؤش ئؾرتؤْاخْىوغٌ:"َيسا زنُُزيىاْ نٌُثًَؿ ُ(، ي1948ـ 1918)ؾاعريٍ ضزَيسا    
ٍ )قىتابٌ(يإ ُوؾ ضىْهُضىوّ، ضٍَ ياغا زنؤيًَص ُي نُبىو  َضِؤشو ُشيامنسا ٓ ُي

 ًَُؿُٖو ُبٌ َٓغتابٌَ، زؤَاَ َنًٌضغٍُ ُزٕ ثًؿطنطؾًَ ضُطُدا ٓ."َوُْسَُيًَػ
ٍ ؤخ نٌضُٓ ُاْىووتنُضُـ تا بتىاٌَْ غ ٕناُيًضظاًْاَىو ُٖ بُزٕ بٌَ ـ طنطؾًَؤخ يهٌضخُ
ٍ َوُثاٍَ خىيَٓسْ ُـ ي زّطيهطؾًَتٌ ُغتايؤ( غاٍَ َا35َظَىوٌْ )ُ. ـ ٓتهابدٌَ بُدًَ
ّ، ؤظَىوٌْ خُٓ ُو ي ٕناَضناخىيَٓس ُبىوٕ يطؾًَ ـ زٕطًهعُزوازاضىوٕ و غبُواّ و َزضبُ

ٍ و نىضز بُغتا. ؤَاَ ؤْسٕ بَُُيَوَز ْطٌُٖضُو ؾ ىَُُٓ بُ ٍضبُاضِغتاٍ باف و ؤَاَ
 ُٕ، يُغًُٓوتىو بٌَ."نُضُغ ٍضنابٌَ خىيَٓسَوتىو زنُضُغتاٍ غؤَادمٌ:" َاَطن

 ُو يزووَطبٍُ ثًَُٓثيَو ضُْىوغ ًٖضبٌَ َز ؤوتُغٌ ٓضَز َطؾًَغتا ؤ، َاٌَْناَضناخىيَٓس
 !ُسا ًًًَْهتُبًًُ ًٖضقىتىٍ 
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 َْسُضضُٖبري، طؾًٍَ نرتُيُف يًَُُٓ ٍَطنَظَىوٕ بٌَ، زُٓ ًَوَاْضُخ شيإ ضُطُدا ٓ  
 ٕؤض نُ، غاٌْ زٍنُ ؤبٌَ ب ضًَؿاْسٓيَضِيبَ ضَِْطت! يٌَ يَضو ْاخىيَٓسيَت طنْاطؾًَظَىوٕ ُٓ
 ٍُاْطِزيَّ َُيًَٓذٔ. ُٖٓ( ٕناُغضَيإ )زؤخ ٌْناُظَىوُْٓ عٍيَضنا ُتىأْ يَواًْـ زُٓ

 َوَُيػاُْٖوتٔ و نُو  ؾذيضِ ُقَضو ٓاوخنىوٌْ ُؾ دمٌَضِّ، نَُزضَاؤتإ تؤب َْسبُ زاَطيًَ
 ضىْهُوامن، ُظاٌْ ٓضزُيـ قضؤتًُساو ظُغتايؤشياٌْ َاَ ُي ُزمنطنُزٕ و غامتطنُيَُٖ
 اطيَز ُ، يَطيًَ ُيؤٕ، بّ بىوططغتَغجًؿسا زنؤْسو نُو  َْطصُتضؤظ ُبىوّ و يطؾًَيإ يٌَ ضؤظ

 ّ. نَُز ثًَؿهًَـ( منناغتاؤَاَ َضنا)خىيَٓس ؤّ بؤخ ٍضظاغىثاغطى

 بىوّ:طؾًَ َنامنضخىيَٓسنا ُي
 

 ظّ:بُُو ْ نؤَيُٓزَّ *
 ُو دىوت ًَهٔض ًَهٌواَيؾُضِو  ىُنىضت بُ مبَُضِ ًَهٌؾت بىو، غاَيُٖيٌ ؤوإ( ثضنا)    
داف و  ٍؾهُؤز صٍيَغرتَز ضبُ ُخػتٍَ زؤخ ُاْضِؤش او،ضظزؤثُق الغتًهٌ يَهٌوآلثًَ
يٌ ؤث ُضٌ يضُباؽ(، طضٍُ )غُقىتاغاْ ُاتَٖثٌَ ز بُ َوُنؤيؾيت َز ُباظإ و يضُغ
تايٌ. تا بًًٌََ ضٌَُ غُيٌ ثًَٓذؤث نٌُقىوتابًً ُيؿتُطَزُو ُْٓ اغيتيٌَ ٓ ،ؾت بىوُٖ

َيٌ َاْسووبىوّ. ُطُي ضؤظ ضؤبىو. ظْرتدىا ُثىويُث ُي يًٓرتؾريْطىئ ُٖ ُّ يآلبُ ضنؤَيُوا
 ُبىايا وؾَ. زُيُٖو ُٓ ؤب هِيَظؤغ نُ ٕبهُغت ُٖ ٌْناُيؤاوثٖ ٍُ و ْؤخ ًَُؿت ّْٖ ُْ

 ٌْناُزواٍ قىتابًً ُي ُوؾ بُ ُبىايا وؾَ، زَؤَُ، بًًًََت ٍَوُزواٍ خىيَٓسْ ُي ُوؾ بُ
 غيتََاوضِثًًََٓط  ىٍَ وؤْسٍ ثَْاو ُوإ( يضنا) ٍَضِؤشو ُٓ ُيؿتُ... تا طَوٍُ بًًََتنُُيؤث

ّ آلَو َتُاُْوَبُٕ ناَضًاغطثو  َوُغىيًََٓت ٕناَنُطظي ىَو و ٍَططب َوُغتَزبُ نُبُنتًو 
خىيَٓسٕ.  ُي بٌَواّ َزضبُ و غيتَبىَاضِ ٍؤثًٌَ خ ضُغُيتىاٌْ و ُٓ ُختاْبُؾؤ. خَوُبسات

 نُ زّطيهطؾًَو ُّ ٓآلبُ، وٍَبهُوإ( ضناًَِ )ًَُْٖ بتىامن نُبىو ُّ ْؤخبُ ّباوَضِتا َضُغ
زوو ضتدىاؾهػو  عّْ ٌْناَضناْس ٓاغيت خىيَٓسُضضُٖ ،ظٍَبُبنؤَيبسا و غتا ْابٌَ ؤَاَ
 (1984) بٔ.
 



 

19 

 (:نَُؾٓسنى ُيَُٖمن ًْري )ُط ىَُىويإ ْاٌْ يُٖوإ ُٓ *
يٌ َٓاَاز ُٕ يناُغتا شْؤَاَ ضداضؤٍ و ظؤْاو ث ُزَٖات َوَُاْضَز بُ( َضىوـ)غ   

 َْسُضضًَُٖؿت. َٖدًَسبُيًإ ؤو، ثُغت َٓزُي َوهًََُػطؾبُضاوٍ بُ ُنؤيٌ يغاظُثًَؿ
 إ بىوّ.ضُوتٌ ًْطنَُيػىُٖ ُي ضُٖيٌَ  دماْس،َضُِزَيٌ َين ْ ُداؾ ىباو َنىضِو ُت ُٓق
ويَِٓ و ٍُ زاْؤب ُ، ْبهُُّيَُوزا َاٍََُ ُٓطُدًاواظ ي ًَهٌظَاْ بُبٌَ َز نُيؿتبىوّ ُطتً
( َضىوـٍَ )غُطُزوو غٌَ َاْطِ ي دمٌَضِ ُختاْبُؾؤ. خيهُّضٖآاغا  ُواَيَزضَظ ُْ

و ُ. يطَِوؾتاْدى ًَهٌخاغطًََ ُببًَت ّ،ضِؤواو بطُو تُغًَيت ٓنُضىو و تىاًِْ ُٓظاعًَبُ
 بُ ُيَؾٓسنى نٌُيُيَُٖمن ْري و ُط ىُٕ ْاٌْ يناَضناَىو خىيَٓسُٖ نُيؿتِ ُطتً َوَضِؤش

ْتسا ناَضناخىيَٓس نؤٍٍَ ُطُي ُيَُؾًَىاظ َاَ ىُي بُو  ضَِؾتاضَ ضدؤ ىُي بُظَإ و  ىُي
 (1983) ٍ.بهُ
 
 :ُيُٖزوو طىيٌَ  ضُٖغتاف ؤَاَ *
 زُْوَطتاقًهوٍَ ُ)َٔ ْاَ :( ويػيت بًٌََئؾري، )زطؾهبُياْسا زاضُغبُمن ناَضغًاطث نُ  
 ًَوبٌَ ؾتَز ضُٖ نُ ٍضُِدىتًَو تهابواو ٍُ تنُُؿت قػًََُّٗ(، يٌَ َٔ َْدماّ بسُٓ

ـ  ُي(ؤٓـٍ )ؾضؾا ُّ يؤيٌ ْؤٌْ ثناَضنا! خىيَٓسًًُْ َوُزاُْو دىاب ْ ـبٓىوغًَ
غتِ، ْىوغٌ َز َوُدىابٌ زاي ٍُقَضَ( وئؾري) نُبىوٕ،  نضو نىضِ ـ تآلُٖضِؤش

 هٌيَضتُؾَزُي ،نُُدًاتٌ ْاَ ُو يُت(. ٓؤب ُيُٖ نُِيُاَْ يينَبُغتا غؤَاَ)بىوٍ
 ُطىيَِ ي نُ َوُؾًُإ بىوَُث ضؤ. ظؾتبىوّطِيَُٖ ؤٍ بؤزَيٌ خَزضَز يًسا،ضُِث ٍ(30)
ٕ و نآَُساَي ُظاَيُاْ ًََٖٓسٍ نُْسََُضٖىُْ ُزووشْ نُظاٌْ باوََسُ، ْتططُ( ْئريـؾ)
غتاف زوو ؤَاَ ُيؤب نُزّ: طيهطؾًَ( ظوو ئريـؾ. )َزووطنيًٌ َو ظ خػريٌُْ يناُشْ

يسا ؤثُي ُخىا وٓاغاياْىًَنو  ٍَططٍ بؤٌْ خناَضناخىيَٓس ُطىٍَ ي ُُٓاًَْٖتا  ُيُٖطىيٌَ 
  (.1975. )تناُْ ضَِؾتاض
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 : بٌَ ساْآلنا ُي ضٍُٖ ظَإ با ضُدمُخ *
 نىٌَْ وبُناَىو دىاُٖ ضُٖ نتىَت، بًًِٓ زطٓهضُيًَُِْٖ ناُظَىوٍُْ ٓضُؾتَز نُ   
تىو ٖازا ٍضِؤش، تططضَؾًإ وَطمن ىُ. يَوُتَْىوغًى خىؾهٌُغتَ( زٍَؤٌْ )ْاشبُنادىا
و ُٓ ٍنَُضُؾتَْعٓاغا، زُت نٌُيُُْخَزضَظ بُ، زُْوَطؾهبُزا زاضُغبُمن ناَضُؾتَز نُ

 زووَطتهقًَُـ واتا ْ (Copied)طىمت  َوَُؤخ َضبُُو ي َوَزطن غيتَازضِ ضُّ،ن َضناخىيَٓس
 ؤٍ بؤٍ خنُُياَُو ث تططَُيُٖٓ ٍنُضَِسًُ ضُغٍُ يضُغ ضُنو ُٓ ضِؤش ْسإُض ؤـ ب
ت ُزيكبُ ضؤدىإ دىإ و ظ ،زٕطن ّزيهُ ًَهٌظَىوُْٓ نُ(. َوويساوضِ ىُيُيَُٖ) نُزّ ضْا
و  بريٍ ٌَْ ظازبُناواُو د َزووطنّ ُيَُٖاًِْ َٔ ، ظَوُزاضىوَ ضُنو ُٓ ٍنَُضُؾتَز بُ
 I’m So)من ْىوغٌ ناَضغًاطث ضُغٍُ ٓاضىوؽ يَضوُْيت( طؤ)ؾ بُ َضوداُتٌ. ُٓيؤخ ٍضٖع

sorry)ثًَؿهًَـ َوُواظوعُت بُ هًَِطىَيٍُٓ ويَ ضُفنضناو خىيَٓسٍُ ُٓقَضَو ضُغُ، ي 
ٍ َُؿت ؤغت بَت زُق نُؽ ضَز ََٔ بىوؤب َُُيؿتري. ُٓطتًَ ًَوي نُإزووضُٖزبىو. طن
 ضؤبٌَ ظَيسا و زؤث ُمب ي منناُغتضِو ُو وؾ فضٍُِ سضٓاطازا ضؤّ و ظبُُظَإ ْ ٍضُدمُخ

 (2٠11)ًـ بىو ـ. ضَِْطْس زُضضُٖـ  نىَسإسى ُزَيًٓامب ي
 

 : ؤظِطًََٓـ  *
 ٌْ،ناُاؾططضٍُ ثَوُخىيَٓسْ بُ زطُهغتَ(، ز12يٌ )ؤث ُي هًَِتبُبا زٌْطناظُضِزواٍ    

ُين ًَٖ بُزواٍ َٔ ُييَو ضِيَو ضنازابىوّ، طىيَِ يًَبىو خىيَٓسَوٍُ خىيَٓسَُْضُط ُي
واّ بىوّ... َزضبُ ضُٖو  ؾًَىاْسُّ ْؤ، خَوُ( دًاواظ طىتيَهٌؾىظُيُ)ت بُ نٌُُيُوؾ
، َوٍَ خىيَٓسؤث ؤيإ بنُُتبٍُ َٔ باَوُزْطيهالغا بُ ضُٖ ضناغٌَ خىيَٓس وويـ زطتزوا
ْطٌ ُٖضَُاؾاٍ ؾُغتايإ و تؤٍ َاَضشوو بُز طنّ ؤيًَسا، خ ْطٌ ثؿىوَظ نُ ضُٖ
ْسٍ َْاو ُي َغٌ ٓايٓسضَ. زَرتغتوضز نَُضناٍ خىيَٓسنَُؾىظُيُز. بًًِٓ تطنطًًعيِ ًٓٓ

 ،نُُوغتضز َؾىظُيُت بُ ضغًَذا نُز، طن نُُيؤث ُّ ْىوغٌ و زاواّ ينُُوؾ ،ؾُنُضِتُختُ
 ،زَُوَطهضِاغت نُُيٍَُٖ نَُضناخىيٓس ؤايِ بق نٌُيُثًَُيـ ضطت، زواَوُزواٍ َٔ بًًًََٓ

 بُغتا ؤَاَ ضُطُ. ُٓيَُٖ ُىوّ ًًِْ يكعُو َ ؤظِطَودا طىمت: "ًَٓـ ُٕ. َٓيًَس
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تٌ َُآُْ بُبٌَ َز ْػتظا ضىْهٌ، ُو خآًُٓٓ َوَزطنُْ ضِاغيتٍ ظاٌْ و ؤٍ خُيَُٖ
ٍ ُمياْطُث ُي َإ ؾتُٖ طت هٌيَضاد( غاٍَ 15." زواٍ )خؤاظطؾًَغيت َز تُيَضطُيَٓسب

 متططغيت َز نُبىوّ  نُُنض َضناظاٌْ خىيَٓسضزُوق بؤوَ َضزووبا طُٖويًَ ُغتايإ يؤَاَ
ْابٌَ  ّ،يإُ ثَغتاٍ خاوؤَاَ بىوّ،طؾًَ َنامنضخىيَٓسنا ُي. نُِيُيَُٖ زُْوٍَطهضِاغت ُي

 ىٍ بضىوؤٌْ خناُيَُٖ زُْوٍَطهضِاغت بُ طًعضُٖو  تهابٍ ؤٌْ خناُيَُٖ ُّ يؾُضِ
 (.1992( )1987) .َوًَُتْاب
 

 ويػيت:ُؾؤويػيت، خُؾؤويػيت، خُؾؤخ *
(ٍ ٍُ )ْؿتنُُؾتضطىظا نُبىوّ طؾًَ َنامنضخىيَٓسناٍ ضزاطنو  ضو طىتا ضِوخػاض ُي   

مشإ ؤخ نُبري َزطؾًَ ُغاْنُو ُي ٗاُْت َُيٌَ:"ًَُٓز نُ ُوغتضْس زُملاٌْ ضُغىيف ُٓيًُؾ
ْسا ناُيؤث ٍُطتاقً ُي ُيُٖ َوُؽ وتٓضَز ًهٌتُنٍٓ و ضؤتًو باظيَضِضٌ ضُٖوئَ." َز
بىوٕ. ُْ ضُطيضناوغت و ضويػيت( زُؾؤٌ خيضؤتًز)ُق بُ ًٖضًإ، زوُْتىوَطقًُهتا

ْسٍ َوَشضبُ ُيضَزبُ. ُْبٌَاضناَزضوضُو ث َوُغتاْؤظسؤطْسٍ بٌَ، ََ، خىزاوىُويػتًًُخىؾ
 ضناخىيَٓس ىَوؽ نُٓإ. ًَٗغتَزَت وَضَو ؾى زٕطهثًَؿَضِؤو خ يايٌضِغٌ و و نُ
يًَت  ُْنا، زَيجاُؾٍُ وغُويػتًت بًَػُؾؤخ ٍضواطقًل و َُظاٌْ ع نُ. ُيٓاؽ ًًْضواطَ
زٍَ ُيو بىغع َؤٕغتاٍ ؤبٌَ. َاََْت زناُيؿطعُظاٌْ ظاْػت وَضزُق ُتايُٖبٌَ و تاَزطؾًَ
 (1978) .َزوضػتدىاهوؾ اوضِؤز ًَُؿُٖ

 

 :ُدىاْ ضٍُٖ دىإ ضثًَؿٓااوضِ *
 ضبُاْضبُ، وَاَيٌ ؾًَُّٓ ؾَتاوٍ زَضؤخ ضبُظ بىو، زاًْؿتين ؤضوٌُ ْتاٍ َاْطَضُغ   
 َُزٖؤفغت و َُضُاوٍ، ثًاوٍ غضوُُٖيُو ٓامساٌْ ث ريضَِْط وظ وٍُ غضَؾت و زَز
 هٌيَضناخىيَٓس ُيَؤنضٍ، ؤْاو ث ُضىوَ ضُٖبىو،  ؤضَِ(ٍ ثاؾًٓى3عات )ٍُ غضوَز، زطنَز
 َضَؾت و زَّ زُ، طىتٌ:" َٓونَُضُدمُث ٌُ يزْطنَاؾاُّ تَزبُ َوُيؤخَضبُُ، يَضغتىوَُ
 ُُين بضىوًَْٖ بُغت و َز ُْطط ًٓٓطًًعيتإ بنتًَيبا ُْٗطىمت:" ت ضيُنػُ."ُؾؤْس خُض
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 َضِؤشو ُزاًْؿٔ. ٓ باُْنُ ضُغُي نُُيؤث ٍيعضِ ىَوٍ وُو ي نُُباٌْ قىتاغاْضُغ
 ُي عيَضِ نُبىوّ طؾًَ َوَؤشضِ َوُبىو. ي طظيُو ضًص و غىوز بًَٓ ؾًٌؤخ ُخىيَٓس ي هُإغًَضَز
 بٍُ، ؤوٍ ثَضَز ُغِ يضَو زوو ز ىُي ًَوَىو غاَيُّٖ و ططب َنامنضخىيَٓسناٍ ضثًَؿٓا اوضِ

ٍ ضو بىاُينا ضؤظ ُي .َخـ بىوبُغىوز ضؤٍ ظؤٍ ثُشيٓط يينضِؤ، طَزاو َنامنضخىيَٓسنا
 (1988) .َووزطنغٓسُوامن ثٍُ ٓو ؾًاو دىإ اٍضِؾسا هُزي
 
 ِ:ـْاـنُـاويَٓـٓ *
و  يٌَضِتى بُ بُضِيَىَبُضّ، بًًَِٓ نُُيؤطاٍ ثضَزضبُ ُيؿُُيًَسا و ط ُْطٌ واَْظ نُ   
و  َوُتؤاخ ؾىوؾتطٌ خَنامنضخىيَٓسنا و َوُتيَطٍ ْايطًَضظا ضُغٍُ زيَتَوُٓ َوُيًضبًَعا
ٍ ُ، ؾعوويٌ ياخَوَضَز ُتٖا نُُيؤث ُي نُزووٕ. طنٍ ُْؤنضُغ ضُٖ نَُثؿىويَصايٌ ضزبُ
طىتٌ:"  ضيُنػُ ويَضناغٌ، خىيَٓسطث ّبُضِيَىَبُضٍ ُو زَيًَؿآُْ ٍضناٖؤ ُي ،متطط

ٍ ٍ ظدمريؤخؤو بُ، َٓووزطًَهَإ ثُيا طاَيتؤط ،زووئطًَهتٌ يُيهاغتا )ؽ( ؾؤَاَ
 ُْىيَِٓ يآلبا نٌُيُياٌْ ٓاويَٓبُ ؤب ضُٖ!" ُضًً ُتاٍ ًَُُٓ، خَوؤؿابنًَُيٍُٖٓ نُُيَؤثاْت

بٌَ  تَضِاليسا بُ ىُغتايؤَاَ ضُٖ نَُيىاغٌ، ُٖزا نُُقىتاغاْ ٌْآلٍ زاؤوتُٓ ًَهٌؾىيَٓ
 ؤب نُِيُبىو بٌَ ـ ٓاويَٓ ًَوٓاغت ضُٖ ُـ ي ىُيُقىتاغاْ ضُٖ ؤٍ ببًينَ. ضىومب بؤخ

 طتزوا ُختاْبُؾؤيإ ببًٓٔ. خؤخ رتزاغضُوثُؾتؤو ث فؤجهيَضِ، تا ََيىاغًىُٖٕ ناغتاؤَاَ
ٌْ ناُمن قىتاغاْناُتٌ )يًبًا(ف ٓاويَٓآلو ُي تُاُْْ، تَوُزَطنف الغايٌ ُقىتاغاْ ضؤظ

ٍَ ؤث ٍُ بضًَتَوُبٌَ و ثًَـ ٓ ًَوثىهيَضِف و ؤغتا دىاْجؤَاَ َظضُزبىو. ؾطندىإ 
 (.1990َسا. )نُُغٌ يضٍَ زتاَضُغُبٌَ يُْ ضُٖ، تهابٍ ؤخ نٌَُاؾايُت

 

 ْابٌَ: ُياْطتطشيَ ُي ضُٖ ُيَُدىود *
 يَوباظضُْس غُّ ظاٌْ ضَْسَوُبىو، ٓتطط ّيعضِسا نُيُواخاُْْاْ َّزضبُ ُياٌْ ظوو بىو يبُ    
 ُي يَوًَٖٓستٔ. ٖا ُو ًََُٓضبُو َوَضخىا ُزايٍَ طباظٍ ؾضُغ نٌُ)ًٓعا(ي ُيإ يؤخ
و َوؤب ويًَِ ْعي ُمجُْ ىُي هٌيَضُؾػُضىو، ٍُٓ ثًًَََٖٓٓس يؿذي،ؤضِ َوُزظيً بُ ٕناَطِهْاْ
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ؾٌ َباو طىمت خؤيُتٌ، نُ(ّ، لضفا ذَٔ )اغتا ؤز ٓاخطنَٔ  ٍُ يضغًاطثبٌ َضُع بُ
غتري ُيُيٌ ؾَٓاَاز ـ َُإ بىويت ينَُٓاظيع غتاؤَاَ ؤزّ، طىتٌ )تطنزّ و َاضٌ طنثًَسا

 اْسمنضظُ( غاٍَ زواٍ زا4َ) ضُٖ َُُ(. َٓطىتريثًَسٌ ًٓٓطًًعيت غضَوَازٍ زضٍِ ضؾا ُي ـ
ئ بهُإ َنامنضخىيَٓسناٍ طيُغ يَوضاو بُ ًَُؿُٖبٌَ َز نُيؿتِ ُطتًَ َضُؾػُو ُٓبىو. ي

و  ضُو ؾًت طؾًَؤو ؾ ضَعيَضو ثاضبَُاْضُغتاو ؾؤو َاَ ضؤتنز بُخت بىوٕ َوإ ثًَؿىُٓ نُ
ّ و ططب َنامنضخىيَٓسناَىو ُٖ ُي يعضِ ثرت نُز طهف وايَُُ... تاز. ٓضُؾػُباضٌ وَٓضنا
ٌْ ُطىت نىضز. َوُُياْبًَٓزا زهُزي ًَهٌََُْٕ و ظناَُ ُي نُبٌَ ضاو ضبُُي َّضِؤشو ُٓ
 (.1979ْابٌَ." ) ُياْطت طشيَ ُي ضُٖ ؤخ ُيَُدىود"
 

 : ُْىيًَ نٌُيُواْ ىُيَُىو واُْٖ *
 و متططٍ ُغاٍَ، ياخ َظسُس َٕ ؾاْعزَُُ(ٍ تآل)ظا ْؿًًِٓ،ُثًَـ خاْ ًَوغاَي   

َٔ  ؤٍ بنَُضغًاطث" زا؟ضِؤشزوا ُمب ي ؤت ىَتا ًَٓـ و بهُّضٌ  َاَؤغتا!غٌ:"طث
: ىُواٌَ: يَزضبُ بُ َوُؾيت غىيًَٓت َضؤ( د2) َوَيبسُٖ ًَُؿُٖ: طىمت:" ؽ بىوضقى

 نتًَب ًَُؿٍُٖ شيإ. ًَٓـ َاوطْىوغُ ْنتًَيبزوو:  ٕ،ناُْنتًَبدا نتًَيب
و ؾتًإ يٌَ  َوُخىيََُٓاًْـ زضناخىيَٓس ٍضِوخػاضو  ويٌََُ ضاو و تنتًَيبو َوُخىيََُٓز
ؽ ضٍ وا قىضغًاطث َطؾًَف ؤت ُي ًًُْ َوُزٍ ًَُٓٓٓـ؟" طىمت:"  ُمب." طىتٌ:" يَزطؾًَ
 ىُيَُىو واُْٖغتاف ؤَاَ ؤوا بُْىٍَ بٌَ، ٓ يَهٌضِؤش ،يَوضِؤشَىو ُٖ" ضُطُمب." َٓز

 ."ُْىيًَ يَهٌضِؤش
 

و  ُيؤو ثُٓ ُضَُز َُضَري دانُُو يُٓ َزووطنغت ٍُٖ واّ ؤث ُتُضىوَ نُ ًَُؿُٖ   
 ىَغِ وضَؿت زوو زًََُْٗ ،َوُغِ طىتضَ( غاٍَ ز35ؾيت ْىٍَ. ) ُي َبىوطِاوثطِث َيِؤهؾنُ
 ىَو ضنا، يٌَ خىيَٓسُدىإ ًًْ ًَهٌزْطهغتايؿ َُُ. ٓبهُّويَصنايسا ؤث ُبٔ و ي ىُي

و  رتؾؤخ ًَهٌ، ؾتُالًَْٖ َوُتيَضُِطَز نُ ُيَوُٓ واٌْضَِوضا ًَُؿُٖ، ُواي طتؤن َبًَضىو
 ضيًَِ بًَعا َنامنضخىيَٓسنابٌَ، َوٍُ ٓطغًش َُُٓ ٌَضَِْطٓابٔ. ًَٖغت َزَو ؤت برتتاَبُ
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ًْإ وايإ ناَإ بىو... ضاوططزَيًإ ُي يَوواوُزا، تَيًَسثؿىوف ْطٌ َظ نُبىوٕ، َزُْ
 (2013) طىمت!َثًَس

 ٗاُْتًُسا، تُغتايؤٍ َاَُ( غاَي35و )ُقًكٌ َٔ يُيٌ سضؾتًاضُثضُبًًََِ، غ َوُتََاو   
ؾاّ و ُقًٌَ، ُّْ ٓنُ ًَهٌغنُ ،ضناخىيَٓسظأْ ٍَ وازُواَُْيؿأَ ٓنا. َبىو ضناخىيَٓس

 .ُظَىوٍُْ بًََٔيؿتىوُطُثًَٓ

، ىُغتايؤشياٌْ َاَ ظَىوٌُْٓ ُي نُُيَضُِْس الثُزووٕ، ضطنضَاؤّ تؤزا بَطيًَ ٍَُُٓ   
ٍ ض، يٌَ داضناخىيَٓس َوُتؤزطنٍ ؤٍ خؤخ هُزي هٌيَضو داَبىو ضناسا خىيَٓسنُايضِؤش ُي نُ
 ! ٍَ بىوؤٌْ خناَضناٌْ خىيَٓسناغتاؤََا نُيَو ضناّ، خىيَٓسَزوو
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  ،كوزدىي كا ةضيي ـىيت ز ةبـؤ ئييت
 ٌ!ةٍَي كو زةٍ  ةل

 
 
 

زََُ ُٓوَيُ ض"سُقًكُتًَهٌ ظَقٌ ُّٓ غُ
 يؿُ ًًُْ."طنُ َُٖىو طؤتُطؤتًَو َُع

                                     Caleb Carr 
 
    

ٌَ َ زضُ ٌَ ٓاغٔ و غَ زضُ ز و غض بٌَُ َ زضُ غ ٌْناُ ًيْهاضطؤضِا ضُ طُ ! ُٓ يٓضَ ازطيٌ بُ ط  
قؤْاغٌ  َ وُ تُ يىْضُِ زإ غاَيًإ خايَٓسبٌَ تا ثُ غ  بُغاظٍ و......ُ ٌَ ثًؿَ زضُ ًََصوو و غ

ٍ وا ُ ًَُٓ  نٍُ( ضزٌَ ظاًْاضُ )غ ٌْناُ ًيطؤضِاْهاضايٌ طخًَ واُ زواٍ خؤيإ، ٓ
  نُغٌَ  نُبؤ  ُ ساَيُ َ يؿتينُ اططِثًَ  نُ ، نُطوغ وَ ضِصتً َ ًَٖٓس   ،ئ نَُ ثًَس غيتَ غتاوزَ ز

و ُ ي نٌُ زبٌَ. يطنُ ْ ضياُ غبابٌ ثًَىيػت خؤٍ بؤ تُ و ُٓ غتَض نُ  بُوتيبَ و  نُُ خؤْ بُ باف
 َ وُ تناَ بؤ ز إمبَ زُ ت و ظاْػت و ُٓ يؿطعُ ٍ ََ واظضَ ًًًٌ زنٍ ُ ياْضوضَ ظ ُ غتَض نُ
 !نتًَبَيٌَ  بُ ،( بُنتًَ)
 يإ َ وُ تيَطنَ ؤزن  نُ ُ ي بُنتًَ ُ يُ ؤَنو ُ ٓ ضٍُٖ  نُُ ًقًًسيُ ت ُ ؟ ثًَٓاغُ ضًً ُ ْنتًَبدا   
 ُ بؤت ُ ْنتًَبداتٌ  بُبا  نُّ ًَٓػتا آل بُ .ٍَطريَ سيَُٖو   َوُ تيَطنَ ؤزنسا ًتًَ نُ  ُ يُ و ؾىيَُٓ ٓ
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  نُ ٍَطتطىَ ز ُ يَ اوطنؤنو  بُ ،ٍَ ضخىيَٓسَ ز طُناْسابُْاوباْ ظاْهؤ ُ خؤو ي بُضُ غ ًَهٌظاْػت
ٍ َ ؾًَى  بُ ٍَطنَ ز  نُ، َ وُ تيَططَ ًًْـ زناُ َيًًُ زطًت ُ ًيضتطىظاُ و خعَ َ ضاوضُ غ

: ىَ خؤ وُ ْططَ ز َ ضاوضُ غ ًَويَُ ؤَنواًْـ ُ ٓ  نُاو بًَت، طاو يإ بًٓرتيإ بًػ اواطنضتؤَا
، (Visual)ٕناَ اوط، بًٓ(Audio)ٕ ناَ اورتًػب ،ٕناَ اوطثهضا ُ َُٖض بُ

 ُ ًيضغًَت و ياناو زيعًسٍ و  (CD)و  ،(Microfilm/Microfiche)ٕناُ َضؤؾؤطهَاي
ٍَ ُ طُ ي (Audiobook)ىىتيب بًػتًَن و(،e-bookؤٌْ )هرتِيًُ ٓنتًَيبٕ و ناُ ظًسيؤيً

ٍ ُ ْنتًَبدا ُ ي ُ ضاواْضُ و غُ ٓ ٍَطنَ ودا زُ . ٓزيهٌُْ ناُ ؤًًْهرتِيًُٓ َ ضاوضُ ّ غُ دضُ غ
 ضظؤ ًُٓطِؤبًَٔ. ضنا بُو  ٔيَضعيَضٕ و بجاَيطريُٖغتٓىوغٌ َ غٌ يإ ز نُطؿيت يإ 

  نُ يهٌضَُُ يػٌ ًْؿتُاٌْ ٓططؤْنٍ ُ ْنتًَبدا ىَ و ُ يُٖ َ ضوُ ط َ ضوُ ٍ طُ ْنتًَبدا
 ًًَؤٕ (22)ْعيهٍُ   نٌُ ضًين ْاٍُ ًْؿتُ ْنتًَبداو   ُسايتًَ نتًَيبٕ ؤًًَ (30) ْعيهٍُ

ٍ  نُُ ت بُبا نٌؤطِن. ُ سايتًَ ًإنتًَب ًًَؤٕ (20)  نُوغٌ ضزميٌ ناُ ظاْػيت ٓ ٍُ ْنتًَبداو 
ٌْ ٗاتاثاٍ دًضُ َيٌ غُ ٍ و زيطًًتضُ ؤَجًىتنٍ ُ ْنتًَبدازا ُ غاتٓاْى ُّ ي  نُ ،ُ يَ وُ ٓ ُ ًَُٓ

 ٍضًْاتٌ )ظا بُباَ طٌ تاظض بًُْـ انُ ؤْن ُ ًقًًسيُ ت ُ ْنتًَبدات ُ ْاُْ و تَ زوطنزاطري
 ُ يدي يضُ و ت ؤٕضَِ ز  بابُتَ يؤشياٍ تاظ نُُ ت ٌوتَ ضِؾاٌْ  بُو ؾإ  َ ًَإ( ثؤؾًىَ زضُ غ
ّ ُ ٓ ٌيَنىُ ٍ ينىضزٍ ُ ْنتًَبداغري : ٓايا طجتٌ بُ دًٌَ خؤتُ ًْاْسا. ًَٓػتا يناَ ْطاوُٖ
 ؟ُ زايُ يساُْ َ
    يبتًَنزيين غىدازٍ ُ ٓآلُ َاَؤغتا ع  نُ 1952اَيٌ غ ُ ي ،خابُٔ يـ و َُ ز سُ غ  

ٍ َ ضشَا ُ تناوُ ٓ ،َاُ ْ باظاضُِ ي ضذانُ ي بٍُ ُ زاْ (5000)ز طثهٍ( ضانىضززبٌ ُ )ًََصووٍ ٓ
غتاٌْ نىضز ُ ي ًُٓطِؤضٌ   نُ ،بىوَٕ زيَو ضظاُْٖس ُ ض ضُٖ نىضزاٌْ ضِؤؾٓبريو ضواَ خىيَٓس
ٍ َ ضشَا ُ ي ُ دط َ وُ ٓ ،ُ يُٖ ٌيهؤظاْ ضظاُٖ (120و )ضناسو ًْى خىيَٓ ًَوًًَؤْ زاضباؾى

 ض بُُ . يَ وُ بًَتَ ا غاغسباظاضِ ُ او يطثهضا ُ زاْ (500)ت ُ محَ ظ بُ ضظؤ ،طتاٌْ ضواَ خىيَٓس
ئ طتضشاُٖيُنًَو يُ  نىضزٍ ُ ًَُٓ ًُٓطِؤ ،تُ غباب و عًًُ ٍ و ٓضِؤنًَى نُ ًَوقاَت

ٍ ْؿىغٌ َ ضشَا  بُز ضاوض بُ  بُ ،ُ ْنتًَبداو  نتًَب ُ ي ًَٓريَ ظ ووٍضِ ضُ غ ٍوُ تُ ْ
و  ظاْهؤ ُ بٌَ يُ ْ نىضز ٌيهؤظاْ هٌيَضناساَيٌ خىيَٓس بُؽ ساَيٌ  نُياخؤا  ٕ.ناُ غ نُ
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 ـ ُ الياُْ ٍ ََ طسىد ُ ؤْنَيًٌَ َ ز ضًُْٖإ ناُ ْنتًَبدا ٍَضغتاْسا! دانىضزٌْ نامياْطاُ ث
ّ ُ ٍ ٓضو بٓباضبا ضُ ودا غُ ٓ ـ ُ طاطؤَي ُ ٕ و بًَٓططب زٍَ ثٌَ َ بٌَ تاظُ ْ إًَهًاْزوو ىُ ي
 ُ شيَتطِجٍ ْاظأْ، تا بنىضزٍ طيُ بًاٌْ غ ًَهٌظَاْ ًٖضإ َنامنضخىيَٓسنا، ُ يَ ضوُ ط ُ َُ خ

 غٌضؾابٌ و َ ضُملاٌْ و يإ عُ ْػٌ و َٓ ضُ ًٓٓطًًعٍ و ؾ ىَ ٌْ وناُ بًاًًْ َ ضاوضُ طًاٌْ غ
 ت ظَاٌْآلُٖضِؤشاٌْ نىضزُ ٍَ يًَٖٓس ، نَُ اوضخىاظُ ْ َ ضَ زُ ٌ قنُسى بُ ُ تضِاغ. نٌضو تى

ّ آل بُظأْ، َ بٌ زَ ضُظَاٌْ ع باؾىوضاٌْ نىضز ،نٌضظَاٌْ تى ضوىناٌْ بانىضزغٌ و ضؾا
زواٍ  ؤَ،طِسُ َ ُ ّ ظَاْاُْ ي ُ يَوُ ٓ ضٌْ باؾىوناَ ضناخىيَٓس ضُ غ ُ زؤتطن ٍضٍِ قىَ وُ ٓ
ظَاٌْ  غطِيُٓوٍَ  بُز، طنًََصوويًإ  نٌُيُيَُٖو خىيَٓسٕ َ زضَ وضُ ٌْ ثناُ وَظاضَِت ،ئضُ اثضِ
ضىو َ ظايف زُ ق ضُ َُ ٍ َىع نَُ ؾٓسنى ُ يَُٖ  ُ م يَ زقاوَ ز  نُ ـًْإ ناُ اَططؤطِث ُ بٌ يَ ضُع

 ُ ي هايضُ َُ ٍ ٓ نُُ اْضز زواٍ بؤَباطن ُ غَ زُ يًبًا ق ُ بىوبٌ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍ يطؾًَ  نُ
 يإُ ي نًَؿُ َ ضّ دؤُ ٕ ٓناَ وتىو هُثًَؿ ُ تآلٌْ وناظاْهؤاٌْ ضنازا. خىيَٓس  (1984)غاَيٌ 

ظأْ و ُ ْ وٍ ظَاٌْ زايطيُ زوو ظَاٌْ غ ىُ ي ضُ ط ٔيَطنقبىَيٓا ظاْهؤ ُ وإ يُ ، ُٓ ًًْ
ظوو  ضُ طُ ٓ ُ اتو نُ يًَسابًٌَٓ. يتثًَ ُ ًًْ ىئٍَ ؾضظؤ نتًَب ض بُ ُ ًْؿًإ يناُ ْنتًَبدا

َىوٕ ضُ بؿ باوَضِ !ناَ ز اومنإضَِ ضاو فَ ضِ ضظؤ هٌيَضطاضِؤش ُ يٓنىضِ ،ئضُ ثُ اْضِخؤَإ  بُ
غتإ نىضزٌْ ناُ ْنتًَبدا ُ  ينتًَيب ُ زاْ ىُ ي  نُ ُ يُٖ ؤتوُ ٌ ًٓبَ زُ ٍ و ٓضظاًْا تٌ بُبا
ٍ و ضُ ؤَجًىتنٍ ُ ْنتًَبدازٌْ طنغاظَإ )َ ضضا طايَض اُْٗ تغا  وُ وٍَ. ٓ نُْط ْاُ ض

 :َ غا تا ظوو .(ُ َيًًُزيطًًت
بؤ  ضُِ ط ُ تويَبهٌُ خؤٍ يضِثػجؤٍ َ ططىيَ بُؾىيَين خؤٍ و  ُ ٍ يُ وَظاضَِت ضُٖبٌَ َ . ز1
ٌْ ناَ ضنا  بُغذي َ يىُ ٍ ثُ َاُْٖض بُو ُ ٌَ خؤٍ يإ ُٖٓض بُئ طتضئ و ظؤرتظاْسٌْ باؾ بُزا

 إ.ُٓو
 ٕبهُغتَ ًَٓػتا ز ضُٖ آلٌ خىيَٓسٌْ باوَظاضَِتو   َزضَ وضُ ٌ ثوَظاضَِت  نُ  بُظو وادًضُ . ؾ2
 ًْإ.نا بُنتًَظاْسٌْ  بٍُ زاَ طِؤشثزٌْ طنَ ٓاَاز  بُ
  نُضُ ّ ُٓ ٓ  نُ ُ واُْ واديب ٓ ،ُ يُٖزا ضوىغتاٌْ باؾنىضز ُ ي ظاْهؤ  (30)ٍ  هُ. وا ْعي3
 تؤٍ خؤيإ.غُ ٓ ُ ْططب ُ تًًُ ؤظايطتٌ و َُ وايُ تُ ْ
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 ُُْ خَ ًَإ زُٖض بٍُ ُ اْضُ و ْىوغُ تٌ ٓ بُتاي بُ، ُ ظايَ ضًَْت ؾاضُ ًٓٓت ُ غٌَ ي نُضُٖ. 4
 .ٕططًَْت زابضُ ًٓٓت ُ ًْإ يناُ ت بُ، با باَ وَ باظاضِ 

 ُ ٍ يُ غ نُ ضُٖيإ  َ و نُُ ي بُ، با َ وُ زْطنوآلخـ و بُ ضاخ و ث ٌْناَ اوطدهيَضِظطاو َ . ز5
 .ُ غت بُُ ّ َُ بؤ ٓ ضنا ُ تويَبهُُاَيٌَ و يَُٗقؤَيٌ يًَ َ وُ خؤي ؾىيَين

ؤٌْ هرتيًٍُ ُٓ ْنتًَبداتٌَ ُ َضتىأْ ياَ ز طتتاٌْ آلو وهايضُ َُ ثاو ٓوضوُاٌْ ٓنىضز. 6
 ظايٌ خؤيإ.َ ضٌ ؾانُسى  بُ ،َٕ ٍ بسنىضز

ٍ َ طِؤشثغتإ، نىضزٌُ يَضُٖ تٌُ َهىٌ سًتُ يناوضُ ٌْ غُ دمىَُ ٓ ضُ غُ ي  بُظو وادضُ . ؾ7
ظَاٌْ  ضُ غ ُ تيَططًَضَِ ٌْ زوًْا وناَ ظيٓسوو  بُنتًَاّ و ططؤطِث ُ تهاب نتًَباٌْ ططًَضَِ و

 وظٕ ُ َ  بُنتًَاٌْ ططًَضَِ ٍ وَ طِؤشثئ طتَ ضوُ ٕ طناُ اًًْطضؤٕ ًَٓ ،ٕ نُطيُ ٍ. غنىضز
 ٕ. نَُ دٌَ ز بٌُْ زوًْا وا دًَناَ ظيٓسوو

زاٌَْ.  ؤظََ َُظٕ و ثريضٓاغٍُ ُّٓ تُالزٍ بض بُُٖوَيبسا  ،َ وُ ًٌَ خؤيًد ُ ؽ ي نُ ضُٖ با
ٍ ُ ْنتًَبداٍ ضالُ ت ُ تهابَإ بؤ ُ ختنىّ ُ ويٌَ و ٓ هُيَُٖٓاقًَُإ يٌَ  يَهٌو ثًاوُ ٌَٓ خىاي

 ٍ(. نىضزؤٌْ هرتيًٍُ ُٓ ْنتًَبداٍ )نىضزٍ َ تاظ
 زٍَ! ُ ّ بًَتُ وُْ ّ خُ ّ ٓطَُ ْ بٌََ ز
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 ...ةيةوَيزبة ةسو ئَيةزبةبَيئاماٌ  َيكيفاوال
 بً! زئاطادا

 
 

َو زؤظَخًَهت ض، بُض"َاززٍَ ٖؤؾبُ
 "زَبات، طؤيا بُُٖؾتُ.

        )Frost Lyn Donald(   
 
 

 ف.ف..( ًًُضَِوؾتزبُيإ َوُزْضوا ؾـآُ ،بًَت نٌؤغٓطت ٕناًًُضِاغت ُغـإ يطت ضُطُ)ٓ  
 ؤبـ  اظٍؾريضٌُ و غـ ؾـ ؤخ طثـ  ٍَٓايٓـس  زٌْطنضُطؤَػـ  ؤٕ بناغتاؤظامن باوإ و َاََز   

و  وزايـ  هٌََُـ  ؤٍ غـاوا بـ  َُيجـ ُز ُٖقـ بُؾـٔ.  ؤضُثبُْس ًُْإ ضـ ناَخىاظطؾًََٓساٍَ و 
ْسٌْ هاؾـ  ؤٓىًَـسٍ ظيٓـساٌْ بـ    ُي رتؾتضِ إ وضٍ باُيَُث ؤب طواٌْ دىتًَضَِضاو ُي رتؾؤضُث
وأْ و ٌُْ زاٖـاتىوٍ ٓـ  نـا َضْازيا َضِؤشٍ ضوٖع بري ُوإ يُغت و ثٌَ، َٓت و غٓسٌَ زؤن

 ؾـًإ بـٌَ ـ   ؤتٌ خُاسطٍَ و ًٓػُوغتًٌ و باخضْسُسًػابٌ ت ضُغُي ضُطُف ـ ٓ ُاْؾًَتطري
 ٕ.نَُوإ( زُيٌ َٓغتًَٗٓاٌْ )ٓاغىزَزَو ؤؾـ بؤنبات و ُخَْر زَزَٕ و ضِ
ٌَ َزضُغـ  ًُٓـطِؤ ٌَ َزضُغـ  ُباف بعأْ ْبا ، َاضعزايَضِغتا ؤو باوإ و َاَُآلّ با ٓبُ   

 اؾًٌططٍ دـى ضغـٓىو  ضُطـ ُ. ُٓيـ ُهيَطغتاٌْ ثًَنىضزف ًُٓطِؤغتاٌْ نىضز ُو ْ ُيًَُهٓزويَ
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ٍ خعّ و ؤخُو خاْ ضبُوضوٌَْ زناُآلْؤنو  َُاَي ضُٖ ،إضدا ،ٕنآَُساَي زٌْطبضُغبُ تنا
ُ  ُثٌَ بًَٓٓ ُو َٓساآلٍُْ َٓوُبٌَ ٓبُ ًُٓطِؤوا ُبىوبٌَ، ٓ ٕناُغتؤز و  ُوؾـ ُطـاٍ س ضَز ضبـ
 ضُغـ ُإ ييَهً. ضـاو ًَوػـ نَُ ُإ يـ ًَهًو قاضـ  ُْؤشاث ُإ يًَهًقاض وإ،ُعًًٌُ ٓ بٌَبُ
إ نًهُ. طىيَضـ ُيػـ ضٌْ ثاناُقاَُؾـ  ضُغ ُيإ يطتٍ نَُو ضاو ُينُُيَؤعٌ ٖتً يينطهغ
 ُّ دًٗاْـ ُ ٓـ ضِاغـيت بُ. َزووطنـ  زيهُ نٌُضيًَٖاوِغيت َازضِيإ هُوٍ زيُو ٓ ُيؤالٍ تُي
ٕ، ناُغـ نُٕ و نـا َضِووزاوٕ و ناَُىو ؾـت ُ، ٖـ ىوبضـى  يَهٌطىْـس  ُتؤب ،ٍ زويَينَُاواْطؾ

اٌْ ْـري.  ضُؽ و ًْطـ طتٍ ًَُٖض دًَط َُآُْ َطمسٌَ. تا ًََٓٔ، ؾإ ؾإ زهْعي ًَوي ًََٖٓس
ٍ نًًُُضِاغـت  َووضِين و نًَُتـ َزاز ُْـ ُّ زميُٓـ  ضُْطٌ غٍََ و شؤظ و خؤثىتُت ًَوتناآلّ بُ
ٔ: نغٓاطتٕ ناُواَيُٖ طٓاخ .ٍَضىاخُْاوت زيَتُو ٖ تناَز ُثضطت خىضُبًين، دَٕ زناُؾت

ُ ضنٌُْ ناَضؾـا  ُ، يَوَُاْؤٍ خضباؾىو ُي ًَوختُْ ، َوُزاخـ بُا، طغـ بُف و ُدـ ُال و ْبـ
 ، زٍََزووطنـ ٍ ُُْؾُٕ، واتناَضبُؾؤٖ ََازز بُٕ ناَضناَظضُو ٖ ضنابىوٌْ خىيَٓسَٓاَيىوز

ٕ ؤٌْ خناَضٌْ ؾاناُيؤْاوخ ُؾبُ ُي ؤّ. خُغتُٓ ُزٌْ ببًَتطهوَيرتْنى  ضؾـتًا ضُثضُ، غَـا
ٕ نـا َنىضِ َضنآًَٖسٍَ خىيَٓـس  نٌضِبُ ُي َضُاب ودطؾُضِو  َو باز َبري ىُٕ، ْناُغطثضبُو 
. تـام و  ُّ ؾـتاْ ًُْـ خـاَيٌ ْـري يـ   ناُنضـ  َضناداْتاٍ ًَٖٓسٍَ خىيَٓس بَُيهىيٓٔ، َزضَز
 َُُٓ َْسُضضُتٌَ، َٖيىضُِإ ثهًيؿطِثًْـ ناُمياْطايُٕ و ثناُيًَٓاَاز ُخىيَٓسْط فُقؤي
 ضـىْهُ  ؟ؤ. بـ ًًُضَِوؾـت زبٌُ ؾـ َوُزْض، ؾاُتـ ُقًكُس َُـ ُآلّ ٓبُ، َُنُو  ُيًضِيَصَ ضؤظ

ُ ْعاٍ َوؤْؿًُ، ُٓمنىوْ ؤتاف، بُ. ثُتايُٕ، ثناَضبُؾؤٖ ََازز  ىُيـ  ضُتا ٖـ َضُاظ، غـ ضبـ
بـىوٕ،   ُبًَٔاَاْـ  ُّ ٓاؾاتـ ٍُ تىوؾـٌ ٓـ  َُيطاياْـ َُؤنو َُىو ٓـ ُبٌَ. ٖـ َؽ تىوؾٌ زنُ
 .َزوطًَهغتًإ ثَ( زَوًًَُنُّ )بُتا، َضُغ
وآلتـٌ   ضؤ، ظنُغـٓا طت َزووٌْ ًَٖٓـس ضُط ًَهٌٕ، ٓاؾاتناَضبُؾؤٖ ََازز بُبىوٕ َٓاَيىز   
 ُيـ  ُيـ ؤ، بٍَ يًَـساو َطِثُؾـ  و ٍَ خػـتىو ؤيىثُثـ  ُ، يـ ٍَ بىوَزؤوا طري ُيُو ٖ َوُتؤتطط
 ُيـ  طتَؾـٓس نىبُو  ؾـُضِ ُي رتاًْطويَبُ ُّ ٓاؾاتُٕ، ٓناَىتططنُي َوُتُْ نىَو يَهٌْسبُيََُ
او، طدـ هيَضِْس و بُيَُو َ ظطاَىزإ زاَضظاُت. ٖيَطنَزطيُتا غُث ُي نرتغٓاطت بُؾٌ و ؤخُْ
ّ ُ يـ ضِاغـذي ثا ؤخ ؤب ُباؾ ٕبهُزإ دًََوُٓ بريزُت ُو ي طبريُت ُي ضِؤش و وُْط ٓاغا، ؾُٖ
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 ؟ـظؤطٍ ََزطهغتَز ُتبُآل و َىغًبُ
ٍ و ياغـايٌ و تـاوإ،   ضًُُاطـ نًو  هٌتٌ ثعيؿـ بٍُ باَططىيَ بُٕ، ناَضبُؾؤٍ ََٖازز  

ُ ٍ َوُٓـ  ضُغـ ُٔ ينؤنـ َىويإ ُآلّ ٖبُ، ُيٍُ دًاواظيإ ُٖثًََٓاغ  ُببًَتـ  ًَوؾـت ضُٖ نـ
ٌ ُٓؤنٌ ٓاغـايٌ  يضناٌ تًَهساْ ٍضناؤٖ ؾـًَىاْسٌْ   و (Nerve System)ٍ ضَـا َز ْـساَ

 َّ َــاززٍُ ٓــُخاْــ ُضــًَتَوا زُٓــ،  (The Mood)         ظـــؤطظادٌ ٓاغــايٌ ََُــ
ُ ُْيَـو  ضِ ُّ ؾتاُْْاوٍ ٓ ْسٍبُيعضِ ضُغُٕ يناُتُويََ. تا ًَٓػتا زَوُتًًَطؾُْ ُ وتىوٕ نـ  نـ

و  َضٍ ثـا َوُزْـ طنؤنثًَٓـاو   ُ، يـ ًُٓـطِؤ سـاٍَ   ضُٖـ بُ(. ضبُؾـ ؤٍ ََٖـازز َئًَ )َثًًَإ ز
ُ  ظــ، ؤطٌْ َناُدىاْ َضِوخػاض غيتُْكُٓبُؾًَىاْسٌْ  ُ يـإ و  َز بـ ٍ يـٌَ  ضؤزإ دـ ُغـ  بـ

ظٍ ضَب و زُوب و سـ طٍ ؾَؾًَى ُيإ يبُضؤئ، ظبهُيإ ثًََٓاَاش وٍَُْاَاْ نُ، َاوطزآًَٖ
 .َوُْناَباظاضِ ُيٓطخَٕ، زؤٌْ و بٍََُُ و ؾًنُو زو َضزؤو ث
ٍ بـاظاضِ بـىوٌْ   ىَ، وَوُهيَضُتنْس ؾاُضبُ ُغتَيىُ، ثُّ ٓاؾاتُٓ ٍَوٍُ بآلوبىوُْشيٓط   

ــ ــهُيَُو ٖ ضِىطىَضُط ــ ططٍ دىُوت ــايٌ ٓ ــُاؾً ــ ُّ وآلت ــٌو ْعي ضزوو ُي ــ ه ــنا ُي  ُْط
آلتٌ ياغـا و ؾـًَىاظٍ   ُغـ ٍَ ٓاغـايـ و ًَٖـعٍ و ز  ضو با ُو َاززاٌُْْ ٓناَضًََُُٖٗٓضبُ
ــطنَزضَوضُث ــايًين و ناُزْ ــَُؤنٌْ ٓ ــُآلي ــازَزضَوضُتٌ و ث ــُطٌ تاَيٌ و ٓاَ ٌْ نان
ُ ٍَ...تاز. َُؤن ُ ًُٓطِؤغـتاٌْ  نىضز ُيـ  ُاْـ ضُتنّ ؾاَُىو ٓـ ُ، ٖـ َوُزاخـ بُ نـ  ُزا، يـ نـ
وو ضِ ظــٌطنًَ ُيـ يــَُــُٕ. ُٓو َاززاْــُٓــ ٌْناُضــًًُيََُاَ ْــسٍ قاضاغضــٌ وَوَشضبُ
 َْـسا، ْـاو  ناَُاَيًًؤًَـسيا خ  ُي نُ، َوُتيَضخىيَٓسَ، زُْنآَىؾُضِو زاتا ُاظيٌ، ٓضوُُٖي

 .َضُغُيإ يضؤظ ؟ ()ٍضغًاطثٍ ُف ًْؿاًَُْؿُضاو و ٖ ضبُ ُوْنَُز َْاو
ظــ،  ؤطَ ضُغُي ُاْضبُؾؤٖ ََاززو ُيٌ ٓضُطيضناٍ َضباضَٕ، زناُظاْػتًً َوَُيًٓؤًَهي    
 ـ:هًيَُٗهتًٍَ َضَوُزوو ت ضُٕ غُخَز وؿتً
ــضُطيضنا    ــضَز ُيًـ ــيضنإ و ناُووًًْـ ــًًضُطـ ــُٕ، ناُشيًؤيؤيٌ ؾًػـ ــت نـ  ُثًَىيػـ
ًْـ ناَضناَظضُٕ و باواٌْ ٖـ ناَضؾتًاضُثضُو غ بُضِيَىَبُضغتا و ؤَاَ ُٕ يناَضناَزضَوضُث

و  َوُظْـ ؤغٌ تىوف بـىو بس نُ رتتا ٓاغاْ ،بًَتُٖ إيضُغ ُيًإ يضثًًَإ ٓاؾٓا بٔ و ظاًْا
 .َوُْبهُزٌْ طن ضُغَضضاُي بري
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ُ  بىو،َغـٌ ٓـاَيىز  نُ ضُغـ ُٕ، يناُشيًؤيؤٕ و ؾًػًناُووًًْضَز ُيًضُيطضطا     طؿـيت   بـ
ــُٓ ــُٕ: زواَُاْ ــن ــسٕ، بري ُوتٔ ي ــىوٕ و يؤنخىيَٓ ــىوْبريَُيب ــىوَوُض ــ ض، ضاوغ ، َوُبىوْ

ــضُخاوث ــضزاطنُض ــ ٍضبُوضُيٌ، بًَػ ــ ُي ــطنُقػ ــ ناضَِيبعُٖ ُزٕ، قػ ــايٌ ي ــسٕ، ْآاغ ُْ 
وٍ و ُبًَدـ  وبىوٕ،نابىوٕ، الواظ و غًؼ و شا نٌؤَُ، خًَُٓؿضُزٕ، طًَصبىوٕ و غطنضَِؾتاض

ٍ و ضغـىا ُْاغُظئ، ٖضُي ضُو يًَى وغ ُدمُغت وثَزٍ، زضَظ ضَِْط ٍ وضبابُإ، يًَىضِوظُخ
ُ و ىيًٌ و خُ، بٌَ ََوُزْضزٕ و خىاضىوٌْ ًٓؿتٗاٍ خىاهضتًَ غٌ،ُؾُُْْطُت ًْايٌ ُتـ  بـ
ّ َضَٕ و وناُط و غـًً ضُد ًٓسظ و ؾٌؤخُْ بُتىوؾبىوٕ  ف،ٌُ ييططضبُظيين بُٔ، زاتطط

ُ ٌْ زيناُيًضغـا  ُؾًًؤخُو ْ ُ ُاْضبُُ. يهـ غـٌ  نُبـىوٌْ   خػـًري ُي ُواْـ َُىو ُٖٓـ  ضبـ
ثًَــٌ  نــُٕ، ُايــخمنٍُ ُْساْــُظووََضْآا ًَهــٌٓتططضَوم وٍَ ظُؾــُْٔ بــُ، َبىوَٓــاَيىوز
ُ ٍ ُؾـٔ ُْ) يَتطزَطىت ُ  ُغـ نُو ُؾـٌ ٓـ  ُي ضـىْهُ ووْـٌ(،  ضًًَََـٌ ز َضؤظ بـ  ََـازز  بـ

ُ  ُغتُزٌْ دطنطتًَ ، خىاغتًٌضُطُو ٓ َبىو َٕ ٓاَيىوزناَضبُؾؤٖ  ُتـ يَطًَُْٖٓ ُّ َاززاْـ بـ
بات َُىو خُ. َٖوَُبًَتَزٕ زطاخ يإ َطخ ٍضنادماَساٌْ ُوٍ ٓضبُووغُ ضِنُو ُوا ُٓزٍَ ٓ

 َُاْـ ضَو زُبـٌَ، تـا ٓـ    ىُيُغـًً َو ضُٖ بُ، ُو ثىوي َضًَٗٓاٌْ ثاغتَزَو ؤو بُدمٌ َٓضِو 
 .تهابيسا ٍُ ثؤخ ٍنُُٓىويتًضُغتُد ؤب ُيَؾٓسنى
ُ ِ(. هًب وال تػُاٍ سطجم َئًَ )اغُاٍَب زَضٍُ ٓاظيع، عضُخىيَٓ    ، (1994)غـاَيٌ   ُيـ  نـ
ٍ ضونىابـ  ُت( يطٍ )غضؾا ُابٔ ْاؾع( ي بُيٌ )عكَٓاَاز ضىوَُغُضزاٌْغتا، ؤَاَ نىَو

ُ بـىو،   طيُّ ثـٌَ غـ  ضؤظ ،ويَسا شياّ ـ ُي ًَوغاَي (8)ٍ هُْعي نُوآلتٌ )يًبًا( ـ  ْسٍَْاو  نـ
ف َوُ.، يـ َىوتـ طططاٍ ضَزضبُ َونُُض بُ، ُيًَزضَوضُث َْسبُيََُ ٍُّ ُٓغططث ُيًؼ يؤث
زٌْ طنُالقـ ُؾ ؤبـ  ُيـ ُٖيَـو  ضيٌ، شووَٓاَـاز  نٌُيـ ُقىتاغاْ ضُُٖبًًِٓ ي طت، زواطتطيُغ

 طتطيُف غـ َُاْـ ُ. يُيًػـاْ ؤو ثُغيت ٓـ َز َضٌُؾىوٍ و ق بُٕ ناَضناَظضُٖ َضناخىيَٓس
 ٕناَضناٍَ خىيَٓـس ُطـ ُي ضؤظ نُ َوُزَطنٍ ضٓاطازا نُُيَٓاَازٍ يَىَبُضبُضِِظوو  نُبىو َوُٓ

 ّ! نُُإ ْنًَُؤنوثىوٍ  َضثا بُمب و ُْ ٍَُهتًَ
 وْعيـ  ُايف يـ ططٍ دـى ُو ثًَطـ  ُّ وآلتـ ٌُْ ٓـ ناَالو ٍضِؤؾٓبرييٌ ضؾًاؤٖ ْعٌَ ٓاغيت   

ــُٖضبُوآلتــاٌْ  ــضًََُٗٓ ــسٍُ باخــضِؤىطَضُو طــ ُاْضبُؾــؤٖ َّ َــاززٍُ ٓ  َضناَيٌ خىيَٓ
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بىوٕ ٍَ ٓاؾـاتٌ ٓـاَيىوز  َوُزٕ و بآلوبىوْطنُُْؾُت ؤبىوٕ، بضناؤٕ، ٖناَبىوُْسو َُُٖويََز
ــى ٖــ ُٕ يــناَضبُؾــؤٖ ََــازز بــُ ٍ نــُُتَُهىس نــٌُْ يًبًــا. ناُدمــُو ط ضناَظضًَُْ
يإ َوُٓـ  ًَُؿُو ٖ َوُتيَضبؿا خَُيهٌ ُي ٕناَبىوٍَ ٓاَيىوزضويػت ٓاَاُيَزغت، ُْكُٓبُ
ُ . بُضبآلوَ يُ َُٖىو دًٗاْـسا  ًَهٌٓاؾات َُُٓ نٍُ بىو، ضظا ضُغُي ُ آلّ بـ ُ  ضؤٍ خـ ضبـ  بـ

ُ طِبٍ ططيَُ، ٖـ ضناخىيَٓـس  نٌٕ بـاو ؤَـسيت، ضـ  َّ زؤضاوٍ خ بُ .ٍَبًَصيٓط ْاطري ٍ واْاَـ
ٍ نَُبىوتىوؾــ َنــىضٍَِ ُطــُووْٓاغــٌ، يضٍَ زضؤتــنطــاٍ زضَّ زَزضبــُُا بــىو، يضؤتــنز
ُ يَضِبُ. ناوطتََيسُٖ  ضـىْهُ ز، طنـ ٍَ زُتايًـ ُّ ثُ، باغـٌ ٓـ  َوَُؾـُضِ بٍُ ؤخـ  ؤبـ  ،ضىَبـ

غيت باآل بـاآل،  ؤغٌ ثطثضبُو  ضال و َىختإُ. َناُباًًْضقى ُبىو ي يُنًَوٍ ؤٍ خنَُنىضِ
ُ ًَٖٓا، َز َْسبُ ؤٖاْايإ ب ًْـإ  ناَزؤطري َنـىضِ  ؤبـ  ىُيَضو ضـا  بهـُّ  ؤإ بـ هًـ يَضنا نـ

ُ زٌْ طنُُْؾـ ُت ُيـ  َُىوٕ، دطضُبؿ باوَضِ..ٕ.زضيَصو  ضٕ زوونانُؤ..... ضريَوُظَؤبس ز بـ
 !َؾتىونىظًإ ؤطَ ضالؤز (10) ؤّ بًًِٓ بؤخالقٌ، خُٓ
ُ تىوف بىوٕ   ٕ،ناُظايَضؾا ثػجؤضَِوا ُإ، ٓضُؾتَو ز نتًَب ضُ، غُوَٓيَضِبطُ ضُطُٓ   ّ بـ

 :نىَ، وضناؤٖ وتًٍَ قاَؤغتُٓ ُُْخَ، زُٓاؾات
o ُْ ٌْضُطيضناوغت و ضو ز ضِاغت ضِيَُٓاٍبىو. 

o اخ.طخ ضيٌَٖاوِو  ضَازطب 

o خًَعإ.َوُؾاْسََْيىُاظإ و ٖرتًَهي ٍ 

o يٌ خًَعاٌْ.َزضَوضٍُ ْاثَزضَوضُث 

o ََُزضَوضُبىوٍ ثضػجاًَهتٌ ُٓقُت وثُقٌُ غغًػت. 

o  ٍؽ.طثضبُو ْا ىؤو ضاوضٓ آلَضِبًَُسيا 

o  ٌبٌَ. وغاويـُت نٌُيَبع بُ ضُطُ، َٓوًًُْناَضؤَىو دُٖبُتىْسوتًصي 

o ُٖنانًَؿُ ُي َوُزْضؾاؤواقًع و خ ُآلتٔ ي.ٕ 

o ُضِؤسيٌ َزضَوضُث خٌُظاًْين بايُْس ُْٖب.ٌ 

o يـ!طتٍ ضؤووٌْ....تاز. ظضَؾٌ زؤخُْ بُبىوٕ َزؤطري 
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و ُْىوغٌ َٓضضا ٍَوُٓؤ.( دا بُيَُٓضَزظ زبُؽ نُو هُت قاميؤطاٍ خضَز( َيٌََز نىضز  
و  ُّ وآلتٍُ َٖٓاتىوٍ ٓايٓسُبٔ ُْغاَاٌْ ي نُ َإ ـُويػتاُْؾؤخ ُواُْودُْ
 ُت يَؽ و عً ضَت و زُيٌُْ يًبًاٍ يًَٓناُدمُْىوغٌ طَضضا نىَتري ـ وُظايؤطَ
، ُوا ثًَىيػتُئ، ٓططب ُبًَٔاَاْ َو الؾاوُٓ ضبُبُ ٍَضِئ و ططضَتإ وُظَىوٌْ ًًًَُٓ
ٍ َوُزْٓضئ. ؾاؤًَإ يٌَ غُخ َٕ زابًَٓٔ وتا ظووناُيٓطب ضُغُي ُدمُ، ثُاْضغىوُد

 بُزإ و ُغ بُزٍَ.  ُمنإ زيًََٓتناُاخ و زوشَٓطاٌَ ثًاو خضُاظ وَطٕ، َناًًُضِاغت
 ضواٌُْ ٖناُطاوباْيَضقاّ و ُّ ؾَٕ و زَوَوز ضبٔ زاُي نُبٌ ياغاؽ، ُس هُثًًَُق إضظاُٖ

باغٌ  نُٕ، ناَضناًَسيا ُواَيُٖوتىوٕ و نُٕ ناَضٍ ؾاَوَضٌَْ زناُاْطايطيُو غ
 ،ف(هُؾيت زي ضؤٕ و )ظنَُز ضهُؾؤَاٌْ بًَٗضَز َضيإ باَز بُين تططزاضُغبُغتَز

َيىيػت ُبٌَ َٖززٌْ ُّٓ ثُتايُ، طن ضَغُضبؤ ظوو ضا َٖاتىو َوٌُ ٓتنا نَُئًَ َثًَُإ ز
ْس ُض ضُوا ُٖ، ٓتناُْا خىاَْز َيًًََٓٔ.ُوغت ٖضْسُْطاوٍ دسزٍ و تُئ و ٖططبضَو

 ُبًََٓإ، زضؤوا ظُٓ ،اطغبُال و بُضنُف و ُدٍُ ْضؾا نىَف وُو ًَُٓ ُيهُزي ًَهٌغاَي
 .ضؤدنياطتف و ؤطؿنياطت

 ضو ثًَؿًٓا ضِيَُٓاٍ ُْسئ يًػتُظايإ، ضَض، ؾاَضُتُو خ ىغٓاطتضؤ، ظُّ ٓاؾاتُٓ ضىْهُ  
 ضناَزضَوضُاوإ و ثب بُف هُؿٍ ثًَضشطاؤٓاَ يإبُضؤظ نُزوو، طنَيإ ٓاَازَضضاضِيَطُو 

ٕ و ططع بيَضُثَضزوو ُتايُّ ثُيإ يؤٕ خؤٕ، تا بعأْ ضنٍََُ زَُؤنٌْ نانُو ًَسيا و تا
 َرتوا وا باؾُٓ ،ُوإ ثًًَإ باؾُضٌ ٓضُ. ٖٕبهًُْـ ناٍَ تىوؾبىوضُغَضٕ ضاؤض

ٌْ ناُوَظاضَِتتٌ بُتاي بُغتإ، نىضزٌُ يَضُتٌ َُٖهىٌْ سناُغطثضبُظطا َىززاَ
و  ٍضِؤؾٓبريو  ؤتٌ و ْاخُآليَُؤنٍ ضوباضناوغيت و ضْسُت و خىيَٓسٌْ باآل و َزضَوضُث

 .ٕبهُإ ثًَيضناضزاطن بُٕ َوَيبسُو ٖ ٕبهُيإ ُقػ بُ..تاز، .الوإ
ٕ، ناُيؤوخُضِاغـت  ُغـًً َو نُ، ََيًَٓذاوُّ َٖوُ، َٓوُيَضّ باُّ، يؤٌْ خناُظَىوُْٓ ُي   
ُ . ُيـ ُدمإ ُٖطـ و  ضناَظضُواْـًين ٖـ  تريو ضو ٖـع  يين بريضِؤط ضُغُيًإ يضُطيضنا ثرت و بـ

، يـإ  تُختُضَِفضُغ نٌُيًضشطاؤ، يإ ٓاَضزيىا ضُغ هٌيَضُغتؤيٌ ثضُطيضنا نٍُ ُواتاي
 ضؤظ ضؤخٌ ًَسيايٌ، ظؤزطَ نٌُيُْاَضبُ، يإ ُقىتاغاْ ٌطؤضَِثاْ ُي ىُغتايؤٍ َاَضوتا
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ــنُالواظ و  ــىضر و غاَُباي ــُ، َضِزوغ ــُ ب ــُز ضاوضب ــسآٌُْ ب ــ دماَ ــاال ضزاطن  نٌو ض
عات ُغـ  ضِيَطُضـا  ىُيـ  يَوبُضِيَىَبُض ضُطُٓ ُمنىوْ ؤف بعوئَ. بؤىٖغتٍُ ُْٖساَُْضُٖىْ
 َوُٓـ  نـى ٍَ، ونَُٓػريُ، تُو ٓاؾاتُي َوُوتٓنُضزوو بُ، تهابٌْ ناُيٌ قىتابًًضشطاؤٓاَ
 َزضَّ زٌُْ ٓناُاثطثًؼ و خ ُُْ، اليَوُواُْضاوٍ ٓضبُبٍُ، ضُطؤؾاْ نًٌُنًضاال بُ ًًُْ
غـاَيٌ   ُيـ  .َضؤّ دـ ُيـ  نًٌُنًضـاال  ُ. يـ يَتضبست و ًْؿإ يَطبه ُغتُدضبُ ُآلتًًَُؤن
ُ ، ْىخُنؤيـ  ُيـ  ضُعؿًُٖس دٌُْ ؾناُدىاْ َضٍُ ٖىُْمياْطُث ٌطؤضَِثاْ ُي (2014)  ويَبـ

غتا و ؤيإ َاََز بُتايٌ ٖات، ؤن نُز، طهمنايؿ َوُيَضّ باُإ ينًًُنًضاال ،ْسَُضُٖىْ
ُ ُطؤضَِثاْْـاو   ُٖاتٓ و ًَىإ، ضناخىيَٓس ُ و ثا نـ يـإ  ؤٌْ خناُغُاغُو ضـ  َضُتٌ دطـ نـ

 ُت، يـ طٍ غـ ضؾـا  ُيـ  ضُ، ٖـ َْـس بُؿـإ بًَـٓٔ.   نًَضُدط ُواظ يـ  نَُيًًَٓإ زا بُساو يَطؾ
ٕ، ناَضبُؾـ ؤٖ ٍَ َـازز َضبـا ضَا، زطًَهـ زاواّ ي ،(ْسٍ )قـا  ابـى يػـري   ٍَ ْاوُخىيَٓسْط
، بهُّمنايؿـ  ؤإ بـ نًُيًضُطؤؾاْ ،َوُٓ دًاتٌ ُي نَُسا ضياطّ. ًَٓـ بطبطًَيَو ضغًًُٓا

ٍ ظاْ ُزّ يطًَهزاوايإ ي طتبىو، زواٍُ ٖضُطيضنا ًََٖٓس نُبىو  ضوبىو، زيآُ ايتشـسٍ  ) هـؤ
ًسا ًَـىإ  تًيًبًاؾـ  ٌتنـا و ٍُ َٓزضَوضٍُ ثطظيَو خىزٍ و َوُبهٍَُ َضباوت( زوطغيُ 

 اّ.طهآلتًؿُبىو و خ
ٕ، نـا َايعضنا ُغـ نُو  ضناَاُو غًٓ ضناؤْْس و ؾاَُضُبٌَ ٖىََْادمٌ، زطنٍ و نىضز بُ  
ب و ُتـ نَُ ضُغـ بُيـسإ و  َُ ُبًَٓـ  ُيـ ُٕ ٖناُدمـ ُو ط ضناَظضُٖ ضُغُييإ ضيطُضنا نُ
، طتـ ٌْ ناَضْـسزا َيىُث ُْـ ٍَُ اليُطـ ُؾـإ ي بُو ؾـإ   َوُٓيَضِػـى ٕ بناُهؤيـ ظاْمياْطا و ُث

يًؼ و ٓاغايؿـٌ  ؤثـ  بـٌَ َثًَع. ز بًَُٖع و بُ نٌو ضاال ضنازٌْ طهؾهُثًَؿ ُواّ بٔ يَزضبُ
ُ ُْ ُاْضو تاواْبابُسِ َضِبٔ و  طتضبُُخبُف ؤٌ ْاوخوَظاضَِت ُ ٕ نـ ُ طـاٌْ  ضباظ نـ طًـاٌْ   بـ

ُ ضبُ ُؾؿًإ يؤنوٍَ و ُٖ ُاًْـ يضناَزضَوضُٕ. ْابٌَ باوإ و ثنَُز َوُمناْناَوُْ ٌْ ناَضبـ
 .َوُْبهُ، غًَنُغٓاطت نُضو طىُزٌْ ٓطن
ٌ و يضهـا وينا َو ثامشـاو  ُخؿبُظياْ ضذانُي ُٔاَاْبًَ َو الؾاوُين ٓتًغًٌ ًَٖع وطتَُ   

ُ ٕ ضَظبُو  ضغًساطتَُ ٍََ، ًَٖٓسَُؤنو  ىات ضُغٍُ، ينُُاًًْطَاَيىيَ زٕ و طهطًًَيًَؤخـ  نـ
ُ  ،ُيـ َزواوبٍُ طتَضوُغاتٌ طَضنآًإ، تططُْضَْس وُٖ بُزإ و ُجًَٓطىيَ َ  نـ  ُظـ ؤطضـاوٍ 
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و ٍُ ٓــُغــىْط ُيــ ُيــؤٕ، بنــَُسغــتًإ ثًَُٖ رتو باؾــ رتووْــضِ ،ٕنآاطابــُو  ضؾــًاؤٖ
ُ  ثـرت ئ نَُظزُ، سَوُيًضؤخمُخ ُ ْاضُتُخ ُّ ٓاؾاتـ بـ ٕ( ٓاؾـٓاتإ  ناَضبُؾـ ؤََٖاززٍ )نـ

و ُٓـ  ُ و ًَُٓـ ريتٌ بـًَ ُقـ َضَظٕ، بتـىاْري ز ُثؿتًىاٌْ خىزاٍ َ بٍُ، َو ٓىًََسبُئ، بهُ
 ْاو ببات.ُي منإناَوُو ْ ُو ًٍَُُٓ َٓوُئ ثًَـ ٓضبُْاو ُي

 ثرتَإ ثًَسا بىوٕ، ٍَ، ٓاَاشُاْضبُؾؤَٖو َاززُزٌْ، ٓطنُُْؾُو ت َوُْؤٍ بآلوبُشيٓط   
ٖ َضو ثـا  َُـ ضُؾاًْإ ططري نُ َوُيَتططَز ُو ضري و تىيَصاٍُْ ٓضُظَز ، ُيـ ُوثىويٌ باؾـًإ 
و ُاتًصيٌ ٓـ رتَىو ثالْـٌ غـ  ُ، ٖـ َبـىو  ضؤؾـٌ ظ َضؤالخُف و َؤطظاْؿٍُ ٖضؤد َْسُضضُٖ

 ُيـ َوُٓ ًَُؿـ ُت( ُٖويََووخ و زططو  ىتا ىَٕ )ونَُز َوُّ َاززاْبُ ُيٍَُ َاَُغاْنُ
ِ ّ يُوإ بًَدـ ُودا ٓـ ُبىوٕ(، َٓٓاغيت )ٓاَيىوز ُٓيَُبط ضؤَاخنضَغٌ زنُ نُ وٕ، ُخـ َز ًَـ
ُ  نُ ُيَضهُؾؤظيٌ بًَٗضَو زُٓ نىَىَت وتن ُ ٍ ُاْـ ضو طًاْسآُـ  ُْـ ططيَز ْطُتؿـ  بـ  نـ
ُ ُظيًضَزبُ ضُغـ  ُاويًطَٖشَتري نُضُٕ، ٖططبًاْ ٓاغاٌْ بُو  ٕبهُؾًإ ؤوٍَ بًَُٗياَْز  نـ
 يإ.ؤٌٖ خ ُبًَتَز نَُبٔ و ًَْضريَّ زُوإ بًَدُ، ًَٓهاوٍ ثُٓ

ــ    ــُزا، َطيًَ ــى ب ــٌ ًَٓ ــُواْنُ ًَٓعْ ــُىؤختُو ْ َوَُــنَُز ىُي ــ ن ــُُتبُبا ُي  ضزوو ن
 ضذانُيـ  ََُزضُّ غـ َُيـًَٔ : شيـاٌْ ٓـ   َبـري، ز َز َوُطىٍَ بًػيت ٓ ضداضؤظ :"َوُوَنَُز

بـٌَ و  َايـٌ ز ضِ ؤْت بـ ناَضناَىو ُبٌَ َاْسوو بىوٕ، ٖبُ، َبىو فؤغت و خَزضبُٖاغإ و 
ُ  ََاوُْـ  ًَوغـج ؤناٌْ و ضُو ًْطـ  ًَُٓؿضًُٖض غ ّ و ظاْػـتًٌ  َزضُشياٍ غـ ؤيُٓـ نُت نـ
ُ صيَضٌْ يـٌَ ز ناُؿٌَ و قاضناضِت نُُويَتَضنُ ضُغُزبري، يطنُْضُغَضٍ ضاؤر بضُٖاوض و  نـ

 ".ُبًٓ َيًَى ٍَُططو  نُطض ضُغت و َٖزَططعٌ( بتً ٍنُُميىتض)
ُ  ُيُغاْنُو ُضىوٌْ ٓؤا بُْٗت َُُٓ     ُٕ يـ ضواَخىيَٓـس ُشيا و ْؤيُٓـ نُت ُبًَٔاطـإ يـ   نـ

ٖ  ُخضُٖاوضـ  ُشيا و ظاْػتؤيُٓنُو تٍُ َْٓسَوُْا، َٓظاْػتسا، ز  ضْسباُ، ضـ ُيـ ُغـىوزيإ 
ٖ  ضَضَبري، ظُْـ  ضِؤؾـٓبري و  ضؾـًا ؤٖ ضُطُيـ، ٓثرت و  ىُو ضـ ٍُ ٓـ َوُ! ٓـ ُيـ ُو ظياًْـإ 
وٕ و ُعـ ؾري ُ، ْـ تناََإ زؤخ بَُإ ؤزاٌْ خطهغتَز ُؾًًؤخٌُ و زآًَٖإ و َُُْْقُت
زٕ طنضِؤؾـٓبري  ؤو خ َوُخىيَٓسْ بُخسإ ُباي ُيؤ. بَزووطنيإ ُْ ضًُٖتًُْطًعخإ و ُْد ُْ
 .َػرتثًَىي ضؤظ ضؤخ ظؤبايٌ و الثتؤو َ ٓؤتؤَبًٌ ُزا، يََُزضُّ غُي
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ٕ، نَُمنإ زناُواُْودٌُ ْضِؤسو  ُغتُو د وًَؿَ بُؾذي ؤطئ و ؾطِن نٌُْ ناُطاْضباظ   
إ نًؤو ضاوٍ ضٓ َزوضخىاُيإ ْتري ٕ،ناَضبُؾؤََٖازز وتٌهُغتٍَ زضالؤٖا زَضًًَا بُ
 بُ نُ، َوُتؤزطن هٍُ زيضبُؾؤََٖازز َضؤد ُإ ييبري، ُاْؾًَتطري ُيؤ، بَوُتؤبُْطِث

و ُامن يططإ. زاخٌ ًْناَضياطِنَىو ُغت َٖزضبُ ُبطات ُطُيَؤخٌ تطْبُٓاغاٌْ و 
 ُزٕ و يطهؿتٗبٌَ باْطًَبُو  ُبٌَ ًٓعٕ و خىاغيت ًَُٓبُوتٔ و نُضُوإ غُياْسا، ُٓزآًَٖاْ

 بًُْإ ناَضبُؾؤَُٖٖاز ُيَؤنٕ و نَُز ٍَضشوو بٍُ، يًَُإ َوُبًاْ ًَوتنا ضُطازإ، ٖضَز
 ٕ؟ؤٕ. ضنَُمشإ زؤف و بًَٗؤخضُٕ و غَزَزٍ زازضعا
زا ُّ دًٗآُْ ضُغبُّ، َزضُشياٍ غؤيُٓنُت ِضيٌَ ُ، يضبُؾؤٍ َٖززَا َضؤد (3) ًُٓطِؤ  

زٕ و طنُْؤنضٍُ غُدًَط نٍُ َوُٕ. ٓنَُْط زُظإ ضضُٖ ضؤخٌ ظطْ بُو  َوُتَُْاوطخؿبُ
ٕ ناُغطثضبُو  ضناَزضَوضُغتا و ثؤو َاَ ىو باو وٍ زايبُضؤظ نُ ُيَوُٓ ُيَٓي ُِْط َٖز

زٕ طنُقػ ُّ يؾُضِغإ : طت َُإ يإ يؾُضِ ُ، يإ يٕنَُياٌْ يٌَ طًٌَ زؤظأْ و خَثًٌَ ز
 َيطا.َُؤنو  و ٓايري نُيتىوض ُغإ يطتَات و َضٍُ َىسَضباضَز
 

 :ًَْت(ضُ: )ًٓٓتىُي َضشيا، شَاؤيُٓنٍُ تضبُؾؤََٖازز
، تنـا َتٌ زُظايـ ؤطٌ َثًَؿهًَؿـ ًَْت ضُشياٍ ًٓٓتـ ؤيُٓـ نٌُ تغًػتٍَُ ُتُو خعَُٓ   

ُ  ٍُ ًَُٓـ َوُآلّ ٓـ بُإ. ضَِىوَإ ٖاوُزا َُُٖ، يُخؿبُزو غىو ؤظثريظٕ و َُ ضذانُي  بـ
 و َاَيجـُضِ زإ )ُغـ بُيـإ و  َز بُ، ُْناُباؾ َضٍ ظاًْا%( 25) ًُْا يُيبًٓري، تَف زنُووضِ

 ضُغـت ؤو ث ُٓـ ويَ ِضيٌَ ُي ،ًًُضَِوؾتزبُؾتين ؤطإ ؾيضنا نُ، ُيُاخ ٖطو غايت(ٍ خ ويًٓ
، بـٌَ  نـض و  نـىضِ  ضُغـ ُاثًـإ ي طخ ضؤٍ ظَوُاْزضنا نُػٌ ًَهو ؾًًٌُ غ ؤو ظًسي ُتططو 

، دـا  ًَوغـ نَُىو ُغـت ٖـ  َز ُطاتـ ًََْت زضُٓاغاٌْ ًًٌََٖ ًٓٓت بُ ًُٓطِؤ. ُيُدًاواظ، ٖ
ٌْ ناُتًًـ ُآليَُؤن ُْسيًـ َيىٍُ و ؾـًَىاظٍ ث نـُيتىوض ٍ ضيٌ و بـا ضؾًاؤٓاغيت ٖ ضىْهُ

و  نـىضِ تين ًَْـىإ  يؿُطتًٌْ ناَضزيىا و ُتُقُو غ ُووغتضْسُْات ضؤٍ ظضواَنىضزَيٌ َُؤن
و ُوا ٓـ ُٓـ  ،ىوُْتُوٍََ بنا ضؤظ َزضَوضَُيٌَ ٓايري و ثؤضِو  نُغٓاطتو  ىضِو  ضغتىوُٓ ضؤظ نض

ُ وؽ( ُت و ٖـ َٖىٌُْ ؾـ ناٍُ )خاْـ َوُزْـ طههؾًَٓ ؤًَْت بضٍُ ًٓٓتُاْضُدمُث ٖاغـاٌْ   بـ
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 ُيـ  ٍَطنـ َْـا ز َ، زُتـ ُمحَوتٔ ظهُغـت َزَو ضٓاَا َطيًَامن، ططثؿت. زاخٌ ضُغ َوُٓيَطنَز
َاؾاضـًاٌْ  ٍُ تضِيَـصَ تا بعاْري  ،يَيتَضبسيًُإ، ض، ظاًْاَوًَُْتضٍُ ًٓٓتُو خاْاٍُْ ٓضُْتُغ
ٌْ ناَضنُؤؾـ ؤٕ و ٖاَناَُاؾاضـًً ٍُ تضِيَـصَ َئًَ، َٕ زناَوَُيًٓؤًَه. يَْسُض ُاْضو شووُٓ
اوا. ضِؤشٕ و ؤشاثـ  نىَضاو وآلتاٌْ وُي َطتظيا %(260)ْساونُوآلتاٌْ  ُي ُثًػاْ ََاَيجُضِّ ُٓ

ُ  ََــامن بًػـتىو ؤٌ خنضـ و  نـىضِ  ٍضناخىيَٓــس ُ، يـ َْـس بُ دماٌْ ُْـاو طــ  ُيـ  نــُضِيَصَ نـ
ٍ َ)َــازز ىَو نــُُتبُئ و بابهَُؾــُضِغــًَٔ و رتْــابٌَ ب ُيــؤ. بَضظبــُغتاًْؿــسا نىضز

ٍ َاَيجـُضِ  ٌْناُاثـ ط و خيَينضُْـ  ُْـ ُباغـٌ الي  ُ ًًْـ متنائ. ططُْضَْس وُٖ بُ( ضبُؾؤٖ
ُ بـٌَ  ََىوَإ زُٖـ  نُّ، نٍَُ زنَُضُغَضضا ضُغُي ُزوو قػآلّ بُ، بهُّ ضِووتٌَُُْ  بـ

 ئ:بهُ ؤب ٍضنائ و ؤٌَ يًَبدُخ َونُُي
 ؤْري بناًًُضِاغت ،ّؿُضِمنإ، بًَناَضناَظضُٖ ُنض و نىضٍِ َوُزْطنضؾًاؤٖ (1

 ئ.بهُووغتًإ ضْسُو دىإ و ت ىثا نٌُتًًُايضبُيَضِئ و بهُياْبُ
َيٌ ؤٖ ُٕ يناَضناَظضٍُ ٖهٌُْ زيناَطٓاًََو  ضَُجًىتؤنخ و ؤبٌَ الثتَز (2

اوازا ضِؤش ُي َُُبًَٔ، ٓ ضبُناْساَاٌْ خًَعإ ُٓ ضاوٍضبُ بُبٔ،  َوُزاًْؿتين َاَي
 .َباو ضؤظ

ٔ، يَضًًٌ بسنٔ و يَطزاغ ُاْضِووتًَُُْ ََاَيجُضِّ ٍُ َٓوَضشوو ٍُ ٖاتُٓبٌَ زوطَُز (3
ّ ُٓ نَُضَُجًىتؤنيإ  ُنُثؤالثت ُي ضيُنػُ: ىُبٌَ: يَز ضِيَطُزوو  بُيـ َُُٓ

. زوو: زاْاٌْ يَتضبسًؿإ ْ اخ ْاتىاٌَْطخ ًَهٌت و ًٖض ؾتيَضزَقىؾٌَ ز ُيُزوطُ
 ُازات، يٓيَضو  تناَف زؤخاَ ُاْؾَاَيجُضِو َُىو ُٓ، َٖوَُاَي ُت يبٍُ تايٓاًََط

 .َوُٓيَطبهٕ ناُيسا غايتؤظووٌْ خ

وغيت، ضْسُت و ؤو الوإ وْاوخ ضِؤؾٓبريٌ وَظاضَِتٌْ ناظطاَز ىَت، وُويََز َرتباؾ (4
ئ رتباؾ َُُٕ. ًًٌَٓ بسنٕ و ُزاغيَِ ضُٖٓاغيت  ضُغُي ُاْضِووتًَُُْ ُّ غايتُٓ

 ٕ.ناَُىو خًَعاُْٖ ؤب ُيضِيَطُ

 ُي ضِووتٌَُُْ ٍُٓويَ و ضظاؤو ؾًًِ و ط (CD)ؾتين ؤطزٕ و ؾطهًَٖؿتين قاضاغًُْ (5
 .َوًُْاْناََىو ؾًَىاظُٖ بُ، ًَوَىو ؾىيَُٖٓ
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 :ٕ(ناَبايٌ و ٓايجازؤزوو: )َ َضشيا، شَاؤيُٓنٍُ تضبُؾؤََٖازز

 ُثًَىيػت و ضخساُو باي ضهآاغاْ ضؤظ هٌيَضتًسََُضّ و ياَو ٖاوز ٖاوضٍَِبايٌ ؤتا بًًََت َ  
 ضدا يَوو ًَٖٓس ضناَظضُيٌ ٖضؾًاؤآلّ زيػإ ٓاغت ْعٌَ ٖبُ، ٍُ ًَُٓوَطشياٌْ ًُٓ ؤب
. َوُويَتنَُسٍ يًََضوٍُ طنًَؿُبايٌ ؤٍ َُيَُت و ٖوغضْسًَُٖٓاٌْ ْاتضبُناًْـ، ناَضوُط
اثٌ طٌْ خُالي ىُي ضُغُي ًُْا قػُ، تُْناَضبُؾؤٖ ََازز ٍُ ًَُٓنُُتبُبا نُزا َطيًَ

 ئ:نَُو ٓايجاز ز بايٌؤًَٖٓاٌْ َضبُنا
ًْإ تىوؾٌ ناُيإ َٓساَيؤخؤ، بىو باو وزاي يَو، ًَٖٓسُ، بٌَ ٓاطاياْامنططزاخٌ   

ّ ٌُْ ٓنآَُساَي ضىْهَُىبايٌ.  ىَٕ، ونَُٕ زناَضبُؾؤٖ ََازز ُببىوٕ َٓاَيىوز
 ـٍَ طَُٖيسَط ؤخبُضُغ ًَهٌتبُبا َُُـ ٓئَ طزَن َزضَوضُْاظ ثبُز ُشٍ ًَٓػتا بًََضطاضِؤش
ٕ و ناَبًٌ و ٓايجازؤ( ْاو َ Gamesـ  ٌْناَُُ)ط بُ ُو َٓساآلُْٓ زٌْطهيضيا

و  َُُو طٍُ َٓاخ ٓاَيىوزطخ ُاْ، ؾًَتطريُظاُْْ ُو َٓساَيُٓ تناَ، وازهٌُْ زينآَاًََط
غت(ٍ ُٔاطا )ْقًٌَ بًَُوا ُٓووغيت و َاززٍ، ٓضْسٌُْ تناُظياْ ُي ُدط بٔ، ُياْضيا
يـ َُُٓ ،زٕطثهاطو خ تًَهسإٕ وهاتًصٍ و ؾٍ تىْسوَزضزيا بُبٌَ َز طث َزضو َزضوإ، وُٓ

 ٌيضناُاثطزٕ و خطاوبُْؾذي و ينى ُزٕ يطنظُس ضِازٍَ ُطاتَبٌَ تا زَواّ زَزضبُ
، َُاٍُْ و طضّ يابُبىو،  َْاظٍ ٓاَيىوز بُ ضؤظ ًَهٌ، َٓساَيُُْخَزضَظ ؤب ضُٖ).طتَضوُط

و  وقاقا زاي بُينَ و، هًؾَزاؽ زضُزوو يإ غٌَ ث َبىوطؾًَ ُاْضِؤش، َُؤخ وْعي نُ
يبَ(. تإ زيَضؤّ دٍُ يهُف ؾيت زيَبٌَ ًَٓى ضَِْط ْٔ....نٍَُ ثًَسضُابٓضبُؾٌ نُنَُباو

ّ نُ)غتا ؤغٌ َاَضٌَ زتنا ُي ُيَُٓساٍَ و قىتابٌ ٖ نُ، ىُيَزضزيا ُتؤب َُُٓ
بٌَ َٕ. زنَُٕ زناُبايًؤٍ ًَْى ٍََُُ و طضواّ ياَزضبُيسا ؤث ُٕ( ينآُاطايبُ
َٓساٍَ  هٌٌ ًََؿتًَهساْؤًْا بُت ُيُيٌ ٖضيا يَوإ زوو ؾت بعأْ: ًَٖٓسضناَزضَوضُث

واّ َزضبُٖا َوضُٖ ،و دىإ بٔ  ؤظثريبايٌ ؤٌْ ْاو َناُو ؾتَىُٖ ُز ًًْضُاوٕ، َطزآًَٖ
 ىُيَٓاَيىز َضؤد َطؾًَ وٌْ ًََؿناًُْـ، ؾاْناُباؾ َُُط ضُغُزٕ يطهيضيا بُبىوٕ 

 بٍُ ُزٍ بٓاغضبُ ُبًَتَز نُخت( َثًَؿى بىوٌََْئًَ )ٓاَيىوزَثًٌَ ز نُ، تناَز
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ٌَ َزضُزٌْ غطنَزضَوضُث ضُغُخت يُٕ دنآُايًٓ نُبٌَ.  ًَوؾتضُٖ بُبىوٕ، دا َٓاَيىوز
 ضنإ واتا ططم بَ زضِاغيتو  ويَض بُغاوا،  ًَهٌَاَُْ ىَو ُيَوُٓ ؤ، بَوُْنََُٓساَيٌ ز

ٕ. ناَؤظثريو  ضٖازابُدىإ و  ُؾت ؤآلّ ببُٕ، نَُخت( زَثًَؿى بىوٌَْ)ٓاَيىوز ضُغُي
، ًٖض ضِؤؾٓبريو  ضؾًاؤٖ نٌو باو و، زايُٓاغاْ ضؤظ ُبىوْ َٓاَيىوز َضؤّ دٍُ ٓضُغَضضا

و  َوُتًسإ و خىيَٓسَُْضو يا ضنا بًُْإ نإُ َٓساَيؤظأْ ضَز ضىْهُ، ًُإ ًًْنًُينًَؿُ
 ضُغَضٕ ضاؤوتٔ و...تاز. ضُاْسٕ و خضُِٕ و طناُتًُٖىاي بُخاؾآلْسٕ ؤزٕ و خطهيضيا

 َُْزَز ضؤ( ظُو ؾتاُْبايٌ )و ٓؤَ ُْناو باو وو زايًُْا ُٓبًَت، تُف ْؤ. ثًَتإ ْاخٕبهُ
 بُوٍَ ُويػذي! ْاياْؤوم و خَؽ و بٌَ ظضف قىٍَُ ويبَُُت نًُْإ، ناُغيت َٓساَيَز
! ًٌَ ٌَيَبًس َزَئًَ:"َٕ. زهُاَيضِم ُيإ غؤخ َوُواُْووغيت ٓضْسُزٌْ تطنَزضَوضُث
 ُبٌَ تاواْ ُو َٓساَيًٌَُ ٓ ؤ تضِاغيت بُ. َوُزاخبُ "ت!ُيُْىوظٍ ْ َْىوظ ! با ضتريهٌَؿب
 .تناواٌْ ْاضَف ضاوُطٌ طبُيًَت و ثًَؿٓاظاٌْ! ٓايٓسٓهًَؾَز
 

 ٍ زيطًتاَيٌضبُؾؤَٖغـٌَ: )َازز َضشيا، شَاؤيُٓنٍُ تضبُؾؤََٖازز
 I Digital Drugs): 
 .َنرتغٓاطتَىويإ ُُٖي يإَُُٓ

و  بهـُّ ف ؤثَزضُثـ  ُيـ ُيكُّ ُٓز ٓـ طنـ َظّ زُو سـ  ُؾؤّ ثًَٓاخضؤظ َوُزَي ُي َْسُضضُٖ   
ُ ُخبُ ُغـاْ نُو ُٓـ  ،ّنُُغِ ْىوغًٓطتَز هُضىِْ، ضاَيٌ ًَُْي ُ بـًَينَ   ضبـ يًـإ  ضظاًًْا نـ
ُ يسا َُيسا ثُطُتٌ يُو ٓاؾٓاي ًًُْ َوُيَضباُي ُ ، ٕبهـ يـإ ظوو،   ضَِْـط ظامن، زَز ؤآلّ خـ بـ

 ٍُ َٔ ببًَتنُُوَيُٖ ّضًٖىازا ُيؤ، بٍَ ضظاْسَبٌَ و زَازطهف ٓاؾُيُيكُّ ٌُْٓ ٓناًًًَُْٗٓ
ُ ًَْتًٌ. ضُشيايٌ ًٓٓتـ ؤيُٓنُت هٌاؾًطتٍ ضاٍ غىوطو ض َوُزْطنضبُُخبُْطٌ َظ ُ  ضـىْه  بـ

ــ ــ ضؤويٌ ظُق ــاؽ و ضَز ُي ــؤنووْ ــَُ ــجؤضَِو  ضناَزضَوضَُيٓاؽ و ث ــناثػ ــُٕ ٓ  َضؤّ د
ــؤََٖازز ــٓاطت َضبُؾـ ــىظينرتغـ ــضؤئ دطتطئ و َـ ــُٓ .ُياْـ ــَُـ  :يَتطسَطىتف ثًًَـ

آلَـِ  َو ُاْضاغـً طثّ ُّ ٓـ َزَوَيسُزا َٖطيًَ. (Digital Drugsٍ زيطًتاَيٌ ضبُؾؤَٖ)َازز
 :َوََُبس
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o ؟ُضًً ٍ زيطًتاَيٌضبُؾؤََٖازز 

o يسا بىو؟ُٕ ثؤض 

o ؟تناَزضنإ ؤض 

o ؟تناَاوزضٍِ ؤٍ خٕ ًَْضريؤض 

o ٍَ؟َْسٌُْ ضناُغٌ و ظياْطتَُ ضِاز 

o  ؟َطتضُتُٕ خناُقًًسيًُت َضبُؾؤَٖزَاز ُي ؤب 

o ؟ُٕ ضًًناَبىوَٓاَيىوز ٍضُغَضو ضا ئططب ضزووبَُاٌْ يًَؤٕ خؤض 

ٓـاواظ و   ُي ُيتًًطبَيٌَ:"َز نُ ُيَوُ( ٍٓ زيطًتاَيٌضبُؾؤََٖاززٍ )ُٓاغئ ثًَطتَغاز  
 ًَهٌزْطنضنـا تىاْـاٍ   ُتًًـ بُتاي هٌيَضُيَضُي َضؤٍ دططيَُٖ نُ ويَهًظؤَ َضؤٍ دُغُُْ

ؾٌ نُُيًضُطيضناواْسٌْ َىطٓاتًػًٌ." ُخ ضِازٍَ ُطاتَز نُ ُيُسا ٖهًََؿ ُدًاواظٍ ي
ُ  يرينـا ؤنيـٔ و  ؤٍ ٖريََِـازز  ًُٖض ي  ُغُاْـ ُٓـاواظ و ْ  ُضـ ضو ثاُ. دـا ٓـ  ًًُْـ  رتَنـ

 بىو. َغٌ ٓاَيىوزنُ ُٓٓيَُطَز (MP3)ضيٌَُِي
ــ   ــاَيٌ  ُي ــن، زَو(1970)غ ــضَز َضؤت ــؤضُثبُ ضؤٕ ظناُووْاغ ــضنا َوُؾ ــا طهاْي ز، ت

يٌ ضُغـ َزضَو ز ضٍ تىوؾـٌ ٓـاظا  ًُاْـ نًؤَُخ ُغـ نُو ُٓـ  ؤبـ  َوُظوْـ ؤبس ىُيَضضاضِيَطُ
ُ ووٌْ بىوٕ، ضَاٌَ زضزٕ و ْآاضاّ خىنُإ و ضِوظُاًٌْ و خضًُْط  ًَوًَٖٓاٌْ ؾـت ضبـُنا  بـ
، ًَهٌثىيَضِ بُٕ و نُظٍ يًَٓاُو س َوُبًَتَٕ بًَعيًإ يًَسناُؾًًؤخُْ نَُإ، ضٍَ زاوزطيُغ
ٌ زا ظاْاٍ ؾًعي (1839)غاَيٌ  ُي  بىوَوُٕ. ٓططيإ ْاضَّ، وَى شََز ظــ  ؤو. ز يرطًَٖٓـ  هـ

(Heinrich W. Dove) َوُظيًؤْطًٌ زَز هٌؾًعي نٌُيَزضزيا،  ُ ُ ٍ َوبـ زوو  ضُطـ ُٓ نـ
ٌ  ُيـ  يَهٌظؤٓاواظٍ َ َضؤد طـىيٌَ   ُتـ يَضيَٓسُبط (Headphones) َوُزوو طىيَبًػـت  ِضيَـ

ُ َوُأل ُٓطـ ُدًـاواظٍ ي  هٌيَضُيـ َضٍُ يَٓـاواظ  ضٍُ ُٖدضُو َبُ َوًَُهغنُ ُ ٍ زينـ زا هـ
ــ ــُٖ ــُبٌَ، ٓ ــنُو ُوا ٓ ــنَُز ُغ ــ ُويَت ــيضنا طشيَ ــَضُيٌ يضُط ــاوَىطٓاضناٍ )ضُي ٌ يضن

Electromagnetic) ؾري( ؤضْـس ُ)زوبـاَري و بًتـا ٓ   ىَخؿـٌ و بُظَ وضِشيَـين  وو ًََؿ
و ٍُ خـ َوُزْطهووٕ و ٓاغـايً ضَو ز وٍ ًََؿـ َوُزْـ طنضًَٖى ضُغـ  ُتناَزضنا ًت وضِشيََٓز

 زٕ.ضوخىا
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َــادمٌ طنٍ و نــىضز بــُ؟ ضبُؾــؤٍ ََٖــازز بــُا طنــ ًُــهًؾًعي نــُؤّ بريُٕ ٓــؤضــ  
ــؤََٖازز) ــاَيٌ(ضبُؾ ــسؤؾ ٍ زيطًت ــَز هٌيَضََي ــُضؤظ(Sound Folder) ُْطًً  ضاجيب

ـ ٌ ًضَِْطاوضَِْطـ اوٍ طٌْ بًٓـ ُو زمي ُٓويَبُت يَطنَزُٓاويَت و ُ، دـا ٓـاواظٍ ٓـ   غـُضدمطِانًَ
ُ  َاوطًََُٖٗٓضبُو  َاوضِصيَضزا ُظاْػتًًاْ نٌُيًَْساظٍُ َٓططىيَ بُ ُْطَز  ضُبتـىاٌَْ غـ   نـ
ُ ٍ دًَؤٌْ خـ نآُاغـايً  َضنـا ًَت ًًََُٖو ْـ  تهـا بيٌ ثًَض( بؿًَىيَينَ و ياو)ًََؿُي دٌَ بـ
ٌ  ٍُ دًـاواظ يـ  ضُيـ َضُزوو ي بُزوو ٓاواظ،  ًَوتنإ؟ ؤ. ضتهاب  َوهُزوو طىيَضـ ضُٖـ  ِضيَـ
ُ ، ٍَططُيـإ ْـ  ضَوٍَ وُيـ ٍَ ثًَـسٍَ و ز طيُغ و، ًََؿوًََؿ ُُْطَز ُ آلّ بـ ٕ نـا َٓاواظ نـ
ٓـاواظٍ   ىُي ُتهاًاْو ب َوُإ غاتهًيَضزات َوَيسُٖ و، ًََؿوْاو ًََؿ ُضِشيََٓواّ زَزضبُ
 هٌزا، ًََؿـ ُظَـ َضِظّ و بُو ُ، يُظسا ًًْؤطَ هٌتٌ ًََؿَضقىز ُي َُُغٓس. ُٓف و ثؤخ
زا، َطيًَوتٔ. ٓـا ًَُهـ ويُٓاغيت خ ُطاتَبٌَ، تا زَؾت و َاْسوو زُْنُو  ىظَإ ًٖالُغتبُ
 ....تناَووٌْ زضَز نٌُينُت و ختىوَظظ ُو ي ُؾُْٔ َضؤد بُغت ُغٌ طىيَبًػت، ٖنُ
بىوٕ َٕ تىوؾٌ ٓاَيىوزؤض ىَو ،نتىَت، َو ٓاواظُٔ يتطططىيَ ضؤو ظ َوُزْطنَضٍَ زووباُطُي

 بًَت.َز ًُهًَىظي ُغُُو ٓاواظ و ٍُْ َٓبًت، ٓاَيىوزَؾري زضِؤو َ ئؤٖريِيري و ناؤن بُ
ٖ ضؤْسإ دُٕ ضناُقًًسيًُت َضبُؾؤَٖٕ َاززؤدا ض   ٍ ضبُؾـ ؤََٖازز َوُ، ٓـ ُيـ ُيـإ 

 َوَباظاضِ ُُْخَز طتباوٌََ تاظُٖضبُ ًَُؿُو ٖ ُيُو ؾًَىاظٍ ٖ ضؤد ًََٖٓس َزيطًتاَيٌ ز
و ُظأْ! ٓـ ُْـ  ضُ، با ٖبهُّزا باغًإ َطيًَوٍَ ُْاَ نُ ُيٍُ ٖؤف ْاوٍ خَُُٖضبُ ضُو ٖ

ُ  ضًَُٖٓٔ، ٖـ ََـس ُٖضبُ ُو ؾـت ٍُ، ٓـ ُظاْؤطَجاًْا ْاَؤنظطا و َزاَىز وغـتاوٕ،  ُْ َوبـ
 ٕ.ططو ب ٕبهُاوضِ رتيإ باؾؤٌْ خناًََْضريتا  ُيُيًإ ٖضبُيَضٌِ و ضِيَُٓايْسئ ُض
ُ  ُيـ َوُبًَـت ٓ  طتطو َـىظي  نرتغـٓا طت َضبُؾـ ؤٖ ََازز َضؤّ دُٓ َزووطنٍ واٍ َوُٓ    نـ
ت و يَطنَسخؿـ ُث َوُْناُتًًُآليَُؤن َضِؤًَْت و تضًُٓٓت ضيٌَُِي ضىْهُ، ُظاْضٍُ ٖنُُخطْ
َىو ُٖـ  ؤو بـ  ًَوتناَىو ُٖ ُو ي وَىو ؾىيَُٖٓ ُي َغرتَزضبُو  رتوٍَ ٓاغاْنَُغتسَزَو
ـ ( زاطري Foldersُاْضََيسؤو )ؾُٓ ٍَطنَ، زنرتغٓاطتف َوُ. يُيَاوطنٍ باظاضِ ًَوَُُْت ٔ يَ

 ؤيإ تـا بًًََـت بـ   َوُظيٓـ ؤزٕ و زطهؾـؿ نُو  َوُٓيَضٔ و بطىيَعيََيطريُدًاواظ ٖ ضِيَطاٍ بُو 
ًْإ ُصخايـ يَضزٕ و ُايـ نىضختٍ ضََيـس ؤواًْـ ؾُ. ٓـ ُتُمحَظ ضُٓهًيًؼ و ثؿؤئ ثطتظاَضؾا
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ــُٖ ــُ ُي ــىيَ ب ــُُخطْ َطط ــن ــٍُ َوٍُ. ٓ ــَُضِقى ن ــرتٍُ خن ــ غ ــَوُ، َٓزووطن ــُ، ُي  ن
ُ تازا َضُغـ ُ، يُزيطًتاَيًًاْـ  َضبُؾـ ؤَٖو َاززٌُْ ٓـ ناُقاضاغضًً ٍ ُايٌ منىوْـ ضؤخـ  بـ

ُ َزاوضِ نُُطىيَبًػـت  ُغـ نُيإ َوُزْـ طنَضٍَ زووباُطُو ي زَبُؾُٓوَيإ نَُُُٖضبُ ٕ و نـ
 .زٌْطؾري و ثًَػتُخؤؾهؤز بُٕ نَُغتسَو ز َوُاْيؤٍ خضؤًَْى ت ُُْخيَز

ٍ ظاْ ُظاْػتًٌ يـ  نٌُيَوَُيًٓؤًَهٍ يَططىيَبُ   ّ ُ، ٓـ (2010)( ضيـساٍ باؾـىو  ضؤ)ؾً هـؤ
 ٍُآلّ ْىوغـًٓط بُسا، هًََؿ ًُُاوٍ ينًٍ َزاٌْ َاززضَز ٍضناؤٖ ُْابًَت هَُىظي َضؤد
 ُيـ ُغٌ ٖطتزات و َؿاْساٌْ ًْضًُْط ضؤَا( ظؤالٖنؤٓ) ُٕ يناَضبُؾؤًََٖٖؿتين َاززُْ

ُ يإ ؤطِخُغـت ٌَ َٓساآلٕ و زنًدًٗاٌْ ثا ُ، بطاتُٔاَاْبًَ هُظيؤَ ُيَؤثُو ؾُٓ نُ . ٕبهـ
 ُيـ  ـضـ َاٍَ زضِثػـجؤ ـ   ُ(يَادٌ ايعُسض) ضؤتنضٌ زضُ. ٖٕبهُؿاًْإ نًَضُدط َطؾًَيإ 

و ُ:" ٓـ َيٌََو ز ُيٍُ ٖهُزي نٌُايًضِٕ، ناَوىتططنُي َوُتُْ هٌٍ ثعيؿٌُ يًَصْيضنااويَصضِ
يؿــتين ؤطِيَياُيًَـسإ و خ ُظـــ تىوؾـٌ زاَيػ ؤطَ تنـا َ، وا زًُـ يضهاوَىطٓاتًضنا ُيَؤثُؾـ 
زواٍ  ضـىْهُ ؟ ؤ. بـ هُىوٌْ ًََؿـ هضـ تً ٍضئ بـا نرتغٓاطتيـ َُُ، ٓتهابيٌ ًَُؿُٖ

زإ و خـىئَ و  ُْاغُزٍَ و ٖ ٍضناّ ُدضُبًَت و غَيٓا زطؾؤتىوؾٌ ؾًعي نُُغنُ ىُيََاو
ٖ َضِ فُظئ و يـ ضُتىوؾـٌ يـ   نُُغـ نُضٔ و َسهتً فٌُْ يناُْسآَُ  ُغـ ََيىُقبـىوٕ و 
، َوؤزا بآلوبُو زوايٌَُ يضُْاؾ هٌثعيؿ ًَهٌتضؤاثضْس ُف ضُوآلتٌ غعىزيً ُ." يتناَز

ُ زووٕ. طَ ًَوغنُْس ُ، ضَوُؾىوَبُ ُتبَُىغً هُظيؤو ٍَُ ٓؤٖبُيا ؤط نُ آلّ ْـابٌَ  بـ
ُ اّ ضَُإ سـ ؤخُي وظيؤَ ًَُُٓ تهابوا َُُٓ  ضف و ٖـًَُٔ زوو ؤٓـاواظٍ خـ   ُئ و يـ بهـ

 .  َوُويٓنُ
 ُزووَـ بُ ُّ ٓاؾاتـ َُـإ و ٖاووآلتًًـإ يـ   ؤتـا خ  ُئ باؾـ بهُضـً  ًَُٓػـتا، ًَُٓـ   دا

 ئ؟ططبضزووبُ
 :بهطيَت ضُغُإ ييضنا َونُُيبُبٌَ ٍَ زضُغَضضا ٍضهايَضِ (3)
و ٍَُ يـ ططـ ب ضزووبٍُ ؤٓاطابٌَ، خ بُو  ضِؤؾٓبريو  ضؾًاؤٍ ٖؤخؤبٌَ ٖاوآلتٌ بَّ: زنُُي

 .ُووْضيإ ْانَُضاوضٍُ طىَأْ و غُدًَط نٍُ ُؾتاْ
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ٌ وَظاضَِتــوغــيت و ضْسٌُ توَظاضَِتــو  َزضَوضٌُ ثــوَظاضَِتــ) ُإ يــضناَزضَوضُ: ثــَّزوو
ُ ُيبُواٌْ ُظؾـ ضَيـإ و  هٌظيؤجـٌ َـ  تً ىُي ىَبٌَ وَ( زؤٌ ْاوخوَظاضَِتوقاف و ُٓ  َونـ

ٍ ظاْػـتًٌ  ُْاَـ ضبُْسإ ُضـ  ضيٌَُِيـ يـ َُـ ُ، َٓوُْبهُضؾًاؤو ٖاووآلتًإ، ٖ ٕبهُضنا
 .زاوتىونُضُغ او وطنوَطيُث

ُ و  َاوطنو ضـاو  ضغتًاُت َُٖهىبٌَ سَـ ز  َضخساُباي ضؤظ نُّ: ـ  ُغًًَ ٕ ؤٓاطابٌَ، ضـ بـ
ٖ ؾت و ؾـري ؤَإ و طضَز ؤٍ( بضؤَيٌ دؤرتْؤن)  ضُغـ ٍُ يطزيَبـٌَ ضـاو  َ، زُيـ ٍُ قىوتـىو 
 ضغـتىو َز ُبٌَ يَواتا ز بٌَ،ُٖشيا ؤيُٓنٌُْ تناَُُٖضبًَُْت و ضٌُْ ًٓٓتناُتبَُىو باُٖ

 وُيـ  ويَـ ضهااواْت ضُ. زَيًٓـاّ ًَٓػـتا، طـ   َوُتـ يَطبه ُتاواْـ  َضؤدـ  وٍُ ٓـ ُو ياغا، دًَط
ياغـايٌ   يَهٌْسبُ ًٖض ضىْهًَُينَ، َسازتً ضََإ، زازوؤزازطاٍ خ ُيتبُب ُتًُقاضاغضً

يىبٓإ و  نىَسا، واوغًَُاْضوآلتاٌْ ز ُي ًُٓطِؤثٌَ غعابسا.  ٍضهاتاواْ نُ ُغتساًًَْز ضبُُي
 ُيـ  تـىاْري َ، زَزووطنـ ضَز ُتاواْـ  َضؤو دـ ُٓـ  ؤَإ ياغـايإ بـ  ُيـ ضُث ُيـ  نُ، ُغعىزيً

 ئ.ططضَغىوز و ًْإناُظَىُْٓ
 ًَُؿـ ُٖ نُ، زَيػُملًًََٓت َُُو بًًََِ: ٓ َوُبهَُ ىُيُواْنُ زا،َطيًَتٌ ُيؤدًٌَ خُي 
 رتتاَبُو  رتؾؤَإ خؤالٍ خٌْ ُغَضًٌََِ ضٌَُٖ و ٖبُو طىيَع و  ضؤْطىئ و َاغت ويُٖ

ُ ، ٍُ بًَطاْـ ُوآُْ ُي َرتتُالَُو غ ُ ُٗاتًَهْـاظاْري ث  نـ ، ََإ ؾـًَى ُٖـ بُ، ُيإ ضـًً نـ
ٍ هاظيؤَ ُي َرتتُالَُو غ رتو ًَُٖٓ رتؾؤَإ خؤٍ خضواَنىضزٌ ضَِغُْاٌْ ضؤو ط وَىظي

 زيَينَ. ضُغُبو ضًُإ  َْسُض ٍنُُتًًُعٍُٓ زيطًتاَيٌ يضُيَضٍُ يضِيَصَْاظاْري  نُبًاٌْ 
َ  ضَِوؾـت و  ىضُٓـ  ىَزا، وَطيًَ ُ تٌ، وادًُظايـ ؤطو ٓـايري و  و  ضناَزضَوضُثـ  ضُغـ ُي بـ

ْآاغايٌ  ًَهٌؾتضٌُ بًًٓين ٖتناًُْإ بٔ و يناُز و َٓساَيططٍ ؾاضٓاطازا رتباواْإ، باؾ
 ؤٍ بـ ضُغـ َضٕ و ضاططيَُْطاو ٖـ ُٖـ  ُبـٌَ ظاْػـتًًاْ  َز ا،واْـس ٍُ ٓضَِؾتـاض و  ضَِوؾـت  ُي

 . َوُظْؤبس
ُ  ََُزضُّ غـ ُْسٍ َٓوُئ، ٓبهُضً    َْـس َوُ، ًْىُْٓناُيتاًًُْؾـ  َٓـاًََط غـيت  َز بـ
ُ غىوز و  بٍُ َوُزٕ و خىيَٓسْطنضِؤؾٓبريؤخ ُيؤب .ُٕ ًًْنانُثا ُظؤطغيت ََزبُ واّ َزضبـ
 . ؤؾٔضبؤ ٓايٓسيَهٌ طُف و  ُتُظوغىْضُؾ
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  ،ىَيـوامناٌ يةدزضا ةشةِزو ةئ !َيزةئ
   *؟! َيكو ؤبـ ةَيوكو ةل

           
 

ًِ سعُ اِلإِِنشَانُ بِالشَّويد﴿ نَ كاوَ سدُعَاءَهُ بِاِلخَ
 ﴾اِلإِِنشَانُ عَحُىاّل

 (اءسَ االسزسى)
 

ٍ َغتا و ًَٓىؤٍ َآًََُُ) ؤب ُيَ"ًَْىامنإ"، ٓاَاش*
 غتا(.ؤٍ َاَُو ًَُٓ ضخىيَٓسناٍ ًََٓى)وَ  (ضناخىيَٓس

    
ُ ، َىوتـ ططَيِ ُطًَضـ بُ ضُظ و َيًٌََ وغؤو ٓاَي ضزشوا ًَهٌتبٍُ باُياخ نُزاًْجًَسا زيَِٓ،  آلّ بـ

 :ؤزوو ٖ ضبُُؾًَُاًِْ، يُيًٌَ ث
ُ َز خَُيهٌ ؤب نٍُ ُياْؤضو زٌُْ:"ُٓطىت (Derek Landy) ىَ: وىُي  ضُٖـ  َضِؤنـ ئ، نـ

َـسا  ؤٍَ خُطُي ؤض، زَضجماُئ." دا ٓنَُسا زٍَ خىَاُْطٍُ يُياْؤضو زُضاو ٓ ُ، يًُٖض ًْٓ
 .َوََُزََيسُٖ ططَُيُٓساؾاٖ نًًًٌَُْٗٓ ضُغُي َزضُّ و ثنُْا

 ّ بًين:ؤضاوٍ خبُ ّضِوخػاض ـ َزضَضٍُ ثضِووزاو (3) َاْطسا، ىُي ُزوو: ي
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 هٌيَُخىيَٓسْطـ  ؤب َوُاطىيَعايضِّ، نُُنضيٌ طىتٌ:" َزضوَضُث هٌيَضؾتًاضُثضُغ ( أ
 ويػت."َزُؾٌ ْؤز و خطنٍََ زُطٍُ يُيََُاَ َقٌضِبُ ضؤٍ ظنُغتاؤ، َاَطت

ُ َضُّ، ضـًإ ط نَُيإ زؤب ُؾؤٍ خُشٕ طىتٌ:" ض قػ نٌُغتايؤَاَ ـ َاظت ( ب  نـ
ٍ ُؾـت نى ظاْـٔ بـاب ـ   َوا ز ،ُاْـ ضناو خىيَٓسُضٌ، ٓنُّ، نَُدٌَ زبُيإ دًَؤب
 ."ُيإ يًَُضِم  َوامن!، ًَٖٓسُٓ

ٍ نَُاوطهْؿـًٓ ُغـتا خاْ ؤَاَ ؤّ، بنُُنضإ، ضِؤشو و غٌَ ُ:" غٌَ ؾ ونًَباو ( ت
ًْـى   زّ،طَـٔ َـ   ضُِ، طـ نضـ . ثًَُطـىت:  تططـ زٕ ضايُ خى يا و َاٌْططٍ ؤخ
 !" ُضاوّ زايُي ،يُططّ بضُغُي َْسَوُٓ

**** 

ُ  ،ُينُغـتا ؤَاَ ـ  َتـاظ  ٌُٖ شْـ  ،َواشُغتَئ زطتًَٖعبُ      نًًًٌَُْٗٓـ  ُاْـ طبىيَ ضـىْه
ٍ ضُطؤؾـاْ  ُغتا يـ ؤبٌَ َاََز ضىْهُ."، ًُإ يًَُضِق ًََٖٓسطىتٌ :"  نُ ،ْسناضز ٍَضوُط
 .ًََإ زاًْؿتىونا ضُغُبٌَ و بؿعاًَْت يُٖ نٌُغًًنىضِػيت(زا، ويُؾؤو خ مضِ)
ٕ يضوتا ووغـ طتو وغُت هٌيَُآلْؤنو َوضبُ(، ضِم ٍ )َاوضظا ُ بـات،  َز هُـا  ىَا وطِويَُيـ  نـ
 :َوُبًَتَزوو يكٌ يًَس ،وزويضزا
 (،َسفط  ) ُغتُإ يبَُُ .ـظؤطبعٌ ( َُت)( و َسط  ف)ٍ َاوضظا ضُغ َوَُاْباتَإ زًَهًيك   
ُ  ُيػتثًَى ثرتو  َاوضٓا ُظسا زيَتؤطَ بىوٌْ بىًْاتٌ ُي نُ ُيهُغضؤخ ُوؾتطغو ُٓ خـىز   بـ

زا ُْـاخٌ ًَُٓـ   ُٔ ينويػيت( زوواُْيُُؾؤو خ لؾض)،َوُوؾتطغ ُي ضُٖ ضىْهُووٕ. ضَو ز
ٖ نُو ُ، ٓـ ـظـ ؤطبعٌ َُتـ  ُغتًؿـُإ يـ  بُُ. ََآلغساوُيإ َؤخ وت و نُىَيػـ ُغـًَيت و 

 ازٍَٓـري  طشيَـ  ُت و يـ يَطنَغـيت ثًَـس  ُٖ َوُغتٌُْ دناُطاْضؤٓ ضيٌَُِي ثرت نُ ُيُاْضَِؾتاض
ـ . ُسايـ نًَضِؤدًَط ُيـ  ًَُؿـ ُتٌ و ُٖينَُُْخاو  ؤويػـيت( بـ  ُؾؤو خ ضِم)ٍ َاوضزا ظاَطيًَ

يتىاٌْ ُْـ  غـٌَ نُ، دـا  َزضَيبـصا ُٖ ُبًَتـ ََيًَـت، ز َز (Anthony Burgess)ىَو ،ظــ ؤطَ
ُ . َوُتيَطٍِ بػـ ؤبـىوٌْ خـ   ُوايـ  َوُٓـ  ىَو ،تيَطَيبـصيَ ُٖ نُ(نُ)ضاَووضِ  ًَهٌؾـ بُ ضـىْه

 ".ثٌَ طشيَ ُخاتَـ زـظؤطغًَيت َنُ
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َىو ُٖـ  ،ًَُٓـ َّ ظُٓـ  ضُغـ  ُتـ ؤٖات ،ُظـ ؤطو ٍَُ ٓـ ُتـ َوُضـًَت، ي ُْ بري ُومشإ يُٓ  
و  ضِم): ُزايـ َاوضّ زوو ظاُواٌْ ٓـ ًَُْىضـ  ُ( يَزوو و ًَٓػتا و ٓايٓسطابضٌِْ )نانًَؿُُؿُنًَ
 ويػيت(.ُؾؤخ

 ُطؾـُضِ و  ؾُضِيساٌْ َُ ؤ( بضِم )بات: باظزاٌََْإ زطتطيُغ نٌُزًْاي ؤ، بطتٍ نُُيك    
 ضُٖـ  ،َزاوًَُُٓـ  بٍُ( ُدىاْ ُقًُو )ُٓ، ُٓباَْطو خىزا ًَُٗبًًًََت، ٓ ىَؾذي. وضِئَ ؤو خ

 ؤباظيٌ. تـ نُُيَُو ت ُو ؾًتٓ ضِؤو ؾ ؾُضِؾذي و نىٍ ُخؿُاظ و ْطو ٓاَ ٓاًََطزآًَٖاٌْ  ؤب
ُ ، ًُٓـطِؤ تـا   َططـ و بًَوت(ضوت و َـا ض)ٖا )قابًٌ و ٖابًٌ( و ُ، يَضَو ٍ َْـس َوُٓ بطِواْـ
 ىُ، يـ َزووطبضُغبُزا ُطؾُضًُِْإ يناُتناْسٍ َوُزٕ و ٓطنؾُضِ ؤيإ بضو ٖع بري ٕناُظؤطَ
! َزووطبُْـ  ضُغـ بًُْـإ  نااطٍ بضَوُختـ بُخـىاظٍ و  طثًَٓـاو ٓاؾـيت و خًَ   ُيإ يَز ضُغُي

ُ  ًَوظاْػـت  ضُغـ  َوَُـ َوٍَ بازُْاَـ  ٌْ ناُيًـ ضؤتً) ، واتـا (IR Theory) ٔ :ثًًَـسَيًَ  نـ
ُ  َوُتناَؾـًس  ُاْضِؤو ؾـ  ؾـُضِ و ُٓـ  ٍضناؤٖ نُٕ(، ناُتًًُويًَََْىز ُْسيًَثًَى ٍ ُياخـ  نـ
 َوغـاو ُض ؤٍ بضَوُختبُ)ومشٌ ضز طشيَ َُىوؾًإ يُٖ ضُٖ نُ ،َٕيٓازضبُو َىوتططيإ ًَُُٓ

 ُبٓــَف زَٕ( نــاَاوطهًًَو ظوَيُ َوغــاوُو)ضُٓ ضُٔ، و ٖــيَطنَثازضبــُٕ( نــاَاوطهو ظوَيًًَُ
 !  ُبًَٔاَاْ َططو ٓاُغىوتىوٍ ٓ

(IR Theory)ُاْؾـُضِ و ُي يُنًَو، تناَباؽ ز ؤَإ بؾُضِ َضؤٖا دٍَ زَْسبُوضُ، غ  ُ  نـ
و َُيـًَٔ:" ٓـ  َتإ زيَهظامن، ًَٓػتا ًَٖٓـس َز(. زضٍ غاؾُضَِيري :)َ، ثًٌَ زًًُْ ؤٍ ْاَنَُْاو

ٌ  ؤٓسْطا، بـاظٍ زا بـ  و خىيَ َزضَوضُباغٌ ث ُ، يََيؿاوُخ ،َثًاو  غـٌَ ٍ ًَْـىإ  ؾـُضِ  باغـ
 وغـًا و ضري .ضِو  هايضَُُ: ٓنُُؾًً
ُ ٍ ُيـ ؤضو زٍُ ًَٖصا: ٓـ ضُخىيَٓ    ُ زا بًَّ و ًَٓـى ؤٍَ خـ ُطـ  ُيـ  ًُٓـطِؤ وٍَ ُْاَـ  نـ ّ و هـ
ٖ  نًًًٌَُْٗٓـ  ضُغـ ُي َزضُو ث َّزَوَيسُٖ  ؾـُضِ ّ ُ: ٓـ ُيـ َوُ.َٓوََُزََيسُٖ ططَُيُٓساؾـا

غـتا و  ؤٍ َاَُ)ًَْىإ ًَُٓ ُ، ينتىَت، َاوطهصٍ باغيَضز بُ (IR Theory)     ٍُ يَزضغا
ٖ ؤو َاَ ضنايَٓسؤًََْىإ خ ُيوَ ، ضناخىيَٓس غـيت  ٍُ خَوُساْـ ضَِْطو  ُيـ ُغتا زا( بـىوٌْ 

 ،َوُتـ ؤتططٌْ شيامنـاٌْ  ناُيناَىو ٌُْ ٖناُيَؤثُو ؾ ُيُسا ٖيضناَوزَضٍُ ثُغؤطِث ضُغُي
 ئ.بهُ ضُغٍُ يُقػ و ْاَاُْوٍَخؤَاٌْ يًَبسظيُٓوَ  يٌََو
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ٍ ؾـُضِ ٍ )ُٖاويؿـت ضَّ ثًَـسا، ز َت(، ٓاَـاش  ،ب ،سا )اًَهغـتج َز ٍُ يُىوْمن و غٌَُٓ   
ُ باو ُْـ  ،نُغـتا ؤَاَ ـــ  َتـاظ  ُشْـ  ُْـ  نَُضؾتًاضُثضُ"غ ُو، ُْزاخبُٕ. ز(ضغا " نُنـ
ــضَز ــنً ــإ خطنُإ ثًَٓ ــإ يًَسظيًــ ؤز، ي ــٔ خــ َوُي ــؤ. َ ــًَِ:َو ز َوٌَُ يًَٓازظَ  َي

ُ غـتا  ؤّ َاَنُُو ي َزاًْؿتىو ويَضِبُُشطُتضُغُي ضخىيَٓسناّ نٍُُ يُتَوُ" ي ٍ و ؤخـ  بـ
ٖ  َزضغـا  َؾـُضِ ّ ٍُ، ٓؤو ث َطًَْى سىد ُتؤٖات ،ٍضْاُٖ ضٍ زاضُِتُؾىوي ُ . ُيـ ُبـىوٌْ   نـ

، تنـا َغـت ز ُواٖ ُيـ ُٖ ضياّ، دـا ُٕ ثـ َخاو ىَغتا وؤيَت:" َاَطبه ُوا ثًَٓاغ ٍَطنَز
غـجٌ  ؤنًَٓت و يٍَُ بطـ نُُياَُازات ثٓيَضٌِْ و ناَضنازٌْ طًَهدبُدًَ ُي َطيَطضِ ضخىيَٓسنا

 بًَـت َاٌْ زؾُضٍِ ضزاطنُضضٍُ ثًَبعاًَْت ثَوُبٌَ ٓبُ نُغتاؤَاَ ُيؤو ب تناَوغت زضز ؤب
ُ َضخىيَٓسنا ىَويـ وُزا، َٓطيًَ. دا تناو باغًؿٌ ْا ُ َستًَ نـ ٍ طتـ  يَهٌزيـى  1وٍَ." نـ

 ُيـ  ُغـج ؤنٍ نُغـتا ؤ، َاَتنـا َز غتُواٖ ضخىيَٓسنا َضجماُ: "ُٓيُواُْثًَض بُ نَُؾُضِ
 ٍ،نُغـتا ؤ، زشٍ َاَُزاخـإ، ياخًًاْـ   ُزٍ و يـ  ٌُْ بًَتـ ناُوُْو ْاًًًَََٖت خ َوُٓ يٌَضِ

 2وٍَ."نًََُستضُويـ ُٖ، دا ٓتناَزضَِؾتاض
 ٌْناَؾـُضِ  ىَو ،ٍُ ًَْىاٌْ ًَُٓـ َزضغا َؾُضِّ ُٓ ٍضناؤ. ُٖؾؤٓإ خضخىيَٓسٕ، قى ضؤظ   

 ضُغـ ُي ت و غـاَإ بًَـت،  َوضُغـ  ضُغُي :ُٕ ًًْناُو ثاؾاي و َرينًَدىا ط و بُٓاغا و 
 بـَُيهى شيا بًَـت.  ؤيُو ٓايسي ُٓاغايـ و ؾىوْاغٓاَ ضُغُي ،يٌ بًَت ضَوَضُآلت و غُغَز
 ُئ و ظاَـ طو بـ ُٓـ  ؤًَـ بُٖضُتىاْري ًَََٓػتا ز ُواتنُ. ُويػيت(يُؾؤو خ ضِم) ضُغُي

 .َوُظيٓؤبس

                                            
َزا، يَتُوَ بؤ شووضٍ َاَؤغتايإ، غُضنُوتين خؤٍ يُّ ؾُضِ*( يُ ثؿىوزا، َاَؤغتا زَطُضِ 1

ّ،  -ب9ؤنٍُ ثؤيٌ ـ اغتُوخؤياُْ ًْؿإ زَزات و زََيٌَ:" بتاْسيبا، تاظَ ضؤٕ، ُٓو ـ ناضظإ ـْاضِ
 ضِغىا نطز، ططياٌْ ٖاتُ قؤضِطٌَ، بؤ بابًؿًٌُ تَُيبَ نطز!"

يَتُوَ:"  ثًَٓر زَقًكُ زواٍ يَو غُضنُوتين خؤٍ يُّ ؾُضَِزا وا بؤ ٖاوثؤيُنٍُ زَطًَطِ*( خىيَٓسناض 2
ظَْطُنُ ٖامتُ شووضَ و يُ زَضطاؾِ ُْزا، ـ سىغُؾُْسٍ ـ َين زيت، ُْيىيَطا قػإ بهات. 

 زاًْؿتِ و نتًبًؿِ بؤ زَضًَُْٖٓا."
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و زٍَ  ضِؤح ،ٍنُُؾـ ؤخ ُْؤَيُصيين بُٖ ،ُطىَي ىَ، وُغتا دىاْؤَيًََت:" َاََز ػجرينُؾ   
 بًَـت، طَٖبًَـت ش  ضَِْـط  ،ُّ طىَيـ ُٓـ  نٌزٌْ ْـاو ضيـٌَ، خـىا  َ، وتناَف زؤووْت خضَو ز
 3شٍَ!"هىبت
 ويػـيت( ُؾؤو خ ضِم)ويـ ُ، ُٓظٌ ٓاغايًؤطٌْ َناُتُغًََُإ خٍُٖ ططيَُٖ ،ضناخىيَٓس 
َ َوُبًَتـ َغتا زؤََا َضؤد (5) ٌُ يضِق  ،ضناطؿيت خىيَٓس بُ، ُيُٖ غـتاٍ  ؤ. ًَٓػـتا، َا
ُ ت ؤخـ  ُيـ  ُاْضغـًا طثّ ُ، ٓـ َوُغـت َابىض ىُيُباآل ٓاويَٓ ضُاْضبُ ُي ؤطب  ع.....يَضبُ ، بهـ
ُ ْت. ناَزططالٍ ؾـا  ُويػت ًْت يُؾؤخ ؤوا تُسا بىو : ٓتًَ تُو ؾتاًُْٖض ي ضُطُٓ آلّ بـ

 .ُيُبىوْت ٖنتٌ ضاُؾضَز %(99.98) ًَُؿُ. ٖبُُإ َضًُٖض ًْط
 

 ؟ُيُثىيسا ٖ ضُغبُواوت ُآلتٌ تُغَ: زىُيخ. 
 ؤْت زابًَـت. تـ  ناَضناغـيت خىيَٓـس  َز ُيـ  ضُطُ، ُٓساينًَغت َزُي نُُيؤوٍ ثُيَُد
 ويػت ًْت!ُؾؤخ

 يت"؟ططَازطِطىيًَإ يًَ خ. زوو: باف باف
 نُُغـ ؤطِث ضىْهُ ،وٍٍََ زضُٔ زوو ٖىْتطط. طىيََضُٖىْ ىُزٕ يطنُ، قػبُ ضٓاطازا

وا ُّ. ٓـ ططاطِ، تا َٔ طىيًَإ يًَُوإ ضَُٓيًَت: دا َٓز ضُطُ. ُٓيُٖ ًَهٌُْالي ُي ثرت
 ويػت ًْت!ُؾؤخ ؤت ،وُزاخبُ

 ت بعأْ؟ََصُط بُوإ ُٓ ُيُت ُٖغطتوُغٌَ: ٓ .خ
ُ َغت زُٕ، َٔ ْاظامن؟ يإ ٖضببى بًًًََت: َُؾُضت ثًَت ُق تٌ ُٓىويـ تًٍ ْاتىاًْنـ
 ًًُْـ  ض، زووُاغـت ْعَـ  ٓ ضؤت ظنُُغـ ضَز زطنغتت ُٖ ضُطًُٓت.؟ ٓهًَوإ بؿُٓ
 ؾًإ ْاويَت!ؤوا خُت بعأْ. ََٓصُط بُوإ ُٓ

                                            
ىَيُنُت طضىْهُ نُ تؤ ْاونُنٍُ  *( َُبُغت يُ ْاونٌ طىَيُنُ، زضنُيُ بؤ ٓاظاضزاٌْ َاَؤغتا، 3

 زَضًَٖٓا، َاْا وايُ طىَيُنُت ثُضِثُضِ نطزووَ، نىؾتىوتُ.
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 ؟َوُغىيًَٓت َتىاٌْ ٓايٓسَيت و زضهُثًَؿبًًٓ ًَهٌغنُ: ضخ. ضىا
ف ثًَؿـبًين  ؤضًَت، تٍََ زنىوَضبٍُ نُنُؤظاٌَْ ضريَْس زبُْس بُٓىوؽ، نؤٕ ضريؤض
غـًَيت  نُ ُضًَت؟ يضزضَوات ؟ ضٌ يٌَ زضَِز ويَضو ض ٓاقاَضبُ َضخىيَٓسناو ُٓ ٍنَُز
 ؾٓاويَت!ؤوا تىيإ خُْا، ٓ ضُطُيؿتىويت؟ ُٓطتًوُٓ

 يؿتىويت؟ُطتًٕ"زطنطؾًٍَ نُُيٓطِ"ياغا ظيَ ُخ. ثًَٓر: ي
ُ ٕ"، زطنـ طؾًٍَ نُُيٓطِ"ياغا ظيَْاوٍ: بُ ُيُٖ ًَوتبُسا بايضناَوزَضُظاْػيت ث ُي  نـ

 ْتناَضناظاْــٌ خىيَٓــسَز ضُطــُٓ (.ُيؿــتُٓطتًؤؽ بضَز): ُيٍَ غــازُغــتضِ ىُيــ
 ويَِ؟َؾًإ زؤ: خُغطجت بؤخ ُي ؤ، تُيَضوُط ًَهٌتبُوا َىغًُٕ، ُٓتٓاطتًَ

 
بـا بـعاْري    ،ويػـيت( ُؾؤًَٖٓـاٌْ )خ طريَو ؤبـ  ضُغـ َضضا ضُغ ٍُ بًََُوُ، ثًَـ ُٓباؾ
غتا ؤَاَ ضدى (9)َئًَ : َوإ زُزًْازا، ٓ ُ. يتناٍَ زنُغتاؤٍ َاَطيُٕ غؤض ضانخىيَٓس

 ًَاٌْ؟  نا، َوُتْاغًَت زؤخ ُبعاْ ،ُيُٖ
 تاو:ُيََُيدُغتاٍ ٖؤ: َاَىُي

ويػــيت و َــاض وَــىوض ٍُ خىؾؤثــ َؽ ضــىوضَّ زنــُُي نــُ ُيُغــتايؤو َآَُــ
و ُوٍَ و ٓـاوٍَ بًٓـ  َوٍ زُٓـ  ٍُْـ ُخَزضَظ ضُٖـ  ضناسٓـ ظاْـٌ خىيَ َوا ز َوُؾًَتبَُز
 .بًَتَو زنَُزاوبُو نُ نىَ! زواٍ وؤغتإ بؿَز

 : ُظََغتاٍ زيَىؤزوو: َاَ
و  ضِاغتضٌ َٔ طىمت ضَُيٌَ َٖ. زبُؾُضِ زٍٍَ ؤٍ خضبٍَُ غًُط ُي َس وتًصتىْ ًََٖٓس

 !"ُيُثاَيضُب غُدَضِ ضُ. "ًًُْٖ ضُغٍُ يُؾُْاقَُ
 باظ:ُتنغتاٍ ْىؤغٌَ: َاَ
ٕ َضو زوبا َوُبٓـ َز طتضِز و غىضٌْ غاناُتنْى ضِؤشزواٍ  ُي ضِؤشدا  ُ َستًَ يـا وٍَ و نـ
 ٌَْ!نٍُ ثًَٓاؤغًـ بنُ
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  ْسٍ:ُالٍ ؾُغتاٍ َؤ: َاَضضىا
ُ ُي ضُٖخىيَٓسٕ،  ضُخىيَٓسٕ، ٖ ضُخىيَٓسٕ، ٖ ضُٖ ٕ:ناَطالٍ سىدَُ ىَو  ،زٕطنضبـ
 زٕ.طنَضِؤتؤخ ضُؾاْسٕ، َٖاوضِ ضزا ضُٖ َوُثًَساضىوْ ضُٖ

 ومساًٌْ:ُغتاٍ عؤثًَٓر: َاَ
طـىٍَ   ُو يـ  تناَإ زضٍ داضباغٌ دا ًَُؿُ. ُٖطٌ ثٌَ باف ًًُْيطؤضِاْهاضًٖض 

ُ ُبٌَ خُ." يـ َوويـساو ضِ ًَووتٓهُاٌْ ض ثًَؿـ و ْـاظ  َطازا ْىوغـتى   هُىؾـ نُإ ضبـ
 وات."ُيُغ

 : غتاٍ َُٓٓؤنٌؤف: َاَُؾ
..... .َُٔ..... ٓ.ّؤَٔ..... خ ويَض.... دا.ٍ غاٍَ : َٔضُو تا غ َضِؤشّ نُُي ُي

ُ شٕ....... دـا  ُد يَهٌضِؤشبىوّ.......  ظاْهؤ ُي نُّ ٖات.....ؤخضُغبُ  ضيُنػـ
َـإ  ؤًَـٌ خ  بـا  ،نُطؾًَ هُإًَؾت َز، بَُئًَ: باَز َوُياْؤخ ضبُُٕ يناَضخىيَٓسنا

 ٓري!هًَبؿ
 ت:ؤبؤضِغتاٍ ؤوت: َاَُس

ُ ضِو  تنـا َز اظُضِ ضُو ُٖٓ  ،ٕؤخـ َٕ، زُٓاطـ تًَ ،ُٕطـ َستًُقٌ ًًُْسـ  ،تنـا َز اظـ
ُ ٍَ يىتًـىب ز طيُزيَٓٔ، غضبُناَىبايٌ  ،َوُْؤخَز ٔ نـ  ىَٕ.......وؤضَِزو  ٕ، زيَـ

 ".وًتَئًَ" بًت بَٕ زناُيًطًَػ
 ٍ باف:نىضِ ـ غتاٍؤؾت: َاَُٖ

ينَ هًْاؾـ  ضنا، زَيٌ خىيَٓـس َزضٓاغإ، يًَبى ضغًاطث، ضَزُدَضَف، زؤخًَُُٖٔ، قػ
...... تنـا َز ألُطُيؿًإ يضنُؤٕ و ثهاْؤنًـ ْاْاطيُغ ُ. يتناُوادًبًـ ْ ضُط
 الواظ و ٓاغت ْعّ! ضوَؽ و زضَز ُي

 :ٖاوضٍَُِغتاٍ ًُْضؤ: َاَؤْ
ٍ ططغــتَف، زَطؾــُمشؤٍ، خؤثــ ضُغــُي ضُيتُ، َىغــضهــايضٖاتىاْا، بــُ، ىَطظيــ

ٍ تىْسيٌ َُيىيػتاُْو ُٖتًغ، تىْس يَظؤث ،ؤطضِاغت، ضنُضُغَضضا نًَؿُ، ضناخىيَٓس
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ْـاو   ؤبـ  َوُتؤٍ طىاغـت ؤْسٍ خـ َيسا و ثًَىُاْضِؤشتٌ نُى َيػُٖ ُو ًَُٖٔ ي نَُضُط
 !َناًْساضناأل خىيَٓسُطُي ُـ ًًْٖاوضِيَو  ُؿٖاوضِيًَْؿٌ.....ناَضناخًَعاٌْ خىيَٓس

 
ٍ َوُظيٓـ ؤيٌ زُت و ٖـ ُؾـ ضَز%( 99.98) ًَُؿـ ُٖ ؤطـىمت تـ   ىَع.... ويَضبُغتا ؤَاَ
اٌْ ضِثػــجؤ نــُ ُزميًٌ باآليــنآُــ هٌيََوٌَُ تىيَصيٓــنــآا َُــُٓ ،ُيــُت َٖضضــاضِيَطُ

 .َغتًإ ًَٖٓاوَزبُ ٍضناَزضَوضُث
 يت:  هُبً ُزوو ؾت ،ُيؤتضُغٍُ يَوُٓ 

ٍ نُضـا  َوُٓ بَُيهى ،َوُتناََسنُٕ ناًُيضهااثطياغا و غعا، خ ٌزاْاْ ،ُظاُْ: واَىُي
ًْإ. ناُاثـ طخ َضناضاو خػتين ضبُُي بُ اثإ،طثًاوخ ٍُ يطيَطضِ ُبًَتَ، زُْناثًاوضا

 ويًَت.َؾًاْسؤخُٓواًْـ تؤيإ ؾتىيػذي، ؤخ ؤت نُ
ُ  طتْـس َُُويََت زؤ، خَوُ، غىيََٓوُ، غىيََٓوُ، غىيَُٓيُيت ٖضواَخىيَٓس نُزوو:   .بهـ
 .ٍضناَزضَوضُو ثَزضَوضُث بُ َْسَثًَى نُ بهُ ىًُنًضاال ضٍُ ٖضؾسابُ

ُ ٍ ًَْىامنـإ زا  َزضغـا  َؾـُضِ و ٍُ ٓططٓا ضُغبُ يَوتىاْري ٓاوَز ُيضِيَطُّ ُي  ُ ئ. و بهـ  بـ
 بًَت. ضئ....خىا ياُهيَضبُؾٌ غاٍَ ؤخ
ٍ ُخىيَٓسْط نُٕ ْا ز ياطهنًضا هٌيَضنابعاٌَْ  نَُضؾتًاضُثضُّ ًَٓػتا، غضًٖىازا   

ؾًإ ْاويَت..... ؤاٌْ، خضناخىيَٓس ؤبعاٌَْ ب نُغتاؤَاَ ٍُ......شْضؤٍ طنُُنض
 يا....!!!ططٍَ زنَُاوطهْؿًُٓغتا خاْؤَاَ ؤٍَ بنى بٍُ نُُنضوا  ؤف بعاٌْ بنُنُباو
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ت وٕ ؤخـ ضِيَطاٍ نُ ض" ًَٖٓسٍَ دا
 ".َوُظيتـؤزَت زؤٍ، خـنَُز

Mandy Hale)      ) 
 

 
 

 نُ ،ؾار ُو ضىوبىوَ دًًَٗضؿتبىوبُغساّ بَُسا، ظاْهؤٌَ َضْاغٌ ضىاؤق ُي ضىْهُ  
 ىُي بُ)عآسوٕ(ٍ و  ؤطىتًإ ت ،غـتاٍ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍؤَاَُ بىوَ (5975)غاَيٌ  ُي

 نٌُيُخىيَٓسْط غيتَازضِبىوّ،  نىضز ضىْهُا طِويَؿُوَازٍ. يضٍِ ضؾا ُاْساَيًَطِم ؾُؾـ
 ُباًًُْباظيٌ ثازطاٌْ سضٌُْ، غناَنىضِ َضناَىو خىيَٓسُٖ نُزّ طنواًْإ ُْسٍ ؾـَْاو

 ؤ بمتططغتًإ َبىو. ثاف زوو َاْط ز َوَضُغبُبايإ ُثىَيًؿسا ع ُٕ يناُنضبىوٕ و 
ْسٍ ٍَ زواْاوُخىيَٓسْط ؤا، ثاف َاْطًَط بطِؿويَُي (ُالطلًع)ْسٍٍَ ْاوُخىيَٓسْط
يٌ َٓاَاز ؤزّ بطنؿًإ هًيُو ث ؾُضِبَُٔ بىو  ضُغُ، يطتاْطٌ ثاف زووَ (،ض)االْتكا

بىوٕ.  (51)ْاغٌ ؤَىوٍ قُواًْـ ُٖبىو، ُٓيٌ ٖؤث (51) ضُٖ نُإ نىضِ(ٍ فلشطني)
ْاوباْطٌ  نىَسا، وًَهًثهىيَضظٍ و ضبُٓاغت  ُي ُيُو خىيَٓسْطُْاوباْطٌ ٓ تناوُٓ
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وٍَ، ُبىومن يضبُناغتَز ُي ويَُؾتُزواٍ س .طُٖويًَ ُغـتإ( بىو ينىضزيٌ َ)ٓاَاز
قًًٓؿُإ ُخاْ يَهٌنىضز نًُْؿٌ ـ ناُغتايؤَىو َاَُزّ و ٖطنتٌ ُسؿَظ نَُبُضِيَىَبُض

 هٌيَضَُِ ُي ُتٌ وا ببًِٓ، دطُسؿَّ بىو ظضّ دانُُزبىو، يطنباْطًَؿت  سا بىو ـيُطَُي
 َطغـؿ ضُغـ ُعاَات يُضًَؿت و ت (15) ُي ثرتياٌْ، طب ىُغًًًٓ ضٍُ غـَاوطنضغىو
 ُٖا غاَيَضظاُٖ نُبىو  َضو ؾآُ خَُيهٌ نٌُزٌْ خًًََطهتَعىَزييت ضُْ َُُ. ٕٓابىوضزاْس

 ٕ!نَُز َوُياْؤيٌ خَخؿٓسبُّ و َضِنُ بُؾاْاظٍ  و ُىوياْضِاغتثا
 زابىو،من ٓاونآًُٓذاْ خىيَٓسْطا، باؽ و باغات و طىَيٌ ُيؿتُطَياًْإ زبُ بُضِيَىَبُض نُ  

 ؤطىَيًؿِ ب وهًَثُزبىو و ضطنؾًَٔ ضِغتايامن ٓاوؤٍ َاَضّ شووَزضبٍُ نَُضوُط ُُْضًُ
ثًَسا  هًَِغتَز ،ٍ بىوّضبُاضِّ ؤخ نٍُ ُيؤو ثٍُ َٓوُي ُوا دطُ. َٓوؤبو ضًًََُٓعٍ ٓ ضُغ

ٕ بىوّ و بَُضِ تناو ُٓ ،وٍَُٓ ُيؿتُُطَزبىو. ظوو زطن هًَِؾـًَٓضِٓاو َُضًَُٖٓا بىو و ْ
 ُو دىإ بىوٕ ي زَيطري ضذانُي ؾاعريَين  ؤطا بيَضّ ٌَ زْناُختَضَا و زضخىضٌْ زاُزمي
 بُغتاٍ وا ؤّ َاَنُ تا ًَٓػتا ضىوّ.َزضََاٍَ ز ُبًٓإ، ظوو يُغ ،وإُؾًٌ ٓؤخ
. َاْطًَط َّ بًًٓىوبُضِيَىَبُضّ ُٓ ىَو ٍَ و يًَٗاتىوٍؤز و طضو طى ُاَضنات و ُخػًًُؾ
ٍ َزَُىؾاٖ ُٖاتَٓز ُؾتإُْ ٖناغتاؤو َاَبُضِيَىَبُض، تا واٍ يًَٗات َوُايضِغـىو ُْ
 ًَهٌغضٍَ زَوُطىتٓ ٌيضناَايٌ ٓاَازطخًَ بُّ نَُضؾـتًاضُثضٍُ َٔ و غـَوُؽ وتٓضَز

ثًٌ  ّ وٍَ زطيُتٌ ًٓٓطًعٍ بًَٔ غبُغتاياٌْ باؤَىو َاَُدػتِ تا ٖهيَضِ ؤيٌ بُمنىوْ
ظَىوٌْ ُٓ ٍ بٌَُيكضُت َُضُط نٌُغتايؤَاَ ُويَؿـضَ. زَوُْبهُو الغايًِ  ٕبهَُٔ 

 ُبٌَ يَػاٍ خىيَٓسٕ بىوّ... زيَضياغا و  ٍضًَهادبُبىوّ: تا بًًًََت دًَ ُخىيَٓسْط ٌطؤضَِثاْ
ٍَ َٔ ُط ُت ينَُضَوُغتُف ُٖؾ ضٍُ ٖؤث ُبٌَ يَ... زتهاب ُؽ قػنُ ىُي ضٍُ ٖؤث

 ًُٓطِؤٍ َوُبىو... ٓ طؾنىوتٔ و بًَٔاطايٌ ٌُ و خهًو خاو وخًًض وبًَت... باويؿ
 بُػإ بىو نُي َوُزظيٓؤو ثؿىو و خ َ.... ًٓذاظَضظضظٓاوو ُتَاوطنياٌْ بُ ؤب َاوضخىيَٓس

ؽ نُْابٌَ زواٍ َٔ  ضىْهُبىو، ُاو ْضثًَسٍَ ضٍِ، ؤث ُٖاتٓ ضَِْطتٔ و زنُ... زواطغـؿ
وا تىْس  َإنَُبُضِيَىَبُض ضُ(، ٖفلشطني)يٌَٓاَاز ُياْطىت يَ.... زَوَضشوو ُثًٌَ بًًََٓت

 .َوُتؤزطوٍ بُ( ينانا)وا ًَٓػتا ُٓ ضٌنُص بىو، تًو



 

55 

ٓامسإ  ،زطنَؾًَٔ زَباو ياٌْبَُىضاوٍ َات زضٍ ؾىضووباضٍِ َووطبىو... غُيٓبُغـ  
قؼ و َضِٕ ناُختَضالٍ زُْابىو، ط ضُغُيين يطظيَ ًَهٌاغـت ضؤظيىو و خ ُبىو ي يَوؤتابً
 ُنضو  نىضِو َٓساٍَ و ُٓ ُغتَز ُغتَز و زطنَٕ زناُؾؤْطدَز َباَيٓس ؤَايإ بُغ

 َوَتاوَضؤّ خَزبُز و و طنَيسًُْإ تناُقاَُؾ َوُْطًًَاُْ بٔ ٖنتًَيب بُ ُاْضْاظزا
ظّ ُس ًَُؿُبايٌ... ٖؤخٌُ و ينًضاال ظ وُس ُبىوّ ي طِث. َوُؾاُْطَْري و زنَُثًَس

 (51)يٌ ؤث َُِ ينُُغٌ يضَ، زَضِؤشو ُ. ٓبٌَُياًْامن ٖبٌَُ نُُغٌ يضَز َزووطن
 ىَو ضيُنػُو  نُُيؤْاو ث ُيؿتُُْط، طَزواٍ ظ ىُيُقًكَز ضُٖ ظاْػيت )ز( بىو،

 ضُٖ .خؿاْسُز و ؾـري ْضَو ظ ضٍ غـجٌ و غـىوباؾريُت بُّ، نُُتُختُضَِؾ، نُؤداَيذاَي
ٍ ضىوّ و ؤْطاو بُزوو ٖ بُ نُا، ضّ زنُُيؤطاٍ ثضَز ُي ،ٍ بىوضُِجتًَ ىُيُقًكَغـٌَ ز

زّ و طنٌْ ناََاؾاٍ ضاوُت ٌْناُظيت َاوزوو ض بُ، َساًَس()ز طنّ طيُ، غـَوُزَطن
.. . َوؤزبطنضِؤيسا ؾـؤخ بٍُ ُثُغيت ضٍَ زاْا بىو و زُضِاغتغيت َز ضُغـ ٌُْ يبُنانتًَ
ٍ. ُيطىت يُْ زطنٍُ ُْقػ ىُو يُ". َٓوضشوو ُيت بًَـَُزوَـِ ثًَسيَضضاو ثًًَطىمت:"  بُ

وويسا زاخػت و ضِ بُّ نُاطضَز ضيُنػُ، َوََُآلٌَ بسَو ًَوؾضُِس بٍُ َوًَُٓـ، بٌَ ٓ
 ُومتنُو تىوتٌ ٓاغا  نُُيؤْسٍ ثَْاو َوُاَـضُِٖـات. ط َظيؿٌ يًَىضبُ ًَهٌْطَز

وإ بىوّ )ساًَس( ضَِ، ضاوضَزُٖامت ٍؤث ُْطٌ ثؿـىو يًًَسا ويَظ نُّ. نٍُُ واَْوُطىتٓ
 ْطضَِز نُ تهابزمن يٌَ ضّ بًَت و زاوٍ يًَبىَوُٓ ؤغتا بًَت، بَاوضِ ُطاطضَز ضبُُي

 بىو.ُْ ضو زيا ُٓ هٌيَضُغـُآلّ ًٖض ٓبُ، َيؿـتىوُاططِويَ
 ضٌطثآلّ الواظ و بًٓؼ، بُ ،تُطَُينُغـاَيٌ زابىو، تا بًًًََت  (59)وٍ ضُغـُ)ساًَس( ي  

ٍ زٍ ٍَ ًَٖٓسنٍُُ، باآلينَُزضيَص ُزْضُبىو، طُْ ئؾرياوٍ ْاطنُْ ُو ؾاْ نىضتيىوٍ و 
و  ىآلّ ثابُطىدمإ َزُسا ْنٍَُ يُطًُْإ يناَُْطضٍِ ضبٌُْ ناُْؤن ُدً ،زبىوطنص يَضز

 ُآلّ يبُسوو بىو َنُ ضؤظ هٌيَضناز، خىيَٓسطنَثًَس َُيٌ يَْسُغ ًَُؿُخاوئَ بىوٕ. ٖ
 .ُيؤخبُ باوَضِو  ضزاَطٖبُ نُبىو  ضازياضِضاوٍ 
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و ثًَـ  ٍُ ًًْؤث ُز يطنّ طيُبىو، غـُٖ هًَِغـضٍَ )ساًَس( زنُُيؤث ُياٌْ، يبُ ؤب  
 بُ، َْىوغـًىوُويإ ُْز ْاوٍ ٓطنّ طيٍُ غًاباتًإ ًَٖٓا، غـُقَضَو نُ نُُط يًَساَْْظ

 ضىوّ.ضَز و زطن ضُغـُْىوغًِ )ساَس ؾؿًع( و واشووّ ي نُُقَضَِو ضُغـُايٌ يطخًَ
غِ ضَياٌْ زبُغـٌَ  ؤٍ... بؤث ُبىو يُْ ضؾٌ زيانَُضبُياٌْ )ساًَس( غـًبُزوو  ؤب   

، متططزَيٌ  ًَو..... ؾـتبُغآً ضُز ٖطنّ طيُياٌْ، غـبُ ضضىا ؤبىو... بُوامن ُْٓ
 ىَ. وُزووّ ًًْطابضِاٌْ ضِؤشٍ ُؾـًًؤطف و خؤم و دَو ظُز ٓطنغـتًإ ُٕ ٖناَضناخىيَٓس

 ضواو بًَعاُواو تُز، تطنَّ زضَِؾتاض، ىُغتايؤَاَ ُطًًَ ىَز، وطنَّ زُقػ ًَوؾـؤخُْ
 ضّ. دانَُٕ زناُظوو ثًَؿبًين ؾـت ضؤظ ُيَوٌُْ َٔ ٓناُاثطخ ُتُغـًؿُي يُنًَوبىوّ...

 بُيًًَسا،  نُ .ْط يًَبساَمب؟" خىاخىاّ بىو ظوو ظُيٌ َْبٌَ َٔ وَزَيًَِ : "َّ زؤخ بُ ُيُٖ
ّ نُُغتايإ، ضايؤٍ َاَضشوو َوُاَضُِط نُو  َوَضَز ُميضُثضَِز ضيُنػُإ، ضِؤشٍ ُواُْثًَض

ضِ َّ زؤخ ؤب ُيُٖ ضّ و دانَُز ٕناَضاٍ ثؿـىو ُظيـ يُس ضؤظ نُـ  َوُايضخـىُْ ؤب
 )ساًَس(ٍ يًٌَ بىو نٍُ ُيؤو ثُٓ ٍضخىيَٓسناّ نُُو ي نُُزاآلْ ُٖامت ،ّ ـنَُستًَ نُُضاي
طىمت:"  َوُخساُْباي بُآلّ بًَُُٖين  بُ، وًَهًَغتجَز زو زواٍطنت باْطِ َضًٓؿا بُ

 ىَو ،ضُنػُيٕ؟" ناُغـضََىو زُٖ ُيإ ْاضًَت َوُيؤث ُتُغٌ َٔ ْايضَز ضُساًَس ٖ
غـتا! ساًَس واظٍ ؤوٍَ ثًٌَُ بًًََت، طىتٌ:" َاَُيَز ًَُهََز َوُثًًَ هٌيَضُبُبًًََت خ

 ."َخىيَٓسٕ ًَٖٓاو ُي
 ؟"ؤــطىمت:" ب

 !"َوَضشوو ُتًَٗؿت بًَتُْ ؤت َضِؤشو ُٓ ضىْهُ ططىتٌ:" ٓاخ
 !"ُاو ًْضسثًَ ٍَضِغٌ َٔ ضَز ُي زوانُوتٔظاٌَْ َو زُآلّ، ٓبُطىمت:" 
 نٌُايطو بُ، ٓنُُغضَز ًَُؿت بًَتتُٗز و ْطنضَساًَست ز ؤت نُغتا، ؤَاَ ط" ٓاخطىتٌ:

ويػيت  ؤٍ تطتخا ضبُُو يُ، َٓوؤيإ ًَٖٓابنَُْاظُد َابىو، تاظضشنىؾًُاٍ  ُي ،باظٍضُغ
 ."نُُغـضَز ُبًَت
َتإ، ؤٍ خُو غـاتٍُ ُٓؾؤْاخ ُووًًْضَز َضو باُغؿٌ َٓتا و ،ّبُْا وؾ ىُيًُٖض وؾ   

ّ (James Joyce) ٌْناَُاْؤضِ ُي يُنًَو هٌيَضُتنَضنا نٌُيُوت ضيُنػُ. ُّبه ؤب
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ظّ ُ." سُغـضَز ضَُىوٍ ُٖ، ُٖشياْسا بىوٌْ ًْ ُؾـًَُاٌْ يُثَيٌَ"َز نُ َوُٖاتبريبُ
، ًُواو ًُْقًَِ تًََُِ، ٓناْا ًَهٌغـنَُٔ  نُز طنَغـتِ زُضٌَ، ٖضَِ زضِؤس زطنَز

ّ.... نَُز ضَِؾتاض ُو ظاَيُاّْ بايِ ؤخُزز يُّ، بٌَ سيعضِ ، بٌَُيُّ ؾـًَتاْنُُتًُغتايؤَاَ
و عازظ زاًْؿـتِ،  بُضِيَىَبُضالٍ  ُ، ضىوَُيَُاٌْ ثضباضبُبىوٍ ضُِت هٌويَؿضنُ ىَو
غتا ؾاظيٌ، ؤطىتٌ:" َاَ ضيُنػُ ُيؤ، بَوَُضّ بؿاؤوٍ خناضَِيبعٌُ ٖضَِْطَتىاٌْ ُْ

 ؟"َزووطنُْ تضبُْاضبُ ًَهٌؾت ويَضناخىيَٓس ُخىاغتُ؟ خىاَْطخًَ
 بٌَ!" ضِاغتٍ نُُواُْغـِ ثًَضطتَطىمت: " ز

 ؤٍ ساًَسّ بنُُتُيهاَىو سًٍُ ٖؤخ ىَزٍ وضو بُ ضؤًْؿتِ زاًْؿتىو و ظُت ُٖات ي  
و ُ" ٓ.ٍَطنَز َضضا َُُ، ُٓٓاغايً ضؤؾامن و طىتٌ:" ظ ضُغ ُغيت خػتَز .َوُايططًَ

 ًَووإ شُْي ضُز ٖطنَظٍ زُويػتِ و سَسًؾؤ و خمتططَعٍ يًَسيَضِ ضؤظ ضذانُي َبُضِيَىَبُض
 ؤغتإ بنىضز ُٖاتَو زَُابىو، ٓ ضُْسميإ َٖيىٍُ وآلت ثَوَضَز ؤزمن بطن ضُؾُبًَِٓ ـ تا غ

ْابٌ ُد بُ َوَُاَي ؤّ بَوُاْضُِط ُي ضبُ. َوُايطتطىُْ ؤغـِ بضَز َضِؤشو ُزامن ـ ٓضُغ
ئ." بهُزاٌْ َاَيٌ ساًَس ضُغـ ُيؤضَِّ ثاؾـًٓىُٓ ضُّ ٖنَُظ زُطىت:" س ّبُضِيَىَبُض

و ُضًَٔ، َٓزوات زازيَِ و زبُو َُبًٌ ؾؤتؤٓ بُّ ؤقاْسو طىتٌ:" خُي هٌيَضغـُويـ ُٓ
 ."َرتباؾـ تنا
 بٍَُ و ُطًَض بُظٍ ؤظوثاَيؤٓاَي ًََٖٓس هٌيَنًَؿُٖاو ،َاَيٌ ساًَس ؤٍ َٔ بُزاْضُّ غُٓ  
َٔ  .بهُّ ؤٍ بُٓاقآلْ يَهٌوُساًَْهو ي ٍضهاتىاٌْ ًٖض ؾًََسُْ نَُٔ  ؤب بىو ًَُٓؿضُغ
ٌْ ناُؾاخ َُٔ ي نٌُايطغيت بَز بُ نُب َضُع يَهٌباظضٍُ غُغـطث ُضَُو زَُؿـُٓ

ز طنضَزُ ثؤٍ ي ّوٍُ ٓنُاطب وايٌ،ُؾًٌ و زَيٓؤخضُدًاتٌ غـُو َٔ ي َاوضشنىغتاْسا نىضز
ؾـت و نىٕ وياُاٍ ٓطؾـًُاٍ ب ُي ويَنىضزبىو، زويَينَ ُقٌ ُْ)ساًَس( ْاس ط. ٓاخَوَضزَ

خات!، َووزا زازضِ بُطاٍ ضَو ز َوَضَز ُتناَزَضَز ٍؤث ُو يُوَازٍ ٓضِ ُي يَونىضز ًُٓطِؤ
 ُزٕ يضٌَ َٔ زاواٍ يًَبىتنادٌَ طىَإ،  ُويَتنََُٔ زغًَيت نُ زيهُ نٌُالي ُي

 .َزووطهَضَزيُ ثؤٍ ّ ؤخ نُّ نَُّ زؤّ خضالغا هٌيَضناخىيَٓس



 

58 

يل ضُزئ، تطهثًَؿـىاظيإ يًَ َوُيًضِطىَىضُط بُ َٓـسَاَيٌ )ساًَس( ًَٖ ُيؿتًُٓط نُ  
ياْسا و نُُغطثبىوٌْ ضؾـسابُ ُوتُٓإ ينُزوا ُي َوُخىاغتٓضعىظ ُوتًٓنُو  َوُبىويٓ

 ُاٌْ، يضويـ غـجًٌ ْىضِ ًَهٌزئ. ؾـًَدطنٍَ ُطٍُ يُقؤ)ساًَس(يـ ٖات و ت
و ُاٍ زيٓري، ٓطب، بَضُو عنىضز ،ًَُُٓ نُنازو طىتٌ:"طنَٔ  ُووٍ يضِزا، نُُدًًػَُ
ّ ُيىبٌ." ُٓززيين ُٓآلسُغ بُظئ ضبُ ضُغ ُ، ًَُٕٓبهُ هُإًَْاتىأْ ي ُاْضِووزاوشيَِ و ضِ

 بُ باوَضِو ًَُٖين و  ضِويكا بُ ضؤظ نَُبًَصُقػ متساُزيك َوُزَطنظضبٍُ َضخيتَ وُْ ُيُقػ
 ٍ طىت.َُُٓ َوُبىوْ ؤخ
 ؤؿا و بهًيََُيٌ )ساًَس( ٖؤق َُيٌ يؤّ، قنَُضبُضِيَىَبُ، َوَضَزَُاٍَ بًٓ ُويػتُإ ي نُ  

 نُُغطثثًَطىت:" وا  َوُيًضؤخمٌُ و خيظؤسىظٕ و زَيػ طِث ًَهٌْطَز بُ ز وطٍ بضالٍ زيىا
غتا ؾاظيٌ و ؤيت و َاَنَُت زؤواٌَ خَب و زُتنَُ َوُيتضُِطَياٌْ زبُ ،تاٍ ٖات وؤن
 بٌ."ٌَُ ًٖضت ُْ. خَوُْنَُْت زناَيؿتىوؤضِ ُغـضَعىيعٍ زُيـ تطتواٌْ ُٓ

 ويَضناَيٌ خىيَٓسؤق َُيٌ يؤيسا، قؤشياٌْ خ ُّ يَبُضِيَىَبُضّ ُّ ٓنُْا باوَضِ   
 ُّٓ نُ)ساًَس(يـ ظاٌْ  ؤَٔ، خ ؤو بىو بُويػيت ُٓؾؤخ ضبُُي َوُؿابًَت. ٓهًَيَُٖ

دمِ ضُآلّ غبُؾاٌْ،  ضغُ ُغات ُمجُٓوا بىو غـًَ َوُٓ ىَو نَُبُضِيَىَبُضٍ ُدىاْ َضَِؾتاض
آلّ ًٖض بَُٔ،  ضبُاْضبُ، ًًُْ ضزيا َظايٌ ثًَىَضاٌْ و سكس و ْاطط)ساًَس( ًَٖض زَي نُا ز
 هٌيَضؤتنز بُ ضُوا ُٖبىو. ُْٓ ضزيا َؾٌ ثًَىَطقؤاٌَ و ٓضؾًٌ و ٓاؤووخضِ هٌيَضنآا
و  ضَِْط ووٕ وضَويػت، تا بتىاٌَْ زَتٌ زُث ضُعىَ ضؤؾًػؤطث ىَو ووْٓاغٌ ظاْاٍضَز

 ًبطات.تًَو هابٍ اظُضِو  َوُغىيًََٓت َنىضِّ ٍُ ٓضِوخػاض
ٍ ضياطٕ، َٔ بضو طىتٌ:" ببى َساوآلًََْسٕ وناووطتبٌَ ضاو بًَُُٖين  بُ ضؤ)ساًَس( ظ   
 ، َٔ ْاخىيَِٓ!"َّ زاوؤخ
ّ ؤويػـت زَيٌ خََُوت، زنُُوّ يًَُٓغاو بىوّ خُثُشاو و سُؾًَـ ًََٖٓس َوُّ ؾـُٓ   
ّ ُزا بىو بًَت و ُٓيًنُ ٍُ ثالٌْ واظًَٖٓاٌْ يؤخ ضُ)ساًَس( ٖ ًًُْ ضزوو نُ َوََُبس

 " ْا،َطىت:ََسا زؤزَيٌ خ ُف يَْاو َ... ْاوُٖدمُت ُبًَت َزطنٍ َين ُزْطنُيََُاَ
 ٍ.!"ضُوخًَٓضًِْت،  ضهُوغتضغتاٍ زؤَاَ ؤٍ، تضتاواْبا ؤت ؾاظيٌ،
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او طىمت:" قِ ًَُٖٓس بُ نٌُيَغـتاّ، ؾازُٖ وُخ ُياٌْ يبُ نًَُٖؿًَِٓ، ُتإ ْضُغـ  
 ،ساويَطِّ ؾؤْطٌ خُٖضُؾ ُتىْسوتًصيِ ي ،نُِغتايؤَٔ َاَ ًُٓطِؤز ! طٍ زويَينَ َنُُؾاظيً

 ؟(.ؤـــــغِ : )بطجيًًَإ ب ،زطنإ ًَهًؾت ضُٖ َنامنضخىيَٓسنا نُبٌَ، ضياطب
ساًَس طًإ َيًَِ :"َظَامن وًَٓػتا ز ضٍُ غطنظ بُ ( بىوWhyٕ/  ملاذا / ؤ)ب َوَضِؤشو ُي  
 بُم ُسضَّ زَُيـَُٔ ٖ نُ َضزّ. مببىطنطؾًَغـسا ضَز ىُي ُغـت يضَزوو ز نُ ،غىثاؽ ضؤظ
 ز."طن ؤت

 بُبري و َزطؾًَويػيت ُؾؤخ بُا ُْٗا و تُْٗت ًَُُٓ نُبىو، َوَُِ ٓنُُغٌ يضَز   
 !ُباؾٌ ًًْ ًَهٌَُٖضبُت ًٖض ُصٍ قتًئ. تىوْسوبهُطؾًَخىاظ طؾًَتىاْري َويػيت زُؾؤخ

 ضُغَضضا َنامنضخىيَٓسناٌْ ناُؾتططو نًَؿُ ٖاَْسُ( ضؤٍ )بٍُ وؾُغايً بُبىوّ طؾًَزوو: 
 ُتًؿٌ يَُضو يا َٖاْاّ ٖاتىو بُ ضؤظ هُْضى ،(ّؤــب) ٍضظاضُّ قطََتا ز .بهُّ

إ ًَهًثًَٓذ ضّ ضىانُالٌْ  بُ ُبىوايُو ُْٓ ضُطُٓ نُزاوّ.  ضناإ خىيَٓسضظاُين ٖتططغتَز
 ؾتبىو.نىيإ ؤًَٓػتا خ

 يَهٌْسَُضٌُ ٖىْنض ئؾري. " ُيُ( زا ٖؤــٍَ )بُط ُمت يُيهاٖا سًَز َوَؤشضِو ُي  
ياٌْ بَُيًَِ. َياٌْ ثًَت زبُ؟ طىتٌ، َزوطنُوادًبت ْ ؤغٌ بطثيًَِ  نُ، َنىضزاوٍ طْاغ

ياّ، طط ئؾري ؤب ضؤظ ضؤّ بىو. ظنَُضغًاطثآلٌَ َو نٍُ زاٌََ ضُث (66) دُؤيهٌؾتَز
 ُيؤ!.... بُؾؤو ْاخ ضزشوا ًََٖٓس َوَُاَي ُي ُواُْشياٌْ ٓظع و ساٍَ و َو ظاٌََْسُت ُْق
َيًَِ :" َ...." زيػإ زبهُّزا باؽ َطيًَ َضّ دانُُف يَاظضِّ ُز. ٓطنِ يضهايضٖا ضؤظ

 ؟("ؤــ)ب ؤغىثاؽ ب
وتىو نُضُغ ضُطُٓ)وتىو نُضُغ نٌُغتايؤَاَ بُبىوّ َزُوا َٔ ُْٓ ُبىايُ( ْؤـ)ب ضُطُٓ 

 (بىو مب!
(Helen Keller) ًإ تًَ ،َوُبًُُْٓقاَي ًاْساتًَ تا ،ًَُهغضَز َ:" شيإ ظدمريَدىاٌْ طىتى

 ئ"ُْاط
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 ەم بىو،ەوەئ هنەمیە یرسەد
 ەب ًهاەو ت ًهاەت ەوێئ
 ەو ب يیبەردێف یستیوەضۆخ
 رخىازێف يیتىاًەد یستیوەضۆخ
 تەق یژی. تىوًذوتيەیربنێف
 !ییەً یباض ینێهەرهەب چیه

 ییەیسا ەب ربىومێ: فدوو
 وەطێم هاەًذە( چۆ)ب ەیوض

 ماًنەٌذمارێخى یماًەگرفت
 هرمە. تا دمەبن رەسەچار

 رۆز ە(م، چىًنۆ)بــ یرزارەق
 یطیتەارهیو  ەهاًام هاتىو ەب
 زاراىەه یستگرتٌەد ەل

 وەئ رەگەئ ەداوم. م ٌذمارێخى
چىار  مەم یالً ەب یەبىواەً
 اىۆیخ ستاێئ اىینێٌجێپ

 مىضتبىو.
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  بةِزَيوةبةزضـتا و ؤىدي مامةيوةث كة
 !َيةوكةةدتَي شيزد

 
 
 

زَغُآلتًَهٌ ًَٖٓسَ باآلٍ  بُضِيَىَبُض"
 ضَُيػُ ـ وااْطؤنىَظيضغُ بؤ ُٖيُ نُ

 ُْبىوَ."
 سٌ(ط)وْػذي د

 
)(Heywood Broun  ٍــ ــيَطِطًََ، وا زضُْىوغ ــُض ،َوُت ــٍُ خىيَٓسْطبُضِيَىَب ــىُي  ُ، ي

ؽ ضَز ًَو، غاآلََْيٌَ:"ًَٓىَز ضبُناغت َزَتاظ نٌُغتايؤَاَ ُغتٍََ زُطُسا يًَهًزاًْؿتٓ
ٍ ُدًَط ضؤٕ ظناُيًضؤتً ،َطيًَآلّ بُ، َٓسوْسا خىيََناظاْهؤ ُتإ ييضناضؤتًٍ وضؤتً ٍضوَو ز

َاٍ واقًعدىاظيًـسا  ُبٓـ  ضُغـ ُ. شيـاًْـ ي ُيـ ُ، قىتاغاًًُْْ ُخياْضؤتً َطْري، ًَٓ َُتُاْ
ملًَينَ ُغـ َز َبُضِيَىَبـُض ّ ٍُ ٓـ ُضـىْ ؤو بًٌُ ٓـ ضِاغـت ٍ َوُٓ يٌ."باظٍَ ضؤتً ىُوات ْضَِز
ٍ ُغـتاي ؤٕ َاَؤًًَ (15)وًَُْىإ ٓ ُآلّ يبُ، َضزاضيإ غٓىونَُضٕ شَاناُيًضؤًت :ُيَوُٓ

 ىُيـ  ىَو نتىَـت بًَت ُغتا ٖـ ؤزوو َاَ ُساَيَُ، َوَُيًََٓؽ زضَدًٗاْسا ز ُي ًُٓطِؤ نُ
وا ًَٓػـتا  ٍُ َىعذًبـب بىوبًَـت، ٓـ   ؤخ نٌُغتايؤَاَ بُيـ ضؤظ ضُطُ، َٓوُؽ بًًََٓضَز
ومشإ ُ. ٓـ َوُتـ ناٍَ زنُغتاؤالغايٌ َاَ بَُيهى َوُؽ ْاَيًَتضٍَ زنُغتاؤَاَ ىَو َوُٓ
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ُ غتا بًَت، ؤٍ َاََوُثًَـ ٓ ُظؤطغتاف َؤضًَت َاَُْ بريُي ضـىوٌْ دًـاواظ و   ؤبواتا نـ
ٌ  ضَِؾتاضزٕ و طنَُٖيػىنُت ًَؿسا نآا ُوٍ دًاواظ و يُزْطنبري  ًَهٌدًـاواظ ؾـت   ْىاْـسْ

ٍ دًـاواظ  َوُزْطنزوو بري ُي ًَووتٓنُضبُ َضؤد ُيُٖ ضزا داَطيًَ .ُظؤطواقًعشاَيٌ بىوٌْ َ
ُ ت.ووزَزاض ىُغـتاي ؤو َاَ بُضِيَىَبـُض ْىاْسٍ دًـاواظٍ ًَْـىإ   ضَِؾتاضو زوو  ُ َـٔ   نـ  بـ

ُ  ُوتٓـ نهُُيضبُّ َُـٔ ٓـ   ضُطـ ُ:" ٓويَضغـًا طثآلّ بُظامن. َٓاغايٌ ز ًَهٌؾت  ًَهٌؾـت  بـ
، َُيًَِ:" ٓاغايًَآلَسا زَو ُّ؟" ينُُتبَُاْؿًَيت با بُ ُزووَطنزا َطيًَ ؤظامن، بَٓاغايٌ ز

ُ ٍ ُتـ ناوُٓ  ُْـ ناَطت و ظييَـ طريَزضَو ُغـتاْ ؤظسؤطَ ٍَاوطنـ  يَهٌف و زيـس ؤو ٖـ  بـري  بـ
تًِ، ُغـتاي ؤٌْ َاََُُظَىوٌْ تُت." ٓيَطنَزضُغَضا ضات و خرييَطنَسا زيَُطٍُ يُيََُاَ

ْـس  ُٖ بُّ ُٖ ُيُيُغُّ ََُإ ٓؤو خىيَٓسٌْ الٍ خ َوزَضٍُ ثُغؤطث ُ، ينًُْؿاٌْ زاوّ 
ُ  ،َاوطنَُيسا ْـ ُطٍُ يُيَُف َاَُّ ظاْػتًًاُْو ٖ َاوطريُْضَو ٕ َز بـ  ضؤٍ ظبُضِيَىَبـُض  يـا

ٍ َو ثًَـى  َططّ ٓـا ُغىوتىٍ ٓ ُتُظا بىوَْضو ؾا ُاَضنا ضؤغتاٍ ظؤزإ َاَُغ بُظ و ؤزَيػ
و  َزضَوضُثـ  قىتـابٌ و  و ضنا، خىيَٓـس ُو زوواْـ ُيـ  ُف دطَضوُْسٍ طَُضَضَغىوتاوٕ و ظ
 !ًَْؿتُإ بىو

ٍ بُضِيَىَبـُض تىاْا و  بُغتاٍ ؤَاَ نُخىيَٓٔ َبٓطىيَُاْسا ز ُي ،وٍَُو ي َطيًَ، ًَُؿُٖ   
ُ  ٍُ يُْهاثًَجًً (8)ّ ُف َٓوَُيًٓؤًَه، زوايري يًُنًوتىو نُضُغ  َبُضِيَىَبـُض  وُثًٌَ ٓـ ضبـ

 وتٔ :نُضُظٍ غضبُقاٌَ َُ ُبطات َْسًُْاظَ نُ َزاْاو
ــُ بــًين:ضزوو.5 يٌ ٌَْ ٓايٓــسناَاوضهاواْضَضــاو ُيُغــُو َ ضِووزاوزْــٌ طنثًَؿــبًين  ب

 ٍ.نُُخىيَٓسْط
ٕ و بـىوٌْ  نَُوغت زضز ؤغجٌ بؤنٍ ُزاياْزُسُو تُٓ ضبُاْضبُغإ طتُضاوْ ٍ:ضغىوُد. 2

 زًْإ.طهختُت ؤب َازٓري
و  َزضٍُ ثــُغــؤؾطثو  َزضَوضُغــتا و غــتايف ثــؤو َاَ ضناخىيَٓــس ؤبــ ظٍ:ؤطػــضُد. 3
 زٕ.طنطؾًَ
ٌْ، ناَضناو خىيَٓـس  ضَيـاو  ٍضهـا يضو ٖا ٍضنـا بٌَ ٖاوبُظاٌَْ َو زُٓ :ٍضهايضٌ ٖاضِؤس. 4
 ْابًَت. ضُيػَُ ؤغاْايٌ ب بٌُْ ناَضنا
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زٕ، طنُْنىضُٔ، ٖاْـسإ ثـًَـ غـ   تططُخٓـ َضِزٕ ثـًَـ  طنؾٌ يٌَ ؤغتدَز ٍ:ضَوضُزازث. 5
 ثًَـ غعازإ.   َوُزْطنضٓاطازا

ٕ. ططاضؤم و خـ َضِ َْسُضـ ضُ، ٍَٖ طنْـا  ىآل ضاؤٓاغٔ و ث بَُىو ؾيتَ ُٖ ًْاٌْ:َىضُْ. 6
 .َوُٓنًَطََزاز ئؾري نٌُيُو وت ويََْسُخ بُٕ نانًَؿٍُ ضؤظ َضٍُ ٖبُضؤظ
ّ ُ، تـا يـ  َوُيتـ َآلَـِ بس َو ويَضُض ٖىْ بُ تناَت زطؾًَو  َضُٖىْ ٔتطططىيَ ٍ:طططىيَ. 7

 يت.بهٍُ، ْاظاٌْ دىإ قػإ ُطُٓتًَ َضُٖىْ
و  ضطىظاضنـا ْطاوٍ ُو ٖـ  ضناغـتا و ضـاو خىيَٓـس   ؤٌ َاَضَِْطـ بٌَ بعاْـٌَ،  َز غين:طث. 8
ُ غـٔ و  طث ًَُؿـ ُو ٖ َوُإ غىيًََٓتضناضو يًَىٍ باواٌْ خىيَٓسا ضؾتًاضُثضٍُ غضخػاؤضِ  بـ

 يا بًَت.  ضٓاطا و و
 ضُطـ ُ، َٓوَضٍُ غـ ُّ خاآلْـ َُيـٌَ، ٓـ  َز ـ،هًيضناَزضَوضُ، ثـ ُؾـ ؤٓإ خضطىتٔ قى ضؤظ  
 َيح ْآًَٖٔ! ُق ًَهٌيؤبٌَ ثَُيسا ُْط ُيٍ بُضِيَىَبُضًَٖعٍ بُتًٌ ُغًنُ
ٌَ َاززٍ ُٖضبُغت ًَٖٓاٌْ َزَظطاٍ وََجاًْا و زؤنو  َوِشطث ،ٍُ خىيَٓسْطَوُٓ ضبُُي  

ُ ضبُو  نًَؿُ، ٍُ ًًْضزاَُايضُو غ غـٌ ْـري و   طتٍُ َُْـساَاٌْ، دًَطـ  ًَُْـىإ ٓ  وتيننـ
وتين ًَُهـ ظتضز َنٌضغُ ٍضناؤيساًْسا، َُٖ نٌُيَوُتىيَصيٓ ُْري. ي ضزشوا ضؤٌْ ظناَضناؤٖ
 .َوُتَاوطنطسا ضزوو خاَي ُغتا يؤو َاَ بُضِيَىَبُضيىْسٍ ًَْىإ ُث
 ر:ُبٌَ باي نٌٍ بضىوضِووزاو َزض: وىُي
بـٔ.  َثا زضبُض ؤوثطث ضؤٍ ظضِووزاوبىوٌْ  نَُُينُ ٌَنآا ُي ،ٕناَوتىونُضبُ ٍ%(75) ُي  
ُ  ىضَظوو ز ضُغٔ بًَت ٖطثزبري و ضو نَُبُضِيَىَبُض ضُطُٓ ُيؤب ُ و  تناَزُؾـت  بـ ْس ُضـ  بـ
ّ َضِووزاوّ ُّ ٓـ ؤ، خـ ُمنىوْـ  ؤبـ  ضُبًَت. ٖ َضوُو ْاًًٌََٖ ط تناٍَ زضُغَضضا ىُيُقًكَز

غتاو ثًَؿـىاظٍ  َوَازض نٍُُ خىيَٓسْطُوؾُطاٍ سضَز ُياًْإ ظوو يبُ نَُضبُضِيَىَبُبًين: )
ز تا بعاْـٌ  طنَغتًؿٌ زٍَ زنُُعاتُغ نٌَُاؾايُت َْاو َز، ْاوطنٌَْ زناَضخىيَٓسنا ُي

و ُٓـ  نُ ضُضٌ ٖؤب نَُيؿاخا، ُوويسا ٖضِ بُ ىُغتايؤ. َاََْسٍ َاوُض نُُغَضٍُ دَواز
ُ ُْـاو خىيَٓسْط  ًَُْتَثٌَ ز  ُ، يـ تنـا ٍَ زنُُعاتَُاؾـاٍ غـ  ُت بُضِيَىَبـُض ابٌ ُْ، دـ نـ
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 َضبُ َضبُو نُغتاؤَاَ ؤب ووٌْضَز نٌُطيًَط َبىو َُُ!؟ َٓوتىونُُْو زوآُ نُسا، ًَهتنا
 يسا بىو.(ُظيإ يٌَ ثؤبىوٕ و ٓاَي ضٔنَُُينُٕ ناُؾت

 ظَىوٌْ:ُّ ٓنُزوو: 
:" دًاواظٍ ًَْـىإ  َدىاٌْ طىتى (Tom Bodett)بًَت.  َوُاًَْهًَناضُف َٖضُت ُدا ي   

سا، شياْـ  ُآلّ يبُظَىوٕ زيَت، ُزٕ ثًَـ ٓطنطؾًَزا، هُخىيَٓسْ ُ، يُيَوُو شيإ ٓ ُخىيَٓسْط
او ضظُزاَـ  َظَىوٕ و تـاظ ُّ ٓنُغتاٍ ؤ، َاََؾًاوُْ ُيؤب بًت."َز طؾًَٕ، ناُظَىوُْٓ ُي

َ  ُيـ  تٌ(ُايـ  بُضِيَىَبُضزٌْ )طنَزضَوضُْس ؾًَىاظٍ ثُضضُٖ ،بُضِيَىَبُض بُببًَت  ٌ غًػـتُ
ُ طب ُْـسا ًًْـ  ناظاْهؤ ُيـ  يَويًَـص ؤنّ ُٖ ضىْهُ، ُتُقُغتاْسا، غنىضزٍ َزضوضُث ٍ واْاَـ

ُ  ىُغتايؤَاَ ُيَضوُط هٌيَضزُّ غُإ و ٖهؤيظاْ ُخؿًَتبُتٌ بُايبُضِيَىَبُضيٌ ضثػجؤ  نـ
ُ   ــ  ًُـا نًتًٌ يـإ  ُآليـ َُؤنٍ، يـإ  نىضزيإ  اؾًاططدى ضِؾتٍُ ُي ًَوياَُع  ضيـإ ٖـ

 !َوُتيَطبهضزاطو َ تناٍُ ْؤٍ خنُُؾتضٍ ُغَضغىيَينَ و مما زيهُ،ُنٌ ضِؾتُي
ُ بٓىوغري. زَيًٓاّ  ُوتًَُٓهتضو زظُوؾيت ٓطغ ضُغُ، يطزيَبا زوو    ٕ، ظوو ناَبُضِيَىَبـُض  نـ
َ َطَِيٌَ و زُخضَُتنُيٌ و ضِز و غىضغا بُ ىضز ُ َاو زضؤغـتاٍ تـ  ؤدمـاٌْ َا ُ ٕ، نـ آلّ، بـ
ُ بـايٌ و يـىوت   ؤخ ُي ُْطضَِ نُ ـبًَت   ويضناؤٖ ضُٖ ضبُُي ُ  ؤظٍ و خـ ضبـ  ؾـت ظاْـري   بـ

ٖ ًيُنًَه ُ ُزا، ًََٓطيًَٕ. دـا َزًْإ ْـاز طنضُغَضوَيٌ ضاُإ بًَت ـ ظوو  ـ  ُيـ  نـ ثًَـٌ   طشيَ
ُ بعاًَْت،  بُضِيَىَبُضبٌَ َٕ؟ زؤ! ضَوُقًَتُتَزا زنَُبُضِيَىَبُض يؼ ضو طـى  ًُـ نًَ نًَّ ُيـ  نـ

ُ و ُيـ  نُُغتايؤَاَ ،ُؿاْنًاضِ ، ضانخىيَٓـس  (86ـ  76)ٍَ ُطـ  ُيـ  ُاْـ ضِؤشو ُ، ٓـ َطتـ ًَٖع بـ
ـ ضسا، ثالنـ ُيُؾتُس ضُٖـ  ُيـ  ضُطُٓ ،تناَز ؤيإ بُو قػ ُيَُاغٌ ُٖوو تضِبُووضِ ُ  ويَ  بـ

! َُاْـ نٍُُ ظاْػـيت خىيَٓسْط 51يٌ ؤوٍ ثـ هاٍ ؾـ ُف ؾىوؾـ َُُٓ)زابسات:  بُضِيَىَبُض
ظَىوٕ، ُـ ٓـ ثـًَ  يَـو ضِؤشت بـىو،  ُ! قَوُبٌَ بًدىيتُٓاوت ْ ٍُيٌ منىوَْٓاَاز ُي َضَوَز

 َوُ؟ ٓـ َتإ بًًٓـى نٌُُْ باغٌ خىيَٓسْطناُدىاْ ُختَضو زضزا َت! ًَٓىيَطبهف بُزا ُخؿت
ُ و  تنـا واّ ْاَز ٍَ يًًَساوؤخ ؤب ٍضناغتاٍ بريؤَاَ َضِؤشْس ُض  ؟َوُغـًَت طثؽ يًَـٌ ْا نـ
 ٍ...... !( دـا ضٍُ غُغايً ُي َزوطنمشإ ظياز ُثؤَػاأل زَيُويػت، ََٓإ ثٌَ زَوُٓ ضُٖ
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ٕ   ضؤظ ضىْهُـ   َوُبًػتًَتَز ُّ قػآُْ بُضِيَىَبُض نُ ٕ ناُيـ ؤث ُيـ  يـإ داغـىؽ و ضـاويا
 بًَت!  َز رتَضُو ط رتؾؤخ نُُْايضؤٍَ و ظؤَْٖطٌ زَو ز نًُُنًضَُيجُـ ٖ َزاْاو

ــا ٓ    ــ َُُب ــتإ ب ــطبطًَ ؤيؿ ــَوَُ ــاَيٌ  ُ، ي ــىإ َاَظضز (1977)غ ــتايؤٍ ًَْ و  ىُغ
ٌ وَظاضَِتــ ُبــىو، يــ َضوُطــ َ، ًَٖٓــسُنؤيــ ُيــ .(ْــسٍ )....َزواْاو ُ، يــيَوبُضِيَىَبــُض

ُ ٖـاتٔ،   ويَضؾـتًا ضُثضُْس غُغسا، ضـ بُ ُي ،َوَزضَوضُث ٍَ ُطـ  ُزاْىوغـإ يـ   ُوتٓـ نُ نـ
 ُٓـ ًزئ، تا بًَطنغاظ ؤتإ بُؾؤخ ُؾتُو طُٓ نُ ،ئنَُٕ، طىتًإ:" غىثاغتإ زناُُْالي

ُ ببًـٓري،   ُدىاْاْـ  ُْـ ُّ زميُغتإ و ٓنىضز ُ  ضـىْهُ آلّ بـ ر و ُبايـ  سَبٌَتإ ًَٖٓـ نُنًَؿـ
 ؤبـ  وئُهـ يَضبُإ ََىوُ.. بـا ٖـ  .شئ، يـاَيآل هـى ب ٌَ ثًَـى تنا ٍُ ًًَْوُ، ٌٖ ُٓيَغاز

ُ ف ؤٍ خُزوو قػ بُ ضُٖ ".ىؤضٍ ضٓاضواُٖاويٓ ُ ز و وايـإ  طنـ  ضُغـ َضيإ ضانُنًَؿـ  بـ
ّ ثٌَ َْسُّ ثُ." ًَٓـ ٓطهع ءاّ يف َطاخ َطَ دىا إ ال تػبحططىت:" ْ نُ َبُضِيَىَبُض

 .ُيَُظوو بهُويَتُ  ٓاوٍ َيًًََسا طؤملُ ُي بُضِيَىَبُضْابٌَ  نُ ُاْدى
(Tetsuko Kuroyanagi) يَوبُضِيَىَبُضْىوغـٌَ:" َيـ زضٍُ ْىوغ  ُ ٌْ ناُغـتاي ؤَاَ بـ

ُ غًَِ، طتَز ضؤْاو َػتُِ و ظ َُُخٍَ زَيِ زُتناو َُيٌَ: َٔ ٍَٓ زؤخ ُ َغـت ز ُٖ نـ  ،ّنـ
ٕ و ُٕ ٖـ ناهُف ْابػذي، ًََؿؤٕ و ٓاواظٍ خُٖ ٕنإُ و دىاٌْ ْابًٓٔ، طىيًَُٕ ٖناَضاو

ُ  ،ُٕٕ ٖناُزَي ،ٕنُٕ ْاناَضِووزاوًٌ ضِاغتثًَؿبًين  بُ ىضز  يَوظؤٍ غـ ُؾــٓ  تُآلّ قـ بـ
 ْايإ غىتًَينَ!."   ىُهؤيْايإ دىَيًَٓت و ضعيٌ ثؿـ

 ُتاقـ  ىُيـ  ُطـ َُيًَِ:" َٕٓ زناَبُضِيَىَبُض بُٓاظيع،  نٌُايطو ب وخىؾ ىًََٓـ و ُيؤب   
 ىُوا يـ ُ، ٓـ َوُبًَٓتـ  َغتا بؿًَىيَينَ و ٓاشاوؤَاَ ُي ًَويؤؾًٌ بًَت ثنا ضالغا ٍضنآسخىيَ
ُ َُىو قىتاغاُْتىاٌَْ ٖـ َدماو، زَطَيغتاٍ اليىوت و زؤَاَ نُتا ــ   ططٓـا  ُتـ هابت يـٌَ  نـ
 ز".طنيسا ُيٍُ ثؤخ ؤبٌ( بؤ)ي ُطُتٌ ُٓبتايبُ
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 ىاىێً ی( درز7711) ڵیسا ەل 

 ەل ل،ێرەبەىەڕێو ب كیەستاۆهاه
 ەٌذێه ،ۆیەم ە).....( ل یًذەدواًاو

 یتڕەزاەو ەبىو، ل ەورەگ
 ًذەچ غذا،ەب ەل ،ەوەردەروەپ
 ەوتٌەم ەهاتي، م لێاریرضتەرپەس

 ماى،ەًیەال ەڵگ ەداًىوساى ل
 :" اىیگىت

 ەضتەگ وەئ ەم ي،ەیمەسىپاستاى د
 ەٌێیب تا ي،یسازمرد ۆب تاىەضۆخ

 ەجىاًاً ەًەوید مەمىردستاى و ئ
 تاىەمەطێم ەچىًن مەاڵب ي،یٌیبب
 یه ،ەیەو ساد خیەبا ێب ەٌذێه
 ي،یبنىژ ەىێپ یمات ییەً ەیوەئ
 ۆب يیوەنێرەب هىوهاىە... با هڵاڵای

 ." كۆچٌار یوارەٌیهاو
 شۆخ ەیدوو قس ەب رەه
 اىیمرد و وا رەسەچار اىەیمەطێم
 گىت: ەم ەرەبەىەڕێب ەب
 ء في ها يًرجىا اى ال تسبح هرة اخر"

 عنر." 
 ەم ەجىاً ێپ مەًذەپ مەئ صیهٌ
 یئاو ەلوۆگ ەل رەبەىەڕێب ێًاب
 .ەلەه ەتێوەزوو بن ذاڵێڵ
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 من كاةضـتايؤمام كيشـاؤث
 دو؟سك سفَيضياٌ 

 
 

 
ظاْساٌْ  ُي ًَُه، ظَاْىؾاؤث َزؤ"َ

زٌْ طناظُض ؤب بٌَ،َز وزاي ُطسا يضبُدًى
 ٕ"ناًًُضِاغتواقًعشاَيٌ 

Karl Lagerfeld)( 
  

 
 بُ ضؤتإ ظنؾاؤث ٍُْسيًُمتبُتاي (3)ّ ُ، ٕٓططضوَ نُُتبُبا ُضًَص ي رتتا باؾ ،ٍَنىضبُ ىَو 

 وو:ض َُُخَز ؤٌ بنىضت
ُ زئ و ثًَـ ضبٌُْ ناُضاخ ُي ضُطُ: ٓىُي ُ ؾـًين دًى ؤزئ، ثضبـ  و اغـذي ضثاؤخ ؤط بـ ضبـ
ُ غـتإ و  ضوت و زاهُؾـ ٍُ ُٓشيٓط واوُف و ٖنٍَُ ُطُطىدماْسٕ بىوبٌَ يؤخ ـ ش و نـ ى و نًَ

 ٌيضِؤؾـٓبري  و ضزٌْ ٖـع طنُؾـ ُت و طُغـتاًًْ ضؾا وتينهٍَُ ثًَؿـ ُطـ ُوا يُٓـ  ٕ،ناُبًاباْ
َ ناًُيطؤضِاْهاضٍَ ُطٍُ يَياٌَ تاظُْسئ ثُؾري، ضؤجنؾاؤظـ، ثؤطَ زيـٌ و  ؤٌْ غـتايٌ و 

َيٓاغـٌ،  َُؤنووْٓاغـٌ و  ضٌَْ زناُؾـت ضِ، َوُيـ نا ُٕ ًَٖٓايناُغتَضنُو  ضَِْط ؾًَىاظ و
ُ ًَْٔ َزاز يَواظطٓاَ بُ ىؾاؤث و ُ. واتـا ٓـ  تنـا َٕ منـايـ ز ناُظـ ؤطٍ ََوَزيـىٍ ْـاو   نـ
ئ ضٌ بـري(.  نَُظ زُس ًَُُٓضري( يإ ) ًَُُٓ) نُ تناَز َوُي عبريُؾري تؤجيٍَ زنُؾاؤث

http://www.goodreads.com/author/show/5963.Karl_Lagerfeld
http://www.goodreads.com/author/show/5963.Karl_Lagerfeld
http://www.goodreads.com/author/show/5963.Karl_Lagerfeld


 

68 

َ ططيًَُْا ٖـ ُت ىؾاؤواتا ثنُ َ  بـَُيهى ، ُويٌ ًًْـ ُتـ ٍُ ٍُْ ْاغـٓا ُ ٍ تاُْاغـٓا ٌْ نانـ
ُ ، ُؾاْسايطري َُيًؿٌ يَُؤن َ ٍُ ٓـ َوُخىيَٓسْـ  بـ غـًَيت  نُ(، َضو ْازيـا  ضزيـا ) ُو ْاغـٓا

 وٍَ.نَُز ضزيابٍَُ َُؤنيإ  ،ضري ، يإ تىيَص، يإىتا نىَو نُُؾؤدًج
ُ ، ُسايتًَ ٍَاوضاوٍ ؾاطبًُْٓ نٌُيَ، ًَٖع و وظىؾاؤث نُ، َاوضملًَٓسُغ ُزوو: ظاْػتًًاْ  نـ

ُ اْضبُغـٌ  نُ ضُغـ  ُتـ ناَزضناّ ُو ٖـ  نُُؾـ ؤدًج ضُغـ  ُتناَزضناّ ُٖ  َّ ًَٖـع ُ، ٓـ ضبـ
ؿـٌ  نًاطِدمضٌَُ غنـا ٓا ضؤو ظ َاوطنضُغـ ُيٌ يٍُ تاقًطـ َوَُيًٓـ ؤًَهي ضؤ، ظَُىطٓاتًػًً

ُ ٍ ْـاظاٌَْ،  ؤخـ ؤف، بؤغـٌ دًجـ  نُ ضدـا ضؤظ نُ، َزووطناطهٓاؾ  َْسٍُ ضـ نُنُؾـا ؤث نـ
ــيضنا ــٍُ يضُط ــَُضبُوضوَز ضُغ ــٍُ ٖن ــاؤ. ثُي ــُاَضٓا ىؾ ــُو ًًَُٖٓ َوَضه  خـ وب

وقـٌ و  َعو بًَ نٌؤََُـايٌ خـ  ضًؿسا، تاتناَإ ُٖ ُ، يُووْضٌَْ زناُشيًططٍ َوَضنُخاو
 .نُنُؾاؤٍ ثضؤٍ دَططىيَ بُيـ َُُ، َُٓيسايُط ُتًٌ يُسَضِْا

ُ زات، َز ىؾاؤث بُغًَيت نُ نُ ُظؤطٍ َُغتُد َوُ، ٓيَتطزَطىتغٌَ:  ظاْػـيت   ُآلّ يـ بـ
ًَٖـع و  ٍ ططيَُت ٖـ نُنُؾاؤث ًَهٌضَِْط ضُٖ ُمنىوْ ؤ. بُضِاغتٍ نُُواُْؾًسا، ثًَضؤدىاْج

 هىبـُيَ ، ًًُْـ  ضَِْـط  ضُيبـًين ٖـ  َز ؤٍ تـ َوُتٌ، واتا ُٓيؤوؾيت خطووف و غطو غ َوظ
ــعٍ و ىُيــُطىشَ ــضًَٖ ــاَيُهــتًَ ٍضُوشيَٓ ــ ُثًتــؤٌ ثضَِْطــٕ ؤضــ ىَ، وَظؤٍَ و ٓ و  ضُِو ث

ـ نًؾاؤٍ ثضؤو د ضَِْط ،ُيُيًإ ٖضُطيضناسا دىوتبىوْ ُ، يَباَيٓس يَوَىوضٌ ًَٖٓسَضُِث
ُ  ُظـ ؤطغًَيت َنُ َوُواتا ٓنُ. ُيُيإ ٖؤيٌ خضُطيضناظًـ ؤطو زَيٌ َ وًََؿ ضُغُي  نـ

 .ُغتُد ىُزات َْز ىؾاؤث بُغًَيت نُ
ــتبُ    ــَوُُْغ ــٍُ ٓ ــُّ وتاْ ــًَيت َاَنُبُ، َوَضٍُ غ ــتا وؤغ ــاَيٌ ثًؿــ غ ٍ ُواقًعش

ُ  تنـا َّ زضْاضـا  ،َاْـسا ؤٍ خَُٓطِؤغتاٌْ نىضز ُي تٌُغتايؤَاَ ُ بىوٕ بٓىوغـِ:)  نـ  بـ
ببًـت   و ٓاغاٌْ و بٌ َاْسوو بىوٕ بتىاًْت ىغىو بُ ُساَيُآلّ َبُ، ًًُٓساَيُغتا َؤَاَ

ّ و َُيـ ٍُ )قَضـًَى ضضىا ُيـ  ضُتًٌ ٖـ ُغـتاي ؤٍ َاٍَُ ثًؿـ ُوآُْ ْهُضىغتا.( ؤَاَ بُ
ساٍَ و قريُؾــ ضؤبًَــًَِ، ظ ضُطــُٕ ٓضٕ، مببــىونــَُز ُ(ثًَٓاغــتُختُضَِفو  ضَِسًــُظ و ُغــنا
غتىْطٌ ُو ٓ ُطُيَؤن ضؤ، ظامنططغتا. زاخٌ ؤٍ َاََؽ(ضو قى ى)غىوُّ ثًؿبُٕ ضؾًاؤْاٖ
ٌْ ناَْسُمتبُتاي َيًَصؤن ُ(، يTeaching Science زٕطنًَٖع و ثًَىيػتًٌ )ظاْػتًٌ ؾريبُ
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 ٍضنا، دـا خىيَٓـس  َاوضخًإ ثًَـس ُّ بايـ نُاوٕ يإ طنف ؤاَضُغتا، ؾؤزٌْ َاَطنَزضَوضُث
ُ ُدبًَ ضًُْـ طـ ناُمياْطايُو ث ظاْهؤ ُ  َُا و تىخـ ُّ بٓـ ُبٔ يـ ضبـ ٍ ٍُ ثًؿـ ًُاَْنًضغـ
 .َوُزيَُٓ ُمنىوْ بُا غتؤَاَ نٌؾاؤزا ث َطيًَت. يَطنآيًإ يًَُطً ضؤتٌ،، ظُغتايؤَاَ

و  ضُٓهًتـا )غـ   َططبوَ ْط(ُيس و يؤط)غًطُىْس ؾ ُووْٓاغٌ ـ ي ضَاٌْ زضثػجؤ ًَُهََز  
ٌ اٍَ و ًٖالضقُغـ  ( ـ ضُدؤض ُ ؾــ  نُظــ  ؤطٍ َضَِؾتـاض ٌْ نإُ تـا ًًًَْٗٓـ  َوُٓـ  نـ  ٕبهـ
ُ ضـٌ؟ تا ؤٕ؟ بؤ:)ضـ َوَُْبس َضغًاطثّ ُآلٌَ َٕٓ و وُبطًاْتًَو و وا  َوُْـ نَُزٕ وا برينانـ
قايبـساٌْ   ُيـ  نٍُ َوُٓ ضُغُٔ ينؤنَىويإ ُبًٓري َٖز ؟(ٕنَُغت زُوا ٖ ،ٕنَُزَؾتاضضِ

ــ ــاَضَِؾتاضَىو ُٖ ــبُ ٕن ــى ىُي ــإ  ضَثًَ ــُو ثًَىاًْ ــ ب ــ ىُي ــىُط ــايؼ، ضظ و ط  هٌيضن
ُ ٌْ دًٗـاْبًين تاي َخـاو  ونًَاتضُٖ ضىْهُ، ُيُْاظاْػتًًاْ ُ ت بـ ـ  ُتٌ و يـ ُيـ ؤخ بـ  طشيَ

آلّ بُ(. Moodؽَوُ)ٖ يَتطزَطىتثًٌَ  نُ تناَوت زنُىَيػُٖ ضْازيا يَهٌٍ ًَٖعضُطيضنا
َ بٍُ ٖاوُو ثًَط ُخؿُو ْ ضوإ غٓىوًُؿسا ٓتناَإ ُٖ ُي يـإ تىيَـص و    ٕ ـ ناُظـ ؤطؾـٌ 

يـإ  ؤٍ خُؾـسا قػـ  بُٖاو ًَهٌخـايَ  ضُٖ ضُغُٕ و ينَُيسضزٍ زياضو بُ ٕ ـ ناُظؤطَ ضًين
َ  هٌيَضَوُ، بىْونًَاتضُٖ ضُطُ. ُٓيُٖ ْىاْـسٕ و  ضَِؾتاضو  ُزْـ طنبري ُغـًٌ بًَـت يـ   ُبـٌَ 
ّ ُوا ٓـ ُ، ٓـ َغـٓس ُؾـًاو و ث  ٌو ثًَ تناَظٍ يًَسٍُ سؤخ نٍُ َوُزْسا و ٓاظاز بٌَ يطنضنا

، َوُتـ يَطنَز ىو بضـىو  وغـ ُتضبُخيتَ ُغتا(، ْؤ)َاَنٌتا ؤب ُغتبُضُو غ َٓاظاز ُدًٗاْ
ٍ ضيـا ز ؤيؿٌ بـ ض، غٓىوضيتىوُنيت و ضٍُ ياغا و زاب و َْططىيَ بُ ،ضت ًَٖٓسٍَ داُْاُْت
 ت.يَطنَز
ُ )ٓـإ و غـات زا   ىُيـ ُتٌ، يُغتايًؤٍ َاَُثًؿ ضىْهُضٌ؟ ضبُُٕ و يؤض   ٓاغـت و   بـ
ا رتغــبُو ًَُهــٍ ثَضَوُ)غــٌَ( تــ ضُغــُ( ينُُاؾًــايٌ ثًؿــططٍ ًََــصوويٌ و دىُضِاغــتٓا
و  ؤـاآل هتًَ ًََٖٓـس  َضَوُّ )غـٌَ( تـ  ُ. ٓـ تنـا َزضنا نُُيبُاو، ضؾًَسىا و قطؿهًيًََُٗهوت
ًْىاْـسا   ُظيًـإ يـ  ضز ىُيـ َضِضَِيٓسا ْاضًَت و ظبُبَُىويإ  نُيري، نرتبُُاو و ٓاويتضؾسؤد

 :ُيتري يطف بَضَوُّ )غٌَ( تُ، ًًُْٓ
o ٓ ٌْزٕ(.طنؾري)قٌَ ُدًٗا 

o زٕ(.طنٓاؾٓابُووٕ )ضَدًٗاٌْ ز 
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o  ٌْاْسٕ(.ض)تًَٗع ضِؤحدًٗا 

ٌْ ناُوآلت ٍبُضؤظ ُي زٕ ـ طنطؾًَّ و َزضَوضُث ٌْناَْسَْاو ُي نُ ُزايَوُي نَُطيُدا غ   
ُ ُزْطنهًٖال ؤزٕ و خـ طنضنـا قٌ ًَٖـع و  ُض ْسا ـ َآلتٌ ْاوُٖضِؤش  ُا يـ ُْٗا و تـ ُْٗ، تـ نـ

 .ٍَطنَ( زنُُزْطن)ؾري ؤب ضُٖ وخنىوٌُْف و ؾ َطغُو َ ُتَاوطهغتُقٌ(زا خُ)دًٗاٌْ ٓ
ُ ٍ َوُزٕ و خىوالْـ طنويَصنازٕ، طنٍ ؾريُغؤطِث نُٕ ضبُُدبًَ * و َضزاٍُ َـ ضغـتا َز َزضبـ
ْطٌ شيإ و ُين ٖاوغتططاض(. ضِؤحووٕ و ضَز)دًٗاٌْ  بُخسإ ُٔ و بايتططاو ضضبُُبٌَ يبُ
 طثـ ت و ُمحـ َظ ضؤظ هٌيَضنـا اْسٕ ضَزٕ و طىظطبَىيَضبُؤٍ خضٌْ باناُزٌْ التايطنضبُُغتَز
 ْاخاْسا! ُي ًْإناُضِاغتدىإ و  َؾًَى بُوإ ُبٌَ بىوٌْ ٓبُ ُتُقُؾَُ
و  بـاوَضِ وبري ضُٖـ  َٕ، دا خاوَوُٕ غىيَٓناَضاوزاْ ُغنٍُ ٍُ و شيآْاَضَوَبري َضَو ؤت  

خـاَيٌ   ،وإٌُ ٓـ يضناَظضُو ٖ ؼٌَ َٓساَيَزضُغ ُساَيَُ بٔ، ويَضٖعو  ُؾُيػُٓايري و ؾ
ُ ، ىُغـتاي ؤْس َاَُيإ ضـ ـ  ىُغتايؤْاوٍ َاَ ُبًَت ي ٕ، ناَؾـًَى  ُيـ  ىُيَؾـًَى بُ نـ

وإ ُٓـ  زٌْططُؾـُن ٔ و تططهُضيَضوغتبىوٕ و ضز ضُغُيًإ يضو زيا ؤوخُضِاغتٍ ضُطيضنا
 وُغـًَيت ٓـ  نٍُ طآلت و غـًش ُغـ َبـٌَ ًَٖـع و ز  َ، زُغـ طجت بؤخُيـ  ؤدـا تـ   بىو بٌَ.ُْ

ٖـًض قىتـابٌ و    نُثًَؿسا، باف بعأْ ُي ٍَضيبَ؟ داتططٍ َضاوضُغ َوُضًً ُي ُغتايؤَاَ
 َطمنـ و  ُثًـ  ُيـ ٍُ َٖوُاو بًَـت، ٓـ  طزاخ وقٌَ و ًََؿُْط و بٌَ ٓبَُز ًًُْ ويَضناخىيَٓس
 ؤيؿـتين بـ  ُطتًواْـري و تريو ضْر و ٖـع طْس قىتابٌ غـ َوُ، ٓطت نٌُواتاي بُ. ُْناَظدًاوا
ُ ُتابًًؤق ُيـ  ضِيَـصَ َإ ُٖبُ ،نُغتاؤَاَ رتَنُ، ُيٍُ ٖنُغتاؤَاَ . َيؿـتىو ُطتًَ نـ

 (18) ضُٖـ  ضناخىيَٓـس  ،ساًَهغـايَ  ٍُ خىيَٓـس يـ  ُؾتُٖ (36) ُبا وا زا بًَٓري ي ضٌ؟ ضبُُي
ٖ ؤبٌَ و َاَ ضناخىيَٓس (36) ،ًَويَؤث ضُطُ، ُٓيُقًكٌ ُٖخىيَٓسٌْ س ُؾتُس  ُؾتاْـ ُغـتا 
ٍ طزيَضـاو  طشيَُو يـ ُٓ ُقًكَز (536 666)غاَيٌ خىيَٓسْسا  ىُي ُوا يُبٌَ، ٍُٓ ُٖواْ (4)
و  ضوَؽ و زضَظاٍ ؾـًَىاظيٌ ز َضؾـا  ضُٖـ  ىُٕ ْناَضناواتا خىيَٓسنُ .َضاو زا بىو (66)
اؽ طنْس قات و ُو ضُظأْ، َٓز بَُيهىٕ، ُغتايؤو َاٍَُ ٓضَِؾتاضو  ُو قػ زٕطهظَىوُْٓ

ٌْ ؤبـ  بُ نُ ُ، ٓاغايًُيُو ثًَآلو و غعات و ًَجًَضٌ و......تاز ٖ سيٓباؽ و ثؿتًَٓؤو ب
 يَـو اشهًَو ًَ ضَِْـط  ض بُظ ُٕ سناُغتا شْؤو ٓاؾٓا بٔ و بؿعأْ َاًَُْا ٓؤيؤنو  طتُع
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ُ ، ُاْـ ضًَُهتضناو ُي يُنًَو، ًًُْ ضزوو ُواتنُٕ. نَُز ووْـٌ،  ضَو زٍَ و ز وًََؿـ  ُيـ  نـ
وزا ُغـًَيت ٓـ  نُ ُيـ  زا،َٓايٓـس  ُبـٌَ و يـ  َز و دـًَطري  َوُتناٍَ زؤزا، دًٌَ خضناخىيَٓس
 .يتٍ َاَؤغتايُنُيؾاؤبٌَ، ثٍَ زَوُساْضَِْط

 َوُت بًَٓـ ؤٌْ خناُغتايؤَاَ ُي يَودًاواظيٌ ًَٖٓس ٌُْو زمي ضِوخػاضت ؤخ ؤًَٓػتا، ت  
ْـسٍ بـىوّ،   ٌَ ْاوََـ يٌ زووؤثـ  ُيـ  َبريُيـ  نِضـا  ..َت بسؤٌ خنُت و سىؤخثًَـ ضاو

ُ ، ُّ عًًُـ نُغتا، الواظ و ؤظوو ظاًِْ )ؾآلٕ( َاَ ضَُٔ ٖ)طىتٌ: هًَِيؤٖاوث ُ ُي نـ ّ نـ
ُ ُيبٓباغؤو ب َوؤابطن ٍَ ًْىنُُيَؤٍ ثاْتدمري ظ،َوَضشوو ُٖات ؽضَز ٌَ َزضٍُ ٖـٌ غـ  نـ

ٌ طؿـيت بـىوّ   ََضيٌ ضـىا ؤث ُ.(. يَزووطنٌَ  ُخًين يؤت زتطىَٕ بىو، زناُعىمسًًًٓ
ُ  نٌُيََاو ؤغتًين بُيُؾٌ ؾؤدىاْج نٌُغتايؤ(، َآًَُطِؤ ٌَُيَيٌ زؤ)ث ٍ ُواْـ  ّنـ

ضـىوّ و  ضَز ظاْهـؤ  ُي نُ ،ت بٌَؾُضِوتِٓ طىمت: )ًَُهّ ضاو ثنُُي ًُٓٓطًًعٍ ثًَطىتري. ي
ُ  !(.بهـُّ ّ ؤخـ ؤو، بٍُ ٓـ نُُدىاْ ُقات ىَو ،وٖا )ًًٌْ(ُٓ ًَهٌبٌَ قاتَاّ، زضظُزاَ  نـ
ــصٍ ٓــازاب يــؤن ًًُــعيِ يــؾــٌ ًٓٓطبُ  ىًُــضِازَيز، تــا ضَيبــصاُغــسا ٖبُ هــؤٍظاْ ُيًَ

 زابىو. ًًًُٓغتُيُغتا ؾؤو َاَُيٌ ٓضُطيضنا طشيَُّ، ينَُضًٓدتًا
ُ َزضناؾًؿٓاَيٌ ؤطِثَايٌ ُبٓ ضُغُي نٌُْ دًٗإ، ناَضْاوزا ُْؤظعيُيُت ُْاَينُ ُي   ٕ و نـ
ُ  ًَهٌدضُ، َُيًَُسياٍ دًٗاًْسا ٖ ُيإ يضَيٌ زياؤضِ ٌْ ناَضهاؾـ هُثًَؿ ؤًإ بـ َنًضغـ
ف يـإ  ؤ)ٓاغـايًج  ُغـ نُو ُبٌَ ٓـ َز نُ، ُيُْطىباؽ، َٖز نىَٕ، وناَضخساُباي ُْاَضبُ
ُ ٍ ؤف خـ ؤثَواظُْـ  و ضهامنايؿـ  ىَو نُت يَضثًَٓاز ضيٌَآلّ ِبُبًَت  فؤجهيَضِ  ،ات(غضزيابـ
ــُٓ ــضُِيـ يَُ ــ  ُواْط ــاٍَ: ي ــا ثىُزوو خ ــاؤ، ت ــو ًَ ىؾ ــَُوُاظاْسْضِؤاش و خهًَ ٍ ن

ُ زإ ُٓـ و طىيَ ضُؿاٌْ بًٓـ نًاطدمِضُغ ضؤظ ٍضناؤٖ ُبًَتُ، ْنَُضهاؾهُثًَؿ  نٌؤضَْـاو  بـ
و ٍُ ٓـ ضهـا الَهيَضِآلٍَ و َ، زُبًَتـ ُْ ُغـ نُو ُٕ. زوو، تـا ٓـ  ناُْاَـ ضبُْط و باؽ و َز
 تٌ.  ُؾًىويؤث نٍُ نُؾاؤث

ُ زّ طهـ يطؾًَ ،متُغتايؤٌْ َاٌََُُْ تناُظَىوٌْ، غاَيُٓ   ا: غـت ؤَاَ ُثًَىيػـت  ضؤظ نـ
ٍ ؤْـسا ٓاغـايٌ خـ   ُزمي و ضِوخػـاض  ُيـ  ُزاؽ بٌَ، ثًَىيػتضُوثُؾتؤضاو و ثضبُ ف وؤجهيَض

ُ ُغـٌ ي ضَز ًَهٌجغـت َثـًَـ ز  ُبٌَ يـ ُْـ  ضُٖـ  َرت. باؾتناُْ ُغُبٓىيَينَ و َىباي ّ، نـ
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 ضُٖـ  ؤضـىوبًَت بـ   َْـس بُ ُيـ ؤ. بتهـا بزا ُٓاويٓـ  ٍُ يـ ؤشٕ وبـاآلٍ خـ  بُ نٌَُاؾايُت
ُ ُ. يَإ زاْـاو ضناغتا و خىيَٓـس ؤَاَ ؤب يَهٌْسبُُ، ٓاويَٓىُيُقىتاغاْ  ُؾـِ يـ  ُّ ٓاويَٓنـ
 .َُٖيىاغٌ (5977)غاَيٌ  ُي ُنؤياٌْ نىضِيٌ َٓاَاز

 ضُٖـ  ُٕ يـ ناُغتا شْـ ؤَاَ نُ ُيَوُ، ُٓتبُّ باُ، يُزْطنُغتََيىٍُ ُٖدًَطنٍُ َوُٓ   
ُ بـعأْ،   َوُبٌَ َٓ( زُاْنضيإ  ُاْنىضٍِ ُخىيَٓسْطُي)ٍَ بٔنى ٍ ضُطـ يضنا ضؤوإ ظُٓـ  نـ
 ضُغـ ُي َططـ ب ،ٕناَضناخىيَٓـس  ضُٖـ  ىُوتٌ، ْـ نَُيػـى ُو ٖ َوُزْطنبري ضُغًًُٓإ ييَضُْ

ُ ٕ نَُيإ منايـ زؤخ ونًِؾاؤث بٌَُ تنا، ُيًُْـ ٖناَغتا ثًاوؤَاَ ػـٌ و  ًَهغ ضؤظ نـ
و  ضناخىيَٓـس  نٍُ َوُي ُوا دطُبٌَ. ٓ ُؾدنُزيٌ و ؤََٖا و تاظبُاْططو  ووغطتو وغُت

و ظٖـين  بـري  ًًُْـ  ض. زووتنـا َؾًَىٍ زُاٌْ و ثضُىوؾٌ ًْطت رتاَاتضَسَنُ غتاٍؤَاَ
ُ  تهـا بؾػىٍ َُ َوُيًؤخبُ ًََٖٓس ضخىيَٓسنا  ُبًَت و يـ ُْـ  نُُغـ ضٍَ زضٓاطـازا  ضؤظ نـ

 .تهابو ٍُ ٓنًًُُْضُْ ُتًًُغًنَُىوغٌ ُقُؾسا تَٓايٓس
ٌ ؾـ ؤجهيَضغتا: ؤَاَ غًَيتنُ ُي ًَُهؾبُ ىؾاؤث نُبىوّ طؾًَمن ناغتاؤَاَ نٌؾاؤث ُي  

بًَت و َزطؾًَيًٌَ  رتو باؾ ُتناَزضًَٖى ضنا، خىيَٓسئؿريٍ خىيَٓضخػاؤضِوخاويَين و  ىو ثا
ــع ضِوزطِف و ؾــؤجهيَضِغــتاٍ ْــاؤْــىيَينَ. َأََ زتططــيعضِ ثــرت  بــُوم و الَىبــايٌ َو بًَ

ُ زا، ضناضاوٍ خىيَٓس ٍُ، يؤٌْ خنانُؾاؤث  ُزيَٓـ  طتضزوغـى ضو غا َؿـُض غُضدمطِانًَ رتَنـ
 ُْـ  طٓـاخ  *.*َوُبًَٓتـ  ؤياؾٌ بـ ضؤاوٖضُو ٖ نًَؿُ نًُُهًيَض، ْاُيـ ًًْضزآلٕ. زووضبُ
 ُضـج ؤٓاوزاَـاٌْ ق  ٍؤثـاَيت  ُطىدمٌَ و ْـ ََيٌ ًٓٓطًًعٍ زؤٍَ ثاْتُطُاَاٌْ يضوُآلؾٌ ٖنُ
 ُزيَتـ  ُاغـٌ بـٌَ زوطُـ   طن ىَو ،َيٌ بٌَ قايـ ثؿـتري ؤو ثاْت ٍَ ؾًاوؤْاو ث ؤيًػًٌ بؤث

   .ضاو.....ضبُ
ٍ ضِوخػـاض غـٓس و  ٌُ ثضَِْطـ و و  ًَـو ثىهيَضِ نٌؾاؤث نُئ بهُف ؤَاضُف ؾَوُْابٌَ ٓ  
ــ ــريًْإ و َىضُْ ــيضنا ضؤ، ظئؾ ــُيٌ يضُط ــىزٍ َاَ ضُغ ــتا ٖؤخ ــُغ ــاؽضَِْط. ُي ٓ          

(Faber Birren) اوٍ طبًُٓيٌ َىطٓـاتًعيٌ ْـ  ُباظْـ  نٌُيـ ُينا ًَـو ضَِْطَىو َُٖيٌَ:)َز
ُ ، َوُتـ َاوطهخؿـًَت، تاقً بٌَُْ زناَؾُضؤث بُو ًَٖع  َوظ نُ، ُيٍُ ٖؤخ بُت بُتاي  نـ
ُ ت يَطبه ًَوغنُ ضبُُي ونًَؾاؤث ضؤظ بُ ضُط  ٍَطِنُ، يـ َوٌُْ ببًَتـ ناُضَِْطـ  ٌُ يـ ضِقـ  نـ
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ُ اْطًَع و ْاؾـُضِ الواظ و  ًَهٌغـ نُْـىيَينَ و  ٍَ زؤين خيَضُْ ُغنُو ُوتٌ ٓنَُيػىُٖ زٍَ بـ
ُ ٍ نُنُؾـا ؤث تنـا َغت زُغتا ٖؤٌَ َاَتنا.( واتا تناَوغت زضز تٌ و ُيـ ؤخزَيـٌ   بـ
ٌْ. نـا َضنااْـسٌْ  ضُاثضِ ُبٌَ يـ َز طتضِىطىَضُو ط رت، باؾَغٓس و ؾًاوُدىإ و ث َوُاليبُ
ٍ و ُٓ ُ ٍ ُيًاْـ ضشطاؤو ٓاَ ضِيَُٓـا ُ  يَوبُضِيَىَبـُض  نـ ُ ؾـًين دًى ؤث بـ دـىإ و   ًَهٌطضبـ
، تنـا َز هٌيَضناٍ خىيَٓسُاغتضٍ خىيَسا، ٓانُُْىوغًٓط ُي ،زاؽضُو ثُؾتؤو ث ًَوثهىيَضِ

ــُُيًضُطيضنا ــضؤظ ضؤٍ ظن ــُو و طت ــ َطتًَٖعب ــهُثًَؿ ُي ــطهؾ ــاٍَإ ُزٌْ ٖ و  ضِيَُٓ
ٍ ُطـ ضًََْـى ز  ُو و يـ ٍُ خـ ُذاَـ ؾًين ثًَؤث بُ، ضناَإ خىيَٓسُٖ ضُغُيٌ، يضشطاؤٓاَ
ٕ و قـاظٍ و  ناُباآلي واْاَُطِبٍ ؤتىطٌ طؿتنا ُي ظاْهؤغتاٍ ؤَاَ ُيؤٍ خىيسا. بنَُُاَي
   .ُيُٖ يإؤخبُت بُتاي نٌؾاؤ... ث.ُؾُال و قَُ
َ  يَوًَٖٓـس  ُي ُضِاغتغتا. ؤؾٌ َاَؤجنٌُ ييَضباضَز     ُيـ  ُؾـ ؤجنُغـتا ي ؤوآلتـسا، َا

َ ناُتاغاْـ ؤٍ قضؤظ َضُٖ ُطؿيت، ي نٌُيَؾًَىبُآلّ بُط، ضبُدًى غـتا،  ؤٌْ زًْـازا، َا
يت و ضُو زاب و ْـ  ضيتىوُنـ يـٌَ،  َزٕ، وطنضنـا خـيت  َو نٌؾـا ؤزٌْ ثضَيبـصا ُٖ ُي َٓاظاز

ف َُـ ُ. ْـابٌَ ٓ ُيـ ُزا ُٖزْـ ضَيبصاُّ َُٖيًـإ يـ  ؤضِيٌ ضٍ ٓـابىو ضبـا و ٓـايري و   ٍضِؤؾٓبري
و ظيىو  طِط، خؿٌَ و ظيَضبُدًى ُي ُ، دطُاواْطٍ ؾنَُضغٓىو وؾؤتٌ ثبُبا نُئ بهُبريُي

ظبًح و ُمسـاٍَ و تـ  َغـت و ز َو داْتـاٍ ز  هُو ضاويًَ ضُدطضو زا ُْطىغتًًُو غعات و ٓ
 طتُٕ و عـ ؤض و بطثدػتين قص و هيَضِزٕ و طنُت ؾًَىاظٍ ؾاُْْاُْو..... تاز ت ضَتىوَىو

 .  َوُيَتططَو طىآلو و بًَٓؿت دىويًٓـ ز
و  ضناو غـا  َغـاز  ضؤطٌ ظضبُؾًين دًىؤث بُ ٍَطنَؾٌ، زؤؾٌ و دىاْجؤجهيَضِبًَطىَإ   

ُ اْططٕ ناُآليـ نا ُز ًًْضُٓاغايٌ بٌَ و َ ـ  بـٔ.  ىُيـ  ُدـ َضَبـاو و ز َٖا و تاظبـ زا، َطيًَ
ٌْ ناَضًَُٗٓـ ًَهث ُغتَضنُ نؤٍ ُي ًَُهؾبُ ىؾاؤ: ثُووْضِو  ضتنى ضؤظ ٍُ ًَُٓنُُياَُث

ووْـٌ  ضَو زٍَ و ز وًََؿـ  ضُغـ  ُ، يـ ُياْؤخُضِاغتْا نُوتىو، نُضُغتاٍ غؤغًَيت َاَنُ
ــسبٍُ ؤٍ خــُدمــُجقىتــابٌ دًَ  ضُيٌ ٖــضُطــيضنايـــ ضؤظ ًَهٌياَُعــًًًَََٖت و تــا َدًَ

 ".ُؾـؤبج ويَُظٍ خُسبُآلّ بُ ،ؤت غؤظّ خُسبَُيٌَ:"َز ُيُـ ٖنًُيًًَََُٓت. طىتَز
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 ،نتؤض زَبٌَ بؤ ٖاضِيين طُض بُناضزٍ زَٖاتتطِازَيُ نُ قُباضٍَ بُ قُز تايُيٌ *( َُزاض: ُٓو بُض
 ُٓويـ بُ ضِانًَؿاٌْ تُوَضيَو بُ زواٍ والغًَسا بؤ غىضِاُْوٍَ بُضزَنُ بُغُض خطضاُْ غىوتاوَناْسا.
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 .....اٌزاـكةدزةوزةـث ؤـب
 !ةيتـاىـةشـ ِزةحلة! بًيـازو    

 
 
 

، ٍُ زآًَٖإ ًًْضُخىيكًَٓ ضُٖ ضُٖىْ
 " ! "ُبىوًْؿطؾًَ خؿٌبًًُٓٗاّ  بَُيهى

  (Mickey Hart)  

 
 
و ُٓ ضُغ َىيَضُِو بطُْت زاغناَضاو ًَوَنُيت، ططبضَو ُّ ْىوغًُٓضًَص ي رتؾؤتا خ   
ٌَ ُيٌ ثًَٓذؤث ٍنَُضشوو ُيب، يضٍُ تيعضِغٌَ  بُ نٍُ ُقُم و تَضِ َضختساُ( تضَِسًُ)
ت ؤٍ خنُضَِسًُ ضُغُي ويَضِٖات. ٍَ ضاويإ زُقَظ ،ُتُختُضَِؾ ُوو يضِتايسا، َضُغ

ْس ٌُْ ضُزمي َوَيسُت. ٖؤضاوٍ خضبُ َوُياٍَ، بًَُٓخ بُٕ، ناُيؤَىو ٖاوثُو ٖ َوُزاًْؿ
ٍ ضبُو ٍُ يَضٖابُ َضِؤشو ُٓ ُتبري ُ. يَوُت بًًٓتؤخبريَو َضطاضِؤشو ُٓ نٌُيًضَوَبري
ْري و ًَُهقاقاٍ ث ُزاتاْ َوًَُهإ ثَىوتُٖ ضُٕ ٖؤاْسٍ و ضضِؤب ًَووتى، طادَونُُقاَُؾ

و ُت زٍَ، ٓبريبُزٍ ُ!" ُٓغبُ! ُز:"طادىوتًٓطنٍ ضٍ ٖاواؤَىو ًَٖعٍ خُٖ بُغتا ؤَاَ
 ؤب هًَِغابىوْ بُ، قايؤطِطىت:" ب نٌُقىتابًً بُغتاٍ ظاْػت، ؤَاَ نُوَا، ُض ق َضِؤش

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/mickey_hart.html
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و ُٕ ٓؤسإ. ضغعاي ُمحاَْضِْس بٌَ ُبىو. ض ثاؾريُت بُغيت قايبُُو َُ" بًَطىَإ ُٓبًَٓ
 آلَضِبُتإ نُينُُيؤض ُخضُبًسا، ؾَضُغٌ عضَْسٍ زَْاو ُي نُ َوُضًَتَز بريُت يَضِؤش

 بٍُ ؤخ ويـُ" ٓو، َؿؿهُ.... َ.و طىتإ:" غـت ضٖات و ٖاوا بُ ؤزو بطن
 يإ ثاؾريُت نُ، َبىو ض.......... ! يإ دا.ٍ وؤوٍ ثَضَز ُيًضُِثضَؿا و زنًَزا نُُطايضَز

 ،ٖاتيبََيًَى نٌُيهُ، ظيُختُتضُغٌُ ْىوغًٓسا، يتنا ُ، يويَضناغيت خىيَٓسَز ٌهَادً
ٍ ضظا ضُغُـ، ينًُغتايؤ، ثصًَين َاََوويساوضِْري! ًَُهث ٍُ ًَٖٓابًَتنُُيؤَىو ثُٖ

 ف.ؤخ نٌُيُتنْىو ٌُْ بىوبًَتناَضناخىيَٓس
 ٌ شياٌْ خىيَٓسًْسا،اْضِؤش ُؽ بًَت، يًَُهو ب ضشاٍَُ و ٖؤًَنَات و  َْسُض ضناخىيَٓس   
 ُغت، يُْكُغت يإ بٌَ ُْٓكُٓ بُ نُ، َزووطنضَاؤٍ تؤخؤٍ بضو يازطا ضَوَبري ضؤظ

 ؤب نُ، َخؿًىوبُثًَ نٌُيُْري و دىويًَُهو ث َْسُخ َضؤٍ، دؤث ُيسا، يؤخيت خَوُغات
ت و ُبًًُ ضؤظ ٍضخىيَٓسناًؿًسا، تناَإ ُُٖ. يَوُضىوبًَت بريٍُ يؤخ ىُيُقًكَْس زُض
 تناَضُِيسا، سؤث ُي ،ٌَْ بىوناُغتايؤَىو َاَُويػيت ُٖؾؤخ نُْس، ََُطٖبُاْا و تىبُ

إ ضيًَٕ ِنانًَؿُضُو غ ضالغا َضناخىيَٓس نُ َزووطنيتاًٌْ ُؾ َوتٌ ًَٖٓسنُىَيػُو ٖ
  .َزووطبُثًَٓ
ٌْ ناُثًؿ نىَف، وُيُّ ثًؿُٓ .ظـؤطٌْ َناُْؤن ضُٖ ُثًؿ ُي ُيُنًَهتٌ ُغتايؤَاَ   
َىو ُثاٍَ ُٖ، دا يُتبُتاي نٌُاظ و ؾتىَطو ٓاَ ُٗاتًَهو ث ُغتَضنُ بُيت ، ثًَىيػطت

و  َزضَوضٍُ ثُغؤطثدماَساٌْ ُئ، ؾىيَين ٓرتخُباي بٍُ ؤ، ثهٌُْ زيناًَُنًضغُ ُغتَضنُ
 ًَوطًع ًٖض ؾىيَٓضُت ُٖ، قَاوطٍ خىيَٓسٕ و ْىوغري زآًَُٖتَوُت. ييَضْسَزٕ زازطنطؾًَ
بٌَ. ٍُ ٖؤغًَيت خنُيٌ و ضُطيضناْط و ُغ َإُو ٖ َوُيَتططبٍ( ؤث)ٍ ُدًَط َيتىاًْىُْ
وٍ َضَز ُي ضىْهٌُ، يضناَزضَوضُْسٍ ثبُيعضِ ُو ْاضًَتُغٌ خػىغًٌ َاَيضَطًع زضُٖ ؤخ

و  ُسايتًَ ٍضَِسًُ يَويعضِْس ٍُ ضُيًنًَؿُال َضو شووُت. ٓيَضزَدماّ زُيسا ٓؤٍ ثضزيىا ضضىا
 ُغتا ثًٌَ ْايؤا و َاَضْط يًَسَظ نُ ضُ، ًَٖوْؤنُيُْؿنى بُ، َوُبَٓزؤهإ يًَضناخىيَٓس

 َُأَْازًْبُو ٌُْ ٓناُوتنُىَيػُٕ و ٖناََىضاوَٕ و زنإُُْ و زميناَُىو ؾتُٖ ،َضشوو
 ضغتىَ. ياغا و زُيؤ، ثًًُْ ضشوو َطًَٓػتا ًَٓ ٔ.يَضِؤطَ( زَوَضناغتا و خىيَٓسؤَاَ بُ)
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و  ُيَٓي ُِغت َٖز بُزٕ، طنُ: قػٍَ طنَسإ ثًَيضنا ُاْضَوضَُىوإ، زازثُٖ ؤب ،ٕضَوضُغ
ٍ ؤمسٌ خَضىيَضِو  َضشوو ُ! ٖاتَُٓاْطؾ بُثٌَ، ضُغ َُيػاُْ. ُٖغتايؤٍ َآًََذاظ بُ
، ُيُيإ ٖؤٕ، غعاٍ خنانُضُزٌْ ٓطنُٓدًَبُ! دًََاوضزُجًَٓيَضِئ، ضِؤطُ، دًَطُيُٖ
 ُ، ْنٌضَُِيجُٖ ُيٌ، ْضيا ُ! ُْْناَوتىونُضُوغت و غضدىإ و ز ُؾـت ؤؾٌ بؤغتدَز
َىضاو َاْسٕ و زضخىؤخ ُزٕ، ْطًَهعثتًزٕ وطنُطاَيتُ، َْوُزْضزٕ و خىاضخىا ُاٌْ، ْضؤط
و ُ، ٓطت نٌبريعُت بُ....! .ُ..ْ.ُ...ُْْ .ْسٕهاوؾُخَضُو غ وباويؿ َُيؿًَالٕ، ُْٖ

 ْساٌْ خىيَٓسٕ.ُظووََضٍ ٓاَاوطن َضُدمُطا و ثضَز ًَهٌظيٓساْ ُتؤب ُٓاغايً َضشوو
 َوُٓ ضُغُخت يُٕ، دناًُيضناَزضَوضٍُ ثُيؿطعُو ظاْػت و َ ُؾُيػُؾ ؿتط   
 ٍُ يؤْسٍ خََُطٖبُظايٌ و َضتٌ و ؾاٍُ بًًُضُِو ثُغتا ٓؤَاَ َظضُؾ نُ، َوُْنَُز
 ًَُٓتيَُبط َزضَوضُئ ظاْػت و ثرتخطْبُئ ورتئ و دىاْرتيسا بٓىيَينَ، تا باؾؤث

 نٍُ ُيًاْضؤتًوَُىو ُٓبٌَ ٖ ضَِْط نُٕ، َزٍَ زضؾًاؤيـ ٖضؤآلّ ظبٌُْ. ناَضناخىيَٓس
خت ُغتايإ تؤَاَ ؤٕ بناُغجؤنَىو ُتىأْ، ُٖ، ُْْسا، خىيَٓسوياْناظاْهؤيًَص و ؤن ُي

ْس َُئًَ: ضَوإ زُ(. َٓري ُي َطِثٍ ؤث) ضىْهُٓٔ. يَُيإ بطنُُياَُؾت ثططو بٌَ  ٕبهُ
 .ُيَُيسا ٖؤث ُي َاوضزضاو وؾاطًَين ضًَٓ ًََٖٓس ،ُيُيسا ٖؤث ُي ضَِسًُ

وتٌ نُىَيػٍُ َٖوَضهُؾً ووْاغإ و ظاْاياٌْضَو ز َزضَوضُاٌْ ثضِثػجؤٕ؟! ؤض   
 ُي ٕناُظؤطَ ًَوتنا ،ُيٌُ ٖازَيْآري نٌُيَزضزيا نٍُ َوُٓ ضُغُٔ ينؤنيىشيٌ، ؤغًؤغ

 ضيُنػُْاتًإ نُُو غ تناَضُِوت و سنُىَيػُ، َٖوُبَٓزؤنٍَ َُؤن بُؾىيَٓسا  يَوًَٖٓس
 ُو ؾىيَُٓواٍ ُٓف و ٖنُ بُت بُتاي ًَهٌوؾتطغ َضؤزازيَت و د ضُغبُ ٍضطؤضِاْها

زا، ُغطثَيٌ ؤٖ ُزوو، زاًْؿذي يطٌ ْاؾتين َتنا ُٕ يناَوُبىوْؤن ىَٕ: وططَزضَو
دا  .ْازا.......ضؤٍَ و ظؤٌَٖ زنًَضَُيجُٖ ُزاٖاتٔ ي ّضُثًَؿاْسإ، طؤخ ُبىوٕ يضشزابُ

! ُيؤ، ثَوُزاتَز ومُسا ؾتًقًَظ بُ ضؤٍ ظُازيًْا ٓري ُيَزضو زياٍُ، ُٓو ؾىيَٓاُْي يُنًَو
و ٍُ ٓؤـ ث َوُاوايًضِؤشآلتٌ و ُٖضِؤش بُسا ـ نَُيطايَُؤنَىو ُٖ ُّ و يَزضَُىو غُٖ ُي

يب و ضُو غ طيُغ ضذانٍُ يضَِؾتاضو  نٌو ضاال ضناٌْ، ناَبىوَٓاَاز نُ َبىو ُيُدًَط
ٕ ناَضزاطن%( 66) ُْٔ. يناَضناخىيَٓس ًْـناَضُتنَُىو ُٓ. َٖدماَساوُسا ٓتًَياْ دًبُع
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ت و يَضزَدماَسُٕ ٓناغتاؤَاَ بُزٕ طنعتًزٕ وطهؾَوُزٕ و َؿطنت ُغًَُغ ؤب
 َوُي نَُطيُٕ. دا غهُيَيسا زنرتٍَُ يُطُغسا، يضٌَ زتنا ُإ، يضخىيَٓسنا ،ؾٌنُُباقً
اًْـ وُوا ُٓٓ ،ٕبهُآًَٖإ ضِ ًَهٌيوخى ٍُ يضؾسابُيإ ؤٕ، خناغتاؤَاَ ضُ، طُزاي
 ضُطُٓ ًًُْ ض. زووَوُْنَُز َضزووبا ضَِؾتاض َضؤَإ دُ، َٖضُآًَٖضِغتايٌ ؤَاَ ضاْبُضبُ
ٌْ ناَبُضِيَىَبُض ؤب ىُيُغتا و واْؤَاَ ٍُ ببًَتؤخ ؤب َزضَوضُثِ باآلّ ًَهغطثضبُ
 !ٕبهُْابًإ ُد بُ ُتنو ْىو ُزا، طاَيتُسالَْضِو ُٓ ضُغُي واًْـُ، َٓوُبًًََت َزضَوضُث

 The Nature ضَِسًُوؾـيت طغـ) يَتطسَطىتزا ثًًََزضَوضُظاْػيت ث ُي ُيَزضّ زيآُ    

of the Desk ) ُيَت و ططضاو ب ضبُُؾت ي( 3) يسا،ؤث ُي ًَُؿُغتا ٖؤبٌَ َاََز ُواتن
 :نُويَتضبُ اٌْ(ضناٍ خىيَٓسئ )تريرتَنُبًَت، تا ُطًع يًًَإ غاؾٌ ْضُٖ

 َُٖببًَص َُيٌَ:" قػَيـ زنىضز، بٍُ سًػاضُغُضٌَ، يَزضٍَ زضظا ُي ىُيُوؾ ض، 
يٌ ضؾًاؤغتا، ٖؤطٌ َاَُز و بًَصيٓط و ًًَََٖضُزا غَطيًَ(.َودا بًبًَصُٓ
 تٌ.ُيؤخ

 ُٖاٍَرينا ضيُنػُ، تهايَز يساؤث ُو يُ، ًَٓووتنُىَيػُو ٖ تناَضُِس ض 
 .ُتُمحٍَ ظَوُيٓطِو غ تناٍَ زضَاؤإ تضناٍ ضاوٍ خىيَٓسؤظًسي

 ُيٍُ ٖؤٍ، بؤث ٍضنائ خىيَٓسرتويػُؾؤئ و خرتو ًَُٖٓئ نرتَط، ظيبُياضو 
 ظاٌْ.ُؾت ْؤخبُت ثٌَ يًَبسا و ُقًَُت

 
 تهابضٌ  طويُٖ ُغت يَغتاٍ زؤٍ بًَت، َاَؤواٍ ثُف و ٖنُ َوُٓ ضُطُ، ُٓباؾ   

بٌَ َضاو بًَت و زضبُُي ٌْناَضناٍ و خىيَٓسؤٍ ًَْىإ خضغٓىو ًَُؿُبٌَ َٖو زُ؟ ُٓباؾ
ت و بُغىع)ىَو ،ظيًََٓتبُاْْابٌَ بً ُيُٖ ضُتُو خ ضًًٌََٖ غىو يَوًَٖٓس نُباف بعاًَْت، 

مياٌْ خىيَٓسْطا و )ضات( و ٍُ تَوَضَز ُتٌ يُضيًَٖاوِ ،زٕطنٍ ضو يا ضزٕ، قىَاطنُطاَيت
  ًٓإ.(تططيَُو ْاظٖ ززٍ ثًَىيػتُس ُي زيٓطٌ ثًَسإ ظياططت و بُاٌْ تايطيُؾت و غُط

 ُتٌ( يَضٍُِ بٓؤيٌ )ْؤث ُغِ يضَّ زنُُو ي َوُابىوَضُِوَازٍ طضٍِ ضؾا ُي َتاظ *
: ضُغُزٕ يطنُقػ ؤّ بنَُخإ زضُغِ تضَّ زنُُي ًَُؿُبىو. َٔ ُٖٖ ُنؤيْسٍ َزواْاو
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من / ناُظَىوُْو ٓ َوُؽ طىتٓضَ/ ؾًَىاظٍ ز ضناو وادًيب خىيَٓس ىضٍُ غاٍَ / ُْٓاَضبُ
 ضُؾتٍَ زضؤ/ دٕبهَُٔ  ُواٌْ ضٌ يضَِبٌَ ضاوَوإ زُوٍَ / َٓإ زضناخىيَٓس ُّ ضًِ يؤخ

ٍ و زواٍ ؤَإ ثُٖ َوُضىوَ نُ طتٍ زواضِؤشّ.....تاز(. نُُتبٌُْ باناُو زاثًَىيػتًً
 ُغتَالٍ ز ُبىوّ. ي نُُتُختُضَِؾزٌْ طنَٓاَاز يهٌضخُ ًَوتنا ،ىُيُقًكَْس زُض

بٔ  ُيؿتُتا ط َوُظيبٍَُ ُال ٖنُم....ُم تُم تَُيساّ، تُٖ ؤإ بنًُالينُ، َوُُضِاغت
الٍ  ُيإ يَضجماُضىو، ُٓٓثًَ نٌُيُقَّ بىوٕ، زؤٍ خنَُضنا يهٌضخُ ضُ. َٔ ٖنَُضزيىا

 ُ، ينَُضويـ تا بٔ زيىاُ... ٓ.مُم تُم تَُيساّ، تُٖ ؤيإ بطت نٌُالينُثِ، ُض ُغتَز
، بهُّّ ؾٌ ؤخ ثرت، ُيَىيَضِبُ ًَوياتضُتُظاًِْ، خ ضيُنػُغتا. َوُاْضِ ثًَِ، وْعي

يٌ ضِؤطَىضُط بُ ضؤٕ و ظناَضناخىيَٓس َزطنووّ ضِ ُيؤب ّ.َزَغت زَز ُيْطًٌ ُٖاوغ
غتًإ ُٕ ٖناَضنآًَٖا. خىيَٓسُّ ْؤخ ضُغبُ هًَِت ًٖض ؾتُو قنَُوُؽ طىتٓضَز ُومتنُ
يإ ؤٍ خضُغ نُ، ُيإ ًًَْوُدايٌ ُٓ، َنُُغضَز بُ زووٕطنف َوُّ َؿًََٖٓس نُز، طن
ِ ضِاغت ُغتٍَ زنُُالينُضىوّ  ،َوَضَز ٍُ بضَُوُٓ ْط يًًَسا، ثًَـَظ نُ ضُٓٔ. ٖيَضؤغ
و  َوُتططيَُيؿِ ُٖض ُغتٍَ زنُُالينُّ و ؤٍ خُاغتضِ َيًٌَُْى باخ ُو خػتُ َوُتططيَُٖ

إ وايإ ضنا. بًَطىَإ، زواٍ َٔ خىيَٓسَوَضَز ُضىوَضَّ و زُثَُيٌ ضُباخ ُخػتُ
 بُيإ، يإ ضُغ َُطًٍََْ زنُُغتَزضٍ و زاؤخ بُ بُضِيَىَبُضًَٓػتا  نُز طنَز َْسَظَُ

ٍ ضِؤشغٌَ  ز.طنُ ًْٖضًامنّ. نَُإ زنًو باو ويإ باْطٌ زاي ،ّطًََْزا زطزيَزواٍ ضاو
 نُز، طنغتًإ ُواو ُٖ، تَوُطىتَّ زنُُغضٍَ زضِؤطَىضُط بُدسزٍ و  بُ ًََٖٓس ،طتزوا

 ..بىو.....ُا ْطنؾا ؤًْإ بناُالينُآلّ يىغعٍ بُ ،ّضوؾًا نٌُغتايؤَٔ َاَ
ٍ ضُؾتَز ُي ضناْاوٍ زوو خىيَٓس ًَُؿَُٔ ٖ ،و ُيؤث َوُضىوَ نُّ، َضضىا ضِؤش ؤب   
و ُْاوٍ ٓ ضيُنػُ. َوُمسطثَز رتغٌ ثًَؿضَوادًيب ز ىضُٓ ُو ي َوُخىيََُٓدإ، زَضَز

ْاو  ُوٍ قىتاغاَْضَز ُي) ،َيسابىوُّٖ ؤيإ بنُُالينُزوو  نُ َوَّ خىيَٓسَضنازوو خىيَٓس
 نىًََُٖين، و بُ ضؤظ َْسبُغإ.... ُثُس نُُيؤَىو ثُ. ٖابىو(طنا طهؾٓا ؤوامن بُٓ

َىو ُٖ ضِاغت ُغتَز ٍضنازٕ. خىيَٓسطنَّ يًَسضغًاطثزواٍ  ُي ضغًاطثاٌْ ثًَؿىو ضِؤش
 هًَِ، بًٓؿتًَوْىقً هُ، زًَْوًًَتندى ضداضظؤبىوٕ. َٔ  وغتضو ز ضِاغتٌْ ناُآلََو
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ًًَتِ نًٖض دى ًُٓطِؤَٔ  َض... طىمت:" ببىىَطظي ٍضناخىيَٓس ُخؿُبُيَز َْاو َْاو ُثًًَ
و طىتٌ:"  َوؤف ببٍُ ضبًَت!" ظا ؤت بُف هُ( ثًَؿُالينُّ )َُىو ٓضُآلّ ؾبُ ًًُٓثًَ

ظيـ ُ، سَططَيٌ بُو ٖ َططضََين و ُيٌ يضزيا ىَوّ." طىمت:"نُآالياًَْنُغتا َٔ ؤَاَ
الٍ  ُودا ضىوَُ." ٓبُْٔ طريُؾؤو ط ٕبهُيٌ ضيا ُظ يُس َنامنضخىيَٓسناّ نَُز

ًَٖٓا و ضَز ؤّ، بؤٍ خُثَُيٌ ضُباخ ُيِ يؤٍ خنُُالينُو  طتٍ نَُضناخىيَٓس
، َنىضِ......" ؤت ؤٍ بضزيا َزطنَؾِ، زُالينُّ ُْا َٓبىو، زُْت باف ْناُآلََوطىمت:"

او بىو طًاْسا ْىوغتًَنُ َوَخىيَٓسَز َنامنضخىيَٓسناشا، ضاوٍ ُو ؾً َُٖيبعضناٌ ضَِْطواو ُت
اٌَ ضٓا بُ اوطريٍُ ثًَٓؤخ نَُضناخىيَٓس ضيُنػُ ؟!(ُضًً ُغتايؤو َآَُ َنىضِ)..... 

تات ُخ ،غٌطثًَُٖٓا و يًَؿِ ُّْ ْؤخ َضُغبُ..." َٔ ًٖضِ َضغتا مببىؤطىتٌ:" َاَ
 طتضظؤ رتغٌ ثًَؿضَز ُّ يؤّ طىت:" ًَٓػتا تَْسَوُؽ ٓبُّ، ضؤتا بتب ُضًً

 ."َُىو زاًْؿضُوٍَ..... ؾَؾسؤخ
ـ  َٖاتىو ضُغبُّ يٌَ َضؤّ دُؾيت ي ىُيهُتًِ زا، باٍ ْاًًَُغتايؤٌْ َاََُُو تُي   
زاواٍ  نُثِ، ُض ُغتٍَ زنَُضنآًَػتا خىيَٓس ـ ُزا ًًَْطيًَّ طتٍ ٍُ منىوْضٕ بىاضببى

 خىيَٓٔ......!َز ظاْهؤ ُو َٓساَيٌ ي َضؤتنزّ، زطًَهزٌْ يضيًَبى
 

 ٍ ٓاظيع...ضُخىيَٓ
 ضُغَضٍ ضاَزضَوضُبىوٕ و ثٌْ ؾرينانًَؿُ ٍضؤظَضٍُ ٖبُضؤظ ًُٓطِؤ ،َزضَوضُظاْػيت ث   
 بهُ( ُ)ظيٓساْ ُيؤو ثُ، َٓوٍَ بسُ، ُٖيَوُٕ ٓناَوتىونُضُغ َضُغَضضا ُي يُنًَو، َزووطن
يت ـ تا َدماّ بسُؽ ٓضَز ىُي ُي نٌٖا ضاالَضدى َوَيبسُٕ؟ ٖؤْط(. ضُيٌ )ٓاٖؤث بُ

دىاٌْ  Darell Hammond) ْسؤٌَُ ٖيَضَ.)زُيؤث َطًَٓ نُ َوُبضًَت ٍبري ُي ضناخىيَٓس
و  تناَغاّ زضُخىاظ غطؾًَيسا، ؤْاو ث ُي هٌيٌ و ؾًعيُغتُد نٌضاال :"َىطىت

ؾتين نى بٌَ.َيت باؾًؿٌ زٍ ظاْػُغتُايًَو ز ٍَضِؤطَيٌ زؤوتٌ ًَْى ثنَُيػىُٖ
يٌ و زآًَٖإ ضتٌ و ٖعُآليَُؤنٍ ُؾـُٕ و طنَُيسا زُث ؾتططٕ، ناًُنًضاال

 طث نٌُيُ( قػRicky Martin تٔضَا نٌض) نُ ،ضٌَُْ بريُؾت يَوُٓ . "َوُْنَُزضزاطَ

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/d/darell_hammond.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/ricky_martin.html
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تٌ َُاًًَْضقا ًَُؿُظاٌْ، َٖظـ زؤطَ بُت ؤخ ؤت ٍُتناو ُٓ َيٌَ :"َز نُ ُيَُاْاٍ ٖ
و تا  ُغاْسيً َُإ بٌََ، يَض، قاٍَ طنَ، زيُنًَو ضُ، ُٖيُزا بىوٌْ ٖؤغًَيت تنُ ُي

ٕ ناُؾتططو  نًَؿُووٍ ضِبُووضِت بًَينَ، ُٓضدى نُ يُنًَو ضٍُ، ٖؤًَْى ث نٌُغتايؤَاَ
 ٍُتناو ُ، ٓتناَز طتغاٌْ نُتًساٌْ َُضيا بُظ ُس ًَُهغنَُإ َض!. قاَُاَْضقا َوُببًَت

 . "ُآلتسايُغٍَ ًَٖع و زهُيىت ُو يُٓ
 ضُؽ و ٖضَز ضُؽ و ٖضَز ضُٖ ! داُيتـاْـُؾـ ضَِسًُ: نُضٌَ ُْ بريُؾت يَوُآلّ ٓبُ   
زٕ و طنطؾًَ. تهابف و غجٌ َضِ هًٌَْؤتضناَاؾاٍ ُتضُٖ ُواي َوُٓ ىََٓاٍَ و ؤؽ، بضَز
و تاّ وبىًْإ  ٌضَِْطاوضَِْط ُتنإَ زناَُُْىو زميُيسا. ٖؤث ُي ،َونُُيبُ زٕطنٍ ضيا

 زٌْ َٓساآلٕ! طهيتاًًُْؾ ُي َ ططيَضو  زاتَثًَس
 !ُيتـاْـُؾـ ضَِسًُضٌَ : ُت ْبريُغتا... يؤَاَ
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 ـۆڤهر ەب تۆخ ۆت ەیمات وەئ
 ەل یتییەهاًەقار ەطیهەه ،یزاًەد
 رەه ،ەیەه یبىوً داۆت یتێسەم

 ەل ،ێب هاىە، قار ێمرەد ل،ێمیە
 ىێً یمیەستاۆو تا هاه ییەغاًذ

 تەجىرئ ەم لێمیە رەه ه،ۆپ
و  ەطێم یووەڕووبڕ ،ێٌێب

 !. ەهاًەقار ەوەتێبب ماىەگرفت
 ەب زەح ەنێسەم هاىەقار

 مات،ەتر د یساًەم یذاًیتەارهی
 سێه ەیلىتن ەل وەئ ەیمات وەئ

 . "یەتذاەاڵسەو د
 ێچەً ریبەل ضتەوەئ مەاڵب   

 رە! جا هەتـاًـەیضـ ەحلڕە: ەم
 رەو ه رشەد رەو ه رشەد
 یەوا ەوەئ كەو ڵهٌا ۆب رش،ەد
و  شڕە ینێًۆمارت یهاضاەرتەه
 یاریو  رمردىێبنات. ف یسپ

. لذاۆپ ەل ،ەوەمەیەمردى ب
 ەماتەد ماىەًەوید هىوەه
 اىیو تام وبىً یًگڕەًگاوڕە
 ەل ە گرێو ر داتەذێپ
 !ىاڵهٌذا ینردًییتاًەیض
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 ي خوَييدىي ِزؤذمني  كة ية
 ( 2112 ـ 2111) ضاَلي
 ي ميدا كة وآلتة  لة

 
 

ٍ َُنتُب ًَُٖؿُ بؤ َٔ ضِؤش"يُنَُري 
ٍ، ًَُٖؿُ ضِؤشبىوَ يُ زوايري  خؤؾرت

 ٕ."طتيُنًَُُٓنإ خؤؾرت
                                           Jenny Han  

 
 

ؾـيتَ   يإ ثًَـسَ  َّغًَى ثُ  و يُ وَ بًَتُ زَضغًؤ  وَ اظَضوُ ٖ  ، يُ زيَهٌ ْابىوتُض بُ َ طِٕ خ َُ تُ   
ُ  خىات و تـا  زٍَ ْؿًَىٍَ طري غًُٓ ض غُ  يُيإ  ُ  ٓـ ُ ططـ  ٍ يًَـسَ َ طز ٓـؤق  بـ اظو ضوُ ٖـ و  ٍَ ! يـ

ُ يض وََ ٍ بري َيُ تؤقُ  يُ  اُْضطاضِؤشو ضِؤشو  ُٓ ضُ ٖزا،  ْؿًَىَ ُ   ًـ َ َ طَـ  ْـ ؤظـسا خؤيـإ   طنـاٌْ 
ُ  قًـٌ زَ  وغَُ ضِ دُ  يُ ٍ ًََصووطناتصًََ ٕ و زَ آلؽ زَ َُ ُ  ٕ و زَ خـ ُ   بٓـ ُ  ؾـ ٍ َ ضنـؤال ٍ ض ْـ

ُ  َيـسَ ُ ٖ زووزاطابضٍ ِ غتُ دُ  قؿٌَ يُ ُْ ضَري دا نُ بؤ يُ  زوو نُطٍ بابطعىَ ُ   نـ ُ  ْـٔ! يـ ّ  نـ
ُ  ّ شووإ، يُ نُ آلت، يُ ّ خُ نُ ّ غعات، يُ نُ ٍ، يُضّ زيا نُ ، يُض ؾُ غُ ُ  نـ يؿـذي،   ّ ثًَطهـ
ُ  نُ ّ َاَؤغتا، يُُ ن ّ نتًَب، يُ نُ ّ، يُ َيُ قُ ّ نُ إ، يُطِّ زاب نُ ّ نؤض، يُ نُ يُ و   ّ َىوضـ
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 .ّ.... نُ ّ.....، يُ نُ ّ......، يُ نُ ز، يُ سُ ّ نُ يُ تُختُضَِف ّ نُ ّ ْىيَص و يُ نُ ، يُ َعَ
ُ  زَ بُ نإ (ُٕ ًَٓ نُ يُ  يازٍَ )طَيطُ ٖظإ و ْاظضز ٍ قُ واُْ ُٓ خابٔ، يـ و َُ ت سُ غُ ٕ  طُـ
قـاّ   َُ  يُوإ  نأْ، ُٓ يؿتُطيٌ ؾ ٍ و ثايُ ثًُ  وإ يُ ُٓ طٔ. ٓاخيَطبًٓ َاْاْسا زَ ًَْى ًَُُٓ  يُ

ــُ و َــُ ــُُ نًُــ ٍ ســُ ًْعيً ــُ ضُ ٖــوإ  نــأْ، ٓ ــُ ى زوو غــُ ي ــاثٌ  وََ ضخــىا  نــؤ ي ٍ ق
ُ  يُ  ٕ نُ نُ غت زَُ ٖوإ  نأْ!. َُٓ ض َبُ ثًَػُ ُ   نـ ُ   َـري دىوتـ ، ض َ ٍ بـاثري ضؾؿـٌ زيـا   نـ
ُ  ووطُضِاتىويَهٌ ٖزا ٍ ض واظَض ّ زَ زَض بُ  يُو  وَ ناتُ ْعيو زَ ضنٌ زووُ ضِيَطاي قىيىبـاب   ف تـ

ْـاو   يا يُض غتإ و ؾار و زَضو طىْسو زاضؾا ْسئ ضُ ،ض ؾُ َري غُ نُ ظأْ يُ وإ زَ نات. ُٓ زَ
  ! وَ ُيًََٓتٍُٖ زَضزيا  بُ يسا داْتا بضهؤآلنُ

ُ  ٍَ،ضِؤشْس  ضُ  يُ ض بُ    ُ   يـ ُ )و  نـٌ يـ ُ  يـ ُ  نـ ـ  ًَٓاْـ ُ َ طِ( بًَ ُ  طط  محاْـ ُ  ياْـسٌَ، دـ   الزاْـ
ُ   ضـاوَ   يُ ؾتُ ى سُ يا( يُضزا) طَيًىاغًِ....، ٓاخُ ٖ  عػًًاُْ ساّ، بُي دمُ ؾهُ ُٓ تـٌ،   ضـاوي

نـاٌْ   واظَض طـاو زَ ض ز نـات و زَ ضخؤٍ طى طخيتَ ظووت ُْ (1655)ٍ ض َبُ ٍ غًجتُ ٍ زَضِؤش
ُ  بٌَ زَ ـ َاْط ٍ زَ ـ  اُْطْط ثُ ض غُ و يُ . ُٓ وَ نإ بهاتُ خىيَٓسْطُ ُ   قـاوَ  ؾـ   نـاٌْ بهاتـ

 .غىَيتإ يبُُ ٖثهٌ ؾاخٌ  نُ ض غُ  بًًََٓتُ ضخؤ طتظوويًَسات و  ضوطا ؾُ  بُ  قًَُ تُ َباظ و عُ
َ دًـٌ  ضًَٓـىا  يُض غُ ضُ ٖويػت  يُ و زَ ! ُٓ وَ ٍ غاَيٌ خىيَٓسٌْ ُٓضِؤشّ  نُ يُ ـٍ َاْط   زَ ـ

ُ  ٍ عُُ ْاَي ضظاُ ٖ ب بجؤؾٌَ، بُ نتُ ٍ َُ تاظَ ُ   يٌ زايهـ ُ   وَ زَطيـٌ نـ  طٍ شي َاَؤغـتان   نـ
. ض بُ  ٍ بهاتُ َيػٌَ و دًٌ تاظَُ ٖاز طَ ٍ َاَيٌ سادٌ نَُ طؾًَُ يَ ْطٌ نُ ٍَ زَ طُ  يينَ يُ غبُ

و غًَىيَو وْـُخيتَ  طِغ غتُ ٍ ٓاوو زَ( بُ زَ)ّ و  َيُ و قُض ؾتُ ، زَ وَ و ؾُ ُٓ ضُ ٖ، َ نىضِو  زايهُ
ٕ طيا( بضزا) يين نا غبُ .. خىا ُْ.ٓاخًٌٓ  َيٌ داْتانُ باخُ  يإ يُ اٍُْ نؤيًُ ضًنىَي  غٌ يـا
ٍ َ نـىضِ ٍ ضوظباٍ و ٓاَؤشطاثري ض ًََػٓذُ  وَ بُ غتآُْسٖ  يا(ف يُضزاباونٌ ) .بٌَ ٓىوٍتً
ـ ضِوت بهـات و   ىنَُيػـ ُ ٖيينَ ضؤٕ  بٌَ غبُ زَ  ز، نُطن زَ ُ يَ اٌْ ضطىظاضَاَؤغـتاو نـا    ع يـ

ُ  ضَبا خُ يا(ّ زيَت،ضٍ َاْط )زا ٌ زَؾض َٔ ثاؾًٓىَ ٍَ.طٍ بط نُ خىيَٓسْطُ يـٌ،   ، بـٌَ َـ
ُ  ط. ٓاخ ْسَ و خُ ؾُٔ وم و ُْ بٌَ ظَ ُ   ْاسـ ُ  زَ  زَ ضُ ٖـ  ٕ،ططـ  قـٌ َـ ُ  قًكـ ُ  يـ   ى زواٍ ضـىوْ

ؤٕ طِ، بـ  وَ يَُٓ و، ُْ َاَيُ  وَ ؤُْطَِىوتإ بُ ٖ َيآلطىوتبىوٕ " يا إ، َاَؤغتانإ ثًًَ قىتاغاُْ
ــبُزوو  ــُض ٍ وَ غ ــؤ زَ  ْ ــاَيآل ب ــاَيآل،  وََ ض وَ، ي ُ  ي ــ ــؤ َاَي ــًِ د زاط....!" ث وَ ب ــا، ضغ ي
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بـىو." طـىومت "    ، خؤف ٍَُُْْ ٓطىتٌ" ْا،   وَ يًُضِيضؿؤ  تإ خؤف بىو؟" بُ نُ خىيَٓسْطُ
ُ   وَ 'بؤآلْسٍ :  وَ يَُ ضِتىو  تىخىا ضؤٕ بىو؟" بُ  بؤّ باؽ بهُ  زَ ُ بـىو."    َيـآل ؾـًَتداْ و  ٓـ
ُ   ض و نؤآلٕ و غُباظاضِ  َٓساَيٌ بىوّ، يُ ضُ ٖتىؾٌ  َ ؤشضِ ُ  ض زونـإ و بـ ٍ ضغـًا طنـإ ث  َاَيـ

َُنتـُب   ىت، ًٓعًْاْـسائ، يـاْط  َىويـإ زَ ُ ٖـ  ضُ ٖـ زٕ، طن ٍ خىيَٓسمن يًَسَضِؤش ريَ نُ يُ
ـ ُ ٖو  اًُْضِخعَاٌْ   وَ. يُ ؤُْططىوتًإ ب ؾؿُبىو، ُ طويًَ ُ  و تـ ُ  قتـ واْـسظّ  َ ضو  قـآلوَ  م و ؾـ

ُ  ّٖ زَ ْانُباوَضِ!  بىوَ و ُْ بىوَُ ٖب  نتُ َىويإ طىوتًإ َُُ ٖغٌ، طث   ؤى و غـًًُاًْـ يـ
ُ ُ ٖـ ْتل  َُ  نإ بُ ؾتُ ض طُـ    بىوبٔ باؾرت  اًُْضِو  نؤيُ بـٌَ تـام و    ضَِْـط  ـْطًَـٓري    َيػـ
ُ  ٌَ! بُبغٌ خىيَٓسض بٌَ زَُ ٖف  يؤقُ ط، َـاْ  ٍ زَّ ضِؤش ،يـا( ضزا)ضظاُ ٖـ  ضظاُ ٖـ ْـس   آلّ ضـ

زَيٌ خـاَيٌ    بُ إًَ َيُ و قُض ؾتُ سا، زَيَطؾ إطا داْتايض زَ  يُ ضُ ٖ،  وَ َاَيُ  وَُ ْاضِ زَيؿهاو طُ
. َٓـًـ  إيًَىيـ ض غُ خػتُ  ُْ إي و ثًػهىييت ْاو داْتانُُ ض. غًَىو نىيًَ وَ زَطغًًِ ن تُ
ُ  زٍ نؤيٌ و َُضؽ و سادٌ قا نى بًَهُ وَ ُ  ض زو ظيـىَ َـري َ ٍ و ثـري نـىضز و َ ضو الٍ طـ و  يـ
و ضؾا اٌْؾَ ضِف ضاو ف غُ غُ ٍ َٓسا، نُ ٓاظازَ  غتاُْنىضز  ٍ َاْط، يُ زا بىوّ، زَ ياَيُ خُ

ُ  يُ بُ ناٌْ ناتٌ َٓساَيٌ خؤؾُ  ووزَطو غ وَ ببُٓطِغتإ خنىضزيساخٌ  ٍ بُضو زَ الزيَِ بُ   وَ نـ
ُ  ز، َاَؤغتانإ بًهُطن ياٍَ زَ . َٔ واّ خُ وَ بًًََُٓ هٌ يَضت، يازطـا  ْـط و زاوَ ُ ٖـ آ  ٕ بـ

ُ طو قاظو َطنؤت  ىَضو بًَ ًَْى زَيٌ ُٓ  وتؤ يُ ُٓ ُ   اوياْـ ُ ٗدًَب بـ ُ   ًًَٔ،نـ ُ   ببًَتـ ُ  ظازٍ تـ ٕ  َـ
ُ   غُطثض ت. نٌ بُ نَُ ض بُ طَِاٌْ ثض خُ و ضِؤشؿىوٍ زوا تًو ُ  ناتٌَ َٓساَيًَهٌ تـ ُ  َـ ف  ٕ ؾـ

ُ نري "؟ يُ ّ ؾًَتداُْ نُ َيٌَ" خىيَٓسْطُ زَ  غاَيُ ُ   ٓـ ُ  واْـ ُ  زَ نامنـإ"  ٍ "خىيَٓسْطـ ُ  نـ "   ْـ
ُ  ـ ٍ َاْط زَ ـ؟" بؤ   ؾًَتداُْ ُ  وبُضِيَىَبـُض و  وَـابىو، َاَؤغـتا   ض قـ ُ ض غـ و ضؾـتًا ض ثـ

 ضظاُ ٖـ  ضظاُ ٖـ ْس  تإ ًٓعْسا؟ ضُ و َٓساآلُْ نىٍَ بىوٕ؟ بؤ ُٓ  نإ يَُ طو طعيطظي ؽ و وَطثض بُ
ُ  ُ ٌٖ َٓسا وآلت  يُ  ب ضًًُ بُ ؤ ضىو. غُؾري ؽ بُض زَ ُ   ض َـىو غـ و  ٍ غـاَيًَهٌ خىيَٓـسٕ، ٓـ

ثـًَـ ًَٓػـتا،   ًْى غـُزَيُى    ـ (5957)غاَيٌ   يُ ؟ وَ بًَتُ زَ َ ضزووباْاخؤؾُ   يُض ؾاْؤطُ
ُ  وَ ُْض وَ يينَ غبُؤٕ طِىت:" بؤ(يإ طضو )ؾاظيٌ ؾُ  َاَؤغتانإ بُ  (1656)غـاَيٌ    ." و يـ

."بؤ باوى و زايهإ بـٌَ   وَ ُْض وٍَ  زوو غبُ ؤٕطِت:" بيـا(يإ طىضزا)  ف َاَؤغتانإ بَُ 
 ٕ؟  ض بُ زغتإ بًَدُ َبُ َيُ ؤؾٔ؟ بؤ قُٖز خىاظإ َُطْطٔ؟ بؤ خًَ زَ
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ُ  خىيَٓسْطُ  يُ (1666)غاَيٌ   يُ    ُ    وزٍ )ضنـٌ ؾـا   يـ ُ  بًـٔ(، ًْـى غـعاتًَو يـ ٍ ضِؤشّ  نـ
ْطٌ ُ ٖو ٓا وَ تُيَطظبهض ٕ بٍُ ًْؿتُاآلبٌَ ٓا زَ  ا. بؤ؟ ضىْهُطن ٓدري تُ  خىيَٓسٌْ غاَيٌ تاظَ

بىو  نىضز  تاقُ ( َاوَ ُْ بري  يِ يُ ْاونُ  نُ ـ يٌَ ضز ز َُ حمُ)ٍ  نُ ت. نضُيَضزطِْؤ بطًَ غاَيٌ
غـتاًْإ  نىضزا، تـا ضـىوٕ ٓـاآلٍ    طخإ زواطِْط طًَُ ٖاغًٌُ ٓاض َُ  . بؤيُ يُ ّ خىيَٓسْطُ يُ
تًـإ  ى.، ط وَ زَطظيـإ نـ  ض زا بُ نُُ طؤضَِثاْ  يُ يهُو وآلتاٌْ ز ْسا يُطٍَ ٓاآلٍ ًَٓ طُ  ًَٓاو يُٖ

ُ    ْطُُ ّٖ ٓا يُ ٍَطوّ بهطس و َُيَض، خىيَٓسناٍَطْان زا  ؤظَثـري  َ ضِؤشّ  و ٓاآلٍ وآلتـٌ خـؤٍ يـ
ُ  َئًَ؟ ُٓ يينَ ضًُإ ثًَسَ يا( نإ غبُضزا)  ! باؾُ وَ ناتُ ظُْض بُ ُ   زٍ ًَُٓـ ووٍ خؤَـإ  ضِ ض بـ

 ّ ْـسَ  َُؾُض.. .خؤئَض ٍ ودطُنىضز وَ ض ظيؤَ وضؽ و سادٌ قاز . بًَهُّ.. ْسَ َُؾُضبًًََري؟ 
ُ يَطٓاظازٍ به  ٍَ بُضِؤشبىوٕ،   وَ ٓاواتُ  ٍ بُ اُْضْاظزا َ طؾًع  يتُ َىو بُُ ٖو  ُٓ ٍووضِ  يُ   ٔ بـ
 !ريت داَيُ و خُ  ْسَ َُؾُض  .. ٓاٍ نُ.ٕطِضبًاْ نإ ؾُ ضاوطُ  ووزو َٓساَيُطغ
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  خوداي كةؤليدزطة 
    (God Particle)  

 
 

زووٕ ضٍ طُض"خىزا بُقُز بًَػٓٓى
 و َُظُْ." ضزيا

 ف.ف.
 

 
 

 (Higgs Boson)  ازشُْـ  عًـ ًطًٓٓ ،ٍضؤتًـ  هٌيعًؾ ٍظاْا،  ُ  ُيـ  ىُيُغـت َز ٍضنـا ٖاو بـ
 ْـسا ناايسًَ ُي طتزوا نُ ز،طن هٌيعًؾ ًَهٌاْميطط ينًؿبثًَ ،  (1964)  َيٌغا  زيهُ، ٌاْيظاْا
ٍ  ؾسا(تاظَ  ؾًعيهٌ) ظاْػيت يُ و اطْاغ    (Higgs Boson)  ٍُمنىوْ بُ ُ ضطُ) ْـاو  ٍزيًؤنـ

 هٌيعًؾ) ٍظاْا   (Leon Lederman)   وآُ ساًضِاغت ُي. اطزاْؤب ٍ(   God Particle  خىزا
ُ  ؤبـ  ٍَْـاو  وُٓ نُ بىو (ٌظَىوُْٓ  ُ نتًَ ٌَتنـا  ،ٌزاتاؾـ  ُاْـ ميطط وٓـ ُ طُْاوباْبُ بـ  ٍنـ

ُ  .َوَزطنـ وآلب( ؟ٌَب ضٌَ نَُضاًغطث زَبٌَ ،ٌَب ّآلَو زووٕضطُ ضطُ: خىزا  ٍنُؤًيزضطُ)  وٓـ
ُ  ٍضػٓىوًَب ٌخيُبا و ٌظَُْ ٌؿاْساًْْ ؤب ،نُؤًيزضطُ ُّٓ ٍَاثُخػت ٍ(خىزا)ٍ ُوؾ  وٓـ
ُ ضُٖ. َساَزضُغ  هٌيعًؾ ٌٗاًْد ُي ،يُ َتاظُ ؾت ُ     (Higgs) َ ْسضـ  غـٓس ثًَجُ ٍَْـاو  وٓـ



 

88 

ٔ  إططـ يَز  و ٌَدمـ َطب إَيًز ٕناَضزاباوَضِ آلَخىاظُْ بىو،ُْ    (Leon Lederman)   اطؤيـ . بـ
ــ ــاًْْاوْ ،ؤٍخ ــُؤًيزضطُ) ٌؿ ــَُاوطًَتًَطؾُْ ن ــىزا ٍن ــيَُٖ  ٍ(خ ــُ ،َزبىوضاصب ــٌ ن  ض
  !َ تاْسبىوطق( ٍنَُاوطًَهتًَطؾُْ) ٍشَواُ غتَز ،نُُتبُبا ٍضُْىوغضُغ
ُ َُُٓ    (Higgs)  ٍ ُنـ يًُضؤتً ٍُىختـ ث   ُ وزاَُ:  يـ    (invisible field)   اوطًٓبُْـ  ٌنيـ
ُ ُٖ ؾت ضٌضُ ٖ .َزووطنطريزاٍ ُزووْضطُ وُٓ بينشقى  و ٕىن َىوُٖ  ٌبـىوْ  ُتـ يَٓاوبُ يـ
 ْـاو  ُيـ ( عًطـ ٖ) ٍوزاَُـ  ٌبىوُْتـ يَٓاو ضِازٍَ تا. انَسازيثُ  ـ  ـنًـ  ،(عًطٖ) ٍوزاَُ

. ٌَبَز رتغضقىٍ ُننًَؿُ،ٌَبطتعًَٖ بُ( وًََؤتُٓ  ُقً ًَريبً با) ٕانًُيزضطُ ٌنيُنُؤًيزضطُ
"  

 (Higgs)    ضِيَطاؾـٌ نًَؿـابىو،    ُخؿُْ ًَهٌثًَضٖاوٍ ُنيًُضؤتً ٍَطُُ ي ُ ُ خا وٓـ ُ  َيـ  بـ
ُ ُٖ وْبـىو  ٌنيُُيكُٓ ُن ،يَُوُٓ َوُتانَزضُغُ ي خيتُد     (Higgs boson)  ٍ َضٖازا  يـ

ُ  ٌبـىوْ  يلُخ ٌتًُْضؤ ؿتينيًَطُت  ُي ٌ يعًؾ ٌْانًُـ يضؤتًُ يـ  ضؤظ ُواتـ ُن .زووٕضطـ  هـ
ُ  ُنـ  ،َبىو وٕ يلُٓ وٍُٓ َوُٓيظؤز ٌَب بُ ْاقػٔ، و ًٌَناْا ٌْزووضطُ  Higgs)   ـيوٓـ

boson)   َ  .َُىيُواز  ُٖ ُ ُ  َؼُغـ  ؤنـ َو يـ ُ  وَ ْىغـاْسو  َوُنـ يُبٍُ ُزووْـ ضطُ ّٓـ  بـ
 ٍؾـا ؤب ُيـ  وَ وُتـ ًَب رتَُنـ  إيًـ اطًَخ  تـا  ،ٕانُْـ ُت ُزاتـ َز ـ  ـنًَـ  وُٓ ،َوُتىوَغت
ُ ُٓطـُض  . ٔضـ ُْضَز إؤيـ خ ٍضغٓىو ُي زووْساضطُ ُ وزاَُ وٓـ  ُّيـ  ًَوؾـت  ًضٖـ   ٌَبُْـ  يـ
 . ٌَْاب ٍودىز ،وَ ُؿؤظًطَ بُ ،ُ زووْضطُ
 ٌنَْاوٍ َوُ ٓيَصيتى ؤب اثوضوُٓ ٌُْ دمىَُٓ ٌاْيظاْا

  Nucleaire) (CERN)     (Conseil Europeen la Recherche   ُ    (1954)   َيٌغـا ُي نـ
 ؤبـ  ىإًَ   (10000) ُ ْآلغا ويُ ُٖ ٍْسَُضان  (2400)  ٍ ُنًًُػتًظاًْطُ تاق وَ اوضظُزاَ
ُ ْـ    (113)   و تانَسازتًَـ  ٍضهـا يضٖا ظاْهـؤ    (608)   و ُٕنـ َز ٌزاْضُغـ   ظاْػيت ؾيتطُ

ُ  ٌنيُطُضان ٖاتىوٕ، َاوثضوٍُٓ ُنُْسآَُ ُتَيُوَز  ػتًب ُي ُنيُ ساتًَ ٌتَيُؾٓا  ضذانيـ
ُ ٍ َوُٓـ يظؤز  ؤب ،ىيًُطُتاق ىَو إ،ًالسبَُظ ُ ؤًيزضطُ وٓـ ُ  ،نـ  The Large)   ٍْـاو  بـ

Hadron Collider)   َٓيطط ٍَوُزْطهًتاق  زوو ػتآًَ تا .َاْسوضظُزا ٌ ُ  َدماَـساو ُٓ طـ  بـ
 ٍْاو
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     (CMS)ــ  Compact MuonSolenoidـ)     (ATLASـA Toroidal LHC Apparatusـ    
 ٍىْـس ط ويـ ْع ُي يُوَظطشيَ ُي ثٌَ    (300)   ُن   (The Large Hadron Collider) ًٍطُتاق وَ
  (Crozet) َ يَـصَ ضز طتَُـ ؤًًن   (27)   ًَهًًٌَتىْ ا،طػيغى و ْػاَضُؾ ىإًَْ ٍضغٓىو ضُغُ ي 

 يَـص ٖاو وؿـ تً ٍضؤخضغـىو  ٍضغتىُٓ ًَهٌؾتُؾ يُُيىوي وُٓ ْاو ُي ،ثًًَُ (10)   ٍ ُنَتريو
 زوو ٌْسازاًَهــث ُيــ و بــاتَزاز ٌْؤهرتيٓــُ ٌنيــُوزاُْاوَ بــُ  ٕانًُــيزضطُ ُنــ ،يــُُٖ
 ْـاو  ُيـ  .تانَز وغتضز ـ ساؤظطَ ٍووًَصَ ُي ـ سازإًَهث  ٔيطتَضوطُ ،ىيُبُشزٍ ُىويـًط
ٍ ُغـت َضُنو ؼًٓـات طَى وضَُػـ ُد و ضيـُ  وا  و ٌَبًنٖاَ ضظاُ ٖ بُ ُنُيىوي ،ًًَُتىْ وُٓ
ُ  نُيىويى ٌؿًَن اًُْت .َاوطُْت  ،نَُيؤذايَدا ٌوُْت ىَو ،بػت بُ بػت وَ ضَُُوغطُيغ  بـ
 ،ٍضانـ َزضو طِثـ  ٍ ُزْـ طهًتاق إضظاُٖـ  ٌدماَـساْ ُٓ ٍزوا ،ــ  ًُـ ًعٓ ٍضَتـاو  ـ ٌؿًَنزُق

 ٌَضؾــؤ بُيآْاَُيــُنٌ (2012 / 7 / 4) ٍضِؤش ُيــ ُنــ زا إيــضايطب    (CERN)    ٌاْيــظاْا
ٔ ضِـ  زيًؤنٍُ خىزاضطُ ٍَ ـ ضباضزَ ٕ  بـُآلّ . ابطـُيَٓ ٌ طت  ظاْايـا  ــ  ُنـ ُٖبىو يإٓـُوَ  غـ
ُ   بًهـات  و بـسظٍَ  يإزَغتهُوتُنُ ـ، يهاضَُُٓ وظٍَ ْاوَنٌ اوٍطيَهدضِ ٍ  ٌٖبـ  ــ  خـؤ

 ٍضثُِ يُو  َنايإضنا ْاٍَُضبُ بؤيُ زؤظَنُ ـ، بري زظيين ُٖوَيٌ بآلوبىُْوٍَ زَْطؤٍ زواٍ
ُ  غـٌَ  يإ زوو ًْاُت، زاَز ُٓدماّ ًًًَْٗٓسا ٌ  يـ ٌ  ظاْايـاْ ُ َز ٓـُو  ؾًعيهـ  ٍضٓاطـازا  ظطايـ

 ْٗـًَين  يُنًٌطُتاق يُ بىو غاَيًَو ْسضُ اًْـيهًًُنضَُُٓ. بىوٕ بُيآْاَُنُ  ؤنٌضَِْاو
ـ   بىوٕ،   (Higgs Boson)   ٌيضتًؤ وٍَ ُزؤظيٓ اَيٌضقُغ  ؤبـ  (2012 / 7 / 4)  ٍضِؤش ٓـُواًْ

ُ    (CERN)  (، 2012 / 7 / 4)   ٍضِؤش ُيـ  .زبـىو طن ؿإًغتَٓز إيانَظؤزريب زٕطناطهٓاؾ  بـ
 إًـ تىاْ ،َوُزْطهًتاق  ًٕؤًيطت (500)      ٍ هُيْع ٌدماَسآُْ ٍزوا ُن ز،طهياطهٓاؾ ٌَضؤؾ

  :يَُىًَؾ ّبُ ـيوُٓ. ٓٔيَطُابضِ     (Higgs Boson)   ٍَوُٓيظؤز (%99.9936  )   ٍ ضِيَصَ بُ
Mass (125.3 ± 0.6 ) Gev /c2 within (4.9)Ó  

 ّبُ إي (Sigma 5)  ٍ ًُث ٕ،انَوُزْطهًتاق ٌَضؤؾ ٌملاْسُْغ ؤب ٌٗاًْد ٍاوطدهيَضِ
  .ٍوتىونُضُغ بُ ُْانَوُزْطهًتاق ٌىوْضضَزٍ ًُث ٍضَىثًَ ـيوُٓ ،ٌخؿبُ  َوُٓيظؤز
 ظاْػيت ؤب    (Higgs Boson)  ٍ َوُٓيظؤز ،ريغطجب ُن ؽَيُخا وُٓ ًُٓؿتيطُ ،ػتآًَ  
   ؟ينَيََطُز ضٌَ ويعًؾ
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 ٍُنُسواًَْي بُ شَٓاَا ٌتؤيُخ ٍاًَطد ُي ،َٓىيَبس ّآلوَ َ ضاًغطث ٍُّٓ َوُٓ ـثًَ
 (Leon  Lederman)   ُي ُن ،ٔيبهُ بٌؤْ ٌتآلُخ َٕخاو( ٌظَىوُْٓ هٌيعًؾ) ٍظاْا 

 ٍُّٓ َوُٓيظؤز ٔيطتَضوطُُ َُٓ: "زطهًؾهُؿثًَ     (Higgs Boson)   ٌزْطناطهٓاؾ  ٍضِؤش
 ؤب زوومنإضطُ ٌبىوْ وغتضز ٌتًُْضؤ اُْٗت ضُٖ ىُْ َوُٓيظؤز  ُّٓ .يُيَُزُغ
 ٌْانَضغاُٖ ْاو وَ طًَغتُٓ ضُغُ ي امنإشي ٌبىوْ ٍضاًاْظ  ًًُْ ضزوو بَُيهى َوُتانَسًؾ

  ." بساثًَ زيهُؾسا
 (Higgs Boson)   َُٓبىوُْ ٍٖاوتا زووزاطابض َيٌغا غتُؾ ُي ُنيُ ًًُظاْػت َوُٓيظؤز و .

 ـ َٔيًََسثًًَ ُنزطن ٍُؾت وُٓـ  ٌبىوْ ٍسهًُٓت) ُن وبىوُٓ ٌوتهُغَز ٔيرتطٓيطط 
 ٍَاُبٓ َزواْعز ضُغُي زووٕضطُ يُىاثًًَ ُن ،ويعًؾ ظاْػيت( ٍضاًعًَ ٍ ُمنىوْ)
 وُٓ.( باتَزٍ َىيَضِبٍُ ًُٓبٓض ٍعًَٖ ضىاض و َاوطنُنَيُنُ  ىيُضُغُ ي يٌُٗاتًَهث

   (126)  واتا ،ُ تؤَيؾ ٕؤهرتًًٓ اطًط   (126 – 125)   ُن ،يُزاضوَز ُي ٌنيَُوظ نُؤًيزضطُ
. ُيُٖ ٌْؤتؤطث يٌغتاضاث إضدا   (20)   نُ  ٍ،ؤد ْاْى   (132)   إي ،تؤَيؾ ٕؤهرتًًٓ ضاًًَ
 ػتآًَ تا ُن زاَز ُاْهًيعًؾ  نًَؿُ وضؤتً يُو ٍٓسًَٖ  ٌزْطنوواُتٍ َُضاي ـيَُُٓ
   .اوٕضزُْ دمآُّ ُوتىاْنُضُغ

 (Higgs Boson)   ٍ هؤٍظاْ ُي بىو ويعًؾ ٍغتاؤَاَ ُن ،ٍَغا ٌَغ ؾتاوُ ٖ َُُٕت 
ُ تًَب ظوو وا ُّنيُضؤتً ُن بىوُّزاَْ ضِباو ُّي تُق:"  َيٌََز ،(اضًُتطًٓٓ)   ُي( اضبُسًْٓ)
 ٌنؤطؤيُؿتطٍ يَُا بُ بىو( خىزاٍ نُؤًيزضطُ. )ًِٓببٍ ُنَوُٓيظؤز  ّؤخ ٍاوض بُ و ٍز
 ُي بَُيهى ـوَ ًًُْانُيك َىوُٖ بُ ـ ويعًؾ ٌاْيظاْا ىإًَْ  ُي ضُٖ ىُْ ًصتىْسوت و ّضُط
 ىُْ َوُٓيظؤز ُّٓ ،يَُوُٓ ،تانَز ؾِؤديَز  ُن ٍَوُٓ. ـًْانَضزاباوَضِ وضٓسايز ىإًَْ
 ُّي ٌزووْضطُ ٌنًًًٍَُْٓٗ َوُٓيظؤز  هىَيبُ ،َوَزطنُْ ُّنٍ اخىز يٌَضوطُ ُي ىيَُضِضَِظ
 بُ تىأَْز ُن ،ظاْػيت  ٌنيَُيطُبُ بُ ،زطنطتضغتىوُٓ ؿتث ٌاْضزاباوَضِ ،يَُىًَؾ
  ! "ٕبهُ اطهٔاؾثًَ ٍخىا ٌتُظْاتَُ ظضبُ ًَهٌطَْز
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 ُّي تُق َٔ:" ٍىتىبىوط(  Einstein ـ  ٔيؿتآًُْ) اوطْاغ هٌيعًؾ ٍظاْا رتؿثًَ  
 ُن ٍُؾتاْ وُٓ. ٌَزبطهيكُخٍ ُزووْضطُ ُّٓ ،ٍضِداُتيَاط بُ خىزا  ُن ،بىوُّ ْ زاباوَضِ

  ."ُيُٖ إيودىز و ريضِاغت  ًُٓطِؤ ،ٕبىو اٍَيُخ ينَيَزو
 ;Einstein; Rutherford; Max Planck; Niels Bohr)  إيظاْاٍ َػاوثُْ ٌواْضنا  

Werner Heisenberg )   ٌْو زآًَٖإ ٍظدمري يُ ُٓيكُ زواٍ يُ ُٓيكُ  طت ُٓوا 
 يُ. زايُ بىوٕ يَصضز يُ ظاْػتًًُ  َظدمري ُٓو ضِؤشبُ  ضِؤش و زَبُغذي يُنرت يُ زؤظيُٓوَنإ

 يُ ُٓتؤًَـ ثًَهٗاتىوَ و،  ُّٓتؤ يُ   (Molecules)   زيًُضطُ  ُن اْسيإغُمل َتازاضغُ
يُ  ـ ْساتُ يُ  َقُنُٕضِ بُ ؾُ ُنـ  ؤٕطًِْؤت و ؤتؤٕطِث .ؤُٕٓيًهرت و ؤٕطًِْؤت و ؤتؤٕطِث

 ُنبعاْري  زََاُْوٍَ ًَٓػتا   (quarks & gluons)   ٍَطًسَطىتثًَ ثًَهسئَ يبضغُ ؾتًَهٌ
. ُٖيُ بضىونرت اًْـويُ يإ ثًَهٗاتٍُ ُٓتؤَٔ ئبضىونرت (quarks & gluons) ٓايا 

 ُٓتؤّ قًُ يُ يُى زووُْضطُ ُّٓ َ ؾًعيهًًُنإ وضؤتً ٍَططىيَ بُ ُْضٌَ يازيُ مشإُٓوَ
 ُٓويـ .زبىوطٓاَازَن انتًوطث ؾًَىَيُنٌ  مياٍُْ بُطط ُٓو ًَٖٓاٌْ غتزَوَ  !اوَ طخُيكه

 ؿوتً ايٌطبُ خًَ ،ضخىيكًَُٓ اطخًَ  طُيُنٌضانيُ  ضُٓطُ:"ؤنُيُبري ُٓو زٌْطبُ دًَبُدًه
 يُ زيًُضطُ ثًَهسازاٌْ  ًًَؤٕ غُزإ دٌَضبُ َُ، زازَئ ٍبُ يُنرت زيًُنإضطُ بتىاْري

 و يَتطٓبؿهًَ  هىثًَوتًَ طِخ ثًَهٗاتُناٌْ و ووبساتضِ هسايَطنطض بضىونٌ ضظؤ بُؾًَهٌ
زؤظيُٓوٍَ   زَطُيُٓ ُٓوا، ئَطبه زوخافضو تُٕ ئبضىونرت ئبضىوونرت بؤ زيًُنإضطُ
  .   (Higgs Boson)  زيًؤنٍُ ضطُ  بضىونٍُ ْاوَإ ْاوَ ْهُزَ ُٓو

 ضؤٕ طٓاخ. زطن يًُضؤتً وُي ثًَؿىاظيإ وَيُضِزوغىضغا بُ ضظؤ ظاْايإ تاضُيُ غ    
 ُ ودىزٍن اوطملًَُٓغُْ اوٍبٓريُْ وزايُنٌُيُ َ وَُيتضبسؤظ ؾتًَو  ؿًٌَن تيَطتىاَْز
 ؾًعيهٌ ظاْاياٌْ دمٌضُغ َضَُُوغطيُزٍَ غضزيا ًَٖٓسٍَ  زاضطاضِؤش ٍَطُُي بُآلّ بٌَ؟ُْ
 ـ ـنًَـ  ًٖض و ثًَهٗاتٍُ ُٓتؤّ يُ بُؾًَو  بَُٓز نُ تىخاٍُْ ُٓو: وَى ؿا،انًَضِ
 ُّوزايٍُ َُٖ ُٓو ٍَطزَن  ُواتُن !ُيُٖ ؿًٌَن بؤخؤٍ ُٓتؤّ اتًَهسانيُ  ًًُْ، هًؿًإيَ

تُ  يُ ناتٌَ  ُن وَ،َُىطٓاتًػ ؿًٌَنبُ  ٍَطبعاْ ْسيؿٌَيىثُ ُّٖ و تيَطبه زضاوضبُ
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ـ  ُٓوٍَ ًٖض بُ بٌَ زَنات غرتضقى اظوَنُضُت تاٍ، َوُزَنُيت ْعيهٌ ؿإًَن اظويَهٌض
  .ضُغ خػتبًَتُ ظيازٍ ٍـ  ـنًَ 

 Higgs)   بتىاٌَْ نُؽ ُٓوٍَ بُبٌَ، ٍضِجُتًمياُْ طط ُٓو ضُبُغ غاٍَ دماثُْعيهٍُ   

Boson)   َوُبسؤظيَت  ـاظيُ ًٓؿرت وزايَُُ ُٓو بىوٌْ يساثُ غٌطثضبُ  ـ.  
 ضُغُي بٌََز ٍضطُيضانْسَ ضُ زيًؤنُيُضطُ وٍَ ُُّٓزؤظيٓ ُن ْاظأْ ظاْايإ ًُٓطِؤ تا   

 ًَٖعَ بُ و َيوُخ ْاغاْسٌْ و زووُْضطُ ُٓو يكبىوٌُْخ تًٌُضؤْ ظاًْين  زٌْطٓاغاْه
 و ظُّْ ُْٓساظَ و طِث ظَؾًَىا يَهىثًَهٍُ بُّضِ زووُْضطُ ُّٓ  نُ ٍَضبًَػٓىو ْسيَُخىزاو

 !خىيكاْسوَ َضوبُضغُ
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 ؤ(: ـ)ب
  ةـضسثاشي سئام

 وامبووىي )بووٌ(؟!ةدزبةاشي سياٌ ئام

 
 
 

 َت بىوُو داٌَ دضسٍ خطعىَ ُنَْسُضضُٖ
 بىو َتُن ٌهيَطض عىَ ،َضيت ظؤَُُٓ ضىْهُ

  (ْايٌ)
 
 ُو ي ُينىضز خؿٌ ظَاٌْبُٓاواظخؤف وَاْا نٌػىوضِؤسٍ ُؤ(، زوو ثًيت قؿتًًـ)ب  
تس( ٖا، يؤ، ضُا......ضُضٌ، ٓضبُُبؤضٌ، بؤض، يطٌ:)ضبُ بُيؿسا ضظاَو ؾًَىضًَٓسٍَ ظاٖ

و  ضسعوو ْسانادًادًا َوُتُْ ٍَُٓطِؤٌْ ناَضظَإ و ظا (6566) ُْىيَينَ و يَخؤٍ ز
زميٌ و نآُ َوُ. تىيَصيُٓيٌُْ شياْسا ٖناَضَىو بىاُٖ ُي ٍضُطيضان ضاو وضبُ ًَهٌتُواَيضِ
ٓاٌْ ًَٖٓاخاوتٔ و زا َطؾًَ ـؤظطٍ َُتَوُي ُن ملًَُٓٔغَز َوُٕ ٓناُيؿًًطعٍُ وَطهًؾ

 ًٖضت ُ، قَوُزْطنو بري ضُِط ُوتؤتُن هٌٍ ًََؿُتَوُي ،ريبًًََ طتَ، يإ غازَظَإ بىو
زٍ بؤ طنُضضُو ث ضزاطنو َزوطنُْو بىوٌْ زاطري شيإؤ( ثاْتاٍ ـاظٍ)بطز ٓاَُق بُ ىُيُوؾ
شيإ  ُبىوايُؤ( ْـ)ب ضَُيٌَ:" طَٕ زناُُنًُس ُي يُنًَوت ُْاُْت .َزوطنُْ ضُيػَُ
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ٍ َُٓطِؤ ُي ُنُزايَوُؤ( يـخٌ )بُو باي ٖاُ!" دا بُيُخىزا ٖ ُن ظاٌَْمشاْسُبىو و َْزُْ
ظٕ و َُ ُٓاًٍَْٖ زاضًَُٖٓزا ُتىوَب ضُٖ ىُْ ،َسانٍُُ بًػت و يَزُغ
بٌ و ظاْػيت َزٌُْ ٓناُظاْػتًً ُتبُبا ُي ضظؤ ضِؾتٍُ ُتوَ بَُيهى ٕ،ناَضًَُٖٓضِغىضُغ
 ت.يَضخىيَٓسَو ز َاوطْىوغ ضُغٍُ يَضوُطَضوُ طتًَيبنزَيإ  بُو  ووتضِ
و ضبُضوَو ز ُشيٓط يَصٍطضَِْط ُاْضناغا ضؤ( ظؤـٕ، )بناُتايًَضُغ ُؤظطبٌَ بؤ َ ضَِْط 

و  طٍ يىغع و غًشُبؤت ُوإ يُبؤ ٓ نُو زوو ثًتؤٌَُ ٓآلَزبٌَ و وطن واٌُْبىوٌْ ٓ
 ويضًٌََُ و ؾناْا بُ ،َضوُزووٌْ طضُط ضبُاْضبُ ـؤظطؤٍ َطِغتدَوز ُؾػاُْاؾات و ٓضخى
 :َوٍَُ َابًَتناض وطنو
ؤ( ٓاو ـت؟ )بَُيٓايُو ُٖؾبُ ضخؤ ؤ(ـ)ب شٍَ؟ضَز َطغتًَُؤ( ٓـ؟ )بُؤ( ٓامسإ ؾًٓـ)ب  
ؤ نَو نٌُزاْاي  .....طتٍ ضغًاطثإ ضظاُٖ بُ ؤ( َٔ بىوّ؟ـز؟ )بطَ نِؤ( باوـ؟ )بُؾً
دًًػٌ ٍُ َضُخ.ظ.( غ 322 – 338غتؤ ضُٓ)خ.ظ.( و  ؟348 –؟ 413 ؾالتىُٕ)ٓ

 ًْإناُطؤضاْ نٌْىو بُ ٍَضو دا ٕطِبََيسُيإ بؤ ٓامسإ ٖضُغ ٍَضو دا ٕططَخاْإ زَزيى
وا ُٓ ،َوُخىيََٓٓز ـؤظطووٌْ َضٌَْ زناو غًُاضِوخػاضٕ و نَُزُُْثًًَإ ؾضبُخؤَيٌ  َزضو
 هٌخىإ و ًََؿضُغ ُزيَٓ رتظُْدًاواظ و َ ضظؤ ًَهٌتُُْتيَُغ ت وُئُٖ بُٕ، ناُؤ(يـ)ب

ٌْ ناُظوويَزَضُغ ـَيسابٌَ ُطُؾٌ يُختَوُّ غاتُٕ و تا ٓنَُز طتوإ ٓايؤظُْسٍ ٓبُٓايؤظ
 ،َوُتُوٍ َاوْناٍ و ٓايؤظطيَهىيَطط بُ ضُٖ ـ وإٌُْ ٓناَوُساًَْهو بؤضىوٕ و يبري
و ٍُ َٓضُقٍُ خؤٍ يَضُوٍَ قُيَْاتؤر ز ًَهٌَُيَُق بُ يساُّ ْىوغًُٓي َْسبُ، ًًَُْوُٓ

 بسا! ُؤ(ياْـ)ب
 ًَهٌيهُيُوغًُا و ٖضُغ بُ ،ؤ(ـزا، )بطتزوا ٍضطاضِؤشْس و ٍَ ْاوَزٍُ غطو ٓؤخٓاخري ُي 

و َوُثؤيٌ ْىيَدىاظٍ خؤيُوشّ و ؾُتطِثٍ طغًش بُ ز وطهخؤٍ منايؿ طتغٓسُو ثطتضاوضبُ
 : ٍضٌِ طؤٌْ شيإ و بىوْنانًَؿُوٖا ُي ضظؤ
 وٍ(َؿٌ ظنًَضىو؟ )َُيُٖٓ و ٓامسإضبُو  َوَضخىاُوتُن نَُؤ( غًَىـ)ب

1727 ــــ 1643 ـ   Isaac Newton ـ
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ز؟ طنطتَضوٍُ طنُُؾضٍُِ سَضباُ، قنَُظُغان يفضُِس ضُغ ُوتُن ٍنَُٓاو ُزَيؤث ؤ(ـ)ب
 (بريَضَِ)ظ

  1781 ــــ   1868 Davis Brewster  
َا؟ ُقؼ وغَضِو  َوُظيٓضُي ُوتُن نُُتًًًَن ٍضُز، غطهًَيُُٖ نَُوآلنىَٓاو ُنؤ(ـ)ب 

 (ضُْسؾَُُ)ؾ
 1736 ـــ   1819 James watt  

 نُُوت، قاضُن نُنُيؤُؾطتٍ ْاو نُُقاضٌ بؤق بُ نَُُػ ُْطاَيُض ُنؤ( ـ)ب 
  (باَضناز؟ )طهنًُيُدىي

  ـ؟؟ ـ
 زٕ(طهضٌَ؟ )تاقًَُسهًَت رتضَِْطو زآلىن ٍؤ( ؾريـ)ب 

1822 ـ ـــ   1895 St. Louis Pasteur  

 (ضازاض) ؟ٍطِؾَز طيُو وا غ ناَز هُدًًَُهو دُٓ َطيَنىََُُؿُؤ( بؤ ؾـ)ب 
 2010 - 1914  Robert Galambos  

ثًَٓر  بُقٌَ و ُٓ بُ َُٓطِؤضٌ تؤ ضُصا، ًٍَٖٖ ضَُادمٌ، خىيَٓطن ٍنىضزبُ  
 ُطاتَا زت َططبً َوُظيًضَز نٌْىو ٍُ، ينَُغيت ثًَسُو ٖ يبًينَز ،تنَُضَوُغتُٖ

 ُؾُيػُئ ؾطتتا ٓايؤظ َططبً َوَظُغان ُّٓ ضُغ نٌُيُْىقت ُي ،ٕنآُاغايً ـ ضؾا َضِثاثؤ
 ُي ٍَضِؤش ُنٕ، ُؤ(ياْـو )بُٓ نٌػىوضِؤسٍ َوُو ْ َظاز َٕىوياُٖ ٕ،ناَضِوباوو زيس و بري

يإ  َغاز ٌهيَضغًاطثبؤ  ويَضبَُُثًَػ ،يَوزطًَََطثًَ ،ويَضنا، خىيَٓسًَو، شًَْوإ َٓساَيضِؤش
 .َٓاوًَٖ ٍضبُنااوٍ طيَهىيَططٓايؤظو  ٌنضغًاطث
 ز.ُقػُييت َبُ ضُغ ًَُِْ و زيََُزاز ُْىقت َطيًَ ُوٍَ، بؤيٍَ زضظؤ يَهٌٓاو ،نُُتبُبا
و  َُىو تىيَص و ضري و خاُْٖ بٍُ، ضواَنىضز َيطاٍُؤَن ،َُٓطِؤ، َوُزيسٍ َٓ ُي  

 ىَىو، وتططثًَ ََاْاٌْ تاظُبؤ ًَُٓ . )بـؤ(،ُيُو زوو ثًتبُ ُودُ، تا بًًََت سَوًُْناُؾاْ
و ٍُ ثًَططىيَبُ، ًًُْ ًَوغُن ًٖض. َُإ ثًَىيػتضَّ و زُيَُْعئ و قبُػذري و نٓاو و ٓؤ

 ُوايَضِت نَُضغًاطثبٌَ. ُْ ُؤ( يـو )بُستادٌ ٍُٓ خؤٍ َُو ثًَط ُٕ و دًَطَُُو ت ُثاي
 بؤَإ ؟ ٍَطنَثًَس ضٌ ،ؤ(ـغٌ: بؤضٌ ؟ دا )بطثَز ُن ُدًًَبُو 
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 غٌ: طثخؤت  ُتؤ ي ٍضُٓ
 بىويت؟ ضزيا نٌَؤُإ و خضًُطْ خيتَُْ َضِؤشزوو  ىُو يُؤ( ٓـ)ب
 بؤ يًَسايت؟ ٌْضِؤٖ ضت غٌَ داٍَ زواونَُطؾًَؤ( ؾؤـ)ب
 ؟ُٓاغت ْعَ تٌ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍبُبا ُت ينَُُٓساَي ؤ(ـ)ب 
 ؟ٍَ طنوتًت ثًَٓانُُؤ( ثاؾـ)ب
 ؟ُخؤؾُت ْنَُضُوغٖا هٌََُ ُن تاْعاٌُْتإ ْنزووضُُٖب ؤ(ـ)ب
 غت زاعـ؟ َز ُوتُن ٓاغاٌْ بٍُ )ؾٓطاٍ( وا هُؤضضؤ( ؾاـ)ب
 ت؟ُويََز ُبؤتُْ نىضزؤ(ـ)ب
 ؟َعًَظهل هايضَُُٓ ؤ(ـ)ب
 زوّ؟طهيكًُؤ( خىا خـ)ب
 ئ؟طََؤ( زـ)ب
ئ و ططَو خؤَاٌْ يٌَ بًَٔاطاز ُثؿت ضُغُ)بؤَإ( ي ىُيَضَيتاُق ُإيُنًَهضُٖ ُتاونُ   
تىاْا و بُ ًََٖٓس ُ، ْتًَسايُ  و بعاْري ضٌَوُيََٓيسُٖ نَُضَيتاٍُ قضُئ غطبىيَ َٓسًَٖ ُْ
تٔ و ونُضُغ هٌؤثطت ًُٓٓيَُمنإ بطناَضان ُو )بؤ(ياُْبٌَ ٓبُبتىاْري  ُن ؾريُاَضان

 ٓىًََس.
خؤٍ  ْسٍُمتبُقاَيت )بؤ(ٍ تاي ًَوظاْػت ضُو ٖ ُثًؿ ضُو ٖ ـؤظطَ ضُبؿعاْري ٖ بٌََز  
ٌْ ناُؤ(يـب) ىَو ،ُيٍُ خؤٍ ٖضغتؤَز ػا ويَضِ و ياغا و ُإ ثًَٓاغًيُنًَه ضُو ٖ ُيُٖ
يف، غًاغٌ، ُيػُؾ ،ًينيٍ، ياغايٌ، ٓاضَوُ، ثًؿٍضنا، ًَساٍضناَزضَوضُباظٍ، ثضُغ

 س.ٖت..... .ووْٓاغٌ، ضَز ٓاغٌ،زوْضُاٌْ، ططَهىس ايٌ،ضَؤ
 ضري؟ (ٕناُـؤيـب 5)
زا بىوٌْ ُالسبَُو ظ ضػٓىوبًَ ُْزووضُّ طُضٌ يضُظَاٌْ ظاْػت بسوئَ: ٖبُخيتَ ُْ با  
 ضغتًاُز و ٖضّ و وهُسَُ ضطذاُي نٌُينًَؿُوٖا بُاظوو ضُتاٍ ت (زوو) ىَو ُيُٖ
 :َْسبُو  تُوََاورتغبُ
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ٍ هُالثًتُو ث ُخاخُووت و ضضِبا ُن (Cause: ؤ ـٖ) :ٍَطتطىَثًَس إنًُتاي  
يف ُيػٍُ و ؾطهيؿٌ و ؾًطعَُ ٌهيَضىاو ظاْػت و ب ُؾتضِ ضُ. ُٖينٍُُ تؤثَوُقاْسُْت
 .ُيُـؤ(ٍ خؤٍ ٖٖ)َيٌَ ُؤَن
وتٌ هُغتَدماّ و زُو ٓ ُويؿتٖاضَز بُ ُن(Effect: ّ نآـاٍَ: )طتطىَيإ ثًَسطت ٍنُُتاي  
يكبىوٌْ ُوغتبىوٕ و خضوإ زُبٌَ بىوٌْ ٓبُ ُنٍَ ض( زازْسُـؤياْٖو )ُيإ ٓ ُـؤ( يٖو )ُٓ
 :َىوتططضٍَ وُيًَْسبُوٖاّ ًَُٓػتازا، ٓ ُي نُنًَؿُوٖا ينؾتضِ. ؾًَىاظٍ زاُساَيُوإ َُٓ

 ٓـاناّ   ok   ـؤٖ
ٍ ثًَىيػت و ويػت و زاخىاظٍ َططىيَ بُغت، َزضبُ ٌْناُضَِْط َُُٖ ُظاْػت َُٓطِؤ  

دا ٓذٔ. ًََٗيسُٖٖ ٌَ يٌَناو ٓاَوُْنَُؾًس نُنًَؿُوٖاٍ َضَُػُو زوو دُخؤيإ ٓ
)ثًَٓر(  ضُغُي ُن ََيساوُٖ إًَهًمشاَيَضِ ،ٕناُؾتضِ ٍضظؤَضٍُ ٖبُضظؤ ُزايَوُي نَُطيُغ
بؤ  ضُٖ ـ غتىوْطُوت ُٓف و سُؾ ُْهُيَز ٌَنُبُ ضظؤ ـ. َغتاوَاوضِغتىْط ُٓ

 ضُغَضْسٕ و ضاآلَُؤَجاًْاٍ )تؤيؤتا( بؤ خنيؤشياٍ ٓؤتؤَبًًسا ُٓنٍُ تضبىا ُ، يُمنىوْ
 ويـُ، َٓاوطْاغ (Sakichi Toyoda) ضْساظياُْاوٍ ٓ بُ ُن تناَز وَطِيُث ىُصييَضُِْاَضبُ
 ٍضناٖؤ ُطاتَّ زٍُ ثًَٓذضغًاطثؤتا ن ُي نُطيُغ ،(ُينُُيـ  بؤـ  )ثًَٓر ُْناوًَُ
 :تٌَضٍُِ بٓضُغَضبؤ ضا َضهُدؤؾيَضِ ُن ،نُُؾتطط َنٌضغُ

 .نُنًَؿُ(.تناْا ضان نُُٓؤتؤَؤبًً) 
 ّنُُيـ بؤ ـ ٍ ( َزووطٍ َنُُيطتثا ـ ؤ؟ـ)ب
 َّزووـ بؤ ـ ٍ ( تناْاضان نَُُؤيُزايٓ ـؤ؟ ـ)ب
 ُّغًًَـ بؤ ـ ٍ ( ٍَ ثػاونُُقايؿ ـ ؤ؟ـ)ب
 َّضضىاـ بؤ ـ ٍ ( َاوضزضِطؤُْ نُُقايؿـ  ؤ؟ـ)ب
 ُّثًَٓذـ  بؤـ ( َوُتَاوطنُظًَؼ ْطاوٍ خىيسا غًَطهيضٌ زياتانُي ـؤ؟ ـ)ب
 ٔ هًَؾ ُ)ًْؿاْ يَتطسَطىتو ثًًَ ُينَُضُغَضٍ ضاَوُيًًًٌٓ زؤظَن ُّثًَٓذ ٍضغًاطث

Trouble Shooter.) 
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و َوُيتبهُٓاغاٌْ ؾً بُْت نانًَؿُؾت وطط تىاٌٍَْ ٓاظيع، تؤيـ، زضُخىيَٓ ،ًَٓػتا  
دٌَ ضَُبُ ،(ُيـ  ثًَٓر بؤ)ّ ُزٌْ ٓطنوَطِيُث بُ ،يتبهُؾٌ نَُضناٖؤغت ًْؿاٌْ َز

 ُايوقِ ثًََٓ، ْاتىامن، ظُ ًًْمتان: ىَو ـٌَ ْاَاقىيٌ آلَو ُيت و يبهُٕ ناَضغًاطث ُاْطبىيَ
 .يتططب عيَضُثَضزووخؤت  ـ
غت ُٖ و تريَضُِتٌ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍ قىْاغٌ ْؤٍ بٓبُعتإ َاَؤغتاٍ بايَضِبُ ميإطط   
 :ُظ ًًْضبُيػت َثًَى ىَْت وناَضناٍ ٓاغيت خىيَٓسنَُز

 .نًَؿُتًسا.(َضُِقؤْاغٌ ْؤٍ بٓ ُي َنامنضخىيَٓسنا)ٓاغت ْعٌَ 
 ّنُُيـ بؤ ـ ٍ ٕ( نَُز ضظؤ ُيَُٖ َنامنضخىيَٓسناـ  ؤ؟ـ)ب
 َّزووـ بؤ ـ ٍ ٕ( ُٓاطتً َٔ ٍنُُزْطناظُضِ ُي ـؤ؟ ـ)ب
 ُّغًًَـ بؤ ـ ٍ غٔ( ضٌْ َٔ ٓايؤظا و قىناَوُْطهؾً ـؤ؟ ـ)ب
 َّضضىاـ بؤ ـ ٍ ( ؤّضِٕ ْاناُو ٓاَادمَضبُ ُثً بُ ُثًـ ؤ؟ ـ)ب
ـ بؤ ـ يؿتىوٕ( ُطًتًَ ٕناَضناَىو خىيَٓسُٖ مبُّ تا زَيًٓا َْباظْاز ًَوخاَي ضُغُي ـؤ؟ ـ)ب
 ّ.ُثًَٓذ ٍ

 ،ٌْ شيإناُيانو ضٍ بىاضظؤ َضٍُ ٖبُضظؤ ُيؿتؤتُغيت طَ( زُيـ  ّ )ثًَٓر بؤُٓ َُٓطِؤ   
 ٍ وضْاغٌ و غًدؤَطغتًَُو ٓ هٌٍ ثعيؿضبىا اٌْضثػجؤ ُي ضت ظؤُْاُْت
 هًُٓنُّ تُظاياٌْ َٓضؾا ٍَُ يًَٖٓسٕ. نَُثًَس ٍضانتس ٖ..... .ٕناًُيضناَزضَوضُث

ؽ طثاظٍ طٓاَ ،تسابُو ؾىيَين تاي تان ًٍَٖٓس ُي ٍَطنَز ُثًًَإ واي َٓاًََعـ  ضُغَضضا
ؾيت طط ُن تٌبُتايبُ( Where ـ نؤٍُي)ؽطثآٌ طٓاَ بُ تيَضزضِؤ( بطWhy ـبـؤ )

 َُُاظٍ ٖط)ثًَٓر ٓاَ ،وإُإ ٓضنابؤ ًَسيا ّآلبُ. َاوضٓاُووٌْ زيَتضَو ز باوَضِو  ٌضِؤس
 :ُيتري يطب ُن(ًَوذنًَثا نىَو َوزطهغت ًْؿاَْز ًإضَِْط

 ـ ّنُُغٌ يطث ـت( يَطنَباغس ـ؟ نٌَ)
 ـ َّغٌ زووطث ـ( َوويساوضِ ـ )ضٌ؟

 ـ  ُّغٌ غًًَطثـ  (َوويساوضِ نَُضِووزاوـ ٍ؟ نُ)
 ـّ َضغٌ ضىاطثـ ( َوويساوضِ نَُضِووزاوـ ؟ نؤٍُ)ي



 

99 

 ـ ُّغٌ ثًَٓذطثـ ( َوويساوضِ نَُضِووزاو ـ )بـؤ؟
 ضِؤشبُضِؤش ُخضُوضٖا هًُٓنُّ تُواّ، َٓزضبٍُ َوُو ثًَساضىوْ ضظؤ نٌُيُخَٓضِ اٍضَضُغ    
و بٍَُ ُؤَن هٌنًََىو تاُت ٖيَضزَوٍَ زُْسا ٖناَوتىوهُثًَؿ ُتآلو ُو ي تناَزُؾُط ثرت
غيت خؤيإ َز بٍُ خؤيإ َوُٕ بؤ ٓططغتًإ بَو ز ٕبهُٓاؾٓا  ُيَغاز َواشُغتَز
ٍ َوُ. دا بؤ َٓوُبؤ بسؤظْ إٍ طىدماو وَاقىويًضُغَضو ضا ووضُُِْغ ًْإناُؾتطط
 ُن.َدًإ زاْاوضُثًَٓر َ ،وإُت. ًَٓهًاوٍ بجطهيضٓاَادمٌ زيا ُوتىواْنُضُغ نُُْاَضبُ

 ٔ:يَطبهاَؤف ضُْابٌَ ؾ
o ًًٓنُُؾتططزٌْ بىوٌْ طهظوو ثًَؿب. 
o ٓخؤٍ. نىَىَت وتن نُُؾتططووٍ ضِ ُخػت 
o ناىَغتُيُث ُُْزٌْ اليطهغتًٓؿاَْز.ٕ 
o َُٖناَُناْطاْسٌْ ٓاُػي.ٕ 
o او.طهيضٍ زياضٍ غتاْساَططىيَ بُٕ ناَضغًاطث ؾتينضِزا 

 ،ططاضِو و خؤُغاؽ و ثت نٌُيَوُثًَٓاو بىًْاتٓاٌْ ْ ُت، ييَطتزا بطىَطبٌَ يًََز ُن ٍَوُٓ  
بٌَ َز ـ َضشاُٖ ضظؤ ُالٍ ًَُٓ ُي ُنـ  (ُاْضًٍَُٖٓ زاَزضوضُظاْػيت )ث بُاو طهطؤؾ

ٕ )باواٌْ ُالي ُزٕ بًَت يطهدًبُقابًًٌ دًَ ُن ،غٓسُىإ و ثد نٌُصييَضُِْاَضبُ
زٌْ طنَتًعناطثزٕ و طنبؤ ْاغاْسٕ و ٓاؾٓا ،تيَطبهو ضَطيُ( ثؤغتايإإ( و )َاَضناخىيَٓس

َٓساٍَ و  هٌْابٌ ًََؿ رتًض َإ ثًَسا.َٓاَاش َوُثًَؿ ُ(ٍ يُثًَٓر بؤيّ )ٍُ ُٓؾُيػُؾ
 ـو َاَؤغتايإ  ىو باو وزاي ضظؤ بُسؿٌ( ُدُو ؾًَُؿتن) بُت يَطبه نىضز ٍضناخىيَٓس
و خؤيإ  غذيَاوضِثًٌَ خؤيإ  ضُغُي ٔيَطهب ضِيَُٓاٍوإ ُبٌَ َٓغذي. زُجتًَ ٌْناُيضظاًْا

ٍ خؤيإ هُطىيَض بُضاوٍ خؤيإ ببري،  بُوإ ُبٌَ َٓ. زٕبهُ ضُغَضًْإ ضاناُؾتطط
ٌْ ناَوُوا ُْٓ ،ٕنُُواْ ضُطُ. َٓوُٓٓنًطًْإ زاَناُوؾتوطغيت خؤيإ خَز بُببًػذي، 

 ضبُاْضبَُاْاًْـ ُو ًَُٓ ٕبَُز ضُغبُ( شيإ ثُيُوَضخاُْنإ هٌيؿطَ) ىَتىوَإ وٖازا
 بري!َزضو ًََصوو طىْاسبا َوُتُخىزا و ْ
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 یرەٌێخى ،یمرهاًج یمىردەب
 ەب ڕۆهەئ ۆت یرچەه ژا،ێه
 ٌجێپ ەو ب ڵقەئ
و  یٌیبەید ت،ەمەرەوەستەه
 یًىوم ەل ،ەیمەذێپ یستەه
 ەگاتەتا د ەگریب ەوییەرزەد

 ەل ماى،ییەضار ـ ئاسا ۆڕەپاپ
 ەوەزەماغ مەئ رەس یمەیەًىقت

و  ەفەلسەف يیزترۆتا ئال ەگریب
 اىیهىوەه ماى،ڕەروباویو ب ذید

 وەئ یحسىومڕۆ ەیوەً و ەزاد
 ژاىڕۆ ەل ێژڕۆ ەم ى،ەاًی(ۆ)بـ

 ل،ێٌذمارێخى ل،ێژً ل،ڵێهٌذا
 ۆب لێرەهبەغێپ ل،ێردێهەرێپ

 یارمیپرس اىی ەساد ینێاریپرس
 یمارەب یراوێنىێگر زوۆئال
 .ەٌاوێه
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 !تاـك ةدؤزـتا دـضؤمـامـ  ةـك

 
 
 

إ ًِْ، يُوَ ضًْطُ ُْنُتزطنؤ ضزبُ "
 ّ."ت ثًَبهُباوَضِضًسيهُ ْاتىامن  امنضًْطُ

 )؟(
 
وغت و ضْاز ًَهٌؾ بَُىوٍ يإ ُ ٖ ُ نُ هيَضو طىتا  ُ، قػُ يٌ(يؤطضِاغتٍ ) نَُ زش ُ ن(ؤض)ز  
ُ ت يَطنَ ز طت ًَهٌيإ تاقُ ًَوغُ ن ٍُ اغتضٓا ًَوتاقُ يإ ًَوغُ ن ُٕ الي ُ ي َ اورتغ بُيَُ ٖ   بـ
ووٌْ ضَ ْسٍ َاززٍ و زَ وَ شض بُ ثًَٓاو ُ تاْسٕ يُ يَُ َيدُ و ٖٕ ناُ ًًضِاغتٍ َ وُ زْضغيت ؾا بُُ َ
 ....ٖتس..تٌ وُ آليُ َؤنو
 ىَ ْـسا و ناَيطاُ َـ ؤن ٌتًـ ُ آليـ ُ َـ ؤن يفضو عـى ضيتـىو ُ نـ َىو ٓـايري و ُ ٖ ُ ي ُ يَ زطهَُ ٓ  

ٍ ُ َيـ ُ َاَـ  ـتاوإ   ىَ زا وضًَٖٓسٍَ با ُ ت يُ ْاُْ ت ـٕ  َ وَ و قًَع ئؾريزظيَىو وْا ًَهٌتُ غًؿ
  بُيؿسا ؤظثريٓاٌْ ضقى ُ و ي َزووطهاًَاْضُ س  نُُ ٓامساًًْ ُ غٌَ ٓايًٓ ضُ ت! ٖيَطنَ َيسا زُ طُ ي

 فسدٍ م   و ى مش    ه  ال يه ان الل   ]َـىوٍَ:  ضُ ؾـ َ خىزا ز ُ يؤب َ اوضزاْس َ ضوُ ط ًَهٌطىْاٖ
ُ يـاٌْ يـٌَ   ؤخ ُ نـ  تنـا َ ٕ زنـا ُ ظؤطٌ َضِيَُٓايو (16): سغاف َز[ سىرابك : ٕططـ بضزوو بـ
 ُ ي نٌُ ي  بٍُ ؤضز ٍ ًٓػالّض بَُُ ت ثًَػُ ْاُْ ت ،(36)احل خ:   َزسى[" زواجتنبىا قىل الزو]

ن مىنافك ا  اك    ُ  فً  لب   م ن  ز:" اَـىوٍَ  ضُ ؾـ َ ز ُ نـ   َغٌ َىْاؾًل زاْاوُ ن ٌْناُ تُ غًؿ
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 ،ربك م  النفاق حيت يدعها: اذا حدث ُخل ُ نت فًالم ُمن ُخل ُ نت فًالو من ،خالصا
   ."سو اذا خاصه فح ، و اذا وعد اخلف،زغد عاودواذا 

ْـس و  ُ َـ ظَاٌْ ثًـاواٌْ ٓـايري و بري   ضُ ٍ غُ ؾؤخ ُ بًَٓؿت ؤضز َ وُ َاَْ ظطزيَ ُ ي ضُ ٖ ُ يؤب  
ْطـٌ  ُ دـ  ُ يـ يـ ًُٓـطِؤ . َ ٕ بـىو نـا َ ضنـا َ زضَ وضُ َيٓاغٌ و ثُ َؤنووْٓاغٌ وضَ اٌْ زضِثػجؤ

ٔ ُ ضـ   بُزا َ ظشيايٌ تاؤيُ ٓنُ ٌَ تَ زضُ غ ٍضناياْسٕ و ًَسياُ اطضِووٌْ و ضَ ز و  ضَِْـط  ْـسي
او و ضِصيَـ ضٍ زاُ خؿـ ُ و ثالٕ و ْ  ُ ْاَض بُزٌْ طهتُ خعَ ؤب َ وُ ؾؤثضُ و غ وَاََ و زضِوخػاض

ُ  ضؤٕ ظنـا َ ْسُ مت بُتاي ُ ُْ الي ت.يَطنَ منايـ ز َ وُ ًْاْناُ َْ ٕ خاوُ الي ُ اٌَ دًا دًا يضُ َ   بـ
ًْطـاٍ   ُ ؾؤزوو ط ُ ي ؤضز ضُ َ ُ ي ٍ ظاْػتًٌَ وُ ًٓيَؤًَهو ي  َوُ تىيَصيٓ َ وُ دسيً  بُزٍ و ضو

 ٕ: نَُ ز َ و نُُ ي بُزش
 ؤب ؤاظو ٖطئ ٓاَرتباؾ  بُيؿذي ُ ط ؤٕ ب نَُ زضناو  َوُ َْ زَ يَسطط ضِؤش  بُو ُ إ ؾنًُ يُ غتَ ز   

 ؤٕ بـ نـا ُ تـ ُ قًكـ ُ زٌْ سـ طهؾـؿ ُ نٕ وناُ غاخت ُ ؾؤثضُ تٌ زاَاَيًين غُ ًْؤزٌْ ضطهٓاغاْ
ٓاغـيت   ضُ غـ ُ يـ  ضَ سهتًو فَ رتِغَ ٍ ثًاواٌْ زُ خؿُ ٍ ثالٕ و َْ وُ زْطهيَُ ثىوض و َ وُ ٓظيؤز
 زا.َ وُ تُ َيطاو ُْ َؤنو ـظؤطَ نٌتا
ُ  ضُ واًْـ ٖـ ُ ٓ ُ ن ،زيهٍُ  نُُ تاقُ    ؤيـٌَ بـ  َ و ،زْٔطهـ عًُ وخنـىٌْ و غـ  ُ ؾـ  يهٌضخـ
ئ رتئ و باؾـ طتـ ضُ طـ ضان ت ًَٖٓاٌْغَ زَ وزاَيٌ وُ ع ،ّ نُُ ي تاقٌٍُ ُ واُْ ثًَض ًَهٌاَضُ َ

ُ  ُ نـ  ؤوتـ ُ ْابٌ و ْايـابٌ ٓـ  ُ ٍ عُ غُ يََ و ز ؤضزآًَٖاٌْ ز ؤب ،ؤاظو ٖطٓاَ  و ئرتٓاغـاْ   بـ
 تًَينَ!ُ يَُ َيدُ و خىا ٖ ويَُ ئ خطتضؤظ ُ غًًَ و ئرتظاْضُ ٖ

ٌْ نـا َ ْـسٌْ ضـاو  ناوطتزًْـسا،  طنؤضٌ زتانـ ُ ظٕ يـ ؤضَيـًَٔ : ز َ ز ؤضتـٌ ز  بُاٌْ باضِثػجؤ   
  بُ ُ نـ   َ واشُ غتَ و ز ُ ئ وؾرتَُ ن بُو   َوَ ضخىا ُ يَتططزا ضاو زاَ وٍَ زُ بٌَ و َٖ ْآاغايٌ ز

ٍ ْآاغـايٌ   نَُ ضُِ و س  ُدىوي ضدا ضؤت. ظًَهًٍَ بجؤاٌَ خضُ َ ـ َ وُ زْطنَ ضبازوو ُ ْري يضَ ز
يـىوت و   ؤزٕ بطغت بَ ز ىَ ت، ويَطنَ زيس بُيسا ُ غتُ ْساٌَ دُ ٓ ُ ي ُ ْاويػتاْ نٌُ يَ ىؾًَ  بُ

دًـاتٌ دًَٓـاوٍ )َـٔ /     ُ ويَت يـ ُ يَ ز ُ ًَؿُ ٖ .ُ دمُ ث  بُزٕ طهيضاْسٕ و ياضخىضُ طىٍَ، غ
 ُ يٓؾـري ّ ٓاوَيٓاو دـىإ و  انبًًََٓت وضنا بُيإ( ؤخ ،تؤخ ،وإُ ٓ ،وُ ، ُٓ ًَُٓ)ٍ ُ ّ( وؾؤخ



 

103 

ُ غـٌ  ُ نـ ضُ غـ   بُ ُ ًْؿناُ اْططظاَ ضِٕ و َ وَ ضٌ قًَعضُ و ٖ ينَهًَيَ ز َ وُ يؤخ  بُ ُ اْض بـ يـسا  ض بـ
 !َ وُ ؾًَت بَُ ز
و ضِوخػـاض و  َ ٌْ ؾـًَى نـا َ زؤنـ َع وَ ضٍِ َ وُ خىيَٓسْ ُ ي ُ ، دطؤضزٌْ زطهؾؿُ نؤب ،ًُٓطِؤ  

ُ ؤضغـٌ ز ُ نـ ْطـٌ  َ و تىٌْ ز  ُغُُ اٌْ ْضؤبىوٕ وططنشإ وُ وؾًَُت نَُٖيػىو   ُدىوي  ،ض نـ
                َ وَ ضَ ظؤزؤض)ز يَتطسَطىتثًًَــ َ اوطزآًَٖــ ُ ًًَاْــَ زضُ غــشٍ ؤيــُ ٓــنُ تــ ٌهيَٓــاًََط

Lie Detector / Polygraph)، زيَـت.  ضنا بُو ٓاغايؿسا  َ وُ َيًٓؤًَهظطاٍ يَ ز ضؤظ ُ ي ُ ن
ووْـٌ و  ضَ ز ُ ًـ يطؤضِاْهاضٍ  ضِيَصَ، ٍَ ضٓسهًيَز َ و نُُ غُ ن ٍُ غتُ و دضُ غ  بُ ُ نَ ٓاًََطّ ُ ٓ
ٕ. نـا ُ ٓاغـايً  َ ضَ ٍَ ثًَـى ُ طـ  ُ ي تناَ زٍ زضاوض بُو  تناَ زضَاؤو تُ يٌ ُٓ غتُ ٍ و دضَاَ ز
 ُ يـ ؤب ضُ . ُٖ ًًْ ُ دًَطاٍ قبىٍَ و َتُاْ َ ٓاًََطّ ُ ٌْ ٓناَ وُ َىو خىيَٓسُْ يٌَ تا ًَٓػتا َٖ و
تىاْـاٍ   ُ نـ   ًَُهَاْضَ زٌْ زطهوغتضو ز َ وُ ظيٓؤاَيٌ زضقُ غ (The CIA)   ظطاٍَ ز ُ ًَهََ ز
ٕ نـا ُ ًًضِاغـت و  َ وُ تـ هابغـجًٌ    ـ َاوضٍ ثًَس نُُ َاْضَ ٍ زُ غُ نوُ ٍ ٓؤضز ـ بٌَُ ٍ َٖ وُ ٓ

 .تهاباطهٓاؾ
 ـظـ ؤطَ ؤب ٍَضُ ٓغري:"طجب رتوا باؾ ،ووAض ُ يُٓ غ ؤضٌْ زناَ ضؤْسٍ د بُيعAضٍ َ وُ ثًَـ ٓ  
 ؟"  تناَ ز ؤضز
ٕ  ًَهٌزآًَٖاْ ؤضز ُ ن ملًَُٓٔ غَ ز َ وُ ٕ ٓناُ ظاْػتًً َ وُ تىيَصيٓ   ٌ يََزطن يـا و  طؿـتطري  هـ
ُ  َ ْس بُ ؤوخُ ضِاغتصايٌ ًََصوو، يَضز  بُ ُ ظؤطٍ ََ ثػاوُ ْ ٌ ضَ ٍ زضبـا   بـ ٌ ُ آليـ ُ َـ ؤن ووْـ  تـ
و  وٌْ ًََؿناُ يًضؤتً بُ َ وُ تَ اورتغ بُ ُ نُ ووًًْضَ ز َ ضو باُ زٌْ ٓطنُ ؾُ و ط ض نُؤضغٌ زُ ن

ُ ُ َـ   بُ ىُ يُ زآًَٖاٌْ قػ ؤٌ ثًَىيػتسا بتناُ ي ضُ ط ُ ويَت نَُ ز ُ ن َ وُ زْطنبري  ؤغـيت خـ   بـ
ٌْ نـا ُ ضـىوْ ؤب ًُٓطِؤت ُ ْاُْ ! تًَووت هُغتَ غت ًَٖٓاٌْ زَ زَ يإ و ًَوؾتطط ُ زٕ ي طنباظضَ ز

ــا)ًَ ــ Machiavelli 1469ظًًٌ ه ــ(1527 ـ ــ ُ ن ــُ َ اوطْاغ ــ)  ب ــٌَ طظي ــاًَ ن  ظًًٌه

Machiavellian Intelligence زآًَٖـاٌْ   ؤبـ  وخػـيت ًََؿـ  ضُِ ط  بٍُ ُ خاْ ُ ضًتَ ( ز
 .ؤضز
ٔ و تططـ ضَ و ْىوغري قابًًٌ و  َوُ خىيَٓسْ نٌضاال ىَ زٕ وطنؤضز ُ نُ يَ وُ زا َٓ طيًَ ضخساُ باي  
ــ ُ بىوْــطؾًَ ــ ُ يــَ زطنــوُ . واتــا ٓــَ وُ نًبضــىو و  َضوُ و طــ  بــُ ـظــؤطالٍ َ ُ ي  ضِيَطــاٍ ُ ي
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 يَهٌيإ غـًُا  ًَهٌمسُ يُ ت ُ ببًَت ٍَطنَ ٔ زتططَ ٔ و خىوثًَىتططيَُ ٖ ؾىئَو  َ وُ زْطهالغايً
ُ ووضَ َيطـا و ز ُ َـ ؤنو ُ سا شيٓطـ ؾـ َ طيًَـ وت،  نُىَيػـ ُ و ٖ ضَِوؾت ُ ٍ ضُ تـ نؾا ض بـ  َنٌضغـ

ًَٖٓـسٍَ   ُ نـ  ضـٌَ بري ُ مشـإ يـ  َ وُ . ْـابٌَ ٓـ  ُ َْ غٓسُ ْاث َ زطن وُ زٌْ ٓطنؾىمناُخىيكاْسٕ و ْ
ٌ ضَ ؾٌ زؤخُ ْ ُ ٔ يهيَضؤد  ضىْهُ َ وُ يتضُ ؾت و َْ وَ ضٍِ ُ خاْ ُ زٕ ْاضٓطنؤضتٌ زُ ساَي  ووْـ

 Mythزٕ طنـ ؤضزُ ظيـ ُ سـ )ؾـٌ  ؤخُ ْـ  ىَ ، وُ يـإ ٓاغـاْ  ضُ غَ ضضا ًُٓطِؤ ُ ختاْ بُؾؤخ ُ ن

Omnia) َؾٌؤخُ ْو(زٕ طنؤضز  بُٔ تططخىوPseudo logia Fantastical.) 

 ظٕ:ؤضز غًَيتُ ن
 ْسٍُ مت بُيٌ تايَ زضَ وضُ  و ثضَِوؾيتووٌْ و ضَ ز نٌُ يًَ بٌَ ٓاَازَ ظٕ زؤضز ُ ن ٍَ وُ ي ُ دط  
ٍ ُ غـ  ىَ و ُ نـ  ،ُ يـ ُ و طىدمـاو ٖـ  ضبـا  ُ ي هٌيَُشيٓط  بُوا ثًَىيػيت ُ سابٌَ، ٓتًَ  ؤؾـاْ  نـؤ

ت ُ محـ َ ظ بُ ضؤٕ ظناُ ًنًو زَيػاف و خا َ غاز ُ ظؤطٌْ. َناُ يؤضزٌْ زطهمنايؿ ؤ، بُ ثًَىيػت
ٌ بريٕ َ ظٕ خاوؤضز ُ ن  ُدضُ َ وضِازَيتا  غذي، بُيَُ و بىختإ ٖ ؤضْٔ زتىاَ ز ْـس و  ُ مشـ ؤٖ نـ

 هٌيَُدمًٓـ ُ اٍ طضَِ ضُ وا غُ اوإ بًَت. ٓطؾ ًَهٌياَيُ دماو و خ طى هٌهًَشيؤًَٖع و ي  بُ يَهٌياز
و  ضَ تسا ٖاْـس ٌ ثًَىيػتانُ بٌَ يَ ز رتيٓطططيـ ُ َاُْ دٌَ. ي بُثاغاوٍ َاقىٍَ و ُ ْس يُ َُ يََ ز
ٕ نـا ُ ْـ  و بىختـا  ؤضبتىأْ ز ؤَُ و زايٓ ضُ ثاَيٓ ىَ بٌَ تا وُ ودىزيإ ٖ ضُ طيضان ًَهٌتًعؤَ
 شيَٓٔ.ووضيسا بىؤٌ ختانُ ي

 :ؤضٌْ زناَ و ؾًَى ضؤد
و   َزضَ وضُ و ثـ   ُو شيٓطـ ُ ٍ ُٓ ٖاويؿتضَ و ز  ُظؤطغٓسٍ خىزٍ َُ ْاث هٌيََزطنؤضطىمتإ ز  
ْـسا  ناَيطاُ َـ ؤنؽ وُ نُ زٕ يطنؤضٍ ز ضِيَصَ ُ يؤشٍ، بَ سا زتًَ ظٌْؤضز ُ ن ُ يَضيتىوُ نيت وضُ ْ

ْـسئ  ُ ضـ  ُ اْـ ضِؤشَاْـسا  ؤٍ خضواَ نىضز ىَ ٍ وُ َيطُ َؤنُ ساٍَ ي ضُ ٖ  بُ .ُ يً ضِيَصَو ْادًَطري
ٕ نــاَ ضؤدــ ُ يــ ويَــضؤد  بــُ ُ نــ َ وُ خىيًَٓٓــَ بًــٓري يــإ زَ و ثًَؿــٗات ز ضِووزاوٕ و ُ زميــ

 .ٍَطنَ سزي بُسا تًَ يإؤضٌ زضَِْطيإ  ؤضز  بُوإ طنشطَِضَِْط
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 َ ظاًًْـى ُ غـًـ ثًَـٌ ْـ   ُ نو  َزووطهَاْؤضَإ زؤٍَ خىزٍ خُ ط ُ ي ُ نَ وويساوضِ ضْسئ داُ ض
ُ  (1980ــ J. P. Sartre  1905   ضُ تضغـا ) ُ )َيـٌَ  َ ز ُ يـ ؤضز َ ضؤّ دـ  بـ  Badٍبـاوَضِ ز  بـ

Faith.) يـ ؤو ت ونًٍَ ثًاو ضاضظاُ َ ضُ غ ُ يت بُبً ناَ ت يًَست زاوا نُُ ؾؤخُ ْ  هُزاي ُ ن
 ؤٍ بـ َ وُ بىوْنغـيت و زوعـاٍ ضـا   َ وَ ازضِ َ و نُُ ًًن ٍَ و زيىُ و ْعا يُ غتَ ز َ وُ ٓ ىَ و ضُ ٖ
ٌ ُ ْسيـ َ يىُ ًٖض ث ُ يَ وَ زطهَُ ٓ ُ ن ظاٌَْ يت و باف باؾًـ ز نَُ ز ُ  نـ  ٍَ وُ بىوْـ  ىضـا   بـ
 ت.ؤزٍ خؤٍَ خُ ط ُ ي  ُ ًَهزْطنؤضز َ ضؤد َوُ ٓ ،ُ ًًْ َ وُ تهٍ زاي نُُ ؾًًؤخُ ْ

ٌ ؤضز وهؤيّ و ؾـ ؾـُض بـٌَ ٖـًض    بُو  ٍَطِبَ ضاوت ز ُ ضاو ي ض نُؤضغٌ زُ ن  ُيُ ٖضدا    يَهـ
ؿـتإ بـاف   نًزوضُ قًَين و ُٖ يَ ز ؤْسٍ بُ ظاََ ضٍِ ضُ يـ غؤو ت تناَ َيسا زُ طُ ت يضؾاخسا

ٍ ؤضز)ٍَ طتطـى َ بـٌَ ثًًَـس  َ ز يَـو ؤضز ُ وا طىيَت يُ ، ُٓ يؤضز ضُ بوضُ غ ُ يُ طىت  وُ ٓ ُ ن ظأَْ ز
ـ طيآًََُ ثـ  ُ ن(.Barefaced Lieوختًاًٌْ ضى ُ  ُ يـ  ويَ غـٌَ"  طثَ ٓاغـايـ ز  ًَهٌغـ طثض بـ
ُ يــ   وُ و ضٌَ بىو؟" ٓـ ُ ٍ زويَينَ ؾُ زْطنُ قُ َىو تُ و ُٖ ٓ ٍضانؤٖ َيـٌَ:" َـٔ   َ ز ضيُنػـ
 .َ اوطنُ قُ ت وُ زويَينَ ؾ ُ ن ظأَْ إ باف زتنزووضُ سا ًَٖهتانُ ابٌَ!" يطنُ قُ ت َ َبًػتىوُ ْ
ُ ؤضز ُ غتاياَْ يًَعاٌْ و و  بُ َ ًَٖٓس ض نُؤضز ُ يُ ٖضدا   َ وُ ؾـ ؤط ضؤظ ُ يـ  ُ نـ َ وُ ًَْتـ ؤٍ زَ نـ

ْـس  ُ سا ضًَهتانُ ي ،ُ زٌْ وا ٓاغإ ًًْطنُ وغت و قبىَيٓضو ز ضِاغتٍ ضظاًْا  بُ َ اوطهْاوٓاخٓ
  Big Lieظٕ ُ ٍ َـ ؤضزٍ )ُ خاْ ُ ضًَتَ ز ُ يؤضز َ ضؤودُ ٓ .ُ سايتًٓاًََعي ؤضز نٌُيَواشُ غتَ ز

 ُ يـ ؤضز َ ضؤو دـ ُ ٍ ٓـ َ وُ ضـًًٓٓ  ُ ٕ يـ نـا ُ ضـًً َ ْسُ وثاططِث ُ يًضُ واَيطُ ظطا َٖ ز ُ ًَؿُ ( ٖ
ٍ َ وُ تـٌ ْاْـ  ُ تىَ  بُزا َ ضغًَسا ُ يإ ٖاوآلتٌ يَ ز بٍُ طتٌ ًَػُ َهىس ُ منىوْ ؤظإ. بَ ضؾا
ٍ  نُُ وآلت خَُيهٌ ٍؤٌْ خناُ ظُْ َ ؤضز  بُ (1952 / 1 / 26)  ُي ـ ٍَ قاٖريباظاضٍِ  نَُ ططٓا
ٌ  ُ نـ  ،ُ و بًَطىْاساْـ ُ زٌْ ٓـ طنضتاواْبـا   بُتاْس ُ يَُ َيدُ ٖ ٍ ططـ واَيُ غـاٍَ ٖـ   ضـٌ زواٍ غـ

ٕ بـٌَ  نـا َ اوطهًٓعساَ ُ ن ضىوَ ضٍ و زؤٍ خؤغتُ ٓ ُ ٍ خػت نَُ ططدماَساٌْ ٓاُ آًًٌ ٓطًٓػ
 ! نَُ ضِووزاو ُ ٓاطا بىوٕ ي

 َ وُ يتـ طِطًََ وا ز يَـو ضِووزاويين  بُئ و ُ ثٌَ غ  بُزٍ و ثٌَ ضو  بُ َ ًَٖٓس َ ض نُؤضز ُ يُ ٖضدا  
 ُ يـ  َ طِث ُ تُ يهاو سًُ ًَسا ٓتانُ ي ،بىوبًَت  نُُ يًضُ ط ؤؾاْ ٌهيَضُ تنَ ضان ٍؤخ ُ ن ٍَ وُ ٓ ىَ و
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 Bullshitخيٌ َاْطا ضِوٍ ضز)َئًَ َ ز ُ يؤضز َ ضؤّ د بُٕ ناَ ًٓٓطًًع .وغتضٍ ْازُ ططِو ب ؤضز

lie.) 
تـٔ  ُ قًكـ ُ وإ و سَ ضِو  ضِاغتٌْ ناُ َىو قػُ ظٕ ٖؤضاٍ زطبان بٌَ.َ زَ يىوتت ثًَى ُ يُ ٖضدا  
ا طبـ  نٌانـ َيـٌَ :"  َ و زنـا َ ستًَ ووتضِ ضيُنػُ َ وُ يَ ضوُ ط يَهٌؤضٍ زَ واشُ غتَ تا زؤن يٌََ و
ٗ ُ َيًًَت:" َٓ وٍ و ز نَُ سضتً ضيُنػُيـ ؤت ؟"ُ من واًًْناُ ػق  َ ضؤو دـ ُ !" ٓـ ُ زو وايـ ُ ؾـ
 (. Contextual lieَ اوطٍ ثًَضؤضز) َ اوطف ْاوُْ يؤضز
 ضؤظ َ وُ يـ ؤضز ُ يُ و طىتُ ظاٌْ َٓ باف ز ُ نُ يَ وُ ( Emergency Lieٓ ُ وياخُ غتَ ٍ زؤض)ز 

 ُ د" شْـ  ىَ و َـىوٍ!" ضُ ؾـ َ ز ضِاغـت ّ َ ضوُ ت: " طـ ًـ بًًَبـٌَ  َ ضـٌ ز ُ نـ  ضِاغيت ُ ي َ ضزوو
و  نـا َ ز ضوغـت تاواْبـا  ضْـا ز  ًَهٌؾت  بٍُ ؤٍ خ نَُ ضُ اوغًَتإ ٖاوغضٍ ز نَُ ٖاتىوؾُضِ بُ
ٍ ؤضٍ زبٌَ غٌَ و زوو ثؿتطري  نَُ ططٍ ٓاَ وُ شاْسْىنو َ و نُُ شيًططٍ َ وُ زْطنضًَٖى ؤيـ بؤت

 "يت. نَُ ز  نُُ شْ
 ؤو طـىٍَ بـ   وًن دىاٌْ  بُ َ ًَٖٓس يُنًَويسا ضواَ نىضزدًًػٌ ُ َ وخإ َ زيى ُ ي َ وويساوضِ  
 ضُ ٍ ٖ نَُ ظ زُ ًَٔ و سض بُو  ضِاغتٌْ ناُ َىو قػُ ٖ ضُ سا ًَٖهغتجَ ز ُ و ي ناَ ٌْ زناُ يؤضز

ُ ُ تـ ُ يـ هاٍ سًُ طـ طِزوا ب ُ آلّ ي بُيت، طططىيٌَ يًَب ُ  ُ ت زيَتـ ًَهؾـت   نـ ُ  ُ هـ طىيَض بـ ًٖض بـ
ُ ُ يؤضيٌ زَ ضوُ ط ض بُُ ي ناُ قٌَ قبىَيٌ ُْ ٓ ًَوْتكُ َ ؾًؿـاٍَ  )ٍَ طتطـى َ يــ ثًًَـس  ُ َـ ُ ، ٓـ  نـ

Exaggerationإ، ضبا  َزطهزاي ُ يَؤضًاوض  وُزا و يَزضغا َوُ ؾَ و ًْىُ ي ُ ن"...... ىَ ( و
ٕ ؤمناْـسا خ ناُ ٍَ وآلغـ ُ طـ ُ َيُسا بىوٕ يُ ط ُ ي ُ ن ٌْناُ واْضًًضان(45) ضُ ٖ ْـاو   ُ تايـ ىن َـا
بـٔ   ُ َىوَإ يُ ز ٖطن َاؾاَإُ ت ،َ وَ زطهًْؤضِياٌْ  بُ ُ ن وتري،ُ هو يًٌَ ثاَي ًَووت هُؾُ ٓ

 وتىوبىوئ!"ُ سا خههًَضضقا
ٍَ طتطـى َ ثًًَـس  ُ يـ ؤضْسٍ زُ و ض  ُضِاغتْسٍ ُ ؾٌ ْاظاٌَْ ض نُُ َْ خاو ُ ن ٍُ يؤضز َ ضؤو دُ ٓ  
 ٍَ ْسُ وثاططِثزٕ و ضَيبصاُ ٍ ُٖ ؾُ ٍ باْطُ َضُ ط ُ (. ي Fabricated Lieاو رتغ بُيَُ ٍ ٖؤضز)

 بري.َ ز ُ يؤضز َ ضؤو دُ طاًْسا طىيَبًػيت ٓضباظ
ُ زٕ طنـ َ ٓاَاش  بُ  ُ يؤب ،َ زضيَصوو ضٕ زوناُ يؤضْسٍ ز بُعيَضِ ُ ٍ ؤضز َ ضؤزوو دـ   بـ ٌ يتاىنزيهـ

 ثًَسيَِٓ:
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و  ثًَٓا ُ ي  ضىْهُ ٍَضىْاح زاْاْسط  بُٓايًين ًٓػالًَؿسا  ُ ي ُ ن(White lie ٍ غجٌؤض)ز  
. ُ يـ ُ ْسا بىوٌْ ٖناَيطاُ َؤن ٍ بُضؤظ ُ ي ،َ وُ تيَطْؤَٖوايًسا زُ و غىَيح و ٓاؾت َ وُ زْطهٓاؾت

َـىو  ُ ٖ ُ ن نُُ ضىي ُ .... واًًْ.طىتري: "َ ثًًَس هُإزاي ُ هضًَبري ُ مشإ يُ ياْؤضز َ وُ ْابٌَ ٓ
ُ ، ُ يـ ُ تاْسا ٖـ ُ َىو ًًًَُ ًَْى ٖ ُ ي ُ َُ ....." َٓ وُ اَطِطًَ ؤٌْ بناُ ؾت ُ آلّ  بـ ٍ َ ططـىيَ   بـ

ــُدًَطا ــ ، ن ــُُ يؤض ــ  ن ــطنَ ز ُ ن ــُت يَ ــ   ب ــادٌ ي ــقُ س ــإُ ً ــ م ي ــُيضبا َ طتؤن ــإ   ه ي
  .(Childrenـ  toـ  Lieؤنإ ضؤ بؤ ظاضز) بُ َ اوطيـ ْاغُ َُ ....ٓ هُغًًََ ضُ ث
ئ طتغـٓس ُ ئ و ْاثـ رتغًطتُ َ  بُ ُ يَ ضوُ ط ٓاًَعو ُ ؾًتٓ يَهٌؤضز ُ ن يـ(Falsityختإ ؤ)ب
 ُ زٌْ يطهيَُ هتًَ غتَ ز  بُت نُضيًَٖاوٍِ ضُ زٌْ ٖاوغطنض، تاواْباىَ ت. ويَطنَ ز ضشَاُ ٓ ؤضز
 !و.......ٍ ؤخ هٌيَضَُاْبضُ ؾ ُ ضن ٍَُ ط

 دًٗاٌْ َٓساَيسا:  ُ ي ؤضز 
 ضؤّ ظ نَُ زظُ س ُ ٍ دًٗاٌْ َٓساَيضَ ثًَس يَصَضو ز ُ ٓاويَت ُ ًَؿُ غتا ٖؤدًٗاٌْ َاَ ضىْهُ  
َٓـساَيٌ غـٌَ    :بهـُّ  ضُ خىيَٓـ   بُـ ًَنُ زٌْ َٓساآلٕ( ثًَؿطنؤض)ز ُ ي ىُ يُ ٌ ثىوختنىضتبُ

ٌ ُ يًـ ضغـاآلٕ ٖـًض ظاًْا   ضضىا و  َ بـىو ُ وغـت ْـ  ضالٍ ز ُ زٕ يـ طنـ ؤضو ز ؤضٍ زَ ضبـا ضَ ز نـ
 طِثـ  َ زضُ وبًَطـ  ىثـا  ُ ٍ دًٗاْـ ُ ٖايؿـت ضَ و ز  َوُ ساْضَِْط َ وُ ٓ تهاب ىضو طىؾتاضزاطنضُ ٖ
ياَيسا ُ دًٗاٌْ خ ُ زا َٓساٍَ ًَٖؿتا يُ ُْ َُ و تُ ي ،رتووْضِ يَهٌواتا  بُتٌ. ُ يؤٍ خ نُُ تُ آض بُ
ُ ووضَ ٌْ زنـا ُ قًكًُ س ُ َىو ؾتُ ٖ  بُ ىضشٍ و ْاتىاٌَْ زَ ز ت ُ ْاْـ ُ . تـ تهـا بٍ ؤٍ خـ ض بـ

  وُ ضـًَص يـ   نـا َ ظ زُ سـ  ضُ و ٖـ  َ ظَاٌْ ثـصاو  َ ظو تاُ ٓ ،ُ ضًً ؤضو زُ يٌ ضًًؤطضِاغتْاظاٌَْ 
ُ  ،وت غاآلْساُ س فُ ؾ ُ آلّ ي بُت. يَططضَ ضٌ وَ زضَ ظَاٌْ ز ُ ٍ يُ تاظاْ  ُ ْطَ ز ٌ نُسـى   بـ
ًَْـىإ   ُ يـ  ُ يـ ُ ٖ ىُ دًاواظيً َ ضؤد ُ ن ت زٍَ بعاٌَْيَطنَ ز َ زضَ وضُ ًسا ثتًَ  ُن ٍُ و شيٓطُ ٓ

ُ غٌ و ْاضظاقىَ ضِزْسا يإ طنغٓسُ  و ثيينؾريووٍ ضِ ُ ْسا يناُ قػ ُ ًَٖٓسٍَ ي  طتـ زَيًـسا، زوا  بـ
ٕ ؤضز ُ ن ُٕ واُْ ٕ ٓناُ ؾؤو ْاخ ئؾريْا ُ ٍ قػُ خاْ ُ ضًَتَ ٍ زَ وُ طا َٓ ستًَ يـإ   ُ سايـ تًَ يـا
 تـىاٌَْ َ ز َ وُ زْـ طنؤضز يٌَضِ ُ ي ضذآًَٖسيَ ُ ن طاَ ستًََ وُ ًؿسا يتاهَاُْ ٖ ُ بىختأْ. ي و ؤضز

 غعازات. طت ًَهٌغُ ن يإ تناباظضَ ز ويَنًَؿُُ ٍ يؤغت بًَينَ يإ خَ ز بُ ًَوخىاغت
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ٔ تططـ َ قابًًٌ خىو ثًَى ُ ًَهتُ زٕ غًؿطنؤضز ُ ن َإ ثًَساَ ٓاَاش رتثًَؿ نٌيُُططِب ُ ي ىَ و  
ُ ُ ٍ َٓساَيـ ُ ف شيٓطـ ُ بىوْـ طؾًَّ ُ ٍ ٓؤتُ َا و بُٓ . بُٓ بىوْطؾًَو ثٌَ  إ و واتـا خًَـع   ُ يـ  نـ

ٌْ نـا َ ثامشـاو  ُ يضيتىوُ ن ُ اتَىو َريُ ٖ  بٍُ ض بُووضَ َيطاٍ زُ َؤن و  ُو خىيَٓسْط  ُقىتاغاْ
ـ  ،زاُ يـ ُ ّ شيٓطُ دا ي .َ وُ اثًًطو خ ىضا  بُاٌْ باوباثري ُ بـٌَ  َ زا زَ طيًَ  ؤبـ  ُ دمـ ُ ثـ  ضيُنػـ

ـ ضزـ يـسا    نُُ ثًؿ ُ ؾًؿٓاٍَ يؤطثٍ ضآلتساُ غَ وٍ زَ طِثًَؿ ٌهيَضُ تنَ ضان ىَ و ـ ،غتاؤَاَ ص يَ
شيـاٌْ َٓساَيـسا    ُ يـ  ُ ْـ ُ يـ ٖطت ًَهٌغُ ن ُ يَُ َؤنبعاٌَْ  ضُ خىيَٓ ُ ن ّ نَُ ظ زُ س ت.يَطبه
ُ  ىؤضُ يإ غ ضَاؤهنؤضُ غ) ىَ و ،َ غتاوؤٍ َاَُ ًَْى باظْ ُ ضَٓ ز /  وو زايـ  ى/ بـاو يَِ ضٖـ

 َٓساٍَ(.  بُت ُ بٌْ تايناَ اوطدهيَضِزيب و ُ ْس و ُٓ َثًاواٌْ ٓايًين / بري

 زٕ: طنؤضغتا و زؤَاَ 
يـاّ و  ُ او ثـ ضِصيَـ ضٍ زاُ ْاَـ ض بُو   ُخؿُ ْ  بُبٌَ ُ غتا ٖؤَاَ ُ ن زا ًَِْ باوَضِو ُ طًع يضُ ٖ  

 ُ يـ  ُ دطـ  تهـا بٌْ ناَ ضناز و خىيَٓسططؾا  بُف  هُثًَؿ ُ غُ يََ و ز ؤضز  بُاو طٍ ٓاخًَُٓ واْ
غـتا ويـصزإ   ؤَاَ ىَ و ـظىيػـتًسا   ؤطو َ ٍضناَ زَ وضُ ثٍ ضغٓىو ُ ي ضَ ز بُت ُ ًَٖٓسٍَ ساَي

 ُ نـ  (ُالكىمً   ُالثكاف  ْـاو )  بُتٌ  بٍُ باَ وُ وتٓ ُ عؼ ي بُشيٌَُ ضٌَِ َ زضُ ٌْ غناَ اوطؾؤطؾ
و  ٍضهـا تُ ٍ خًاْـ ُ واْـ  خعاْـسَ َ ٍ زؤثـ  ُ ًْـإ يـ  ناُ آلتـ ُ غـ َ بـٌَ ز  َ ضناخىيَٓس ًٌََضؤظ بُ
 . َ وُ طىتَٓ ز ؤيإ بُ غُيََو ز ؤضز طث ٍضهاشَٓؤز
ز، وا ًَٓػـتا  طهؾـ  هَُـإ ثًَؿـ  ُ منىوْـ  يَوًَٖٓـس  ضُ ( ٖؤضٌْ زناَ و ؾًَىضؤدٍ )ُ ططِب ُ ي   
ُ باغـًإ   رتز ثًَؿطنُ ظَإ ُْ ئ، سَ زَ ثًَس َ زضيَصزا َ طيًٍَ طت ًَهٌؾ بُ  َ ضيـٔ تـا زووبـا    بهـ
 .َ وُ بُٓ ْ

ُ الثًتُ ّ ثـ  نُُ ٍَ يُ ط ُ و ي بٔ ؤوخُ ضِاغتٌْ ناضَ ضَىو طىتاُ ٖ ؤضز ُ ز ًًْضُ َ    ُ ًْؿـاْ   هـ
ـ  ُ يـ  ،َ وَ ضَ زُ زا زيَتـ  ُ غتضِو  ُ يب وؾقاَي ُ ي ؤضز ُ يُ ٖضدا .ًَهٌبج و ضَِؾتـاض و  ىؾـا ؤث طشيَ
ُ ٍ ُ ياْـ ؤضو زُ ٍ ٓضؤظ َ ضُ ٍ ٖ بُضؤ. ظتناَ ٍ منايـ زؤٍ خ نُُ َْ ٍ خاوضزاطنُ ضضُ ث ًَْـى    بـ
 ٕ؟ؤٕ. ضُ ياْؤضز َ ظضُ ت ُّ  يهرييَ ز َ غتاوؤويًٌََ َاَُ ت
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ٍَ ُ طـ ُ يـ  ُ نـ ُ يـ ُ و ؾـىيَٓاْ ُ و ٓـ  ُ غـتا خىيَٓسْطـ  ؤزٌْ َاَطهيضو ياضان يساٌُْ ٍ َُ باظْ 
و ُت نَُٖيػـى و  ُ َيـ ُ َاَ َ يإ ؾًَىَ ز  بُ وُ ٓ زات.َ دماّ زُ سا ٓتًَ نٌٌْ ضاالناَ ضناخىيَٓس

 طؤضَِثإٕ و ناُ ٍ و تاقًطؤْاو ث ُ ي ُ يُ ًْسا ٖناَ زططؾا ُ ي ضؤظ نٌُ يَ ضٍَ شَاُ طُ َاغٌ يُ ت
 ُ ي ُ ٓاغايً ضؤ. دا ظـاْسا  طيُ ؾت و غُ ط ُ ي ـ ضَ ؾت و زَ و ز ُ طضو يا ؤؾاْ نؤٍُ غ ضُ و غ
آلتـٌ  ُ غَ ز طشي ُ تويَبهُت ُ ًَٖٓسٍَ ساَي ُ زا، يَ زض بُو   َططو ب نٌَىو ضاالُ و ُٖ ٌَ ٓنآا

و  َ وُ بضـًَت بري ُ ٍ يـ ؤغـت و خـ  ُ ٍ ٖـ َ وُ زاْـ ضانغت وُ ٍ بٌَ ٓاطايٌ ُٖ ٍ ْاويػتاْضَِؾتاض
يـإ  ؤخ ؤضز ىَ زا وضناقًَـٌ خىيَٓـس  ُ و ٓـ  ضٖـع  ُ يـ  ُن تهاب ضَِؾتاضو ضو طىؾتاُ ًَٖٓسٍَ قػ

 بٓىيَٓٔ.
ص و تًضـاو  ضناخىيَٓس ىَ و ُ يُ ٖ ـظؤطّ َُ ن َئًََ ز ٍضناَ زضَ وضُ اٌْ ثضِثػجؤ ُ ن ساًَهتانُ ي  
زٕ و ؾـىئَ ثـٌَ   طهيطزيَضـاو  ُ ٔ ينَ طوإ ظيُ ز ُٓ ق  بُؽ ُ ن ُّ ن . بًَتزبريضت و وُ يكَ ز  بُ
وا ُ بًَـت، ٓـ  ُ ٍ ْؤخ  بُواو ُ ٍ تُ غتا َتُاْؤَاَ ضُ ط ُ واتُ ن ًْاْسا.ناغتاؤين َاَتططيَُ ٖ
 ٌْ.ناَ ضناٍ خىيَٓسؾُضُ و تُ ًَْى زاوٍ تاْ ُ ويَت نَُ ٓاغاٌْ ز  بُ

 :َ وُ يٓ نَُ ز ُ ت بُو باُ ٓ ٍَ اظوضَ ز َ وَ ْسَُٖضثًَٓر  ُ وا ي

 :ضَِؾتاضو ضٍ طىتاَ وُ ٓتططنُ ْطٌ و يُ ٖاوغ ّ: نُُ ي 
خـىزٍ   ُ ٍ يَ وُ ساْضَِْطزات َ ٌْ زازناَ ضناخىيَٓس ؤو بُ ٍ ُٓ و واْاُْ ٓ ىُ ضِازَيواتا تا ض    
قـص و ززإ و  ض وطث ُ ٍ يضِوخػاضو غًُا و ضُ ؟ غ نُؤنزاؽ وضُ و ث ُ ؾتؤٍ ثؤ: خُ يُ يسا ٖؤخ

ٍ ضَِؾتـاض ف و ؤَْ ٌْ بازؤـ و بنًضُ ٌ دطضَِْطوغذي؟ ضْسُ ص و تنثا ُ دمُ غت و ثَ و ز ىًْٓى
 .. ٖتس  .سا؟نًو ضاال ُ دىوي ُ ي َ ضِوغىوضإ و غازططؾُ خاو خًًض و ي ؟َ ضزيا َ ٌ ثًَىضضقىَا

ٖـًض   بًينَ،َ ٍ زا ز نُغتاؤَاَ غًَيتُ نُ ؼ ينؤازضثا ىَ و ُ ؾتاْ َ وُ ٓ ضناٌَ خىيَٓستان    
َ ؤخ  بُ ُ ن ٍَ وُ ٍ ٓطيُ غ ُ ًًْ ٌهيَؾػريُ ت َيـسا  ُ طـ  ُ َـإ يـ  ؤضّ ز نُغـتا ؤٍ بًًََـت : "َا
 ."تناَ ز
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 ميإ:ُ ٍ طىؾت و ثَ وُ زْطهتاَي بُّ: َ زوو
 ُ نـ .ُ يـ ُ ٍ ٖؤٍ خ نُغتاؤْطاْسٍ َاَُ َيػُ تىاْاٍ ٖ إضؾتًاضُ ثضُ غ ُ ي رتباؾ ضناخىيَٓس  
جماَساٌْ ُ ٓ ؤٍَ بضِؤشزٌْ طهغت ًْؿاَْ ز ىَ وـ ِ ثًَسإ  ًَهٍ طؿت نُغتاؤَاَ ضزوو دا ىُ ي
ُ و ُ آلّ ٓـ  بُ ـ ٌنًٍ ضاالَ وُ ظَىوٕ يإ ثًَساضىوُْ ٓ ُ ُ زٕ طؿتـ ضبـٌَ ثاغـاو و يًَبـى     بـ ٍ  نـ

 ُ تـ ناَ ز ُغتايؤو َاَُ ٓ ضناوا خىيَٓسُ ، ٓتناَ ز زُ يَ بُؾًِ و ْاُ ٍ يٌَ غؤزٍ و خُ ْآًًََٖت
 وُ ٍ ٓـ َ ٌْ ٓايٓـس ناُ زٌْ طؿتطهدًَ بُدًَ ؤٍ بؤخ ُ ًًْ َ ٕ و ٓاَازناُ ظْؤضز ُ غُ ن اٌْٖاوؾ

 ابًًَٓت.  ض

 ت: بُو با ضناٍ خىيَٓسطتخا ؤزٕ بطنؤضز ّ:ُ غًًَ
ُ ْـاو با  ُ زيَت ُ واْاُْ و و ثاَيُ ْاَاقىآلْ ضؤغتا ظؤَاَ َ بىو ضدا   ُ ُ تـ  بـ ؾـٌ  ؤتاخم ؤٍ و بـ  نـ
وٕ ُ خـ و ياٍَُ خ  بُ ضُ ضًَت و َٖ زضَ ٍ زؤٍ واقًعشاَيٌ خضغٓىو ُ ي زٕطهمنايؿؤو خ  نُُ غضَ ز
يإ َٓـساٍَ و  َ ز  بُزا ُ ظُ يَُ غاتٌ َٖ ضانُ ّ يؤ:"..... خ ىَ ، وَ وُ ًَْتؤزَ ىؤو ضري ضِووزاوو 
ضـٌ زواٍ  ُ نـ ".........و ُ ؾـداْ ؤخُ ْـ  َ ياْـس ُ ًُاويِ طًن نٌُ ٍ ضُ وت نُض بُزٍ طًَََ ثري

ٔ َ ز َ وُ ًاْنًو باو وزاي ِضيٌَ ُ ٕ يناَ ضنايَٓسخى ىُ يَ َاو  ضِاغـيت يـإ   نُغـتا ؤَاَ ُ نـ  ظاْـ
 .ظيَينَ بَُ ْسا زازناَ ضناًَْى خىيَٓس ُ و يُ ٍ ُٓ و ثايُ ثً  ظٌرين يـُ َُ . َٓ زووطنُ ْ

 سا: ًَهغُ نُ ؽ ي نُيإ زوو ُ يٓاْطؾؤٍ ؾًعضَِؾتاضّ: َ ضضىا
ٕ  ضز ًَهٌغُ ن ٌَتنا   ُ بـٔ  َ يـسا ز ؤَـإ ث ُ ٖـ  ُ يـ   نُغـتا ؤٌ َاَضـ نو نـىضِ  واغـٌَ يـا   بـ

وزا ُ ٍ ٓـ ُ اْضِؤشٍ ضَِؾتاضٍَ ُ طُ و يُ ٌْ ٓناُ غضَ ياّ و زُ ث ُ ن َٕ زَ ْر زضُ غ ،وُ ٓ ٍضناخىيَٓس
ٍ ؤخ طت ًَهٌظؤطَ ىَ و ضُ ٖ ،َ دًاواظ ضؤزا ظُ ٍ خىيَٓسْطَ وَ ضَ ز ُ و ي باظاضِ ُ و ي  َوُ َاَي ُ ي

ُ َ زا ز نُُ الٍ طىَاْ ؤيٌ بُ َ ثرتوإ ُ َاْسا ٓؤقري و طُ ًَْىإ ي ُ ي واُ زات. َٓ ًْؿاْس ٕ و  نـ
  نُغتاؤَاَ ُ ن ُ ضِازَيو ُ ٓ ُ طاتَ بًَت تا زَ ز َ ضوُ و ط تناَ ز  ُؾُ ط ُ و طىَاُْ ٓ َ زضو َ زضو
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ٍَ ُ طـ ُ يـ  ُ زشٍ تىْسوتًصيً ُ ًَؿُ يسا ٖؤًَْى ث ُ ي َ وُ ضاو." ٓض بُ ُ ظٕ بًَتؤضز ًَهٌغُ ن ىَ و
 .تناَ سيضناضوإ زاُ و ؾىوالم ٓ ؾُم بُياٌْ  بُو تا ُ ؾ َ وُ َاَي ُ ضٌ يُ ن،شٕ و َٓساَيسا

 تىوتٌ:  بُبٌ َ غتا زؤَاَ ُ نّ:ُ ثًَٓذ
ٌَ ُؾـت ُ ٖـ  يٌؤثـ  ـْـسٍ   َ َـٌ زواْـاو  َ زوو يٌؤث ُ زا ي (1965)غاَيٌ  ُ ي ،َ بري ُ ي نِضا  
ُ تًَن ُ يـ  ًََـصوو  ٍُ غتاٍ واْـ ؤَاَ ـتٌ ًَٓػتا  َ ضُِ بٓ ُ  بـ ُ  ضؤٍ ظَ وَ ضٍ خـىا َ وُ زا ٓـ  نـ   بـ
ُ ظو باؽ و باغات َ ضِ  بُ ضذانُ ٕ يُ َُ :" وآلتٌ يَ وُ خىيَٓسيٓ ؤب َ وُ تُ َاغُ س و  ُ ْاوباْطـ  بـ

ٌ ت َ ًَٖؿـى  ىُ يـ ٍ ضزيا ىَ و ٍَضدا .ُ يُ َيًًإ ٖناؿتىندات وَ ٌَ ًَىُ ٖض بُئ رتباؾ  طيَـ
 !"ْاضز زضٖاو ًس ؾَ ضِ ُ وْضِٖا ُ يًؿُ خ ؤب ويَرتثؿيت وؾ ضُ غ ُ يإ يَ ضوُ ط ضؤٌ ظؾَ ضِ
 هٌيَُتـ ضو ٖـًض   نُغـتا ؤَاَ  ضـىْهُ  ،تُ قًكُ بىو يإ س ُ تنْى ُ َُ ٓ تا ًٓػتاف ْاظامن  

ٕ ناَ ضناخىيَٓس  نُُ زواٍ واْ ؤٍ ثًَسائ. خ نَُ ض بُُ خ َ وُ يًضِطىىَضُ ط  بُ بَُيهىٖات ُْ َ يًَى
ٍ َ وُ ٓ ؤب زاُ َيىيَػتُ ٖ َ ضؤّ دُ ي ُ !". َٔ ثًَِ باؾُ يَ ضوُ ط ُ و ؾًؿاَيُ يو نىُ طىت:" ثياَْ ز
َ ُ وغـت ْـ  ضو طىَإ ز ٍَطط ضنازَيٌ خىيَٓس و ضٖع ُ ي ٍ ؤضـىوٌْ خـ  ؤاو بضِغـتا  ؤبًَـت، َا
 بًَينَ.ضَ زا ز نَُ طًَصاو ُ ٍ يؤت و خيَطِبضَ ز
ٌ بىوْ ريْؿـ ُ زواٍ خاْـ  ُ ن غتا باف بعاًَْتؤبٌَ َاََ ز    و َ وُ تـ هاب ًَـو ْنازو ضُ طـ  ًؿـ
 ر زاًَْـت طْـ  ٌْنـا ُ ٖاوثًؿـ  ُ ي رتاْططؾًَت و ؤوطبؿ ضُِ اخ و بًَؿطضىو و خضُ غ بٍُ ُ غتَضُ ن
ُ و ُ ٓـ  ،ٌْنـا َ ضناـ خىيَٓـس ًتنـا وُ وا ُٓ ٓ ٌ ظؤطَ  بـ ٔ َ ظٕ( زؤض)ز ًَهـ ُ  ،ْاغـ   وُ ٓـ   ضـىْه

تـٌ   ُ غتايؤصايٌ غاآلٌْ َاَيَضز  بُ ُ ن تناَ ز ضَِؾتاض ُ اْدىإ دىاْ ُ ياَُ ث  وُ ٍ ُٓ واُْ ثًَض
 .َ وَ زطنَ ز ضُ غُ خيت يُ د
 زٕطنـ ؤضز ُ نُ يَ وُ ٓ زاَ طيًَ ضخساُ باي خاَيٌ ُ ن َ وُ َ نَُ ع زووثاتٌ زيَضِ بُغتاياٌْ ؤَاَ ؤب  
 واتـا  .نإبضىو و َ ضوُ ط ، بؤُ بىوْطؾًَ و ٔتططضَ و قابًًٌ ْىوغري و  َوُ خىيَٓسْ نٌضاال ىَ و
ٗ  و َ وُ زْطهالغـايً  ضِيَطاٍ ُ ي ُ يَ زطنوُ ٓ  ُ ببًَتـ  ٍَطنـ َ ز ٔتططـ َ خىوثًَـى  و ٔتططـ يَُ ؾـىيَٓ
ُ ووضَ ز و َيطـا ُ َؤنو ُ شيٓط ساؾَ طيًَوت،  نَُيػىُ ٖ و ضَِوؾت يَهٌغًُا يإ ًَهٌمسُ يُ ت  ض بـ

   .ُ َْ غٓسُ ْاث َ زطنَ وُ ٓ زٌْطنؾىمناُْ و خىيكاْسٕ ًٌَنضغُ ٍضُ تنؾا
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( دا 7791) ڵیسا  ەل ، ەریب  ەچامن ل  
 یلۆـ پ یًذ ەدواًاو یه ەدوو یلۆپ  ەل
 یستاۆـ هاه ستاێئ یت ڕە ەبٌ یهەضت ەه
 ی ەو ەئ دا ەم ەبێمت  ەل ژووێه ی ەواً

 ۆب  ەو ەت ەهاس ەح  ەب رۆز ی ەو ەخىار
 : ەو ەٌیٌذێخى

 زو ڕە  ەب مجار یە ى ەه یە یتاڵ" و
 يیباضتر و  ەًاوباًگ ەباغ و باغات ب

 اىڵییومطتىما جات ەىیه یه ەره ەب
 ك یە یارید ك ەو ێ. جار یە ەه
 اىی ەور ەگ رۆز یض ڕە ێیتر  ەطىێه
  ەفیل ەخ ۆب لێوضتر یپطت ر ەس  ەل

 !"ًارد هاورد  ذیض ڕە  ەوًڕها
بىو   ەًىمت  ەه ەًازاًن ئ ستاشیتا ئ  
 چیه  ەستامۆهاه  ەچىًن ت، ەقیق ەح اىی

  ەب نىەڵب هاتەً  ەىێل ینەێورت
. يیذاێپ ی ەم ەر ەب ەخ  ەو ڕییەرهىگى ەگ
 ماى ەٌذمارێخى  ەم ەواً یدوا ۆخ
 :اًگىتی ەد

 !". یە ەور ەگ  ڵەطایف و ەل مىو ە" پ
 دا ەستێىڵ ەه  ەرۆج م ەل  ەباض نێهي پ

 ٌذمارێخى ڵیهسر و د  ەل ی ەو ەئ ۆب
 ستاۆهاه ت،ێب ەو گىهاى دروست ً ێگر
 ۆیو خ تڕێرب ەد ۆیخ یچىوًۆب اوڕ
 .ێٌێرب ەد دا ەم ەژاوێگ  ەل
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 كاىي  رةـكؤلَيـ   ةـماَل
 كاٌ ةـجواى  ةز ةـوىٍ

 
 

يُغُض ُ، اْضِؤشزٍ شياٌْ ضتؤظوطُ ،ض"ٖىُْ
 اتُوَ."وزَؾىضِؤح 

 ثًَهاغؤ
 
 
يًٌ  ويػيت و َُ خؤؾُ  نُ  ُْ َيطُ ثًـ ًََصووٍ ْىوغري، بُ ـؤظطناٌْ ََ ضؾٌ و ًْطاقا ُْ   
زا بىوًْإ  غتُ ناٌْ ًَؿو و دُ ْاو دًًُٓ  ايؿت، يُضٓا و وَ اظاْسُْضِبؤ )دىاٌْ( و  ـؤظطَ
 اظوطو ٓاَض ٖىُْ َ ض بَُ ض يـ بُ يؿتين ًََؿهُ ْسٕ و ثًَطُ غُ ؾُ ٍَ طُ طُ . يُ يُُ ٖ

ًين َْطغرتِ ٍ و زَض سىُْ طًَِٓاٌْ ثٖو زا ٕضىو وَ و ثًَؿَُ ض بُ ُ ًيضو دىاْها ناٌْ ُٓ غتَُض نُ
زاًَْهٌ ض . غُ زوَطغاَهض غُ داضؤؤظًإ ظطقًٌَ ٓاغايٌ َ اٌْ، ُٓن ُْ اتىوٍ خاوَٗو يًَ
 وض ٖىُْناٌْ  ظاُْضز قُ  وآلتُ ـٍ ض ٖىُْو ضيتىو نُ ناٌْ ْاوباْطُ بُ  خاُْ ثًٌَ َؤظَض غُ
يإ َ ضِ ُٖ  نُ ٕ نُ اًًْت زَْٗسٍ دً َُض ٖىُْ إز غُ َ ط، بطيإ ٓاؾٓاٍ زَ ـ و ًََصووضيتىو نُ
و ضنا آلّ بىوٕ. بُ ضىوٍ ظاْهؤنإض زَ  و ُْضوا يَٓسَخى  و ُْضغًىاززا  و، ُْ وَ زؤتُطن ُْ َ طِب يُ
 ٍ باآليإ يٌَ واْاَُطٍِ خىيَٓسٕ و ب َاززَ  ئ ظاْهؤٍ زوًْازا بؤتُطظتض بُ  ناًْإ يُ َُُ ٖض بُ
نإ،  َيهُ خُ ٍ اُْضِؤشٍ شياٌْ  خؿُ ُْ ض غُ ٌ بُغُضثًَاخؿاًَْهٌ سيت. ضاوثًَطًًَََٓ خُ زَ
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ضٌ ض ُٖ َ طٍ )دىاًْري(، بط زيَىاُْ ؾتىوٕ و وزاٍَ و َُ وإ عُ ُٓ  نُ ملًَينَ غُ ت ثًَسَ وَ ُٓ
ٕ و  نُ زَضنا اوزاطٍ زاخ ى باظُْ ْاو يُ  يُ  ًَٓاُْٖو زا ضيتىو نُ و ض ٖىُْب و  زَ ري و ُٓيٓا
 .  ناُْ زٌْ دىاُْطننإ و دىاْرت يُٓزٌْ ْاؾريطويـ: دىاْه ُٓ  ياّ و خًتابًؿًإ ثًًَُ ى ثُ يُ
ْسٍ َٔ  وَ ُٓ ـ ْساغتانىضز ناٌْ خىيَٓسْطُ  تًَهٌ خىيَٓسٕ يُ ى بابُ وَ ـ نإ دىاَُْ ض ُْٖى  
 يَهًإضزبٌَ، ْابًِٓ زاطسا ظايعهتًَ من َُ دماو زوو غاَيٌ تُ و َاَؤغتا ثُضى و خىيَٓسنا وَ  نُ
 ٍضْاظزا ٍ دمُ تيبَ و ثُطهٌ الزيًَإ طغيت ْاغهٌ َٓساَيًَ زٍَ زاْابٌَ و زَض بُ ض غُ يُ

ٍ طؾًَ فَ ضٌَِ  َيُ ض و قُ و طُ َيؤظ خُ  بُ ض ًَُٖٓابٌ و ٖاضِبًإ  نتُ َُض يَهٌ بُ نضؤَيُ
 ف َاَؤغتاناًْإ، بؤيُ ض ُٖزبٔ، طن نًإ ىيُيَضِ  هُنً يإ يَوض نُ يهُ نًؿاٌْ غُضًْطا

  نُـ   وَ خؿُٓ بُ زَ اسناًْاَْ ضوا خىيَٓسَ ُْ َ ضٓسناخىيَ ض غُ بُ يإ تُ و بابُ ٍ َُٓ طمن بُُٖوَؽ
. َاَؤغتا  زا ًًُْ غت و ثٌَ غجٌ بىوبُ و زَ تًَهًإ يُُ سبا ًٖض غىوض و قُإ ضخىيَٓسنا

و   يُ ّ ٓاغُ ؤغتُضيٌ و  ز عُ ممُ ا حمُضزا و َاَؤغتا يٌ دؤآلو عُ ف و َاَؤغتاضز عا ممُ حمُ
و خؤ ضزاَ طٖ غو و بُضِيإ خؤَىو ُٖ طِ... و..... و..... خ.َوت وطعىمسإ ُْغ

نٌ  ز َاَؤغتايُ و قُ  بىوَ ثؿت ُْ عًبازٍ خىايإ يُ ًٖضغيت  زَ  و يًىبىوئ ثًَطُ
، ُٓوإ يُ نىيًَص و زووٕطن ُْ إقًًؿً قًًجُ يَهٌ ؾُ تؤنُ ختُ ٍ خُطؾًََتازا، ضيُ غُ، ض ٖىُْ

 ٍَ زابٌَ، ساَيٌ طُ ؾٌ يًُُٓطِؤ. ثُمياْطُنإ بُٖطَناٌْ خؤيإ ٓاودىؾساوَتُوَ
 باؾرت ضظؤ زويَينَ  ، يُ ياُْض ٖىُْ  مياْهُ و ثُ نؤيًَصَىو ُٖو  اٍ ُٓضَِ ض ، غُنإ دىاَُْ ض ٖىُْ
ًًُْ ! 

خـ و  و دىاًْبُ  وََ ض نُضًَىٖ،  ؤظُطزٌْ َطنطت ين و خؤؾٌ و غًٍَُٖ ُْ خاُْ  نُ َاٍَ،  
ٍ ضزيىاضًَْى ضىا  يٌُْ خؤيإ  َُ ٍ تُ ًْىَ  يُ وإ ثرت . ُٓ ناًْؿُ ؤظُطٌ َضِؤساَطاٍ ضٓا

( و  إدى)، ؤظَثري  ّ ؾىيَُٓ ٔ، ضؤٕ ُٓيَطبهطؾًَ  ثًَىيػتُ  واتُ نُ ٕ، بُ زَض غُ ناًْإ بُ َاَيُ
ٍ  طاو ؾىوؾُض ًَْىإ زَ  ٍ يُ(ضِؤح)تٌ  ٕ. ضؤٕ ٓاؾٓايُ بهُ  وََ ض و زَيهُثاى و زَيطري

نإ و َ ضزيىاض ٍ غُ ُٓويَ ص وَاَيٌ ْىيَض ثٌَ و بُض ؾٌ بُض و قىالبٌ دًهإ و ؾَُ ض دمُ ثُ
َاٍَ  وَ ضُ ب ، اُْضِؤش  نُ ٍ واُْ ٕ ُٓض، ظؤ وَ زاخُ ٕ. بُ وغت بهُضز  و َاَيُ ناٌْ ُٓ ًًَُ ٓازَ
ٍ  واظَض ّ يإ زَ ُْ سُ ٍ دَُ ضنىو وَ ض ى بًًٌََ بُ وَ ض ُٖٕ طط َيسَُ ْٖطاو ُ ٖ، وا  وَ بُٓ زَ
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 ٕٔ، خاَيٌ ب نُ ٍ ثًَسازَض وإ غُ ٍ ُٓ يىاُُْ ٖو  َ طو سىد ُٓى بًًٌََ،  ٕ. وَُ ب زَ  يإْسخياُْ بُ
 شْاٌْ ْاو َاٍَ و ض بُ طتضظؤ  نُ يًُ بٌَ طًُ ضَِْط ضٌ ؾيتَ ثًًَبًًََٔ : )دىاٌْ(.ض ُٖ  يُ
 َ ضيتىو نُ  ثًىَ تُ ٍ و خاُْضواَ نىضز َيٌ نؤَُ ٍضسىنٌُ ثًاوغاآل وٍَ، بُ بهُ يباْىو نُ

يإ، ض غُ يُ  نإ،نُ دىاَُْ ض ؤٌَُْٖ َاَؤغتاياٌْ  خُض ّ تُ نُ يُ  . دطُ ٍ ًَُُٓ نُ نؤُْ
 ٕ. )دىاٌْ( بهُ ٌويػتً خؤؾُ َ طناًْإ ؾًَ زَط، ؾاط تُ ظو غىُْض ؾُ
ٌَ  زَض طٌ غُضُ َ ويُىن شياٌْ  ز بُضاوض بُ  َيو، بُ اٌْ خُض ٍ طىظَ وَ وشاُْىب ،ُ ضِاغت  
 إٍ دىاًْطؤضِاْهاضنإ  َاَيُ  يُ ًَٖٓسٍو زيَعايين  ووا و خاْىض اظ زَضوُ ٖو َ ض عؼ، بُ بُ
 ٍضِوخػاض  بُ نإ ثرت غيت ْاغهٌ خؤَٔاغا، دىاًًُُْ ٖغًَهٌ  نُ آلّ بؤ ، بَُ ضزيا ًَىَث

  غت بُُ ّٖ  نُضظؤ ّ نُ ضاو.ض بُ  َايٌ زيَُٓ يٌ وغًُٓ ؾىوؾُ )دىاًٌْ( ثالغتًهٌ و بىونُ
ٍ. بؤ؟  نُ وإ زَ ناٌْ ُٓ نُ و ؾتىَُ اظطٓاَ و  تُغَض نُض بُ ًَهٌ ظيٓسوو وَضِؤسبىوٌْ 

ٍ ض ٖىُْ  سىبًَٓٔ و يُ نإ زَ اُْطظاطَ ضِ  ظٍَ و ؾًَىَ َ ضبا َيذ و قُ تُ ُ ضَِْط ض ُٖوإ  ُٓ هُضىْ
ٍ و ضًَصٍ ض ٖىُْ يٌضِؤؾٓبريٕ و ٓاغيت  ٓاطُتًَ ْط و ًْطانإ و زَ ضَِْط ٓاًََتُزاضٍ

ٌ خاْ طاٍ زيىَض زَ ض بُ بُ يٌ زوو سؤقُ يَهٌض بُ طاؾُ  ٓاغايًُ . اوَضخا تًٓإ ُْطط وم وَ ظَ
خاؾانٌ   ،نًػُ ٍ! ٓاغايُ نُ ؾٌ يًَبُ ؤٌَ ببًين و غامتُْٗ ضٍ غٌَ ضىاض َُض َاَيًَهٌ َُ

ٓذًؿت بؤ بًَينَ! يإ ًًََٖو  ٔاَيٌَثًَت ب  يُ ، نُ اوَطقاؾه ُْ  غادُضزا  واظَضَ زض ٍ بُاوضز
 !زاُْتُنابٌَ ض غُ َاٌْ عىمساًٌْ يُ ثىتؤظٍ ظَ ، تُضزيىاض ٍ غُ نُ عاوَؾاخن  ُٓويَ ، ٓاغايُ

شْإ   يُ ًَٖٓسٍ  نُ ئ اويَعنُض ف ثُ ًٓاُْضَِْط  دمُ غت و ثُ وزَ ْابٌَ )دىإ(ٍ ُٓ آلّ، بُ  
وإ  ناتًَها ُٓ يُ يكًَٓٔ!خى ٌ )دىاٌْ( ثًَسَيضًَٓٔ و تابًؤٍ ؾاناٖ ٍ زَضنا بُ  ْساُْ ََُ طٖ بُ
ٍ  مياْطُ و ثُ نؤيًَصنإ ظاْهؤ و ! َاَيُ يُُ ٖويإ  ٌ َاَيُناْ دىاَُْ ض ٖىٍُْ  واْاَُطِا بُْٗ ت

ٍ  ًَُٔ و ٓاويٍَُٖٓ  زَض و ثُضزا يكُططىآلوزاٌْ ب خؿاو و ٍ ُْ ٕ طؤؾُاوأْ، َاَؤغتاناًْ ُٓ
ٍ َاَيٌ  نُ ْاو زاآلُْ  خػتبىوَ ًَؿتا ثاّ ُْٖ وأْ. اوٍ ُٓطض طُ غهٌ ُْ و طُضزا يػهُطب

 دىآًْاؽ غيتض ثُض ٖىُْؤظًَهٌ طبىوٌْ َ  غتِ بُُ ٖ، طيُ ُٖويًَ ضَبا َاٍ غُ نُ ضزنتؤ
ٍ )دىاٌْ(  نُضووباضٍِ ضْا نُ و َ ضبا ز، قُطاْهيًَضِ َوَ ضو شووَ ض نامن بُ ْطاوَُ ٖ طتضز. تا ظؤطن
 ضزنتؤ ٖاوشيينظيبا(ٍ )ٍَ خاتىو  طُ  ؾِ يُضعا ًَؿتا تُٖ ط. ٓاخٕبىو زَ طتو زَيطري اواْرتطؾ
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،  نإ دىاَُْ ض ٖىُْ اٌْن نؤيًَصَ  يُ َُاَؤغتاي  و خاتىوُْ ظاٌْ ُٓ سَز بىو، واَطن ُْ نَُاٍ
 تٌ بابُ  يُ ض ٖىَُْاَؤغتاناٌْ  ٍَطن آلّ زَ ، بُ خانًًُ ٓاغايٌ و شًَْهٌ ضُٖ و َعاٌْ ُٓ ُْ
(Work Experience )يٌض ٖىُْا ضًَصٍ ت ،ُنٍُناًْإ بًَٓٔ بؤ َاَيَ ضخىيَٓسنا 

زٍ ض بُ و غاثُ  بُؾُض  نىْر ونؤُْ ٍ بُ نُ ٕ: باخُططض وٍَ وَ ناٌْ ُٓ ٓاغايُ  غتَُض نُ يُ
 نؤٍ بىونًين خؤٍ غُ ض غُ ٍ يُ طىَيُ بٓذُ ض ُٖ.  زوَطمياْه إ تُضيا ٍ بُ ُْ قُ إ و ضُضووباضِ

ٍ ضزميٌ زيهؤ ٍ قُضٍ زاضت ونا ز ونؤض وثُض! خىٍَططًَ ضاوإ زَ و  ؿتىوَزاًْ
و مسبىضَ و  ضوتىاطي ٍ تَُ ضو طا  ًَالُْٖ ضناٌْ شوو طؤؾُ َىو ُٖنأْ. َ ضزيىاض غُ

يإ ضزو ويَؿهإ بُض زٍَ ونُ ُبضهؤَي ٍَ ضٍِ ٓاوٍ ْاؾىَ ضِويإ خىطشيَ  !. ئُ اْنُضويَؿه
،  زَض و بًَطُغاو و خاوئَ   ًَٓسَٖنإ ُ ضَِْطاو ضَِْط  َاغًًُ و  وظَ ! سُ غتىوَ يإ بُ باظُْ

  ايؿطُضٓا  َيًٌَ يُ زَ  وََ ضوناٌْ شو آلٍ طىَيُ يو و طُ ! ثُ ف ًًُْ ؾىوؾُ َيًٌَ زَ ض ُٖ
ظيَهٌ  ناغَُ ضِ و ثُ  وَ ابًين ْىوؾتابًَتُْ نتًَيبَ ٍ ضٔ بؤ َايٌَ ظاوا! طىؾُ و زَ  وَ تُ اتىوُْٖ

 َ طِؾ ض ٍَُٖ  طُ ابٌَ! يُطري َيُُٓ ٖخؤٍ  ؾىيَين  يُ ُ ًيض ؾُ َىظٍَ  ى تىسؿُ وَ  َاَؤغتا ًًُْ
ّ  ٍ يُ ى ؾو ْابُ يُ نا! طؤؾُ غتت زَ َُض غُ   نُ ٍ بىيبىيٌ ْاو َاَيُُ ٖ ضُٖ ى، ضُيُضا

باغٌ )دىاٌْ(  ض ُٖيإ َىو ُٖتسويَينَ.  و ُْ ناُ ْ ٍَ طُ ت يُ بٌَ و قػُ ُْ ض بُ ٌ يُضِؤسزا  َاَيُ
 ٍَطن ّ ثًَسَ ًَٓسَٖ ض ُٖٓٔ! ًَٓـ يَضبا با( زا زَظيَ) ٍ خاتىوض غُ ض غُ بُ يًٓـض ؾُٕ و ٓا نُ زَ

اظٍ ؾريض تإ غُو شياْ اوا. َاَيتاْ دماُْ و ثُ ْس بٌَ ُٓ  َُ َ طٖ ري و بَُْطغرتِ غاؽ و زَ ض ُٖبًًََِ: 
 ٍَ )دىاًْسا(! طُ زٍ بٌَ يُ بُ ُٓ
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 =  كشيؤو م سيعـش  ةدىي ميداَل لسكـش بةبَي
 وز ةىتي  ةث  بةىدىياٌ كاخي

 
 

  بُىوّ ـبَ وا زُ ـٓ ،واٍ ؾًعيـظاْ  بُ بىوباُّ ْ ضُ " ط
 وظيؤَ ُ ي إ بريضٍ دا بُضؤظ ظُ ٕ. َٓ صهظيؤَ
ًَْى  ُ ٔ و يهظيؤٌْ َٔ َناُ وُْ خَ ظيٓس .َوُ َ نَُ ز
 ."َ وُ بًَُٓ ّ زؤؿسا شياٌْ خهًظيؤٌْ َناَ اوضظا

 ًْؿتائ(ُ ت ٓض بُيُ ٓ)                                                
 
 
 َ ٍ ثاْعضزوو ُ ا، يطِؾ بُو ختىُ ضًاٍ باوادٌ ي ُ واًًْطِيَ َإ ز نُُ ٍ َاَيُ وؾُ ووٍ سضِ   

ٌَ ُ غت يَ ٍ زُ ياًْاٌْ غٌَ قىتاغاْ بٌُْ ناُ اًًْضؤووز و ططزاٍ غُ ْط و غَ سا، زًَهَاي
 ض بُاْض بُف: ؤطف و خؤًَٖٓا دَآلتٌ زُ ق ُ ْؤن نٌَ ضُِ ط ىُ يُ يٓ بَُىو غُ زوو، ٖطنهُ ي

ٍ ُ قىتاغاْ َوُ ويؿُ ٓ ضخىا ُ ي ضُ إ بىو، ٖنىضِ ٍُ ؤين ْسٍَ ٍ تىوتٔ، زواْاوَ زآري
تايٌ ظاْػت بىو. َ ضُ ٍ غُ ؾًإ قىتاغاُْ َُ ٓ ض بُاْض بُ ويَضِإ بىو، ضن ٍُ تايٌ ٓآًََ ضُ غ
ّ ُ طاُْ ض َ وُ َاْ نُُ ٍ َاَيَ ضثاٍَ غتا ُ ييٓإ ظوو ظوو  بُبىو غَ ثًَٓر غاآلٕ ز ضُ من ُٖ َُ ت
ٍ( و نىضغتا )باؤٌْ َاَناُ ؾؤخ َ ووزطغ ؤمن وؾٌ ؾٌ طىيَِ بناُ غتَ ز ضُ غ ُ خػتَ ز

ف ؤخ َ ًَٖٓس ؤب ُ و َٓساآلُْ زاٍ ُٓ ْط و غَ ز ُ . خىزايتططَ ازضِ( اٖريتضَ ْىُ غتا )ٓؤَاَ
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و  ضِؤحْاخٌَ  ُ صاْؾضَ ْطىٍَ زَ ْطىٍَ ظَ ظ ُ ؾاْؤد  بُ َ و ٓاواظُ بىو ٓ ويَطبىو! ض غًش
 شاْس:َ ازضًِْإ ناُ ظؤطَ

 ُ يٓؾريو  زَيطري  ْسُ ض  ٍ  نَُ ٕ ٓاوُ تَ و ُ خىاي
 ، ُ ظاْضُ ٖ  و ُ ْو ؾري ُ ؾطت   ُ دىاْ يَهًٌََى وغًَى  يإ: 

 ْاو باخإ..... ُ ٍَ ضىوَضِؤش
ـ بـىوّ، ثري  ُ ىياْـ ًن َ ط و ٓـاواظ ْـ َ و زُ ٍ ٓـ ؤضظُ بـىوّ وا تاَـ  ُ َٔ ْـ  ضُ ٖ َ وُ ٓ    صٕ و يَ
ُ  َ ْـس ُ بًًًإ ضـ ُ تنُ ٍ َ هُيطض ُ ياْطىت:" واٍ يَ ـ زنًَ ضُِ ٌْ طناَ زطًَََ ثري ظ و ؤغـ   بـ
ُ  َ ًَٖٓـس  ُ زاياُْ ْط و غَ و زُ ٓ ؤاظامن بٍَٓ زابًَُ طُ !" ًَٓػتًَؿٌ يُ يُ تاغ و  َ ضِصتًـ ًَٖـع و   بـ

 مسٌ.َ يإ زطططىيَ ووٌْضَ ززٍَ و  َاٍَ آلٕ َاٍَؤنآلٕ ؤن ،بىوٕ
ّ، زاب و َ زضُ تـٌ غـ  ُ غتاًًْضو ؾا ٍضهااْضٍِ طىَ زضُ ثؿت ث ُ ي زا،ًُٓطِؤٍ َ ضطاضِؤشّ ُ ي   
َــت تىن ، يــُ وآلتُنــُت َٓــسا،زٕطنــطؾًٌَ خىيَٓــسٕ و غًػــتَُو  ضغــتىَ يــت و زضُ ْــ

ُ ُ طاؾـ  .َ و هُظيؤو َطؾًع  بُخسإ ُ ىوٍ بايؾض ُ ي ُ اْضٌَ داَ زضُ غ ٍُ واُْ ثًَض ُ َ زض بـ ّ  نـ
ُ  َ زضَ وضُ ٍ ثـ ُ يـ َ تاظ ُ َُ و غًػتُ َيًٌَ َٓ ز ضُ : ٖبًًََِ ضُ ط ُ ًًْ َ ضوُ ط ُ غـت و  ُ ٓاْكـ   بـ   بـ
 !َ زاو ساْناُ قىتاغاْ ُ ي اٌْضؤووز و ططو غ وظيؤو َ طْسٍ ؾًعهاٍ خٓضياطب ٍضناُ ْاَض بُ
ُ  َ رتظْـ ُ َـ  َ وُ يـ  ضؤسا ظيـ ضناَ زضَ وضُ زٕ و ثـ طنطؾًٍَ ُ غؤطِث ُ ي يَوظؤو َ طَيٌ ؾًعؤضِ      بـ
ُ بٌَ  نٌَ الو ًَهٌت بُبا ظاْػـيت   ُ ٕ يـ نـا ُ شيػـت ؤيُ بايـ يَـت.  طبهطيُ غـ  ضِزوغـى ضٖاٍ غابـ
يـل  ُ زا خـ ُ َيـ ُ ثـ ضِؤن ٍُ غتُ د ُ ي ُ نُ ْساَُ َري ٓ نُُ طىٍَ ي ُ ن َ وُ تؤزطهسا غاغًاْيضيَهاتى
وغـت  ضْـساٌَ بًػـذي ز  ُ ٓؤن ساهًظيَساٌْ زاي ُ ي ًْساُ َُ ٌَ تَ ٍ زووُ ؾتُ ٖ ُ ي ضُ بٌَ. َٖ ز
 ُ . يـ ُ يـ ُ تىاْاٍ بًػتين ٖ َ وُ هًزاي هٌْاو غ ُ َاْطإ يضٌْ ضىاُ َُ ٍ تُ يَُ ثضِؤن بًَت.َ ز
ُ ُ ؾـ  بُغٌَ  ضُ زا ُٖ ؾتُ ٖ (14) بـٔ و  َ ًَـٌ ز ان َ وَ ْـس و ْـاو  َ ْـاو و  َ وَ ضوَ ٍ طـىٍَ: ز  نـ
 ضؤظ ــ  ًَٓػتا ُ يؤ. بناَ غت ثًَسَ ز وزاي هٌٍ غَوَ ضَ ٗاٌْ زو دً ُ يَُ ثضِؤن ْسٍ ًَْىإَ يىُ ث

 هٌٍ ْاو غُ يَُ ثضِؤنبؤ  طو ؾًع ىؤضري ُ اْضِؤشازا ضُ ًٓٓطًت وآلتٌ ُ ٕ ي ناُ طًاْووز  هُزاي يُ
 ـظـ ؤطٍ َُ غتُ طاٌْ دضؤزوا ٓ ،زْساطٌ َتانُ ي ُ ن ُ ؾسايَ وُ ي  نَُ طيُ ! غَ وُ ىيَٓٓيإ زَخؤخ
 .ُ ي هُوٍَ طىيَض نَُ ز ضانُ ي ُ ن
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ْسٍ ُ مت بَُِ تايتقاَ ُ ن ُظؤطٍ َُ غتُ ٌْ دناَ ضٖازابُ َ ضغتًاُ ٖ َ ضُ ٖ ُ ي ُ يُنًَهطىٍَ    
 :ُ يُ ٍ ٖؤخ

 ٍََع و ًَُٖاٍ َ ضِ ُ ي َيُىظدمري  بُ تهاياَْ َت و ز ططَ زضَ ٕ وناُ ْطَ َيٌ زؤثُ ؾ ،طى
 .وًََؿ  بُيسا َ ز ،يٌضَاَ ز

  بري.َ زطؾًَظَإ  َ وُ بًػتٓ يٌَضِ ُ ي 

 وٍَ ْاخُ ٍ ضاوُ واُْ ثًَذ  بُ ، . طىٍَُ ايضان ساًَهو ؾىيَٓ تانَىوُ ٖ ُ بًػذي ي . 

 ضو بُوضوَ وؾت و زطو غ وظيؤٌْ َناُ ؾؤخ ُ ْطَ ز ُ ضًَص ي َ وُ بًػتٓ يٌَضِ ُي 
 .ئططَ زَ و

. ُ ؾؤْطٌ خَ و ز ويظؤٍ َُ ودُ يسا و عُ ؾ هٌٍ زايز ؾريُ ق بُ َ و هُغضِؤخ ُ َٓساٍَ ي  
ْط و ٓاواظ و َ يٌَ زَ ٓاطات وتًَ هٌٌْ زايناُ غعاٍ الياليُ َاْا و َ ُ و يُ ٓ َ ْسُ ض ضُ ٖ

ْسٍ َ خىزاو ًَهٌاَضًَُٖٔ و ٓا َ ضؤضٌَ، دَ زضَ ز هٌووٍ زايضُ ط ُ ي ُ ن ٕناُ متضٌِْ ؤَضٖا
 خؿٌَ. بَُ ثًَس
  ضـىْهُ دـا   .تنـا َ ؾٌ ز اٌْضؤو ط وظيؤَ ؤٍ بؤطىٍَ خ ثرتبًَت  رتاؾضُ تا َٓساٍَ ٖ   
خـٌ  ُ زا بايـ َ طيًَ. ُ يُ ٍ ٖؤز و ًَُٖاٍ خؤنَع وَ ضِ طت ًَهٌظَاْ ضُ ٖ ىَ و ،ُ ظَاْ وظيؤَ
ٕ و ؤوٍَ. ض نَُ ز ضزيا بَُٓساٍَ  ؤزْسا بطنطؾًَزٕ و طنَ زضَ وضُ ٍ ثُ غؤطِث ُ ي طو ؾًع وظيؤَ
 ؟َ وُ يَهووضِض  ُ ي
ثٌ ؤيل و ثزميٌ و ناُ ظاْػيت و ٓ ًَهٌت بُبا ُ تؤب ًُٓطِؤٌْ اضؤو ط وظيؤٍ ََ زضَ وضُ ث   
اخ طٍ خ نُُ َنآا ُ نبًػذي( نٌَ طظي)ٍَ طتطىَ ٌ زثًَ زٕطنطؾًَ يَهٌَاُ بٓ ُي ىُ ي. َ وُ تؤيًَب
و  ُٓ يإ  و َٓساَيُ زٌْ ُٓطوَهطس يَو بؤ َُضٖؤنا  بًَتُ زا زََ طيًَ ضنا زَضَ ضو ظايٌ ثَُ ضْاؾاو

 :ُ نٍَ طبهطؾًَبٌَ َٓساٍَ َ . زَ وُ تهًَؾَ زا زُ و َٓساَيُ ٓ غًَيتُ ن ضُ غُ ي ُ تًعاُْ طًْ قىتابًًُ
 بطات.تًَط ْناُ ْطَ ًَُٖاٍ ز ُ ي 

 زًْاْسا.طنغاظ ُ بٌَ يُ ْسا ٖناُ ْطَ ز ضُ غ بُآلتٌ ُ غَ بٌَ زَ ز 

 وُ ٕ بٓاغًَتناُْطَ ٍ زُ ٗاتًَهبٌَ ثَ ز َ. 

  تهابوغت ضْسا زناَ ضزا هُظيؤَ ُ غتضًَِْى  ُ ْطٌ يُ بٌَ بتىاٌَْ ٖاوغَ ز. 
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  ضغًساطتُ و َ ويُ ن بُْطٌ َ ز ،فؤف و ْاخؤْطٌ خَ بٌَ بتىاٌَْ زَ ز ،زوا خاَيًـ 
 .َ وُ تهابدًا ًَوي

 .َ و نُُ ت بُْاو با ُ بضُ َ وَ بًػذي( نٌَ طظي)ٍ ُ غىْط ُ با ي  
 
 ٍ ٓاظيع: ضُ خىيَٓ 

 ًَهٌضَِْطواًْـ ُ ٓ ُ ن اٌْ.ضؤووز و ططغ  بُ َ اوطؿهًيَُ ٗهتًَ وخىَُ ضِاغت وظيؤَ ضِؾتٍُ
و  نُيتىوضوؾت و زيس وطغ ُ ؾت يضظٔ و طىظاؤطغيت ْاخٌ َُ ٍ ٖطِبضَ  و زريبَ زُ ٍ ٓطت

تازا ْاتىاٌَْ َ ضُ غ ُ َٓساٍَ ي َ ْسُ ض ضُ . ٖتناَ تٌ زُ آليُ َؤن ُّ و شيٓط َ وُ تُ ٓايري و ْ
ْط و ٓاواظ َ زٍ ططيَُ وإ ُٖ ٓ ُ نطا َ ستًَ يٌََ و تهابًْسا اضؤووز و ططًَْىإ غ ُ دًاواظٍ ي

َيًإ ُ هتًَو َ وُ ْ نَُ ز ُ ْطاَْ و زُ ظوو الغايٌ ٓ ضُ ٖ ُ يَ وُ ف ُٓ َيط بُؾٔ، ؤٍ خُ غُُ و ْ
 فَ وُ إ.....يضبا  و  هُوغطو ب ضووباضِ و ٓاو و ضو تىاطيُ وؾت و تطْطٌ غَ ز  بُٕ  نَُ ز
ٍ ضُ ٖىْ ٌيضناَ زضو ُ يؿٔ يطِثٔ و ًَهياَُ ثٍ ططيَُ ٖ ُ اًًْاْضؤزوو و ططو غُ ٓ ُ ن طاتَ ستًَ

 َ زَ ضّ زياُ ٓ ضيُنػُ. ًَٓػتا َ وُ تُ اوْطْؤباآلزا ٖ ًَهٌبَ زُ ٍ ُٓ تؤب ُ ي هٌظيؤبٌ و ََ زُ و ٓ
 ُ ظيإ يُ س ُ و َٓساٍَ و قىتابًًاُْ ، وازاّ َٓ وُ غتًٓ بَُ ز َ زضَ وضُ زٕ و ثطنطؾًٍَ ُ غؤطِث  بُ
ب و َ زُ ظاْػت و ٓ ُ َإ يؤٌْ خناُ ياَُ ث ُ ياْؤوخُ ضِاغتْا ُ وا ًَُُٓ ٓ ،ُ اًًْضؤزوو و ططغ

ووز و طًَْى غ ُ ٓاخًًَٓٓ تًسا زُ ظايؤطتٌ و َُ وايُ تُ و ْ نُيتىوضو ٓايري و ضَِوؾت
زٕ و طهو منايؿ ىؤضري ىَ ب وَ زُ ٍ ٓطتٍ طشاْ  بٍَُ ُ هتًَ َاًْـُ ٓ ٍَطنَ ًْإ، زناُ اًًْضؤط
 ئَ.طبه ا و بايٌَطثؤٓ
 ٍَطنَ ز ُ واتُ نطا َ ًستًَ غٌَُ نَىوُ و ٖ ُ دًٗاًًْ ًَهٌو ظَاْ ُ ظَاْ وظيؤطىمتإ َ  
ٍ طتتاٌْ ُ ٍَ ًًًَُ ط ُ زٕ يطهؾضعاُ ْاغاْسٕ و تؤخ ؤبًَٓري بضنا بَُإ  نَُ وُ تُ ْ هٌظيؤَ

زًْـ طنطؾًٍَ ُ ْاَض بُؾسا ُ َُ ثاٍَ ٓ ُ ي ئ و بهُٓاؾٓا  ىُ ي بًُْـ ناُ زًْا و َٓساَي
 ئ. بهُ ثًَؿهًَـ
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 : ضىْهَُٓساٍَ و قىتابٌ ثًَىيػذي  ؤٓاو ب ىَ اٌْ وضؤووز و ططو غ وظيؤو َطؾًع
 ــ ــٌ ٓ ــَُ ؾــسؤوإ خُ زَي ــإ زضِؤسٕ و  ن ــووضوَ ً ــٓٔ. تىيَصيٓ ــاُ ظاْػــتًً َ وُ شيَ ٕ ن

ّ ُ ْـابٔ و ٖـ   نٌؤَـ ُ ّ خـ ُ ٕ ٖـ ططـ َ ز وظيـ ؤَ ُ ٍ طـىٍَ يـ  ُ واْـ ُ ٓـ  ُ ملاْسوياُْ غ
 .َ طتصيَضًْؿًإ زُ َُ ت

 ـ  ضناخىيَٓـس  َ وُ اْضُ و ٖىُْ ٓ يٌَضِ ُ ي بـٌَ.  َ زٕ زطهَـا و منايؿـ  ُ و غـ   ٍُ دىيـ طؾًَ
ُ ضٍ بًَعاضؤظ ًَهٌٍ زواٍ زاًْؿـتٓ ؤواٍ ثـ ُ ف و ٖـ ُ نـ  ينيَضِؤط ؤتٌ ب بُتاي بُ . ض نـ
 ُ يت ي نَُ ظ زُ بعويَٓٔ و سَ ز ـظؤطغيت َُ وا ٖضُ ـ و غًَنو ُ غُُ مت و ْضِ ُ ًَؿُ ٖ
و   َت ًَٖٓـسٍَ باَيٓـس  ُ ْاْـ ُ ت ُ وؾتًًطغ هٌيََزضف زياُ َُ ٓ ُ نٍ.ضُِ َيجُ َيًاْسا ُٖ ط

 ٕ. نَُ ز نٌَضُِ َيجُ َا و ُٖ ًْاْسا غناَ ٍَ بًَضىُ ط ُ ًْـ يناَ ضطًاْسا

 َطظي ُ ب َ ٕ ٓاَاشناَ وُ يًَٓؤًَه، يتناَ ص زتًًَٖع وبٍُ َٓساٍَ ضو ٖع بري وظيؤ َ ٌ  نـ
َ ططـ َ ازضِ وظيـ ؤَ ُ طـىٍَ يـ   ضؤظ ُ نـ  ٕ نَُ ز  ُاْضناو خىيَٓسُ ٓ ٔ َ صهـ ظيؤٕ يـإ   ،ْـ

 سا.يضنابري ضِؾتٍُ ُ تٌ ي بُتاي بُ

 َيسا ُ ط ُ ٍ يضغاؾًًًَََٓت و يا ٍ ثٌَؤبٌَ تا خُ ٍ ٖضو يا  نُؤنبىو تناَ ظ زُ َٓساٍَ س
ْطـٌ  َ ز)زٌْ َٓـساآلٕ  طهيضيـا  ؤب  نُؤنئ بىورتَيٌَ باؾَ ز وظيؤ. ظاْػيت َتهاب
ُ  ،تهـا بَيـسا  ُ طـ ُ ٍ يـ ضتىاٌَْ ياَ ٍ زَ وُ زْطنطؾًَ يٌَضِ ُ ي ُ نتٌ(ُ يؤخ ُ تاي بـ تـٌ   بـ

 بػيتَ.اْيَ يسا زؤٍ خ نُُ شيٓط ُ ي ُ ناٍُْ ْطَ زُٓو ٍ َ وُ زْطهالغايً

 بًَتـ َ ز رتتـ ُ محـ َ اوإ ْابًَـت و ظ طف ؾـ ؤْطٌ خَ و ز وظيؤبٌَ َ بُياَيٌ َٓساٍَ ُ خ ُ 
  ْس.ُ َضُ و ٖىْ ضزاَ طٖبُ ًَهٌغُ ن

(UCIA – James Cattera) وُ زا تىيَصيٓ( 5997)غاَيٌ  ُ ي ٌ  (15)ٍَ ُ طـ  ُ يـ  يَهـ
 ُ اْـ ضِؤشٍ ُ و قىتابًُ ٍ ُٓ دماَُ و ُٓ ٓ ُ يؿتُ غاٍَ، ط َ ٍ زَ َاو ؤز بطهقىتابً ضظاُ ٖ

 ُ يـ  َ وُ خىيَٓسٌْ ًًْ نٌيُنًَؿُ ًٖض ٍَططَ ز وظيؤَ ُ عات طىٍَ يُزوو تا غٌَ غ
وا ُ ٓـ  َ ىوتـ طط وظيؤَ ُ يـ طىيًَإ يطتضؤظ ُ ن ٍ ُواُْ ٓ .ُ ًْسا باؾناُ ت بَُىو باُ ٖ
 .  َ غت ًَٖٓاوَ زَ ظيإ وض بُ ضؤٍ ظُ ثً
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ووْـٌ  ضَ ز ٌؾـ ؤخُ ْـ  ًَٖٓـسٍَ  و نٌَىَُ ٍ خضُ غَ ضضا ؤَإ بضَ ززاوو ُ تؤب وظيؤَ ًُٓطِؤ   
ٕ ناَ غاآلضىو بُ ؤب و ض هُؾؤَاٌْ بًَٗضَ ٌْ زناَ ٓاَيىوز ؤب (Music Therapy)زيَت. ضنا بُ

َ ؤيؤهغاي ُ . يَ غت ًَٖٓاوَ ز بُدماٌَ باؾٌ ُ او ٓطهيضزيا ؾٌؤخُ ْ و ًَٖٓسٍَ  وظيـ ؤشيؿـسا 
ْطاْـسٌْ  ُ َيػـ ُ ٖ ُ باؽ ي (Musicology)ْاوٍ   بُْس َُٖضِ َ طغىوز و ؾ  بُ هٌضِؾتُي ُ تؤب
 .تناَ ز َ وُ ظؤطَ ضُ غ بٍُ ضُ طيضانو وظيؤَيٌ َؤضِ
 َ زَ وضُ ثـ  ٍُ غؤطِثياٌَ ُ ّ ثُ اظو ٖطّ ٓاَُ اٌْ ٖضؤو ططو ؾًع وظيؤَ َادمٌطنٍ و نىضز بُ 

اْــٌ و ضُ دًَطــاٍ ًْطــ ت.يَــطبهَيــسا ُ طــُ يــإ يــُ َيــُ َاَــ ُ ظاْػــتًًاْ ضُ زْٔ طــطنــطؾًَو 
و ضُ ّ ٖىْـ ُ ٓـ  َ وُ ْـ ناَ ضغـتسا َ يـى ُ ثـ  َ ْـس  بُيَُ و َ ُ قىتاخناْ ُ ي غاٍَ  بُغاٍَ  ُ نُ ْآىًََسيً

 ُ و ي َ وُ يَتطنَ ز ضزاطغت َُ ٓاْك  بُ بَُيهىٍَ طنيًَٓا ثًَؿىاظيإ ٌَضُ ط  بُ ضُ ٖ ىُ ْ ُ تاْ بُبا
ُ با َ ًََـص ُ يـ  .ٍَطنـ َ زطيُ غ َ و نُضاوٍ غىو  بُزا ُ اْضُ ْتُ و غُ ًَْى ٓ و ضظف وًْطـا ضَ تـٌ و  بـ

 ٕنـا ُ ٍ واْـ ُ ٍ خؿـت َ وُ زْـ طنطِث ؤبـ  ضُ ْـسا ٖـ  ناُ ٍ قىتاخناْـ ضؤظ َ ضُ ٍ ٖ بُضؤظ ُ ي وظيؤَ
ُ و باُ ٌْ ٓـ نـا َ ضؾـتًا ضُ ثـ ضُ ٔ و غيَطَْ زاز ظطـا  َ ز ُ يـإ يـ  َ ْـس َ يـٌ و طـاظ  ُ ف طًـ ُ تاْـ  بـ

ُ ضؤْـسا ظ ناُ يًـ ُ منىوْـ  ُ خىيَٓسْطـ  ُ ت يـ ُ ْاُْ ت ُ منىوْ ؤب ضُ ٖ .َ ضؤْسا ظناَ ضناَ زضَ وضُ ث ٍ  بـ
ُ ُ وقًب( يـإ يـ  َ ضٍ ُ ًْٓؿتُاٌْ ) ووزٍطٍ غطِزيََري زوو  نُُ ي ضُ إ ٖضناخىيَٓس  ُ و يـ َ ض بـ

 !.َ وُ زاخ بُٕ! َ زَ ْاؾإ يًَسُ و تَ وُ ٍ غًًَُطزيَ
 ُ يـ ؤب ،ٔ ًِْتططُ خَٓ ضِويًاٍ ىخ َ ْسَ وُ ٓ ٕنا نًَؿُ ٍضُ غَ ضضا ؤّ بَ وُ ؾؤضُ ث  بٍُ َ ْسَ وُ ٓ  
 ُ َـ ُ خـ َ ز ُ يـ َ زضاغـجا ضِ  هُغـ َ ّ زُ و الوإ ٓ ٍضِؤؾٓبريٌ وَظاضَِتو  َ زضَ وضُ ٌ ثوَظاضَِت ؤب

 :ضاوض بُ
 ًٓباضِثػـجؤ غتاٍ ؤزٌْ َاَطهزاب ٍ ُ  ٕنـا ُ قىتاغاْـ  ؤبـ  وظيـ ؤووز و َطتـٌ غـ   بـ

 .ُ ي نَُ ضُ غَ ضضا ًَهٌؾ بُ

 دماْسإ و ُ و ٓ خىيَٓسٕ ًَهٌغتجَ تاٍ زَ ضُ غ ُ زٌْ قىتابًإ يطنيعضٍَِ ُ َؤن بُ ُ اْضِؤش
ٍ ُ غـ ؤطِث ُ يـ  َ وتىو نُضُ ٍ غضزاطن ًَهٌتعؤَ ضؤد ُ َُ ٖ ًٌنزٌْ ضاالطهثًَؿهًَؿ

. ٖـًض  َ وُ ايـ طنَ ظيٓسوو ز ُ ًنًو ضاالُ إ ٓضدا ىَ ظيا وؤزْسا. خطنطؾًَو  َ زضَ وضُ ث
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ٌ ُ دمآَـ ُ ٓـ  ؤغٓس بـ ُ ث يَهٌثاغاو غـتا و قىتـابٌ و   ؤ. َاَُ ازا ًًْـ ضٓـا  ُ يـ  زاْـ
 ٕ.ُ يُ غؤطثو ُ ٍ ُٓ غتَضُ ن غٌَ ،ُ يُ بىوًْإ ٖ ُ ن ُ قىتاغاْ ٌطؤضَِثاْ

 ِبـٌ و  َ ضٍ و عـا نىضز تٌ ظَاٌْ بُتٌ با بُتاي  بٌُْ خىيَٓسٕ ناُ ْاَض بٍُ َ وُ اظاْسْض
ُ  ٍططيَُ ياَُٗ ٍ دىإ و ثطؾًع  بًُٓٓطًًعٍ  و  ضَِوؾـت  ضُ غـ ُ يـ  ضُ طـ يضانثًَعو  بـ

 ت.بًََ ٍ باؾٌ زضُ طيضانضؤظ طُو شيت غيتؤظسؤطٍ و َضَ وضُ إ ثُظاْػت و ًْؿت

 ىَ و) ضُ و ٖىْـ  وظيـ ؤٌْ َنـا َ ْس بُيَُ ًَْىإ َ ُ ْطٌ يُ َاُٖ زٍ ٖطثزٌْ طهوغتضز 
 ؤٕ بـ نـا ُ ٍَ قىتاغاْـ ُ طـ  ُ ٕ( يناُ دىاْ َ ضُ ٌْ ٖىْناُ مياْطايُ دمإ و ثُ ٍ طضُ ْتُ غ
 . هُيَُ ن بُ يَهٌْطاوُ ٖ زٌْ َٓساآلٕ و قىتابًإطهيضنازٕ و ٖاوطًَهؾل ثُ َ

 ـ ضِ طبٌَ ؾًعَ ايإ زٍ غاوُ ٌْ باغضناُ ت بُّ باُ دضُ غ  ت.يَـ طبهف ؤثـ  وظيـ ؤص و َيَ
 زا.ُ ّ قىْاغُ ياْسْٔ يُ طُ ٍ ثُ غًًَ و  نُاٌْ تاضؤو ط وظيؤَ

 ْـسا  ناُ ًَْـى قىتاغاْـ   ُ ب يـ َ زُ و ٓـ ضُ و ٖىْ وظيؤوثٌ َططح و تً ًَٗٓاًٌَْهث ُ   بـ
 .ٍَطبها ضانُ ثًَىيػت ضؤْس ظُ ََ طٖبُو ضوازاُ و ٖ ضِثػجؤغتاياٌْ ؤَاَ ٌيضناٖاو

 و  ضؾـا  ُ ٍ يـ ضُ ٍ ٖىْضىطىظاؾتُ ْط و ؾًػتعاٍَ و طُ زٌْ ٓاٖطنغاظ  بُسإ يٓطًطط
ف ؤاَـ ضُ زًْإ ْابٌَ ؾطب َ ىيَضِ بُزٕ و طهيضؾسا بُ ؤْسا و ٖاْساٌْ قىتابًإ بناُ الزيًَ

 ئ.طبه

غتا و ؤزيسٍ َاَ ض بُ ُ َُ غ ُ يٓططط ُ و خاَيُ وٍَ ُٓ ََ ّ ز نُُ ت بُثًَـ زاخػتين با   
و  ُ وؾ  بُ ٍنىضزباوَناٌْ َ تاظ ُ اًًْضطى ُ وا ًَٖٓسٍَ يُ ن منإناُ قىتابًً نٌو باو وايز

اوا ضِؤشٌْ ناَ ضْاوزا ظاْهؤٌْ ناَ وُ َيًٓؤًَه. يئَطزَنْاوٓاخٔ  هٌتًؤػٌ و ٓريًَهواتاٍ غ
و ُ ٓ ُ ن  ُدماَُ و ُٓ ٓ ُ تُ يؿتىوُْ ٕ. طُ يَ زضو زياُ زٌْ ٓطنو نُىُْ ؾ يهٌضخُ ُ ًَهََ ز
و شياٌْ خًَعاًًْسا  غًَيتُ نٍ َٓساٍَ وضِؤشزوا ضُ غُ اثٌ يطٌ خيضُ طيضان ُ اًًْاْضؤط َ ضؤد
 ٕبهُوا  ،ٔتططغتَ و زَ وُ زْطهيضؾًاؤٖ يٌَضِ ُ ٕ يناو باو وزاي ُ ثًَىيػت ضؤظ ُ يؤ. بُ يُ ٖ

ف  نُ نُضُ ٓ ًٌَهؾ بُبٔ و ُ ْ ُْااًًْضؤط َ ضؤو دُ يًاٍ ٓوو خى  ًَْإ ٓاَيىوزناُ َٓساَي
و ُ ٍ َٓوُ زْطنزٕ و بآلوطنضَاؤتٌ تُ يَؤٍ َُ غاْطثض بُ ُ ُْ و اليُ ٍ ٓؤغتُ ٓ ضُ غ ُ ويَت نَُ ز
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ٍ ضُ تاغضُ غ ٌيضُ ّ و دًٗاْطَ زضُ ٍ غضُ ٍ ٖىَْ زضُ ث طشيَ ُ ٕ يَ زَ ز  اُْاًًْضؤط َ ضؤد
 . ُ ًًْ  ضَز بُ تًغُ ٌْ الواظ و ًَْطُ الي ُ ؾًإ يُ َُ ٓ ُ نزًْا،

 
(Langston Hughes) بٓىوؽ: نُُ ًًَنضُ غُ ي ُ هتناَ ت زُ غًَ و ٍ 

 
 شيـإ ؤشيـٔ بـ

 زووطَـ ؤزٕ بـطَـ
 و وظيؤَ ُ يٓ بهُبـا شيإ 

 او...!طتطىُ ْ بٌَ ىُ يُ طًـ طىتضُ َ
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  ضتاٌكوزد ىيكاةاىي الدَييزكاَييدؤخ   
 ٌ!كاةىي تاقيطكاكةَيصؤزةك ياٌ

 
 
 

بهاتُوَ، ضؤٕ برييَت طبهطَٓساٍَ زَبٌَ ؾًَ "
 يُ ض بهاتُوَ." ُْى بري

Mead  Margaret      
 

 
ُ يَضِْاو  ُيُٓغتُإ غَْسٍ زَإ ظضٍ داضدا ىَو ضُط     ُالْـ ؤنًَْىبُ و يَوصيَـ ضٍ طىيَسُؿـ
ـ ضَظؤغـتاْسا ط نىضز ٌْناَطىْـس  ٌْناَْطـص ُو ت وغُت َزضبُهُيَُن ُ  ويَ ز ضز وضئ و وبهـ

 ًْإناًََُصوو الزيًَيَصايٌ ضز بُ ُن ئَبس ُخاغاْطو ًََ ىضاضو غىاُؾىيَٓجًٌَ ٓ ُت يُزيك

 ئُطـ َستً ،غت بىوَز ضُغ ُي ًإضِؤسسا اْثًَٓاوي ُيإ و يؤغٌ خَزُْعَيٌ َىقَُ َزبىوطن
 !َخؿًىوبُتٌ ُظايؤطَاْإ و ًََُُٓ بُضًإ  َوُتَخاوٍُ غضُِو ثبُو ُٓ ُن
ُ طُحتاَيٌ ُْؾاي ُن ،َاالٕضبُطىيَعٍ ضزا َو ثري يعضناضُوتٌ غَُعط    ٌ و ٖاَاتٌُ و ْـ تبـ
ٔ َثًَُـإ ز  ٕ،ُو طىْسآُْ نٌػىوضِؤس خَُيهٌزاًٌْ ضُطضُغ و  ٍضشاٍُ ٖـ طمشؿـًَ  ُنـ  َيـًَ

 َىاًْىيتُطًع ْـ ضُٖـ  تُٖايـ ٌُ و دهىضتغـت َؾاٍ شيـإ و ز ُو د ضوُد ٌ وؾؤخٍُ ًََْْع
   .....هُٕبغتاًْإ نىضز ٍُضَِْط ضظاُٖ ُؾتووطو غُو ي ٕضبُيإ ثًَضُؾَظ

http://www.goodreads.com/author/show/61107.Margaret_Mead
http://www.goodreads.com/author/show/61107.Margaret_Mead
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ُ ٍ ؤغٌ تاواٌْ خضغيت قىَز َوَيًساوُٖ ُمحاَْطِٔ، بًَهًََصووٍ ضًَ ُضِاغت     ٍ ُغـت ُد بـ
 نٌالُنـ  ،صيَضزوضزوو ًَهٌياَُع ،ٍضواَنىضز ٌْناُالزيًَ ،َوُتيَطِوإ بػُزٍ ٓضُو بًَط ىثا
 َزضَويًٌ و زىنو ضـاو  ُؾـ َضِيا و غىوتىوٍ الضالٍُ َُّ و ثًَؿىويَضَو ٌنَا ضاوٍطَيكُٖ
ُ َضَز ًٍُـ ؤين َـٌَ َوإ زُٓـ  ِ بىوٕ!نًُو س ضؤتنَإ و زضَساو و زٍ بًَُزَي َـٌَ  َط و زبـ
ٌْ ناَضؤخَضُغـ  َضزاَُايضُغ ٍضهاتُخعَ بُٕ َاوطن ٌَََز غتإ وَزبُْط ٍُ تؿخػريُي

 طًعضُٖـ  ،َإَُىو خُٖ ٍضو بٓبا ضباضُدا غ .... !غٌطيإ بَز بُو  طتًَ ًَوََش بُ ،ضؾا
ُ ؤطئ ؾطتَاظتضبُُي وإٌُْ ٓناَضِقى َوآلُن  و َوهاؾـ ُإ ْنًؤٍ زوشَٓـإ ضـ  ضنُؾـُضِ ٍ نـ
 .َْىاْـسو ُزاْ ضطـا ضِؤشٌْ ناُوًًَـ ُؽ قَضُْطـٌ سـ  َو ظ طبـ َظوَيـِ و ظ  ؤيإ بـ ضُت غـ ُق

 ُيـ  و َوُتـ ُٕ بىوْناََُزضُخىيَين غبُْط ٍُ ضطهؾُئ يطتَْسضووٍ زضِبُووضِ َُاْاَْضقا
إ باثري ظيَسٍ ضُغ َوُتُٖاتىوْ طتبًَٓسضُط غضَُ ُو ي طىؾٓسَتن طَٖش ُو ي طتًَٖعبُْؿاٍ ُٓ

َيًتًإ ؤنخاْىو و َاالٕضبٍُ َضؤغَضِو و قىناَُيتُطاٍ ؾإ ٖضٍَ غىوتا و ال زُطَضُض ُو ي
 .  َوُتؤتططٓاًََع  ُإ شياًْإ يضدا ُي رتغُخ يَهٌؾاَو بُو  َوُتََيًَٓاوُٖ
ُ َٓأُ و خهخـٓ  و ويـ ضؽ و تاضقى ُّ شيٓطُٓا ي   ٌ َضَِٓـساالٌْ ضـاو    ،زانـ  َُيُـ ىن ؾـ

ٍ بٍُ )ضتؤ و ُيََُػُق َطِؾ و وَيكًًؿاُدىوتٌَ ثًَاَلوٍ يىوت ٖ بُ ،وإُغىوتاوٍ ٓ  (داْتـا
 َويَىُو ي َزووطن تُو بًَدعَ فضغىزوضو غا َغاز ٍنُؤقىتاغاْ ُوويإ يضِ ُاْضِؤش ،ضِوزطِؾ
 ىُت يـ ُٕ قـ ناُالزيًَـ  ٍضنايَٓسؤخ طٌ.ٍَ شيإ و ظيٓسضهُيُتاؾًين ث بُ َزووطهغتًاَْز
 َضناٍَ خىيَٓسُطُدًاواظيإ ي زاُغتٌُْ دناُطاْضؤووٕ و ٓضَف و زؤو ٖ ضو ٖع بري ُي َضِضَِظ

 ،طىْسْؿـري و الزيَـري   ُن ـ ُيَزطنخىزا ـوإ  ُدًاواظٍ ٓ نُتا .َبىوُزا ْضٌْ ؾاناُيؤٖاوث
ـ  َضياُتُْىنوت و ًَْىهُؾُْاو ٓ ٍضناوإ خىيَٓسُٓ ،ضداضؤظ ْٔ.ناَض ؾاغيتَز َضزوو  طو شيَ
و  ظاْهـؤ  ُُْطَغتإ زنىضز ٍُّ طىْسإُْ َٓساَيٌ ٓؤض ُن َطيُثًَِ غ ضِاغيتبُ وٕ!بى ضضاز

 نـى ََـٔ و  وٕ!نُضُسا غـ يَٓسًْاْـ ؤٌْ خناُغاَي نٌووطو ض ىضٍِ َيصُث ضُغبُتىأْ َٕ زؤض
ُ  ْاضـٌَ: ضَز َْـس بُّ ُّ يـ ضُغـ  ،ضناَزضَوضُث ٌهيَضظَىوْسآُ ُ  ىضبـاف بـاف ز   ضـىْه  بـ

ُ  ؤضٌ تضُٖ ْؿًٓٔ وضؾا ُن ّنَُز ُْناو باو وو زايَُىعاْاتٌ ٓ  ُيـ  ـياَيت زازٍَ  ُخـ  بـ
ــضِؤشٌْ شيــاٌْ ناُاٌْ و زاثًَىيػــتًًضَؾــطىظؤخ ــ ـّ   َزضُغــٍ ُاْ ــٌ طهاظيضِ ؤب ــٌ زَي زْ
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ٍ ضُِو ثـ ُي ٓاغيت خىيَٓسْسا ُيإ يُيو ثا ُضٌ ثًُن ،َزووطهياْضياُو تًَْإ ٓاَازنآَُساَي
 َوَُيًًُغـ ُو ت طتًَـ ت و ٍُ ْـاظ و ْعُـ  ُواْطـ وضِ ُيـ  ضُطـ  !ُغتًٌ زايـ هُيٌ و ؾَظطثُؾ
ُ  ضٍ ؾـا ضناٍَ خىيَٓـس ُطُٕ يناٍُ الزيًَضناَاٍَ و ساَيٌ خىيَٓس زٍضاوضبُ  ُبىوايـ َز ،ئبهـ

ُ  َوُظوو بضـٓ  ضُٕ و ٖـ تٌ بـ ِ ضٌَُِ بٓـ نُُيٌ يؤتىأْ ثُْ ٕنآََساَيٌ طىْس و  ضَُِـ  ضبـ
ًَْـىإ خىيَٓـسٌْ    ُيـ  طٓـاخ  يإ بًَـت. ُو طاواٌْ ثًؿ َضهاؾىاْ ضُزٕ ٖطًْإ و تا َناُبعْ

 ،وٍٍََ زضؤظ يَهٌٓـاو  َطويُّ ٖـ ُٓ ،ُيُٖ ؾايٌؤر بُغضُْسئ ؾُض زاضطىْس و خىيَٓسٌْ ؾا
 ّ: َزَزبُ ًَٖٓسيَو يُو دًاواظيًاُْ  َّ ٓاَاشُيَُق نُْىو بُ ضُٖ ،ٍ ٓاظيعضُخىيَٓ ،ُيؤب

 ٕ: ناُغاختىَاٌْ قىتاغاْ ّ:نُُي 
 رتباؾـ  طؿيت بُ غتإنىضز ٌْناٍَ طىْسُغاختىَإ و بًٓاٍ قىتاغاْ ًُٓطِؤ ،قٌُحلُٓ 

 يـٌَ َو َاوطهدضُيإ بى خـ َضثا ُطىشَ بُضٌ ضُط ،ضاو غاالٌْ ثًَؿىو ُٕ يطتُغتَضُن طِثو 
 ٍُطـ شيٓو  ُاْـ ضناَزضَوضُغـاظيٌ ث ُخؿُْ ٍَُطـ ُي ُن ُسايتًَ يإطبُيُنٕ وىنضؤظ ًَٓػتاف

ٖ َزضبُو ٓـاوٍ   َوُزْضٍ ٓاوٍ خىانًَؿُ ًَُؿُٖ بىوٕ ْاطىدمٌَ.طؾًَزٕ و طنطؾًَ  ،ُيـ ُغـت 
اواْـٌ ًَٖٓـسٍَ   طٍ ؾاضَضُغـ  .َزاخػـتىو ضٌُْ ٖناُغـت َطـاٍ ٓاوز ضَز ُيُٖ ُقىتاغاْ ُيؤب

 .بًًٓـت َز ىُوظايًُيإ غـ  ًَوختَضٕ زُطَُز بُ ،باف ٌهيَضوٍ و ظاَو بىوٌْ ظ ُقىتاغاْ
ٍ ُتاقًطـ  بٌَ.ٌُ ٖـ و َؤظيهًـاْ  ضُؾـٌ ٖىْـ  بُيطا و ضظف و ياضََيٌ وؤوإ ُٖٓ ََسيىُْ

 .ُويَـسا ًًْـ  ُبـىوٌْ ي  ضُٕ ٖـ ناُظاْػـتًً  ُتـ بُبا ؤبـ  ُيَضوُط نٌُثًَىيػتًً ُن ظاْػيت
 ٕ.ضنايؿتين خىيَٓسُطتًَو نٌَطٌ ظيًزٌْ دًاواظٍ ٓاغتطهوغتضز ٍضناف ٖىَُآُْ

 ٍ طىْسٍ:ُغاٌْْ قىتاناُيؤٍ ثُٗاتًَهث ّ:َزوو
ٌْ ناٍُ قىتاغاْــبــُضؤظ ،َ(15ــــ  55)زا  ضَيٌ غــتاْسؤثــ ُيــ ضنايٓــسؤٍ خَضشَــا

يـإ   ىُيـ  ضُٖـ  ًَويؤث ُٓاغايً ُيؤب ،ُيُقىتابًإ ٖ ٍَضٌَ شَاُن ٍنًَؿُ ضٍ ؾاَوَضَز
 ضُغـ  بُيَت طبهف بًُْإ زاناٌُ واْتانو ٔيَطبهٍَ ُهتًَ ٍؤسا بًَت يإ زوو ثتًَ زوو قىتابٌ

 ُنـ ُيَوُٓ ُّ ساَيتـ ُاثٌ ٓـ طٍ خَوُزاْضان.(.... 4+  3)(، 3+  1)،(1+  5)يٌ ؤث ىَزوو: و
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زوو ال ضُوا ٖـ ُٓـ يَت ضبُ ضُغ بُ ُّ زوو قىتابًًٍَُ ُٓط ُي نُُغضَواوٍ زُغتا تؤَاَ ضُط
ُ ُيؤزوو ث ضُوا ٖـ ُف بـٔ ٓـ  َُيـ ُهتًَ يٌؤثـ  ضُطـ ُوات و خـى ٓ ضِْا نُُتانبٔ وَز ضبًَعا  نـ

ُ َزضبٍُ نُُغـ ضٍَ زَإ ًْىًيُنًَه ضٍُ َٖوبُبٔ َْس زَُضَضَظ ُ يًؿـسا  ؤث ُوٍَ و يـ نـ  بـ
 (.ُيَزضّ زيآُ ضُغ َوََُزَباز ُتبُّ باٍُ ٓطت نٌُيُططِب ُي). َوًًََُٓتَاوٍ زطنْسبُ

 اوٍ غاَيٌ خىيَٓسٕ: طهيضٍ زياَغعات و َاو ّ:ُغًًَ 
ٌ ضِاغـيت َْاو ُٕ يـ ناُايًـ ضبُ ُيَٓسْطؤيَٓسٌْ ٓاغايٌ خؤغاَيٌ خ ٍطًََضِؤش  يًىٍ ُٓـ   َـاْط
 رتَُنـ ٕ ناٌَْ ًَْى طىْسناَضنايَٓسؤالّ خبُ ،تايٌ زيَتؤن ضَاْطٌ ٓايا ُو ي ناَغت ثًَسَز
ببًٓٔ.  َاوطهيضزيا ُيَّ َاوُغىوز ي ضٌْ ؾاناُيؤٖاو ث ىَو َخػاوَضِ ؤيإ بَوُتٌ ُٓؾضَز
   ٕ؟ؤض

ٍ ُْطـ خىيَٓس ضؤظ ُطؿـيت يـ   هٌيََؾًَى بُوا ُٓ ،ضؾا ُبًَت ي طتضزوو نُُ. تا قىتاغا1ْ
ُ غت َياٌْ( زبٍُ  8زواٍ غعات ) رتضَِْطز ُاْضِؤش ،غتاْسانىضز ُ َواّ زَز بـ ٕ و نـ
 .َوَُاَي َوُضَٓيـ زطتظوو

ْط َظ ضُؾٔ ُٖو ٖ ٌُ خؿتتانبُْس ْري بُثا ضؤو ظ َطنىضت ًْإناٌُ واْتان ٍَ. َاو2
 (35)يـإ   (46)ْـسا  ناُيَُهتًَ ُيـ ؤث ُٕ يـ ؤز ضـ طهمشاَْوُباغـٌ ٓـ   ْآًَٖٔ. ضبُنا

 ٍُخؿـت  ُيٌ يُغتايؤو َآَُ ُزوو. وات ضُغ بُيَت طنَف زبُزا ًَوغضٍَ زًُكقَز
 .َوَُيًَتَؽ زضَز (51)واقًعسا  ُي ، َاوطْىوغ ؤٍ بُواْ (14) ُؾتاُْس

ٔ ٍَ طىْـس ز ضزوو ٍُ يُغتاياْؤو َآَُ ضدا ضؤ. ظ3 ُ  ُاْـ ضِؤش ،شيـ َبًـٌ  ؤتؤٓ ىُيـ  بـ
 ،طؾًَؤغـتاٍ ؾـ  ؤٖاتين َاَُيإ ْـ  َُبًًؤتؤو ُٓٓ وتيننُضان ُي ،ٕنَُز ؤٖاتىوض

 ضدا ضؤظ ،فََإ ؾًَىُٖ بُ .تناَوغت زضطىْسٍ زٍ ُخىيَٓسْط ؤغح بؤنضدا ضؤظ
ُ  َإُيَٓسٕ ٖؤخ ؤزئَ ب َاوغًَىضز يَهٌطىْس ٍُ يُاْضنايَٓسؤو خُٓ ُ وو ضِيإ نًَؿـ  بـ
 بٔ.َوّ زطسًُْإ َناُغضَز ُو ي َوُبًَتَوو زضِ

غآًـب   طتـ ضؤٕ و ظ ططَزضَثؿىو و ثرتٕ ناٍَ طىْسُغتاٍ خىيَٓسْطؤَاَ ،طؿيت بُ .4
 ُيـ  ضُٕ. دـا طـ  نٍَُ زنرتُي ؤؾٌ بؤغذي و ضاوثَز َضووٍ زَوٌُ ٓنُسى بُ ،بَٔز
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غـٌَ   نٌُيـ ُقىتاغاْ ؤالّ بـ بُ ، ُؾت ًًْطط ضؤبٔ ظَُْغتاف ٓاَازؤزا زوو َاَضؾا
با  بُ ،ؾسا َطيًَ. ناَوغت زضز َضوُط نٌُؾايًؤؽ بضَٖاتين زوو ز ُغتايٌ ْؤَاَ
 وات!ضَز ضناٌْ غاَيٌ خىيَٓسٌْ خىيَٓسَُُت ُي ضُٖ ،إضبا بُيإ بٌَ 

ْـسٕ  َوَشضبُو  ضاهـ ٍَْ طىْسٍ خاوُخىيَٓسْط ُغتاٍ ثًاو يؤَاَ ًَُٖٓسٍَ ي ضىْهُ. 5
ــس ــىضِ ًْـناَضناخىيَٓ ــنو ن ــري و ٌض ــضانالزيَ ــ ،َضؤإ ظي ــسٍَ ز ُي ــساُؾضًََٖٓ  ،ت

و خى ُضِاغتيـ ْآَُُ ،َٕزًََسإ يضِؤش ،ًْىإ ثؿىواًْـ ُو ي َطتزضيَصًْإ ناَثؿىو
 . َوُتناََسُن وإٍُ غاَيٌ خىيَٓسٌْ ٓطعىَ ُي

ٍ ضِووزاويـإ  ضإ و ظضو باو با طؾبُ ضدا ضؤظ ،ْسناَظضبُ ُخت و ؾاخاويُغ ُْاوض ُ. ي6
طـاٍ  ضَو ز َضِؤشْس ُثؿىوٍ ض ُتهايَز ،َزضَوضٌُ ثوَظاضَِتتٌ ُيَؤبٌَ َبُ ،وؾيتطغ

 خات.َٕ زازناُخىيَٓسْط

 غتا:ؤظَىوٌْ َاَُتىاْا و ٓ ّ:َضضىا
ُ تىاْـا و   ىُيًَٖض ؾـًَى  بُ ،ٕناٍُ الزيًُغتاٍ خىيَٓسْطؤَاَ    ًُإ يـ نًو ضـاال  َطٖبـ

، يـُضِووٍ  ُنـ ُيُٖ ًَـو ْس خاَيُيـٌَ ضـ  َو ،ًًُْـ  رتَُنضٌْ ؾـا ناٌُْ خىيَٓسْطناغتاؤَاَ
َ ئ. ططُْضَْسٍ وُٖ بُيَت طنْاثُضوَضزَناضيًُوَ  ُ ُُيَضٍُ َٖزضَوضٌُ ثـ غًػـتُ  ،إَنـ

ـ َٕ زناَطىْـس  ؤبـ  اوضظُزاَـ  َغتاٍ تـاظ ؤَاَ ًَُؿُٖ  ضُطـ  ًَوْس غـايَ ُٕ و زواٍ ضـ طًَْ
و  ُظَىوْـ ُٓ ويٍََ ظدمريؤيإ. شيإ خؤو ظيَسٍ خ ضبى ؾا َوُياْطىاظيَتَز ،يًَبىو ظوويإَضٓا

ٍَ ُطـ ُو ييَـت  ضخاٌَْ زناُغـت َويَـت تـا ز  َز نٌُيَـ َاويضبُناغت َز َغتاٍ تاظؤَاَ
تٌ ُؾـ ضَغـتا بتـىاٌَْ و ز  ؤٍ َاََوُثًَـ ٓـ  ضدا ضؤطىدمًَت. ظٍَ زنُُْىيًَ ٍُ ثًؿُشيٓط

ٕ ناَضناو خىيَٓـس يَـت  طنَقٌ زٍُ ببًًَٓـت ْـ  ؤغـيت خـ  ََاٌْ زضُو خ ضاهيُْاَضبُبٌَ ُٖ
و طىْـس و  ُخىا ٓـ  بًًََت ىَو ضُاو. ٖضظُزاَ َتاظ نٌُغتايؤظَىوٌْ َاَُغت َٓز ُٓيَضزَز

ــ ــسُٓ ــتبُ َضناو خىيَٓ ــُظَاْاُْغ ــ ؤٍ ب ــ َوُٓ ــا و َزووطهكيُخ ــ ىَت ــضُن م وؤب  وويَؿ
ٍ َوُٓـ  ؤب ُبًَطاْ خَُيهٌياْسٌْ ٍُ ثًَطََازز بُ ٔيَطبه ويَت طبه ضُغ ُيإ يزُْوَطتاقًه

ـ وإ ٌُْ ٓـ َُُووٕ و تضَو ز وسػابٌ ًََؿ ضُغ ُي طت هٌُضيَظَز خَُيهٌ ظاْػـت و   َطؾًَ
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 ضٌْ ؾـا ناُغـتاي ؤَىو َاَُٖـ  ُنًًُْ َوُّ َاْاٍ ُٓضىوْؤّ بُٓ ت بٔ.ُيؿطعُعًًِ و َ
 ُنـ  ،تيَطنُف ْـ ؤاَضُف ؾـ ًًُضِاغـت و ُبٌَ ٓـ َيٌَ زَو ْسٕ!َُضت و ٖعُغىف و بًًُُيًُؾ

ُ ضُو َاف و َُٓىو ًُْٓـ ٖناٌُْ الزيًَناَضناخىيَٓس ٍ طيُغـاٌْ غـ  ُن ُنـ  ُيـ ُيإ ٖنـ
 (.ُّ ثٓتُٓ ضُغ َوُزيَُ طت نٌُيُططِب ُي. )ُيإُْ ٖناَطىْس

 و زيَسا: ضًَْىإ ؾا ُٕ يناَضنايَٓسخى نٌو باو وَيٌ زايؤضِدًاواظٍ  ّ:ُثًَٓذ
ــ   ــاٌْ  ُي ــضِؤشوالت ــساَالتٌ ْاوُٖ ــُضؤظ ،ْ ــ ٍب ــاو وزاي ــس نٌو ب ــس ٍضناخىيَٓ ٕ ناَطىْ
وا ُٓـ  ،بٌَُؿًإ ٖـ ًهيَضواَخىيَٓس َطِؾ ضُطُٓ ؤخ ،ًْإناهُتٌ زايبُتاي بُ ٕ،ضواَخىيَٓسُْ

 ،ُظ ًًْـ ضبُثًَىيػت  ىَيًإ وضؾًاؤو ٖ ضِؤؾٓبريٓاغيت  ،ًٓؿٌ الزٍَ طِثٌ شياٌْ نُسى بُ
ُ  ـًْإ  ناُزٌْ َٓساَيـ طهيضنـا ٕ و ٖاوناُغـ ضٍَ زَوُثًَساضىوْ ؤب ،بًَت ضَتًسَُضيا ُن  بـ

بـٌَ   ضَِْـط  ُن ،ٕناُْؿًٓضؾا نُو باو وٍ زايُواُْثًَض بُ .ٕ ناَظضبُ ُْاغؤق ؤتٌ ببُتاي
ُ ضؤظ ُيإ يضُغ ُن بٍٔ باالواْاَُطبٕ َغتا و خاوؤيإ َاَؤخ ًَت و ضـ ضَٕ زناُتـ بٍُ بابـ
ّ ُٓـ  !ُباؾًسايَٓاَاز ُي غٌ خػىغٌضَغتاٍ زؤوا َاَُو ٓ ٍَضُِغجًـ ٖاتؤنؾت وطط ضُط

 َططـ يَِضو  ُيَضوُط ًَهٌغتبُضبُ ،ٕناٌُْ الزيًَناغتاؤخىزٍ َاَ ُي ضؤظ ضىوٌْؤب بُ ُخاَي
ْـساَاٌْ خًَعاْـٌ   ُٓ ُنـ  ظاْـري ََىومشإ زُٖ ٕ.ناَيَٓسٌْ طىْسؤٍ خُغؤطِثزٌْ طنُؾُط ُي

ُ  ،ئضَيساٍََ و ٓاشناؿتىن تٌُيُؾػُو َ ضانًٓـ و طِث َْسُٕ ضناَطىْس ُ  بـ ٍَ ُطـ ُز يضاوضبـ
 ٖايٌ.َضِ ىُطؿيت ْ نٌُيَؾًَى بُٕ ناُْؿًٓضاٌْ ؾاضَؾطىظؤخ

 ْسا:ناَطىْس ُتٌ خىيَٓسٕ يُؾضَو ز ضبا ّ:ُؾُؾ
 ٍ وضظزاَضِواٌْ و ٍُ و باغضـ ضدىتًـا  طىْس( ياٌْسا )هَإ و ؾىيًََََٓىو ٓإ و ظُٖ ُي  
ظاْـري  ََىومشإ زُٖـ  ،ٍضسايََو طاواٌْ و ٓاش ٌَبضهاٍ و ؾىاْطظيَضَثاٌْ و وٍُ و غضبُدمَضِ
 طِثـ ت و ُمحـ َظ َْسُضـ  ُاْـ ضان َضؤّ دُزٌْ ٓطنضبُُغتَز زٕ وطبَىيَضِبُ تٌُقُو َؿ ىضُٓ

ــُ ُودــُع َْسُٕ و ضــططتانــٓــًـ و و  ضَتًــسَُضو يا ؤيباُْنــو ضاهــيَطنو  ضهًُٓؿــ ب
ُ ُؾُْـاو ثًَد  ُضًَتَتا ز ـ سايَهضِؤش ُي َطىْس ُي ُؽ ًًُْن .ٕططًَضَؿى إ ضانْسُضـ  ـٍ  نـ
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غـٌ :"  طث هِيَطىْـس  نٌُيـ ُعاٌَ قىتابًاٌْ قىتاغاْوطِخ ُبٌَ. يًَُت و َاْسوو ْٓيَضُثُاْضِ
ُ تا ىُيـ  ٕ؟"نَُضـًس  ،َاٍَ ؤتإ بَوُْضُِزواٍ ط من نـا َضوَؽ و زضَيطىت زُقىتـابٌ ْـ   نـ

 ضُٖـ  ىُيإ ْضؤظ ُنضاٌْ ؾاضناٍ خىيَٓسُواُْضثًَ بُّ. نَُز ؤيإ بَوُخىيَِٓ و ثًَساضىوَْز
ٍ   بَُيهىبٔ و َزٕ زطهعًُغ يهٌضخُ تًـ َُـ ضيا تايبُتـُوَ  يُ اليُٕ خًَـعإ و َاَؤغـتا
 ٍضناخىيَٓـس  ضُغـ بُ ضيٌَُيٌ ْـ ضُطـ يضان ؤوخُضِاغتٍ الزٍَ ُاْضِؤششياٌْ  ُواتُن. ٔيَضَزَز

و  ٍضِؤؾـٓبري ٓاغيت خىيَٓـسٕ و   ٍَوُظبىوْضبُباف بىوٕ و  ُي َ ططيَضِو  ُيُٖ َوُْناُالزيً
 ضُٖـ  ُيـ  ضُطـ ُٓ ؤو خـ  ُيـ ُزًْإ ٖطهعًُتٌ غـ ُغضو ؾىُؾ بًُْا ُوإ تُٓ يًإ.ضؾًاؤٖ

يـإ بًًََٓـت.   ضَو ز تهـا بإ يـ ضناٖاو ًًُْـ  ًَوغتَز واُقٔ ًُْٓإ بضناُغضَز ًَهٌؾىيَٓ
   .ف(ُّ خاَيُٓ ضُغ َوُزيَُ)

 طاْسا:َطىْس ُي ضِثػجؤغتاٍ ؤٌَ َاَُن ّ:ُوتُس
ُ ْعي طٖـُويًَ ٍ ضْـاو خـىزٍ ؾـا    ُيـ  (1654 – 1653)غـاَيٌ خىيَٓـسٌْ    ُي     (66)ٍ هـ

ُ  ُٕ يـ ناٍُ خىيَٓسْطـ ٍُ خؿـت َوُزْـ طنطِث ؤٍ ظَاٌْ ًٓٓطًًـعٍ بـ  ضِثػجؤغتاٍ ؤَاَ  ضبـ
َ  ضَُِـ  ُٕ يـ ناَزٍ سـاَيٌ طىْـس  ُغري ٓـ طجب ضُط ُقُاُْٖ ُواتُنابىو.طِب غـتاٍ  ؤبـىوٌْ َا

. ًًُْـ  ضهُؾـ ؤزَيد ُغتِ زايـ َزضبُ ٍُ يُيًضظاًْا ٍَوُٓ ٕ بٌَ!ؤبٌَ ضٍَ ثًَىيػت زضِثػجؤ
ُ ضؤ. دـا ظ َضٍ ؾـا َوَضٌَْ زناٍُ قىتاغاَْضٍ شَاضؤف ظَضّ بىاُغاٌْ ٓطثضبُثاغاوٍ  ٍ بـ
ٌ ؤطَ ُغضَز ُيتري يطب ٌْ طىْسٍناُتبُبا ضِؾتٍُ  ىًََٖٓـسٍَ ؾـيت و   و ٕناُيًـ ضُو ٖىْ يـ

ُ  ـو......   ضَووْعاْـٌ و تىيَـص  ضَو ز ضَُجىتىن ْطٌ ٓاغـيت ظاْػـتًٌ   ُغـ ضْـاتىأْ ثا  نـ
 ،ٍنـىضز : )ٕضؤٕ ظناُالزيًَـ  ُيـ  ُتبُبا َضؤّ دُغتاٍ ٓؤَاَ ٕ.بُبىَيَضِبُٕ و ططاضِخىيَٓسٕ 

ٌ  ،ظفضَو ،ضُٖىْ ،تٌُاليَُؤن ،اؾًاططدى ،ًََصوو  ُنـ ٍ ُيـ ُيَٓسْطؤّ خُٓـ  ... (.طؿـتً
 ىُيـ  ،ٍنىضز تٌبُبا غتاٍؤزوو َاَ) ـَوُؾنَُبُضِيَىَبُض بُ ـز  طهزامنضُاؽ غضؤّ بى غؤخ
ُ با ىُي ،ضُتٌ ٖىْبُبا  (5 ــ  4) ىُيـ ُخىيَٓسْط َىاف بـىو يضدـا  بىو.ُطؿـتًٌ ( ٖـ   تٌبـ

اؾًـا  طدىطيٌ ضِثػـجؤ غـتاٍ  ؤَاَ َىويإُٖـ  ُمنىوْـ  ؤب ـ َبىوُتٌ ٖبُبا ىُغتاٍ يؤَاَ
 بىوٕ.
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 تٌُاليــَُؤن و ٍضِؤؾــٓبري ٍ وضُظاْػــيت و ٖىْــ نٌضــاال ٍضّ: بــىاُؾــتُٖ
 ٌْ الزٍَ:ناَضخىيَٓسا

َ ضظاُيـ  ُنـ )ُتـ بُّ بآُـ  ؤٍ بـ ُيًـ ضّ ظاًْآُ   ٕ ناَغـتا و قىتـابٌ طىْـس   ؤٍ ًَٖٓـسٍَ َا
ــسووطِهَيُُٖ ــَُُ( َٓاْ ــُضظوُي :ُي ــب ــسُخىيَٓسْطــ ٍضؤظ َضٍُ ٖ ــتاٌْ نىضز ٕناٍَ طىْ غ

َػـًٌ و  ُت ،ًًُْـ  ضُو ٖىْ ضْطاٍ ًْطاُ. ثًَؿُاٌْ ًًْضؤو ط غًكاؤْطٌ َُٓاٖ :زاضباؾىو
. منايؿـٌ  ُايف ًًْـ ططؤتـ ؤْطاٍ ؾُثًَؿـ  .ًًُْـ  ضزيـىا  ضٍُ غـ َطؾُو ْ ضُغتؤث .ًًُْ ؤؾاْ

 ٍُ بـىوٕ يـ  ضؾـسا بُ .ُت ْىوغـري ًًْـ  ضؤاثضٍِ و ضؾيت ظاًْاُ. طًًُْ نٌظؾٌ و ثًَؿ ضَو
و  ؤازيـ ضِو  ضظـا ؤو ط ُْاَـ ضِؤش ًَْى ًَـسيا و  ُي .ُٕ ًًْناهُْعي َضٌْ ؾاناَضزيا ًُنًضاال

 ٌنًضـاال  .ُىوًْـإ ًًْـ  ٕ بناُيٌ و ًْؿتُاٌْ و ٓايًَٓوُتُْ ُْؤو ب ضو غًًُٓا ٕؤظعيُيُت
 ُو ؾـىيَٓ  ضواُٖـ  ُو ٖاويٓـ  اْطاطيُزاٌْ غـ ضُغـ  .ُيًإ ًًْـ ُو ثًؿ ضثىُيُنيٌ ونُيتىوض
يٌ زوو ضؾـسا بُ ًُاْنًّ ضـاال ُيـ  ضؤظُي ضاٌْ ؾاضناسا خىيَٓسًَهتانُي .ًُْإ ًًْناًََُصوويً

و ضَازطٍَ خًَــعإ و بــُطــ ُّ يــُيــإ و ٖــؤخ ٍٍَُ خىيَٓسْطــُطــُّ يُ: ٖــ ُيــُيإ َٖضُغــ
   .ًْإناًُٖاوضِيَ

ؾـًٌ  ؤخ ُيـ  ُبًَٓاظاْ ُّ َٓساَيُزٌْ ٓطهوَطسَُ ُئ يضؾسابُ َْسَُإ ضؤخ ًَُُٓ بطِواُْ  
وتٔ و هُغـتاٌْ و ثًَؿـ  ضغـًُاٍ ؾا  ُتـ ُبىوْ ُنًُاْنًضـاال  َضؤّ دـ ُو غىوز و قاظادمٌ ٓ

 .ََُزضُّ غُشياٌْ ٓ اظٍؾريضُغ
ٍ خًَعإ و ضبا ىَويَت ططَيبُٖ ُقػ ُنَيـ َاوطتٌْ ُْا اليَز ـًَٓؿًَِٓ  ُتإ ْضُغ ثرتبا   
 .ًََِْزاز َطيًَ ُْىقت ُيؤبًَْى طىْس،  ٌْناُتًًُاليَُؤن ُْسيًَيىُث

 ٍ ٓاظيع :ضُيَٓؤخ
غـتاٌْ  نىضز ٌْناٌَْ طىْـس ناُغـتاي ؤَاَ ض ناٍ خىيَٓسَضوغيت شَاضزو زضَٔ زاتاٍ و   

ُ ُّ يضباؾىو ٍ َضشَـا  ُيـ  ضؤظيـإ  َضاٍ شَاطهـ تًَظاٌْ َوامشـس  ضُو ٖـ  ًًُْـ زاغـت  َز ضبـ
ــطِب ُنــ الّبــُ. َرتَُنضؾــا ٌْناُغــتايؤو َاَضناخىيَٓــس  امنضنــاٖاو ُزّ يــضزاتــاٍ و ويَ

ُ َعاٌْ ٖاوُبىوّ و ْـ  ىؤ تىوؾٌ ؾضِاغيتبُ ،يؿتُثًَط بـىو   ضُ: ٖـ ُيُْاوُثًَضـ  نُنًَؿـ
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ــ ــسٌْ  :ُمنىوْ ــ( 1654 – 1653)غــاَيٌ خىيَٓ  ٍضتٌ غــٓىوضٍُِ بٓــُخىيَٓسْطــ (181) ُي
ْاو  ُيإ ي(39)ًْا ُت ،ْٔناَو طىْسُْاسً ُيإ ي (541) (ُؤينٍ )َزضَوضُثتٌ ُايبُضِيَىَبُض

ٍ َضشَـا  ؤٍنُ. يـ َضناخىيَٓـس  (31816)اًْـ ضناٍ خىيَٓـس َضشَـا  ؤٍن(ٕ وُنؤيٍ )ضؾا
ُ اوٕ. ضظُٕ زاَناَطىْس ُغتا يؤَاَ( 1535)و  ُغتايؤَاَ (3349)غتاياًْـ ؤَاَ الّ بـ

 ٕ وضٍ ؾـا َوَضَز ُيإ يـ (68)تٌ َضُِبٍٓ ُيَٓسْطؤخ (558) ُي (ُاًْضِ) تٌُي بُضِيَىَبُض ُي
 (75666) ووٍضُغــ ُاًْـ يــضناٍ خىيَٓــسَضشَــا ؤٍنــو َضْــاو ؾــا ُيإ يــُزاْــ (56)

 ىَو ،طتٌْ ناَضْساَيىُث ُُْو الي َزضَوضُتٌ ثَضِظاَبٌَ وَز ُن َُٕيطبُ َُآُْ .َضناخىيَٓس
اٌْ ضناٍَ خىيَٓـسٕ و خىيَٓـس  ُطـ ُي ُيََُاَ رتدسزي بُ ضؤظ وغيتضْسٌُ ثالْساْإ و توَظاضَِت

   .ٕبهُٕ ناُالزيًَ
 ضهُؾـ ؤديَضِ ـٕ  ططبضَْسيإ وُٖ بُ ضُط ،بٌَ ضَِْط ُن ـوو :  ض َُُخَز ىُضِيَُٓايْس ُوا ض

 :  ضاٌْ ؾاضنااٌْ طىْس و خىيَٓسضناٌْ ًَْىإ خىيَٓسناَضوُط ُؾايؤٍ بَوُزْطنطِث ؤبًَت ب

 غتايإ:ؤزٌْ َاَطهؾبُاْسٕ و زاضظٍُ زاَُخؿٍُ َْوُؾتٓضِزا ّ:نُُي
 ٌهيَضغـًا طثبٔ؟ ضبُناغتَٕ زناُطىْس و الزيًَ ُي ضُاو ٖضظُزاَ َغتاٍ تاظؤبٌَ َاََز ؤب  
 ُتٌ يـ ُغـتاي ؤٍ َاَُزٌْ ثًؿـ طنُغـ َضمما ؤبـ  َاوضزُيإ ثًَٓواْاَُطِبوإ ُزٍ ُٓ. ُٓوايَضِ
ٔ  ُطتًَبُ بًَـت؟  ؤٍنضُٖ ُ ُي ،غـتاٍ ْـىٍَ  ؤَاَ ُثًَىيػـت  يؿـتين َـ  ضؾـا  ُيـ  ضّ دـا نـ
ُ ؤ. بريَوُؽ بًًََتـ ضَطىْـس ز  ُي ًَوْس غاَيٍُ ضََاو ؤغاٍَ ب (4)ت و زواٍ يَضظابَُُز  نُنـ
 :َوَُنَُسًؾً ُيَّ ؾًَىبُ ُيؤب ،ضاو ضبُ ُيب زيَتضُؾاظ و غُْ

بٔ، َزضبـُنا غت َز ضْاو ؾا نٌُيُخىيَٓسْط ُي ٍُغتاٍ ْىيًَؤيإ زوو َاَ ىُو يُا( ٓ
بٔ و َزطؾًَوٍَ ؾت ٍُ ُْٓاْؤن غتاؤَاَ (16ــــ  55)و ٌُ ٓنًظَىوٕ و ضاالُٓ ُظوو ي
. ٕبهــُػــٌ يَضيإ زنــَُضان تٌُغــًًطثضُب ُتىأْ يــٓٔ ْــايَُطــَيــإ ثًَسؤخ طتــظوو

 َىويإُٖـ  ،ٕنَُزضان يَوطىْس ُي َونُُيبُ َغتاٍ تاظؤَاَ( 5 – 4) ُنساًَهتانُي
 ُّنـ ضُيـ ٖضؾا َوُاْضُِط ُن دا ،غت و ثٌَ غجريَٕ و زَاوطنُْظَىوٕ و ضاوُّ ُٓن
   .َٓٔؾُضظَىوٕ و ُٓ
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زواٍ  ُيـ ُغتا ٖؤت. َاَهًَؾًَْإ زناَظضبُ ُْاغؤغٌ قضٍَ زَوُتٓؤغٌ ططتب( ظوو 
ُ ْـسٍ بـسا.   ٌَْ زواْاوناُيـ ؤث ٍُ يؤت خيَطاْسٕ ْاويَضظُزاَ ُغاَيًـ ي (55)  ضـىْه
 .َتٌ ٓاؾٓا بىوضُبٍٓ و زوو ىُيٌ يؤث بُتا َضُغ ُي ضُٖ
 ُيـ  ضُبا ٖ َْسُظووََضٍ ٓاؤطىْس يإ خ ُي هُيإ ْعي ٍُ طىْسْؿًُٓغتايؤو َاَُز( ٓ

 .  َوُت و مبًًَٓتيَضظُطىْس زامب

 ٕ: ناُالزيًَ ُخىيَٓسٕ ي ؤب ًَُاَْزضُو غ َّ: زاْاٌْ ثالٌْ تاظَزوو
ٌ    ضُطىْـس ٖـ   ُي ًَويؤث ُيُٖ ضطىمتإ دا ا(  ُٓـٌَ باؾـ   ،ُسايـ تًَ زوو يـإ غـٌَ قىتـاب

ُ  نُغتاؤَاَ ُ ُتبُبا ،ُاْـ ضناَزضَوضُو ث ُظاْػـتًًاْ  ،ُقًكـ َز (16 – 55) بـ ٍ نـ
ــَز ــ و َوَُيًَت ــَإ زتًَ ــ ينَ.يَُط ــُُقًكَز (16 – 55)زٍ ُٓ ــٍ ن ــٌ  طت ــابض  ؟ته

ُ ُتبُّ باضدـا  (46)ٍ َضناخىيَٓس ضُٖ ويَضٌٖ داآليََوطىتٌ:" ىُغتايؤَاَ ثـٌَ   نـ
 ."  َوَخىيَٓس

ــٌَ َاََز ــُو  رتًَْٓطغــرتَِو ز طتظاَضؾــا ضؤٕ ظناٍَ طىْــسُخىيَٓسْطــ غــتاٍؤب  ب
ٍ ؤٍ خـ ززُسـ  ٌُْ ظياز يناُيؤو ث ٍُ ًًُْيًنًَؿُ ُّٓ ضغتاٍ ؾاؤَاَ بٔ.طتتىاْا

آًَٖإ ضِ بُدًاواظ بًَت و  ُيؤث َضؤّ دُ خىيَٓسٌْ ٓتًَيبن بٌََ. زُسايتًَ ٍضناخىيَٓس
ٍ َوُخىيَٓسْ ضُط ُمنىوْ ؤب ضُٖ .ابًَتطنْسَُُويََز رتضَِْط َُُو ٖ طتضؤظ نٌو ضاال

ط ُغٍ )ُٓويَ ُغضَّ زُي ضُبا ٖ ،ّ( بىوُيبُإ ط يإ ٓاو يُغٍ )َضباضَز نُُتبُبا
ظ ُغـ ان َُيبًًََٔ و بـا يـ  ُزا ٖـ ضُغ بُيإ طاٌْ و ؾًعضؤؿٔ. با طهًَّ( بُيبُو ٓاو و 

ُ  ٍُغـ ضَز ضُدـا ٖـ   .ٕبهُوغتضيإ زَؾًَى طويُو ؾًري و ٖ ضِتاٍَ و قىىنو ٍ َطيَؤطبـ
بـٌَ خـىويٌ   َز ،ٍَطنـ َز ٌنبُ ََُُئًَ دا ٍَٓ زُوإُْ. ٓناُْاَضبُت و بٍُ باضؤد

 .َوُتيَطبه ؤآًَٖاًْإ بضِت و بُتاي
ُ  ٌْ الزيَساناُخىيَٓسْط ُب( طىمتإ ي  ُتـ بُبا ٍُبىوٌْ تاقًطـ ٌَُ يـإ ْـ  ُنـ  ٍنًَؿـ

 ُظايٌ باؾٌ يـ َضؾا غتاٍؤَاَ ُنَظضُبٌَ و ؾَ. زُيُمنإ ٖناُواًًُْظاْػيت و ظَاْ
ئ و رتباؾـ  َُـ ُٓبٌَ. ُٖـ  ْـسا ناُْاَضبًَُْت و ضُو ًٓٓتـ  ضَُجًىتؤناٌْ ًَٖٓضبُنا
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تـا   ،ُغـ بُ ىوا بضىو ًَهٌيؤث ؤخ( ثؤالثت) ىُ. يُتًًَُضو يا ضُغَضئ ضارتظاْضُٖ
ًًـعٍ و  تٌ ظَـاٌْ ًٓٓط بُظاٌْ و باَسًُا و ظيًٓنو وٍ ؾًعيزُْوَطتاقًهغتا ؤَاَ
ُ ُتان ٍَو ُيـ  ُدط َُُ. ٓتهاب اظُضِو ظيٓسوويٌ  وتًناطِث بُبٌ و...... َضعُ  نـ
و  ضَُجًىتـ ؤنُي ًُٓـطِؤ  ٍُغتايؤو َآَُ ٕ.بَُزضُغبُبىوٕ  ضؾًٌ و بٌَ بًَعاؤخ بُ
 نٌُغـتاي ؤوا َآَُ ـ ًَوظؤطَ ىٍَ وؤعّ بيَِضٍ ضُِو ثٍَُ ُٓط ُي ـظاٌَْ  ًَُْت ْرتًٓٓ
 يسا!نُُثًؿ ُي َُٔٓساَُن

 اٌْ الزٍَ:ضناٌْ خىيَٓسناًُنًضاال بُوزإ َطّ: بُغًًَ
 ُيؤؤَ. بطسٍُ َؤٍ ثَوَضٌَْ زناًُنًضاال ُٕ تا بًًََت يناُاٌْ الزيًَضناطىمتإ خىيَٓس

 :ٍَطنَز
ُ ْعي ُيؤئ. ثبهُوغت ضز نًَُُْى خىزٍ خىيَٓسْط ُؿإ ينًَاطِيػضو طى نٌ ًَِنا( ٕ ناهـ

ٕ..... تـا  ناُاوغـًًَ ضز ٍَ طىْـس ُئ خىيَٓسْطـ هرتعتْ ٍَُطُي طتٍ و زوانرتٍَُ يُطُي
 .ضٌْ ؾاناٍَُ خىيَٓسْطُطُزٕ يطن نٌ ًَِن ُُْطَز
ٕ بـا زوو يـإ غـٌَ    ناُيًضيتىوُنًََصوويٌ و ُزاٌْ ؾىيَٓضٍُ و غضيت ظاًْاؾُط ؤب( ب

ُ ٕ و ُبدـ هيَضِإ يـ ضان ٍُْاَـ ضبُ َونُُثًَ نرتُاوغًٌَ يضٍ زُخىيَٓسْط ضيإ ضىا  بـ
 .ٕبهًُْإ ناُاْطيُؾت و غُط ًَوَبًًؤتؤْس ُٓض
إ خىيـ  ؤبـ  ٓٔ وهًَيٌ بؿـ طريُؾـ ؤتٌ طؤنغتإ نىضز ٌْناٍَ طىْسُبٌَ خىيَٓسْطَز( ز

ــبهُ ــزٕطهــالَهيَضِو  ضانُوْ ــس و بٓبُيَُو َ ضٌْ ؾــاناُخىيَٓسْطــ ُ: زاوا ي  هــُْ
ُ تًـإ  َعىَو ز ٕبهُيإ ؤٍ خضُظٌَْ زناُيًضُبٌ و ٖىَْزُو ٓ ٍضِؤؾٓبري  ؤبـ  ٕبهـ

 .رتْاغًًٌٓ باؾ نرتُو ي ًْإناَضناخىيَٓس ؤًْإ بناًُنًغاظزاتٌ ضاال
ٌْ ناٌَُ خىيَٓسْطــضُؾــ بــُغــتإ زنىض ٍَزضَوضٌُْ ثــناُتًًــُايبُضِيَىَبُضبــٌَ َز( ز

: منايؿـٌ  ىَ. وٌْ غاٍَناًُنًضاال ُزًْإ يطهيضؾسابُ ؤب َوُْبهُضؾًاؤٕ ٖناَطىْس
  . .ٌ ظاْػيت..نً ًَِن ،ٍضُْطاٍ ٖىُْثًَؿ ،ظؾٌضَو
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ا و ضظُْـاو َـ   ٍُ بضٓؤٍ ثؤث ،ْساناُؾؤخ َضِؤش ُي ،ٌْ طىْسناغتاؤَاَ َْاو َه( با ْاو
 ُنّ ؤ. َٔ خٕبهٍُ ضؤوا طُؽ غىيَٓٔ و ٖضَوٍَ زُٕ و يناُو بًَػتاْ ُظ و باغضَض
ظ ُسـ  ضؤظ ضؤظ ضنازا و خىيَٓسَدماّ زُّ ًُٓنًضاال َضؤد َُُبىوّ ٓ غتاؤَاَ ضؾا ُي

 ُباٌْ خىيَٓسْطـ ضُغـ  ُمسـإ يـ  ضَزوو ز ىُيـ  بٌَُْـ  ضُٖـ  .نـا َيين ؾىئَ زضؤط بُ
 خىيَٓس!َز

 ٕ:ناٍُ واُْزٕ و خؿتطهواٌََ زتانّ: َضضىا
 ُثًَِ باؾـ  .ٕنَُز ؤٖاتىوض ُاْضِؤش َوُْناَضؾا ُٕ يناٌَْ طىْسناغتاؤٍ َاَُبضؤظ ضىْهُ

 ت:  يَطبهضاوَضِ ُّ زوو خاَيُٓ َوُتانبُٔ تططغتَزإ و زُْؤؾري بُ ثًَٓاو ُي
ّ، نُُغٌ يضَْطٌ زٌَ ظتان زٌْطهغت ًْؿاَْز ٌُْ طىْس ٓاظاز بٔ يناُا( با خىيَٓسْط

ٌْ ًَٖٓـسٍَ والتـٌ   ناَطىْـس  ُيـ  َُـ ُٓ .تناُْضُجتًَ ياٌْبٍُ (9) ٍُ يُدضُو َبُ
 .ٍَطنَو زَطِيُوثاف ثضوُٓ

ُ قٌ ٖـًض با ُدٌَ ٖـ ضَُـ  بُ ٕناُغضٍَ زٌُ خؿتتان زاْاٌْ ُٓاظاز بٔ ي ب( با  ًَوتبـ
 يـضخساُباي ًَهٌتبُْس باُض ٍَطنَ. زٍَطنُف ْؤاَضُـ ؾًَهًتبُغىوتٌَ و ًٖض باُْ
   .ٍَضاو بطري ضُب ُيإ يؤخ تايبُمتُْسٍبٔ و  ُّ خؿتٍُ َٓوَضَز ُي

 :ىو باو ودًاتٌ زاي ُٕ يناَضناين خىيَٓستططغتَز ّ:ُثًَٓذ
يـإ  ضؤظ ُنـ  ٍَوُٓـ  ووٍضِ ُاٌْ الزٍَ يـ ضناخىيَٓـس  نٌو باو وويف زايضظ ضبُُي ُن ظاًُْإ 
ؽ و ضٍَ زَوُثًَساضـىوْ  ضُغـ  ُطِشيَٓـ جٕ و ْـاتىأْ ب ُاْضِؤش ٍضانغُضقاَيٌ  ٕ وضواَخىيَٓسُْ
َ َز ُيًَٓـ ُن ٍُّ َٓوُزْطنطِث ؤدا ب ،ًْإنآَُساَي ٍضوَز ُ ٌْ طىْـس  ناُغـتاي ؤبـٌَ َا ّ بـ
ُ  ٍُّ ٓـ َضضـا  ؤيؿسا بطتًَٖٓسٍَ والتاٌْ  ُٕ؟ يؤَيػٔ. ضُٖ نُضُٓ يإ ُّ ثالْـ ُ، ٓـ ُينًَؿـ

ٌ ؤن ٍُقًكـ َز (56) ُاْضِؤش ُنَاوضوا زاْس ُؾتاٍُْ ٍُٖ واُْ: خؿتَؾتىوضِزا خإ ضُتـ  تـاي
ُ ثًَىيػـيت   ُنـ ٍ ُْـ ناضُو ُٓٓ زٌْطًَهدبُدًَ ُٕ يناَضنايَٓسؤتًساٌْ خَُضيا ؤب ٍَطبه  بـ

و  ضناَىو خىيَٓــسُواٌْ. ٖــُظَاْــ و ٍضنــاتٌ ظاْػــيت و بريبــُبا ىَو ،ُيــُٖ ٍضنــاٖاو
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ْاو  ْسٍبُىتؤن ُّ زاًْؿتُٕٓ. ٓنَُزضانٕ ونَُزًُْؿٔ و قػَزاز َونُُيبُٕ ناُغتايؤَاَ
ُ َوت زُنىَيػـ ُٖ َُىويإ ٓاظازاْـ ُو ٖـ  ُيٌ ًًْؤث ُ ضُزٌْ ٓطنواوُٕ. زواٍ تـ نـ ًْإ نانـ
 .َوَُاَي َوُْؤطِتىأْ بَز
ُ بىو  ىُيَٓاَاش ُنىضت َُُٓ    .ضغـتاٌْ باؾـىو  نىضز ٌْناُالزيًَـ  ٍضناشيـاٌْ خىيَٓـس   بـ
ٍ الزٍَ ُبـٌَ خىيَٓسْطـ   ضَِْـط  .ّنُْاُٖايٌ قػـ َضِ بُ. َٔ َوَُنَُووْسضِزا زوو خاٍَ َطيًَ
 ُيـ  َزضَوضُثـ  وتينهٍُ ثًَؿـ ضا بىضِاغيتبُ ،َّبًَت. زوو طتظضبُ ضٌٖ ؾا ُبٌَ ٓاغيت يُٖ

 ُغـتري و ؾـت  َوُاْضِ ُنـ ُيَوُوٌْ َـٔ ٓ ُ. خـ َرتباؾـ  ضؤٌْ ظوو ظآلضـاو غـا   ُٕ يناَطىْس
ٌ بُؤخ ٍضنايَـص ؤاضِ بٍُ ؤخ ًَوغُنَىوُّ ٖضًٖىزا ،ووضِ ُيُٕٓ غناُدىاْ ًْؿـتُإ و   خؿـ

ُ َٔ خـىّ   ٕبهُغٓس ُؾِ ثضُِس نُتا ىُوإ يُٓ ضُدا ط ٍ بعاٌَْ.نَُوُتُْ ىو وتنُضُغـ  بـ
 . ظامن...َز
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 ەتاز یستاۆهاه ێبەد ۆب
گىًذ و  ەل رەه زراوەداه
  ماربي؟ەستبەد ماىێیەالد
 . یەواڕە ینێاریپرس

 اىەیواًاهڕب واىەئ یدەئ
 یمردًەسەهوار ۆب ەدراوەٌێپ
 ەل یتیەستاۆهاه ەیطیپ
  ت؟ێب ۆیرمەه
 ەستیىێهي پ یطتٌەیگێتەب

 ەجار ل مەمیە ،ێًى یستاۆهاه
( 4) یو دوا تێزرەوضار داب

 ەل لڵێسا ًذەچ ەیهاو ۆب ڵسا
. ەوەتڵێب رشەگىًذ د

 بیرەو غ ضازەً ەمەمۆریب
 چاو رەب ەتێد
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 ٌ كاةواٌ(ـ)ىاج ةزكاخوَييد
 يواىـج ةٌ لِسث

 
 

 ".نشَانَ فٌِ َأِحشَ ِ تَِكىِيٍهآلَِلَكِد خََلِكنَا ا" 
 (4َ التني )زسى

 
 
ت ؤٍ خـ ُالْؤو ٖاوثٍُ ٓضِوخػاضٕ و ُو زميُْت زاخناَضاو ىُينُطْس ضُبٌَ ضُت ُْمحَظ  
و ضَازطو بـ  ٖـاوضٍَِ  ،شياْتـسا  ٌهيَضطـا ضِؤش ُيـ  ،اخىيَٓسْتـس  ًَهٌْاغؤق ُي ُنضاوضبُ َوُبًَٓ
واْـسا  ٍَُ ُٓطـ  ُْت يـ ناُيًضَوَو بري ضيازطا رتتُزيكبُخيتَ ُْ َوَيسُت بىوٕ. ٖهخىؾُغتَز
ُ ! ًَٓػتا َوُبًًٓتؤخبريَو ـ ضِؤش ُنـ َوُت ٖاتبريبـ ُ ٕ ؤضـ  (Xغـتا ) ؤَاَ ويَ و  نٌغـىو  بـ

ز و طًَهـ ٍ ثُو طاَيت َوَْسهاا ؾًْسناُيؤضاوٍ ٖاوثضبُبُ ٍضناؾآلٕ خىيَٓس ،َوُتًًَُضبًَشى
 ضُٖـ  ٍَضخىاُضـاواْت ٖاتـ   ٍُ تـا ٓـاو يـ   ؤٍ ثـ طتٌْ ناَضناغتاو خىيَٓسؤٍَ َاَُطُف يؤت
ُ  ،ّنُظوْؿت ْاضُغ ؤَٔ ت ،ػتآًَ ًْت!ًَُهث  َُطِؤٓـ  ُنـ  ًًٍُضِاغـت و ُٓـ  زَيًٓـاّ  ضـىْه
ُ ووضِ ،ُخُويُغـت َوا زُٓـ  ،ُايـ با بتعاًْسٌَ َٓساَيًتـ َزضُغـ ُي ضُيعاٌْ، طَز و ٍُ ٓـ ووضِبـ

ْري ًَُهـ ث ٍُ ًَٖٓايـ ٍَ ًَٓـى َوُٓ ُن ٍنَُز َوبُ ىض. ًَٓػتا باف زَوُبىويتَز ُغتايؤَاَ
يـاٌْ   ،ز( بـىو ؤطـ  َوٍُْ )نُُدؤطزَغتُ( بىو، يإ ضدًَعَيىوت  َُُسٍ )نُصَضيََز ُيىوت
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يٌ غـًٌَ  ؤثـ  ُ( يـ Xغـت )  ُنـ ظامن زويَـينَ بىو َ(بىو! وا زضِوهىثؿت ٍَ )ْاظنَُضِونىُثؿت
 !؟" وايًٌَزووطنُوادًبت ْ ؤب َوُ! ٓ ضٍ طىت: " ًَدىاؤخ هٌيضنايَٓسؤخ ُب ،تايساَضُغ
ٍ ضُِثـ ضٍَ زؤب وٓاغ ىَو ،يًًَسا نُُتُغضْطٌ ؾىَظ ُنضُيا و ٖطط( ض)ًَدىا َضِؤشو ُٓ ُن
ووٍ ضِ طتـ  ٌهيَضدـا  ؤيسا و بضو َاأل غاَوَضِدًًََٗؿت و بٍُ طِو داْتاٍ ؾ ضُؾتَو ز تًَبنو
و َُإ و قؿتًًوى( تا بًًََت خاْضٌ َاٍَ. )ًَدىاضنبُبىو  َوَزطنُْ ىُيًُٖض خىيَٓسْط ُي
 ُظاْاْـ ٍُ ْنُغـتا ؤغت َاَُْكُغت يإ بًَُْٔكُٓ بُضٌ ُن ؽ بىو،ضو قى ىَطيٓط وظيضظ
بـاواٌْ   ضـىْهُ  ؾـت. ىن ٍَضْـاظزا  ُثىويـ ُو ثُٓـ  نٌٌ ثـا ضِؤسـ  ،َؾٓسىن نٌُيُطىيً بُ

ٕ  ضؤَيـُوا نو ضشاُ( ٖض)ًَدىا ُ ٖاتٔ ُْـ  ،بـىو ُ بُُتنَُطاٍ ضَزضبـ و  ٕططـ ( بXٍ غـت ) نـ
َ طتط ِضٍُ دَوُ. ٕٓطِبضَيإ زؤظايٌ خَضِْا ُ تُٓن ٍضناَزضَوضُغـتاٍ ثـ  ؤيـ بـىو َا ، ضهـ

ُ ( و ضَـاَيٌ )ًَدـىا   ؤيَت و بًبات بططيٌ بُبىو، تا ثُسا ْضِؤسو  ُغتُد ُويصزاٌْ ي ّ َزبـ
(ٍ ض)ًَدـىا واٌْ ًَُْىضـ  ُيـ  ًَوو َاضـ  َوُغىاظيَتـ  ويَضعىظ َوُيًضواَنىضز نٌُضاي ُثًاَي
   !َوُتهاْاو ثىيسا ٓاؾتًُيَت و يططغيت بَو ز تهابو هازَيؿ

 و ـظْٔ  ُزٍ خايكٌ َطهغتَز ُن ـ ُالسبَُظ ُزووْضُّ طُزٍ ٓضبُوضو زاضَوُضٌ بىوْضُٖ  
ٖ ؤاْـٌ خ ططؽ و ضقى نٌُٖا(يبُيبًين )َز ؤت ُ  ؤزْـٌ تـ  طنهض. زُيـ ُيـإ  ، ُٖا(يـ بُو )بـ
. دـا  ُيًـ ضِيَصَ نُُخاْسْطو ْ َوؤيٌ تَزضَوضُو ث ٍضِؤؾٓبريو  ٍضٓاغيت ٖىؾًا بُ َْسَيىُث
قاّ و ُو َـ َضيسار، زيـا بُ ىَو ،ظـؤطَ ،ُٖا(يبُو )ٌُ ٓقىضهٍ َوَضُغ َضُووٍ ٖضُغ ُي

ْر ضُزٍ غـ ضو بُو بهُْسا نآُامساًًْ بُتًَن ْاوبُؾيتَ ُط ؤطِ. بَاوضٍ ثًَسؤظثري نٌُيُثًَط
ُ تًَن ؤطِ. بـ َ(بسظـؤطٖاٍ َبُ) ُي ُ يططَـاٌْ يىْـاًٌْ و   ٌَْ ظناَزضَظضُثـ  بـ ٕ ناُْـ ؤن هـ
ُ ًَْت ضٌُْ ًٓٓتـ ناََاَيجـُضِ  ًَهٌووَاَيضِ َضَيإ و ،َوََيسُٖ  ضَُِـ ُي ؾـيتَ  َوَيبـس ُو ٖ بهـ
ُ َضبُاْضبُت و ؤ)خ ُن ٍُطَستًَين، دايَطهيَُت ٖؤخ ؤ(بـظؤطٌْ َناٖابُ) و  ُت( ض ثايـ نـ
 ُواتـ ُن ٍ.ضوزيـا ظٕ َُـ  ًَهٌغـ ُنؤت ـظاٌْ  ُثًَبعاٌْ يـإ ْـ   ـ َاوضت ثًَسًَهْطُر و غطْ

 ٕضََا و ثًَـى ُبٓ ًَويََُؤن ٕناٖابُ. "ُتُغًََُإ خٍُٖ ططيَُٖ ًَُهغُن ؾتنَُضبُاْضبُ
 دمآٌَُـ  ُو يـ  َُٖيًـسًََٖٓذًَت ٕ ناُيًـ ضبىوٌْ ظاًْانُُيَُن ؾٓايٌؤضِ طشيََُيطا يَُؤن ُن
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ًَْـىإ  ٌْ ناُْسيًَيىُدػتين ثهيَضِغيت بَُُ بُ زَيُى وَالوَ زًََْت،ضَُٖيبصاٌْ ناَضزاطن
 ٍَ."َُؤن نٌتا
غًـَيت  ُخ َوُوؾـًَت َضزَْـسا ز ناٖا(بُ) ويًٌََُتضُغ ُقٌ يَظبُ ُن ٍَُاياُْو بُٓي نٌُي  

ٌ ُٕ و واْناُغـىؾ ُيًُؾ ُنـ ٍَ طَْظاْػت زازئ رتْؤنبُ" َ)دىاًٌْ(ُّ. ُٓ)دىاًٌْ(ي  بًَـصاْ
 ُوإ ثًًَـإ وايـ  ُزبًَت. ٓـ طنضُغـ  ُيـإ يـ  ؤطؿتىط ُؾُيػـ ُو ؾ ضُو ٖىْـ  طهـ ٍ ؾًضوباضان
ُ " ُتبُّ بابُ ُغتَيىُ( ثهآًػتاتًظاْػيت ) َُٓطِؤ ُيؤ." بُدىاًًْ ضٍُ ٖىُْغتَضُن  نـ
 ُتـ ؤب ٓـَُطِؤ  ُنـ  ٍَوُ." ٓـ َوَُيًَتـ ؤنَزظيَـىيـ ز  ُي بَُيهى ،َوَُيًَتؤندىاٌْ ْا ًُْا يُت
 ُدـىاٌْ يـ   ٍَوُٓـ ؤْـًَٔ ب َاو زازطهيضدٌ زيـا ضَُـ  ويَُضٌ خؤب ُن ُيَوُٓ ًَويُطضغًاطث
 ىُيهُضـ هىًَغ اْسٌْ دىاًْساْطَُيػُٖ ُي ُواتُن؟ ٕبهُ ُغتُدضبُ اوزاطهيضزيا ًَهٌتبُبا
. َيطا(َُـ ؤن ٌْناَزطهغتَز َضَ/ ثًَىدىاًٌْ بُزٕ طًَهغتجُ/ ٖ)دىاًٌْ ُيتري يطب ُنُيُٖ

ٖ َُاٍ )دــىاًٌْ( بٓــُبٓـ  ضبــُاْضبُُدـا ي  ؾــٓايٌ ؤضِ ضبــُ ُيـ  ُنــ ،ُيــَُاٍ )زظيَـى(يـ 
ُ "َزضو َزضو ََُزضُّ غـ ٌُْ ٓـ ناُظـ ؤطَ ٌيضو ٖىؾـًا  ضئ و ٖعَزٌْ ظطنُؾُط ٌْ ناٖابـ

 ضُٖـ  ىُو، ٍُْ دىاًًْضبىا ُو ضىوْ تططضَيإ وؤخ هٌٖاٍ ًٓػتاتًبُواوٍ و زظيَىٍ ُْات
ـ ضٌْ دـىاٌْ و بىا ناَؾـًَى  ُيـ  طتـ  نٌُيَؾًَى ُبىوْ بَُيهى َوُٓ ٍ و ضُضـًَصٍ ٖىْـ   ؤبـ  ويَ
 ٕ."نآًًًَُْٗ ُي َطِثِ ُن ،ْاخٌ ؤب ىُيُو ٓاويَٓ ظـؤطخىزٍ َ ؤب ًَويٓطِبضَز
ُ ُتبٍُ باَواظضَ، زَوَضٍُ غُيُو طىتُوا ًَٓػتا ي ،بَُيِ ُطُي ُيهات ،ٍ ًَٖصاضُيَٓؤخ    ّ نـ
 ثؿت:ضُغ َُُخَز ؤت ؤب

 ىُيـ َضسا، شَانـ ُيُخىيَٓسْط ٍضناخىيَٓـس  ًَويََُىنًَْى ُي ُنُٓاغايً ضؤظ نٌُيَزضزيا   
ْـساّ بـٔ   َُُٔنىقػـتإ و يـإ ْ  ،بـٌَ  طتخيتَ دًاواظُيإ، ٌَْ و ؾًَىهو ؾ ضِوخػاضبٔ ُٖ
ُ  ُيـ  ،دماًَؿسآُ ُبًَينَ و يضبُنا ؤ(يإ بئؾريْاَيٓاوٍ )َٓاو ،ٍََُؤنو ْعَـٌ ٓاغـيت    ضبـ

يـإ ثـٌَ   رتٖا(ٍ ْعَُ)بـ  ؽُنـ  ًَٖٓـسٍَ  ،يٌ و ٓـايًين َزضَوضُو ث ٍضِؤؾٓبرييٌ و ضٖىؾًا
ٕ  ُيََٖاو ُتيَطخؿبَُز ُنُٖا(يًبُو )ٍَُ ُٓطُز يضاوضبُ بُ ،خؿٔبُب و  ىىوػـ هو ًَٓػ دـىا

زيَـِٓ.   ضبـُنا  ؤَيٓـاوٍ )ْادىإ(يـإ بـ   َٓاو ،َساُّ باغـ ُّ يـ ؤخـ  ؤب . َٔطتٌْ ناَضاوضبُ
يٌ ََاوؤب ٍؤٖ بُيٌَ َ، وَزوطهَيكُظٌ خؤطَ ضخػاؤضِئ طتريطزَي بُظٕ ُخىاٍ َ َْسُضضُٖ
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 نٌُيَيــإ ؾــًَى َواوُْاتــ ٍُغــتُد ًَهٌْــسآَُ ُيــُ، ُٖاْــضِؤشٍ ضِووزاوو  نٌو ظطُــا
ُ  ،ْساناَيؿـتىو ُو ثًَط ضؾًاؤَيطا َُٖؤنُي َُُ. َٓىوتططضَ)ْادىإ(ٍ و دٌَ ؤًَـ ن ٖـًض  بـ
 ،َوُزاخـ بُيٌَ َو ،َوُويَتنَُزٌْ غعاؾٌ يًَسطهو باغ ُزٕ ًًْطنؤنزٕ و طؿتىطهقابًًٌ باغ

ٍ َضؤٍ ْاوْــاتطيُت غــُْاْــُ، تََاوضُٖــ نٌُيــََاْاْــسا ثامشاوَُيطاٍ ًََُُٓــؤنْاو ُيــ
 ٕ.نَُغٓس زُّ ثنُُضىوْؤب ،ٕبهُتإ ؤٍ خضبَُضوٌَْ زناُاوغًًَضز
ُ  ـمنإ  ناغتاؤَاَ ضىْهُ ،ُيَوُٓ َزووطن يًٌََ ثرتٍ نٍَُ ٓاوَوُٓ    ٍَ ُطـ ُي ـطؿـيت    بـ
ٕ ؤخ َياْتىاًْىُْـ  ،تُٔقُغـ  نٌُيـ َزضَوضٍُ ثُٖاويؿـت ضَز ،يإؤب نِعيَضَِىو ُٖ ّ ُيـ  يـا
 َوَُاَيـ  ُبٌَ يـ ُغـتا ٖـ  ؤيبَ َاَضَِْطٓٔ. يَِضُجتًُْاغؤو قُٕ و ٓنُضناظضِ ُيَؾٓسىنَزضَز

ُ ُثـٌَ ثاْ  هُؾـ ُخ ؤٍ يـإ بـ  ؤٍ خـ نَُضوُطضُا غـ طب ؤٍ بضْادى يَهٌَيٓاوَٓاو ٍ ؤٍ خـ نـ
 زاتاؾًيبَ!  

 ُ)ْادىإ(ْاْـ  َضناو خىيَٓـس ُٓ ُنُيَوُٓ ،نُُيٓطب ضُغ ُتؤزطنٌ خىيَ ثرت فٍَُُ يَوُٓ  
ٕ و نــَُيــإ زؤٍ خُخىيكًًــ ُتُو غـًؿ بــُ ىضٔ و زهغــت ْاغــُٕ و ٖضغـتًا ُٖ ضؤظ ضؤظ
ْر ضُ، غـ زيكُتـسَزٌََْ ٕ، ُخـ ََيسٍُ ٖؤ، طـ ُتُو غـًؿ ُخاَيري يـ  ُن ،ًَُُٓ ُي ثرت ًَُؿُٖ
زا َوإ زٌُْ ٓـ ناُ)ْادىاٌْ(يـ  بُ ىُيَغٌَ ٓاَاشُن ُن تا بعأْ ،ٕططَازضِغت ُٖ ْٔ،َزَز

ٖات  ُزيطن ّ ظاٌَْْسَوُبىو، ُٓ(يإ ٖضِنُ)ٍَضُضضثا ًَهٌَٓساَي ،سا بىوّهَاَيً ُيإ ْا. ي
ـ   َ(ضِنُو )ُٓ ُضِاغت:" طىتٌ هٌزاي ،غٌطثيًِ َضو ٖات و ٖاوآُ ٍضناؤٖ ُي ُن ،ضو ٖاوا

ؿـإ و  يَضُْس ثُضـ  يَـو بـٌَ )ْادىإ( َزٍ زُٓ ُباؾ ـئ"  نَُو زُباغٌ ٓ ُن يٌُطتًَ آلّبُ
 بٌَُ تان تناٍَ زؤووثؿيت خضَز بُ ىضٌْ زناَضَوُغتُثًَٓر ٖ ضُٖ بُ ُن ،إ بًَتضًُْط
ُ و  ؤظثـري  َاوطَىو ْىوغُٖ .ٍَطبهغٓس باغُيإ ْاث ضْادى ًَهٌتُغًؿ ُ  ضؤٕ ظناَضٖازابـ  بـ

 ضِؤح َُيٌَ:" دىاٌْ يـ َ( زز176ـ 164ٕ ىتؾالُٓتا )َوُ، َٓزوطن ٍ )دىاٌْ(يإُزٍ ثًَٓاغضو
 ُيـ  طتظيـا  ضِؤح نىَتاوُو ٖـ  ُضِؤسـ ويػـيت  ُؾؤخ تٌ دىاٌْبُبا ُيؤ. بََازز ُي ىُْ ُزاي

 ."  َوُتبًََز ودىاٌْ ْعي ُي طتظيا َوُبًَت ىثا َاززَ تؤظوخؤَيٌ
 ضؤظ ًَهًٌٓٓانـ ، َوًًُْـ ناُيضِونىَىُن َىوُٖبُ ،ـظؤطَ ُن َاًُٖض طىَامنإ ْ ُواتنُ  

 .ُدىاْ
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 ضؤظ نُُباغـ  .ُت ًًُْقٍُ غَزضوضُث ضُٖاٍ دىاٌْ( ٖبُظاًْين )ٍُ ْنَُطؤيهيَططآلّ بُ  
َ طتيًٌَََ:"َ( ز5966 ـ 5953 ؤَانـ  تطيبًَُ)ٓـ  ُيؤب ،َطتظؤٓاَي َوُي  ُتٌ يـ ُظايـ ؤطاشيـسياٍ 

زٕ طَ ضبُاْضبُـ ظؤطَ ُنَيٓازات ُٖضُغ َوَوُْٗا يُت ُو ْاَاقىوَيًًُ: ُْٓاَاقىوَيٌ شياْساي
 شيت."َتًسا زُزايٍُ و ْاعضًَْىبًَساُزا و يًََْى ٓاشاوُي ُنُيَوُٓ ضبُُي بَُيهى، َغتاوَو
و )ْـا  ُخيتَ يـ ُتـا بتـىاٌْ ْـ    ُزا ضـًً ٍُ و خىيَٓسْطـ ؤثـ  ُغتا يـ ؤَاَ نٌضًَُٓػتا، ٓ   
)ْـا(ٍ  ٍ ططئ ثًَؿـ َوَيسُيإ ٖ ،َوُيُٓن ْطُٖاوغ ،َوَزطه( باغًؤَنا) ُن(ُتًًُزايُع

 تًَٓري؟  طيًَبك
ٓت يًَٓـابٌَ،  تططيَُْطاو ٖـ ُبـٌَ و ًْـاظٍ ٖـ    ضُغـ ُيًت يَُـ  ؤت ضُطع، يَضِبُ غتاٍؤَاَ  
يٌ ضُدٌَ تىاْـاٍ ٖىْـ  ضَُـ  بُ ،خؿٔبُيؿٌ ضًَصضؤو ظ ُغتَزضبُو  ُو ٓاغاْ َضؤظ ضغَُضضا
 ٕ؟  ؤٍ. ضبهُ ؤب ٍضانو َوُيتَؾسؤت دؤخ
ُ َغـت ز ٍُ ٖؤثـ  ؤت بَوَضشوو َُري ضىوْنٍَُُ يُطٌَُ يتنا   يـإ زوو   ويَضناٍ خىيَٓـس نـ

ُ ضاو، ضبُ ُزا زيَٓضِوخػاضٌ و هؾ ُزا )ْادىإ( يُيؤو ثُي ضناخىيَٓس ٍ بًًًََٗـت  َوُبٌَ ٓـ بـ
 ،زاضطـا ؤشضٍَِ ُطـ ُي ،َوٍَ بـس ُٖ ،َوُْسيًُمشؤظايٌ و َٖضؾا بُ ضؤظ ،،ٕبهُغت ثًَُوإ ُٖٓ
 ٓـَُطِؤ ٕ ناُظاْػت .ٍََطنَزيسبُواْسا ُي ُنَوَبسوظ ُيًضُو ٖىْ َطٖبُت و تىاْا و ُو غًؿُٓ
 نٌُيـ َطٖبُْس ُيـإ ضـ   ىُيَطٖبُ ويَضناَىو خىيَٓسُٖ ،ًَوَىو َٓساَيُٖ ُن ،ملًَُٓٔيػَز

ٍ ضؤخمُو خـ  ضظَىوْـسا ُظاو َٓضغٌ ؾـا ُن ،ُاْطٖبُو ٍُ َٓوُظيٓآلّ زؤبُ. ُسايتًَ غهٌضخؤ
 َ)ْـادىإ(  َضناو خىيَٓسٌُْ ٓناَطٖبُيإ  ىُيَطٖبُتىاًْت  ؤٌَ تتناضُوٍَ. دا َٖزٍ زدس
ُ  تىاٌَْوا زُٓ ،َوُظيتؤبس ُ ٓاغـاٌْ بً  بـ ُ هـ ُ  ًَـو ظؤطَ ٍ بـ  ُيـ  بـري  ىُيَٖـًض ؾـًَى   بـ

ُ وإ بـدي  ٍُ ٓـ َدماّ بسُف ٓؤوتُٓ هٌيَضانو َوُتناُ)ْادىإ(ٍ خىٍَ ْ  ئرتػـت ويُؾؤخ بـ
 .ُطٍ و خىيَٓسْؤٍ ثضغٌ زياُن
َيِ ُّ ٖـ ؤتٌ خُغتايؤظَىوٌْ شياٌْ َآَُ ُي ُنظيٓسوو،  نٌُيُْس منىوٍَُْ ضُطَُىو يضُؾ

 ىوٕ: تططضَغىوّ يٌَ و واطتًطِث بُو  ًََٖٓذاو
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 ــس ــَُ)ْادىإ( َضناخىيَٓ ــتدَز ن ــُغ ــؤخ ضطذاُتٌ ي ــضِؤش، ُؾ ــَز ُاْ  ُيًَُٗٓ
ّ ؤغىوزٍ خٌََُ و سَزَيين زضُا ٓاؾطِيَز ُو يَوُْىومسَو ؾيت ثًَس تُختُضَِفضُغ
 ّ.َزَو ًْؿاْسُتٌ ُٓغتدَز بُ

 هُيَ، زُيٓطضو ظ ىتا بًًًََت دػت وضاال نَُ(ْادىإ) َضناخىيَٓس ّ ُ و طزيَضـاو  بـ
 ّ.نٌََُ يًَسضُؾٌ طؤغتدَينَ، زيَضُِثَازضِّ ؤب ُن ٍضانضُٖ ُي ،ّؤغيت خَزضبُ

 َيًَِ َاٌْ ثًَـس ضؤط َوُيَُٓؤخَثًٌَ ز ضؤ، ظُؾؤْط خَز ضؤظ نَُ(ْادىإ) َضناخىيَٓس
 ٌََ.َزَو ثازاؾيت ز

 َوُخىيَٓسْـ  ُيإ يـ  ،ؾذيضِزا ُي ُيُٖ ٍضٖع نٌُيَطٖبُ نَُ(ْادىإ) َضناخىيَٓس ٍ
ٍ ُثًَُّ و ضـ نٍَُ زَزضَوضٍُ ثنَُطٖبٍُ َططىيَبُيسا، ضُطؤؾاْ ٍضانُيإ ي طؾًع

 ّ.َزَيًَس ؤب

 َز ٍضناٍَ ؾـًَى ضُٖىْـ  ُيإ ي نًَؿُضًْطا نَُ(ْادىإ) َضناخىيَٓس ٖ  ،ُيـ ُغـيت 
 ّ.نَُآلتٌ زُّ و خَزَّ و ٖاٌْ زططَغيت زَز

 طتٍ َطٖبُٖا َز نَُ(ْادىإ) َضناخىيَٓس! ............. 

 :ُيُْط ٖططخاَيٌ  زا زووَطيًَ
ُ تـا   تهـا بٍ َاْسوو ؤخ ىُيَغتا َاوؤبٌَ َاََّ: زنُُث ٍ نُُقًُٓضِاغـت  َطٖبـ

ــس ــادىإ) َضناخىيَٓ ــؤزَز َ(ْ ــس َوُظيَت ــاواٌْ خىيَٓ ــىأْ ٖاوَز ضنا. ب ــات  ٍضن
ُ ٕ ناغتاؤَاَ ُ ٍ َوُزوظيٓـ  طتـ ظوو ُيـ  ٕبهـ ُ َضناٍ خىيَتسَطٖبـ  ُيؿـ رتو باؾ نـ
 .ٔيَضُِبط ًُيضناو ٖاوُزواٍ ٓ بُيإ ؤٕ خناغتاؤَاَ
يٌ ضِثػجؤٍ ٍُ باظَْوَضَزُي َضانوُٓ غتا بًٌََؤْابٌَ َاَ ىُيًَٖض ؾًَى بُ ّ:َزوو
 (35)يـٌ  يَـص  زض بُآلّ بُتٌ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍ، بُبا ُبىوّ ي ضِثػجؤّ ؤ. خُيَوَُٓ

إ طيُو غـ  ضْط و غـًًُٓا ُٕ و ٓاٖناُيًضُْطا ٖىُْثًَؿ ُي َزووطهميضؾسابُ ،غاٍَ
 ُنـ  ،َوايعاًْـىو  ضنايَٓـس ؤخ نٌوابىو باو ،منناٌُْ خىيَٓسْطناُيًؤْاث ًُنًو ضاال

   .ّ(ضٍ يإ ًْطانىضزظَاٌْ ) تٌبٍُ باضِثػجؤ ،َْسبُ
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ٕ نـا َ)ْادىإ( َضناٌ خىيَٓـس غتا تىاْؤَاَ ،ٌَتناضُٖ ،ُيَوُّ ٓنٍُُ باغًَُنان 
و  مضُؾـ  ُنـ ت نـا َز َزضَوضُثـ  ىُيَوُوا ُْٓ ٕ(،ناُ)دىاْ ُيؤعٍ ٖاوثيَضِ ُبًًََٓت

ُ َوُتٍُ ْضِؤشدًاواظٍ ًَْىإ )دـىإ( و )ْـادىإ( ْاظاًَْـت و زوا     رتؾـ ُط ضؤّ ظنـ
ئ طتضانـ طِثئ و رتؾـ ؤخ ٓـَُطِؤ طًع ْاَيًَت"ضُوتىوف ٖـ نُضُغٍ غتاؤبٌَ. َاََز

ْطـٌ  طط هٌيَضانـ  ٖـًض  هُزويًََٓ ُن ينَيَُطَز َوَُاْاٍ ٓ َوُٓ هُُّْ بىو، ضضِؤش
 ."َزاوُدماّ ُْٓ
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 ٌي،ێلوەسەید ڕۆهەئ ماىەزاًست
 هىوەه ل،ڵێهٌذا هىوەه ەم

 اىی كەیەهرەب لێٌذمارێخى
 یرسنۆخ یمەیەهرەب ًذەچ
 وەئ ەیوەٌیزۆد مەاڵ. بیەذاێت
 زاوەضار یسەم ،ەهراًەب
 یجذد یرۆهخەو خ زهىوًذارەئ
 تیتىاً ۆت ێرماتە. جا هێوەد
 وەئ یماًەهرەب اىی كەیەهرەب

 ،ەوەتیزۆبذ ە)ًاجىاى( ەٌذمارێخى
 یئاساً ەب یتىاًەد واەئ
 چیه ەب لۆڤێهر ەب ەینیب
 ی)ًاجىاى( ەل ریب كەیەىێض
 ینێومار ەوەماتەً ۆیخ
 واىەئ ەیبذ ًجامەئ شۆوتەئ

 یسەم يیستتریوەضۆخ ەببي ب
 .ەٌذًگێو خى هۆپ یارید
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 ضـتا، ؤمام كة
 ت!َيسمةضـتاي دؤمام

 
 ِعَلنُىنَ وَالَّرِي َ اليَ ِشتَىٍِ الَّرِي َيَ ُقِل وَِل)        

  (ُأوُلى األِلبَابِ سكتَرَيَ ِعَلنُىنَ إِنَّنَايَ
 (9) ُاآلي سالزم َزسى

 
 غتإ؟  ؤعتإ َاَيَضبُ ـ
 بٔ! ضَوُختبُتىو و ونُضُ، غُباؾـ ضؤظ ـ
 ىٍَ و زَيــت وؤْــاو ثــ ُثًَــت ْايــ ضَري دــانــُُي ؤٍ بــَضِؤشو ُٓــ ُنــ ُتــبريُ! يٍَضُٓــ  

دـىوتٌَ َاغـٌ    ىَْت وناُظيتـ  َثٌ بىو و ضاوطت ُثطت خُنًَؿهٍُ ْاو َػيت َٓساآلٕضؾُ
ــ َطقؤٓ يف ؤؽ و خــطتــ ُيـ  يٓط بــىوطو بــ وًٓؿـ ٍ ُْــاو ثــ ىَت ونوُا بــىو و ٓـ  ِيـإ يًَ

ُ ُي ُنـ ضُ، ُٖتـ بريُزٍ، يُٓـ  ٌْ طىْـسٍ؟ ناَغىوتاو َُيُىن َضناٌْ خىيَٓسناُؾَضَِضاو ّ نـ
 ُدمــُغــت وثَز ضووبــاضِّ ََيــٌ زَظ ىَٕ وؤز، ضــطنــنإ ُآلْــهُشي َُٓساَيــ ُت يــضغــًاطث

ٕ َىوُٖ ضُْت و ٖـ ناًََْى ضاو ُبًًَٓٓ َا بىوٍُ ٍَْ و ًَٖٓسَي ًُِْإ ٖناهُْاغ  ىَو ،ؾـًا
ُ ٌْ َصهَىظي ًَهٌجتً اَيٌضِؤن .. غـتا. ؤز:" َاَطنـ َيـإ ز ض، ٖاواَوُ، بـٌَ ثػـاْ  ضزاَطٖبـ

 غتا!"؟ؤغتا... َاَؤَاَ
و ُ" ٓـ َغًىوطثت ؤخ ُت يُتًت، قُغتايؤٍ َاََزضيَصو ضزوو َطو عىًََُٓػتا، زواٍ ٓ   
اظْـاو و  ًَٓٓاغايٌ ب ًَهٌظؤط، َُقًكَضٌ و ثًَٓر ز ؾت وُعات َُٖٔ تا غ ؤٕ بىو،؟ خؤض
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من، ْاظْـاوٍ  ناَضخىيَٓسناٍ، ؤث ُّ ضىوََغٌ زووضَز ًَهٌغتجٍََ زُطُي ُن ت بىوّ،َطؾىٖ
ؾاّ، ٓاغـا و  ُ، زاْا و ْضِؤنص وًن و َٓساٍَ، و ثري َضِؤشو ُي ،َوُميطِزا بضُغبُغتا(يإ ؤ)َاَ

 ،ىُيُكقًَْس زُض بُبىو؟  ويَطِبىو؟ ض غ ويَطض غًش ٕ؟نَُّ باْط زُيَتاظ َّ ْاوبُزا، ُط
و  ىغـٓا طت َضغًاطثت ُزٍ! قُٓ ؟طت ًَهٌظؤطَ بُّ، بىوّ ضبُوضووَوخىاٍ ز ويَُضاوٍ خ ُي
 غـتاّ؟!"ؤَاَ ضِاغيت بُ: "َـٔ َزووطهتؤخ ُت ينَُؤظثريظٕ و َُ
آلتت ُّ و خـ َزَت ثًَـس َوا َصزُين( بٔ، ٓيَضُٓ) ُاْضغًاطثو ُٓ ؤب ؤٌْ تناُآلََو ضُطُٓ  
ز و طنـ  ٍَُيـ ُتُظَاْـت ت  ضُ، طـ ُخىاغتُغتإ." خىاْؤَاَ َىَيٌَ، ًَٓبَُيًَِ:" َو ز ّنَُز
ُ اْضبُيٌ، ضظاَُؾُضزيت و طن اٌْضَُىَصٍ طىَإ ًْطُت  ضَِْـط  غـتا( ؤٍ َاَؤظثـري )ضبـ
، َاوطريُثىوف ْـ  بٍُ ضُوخٌَ! زًْا غضُزاَ ،آلّبُؾػىوؽ! َُيًَِ:" َٓوا زُزٍ، ٓطن زٍضَظ
 ٍ!؟"طَُّ َْطِطًَضٍ، َؿىطّ مبَضهًُٓؿ" َيًَت:َز نىضز،َتبًػتىوُْ

ُ ؟ يَـت طريَت يٌَ زيعضِ ىو باو وزاي ُي ثرت يت،نَُغت زُٖ ؤ( ت5خ ا ُْٗوإ تـ ُٓـ  ضـىْه
تٌ ًُْؤيٌ ضـ ضًَُْـى ٖىْـ   ُتَواْت ًَٖٓاوُٓ ؤآلّ تبًَُْى شيإ،  ُتًَْإ ًٖٓاونآَُاَي
 .(ؤغتضُٓزٕ. )طهشياْ

ـ  َوؤظيٌ تـ ؤطػضُيٌ و دؤطضِاغتت و ُدسزي ُْت يناَضناٍ خىيَٓسَْسَوُ( 1ٓخ بٔ، َزطؾًَ
   (William Glosser) ؟ُْابٔ. وايطؾًَْت ناُغضَؾًَىاظٍ ز ُي ًََٖٓس

 ضُغـ بًًُٓـٗاّ   ؤتـ  ،َوُيتـ نُْا ووٕضِٕ ناُؾـت  ضُٖ ؤيت، تنُْا اظُضِؽ ضَز ضُٖ ؤ( ت3خ
  (William Arthur ward)؟ ًُٓت. واًًْيَضباَْت زا زناَضناخىيَٓس

َ َز طتثري ؤ( ٓايا تا ت4خ      بـٔ؟ َز طتضزاؤهو ؾـ  رتال دـىاْ  ُت يـ ؤٌْ خـ ناغـتا ؤبًـت، َا
 Canter) (Ally   

 ُيت يـ رتْطًُٓغـ  و طتَوؾـاو َضو ز رتظُْْت َـ ناَضناالٍ خىيَٓـس  ُت يـ ؤخـ  ؤ( ٓايا ت5خ
 (Carl A. Menninger)؟ َوُيًًََتٌَْ زناُغضَز

 ابٌ(ض؟ )ؾاُؾاٌَ. واًًُْْ نٌُغتايؤَاَ ُن يتنُغت ْاُطًع ٖضُٖ ؤ( ت6خ 
ــ7خ ــ ؤ( ت ــا ضُٖ ــضٍِ ضَعيَضث ــطاب ــى ي ــت، ت ــتا( ُزوو ًْ ــَستًِ ف)ًَٓػ ــسُط ف َيت و ٓايٓ

 ـ َْسَياٌَ خىزاوُث َُُٓ ـ (Confucius) ؟ُ. وايَوُخىيًَٓتَز
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ــا  ــُث ،د ــس ظٌَْ خىزاوناُياَ ــسَٕ، زضؤْ ــت؟ ًَٖٓ ــُ ضؤ، ظإيَهًظاًْ ــُاٌْ يططب ؤٍ تضُغ
 . غيتََوَز َاَؤغتا

 َٔ؟ؤب ،ؤب ـ
ُ  ؾـُض يٓط و واطجو ًٓػـ  ٍَُ ًٓػجاُْطُي ُيَُضٌ ًْت، َاَضُؾًت ؤتُ، ٓضىْهري ـ يت. بهـ

 ؤتُ، ٓضىْهريت بٔ. ٖاوضِيَتري ؤهو غً ُضضو ْا ضّ و بعَاضُظ ًْت، ضؤزُثًٓ ؤتُٓ ،ضىْهري
 ،......ضـىْهري بًَـت.  تططَيىظٍ ُو خ ٌهو غ ُؾت و قًُؤط ٌْؤغتت بَبابضٌ ًْت، زُن

 .....تاز..ضىْهري......، .ضىْهري
ُ ب ُظاُْقػـ  َضبًُُضِؤسو ُٓ ؤت   و  ضو ٖـع  ضِؤحٍَ )ُطـ ُي َُيـ ٍُ، َاََْـس ََُطٖبُ ًََُؿـه
 :طت نٌُواتاي بُيت. نَُووٕ و ويصزإ و بىوْسا( زضَياٍَ و زُخ

 ٍ.نَُوغت زضز ـوظطَ ؤت .1

 ؿًت.نًََزَْساظُٓ ضِؤشزوا ؤت  .2

 عيت.يَضثاَيًَٓسا زبُثًَٓاو غ ُزوو يطابضِ ؤت .3

بًَـت و   ؤظثريدىاًُْإ ال  ٍ، تانَُز رتيٓؾريٕ ْاناُيٓؾريو ْا رتٕ دىاْناُدىاْ ؤت .4
 !بًَت ًُإ ال زظيَىيٓؾريْا

خ و ُطاَيـت و طـ   ؤبـ  ،ُيَضغاُّ ُٖٓ ىَف وؤت ُن بٌَبريُت يَوُٓ ًَُؿُبٌ َٖ، زُيؤب  
َفكِنَ ا   مبَّنَا مَا خََلِكتَ وَرا بَاطِاّل سُ ِبََانَ زاويت"طنُيل ُْخ ـووتإ  ضِ ُي ضزوو ـٍ  ضداضُمشُق

 يت.ؤظثريظٕ و َُ ًَهٌياَُثٍ ططيَُٖ بَُيهى. (595) إطعُاي َضغى." زعَرَابَ النَّا
َ ٍَ زيىٍُ قػـ ُخاْـ  ُضَٓز ثرت ُغتاْضِّ ُيبَ بًًًََت، ٓضَِْط   دًًػـٌ )ضـاتٌ   ُخاْـإ و 

 .  ًُٓطِؤٌ يضواَنىضز واقًعٌ ُٕ يض، زووَوٍُ(ينىضز نٌؾًًَػبىو
َىعاْـات و   بُ ىضـ زنًو ضا ُغتا(يؤَاَ) ُّ ينُُووٍ ٓاخاوتٓضٍِ ٓاظيع، َٔ ضُخىيَٓ  

ُ َوإ زٌُْ ٓـ ناُشإ و ظاَ ٍ َوُظيٓـ ؤمنـإ و ز ناَزضٍَ زضُغـ َضضا ؤبـ  ٍَطنْـا  ُيـ ؤّ. بنـ
 ؾري:ؤٍ بجضٍ ساَيٌ ساظَْسَُٖضِّ غٌَ ُضاو ي ،َضضاضِيَطُ
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ٖ ضؤيٌَ ظَ، وُيُػىظَإ ٖو زَي ُاَضانت وُغتاٍ بًًُؤ: تا بًًًََت َاَىُي ، ُيـ ُيؿـًُإ 
 ًُٖضـ  ٌيضناَزضَوضُظَىوٌْ ثُو ٓ ُتاَيبٍُ ُيؿطعَُيٌ َؤهؾُنو َوهآُْاغيت ظاْػيت ت

 ! ُى ثٌَ غجًًغتَيسا زنُُثًؿ ُو ي
غــًَيت ُنوؾــاو وضووٕ زاضَيــٌَ زَ، وُخؿــبُظ و ٓىًَسضبــَُضت و وًُُٖــ طثــ ُيــُزوو: ٖ

 !ْط و بًًَٗىاؾٌ ظؤضَُتاو و زَيطنضيٓساطب
بـٌَ   ،، بٌَ ثالُٕؾُيػُؾبٌَ  ُٖؾًاُْآلّ، بُ بًٓٔ،يَضو  ضياطٕ بَو خاو ضزاباوَضِ، ُُْغٌَ: ٖ

 ٕ!نَُسيَضِو  َىوتططإ يًَضًٌَِ  طبريُو بٌَ ت ض، بٌَ َؿىوُْاَضبُ
ٍ َوُبٌَ، ٓـ ُيؿـسا ٖـ  طتتٌ ُو ًًًَـ  َوُتًَُْى ْ ُيٌ بًَت و يضِيَصَ ُيَزضّ زياُيبَ ٓضَِْط  

 :ُيَوُٓ ُيٓططط َوُالٍ َٓبُ
ٍ ؤٍ خـ ضؤخمُغتا و خـ ؤٌَْ شياًْسا، َاناَضطاضِؤش ُ، يطتغاٌْ ُنَىوُٖ ىَغتا وؤَاَ  
ُ ضؤ، ظُُـ ٌْ ًَٓناغتاؤبًِٓ َاََ، َٔ وا ز(1655):َُٓطِؤآلّ بُ. َبىوُٖ يإ ضؤظَضٍُ ٖـ بـ

 َزضَوضُ! ثـ ٍَطَـ َ: خىيَٓـسٕ ز ٍَطَـ َغـتاٍ ز ؤغتا َاَؤَاَ نُ .َزووطًْإ َناغتاؤَاَ
 !ٍَطََغتاف زؤ! خىزٍ َاٍََ طََتٔ زوهُواَبىوٕ و ثًَؿَزضبُ ،ٍَطََز
 ٍَطنٍُ ْـ طزيَٓـاو  ُطىٍَ وايـ  ىَ. وتناَز وبًَت وؾُإ ْض، باُواي ضباووضِ ىَغتا وؤَاَ  
ُ  ىَبًَـت، و َز ٍَضالٍَ طنُْـ  ٍطزيَضـاو  َُٓساٍَ واي ىَبًَت، وَو زناشا وايـُ ٓـاوٍ    دؤطَُيـ
 .شيتُْاو وؾو زَبٌَضُِْ
ُ ٕ( ُغـ ُيل سضُز ؾـ َُُحم) نٌَيُوَُيًٓؤًَهي ُ. يُيَوُخىيَٓسْ ،غتاؤغتاٍ َاَؤَاَ    بـ

 ُٓـاوايٌ غـاآلْ  ضِؤشغٌ ُنَيًَت:"َ(زا ز2011غاَيٌ )ُ( يَوُزٌْ خىيَٓسْطنُيتىوضنبُْاوٍ )
. َوُخىيَٓٓـ َز تًَبن ىُآلتٌ غاَيٌَ يُٖضِؤشغٌ ُن(80) بُآلّ بُ، َوُخىيًََٓتَز تًَبن(35)
ٍ ؤ% (ٍ َا43َدماَـسا، ) ُ( 2012ٓغـاَيٌ )  ُي ُن ( زا،َْسبُ) نٌُيَوَُيًٓؤًَهي ُي  غـتا

 .َوُخىيًََٓتَز تًَبن ىُغاَيٌَ ي نىضز
اخ تـىوف  ططات، خُاْضٍِ ؤخبُ ضُط ،(Modern Teacher)ّ َزضُغْىيٌَ  غتاٍؤَاَ   
بـٔ و  َز طتَاوطنو ضـاو ُيـ  َشياٍ تـاظ ؤيُٓـ نًَُْت و تضٍُ ًٓٓتَوَُٓساَيٌ ْ ضىْهُبًَت، َز

يؿٌ طعٍُ ٓاغـيت ظاْػـيت و َـ   ُغتايؤو َآَُ ضُغبُ ضِٕ. دا قىُطَستًْناُؾت ُي رتباؾ
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غـتا ؾـاْاظٍ ثـٌَ    ؤٍ َاََوٍُ زابًَـت! ٓـ  نَُضنايؿٌ خىيَٓسطعُ ظاْػيت و َٓاغيت طشيَُي
 ًًُْــ ضو زوو َوُتيَطِغــَستٌ يًَُغــتايؤتٌ َاَُؿًيبىو، غــُْــ ُنــتٌ،ُينُُعًًُ تنــاَز

 ْري.ًَُهو ث ُتنآلٍ ْىانُبًَت
يـإ  طتوتٌ ُو ُٓإ ظاتًًًيُنًَهغتإ، ؤٌْ َاَناَزضََاٌْ زضَو، زنُُيبُ ،َضضاضِيَطُزوو 

 :َوُآلتٌ ُٓغٍَ زَوَضَز ُي
 .ًًَُاَْزضُو غ ضُطَغىوز و تاظ بُواّ و َزضبٍُ َوُّ: خىيَٓسْنُُي

غــتا و ؤغــًَيت َاَُن ينتططاضظضبــُ ؤت بــَُــهىعٌ سُو غــ ضانــؾـــ وؤن ّ:َزوو
ٍَ ُطــُي َوُيًَجًَضــًٓ ُن،غــتاؤَاَ طاٌْ شيــاٌْ. ٓــاخضٍَ طــىظضزٌْ بــاطنرتباؾــ

ُ غـت  ُ، ٖناَز ويَضناخىيَٓس ٌ ، تنـا َزٍ ؤالواظٍ خـ  بـ َإ ُزويَـينَ ٖـ   ضـىْه
و ُٓــٍ تاؾــٌ )ضُو غــٌَُ ٓــتانــ ٓاَػــت ٍُ يــضزيٓــا ضظاُزوو ٖــ ٍضناخىيَٓــس

ُ غـت  ُٖ نًًَُُهىْاس ُخىيَٓسْط ُ(. يإ يُتاؾًؿضُغ ـ ضؤد بـ يًًـٌ  َظ ُيـ  ويَ
ٕ ناَضناويَت بٌَ زَيـٌ خىيَٓـس  ُطًع ْايضُ، ٖاظٍ ُْبًَتطِثًَٕ َاٍَ َخاو ؤنُْ تناَز
 !تهاب

يـإ   ُيـ َطٖبُ (10)ّ ُٓـ  ُن َّزضُغتاٍ غؤعٍ َاَيَضِ ُضًتَز ُتانوُٓ غتاؤَاَ ،َُٓطِؤ  
 ودىوز: ُسا بًَتتًَ تتُغًَُخ

ُ ضُو ٍُٓ ٓـ ؤؾـًٌ خـ  ؤو خ ْسٍُظاََضِ بٍُ ُو واتايًبٍُ: ضغًاطثضبُ .1 ٍ ُظْـ َُ نـ
ُ ٍ و ؤؾاٌْ خ ضُغ ُتؤخػت ٍ  بـ ُ ٍ ؤو خـ  تنـا َز ؤبـ  ٍضانـ  دـسز ُ  بـ ؽ طثضبـ

 ٔ.  تططضَو َُىوض ؤب ضُٖ ىُظاًَْت. َْز

و  ىُيـ ُؾتَُىو ُٖٖـ  ؤبـ  ،يَـو ضِؤشَىو ُٖـ  ؤ، بًَوغضََىو زُٖ ؤ: بٍضنآَاَاز .2
 .ُغتَز ضبٍُُ يًًَُاَْزضُاوٍ غطنٍَ ٓاَازُْاَضبُ ًَوَاْط

 ُْاَـ ضبُو بٌَ  َدػتىهيَضِدىاٌْ  بٌُْ ناَضانَىوُْط، ُٖٖ ىَوضُدػذي: ٖهيَضِ .3
 .تناْاضان

و بـىغع و   ضِم: ُبىوٌْ ًًْطًع ضُوزا ُٖووٌْ ٓضَزأل و ز ُي ُن ٍَوُؾبىوٕ: ٓؤيًَد .4
 .و دىزايٌ و ْازازيًُ مضُؾ
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ف و ضيت و عـى ضُو زاب و ْ ضيتىوُنبُواو ٓاؾٓا بًَت ُبٌَ تَْاؽ: زضيتىوُنـ  ؤخ .5
 .ٍ خىٍ بعاٌَْضؤًهيؤٍ. ؾؤَيطاٍ خَُؤن تٌَعاز

 ضغـًا طث ُو يـ  ٍَطبهٍ يٌَ ضغًاطثبٌَ  َوُخىويًاٍ ٓ ًَُؿُخىاظ: ٖضغًاطثؽ و طث .6
 غًَت.طتُْ

واو ًُْؿـتائ تـ  ٌُْ ٓناُيًـ ضؤتً ،(1) ىُْـ  ُيـ ٍُ ُٖدىوي (51)وٍ َظ: ظْىيَدىا .7
 .ُيَىيَضِبُ َؾيت تاظ ًَُؿُيٌ ْري.......تاز و ٖنىضَِىُهًٌ ْري، بًَنُُت

ٖ َطتؤنوباظ وُننىَباظ: و ـشيا  ؤيُٓنُت .8 ٌْ نـا َتاظ ُوزاَيٌ ظاْػـت ُعـ  ًَُؿـ ُبـاظ 
 .  ُْناَتاظ َٓاًََطًَٖٓاٌْ ضبُناشيا و ؤيُٓنُت

ُ ّ َف، زؤدًًؼ خُف، َؤخ ُف: قػَطؾُمشؤخ .9 ْـاو   ُيـ  ًَُؿـ ُٖ ،ْريًَُهـ ث بـ
 ؾًسا.ؤؾٌ و ْاخؤخ ُي ُاْيًَضِٖاوو  ويَُخ

ظ ُغـًَت و سـ  طثَيتَ زَىو ؾُٖ ُ، يُيؿطعُظاْػت و َ ُْابًَت يطتًَ تُغٔ" قطث .10
 بعاًَْت. رتؾيت ْىيَ تناَز

يَت ططَز ضزووبٍُ ؤزٕ، خطنطؾًَو َزضَوضٍُ ثُغؤطِث ،زاََُزضُّ غُع، ييَضِبُغتاٍ ؤَاَ   
ٔ و تططدًٌَ طىيَ ُبىوٕ يضشزابُزٕ و طنؤزٌْ تىوتٌ ٓاغا. طؿتىططنضبُظُزٕ و ٓطهغضَز ُي
ٕ ناُ. واْـ َْسووهاغـٌ ؾـ  ُننُتا ٍضانـ  ثؿـيت  ٍََُـ ؤنوخ وطط ٍضان .َُيدػتٍَُٓ ٖؤط

ٍ ُؾُيػـ ُزٕ ؾطنضِؤؾـٓبري  ؤزٕ و خـ طنطؾًَ ؤٌ. خيضهايضٍ و ٖاضؾٌ و ياؤخ ُيًَىاًًَْىٕ ي
 .ََُزضٌُ غخىيَٓسْ

ُ بُ َُٓطِؤٍ َوُ" ُْن ًَوخاَي ُيُٓطَويت، زُنُْ ؤخ بُ، بُٓاطا بُ    ُ ُْ َوُٓـ  هٌينـ ٕ يـ
وتين هُتىاٌْ ٖاوؾاٌْ ثًَؿـ ُْ ُن غتًتبُقبُسا ضًَهثٓت ُي ،ؾتؤخ ٕ وبُبَىيَضِبُ َٓايٓس

ُ َضُثتؤهيًُ)ٖ نٌؤيُتـ ُن ؤًـت. تـا تـ   ب ََُزضُّ غـ ُٓ ضـُناٌْ  ضثا و َوُخىيًَٓتـ َ( زنـ
ــ ،يًَهسَبُغــيتَ ٓامساْــسا  بــُ َضُثتــؤهيًُّ ُٖوا ٓــ ًَُهــََت، زنُُغــاَيًً (8) َُٓساَي

 ضُف ٖـ ؤو ت تناَز ٍنُ(Remote Control) بُواظيٌ  ُْساَُْضُو ٖىْ َوُخىويًًََٓتَز
 يت!نُنُؤيُتُن يهٌضخُ
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 داأل، ـدىي ميسكماض
 سٍـةذ ؤب ةوةىطوييةٍ ةل

 
 

تاثاٍ شياٌْ ضُغ ُيٍُ ٖؤ، بًَو"َاض
 ."تهاظـ تاَيؤطَ

(Oscar Wilde)                        
 
ُ ٍ، ضواَنـىضز  َيٌَُـ ؤن ًَٓػتا نىتا ضىْهٌ   ٍ ضو بـا اؾًـا  طدىطوؾـت و  طٌ غنُسـى  بـ
 ٍضيتىوُنـ يت وضٍُ زاب وْـ خػـري ُْـس و ي بُثا ،هُزي ٍضناؤٖ ضؤو ظ نُُيََُؤن ووٌْضَز
ـ ضَِؾتاضو  ضاْـابٌَ طىؾتـ   ُن ُيُزَيًسا ٖ ُي ًَوغطت َضؤد ًَُؿُ، ٌَْٖ ظووناََُزضُغ  ويَ

 ُغـ طتّ ُوإ بًَـت. ٓـ  بُزش  يإ بٌَ َضيتىوُنيت وضُو ٍُْ ٍُٓ باظَْوَضَز ًُْؿإ بسات ي
ُ . ضًـَهاْسووَ اضًِْـ ناَضناَزضَوضُزيب و ثـ ُو ٓـ  ضُزَيٌ ْىوغ ّ َُـادمٌ، يـ  طنوٍ نىضزبـ

ُ ْسإ باُزا، ضـ ََُزضُّ غٍُ ُٓؿُنًَُؿًَُنطثظ و ؤدماٍَ و ٓاَيُد َضطاضِؤش ٍ ضغـتًا ُتٌ ٖبـ
ُ َغـيت ثًَس َُىوَإ و ٍُٖ ٖـ ُشيإ و شيٓطـ  بُ ُغتَيىُث ُن ُيُٖ ضخساُباي ضؤظ ئ و نـ
 ُئ و ْـ ضبُ ؤغيت بََإ زؤئ خطويََز ُآلّ ْبُٔ يَطبهو بٓ ِ ضُغَضضا ُن ئنَُظيـ زُس
غىاغـٌ  َو ًَُهـ ََز فَْـس بُ. تهـا ب َباغـًإ يًَـى   ُاْضغـىو ُد ،ئَزَغًـ زنُبُ ٍَضِ

ُ بىوّ،  ُغطتّ ٍُ َٓزؤّ و طريُتبُّ باُْىوغًين ٓ ٌ تًَبن ٍَوُآلّ خىيَٓسْـ بـ  ُالَـ ُع ًَهـ
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ٌ ضِ ضُغـ  نٌُيَُغـت بُو وا  َوُواْسَـ َضِال ٍُ يُغطتو ٌُ ؾاز ـ ٓ ضِؤسزٍ( ـ  ضَيٌ وُ)ع  يَـ
 .َوَُنَُٕ زناَطبىيَ َُُيَُق ؤب ىُيَواظضَز ِٓ وهًَؾَز نُُتبُبا
غتًٓؿـإ  َّ زنًٍُُٓ ْىوغـ ضغـٓىو  ُن َزووطًَهغت ثَز يَوٍ )َاض(ُوؾ بُّ نُُتبُبا   
تًؼ ُ( قـ ويَُغـتا و خـ  ؤو َاَ ىو بـاو  وَٓساٍَ و زاي)ٍُباظْ ُٕ يناَططياَُو ث تناَز
ُ يَضو  ُؾُال و قُو َ ضناَزضَوضُزا ثَطيًَغتا ؤٍ َاَُـ وؾ  تناَز تٌ و ُآليـ َُؤن اٌْضبـ
 ُيـ  ُغـًَيت َٓساَيـ  ُن ينضِاغـت ّ ثانُُتبُبا .ـ  َوُيَتططَٕ.... تاز. زناَزطنضُو غ ىؤضُغ
ّ، تـا  َزَسوَيُٖ .َوُضنو نىضِبُغاَيٌ،  َزضضىا َتا غًَٓعز َوُؾت غاَيًًُوت ٌُْٖ سَُُت
ٍ ؤتـ  ًَٓذِ، تـا، سََٖيـ َُاْسا ٖؤٍ خنُُُيَضٍُ ٍُٖ شيٓطضغٓىو ُٕ يناُت، منىوْيَطبهّ ؤب

 يت.ططب ضَْسبًت و ضًَصٍ يًَىُيًٌَ غىوزَ رتباؾ َضُخىيَٓ
ُ ٕ." ضِؤشَىويٌ زواُتا و ٖـ ٍ ًَٓػَٕ ًْىناُ:" َٓساَييَتطزَطىت ًَُؿُٖ   غـري:  طثآلّ ْابـ
 ؟  يَوضِؤشزوا َٓساٍَ و ض َضؤّ دان

ُ َُتٌ ثًَػَوُو يـ  َوُتَاوطابٌ ْىوغـ ضٍ ياغـاٍ سـاَى  ُتَوُي    غـىف و  ُيًُٕ و ؾناَضبـ
 ٌْناُٖا دىاْـ بُو  ضَِوؾتٍ نُؤو بري وٍَُ ضَوُؾتٓضزا يهٌضخُٕ ناُُنًُْس و سَُبري
 ُيـ  ُيـ ؤب ضُ، ٖـ َزووطنـ اواٌْ زاطريطؾ ضؤظ هٌيَضووَض ٕ، َٓساٍَ و دًٗاٌْ َٓساٍََُيطَُؤن
ُ اوٕ طنُف ْؤاَضُؾ ىُوإ ُْٓ ،ًْـناَؤظثري ُٓامساًًْ بُتًَن(3) يًـإ  ضؤخٌ ظُبايـ  ؤهَيبـ

ٍ ُْاَضتىأْ داًَْـ زناُوا َٓساَيُٕ، ٓناٍُ َاؾُْاَضٌَ داَزضُغ ُيُٓطَ. تا زَاوضثًَس
 ُ( زا يـ 1990غـاَيٌ )  ُ( يـ UNICEFًْػـًَـ  ؤي)ُن بٌَ،ُيإ ٖؤٌْ خناَُاؾ بُت بُتاي
ّ و َـايف  َوُشيـإ و َـايف َاْـ    َـايف  بُ َزٍ ٓاَاشضو بُو  تناَيًإ زضَاؤْسا تبُ( 9)
يـإ  َز ُن .تناَز وإٍُ ُٓآلتُغَّ زُن نُبضىو ًُٓٓانؤُ يتططيعضزٕ و َايف طنؾىمناُط
 .  ضىوٕضٌَْ زناُختًـ ياغايَو ضَِْطز َْسُضضُٖ َزووطنضُغُيإ يؤت واشَُهىس
َ َو ظ وًََؿـ  ُنَاوطملًَُٓغـ  ٍُ ٓاظيع، ظاْػـتًًاْ ضُخىيَٓ   ، ٌُْ وايـ انـ  ىَظــ و ؤطيـين 
ٍ  ُتضِشيََٓز َ تاظيينؾريو  ضو غاظطا ىزات و ٓاوٍ ثاَبًَكس ًَُؿُٖ ُ ًًُْان ْاو ضـاو و  نـ
ُ َٓاو ضُغـ  ُوْنَُز ُن ٍُآلؾاُْف و ثؤآل و ثُو طُٓ ـ ض َزضو َزض، ونـ ُ ُي َوٍ ٓـاو َطيَ  ضبـ
و ُآلّ، ٓـ بُ... َوًًََُٓتَو خاويَين ز ىثا بُ نًًُُْانبات وَياٌْ زؤأل خُطُي نَُيؿتىؤض
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زا ًُْـ انوُبـين ٓ  ُيـ  ُتايـ ُتا ُٖ، ٖـ ًُْان وُْاو ٓ ُٓيَضزَزٍَ طؾ ُزاْضبُ ُز و طاؾضبَُطخ
 ٕ؟َُاْـ ان ظـؤطَ هٌٌْ ًََؿان ٍُزاْضبُُزو طاؾضبَُطو خُ: دا ٓويَضغًَاطث. َوًًَََُٓٓز
ياْبًػـيتَ و  َيـاْبًينَ و ز ََـٌ َٓساَيًـسا، َٓـساٍَ ز   َز ضُغـ ُي ُنـ  ُٕو ؾـتاْ َُىو ُٖٓ
 وا...َضوا و ْـا َضاخ، طو خـ  ى، ضـا ئؾـري ٕ: دىإ و ْاناَُىو ؾتُ. ٖتناَغتًإ ثًَسُٖ

ووْٓـاؽ و  ضَاٌْ زضؤثػـ  ضُٕ! ٖنُقٓاُويَسا دٌَ يُي ُتايُتا ُّٖ ٖؤزٍ بٔ طضبُ ىَو ،تاز.
ٌَ َٓـساَيٌ  َزضُؾـًاوٍ غـ  ُوغت و ْضْسُ ْاتضَِوؾيتٍ ُٖاويؿتضَز  ٕناَضَقاظٍ و زازو

ٍ ؤٖـ  بُ شٕ و ثًاوٍ ضظاُْسإ ُٖو ض َوُتَٕ ْاوناُظؤطَ ؤٍ بَضوُط َضوُْسإ تاواٌْ طُض
يـإ   َوُٓـ تًًََويَـسا ز ُ، ًَٓػـتا ي َغتاوُث ْساناُظيٓساْ ُي َوُزٌَ َٓساَيًًضُغ نٌُيُيَُٖ

 .َشياًْإ يٌَ تاٍَ بىو
، َزوًْاوُزواٍ ٖاتٓـ  ىُيـ ُقًكَْس زُضـ  ضُٖـ ، َبـىو  وزايـ  ُّ َٓساٍَ يـ نٍُُ يُتَوُي   

ُ َتاظ ُيـ ُثضؤن ،وزاي ضيُنػُ ُ ُّ يُ. ٓـ تنـا َيَـت و َاضـٌ ز  ططَف زَبـاو  ٍُ يـ نـ ّ نـ
ويػيت و ُؾؤخ ُي طثْسٍ َخىزاو نٌُْسيًَيىُوغتبىوٌْ ثضتايٌ زؤنتا وَضُ( غُزْطه)َاض

َيٌ ٌْ سـا نـا َو يىغع طاظ و غـًش ضَىو ُٖـ  ًَُٓػـتا يـ   نىتـا  ُنُظ و ًًًَْٗٓؤغت و غُٖ
 ٌَُ يـ ُو ٖـٌ غـًًَ   َرتؾـ ؤّ خنٌُُٖ ي ُي ُيُثضؤنو وو زايٌَُ ََٓاضٌ زوو بىوئ.ُْ

ُ ُبىوٌْ َٓساَيَضوُزٕ و طـ طنُؾُأل طُطُي .تا زوايٌ...  ،َضؤّ دبُ، َطتطغًش طثّ َزوو  نـ
 ُن ٍَضِؤشو ُٓ ُطاتَزازٍَ تا ز ضُغبُإ يطؤضِاْهاضًْإ ناُغعايُٕ و َؤٕ( تاّ و بناُ)َاض

ـ . ٓـا  َوُويَتنُضزوو هٌف زايَيًَى و باو ُي ويَطتُز َُْس غُزٍَ َٓساٍَ ض ؽ و طتـ زا، َطيًَ
 زات.ََيسُٖضُغ ُو َٓساَيُْىوغٌ َٓضضا ُي َاْإ،ٌُ ًَُٓنًاوضُزَي
 ضٌ؟  ضبُُ؟ يؤب 
ُ الٌَ خىاٍ يًَبًَـت(،  ُغ)غًحَُ   و  َوُزاتـ ََإ زَضغـًا طثّ ُآلَـٌ ٓـ  َو ُيَّ ؾـًَى بـ
ُ يَُٕ ٖناُيؤثُؾـ  ُن بري ُو َٓساَيُٓ ضُٖ ُُْابٌَ ًَٓ ؤَسا، خنآا َُيٌَ:" يَز ُ ظ وزابـ ظٍ بـ

ُ يـ َُُٕ، ٓططََيًسُٕ ٖناَباظيَضباٍ ُٕ و ؾٓنَُثًَس ُ ٕ و نـا َتـىؾًًٌََ ثًاو طؾ بـ ثالْـٌ   بـ
 ؤيإ بُدمُث ُاْضغىوُزا، دَطيًَبٌَ َز ًَُُٓ ُنٍ(ُاَاْضناو )ُدا ٓ ٕ."نااَاضان ًْاظثًػٌ

 ٔ:هَٓساٍَ، ْعيٍ ُشيٓط ُي ُن َئَُؤن(3ئ، )بهُص يَضز
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ٖ  يَهٌآلت و خـىو ُغـ َز ظ و ًَٖـع و ُسـ  ُن ٍُْو َٓساالُ: ٓىُي  ُيـ  ُيـ ُْآاغـايًإ 
ُ  ُوًٌَ َٓساَي ضُغ ضُغبُ َوُزْطنآضؤغاْسٕ و قاض ؾطتو ضاو َوُوغاْسُْض  ْاظ وبـ

 ٕ.نرتيإ بضىوؤخُي ضٍ دابُضؤظ ُن ٕ.نانُو زَيجا ىػىوضِؤس
تاْـسٕ و  ُيََُيدُزٕ و ٖطبُخؿـت ُييـُ   ظَىوٌُْٕ ٓـ َخـاو  ُنـ  ٍُاْـ ضناَظضُو ُٖزوو: ٓ
 .ضنو نىضِ :َونَُظُطَضزوو ضُٖبُ، زٕطهيصيَضغتسَز

ُ ؾًعًـٌ   ٍَؾـٔ و ٓـاَيىوز  ؤخُووْسا ْضَزُي ُنٍ ُو ثًاواُْغٌَ: ٓ ري و ضَِوؾـت زبُز و بـ
ٖ  ُيََُيدُٖ ُويًإ يـ ُعُٓآلتٌ َاززٍ و َُغَظَىوٕ و زُٓ . ُيـ ُتاْـسٌْ َٓساَيـسا 

عيؿـًإ  يَضتًـ بـٔ و  ُآليـ َُؤن ٍُٕ ثًَطـ َو خـاو  ضاغاٌْ زيـ ُن ُوآُْ ًًُْ ضزوو
 و ْعيهٌِ بٌَ يُ َٓساَيُنُ. تيَيًَبطري

و ٍُ شيــاٌْ ٓــَُاٍَ، دًٗــإ و شيٓطــٍُ يــَوَضَزُبىوٌْ َٓــساٍَ وضــىوَْضوٍَُ طــُطــُي  
و ُظايٌ ٓـ َضَٓـساٍَ، ؾـا   ضُغـ  ُْـ نَُصٍ زيَضغـتس ٍَ زُواْـ ُزازٍَ، دا ٓضُغبُ ٍطؤضِاْهاض

دًٗاٌْ َاَيٌ َٓـساٍَ: بـاوف و    ٕ؟ؤسيَٓٔ. ضاْيضبُنايإ ؤْسٍ خَوَشضبُ ُٕ و يُدًاواظيًاْ
ــعضَــاض و  ــُو دًَ ي ــناُزٌْ زاخىاظيًطًَهدب  ًَُؿــُٖ َاوضزَضوَز ًَوغــاُْنبُتٌ و ًًُْ

آلٕ يـإ  ؤن ُمنىوْ ؤٍ َٓساٍَ، بَوَضَتٌ... دًٗاٌْ زُيضيُغُٕ و ضاويإ نٍَُ يًَسضعطايَضثا
 ٍُغـاْ ُنوٌُْ و يناُزٌْ زاوخىاظيًطًَهدبُو دًَ يعضباوف و َاض و  ُي ُ، خاَيًًُقىتاغاْ

ُ نٍَُ يًَسضعطايَضثا ًَُؿُُٖن ُ َٓـساٍَ   .تٌ...ُيضٕ و ضاويإ يُغـ ٍ، ؤتٌ خـ َُٓساَيًـ  بـ
 ط، ٓـاخ تناْا ًُاْيطؤضِاْهاضو بُغت ُغاَيًـ زابٌَ، ٖ ؤؾت ٍُْ ٖضوَز ٌُْ يَُُت ضُطُٓ
 ىغٓاطتغح و ضاَيٌ ؤنْسوُنو ُمتغا ٍَضو دا ٌُْ غجًًناَضُو ثٌُْ ٓناُظَىوٍُْ ٓضُؾتَز
ظَىوٕ ُٓـ  طثـ  ًَْؿٌ، ًَٖٓسناُغتايؤباوإ و َاَ ُي ضؤيبَ ظضَِْط....! ِضيٌَ ضُغ ُتؤٖاتُْ

( غــاٍَ 35. )ُغــًًاْطتُو َبــُوإ ٌُ ٓــْياْــسُطتًزٕ وطناظــُض ضُغــ ُطِشيَٓــجب ُنــ بُْٔــ
ٕ و ناُْــقىتاغا ُ)يــ إضناَزضَوضُو زاًْؿــتين ثــ َوُبىوْــؤن ُز و يــطنــ تًُِغــتايؤَاَ

إ، ضٍُ غـ َضزؤغـ  ؤز، بـ طهميضؾـسا بُؾىيَين دًـاواظزا(   ضؤظ ُْسا و يناٍُ قىتاغاَْوَضَز
 نٌُيـ َ، ٓاَاشىُغـتاي ؤ، َاَويَضؾتًاضُثضُ، غيَوبُضِيَىَبُض ويَضَبًػت، داَُسيت، ُْْ

آلٕ ؤنـ ٌ بًًََ ىَ، وتهابٕ( ناُظَىوُّْ ُٓن ُ َٓساَيضَِوؾيتين ضِاغت)ثاٍضاهيَض ؤب ىبضىو
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و  ُيؿـت طٍ و ؾضُٔ ثـ يَطبًٓـ َويـسا ز ُي نٌَضُؾت بٔ و ٖـ ُٖبٌُْ نإُ، باغضناُاْو قىتاغ
 :َوَُطبطًَ ؤتإ بَوُبا ٓ تٔ!هُالًَُٓ
ُ ُي ؤوَازٍ بضٍ ضؾا ُي (1975)غاَيٌ  ُي ُنَْسبُ"    ُغـتا، ظوو يـ  ؤَاَ ُبىوَـ  ضجمانـ

يٌ َاَـاز ٓ ؤيـ بـ طتـ ْسٍ، زواَْاو ؤزواْاوْسٍ، زوايٌ ب ؤب َوُاَرتو، طىاغٍُ ؾُقىتاغاْ
َ  طٖـُويًَ غـتاٌْ  نىضز ٍَٖاوؾـاٌْ ٓاَـاز   تانوُٓ ُن غتري ـ ُيُؾ  نٌُغـتاي ؤبىوــ، َا

 ىُوت ًَٓـ يهُهيَضٕ بىو، ناُْاو قىتابًًُي ضًُْـ ٖناَثؿىو ُأل بىو، يُطُإ يميضنابري
ٍ ُمنىوْـ  ُن ّ ـ نَُبُضِيَىَبُض يَوضِؤشغتاّ، َوَازض ُقىتاغاْ ٌطؤضَِثاْ َُيًإ يُطُي ضزوو دا

ٌ   ضُطـ  ضُْـسميإ ٖـ  َيىُف ثُو زوايَُا بىو، تا ٓيعضان ٍيَىَبُضبُضِ  ُزَـ طن ّ بـىو ـ بـاْط
ْاو ُي ُغتايؤّ َاَُأل ُٓطُي ؤّ تنُظ ْاُطىمت: سً، ثًََوُزْضٍ و زواٍ ضاخىاؤٍ خنَُضشوو

 ُغـتاي ؤو َاَُت. ٓطيًَنُِْ طيُاخ غطضاوٍ خبُو با  نٌثا ًَهٌغُنؤٕ ببًِٓ، تناُقىتابًً
ُ ٕ، ناُظـ ؤطَىو َُٖـ  ،ظـؤطَ ُن يؿتُِطتًَوَضِؤشو ُ!" يُ)ؾًعًٌ( باف ًًْ  ُْري يـ ضَزبـ

 .  ُيُٖ إَيطازا بىوًَُْؤن ٌْناََىو ضري و تىيَصًَُْى ٖ ُ( يُؾػٌ ؾاسًؿُو )ْ زٕطنُيَُٖ
صٍ يَضغــتسَز ُنــ ٍُو َٓساآلْــٍُ ٓــضٍ ٓاَــاُزا، غــاآلْضٓــاوا و ياغــازاضِؤشوآلتاٌْ ُيــ  
 َضؤّ دـ َُـإ ٓـ  ؤَين خؾـُضِ ٍ نـُيتىوض ُآلّ يبُت، يَطنَياْسبُ ،ضُغ ُتيَطنَػًإ زًَهغ

ُ عُن ٍُ ًَُٓنُُوآلت ُن آلّ ْابٌَ وا بعاْريبُ، ُيؤتاب ُاْضٓاَا ٌْ ناُظـ ؤطو َيؿُ ؾـُضِ  ٍبـ
 !  َُالًٓهُتَٔىوٍ ُٖ
 ؤغت بـ ًَسا زتًٕ(نااَاضناُغنُ) ُن ٍُو باظُْاؾًايٌ ٓططٌْ دىؤزٌْ ظطهغتًؿاَْز ؤب   

 ٕ:نَُز َُاُْ، باغٌ ُٓتبُّ باٌُ ٓاْضثػجؤ ،طؿيت بُ ،ٕبََُٓساٍَ ز
ُ  ضـىْهُ ، ُسايـ تًَٓساَيً ٍضناىغـ ُنخـعّ و  ُنـ  ٍُو ؾىيٌَُْٓ ٓؤ: ظىُي  ٍضِيَـصَ ئ طتظضبـ

. )بًَطىَـإ  ُيـ ُزا بىوًْإ ُٖو باظًَُْْى ٓ ُٕ ينآَُساَي َنىضِو ضنضُغ ؤب صٍيَضغتسَز
و ُٓـ ًْى  ُيُٓغَىو خعَإ ُٖايٌ َٖضبُ ىُئ، ْنَُٕ زناُْآاغايً َضبا ُباؽ ي ًَُُٓ
 (.َوُباظْ
ــ ؤزوو: ظ ــٌ ٓ ــىيَٓاُْْ ــ ىٍَ )وُو ؾ ــضو يا ُقىتاغاْ ــاْ ُيط ــًٓ ؤو ؾ ــَا وُو غ آلٕ ؤن
ـ ٕ. ضزوو َوُيٌ َٓساَيـ ضسانـ َُُظ وٓؤيٌ زَيػـ طزيَضاو ُي ُنٍ(ُواُْبىوْؤنوضؤنو زا َطيًَ
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ُ َـا  يعضان ٍبُضِيَىَبـُض و  طزيَغـتاٍ ضـاو  ؤٍ َاَضخساُباي َيٌؤض ُ َز ضزيابـ  ُنـ  وٍَ ـ نـ
أل ان خيتَُْ ُيًطزيَّ ضاوَُاْسا، ٓنُُُيَضٍُ ًُٖٓطِؤٍ َزضَوضٌُ ثغًػتَُ ُي َوُزاخبُ
و  ضظـا ؤو ط ضو غـًًُٓا  ضؤنـ  ٌ،يضناَزضَوضُٖاٍ ثبُطثو  ؤظثري هٌنًَضُٓ ىَو و َوُتؤ

َـاٌْ  ٍَ ظُزوو منىوْـ  !ٍَ طنٌْ ثٌَ ٓاؾٓا ْاناَغتا تاظؤو َاٍََ طنغاظْا ؤٍ بهُْاًًَ
ٍ ضَزَيـس ضيا ُنـ  عسٍُالح غُغتا)غؤْسٍ بىوّ، َاََاوْ ٍضنأَ خىيَٓس ُن(1)ظوو: 

ٍَ و زاآلٕ ؤٍ و ٖـ ؤَىو ثُْاو ٖبُ نٌُيُويُياٌْ ظوو دبٌُ ؾاز(، ضِؤسبىو ـ   بُضِيَىَبُض
ؾًل ُؾـ )غـتا ؤَاَ ُنـ  (2) .َوًُْؿـ ناُغتَٓاوز بُز، طنَزا زنُُقىتاغاْ ٌطؤضَِثاْو 
 غـتاٍ يـُوٍَ  ؤف َاََْسبُإ، نىضِ ٍُؤين يٌَٓاَاز ُبىو ي بُضِيَىَبُضبٌ( ُيُؾًل ضؤت

ف ٍُ قىتاغاْـ َوَضَزُيـ  بَُيهى ُْاو قىتاغاْ ُي ضُٖ ىٌُْ ْناٍُ قىتابًًطزيَبىوّ، ضاو
 نٌغـتًٌ بـاو  َزضبُو  زٍططّ قىتابٌ ؾـا انو ُيُطٌ ُّٖ قىتابٌ غان يعاٌَْز، زطنَز
 ز.طنَْاؾًاويإ ز ٍضان فٍُ قىتاغاَْوَضَزُي ُنزاٍَ زُواُْ، غعاٍ ٓتناَز

 ،ىو بـاو  وٍ زايـ طزيَضـاو ُي ضيـإ زوو  تناَيًَس ٍضان َٓساأل ُن ٍُو ؾىيَٓاٌُْْ ٓؤغٌَ: ظ
ــ ــٌَ تان ــبٌُ ي ــسبُبات. )َزضُغ ــُ َْ ــضغــت، داُْكُٓ ب ــ ويَ ــُنًَوزاٌْ ضُغ ــ ي و ُي

 ويَـسا ُّ يؤخ ًَوعاتُغ ُنضَٓساٍَ بىوٕ، و ضاطًٌََْ ناُيضًًضيا ُن زطن ُّزخاْاْضيًاطب
بىو، ؾـيت ْاؾـًاوّ   ُغٓس ُّْ ثٌَ ثنُُوّ، ؾىيَٓبىُتاح ْضًٖض َى َوُزاخبُ خاؾآلْسٕ.

 ٍ بٔ(.طزيَاٍ ضاوطًََانٍ وطزيَبٌَ ضاوبُ ُؾىيَٓ َضؤّ دُٓ ٍَطنإ بًين. ْايَهًًَٖٓس ُي
زْـٌ  طناوضزٕ و طنؤَُغتَز ُ، يَوَضٍُ غنُُْؤغٌَ ظ ضٌُْ ٖناُاَا زاوئَ ثًػضناُغنُ  

و  وًَٖٓاٌْ َاغـ ضبـُنا ويـ ُٔ، ًَٖٓٓزضبُنا وتًنتا َضؤد ىُٕ، يناُئضبُو  ىثا َُٓساَي
غت ُوا ٖ نُُ، تا َٓساَيىو باو وٍ زايَؾًَى ًُْؿاْسإ، يؤو خ َوُزْطهالغاي ؤب وَاََز
ٍ َوُساْـ ضَِْطيٓـىيَٓٔ،  َٕ( زناُوإ)زاويَٓجًػُٓ ُن ٍَضو طىؾتا ضَِؾتاضو َُىو ُٓ، ٖتهاب
 ُيـ  (Dana Gross Paul L. Harris)ووْٓـاؽ  ضَتٌ. زُيـ ؤخ نٌو باو وواٌْ زايُٓ
 ًَهٌَنـا ٓا ُيؿـت َُٓـساٍَ، ط  ًَويؤًَْى ثُ(، ي1983غاَيٌ ) ُظاْػتًسا ي نٌُيَوَُيًٓؤًَهي
بٔ. ًُْـ ثًَـٌ ٓاؾـٓاْ  ناغـتا ؤو َاَ ىو بـاو  وزايـ  ُي يَويبَ ًَٖٓسضَِْط ُنـ،نًاطدمضُغ
 ىُيـ  ضُٕ، ٖـ ناَضوٍُ( طـ ضو طىؾتـا  ضَِؾتـاض ٍ )َوُساْـ ًَهي ُيـ  َٓـساٍَ  ُنـ ُيَوُويـ ُٓٓ

http://journals.sagepub.com/author/Gross%2C+Dana
http://journals.sagepub.com/author/Gross%2C+Dana
http://journals.sagepub.com/author/Gross%2C+Dana
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ُ  نٌُواتاي بُ، ُيُيؿتين ُٖطتً ىُو ي اظُض ىُؾت و يضطىظا غـت  َزٕ و زطه، َاضـ زيهـ
، يَتضبـس دماّ ُٓـ  َوُؾهُزي ًَهٌغُن ُٕاليُي ضُطُزٕ ٓطنَُُغتباظٍ و طَزإ و زَُيُنىُي
ُ  .َبًًٓـىو  إنًـ و باو وزايـ  ُي ُنُيُيإ ُٖغت و ٓاَادمبُُو َُٓ ضُٖ  ضؤآلّ َٓـساٍَ ظ بـ
خؿـًين َاْـاٍ   بُ ؤغـت بـ  ُْكُٓبُ ُنـ  ،تنـا َز ُاْضَِؾتاضو  ضو طىؾتاُؾت يضاخ طىظاطخ
ٌْ نـا َضزاطن ٍَوُزْطنَضزووبا ضيٌَُِٕ يناُزاويَٓجًػ ُيؤزئَ. بضبُناؾًاو و طىَاْاوٍ( ُ)ْ
وإ ٍُ ٓـ ضَعيَضو ثـا  وويػت و ْعيُؾؤخ بُ ٕياؤٕ، واتا خنَُاوزضوإ ُٕ، ٓناُواٌْ َٓساَيبا

ــاْس ــَستًٕ و واياَْزًَْؿ ــُنُن ٓٔيَُط ــٌ ْعي ــ وغ ــُوأْ، ُي ــَضُٖ ب ــ ُؾ زٕ و طهظُو ط
ُ  ُو ْـ  ىضا بُ ُٕ ْنُُوإ ُْؽ باغٌ ُٓن الٍُي ُن ٕنَُاظيًإ زضغاْسًْـ، طت اخ. طخبـ
 ".طَٖش ؤب َوُْطىيُٖٓ ُزٌْ َٓساٍَ، يطه:" َاضَزطهَنُُتبُف ْاوًْؿاٌْ باُيؤب ضُٖ
و ٍُ ٓـ طؾًَ نٌَُٕ يناُضَِوؾتز بُ َغىوَوقاُض ُزٍ َٓساَيُٓ ظَقسَبًَتُوَ: ويَضغًاطث َطيًَ  

ُ يـإ  ؤتا خَوُ: يإ َٓوَضاوضُزوو غ ُبىوٕ؟ ي ُؾتاْ و ُيىوٕ، يـإ يـ  ضُجـ تًزاُو قىْاغاْبـ
زٕ طهيطزيَزٕ و ضاوطناوض ُي ُيهُغاٌْ زيُن ٌيضناوٖا بُثًَىيػتًإ  ُن بىوٕطؾًَ ُاْضَازطب

 زًْاْسا.طن ٍضعطايَضو ثا

 او:طنؤَُغتٌَْ َٓساَيٌ زناًُْؿاْ
و  ضو طىؾتـا  ضَِؾتاض يَوزٌْ ًَٖٓسطهزيبُ ُبٔ يضغتًاُغتا، ٖؤو َاَ ىو باو وبٌَ زايَز    

 طتـ  نٌُاتايـ وبَُٓـساٍَ زازيَـت،    ضُغـ بُٕ ُخمايُن نٌُيََاو ُتاو ويطث ُي ُن ٍطؤضِاْهاض
اّ و ضْآاغـايٌ و ْآـا   ٌهيَضبـا  ُويَتـ نَُاّ زضٓاغايٌ و ٖـًَُٔ و ٓـا   ٌهيَضبا ُي نَُُٓساَي

ٖ طهيًٓؤث ُيَّ ؾًَىبُف ُُّْ ًْؿاُْطىَاْاوٍ. ٓ  ُّ ًْؿاْآُْ ُنُز ًًْضُْس َُضضُاوٕ ـ 
 بٔ:ُتُو ساَيٍُ ُٖٓاويؿتضَز
 َوُبىوْضو غـىو َوُؾـًٓبىوْ زٕ و طنضٍ ظاَـسا ُبًًٓين ًْؿاْ ىٍَ َٓساٍَ: وُغتُ: دىُي 

 او.طهاو وخىيَٓاوٍ و ثًػضطٌ زضبُهىَىضاو و دًَو ز ُغتُد ضُغُي
ُ  ضِؤشٍ َوبُزٕ طهغتُٖ ىٍَ َٓساٍَ: وضَِؾتاضزوو:  خت و ُغـ ضُاْطًَع و غؾـُضِ  ثـرت  ضِؤش بـ
و  َوُزظيَتـ ٍَ زؤسا خـ يضنآًـ و ُو ي تناآدًَبٌُْ باف دًَنانُضُبًَت، َٓز ؤضَضُغ
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و  ٖـاوضٍَِ ٍ ضغـًا طث تناظْاُو سـ  تنـا َْاظز ضؤو ظ ُيـ ًُْسا ٖناُقػـ  ُزٕ يطنؤضز ثرت
ُ ٌْ يًَناُيؤٖاوث ٌْ و ناُيـ ؤأل ٖاوثُطـ ٌُْ يناُْسيًـ َيىُاخ بـىوٌْ ث طيت. يـإ خـ  بهـ
يٌ ضيـا  ُؿإ و خىوزاْنًَضُو دط نٌَطظيين ٓاغيت ظيبُو زا ُقىتاغاْ ُزٕ يطهيضالغا
 اٌَْ و...تاز.  ضقىَا

ًْايٌ و ُتـ  بُزٕ طنظُبىوٕ و س نٌؤَُخ ىَوغيت: وضْسُو تووٕ ضٍَ زضىوٌْ باهضتً غٌَ:
ــنُضزوو ــ َوُوتٓ ــًين خــ ضوظُو خ ــاخُإ و بًٓ ــؤوٌْ ْ ــإ و طتاٌْ و ضُف و ًْط غ
 ؤط و خـ ضبُهىؾًين دًؤو ث َوُزْضٕ و خىازضىوٌْ ؾًَىاظٍ خىاهضتًزٕ وطنزاؤخبًَُع

 َوُوتٓـ نُضزإ و زوضٓاظاؤؾذي و خنىؤزٌْ خطهضىوٕ و باغؤؾدؤُٖزٕ، يإ يطهايؿتضٓا
 ... تاز.تناَأل زُطُسكًكٌ يُو ت ضغًاطثبعاٌَْ  ُهغُن يَوًَٖٓس ُي
ٍ ضالُدٌَ و دًَٓـىزإ و ثـ  بٍُ ْآًَُٖاٌْ وؾضبُنا ىَاٌْ ؾًَىاظٍ طؿتىيىتـ: وضؤط :ضضىا

 ثًؼ.
و ُؾايـٌ و ٓـ  ؤطثٍ ُٓويًََُْت: يضُبايٌ و ًٓٓتؤًَٖٓاٌْ َضبُناؾًَىاظٍ  بُزٕ طهغتُثًَٓر: ٖ

 يَت.ططَزَْسيًإ ثًَىٍَ ثًَىُغاُْنوُو ٓ تناَزاًْإ زضُغٍ ُاَْاَيجُضِ
ُٓـاٌْ و  يَضٍ َوُ، ثـًَـ ٓـ  ُيًاْـ ضو ظاًْاُووٍ ٓض ُزٕ و خػتٓطهووَاَيضو ًَُٓػتا، زواٍ ٓ

ٌْ بـاواٌْ َٓـساَيًـ،   نانُضُظاْري َٓباف زبُئ، واٍ بهَُٓساٍَ  بُف هٍُ ثًَؿضشطاؤٓاَ
 :َوُيَتططَز ُّ خاآلُْٓ ُن ضاو،ضبُ ُيُٓغ َوَووضّ ُي
يٌ و ُغـت ُووْـٌ و د ضٍَ زضتٌ بـا ُالَُ: غـ ًَوَىو ؾـت ُتٌ َٓساأل ثًَـ ُٖالَُ: غىُي

 .َرتيٓططط ىؾاؤو ث ىاضؤزٕ وخضزٌْ خىاطنَٓاَاز ُي ضْسئ بآَُساأل، ض هًٌََؿ
ـ ٕ: نَُو ضًس ُتنٍُُ َٓساَيضَازطو ب ٖاوضٍَِ ٌَنُزوو: بعاْ ٖ َزا زَطيًَ غـتت  َز ًَُؿـ ُبـٌَ 

ُ ؽ ُنـ َىوُٖ زَيـت بـٌَ و   ضُغُي ُ الًُٓو َ ُيؿـت طؾ بـ ُ ظاٌْ. ُت ْـ هـ ًْا ُتـ  ضـىْه
 ٔ.هيًٌَ ْعي ُنٕ بُب تنَُُٓساَي بُ ضُؾَتىأْ ظَز ُغاْنُوُٓ

 ُت يـ يَهـ اظضَىو ًَْٗين و ُٖ و َوُتيَضؾاًُٖضت يًَٓ ُنُابًَٓضت نُُ، َٓساَيَوَيبسُغٌَ: ٖ
 بٌَ.َسوتًصت زٍ تىْضزاطنُضضُث ؤت ُن تناُغت ُْغٌَ و ٖطتًَُٓت و يًَت ْنًضال بس
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ُ غـاٌْ زي ُن غيتَز ُغتًَت و ضاوٍ يبٍُ بؤخبُثؿت  ثرت ُنُابًٓضت نُُ: َٓساَيضضىا  هـ
ُ غـاٌْ زي ُنٍُ يَوُزْطن وْعي ؤخ ؤب َضَٖاْس ُو َتُاُْبىوٌْ ُْٓ ضىْهُبٌَ، ُْ و  هـ

 .زًْإطاَهضطاٍ ضٍَ زَوُزْطنوإ وُي ٍضناتٌ و ٖاوَُضزٌْ ياطنزاوا
تـىأْ  َز ضثػـجؤ ٍ ضؤتـ نووْٓاؽ و زضٌَ زيضهايضٖا بُ، ؾٓبريضِؤو  ىَطظي نٌو باو وزاي  
ٍ  ثرتوٕ. نُضُزا غ َاوضخىاظُْ ًَهٌتُساَي ضُٖ ضُغبُ ٕ ناُثًَىيػـت  ُيًـ ضشطاؤو ٓاَ ضِيَُٓـا
ُ ت و بُيُٖ بَُا و يعضان ًَهٌغُن الٍ َٓساأل،ُي ًَُؿُٖ ُن غتا،ؤَاَ نٌضُٓ ُبَٓز  بـ
 ُنـ  ،َٖـاتىو  َوٌُ ٓـ تان ٕ. ًَٓػتاططيَُٖ ْسُٖبٍُ باواًْإ ُقػ رتَُن يبَضَِْط. ُهؤيؾ

 ُاْضغىوُو د ُاَاْضانظابًَت وَضؾا ََُزضُّ غُتٌ ُٓغتاًًْضواٍ ؾاُؾىُٖنُغتا، يؤَاَ
. تناَيـإ ثًَـس  َٓاَاش َوَُؾُضِبَُإ نُُيتضُو ْ ضيتىوُن ُن ٍُؿاًَْنوُٓ ضبُ ُبسات ؾإ
 َوُتـ ناَز ُتـ بُبا َضؤّ دٍُ َٓواظضَٕ زؤظاٌَْ ضٍَ زؤخؤ، بضزاَطٖبُتىاْا و بُغتاٍ ؤَاَ

 ًَـسيا و  ضِاغـيت بُ. تناَؾيت يًَسضـ طىظانًاطدمضُغ هٌتُنًٓهًو  َاوضض ؾًَىاظ و ظا بُ
 ضُغـ  ُْـ ُغ ُدمـ ُٕ ثناغـتا ؤبٌَ َاََو ز تنآََساأل ز ُظوَيِ ي ضؤّ ظَزضُشياٍ غؤيُٓنُت

، َوُطىتَمسسضَإ زضن نٌُيُقىتاغاْ ُ": يَوَُطبطًَ ؤؾتإ بَوُغًَٔ. با ٓطتُٕ و ْناُظاَ
 ُنزطن غتُِٖ َْسبُزبىو. طن بىو و ؾىوٍ ؤْاغٌ ْؤق ُي ُن ٖات ؤْىيَُإ ب هٌيضناخىيَٓس

 ضُغـ بًُـإ  يطؤضِاْهاض ًَـو زواٍ َاْط ُيؤّ ثٌُْ ٓناُضن ٍبُضؤٍ ظضَِؾتاضوت و نُىَيػُٖ
 طيُغـ  َوُالَـ بُٕ و طـىآلو...  ؤو ب طتُإ و عؤد نٌؾاؤزٕ و ثطهايؿتضٓا ؤخ ُزاٖات، ي
 ٍُو ؾـتاْ َُىو ٓـ ُٖ ُاْضِؤش، َزطًََبُ َضناو خىيَٓسُٓ ُن ّ ظاٌْ،نُُ، ًًًَْٗٓطتزوابىو... 

، ُختاْبُؾـ ؤ... ختنـا َيًـسا باغـًإ ز  ؤٌْ ٖاوثناُضـ ن الٍُ، يـ تهـا يَز َوَُاَيُي ُن
ــُغــيت ُؾــِ ٖنَُبُضِيَىَبُض ــطنــ ٍضُغــَضزبىو ظوو ضاطنُو ؾــتب ــ ُز...." ي ظَىوٌْ ُٓ

 ثـرت غـتاٍ ثًـاو،   ؤَاَ بُز ضَاوضبُ بُغتاٍ شٕ ؤَاَ ُنَزووطهغتُِ، واّ ًٖتُغتايؤَاَ
ْـازات يـإ    ُُّْ اليبُ رُباي غتاٍ ثًاوؤْٔ، َاَناُضنُظيٌ قىتابًًؤطػضٍُ و دضؤخمُخ
ثًـاو   نٌُغـتاي ؤَىو َاَُيـ ٖـ َُـ ُـ ٓ  تنـا ٍَ يٌَ بـٌَ ٓاطاز ؤـ بعاٌَْ خًَهًؾت ضُط
 ـ. َوُيَتططْا



 

162 

َ  ُْاَضِدا ُي ُن ريبًًََ َوُتََاو    َْـس بُ( 9) ُْـس يـ  بُ( 4) ُٓـساٍَ، يـ  ٍ دًٗـاٌْ َـايف 
ُ  نٌضُٓ بُين َٓساٍَ ضِاغتو ثا تناَز ٍُ ًَُُٓتبُو بابُ َيسا، ٓاَاشنًَُُنًضغُ ٌ َنًضغـ
ُ . تناَظيؿٌ زضُظاًَْت و ؾَت زَُهىٌْ سناُغطثضبُ ُُْو الي ىو باو وزاي  ٍَطنـ َآلّ زبـ
 ُنـ  ،َوُيٓبهُ طض زاضبٍَُُ ثًَػؤظثري نٌُيََىوزضُؾ ُي َْسبُ( 4و )ُٓ نٌؤضََىو ْاوُٖ
غح ؤنو نًَؿُوُي ضؤظ ٍُ خىزا، يضَياو بُوا ُئ، ٓبهُوٍ َطيُزٍَ ثبُوغيت و ضز بُ ضُطُٓ
ُ َإ ثًَسإ، َٓاَاش ُن ٍُْساُْنو ُ ََىوزضُبـري. ؾ َز ضزووبـ مُ ىا َأِوالدَُك ِه   سَأِك َيـٌَ:" َز نـ

َٓــساٍَ، بٍُ ضازٍُ و ثايــضزاؤهت و ؾــُاَــضُن ٍَوُخؿــًٓبُ ُواتــُن".وََأِحشِ نُىا َأدَبَهُ  هِ 
 ُظاْضبُضُدـىإ و غـ   ًَهٌياْسُْ و ثًَطاغذيضثا ؤب ُيَضميإ و ؾىوُغت و تبُضبُئ طتًَٖعبُ
 ".نريخا طشيَُي ٍُ ًَُُٓتانوُٕ ٓضِؤشَىو زواُٖ" ُن ٍُو َٓساآلُْٓ ؤب
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 (TECH)ـتا ـضؤمام زصداـَيِز

 
 
 

 بُْامب  ضووطغ ،ظآًُِّْ ُْنبُّ ضووط"غ
 ".َوُيٓط ببُطبىهوؾ ؤنُْ ،ظاًِْ ضؤظ

 )ف. ف(
 

 
ـ (، ثريضؤنُ)ؾات     ،ضـاوٍ بـىو  ؤضىيطَىضـاو ض ٍَ زَُيـ ُقَضٍِ بٓـًؼ و  ضِوىهثؿـت  ًَهٌصْيَ
غـت  َز ُزوو ضاويؿـٌ يـ  ضُٖـ  ،واظبىوُو الْـ ُوتنُو ال ضشاُٖ ضذانُي ُن ٍَوُاٍ ٓضَِضُغ

 ضخـىا  ًَهٌٓاؾـ  ُْـ ؤن ُزوو يـ طابـ ضٍِ َزٌُْ غـ ناُغـت ُؾ ٍُ يـ نَُنىضٍُِ و تاقؤزابىو خ
 ْـس ُوََطاوغـٌَ و خًَ ضوزضَز ضُطـ ُشيإ. َٓز ُؤين ٍضؾا ُبايعاغا ي نٌَضُِط َُإ يَُتُت

ُ طٕ. شْاٌْ خًَؤز بًدطبَزُْ ووا ظازٍ خىايإ ؾُٓ ،ُزاباْايُإ ًَْهًْاْهُتًَ َـاْطٌَ   ،ضنـ
 ُنـ ضؤنُؾات ٍَضَىو دـا َُاٌََ. ُٖس َزطبَايًدىا زضُِيإ يضؤنُؾات ،ياْساؤأل خُطُي ويَضدا
ٖـًَض   ،ُؾؤٔ زًْا ْاخيَضَز ؤزٍ بُيطىت:" َٓظ زضبُ ًَهٌْطَز بًُْؿت َزاز ُْضِدى ضبُُي

 بٌ!"ُٓيػتاٌْ يًََظ ُو زوو غٌَ شْ ىزوو بىو ىُي ،َُاَُو سُٓ َُٔ بًَُُٓ ًًُْ ضدا
ٍ َضطـا ضِؤشو ُؾٌ ٓـ ؤاٌْ و ْاخططاٌْ و طيُق ضبُُف يًَُُٓ ٍَطنْا ؤخ ،ٌُْطىت ضؤنُؾات   

واٌْ ضََىو ؾـيتَ بـري و ضـاو   ُٖ ٍضزاضبُغت َزاًْؿري و ز ؤشُُْٓغت يَز ،ِيَضٍُ ًُٖٓطِؤ
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ُ  منإناُاْطيٍُ قضُغَضًًًٌ ضانُغتضِْطًينَ ُن ،( بريؤزؤ)ط شيـإ   .زيَـينَ...  ؤٍ بـ ضزيابـ
ٍ َوُاْضِغـى ُْـاظاٌَْ و ي  ُوبىدٍُ َىضطتؤوخطتوٍ خاَبٌَ و ظَواًَـ زَزضبُو  ُواََزضبُ
و  هٌَؾـ ًَُإ َْضُقـ  ،ٕناَضياَـسا ُو ث ضزاباوَضِو  طهؾٓؿؤضِبٌَ َز ُيؤ... بْاوَغيتٍَ ؤخ
يـإ  ؤباتٌ خُزٕ و خـ طهتُواٌْ خعَـ ضانـ  ،ضسانـ َُُو ٓ ضؾـازا َو نٌُضـًًً ُاؾًَضقُغ ىَو

 غت.بُُقىْاغٌ َ ًُٓيَُبط
 ُغتَضُنو ؾًَىاظ و ُاْسايضِؤط ُواّ يَزضبُو  ُيُيين ٖطزيَ نًٌََُصووي ،بًَصٍُظاْػيت واْ  

ٍ َضباضَز تًَبنضظاُإ ٖضظاُٖ بُ ًُٓطِؤ. ُزاي َوُْىيَبىوْ ُي ًَُؿُٖ ياٌَُث و ُْاَضبُو 
دــا  ،ُاْــضناَزضوَوضُغــيت ثَز ضبــُُز يططتٌ و قىتــابٌ و ؾــاُغــتايؤغــتا و َاَؤَاَ

 ُيـ  ًُٓطِؤ ُن ٍُغتايؤٕ َاَؤًًَ (11)و ًَُْى ٓ ُؾسا يَوُأل ُٓطُي ،ُزاي َوٍُ ينَُطيُغ
ٌْ ناًُـ يطؤضِاْهاضبٌَ.  ىُي ىَويإ وُٓوت ُؾًَىاظٍ واْ ُغتا ًًْؤزوو َاَ ،ُيُٖ سادًٗاْ

 ضُطـ  ،َاْإَُـ  ،َيإ ٖاويؿـتىو َضوُطـ  ََباظٍ ًَٖٓـس ُزٕ عـ طنطؾًَبًَصٍ و ُظاْػتًٌ واْ
 ُو والغـ ُٓـ  ،وأْطِبـ  ًََٓـى  يينَ.ُف بًاْطـ ُزاْـ ضغا بُ ُتُمحَظ ،ئَزُدسزٍ ْ ًَهٌوَيُٖ
ُ وت و ُتا ْ ،ؿانًَاضزواٍ خىيسا بٍُ ُباَْضغاأل عا (3566)ٍ ََاو ؤب ُظَاُْغتبُ ْعئ بـ
ابًًإ ضٍِ ساَىُنُباَْضُو ع َوُغاُْسُْ يَوضِؤش وإُٓ ،ٕناٌُْ َاؾًَُُٓغىوت بُبىوٕ ُْ
ُ ًَتُزيكـ  ،ًٌثًَضُغـ  َضَو ؤبىو.. تَزواو بُ ضُٖ شياٍ ؤيُٓـ نُوٍ تَضَضِوتين هُثًَؿـ  و يـ

داييب ُو عـ َضوُطـ  ًَهٌوتٓهُض ثؿـ  ،ٍ زوايًـسا ُغـايَ  (56)ّ ُيـ  ُبعاْـ  ،َر بـس ضُٖاوض
 (1666) ُيـ  ،ُمنىوْـ  ؤبـ  ،َو الؾـاو ُبعاٌَْ ؾاآلوٍ ٓ ًًُْ ىُ. ًٖض ظاْايَبًًٓىو َوُيؤخبُ
 .ثؿذيضُغُياأل يٌُْ خناطاضََىو زُبات. َٖز ُإهيَضو ض ٓاقاَضبُ
ُ َظزُا سطَِيـ ز ُيـ  ،َضخساُت و بايبُايتضؤظ ،ُّّ ْىوغًُٓٓ  ٍ ضبُ ُّ بطاتـ نـ ٕ و ُزايـ  ضـاو

غـتاٍ  ؤَاَ ُطاتـ َتـا ز  ويََضناَزَوضَُىو ثُٖغتا و ؤو َاَ ٍ غاوايإُغتاٍ باغضؤَاَ
ٍ خىيَٓـسٌْ  طظيـ َو و َزضَوضٍُ ثـ طظيـ َْابٌ وُد) ،عًٓـُاٌْ َطظيَْابٌ وُٕ و دناظاْهؤ
 .باآل(

ٍ َوُٓـ  ؤخـ  ،ضاوٍ ببًينَ ضٍُ َٖوُي َرتباؾ ،تهابضان ضاو و ظَاٌْ ضُٖ ًَوْىوقىغتاْ  
ُ َوُٓ ُيـ  تناَزضان ضاو و ظَإ و طىيٌَ ُ ٍ زينـ  ُنـ  ُيـ َوُيًٓؿـًإ ٓ رتاؾب ،َرتباؾـ  هـ
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ٌ ووْضَو ز ضِؤحف و ؤف و ٖـ ُو ي ٕبهُضان ٌْ بافناَضَوُغتَُىو ُٖٖ وغـيت  ضْسُت ًَهـ
زٌْ ضاو و ظَإ و طـىٍَ  طناضان ،ُزْطنطؾًَو  َزضَوضٍُ ثُغؤطِث نُُزا ْىقىغتاَْطيًَبٌَ. ُٖ

ٍ. نُغـتا ؤٍ َاََوُوتٓ ُؾًَىاظٍ واْ ضُغ ُغتًَتَوَز ،قىتابٌ ٌْناَضَوُغتَُىو ُٖو ٖ
ضـاو و   ضُظاْـٌَ قىتـابٌ ٖـ   َواز ُيـ ُٖ ،ُيُظاٌَْ قىتابٌ ضاوٍ َٖوا ز ضُٖ ُيُغتا ٖؤَاَ

ُ غـتا  ؤَاَ تنـا َواز ؤوخُضِاغـت ْا ُنـ  ٍَوُ. ٓتاز ...ُيُظَاٌْ ٖ ٍ طيُغـ  ُيَّ ؾـًَى بـ
 يسا.نَُزضَوضُث ُؾُيػُثاأل ؾُتٌ يُينَُوُوتُٓؾًَىاظٍ واْ ،تهابٌْ ناُقىتابًً

يـاوّ.  طط :ٍؤْـاو ثـ   ُيـ  ،ًَوياَُياْـسٌْ ثـ  ُط ؤبـ  ،ّؤتٌ خـ ُغـتاي ؤظَىوٌْ َآَُـ  ُي  
 إضًُْطـ  و فؤخُّ ْـ ؤخـ  ،َسازاونـ ُيبُتىْسٍ بُّ ضُدمُطا و ثضَز ُؾتًَتاْ ،َزوطهَضٖاوا

 بُ ،زووٕطن ؾَِباو ُي ،ؿاوٕنًاضِقصّ  ،ْسوٕهاَِ يًَؿُيَُق اْسوضِداْتاٍ قىتابًِ ز ،َزووطن
ُ  ،ٕسوْخؿـا ُغـتِ ْ َز و َُيُىناؽ وطن وو َاد ثاؾريُت أل قىتـابٌ  ُطـ ُت و ؾًَـٌ ي طؾـ  بـ
ــُهيَِض ــطضوتىّ زه ــ َْ ــاْ َوَضشوو ُبًَت ــا ؾ ــُي نٌُيًضُطؤت ــُط ــ ،ّطِأل بطًَ ٕ ناُقىتابًً
ٍ ضو طىؾتا ضزاطنضؤًٌ... ظضِاغتيإ  ُؾًًُ ،ٍ ًَْىامنإُْآاغايً ُيؤو طؿتىطُٓ َياْعاًْىوُْ
 ؤضـٌ؟ بـ  ؤ. بَاْـسو من ْىناُقىتابًًـ  ؤّ بـ ُو ٓاقآلْـ  ُو ؾـًَتاْ  ٍُ َٓساآلْـ َضَُُوغطيُغ
بًَـصٍ  ُ؟ ظاْػـيت واْ ُضـًً  َؾـًَى  ئرتباؾـ  .َئ ؾًَىرتباؾ بُّ نَُاظطياّ و َُياْسٌْ ثُط
ٌ  ،ٌْناَضَوُغـت ُٖنؤُْٓـساٌَ   ثًَٓر ضُٖ بهُت وا نُُياَُياْسٌْ ثُط ؤَيٌَ: بَز  قىتـاب
 غتًًَسإ.َ: ضاو و ظَإ و طىٍَ و يىت و زبٌَضؾسابًُاْسا تًَ
شياٍ ؤيُٓـ نٍُ تُظْـ َُ ُوتٓهُو ثًَؿـ ُي ُف ًًْبُبٌَ  ًُٓطِؤ ،غتإنىضز ،ُختاْبُؾؤخ  
 ًَُْت يـ ضُو ًٓٓتـ  ضَُجًىتـ ؤنبايـٌ و ؤٍ َٓـاًََط اٌْ ضبُضبُناٍ َضشَا ضِؤشبُضِؤشّ. َِزضُغ

 َضِبٍُ بَٓوُبٌَ. دا با ُٓبايًٌ ْؤَ ٌهيَٓاًََطبٌَ ُغتا ٖؤّ َاَنُْا باوَضِ ،ُظيازبىوٕ زاي
 .َضِبُضُغ ُيُٓغ

ٍ  طنطؾًَو َزضَوضُث يَهٌاوطدهيَضِ (1656)غاَيٌ  ُي    ْطاْسٌْ َُيػـ ُٖ ؤبـ  ،زْـٌ ًٓٓطًًـع
ٕ طهيضزيا ٌهيَضْس ؾـا ُزاٌْ ضـ ضُٖاتبىوٕ و غ َيتاًْاوضبُ ُام يٓاغيت خىيَٓسٌْ عري  اويـا

ٍ َْاو نٌُيـ ُقىتاغاْ ؤزاًْإ بـ ضُغُي ،زطن  فَْـس بُ ،ِيَضٌُْ ٖـ ناَضؾـا  ُيـ  يـُنًَو  ْـس
ُ  ضْسيـسا َيىُوباغٌ ثُزواٍ قػ ،يإ بىوّضَياو ُ و َزضَوضُظاْػـت و ثـ   بـ  ،ؾـت ططو  نًَؿـ
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 ُيـ  ،َوُببٓـ  َضو ًٓـسا َضبٍُ َوُثًَـ ٓ ،ْساناُْاو ثىيبُإ ضِإ وغىضُِط ُوتُٓن ٕناًَُىاْ
ٍ ضُِو ثـ ُغـيت ٓـ  َالز ٌهـ يَضشوو ؤغيت بَز ،نَُبُضِيَىَبُض ،غٌطثًْإ ناُظاْػتًً ُتاقًط

ٖ طنصيَضز نُبُُتنٍُ َُوؾُس بـىو   ض. زيـا ُيـ َضو شووُيـ  َإناُغـت َضُنَىوُز و طـىتٌ 
بـُضَو   ،ًَََعضٍُ غـ َثاقالو قاٍَ وُتطثظ و غًَى ؤَيُ خؤؾٌ  ،نَُضنُضغًاطث ،وايعاٌْ بىو

ُ  ٌنطيُبضـري غـ   ٍَطنـ َطـىتٌ: ز  نَُضنُضغًاطثآلّ بُ. شووضٍ ًٓساضَ زَطُضِيَتُوَ ئ؟ بهـ
 ُنـ  .َوُتـ ؤٖاتُْ ًُٓـطِؤ  ُغـٌ تاقًطـ  طثضبُغـتاٍ  ؤآلّ َاَبُ ،ُٓاغايً ،طىتٌ بُضِيَىَبُض

ـ طبـٌَ زاغ َز ُطـاٍ تاقًطـ  ضَٕ زؤض ُن ،بىو ىؤظُْ ًَهٌآلََو نُُالٍ ًَىاْبُ  طتـ ت. زوايَ
ودـىزٍ   ُ؟ ٌَٓ تاقًطـ َوُتُاوْطنؤن زاُيُّ تاقًطُي ُن ضًري ُغتاَْضُنوُغٌ. ٓطثًَىإ 

ُ َبُضِيَىَبُض ُيـ ؤب !ٍ ضٌَٓاًََطٍ ضٌ و ُغتَضُن.ًًُْ ٍ ؤٍ َاََضِؤشو ُطـىتٌ: ٓـ   نـ  غـتا
ٌ َٕ زناُقىتابًً بُ ،ُتاقًط ُضًَتَز ُمنىوْ ؤًُا بًن  َوَُاَيـ  ٍُ ثًَىيػـت يـ  ُغـت َضُن َيـ
 ٍٍُ تاقًطـ ُغـت َضُنو ٓـاًََط  ط. ٓـاخ َوؤف بـ بٍُ ضظا ،ًَىإ نٌان تإ بًَٓٔ.ؤأل خُطُي
ٍ ؤٍ خـ ضًَُـىإ غـ   نٌانـ  !طتَضوُت طـ ُباسـ ُق ُي ضعىظ ؟َُاَيٌ قىتابًًاْ ُي ؤًُا بًن
يل ضُتـ ضؤّ ظؤخـ ؤيؿتِ. )َٔ بُطتًَ نُُيُغَُ ُي ٍ ثًَُإ بًٌََ: غىثاؽَوُٓ ىَو ،قاْسُي

 .(َوُبىوَ
 ضؤتـىأْ ظ َز ،ٕناُبٌ و ظاْػـتًً َزُٓـ  ُؾـت ضَِىو ُغتاٍ ٖؤَاَ ًُٓطِؤ ،ٍ ٓاظيعضُخىيَٓ 

ـ  ؤأل خُطٍُ يؤث بٍُ ؤث ،بٌَُياًْإ ٖؤخبُت بٍُ تايُٓاغاٌْ تاقًطبُ ُ  ،ٕطِياْـسا بًطًَ بٌَ بـ
بٌ َضٍُ و عنىضز ىَو ُظَاْ ،ُضًً ؤٍ تنُُؾتضِ ُْط ًًْطط. ٕبهُيإ َاْسوو ؤخ ٍَوُٓ

 ُبًَزُيإ ٓ و ظيٓسَظاٌْ ٍضناًُا و بريًنشٍ وؤيُو باي وؾًعي ىَو ُظاْػتًً ،و ًٓٓطًًعٍ
ُ باٖىُْضيًُ وَى  يإ ُو شيٓط ُؾُيػُو ؾ َزضَوضُو ٓايري و ثاؾًا طدىطًََصوو و  ىَو تٌ بـ
 .واٌَْظف و زيَسضَو و ضو ًْطا وظيؤَ
بايـٌ  ؤٌْ َنـا َٓاًََطًَٖٓاٌْ ضبـُنا  ُبٌَ يـ ُظايٌ ٖـ َضغـتا ؾـا  ؤَاَ ُنبُظو وادًضُؾ   
ُ  ؤهًْػـ ؤاوٍ دًٗـاٌْ ي طدـ هيَضًَِٓػتا  ،ًَْتضُو ًٓٓت ضَُجًىتؤنو ُ  ،ُيـ َوُٓ يهٌضخـ  بـ

ظاٌَْ ُْـ  ُنـ  ُيُغـ ُنوُٓ ضواَخىيَٓسُو بًٌََ: َْوُزابضًَت ضواَخىيَٓسُو ْ ضواٍُ خىيَُٓثًَٓاغ
 بًَينَ!ضبُناّ َزضُشياٍ غؤيُٓنُت
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 ،ٕؤظعيُيُت ،ضَُجًىتؤن ،خؤالثت ،بايٌؤغتا َؤَاَ ٍَطنَز ،ظايٌَضٍَ ؾاُطُدا ٖاوتا ي   
ُ ٍُ قىتاغاْضؤدـ  ضُغ ُغتًَتَوَز َُُبًَينَ. ٓضبُناَايٌ ُيين غًٓطهو غ ؤؾُزات  ؤبـ  ،نـ

ــوثؤبايــٌ و الثتؤَ يَوٍ طىْــسُقىتاغاْــ ًْـ ناَووتىهُثًَؿــ ُقىتاغاْــ ؤبــ ،ُؾًًــان ًَ
 .هٌُْ زينآَاًََط

 يَت؟ططضَو ُآْاًََطو ُتىاٌَْ غىوز يَٕ زؤغتا ضؤَاَ
غتًٓؿإ َغت زبٍُُ َُططِب ،َوَُاَي ُغتا يؤَاَ ،نُُتبٍُ ثًَىيػتًٌ باَططىيَ بُ ٍَطنَز
ُ ُْاَضبُدٌَ ضَُبُ. ُٓويَ ْط وَز بُ ،تهابٕ منايؿٌ ناُقىتابًً ؤيسا بؤث ُو ي تهاب ٍ نـ
ُ ُيؤاًٌَ ثضٓـا وا و ُف و ٖـ ُنـ دماّ بـسات و ُاو ٓطهيضزيا ًَهٌتانُي ٍ ضؤدـ  ظيَـت. ضبجا نـ

ٕ ُاليـ ُي نُُتَضقـٌ غـى  َبا ز ،غتاٍ ٓايريؤَاَ ؤب ،تناَغتًٓؿإ زَز نُُتبُبا ،نُُواْ
ٍ  ؤَاَ ؤب ،بٌَ َوهُخىيًََٓ ٓإضقى ـ ؤيُزايـ  ،غـتاٍ ًٓٓطًًـع غـتاٍ  ؤَاَ ؤبـ  ،ط و منـاي

 ُخؿـ ًُْْؿاْساٌْ اؾًا طدىطغتاٍ ؤَاَ ؤب ،ؤظًسي بُ نُزُْوَطتاقًهزٌْ طهمنايؿ ،وؾًعي
ُ  او.طهيضظؾـٌ زيـا  ضَمنايؿٌ و ،ظفضَغتاٍ وؤَاَ ؤب ،ؤو ظًسي ُٓويَ و ٖـًض   ُيَّ ؾـًَى بـ

 بٌَ.ُسا ْتًَ ٍَوُؾٌ ٓبٍُ بػىوتٌَ و ؤخبُظطٌ  ُن ًًُْ ىُغتايؤَاَ
ٌْ ناُقىتاغاْـ  ؤبًَـصٍ )بـ  ٍُ واًًَُْاَْزضُغـ  َّ ؾًَىاظُزٌْ ٓطبَىيَضِبٌُ يضهآاغاْ ؤب   

ٍ ُْاَضبُو  َاَيجُضِ (51)ّ ُظايٌ يَضٕ ؾاَوأل بسُٕ ٖناغتاؤَبٌَ َاَغتإ( زنىضز ًَٓػتاٍ
 ُوآلتـ  ٓـاوا و ضِؤش ُي ضىْهُ ،غتإنىضز ٌْ ًَٓػتاٍناُ.ـ طىمت: قىتاغإْبهُيساُث َوَضخىا
و  ُيـ ٍُ ٖؤثٌ خـ ؤالثتـ  ضناو خىيَٓـس  ضَُجىتؤنُتؤب تُختُضَِف ًَُهََٕ زناَوتىوهُثًَؿ

 ُيـ  ُدطـ  ،ُسايـ تًَ يإُغـت َضُنو ٓـاًََط ئ طتَظاتـ  ضالؤإ زضظاُوإ باٍ ٌُْٖ ٓناُتاقًط
 ٌ ْىاْسٕ... تاز.نًٍ ضاالضخ و شووؤؿنطويٍََ وؤْسإ ُٖض
 ٕ:ُْاَاْضبُو َاَيجُضِ (51)و ُٓ َُآُْ
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 :(YouTubeٌْ )ناُْاَضبُ: ىُي

 ُيـ  َغـتا ٓـاظاز  ؤَاَ ،ُغـتا و قىتابًًـ  ؤٍ َاَضَتًسَُضئ يارتئ و باؾرتٓاغاْ َُُٓ  
 ٍ ثًَىيػت.َططىيَبٍُ نُُتان زٌْطهغتًٓؿاٍَْ وزنُُتبُزٌْ باضَيبصاُٖ

  :(Google Feu) :زوو
ــ   ــاوضُغ َطًَٓ ــاَض ــ ضٍ ظاًْ ــت و خاويَٓ ــاف و ثىخ ــُ ،ٍُ ب ــاٌْ با ب ــُٓاغ ــب ت ؤتٌ خ
 .  َزضَوضُث بُ ُتبُتاي َُُ ٓريبًًََ تىاْريَز ،ٍنَُز ضُغُي ٍضانَوُظيتؤزَز

 :(Dear Photographer)غٌَ: 
ُ ُٓويَبُيٌ ضتىاٌْ ياَؾت زؤوٍَ و خنَُْطت زُزا ضَطيًَ ُيُٓويَ ضٌَ ضُٖ   ُ  نـ ٍ يـإ  بهـ
 وٍَ.ُتَت زؤخ ىَيًت وضِؤٌ بطضَِْطو  َضباٍُ يإ قبهٍُ ُضضثاُضضثا

 :(Mathway) :ضضىا 
ٌ ٌْ ؾًعيناو ياغا ٍضناٍ برينًَؿُ ضٌضُٖ ًًَُاَْزضُو غ ظاْػيت يَهٌؾًَىاظ بُ ضؤظ  و هـ
 .تناَت ٓاغإ زؤب ََاَيجُضِّ ُٓ ُيًُُايٌ ًٖن

 :(Autodraw)ثًَٓر:  
 ويَت.  ُيٍَ زؤخ ىَو ضٍ خىاظيآُويَ ؿاًٌَْنؤب ُباؾ ىُغتايؤَىو َاَُٖ ؤب

   :(Quick Draw): فُؾ 
 .  تناَواو زُت تؤٍ بؤخؤؾتعاٌْ بُْ ضُؿًَت وطنًَز ؤاٍ بطخًَبُت نُُٓيَو ىَُٖ َُُٓ  
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  :(Offline Maps & Navigation): وتُس
ُ ز ضَيطىُباغـٌ ضـًاٍ ٖـ    وٍَُتَز ؤت ،اؾًاططدى غتاٍؤَاَ ؤتٌ ببُتايبُ   ـ  ،ٍبهـ زا َطيًَ
َىو ُو ٖـ  ُو ضـًاي ُبػيت ٓـ بُز و بػت ضَيطىُضًاٍ ٖ ُٕ بضًتناُأل قىتابًًُطُتىاٌْ يَز

 ؾتاْسإ.ؤٍ خنُُيؤْاو ثُي ضٍُ ببًين و ٖؤخ ىَٕ وناُؾت

 :(The Rasterbator) ؾت:ُٖ 
ـ طتضؤزٌْ ثطنَٓاَـاز  ؤزات بـ َتًت زَُضيا َُُٓ   ٖ ؤثضَو ثاو تيَ ت ؤخـ  ًَوؾـت ضُيٓـت و 
 ت.  بًَاطنُْ رتثًَؿ ُن زايبًَٗين ٍََوُبت

 :(Internet Archive): ؤْ
 ؤبـ  ،غـتت َزضبُ ُخياتـ ًَََصووزا بًعاٌْ ز ُي ٍَوُتَز ؤضٌ تضُٖ ُتا بًًََت ثًَىيػت َُُٓ  

 بُ نَُطًََضِؤش ،ٕ بىوؤض (5933)غاَيٌ  ُغسيؼ يضَبًًٌ َاؤتؤٍ بعاٌْ ٓنَُظ زُس ُمنىوْ
ُ  ؤضـٌ تـ  ُزاتٌَ و َٖت زنُُيًضظاًْا ضيُنػُو ُٓ ُت بٓىوغنُُيضنازاوا وٍَ ونَُزضزيا  بـ
 وٍَ.نَُْط زُضبُ َطيًَياَيت زازٍَ ُخ

 :(New Tab): َز 
 ُٕ يناُتابٌ. يإ قىتابًًأل قىتابٌ يإ باواٌْ قىُط ٍُ يضوٍ ظاًْاُيٓضِؤط ؤب ُثًَىيػ َُُٓ

 ياْسا.ؤًَْىإ خ

 :(Instructable - Youtube): َياْعز
ُ طؾًَوٍَ قىتـابٌ  ُتَز ؤزٕ. تطنطؾًَ بُُتبُتاي َُُٓ  ُ ْط ٍُ ٖـ نـ ٕ ؤيـإ ضـ   ،تهابخًَىبـ

وٍَ ُتـ َضـٌ ز ُٖ ،تهـا بوغـت  ضز ويَطيٍُ تـ ُٕ ًَٖالْـ ؤيإ ض ،َوُتهابنٍ ضانًُُهثايػ
 .َاوطنَت ٓاَازؤب َطيًَبٌ طؾًَ
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 :(Adobe Color CC): َزواْعز 
ـ . ُيـ ُْطٌ ٖبٌُُ ؾضَِْط (7)و  َنٌضغٌُ ضَِْط (3) ُن اوئطنطؾًَوا  ًَُُٓ     ؤزا تـ َطيًَ
  ٍ.بهُوغتضت زؤخؤب ضَِْط ٕؤًًَ (35)تىاٌْ َز
ــ   ــ ،ٕضؤظ هــٍُ زيَاَيجــُضِو  ُْاَــضبُبًَطىَــإ  ،ٍ ٓــاظيعضُخىيَٓ ــًُْا َُٓــٔ ت ّ ُواْ
 .ٕطزَطضنُيهًإ يًَىَ ًُٓطِؤ ْساناَوتىوهُثًَؿ ٌُْ وآلتناُقىتاغاْ ُي ُن َزووضَيبصاُٖ

 :ُيٍُ ُٖباؾاْ ُُّْ اليُٓ ،ُْاَاْضبُّ ُٔ يتططضَو نُيو
 بٌَ.َز ضؾسابُ نُُتبُبىوٌْ باطؾًَ ٌُْ يناَضَوُغتَُىو ُٖٖ بُ ضناخىيَٓس 

 َُوُضًَتَزبريٍُ يؤو قىتابٌ خ تناَوغتسضٍ زؤْاو ثُف يؤخ نٌُوايُوٖف ن. 

  َوُتيَطِطًََز ؤًؿٌ بتانغت وَزضبُ ٍُ بًَتنُُتبُٓاغاٌْ با بُ غتاؤتٌ َاََُضيا. 

 َوُتهابَضٕ زووباناَضان ٍؤخؤب َوَُاَي ُزات يَٖاٌْ قىتابٌ ز. 

  ٌبانُغـتا ؤَاَ ؤخت بـ َتىاٌْ ثًَؿـى َتىاْا زبُقىتاب ٍ ُ  رتوا باؾـ  ،تيَطَيبـصيَ ُت ٖبـ
ٍ ُخاَيـ  (51)و ًَُٖٓاٌْ ٓـ ضبـُنا تٌ ًًُْؤضـ  ُيـ  تهـا بوإ ٌُ ٓـ ضِيَُٓايغتا ؤَاَ

 .َوَضُغ

 َوُٓـ  ،َوُببٓـ  َضزووبـا  ُاْـ ضان ُّٓ يَوضِؤشَىو ُٖ ُو ي ًَوغضََىو زُٖ ُي ُز ًًْضَُ  
 . دـا ْـابٌَ  تنـا َغتًٓؿـإ ز َز ُاْـ َاَيجُضِو ًَُٖٓاٌْ ٓـ ضبـُنا ٌ تانـ  ُيـ نُُتبٍُ باضؤد
 بًَت. طتضؤظ ىُيُقًكَْس زُض ُف ينُُتان

 ٕبهُ طتْسَُُويََز ،ُتبُّ بآُ ،غتإنىضز ميٌضُٖ ُي َزضَوضٌُْ ثناظطاَّ زاّ وزضًٖىازا  
و  ظاْهـؤ تـا قىْـاغٌ    َوٍُ غـاواياْ ُباغضـ  ُاَـٌ خىيَٓـسٕ يـ   ططؤطِثو  ُْاَضبُ ُْهُو بً

ُ غـتاياٌْ زا ؤَىو َاَُٖ ضُغبُت بُتاي نٌُيهُْاًًَ ُتىأْ يَٕ. زناباآل واْاَُطِب ف بـ
 .َوُْهُووْضِ طتزضٕ وناُضِيَُٓايو  ٕبهُ
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(Facebook)   
 ي  كة ةزضوا  جنؤكةزىا

 كوزد يزكا شةز ةٍىاومطيت 

 

 
"Give everyone the power to 
share anything with anyone." 
Mark Zuckerberg 

 
 

ُ َ طِؤشث يعاٌْ زَ (Ernest Rutherford) 5875- 5937 ــــــ  واًْـ ُْ وٌْ ؾُ خُ بُ   ٍ  نـ
ُ  زَ و ٍَطنـ  زَ تؤٌَ ثًَسضوغـت  تىّ(ٍ بؤَيب ُٓ ضتهطزٌْ ُٓ )نُ ٍ ٖ  بًَتـ نىؾـتين و   ؤنـاض
ُ   ظاضإ شٕ و َٓساَي ِْ ُٖزنطقطِ يعاْـٌ   زَ( -Mark Zuckerberg) 5984  ٌ بـٌَ تـاوإ، ْـ
ٍ   بؤ خؤؾًٌ ٖاوثؤيُ  نُ ٍ(facebook) ٍ نُ ْىيًَُ  ًَٓاُْٖزا نطزبـىو،   ناٌْ ظاْهـؤٍ غـاظ
غاٌَْ بٌَ ٓاطا  بؤنُ يبَضَِْط ؽ! ْسإ ًًَاضنُ غيت ضُ ضزَ ٍ( بُؾُضِٓاَطاظٍ )خًَط و   بًَتُ زَ

ُ  غتُ و زَ  و غٓسوقؤنُ ض ُٓ ضًَْت( ُُٖ ض و ًٓٓت تُ ض )نؤَجًُ بُ و بٌَ خُ ُ   باؾـًً ُ  و ثانـ   تؤنـ
ُ ضِؤشظبًح  ى تُ و وَ  غتُاْسإ ض زَ بُ يُ  ٌَ و ؾًَىَؾه ْسإ ضُ بُ  نُ بٔ ُ   اْـ ُ   بـ ُ  ثـ نامنـإ   دمـ

 .ئ نُ ياضيإ ثًَسَ
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ُ  ًََؿهُ  )بُ  و َطؤظُ ُٓ ٍ تُ وَ يُ    ُ   ( يـ ُ  ٓـ ُ  ؾـه ُ   وتـ ُ ٍَض زَ نـإ ٖاتؤتـ ُ  شضِؤوو ، ؾـ ض  ٖـ
ُ  وزاَيٌ و عُ  ًَٓاٌْ ْىيَرتَٖزاغُضقاَيٌ  ُ   نـ ُ  وَ ؾـؿهطزٕ و زؤظيٓـ ُ  َ ًَين و غـطِ ٍٖ ْـ بـٔ   يـ

ُ  ُٓ يَصايٌضز  . يٌَ بُ يُ ضزووٕ و بىوُْ و طُ  غاضَ و ُٖ ناٌْ ُٓ وَىٖاتُْ ُ  ضظا و ثًَٓر ٖـ  ٍ غـاَي
َبـاظٍ   قاو و عُ يٌ ؾٍُ زوا غاَيُ (56)و  ز ُٓ قُ  بُ  يتىاًْىوَ ًََصووٍ )ْىوغري(، َطؤظـ ُْ

ُ   طـىتطاوَ   ْطٌ بٗاويَت. بؤيُظٕ و طط و َُ  وضَ طُ ُ   ٖـ ُ    َـىو ؾاضغـتاًًْ ضَ تـٌ َطؤظــ غـ
ُ  تايًُ  ُ  طؤضِوَ ضاظوو نٌ تـ ُ  اْهـاضيٌ و ثًَؿـه ُ   وتٓـ ُ  (56)و  نـاٌْ ٓـ ُ   غـاَي   ضَ ٍ زوايـٌ غـ

ُ  نُ زَقىضغرت زا  نُ غاَيُ (56)ظؤض بىاضزا، تايٌ   ًَؿتا يُٖ،  ٍ زيهُ نُ تايًُ ًَْـى   وٍَ. دا يـ
ُ  )نؤَجًُ تا ًَٓػتا ـ  ناًْـ ـ  ًَٓاُْٖضَاٌْ زا خُ ُ  تـ ُ    ض و ًٓٓتـ يـإ   ضًَْـت( تـادٌ ؾـاٖاْ

  وَ ، ظؤض يُ ًَٓاُْٖزا وو زو ناٌْ ُٓ ًًًَُٖٓنأْ. ُْ َىو بىاضَ ٍ ُٖ ضثاَيُ و خؤيإ غُ  وَ بطزؤتُ
ُ  َجىتُؤن و ؤ ُٓظاٌَْ ًُٓطِ . تؤ زَظاًْري ثًٌَ زَ  ًَُُٓ  ٍ نُ وَ تط و تطغٓانرتٕ يُ وضَ طُ و   ضؤنـ

تـؤٌَ و   ضباظٍ ُٓ ًَعٍ غُٖووٍ ظؤض ضِ ووبُتىاٌَْ ضِ ( زَ غيت تىزايُ ض زَ بُ ٍ )يُ ضًَْتؤنُ ًٓٓتُ
ُ  ظَ  ضيايٌ و ٓامساٌْ وآلتُ وؾهاٌْ و زَ ٌ ُ السـ  بـ ُ  وَ نـاْ وغــًا و ضـري و   َطيهـا و ضِ  ى ٓـ

ُ  تىأْ َؤؾُ ؟ زَ وَ ... ببًَتُ.شاثؤٕ ُ نـاٌْ ضِ  نـ ُ    وو يـ ـ ض َـاْط و َـ ُ ًَٖذ بُيَ و   خـىاضَ  ٓـ
ًَعتـطئ  ٗضاٌْ ظَي ٍ غُ ٕ ْىوظَ و وابهُ ضِؤحىٍ بٌَ نًَ ٕ ؾاخُ ضياناْسا بهُ شيَط ظَ نإ واغُ غُ
ُ   زَ ى ضوَ ونح بهُٕ. ُٖ  ؾُ ت خُ وَيُ زَ ُ  تـىأْ غـ ُ  زإ و ٖـ ت ونـاضطىظاضٍ و   ظاضإ خعَـ

 .ٕ بهُ ف َىوإ ثًَؿهُ ٓاغاْهاضيـ بؤ ُٖ

ُ  ظاْػيت زَ يَهٌضضطاٍ بىا زَ ٍَ ضِؤشض  ضًَْت( ُٖ ض و ًٓٓتُ تُ نؤَجًُ)   ُ  خـ ُ   ْـ ض ثؿـت،   غـ
ُ  ْطُ ضُٖ ؾُ  ناتًَو يُ ، خًَطاُْ  ًَٓسَٖناًْإ  ًَٓاُْٖضَىوٕ، زا بؿُ باوَضِ زواٍ َاْـاٍ   ناْسا بـ
،  و زوواُْ ُٓ .ٕ هُٕ تؤَاضياُْ غت ْاي ضوَ زَ  ، ضىْهُ وَ ، ْاياْسؤظيتُيٌَضِ طُ ناًْاْسا زَ ظاضاوَ

ُ   ب بُ زَ ٍ. داضإ ُٓناًْإ طؤضِ ْسيًُ يىَ شيإ و ظاْػت ونؤٍ ثُ ُ  خىيكًَٓـ ٍ  وَ ضَ ض و ْىيَهـ
ُ َ ؾتهـطزو  ؾًإ بؤخؤيإ ظَ و بىاضَ ( ُٓ خىؾهُ  و )دىوتُ ُٓ ؤطًُِٓ ْسضا، ظَإ زازَ ُ  ، ٓـ ض  طـ

ُ   بًًٓت بُ يت، زَزابطط (Netymology) ْاغٌظاٌْ تؤضِ ْطٌ )وؾُ ضُٖ ؾُ  بُ يَوض غُ زإ  غـ
  ضزانطاوَ بُ يإ يُ ضطًَهٌ زيهُ وَ و بُ تُ ًَٓطاوٕ يإ زاتاؾطاوٕ يإ خىاغرتاوٍُْٖ ْىٍَ زا وؾُ
ُ  يُ ناْسا ُٖ ٓاغايًُ  ْطُ ضُٖ ؾُ  ٍ يُ وَ ٍَ ُٓ طُ يُ  ٍ ظؤض دًاواظَ نُ َاْا تاظَ  نُ ٍ  ، دا ظؤضبـ
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ُ  وٖـُيَٓٔ ونطز َنـاضٍ ز  بُ  ؾهُخى  وتُو دى ُٓ  نُ ٍ و وؾاُْ ُٓ ُ  ٖـ   ويـأْ بـ   ٌ خؤيـإ، يـ
ُ  ، ُٖ يُ نؤًْإ ُٖ زا ًََصووٍ(Etymolog ظاٌْ ظاْػيت )وؾُ ُ    يـ يـو و  َـٌ طط  ضزَ بـؤ غـ

تٌ خؤف خؤؾـًإ   و سًهايُ  ؾػاُْ زاغتإ و ُٓ  ؾًاُْ و ُٖ  وَ تُيَضِ طُ نإ زَ نؤُْ ُ ًًؤَاْضِ
 .ؽ ثًًَإ ْاظاٌَْ َىونُ ُٖ يٌَ  يُ وَ ثؿتُ يُ

ُ    نُ ز قػُ ييت َُ ض بُ غُ  ، با بًَُٓ طىتٔ، قىضٓإ خؤؾُ ظؤض    ٍ  ضظَ )ؾًًَػـبىوى و ٖـ  نـاض
َيـٌَ سـىضٌََ، ظؤضّ    زَ  وَ َاَيُ  وَ تُيَضِ طُ ؤ زَضِ ىض ًْىَٗؾ الٍ َُ َُ":  وَ ُْطًَطِ (: وا زََ نىضز

ُ    نُ ، غؿطََ ، خىا ضًساو تُ سُؤ ضَِطِ ضو زَيًؿِ ُٓ و غُ  بطغًًُ ُ  ّ بـؤ زاْـٌَ. ٖـ ُ   ضنـ الشٕ  َـ
ُ   زَ  نُ غت بؤ ْاُْ ال زَ الو َُ ٌَ َُ ضزَ بُ  خاتُ زَ  نُ غًًُٓ ُ   بـا، يـ ـ  نـؤآلٕ يـ و ٖـاواض  نًَ

ُ   ؾُ  ضَ ٍ ٓؤَُ نُ ضَ نُ : تعاًْىَ يٌ، ُْ ضويـ عُ .زَ..يٌ ضويـ عُ زَ َيٌَ: نات و زَ زَ   يـٌ يـ
ُ  شُْ  زا و بُ ازَضِ  نُ ًًُٓغيت غً ثؿيت زَ  ىض بُٗؾُالٍ َ ض َُ نػُ . يُ قًىوَ ضُ ٍَضقؤ ٍ  نـ
 ال، َيٌَ: دا َُ ثًٌَ زَ  ضطػؤظاُْ الشًْـ دُ ! ََُ َيٌَ طط ُٖ  ضَ وَ  .. زَ.َاخنىاز ُْ  وَ َيٌَ: ُٓ زَ
ُ      َ ىوقً ضُ ٍَقؤضِ  ٍ يُ ؾُ  ضَ ضٍ ٓؤَُ نُ ُ  ، تـؤ بـؤ ْـاٌْ خـؤت ْـاخؤٍ؟ َـ َـٌ   زَ  الف يـ
ُ  بـاْطٌ َـٔ زَ   زئَظامن، ًَٓػتا  ٌَ: ٓاخط زَيَ زَ  وَ زاتُ زَ ُ  ٕ بضـِ  نـ ُ  ٓـ ُ   ضَ ونـ  َ و قـىضِ  يـ
ُ .َئًَ: يـاَيآل.  الّ زَ ضطا، زوو ظَ و زيىٍ زَ واو ْانات، يُ ناٌْ تُ ال قػُ ضيبًَِٓ. َُ زَ ال  .َـ

ُ  ضظَ باواٌْ ُٖ ؤطِ. دا ًُٓ"ٍ..... نُ ضَ نُ  وَ .. ُٓ ْاوٍ خىاٍ يٌَ بًَُٓ   نـاضَ  زَض ضوَ ناض و ثـ
ُ   ضنُ ، ُٖ ىضيإ يًَٗاتىوَٗؾ َُ الٍ َُى  نإ، وَ زَيػؤظَ ُ   َٓساَيـ ناًْـإ زاواٍ   نـاضَ  ضظَ ٖـ

ُ  زَ  ٍَ، ضىْهُطط وإ زَ ضو زَيٌ ُٓ ًََو غُ نطز، خُ َؤبايًٌ خؤيإ ، ظؤض  و ٓـاَطاظَ  ظأْ، ٓـ
 ُ ُ   و وآلتـُ زا  داض يـ ُ  شاْـ ُ  غـ ُ  ٌَيـ  ض و طًَضـ ُ  زواوَ بـ ُ  يـ ُ قًؿـًإ ْ  ! ْاسـ ، َؤبايـٌ و   ًًـ

ُ  ، بىوُْنىضز ناضاٌْ ضظَ غت ُٖ )ؾًًَػبىوى(ٍ زَ ض و  ؤنـاضٍ زٍَ يًَهعـازظبىوٌْ بـطازَ   ٖ  تـ
 ؤناضٍٖ  تُ قؤ، بىوُْ ضَُ ؾُضِو   قُ ضُؾُضِؤناضٍ ٖ  تُ ى خىٍَ، بىوُْْساَاٌْ خًَعإ و خعَ ُٓ

ُ ٖ  تُ وتٔ و غاقًت بىوٌْ خىيَٓسناضإ، بىوُْ زوانُ ُ   ؤناضٍ بـ ى  ظاضإ زؤالض، وَ خؿـًين ٖـ
ُ بـطِ   يُ  ضاُْ غُ ُ دماَـساٌْ ْاَاقىيَ  ٍ ٓـ ٌ  ًًـ ُ  نـ ُ  نؤَـ ُ   آليـ ُ  تـٌ، بىْـ ؤنـاضٍ خًَـعإ   ٖ  تـ
ُ  ؤناضٍ ظيٓساًْهطزٕ، بىُْٖ  تُ آلقسإ، بىوُْ و تُ  ؾاْسُْ َيىَ ُٖ ُ  ٖ  تـ تـٌ،   ؤنـاضٍ زوشَٓايـ
ـ  ٔخـىيَ َيو تـا   ض ْاَىوغٌ خُ غُصٍ يَضغتس زَؤناضٍ بؤ ٖ  تُ ت بىُْ ْاُْ تُ ُ  .ضِؾـتًٓ ّ  )ٓـ
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ُ   ، يُ ضغىضَإ ًًُْ ٍ غُ دًطُ  وَ ضَ ٍ غُ ْسيًُ يعبُضِ ُ   زازطاناْسا زؤغـًً اوٍ ظؤضيـإ  ضِ و ثـ
 .( ضَ غُ يُ

ُ  خُ ٍَ طُ ْسيهطزٕ يُ يىَ ى ٓاَطاظيَهٌ ثُ ؾًًَبػبىوى(، وَ)   ُ  َيهاٌْ غـ ضٍ دًٗاْـسا،   ضتاغـ
  ُ ُ  نذـاض ظؤض  قـاظاْر و غـىوزٍ يــ ُ  بـؤ بــ ُ ُ غــت ضاْـٌ زَ  ناضبـ ؾــعاْري،  ى زَ نـات. وَ  ضزَ بـ

ُ   بُ  يُ ٍ ُٖ و ٓاَطاظَ ًَٓاٌْ ُٖٓناض تىاٌَْ و َايف بُ غًَو زَ َىونُ ُٖ ُ  بـٌَ يـ ض ضـاوططتين   بـ
ُ   ض ٓاظاز زَ ناضبُ بُ  ّ ٓاَطاظَ . ُٓباوَضِٕ و ٓايري و بريو َُ ظ و تُ طَُ ضِ ُ   نـات يـ َيبـصاضزٌْ   ٖـ

بـؤ    قاَتًَو بصاضزَ  ًَؿُ زا، ُٖ ْسيًاُْ يىَ و ثُ ٍ ُٓ ٍُْ باظ واضَ ٓاغيت قُ  نإ و يُُ ضيًَٖاوِ
ٍ  واضَ ظووٍ خؤت قُ ٓاضَ ظو سٍُ  طىيَطَ تىاٌْ بُ غت، زَ ضزَ بُ  تُ وَ ناٌْ خطاَ واضَ ٍ ُٖ ظؤضبُ

ؤ شَـاضٍَ  َيبصيَطيت. ًُٓـطِ  واو ( بؤخؤت ُٖ واآلٍ تُ و  نطاوَ تٌ و ًُْضُ )تايبُ  يُ  و باظُْ ُٓ
ٍ     ؾًُُ و ًْىٍَ سًًَُاض (7)يُو )ؾًًَػبىوى(بُناضبُضاٌْ   تـٌ دًٗـإ، زوو ًًَـاض و ًْـى

 .اْسووَجُضِتًَ

 : وَ يُٓ بهُزا ضطِ ّ خاآلُْ ناٌْ )ؾًًَػبىوى( يُ دىاُْ  ووَضِ تىآًْٔ زَ

 :ض ناضبُ ٓاغيت بُ ض غُ يُ

o َووضِ ناٌْ غاتُ وَ ا و بؤضىوٕ و يًَهساُْياّ و بريوضِ تىاٌَْ ثُ ز. 

o َبهات  َيهاٌْ زيهُ ٖاوناضٍ و ثؿطريٍ و ثؿتًىاٌْ خُ تىاٌَْ ز. 

o َتيَضطري نٌ ظاًْاضٍ غىوزٍ يًَىَ يُ ضضاوَ غُ ناْطا و ى وَ ٍَطن ز. 

o َضَِْط ْط و زَ  بُ تىاٌَْ ز  ُ ُ   و ْاَـ ُ   يـىَ  ثـ ُ  ْـسٍ يـ ُ  ضيًَـ ٖاوٍَِ  طـ   اٌْ بهـات يـ
 .بٔ  ًَُٓ ضظَ و غُ ضنىدمًَهٌ ُٓ ُٖ

 :ناْسا ازاضَو و ُٖ ٖاوضٍَِ ٓاغيت ض غُ يُ

o َبًَتٓاطازاض  غاٌْ زيهُ وإ ونُ سىاٍَ و باضوزؤخٌ ُٓ ُٓ  تىاٌْ يُ ز. 

o َبًَتؾساض ناًْاْسا بُ ضْاَُ نإ و بُ ضاالنٌ وناضَ تىاٌْ يُ ز. 

o َُظايـٌ ث  ناْسا ؾاضَ وَ تُ َيطا و ُْ نؤَُ ناٌْ دًاواظَ  بىاضَ تىاٌْ يُ ز ُ يـت و   يسابهـ
 .يتضطط غىوزيإ يًَىَ

o َبًَت  عطيؿُ ض و َُ ىُْٖب و  زَ ظَإ و ظاْػت و ُٓ  وإ ؾًَطَ يُتىاٌْ  ز.  
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o تيَطن ضٍ ثًَسَ ضتاغُ ٌ غًُو باظضطاْ يَهالّض. 

o ُبًَـعاض ضووْـٌ   تىاٌْ باضٍ زَ واْسا زَ ناٌْ ُٓ َُ ضُٖ ضاالنٌ و بُ  ضططتٔ يُ ضًَصوَ  ب 
 ُوَ.يت ٓاودؤف بسَ

o ُيُ ًَٓاُْٖزاو  ؾًَهٌ ُٓ ضبطزٕ، بُ غُ ياضٍ و طًَِ ونات ب . 

o َبٌ و ظاْػيت،  زَ نازميٌ و ُٓ ٍ ُٓ وَ ت و تىيَصيُٓ ضططتين ظاًْاضٍ تايبُ بؤ وَ ٍَطن ز
 .غيت ببُ  ظا وناضاَُ غاٌْ ؾاضَ نُ ْسٍ يُطٍَُ يىَ ثُ

o ُناض و ؾطَاٌْ خؤؾتسا، وَ ٍ ضىاضضًَىَ  ي  ُ ُ  ى خىيَٓسناض و َاَؤغتا و ؾـ ض  ضَاْبـ
ناض بـًَينَ،   زا بُُ ٍ زيهٓاًََطٍ ظؤض بطِ يُ  ٓاَطاظَ و تىاٌْ ُٓ وناغبهاض و......زَ

 ..... تاز.و  وَ يُٓطؤضِ  ضططتٔ و زؤغًُ ْاضزٕ و وَ  ُٓويَ و ٌَى ًًَُٓ وَ

بًًٓــىوَ،  غــاآلٕ، ثًَؿــهُوتين َــُ ظْــٌ بــُ خؤيــُوَ  (53)ٕ تَُــُ ؾًًَػــبىوى(ٍ)  
ٌ دؤضاودــؤض نــاض و ضــاالنٌ و منايؿــ ناتــسا زَتــىأْ ضــُْسإ يــُى بُؾــساضبىواٌْ يــُ

 :()ؾًًَػبىوى ًُٓطِؤُٓدماَبسَٕ،. ضؤٕ؟ 

وَآلٌَ  بططٍ و خَُٓضِ ت بٓىوغٌ وو ثُيآًََط زَتىاٌْ بابُ غُضْىوغُضوَى  يُ:ْاَُضِؤش
 .ُوَتضاًْؿت بسَيخىيَُٓ

ض ٖـُواٍَ و بُضْاَُيـُنت   ُٓنتُض، ُٖ و ثًَؿهًَؿهاضو بًَصَض اٌْ ببًت بُتىزَ يُظعيؤُْ:تُ
ٌ ت، ُٖثُخؿٌ بهُ ٍَُٖ ٍ  ض وَى زَؾـتىاْ ٌ  تَُاؾـا نُغـاٌْ زيهـُف    نـُْاَي

 .بهٍُ

ُ  ازيؤ زَتىاٌْ ثُخؿٌ بهات، تؤف زَتىآٌُْوٍَ ًٓػتطُيُنٌ ضِ :ازيؤيُضِ خـؤتٌ   تٌبابـ
 .جُخـ بهٍُيًَ

 .ٌ خَُيهًـ منايـ بهٍُ و تَُاؾانٍُٖزَتىاٌْ ُّٖ ؾًًٌُ خؤت و ُّٖ  َايُ:غًُٓ

 .ىُْضيًُناْت يُويَسا منايؿهٍُٖ َُُٖهاض و بُضتىاْىُْضَُْس زَٖوَى  ْطايُ:ثًَؿُ

 .بٌ نُغاٌْ زيهُ نؤْػًَطتٌ دا خؤت ثًَؿهًَؿهاض بٌ يإ بُ ؾساضبىوٍ :نؤْػتًَطتُ

غُض غُنؤ و بريوبؤضـىوٕ   ُناٌْ ُٓوضوثا زَتىاٌْ بًَتُطؤضَِثاْوَى غُنؤٍ  ٓاظازَ: غُنؤٍ
 .عضٍ خؤت ببًَصٍٖو
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تـاوتىٍَ بهـٍُ و    ازاؾـتُناٌْ دـَُاوَض  وَى ثُضيَُاْتاض زاخـىاظٍ وي  ٍَطزَن ضيَُاُْ:ُث
 .ضاوٍ بُضثطغاٌْ وآلتض بُ بًدُيتُ

 .زَتىاٌْ بؤ وَى ثؤغت بًَٓطٍ ُٓ و زياضيت ُٖيُويَ ُٖ ضضٌ ْاَُ و خاُْيُ:ثؤغتُ

 .َيسا بهٍُزَّ ياغاو يٌَ ثًَضًُٓوَيإ يُطُبُض ُؿًتانًَزَتىاٌْ تىَُتباضإ ضِ :زازطايُ

ُ ؾطؤؾـًاض  زَتىاٌْ ببًتُ :َباظاضِ ُ     ٍ ُٖضناآليُنـ  ٍبـاظاضِ  ٖـُتيبَ، ٖـُض وَى زَتـىاٌْ يـ
 .بًهطٍ و زاواٍ بهٍُ وٍَزووضتطئ وآلت ُٓوٍَ زَتُ

ؤَيـٌ قىتـابٌ ببـًين وَى )ؾًَطنـُض و     ؤَيٌ َاَؤغـتا و ٖـُّ ضِ  زَتىاٌْ ُّٖ ضِ يُ:قىتاغاُْ
 .(ؾًَطخىاظ

اض بـٌ يـإ   ًـسا بُؾـس  تً يُويَسا، زَتـىاٌْ ٓـُدماٌَ بـسٍَ،    ُٖضضٌ ياضٍ ُٖيُ :ياضيطايُ
 .َاؾاٍ بهٍُتُ

 زيىَخاًَْهٌ َُغطَف غىونُ، زَتىاٌْ يُطـٍَُ زؤغـت و ٓـُسبابإ بُيُنـُوَ     خاْـُ: زيىَ
 .بُضٕضزاًْؿٔ ونات بُغُ

و يـُ   ٍَضِسا ْاطًَطزتًضايٌ و قاوَي وَى طاظيٓؤٍ ٓاغايٌ، دًاواظيًُنٍُ ُٓوَ يُ :طاظيٓؤيُ
 .غهطيُٓض غُ

و  نُيتُوَ ونؤضِطِسا خوئَ ُٖوازاضٍ بابُتٌ خؤت يُزَتىاٌْ ظؤضتطي :َغًًُٓاض ٍنؤضِغُنؤٍ 
 .غًًُٓاضو ؾًػتًعاَيًإ بؤ بطًَطٍ

زَتىاٌْ يُوٍَ ٖىُْض ُٓزَب و ظاْػت و َُعطيؿُ و  ُٖض بُضًََُٖهت ُٖبٌَ يُ :يُضاثداُْ
 .ًٓكًًٌُ زوًْا ضُٖض ضىا بًطُيًَٓتُو ضاثٌ بهُيت

، ٓـُوٍَ  َانـاٌْ زيهـٍُ يـٌَ قىؾًَـساضاو    زَضط نُ ،نىضز ُ بؤ ُٖضظَناضٍضَِْط شوواُْ: دًٌَ
يؿـتين زوو زَيـساض و   طُ بٌَ بؤ ثـًَط  َغرتئ و خؤؾرتئ دًَطُضز َُٓاْرتئ و بُ

  .يُٓوَطىضِ ابريوضِ

 .ابىيَطَيًٌَ ضِ وَزاٌْ بهُغُضناّ ؾىيَٓت ثٌَ خؤف و زَيطريَ،  :يطاْطُيُغُ
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زؤغت و  ساضبىويَو بهٍُ، يُو َىتابُعٍُ ُٖ ض بُ ؾ ٍطزَتىاٌْ ضاوزيَ :يًُطضاوزيَ شووضٍ
ُ َ وا باؾـرت  بعاٌَْ. )بؤيُو ثًَزوشَٔ، بُبٌَ ُٓوٍَ ُٓ  ايتـُوَ، يـُ غـُؾُض طُضِ   نـ

 .َاَيُنٍُ بطابًَت وَوَ، ُْنؤ تانى زيًَتُُٓناْت بآلوبهُيتُويَ

 .سا ضُْطت زَنُوٍَويَض بُ ؾساضبىويُنت زَوٍَ يُػٌ ُٖيَضْاوًْؿإ و ُٓز َىختاضَ: َاَيٌ

ُٓوناتـٍُ   يَُٓوَزَغت ًْؿاْهطزٌْ ُٓو ؾـى  خؤت غُضثؿهٌ يُ :بطزُْضُغُب نات ؾىيَين
 .(بٌَ َٔ ثًَُُٓ ظاٌْ بٌَُٖ َْطُُٓضنٌ زيهُ ؾٌ ضِبصيَطٍ. )َيًسَبؤ ثؿىوزاْت ُٖ

 
ُ  بُبٌَ تى وَضَ دا   ُ  ٖـ  بُؾساضيهطزٕ يـ غُضثُضؾـتًاض و   وطبـٌ ضـاوزيَ   ًض خىويًَـو و بـ

ُ غاْػؤض، ٓـُو ٖـَُى   ُ  و َُظْـُ  بايُخـساض  و ًُٓهاًًْاتـ زَغـيت  ضبُ و َُتطغـًساضَ، غـ
 بهات!؟ ضَِؾتاض، زَبٌَ ضؤٕ نىضز هٌضظَناضيَُٖ

َىو غـىوز و   و ُٖ َٔ ُٓ  نُ و بًٌََ: َإ بططٍَ تٌ، بٌَ و ياخُ قًًُ )ؾًًَػبىى( سُ ًَٓػتا  
ُ ْـاضدمؤنًَ   نطزؤتُ تطغًِ و َٓتإ ٍ َُ بٌَ بؤ دًَطُ ُٖ  ّ بؤ ًَٓىَ قاظادمُ ُ  هٌ ٓـ ٍ  يكـ  تـطاظاو

 تطغًساض؟ َُ

ُ   زَ آلَسا وَ يُ    ُ  َيـًَٔ: ببـ ُ  ٖـ .. تـؤ   خؿـ ُ  ًض طىْـاح و خـ ُ   تايًـ ُ  نـت ًًْـ ُ  ٍ وَ ، ٓـ   نـ
 :سضاوٕطيَط  وَ نُ يُ بُ  نُ ٕ واُْوو ز ، ُٓ ٍ زضوغتهطزوَ نُ تطغًًُ َُ

 .نإ ناضَ ضظَ ُٖ (1)

ُ  نؤَُ و ضاٌْ ُٓ تٌ و طىظَ آليُ ونؤَُ ضِؤؾٓبريباضوزؤخٌ  (2)  ُ  َيطايـ ُ  ضظَُ و ٖـ  ٍ ٓـ ٍ  ناضاْـ
 .شٍ سا زَتً

ظايـإ،   و ؾاضَ ضِٕ ثػجؤ اليُ يُ  وَ نتًَب و يًَهؤَيًُٓ  ؾتَُ ضِ  ناْسا، بُ وتىوَ ثًَؿهُ  وآلتُ  يُ   
َـىو   ُٖ  ناًْإ يُ خت َٓساَيُ وإ ثًَؿىَ ُٓ .ٍَطن ْىوغطاوٕ وناضيإ ثًَسَ  واُْوو ز ض ُٓ غُ يُ

وضزيـإ ثًَؿـهًَـ   ٌ ضِيَُٓايو   وَُ ْ نُ ٓاطازاضزَ  و ٓاَطاظَ ُٓ ناٌْ ًًُٓيَض ين و ُْيَض ُٓ  ُْ اليُ
ُ   ضٖاويؿتُ تطغٌ و زَ ّ َُ ضزَ بُ ْساو يُ غت و بُ ضبُ بُ خت ٕ. ثًَـ وَ نُ زَ نـإ   خـىاظضاوَ  ْـ

 .ٕ نُ خت زَ نإ تُ ونؤغجُ  ًَْٔ و غامتُ زازَ
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نامنـإ و  ُ ضطؤؾـ  زياضٍ دطُ  يُٓ بهُ  و ٓاَطاظَ ّ ُٓ بًَدُ و  َتُاُْ تىاْري، بُ ف زَ ًَُُٓ ضؤٕ
 بٌَ؟ ض زَيُإ ُْ غُ غتُإ يُ زَ

ُ   تا وناضَ و خُ  َيُ ئ، قىضغايٌ ُٖ نُ ّ يًَهسٍ ُْؾُض با ُ   ؾـًاوَ  ْـ نـإ،   نـاضَ  ضظَ نـاٌْ ٖـ
ُ  غتؤٍ ُٓ ُٓ  ويَتُ َىو ْانُ ُٖ ٌ  وإ، زوو ٓـ ُ   ْـساَ ُ  ضٍ نـاضا وناضيطـ ُ  نؤَـ ُ  ٍَ يـ َيًاْـسا   طـ
 :ٕ ؾًاواُْ ُْ  تا وناضَ و خُ  َيُ و ُٖ ؾساضٍ ُٓ بُ

 .ٍ نُ ناض و خًَعاُْ ضظَ باواٌْ ُٖ (5)

 .ناٌْ ناضَ ضزَ ضوَ َاَؤغتا و ثُ(1)

ضاوٍ َ وإ ضِ ثًَؿسا ُٓ بٌَ يُ خؤيإ بطًَطٕ، زَ ناضيهُضيٌؤَيٌ بتىأْ ضِ ُ اْو زوو ُٓ ٍ وَ بؤُٓ  
 :ٕ بهُ  و خاآلُْ ُٓ

o ُنــُ ًَع بــٍُٖٔ بــ و ثًَطــُ  آلت و ٓــريازَ غــُ زَ ٕ ؾطَــإ و بــٌَ خــاوَ نــإ زَ باواْــ  
ُ ٍَ و َىتًعًإ بـٔ.   ايُنإ طىيَطِ ناضَ ضظَ ُٖ ُ  )ٓـ ُ  ّ بابـ ُ   تـ ُ  وَ يًَهؤَيًٓـ ُ  ٍ غـ خـؤ   ضبـ
نطزْـٌ َٓـساٍَ و ْاظثًَـسإ و     ضزَ ضوَ خيت ؾًَىاظٍ ثُ ض غُ بُ ٍَ( زاخًططامن، يُطط َيسَ ُٖ

ُ   و خاَيُ نإ ُٓ باواُْ  ز، ظؤض يُ بًَشُ وٍُ الواْ ُ  ساوَغـت  زَ  يـإ يـ ُ   زَ  . بؤيـ وإ  بـٌَ ٓـ
 .يَٓٔ ثًَبطُ  بهُٕ و َٓساَيُناًْإ ثُضوَضزَ    ًًَاُْ ضزَ و غُ  و شيطاُْ  ؤؾًاضاُْٖ

o ُوَيسَ ُٖ و بُضثطغاُْ  زاضاُْ ُٖضَُو ب  يعَاياُْضبٌَ نا نإ زَ ناضَ ضزَ ضوَ َاَؤغتا و ث  ٕ
ٕ و يًَبطط عيإيَضِوإ  ُٓ  ى قىزوَ وازاضٍ خؤيإ تا وَُ َىضيس و ٖ  ُْ نإ بهُ ناضَ ضظَ ُٖ

ٓاغـإ   ؤزآًُـطِ  واضٍَ نـىضز  َيطاٍ نؤَُ يُ يـ َُ طىٍَ. ُٓ يُ  طىاضَ  ُْ ناًْإ بهُ قػُ
ضٍ بـؤ َاَؤغـتا و    ضوَ ٍ )ؾهؤ و غُ وَ اْسُْضِ ؾًَو بؤ طُضثانطزٌْ ؾؤضِ بٌَ بُ ، بُ ًًُْ

ُ    ْكُ ُٓ ُ ططامن، بزاخً  ناض(،نُ ضزَ ضوَ ثُ ُ  غـت و بـٌَ ٓـ ُ   ْؿـ ُ  غـت، ظؤضناَيبىوْـ و   وَ تـ
 .زاضنطاوٕ نُ يُ
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ُ  ضؤًُْ  يُ هطزٌْ باوإ و َاَؤغتانإضِيَُٓايبؤ  ُ   ٖناض تٌ بـ ُ  ًَٓـاٌْ )ؾًًَػـبىوى( يـ ٕ  اليـ
ــُ نــاضَ ضظَ ٖــُ ــُ ظؤض ٓاَؤشطــاضٍ زَ  وَ ناْ ــُضِ  خات ــُ ٍ ثًَؿــىَ وَ وو بؤٓ ــٌَ  خــت ٓ ــٌ ي واْ

  :ٌَْىوغ و زَ . ُٓ وَ ُْ ٓاطازاضنُ

  :ى )َؾًًػبىوى( وَ  تٔ بُ تايبُ  نُ بٌَ ( ُٖ و )ياغاياُْ ناض ظاًْاضٍ يُ ضظَ ُٖ بٌَ زَ

o ُٓ َيَهٌضدا  وَ تُيَطن غِ بآلوزََ و ضِ ضَِْط ْط و زَ  )ؾًًَػبىوى( يُ  ٍ يُ و  ُ   زيهـ
 . وَ ًًََٓتُ زَ  تايُ و تاُٖ  وَ تُيَطِْاغ

o ُغًَو نُ َىو دؤضَ ضضاوٍ ُٖ بُ  ُْ طُ و زَ وَ بُٓ خًَطاٍ بآلوزَ نإ ظؤض بُ ؾت. 

o ُٓ ِٔيَطغتهاضٍ به زَ ٓاغاٌْ  بُ ٍَطتىاْ ، زَ وَ ُْ نُ ٍ بآلوٍ زَ مساَُْ و ؾؤتؤ و ض. 

o ٍََطض به غُ بهطيَت و داغىوغًت يُ ٍطضاوزيَ  وََ ىوى()ؾًًَػب ِضيٌَ  يُ ٍَطن ز. 

o ُْوَ عيو بهاتُٓت و خؤت يًَ نُ شووضَ  ٓاغاٌْ بًَتُ  تىاٌَْ بُ زَ  بًطا . 

o (ُزَ ضَ ٖانه )ٕ(ت نُ ناوْتُ ْاو )ُٓ  ًَُٓ تؤ ببٌَ ثًَعاًْين تىأْ بُ نا. 

ُ   (8ٌْ ) َُ خىاضتُ  زا، ْابٌَ يُ وتىاُْ ثًَؿهُ  وآلتُ و يُ    ُ  غاَيٌ َؤبـايًٌ تايبـ خـؤٍ   ت بـ
نـاوْيت   ْابٌَ )ُٓ  وَ ( غاَي14ًًُخىاض )  يُ  نُ ناض زياضيهطاوَ ضظَ ٌْ ُٖ َُ ياغا، تُ بٌَ و بُ ُٖ

ٍ  وََ يـطِ  بٌَ ثُ زَ  يُ ٍ ُٖ ناوْتُ و ُٓ ٍ ُٓ وَ َاؾًهطزُْ ناضٍ ضظَ ُٖ و بٌَ. ُٓ ٍُٖ (ؾًًَػبىوى
  :بهات  اُْضِيَُٓايو  ُٓ

o ُؤؾايٌ( زابينَ،  ى ْابٌَ )ثطِ يُ ًَىًَض ؾٖ  ب 

o ٌَوَ اٌْ بآلوبهاتُضيًَٖاوٍَِ  طُ تًُْا يإ يُ  ٍ خؤٍ بُ ُٓويَ ْاب . 

o َباواٌْ خؤٍ  ٍ( بساتُ نُ ناوْتُ بٌَ )ثاغىيطزٍ ُٓ ز. 

o ٍََططُضْ وَ ٖاوضٍَِبٌَ ثطغٌ ُٓواًْـ  و بُ  ُٓنًَ هاٌْٖاوضِيَبٌَ باواٌْ بعأْ  ز. 

o ِثًَسضاو ًًُْ ٍَضِت  ٍ تايبُ ٍ ْاَُ وَ ُٓيَطؤض  (Private Message). 

o َضِظ و بريوبؤضـىوٌْ ٖاو  طَُ ضيت و ضِ يتىوض و زاب و ُُْٓايري ون  يُ عيَضِبٌَ  ز ٌ  يَهـاْ
 .ٍَبطط
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o َطؤضِ  يُ زووض بططٍَ ى خؤٍ بُ يُ َىو ؾًَىَ ُٖ  بٌ بُ ز ُ ُ  (Sexting) ٍ وَ يٓـ ٍ  ْاَـ
 .غًَهػباظٍ

o ُخؤُ ضِاغتَرياٍ نا ى يُ ًض ؾًَىَٖ  ْابٌ ب (Alive) ُناض بًَينَ ب. 

ُ  ٔيَطنـ  ويَسا ؾًَـط زَ  ، خىويٌ ؾًَطنطزٌْ )ؾًًَػبىوى( ببًٓٔ، يُ ناضاُْ ضظَ و ُٖ ُٓ بٌَ زَ     نـ
 ًَٓاٌْٖضناض ٕ، واتا بُ نُ يإ زَ (IBR) ٕ. ؾًَطٍ ياغاٍ نُ ٕ وضٌ ُْ بٌَ ضٌ بهُ زَ

(Ignore, Block, Report)  
 ض دـؤض ؾـتًَو   بٓىوغـٔ و  (Text) ضؤٕ ٔيَطن ؾًَط زَ . وَ ويََُٓٓ طِنإ ب تطغًًُ َُ تا ظوو   

(Tag) ُتٌ ثًَهـطزٕ   ضاغاْهطزٕ و ًٓشطادهطزٕ و غىونايُ ُٖ  ٕ يُزووض بطط ٕ. خؤيإ بُ به
ُ  بهُبري زَبٌَ ْس داض ْطرت ضُف طط واُْ . يُ وتاُْتريالض و و دًَٓىزإ و ثُ ُ    وَ يتـ ٍ  وَ ثـًَـ ٓـ
 . وَ يتُْاتىاٌْ بًػطِ  وَ بًَتُ بآلوزَزواتط   ٍ، ضىْهُ بهُؾتًَو )ثؤغت( 

ُ  يُ ثاضَ َ بطِ  بُ تىأْ نإ زَ باواُْ ًُٓطِؤ ُ  نٌ ظؤضنـ ُ   ّ بـ  (Parental Control)  ؾـساضٍ يـ

 .ناًْإ ضاويَطيهطزٌْ َٓساَيُ ٕ بؤ بهُ

ُ تٌ باوإ و َاَؤغـتاياْ  ياضَُ  نُ  ُْ ٕ ُٖ زا زوو دؤض اليُ و وآلتاُْ يُ   نـإ   نـاضَ  ضظَ ٌ ٖـ
 :بىاضٍ )ؾًًَػبىوى(زا  ٖاضيهاضٍ بىو يُ  ض ثًَىيػتًًإ بُ طُ ٕ ُٓ زَ زَ

ُ    ٍ َاْطاُْ ثاضَ يَوطِب ٍ بُ ونؤَجاًْاُْ ُٓ (1 ُ  يـإ غـاآلْ  ٍطٍ ياغـا، ضـاوزيَ   طـىيَطَ   ، بـ
 :ى وَ ،ٕ نُ نإ زَ ناضَ ضظَ ناوْيت ؾًًَػبىوى(ٍ ُٖ )ُٓ

WWW. Computer Cop. Com 
Wired Safety 
The Trevor Project 
 The Cyber bullying 

One ـ click ـ Safety K.F.  

بـاواٌْ    ا ثًَؿهًَـ بُخؤضِ تٌ و ٖاضيهاضٍ بُ ياضَُ  نُ  يُ ٌْ ُٖ زَ َُ ٍضِيَهدطاوْسإ  ضُ (2
ُ  نات، بُ ؾًًَػبىوى( زا زَ)بىاضٍ  نإ، يُ ناضَ ضظَ ُٖ ُ   وَ زاخـ ُ ضِ ضَ غـ ُ  اٍ ٓـ َـىو   و ٖـ

ُ   نىضز ٍ يُ اًًُْْ زَ َُ  طاوَضِيَهد ُ  غـتاٌْ باؾـىوضزا ٖـ ُ    يـ   َبًػـتىوَ  ، تـا ًَٓػـتا ْـ
ُ  نؤََُ )ؾًًَػبىوى( يإ تؤضِ  ت بُ تايبُ يَهٌضِيَهدطاو ُ  آليـ ُ   تًًـ ُ  بـٌَ،  نـإ ٖـ ظؤض   نـ

 . خؿُ خساض و غىوزبُ بايُ
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يـٔ   َيسا بهُ طُ ٍ يُ َيُُ َاَ  وَ ضثطغًًُ بُ  بٌَ بُ زَ  نُ  يُ ْاوًْؿاًَْو ُٖ ْس ناضإ ضُ ضظَ ُٖ بؤ
 :ئضطط ْسيإ وَ هُو ب

 هػتٓىوغريتً بُ  بىوُْ ٓاَيىزَوَ  (Facebook Addiction) )ؾًًَػبىوى  بىوٕ بُ ٓاَيىزَ (1

:(Text Addiction) ُٖ ُٓـاَيىوزَ   و زوو دـؤضَ  وضزٍ ُٓ  تانى ًَٓػتا بُ  ْسَ ضض  ُ   بىوْـ
ُ    اُْضِؤشناض  ضظَ طؿيت ُٖ آلّ بُ ، بُنإ دًاواظٕ نطاوٕ و بؤضىوُْ غتًٓؿإ ُْ زَ   ثـرت يـ
ُ  خُ عاتُغ( 2) ُ  (120)  ضيهٌ ؾًًَػبىوى بٌَ، يإ ثرت يـ ُ   بٓىوغـٌَ، زَ   ْاَـ   بـٌَ بـ

 .ٔيَطبهغُض  ضاضَ  قىتاغاُْ اٌْطضووْٓاغإ و ضاوزيَ و ٓاَؤشطاضٍ زٌَ ضِيَُٓاي
نـؤ  ُ ْـ  زابٌَ ٍطشيَط ضاوزيَ ض يُنا ضظَ بٌَ ُٖ زَ (Child Bullying) َؤنطزٌْ َٓساٍَ غتُ زَ (2

ُ  وَ)ٍ دًـاواظ  غًًُ وَ  تط بُ وضَ خؤٍ طُ يُ ُ   ى قػـ ُ   ٍ خـؤف و الواْـ ضتًـٌ زإ و   و بـ
ُ  َؤٍ بهُ غتُ انًؿٔ و زَتطغاْسٕ( بؤ الٍ خؤياٌْ ضِ ُ  ٕ. ٓـ ُ   َـ ضنـٌ بـاوإ و    يــ ٓـ

 . ناضاُْ ضزَ ضوَ ثُ

ُ   وَُ ٓـ   ْـسَ  ضضُ ُٖ :(Child Kidnapping) ؾاْسَٕٓساٍَ ضِ (3 ُ  يـ ُ   الٍ ًَُٓـ يـإ ظؤض    ًًْـ
 . وَ بهطيَتُضضاوٍ َٓساٍَ و يًٌَ ٓاطازاض بُ  تُيَطغ  تطغًًُ و َُ بٌَ ُٓ آلّ زَ ، بُ َُ ظؤضنُ

ُ  ُٓو تاقُُ :(Drug Dealer) ؤؾبُضَنإٖ باظضطاٌْ َاززَ (4 ٖـُ وَيـسَزَٕ    زَغت ثًػـ
ٖـُضظَناض   ًإ، ثًَىيػتُناآلناْ ٕ بؤ غاغهطزُْوٍَضططَُٖىو ٓاَطاظيَو وَ غىوز يُ

 .َىغًبُتُ نىؾٓسَيًُيُو وَ ٓاطازاض بهطيَتُ

ُ   بُ  يُٓ خُ زَ  و ثًَؿًٓاظاُْ بًَٓري، ُٓ  نُ تُ بابُ  نؤتايٌ بُ ٍ وَ ُٓ ثًَـ ُ  ضضـاوٍ ٓـ ُ  ونـ ٍ  غـاْ
 :ٕنىضز ناٌْ ناضَ ضظَ ُٖ ٍ نًَؿُ ضثطغٌ بُ

ُ  نُ ٕ اليُ يُّ زوو غًًُٓاضٍ ظاْػيت  نُ الٌْ بُ  بٌَ غاآلُْ : زَى يُ ظا  تىاْـا و ؾـاضَ   غاٌْ بـ
ُ    نـاضَ  ضظَ نإ و )ؾًًَػبىوى( بؤ ُٖ تًًُ آليُ نؤََُ ٍ تؤضِ ضباضَ زَ و  نـإ غـاظبهطيَت، يـ

 . يُ ناضيإ ُٖ ضظَ ٍ ُٖ قىتاغاْاُْ

ُ  نإ غًًُٓاضٍ تايبُ ناضَ ضظَ بؤ باواٌْ ُٖ باؾرتَ :زوو ُ  ت بـ ُ  و َـ ُ  غـ ُ  يـ ـ ضزبطًَطِ  يـ ت و يَ
 .ٍَطيًإ ثًَؿهًَـ به ًَاُْ ضزَ و ظاًًْاضيٌ غُ  بآلونطاوَو   ْاًًَهُ
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ُ َ تؤضِ  ت بُ تايبُ ٌْ زَ ضِيَهدطاوٍ َُ يَتضبسويَ : ُٖغٌَ ُ  نؤَـ ُ  آليـ نـإ و )ؾًًػـبىوى(    تًًـ
ُ    ٍَطهالٌَ بؤ بهـ يَو ضِ ٍَطزضوغتبه ٖاضيهـاض و ثؿـتًىاٌْ بـاوإ و      تـا بتـىأْ ببٓـ

و غـًًُٓاض بطًَـطٕ و و ؾًـًِ و     ى ٖـاتٔ ونـؤضِ  ُ يـ  نًَؿُ ضتىوؾٌ طُ نإ ُٓ ناضَ ضظَ ُٖ
 .ٕ منايـ بهُ  يُ يُ غُ َُ و ت ُٓ ظًسيؤيٌ تايبُ

ُ  ٍطنإ ضـاوزيَ  ضْاَُ ٍ ياغا و بُ طىيَطَ  بٌَ بُ ناْسا زَ قىتاغاُْ  : يُضىاض ُ  ٓـ ُ  ضظَ و ٖـ   ناضاْـ
ُ  ْىوغـري( و ضـاضَ   هػـت تً )ؾًًَػبىوى يإ  بىوٕ بُ  ٓاَيىوزَ  نُ بهطيَت إ بـؤ  ضيـ  غـ
 .بهطيَت

َوٍ ُٓو ُٖضظَناضَناْت ثُيطِ ونضُ نىضِ نطز ُٖغتتُٓطُض و َاَؤغتاياٌْ ٓاظيع:  باوإ  
وومناْهطزَ وَ، ُٓوا زَبٌَ ًَٓاٌْ )ؾًًػبىوى( ْانُٕ وَى يًَطَ زا ضِٖبُناض اٍُْضِيَُٓايياغاو 

ـ و خـؤت غـُضنىُْ بهـٍُ، ثـًَ     َىضادُعُتًَهٌ ؾًَىاظٍ ثُوضَزَنطزُْنُت بهُيتـُوَ 
 ! غُضنؤُْنطٌْ نُغاٌْ زيهُ

 
 
 
 
 
 
 
 

*(The Parent’s Guide to Texting، Facebook and Social Media، By 

Shawn Marie Edgington، USA، A New Era in Publishing، 2011 ) 
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 ضـتا، ؤمام
 شاىً؟ةىد شماىاٌ دضةصتاٌ، َيزِ بة

 
 

ٍ ُنَىًو ْ ُظَاٍْ َىًغتا، ْؤ)َاَ
  .(بَُزُٓو  ُؿيطعُو َظاْػت ٍ هُيز

 ف. ف.
 

 
 وَُمناْـ انَىًَي ُو ي ٔزَبوغت ضز وَُووَاْضطُ ُي ُنًًُ ْ طَُْز َُشىطو ُٓ ضُظَإ ٖ   
َ اوضـ غُض، ريًَٓخؿُآْيَظ زُغانغُض ُ منإ يانََُُيُق نٌْىو بُو  بُٓوََوزآلخـ و ب بُ
 إيهُيز ًَهٌؾبُو ري تيُآلَُؤن ٌاْسْطؾُٓإ ًَهًؾ بُٕ، ضؤظَإ ظ ٌٓاًَْزاٖ ٌْنااطْانو

إ هًهًَؿـ ث ،ُاواْضـ يـُو غُض  اف،َيطَُـ ؤن ٍُاْـ ياطٔاًَب ٌٓـاْ ًَٔ و زاٖؤظطَـ  ٌٓاًَْزاٖ
ُ اؤظطَ ٍاطيََُؤن ٌْانًُيطؤضِاْهاضو وتٔ هُؿثًَ. وٍَُنَزضبُ  ٌتًَضُِبٓـ  ٌػـ ً، باعتٌيـ
ٕ  .ُوغتضز ٌؾ ُنُواْثًَضُظَأْ و  ٌزْطنُؾطُو وتٔ هُؿثًَ  ـؤظـ طَ ىَونتىَـت   ظَـا
ُ ىوٕ، ضـ وَ ُؿـ ثًَوَضبُؿـذي و ياو ٖاوطُْٖـ  ُتـ ويَُنَ، زٍَططَ سثًٍَ َوُٓ ٍزوا :يُوا  ضُٓطـ
ُ َضبُ، ْـُبٌَ  ًٌوغـت ضْسُبـاف و ت ٍ طُٓشيو  ىاضؤظف و خضوَ و َ ضزاَضزا ُتـ ويَُنَز َضبـ
  . ...ٍَطََو ز وٍَُنَزاو زَسًَيٍ َطِثُؾ طتو زوا وُ ؿنُاؾث
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ٍ َضبـا ضَز ُنـ  ٍُاْضؤظ بُتًَن َُٖىوو بُ وَُتؤبَؤن إًؿتثٕ، انُْتًَبدان ٌْانُؾتَضِ  
ُ ظَـإ و  ٖىُْضٍ ظَإ و  ظَإ و ظاْػيت ٍووًَصَ ُ  اوٕ.طظَـإ ْىوغـ   ٌبَزٓـ زضيَـصاٍ   بـ
 ؟ؤضٌب ،ُْبىوَ ضخسايُت و باًُُق بُ، َُٓطِؤز ُق بُز ظَإ ُـ قيووًَصَ

o ُ( 2016) َيٌغا ُت. ييَطؾؤطؾَ ْسا زانَباظاضِ ُي :َطِيَظَإ ظ ضىْه ُ  ٍا بـا ًتاْيضبـ
 ٍضَــاؤنوَ ؾــتىوؤطؾ ٍعًــًطًٓٓ ٌظَــاْ ضالؤٕ زًــؤ( 740ًَٕ و )ًــؤبً ىيــُ
( 420) ٍـ با َىًٕ و ًْؤ( 4ًَ) ضٍُٖ ُنُتًُُؾُس ُن ووف ـ ضخىا ٍْساُيطيٓا
 .َؾتىوؤطؾ ٍآلان َإُ، ٖضالؤٕ زًؤًَ

o   ٌُْانُٓـ يضِثُاضِ ُنـ  :ُيُخاْبُو د ىضُظَإ،  ضىْه  ُ  ٌتـ آل، وٌبَضُعـ  ٍضٖابـ
 ،َوُْـ ططَزؤز تـا خ طنـ  ْػـا َضُؾ ُإ يـ يظضُق ويَطِب ٍاواز، زطنَظطثُإ ؾيطػًَ
ُ  غـُض ُ غىوخػتٓ ٌاتًدُ ي ْػاَضُؾ ُ زطن ،َظضُو قـ ٓـ  ٌظَـاْ  ُنـ  ز،ضَُـ  يًـ
ُ ت، يَضٓسيَغى طػًَ ٌْانُقىتاغاْ ُي ٌْػَضُؾ  ٌاْتىاْيُْـ  ٍضاضـ ْاُ ـ يـ ًوآْـ

 ٕ.ُنَُٓيقبى ُدضُو َُٓ

o  ُضبُُي :َضتساُاغًظَإ غ ضىْه  ُ  ضُ(، ٖـ ؤؾاغـ ٓانًضبى) ٌَضُؾـ  ٌظَـاْ ٍ َوٓـ
/  28) ُْػـا يـ  َضُؾ تٌَُـ هىس نٌؤغُض ٍٕ(ؤنضٍ َاًؤُاًْ)ٓ ُن ،ًًُْػَضُؾ

زوو طًَهـ إ ييًؿـىاظ ثًَإ ؤيخ ٍضَاؤنهؤغُض ىَزٕ، وطهًزاْغُض( 2017/  11
 نٌؤغـُض  ٍإ(ًػتيطن ىضَا ىؤضِبىو، ) ضؤظيُو  إًبًتايُ و َ ٍضنازاوا َٓسًَٖ

 ؿت.ًًََٗدبٍُ ُنؤَيُٖ وَيًَُضِتى بُ( ؤؾاغٓانًض)بى

o  ُؤغـُض   ٍٍ(يطـؤ يؼ زض)دـا  ُنـ  :ُهؤيو ؾـ  ُت و ْاغٓاَبًَُظَإ ٖ ضىْه ٌ  نـ
 ٌظَـاْ  بُ ضزآُثًَ يٌَضِز، طن ٍْساُيطيٓا ٌزاْغُض( 1969/ 4/ 23) ُْػا يَضُؾ
ُ ز طهاْيضاضـ و ْا وَُتـ ًٓيَغى ضئ( وتـا ى)زب ٌَاُْيضُث ؤَيٌْاو ٖ ُي ٌْػَضُؾ  بـ

 .تهاب ثًَؿهًَـٍ ُنَضـ وتا يًُعًًطًٓٓ ُن ْسا ـُيطيٓا ٌَضُؾ ٌظَاْ

ُ و  طتؤظثريو  رتظَُْ وَُي ضؤظَإ ظ  ٍ ُغـت ضِو  ُوؾـ  ىَوٍ َوُ يـ  ،َرتخطْـ  بـ
 ت.يَطبه طيُغ ضِزوغىضغا ٍَ غاز
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 (٦١٠٢) َيٌغا ُ، يٍاًزوْ ٌْانُظَاٍْ َضَاش (، atalogueCEthnologue)طؤظاضٍ    
(، ًًُٓضً) ٌ، ظَاْويزا ٌظَاْ ىَٔ ظَإ، ويطتوآلبضبُ ،َزووطنضَآُشظَإ  (٢٦١٦) بُ
 ُيـ  ىيُُغـت َز زَبـٌَ  ًَوَيػت غاًب .يًُعًًطًٓٓ ٌىَإ ظَاًَْطـ، بًََزوو ٌظَاْ ىَو

ُ  غُض ٌْانؤظُطَ ؤٍنؤٔ، بًَهظَاْ ٌٓاًَْزاٖ هٌيضُا خًزوْ ٌواْاُْظَاْ  ،يَُضغـا ُّ ٖٓـ
ُ  ٍَضّ داآلبُ ،َؿتىويإ ٖاويزضو يَهٌاوطُْْس ٖضُ ُ تاظ ُو ظَاْـ ٓـ  ٌْـاغ ؤق ُيـ  ضُٖـ  َيـ
 ُيـ  ثـرت  ضُٓطُت يَطرياْضوَ ظاْهؤ ُي ضنآسيَْسا، خىانَوتىوهُؿثًَ ُتآلو ُ. ييُظَىوٕ زآُ

 ظأْ.َظَإ ز (٥)تا  (٣) ُإ ييبُضؤظ ُتاْآلو وُٓ يٌَْىٍ َوُ. ٌَْظاُْْ ًَوظَاْ
   طٌُْٖضُؾ طُضبُ (٠١) )ُن ـًظَاْ طٌُْٖضُٔ ؾيطتَضوطُ
(Nederlandsche Taal Woordenboek der) ٍُٖيًُْسؤَي. 

ٌ  ؤب ٌَْس بضُِ ًواُْظَاٍْ ًُٓدمطُ زَبٌَ، ٌغطجؾَز ضُٓطُ ٍ ضِؤش ٍضوبـا ضان ضِايًهطزْـ  اْـُ
 :َيًَريَامن؟ زشي

o ًَبُ ػيتيىثًَ: يٌتاغُضَقؤْاغٌ  ٍخىاظطؾ (٦٥١ـــــ٥١١) يُُوؾ. 

o بُ ػيتيىثًَ: ُاْضِؤش طؤٍؿتط (ـــــ٠١١١٣١١١) يُُوؾ. 

o يُُوؾ ضظاُ ٖ (٠١)ات ضظاُٖ (٠) بُ ػيتيىثًَ: يٌَٓاَاز ٍضنآسيَخى. 

o َُوؾ ضظاُ ٖ (٠١)ا ت ضظاُ ٖ (10) بُ ػيتيىثًَ: ظاْهؤ ٍغتاؤَا. 

o عًًطًٓٓ ٌْىوغـ ؤو ؾاْ ؾاعري .َيُاوطن وإُٓ ؤب نُضَب: غٓىويزُٓو  غُضْىو ٌ  يـ
 .َٓاوًَٖضانبُسا ًْانَُُٖضبُ ينًْىوغ ُيٍ ُوؾ (٢٢٥٣٠)ٍ هُي( ْعجريػًَهؾ)

*** 

  ،تػيُؾؤخ ٍغتاؤَاَ 
ت يَىطت ؤخؤو بَ زوطنضَاؤ، تينيَز ٍضانبُْتسا انُيُ ثؤي ُاْضِؤش ُن ٍُو ظَآُْت ُق
 ؟َىوتططًَي

 ؟ؤب !َدماَساوُٓت ضخسايُبا ضذانيُ هٌيَضانوا ُٓ، ٌَزبطهوات ضُٓطُ
 .ٍطُبتًَ تؤخٍ ُنُظَاْ ُيٍ َوُٓ ؤب
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 ُي ؤت:"ٌَيََ، ز(5955ــــGeoffrey Willans 5958) ٍعًًطًٓٓ ٍغُض ْىو َْسضُضُٖ  
و ُٓبُآلّ "، ٌظاُْف ْهُيز ٌزوو ظَاْ ،َوَُُن ٌالْبُتا ٍُٖ طُٓاتً تؤخ ٌظَاْ

و ُٓ ُن ،َطتضؤظ وَُإ ييُنَضَاش، ٌَعاًْغتا بؤَاَ زَبٌَو  ُتُظ و غىْضُؾ ُن ٍُظَاْاْ
 .طُْغضاث ًُتًيُزووطنَ عًًطًٓٓ ضَُغْىو

ٍ َضُُِثًَ رتقىوي خيتَُ ـ ْ َُاُْنُتبُبا نٌؤطن ُن ـَيُ و خآٍُ َوُزْطهًؾ طتزضو ؤب
 :ّططَّ زازُنُخاَ

و  تًَبنُ ي طُ! دثًًَُإ ضًإ ًْانُيثؤ ُٓضَٕ زناغتاؤَاَ ُن ،ُاْضِؤشوأْ، طِب   
(Magic)ٍ ُي ؤيُب .َ)ظَإ( ضُإ ٖيبُضؤظ ًٌنَغُضٍ ُغتَضُن ضىْهُ؟ ؤ...! بريْىوغ 
 ٍغتاؤَاَ ٍووضطُو ظَإ  ٌْانًًُؾؤخُْ ٍَغُضضاض ؤْسا، بانَوتىوهُؿثًَ ُتآلو

 ٕ. ُنَوت زُنُاؾث ؤإ بيَضاث ٍَطِ، بريْؿُخاْ
اْسا ًْانُيثؤ ُ( يُغتَضنُو )ُٕٓ ضؤٕ ناغتاؤ: َاٍََططََإ زُاخي ويَضاًغطثػتا ًَٓ   
 ٓٔ؟يَزضانبُ
 ٌظَاْ تٌبُبا ٌْناغتاؤَاَ ُي طُـ د ٌَتإ ببُضؤظٍ ُغتَضُن(ٍنىضز ٌ)ظَاْ يبَطَْضِ  
ْسإ ضُ ُي ُنيَُيُُهتًَ ،ؤتٍ نُُاطظ ُو ظَآُْ ُن ت،ًظاَْز ؤتبُآلّ  ،ـ ٍنىضزَ طيُغ

 ت؟ًبإ ٓاؾٓاثًًَ ُػتيىثًَ ُن هُيزٍ َاوضؾا ٌظَاْ
 .(Academia Language) ٌَبُا ًٖميزنآُ ٌظَاْ ُواوت يُت يٌظاَضؾا ؤت زَبٌَ: ىيُ

ٍ َىضًىاض ُي ُن ،يًًُُو ظاْػت طٌُْٖضُو ؾ ٌبَزُٓ ُو ظَآُْا، ًميزنآُ ٌظَاْ
منإ ناغتاؤَاٍَ بُضؤظ ،امنططً. زاخٍَزضانبُ ؤٍخ بُت بُيتا ٌواَُْإ و ظَاْعيَضِ

 ُؤينو واْسوظَضِو  ضَؿسث ُي ٍنىضز ٌظَاْ ٍغتاؤَاَ ٕ،ططْا ُظَاْيُو  عيَضِ، ًُٓطِؤ
و بُ ضُيسا، ٖثؤْاو ُ إ يًْانُ.....تاز، ٓاخاوتٓتٌيُانَيُو با تٌَؾٓاوؤو خ

 ؤْٗا بُا، تًميزنآُ ٌظَاْ *(.1ٓٔ. )يَسيضانبُزا ُاْضْاويُو  ُنيُ َضظاَىًَؾ
، ويعًؾ ضِؾتٍُ ٍغتاؤَاَ ُػتيىثًَ ،ًًُْ ٌواُْظَإ و ظَاْ تٌبُبا ٌْناغتاؤَاَ
 ٍاًميزنآُ ٌ، ظَاٍْضناريب ضِؾتٍُ.... ينًََبضانبُ هٌيعًؾ ٍاًميزنآُ ٌظَاْ

ُ ي إ ـُ يو ظَآُْ خػتين ٍَىطؿتثٕ، انَوُٓؤَيًًَهي  ..تاز..تهابوَطِيثُ ٍضناريب
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إ ًْناغتاؤٕ، َاَُُطَزبُ ،ضىْهُ ،َوُتؤزطهاغترتِؿثاقسا، ريع َُٖىو ٓاغيت غُض
   ٕ!بهُُ ح قػًغُؾ ٌبَضُع بُسا، يَىث ُتىأْ يَز

Language of Concepts)ٕ انهَُضُ ٌزوو: ظَاْ ُ ًًًنو وَضُو َ اوض، ظآًُطِؤ(:
ٓسٕ يَخى ٌاَططؤطِثو  تًَبن يٌَزوتى ُيٍ َوُٓ ،يُزا ضػٓىوًَب ًَهٌْسُْغَضُ ثُي ،ُوؾ
 ؤب َاوضو ظا وَضُ ٌظَاْ بُغتا ؤَاَ ًَوتان.َُُنضؤإ ظيُنَضَاش ،يُزا
ز ضاوضبُ بُ، ٍَططَزضوَ طتضزايُاث ضؤظ هٌتًَبًَُو ٖ يتًَغُن ،ٍَزوَز ٌْانَضنآسيَخى

و  وَضُو ُٓ ًًُز ْضُ . َانَزُ ( قػيٌباظاضِ) ُن ٍيُغتاؤو َآَُ ٍَُطُي
، ينًَبضانبُ َاورتخىاغ ٌظَاْ ٍَطنَبٔ، ز ؤتٍ ُننُُاطظ ُظَاْ بُ ضُٖ ،ُاواْضظا

زإ ؤريِؾ بُ تناو ٍضِزازصيَضز ُي ،َاوضو ظا وَضُ  .َاوضْسُزاْ ؤبٍ ُت وؾًظاْ ضُٓطُ
 .وَُخاتَت زضزوو َيًًٌَو 

 ُْس يضُضُ، ٖامنططًزاخ :(Psychological Language) ًٌووْٓاغضَز ٌ: ظَاٌَْغ
 ضِؾتٍُبُآلّ ت، يَضزَسثًَ ٌخيُ( باٌووْٓاغضَ)ز تٌبُ، باظاْهؤ ٌٓسْيَىخ ٌْانُْاغؤق

 ٌظَاْ ُغت يبُُ! َُغاغُنٍ وًَؤنضؤظ ًَُُٓ ٍال ُ، يًٌووْٓاغضَز ٌظَاْ
 نٌتا ٌاْسْشووضو و يٌضزاطنضُضثُو  يٌضطُيضانؤب يًَُُُٓ ؿتينيطُتً ،ًٌووْٓاغضَز

 نٌىوضب ٌنيُُيَإ ظياتىو ٖضانبُ َيُُٖ بٍُ ُوؾ نُتا ىيُ. ػُضًب غُضُ ي ُوؾ
 ،ٍوََضِؤش وُز: يطهف بامسهُيز ٌهيَض. )داويضنآسيَخى ؾتينىنؤب ًًُؾان ظَإ،

 بُ ٍاوض ُضنوُٓ"، ضىت: "ًَدىاط هٌيَضنآسيَخى ُضن بٍُ نُغتاؤَاَ ُن
 (. وَُوتُنٍُْ ُنطُٓسْيَخى

 تًٌُُق ُي ُو ظَآُْ تًٌُُق :(The Language of Classroom)ٍ ثؤ ٌ: ظَاْضىاض
 يُُت ٖبُيتا ًَهٌ. ظَاٌْغتا بعاْؤَاَ زَبٌَ .ًًُْرتَُن اًميزنآُ ٌظَاْ
 بُ ،يُُٖ ُغتضِو شَ واُغتَو زُ وؾ ،ٍيًُو واتابٍُ. ثؤ ٌت ظَاْيَطتىطَسثًًَ

 ٌَىٕ، يًَدُٓ ٔ و ًَْػًَهغُ ٕ ْانُ، وؾٌَبضانبُيسا ثؤ ُي ٌَْاب ٌتعُقٍ َضاضُق
 َيٌغا ُِٓ: " يًَب ؤتإ بنيُُ. با منىوْضؾا ٍضُِثو ُٓ ُاتطَيسا، زثؤ ُإ ييوُساْطَْز

 ٍضؾا ُ( يريغتُيُ)ؾ يٌَٓاَاز ٌْانَضنآسيَخى ٌىوْضضَز ٌتانُ ، ييَوضِؤش، 1975
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 ضبُآلّ اواْسٕ... ًَ ُوتُٓنوَ ُػاْث ٌَبُ بو  وَُنيُ بُإ، يَُٖىو ضُ(، ٍٖوَازضِ)
، ٌغطثّ ُاواْسًْو َُٓ ٍضِطِغ ُو، يوَ َزطن ويْع ويَضنآسيَخى ُّ يؤ! خًَواواْسًَْ
غاّ. ـ طتَز ًًُؿث ُي َيٌَٓسا بُ: َٔ ٌىتطيسا ثؤ ُي ًُٓطِؤٕ ُغُغتا سؤ: َاٌَىتط

 ُختبُزبُغتا ؤو َآَُ ؤا بطهٓاؾ بُو  ٍزظ بُ ضدا ْسإضُوو ُ ْ ضِؤشدا 
 ٓٔ."يَاوًَُْ

 ٍوَضَزُ ىَإ يًَطب:(The Language of Corridorsٕ )انُْآلزا ٌٓر: ظَاْثًَ
 زَبٌَزا َطيًَ .يٍُُٖ َزضيَص ضُٖ ضنآسيَغتاو خىؤىإ َاًََْ ٍْسَىيثُؿسا، ًيثؤ

و  ينيًٓا ٌاْيغتاؤَاَ ٌظَاْ ُي ُنيَُيُُهتً ُن ينًَبضانبُ ُو ظَآُْغتا، ؤَاَ
. ثاضيَع ينًَْٗ هٌخىؾهًَُغتَاو زطبُغتَز ٌو ظَاْ ٖاوضٍَِ ٌو ظَاْ ىباو ٌظَاْ

 يريرياو وؾضاث ُغتا ظَاْؤَاَ ٌَؿسا، ْابًْانُْؤو ب طُْاو ٓاٖطاْطيُغُ ت يُْاُْت
 ٌَت بيَضزُْ ضنآسيَخى بُ ٍَضِت ُق ُػتيىثًَ ؤيُ. بوَُتضًَبريبُ ي ؤٍخٍ ُننُاثو 
ت و ُْبًَ ضازاطٓا ىيُغتاؤَاَ ؤنُإ، ْيغتاؤَاَ ٍضووش ًَْىُ تًَ، بٍضازاطٓا

 !ػيتًَبًب َضنآسيَو خىُٓو  تهابسا ًْانُؿثٖاو ٍَُطُي ىيُُقػ
ٍ َضاطضِؤشّ ُٓ ؤب ٌَب ضَِْط:(The Magic Language) طشًغ ٌظَاْ ف:ُ ؾ

ف زوو ُو ظَآُْ. ُْبٌَواو ُت تًٌُُمنإ قناغتاؤَاَ ؤب ُّ ظَآَُْإ، ُنُتآلو
ر و ؤوزضبا ُنيُ َضنآسيَو خىُٓ ؤٍ و بثؤْاو  بُ ُتبُيإ تاًنيُ :يُ ُٖ ٍضظاَ ىًَؾ
ؿىو ثو ُينًَو ٖ ًٌُيُّ و سضُْ ٍضِثُو بُغتا ؤَاَ زَبٌَو يُ ُٖ تٌبُيتا ًَهٌوؾضظ
وا  ُنَضنآسيَخى ُْ ًَودضَُ بُ، تهابسا طَُيُي ٍضَِؾتاضو َيُ َُاَ وًًَُاواْطؾ
، تهابغت ُف ٖنُغتاؤَاَ ُو ْ تًَٓيَْىَزاز ؤٍبٍ نُغتاؤَاَ ُن تهابغت ُٖ
ػت يىثًَ ٌتانُا يُْٗت ُو ظَآُْ .وَُتانَسَُن وُٓ ٌقاَُو َيُ اث ُي ُو ظَآُْ
 ُن ،ٌََزوو ٍضظاَىًَغتا. ؾؤَاٍَ ُاْضِؤش ًَهٌظَاْ ُتًَبب ٌَو ْاب ٍَزضانبُ
 ؤب ،ًًُْ ضنآسيَخى غُضُي ٍضطُيضانوُٓز ُق بُ ًَوؾت ًضت ُٖ. قُيثؤ ٍووََضَز

 بُت ؤخٍ ُدضُوَبُ، ينيَسوًب ثؤٍٍَ َوَضَزُ ، يٍضاؤشطو ٓاَ ضاًؿٓثًَو  ضِيَُٓاٍ
 ؤٖاْا ب هُيز ٍغتاؤَاَ ضداضؤظ .تهابثًَ غيتُـ ٖيوُٓو  ٌو بعآُْ ٍظؤػطضُد
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 ٌ)ظَاْ بَُٔ  ُن ،يُُٖ ُظَاْ  َضؤديُو  يٌظاَضؾا ُن ٕبَُز يُغتاؤو َآَُ
 *(.2).َساوثًَّ شَ( ٓاَاطشًغ

 ٌْنااطٓسْيَخى َُٔ يٍ َْسَوُٓ :(The Stages Language)ٕ انُْاغؤق ٌوت: ظَاُْس
ٍ بُضؤظ ٍالُي ُبىوَْو ظ ؿإيَضثُ ضؤظ ُو ظَآُْت، ًَزبطًَهثغتِ ُغتإ، ٖنىضز
و  و ظاْػيت ٌواُْظَاْ ٓاغيت ينتططاوضضبُُي ،ُظَاْيُو  غتبُُٕ. َناغتاؤَاَ

 ٌظَاْ ضِؾتٍُ ٍغتاؤَاَ ٌَاوزا. ْابطهيضايز ًَهٌْاغؤق ُي َضنآسيَخى ٌؿيطعَُ
و ُ َإ وؾُٖ بُ، تٌَضُِبٓ ٌَُوتُس ٌْاغؤق  ُي ٍعًًطًٓٓ ٌإ ظَاْي ٍنىضز

. تهابؾت ضىظاط َاْعزي ٌْاغؤق ًَصٍواْبَضِو  وَضُو  َاوضظا وُ غتضِو شَ واُغتَز
 ضُ، ٖتهابُ ظَإ قػ ضىاض بُ زَبٌَوا ُٓ، ٌَبُٖ ٌْاغؤق ضىاض ىيُغتاؤَاَ ضُٓطُ

و ُٓز، طنٍُْ َوُٓ ،نُغتاؤَاَ ضُٓطُ. دا ُنَضطُ ؤٍخ ٌظَاٍْ ُْاغؤق
 ًضْسا، ٖاًْانَؿاوهيَُٖ ُْاغؤقُ ساوٕ، يثًَ ٌغضَز طتظوو ُن ٍُاْضنآسيَخى

 ٍضبا ُيهَوُي طُو دُٓ ،بَٔز ضعاًَب ًٌَو و ظوو يُٓ يتًَغُن بَُىعذب ْابٔ 
 . ؤٍخٍ ُنُغضقى ُظَاْ بُ تانَؽ زضقى ضؤظ ُنَضنآسيَخى

 يُغتاؤو َآََُٓسا،  ٍسيز ُي :(Educational Language) ٍريؾٓؤضِ ٌؾت: ظَاُْ ٖ 
 ٍغتاؤَاَ ُتًَبَز ،ُاْؤيخُغتضِاسا، ْايُنطُٓسْيَخى ُي ُن ،يُاَاضانوَ تىوونُغُض
 َضؤو دُٕٓ. انَضنآسيَخى ٌو باواْضىظاطضاطغتا و ؤو َاَبُضِيَىَبُضو ضنآسيَخى

 ضوتا ٌتانُ يٍ ُو ظَآُْ ،ُيضِؤؾٓبري ٌظَاْ ينًظاْ بُ ػيتيىثًَ ،يُغتاؤَاَ
 بُ، تانَغاّ زغُضٕ انَضنآسيَخى ضُٖ ىُزا، ْطُ ٓسْيَخى ٌاْثَضِىط ُزا يوَُٓسْيَخى

 ٍوُبىوْؤن ٌتانُ ي ُنيُ ُو ظَإُْٓ. بَُ سثًَ يٌَريـ ًْٓناغتاؤَاَ ُي ضؤظ ىنَ
 ُْابٔ و غىوز يتري ًٌَبٔ و يَز هُؾطُؾا ثًٌَٕ، انَظضبُ واْاَُطِب ٌاْططيَُباواْسا، ٖ

 ٌَبَز ُقاَُو َُٓ ُتيطُٕ. تا بططَزضوَ ٌْانَضاًؿٓثًَاظ و ًؿٓثًَو  ضاًظاْ
ت و ًَب يُاطيََُؤن وُٓ ٌبَزُٓو نُيتىوض بُ ٍَُهتًَ واوُو، توَ ُتًٓيَغى ىُيُْتًَبدان
 ؤٍو ٓاغ ٌَبُوإ ُٖٓ ؤشيٌيؤثؤرتُْٓو  ؤشيٌيًَؤغؤغ ٍضبىا ُباؾت ي ٌاؾداْث

 ٌدىاْ (٦١٠٣ــــ٠٦٠١)ال يَػٔ َاْسًَ. ٌَْب آلاوإ و واطؾ ٌؿًؿتط ٌيضِؤؾٓبري
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 هٌؿًََ ُتضًََزْت انُقػ وآُ، ًَوظَاْ بٍُ بهُ وًَنيُ ؤب ُقػ ضُٓطُ:" َىتىط
 َيٌز ْتانُقػ َوُٓ، ٍبهُ ؤبٍ ُقػ ؤٍخ ٌظَاْ بُ ضُٓطُبُآلّ  ،ُغُنوُٓ
 ." َمسٌَز

ت يَطتىطَسثًًَ ُنُ غتُد ٌظَاْ : ظاْػيت(Body Language)ُ غتُد ٌ: ظَاْؤْ
(Semiotics) ،ُُاوًو غضِوخػاض ٌزْطناظُضِو وَ ُساًَْهو يوَ ُزْطهًؾ بُ ُغتَىيث 

 ُؾذي يًَطُت رتباؾ ؤ، بًَوغُن ٍُغتُد ٌْانُْسآَُ ٍُوو و دىيضِ و ضَِْط
، ًُٓطِؤ .ُغُن وُٓ نٌف و غًىؤغت و ُٖو ٖ ٍضو ٖع ٌووْضَز ٍضباٍ َوُٓسْيَخى
إ يَز بُ، هٌؿيعث تٌيُاضِىجػث ىَت، ويَضٓسيَخىَْسا زناظاْهؤ ُي ُن ،ُو ظاْػتُٓ

ت يَطتىطَسًثًَ ُن او،ضٍ ُدىي . ظاْػيتُمنىوْ ؤب ،َوُتؤبًَي ثؤثٌو ضٌَيل و 
(Oculesics)ْس َُضُٖىْ ٌكًؾؤت ضيُتا ىَ، وؤطاووبضٍ َوُٓسْيَخى بُ ُتبُي، تا
 ٌخيُغتا باؤَاَ ؤ". بَ ضوَ َيٌََِ زثًَاو ض بُزاو / َ سثًَىّ ًَّ دَٓز بُ" ٌُْىتط
و ُٓـ  وََُٓ ٍسيز ُ. ـ يٍَّ زَزووٍ ًُث بُا ًميزنآُ ٌظَاْ ٍزوا ُي ،ُّ ظَآُْ

 َْسضُضُ. ٖيُْا وَُىتٓطؽ ضَز هٌيُن بُ ُظاْػتيُو ُ غاغُنو ًَؤٍَن ٍيُغتاؤَاَ
 ٌظَىوُْٓ َُإ، يؤخ ،يُغت زاَز ضبُُي ُو ظاْػتٍُٓ َضباضَز تًَبن إيَز بُ

 ؤب ُو ظَآُْ ينًظاْ ٌخئُ. بايُبهسا يثُ ُظَاْيُو َ  ً خريتىاَْز ،َوَُاُْاْضِؤش
 زات:َو زُٓ تٌَُضاي ُنيُ وزاوَ ُغتا يؤَاَ

o ٌْانَضنآسيَخى يتًَغُنُ ي ؿتينيُطتًَُ ي. 

o ُنَز ٌغضُٕ و ٖطَُستًَ وُٓ ٌْانُزْطناظُضِؽ و ضَز ُوإ يُْٓس ضٍُ َوُي.ٕ 

o و وَ َْـاو  ُيـ  َاوضخىاظُْـ  ٍضزاطنوضانـ  ضؤظ ٌْـ ضِووزاو ُخت يـ َؿـى ثًَ ينتططيَضُِ ي
 يسا.ثؤٍ َوَضَز

o غـت  ُاو ٖطَستًَـ  ؤٍخـ  يتًَغـ ُنُ غتا يؤَاَ ،َوُوآُْ ٍاوض ضيٌَُ ِي ُ  ُْـ يُال بـ
 .تانَز ؤٍخ ٍضَِؾتاض ٌْانًًُٓيَضُو ْ ينيَضُٓ
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 ٌْانَضنآـس يَخى ٍَُطُي ٌْانيًُْسَىيثُو َ اوض ضيٌَُ ِخىيل، ي بُو ُ اَضانٍ غتاؤَاَ   
 ٍاوضـ سا ًـ زْطنطؤؿتىطو وَ ُىتٓـ طؽ ضَز ٌتانُيُ ؿًَُو ٖ تانَز طتضزاُنُؤو ت طتوُتث
 *(3ت. )ًؿنًاضِ ؤٍخ ٍال ؤإ بًدمغُض ثرتتا  وَُوآُْ ٍاوضْاو  ُتيَطِبَز
ُ ُإ ٖؤيـ خ طٌْططٕ انُظَاْ ينًظاٍْ َْسَوُٓع، يَضِبُ ٌاْيغتاؤَاَ     ُيـ  يٌظاَضؾـا  ،يـ

 ضىْهُ. ينًََملُغَاْسا زًزْطنَعًتناطِث ُوإ يُٓ طًٌْطط ،ُو ظَاْآُْ ٌٓاًَْٖضانبُٖىُْضٍ 
 .َضُظَإ ٖىْ ينًَٖضانبُ

 Rita Mae Brown)خـاتىو  ٍ ُدىاْـ  ُو وتـ ُٓ ُؿًََُإ ُٖنُظَاْ ًٌظاْضزُق ؤبا بَز
و نــُيتىوض ضِيَطــاٍُ خؿــُ:"ظَــإ َْيٌََز بطــطئ نــُاو ضــضبُُ يــ غــُضْىو ٍ( ــ  5944

 ٔ."  ضَز ٍَىنؤٖاتىوٕ ب َىيَىنُ ي هُيَُو خُٓ َيٌَستثًَ ،يُُؿيطعَُ
 ٍضاًـ ظاْ َْـس بُت و ًف ٓاؾٓا بهُيز ٌظَاْ بُ ع،يٓاظ ٍغتاؤَاَ ؤٍ، تيبَضَِْط: ينًبًَت
ُ غـُض  ُ ي ُ . دبٌَْـ  ٌْانُؿـاْ ًْاوْ ،َْـس بُ ،ُغـت ُد ٌا و ظَـاْ ًـ ميزنآا ٌظَـاْ  ُيـ  طـ

 .َٓاوًَزاٖ ،ُنُتبُبا ٍضهآاغاْ ؤّ بهُيز ٌْانُظَاْ
 
 
َ غـتإ، ٓاَـاز  زنىض ٌْناظاْهؤ ُي وًَنيُ ُ، يويَضنآسيَخى ٍاضؤتنز ٍعتً طؤٍؿتىط ُ*( ي٠)

ُ عاتسا، ُغـ  ُضِيَطاضـ ّ ُنـ يُ ُْٗا يُت ٌْناغتاؤَاَ (٥) ضُدمُسا، ٖطبىوّ، غ  ٍنـىضز  بـ
 (.وَ ُزاخبُ) ؤهضَُ ٍَٓىياظط ٌظَاْ بُبىو  طتز، زواطهاْي ٕناطؤؿتىط حًغُوإ و ؾَضِ

ٌ ا يطويََسيـ ُؽ ُْنـ ؾاْس ووََز غيتَبىو زَز ٌغطب ُنبىو،ُٖ ًَوتًَؾ ُؤينُ *( ي٦)  ويـ ْع ًَـ
ُ  َبـىو  ضدا ،َوُتًَب ُ ٓا، نُغـ َزُػـإ زاْ ًيثؤ ٌَزوو غـ  بـ  ُنـ  ُنـ  ( ـ ايىُسـ  ري)غـاب  بـ

ُ يٍ ُزوو قػـ  ،يٌَىطبٔ  َىوضَبىو، ز ُؤين ٌنًُتًيُغا  ٍضَازطزوو بـ  ىَز، وطنـ َز ٍَُطـ
ُ و  يٌسايـ َٓـاو ز ًََٖز ؤب ٌزْضؿذي و خىاًَْزاز ىيُُاْخياض ُي ٌاْطً بُ ٌاْطً  ٌدـىاْ  بـ
ٍ ُتًَو ؾُٓ ٌظَاْ بُ َاوثًو ُٓبىو، زاوَ ُيٍ ُنًًًَُْٓٗ .َوؤبَاّ زضز و ٓاضىًَزو ٖضىاخيَز
 .ٌظاَْز

ُ غـت ُد ٌظَـاْ  ُزا غـىوزّ يـ  ضِووزاوو ُ ْـ ؤإ بيـ َز ُِ، يـ تًيُغـتا ؤَاَ ٌظَىوُْٓ ُ( ي*٣)
ــططضوَ ــ .َىوت ــطنَضزووبا ُي ــطناظُضٍِ َوُزْ ــانُزْ ــُٓ ؤمن ب ــيُطًُٓتً ٍُواْ  ُؿــتىوٕ و ي
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 ٌزْطنضاطظضِ ُخت و يَؿىثًَ ٍزٕ(طنؤثًُزٕ )قطهيعط ؤب ضنآسيَخىٍ ُيَحماو بُزٕ طهغتُٖ
 :وََُطِطًَب ؤتإ بَ وُٓؾذي. با نىؤخ ُمن يانَضنآسيَخى ُي(٣)ّ ُن ٌالْ بُ

ُ َطق ُِ يـ يَىطـ ، ظاْػـيت  (٠٦) ٌيثـؤ  ُزا بىوّ يـ وَُىتٓطؽ ضَزٍ َُضطُُ "ي  ٌْسْهاؾـ ٍ ضـ
ـ  ُّ يـ ُنَوهاؾـ  َُـ َُيُقٍ ضُضاث ُنىاْس،ًَؾُّ ْؤخ ًضبىو، ٖضزا ًَهٌََُيُق ُ  طشيَ ٍ ضَِسًـ

سا، ًًَـ ي طْـ َظ ُنـ  ،َىوهضـ تً واوُ و تـ َ ىويضِثُ ٌضَِْطز طهغتُُو ٖ ينًب ويضناسيَخى
 ُنـ . ينًََب ؤّ بنُداْتا ضٌز بطًَهزاوّ ي وَيُّ زاؤخٍ ُنًًَُبؤتؤ( ٌٓجيو )غى ٍالُىوَض
ُ يطَُٔ  ُنًًَُبؤتؤٓ ٍال ُؿتيطُو ُٓ ُ َـٔ   ُنـ َ وَزطهـ ووْضِّ ؤو بـ  ٍغـُض  ُؿـت وّ ٓـ
ُ ّ. بهُ ٍَُطُيٍ ُقػ يَوظؤػطضُد ىَتا و ُنُقىتاغاٍْ َوَضَز ُٓاوتًَٖ  ٌْسْهاؾـ  ضـىْه
ُ غُضيُبُضٍ  ٍوهااؾضِ بُـ يوُٓىت، ثًَط ؾيت ضؤت ظُنَضزا ََُيُُق ٍ ُنـ ًُعاًَْخ نًَؿـ
ُ زٕ طهيْـس َىيثُ بُ َْسبُزّ. طنؤبٍ ُنَضاًؾتضثُغُض نُو باو ؤٍخ ٕىاًَْ ُ و  نٌبـاو  بـ  بـ

 ."زطنَغُضضاضمنإ اننًَؿُُ وتىواْنُغُض ،َضنآسيَو خىُٓ ٍَُطُؿذي يًزاْ
 
 
 
 

 



 

193 

 
 
 
 

 ثـؤليـطة!مامؤضـتا، ٍةَلَي، 

 
 

 ا،ضٓسهًََاَؤغتا ؾ هؤٍٍَ، ؾىنض)يُ ُٖ
وخًَت و دىاٌْ ضِزازَ ٍ ُْتُوايُتٌآلقُ يُوٍَ

 َؽ زيَينَ.(ضًْؿتُإ ُٖ
 ف. ف.                                                       

 
 
ُت ؾايـ ُنبُبىو،  ضِؤشزوو غٌَ  ضبىو، ُٖ (5943): " وا بعامن غاَيٌ اَُوَطِواٍ بؤ طًَ *

بىوَُْـُوَّ   ضبُناٍ زَغـت ضيـا طابىوّ، ًَٓػتا بطنغسا ٓاظازبٍُ ضؾا نٌْسخياُْيُبُيُ 
بىو يُ َاٍَ  ّضِؤشّ نُُْضىوبؤوَ، يُضّ بؤ زَنَُتايٌ يُ قىتاغاُْضَاَؤغتاٍ غُ ىوَ

زوو طُدمٌ تـاظَ ثًَطُيؿـتىو،    َؾًس،ضٍِ ؾُقاٌَ ضطُيؿتُُ ٓاقا ضَوَ، ُٖضبضُُ زَ
دَُايـُ!   خؤيُتٌ... َاَؤغـتا  َنىضِىيَِ يٌَ بىو طىيتإ: زو، ططهَتًإ بؤ َٓضًٓؿا

ُ ْسخياُْ بُدمُيًٍُ يُ هًَُٓـ يُ تاو ُٓو تُععيب و ُٓؾ ضـاوٍ خـؤّ زيتبـىوّ،     بـ
 ىًالٖـ ٕ... آلؤنٕ بـؤ ٓـُو  آلؤنـ  . يُّزٕطناضِومتُ ُنزَغتُوَ ُْزَّ وبُّ زا خؤ ضياطب

ُ ئَُ  ضبىوّ. ُٓوإ ظؤ ٕ طِث، تططـ ًَٓـإ   ُنـ بـىوٕ،   نرتو ضـاال  طتضغابـ زاَـٌَ   يـا
 ُنـ ًَُُٓ قىتـابٌ دـُْابت بىوئ،   ٍ؟نُازَضِٕ، طىتًإ: َاَؤغتا طًإ، بؤ ُهَاضُ



 

194 

 ىؿاوطىمت: زَهًََُٖي نِوت طُؾايُٓوَ يُ خؤؾًإ! ًَٓـ، ُْٖاغُيُُهضاوَإ ثًَت
 َُتٔ."هىٌْ سناداغىوغُ ! َٔ واَعاٌْ )َُٓٔ( وٍَ طري ٍَضِقى بُ تإَاَي

بـىوّ،   ضبُناَاَؤغتا زَغـت  ىوَ وَازٍ،ضٍِ ضبىو يُ ؾا َِنُسُؾتٍُ يُ :(5975) *
 ًَهٌىتًًََويًَــُيٌ، ٖــضقُ (3) ٌهــيَضيــُ شوو ضبــٌَ خاْــُخىٍَ و بــٌَ بٓــُوإ، ْاضــا

ُ َاَؤغـتا يـُتًـ    ضِؤشظيِ. ثاف زوو غـٌَ  بَُآَاوَْسٍ زا ٌ  ُنـ  ظدمٌ،ضبـ  خـَُيه
ُ تانؾُو ُن ّ،ضوشووٖابىو، بىوَ  ىنىضُن ْـسَوَ،  شاىن َإنُاطت و ضـ ٖـا  وتٌٔ خـ

 غاّ:طتؤظُ زيت و طّ يُو َطغُي ضظؤ ًَهٌؾت
ُ َضَاَؤغتا يُتًـ يـُ طؤؾـٍُ شوو   ٍنَُويًََُضقُ    ُ   نـ زَ ضزَ وضدمِ زا وضبـىو، غـ

ُ َضٌْ بـؤ ْـاو طؤؾـٍُ زيىا   ناَاَؤغتا قاضُ ؾـٌ بـؤ   نُيُٓضُوَ و غُتـ ناظزَضبُ نـ
 ىؤظـُ وَ طو َزوو قاضٌ ُٓضْاوقُز وُٖ تٗازَخعيَينَ، تا واٍ يًَ نَُويًََُضْاوَْسٍ قُ

ُْ     نَُض، يُطٍَُ طؤؾٍُ زيىاضٍ زانُؤَيُنزوو ُ  ٗادـىوت بـىوٕ و َاَؤغـتا تـ ٍ ضغـ
ٍ ضَُٖيىاغٌ بـٌَ! ظؤ  طَو شيَضُٓو ظَالَُيإ غُ بًًٌََ ىَايُوَ، وَ نَُويًََُضقُ ضيُغُ

يـُ   ُنـ يًَبؤوَ، ّضِؤشخؤف. ْاظامن ُٓو ؾُوَ ضؤٕ  يَهٌوتُ خُوُن ثًَُٓضىو َاَؤغتا
 .زَٖاتيُؾٌ زابُ نِطِ، َىضٍَزطنتَُاؾاّ زَ يَوضاوتًُبوَ نُثؤؾُضبٔ غُ

ُ  ضَاَؤغتا خؤٍ ظؤ ،بهُّ ويَضغًاطث ًٖضبٌَ ُٓوٍَ َٔ بُياٌْ، بُ بؤ ُين و ٖـًَ  بـ
غـاٍَ يـُ   ( 4)َـٔ   طزٍ، ٓاخطن َ، زَظامن َُٓؿُو ًٓععادِضؤؾًًُوَ طىتٌ:" مببىضثُ

ُ   ابىوٕ و زَبطَُٖيىاغ مننا، قاضُضَوخىاضازٍ زا، غُطٍ ًٓؿضشوو وا  ضىايـُ ؾـُويـ ٖـ
 و غُوّ!" ؿًَِناضًَِٓىَ يًٌَ  ىوَ ظامنغُوّ، بؤيُ ًَٓػتا ْاتىامن و ْا

 ىووْـا ضِضُْسَ ًَٓػتا باف زوًْا ض"ُٖ اَُوَطِ: َاَؤغتا غُعسٍ واٍ بؤ طًَ(5985) *
ــُببؤوَ، غــُ ــاتٌ خــؤّ،   هاَاٍ ظغــتإ ُْؾــضْ ــُ دً ــىو، ي ــانــُوشيُٖٓاب زَ ضّ ْ

ثـؤيًؼ و )ٓـَُٔ(،    يَهٌعًَٖياٌْ ظوو بُ، رتثًَؿ ضِؤش زوو ىيُ ضىْهُ، نُْاُْواخاُْ
ُ ضظؤ هٌخَُيهًَ ُ يـإ ي ُ ضبـ ُ بـىو و  تطط ُؤيـ ن ٍضؾـا ٌْ نازَّ ْاُْواخاْـ بـؤ   ضيُنػـ

زبــىوٕ. دــا بــؤ قىتاغاْــُف    طن ًإنًنىضُنــ  َواْــٍُضِ)دُيؿــٌ ؾــُعيب(  
 وْعي َنٌضغُيُ ؾُقاٌَ  ويَضدى ًٖض بُو  بهُّيَضِغُوَ طت بُُْ آلؤنُْوآلؤنزَبىايُ
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ُ  يـُنًَو  ضا طُطزَظاْ اضِضتبىو، يُ زووهُمشإ وا َُٖينُُْمبُوَ. قىتاغاُْ َو ٓـُوٍَ  ضبـ
دـاف و   ثؤيًؼ و ضطا زاْابىو، ُٖضزَضبُيُ ٌهيَضظانىضانَإ،نَُبُضِيَىَبُض بؤيُبٌَ، 

 َإ زاتٌَ.ضبُوٕ، بٌَ خُُنضزيابُ)َُٓٔ( 
ّ بىوئ، ُٓوَْـسَّ  ضطُضتُواو غُّ نُٕ يُطٍَُ واُْناغًًَُّ بىو، خؤّ و قىتابًًُ غٌضزَ   

ت! ٖـا ا طىتٌ: َاَؤغتا... ٖـَُيٌَ، ثـؤيًؼ   طزو خًَطنزانُثؤيُ بُخؤٍ  ىظاٌْ، قىتابًًُ
ُ ٓاوَزَغتداٍُْ قىتابًًـإ بـؤ   ي هًَِؾىيَٓ ًٖضَوَ و يُو يُسعَيُزا ضزَ ميُضِثُضًَٓـ زَ

طــاٍ ضزَ ٕ يــُناْــُظاٌْ. ظَْطــٌ ثؿــىو يًًَــسا بــىو، قىتابًًــُ رتباؾــ بــُزُْوَ ضؾــاخؤ
ُ ضضاوٍ ُٓوإ بًَُـُ زَ ضبُُبيإ زَزا، ثًَِ عُيب بىو نُٓاوغتُخاُْ ٓشـِ ٓشُـِ    ضَوَ، ٖـ

ـ يا ْـُخيتَ  ضؤٖاوضظاًِْ زَْطُ زَْط و ُٖ ًَوتان.بىو... َوَ و يـُ  ضمتـُزَ ٖابـؤوَ،   ضىًَٖ
ُ  َضِؤشزاو خؤّ طُياْسَوَ َاَيٌَ. ٓـُو   هِيَظزا بانَُضؾىو ضغُبُزا نُثؿتُوٍَ سُوؾُ  ىيـ

 زٕ."طن إنًنىضُن َواٍُْضِري و بؤ دُيـ ؾُعيب تططإ يًًَهيَضطىظاضانؤغتا وزوو َاَ
ـ  ويَبهُام ثًَـ ٓـُوٍَ عـري   ضُْسَضُٖ    ُ  طتـُ شيَ ٕ يـُ غـاَيٌ   نـا ًٓٓطًًعَ اوايٌطَاْضؾـ
ٍَ َعطُوتإ طخىيَٓسًْإ يُ سىد ٕ ًْعاٌَناهُوضضو ؾا ضٕ يُ ؾاناًًًُْ، عىمسا(5915)

ُ   ٍضِطى ُ ُْ. زًًَاضبؤ قىتاغاْـٍُ غـ ُ  طتوتىاُْهُٕ ثًَؿـ نـا ّ ًٓٓطًًعَآلبـ  طتو ظاْػـتًًاْ
ٍَ قىتاغاُْوَو َاَؤغتاو ضغتاًْـ يُ شَانىضز هٌز. ثؿطبُوَو ثًَؿضبُيإ نُغًػتَُُ

 زا،ضطـا ضِؤشطـٍَُ  يُ ًَـو تاناثًـ ْـُبىو.  طّ خـ آلبُثًَىيػت ُْبىو  ىضُْسَ وَضقىتابٌ، ُٖ
ُ   هٌاغًؿإ ضىو، قىْهَوَُٖيضبُ نىضز ٌْناٍَ َاَؤغتاضشَا زَو ضوَضْىٍَ يُ ًََـصووٍ ثـ
غـتًٌ  ضُْتُوَثُ ٍبري ضبُّ سُيـ و َُخا بٔ، يُآلبُز. طًَهغتإ زَغيت ثنىضز زٌْطنطؾًَ
ُ زَغـيت زاطري آلٕ و بانانُضُوغاْسُْوٍَ ُْتُوَ بضـىو  ٌضِؤسو  غتًٌضَطُظثُضِو   إ وضنـ

ُ غـساو  بٌُْ نانُيُيُزوا ىيُ شيَُُضٍِ و ظوَيِ و غتٌَُ ضوَضْازازثُ زَواّ بىوًْـإ يـُ   ضبـ
ــًًَ ــُوَيٌطهثًَؿ ــُ نــىضز زٌْ َــايف ُْت زٕ و طنضُوغــاْسُْوَو يُخػــري ٍضنــاٖؤ، بىوْ

 ضؤٕ؟وَ  بؤضٌ .نىضز زٌْ َاَؤغتاٍطنيًُنىبُ
ٍ ن، يـُ  نـىضز  َاَؤغتاٍ زوو،طابضٌِْ غُزٍَ ناؤتايٌ سُؾتان تابًًََري ٍَطنزَ     ؤَـَُيطا

يـُ   ز و قًُُتًإ ُٖبىو.ضقُبُ هؤٍؾ طِث ضذانيُ ًَهٌيسا، ثًَطُو َُقاّ و َُْعَيضَوانىضز



 

196 

ُ يؿـُ  طو ظاْػـت و َُع  طهـ و ؾ ٍضِؤؾٓبري ووٍضِ و ضـُيُْط بـىوٕ، يـُ     ىَطٓاطـاو ظيـ   بـ
ُ  نـىضز  ٌْآلبؤ َٓـسا  ًإيضزَيػؤظيٌ و خُخمؤ ٓـُوأْ، يـُ    نٌو بـاو  وزَتطـىت زايـ   ضٖـ

ُ  ضزنىبؤ رتزًْاْسا يُ ثًَٓاو ٓايٓسٍَ خؤؾطهُْتُوايُتٌ و خُبات برييٌ و ضؤؾًاٖ ُ  ىْـ  ضٖـ
ٕ  ؿًإياْضظؤ ضذانباٌْ يُض، قىبَُيهىبىوٕ  ضبٌَ قػىو ُ ُن زاوَ. ٓـُوا ُ  نٌغـًَتًً  ضذانيـ

 ووٍضِثًَؿـُْطٌ ُْتـُوَ زَظاْـٌ. يـُ      وضبُيَضِو ضبُاضِ بُبؤيُ خؤيإ  يإ ُٖبىو،آلظ و باضبُ
بـىو، َاَؤغـتاٍ    ضزيٓا (56)ٍ نُقآًُكاّ َىوضُ ُن ابًإ باف بىو،ضَاززيؿُوَ، طىظَ

 ًُٓـطِؤ ٍ ضًًَؤٕ زيٓا (4)ٍ هُزَ ْعيطهزَي ُن ـ تططزَضٍ وَضزيٓا (7)، ضبُناظَ زَغتتا
بىوُْوَو ياخٌ بىوٕ ضاضَِْطبُف و ضَِ ؾؤبٌَ ثػاُْوَ، ظدمري بُ نىضز ًََصووٍ ضىْهُدا  .ـ

ُ ُْبىوٕ زإ طًع ٓاَازَضُٖ ُن غسا،بُ ٌْناشيَُُضِبىوَ زشٍ  ُ ضَِاؾـُ   بـ  نـىضز  ٌْناَوايًـ
و ياخٌ بىوْاُْ بىوئ و يـُ   فضِو بًًََػٍُ ُٓو ؾؤ ططاوط وٓاطا ًَُٖؿُ ضَاَؤغت بًَٓٔ،

إ. زَتـىامن بًَـًَِ يـُ    طنزَطغُي ٌٓاشاوَض و  خآري ىوَ غسا، ُٓوإبُاٌْ ضتساآلزيسٍ زَغُ
ُ  نىضز زَطُُٕ َاَؤغتاٍ بُ (5969)َو تا غاَيٌَ ( 5915)غاَيٌ ابٌَ، طنُٖيُ، ظيٓساٌْ ْـ
ُ  ْاوَْـسٍ عـري   و ووضابؤ خى ابٌَ،ضدمُ ُْزهُُٓؾ ُ  اوْـاْ ِ  ابٌَ،طنام ْـُيف ْـ ابٌَ، يـإ  طنْـ

ٌ طهاْضًُباَزإ و طىيـضبٌَ، تا زَطاتُ يُ غًَساُْبىو ضزَبُضَىختُيف و زَ  زٕ. يُ زواٍ غـاَي
ُٖيس ُغُزإ َاَؤغتا ؾ بُزا، ضغتاٌْ باؾىونىضزيُ (5995) يينضِاثُضِيؿُو تا  (5974)

ُ  نـا ضاْـُ شوو طخعيَْٓاسُم بَُُْٔساّ و ُنبىوٕ و بىوُْ  ام.ٌْ عـري ناٌْ تـُععيب و ظيٓساْـ
سوو يٓظ طاٍؤََُين ،ضِؤؾٓبريو ضؤؾًاغسا زَياْعاٌْ َاَؤغتاٍ ٖبٌُْ نازاضًًُتاىن شيَُُضِ

 ُْخؿـُو  و زَغًػـُو يـُ تـُطبري   ضِؤشتىو بىًْاتسٌََْ، بؤيُ ؾُو و ونُضتىو و غُهىو ثًَؿ
ٌ )ُٓمحـُز سُغـُٕ   نُزٌََ سـى ضُبىوٕ يُزشٍ َاَؤغتا، تا يُ غزاثًؼ و  وآلط ثًالٌْ

َ ًَٖٓـس قُغيت و يُ ثًَٓاو َاْـُوٍَ خؤيـإ،    بُ ضٌ بؤخؤؾٌ َاَؤغتا بىو،ضطُ ُن(طنبُ
 !ٕبهُإ ثًًَإ عُيب بىو ؾىويإ ثًَضنزٕ،طن إنًغىو ْسوهاؾ يإَاَؤغتا هؤٍؾ

ىوُْ ََإ بضضُْسإ َاَؤغتاٍ ٓاظا و قا ُن ئ،ضِاثُضِيؿكٍُ طتو هُوغطّ بنُطٍَُ يُ يُ   
اٌْ ضٓاظازٍ و خؤؾـطىظَ  ٍ خؤيإ يُ ثًَٓاوٍؤظثري ٌضِؤس تاظيُ و َضِؤشُٓو  نٌو غىمتا ططٓا

ٌْ نـا اوَطًَٓهًٕ و ٓاواتـُ خٓ نابىوٕ خُوُْ ثَُُيًُ وإضَِاَؤغتايإ ضاوَ خؿٌ،بًَُُُٓ 
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 وضطـا ضِؤشثؿت و ضُٓوَ غُيَطبهيإ ضٌْ غُنايًَساوَطا ظدمريضزٍ و زَظوو بًَتُ إ،يًََُصيُٓي
 طتُْناضاال ،ُّٖ بتىأْ بٌَ، ُّٖ ُٓوإ يُغايًُزا عُغًَُٓوَو، وْىٍَ يُ زاي ًَهٌزََضغُ
 َضِؤشضـُْسَ يـُ   ضزاخُوَ، ُٖبُّ آلبُُْتُوَ وَزيبًَٓٔ.  ٌْناَؤظثريؿٔ تا خُوُْ هًَب َْرضِ

ُ زيػإ َاَؤغتا  ئ،ضِاثُضِزواٍ  ٌْناغُختُ ُ  بـ ُ  واٌَ،ضزَضبـ ُ َم و ضٓـا  بـ خـىئَ و   بـ
 ضُٓو خىاظيا ىٌْ، وَناو ُْتُوَزا، خُوٕ و ٓاواتُ ىٍ يُ ثًَٓاو خاضباٌْ ظؤضقى َاٍَ،وضغُ

 ئ!ضو َُٖيىَ إضو َُٖيطُنايإ غًؼ و شاضظؤ بَُيهىُ زٍ، ٓتٖاُْ ضُٖ ىبىو، ُْ
 يًًَُٓٓوَ.  هىغؤٕ، ْاَاُْوٍَ بًاْبُٕ نايُٓطٕ قىوئ، بنايُٓطٕ، بضظؤ ٕنايُٓطب
ُ  وو،ضِوغًُٓزا بًدَُُ يُتٌ يُّ ْىْسَ ًْاظبُ ُن ُٓوٍَ   تىوَ ٖـا ٌ ٓـُوَ  تانُنـ  ُٓوَيـ
ٌْ َاَؤغتا بًَينَ و ناَاؾُ بُاُْ ززإ ضوَض، زازثُضغتاٌْ باؾىونىضز ٌُيَضَُتٌ ُٖهىس
و  و ُْ غـُزَقُيُو  ٌَْ َاَؤغتا ُْ خرينازًْإ بسات. َاؾُطنضبُدسزٍ ُٖوَيٌ زَغتُ بُ
َ  ْاٍَُضِيُ دا .ابافَُٓتُ و ُْ ؾ ُْ ُ  ـؤظـ طَـايف  ٍ ضِدا و يـ َـايف َٓـساٍَ و يـُ     ْاَـُ

ُ ه)يؤًْػـ  اوٍطدهيَضٍِ ضزَغتىو ُ ْـسا،  ناىوَتططنؤ(ٍ ُْتـُوَ ي ٓـُو َاؾاْـُ    ْـس بُيعضِ بـ
ٕ طثضبُ ضيُغُ بُظ و وادًضاوٕ و ؾُطضُغجًَٓ ُ بـؤ ٓـُواٌْ دًَ   ُنـ  غـا ُ دٌ بـ و ْـابٌَ   ٕبهـ

ٕ ئ ُْطريضْس وَُُٖئ خاَيٌ ُٓو َاؾاُْ بنرتبضىو ُ  يـا تـُوَ  يَضخؤيـإ يًَبسظ  ُْٓكُغـت  بـ
 ٔ.يَطبهاَؤف ضوؾُ

ُ َُو طىيٌَ بؤ بػُٔ، يضتُ طىايَطبهُٓوف  زَبٌَ   ُ  ىنضٖـ ، ويَضؿـىَ ًنت وآلو ضٍَ، يـُ ٖـ
وخًَت ضزازَ ٍ ُْتُوايُتٌ ُٓوٍَآلا، ُٓوا قُضٓسهًََاَؤغتا ؾ هؤٍَظ، ؾضغُبُقُغت و بُ

زَ ضو او،ٓاو يًَـ ِ  يَهٌطىَاو ىتُ، وَآلؽ زيَينَ، ُٓو وضيٌ ًْؿتًُاٌْ ُٖؤظثريو دىاٌْ و 
 ؤٍ.ٖضؤٍ و  و طقاق ًَهٌزَبٌَ و زَبًَتُ بًاباْ وزَبًَتُوَ وؾ ىبضىو زَضو
 ٍَضِٕ ناَضضـُْسَ زَغـتى  ضُٖ، يَِضغاٌْ ُٖطثضبُع، َاَؤغتاياٌْ ٓاظيع و يَضبُ اٌْضخىيَُٓ  

 يَوًَٖٓسيت و ٓايري و ضٍَ زاب و ُْططىيَ بُ زٌْ ُٓو َاؾاُْ زَزَٕ،طهيضهاٍَ زَغتًَٖٓس بُ
ُ ٕ، ناؤَـَُيطا ن اوٍيًَطرييـع ضِعـازاتٌ  ف و ضعى ُ  رتدـٍُ باؾـ  ضو َُبـ اُْ طتتىوونُضو غـ

ُ ضظؤ ْإناَتًًُضٌِ و بَُٓنًضغُّ َاؾُ آلبُ، ٕبهَُاَؤغتا  بُخعَُت   بـؤ وَبـري   ضٕ، ٖـ
 ىيَُٓوَ:َىوٕ بًاخنضٓاُْوَتإ، ؾًَُٖ
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َُُٓ  ُ ُ  ًَهٌزٕ، َـاؾ طنـ طؾًَ: خىيَٓـسٕ و   ُنـ اوَتُوَطن الن. يُالٍ ٖـَُىوإ يـ  َتًٌضِبٓـ
ُ طَُِت زايـُ. ب هىزٌْ ُّٓ َاؾُف يُ ُٓغتؤٍ سطًَهدبُدًَ نٌض. ًَُُٓهؤظطَُٖىو َ  اوْـ

َايف َٓساٍَ. يـُ   ْاٍَُضِداٍ (56، 7، 5)ْسٍ بُو  ـؤظطَايف َ ْاٍَُضِيُ دا (16)ْسٍ بُ
ُ ططؤطِثْـس بـؤ ٓـُّ    بُ (546شـا  ) (UNESCO) اوٍطدهيَضِ ٍضزَغتىو ُ  اَـ اوَ. طهخاْضتـ

ُ  يَططغاو زَ ًَهٌساَيزا ََٓطيًَاو طنطؾًَ  ٍضنأَُْـساًَـ بـٌَ ـ تـا خىيَٓـس     ُنضتـُوَ ـ ُٓط
َاَؤغتايُتٌ ثًَؿـُياُْ،   ُنتُوَيَططَاَؤغتاف، َُٖىو ُٓواُْ زَ .ظاْهؤزوايري قؤْاغٌ 

 .ٕبهُضان ًساًُٖيإ زَظطاٍ ٓ َُتًٌهىدا ض يُ زَظطاٍ س
 

 ت:يَطبىًْات بٓ نُُؤَين(٣) ضًَُٖؿُ يُغُ ْسا،ناخىيَٓسٕ، يُ َُٖىو قؤْاغُ زَبٌَ   
o َ ٍناؤظايـُتٌ بًَـت و بٓـَُا   طزَبٌَ يُ ثًَٓاو ثؿدػتين طىََُيطا ُ زَيٌ ضوَضٌْ ثـ

 ٍ بٔ.ضٓابىو وضيتىوُنيُتٌ وآلؤَُنو ُٓخالقٌ و ٌضِؤس
o  زٌْ ٓاظازٍ بٌَ.طنضبُوزَغتُ ـؤظطٍ َايف َنُؤزٌْ بريطنؤظثريزَبٌَ بؤ 
o   ٌزَيٌ ضيًَبـى  ٌضِؤسـ و  تناضاضُقـ ضُبزَبٌَ ًَُٖؿُ يُ خٌَُ ُٓوا زابٌَ ٓاؾـتُواي

ٌْ آلؤَــُنايــٌ يًَُْىطايـُتٌ و ب ضازَطو ب ُتٌضيًَــٖاوِبضُغـجًَينَ و خؤؾُويػــتًٌ  
 .تهاب طتضُزانُُّٓ ظًََُٓ تؤ ضغُ خَُيهٌ

 
 َاَؤغتايُتٌ ثًؿُيُ. ضىْهُ دا
ـ طبه ضبُثًَىيػت ظأَ و زَغتُ ىاٌْ َاَؤغتا، وَضزَبٌَ َايف شيإ و طىظَ * ُ ت يَ  بـ

 تُ.آلُٓو و خَُيهٌٍ( شياٌْ ضغُْط بٌَ يُطٍَُ ٓاغيت )غتاْساضثا ىؾًَىَيُ
ُ   ُنـ  بٌَرتَُنـ  و ثًؿاٍُْ خؤٍٖاْابٌَ َىوضٍُ َاَؤغتا يُو  * ٍ ٓـُو  نُيـُ ثًؿـ

 ُٓوٕ. ٌْناواْاَُطِب يُ ٓاغت زَضٔ يإ
ُ طنـ طؾًٌَْ نـا َٓاًََطثـٍُ و  ىيُنزَبٌَ َُٖىو زاثًَىيػـيت و  * ٌْ بـؤ  طنزَضوَضزٕ و ثـ

 ت.يَطبهٓاَازَ
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يـُ   ضتاواْاغـاظيٌ بًَـت. زوو   وواْاَُطِببَُٓاٍ  ضاْسٌْ َاَؤغتا يُغُضزَبٌَ زاَُظ *
يُتٌ و ضـًٓايُتٌ.  آلو ُْتُوَ و سعبايُتٌ و خًَ ضَِْط و َطُظضِدًاواظيٌ ٓايًين و 

 ُ ُ ًَٖـ وَت و غـاَإ و  ضْابٌَ زَوَيَُُْسٍ و غـ ت خـؤ يـُو َُغـُيُيُ    آلع و زَغـ
 ٓٔ.يَُبط

ُوَ، يَتـ ضبسٍ ْـىٍَ ًَُٖؿـُ ٓـاودؤف    ضىُْٖظاْػت و  بُا زَواّ َاَؤغتضبُزَبٌَ  *
ُ    سإ،يـ ضهااْضِٕ ًَُٖؿـُ يـُ طى  ناؾتُ ضىْهُ ََسا ضواٌْ غـُز ضانْـابٌَ ٓـُوإ يـ
 .ٔيَزازب 

بَُٓاٍ َاَؤغتايُتٌ  ضيُغُ ٗاو تُْ ٗاَاَؤغتايإ زَبٌَ تُْ ٍضان ٌْنااوَطدهيَضِ *
 .هُزي ًَهٌزاْضىَتً يُ َُٖىو زَغت ضبٌَ زوو

ُ ؤََُيطان...تاز.،.ُْٖطٌضٍ و ؾُضيتىوُنيُتٌ وآلؤَُن ٍضبا زَبٌَ * ٍ َاَؤغـتا  نـ
 ت.يَطبه ظضزا ؾُضُغبُالٍ بُؾيتَ ال ضظؤبُت و ْابٌَ يَطريضْس وَُُٖب

يؿٌ ٓـُو  طزْـُوٍَ ٓاغـيت َاَؤغـتايُتٌ و ظاْػـيت و َـُع     طنظضبُزَبٌَ ٖـُوَيٌ   *
ٌ وَظاضَِتـ اوٍ طهيضٓاغـتًٌ زيـا   طّ ٓـُظَىؤْ و يـُشيَ  ُنـ  ُن يَتضبسَاَؤغتاياُْ 

 زَزإ.ضوَضثُ
ُ ين ٓاغيت خىيَٓسٌْ ثًـُ  تططضبؤ وَ * ُ طتظضبـ و  ز، زَبـٌَ َُؾـل  طنـ  ثًَىيػـيت  ض، طـ

 َ ُٓظَىوٍُْ ُْبىوَ.ضُٓو دؤ رتثًَؿ ُن تيَطبهو َاَؤغتايُ بُ ٓإًَٖاضِ
ُ  ُنـ  ٌْناؤبىوْـُوَ نو وضو غـًًُٓا  ضِؤنزَبٌَ َاَؤغتا يُ * ٓاغـيت ْـاوخؤ و    ضيُغـ

 بىوٌْ ُٖبٌَ.ضؾسابُ، ضْىيَُٓ ىٔ، وَيَطنٌَْ زَٗادً
ُ هؤيظاْزَبٌَ ُٓو ثُمياْطا و  * ُ زَو ٓاَازَزَضوَضاٍُْ َاَؤغتا ثـ ُ نـ ًْإ نإ، ٓاغـت

 بٔ.رتْعَ ًَهٌٍ(ًَْىزَوَيُتٌ بٌَ، ْابٌَ يُ ٓاغتضاوٍ )غتاْساطهيضطٍَُ ٓاغيت زيايُ
و ثًُو َُقاٌَ َتٌ ضغًاطثضبَُاَؤغتا يُ ٓاغت  اٌْبُضِيَىَبُضو ضؾتًاضثُضزَبٌَ غُ *

ُ اَـُو  ضان ٌ باف زابـٔ، يضناَضوَضُْٖطٌ و ثُضظاْػيت و ؾُ َظا بـٔ  ضتىاْا و ؾـا بـ
 ًْإ.ناَضانيُ
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ُ ٍ دىإ غاتُ نُؤو بريضَاَؤغتا َايف ُٖيُ ثًَؿًٓا * غـإ يـُ ثًَٓـاو    طثضبُضـاو   ضبـ
ُ  هٌو ضَُ اّططؤطِثزٌْ طنرتثًَؿدػذي و باؾ ُ زٕ و طنـ طؾًََو ضوَضثـ زٌْ ثؿـ   َوضبـ

 .ٌاْضإ و طىظَٓاغيت شي
ُ    ٍضناَضوَضثُ نًٌُنًضاال ضَايف ُٓوٍَ ُٖيُ ُٖ *  ضيُ ْاو قىتاغاٍُْ خـؤٍ يـإ ٖـ

ٍ ؾُيػـُؾٍُ  رتزٌْ باؾـ طهغيت خعَـُت بَُُ بُ، تهابسا يضناَضوَضثُ نٌزَظطايُ
 زٕ.طنطؾًَزَو ضوَضثُ

 ضهآـاٌْ ٖـُيً  ًَٖبؤ وَزَغت  ٕبهُضان ياُْضزَ يُغُضوَضٌْ ثُنازَظطاىَُٖىو زاَ *
 ٕ.ضًَهآُو َاَؤغتاياٍُْ تا ًَٓػتا ببؤ 

ُ     نبُيإ  ىتا ىَايف ُٓوٍَ ُٖيُ وَ * َيٌ يـُ  ضوَضؤَـٍَُ، بـؤ طُؾـيت ظاْػـيت و ثـ
 ت.يَطبهبؤ  ٍضهاو زَبٌَ ٓاغاْ تهابٍ ضؾسابَُوَ ضت و يُزَآلو ْاوخؤٍ

يُ شياًْسا ثًَىيػيت ثًٌَ  ُن ىدًًُضَ ثًَؿًُٓو خُضدؤ ضين ُٖتططضَايف ُٖيُ يُ وَ *
 ت.يَطبهو زَبٌَ بؤٍ زابري  ُٖبٌَ

ُ   نااَُططؤطِثْاَُو ضبُ * ُ زٕ، زَبـٌَ  طنـ طؾًَزَ وضوَضٌْ زَوَيـُت بـؤ ثـ ٍ و ضٓاطـازا  بـ
ْاَـُو  ضبُٓـُو   ًَهٌيًَُٓنـ ٕ وىنباؾـٌ يـُ ٖـَُىو   بَُُٖاُْٖطٌ َاَؤغتا بٌَ و 

 ت.يَطبهاَاُْ ٓاؾٓا ططؤطِث
غــيت بَُُ بــٍُ نــَُاَؤغــتا بضــًَتُ ثؤيُ َظاَُْــسٍضِبٌَ بــُؽ َــايف ًًْــُ نــُ *

 يًَجًَضًُٓوَو َُٖيػُْطاْسٌْ ٓاغيت ظاْػيت ُٓو.
 ويػيت. خؤٍ ضخؤٍ ُٖيُ طُ ٍضاهقىتاغاُْو ؾىيًَٓ يينضَِايف طى *
 َاَيٌ خؤيُتٌ. وْعي ُن تيَطَاَؤغتاٍ شٕ، سُقٌ ُٖيُ ُٓو قىتاغاُْ َُٖيبصيَ *
َطـىدمٌَ،  ز يـسا نُواْاَُطِبيُطـٍَُ ثًؿـُو    ُنـ  ت،يَططضوَ ًَهٌثؤغت ضَايف ُٖيُ ُٖ *

ُ بـىوٕ   ىسازا بٌَ، وَتًَ ٌْنادُضَُ ضُٓطُ ُ  بـ ُ َاَؤغـتاٍ ي ، ضؾـتًا ضثُضغُ ّ،نـ
 . ط...تا زَطاتُ ثًٍُ وَظي.بُضِيَىَبُض

ٌْ ظاْػـت  ناضبَُٓاو ثًَىَ ضزَبٌَ يُغُ ٗاْزُْوٍَ ثًُو ثايٍُ وَظيؿٌ ُٓو تُطنظضبُ *
 بٌَ. زَضوَضوثُ
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ٌ ضِزَيٌ بٌَ و ْاوظضوَضياغاٍ ثُضًَىٍَ ضَاَؤغتا زَبٌَ يُ ضىا ًَهٌغعازاْ ضُٖ *  اْـسْ
 َوٍَ قىتاغاُْ ْاياغايًُ.ضْاوٍ ُٓو يُزَ

او بًَـت و  ضعيَضيـسا ثـا  نَُضان ووٌْ َاَؤغـتا يـُ ؾـىيَين   ضزَبٌَ طًإ و دُغتُو زَ *
 ُْبٌَ.ضيُغُ نٌغًًُطتؽ و َُطت ًٖضغُالَُت بٌَ و 

و ثًؼ آلبُزو ضو زَ َ ُْخؤؾٌضَاَؤغتا خاَيٌَ بٌَ يُ َُٖىو دؤ ٍضان زَبٌَ ؾىيَين *
 .ىًُهًو ثؤخىَي

وٍَ ثًَؿـٍُ َاَؤغـتايُتًسا،   ضَضاوَ يـُ زَ ضُْخىاظ هٌنًَضُٓ ًٖض يَتضبسٍَ ضِْابٌَ  *
 ت.يَطبهظ ضَاَؤغتا ؾُ ضغُبُ خؤٍ، َظاَُْسٍضِبٌَ بُ

ت ٓـُو  يَضياغايٌ غاتُ ُٓغتؤٍ َاَؤغتا، زَبٌَ بعاْس نًٌُوٍَ غعايُب ًَواليُْ ضُٖ *
 ؤضٌ ُٓو خىاغتٍُ ُٖيُ.ًُ و بًَن اليُُْ

. نُُ َاَؤغتايَتضبس نٌخؤٍ، زاُْيُ ُت ببٌَُ، تايضؾُ يَهٌاوطزَبٌَ َُٖىو ْىوغ *
 ٌَ بٌَ.ضاٍ ؾُطْىوغبُيـ زَبٌَ ضبايُخسا نٌزُْوَيُطنضَُٖىو ٓاطازا

ُ اخ طخ ًَهٌو داغىغٌ و ؾت تضاثىضِ ًٖضْابٌَ   * ٍ َاَؤغـتا ٓـُدماّ   ضبٌَ ٓاطـازا بـ
 .تهابٌْ خؤٍ ناَاؾاٍ َُٖىو زؤغًُو َايف ُٖيُ تُ يَتضبس

ُْ(، بـؤ َاَؤغـتا ٓـُدماّ    آلظٍ يإ ًْى غاَيٌ يإ غاضوَ)ًٓينهثؿ ايٌضِخىبُزَبٌَ  *
 .يَتضبس

ُ   طنٓإ و ؾىوًَٖشٕ  * ُ زٕ ْـابٌَ ببٓـُ ُٓغـتُّ ي بـىوٕ و َاْـُوٍَ َاَؤغـتا     زَّضبـ
 يسا.نَُضانيُ

ُ  ىزٕ ْابٌَ وَطنخًَىبُزووطًاٌْ و َٓساٍَ  * غـتا َاََُيـٍُ يُطَُيـسا    بـؤ َاَؤ  نًَؿـ
 ت.يَطبه

تـُوَ بـؤ   يَطبهزٕ طنخًَىبٍُ غـاوا ضا. ثًَىيػتُ يُ ْاو قىتاغاُْ زايٓطاو شووطنضُٓطُ *
 ٕ.ناهَُاَؤغتا زاي

ُ    ضغُ تُوَيَضَاَؤغتا َايف ُٖيُ بطُ * ُ  رتثًَؿـ  ضثًَؿـٍُ َاَؤغـتايُتٌ طـ دًٌََ بـ
 ٕ.نااوَطهيضوتُ زياطت وؾؾُضٍَِ ططىيَ بُؿتيبَ، ًَٖ
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يُ رتَُنؾـُواٍُْ( بُّ تاقـُت َـايف ُٖيـُ زاواٍ )   ُنـ ع وًَٗغتا ُْخؤف و بًََاَؤ *
 .تهابؾٌ خؤٍ بُ

 َاَؤغتا ْاغىوتٌَ. ًَهٌسُق ًٖضٔ تططضٌ ُْخؤؾٌ و ثؿىو و َؤَيُت وَتانيُ *
ّ و ظيــاز ُهــٌْ خاُْْؿــًًٌٓ، بًَنا، َاَؤغــتا َاؾــُويَضبــَُاْضٖــَُىو ؾُ ىوَ *

 تُوَ.يَططزَي
ُ ٖو ض  ىُضِيَطايـ َزا. َاَؤغتا ٓـاظازَ ض  ضوَضضًىٍَ ياغاٍ ثُضيُ ضىا *  و ض ويَضىْـ

ٌ َضضـاوٍَ زَ ضغُبُزيَينَ. َايف ُٖيـُ   ضبُناؽ طىتُٓوَيسا ضيُ زَ ىَغتُيُضُن  نـ
 .تهاب طتزَوَيَُُْس ٌْنااَُططؤطِث

 هٌيُطــٍَُ ٓاغــت و ثًَطــُ و ضــَُ ُنــ ًَوَاْضو ؾــُضانضَاَؤغــتا زَتــىاٌَْ ٖــُ *
 ُوَ.تاهَؾعيضِو  تنادًَُٓبُدًََاَؤغتايُتًسا ُٓوزا ْاطىدمٌَ، 

 اٌْ بسا.ضناخىيَٓس بُخؿاُْ ظيازَواٍُْ بَُايف ُٖيُ خؤ *
إ ُٖبٌَ، َايف ُٓويإ ُٖيـُ  نًو طًُيًُ آلهاخىاُْخىاغتُ غ ض، طُضناباواٌْ خىيَٓس *

ُ َاَؤغتاٍ َُعين قػُ  وبُضِيَىَبُضيُ طٍَُ  ٗاتُْ  ٌيضاهـ يَضِ. ضـىوُْ زازطـا   ٕبهـ
 ُٓوَ.يَطبهاليٌ نٕ يُنانًَؿُ بًُٓضٌ قىتاغاُْ طيُ شيَ َرتباؾ خؤٍ ُٖيُ وا

ُ  ُن يتُ ُٓو َاَؤغتايٍُضبس و ٍُٖؾُت ضزَبٌَ ًَُٖؿُ زَ * زووَ بـؤ  طنـ  نٌَُٖيُيـ
 زٕ.طنهخؤزاضىوُْوَو خؤضابُ

 .ـؤظطَايف َ ٌْناطُطِْسو ببَُاَؤغتا َايف خؤيُتٌ غىوزَُْس بٌَ يُ َُٖىو  *
 .تهابَاَؤغتا ظَؾت ُْ يُ آلؽ َايف ًًُْ ثؿىوٍ غانُ *
زْـٌ َاَؤغـتا   طب ضغُبُ تانزٕ و بؤطنضانو ؾىيَين باف بؤضزَبٌَ يُ قىتاغاُْ، شوو *

 ا بًَت. طنضبٌُْ بؤ زَغتُناًَُنًضغُزاثًَىيػتًًُ  ُٖبٌَ،
يـُ   تانرتغـ ضٍ َاَؤغـتا قى ضبا تهابزٕ، وا طهٓاًَْٖاضٌِ َُؾل و تانو ضْابٌَ دؤ  *

 ؤٍ.ؾاٌْ خضٌْ غُناَضان اْسٌْضاثُضِ
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ُ ناَُٖىو َاؾُ بُيضَاَؤغتاٍ غُ * ين و تططضـاو ضبٌُْ َاَؤغتاٍ ُٖيُ، ظآًـسَٕ ي
ُ تُآلٌْ ونامتُْـسَ بُو ٓايري و ؾـتُ تاي  ضيتىوُنيُ ٔتططيعضِ بؤْـُ و   ىٍ ٓـُو ـ وَ  نـ

 ٕ.ناضُشُْ
ـ طبهو ظيَسٍ خؤٍ، َاَؤغتا زَبٌَ ؾىيَين سُواُْوٍ بؤ ظأَ ضَوٍَ ؾاضيُ زَ * ت و يَ

 .يَتضبسٍ ثٌَ ضضؤ و غُؾُتىٖادٌ ضخُ
ٍ  ٍضانٍ ٓـُو قىتاغاْـُو ٓـُو ؾـىيٍَُٓ َاَؤغـتا     ضين دـؤ تططضاو ضبُبٌَ يُبُ *  خـؤ

ـ بُزووَ، زَبٌَ يُ طنساتً : خًَعاْـٌ و َٓـساٍَ بـىوٕ و     ٍَضَثـا طِو ثًَـساٌْ ب  خؿـً
 ودًاواظٍ ُْبٌَ. ضِمؾُ يٌ،وغيت و خاُْْؿًين و ثريضتُْس

ُ ٓ ٍَطبهـ ف ضبؤ َاَؤغتا غُ ضغُؾُ خُضدٌزَبٌَ  * ُ   ضُطـ يـُ   ىضـىوَ ُْخؤؾـداُْي
 .هُزي ٌهيَضؾا

ٍ خــؤٍ نــُتُآليــُ و ضَوَ ُٓطــُضزَ يتــُضزطَاَؤغــتاٍ ْــُخؤف َــايف ُٖيــُ بًَٓ *
 ٍ ُْبىو.ضَغُضضا

ؿـإ، َـايف ُٖيـُ زاواٍ    نًَاضَِ ضتٌ باْكٌ ُْبىو بؤ ثاضان َاَؤغتاٍ خاُْْؿري ضطُ *
 ؤتؤَبًٌ.ٓ بُبؤ ُٓو باْكُ  تهاب ٌ،ياضِخؤبُ طىاغتُٓوٍَ

ـ طبهاْـُ  ضنايٌ َـاززٍ و َُعٓـُوٍ ٓـُو خىيَٓس   َُتٌ و ثؿـتطري ضَبٌَ ياز *  ُنـ  تيَ
 َاَؤغتا. بُبدي  زاضِؤشٕ يُ زوا نُسُظزَ
ُ ْسَبُيعضِٓاظيع،  َاَؤغتاياٌْ ُ   ثـرت ، ْاَـُوٍَ  َزضيَـص  نـ يبَ ضَِْطـ ، بهـُّ  ضقػـُيإ يُغـ
ُ ُُيَضٍ ًُُٖٓطِؤيُو َاؾاُْف بؤ  يَوًَٖٓس ُ َإ طىدمـاو ؾـًاو ْـُبٔ،    نـ  ىّ وَآلبـ

 :ُن ئضخىاظيا هُتاٌْ زيآلو ضَاَؤغتاٍ ظؤ
 ًْإ ُٖبٌَ.ناَاَؤغتاو خًَعاُْ بُ تبُزٌْ تايطب ضغُبُ تان ياُْ و ؾىيَين *
ُ ضإ يـُ بـاْل و زَظطـا زا   يضهاو ٓاغاْ ىؤَُنغىيؿُو  * ُ نٕ وناايًـ ٕ بـؤ  ناؤَجاًًْـ

ُ يُنٓؤتؤَبًـٌ و  يينطِنـ زٕ وطهوغـت ضوَْإ و خاْىو زًَُهَاٍَ ث ت، بؤيَطبه ٍ و ىثـ
 ٌْ ْاو َاٍَ.ناًَُنًضغُ نُؾتىَُ
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 ًَوثازاؾـت  ىخؤيإ ٖـُبٌَ، وَ بُت بُْسٌْ تايهاتٌ زاؾضان)َؤٍَ( وباظاضٍَِ ًَٖٓسيُ  *
 .ٕنُسًََدبُدًَ ُن و خعَُتٍُ ىضُٓو ُٓ بؤ

*  ُ ــتاي ــَُىو َاَؤغ ــعإ، خىا  ىٖ ــساَاٌْ خًَ ــُٕ تضو ُْٓ ــاٍَ،  (58)َُ ــغ تٌ ضان
 بٌَ. ايٌضِخؤبًُْإ َاضو زاووزَضتؤنوغتًًإ ُٖبٌَ، زضتُْس

 تانـ ظف و َُيـُواٌْ و ضٌْ وَنازٕ يُ ياُْطهيضؾسابُْسًْإ ُٖبٌَ بؤ هاتٌ زاؾضنا *
 زٕ.طبضغُبُ

 ٕ.  ناَضتىضؤٍ ًَْىإ ؾاٖاػٌ( و نْسًْإ ُٖبٌَ بؤ باؽ و )تُهاتٌ زاؾضان *
ــتاياٌْ  * ــؤ َاَؤغ ــىوٍ بآلغابُب ــض ــٍُ تاي ؽ،ًَُه ــاٍَ و خاْ ــَُ ــؤ ب ــُبٌَ ب تٌ ٖ

 زًْإ.طهخعَُت
ُ قًُُت بُخؿًين َُزايًاٍ بُ * ٍ بـ ُ  ُنـ  و َاَؤغـتاياُْ تىوٕ و زَيػـؤظاُْ  ونُضغـ

ُ زووَ، تا يُ تٌَُُْ خاُْْؿـًًٓسا  طهخعَُتًاْ ُ غـًٓط و   بـ خؤياْـُوٍَ   نٌؤضبـ
 .ٍَططيًَب يإعيَضِ ثرتىٍَ ْ و ُْوٍَ ٕبهُ

ُ اوٍ تايطنوآلو بضطؤظا  * ُ ت بـ َُٖـُ ٓـُزَبٌ و   ضبُ يَتضبـس خؤيإ ٖـُبٌَ و ٖـُوٍَ   بـ
 ُٖبىو. ضت ـ طُيَطبه ًْإ بؤ ضاخناُْٖطًًُضيت و ؾُظاْػ

ُ  ضطُ إ،ضِوٖاَُٖىوتإ  ُن زَيًٓاّ،    ُ تاْـسا، َاَؤغـتا ُٖيـُ    آلّ وُنـ بًَـًَِ: ي قـُز   بـ
ُ ضزَغُضدمُو زَهُعُظاب و ُٓؾ نىضز َاَؤغتاٍ  ىضٍ و ْاخؤؾٌ زيتيبَ و زَيػؤظاُْف ٓـ

ُ آلىوَ، ٖـَُىو  تٖـا ٌ ُٓوَ تان واتُ،ُن زبٌَ،طًَهدبُو خعَُتٌ خؤٍ دًَ ُ ضِ َضثـ  ٌْناَؾـ
ُ ئ ُٖغت بهُوتًَٓري و وا ىبػ اَؤغتاٌْ َنايًُ ْاخؤؾُضَوَبري َاَؤغـتايُتٌ خـؤٍ    بـ
 ُٔ و خؤف و دىإ.ًَٖ نٌو شيٓطُيُض، يُ ُٖواتهاب

ُ اْضبٌُْ َاَؤغتا، يُبُناو وادً ىضغٔ، ُٓزٍ ُٓطجزَؾ ضطُ ُ؟ ٓ، ٓـُو َاؾاْـُزا ضـً   ضبـ
 ئ.  نُزَضاًْؿتإ بؤ تؤَابٌَ، ُٓو ضبٔ، خىا يا وإضِضاوَ
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 داـلثؤ ةل يزداـيئةظي

 
 

: ًًُ ػتيوُؾؤخ ضؤد ٌَٕ غَغتا خاوؤ" َاَ
 خىاظ وطؾًَ ًٌػتيوُؾؤخ زٕ وطنطؾًَ ًٌػتيوُؾؤخ

 ُي ًًُػتيوُؾؤو زوو خُٓ ٌزْطنُتيَٓاوبُ
 سا."يَْى ٌنًًُػتيوُؾؤخ

 (1915ـ  1882سٕ ًًَت ٖؤه)غ
 
 
ظاْـٔ  َز ُنُتبُبا نٌؤطنو ْاوٓاخٔ ٍطِخ ُن ُٕنَغتسُا ٖو ُنُؿاًْْاوٍْ َوُٓسْيَخى ُي   

ــًًُ  ــُخت َؿــىثًَو ض ــاْ ٌْانَزضث ــُظري يٌضؤطُؾ ــسآُظًَ و ٓ ــيَتإ زيضٓ ــضبُ وَُت او، ض
 ٍضٓـسا ُٓظًَو  ػـيت يوُؾؤظاْـٔ خ َز ُنـ  َٕطُسًَتإ واتَُٖىو ضىْهُٔ يططؿتإ ْاًقُْاٖ

ُ  ُْبٌَ تٌُمحَ: "ظًًََريتإ بثًَ ضُٓطُ ٌَي .ضًًُ  ؤ(َإ بـ ػـيت يوُؾؤ)خُ غـت ضِوو سنـ يُ بـ
ٓامسـإ!  ر وًًُبُٓ ْاوتإ ب ِضو  تهاب َُيُتُتإ ظَاْتإ تبُضؤظ ٌب ضَِْط ٕ."بهُ ُٓاغثًَ
ُ  ًَهٌاغضؤٕ وغـ انُْتًَبدان ُتضًبُٓطُض  ؤخ ُ و ٓـ ُ  بابُتـ ، وٍَُنـ َزبـُزياض  ت ؤبـ ٍ بهـ
 ُؿـاْ ًْاوْ يـُّ ب ُنـ َضُٔ َيطتـ ضؤ)خىزا(، ظ ٍزوا ُي ،َ بىوريْىوغ َطؾًَ ـؤظطٍَ ُتوَُي

 بُإ ًؾبُضؤو ظَ زاو بابُتُّ ٍُٓ َضُقُ إ يؤيواز خُػًَؾاّ و بُظاْاو زاْا و ْ ،َاوطهؾغُض
 .وََضَز ُتُْوٖاتى ًٌَي َيٌَخا غيتَز
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ُ  ٌبـىوْ  ٌؿيووًَصَ يٌو قىال ُاْشي َُٖىوخؤؾُويػيت  ٍاًاؾططؤد يٌاْتاث    زووٕ و ضطـ
 خؤؾُويػتًًُو ٍُٓ َوُساْطَْو زوَ ُساَْْطضِبُٕ، انَاوطًَٓزاٖ ُؾتضِ ٍاطِهتًؤيُ ب ،ؤظُطَ
ُ ؾُيػـ ُالٖـىوت و ؾ  ظاْػـيت  ُاتطَتا ز َططب وَُو زاغتاُْ ؾػآُْ ُاوٕ، دا يطهؿتياضٓا
ُ  ُيُٓطُض خؤؾُويػيت  ؤا. خؤشييُٓنُو ت ٌووْٓاغضَو ز ٌٓاغيََُؤنو و  ضُب و ٖىْـ َزٓـ
ُ  ىيُاًزوْ ُي طُوا دُٓ ،ًًَُٗٓٓزَضزا بضيتىوُنو ضؤًهيؤؾ  ؤَإ بـ رتضـً  جٌغـ  زوضَظٍ ضِثـ

 .وَُتًًَْٓاَ
ىت يطـ َز ؤغتضُٓ ،يًُْسَخىزاو ٌنًُتًيُتاًَؾخؤؾُويػيت ىت طاْيَٕ زانُْؤن هُيطط  

 جريػهيُـ ؾثًَـ ينىضز .تانَزطريزا ُغتُزوو د ُنَ ٗاتىوًَهث ضِؤح ُتاق ىيُ ُ يُٓظري
ــُىتىط ــ ػــيتيوُؾؤخ تٌي ــكإ ْابَ طيَىن ــإ.ًو ٓاؾ ــٌضُٖ ٓ ــضَز ظاْػــيت ض  ًٌووْٓاغ

ُ  يَهٌظُغت و سـ ُ ُٖٓظري: َيٌََز ُؿًََزغُض ُ  ضذانيـ ُ ي ُبىوْـ نيُ ٍظؤغـ  ٍعًَٖبـ  ٍَُطـ
ُ طٍَ َضَاشز ُق بُ ُن ُٕنَزوَ ُٕ باؽ يانَوُٓؤَيًًَهزا. يهُيز ًَهٌغُن  ٍضؤٕ دـ انؤظـ

ُ اْسا يزْسطهغـت ُٖ ُيـ  ٌَبُؽ ٖـ ُنزوو َيُساَُ ،يُُٖخؤؾُويػيت   ُيـ خؤؾُويػـيت   بـ
ــَُىو ــت ٖ ــُ ىَو تىَــتن ْساانُؾ ــا  ىي ــٔ. د ــؤن هــُيططب ــ ٕانُْ ــُ ؤٍن ــىٓ  َضو د

 :َزوطهؾبُزا بُؤٖ (٧) غُضبُإ يُاًًْػتيوُؾؤخ
 ٌهًغضِؤخ ًٌػتيوُؾؤخ(Storgeو :)َباوإ ويزا ؤب ٍََٓساخؤؾُويػيت  ى ،

 إ.ًْانَيَُٓسا ؤب

 ُاْياطب ًٌػتيوُؾؤخ (Philia)هاخىؾُغتَاو زطبُغتَىإ زًٍَْ َوُٓ ىَ: و.ٕ 

 ٌغؤريٓ ًٌػتيوُؾؤخ(Eros): ؽ( ؤري)ٓـ  خىازاوْـس خؤؾُويػـيت  ٔ ًََيََسثًًَ ُن
 .َاوضؾسؤد وَيًُغتباظَو ز وًتؤريٓ بُف َُُٓ

 ُاْيضًطُؾؤإ غي ٍْسَخىزاو ًٌػتيوُؾؤخ (Agape:)ت ؾُضو ضغٓىو ًضٖ ُن
 .َزضًَطُو ب ىاثو  ًًُْ ًَهٌدضُو َ

  ــآلَٓساخؤؾُويػــيت ُْ (Ludus :)ُٓــ ــيَُ ــ ضُـ ٖ ــىضِ ؤب ــتَ زٕ و زضاب  غ
 .ُْيُّ خاُنويُوَُزْطهَضطُ
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 ينشيٖـاو  ًٌػتيوُؾؤخ(Pragma) : وَُنـ يُبُؽ ُنـ زوو وَُْـ يُخاصيَضزُ نـ 
 ز.طًََٕ و ش ىَو وَُتًَغتبَُز

 ػيتيوُؾؤخىز خ(Philautia :)ََُُٓخـىز  ٌؾكبىوُْـ عي  ُ ُ الزووضُٖ بـ  يـ
 .وَيُُنثُاطباف و خ

ُ ( Helen Fisherؿـُضِ ًًٔ ؾًَٖ)ٓاؽؤظطَ ْاغـسا  ؤق (٣) غـُض بُخؤؾُويػـيت   ٌظَىوْٓـ
 .ضِؤحو ُ غتُد ٌبىوُْ تيَو ٓاو ٌَاْػؤضِ ٌزْ َيو ز تٌَٖىُؾ يٌظُس :انَف زُبزا
و  ؤٍخــ بــُ ٍزضغــا ُْاغــُٖ ٍٖازضُؾــ ىًًُتًَؾــ ض ،َىوًغــطثت ؤخــ ُت يــُقــ ؤتــ  
 ض بُ ٍزُٓ؟ وََزطن ػتىوًَٕب ٍىًَن ٍُختاُْغ ُزوؾاخضبُو ُٓ ٍووضِ بُوو ضِ وًََُهطَٓيًىط
ُ بُ ٍاوضـ زوو  ٍطتخـا  ؤْعإ بـ ُغـ  ٌدًَؾـ  ىَو ٌاْضْىو ًَهٌدًَؾ ًَوًَقُٓ  ٔيـ زُ يـ  ىَيـ
 ًَهٌضـ َا ٍطتخـا  ؤبـ  ٌَـاْ ؤضِ ٌغًؤْؤْتُٓ ىَو ٌهيَضؤاتطجًُٓ ،َ؟ تىخىا بىوٍَضَِطُزضوَ
 ٌيضهـا َٓشو زو ٌَبـىوٕ بـ  َٕ( وا ظانًًُتاغً بُ) ٌََزغُض ُ ، يطػًَ ٌْشؾا ٍاطتباؤًًن
 تهـا ب ضَـا ؤوزا توًَـص َُ يـ  طُْدـ  ٌٔ زاغـتاْ يطتـ ضوواشز ،ُْشو ُٓ ٌ، عاؾكٌػنَاريٖ
   !ٌَؾذي بنىؤَإ غىوتاْسٕ و خَضقاٍ ُنَُنآا ُنوَ ًَُٓبٓ ويَضؾتانىو ؾتىنو
ُ ضِ َيُىًَّ ؾبُو  َاوضٓسًَملُغ ُاًًْظاْػت ،ُْناؤضريو ُٓ ٍاظضِ ًًٌَْٓٗ     ُ: يـ َاوطنؤبـ ٍ اظـ
ــتُد ــطٍَ ُغ ــُسا ؤظ ــيْسإ زاض ــًَٖضبُوَ ؤٍَُٓ ــُُٖ َوظ ٍضُٓ ــا  ،ي ــُد ــعًَٖ ب ٔ و يطت
ُ َوظ ُنـ ًًُ ػتيوُؾؤخ ؤٍَُٓيإ زآًيطتضُيطضاط سا تًـ يُظْاَُ ُيـ  ينيََـس ُٖضبُوَ  ىيـ
ُ  ٖـَُىو  ٌدماَـساْ ُٓ ٍتىاْـا  يَُّ وظُٓ .ًًُغَُ ٌَو بَ ْساظُٓ ٌَو بضػٓىوًَب َـإ  طو ؾٓـ
ُ إ ثًًـ سا يًٓاغـا  ٌتانُف يـ ُيـ  ٌْانهُو َاغىوي ٌَقُٓ ُنيُ ٍُٖ ُْناضُٓو ضناو دماّ ٓـ

 ٓـُظري ٍ َوظٍ ُنَضَدماَسُٓ ُنَ ريبُتإ يضِووزاوْسإ ضُ َىًَٓ ُي وًنيُضُػتا ًَٖٓ .ٍَضْاز
و  شٍَىنـ َوزا زُخـ ُ يـ  ؤٍخ ٍاطب طِتاب بُسا، يُنَضايٓاو ثًَ ُيٍ ُٓاؾك ُضنوُٓ ىَو ،َبىو
 ؤٍخـ ٍ َضَاوطُْو دُٓزاو َزاز ططٓا بُ ؤٍخٍ نُغاواَيُ َٓسا ٌزْطنضاطظضِ ؤبٍ هُيو زآُ
 ...تاز.هاضؤَي ضطُُْزاو غضبَُ ضوزا ؾُضِ ُي ؤنُْ وَُتًَغتبَُز ويَضبُاُ طي

ُٓظري و خؤؾُويػيت ناضيَهٌ بًَٔاطايًُو نُغٌ ُٓظًٓساض زَغـُآلتٌ بُغـُضزا ْاؾـهٌَ       
ب و ٓـايري و زا  َطـُظ ضِتَُـُٕ و   باظٍُْنتىَت وَى تىيًَُٓتٌ و بطغًًُتًًُ. يُزَضَوٍَ 
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ُيـُ. ٓـُظري   ٖبـىوٌْ   َُىو ظََـإ وَـُنإ و تًََُُْهـسا   ٖوُْضيت و ُٓقٌَ و ؾعىضَ يُ 
 .ٓاَيىوزٍَ خؤٍ بهات ـٓاغايًُ َطؤظ ضزياضزَيُنٌ طُضزووًًُْ ظؤ

ــُ    ــو ووٍضِ ي ــُتًَهٌ  و ظاْػــتًٌ ًََؿ ــُظري ساَي ــُ"زََــاضزا، ٓ ؾــاُْ  "زََاضطُضيً
بُؾـٌ  ٕ يًََُؿـهسإ، يـُ ناتًَهـسا ؾـاُْناٌْ ظَـا      ٍُضِاغتبُضثطغُناٌْ ُٓو يُ بُؾٌ 

اُْ بـُ بطوغـهٍُ ٓـُظري زازَطريغـًَٔ ٓـُوا يـُ       َُيهُوتىوٕ. دا ناتًَو ُٓو ؾـاْ ٖ ضُثًسا
ًََؿـو بـؤ خـؤٍ زَبـات، واتـا ًْـىٍَ وظٍَ ُٓوبُؾـُ         ٍُضِاغت(ٍ وظٍَ بُؾٌ ٪٠٥)

ويَـص  ت و غُضطُضزإ و طًصوَواضيسا بُ ٓاؾل و ُٓظًٓساض زََيًَري )ؾًَنىضزثُنسَخا. ًَُُٓ يُ 
ٌ ٖ(. َُُٓ ضِو ويٌََ و و ٓـُو يـُناضٍ ٓاغـايٌ     ؤناضَنٍُ ُٓويُ نُ بُؾًَهٌ ظؤضٍ ًََؿـه

يُ دُغـتُزا.   اويًؿُْاظاْري. دطُ يَُُ ُٓظري نطزَيُنٌ نًًٌُ خؤٍ نُوتىوَ و ًَُُٓ ثًَ
 :زَضزَزا اُْضِشيًَََٓؿهٌ نُغٌ ٓاؾل و ُٓظًٓساض ُّٓ 

 (Serotonin)خؤف زَناو دؤف زَزا ـ، نُ َُظادٌ َطؤظ. 

 (Oxytocin) ُْنُ ناْطاٍ سُظٍ يُنبىوٕ و دىوتبىو ،. 

 (Vasopressin)  ،ُٖؤناضٍ خىوططتٔ و خىويًابىوُْ بُ نُغًَهٌ زيه. 

 (Dopamine) ،ٖ  يــُ ثًَٓــاو   َدمهًَؿــاُْضِ اْــسَضٍ قىضباًْــسإ و بُخؿـــ و
 .زَيدؤؾهطزٌْ نُغٌ خؤؾُويػت

 (Norepinephrine)ناضَ ؾًػؤيؤشيًُناٌْ  اْهاضيًُناٌْضِؤناضٍ طؤٖٕ ، َُُٓؾًا
ــُخ ــُ وَى زَي ــىوضيُؾ ــُزَضزاو  إضَُِيطُٖىضثٌَ و غ ــىاضبىوٕ ٖٕ و ٓاضَق ــُ غ ُْاغ

 .وؾًُشإ

ٕ يَُاْـُف غـُيطتط ُٓوَيـُ، نـُ بـُ غـُزإ غـاَيُ ؾـاعريإ و ؾـايُضإ وٓاؾـكا           دا   
ًٌ ظاْػـيت ثعيؿـه   ؤ،طِاواضزَنُٕ: )َـٔ ْـُخؤف و زَضزَزاضو بًُـاضو بطيٓـساضّ(، ًُٓـ     ٖ
ُ  ٖـ  اوضُضر، غُملاْسويُتٌ نُ ُٓظًٓـساضٍ، ُْخؤؾـًًُ وَى  ٖ نـُ   ُض ُْخؤؾـًًُنٌ زيهـ

 .يُ(Erotomania)ُٓو ُْخؤؾًًُ ْػتًٌُيُ. ْاوٍ ظاٖضَغُضيؿٌ تىومشإ زَبٌَ و ضا

 :ُويطَ ظؤض ٓاونًَؿُ، بؤيُ يًَطَ ْىقُ زازًََْري و زيًَُٓ غُض باغُنٍُ خؤَإٖ ُّٓ
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ُٓظًٓساضٍ يُ ثؤيسا(، نُ وَآلٌَ قاَتًَو ثطغًاضٍ يًَُإ زَوٍَ، وَى: تؤ بًًٌََ يُ شيَـط  )  
 ووبـسا؟ ضِؾـتًٌ وا   زاُْسَناٌْ ؾًَطنطزْسا )يُ قىتاغاُْو ثُمياْطاو ظاْهؤنإ(بًُٓذٌ ََُيب

ؤناضَناٌْ ضري؟ ًْؿاُْناٌْ ضري؟ ثُضضُنطزاضٍ ؾًَطناضو ؾًَطخـىاظ ضـًًُ؟ نـُيتىوضَنإ    ٖ
ٍَ ٓـُّ زؤخـُ يـإ        ٖ ُضؤٕ َُٓ َُيسَغُْطًَٓٔ؟ ؾُيػُؾٍُ ثـُضوَضزَ ضـؤٕ َاََُيـُ يُطـُ

 .غًاضٍ زيهُزياضزَيُ زَنات؟ و ضُْسإ ثط

ُٓظَىوُْناٌْ تٌَُُْ َاَؤغتايُتًِ، يًََُصَ تؤظوطُضزٍ طىَاٌْ، يُغُض  ُضضُْسَٖ    
ضيًُ و ؾًَطخىاظّ بىوُْتُ قاضََاٌْ ُٓو ُٓظًٓسا ٖاوضٍَِّ و ُّٓ َُغُيُيُ زازَناْسووَ ـ خؤ 

زْـٌ  ُّ بـؤ بُظاْػـيت نط  ٖـ يُ ًَٓىٍَ خىيَُٓض و  ًَٓسيَوٌْٖ طىَا َواْسُْوَضُِّ بؤ ٖـ يٌَ 
ُ ْاًًُنىضت ضيٌَاثطغـًِ، يـُِ  ضِ (1)َتُاُْثًَهطاو،  َيطُوزؤغًًٍُبابُتُنُ بُ بُ طـٍَُ  َـُ، ي

 .اْسٕطَُِيهِٖ يٌَ ططوثًَو يُ ثُضوَضزَناضإ و ططوثًَو يُ ؾًَطخىاظإ ُٓدماَسا و ٓاناًََه

او بـىوٕ، تًَهَُيُيـُى بـىوٕ يـُ     ثًـ  (566)ططوثٌ ثُضوَضزَناضَنإ نـُ   بُؾساضبىواٌْ   
طؿــتًٌ  ٍبُضِيَىَبــُضغُضثُضؾــتًاض و  وبُضِيَىَبــُضو ٓاَــازَيٌ و  َتٌضِؤغــتاٍ بٓــَُاَ

ىُْضَُْـس و  ٖعري و ثُضوَضزَ وَاَؤغتاٍ ثُمياْطُ و ظاْهؤ، يُ ًَْىاًْاْسا ْىوغـُض و ؾـا  
ــ  ــُظَىوٕ و ض ــُ ٓ ــُضوَضزَناضٍ ب ــُْْؿــًٓـ َاَؤغــتايُنٌ خا ُْسث ــُضٍضُِبىو، ٖ  ووب

 :اضَيإ ٓاضغتُنطابىوثطغً (3)غًًَُاٌْ ططتُوَ. ُّٓ ُويًَطو ٖضٍ ثاضيَعطا اثطغًًُنُضِ

ــُت  (5 ــتؤتُ    ٖق ــتيبَ و طُيؿ ــؤٍ خؤؾىيػ ــض ت ــابٌ ن ــطزوَ قىت ــتت ن  ضِازٍَُغ
 َىغاضَسُ؟

 اضإ؟  ضُْسد  (1

 ُبىوَ بؤ ُٓو؟ُٓزٍ تؤف ُٓو ُٖغتُت ٖ  (3

 :َُيًَٓذاٖ اثطغًًُضِظاًْاضيًاَُْإ يُّ  ُّٓ

  ُُغتًًإ بُ بىوٌْ ُٓظًٓـساضٍ  ٖؤغتانإ، بُ دؤضيَو يُ دؤضَنإ، اٍَ َ:(45)ي
 .ًض ُٓظَىوًَْهًإ يُّ باضَيُوَ ًًُْٖباقًًُنٍُ زٍ  يُ ثؤيسا نطزووَ.

  ُُغـتًًإ  ُٖيُ، ثرت يُ داضيَو ٖاَؤغتاياٍُْ ُٓو ُٓظَىوُْيإ ٍ ُٓو َ :(43)ي
 .بُّ ؾتُنطزووَ
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  ُُغـتًإ  َُٖإ ٖـ ُيـُ خؤؾـًإ   ٖاَؤغتاياٍُْ ُٓو ُٓظَىوُْيإ ٍ ُٓو َ(56)ي
 .ُبىوَٖبُض قىتابًًُنضُنإ بُضاْ

 
اضبىو بـىوٕ،  بُؾـس  (566)ُض ٖـ وثٌ قىتابًًُنضـُنإ، نـُ ٓـُواًْـ    طط اثطغًُنٍُضِ   

اَازَيٌ و ظاْهؤنـاٌْ ثاضيَعطـاٍ   ٓ (51)و  (55)تًَهَُيُيُى بىو يُ خىيَٓسناضاٌْ قؤْاغٌ 
 :ُنطابىوضِاغتاضَيإ ٓاثطغً (3)ُويًَط و ُٓواًْـ ُّٓ ٖ

 َ سُظ يُ َاَؤغتاٍ ثًاو بهات؟  ُبىوٖزَغتُخىؾهت ( 5
 ؟ت زيىَ سُظ يُ قىتابٌ خؤٍ بهاتاَؤغتاٍ ثًاو( 2َ
 ثًَهطزوَ، َاَؤغتايُنٌ نىضِ يإ ثًاوت خؤؾُويػتيبَ؟ تُغٖات ( ُٓزٍ خؤت ؾيت و3
 
 :وَآلٌَ ُّٓ زَغتُ قىتابًًُنضُ ُّٓ ظاًْاضياَُْإ زَغتهُوت يُ

o  ُُْخًَط( وَآلَساوَتُوَ. اضَنُيإ بثطغً (3)ُض ٖنضاُْ، ٍ ُٓو :(49)ي( ُ 

 :نٍُ زٍ، ُّٓ خاآلُْ زَخىيًَُٓٓوََ:(55)دا يُ وَآلَُناٌْ 

o  ُُبىوَ َاَؤغـتاٍ ثًـاوٍ، بـُ دؤضيَـو يـُ      ٖإ زََئًَ زَغتُخىؾهًإ ي:(59)ي
 .ويػتيبَُدؤضَنإ، خؤؾ

o  ُُبىوَ ُٓظًٓـساضٍ يُطـٍَُ قىتـابٌ نـض     ٖـ إ زََئًَ، َاَؤغتاٍ ثًاويإ ي:(18)ي
 .نطزبٌَ

o ُُغتًَهٌ ُٓظًٓساضيًإ بؤ َاَؤغتاٍ ٖابًًُنضاُْ، خؤيإ دؤضَ ٍ ُٓو قىت:(3) ي
 .ثًاوَ ْىاْسوَ

بـؤ   ؤؾًػؤضيَهتإطِبهُئ، با زَقٌ ْاٍَُ ث اثطغًًُضُِٓوٍَ ؾُٕ ونُوٍ ُّٓ زوو  ثًَـ   
غـتإ َاَؤغـتايُو ْىوغـُضيَهٌ زيـاضٍ     نىضزيـُنًَو يـُ ظاْهؤنـاٌْ    تؤَاضبهُئ نُ يُ

 :ُيُ. يُ وَآلٌَ ثطغًاضَنامناْسا طىتٌٖنتًَيب ضاثهطاٍ  (46)َ، ثرت يُ نىضز

بـٌَ   يَهٌنىضِغتإ، نىضزاتُٓوَّ بؤ ٖضٍ يُنَُتإ ُٓضيًًَُٓ. غُضَتاٍ وَآلٌَ ثطغًا"
خـؤّ تَُاؾـا    ضيٌَٖـاوِ نٌ نطاوَ بـىوّ، تَُيُبـُنامن وَى   َاٍَ و ساٍَ بىوّ، َاَؤغتايُ
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تايبُت يُ نضـُناُْوَ زَياْسضناْـس نـُ    ُبىو، بُ َٖنطز، بُآلّ ُٓوإ ًًُْتٌ خؤيإ ز
ٌ طِخؤؾًإ زَويَِ، ًْؿاُْو عُالَُتًَهًإ زَخػتُ بُضزََِ، نـُ ٓـُو ب   ظيـاتط   وايـَُ

ُْاضيإ يُغُض بؤًْيت غُياضَنُّ زازَْا، ْاَُيإ زَخػتُ ْـاو  ٖثًُو زَنطز... طىٍَ و 
 ُ َنـطزّ.  غـت ز ويىَْسيًـُنٌ عُنػـاُْيإ يُطـٍَُ زض   شووضَنُّ وْاو داْتانَُـُوَ، ث

ثًًَـإ   ُوخؤضِاغـت ُيـُو  ٖ بُضّيُعين تًَسَطُيؿتِ نُ، يإ دؤضيَو يُ عاتًؿُيإ بُضاْ
ُ ضِنُ َىغاضَسٍُ َٔ بهـات، يـإ    اغجاضزووَضِخؤيإ  يٌضِاوٖوتىّ يإ نضٌ   ووضِووبـ

ًَُؿـُ زََُويػـت   ٖؤض خؤؾىيػـتىٕ. َـٔ   ثًًَإ وتىّ. بٌَ طىَإ ًَٓـ ُٓواُّْ ظ
بـٌَ ظضويف   ضَِْـط  ًَُؿُ خؤيإ بٔ و ضاونطاوَ بـٔ. ُٖبٌَ و ٖبُخؤيإ  يإباوَضُِٓوإ 

ٌ ًَُؿُ ُِٖٓواْسامب. يٌَ َٔ  واًًُْناٌْضِيُ ٓاغت ضاوَ ُْبىوبٌََٔ ٓاَازَ  ٓـُوَّ   ضيَـ
يًَططتىوٕ. ُٓوإ ُْوَيُنٌ تاظٍَ ُّٓ وآلتُٕ، ٓاظاو بىيَطٕ طىظاضؾت و تُعبري يُخؤيإ 

 .بهُٕ

يُ ًَْىإ غاَيُناٌْ اٍُْ َٔ واُّْ تًَسا وتىُْتُوَ )اْهؤيبًًََِ يُ ظؤضبٍُ ُٓو ظ زَتىامن  
ُغـتِ زَنـطز نـُ نضـٌ خىيَٓـسناض يـُو       ٖ. وويساوَضِاَيُتُ (، ُّٓ س2٥1٢ا ت 1666

اوغـُضَنٍُ نـًَيبَ، خؤؾُويػـتُنٍُ    ُٖبىو نـُ  ٖتايبُتٌ  واًًُْنٌضِتَُُُْزا ضاوَ
نطاْـُوَ بـىوٕ و   زَتىامن بًَـًَِ  ُٓوإ.  واًًٍُْضِيُّ ضاوَ مبيبَ َٔ ْعيو بىوضَِْط. نًَيبَ

 .بهُٕقػُ ُخؤضِاغتُبىوَ نُ ُٓوإ بتىأْ ٖؾُؾاؾًًُت زَوضٍ 

ًَٓػتا ضُْسئ ْاَُو ناضت و ٓـُو ؾـتاُّْ يـُ ُٓضؾـًعداُْنُّ يُاليـُ، نـُ يـُ            
تَُيُبُناٌْ خؤَُوَ ثًَُطُيؿتىوٕ و بُ ظَـاًَْهٌ ٓاؾـهطا، َىغـاضَسُو ٓـُو دـؤضَ      

 .قػاُْيإ تًَسايُ

ُبىوَ بؤ ُٓو؟ يًَت ْاؾـاضَُوَ  ُٖغتُت ُٖٓو ثطغًاضٍَ: ُٓزٍ تؤف ُٓو  ضباضٍَزَ   
ُ نُ َُُٓ بؤ َُإ ناتًؿـسا يـاٌْ بـاٍ ُٓوَْـسَ     ٖـ َٔ خؤف بىو بُ َاْايُى، بـُآلّ ي

قىتابًًاْـٍُ نـُّ    َٔ يُو يعٍضُِبىوَ نُ خؤّ نؤْرتؤٍَ بهُّ. َُُٓ يُ ٖ( يؿًًَهؿِٓضِ)
ؤضيَـو يـُ ؾُضزاًْـُت و    بـُ د  واّطَِٔ بؤخؤّ بـ  ًُض ؾًَىَيُى، ضىْهُْٖزَنطزَوَ بُ 

ُبىو نُ وايسَنطز ُٓواًْـ يُبُض زَممسا، ؾُضزاًُْت و ؾُؾاؾًُتٌ خؤيإ ٖؾُؾاؾًًُت 
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ايٌ تــيبَ نؤضَِْطــًٓػــجات زَنــطز و خؤؾُويػــيت َــٔ بــؤ ٓــُوإ ظيــازٍ زَنــطز. 
طـُْر   ثًاويَوًَؿتا ّٖ و ؾُضَِ، بؤ ُْبىوَ...خؤًَٓـ بُُبىوٖضٍَ وََيآل اتيبَ. ُٖٓثًَُٓ

ــ  ؤف طــُض ُْؾًــًََِ قــؤظ. ْــاظامن... بــىوّ ، ظيــطَى تــا ُْٓساظَيــُى بُضضــاو و دىاْج
غتاًَْو، ُْوَيُنٌ بًَبُخت و نضٌ دىإ دىإ، ًَٓـ نُغًَهٌ نىضزاتبىوَُوَ بؤ ٖ

بىوّ. َُىو تَُيُبـُنإ طـُوضَتط  ٖـ ُ اٍَ يـ غـ  (56)تَُُُْوَ الٌْ نُّ  ووٍضِناٌََ يُ 
يبَ خؤظطُؾـِ  ضَِْطـ ىَيُى... ًض ؾـًَ ٖـ ًَٓايـُ، بـُ   ُْٖ ؤّخـ تُبعُٕ، قُت تَُيُبـٍُ  

 ". اوغُضّٖبىوبٌَ نُ ؾُآلٕ تَُيُبُ ببىايا ُٖ

 
 :َُيُٓطط، خؤيإ بُزَغتُوَ زَزَٕٖاؾاسُقًكُتٌ س (1)زا، اثطغًًُنُضِ (1) يُ

و  ضَِْـط  ُضٖـ ضاضؾـًَى و زََاَهًَـو زابـٌَ و بـُ     ُض تـاضاو  ٖـ : ُٓظًٓساضٍ، يُ شيَط يُى
غـتاٌْ  نىضزخؤٍ بٓـىيَينَ، يـُ ََُيبُْـسَناٌْ خىيَٓـسٕ و ؾًَطنـطزٕ يـُ        يَوضِوخػاض

ُيـُ و ْـاتىاْري ْهـؤَيٌ    ٖضٍ ثًاو و ؾًَطخىاظٍ نضسا بىوٌْ باؾىوضزا، يُ ًَْىإ ؾًَطنا
 .يًَبهُئ

ؿـُ  ًًََُٖططٍ يُغُض ُٓوَ زَنُٕ نُ َُىو ؾًَطناضَ ثًاوَنإ، ثُٖض ٖ: خؤؾبُختاُْ زوو
ُضظَناضاْـٍُ ٓـُو ؾًَطخـىاظَ نضـاُْيإ بـؤ      ُٖغيت ٖزوَو رتؤَيٌ خؤيإ نطُْٓوإ نؤ
َىويإ دـُختًإ يـُ ثًَطؤظيـٌ    ُٖـ ُض ٖـ ُقؤظتؤتـُوَ.  ْ ُْؾًاو و ْاَـاقىٍَ َُضاٌَ 

ُوَؽ و ســُظٍ خؤيــإ ْــُزاوَ ٖــإ بــُ ِضيًَــ وبُْــسَناٌْ ؾًَطنــطزٕ نطزؤتــُوَ ََُي
  (5) ٌ ُٓو ؾًَطخىاظاُْ عُيبساضنُٕ و زاضوؾًَٓٔ.ًنُغًَت

 :...يَعضُِب خىيَُٓضٍ

ــُوَناٌْ   ــطْطرتئ و    يًَهؤَيًَٓ ــُ ط ــُملاْسووياُْ ن ــٌ و ُٓبػــرتانُنإ، غ ظاْػــتُ َطؤي
يُ. يـُّ  (58 ـ 51)ُضظَناضيًُ ٖغاَيُناٌْ  ـْاغهرتئ و تطغٓانرتئ قؤْاغٌ تٌَُُْ َطؤظ

ُ ضِاغُزا بَُٓاناٌْ نُغـًَيت و طُؾـُنطزٕ و ثًَطُيؿـذي و    قؤْ زانىتإ و بىًْاتٓـاٌْ  يؿـ
َُيسَنؿـٌَ. نُواتـُ زَبـٌَ    َُٖيهى زَضُغجٌَ و بـُضَو تـُناٌََ   ُى زَغتجًَسَنا بٓايٓسَ، ْ

ٕ نُغاٌْ زووضوبُضٍ ُٓو تىيَصَ، بُتايبُتٌ َاَؤغتا و ثُضو ، يـُ يىتهـٍُ   َضزَناض و بـاوا
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 وضَِؾتـاض ظيطَنٌ و يًَعاٌْ و ناضاَُيًـُوَ   ٍضِعضٍ زابٔ و بُوثٍُٖ و ضِؤؾٓبريؤؾًاضٍ و ٖ
ضَ طـُض ظوو  ضـُْسَ بضـىونًـ بـٌَ ناضَغـاتبا     ُيُى،َُيُٖض ٖهُٕ. َاََُيُيإ يُطَُيسا ب

ُضظَناضيَو بهىشٍَ ٖ، و بًَكُغيت تانُ )وؾُ(، بُ قُغيتُيُ يُى ٖبؤٍ  ،ضاضَغُض ُْنطٍَ
يُ بؤٌَ ٓـُتؤّ   ُيُ، وظَنٍُٖوؾُ " هات. بؤيُ طىتطاوَ:ب ُتايٌَ يٌَ تاٍَُٖتاٖيإ شياٌْ 

 ".ًَعتطَٖبُ

ٌ ضِو نـض، زَنُوْـُ بـُض ؾـاآلويَهٌ طؤ     نـىضِ ظَناضيـسا،  ُضٖيُ تٌَُُْ  زَظاْري    اْهـاضي
ًَٓـسَ طــُوضَو ناضيطـُض نــُ غـُضيُبُضٍ ٓــُو زوو    ٖعضيـٌ و زَضووْــٌ  ٖؾًػـًؤيؤشيٌ و  
ُّ يُ ْاخسا. يُّ قؤْاغُزا يُو ناتـٍُ نـُ ٓـُوإ    ٖ وضِوخػاضُّ يُ ٖ يَت،ضَُِخًىقُ زَطؤ

   ُ زَووضوبـُض خؤياْـسا، خؤيـاٌْ     اٌْٗـ تـا يـُ دً   ئَضِبُزواٍ ْاغـٓاَُيُنٌ تـاظَزا زَطـ
خـُضيهٌ زيعايٓهطزْـٌ    اٌْ زَضووبـُضيـ، بـُ ٓاطـاو بًَٔاطـا    ٗـ زَبًـٓري دً  ثًَبٓاغًًََٓٔ،
ػـتا تـؤ خـؤت غـُضَ دًَطـٍُ نضـًَهٌ       تايبُتُ بؤ ُٓو زوو َُخًىقُ. ًَٓ ْاغٓاَُيُنٌ

بـؤ  ٓاقآلُْ  اظُيُنٌضِبسَ،  تاٌْ زَووضوبُضٍ خؤٗيُ دً رو بُوضزٍ غُضْنىضزُضظَناضٍ ٖ
ُْ    َُىو ُٓو ثامشاوَ نُيتىوضٍ و ٓايري و ٖ ا بـؤ تـؤ ـ    ٗنؤَُآليُتًًُ بهُ نُ بـؤ تـؤ ـ تـ
ًًْـُ زَيـإ دـاضٍ بـُ زَْطـٌَ ظوآلٍَ و َؤظيـو و        ؤشضِ: اوٕطًَِٓطاوٕ و بُ باآلٍ تـؤ بـ  ٖزا

 ظاضؾـيت ُض ؾىيًََٓهٌ تؤ غُضٍ بُغُضزا زَططٍ، طىيَت يُ ضـُْسإ طى ٖيُ  يعاُْوَ،ضِضُثًَُ
 ٍنًصؤَيـٍُ ضـىاضزَ غـاَيٌَ(، )تـاظَ    تــؤ نُوٍ طُضزٕ بـُخاَيٌَ / تـؤ   ُْبٌَ: ) يُّ ؾًَىَيُ

(، )تاظَ ثًَـسَطا ٓـُو   اَىوغإضَُِيسَزا غىوخٍُ غُضََُهإ / ًَٓػتا ؾًَطُْبىوَ طُظوو ٖ
زََيـٌَ، ثطضـت وا    ُْوَُْاَُ / ثُدمُ طريْابٌَ يُو زوو ؾَُاَُ(...تاز. يُّ ال زايو ثًَـت 

 ؤشضِْايـُ،   تضِوخػـاض ُّٓ بًىوظَ يـُ   ٌضَِْطزََيٌَ،  ال خؤؾهت ثًَتدىاْرتٍ، يُو ُنُؾاْ
ُ    ًًُْ زَغتُخىؾهُناْت ضُْس  ًَٓٔ و بـُ بـُشٕ   ٖداض زَغت بـُ ظويــ و ثُضضـَُت زاْـ

ثًـاو و ثريًَََـطزإ    ونـىضِ دطُ يُ ؾُغتباضاٌْ تىاْر و تـُعًًكٌ  ََُيَُٓيري، ُٓوٖ ساوباآلت
ُض ٖـ طـُوضَف غـُضزاًَْهتإ زَنـا، ٓـُوا     باثريَ . خؤ نٍُُيَسَنناتًَو بُ ؾُقاًََهسا ضِ

نـُ ضـاويَهٌ    يَتـُوَ ضُِض يُ زايهـت زَثا ٖ واتُوَضِٓاَؤشطاضٍ و ْػًشُتٌ تؤ زَناو تا زَ
َاَؤغـتاناْت يـُ قىتاغاْـُزا، ًْىَيـإ بـؤ       وبُضِيَىَبـُض بُتؤوَ بٌَ. خؤ وتاضو خىتبـٍُ  
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ُآلتٔ و ؾطيَين باَيٓـسَنإ و  ٖض ظَوٍ و خؤ اُْوٍَضِتٌَُُْ تؤ تُضخاْهطاوٕ. وَى بًٌََ غىو
 .ُضظَناضيٌ تؤوَ بُْسَُٕٖىويإ بُ تٌَُُْ ٖ، ظؤض ؾيت تطيـ

ــُ    ــُوا ٗــدً ي ــاوَوف ٓ ــاٌْ ْ ــُف و ؾــاُْناٌْ ًََؿــو و طؤ ُناٌْضِشيَٓ  اْهاضيًــُضِي
ُضظَناض زَيـُوٍَ  ٖـ ؤيإ زَنـُٕ. ٓـا يًَـطَزا ٓـُو نضـُ      ًَُين ناضٍ خٖزَضووًًُْنإ، بُ

ُ ثًًَـإ  جاتٌ ودىزٍ خؤٍ بهات و بُ زَْطٌ ْاوَو زَضَوٍَ دُغـت بُضاْبُض نُغًَو ًٓػ
بـىو يـُوٍَ   ططيَضَِواضٍ نىضزظؤض نُيتىوضٍ  عُياًََهٌُّ! تا ـٖبًٌََ: غُيطَهُٕ، ًَٓـ 

ثطغُو تُععيُف خُوف بىوَ. تانُ  ، ٓاظازاُْ يُ َاٍَ بًَتُ زَضَوَ، تُْاُْت ضىوٌْ بؤنض
ض يُتُ ٓاويَُٓ ؾهاوَنٍُ ْاو زَغـيت بـىوَ، تًًَـسا    ُُٖٓو ظؤضبٍُ داض يُ َاَيُوَ  يٌضِاوٖ

بُيإ بهات. ًَٓػتا ُٓو وَى نـُويَو   ؤتَُاؾاٍ خؤٍ بهات و يُ ْاخسا زَضزَزَيٌ خؤٍ ب
 َ:ٍَضِوَآلؾًهٌ خؤيسا زَطُواٍ يإ نؤتطيَهُ بُز

ُ ضِؤيـٍُ ٓـُوزا، ٓـُو يـُ ْـاو ثـؤٍ،       ٖيـُو زوًْـا ضـؤٍ و     ناتًَو    يـُ ْعيهـُوَ،    ؤشاْـ
ذاض(، بـُ  ًَٓسيَٖٓـُوَ، ُٓونضـُ)   اٌْغُضدمطِانًَؿـ نٌ ثًاو زَبًينَ نُ دًَطٍُ َاَؤغتايُ

 ُ اٌْ خـُياآلوٍ ٓـُو ثًـاوَ    ٗـ و بـُبٌَ َيًَهساْـُوَ، خـؤٍ يـُ دً     زظيًُوَ، بُبٌَ ٓاطاياْـ
 زَزؤظيَتُوَ. ناّ ثًاو؟

 :نُ دًاواظَ يُ خَُيهٌ ٓاغايٌ زيهُ، ضىْهُ َاَؤغتايُى

o ِبـاف ـــ َطؤظًَهـٌ     ُنٌضِازَيـ ضووًًُْوَ ـ تـا   عضٍ وزَٖووٍ ؾًػًؤيؤشٍ وُٓو يُ ض
ًََُ  .نا

o      ٌــ ــتُوَ، نُغ ــُ زَغ ــاْطَوايٌ ي ــُآلت و ؾطَ ــُ زَغ ــُو َُقاًََه ــُ ثًَه ــُو ي ٓ
 .زَغُآلتساضيـ ظؤض داض خؤؾُويػتُ

o     ُٓو ظيطَى و شيط خؤٍ زَْىيَين ظاًْاضيًُناٌْ بؤ زَضووبُضٍ ْـاَؤٕ. نُغـٌ ظيـطَى
 .ًَؿُ ظوو زيَُٓ بُضزآلُٕٖ

o زَْىيَينَ، نُغاٌْ زَضووبـُض عُودـُ بـُّ دـؤضَ      ضَِؾتاضُْو زَيػؤظاُْ ُٓو دُضطػؤظا
 .زَيػؤظيٌ و وَؾازاضيًُُْ
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o  بـىوٌْ نُغـًَو ٓاَـازَبٌَ     اططٍَ،ضُِٓو طىيَططٍ باؾُ، ٓاَازَيُ باف باف طىيَت بؤ
 .ُغُضدمطِانًَؿُغت و ٓاضَظووَناْت بهات، ٖبُؾساضٍ 

o ُنُغـًَهٌ خـاوَٕ   ضضـاو، خـؤ ُٓطـُض    بُطؿيت، َاَؤغتا وَى منىوُْ و قىزوَ زيَتُب
و دىاْجؤف وخؤمشُؾطَب بٌَ، ٓـُو ظووتـط زٍَ بـؤ     ووخؤفضًَِع و ٖنُغًًََُتًًُنٌ بُ

 .ًَُؿُ نُغاٌْ منىوُْوَ و قىزوَ خؤؾُويػذيٖ. ازَنًَؿٌَضِخؤٍ 

o        هـات و زَتـىاٌْ   بُ سىنٌُ ُٓوٍَ نـُ ٓـُو واْـُ بًَـصَ، ظؤضتـطئ قػـُ خـؤٍ زَي
ُيـُ بابُتُناًْؿـٌ،   ٖو بـسا نـُ ٓاضَظوويـُتٌ و دـاض     ُتًَُض باؽ و بابٖيُزَضطاٍ 
 .ُضظَناضو تاظَثًَطُيؿتىوَنأْٖزَضزَزَيٌ 

o    ٍُــ ــتا بىخض ــسا، َاَؤغ ــاوٍ خىيَٓسناضاًْ ــ ٗو ْ اظضِيُض ــُ غ ــُو ظَمحُت  ٍطِضًًًِٓ
 .ين نُغًَيت خؤؾٌ بُ ٓاطايُضِاغتقىتابًًُناٌْ بسضنًَينَ و بؤ ثا

o  ،واْهطاوَ،ضِبهـطٍَ، ٓـُوا غـُضنُوتين ضـاوَ    ُٓو َاَؤغتا ثًـاوَ   اوٍضُِٓطُض تىاْطا 
ضىْهُ ُٓو خاوَٕ ُٓظَىوُْو باؾرت يـُ زَضيـايٌ ُٓظًٓـسا ؾـاضَظايُو َُيـُواًَْهٌ      

 .ثطؤؾًؿٓاَيُ

نامنٌ يُال )قىضؽ( بىوَ ُبىوَ، ثطغًاضََٖاَؤغتاٍ ظاْهؤ  اثطغًًُنامن،ضِيُ  ُضضُْسَٖ   
ُ  و ٓاَازَ َاَؤغـتا، يـُ دًَطـٍُ زايـو و      ُْبىوَ وَآلًَإ بساتُوَ، يُو غـىْطُيُوَ نـ

دــؤضَ الزإ و  ُضٖــاْسا، بؤيــُ ًخىيَٓــسناضإ َُٓاْــُتٔ يُبُضزَغــت بــاونٌ قىتابًًــُوَ،
ثُضوَضزَو ؾًَطنطزٕ( زَضـُٓ خاْـٍُ خًاُْتـُوَ، يـٌَ، ْـابٌَ       ٌَثُياغٓىوضؾهاْسًَْهٌ )

ٌْ و ُيُ( َاَؤغـتا زَبًَتـُ ًَْضـريٍ دـىا    ٖنُ )داض  غاؾٌَ بهُئ، ًًُضِاغتخؤمشإ يُو 
َُٓــُ بــؤ نضــُ  ْاغــو وْــاظزاضٍ وخاْىَــاٌْ نضــؤَيُيُنٌ تاظَثًَطُيؿــتىو، تُْاْــُت

 (1)ُضوايُ. ٖعاظَبُناٌْ ظاْهؤف 

 ، ...ْاو ثؤٍ يَُٓوَضِبطُ با

ُضظَناض بٌَ و ض عاظَبـإ، يُبـُض   ُٖويَتُ باوَؾٌ ُٓظًٓساضيًُوَ، ض نضٍُ نُ زَن ُٓو   
ُغت ٖو خطؤؾإ،  ضٍِ يُ ًََؿو زَنُوُْ طُُٓوٍَ ُٓو ؾاْاٍُْ نُ تايبُتٔ بُ ُٓظًٓساض

 :زَنُٕ وَى اْهاضيًُىضِبُ دؤضَ طى
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 ًَُىو ٓـُو ؾـتاٍُْ   ٖـ زَضووبُضٍ يـُالٍ دـىاْرت زَنـات و    ؤَاْػًًُت،ضِاٌْ ٗد
 .خؤؾسَوٍَ نُ ُٓظًٓساضَنٍُ خؤف زَوٍَ

  ٌََُىو ؾتًَو بهاتُ قىضبـاٌْ  ٖو ٓاَازَيُ وظَيُنٌ بًَػٓىوض يُ ْاخًسا زضوغتسَب
 .ظًَٓساضيًُُٓو ُٓ

 ٌَخىاضزٕ و خُوٍ نُّ زَبٌَ يإ تًَهسَض. 

  ٌضِتُغطحيُنٍُ بطؤ ؤشضَُِىو ٖزايُ. ٓاَازَيُ  اْهاضيٌضًَُِؿُ يُ طؤَُٖظاد،ٍَ 
 .وَى منىوُْ

  ًًًَُٓناٌْ ٓاؾهطابُٔٗيُ ًَُْٖؿُ تطغٌ ٖسُظ يُ طؤؾُطريٍ زَنات و. 

 ًََػو بؤبضـىونرتئ ؾـت   تابًٌَ زَبًَتُ نُغًَهٌ غؤظزاض و زَيٓاغو، ٓاَازَيُ ؾط
 .بطيَصيت

 َظؤض ظؤض بريزَناتُو. 

َُىو ثُضضـُنطزاضٍ طـُوضَيإ يُغـُض ٓاغـيت     ٖتًَسا ًًُْ، َُٓاٍُْ غُضَوَ،  طىَاٌْ  
ُيُ ُٓو نُغـُ  ٖ. اليُُْ خطاثُناٌْ ُٓوَويُ بؤٍ خىيَٓسٕ و زواضؤشٍ ُٓو نضُ ٓاؾكُ زَبٌَ

ُ   و غُضنُوتٔ ثاؾهُويَتبُتُواوٍ يُ شياٌْ خىيَٓسًْسا  تانـُ ٓـُضيَينَ    ًَينَ.ٖبُزَغـت ْـ
َيساضَنٍُ خؤيسا وا زو نؤؾؿٌ ُٓويُ يُ زَضغٌ َاَؤغتا ُوٍَ ٖ َىوُُٖ، ُٓو نضُ يُٓوَ

 !بٌََنًسا(، َُضز ًًُْ يَُُؾسا غُضنُوتىوبسا نُ )ْاوَظَو بًَُُغًًُ يُ شيطو ظيطًْؿاْ

تُ خاْــٍُ زَضــًَ ُض ُٓوَْــسَ ًْٓــُ، ٓــُّ ُٓظًَٓساضيًــُ،ٖــُْضيًًَٓــُنإ،  ثُضضــُنطزاضَ  
ًٓـإ نـطزوَ. واتـا    يـُوَ، وَى ططيهـُ نؤْـُنإ ثؤيً   (Ludus) )خؤؾُويػيت َٓساآلُْ ـ 

اٍَ غايَينَ. نُواتُ يُطٍَُ نىشاُْوٍ َؤٌَ ُٓو غ (4ـ  3)ايُُْ، َُساَيُ و نُخم نىضتعىَط
ــ   ــساضٍ ط ــُناٌْ غــاآلٌْ ُٓظًَٓ ــريَوَضٍ و يازطاضيً ــاططٍ ب ــُ  وطِخؤؾُويػــتًًُ، ٓ بًًََػ

يبَ ضَِْطـ ًَٓـسَ َُتطغـًساضَ، ُٓطـُض ظوو ُْنىشيَٓسضيَتـُوَ     ٖو بًًََػُيُنٌ ... ططِزَغًَينَ
ايبـُتٌ يـُ ناتًَهـسا نـُ     ُٓظًٓساضو زَووضوبُضٍ ُٓظًٓساضيـ يُطٍَُ خؤٍ بػىوتًَينَ. بُت

َُْاوَ نُ زَووضبـُض ثًًَٓـُظاًْيبَ، ضـىْهُ     ًَض ؾتًَهٌ ؾاضاوُٖغت زَنات ُٖٓظًٓساض 
يـُ، ْاؾـاضزضيَتُوَ ظوو زَضووبـُض    ٌ ُٓو دؤضَ خؤؾُويػـتًًُ ُٓوَ يُنًَو يُ خُغًَُتُناْ



 

217 

سا، زَنُويَتُ ساَيُتًَهـُوَ نـُ:   يُ زَيساضي اوضُِضظَناضٍ زؤُٖغيت ثًَسَنُٕ. ُٓودا نضُ ٖ
ٌ / زَيٓاغـهُ / خُؾـُتباضَ / تط   َيُضًَُِؿُ تؤُٖغت زَنات ٖ ُيـُ / بًَعاضنـُضَ /   ٖ غـ

ُ  ووَطِسَضٌَ / بًََُيٖاضَ / بَُُضاقُ / بًَبانُ / ظوو بًَع / بًَىضَيـُ / ْآىًََـسَ /    / ْاقايًـ
 ....تازاظيًُضِْا/  / ُْغاغُ / سُغىوزَ / بُتُؾكَُيُيُ / ْاؾازَ َُْسوت و َا

ُض ٖـ ٌ و غؤغًؤزَضووْٓاغُنإ، زَظأْ ا ؾاضَظاياٌْ زَضووْٓاغٗٓاظيع... تُْ خىيَُٓضٍ   
إ، ضـُْسَ َُتطغـًساضو تطغـٓاى و    يُنًَو يُو ظاضاواٍُْ نُ يُغـُضَوَ ٓاَاشََـإ ثًَـس   

ُضظَناض ٖـ شْإ و يُ ًَْى ُٓواًْؿسا نضـاٌْ  بُ طؿيت و بؤ  ـطاضيهُضئ يُغُض شيإ َطؤظ
 .بُتايبُتٌ

 :اوٍَ ُٓوَيُٗطَزا بًُٓو ْاضدمؤنٍُ نُ بُْسَ زَيُوٍَ يًَ نُواتُ

ض ظَناضزا ُضٖـ ظًَٓساضٍ يُطٍَُ نضُ خىيَٓسناضٍ َاَؤغتايإ... ًَٓىَ زَظأْ، ُٓ)
 ؟!( َىغًبُتًَهٌ بُزواوَيُ

َوايُ، بُضاوٍ ْعَـُوَ تَُاؾـاٍ ٓـُو    نىضزا نُيتىوضٍ ٗواؾبعاْري، نُ َُُٓ تُْ ْابٌَ   
ثُيىَْسيًٍُ ًَْىإ َاَؤغتاو قىتابٌ زَنات. يُ ظؤضبٍُ وآلتاْسا ُّٓ ثُيىَْسيًُ، بُ ياغا 

ُتايـُ  ُٖتا ٖاَؤغتايُ وضوثاو َُُٓضيها، ُٓو ََُىو وآلتاٌْ ُٖٓبؤ منىوُْ يُ  هدطاوَ،يَضِ
ًَضـٌ ياغـاناٌْ ٓـُو ثُيىَْسيًـٍُ نـطز. يـُ غـاَيٌ         زَضزَنطيَت،يُ وَظيؿُ  ُٓطُض غُضث

ُ ٖـ ُضظَناضٍ ٖـ تًَو َاَؤغتايُى نضُ قىتابًًـُنٌ  نا( 1653) ثـاضيؼ،   َُيططت و بطزيـ
ًَٓايُوَ ْاو قُؾـُظٍ زازطـاٍ   ٖو، بُ نُيُثضُ ُٓو َاَؤغتايُيإ َُىو َُُٓضيها ؾًُشاٖ

 .ايُوَطٌِ و غعاٍ قىضغٌ بُغُضزا بَُُٓضيه

و  ُضظَناض يُشيَط زَغـُآلت ٖيُ، ُٓطُض باضوزؤخٌ نضاٌْ َنُ ُٓوثطغًاضَ قىضغُ ًَٓػتا   
بٌَ يُ ٓانـاٌَ ُٓظًٓـساضيٌ   واْهطاوضَُِىو َُتطغًًُف ضاوَٖخؤياْسا ُْبٌَ و ُٓو  ازٍَٓريِ

ٔ اضِاوغُْطٌ و ثاضغُْطٌ زَيٌ وإ ٌَٖٓ باؾُ ضًبهُئ تا  ُٔٓواْ و خُغـاضَتباضيـ   طـطي
 !ُْبٔ؟

و زشايُتٌ نطزٌْ خؤؾُويػـيت نـاضيَهٌ ْاَطؤظاُْيـُو     يَططتٔضِنُ  ٕاضِاوٖ َُىوَإٖ   
ٔ ضِا )بُنطَؾؤظاض(َنإ زَزؤٗ، ضىْهُ زَظاْري يُّ دُْطُزا تُْؾًَتاُْؾُ . خؤؾُويػـيت  يَـ
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ظَوَ غـُيطنطاوَ.  و ثـريؤ  يـع ضَُِىو نتًَبُ ثريؤظَ ٓامساًًُْنإ و ٓايًُٓناْسا بُ ضاوٍ ٖيُ 
ــُآلّ  ــىضزب ــُْ ن ــ   ٌطىت ــؤٍ. ًَُٓ ــُ وازٍَ خ ــت ب ــُْططو َاغ ــُض  : ط ــَُإ يُغ ُ قػ

ٍَ يـُّ خؤؾُويػـتًًُ، خىيَٓـسناضٍ    َُـُ. زَنـط  ْٖط و بًَبُضاوغُٖخؤؾُويػتًًُنٌ ْا
ٌ واضُِضظَناض زَوضٍ ُٓو ناضَاَعَ زَيجاى و بُضئُ ببـًَينَ نـُ   ٖ تُقـٍُ يًَـسَناو بـُ     ضـ

وضزَ ُْظيؿٌ ُٓو بطيُٓ يـُ   ضزَُيًٌََ و وُٖزا بُ تًُْايٌ بُدًًَسَؾت و ضؤيبطيٓساضٍ يُو ز
 .َُضطٌ ْعيو زَناتُوَ

 ،...يَعضِبُ خىيَُٓضٍ

غُضزاططتٔ بُ غُض ضُْسإ نتًَب و ٓاويَتُنطزٌْ ُٓظَىوٌْ َاَؤغـتايُيٌ خـؤّ،    زواٍ   
َ نضـُ  و ياضَُتًـساٌْ خىيَٓـسناض   ًهطزٕضِيَُٓايطُيؿتُُ ُّٓ ٓاناَُ نُ بؤ زَغتططتٔ و 

ــٌَ ٓــُّ ضــىاضاليُُْ ظؤض ُضظَناضٖــ ــُ يُطــٍَُ  اُْضِؤؾــٓبريؤؾــًاضاُْوَ َٖنإ، زَب َاََُي
 :زؤخُنُزا بهُٕ

 (/ باواٌْ نضُ / نضُ خىيَٓسناضَنُ بُضِيَىَبُضَاَؤغتا / )

ُضيُنًَو يُّ ظاتاُْ ؾًبهَُُوَ، سُظّ زَنـطز ٓـُّ   ٖ ؤَيٌضُِٓوٍَ، بايُر و ٓاناٌَ  ثًَـ
 : نُ خؤّ ؾايُحتاَيًإ بىوّ َُوَطِطًَبؤ ب َتإضِووزاو (3)
بًًـُ نضـُنإ   اواضيَهٌ ظؤض بـىو، قىتا ٖـ اواض ٖيُ زاآلٌْ قىتاغاُْنُ زَْطُ زَْط و  * 

ظَْطٌ واْـُ يًًَـسابىو،    ببىوُْوَ،طِخ َنُيإبُضِيَىَبُضُْط يُ زَووضٍ ٖوَى تؤثَُيٌ 
     ُ ُضضـٌ قػـٍُ   ٖ يِ،ضًَِٓـ بُضَو ثؤيُنُّ زَضىوّ، نـُ بـُالٍ ٓـُّ ٓـاثىوضَ تًَجـ

ُضظَناضٍ ْاغـو و ْـاظزاضٍ   ٖـ بُ نضؤَيُيُنٌ  َبُضِيَىَبُضْاؾريئ و ْابُدٌَ بىو ُٓو 
... ، طـىيَِ يًَبـىو قىتابًًُنـُ يـُ     ايُوَطِاتُ غُضظاضٍ ُْيسَطًََٖت و ُٓوٍَ ززَطى

من... تـؤ يُسُغـىوزيإ   زايُوَ طىتٌ: ٌَٓ َـٔ ضـًبهُّ، دـىا    َنٍُبُضِيَىَبُضزٌَََ 
ٓـُو   ٍَبُضِيَىَبـُض  ٓـُو يًَُُ. زواتط، قىتابًًَو ثًَطىمت،  تضِقُت و َُيٓايٖضاوت ثًَِ 

 .نضؤَيٍُ بُوَ تاواْباضنطزوَ، طؤيا ضاوٍ يُغُض َاَؤغتايُنٌ ثًاوَ

ا ْـاضز.  ز(51)شُْنُ بُزواٍ قىتابًًـُنٌ ثـؤيٌ    َبُضِيَىَبُضيُ طُضٍَُ زَضؽ زابىوّ،  *
ُ ضَِسًُنضُ غُضٍ يُغـُض   ايُوَ،ضِزواٍ َاوَيُى نُ طُ َُيٓـُططت و تـا ظَْـط    ٖ نـ
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ُض بــُبٌَ زَْطـٌ زَططيــا. زواتـط يُزضَؾُتًَهـسا قىتابًًُنــُ ثًَطـىمت نــُ     ٖـ يًًَـسا  
و غـىونايُتٌ ثًَهـطزوَ طؤيـا بًـىظٍ      طىتىَظؤض قػٍُ ْاؾرييين ثًَ يىَبُضَنٍُضِبُ

   ُ ُ ُيَىَبضِغىوض يُبُضنطزوَ، نضُ يُ ًَاٍُْ غهاآليُنٍُ ٓاَـاشٍَ بـُوزا نـُ ب  ضَنـ
  ...اوَغتابىوضُِٓو يُطٍَُ َاَؤغتايُنٌ ثًاو يُ زاآلُْنُ  ؤشَضُِ، ُٓو زَيٌ يُو ثًػ

سا بـاضٍ زَضووْـٌ   ُضظَناض يُ ثؤيـ ٖقىتابًًُنٌ يُ َاوٍَ َاْطًَو زوو غٌَ داض نضُ  *
خؤ و ظؤض زَيتُْط و َاتُوَ غُضٖؤؾدؤٍ زَضىو، زواٍ َاوَيُى زَٖتًَهسَضىو و يُ 

 وضِؤؾــٓبرياْاوَْسيًُنــُ تــابًٌََ ناضيعَــاو زو َنــٍُبُضِيَىَبُضثُضؾــإ زَبــىو. شْــُ 
ُ   ناضاَُبىو. بُزظيًُوَ ثُيىَْسٍ بُ زَنـات و   يُنسوو زَغتُخؤؾهٌ ٓـُو قىتابًًـ

 ُوخؤياُْف بـاؽ و ضِاغـت غؤضاغٌ باضٍ زَضووٌْ و خًَعاًٌْ ُٓو نضُيإ يًَـسَنا و ْا 
 َيَىَبـُض بُضِخىاغٌ ُٓظري و خؤؾُويػتًإ يُبٓطىيَاْسا زَضطثًَينَ. خؤؾبُختاُْ ٓـُو  

 ضيٌَٖاوِ ًَُُٓاُْ خؤٍ زَناتٍُٖ ُٓو نضٍُ ضُْط زَنُوٍَ و ظؤض غُضَزاويَهٌ نًَؿ
ُٓو و بُ ضُْسإ زاًْؿذي تىاٌْ نًَؿـُ )ُٓظًٓساضيًُنـٍُ( ٓـُو قىتابًًـُ ضاضَغـُض      

يـُ   بُضِيَىَبـُض غـُدازَ ـ ٍ   خازّ ٓـٍُ  بهات. )زضووز يُ ضؤسٌ ثانٌ ـ غت ٓاؾتاو  
 .(نؤيُ

ُضظَناضٍ بُ ناًْاويَو زازْسضيَت نـُ  ًٖؤيؤشٍ وزَضووْٓاغًسا، تٌَُُْ ىغظاْػيت غ يُ   
زواٍ باضاًَْهٌ ظؤض و تىواْـُوٍَ بـُؾطٍ نىيَػـتاُْنإ، تـُواو ثُْطسَخىاتـُوَ بـُ زواٍ       

اويَصيَتـُ زَضَوَ.  ُْٖاويسا ٓاَاضٍ نطزووَ زَضٖتا بتُقًَتُوَو ُٓوٍَ يُ  ٍَ،ضِزضظيَهسا زَطُ
ًٓعرتاف بُ بىوٌْ خؤٍ بٌَ، ُٓو خُوٕ بُوَو زَبًينَ زَضووبُض ُض بؤٖ ْاناتُضظَناض سُظٖ

َظووَناٌْ ْـُبٔ. دـا   ٓاض نابُضٍضُِضظَناض(و سُظَناٌْ يٌ ظَؾتُٓنُٕ و ُٖٓو بهُٕ وَى )
ًض زضظيَـو  ٖـ ُضظَناضَ زازَخطيَـت و  ٖىو زَضطاو ثُدمُضَناٌْ سُظٍ ُٓو َُٖظؤض داض نُ 

ضَ )بُتايبُتٌ نـض( دطـُ   ُضظَناٖتُوَ، ُٓوا ُٓو بًَتُزَض ٌَْآًًََتُوَ تا ُٓو ناًْاوٍَ ي
 ًض ؾـىيًََٓهٌ زيهـُ ْازؤظيَتـُوَ بـؤ تُقًُٓوَنـٍُ، يُويؿـسا ـ يُبـُض ٓـُو         ٖيُ )ثؤٍ( 

ُيُتٌ و ثًَؿت ٓاَاشََإ ثًَـسإ ـ ٓـُوا َاَؤغـتاٍ ثًـاو،      ٖخُغًَُتاٍُْ نُ َاَؤغتا 
 !خُوٌْ ُٓو ٌظؤضداض، زَبًَتُ قاضََاٌْ ُٓغجٌ خُياٍَ و ثاَيُواْ
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ُوٍَ بسضيَت، زضظيَهٌ زَغـتهطز زضوغـتبهطيَت   ُّٖٓ باغُ، زََئًَ، واباؾرتَ،  تىيَصَضاٌْ   
بتُقًَتُوَ، ثًَؿططٍ يًَبهُئ يُوٍَ بـُزاوٍ زضظٍ )ُٓظًٓـساضٍ يـُ     اطِتا ُٓو ناًْاوَ يُوي

ُ ُضظَناضَ بُ ضُُْٖضٍَ، بُّ ؾًَىَيُ زَتىاْري ُٓو ثؤيسا( بط اَيهُئ ضقسإ ؾيت بُ غىوز غـ
ثًَسَبُخؿـري و يـُ    ؤسٌضُِغت بهات ُٓو ؾاتاُْ بىوٌْ ُٓو زَغُملًَٓٔ و خؤؾًًُنٌ ُٖ ن
 .(!ُُّٖٓوَتُّ، ًَٓـ )ٌ خؤيسا زََيٌ: زَي

ًىايُتُناٌْ زَتىاْري ظؤض ٖبُ ٓاضَظوو و  ُضظَناضٖاَيهطزٌْ ضقغُ ضيٌَزََئًَ، يُِ تىيَصَضإ  
ٖ ٌ ُ  اضيهاضٍ بهُئ و غُضنُوتىواُْ ُٓو قؤْاغٍُ تَُـُْ ًىايُتـُنإ ظؤضٕ،  ٖ. يَٓريضِتًَجـ

ٍ شَْـًين  ٖىْـُض ، ىُْضٍ ًْطاضنًَؿٌ و زاتاؾري و خؤؾٓىوغـٌ و نـاضٍ زَغـيت   ٖوَى، 
بابُتاٍُْ سُظٍ  ُضٍىْٖؾاْؤ و ْىاْسٕ و وتاضخىيَٓسُْوَ، خىيَٓسوٍَ ُٓو ٍ َؤظيو، ٓاًََط

َـُ  ت و طُضِيًَسَنا، ْىوغًين ثُخؿإ و ؾًعط و ُٓزَبًات، بُؾساضيهطزٕ يُ ياضٍ و غجؤ
ٓـإ يـُ زيـعايين و    ًَٖوُْخؿػـاظٍ، زا ؤًْٓـُوَو ْـُخـ   ٖو ؾُتطْر . ؾًَطبىوٌْ ضٓري و 

و ناضنطزٕ يُ  و ؾتُناٌْ زيهُ،ٓاًََطَُُ دؤضٍ ْاوَاٍَ و نٍُ وثىٍ و ُْٖخؿُو َؤزيًٌ 
ٍ ضِبُؾساضيهطزٕ يُ نؤٍََُ و  باغضُ و بُخًَىنطزٌْ طًاْساضٍ َاَيٌ و ؾـًاوو بـُ    يَهدـطاو

 .تاز ... نُيو

ُضظَناض باؾرت خؤٍ ْاغٌ، ُٖضناتٌَ ٖ ُضظَناضٍ ظؤض زضيَص ًًُْوٖقؤْاغٌ  خؤؾبُختاُْ،  
زَتىاٌْ يُبُضزَّ  ىوٕبُ خؤ ب باوَضَُِمتاُْتطو  طُِٓوا بُ عُظميُو ٓريازَو نُغًَتًُنٌ ظؤض ث

 .ًًٌََ بؿهًَتُوَٖو ُْ اططٍَضِظضياٌْ ُّٓ قؤْاغُ خؤٍ  َؾُباوضِ

/ بـاواٌْ نضـُ / نضـُ     بُضِيَىَبُض)َاَؤغتا /  ؤَيٌضٌِ بايُر و نىضتظؤض بُ  ًَٓػتاف،   
 :زَنُيُٓوَطِض يَهساطِخىيَٓسناضَنُ( يُضُْس زيَ

َاَؤغــتاٍ ثًــاو: ضــىْهُ ٓــُو نُغــًَهٌ بــُ ُٓظَىوْــُو ؾــاضَظاٍ ظاْػــيت  :يــُى   
تُ تًَسَطا)نـُ ثًَىيػـتُ وابـٌَ(،    زَضووْٓاغٌ و نؤََُيٓاغًًُو باف يُ ظَاٌْ دُغـ 

ُغتًهطز يُنًَو يـُ نضـُ خىيَٓـسناضَنإ َـُيٌ و سـُظيَهٌ )ْآاغـايٌ(       ُٖ ُضنٖ
ٍ ًْؿاٌْ ُٓو زَزَٕ، زَبٌَ خؤٍ بـؤ نجهـطزٕ و زاَطناْس   ٓـُو َـُيٌ و سـُظَ     ْـُوَ

ٌ ووٍ ُْزاتٌَ، ِٓاَازَ بهات بُبٌَ ُٓوٍَ نضُ ثًَبعاٌَْ، ظؤض ضِ ْـُزا يـُ ثؿـىو و     ضيَـ
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ًض َـُضاًََو، بـُ   ٖـ ض ؾًَىَيُى، بُ ًٖبُتًُْايٌ قػٍُ يُطٍَُ بهات، بُ بؤُْناْسا
يُى ًْؿإ ْـُزا نـُ نضـُ واٍ    وؾُيُى يُ ظاضٍ زَضْاضٌ يإ نطزًض طىظاضؾتًَو، ٖ

ــُ َ :(55)باوَؾــٌ بــؤ زَناتــُوَ. بًًُٓــإ نــُ   اتتُؾػــري بهــ اَؤغــتانإ، ي
َُىو ُٓظًٓساضيًـُنٌ نضـُ   ُٖٓظًَٓساضيإ يُ ثؤيسا ُْبىوَ.  ُٓظَىوٌْ اثطغًًُنُزاضِ
ٕ يُو غاتُزا زازَطريغٌَ نُ َاَؤغتايُنُؾٌ بُ ؾًَىَيُى يُ ؾًَىَنإ ُضظَناضَناٖ

ضـطاٍ غـىوضٍ بـؤ     انُتطوغهٍُ ضطاٍ غُوظٍ ًْؿاْسَزا. دا ُٓطـُض ظوو َاَؤغـت  
ٍ ضُِضظَناضَ بُخىيسا زَضًَتُوَ، با َاوَيُى َُٖيهطز، ُٓوا يُنػُض ُٓو نضُ ٖ  نابـُض

ٍ خـؤٍ و َـُيٌ و   (غهُ)َ غُض بهات و بًبىغعيَين،، ططْط ًًُْ زواتط نضُ زيَتُو
ًىايــُتًَو و نــاضيَهٌ زيهــُوَ ََٖطنًَتــُوَ، بُتايبــُتٌ ُٓطــُض بــُ سُظَنــٍُ زاز

 .بهطيَتغُضقاَيٌ 

ُضضُْسَ ظؤضبٍُ ناتُنإ يـُ شووضَنـٍُ خؤيـسا خـُضيهٌ ُٓدماَـسإ و      ٖ: بُضِيَىَبُض: زوو
ًَؿـُ ٓاطـازاضٍ   ُٖاتىو، ٗـ بـُتىاْاو يًَ  ٍبُضِيَىَبـُض ناضَناًُْتٌ، بُآلّ  ايًهطزٌْضِ

ٌ ضِخؿٍُ َاضو َريووَ يُ قىتاغاُْنُيسا. بؤ ُّٓ باغـُ   ٓـُو زوو اليُُْيـُ، يـُ     ؤَيـ
غـتًاضيٌ  َُُٖىو نؤبىوُْوَيُنسا، بايـُر و  ٖيُ  ًْسا،اليُى يُطٍَُ َاَؤغتانايُنا

غيت ًَُُٖين قىتاغاُْ زَخاتُضوو، ُٓطُض ُٖواٍ ٓاضاّ و ٖثاضيعطاضيهطزٕ يُ نُف و 
ُ يُطـٍَُ   ُوخؤضِاغـت نـطز ٓـُوا زَبـٌَ     بُ بىوٌْ ؾـتًَو  َىو َاَؤغـتا ثًاوَنـإ   ٖـ

ُ ٖٓاٌْ ًَٖاوَٓزاًْؿًَت، بُبًَ زؤخُنـُ   طـُض ًض نُغًَو قػٍُ زَيًدؤٍ بهات، خـؤ ٓ
تاٍ يُطـٍَُ َاَؤغـ   ُوخؤضِاغـت ًًٌََ غـىوض، ٓـُوا زَبـٌَ    ٖطُيؿتُ ساَيُتٌ بُظاْسٌْ 

ابًًـُنٌ زيـاضيًهطاو   ًض ؾـًَىَيُى ٓاَـاشَ بـؤ قىت   َُٖعين زاًْؿًَت و ْاؾيبَ بُ 
ْاوَ ْـاوَ، زَضغـٌ )ؾـُضاؽ( بكؤظيَتـُوَو      بُضِيَىَبُضبهات. يُاليُنٍُ زيهُ، ؾُضظَ 

ُضظَناضيٌ خؤٍ بؤ قىتابًًُ ُٖٓظَىوٌْ  ُوخؤياُْ،ضِاغتاغُضزاٌْ ثؤيُنإ بهات و ْ
ًَُؿـُ زََـُظَضزيإ بهاتـُوَ، ٓـُو يـُ ًََؿـهًإ       ُٖضظَناضَنإ بهاتُ واُْ و ٖ

ُغـتًهطز،  ٖنٌ غُضؾاٌْ ُٓواُْ. زيػإ ُٓطُض خىيَٓسٕ ُٓضنٌ غُضَبضُغجًَينَ نُ 
بهـات بـُو    يُطَُيـسا ًًٌََ غىوض ببُظيَينَ، زَبٌَ ظؤض شيطاُْ طؿتىطؤٍ ٖقىتابًًُى زٍَ 
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ًض َاَؤغتايُى بًَين و و ُْ باغٌ ُٓؾل و ُٓظًٓـساضٍ بهـات.   َُٖضدٍُ ُْ ْاوٍ 
 (3. )خؤٍ زَطُيًََٓت َاَؤغتاٍ ظيطَى خؤٍ زَظاٌَْ بُ ض ظَاًَْو ثُياٌَ

وَيُ، نُ ظوو ٓاؾـهطا زَبـٌَ، نضـُ    : باواٌْ نضُ: خُغًَُتًَهٌ )ُٓظًٓساضيين ثؤٍ( ُٓغٌَ
ُ   ٍٖ ُٓظًٓساض ُضظَناضٖ و ُٓظًٓـساضٍَ خـؤٍ يُغـُض    ًَُؿُ و بًَٔاطاياْـُ، باغـٌ ٓـ

بـىو،   ُضَِْطـ وايطىت، وايهطز، واُْنـٍُ وابـىو، بؤيٓباغُنـٍُ ٓـُو      ؤطًُِٓظاضيُ: )
بىو ....تاز(، زايو يُنُّ نُغـُ   ُٓو دؤضَ ٍيُو َاضنُ بىو، عُتطَنُغُعاتُنٍُ 

زَنـات  نضُنٍُ خؤٍ  يٌضَِؾتاضزَضووٌْ و دُغتُيٌ و  اْهاضيًُناٌْضُِغت بُ طؤٖ
نـطاوَ، بُغـىوز    ؤؾـبٓريو ضًًًَُِٓنإ تًَسَطا. دا زايهٌ ٗو ظوو يُ بًٓر و بُٓواٌْ ْ

ًٓساضَنٍُ خـؤٍ  نضُ ُٓظ ٌضِيَُٓاي خؤٍَ زَتىاٌْ وَضططتٔ يُ ُٓظَىوُْناٌْ تٌَُُْ
 .ًًٌََ بعاٌْ نُ ُٓو زضنٌ بُؾتًَو نطزوَٗبهات بُبٌَ ُٓوَ ب

 ضَِؾتـاض : نضُ خىيَٓسناضَنُ: بـؤ ٓـُو زَغتُخىؾـهٌ خـاؽ وتًَطُيؿـتىو و دـىإ       ضىاض
خىيَٓسُْوَ بُؾساضيهطزٌْ يُ  ضيٌَ. زَنطٍَ خؤؾٌ يُِهاضَضِيَُٓاي يًَٓؿاْسَضوضِباؾرتئ 

ٓاضو نؤبىوُْوٍَ دؤضاودؤض، نُغـًَيت خـؤٍ يُغـُض بٓاغُيـُنٌ ثتـُو      و غًًُ ضِنؤ
طؤظـاضو نتـًَيب    ؤشْاَـُو ضِخـؤٍ بهاتـُوَ.    سٍَبىًْاتبينَ و ٓاقآلُْتط بري يـُ ٓايٓـ  

ًَُؿـُ  ٖيـُ نتًَبداْـُناٌْ قىتاغاْـُنإ     ثُضوَزَ و ظاْػيت غـُزضًًََاُْ زَبـٌَ  
بطاتــُ بــُ غُضضــاوَ  ٕبــٔ، تــا ٓــُوإ ٓاغــاْرت زَغــتًا َؾتــُنإضِيُغــُض ًََــع و 
ُض وَى منىوْـُ، خىيَٓسْـُوٍ بابُتـُناٌْ طؤظـاضيَهٌ وَى )شيــاض(     ٖـ بُغـىوزَنإ. ) 

دٌَ ثُدمٍُ خؤٍ يُ زضوغتهطزٌْ نُغًَيت خىيَُٓض زَبٌَ(. خـاَيٌَ بايُخـساض    ُٕ،سُمت
     ُْ خىيَٓـسٕ   ٗآُوَيُ، بتىاْطيَت قُْاعُت بُو خىيَٓسناضاْـُ بًَـٓٔ، نـُ خىيَٓـسٕ، تـ

تىوٍ ٖـا غُضَنًٌ غُضؾاٌْ ُٓوَ و يُو قؤْاغُزا و يُ قؤْاغـُناٌْ زا  ُٓضنٌ ثريؤظو
 (4). واَيُٕتَُُٕ زَضطاو ثُدمُضَنإ نطاوَو ٓا

ُضظَناضَناًْـ، باف بـعأْ، نـُ   ٖ َنىضُِٓوٍَ بابُتُنُ قىؾًَسَّ، زَبٌَ قىتابًًُ  ثًَـ  
بهـُٕ. يًَطَؾـسا    ضضَِؾتاُغتًاضَ و زَبٌَ شيطاُْ ٖؤْاغُ بؤ ُٓواًْـ يُنذاض ْاغو و ُٓو ق
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 ًساضِاغـت باوإ و خـىزٍ قىتابًًُنـُ بـُضظ زَْـطخًَٓري. )يـُ       يىَبُضوضَِاَؤغتاو بُ ؤَيٌضِ
 .(ُضظَناضيٌ ُٓواًْـ بُغىوزَٖتٌَُُْ  غُضيًَهؤَيًُٓوَ يُ

زا، يـُ ناتًَهـسا نـُ    ُٓظًٓـساضٍ يـُ ثـؤٍ(   بامسـإ نـطز، ٓاَاشَيـُى بـىو بـؤ )      ُٓوٍَ  
ٍ  ٌٖ ْـىيٌَ يـُ ُٓظًٓـساضٍ زا   بابـُتًَه تُنُٓيؤشيايٌ غُضزَّ   Love) ًَٓـاوَو ثًًَـسَطىتط

Online)ونـض. ٓـُّ بابُتـُف     نـىضِ ُضظَناضٍ ٖـ ُ ظؤض َُتطغًساضَ يُغـُض زواضؤشٍ  ، ن
قػـٍُ  يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ وضزٍ طُضَنُ... خىاياضبٌَ، يـُ ُٓيكُيـُنٌ تايبُتـسا، زووغـٌَ     

ضـىْهُ ْاوًْؿـاُْنُ ظؤض    ٍ ُْنـُٕ، اوقَُيَُُنامن تُقػريٖيُغُض زَنُئ ـ خىاظياضيؿِ  
عُودُ بُو ظاًْاضٍ و يًَهؤَيًُٓواُْنُ نُ بؤ ٓايٓسٍَ  نىضزُضظَناضٍ ٖ ًُٓطِؤَُيسَططٍَ و ٖ

 .ُْتُوَ ظؤض ناضيطُضَ

 :بُ سُزيػًَهٌ ثًَػَُبُض)ز.ر( قىؾًَسَزَّ نُ زَؾُضَىٍَ بابُتُنُ

 "ضؾكا بايكىاضيط"

ٍَ ُٓو ؾىوؾُ ْاغـو و تُْهاْـُ ـ نـُ     ًَُٔ وغؤظزاضبٔ يُطُٖ بُيىتـ و ُْضّ وًْإ و واتا
 َُداظَ بؤ نض و شٕ

يًَطَزا، َُُٓ زَخَُُ غُض ُٓو سُزيػُ ثريؤظَ، نُ نُغـًَيت َاَؤغـتاف، وَى    بُْسَ  
 !ُٓو ؾىوؾُ ْاغو و تُْهُ، بُ بضىونتريئ زَْهُ ضُو وضزوخاف زَبٌَ، وضيا بٔ

 ْىوغـًبىويإ:" ضـىْهُ   ظؤض يُ َاَؤغتاو قىتابًًُنإ يـُ وَآلّ زاْـُوٍَ ْاَـُنامن    (5)
زَظاْري تـؤ نُغـًَهٌ ثـاى و ًْـاظ خـاوييَنَ، زَْـا وَآلَـٌ ٓـُو دـؤضَ ثطغـًاضاُْ           

دؤضَ ثطغًاضٍَ يًَبهطيَت، ٓـُوإ  ْازَيُٓوَ. ثطغًاضَنإ قىضغٔ! َاَؤغتا ْابٌَ ُٓو 
 .انُٔضَىويإ زَيجاى و زاوئَ ثٖ

دًـاواظٍ   اٍضًَِٓاوَ وغـُضَ ُٖيُ خىيَٓسناضٍ خؤٍ َُٖىوَإ زَظاْري نُ َاَؤغتا ٖ (1) 
( ٧تًَُُْـ، شياًَْهٌ بُختـُوَضيإ بُيُنـُوَ بُغـُض بـطزووَ. بُْـسَ بـؤ خـؤّ )       

ُوٍَ ؾىوٍ بُ َاَؤغتانٍُ نطزوَ. ُٖبىوَ غُضبُٖ اَؤغتاٍ وا زَْاغِ. خىيَٓسناضَ
( 12خىيَٓـسناضيَهٌ ثـؤيٌ )   َنـىضِ بـُ   ٍيُى تانُ َاَؤغتاٍ نضًؿِ زيىَ نُ ؾىو

 .ٌ ثًَسَزانطز، نُ خؤٍ زَضغ
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ُزَ غـُضزاٌْ  ٖبؤ َىؾـا  بُضِيَىَبُضسُؾتاُْ  ابطزوو،ضِنؤتايٌ سُؾتايُناٌْ غُزٍَ تا (3) 
ٌ ضَِاَؤغتاناٌْ خؤٍ زَنـطزو   غُضثُضؾـتًاضٍ زَبـًين و زَضغـٌ ؾُضاغًؿـٌ      ؤَيـ
زَبىويا سُؾتاُْ  بُضِيَىَبُض. ُٓو دطُيُوٍَ يُٓايًُناٌْضِزَقؤظتُوَ بؤ ٓاَؤشناضٍ و 

( زَضؽ 12ياضيسَزَضَنُؾٌ زَبىايا ) تُوَ،خؤٍ بًًََ ٍضِثػجؤ تٍُؾ( زَضؽ يُ ض٢ِ)
و  يَـع ضِْعيهرت بًَت يُ قىتابًًُناٌْ و ثاْتـايٌ   بُضِيَىَبُضاُْ واٍ زَنطز بًًََتُوَ. َُٓ

ظؤض  ٍبُضِيَىَبـُض  ؤفطِخؤؾُويػيت ًَْىاًْؿًإ ؾطاواْرتو دىاْرت بٌَ. زَيًٓـاّ نـُ ًُٓـ   
نــُ بــُ  ٓــسَنًإًَٖظؤضَ يــُ ُ، يــٌَ طًُيؿــِ ُيــٖبــاف و غــُضنُوتىو وبًًُــُمتإ 

ٕ ضَِؾتاضثًَدىاغيت ودَُيُبًاْـُ يـُّ َُغـُيُيُزا      ضِو قىتاغاْـُ زَنُْـُ بـاظا    زَنـُ
 .نىيَطيإ زَنُٕ يَصنُٕطِوَُيساٌْ ٓاشَآلٕ. بُزاخُوَ يُ دًاتٌ ُٓوٍَ ضاوَنإ نً

ًَٓـسٍَ قىتاغاْـُ   ُٖ تىيَصَضٍ نؤَُآليـُتٌ، نـُ يـ    ؤَيٌضِزَبىوايا يُ ثًَؿسا بايُر و  (4) 
غت زَنُّ نُ ُُٖيُ ٖبُآلّ ُٓوَْسٍَ نُ َٔ ُٓظَىومن  زاَُظضاوٕ، يًَطَزا باغبهُّ،

ُ ضُِٓو تىيَصَضَ بُ ؤَيٌضِزَظطاٍ ثُضوَضزَ ظؤض َتُاٍُْ بُو  ًًْـُ ، يـُ ناتًَهـسا     يَعاْـ
ّ و زؤظيُٓوٍَ ضاضَغُضَ بؤ نًَؿُناٌْ قىتابًـإ، بـُآل   ضِيَُٓاٍو  ططتٔيَضُِٓضنٌ وإ 

ُٓو ُٓضنُيإ بؤ خؤيـإ ظَؾـُتهطزوَو ٓـُوإ ثـرت بـُ نـاضٍ        َنإبُضِيَىَبُضظؤضبٍُ 
ُ   الوَنٌ وَى ُ ٖخؿتُ و منطَ و زؤغًُو تؤَـاضٍ ْـ اَيسَنُٕ، بُزاخـُوَ،  ضقاتىوإ غـ
 بُغىوزٍَ خؤيإ. ؾتُضُِٓو  زٌْيُ ضاالنهط ْريضِظؤض طُضّ وطى ُىضِازَيخؤؾًإ تا 
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 اخباىةكاٌ، اآلىةي قوتـاىطةي ضـثَيص
 ؟ة مسدووةكاٌِزةىطياٌ ٍةِزاجخاىةي 

 
 

، قىتاغاٍُْ ثُضوَضزَ و ؾًَطنطزٌْ ضًَصَ ثًَؿاْطُ)
    .(ٌٕ َُزَؤتاْبٌَ بُضاْبُض بى َُٖىوإ، يُ قًػد

 )ف. ف.(
 
ُٓو باونٍُ خىّ ُْزٍ يـُ َاَيـُوَ ضـُنىف     ضِؤشتا تٌَُُْ بىوَ ُْوَت غاَيًـ، يُى    

هٌ يُ َػتسا ُْبٌَ و يُ طىؾُيُنٌ خـاْىوَ  يَؾىووٕ َؿاض يإ تُيإ ثاليؼ يإ َاَيٓض يا
غُضبُ طىَبُظَنَُاْسا، خُضيهٌ ضانهطزُْوَ يإ زضوغتهطزٌْ ؾتًَو ُْبٌَ، ُٓطُض ًٖض 
ًٖض ًٓؿٌ بى ثُيساُْبىوبايُ ُٓوا خىٍ بُ زاضًََىَنُ، يإ ًَٖالٍُْ نىتطَ قُآلؾـُناُْوَ  

 (15)اَيـُ ضـايُنٍُ بـُضزٌََ تـُواو ْـُنطزبىو،      يُى، ًَٖؿتا ثًَضِؤزَخاؾآلْس. زواٍ ًْى
يـُ الٍ )ؾـُقٌَ عــُظيع(ٍ بعَـاضٍ زَضظيــِ بـى بًَٓــُ.      طِؤؾًػـٌ بـى َُٖيــساّ و طـىتٌ بــ   

دطُضَنًَؿــًَهٌ ثًَُٓضــىو، ٖامتــُوَو طــىمت، )ؾــُقٌَ عــُظيع( زونــاٌْ ْــُبىو. يُنػــُض 
وَى ٓاغو بـُضَو   ،ٍتًًَدىضِيِ و طىتٌ: دا خى بُغسا ُْبىو، ضىوبايتُ الٍ )دُالٍ دىباض(

نـٔ   طِؤبـىو. ٓـُوداضٍَ طـىتٌ: زَبـ    ض زاخطازوناٌْ )دُالٍ دىباض( تًَُتُقاْس، ُٓويـ ُٖ
)وَغتا عىَُضٍ ُْداض(و بًٌََ باونِ طىتٌ ًَٖٓـسيَو بعَـاضٍ زَضظيـِ بـساتٌَ. نـُ ضـىوّ       
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ُٓويـ ُٖض زوناٌْ قىؾٌَ بىو. بُ تىضَِيًُوَ يُزٌََ زاَُوَو طـىتٌ: ثـُنىو، بـُقىضِيَت    
 ؾاض َُْعٌ تُدُويُ! ططت!

ُ  طِؤيُنػُض خىؾـهًَهِ بُٖاْاَـُوَ ٖـات و طـىتٌ: بابـُ، ًُٓـ          ٍ غـاآلٍُْ  ثًَؿـاْط
، خـى نـُؽ يـُ    ٍ نضإقىتاغاُْناُْ، َُٖىو عايُّ ضىوَتُ قىتاغاٍُْ زواْاوَْسٍ نىيُ

 َُاوَ!ْ باظاضِ و يُ َاٍَ
ٍ  اُْ طىيَُضِؤشُٓو زواْاوَْسيُ ًَٖٓسَ يُ َاَيُإ ْعيو بىو،     زَْطـٌ ٓـُو    إ يـُ ظضيٓطـُ

ثاضضُ ؾًًَُاُْ زَبىو نُ يُ دًـاتٌ دـُضَؽ َُٖيًَاْىاغـًبىو. َٓـًـ يـُ طـٍَُ خىؾـهُ        
ْطُيُ. ؾـإ ؾـاٌْ زَمسـٌ،    اطُوضَنُّ، خىّ يُ باونِ زظيًُوَ ضىويُٓ تَُاؾاٍ ُٓو ثًَؿ

ُٓوٍَ يًَـت بعضبـىو بـىو يـُويَت زَتسيتـُوَ، ٖـُض نـُ ضـىويُٓ شووضٍ يُنـُّ، يُغـُض           
اؾًُنٌ دىإ نًَهًَهًإ زاْابىو، بُ ضُقى زابُؾًإ زَنطز، ثاضضُيُنِ بُضنُوت، زَغتُب

بُ سُياتٌ خىّ نًَهٌ وا خىف و بُتاَِ ُْخىاضز بىو. ُٓغَُيُٕ قُت ُْمشسيتبىو، طىتًإ 
ُٓو نًَهٌ ًٓػؿٓذُ. يُ شووضيَهٌ زَيهُ، ؾتًَهًإ ثًَساّ، ظوض خىف بىو ْاتىامن وَغـؿٌ  

ٍ بـىو، طىتًـإ ٓـُو )غـًًَُُُْ(. زاضوزيـىاضٍ شووضَنـإ بـُ        زنـىض بهُّ وَى سُيىاٍ 
دًهىبُضطٌ ُْخؿًَٓطاو ضًًُٓوَ و زَضظٍ وزوضَإ ضِاظابىوُْوَو ُٖض ثاضضـُيُنًـ ْطخـٌ   

و  ٌضَِْطاوضَِْطـ ثىيًَو ُْبىو بُ ؾيت زَغتهطز يُ ناغـُظٍ   خىٍ يُغُض زاْسضابىو. ًٖض
تـابًى ٓاضايؿـت ْـُنطابٌَ، زَغـتُ      َغـِ و ًٓػـؿٓر و قـىضِ و طـُض و ضِ    قىَاف و تُختُو

زَغتُف قىتابٌ و َاَىغتانإ ثًَؿىاظيإ يُ ًَىاُْنإ زَنـطزو قػـُيإ بـى زَنـطزٕ.     
 يُزا بًًِٓ داضيَهٌ زٍ َُْسيتُوَ...!ثًَؿاْطُيُو  ًُٓطِؤغاٍَ ثًَـ  (65)ُٓوٍَ نُ َٔ 

اْـُّ ٖـُض بـى    شضِؤُٓوَْسَ َٔ يَُٓساَيًُوَ غُوزاغُضو خىيًًاٍ ٖىُْض بىوّ، غـًجاضٍَ    
يُنِ ثٌَ ثًَؿاْطُيُُٖض ؾىيًََٓو  و باغتًٌ وَادًَو بىوَ و ضَِْط زَؾتُضٍ ضَِغِ و قَُيُّ

ؾــو ٖــاتيبَ غــُضزامن نــطزووَ و نــُ طــُوضَف بــىوّ ٓــُّ خىيًايــُ يُطــَُيِ طــُوضَتط و 
خىؾُويػترت بىو و خىيَٓسُْوَف باؾرت بُ دًٗاٌْ ٖىْـُضٍ ٓاؾـٓانطزّ بىيـُ ؾـتًو يـُ      

 َخٍُٓ ٖىُْضيِ يُال طُآلَيُ بىوَ.َُعطيؿٍُ ضِ
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يَتُوَ بى نىتايًُناٌْ غُزٍَ ٖـُشزَّ  ٍ ناضٍ ٖىُْضٍ َٓساآلٕ زَطُضِثًَؿاْطًََُصووٍ   
ٍ يُو دىضَ يُ يُْـسَٕ نطايـُوَو زواتـط ثـُضٍَ     ثًَؿاْطُيُنُّ  (5769)ناتًَو يُ غاَيٌ 

بــاوضَِزاّ ٖــُض  ثًَــسضاو طُيؿــتُ ٓاغــيت نًَ ِنًَــٌ يــُ ًْــىإ قىتاغاُْناْــسا، َــٔ يــُو
ًٓٓطًًعَناًْـ يُطٍَُ ٖاتًٓإ و نطزُْوٍَ قىتاخناُْنإ يُ عرياقسا ُّٓ ضـاالنًًُيإ بـى   

ٍ غـاآلٍُْ قىتاغاْـُنإ بىتـُ ْـُضيت و     ثًَؿاْطُطاضَوَ نطزُْوٍَ ضِؤشًَٖٓاوئ. دا يُو 
و تًَجـُضِيىَ. ٓـُوٍَ نـُ دًَطـٍُ زاخـُ، ٓـُّ ضـاالنًًُ        بُضزَواَُ و بُ ضـُْس قىْاغًَـ  

ايُخساضَ بُ قًُُتُ الٍ ًُُٓ غاَيُٖاٍ غاَيُ يُ دًَطٍُ خىٍ تُضاتًَٔ زَنـات و ظوض بـُ   ب
 غػيت بُضو ثًَـ زَضٌ طُض َُْيًِ يُ دًٌَ خىٍ ضُقًىوَ.

 
 بُو ُٖواضَناٌْ ُّٓ ضاالنًًُ ثطِ ٖىُْضَ دىإؤيًَطَزا يُ ضُْس ثُدمُضَيُنُوَ غُض بُ ٖ   

 و ثريوظَ زازَططئ:  
 ٍ قىتاغاُْنإ بطيذي يُ:ثًَؿاْطُضاالنٌ ٖىُْضيٌ ُْٓساَاٌْ ناضاٍ 

o .َُْاَىغتاٍ ٖىُْضو غتايف قىتاغا 

o .ٕقىتابًًُنإ يُ قىْاغٌ باغضٍُ غاواياُْوَ تا ثُمياْطُو نىيًَصَنا 

o  ٌْنإ.ثًَؿاْطُتَُاؾاضًًُنإ وًَىاْا 

o .)ُْٖىٍَ و ٖىبٍُ ٖىُْضو َىظَخاُْ و )زَضَوٍَ قىتاغا 

ناضَنتُضَ ؾًبهُيُٓوَ، بُباؾٌ زَظاْري  (4)بايُخٌ ُٖض يُنًَو يُّ ضِوٍَ و  ثًَـ ُٓوٍَ  
 ياُْ ض غىوز و َُْؿُعُتًَهًإ ُٖيُ؟ثًَؿاْطُثطغًاضيَو بهُئ: ُٓضٍَ، ُّٓ 

ؾـهطزٌْ زآًَٖـإ   ؤًْػهى( زا ٖاتىوَ:"بايُخسإ و طيؤ)هدطاوٍ دًٗاٌْيُ زيبادٍُ ضِيَ  
 طُؾـُنطزٌْ شيٓطُيـُنٌ تُْسضوغـت و    يُ الٍ َٓساٍَ ُٖض يُ غُضتاٍ تًًَُُُْو ظاَين

ٍ نـُيتىوض وخىْاؽ و قُزضظاًًُْنٌ بُٖازاضٍ خىز و شياْـُ، َُٓاْـُف بـُضزٍ بٓاغـٍُ     
ــى ٖــَُىوإ.  ــُّ ضــَُهُ ظاْػــتًًٍُ   'ٓاؾــيت وٓاغــايـ و ًَُٖــٓري ب ــُ غــىْطٍُ ٓ ي

 ٍ قىتاغاُْنإ يُّ خاآلُْزا ضطِ زَنُيُٓوَ:ثًَؿاْطًُْػهى(وَ، بايُر و غُْطٌ يؤ)
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 آًَٖإ:( ز1
باضو زوخًَهٌ ٖع و ًََؿهُ نُ تًًَسا ُٖض َُٖىو :"غازَتطئ ثًَٓاغٍُ زآًَٖإ ُٓوَيُ   

ــى     ــُ ب ــتًَهٌ باآلي ــإ تىاْػ ــُٕ. ي ــُوَ ناضزَن ــسٍ بُيُن ــٌ و ٖىمشُْ ــُناٌْ شيطي تىخ
شيهٌ. نُغٌ زآًَٖـُض  ؤضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُو ثطغُنإ و ظَقهطزُْوٍَ ثطغًاضٍ ضَِواو ي

ُْؾٍُٔ خىؾـًًَُنٌ بًَٓـُظيط زَنـات. دـا بـى ًَٖٓاْـُ ٓـاضاٍ ٓـُو          ًَُٖؿُ ُٖغت بُ
ىيػـتًُإ بـُ زَْهـُ    باضوزوخُ يإ بابًًََري بى َُٖيهطزٌْ ضطاٍ ُٓو زآًَٖاُْ ًَُٖؿـُ ثًَ 

ىْـُضَ(. ٖىْـُض، يـُ برينـاضٍ و     )ٖ ؾكاضتُيُى ُٖيُ، باؾرتئ دىضٍ ُّٓ زَْهُؾكاضتُف
ٓاويَتٍُ دًٗاٌْ خُوٕ و خُياَيُ، نـُ زَتـىأْ   ػتُنإ يُّ بىاضَزا طاضيطُضتطَ ضىْهُ ظاْ

َُٖىو زَضطانإ واآل غُُْ غُضثؿت. َٓساٍَ بُٖطَيُنٌ خىزانطزٍَ ُٖيُ بى زآًَٖإ دـا  
ثُضوَضزٍَ زآًَُٖضاْـُ(  )ض يُ بىاضٍ ٖىُْض بٌَ يإ َىظيو يإ برينطزُْوَ. يًَطَزا بايُخٌ

وَضزٍَ ًَُُٓ ظوض ُٖشاض و نًَىَيُ ٌ ثُضغًػتَُبُزياضزَنُوٍ، نُ غُز سُيـ و َُخابٔ، 
ٍ ضـُْط  نىضززوو نتًَبُإ يُغُض ُٓو ْاوًْؿاُْ بُ ظَاٌْ  يبَضَِْطيُّ تُضظَ ؾًَطنطزُْ، 

ططاَإ! خىؾـتإ  ؤباظ وثطضِيَ ُْنٍَُ، تا خىيَٓسٕ و ثُيطَويهطزٕ و ططْطٌ ثًَساٌْ بهُئ بُ
ُ اض زَنـُوٍَ نـُ   ، ٖىُْضَ، يًَـطَزا بـُزي  ثًَؿاْطُزَظأْ نُ ضَِطُظٍ غُضنًٌ  ٍ ثًَؿـاْط
 قىتاغاُْ ضُْسَ بايُخساضَ.

 ( ناضاَانطزٌْ بىاضَ ُٓنازميًًُنإ:2
ٍ ؤًٖض ظاْػتًَو ًًُْ خاَيٌ بٌ يُ ٖىُْض، تُْاُْت يُ شَاضَناٌْ بريناضيؿسا ظوض تـابً    

زَزوظضيَُٓوَ. ثُيىَْسٍ ًْىإ ظاْػت وٖىْـُضيـ زووغـُضَيُ، يـُ اليـُى      ؿُضِغُضدمطِانًَ
ُنطزٌْ ظاْػـتُنإ، وَى زاضِؾـتُٓوٍَ ٖاونًَؿـُيُنٌ    ظـ ٓاغاْهاضٍ زَنات بـى ضِا ٖىُْض 

ــُ تابً ــاوٍ ي ــُض   ؤنًًُ ــى ٖىْ ــُيىشياٍ ثًَىيػــت، ب ــتُو تُنٓ ــسا، نُضَغ ــُنٌ ٖىُْضي ي
 ٍ ُ  ضَِْـط  زَغتُبُضزَنات، وَى دـىض ٍ تايبـُت بـُ ويَُٓنًَؿـإ و    ٓـاًََط و  و نُضَغـت

ٓسضاوَ نـُ ٓـُو   تـاز. ظاْػـتًًاُْ غـاملًَ    ...ضَِْـط َُٖيهىَيري و ُْقـ و دىاْهاضٍ َُُٖ 
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ُْضٍ زَبًَت، يُ غُعات خُضيهٌ ناضٍ ٖى (3)يُ ُٖؾتُيُنسا  بُ زضيَصايٌ غاٍَ قىتابًًٍُ
بُضابٍُ ٓـُو قىتابًًاُْيـُ نـُ ْآاؾـٓإ و      (4) ػتًًُناْسا منطَناٌْ و تىاْػيتضِؾتُ ظاْ
ؾـتُناٌْ ُٓزَبًؿـسا يـُ    بُ ٖىُْض. َُُٓف يُ بريناضٍ و ؾًعيـو و ُْٓـساظَو ضِ   غُواضَٕ

ػتًؿـًُ بـى   ٍ قىتاخناْـُ تاقًطـٍُ ظاْ  ثًَؿـاْطُ ؾًعطو ثُخؿـإ زَضزَنـُوٍَ. نُواتـُ    
 يًسا غُيطبهطيَت.*ؤخىيَٓسناضإ و ؾًَطخىاظإ و ْابٌَ ُٖضيُ زيسٍ ٖىُْضٍ و َط

 ؾساٌْ ناضاَُيٌ:ؤ( د3
داضاًْـ ُٓو و بُٖطَيُنٌ تايبُت بُ خىيُتٌ و ظوض ُيٌَُٖىو قىتابًًُى خاوَٕ ناضاَ  

ٌ ٖىْـُضٍ يـُ   ًبُٖطَو ناضاَُيًُ ؾاضاوَٕ. بُ بُؾساضٍ نطزْـٌ ٓـُوإ يـُ نـاضو ضـاآلن     
غتانإ زَتىأْ بُ ؾـًَىاظٍ ظاْػـيت و   ؤو ُّٖ َاَ ، ُّٖ بُٖطَنإ زَزوظضيَُٓوَثًَؿاْطُ

ًًَََٓٔ و ٓاضاي ٔ  ٕ.َتًإ بهُٕ و ثُضَيإ ثًَبسؿُٓنازميًاُْ و ٖىُْضٍ ُٓو بُٖطاُْ غُ  بـطِواْ
َثاْـُناٌْ  ، يـُ طىتٓـُوٍَ غـطووز و ؾـًعطخىيَٓسُْوٍَ طىضِ    نـىضز ٌ اْطىضاًْبًَـص  ظوضبٍُ

قىتاغاُْ ضُنُضَيإ نطزووَ. َُُٓ بى ٖىُْضيـ زضوغتُ طُض خُخمىضٍ ٖـُبٌَ. ؾًَطنطزْـٌ   
غاَيٌ بُ نًَؿاٌْ باظُْو خُختُتىنُ، غُضَتايُنٌ باؾُ بـى ثُضَثًَـساٌْ ٓـُّ     (3)َٓساَيٌ 

يَهٌ و بـُ  ضِِغاَيًسا بُ َُقُغيت )تايبُت بُ َٓساآلٕ( بُ (4)ا بتىاٌَْ يُ تُضظَ بُٖطَيُ، ت
ثُْطدىاضزُْوٍَ بُٖطٍَ َٓساٍَ و ثؿتطىيَدػتين، نىؾـتين سـُظ و    دىاٌْ ناغُظ ب ٍَِ.

 خىيًًايُنٌ ُٓوَ بُ ًَُٖين.

 بىوٕ:ؤبُخباوَضِ( 4
    ُ تٌ، ظوض ؾـاْاظٍ  غطوؾيت َٓساٍَ وايُ، نُ ُٖغيت نطز خاوَٕ ؾتًَهٌ تايبـُت بُخىيـ

بىوًَْو يـُ زٍَ و  ؤبـُخ باوَضًَِصَ دـىضَ  يًَىَضزَططٍَ، دـا ٓـُّ ؾـاْاظٍ و ضـ     ثًَسَناو ضًَصٍ
بُخىبىوْـُ  باوَضِزَضووٌْ ُٓو زا ؾُضاُّٖ زَنا. ٖىُْض زَضطايُنإ بى وَزٍ ًَٖٓـاٌْ ٓـُو   

وٍ دـاض،  بُزياضخػذي و زآًَٖإ بى ُٓو زَضَِخػًَينَ، دا داض يُزاؤواآلزَناتُوَ و ُٖيٌ خ
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بىوُْ طُؾُزَنات و طُوضَتط و بًَُٖعتطزَبٌَ و زَتىاٌْ خىٍ ؤبُخباوَضِوَى َُْاًَْو، ُٓو 
 بىوٕ نًًًٌ غُضنُوتُٓ بُتايبُتٌ بى قىتابٌ.ؤبُخباوَضِيُبُض ضَِؾُباناْسا ضِاططٍَ. 

 ؾًَطبىوٕ بُضاو: (5
ُ ظاْهــىٍ نًَــطٍ ؾطيــسَإ( ضِاطــطٍ بُؾــٌ ثــُضوَضزٍَ زيــعائ و ٖىْــُض يــ)ضِوؾًػــؤثطِ 
(Northern Illinois)  ُ خىيَٓسْـُوَ و   زََيٌَ: "ُٓوْسٍَ َٓساٍَ بُ ضاو ؾًَطزَبٌَ ُٓوَْسَ بـ

و ويَُٓ و زميُُْناٌْ زَووضوبُض، وَى تاقًطُيُى وإ بى  ضَِْط تًَهػت و ْىوغري ؾًَطْابٌَ.
يـُ  رت يـُ بريزَضـُٓوَ."   ضَِْطـ ُ ْـار و ًََؿـو، ز  ضِشيَٓـ ُٓوإ، ظاًْاضيًُناٌْ بـُ ضـاو زَ  

 و زميُْاُْ ودىزيإ ُٖيُ. ؤو تابً ضَِْط ٍ قىتاغاُْناْسا ظوض يُوثًَؿاْطُ

 ( بطياضزإ:6
ُٖض ناضيَهٌ ٖىُْضٍ ثطغًاضو وَآلًََهُ، دا خىيكًَُٓضٍ َُٖىو ٖىُْضيَو. بُّ ثطغًاضَ   

ٍَ يُ ًََؿهِ زايُ، ُٓدماٌَ بسَّ و بُضدُغـتٍُ بهـُّ؟(،   طِؤشزَغت ثًَسَنا: )ضىٕ ُّٓ ث
َ َٓساٍَ ؾًَطَ بطياضزإ زَبٌَ َُُٓف ثُضَزَغًَينَ بى بىاضَناٌْ زيهٍُ ظاْػـت. ٓـُو   يًَطَو

ٌَ ثطغًاضيَهٌ بريناضٍ يإ ؾًعيو بساتـُوَ. ٓـُو   زَبٌَ ضىٕ وَالطيُ ًْطاضنًَؿاًَْهُوَ ؾًَ
تىاْـاٍ بطياضزاًْـإ الواظَ يـإ وَى ُٖضًًََـُنٌ      ،َٓساآلٍُْ َـُسطَهطاوٕ يـُ ٖىْـُض   

ُوخىياُْ ضِاغـت زا، ْاثًَؿـاْطُ ُؾساضٍ نطزٌْ قىتابٌ يـُ ضـاالنًًُناٌْ   ثًَُٓطُيؿتىوَ. ب
 تًصنطزُْوٍَ تًػٌ بطياضزاُْ و يُويَىَ ؾًَطزَبٌَ ضىٕ؟ نٍُ؟ بى؟ زَبٌَ ُٓو بطياضَ بسا.

 ( زاُْبطِإ و ُْٖاغُ زضيَصٍ:7

ــُضزَواّ و      ــاضٍ ب ــُ ن ــُناًْـ ثًَىيػــتإ ب ــاالنًًُ ٖىُْضي ــو و وَضظف، ض وَى َىظي
و  ضِؤشبـُ غـُعات و    يُٕ ُٖيُ، َُُٓف بُطىيَطٍَ غطوؾيت ناضَنإ، ُٓدماَساًْإزضيَصخا

ُٖؾتُ و َاْط نىؾـ و َاْسووبىوًْإ زَوٍَ. ُّٓ بُضزَواّ بىوُْ، قىتابٌ ؾًَطزَنات يـُ  
ٍَ ٓاضاّ و غـُبطٍ ٖـُبٌَ. دـا يـُ ًََاْـٍُ ٓـُّ        يُ شيإ زَبٌَ ثؿىوٍ زضيَصو ناضَناًْسا 

ثـرت بـى    ضِؤشيـُ زواٍ   ضِؤشَ ناضاَُيٌ و ُٓظَىوٌْ تـاظَتط زَبـٔ و   بُضزَواَبىوُْيإ ؾًَط



 

231 

ضِازئَ ناضٍ قىضؽ وططاًْـ ُٓدماّ بسَٕ و تُطـُضَناٌْ غـُض    ثًَؿُوَ ُْٖطاو زًََْٓٔ. يٌَ
 إ تُخت بهُٕ.ِضيًَ

 ( زيكُتًًَططتٔ:8
و يـُ  (، ضِيعبُْـسيَ Science of Visionبًٓري ناضٍ ضاوَ، يٌَ يُظاْػيت بًٓايٌ ضاوزا )   

دىضَناٌْ بًـٓري و تَُاؾـانطزٕ ُٖيـُ. زيكُتـساٌْ وضز بايـُخٌ ظوضٍ ُٖيـُ، ٖـُّ بـى         
زوظيُٓوٍَ ؾتُ ؾاضاوَنإ و ٖـُّ يـُ َاْـُوٍَ ويَٓـُناٌْ يـُ خاْـُناٌْ ًََؿـهسا بـى         
َاوَيُنٌ ظوضتط. دًاواظٍ ُٖيُ يُ ًَْىإ تَُاؾانطزٌْ زَغتًَو و زيكُتططتٔ يُوزَغـتُ  

و! ؾًَطنطزٌْ قىتابٌ بـُ غـُضدمساٌْ وضزَ زَنـطٍَ يـُ ٖىْـُضَو      بى زوظيُٓوٍَ غُضَ زضِنًَ
يُى ضُْسا خىيَٓسُْوَ يـُخى زَطـطٍَ ناتًَـو بـُ ضـاوٍ زيكُتـُوَ       ؤزَغت ثًَبهطيَت. تابً

 غُضدمٌ يًَسَططٍ. غُضدمساٌْ وضز يُ ثُضوَضزَ ؾًَطنطزٕ زَبٌَ بُ ُْٖسوَضطريٍَ.

 ( ٖاضيهاضيهطزٕ:9
َ  ٍ قىتاغاُْ بُضُٖوَثًَؿاْطُ   غـتاو ظوضبـٍُ   ؤٌ ناضٍ زَغتُدَُعًًُ و يـُ ًَْـىإ َا

قىتابًًُناْسا. داضُٖيُ، بُضَُُٖنإ ٖاوبُؾٔ يُ ًَْىإ ططوثًَو يـإ ضـُْس قىتابًًـُى،    
ٍ خىٍ بى باوَؾـٌ  ضَِسًُغتاو قىتابٌ، ضِاطىيَعاُْوٍَ خىيَٓسناض يُ غُض ؤيإ يُ ًَْىإ َاَ

َُظٕ و ثطِبايُخُ. طىؾُطريٍ و تًُْاٍ و ناضٍ ٖاوبُف و ظوضيُٓ، خىٍ يُخىيسا ناضيَهٌ 
َــَُيطا. تًَهــَُيٌ و نؤْــاَىيٌ وخــَُىنٌ ٖــَُىو زَضٖاويؿــتٍُ زووضنُتُٓوَيــُ يــُ 

سٌ خىؾُيػيت تًَهٍَُ بىوّ و ٓاؾـٓايُتٌ و بطازَضايـُتٌ   ضِؤُتٌ وناضٍ ُٖضَوَضظٍ ضيًَٖاوِ
ــطٍَ   ــُ زَن ــا. نُوات ــًَُٖعتطٍ زَن ــىيكًَينَ و ب ــاْطُزَخ ــُنٌ ثًَؿ ــُضوَظٍ  وَى ياُْي ٖ

 غُيطبهطيَت، نُ َُٖىوإ تًًَسا بُؾساضٕ.  
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 ( بُضثطغًاضَتٌ:10
زا، خىيَٓسناض سُظزَنات باؾرتئ و دىاْرتئ بُضٖـٌَُ غاتـُ ضِوو.   ثًَؿاْطُيُ منايؿٌ    

يًَطَزا ُٖغيت بُضثطغًاضَتٌ يُ ْاخٌ ُٓوزا ضـُنُضَزَنا، زَيـُوٍَ خـىٍ و َاَىغـتا و     
، نُواتُ ٖىُْض ُٓضنًَهٌ خػتُغُض ؾـاٌْ ٓـُو نـُزَبٌَ    ٖاوثىٍ و ًَىاُْنإ ضِاظٍ بهات

يًٌَ بُضثطؽ بٌَ. بًَطىَإ ُٓو يُ ناضَنُيسا َُٖيُزَنات و ُٖض داضٍَ بُغُض َُٖيُنُيـسا  
نرت زَبٌَ و باؾـرت يـُ   وغُضزَنُوٍَ، ثرت ُٖغت زَنات بُضثطغًاضَتًًُنٍُ غُض ؾاٌْ غى

ُ  ًاضيُتًًُنٌ بضـىو بؿـُضَىو بُضثطغـ   بـاوَضِ غُضنُوتٔ ْعيو زَبًَتُوَ.  ٖـىَيٌ   ى نـُ يـ
يُ ٓايٓسَ زا ـ ظوو يـإ    يبَ، زَغتططٍ بٌَ بى غُضنُوتين طُوضَضَِْط، يـ ثًَسضاوَْطُاثؿ
 .َْطضز

 :ثًَؿاْطٍُ نطزُْوٍَ ضِؤشتٌ و( ٓاناّ وزَغه11ُ
 )يُبُض ططْطٌ ُّٓ بطِطُيُ، زواتط زَطُضِيَُٓوَ غُضٍ و قػٍُ يُغُض زَنُئ.(

 ثُضوَضزَيٌ ٖاوبُف: ٍثًَؿاْطَُُضدُناٌْ 
ٍ قىتاغاُْنإ، يُ وآلتُ ثًَؿهُوتىوَناْسا، زَيإ نتًَـب  ثًَؿاْطُيُبُض بايُر و بُٖاٍ   

وططاّ و بُضْاَـُ و بِطواْاَـٍُ بـاآل بـى َُٖيػـُْطاْسٕ و ْطخاْـسٕ و بُضَثًَؿـ زٌْ،        و ثطِ
َ  يُ بُ و بُؾٌ تايبُتًًإ بى نطاوَتُوَ. بى منىوُْؤزَغتُبُضنطاوٕ. تُْاُْت ٖ ٌ غًػـتُ

يَهدطاويَهًـإ زاَُظضاْـسوَ بـُ ْـاوٍ )ٖاوثـُمياٌْ      ضَضزٍَ وآلتًَهٌ وَنى َُٓـُضيها ضِ ثُ
ٍُ ضِاغـت ًْؿتًُاٌْ بـى َُضدـُ بُِٓضَتًًـُناٌْ ٖىْـُض( نـُ ثُيىَغـتُ بـُ ٓاغـت و ٓا        

زَبـٌَ ضـىاض ضِايَُيـٍُ     ثًَؿـاْطُ هدػتين. ُٓوإ ثًًَإ وايُ نـُ  ثُضوَضزٍَ ٖىُْضٍ و ضِيَ
 بٌَ:غُضَنٌ ُٖ
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 ُٓواًْـ بطتري يُ : يُى: ُٓو بُضَُٖاٍُْ نُ منايـ زَنطئَ:
هطزٕ و ؾىتـىططاف  ضَِْطبُضَُُٖناٌْ ؾًَىَناضٍ ٖىُْضٍ ٓاغايٌ، وَى ًْطاضنًَؿإ و 

 و ُْقؿهاضٍ و ثُيهُضغاظٍ. وتايجػاظٍ

ــٍُ   ــسيا، وَى ؾًًُػــاظٍ و ططت ــُضٍ ًَ ــسظٖىْ ــًِ نــاضتىٕ و بُضْاَــٍُ يؤً يٌ وؾً
 تُنٓىيىشٍ.

 ٍ ثًؿُغاظٍ، ٓاويَتُنطزٌْ ٖىُْضو غٓعُت يُ بُضًََُٖهسا.ٖىُْض

 ىطىظاض.ؾتخػتين طُري و وَطُضِاغتضٖىُْضٍ ؾىيَُٓواضٍ، بى ثا 

 بٌَ. و طًاْساض و زاضوزضَخت ظـٖىُْضٍ شيٓطُيٌ ، ُٖضؾيتَ ثًىَغتُ بُ شًْطٍُ َطو

 ُوَ.يهًىض زَططيَتؾؤبُضَُُٖ زَغتهطزَناٌْ قُزميٌ و  ٍ َُُٓفنُيتىوضٖىُْضٍ  

ٍَ ُٖضضٌ نُضَغتُ ُٖيـُ يـُ ناغـُظ وٖـُويط و نـاْعا و زاضو تُختـُو ؾىوؾـُ         زَنط
 .ًَٗٓطئَباضيُبُضَُُٖناْسا بُن و قىَاف ...تاز، وثالغتًو

خىيَٓسناضاٌْ بُؾساضبىو منـطٍَ خىيـإ    و ٓاغيت خىيَٓسٕ و ضَِطُظٍ ضِيَصَ زوو: بُؾساضبىوإ:
طئ خىيَٓسناض يُ َُٖىو ٓاغت و ضَِطُظَنإ ُٓوَياُْ نُ ظوضت ثًَؿاْطُُٖيُ. باؾرتئ 

 تًًَسا بُ بُضَُُٖناًْإ بُؾساضٕ.
ًـإ  ثؤثغـاظٍ زوو ٖىْـُضٍ بـُْطخٔ، ثـٍُ و     هىضزيعايٓػاظٍ و زي ًُٓطِؤ غٌَ: منايؿهطزٕ:

ٌَ قىتاغاْـُنإ ٓاطـازاضٍ دًٗـاٌْ ٓـُو زوو         طُيؿتىتُ ظاْػـتطُو و باظاِضَنـإ. زَبـ
ظٍ منايؿـهطزٌْ بُضَُٖـُناًْإ بهـُٕ و طىضِاْهـاضٍ     ٖىُْضَ بٔ و زآًَٖإ يـُ ؾـًَىا  

ُ  ساتًَ ٍَ و ف ٖـؤ بهُٕ. ُٖض غاَيٍُ زآًَٖاًَْهٌ ْىيَرت غُُْ بُضضاوٍ تَُاؾاضـٌ. َُٓـ
ضٍ زاضوزيىاضو غُضظَوٍ و بًُٓر و ؾًَىاظٍ يهؤو ضِوْانٌ و زَْط و ز ضَِْط طُيُضٍ و

 منايؿهطزَْإ زَططيَتُوَ.
زَبٌَ زَؾتُضٍ َُٖيػُْطاْسٕ و ضِاو غُضدمٌ ًَىاْـإ و   ًإ:ضىاض: َُٖيػُْطاْسٌْ تَُاؾاضً

ُ  ثًَؿاْطُٖاَىؾىنُضاٌْ  ٍ و عـُيب وعاضَنـإ يـُ    نىضِىَظوض بُُْٖس وَضطريئَ و نـ
يًَهطاوَنـإ دـىاْرت و    ـ  ٍ ٓايٓسَزا ضاضَغُض بهطئَ و بُضَُٖـُ زَغـتدىف  ثًَؿاْطُ

 وتط و ؾًاوتط.تىوىاظٍ ثًَؿهُزَيطريتط وَبُضُّٖ بًَٗٓطيَُٓوَ بُ ؾًَ
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 غتاْسا:نىضزٍ قىتاغاُْنإ يُ ُٖضيٌَُ ثًَؿاْطُ
و تـا ٓـُو    (1٩٢3)ْانُئ، ضىْهُ يُ غاَيٌ  (1٩٩1)يين قػُ يُ غاَيُناٌْ ثًَـ ضِاثُضِ  

غــتإ يــُشيَط بــاضٍ ْآاغــايٌ غــُضباظٍ و طــَُاضوٍ ٓــابىوضٍ غــُثًَٓسضاوٍ نىضزنــات، 
ئ تــُواو خٓهًَٓــسضابىو و بُتايبــُتٌ َبــطِضِشيَُــُناٌْ بُغــسا زابــى،، ٓــاظازٍ بــريوضِاو ز

يُغُضزٌََ سىنٌُ )قساّ سىغًَٔ( نُ زضومشٌ بُظوضًًٌَََ )ٖـَُىو ؾـتًَو يـُ ثًَٓـاو     
سعب و يُ ثًَٓاو دُْط(زا نطزَ زَغـتىوضٍ بـُضِيىَبطزٌْ عـريام. دـا بـُ ظوضٍ ظوضزاضٍ      

ٌْ سـعب و  نإ طىظاضؾت يـُ )بُْاو(زَغـهُوتُنا  ثًَؿاْطُزَبىايُ َُٖىو بُضَُُٖناٌْ 
ح بـُضظ و وَـطاظٍ   ؤغُضنطزَ و ؾىضِؾٌ بُعؼ بهُٕ. ُٓو بُضَُٖاْـُف ضـىْهُ ظازٍَ ض  

ٌ زَضـىوٕ،  ًُْبىوٕ، ُٖض يـُ زَآلَيداْـُناٌْ بـاظاضٍِ غـُضزََُناٌْ عىمسـاْ      ثاى ودىإ
 ُٓوٍَ ٖىُْضو زآًَٖإ بىو، يُ غًُاناٌْ ُٓو بُضَُٖاُْزا ودىزيإ ُْبىو.

و  ٍ يُ غًػتٌَُ ثُضوَضزَو ؾًَطنطزْسا نطا، ُٖضضـُْسَ غػـت  زواٍ ضِاثُضِئ، طىضِاْهاض  
 اٌْ ظاَـٔ ْـُزَنطز، يـٌَ   ضِؤؾٓبريو خُوٌْ غُضَنٌ َاَىغتا و  غٓىوضزاض بىو و زاخىاظٍ

ضِإ و خىوٍ و )ويطنؿـىخ(ٍ ظوض بـى َاَىغـتايإ نطايـُوَ و ُْخؿـٍُ      ؤططاَُنإ طؤثطِ
 ٕ ــىوٕ و ضــُْسا ــُنإ غــُضزًًََاُْتط ب ــُضو  بًٓاغــاظٍ قىتاغاْ ــصٍ ٖىْ ثُمياْطــُو نىيًَ

ُ ثًَؿىاظٍ طُضَرت يُ  باوَف و ضَنإؤضيَو يُ دؤٖىُْضَدىاُْنإ نطاُْوَ. بُد ٍ ثًَؿـاْط
 قىتاغاُْنإ نطايُوَ، بُآلّ!

ُ ْـُياْتىاٌْ ٓاغـيت    بُآلّ، بُزاخُوَ قىتاغاُْنإ ـ بُطؿيت ـ     ناًْإ بطُيَٓـُ  ثًَؿـاْط
  ُ ــ ــُختًَو ي ــىأْ ْ ــُقاًََو، بت ــُو َ ــُو ثاي ــيت  ثً ــاْطُٓاغ ــُ ثًَؿ ــُ وآلت ٍ قىتاغاْ

 تىوَنإ ْعيو بًَُٓوَ. بىضٌ؟ وَ ضىٕ؟وثًَؿهُ
 خىيَُٓضٍ بُضِيَع: 

ُ ٓاغـيت   ثُياٌَ ًَُُٓ يُّ ْىوغًُٓزا، بُضظنطزُْوٍَ   ناٌْ قىتاغاُْنامناْـُ بـُ   ثًَؿـاْط
ًٖىاٍ طُيؿتًٓإ بـُ نـاضواٌْ ٖىْـُضٍ ٖاوضـُضر. َُٓـُف بـُ ضـُثًَُيًَسإ و َـُزح         

ٍ ثًَؿـاْطُ انُضاُْ ْايُتُ زٍَ، ُٓوٍَ زَخىيًَٓتُوَ واقًعشاَيٌ بٌَ ضِتىوؾـٌ  ًضِي وغتايؿٌ
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قىتاغاُْنامناُْ يُّ غاآلٍُْ زوايًسا ، زَبٌَ زَغت يُغُض بطيٓـُنإ زا بٓـًَٔ تـا بتـىاْري     
 تًُاضياْهُئ... .

 يُ ؾاضضهٍُ زونإ تىوؾٌ طُضيسَيُنٌ ًٓتايٌ بىوّ و يـًَِ ثطغـٌ:"   (2٥1٥)يُغاَيٌ   
وآلتُنَُإ ضىٕ زَبًين؟" يُ وَآلَـسا طـىتٌ:" زميـُٕ و غطوؾـتًَهٌ يـُنذاض دـىإ و       

 زَيطريتإ ُٖيُ، يٌَ زاخُنُّ ًٖض ؾاضيَهتإ ًًُْ بُ ؾاضإ بضٌَ!"
وَآلَُنٍُ يُنػُض، وَى تري ًََؿهٌ مسًِ وٓـاخًَهِ َُٖيهًَؿـا نـُ ًَُٓـُ ضـُْسَ يـُ         

ُضٌَُٖ زيسو تًَطِاوًْين زاًْؿتىوَناًُْتٌ بى و بُغتُظَاْري. ضىْهُ ؾاض ب ٍَنًَؤٖىُْضزا 
ــٓسَنٍُ    ــطٍَ زَضزَ نىؾ ــايًَطَزا زَن ــُضناضٍ. ٓ ــُضو ٖىْ ــاْطُٖىْ ــُنإ ثًَؿ ٍ قىتاغاْ
ََُيهايـُنٌ ٖىُْضغـعظ   نؤزَغتًٓؿإ بهُئ. ناتًَو قىتابٌ يُ ٖىُْض َُسطوّ زَنـطٍَ،  

ــُو زَططيَتــُ ُٓغــتؤْؿــىمن خٌ ُٓواْــس ســٌ ٖىْــُض يــُ ْــاضِؤ. ضــىْهُ ا زَنــات و دَُي
طـاو ؾـُقاَُناًْإ   نؤنطاوَتُوَ، خاْىوبُضَناًْإ قُثىظ خىاضو ْاؾرييٓٔ، زونإ و ضَطزا

ْاؾطَدا و بًَدًل و خاَىف و ثُغت و خَُباض زياضٕ. نىا ثُيهطٍ دىإ يُ ثاضِى و باغٌ 
ضِاظوٍَ ثطِ طىٍَ ضًُُٕ و ؾُواضٍَ طىضَِثإ و َُيساُْناٌْ ؾاض؟ نىا ُْخؿـٍُ ُْٓـساظياضٍ   

خ وغـًُا  ؤًَـ طح طُؾـهُضَوَناٌْ دـازَو   ضِؤُ ضَِْطـ ٍ باَيُخاُْنإ؟ نـىا  ؿُضضدمطِانًَغُ
 ًَُُٖٓناٌْ زميُُْناٌْ ؾاض؟ ... تاز.  

يُ شيٓطُيُنسا طُؾُزَناو ثُضزَغًَينَ و دـىإ زَبـٌَ، نـُ     ٖىُْضونطَادمٌ ٍ نىضزبُ   
َى ُٓيـ و بـٌَ  و ٖىُْضثُضغت بٔ. ضًَصٍ ٖىُْضثُضوَض و ٖىُْضزؤغت و ٖىُْضخَُيهُنٍُ 

ًَصَ َـُسطوَهطابٔ، ضـؤٕ زَتـىأْ    ضامنإ يُو ؾًَطَ َٓساٍَ زَنطٍَ، ٌَٓ نُ ًَُُٓ َاَؤغتان
 بهُٕ!؟ ٖىُْضؾاططزاناًْإ ؾًَطٍ ضًَصٍ  ؾًَطخىاظو

بؤ غُضتاٍ ُّٓ بابُتُ نُ  يُٓوَضِبؤ زَيُٓوايتإ و باؾرت غىوز وَضططتٔ يُّ بابُتُ، با بطُ  
 ْىوغًُإ:
 ٍ قىتاغاُْنإ بطيذي يُ:ثًَؿاْطٍُ ٖىُْضاٍ ضاالنٌ ناض ُْٓساَاٌْ

o  ٍو غتايف قىتاغاُْ.ٖىُْضَاَؤغتا 
o .ٕقىتابًًُنإ يُ قىْاغٌ باغضٍُ غاواياُْوَ تا ثُمياْطاو نىيًَصَنا 
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o  ٌْنإ.ثًَؿاْطُتَُاؾاضًًُنإ وًَىاْا 
o ٖ ٍُو َؤظَخاُْ و )زَضَوٍَ قىتاغاُْ(.ٖىُْضؤٍَ و َؤب 
 
 .يُٓوَؾًسَنُُ ْٗاتاثًَه (4)ُض يُى يُّ ٖ ؤَيٌضِثًَطُو َُقاّ و ًَٓػتا  دا

 و غتايف قىتاغاُْ:ٖىُْض: َاَؤغتاٍ يُى
ُ و ًْطـاض زايٓـَُؤٍ ٓاَـازَنطزٕ و منايؿـهطزٌْ      ٖىُْض ؾتٍُضِ َاَؤغتاٍ   ٍ ثًَؿـاْط

ُ قىتاغاُْيُ، بـُ تايبـُتٌ ُٓطـُض     ٍ غاآلُْؾـسا  ثًَؿـاْطُ ٍ بـٌَ، يـُ   ٖىْـُض نُ ثًَؿـاْط
اوثًَؿٍُ وَى َاَؤغـتاياٌْ ؾًعيـو و بايـُيؤشٍ و نًًُـاو نؤَجًىتـُض      ٖاٌْ تانَاَؤغ

يـُ منايؿـُناْسا زَبـٌَ. يـُ ثؿـت ثـُضزَوف        هًإودىططاؾًا و نؤَُآليُتٌ... تاز ثؿـ 
 غتايف قىتاغاُْ بُ ؾًَىٍَ دًاواظ زياضَ. وبُضِيَىَبُضدًَجُدمٍُ 

اْـسا  ا يـُ قىتاغاْـُ ْاوزاضَن  تـًُْ  ٖىْـُض  ٍضُِٓو غاآلٍُْ زوايـ َاَؤغتاٍ ثػـجؤ  تا  
ُ يإ بُ َاَؤغتايُى زَغجاضز نٖىُْضُبىوٕ، زَْا بابُتٌ ٖ ٍ ٖىْـُض طَيـُنٌ  ُٖ سـُظ و ب
و ؾًَىَناضٍ باؾـُ و غـاآلُْ ثُمياْطـُو    ٖىُْض ٍضَِاَؤغتاٍ ثػجؤ ٍضِيَصَ ؤطُِبىوبٌَ. ًَُٖٓ
طؾتًَهـٌ َـىظَري   ثًَسَطُيَٓٔ. بُآلّ بُطؿيت ضُْس طريوط بُضضاويإيًَصَنإ شَاضَيُنٌ ؤن

 يًُناٌْ:ٖىُْضًَٓاُْزٍ خُوُْ ٖيُ  يَططَضِزَططٍَ و  ٖىُْضزَغيت َاَؤغتاٍ 
o يًَصَناًْإ ْاتىأْ ُٓنازميًًاُْ ٓـُوإ ثـُضوَضزَ   ؤوَى خىيَٓسناض بُ طؿيت ثُمياْطاو ن

ٍَ ٖـؤ اًْإ و و نُضَغـتُو زاثًَىيػـتًًُن  ٓـاًََط يُ تاقًطُو  ٍنىضِىَُبهُٕ، ضىْهُ ن
َ ٖىْـُض نطزًْإ ظؤضَ. ـ تُْاُْت ُْخؿٍُ ٓـُو بًٓاياْـٍُ بـؤ ثُمياْطـٍُ      وؾُظاٍ ناض

ــُ ــطاوٕ، ن ــُنإ نًَؿ ــُو  يًإنىضَِىدىاْ ــو  تاقًطــُو شووض َضــاوٍضِظؤض تًَساي ؤَيٌ ٖ
    ُ نـُّ نتًَـب و    اٍضَِضضاالنًًُناٌْ َاَؤغتاو ؾًَطخىاظَناٌْ تًـسا ْـُنطاو، ٓـُوا غـ

ُ ناتًَهـسا ؾًَطخىاظَنـإ يـُ ظَـاٌْ     ٍ، ينىضزاوضُضر بُ ظَاٌْ ٖازميٌ غُضضاوٍ ُٓن
 زيهُزا ـ بُ طؿيت نًَؤَئ.
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o  ٍاْـسإ و زَغـتططتٔ   ٍُٖ خؤيـسا باوَؾـٌ طـُضٌَ    يـُ قىتاغاُْنـ   ٖىْـُض َاَؤغتا
بُ زَضغًَهٌ الوَنـٌ غـُيطزَنطٍَ و    ٖىُْضاضيهاضٍ بؤ ْانطيَتُوَ تآًَػتاف واٍُْ ٖو

ٌ ضًَُِؿـُ  ٖإ ظاْػت و ظَاُْن ؾتُضَِاَؤغتاناٌْ  واُْنـٍُ ٓـُوٕ بُتايبـُتٌ     اوضـ
 عيو بىوُْوٍَ نؤتايٌ غاٍَ. )**(  ْ يُطٍَُ

o   ٌْٓاَـازَنطز ُ ٍ غـاٍَ، بىودُيــُنٌ بـاف و باخـَُيًَهٌ طـُضٌَ زَوٍَ، ْــُ     ثًَؿـاْط
ــ  ،بُضِيَىَبــُضَاَؤغــتاو ْــُ  و  ئَطِٓــُو ًُٓهاًُْتــُ زاضايًــُ باؾــُيإ ًًْــُ، بــؤ ن

 ٍ غُضنُوتىو و ُْواظَ.اْطُثًَؿزَغتُبُضنطزٌْ نُضَغتُ و ؾتىَُنٌ تايبُت بُ 
ُ و ؾـًَىَن ٖىْـُض ُضضُْس َاَؤغتاٍ ٖ نُواتُ   وٓاؾـكٌ ناضَنـٍُ بـٌَ،     شزضِطَزاو ٖاض بـ

ُ  بهات و انًعٍَطِْاتىاٌْ ُٓو خُوٕ و ثالٍُْ بؤخؤٍ نًَؿاويُتٌ ث يُى بهاتـُوَ  ثًَؿـاْط
ّ و منايؿــهطزْسا. َُٓــُ بــؤ بــاقٌ ٖــُنــُ ْــىٍَ و غــُضزًًََاُْوَ ْــُواظَ بــٌَ يــُ بُض

ًَٓاًَْهٌ خؤٍ منايـ بهـات  ْٖاتىاٌْ زا ؾًعيو غتاٍاَؤغتايُناٌْ زيهُف وايُ، َاَؤَ
 بُبٌَ زَغتططتين َاززٍ وَُعُٓوٍ يُاليُٕ قىتاغاُْنُيُوَ.

اوناضٍ نطزٌْ َاَؤغتانإ بُ ثىوٍ و خُضدٌ و نُضَغتٍُ ثًَىيػت ٖاضٍ واضيهٖ نُواتُ
ُضوا زَيؤثـُبٌَ،  ٖـ إ قىتاغاْـُن ٍ غـُضنُوتىوَ و تـا بىودـٍُ غـاآلٍُْ     ثًَؿاْطُظاَين 

 غُضزًًََاُْ ْابًٓري! ثًَؿاْطُ

 يًَصَنإ:ؤزوو: قىتابًًُنإ يُ قىْاغٌ باغضٍُ غاواياُْوَ تا ثُمياْطُ و ن
ُ   ثًَؿاْطُاٌْ بؤ ْطخاْسٌْ ٗثًَىَض غتاْساضٍ دً يُ   ّ ، قىتابٌ بُؾساض بىو بـُ ثًـٍُ يُنـ

بـُ زَغـتىثُدمٍُ    ثًَؿـاْطُ ايؿهطزُْناٌْ و منٖىُْضُّ و َُٖىو بُضٖزٍَ. ُٓغًَُٕ زَبٌَ 
ٕ ثًَىَغتُ بُ قىْـاؽ و ٓاغـت و   بُؾساضبىوٌْ قىتابًًُنا ُٓوإ زضوغتهطابٔ. دا ًينضَِْط

وإ. َٓساآلٌْ باغضٍُ غاوايإ تـا خىيَٓـسناضاٌْ زوايـٔ قؤْـاغٌ      ُيًٌطَ و سُظ و َٖبُ
ُ    ضِبٔ. َُ ثًَؿاْطُظاْهؤ زَتىأْ بُؾساضٍ  ثًَـٌ خـؤٍ. نؤغـجٌ     بُثًٌََ خـؤٍ و بـعٕ بـ

 .إ يُّ بىاضَزا ظؤضٕبُضزَّ قىتابًًُن
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o تـا ًَٓػـتا يـُ    يَططٕضِ ْسَضٍ ُٓوإ ًْري، ُٓطُض َُْيًَرياٖإ ظؤضبٍُ باوإ و َاَؤغتان .
 ٍ،ضو بايـُخًإ ثًَـسَز   ئَطػتًًُنإ بُ زَضؽ زازَْظاْ ؾتُضِا ٍٗ ًَُُٓزا، تُْنُيتىوض
ُيـُ. ًَٓػـتا   ٖاْـسا بىوًْـإ   ؿـتٍُ واُْن ُض يـُ خ ٖو وَضظف و َؤغًكا ٖىُْضواٍُْ 

و ؾــًَىَناضيُ. َُٓاْــُ يــُ ْــاخٌ ٖىْــُض ٍضُِيــُ بــٌَ َاَؤغــتاٍ ثػــجؤٖقىتاغاْــُ 
 .ٖىُْضُيُ بُضاْبُض واٍُْ ُْٖضيًًَٓإ  ساُْوٍَضَِْطخىيَٓسناضزا 

o ؾـُظاٍ ْؿـىمنانطزٕ و    ُيـُ، ٖيًإ ٖىْـُض طَو سـُظ و خىيًًـاٍ   ٖاضاٍُْ بُُٓو خىيَٓسن
ٍ ٖىْـُض ؤٍَ و تاقًطـٍُ  ٖـ اْسا و سُظَيإ ًًُْ. ُْ يُ قىتاغاُْنٖىُْضُٓو  ثُضَثًَساٌْ

ُيــُ، ْــُ ُْخؿــُو ثالْــٌ نــاتٌ بــؤ ٖو ؾــتىَُنٌ ثًَىيػــت ٓــاًََطنُضَغــتُو  طِثــ
اتُٓوَ قىتاغاْـُ نـاضو   ٖزَ ؤيإضِثاؾًٓىَو ابطزووضِيُ ؾُغتُناٌْ غُزٍَ  زياضيهطاوَ،

ْـَُاوَو قىتاغاْـُنإ زوو زَواّ و غـٌَ     ثطؤظُو َُؾكًإ زَنطز، ًَٓػتا ُٓو زَضؾُتُ
 زَواًَإ تًَسا زَنطٍَ.

o َُاززيُوَ، بُطؿيت قىتابٌ ُٓو ثاضَوثىويٍُ ًًُْ نُضَغتُ و ثًَىيػـتًًُناٌْ   ووٍضِي
 يًُناٌْ ثٌَ دًَبُدٌَ بهات.ٖىُْضؤشَ ٍَ و ثطِخؤٍ ثًَبهطِ

 نإ:ثًَؿاْطُ: تَُاؾاضًًُنإ وًَىاْاٌْ غٌَ
ف بـؤ تَُاؾاضـٌ و ًَىاُْناْـُ، زَْـا     ثًَؿـاْطُ طىتـٌُْ.   نىضزايُ، بؤ زَيٌ ظاو بىوى  

غــُضزاْهُضٍ  ؤَيــٌضَُِــُناًْإ ٓاؾــٓإ. ٖناضو َاَؤغــتانإ ثًَؿــىَخت بــُ بُضخىيَٓــس
 زَنُيُٓوَ:يُ ضىاض خاَيسا ضطِ ثًَؿاْطُ

o ُؤبُو زاآلْـُناٌْ  ٖؤٍَ و ٖبُ ْاو  اًْساضِضًَصوَضططتٔ و بُغُضبطزٌْ ناتًَهٌ خؤف يُ ط
 نُزا.ؿاْطُثًَ

o ٖ   ٕاْسإ و زَغتدؤؾٌ يًَهطزٌْ خىيَٓسناضَ بُؾساضبىوَنإ و بُضظْطخاْـسٌْ ناضَناًْـا
ــُ ؾــًَىَيُنٌ ْا  ــُ الوَظاناًْــإ ب ــُ  ُوخؤياُْ،ضِاغــتو زَغتًٓؿــاْهطزٌْ خاَي زووض ي

 زَيؿهاْس و تُضيكهطزُْوَيإ.
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o تططتين ٕ و زَغـ اْـسا ُّٖ بؤٖـ نُ ثًَؿـاْطُ ًََُهٌ ٖـ ضُْس ثاضضُ يإ زاُْ بُض يينطِن
َُُ دىإ و ْاواظَناًْـإ بـُ منايؿـهطزُْوَيإ يـُ     ٖين بُضاغتضُّ بؤثاٖقىتاغاُْنُو 

 َاٍَ و ْىوغًٓطُو زآريَ و زاَىزَظطاناْسا.
o  يُ تؤَاضطُيـُنٌ تايبُتـسا   اوبىوضىوُْناًْإضَُِيػُْطاْسٕ و ٖتؤَاضنطزٌْ غُضْر و ،

نُ. يُ وآلتُ ثًَؿاْطُُوٍَ ٓاَازَناضاٌْ بُ ظَاٌْ طىٍَ زووض يُ بطيٓساضنطزٕ و ؾهاْسْ
 َخٓـُو ضَُِىو ٖـ ُّٓ تؤَاضطُيُ تـاوتىٍَ زَنـُٕ و    تىوَناْسا غاآلُْ ْاوٓاخينوثًَؿهُ

دـىاْرت و غـُضنُوتىوتط    ٍثًَؿاْطُْس وَضزَططٕ بؤ غاظنطزٌْ ُٖ َُُيػُْطاْسُْنإ بٖ
 ْىيَسا يُ غاَيٌ

 ىتاغاُْ(:و َؤظَخاُْ و )زَضَوٍَ قٖىُْضٖؤٍَ و ٖؤبٍُ : ضىاض
ًَٓإ و ْىيَهاضٍ بـٔ، ُٓطـُض ؾـىيًََٓهٌ طىدمـا و     ٖزا طِيُناْت ثٖىُْضَُ ُٖنؤٍ بُض با  

يـُنًَو يـُ بٓـَُا     ؤطًِضت ُْنطزبٌَ وايُ. بؤيُ ًَُٖٓاوت ُْبٌَ بؤ منايؿهطزًْإ، وَى ؾً
ُ  ٖوَ، ا، نُ بُ غتاْسَضنطثًَؿاْطُغُضَنًًُناٌْ  زيهـؤض و زيـعائ و ٓـُو ؾـتُ      ؤَيـُ بـ

ًَُين وزَيططٍ ؾىيَُٓنُ، بُتايبُتٌ يُّ غُضزََُزا ٖوزَْط و  ضَِْط ًًَاٍُْ وَىغُضزَ
ٌ ضِو زَْـط و   ضَِْط نُ تُنُٓيؤشياٍ ٌ ضِو دىويـُ ؾؤ  ؤْـان بـُضثانطزووَ. َُٓاْـُ    ؾـًَه

 نإ زياضيسَنُٕ.ثًَؿاْطَُُنإ و َُٖىو قًُُت و غُْطٌ بُضُٖ

 :ثًَؿاْطُ ؤشٍضِ
ٍ غـاآلُْ  ثًَؿـاْطُ غـتاٌْ باؾـىوضزا، زوو دـؤضَ    نىضزٌ يُ ظؤض يُ قىتاغاُْناْ ؤطًُِٓ   
ــٌَ: يَىَضِبُ ــاْطُزَض ــُضٍ ثًَؿ ــُ، وَ  ٖىْ ــُناٌْ زيه ــًَىَناضٍ و بابُت ــاْطٍُ ؾ ٍ ثًَؿ

ُ زا ثًَؿـاْطُ ؾـُ يـُ يـُى    ُٖض يُى دؤضيإ منايـ زَنات، ُٖيُ، ٍُٖ. دا نُيتىوض ّ ٖـ
 يُنإ منايـ زَنات.نُيتىوض ُيُّ نُيىثُٖيًُنإ و ٖىُْضَُ ُٖبُض
ؿـهُوتين ظاْػـيت و   ياُْ، غًُاٍ غـُضزًًََاُْو ثًَ ثًَؿاْطُططامن. ظؤضبٍُ ُّٓ  زاخٌ  

ُضايٌ و ظؤض خاَيًَٓـُ يـُ ْىيَطـ    ُنٌضِازَيـ اوضـُضخًإ ثًَىَزيـاض ًًْـُ، تا   ٖتُنُٓيؤشيايٌ 
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ُ ُُٖب ٍؿـُضِ غُضدمطِانًًََٓاٌْ ٖتاظَطُضايٌ. بُزَطُُٕ زا  يإ تًَـسا بـُزٍ زَنـطٍَ.   ضَوَضاْـ
ُ ، . ُْؾًاو ًًُْ ُٓطُض بًَـًَري ووضِنامنإ ثًَؿرت خػتُؤناضَٖنؤغح و  نإ زووبـاضَ  ثًَؿـاْط

بـُ ًَهًـاش و ٓاضايؿـتهطزًَْهٌ ْـُخيتَ      ابـطزووَ ضَُِناٌْ غاآلٌْ ُٖمنايؿهطزُْوٍَ بُض
. واتا ُٓطـُض داضيَـو   ضَ ظؤضٍ قىتاغاُْنإ يُ يُى زَضٍُٖٔ ظؤضبٍُ ثًَؿاْطُدًاواظتط. 
ُ ُٓوَ وايُ غُضزاٌْ  َىُٓوَ وْطايُنت نطز، ؿاغُضزاٌْ ثًَ ٍ غـاآلٍُْ  ثًَؿـاْطُ َىو ٖـ

 يُ َاوٍَ زَغاَيًَهسا. قىتاغاُْناٌْ ُٓو ؾاضَت نطزووَ
بُض يُ ضُْس ضؤشيَو خىيَٓسناضَنإ ٓاطازاض زَنطيَُٓوَ يُ نات و ؾىيَين غاظزاٌْ  واباوَ،  

يسا، يُ نُيتىوضٍ طُثًَؿاْنُ، ظؤضبٍُ داضاًْـ زاوايإ يًَسَنطٍَ، بُ تايبُتٌ يُ ثًَؿاْطُ
بىو ـ بًَٓٔ. ٓـُودا   ُٖيـ ـ طُض  ٖىُْضَاَيُوَ نُضَغتُو نُيىثٍُ، تُْاُْت ًْطاضو ناضٍ 

َـُنإ  َُٖاَؤغتاو خىيَٓسناضَنإ خُضيهٌ ٓاَازَنطزٕ و منايؿـهطزٌْ بُض  ؤشضِ ويُى زو
ُ نُ ـ نُ ظؤضبٍُ دـاضإ   ثًَؿاْطُنطزُْوٍَ  ؤشٍضِزَبٔ و يُ  ، ض يـُى نـاتٌ زَواَـُ ـ    ٖـ

زٍ، باْطًَؿـت زَنـطئَ و   ازَتُٕ ضُْس بُضثطغًَو و ًََىاًَْو و َاَؤغتاٍ قىتاغاْـٍُ  ع
ـ و بطازَضاٌْ خ ٌيَضِاوٖباوإ و  ُ زيَٓـُ غـُضزاٌْ    ىيَٓـسناضاًْ ُ ثًَؿـاْط و  إضِنُ، زواٍ طـ

زا زَْطـٌ َؤظيـو و   ثًَؿـاْطُ ٓسٍَ َُٖضزاُْنُيإ نؤتايٌ ثًَسٍَ. يُ و ويَُٓططتٔ غ إضِغى
ُٖيـُ  َيسَطرييَٓـُوَ. دـاض   ُّٖ و نُيىثُيـُنإ  ُٖيُ نؤتايًسا بُض ُ بُضطىٍَ.طؤضاًْـ زيَت

ــً ٖؤٍَ و ٖــ ــُ ث ــُ خاؾــاى و ثامشــاوَ ب ــُنإ ب ئًََ و غــًُاٍ ٖــُوثؤخــىَيٌ بُدًَس ؼؤب
 وؾإ و ثامشاوَيإ ثًَىَ زياض زًََينَ.زاضوزيىاضَناًْـ زاضِ

اوبُؾــٔ، خــُآلت ٖسا زا نــُ شَاضَيــُى قىتاغاْــُ تًَــٍ غــاآلُْثًَؿــاْطًَُٓــسٍَ ٖ يــُ  
و ٓـُدماّ زَزضٍَ  ثػجؤضَِيًَصُْيُنٌ  ٌيَضِضَ باؾُناًْإ، َُُٓيـ يُُٖزابُؾسَنطٍَ بُ غُض 

غـُضزإ نـطاوٕ و    َُُٖناْـسا، ايؿهطزٌْ ْاوٍ قىتاغاْـُنإ يُغـُض بُض  من نُ ثًَؿرت بُبٌَ
 .طاْسووََيػُُْٖناضَناًْإ 
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  نامنإ بُضظنُيُٓوَ؟ثًَؿاْطُٓاغيت  ضؤٕ
ُ بُضضاو يُ  اْهاضٍضِطؤ ريزَتىاْ ُ نامنسا بهـُئ و ضـُْس   ثًَؿـاْط ُ ْطاوٍَ يـُ  ٖـ ٍ ثًَؿـاْط
ُ تىوٍ غُضزًًََاُْ ْعيو ببًُٓوَ، ُّٓ غُضَقَُيَُاُْ ضُْس ثًَؿـٓاضو  وثؿهُ ْطاويَهٔ، ٖـ
 زَتىأْ زَوَيَُُْستطيإ بهُٕ: إضِثػجؤ

ُ ثبـؤ   طُيُىطِيُ يُنُّ نؤبىوُْوٍَ َاَؤغتايإ زا، يُغُضٍ غاٍَ، ب * ٍ غـاآلُْ  ًَؿـاْط
ٓاَازَناضَنـاٌْ زَغتًٓؿـإ    و غُضثُضؾتًاضوثًَؿاْطُزَضخإ زَنطٍَ، تًًَسا بُضواضٍ 

زَنطئَ و ُٓضى و ناضَناًْإ بُغُضزا زابُف زَنطٍَ و بىودٍُ َُغطَف و خـُضدًًإ  
نؤبىوُْوَناٌْ زواتطزا، ثطغًُٓوَ يُو يًَصُْيُ زَنطيَـت و   وَىُٖبؤ زياضٍ زَنطٍَ. يُ 

 يٌَ ناضَناًْإ زَنطيَت و نؤغح و ططؾتُناًْإ باغسَنطٍَ.  تاوتى
ًَُين ناضٍ خؤيـإ  ٖقىتابٌ و َاَؤغتا بُ  ؤشاُْ،ضِؾإ بُؾإ يُطٍَُ خىيَٓسٕ و واٍُْ  *

 ٌ ــازَنطزٌْ ثًَىيػــتًًُناْ ــؤ ٓاَ ــاْطُ ب ــطٍَ  ثًَؿ ــُ زَن ــؤ منىوْ ــُدماّ زَزَٕ. ب نُ ٓ
ُ ىيَٓـسٌْ  تاقًهطزُْوَيُنٌ ؾًعيهـٌ يـإ تُنٓـُيؤشيايٌ زواٍ خ    ؤشٍ َيطرييَت بـؤ ضِ ٖـ

( َاْطـٍُ خىيَٓـسٕ   ٩) زيهُف زَططيَتـُوَ. نُواتـُ يـُو    ؾتُناٌْضِ. َُُٓ ثًَؿاْطُ
 .ثًَؿاْطُٓاَازَناضيًُنإ ُٓدماَسَزضئَ، ُْى سُؾتُيُى ثًَـ نطزُْوَ 

ٍَ يًَصْـٍُ         ثًَؿاْطُثًَـ غاظزاٌْ  * بـُ ضـُْس سُؾتُيـُى، نؤبىوْـُوٍَ تايبـُت يُطـُ
َىو بابُتُناٌْ ثُيىَغت قػُ و باغًإ يُغُض ُٖزَنطيَت و  ثًَؿاْطُغُضثُضؾتًاضٍ 

 زَنطٍَ.
دـىإ ضـاثسَنطئَ    ٌضَِْطاوضَِْطنُتُيؤى و )يؿًًت( و ناضتٌ زَعىَتٓاَُ، بُ زيعايين  *

نؤَُآليُتًًُناْسا ضيَهالَـٌ   َضَِيسَواغطئَ و يُ تؤُٖو ثؤغتُض يُ ؾىيَُٓ بُضضاوَنإ 
 بؤ زَنطيَت.

ىٍَ و ٖـ َُنإ، بُ وضزٍ غُضْر يـُ  ُٖاو بىوٌْ ٓاَازَناضٍ و منايؿهطزٌْ بُضزواٍ تُو *
َ  ُٖؤبُنإ زَزضيَت و ٖ ٌ ضِيـُ تـُخت زَنـطٍَ و   ُٖ ٍنىضِىضضـٌ نـُ و زَْـط و   ؤْـان

 َناٌْ ؾًَٓههُض بُغُضزَنطيَُٓوَ.ٓاًََط



 

242 

 ؤيٌٖـ اتين ًَىاُْنإ زَنات و يُ ٖنطزُْوَ، زَغتٍُ ثًَؿىاظٍ بُخًَط ثًَؿاْطُؤشٍ ضِ *
نُ زَنطٍَ غـطووزٍ  ثًَؿاْطُنطزُْوٍَ  يينت ِيزاياْسًَْؿًَٓٔ، يُ ناتٌ ؾط واٌْضِضاوَ

اوناضٍ تًجٌ َؤظيهٌ قىتاغاُْ ثًَؿهًَـ بهطيَت ـ طـُض ْـُبىو زَنـطٍَ     ًُْٖؿتُاٌْ ب
 اضيهاضيًإ بهُٕ.ٖبًَٔ و  يهُتًجٌ َؤظيهٌ قىتاغاُْ ز

بُ خىيَٓـسناضَنإ بهطيَـت نـُ     ٓإًَٖاضِؤبُنإ و بُؾُنإ، َُؾل ٖيُ ناتٌ غُضزاٌْ  *
ُ و بؤ  اظُبهُٕضِمنايؿهطاوَناًْإ بؤ ًَىاْإ  َىو دـؤضَ ثطغـًاضيَو ٓاَـازَنطابٔ و    ٖـ

 ظاًْاضيًإ ثًَسضابٌَ.
ٍُ غـاواياًْـ  ضـ ُٓطُض يُ باغ اوَغذي،ضِدىاْرتَ قىتابًًُنإ يُ تُى ناضَناٌْ خؤيإ  *

 ٍ بؤ ًَىاْإ بهات.َُنٍُ خؤُٖض َٓساَيُنُ قػُ يُغُض بُضُٖبٌَ، با 
 بٔ. ياضطِن ٍؿُضانًَضِ َُزَغتهطزَنإ زابٓطئَ بُ ؾًَىَيُىُْٖطخٌ طىدماوٍ يُغُض بُض *
يسا، ْابٌَ بُ َطزاضٍ ُٓو نُيىثُالُْ منايـ بهطئَ ، بَُيهى زَبـٌَ  نُيتىوضٍ ثًَؿاْطُيُ  *

ٍ زنـىض يهًـؤضٍ  ؤوغتُنٍُ خؤٍ بـؤ غـاظبهطيَتُوَ و ؾ  ض نُضَغتُيُى شيٓطُ زضُٖبؤ 
يُويسا بُظيٓسووٍ منايـ بهطيَت. بؤ منىوُْ زَبٌَ بًَؿهُ، َٓـساَيٌ غـاواٍ تًـسا بـٌَ و     

و  ٌََْصياضِضُْس نضًَو( وَى زايو يُبُض ُٓو بًَؿهُ زاًْؿٔ و  إنضُ خىيَٓسناضيَو )ي
ٍ زَبـٌَ  نـىضز الياليٍُ خؤؾٌ بُ ٓاواظٍ بُغؤظ بؤ بهات. يًَطَزا َاَؤغتاٍ ظَـاٌْ  

ُ ضَُتًساٌْ ُٓو نضـؤآلُْ. بـُ   بٌَ يُ ياُٖ ؤَيٌضِ ضَو طـىتين  ؤَإ ؾـًىَ بُْـسو بـاي   ٖـ
ــىضز ــُ زَغــتا ن ــُت ب ــؤضاٌْ تايب  َُؾــهُشْري و و ىتاُْو غــاواضن يًَهطزٕضِواضٍ و ط

و  زضيَـت طِزَبٌَ ضاو قاوَخاْـُ بطًَ  َمشاَيساضِو خُُْبُْسإ ...تاز. يإ يُ شيَط  زؤؾريضَُِ
ٍ خؤف خؤف طُضّ بهطيَـت. يـُ   ووزاوضِزاًْؿتُٓنإ بُ باؽ و خىاؽ و سًهايُتٌ و 

نَُيُؾًَط باظٍُْ بؤ بطرييَت.... زَبٌَ ُٓو ثًَؿـُْطايُ وَى   و َنُوؾُضِ َمشاٍَضِزَضَوٍ 
يـُ   ؤبُيـُنٌ زيهـُ.  ٖبـؤ   ؤبُيُنسا بضٌَٖض سُظ بهات يُ ُٖبًَت و ًَىإ  ؤضاَاثاْ

ىاظٍ ؾـًَ  َواضٍ بُ زَغتىوضونىضزبُضطٌ ٍ زا زَبٌَ ثؤؾاى و دًهىنُيتىوضٍ ثًَؿاْطُ
غـتططو  َى يًؿهـُو ز َْاوضُ دًاواظَنـإ منـايـ بهـطئَ و نُضَغـتٍُ زَغـتهطزٍ و     

ٍ ....تاز بؤ ؾطؤؾـتري  نىضزو بًَٓؿيت  ٍغُضثؤف و بُضطُبايًـ و زَغتهًَـ و طؤضَو
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ٍ طِبُ ْطخٌ طىدماو منايـ بهطئَ. ُٓوَ دطُ يُ زيىَخـاٌْ طًَ  سًهايـُتٌ نـؤٕ و    اْـُو
ْـاو زووظََيـُو مشؿـاٍ    ؤٍَ و ظوضَِٖـ ؾـايٌ و ز  ُناًْـَثاْطؤضِ. يُ ئطِطؤضاٌْ َُقاّ ض

ٍ ضِضَواضيـ زَبـٌَ شيٓطـُ   نىضزشَْري. بؤ منايؿهطزٌْ خىاضزٕ و ضًَؿيت  بـؤ   َغـُُْنُ
       ٍَ  ٓاَازَبهطيَتُوَ، باثريَو زاثريََـإ نُؾـو و غاواضَؾـًُيإ يُغـُض ًََـع بـُ ضـُتا

و خىاضزْـُنإ   اخطيَـت ضِؿـُ  و النًَ َضُِخىاضزووَ، بؤيُ زَبٌَ يُغُض ظَوٍ سُغري و بُْ
 ٍ ثًَؿهًَـ بهطئَ.نىضزاُْو بُ نُيىثُيٌ نىضز

بـؤ   يُ اليُنٌ زيهُزا، ضاآلنٌ غاآلٍُْ قىتاغاُْنُ يُغُض غـهطئ بـُ ظًـسيؤ    زَنطٍَ *
 ًَىاُْنإ منايـ بهطيَت.

غـٌ بـؤ ٓاَـازَبهطٍَ و    نىضيُ ؾـىيًََٓهٌ بُضضـاو، ًََـع و     ثًَؿاْطُزَبٌَ تؤَاضطٍُ  *
 اتط غىوزيإ يًَىَضطرييَت.وو غُضدمُناًْإ تؤَاضنُٕ، تا ز اوْريطِاْبسَٕ تًَٖ ًَىاْإ

يُنُزا خُآلت و زيـاضٍ،  ثًَؿاْطُ َمسٌضِيَىضِض يُطٍَُ ُٖاوبُف، ٍٖ ثًَؿاْطُزَنطٍَ بؤ  *
 بطاوَنإ. ُْطَِبُ ٓاَازَبىواٌْ ًَىاُْنإ ببُخؿ

ٍ ؾـىيَُٓنإ، يًَصْـٍُ تايبـُت    ٓهطزْـُوَ يَوغـتُنإ و خا ََيططتُٓوٍَ نُضُٖزَبٌَ بؤ  *
 زاْساضبًَت، تا يُ نؤتايًسا بُدىاٌْ ناضو ُٓضنُناٌْ خؤيإ دًَبُضٌ بهُٕ.

 : ثًَؿاْطُ زواٍ
اْـسإ و  ٖؾطؤؾًَٔ و ظؤضؾت زًًَََٓتـُوَ. بؤ ْا ثًَؿاْطَُُناٌْ َُٖىو بُضُٖ بًَطىَإ  

نطزبىو زَنـطٍَ بـُّ   ًَإ ٓاَـازَ ُٖوٍَ و نؤؾؿٌ ُٓو قىتابًًاٍُْ نُ بُضُٖ اططتينضِبُضظ
 َيططئ:ُْٖطاواُْ ُٖ
o ُٖ َيىاغًين و منايؿهطزٌْ ضـُْس بُض ُ ًََو ٓـُوإ يـُ قىتاغاُْنـُزا، ْىوغـًٓطٍُ     ٖـ

ؤبـُو ثؤيـُنإ. زَنـطٍَ يـُ     ٖو َاَؤغـتايإ و زاآلٕ و   شووضٍ ياضيـسَزَض  ،بُضِيَىَبُض
ٌَ ٖــَُيططْــُوَ. بُضُٖغــاَيًَهسا بــُ زوو وَدبــُ منــايـ بهــطئَ و وَدبــٍُ يُنــُّ 

 .ٔيطَيىاغَُٖاَؤغتانإ  وبُضِيَىَبُضَٓساَيُنإ ظَضوضيًُ يُ شووضٍ 
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o  ٍو زاَىزَظطانـاٌْ   َاُْ ثًَؿهًَـ بُ ٓـؤؾًؼ و زآـريَ  ًَُٖٓسيو يُو بُضٖوَى زياض
ًَُٓض و قىتاغاُْنٍُ ٖمنايـ بهطئَ، بًَطىَإ ْاوٍ زا ؾاض بهطئَ و يُ ؾىويين بُضضاو

 يُغُض تؤَاض زَنطٍَ.
o ٌَىتًَـٌ و ؾـىيَُٓ   ٖؿـتداُْو طـاظيٓؤ و ناؾرتيـا و    ، يـُ ضًَ نـُيتىوض ُٓوَ بهُيُٓ  زَب

َيىاغطئَ، بُتايبُتٌ ناضٍ زَغـيت َٓـساآلٌْ   ُٖطؿتًًُنإ، زَغتهطزٍ قىوتابًًُنإ 
ٓـُو َٓساَيـُ   تىوَنإ، ناتًَـو  وغاَيٌ. َُُٓ ظؤض باوَ يُ وآلتُ ثًَؿهُ (7ـ ــــــ 3)تَُُٕ 

اْسَزضيت ٖزَبٌَ  ضًَؿتدايُيُنُوَ زَبًينَ زَيدؤف اضٍزيىًْطاضٍ زَغتهطزٍ خؤٍ بُ
ٍَ بًهـُئ بـُ ْـُضيت الزيـىاضيَهٌ ضًَؿـتداُْنإ بـؤ         بؤ ناضٍ باؾرتو دىاْرت. زَنـط

 ًْطاضٍ زَغتهطزٍ َٓساآلٕ تُضخإ بهطيَت.

 وتُ: زوا
ُ اتىوَ نـُ  ٖـ بُ دسزٍ ناتٌ ُٓو  ًَٓػتا   ناٌْ قىتاغاْـُنإ بـُ تُنٓـُيؤشيايٌ    ثًَؿـاْط

ُ   ساُْوَضَِْطيًُنإ ٖىُْضّ ناضَ ُّٖ بهطئ. غُضزَ ٕ طُِّٓ ثًَؿـهُوتُٓ َُظْاْـٍُ ًَٓ  ؤيـا
ــت و   ــسا ببًٓطيَ ــُتًَ ــىاضَ    ّٖ زاٖ ــُضًَْت و ب ــُض و ًٓٓت ــتًًاٍُْ نؤَجًىت ــاٌْ ظاْػ ًَٓ

طَوَضَ طـُض  ُٖبابُتٌ ثًَؿـُْطانإ. قىتـابٌ نُغـًَهٌ بـ     ُٓتُنُٓيؤشيًُناٌْ زيهُ بهطيَ
ًَينَ. زَبـٌَ َُٓـُ   َٖـ ٌَ ْـاواظَ زاز ُٖؤ غىيكًَٓسضٍَ، بُضاْبسضيَت و شيٓطٍُ زضوغيت بٖ

ٌَ نؤٌْ غاآلٌْ َُٖيىاغًُٓوٍَ بُضُٖنامنإ. زَْا بُ ثًَؿاْطُببًَتُ خٌَُ ٓاَازَناضاٌْ 
ٍ ضِطؤ ْـاتىاْري بُ خىاغتُٓوَوٍ نُيىثـُيٌ َـاآلٕ    ابطزووضِ بهـُئ و ٓاؾـُضميإ يـُ     اْهـاض

 ًَىاْإ طىٍَ يًَٓابٌَ.
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 ثُضاويَعَنإ:
----------- 

و ويَُٓنًَؿإ بـٌَ و  ٖىُْضتا واظ يُ  ازَططتضِضظَناضَنٍُ ُٖ َنىضِ*( باونًَو زََادمٍُ يُغُض 
ٍ نىضِزَيُويػت بُ ظؤض بُبٌَ َُيٌ و سُظٍ ُٓو بًهاتُ زنتـؤض، يـُ ٓاناَـسا     يـُ   َنـُ

 َُْس و ُْبىو بُ زنتؤض.ٖىُْضزوو ضُشُْنُ بىو! ُْبىو بُ ُٖ
و ؾًَىَناضٍ ظؤض زَضويَؿاُْ ٖىُْضيُ  طَزاض، ثػجؤضَُِٖاَؤغتايُنٌ ب )**( يُ قىتاغاُْيُنسا،

وٍَ و ناضنطزٕ و ظؤض خـُوٌْ دـىإ دـىاٌْ    ُٖيُطٍَُ زَغتبُناضبىوٌْ، نُوتُ نؤؾـ و 
زَضغٌ  اوٍضُِٓو ضاوٍ يُوَ بىو  ٍ،ٖىُْضبىو نُ قىتاغاُْنٍُ بهاتُ َؤظَخاُْيُنٌ ُٖ

َاْط بًًُٓـُوَ، بًَُـُيٌ و زَيؿـهاو و    بهات... باف غـٌَ ضـىاض   َُاَؤغتاياٌْ زيه
نُ ُْى زَغـيت   َنُؾٌ،بُضِيَىَبُضبىو، تُْاُْت َُٖىوإ ُٖثُضؤف، غهاآلو طًُيٌ يُ 

ٍ   يَططيؿٔضِْاططٕ بَُيهى  ات يـُ وَضظٍ  ٗـ يًَ يُ دًَبُدًهطزٌْ خُوُْ دىاْـُناٌْ، تـا وا
ُ ضِ َْـٌَ و غُض ناضتـُنإ زاز  ٍبؤخؤٍ منطَ َنُّضِيىَبُضِزووََسا خؤٍ زَيطىت:" بُ  ؤشاْـ

 واُْنامن يًَسَغًَٓٔ...!"
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 ەهاتىو وەئ یمات یجذد ەب ستاێئ  
 ەب ماىەقىتابخاً یماًەطاًگێپ ەم
 مە. هيیبنر مەردەس ییایژۆلەمٌەت

 مەئ ەوەًگذاًڕە ماىییەرەهىً ەمار
 ذاێت اىڕۆیوێئ ەیزًاًەه ەوتٌەطنێپ
 یٌاًێداه مەو ه تێٌریبب

 تێرًەٌتیو ئ رەىتیهپۆم ەیاًییزاًست
 ەنید یماًییەژۆلەمٌەت ەو بىار

 ی. قىتابًگاماىەطێپ یتەباب ەٌێبنر
 تێهاًبذر رەگ ەرەوەهرەب ینێسەم

 ،ێٌذرێبخىلق ۆب یدروست ەیٌگیو ژ
 ێبە. دێٌێهەداد ەًاواز یهەرهەب
 یماراًەئاهاد یهەخ ەتێبب ەهەئ
 ەب ًاە. دماًواىەطاًگێپ
 یًۆم یهەرهەب ەیوەٌیىاسەڵه
 یوەوەخىاستٌ ەب ابردووڕ یًاڵسا
 یاًنارۆڕگ يیًاتىاً ىاڵها یلەلىپەم
 ێگى ىاًاىیه ەل واىیرەو ئاف يەینب
 .ێٌابێل
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 ، كهصـَيمي ةسفـمً ض
 ه!يش ىة زِةختةت

 
 

غُض ٍ ًًُقًًجُقًُو ؾُٕٓ ضؤ ،َطُ يغ ثٌَّ ضؤظ)
 ٌاْشي ٍوَطِيَضِوا  ٌتىاَْظإ، زُ غانو تُختُضَِف

 ت!(يَضطؤب ـؤظطَ
(Stanislaw Ulam) 

 
 

 

يُ زايهبىوٌْ يُطٍَُ  ؤشٍضَُِضدًـ ًًُْ  زياض ًًُْ، ،تُختُضَِفًََصووٍ  غُضَتاٍ   
ُٓو ؾار و  ووٍضِيُزايهبىوٌْ ْىوغًٓسا يُنبططُْوَ، بؤيُ زَنطٍَ ُٓو تاتُبُضز و  ؤشٍضِ

َتايًإ غُض َمسٌضِزيىاضٍ ُٓو ُٓؾهُوتاٍُْ ظوو َطؤظٌ ضُضخُناٌْ زيَطئ، ويَُٓ و 
 ًَٓاٌْ ْىوغًًٓـ،ًََٖصوو بٔ. دا يُطٍَُ زا ٌتُختُضَِؾ يُغُض َُٖيهُْسووٕ، يُنَُري

و  ـطٍَُ قؤْاغُنإ و طُؾُنطزٌْ ًََؿهٌ َطؤظوَى َُٖىو نُضَغتُيُنٌ زيهُ، يُ
تيبَ. َُُٓف يُوناتُوَ ٖابُغُض زا اْهاضٍضِطؤ ًـتُختُضَِؾنَُيُنُبىوٌْ ظاًْاضيًُنإ، 

. َُٖىو غُضضاوَنإ. ْسووَتُٓو بؤ ؾاططز و ؾًَطخىاظإ ثُضَيٌ غُبىوَ، نُ زَضغطى
طُوضٍَ غطوؾيت يإ  يَهٌضِبُضزئ، نُ تاتُبُضزيَهٌ يىوؽ و تُخت و  ٌتُختُضَِؾ

ؾًَطنطزٕ زازًََْٔ، ًََصووَنُؾٌ زياض ًًُْ، بُآلّ  ٌتُختُضَِؾزَغتهطز بىوَ، بُ يُنَُري 
 وٍنُ يُ تابًؤ تُختُزاضٍ يىوغهطا ،تُختُضَِف ؤشٓاوازا،ضِيُ غُزٍَ ؾاْعزًََٓسا، يُ 

https://www.azquotes.com/author/36894-Stanislaw_Ulam
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، يُ ثؤيُناْسا َُٖيسَواغطا، ثًَؿرتيـ، ؾُقٌَ وغت زَنطازض َفضِنطاو بُ بؤيٍُ دىاٌْ بؤيُ
و غىختُنإ يُ دًاتٌ زَؾتُضٍ ناغُظ، تابًؤ تُختُيُنًإ بُناضزُٖيَٓا، نُ ْعيهٍُ 

ُنٍُ بىو، َُُٓف بؤ غاًْتِ ُٓغتىضي زووغِ ثإ و يُى  (46)غِ زضيَص و  (56)
ؾُقًًَإ، تا  اٍُْتُختُضَِؾ. ُّٓ نُ ثرت بابُتٌ ٓايًين بىوٕ ًْإْىوغًُٓوٍَ بابُتُنا

ويًَٓاْسا، نُ َٓساَيُناًْإ زًََْطَُْ ٖآًَػتاف يُ وآلتٌ يًبًا باوَ، يُ وَضظٍ 
 .ُوَبُضخىيَٓسٌْ قىضٓإ، ُٖض يُنٍُ تُختُيُنٌ وايإ زَزَُْ زَغت بؤ ْىوغري و خىيَٓسْ

و ْىوغري بُ تُثاؾريٍ  تُختُضَِفًَٓاٌْ ٖو ٓؤخطٍ غُزٍَ سُظسََسا، بُ ناضٓاخري يُ  
و  سَنطإضَِْط َفضِتُختُنإ بُ بؤيٍُ  ؤشٓاوازا،ضِبىوَ ؾتًَهٌ باو يُ  غجٌ

و  ؤتُثاؾًُضَنُف ُٖض طُض بىو نُ يُ ؾًَىٍَ قاييب يىويىيٌ زضوغتسَنطاو بُ نُضُ ثُضِ
ؾُضُْٖطٌ )ٓؤنػؿىضز(ٍ ًٓٓطًًعٍ،  ىيَطٍَ. بُ طيُوَطِغثاتاٍَ تُختُنُيإ زَ

تىوَ، و يُ ٖابُناض (5736)بؤ يُنَُري داض يُ غاَيٌ  ،تُختُضَِف blackboardوؾٍُ)
و  يُ ُٖضيٌَُ بؤغذي يُ َُُٓضيها، زوناْساضيَو نُ نُضَغتُ (5863)غاَيٌ 

 ُو ظاٌْ ُٓوَوٍ يًَٓا، ناتًَٖزا ٍزاثًَىيػتًًُناٌْ قىتاغاٍُْ زَؾطؤؾت، تُختُغطِ
 تُختؤنٍُ بؤيُ ثاضضىنُ يبازٍ يُ ثؿيت يَتُوَ،طِخىوضٍ زضوغتهطاوَ باؾرت تُثاؾري زَغ

( و زواتط ُٓويـ بىوَ ؾتًَهٌ باو. يُ طِو نطزٍ بُ )تُختُغ بُقُز ْاويُخ ضُغجهطز
غُوظيإ يُ بُضزيَهٌ  ضَِْط ٌتُختُضَِؾزا بؤ يُنًَُٓذاض (5846)زووضوبُضٍ غاَيٌ 

(، ْىوغري يُغُضٍ خؤؾرتو دىاْرت بىو يُ Slate)ُٓضزواظ َئًَزضوغتهطز نُ ثًًَسَيبُت تا
َاززٍَ ثطؤنًري بؤ زضوغتهطزٌْ  (5966)زواتط يُ غاَيٌ  .تُختُضَِفضاو ُٓوٍَ 

. يُ غاَيٌ ضِنُغو نُوتُ باظا ٌضَِْطثًًَيت ناْعا بُ  ٌتُختُضَِؾت و ٖابُناض تُختُضَِف
 ثًَىاُْو ظاًْاضيٌ يُودؤضٍَ وًَٓا نُ ُْخؿُٖزيهُيإ زا هًٌَتُختُضَِؾدؤضَ  (5974)

 ٌتُختُضَِؾوآلتٌ نُُْزا يُنَُري  (1655). يُ غاَيٌ ايُوَطِيُغُض تؤَاضنطابىو و ُْزَغ
 ؤشطاضزاضِبؤ َٓساآلٌْ باغضٍُ غاوايإ. يُ طٍَُ  ََؤطٓاتًػٌ زضوغتهطز، نُ ظؤض بُغىوز

 ٌتُختُضَِؾت ٗاًًَت، تا وايٖابُغُضزا ْهاضٍاضِظؤض طؤ تُختُضَِف ٌضَِْطدؤض و قُباضَو 
 نؤٌْ ططتُوَ، ُٖضضُْسَ يُنًَُإ، ٌتُختُضَِؾدًطٍُ  (Whiteboard) )غجٌ(
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 اْهاضٍضِو َاززَنٍُ ظؤض طؤ ضَِْط تُثاؾرييـ يُ دؤض و  ْاونٍُ ُٖض َطزاض ُْبؤوَ.
اُْناٌْ ًَٓاٌْ قَُيٌَُ َادو و)وايتبؤضز( نُ يُ ظؤضبٍُ قىتاغٖت، تا زاٖابُغُضزا

 .غتاْسا ًَٓػتا زَبًٓطئَنىضز

زَغيت ثًَهطز،  ابطزووضُِٖؾتايُناٌْ غُزٍَ  ضِاغيتيُ ْاوَ ،تُختُضَِفطُوضٍَ  ؾٌضِؾؤ
 . ًَٓطاٖزا ٍنؤَجًىتُض ٌتُختُضَِؾناتًَو 

 :يُ ؾًَطنطزْسا تُختُضَِف ؤَيٌضِو  بايُر

ثؤيٌ قىتاغاُْ و شووضٍ زَضؽ و واُْطىتُٓوَ، ظؤض بُ وضزٍ دًاواظٍ ًَْىإ  اٌْضِثػجؤ  
 ُٓو َُٖىو ثًَؿهُوتُٓ طُوضَيُ، اٍضِنُ غُضَ ثًَساططٍ زَنُٕٓاغايٌ َاآلًْإ نطزووَ، 

ؾتًَو ًًُْ بتىاٌَْ دًَطٍُ )ثؤٍ( بططيَتُوَ، يُ بايُر و  ًٖضؾىيَٓو يإ  ًٖضتانى ًَٓػتا 
قػُّ يُغُض  ُْخيتَ زاو ثًَىيػتًسا. )بُْسَ يُ شَاضَيُنٌ ُّٓ طؤظاضَ ؾهؤزاضَ ططْطًٌ

اٌْ زَغتىض و زاب و ُْضييت )ثؤٍ(. ثػجؤضِ يَػاوضِبايُخٌ ثؤٍ نطزوووَ(. بُزَض يُ ياغاو 
يُ زَضؽ  ابُيَٓٔ،ضِزَنُٕ نُ َاَؤغتايإ يُغُض ُٓوَ ناض ؤ بُ دسزٍواُْبًَصٍ، ًَُٓطِ

ؾساض غُٕ و بُُٖغتُوَضَنٍُ ؾًَطخىاظ بُطُضِ (5)طىتُٓوَناًْاْسا يُ ثؤٍ، ُٖوٍَ بسَٕ ُٖض 
ثًَبهُٕ يُ نطزٍَ ؾًَطنطزًْاْساـ ُٖغتُوضٍَ بًػذي و بًٓري و بؤْهطزٕ و تاَهطزٕ و 

بؤ ْاًَؿهطزٌْ بابُت بؤ  ووبُضضِـ. دا بُضزَغرتئ و زياضتطئ و دىاْرتئ  زَغتًًَسإ
ُٖغيتَ. بؤيُ َُساَيُ  تُختُضَِف ؤَيٌضِبُ  ووبُضيَوضِيا ُٖض  ُ،تُختُضَِؾخىيَٓسناض 

واُْيُنٌ ًَٖٓسَ دىإ و ثُضوَضزَناضاُْو بُ  تُختُضَِفاٌَْ يُ ثؤيًَهٌ بٌَ َاَؤغتا بتى
 .تًَساُٖيُ و بُناضٍ زيَينَ ٌتُختُضَِؾنُيو بًًََتُوَ بُ بُضاوضز يُطٍَُ ُٓو ثؤيٍُ نُ 

ُٓو ٓاَطاظَيُ نُ ُّٖ ياضَُتٌ َاَؤغتا زَزات و ٓاغاْهاضٍ بؤ زَنات  تُختُضَِف   
ؾًَطخىاظَ بؤ زيكُتسإ و ْىوغري و  بُضٍيَضِ ُّٖ زَغتطط ويُ طُياْسٌْ بابُتُنٍُ، 

خىيَٓسُْوَو الغايٌ نطزُْوٍَ بابُتُناٌْ نُ يُغُضٍ ْىوغطاوَ. بابُت ُٖيُ بُبٌَ بىوٌْ 
 .ظؤض ُٓغتَُُ ٍيًَهساُْوَ اظُوضِ ،تُختُضَِف

ٌْ ٓاَاضيَهٌ ظاْػتًِ يُبُضزَغت زاًًُْ، بُآلّ بُ غُضْر و زيكُتسا ًٖض ُٖضضُْسَ   
غتإ، طُيؿتىَُتُ ُٓو نىضزثؤيٌ قىتاغاُْناٌْ  ُناٌْتُختُضَِؾبُْسَ، يُ  بُضزَواٌَ
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 تُختُضَِفَاَؤغتانامنإ ظاْػتًًاُْ َاََُيُ يُطٍَُ  :(96)ٓاناٍَُ نُ يُغُضوٍ 
 .إيإ يُ نُّ تُضخًَُ ُْْانُٕ، دا يإ يُ ُْظآًًْا

 :ُٓوإ

o  ٌْوازَظأْ ُٖض َُٖىو بػتًَهٌ وَى  ًًُْو تُختُضَِفظاًْاضيًإ يُغُض بُؾُنا
 .يُنُ

o ِثًَهٌ و دىاٌْ و بايُخسإ بُ بابُتُ تؤَاضنطاوَناْاُْوَ زياض ًًُْ، يإ ظؤض ىيَهض
 .نَُُ

o يُباض، يُ ويَُٓو ُْخؿُ و  و ثُغٓسو دىإ ٌضَِْطًَٓاٌْ َادًهٌ ؾًاو و ٖبُناض
  .زَنطيت َوطِٓاَاضو ؾؤضًَُناْسا، نُّ ثُي

o  باف يُبُضضاو ْاططيَت و ْاظأْ ْىقتُيُنٌ  تُختُضَِف ووٍضُِضزٍ و بًَطخاويَين ىثان
 .(وويساوَضِو نًَؿُيُى بًَٓتُوَ )وَى  يَتضِبطؤ ؾًَوضِسُ يبَضَِْطبُدًَُاو، 

o بًَػُضوبؤض، خىيَٓسناض ظؤض َاْسوو  َثؿًًُوؾُضِو ْاؾريئ وَى  يَوضِْىوغري بُ خُتٌ ْا
 .زَنات و نًَؿُف بُزواٍ خؤيسا زيَينَ

o ًَٖبُ خًَطاٍ و بُ  يُٓوَيإطِؿتُٓوٍَ بابُتًَهٌ ْىوغطاو بؤ َاوَيُنٌ ظؤض، يإ غ
 .ثُيُثٍُ، باوَ يُ ثؤيُناْسا

o  ُٖيُ يُبُضضاو ْاطريٍَ، يُ زياضيهطزٌْ بًٓايٌ ضاوٍ خىيَٓسناض داض ًَعٍٖتري و
 ٍُٖض ثؿتُوَ يعٍضِنُ زَبٌَ خىيَٓسناضَناٌْ  غتُناْسا،ضِقُباضٍَ سُضف و وؾُو 

 .بتىأْ بًاخنىيَُٓوَثؤيًـ 

o ََُنًاُْ ُٓدماَسَزضٍَ و ظؤض نُّ سًػاب بؤ ثانٌ ُٖضِ ،تُختُضَِف يُٓوٍَطِغ
 .شيٓطٍُ ثؤٍ و ُٖواٍ خاوئَ و تُخ وتؤظٍ غُضزَغت و دًىبُضط زَنطٍَ

o تىو وخطاخ، داض ُٖيُ ضانهطزُْوَيإٖاوثاو و يُبُضيُنسَضىق و وؾاوضِزا ٌتُختُضَِؾ 
 .يَينَ، يإ ثؿتطىٍَ زَخطٍَظؤض زَخا يًٓإضِيإ طؤ

 
 :زَبٌَ بًعاٌَْ تُختُضَِفَاَؤغتاٍ بُناضبُضٍ  ظاًْاضيًٍُ نُ (٤) ُٓو
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 ؤْـانٌَ ضِو  ووٌْضِ ُوضِاغتبُضزٌََ بُ يُى ٓا ووبُضَناٌْضِ ـ: ضاوٍ َطؤظيُنُّ
  :ابًينَْ

ُٓو  ًَع و وضزبًين، غُضتاثاٍٖ، وازضوغتهطاوَ، بُ َُٖإ تري و ًَُُٓ، خىزانطزَ ضاوٍ   
ُْبًين نُ تَُاؾاٍ زَنات، بُ واتايُنٌ زيهُ، نُ بُضاْبُض تابًؤيُنٌ  ووبُضَضِ

ظؤضتطئ تًؿو و  ضِاغتو تَُاؾاٍ زَنٍُ، ُٓوا طؤؾٍُ زَغتُ  ازَوَغتًتضِغُضزيىاض 
نَُرت و طؤؾٍُ خىاضَوٍ زَغتُضُثًـ نَُرتئ  ُنُضِاغتغُضدمٌ زَنُويَتُ غُض، ْاوَ
يُى  ؤشْاَُيُى،ضِيُنٌَُ  ٍَضِيُ غُض الثُ ُض َُُٓؾُزيكُتٌ زَزضيَيتَ. ُٖض يُب

 َنُضِغُضَوَو، غُضَوٍ الثُ ضِاغيتطؤؾٍُ زَغتُ ْطخٌ ُٖيُ، (3)بآلونطاوَ  يَهالٌَضِ
خىاضَو  زَغتُضُثٌُٖضططاُْنُيُتٌ و ْاوَْس، ُٖضظاْرتَ و ُٖضُٖضظاُْنُؾٌ طؤؾٍُ 

 انتًعَطِث تُختُضَِفًَٓاٌْ ٖضُّٓ زياضزَيُ زواتط يُغُض بُنا). َنُيُضِخىاضَوٍَ الثُ
 .زَنُئ(

 :ْاتىاٌْ َُٖىو ؾتُنإ ببًينَ ـ: ضاوٍ َطؤظزووَّ

و يُبُضضاويؿتسإ و  يَتضُِٖيُ بُزواٍ نًًًًَو يإ قَُيًََُهٌ وْبىوزا زَطُ داض
ْاياْبًين، َُُٓ يُبُض ُٓوَيُ نُ ًََؿو َُٖىو ُٓو ؾتاُْ ْاخىيًََٓتُوَ نُ ضاوٍ 

نُضَغتٍُ وَى قَُيُّ و قَُيُّ  (16)ويٍَُٓ  ؾىبآلوٍضِضتؤًَْو وبُ ثُزَياْبًين. يُغُض نا
ؾاُْ و ُْٓطىغتًًُ و  و َضَِادو و قَُيَُرتاف وَُغتُ قَُيُّو  ضَِْط داف و قَُيٌَُ

ناضتؤُْنُ يُ خؤت بٌَ  ووٍضِدًعزإ و ُْخيتَ ثاضَ وغُعاتٌ زَغت .... تاز.، بهًَؿُ. 
يإ يًَبهُ نُ ويَُٓناْت ًْؿإ زإ ْاوٍ نُضَغتُنإ و ؾًَطخىاظَناٌْ ُْيبًٓٔ. دا زاوا

ناضتؤُْنُ  ووٍضًِْؿاْسَو ظوو  ُٓناًْإضطنُ ويَ (55)بًًََٔ، تؤف ُٖض بؤ َاوٍَ 
نُضَغتُيإ وَبريزيَتُوَ. ضاوٍ َطؤظ  (9)تا  (7). زَبًين ُٓوإ ُٖض ْاوٍ َوَطِوَضطًَ

نُضَغتُنُ بٓاغًَتُوَ. )ُّٓ  (16)ا ُٖض ًَٖٓسَ تًص ًًُْ بتىاٌَْ يُو ضُْس ضطنُيُز
 .زَنُئ( انتًعَزياضزَيُف ثطِ
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زَتىاٌَْ بًطُيًََٓتُ ًََؿـو، ٖـَُىوٍ يـُوٍَ بـؤ      ـ: ُٓوٍَ ضاوٍ َطؤظغًًَُّ
 :ٓاَاضْانطٍَ

ُٓوَ ًََؿهُ نُ ويَُٓ بًٓطاوَنإ  ؤسُ،طِبًَعَإ و بًَ ايُنٌناَريِ ٗانُ ضاو تُْ زَظاْري  
غاضزيٌ ظاًْاضيًُنإ ظؤض خاوخًًر و بُناوَخؤ و بُزَخىيًََٓتُوَ. ًََؿهٌ َطؤظًـ 

، بُ منىوُْ، بُ ضاوٍ ؾًٌ و باظ و ـَُُٓ بُ بُضاوضزنطزٌْ ضاوٍ َطؤظ ـتؤَاضزَنات 
ُٓو ظاًْاضيًاُْ ٓاَاضنات نُ  :(56)ْاتىاٌْ ثرت يُ  ـَطؤظ ٌ. ًََؿهـ طىضط زضوغتُ

 ٗاسا زَنات، بُآلّ تُْ، يُى ًًَؤٕ خاُْ ًََؿو بُؾساضٍ تًَُٖيُ ضِووزاوبؤيسَضٔ. 
زميُُْناٌْ تؤَاضبهُٕ. ) َنُضِووزاوضُْس زميًَُْهٌ  ٔشَاضَيُنٌ نُّ يُو خاْاُْ، زَتىاْ

بًَُٓوَ بُضضاوٍ  ـ ؾايـ َاؾؿـ سادُـ ّىُْضَُْسٍ عُضَب، عازٍ اَاُٖنٍُ ؾاْؤطُضي
 .خؤت(

  :ْابًٓٔ ُنإضَِْط: َُٖىو ضاوَنإ وَى يُى ضىاضَّ

يُ طُضزووْسا ُٖيُ، َُضز ًًُْ ضاوٍ َُٖىوَإ وَى يُى  ضَِْط ًًَؤٕ( 35) ْعيهٍُ   
 ٌضَِْطخؤّ ْاظامن يًََٓتُوَ )ْاخى ضَِْط يًَهذىزا بهاتُوَ، ضاو ُٖيُ ًَٖٓسٍَ اُْضَِْطُٓو 

يُ بُضضاوٍ زوو نُغسا  ضَِْط و ضؤْٔ(. داض ُٖيُ يُى ًَهٔضَِْطنُغو و قاوَيٌ ناٍَ ض 
زَبًينَ و  ُنإضَِْطشٕ، تؤخرت، يُ ضاوٍ ثًاو  طؿيت ضاوٍ بُ)تىُْنٍُ( دًاواظَ، 

ؾطاواْرتَ يُ طؤؾٍُ نطاوٍَ بُضزَّ ضاوٍ  ووبُضَنٍُضِطؤؾٍُ نطاوٍَ بُضزٌََ ضاوٍ شٕ، 
ـ  يَتُوَ،ضِثًاو، بؤيُ شْاٌْ ؾؤؾًَط، ظووتط ضاويإ ُٓو َٓساَيُ زَبًينَ نُ يُ ؾُقاّ زَثُ

 .زَغت زَقُوٌََيُ ضؤيإتىوٖا ٍضِووزاوُٖضبؤيُف ُٓوإ نَُرتئ 

 ظاْػتًاُْ بُناضزٍَ؟ تُختُضَِف ضؤٕ

ُٖضضُْسَ، يُ نؤيًَص و ثُمياْطُو ََُيبُْسَناٌْ تايبُت بُ َاَؤغتاو  بُزاخُوَ،    
زَزضيَت، بُآلّ  تُختُضَِفؾًَطخىاظ و ؾًَطنطزٕ، ًَُٖؿُ ٓاَاشَ بُ بايُر و ططيٓطٌ 
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خىيَٓسضيَت و تآًػتاف بُ ظَاٌْ غُضبُخؤ و وَى بابُتًَهٌ ظيٓسوو ْا ؾتُيُنٌضُِْبؤتُ 
ٌ نىضتبُضضاو تايبُت بُّ بابُتُ. يًَطَزا، ظاْػتًًاُْ، بُ  وَتٍُ نتًَبًَهِ ُْنُوتىنىضز

 :ووضِزَخًُٓ تُختُضَِفغُضَقَُيٌَُ ضؤُْيُتٌ َاََُيُنطزٕ يُطٍَُ 

 :: ثًَـ ضىوُْ ثؤٍيُنُّ

زَبٌَ خىاضزًَْهِ  يَعتإ،ضُِببُُ ًَىاٌْ ب ؤشيَو،ضِناباٌْ ثؤيُ. خؤ طُض َٔ،  َاَؤغتا  
بؤ غُيتُ غُض غؿطَ. َُساَيُ ناباًْـ بتىاٌَْ ضًَؿتًَو يإ خىاضزًَْو زضوغت بهات، 

بؤ ُٓو خىاضزٍُْ نُ زَيُوٍَ ٓاَازٍَ بهات. بؤيُ  بُبٌَ بىوٌْ نُضَغتٍُ ثًَىيػيت
ري، ثؤٍ. َاَؤغتاٍ ؾاضَظاو ناضاَُ زَظاٌَْ: بابُتُناٌْ ض وُْثًَؿىَخت و بُضيُ ضى

َاْؿًَتُ زياضَناٌْ ناَإُْ، ظاًْاضيًُ ْىيًَُناٌْ ضُْس و ضؤْٔ، ٓاَطاظَ َُُٖ  وزيَطِضغُ
ضُؾُٓ ثًَىيػتُناٌْ بؤ ُٓو واُْيُ ناَإُْ، يُ ويَُٓو ثُيهُضو منىوٍُْ بُضدُغتُنطاو 
ُْخؿُ و خؿتٍُ و نُضَغتُ.... . ُٓو َاَؤغتايٍُ ثًَدىاغت و زَغتبُتاٍَ زَضًَتُ ثؤٍ 

ٌ ٓاَازَُْنطزوَ، ْاتىاٌَْ ًٖضٌ ثًًَُٓ و ثًَؿىَخت ًٖضو زَغيت  و ًََؿو
غؿطٍَ ْاخنىاضزٌْ  تُختُضَِفبٌَ.  تُختُضَِفبُناضبُضيَهٌ غُضنُوتىو و بُتىاْاٍ 

 .غؿطٍَ بُتاَيًَـ بػًُالٍ يًَٓانطٍَ طىتٌُْ: نىضزًََؿهُ، 

 :يُ ثؤيسا تُختُضَِفو زابُؾهطزٌْ  يَهدػذيضِ : ُْٖطاوَناٌْزووَّ

 :يُنُّ ُْطاوٍٖ

باف  يَهٌطِخاوئَ ُْنطابؤوَ بؤ واٍُْ ْىٍَ، بُ تُختُغثانى ُنُتُختُضَِؾ ُٓطُض  
 ضِاغيتٍ زَغتُثاى بهطيَتُوَ. ًَُٖؿُ يُ طؤؾُ زضيَتُوَوطِزَبٌَ بػ ُنُتُختُضَِؾ

زَغتجًَسَنطيَت و بُضَو زَغتُ ضُخ زَضًت، ُٓوا بُ  ُنُوَتُختُضَِؾخىاضَوٍَ 
ُٓوَف بؤ  زضيَتُوَ،طِغُضَوٍَ زَغ بُؾٌُؾٌ ْاوَْسو زواتطيـ ُ، بضِاغتَُٖإ ٓا

ُْنُويَتُ غُض زَغت و غُض ثؤؾاى. ضىْهُ نُ  يَُٓوَنُطُِٓوَيُ نُ تُثىتؤظٍ غ
َُٖىو تؤظو طُضزَنإ  ،يَُٓوَطِيُغُضَوَ بؤ خىاضَوَ زَغت زَنُيت بُ غ
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اٌْ ُٓدماّ بُدى يَُٓوَىطِزيَُٓخىاضَو زَنُوُْ غُضزَغت و ثؤؾانُإ. زَبٌَ غ
: ٍَضِيٌَ بطؤ ؾُنامنإضَُِابٌَ، زواتط سُٓبُدًَ ثَُيًُىخُت و  ىقتُوْ ًٖضبسضيَت و 

 . ...)ٕ( بهاتُ )ت( و )ض( بهاتُ )ظ( ، )ى( بهاتُ )ط(

تُٓ شووضَوٍ َاَؤغتا، ٖاثًَـ  ًَٓطئَ،ٖابُضِؾًَطخىاظَنإ  واباؾرت  
و تُثىوتؤظيإ  واتضُِْ ؤُؾريِبُ ثانٌ بؤ ٓاَازَبهُٕ، تا ناتًإ ب ُنٍُتُختُضَِؾ
  بؤُْضٌَ.

 :زووَّ ُْٖطاوٍ

زَبٌَ َاَؤغتا يُ بُؾٌ غُضَوٍَ  ؤشٍَ،ضَُِٖىو واُْيُنساو َُٖىو  يُ   
ٍ، عُضَبٌ، ًٓٓطًًعٍ، نىضزبُظَاٌْ بابُتُنٍُ،  ـُْ ُّٓ ظاًْاضيًا تُختُضَِف

 :تؤَاض بهات ... تاز.،غطياٌْ

: ْاوًْؿاٌْ بابُتُنُ و يُ ضِاغتْاوَ ،ؤشَنُضِ: تاضخيٌ ضِاغتزَغتُ  طؤؾٍُ  
 يعبُْسٍضِبابُتُنُ يُ نتًَبُنُزا. طؤؾٍُ زَغتُضُخ:  ٍَضِشيَطيسا شَاضٍَ الثُ

 ./ واٍُْ ضىاضَّ، بؤ منىوُْؤشضِواُْنٍُ 

 :غًًَُّ ُْٖطاوٍ

 .بابُتُنَُاُْ ؤنٌطِـ نُ ن تُختُضَِفًًَهاضٍ ٖو  زابُؾهطزٕ

ىُْضٍ ُْٖضَُْس ًًُْ و بُ ضًصٍ ىٖطىتىَُ ُٓو َاَؤغتايٍُ  ًَُٖؿُ  
دىاْهاضيٌ ٓاؾٓا ًًُْ، ظؤض بُزبُختُ و ططؾيت واُْ طىتُٓوٍَ يُ ُٓواٌْ زيهُ 

 اظاْسُْوَضِنُ غؿطٍَ خىاٌْ ًََؿهُ، ثًَىيػيت بُ  تُختُضَِفٓاَيؤظتط و ظَمحُترتَ. 
 و يًَعإ، ضُْس ريَْطزَغرتِ اٌْزيكُت زٌََْ، ناب ٓاضايؿًهطزٕ و دىاْهاضٍ ُٖيُ،

بُ دىاٌْ و ُْخؿُغاظيًُوَ، نىظَ تَُاتُ و خُياض و ثًىاظ و طًَعَض و طًاوطؤٍَ 
يعياْسَنات و وَى ُْقؿٌ غُض َاؾىوضٍ ناؾإ ضِ اظيًَٓتُوَضِيُغُض زَؾطيَهسا زَ

ت زَناتُوَ نُ ظوو زَغتًإ بؤ بُضيت و تاًَإ نٍُ... ٗازَخا. وا ًٓؿتً يَهًإضِ
 .ُزضوغت ًـتُختُضَِؾبؤ  نتىَتَُُٓ 

 َاَؤغتا: ثًَؿىَخت  
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 طُناٌْ ناَإُْ نُ زَبٌَ تؤَاضيإ بهات.ٓاٌَْ غُضَقَُيَُُ ططيزَظ (5)
يإ  ُنُ،تُختُضَِؾزَؾعاٌَْ نُ ضُْس داض ثًَىيػت زَنات َُٖىو  (1)

. دا يُغُض ُٓو بريؤنٍُ يُ ًََؿهٌ خؤٍ ٓاَازٍَ زضيَتُوَطِبُؾًَهٌ بػ
 ضِاغتًًٌََ ٖ ًَؿاٌْبُ ن ُنُ،َؾتُختُضِنطزوَ، زَغتسَنات بُ زابُؾهطزٌْ 

 .بٌَ دىاْرتَ ضَِْط يُ غُضَو بؤ خىاضَوَ، طُض بُ قَُيُّ َادهٌ

 (3)ُ بؤ تُختُضَِؾو دىاْرتئ زيعايين زابُؾهطزُْنُ، يُتهطزٌْ  باؾرتئ     
َ و :(15) ُيُتٌضِاغتبُؾٌ يُنُّ يُ الٍ  زا زياضَ، (1)بُف، وَى يُ ويٍَُٓ 
ُنَُُ يُ َ و بُؾٌ غًًًََُـ وَى بُؾٌ ي( ٪٠٥)ُتٌ بُؾٌ زووَّ يُ ْاوَْسي

 .الٍ ضُثًُتٌ

 
بُؾٌ زووَّ،  وو،ضِتٍُ زَضغُنُ زَخُُْ ٗايُنُّ، بؤ ُٓو بابُتاُْيُ نُ ثًَه بُؾٌ

بؤ ُٓو خاَيُ ططْط و بايُخساضاُْيُ، نُ ثرت تًؿهًإ زَخطيَتُغُضو ظؤض ططْطٔ، 
طٍَ بُ زضيَصاٍ زَضغُنُ تًًَسا زَن َؾٓىوؽ،ضُِٖضضٌ بُؾٌ غًًََُُ، وَى ناغُظٍ 

  .زضيَتُوَطِبٓىووغطيَت و بػ

بُ يُنػاٌْ  ُنُتُختُضَِؾْاوَْسٍ  نازميٌ ُّٓ زابُؾهطزُْ يُوَزايُ،ُٓ اليٌُْ   
ُيُتٌ، ُٓو طؤؾُيُ نُ ضاو ثرت زيكُتٌ ضِاغتبؤ َُٖىو ثؤيُنُيُ، ُٖضضٌ بُؾٌ 

تُناٌْ ظؤضتطئ نات يًَسَزا و ظؤضتط ثاْتايٌ يُغُض ضاوزا ُٖيُ. بؤيُ بابُ
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ٓاَاشَيإ ثًَسَناو زَضًَتُوَ  اظُنطزُْنُيساضِزًَََُٓوَو ًَُٖؿُ َاَؤغتا يُ 
غُضيإ. ُٖضضٌ بُؾٌ غًًََُُ، بايُخٌ بُؾُناٌْ زيهٍُ ًًُْ، بُآلّ ُٖض 

 .خؤٍ زَبًينَ ؤَيٌضِو  ياضيسَزَضيٌ واُْبًَصيؿُ

نُضتٌ زووَّ و غًًَُّ بُ  نٌَضِالتًًًُٓ، دًَطؤ يٓىوغًإضِظَاُْناٌْ نُ  بؤ
 .زَنطٍَ

بؤ زوو نُضت، بؤ تؤَاضنطزٌْ ظؤضتطئ ظاًْاضيٌ  ٗاتُْ تُختُضَِف زابُؾهطزٌْ   
 بُ َُبُغيت يُبُضْىوغًُٓوَ، زيعايًَٓهٌ ثُغٓسَ. ٓاغايًُ َاَؤغتا ُٖض

ًَين نُ باؾرت بؤ بابُتُنٍُ زَطىدمًَت و دىاْرت ياضَُتٌ زيعايًَٓهٌ زيهُ بُناضب
 .ووضُِنٍُ غاتُزَزات بابُن

 :َاَؤغتا ُٖتا ثًًَسَنطيَت خؤٍ بُ زووض بططيَت يُ زَبٌَ

بؤ ُٓو غُضٍ، ضىْهُ ضاوٍ  تُختُضَِفزضيَص يُّ غُضٍ  ٍْىوغًين زيَطِ (1
 .و يًٌَ تًَهٍَُ زَبٌَ واتطِؾًَطخىاظ باف ْاتىاٌْ يُ طَُيٌ ب

يُ  ىبآلو، ُٖض وؾُو زَغتُواشَيُنٌو بًَػُضوبُضٍ ثُضؾ ْىوغًين ثضطثضطِ (2
و ثًَهٍَُ و وْبىو. ظؤضداض  ٓاَاشَيُنٌ يُ طؤؾُيُنٌ تًَهٍَُ ؾىيًََٓو، ُٖض

ْاظاٌَْ يُ نىيٌَ  وات،ؾًَطخىاظ، ُٓطُض بؤٍ ُْنطا يُطٍَُ ثًٌَ َاَؤغتانٍُ بطِ
يُ قىتاغاُْنامناْسا ظؤض  ىاظَبًسؤظيَتُوَ. بُزاخُوَ ُّٓ ؾًَ ُنُتُختُضَِؾ

 !باوَ نُ ظؤض ْاظاْػتًًُ

 :ّضَضىا ُْٖطاوٍ

بابُتًَو  يُٓوٍَطِنات و دًَطٍُ خؤٍ ُٖيُ: يُناتٌَ غ تُختُضَِف يُٓوٍَطِغ  
ـ طُض ثًَىيػيت  زَبٌَ َاَؤغتا زَيًٓابٌَ نُ َُٖىو ؾًَطخىاظَنإ يُبُضياْططتؤيُوَ

تيبَ ناتٌ ٗانطزبٌَ، َُٖىويإ يًٌَ ساَيٌ بىوبٔ و وَى ُٖضًًََُنٌ طُيىو و يًَ
 ُنُتُختُضَِؾُْنطز َُٖىو  ىيػيت.، طُض ثًَتيبَٖا( يُٓوٍَطِيًَهطزُْوَ )غ

 تا زَنطيَت طؤؾُ ًْطاٍ زضيَتُوَطِزَبٌَ ُٖض بُؾُ ثًَىيػتُنُ بػ زضيَتُوَ،طِبػ
 .بؤ ظؤضتطئ نات مبًًَٓتُوَ با َفضٍُِ تُخُتُضِاغت
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 :ثًَٓذُّ ُْٖطاوٍ

وَى ضؤٕ  زضيَتُوَطُِْغ تُختُضَِفنؤتايٌ زَضغُنُ، وا ثُغٓستط،  يُ  
طاوَ، بؤ ثؿىوٍ زواٍ زَضغُنُ وَى خؤٍ بُدًَبُيًََسضيَت. بؤضٌ؟ داض ٓاَازَن

 ُٖيُ ؾًَطخىاظيَو يُ خاَيًَهسا بُدًَُاوَ، نُ يُ ؾًَىاظٍ َاَؤغتانٍُ ؾاضَظا بىو،
بٌَ يُ ناتٌ ثؿىوزا، خاَيُ بُدًَُاوَنُ الٍ خؤٍ تؤَاضنات. يُ اليُنٌ  ضَِْط

زَٓاَئًَ و  تُختُضَِفاظ يُ زَوضٍ زيهُ، داض ُٖيُ زواٍ زَضؽ ضىاض ثًَٓر ؾًَطخى
زَضغُنُ  ٍؿُضِغُضدمطِانًَبؤخؤيإ قػُ و ؾًهطزُْوَ بؤ خاَيًَهٌ تَُىوَصاوٍ يإ 

 .ُْوَضِزَطؤ اضِزَزَٕ و بريو

 :باف ًْطاضنًَؿٌ باؾُ َاَؤغتاٍ

و  نُّ ثًؿُ ُٖيُ بُقُز ثًؿٍُ َاَؤغتايُتٌ ُٓضى و ًٓـ وناضٍ ظؤض ،ضِاغيتبُ  
ىوٍ بُ خؤؾٌ و بُ نُ قىتابٌ بىوئ، غاتُناٌْ زَضمسإ َُٖ قىضؽ بٌَ. خؤَإ

ُٖبىو خىاخىاَإ بىو َاَؤغتا ناضيَو بهات ًَُين بُغُض ُْزَبطز، داضًٖٓػطاسُت و بُ 
ُْتُوَناْسا ُٖيُ. بُآلّ خؤ َاَؤغتا بؤٍ  َُٖىوو خؤٍ غاؾًًََينَ. َُُٓ يُ نُيتىوضٍ 

ٌ ؾًَطخىاظَناٌْ خؤف يُ ثؤيسا، زَي نٌَضِجُْانطٍَ بُ طؤضاٌْ و ضُقُواُْوَ ؾايٌ و َُٖي
بهاتُوَ، ُٓويـ يُ  طِىُْض بُ َُٖىو ؾًىاظَناًُْوَ زَتىاٌْ ُٓو بؤؾايُ ثٖنات. بؤيُ، 

 :بُ تُختُضَِفدىاْهاضٍ يُغُض  ِضيٌَ

o ًًَِهاضيًٍُ نُ زَغتططو ٖهطزٌْ ُٓو ويَُٓ و ُْخؿُو خؿتُو َمسًْطاضنًَؿٌ و ض
 .ُوٍَ زَضغُنُيساَاَؤغتإ يُ طىتٓ َغٌضِؾطياز

o َُٖيىاغري و منايؿهطزٌْ ُْخؿُو ويَُٓو بابُتٌ ثًَؿىَخت ٓاَازَنطاو. 

o ًَٓاٌْ ٓاَطاظٍ ياضيسَزَضٍ َىطٓاتًػٌ بُ تايبُتٌ بؤ َٓساآلٌْ غاو، نُ ٖبُناض
 .ْاتىأْ باف قَُيُّ بططٕ و بُناضٍ بًَٓٔ

َُتًساٌْ َاَؤغتا بؤ بؤ ياضنُيهُ بُ تُختُضَِفويَُٓنًَؿإ و ًْطاضنًَؿًًٍُ غُض ُّٓ  
َُإ ُٖبهات. ي ًٌَٓاُْوٍَ ُٓو خاآلٍُْ نُ خؤٍ َُبُغتًًُتٌ ثًَؿهًَؿًاْٖوَبري
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ُتساٌْ ناتسا، ؾًَطخىاظ ُّٖ ناتٌ ويَُٓنًَؿاُْنُ وَى ثؿىو غُيطزَنات و ُّٖ يُ زيك
الغايٌ نطزُْوَ زَبٌَ. ؾًَطَ ًْطاضنًَؿإ و  طََُْسُٖزَغت و ثُدمٍُ َاَؤغتاٍ ب

ًَبُت ٖدىاْهاضٍ و  ،تُختُضَِفغُض  ًٌضَِْطاوضَِْطويٍَُٓ و ُْخؿُو زاتاٍ  دطُيَُاُْ
بُضًََُٖهٌ  تىوَ،ٖاُبُخؿًَت. داضبىو ؾًَطخىاظ زَيٌ ْو وظَيُنٌ غًشطاوٍ بُ ثؤٍ زَ

َاوَتُوَ  ُنُتُختُضَِؾزوو غٌَ زَضؽ ُٖض بُغُض  يَتُوَ،طِزَغيت َاَؤغتانٍُ بػ
 .ٌغُضدمطِانًَؿيُبُض دىاٌْ و 

 :ؤؾًٌ ًْعُُتُ، طُض ُْؾبىو ططؾتًَهٌ بًَضاضَ ًًُْخُخت 
ىُْضيًُ، ؾًَطخىاظ يُ َاَؤغتايُنُيُوَ، ظؤضبٍُ ٖطَيُنٌ ُٖو دىآْىوغٌ ب خُختؤؾٌ  

داضإ، وَضيسَططٍَ و ؾًَطٍ زَبٌَ. ُٓوإ الغاٍ زَغت و قَُيٌَُ َاَؤغتاناًْإ 
َاَؤغتا خُختؤؾهإ  ٗاُْزًَََهُ بؤتُ ؾتًَهٌ باو، نُ ت زَنُُْوَ. يُ وآلتٌ يًبًا،

خُختؤف و  بًًََُٓوَ، بؤيُ َُٖىو قىتابًُناٌْ ُٓوٍَ َتًًُنإضِزَبٌَ زَضغٌ ثؤيُ بُٓ
  .وبهُئثُيطِ غتاًْؿسا، ًَُُٓ ُّٓ زَغتىوضَ دىاُْنىضزدىآْىوغٔ. زَنطٍَ يُ 

تا زَنات، ُٓطُض َاَؤغتانُ ُٓو سُظ يُ زَغتىخُتٌ دىاٌْ َاَؤغ قىتابٌ   
ًَسابىو، ُٓوَ بؤخؤٍ ثاؾايُ، بُآلّ ُٓطُض خُتًؿٌ ظؤض دىإ ُْبىو، زَنطٍَ، طَيًٍُ تُٖب

بؤخؤٍ يُغُضخؤ و بُ زيكُترت ظاًْاضيًُناٌْ تؤَاضبهات، يإ ًَٖٓسجياض زاوٍ ياضَُتٌ يُ 
يُغُض ناضت و ؾايٌ ثًَؿىَخت بُ خُتًَهًدؤف  زَؾهطٍَؾًَطخىاظيَهٌ خُختؤف بهات. 
ىُْضَُْساُْ، ٖو منايؿٌ دىإ و ٓاضايؿيت  يَهىثًَهٌضِ ًَٖٓسٍَ بابُتٌ بؤ بٓىوغُٓوَ.

 .ًَٖٓسٍَ داض، خُتٌ ْاخؤف زَؾاضيَتُوَ

ىُْضَُْسٍ ُٖٖيُ بىوَوتُ  ،الغايٌ زَغت و خُتٌ َاَؤغتانٍُ زَناتُوَ ؾًَطخىاظ  
ىُْضَُْسٍ خؤؾٓىوؽ، ُْوظاز حمَُُز نؤيٌ ، نُ ضُْسإ خُآلتٌ ٖاْط. بُْاوب

تايبُت بُخت و نتًَبُ،  اغٍُضِنىو ًٕسا بطزؤتُوَ خاوَٕ ضُْساًَْىزَوَيُتٌ يُ خؤؾٓىوغ
تُ ثؤٍ و ٖا َتًساضِنُ يُ ثؤيٌ ؾُؾٌَُ بُٓ ،غُضاز َظاقٌطَِاَؤغتا عُبسويزََيٌَ:"
َاْؿًَتًَهٌ زَضغُنٍُ بُ خؤؾٓىوغٌ تؤَاضنطز، ُٖض ُٓو غاتُ،  ُنُتُختُضَِؾيُغُض 
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َغتىخُتٌ بىوّ و يًَِ بىو بُ خىويًا يُ طؤؾُيُنٌ نتًَبُنُّ الغايًِ نطزَوَ عًَؿكٌ ز
  ".خؤؾٓىوؽ َُو ُٖوَيسإ بىو َْرضِنُ زَبٌَ وَى ُٓو بٓىوغِ. يُ ٓاناَسا زواٍ 

 يَع،ضِبُ خىيَُٓضٍ

ضىْهُ تا ُّٓ غاتُ  نطزَوَ،طِ)وايتبؤضز( ض تُختُضَِفبابُتُنٍُ يُغُض  ثرت، بُْسَ   
ًىتُضٍ، ُْبىوَتُ وَغًًُيُنٌ باوٍ نؤَج ٌتُختُضَِؾباوتطئ ؾًَىاظٕ و تآًَػتا  ُٓوإ

 .ؾًَطنطزٕ يُ قىتاغاُْنامناْسا

 :نؤَجًىتُضيٌ ٌتُختُضَِؾ

ُٖؾتاناٌْ  ضِاغيتتا يُ ْاوَ ٍ،ضِٓاٌْ يُنَُري نؤَجًىتُض تًَُٓثًَُٖزا ظؤضبُغُض   
بُغرتابٌَ بُنىَجىتُض، يُ اليُٕ ْاْػٌ ْىَيذي و  ًَوتُختُضَِؾبريؤنٍُ  ابطزووضِغُزٍَ 
تىو و تىاًْإ غُضنُوتىواُْ يُنَُري ٗاٍُ زيًَعس َاضتٔ ، بىوَ خُوًَْهٌ بُزيًََطزَن

رتابًَتُوَ. بُآلّ بريؤنُنُو غهطيين طُوضَ زضوغتبهُٕ نُ بُ نؤَجًىتُضَ بُغ
ٓاُْنُيإ يُ غُضَتازا ظؤض بُ غاضزٍ ثًَؿىاظٍ يًَهطاو ُٓو زَْطساُْوٍَ ُْبىو، تا ًََٖزا

بُضًََُٖهٌ ْىٍَ ُٓو دؤضَ  (1656)( نُُْزٍ يُ غاَيٌ تُنُٓيؤشٍ تٌضِ)مسا نؤَجاًْاٍ
ٕ يُى يُزواٍ يُى نُوتُٓ ٗادً يؤشيآًٍَا. ُٓودا نؤَجاًُْناٌْ تُنُُٖٓزاْ ٌتُختُضَِؾ

ؤ ظؤض ُطِنؤَجًىتُضٍ نُ ًٓ ٌتُختُضَِؾًَٓاٌْ باؾرتئ و ثؿهُوتىوتطئ ٖزا نابُضٍضِ
 .زَغتسَنُوٕ َناْساضِيُ باظا و دؤضٍ ُٖيُ

ُئ، بُآلّ ثطانتًعَنطزٕ و يًَطَزا، بُزضيَصيٌ قػُ يُغُض ُّٓ دؤضَ ٓاَطاظَ به ُوٍَْاَاْ  
ًَٓاٌْ، نؤَجىتُضٍ ُٓيهرتؤٌْ، َُقاّ و ثًَطٍُ غُضنُوتىوٍ خؤٍ ًْؿاْساو ٖبُناض

 .ًَٓػتا يُ ظؤضبٍُ وآلتُ ثؿهُتىوَناْسا بُناضزٍَ

بُ ًٓٓتُضيَتُوَ نتىَت نؤًَىتُضيَهٌ طُوضٍَ َُٖيىاغطاوَ  ُتُختُضَِؾ ُّٓ   
بُغرتاوَتُوَ، ُٖضضٌ تؤ زَتُوٍَ بؤت ُٓدماّ زَزات و ؾًَطخىاظيـ زَتىاٌَْ َُٖىو 
ظاًًْاضيًُناٌْ يُ الثتؤثٌ خؤيسا )غًًَغ( بهات و َُٖيططٍَ، ُٓوا دطُ يُ بُؾساضٍ نطزٕ 
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 َاَؤغتاف ُٖضناتًَهٌ بًُوٍَ زَتىاٌَْ بطُضِيَتُوَ غُض .ظاًْاضيًُنإ نطزٌْضِو ٓاَيىطؤ
 ظاًْاضَيًُ تؤَاضنطاوَناٌْ ثًَؿرتٍ خؤٍ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غُضاز، يُ زايو بىوٍ ؾاضٍ نؤيُ بىو، يُ بؤَباضاْهطزٌْ ؾاضٍ  َؾًسضِ َظامطَِاَؤغتا عُبسوي  (*) 
ًسبىوٕ و خؤؾٌ يُّ َُُٖٖىو ُْٓساَُناٌْ خًَعاُْنٍُ ؾ 5974/  4/  14قُآلزظٍَ يُ 

ٌ يًَهطزئ. ُٓو َاَؤغتايُ، ناضيعَايُنٌ وضاتٌ نؤيُو غاآلٍُْ زوايٌ بُيُنذاضٍ َاَئاواي
بُضظ بىو.  ضَِوؾتزياضٍ  ؤؾٓؿهطيَهٌضِو ُٓزبسؤغت و  خؤؾٓىوؽ َغاّ و. ضِؿسَضبىوزَظُضٍ ث
 .ثانٌ ؤسٌضِزضووز يُ 

  



 

261 

 
 
 
 

 لَيسة... 
 لةىَيواٌ قؤىاغي ئامادةيي و دةزواشةي شاىكؤكاٌ،

 ووزةي ضنيـتاماىَيك بةقةد ش

 
 

وٓاظازٍ، يُّ ضُضخُزا، يُ  شيإ ٌيَضِغُضَ) 
زَضواظٍَ قؤْاغٌ ٓاَازَيًُوَ زَغت 
 ثًَسَنا.(

  (.ف. ف)                                       

 
 
ؤٍ و ُٖيىإ و زَضطاو ثُدمُضَنإ، وَى ٖو بُض وَطِيَضِٕ و آلقاظَنإ، نُ يُ زا ٍَقريِقريِ  

ُٓوبُضٍ ظاْهؤ زَْطًإ  ؤَُ بُضظَناٌْْٗيُ  ؾُثؤَيٌ زَضيا تًَهٍَُ بُيُنرتٍ زَبىوٕ،
 يٌَضِزَزايُوَ، بؤ نُغًَهٌ غُواضٍَ ُٓو وضات و زَظُضَ، ثرت ظَيين بؤُٓوَ زَضىو، نُ 

قاظ و َطاوٍ.  ٌ ثُضوَضزَنطزٌْخؤٍ نطزبٌَ بُ نًًََطُيُن دًاتٌ ظاْهؤ، يُوْهطزبًَت و 
غت و زَضطُوإ و و َاَؤغتانإ، تا زَطاتُ بُضزَ اططضٌَِ بؤ غُضؤى ظاْهؤ و ي

زياضزَيُنٌ  ظاْهؤيًاُْ، ـ باغضُواُْناٌْ ُٓوٍَ، يُو غُضَتاٍ غاَيُزا، زَْطٌ ُٓو قاظَ
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 اُْوَطِقىضغُوَ بُ ْاو ُٓو ؾُثؤَيُ زَْطُ ط َضزَخُُْيُنٌتُْهُ ظ ٓاغايٌ بىوٕ. ُٓوإ بُ
يت نًَؿهاُْ يَسَنُٕ، وَى بًًٌََ، ُٓوٍَ يُ طىيًَإ زَظضيٓطًَتُوَ، ؾٍُٓ بايُ... ويتُويضِ

 ... .ظضيٓطاُْوٍَ ظَْطىَيُيُ يإ

اتىوٕ يإ ٖيُنىيَى يَٓٔ؟ٌْ نؤيًَصََإ زَنُٕ؟ بؤ زَقريِآليُ زا ووضِقاظاُْ  َوَضِبؤ ُٓو    
 ٍََقريِؤناضٍ ُٓو قريِٖنٌَ ُٓواٌْ نطزووَتُ قاظ؟ بؤضٌ تانى ًَٓػتا خًَطَوَُْسٍَ، يُ 

طُؾاوَنٍُ ظاْهؤيُ، يإ زيىَ  ووَضُِ ؟ يَُاُْف ططْطرت، َُٓىَتُوَؤَيًُٓواٌْ ُْن
 ْاؾاضغتاًًُْتٌ ًَُُٓيُ؟ َيدُنٍُْاؾريئ و تُ

يُ ثُضوَضزَزا، ُٓو قؤْاغٍُ يُزواٍ ْاوَْسٍ زٍَ، بُ  ظؤضبٍُ ظَاٌْ ُْتُوَناْسا، يُ   
ظاضاوٍَ )ٓاَازَيٌ( ٓاَاشٍَ ثًَسَنطٍَ، بؤ منىوُْ يُ ظَاٌْ شاثؤٌْ ثًًَسََيري )يؤبًهؤ(، 

ًََصووٍ  ٓهاض بؤ خىيَٓسْطُيُنٌ ُٖوضاظتط.ٓسْطٍُ تايبُت بُ ٓاَازَنطزٌْ خىيَواتا خىيَ
نُ ٓاَازَيٌ )ضؤيٍُ ًٓسْ ا(  (5565)بؤ غاَيٌ  يَتُوَضِٓاَازَيٌ زَطُ قىتاغاٍُْيُنَُري 

بؤ زَضؽ و زَوضٍ ٓايًين.  يُ غهؤتًُْسا نطايُوَ، نُُٓويـ بؤ ٓاَازَنطزٌْ ؾًَطخىاظ بىو
ُٓو قؤْاغٍُ خىيَٓسٕ، بُ َُٖىو ؾًَىاظَناًُْوَ: سهىٌَ و  ضَوؤشطاضُِٓودا يُو 
نُ  ؤ،طِاتىوَ، تا طُيؿتىوَتُ ُٓو قايبٍُ ًُٖٓبُغُضزا اْهاضٍضِاوبُف، طؤْٖاسهىٌَ و 
و بُضْاٍَُ خىيَٓسًْإ، نُ زَبٌَ  ؤططاّطُِو ث( غاَي3تاْسا خىيَٓسٕ تًًَسا )آليُ ظؤضبٍُ و

 :بابُتًَو زابُؾهطوإ، وَى ؾتُوضِ، بُغُض ضُْس ُ نَُرت ُْبٌَواْ (516)ُْ يُ آلغا

o ظاًْاضيٌ طؿيت. 

o ٓاَازَناضيٌ ثًَؿىَختٍُ تًَطوتُغٍَُ بؤ ظاْهؤ. 

o ٌٖىُْضٍ ثًَؿُي. 

o ٖىُْضَناٌْ تايبُت بُ ًْطاضو َؤظيو و ؾاْؤ و ُٓزَب....تاز. 

o َُُٖ ٌبطزٕنات بُغُض ؤشاُْوضِو ؾطَ َُبُغت بؤ شياٌْ  ضَِْطضاالن. 

o طَُُنطزٕ وَضظف و ياضٍ و. 

بىو يُ  ـنُ وَظيطو ضاالنُواٌْ َايف َطؤظ، (5965 – 5915)َُيُى ؾاباظ  سادٌ 
ٌ ُٓو ٖ بؤ طُيؿذي بُ ٓايٓسَ، دا ٓايٓسَ متاُْضَُُِٓضيها زَْىوغٌ:"خىيَٓسٕ ثُغاثؤ
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خؤياٌْ بؤ ٓاَازَ زَنُٕ." يُ شياْسا، بُتايبُتٌ بؤ طُدمُنإ،  ؤنُوَضِنُغاُْيُ نُ يُو
و َُظْرت بٌَ، يُ خُوٌْ ضىوُْ ظاْهؤ. نُواتُ يًَطَ  ظتطوًَْو ًًُْ ثريؤقُز خُ ؤًُٓطِ

غتإ، وَى ثًَىيػت نىضزياخَُإ زَططٍَ، ٓايا ًَُُٓ يُ  َوا،ضِثطغًاضيَهٌ 
 خىيَٓسناضَنامنإ بؤ ظاْهؤ ٓاَازَ زَنُئ؟

، بؤ يَع، ًَُُٓ، ُٓضى و ناضٍ غُضؾاٌْ قؤْاغٌ ٓاَازَيًتإ، ثٌَ بُ ثٌَبُضِ خىيُٓضٍ   
 .ٌَ ثطغًاضَنُ بسَُْوَآلبُ ويصزاُْوَ، وَ زَنُيُٓوَ، ُٓودا خؤتإ ووٕضِ

خىيَٓسْطا، زَبٌَ ُٓوَ يُبُضضاوبططٕ، نُ َُٖيبىاضزٕ و  ٍبُضِيَىَبُضَاَؤغتا و زَغتٍُ    
بُالوَْإ و ثؿتطىيَدػتين ُٖض ُٓضنًَهٌ غُضؾاًْإ ضُْسَ بضىونًـ بٌَ ناضزاُْوٍَ 

وَ. زؤغطٍ َُبُغت يُ ظاضاوٍَ )ٓاَازَيٌ( يًَطَزا، ثًَطُياْسٕ و ُْضيَين يًَسَنُويَتُ
 (.خىيَٓسناضَ بؤ ُٓو قىْاغُ ُٖواضظتطٍَ ثًًَسََئًَ )ظاْهؤ ْسٌْآلَُثُضوَضزَنطزٕ و خ

     خىيَٓسٌْ ضؤُْ؟ يَػاٍضِغًػتُّ و ياغاو ضًًُ و ضًتًَسا زَطىظَضٍَ؟ ظاْهؤ

ضاوَيُنُ ظاْػت و َُعطيؿٍُ ٓاغت بُضظ و ثىوخيت ظاْهؤ َُُٓيُ:"زاَُظ ثًَٓاغُيُنٌ  
و غؤضاغهطزٕ، بُ ؾًَطخىاظَ  إضِو طُ ُٓوَؤَيًو يًَه تىيَصيُٓوَ ضيٌَبايُخساض، يُِ

تط، وَى آلُٓنازميًإ ثًَسَبُخؿٌَ و يُويَسا خىيَٓسٌْ با واْاٍَُطِظاْهؤيًُناٌْ زَزات و ب
 ظاْهؤ( يُ university) ٍَبُٓدٍُ ظاضاو زيجًؤَا و َاغتُض و زنتؤضا ُٓدماَسَزضٍَ."

(universitas)  َاتىوَ نُ بُ َاْاٍ"زَغتُ و تاقًَُو زٍَ بُيُنُوَ يُ ٖالتًًًُٓو
   بىاضيَهسا ناضيَو ُٓدماّ بسَٕ".

تٌ آلُ ؾاضٍ )ؾاؽ(ٍ وي (859)، يُ غاَيٌ تإاْسا، بؤ ظاًْاضيٗيُنَُري ظاْهؤف يُ دً  
َري (55)يُ غُزٍَ  ؤشاواؾساضِ، يُ ايكطويري( معُبُ ْاوٍ )دا ُظضاوَ،َُغطيب زاَ

اْسا ُٖٗظاض ظاْهؤ يُ دً( 1٥)هؤ. ًُٓطؤ ْعيهٍُ ظاْ (2٠)ٍَ ظاْهؤنإ طُيؿتُ شَاض
 .َّ بُ غُزٍَ طُؾُنطزٌْ ظاْهؤنإ زازَْطٍَز(18)ُٖيُ و غُزٍَ 

ّ آلبُ ؤططاَُ،طِو بَُٓا و ث يَباظضِغًػتٌَُ خىيَٓسٕ، يُ ظاْهؤنإ ؾطَ  ُٖضضُْسَ  
 :اوبُؾٌ ًَْىاًْإٍُْٖ خىاضَوَ بهطيَُٓ نؤيهٍُ آلُّ خازَنطٍَ، ٓ
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 :نطزَيًُنإ اْهاضيًُضِ: طؤيُنُّ

 :: تىيَصيُٓوَو يًَهؤَيًَُٓوَيُى

ُٓو ؾًَطخىاظَيُ نُ نًًًٌ َُٖىو نتًَبداُْناٌْ زَخطيَتُ َػت و  ظاْهؤيٌ،   
و ري و زؤظيُٓوٍَ ُٓو غُضضاوَ ٓو ثؿه إضِزَبٌَ، خؤٍ و خؤٍ، بهُويَتُ طُ

ُٓو ٓاظازَ و ضًرت ُْ  َُٓاو بُضزٍ بٓاغٍُ ْىوغًُٓناٌْ.ناْاٍُْ، زَبُٓ ب
 .َُٖيًسَططٍََاَؤغتا زَغيت زَنطٍَ وُْ ناضواْضًًُى يُثاؾهؤٍ خؤٍ 

 :: ظاْهؤيٌ بؤخؤٍ طُوضٍَ خؤيُتٌزوو

قؤْاغُزا، َُٖىو بُضثطغًاضيًُتٌ و ُٓضى و َُؾُقُتُنإ زَنُُْ ُٓغتؤٍ  يُّ   
و  اوْريطِثًَسَزضيَت يُ برينطزُْوَ و بؤضىوٕ و تًَ اٍَٖضِزٍ ؾًَطخىاظ و ٓاظا

 .ناٌْ بىوٕ و شيإ و ناضنطزْساُؾثُيطَونطزٌْ ؾُيػُ

 :ؾًعًٌ خُوٕ و ٓاضَظوو و بؤضىوُْنإ نتًعَنطزٌْطِ: ثغٌَ

َٓاُْ زَغت ؾُض نٍُضَِسًُزاَُظضاوَيُزا، ضًرت ؾًَطخىاظ يُ ثؿيت  يُّ   
بُ  ُنُ،طؤضَِثاّْ ْازاتُوَ. ُٓو بؤ خؤٍ زيَتُ َُيسإ و آلو ثطغًاضَنإ وَ ٍطَُِٖيٓاب

 ٍَ،ضِات و ؾاضاْسا ، بُ زواٍ ظاْػت و َُعطيؿُزا زَبٌَ بطُٗو زيَ َنإضِٕ و طُآلَا
ببُغيتَ و يُ ويَطنؿؤثسا  ضِو نؤ بهاتبًَتُ غُض غُنؤ، غًًُٓاض ثًَؿهًَـ 

ٌَْ طؿتىوطؤ و زايُيؤط خؤٍ ًْؿإ بسات و يؤشيهاُْ بعا ًينضَِْطضاالناُْ زَغت 
 .بهات... تاز

 :ًَٓاُْزٍ خُوٕ )خُوُْناٌْ( زَغتًٓؿإ زَناتٖ ٍضِيَطُ: نؤتا ُْخؿُ و ضىاض

و ٓاؾهطايٌ ُْخؿٍُ خؤٍ زياضٍ زَنات و يُ  ووٌْضِقؤْاغُزا، ؾًَطخىاظ بُ  يُّ  
بُضَو يىتهٍُ َطاظو خُوُْنإ  تىاْا و تىاْػت و قابًًًُتٌ خؤٍ ؾاضَظا زَبٌَ و

  .ُْٖطاو َُٖيسَططٍَ وانٌضِو زَيهُ ايٌضِاضِبٌَ بُ
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ٍ و نطاَادمٌ، ظاْهؤ تُواونُضٍ بُؾًَهٌ غُضَنٌ و ظيٓسوو و ظَضووضٍ ٓايٓسٍَ نىضز بُ 
( يٌضِؤؾٓبرياتُو ؾهٌَ و ؾًَىٍَ)نُغًتًٌ ٗهو ثًَ ضِوخػاضظؤض  ُنٌضِازَيؾًَطخىاظَ و تا

 .C) هٍُ( شيإ. ُٓطُضضٌ خاتىو)غ ضِيَطَِوٍ ُٓو زَغتًٓؿإ زَنات و زَخياتُ غُض

JoyBell C)دًاواظٍ ُٖيُ و زََيٌَ:"ظاْهؤ زَتىاٌَْ بتهات  ٌٍْ بريَُْسو ؾاعري، بؤضىو
ّ ُْ زَتىاٌَْ ُٖغتت ؾًَط آلبُ َخػًَين،طِبُ نُغًَهٌ ناضاَُ و ضاوت بهاتُوَ َُٖيت بؤ ب

 غُضضاوَ زَططٕ." ُوَؤسضِيٌ آليُ قى واْريطِثًَببُخؿٌَ، ُٖغت و تًَ اوًْٓتطِبهات ُْ تًَ
و ُْ  ٍَطُِْ زَن ٍضِؤؾٓبريبٌَ نُ  َُٖيضينبٌَ ُّٓ خاتىوُْ بؤضىوُْنٍُ يُغُض ُٓوَ  ضَِْط

 .زَؾطؤؾطٍَ

 :زَضووًًُْنإ اْهاضيًُضِ: طؤزووَّ

بايـُخًَهٌ   ؤطِتىيَصيُٓوَناٌْ تايبُت بُ ظاْهؤ و خىيَٓسٕ يُ ظاْهؤزا، ًَُٓـ  يًَهؤَيًُٓوَو  
اوَنٍُ )زَضووٌْ خىيَٓـسناضٍ ظاْهـؤ(، بُتايبـُتٌ غـاَيٌ يُنـٌَُ      ظؤض زَزَُْ زيىَ ؾاض

 .تُ ثًَؿهُوتىوَناًْـ ُٖض زضوغتُآلَُُٓ بؤ خىيَٓسناضٍ و ـؤ خىيَٓسناضٍ ظاْه

 زَضووًًُْناٌْ ؾًَطخىاظٍَ ظاْهؤ يُ ضًًُوَ غُضضاوَ زَططٕ؟ نًَؿُ

ــُوَنإ،   ــتًاضٍ و   يًَهؤَيًٓ ــهٌ و ُٖغ ــُض ْاغ ــساططيٌ يُغ ــُْطٌ ٖثًَ ــٌُْ اوغ )تَُ
ٖـُض خـُوًَْو    خىيَٓسناض( زَنُٕ بُوٍَ نُ ُٓو تَُُُْ )تٌَُُْ خُوُْناُْ( بؤ طـُدمإ. 

و غـُْطٌ ٓـُو بادـُ     ىا بُبٌَ باز ْايُتُ زٍ. بـؤ خىيَٓـسناضٍ الو قـُباضَ   ًًٖىايُنُ، ٖ
ْازياضَ و ُْظاْطاوَ، بُتايبُتٌ بؤ ُٓواٍُْ يُ قؤْاغٌ ٓاَازَيٌ بُ دـىاٌْ بـُو )خـُوٕ و    

. يُ ظاْهـؤزا ٖـَُىو ؾـتُنإ    َويَٓسضاوَتُوَضِٓا ُْنطاوٕ و ًْطُضاًًُْناًْإ ُْبادُ( ٓاؾ
ُ ضِبُغُضزازٍَ، نُواتُ باضٍ زَضووٌْ خىيَٓسناض يُو طؤ اْهاضيإضِطؤ ُ. ًـ ًضْبُزَ اْهاضيًاْـ

ُ ضِزَضووٌْ يُ ْاخٌ خىيَٓسناضزا بهـطٍَ َُٓـُف يـُ طؤ    اْهاضيٌضِنُواتُ زَبٌَ طؤ  اْهاضيًـ
 .ضغرت و َُتطغًساضتطََاززيُنإ ظؤض قى

ٍُ غـايَ  (51)غايٌ يُنٌَُ ظاْهؤ، زَظاْـٌَ و تًَـسَطا نـُ بُزضيَـصايٌ ٓـُو       خىيَٓهاضٍ  
ّ يًَطَ بُزواوَ بؤ خؤٍ زَبًَتـُ ؾـىؾًَطو   آلقؤْاغُناٌْ ثًَؿرتٍ، ُٓو ُٖض َؤغاؾري بىوَ، بُ
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ُ ضًرت ْاتىاٌْ وَى داضاٌْ غُؾُضَناٌْ بهات :)نىخيىاياُْ يًَ بهـات و   ٌ زاًْؿًت و قػـ
 .(و غىاتُوَ ىاتتَُاؾا بهات و غ

 Passiveظاْػـتًٌ ؾًَطنطزْـسا زوو دـؤضَ ؾًَطنـطزٕ ُٖيـُ )ؾًَطنطزْـٌ زَغـتطرياو        يُ   

Learning)،      نُ َاَؤغتا زَغتططٍ ؾًَطخىاظَ، ُٖضضٕ ٓـُو ثًَىيػـتًًُتٌ بـؤٍ سـاظضو
ؾًَطنطزْـٌ  . وَ )يَـصٍَ ضِٓاَازَ زَنات، تُْاْـُت خؿـتٍُ نـات زابُؾهطزًْؿـٌ بـؤ زازَ     

دــؤضٍ يُنَُــُوَ، يُوَياْــسا  ًَضــُواٍُْنــُ ث ،( Active Learningثؿتبُخؤبُغــتىو
ؾًَطخىاظ زَبٌَ ُٖض َُٖىو ُٓضنُناٌْ ؾًَطنطزٕ بططيَتُ ُٓغتؤ خؤٍ و تًَؿـًسا غـُضنُتىو   

 .بٌَ

ضـُْسإ طـطؾيت زَضووْـٌ غـُضَُٖيسَزَٕ و ْـاخٌ       ،نىضزبُ تايبُتٌ بؤ خىيَٓسناضٍ  يريَ،
 :ؾًُشيَٓٔ، وَىؾًَطخىاظ زَ

o ضؤٕ زَتىامن بٌَ ثؿت و ثُْا غُعٌ بهُّ؟ 

o ض غىيَُُٓوَ و غُعٌ يُ ض بهُّ؟ 

o  ٓاضَظوو و سُظٍ َُٓ؟ ناًَإَُٖيبصيَطّ  ؾتُيُىضِض بابُت و 

o  ٍيَهبدُّ؟ضِ ؤشاُّْضِضؤٕ ُْخؿُو خؿتٍُ ناض 

o ُٓناًَاُْ؟ َتٌضِخُوٌْ ب َٔ 

o ِانتًعَ بهُّ؟ضؤٕ ُٓو َُٖىو ؾتاُْ ثط  

o (ؤشَ و بـٌَ  ٌَ بُضْاَُ و بٌَ ٓاَاْر و بـٌَ خـُوٕ و بـٌَ ٓـُظَىوٕ بـٌَ ثـطِ      بؤ َين ب
 (ثؿتًىإ ض ُٓغتًََُهُ؟

تطغًَهٌ زَضووٌْ يُ ْاخٌ خىيَٓسناضزا ٓاططزَناتُوَ، تؤ بًًٌََ ُٓو ُٖواضٍَ نُ  يًَطَزا  
 ُ زؤظَر؟ب ؾيت خؤٍ ظاًْىَ، يًٌَ ُْبٌَُُُٖٓو خُوٌْ ثًَىَ زَبًًَٓت و بُ ب ؤشطاضيَهُضِ

 !ًًُْ قًؿٌْاسُ

ٍ ضَِؾتاضو  ؤحضِيُ ُٓقٌَ و ُٖغت و  اْهاضٍضِؾًَطنطزٕ، واتا طؤ داض، طىتىَاُْ ضُْسإ   
نُواتُ ُٓطُض ثًَـ وَخت،)يُ قؤْاغٌ  ت و قىضغُ.ؾًَطخىاظ، نُ ناضيَهٌ تا بًًٌََ ظَمحُ
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بًتُوَ بُ يٌَ زَ يػُنَُإضُِْنطابٌَ، ُٓوا  اْهاضيًُضِٓاَازَيٌ(، ٓاَازَناضيٌ بؤ ُٓو طؤ
 !خىوضٍ

 

ّ زاُْوٍَ ثطغًاضَنٍُ غُضَوََإ، ًَٓػتا زَثطغري، ٓاخؤ بُ طؿيت يُ آلوَ بؤ  
 :غتاٌْ باؾىوضزا، خىيَٓسناضَنإنىضزخىيَٓسْطاناٌْ ٓاَازَيٌ يُ 

 ِيعبُْسٍ ُٖيُو بُْسنطاوٕ و ضُْس دؤض ضِيعؾًَطنطاوٕ ضؤٕ نتًَب يُ نتًَبداُْناْسا ض
َزؤظيَتُوَ؟ ضُْس داض غُضزاٌْ نتًَبداُْ طؿتًًُ ضؤٕ نتًَيب زاواناضٍ خؤٍ ز

 طُوضَناًْإ نطزووَ؟

  ٕبٓىوغٔ و تىيَصيُٓوَ ُٓدماّ بسَٕ؟ اثؤضتضِؾًَطنطاوٕ ضؤ 

 بُ دؤضَناٌْ غُضضاوَو شيَسَض ٓاؾٓا نطاوٕ؟ 

 ؾًَطنطوإ ضؤٕ ناتُناًْإ زابُف بهُٕ؟ 

 و ويطنؿؤخ نطاوٕ؟ ضبُ عَُُيٌ ؾًَطَ ُٓدماَساٌْ غًًُٓاض و نؤ 

  ٌْيًَص و ثُمياْطايإ نطزووَ؟ؤن ًضٖغُضزا 

 ِاوثؤيُناٌْ بُ ٖو طؿتىطؤيإ يُغُضَ نطزووَ يُطٍَُ  ْىوغًىَ ؤشَٓاًََعيإطِث اثؤضتٌض
 سعووضٍ َاَؤغتا؟

 ؾًَطنطاوٕ نُ دًاوظٍ يُ ًْىإ خىيَٓسُْوٍَ ثاغًغ و خىيَٓسُْوٍَ بُوَز ضًًُ؟ 

 َبؤضٌ زَخىيَٓٔ؟ و زَظأْ خُوٕ )خُوُْناًْإ( زَغت ًْؿإ نطزو 

  و شياٌْ ظاْهؤ ٓاؾٓا نطاوٕ؟ يَػاضِبُ غًػتُّ و ياغا و 

 ثًًَإ طىتطاوَ، َىساظَضٍَ ظاْهؤ ضؤُْو، ضؤٕ ُٓدماّ زَزضيَت و ضؤٕ زابُف زَنطٍَ؟ 

 ًَويُ ًََؿهٌ خؤيإ  ُٖيَٓذٔسؾًَطنطاوٕ ضؤٕ ظاًْاضيًُنإ ؾًَطٍ زَبٔ و َُٖي
 زَنُٕ و زَثاضيَعٕ؟ٓاَاض

 و ثًَهُو ناضنطزٕ و ناضٍ ُٖضَوَظيإ  ط و ٌَ وًَْ َطُظٍضِىوٌْ تطغٌ تًَهٍُ ب
 ؾهاْسووٕ؟
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اْسا بؤ خىيَٓسناض ظؤض بايُخساضَ، بؤيُ ؾُضظ ٗيُنٌَُ ضىوُْ ظاْهؤ، يُ َُٖىو دً ؤشٍضِ  
اتىو، يُ قىتاغاٍُْ ٓاَازَيٌ، غًًُٓاضٍ ٗو غىوُْتُ، نُ َاَؤغتاٍ ناضيعَا و يًَ

هات، ظاْػتًاُْو ُٓنازميًاُْ، ُٖضضٌ غاظب (51)ىْاغٌ تايبُت بؤ خىيَٓسناضَناٌْ ق
ووٌْ ووٕ بهطيَتُوَ بُضضاوضِيُ ظاْهؤ، بُ دىاٌْ بؤيإ ضِ ىيَٓسٕثُيىَغتُ بُو ضؤشَ و بُ خ

 .ثًَؿىَختًإ ثًَبسَٕ

نطزووَ  ؤشَضِخىيَٓسناضٍ ٓاَازَيٌ ثًَؿىَخت بعاٌَْ نُ ضُْسَ ٓاَازَناضٍ بؤ ُٓوَ  زَبٌَ  
ؤشٍ يُنٌَُ ؾًَطخىاظَ ْىيًَُنإ و ًَْتُ ظاْهؤوَ. زَبٌَ ظاْهؤف بؤ ضِنُ تًًَسا ثًَسَ
 .ٓاَازَناضٍ بهات ثًَؿىاظيهطزًْإ

 !قاظَنإ ُْبٌَ ٍضًسيهُ طىيَُإ يُ قريَقريِ بؤُٓوٍَ

ظاْهؤيٌ و ُٖض نضُ ظاْهؤيٌ ثؤيُناٌْ زوو و غٌَ و ضىاض، بُ  َنىضِدىاُْ ُٖض  ضُْس  
 !هُٕب بهُٕ و طىَيباضاًْإٕ َ ْىيًَُناُ خىيَٓسناضهٌ دىاُْوَ ثًَؿىاظٍ يطىَيًَ
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  ي ئاَلتوىي)ئةلقةيةك
  لة ثةيامي ثةزوةزدةكازمياىدا وىة،

 (يدةكاتةوة؟ِسكَي ث

 
 

"خؤؾتسَوٍَ ٓاغايًُ، خؤؾًاْسَويًَت 
ؾاْاظيًُ، يٌَ ُٓوٍَ خؤؾتسَوٍَ خؤؾتًبىٍَ 
  يىتهٍُ بُختًاضيًُ."

 )؟( 

 
 

بــؤ زيــساضٍ ًَىاًَْــو  يَىَبُضَنــُّضِنــُ بُىتٓــُوَزابىوّ، (: يُطُضَــٍُ زَضؽ ط2010)
بـُ ُٖيبـُت و بُؾُخػـًًُت     َؾٌطِبػه َؾٌضِضاو َشًَْهٌضِبُزوايساْاضزّ. ًَىاُْنُ ؾؤ

 يُتًُْؿت خؤٍ زايًٓؿاْسّ و ضاو يُ ضاوٍ ثًٌَ طىمت:" يَىَبُض،ضِزياضبىو، يُشووضٍ بُ

و  َْـر ضِضيٌ خـؤّ بـؤ ٓـُو ٖـَُىو     خؤؾشاَيِ، بُ ْاغًٓت، يٌَ ْاظامن ضـؤٕ غىثاغـطىظا   ـ
ُ ضُِٓدماًَإ زَزٍَ.  ؤشاُْضِنُ يُ ثًَٓاو خىيَٓسناضَناْتسا  ّنؤؾؿٍُ تؤ زَضب ِ  ؤشًًْـ

 )ٓاضيانؤ(ٍ نضِ، ُْيتُوَو باغٌ تؤَإ بؤ ُْنات.

 قُزضظاًِْ بؤ غىثاغطىظاضيًُنٍُ، بُو خاتىوُّْ طىت: زواٍ
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نـاضيَهٌ باؾـٌ    يَتـُوَ، طِاٌْ َٓتإ بؤ بطًَقػُن ؤشاُْضُِٓطُض )ٓاضيانؤ(خإ،  اغتًٌضِبُ ـ
 ُْنطزوَو وَعسوثُمياٌْ ًَْىامناًْؿٌ ؾهاْسووَ!

ُ        ـ ّ تـؤ زَظاْـٌَ، َـٔ    آلَاَؤغـتا، ٓاطـازاضٍ ٖـَُىو غـُئ و بـُيًَٓهٌ ًَْىاْتـامن، بـ
ؤٍ بـؤ  بتىامن يُطٍَُ نضُنُّ زاًْؿِ و ُٓو قػاٍُْ تـ  ؤشضِبُسُغطَت بىوّ، نُ يُى 
 ًض زايهًَو ْانطٍَ، ْاظامن ضؤٕ ثُغٓت بهُّ!ٖبُ  بهُّ. ُٓوٍَ تؤ زَيهٍُ

(ٍ ٓاَـازَيٌ دـاضإ،   6( زاوَ ـ ثؤيٌ ) 12زَضغِ بُ خىيَٓسناضاٌْ قىْاغٌ ) ؤشَوٍَ،ضِيُو
 زَضطاٍ ثؤمل يُغُض ثًَىَزاوٕ و ثًَُطىتىٕ: ؤشزا،ضِنُّ يُ يُ

"ُٓضى و وادًيب َُٓ، ُّٖ بؤ خىيَٓسٌْ ظاْهـؤ و ٖـُّ بـؤ شيـاٌْ زواٍ ظاْهـؤف      
ٌ ضِو  يَُٓاٍضِ بهـُّ. دـا بـؤ ٓـُوٍَ ُْخؿـُو بُضْاَـٍُ        َويتإطِو ثًَؿـ  يَبُضايـُت

ًض وتـُو ثـُياّ و زاخىاظيًـُنٌ َـٔ يـُ      ٖـ ُضنُوتىوبٌَ، سُظزَنـُّ،  ناضَنُّ غـ 
ٕ زَضَوٍَ ثؤٍ الٍ نُؽ ْـُزضنًَٓٔ، تُْاْـُت يـُالٍ باواْ    باغـٌ َُنـُٕ،    ًؿـتا

ـ  َْطيبَ،ضِ ًًََـٌ غـىوضو ثعـُ    ٖواْـسا   واًْينطِبابُتٌ ُٓوتؤ بىضووشيَٓري، يُ زيس و تًَ
 بٌَ."

*** 

زََعاْـٌ يُضـاوٍ خىيَٓسناضَنامنـسا، َاَؤغـتايُنٌ      ازَوَغـتاّ، ضِيـُ ْـاو ثـؤٍ،     نُ   
ًَدُبـُضبىوٕ، نـُ خؤيـإ يُبُضضـاوٍ َٓـسا،          ٌَ ٓـُوإ ب خىيَٓطُضٌَ زَضوَيـ ٓاغـاّ، يـ

 بىوٕ! ووناطِ)ؾـُوضؤ(يُنٌ ُٖضظَناضٍ َُٖيج

 (؟ؤضِناّ )ؾـُو ـ

ثط خىيَٓـسو   ؤشيَهٌضُِٖضظَناضٍَ نُ ًَٓىاضإ ؾُنُت و نُُْؾت، زواٍ بُغُضبطزٌْ  ُٓو   
ــُ ؾــىويو،    ــاونًَهٌ زَغــت ب ــُوَ، ب ــو زازَططت ــُ زَضطــاٍ َاَيًَ ــاضٍ، غــُضٍ ب نطيَه

نطز، نُ ُٖض ٖـَُىويإ يـُ   ( َٓساَيٌ ؾطَ تَُُْسا ز18َبُغُض زوو شٕ و ) َوايٌطِؾُضَاْ
زَنطزَوَ، ُٓوَ دطُ يـُو ٖـَُىو    ؤشيإضِاغا، ؾُووؤزٍَ غُض بُطؤَُظ، ظيٓساٌْ ٖٓزوو 

غىيَػهُ و نؤتطٍَ ٓاظازٍ تُواويإ يُو سُوؾـُزا   و َطيؿو و نَُيُباب و دىودَُيُو نُو
 بؤ ؾُضاَُٖهطابىو.
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ُ  َضُقُضِوؾُضِؾُ    ًَْـىإ زوو زايهـٌ ٖـُويَباض، يـُ ًْـى ضـىاضزيىاضيَهٌ        َزًٌَََضِو ؾـ
زيى زَنـطزّ،  سيى ُٓوَوإ بايًؿٌ ؾطًََػهاوٍ ثٌَ ُٓؾُ نَُسَضاَُت، ظؤض تىويٌآلَقُٗضِ

يــُزَيٌ خؤَــسا يــُو خؤؾُويػــتًًُ ُٖضظَناضيًــٍُ ٓــُوزٌََ زَيــٌ خؤَــسا ثُؾــًُإ  
قـُت شٕ بًَـِٓ و شيـاٌْ َطؤظًَهـٌ زيهـُ بهَُـُ زؤظَر.        زَبىوَُوَ، زََطىت، ْـابٌَ 

ُ ُٓو سُوف و ُٖيىاُْ، ٓاويَٓـٍُ ٓايٓسَ  ؤشاٍُْضِؾاْؤطُضيًُناٌْ  وَْـسَ تـَُيذ و   يـُنٌ ٓ
 ؾتًَو َُٖيُٓيٌَ. ًضًَُٖٓايُ بُضضاوّ، ضاوّ بَٖزاضووؾاٍ ز

يُطـٍَُ غىاتـُوَ،    خـًََُهِ  َطِْاُٖقًِ ُْبىو، نُغًَو ُْبىو، زَغـتِ بطـطٍَ، ؾـ    ٓاخط   
طَباٌْ بُ غُضّ زابًَينَ. َُٖىو ُٖض زاضوبُضز بىوٕ: زوو زايـو و  ٗغؤظ و ًَ طِزَغتًَهٌ ث

غتاو زؤغت و بطازَض. ُٓوٍَ َُٖبىو ُٖض )خىزا( يُى بىو نُ باوى و خىؾو و بطاو َاَؤ
 ُٓو نات، ًَٓػتا باف باف ثًٌَ ٓاؾٓا ُْبىوّ!

ٌ  دا     ٓاَـازَيٌ، يـُزَيٌ خؤَـسا زََطـىت     نُ زَضىوَُ ثؤيُنإ، بُتايبُتٌ ثؤيـُناْ
ٌ ضِْابٌَ غًٓاضيؤيٌ شياُْ تاَيُنٍُ َٔ، يـُ  " ٓايٓـسٍَ ًَٓـىَزا زووباضَبًَتـُوَ، َـٔ      ؤشاْـ
نؤغـح   طِشياُْ ث اغتًٌضِ وخًَِٓ،طِنؤتُنإ بؿهًَِٓ، زيىاضَنإ ب يِٓ،طَِبٌَ، ظدمريَنإ بجضز

ٕ و ضاٍَ و نُْسويُْسَ  و ابـُض ضِ و ِ و ُٓوَْـسٍَ بـؤّ بهـطٍَ، زَغـتطط    بـؤ بُٓخؿـًَٓ   نـُتا
زَبٌَ خؤ غعيَُٓـُ   َخػاوَ،ضِبؤ  يِٓطِؾطيازضَغتإ مب. يُ ثاٍَ زَضغطىتُٓوَنُّ، ُٖيًَهٌ ظيَ

 بهُّ بُ َؤٌَ زاطريغاو. بؤتإ، ثُدمُنامن ى زَيتإ و يُويَساًَْ

 ٕ،طُِٖضواّ زَظاٌْ، خىيَٓسناضَناٌْ الٍ خؤَإ َُغـسوضو بًَهـُؽ و بًَُىؾـىوضطًَ    َٔ  
قىتاغاُْنـُّ،   ووناوٍطَُِٖيج( َاَؤغتاٍ شٌْ زٍَ 83ّ نُ ضىوَُ يًبًا و زيتِ ضؤٕ )آلبُ
ٍ طِتًَُسَٓاَئًَ و زَضزَزَيـٌ ث  ؤشاُْضِ تًَطُيؿـتِ، نـُ ُٓيكـُ     يَـصٕ، ضِخؤيـامن بـؤ َُٖيسَ   غـؤ

ْاوْسو زَوضوبُضَنٍُ،  تٌآلؤشُٖضِتاٌْ آلٍ وثُضوَضزَناضٍ، يُ ظؤضبُ آٌَاَيتىًُْنٍُ ثُي
 .  يبهاتُوَطِهًـ ُْبىوَ ثزًَََهُ وُْو نُغًَ

*** 

ضـٍُ  خىضزيهُيُٓوَ، ُٖض خىيَٓهاضيَو، يُ تَُـٌُْ خىيَٓسًْـسا، يـُ باغ    يَصَيٌضِبُ طُض  
( َاَؤغـتا يـُ قؤْاغـُ    60( بـؤ ) 50غاواياُْوَ تـا يـُ ظاْهـؤ زَضزَضـٌَ، يـُ ًَْـىإ )      
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ُ  دًاواظَ ياضزيسَزَضَناٌْ يٌَ وَزَض بًَـٓري،   يَىَبُضوضِناْسا زَضغٌ ثًَسََئًَ ـ ُٓوَ ُٓطُض ب
ُ         غتايُدا ُٓو تًجُ َاَؤ  بُ زضيَصايٌ ٓـُو ؾـاْعزَ سُظـسَ غـاَيُ، ْـُى ٖـُض بـُظاض و بـ

ٓاغٓطُضيٌ ُّٓ واتاْـُيإ يـُبٔ طىيَـسا زووبـاضَ      َؾتاضيـ،ضِهى بُ نطزاضو بُ طىؾتاض، بَُي
 زَنُُْوَ:

 ٓايٓسٍَ ُّٓ وَياتُٕ.... ." ابُضٍضِ و يَبُضضِ"ًَٓىَ، 

ٌ ضَُِٖىو غُضنُوتٔ و طؤ َوٍطِ"ًَٓىَ، ثًَؿُْط و ثًَؿ اتىوٕ يـُ ثًَٓـاو   ٖـ زا اْهاضيًـُناْ
 خؤؾطىظَضاًٌْ َطؤظسا... ."

 نُوتين ًَٓىَ، ظاَين ٓايٓسٍَ طُف و ثطؾُْطساضٍ َُٖىواُْ... .""زَضضىوٕ و غُض

ٕ ضِ"ًَُُٓ وَى َؤّ بؤتإ زَغـىوتًَٔ، تـا    و يـُ شياْـسا غـُضؾرياظو     ؤُْضـًت بـُ ؾريِ  َدمتـا
 ٓاغىوزَ بٔ... ."

ــ  ــُظاْري و ُْخؤؾ ــىَٕ، يُؾــهطٍ ْ ــا"ًَٓ ٍ ٓاؾــيت و آلًٌ و ٖــُشاضٍ تًَهسَؾــهًَٓٔ و ٓ
 ظزَنُُْوَ... ."ثًَؿهُوتٔ و خؤؾطىظَضاٌْ بُض

ــُ ــابٌ و      ّ،آلب ــُو قىت ــاٌْ ٓ ــسٍَ شي ــاَيٌ ٓايٓ ــُ واقًعش ــسًْإ، َُٓ ــا زواٍ خىيَٓ ٓاي
ًَٓاوَو يُ خؤؾطىظَضاٌْ و ٓاؾـيت  ٗغُضنُوتًٓإ بُزَغت اغتًٌضِخىيَٓسناضاُْيُ؟ ُٓوإ بُ

 و غُضؾرياظيسا زَشئ؟

ُ      غطووؾيت   خؤؾـهٍُ  خىيَٓسٕ وايُ، َاَؤغتا، زنتـؤض ًًْـُ بـؤ ًَُٖؿـُ ضـاوزيَطٍ ْ
 بهات، ُٖض نُ قىتابٌ و خىيَٓسناض خىيَٓسًْإ تُواونطز، بُطؿيت، ثُيىَْسيًُ تؤنُُنٍُ

ًَْىاًْــإ وضزَ وضزَ نــاٍَ زَبًَتــُوَو ْــاًَينَ. زَْــا ُٓطــُض بُزوازاضــىوٕ و تىيَصيٓــُوٍَ 
يُ ظاْهـؤ و ثُمياْطايـُنإ بهـُئ و بضـًُٓ بـٓر و       زَضضىوًْإظاْػتًٌ يُ شياٌْ زواٍ 

يُٓوَ، ُٓوا بؤَـإ  ًًًَُٓناًْإ َُٖيسَٗيُ ْ شياٌْ تايبُتٌ وإ و ثُضزَ يُغُض ظؤضبُٓواٌْ 
 ُٓو زَضضىواٍُْ( نُ: يَصٍَضِنُّ ًْري ٓاؾهطا زَبٌَ)

 !ْٔخؤيإ بُ )غُضُْنُوتىو( زَظا 

 !ٕيُ شياٌْ خًَعاْساضيسا ْاؾازو ططؾتاض 

 !َيُ ثًَهُيَٓاٌْ خًَعاْسا زوانُوتىوٕ يإ بؤيإ َُيػُض ُْبىو 



 

273 

  ٌْناضاَُْري! ؤشاُْياْساضِيُ وَظيؿُ و ثًؿُو و ناضَناًْا 

 َُيُتًًُناْسا التُضيو و طؤؾُطريو تًُْإ!آليُ ثُيىَْسيًُ نؤ 

ػُيف ُٖيُ، بؤ ُٖض ىتًٌ و ؾُيٖاْػتًٌ َطؤيٌ و ُٓبػرتانتًو و الظ ُٖضضٌ  
 ؤ(يُى، بُ َىغُبًب زَظأْ.ٖؤ( يُى يإ )ضُْس ٖ)ٓاناّ(يَو، )

 ًَُُٓف بجطغري:زَنطٍَ،  باؾُ

ًَٓسٍَ ٖنُوتين ؤياُْ( ضًدي، نُ بىوُْتُ ٓاناٌَ غُضُْٖؤ(يُ، يإ ُٓو )ٖزَبٌَ ُٓو ) ـ
قىتابٌ و خىيَٓسناض يُ شياًْاْسا، ُٓطُضضٌ يُ ظاْهؤ و ثُمياْطُناًْاْسا بُ منطٍَ ظؤض باف 

 زَضضىوٕ؟ 

 اغاُْ:ٖ َُنٍُ،آلوَ

ا، يُطٍَُ باواٌْ ُٓو خىيَٓسناضو بُزضيَصايٌ سُظسَ ُٖشزَ غاٍَ، تًجًَو َاَؤغت"  
ناضزَنُٕ، بؤ ظأَ نطزٌْ غُضنُوتين وإ، يُ ُٓظَىوُْنإ، بُبٌَ  ؤشضِقىتابًاُْ، ؾُوو
 غُضنُوتين وإ يُ شياٌْ ثطانتًهًٌ زواٍ ُٓظَىوُْناًْإ." يُبُضضاوططتين،

 نىضزٍ و نطَادمٌ، يُ ثُياٌَ ثُضوَضزَناضٍ ًَُُٓزا، ُٓيكُيُنٌ ٓاَيتىٌْ بُ   
ْىوغكىتاُْ، يإ خؤَإ بُُْٓكُغت بعضَإ نطزووَ. ُٓويـ )ثُضوَضزٍَ خًعاْساضٍ و 

 ثًَهُوَْاٌْ شيإ و ٓايٓسَ زضوغتهطزُْ.(

وَزَغت ْايُت، خؤ ُٓطُض ُٓو  آلو دىإ، ُٖض بُ منطٍَ بُضظو باطُف و ثريؤظ  ٓايٓسٍَ  
ُُ زَبىوايُ ُٖض ظوو شيهُ زضوغت بىوايُ، ُٓوا باب و باثريَ ُْخىيَٓسَواضَناٌْ ًَٓؤي

 بُزَغتُدَُعٌ خؤ بهىشٕ و زَغت يُ شيإ َُٖيططٕ.

*** 

بُ نؤٍََُ نؤٍََُ زَشئ، )خًَعإ( نانًٌَ زضوغتبىوٌْ ُٖض  بىوُْتُوَوطَِطؤظ خ يُوَتٍُ  
 نؤٍََُ و ُْتُوَيُنُ.

(، نُ يُ ظاْهؤ و ََُيبُْسَ Family Science)ظاْػيت خًَعاْساضٍ ؤطًُِٓ   
اتؤتُوَ ٖ يًُوَضِزَخىيَٓسضٍَ، زواٍ نعبىوٌْ، وا زيػإ بُ طُضَىطى ناْساؤؾٓبرييًُضِ

ظاًْإ، وَالوَْاٌْ ثُضوَضزٍَ خًَعاْساضٍ و  ؤشاويًُنإضَُِيساُْنُ، زواٍ ُٓوٍَ نُ 
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  يُبُضيُى َُٖيىَؾاْسُْوٍَ خًَعإ، ض ظَبطيَهٌ نىؾٓسٍَ يًَسإ. ُّٓ ظاْػتُ تايبُتُ بُ
ُْطٌ ًَْىإ َُٓاو ثًَطٍُ خًَعإ و خًَعاْساضٍ، ثُيىَْسٍ و َُٖاٖتىيَصيُٓوَ يُ ٓاَاْر و ب

زيهٍُ نؤٍََُ. يُنًَو يُ خُغًَُتُناٌْ َُُٓيُ  طاُْناٌْضِو ٓؤ اتُٗخًَعإ و َُٖىو ثًَه
 اْبًين تايبُت بُخؤيُتٌ.ٗو دً اوْريطِنُ خاوَٕ ثُياّ و تًؤضٍ و تًَ

ًهُُت و ؾُيػُؾُناًْـ بسَئ، ُٓطُض زيكُتًَهًـ يُ نتًَبُ ثريؤظَنإ و س خؤ   
 زَبًٓٔ، بُؾًَهٌ ظؤضٍ ثُياَُناًْإ بؤ )ثُضوَضزٍَ خًَعاٌْ( تُضخاْهطزووَ. 

 ثطغًاضيَو ياخَُإ زَططٍَ:  يًَطَ،

باؾُ، ثُضوَضزَ يُّ بىاضَزا، زَتىاٌَْ ض خعَُتًَو بُ ٓايٓسٍَ خىيَٓسناضو قىتابٌ بها،  ـ
 ظَىوُْناًْسا غُضنُوتىو بىوَ؟تا يُ شياًْؿًسا غُضنُوتىوبٌَ وَى يُ ُٓ

خىزٍ خًَعاًْؿُ، و  ؤؾٓبرييًُنإضَُُِٓ ُٓضنٌ ََُيبُْسَ ٓايًًُٓنإ و  ُٖضضُْسَ   
 ّ قىضغايًُنٌ ظؤضيؿٌ زَنُويَتُ غُض ؾاٌْ َاَؤغتا. آلبُ

ُٓو ظاْػتُ و ثطانتًعَنطزًْإ( بهُئ  ؤططاَُناٌْطُِٓوٍَ قػُ يُغُض )بابُت و ث ثًَـ  
 ُ يُ شيٓطٍُ ُٓو بابُتُ بهُئ.زَبٌَ، زوو قػ

بُضضاو يُ ؾُيػُؾٍُ خىيَٓسٕ و  اْهاضيٌضِيُو زوو زَيُيٌ زوايسا، طؤ ُٖضضُْسَ    
و ُْٖطاوٍ غُضزًًََاٍُْ باؾًإ  و ظاْػتُنإ نطاوَ ؾًَىاظٍ طُياْسٌْ َُعطيؿُ

تُوَ و ُْططتؤ ؾطاواُْنٍُ ثُضوَضزَيٌ، وَى ثًَىيػت، ووبُضَضِّ ًَٓػتاف آلاويؿتىوَ، بُٖ
 .ُْؾهاْسووَتُمياٌْ نُيتىوضو تطؽ و ؾُضٌَ 

 وضِنُْطط ًًُْ يُو زَؾت وزَضَ بؤخؤٍ َُٖيتؤقٌَ، بَُيهى يُ ثًَهطُيؿتين نى خًَعإ،  
زضوغتسَبٌَ. دا ضىْهٌَ نُيتىوضَنَُإ  ًَٓإ و ؾىونطزٕٗنض، يُ شيَط زَواضٍ ؾُضعٌ شْ

و نضإ(  إضِطىتاضَناٌْ ٓاضاغتٍُ )نى اغتُوخؤضًًُِْ  ووٍضُِّٓ باغُ بُ بعُ زَظاٌَْ و 
خُوف و الزاٌْ زازٌََْ، َاَؤغتاو قىتاغاُْف يُ باظٍُْ ُٓو  عُيبُوبهات، بُ سُضاّ و 

 بىيَطاُْو غُضغُختاُْ باؽ و قػٍُ يًَىَ بهُٕ. نُيتىوضَ زَضباظٍ ُْبىوَو ُْياْتىاًْىَ

 إُْو خىيَٓسْطاٍ نضإ، غريَتًـ ًَٓسيَو قىتاغاٍُْٖ زوايًسا، آلُٖض يُّ غا َ،ضِبٓىا تؤ    
ؤنـاضو ضـؤًُْتٌ زيتـًين    ُٖ يـاْعزَ زواْـعزَ غـاَيُناًْإ،    زاوَتُ بُضخؤيًإ، بؤ نًصؤَيـ 
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ثاى و خاويَين و ُْخؤؾٌ و ضاضَغـُضَناٌْ   يَُٓايٌضِ)غىوضٍ َاْطاُْ(يإ بؤ باغسَنُٕ و 
َاَؤغـتا ُٖيـُ   بىو. ًَٓػتاف نُُْوَ. بًَطىَإ داضإ َُُٓ بعُؾًسَ ؤُٓو )غىوض(َيإ ب

ًَْىضُواٌْ ويَهسيًََٓتُوَ نُ ُٓو )ظاضاوَ( زَبًػـيتَ. يـُ ناتًَهـسا، ثًَىيػـتُ نًصؤَيـُنإ      
بهطيَتـُوَ نـُ َُٓـُ ٖـَُيططٍ      ووٕضِظاْػتًًاُْ ُٓو زياضزَيإ بـؤ ؾـًَبهطيَتُوَ و بؤيـإ    

 بؤ شياٌْ ٓايٓسَيإ. ُثُياًََه

سابٌَ، ُٓوا َاَؤغتاٍ ثًاو، قُت بريٍ ُٓطُض، َاَؤغتا شُْنإ، بىيَطيًُنًإ ًْؿاْ دا   
زواْعزَ غًَٓعزَ غـاَيُناًْـ، نـُ زٍَ بـاَيكدي، ثًَىيػـتًإ بـُ       َضِيُوَ ُْنطزؤتُوَ، نُ نى

و ٓاَؤشطاضٍ و ٓاطازاضنطزْـُوَ ُٖيـُ. ٓـُوٍَ ٓـُو ُٖضظَناضاْـُ يـُو بـىاضَزا         يَُٓايٌضِ
بُتَُُْرتناٌْ خؤيإ طىيًَـإ   ًُيَضِاوٖنُ يُ  يًُيُضَِؿتُ ظاًْاضيًُ باظا وزَيعأْ، ُٖض ُٓ

 يًَبىوَ.

و بـؤ نضـإ،    إضُِناٌْ ياْعزَو زواْعزَ يُ ٓاَازَيًُناْسا، بؤ نىنُ زَطُيُٓ قؤْاغ دا   
  ُ دمُضَيـُى بـؤ قػـُنطزٌْ    ُٓوا َُغُيُنُ ُٖض ظؤض ٓاَيؤظتطو قىضغرت زَبـٌَ، نطزْـُوٍَ ث

 و خؤيًَساٌْ خُتُضَ. ىوضًًٌَََ غٌْٖ خًَعإ و شياٌْ ٓايٓسٍَ وإ، ًَٓاٗيُغُض ثًَه

 ( زابططئ.ؤطِتاويَو، يُّ بابُتُ زووض نُويُٓوَو، غُضيَو بُ خًَعاٌْ نىضزَواضٍ )ًُٓ با

غايٌ و عىضيف دًـاواظٍ ُٖيـُ،   خًَعإ يُ ظاْػيت نؤََُيٓاغٌ و ؾُضعٌ و يا ثًَٓاغٍُ   
يـُ ًَْـىإ شٕ و    يُى،ازَضِّ بُ طؿًٌ زَنطٍَ بًًََري:"خًَعإ، ثُيىَْسيًُنٌ دًَطريَ، تا آلبُ

و عىضؾـُ، يـُ ثًَٓـاو تًَطنطزْـٌ      يَػـا ضِياغـا و   ؾـُضع و  ًََطززا، نُ وابُغتٍُ قاَتًَـو 
ُ   َٓساٍَ و خؤؾطىظَضاٌْ و ُوٍىَت و ْاُْٖؾ ُتًًـُنإ،  يآلثُضَثًَـساٌْ ثُيىَْسيًـُ نؤَ

ــًىٍَ   ــُ ضىاضض ــُف ي ــُْسَ،  اوَُٖٓاْ ــُضزَبٔ." ُٖضض ــُضطريٍ َُيػ ــغ ــاضٍ ٖ ًض ٓاَ
ُ  ُٖضيٌَُ نى ؤٍطِزَضباضٍَ )خًَعاْساضٍ ًُٓ ّثًَهطاضِباوَ ّ آلضزغتإ( يُبُض زَغتسا ًًْـُ، بـ

ُ ضِتـاٌْ  آلزَبـري، وَى ٖـَُىو و   بًػـيت ًَسياناْسا طىيَ و ؤشْاَُضُِٓوَْسٍَ يُ   تٌآلؤشٖـ
 ْاوَْس، ٓاَاضَنإ ثًَُإ زََئًَ نُ:

 .ُنًَطظٌ ٓاغىوزَيٌ ُْٓساَاٌْ خًَعإ يُ زابُظيٓساي 

 ِقسإ يُ بُضظبىوُْوَزايُ.آلظاٌْ خًَعاٌْ و تُيًَهرتا يَصٍَض 
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 ِو نضٌ قُيطَ يُ بُضظبىوُْوَ زايُ. َبُٕضِ ٍضِنى يَصٍَض 

 اوغُضطرييهطزٕ ظؤضَ.ٖ َْطضِز 

 .َدًاواظٍ يُ ًَْىإ تٌَُُْ شٕ و ًََطز يُضاو داضإ ظؤض 

 يُ ُٖض نؤََُيطايُنسا بىوُْ زياضزَ، ُٓوا: ٍُْ غُضَوَ،آلُّٓ خا دا

 ًَعإ خاَؤؾٌ بُغُض زازٍَ.ٓاغىوزَيٌ خ 

 .ٌَنؤََُيها خؤثُضغت و خؤويػت و بُضشَوَْسضًٌ زَب 

   بُضُّٖ وزَغتهُوتٌ ٓابىوضٍ و خعَُتطىظاضٍ و تُْسضوغيت وَُعطيؿٌ و تـاى و
 سهىَُت زازَبُظٍَ.

 ِتٔ و نؤضهطزٕ و طؤؾُطريٍ َُٖيسَنؿٌَ.آلخؤنىؾذي و ُٖ يَصٍَض 

 َغيت خؤيإ زَوَؾًَٓٔ.ُْخؤؾًًُ زَضووًُْنإ ثرت طُؾسَنُٕ و ز 

 ًَٓإ و ثًَؿهُوتٔ و طُؾُنطزٕ نؤٍََُ زازَخطئَ.ٖزَضطاٍ زا 

  ٕاغاْرت ظَؾُض بُ تاى و نؤََُيطانُ زَبُٕ.ْٖاسُظا 

ــانطٍَ    ــُ   ْ ــإ ي ــُضٍَ خؤَ ــطَزا، ق ــُ   ٖيًَ ــُ ي ــسَئ و قػ ــُ ب ــُّ زياضزاْ ــاضٍ ٓ ؤن
زيهُيُ، ٓـُوٍَ ًَُٓـُ    ٌْاضِضاضَغُضيًُناًْإ بهُئ، ُٓواُْ نتًَيبَ زَويٌَ و ًٓؿٌ ثػجؤ

بايُخساض، نـُ   َتٌضِٓسٍَ ظاًْاضيٌ بًََُٖٓبُ  نضُنامناُْ و ضِنى ؤؾٓبرينطزٌْضِ َُبُغتُاُْ،
زَزاتـٌَ، بـؤ    ؤسًًإضِبُضططيًُنٌ زَضووٌْ و ُٓقًٌَ و  دؤضَثًَؿىَخت، وَى )نىوتاًَْو( 

تَُيـُناٌْ ٓـُو شياْـُ    ُٓوٍَ يُ ٓايٓسَ وضزبًٓاُْتط ُْٖطاو َُٖيًَٓٔ و ظوو بُغُضَ تُثهُو 
 ُْنُوٕ.  ًَشُٓتُزاطِث

*** 
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 بابُتُنَُإ يُطٍَُ يُنسٍ. ؤنٌطِْاو باظٍُْ ثُضوَضزَ و ٓاًََتُنطزٌْ ن يَُٓوَضِبطُ با    

 َساُْوٍَ ُّٓ ثطغًاضاُْ:آلو بُ

 

 بططيَتُ ُٓغتؤ؟ ؤؾٓبرييًُضِيُى: نٌَ ُٓضنٌ طُياْسٌْ ُٓو  ثطغًاضٍ

ٌ طِيىَْسيساضَناٌْ ُّٓ بابُتُ، يُ ثثُياَُ ثُ ؤنٌضِْاوَ ضاغتُ،    خىيَٓـسٌْ   ؤططاَـ
ّ زَنطٍَ بؤخؤَإ، ثُدمُضو زَالقـٍُ  آلُ، بُواُْيُنٌ زياضيهطاوزا ًَُُٓزا بىوٌْ ًًْ

 بؤ زضوغت بهُئ، بؤ منىوُْ:

ــُ ــجؤ   ي ــتاياٌْ ثػ ــإ، َاَؤغ ــُناٌْ نض ــُو خىيَٓسْط ــسَظاٌْ و  ٍضِقىتاغاْ ظيٓ
ٕ  ابُضٍضِياضيسَزَض و  و ضيَىَبُضِؾإ يُطٍَُ بُاوٖظاْػتُنإ،  ــ تىيَـصَضاٌْ    ثؤيـُنا

 ُٖبٌَ.   ؤَيًَإضِيُتًـ طُض ُٖبٔ، زَنطٍَ آلزَضووٌْ و نؤَُ

اوناضٍ ٖيُتًًُنإ بُ آلَاَؤغتاٍ بابُتٌ ٓايري و نؤَُ اْسا،ضِناٌْ نىيُْاوْسَ يُ 
 .تىيَصَضَنإ زَتىأْ ُٓو ُٓضنُ بططُْ ُٓغتؤ ابُضوضِو  ياضزيسَزَض و يَىَبُضضِبُ

ــ ّآلبــُ ــسَناٌْ نضــإ و نــى ُ ٖــي  إ،ضَُِىوإ بايُخــساضتط، بــؤ ٖــُضزوو ََُيبُْ
ــهطزٕضِ ــُبٌَ      يَدؤؾ ــُ، ب ــُو ناضيعَايُي ــتا ناضاَ ــُو َاَؤغ ــتططتين، ٓ و زَغ

نـُ تىاْـاو تىاْػـتًَهٌ زيـاضو نَُىيَٓـٍُ ُٖيـُ، يـُ         ؾتُنٍُ،ضِيُبُضضاوططتين 
و ٓاَؤشطاضيهطزٕ.  ٕو وتاضزا و نؤبىوُْوَ ضِغًًُٓاضو نؤ اٌْطِْىاْسٌْ ضاالنٌ و طًَ

ـ زَتىامن بًًََِ يُ ظؤضبـٍُ قىتاغاْـُو خىيَٓسْطُناْـسا، يـُى و زوو َاَؤغـتاٍ وا      
 َُٖيسَنُوٍَ.

اونـاضٍ و َُٖاٖـُْطٌ   ٖٓاَاشََإ ثًَهطزٕ، زَنـطٍَ زاوٍ  يُّ نُغاٍُْ  دطُ   
ٓسًْؿـسا  ثُيىَْسيساضَنإ، يُ زَضَوٍَ ََُيبُْـسٍ خىيَ  يَهدطاوَضِو  إضِطٍَُ ثػجؤيُ

 بهطٍَ.
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 زوو: ضؤٕ و يُ ض زَضؾُتًَهسا ثُياَُنإ ثًَؿهًَـ بهطئَ؟ ثطغًاضٍ

و ضاالنًًُناٌْ غاٍَ  ؤططاّطَُِٖىو ث اْسٌْضِاثُضَِاْطٌ خىيَٓسٕ، بُؾٌ  ْؤ  
ُٖبٌَ. بًَطىَإ،  يَصضاوضِزَنات، ُٓطُض ثالٌْ ظاْػيت واقًعبًٓاٍُْ وضزو دىاْسا

 نُيو يُّ زَضؾُتاُْزا وَضطريئَ: ازَيًُ، زَنطٍَثُياَُنإ ثرت بؤ قؤْاغٌ ٓاَ

 اتُثًَـ، بؤْىبُضاٍَُٖبُتًَهٌ َاَؤغتا يُ ًَاٍُْ زَضغُنٍُ خؤيسا، ُٓطُض با 

ثُياَُنٍُ ُٓوٍ تًَسابىو، بًكؤظيَتـُوَو ًْؿـاٍُْ خـؤٍ بـُ ضـُْس زَقًكُيُنـسا        
اغـاٌْ  ُٖتٌ ظَاُْواًًْـُنإ، زَتـىأْ بـُ    بجًَهٌ، ُٖض بؤ منىوُْ َاَؤغتاٍ بابـ 

زَضغـُناًْاُْو ططيَـسَٕ. يـُ خىيَٓسْـُوٍَ      ؤنٌضِقىَيؿُناٌْ ثُياَُناًْإ بُ ْـاوَ 
ْاو بابُتُنُ بُبٌَ ٓـُوٍَ خىيَٓـسناض    ُزَضًت ووزاويَو،ضِغُضبىضزَيُى،  ؤنًَو،ضريِ

 ثًَبعاٌَْ، ٓاَؤشطاضٍ زَنٍُ.

  ٍزَتىاٌَْ زَضؾُت وَططٍَ و ثُياٌَ خؤٍ بطُيَين.  ابُضضَِاَؤغتا 

 ُو َاَؤغتاٍ ناضيعَا، يُ نؤبىوُْوٍَ سُؾتاُْزا، يُ  ياضيسَزَض و َبُضيَىضِب
قىتاغاُْو خىيَٓسْطُزا، زَتىأْ ؾىضغُت وَططئ و ثُياٌَ خؤيإ  َثاٌْضِطؤ

 .يجًَسضاوَضِبطُيَٓٔ. َُُٓ بؤ تىيَصَضاًْـ 

 ُضِنؤ يَىَبطزٌْضِيُ ضاالنًًُناٌْ زَضَوَوٍ ثؤٍ، بُ ؾاْؤطُضٍ و تَُػًًهطزٕ و ب 
 َْطضِغًًُٓاضو منايؿهطزٌْ ؾًًِ، زَنطٍَ ظؤض بُدىاٌْ، ثُياَُنإ بطُيَٓٔ، و 

 بٔ بؤ ُّٓ َُبُغتُ. ئطِبٌَ ُّٓ ضاالنًًاُْ زَضؾُتٌ ظيَ

 
 غٌَ: ثُياَُ بايُخساضَنإ ضًَٔ، نُ زَبٌَ يُبُضْاَُناْسا ثًَؿهًَـ بهطئَ؟ ثطغًاضٍ

، بؤ خؤيإ، وَى نُغاٌْ ُْ بُؾاٌْ خؤياْسا زَزَٕآلَاَؤغتاياٍُْ ُٓو نؤ ُٓو  
زَظأْ، ُٓو شيًَاُْ ضري نُ خىيَٓسناضو قىتابٌ سُظ  ؤؾٓبري،ضُِٓظَىوْساضو بُٓاطاو 

ُّٓ  ووٍضِوضووشاْسٕ و خػتُ بُ ٓاواظَناًْإ زَنُٕ، زَؾعأْ ضؤٕ زَياْصَْٔ.
 :ُْ، ُٓنًس، بايُخٌ ظؤضيإ زَبٌَآلخا

 ُُبٌَ نُوتٔ و ظاَساضبىوٕ.ُٖضظَناضيٌ بُ خؤؾًٌ و ٓاغىوزَيٌ ب اْسٌْضِتًَج 
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 اوشيين.ُٖؾٍُ خًَعإ ثًَهُوَْإ و شياٌْ ؾُيػ 

 اوشئ يُ ٓايٓسَزا.َٖ و َُٖيبصاضزٌْ برينطزُْو   

 .ٍنًَؿُناٌْ ثًَؿىَختُناٌْ خًَعاٌْ نىضزَواض 

  ٌْاوشيين و َٓساٍَ ثُضوَضزَنطزٕ.ٖنًَؿُناٌْ شيا  

 ِو خعّ و نؤََُيطازا. اوغُْطًًُنإ يُ ًَْىإ ُْٓساَاٌْ خًَعإٖ اططتينض 

 .َبَُٓاناٌْ خًَعاٌْ ٓاغىوز 

 َُُٖٖٓيتُناْسإ و َُٖيىَؾاْسُْوٍَ خًَعإ. َتًًُناٌْضِؤناضَ ب 

 *** 

 
ظاْهـؤيٌ زيهـُزا،    نؤيًَصٍ ٓازاب، يُ بُغسا، يُطـٍَُ يـُى زوو  (: يُ ضًٌُُْ 1973)   

ٍ  يُغُض تُختًَو غُضَإ ، ٖـُض  يـُنرتزا نطزبـىو وقػـَُإ بـؤ يُنـسٍ زَنـطز       بُغـُض
غـُضٍ   ُاُْوَيـُ ثؿـت  ُٓوَْسََإ ظاٌْ، زنتؤض )عبسايىاسس يؤيؤ(ٍَ بًًُُت و بريَُْس، 

 ًَٓايُ ثًَـ و طىتٌ:ٖخؤٍ 

 بؿُضَىوٕ، َُٖىو بؤضـىوُْناْتإ بًَكـٌ غـُض ٓـاوَ،     ضِزَظامن باغٌ ضٌَ زَنُٕ! باوَ -
ٓـُو   زَبىويٓـُوَ، طِخُياَيُ، خُوُْ. ًَُُٓف نُ يـُ تَُـٌُْ ًَٓـىَ زابـىوئ، نـُ خ     

ٕ ضِقػاَُْإ زَنطز، سُظَإ زَنطز نُغًَهٌ ُٓظَىوْساض بـٌَ و   بهـا..   يَُٓايًـُنُا
 سُيـ ُْبىو!

 :طىمتإ

 .َمسإضِبهُو ببُ ؾطياز يَُٓاميإضِزنتؤض، زَوَضَ، تؤ  ـ

 سُغطَتُوَ طىتٌ: طِخُْسَيُنٌ ث بُ

ِ ضِاْـٔ، زشٍ  خؤظيا مبىيَطابا! زَظأْ، ًَٓػتا يُنٓتإ زاًْؿـِ، ًَٓـىَف زَطـطٕ، وازَظ    ـ  شيَـ
 اْتإ زَزَّ!ٖ

 



 

280 

و طىدماوَ، بؤ ؾهاْسٌْ نـؤتٌ ٓـُو    ًَٓػتا ٓاووُٖواٍ نىضزغتإ ؾًاو يَع،ضِبُ َاَؤغتايإ
 بىو يُ طُياْسٌْ ثُياَُ دىاُْنامنإ. يَططضِتطؽ و ؾُضّ و طىْاسٍُ نُ داضإ 

ٍ بـُضظ،  ًَٓاٌْ منـطَ ٖٗـُض بـؤ وَزَغـت    َدمًَهُـإ، ضَُِٖىو ُٖوٍَ و نؤؾـ و  نطزُْوٍطِض
و خـؤف و ثـريؤظ بـؤ قىتـابٌ و      بُؽ ُْبٌَ بؤ ظآَهطزٌْ ٓايٓسَيـُنٌ ٓاغـىوزَ   َْطيبَضِ

 خىيَٓسناضَنامنإ.

اتىوَ، ٓـُو  ٖؾُضاَؤف بهطئَ. ناتٌ ُٓوَ  ؤسًًُناًْـضِثُياَُ زَضووٌْ و ُٓقًٌَ و  ْابٌَ
        ٌ خـؤٍ   ُٓيكُ ٓاَيتىوًْـٍُ ثـُياٌَ ثـُضوَضزَناضميإ، دـاضيَهٌ زيهـُ بـُدىاٌْ يـُ دًَـ

 زآًًَُْوَ.

 

 ٍَ!طُٖض بُ ًَٓىٍَ خُخمؤض زَن ُٓوَف
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  ،ئةزَي

  (OK)لة ضييةوة ٍاتووة و كَييدةزيية؟ 

 
 
 

 (Ok - َخؤٍ نطز  ).ٌْوؾُيُنٌ طُضزوو 

 )ف.ف.(
 

وؾٍُ غُض ظاضٍ َطؤظـ ـ بىوَتُ زياضزَيُنٌ  وَى ْاغطاوتطئ - (OK)ًُٓطِؤ    
َناٌْ ٓامساًْؿسا يُ غُض ظاضاُْ. بُ يُى ثًتهُ يُ تُْاُْت يُ بؤؾايًُ زووض طُضزووٌْ،

ًًَؤٕ غُضضاوٍَ َُُٖ ضَِْطٌ ُّٓ ظاضاوَيُ  (1200)ْعيهٍُ  (Google)غُض تىيَصَضٍ 
بؤيُ سُقُاُْ بجطغري : ُٓضٍَ ُّٓ وؾُيُ يُ ضًًُوَ غُضضاوٍَ ططتىوَ و  زيَتُ بُضزَغت.
 نٌَ خاوًَُْتٌ؟

 خُضيهٌ زؤظيُٓوَ و نُؾؿهطزٌْ -(Etymologists)ُٓوَْسٍَ ظاْاياٌْ وؾُْاغٌ    
ضَِضَُيُنٌ ضَِغٌُْ ُٓو وؾُٕ، بُزَطُُٕ تىؾٌ بُآليُنٌ غُضبُنًَضٍَُ و طؤبُْسٍ وَى 

(OK)  ظَاٍُْ نُ ًُٓطِؤ  (7106)ٖاتىوٕ! زوو وؾُ بُْاوباْطُنٍُ تطٍ دًٗإ يُ ًَْى ُٓو
إ زَظاْري )َا ـ َُّ قػُيإ ثًَسَنطيَت ًٖض تَُىَصيَهًإ يُ غُض ًًُْ، ضىوٕ َُٖىوَ
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ـ َاَُ( ياٌْ )زايُ( بُ ظَاٌْ َٓساٍَ و ظؤضبُمشإ )نؤنانؤال(َإ خىاضزوتُوَ و زَظاْري 
 تاّ و بؤٕ و ضَِْطٌ ضؤُْ و ًََصووَنُؾٌ زياضَ. 

 (OK)َري غاَيٌ يُ زايو بىوٌْ (181)( يازٍ 2020ٍ ٓاياضٍ  23)ُٖضضُْسَ يُ ضِؤشٍ   
ضاوَضِواٌْ يازنطزُْوَيُنٌ  (Illinois)ٗاٌْ ُّٓ وؾُيُ تىيَصَضٍ بُْاوباْطٌ دً بىو و

غُضتاغُضٍ ثطِ دؤف و خطؤف بىو، وَيٌَ ظؤض خًأل و ٖؤظ و ُْتُوَ زَيهطإ بىوٕ  دًٗاٌْ
بُوٍَ نُ َُُٓضيهايًُنإ ُْى ُٖض غاَإ و خًَطوبًَطٍ ُٖشاضإ تاآلٕ زَنُٕ، بَُيهى وؾُ 

 نُٕ و زَغيت بُغُضزا زَططٕ.و ظاضاوَ ضَِغُٕ و دىاُْناًْؿًإ يًَعَؾتسَ
 ُّٓ وؾُيُ بُ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍ بُ ضُْس ضِيَٓىوغًَو زَْىوغطيَت وَى

 (Okay, Ok, OK, O.K.) ، ٍَبُالّ ؾًَىٍَ ٓاخاوتٔ و ٓاواظ و ُْغُُو تؤٌْ بُ طىيَط
ؾًَىاظٍ غًػتٌَُ زَْطٌ ٓاخًَىَض زَطؤضِيَت، نابطايُنٌ عُضَب يإ شاثؤٌْ يإ 

َيُنٍُ نابطاٍ ًٓٓطًًعٍ وؾُنُ  (Okay)اظٍ زَْطًَهٌ دًاواظتط يُ بُضاظيًٌ بُ ٓاو
دا يُ  ضِيَعبُْسيَهٌ زضيَصٍ ُٖيُ يُ ؾؤُْتًهٌ َُُٖضَِْط. (Okay)زَثُيعًَت، واتا 

بُناضًَٖٓاٌْ ضِيَعَاٌْ و زاضِؾتًٓؿسا، ُّٓ وؾُيُ ـ بُ طىيَطٍَ ظَاُْنُ ـ بُ ظؤض ؾؤضِّ 
او، ٓاوََيهاض، ناض، ٓاَطاظٍ غُضغىضَإ و ٓاَطاظٍ ْاو، ٓاوََيٓ)خؤٍ زَْىيَينَ، وَى: 

ثطؽ(، وَيٌَ َاْايُنٍُ ُٖض يُ ًَْى ُّٓ باظُْزا زَخىيًَتُوَ:)ضِاظٍ بىوٕ، ثًَعاْري، 
ثُغٓسنطزٕ، الضٍ ُْبىوٕ، تُغستكهطزٕ(. غُضزٌََ تُنُٓيؤشيايٌ تاظَ و ظاْػيت 

دات، نتًَيب ُٓيًًهرتؤٌْ،   زجيًتٍَُ و ًََسياٍ ْؤٍَ )وَى َؤبايٌ، ًٓٓتُضًَْت، شووضٍ
تؤَاضنُضَناٌْ زَْط و ضَِْط و َُٖىو ٓاًََطَ ـ ثُدمُناضَنإ( بُ ؾًَىٍَ دًا دًا 

ٍ تايُبُت بُ خؤيات ُٖيُ بؤ بُناضًَٖٓإ و ضِايٌ نطزٌْ (OK)زوطُُ و زوالبٌ 
يُ ظاْػيت بريناضٍ و غُضباظٍ و ظَاُْواٌْ و  (OK)ناضَناًْإ. ُٓوَ دطُ يُوٍَ نُ 

......ٖتس، َُٖيططٍ ًَُٖاو ضََِعٍ تايبُتًًُ و بُناضًَٖٓاتٌ خؤٍ ُٖيُ.  ُنٓاغٌؾُي
 زَضطايُنُف بؤ زآًَٖاُْناٌْ ٓايٓسَ نطاوَيُ.

 ًََصوو ُّٓ وؾُيُ يُ دًٗاْسا، ظَاُْواٌْ يُ ُٓغٌَ و ؾُغٌَ و يُنَُري يًَهؤَيًُٓوَ  
 Allen) ُ قَُيٌَُب ،(Etymologists)يُاليُٕ ظاْاياٌْ غُضضاوَ و ًََصووٍ وؾُ 
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Walker Read) ( ٌزا يُ ضِؤشْاٍَُ 1964 -1963بىو نُ يُ غاَي )(American 

Speech)  َبُ ظَاٌْ ًٓٓطًًعٍ ضِاثؤضتًَهٌ ثىوخيت باَلونطزَوَ. زواتط زَضواظَنُ نطايُو
بُبٌَ ُٓوٍَ تا ًُٓطِؤ ًٖض نُغًَو تىاًْبًًُتٌ زايو و باونٌ ضَِغٌُْ ُّٓ  غُضثؿت،

تُوَ، تا ناض طُيؿتُ ُٓو ٓاقاضٍَ نُ ْىوغُضيَو بًًََت :" بؤ خاتطٍ خىزا وؾُيُ بسؤظيَ
 بًصيًُ و بؤتُ ُْوٍَ ُٖض َُٖىوَإ، دا واظٍ يٌَ بًَٓٔ !" (Okay)بابُ  بُغُ،

خؤيَُٓضٍ بُضِيَع : يُبُض ُٓوٍَ بؤ نُؽ غاؽ ُْبؤتُوَ نُ ُّٓ وؾُيُ يُ ضًًُوَ    
ض ٖؤظ و خًٌََ و ُْتُوَيُنُ،  ظاٌَْ غُض بُغُضضاوٍَ ططتىوَ و نُغًـ بُ ضِووٌْ ْا

ثًَتُضاظوويُى تًؤضيٌ َُُٖ ضَِْط يُ ٓاضازايُ، وا ًَُُٓف بُ َُٓاُْتُوَ وَى خؤيإ 
 زَياخيُيُٓ بُضزَغت و تؤف غُضثؿو بُ يُ ثُغٓسنطزٕ و وَالوَْاٌْ ُٓوٍ خىت ْاتُوٍَ:

 :(The Old Kinderhook)تًؤضيٌ  يُنُّ:
بؤ داضٍ زووَّ ناْسيسٍ ثـاضتٌ   (Martin Van Buren)غُضؤنهؤَاٍ َُُٓضيها 

ــاَيٌ      ــصاضزٌْ غـ ــُ َُٖيبـ ــىو يـ ــىنطات بـ ٍ  (1840)زميـ ــاو ــُ ْاظْـ ــُو بـ  ، ٓـ
 (The Old Kinderhook) ٍُْاغطا بىو، دا اليُْطط و ُٖوازاضاٌْ ُٓو يُ باْطُؾ

. ٓــُوإ ثــًيت يُنــٌَُ (OK)َُٖيبصاضزْــسا ٖاواضيــإ زَنــطز: زَْــط بــسَٕ بــُ 
زَطىوتـُوَ. بـؤ ٓـُّ َُبُغـتُف ياُْيـُنًإ       (Old Kinderhook)ْاظْاوَنٍُ 

 نطزَوَ. (Grand Street)و باضَطايُنًإ يُ  - (OK)ثًَهًَٗٓا بُ ْاوٍ ـ ياٍُْ 

 :(The Choctaw)تًؤضيٌ  زووَّ:
بُ  (okeh)وؾٍُ  (Choctaw)يُ ًَْى ًٖٓسيًُ زيَطيُٓناٌْ َُُٓضيهازا ٖؤظٍ 

ُّٓ وؾُيُ بىوَ بًٓؿتُ خؤؾٍُ غُض ظاضٍ واتاٍ"بَُيٌَ وايُ" بُناضزًََٖٓٔ. 
ظؤضبٍُ خَُيهٌ َُُٓضيها يُ غُزٍَ ْؤظزََسا. َُُٓيـ سًهايُتًَهٌ ُٖيُ، 

يُ غاَيٌ  (New Orleans)يُ ؾُضٍِ  (Andrew Jackson)غُضنطزَ  طؤيا
ُّٓ وؾُيٍُ بُ زٍَ بىوَ و ظؤض بُناضٍ ًَٖٓاوَ. يُ زواٍ غاَيُناٌْ  (1815)
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وَى َاضنٍُ باظضطاٌْ بؤ ضُْس نااليُى بُناضٖات.  (okeh)َوَ وؾٍُ (1936)
 بُالوَ ثُغٓسَ. ًُٓطِؤ غٌَ ؾُضُْٖطٌ بُْاوباْطٌ ًٓٓطًًعٍ ُّٓ تًؤضيًُيإ

 )نًَدىاٍ ًٖٓسيًُنإ( : تًؤضيٌ غًًَُّ:
يُ ًَْى ًٖٓسيًُ نؤُْناٌْ َُُٓضيهازا نًَدىايُنٌ ظؤض خؤؾُويػت ُٖبىوَ بُ 

ْاويإ ًَٖٓاوَ و  (Old Keokuk)ُٖوازاضاٌْ بُ َوَ، دا َىضيس و (Keokuk)ْاوٍ 
 يُنٍُ ًُٓطِؤ.(OK)يُ طٍَُ ضِؤشطاضزا يُنُّ ثًيت ُّٓ زوو وؾُيُ بؤتُ 

 :( The Orl Korrekt)تًؤضيٌ  ضىاضَّ:
زا وَنى غُضزٌََ (1830) بُ طىيَطٍَ بؤ ضىوٌْ ُٓو تًؤضيًُ، يُ زَيُناٌْ 

خىويإ  ؾاضٍ بؤغذي يُ َُُٓضيها،ًَٓػتاٍ ًٓٓتُضًَْت و ْاَُ ـ َؤبايٌ، خَُيهٌ 
بُ )بُتاتٍُ بضىى و وضزيإ ( زَطىت  زابىوَ نىضتهطزُْوٍَ وؾُو و زَغتُواشإ.

(SP) بُ )ؾيت بًَهُيهًإ( زَطىت ،(KY) ٍيُ  (1839)ٍ ٓازاضٍ (23). يُضِؤش
 All)يُ بى نىضتهطاوٍَ (OK)ُّٓ  (The Boston Morning Post) ضِؤشْاٍَُ

Correct – Orl Korrekt) ( َ1839 / 4/  23بُ ناضٖات بىو. يُو ضِؤشَو)  وَى
 يازنطزُْوٍَ بؤ غاظزَنطيَت. ضِؤشٍ يُ زايو بىوٌْ ُّٓ وؾُيُ غااَلُْ ٓاُْٖطٌ

ضِيَٓىوغُنٍُ َُٖيُيُ  (Orl Korrekt)غُيطَنُف يُوَزايُ نُ خىزٍ زَغتُواشٍَ 
 بُ ناضزٍَ! طؿيت تُواو و زضوغتُ()بُ َاْاٍ  (OK)نىضتهطاوٍَ  يُ ناتًَهسا

 :( The Richardson)تًؤضيٌ  ثًَٓضُّ:
(William Richardson)  ،نابطايُنٌ طُؾتهُض و طُضيسَ بىوَ يُ ؾاضٍ بؤغذي

بؤ ٓاَاشَنطزٕ بُ  ٍ(.o.k) سُضِيف (1815)طؤيا يُ يازاؾتٓاَُناٌْ خىيسا يُ غاَيٌ 
ْط ٍ بؤ قؿت و قُؾُ.a.h) بؤ ْاخنىاضزٕ و ٍ (p.m)طُيؿذي بُ طىْسَنإ و 

ُّٓ سُضِؾاٍُْ  (1840)بُناضًَٖٓاوَ. قػُيُنًـ ُٖيُ طؤيا ُٓو نابطايُ يُ غاَيٌ 
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يُ بهاتُ َىَيهٌ خؤٍ و َؤضٍ خؤٍ (OK)بؤ يازاؾتٓاَُنٍُ ظياز نطزوَ تا ُّٓ 
بؤيُ  ضؤٕ َطؤظـ تَُاسٌ يُ ثًت و ًَتاًْـ زَنات، يًَبسا و ؾًًٌََ نطزوَ. بطِوأْ

 بُْس و ٓاشاوَيُ !يُ ظؤض غُض بُ طؤ(OK)طىمتإ ُّٓ 

 غُزٍَ ؾاْعزَّ(:)تًؤضيٌ  ؾُؾُّ:
زا نُ غاَيٌ  (Thomas Cumberland)طؤيا يُ زَغتٓىوغٌ وَغًتٓاَُيُنٌ 

يُ ثُضاويَعزا تؤَاضنطاوَ. ضُْس نتًَبًَهٌ غاَيُناٌْ  (OK)ْىوغطاوَ وؾٍُ ( 1565)
يٍُ (OK)ّ ُّٓ وؾُيُيإ تًَسا بُضضاو زَنٍَُ. وَيٌَ زَطىتطٍَ نُ ُٓ( 1593-1596)

 بًَت. يًَطَزا ٖاتىوَ ضَِْط بٌَ نىضتهطاوٍَ ْاوٍ وَغًُتٓىوؽ

 :(Andrew Jackson)ْاوظضِاْسٌْ  تًؤضيٌ سُوتُّ:
زاوايُى يُ غُض نُغًَو  (Andrew Jackson)ْاوزاض ( 1832)يُ غاَيٌ  زََئًَ

نُ طؤيا غىونايُتٌ ثًَهطزووَ. دا  (Sebe Smith)تؤَاضزَنات بُْاوٍ 
بىوَ يُ نؤتايٌ زؤغًًُنٍُ زَْىوغًَت  (Amos Kendell)ٍ نُ ْاوٍ غهطتًَطَنُ

(OR)  اواناضيًُنُ تؤَاضنطا( ُواتOrder Recorded)  ٌبؤ ْاوٍ خؤؾ
وَ ثاضتٌ زميىنطات يُ (1840)زَؾًًََٔ يُثًَـ  .(OK Amos)ْىوغًىيُتٌ 

 .(OK)زَيٓىوغٌ:  َُُٓضيها يُ غُض الؾًتُناٌْ

 :(The Wolof)تًؤضيٌ  ُٖؾتُّ:
يُ ظَاٌْ  يُ. زََيًَت(The Choctaw)تًؤضيًُ نتىَت وَى تًؤضيًُنٍُ  ُّٓ

نُ قىويُضَِؾٌ والتاٌْ غًًٓطاٍ و طاَبًا بىوٕ و نطاوٕ  (The Wolof) خًًََُناٌْ
بَُيٌَ!(. دا )يإ بُناضًَٖٓاوَ بؤ  (waa - key)وؾٍُ  بُ نؤيًٍُ َُُٓضيهايًُنإ

ضيهًًُناْسا تُؾٍُُْ نطزوَو بىوَ بُ بُضَبُضَ َُُٓ يُ ًَْى نؤََُيطاٍ َُُٓ
 . (OK)وؾُيُنٌ تاظَباوٍ 
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 :(The Cockney Orl)تًؤضيٌ  ُٖؾتُّ:
زا ٖاتىوَ نُ خاوٌَْ (1939)ٍ غاَيٌ  (The Times)وَى يُ ضِاثؤضتًَهٌ ضِؤشْاٍَُ 

 يُ غُزٍَ ْؤظزََسا بؤ (Cockney)ًََطزَٓساَيًَو بىوَ بُ ْاوٍ  (OK) وؾٍُ
 ُّٓ وؾُيٍُ بُناضًَٖٓاوَ. (Orl Korrektنىضتهطاوٍَ )

 تًؤضيب ؾُضَْػًًُنإ: ُٖؾتُّ:
زا ْىوغطاوَ: يُ غُضزٌََ  (1940)ٍ غاَيٌ (The Daily Express)يُ ضِؤشْاٍَُ 

ؾُضٍِ غُضبُخؤيٌ َُُٓضيها، طًَُُواُْ ؾُضَْػًًُنإ بى شووإ و ضِابىاضزًْإ يُ 
يإ (aux quais)ٍَزَغتُواش طٍَُ نضُ َُُٓضيهًًُنإ يُ نُْاضٍ زَضيازا

 بُناضًَٖٓاوَ و زواتط بُ زًْازا بآلو بؤتُوَ.

 تًؤضيٌ ؾٓسيُْسيًُنإ: ْؤيُّ:
زا  (1940)يُغاَيٌ  (Cleveland Public Library)يُ بابُتًَو زا يُ نتًَبداٍُْ 

بُ ناضزيَٓٔ و زََئًَ  (oikea) ُٓوإ وؾٍُ وا ْىوغطاوَ نُ بؤ وؾٍُ )ضِاغت(
.(OK) بؤيُ ٌٖ ًَُُٓي.ُ 

 بُضيَُاٌْ بُضيتاٌْ: تًؤضيٌ زَيُّ:
 (زا ٖاتىوَ ن1939ٍُ غاَيٌ ) (The Times)وَى يُ ضِاثؤضتًَهٌ ضِؤشْاٍَُ 

ُٓو نات يُ  بُضيَُاٌْ بُضيتاٌْزَبىوايُ ًَٖٓسٍ ضُى و نىَجًايُ و ؾاتىضٍَ 
 (Onslow & Kilbracken)تُغسيل بهطئَ بُ ْاوَناٌْ اليُٕ زوو ثُضيَُاْتاضَوَ

ًـ وا ؾًَط بىوبىوٕ نُ ُٖض سُضيف يُنٌَُ ْاوَناًْإ بٓىوغٔ و ُّٓ دا ُٓواْ
(OK) ٕيُ زآًَٖاٌْ ُٓواُْ. زياضَ ًٓٓطًعَناًْـ وَى ظؤض ُْتُوٍَ تط تَُاسًا
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ضؤتُ ُٓو زوو سُضؾؤنُ و بُ ؾُضُْٖطُ يُى ًًَؤُْ وؾُ و ظاضاوَناٌْ خؤيإ 
 ضاويإ ثطِ ْابًَتُوَ!

 ُنإ:ُْٓطًؤغُنػؤًًْ تًؤضيٌ ياْعزَّ:
ًٖض ْاوباْطًَهٌ يُ زًْازا ُٖبٌَ، طُؾتًًُواُْ  (OK)ضُْس غُزَيُى ثًَـ ُٓوٍَ 

ُْضويَصٍ و زاًُْاضنًًُنإ وؾُيُنٌ ظَاٌْ ُْٓطًؤغانػؤًًْإ بُ ناضزًََٖٓا 
ٓاَازَبٔ بؤ زَضيا(، بُضَ )واتُ  (hag-gay)بىو، زواتط بىو بُ   (hogfor)ُٓويـ 

 يٍُ يًَجًسا بىو.  (OK)بُضَ يُطٍَُ ضِؤشطاضزا ُّٓ 

 زواْعزَّ: تًؤضيٌ ُٓزَبٌ:
نتًَيب )طُؾتًَهٌ  (1768)يُ غاَيٌ  (Laurence Sterne) ْىوغُضٍ بُضيتاٌْ

ٍ باَلونطزَوَ تًًَسا بؤ وؾٍُ )بَُيٌَ( ( A Sentimental Journeyغؤظزاض 
بُآلّ بُ ٓاواظ و زَْطٌ  (O qu - oui)ؾًَىاظٍ ؾُضَْػاوٍ بُناضًَٖٓا بىو 

 زواتط ُّٓ ؾًَىاظَ بؤ زَضبطِيين ُٓضيَين بُناض ٖاتىوَ.. (oh - key)ٍ ًٓٓطًًع

 تًؤضيٌ بُضِيَىَبُضٍ قىتاغاُْنإ: غًَٓعزَّ:
زا ٓاَاشَ بُوَ  (1935)ٍ غاَيٌ  (Vancouver Sun)يُ ْاَُيُنسا يُ ضِؤشْاٍَُ 

تُواشٍَ زَغ نطاوَ نُ زَبٌَ بُضِيَىَبُضٍ قىتاغاُْنإ يُ نؤتايٌ ثُضٍِ ثطغًاضَناْسا
تؤَاضبهُٕ. يُ طٍَُ ضِؤشطاضزا ُّٓ زَغتُواشَيُ بؤتُ  (Omnis Korrecta)التًين 

 ُّٓ(OK).ُي 
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 ضىاضزَّ: تًؤضيٌ تُيُططاف:
ناضطًَطِاٌْ تُيُططاف بؤ ٓاغاْهاض ًٓؿُنُيإ ؾًَط بىوبىوٕ نىضتهطاوَ بُ ناضبًَٓٔ. 

إ يؿً (OK)ُٖضوَٖا  بؤ ؾُضَىو، (GA)بؤ بُياٌْ باف و  (GM)وَى 
  بُناضًَٖٓاوَ بؤ: بَُيٌَ باؾُ.

 تًؤضيٌ غهؤتًُْسيًُنإ: ثاْعزَّ:
بُ َاْاٍ "بُ ضِاغيت وايُ" زيَت  (och - aye)يُ ظَاٌْ غهؤتًُْسيسا 

يُ غاَيٌ  (Nottingham Journal)وْىوغُضيَهًًـ يُ نتًَبًَهًسا بُ ْاوٍ 
 .(OK)ُّٓ طىظاضؾتٍُ بُناضًَٖٓاوَ. زواتط بىوَ بُ خاَيُ  (1943)

 ؾاْعزَّ: تًؤضيٌ ًٓٓطًًعَ نؤُْنإ:
 يُ غُضزََُ زيَطيُٓناْسا، ًٓٓطًًعَنإ بُ زوا ََُيؤٍ زضويٍَُٓ طُمنًإ زَطىت

   (hoacky or horkey)  ٍَْاخنىاضزٌْ ًَٓىاضَؾًإ ُٖض واٍ ثًَطىتطاوَ. بُ طىيَط
بآلو نطاوَتُوَ،  (1935)نُ يُ غاَيٌ  (The Daily Telegraph)ضِاثؤضتًَهٌ 

 يُّ ََُيؤ طُمناٍُْ غُضخُضَإ وَضطرياوَ! (OK)ُضضاوٍَ وؾٍُ غ

 :(The Prussian)سُظسَّ: تًؤضيٌ 
 زَطىتطيَت طؤيا يُ غُضزٌََ ؾُضٍِ غُضبُخؤٍ َُُٓضيها، 

(Schliessen) ٍغُضنطزَ ْاظْاو ٍ(Oberst Kommandant) ثًَسضابىو، دا ٍ
و زوو وؾٍُ يُغُض زَْىوغطا ُٖض َُٓط و ؾُضَاًَْو زَضبهطابىوايُ يُنُّ سُضِيف ُٓ

:(OK). 
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 ُٖشزَّ: تًؤضيٌ ططيهُنإ:
 (Omega - khi) يُ ًََصووزا زوو وؾٍُ ططيهٌ نؤُْ: (OK)نؤْرتئ غُضضاوٍَ 

زا نُ  ٓاَاشٍَ ثًَهطاوَ، ((Geoponicaثًَـ ظائ يُ نتًيب  (920)نُ يُ غاَيٌ 
 . باغٌ ْىؾتُو غًشطوغًشطباظٍ زَنات

 ؾَُُْسَؾُض:تًؤضيٌ ًًٌََٖ  ْؤظزَّ:
(Obediah Kelly) ُٓو ؾُضَاْبُضَ بىوَ يُ يُنًَو يُ ويَػتطُناٌْ ؾَُُْسَؾُض 

نُ بُضثطغٌ َؤَيُت زإ بىو بُو نُغاٍُْ ضِيًَإ ثًَسَزضا غىاضٍ ؾَُُْسَؾُضَنُ 
بٔ. دا ُٓو يُغُض ثًًيت َىغاؾريَنإ نىضتهطاوٍَ ْاوٍ خؤٍ زَيٓىوغٌ بُ زوو 

 .(OK)ثًتُنٍُ 

 يٌ ياضٍ ٓاطط و تُقىتؤم:تًؤض بًػتُّ:
ؾُضٍِ ْاوخؤٍ َُُٓضيها، بُؾٌ ضُى و دبُخاُْ، دؤضَ  يُ غُضزٌََ

. دا (Orris - Kendall) تُقًًَُُُْنٌ ظؤض ْايابٌ يُ نؤَجاًْايُى نطٍِ بُ ْاوٍ
يُبُض ُٓوٍَ دؤضٍ تُقًًَُُُْنُ يُ باؾًًسا ْاوباْطٌ زَضنطز بىو، يُنًَُُ زوو 

 نُوتُ غُض ظاضإ. (OK)ُ ًَُٖاٍ ؾيت باف و ثًيت ُٓو نؤَجاًْايُ بىو ب

 بًػت و يُنُّ: تًؤضيٌ ضًَؿيت َعَوضَ:
يُ ضًُناٌْ غُزٍَ ْؤظزََسا، غًاغُمتُزاضَناٌْ َُُٓضيها ُٖض ثطتُ وبؤَيًإ يًَىَ 

 يًُ. زَتًاْطىت: |ٖاتىوَ نُ ًٖض َُْاوَو قاتًى قطِ
(out of credit / out of clothes / out of cash) ًًَٗات زوو ثًيت ُٓو تا واي

. ُٖضضُْسَ َاْاٍ (OK)زَغتُواشاُْ بىوُْ ؾتًَهٌ ٓاغايٌ غُض ظاضإ و بىو بُ 
 وؾُ تاظَنُ يُطٍَُ قاتًىقطِيًُنُ يُى ْاططيَتُوَ.
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 بًػت و زووَّ: تًؤضيٌ طُؾيت ٓامساٌْ:
ضىوَ ًَْى بؤؾايٌ  (1961)يُ غاَيٌ  (Alan Shepard)ناتٌ طًَُُواٌْ ٓامساٌْ 

-Everthing is An)بُ غُالَُتٌ يُ غُض ظَضيا ًْؿتُوَ، ٖاواضٍ نطزٓامسإ و 

OK). .يُو ضِؤشَوَ ُّٓ وؾُيُ ْاوباْطٌ زَضنطز 

 بًػت و غًًَُّ: تًؤضيٌ وَغتايُناٌْ طُؾيت:
وَغتا زاضتاؾُناٌْ طُؾيت و ثاثؤضيإ زضوغت زَنطز يُغُض ُٓو تُختُ زاضاٍُْ 

دا ُٖض ُّٓ  (OK Number)اْىوغٌ نُ يُ زَبٌَ يُ غُضَتازا ضُغح بهطئَ زَي
 ٍ ًَٓػتا.(OK)زَغتُواشَيُ طؤضاوَ بؤتُ 

 بػت و ضىاضَّ: تًؤضيٌ تُيُؾؤٕ:
زََئًَ نطيهاضٍ بُزايُ يُ ويػتطُناٌْ تُيُؾؤْسا يُ غُضَتاٍ زآًَٖاٌْ تُيُؾؤٕ 

(OK)َوخُت نطاوَتُوَ. يإ بُناضًَٖٓاوَ نُ ًًََُٖنُ بُض زَغت بىو 

 ضيٌ نىشضاو ًًُْ:بًػت و ثًَٓذُّ: تًؤ
يُ ثُيسا بىوَ ناتٌ ْاوٍ (OK)زََئًَ يُ غُضزٌََ ؾُضٍِ ْاوخؤٍ َُُٓضيها ُّٓ 

غُضباظَناًْإ زَخىيَٓسَوَ ُٓطُض غُضباظَنُ يُ طؤضِثاُْنُ ٓاَازَ بىوايُ، 
 واتُ ُٓونُغُ ُْنىشضاوَ. (Zero Killed)زَيطىت: 

 تًؤضيٌ ظَاُْناٌْ زيهُ: بًػت و ؾُؾُّ:
بًططَ تا زَطاتُ ُٓو ثُضٍِ والتٌ ضري و شاثؤٕ، ُٓوا ُٖض ُْتُوَ و يُ داًَهاوَ 

 (OK)خًٌََ و ٖؤظيَو بؤ خؤٍ، ضِاغت يإ زضؤ، سًهايُتًَهِ َُٖيبُغتىوَو زََيٌَ 
َىَيهٌ باوباثرياٌْ خؤَاُْ. دا ْاظامن نىضزيـ ًٖض ؾتًَهٌ ُٖيُ يُ َُضِ ُٓو 



 

291 

زآًَٖإ بهُئ و  قُضظنُئ ُْىغىاظيُٓوَ و  َُغُيُيُ، يإ ًَُُٓ ُٖض زَظاْري
ببُخؿًُٓوَ! خؤّ َُْبًػتىوَ وَيٌَ زََئًَ َُالٍ َعطُوتًـ ُٖيُ يُ وتاضٍ 

 ٍ زَٓاخًٓتُ ْاو قػُ و وتاضَناٌْ.(OK)ضِؤشٍ ُٖيِٓ زا وَى ُٓو خَُيهُ وؾٍُ 
(OK).ًٖىازاضّ بابُتُنُّ ؾايٌُْ خىيَٓسُْوَ و طًَطاُْوَ بًَت ، 
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 كەو -( OK) ڕۆویئ   
 یزار رەس ەیوض يیًاسراوتر

 یمەیەاردید ەتەـ بىو ـۆڤهر
 ەل تەًاًەت ،یردووًەگ
 یماًەدوور ییەضاۆب

. ەزاراً رەس ەل طذایئاسواً
 رەس ەل ەتنیپ كیە ەب
( Google) یرەژێتى
 ىیۆ( هل7011) ەینیًس
 یًگڕە ەهەه ەیرچاوەس
 ەتێد ەیەزاراو مەئ
 ەقواًەح ۆیە. بستەردەب

 ەیەوض مەئ ێرە: ئ يیسبپر
 ەیرچاوەس ەوییەچ ەل

 ؟یتیەًەخاو ێو م ەگرتىو
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 مؤضتاياٌ(، با )كؤبوىةوةي ما
 )كؤبوىةوةي مامؤضتاياٌ(بَي!

 

"دایٌەهۆی کۆبوًەوەی هاهۆستایاى، 
 بەڕێوەبەرەکەیەتی." ف. ش.

 
 

پاااااایەاڵی رە وەرد و  اکااااااو رااااااتەوە، یاااااارێنی د  دەرراااااای  وتاب ااااااًە و 
خوێٌااااًااکاى کااا،اًەوە، ڕد اًە دەساااتە دەساااتە  ەو گە،خاااواوە  ااااورەش و پەًااا ە 

ضاااتەوپەرداەاًە، بە یاًتاااا و بە باوەضاااە کتەااا  و ًاسااانۆوە وکاااۆووە ساااووتاواًە، پۆ
دەگتەری بي رەًاڵەاى، ڕێای دوور و ًاڵیاد دەباوى و بە خەًااە و  وهەاا و ضاەو ەوە 
دە ٌە پۆلەکاًەاى.  هاهۆستاکاى   سا  و  اککااًە،  بە  ااتی ًاو  و  وتاوک،او 
و بۆیاًباااەی یااواى و هە ە  بە بەًااای سااەیاتی  ۆهەاااا و سااتەاڵى و دەساا  بە 

، رەًگ  اساا، بەرەو پۆلەکاًەااى راورو راورو رەًاااو رەوااەر،ى. ساەرەتایی کتە 
ساوی خوێٌاى، یەک ار خۆضە، وە  یەکەم باراًی ساەرەپایەاڵە، باۆى و بەراهەیەکای 
خۆضی رەیە، رەهوواى بەیەکەوە  اضٌا دەکاتەوە و رااوڕێەەتی و خۆضەویساتەەەکاى، 

 وەکو  ەرخی  ە و تەژک،دًەوە، تەژ تەژ دەکاتەوە.
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بەس  و پەٌج ڕد ێد بەساەرک،دًەوەی  وتاب اًەکااى تەایەڕی باوو، هاهۆساتا و 
 وتااااااابی و خوێٌاااااااکارەکاى، دەرااااااار وردە وردە لەیەکتاااااا،ی ضااااااارەوابي و یااااااۆرە 
هوحەبەتەااد و پەیوەًااایەەکی ڕدحاای لەًەویاًاااا  ەکەرە بنااار. تەردوی  اااویژە و 

یاراًەاااى  دًاانە رەًاااری هە ۆضاای بەر دەررااای هەکااتەا، دەرااار تااام و  ەااژی
لەدەسااا  بااااەى  تااااوە وەًاااای پطاااووی دەرسااای ساااەەەهی لەەااااابوو، رەطاااتا رەهاااوو 
هاهۆسااتای پۆلەکاااى ًەرەیطاابووًەوە  وورەکەی خۆیاااى، کە یاریاااەدەرەکەهاى راااتە 
ًەااو دەررااای  ووری هاهۆسااتایاى و  ااا ەنی لە  وورە و  ەوی دیاانەی لە دەرەوە، 

ی:"هاهۆساتایاى، دەرسای پەاٌ ەم، سەری بەساەر  وورەکە دارا،ر و بە رەوٌای، روت
 کۆبوًەوەی هاهۆستایاًواى رەیە."

وە ،  ااااار، و پااااووش، خەبەرەکە ًە  رەر بە ًەااااو هاهۆسااااتایاًاا ب وبااااۆوە، 
 رەهوو  وتابی و بەردەس  و کاررووارو  ەطیەنەری هووەلەاەکەش پەەاًاڵاًی 

ەاى لە خۆضاای  ەوەی دەرساای پەااٌ ەم، دە ااٌەوە،  وتابەەەکاااى دەرساای  وارەهەطاا
ک،دە ڕد ی یارگە. هاهۆستا رەبوو پەص  ەوەی کۆتاوەًای دەرسای  اوارەم لەااا، 
 وتااابی و خوێٌاااکارەکاًی ڕەواًەی هاااوەوە ک،دبااوو. بە رااوێ،ەی یاا،  و یااۆپی 
بەردەسااا  و کاررووارەکاااااى، دیااااربوو کۆبااااوًەوەکە لە  ووری هاهۆساااتا  ًەکاااااى 

 ، تەاابوو.بەرێوەدە ێ،  وًنە ًەختێ گ،اوًت، بوو و کورسەطی پت
هاهۆستاکاى، دوای  ەوەی کە یاریااەدەرەکە باًاێەطاتی کا،دى، یە  لە دوای 
یە  ڕێچنەیاااى بەساا  و  ااووًە  وورە. هاهۆسااتا پەاوەکاااى کورسااەەەکاًی کی 
ڕاساااا  و  ەپەاااااى راااا،ر و ڕیاااااڵی ًاوەًااااایص بااااۆ هاهۆسااااتا  ًەکاااااى هااااایەوە، 

ەر و تاااااوێژەری (  کورسااااای و هەااااااڵ باااااۆ بەڕێاااااوەبەرو یاریااااااەد٥بەراهبەریطاااااەاى  
 کۆهە یەتی و دوو سێ هاهۆستای بەتەهەى داًارابووى.

 وور، پااو بااوو، کورسااەەەکاى  ەپااار بااووى، لەًاااو دەررااا، پەااٌج ضااەش هاهۆسااتا 
رە،یاااى خواردبااوو، ًە ضااوێي هااابوو ًە کورساای. هاهۆسااتا  ًەکاااى باااًای دوو لە 

ر کۆضواى داًەطي " دەستە خوضنەکاًەاى ک،دو روتەاى، "وەرى، یەواى دەبەتەوە، لەسە
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کە بەڕێااااوەبەر وسااااتاگەکەی راااااتي، بااااووە گ،هاااااى دەرکاااا،دى، بەسااااەر بەردەساااا  و 
کاررووارەکااى، کە ووو بچااي کورسای پەیااااکەى. رەر بەردەسا  بااوو،  اوار  ااا ی 
کورسی بۆ  اسواى رەوبوی بوو، رەواش رەاواش بەساەر ساەری هاهۆساتاکاى دەیااى 

ا لەسااەر دوو کورساای یااەاەی خۆیاااى رەٌااایە  وورەوە.  اااخە،ی، رەر سااێ هاهۆساات
 ک،دەوە.

دەهەد بوو، بەڕێوەبەرەکەهااى، دەگاتەرەکەی دەساتی لەساەر هەااڵەکە ک،دباۆوە و 
تەهاضاااای هاهۆساااتاکاًی دەکااا،د، دەیەویسااا  دەسااا  بە کۆباااوًەوەکە بناااار، تاااا 
یاریاەرەکەی بە دەًاەنی بەست،او، ًەیاور، "هاهۆستا....، گەرهوو دەس  پەبنە " 

 گ بوو.رەر دەًگ دەً
یۆرە رەوٌەەە  باوی بەسەر  وورەکەدا کەطااو، بەڕێاوەبەر، بە دەًاەنای پاو لە 

 حەهاسەتەوە روتی:
"هاهۆستایاًی بەرێاڵ،  ەم کاتەتااى بااش، خۆضاماون، کە لەیەکەهاەي کۆباوًەوەی 
ساوی ًو  خوێٌاًاا، لەرەڵ  ەوەی  اویاڵ دادەًەطن و  ەو بەًا و بابەتاًەتاى بۆ ڕووى 

لە پودر،اهی خوێٌاًاا ًەخطاەم باۆ داًااوە. لەڕاساتەاا، دەباوووووت، دەکەهەوە، وە  
  ەم کۆبوًەوەهاى  ەً ام دابووایە، بە م خۆتاى دەواًي، کە  ەًاە سەر اون....یا...

یەکساااەر، هاهۆساااتایە ، رااااتە دەًاااگ و روتی:"هاهۆساااتا،  اااەوە رەهووهااااى 
ووە،  ااەوەش تە ااای،ی وروگاای تااۆ دەکەیااي، بەڕاسااتی  ەتااو رااەد تە سااە،ر ًەکاا،د

 راوکارو پطتەواًی تۆیي، اى ضاللە بە دوێ تۆ دەبێ... "
بەڕێااوەبەر، تەهاضااای دەگااتەرەکەی بەردەهاای کاا،دو روتی:"یااا، بااا  ەسااتا یە  
یە  خاوەکاًتاااى بااۆ ب ااوێٌوەوە، بەڕاسااتی،  ەهساااڵ هااي ب،یااارین داوە لە یااادی 

اى دەواًااي، یااادیت،بن، رااەد ضااتەنی ًەضااەاوی ساااوی پاااڕ دووبااارە ًەبەااتەوە. خۆتاا
ڕیاڵرااا،تي لە کاااار  ەًاااا بایەخااااارە، بە تاااایبەتی باااۆ دەرسااای یەکەم، یاااا تناتااااى 

 لەاەکەم، کە پابەًا بي، بە خطتە و کار و دەم و سەیاتی دەوام ک،دًتاى..."
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هاهۆساااتایەکی  ى، یەکساااەر،  ساااەی بە بەڕێەربەرەکە باااوی و رەوەااااایە:"یا، 
سات   ەهاٌە،  ەوە رەهاوو دەواًاي، هاهۆستا، کێ رەیە هولتەوین ًەبێ،  ەرەر هەبە

( ڕد اى دواًەکەتاووم، رەهووضاتاى دەواًاي کە داینان  ەًاا ٣رەهوو پارەکە  ەهي  
 ًەخۆش بوو ورووگی هي  ۆى بوو "

بەڕێااوەبەرەکە، دیساااى تەهاضااای دەگااتەرەکەی بەردەهاای خااۆی کاا،دەوەو بەردەوام 
ەر هاهۆسااتای بوو:"ساوپا  بااۆ خاودا،  ەهساااڵ هەمکاای هاهۆساتایاى ودر باضااە، ر

( پەاەو ،  ەویاص سەرپەرضاتەار  ەولای پەاااوم کە رەوووااى ١١کەوەاهاى بۆ پۆلی  
 بۆ باا..."

یەکەاااد لەو ساااێ هاهۆساااتایەی کە لەساااەر دوو کورساااەەەکە داًەطاااتبوو، بە 
دەًاەناای پااو لە  وهەاااەوە رااوتی:" هاهۆسااتا، هااي  سااەم لەرەڵ هاهۆسااتا گاامى 

 اًەبەژ راوکاریواى بنار..."ک،دووە، کە رەر وًەد بێ بە  و وە  و
 ەو  سااەی تەواو ًەکاا،د، یاریاااەدەرەکە روتی:"یااا، خااۆ هاهۆسااتا ودرە،  ەوەتااا 
کچاای پااورم، باضاات،یي هاهۆسااتایە، هااي دەتااواًن  ەبٌااایی باانەم، بااێ وە  واًەبەااژ 

 دەرسەکەهاى بۆ پوکاتەوە..."
بەڕێاااااوەبەرەکەی ویساااااتی  اوێاااااد لە دەگاااااتەرەکەی بەردەهااااای بناااااار،  ەو 

ایەی کە لە دەساااتیەنی کۆباااوًەوەکە دوساااۆوی و راوکااااریی خاااۆی باااۆ هاهۆسااات
بەڕێااوەبەرەکە ًەطااااًاا، دەساااتی رەوبااوی و راااوتی:" هاهۆساااتا، بەیارهەتەااا ،  ەوا 
وەستای سیلە  راتووە، کەسەطواى لە هاڵ ًەەە، دەبێ ڕێن باەی بچان دەررایااى باۆ 

 بنەهەوە، هي بۆخۆم دەرسی پەٌ ەهن ًەبوو...."
ڕێاااوەبەر بڵاااێ لە ،  ەو رەساااتا و دەساااتی دایە یاًتاااایەکەی و بەباااێ  ەوەی، بە

رااوتی:....  ەااوە ب،یارتاااى لەسااەر  ەاااا، هااي  ڕاویاان، ساابەیٌەص، دەگااتەرەکە وا وو 
 دەکەم، یار ، خوا حاگەاڵ...."

 ەویاااارەی، بەڕێاااوەبەری دەسااا  یاسااای باااوو لە رەااااڵە، روتی،"باااا بەاااٌە ساااەر 
وتاى هاهۆساتاکاًی سااوی پاارى، یاا لەژًەکاًی  ەهساڵ. لە خودا بەویاد بێ، رەهو
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هي وای بە بااش دەواًان، رەر یەکەنتااى، ببەاتەوە  ەًااام و ساەرد  لەاژًەی سااوی 
پار، ک  و ه  وە  خۆی....."یەًابی بەڕێاوەبەر دەیەویسا ، درێاژە بە خااوەکەی 
باااا، هاهۆسااتایەکی  ى، لە یااەاەی خااۆیەوە، بەبااێ وەرر،تٌاای  ەاااڵى و هااۆوەر، 

... تنااایە هاهۆسااتا، لەبەاا،تە، پااارەکە کە  ااوویٌە سااەگ،ەکە، روتی:"ًا...ًا...ًااا
لەساااەر  ەو دوو  وتاااابەەەی لەرەڵ یەکاااای بەضاااەڕراتي،  تااااى لەهاااي کااا،د  ًاااا، 

 دەخەلتن، ًاوی هي لە لەژًەی رەض  و سەی،اى بسوەوە....."
 ەساااتا، کاروبااااری دابەضااان،دًی لەاااژًە و لەژًەکااااری تەواو ًەباااوو باااوو، دەرراااا 

سااااابە،ی بەردەساااا  راااااتە  وورە و بە دەًاەناااای دەضااااتەکەەاًە کاااا،ایەوە و هااااام 
 روتی:" ەری هاهۆستایٌە، دەستە  ایەکتاى بۆ بەٌن "

 وور بااووە،  ای اااًەی هە نااۆ، یە  دەیاااور، بااا بااێ، یە  دەیاااور، هااام 
سااابە،، کااوا وەختاای  ااایە  یە  دەیاااور: بااابە،  ەهااي دوو هٌااااون،  ەسااتا لەبەر 

وو تەواوی کەیااي و بچەااٌەوە، کااوا کاااتی  اااخواردًەوە دەررااا داًەطااتتوى، تنااایە، و
 هاوە  "

دیاربوو، هاهۆستایەکەص،  ووە بي روێێ بەڕێوەبەرو گسنە گسنەکی لە رەڵ 
کاا،دو  ەویااص دەسااتی دایە یاًتااایەکە و کۆبااوًەوەکەی یەێەطاا . بەڕێااوەبەریص بە 
ى دەًاەنی لەرودکەوە روتی:'خوضد و ب،ایااى، باۆ خۆتااى ورووگای هاهۆساتا گام

 دەواًي  ۆًە، دویابنەى بڵەي، خوایە، کە  هٌااوێ  ۆتەاڵهی ًەبێ.... "
بەرەر ضااەوەیە  بااوو، کۆبااوًەوەکە، خەاا،ا خەاا،ا تەواوکاا،ا، رەر هاهۆسااتا بااوو، 

( دە اەبە و ٤٤٤( دە اەبەیە بباووە  ٤٤تەهاضای سەیاتەکەی دەساتی دەکا،د.  ەو  
یەتەص  سااەیاى رەبااوو، کۆتااایی ًەدەرااار. دیااار بااوو یاریاااەدەر و تااوێژەری کااۆهە 

بە م دەرگەتەاى ًەداًێ، پەەاى روتي،"  ەتاى رەیە، سبەیٌی دەتواًي پەواى بڵەي، خاۆ 
  ەوە رەر لە،ەیي".

 ەویا، دەگاتەری بەردەهای بەڕێاوەبەری، وە   اۆلەکەی ًەاو هساتی هٌااا ى، 
کەوتە بەر دەستی هاهۆستایەکاى و خەا،ا خەا،ا، بە باێ  ەوەی کە  وضاەیەکی ًەاو 
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دەگااتەرە ب ااوێٌەتەوە، ًاااوی خااۆی دەًووساای و وا ووی لەسااەر دەکاا،د.  ەسااتا  ەو 
بەڕێااوەبەرەکە لەسااەر کورسااەەەکەی خااۆی رەوٌەسااتابوو، ًەااوەی هاهۆسااتاکاى ًەااو 
دەررایاااى ر،تبااوو، واباااڵاًن، لە کۆتااایی رەر بەڕێااوەبەر و یاریاااەدەرەکەی هاااًەوە، تااا 

کۆباااوًەوەی سااااوی ًاااو   دەگاااتەرەکە وەررااا،ًەوەو  ەواًاااەص کۆتاااایی بە یەکەهاااەي
خوێٌاى بەٌي. لەم کۆبوًەوەیە، هٌەص  سەیەکی دوو دە اەبەین رەباوو، رەر دوو ساێ 
ڕستەم لەوار دەرًە وو بوو، هاهۆستایە   سەکاًی پەباوێن، دوایای گ،هااًی پەااام 
کە بەردەوام باان، کە دەسااتن کاا،دەوە بە  سااەک،دى، دیساااى هاهۆسااتایەکی دیاانەی 

ەکاًی خاااۆی باااۆوە، پەەااااوتن، گەرهاااوو هاهۆساااتا  ساااەکەی پەباااوێن، کە لە  سااا
 سااەکاً  تەواو باانە... بە م هااي رەر ەًااای ک،دیاااى وارم ًە ڵمطاااو ًااوو ەم لەااوە 

 ًەرار... دیار بوو، رەٌاێنەاى  لەم ڕەگتاتەم کلوور بووى.
لە تەهەًااای هاهۆساااتایەتی خۆهااااا، لە خوێٌااااًاەی ًاوەًاااای و دواًاوًاااای و 

ًنۆدا، دەتواًن بڵەن، ضاًۆرەری کۆبوًەوەی هاهۆساتایاى(  اهادەیی و پەیواًاا و وا
بە ضااەوەیە  لە ضااەوەکاى، رەر لەم ضاااًۆرەریەە دە ااووى کە لەسااەرەو ًوایطااون،د. 
یەاواویەەکاااااى یەک ااااار بچااااوو  بااااووى، ًەخطااااە و پەیااااام و بەڕێوەب،دًەکاًەاااااى 
لەناااااە وو.  ەهە ضاااااًۆرەری ًەبااااوو، وێااااٌە و راااا،تەی  ەًااااا کۆبااااوًەوەیەکی 

 تایاى بوو، کە تەەاا  خۆم بەضااربووم، ڕد   لە ڕد اى... .هاهۆس
*** 

 
 وتاب ااااااًە و خوێٌااااااًاە و هەوبەًااااااەکاًی گە،کااااا،دى، رەر ًااااااو و ًاوًااااااو و 

دەرویاااەە  یەاواویااااى ًەاااەە   پلەبەًاااایەەکەاى رەباااێ، لەیە  دە اااي، بە  ەد ساااەرٍ
ەرێان لەوەی کە، رەر یەکەد لەواى، بۆ خۆی رەرێوەنای ساەربەخۆیە: ساەرد  ر

و سەرد  وەوی،اى و  ەًا وەوی، و وەواڕەر و  پەرلەهاى و دام ودەورا و یەهااوەری 
خۆ رەیە بۆ بەڕێوەب،دى و ڕایی ک،دًی  ەر  و  ەص و کارەکااًی و رەیطاتي بەو 

 هەراهەی کە  ەو رەرێوە ًەخطەی بۆ کەطاوە.
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پەرلەهاااًی  ەم رەرێااوە و کۆبااوًەوەی  ووری سااەرد  وەوی،اًاای، کۆبااوًەوەی 
 اهۆستایاًە.ه

 کۆبوًەوەی هاهۆستایاى، بۆ 
 وتاب اااااًە و خوێٌاااااًاە، وە  هەکااااۆی گە،کاااا،دى و پەروەردە، کااااۆهەواەیەکی 
سااەربەخۆ و تااایبەتە. یااا بااۆ بەڕێااوەب،دى و ڕێن سااتي و  اااودێ،ی و ڕابەرایەتاای و 
 ەً اهااااااًی  ەرکەکاااااًی بە هەبەسااااتی یەبەیەن،دًاااای  ەو ًەخطااااە و خطااااتە و 

ا  ەو دەورااااایە داهەوراوە، پەویسااااتە ًاااااوە ًاااااوە کۆبااااوًەوە پ،دراااا،اهەی لە پەٌاویااااا
 ەً اهبار  لە ًەواى ستاگی بەڕێوەبەر و دەستەی هاهۆستایاى و کاۆهەوی  وتاابی 

 و خوێٌاکاراى و باواى و بەخەوکەرەکاًەاى... .
هەااژووی کۆبااوًەوەی هاهۆسااتایاى راااوتەریبە لەرەڵ هەااژووی کاا،دًەوەی دەررااای 

واتە لەرەڵ پەطااانەوتي و رۆڕاًناریەەکااااًی کە بەساااەر یەکەهاااەي  وتاب ااااًە. کە
خوێٌااااااى و پەروەردە دارااااااتووە، کۆباااااوًەوەی هاهۆساااااتایاًەص، ضاااااەواو و پەیاااااام و 
پ،در،اهەکااااااًی خاااااۆی راااااۆڕیەوە و لە یە  یاااااەاەو لە یە  خاوااااااا  ە ااااای 

 ًەبەستووە.
( خاااااوی بٌەڕەتەاااااا ١٤دەکاااا،  بااااایە  و ڕدواااای کۆبااااوًەوەی هاهۆسااااتایاى، لە  

 ە: وکەیٌەو
( ڕەضٌووسااااای ًەخطاااااەیەکی دیاااااارین،او باااااۆ  ەر  و کارەکااااااًی  ایٌااااااە ١

 اهادەدەکااار، کە تاااڕادەیەکی ودر پەطاابەٌی و بەر اااو ڕووًاای  ەرەرەکاااى 
دیاااری دەکااار،  ەهەش بار اساااًی و ضااەاواًاى  اساااًت، دەکااار بااۆ تەواوی 

  ەًااهاًی  ەم دەورایە.

 لەساناًی سااوەکاًی ڕابا،دوو، ( دەرگەتی دوبارەبووًەوەی رەوە و ساتوە و رەو٢
لە یەبەیەن،دًی بەرًاهە و پودر،اهەکاى کەهت، دەکاتەوە، یاى رەر بي بویاى 

 دەکار.
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(  اهاً ەکااااًی تەااااا دیااااری دەکااا،  و ڕبە و تەرواووو باااۆ رەوساااەًااًاًی ٣
 بورەکاى و  اودێ،ی ک،دًەاى دەس  ًەطاى دەک، .

ی و بێ ت،  و بێ ضەرم ( کەطە و ر،گ  و کۆسپ و تەرەرەکاى، بە ضەگاگ٤
دەساا  ًەطاااى دەکاا،ێي و پااەص وەخاا  دەخاا،ێٌە بەر اااو، تااا رەر  ەًااااهەد بە 
رااوێ،ەی کاااراهەیی و ضااارەوای و  ەوهااووًی خااۆی بەاا، لە  ارەسااەک،دًەاى 
بنااااتەوە.  ەهەش وا دەکاااار ساااەررەوااًێ کەطاااەیە  ًەبەاااتە هوگاااایە ەو 

 ە.رەهوویاى  ەوەهەاى ًەضنە  و بتواًي ڕووبەڕووی ببٌەو

( پااود ەی کااارو ڕێٌوااای پەویساا  بااۆ هاهۆسااتایاى  اهااادە دەکااار و دەسااتی ٥
 ەواًە دەراا،  کە کەم  ەوهااووًي و تاااوە داهەوراوى و  اهاً ەکاًەاااى ًەطاااى 

 دەدا. 

(  اس  و تواًا و سەًای حە ەبی خۆیاى رەواەسەًاەي و دەتواًي باڵاًي  ەەااى ٦
ضاااتاًە ًەدەى کە بۆیااااى پەااااەک،  و  ەااااى پەٌااااک، ، تاااا  ەرەی خۆیااااى لەو 

هەیسەر ًابێ.  ەهەش ڕەًج و کار و هەسا،ەگەاى باۆ دەرەڕێٌاتەوە و تووضای 
 ًا وهەایاى ًاکار.

( رفتوراۆ و  اااوۆرۆڕی بەاا،وڕا  ەً اهااەدەر  لەسااەر  ەو ب،یااار و ڕێٌوااای و ٧
 گ،هاًە ًوێەاًەی کە لە کیەى وەواڕەر و بەڕێوەبەرایەتەەەکاى دەر ووى.

ەوە  دەرە،ی . رەهوو  ەوهووى و  اککی و کاروبارەکاًی ( دەس  بە  کار( ٨
 ەم دەوراااایە، ساااەیار و ڕد  و هااااًای خۆیااااى باااۆ دەستٌەطااااى دەکااا،  و 
کارەکاااااى بە رەڕەهەکاااای و رااااۆت،ە  ەً ااااام ًااااادرێي. ًەخطااااەی  ایٌاااااەیاى 

 لەبەردەس  دەبێ.

 (  ەم کۆبااااوًەواًە، دەرگەتااااەنە کە بەڕێااااوەبەر و یاریاااااەدەر و هاهۆسااااتا، رەر٩
یەکەاااد، بە راااوێ،ەی پاااەاەو ساااەًای خاااۆی، کەساااەتەی  و کااااراهەیی و 

  ەوهووى و تواًا و بەر،ەی خۆی تەاا ًەطاى باا.
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( دەک، ،  ەم داًەطتٌاًە، ًاڕاستەوخۆیاًە، بباٌە ساەکۆی  ااوادی ڕادەرباویي ١٤
و گە،بااااووى لە ڕیاڵر،تٌاااای ڕاوبۆ ااااووًی راوپەطااااەکاًەاى و تااااۆکوەک،دًی 

ۆضاااااًی ڕدحااای حەهاسااای بەیەکەوە کاااارک،دى. خۆضەویسااتەی ًەواًەااااى و ی
 ببەتە خوولی گە،ک،دًەص بۆ بەڕێوەبەر و یاریاەدەرەکاًی  ایٌاە.

 یۆرەکاًی کۆبوًەوەی هاهۆستایاى:
 کۆبوًەوەی وەروی:( ١

هەبەس  لەو داًەطتٌاًەیە کە پاەص وەخا  کااتی بەساتٌی دەستٌەطااى کا،اوە، 
بە رطااتی سااا ًە دەبااێ سااا ًە لە هاًااگ و وەروی خۆیاااا  ەً اهاااەدرێي، 

( لەم یۆرە داًەطتٌە بن، : سەرەتایی ساوی ًوێی خوێٌاى، ٣بەکًی کەم،   
 ًاوًای ساڵ، پەص کۆتایی سەر ساڵ.

 کۆبوًەوەی ڕێٌوایەن،دى:( ٢

بااۆ  ەوەیە بەر اااورووًی و ڕادەکاا،دى و ضااەن،دًەوە، بااۆ  ەو ڕیٌوایاااًە بناا،  
سااتەاى بە ڕووًناا،دًەوە رەیە. کە کیەًاای بەرپاا،  ب،یاریاااى لەسااەرداوە و پەوی

وە  کۆباااااوًەوە باااااۆ ڕادەک،دًااااای ڕێٌوایەکااااااًی خوێٌااااااى لە بااااااروددخی  
 ب وبووًەوەی پەتایە .

 کۆبوًەوە بۆ ب،یارداى:( ٣

رەر  اااککی و بەرًاااهە و  ەر  و پااود ەیە ، پەویسااتی بە ب،یااارداى یاااى 
ە لە ب،یاااروەرر،تٌی کااۆی دەسااتەی بەڕێااوەبەر و هاهۆسااتایاى رەبااێ، پەویساات

کۆبوًەوەدا  ب،یاری لەسەر بارێ . بۆ ًوووًە رۆڕیٌی  ضف ( و کااتی دەوام 
کاا،دى و  ەوهووًەکاااى و پەطااەًاا کاا،دًەوە ًواًاااًی  اااککی و کەبو ااێ و 

 یاری... .
 کۆبوًەوەی لەژًەی تایبەر:( ٤

وە  لەژًەی ساڵاداى، بۆ ب،یاارداى لەساەر کەیساەنی دیاارین،او، لە  اکااهی 
 ەخواوراوەدا.ڕووداًی کارێنی ً
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 کۆبوًەوەی ًاوخ :(٥
 ەهەش، تااایبەتە بە رەٌااا  بااارو دد  و کەطااە و  ەی،اًاای  اااوەڕواى ًەکاا،او، 
کە دەخواو  کۆبوًەوەی لەسەر بنا،  و پەطات، پەطابەٌی ڕووداًای ًەکا،اوە، 

 وە  ڕووداًی کگا و ڕوخاًی خاًوبەری  وتاب اًە و ڕێاە،اى .... تاد.

 اى:ًاوەڕدکی کۆبوًەوەی هاهۆستای
( لە بٌەهاکااااًی کۆبوًەوەکااااى بە راااوێ،ەی  یاااۆر(ی کۆباااوًەوەکە دەستٌەطااااى ٣ 

ًاااوەڕد  و پ،دراا،ام، کاااتی  ەً اهااااى، هاااوەی پەویساا  بااۆ  ەً ااام (دەکاا،ێي: 
. لاااااااێ، کۆباااااااوًەوەکە رەر یۆرێنەااااااااى باااااااێ، پەوەیساااااااتە پەطاااااااوەخ ، )داًەکە

ەطااى بناار. کۆبەًەوەرەوەکە، دەستٌەطاًی بورەکاًی بنار،  اهاً ەکاى دەس  ً
بورەکاى لە  وار ەوەی  ەو  اهااً ە باي کە کۆباوًەوەکەی باۆ دەبەسات، . کااتە 
تەرخاااى کاا،اوەکە پااو بە پسااتی پەطنەطاان،دى و رفتورۆیەکاااى بااێ. پەطااوەختەص، 
بورەکاااى بە ًووساا،او بەرسااەر کااۆی بەضااااربوواًی کۆبااوًەوەکە دابەش بناا،  بەو 

وًەوەی بااۆ باانەى. دەکاا،  داوا لە هەریەی دەرگەتاای  ەوەیاااى بااارێتی یااواى پەاااا و
بەضاااااابوواًەص بناااا، ،  ەاااااڵاگەی رەر بااااورەیە و خاوەااااد باااانەى کە بە باااااش و 

 بایەخاارەی دەواًي.
 

 بٌەها بٌەڕەتەەەکاًی کۆبوًەوەی هاهۆستایاى:
بەڕێاااوەبەر، ساااەرد  وەوی،اًااای  وتاب ااااًە و خوێٌااااًاەکەیەتی، بااااری  اااور  و   

دایە. بە بەرًاااااهەی یااااواى و پودر،اهاااای ب،یاااااری یەکاااامکەرەوە لە  ەسااااتۆی  ەو 
وردبەٌەباااۆک،او، بە راوکااااری ساااتاگەکەی، دەتاااواًێ ًەخطاااە و پمًااای تاااۆکوەی 
کۆبوًەوەکاااًی دابوێااژ . بااۆ ًوااووًە بااۆ یەکەم کۆبااوًەوەی سااەری ساااوی ًااوێی 
خوێٌاًاا، کە دەبێ لە حەگتەی یەکەهەاا  ەً ام بار ، بورەکاًی کۆباوًەوەکەی 

ە رە  و هەریەکااااى لەبەر ااااو دەرااا، ،  ەویاااا بە ًووسااا،او، دادەڕێاااژ ، وا ەنبەٌااااً
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بەسااەر کااۆی هاهۆسااتایاًاا دابەضاای دەکااار و  ەرەر  ەواًااەص بااورە و تەوەرەیاااى 
( ڕد  پەااااەص کۆبااااوًەوەکە، بە ٣رەبااااوو دەکاااا،   ەاااااڵاگە بناااا، . بەکًاااای کەم  

ًووسااا،اوێنی ًەطااااًاار لەساااەر تاااابڵۆی  اراداریەەکااااى، هاهۆساااتاکاى لە کاااار و 
ی کۆبااااوًەوەکە  ارااااادار دەکاااا،ێٌەوە ا بااااۆ  ەوەی  ەوهااااووى و  ەر  و ضااااوێٌ

 اککەەەکااااًی خۆیااااى پاااەص وەخااا  ڕێناااب ەى و بەرًاهەکااااًی ڕد اًەیااااى لاااێ 
 تەنٌە ێ. کۆی هاهۆستایاى بتواًي بەضااربي.

هااااوەی دیااااری کااا،اوی کۆباااوًەوەکە، بەراااوێ،ەی کەم و ودری و کاااورر و     
کااتی رفتوراۆ و تاوتوێن،دًەااى لەبەر  ااو  درێژی بورەکااى دەستٌەطااى دەکا، ،

دەرە، . واتا رەر باورەیە   ەًاا دە ەبەیەکای باۆ تەرخااى دەکا،  ا ًەکاو ًەاوە 
 کۆبوًەوەکە لەسەر یە  خاڵ بێ و بورەکاًی دینە بسووتەٌێ.

 وور و رۆوی کۆبوًەوەکە پەطوەخ  بە رەهاوو داپەویساتەەەکاى  اهادەکااری باۆ    
و کاەەو و  ەوەم و ًەخطە و تابلۆ و کتە  و ًووسا،او و دەک، ، لە کورسی و هەاڵ 

کلەٌااەنو و  اااهە،ی داتاضااۆ و ساان،یي و کۆهیەااوتەر و کپتااۆ   ەرەر رەبااووى(. 
رۆیەکاااًی رەرهاای و گەٌنناا،دًەوە و  اااو و خااواردًەوە و پااا  و خاااوێٌی.  ەرەر 
 بناا،   ارایطاا  و دینااۆڕی سەرپۆضاای هەاااڵ و پەردە و دارودیااوارو ڕدًاااکی یااواًت،
بن، ،  ەوا ضاوێٌەکە پتا،  ااراهبەخص و دەرووى رەاورکەرەوە خاو  دەًاوێٌێ. دەباێ 
لەسەر دەرراکە، لە دیوی دەرەوە، تابڵۆیە  رەوواس، ، کە کۆباوًەوە لەم  ووردەدا 

 رەیە، پەویستە رەوٌی و بەاەًای ضوێٌنە بیارێاڵى.  

 کاتی بەڕێوە ووًی کۆبوًەوەی هاهۆستایاى:
  هاهۆستایەکی بە  ەوهووى و  س  و  ااک ، لە بەردەم یاریاەدەر، یاى دەک،   

 وورەکەدا، پەطااواوی لە هاهۆسااتایاى بنااار و ضااتە پەویسااتەەەکاًەاى لە کاااەەو و 
ًووس،اوو  ًاهەلنە... ب اتە بەردەس ، یاا کە رەهاوواى لە ضاوێٌی خۆیااى داًەطاتي 

تە  وورەوە و و ەیا بەڕێوەبەر ا یااى کەسای کۆباوًەوەرەوەکە، بە ویباار و رەوٌای دیا
 بە رەرهی س وی خۆی لە  اهادەبوواى دەکار. 
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لە کەش و رەوایەکاااای رااااەوي و  اراهاااااا، بورەکاااااًی کۆبااااوًەوەکە دەساااا      
پەااااااەکار. لە پەطااااااا، یاریااااااەدەر، بە دوو دە اااااەبەیە  بەخە،راًتەااااااى دەکاااااار و 

 خوێٌاًەوەیەکی  سەر پەێ بۆ سەرە ەوەهی بورەکاًی کۆبوًەوەکە دەکار.
ویا یەًابی بەڕێوەبەر، یە  یە ، بە راوێ،ەی ًەخطاە و پمًای پەطاوەختی  ە    

خااۆی بااورە و بەرًاهەکاااًی دەخاااتە ڕوو. هاهۆسااتاکاى، رەر تەبەٌاای و خاوەنەاااى 
رەبێ لە کی خۆیاى تۆهاری دەکەى. کە بەڕێوەبەر، بە روێ،ەی کاتی دیارین،اوی 

طااٌەارو پەطااٌاوی خااۆی، لە  سااەکاًی بااۆوە، رەر هاهۆسااتایە ، ڕابوو ااوى و پە
خۆی بە  ووپوی، بەبێ درێاژدادڕی، بەیااى دەکاار. بەڕێاوەبەر دەتاواًێ راساتەوخۆ 
وە هااتەوە یااى،  ااوەڕواى بناار، دوای تەواو باووًی  ساەی رەهاوو هاهۆساتاکاى 
ضتەکاى تاوتو  بنار. ًابێ لە کۆبوًەوەدا باورە و تەوەرە دووباارەبن،ێٌەوە و دەباێ 

سەر هەاڵی رفتورۆ بەبێ تەهوهژی و لەلێ و رلەیی و ڕاستەوخۆ ضتەکاى ب ،ێٌە 
 راوًاە و تواًج.

پەص  ەوەی هاهۆستایاى، ب،یارەکاًی  ەو کۆبوًەوە وا وو بنەى، باضات، یاریااەدەر    
بۆیاى ب وێٌەتەوە ، ەرەر دوات،یص رەر هاهۆستایەی کاۆپەەەکی باارێتێ باضات،ە تاا 

 بتواًێ لە کاتی پەویس  پەاا ووًەوەی بۆ بنار.
، هااااوەی کۆباااوًەوەکە درێاااژ ًەکااا،ێتەوە بە راااوێ،ەی کااااتی دیااااری خاااۆی  باضااات،ٍ

 کۆتایی پێ بە .

  ەست،اتەژیەتی بەڕێوەب،دًی کۆبوًەوەی هاهۆستایاى:
 ەواااود، لە کاااایەیی پەروەردە و گە،ک،دًااااا، رەررەااااڵ بەڕێاااوەبەری  وتاب ااااًە و    

سااەررەًاە، خوێٌاااًاە رەر وە  هاهۆسااتا سااەی،ًاک،ێ ، بەونااو هاهۆسااتایەکی 
ًە  رەر  ااارەًوو  و  ایٌاااەی دەیاااى و سااەداى  وتااابی و خوێٌاااکار لە  ەسااتۆی 
 ەو دایە، بەونااو  ایٌاااەی و ر و ًەتەوەش لەهلاای  ەوە.  ەو سااەررەًاە بەرپ،ساای 
( ٣یەکەهە لە سااەرکەوتوى بەسااەر ًەواًااەي و ًەخۆضاای و دواکەوتااي. رەهەطااە  ەو  
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بەیاااواًی بەااااى پەناااێ: پەطاااەًاەی و  ًەطااااًەی بایەخاااااری لەبەردەهە کە دەباااێ
 پەطنەوتي و سەرکەوتي.

یاااا  ەو کایااااًەی کە تەەاًااااا بەڕێاااوەبەر دەتاااواًی، کاریاڵهاااایی و لەێااااتوویی و   
کاااراهەیی خااۆی ًەطاااًاا، تااا ڕادەیە  سااٌووردارى، یەکەااد لەو کااایە ر،ًااااًە 
ى کۆباااااوًەوەی هاهۆساااااتایاًە. کەواتە  ەسااااات،اتەژیەتی بەڕێاااااوەب،دًی کۆبوًەوەکاااااا
 هەحە  و سەًای سەرکەوتي و بٌنەوتٌی  ەو سەررەًاە دیارەی رۆڕەپاًەکەیە.

یەکەم ًەطااااًەی کۆباااوًەوەی ساااەرکەوتوو  ەوەیە، کە بەڕێاااوەبەر و ساااتاگەکەی   
باوەڕیاى بە بایە  و  ەوەر و کاریاەری کۆبوًەوەکەیااى رەباێ. واتاا دەباێ بەکًای 

رەڕاى بەدوای واًەاااری و  ( ڕد ێااد پەطاات،  اهادەکاااری بۆبن،ێاا ، بە١٥کەم،  
تاااوێژیٌەوەی ًاااو  باااۆ رەر باااورەیە  کە دەبەاااتە پا ێاااد لە داًەطاااتٌەکەیاًاا،  
داتای ورد و سەر اوی باوەڕپەن،او و واًەاریی دروسا  کاۆکەًەوە و لەبەر دەساتەاى 

 بێ.
رەوڵ بااارێ  بە پەاای تواًااا، دارەٌاااى لە ضااەواوی پەطنەطاان،دى و وە هااااًەوە و    

ًاا بن،ێاا .  ەهەش دەبەااتە یەوەوی ڕاکەطاااًی سااەرًج و رااۆش و رەوسااەًااًاًەکا
 راڵری  اهادەبووەکاًەاى.

 ( خاوی ودر درەوضاوە رەیە:٣لە،ەدا  
( دەبێ بەڕێاوەبەر ضاارەوایی و  اضاٌایەتەەەکی باضای لەرەڵ واًسا  و تەاۆر و ١

 بٌەهاکاًی ساینۆی پەروەردە و گە،ک،دًی سەردەهەاًە رەبێ.
هەیااااا،یفەی دەرباااااارەی رەر یە  لە ڕضاااااتەکاًی  ( دەباااااێ  ەو واًەااااااری و٢

( ٣هاهۆسااتاکاى رەبااێ. بااۆ ًوااووًە، دەبااێ باڵاًااێ هاهۆسااتای  ەٌالەاااڵی  
( بااۆ ساااوەنی خوێٌاااى دەستٌەطاااى کاا،اوە. بە Unitکتەباای رەیە و  ەوەًاااە  

ضەواوەکاًی واًەروتٌەوە  اضٌا بێ. لە تا ەاە و یاریاە و رۆوی هۆویاد و 
 ًەاى باڵاًێ.ضەوەکاری و داپەویستەەەکا
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(خوێٌاًەوەیەکی وا ەنبەٌاًەی بۆ  اس  و تواًس  و  ەوهووى و باری دەرووًی ٣
رەر یە  لە هاهۆسااتاکاًی ک،دبااێ،  ەهەش وادەکااار راساااًت، لەیەکتاا،ی 

 حاوی بي، یاى بەدوور بي لە بەریەکنەوتي و روریو ڕاکەطاى.

 وهاااااااًی  اخاااااااوتي و رااااااوًەری رفتورااااااۆک،دى و ضااااااەواوی رااااااۆڕیٌەوەی     
ڕاوبۆ ووًەکاى، یەک ار بای اارە. کە  اخاوتي، کەرەستە ساەرەکەەەکەی کۆباوًەوە 
بێ، لە،ەدا، وهاًطە،یٌی و ڕدحسووکی و  ەردواًی بەڕێوەبەر بەدیار دەکەو . واتا، 
تەنەڵ بووًی  ەو لەرەڵ ڕدحی کەلتوورو داا و ًەری  و  اساتی کاۆهە یەتی و 

 بن، .  ڕدضٌبە،یی کۆهەوەکەی خۆی  ًابێ گەراهۆش
لەًەواى رەهوو هاهۆستا و  ەًااهاًی ساتاگەکەی خاۆی، دەباێ بەڕێاوەبەر یە     

هەودا و هەساگە وەرر، ، هل کرک،دًەوە بۆ کیە  لەساەر حەساابی کیەکای تا،، 
داڕوخاًی کەسەتەی خۆی بەدواوەیە. بەڕێوەبەر دەبێ رەهەطاە رە بەژبەا  و باەمیەى 

 بێ لە تەرەگاە،یەاا.
ە  یااى خااوەنی ًااکۆکی دیاارین،او رەباێ، بەڕێاوەبەر پەطاوەخ   ەرەر، سااردیە 

باڵاًاای،  ەو خاااوە ڕەًاااە ،لە کۆبااوًەوەکە بتە ەااتەوەو ضااتی ًەخااواوراوی بەدوادابااێ، 
 ەوا پەص کۆبوًەوە، دەبێ بە  ەوهووى و گەلساەگەی خاۆی، بەرەر ڕێااایە  باێ، 

 ەواًەی   ەو سااااردی و خااااوەی یە  کینااا،دبەتەوە. بەواتاااایەکی دیااانە، رەهاااوو
  اهادەی کۆبوًەوەکە دەبي، لە بارێنی دەرووًی  و راڵری و دەهاریی  اسایی دابي.

 ەرەر،  وتااابی رەبااێ، ًاااوی بەااتە سااەرهەاڵی  ەو کۆبااوًەوەیە، دەبااێ بەڕێااوەبەر،   
پەطوەخ  واًەاری وردی لەسەر  ەو گە،خواوە کۆک،دبەتەوە، تاا بتاواًی راوساەًااًە، 

بڵێ،  ەو  وتابەەە کەەە، هي واًەارین لەساەری ًەاەە  ضتەکاى رەوسەًاەٌی اا ًاک، 
 اا بۆ ًوووًە.

تواًا و  ی،یی لەدەسا  ًەداًای یەوەوی کۆباوًەوە، لەوەدایە کە بەڕێاوەبەر بتاواًی   
باورە بە باورە لەرەڵ پودر،اهەًای  باووار و  ەرەر، یەکەاد، ویساتی بەکڕیای 
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ەطاااەتەوە و  ەسااایەکەی دابباااا، یااااى لە بااااوًەی باااابەر دەر اااێ، ووو یەوەوەکە ڕاک
 بێەٌەتەوە سەر ڕ  و ڕێ،ەوەی خۆی.

کە  ەو رەهوو بٌد و بٌەواًی کۆبوًەوەکەی تاووتو  ک،دبێ، پەطوەخ  وە هی   
 بۆ  ەو پ،سەارە  ورساًە  اهادەک،دوە، کە دەواًێ ڕووبەڕووی دەبەتەوە.

ەراتەی  وتاب اًە، دەوراایەکە، بەودر داهودەوراای تا،ەوە پەیوەساتە، وە  بەڕێاوەب  
و ضاااارەواًی و پااۆلەو و ڕێن ،اوەکااااًی   پەروەردە و ًەخۆضاا اًە و  ار،کو اًاااًەوٍ

وەروش و ضاااااەوەکاری و ڕارەیاًااااااى و بۆًەکاى...تااااااد، کەواتە دەباااااێ بەڕێاااااوەبەر 
  اضٌایەتی و واًەاریی پەویستی دەربارەی  ەواًە رەبێ، بۆ کاتی پەویس . 

ە وە هاای بااۆ رەهااوو پ،سااەارێد لە کەسااەتەی بەڕێااوەبەری کاااراهە لەوەدایە، ک   
ًاو هستە و ض  دواًاخار بۆ کاتی ًادیار و  سەی رەهوواى بە رەًاا وەردەرا،  و 
رەهەطە  ەوەی لە بە،ە کە  ەو  ساەررەًاە دیاارەکەیە( لەو کۆباوًەوەدا. ڕار،تٌای 
 اراهی و رەوٌی داًەطتٌەکە لە  ەستۆی  ەو دایە.  ەو وەیا و بەوەٌااًەی دەیااار، 

ەی باااۆی دەک،ێااا  یەبەیەەااااى دەکاااار و  ەرەر باااۆی ًەکااا،ا خاااۆی لەەااااى  ەوەًاااا
 ًادوێتەوە ڕاضكاواًەی دەیاى درکەٌێ.

 ەو سا ًەی هاهۆساتا باووم، لەدیاای هٌااا،  ەو کۆباوًەواًە ساەرکەوتوو باووى،    
کە لەوێاا بەڕێوەبەر بووەتە هاهۆستاو، رەهوو هاهۆستاکاى بووى بە گە،خاواو، بەباێ 

ًەنەااااى پەباڵاًاااێ. لە کۆباااوًەوەی هاهۆساااتایاى، یەورەری تواًااااو  ەوەی راااەد کیە
 ی،یاای و بلەوەتاای بەڕێااوەبەر بەدیااار دەکەو  و بااۆًەیەکی باضااە بااۆ باااًا واوی و 

 خۆًوایطن،دى و بەر،ە بەدیارخستي.
 ەرەر رەستن،ا، بابەر و داواکاریی  ەوتۆ دەخ،ێتە بەردەم، کە پەطات،  ااوەڕواى    

باااۆ ًەکااا،اوە،  اساااایەە، کە بەڕێاااوەبەر، لەکااااتی خۆیااااا، ًەکااا،اوە و  اهادەکااااری 
پەیوەًای بە سەرپەرضتەار و کیەًی بەرپ،  بنار و دوات،، بە،و بۆ ووى و سەرً ی 

 خۆی دەرببو .
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دوایااەي، خاااڵ کە دەهەوی لەاا،ەدا،  اهااا ەی پەاابنەم  ەوەیە، کە  ەًاااە بەڕێااوەبەر   
کۆبوًەوەکەی سەرکەوتووت،  خاکی و سادە و ضەگاف و دویاکی خۆی بٌوێٌێ،  ەوا

 دەبێ. پەچەواًەکەضی ڕاستە.
رەر کۆبوًەوەیەکی هاهۆستایاى،  اهاً اار ًەبێ، یاى ًەبەتە هایەیی رۆڕاًنااری، 

  ەوا کۆبوًەوەیەکی ًەودکە.
بەڕێااااوەبەر، دایٌەهااااۆی دارە،ساااااًاًی هەطااااد و دڵ و دەرووًاااای بەضااااااربوواًی 

یٌەهااااۆیە رەبااااێ یاااااى ڕووباااااا، کۆبااااوًەوەی هاهۆسااااتایاًە، رەر ر،گتەااااد لەو دا
 کارداًەوەی ًەڕێەی بەدواداد .

 بۆ ی کۆبوًەوەی هاهۆستایاى تا  ەستا کەم بایەخە لە رەرێن و  ە،ا اا 
 رۆیەکاى ودرى، ودر بە  ویی،  ەم خا ًە تۆهار دەکەیي:

o  لەوەتەی یەکەهااااەي  وتاب اااااًەی گەرهاااای لەم و تە کاااا،اوەتەوە، لە ساااااوی
هۆساااتایاى،  ەکادیوەەااااًە ًەخااا،اوەتە بەردەساااتی (وە، کۆباااوًەوەی ها١٩٢١ 

 پەروەردەکاراى.  ەوەی رەیە  ەوهووًی کەسی هاهۆستاکاى خۆیاًي.

o   بەڕێااوەبەری کۆبوًەوەکاااى، ًەیاااًتواًەوە، هە ااام و پااایە و سااەًاەنی  ااور
بەو کۆبوًەوەکاًەاااااى باااااەى،  ەوەی لە ًووسااااەٌاەی بەڕێااااوەبەرو لە  ووری 

 دووبارە دەک،ێتەوە.هاهۆستایاى دەروت، ، لەو  

o  بەڕێوەبەرەکااااى ًەیااااًتواًەوە، یااااى ًەیاًویساااتووە، بەرااا،ە و تواًاااا و یاااادیەتی
خۆیااااى لەوی ًەطااااى بااااەى و وابااانەى  اهاااادەبوواى هتوااااًە بە وتە و بویاااارو 

 بەًاەکاًی بنەى.

o ٍی پەطات،  ودر بەدروەى، رەوسەًااًاى بۆ ب،یارو بەًا و خاوەکااًی کۆباوًەو
 ن،او ًەک،ا دە ٌە یە  تای تەراووو.دەدر .  ەو یەبەیە

o  ،دووباااارەک،دًەوەی  ەواًە ساااوواوەکاًی کۆبوًەوەکااااًی پەطااات،، واینااا،دووە
  اهادەبوواى، بەکەم بایەخی سەی،ی هایەڕای  ەو داًەطتٌاًە بنەى.
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o  تااکو  ەساتا، بە کتەا  و ًااهەلنە و ساەوەٌار و کاۆڕ وهەاااڵرەرد، ًە  لە
ًااای هەاااایاکاراًەص  ەم باااابەتە بەیاااادی کیەى بەرپ،سااااًی پەروەردە، لە کیە

 بەسەرًەک،اوەتەوە  و بە ەد  بایەخەە کاریاەرەکاًی ر،ًای پەٌەداراوە.

o  ڕەًااگ بااێ ا لەم ڕد رااارەدا، رەهااوو بەڕێوەبەرەکاااى،  ارەوووهەًااااًە و بە
تواًسااااا  و لەێااااااتووی خۆیااااااى پۆساااااتی بەڕێوەبەرایەتەااااااى وەرًەر،تباااااێ. 

سەتی، رەررەااڵ کۆباوًەوەی هاهۆساتایاًی بەڕێوەبەررەبوو، لەبەر کواوی کە
ًەکاااا،دووە، رەر لە ًووساااااەٌاەکەی خاااااۆی دوو دوو، ساااااێ ساااااێ لەرەڵ 

 هاهۆستایەکاًی کۆبۆتەوە.

o  کە بویااار و بەًاااەکاًی کۆبوًەوەکاااى، ًەبااٌە بەردی بٌاااەە و  ەخواااخەی
رۆڕاًناری و دارەٌاى و  پەطنەوتٌی و  ارەسەرک،دًی کەطەکاى، بەساتي 

هاهۆسااتا رەر وەکااو یەکە، بااۆیە  اسااایەە  بڵااێ، هااي و ًەبەسااتی لە کی 
سبەیٌێ دێوەوە و دەگتەرەکە وا ووی دەکەم و  ەتاى ب،یاردا هي ڕاوین و بە 

 دە پەً ە بۆتاى هۆردەکەم.(

o  باش روێا،تي لە هاهۆستاو ڕیاڵرا،تي لە ڕاوبۆ ووًەااى و یەبەیاێ ک،دًای
کە بەداخەوە، داخااواویەە ڕەواکاًەاااى،  ًەاااوەی سااەرکەوتٌی کۆبوًەوەکااااًە، 

 کەهەاى واًە.

 
خاااوێٌەری بەڕێااااڵ، خاااودا یااااربێ، لەااا،ە، لە  هارەیەکااااا، واًساااتەەاًە  ساااە لەساااەر 

 (یص دەکەیي. کۆبوًەوەی باواًی  وتابی و خوێٌاکاراى 
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بىوم،  ستاۆهاه ەیًاڵسا وەئ 
 وەهٌذا، ئ یذیدەل
بىوى،  وتىوەرکەس ەواًەبىًۆک
 رەبەىەڕێب ذاێوەل ەک

 هىوەه ستاو،ۆهاه ەتەبىو
 رخىاز،ێف ەبىوى ب ستاکاىۆهاه
 چیه ەیوەئ ێبەب
 ە. لێبساًێپ اىیکێًیەال
 اى،یستاۆهاه ەیوەبىًۆک
و  ییریتىاًاو ژ یرەوهەج
 اریدەب رەبەىەڕێب یتەویبل
 ەباض یکەیەًۆو ب ێوەکەد
 طکردىیًواۆو خ یباًگخىاز ۆب

 .ارخستيیدەب ەهرەو ب
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 ثةزوةزدة و ثَيطةياىدىي 
 "فَيسخواشة بلينةتةكاٌ"، 
 كَي لةئةضتؤياٌ دةطسَي؟

 
ى "هٌددددکان کەى ک   دددددٌ   وًیددددە   هىو ددددە

(، ٠١٩١١١( دەى ل   ٩٩٩٩٩بلیو تي، لد   
  ر زوو ب بددددددددد  ە ضددددددددد ، ب   ضددددددددد   

 ب خێىک ر کەًیەى ل  بلیو ت    غىردٌ و ٩
 (R. Buckminster Fuller 

 

خىدٌ ری ب ڕ س، ل م بەب ت هکا،   ه وێ و اڵه  ئ و پرضدیەراً  بدک ه و ، ک  ل      
 ه زى و کەر گ ر ەى     :بەزً ی پ رو ر   و پێگ  ەًکً  ً و کەًوەًکا، بە  خ  

o  بلەوەتی  ەەە و بە کێ دەوەي بلەوەر 
o  خەسڵەتەکاًی بلەوەر کاهاًەى 
o  ۆى گە،خواوی بلەوەر دەًاسەتەوە  
o  بلەوەتەکاى  ەەاى رەرەکە 
o  پەروردە و گە،ک،دى و پەاەیاًاًی بلەوەتەکااى، کاێ لە  ەساتۆیاى دەرا،  و

  ۆى  ەً ام دەدرێي 
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o  ،لە  سەستوی پەروەردەی  ەوەدا  ۆًە پەاەی گە،خواوە بلەوەتەکاى 

 
پرضددیەردل ل  هێػدد وکا لددىوزل ی کددر و ب خددا  و  ضدد رەەن  کددر م، کەتێددل    

م   خىدٌدک و ، ئ و R. Buckminster Fuller) بەب تێ   زاًەی ئ ه ر    
( ک ێةدد  لددەپ راوی     ، ب تیددار وز و ًىوضدد ر و   ددسا ٌ ر و  ا ێددٌ ر و ٠١زات   

( ل خودددددەخ  ٢جدددددگ ل و ی ک  ب ًٌدددددە  ک  کەراه غددددد ٩  ئە ٌدددددک ًەش ًەضدددددراو  
پرضیەر ک  ەى ل   سرهکا ئەگر ا:   کیەى وت   کد  ئ و زاًدە    ،  ل ضد ر و  ئەهدە  م 

( دەى ٩٩٩٩٩پێکاو ، ک    ن : "هٌکان کەى ک   ددٌ   وًیدە   هىو دەى بلدیو تي، لد   
لیو تدددد  (،   ر زوو ب بدددد  ە ضدددد ، ب   ضدددد   ب خێىک ر کەًیددددەى ل  ب٠١٩١١١ل   

ل خوددەخ ی  وو هیددەى، پی ػدد   ئ و زاًیددەر ی  بددىو ک    ندد : تددە     غددىردٌ و ٩"
( خ اڵتددد  ًدددابە  و   ضددد  ٠٠(، کاهدددەری ئە رل ًدددکای بەغدددىور،  ٢١٢١ئێطددد ە،  

 ێٌدددەو ٩"  کەتێدددل ئ م زاًیدددەر ی م ب راور کدددر  ل گ ڵ  هدددەر ی ًدددابە  خ اڵ  ددددد 
ئێراى، ئ م ئ ًجەه م  ەت  ب ر  ضد : بر و کەً ،   هىو واڵتەً  ع ر ب  و تىرکیە و 
(   زار ک ش، ٩١١( هلیددداى و  ٤کاهدددەری ئە رل ًدددکای بەغدددىور ب  ) غدددیو ت   

( واڵ ، ب  ) غدددیو ت  ٢٤( خ اڵتددد  ًدددابە  بدددا خدددای لٌیدددى ت و ، ب اڵم  ٠٠ 
( خ اڵتدد  ًابەیددەى ل  بىار کددەً  ئ   ن و زاًطدد کا و   ضدد  ٦( هلیدداى،   ر  ٣٨٠ 

 خ اڵ (٩ پرضیەر ک م ئ ه  بىو: ٠، ئێراى ٢، تىرکیە ٤ر ب   ێٌەو ٩  واڵتەً  ع 
"بال  ئ و جیەواز ی  گ ور    ل  ًێىاى کاهەری ئە رل ًکای بەغىور و ئ و      

 واڵت ی     ، ل  و   ض   ێٌەً  ئ و خ اڵت ،     ؟ تا بەێ  تیار ی ک ی ٢٤
 (R. Buckminster Fuller  و  روض  ب  و ئ و ، ب خیى ک ر کەً  ئ

هٌکااڵً ى،    ەً  ً  بلیو    ەى ب  پێچ واً و  ڕو)  بلیو تییەى تێکا   کى ى؟ 
ب واتە  ک       بال  و  لاى ئە رغیی کەى ڕو)  بلیو تی  ل  ً و کەًیەًکا 
 ا  گیرضێٌي و بال  و  لاى ئێو ی ڕو   اڵتییع ب ى ی ئ و ڕو)  جىاً ی 

 ً و کەًەً  خاهەًیي؟
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و زوو ًیی ، ئێو ظ   ب  پێکالىوً و   ک  جک ی ل  ک وات ، زور  ر ًگ      
ضیط و  پ رو ر   و ڕدةەز کەً  پێگ  ەًکاً  فیرخىاز کەًوەى ب   ي، ئەخر هەەىول 
ًیی ،  ب    ًگەو کەً  ض   ی       و ًاز  ، ئ و ڕدی  پێچەوپێچەً ی ض  ی 

 بیط  و   ک بةی ي و وا ب  خەوخلیچ  ڕدة   ي٩
  ه زً کەى، ئ و      وڵ بکرێ، فێرخىاز  بلیو ت کەًوەى جە   کێل ل    ًگەو   

 بکوز ٌ و  و ض ر  هیەً  پ رو ر   ەى ب   ي پێیەى بگ  ٌیي٩

 بلیو ت  لیی  و ب  ک    نێي بلیو  ؟

(،   بێدد ، Genius / ضدد  ر ، ک  گىدوددەى ل  وغدد  بلددیو   دددد  عة ر دد       
، غ کطدددد یر، هددددازار ،   کطدددد ر ئ م ڕضدددد   ًددددەو :  اهیروش، لیاًەر و افیٌػدددد 

تالط ىی، گەلیلا، ًیىتي، هەری کىری، ئ ًػ ە ي( ل ب رلەوهەًدکا خا دەى   ًدىدٌي، 
و ک بەێ    رل   ا ێٌەى و  وز ٌ و       ل ض ر   ض   ئ و تەەو   ىً ره ًدک و 
زاًدددە   ئ ًجدددەم  راوى٩ ڕاضددد   ئ واى ڕددددی وی پێػددد  وتٌ    دددەى و غەرضددد ەًی   و 

ٌددددەى و  وز ٌ و کەًیددددەى، ب ر  وام، و ک کددددەً ، ئددددەوی هێژوو ددددەى گدددداڕی و  ا ێ
پێػددد  وتٌیەى ل ب ر  ڕوا، ب اڵم ئ گ ر ت هەغدددە  ک    رووب ری خاغدددوەى ب   دددي و 
ل و   هىو  ا ێٌدەً  ًىدیدەً ی ضد ر  م، ل  تێ دیای بىار کدەً    دەى و غەرضد ەًی   

  هددرو  و ر  بةیددٌ و ،   بددیي،  دد  ئ و ًددک  ع جیددا و ض رًجیاکێػددیەى تێددکا  ، ک
تىوغ  ) پ ضەى   کە ، ) ەودەً  بەێدیي، ئ و  کێدٌ   ا ێدٌ ر و و ضد ەی ئ و ئدەهێرو 
ئەهرازو ک ر ض   ًىدیەً ؟ ض رپێیەً  ل  هابە ل ک ی خا  ور ب و ، بدساً  ل  هدەو ی 
ئ م    ضددددەن ی  وا ددددکا ا گاڕاً ددددەر ی ک  ه زًدددد  ب ضدددد ر ا ەتىو ،   ر غدددد ظ 

ددد  ٠٠ ب ٩  ڕو اً  ل  جیهەً  ا ل  ًێدىاى  هەًگ ی  ً و   ک ( ًىد ری ل  ا ل  
 ( ا ێٌەً  ًىێ ئ ًجەم     ردي٩ ک  ئ ًجەهیەى    ا؟٠٣
بێگىهددەى، و اڵه ک ی ئەضددەً ، ئ و ئ ەددەً ى ک    ددراً  بیددر  ک ً و  وکەراهددەً     

تىاًطدد  کەً   ددسری و خ  ددەن  و ضرووغدد یا بددا  ێٌددەً  ی خ وً کەًیددەى ب رج ضدد   
   ک ى٩
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(، ضددددد لەو ک ی یتیٌیدددددی  و Genius  ئیٌگلیس دددددکا، زاراو ی  ل  زهدددددەً     
ب هەًددەی  ڕو)دد  پددەردسراو(  ێ، ئ واى بەو ڕ ددەى وابددىو ک    هددىو ک ش ل  ڕو ی 
بدىوً  تددە هر ًدد  ڕو)ێ دد  ل گ ن ، جدە  ێٌددکدل ک ش  ڕو) ک  ددەى خاڕضدد ەً  

جدەر، ( با   ک م ٠١٠٠ب تىاًە و ب کەر (، ل  ض ر  ه  ڕوغ ًگ را ػکا، ل  ضەن   
(،  عة ر  وغددد ک ، و ک زاراو   کددد  زاًطددد   ک وت ضددد ر زاراى٩   رلددد  وغددد ی

ل زهەً  ع ر بیکا، پ  ى ض  راو  ب  عەل ه  جي و جٌکوک ، گا ە ئ واى ض رلەو ی 
 ئ و   ر   و تىاًە ب  ضٌىور ى ک  ک ض  بلیو ت کەى    ەً ٩

(، ٠١٨٤ددد ٠١١٩( Samuel Johsonل ًەو ڕاض   ض   ی      هکا        
ل  وتەرد یکا گىت :"بلیو ت  و کى لخوەخ ی ب ر  ض ێی ، تە ئەضٌ ک  ً کێػ  ب  
ب ر  ک  ا، ل خوددددەخ ی لدددد    ڵ ًەضدددد  ٩   بدددد  تىاًطدددد     ر دددد   هددددرو  
تددەەیة رد  و ،   بدد  بددکوزرد  و ، ئ ه ظ ب بدد  کاغددع و ضدد عی ر ى و  ی کدد  

  بدددا ئ و کاغدددع و ه )دددەن ٩ بدددىوً  ) هەضددد تێ     رودػدددەً ،   ضددد گرو  ەًدددک ر
 ت ە اڵ  ٩"

ل هددددەو ی ئ و ضدددد  ضدددد   ی  وا ددددکا، لێ ددددانیٌ و ی   کجددددەر زور ل ضدددد ر      
زاراو ی بلددیو   و بلیو تدد ( کددراو ، بێگىهددەى ئ واً ی ضدد   ی بیطدد  و   ک، ل  
  هددىواى بە  خددکارترى و پ ددر جددێگ ی ه وددەً ى، لددىً   ئ و پێػدد  وتٌ  ه زًددەً ی 

 ددددەی ضدددد ر  م زور  ەوکددددەری و ئەضددددەً ەری بددددا بىار کددددەً  زاًطدددد  و ت کٌ لا 
 لێ ال ر کەى کر وو  و ئەکەه  بەغیەى لٌیى   و ٩

ک  ەطدد  ل   بلیو تدد (   ک  ددي،   بدد  ئەهددە   ب   وو زاراو ی  ەوتددە ب   ددي       
   ر دددد  و ب  ددددر (٩ ک    ک هیددددەى پ ددددر ل  ڕددددد  کاغددددع و ضدددد ع  کددددر ى و 

  ددددەر ی ک  خى او ًددددکی، پ ددددر کددددەرکر ً و  ئەوجاغددددک رێ و  وو هیػددددیەى، و ک 
خاڕضددل و ضرووغدد یی ٩ ضدد ڕ ڕای ئ و   هددىو پێػدد  وتي و ئ و   زاراى ک ێددة ی 
ک    ربدددەر ی  بلدددیو   و بلیو تددد ( ًىوضدددراوى، ئێطددد ە   ک پێٌەضددد ی پدددىوخ   
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لیوپیی با ً  وزراو ت و ٩   رووًٌەش و بلیو تٌەض کەى پ ر زاراو ی   بلدیو   و ًدە 
 بلیو  ( ب کەر   ێٌي٩

ضددددە  تر ي پێٌەضدددد ی  بلیو ت (:"لددددىت  ی   ر دددد  ک ضددددێ  ، ک  تىاًددددەی      
 ا ێٌەً  ًىی   ب ، جە ل   ر بىاردل ب ، ب  ئەود  کر ً   سر و ب  در  وخ  دەڵ 

 ( بٌ هە  ، ئ ض ىوًگ  بلیو تییي:٠و تىاًط   تە ة ت کەً  خای٩" ئ م  
o سااین،دًەوە ڕەسەًایەتی، بەوەی کە دارەٌاًەکااًی تاایبەر بەخاۆی باێ و ک

 ًەبي.

o  بەر،ەهەًاااااااااای، بەوەی کە  یااااااااا،یەەکەی بە بەرااااااااا،ە خۆڕسااااااااانەکاًی
  اویۆضارابێ.

o  بە،ک،دًەوەی  ووڵ، واتا وردبووًەوەی بەدیبەر بە هەراهی کەضا  کا،دى و
 ددویٌەوەی ًێەٌەەەکاًی،  ەوضتەی کە  ەو بەدوایاًاا وێل و سەررەرداًە.

ەًێ   تدددە ة   ب خدددای     ، ل   ێٌدددکێ ل  بلیو تٌەضدددەًیع   نێي،"بلدددیو   جیهددد  
ئددەود  بىوً     رووى( و  پێ هددەت ی بددە  لا ی( خ لددش بددىو ، غددێىاز و لدداًی ت  و 
هدددە یی ت  ز دددي و  دددسر و   نچدددىوى و تێیاًییٌ کدددەً ، جیدددەواز  ل گ ڵ ئ واً ی 

 هروڤ  ئەضە یي، واتە   ل گ ڵ ًەبلیو ت کەى("٩ 
و  جیٌددە ( وتێ  نیدد  خددىدٌ     ر ل م هیددەً  ا، بددەش و خىاضدد  ا، باهددەو      

 ب ربەب کەى، ل  خ ل ةىوً  بلیو تکا جێگ ی ض رًج و تێیاهەً ٩
ک وات ،   بددد  بدددساًیي ک    ر ددد    دددەى ب  ر ه ًدددکی   دددەى بدددىوً  تىاًدددەی     

( تدىخو  ٠بیرکر ً و ی ەىوڵ ب  ت ًهە ًەبٌ   ای خ ل ةدىوً  بلدیو  ،   بد  ئ و  
 ب   ک و ، ل  ک ض ک  ا   بي٩  

o سڵەتەکاًی بلەوەر کاهاًەى خە 

ل ض ر و ، ئەهە  هەى ب  بٌ هەکەً  بلیو ت   ا٩  بلیو تٌدەش، ه ر  ًیدی ،   ر      
پط اڕی ڕغ  ی بلیو ت  ب ،   رووًٌەش و   هەرًەش و پس ػدل و بە  نا  طد  و 
پ رو ر  کەر و هەهاض ە و کاه نٌەش و بیره ًک کەًیع، ل   ێٌکێ بىاری تە ة تدکا، 
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 ی خا ددەى     ٩ ئ و خ ضددە ت  بٌ ڕ تییددەً ی ئ واى  ل  ک ضدد  بلیو تددکا  لێ ددانیٌ و
   ض  ًیػەًیەى کر وو ، ئ هەً ى:
   ک: بلیو     کجەر خا  ی :

  هددىو لێ ددانیٌ و    رووًٌەضددیی کەى و کاه ن ًەضددیی کەى ئ و  پػدد  ڕاضدد       
ىاً  زوو   ک ً و ، ک  بلیو   تىاًە  ک    کجەر ب  ضدٌىوری      ل و ی ک  ب د

خددددددای بگىًجێٌێدددددد  ل گ ڵ ئ و کدددددداه ڵ و   ددددددٌگ و   روب ری ک  تێیددددددکا  ٩ 
خاگىًجەًکى ل گ ڵ   هىو ک ش و ک ظ و غدىدٌێ کا،   ر ل ًدک ضد خ  و   وار 

 و ز )و تیع ب ، ل  پێٌەو  ێٌەً  ی خ وً ک ی، ل یی ئ و زور  ەضەً ٩
  وو: بلیو     زاًێ  ضٌىوری ً زاًیٌ  خای ل ًک :

    ر کەى ًەترضي و پێیەى غ رم ًیی ، ک  زاًیەر   ل ض ر بەب تێل ً بد    هیػ   
بەێي"ًدەزاًن""٩ لێ انیٌ و کدەى   ر ددەى خطد ىو ، ک  تدە ک ه ددر بساًد  و ً فدەه ر بدد ، 
غرورتر   بی  و خا  بەاڵتر ًیػدەى     ی بدا غدەر ً و ی ً زاًدیي و ً فدەًیی ک  ، 

 یو  ئەضددە ی ٩ ئ ه ظ  ەًددک ر  بددا ب پددێچ واً ی بلددیو  ، ک   ً زاًددیي(ی خددای ب
 ض عی ر ً  با زاًیٌ  ئ و ً زاًیی ٩

 ض : بلیو   ب  )    پرضٌ :
ئ ًیػ ە ي   ن :" هي خەو ً   یچ ب  ر   ک ًدین، لد  غدێ گیراً  پرضدٌن و       

) ز   ک م   هددىو ًهێٌیددی ک ک غدد   م٩" ئ و غدد ەً ی ب یی خ ن یددی  و ضددە  و 
یي خدات  پێدى  هەًدکوو بد  ی، ل یی بلیو ت کدەى زور ضەودل  ى و غە طد  ی ئ و ًد

بە  خکارى٩ ئ واى و ک هٌکاڵ واى، پرضیەر ل   یچ در ي غد    ک ى، ب اڵم ئ و غد   
 ( ضەنییەًکا، ب ڕاض     بٌ  غ   بە  خکار٣١٩ یچەً  ل ت ه ً   

 لىار: بلیو   هێػل کراو   :
 کددەى ًەکددە ٩ ڕاوبالددىوً  ئ و   رگیددس پػدد  ل  بیددرو  ا ێٌددەى و غدد   ًىدی       

ک ضددەً    دد   ب   ًددک و ر  گددرێ٩   هددىو لەر ضدد رو و اڵهێددل ل    ددکی ئ و ا 
بددە  و و گر ٌگدد  خا ددەى     ،  یچیددەى و یو  ًددەً ٩   هیػدد  هێػدد یەى کددراو   ، 
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بددددا   ئ واً ی زورتددددر ي ڕاو بالددددىوى و و اڵم و   ددددکگ  و تێددددیواًیي و ر  گددددرى، 
 ه ظ وا  کددە    هیػدد  ودددە بددي ب  وای ب نددگ  و تێگ  ػدد ىوترى و بیرتیژتددرى٩ ئ

 ه وەً و  و ض لوەًکى٩
 پێٌج: بلیو    ەوبلیو ت کەً  خاظ   وێ:

بلددیو   زور ب  ز )ددو     بێدد    ددەوڕد  ک ضددەً  ئەضددە  ٩ ئ و پ ددر ب  وای      
 ەوغددەى و ددەوک   خا ددکا   گ ڕێ، بددا   ل ًێددا کاه نددکا بلددیو   ب  ک ضدددێ   

 ًددددکرێ٩ ب اڵم ل گ ڵ ز ددددر ک و بلددددیو   و ک ضدددد  گاغدددد گیر و خاو طدددد   ا 
 بیره ًک کەًکا زوو   بێ    وض  و برا  ر٩

 غ ظ: بلیو     کجەر زور بەو ڕی ب  خا  :
بلددیو  ،   ر ضدد رلە  و ضددد ر ڕو   و کاضدد ێ   بێددد   ضدد ر ڕێ،    بددد       

ب ضدددد ر ەًکا زاڵ بدددد  و ز لددددی ً  ت ضددددلیویەى ً بدددد ٩ ئ و ب  پدددد ى  اًددددەى و   ضدددد  
ػدددەً ر ً  ئەهەًج کدددەى و گ ڕاى ب  وای ئیطددد راتیژ  ت  ب   دددە و خىدٌدددکً و ی ًی

ئەکەه کددەى پددێع ڕوو اًیددەى، لددەر ی گىًجددەو و غددیەو    وزددد  و ٩ ضدد لوێٌکراو  ک  
ز ر کیدد  ب بدد  بددەو ڕ ب خابددىوى، و ک  ددەر ساًێ   بەغدد ، ب  ب اڵم ب  پێخىاضدد   

 ة        ب رپرضد  ل  ه ودەً  و تاپەً  ب  ٩ ل  ًێى هێػ کا، خى اکر  ، غەً ی تە
بددەو ڕ ب خددا بددىوى، ل  کددەت  ئددیع کددر ى و جێة جێ ر ًدد  ئ رکێددل،   بدد  تددا 

  وگو ی ئ و غەً ً   اگیرضێٌ ، تە ض رک وتي ب   ض  بێٌ ٩
 ) و : بلیو   ڕووخاظ و گەن  لیی :

ب  گددىدر ی لێ الیٌ و کددەى، بلددیو     ضدد ێ   زور   ضدد  و ر و ب  یددسی       
خىدٌددکً و ی   ضدد  و ً ضدد  و ضدداز و   رووًدد  ک ضددەً  ب راًددة ری٩ جددە       ل 

بددا   زوو، ل گ ڵ   ضدد   ب راًددة ر ک ی ئددەود    ب  و ب  ً زم و فددی  و  ندد  ئ و 
ڕ ف ددەر   ًددىدٌ  و  ددد   گددا٩ لێددر  ا، جددار  ز ددر کیی ک، ب   ددەر  ک وێ، پێیددک نێي 

ل گ ڵ ک ضددددەً       ر ددد  ضددداز اراً (، ئ ه ظ وای کددددر وو ، بلدددیو   ب دددىاً 
 ً ًەضیەو و  ەوڕد  ًىێ، بةێ   ئەغٌە٩
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   غ : بلیو   ئ زهىوً  ک ضەً       زور ب   ًک و ر  گرد :
لدددىً   بلدددیو  ، ئ و تیٌدددىو    ک    رگیدددس تیٌدددىو  ت  ًەغددد  ،   هیػددد       

    وێ ئ زهددىوً  ک ضددەً    دد  ، ل  خا ددکا  ووبددەر  ب ددەت و ، یضددە ەى ب ددەت و  
و ب  ئ زهىوًیەى ب ەت و ٩ ئ و   هیػ    ض  ب و   کە  ک  هێػ   و ر ەى بگرێ 

غدد ێ   لێددکاو   کە  ک  ئ و بددای پ  ددکاًەب ٩ ئ ه ظ خددەنێ   ًهێٌیدد  گ ور ی 
 ک ضێ ی  بلیو ت ٩

 

o  ۆى گە،خواوی بلەوەر دەًاسەتەوە  

ًودر ی    IQ)  (Intelligence Quotient)تدەکى ئێطد ە،  پێدى ری      
ا   ضدد  ًیػددەً ر ً  ئەضدد   ز ر کیدد  ک ضدد کەى ل  جیهددەى ز ر کدد  ضدد ەًکار، بدد

(  ددەى ٠٠١پ  ددی و   کددرێ، ب گددىدر ی ئ و پێددى ر ،   ر ک ضددێل ب ددىاً  ًوددر ی  
ب رزتر ل و ًور    و   ض  بێٌ ، ب  بلدیو    ا  ًدکرێ٩   رل ًدک    دٌگ  و پ رو ر   

 ، ردژ   کد  و زور غ        پ  ى ًک ەى ب  ض ر  نکاً  بلیو ت و      ، ب  گػد 
( ٢٣١ً ل ضددد ەو   دددەری کدددراو  اًدددکراو ، ب و ی ک  ل   ر هلیاًێدددل ًدددس   ی  

٪( ٢ک ضددد  بلدددیو       ٩ ب  گدددىدر ی ئ و  ێل دددەر ی ی خدددىار و  بددد ، ئ وا ل   
بلدددیو       ٩ ب اڵم و ک گىتودددەى ئ ه ظ ڕدژ   کددد  ل ضددد ەو و جێگیدددر ًیدددی ٩ 

ب    ر وو ڕ گ ز ک   و ،  ک وات ، ) تددددددو ى، ل  ًێددددددى فێرخىاز کددددددەً  ئێو غددددددکا،
 ڕدژ   ک ل  بلیو توەى     ٩ 
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با   زور گر ٌگ  ک  هەهاض ەو پ رو ر  کەرو بەواى،  ب ىاًي فێرخىازی بلیو       
  ضددد  ًیػدددەى بددد  ى٩ پطددد اڕاً  ئ م بدددەب ت ، ئ و ًیػدددەًەً  و خ ضدددە تەً  ەى، ب یو 

 گرًگ  ل  ًەضیٌ و ی بلیو تکا، جە ل   ر ت ه ًێل ب :
ر  وام پرضیەر   کدە  و ل  پرضدیەرکر ى هەًدکوو ًدەب  و پرضدیەر کەً  فدر  ب  (٠

 بەب ت ٩

ل گ ڵ خدددای ەطدددەى     کدددە  ب بددد  ئ و ی پێةساًددد ٩ جدددەر      خدددای  (٢
 ل بیر  لێ  و  و گىد  ل  ەط کەًیەى   بێ ٩

 غی  و غ  کای خىدٌکً و   ٩ (٠

  هیػددد  ل  غددد ڕ ا   ل گ ن  خدددای٩   ضددد    کدددە  ً   ىاًیدددى  هێػددد    (٤
ب ددە ٩ بددا    و ک ئ و  وا   تددەز  ل  غدد ڕی     یٌددىو  ک ی تێددراو ت

  ەتةی  و   ەى بچێ   غ ڕگ ٩ 

 سری پ رظ و بەو  و با   هىو ی  ک پ لک  ەوێ و ) ز   کدە    هدىو  (٣
ًهێٌیی کدددەى بساًددد ٩ و ک ک ضدددێ   ع جدددىول   دددەر  ک  ً تدددىاً  ئددداەر  

 بگرێ٩

 ر و تىوتي ب   ەى لدەی ) ز ل  غ ێل   کە  پێى ی ئەنىو   ب ، جە جگ (٦
و ەدددەو   دددەى غددد     ددد  ی٩٩٩، ئ ه ظ ب ه ب ضددد   تێرکر ًددد  هێػددد   

 برضیی ک   ت ٩

  هیػدد  ًددیگ راى   ددەر ، و ک بەێدد  غدد ێ   لدد  وى بددىوب ،  ددەى ب  وای  (١
غدد ێ کا بددگ ڕێ،  ددەى غدد ێل  ب ر  ندد  گرتةدد  ٩ باخاغدد   ددا   ئ و 

 ًیگ راًیی  ًەزاً ٩

غدد ێل ب ددەت و  ب بدد  ئ و ی بێددساری و تىاًددەی      ب  ضدد عە  بیددر ل   (٨
 هەًکوو بىوً  پێى   ەرب ٩

 ک  گىێ   گرێ،   هىو   ض   ل یی ئەخێى ر ک   ٩ (٩

 ) ز ب  گاغ گیری   کە ، ب اڵم  وض   ز ر ک کەً ٩ (٠١
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 رووخاظ و ضىعة تچیی ٩ (٠٠

 و ز ٌک خا ى زور   بیٌ ٩   هیػ  خ وً       (٠٢

 ەت و ٩پ پائەضە، غ و   ر ب خ ب ر  و   هیػ  بیر  ک (٠٠

 هێػل کراو   ٩ (٠٤

o  بلەوەتەکاى  ەەاى رەرەکە 

 اپێى ط   و ئەهێر و ئەهراز و ک ر ض   و ڕدٌوە  کەً  ک  فێرخىازی بلیو  ،     
گ ر کی تدد  بددا زاهددي کر ًدد  پ رو ر    کدد  پێػدد  وتىو و ئە ٌددک   ک  گ ظ، ب  

 اڵم گدددىدر ی ت ه ى و ڕ گ ز و   دددٌگ  و ئدددەر زووی بلدددیو ت ک  جیەواز دددەى     ، ب
  کددرێ ب گػدد   ئ م خددەاڵً ی خددىار و  ک ل یددەى لێددى رگیرو ل  پێٌددەو تێرکر ًدد  

 ئەر زوود   بلیو ت ک  پراک یس  ب ردي:
  ابیٌ ر ً  ک ر ض   ض ر کیی کەً  خىدٌکً و : (٠

گىتوەى بلیو   ) ز ل  خىدٌکً و    کە٩ جە ل و   ک و  ک  ک ێا ضد رلەو ی 
 ، پێى ط   ک ضەً  پط ار ئ و جدار    هىو زاًیەری و زاًط  و ه عر     ک

ک ێددا و گاڤددەرو ضدد رلەو  ف ر  ًگیددەً  بددا فێرخددىازی بلددیو    ابیٌددة  ى، 
ک  ل گ ڵ ئددددددددەر زوو و ) ز و خىلیددددددددەی ئ و   گىًجێدددددددد  و ب  ددددددددر ک ی 
ئەوجاغدددک  ات و و ئ کە  ویدددەً  پ رو ر  ی   کدددە ٩ ڕ ًدددل بددد ٩ باخدددای ل  

ً بێددد  ددددد ب تدددە ٌ ت  گ ر    ض ٌیػدددەى کر ًددد  ئ و ضددد رلەواً  زور ه عددد ى
هٌددکاڵ بدد ، ٩   بدد  )یطددەب  ب ڕکدد  ئ و ک ضدد ظ ب ددرێ، ً کددا باخددای 
تىاًدددەی کی ٌددد  ک ێةددد  گراًة  دددەی ً بددد ،  وور دددع ًیدددی  ب غدددێل ل و 

 ض رلەواً ی ئ و گ ر کی ت    ب  ل    ر و  بای  ەور  ب رێ٩
   ه ز ر کر ً و ی ه وەً  ب خا بىوى: (٢

ب  تىاًطدد  و ئیددرا   و  ددسری خددای     ، ڕاضدد   بلددیو     هیػدد  بددەو ڕی 
ب اڵم خىدٌددکً و  ب ت ًهددە کددەفی  ًیددی  بددا پێگ  ەًددکی ئ و٩ لەًددکً  تددا   
بددەو ڕب خا بددىوى و ب رزکددر ً و ی ه وددەً ی   رووًدد  زور پێى طدد  ٩ ئ ه  ب  



 

321 

هەهاض ە و   رووًٌەضەً  کدەراه  و غدەر زا   کردد ٩ ئ واى   زاًدي ڕدٌودەی و 
  ل م بدددددىار  ا لددددداى ئ ًجەهدددددک  رێ و   ًگدددددەو و ردة را  تددددد  و پێػددددد ًگ

 ەاًەغ کەً  لێي٩
  ابیٌی ر ً  تەەیگ  و ک ر ض   ت کٌ لا  ە ی کەً  ض ر  م: (٠

ل   ێٌدددکێ بدددىاری زاًطددد   و  ىً ر دددکا، فێرخدددىازی بلدددیو   پێى طددد   ب  
تەەیگ ی پێػ  وتىو     ، ب  گىدر ی ئەر زوو و  یدىا  ت ک ی٩  ێٌدکێ ل و 

(اً  ًرخ کەًیددەى گددراً  و Software( و  CD ر و  تددەەیگ  و کدداه ی ت
 جێگ و ڕدگ ی خاغیەى   وێ، ل   وورو ًىوضیٌگ  و و  زگەی کەر٩

  ابیٌ ر ً    ٌگ ی ئەرام و  ێوي و خاظ ل  هەن و : (٤

  هیػددد  هدددەڵ، ب   دددێ ً ی فێرخدددىاز  ا  ًدددکرد ، زور گدددرًگ  ک  ک ظ و 
راه  و  ێوٌدد  و خاغدد    وای هددەن  و پ  ى ًددکی خێساًددکاری، ل و پ ڕی ئددە

 ابددددد  و  اپێى طددددد     ضددددد ر کیی کەً    دددددەً  ئەضدددددە   ل  هدددددەن و   بدددددا 
 زاهٌ راب ٩

 لەو دری بەری ت ًکرووض   ب رد : (٣

فێرخىازی بلیو  ، جگ ل و ی و ک   هىو هروڤێل پێى ط   ت ًکرووضد  ، 
بددەظ بێدد  و ضددەال و ضدد یه   بدد ، ب اڵم لددىً   خددەو ى تە ة تو ًددک ی ک  

  بدددد    هیػدددد   بددددەری ت ًکروضدددد   بددددەظ بێدددد  و کێػدددد  و  بە  خددددکار ،
 ً ضەغیی کەً  ج ض     و   رووً  زوو لەر ض ر ب رێ٩

پێى طدد   فێرخددىازی بلددیو   ل    هددىو جددێگ   ک ئەضددە ع و ضدد یه ت   (٦
 پەردسراوب :

ئ واى زور لەو ددەى ل ضدد ر، با ددەى      بیددەًیفێٌي  ددەى بیددەً  ى بددەره  و زور  
 غ       ظ٩
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  رووً  لری ل ض ر ب :لەو دری   (١

فێرخددىازی بلددیو ی، و کددى ئەهە  هددەى پێددکا،   هیػدد  ًددیگ راى و ع جددىل و 
ًەڕ)     ەر ،   ب    رووًٌەض  پط اڕ ًەو  ًدەو ی پػد ٌیٌ  بدا ب دە ، تدە 

 ل  ئەض  و ئەراض  ی ًیگ راً  و ًەر) تیی ک ی  نٌیەب ٩ 

  کدددددەً  بیدددددروک  و خ وى و لێ دددددکاً و کەًیەى  وور بدددددي ل  هیدددددک ەو  ا (٨
 ڕاگ  ەًکً کەى:

ئیودددیو، بیروک   کددد  بچدددىوک، ڕ ًدددل بددد  غاڕغدددێ   زاًطددد    دددەى 
ک ً لا  ددددە    ددددەى ئددددەبىوری ب رپددددە ب ددددە ٩ بددددا     ر بیددددروک  و خ وى و 
تێیاوًیٌێدددل، فێرخدددىاز بلدددیو   ل  هێػددد یکاب ،   بددد  ل  ی ددد ، ک ضدددەً  

ضەً    د   پ رو ر  کەرو خىدٌکًگ و پ  وەًگ و زاً اکەى ب ەردردي، ً کا ک 
 لێیەى و رگرى و بی  ً  هەن  خا ەى٩ 

 وور بخددردٌ و  ل    دددٌگ ی بددىغس و ڕکدددەب ری ًددە) زاً  و ب رب ر کدددەً   (٩
 کر ى:

ئ ه ، ڕوو   ا ،  وور ًیی  پ رو ر  کەر  ەى ک ضەً    وروب ر، ب  ئ ً  ض  و 
ب  ئ ً  ض ، فێرخىازی بلیو ی ً  )ىبێٌي  ەى بػد ێٌٌی  و  ، جدە ل ب ر   ر 

 کەردل ب ٩  ا

 ف را و ر ً  ئەزا    بیروڕاو   ربی ي و پەراض ٌ  هەف کەً : (٠١

لدددىً   فێرخدددىازی بلیو تددد ، زور جیدددەوازی      ل  بیرکدددر ً و  تێیاهدددەى و 
خ وً کددەً ، ًددەب  ب  ددای ضیطدد  م و ڕ دددن و کددا  و ب ًددکی تددە ة ت و ، 
ئەزا  ی کدددەً  لددد  ز فددد  ب دددرێ٩ جدددە ل ب ر   ر  دددا  ک بددد : ضیەضددد ، 

  ت ، ک ل دددىوری، ئدددە ٌ ، ه ز  بددد ، ڕ گ ز و زهدددەى و ڕ ًدددل و کددداه اڵ
 ڕوخطەر٩
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o  پەروردە و گە،ک،دى و پەاەیاًاًی بلەوەتەکاى، کێ لە  ەستۆیاى دەر،  و
  ۆى  ەً ام دەدرێي 

ئ م بددیگ   ، کیوکدد  بەب ت ک هددەً ٩  وای ئ و ی ک  فێرخددىازی بلددیو   ل      
 کدر ى و پێگ  ەًدکً ، جدگ  ل  بدەواً ، پالێ کا   ض ٌیػەى   کرێ، ئ رک  پ رو ر 

  ک ود   ئ ض ای ئ و ه نة ًک  پ رو ر   ی ، جدە ب گدىدر ی ت ه ًد  بلدیو ت ک ، ل  
بدددەغچ ی ضدددەوا ەً و  تدددە زاً دددا و خىدٌدددکً  بدددەاڵ٩ ددددد  بێگىهدددەى ئ و ه نة ًدددک  
پ رو ر   ددی ، زور ب خ ددکار   بدد  کەتێددل بلیو تێ دد  تێددکا   نددک ک وێ، ک  ڕ ًددگ  

 و غى ر تێ   گ ور  ب و ه نة ًک  بة خػ ٩ ًەوبەًل
( خددددەڵ  ا، ک  بددددا ب ر  وام بددددىوى ل  ٠١ل  بددددیگ ی ضدددد ر و ئەهە  هددددەى ب       

 پ رو ر    ک  ض رک وتىواً ،  فێرخىازی بلیو   گ ر کی ت ٩ 
ب اڵم، ئێو هەًەى، ل    ٌگ ی   ردوێ   و کدى کىر ضد ەً  بەغدىور، ڕ ًدل       

و  و زاًطدد   و  ددىً ری پ رو ر کددەرو هەهاضدد ەی زور بدد  ب  غددێى   ک  ئەکددە  
 غەر زاو پط اڕهەى ل و بەب ت  ا ً ب ٩

 ئ  ی لەر  لیی ؟ واز ل و فێرخىاز  بلیو ت  بێٌیي؟
ً خێر٩٩٩، ل    هىو ەىتەبخەً  و خىدٌکًگ   ککا، گ ور و ب   دەى بچدىوک، ل      

ە  ک   ً ، ک  ض ەف  ئ و ه نة ًدک    هیػد  هەهاضد ە  ک  دەى ل ًدک هەهاضد 
غەر زا   و کەراه    و تىاًط ێ   بەغیەى     ،   هیػد  ) ز ب  پێػ ێػد ر ً  
خسه ت  جیەواز و  ئ ًجەهکاً  کەری ًەواز    ک ى و با ڕاپ ڕاًکً    ر ئ رکێل 
ضدددد ر ەى پێددددى  ًیددددی ٩   يدددد  ئ واى ب ددددردٌ  ڕاب ری ئ و فێرخددددىازاً ، ه ر  ًیددددی  

فێرخددىاز ک   بگددىًج ، لددىً   ئ رکدد  ئ و ڕغدد  ک  ەى ل گ ڵ ئەضدد   زاًطدد   
( خددددەن ی ل ضدددد ر  ئەهە  هددددەبي پێددددکا ل ب ر لددددەو بگددددرێ و ٠١ڕاب ر  ئ و    ئ و  

 ب گىدر ی تىاًە با فێرخىاز ک  جێة ج  ب ە ٩
  ر کەتێددددل ئ و هەهاضدددد ە  هەهاضدددد ە ەً ( ئ و ڕاب را  تدددد  و ئ رک  ددددەى پدددد   

  ه  ڕ ًگ کدەً  ب ر  ضد ،   وڵ ض ێر راو، ئ وا   ب ، ئ واًدیع ل ڕ د  ضد رلەو  
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بددددددک ى زاًیددددددەر ی  ضدددددد ر  هیی کەً  پ رو ر  و پێگ  ەًددددددکً  فێرخازا بلیٌ ت کددددددەى 
   ض  ب رب  ى و پیاک یس ی ب  ى٩

ل    غ ە  کەً  ض   ی ڕابر وو، با   ر ەىتەبیی ک،  وضدی ی   نطد ًگەًکى     
  کرابىو٩ پال ب  پدال ( یپ ڕ    بىو، ل  غێى ی پرضیەو و اڵه  ئەهە٢١  بىو، ک   

ئ و  وضددیی  ل گ ڵ ەىتددەبیی ک    ڕو ػدد  و ڕاب ری پددال، هەًگددەً  پرضددیەر کەً  
و اڵم    او ٩ ل و  وضدددی  ا،   ەًٌدددەه ی ەىتدددەبیی ک ی تێدددکابىو، باًودددىوً ، بدددەری 
ت ًکووض  ، خێساًد ، زاًطد  ،  دىً ری، پ رو ر   د ،   واه در ى و ئدەر زوو کێػد و 

ر کددەً ٩ ئ گ ر ەىتددەبیی ک  بچىوبددە ەىتەبخددەً   ک    دد  ، خ اڵ  و ضددساکەى و ًو
 وضددیی ک ی خددای، ب  پاضدد    ًێددر را ئ و غددىدٌ ٩ ًهێٌدد  بددىو ً   بددىو، جددگ  ل  
ەىتەبخددەً  ک ش، ًددەو ڕوک  بةیٌدد ٩ ب  اخ و ، ل گ ڵ گ رم بددىوً  غدد ڕی ًێددىاى 

 ل غىکرا٩٩٩ ٩ئیراق و ئێراى ب ر  ب ر ، ئ و  وضیی  و یو  ًراو  واتر ل بیرلاو  و 
زور پێى ط  ،   ر ً ب ، با فێرخدىزی بلدیو   ئ و  وضدیی ی   نطد ًگەًکً ،      

 ئەهە  ب رێ٩ پال ب  پال ل گ ن  ب  تە ل  زاً ا   ر  ل ٩
بەغ ر، ەىتەبخەً   ەى ه نة ًکی تە ة   ل  بەخچ ی ضەوا ەً و  تدە  وای زاً دا، بدا 

ە و پطدد اڕی غددەر زا ض رپ رغدد یەى ئ و فێرخددىاز  بلیو تددەً  ئەهددە  ب رێ٩ هەهاضدد 
ب ە  و   هىو  اپێى ط یی کەًیەى با   ض  ب ر ب رێ٩  واتر ع بٌێدر ر ٌ  زاً دای 

 غیەو ل  ًەو و   ەى با   ر و ی   ردن٩

o  پەاەی گە،خواوە بلەوەتەکاى، لە  سەستوی پەروەردەی  ەوەدا  ۆًە 

ئیدراق  ل  ڕوهدە ی و  ب  ردژا   ضەن کەً  هەهاض ە  تین ل  ەىتەبخەً کەً       
ڕ واًدکز و   ولێدر و کدا  (، ل  ەىتەبخدەً ی ًەوًدک ی و  تدە زاً دا د ک    رضدن تێدکا 
گىتىً و ،  هي(،  دیچ ڕدٌودەی و  ەضدە و ڕدةدەز و پیوگدرام و ب رًدەه   کن ً  دەت  
ب رلەو، تە ة   ب  ب   فێرخدىازی بلدیو  (، و ک بەد  ئ و  غد  ( بدىوً  ً بد ٩ 

 ێددا و بەوکددراو  کیع ً هددکی ڕو دددل، ئ و بددەب ت  کددرابێ   ل   ددیچ ًىضددراو و ک
 ت و ری بەش و خىاش و لێ انێٌ و ٩ 
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ڕ ًل ب ، بەاڵتر ي٩ پل    ر ب و ەىتەب  و خىدٌککەر   رابێ ، ک     ک هد  ضد ر 
 ئیراق  ەى   ردن( بىو ٩

   کرێ، غیل ی ئ م بەب ت  ل   وو خەنکا لر ب رد  و :
 لیو  ٩  ک:  وز ٌ و ی فێرخىازی ب

  وو: پ رو ر  و پێگ  ەً  ئ و فێرخىاز  بلیو ت ٩
 ئێط ە پرضیەردل  ەخ هەى   گرێ:    

( ضددەن ی خىدٌکًددکا، ل  ئیددراق و کىر ضدد ەى، ل ًێددى ئ و   زاراى ٠١١هددەەىول  ل و  
   زار فێرخىاز ،   ک تەە  بلیو ت  تێکا   نٌ ک وتىو ؟

 ب ڕ ساى٩٩٩ ، بە ئ م ًوىوً تەى با بەش ب  م 
( بیواًدەه ی ب ک لار اضد  ل    ٠٩٣٨دد ( ل  ضدەن    ٠٩٠٨فەروق ئ ل بەز      

کیویە د جیالاجیە( ل  زاً ای  عیي غوص( ل  هیطر و رگر ٩ ئ گ رل    هدىو 
خ ضددە ت کەً  ک ضددێ   بلیو تدد  تێددکابىو، و زاڕ تدد  پ رو ر  ی ئ و واڵت ، و ک 

ب اڵم فدددەروق، و ک هەهاضددد ە ًدددەر  ی  گىًدددکد     وروب ری غدددەری  اضدددیى (، 
  هدددىو بلیو تێدددل بدددەو ڕی ب  خدددای بدددىو، ضددد ری خدددای   نگدددر  و ل  ضدددەن  

( لىو  زاً دای هیطدىری ل  ئ ه ر  دەو  واتدر ع زاً دای  ە دکلةر  ل  ٠٩٦١ 
ئ نوەًیە٩ جە  وای و   ض هێٌەً  بیواًەه ی خىدٌکً  بەاڵ، پل  ب  پل  ل  لێ الیٌ و  

، زاًددە  ک  ًەضددراوی  ئە اًطدد  ًەضددە(   ل  و کاغػدد ر ًیکا ب ر  وام بددىو، ئێطدد ە
ئ ه ر  ددددە٩  ەر ددددک   ری ً خػدددد و  وز ددددٌ و ی جیالدددداج  هددددەًگ ٩ ئ و غددددىدٌ  
ًیػ ٌ و ی ک غ    ئ پالای( ل ض ر هەًل   ض ٌیػەى کدر و   ر خاغد  خداڵ 

(   زگددەی جیهددەً  تددە ة   ب  ٦و ب ر  کددەً  هددەًگ  غددی ر  و ٩ ئێطدد ە پ ددر ل   
ر  کە  و ل ًکاى بەوکراو ی زاًطد ی  بە  خدکارو ب ًرخد  هەًل و ئ ض ێر کەى کە

     و ، و ک بلیو تێ   ف ل کٌەض  جیهەً  ڕ سی ل    گیرێ٩
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 وور ًیی ، هەهاضد ە فدەروق ئ ل بدەز، ئ گ ر   ر ل  گىًدک ک ی هیطدر هەبدە  و ،   
بلیو یی ک ی هر ار  باو  و ً   هە، زور زور ل   واًەو ًک ی ک  غەردل    ەى کر  

 ب  ض رپ رغ یەڕ،  ەى ب ڕدى ب ری ەىتەبخەً   ک٩
ک وا  ،   ٌگ  زور گرًگ  با  وز ٌ و  پ رو ر  کر ً  فێرخىازی بلدیو  ٩        

ئ و غوەى ل بیر ً ل ، ل  پێػ ک  ئ م بدەب ت ، گىتودەى، بلیو تد ، و ک ئ ضد   و 
  ب ر   ئ ض   وا  ، ب ب  هەًکووبىوم و ک غدع و ضد ع  کدر ى و ک ل خودەخ ک

  روض  ًەب ٩
ک وات   وور ًیددی ، ب  ضدد  اى فێرخددىازی بلێو توددەى تێددکا   ن  وتةدد ، ل  ڕابددر وو ا، 
ب اڵم  ئێو  و ضیط  م و   دٌگ ک ( ب   ک و  ً هەًهێػد ى  بژ د  و گ غد  ب دە  و 
پێةگە٩ ل  کەتێ کا واڵتێ   و کدى ڕوضدیە    کێ ید  ضداڤی ت  پێػدىو(،   ک هدیي 

اى ب  فێرخىازی بلیو  ، خىدٌکًگ و هەهاض ەی تە ة تیدەى واڵت  ل  جیهەى ل  بە  خک
٩     

ک وات ،   بددد  ضیطددد و  پ رو ر  ی  دددەول رخ  کىر ضددد ەً  بەغدددىور، ئ م بدددەب ت  
ب   ًک و رگرێ و پیوگراه  با  اڕدژێ٩ ئەخر ًەکرێ ل  ضد   ی بیطد  و   ک، 

 بگر ي٩ب    ًگەو کەً  ض   ی       و ًاز   ڕدة   ي و ج ن وی کەراوًوەى 
   گ ر ًیەز   ب ، ڕ گەکەى ئەضەًي٩  پ ًکد   ئیٌگلیس ی (٩

خ هخددارد   غددەر زا و ب تىاًددە،   تددىاً ، ئ و ئ رک  ڕاپ ڕدٌدد  و ئددێو ظ بچیددٌ  
ڕدسی واڵت  پی بلیو ت کدەى٩ بلدیو   ً   وزردد  و  و پػدگیری ً کدرێ و  دەره ت  

 ً  ری، و ک گىن  ب  ئەو، ضیص و  اکەو   ب  و   هرێ٩
 
 

 تايٌنؤ
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 (2021ضِيَساض حمُس َُٓري ) -سًهايُتُنامن يُطٍَُ َاَؤغتا (4

 
 

 


