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 هشر هؼى الؼامؼٌى الٌافعٌى مى مظمىعح دؼذه ًوظىي فسًق

 مع الأًادي زافعٌى خاص، ةشكل الشتاب صفىف ةٌى ما الىعٍ

 .المظذمع فٍ العلمٌح الٌقظح وأوان العلم هىز دىهع

 مىائد وعلى معهم لٌذواول الشتاب شرًؼح الفسًق هرا ًسذهدف

 وًشازكها وعلمٌح وسقافٌح إطذماعٌح مىطىعاخ اهذمامادهم

 الأهشؼح طل إلى ةلدي ًفذقس الري الشاب ةلغح وًخاػتهم معهم

 هرا لٌكى الشتاب، لدي الىعٍ مسذىي زفع شأهها مى الذٍ

 على المخاػث لٌسكص المعسفٍ الفظىل ةرزج شزع ةمشاةح العمل

 .الوىز مدازض هؼى ةها السمى إلى وًهدف ذاده

 ٌَ ذات



 
 

مى المذعازف علٌه أن الكمال مؼاال، إلااا الؼماىغ إلٌاه شاد  طٌاد 

إذا أقذسن ةالقواعح لا ةالشعىز ةالوقص، وإكذواف فسًقواا لمشال هاري 

الأهشااؼح ةمشاةااح خلااق المساااػح الخاصااح لتااص المؼذااىي الهااادف 

وإعلااا ي فااٍ فاال دفاااقم المؼذااىي المااد  الااري ًملااأ المو اااخ 

الاطذماعٌح، كما وههٌث ةكل مى ًظاد فاٍ إطاذؼاعذه أن ًقاد  ماا 

ًغٌااس مااى هاارا الىاقااع وًاادػع ولااى ةالٌسااٌس مااى كمٌااح الظهاال 

الموذشرج والإعساض عاى الكذاث، أن ًقاد  أفكاازي ةشاظاعح وةظاسأج 

 .كذلاااااااي الذاااااااٍ ًاااااااساهى ةهاااااااا صااااااااػث المؼذاااااااىي الماااااااد 

طاٌكىن الاأخٌس فاٍ هاري "  Knorld -هىزلد "هرا العدد الشاهٍ مى 

السلسح مى هشااغ فسًقواا لولذقاٍ فاٍ مظلااخ أخاسي وهشااػاخ 

مخذلفح طعًٌا لذعمٌم الفائدج وزغتح فٍ دشظٌع الؼلاب فاٍ أخار 

دوزهم فٍ الظامعح والري لا ًقذصر على الدزاطح فؼسث كاىههم 

 .الشرًؼح المهمح فٍ الىطؽ الأهم

 اىعدد إفخخاخ٘ث



"2022....اىٔعد"  

 ٔبحناء مجيؽ يًذؼٍص ثبٔرخيياً  حسثً  اًـامل ٔكس اكن ما دامئا

 دور اًحعوٌك ًِشٍ اكن ًعاملا ٔبن حير .س يواث ٔبرتؽ لك املـمورت

 اًثاهية اًًسزة يف و .إلوسان تين تني اًسالم و احملحة ًًرش هحري

 من فصيس حسج ٕبهخؼار اًـامل س يىون اًحعوٌك، ًِشٍ اًـرشين و

 ص حَ يف بًخحسيس و ألوسط اًرشق يف ألوىل ٌَمصت حيسج هوؿَ

 ."2022...كعص موهسايل" ُو و الا اًـصتية ادلزيصت

 سِالً  إلس خضافة مَف ؿىل اذلعول يىن مل اًحساية، يف

 اًخيؼمي مَف ؿىل ٌَحعول كوية مٌافسة ُياك اكهت حير .ٔبتساً 

 نشزل و كعص و ادليوتية هوراي و ٔبسرتاًيا و اًيابن من لك تني

 ،2010 ؿام ديسمرب من اًثاين يف ًوىن .املخحست اًولايث

 الاكرتاع يف ثفوكِم تـس اًخيؼمي رشف حعس اًلعصيون اس خعاع

 من كادماً  كعص ادذيار يىن مل و .امليافسة ادلول تلية ؿىل اًصاتؽ

 ٔكس ًخيؼمي دعة افضي تخلسمي اًلعصي املَف امذاز تي فصاغ،

 تساية يف اًعـوبث من اًـسيس كعص واهجت .إلظالق ؿىل اًـامل

 جلك ؿَهيا اًخلَة اس خعاؾت اًعلريت ادلوٌك ُشٍ ًىن و ألمص

 اًحـغ اؿرتاض ُو اًعـوبث ُشٍ اجصز ًـي و .زلة و ُسوء

 يف ظيفاً  اذلصارت درخاث ارثفاع ػي يف ُياك اًحعوٌك ٕاكامة ؿىل

 حَنّي تخلسمي كاموا اًلعصيني ًوىن .اًـصتية ادلزيصت ص حَ مٌعلة

 اًعيف فعي من اًحعوٌك موؿس هلي ُو ألول املضلكة، ًِشٍ

 ٔبهؼمة و املس خسامة اًخلٌياث اس خزسام فِو اًثاين اما .اًض خاء ٕاىل

 و املضجـني و اًخسرية مٌاظق ًدضمي وخَ ٔبهكي ؿىل اًخربيس

 و .مىيفة و بردت ٔبحواء اًفٌية و إلدارية اًىوادر زليؽ ضٌلن

 و حزيصان صِصي من اًحعوٌك هلي ادلويل الاحتاد ادذار لحلًا،

 ٔبنرث من ٕان .2022 ؿام من ديسمرب و هومفرب صِصي ٕاىل متوز

 ثعور ُو بًخيؼمي ٌَفوز اًلعصيني حؼوظ رفـت اًيت الامور

  .ُياك اًخحخية اًحًية
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 اًرتفيَ وسائي مجيؽ و إلكامة ٔبماهن و املاليه اًحىن مشَت فلس

 .حواىهبا جبميؽ بًحعوٌك الاس متخاع من امللميني و اًزائصين ٍمتىني

 حتفاً  مضت مالؾة جسـة ٕاىل ؿسدُا وظي فلس املالؾة اما

 ًـي و .ٔبدصى مالؾة زالج جتسيس ؾن فضالً  ؿسيست مـٌلرية

 متزي اذلي اًحيت اس خاد من لك ُو املالؾة ُشٍ ٔبجصز من

 و مذفصح اًف 60 ٕاىل ثعي سـة و املمزي اًـصيب تخعمميَ

ا اًصاحٍك اًـصاكية املعممة ثعممي من ادليوة اس خاد نشزل  ُز

 الاسديـاتية سـخَ وظَت اذلي ًوس يي اس خاد نشزل و حسيس

 اٌَجية ٔبنسث كس و ُشا .مذفصح اًف 80 يلارة ما ٕاىل

 هصيس اًف 170 من انرث فم سيمت اهَ ؿىل ٌَموهسايل امليؼمة

 ٕلهـاش اًيامية ٌدلول هبا اًخربع سيمت و املوهسايل هناية تـس

 اًـامل فس يىون اًحعوٌك ٕلفذخاخ بًًس حة ٔبما .ُياك املالؾة

 .2022 هومفرب من اًـرشين و اًواحس يف ظادة موؿس ؿىل

 س خجمؽ اًيت ألوىل املحارات و إلفذخاخ حفي ٕاكامة سيمت حير

 اس خاد ٔبرضية ؿىل لحلا حُيسد بٓدص فصيق مؽ اًلعصي امليخرة

 ؾرش اًثامن يف فس يىون اًحعوٌك دذام و .ُياك ادلويل اًحيت

 .كعص دلوٌك اًوظين اًـيس يوم ُو و اًلادم ديسمرب من

 املوهسايل ٕلكامة امليؼمة اٌَجية ثحشًِا اًيت ادلِود لك ٕان

 يف ؾؼمي ثيؼمي و ٔبحواء من صِسانٍ ما ٕاىل بٕلضافة كعص يف

 جتـَيا امليرصمة، ألايم يف كعص يف ٔبكمي اذلي اًـصة موهسايل

 و ل هيف .ساتليَ ؾن خمخَف و ثبٔرخيي موهسايل ٕاكامة هًذؼص

 .دامئا املوؿس يف حىون ٔبن ؾودثيا اًيت كعص ؾن هخحسج حنن

 



  التٌر اطذاد

 التؼىلح افذذاغ ػفل و الإفذذاػٌح المتازاج :الؼدز
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 الوهائٌح المتازاج و الخذا  ػفل :الؼدز
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 ثعورُا يف اذلضاراث اكامهتا اًيت امللاييس ؾىس ؿىل

ا، ألص ياء ثياسق يف يوكن ٕاهَ وتيان ازلال ؾن  يف وثياػُص

 اًض حاة ٕبفصاط و ميجس ازليؽ حير .ًِا املادية واًلمي اًزدصفة

 ًىن .قصية ٔبمص واحملعم بًلسمي إلؿزتاز ٕان يخضح واًىٌلل،

 ألص ياء حهنار ؾيسما مذفائَني بًحلاء ثشهصان اًيابهية ازلال فَسفة

 واًـرثاث بًـيوة بٕلحذفاء ثشهصان ظحيـية، ظورُا تبٔنرث وثؼِص

  ويه .وثساظهتا ألص ياء لمثاًية يف ازلال حصى حير .اذليات يف

 إلحرتام من مض خلة يه وٕامنا مـيية، روحية دللث ًِا ًيست

 حزئيًا، واملىسورت اًِضة، ٔبيّ  املـيحة ألص ياء وثلدي مييض، ملا

  .ألظَية ُيئهتا من حٌللً  ٔبنرث اًـيوة، جصمغ ثحسو، كس اًيت

 ؿالماث ػِور ؾيس حٌللً  انرث دامئاً  ألص ياء تبٔن ثؤمن حير

 ٕبدفاء اًيشء ثعَحوا ل تبٔن مفادٍ و  .فصداهيهتا و ؿَهيا اًـمص

ا تي ؾيوتَ،  اكن ذمّا وحٌللً  وكّوت كمية بٔنرث يحسو حبير ٕبػِاُر

 ٕاىل يسوم يشء ل اذليات دورت ففي .ُنرِس  ٔلهَ ٔبو اًىرس، كدي

 يصجسم اًزمن مبصور و فاركة ثحسبٔ  ألص ياء و اًخرش مجيؽ ألتس

 ؿىل هستة لك فبٔن وبًخايل هبا مصث اًيت ألحساج بٓثر ؿَهيا

 يه مىض اذلي اًـمص بٓثر لك داذهل، ويف إلوسان حسم

 فيصفث اىجٍال اى٘اةاُ٘ث

(Wabi-Sabi) 

 

 ما ُشا و فييا ارلام اذلجص يعلي ودرس ماٍض  ما، ًِلعة ذهصى

 ٕان .مىض وكت ٔبي من ٔبنرب و حٌلل و فصادت ٔبنرث هحسو جيـَيا

 ٕان ثلرتخ حير بًحوذية وزيلاً  اثعالً  مذعي اًفَسفة ُشٍ ثبٔرخي

 كري و مثاًية كري ظحيـة زوال، تال اًسالم ظيؽ من ثبئت اذلوكة

 انرث اًزمن مؽ و ٔبظححت :سايب-وايب اًلكمخني مـىن و .تعًوية

 ٕاىل جضري وايب ألوىل اًلكمة ٕان حير ؿَيَ، اكهت ذما ٕاجياتية

 مواسات ؾن تـيساً  و اًعحيـة يف اًـيش يف اًحؤس و اًوحست

 مصيص حَو حزن ٕاىل  إلصارت ٕاىل حتول الٓن مـياُا ًىن اًخرش

 سايب ألدصى، اًلكمة ٔبما .مبفصدٍ اًضرط تلاء يف ثلصيًحا ريفي

 .ٌَوكت واًيخيٍك هبا املصحة واًـالماث إلجيايب اًثحاث ٕاىل جضري

 ٕاظالحَ مت ُظسع ٔبو ُنرس ًوؿاء اًلسمي اٍمنط ؿىل الٓن يُعَق

 .ٔبيضاً  سايب امس مجيي ثضلك
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 زِٗب خصان 

 1582/ هيوثو/ اًيابن

و  ُيػسيويش ثويوثػويُو خشط يـمي يف ذسمة  ريىيو هوسني 

ُػو ٔبمػػري حػػصة كػوي يوحػػس اًفعػػائي املخحارتػة يف اًيػػابن، كػػام 

ٕبوضػػاء حفػػي صػػاي ميىػػن ٔبن يسػػاؿس يف ثـزيػػز  ريىيػػوتخلكيػػف 

وادل حفػي  ٕبؾخحػاٍربًخحجيػي  ريىيػوو حيؼػ   صػوهواًسالم مػؽ 

يف . سػػايب اًػوايباًضػاي اذلػسير يف اًيػابن و الٔنػػرث مثاًيػة يف 

من فىت ٔبن ييؼف تيػت اًضػاي ارلػاص  ريىيؤبحس ألايم ظَة 

تَ فـمي اًفىت ظوال اًيوم تدٌؼيف و مسح لك اوش من اًحيػت 

ًفحط املزنل مس يسٍ و ُز قعن  ريىيوو اذلسيلة، و ؾيسما ٔبىت 

 اًػوايباملـَلػة، ؤبوراق اًضػجصت املدسػاكط ٔبح ػ  اًليلػةجشصت 

اذليٍك اًخرشية واًعحيـػة  واًفػصص  فٕاحتسثسايب يف ذزل املضِس 

يبٔذػش ريىيػو فِػم . اًـضوائية يف ثـحري مثايل ؾن ازلػال و اذلوكػة

اذلوق اًصفيؽ ٌَضوقون ٔبتـس من صػوهو فيجػصد مػزنل اًضػاي مػن 

مجيؽ ألواين كري اً ورية و ٕاس خزسام ألواين اًخس يعة من ظيؽ 

اًفالحني اًلري مزدصفة و اًلاًية نٌل يف حفالث اًضاي املخـػارف 

ؿَهيا و يلوم ريىيو ٔبيضًا تخسوين حصنة حفي اًضاي فيزَق حفي 

. ذو مفاُمي ٕاكذعادية و مجيٍك متامًا ًعيؽ اًضاي تبٔكي جضػة ذمىٌػة

، رئيسػػَ، ٔبمػػري اذلػػصة يػػبئت مػػن ذَفيػػة ريىيػػوو ًسػػوء حػػغ 

فالحية، و يحسٔب يف ارلوف من ٕان اًـمَية جصمهتا رمبا حىون مزحػة 

و ُشا جيـهل يػبٔمص ريىػو تلذػي هفسػَ تعصيلػة . مـلست ؿىل حساتَ

حفي اًضػاي ألذػري تػني  ريىيوموازية ًوفات سلصاط، حير ٔبكام 

اًيػوم مجيػؽ مػسارس اًضػاي . اكصة ٔبظسكائَ كدي ٔبن يعـن هفسَ

ثددؽ هنج سني هػو ريىيػو و اذلصنػة اًػيت ٔبكارمػا، و لزاًػت ثعػيؽ 

هفػػس اهػػواة اًضػػاي اًػػيت اكن يسػػ خزسرما ريىيػػو و مت ثلػػسيٍص 

ٕان وضػؽ فَسػفة وايب . ٕبؾخحاٍر ٔبؾؼم جتس يس ًفَسفة اًوايب سايب

كس يـَميا ٕاجياد املزيػس مػن اًصضػا يف اٌَحؼػاث  إلؾخحارسايب يف 

الٔنرث ثواضـًا، مثػي اًسػري يف ظصيػق مَخػوي كَػياًل، او يف يػوم 

 .دصيفي مَحس بًليوم، كس يىون وخَ او روخ



اىعالكث اىِفص٘ث واىجٓاز 

 اىٓضٍٖ

The gut-psychological 

connection  

 اًلٌات تني اًض يئني تني ما والارثحاط الثعال يىون هيف 

 املـست ؿىل مدارش ثبٔزري ٌدلماغ .اًيفس ية واذلاٌك اًِضمية

 واًلَق فاًلضة ٌَـاظفة حساس اًِضمي ادلِاز .وألمـاء

ا املضاؾص ُشٍ لك واًلحعة واذلزن  ٔبوكاث يف هبا منص اًيت وكرُي

 ػِور ٕاىل ثؤدي ٔبن ميىن اًعحيـية ألايم يف خمخَفة او مذخاًية

 اًضرط يـاين اذلالث تـغ ففي .اًِضمي ادلِاز يف ٔبؾصاض

 حسسي سخة اي تسون اًِضمي ادلِاز يف اضعصابث من

 اًلَق يصثحط ٔبن ميىن .واًـاظفة اًخوحص مصاؿات فيجة واحض

 تخجصتة مصرث ٔبن زل س حق ُي .حصيح واًـىس املـست مبضالك

 ُي ؟"بًلثيان جضـص" مـيية مواكف جتـسل ُي ؟"مؤملة"

 اًخـحرياث ُشٍ وس خزسم  مـسثم؟ يف "بًفصاصاث" يوًما صـصث

 ٌدلماغ كَت نٌل ٌَـاظفة، حساس اًِضمي ادلِاز .ما ًسخة

 ٔبن ميىن املثال، سخيي ؿىل وألمـاء املـست ؿىل مدارش ثبٔزري

 كدي املـست ؾعارت ٕافصاز ٕاىل اًعـام ثياول يف اًخفىري يؤدي

 الاجتاُني الك يف يسري الثعال ُشا ُياك ٕاىل اًعـام وظول

 نٌل متاًما ادلما، ٕاىل ٕاصاراث املضعصتة ألمـاء حصسي ٔبن ميىن

 .اًِضمية اًلٌات ٕاىل ٕاصاراث ٕارسال املضعصة ٌدلماغ ميىن

 من يعحح وادلماغ، اًِضمية اًلٌات ثفاؿي كصة مسى ٕاىل بًيؼص

 مـست حىون ٔبن ميىن ذلزل  بًلثيان صـورك سخة فِم ألسِي

 ٔبو اًخوحص ٔبو اًلَق ؾن انجًتا ٔبو سخدًا املـوية اًضائلة ٔبو اًضرط

  اًِضمي وادلِاز ادلماغ ٔلن ذزل .الانخئاة

Gastrointestinal tract (GIT)  وزيلًا ارثحاًظا مصثحعان 

 ٔبنرث ادملهتم لن حست انرث ثضلك بٔلمل يضـص من فِيازل

   .اًِضمي ادلِاز من ألمل ٕلصاراث اس خجاتة
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 ألمل ٕلحساج ادلسسية اًـوامي مؽ اًيفس ؿمل يخحس

 ؿىل والاحامتؾية اًيفس ية اًـوامي ثؤثص ألدص ألمـاء ؤبؾصاض

 او إلهجاد ان نٌل ألؾصاض ونشزل اًفـَية ألمـاء فس يًووحيا

 ُشٍ ؿىل تياءً  .اًِضمي ادلِاز حصنة ؿىل يؤثص الانخئاة

 يـاهون اذلين املصىض تـغ يخحسن ٔبن ثخوكؽ كس املالحؼاث

 ًخلَيي بًـالح ألكي ؿىل اًوػيفية اًِضمي ادلِاز ٔبمصاض من

 مؽ ٌَخـامي جمِزت ٔبحسامٌا .الانخئاة ٔبو اًلَق ؿالح ٔبو اًخوحص

 اًضلط ُشا يعحح ؾيسما ًوىن ظلريت، جبصؿاث إلهجاد

  .ادلسس ؿىل دعريت بٓثر هل يىون فلس مزمًٌا ٔبو ألمس ظويي

 ٔبساس ؿىل اًلامئة ألساًية ٔبن مذـسدت دراساث وخسث ًلس

 ملارهة اًِضمي ادلِاز ٔبؾصاض يف ٔبنرب حتسن ٕاىل ثؤدي هفيس

 .فلط اًخلَيسي اًعيب بًـالح

 عتاس ذواىفلار
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.. إُ٘٘صخا أُدرٗس  

   ىٔخخّاىرشام اىذي ىً حهخٍو 

 ٕاىل نخاًوهيا من ٔبظصافَ متخس ومفِوم مذوكؽ حساد 2018 اًـام 

 حىت .اًلسم هصت يضجؽ َمن وخس ٔبيامن خيمّيِ  حزن اًـامل، تلاع لك

 من مهنم وخسث ٕان جس خلصة ل مسريس، رايل ارلعوم ٔبؾىت مضجـي

 ألوكاث ثسل مثي ففي اذلاًية، اٌَحؼاث كٓتة اًىذالن يضارك

 اًخيافس ذهصايث سوى يحل  ول اًضحن وثريت هتسبٔ  اًـساء، يخضاءل

 ثسل من حاٌك .الاحرتام ظوث فوق ظوث يـَو ل حني اًرشيف،

 جتس ٔبن اًـامل، يف ألوىل اًضـحية اٌَـحة اترخي يف اًفصيست اذلالث

 تريانتيو ساهدياقو مَـة يف اًخعفيق ييال اًحَوقصاان تلميط لؾحاً 

 اًـسو داير ؾلص "جصاث ٕال هورهيال" ؿىل يـصح مث املًَك، اًلصمي مـلي

 فاحرتموٍ، ازليؽ احرتم رخي اًس حاة، يعاهل فال ٕاس حاهيول احملًل

ا فـضلذَ اًىصت ٔبحة  ٔبوادص ٔبحس ؿىل اًس خار يُسسل اًيوم .حٌلُرُي

 فارس ترتخُّي كصن، رتؽ كصاتة مٌش تسٔبث حٌوهية حاكايث من اًفعول

   .اًخارخيي نخاًوهيا حيي من بٓدص

 حهبا، مٌحخين اًيت ازلاُري جباهة ٔبفضي خشعا حـَوين من مه"

 مصت ُيا مـي مه والٓن س يارت يف ُيا ٔبثيٌا ؿاما 22 مٌش ؤبديت، وادلي  

 "ٔبدصى

 (ألذري اًعحفي مؤمتٍص يف ٕاهييس خا)

 اًعلريت اًلصى ٕاحسى ،فوييدياًحيا :املاكن .1996-1984 :اًزمان

 حتسس وفهيا اًعلري، اًصسام ُودل فهيا .إلس حاهية ٔبًحاسييت مبلاظـة

 ومك ٔبًحاسييت، ٔباكدميية ٕاىل اهضم مهنا اًلسم، هصت ؿامل يف ألوىل دعواثَ

 ٔبن معادفة .لحلاً  حسج فامي ألثص ٔبتَف اًسـيس جصصَوهة ذلغ اكن

 اًوكت ذاك يف اًحارسا ص حاة مسرة ٔبوريزاول ٕاىصيًك اًصاحي يىون

 ،"لماس يا" ٕاىل ظفَِم ٕبرسال وادليَ ييعح وبٔن ٌَـائٍك، ظسيلا

 يسرك مل رمبا .اًىذالن ظلار ثًض ئة ؾن املسؤول اًصيفي اًحيت

 س خىون ٔبهنا ٔبدرك رمبا اًحـيس، املسى ؿىل هعيحخَ كمية مسى ٔبوريزاول

 ٔبهسريس اًعفي دصح اًلمية؟ تخسل س خىون ٔبهنا ختي ي ُي ًوىن كيِّمة

 ٕاىل وسمة ألًفي ساكهنا ثـساد جيخاز ل اًيت كصيخَ من ؿاما 12 معص يف

 دلرخة نثريا افذلسمه ؿائَخَ، ؾن فصاكَ ذلؼة "ٔبهنارا جىك" .خسيس ؿامل

ٔبهَ اكن ييام يف رسيص ٔبتويَ لكٌل ارحتَوا ٕاىل نخاًوهيا ًزايرثَ، تي و يشهص 

ٔبحس اًعحفيني احملَيني ٔبهَ مت حتشيٍص تبٔل يسػبٔل ٔبهػسريس ؾػن ؿائَخػَ، 

 .هوهَ ؾصضة ٌَحاكء يف ٔبي ذلؼة

، ًلس ساؿسين ؿػىل فِػم اٌَـحػة ثضػلك ٔبفضػي، " ٔبريس فلط ٔبن ٔبصىٍص

 "فلط مبصاكدخَ ومضاُست ما اكن يفـهل ؿىل ٔبرض املَـة

 (تـس ٕاؿالهَ اًصحيي ؾن جصصَوهة ٕاهييس خاؾن  قوارديولتية )

ٔبؾػػوام يف ظػػفوف انصػػ و جصصػػَوهة، كضػػاُا يعػػلي ثػػسل املوُحػػة  6 

ثلؽ ؿَيػَ ٔبؿػني  1999اًساحصت اًيت س خحنك وسط اًـامل فامي تـس، ؿام 

ددػػريت ٔبدػػصى، ثًمتػػي ٕاىل حوسػػية قوارديػػول رػػم وسػػط اًفصيػػق 

يف ثسل الٓوهة اكن جضايف ُريانهػسيز . ومسرة حيهل ألسعوري لحلاً 

رشيػم اذلاكيػػة ألتػسي كػػس حػزم حلائحػػَ واهخلػي ٕاىل قػػصف مالثػػس 

اًلك اكن ييؼص ٕاىل زركػاء اًاميمػة ٕبؾخحػاٍر ذَيفػة قوارديػول، . اًىدار

خَػس جضػايف رفلػة تيػة . ًوىن اكن ًٔلذري هؼصت ٔبتـس تـغ اًيشػء

يخاتـػان مـػًا مػا يلسمػَ ٔبهػػسريس يف ارلامسػة ؾرشػ مػن معػٍص جػػ ٔس 

ٔبهت س خجـَين : "انيم، وُيا اًخفت تية حنوٍ ًيزرٍب تًدوءثَ اًضِريت

 ". ٔبؿزتل، ًوىن ُشا اًفىت س يجـَيا هـزتل

 



 وتـس اًيت اًلوي، اًعوث ظاحدة ًـودت واهخؼارمه حٌلسِم ؾن اًـامل، حول "Adele" اًضِريت املليية مجِور ؿرب

 حير (30) بًصمق ؾيَ ُبؿَن واذلي اًفٌية مسريهتا يف اًصاتؽ ألًحوم اًضِريت اًفٌاهة ثعصخ س يواث ًست دام قياة

ا من اًثاًر اًـلس اًيجمة جتاوز ٕاىل يضري ا س يواث ؿسد اؾامتد يف سدس متص "ٔبديي" ان ٕاىل ٔبيضا ويضري معُص  يف معُص

 اًحوم املليية ظصحت ذزل تـس ،2008 ؿام اًيور رٔبى (19) اًصمق حيمي ثعسٍر اًحوم اول اكن حير ألًحوماث جسمية

 " "Hello 25امس محي واذلي اًحوم ًِا ظسر 2015 ؿام يف ونشزل ،2011 ؿام (21) امس حيمي

 حلق نٌل اكماًل، اًـلس ُشا ذالل " "iTunes يف ثعسًرا ٔلهىث اًحوم انرث وُو ؿاملية راحاث "30" اًحوم حلق

 .اًس ية ًِشٍِ  رمسًيا ألًحوماث تبٔنرب ارلامس املصنز وحيخي فلط الاول يومَ ذالل اس امتع مَيون 60.7 من انرث

 ٔبديي مضاؾص وثعف حزيية فيَ ألكاين ٔبكَة واكهت 19/11/2021 تخارخي وىزل مسار 12 ؿىل ألًحوم حيخوي

 معيلة جلكٌلث ""My Little Love تبمٔس ٔلجهنا اكمٍك ٔبقيية دععت حير ٔلجهنا ٔكم وحياهتا زوهجا ؾن اهفعاًِا تـس

ا فهيا جضارك ودافئة  ألقيية ذالل ٔبجهنا ظوث توضؽ ٔبيًضا كامت حير ًعفَِا مضاؾُص
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سػػ يواث مػػن ثػػسل اًلكػػٌلث،  9حػصك تيػػة موكـػػَ ًدضػػايف وؿػػاد تـػػس 

ِّص ًخسل اًرشانة ألسعورية يف دط اًوسط  ..ًيعحح اًـلي املُسج

ص املساحة" ، مصر، وفِّ ص املساحة، جسمل  ، مصر، وفِّ  "جسمل 

 (لماس يايخشهص هيف ثـمل  اًىصت يف  ٕاهييس خا)

، حني مت ثعـيس اًصسػام ٌَفصيػق ألول 2002جرشين ألول /ٔبنخوجص 29

ؿىل يس املسرة اًًِويسي ًػويس فػان ذػال، اًصخػي اذلي مٌحػَ ٔبوىل 

املحارايث تلميط اًيادي اًىذاًوين يف دوري ٔبتعال ٔبوروب ضس لكوة 

ميىٌنك مضاُست اجن اًثامٌة ؾرشػ بٓهػشاك وُػو يػصوغ . جصوح اًحَجيًك

ذَػػف ألرحٌخيػػين دػػوان رومػػان ريىيَمػػي احذفػػاًل  34بًلمػػيط رمق 

ثدسارع ألحساج وجيس اًالؾة اًضػاة ظصيلػَ . هبسف املحارات اًوحيس

ح جصصػَوهة  دعوت ثَو ألدصى مؽ ًُويسي بٓدص ُو فصاهم رياكرد، يخو 

وجػػصمق  2005-2004تَلػػة ادلوري ألول يف مسػػريت ٔبهػػسريس مػػومس 

مدػارات مػن  37ٔبنرث مػن صػارك يف مدػارايث اٌَيلػا تػػ : كيايس خشيص

ل  25، مهنػػا 38ٔبظػػي  مدػػارات اكػػذحمِم مػػن دنػػة إلحذيػػاط، ًيخحػػو 

جس متص اًوثريت يف اًخعػاؿس . ٕاهييس خا ٕاىل ٔبصِص تسيي يف اًىصت إلس حاهية

، ٌَمػصت ألوىل مٌػش 2006تحَوغ اًفصيق هنايئ دوري ٔبتعال ٔبوروب ؿام 

. اًىػػربى ٔبمػػام مػػيالن 1994ؿامػػا تػػال ٔبي ذهػػصايث سػػوى ديحػػة  12

م  وٕاهييس خاجضايف  امليلػوص  بٓرسػ يالؿىل دنة اًحػسلء، يضػاُسان ثلػسُّ

حسم رياكرد كػصاٍر تػني صػوظي . هبسف هؼيف مؽ هناية اًضوط ألول

املحارات ووضؽ زلذَ يف تسيهل املفضػي، ًيحػي ؿػىل حسػاة ٕادميَسػون 

حبثًا ؾن املزيس من اًسػ يعصت ؿػىل وسػط املَـػة، اتراكً جضػايف وحػسٍ 

اكن جصصػَوهة كػس فػاز تَلدػني . يُصاكة هحوءت كائسٍ اًساتق ومسرتَ اًخايل

مذخاًيني ٌَيلا ًولة دوري ألتعال اًثػاين يف اترخيػَ، ػػصوف مواثيػة 

ؿامػان تػال : ملواظٍك الاهعالق تال رحـة ًوىن اًـىػس اكن اًعػحيح

ٌل ٕاىل ٕاؿػػالن اًفػػصاق تيهنػػا وتػػني مػػسرهبا  ٔبًلػػاة، ثُضػػعص إلدارت ٕاثػػُص

ثخجػَ ألظػواث . رياكرد، وظوًل ٕاىل امليـعف ألدعص تخػارخي اًيػادي

ًخـيػني رخػي جصثلػايل ان  سػ حق هل اًـمػي بًيػادي هكػسرة مسػػاؿس، 

ودصح مٌَ ًيحلق دوري ألتعال مؽ تورثو مث ًلة اًربميرًييف مصثني مؽ 

جض يَيس، كصار ل قُحار ؿَيَ من اًياحية اًيؼصيػة ًوىػن واحػس اكن هل 

 . رٔبي ملايص متاماً 

مصحدا ٔبهيا املػسرة، ل ثلَػق، سػ يفوز جػلك يشء، حنػن ؿػىل اًعصيػق "

اًعحيح، فلط اس متص تػخسل اًعصيلػة، اثفلٌػا؟ حنػن هَـػة ثضػلك رائػؽ 

 "ووس متخؽ بًخسريحاث، رخاء ل ثلري ٔبي يشء

 (2008ٕاهييس خا ًلوارديول ؾلة مداراثَ ألوىل هكسرة ًربصَوهة يف )

ٔبسػعورت فىػص اًيػادي اًىػصوي ًػخسل ارلعػوت،  هصويػفثعسى يوُان 

مسرة اًفصيق اًثاين، وبًفـي ٔبهعػدت إلدارت ومت  قوارديولمصحجا امس 

وسػط حتفُّػز ٕاؿػالي وحٌلُػريي . إلؿالن ؾن ثػسل ارلعػوت الاهخحاريػة

ت سَفا، درسػ تيػة مداراثػَ ألوىل ٔبمػام فصيػق  ٕلظالق اًيؼصايث املُـس 

يف ٔبسؤب تساية ذمىٌة ٌَمومس، ؤبزياء اهلالكَ ؿىل هفسَ يف  هوماوس يامثي 

 ٔبهػػسريسمىذحػػَ ملُصاحـػػة ألمػػور واًححػػر ؾػػن مػػوظن ارلَػػي، فاخػػبٍٔ 

اكن تيػة حباخػة ماسػة ٕاىل مثػي ثػسل . اًعامت ارلجول تخسل اًلكٌلث

اًلكٌلث، ًوىٌَ مل يخوكـِا ٔبتسًا من اًعفي هفسَ اذلي سَمَ اً ٔس كدَِا 

تلصاتة ؾلس من اًزمان، وكدي ٔبن يفيق من ذُوهل ٔبردف ٕاهييسػ خا ؾحارثػَ 

حنن يف حاٌك رائـة ٌَلاية وهَـة ثضلك "تَفغ ذارح، هيسف مٌَ اًلول 

درخػة ًٔلفضػي،  180ميص املومس وثيلَػة ألحػوال . ، مث رحي"ؾحلصي

حىت وظي حمل اًفوز جلك يشء ٕاىل ذلؼة حصخة ٔبدصى، ومتامًا نػٌل مػس  

ُػػسف . )ٕاهييسػػ خا يػػس اًـػػون ملسرتػػَ يف اًحسايػػة، مػػس  كسمػػَ ثػػسل املػػصت

 (اًضِري يف ص حاك جض يَيس ٕاهييس خا

ٕاهييس خا كسارت، كسارت كسارت كسارت، كسارت كسارت كسارت، شل ؿىل كسر "

 "اًىصت، شل ؿىل كسر اًزمان، شل ؿىل كسر ادلهيا، شل ؿىل كسر ألايم

اذلػامس يف  ٕاهييسػ خا، مـَق ادلزيصت اًصايضية ؾن ُسف اًضوايلؾعام )

 (2009هعف هنايئ دوري ٔبتعال ٔبوروب 

جصصَوهة تعػال ٌَسساسػ ية اًخارخييػة، مٌخرػة ٕاسػ حاهيا تليػادت املسريػسي 

فيسًيت ديي توسًك يُعحف بًعحلة اًىذاًوهية، ولك فضي يـود يف امللام 

ألول ٕاىل ثسل اًثيائية ألسعورية، جضايف وٕاهييس خا، ميضيان ؿىل دع  

ؿام اترخيي بٓدص ًوىن اذلمل يخـعي يف هعف هنايئ ألتعال ؿىل يس ٕاهػرت 

ميالن حوزيَ موريًيو، اًصخي اذلي رفضَ هصويف يُضػري ٕاىل ازلػاُري، 

 -نٌل ٔبذرب رئيسِم دوان لتورات كدػي ؿػامني-تي ٕاىل نخاًوهيا تبهٔكَِا تبهٔنم 

كس ارحىدوا دعبٔ فؼيـػًا، ًوىػن متامػًا نػٌل كػال اًصسػام ًحيػة يف ثوكيػت 

 ".  ل ثلَق، فلط اس متص هبشٍ اًعصيلة: "ملارة
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يسري اًصهة إلس حاين جلك زلة حنو هنايئ ٔكس اًـامل اذلي مل يس حق هلم 

حتليلػػَ، اًوضػػؽ يخػػبٔزم وٕايىػػص اكسػػ ياس كائػػس امليخرػػة ورايل مسريػػس 

يخعسى لهفصادين كاثَني من بٓريني روجن، ميص اًوكػت إلضػايف وجُضػري 

، سيسم فاجصيلاس يفذم هصت ضاٌك من ادلفاع 116اًساؿة ٕاىل ادلكيلة 

اًًِويسي ؿىل حسود مٌعلة ادلزاء، هُيسهيا ٕلهييس خا، يدسمل اًىصت اًػيت 

حصثفػػؽ وهتػػحط مػػصت واحػػست، ويف اًثاهيػػة ل ثػػالش ٕال كسمػػَ وصػػ حاك 

 !س خلكيربغ

مقيعَ يف احذفال ُيس خريي ًييال ٔبكىل ٕاهػشار يف حياثػَ،  ٔبهسريسذَؽ 

ًيس فساء ٌَِسف اذلػامس يف هنػايئ املوهػسايل، تػي حتيػة ٌَصاحػي داين 

املـػصوف " هػورهيال ٕال جػصاث"ًِػشا ل يىػّن هل . كائس ٕاس حاهيول ذاريك

 .تـيفَ ضس لؾيب اًحَوقصاان ٕال لك احرتام

. مل يىن جمصد لؾة بًًس حة ًيػا، تػي اكن اًالؾػة.. ساحميا ٔبهسريس"

مػن تػني لك . ثضحياثَ ٔلخي اًفصيق حصمذػَ مػن ثلػسيص فػصدي ٔبفضػي

 "اًليابث ؾن كامئة اًفائزين بًىصت اذلُحية، ُشا اًلياة حتسيسًا مؤمل

بساكل فريي، حمصر فصاوس فوثحول يـخػشر ٕلهييسػ خا ؾػن ؿػسم فػوزٍ )

 (بدلائزت ٔبتساً 

 

بًرسػػؿة هفسػػِا ؿػػاد حيػػي جصصػػَوهة اًخػػارخيي حمعػػٌل لك مػػا وخػػس يف 

يػػَ ًليػػادت  ظصيلػػَ، هلػػي موريًيػػو اًخحػػسي ٕاىل ؾلػػص داير إلسػػ حان تخًو

رايل مسريػػس فصحدػػوا تػػَ  ٌلسػػ ية مث ٕاكعػػاء مػػن هعػػف هنػػايئ دوري 

ألتعال، ادذعف حوزيَ ٔكس املسل من تني جصاثن ُشا اًفصيق، واكن 

ملضِس الاحذفال ٔبتَف اًخبٔهيس ؿىل مسى مػا وظػي ٕاًيػَ اًحارسػا يف ذاك 

مبواهجػػة مدػػارشت  اٌَيلػػاًلػػة  موريًيػػواسػػ متص اًسػػجال، فٌػػال . اًوكػػت

تـيػػاد ؾؼػػمي مػػن خاهػػة اًىػػصت ٔبمػػام جض يَيسػػ، اىهتػػ   زمػػن . حامسػػة

وكػػف اًصسػػام ؿػػىل مٌعػػة . يف ؿامصػػة امللاظـػػة الاهفعػػاًية قوارديػول

، حي يف املصثحة اًثاهيػة واًثاًثػة 2012و 2010اًىصت اذلُحية مصثني يف 

ؿىل اًرتثية، مصت وراء زميهل ًيوهيي مييس وكدي رفيػق درتػَ جضػايف، 

 . رواندلو وهصيسدياهوومصت وراء ظصيف اًزناع ألتسي ًيو 

واًصاتػؽ  ًيلػأبًلاة  3دوامة من املضاؾص،  ٕاهييس خاتني ُشا وذاك ؿاش 

وىىسػة  2015وحػىت الٓن، جمػس ألتعػال يف  2012يف اًعصيق مٌػش 

ػػا  2013بيػصن يف  ومجيػػؽ ديحػاث رتػػؽ اٍهنػايئ اًالحلػػة، جػىك يف بٓدُص

ٔبذَط ًصدائَ اذلي ًػن يىسػوٍ . تـس ٔبن فاض اًىيي ألوملحيىومبَـة 

كرٍي يف ٔبوروب ًون يَـة ضسٍ ٔبتسا، وكف ًيُضاُس ثيار اًزمن جيػصف 

ٔبتيػسال مث فػادليس مث تويػول ؤبذػريًا ٔبكػصة اًصفػاق، والٓن حػػان دورٍ 

 .ًيَحق هبم مجيـاً 

ذَؽ جضايف ثػسل اًضػارت ًيسػَمِا ٕاىل ٔبهػسريس، والٓن خيَـِػا ٔبهػسريس 

ويػزين هبػا ذراع ًيوهيػي، اىهتػت اذلاكيػة؟ هـػم، اىهتػت، ًوىػن تـػػغ 

ُػي اكن اًصخػي يسػ خحق مػن . ألس ئٍك ًن ثُمح  من اذلاهػصت ثسػِوٌك

اًىصت ثلسيصًا فصداًي ٔبنرب ذما انهل؟ ُي اكن يس خحق املزيس من إلهعػاف 

تعوٌك، ُي رحي اًفىت املًوؽ بٍمتصيػص  34ازلاؾي رمغ حعسٍ بًفـي ًػ 

واًدسمل وذَق املساحة، املُزَط ٔلفاكر هصويف ؤبساًية قوارديول، 

 وُو راٍض ؾن اًىصت اًيت يلسرما انديَ الٓن؟

دصح اًصسام ٔلهَ مل يُصد ٔبتسا ٔبن يبئت يوم يعحح فيَ ؿػاٌك ؿػىل اًفصيػق، 

دصح دون ٔبن جُييخٌا ٔبحػس، لكوحػة كػري مىػمتٍك ؿػىل اػة ثفاظػيَِا 

 .وُسوء مدسؾِا ارلجول
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 اىخط اىعرةٖ اىعرٗق
 واكن موحوداً  اكن اًلسم ومٌش اًفن ان فيَ لصم ذما

ا اجملالث مبرخَف داذاًل   اجملالث يف سواء ٔبهب   تعورت ًيؼُِص

ا ؾن ومتزيث اجملمتـاث ؤبدذَفت اًسمـية، ٔبو اًحرصية   كرُي

 تفن متزي ما ومهنا املـٌلري بًفن متزي من مفهنا فٌوهنا، ٕبدذالف

ىشا، املرسيح الاداء  ٔلكَة حاضية اًـصتية اًضـوة واكهت ُو

 ُو اًفٌون ُشٍ ٔبجصز ومن فن ًلك ارلاص تَوهنا ومتزيث اًفٌون

 اًـصتية ٌَضـوة ذمزيت مسة اًيوم يـس اذلي اًـصيب ارلط فن

 .وحٌلًيخَ بًفن ٕاُامترما ؿىل ودًيي

 اًضسيست، اًحساوت من حاٌك ؿىل ومه اًىذاتة اًـصة ثَل 

 يف الاتخاكر ٕاىل يسؾو ما الاس خلصار ٔبس حاة من دلهيم يىن ومل

 ٕاّل  اًفن مدَف ؾيسمه ارلط يحَف ومل ٕاٍهيم، وظي اذلي ارلط

 اًثلافة، مصانز فهيا ثـسدث دوٌك ٌَـصة ٔبظححت ؾيسما

 اًىوفة يف حسج ما حنو ؿىل تـًضا تـضِا املصانز ُشٍ وانفست

 ويخذىص وجيودٍ حيس يَ ٌَرط اًفٌان فاجتَ ومرص واًضام واًحرصت

 .مٌَ خسيست ٔبهواؿاً 

 وضبٔ  فلس ظويٍك، مسريت حياثَ رحٍك يف اًـصيب ارلط سار

 مت ما وٕاذا .اذلضارت ثعور مؽ ثعور مث وثس يعة، ؿادية وضبٔت

 تعيئة اكهت إلسالم كدي مسريثَ ٔبن فيخخني اًصحٍك، ُشٍ دراسة

 درخة ٕاىل ويعي إلسالم تـس رسيـة كفزاث يلفز رسٍ تيامن خًسا

 ؤبضفوا واًزتويق، بًخحسني ارلعاظون ثياوهل حير إلتساع،

  .كريمه احس هبا يس حلِم مل حٌلًياث ٕاتساؾِم من ؿَيَ

 ٔبو ألصزاص ٔبو املسن تبٔسٌلء اًـصتية ارلعوط مسيت

 تـضِا، يف ارلعوط ُشٍ ثساذَت وكس هبا، نخخت اًيت ألكالم

 فاكهت اًواحس، ارلط رسوم وثـسدث الٓدص، من تـضِا واص خق

 اًـؼام ارلعاظون ٔبتسؾِا اًيت اًفٌون من فًٌا جضلك ًىرثهتا

 :اًـصتية يف ارلعوط ٔبصِص ٔبمه ومن .مثاًل  اًىويف اكرلط
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 وحىذة بلس خلامة، اًىويف ارلط حصوف متخاز :اًىويف ارلط

 ارلط ُشا ٔبص هتص وكس وؾصًضا، ظوًل  املسعصت بس خـٌلل كاًًحا

 ٔبو مسجًسا ٔبو مئشهة يوخس ياكد ل حىت اًـحايس اًـرص يف

 ارلط ُشا ويـمتس .ارلط ُشا زذارف من خيَو ذاانً  ٔبو مسرسة

 ٔبو مذعٍك زدصفة مجودُا من ختفف ُيسس ية كواؿس ؿىل

 .اًىذاتة ذَفية جضلِكّ  مٌفعٍك



و :اًصكـة دط  ؤبسَِِا، اًـصتية ارلعوط ٔبظول من ُو

 ؾن وتـسٍ ونخاتخَ، كصاءثَ وسِوٌك واس خلامذَ، جبٌلهل ميخاز

 ثضلك بًلمل حصمس ٔبو حىذة فِ ي اًيلعة، ؿىل ويـمتس اًخـليس،

 اًلسمية، اًصكاع ؿىل نخاتخَ ٕاىل وس حة جسميخَ ٕان يلال .مـصوف

 اذلين اًحاحثني تـغ دلى اس خحساانً  ثالقِ  مل اًدسمية ُشٍ ًىن

 وجسميخَ، اًصكـة دط وضوء تسء ؿىل مذفلة كري الٓراء ٕان كاًوا

 اذلصوف، كعري كمل ؤبهَ اًلسمي، اًصكاع  ط ًِا ؿالكة ل اًيت

 تيهنٌل، وما واًًسري اًثَيث ارلط من اص خق كس يىون ٔبن حيمتي

 .نثريت ٔبهواؿَ ؤبن

و :اًًسخ دط  اًىثريت اًىذة تَ وسرت مجيي، دط ُو

 تَ امذاز ذما ٔبكي ًوىن اًدضىيي، وحيمتي اًـصتية، اخملعوظاث من

 ٕاذ اًىصمي، اًلصبٓن دعوط يف ارلط ُشا امذاز وكس :اًثَر دط

 وكصاءثَ، حصوفَ يف اًواحض ارلط هبشا املعاحف ٔبنرث ٔبن وخس

 .تَ نخخت واملخاحف املساخس يف واٌَوحاث وألمثال اذلنك ٔبن نٌل

 اًـصتية، ارلعوط ٔبمجي من اًثَر دط يـخرب :اًثَر دط

 اذلي واملزيان اًـصتية، ارلعوط ٔبظي ٔبهَ نٌل نخاتة، ؤبظـهبا

 دط يخلن مامل فٌاانً  ارلعاط يـخرب ول .ارلعاط ٕاتساع تَ يوزن

 يُـس ل يخلٌَ مل ومن ويرس، ثسِوٌك كرٍي ٔبثلن ٔبثلٌَ مفن اًثَر،

 نخاتة كواؿس يف ارلعاظون يدساُي وكس .ٔبخاد رمٌل دعاًظا تلرٍي

 ؿىل حصنزًيا ؤبصس حماس حة، ٔبنرث ٔبهنم ٕالّ  ارلعوط، من هوع ٔبي

 حير من ظـوتة الٔنرث ٔلهَ ارلط، ُشا يف اًلاؿست يف الاًزتام

 .واًضحط اًلاؿست
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 يىذة اذلي اًـصيب ارلط ٔبصاكل ٔبحس ُو :اًعلصاء دط    

 حىذة سَعاهية ؿالمة ؤبظَِا .خمعوص صلك ؿىل اًثَر  ط

ا، ٔبو إلسالمية اًيلود ؿىل ٔبو اًسَعاهية ألوامص يف  ويشهص كرُي

 مفادُا كعة اًعلصاء ٔبظي يف ويصوى .ًلدَ ٔبو اًسَعان ٔبمس فهيا

  سالظني يلسسَ اكن ملسس ٔبسعوري ًعائص كسمي صـار ٔبهنا

 .اًعائص ذزل حٌاخ ػي مبـين خاءث ظلصاء نخاتة ؤبن ،ألوقوز



 ٌا ةَ٘ اىخالف واالخخالف
 مؽ الاحامتع ٕاىل تفعصثَ مييي تعحـَ، احامتؾًيا إلوسان ُذَق

شا خًسَ، ٔبتياء  مذيوؿة ؿالكاث ؾيَ يًضبٔ  اًعحيـي امليي ُو

 ًوىن واًخـاون، اًخـارف ٕاىل اذلاخة ؾيَ يًضبٔ  نٌل ومدضـحة،

 تيهنم، فامي مذياكضة ومعاحل خمخَفة بٓراء ًٔلفصاد فٕان وبمللاتي

شا اًياس تني وارلالف الادذالف حيسج وبًخايل  ظحيـي ٔبمص ُو

و إلوساهية اًلضااي يف هوهية س ية فالدذالف مٌعلية، وهديجة  ُو

 واًضـوة اجملمتـاث يف واًخيوع اًصش ؿىل يسل وسَوك زلافة

 ؤبوساهية حضارية ظورت فيَ حصى اًيت ثسل دعوظاً  والادم

 زلافة وثلدي إلميان ٔبن  .اًخرش وكٌاؿة فىص يف ثرتخس ٔبن جس خحق

 ذاث الاجياتية اًثلافة ُشٍ حصس يخ حنو رممة دعوت الادذالف

 وازلاؿاث ألدم حصثلي  هبا بًلدول واًيت اذليات يف اًواسـة اذلاخة

 واًـلائسي واًس يايس اًفىصي اًرصاع تـىس هوهية س ية فِو

 وؾيوان كعة مٌا ًلك .ثرشية فعصت مجيـِا واخل .... واًلوي

 ُشا ُي ًىن خمخَفني، بٔلساس ٕلهيا ألدص ؾن خمخَف

 سَحية تيؼصت اًيؼص او اًحـغ تـضيا ىىٍص ًًك يلودان الادذالف

 الامص يىون ان جية الك، مـِم؟، هخوافق ل اٌرلين ًٔلدصين

   .اًعيحة واًعفاث واًلمي واملضاؾص اذلة هدضارك ان ميىٌيا خمخَف
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 فىصي، مجود يف اًخرش ًـاش  اًفىص يف الادذالف ُشا ًوول

 ظـم تال واحس ٕاجتاٍ اذليات ؤبظححت اًفىصي، ٌَرثاء اًـامل وافذلص

 يف ثرشي ٕاتساع ويًذج ٌَخيوع، ويؤسس اًخفىري يضـي مـىن ٔبو

 ول فيَ روخ ل خامس خاف، اًـامل ٔلظحح ًوولٍ .اجملالث ص ىت

 فِّسام، ارلالف ؤبّما تيّاء، اًخرش تني فإلدذالف  وؿَيَ اتساع،

 مفؤرّش  ارلالف ؤبّما اًياس، تني وؿافية حصةٍ  دًيي إلدذالف

 الادذالفاث وكوع من لتس .إلوساينّ  اجملمتؽ يف ختٍَّف  و احنعاٍط 

و اذليات، سنن من س ية فِشٍ اًياس تني  ثسل اجياتية مسبٌٔك ُو

 رـي ٔبن ميىٌيا وهيف وارلالف الادذالف .ألفاكر ثيوع ؿىل

 ذالف رـهل ل اًلمة حنو واهعالق كوت هلعة الادذالف من

 ما واندضاف اًخواظي يف حوكن فبمٔهيخَ تيًٌا، فامي وثيافص وثعادم

و وقىن ثيوع من امللاتي يف  س ححاهَ شل ذَلٌا حاكمي وس يٍك ُو

 إلرثلاء ٕاىل حامتً  تيا ويؤدي ألدص تـضيا يوكي خمخَفني وثـٕاىل

شا واًخلسم،  فبٔذا اًخىًٌوويّج، و اًـَميّ  اجملال يف حيعي، ما ُو

 اسديـاتَ ؿسم ان الا وارثلاء حاكمي حمور الادذالف اكن

 ؿىل واًرصاؿاث واًزناؿاث ارلالفاث وضوء ٕاىل يؤدي تَ واًلدول

 .ذالف الادذالف من جتـي من يه اًـلول فبٔسوبٔ  ٔبهواؾِا
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 خصَ٘ عيٖ نرًٗ

 "ضسي اهت ٕاذن مـي ًست اهت" ؿىل املحًية اًـلَية ان

 و "يسء ذوكم" ان ٔبو "الاحص ُو ورٔبيي دامئاً  اخملعئ اهت" ٔبو

 اًضريص ٌَصٔبي واًخـعة اًِوى واثحاع ًإلوسان اًفصدية اًزنؿة

 ٔبن من بًصمغ اًضرعية املضالك تـغ ألمور ُشٍ جسخة كس

 اخملخَفة هؼصمه ووهجاث ألدصين بٓراء احرتام ُو ُيا املعَوة

 اذلصية خشط ًلك خشيص رٔبي  ٔبهَ ؿىل بٔلمص اًيؼص ؿَييا فلط

 ألصزاص تـغ .مـَ مذوافلاً  ٔبهن مل وان حىت احرتامَ وحة تَ

 فال اًيلاش احذس مفٌِل ألدص اًصٔبي احرتام زلافة مـىن يسرهون ل

 يف الادذالف ان .اًضرعية اًـالكة ؿىل ذزل يؤثص ٔبن يًدلي

 يف ثالحق ؾيَ يًذج وكس حصي ٔبمص موضوع اي يف اًيؼص وهجاث

 ادذَفٌا رمٌل املًضود اًِسف حنو تيديجة واًوظول ألفاكر

 يلودان كس الادذالف دائصت واجساع ٕامساد لن  اراءان، وثـسدث

 هخوافق ل نيا اذ .واًخزَف بدلِي الهتاماث وثحادل ارلالف ٕاىل

 تيًٌا وحود حمط اًخيافص جيـي ثسخة ًيس فِشا املحسبٔ  ٔبو اًفىص

 وحناسة تَ هؤمن وما ٔبفاكران ٔبثحاع ؿىل الاصزاص ررب ؤبن

 الٓدصين، ًيحاسة خنَق مل فبٔهيا مـيا، يخوافلون ل ذمن ألدصين

 خمَوكاث ٔبم مـعومني حنن ُي الٓدصين حناسة يك حنن من

 ؾن خمخَفني ٔلهنم فلط الٓدصين حناسة يك يشء لك ثفِم

 مـخلساً  ٔبو زلافة ٔبو فىصت الادذالف موضوع اكن سواء ٔبفاكران،

 .مدسبٔ  ٔبو

 ال ٌى

 داخل الومى مكذمل دًواصىز اكذشاف

 72 إلى 66 ةٌى عمسي ًذساوغ ةٌظح

 أهه العلما  وًعذقد عا ، ملٌىن

 ةٌى السواةؽ مى مصًداً  طٌكشف

 ةستث وذلي والؼٌىز الدًواصىزاخ

 أفساخ لىطعٌح المشاةهح وطعٌذه

 .الؼٌىز

 ألفصاد تني املـصيف اًخحاين ذالل من يًذج الادذالف ان

 املواكف يف اًخحاين وايضاً  اًـلَية ومساروِم بًفِم اًياس وثفاوث

 ٔبو اًصٔبي يف اًعحيـي اذلق ٕاتساء ذالل من ونشزل واملـخلساث

 مؽ ويدٌامغ يخالمئ ل اكن وٕان حىت حنمهل اذلي اًخعور ٔبو اًلٌاؿة

 فاًفىصت .الامص ُشا يفلِون ل ذمن اًىثري ُيازل ًوىن الٓدصين،

 وحنت ظلي معسر ٔبو ٕاًِام مٌحؽ حىون ٔبن ميىن اخملاًفة

 هؤمن اًيت ألظَية اًفىصت تني منزح وحنن فٌعحح ٔلفاكران،

 .خسيست ٔلفاكر مٌخجني ؿَهيا اهفذحيا اًيت الٓدص وفىصت تعحهتا

 خسيست ٔبفاكر وذَق ألفاكر ثـسد دائصت يوسؽ اًثلافة هبشٍ فاًلدول

 .اًيَ وسمو ما تشزل حمللنيَ  ٕادذالفاثيا ؿىل ثُخٌا كس

 هل تعلم
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ٌاذا ٗعِٖ ذىم؟ … َأُا احأىً  

- حىت ٔبمل ٔبي ٌرلاث، حتول ٔبدات ٔبهَ ؿىل ألمل يُوظف 

 ؿاملًا يفذح اذليات، من مـصوف كري تُـس حنو ييسفؽ -ٔبظلٍص

 .واًـامل بلٓدصين ؿالكاثَ يف املـخاد هيز ألوسان، تساذي ماورائًيا

 ذالل من ٕاحساًسا ؿَيَ ثضفي اًيت يه فلط احمليعة اًؼصوف

ىشا املـاانت، من ٔبكي ٔبو ٔبنرث كسر فصض  ثضلك كادر ألمل فبٔن ُو

 ظاكذَ واس هتالك بًِوية صـورٍ ٕايلاف ٔبو اًفصد ثسمري ؿىل دامئ

 ُشا .موحست ًيست املـاانت ًىن ؿاملية، ػاُصت فِو ثبمٔلَ، فرتت يف

 املىوانث دلراسة املـارصت الاحامتع ؿمل رقحة يف اًسخة ُو

 يـعهيا احامتؾي س ياق يف حتسج املؤملة اًخجصتة .ًٔلمل الاحامتؾية

 جىسة ٌَمخبمٔل يسمح ييفهيا، ٔبو اًرشؾية ويىس هبا مـىن

 ٕاذ تَ، يمتسم ٔبو الٓدص ؾيَ يخزىل الازدراء، ٔبو اًخـاظف

 نٌل كاس ًيا، اًس ياكاث من اًىثري يف بٔلمل الاؿرتاف يعحح

 الاؿرتاف من وجخي ظويٍك، مؤملة ٔبزماث تـس» :ثًوس خوي وظفَ

 ظفي مثي ؿَيَ بًضفلة يضـص ٔبن يشء لك كدي يصيس بملـاانت،

ياك .«ذزل دون حتول اًحيضاء ذليخَ ًىن مصيغ، ظلري  ُو

 اًخجارة من واسـة ٍلوؿة :ٔبهَ مثي اًيفيس ًٔلمل ٔبدصى ٔبوظاف

 ثخـصض اًيت اًسَحية ٌَخلرياث ٕادراك مبثاتة تبهٔنا حمتزي اًيت اذلاثية

 مٌدرشت، ذاثية جتصتة تبٔهَ ٔبو وػائفِا، ؿىل وثؤثص اذلاث ًِا

 ألحيان من نثري يف حتسيسٍ ميىن اذلي ادلسسي ألمل ؾن خمخَفة

 ألمل ٔبن من اًصمغ وؿىل .ضارت حسسية مبيهباث يصثحط اهَ اذ

 مٌَ، يـاهون اذلين ًٔلصزاص خًسا حليلي ٔبمل ُو اًيفيس

 رمسًيا مصًضا ًيس اًيفيس ألمل ٔبن ٕال اًيفس، ؿمل ٔبظحاء حسة

 ًيس ذزل، ٕاىل بٕلضافة .هل املسخدة ألس حاة مجيؽ حتسيس ميىن

 من يـاين اًضرط اكن ٕاذا ما ًخحسيس موحس ظيب ادذحار ُياك

 ألحيان تـغ يف اًياس مجيؽ ثَلصيحا يـاين ًوىن ل ٔبم هفيس ٔبمل

  .اًلاِمضة ادلسسية ألؾصاض تـغ ِمن اًيومية حياهتم يف

 اًيت اذلالث يف فلط اًضلك حسسية الاضعصابث ؾن هََخحّسج

 ٕاذا ٔبو اًزمن، من ٔبظول ًِفرتتٍ  ٕاٍهيا املومبٔ  ألؾصاض فهيا جس متص

 هحري ِثضلكٍ  يَُؤثِّص كس ِمّما هحريتٍ  ُمـاانٍث  يف بٔلمص ٌَمـين جس حّخت

 الاضعصابث مععَح اس خزسام يمَِت  ما كاًحاً  .اًيومية حياثَ ؿىل

 ألذريت الِٓوهة يف يُسّم  ما ٔبو وػيفي اضعصاة ٔبو اًسوماثية،

 بٔلمل ألحيان تـغ يف وضـص كس اًيفيس، ادلسسي بلضعصاة

 مس متصت، تعورت اًربد ىزلث ثعيخٌا ٔبو اًضسيس، ادلسسي

 خيخي ؤبن اًلَة يف دفلان واًـؼام، املفاظي يف تبمٔل ووضـص

 ًوىٌيا اًضسيس، اًيعفي اًعساع من وهـاين اًوكت، ظوال ثوزاهيا

 ُشٍ وتبٔن ما، دعة من هـاين ل تبٔهيا خيربان اًعحية ىزور ؾيسما

 ؿىل سَحاً  وثؤثص ثؤركٌا، هبا منص هفس ية مضلكة من انتـة الآلم

 يُـصف مععَح ٕاىل واًحاحثون اًيفس ؿٌَلء ثوظي ٔبحسادان،

 ُياك ٔبن املععَح ُشا ويـين ،"اًيفيس ادلسسي ألمل" ٕبمس

 صـوران ؾن وانجتة هفس ية ألظي يف حىون اًيت الآلم تـغ

 من موخة يف قصكٌا ٔبو واًيبٔس، إلحداط ٔبو اًضسيس، بذلزن

 حياثيا ؿىل يؤثص صسيس، حسسي ٔبمل ٕاىل ثخحول ًوىهنا الانخئاة،

   .تبهٔكَِا
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 حاخة لك ٔبمهية يليّمون اًخرش ٔبن ؿىل ص يايسمان ٔبنّس

شا خمخَف، ثضلك  ألمل مس خوى ادذالف سخة يُفرّس  ُو

 مؽ ُشا يخوافق .املىدوثة اذلاخاث مواهجهتم ؾيس تيهنم اًيفيس

 ادلسسي ًٔلمل وول ديفيس بحصيم وظف يف اذلاخاث مٌؼور

 ٔبنرث احذياح حاٌك ٕاىل يُضري ادلسسي ألمل تبٔن فيَ يلول واذلي

سُّ  صـورية، جتصتة جمصد ٔبهَ من ـَ  ادلسسية الاضعصابث ُشٍِ  وثُ

 من واًلَق، الانخئاة اضعصابث ِمن لكٍّ  خاهة ٕاىل اًضلك،

  حنو يُـاين حير .ٔبملاهيا يف ص يوؿا الٔنرث اًيفس ية ألمصاض تني

 يف ألكي ؿىل واحست مّصت خشط 100 ٔبظي من خشعاً  12

 ثـاِدل حِبير اًضلك، حسسية هفس ية اضعصابث من حياهتم

ِّساء ِوس حة   .اًّصِخال وس حة ضـف املُعابث اًً

 اًضلك؟ ادلسسية الاضعصابث مـادلة ثمت هيف

 مـادلة يف فـالٌ  اًيفيس اًـالح ٔبن اًـَمية ادِلراساث ٔبنّسث

 يُساِؿس ٔبهَ حير اًضلك؛ ادلسسية اًيفس ية الاضعصابث

ملٌ  ؿىل املصيغ ـَ  وُمٌلرسة ادِلسمية ٔبؾَصاِضَ َمؽ اًخّـاُمي َنيِفية ثَ

 املىوهة ألُساف تني من يىون كس .ٔبفضي ِثضلكٍ  اًيومية َحياثَ

 :يًل ما ٌَـالح

مَيّاث اًضرعية ًٔلؾصاض ٔبفضي وثعييف فِم • ـَ هِنا وًِ    .حََىوُّ

   .وِتًضاط َحيِّسٍ  ثضلك اًيومية حياِحنك إلماكن كسر ماِرسوا •

 ُشا اسرتخاع ؿىل امعَوا ٔبو) ادلسٌلين وضاِظنك ؿىل حاِفؼوا •

 ذزِل  اكن ًو وحىت ِمهنا ثُـاهون اًيت ألؾصاض َرمغ (اًًضاط

  عواث ألمص ٔبول يف اًليام ؿىل اذلصص مؽ بملـاانت، معحوبً 

 .اًوكت مصور مؽ وضاظاً  ٔبنرثَ  ًِخعِححوا ظلريت

 الاسرتذاء مثالً ) ُمٌخِؼمة تعفة ًالسرتذاء ِثلٌيةٍ  ُمٌلرسة املُفيس ِمن

 .(اًيوكا اًخسرجيي، اًـضًل

 جُسامِه  ما كاًحاً  حير الاحامتؾية اذليات يف الٓدصين صاِرهوا•  

 ألؾصاض يدٌاىس املصء حـي يف بٓدصين ٔبصزاص ُمزاًعة

 .ادلسٌلهية

 من مثالً  ِجنك، ارلاظة واملوارد اًعاكة معاِدر ؿىل حاِفؼوا •  

واايث ُمٌلَرسة ذالل ون جيـَنك اذلي اًيشء ُو ما :ُِ سُّ  حُتِ

 ُو من بًّصاحة؟ فيَ جضـصون اذلي املاكن ُو ما بًّصاحة؟

حُّون اذلي اًضرط  مـَ؟ اًوكت كضاء حُتِ

فِّف اًيت والاسرتاثيجياث واًسَوهياث ألفاكر ؾن احبثوا •    خُتَ

   ِمهنا ثُـاهون اًيت ألؾصاض من

 دعيًعا املفيست الاسرتاثيجياث ُشٍ مثي اس خلالل ؿىل امعَوا •

 .ٔلهفسنك

 حمادزة ؾن ؾحارت ذزل يىون كس الٓدصين، مؽ ألفاكر ثحادًوا •  

حة ٍلوؿة ٕاظار يف ٔبو ِمٌنك املَُلّصتني ألصزاص مؽ  ًُِمساؿست ُمٌاس ِ

 .اذلاث

 Knorld َشارة دودان
Issue two 



 اىٍ٘ثٔىٔج٘ا اإلغرٗل٘ث 

Ελληνική μυθολογία : ةاىُ٘ٔاُ٘ث  

 

  
 اًفَسفة يف ٌَححر  املعادر من اًـسيس ٕاىل تـودثيا

 ٔبتسؾخَ ذما اًيسري اًزنر ٕال يعَيا مل ٔبهَ س يجس، اًلسمية اًيوانهية

 ٔبؾخحاٍر ميىن رسٍ ما ًوىن اًيوانهيني، واًفالسفة ألدبء ٔبفاكر

 اًاكمٍك اًعورت ٕلؾعاء اكفياً  اكن تي وركذَ، وهحهل ثيوؿَ يف رائـا

 يلَة ٔبن اًـؼمي ألدة ُشا اس خعاع ًلس .اًـؼمية اذلضارت ًِشٍ

 اكن سواء اًالحلني ألوروتيني ألدبء هحار دلى اًفىص موازين

 .اًالثيين ألدة ؿرب مدارشت كري ٔبو مدارشت تعفة ذزل

 هبا بٓمن اًيت وارلصافاث ألساظري مبجموؿة  ثُـصف امليثًووحيا

ًآِهتم، واملِمتة اًلسماء، اًيوانهيون  ألسعورية وخشعياهتم تب

 اكهت وظلوسَ، ادلين ٔبساس وثـسّ  اًـامل، وظحيـة ألدصى،

 ادلين من وحزء اًلسمية، اًيوانن يف ادلين من حزءاً  امليثًووحيا

 .ذارهجا ونشزل املـارصت، اًيوانن يف

  ؟ ٌَميثًووحيا اذلسيثة اًخفسرياث ما

 يف فـي ردت إلقصيلية ٌَميثًووحيا اًفِم تساية اًحاحثني تـغ يـسّ 

 اذلي ،"املس يحي اًـسايئ املوكف" ؿىل ؾرش اًثامن اًلصن هناية

 وحبَول ٔبملاهيا يف ."رمزية حاكية" ٔبو "نشة" امليثًووحيا اؾخرب

 إلقصيلية وبمليثًووحيا هبومريوس الاُامتم ازداد ،1795 ؿام

 ملارهة مؤسيس من هواحس مًوص ماهس ويـس ؿام، ثضلك

  مليثًووحياث "ٌَلَق املثري" اًدضاتَ حَي اذلي ادلايانث،

 .ألوروتيني ٔبوائي ؾهنا حتسج اًيت "املخوحضة ألؾصاق"
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 … امليثًووحيا وضبٔت هؼصايث

 امليثًووحيا ٔبظول حول اذلسيثة اًيؼصايث من ؿسد ُياك

 ألساظري لك خاءث امللسسة، اًيعوص ًيؼصية وفلاً  .إلقصيلية

 اًوكائؽ وثحسيي حتويي مؽ امللسس، اًىذاة من امليثًووحية

 امليثوًوحيا خشعياث لك اكهت اًخارخيية، ٌَيؼصية وفلاً  .اذلليلية

 يه هبم املصثحعة ألساظري ولك ما، زمن يف حليليني ٔبصزاص

 كعة خاءث بًخايل، .لحق وكت يف خاءث ٕاضافاث جمصد

 اًححص  يف ما حزر حامك اكن ٔبيوًوس ٔبن واكؽ من ٔبيًووس

 اًلعط لك ٔبن ٔبساس ؿىل فذلوم اجملازية، اًيؼصية ٔبما .اًخرياين

 ٔبن تفىصت املادية اًيؼصية حصثحط ٔبذريًا، .ورمزية اس خـارية يه

 ادليًية، اًـحادت ٔبقصاض ٔبساساً  مه واًِواء واًيار املاء ؾيارص

ِة وبًخايل  .اًعحيـية اًلوى ًِشٍ جتس يس يه اًصئيس ية فالًآ

 اس خًذج اًفٌون، يف امليثوًوحيا ومتثيي الٓثر ؿمل وثسخة

 اذلضاراث تـغ من مس خوحات إلقصيلية امليثًووحيا ٕان اًحاحثون

 موازي  ٔبدوهيس ٔبن فيحسو .ألدىن واًرشق اًعلصى بٓس يا يف

 حضارت من هوتيًل خشور ثبئت .ألدىن اًرشق من ميوث ٕلهل

   .اًسامياث إلًِاث من ٔبفصوديت ٔبيلوهية ثبئت تيامن ألانضول،
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 واًًَِسدية اًصوماهية اًـلالهية

 فيـسّ  املـصفة، هبيحة امليثًووحيا ٔبحيعت اًًَِسدية، اًفرتت ذالل

 يف اًضم زاد هفسَ، اًوكت يف .ؿَيا ظحلة من هبا ارلحري

 اًححر ثلَيس ٕافميريوس ٔبسس .اًالكس يًك اًـرص يف امليثًووحيا

 ٔبول ٔبن مؽ.امليثًووحية واًاكئياث ًٔلحساج اترخيي ٔبساس ؾن

 ذالل من ؾيَ اًىثري يـصف ضاع، (ملسسة مٌحواتث) هل معي

 ثفسري حـي ٔبظحح .ولنخاهيوس ديودورس من لك جسهل ما

 حنك حتت مىض وكت ٔبي من صـحية ٔبنرث ؾلالين امليثًووحيا

 وفَسفة اًصواكية هؼصايث تفضي وذزل اًصوماهية، إلمرباظورية

ِة ثفسرياث اًصواكية فلسمت .إلتيلوريون  وؼاُصت وألتعال الًآ

 يف .اترخيية وضرعياث إلتيلوريون هلم هؼص تيامن فزيايئية،

 املـاين ادلسيست وإلفالظوهية اًصواكية ؾززث هفسَ، اًوكت

 .امليثًووحية ٌَخلاًيس ألذالكية

 

ِة، اًخرش خياف حني يف ٔبهَ فاروس يصى  املخسين اًضرط الًآ

ِة من ٔبهواع زالزة مزي ٔبؾٌلهل، يف.ٔكتوين يصامه حليلة  :الًآ

 

ِة_1 ًآ  .واًيار اكملعص اًعحيـية ٌَؼواُص جتس يساث :اًعحيـة ب

ِة_2 ًآ  ًخحصيم املحادئ ؿسميي اًضـصاء اذرتؾِا :اًضـصاء ب

 .اًـواظف

ِة_3 ًآ  .ازلاُري وثيويص ٍهتسئة اذلىٌلء املرشؿني اذرتؾِا :املسيية ب

 زْراء شالم



رخيٌث كص٘رة ٌع اخِد رٌٔز جاٌعث "

"اىتصرة  

أنتر  عتداىرضااىدنخٔر اىجاٌعٖ 

اىٍ٘اخٖعئان   

 فضالً  هل من ًلك بٕلؿرتاف يسفـيا ألذالق حود ًـي

 ًعاملا اذلي ادلامـي ادلنخور ذزل اًـلول، مٌارت هًىس فال ؿَييا،

 وسـ  تـمٍل، ؿَهيم يحزي ومل ووهجِم اًعَحة ٔبخي من ثـة

 ٕاىل ٌَوظول إلحهتاد درة ؿىل ظاًة لك دعا ًيسسد خاُسا

 يف واملساؿست اًححوج من ُائي مك ثلسمي ذالل من املصاثة ٔبؿىل

 ثلاتي كس اًيت اًعـاة ًخحسي مٌَ وثوحهياث املرشوؿاث ثيفيش

 إلؿرتاف ؿَييا وحة وؿَيَ ادلرايس، مضواٍر يف ؿمل ظاًة ٔبي

 حوار ُياك يىون ٔبن ؤبرثئيٌا .يفـهل ما لك وكمية فضهل جبميي

 (امليايح ؿَوان ؾحساًصضا)  وادلنخور ادلامـي ألس خاذ مؽ ص يق

 .واًـمَية اًـَمية حياثَ ؾن ًعيفة هحشاث ملـصفة

 "هوردل" جمٍك رقحة ؾن وحّسزخَ ؾحساًصضا بدلنخور ٕاًخليت ؾيسما

 حياثَ حمعاِث  وتـغ وؿَمَ اترخيَ ؾن واًخحّسج ٕاًيَ بًخـصف

 نثرياً  ّرحة ٕاىهتت ؤبين تسٔبث وهيف

 :هفسَ ؾن مـصفاً  ؤبخاة

 اًحرصت مسيية يف ودلُث  امليايح ؿَوان ٔبنرب ؾحساًصضا ادلنخور ٔبان

 دراسة ٔبهكَُت  حير (م1946) س ية املـامص كصية يف اًفاو تلضاء

 اًـسادية ادلراسة ٔبهنيت وتـسُا مسارسِا يف واملخوسعة إلتخسائية

 ؿَوم يف اًحاكًوريوس صِادت ؿىل حعَُت  .املصنزية املسرسةِ  يف

 يف املاحس خري وصِادت ،1976 س ية تلساد خامـةِ  من اذليات

 دراسة تـسُا لٔهكي ادلامـة هفِس  من اذليوي واًخعييف اًيحاث

 اًـمي تسٔبث ،1984 س ية جصيعاهيا يف ًسرت خامـةِ  يف ادلنخوراٍ

 اذليات ؿَوم كسم اًـَوم لكية يف 1977 س ية اًحرصت خامـةِ  يف

 معيس مـاون مٌعة وصلَُت  اس خاذاً  مث ومن مساؿساً  ٔكس خاذاً 

 وتـس اًـَمية ٌَضؤون اًحرصت خامـة رئيس ومساؿس اًـَوم لكية

 .ممتصس ٔبس خاذ درخة ٕاؾعايئ مت اًخلاؿس ٕاىل ٕاحاًيت مت ٔبن

 ًىن س ية 35 ملست  اذليات ؿَوم كسمِ  يف اكن ألول مضواري

 ٌَـمي ٕاهخلَت 2012 س ية اًحيئة ؿَوم كسم ثبٔسيس مت ؾيسما

 .ُياك

 حير اًحرصت دلامـةِ  كسمَ ما ؾن حسيثَ يف ادلنخور ٕاسرتسي مث

و اًحرصت خامـة مـضة ٔبوضبٔ   يف رمز وهل ؿاملي مـضةٌ  ُو

 .اًـاملية املـاصة فِصس

 ٔبول و نخابً  ؾرش ٕازيا ؤبًّف ؿَمي حبر مئة من ٔبنرث كسم نٌل

 "اًـصاق يف املائية اًيحااتث" تـيوان 1983 س ية هل ٔبظسر نخاة

ىشا  اًخلاؿس ٕاىل ٕاحاًخَ تـس ٔبوسؽ وثضلكٍ  اًخبًٔيف يف ٕاس متصَ  ُو

 تـيوان 2021 س ية ُبظسر اذلي ألذري نخاتَ ٕاىل وظولً 

 ٕاختاذُا مت اًىذة ُشٍ وتـغ "واٍمتور اًيريي ٔبظياف ٔبظَس"

 وؿَوم اكًعيسٌك وألكسام اًلكياث تـغ يف ثُسّرس ؿَمية هكياجه

 .اًىميياء

20 
 ٌَسنذ

 إثناٌانعذد 



Knorld 
Issue two 

 :كائالً  حتسج ادلامـي اًـَمي املهنج يف رٔبيَ  عوص ٔبما

 ما ٕاهنا ٕاذ وحتسير هؼص ٕاؿادت ٕاىل حتخاح مجـهيا اًـَمية املياجه ٕان

 ثـصض فخسخة اًـصاق خامـاث ٔبكَة يف اًلسمي اٍمنط ؿىل زاًت

 واًيت واملخخاًية اًـسيست واذلصوة اذلعار معَياث ٕاىل اًحالد

 الٓن، ًلاية 1980 س ية من اًـَمي اًخعور ثبٔذري ؿىل معَت

 ًلاية اًامثهني س يواث مٌش اًـَمية اذلصنة ٕبن هلول ٔبن فًس خعيؽ

 اًـمَية ؿىل الٔنرب ألثص ٌَحعار فاكن مذوكفة ص حَ ألًفني

 ًإلتساع ضيق خساً  اجملال فاكن اًـَمية واملياجه واخملخرباث اًرتتوية

 اذلسير وبدليي الٓن بًعَحة رٔبيَ ؾن سبًٔياٍ وؾيسما .واًخعويص

 هون ؾن مذحسثً  ادلنخور فبٔخاة املعَوة بملس خوى اكهوا ٕاذا وما

 إلكذعادية اًؼصوف ثسخة وٕان اجملمتؽ من رمم حزءٌ  اًعَحة

 واًضلوط املاضية ؾلود ألرتؽ يف املخواًية واذلصوة واًس ياس ية

 اًعَحة مس خوى فبٔظحح سَحاً  ثؤثص مجيـِا اًحالد ًِا ثـصض اًيت

 ألهؼمة ٕادذالف ثسخة  املايض يف اكن ما ؾن نثرياً  خيخَف

ا املوحودت  ثوخس ل املثال سخيي فـىل إلكذعادية بًـوامي وثبٔثُُص

 ٔبو اًعَحة مس خوى يف سواء والٓن، 1978 س ية تني ملارهة

 اًـصاكية ادلامـاث حصثية ٔبظحح فالٓن ٌَجامـاث اًـام املس خوى

 ًيست ٔبظححت ادلامـة خمصخاث ٔلن خساً  مرتاحؽ اًـام

 منوذح يُـخرب اًـصاق يف اًخـَمي اكن املايض ففي املعَوة بملس خوى

 اًساتق يف اًعَحة تني هحري فصٌق  فِياك اًـصيب، اًـامل يف ٌَخـَمي

 اًـَمي واًـعاء ووضاظاهتا ادلامـاث ٔبداء وتني الٓن واًعَحة

 .املعَوة دون ٔبظححت ًٔلسف مجيـِا  واخملخربي
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 املس خوى ؿىل ادلنخور وضاظاث ؾن ٌَحسير ثعصكٌا وؾيسما

 اًحيئية واملصاكدة اذللَية اًسفصاث ؿىل مرتنز تبٔهَ ًيا فبٔوحض اًحيو

 ؾن حتسج نٌل واًيريي اًيحااتث وثسُور ثبٔثص وؿىل ٌَيحااتث

 رمغ ٕاهَ وكال ارلعوص وخَ ؿىل اًحرصت يف اًحيو اًوضؽ

 ثثخت اًيت اذلالث وؾصض ٌَمسؤوًني واملياصساث ادلؾواث

 ٔبو جمسية ٕاس خجاتة ُياك حىن مل اًحرصت يف اًحيو اًخسُور

 .مؤثصت حليلية ٕاس خجاتة

 الٓن ٔبما خنٍك مَيون ؾرش س خة ُياك اكهت اًحرصت ففي

شا فلط خنٍك وهعف مَيون  ٔبحس فِو خسًا، هحري ثبٔزري هل ُو

 درخاث وٕارثفاع اًحرصت تيئة يف اًرسيـة اًخلرياث ٔبس حاة

 اًًضاظاث حمصوكاث من اًياجت اًخَوج ؾن انُيم اذلصارت

ا اًيفعية  احملافؼاث ٔبنرث يه فاًحرصت املَوثث من وكرُي

 ؾن اًياجت واًخَوج اذلصارت جس خمل ٕاهنا ٕاذ ث راً  اًـصاكية

 مل ٕان هـمة ًويس هلمة اًيفط يىون ًوصمبا اًيفعية اذلصنة

 يوخس ول اًعحيح بًضلك وٕاس خلالهل ٕاس خـٌلهل يس خحسن

 ٌَمياٍ حليلية مـادلاث ثوخس ول جضجري حصنة امللاتي يف

 ظاذلة كري اًحرصت ثعحح س يواث تضـة تـس ورمبا املَوزة

 .فهيا اًحيو اًوضؽ ًخحسني خسية دعوت وحود ًـسم ٌَسىن



22 
 ٌَسنذ

 إثناٌانعذد 

 ُو اًحيو اًوضؽ ثيلش ٔبن املمىن من اًيت اًـالخاث اثسط وٕان

 املؤمتصاث ٕاكامة من اًصمغ وؿىل وثوس يـِا، ارل اء اًصكـة زايدت

 زراؿة وٕاؿادت واًدضجري اًزراؿة ؿىل واذلر اًخلاريص وثلسمي

 وحود ؿسم وٕان حليلية، اس خجابث ثوخس ل ٕاهَ ٕال اًيريي

 فاجملمخؽ اًحيو، اًخسُور ثفامق من زاد  اجملمتؽ يف اًيحاثية اًثلافة

 اًاكمٍك اًثلافة ميسل ول املضلكة جحم يلّسر ل ؿام ثضلك اًـصاش

 .اًحيو اًوضؽ ؿىل واذلفاظ بًزراؿة ًإلسِام

 جبميؽ ٌَعَحة رساٌك يوخَ ٔبن ادلنخور من ظَحُت  ودذاماً 

 :فلال إلدذعاظاث

 "تَ ادلِي من ذريٌ  اًيش مـصفة ٕان"

 ؿىل مـصيف، ثضلك اًـَمي حتعيَِم ؿىل يصنزوا ٔبن فـَهيم

 ًويس اذللائق مـصفة ٕاىل ويعي اًخـمل ٕاىل يعمح ٔبن اًعاًة

 فٕاذا اًوػيفة، ٔبو ادلرخة ؿىل اذلعول ٔبخي من ادلراسة فلط

 ٔبخي من وجياُس  ٕادذعاظَ وُحِة  اًـمل تخحعيي فىص اًعاًة

 ٔبو حاذق ظحيٍة  ٔبو انحجاً  رميسساً  يعحح ٕادذعاظَ هلاط مـصفة

 .مـصوف ؿاملٍ 

 لكٌلثَ ٕاس خوكفذين ادلنخور مؽ حسييث ٔبزياء يف إاٍ اكول ٔبن ؤبود

 فىص كس اكن ٕاذا وما ارلارح يف جتصتخَ ؾن سبًٔخَ ؾيسما

 يضـص ل املصء ٕان" كائالً  فبٔخاتين اًـصاق ذارح بٕلس خلصار

 اتساً  يصقة فمل تدلٍ ٔبحة ٕاهَ" موظيَ يف يىون حني ٕال جىصامذَ

 اذلصة ػصوف ورمغ ذزل ٕبماكهَ اكن ٕاهَ رمغ تـيساً  بًـيش

  دامئاً  اًـودت ٔبراد ٕاهَ ٕال ألظـست مجيؽ ؿىل اًوضؽ وحصاحؽ واذلعار

 .ًِا ألفضي وثلسمي خامـخَ رلسمة

 هخـصف ًًك ًيا ٔباتحَ اذلي اًوكت ُشا ؿىل ادلنخور وضىص ذلا

 .اًـَمي اًىفاخ يف حصاً  ٕامنوذخاً  ًيا ويىون ٔبنرث ؿَيَ

 ومبسيدٌَ تَ اًفرص ميَؤان وحنن ؾصاكيخيا جاكمي ؾيَ هخحسج

ا ارل اء  وارل اءِ  بملاءِ  اًـامصت…(املـامص)…اًحامس وزلُص

 .اًعيحة اذلس يةِ  واًوحٍو

 خٔراء اإلدرٗصٖ
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 ُٔر خصان

ُشا ما كاهل خمصح ٔبفالم ألمنػي و اًصسػام اًيػابين، ُػاايو ميػازايك 

 spirited"ؾيسما رفغ ٕاس خالم الاوساكر ؾن فَمَ  2003ؿام 

away "ودل ُػػاايو ميػػازايك ؿػػام . ٕاحذجاخػػًا ؿػػىل حػػصة اًـػػصاق

ٔبي ٔبهػػَ اكن يف اًصاتـػػة مػػن معػػٍص ؾيػػسما ٔبًلػػت اًػػولايث  1941

ؿػػاش ميػػازايك . املخحػػست ألمصيىيػػة كٌحَخهيػػا اذلريخػػني ؿػػىل اًيػػابن

ظفًوخَ يف ثػسل اًسػ يواث اًلاسػ ية اًػيت زرؾػت تػساذهل حلػسًا 

واحضػًا ٌَحػصوة، معػي وادلٍ يف ثعػممي اًعػائصاث واكن ميػازايك 

اًعلري يساؿسٍ ثسخة ًوـَ اًضسيس هبا تيامن اكهت وادلثػَ ظصحيػة 

حعػػي ميػػازايك ؿػػىل صػػِادت اًحاكًوريػػوس يف اًـَػػوم . اًفػػصاش

 اًس ياس ية وتسٔب معهل يف ظياؿة اًصسوم املخحصنة فبٔهخج مسَسي 

"miray shonin conan" ٔبو مػػا يـػػصف يف اًـػػامل اًـػػصيب

امللذخس من رواية املػس اًِائػي ٌَاكثػة اًىسػ يسر " ؿسانن ًوييا"

بًخـػاون مػؽ زميَيػَ  1985ؿػام  يك مث ٔبسػس ٔبسػ خوديو حيػحًل 

ٕايساو اتاكُاات و ثوصو سػوزويك ًيعػحح ٔبنػرب ؤبصػِص ٔبسػ خوديو 

. ًعياؿة اًصسوم املخحصنة ًػيس يف اًيػابن فلػط تػي حػول اًـػامل

وٕادذار ٕامس حيػحًل ٔلهػَ ٕامس ٕاحػسى ظػائصاث اكجػصوين إليعاًيػة 

اًيت صارهت يف اذلػصة اًـامليػة اًثاهيػة وثسػخة ٕان لكمػة حيػحًل 

يف اٌَِجػػة اٌَيخيػػة ثـػػين اًػػصايخ اًعػػحصاوية اذلػػارت ٔبو مػػا يـػػصف 

جػػصايخ اساسػػني، وكػػس حػػميّن ميػػازايك و رشيىيػػَ اذليػػن ٔبمَػػوا ٔبن 

يىون حيحًل رايحًا ثليريية حتسػن وثعػور مػن ظػياؿة ألمنػي يف 

ُو تساية " "castel in the skyاكن ٔبول ٔبفالم حيحًل . اًيابن

ػِػورٍ ٌَيػور، ىػػصى فيػَ ثػػبٔزري ميػازايك ثضػػلك واحض فلػس هػػصس 

ٔبفالمَ ًيحش اذلصوة وٕايعػال رسػائي ٕاوسػاهية ٌَمضػاُسين ومهنػا 

 "the grave of the fireflies"فيمل 

شتب عدم وجٔدي ِْا ىيدصٔل "

عيٕ جائزة االوشهار، ْٔ إُِٖ ىً 

 أرغب فٖ زٗارة ةيد نان ٗلصف

 "اىعراق

 

 

اذلي يخلكم ؾن ظفي حياول اًيجات مؽ ٔبدذَ اًعلريت ٔبزياء اذلػصة 

 .يف اًيابن

اذلي "  my neighbor Totoro"ٔبهػخج فػمل  1988يف سػ ية 

يػػػخلكم ؾػػػن وحػػػش اًلاتػػػة اٌَعيػػػف ثوثػػػورو ًيعػػػحح صػػػـارًا 

ا ؿىل اًخفاظيي مؽ ثسػاظة . ًٔلس خوديو حمتزي ٔبفالم حيحًل ترتنزُي

ص إلوسان وثخحسج تلمي  ٔبسَوة اًرسد واًلعط اًيت ثؼِص حُو

 .ٔبذالكية سامية مؽ نثري من اًواكـية

ًن ىصى ذريًا معَق ٔبو رشًا معَق، فِ ي ختاظة ؾلػول اًىدػار  

 .كدي اًعلار وثعيؽ ؿاملًا دياًيًا حير لك يشء ذمىن



اىٓث اىدب واىدرب... ِعشخار   
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 ٌَسنذ

 إثناٌانعذد 

اكهت ِؾض خار ثسور تني ؿامل اًخرش حبثًا ؾن حضااي، من مسل ٕاىل 

مسل، ومن صاؾص ٕاىل صاؾص، فاكهػت ثبٔذػش مػا ميَىػون وثػرتوِم 

يحىوهنا ًػياًل وهنػارًا، ويف ذاث يػوم، ٕاًخلػت جػصاعٍ فََفذيخػَ ثسػحص 

ؾيوهنا، ؤبذش تشحب صاٍ ًِا لك يوم، ًًك ثحل  مـػَ ٔلظػول زمػٍن 

ذمىن، ٕاىل ٔبن ذحب لك اًضاٍ اذلي دليَ، فلام ثرسػكة صػاٍ ؤبذػش 

يححر ؾن ِؾض خار ؿىل ٔبمي ٔبن يُلػسم ًِػا مػا رسق ًػًك جتَػس 

 ".تبٔسعورت اًضجصت"ًىهنا مل ثـس هل ٔلهنا اكهت مضلوٌك  !مـَ

هَلَت ذاث يوم جُشريت ثيخت ؿػىل ضػفة هنػص اًفػصاث ٕاىل مسييػة  

ؿػىل ٔبمػي ٔبن حمنػو ثػسل " ثس خاهنا امللػّسس"اًوراكء، وزرؾهتا يف 

 . اًضجريت وثعري جشصت ؾؼمية  ثعيؽ من ٔبقعاهنا ؾصصًا ًِا

وؾيسما نربث اًضجصت وحان وكت كعػؽ ٔبقعػاهنا ٕاندضػفت ٕان  

ٔبفـ  كس ٕاختشث من ٔبسفَِا خمحبً، وٕان ظريًا تىن يف ٔبؿالُا ُؾّضًا، 

فٕاسػدٌجسث  تبٔدهيػا ٔبوثػو . وٕان حٌية اس خلصث يف وسط خشؾِا

اذلي ٔبس يس املِمة ٕاىل اًحعي املضػِور خَجػامش، ( ٕاهل اًضمس)

َِّحًا تسرع مسيم وفبٔس زليٍك، وٕاس خعاع ٔبن  جفاء ُشا اًحعي مدس

صتػت ادلييػة ٕاىل ارلصائػة  يلذي ألفـ ، وؾيس ذاك فػّص اًعػري ُو

املِجورت، فلعؽ خَجامش ٔبقعان اًضجصت ومحَِا ُسيػة ٕاىل ٕاانان 

مػا ٔبهػِت ٕال )ًخعيؽ مهنا ؾصصًا، واذلي نخة هبا دعاة مبَحمخَ 

، يف اًربد  ٔبهِت بة ل ييفؽ يف ظػِسّ  موكس رسؿان ما ييرمس انٍر

ٔبهِت تػ  ثخذَػؽ . ٔبهِت كرٌص يخحعم يف داذهل ألتعال. رحي ؿاظفة

َِّػي . ٔبهت حفٌػُة كػرٍيٍ  ثَػِوّج حامََِػا. قعاءُا ٔبهػت كصتػُة مػاء ثح

َِا. ظاحهبا ـِ  (.ٔبهِت حشاء ثلصص كسم ُمٌخ

إلًِة ِؾض خار يه اًضرعية اًوحيست اًيت ؾحسُا اًيػاس ثضػلك 

اكن اًياس يـحسوهنا حػىت ثلفػص هلػم يف . مضرتك حبضاراٍث خمخَفة

 .اذليات الٓدصت

اكهت ِؾض خار ٕاًًِة ظموحة مل حىذِف ثس يادهتا ٌَسػٌلء فلػط، تػي 

ٔبرادث ٔبن حتػػنَك مٌػػاظق اًـػػامل اًسػػفًل ٔبيضػػًا، واذلي اكن يػػصُ  

ٕاًِػة )ذلنك ٔبدت ٕاانان اًىربى اًيت سٌلُا اًسومصيون ٕايصصىيجال 

 (.املوث واًؼالم

جلك اًخـويشاث اًيت متَىِا ثبُٔحػًا ًخيفيػِش ( ِؾض خار)جسَّحت ٕاانان 

، وكدػي "ألرض اًػيت ل ؾػودت مهنػا"دعهتا اجمليوهة بدّلدول ٕاىل 

ٔبن هتم  جصحَهتا ٔبوَظػت وزيَصُػا هًضػوجص ٕاهنػا يف حػاِل مل ثفَػْح يف 

ِػة"اًـودت تـَس زالزِة ٔبايم فـَيػَ ٔبن ييػسهَبا يف  مث يضػس  " ٍلػؽ الًآ

ِة اًسومصية)اًصحاَل ٕاىل إلًِة ٕاهَيي  ( ٕاهل اًلمػص)مث هيػا ( هحري الًآ

ًِخوسػالث اًػوزيص ٕلهلػاذ ٕاانان، ؿَيػَ ٔبن  فٕاذا مل يس خجة ٔبحػسمه 

 .، اذلي ًن يخواىن ؾن ٕاهلاِذُا(ٕاهل اذلوكة)يشَُة ٕاىل ٕاىًك 
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ُحعػػت ؾضػػ خار ٕاىل اًـػػامِل ألسػػفي وثلصتػػت مػػن مـحػػس 

ايصصىيجال، فٕاؿرتضِا ؾيس اًحاة رئيُس حصاس املسذي وظَػة 

مهنا ٔبن ثُـّصَف ؾن هفِسِا فَفّلت ؾض خار ؿػشرًا ًزايرهتػا مّث كادُػا 

رئيُس اذلصس مبوحة ألوامص واًخـَاميث اًيت ثَلاُا مػن سػ يسثَ 

. مَىة اًـامل اًسفًل ٍميػَص هبػا ؿػرب تػوابث اًـػامل اًسػفًل اًسػ حـة

واكهت لكػٌل متػُص مػن بٍة ثخجػّصُد مػن ُحََِػا وحالُػا كعـػًة ثَػَو 

ألدصى، وبًخايل ٔبذشث ثفلُس ما جسػَّحت تػَ مػن اًخـويػشاث، 

حىت ٕاذا ما ؿربث من اًحواتة اًسػاتـِة وألذػريت ُحػّصِدث مػن لك 

ؾيسُا ُبِمػَصث ٔبن جسػجَس ًػ ِٕايصصىيجال و . يشء فبٔظححت ؿارية

ألهوانيك، ومه اًلضاُت اًس حـُة اخمليفون ارلاّظون بًـػامل اًسػفًل، 

 .ظّوتوا ٕاٍهيا هؼصاِث املوث وحتًوت ٕاىل حثٍة ُامست

مػػّصث زالزػػُة ٔبايم وزػػالُج ًيػػال، ويف اًيػػوم اًصاتػػؽ، ؾيػػسما رٔبى 

ِة ًيسػ خجرَي هبػا يك  هًضوجص ٕان س يسثََ مل ثـْس، تسٔب رحَخَ حنو الًآ

رفػغ ٕاهَيػي مػّس يػس املسػاؿست، ٕال ٔبن إلهل . ثيلش ٕاانان من حميهتا

ٕاىًك اتخسع وس يًٍك ًحـِِثا ٌَحيات وذزل  َِق خمَوكنَي ل خًَس هلٌل 

ؤبمصمهِا ٔبن يشُحا ٕاىل اًـامِل اًسفًل وييرثا ظـاَم وماَء اذليات ؿػىل 

ُبذن . اس خجاَة اًصسولن ًٔلوامص وؿػادث ٕاانان ٕاىل اذليػات. حثهتا

ٕلانان ٔبن ثلوم، ثلوم وثـود ٕاىل ألرض، ًوىهنا اكهػت يف حصاسػِة 

ؿسد من اًض ياظني ألصساء تُـثوا مـِا وُبمصوا تبٔن يـودوا هبا ٕاىل 

ىػػشا دصحػػت ٕاانان  ؿػػامِل ألمػػواث ٕان مل جتػػْس مػػن حيػػّي حمَِػػا، ُو

يػػة ئػػم اًضػػ ياظني، مبوهػػٍة ُر كعػػسث ٔبوًل . جسػػرُي حماظػػًة تبًٔو

املسييدني اًسومصيخني ٔبوما وبدثحريا ًوىن رسؿاَن مػا حػّي اذلؾػُص 

يف كَة إلًِني اذلػاميني هلػٌل، فَخسػا املسػوَخ ومتصكػا يف اًػرتاة 

ٔبمام ٕاانان اًػيت كدَػت دضػوَؾِم وثػشٌَِم مفيـػت اًضػ ياظني مػن 

 .  ٔبذشٌُل

مّث واظَت ٕاانان املسري ومـِا حضس اًض ياظني حػىت وظػَت ٕاىل 

مسيية متوز، ٔبىب متوز اًخشٌي ٔبماَم كصيًذَ تي ٕاهَ ٕارثسى حََي اًـيس 

ؾيػػسما رٔبث ٕاانان زوهجػػا . وألفػػصاخِ وحصتػػَؽ ؿػػىل ؾصصػػَ كػػرَي مدػػالٍ 

وحديهبا فَصِحًا كرَي حزين ؿػىل موهتػا ٕاسدضػاظت قضػحًا وظػوتت 

ٕاًيػػَ هؼػػصَت املػػوث وكامػػت تدسػػَميَ ٕاىل زبهيػػة اًـػػامل اًسػػفًل يف 

، فػٌجَح بًفػصار مػن . مضِس مصوع حاوَل متوز اًيجػاَت مػن معػرٍي

. اًض ياظني ًيرخئب تني ألؾضاة ويعَُة من ٔبدذَ ٔبل خُترب ؾيػَ

ا وكػػػاموا   ذُحػػػت اًضػػػ ياظني ٕاىل تيػػػِت ٔبدػػػت متػػػوز وؿػػػشتُو

تبٔس خجواهبا من ٔبخي إلؿرتاف مبػاكن متػوز ًىهنػا كاومػت ووفػت 

دىشػ متػوز ٔبن يعػيَة ٔبدذػَ اًوفيػة رشًا . ٔلدهيا توؿػسُا حبٌليخػَ

ؿىل يس ُؤلء اًض ياظني اذلين ل يـصفون اًصمحػة فلػصر ٔبن يسػمَل 

فعػار إلهل متػوز مـػشة تػني ٔبيػسهيم، فبٔصػ حـٍو  ًب . هفسَ هلم

يئٍو ٌَصحيػي مـِػم يػا ثوخػَ بدلؿػاء ٕاىل . بًـيص واًس ياط ُو ُو

ظاًحػػًا مـوهخػػَ فبٔسػػ خجاة هل وحػػول يسيػػَ ( ٕاهل اًضػػمس)ٔبوثػػو 

ورخَيػػَ ٕاىل كػػوامَئ قػػزال ففػػّص ُػػارًب، ؤبمسػػىوا تػػَ مػػصت ثهيػػة، 

 .ؤبذشٍو ٕاىل اًـامل اًسفًل
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أن أفخح  أشخطعج  شً٘ئا فشً٘ئا "

"عِٖ٘ وأن أحفًٓ اىطت٘عث  

يس ٕاهَ   اذلي اًفصويس اًفٌان ذاك موهيَ لكود ٔبوساكر هومفرب من اًصاتؽ ًو

 اًفن كواهني ؿىل يمتصد ٔبن ٕاس خعاع حير ؾرصٍ، فٌاين ٔبؾؼم من يُـس

 ذَق فلس اتمة، تسكة اًـيارص وثعويص رمس ؿىل اًلامئة اًخلَيسية

 رموزاً  ًوحاثَ حـي ذما واذلصية بذليوية مفـم اًصمس، يف خسيًسا ٔبسَوبً 

 خًسا فصيست ؿالكة ُياك ٕان ٕاذ .واًعحيـة ٌَواكؽ رؤيدٌا من كريث ٌَفن

 ؾن ؿربث ساحصتٍ  تعصيلةٍ  ؾهنا ؿرّب  فلس وؾيارصُا اًعحيـة مؽ ملوهيَ

 مضاُسهتا ؾيس وضـص ىاكد حىت بذليات ثًدغ ًوحاث فلسم .هبا صلفَ

َِ  وضـص ىاكد املوح ورذاذ ٔبهفاس يا يساؾة اًيلي اًـشة بًِواء  ؿىل ت

 .بًِواء حتخم ؾيسما اًلوارة ٔبرشؿة ٔبظواث نشزل وحوُيّا

 وؿيش ارليال ؾن ارلصوح يف ...(إلهعحاؾية واملسرسة موهيَ لكود)

 ٔبانمهل مث ؾيًيَ وؿرب مدارشتً  اًعحيـة من ألحساج موهيَ هلي اًواكؽ،

 ألًوان من ركيلة تلسالث متزيث اًلٌلش ؿىل زيدية ًوحاث ٕاىل

 ألسَوة وُشا اتمة، ثضموًية امليؼص، ؾن موهيَ ٕاهعحاع ثيلي اًِادئة

 يف ادلِس فدشًوا اًعَق اًِواء ٕاىل املصمس من اًفٌاهون هلي اًفين

 ًوحة ٕان .مثالً  اًضمس موضؽ ثلري كدي اًفين اًـمي ثيفيش يف إلرساع

 تـس إلهعحاؾية، ٌَمسرسة رائسا حـَخَ "مرشكة مشس ٕاهعحاع" موهيَ،

 ٕامس ٔبص خق فلس اًخعويص من اًيوع ُشا ٕاس خـمي من ٔبول اكن ٔبن

 .ًوحذَ ٕامس من املسرسة

 املخزَية ألجشار ثحسو ،"اًـلـق ظائص" ٕبمس املـصوفة ٔبؿالٍ اٌَوحة يف

 وظامست ٔبقعاهنا، ؿىل املدساكعة اًثَوح هكية محي من مهنىة ٔبوراكِا ؾن

 جيمؽ ًط تبٔهَ ؾيَ ؾصف تعائص وحميعة ملاتٍك .بٓدص رتيؽ ٔبخي من

 واكف وُو اًـلـق ظائص ٌَلابث، حمة وكري ؾضَ ٕاىل اًالمـة ألص ياء

 مٌاظق يف مٌَ يؼِص مثَج ثس ياح خاهخهيا من مذعٍك دضخية تواتة ؿىل

 ؾيص ؿَيَ املس خلصت اًثَوح ثسل تني من وخيصح  ارلض يب ٔبظهل ؤبدصى

 وترتثية مٌخؼمة كري تعصيلة صائم سسل ؿرب اًحـغ تحـضِا مذعٍك

 اًحياية ثسل ٕان رس املخـة اًس ياح ذزل وراء فامي ٔبما ؾضوايئ، ص حَ

 ٔكن ماُيهتا، ؾن مغوض حامٍك مهنا ثحل  ما ٔبو ألجشار وراء اخملخخئة

 .مثيالهتا ؾن ٔبجشار تضـة ٕلجصاز ُو وحودُا

 ذهص ضوءُا ثبٔزري ٕان ٕال اٌَوحة، ٔبحناء يف اًضمس وحود ؿسم من وبًصمغ

 اذلُحية ٔبصـهتا ؿاهسة .ألؿىل ٕاىل و وراءٍ ثلدؽ ٔكهنا اًس ياح، تؼي

 .اًثَج تياض هعوع مساؾحا

 هل حيب ٕان ٕاذ مجيي، ماكن الٓن فِو اًصيف، ٕاىل سبٔذُة" موهيَ يلول

 ظائص" ًوحذَ اكهت ُيا ومن "اًعيف فعي يف مٌَ ٔبنرث اًض خاء يف

َِ  اذلي "اًـلـق  اًثَج ملياػص اًخلَيسيني اًفٌاهيني ظصيلة ؿىل متصد ووـادث

 اكذلُيب خمخَفة ٔبًواانً  ٕبس خزسامَ موهيَ متزي .اًياظؽ ألتيغ ٕبس خزسارمم

 .ألجشار ثخزَي اًيت اًضمس ؤبصـة اًؼالل ووزع وثسرخاثَ

 ٌَسنذ
 زِٗب خصان -َشارة دودان  إثناٌانعذد 
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 :انٍاباٌ
 ىاًاي إىل سخصم صبادا، 7:00 انساعت األدذ ٌٌو طٌكٌٍ يٍ طٍاسحك غادسث إرا 

 ً انٌٍو حسافش كنج نٌ كًا األيش ٌبذً .(انسابك انٌٍو) يساء 4:30 انساعت انسبج ٌٌو
 .باأليس ًصهج
 بني ًانفشق ساعت 20 صينى بفاسق 28726 ىً ًطٌكٌٍ االيشٌكٍت ىاًاي بني املسافت
 انشدهت اٌ أي ساعت 9:30 ىٌ انسبج 4:30 ال ً االدذ صباح 7:00 انساعت
 .ًَصف ساعاث حسع حسخغشق

 انخٌلٍج حغري ثى ًادذ بهذ عهى دسابخنا حكٌٌ اٌ جيب بذلت دساهبا َسخطٍع نكً
 نهٌٍو بأيشٌكا 3:00 حكٌٌ بانٍاباٌ صبادا 7:00 انساعت مبعنى االخش انبهذ عهى

 صباداً 3:00 بني انفشق ًىٌ أيشٌكا حٌلٍج عهى حنسبيا سٌف انشدهت فًذة انسابمت،
 أٌ اسخنخاج ميكننا انسشعت لاٌٌَ ًبإسخخذاو ساعت 13:30 ٌساًي عصشاً 4:30 ً

 سشعت حمشٌباً ًىً انساعت يف يرت كٍهٌ 2127 دٌايل ىً االسلاو حهك حتمك انيت انسشعت
 . انعامل يف طائشة أسشع حعخرب ًىى كٌَكٌسد طائشة

 ْو حعيً
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 يٍ حخطابك أٌ ميكٍ ال انبشش بصًاث أٌ َعشف كهنا
 سبب ىٌ انكثري ٌعشفو ال يا نكٍ آخش إىل شخص

 ًًنٍاو ًٌم نغض إىل ٌعٌد انسبب األيش، ىزا اكخشاف
 بانمضٍت يشحبطني غري انسجٍنني إسسال مت دٍث
 َفس يف انسجٍ َفس إىل بانشكم يخطابمني ًنكٍ

 انبصًاث، اكخشاف مت احلادثت ىزه ًبعذ انٌلج،
 .هلى صٌسه ًىزه

 االسخخذاو إعادة بعذ احلمنت إبشة عهٍو حبذً يا ىزا
 يف املضاعفاث نخجنب ضشًسي األيش ًىزا املخعذدة،

 إسخخذاو بعذو األطباء ٌنصخ نزنك يعٍنت، أيشاض عالج
 .يشة يٍ أكثش اإلبشة

 ٌَسنذ
 إثناٌانعذد 
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  ألغاز

Knorld 
Issue two 

هيف ميىن ٕاضافة ؿالماث اًـمَياث ألرتؽ تني مجيؽ ألركام اًخاًية، 

 ًيعحح ٍلوؾِا مئة، وميىن اس خزسام ألكواس؟

1    2    3    4    5    6    7    8    9   =100 

ٔبحزاء، تبٔس خزسام دعني  ٦هيف ميىن ثلعيؽ حسوت حعان ٕاىل 

 مس خلميني فلط؟

 ٔبي اًـامودين ٍلوؿَ ٔبنرب؟
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 ٌَسنذ

 إثناٌانعذد 

  ألغاز

 :معودي

 مذبًٔلة حزائصية معصتة -١

 انموس او رشيـة امام، ؾىس -٢

 مض خاهبان س حح، ؿام، او حول -٣

 .ظياديق ،(م) لذ ،(م) ميت ؾىس -٤

و اًـحادت مخ -٥  وخي ؾز شل من ألمص ٔبو اًيشء ظَة ُو

   ٕاسالمية قزوت رخاء، -٦

 "تـيس" هعف ،"ؿني" زَثا يىدي، -٧

 .ٔبخي ،(م) اًححص اضعصاة ودل، -٨

 .هووية دوٌك ؿامصة موس يلي، حصف -٩

  (ن) مفرتس حيوان اًـصيب، برلَيج حاهكة مَىية ؿائٍك -١٠

 .(م)

 :افلي

انرب دوٌك يف اًـامل من حير املساحة، مسيية وميياء  -١

 فَسعيين حمخي

 يامتيي يف مضيذَ، ؾىس ادبر -٢

 ، خمَط او ظسوق(م) وري او اسايس -٣

 ، كعص او مرص، حصف حص(م)يف اًحيضة -٤

 مٌعف، احصف مدضاهبة -٥

 ل يعي او هيجص، ييلَق -٦

 (م)وكف تـس كـود، ؾىس دان  -٧

 معٍك بٓس يوية، مل يىمت، ضوء -٨

 واد جبِمن، ؾىس س يس -٩

 حعيية، ؿامصة املمَىة الاردهية اًِامشية -١٠



Knorld 
Issue two 31 

X O 
5 in a line wins 
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1/1/1985
-إجراء أول مكالمة بهاتف نقال في المملكة المتحدة. 

 
3/1/1956

-بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر
يدخل به البث التلفزيوني.

 
4/1/1960

-وفاة الكاتب الفرنسي "ألبير كامو" الحاصل على جائزة نوبل
في األدب لعام 1957. 

 
5/1/1919

-تأسيس الحزب النازي األلماني.
 

6/1/1921
-تأسيس الجيش العراقي. 

 
7/1/1610

-جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري
وُسميت باألقمار الجاليلية نسبًة إليه. 

 
8/1/1942

-والدة العالم الفيزيائي األنجليري "ستيڤن هوكينغ". 
 

11/1/1922
-أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار

اإلنسولين. 
 

 
12/1/1976

 .وفاة "أجاثا كريستي" كاتبة أنجليزية شهيرة برواياتها عن الجريمة-
 

15/1/2001
 .بداية عمل الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا-

 
17/1/1942

 .والدة المالكم األمريكي محمد علي كالي-
 

19/1/1883
 .توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة-

 
20/1/2009

باراك أوباما يتولى رئاسة الواليات المتحدة ليكون أول امريكي من-
 .أصول افريقية يتولى هذا المنصب

 
21/1/1930

 .أكتشاف كوكب بلوتو-
 

22/1/1997 
مادلين أولبرايت تتولى رسمًيا منصب وزير الخارجية في الواليات-

.المتحدة لتصبح أول امرأة في تاريخها تتولى هذا المنصب
 

28/1/1887
.بداية بناء برج أيڤل-

January 
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