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كهـمــــت انعذد

هوسكٓؿ َوى يُوٓيةت إمةفٖة ٌَ اهًذوة، 

0ًٕكَكى زٕةرة يٓكٍ اهًذوة َوى االٍتعٍٖت

0أق َوى اهفٖؽجٓؾ

يٓمٓع يحٖع  اهجةٕٓيُوٓيةتٔ اهجعيةجيٓمٓع 

قيٍ زعقَة  ،دطا هوذطؿ هِ ثعاَِّٖ قأدهتِ

اهتةـ هَـع اهًُعفة اهًكتٓـ ََْة، 

ق اهتٔ هى ٕؽجق أف تؽأهَة ٌَ قدٓدّة،

ٕأتٔ ّظا اهًٓمٓع هُٖعض اهذٓاٍت اهضفٖة 

ٌَ اإلٍؽةف فسطٕحِ ٌَ اهسًل اهَٓقي 

زطٕث ٕضتوف ٌَ ية قرد فٔ كتت اهًَْخ 

اهطراؼٔ، إٍِ زطٕث ٕذٖت ٌَ أؼبوة هى 

قأدٓثة .. أؼبوة قةدية ... تىعح يٌ كجن 

. ؿةفٖة

فإف كَت يًٌ ٕجسث ٌَ اهسلٖلة فأَوى أٍم 

. فٔ اهىعٕق اهكسٖر
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ّٓف يٌ يٌَٓيػة زٖٕٓػة يعّكجػة ثىعٕلػة فةالػة      " قكن كةاٌ زٔ#اإلٍؽةف  يك

ٕؽتىٍٖ إدراؾ ثُل يٌ دٓاٍجْة ثٓمٓح، قغةهجةك ية تكٓف يعاٖػة قيسؽٓؼػة يػٌ    . اهتُلٖط

ّٖغ غٖع اهًعاػٔ   كجوِ، هكٌ اهذٓاٍت األصعى، قاهتٔ ّٔ أكحع ثكحٖع يًة ٕطركِ، تلجٍ فٔ اهس

ّظُ اهًٌَٓية اهسٖٕٓة اهتٔ ٍؽًْٖة اإلٍؽةف، . قاهًوًٓس، يًة ٕذُوِ دةّالك تًةيةك هٓدٓدّة

صةردٖػة تػأتٔ يػٌ يكػةدر كحٖػعة       إيالءات قال ٕضنٍ يًٌُْة إلرادتِ قزطُ، ثن ألقايع 

فًحالك، صالٕة اهطـ ال تَتٌع أقايػع يػٌ قػةزت اهذؽػط هتلػٓـ      . يضتوفة قيتََٓة قيتفةقتة

قاألَنةء اهذؽطٕة، يحن اهلوت، ال تضنٍ . ثًْةيْة اهًضتوفة قاهًتََٓة ثـكن فةاق اهتُلٖط

َّةؾ اهكحٖع يٌ األيحوة اهتٔ . اؼتًعارٕة ًَوِ إلرادة اهـضف، يٍ أف دٓدة أداءُ تتأجع ثْة

تذُوَة ٍذغـ ثأف اهًٌَٓية اهسٖٕٓة اهتٔ تـّكن اهكةاٌ اهجـعي ال ًٕكَْة أف تًّحن كٖػةف  

اهًَؽػٓدة ثىعٕلػة يجطَػة    " اهىةكٖة قاهًةدٕػة #قازط كةاى ثظاتِ ثن يذًَٓة يٌ اهكٖةٍةت 

ّٓف ية ٍُتجعُ ٍسٌ كٖةٍةك يؽتلالك ٌَ ثةكٔ يٌةّع اهٓدٓد يٌ زٓهِ .هتك
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ّظُ اهًٌَٓية اهًتكةيوة قاهًعكجة ثـكن فةاق اهتُلٖط تًُن ثتٓافق قاٍؽذةـ ٕتذةقز يؽتٓى إدراكَة قؿػًٓهٖتَة،  

تؽٖع قفق ثعٍةيخ " اهكةاٌ اهجـعي#اهًٌْع األّى ّٓ أف ّظُ اهًٌَٓية . هكٌ ٍؽتىٍٖ تًٖٖغ ثُل اهًٌةّع قاهؽًةت اهتٔ تتًتٍ ثْة

َّٖة ال ٍؽتىٍٖ تفؽٖعّة ثةالَتًةد َوى يُعفتَة اهًتٓامُة ٌّٖ، ققفق آهٖة يُ ّظا اهجعٍػةيخ اهُػةـ هػِ    . كٍٓٔ َةـ، تى إٍـةاِ هؽجت يُ

يٌ يؽتٓى كٍٓٔ ؿةين إهى يؽتٓى اهػظّرة اهكػغٖعة،   . ، يٌ يؽتٓى أَوى قأؿًن إهى يؽتٓى أدٍى يَفعد قيسطقدتعاتجٖةوجُٖة 

إٍِ ًّٕحن يٌَٓية يُوٓيةتٖة كةيوة يتكةيوة تؽٖع قفق صىة قازطة ؿةيوة يًة تفػعض اهتَػةغى ثػٌٖ    . قزتى أٍِ ٕتذةقزّة فٔ اهكغع

ُٕـةر إهى اهجعايخ اهًُوٓيةتٖة اهسٖٕٓة اهفعدٕة اهكةيَة داصن كن يَة ثأؼًةء كحٖعة هكٌ . كةفة يٌةّع اهٓدٓد، ثًة فٔ ذهم ٍسٌ اهجـع

قّٓ يذًَٓة يٌ اهًُوٓيةت قاهًُىٖةت اهتٔ  .PERSONAL MATRIX" اهـضكٔ اهجةٕٓيُوٓيةتٔ اهجعيةج"ثػؼٓؼ ٍـٖع إهِٖ َّة 

ّٖػغُ َػٌ غٖػعُ يػٌ األفػعاد       .." إٍؽةف أق زٖٓاف أق ٍجةت#ُزّقد ثْة كن فعد  َّٖػة قفعٕػطة تً ٔ  اهجعيػةج ّػظا  . ثىعٕلة يُ  اهجةٕٓيُوٓيػةت

كوًة ارتلَٖة يؽتٕٓةت إمةفٖة إهػى   MATRIX اهجعيةجأكجع، قٕغداد زذى قؿًٓؿ  ثةٕٓيُوٓيةتٔ ثعيةجٕـّكن دغء يٌ " اهـضكٔ#

.زتى ٍكن فٔ اهَْةٕة إهى يؽتٓى يىوق ٕـًن اهكٓف قية قراءُ يٌ أثُةد يتُطدة.. األَوى

تمعهوماحيانبايو تانبزمج
 ّٔ ، دٍَٓة ٌٍَع إهى "يُوٓيةتٖة اهجةٕٓاهجعيذة #يٌ ادن اهتُّعؼ َوى يطى ًٌَة ّظا اهُةين اهًْى فٔ اهكةاٌ اهس

 6رغى قغع زذًْة، ّظُ اهجٖنة تستٓي َوى يُوٓيةت تؽػةقي زػٓاهٔ   . ثٖنة ثـعٕة يوّلسة، قاهتٔ ال ٕتذةقز زذًْة رأس اإلثعة

 500كتةب يؤهػف يػٌ    1000قّظُ اهكًٖة يٌ األزعؼ كةفٖة ألف تًأل "! أزعؼ اهسًل اهَٓقي اهكًٖةقٕة" #ريغ كًٖةقي"يوٖةر 

إذا ُوجُػت كةفػة   ! قفسة يٌ اهسذى اهكجٖع، قاألزعؼ يىجَٓة َوى اهكفسةت ثسذى دكٖق دطاك ثسٖث تستةج هًذْػع ألف تلعأّػة  

أزعؼ اهسًل اهَٓقي اهكًٖةقٕة اهًٓدٓدة فٔ دؽى اإلٍؽةف َوى قفسةت كتت، فأٍت ثسةدة إهى كًٖة كتت ّةاوة دػطاك ثسٖػث   

ّٓ دّٓع اهَلػةش  .. إف يكطر ّظُ اهًُوٓيةت ذات اهُطد اهْةان دطاك دطاك دطاك! ًٕكَم اؼتضطايْة هًوئ اهجسع اهًّٖت صًؽٌٖ يّعة

ٍسٌ هػى ٍػتكّوى َػٌ يػة ٍػعاُ      . ّظا ّٓ اهؽؤاؿ يُوٓيةتٖة اهْةاوة اهُطد؟ اهجةٕٓيٌ إٌٔ دةءت ّظُ اهجعيذة  .ثضكٓص أقن اهسٖةة

قٍوًؽِ فٔ أؿكةؿ اهسٖةة، ثن ية ٕلجٍ صوف اهؽتةر يٌ يُوٓيةت كةيَة فٔ يكةف ية قتطٕع يذعٕةت أؿكةؿ اهسٖةة ثتَػةغى قتٓافػق   

فوٖتفّنن َوًةاَة األؿةقس، اهظٌٕ ٕجسحٓف ٌَ أقن اهسٖةة، قٕذٖجػٓا َوػى   . قاٍؽذةـ ٕذعي َوى ٍىةؽ ٕـًن كةفة يٌةّع اهٓدٓد

.ّظا اهؽؤاؿ

ت انزبانيتمعهوماحيانبايو تانبزمج

هػٖػ  " َةين اهكطفة#َوى قدِ األرض " اهَـٓء اهتولةأ هوسٖةة"ثذالء ثٌٖ كةفة اهُوًةء أف فكعة  ٕتّٓمرهلط ثطأ 

ٌّٖ أٍْة يذّعد إزطى اهضعافةت اهتٔ ٕتى تؽٕٓلْة أكةدًٕٖةك قَوى ٍىةؽ قاؼٍ. هْة أي أؼةس َؤً ٕطَى قستْة إٍْة أوعقزة . هلط تج

قّظا ية ٕذُن ثُل اهُوًةء اهًَْذٌٖٖ، . قًّٖة ال ًٕكٌ تفؽٖعّة مًٌ اهلٓاٌٍٖ اهىجُٖٖة اهتٔ ٕؽتَط َوْٖة اهُوى اهًَْذٔ أؼةؼةك

قغٖعّى، أف ٕتّٓكفٓا ٌَ صطاع أٍفؽْى قاهجطء فٔ اهجسث ٌَ أقن اهسٖةة فٔ " ّٕٓنفعٕط "ق" فعاٍؽٖػ كعٕم"ق" دٓرج قاهط"يحن 

هكٌ ثُط دصٓهْى فٔ تفةقٖن اهؽَٖةرٕٓ اهظي اكتعزُٓ، ثطؤقا، قكًة ّػٔ  . قّظا فٔ اهسلٖلة ّٓ اهكٓاب ثَُِٖ. يكةف آصع فٔ اهكٓف

.، ٕلُٓف فٔ ّفٓات كحٖعة أدت ثْى إهى وعٕق يؽطقد"اهًةدٕة"اهُةدة دااًةك يٍ اهُلوٖةت 

 

يٌ أدن تجؽٖه األيع صالؿ يَةكـة اهفكعة اهعاٖؽٖة َّة، دٍَٓة ٍجطأ يٌ اهًعزوة اهغيَٖة اهتٔ ًْػع فْٖػة َوػى    

أق غٖعّة يػٌ   DNAأصعى تستٓي َوى زًل ٍٓقي  يذْعٕةأق رثًة كةاَةت " اهٖٓكةرٕٓت"ق" اهجعقكةرٕٓت" ثكتةرٕةكٓكت األرض 

ّٖطة، زٖث الزهَة فٔ اهًؽتٓى اهًةدي فٔ األيع. ثظقر زٖةة ٓ . زتى اٗف تجطق األيٓر د أهػى تُكػٌ كػن ّػظُ     0 هكٌ اهؽؤاؿ اهكجٖع ّػ

ّْغة ثًُوٓيةت أق أقايع أق ثعيذٖةت مًَٖة تطٕع يذعٕةتْة اهجٖٓهٓدٖة يحن اهتٓاهط قاهتكةجع قاهًَٓ  اهًذْعٕةأق اهكةاَةت  اهجكتعٕةت يذ

ّٔ، قٍؽًِٖ اهغعٕغة أق اهفىعة#قاهكعاع هوجلةء ثـكن َةـ  ؟ قإذا كةٍت تستٓي َوػى ّػظُ اهجعيذػة    "كًة ّٓ يفعقض يٍ كن كةاٌ ز

اهًُوٓيةتٖة، ّن كةف ذهم كجن أـ ثُط ققٓهْة إهى كٓكت األرض؟ هكٔ ٍؽتَٓت ّظُ األؼػبوة دٖػطاك، قدػت اهتُػّعؼ َوػى يػطى       

.اهتٔ ٍتؽةءؿ ََْة" يُوٓيةتٖة اهجةٕٓاهجعيذة #ّظُ اهُٓاين  ثِاهتُلٖط اهظي تتكف 



".. ََطية قّعح اهُوًػةء اهًَْذٖػٌٖ ثػأف    06

، .."اهكٓف ّٓ كن ية فٔ اهٓدٓد، قّكظا ؼٖجلى إهى األثػط 

كػػةٍٓا ثْػػظا ُّٕجػػعقف َػػٌ يػػٓكُْى اهُوًػػٔ ذات اهٌَػػعة   

فْػى ٌَٕػعقف   . هوٓدػٓد يػٌ زػٓهْى   material" اهًةدٕة"

closedَوى أٍِ يٌَٓية ُيلفوة " اهًعأ قاهًوًٓس"هوكٓف 

system    ال ٕطصن فٔ تعكٖجتْة يؤجعات صةردة َػٌ ٍىػةؽ

ثعٍػةيخ  "قثكوًػة أصػعى، هػٖػ َّػةؾ     . اهًعأ قاهًوًٓس

ٔ   " يُوٓيةتٔ يكػةٍٔ  /ٕطٕع يذعٕةت اهكٓف يػٌ يٓكػٍ زيػةٍ

ّٓرات اهكًٖةقٕػة   #آصع، ثن كن ؿٔء ٕذعي فٔ اهكٓف  اهتىػ

. ٕضنػٍ هُةيػن اهكػطفة   " قاهفٖغٕةاٖة قاهجٖٓهٓدٖػة قغٖعّػة  

فجةهتةهٔ، قثغٖةب يكطر َةكن ٕطٕع اهكػٓف ثسكًػة قذكػةء    

ؼٓى األصظ ثفكػعة  " اهًةدٌٕٖ"يىوق، ية كةف َوى اهُوًةء 

اهًغرقَػة فػٔ دػغيء اهسًػل      اهاليتَةّٖةأف اهًُوٓيةت 

ٍـأت إٔنةك ثةهكطفة، فةمىّعقا إهػى اهوذػٓء    DNAاهَٓقي 

  .هوتفؽٖعات اهًَةؼجة هْظُ اهفكعة

 

يٌ أدن اإلرؼػةء َوػى اؼػتَتةج ٍْػةأ     

اهتكػًٖى  "أق " َةيػن اهكػطفة  "ققسٖر، أي االصتٖةر ثٌٖ 

، ؼٓؼ ٌٍَع فٔ وجُٖة ّػظُ اهًُوٓيػةت   "اهُةكن اهًلكٓد

هكٌ . اهًغرقَة فٔ اهكةاَةت اهسّٖة" يُوٓيةت اهجةٕٓ#اهسٖٕٓة 

كجن ذهم، ؼٓؼ ٍتُػّعؼ َوػى يذػةؿ َوًػٔ دطٕػط ًْػع       

، زٖث ؼػَعى  "اإلهكتعقٍٖة"يؤصعاك، قّٓ يذةؿ اهًُوٓيةتٖة 

ثـكن " اهًُوٓيةت"كٖف ٕٓقف صجعاء ّظا اهًذةؿ يٓمٓع 

.َةـ

" اهَْطؼة اهًُوٓيةتٖػة "هلط ؼةّى يذةؿ 

اهُكعي ثإزطاث جػٓرة زلٖلٖػة فػٔ زٖةتَػة اهٖٓيٖػة فػٔ       

هػٓال اهتلػطـ اهْةاػن قاهًفػةدئ اهػظي      . اهُلطٌٕ اهًةمٌٖٖ

،information theory" ٌٍعٕػة اهًُوٓيػةت  "ؿْطُ يذةؿ 

هًة كةٍت اهكًجٖٓتعات، أدْغة اهفػةكػ، اهْٓاتػف اهذٓاهػة،    

قأدْغة كحٖعة أصعى دصوت إهى يذةؿ اؼتضطايَة اهٖٓئ، 

.يًكَة اهٖٓـ

 

فٔ اهؽَٓات األصٖعة كةـ يَْطؼػٌٖ فػٔ   

" اهذَٖٖػة  اهـػٖفعة "ثفسػف وجُٖػة   " اهًُوٓيػةت "يذةؿ 

genetic code  ٌَ يٌَٓية تـػفٖع  قاؼتَتذٓا ثأٍْة َجةرة

error ركًٖػػة ُيكػػّسسة هألصىػػةء correcting digital 

coding system.      فٔ اهٓكت اهػظي تكػٓف فٖػِ يٌَٓيػةت

 اهـػػٖفعاتاهتـػفٖع اهعكًٖػة قزػطّة يُّلػػطة دػطاك، إال أف     

ّٔ أكػن ؿػَٖٓةك هكَْػة أكحػع      اهعكًٖة اهًكّسسة هألصىةء

ّػٓ   DNAقثةإلمةفة، فإف دغيء اهسًل اهَػٓقي  . تُلٖطاك

ّْغ ذاتٖةك ثْظُ اهًٌَٓية أي أف ٍفػ اهعزية اهًُوٓيةتٖة . يذ

تكٓف يٓدػٓدة فػٔ أكحػع يػٌ      (geneاهتٔ ٍؽًْٖة دٌٖ #

يٓكٍ ثَفػ اهٓكت

األنظمت انمعهوماحيت طبيعت

ّٔ قثْظُ اهىعٕلػة، إذا أقػٖت   . فٔ اهسًل اهَٓقي اهتةثٍ هوكةاٌ اهس

ّٓؿ اإلدارة إهى اهَؽضة اهذَٖٖة  أزط اهذَٖةت ثأصىةء يُوٓيةتٖة، تتس

ّظا اهًؽتٓى يػٌ  ! اهتٔ تؽتوى زيةـ األيٓرbackup geneاهطاًَة 

اهتُلٖط ال ًٕكٌ إٕذةد ؿجِٖ هِ ؼٓى فٔ أًٌٍة اهكًجٖٓتع األكحػع  

.تُلٖطاك

هوسًػػل  اهتـػػفٖعٕةًٕكػػٌ تـػػجِٖ اهًٌَٓيػػة  

ًُػطيخ فػٔ اهكًجٖػٓتع    DNAاهَٓقي  اهًٓؼػٖلى اهتػٔ   . ثةهلعص اه

ٕستْٕٓة اهُلعص اهًطيخ ّٔ ُيضّغٍة فِٖ ثىعٕلة ركًٖػة قال ًٕكػٌ   

إدراكْة ثـكن كةين ؼٓى إذا كػةف هػطٕم إهًػةـ ثةهوغػة اهجعيذٖػة      

ًُضّغٍة فٔ اهُلعص ًُؽتضطية هضوق اهًُوٓيةت اه يٌ أدن تـغٖن . اه

ًُطيخ، أٍػت ثسةدػة إهػى اٗهٖػة      اهًٓؼٖلى اهتٔ ٕستْٕٓة اهلعص اه

ًُـػفعة إهػى       اهًَةؼجة اهتٔ تًُن َوى تعدًػة توػم اهًُوٓيػةت اه

ًُػطيخ      . يٓؼٖلى قتـًن ّظُ اٗهٖة فػٔ دْػةز تـػغٖن اهلػعص اه

.اهُـعات يٌ اهًًْةت اهتٔ تلٓـ ثْة أدغاء إهكتعقٍٖة يضتوفة

 

ّٖػػة اهسٖػػة . األيػػع هػػٖػ يضتوفػػةك كحٖػػعاك فػػٔ اهضو

تستػٓي   DNAفةهًُوٓيةت اهًسًٓهة فٔ دغيء اهسًػل اهَػٓقي   

ٌَ كةفة اهًذعٕةت قاهًٌَٓيػةت قاهتعكٖجػةت    اهًؽؤقهةاإلرؿةدات 

فٔ داصن كن صوٖة تلجٍ اهتذْٖػغات  . اهجَٖٕٓة فٔ اهذؽى اهجـعي

اهضةقة اهتٔ تًُن َوى فّم تـفٖع قيٌ جى اؼتضطاـ توم اهًُوٓيةت 

. ٌَ أداءّة اهًؽؤقهة

DNAثَٖة دغيء اهسًل اهَٓقي 

ََطية ٌٍَع إهى كعص يطيخ، ال 

ٍالزي أي أجع أق دهٖن ًػةّعي  

َوى قدٓد يُوٓيػةت يٓؼػٖلٖة   

كن ية ٍػعاُ  . ُيضّغٍة َوى ؼىسِ

ّٓ تالَت األهٓاف اهتػٔ ّٕٓهػطّة   

قفػػٔ غٖػػةب .اٍُكػػةس اهنػػٓء

اهًُعفػػػة ثةهوغػػػة اهجعيذٖػػػة   

ًُؽتضطية فٔ صوق ية ٕضّغٍػِ   اه

اهلػػػػعص قكػػػػظهم اٗهٖػػػػة   

ًُؽتضطية فػٔ تعدًتػِ إهػى     اه

يٓؼػػٖلى، فوػػٖػ هػػطَٕة صٖػػةر 

.……ؼٓى االكتفةء



ثتالَت األهٓاف اهًتّٓهط َوى ؼػىسِ  07

ّػظُ ّػٔ   .ٍتٖذػة اٍُكػةس اهنػٓء   

اهًُنػػوة ذاتْػػة اهتػػٔ ٍٓادْْػػة يػػٍ 

قوعٕلػػة  DNAاهسًػػل اهَػػٓقي 

ًُـّفعة فِٖ، أق زتى أي  اهًُوٓيةت اه

.يٌَٓية تضغٌٕ يُوٓيةتٖة أصعى

إذا فسكػػَة ؼػػٖةؽ 

" ٍٖٓكوٓتةٕػػػػػط"اهػػػػػػقتعتٖػػػػػت 

nucleotides    فػٔ دػغيء اهسًػل

اهَٓقي، فَعى أٍْة تٌْع َوى ؿػكن  

ؼوؽوة وٕٓوة يٌ اهًػٓاد اهكًٖةقٕػة   

قهٖػ َوى ؿكن رؼةان يُوٓيةتٖػة  

إٍِ فله ََطية ٍسػٓز َوػى   . أق ريٓز

 اهـػٖفعة #اهًُعفة ثةهوغػة اهجعيذٖػة   

geneticاهذَٖٖػػة  code)  قكػػظهم

اٗهٖةت اهًَةؼجة هتعدًة اهًُوٓيةت 

اهًـّفعة فٔ دغيء اهسًل اهَٓقي 

DNA،   زَْٖػػة ُٕكػػجر اهتعتٖػػت

يفْٓيػةك  " ٍٖٓكوٕٓتةٕط"هوػاهتؽوؽؤ 

فٔ غٖةب ّظُ اهًُعفػة  . ثةهَؽجة هَة

قآهٖػػة اهتعدًػػة، ؼػػٓؼ تجػػطق هَػػة  

ًُؽتضوكػػة  اهتعتٖجػػةت اهتؽوؽػػوٖة اه

يػػٌ دػػغيء اهسًػػل اهَػػٓقي دقف 

.يَُى إوالكةك

قكَتٖذة هْػظا كوػِ، فػإف اهتسػطي     

اهكجٖع اهظي ٕٓادِ اهُوًةء اهًػةدٌٕٖ  

materialists ٌتفؽٖع كٖف ًٕك ّٓ

هوغة ثعيذٖة

Nucleotides" ٍٖٓكوٓتةٕط"اهػتعتٖت 

فٔ دغيء اهسًل اهَٓقي

 اهضوٖٕٓة، قاٗهٖةت "اهذَٖٖة اهـٖفعة#

اهنػػػعقرٕة هتعدًػػػة اهًُوٓيػػػةت  

ًُضغٍة فٔ دغيء اهسًل اهَٓقي،  اه

تذّؽطت ثـكن َفٓي قتولػةأ، أي  

.دقف تطّصن ذكٔ أق إرؿةد َةكن

 

 يٌُوػة هلط كةيت 

ثإرثػةؾ اهُوًػةء   " اهجٖنة قاهطدةدػة "

  ٌ . قإؿغةهْى هُلٓد وٕٓوة يػٌ اهػغي

" قاهتػٓف دػٓف  "قكط ذكع اهكًٖٖةأ 

John Walton     ًُُٔنػوة فػ ّػظُ اه

0ـ، ََطية كةؿ1977اهُةـ 

اهذَٖٖػػػة  اهـػػػٖفعةإف أقػػػن ".. 

genetic code   ٕىعح يؽةان ّةاوػة

تجػطق اهًُوٓيػةت   . غٖع كةثوػة هوسػنّ  

ًُـػػفعة فػػٔ اهتعتٖػػت اهتؽوؽػػؤ   اه

يذػػّعدة يػػٌ أي " ٍٖٓكوٕٓتةٕػػط"هوػػػ

يَُى فٔ غٖةب آهٖة تعدًػة، هكػٌ   

صٓاص ّظُ اٗهٖة ّٔ إٔنةك ُيـػّفعة  

ثًَُػى   .DNAفٔ اهسًل اهَٓقي 

آصع، فٔ غٖةب آهٖة اهتعدًة، ؼتجطق 

اهًُوٓيػػةت دقف يَُػػى، هكػػٌ فػػٔ  

ًُـفعة، ال ًٕكػٌ   غٖةب اهًُوٓيةت اه

ّظُ اهًؽأهة . اؼتضعاج آهٖة اهتعدًة

، "اهجٖنػة قاهطدةدػة  " يٌُوةتًّحن 

قدًٍٖ اهًسةقالت اهْةدفة هسّن ّظُ 

» ..اهًؽأهة ثةءت ثةهفـن

يٌ صالؿ اهلجػٓؿ  

ثفكػػعة اهتٓاهػػط اهتولػػةأ هضٖػػٓط    

اهسًل اهَٓقي اهىٕٓوػة، يػة اهػظي    

ٍسكن َوِٖ؟ ّن تسٓز ّظُ اهضٖٓط 

 ؿٖفعةَوى  اهَٖٓكوٓتةٕطاهىٕٓوة يٌ 

إف يػة ٍسكػن   . أق ثعٍةيخ؟ وجُػةك ال 

َوِٖ ّٓ ََكع كًٖةقي يُّلػط دػطاك   

أق  ؿػٖفعة هطِٕ اهلػطرة َوػى زًػن    

إذاك، ال ًٕكػػٌ أف ٕكػػٓف . يُوٓيػػةت

َّػػةؾ يُوٓيػػةت كةيَػػة فػػٔ ّػػظُ  

اهًتٓهػطة   DNAاهَٓقٕػة   اهسًػٓض 

تولةاٖػػةك إال إذا ُقدػػط ٌٍػػةـ صػػةص   

هتعدًة ّظُ اهتعتٖجػةت اهًتؽوؽػوة   

أقالك قكجن أي ؿٔء  اهَٖٓكوٓتةٕطيٌ 

رثًة اهًحةهٌٖ. آصع

اهجؽٖىٌٖ اهتةهٌٖٖ ٕؽةَطاٍة َوى فْى وجُٖة ّػظُ  

.اهًُنوة أكحع

َُعض َوٖػم ريػغاك يؤهفػةك يػٌ      إذا 

ٍلىة، ٍلىة، ٍلىة، فػعاغ، فػعاغ،   0 اهًتؽوؽن اهتةهٔ

فعاغ، ٍلىة، ٍلىة، ٍلىة، قإذا كَت صجٖعاك فػٔ هغػة   

ريٓز يٓرٕػ، فؽٓؼ تطرؾ يجةؿعةك ثأف ّظُ اهذًوة 

قّٔ َجػةرة  ،"S-O-S"يٌ اهَلةط قاهفعاغةت تَُٔ 

ُيُتعؼ َوْٖة ثٌٖ اهجسةرة ثـكن َةـ ثسٖػث تعيػغ   

هكػٌ   .Save Our Souls" أٍلظقا أرقازَػة "هوذًوة 

ثَفػ اهٓكت، إذا أصظٍة ّػظُ اهذًوػة يػٌ اهَلػةط     

قاهفعاغةت قَعمَةّة َوى أزط أفػعاد كجٖوػة َّطٕػة    

تلىٌ فٔ غةثػةت األيػةزقف، فؽػٓؼ ٌَٕػعقف إهػى      

تعتٖػػت اهَلػػةط قاهفعاغػػةت هكػػٌ ُٕذػػغف َػػٌ     

اؼتضالص أي يُوٓية يفٖطة يَْة، ّظا وجُةك ثؽجت 

َطـ إهًةيْى ثةهًكىور اهوغٓي اهظي ٍؽًِٖ ريػٓز  
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قثـكن يًةجن، إذا أصػظٍة كتػةب   

يكتٓب ثةهوغػة اإلٍكوٖغٕػة قكػطيَةُ ألزػط اهؽػكةف      

اهجطااٌٖٖ فٔ األدغةؿ، فؽٓؼ هػٌ ًّٕحػن أي كًٖػة    

  ِ إال إذا كػةف  . يَىلٖة أق زتى َلالٍٖة ثةهَؽػجة هػ

هطِٕ يُعفة ُيؽجلة ثةهًكىور اهوغٓي اهػظي تًُػن   

كًة ّػٔ اهسػةؿ يػٍ اهَلػةط     . قفلِ اهوغة اإلٍكوٖغٕة

، فػػإف األزػػعؼ اهؽػػتة "ريػػٓز يػػٓرٕػ#قاهفعاغػػةت 

قاهُـعٌٕ اهتٔ تتأهف يَْة األثذطٕػة اإلٍكوٖغٕػة ال   

تًّحن أي يُوٓيػةت كةيَػة فْٖػة إذا كةٍػت كةاًػة      

.قازطّة

 

كط تًّحن أؿكةهْة ٍَٓةك يٌ اهًَُى 

اهَْطؼٔ األّقهٔ، هكٌ ّػظا ال ًَٕػٍ اهسػعقؼ ثػأف     

هكػٌ ثُػط دًػٍ األزػعؼ فػٔ      . تجلى دقف يَُػى 

اهتٔ  االقالزٖةيذًَٓةت يتؽوؽوة، ققفق اهلٓاٌٍٖ 

تفعمْة كٓاَط اهوغة اإلٍكوٖغٕة، زَْٖة تجػطأ ثإًْػةر   

هكٌ، ّظا اهتتةثٍ اهًتؽوؽن هًذًَٓةت . اهًُوٓيةت

األزعؼ ال ًٕكَِ أف ٕسًن أي يَُػى فػٔ غٖػةب    

0 َػػةيوٌٖ يًْػػٌٖ قدػػت أف ٕكٍٓػػة يٓدػػطٌٕ أقالك 

اهلٓاَط قاالقػىالزةت اهوغٕٓػة اهتػٔ تسكػى اهوغػة      

اهتٔ " َلن اإلٍؽةف#اإلٍكوٖغٕة، قجةٍٖةك، آهٖة اهتعدًة 

ّٓهْة إهى يُوٓيةت يفْٓية .تس

نغت رموس موريس

انهغــــــت اإلنجهيشيت



  الحمض النووي08
DNA القرص الصلب &

إف األكعاص اهكوت، أق األكػعاص اهًغَةوٖؽػٖة   

magnetic disks  ٌٕاهتػػٔ ُتؽػػتضطـ هتضػػغ

قاؼتعدةع اهًُوٓيةت فٔ أدْغة اهكًجٖٓتع تّٓفع 

ّٖطة هذػغيء اهسًػل اهَػٓقي      .DNAأيحوة د

ََطية أؿتعي كًجٖػٓتع تكػٓف ذاكعتػِ فةرغػة     

أق ثعٍػةيخ؟   ؿٖفعةتًةيةك، ّن أكٓف كط اؿتعٕت 

هلط اؿتعٕت قؼٖه كًٖةقي فله، هكٌ هطِٕ . ال

هكٌ َوػى  . أق ثعٍةيخ ؿٖفعةاهلطرة َوى تضغٌٕ 

أي زةؿ، يٌ أدن يُةهذػة يُوٓيػةت زلٖلٖػة    

أق #قدت َوى اهلعص اهفةرغ أف ٕضنٍ هوجعيذة 

يٌ كجن اهكًجٖٓتع اهػظي   (formatting اهفعيتة

. ُقٍَ صكٖكةك هْظا اهغعض

 

اهلعص اهكوت، ُٕضّغف فِٖ ثعٍػةيخ   فعيتةصالؿ 

قاهػظي ّػٓ   " اهكًجٖٓتع#يٌ صالؿ يكطر ذكٔ 

ٕتى تسلٖق . يٓدٓد صةرج قيَفكن ٌَ اهلعص

اهسطٕطٕػة َوػى    اهػظرات ّظا يٌ صالؿ تعتٖت 

ؼىر اهلعص ثىعٕلة ُيُتعؼ ثْة قفق اهلػٓاٌٍٖ  

ثُػط  . اهتٔ تتُةين يُْة هغة ثعيذػة اهكًجٖػٓتع  

اهلعص قزرَِ ثةهًُوٓيةت، ؼٓؼ هٌ ٕغٕط  فعيتة

ّػظا ألف اهًُوٓيػةت اهتػٔ تػى     . قزٍِ أق َٕلف

.تضغَْٕة فِٖ صةهٖة يٌ اهكتوة أق اهٓزف

 

كًة فٔ زةهػة األزػعؼ اهؽػتة قاهُـػعقف يػٌ      

 اهػظرات األثذطٕة اإلٍكوٖغٕة، فإف ثَٖػة قؿػكن   

اهسطٕطٕة اهًّٓزَػة َوػى اهلػعص ال تًّحػن أي     

هكٌ ثَفػ اهٓكػت، ًٕكػٌ   . يُوٓيةت فٔ ذاتْة

اهتٔ تكٓف َوػى ؿػكن   #اؼتضالص اهًُوٓيةت 

يػٌ صػالؿ وعٕلػة تعتٖػت     " أق ثعٍػةيخ  ؿٖفعة

جى ٕتى تعدًة . اهسطٕط َوى ؼىر اهلعص ذرات

اهسطٕطٕػػة َجػػع اهجَٖػػة  هوػػظراتّػػظا اهتعتٖػػت 

اهًٖكةٍٖكٖة هوكًجٖٓتع قفق اهلٓاٌٍٖ اهًٓمَٓة

فػٔ غٖػةب اهلؽػى اهًٖكػةٍٖكٔ قهغػة اهجعٍػةيخ       . يؽجلةك هتَةؼت هغة اهجعيذة

ًُكًًة ُيؽجلةك، فؽٓؼ ٕجطق تعتٖت  اهسطٕط َوى اهلػعص دقف يَُػى    ذراتاه

.إوالكةك

 

فكًػة ٕستػةج   . ؟ وجُػةك ال ثِّن ٕؽتىٍٖ اهكًجٖٓتع صوق هغة اهجعيذة اهضةقة 

أق #اهلؽى اهًٖكةٍٖكٔ تكًًٖةك َةكالك، اهسةؿ ٍفؽِ َٕىجق َوػى هغػة اهجعيذػة    

، زٖث ّٔ إٔنةك ثسةدة هتكًٖى َةكػن قذكػٔ، قفػٔ ّػظُ     "اهًكىور اهوغٓي

.اهسةهة ٍتكّوى ٌَ يَْطس صجٖع فٔ ثعيذة اهكًجٖٓتع

 

 ثجكتةرٕػة يٌ صػالؿ اهجػطء يػٌ اهًعزوػة اهغيَٖػة اهتػٔ ُثػظرت فْٖػة األرض         

أصػعى تستػٓي َوػى     يذْعٕػة أق رثًة كةاَةت " اهٖٓكةرٕٓت"ق" اهجعقكةرٕٓت"

أق غٖعّة يٌ ثظقر زٖةة، قثةهتةهٔ أقجست اٗف اهًسٖىةت  DNAزًل ٍٓقي 

قهتؽْٖن األيع دٍَٓة ٍفتػعض ثأٍْػة دغٕبػةت    . اهًذْعٕةيوٖبة ثْظُ اهكةاَةت 

ّٓر ثأف ّظُ اهذغٕبةت تًّحن أكعاص ُيطيذة  .DNAاهسًل اهَٓقي  قاٗف هَتك

يػٌ أدػن أف ٕسًػن دػغء     . تىفٓ َوى ؼػىر اهجسػةر  " يبةت اهًالٌٕٖ يَْة#

اهسًل اهَٓقي يُوٓيةت، قدت أقالك تعتٖت دغٕبةتِ ثىعٕلػة صةقػة ُيسػطدة    

chemicalاهكًٖةقٕػة   اهـػٖفعة ُيؽجلةك يٌ كجػن   code.     قفػٔ زةهػة األكػعاص

ًُطيذة، ٍتكّوى َّة ٌَ هغة اهجعيذة قاهًؽأهة َّة تكًٌ فٔ أٍِ قدت َوػى  . اه

قزؽت يجةدئ ٌٍعٕة اهًُوٓيةت اهُكعٕة . هغة اهجعيذة أف تكٓف يٓدٓدة أقالك

modern information theory،فإف هغة اهجعيذة تأتٔ فله يٌ يكطر َةكن ..

!أي يٌ اهُلن

 

 اهجعقتَٖٖةأف َٕتذة زذةرة اهجَةء  Urey" أقري"ق Miller" يٖووع"هلط اؼتىةع 

ًًٌَُة " ٍٖٓكوٓتةٕػط "اهػػ رثًة فٔ اهًؽػتلجن ؼػٖتًكٌ أزػطّى أف َٕػتخ     . اه

nucleotides هكٌ رغى ذهم ". اهكطفة#ٌَ وعٕلة اإلدعاءات اهكًٖةقٕة اهُفٕٓة

كوِ، ففٔ غٖةب هغة ثعٍةيخ يٓمَٓة يؽجلةك، ال ًٕكٌ هْظُ اهعيٓز اهكًٖةقٕة أف 

اهسطٕػط اهًّٓزَػة    ذراتتكٓف يؤجعة فٔ ٍلن اهًُوٓيةت، كًة ّٔ اهسػةؿ يػٍ   

َـٓااٖةك َوى ؼىر اهلعص، أق األزعؼ األثذطٕة اهًٓزَة َـٓااٖةك َوى قػفسة  

.كتةب  

ًٕكََة اؼتَؽةخ صوٖػة أق تسفٖغّػة َوػى اتضػةذ ؿػكن يضتوػف أق صػٓاص        

يضتوفة، هكٌ زتى ّظُ اهوسٌة، قرغى ّظا اهًؽتٓى اهُؤً اهًتلػطـ اهػظي   

ٍـْطُ اهٖٓـ، ال ٕؽتىٍٖ اهُوًةء اؼتُٖةب زتى اٗف كٖف تتذّؽط فْٖة وةكػة  

تولةاٖةك قكظهم يٌ إٔػٌ دػةءت اهًُوٓيػةت اهفىعٕػة     " اهىةكة اإلزٖةاٖة#اهسٖةة 

قهكػٔ ٍؽػتَٓت يػطى    ! اهتٔ تؽتَط َوْٖة هوجلةء قاهًَػٓ قاهتكػةجع  " اهغعٕغٕة#

اإلَذةز اهظي ٕفعمِ ّظا اهوغغ اهكجٖع، اهكٓر اهتٓمػٖسٖة اهتةهٖػة تػّٓفع فكػعة     

0ُيجّؽىة هوًؽأهة
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ّٔ اقىَةَٖةك  اهظي كػط ًّٕحػن ٍجتػة، أق زٖػٓاف، أق زتػى صالٕػة       #ًٕكََة اؼتَؽةخ اهكةاٌ اهس

َّٖػة  " يذْعٕة هكػٌ إذا تّٓكػف األيػع ََػط ّػظُ اهًعزوػة       . ذهم ثةالؼتُةٍة ثٓؼةان َوًٖػة يُ

فةهكةاٌ اهًؽتَؽش ؼٖجلى كتوة يةدٕة يٖتة إف هى . ، فؽٓؼ هٌ ٍضعج ثَتٖذة يذطٕة"اهًةدٕة#

!تتطّصن اهىجُٖة قتجُث فِٖ اهسٖةة قتغّقدُ ثًُوٓيةت فىعٕة تؽةَطُ فٔ اهًسةفٌة َوى ثلةءُ

ّٖع فِٖ اهكحٖع يٌ اهضٓاص اهضولٖة ّٔ، فَغ هكٌ رغى ّظا . ًٕكََة إدعاء تُطٕن دَٖٔ هوكةاٌ اهس

اإلٍذةز اهُؤً اهكجٖع، الزاؿ اهُوًةء ٕذْوٓف كٖف ُتجُث اهسٖةة فػٔ اهكػةاٌ اهًّْذػٌ قٕتػغّقد     

ّٓؿ     ثًُوٓيةت فىعٕة تؽةَطُ فٔ اهًسةفٌة َوى ثلةءُ قفق ية ٕلعمِ ؿكوِ اهذطٕػط اهػظي تسػ

! إهِٖ

معجشة انحياة

ٕؽتىٍٖ اهُوى أف ٕتالَت ثكةفة أؿكةؿ اهسٖةة فٔ اهىجُٖة، هكَِ ال ٕؽتىٍٖ اؼتُٖةب وعٕلػة  

إزٖةءّة اهىجُٖٔ، أي ال ٕؽتىٍٖ فْى اهىعٕلة اهتٔ يٌ صالهْة تكجر ُيفًُػة ثةهسٖػةة ثـػكن    

قهٖػ ّظا فسؽت، ثن تُعؼ دٖطاك كٖف تتكّعؼ هكػٔ تًَػٓ قتتكػةجع قتسػةفي َوػى      .. تولةأ

.ثلةاْة

"1,2#ؼٓرة اهًوم إٗة 
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وٓاؿ فتعة اهلػعف اهُـػعٌٕ، ًْػعت ٌٍعٕػةت     

كحٖعة زٓؿ أقن اهجَٖة اهكًٖةقٕة فٔ األًٌٍة اهسّٖػة، هكَْػة يػة    

هكػٌ  . هجحت أف اؼُتجطهت يٍ ًْٓر كن دٖن دطٕط يػٌ اهُوًػةء  

 اهـػٖفعات فٔ دًٍٖ األزٓاؿ، فػإف اهٌَعٕػةت اهًتُولػة ثأقػن     

ّٔ كوٖوة دطاك قال " اهًكىوسةت اهوغٕٓة#قاهجعايخ قهغةت اهجعيذة 

ٌ  هىةهًة ُققدْػت يػغاَى   . تَةؿ االّتًةـ اهالزـ  اهُوًػةء اهسٖػٕٖٓ

اهلةاوة ثأف اهجعايخ قهغػةت اهجعيذػة،   " ٕؤيَٓف ثٓدٓد َلن كٍٓٔ#

اهذَٖٖة، تتذّؽط فله ثفُن يكطر َةكػن، ثػةهعفل    اهـٖفعةيحن 

رغى أف يَْطؼٔ اهًُوٓيةتٖة # اهُوًةء اهًةدٌٕٖقاهتَطٕط يٌ كجن 

قثةهعغى يٌ أف اهُوًةء ". هٖػ هطْٕى يـكوة فٔ تلّجن ّظُ اهفكعة

اهًةدٌٕٖ ٕعفنٓف أي فكعة تػؤدي إهػى اؼػتَتةج قدػٓد يكػطر      

َةكن، إال أٍْى زتى اٗف َذغقا ٌَ اهتّٓقن إهى ٌٍعٕػة َلالٍٖػة   

، "اهكطفة"تفّؽع كٖف ًٕكٌ هوًُوٓيةت، اهتٔ ُتُتجع ٍلٖل هُةين 

قكًة ؼَعى الزلػةك، فػإف ّػظُ    ! أف تتذّؽط ثفُن اهكطفة قزطّة

.اهًؽأهة أدت ثْى إهى اهضعقج ثةهكحٖع يٌ اهسوٓؿ غٖع اهُلالٍٖة

 

أقػن  إزطى أكحع اهٌَعٕػةت ؿػْعة ثضكػٓص    

origin اهًُوٓيػةت اهًتـػكوة ثةهكػطفة    of information by 

chance  يةٍفعٕػط "تلطـ ثْة اهًةدي  ٌ Manfried" إٔغػ Eigen. 

أق اهجعٍػةيخ أف   هوـٖفعةأف ٕؽتُعض كٖف ًٕكٌ " إٔغٌ"زةقؿ 

ّٓرا ثفُن اهكطفة  اهـػٖفعة ثأٍِ إذا كةٍت ريٓز " إٔغٌ"ٕذةدؿ . ٕتى

اهذَٖٖة كةدرة َوى اهتـّكن ثةهكطفة، هًةذا إذاك ال ًٕكٌ هوكوًػةت  

.قاهذًن قاهفلعات قزتى اهكتت أف تفُن اهـٔء ٍفؽِ

 

آهة تسٓز َوى كطرة َوى تٓهٖػط،  " إٔغٌٖ"اثتكع 

قيٌ جى صوىْة ثىعٕلة َـػٓااٖة   اإلٍوكٖغٕةثةهكطفة، أزعؼ اهوغة 

ّٓر كٖف ٕكٓف األيع إذا أدعت ًَوٖػة فػعز َـػٓاأ هْػظُ      جى تك

ثُط فسف اهًذًَٓةت اهًفػعقزة يػٌ   . األزعؼ هًطة يوٖٓف ؼَة

األزعؼ اهًّٓهطة َـٓااٖةك ال ثط يٌ أف ٍذط ثُل اهكوًةت اهتٔ هْة 

،AND،MAN،DOG،CATهلػط قّهػطت كوًػةت يحػن     . يَُى

The Lord isقزتى ثُل اهُجةرات يحن  my sheperd, I shall

not want...    ًٕكََة أف ٍتُّذت ثأداء ّظُ اٗهة زٖػث اؼػتىةَت

ٌ "ٕذةدؿ . فُالك أف تّٓهط كوًةت قدًن هْة يَُى ثػأف ّػظا   " إٔغػ

ًّٕحن إججةت َوى إيكةٍٖة هُت اهكطفة دقراك أؼةؼػٖةك فػٔ اإلٍتػةج    

ّن ية ٕلٓهِ قسٖر؟ .. هكٌ. اهُـٓاأ هوًُوٓيةت

 

اهُوٓـ اهىجُٖٖة ال تُوى "فٔ كتةثِ اهظي ثَُٓاف 

The Natural Sciences Know Nothing "ؿٖبةك ٌَ اهَـٓء of 

Evolution،   ؼػًٖث  قٕوػطر . إ.أ"اؼػتُعض اهجعقفٖؽػٓر "A.E. 

Wilder-Smith    يطى اهضىأ اهظي تُةٍٔ يَػِ دطهٖػة" ٌ ". إٔغػٖ

أزط أقطكةءُ يػٌ اهػظٌٕ ال ٕذٖػطقف    " ؼًٖث قٕوطر" دَىفلط 

اهوغة االٍكوٖغٕة، قّٓ يٌ ؼٕٓؽعا، قووت يَِ اهٌَع فٔ ية تضعدِ 

رازػت اٗهػة تّٓهػط    . يٌ َجػةرات قكوًػةت إٍكوٖغٕػة   " إٔغٌٖ"آهة 

َجةرات قكوًةت َـٓااٖة هْة يَُى، 

انمخشّكهت بانصذفت؟ انشيفزاث
راح قػطٕلِ اهؽٕٓؽػعي   . إهى آصعُ ..0HAT،FISH،BOY يحن

ٕسّطؽ إهى اٗهة قيػة تّٓهػطُ يػٌ كوًػةت دقف أف ٕؽػتَٓت يػة       

ثًَٖػة كػةف اهعدػن اإلٍكوٖػغي     . ٕذعي قية اهظي تؽتُعمِ اٗهة

اهٓاكف ثذٓارُ يفتٍٓةك ثلطرة ّظُ اٗهة َوى تٓهٖط كوًةت قَجةرات 

هْة يَُى، كةف اهعدن اهؽٕٓؽعي ٌَٕع كةألثوِ إهى اٗهة دقف أف 

قأصٖعاك أؿةر اهؽٕٓؽعي ثأف ية ٕضعج يػٌ يُوٓيػةت   . ٕفْى ؿٖبةك

يٌ ّظُ اٗهة هٖػ هِ أي يَُى إوالكةك ثةهَؽػجة هػِ، ألٍػِ ثكػن     

.ثؽةوة غٖع يوى ثًكىوسةت قكٓاَط اهوغة اإلٍكوٖغٕة

أقجر قامسةك يٌ صػالؿ اهسةهػة اهؽػةثلة ثػأف     

" يُوٓيػةت قػسٖسة  "ًٕكٌ تٓهٖط ]، اهلةاوة ثأٍِ "إٔغٌٖ"دطهٖة 

، ّٔ دطهٖة صةوبة تًةيةك، قاهؽجت ّٓ أٍِ قػًى اٗهػة   [ثةهكطفة

، "اإلٍكوٖغٕة#ثةالؼتَةد َوى كٓاَط قيكىوسةت هغة يٓدٓدة ؼةثلةك 

قّظا ؼُٖٖطٍة إهى ٍلىة اهكفع، فَُٖط قٍىعح اهؽؤاؿ ذاتػِ هكػٌ   

يػػٌ قمػػٍ يكػػىوسةت اهوغػػة 0 ثًَُػػى يضتوػػف، قكأٍَػػة ٍلػػٓؿ

!اإلٍكوٖغٕة أؼةؼةك هكٔ تًُن اٗهة قفلْة؟

 

إهى أف تؽوؽن األزػعؼ  " ؼًٖث قٕوطر"ٕـٖع 

ٕكٓف هِ يَُى فله ََطية ٍىّجق اهلٓاَط قاهًكىوسةت اهًتُولة 

كًة ّٔ اهسػةؿ  . ثةهوغة اإلٍكوٖغٕة َوى اهتعتٖجةت اهتؽوؽوٖة ذاتْة

يٍ اهَلةط قاهفعاغةت اهتٔ ال تَُٔ ؿٖبةك دقف إهًةـ ثوغة يٓرٕػ، 

األيع ذاتِ َٕىجق َوى اهتعتٖت اهُـػٓاأ هألزػعؼ اهتةثُػة ألي    

هغة، أق ريٓز كًٖةقٕة، أق غٖعّة، قاهتٔ ال تجػطي أي يَُػى دقف   

ٌّى تعتٖت قتؽوؽن األزعؼ قاهعيٓز  قدٓد كٓاَط قيكىوسةت تَ

قٍؽتَط َوْٖة ٍسٌ هتعدًة ّظُ اهتعتٖجةت اهًتؽوؽوة قتسٕٓوْػة  

أي أف اهلٓاَط اهتٔ تسكى أي يٌَٓية هغٕٓة . إهى يُةٍٔ يفْٓية

ّٔ يتفق َوْٖة يؽجلةك ثٌٖ يذًَٓة يٌ اهَةس ثسٖػث أدًُػٓا   

ٌّٖ هؽوؽوة يٌ األزعؼ ًّٕحن يَُػى يسػّطد   . َوى أف تعتٖت يُ

َّٖة، يػٍ كٓاَػطّة     قيكػىوسةتْة قثًَُى آصع، إف كٓاٌٍٖ هغة يُ

قًٌٍْػػة اهضةقػػة، قدػػت أف ُٕتفػػق َوْٖػػة أقالك كجػػن تػػطاقهْة    

.قاؼتضطايْة

دٖػػطاك ثػػأف  اهًُوٓيػػةتٌُٖٖٕوػػى اهًَْطؼػػٌٖ 

اهًٌَٓية اهوغٕٓة ال ًٕكَْة أثػطاك أف تتذّؽػط ثةهكػطفة قثـػكن     

إف كن يَْطس يُوٓيةتٔ أق يجعيخ كًجٖٓتع ُٕوى دٖطاك . تولةأ

ثأٍِ قدت إهغةء َةين اهكطفة تًةيػةك إذا أراد اهَذػةح فػٔ كتةثػة     

قفػٔ اهسلٖلػة،   . ثعيذٖة أق ثعٍةيخ إهكتعقٍٔ يٌ أي ٍػٓع  ؿٖفعة

.تًةيةك هوًٌَٓية اهًُوٓيةتٖة ٍلٖنةّٔ " اهكطفة"فإف 

 

ٌٍعٕة # اهطارقَٕٖةرغى ذهم كوِ، الزاهت اهُلٖطة 

ّٓر تكػػّعس اهفكػػعة اهلةاوػػة ثػػأف ًَوٖػػة صوػػه َـػػٓاأ   " اهتىػػ

هًطة يالٌٕٖ اهؽٌَٖ، تـكِّن، هػٖػ  nucleotides هوَٖٓكوٕٓطات

اهتٔ تسكى  اهـٖفعةثن إٔنةك ،DNAفله دغيء اهسًل اهَٓقي 

اؼتًعَٕةإذا ! ًَوٖة تضغٌٕ قاؼتعدةع اهًُوٓيةت اهتٔ تسًوْة
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فكعة أف كًٖة اهًُوٓيةت اهْةاوة اهتٔ تستْٕٓة، قثًة فٔ ذهم يٌ يكىوسةت قكٓاَط هغٕٓػة قهغػةت ثعيذػة، ًٕكَْػة أف     

.تتذّؽط ثةهكطفة دقف أي تطّصن يٌ يجعيخ أق يَْطس يُوٓيةتٖة ٕلجٍ فٔ يكةف ية صةرج زطقد ّظا اهلعص

هلط ؿّم اهُوًػةء يَػظ   

كػػعقف ينػػت ثػػأف اهًٌَٓيػػةت اهسّٖػػة 

َّٖػػة هتضػػغٌٕ    تستػػٓي َوػػى آهٖػػة يُ

قاؼػػػتعدةع اهًُوٓيػػػةت اهًؽػػػتضطية 

قيػٍ  . أق اهتكةجع قاهتٓاهط اهضوٓي هألٕل

اهَذػػةح فػػٔ تٓمػػٖر قتفؽػػٖع ّٖكػػن  

فػٔ   DNAقتعكٖجػة اهسًػل اهَػٓقي    

، قثةإلمػةفة إهػى فػّم ريػٓز     1953اهُةـ 

اهذَٖٖة فٔ اهؽتَٖةت يٌ اهلعف  اهـٖفعة

اهًةمٔ، فلط تى اهتأّكط يٌ ّظُ اهسلٖلة 

هكٌ يٍ ذهػم، فػإف   . دقف أي ؿّم ثظهم

اهًَػػةًعات اهتػػٔ تلػػٓـ زػػٓؿ أقػػن   

اهًُوٓيةت اهضوٕٓة تؽجق تةرٕش اكتـةؼ 

.اهسًل اهَٓقي ثًةاة َةـ تلعٕجةك

 

قكًة زكن ثضكػٓص  

يؽأهة تـػّكن اهجَٖػة اهًةدٕػة اهضوٕٓػة     

cellular hardware،  فلػػػط هذػػػأ

إهى اهُةين اهؽػسعي، قّػٓ    اهطارقَٕٖٓف

، هتفؽػػٖع أقػػٓؿ اهًُوٓيػػةت  "اهػػغيٌ"

" اهجعٍةيخ"اهسٖٕٓة قيؽٖعة ٍـٓءّة، أي 

software   اهػػظي ُتضغٍػػِ اهًٌَٓيػػةت

ّٖة ،s'1700يَظ اهلعف اهحةيٌ َـػع  . اهس

دةدؿ اهُوًػةء اهًػةدٌٕٖ ثأٍػِ، إذا تػّٓفع     

اهٓكت اهكةفٔ، كن ؿٔء ٕكػجر يًكَػةك،   

زتى هٓ كػةف تـػّكن اهجػعايخ اهًُّلػطة     

ثًَٖػػة َوػػى . اهنػػعقرٕة هتٓهٖػػط اهسٖػػةة

اهذةٍت اٗصػع، ٕكػّع اهُوًػةء اهسٖػٌٕٖٓ     

ثأٍػِ إًَٔػة   " ٕؤيَٓف ثٓدٓد َلن كٍٓٔ#

ٌّٖ فال ثط يٌ أف ٕكٓف  ُقدط تكًٖى يُ

ًّى، قإًَٔة ُقدطت  أق  اهـٖفعاتَّةؾ يك

اهلٓاَط اهوغٕٓػة فػال ثػط يػٌ أف ٕٓدػط      

.ٌَ تـكٖوْة يؽؤقؿيَْطس 

 

ًُلطيػة َّػة    اهطالان اه

أدت ثَة إهى اؼتَتةج قامر ثلطر ية ّػٓ  

فكًػة رإَٔػة، إف يػطى اهتٌَػٖى     . ٌَٖى

قاهتُلٖط فٔ ّظا اهكٓف اهٓاؼػٍ ٕتذػةقز   

ثـكن ٕذُن ّظا " َةين اهكطفة"زطقد 

. اهُةين أؼضف يٌ أف ٕؤصظ ثةالَتجةر

هلط رإَٔة كٖف أف ّػظا اهٌَػةـ اهكػٍٓٔ    

اهًتطاصن قاهًعّكت ثتُلٖط فةاق ٕتذةقز 

. كطرتَة َوى ؿًٓهِ ثإدراكَػة اهًسػطقد  

قّظا اهًُن وجُةك ٕتىّوت اهىةكة، قكظهم 

قيٌ يكطر ٕلجٍ صةرج .. اإلرؿةد اهُةكن

اهًكةٍٔ اهظي ٍسٌ /اهغيةٍٔزطقد اهُجُط 

قثةإلمةفة، فةهتُلٖػط اهْةاػن اهػظي    . فِٖ

أًْعتػػِ اهًٌَٓيػػةت اهسّٖػػة، قوجُٖػػة  

اهًُوٓيةت اهكةيَة فٔ دػغيء اهسًػل   

ال ًٕكػػػٌ تفؽػػػٖعُ  DNAاهَػػػٓقي 

ثةالؼتَةد َوى اهلٓاٌٍٖ اهىجُٖٖػة اهتػٔ   

ٍأهفْػػة قٍؽػػتضطيْة فػػٔ ّػػظا اهجُػػط   

.اهًكةٍٔ يٌ قاكَُة اهكٍٓٔ/اهغيةٍٔ

 

فػػػٔ فذػػػع اهلػػػعف  

اهُـعٌٕ، كةف اهُوًةء ٕذةّطقف ثكن ية 

اهكٓف ثةالؼػتَةد   غٓايلََْى هتفؽٖع 

َوى كػٓاٌٍٖ وجُٖٖػة يسػطقدة األفػق،     

هكٌ دْٓدّى اهسحٖحػة ؼػةًّت، دقف   

ككط يَْى، فٔ اكتـةؼ ًٓاّع يظّوػة  

تـٖع ثٓمٓح إهى معقرة قدػٓد صػةهق   

ّظا اهضػةهق اهػظي   . ٌَٖى هكٔ تتذّؽط

كةٍٓا ٕذةّطقف ثكن ية ََػطّى إلججػةت   

قيػػٍ ذهػػم، ّػػظا ! َػػطـ قدػػٓدُ َوًٖػػةك

ثةهنػػجه يػػة اكتـػػفُٓ قؼػػّوًٓا أصٖػػعاك  

!ثنعقرة قدٓدُ

يٌ أدن صوق اهكػٓف  

، قدػػت اهاليتَةّٖػػةقيٌَٓيةتػػِ اهسّٖػػة 

َوى اهضةهق أف ٕكػٓف يتُػطد األثُػةد،    

قثىجُٖة اهسػةؿ، يتذػةقزاك هسػطقد ّػظا     

اهٓاكٍ اهًػةدي اهًوًػٓس اهػظي ٍُذػغ     

يػٌ أدػن صوػق    . ٍسٌ ٌَ إدراؾ غٖعُ

اهكٓف فٔ اهجطإة، قدت أف ٕكٓف ؼةثلةك 

قجةٍٖػػةك، يػػٌ أدػػن إدارة . هػػغيٌ صولػػِ

قتأؼٖػ اهًستػٓي اهًػةدي هوًذػعات    

ّٖػة    .. قاألًٌٍة اهـًؽػٖة قاهكةاَػةت اهس

قدت َوى اهضةهق أف ٕطصن إهػى ّػظا   

اهًكػػةٍٔ اهػػظي ٕـػػًن /اهغيػػةٍٔاهُجُػػط 

ّظُ اهلطرة. اهًستٓى اهًةدي هوكٓف

َوى اهتٓادط، ثَفػ اهٓكت، داصن قصػةرج ّػظا   

اهًكةٍٔ اهًػةدي هوكػٓف، قكػظهم    /اهغيةٍٔاهُجُط 

اهًكةٍٖة /اهغيةٍٖةاهلطرة َوى اصتعاؽ كةفة األثُةد 

األصعى هوكٓف، ٕتىّوت قدٓد كةاٌ َةكن ٌَٖى 

قّظا اهًُػن اهػظي ال   . ٕـًن اهكٓف ثكن أثُةدُ

ٕٓدط يكىور يَةؼػت هٓقػف يػطى ًٌَتػِ     

قؿًٓهٖتِ، ال ًٕكػٌ تفؽػٖعُ ثةالَتًػةد َوػى     

".َةين اهكطفة"فكعة ؼضٖفة ُتؽًى 

 

هكٌ رغى ذهػم كوػِ، فػالزاؿ    

ٌَٖى كتفؽٖع  يةقراأقدٓد كةاٌ اهوذٓء إهى 

ُُٕتجػع   يَةؼت ألقن اهكػٓف اهَػةثل ثةهسٖػةة   

ثةهَؽجة هوكحٖعٌٕ أيعاك ثغٖنػةك ٕحٖػع االؿػًبغاز،    

َةيػن  "إهػِ ُيلػّطس ُٕؽػًى    ثًَٖة اهوذٓء إهى 

إًٕةٍػػةك ؼػػوًٖةك ُُٕتجػػع ثةهَؽػػجة هْػػى  "اهكػػطفة

هلػػط آف األقاف ألف . اهعٕةمػػٖةتٖةثػػةهًُذغات 

ٍسػػطد اصتٖةرٍػػة ثٓمػػٓح، ثػػٌٖ اهًُذػػغات     

ٕطٕعّة،  يةقراأيٍ غٖةب أي كةاٌ  اهعٕةمٖةتٖة

، اهؽػجت األّقؿ أق صةهق يتُػطد األثُػةد ًّٕحػن    

ٌّى قأّؼػ اهكٓف قاألًٌٍة اهسّٖػة  هػى  . قاهظي ٍ

َةيػن  "إيػة  . ُٕط َّةؾ يذةؿ هوًٓاكف اهغاجلٖة

، قدػت َوٖػم   "اهتكػًٖى اهُةكػن  "، أق "اهكطفة

.االصتٖةر
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إف أؼػػػةس وعٕلػػػة 

زٖةتَػػة قفًَْػػة هألؿػػٖةء زٓهَػػة،  

اهًذتًػػٍ، اهُالكػػةت اهـضكػػٖة،   

اهُةاوة قغٖعّة يٌ اهلٖى قاألصالؽ، 

تُٓد دظقرّة كوْة إهى ية كةهتِ هَة 

".اهؽوىةت"

قهؽٓء اهسػي، كحٖػع   

ٔ   هميًة كٖن  هلػط  ... هػٖػ زلٖلػ

كظثٓا َوٖم فٔ يذةالت اهُوى، َوى 

ٌ اهفوػم، اهجٖبػة،    اهسػػعاري  اهتؽػض

اهُػػةهًٔ، اهسكٓيػػةت، اهنػػعاات،   

اهسػػػعب، اهىةكػػػة، االصتعاَػػػةت،  

اهتُوٖى قاهحلةفة، اإلرّةب، اهكػسة،  

االكتكػػػةد قاهتًٕٓػػػن، ققؼػػػةان  

فله هظكع ثُل اهًذةالت .. اإلَالـ

!هكٔ تٓكي فكعؾ

َّةؾ ثعٍةيخ ّةان هوتُوٖى اهًكًى 

هذُن اهىالب أغجٖةء، ٕتعافق يٍ تُوٖى يػطرقس  

ثُػط ثنػٍ   ... ألؿٖةء يُعقفة ثأٍْة صةوبػة تًةيػةك  

َلٓد يٌ ّظا اهتُوٖى، قةر كحٖع يٌ اهجػةهغٌٖ ال  

ٕلػػطرقف َوػػى إدػػعاء اهسؽػػةثةت األؼةؼػػٖة أق   

تعكٖػػت دًوػػة ثؽػػٖىة قػػسٖسة فػػٔ هغػػتْى   

ٕػػتى تذةّوْػػة، قيٌُػػى  قاهَْطؼػػةتاهُوػػى ...األـ

..اهَةس ال ُٕعفٓف كٖف تًُن األؿٖةء

تٓكفت يٌُى اهًطارس ٌَ اهؽًةح 

هألوفةؿ ثإدعاء اهتذةرب فٔ اهكًٖٖةء أق اهفٖغٕةء، 

".صىٖعة كحٖعاك َوْٖى"قاهسذة اهًُتةدة ّٔ أٍْة 

قٕضجعقف وػالب اهذةيُػةت ثأٍػِ ال ٕٓدػط     

ؿٔء اؼًِ اهسعكة اهطااًة، قّػظا ٕػطَٓ هونػسم قكأٍػم     

هلػط كػةؿ ٍٖػٓتٌ فُػالك أف     !.. تلٓؿ أف اهًػةء هػٖػ روجػةك   

، قهٖػ كٓة ؼػةزجة كًػة كٖػن فػٔ     "دفُة"اهذةذثٖة ّٔ 

 ٔ ّػظُ اهفكػعة   ... اهتعدًة اهضةوبة هوَف اهالتَٖٔ األقػو

اهضةوبة ٌَ اهذةذثٖة ال تغاؿ ُتطّرس ثةهعغى يػٌ زلٖلػة   

أف َطة زكٓيةت تًتوػم قؼػةان ٍلػن كْعثةاٖػة ينػةدة      

 كْعوٖؽػٖة هوذةذثٖة يَظ أقاان اهؽتَٖٖةت، تطفُْة أيٓاج 

تعددّة أكن ثلوٖن يٌ تعدد األؿُة تست اهسًػعاء، قّػٔ   

     ٌ قأي .... تحجت تًةيةك صىأ يػة ٕفتػعض أٍػِ ٌٍعٕػة ٍٖػٓت

 قُٕتػعؼ ؿضف أكةدًٕٔ ٕتذعأ َوى اهضعقج يٌ اهلىٍٖ 

، تتى فػٓراك يْةدًتػِ   ثةهتفةّةتثأف اهىالب ٕتى تُوًْٖى 

ثكن وعٕلة هتـِٕٓ ؼًُتِ قاهؽػضعٕة يَػِ قَغهػِ َػٌ     

.اهًذتًٍ

اهْطؼ يػٌ كػن ّػظا ّػٓ يَػةقرة دًْػٓر       

اهَةس اهُٓاـ قدفُْى إهى يكةٍػة مػُٖفة، تذػطّى فْٖػة     

دػػةّوٌٖ، غٖػػع يحلفػػٌٖ، يتغػػظٌٕٖ ثًُوٓيػػةت يغٕفػػة   

اهْطؼ اهَْةأ ّػٓ  ... قيـغٓهٌٖ ثأؿٖةء هٖػ هْة أي كًٖة

.اؼتُجةد اهسـٓد، زتى دقف أف ٕطركٓا ّظا االؼتُجةد
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ّػظُ اهًػغاَى   . يٌُى اهَةس ٌَٕٓف أف ال أزط ُٕعفْى أكحع يًة ُٕعفٓف أٍفؽْى

ثـكن كجٖع، صةقة فٔ ّظا اهٓكت زٖث ٍعى هذٓء َطد يتغإػط يػٌ اهَػةس إهػى      ثْةيـكٓؾ 

األوجةء اهَفؽٌٖٖ ثسحةك ٌَ ٍكةار ٍفؽٖة، أق إهى ردةؿ دٌٕ ثسحةك َػٌ ٍكػةار رقزٖػة، أق إهػى     

ّٓؿ إهػى     يةقرااٖةؼسعة قيـُٓذٌٕ ثسحةك ٌَ زوٓؿ  تعٕسْى يٌ كولْى اهطااى اهظي ٕكػةد ٕتسػ

..يالذاتقغٖع ذهم يٌ . ّٓس

blog.alpha-sci.org
blog.alpha-sci.org
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اهسلٖلة اهًؤهًة ّٔ يذٔء أدٖةؿ إهى 

ّظُ اهسٖةة قيغةدرتْة جةٍٖة، دقف أي يسةقهػة ّتػظكع يػٌ    

هًُعفة اهغةٕة قراء ّظُ اهًُوٖة قية اهسكًػة    ِكجن األفعاد

قراء تذّؽطّى فٔ اهسةهة اهًةدٕة ثـكن يؤكػت كجػن أف   

قصػالؿ تذّؽػطّى فػٔ    . ُٕٓدقا إهى اهُػةهى األّقؿ قاٗصػع  

اهسةهة اهًةدٕة هًًةرؼة أدقارّى فٔ ّظُ اهطٍٖة اهًؤكتػة،  

ال ٕسةقهٓف يُعفػة اهؽػجت قراء اصػتالفْى َػٌ غٖػعّى      

، قية اهْطؼ يٌ ّظا ثْةثةهتعكٖجة اهَفؽٖة اهتٔ ٕتًتُٓف 

ّٖغ إٍْى فٔ اهسلٖلة ال ُٕعفٓف أقالك ية ّٔ قػفةتْى  . اهتً

ّٖغّى ٌَ غٖعّى  ٍـػؤقا ألٍْى . اهَفؽٖة اهسلٖلٖة اهتٔ تً

فػػٔ أقؼػػةط ادتًةَٖػػة تُّعمػػت هلٓهجػػة ؿػػةيوة ثفُػػن  

يذًَٓة أًٌٍػة قكػٓاٌٍٖ قمػُت هْػظا اهْػطؼ، قوجُػةك       

.اهؽجت ّٓ ؼْٓهة اهؽٖىعة قاهتٓدِٖ

 

دًَُٖة زةمعقف هوتُجٖع ٌَ أٍفؽَة يٌ صالؿ تسطٕط ية 

أٍة ال أزت "..، .."أٍة أزت كعة اهلطـ"..ٍعغجِ قية ال ٍعغجِ، 

، قكػن رغجػة قَػطـ رغجػة     .."أٍة أزت اهلعاءة"..، .."اهكٖط

ّظا ٕذُوَة ٍػعى  . ُتكـف ٌَ دةٍت ثؽٖه يٌ اهـضكٖة

. يطى ؼىسٖة ّظُ اهىعٕلة فٔ اهتُعٕف َػٌ اهـضكػٖة  

ثًَٖة دّٓع اهـضكٖة، اهعقح األكحع ًَلةك، قاهػظي ُٕتػعؾ   

َّػػةؾ دقف يسةقهػػة ؼػػجع صفةٕػػةُ، ّػػٓ اهػػظي ٕـػػّكن   

  ٔ فجةهتػةهٔ يػة ٍلكػطُ    . يغَةوٖؽٖة زلن اهتػأجٖع األقػو

اهلَػةع اهػظي   .. ّٓ يذّعد جٓب" اهـضكٖة"ثـكن َةـ ثةهػ

.ٕضفٔ قرااِ ذهم اهذّٓع اهعقزٔ اهغةيل

 

، "دةذثػة قٍػةفعة  #تتأهف اهـضكٖة يٌ ََةقع يؽػتلىجة  

قثةهتةهٔ، فةهًٌْع اهظي ٕجطق األكحع قمػٓزةك هـضكػٖتَة   

ّٓ فػٔ اهسلٖلػة هػٖػ ؼػٓى ٍتٖذػة َػطد كجٖػع يػٌ         

اهًُةدالت اهًتفةَوة قاهفةَوة، قاهتٔ تطفَُة أق تـّطٍة يػٌ  

قإهى ًعقؼ قأقمةع ٕكَُْة اهَةس، أق األيكَػة قاألؿػٖةء   

قَّة ٕكًٌ . اهًٓدٓدة فٔ ّظا اهُةهى اهًوًٓس يٌ زٓهَة

اإلرثةؾ قثةهتةهٔ اهغٖةب اهكةين هفْػى ًَٖػق ذات يَُػى    

.هىجُٖتَة اهسلٖلٖة

 

إذا زًوت قركة قكوى، قرزت تنٍ إؿةرة فػٔ كػن   0 يحالك

، ؼٓؼ تَطّؾ هظهم اهُػطد اهكجٖػع   "أٍة"يّعة تلٓؿ كوًة 

ـ 0 "..يٌ اهتكعٕسةت يحن ، .."أٍػة يػطٕع ؿػعكة   "..، .."أٍػة أ

، .."أٍة زةمع هوكعاع فٔ أي هسٌػة "..، .."أٍة َطق هفالف"..

، قغٖعّػة يػٌ   .."أٍة قطٕق هفالف"..، .."أف يست هوضٖع"..

ثُػػط . اهتكػعٕسةت اهًضتوفػػة قاهًتَةكنػػة أزٖةٍػةك كحٖػػعة  

االٍتْةء يٌ قمٍ كةاًة وٕٓوة يٌ اهتكعٕسةت اهتػٔ يػٌ   

اهًفعقض أف تُجع ٌَ ؿضكػٖتِ، ؼػٖالزي اهفػعد ثػأف     

ذهػم  . َّةؾ تنةرب قامر فٔ اهُطٕط يٌ توم اهتكعٕسةت

ألٍْة فٔ اهسلٖلة هٖؽت يُجعة ٌَ ؼًةت اهـضكٖة ثػن  

يذّعد أدقار ٕوُجْة فٔ

قإذا اؼتًّع فٔ أصظ ّظُ األدقار كْٕٓػة يُجػعة َػٌ    . اهسٖةة اهتٔ ُٕٖـْة

قؼٓؼ . زلٖلة ؿضكٖتِ، فؽٓؼ ُٕذغ زَْٖة ٌَ يُعفة ّٕٓتِ اهسلٖلٖة

ٕؽتًّع فٔ اهُٖؾ ثسةهة يٌ االمىعاب اهُكجٔ قؼٖفلط تٓازٍِ اهَفؽػٔ  

.دقف ؿّم

 

اهًـكوة األؼةؼٖة يػٍ اهـضكػٖة قتسوٖػن ينػًٍْٓة     

  ٌ قّػظُ  . اهذّٓعي ّٓ أٍْة تتأهف يٌ ًٍةذج ؼوٓكٖة يتعاكًة َجػع اهػغي

هظهم، . ّٔ هٖؽت أقٖوة ثن ُيكىَُة. اهًَةذج ٍةدراك ية تكطر يٌ اهذّٓع

ٍّٓػة يػٌ يذًَٓػة كجٖػعة يػٌ اهًػؤجعات        اهسلٖلة ّٔ أف ؿضكٖتَة يك

ّظُ اهًَػةذج تتػعاكى َوػى دّٓعٍػة     . اهجٖبٖة اهتٔ ٍتُّعض هْة فٔ اهسٖةة

زتى تتـّكن وجلةت َطٕطة توُت يٍ اهٓكت دقر اهسةهة اهَفؽٖة هًأهٓفة 

.هـضكٖتَة، قاهذّٓع ٕجلى يطفٍٓةك، يذْٓالك، يًْالك

إذاك، فةهـضكٖة اهتػٔ ٍُعفْػة قٍأهفْػة ّػٔ َجػةرة َػٌ       

تًحٖن ؼوٓكٔ يغّٕف هَغَةت َةوفٖة قدؽطٕة قزّؽٖة اقىَةَٖة تكٍٓت 

، "صةقة اهجٖبة االدتًةَٖة#يٍ يعقر اهؽٌَٖ ٍتٖذة يؤجعات ثٖبٖة يتكعرة 

قثةإلمةفة إهى تأجٖعات أصعى ٍةتذة يٌ تذةرب فعدٕة صةقػة كةهُالكػةت   

.قاالرتجةوةت أق اهٌعقؼ اهسٖةتٖة

 

إذا هُجت ٕٓيةك ثلىُة يغَةوٖػ، ال ثّط يٌ أٍم الزٌت 

قثٌٖ اهلىػٍ اهذطٕػطة    اهًْتعاةأٍْة ال تفّعؽ ثٌٖ اهلىٍ اهًُطٍٖة اهكطاة 

قثُط فتعة يػٌ  . إٍْة توتله أي كىُة تلتعب إهى يذةهْة اهذةذب. اهاليُة

اهتلةط اهلىٍ اهًُطٕة اهًضتوفة، هى ُٕط ثةؼتىةَتم رؤٕػة اهًغَػةوٖػ،   

ّظُ اهلىٍ اهتٔ تعاكًت . قكن ية تعاُ ّٓ اهلىٍ اهًُطٍٖة اهًتعاكًة َوِٖ

َوى اهًغَةوٖػ ثفُن كٓتِ اهذةذثة ّٔ اهتٔ تًّحػن ؼػًةت اهـضكػٖة    

ٕجلى " أي كىُة اهًغَةوٖػ#ثًَٖة اهذّٓع األؼةؼٔ . اهتٔ ٍُعفْة ًةّعٕةك

.صةرج يذةؿ اإلدراؾ تًةيةك

 

إذاك، فةهًكطر اهذةذب يطفٓف ثًُق تست َطد كجٖع يٌ 

  ِ قّػظا ّػٓ ؼػجت َػطـ ٍذػةح األفػعاد فػٔ        . رغجةت اهفعد قَػطـ رغجةتػ

. يسةقالتْى اهٖةاؽة هتُعٕف ؿضكٖتْى أق ّٕٓتْى اهذّٓعٕة ثـكن ؼوٖى

أهٖػ ّظا ية ٕفُوِ، أق ٕسةقؿ فُوِ، اهىجٖت اهَفؽٔ أق اهىجٖت اهعقزػٔ  

أق غٖعًّة يٌ َةيوٌٖ فٔ ّظا اهًذةؿ؟ إٍْى ٕسةقهٓف اهغٓص فٔ صفةٕػة  

اهـضكٖة، قفق يجطأ كىُة اهًغَةوٖػ اهتٔ دًُت كًٖػة كجٖػعة يػٌ    

فٖجطأ اهىجٖت ثةهسفع قاهتَلٖت، يغٕالك ّظُ اهلىٍ . اهلىٍ اهًُطٍٖة زٓهْة

اهّوػت  .. كىُة، آيالك ثإٕذةد اهذّٓع اهكةيٌ فػٔ اهـضكػٖة  .. اهًُّولة، كىُة

قّظا األيػع هػٖػ ؼػْالك    . اهًؽتتع ثلـعة ؼًٖكة يٌ اهـٓاات اهًتعاكًة

أثطاك، صةقة إذا كةف اهىجٖت اهَفؽػٔ أكػةدًٕٔ اهتٓدّػِ، زٖػث ٕذْػن      

فْظُ اهًُوٖة تـجِ ًَوٖة تذغاة اهظّرة، زٖث . اهكحٖع ٌَ اهَفػ اهجـعٕة

كوًة دغاَة يَْة كوًة قدطٍة أدغاء أقغع قأقغع زتى تكن إهى يؽػتٓى  

أجٖعي هٖػ هِ أي قدٓد يةدي يوًٓس، قزتى فٔ ذهم اهًؽػتٓى يػٌ   

هْظا اهؽػجت، فةهًُوٖػة اهتػٔ    . َّةؾ وجلةت أجٖعٕة َطٕطة" َطـ اهٓدٓد"

ٕتجٍُْٓة اهٖٓـ هوٓقٓؿ إهى دّٓع اهـضكٖة ّػٔ ؿػةكة قتؽػتْوم قكتػةك     

.وٕٓالك، ثةٌّة اهحًٌ، قٍةدراك ية تَذر
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إذا ُووػػت يَػػم   

اهتُعٕف ٌَ ٍفؽم، فكٖػف تفُػن   

ّػن ؼػتظكع   .. يةذا تلػٓؿ؟ .. ذهم؟

اهتُعٕفةت قاهًٓاقػفةت اهـضكػٖة   

فػٔ إدارة   همذاتْة اهتٔ ٕسفٌٍْٓة 

اهَفػػٓس اهسكٓيٖػػة؟ أق اهتُعٕػػف  

ِ اهظي تًؤ  ووػت أق اؼػتًةرة    ثػ

... رؼًٖة؟

ّػػػػػن أٍػػػػػت  

فْػػظا ... ال ٕػػة ؼػػٖطي.. يسًػػٓد؟

يذّعد اؼى أوولُٓ كٓؼٖوة ؼػْوة  

... ال.. ّن أٍت ٍّذػةر؟ . هإلؿةرة إهٖم

يَْة يٌ أدػن   تُتةشفْظُ يَْة 

اهجلػػةء فػػٔ ّػػظا اهُػػةهى اهًػػةدي   

.. ككٖع؟.. ّن أٍت وٕٓن؟.. اهًلٖت

.. ال.. َؽػوٖتةف؟ .. ََٖٖم زركػةقاف؟ 

فْظُ َجةرة ٌَ يٓاقفةت دؽػطؾ  

اهلـعة اهضةردٖػة اهتػٔ   .. اهفٖغٕةأ

ّػػن أٍػػت  . تلجػػٍ أٍػػت داصوْػػة 

... ال.. قػَٖٔ؟ .. َّػطي؟ .. فعٍؽٔ؟

أق .. فْػػػظُ دَؽػػػٖتم اهؽٖةؼػػػٖة

قّػػظُ اهلكػػة وٕٓوػػة ال .. اهلٓيٖػػة

.يكةف هعقإتْة اٗف

إف هػػػػى ٍلػػػػى 

ثتجػػطٕن قػػٖغة األؼػػبوة، فؽػػٓؼ 

ٍجلى َوى ّظُ اهسػةؿ إهػى األثػط    

ألٍَػػة . دقف اهتٓقػػن إهػػى ٍتٖذػػة 

ؼَجلى فٔ اهًؽتٓى اهضةردٔ يٌ 

قثةالَتًػػةد َوػػى يػػة  . ؿضكػػٖتم

ؼجق، ٍؽتَتخ ثأٍم تُػّعؼ ٍفؽػم   

، قية تفكع تُتلطُثةالَتًةد َوى ية 

، قية تأكوِ، قية تجطق َوِٖ، قيةذا ثِ

دًُْٖة تُعٕفػةت  . قّكظا... تفُن،

يتُولة ثًٌْػعؾ اهضػةردٔ اهػظي    

اكتؽجتِ صالؿ قدٓدؾ فػٔ ّػظُ   

فةهـضكٖة ثتُعٕفَػة اهُػةـ   . اهسٖةة

ّػػٔ وعٕلػػة اهتفكٖػػع قاهؽػػوٓؾ   

قاالَتلةد اهظي ٍـأٍة َوٖػِ ٍتٖذػة   

ؼػػَٓات وٕٓوػػة يػػٌ اهتػػأجٖعات   

اهجٖبٖػػة اهًتكػػعرة ثةإلمػػةفة إهػػى  

اهًػػؤجعات االدتًةَٖػػة اهًًحوػػة   

ثُالكتَة يٍ اهًسٖىٌٖ ثَة قتذةقثَة 

يٍ اهٌعقؼ اهسٖةتٖػة اهتػٔ ٍـػأٍة    

كػن ّػظُ اهُٓايػن تّٓهػط     . قؼىْة

اٍىجةَةت يسطدة

هطَٕة، قٍُتًط َوْٖة فٔ اهٌَع إهى 

اهسٖةة يٌ دْة قإهى أٍفؽػَة يػٌ   

. دْة أصعى

 

إف زةهتَػػػػػػػػة 

يـةثْة تًةيةك هلىُػة اهًغَػةوٖػ   

. اهظي ذكعٍةُ فػٔ اهًحػةؿ اهؽػةثق   

قإذا ٌٍعٍة إهى اهًػعآة، ؼػٓؼ هػٌ    

ٍعى كىُة اهًغَةوٖػ اهظي ًّٕحن 

دّٓعٍة، ثن اهلىٍ اهًُطٍٖػة اهتػٔ   

تكؽُٓ ثةهكةين يٌ اهضػةرج، قّػٔ   

اهتٔ تًّحػن اهكػفةت قاهًٓاقػفةت    

. اهًكتؽػػجة يػػٌ زٖةتَػػة اهطٍٖٕٓػػة

دٍَٓة ٍلٓـ ثإزاهة ّظُ اهلىٍ اهُةهلة 

اهتٔ تكؽٓ دّٓعٍة اهسلٖلٔ زٖث 

هَذّعد أٍفؽػَة  ... تًََُة يٌ إدراكِ

يٌ أؼػًةءٍة قدَؽػٖةتَة قيٌْعٍػة    

فًػػةذا . غٖعّػػة.. ق.. ققاَتلةداتَػػة 

ٍكتـف؟

 

يٌ صالؿ اهٌَػع  

ثةهٌُٖ اهًذػّعدة ؼػٓؼ هػٌ ٍذػط     

ؿٖبةك وجُةك، يٍ أٍػِ فػٔ اهسلٖلػة    

  ٔ إٍػِ  . َّةؾ ؿٔء هكَِ غٖػع يعاػ

كتوة يػٌ اهىةكػة األجٖعٕػة، كتوػة     

ٍٓراٍٖة إذا قّر اهتُجٖع، قٕـػٖعقف  

إهْٖػػػة ثةهًكػػػىوسةت اهُوًٖػػػة   

ٔ اهُكعٕة ثةهًذةؿ  أق  اهًٓرفػٓدَٖ

، أق اهجةٕٓيُوٓيػػػػػةتٔ اهجعيػػػػػةج

قّػػٓ  .MATRIX" يػػةتعٕكػ"

يذًَٓػػػػة يػػػػٌ اهًُوٓيػػػػةت  

كػن فػعد    ثْةقاهًُىٖةت اهتٔ ُزّقد 

.." إٍؽػػػةف أق زٖػػػٓاف أق ٍجػػػةت #

ّٖػغُ َػٌ    َّٖة قفعٕطة تً ثىعٕلة يُ

 اهجعيػػةجّػػظا . غٖػػعُ يػػٌ األفػػعاد

ٕـػّكن  " اهـضكٔ# اهجةٕٓيُوٓيةتٔ

أكجع،  ثةٕٓيُوٓيةتٔ ثعيةجدغء يٌ 

 اهجعيػػةجقٕػػغداد زذػػى قؿػػًٓؿ  

MATRIX  كوًة ارتلَٖة يؽتٕٓةت

زتى ٍكن فٔ .. إمةفٖة إهى األَوى

اهَْةٕة إهى يؽتٓى يىوق ٕـػًن  

.اهكٓف قية قراءُ يٌ أثُةد يتُطدة

 

ّػػظا اهتؽوؽػػن  

ٌّى، يٌ يؽتٓى أَوى اهتعاتجٔ اهًَ

قأؿًن إهى يؽػتٓى أدٍػى يَفػعد    

قيسػػطقد، ًّٕحػػن يٌَٓيػػة كةيوػػة  

يتكةيوة تؽػٖع قفػق صىػة قازػطة     

ؿةيوة يًة تفعض اهتَةغى ثٌٖ كةفة 

يٌػػةّع اهٓدػػٓد، ثًػػة فػػٔ ذهػػم    

" ثعيػػػػةجدًػػػػٍ # اهجعيةدػػػػةت

اهكةيَة داصوَة قفػٔ   اهجةٕٓيُوٓيةتٖة

أَتلػػط أف . كػػن يكػػةف يػػٌ زٓهَػػة

دٖػػطاك ثُػػط  تتّٓمػػراهكػػٓرة ؼػػٓؼ 

االوالع َوى اهًٓمٓع اهًتَةقؿ هْظا 

ٔ  اهجعيةج اهسٖػٓي اهػظي    اهًُوٓيػةت

ثًَٖة ؼٓؼ . ٕطٕع كةفة يٌةّع اهسٖةة

ٍُعّكغ َّة َوى يٓمٓع اهضىة اهكٍٖٓة 

اهـةيوة اهتٔ ٍسػٌ غٖػع يَفكػوٌٖ    

ََْة، رغى إدراكَػة اهًسػطقد ٕـػٖع    

.إهى َكػ ذهم

 

ال أرٕػػط اهػػطصٓؿ  

ًَٖلةك فٔ يفةّٖى فوؽفٖة أق رقزٖة 

يُّلطة قال دطقى يٌ وعزْػة َّػة،   

هكٌ اهًْى ّػٓ أف اإلٍؽػةف ُُٕتجػع    

اهكػػةاٌ اهٓزٖػػط َوػػى قدػػِ األرض 

اهظي اٍسعؼ تًةيةك ٌَ اهًؽٖعة اهتٔ 

. اهضىػة اهكٍٖٓػة اهـػةيوة    ثْةأكّعت 

ذهػػم وجُػػةك ثؽػػجت ؼػػٓء تٓدْٖػػِ  

قتَـبتِ قتعثٖتِ قغٖعّة يٌ َٓاين 

دُوتِ ثُٖط كن اهجُػط َػٌ يُعفػة    

قهًةذا ّٓ َّػة قيػة ّػٓ    ! ٍفؽِ أقالك

هلػط اتضػظ   . ّطؼ قدٓدُ فٔ اهسٖةة

هَفؽِ أّػطافةك يغّٕفػة، يجَٖػة َوػى     

أفكػػةر قيُتلػػطات يغّٕفػػة، قثةهتػػةهٔ 

فسٖةتِ كوْة يغّٕفة ال تًػّت هوٓاكػٍ   

أكٓؿ ذهم يؽتَطاك َوى زلٖلة . ثكوة

قازػػطة َوػػى األكػػن، قّػػٔ كةفٖػػة  

هتذُوَػػٔ قتذُػػن كػػن يػػٌ ثسػػث 

يٓامٍٖ ٕؽتَتخ ثأف اإلٍؽةف  ثْكظا

ٕتكّعؼ قٕفّكع قُٕٖؾ زٖةتِ ثـكن 

َةـ ثىعٕلة يُةكؽة تًةيةك هًة ٕضّغٍِ 

يػػٌ أقايػػع  اهجةٕٓيُوٓيػػةتٔ ثعيةدػػِ

قثةهتػةهٔ، فػإف   ". غعٕػغة #قيُىٖةت 

قدػػٓد األيػػعاض قاهُلػػط اهَفؽػػٖة، 

قاهسٖػػعة قاهنػػٖةع، قَػػطـ اهؽػػُةدة 

قغٖعّة يٌ زةالت ... هطردة اهجؤس،

أقػػجست أيػػعاك  .. يأؼػػةقٕة أصػػعى 

يستٓيةك، قيٌ غٖػع اهًَىلػٔ أف ال   

.تتذّؽط أقالك

 

هكٔ ٍؽتَٓت ّػظُ اهفكػعة   

ؼػػٓؼ أذكػػع يحػػةؿ قازػػط، 

قٕتُّوػػق ثةهذةٍػػت اهكػػّسٔ، 

هًػةذا ٕػة ُتػعى ال    0 قٍتؽةءؿ

ٕتذّؽػػػط اهًػػػعض قؼػػػٓء 

اهكػػّسة ؼػػٓى ََػػط جػػالث 

0 أٍٓاع يٌ اهسٖٓاٍػةت فلػه  

، قتوػػم اهطادَػػةاهسٖٓاٍػػةت 

اهلةثُة فٔ زطٕلة اهسٖٓاف، 

!؟..قأصٖعاك اهكةاٌ اهجـعي

 

هًػػػةذا ال 

ٕتذّؽػػػط اهًػػػعض ََػػػط  

اهسٖٓاٍػػةت اهجعٕػػة يػػحالك؟   

ألٍْػة  0 اهؽجت ثؽػٖه دػطاك  

أكػػٓؿ زػػّعة . زػػّعة ووٖلػػة

َُٕٔ أٍْػة ال زاهػت تُػٖؾ    

قفق ية تًوِٖ َوْٖة فىعتْة 

اهغعٕغٕػػة، قهػػٖػ ثًَُػػى  

اهسعٕة اهتػٔ ٍُّعفْػة ٍسػٌ    

ٍسػٌ فػٔ اهسلٖلػة    . اهجـع

هؽػػَة أزػػعاراك ثػػن كةاَػػةت  

دقادػػٌ !.. ُيطّدَػػةثـػػعٕة 

ال ٍتكّعؼ قفػق يػة   .. ثـعٕة

تًوٖػػػِ َوَٖػػػة غعٕغتَػػػة،  

قثةهتةهٔ ال ٍأكن يػة تأيعٍػة   

ثأكوػػػِ قال ٍتكػػػّعؼ كًػػػة 

ٍسػٌ ٍأكػن   . تأيعٍة ثتكّعفِ

قٍتكػػّعؼ قفػػق يػػة تًوٖػػِ  

َوَٖػػة اهُػػةدات قاهتلةهٖػػط   

قاهُػػةدة اهُكػػعٕة . اهؽػػةاطة

اهٖٓـ يحالك تلٓؿ ثأف ٍـعب 

كٓكػػةكٓال ثُػػط كػػن   هٖتػػع

يفًُػػػة #قدجػػػة دؼػػػًة 

هكػٔ تؽػةَط   " ثةهكٓهؽتعقؿ

َوػػى اهْنػػى، فػػٔ اهٓكػػت  

اهظي تكٖر فِٖ غعٕغتَة يٌ 

داصوَػػة يسػػّظرة ثػػأف ّػػظا  

اهًـػػعقب ٕلتوَػػة ثػػجهء،   

قاهىُةـ اهظي تَةقهَػةُ ّػٓ   

.أصىع
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أيػػػة اهسٖٓاٍػػػةت 

، فَىًُْة، هٖػ يػٌ أدػن   اهطادَة

إؼُةدّة قدُوْة تتًتٍ ثةهسٖةة، ثػن  

غٖع #يٌ أدن تًَٖتْة ثـكن ؼعٍٕ 

هتكجر أكحع إٍتةدةك قرثسػةك،  " وجُٖٔ

فَٖكػػسَة اهضجػػعاء ثًػػٓاد غظااٖػػة  

صةقة تؽػةَطٍة َوػى تسلٖػق ّػظا     

قاهًـكوة أٍَة ٍتؽةءؿ هًةذا . اهْطؼ

ًٕعض وةهًػة   اهطادٌّظا اهسٖٓاف 

أف وُةيػػِ يتػػّٓفع َوػػى اهػػطقاـ    

اهؽػجت ثؽػػٖه  ! قثكًٖػةت كجٖػعة؟  

دطاك، ّظا اهسٖٓاف ال ٕأكن ية ٕىوجِ 

دؽطُ يػٌ أغظٕػة، أي يػة تسحّػِ     

اهغعٕغة َوى أكوِ، ثن ٕتَةقؿ ية ّٓ 

يتّٓفع، قاهًتّٓفع كط ال ٕستٓي َوػى  

.اهَُةقع اهغظااٖة اهًىوٓثة

 

قيػػػػٌ ٍةزٖػػػػة  

أصعى، كى يَة ٕؽػتىٍٖ اهسكػٓؿ   

َوى ية ٕـتِْٖ يٌ أٍػٓاع اهىُػةـ؟   

ٔ "قََطية أكٓؿ  أََػٔ يػة   " ٕـػتْ

تىوجِ ٍفؽِ، قهٖػ ية ٕـةّطُ فػٔ  

اإلَالٍػػػةت اهتوفغٍٕٖٓػػػة اهؽػػػةزعة 

ّن تُوى أف اهىُةـ اهظي ". اهضجٖحة#

تىوجػػِ ٍفؽػػم ال َٕجػػٍ يػػٌ زةهػػة 

يغادٖػة، ثػن ٕؽػتَط َوػى ًَوٖػػة     

يُّلطة قيظّوة تتًّحػن ثسلٖلػة أف   

ذهم اهىُةـ اهظي تسّحم اهغعٕغة َوى 

إهٖػِ ٕستػٓي َوػى     قاهتٓؽاؿتْةاِ 

فٖتةيَٖةت، #إزطى اهَُةقع اهغظااٖة 

اهتػٔ ٕستةدْػة   .." ثعقتَٖةت، يُةدف

اهذؽػػػى هالؼػػػتًعار ثًذعٕةتػػػِ   

ّػػن تُوػػى ثأٍػػم إذا   ! اإلزٖةاٖػػة؟

اؿتْٖت ٍَٓةك يٌ اهفةكْة فْػظا ألف  

  ٌّٖ دؽًم َٕلكِ ََكع غظاأ يُػ

ال ًٕكػٌ إٕذػةدُ ؼػٓى فػٔ ذهػم      

اهَٓع يٌ اهفةكْة زكعاك؟

 

اهسٖةة اهُكعٕة ال 

قاهًٖػػٓؿ  اهتغَػػةتتكتػػعث هْػػظُ 

اهغعٕغٕة، ثن هػطْٕة أدَػطة أصػعى    

فةهسٖةة اهُكعٕة يحالك . تضتوف تًةيةك

تسّحَة َوى اهتكّعؼ ثؽػعَة قفُػن   

كن ية ًٕكََة فُوِ يٌ أدن تأيٌٖ 

اهًةؿ هطفٍ اهفٓاتٖع، أق تكطٕؽِ فٔ 

صغااََة هكٔ ٍـُع

ثأيػػةف فػػٔ ّػػظُ اهسٖػػةة اهًةدٕػػة 

اهغةدرة، أق ٍـُع ثةهلوٖن يٌ اهُػّغة  

  ٔ اهًـػِّٓ  فٔ قؼػىَة االدتًػةَ

ّٖى اهفػعد قفػق      أصالكٖةك قاهػظي ٕلػ

. زةهتػػِ اهًةدٕػػة قال ؿػػٔء غٖعّػػة

ثًَٖة فٔ اهٓكت ٍفؽػِ، تلػٓؿ هَػة    

غعٕغتَة ثأف ٍتعّقى قٍَتٌع، زٖػث  

... اهفػعج كػػةدـ، إٍْػة يؽػػأهة قكػػت  

َّةؾ يٓاَٖط هكػن ؿػٔء، قزتػى    

فػػةهغعٕغة ال تُػػعؼ يػػة . اهسٌػػٓظ

قاهفٓاتٖع اهتػٔ  " آصع اهـْع"يَُى 

قاهػػطٕٓف قاألكؽػػةط .. تػػأتٔ يُػػِ

ألٍْػة يعتجىػة ثضىػة    .. اهًتعاكًة

كٍٖٓػػة أؿػػًن قأركػػى، قهٖؽػػت   

يوتغية ثىعٕلة اهسٖةة اهًغّٕفة اهتٔ 

قتؽػػأهٓف هًػػةذا ٍسػػٌ   . ٍُٖـػػْة

تةآْف؟

 

هلػػػط ؼػػػةًّت 

اهًٌَٓيةت االدتًةَٖة فػٔ كًػٍ   

اهكحٖع يٌ اهكفةت اهفىعٕة داصػن  

اهكةاٌ اهجـعي ثسذػة أٍْػة ؿػةذة    

قغٖع يَةؼػجة هوسٖػةة االدتًةَٖػة    

يًة أدى إهى زكٓؿ صوػن كجٖػع   

ٔ  اهجعيةجفٔ تٓاقن   اهجةٕٓيُوٓيػةت

 اهجعيػػػػػةجاهـضكػػػػػٔ يػػػػػٍ 

اهكػٍٓٔ، قثةإلمػةفة    اهجةٕٓيُوٓيةتٔ

إهى اٍؽذةـ اهفعد يٍ اهىجُٖة يػٌ  

.زٓهِ

 

هلػػػط أقػػػجست 

ًَوٖة اهتُجٖع ٌَ اهَٓازع قاهًٖٓؿ 

اهسلٖلٖة هوـضكٖة يؽأهة قػُجة  

قاهؽػػجت ّػػٓ أف اإلٍؽػػةف  . دػػطاك

اهًتسّنع هػى ُٕػط ٕتكػّعؼ َوػى     

هلط أقػجر كةاَػةك يَةفلػةك    . وجُٖتِ

ّٓد  ثؽػػجت #قيتٌػػةّعاك ثسٖػػث تُػػ

َوػػى إصفػػةء " َٓايػػن ادتًةَٖػػة

. وجُٖتِ اهسلٖلٖة ثجعاَة قازتعاؼ

كوَة أقجسَة ٍعتطي أكَُػة يغّٕفػة   

فْظا أيع مػعقري  . تضفٔ زلٖلتَة

هكٔ ٍكجر يلجٓهٌٖ فٔ يذتًَُػة  

قيٌ أدن أف تؽٖع ؿؤقٍَة اهٖٓيٖة 

اهًـكوة ّػٔ  . َوى أزؽٌ ية ٕعاـ

أٍَة هؽَة فله ٍضطع اٗصػعٌٕ ثػن   

.ٍضطع أٍفؽَة إٔنةك

إف اهكجػػػػػػػػت 

قيسطقدٕػػة اهتُجٖػػع اهػػظي فعمػػِ 

اهًذتًٍ َوى أفعادُ زػعص َوػى   

أف ٕذُػػن يٌُػػى اهَػػةس، قيَػػظ  

ثةكٓرة وفٓهتْى، ٕلًُٓف يٖػٓهْى  

اهُفٕٓة هولٖةـ ثأؿٖةء كحٖػعة رغػى   

فٖذةّطقف . أٍْى ٕتٓكٓف إهى فُوْة

فٔ االيتَػةع َػٌ إًْػةر َٓاوػف     

كحٖعة ُتُتجع غٖع يلجٓهة هوَةس يٌ 

. زٓهْى

 

إف اهْػػػػػػػػطؼ 

اهعاٖؽػػٔ يػػٌ تعثٖػػة قتػػطرٕت    

األوفةؿ يَظ اهجطإة يعتجه ثـكن 

كجٖع ثتُوًْٖى َوى اهنجه اهظاتٔ 

فػػَسٌ . قكًػػٍ اهػػطقافٍ اهُفٕٓػػة 

دًُٖةك تُّوًَػة يَػظ اهكػغع كٖػف     

ٍكػػجر َٓاوفَػػة، قٍستػػعؼ ارتػػطاء 

. األكَُػػة اهًغّٕفػػة َوػػى قدَّٓػػة 

قَّةؾ أؿضةص أكحػع ٍذةزػةك فػٔ    

يًةرؼة ّظُ اهضطَة اهتًحٖوٖة يٌ 

اٗصعٌٕ، هظهم ٍعاّى أكحػع كجػٓالك   

إذا دكلت اهٌَػع  .. فٔ يذتًُةتْى

فٔ اهًؽػأهة يػٌ زاقٕػة قػسٖسة     

قصةهٖة يٌ اهـكوٖةت، فًة تـةّطُ 

َػةهى  #فٔ اهسلٖلة ّػٓ َكػفٓرٕة   

! ثكن يَُى اهكوًػة " يٌ اهًذةٌٍٖ

0 ".. ّٓ ثِزٖث أف اهـُةر اهًأصٓذ 

كوًة زادت كطرتم فٔ اهكظب َوى 

اهًسٖىٌٖ ثم يٌ صالؿ اهًسةفٌة 

َوػػى اهلَػػػةع اهًغّٕػػف هٓدْػػػم   

اهسلٖلػػػٔ، كوًػػػة زاد رقػػػٖطؾ  

االدتًػػػةَٔ، قزاد كجٓهػػػم هػػػطى 

.."!اهذًٍٖ

 

هكٌ َّةؾ فتعات  

َّٖة، أؼًْٖة  ، "هسٌة اهسلٖلػة "يُ

ََػػطية ٕكػػٓف اهػػطافٍ اهغعٕػػغي    

قاهُةوفٔ كٕٓةك دطاك ثسٖث تنػُف  

كطرة اهتسّكى قتتالؿى كٓة مػجه  

اهػػَفػ فتػػغقؿ اهؽػػٖىعة َوػػى   

اؼػػػتًعارٕة اهضػػػطاع قاهتًحٖػػػن، 

فَٖكـػػػػف اهـػػػػضف َوػػػػى   

قية ٍـػةّطُ ّػٓ قػٓرة      ..زلٖلتِ

قٓرة هى! كجٖسة هوكةاٌ اهجـعي

ٍأهفْة يٌ كجن، هػٖػ ألٍْػة   

غٖع وجُٖٖػة ثػن ألٍَػة هػى     

إف يػػة . ٍَـػػأ َوػػى ذهػػم  

ٍـةّطُ ّٓ وجُٖة يتّٓزـة 

ٕتى اهتُجٖػع ََْػة ثىعٕلػة    

.يتْٓرة ال َلالٍٖة

فإذا ٌٍعت 

إهى ؿػضف يضًػٓر تسػت    

تأجٖع اهضًع أق اهًضطرات، أق 

ٕكسٓ هوتٓ يٌ تأجٖع اهًضّطر 

، ؼٓؼ تالزػي  "اهجَخ#اهُةـ 

صفةٕة أًَةؽ َلوِ اهغعٕػغي  

تىفٓ قتَُكػ ثٓمٓح َوى 

قدِْ، فَعى ّػظا اهـػضف   

دًَُٖة ٍذْن . َوى زلٖلتِ

زلٖلتَػػة، قكػػط ٍـػػأٍة َوػػى 

زلػػةاق يػػغّقرة ثضكػػٓص   

ٍسٌ َّػة  . وجُٖتَة األقٖوة

ال ٍتسػػطث َػػٌ َٖػػٓب أق  

ؿػػٓاذ، ثػػن َػػٌ اهىجُٖػػة   

 ثْػة اهسلٖلٖة اهتػٔ ٍتكػف   

.هكََة ٍذْوْة تًةيةك

 

أٍة ال أدَٓ 

اهَةس إهى اهُٓدة هغعٕػغتْى  

، أي إيالءاتْةقاهتكّعؼ قفق 

إهػػى َػػٖؾ زٖػػةة ثطااٖػػة   

قيتٓزـة، ثػن اهغةٕػة ّػٔ    

تكػػٌٕٓ فكػػعة ثؽػػٖىة َػػٌ 

يطى أًّٖة اهطراؼػة اهتػٔ   

اهْػػطؼ . ؼتسكػػن َوْٖػػة 

األؼةؼٔ يٌ ّػظُ اهطراؼػة   

ّػػٓ تُعٕفػػم َوػػى اهًٖػػٓؿ 

قاهَغَػػةت اهسلٖلٖػػة اهتػػٔ  

 ثعيةدػػػػػػػمٕسْٕٓػػػػػػػة 

قكٖػػػػف  اهجةٕٓيُوٓيػػػػةتٔ

ٕسكن تَةغًػةك ثَْٖػة قثػٌٖ    

ّػػػظُ اهسٖػػػةة اهُكػػػعٕة   

اهتٔ تُٖـػْة، إف  " اهًغّٕفة#

كةف يٌ اهَةزٖة االدتًةَٖة 

أي ؼًَُن َوى . أق اهًَْٖة

اؼػػػتحًةر ّػػػظُ اهًُعفػػػة  

ثسلٖلتَػة اهفىعٕػة ثىعٕلػة    

تَةؼت أّطافَة قغةٕةتَة اهتٔ 

. ٍَـطّة فٔ اهسٖةة اهُكعٕة
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ــت ونـــــــــــــــــيس   انفطزيـــــــــــــــ

انمكخسبت
ؼٓؼ تتُّعؼ َوى 

اهًؤّالت اهفىعٕة اهتٔ تتًتٍ أٍػت  

ثـكن وجُٖٔ، قهٖػ اهًؤّالت  ثْة

ًُكتؽػػجة  اهتػػٔ ٍـػػأت " اهًغّٕفػػة#اه

إف كةٍت ادتًةَٖة أق َوًٖة #َوْٖة 

َّةؾ يػؤّالت  ". أق زعفٖة أق غٖعّة

َّٖة ًٕكَم اإلثطاع قاهَذةح فْٖػة   يُ

أكحع يٌ غٖعّة، قثةإلمةفة إهى ذهم، 

ؼٓؼ تتُّعؼ َوى اهًٌْ قيذػةالت  

اهًُن اهًتٓفعة فٔ ّظا اهُكع قاهتٔ 

. تَةؼت يؤّالتم

 

اهًؤّالت اهفىعٕة 

. تضتوف َػٌ اهًػؤّالت اهًكتؽػجة   

قَّةؾ أيحوة كحٖػعة َوػى أؿػضةص    

َّٖة اكتـفٓا  ًُٕوٓف فٔ يذةالت يُ

ثةهكػػطفة أف هْػػى يٓاّػػت تَتًػػٔ  

ّػػظُ اهًٓاّػػت . هًذػػةالت أصػػعى

تكٓف فػٔ زةهتْػة اهفىعٕػة قكػط ال     

ٕؽتحًعّة اهـضف ألؼجةب يُٖـٖة 

أق ًعقؼ زٖةتٖة أصعى تًَُِ يػٌ  

اؼتكـةفْة فٔ اهجطإة فتجػعز هطٕػِ   

قأكحع اهسةالت ؿَٖٓةك ّػٔ  . ثةهكطفة

َطـ إتةزة اهفعقة هطصٓؿ اهًطرؼة 

يحالك أق اهتلطـ فػٔ يذػةؿ اهتُوػٖى،    

فتجلى توم اهًؤّالت اهفكعٕة ؼةكَة 

. قُيًْوة دقف اؼتضطاـ

 

قيػػػػٌ األيحوػػػػة 

اهًأهٓفة، َّةؾ اهكحٖع يٌ اهًىعثٌٖ 

اهًعيٓكٌٖ اهظٌٕ هى ٕتولػٓا درقؼػةك   

فٔ اهًٓؼػٖلى يػٌ كجػن اكتـػفٓا     

كًة ٕلػٓؿ  #قٓتْى فٔ اهسًةـ يحالك 

، أق فػػٔ إزػػطى  "اهًحػػن اهؽػػةصع 

قكػػظهم ثُػػل . اهًَةؼػػجةت اهُػػةثعة

اهضىجةء االرتذػةهٌٖٖ، هػى ٕكتـػفٓا    

ثالغػػتْى قكػػطرتْى َوػػى اؼػػتسٓاذ 

اهذًةّٖع ؼػٓى ثةهكػطفة قثُػط أف    

    ٌّٖ قدػػطقا أٍفؽػػْى ثًٓكػػف يُػػ

قاهسةؿ ذاتِ . أدجعّى َوى االرتذةؿ

يٍ ثُل أٌَى اهـُعاء َجع اهتػةرٕش  

اهظٌٕ اكتـفٓا يٓاّجْى االؼتحَةاٖة 

فٔ إهلةء اهـُع اهؽةزع

فػػٔ يَةؼػػجةت غٖػػع يتٓكُػػة قغٖػػع 

زتػى أٍْػى هػى ٕتُوًػٓا     .. يسؽٓثة

!اهلعاءة قاهكتةثة

 

اهسٖةة اهُكػعٕة ال  

تْػػتى كحٖػػعاك ثػػةهًؤّالت اهفىعٕػػة  

هألفعاد، زٖث االّتًةـ َٕكت َوػى  

اهًػػؤّالت اهُوًٖػػة، أي يػػة ٕسػػٓزُ 

اهفعد َوى ؿػْةدات دةيُٖػة، قكػط    

تًّحن اصتكػةص َوًػٔ ال َٕةؼػت    

ذهم اهفػعد زٖػث اصتػةرُ ألؼػجةب     

" قغٖعّة.. ادتًةَٖة، يةدٕة#يضتوفة 

قثُٖطة كن اهجُط ٌَ كٍْٓة يَةؼػجة  

فتنػػٍٖ . هػػِ قهًؤّالتػػِ اهفىعٕػػة 

اهفعقة َوِٖ إلفػةدة ٍفؽػِ قاهَػةس    

يػػٌ زٓهػػِ قاهػػظٌٕ ّػػى إٔنػػةك     

.ؼُٖسعيٓف يٌ يّٓجتِ

انهغش انكبيز
انحظ وآنيت 

عمهه
َّة ٕجعز اهًٓمٓع 

ٍؽتىٍٖ . األّى قاهظي ٍؽًِٖ اهسي

اهسطٕث ٌَ ّظا اهًذةؿ ألٕةـ قإٔةـ 

هكٌ ؼأتَةقؿ دةٍت قازط يَِ قّػٓ  

ََطية تُّجػع َػٌ   . األّى ثةهَؽجة هَة

ٍغَةتػػم قيؤّالتػػم اهفىعٕػػة فػػٔ   

اهسٖةة، أي تًُن فٔ اهًذةالت اهتٔ 

تَةؼجم قتتٓافق يٍ يٖٓهم اهفىعٕة، 

ؼتالزي ثأف ية تؽًِٖ اهسي أقجر 

هًةذا . ثذةٍجم، أق اهؽُةدة َوى األكن

ٕة ُتعى؟ اهؽػجت ّػٓ أٍػم أقػجست     

تلتعب يٌ اهتَػةغى قاالٍؽػذةـ يػٍ    

اهضىة اهكٍٖٓة اهتٔ تػطٕع يذعٕػةت   

قكوًػة أقػجر ّػظا اهتٓافػق     . اهسٖةة

كعٕجػػةك يػػٌ يؽػػةر اهضىػػة اهكٍٖٓػػة  

! اهـػػػةيوة، كوًػػػة زادت زًٌٓػػػم

فػػةهسي ّػػٓ وةكػػة، قّػػظُ اهىةكػػة  

هػػٖػ # ثػػِتذػػظب كػػن يػػة تعغػػت 

ثـكن يجةؿع وجُػةك ثػن يػٍ يػعقر     

اهٓكػػػت قثىػػػعؽ اهتفةفٖػػػة قغٖػػػع 

". يجةؿعة

ٕلٓهػػػػػػػػٓف أف 

.اإلٍؽةف اهًسٌٓظ ّٓ يٌ ٕؽتىٍٖ

هكٌ ّظا هٖػ تُعٕفةك كةيالك، ثػن اإلٍؽػةف   . تسلٖق أيَٖةتِ

  ِ . اهظي ُّٕجع ٌَ ٍغَةتِ اهفىعٕة ّٓ اهظي تتسلػق أيَٖةتػ

أية اهظٌٕ ُٕجعقف ٌَ ٍغَةت ُيكتؽجة ال تَةؼجْى، ٕكػٓف  

زٌْى يتُّحع ثؽجت اهضون اهسةقن ثَْٖى قثػٌٖ اهًؽػةر   

.ّظا كن ية فٔ األيع. اهُةـ هوضىة اهكٍٖٓة اهـةيوة

 

قاٗهٖػػة اهتػػٔ تػػتى فْٖػػة ّػػظُ اهًُوٖػػة 

ّٖغ  اإلٍؽةف قُتؽػًى   ثْةتتًّحن ثٌةّعة وجُٖٖة َذٖجة ٕتً

ّػظُ  ". وةكػة اهعغجػة  "، أق ٕؽًٍْٓة أزٖةٍةك "وةكة اهذظب"

ّٔ فػٔ اهكػٓف   . اهىةكة كةيَة فٔ كن إٍؽةف، قكن كةاٌ ز

أي ثُجةرة أصعى، كوَة هطَٕة اهلطرة َوى تسلٖػق أيَٖةتَػة   

قثًة أٍَة هى ٍَـػأ َوػى يُعفػة ّكػظا     . هكَِ ال ٕطرؾ ذهم

يؽةان، فال ثط يٌ أف كن فعد يَة ؼَست هِ فعقػة فػٔ   

زٖةتِ ثسٖث دةءت أيَٖةتِ هتىػعؽ ثةثػِ دقف أف ٕػطري    

دقف ككػط  .. قغةهجةك ية ٕعفنْة أق ٕضػةؼ أف ٕتلجوْػة  . ثظهم

قاهؽجت ّٓ أف األيَٖػةت ال تػأتٔ ثةهىعٕلػة أق    . يَِ وجُةك

ّٓرّة اهـػضف صػالؿ      ثةهـكن اهؽْن قاهجؽٖه اهػظي تكػ

، ثػن تػأتٔ يتَكػعة ثًذًَٓػة يػٌ اهٌػعقؼ       ثْػة رغجتِ 

قاهسةالت اهتٔ غةهجةك ية تضٖفِ قتذُوِ ٕتعدد، فٖسٖط ََْة 

قٕتذَجْة دقف أف ُٕوى أٍْة تسٓز َوى كن ية رغت قتًَى

في هذا انشمن انمشّيف، نيس كم 
األمنياث حخحّقق

اهؽؤاؿ اهكجٖع، قاهظي ٕىعزِ يٌُػى اهَػةس ثػأهى    

هًػةذا اهوػِ ُٕىػٔ اهًَُػة هوََٖٓػةت      0 قزؽعة، ّٓ

اهجضالء، اهًذعيٌٖ، األؿعار، #اهًتطٍٖة يٌ اهجـعٕة 

، ثًَٖػػة ٕسػػعـ اهكعيػػةء قاهًسؽػػٌَٖ ..."اهًَػػةفلٌٖ

قاألصٖةر يٌ ّظُ اهًَُة؟

 

إف اهظي ٕىػعح ّػظا اهؽػؤاؿ ال ٕػطرؾ     

األيع ثـًٓهٖتِ، قثةهتةهٔ ال ٕؽتَٓت اٗهٖة اهسلٖلٖة هًػة  

ًٕكََػة  . قثةهتةهٔ فال َالكػة هوػِ ثةهًؽػأهة   . ٍؽًِٖ اهسي

فٔ ّظا اهغيٌ 0 اصتكةر تفؽٖع ّظُ اهًُنوة ثُجةرة قازطة

اهطٍٖٓي اهًةدي اهًغّٕف، ال يكةف هوًسؽػٌَٖ قاألصٖػةر   

.قاهكعاـ

 

وةكػة  "يٌ أدن تٓمٖر اهفكعة، ؼٓؼ ٍؽتَط َوى يفْٓـ 

أّقؿ ية قدت يُعفتِ ّػٓ قدػٓد   . اهًظكٓرة ؼةثلةك" اهعغجة

أٍٓاع كحٖعة يٌ اهجـع، هكٌ ًٕكٌ تكَٖفْى إهػى ٍػٌَٖٓ   

اهَٓع اهظي ٕذط يؽّعاتِ اهعقزٖػة فػٔ تسلٖػق    0 راٖؽٌٖٖ

رغجةت دٍٖٕٓة، قاهَٓع اهظي ٕذػط يؽػّعاتِ اهعقزٖػة فػٔ     

قثًة أٍَة ٍُٖؾ فٔ زيٌ. تسلٖق رغجةت رقزٖة ؼةيٖة
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دٍٖػػٓي يػػةدي، فجةهتػػةهٔ كفػػة    

اهًٖػػػغاف تػػػعدر دااًػػػةك هكػػػةهر 

اهػػطٌٍٖٕٖٓ فٖعتلػػٓف ثةهًَةقػػت   

ّظا كن يػة فػٔ   . قاهَُى قاهضٖعات

قإذا كةف األيع َكػػ ذهػم،   . األيع

أي أٍَة ٍُػٖؾ فػٔ َػةهى تؽػٓدُ     

اهًحن األصالكٖة اهؽةيٖة كةهًسجػة  

هكػةف االرتلػةء   .. قاهُىةء قاالٍؽذةـ

فٔ اهسٖةة يػٌ ٍكػٖت اهػعقزٌٖٖ    

.قهٖػ اهطٌٍٖٕٖٓ

ثًة أف وةكة اهعغجػة تكػٓف أكحػع    

فُةهٖػػة إذا تٓافلػػت يػػٍ اهكػػفةت  

اهفىعٕة هوـضف، فجةهتػةهٔ تػغداد   

فعقة تسلٖق األيَٖةت هطى ذهػم  

قثًة أٍَة ٍُٖؾ فٔ زيػٌ  . اهـضف

يةدي، قثةهتةهٔ ٍـأٍة دًُٖةك /دٍٖٓي

َوى تٓدِٖ رغجةتَة قأيَٖةتَة ٍسػٓ  

دٍٖٕٓة، ٍعى أف ّظُ /أّطاؼ يةدٕة

األيَٖةت تتسلق هػطى اهػطٌٍٖٕٖٓ   

.قهٖػ اهعقزٌٖٖ

 

اهَغَػػةت اهفىعٕػػة اهكةيَػػة فػػٔ   

اهََٖٓػػة اهعقزٖػػة يػػٌ اهجـػػع ال   

تػػطفُْى هتٓدٖػػِ وةكػػة اهعغجػػة   

اهكةيَة داصوْى هتسلٖق األيَٖػةت  

اهطٍٖٕٓػػػة، فةهًؽػػػعات اهعقزٖػػػة 

هوًسؽٌَٖ تتذوى ثةهكعـ قاهُىػةء  

يٍ أٍْى ال ٕطركٓف ذهػم ثؽػجت   #

ثًَٖػة  ". ؼٓء تٓدْْٖى قتَـػبتْى 

اهًؽػػػعات اهعقزٖػػػة هوػػػطٌٍٖٕٖٓ 

تتذوى فٔ االٍغًةس ثـؤقف اهطٍٖة 

دقف أف #قاهكػػعاع هالرتلػػةء فْٖػػة  

ٕطركٓا ذهػم إٔنػةك، زٖػث ُٕػغقف     

فتتسلق " ٍذةزْى هوظكةء قاهـىةرة

.أيَٖةتْى

 

ذكػػعت فػػٔ إزػػطى    0يالزٌػػة

اهفلعات اهؽةثلة أف كػن فػعد يَػة    

ؼَست هِ فعقة فٔ زٖةتِ ثسٖث 

دةءت أيَٖةتِ هتىعؽ ثةثِ دقف أف 

قغةهجةك يػة ٕعفنػْة أق   . ٕطري ثظهم

دقف ككط يَػِ  .. ٕضةؼ أف ٕتلجوْة

قاهؽجت ّٓ أف األيَٖػةت ال  . وجُةك

تأتٔ ثةهىعٕلة أق ثةهـػكن اهؽػْن   

قاهجؽٖه اهظي

ّٓرّة اهـضف صالؿ رغجتػِ   ، ثْػة تك

ثػػن تػػأتٔ يتَكػػعة ثًذًَٓػػة يػػٌ 

اهٌػػعقؼ قاهسػػةالت اهتػػٔ غةهجػػةك يػػة 

تضٖفِ قتذُوِ ٕتعدد، فٖسٖط ََْػة  

قٕتذَجْة دقف أف ُٕوى أٍْػة تسػٓز   

قثُػط أف  . ية رغت قتًَػى  َوى كن

هطَٕة اهفكػعة، أَتلػط ثػأف     تّٓمست

اهسةهة اهًظكٓرة فٔ اهفلػعة اهؽػةثلة   

" اهْعقب يٌ اهفعقػة ََػط تٓفعّػة   #

قًٕكٌ ؿعح . أقجست كةثوة هوتفؽٖع

اهًؽأهة يػٌ صػالؿ تُػطاد األفكػةر     

0اهتةهٖة

 

ػػػػ ٍسػػػٌ ٍُػػػٖؾ فػػػٔ زيػػػٌ    

يةدي، ثسٖث اهذًٍٖ َٕـػط  /دٍٖٓي

اهًػػةؿ قاالرتلػػةء اهػػطٍٖٓي كْػػطؼ  

.ٍْةأ قغةٕة راٖؽٖة

ػػػ دًٖػػٍ اهجـػػع، قرغػػى تَػػَْٓى،  

0 ُٕلؽػػًٓف إهػػى قػػَفٌٖ راٖؽػػٌٖٖ

.اهطٌٍٖٕٖٓ، قاهعقزٌٖٖ

ػ ثًة أف وةكة اهعغجة ّػٔ يٓدػٓدة   

هطى اهذًٍٖ، فال ثّط يٌ أف تذػظب  

َّٖة ققفق  أيَٖةتْى إهْٖى ثىعٕلة يُ

َّٖة .ًعقؼ يُ

/ ػ ثًة أٍَة ٍُػٖؾ فػٔ زيػٌ يػةدي    

دٍٖػػٓي، فجةهتػػةهٔ كػػال اهكػػَفٌٖ   

ٕٓدْػٓف وةكػة   " اهطٍٖٓي قاهعقزٔ#

اهعغجػػة هػػطْٕى ٍسػػٓ إزػػعاز اهًػػةؿ  

.قاالرتلةء فٔ اهًَةقت اهطٍٖٕٓة

ػ ََطية تػأتٔ األيَٖػةت قاهعغجػةت    

إهػػى اهػػعقزٌٖٖ، قتكػػٓف يتَكػػعة   

ثًذًَٓػػة يػػٌ اهٌػػعقؼ قاهسػػةالت 

قاهًٓاكػف اهتػػٔ غةهجػػةك يػػة تضػػٖفْى  

قتذُوْى ٕتعددقف، ٕسٖػطقف ََْػة   

قٕتذَجّٓة دقف أف ُٕوًٓا أٍْة تسٓز 

قاهؽػجت  . َوى كن ية رغجٓا قتًَػٓا 

ّٓ أف قفةتْى قٍغَةتْى اهفىعٕة ال 

تتٓافق يٍ ّظُ اهسػةالت قاهٌػعقؼ   

اهعقزٌٖٖ . #أيَٖةتْى ثْةاهتٔ تتَكع 

إذا ُكػػطيت هْػػى  ثةإلّةٍػػةٕـػػُعقف 

اهعؿٓة يػحالك، فٖعفنػٍْٓة، قثةهتػةهٔ    

تفٓت َوْٖى فعقة ؼةٍسة دػظثتْة  

".وةكة اهعغجة إهْٖى

ػ ََطية تػأتٔ األيَٖػةت قاهعغجػةت    

إهى اهطٌٍٖٕٖٓ، تكٓف يتَكعة

ثًذًَٓة يٌ اهٌعقؼ قاهسةالت قاهًٓاكػف اهتػٔ تتٓافػق يػٍ     

قػػفةتْى قٍغَػػةتْى اهفىعٕػػة فٖتلجوٍْٓػػة دقف قدػػن أق تػػعدد 

.فَٖةهٓف ية تًَُٓ

 

إذاك، هًةذا اهجضٖن ٕذًٍ جػعقة وةاوػة صػالؿ    

اهؽػجت ّػٓ   . فتعة زٖةتِ؟ ّن ألٍِ يسٌٓظ أكحع يٌ غٖعُ؟ ال

هطٕػِ   وةكة اهعغجػة أي أف . أٍِ ُّٕجع ٌَ إزطى قفةتِ اهفىعٕة

يّٓدْة ٍسٓ دًٍ اهًةؿ، قيٍ يعقر اهٓكت، ؼٓؼ تذوت هِ ّظُ 

اهؽجت هٖػ ألٍِ ال ٕكعؼ اهًةؿ فٔ إكةيػة  . اهىةكة اهكحٖع يَِ

اهسفالت أق غٖعّة يػٌ يؽػةان تتىوػت اهكػعـ قاهؽػضةء، ثػن       

إف ؼجت اهتلتٖع فٔ قعؼ األيٓاؿ غٖع كةفٔ . تتذةقز ّظا اهسط

هتفؽٖع زٕةدة اهًَُة، ألٍِ، أي اهجضٖػن، كػط ٕتُػّعض إلزػطى     

اهْفٓات اهلطرٕة اهغةدرة اهتٔ تذُوِ ٕضؽع كن ية دًُِ، يًػة  

. ٕذُن كن دْٓدُ فٔ اهتلتٖع قاهتكػطٕػ تػظّت يػٍ اهعٕػةح    

إٍػِ ٕتًّحػن ثكوًػة    . األيع ّٓ زلةك أثُط يٌ ّظا اهذةٍت ثكحٖػع 

اهلطرة اهكةيَة َوػى تسلٖػق األيَٖػةت    ".. وةكة اهعغجة0 "قازطة

.اهتٔ تىوجْة اهَغَةت اهفىعٕة اهكةيَة فٔ اهـضف

 

هلط ذكعت فٔ اهفلعة اهؽةثلة يحػةالك ُيجّؽػىةك   

ٕتَةقؿ قػفة قازػطة فلػه فػٔ تعكٖجػة اهـضكػٖة قوعٕلػة        

فكٖػف ٕكػٓف األيػع ََػطية     . ادتظاثْة هوعغجةت اهتٔ تَغع إهْٖة

تكٓف كةفة اهكفةت اهتٔ تتأهف يَْة اهـضكٖة تَغع إهى رغجةت 

!يضتوفة فتذظب أيَٖةت يضتوفة؟

 

فٔ اهسلٖلة، قإذا أردٍة تٓمػٖر اهفكػعة ثَػةء    

" اهجضػن "َوى اهًحةؿ اهؽةثق، هٖػ كن ؿضف ٕسًػن قػفة   

قاهؽجت ّػٓ قدػٓد قػفةت يُةكؽػة تُٖػق      . َٕذر فٔ اهسٖةة

يػحالك ال ٕؽػتىٍٖ   " األزًػق "فةهجضٖن . ًَوٖة دظب األيَٖةت

اهتلطـ فٔ اهسٖةة كحٖعاك، قاهؽجت ّٓ تٓروػِ فػٔ اهكحٖػع يػٌ     

، فوػِ فػعص أكحػع يػٌ     "اهظكٔ"أية اهجضٖن . اهًؽةان اهؽوجٖة

، فوطِٕ فعص "اهىًٓح"ق" اهظكٔ"ثًَٖة اهجضٖن . يحٖوِ األزًق

" اهتلتٖػع "يػٍ وةكػة   " اهىًٓح"إف ادتًةع وةكة . أكحع قأكحع

.ٕـكالف كٓة ال ُتلةقـ فٔ دظب اهَذةح اهًةدي األكٖط

 

َّةؾ دةٍت آصع يٌ اهًُوٖة قدت ذكعُ َّة 

هْػة وةكتْػة   " أق اهَغَةت#ثًة أف كةفة اهكفةت . إلكًةؿ اهكٓرة

اهضةقة هذظب األيَٖةت اهتٔ تـجٍ يؽعاتْة اهعقزٖة، فجةهتةهٔ 

فًحالك، . ال ثط يٌ أف اهكفةت اهؽوجٖة تذظب رغجةت ؼوجٖة إٔنةك

ثةرزة ََطُ دااًةك ٍعاُ ٕوُت " اهضَٓع"اهـضف اهظي تكٓف قفة 

أي مسٖة اهغىعؼػة قاالؼػتجطاد اهػظي ًٕةرؼػِ     . دقر اهنسٖة

ٌّ ّظا اهفعد ثأف اهظي ُٕةٍٖػِ ُٕػٓد هؽػٓء    . َوِٖ اٗصعقف فٌٖ

ٕسةقؿ إٕذػةد  . زٌِ أق ثؽجت اهجٖبة االدتًةَٖة اهتٔ ٍـأ فْٖة

تفؽٖعات كحٖعة هْظُ اهسةهة، هكَِ هى ٕفىٌ ٕٓيػةك ثػأف َّػةؾ    

. ٍغَة كةيَة فٔ داصوِ تذظب ّظُ األقمةع كًة اهًغَةوٖػ
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توم اهـضكػٖة اهنػُٖفة صوفػِ قثػطء زٖػةة      

ّٓف ؿضكػػٖة  دطٕػػطة فػػٔ ثوػػط دطٕػػط قٕكػػ

هكَػِ  . دطٕطة فػٔ ثٖبػة ادتًةَٖػة دطٕػطة    

ؼٖفةدأ ثُػط فتػعة ثأٍػِ فػٔ ذهػم اهًسػٖه       

اهذطٕط راح ٕؽتلىت زٓهػِ ٍفػػ اهََٖٓػة    

! ثِيٌ األؿضةص اهًغَذٌٖ اهظٌٕ ٕؽتجطقف 

ّن ّظُ قطفة؟ أـ أف اهؽػجت ٕكًػٌ فػٔ    

    ِ قإذا كػةف األيػع   . يكةف آصػع هػى َٕتجػِ هػ

اهكطفة هًةذا ٕسكن يٍ كةفة األؿضةص يٌ 

ّظا اهَٓع؟

ّن أقجست تُوى اٗف هًةذا يُعفة اهكفةت اهفىعٕة هػطٕم  

تًّحن يؽأهة يًْة؟ إذا أردت أف تُوى اهؽّع اهسلٖلػٔ قراء  

ية ٍؽًِٖ اهسي قيؽأهة اهتلطـ فػٔ اهسٖػةة، قدػت َوٖػم     

تغٖٖع قدْة ٌٍعؾ اهتلوٖطٕة كجن اهـعقع فٔ اهجسػث    أقالك

اهسػي إذاك، قثًَُػةُ   . ٌَ تفؽٖعات قاهضػعقج ثةؼػتَتةدةت  

اهسلٖلٔ، هٖػ يذّعد تلطـ قارتلةء فٔ اهذةٍت اهًةدي يٌ 

ٌّ ثػأف   . اهسٖةة ثن ٕتذةقز ذهم ثكحٖع هكٌ اهظي ٕذُوَة ٌٍػ

األيع كظهم ّٓ أف اهسٖةة اهتٔ ٍُٖـْة تتضػظ وةثُػةك يةدٕػةك    

. فله
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أنج   إنه



. ألول مزة عهى مكخبت أنفا انعهميت وقزيبا 

اهظي ٕتسطث ٌَ  ”زق اإلٍؽةف فٔ اهًُعفة  ”اهفٖوى اهٓجةالٔ اهًتعدى 

.   األقرغٓفيكتـف وةكة  رإش قهْوىككة زٖةة 

أنفا انعهميت





أنفا انعهميت


