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  قالطإلا ىلع ةيتاذ ةدعاسم باتك لك
 ةطيسب ةدعاق 11 يف هراصتخا مت

 
 ةيتاذلا ةدعاسملا ىلع اننامدإ لوح يتاذلا يعولل اًسايقم نورشعلاو يداحلا نرقلا دهش

 
 2020 ويلوي 26 روليات سيرك ملقب

	 

 
 

 
 موقت امدنع نكلو ، ايرغمو اريبك اقوس هلعجي امم رالود رايلم 11 تاذلا ريوطت ةعانص قوس مجح غلبي
 اهتاذ تاذلا ريوطت داوم كلهتسن ايلعف نحنف .ةديدجلا تامولعملا نم اًدج ليلقلا دجتسف ، هليلحتب
 ريوطتل حئاصن سويليروأ سوكرام ينامورلا روطاربمإلا مدق .ةفلتخم تايمسم تحت نكلو ،نورق ةدعل
  Poor Richard's Almanack يف نيلكنارف نيماجنب لعف كلذكو . تالمأت هباتك يف تاديرغت مجحب تاذلا

 
 اذه يف اعيبم رثكألا بتكلا حجرأتت .تاذلا ريوطت ىلع اننامدإل ايتاذ ايعو نورشعلاو يداحلا نرقلا دهش
 ةنوآلا يف .اننامزل برقأو طسبأ ةغلب نكلو ، مهفالسأ ةحيصن راركتو رخاسلا بولسألا نيب ام لاجملا
Help  لثم ، تاذلا ريوطت بتكل مهتءارق دعب مهبراجت نع سانلا بتكي ثيح ديدج هاجتا كانه ، ةريخألا

(2018! Me( ريخب نوكت فيكو	)2020( ،  
 
 سوردلا رصتخت ال اذامل ؟دحاو باتك يف عمجت ال اذاملف - كلذك يهو - ابيرقت ةهباشتم اهلك تناك اذإ نكل
 يف اًعيبم بتكلا رثكأ نم تارشعلا ةءارق دعب ، انه هب مايقلا تلواح ام اذه ؟دحاو لاقم يف ةرركتملا
 .اًراركتو اًرارم اهتيأر يتلا حئاصنلا رهوج كيدي نيب عضأ .كلذ ىلإ رطضت ال ىتح خيراتلا
 

 
 ةدحاو ةريغص ةوطخ ذختا     .1
 
 اًرارم هلعفن ام نحن" بتك امدنع كلذ وطسرأ فرع .ةيوازلا رجح اهنإ ؛ طقف ةمهم تسيل ةيمويلا كتاداع
 ةقيرط لضفأ نإف ، ةدحاو ةعفد ءيش لك حالصإ يف ةيعيبطلا كتبغر نم مغرلا ىلعو ."اًراركتو
 فرعُي ، نابايلا يف .ةيمويلا تاداعلا يف ةرمتسمو ةريغص تارييغت ءارجإ يه ةريبك جئاتن ىلع لوصحلل
 ناونعب اًعيبم رثكألا يفوك نفيتس باتك يف نييكيرمألا ءارقلل هميدقت مت موهفم وهو ،نزياك	 مساب اذه
 .9891 ماع  ةيلاعف رثكألا صاخشألل عبسلا تاداعلا
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 كولسلا يف ةدئارلا تاساردلا نم نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ريبك مامتهاب تاداعلا ليدعت يضح
 ىلإ ريشي امم ، )2018(	ةيرذلا تاداعلا باتك ءاج مث . )٢٠١٤( تاداعلا ةوق	باتك يف اهل قرطتلا مت .يرشبلا
 ىدملا ىلع مهي ام .ليوطلا ىدملا ىلع يسألا ومنلا ققحيس ايجيردت ٪١ ةبسنب سايقم يأ نيسحت نأ
 .اًيئاقلتو ةداع حبصيل ايجيردت ككولس لوحي يذلا ، راركتلا وه ريصقلا

 
 نم رغصأ ةيمويلا كتسرامم لعجا" :)2013(	ةريغصلا تاداعلا  باتك يف درو اهل صيخلت لضفأ لعلو
 كسفن دجتسو ، لاثملا ليبس ىلع ، موي لك قئاقد سمخ ةدمل ةضايرلا ةسرامم نم دكأت ."لشفت نأ
 .ديزملا لعفل اًقوشتم
 
 كب ةصاخلا ةينهذلا طئارخلا رييغت 				.2
 
 ريوطت باتك لك لواحي ام سكعت يهو :"هقيقحت لقعلل نكميف ، هب تنمآ اذإ" .لثم تاهيشيلك ةداع ددرت
 ةجيتنلا ةقدب ليختت نأ كيلع ، فده يأ قيقحتل . )1952( يباجيإلا ريكفتلا ةوق باتك ذنم هب انرابخإ تاذ
 .ةقدب ةططخم تاوطخ يف كجاردأ دوعت مث ، كيدل ةلضفملا ةيئاهنلا

 
 ،ضعبلا ىدل اسدقم ايحور اباتك حبصأ يذلا  )2006( رسلا باتك  رس وهو .حاتفملا وه طيطختلا ءزج
 ةكرح ىلع اًمئاق ناك يذلاو ، )١٩١٠(  Rich Getting of Science The  ةباتك ةداعإ نع ةرابع ناك يذلاو
 مغرلا ىلع( "ةيبذاج نوناق" دجوي ال هنأ انربخي ملعلا نكل . رشع عساتلا نرقلا يف "دسجلا قوف لقعلا"
 .)هيلع ةلثمأ ىرن اننأ دقتعن اذامل يسفن ريسفت دوجو نم
 
 طابترالا .تاونس قرغتست دق ةيلمع يهو ، كفدهل كلصوتس يتلا ةطخلا عضو يف وه يدحتلا
 انفده ىلإ قيرطلا يف ريسلل انزفحتو تابقعلا زواجتل ةينهذلا ةبالصلا انبسكي ام وه ليختلاب يفطاعلا
 .ءانعلا قحتسي هارن يذلا

 
 ديج ءيش فيخملا .ديج رمأ حافكلا 				.3
 
 طقف رهظت ملو ، ةريبك ةيبعشب ىظحت لازت الو داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىلإ ةيقاورلا ةفسلفلا دوعت
 يف نكلو ، )2019( دومصلا ىلع ةردقو اًءودهو ةمارص رثكأ حبصتل فوسليفلا ليلد :يقاورلا يدحتلا يف
  .رخآب وأ لكشب ةثيدحلا تاذلا ريوطت تافسلف لك
 
 بحرتو لب ،عقوتت ثيحب يلقعلا كراطإ رييغت لوح نكلو ، روعشلا ميدع كنوكب قلعتت ال ةيقاورلا
 مويلا يقتلأس :ركابلا حابصلا يف كسفنل لق" :سويليروأ سوكرام بتك .هنم فوخلا نم ًالدب أوسألاب
 ، رخآ ءيش يأ نع رظنلا فرصب ، وهو ."نيحماستم ريغ ، نيدساح ، نيرداغ ، نيفينع ، نيدحاج لاجرب
 رتيوت مادختسال ةيلاثملا ارتناملا

 
 يذلا ، يذوبلا أدبملا لثم - انتاعقوت ةغايص ةداعإل ةلثامملا تالواحملا نم ديدعلا كانه ، خيراتلا رم ىلع
 ، اذهل كلوبق درجمب . ةاناعم ةايحلا نإ لوقي يذلاو ، نوسرتيب نادروج لدجلل ريثملا يميداكألا هقرس
 ةفيخم دعت مل اهنأل ،فاخت كلعجت يتلا ءايشألا ىلإ عافدنالا لب - هعقوت درجم سيل يلاتلا ىوتسملا نإف
 كتاحومطو كتاذ قيقحتل ديحولا ليبسلا اهنأب نمؤت تحبصأ كنأل وأ

 
 نكمي ام ىلإ اذه اندوقي ."هلعف كنكمي ال هنأ دقتعت يذلا ءيشلا لعفت نأ بجي" :تلفزور رونايلإ تلاق
 يهو ، )1987(		 لاح يأ ىلع كلذ لعفأو فوخلاب رعشأ	 لثم نيوانعب ، "يتاذلا بعرلا" بتك هيلع قلطن نأ
 وأ ةدرابلا ديلجلا ضاوحأ يف سامغنالا وأ ،كتفيظو كرت ىلإ اًرطضم تسل . يندعاس باتك ةفلؤم
 ةكيرألا نم ضوهنلا ىلع كسفن لمحت نأ كيلع نكلو ، روهمجلا مامأ ثدحتلا نم جارحإلا ةهجاوم
 .كمالحأ ققحتس يتلا ةطخلا ذيفنتل لشفلا نم فوخلاو دهجلا لمحتو
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 ءيس يروفلا مكحلا 				.4
 
 نأ كنم بلُط ةرم مك .تاهيشيلكلا ىلإ قالزنالا نود ةعئاشلا تاذلا ريوطت دعاوق حرش بعصلا نم
 نأ وأ ؟نهذلا حتفنم ىقبت نأ وأ ؟زفتسم فرصت عم لعافتت نأ لبق 10 ىلإ دعت نأو اًقيمع اًسفن ذخأت
  ؟كب رمألا قلعتي ال امبر وأ ؟كتاضارتفا يف ككشت نأ وأ ؟ام صخش ءاذح يف اليم يشمت
بلاغ بسنُي يدنلتكسا بتاك نم سابتقا لوقي "، اًفيطل نك"

ً
 هلباقت صخش لك نأل" ، نوطالفأ ىلإ ا

 ."ةبعص ةكرعم ضوخي
 
 رادصإ يف عرستلا بنجت - دحاو فدهل ىعست يهو .فطاعتلا وأ ، صمقتلا ةيجهنملا هذه ىمست
  .رشبلا نم كئالمز ىلع ماكحألا
 
 

 كتايح ةياهن ركذت 				.5
 
 يف هجوت وهو ."نايتفلا اهيأ ، ناديدلل ءاذغ نحن" :Dead Poets 'Society ملف يف زمايليو نبور لوقي
 هجوت  .نوناف اننأ يهو اهتهجاوم ديرن ال يتلا ةيمتحلا ةياهنلاب كريكذت ىلع زكري تاذلا ريوطت تايجهنم
 تسيل انلاوزب ةقبسملا ةفرعملا نأل ، هعم لماعتلا نم رفم ال نكلو .هلمحت اننكمي ال ةجردل اًدج رثؤم
 .تاذلا ريوطت ةناسرت يف ةديفملا تاودألا رثكأ نم ةدحاو اضيأ اهنإ .تاناويحلا نع رشبلا زيمي ام طقف
 هنذأ يف اهب سمهي اًمداخ رصيق سويلوي لعجو ."رميس اضيأ اذه" ةرابع نويفوصلا ءارعشلا عدتبا
  .امور باوبأ لخد امدنع

 
 اهتميق دقفت نأ ىلإ ةيمويلا ةايحلا يف تانحاشملا ليمت ، تومنس اننأ ركذتن امدنع اننأل ؟هجوتلا اذه اذامل
 هنأ لجرلا ملعي امدنع" :رشع نماثلا نرقلا يف نوسنوج ليئومص بتك .ريبك دح ىلإ اهنع دعتبنو

 ."عئار لكشب هلقع ىلع سكعنيس كلذ نإف ، قنشُيس
 
 وهف عرسأ لكشب كلذ ناك املك ، اهب مايقلاو ءايشألا مهأ درس لالخ نم ؟مويلا اذه منتغن فيكف
 لاوط ملحي ناك يذلا ، فلؤملا دلاو ةصق يوري Week the in Day A Not Is Someday  باتك .لضفأ
 مايقلل هقيرط يف وهو قدنفلا مامح يف ةيغامد ةطلجب يفوت مث ، ةيكيرمأ ةينطو ةقيدح لك ةرايزب هتايح
 ؟فلتخم لكشب هلعفتس يذلا اذامف ، كريصم وه اذه ناك اذإ .هدعاقت نم دحاو عوبسأ دعب ،كلذب

 
 ةبسنلاب ةيلعاف رثكأو انامأ رثكأ ةخسن كانهف ، هيف ريكفتلا نكمي ال ثيحب اًدج اًفيخم كتوم ناك اذإ
 ، كرحتم يسرك ىلع سلاج كنأ ليخت .ةزجعلل راد يف رمعلا نم تاينينامثلا يف كسفن يف ركف :ضعبلل
 اذه نوكيس له .ميدق نويزفلت مامأ ةينيص نم اًيرط اًماعط لكأت ، مسجلا فيعضو ةرشبلا دعجتم
 ؟كلذ ىلع مدنيس هنأ مأ ، نآلا اهب مايقلا ديرت يتلا ةزفقلا تذختا كنأل اًديعس صخشلا

 
 ام وهو ، "مدنلا ليلقت" سوزيب فيج اهيمسي ." يلبقتسملا عاجرتسالا " مساب فرعُت ةيركف ةبرجت هذه
 نوكيس اًماع 80 رمعلا نم غلابلا فيج نأ ررق دقل .هتايح يف ةرطاخم ربكأ ذاختال 1996 ماع يف همدختسا
 هتكرش يف يقب ول امم ، ةجيتنلا نع رظنلا ضغب ، نوزامأ سسأو لتايس ىلإ رفاس اذإ اًمدن لقأ
 .هحاجن راكنإ كنكمي ال ، ههركأ وأ سوزيب بحأ .كرويوين يف ةنمآلا ةيراشتسالا

 
 احرم نك .6
 

 Suck to Not How of Theory Unified A: Awesome Being On )رثكألا تايادبلا نم ةدحاو اهيدل )٢٠١٧ 
 ، يارف يميريج ، سكيتليس يدانل راوطالا بيرغ عجشمل فصو :ةيتاذلا ةدعاسملل باتك يأ يف ةبارغ
 ويديف عطقم وهو ، بعلملا تاريماك مامأ Bon Jovi's Living on a Prayer ةينغأ ماغنأ ىلع صقارتي وهو
 ةيوفعب فرصتي ناك يارف نأل ؟ اذامل .ةرم نويلم 19 نم برقي ام هتدهاشم تمت ثيح ريبك لكشب رشتنأ
 .فالآلا مامأ ةيقيقحلا هسفن نع اًربعم ، انتيدج نع ىلختن نأب اعيمج نكمتن نأ ىنمتن امك
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 صقري ناك هنأل لب .ىرخأ تاهيشيلك ةيمستل ، هدهاشي ال ادحأ نأك صقري ناك يارف نأ رمألا نكي مل
 نفلا هيف نوكي يذلا ناكملا وه اذه .هنوبحيو هنودهاشي اًعيمج اوناك مهنأ اًمامت اًكردم ، عيمجلا عم
 ةايحلا :ةدحاو ةيساسأ ةقيقحب انريكذت لالخ نم ، كطيحي امب مامتهالا ةراعإ مدع يف لثمتملا قيقرلا
 نوبذجني نيرخآلا نأ ، تاقرافملا نمو .كنع نورخآلا هدقتعي دق ام بنجتل كسفن ديقت نأ نم رصقأ
 .اذكه فرصتت امدنع كيلإ

 
 ريوطت بتك نم ددع اذه حضوي .ةبيرغ ودبت دق يتلا ةصاخلا متازيم ةيمنت كيلع بجي ، كلذ ىلع ةوالع
بيرغ كتلعج يتلا ءايشألا" روتكيف سميج لوقي .))2019	Weird Your Embrace لثم ، ةيعادبإلا تاذلا

ً
 ا

 ال .ةيلاثم تسيل .تنأ نمل ةيساسألا رصانعلا يه هذه" . 	"ةيعادبإلا كتوق ردصم يه ًالفط تنك امدنع
 دوهجم نود كتعيبط ىلع كنوك نإف ، نويذوبلا كربخيس امكو ".اهب شعو كتاذ لبقت طقف .لواحت
 .بابلا دنع ةجعزملا انألا كلت كرتل ةقيرط لضفأ وه
 
 قبطنت ةدعاقلا هذه نأ دقتعت له .ةحرم اهلعج اًمئاد كنكمي ، كتمهم ةبوعص ىدم نع رظنلا ضغب
 اهنأ ةجردل ديدش جاجترا نم تناع باعلأ ةممصم لاغينوجكام نيج ؟ريطخ ضرم نم يفاعتلا ىلع
 ، نيحلا كلذ ذنم .ةريغص ةوطخ لك ىلع اهئفاكت ةيمقر ةبعل تممص ، راحتنالا ىلإ اهعفدت تداك

 .صخش نويلم فصن نم رثكأ يفاعتلا ةبعل تدعاس
 
 نيرخآلل اًديفم نك .7

 
 نأ ديرت امك نيرخآلا لماع - ةيبهذلا ةدعاقلا نوكت نأ لمتحملا نم ؟تاذلا ريوطتل ةحيصن مدقأ يه ام
 نرقلا ىلإ ةدعاقلا دوعت .ملاعلا يف ةفاقث لك يف لقتسم لكشب رهظ هنأ ودبي يساسأ أدبم - كولماعي
  .رصم يف داليملا لبق 2000 يلاوحو ، نانويلاو نيصلا يف لقألا ىلع داليملا لبق سداسلا

 
 سيل" :نوسرميإ ودلاو فلار بتك . اديفم نوكت فيك ريكفتلا يف يه ريكفتلل ةقيرط لضفأ نإف اذل
 عساتلا نرقلا يف ناك امك نآلا حيحص اذهو ، "اًديفم نوكت نأ لب ، اًديعس نوكت نأ ةايحلا نم فدهلا
 انبهاوم فيظوتب انل حمسي لب ، بسحف ىضرلاب اضماغ اًروعش كنحنمي ال نيرخآلل اًديفم كنوك .رشع
 دعاست ةقيرطب همدختسا مث ، "تنأ" كلعجي يذلا ءيشلا نع ثحبا .ءاطعلل عفادلا انحنميو ، ةصاخلا
 .ةايحلل ىنعم برقأ اذه :ةيناسنإلا نم نكمم ردق ربكأ

 
 ةديدج صصق ىلع روثعلا نإ ، عقاولا يف ؟لحلا يه ضعبلا انضعب ةبحم نإ لوقلا لذتبملا نم له
 باتكو ءابطخلاو نييئاورلا نع كيهان( تاذلا ريوطت باتُك يقبي ام وه ةيساسألا ةقيقحلا هذهب انركذتل
 "تومن وأ ضعبلا انضعب بحن نأ بجي"  ندوأ رعاشلا بتك .لمعلا يف )ويرانيسلا

 
 فيوستلا = ةيلامكلا .8

 
 اًموي رظتنأ نأ تاقرافملا نمو ، فيوستلا ةجلاعمل بتكلا نم ةعومجم تيرتشا ، نينسلا رم ىلع
 نأ دعب الإ رمألا ريغتي مل نكل .لامكلل يعاسلا يكولس لوانتت بتك نع تثحب يننأ امك .اهتءارقل اًرطمم
 .ةلكشملا سفن اناك دقل :ةحضاوو ةطيسب ةقيقحلا تحبصأ ثيح اًصقان نوكت فيك تأرق
 
 تسيل ةيلامكلا .لطامتس عبطلابف ، اهعقوتت تنك اذإ كلذل ، ملاعلا اذه يف ةليحتسم ةيلاثملا جئاتنلا
 اذإ الهس نوكي نأ ضرتفملا نم تاداعلا رييغت نأ لبقت وأ ، كبويع لبقتب كل حمسي ال لامكلا .ةحرم
  ، ائيطبو ايجيردت ناك
 
 ؟ذيفنتلا عضوم هعضت فيك .ءيش لك يف صقنلا بحو لوبق ىلع موقي ، يباس يباو يناباي أدبم كانه
 ، لمعلا لالخ نم لضفأ لكشب ملعتت نايحألا ضعب يف .اًدعتسم تنك اذإ امع رظنلا ضغب ، أدبت نأ
 .اهنقتت ىتح اهدلق :ةمكح مادختسا .ةديعبلا ةياهنلا يف كسفن روصت لالخ نم
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 كباصعأ ئدهو ، ماعطلا لوانتو ، ةيضايرلا نيرامتلاو ، مونلا .9
 
 هلاق ام لضفأ نإ لانيفوج ينامورلا رعاشلا لاق .ةيرشبلا انتردق دودحو دويق لوبق ينعي اًناسنإ نوكت نأ
 ىلإ ةجاحب نحن ."ميلسلا مسجلا يف ميلسلا لقعلا" ، وناس روبروك يف اناس لجر

 ) امئاد سيلو ، اًريثك سيل ،بسانملا ماعطلا( ماعطلا لوانت §
  )يوونلا انضمحو انرمع ىلع اًدامتعا ، تاعاس 10 - 6 نيب( مونلا §
  انيدل ينمزلا طمنلا ىلإ هبتنن نأو §

The  5 لثم ةيتاذلا ةدعاسملا بتك اهيف أرقن يتلا تارملا ددع نع رظنلا ضغب هرييغت اننكمي ال يذلاو
Miracle AM ايحابص انئاك انلعجب دعو يتلا. 

 
 بائتكالاو باهتلالاو ملألا للقيو انتنورم ززعي عجان جالع اقح اهنإ .اًيموي ةضايرلا ةسرامم ىلإ جاتحن
 نم ديدعلا حصنت .زاجلا / يشملا / يرجلاب يهتني ال لوزيتروكلا لاتق نكل .لوزيتروكلا رتوتلا نومرهو
 .ةديج ةيملع بابسأل ، ةظقيلاو لمأتلاب ، ةيذوبلا بتكلاو ، تاذلا ريوطت بتك
 
 نيل ىعدُي ينيص رجاهمل 1937 ماع ةيتاذلا ةدعاسملل ريهش يكيرمأ باتك وهو ، ةايحلا ةيمهأ باتك يف
 ءانثأ ةيعضو لضفأل صصخم لماك لصف .رايتلا عم ريسلاو ، عكستلاو ، ءودهلاب يصويو ، غناتوي
 ةقيرطبو ةدئاف الب ةريهظلا دعب ام ةرتف ءاضق كناكمإب ناك اذإ" :غناتوي بتكي .ريرسلا يف ءاقلتسالا
 ."شيعت فيك تملعت دقف ، اًمامت ةدئافلا ةميدع
 
 ًالاجم حسفت مل اذإ نكلو .خلا .. كفده ىلع روثعلاو ، دهجلا نم ديزملا لذب كيلع بجي ال هنأ ينعي ال اذه
 هنإ ، Yutang لوقي .ملاعلل لضفألا ميدقتل اًدعتسمو لماكلاب اشعتنم نوكت نلف ، ةطيسبلا ةعتملل
  ."ةمكحلا = ةهاكفلا + مالحألا + عقاولا" :ةغيصلا هذه مدقيو ، كيدل ةباعدلا سحل اضيأ يويح رمأ
 

 ءيش لك بتكا .10
 
 ريوطت ىلإ جاتحت .ةباتكلا نود امدقت ققحت نلف ، هعبتت يذلا ةيتاذلا ةدعاسملا ليلد نع رظنلا ضغب
 ماظن لضفأ  Done Things Getting باتك مدقي .مئاوق لمع ىلإ جاتحتو ،هل روصت عضوو . كلذل ةطخ
  :يف هصيخلت نكميو ، ماهم ةمئاقل قالطإلا ىلع هتيأر

  .لبقتسملا يف وأ نآلا ، هب مايقلا ديرت وأ هب مايقلا كيلع نيعتي دق هنأ دقتعت ام لك اًيفرح نود §
  ، رصنع لكل ةبسنلاب مث §

o قئاقد 5 نم لقأ رمألا قرغتسا اذإ( روفلا ىلع كلذ لعفت نأ امإ(  
o امبر / ام اًموي" ةمئاق وأ ددحم خيرات ىلإ( هليجأتب مق وأ"(  
o كل ءايشأ كلذب مايقلل صاخشأ دوجول يفكي امب اًظوظحم تنك اذإ( هضيوفت وأ(. 

 
 ايلوج ةحيصن يه هذه .ابتاك نكت مل ول ىتح ، اضيأ ةيوفعو ةرح ةقيرطب ةباتكلا كيلع بجيو كنكمي
 تاحفصلا" موهفم مدق يذلاو ، 1992 ماعل Way s'Artist The اًعيبم رثكألا باتكلا ةفلؤم ، نوريماك
 ةبقارمو لماكلا ظاقيتسالا ةصرفب كلقع ىظحي نأ لبق ، كموي نم ىلوألا ةعاسلا يف ."ةيحابصلا
 ناتحفصلا نوكت ام اًمئاد .نهذلا ىلإ ردابتي ءيش يأ :عوضوملا .كدي طخب تاحفص ثالث بتكا ، هسفن
 ةثلاثلا ةحفصلا يف لصت نأ لبق "لمم هنإ ، اذه لعفأ اذامل فرعأ ال" لثم تاقامحلاب نيتئيلم نايلوألا
 .ةئجافملا ةليمجلا تاريبعتلا ضعب ىلإ

 
 موي لك اهل نانتمالاب رعشن يتلا ءايشألا درس يف لثمتملا طيسبلا لعفلا نإ :.نانتمالا ةلجم كانه مث
 .ةسرامملا نم عيباسأ دعب ىتح ، ةيلقعلا انتحص نسحيو انتغمدأ ليصوت ديعي هنأ تبث دق
 

 ةءارقلا نم ءيش لك ىلع لوصحلا كنكمي ال .11
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 تسيل هذهف ، هتلاقم وأ هباتك نم هجاتحت ام لك ىلع اًيفرح لوصحلا كنكمي هنأ يعدي اًفلؤم تأرق اذإ
بيرقت باتكلا عيمج فرتعي ، ظحلا نسحل .ةدابع اهنإ .ةيتاذ ةدعاسم

ً
 لماش جمانرب يف ةءارقلا دويقب ا

 ىلع فرعتلا ىلإ جاتحتو .لمعلاب مايقلاو ًابناج باتكلا كرت ىلإ جاتحت ، ام ةلحرم يف .ةايحلا نيسحتل
 امدنع اذه ، يداليملا سماخلا نرقلا يف ، سونيطسغوأ سيدقلا فرع .امئاد عجارتت فوس .كدودح
 .اهب مايقلا تقمي يذلا ءزجلاو ةئطاخلا ءايشألا لعفب عتمتسي يذلا ءزجلا ، تاذلا نم نيأزج نع بتك
 .لماكلا رصنلا امهنم يأ ققحي نل

 
 اذه يف نكمي ام دعبأ ىلإ لوصولل ةدعاسملا ىلإ نوجاتحي مهسفنأ ىلع اًدامتعا صاخشألا رثكأ ىتح
 ةلحرم نم لقتنن ثيح ، ةيلاعلا ةيلاعفلا يوذ صاخشألل تاداع 7 نم ةريخألا ةلحرملا يه هذه .قيرطلا
 يفلؤم نم ريثكلا حرتقي .لدابتملا دامتعالل رابكلا مهف ىلإ ةدرمتملا ةقهارملا نس يف ةيلالقتسالا
 .مهعم ءيشلا سفن لعفت امنيب ، كمدقت ىلع ظافحلل "ةلءاسملا قيفر" حيشرت ةيتاذلا ةدعاسملا

 
 كهبنيو كمدقت ىلع كئنهيل رخآل تقو نم كب لصتي ام صخش دوجول يفكي امب اًظوظحم تنك اذإ
 ءاقدصألا نكل .ةايحلا هذه يف زيزع ءيش وهف كامت ام لكب صخشلا اذهب كسمتف ،كريصقت ىلع
 نم اًفوخ ءيش لكب كرابخإ نم نيرذح لاحلا ةعيبطب نونوكيس كنوبحي نيذلا ةلئاعلاو لمعلا ءالمزو
 يكولسلا جالعلا نع ءيش لك ةءارق كنكمي .اجلاعم روزت نأ وه ، لضفألا لحلا نإف اذل .لعفلا ةدر
 كنكمي ال نكل .لاثملا ليبس ىلع ، ))1980	Good Feeling اًعيبم بتكلا لضفأ لثم بتك يف يفرعملا
 .ةصاخلا كتلاح ىلع هقيبطت هنكمي فرتحم ىلإ ثدحتت ىتح ذيفنتلا عضوم هعضو
 
 يف Traveled Less Road The ذنم مالكلاب جالعلاب يصوت ةيتاذلا ةدعاسملا يف اًعيبم بتكلا رثكأ تناك
 ىلإ كنأو ، ةميزهلاب اًفارتعا نوكي نأ دب الف اجلاعم ترز اذإ :ةمئاق راعلا ةمصو لظت ، كلذ عمو .1978 ماع
 ىلإ نوجاتحي نيجلاعملا ىتح . سفنلل ملظو ئطاخ داقتعا ؟كلذك سيلأ ، يلقع صقن نم يناعت ام دح
 نأ نكلو ، نيرخآلل اًديفم نوكت نأ طقف سيل :ةايحلا ىنعم نم ءزج اضيأ اذه ، ةياهنلا يف .نيجلاعم
 .انل نيديفم اونوكي نأب نيرخآلل حامسلل يفكي امب اًيوق نوكت
	 

 


