
 زهير منصور المزيدي: يكتبها
 ZUMORD123@GMAIL.COM|  المؤسسة العربية للقيم المجتمعية

 الشيف فرانسوا
 قصة أحداثها ذات محاور قيمية

 

 

  



1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 مقدمة

تغمرها مياه بحر مدينة ليسيييييت ةيييييا هية و نما هي في البحر، يوما بعد يوم هي ، وتسيييييمن البندقية، فينسييييييا

جاء العالم، حيث البيوت التاريخية العتيقة وأزقة رجهة سيييييياحية يقصيييييدها السييييييا  من كافة أا، والدرياتيكيا

، أوجدت لها أماكن في ظل فوضيين جغرافية للمدينة والم اعم وفوق ذلك نجد الفنادق ضيييقة فيما بين البيوت

 الجندول. تمخر بها قواربلماهية،  ةقنا 150تتخللها ةوارع من 

من  ربعةأ ألصواتثمة منازل متراصة تةرف علن قناة ماهية، نسمع تمازج  وفي ناحية من نواحي المدينة 

سييييدد ، مسييييتغرقين في لعب الورق، وبحماق يلقي أحدهم ورقة ليعتيق ةييييقة علوية من منزل عبر، نالةييييبا

ساورهم، فيتأفف الجميع عبر القلق الذيحقق الفوزفضربته القاضية علن الفريق   حيال  وال اللعبة، ي كان ي

تنتهي اللعبة لتبدأ مجددا و، فوز ذلك الةياب الذي يتدلن ةيعر رأسيه علن وجهه، ويمضيع العلكة  وال الوقت

  ضيياءةمعي  االحظوعملية توزيع الورق، ، فيقول أحدهم، وقد بلغت السيياعة الثالثة بعد منتصييف الليل، ا ن 

الغرفة قبل العلوية في الفندق المقابل لمنزلنا، فإذا بالفعل تضيياء الغرفة، فيسييتغرب الجميع من تنبؤ صيياحبهم 

، في تمام السيييياعة الثالثة بعد منتصييييف الليل، وال هذا، ليقول الحظت  نارة الغرفة هذه يوميا وعلن مدى عام

 أعلم سرا لذلك.

 لعله نظام أمني يعمل بةكل تلقاهي :أحدهم

 ولعله بداية ساعة العمل لمسؤول كبير في الفندق! : خروا

لع االمر، فإذا تنتقل الكامرة نحو الفندق، فتعلو  لن أن تصل لل ابق قبل األخير، فتصل  لن ةرفة الغرفة لت ا

 .الكتابةيباةر في يقصد المكتب الذي في غرفة نومه وهو  من العمر، برجل يبلع الستين
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 ةقة الةباب ولعب الورق

 

 الفندق
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 تينيالمكتب في ةقة الرجل الس

 

 يكتب مذكراته ستينيالالرجل 
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 لوحة علوية  والتي ظهر في وسيييي هاالق ع االثرية  في زاوية الغرفة موضييييع فيه بعس مجسييييمات ونالحظ

  فرانسواقبعة ةيف لل هاة، وقد كتب علن القبعة الةيف ل

 

علن  االذي تألق في مجال ال هو، ما جعله منافسيييي فرانسييييوا بن بردان هو الةيييييف سييييتينيالنعم فهذا الرجل 

سييييا، و اب له المقام في غرفته يالعالم، دةييين لةيييركته جناحا في فندق فين فيمسيييتوى أوروبا ودول أخرى 

بن هارون الفندقية هذه بعد مسيرة مليهة باالستثارة للحياة التي عاةها، فهو فرنسي من أصل تونسي، ووالده 

في البوسنة مع والديه وجدته ، وعندما بلع فرانسوا ، وقد ترعرع اسمها هناء متزوج من امرأة بوسنيةان برد

سعة سا، ما جعل الجدة، التي تعيش وحيدة في منزل  التا من العمر، قرر والدية مغادرة البوسنة للعمل في فرن

تقر أمر الوالدين في فرنسييا، وهو ما ، أن يبقن برعايتها، لحين يسييفرانسييوات لب من والدي جمهم جميعا، أن 

سييييييبقن لحين أن يبلع الرابعة عةيييييرة من  فرانسيييييواجعل مثل هذا الم لب محل قبول للوالدين، ولم يعلما أن 

 .أمينة عمره في كنف جدته

، فهي الم بخ في التوجيه والتربية ليأمينة مكانا أفضيييييييل لها من  لم تجد جدتيكتب فرانسيييييييوا في مذكرته: 

لقد كانت ، للتوجيه وتعزيز العالقة معيمعظم وقتها في التحضيييير لل عام، فتسيييتثمر وقت التحضيييير تقضيييي 

التحضير لل عام، فأنا أتابع جميع حركاتها كما لو كانت حركات بهلوانية ومهرجان، يجعلني جدتي ماهرة في 

السييريعة أثناء حركة  تابع حركة السييكينأقص البصييل والخضييروات، فقد كنت مسييتمتع ومنبهر بما أراه، في 

القص، كما لو كانت ماكنة قص الحةييييياهش، ويعجبني الصيييييوت المنبعث عن القص، كما كانت تسيييييتثيرني، 

 ت اير الرواهح المنبعثة عن كل غلة تعمد اليها في القص أو التقةير، كنت، أعلم ما نوع الغلة  ن كانت بصال

ريعا، ة، وذلك عبر صيييوت القص المتتابع سيييدأو ب ا ا أو حتن خضيييار، حتن مع  غالق عيني عن المةييياه

لقد كانت تقول لي جدتي أن تنوع الغلل وأمزجتها  فلكل غلة درجة من الصيييالبة والراهحة ما ينم عن معلمها،
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ةر، فمنها ال يع ومنها المعاند ومنها الذي ال يتركك حتن تبكي  سلخ هي كأمزجة الب ةير أو ال في القص والتق

 اهحته وهكذاما يبهجك بردموعا، ومنها 

 :جدتي في الم بخ، حينها كان عمري أحد عةر ربيعا قالت ليوفي  حدى لقاءات 

، ثم واةتمهمن الخضار، فهذا مثال الكرفق، تعال  يناسبهثمة ما الجدة أمينة:  ن لكل  بق نحضر له ك عام 

 ؟ انتابكما اإلحساق الذي  لي ، وقلوذفهخذ عودا منه 

 بوالدتي حين تقدم لنا  بق في األعياد : راهحة زكية، تذكرنيفرانسوا

 اسيييييييتثارةالجدة: نعم هناك عالقة و يدة فيما بين ما تتذوق وتةيييييييم وتنظر  ليه مع الجو المحي  بك، فمع 

الحواق، تصيييييبح الذاكرة متقدة فتسيييييجل تفاصيييييل أي موقف تتعرس له، حتن ولو كان حزينا، خذ االن هذه 

 ؟اسمهاوقلي ما  النبتة

 ق: البقدونفرانسوا

 الجدة أحسنت، وما االختالف الذي تالحظه كمذاق وراهحة مقارنة بالكرفق؟

ما وراء كواليق ال بخ، كي يعجب الذي يأكل ال عام بالمذاق والنكهة معها، وهو  نيهكذا كانت الجدة تعلم

 باقي مذاقات الخضروات ورواهحها. أستكةف بنفسي نيما جعل

كيف أن ذات  عم الوجبة يتغير بتغير مزاج الذي يأكل،  تبين لين الثاني عةير، بدأت الجدة سي توعندما بلغ

االسييتماع لصييوت الديك وةييقةييقة ال يور، ويختلف بموسيييقية يختلف المذاق مقارنة  لمق وعةفمع االسييتماع 

، ذلك أن عملية التذوق والمذاقات علن تنوعها تتأثر بكيمياهية الجسيييييييد الوجبةحال كنت حزينا فتتناول ذات 

، وهو ما يجب أن تحتا   ليه حيال بدأت بالتحضيييييير للوجبة أو نفسيييييية ا كل ن يأكل فتتلون تباعاوحالته حي

 كلها.تهيهة المكان  

، وترةيييدني ةيييرةالثالثة ععندما بلغت  كنت أتلقن منها كل ذلك باسيييتمتاع، وكانت تسيييمح لي بتناول السيييكين

كل صييييينف، بما فيها أنواع اللحوم وحتن  باألسيييييلوب األمثل في قبس الناصيييييل، وزاوية التق يع المثلن مع

  األسماك.

موسيييييييوعة من الخبرات، حين تقول لي أن أصيييييييناف ال عام تتنوع وتختلف بإختالف الثقافات، جدتي كانت 

  فنحن البوسنويون 

تتضييييييمن البندورة، الب ا ا، البصييييييل، الثوم، الفليفلة، الخيار، الجزر، الملفوف، الف ر، السييييييبانخ،  أ باقنا،

 الحبوب ال ازجة والمجففة، الخوخ، الحليل، الفلفل األحمر والكريمة.

 منه التقليدي في البوسيينة من اللحم ذو الجودة االسييتثناهية والمحضيير بعناية واهتمام، ويؤلف نا عاميتكون و 

سة في الم بخ ل بق من اال باق وفق الثقافة معظم الوجبات الغنية والمتنوعة ، وقد كانت ترةدني مع كل جل

 فبدئ بالبورك أو كما تسمن بالبيتزا البوسنية،  البوسنية،

أو محةييييييو باللحم، وتون، يمن عجين الفيلو الثخين والم ا ي مع مسييييييحة من زيت الز البوركتتكون حيث 

  السبانخ أو التفا .الجبنة، وأحيانا  
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يعتبر خبز البوريك من األكالت الشععععبيل التف يهاعععسكا السعععيان ال مسيين فف مييول وعععراييهوب و يعتبر و بل و

 .غذائكميوميل فف 
يشععععتكر خبز البوريك  اوععععم البيتزا الشعععععبيلب نيم  نج يتيون من  ميول محععععوو ل من ال مين  شععععبج  ميول 

 . البيتزا
 .الزيتونإليج زيت  او يقيم واخوًا مااف

 : Cevapi  الكيفابي طبقإعداد اليوم التالي تعرفني على كيفية وفي 

  يعتبر طبق الييها ف من  فال األكالت الشعبيل فف مييول وراييهوب و غالبًا ما يتم  واولج فف و بل الغياءنيم 
من مزيج السمم الاعع ن ال هروم و السمم البقر ب مخ خس ل البكار الصا،ععلب و يتم  ععويج  يتيون طبق الييها فو

 قيم مخ البحععلب السبن لاليري ل الماماععلاب والصبز البووععوف يي ى ،عع ون  و   سى  ععيل ا،ععا خ كالسععمق

 . لماماليقيم الييها ف مخ ق خ من خبز البيتا البوووفب  اإلضافل إلى  رائح البحل و القشية او. ليبيوج
 

مهتما بالتحضييييييير للوجبات علن تنوعها، بدأت بوضييييييع الهحة بأسييييييماء األ عمة، جدتي أمينة فلما وجدتني 

ي أحرر مقابل كل وجبة المكونات وآلية التحضييييير لها، فكان مني أن خصييييصييييت مذكرة خاصيييية بي نوجعلت

 أيضا: البوسنيةأدرج فيها كل تلك اال باق، فجاء في اال باق 

 Sahanــ 

 بق لذيذ مةيييييييوي من أنواع لحوم مختلفة، وعادة ما يكون  بق كبير ، لكن متعته في تجربته مع الجماعة 

 لتذوق النكهات المختلفة.

 Đuvečــ 

حساء من اللحم والخضار م بوخ بالفرن، عادة ما ي هن في وعاء فخاري الذي يمنح ال بق اسمه، يتضمن 

لبقر أو السييمك، والخضييار كالبصييل، البندورة، الفليفلة، الكوسييا، ا وأحياناهذا الحسيياء لحم الدجاج، الخروف، 

 الن غيرها من األعةاب. باإلضافةالباذنجان، البازيال، الب ا ا والجزر، وتنكه بالخل، الفلفل األحمر 

 : Bosnaski Lonac Soup – طبق حساء بوسناسكي لوناك

 .السوينلوناك هو المساء الشعبف موذ مئات  يعتبر طبق نساء  ووواويف
ب نيم يتم وضعكم  التواوب فف و اء   يقب والصارواتيتم ا ياد طبق نساء  ووواويف لوناك من السموم 

 .ال اءثم يااف إليج 
الصا،ل التف  وضخ فيجب و  ع يج نيكل م يزة لكا رائمل  األ شاب وق نساء  ووواويف  البكارات يت يز طب

 . مر تكا مذب السياح إلى 
 شر تج الصاروات اثواء  إذاال اء  ويتم اضافلوا ات فف ال كفب  ٤يستغرق نساء  ووواويف لوناك نوالف 

  ال كف
 . عض ق خ الصبز نسب الرغبل و ااف اليجيقيم فف و اء   يق  مانب الو بل األواويلب 
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كيان لجيدتي أمينية جيران راهعون، يترددون عليهيا في كيل حين، ومميا زاد عالقتهميا ببعضيييييييهميا البعس، 

، وكانت ت مح ابنتان، ما جعلها أرملة كأمينة، ولدى نعيمة في حرب البلقان زوج جارتها نعيمة اسييييييتةييييييهاد

نا الن أكبر كي أرتب  بعقد زواج مع  حدى  قدر هللا لم يتهايتابنجارت لدي ، غير أن  عد أن رحلت مع وا م ب

 لفرنسا الستكمال مةوار حياتي التعليمية. 

سيأما أنا ف سية  اجتاز، بل كنت بالكاد في البوسنة لم أكن موفقا في تحصيلي الدرا ، وبصعوبةالمراحل الدرا

لم أكن أهوى دروق الرياضيييييات بالرغم من العمليات الحسييييابية التي كانت ترةييييدني اليها جدتي أمينه عبر 

ناء  عداد أ باق األ عمة، ما بين ااعمر مقادير ال حين ومقادير السيييييييكر ة أوزان ما يتم التحضيييييييير له أث

ودرجات حرارة االفران، و لن أن بلغت الرابعة عةييييير من عمري، حيث كان ال بد من أن أتلقن تعليمي في 

ةييييقتيهما كي يتمكنون من فرنسييييا بصييييحبة والدي، وهو ما جعل جيران جدتي أمينة يقدمون لها مقتر  دم  

 رعايتها بةكل مناسب، خاصة أن جميع أفراد الةقتين سيكونون من النساء.

علن أال يدع والدتي دون رعاية في البوسيينه، حيث أغراها بمعيتي في بن بردان  صييرار والدي بالرغم من و

من الذكريات  فرنسيييييييا، حين نسيييييييكن معا في منزل والدي هناك، غير أن جدتي لم ي اوعها أمر ترك  رث

 بزيارة ةهرية لها.جدتي أمينة ما قبل الحرب وما بعدها، فوعد والدي  صويحباتهانة مع سعاةته في البو

المعاهد التأهيلية  تعتبر قبلة فيفباريق  األ عمة،في  هي  والدي أنني ماهر في مسار عملي وجدفي فرنسا 

د أفضييل تلك المعاهد السييتكمال تحصيييلي التدريبي التي ال يضيياهيها أي معهد في العالم، فقرر أن التحق بأح

التدريق يقوم علن أركان  وبعد  نتظامي لمدى ةيييييييهرين الحظت أن ،انتظمتوقد  والتعليمي لمعهد لل هاة،

 ثالثة:

 والمحاصيل الغذاهية بأنواعها، وما تتمتع به من فواهد وعناصر غذاهية  باألعةابركن التعريف 

 وأسرارهاركن أساليب التحضير وال هي 

 ركن أساليب االبداع في التقديم واالبتكار فيها

ي يز معلوماته، بما أحا تني به جدت، وجد الةيييييف أنني كنت أسييييابقه في تعزباألعةييييابفمع ركن التعريف 

حين أجبته علن سييؤال  أمينه من معلومات عن األعةيياب والحقاهق الخاصيية بها، وهو ما جعلني مقرب منه،

 ، فأجبت قاهال:ابعن االعةللجميع وجهه 

تتصف  نتناولها،أعةاب ال هي أو األعةاب الورقية التي تضيف نكهة ولون لمختلف أنواع الوجبات التي  ن 
بغنن فواهدها الغذاهية وتسيياعد علن الوقاية من أمراس عديدة كأمراس القلب والسيير ان والسييكري وتةييمل 

 . واليييثيييوم واليييبيييقييييدونيييق اليييثيييوم واليييرييييحييييان واليييزعيييتييير واليييحيييليييبيييية واليييكيييزبيييرة األعةيييييييييياب:هييييذه 
ـ وتستخدم ألعراس متعددة كإع اء  كما يمكن استخدام أجزاء من هذه النباتات كالزهور واألوراق والجذور 

 لون او  عم معين لل عام ، ويمكن استخدامها للحلويات

األعةاب في عمليات االستةفاء، فلم يجبه أحد من ال لبة غيرى حيث وأذكر حين سأل الةيف عن فواهد 
 قلت:

وقد أظهرت بعس الدراسات ما  والسكري،تناول األعةاب مفيد لعدة أمراس كأمراس القلب والسر ان 
 : يلي
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 . الثوم وبذر الكتان والحلبة يساعد علن خفس الكولسترول -

 .معتدلالثوم جيد لألةخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغ  الدم بةكل  -

 .الدمالسي رة علن مستوى األنسولين وسكر يساعد بذر الكتان والحلبة والقرفة علن  -

وأنواع أخرى من األعةييياب تسييياعد علن  والميرميةالثوم والبصيييل والكرات والنعناع والريحان والزعتر  -
 .السر انالوقاية من 

رمية وبعس التوابل مفيدة لخفس وخاصيييية القرنفل والقرفة والمي األكسييييدةعنبر األعةيييياب الغنية بمواد وت -
 .الدمولسترول السيء في كال

تعتبر األعةييييييياب ال ازجة هي األكثر فاهدة من تلك المجففة حيث تحتوي علن نسيييييييبة أعلن من المواد و -

 االلتهاباتالمضادة لألكسدة وتساعد علن الوقاية من تجل  الدم وتحمي من األورام وأنواع من 

يختارني كمسييياعد له في التحضيييير والتوجيه لل لبة  برنارد تي، وهو ما جعل الةييييفاالجميع من  جاب انبهر 

 أثناء عمليات االعداد و هو ال عام، وهو ما زادني ثقة بقدراتي.

علن  وهو داهم االفتخار بهما، ويقول برنارد هذا يبلع من العمر الخمسين، وله ةاربين مبرومين من األعلن،

 مليء، وقلبه االبتسييييييامةداهم وهو ماهر!، الدوام وهو يمز ، من ليق له ةييييييارب كةيييييياربي فهو ليق ب اه 

 ثابة جدة للجميع.مبالحنان مع من يدربهم، حيث أنه يتعامل معهم كما لو كان ب

هدة ع ل نهاية  تاه ، أما ما نا والدي يتفقدان أداهي في المعهد، وانبهرا بما كنت أحققه من ن في المنزل، كا

األسييبوع، فأنا الذي أقوم بإعدادها كاملة دون مسيياعدة الوالدة، وكنت أسييعد أيما سييعادة برضيياهما عما أ بخه 

ارة مع األ عمة الفرنسية وتارة مع األ عمة بيداي، وكنت أةر  لهما مع كل ماهدة أعد لها، ثقافة األ عمة، ت

 اإلي الية وهكذا.

 9000وأذكر أنني دخلت في حوار مع والدي حيال ثقافة األ عمة الفرنسيييييييية، حيث أبلغته أن ثمة أكثر من 
 تنتةيييييييروالبحرييية عييالييية الجودة،  المييأكوالت المييدن السيييييييياحلييية تنتةييييييير بهييا، كمييا  ن م عم في بيياريق

تزرع كميات كبيرة و،   صييوص التفا  التي تسييتخدم في صيينع العصييير وبعس الحلوى مثل التفا  أةييجار
األفضييييييييييل في  الفرنسيييييييييييية هي المن قييييةوهييييذه المن قيييية،  ةيييييييمييييالي والهنييييدبييييا البرييييية  القمح من
 ععلن ن اق واس الحن ة السوداء ، كما تنمو بهانبي روالق الخرةوف أنتاج

 وس  فرنسا• وادي لوار أما ا 

ية الجودة بالفواكهتميز في من قة بثروة ، كما تتميز تلك الوالفراولة والب يخ والكمثرى الكرز ، السييييييييماعال
والماعز التي تستخدم في صنع  والماةية  لن الثروة الحيوانية متمثلة في العجول باإلضافيسمكية البأق بها 

 الخل بإنتاج "أورليانز" الجبن الفاخر كما تتخصص مدينة

 بن بردان: وماذا عن ليون؟

 األلب -رون  -ليون نسوا:فرا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%AB%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B2%22&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B2%22&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84
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، توجد النقانق بكثرة بالدواجن بريق ، كما تةيييتهر من قةوالخضيييروات بالفواكه تةيييتهر من قة وادى الرون
 .العريضة الةهيرة بالثروة الحيوانية جبال األلب وسافوى حيث ليون في كل من

 والدة فرانسوا: وماذا عن تولوز؟

 أفيرون• • كيرسن • • تولوزفرانسوا:

الجيييافييية،  بيييالنقيييانق ، في حين يةيييييييتهر  قليم لمونتيييانن نواربييياليييدواجن قليم جيرق الفرنسييييييييايةيييييييتهر 
، فضييال  عن  نتاج عصيييدة واألوز الب  البيضيياء بكثرة في تلك المن قة السييتخدامها في تسييميبن الذرة وتزرع

سا في الخبز الذرة، تنت  هناك أفضل أنواع ستر المستخدم إلنتاج الحليب ، ينت  هناك أيضافرن جبن  الغير مب
 .المعدنية بكميات كبيرة في هذه المن قة أيضا   المياه في أفيرون، ويتم  نتاج الروكفورت

 اني كما لو كنت مستةارا لهمهذا التفصيل، وهو ما جعلهما فخورين بي، كما جعال مني مثللم يتوقعا والدي 

، بل حتن كمرةيييييد سيييييياحي لهما حال رغبا التنزه خارج باريق فحسيييييب ليق في مجال األ عمة والم اعم

 رنسية.العاصمة الف

الفواهد الصيييحية عن كل نبات  فقد أصيييبحت أعلم، ، عبر هذا المعهدما هو أرقن حيال عالم ال هو تتعلملقد 

أن اللقاء الذي يجمع  تالجوانب النفسيييييية لذلك، فعلم تأدرك اللحوم والبهارات وغيرها، كما  ننيوصييييينوف 

الزوج والزوجة علن ماهدة ال عام دافعه مختلف لدى كل منهما، فالزوجة عندما تختار الم عم أو ال عام، 

ه المكان واألجواء، التي قد تذكره بذكريات جميلة قضييياها عبزوجها، بينما الزوج داف العا فيةفدافعها العالقة 

عبر ما يمدك من رواهح  الذكريات، وهكذا، فال عام يستثير لوالدينأو ا بالزوجةه تفي بلد ما أو في سفر جمع

  .أو مذاقات

 

 :فرانسوابرنارد و

يواجه مةيييكلة مع بعس المنتظمين  لذي كان يوجهنا، كان ، ذلك أن الةييييف اأقرانيعلن  تفي المعهد، تميز

سلوب قص البصل  ألبس حتن في عدم معرفتهم  أو في التحضير  والب ا األةياء أثناء التحضير في مثل أ

في ذلك،  افارتحااألكثر كنت لقد سييييبة وفق كل  بق ونوع ال عام، للحمة وتةييييكيل عملية قص األجزاء المنا

مارق ةيء أ ترفا في مهارة القص للبصل بل أضحيتمح أعد  لمأمينه،  يجدته مع ته ومارستذلك لما تعلم

ام سييواء لح في ال عام، بل حتن عمليات التتبيل لل عفي عمليات التحضييير وفي عملية رش الم البهلوانيةمن 

كل صنف منها أثناء  استخراجدرك المقادير ودرجات حرارة االفران ومواعيد مع السمك أو اللحم فقد كنت أ

يعرس علي أن  ي، وهو ما جعلهعلن أقران يعمليات ال هي، وهو ما جعل الةييييييييف معجب بمهارته وتفوق

 تالية وبرامجه التدريبية في المعهد.كون مساعدا له في الورش الأ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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 في رش الملح بأسلوب استعراضي 

يتولن مهمته كمسيييياعد وموجه للمنتظمين ل زاء العرس الكريم من الةيييييف برنارد،  بالفر  فرانسييييوايةييييعر 

من معاهد أخرى منافسييييية، غير أن الصيييييداقة التي تعززت مع  فرانسيييييواالجدد، وتبدأ العروس تتوالن علن 

الصيييييداقة هذا يسيييييتمر وينمو ليعرس عليه  ارتبا من تلك المعاهد، وهو ما جعل  اسيييييتجابةبرنارد تثني كل 

برناد أن يكون ةيييييريكا معه في المعهد، ليصيييييبح معهد ال هاة هذا من أكبر المعاهد في فرنسيييييا في تعليم من 

 ، وخارجها قيخ كبرى الفنادق في باريرغب العمل في م اب

اإلسيييييييالم عبر صيييييييداقات جمعته مع بعس  اعتنقبرنارد هذا  ي الي األصيييييييل، وهو من نابولي، كما  نه 

الجزاهريين أثناء مرحلته الجامعية، فعةييييييق اإلسييييييالم كدين مثلما عةييييييق ال هي كمهنة، بدأت تتعزز عالقة 

 خير صديق وةريك فرانسوا وبرنارد الذي وجد في فرانسواالصداقة فيما بين 

فيه التفاني واإلخالص  تعجب بها، قوال وممارسيييية، فوجدأصييييبحت أتأمل في تصييييرفات برنارد وأأما أنا ف

 :قلت فيه بةخص برنارد كتب متأمال انبهاريفيما ينجزه من أعمال، ومع مراقبته هلل  تووجد

 
ما  عسك  فف نيا ك ركوت ألوععععععسوب  ون    سعسك  سيجب ر  ا لعقود خستب ف ا تيت..ل دوام ا المال الذ  تأملتُ 

 ثّاقل إلى األرضب ومخ اإلذن الذ   ج  مركت العوا،ععععععف من نولوا ب فعسيك  ن ل ت هب لستغييرا ب  غيير فف 

 وععععععسوب  هييركب و غيير فف ن   نيا كب و غيير في ا كوت  عتقي من  نج ثوا تب ذلك  ن الثا ت الونيي هو   

ِّع وعلية ،اهارتضيييي الذي والدين هلالج لج نيوكا وعععتيرك ل مل ْلت   ،وفق ذلك تفكيرك وأسييييلوب حياتك نم  وتُواهم تُ و 

 . األمور إلى ما هف  سيج اآلن وفف الغي
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، كي يتسييييلموا ةييييهادات فرانسييييواوفي يوم تخرج  لبة المعهد، يمتثل ال لبة أمام الةيييييف برنارد والةيييييف 

 الكلمة التالية، فرانسواالتخرج، فيكون للةيف 

قديم ال عام هو ليق عمل  أعزاءي مك أن ال هي وت هد، وعزيزي المتخرج، ليكن في عل نا الرا هد بة مع  ل

به  يأتي  لذي  ية، و ن مذاق ال عام يتغير بتغير المزاج ا هاه يه ال ن بل هو فن ، ومجاالت االبداع ف يدي،  تقل

علن عميلك قبل أن العميل بهدف تغيير مزاجه أو تعزيز سيييييييعادته وفق مزاج أرفع، وعليه يجب أن تتعرف 

ترةيييح له ما يناسيييبه من أ عمة، والتعرف عليه يكون عبر مالحظة حركاته وما ينتقيه من كلمات ومةييياعر 

تصييينف قادر علن عندما يتواصيييل معك، فمع أول حديث يتم بينكما يجب أن تكون حاضييير الذهن بما يجعلك 

المعكرونة علن سييييييبيل المثال، علن  ، ثم يجب أن تعرف أنلأل عمةمزاجه قبل ترةيييييييح ما لديك من قواهم 

 مي اليه كل زبون،يم الجغرافي الذي ينتليختلف التحضير لها وفق االق بهابسا ة التحضير الخاصة 

 ب”Bolognese – البولونيز“و  ”Pesto – البيستو“سيان   ال إي اليا يعشقون ال عيرونل ف
 .مخ ال  اطم ”Carbonara – ار وناراالي“فف نين  ن ويان وو  إي اليا يهاسون  طباق ال عيرونل 

 ذلك  حعععبح مكوتيم ك كول ال بيب الذ  يشعععصا  ول المالل كف يحعععف اليواء  عي ذلك لس ريضب  ما دوائك 

د  يرار التمر ل وى   زاج موسممب نيوكا   كي  نك قي مسيتجب وووف يعاظوعاد و هعيل نواوج كف يمفكو لإل

 .مميدا معك
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 الفنادق:مرحلة العروض من 

 جاءنا، لقد فرانسيييوا: عرس من أحد الفنادق، فيتجه لفرانسيييوا فيقوليسيييتلم مضيييب ة بريدية تتضيييمن  برنارد

 ما رأيك؟ف سيايفيناليوم من فندق رينيسانق الستالم م ابخهم في  اعرض
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 : هل العرس مغرى كي نترك نحن ما فيه في المعهد؟فرانسوا

 العمل؟ برنارد: بل أقل، ولكن أجدها فرصة، فما

كمسيييييياعدين، معنا : لم ال نختار ممن دربنا في المعهد، كي نقدم لهم عرس نحن من  رفنا للعمل فرانسييييييوا

 ليصبح دورنا التوجيه بةكل غير مباةر. التةغيل،وعليه نكون صفا تاليا نعتمد عليه في 

ن قرب مدى حماسييييهم، برنارد: بالفعل أنا لدي قاهمة من هؤالء، لنجرب عبر لقاء ندعوهم  ليه كي نتعرف ع

و مكانية الرهان علن ما تفضييييلت به من مقتر ، وأثناء ذلك نذهب للفندق رينيسييييانق للتعرف علن  مكانات 

 م ابخهم، وسعة التةغيل في م اعمهم. 

 زيارة رينيسانس:

وبرنارد حقاهبهما للسيييفر الن فينيسييييا للتعرف علن نوع الفرصييية، وعبر م ار ةيييارلديغول،  فرانسيييواجمع 

 في ال اهرة ومع تقديم وجبة الغداء، أخذ يعلق برنارد قاهال:وقال ال اهرة المتجهة الن  ي اليا،  ست

 ؟ فرانسوابرنارد: مؤةرا علن األصناف المقدمة لوجبة الغداء، ما رأيك يا 

: وهللا أنا معك، ولكن هل يسيييييييمح لمعهد مثلنا تقديم عروس لةيييييييركات  يران للتجهيز لوجباتهم فرانسيييييييوا

 ية؟الغذاه

برنارد: ولم ال  ن كنا مسييتوفين للةييرو ، وال ضييير حتن لو لم ننجح في الفوز بالعرس، المهم أنها فرصيية 

 ولنبذل السبب لها.

 : وكيف يمكنك  قناع ةركة  يران بتغيير الهحة ال عام وهم لم يةتكو باألساق؟فرانسوا

 برنارد: عبر ما ينمون به من خساهر حيال ما يقدمون!

 وكيف علمت أنهم يمنون بخساهر؟: فرانسوا

 برنارد: الم تلحظ عدد الركاب في ال اهرة؟ ثمة مقاعد ةاغرة ونحن في موسم ع ل.

 : ومن قال أن عزوف الركاب عن الحجز بهذه الةركة سببه الهحة ال عام؟فرانسوا

النسان وما يعزز في برنارد: لم أقل هذا، بل  ن اإلعالن عن الهحة جديدة بال عام بما يعزز االهتمام بصحة ا

 االبتعاد عن أمراس السمنة والسكر وغيرها كثير، هو المحور الذي سنعتمده في تقديم العرس الخاص بنا.

المبدأ فأنا أحييك علن هكذا  : نه  في التسييييويق بحاجة الن تقليب التخاذ قرار كهذا، ولكن من حيثفرانسييييوا

  ر ، وعليه كتبت:

ةخصيته، فلم يعد قلقا  أمام ما ينتابه من معوقات، وأراه )يقتحم( بالرغم من  التغيير الذي  رأ علن ..تأملت  
المخاوف والعواهق التي تحي  به، أعرفه جيدا  من أنه كان يرتعب حتن من  برة ال بيب، ولكني اليوم أراه 

الفم من  يتنقل من  بيب  لن آخر دون أن يةعر بأي  نزعاج فما بين  بيب أسنان وما ادراك ما يحدث داخل
ما  تساءلت العضلية!أبر تخدير  لن عمليات حفر ورصف، و بيب عظام حيث خرج بقاهمة من الت عيمات 

 ،..(سهال جعلته ما اال سهل ال اللهم)  الحديث في ملسو هيلع هللا ىلصالذي تغير، أدركت حينها المفهوم الذي ي رحه نبينا 
في التعا ي لها من قَبول أو  نمتساووعوقات وا الم، غير أننا غير الم لذات سيتعرس جميعنا أن فالحظت
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، فهي لن  ةيءرفس مع كل أزمه أو عاهق حتن و ن كانت ) ةوكه( ، فتلك العواهق واألزمات تصبح ال 
تعدو أن تكون سوى صور، وفق ) اال ما جعلته سهال( فسبحانه يرب  علن قلبك ويجعلك متقبال لألزمه أو 

و أراكهم كثيرا لفةلتم ولتنازعتم في األمر ( ، أولهك محركهم ، فيقلل من ةأنها، ) ولالمصيبةالعاهق أو 
 يمانهم بما في يد هللا من تسهيل ورصف للمعوقات و االزمات ، ذلك هو اليقين )بمعي ة هللا ( الذي غير 

 .وهذب سلوكه
 

 ومع وصولنا للفندق الم ل علن قناة ماهية ساحرة، توجهنا لمكتب المدير

 رسال رسالة لكم اعتبا ا، بل كان بعد  رسال  واقم من  رفنا للعديد من معاهد  عداد مدير الفندق: لم يكن 

 ال هاة في باريق، وهو ما جعلكم في مقدمة من اخترناه لذلك.

 برنارد: نةكركم علن ذلك، ولكن بصراحة العرس المالي ال يلبي ال مو  الذي نتوقعه.

 المدير: كل ةيء قابل للتفاوس، ولكن بمقابل

 : ما المقابل الذي تعنيه؟نسوافرا

المدير: نحن في سييلسييلة فنادق رينيسييانق، نتعرس لمنافسييه من قبل باقي الفنادق فيما تقدمه من خدمات، كما 

 ن تنافسا يتم مع مدراء فنادق الرينيسانق، فيمن ينمي مصادر األربا ، وأنا كمدير للفندق وجدت أن الم بخ 

ل المنافق، خاصيييييية أن باريق ال تخلو يوميا من مؤتمرات ومنتديات مركز ربحي كبير لو تم تعهده بالةييييييك

 متقدمين علن منافسينا. مبهجة يجعلناواحتفاالت، فنحن نرغب باستهداف هؤالء بعروس 

: من هذه الزاوية ا مهن، فأنا علن علم بما تقدمه م ابخ معظم الفنادق المحي ة بنا، عبر زيارات فرانسيييييييوا

لة في فندق  الهحة  عامريك بخ من م ابخهم، و ن أردت أن أم  عديدة ورفاق لي في كل ما يعرس اللي

 الهيلتون عبر مناسبة يجتمع فيها رجال أعمال عرب والةرق األوس  سأبلغك.

 المدير: مندهةا،

 فرانسواكما افتخر برنارد باالستعراس الذي أفاد به  

 ما الذي يجول بخا ركم حيال العرس المالي؟ المدير:

 زيادة خمسون بالمهة علن العرس المقدم.برنارد: 

 ينظر لبرنارد وفي نفسه ما ينم عن فقدان الفرصة، فاذا بالمدير يقول فرانسوا

للتجهيز الستالم  االمدير: موافق علن أن يبدأ بالعمل مع بداية الةهر القادم، أي أمامكما فق  خمق عةر يوم

 تةغيل الم عم في روف الفندق، وهو لةريحة رجال االعمال والةخصيات المهمة.

 : تم فرانسوابرنارد و

بالتحضيييييرات الالزمة لم عم الروف في الفندق،  فرانسييييوابدا للصييييديقين أن يقسييييما المهام فيما بينهما، ليبدأ 

ة معهد  عداد ال هاة ممن تم تدريبهم خالل أكثر من ويبدأ برنارد بمقابلة من يصيييييييلح لالعتماد عليه في  دار

 عام مضن.
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 في مذكرته: فرانسواكتب وعلن ضوء ذلك 

ويقومها  ،(،  ذ يتعهدها بالماء والحماية من ا فاتالنبتة..)التعهد(، الذي ينبري له المزارع نحو )تأملتُ 
فستتعرس بال ةك لما ال يحمد عقباه من  بادة، وهكذا مع ما  ،عبر االخةاب، فإن أهملها بعد أن غرسها

يمكن أن تصفه )باإلنجاز(، حيث وبعد أن نال منك الوقت والمال، وربما مازجه مديد من اله م ، وبذل ما 
بحوزتك من أسييييياب، فال يحسييييين  ال أن تتعهده بالحماية، فال تسيييييمح لما قد يزينه الةيييييي ان لك بأنك قد 

أنك لم تحقق ما يسيييييييتحق أن ت لق عليه  نجازا  ما لم تتعهده بالرعاية، )فإن كان ثمة )أنجزت(، بل ثق 
د بَعدي( ، ومن معززات رعايته أن تحفظ هللا  د قَبلي فهناك تعه  كي يحفظه لك، و تلو  ن ةيييييييهت هلالج لج تعه 

 ﴿وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا..﴾ )فتعهد  نجازك(.

 

سوفي اليوم األول من  سوامهام م عم الروف، تفقد  المتا سلوب العمل في اإلدارة  فران مهارات ال باخين، وأ

بمن تم  لهماواستبدالسابقة، وقام بإعادة تقسيم المهام والمسؤوليات، بل ربما بدأ بعملية فصل بعس ال باخين 

الفعلي لتجهيز اال باق  ما يعزز لنظام منسييييجم فيما بين الجميع، وبدأ التةييييغيلوهو تدريبهم لديه في المعهد، 

وفق الهحة ال عام المقرة في الم عم، وصييارت عمليات التخديم علن النزالء بةييكل سييلق، ودون أي تأخير، 

بالحجوزات بةييكل مسييبق خالل الةييهر األول من التةييغيل، كما الحظ  تكتظأن المواهد بدأت  فرانسييواالحظ 

وع الخبرات والنقاةيييييييات التي يتداولها الزباهن مع كل تن ، عبرأثناء عمليات التخديم انتباهه اسيييييييترعنأمرا 

ت اراذلك كما لو كان جامعة أو مؤسسة تعليمية تقدم خبراتها مجانا لمن يتابع ما يجرى من حو واعتبرماهدة، 

يومية عبر كل ماهدة، حيث بعضييها يسييتمر علن مدى أيام وا خر في كل أسييبوع مره، حوارات في مجاالت 

القتصاد والتجارة واالجتماع وغيرها ال حصر لها من العلوم والفنون، فقرر أن ينبه من عدة، في السياسة وا

يخييدم في تقييديم الوجبييات أن يتعرف علن نوع النقيياش مع كييل ميياهييدة، كي يختييار هو من  رفييه أن يرحييب 

، وفي نفق الوقت يروج وهااختاربحجة تعريفهم بما تتفرد به كل وجبة من وجبات ال عام التي  بالضييييييييوف

لوجبات يدعوهم لتذوقها في لقاههم التالي حين الزيارة، وهو ما سييييمح مع الوقت لتعزيز عالقة فيما بين رواد 

بعس المواهد دون سواها، وهو ما جعل بعس أفراد الفريق الزاهر ي لب بةكل ةخصي خدمات خاصة من 

بنفسيييه، وهو ما رحب به  فرانسيييوافي التحضيييير لها لوالهم ليةيييرف  م حين يدعولتلبيتها في منزله فرانسيييوا

 .فرانسوا

ثمة عروس كانت تأتيني من دول ةتن للمةاركة في المعارس الغذاهية ومسابقات وقد ذكر في مذكرته، أنه 

ال هي، غير أنني كنت ألبي منها ما له عالقة بالحالل كصييييناعة أضييييحت حتن العالمات التجارية االمريكية 

ل أن لبيت دعوة وجهت لي من صييها بسييبب سييعة الةييريحة المسييتهدفة من المسييلمين، وحواألوروبية تعتمد

 :الغذاهي  س انبول، فكتبت  ثر زيارتي للمعرس

فقعععععي  وحعععععر و القعععععل فعععععف ذلعععععكب  السعععععرزق ووععععععتجل.. فعععععف طبيععععععل الشععععععوبب فو عععععيت   ن تأملتتتتتتُ 

موضعععععو   ب وقعععععي ا بعععععت العععععي وة لعالقعععععلإوعععععتانبولد  يعععععت لماعععععور معععععال  ر لحعععععوا ل المعععععالل فعععععف 

نيعععععم  تباهعععععا الشعععععركات  بتسعععععويق المعععععاللب و يو عععععا انعععععا فعععععف مععععععرض موتمعععععات المعععععاللالال عععععال  ر  

ف عععععا  عععععين مستماععععععرات  ب  عععععا لعععععييكا معععععن  المعععععات  ماريعععععل مسعععععتوفيل لشعععععروط المعععععالل التركيعععععل

 ععععي نهسععععف  مععععام مععععن  الععععى ،ععععوا ات البالوععععتيك وغيرهععععا كثيععععرب فععععاذا  ععععف  األطع ععععلالتم يععععل الععععى 

 لسعبععععععاءاترت  ن اوععععععت ع كاب فععععععاذا   م و ععععععل مععععععن السععععععييات ال ر ععععععييات يععععععروج لسشععععععاورماب فقععععععر

فعععععف لعععععف الرغهعععععل لسز عععععائن ومعععععوكن معععععن  با عععععر الز عععععائن  التو عععععج  انشعععععغلمعععععوكن معععععن  بالسعععععوداء



16 
 

معععععن البائععععععات ذات  متيامسعععععلنمعععععو موائعععععي ال ععععععام ومعععععوكن معععععن يماوعععععبن واخريعععععات يعععععوظهنب خسيعععععل 

رب و خعععععال  ن معععععن يبا عععععر   سيعععععل طعععععب  الو عععععمل السعععععوداء ل يقعععععر لكعععععن قعععععرار فعععععف نشعععععاط مسعععععت 

كبيعععععر  عععععائستكم ب نشعععععاط ككعععععذا يسعععععتميل  ن  معععععي  فعععععف دول الصسعععععيجب نشعععععاط ككعععععذا    عععععود الشعععععاورما 

 العععععبز لسععععععرزق والبركعععععلب رزق   نت ععععععز   معععععن  كععععععي و عععععرقب لععععععج مذاقعععععج الصععععععا  وال صتسعععععف  ععععععن 

المريييعععععل  س اركعععععات التماريعععععلمععععع كولت لقا،عععععيين  عععععراء  ذلعععععك العععععذ  يوهقعععععج ا وائوعععععا الصسيميعععععون 

 والورو يلب ذلك هو الختالف فف طعم المياةب المالب لسرزق مقا ل طعم مبيد لج.

 الدبلوماسيين: مائدة

 للم عم، كةيف التحية فبادرهم الدبلوماسيين، ماهدة فرانسوا استهدف الم عم، في المميزين للزباهن تفقده في

 الفرنسي، البصل حساء عن بالسؤال أحدهم فباره ، عام أصناف من تقديمه تم ما حيال آراههم لمعرفة مت لعا

 عت ي األطع ل الهرنسعيل التقسيييل  سى  فقال الدبلوماسيييين،  لبات وفق الفرنسييية اال باق ببعس معرفا فقال ،

  بالمبن مصتسف  نوا  مر ل  مخ سععععععي ل والتف   عزز الويكات ال بيعيل الغويل لس يونات الهرنسععععععيل  ركيبات  

طسعب طبق من مصتسف  نوا  األ بعانب  مي يويوهرنسعععععععا  شععععععتكر  بعض  فاعععععععل  نوا  المبن فف الععالم. ف

 الفرنسي البصل حساء بخصوصو بالتمسيلغالبًا ما   قيم فف فرنسا  عي ال بق الرئيسف وقبل  والذ 

الفرنسيييي التقليدي من البصيييل ومرقة اللحم، ويُقدم عادة مع الخبز المحمص والجبن  الحسييياء يتم صييينع هذاف

الذاهب علن قمته. ويرجع أصييل هذا الحسيياء  لن الرومان، ويرجع أصييل النسييخة الحالية من هذا الحسيياء  لن 

لذي يتم  هوه ويأتي المذاق الراهع في هذا الحسيييياء من البصييييل الُمةييييو  والُمكرمل وا، القرن الثامن عةيييير

بب ء، وعادة  ما يتم  ضافة مرق اللحم أو الماء، ويتم  ضافة الحليب أو البيس أو ال حين لجعل قوام الحساء 

 .كثيف

http://althawagah.com/tag/%d8%ac%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86/
http://althawagah.com/tag/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a1/
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 قاهال: فرانسوا فأجاب ، يكون! عما ،البورغيغونبالسؤال عن  عام  نالدبلوماسييأحد  قا ع

 بالبورغيغون البقر لحم طبق أما
 كان قد أةييتهر عالمي ا، ويرجع أصييله  لن ةييرق فرنسييا ويةييبه  لن حد كبير  بق وهو  بق فرنسييي تقليدي

Coq au vin.  وال بق عبارة عن حساء مصنوع من لحم البقر الم هو بب ء في عصير العنب ومرق اللحم
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ويتم تتبيله بالثوم، البصيييل الصيييغير، األعةييياب ال ازجة والمةيييروم. ويسيييتغرق  عداد اللحم باسيييتخدام هذه 

 .يقة التقليدية حوالي يومين لتكثيف النكهة في الحساءال ر

بالطعام، ثم التفت للمائدة البعيدة في زاوية المطعم والمطلة على شعععرفة نحو  اثم حياهم وتمنى لهم أن يسععععدو
البحر، وحيا زبائن المائدة، وقد تم تصعععععععنيا روادها من قبل النادل ال ل بعثف ليتعرا على نمط حواراتهم، 

ية التي بأنهم في  ية وبدأ بشعععععععرت ما تحتويف اإلطعمة اإليطال بالتحية اإليطال بادرهم  مجال تجارة العقار، ف
 Arancini  ?أرانشيني، معكم الشيا فرانسوا، هل تعرفون كيا يتم التحضير لطبق طلبوها، فقال

 .هذ  اليرات  عي  ن  غسف  البقس اط الوا م ويتم قسف رانشيوف طبق  بارة  ن كرات األرز ال مشوةب 
 . ادة ما   أل كرات األرز هذ   حسحل ال  اطم  و ،سحل ال  اطم مخ المبن ال وزاريال و البازلء

  بع ً لس وقخ الذ  ي عي فيج هذا ال بقب الو،هل والشيل لكذ  صتسف المشوة 
 Aranciniب (ال وزاريال و بن ب هو  بارة  ن  رزب ،عععععسحعععععل ال  اطم Arancini con ragu :ف ثال

con porri لهو ييون محعععوو  من ،عععسحعععل البشعععاميل اليوععع لاب و  ياعععا Arancini con funghiب و 
Arancini con melanzane. 

 

 Risotto  ريزوتوأما طبق 

” الريزو و“من ال عروف  شيل كبير  ياً  ن ب و ني ال يونات ال شكورة فف األطباق اإلي اليل هو األرزف ن 

يتيون  ن طريق خس  األرز مخ ال رقلب  وهذا ال بق هو طبق ال قبالت األكثر  ععععبيل فف األطع ل اإلي اليلب

 يون ال رقل هف لمرقل لمومب  و اكب  و خارواتاب  اإلضافل إلى المبن  وي ين  ن بوالتوا لالصارواتب 

 .البارميزانب الز يةب و البحل
 

  ع حديث الةيف فرانسوا أحد التجار قاهال، ممكن رقم جوالك تكرما؟ اق

 فرانسوا: بكل سرور، فهذه ب اقتي واتصل بي متن ما ةهت.

 اقات ممتعة.ذبادله التاجر بب اقة خاصة به، وحيا الجميع الةيف فرانسوا وتمنن لهم ليلة بم

ألعداد وليمة لهم في أحد منازل أعضييياء  في ذات األسيييبوع يتلقن فرانسيييوا دعوة من مجموعة الدبلوماسييييين

هنا نق ة تحول عظيمة يجد فيها فرانسيييييوا نفسيييييه، يتأمل في المسيييييار الجديد واالفق الجديد الذي  المجموعة،

انفتح أمامه، فهو ا ن قريب من متخذي القرار السييياسييي، كما  نه قريب من أصييحاب رؤوق األموال، ترى 

لح المجتمع، أو ربما لصيييييييالحه تجاريا عبر تعظيم ةيييييييبكة عالقاته كيف يمكن ت ويع هاتين القمتين لصيييييييا

  التجارية، فهو سيتمكن من  نةاء  مبرا ورية عظيمة تجاريا عبر تلك العالقات  ن أحسن التةبيك.

 

اسييتعرس االمر مع ةييريكه برنارد، وظال علن مدى أيام يناقةييان الفرص، ويسييتعرضييان المخاوف،  لن أن 

رسيييييييت حواراتهما بما يعزز لمفهوم جديد، الجميع يكون فيه الرابح، بما فيهم المجتمع والدولة، عبر فكرة 

وبرنارد تجاريا، ويسييتفيد يسييتفيد من خاللها أعضيياء المجموعتين لذاتهم كمسييؤولين، ويسييتفيد منها فرانسييوا 

منها كافة ةييراهح المجتمع، حيث كان من ضييمن ما قرراه أن يرةييح لمجموعة الدبلوماسيييين الةيييف برنارد 

معه  اه من فرانسوا  أصبح فيما بعد يجلببديال عنه، ليتمكنا من االحسان في األداء وتبادل المعلومات، كما 
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مسييياعده، يةيييعر بأن بمجرد  ةيييراف بسيييي  من  رفه علن كي ال ينةيييغل هو عن مجموعة الحوار، ف المعهد

 األمور تمضي وفق  ةارته وأسلوب  هيه، وهو ما جعل مجاميع الحوار أكثر ثقة بأداهه وحسن  دارته.

 

وقد  جتهدا الةريكين فرنسوا وبرنارد في التأمين لسمعة دولية، فكان من ضمن الخ ة التي اعتمداها، حصد 

ما جعل العديد من العروس التي ترد  وفي منافسيييييييات في جواهز ال هي، وه ماولهعبر دخالجواهز الدولية  

ين محكم يامن فنادق عالمية وم اعم ذات المسييييتوى الرفيع تهوي  ليه ناةييييدة التعاقد، بل أضييييح لةييييركتهما 

، جواهزكثيرا لللم يكن يلتفت  فرانسيييوا في جواهز اختيار ال هاة المهرة والمحترفين، غير أن ينمعتمد يندولي

راغبا في المساحة الجديدة التي آل اليها مع مجاميع العمل التي أضحت كل حياته، فةغلته عن أن يفكر حتن 

بالزواج، بالرغم من بلوغه سيين الثالثين، ومع تألقه الذي أحرزه، أصييبح بعس أعضيياء المجاميع التي يعمل 

ن نوع جديد، بل وفرص واعدة عبر معهم يعرضييييييون عليه الزواج من بناتهم، وهو ما جعله أمام عروس م

 آفاق غير مسبوقه من العالقات في المجاالت السياسية واالجتماعية التي أصبح فيها.

 

مع برنارد التأسييييق لةيييركة يقوم عملها علن تقديم خدمات ال هي بالتعاون مع المحترفين من فراسيييوا  اتفق

عدادهم في المعهد،  لذين يتم ا باب اال هاة ا كل األسييييييي جا  مع باذال  ته بن مام مهم قادرا علن  ت له  لتي تجع

 ، فكتب:المجموعتين

   ميى نبذل الوباب ومتى نتوقف  ن  ذل السبب؟ ذلك  ن ال زيي  فالىاب لالوباب.. فف مس لل  ذل تأملتُ  

ف  بخ وععبباا هف مهتاح النمازب ذلك  ن ل ال تقاد   نكامن الوععباب قي يالد  الى  ععبج  رممل  سقائيج لسوه  فف 

ض ن  ولتف مخ  عض ال شاي   هل  عتبر قا ية  سزموا  ا با  السبب  سو السبب مخ كل مماولل  بوء  الهشل؟ 

نيال ميى  ذل الوعععبابب  سى الرغم من ،عععمل افادا كم ب غير  ن الذ  كان يوقا إفادا كم   ا ا ا كملم اقتوخ 

ك  ن  ذل الووعععععخ يسعععععتو ب  يرار ال ماولت  سو الووعععععخا ذلكروا لف كس ل إضعععععافيل وانية وهف لهو  ن يذ

ال ماولت لمين الت كي من  ن   يخ ال واب مو،عععععععي  كف يتم التمول ل ك ل  خرى ب ك ا انكا  عوف التوقف 

الهور  مخ اول وعععبب  بذلج نال كانت ادوا ك واميانا ك ل  سعععتو ب ال زييب و سيج فان ال سعععتغوف مالياً  ذل 

دراوات  يوى ودراوات مسميج لسسوق قبل ان يبي    شرو جب  يو ا  إل راءمبسغ  السبب لييج يستو ب دفخ

  كا الواس دون نا ج لسترويج او ال الن.قالخرب فقي ييون ووعج ان ياخ  اا تج فف الشار  كف يست
ر، في هذه اللحظة فق ، تمكنت من تأمين ةييييييباكي علن ماهدتين متميزتين، ماهدة الدبلوماسيييييييين وماهدة التجا

وهو ما أعتبره فرصييييية لنق ة تحول في حياتي، كإنسيييييان مت لع للتغيير، التغيير المجتمعي الذي أ مح اليه، 

فأنا لم أتلقن تعليمي الجامعي كباقي زمالهي، في حين لم أجد أحدا من زمالهي يةييياركني هم المجتمع الغربي 

ه الجامعيون، فةيييغلتهم أسيييباب تأمين وهو ما عجز عن والتحوالت التي يتعرس اليها،والمسيييلمين في الغرب 

الرزق والوظاهف ذات المردود المادي المسيييتقر، حتن و ن كان قليال، عن قضيييايا المجتمعات التي يعيةيييون 

 بها.

عبر اإلعالن عن  الفنادق،فكرة تدةييييين ةييييركة لتقديم خدمات  دارة م اعم لمناقةيييية  فرانسييييوابرنارد  يدعو

فرص للعمل عبر المعهد الذي يمتلكانه، فيوافق الةريكان علن ذلك، وينبرى برنارد للعمل االجراهي الخاص 

 بإدارة الم عم في فينيسيا. فرانسوابذلك، ليتكفل 
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ة الم مهمت،  البا منه  سييمن أحد أعضيياء ماهدة التجار اتصيياال فرانسييواوفي أحد أيام الع ل األسييبوعية يتلقن 

لتلبية المهمة، والتي سيييتجعله قريبا من مجموعة  فرانسيييوا يسيييعدالتخديم واألعداد ل عام سييييقيمه في منزله، 

قد تجهز بما يلزم من  فرانسييييييواالتجار، وكي يتعرف علن مجال ليق ضييييييمن خبراته، ويحين اليوم، ويكون 

في باريق، لقد هو ن معهده الذي ن من ال باخين ميسيييييماك، برفقة فريق من  ثناأللحوم واغذاهية وال اال عمة

كانت فرصيية عظيمة لل لبة عبر مةيياركتهم بهكذا مناسييبة مدفوعة ثمن ال اهرة واإلقامة  ضييافة لمكافهة عن 

 يوم عمل، 

مازجت فيها فيما بين الثقافات الفرنسيييية واإلي الية والتركية، وهو  أل باقأذكر أنني قد تفننت في التحضيييير 

ووعدوا بأن يعاودوا  ماريو، ما جعل الحضييور منبهرين ومثمنين الفرصيية التي جمعهم فيها صيياحبهم التاجر

عاتهمفي  فرانسيييييييواتكرار التجربة مع ذات الةييييييييف  ما قادمة، علن أن تكون دو اجت ما بين جميع رال ية في

وهو ما يعني تعزيز العالقة خالل خمق عةر وليمة مع ، اخمق عةر تاجر الليلةحضر في تلك األعضاء، 

 كل منهم.

تمكنت من حفظ أسيماء جميع أفراد المجموعة، كما تعرفت علن ميولهم حيال ما يتناولونه من أ عمة، وأذكر 

سيألني عن موضيوع األعةياب، وهل ثمة ما أن (، أدريانوفي الوليمة التالية والتي صيارت في منزل التاجر )

 لها في ال هي، فقلت له: استعمالنايةبه القانون في 

 :  ضافة األعةاب ألي وصفة بما في ذلك ذلك أنه يمكن بأنواعها م األعةابستخدنال هي نمن فف 

المةيييروبات وأةيييياء  -الحلويات  -الخل  -السيييل ات  -الصيييلصيييات  -الزبدة  -الخردل  -الخبز  -الةيييوربة 
 .أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى

 
 سنجد مثال: مزي  األعةاب واأل عمةأما ما تعارف عليه الناق حيال 

أ باق الب ا ا ، الجمبري واللحوم والدجاج وال يور ،  ال ما م،صيييييلصييييية و عصيييييير وحسييييياء  الريحان:
 . واألرز وأ باق البيس والمعكرونة

 .والكاريالمحار وأ باق ال ما م  والدواجن،اللحوم والدجاج  الفلفل:

 .الصلصاتالسل ات والدجاج والةوربة وأ باق الجبن وأ باق البيس والمايونيز و  الثوم:

 . ب ا ا والسل ات والمأكوالت البحرية والحبوبلااأل باق ا سيوية و الكزبرة:

 .البحريةالصالت والمأكوالت  الةمر:

 .ا سيويةالكعك والبسكويت واأل باق  الزنجبيل:

 .والةاياأل باق ا سيوية والمأكوالت البحرية والةوربات  الليمون:

 .الخضارالمةروبات واللحوم والدجاج واأللبان والصلصات وأ باق  النعناع:
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 . والبيتزااللحوم واألسماك وأ باق البيس وأ باق الجبن  البردقوش:

 .الخضارالمةروبات والحلويات واللحوم والدجاج واللبن والصلصات وأ باق  النعناع:

 أ باق الجبن وأ باق البيس وصلصة ال ما م والبيتزا واللحوم والخبز والمعكرونة توابل:

البحرية أ باق البيس، والمعكرونة، وأ باق األرز، والسل ة، والزبدة، والصلصات، والمأكوالت  البقدونق:
 .النباتيةواأل باق 

  .والحساءاألسماك والدواجن واللحوم والخبز، والصلصات  روزماري:

 .البيسالسل ات وا باق  ال رخون:

 . والجبن والمييييايونيز والخردل والخييييل والحسيييييييييياء والزبييييدة: الخبز والييييدجيييياج والييييدواجن الزعتر
 
 4واحدة من األعةييياب ال ازجة تسييياوي  ال بخ باألعةييياب ال ازجة أفضيييل من المجففة حيث تعتبر ملعقةو

 . مالعق من مثيالتها المجففة

 .لل عاممن األفضل عند استخدام األعةاب مع ال بخ لفها بالةاش علن ةكل كيق حيث تع ي  عما أفضل و

تتميز بعس األعةاب مثل البقدونق و كليل الجبل أنها تست يع الحفاظ علن  عمها لذا يمكن  ضافتها بداية و
 .ال هي

 .ذلكةهرا لذا يفضل رميها بعد  12لألعةاب المجففة فإنها تفقد  عمها بعد   بالنسبةو

ماريو: أعتقد أن المسيياهل التجارية التي ق عنا فيها ةييو ا واسييتعرضيينا فيها الفرص، تحتاج لمن يوثقها عبر 

اجتماع لنا عما حققه مع محاضيييير الجتماعاتنا، ويتابع األعضيييياء بالتزاماتهم، ويقدم لنا تقريرا دوريا مع كل 

 كل عضو، فما رأيكم؟

أدريانو: معك حق، وحيث أن جميعنا مةييييييغول وال يرغب أي منا بإزعاجات المتابعة، فأنا أرةييييييح السيييييييد 

 فرانسوا القيام بذلك، بمقابل مالي نقترحه له، هل من مقتر  بديل؟

بدأ قلب فرانسوا يدق كال بل، فهو لم يتوقع ذلك منهم، كما  نه لم يتحمل مزي  المةاعر التي انتابته، مةاعر 

فر  مع خوف بخذالنهم حال فةل بالمهمة الجديدة والتي لم تكن ضمن مهاراته، التزم الصمت محاوال تهدهة 

 تماده سكرتيرا للمجموعة. ضربات قلبه التي كان يحاول  سكاتها، فكان القرار من الجميع باع

في أوقات الع ل األسيييييييبوعية، ما جعله نزيال الهامين الدعوات التي ترد اليه من الزباهن  فرانسيييييييوابدأ يلبي 

، ويذكر ذلك فرانسييييوا في مذكراته حين بحث االمر مع  برنارد داهما ، وقد ت ور االمر، مع بعس المجاميع

ضاء البلديات عا بما يكون لف مردودا على المجتمع اإليطالي، عبر أبما يجعلهما في النهاية يطوعان عالقاتهم

مديرا عاما على من طرفف وهو ما جعل برنارد يوافق بعد أن عين ومجالس البرلمان ومسععتشععارل الحكومة، 

 المعهد ليتابع إدارتف مع بعض الطلبة المتخرجين وال ين تم تعيينهم كمساعدين للشيا.
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أن يكون مقر شركة الخدمات الخاصة بالمطاعم  اقترحناال ل ندير فيف مطاعمف،  ندقوبحكم عالقتنا بمدير الف
وفق تسعععععيرة خاصععععة بنا، وهو ما وافق عليف المدير العام الخاق بالفندق على الفور،  دقفي أحد أجنحة الفن

ت االسعععناد عملياوبرنارد معهما بشعععكل مسعععتدام، مع توفر كافة  فرانسعععوالما ل لك من تعزيز لوجود االخوين 
 بشكل مباشر وسريع حال الحاجة.

أ هب للمطعم، لمعرفتي المسبقة بقلة عدد الوافدين بسبب اإلجواء أن ، بدا لي ليالي فينيسيا الممطرة ىفي أحد
ببرنارد لالجتماع  الممطرة، فكلفت أحد النادلين بحجز الطاولة في شرفة المطعم والمطلة على القناة المائية،  

 عالقاتنا مع المجموعتين، فكان الحوار التالي: استثمارلمناقشة أمر 

: فينيسععععا ليسععععت كباقي إيطاليا، فهي مدينة سععععياحية، يكثر فيها السععععيات على مدار العام، فقضععععاياها فرانسععععوا
سية  سيا سنا بصدد القضايا ال المجتمعية تختلا عن قضايا مدينة كنابولي أو روما أو حتى صقلية، نحن هنا ل

، فلو تمكنا من التأسعععيس لمةسعععسعععة  ير هادفة للربل يكون عملها إجراء االسعععتفتاءات للتعرا بل المجتمعية
على ما يشعععععععسل الناس من هموم مجتمعية، أو ما يعرض المجتمع اإليطالي للخراب، وكما تعلم على سعععععععبيل 

جتمع كالسش وك لك التفكك ال ل أصعععبل ينخر بالعائلة، وقضعععايا أخرى في الم ،المخدراتآفة  انتشعععارالمثال 
 في الشوارع. للمارةأو التعرض  ،قوانين المرور احتراموما يترتب على  لك من عدم  ،وشرب الكحوليات،

الدبلوماسيين لرعاية الحمالت التي لندعو مجموعتي التجار ثم عناصر المشروع،  استكمال، ببرنارد: إ ا نبدأ
ت أو البرلمان، فالشارع أنفسهم لمناصب البلدياتروق لهم، فه ا المجهود سيروق لهم، خاصة حين يرشحون 

 يطالي يحتاج لمن يشعر بهمومف.اال

من طرفي سععععأعمل الترتيبات الالزمة حيال متطلبات المشععععروع، وسععععأدعوك حين : رأل سععععديد، فرانسععععوا
 الستعراض آلية التحرك. تفالجاهزي

تعرا على االنطباع الناحية النفسية إلاسيين ل لك من برنارد: حسنا، وأنا من طرفي سأهيئ مجموعة الدبلوم
 االولي حيال الر بة من عدمها.

مضعععععت اإليام، وأنا في مطبخي مع المسعععععاعدين والطباخين وال يوجد في عقلي ومخيلتي سعععععوى المشعععععروع 
 ارتبطالمجتمعي ه ا، حتى أن البعض الحظ شععتات  هني، فبدأ يسععتفسععر عن السععبب، فلعلف يفكر بالزواج، أو 

 بحبيبف!

ستعرضثت مطوال في مكتبي في السرفة الفندقية أكتب واتصل بالمةسسات من حولي، ومك البيانات عبر  وا
والتعليم  ،والصععععععحة ،االنترنت حيال االحصععععععائيات الخاصععععععة بالمجتمع اإليطالي، وبيانات وزارة التخطيط

مام مركز معلومات والداخلية حيال مشاكل الطرق والجرائم وهك ا، لحين أدركت أنني أ ،والطرق ،والشةون
 طالق مشروعنا المجتمعي الواعد.إلال يستهان بف يدفع قدما 

كل قضععية مجتمعية  إلدارةوكان أمامي مسععاران لتدشععين المشععروع، اإلول عبر تعيين مجموعة من الخبراء 
والمسار الثاني وهو االيسر، بأن نستعين  والتعرا على ما نحققف أوال بأول على النتائج عبر مسوت ميدانية ،

كل حملة توعوية مجتمعية على حدى، وقد وقع االختيار على المسعععار  إلنجازبشعععركة عالقات عامة وإعالن 



23 
 

الثاني، ومنف في المسعععتقبل، حين نتعرا عن قرب على آلية التنفي  عبر ما سعععتقوم بف شعععركة اإلعالن ، نعين 
 تخطيط واالشراا والتنفي .من طرفنا من يقوم باإلدارة وال

والعالقات العامة للتعرا على قدراتهم وامكاناتهم في  لك، ثم تم  اإلعالنتم اختيار مجموعة من شعععععععركات 
يار ي ها  اخت ها للعمل على تخطيط الحملة التوعوية وتنف بة دوفق جكنمو ج واحدة من  لألثرول زمني ومراق

، تم أخ  موعد السعععععتعراض المطلوبةعرفة حجم الميزانية عبر الشعععععرائل المجتمعية التي نسعععععتهدفها، ومع م
 المشروع وآفاقف للمجموعة التجارية، فكان ما يلي في النقاش:

 قضية السرعة في قيادة السيارات؟ اختيارمشروع واعد، ومهم، ولكن على أل أساس تم  أنتونيو: التاجر

والداخلية تبين أن معظم حاالت الوفاة الصععحة  وزارة: إن البيانات اإلحصععائية التي وقعنا عليها عبر فرانسععوا
وكسور العظام ناتجة عن السرعة في القيادة وعدم االمتثال لقوانين المرور، وهو ما يستنزا حجم كبير من 

أو  الراعية  كر اسم الشركة، فنميزانية الدولة في المستشفيات، فلو تم رعاية ه ه الحملة التوعوية من أحدكم
روات الشععباب ما تقومون بف عبر المحافظة على أصععورة لشععخصععكم في الحملة، سععيكون ثمة تقدير مجتمعي ل

 من جهة وك لك المحافظة على ميزانية الدولة من االستنزاا.

 يبلغ حجم الرعاية ؟ التاجرألفونسو: كم

 الا دوالر 150ما يعادل : مدى الحملة شهرين فقط، وتكلفتها فرانسوا

راع لها، وسعوا أبلسك عن برنامجي للترشعيل لمقعد  رفة التجارة كي يتزامن  لك  اعتمدني لفونسعو:االتاجر
 مع البرنامج.

 هل من قضايا مجتمعية أخرى؟أدريانو : التاجر

قررت العقارية، وأصععععبل المشععععروع بحكم المنجز، وعلى ضععععوء  لك، التجار هنا إنفتحت شععععهية مجموعة 
 ويل لمجموعة من قضايا المشروع التوعول مع كل موسم جديد.المجموعة العقارية تبني التم

في كيا صعععار أمر الشعععيا الطاهي، بما سعععيكون لف بصعععمة مجتمعية في التسيير، من قال أن  فرانسعععواتأمل 
أو مال وفير أو حتى رئيس دولة، فالجميع من الممكن أن يكون لف  منصعععب،التسير منحصعععرا عبر شعععهادة أو 

في النهج  ، والعقل والتدبير السعععععليمفقط ال ل نحتاجف هو الهم المجتمعي ،والته يب دور في التسييربصعععععمة و
 ال ل ستختاره عبر ما هو متات من إمكانات وأدوات.

في اليوم التالي تلقيت اتصعاال من والدل يعرض على أمر الزواج من ابنة عمي البوسعنية، فلم أتردد بالرفض 
 من التاجر اتصعععععععاالحياتها، والسريب أنف في  ات اليوم يردني نمط حياتي ال ل سعععععععيتعارض مع نمط بحكم 

فأنا أصعععبحت بين خيارين أمام العرض، ! وهو ما جعلني حائرا ابنتفعلي مسعععألة الزواج من  أدريانو يعرض
 للزواج، مسلمة وأخرى نصرانية، فأيها أختار؟
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االب من جهة، ومن جهة أخرى قد راجعت برنارد باالمر، فقال إن كان ثمة ميزة مع النصعععععععرانية فهو عبر 
 يكون ثمة أمل في إسالمها، هنا تكون قد حققت الميزتين.

معت را بأنها قد ترفض الزواج  ابنتفهنا راجعت االمر، فقررت أن أتصل بصاحبي التاجر، لطلب الحوار مع 
 لن أكون فارس أحالمها. إلنيمني 

سععاورني الشعععور بأن أسععتعد للقاء بإبنة أدريانو عبر شععراء بدلة جديدة وعطر جديد  بإسععبوع قبل موعد اللقاء
وبعض مسععتلزمات المظهر الج اب، فرثرت عدم القيام ب لك،  لك أن المفاضععلة بين إمرأتين، يسععتوجب مثول 

 عادل بينهما، وكي أجعل القلب هو من يقرر ال الجسد وحده.

بي أمام منزل أدريانو ، ومع أول لمسعععععععف لجرس الباب ، فإ ا بي أمام هبة هواء يطير اللقاء، فإ ا يوم وكان 
اإلصععععفر  ين، ثوب أبيض جمع من رسععععم الورود اللونتفتل لي البابامرأة شععععيء من قماش ثوب على إثرها 

قادتني نحو  ويبدوا عليها مالمل الجد والمهارات اإلدارية، ،تتمتع بنظرات حادةواالحمر، لفتاة بقامة رفيعة و
صعععالة االسعععتقبال، مرحبة بي، مع شعععيء من االطراء حيال ما كانت تسعععمعف من أبيها عن إحترافي في إعداد 

  الشرائل المخملية من المجتمع اإليطالي.طعام موائد 

 أنني سألتها: ، فأخ نا الحديث بعد التعرا لمسارات عديده وأ كريأول كانطباعجازت لي 

 ؟ يا البيرتا  العمر: كم تبلسين من فرانسوا

 لم تجبني وقالت أنا أصسر عنك بثالث سنوات.

 إجابتها التي تنم عن  كاء يأعجبتن

 : أنا أعمل شيا للطهاة في فندق فينيسيا، هل ه ا يعزز لحلم كنتي تنتظرينف؟فرانسوا

 فارس، قادر على أن يحقق حلمي.يست المهنة ما كنت أنتظر، وإنما لالبيرتا: ل

 هو حلمك؟: وما فرانسوا

البيرتا: أن أكون قيمة مضععافة في مجتمعي، فأنا أتمتع بمهارات عديده تمكنني من  لك، ولكن حتى اللحظة لم 
 أجد فرصة ال تنمها.

سيحول دون تحقيق ما كنت أحلم  اجيسهم في قلبي، إ  كنت أتوقع أن زو أعجبت بردها، فهي تمكنت بسرس
 ده أيضا.دمع ما أنا بص انسجامافإ ا بها تعزز  بف أنا أيضا

 : كيا ترين أمر الزواج إن التحقت بزوج؟فرانسوا
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، وفي مةازرة الزوج تعزيزا للعالقة بما ال يجعلف يرى سعععععععوال، إلطفاليالبيرتا: في المنزل، حفظا ورعاية 
ا لعمل، سععأنتقي ما ينسععجم وعمل زوجي، فأنا مرنة ولي قدرة على االنسععجام مع احخرين حتى لو كانووفي ا

 .أعتقدضد ما 

جوابها ه ا أنهى الجولة بضععععربة قاضععععية، بفوز البيرتا علي، فقلت، هل نحدد لقاء آخر نسععععتعرض فيف قائمة 
 طموحاتك وما لدل من قائمة، لنستبين عدد الفرق التي نلتقي بها ونفترق؟

 البيرتا: بكل سرور إن ر بت أن يكون في منزلنا

 يك: بشرط أن ت وقيني طعاما من يدفرانسوا

 البيرتا: بشرط اال تجاملني برأيك فيما سأطبخ

 للقاءالقادم أعجبني مسار الثقة التي تتمتع بف، وحددنا يوم إجازة اإلسبوع 

حرت في أمر البيرتا، فهل سعععععععتقبل تسيير دينها إن طلبت منها  لك؟ لعلي أطلب منها  لك من أجل أن أنهي 
 الزواج منها. محيرتي، فإن رفضت يكون لي مبررا بعد

شععيء من الضععياع، فإ ا بي شعععرت بوربما  ،ما أنا فيف من حيرة إلنهيق الصععبر روترقبت نهاية اإلسععبوع بفا
برائحة عطرية فواحف، تمخر عبعب جسععدل فتتملك مشععاعرى، أمام منزل والدها ضععا طا على الجرس، فإ ا 

قطع كما لو كانت من بياض تتخللف ، ال ل أحاط بجسعععععععدها الفسعععععععتانزل يا لروعة  ووإ ا بها وهي ترتدل 
 .فطبعت في قلبي بها استقبلتنياالبتسامة التي و، عطرا أظنف لعالمة برادا االيطالية ها، تفوت منأحجار كريمف

 فرانسواالبيرتا: يا لف من يوم سعيد، تفضل شيا 

 الحديث معها بشوق. استئنااوهو ما يجعل مسافة فيما بيني وبينها، مسافة راقتلي من أجل  ،قد قالت شيال

 : أين أبيك أدريانو؟فرانسوا

 البيرتا: ستكون معنا ماما لحين وصول بابا، سيصل بعد قليل

 البيرتا: ه ه ماما، أنا ماريا، وهي من فلورنسا.

 أنا ماريا: مرحبا بالشيا العظيم، لطالما حدثني ادريانو عنك

 : شكرا لك أرجو أن أكون كما  كرفرانسوا
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 وجدت صعوبة بالوصل للمنزل؟البيرتا: هل 

 ال يخفى على أحد  لكم: أبدا، فمثل موقع منزفرانسوا

 ، من أين جاء اسم خبزنا المعروا باسم فوكاتشيا؟فرانسواأنا ماريا: خبرني يا شيا 

 : فرانسوا

 اني  “من ال حععع سح الال يوف  واوععع ج مشعععتقفوكا شعععيا هو نو  من  نوا  الصبز األكثر  ععععبيل فف إي الياب 

 .”الصبز ال س ح ال صبوز  سى ال وقي“ب و هذا الوم يعوف ”فوكاويوس
ب الص يرةب ال اءب ال سحب و زيت الزيتون والصشععععنيتم  ماععععير هذا الصبز  ن طريق لمزج دقيق الق ح الوا م 

 عععية م ععا    خرى من   رزهععا ال  ب  العر فب ال  ب  اليونععانف  ا  ب  اإلي ععالف متعع ثرالو  ععالف المودةاب

اإلي اليل هو رقل العميول. ك ا ” البيتزا“ب وما ي يز ” الباوعععتا”و” البيتزا“ل  ب  التركفب ك ا ا عععتكر  تقييم وا

يت يز  ياععا  الحععسحععل ال بويل  سى  وععاس السموم  و الصاععراواتب ومشععتقات المسيب والريمانب  الوة  سى 

ال  ب  اإلي الف  ياعا  ن وعوا  هو  نج  و المسيبب وما ي يز ” الشع يوت“ عكر ج  البوةل ال بويل  سى  وعاس 

” البارمزان“وععععكل وغير معقي فف طريقل ال كفب وفف ال  ب  اإلي الف يسععععتع ل كثيرا زيت الزيتون و بول 

 .وال  اطم
 كيف نعزز للنكهة في هذا الخبز روعة،أنا ماريا: 

 .ل  شابب ثومب ط اطمب و ريمانا  من  ميول الصبز ب  بر عزيزها يتم الويكل الم يسل  :فرانسوا
اليوم يريي  ن يسعتريح قسيال من ال ب ب لذا  عرط  سف  فرانسعواالبير ا: د يوا ماما  ن قاعايا ال  ب ب لقي  اء 

  ن  ذيقج   ا  طكيج  يي .

 طبصتيج لوا اليوم؟  : نسوا وما الذفرانسوا

 البير ا: د ج مها ئل

 نيال دور ممت عف  قومين  جب فكل هو ذو طبيعل وياويل  م ممت عيل؟ ك   ون نيثتوف:  ذكر  نك فرانسوا

 البير ا:  نا ل  نب السياولب فبال  ك وييون ممت عيا.

 نمم معاناة ال مت خ اإلي الف من  رائم الغش و يم  مانل التا ر؟: هل  عرفين فرانسوا

 ن إي اليا  وعم  سعع عل  يية دوليا   وتما كا التماريل و األخا  حععاميم   لبير ا: ل   رف  ععفء  ن هذا وععوا

 وغيرها ال مثال  ن ذلك.و رادا ال ال  ب وما  المات  رمانف و ويتون وغو ف 

ب غير ان الحعععععوا ات اإلي اليل  هوق ذلك فف ممال الحعععععوا ف كامر ةالتف  ريوكا : هذ  الحعععععورة فرانسعععععوا

 والغذائف كذلك.

 انصهض% 40يمقق  1970نين كان فف  انصهضمعيل الوا ج القومف حورة المقيقيل  ي ن فف  ن الغير  ن 

 سغ  شععر مرات  قلب  2000فف  ام و% وهو ما زال فف  را خب 25 شععيل كبير فف التسعععيويات ليحععل الى 

 وهو ما يوبئ  ن خ ر.

  لبير ا: لم   سم  ذلك

  نامياريا: مويهشل 

الف و ،بمت   19ب    1975  كانت فف  ام من الوانيل ال ت ا يل : نسب النهحال  ين الزو ين فرانسوا

 وهو ما يوم  ن خ ر ممت عف  ياا. 2008الف فف  ام  84
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نسعععععع جب وهو مر هخ مقارنل  1000ليل  1999 ري ل فف  196معيلت المري ل زادت لتحععععععبح لنظف 

  ات من القرن ال اضفب الص سيوي 

 من  ين نحست  سى هذ  البيانات؟  فرانسواين  يف لالبير ا: و

: لذلك  نا ط ونف   ن يتم  وظيف دولوا األورو يل من هذا كسج لتبقى  ورو ا قارة ْموجب ونمن فف فرانسععععععوا

 فرنسا لييوا اليثير  ياا نيال ال شاكل ال مت عيل.

ن لي  والال قي يمر ك قسيال وكان ل  ي  ن   وح معك نيال ما  ود  ن  مققج من ط وحب ولي ا تبرنف لبير ا: 

  ج.

 نس خ  اب ال وزل يهتح فيغسقب فاذا  ج والي  لبير اب

 معوا ونمن  انتظارك فرانسواالبير ا:  ا ا هذا الشيف 

 مساء الصير  اإلي اليلب و عوف فرانسوا ونا ويرا  يف  دريانو: 

 :  ونا ويرا  زيز   دريانو فرانسوا

 قكوة لج إلناارليشارك الم يخ الموارب و قوم  نا ماريا  يمس   دريانو

 ب ي يويم ال وا،سل لمين  ي ونا  ميم لس عاماي بيو  ن نوارا كان ممتيما في ا  يو دريانو: هاب ي

  كرنا   ا لم نين نعس ج  ن إي اليا مخ  نج فرنسفب ووردت  لبير ا  عض ما  سق  فرانسواالبير ا:  ا اب الشيف 

 ب ثم قالت   تذر مويم كف  وا ي والي ف  تماير ال ائيةفف ذهوكا من  رقام

ها  سيجب و سيج لم  نثكا  سى مغزا   يقا لم  شععع   ن   سخ والي  ععععرت  وهسعععف  ن السعععالال الذ  كان يقسقكا ذو

ب نادت الم يخ البير ا لس ثول لس ائية التف   ي كاب دخل فرانسعععععوا  عي ن  سى مائية العشعععععاءالسعععععالال نتى ونم

ادريانوب ليتعرف  سى موضعععععععج من ال ائيةب ف  ععععععار  دريانو  ن ي يوج ليتصذ فرانسععععععوا مقعياب فمس  و خذ 

 يستعرض  وظرة وريعل  سى ما نو ج من  طباقب فقال:

 امسك فيج قي  ي   بر مسعععح  امب ذلك  ن   يخ األ،عععواف  سى ال ائية غويل رو ل يا البير اب  قيي ف الذ  ل  

 األلوانب وهذا لج  قييم  وي ب ثم إن الروائح  وم  ن إوععتصيام غوف لسبكاراتب وهذا لج  ياععا  قييمب  ما ال ذاقب 

 ف ر ييوف       ي ؟ 

 ليج معي ك و نهك.  ا  شير ا ا ي البير ا: و كسر األ،ول فف التقييم لسايوف لقول لك 

  مبتوف إفاد كاب وهو ما يشععععير لسصروج من الحععععويوق فف ْليل التهيير لييكاب  ما  دريانوب فقي  واول   وععععسو ج 

 التقسيي  الشور ل كف يستهتح  كا العشاء.

 يام فبادر كا  ا حال الال  ضمى ممل قسق لي  طوال ثالث لقي كانت  مسيل وعييةب غير  ن ما  حيرها من و

 ها هفب  ير كا  سى نسن الوتاافل ثم ذكر كا قائال:

 ولين يبيو لف  نك نسيت ذلك  ثواء األمسيلب ف ا هو والالك؟ بفرانسوا:  ذكر  نك قي رغبت  سالالف  ن  مر ما

البير ا: لي   كذ  األه يل ولين  مبت من ر ل  ،عععولج ليسعععت من ديار الغرب ولين قسبج  سيكا ك ا لو كانوا 

 ذلك؟ل كهسير هسجب ف ا  

فرانسعععوا:   وعععبمانج  ويما  نزل ْدم الى األرضب كانت ال ك ل لليسعععتع ركم فيكااب والوعععتع ار يعوف البواء 

وال مافظل  سى   يخ   زاء األرضب ولي   رض دون  رضب فالذ   قوم  ج  عض اليول األورو يل مثال 

ها كا  ل  ع ر  ب هف فف نقيقل المر  قا ل ماد  زهيي الهقيرةفف  عض اليول الفريقيل  الووويلفف دفن مصس

 يمر وعععععيانكا  ذلك التحعععععرفب نمن ديووا اإلوعععععالمف يمم  سى  هعيل التعارف ويبسغوا   ن د وة  ل األرض 

اليين اإلوعععالمف هف ليسعععت لسعرب وإن ا هف رن ل لسعال ينب لذلك فان  نا وليت فف فرنسعععا فكذا يعتبر وطوف 

 يظل وطوفب نتى   ياد  من األ،ول العر يل  و البووويل  ظل ديارهم ديارى.وإن   ست فف إي اليا فكو 

 البير ا: هل ديويم ي وخ الزواج من الوحرانيات؟

فرانسععوا: ل ي وخب فومن مستزمون   بي  ل إكرا  فف اليينب ولين مكم  ن ييرك ال رف اآلخر  ظ ل ما يم سج 

ب وهوا وفق  هوا ييون قادرا  سى االر ععععععي من الغف ج كس تف ل ارفا   ا  عويكف ييون  بديووا من قيم ومبادئ

 الختيار المرب ما  ين ما يالمن  ج واليين اإلوالمف.
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  ن اليين اإلوالمف؟  اإلي اليلالبير ا: هل   ي لييك كتا ا 

فرانسعععععوا: وععععع  سبج معف مخ  ول ولي ل ي سبكا   يك موف ل وزليمب وهف وفق الميول الذ   موز ف وعععععتيون 

 وبو  ال قبل.األ

ر ب  رفب  عرف  سى اليين و عرف  سف ر ل قي يكان وععععععالالكا يوم  ن ذكاء وف ول ك ا يوم  ن رغبل  التع

البير اب وهو ما    ف  و لر يا نيال زوا ف من إ و ا صاذمعكا  عالقل زواجب اآلن  ،ععععععبمت  كثر قر ا من 

  عسوف مستقرا نهسيا.

لمين  ن   سيتوف الشعععععما ل فقست   ،عععععبمت ومخ مرور األ عععععكر ك ا لو كوت فردا من  فراد  ائسل  دريانو ب 

وتقبل  ف زو اب فكسل و كج فقالب لقي  ،بمت فردا  لدريانو هل  عتقي لو  نوف   قيم لا ير ا من   ل الزواج 

 سععععالال م اثل إذ قالتب  ا ا هل يعمبك  ن من  فراد  ائستف يا فرانسععععواب والغريب  ن البير ا  األم   ادر وف 

ب مبروك لي ا هذا القرارب و  سغ البير ا و نا وعيية كون زو ل لهرانسوا؟ فيا لكا من محادفل ويا لكا من لمظل 

 ن الص بل قي   ت ول يوقحععوا وععوى اإل الن  ن  اري   قي القران والزفافب ويا لج من  وا تبرماريا  ذلكب 

 يوم فرح.

 وليوج مسسم يا   تف! البير ا:

 وممترف وفق و عل دوليل.ادريانو: وما الاير فف ذلك إن كان  ك ا ومتقي الناوي  وال شا ر 

 البير ا: نتى وإن غيرت ديوف؟

 ادريانو: طال ا وتبقين قريبل موف ومن والي كب اليين ل يمم  سى الهرقل  ل يمم  سى المبر دائ ا.

التوا،ععععل  م مخ  ي ف مخ والي ب ك ا  نا  وا،ععععست هيذا كان نكج  وا،ععععل ذكف   ي ج البير ا مخ واليهاب ك ا 

 ن مو ي زفافف و ن رفيقل الع رب لم   ي موكم وععوى ال رزرة وهو ما  عسوف موسععم ا نهسععيا  ألخبرهم ميولب 

ور  ا نتى الق يعل نال لم   زوج من  بمن الرفض  فءمعكم ومخ ال مت خ الغر ف   وماب كوت   وقخ موكم 

 وات ال  امب ولين قبول ككذا  عسوف واثقا   ا  نا فيج من ن    هيير وط وح  رغب  تمقيقجب وقي  كون نالل 

 ععععاذ  فف ةل  ائسل ممافظل كعائستفب ولين نال وقت التعزيز لوق ل  مول وععععتشععععكيها القارة العموزب نق ل 

ن ضععع ن قوا ي ونظم و قاليي  و فف إ ادة الوظر نيال  وعععاليب التغيير التف  مول وعععواء فف ما  عسوا ممبووعععي

 نوشيهاب والتف يمب  ن   خذ ن  ا غير مسبوقب و عت ي المي ل فف التوهيذ.

 

مر  امين  سى زوا ف من البير اب و طسقوا  نا و رنارد مشرو وا ال مت عفب والذ   خذ ،هل الوقفب و  يوا 

روععععائل روعععع يل موكم   اء وا عض ال ين ال مي ل  وا كوا ولف وفسورنسععععاب  ويما رة التمار وزمن نشععععي مالا

  ينكمب و وو ت ال شععععاكل  بر مسععععارات ممت عيا لس سععععاه ل فف نل  عض ال شععععاكل ال مت عيل التف  وصر 

السمونب وال رور والتعسيم وهيذاب فقي كوا ركن ركين فف معظم لمان  سك  ةلدارالحمل ونل مسائل الت ويل 

سف فف ال الوسل الوقهيل  ا ت ا ا فال ينب وكانت البير ا معف فف كافل   سكب وهو ما  عسكا   ثا ل مسا ي رئي

 التف كانت فف نا ولفب وكان موضو كا التعسيم ومسار  ال ستقبسف: ا ت ا ا فو ذكر فف إنيى هذ ب 

 

 

فف  انصهاضب فث ل التعسيم فف اي الياوى وممفيج نيوكا إنحائيات  ن ال سار السسبف الذ  ي اف  اوتعرضت

 السسب  فف نين ال عيل يحل  2009لعام  %2.6معيلت من يوصرط فف كسيات الرياضيات والهيزياء   عيل 

و ثواء  ت%ب و ي7نيلب  ما  سم الوه  فوسعععبل النصهاض العسوم السعععياوعععيل والعسوم النسعععا% فف كسيات 13,9

 ب خشععيل  ن  كون قي  طستبا من ورقل م ويل ب فتمتكا  ثواء العرضلسوسععبب ما  يوععج الف البير  اوععتعراضععف

بووعععل طيسل العاميين اب ما  عل اليمعل التف كانت ممفاذا  كا كتبت ل  عععكي ال  لج ال   و ن مم ي روعععول  

وهو ما ال اضيين  تيفق و  خذ مسارها  سى و وتفب نيوكا ةن ال مت عون   نوف كوت مت ثرا  الوتائج السسبيلب 

 مب معت يين نكج ال عالمل التو ويل التف قيمواها لكم.قيمت لك مخ ما مترزرين عسكم 

 فيتبت فف مذكر ف:
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فععععف  ظ ععععل لالوععععالما كععععيينب ذلععععك  نععععج لععععم ي سععععب مععععن معتوقيععععج طقووععععا  عبييععععل فمسععععبب  ..تأملتتتتتُ 

 ععععل طالبععععج  عععع ن يوسععععمم مععععخ الم ععععادات مععععن نولععععجب   مععععل فععععف ديععععن ي سععععب مععععن معتوقيععععج النسععععمام 

مععععععف إن  عععععئت  واوعععععتعرضمعععععخ الم عععععادات فييعععععف وعععععييون انسعععععمامج معععععخ  وعععععف النسعععععان الخعععععرب 

 بععععععل  نععععععي لنمبععععععج ويمبوععععععا اب  ععععععل  وال يععععععر!!ب ليععععععا  بععععععال او ععععععف معععععععجا ب المبععععععال يسععععععبمن معععععععج

التقععععيير فعععععف الوهععععوس فسعععععم يقععععل المعععععج  ميانععععجل  ثبععععت   نعععععياب و عععععل لعععععج  لألوامعععععر ضععععمى يسععععتميب 

اب  عععععل ويقبسعععععج فعععععف وال عععععروةال عععععواف  عععععل لالمعععععج  رفعععععجاب و عسعععععج ي اعععععف وعععععبعاً ل عععععين الحعععععها 

 فف لاليكفاب ب ووّطي  القل ال ودة والموو معج إذ نهظجاليعبل  رف زاويل من زوايا 
 هذا و    القج  مسرت في ا  ين هذين ال صسوقين! امتزاج   

مسععععس وا ال عا،ععععر  ن يوسععععمم مععععخ مععععن نولععععج مععععن  وععععف النسععععان! هععععل  اوععععت ا و سيععععج  وعععع ل هععععل 

  ين الصسل إذاً؟ ال سسم؟اوت ا  ان يوسمم مخ  خيج 
 

 اب  دركت  لبير ا فف البير  اوعععالم سك كانت لمظل ل  وسعععىب  اركت للبير ا القرارب و شعععرت والي  و ي ف 

 لسوقف ومييرا لج. كواةرد نعت يها رمشرو وا الوقهف ْليل الع لب وهو ما  سوا  نا و رنا إلطالقم الثالم العا

دب ر بر مم و ل من ال الوسات والشركات التف د واها وويا  نا و رييف  رنا اوتوىوهيذا ييون المر قي 

ن ال عكي نعين فف  ععركل إدارة ال  ا م ال كاة ال مترفينب وث ل مالوععسععل وقهيل فث ل معكي لتيريب ال كاةب وم

 فيوسيا.ريويسان  مخ ز ائن ال  عم الذ  نيير  فف فويق  مست رةلصيمل ال مت خب و القات 

 

 ذكر  عععيهععا نععادانععا  رنععارد لال ت ععا ب فيوععا  نععا والبير ععا وهوب نيععم   سغوععا   ععا يمرى فف لس فيغععاس من 

مال  راتب  ل مالامرات  بر موظ ل مم يل من قبل الوليات ال تمية ب موظ ل لسكاكرزب قرا،ععععععول النترنتب 

 اوعععععتعرضإ كام  ميركا  ذلكب وقي نيم وةيهتكم هف  وهيذ ما فف   وية الوليات ال تمية  اوععععع كمب كف ل يتم 

فف دولل  و الت ثير  سى دولج  عزل  انقالباليور الشععععععي انف الذ  يقومون  ج  بر مال  ر فاب كون فف مثل  

دون  عرياععكا لساععرائب وكذا لع سيات  ألخرىمسععالول كبير فيكاب  و فف نقل  موال من نسععا ات محععرفيل 

الع ل اليؤوب الذ   قوم  ج هذ  ال وظ ل وغيرها من  د نممرغسععععععيل األموالب  ين من خالل  رضععععععج  رنا

ال وظ ات ك وظ ل  الك وو ر فف العراق من  رائم  ت ويل  ميركفب وهو ما  عسج ي رح  مر  ووععععععل ن اق 

 مام الكيم  التع يرالع ل فف ال الوععععسععععل الوقهيل ال مت عيلب   ا يمعل دورها فا ل  سى ن اق  ووععععخ من   ل 

  وظ اتب الذ   عزز لج  سك ال

 فيتبت  قول:

معععععال معععععن ،عععععيقجا  امعععععا نقعععععا التعععععف ي سقكعععععا ديعععععن لالوعععععالماب فتعععععار  ل لال ععععععادلت.. فعععععف تأملتتتتتتُ 

و عععععععععار  ل ان  وحعععععععععروا   يوحعععععععععركما و عععععععععار  ل ال  مبعععععععععل معععععععععن   ونبعععععععععل معععععععععن الوعععععععععاساب 

موكعععععا وك نوعععععا  معععععام ديعععععن  ييعععععي لعععععم   عععععفء وتكعععععفب فيعععععل يعععععوم نمعععععن نتععععععرف  سعععععى  وال ععععععادلت ل

 نين نعرفج ون اروج من نعومل  ةهارناب   يرون ما السبب ؟
مععععععن خععععععالل مععععععا  الععععععيينب لذلععععععك  ن الوععععععالم  و سععععععق لمعادل ععععععجا مععععععن فسسععععععهل ولمهكععععععوما هععععععذا  

  َّ ةً   عععععاذ ن   ث يعععععرل سلبلعععععت  ف ئلعععععلً كل يسلعععععل  غل عععععن ف ئلعععععل  قلس  عععععم ّم   { ن اروعععععج معععععن طقعععععوس  عبييعععععلب وليعععععم فعععععف ل كل

مثعععععععالب وانظعععععععر إن  عععععععئت في عععععععا نقسعععععععج التعععععععاري  لوعععععععا فعععععععف معركعععععععلل مال عععععععجا  لعععععععي  هعععععععو  خيعععععععر

 ٢٠٠ْلف مقا ععععععل  ٣ْنععععععذاك نيععععععم كععععععان ال سععععععس ون  لسوضععععععخ مععععععخ معركععععععلل غععععععز  ا !  م ععععععا ق 

الععععععفا ب إن مععععععا   صاععععععت  وععععععج  ١٠٠وانظععععععم لكععععععم العععععععرب ال وععععععافقون  ١٠٠الععععععف لالععععععروم كععععععانوا 

عععععَن     عععععاذنلمال عععععجا وعععععتت صض  وعععععج لغعععععزةا  يعععععي   لن نَ   ن ر  ب  لعععععي  هعععععو معععععن ثبعععععت فعععععف قرْنعععععج بلول

{ب فعععععععان لعععععععم ييعععععععن  ث ينل ار  عععععععول عععععععم  ال  علسلك  نلم  عععععععم   لئ َ عععععععلً ول علسلك  نلم  ض  ول لر  ه وا ف عععععععف األ  عععععععع  ت ا  ينل او  سلعععععععى الَعععععععذ   ل

 فف الرض ف ن ييون غيرهم  اهلل  سيك ! اوتاعهوالالغزاويونا م ن 
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وهو ما قيح فيرة التيامل مخ مالوسات ال مت خ ال ينف لي   سى مستوا ممسف  ل دولف  سى مستوى القارة  

قا ج واوععج  بر  م إنماز ب وهو ما وهو ما  عل الهريق يقرر لتووععل خيمات ال الوعسعل الوقهيلب األورو يلب 

شعععيل ر  ا ار خ الف خ   مسعععتويات ب الواني  سو   نائ ب ى  يعكا ا،ععع ف  س ناوعععو يجبمسئت  شعععا عععات 

ما يشبج البم ال با ر الخر ب ر  ا يواهز  يدها ال  الف الثالثون  ا ج ب نس خ نوارا من قا ج مماور  فف 

من هبوط ناد فف  العال يلمستعرضا ما ا،اب اوواق ال ال  القتحاديلمذيخ الخبار  الشا ل ىب ويظكر  س

فف خبر اخر ضعع ن مم ج  سهازيج ب ر ال وهو يقخ مغشععيا  سيج من  ععي   ج ب ثم ن الخ مال ععرات لوععكم  ال ي

   وذهولج  الصبر ب 

 القا لنس خ  عسيق  ين اثوين فف 
  و  محيبج   هذ ال يير:ال وةف فف ميتب 

   ل هو نهظ ال يير:
  ي الخ ال يير  انيهاش ال وةف:
    القا لي ين   قحىمن  زاويلوفف 
  ٪٧٥يقول  ناوو ف: ا ج  كاز  ىالداء من  سمراقب 
 !السا قل  الوتيمل الوتيملومقارنج  ال سالول:

 ٪٦ال راقب: + 
    ر ف؟مستو  ا  ق ر  ىهذا انماز  ظيمب هذا  س ال سالول:
  وهف المانجطبيعف هذا يصا الو و ال مقق فف قي ج واني  فق   محرب ال راقب:
  ال سالول:

 
 ممافظج؟ سف ن اق ا   

  معا واإلويويريل القاهرةال راقب: ممافظتف 
  كان؟مخ ا  دولج  ر يج  القي لبماذا  ن اقل نسبج ومست هذا العام نيال ذات  ال سالول:

   غيرت الوتائج  عي ذلك الثورةبال راقب: الي ن قبل 

 من محر نيال  يد ال مافظات؟  اءناال سالول: هل   كي م من العقي ال وقخ  يووا و ين ال سب الذ  
  ،باح الصير والوور  الهويل:ييخل فوف ال  ال 
 يا ورنان وورالماور: ،باح ال

 المكاز؟اين مراقب  ب24/1214الهوف: قيل لف ان   ال ما فف المكاز رقم 
رك ل الو نسعععن الو نسعععن ب الهوف  انتظا متميثاباخذ  كاز الالوعععسيف  انتظاربال سعععالول: ذهب  وا  عي طول 

   ت خر
 ل م.حا ن ذحاهال ورنان كا م اورار  مكرولب ي  فنسن: 

   مكازك كف ا بعكا  يس ج ور الو وذج ل م.حا الصا،لكس ج السر  ما اولبقل لف  نسنبورنان: اهال  ك 
  يتبعكا ورنان  يس ج وريج م ولج السربكس ج    نامسجنسن: ييخل 
  نين انكائف لسع ل ىمهيي ال الن اوتغالل وقتك فف  فالهوف: ي يوك 

  ؟ ال الوسلقل لف  اهلل  سيك يا ورنان موذ متف وانت  ع ل فف هذ   نسن:
    وام لالهوف: خ س

 ال الوسلكوت من اوائل من  ين فف   نكنسن: هذا يعوف 
 اليهشلالتق كا نسن فاذا  ج يقول و شف من  نسنب،ير  والقاها  سف ميتب   سىالهوف: اخذ  ب اقتج من 
 001 نسن: رقم  وةيهك

ما يعوف انك اول موةف فف هذ  ال الوسج ب اين ال الوسون وما  سف ان  م ل   اقات  عييوكم من ارقام ب  

  ا،هار مثال !ل وهو يسصرا
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 نسن؟يا  القحلهل  ريي ان  عرف  يامكب ورنان:
  اكيي فاولب يل  نسن:

 ال تا عات ب لسماععععععور  ال زدن لوي ف ان كان ذلك يوافق ا  موفباذكر انج ا حعععععععل  ف وطسب  وععععععرنان:

 لال ت ا  الذ  ضم اثوان لم اكن ا رفك ا من قبل وهو كان الثالم .
 ييون؟ومن  سا  ان  ييونون؟نسن: ومن  ساهم ان 

  فرانسوا  ن  ردان ورنان:
  وهسج! اإلدارةنسن: رئي  ممس  

لن  قوم ال  سوا يك و و ميم  صححك  ال الوسلقال لف ب اخف ورنان ا سم  ان  ال ت ا بورنان: و عي 

  التقوف فانت من ويبوف لوا الو وذج
  نسن:  قحي ن وذج ل م.حا

  نعم ورنان:
  هذا الو وذج انت ،انبج إذانسن: 
 نظام متيامل ىب وانا من  ر  ت ن وذ ك ا ال ب  رنارد والبير اكانا معج نالسذا ل هو لحانبيج  كالب ورنان:
 الشركاءومن  نسن:
المارمف الشي  ال شكور  غزار   س ج   و يرالشركاء ب ان ي مع ف خبير  سم ال ت ا  ب والشي   ورنان:

  والهقج ب وك ا  عسم  ان خالي هو خبير فف  سم النحاء العقييةفف 
 واني!نسن: وما موضو  ان  يون ال وةف رقم 
الماععور ان اكون معكم مالوععسععا فقبال وزاد فف  ى س ترطتا ععوععرنان: ذلك و عي ان اقتوعت  هير  الو وذج 

 واني.وقبسكم   يعا ال وةف رقم  و كون   نوفن اوكم ان قالوا 
 ادار ! ل ر  ا  او ممس   ال الوسل!نسن: اذا انت اياا مالك فف هذ  

من هذ   رما اوعتمق فيج ال رد    وعستفلف  اهلل  سيك هل انا اقترفت  قل نسعن:من التسعثم يقول  و عفء مذر 

 مالوستيم!
  فومن  حيد  واء  مج ل  ركج .  ميبفق  امتثل لستعسي ات وا  ل  ان قابورنان: ل  ين 

 
موكيا نييثج مخ نسن قائال  لإل ارةب حل ا ار  ،و يج لسرنان اثر انتكائج من  شغيل  كاز نسن فيستميب 

 . ال الوسل   نظ لسست لج ب وررت  التعرف  سيك ب انا فوق ذلك ممرد موةف واوتمق الهحل اذا اخ
مبوا مماذيا ل بوا مراقبج  ىان يحععل ال ىم ر  سو م ر ال اليجب الواردة اإل ععارةيسععير وععرنان متمكا الف نيم 

متعيد القا ات ب  سعععع خ  ن  عي   يبر نم جب  نيم  عظم  حعععع ي ج ي ومك  عععععورا  لسشعععععوببالداء القي ف 

ال ست خ ان يستبين موضو ا كا ب يحل الهوف ورنان الف قا ج  ىالموارات ب يحعب  س ل ماميخ من   ياخال

ا ت ا ات محغر  يمس  من نولكا ار خ خبراء متصححون فف  سوم ال ت ا  والنحاء وال الم ب ول ا 

  يق خ الموار ليميث ورنان   نيهمكانوا مو سقين فف الموار فاذا 
  ينا نست يخ متا عج النياث وما اإل ارةمن اوتقبال  الرئيسيل الشا للقي  ع ست  انقذناباخ ورنان  انيهم:
فاذا  ج يست خ لسموار الذ  كان ييور في ا  الصسلبيشف تالهور يستف ورنان من نول  كاز العرض ليس  سى

   ين ال مت عون
ب  متصحععععععا فف كتا ج افيار ووععععععيواريوهات ال الن التمار  والتو و   وو يك ا  كا المفالول : ل انا 

التف ا سوا  القي لال روج لكا فف ال الن  يور نول  السععععععسعلان  معل وكالج ال الن   اإلمياناقول  انج كان 

 غافست  ج ال النلكذا العام ب هوا يبيو ان التا ر  ل ر  ا وكال ال مت عيل وكا ضعععععع ن قائ ج م ولج من القيم 

ما ي يوكم ان يقيمو  لس شاهيين من  عزيز لقي ج ممت عيج ب لذا  ىما فف الميوب  س ىذلك فقيموا الوتمواذ  س

معزز  لقي ج  السععععععسعلال الن  ان  عيي الوظر فف السععععععيواريو ب لتيون  لوكاللانا ر يف هو ان نرفخ  و،ععععععيج 

  التف   سوا  وكا لم يخ مالوسات ووكالت ال الن لكذا العام لالقائ يصتارها التا ر او وكالج ال الن ض ن 
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قل لف  اهلل  سيك كيف ي يوكم ان يمعسوها معزز  لقي ج ممت عيج وهو يوشععي  يخ ما  غذائيلالثانف: وليوكا وععسعج 

   صسارة!هل  ريي  ان ي وف  مصزونبلييج من 
  من ر مج و  ظم ل اريي  ذلك ان اضا ف لج ما يبيخ  الول:
 كيف  اهلل  سيك الثانف:
ويظكر فف ال الن ال  ثل اليوميي  المرييف  اآليسععععععيريمبريك هذا ال الن التمار  وهو لبيخ  وعععععع الول:

  كوز ف ب لنظ معف ال شكي وهوب  لالذ  ا تكر فف ث انيويات القرن ال اضف 
 وهو متسذذ اآليسععيريميتواول  ود  فاذا  كم ي العون  ل كوز ف وهو التمار بيسععتعي الم يخ ل  العج ال الن 

  ا يتواولج ومن امامج  كاز ها ف ثا ت ب فاذا  رنين الكا ف ييق فال يستق ج ب  ل نسععع خ  ل كوز ف وهو يقول 

   بر روالج ،و يج يبثكا الكا ف لس تحل
.. ال حعععععال  ك .  أل اودب ير ف  رك روعععععالتك  ال ييولانا غير مو ود ب  ل انوف خارج  الو انا  ل كوز ف ب

 اذ  قول ب يا والي جبهذا مخ ا حالين وفف ال حال الثالم نمي  ل كوز ف ما ر ا  ويما كان ال تحل  ثيمي

 الهور .. ىج الكا ف ب فيستق كا  ل كوز ف  سمن ف ك والتق  و ا  اآليسيريم ل انزل  ود 
ما يشععير ل  اروععج اليذب  ويما قال انا لسععت نعم فف ال الن  الم!لنظتم كيف  م  عزيز قي ج انترام  الول:

ولين من ال  ين   ل ا الن م اثل يتموب التا ر فيج اليذب فيعزز قي تف الحععععععيق و ر الواليين  ال ييولفف 

 هذا ممرد مثال . مثالب
فف الو اق المغرافف الذ  يسععتكيفج وهو فف مو قج دول  ال صهاععلالرا خ: ار  ان ل ي وح التا ر رزمج البم 

 موافقون ! الماضرونبيس ل  التعييلبالشام ال  عي ا راء 
  فف الي ن مقارنج  سبوان ؟ التوا،سيلوما  رنامج ن ال وا  العامبهو  روفايل قي ج العيل لكذا  الثالم: ما

 العر يللقي ج العيل فيعسق قائال ب فف الع وم نمن نمرز  قيما فف كافج اليول  ال صحعحعل الشعا علالرا خ: يهتح 

ب غير ان  رنامج التوا،عععععل ال وهذ فف لبوان يصتسف فف مزيمج  ال اضعععععيللسسعععععووات الص    وعععععريعل  قارنج 

 الميلاإل  ها ل الشععععبين  الووعععائل  ىالي ن وذلك ل تبارات خا،عععج   ي ىالتسعععويقف مخ البرنامج ال عت ي لي

فف كل  سي ب فوالنظ  سف وعععععبيل ال ثال من ان ال زيج لووعععععائل التوا،عععععل فف لبوان يركز اكثر  سف  ال تانل

يلالتسهزيالوععععععواق والقووات  ويوات  ى يو ا فف الي ن فكو يركز  س ون ملال عا مامعات  ال خل ال يات دا عال واله

  .  األ،لالبسيين فك ا متانتين  ىلي واإلذا ل الحمافل تبار ووائل وال يارس ب هذا مخ ا
 ىيار ا يا يج لتعزيز القيم  سك  سالثالم: نعم كذلك فان وكالت ال الن فف كال البسيين قي ا تكي ا فف وضخ اف

ف ثس ا  عس ون انج  دولجبونسب ما كشهتج لوا نتائج ال سح ال ييانف الصا   يل  ب وو  وانتيا ات كل  ريمج

في ا يوال موكا مخ كل  سي ب و سيج  صتسف ال عالمات  مصتسهلنالنظ مسببات  فانوا قي لال الرغم من ثبات مس ف 

 البسي الخر . من كل  سي  ن 
 عزيز في ععا  ين قيم ذا يععج  ى قوائم من القيم والتف  متععاج ال الع وم فععان  رنععامج هععذا العععام مهعم ى س الول:

زياد  فف معيلت الشعععركات التف ا،عععبمت موصرطج فف  ث لواخر  ممت عيج وثالثج مالوعععسعععيج ب ونالنظ ان 

  الترويج   ا  بيخ وواء من وسخ او خيمات  بر ن وذ وا ل م.حا 
 

يف بال ت ا ات غرفجدخست  ذكر  نوف  تجالف وععععععرنان  ت  يالم يخ ثم  تمي وج  ى س فقبس لج ب  وقست  بي

 لك بورنان ،ييقف الذ  ل يوام اذا نامت   يخ ال ين ب ط وف كيف نا
 المسوجا وال و ظل لسمي لخير طال ا كوا نومز وكوا م تثسين ل    لف ورنان:

  هل لنظت لسرنان:قول  ف  سرنانب فاثواء لقائ نفنوارا  سهزيونف  ي فيستر يوف
 لنظت ماذا ! ورنان:
 لمظات؟:  ل قحيت هل و عت ما قالج هذا الر ل موذ فرانسوا

  معج  ل معك انت الذ  قالج لم اكن ورنان: وما
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  ال ع ف وال وان ب  ععععت وف  وا ا وف و عامل معف  لوععععبمان  رضب: كان يقول فف ال شععععكي الذ  فرانسععععوا

 عوف ب وهو ال ن الونيي لف ب فتحععسوف روععالج نحععيج  بر  والف يقول فيكا ال روععل ب نمن وععبعج من طسبج 

هل  قبل ان نيون لك ا واء  ر يوا  سف العسم الذ  كوا نتا خ انمازا ك ونوارا ك  ن كثب موذ امي ب  المامعل

 ْثرك    جا ب 
 خالي: وبمان القا ض الباو  ب  فقال 

  ورنان : انج م تثل لو وذ وا ل م.حا
 :  الاب  وهذا الذ  نريي ان نبشر  ج لي  من نتوا،ل معكم فمسب  ل البشريج   عاءفرانسوا

  
  

 ال ت ا  مخ  ركج  يخ ال وتمات  بر ن وذ وا؟: هل ا سغك السير ير  ن مو ي فرنسوا
 ععروط  ىم ال بي  انا ازكيكا ان وافقت  سومن ني الشععركلنعم وقي وععبقتيم فف   خ ال عسومات  ن  وععرنان:

 ن وذ وا
 

فاذا  كم مبوا كتب  سيج ل دار م.ح ا ب  ىال  ر ال ويل الذ  افاععف ال ر ففيسععي يي وععرنان  س ف وهو  خذت 

ميتب نحف دائر  ومن خسف ال يتب وير ير مستغرق فف  سقيم  كاز الي بيو ر  ىيهاف الامام  كو مهتوح 

   البيانات ب
  : مرنبا  ورج كيف ا،بمت اليومفرنسوا

  هل من خيمج هللب ورج:  عافيج والم ي 
 مشغولل؟: نعم قل لف هل كافج القا ات فرنسوا
  دقيقج من الن ١٤فيكا  عي نوالف وتبي   سسات الوقاش  ١١رقم  القا لغير ان  نعمب ورج: 
  : وما  يد المالت التف ويتم  ياولكا اليومفرنسوا

،بانا  السادول السا ل ورج : يتمج نمو  كاز الماووب ب يسق ج  عض البيانات ب فيقول ب وفق الميول من 

 ٢٠٩ةكرا هواك  الثالثل السععا لونتف  ١٠:٣٠ السععا لنالج ب وفف  ولج  ٣٤٥هواك  العا ععرة السععا لونتف 

  نالج ب
 اليوا؟ ال روسلاهم القاايا  طبيعلوما  فيس ل:يقاطعج ورنان 
 القج  بر الواليين وهف  عادل  ويف الذ  وردنف لكذا اليوم ما لجالولف وفق التحععععع القاعععععيل ورج: يبيو ان 

  ٪ فف ممال التعامل مخ ال حائب٩ثم  وسبج  ٪ ب٢٤ وسبج  األمانل سيكا قايج  ٪ب٤٣نسبج 
  اليوم؟فايل الصا   المالت خالل  كر من هذا و: وما هو البرفرنسوا
٪ ب  ستكا قاععيج الصسل فف ٥٢الكبر فقي نققت معيل  الوسععبل ىاوععتموذت  س الوهسععيل: الضعع را ات  ورج 

  األورةفقاايا  لال سالوليم اروج 
  القا ات؟: ورنان هل لييك  هر  اليخول الف فرنسوا
  ال بخ ب ا  قا ج ووقحي ؟ ورنان:

وهم خبير فف التر يج واخر  خبراءبنيم نقاش ممتيم ييور  ين ثالث  ب٢٠رقم  القا لفف  دخسوا  نا ووععععرنان

  الكواء مبا ر  ىلشر ف ب وكانوا يتماذ ون نالج  سفف  سم الوه  واخر فف العسم ا
وهو ما يهسر وسوكيا كا التف ر يواها ب  الض راببمن الواضح ان هذ  الهتا   عيش نالج من  الوهسف:الصبير 

اوععاليب  ييي  من  ومن الواضععح ان والي كا وهف من اوععتي توا لكذا ال ت ا  والموار فاععائيا ب ناولت  بر 

ب ما ييون  ال وسعمم مخ ا وتكا ان  و سق فف نوار ييون اقر مشعتركج  ت ين  بر   دائرةا ل  مييي ما يشعيل 

  ب غير انكا لم  هسح 
الوحعععح  إلوعععياءهذا ال و،عععل  ىن و عي ان و،عععست نالج الثوان الالصبير التر و : فف  حعععور  ل ممال ال

نا الف نكج و سيج فانا ا حعععور لو انوا   ي التوا،عععلباغسقت كافج وعععبل  و اراد كافكف من الواضعععح انكا  لسهتا ب
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ما يشيل  ىا الوالي كا ما  عانيج من الم نيال  قوق ا وتكا ومن  كج ثانيج ان نر يه ىصهف  ساخر من خاللج ن

  امال مخ ا وتكا نتف ولو  عي نين
ان فف ن وذج ل م.حا وهو يعوف مشعععيا  اوععع اء   المسعععوف ب ما ي ين ان نهعسج فيمقق الذ   الشعععر ف:الصبير 

  التصهيف من معانا  الم مسالجطرنت و  وهو 
  التمييي؟مخ ا  اوم  الوهسف:الصبير 
  مخ اوم الحبور واوم ال ع ف واوم الوهاب الشر ف:الصبير 
 افينا افاض    سيك التر و :الصبير 

الصبير الشر ف: ان   وبمانج قي اوتماب لي و كا  ويما د تج  اوم الوهاب ان يكب لكا ذريج ب وا  اها فف 

 سما  وي غروععكا ب  ل  وععتوبت  الاععرورة البذرةاء ال واء ب ومن يقول ان الوقت الذ  نرم الخريات من   

و هقي يومف ب فستت مل الم هل قامت  الهعل  كذا التعكي ك ا هو وا ب ب ام  ور ايلهف  ما ج الف  عكي مستيام 

فف ا واء قاوععععيج ب وهو ما يسععععتي ف  بر اليسععععر الذ  ْلت اليج ا وتكا ب  البذرة راها انشععععغست  وكا فتشععععيست 

 سك  قساوةكانت  سهكا لسوين طوال ما  عل كل لهظ  تسهظج معبر  ن  وقساوةفسسوككا يوسمم ويعسن  ن معانا  

ب  السالهلليام  بر ما  راخت  وج فف ا ى تعبي  اوم   المبار فتع ي الاليام الصوالف ب لذا نوحح الم هوا لن 

ان  ظهر  الع اء ال  مول ب و  يقول انا  وي نسععن ةن  بي   ف ب  ىعكي هذا المبر  الحععبر والتحععبر الو ت

  فمسن الظن م سوب هوا فف التصسق مخ كل اوم من او اء  المسوف
  لالمباذا نمن هوا  حيد  رممج ذهويج    يلبالصبير التر و : 

سف:الصبير  وسوك الوه سف وهوا نزكف  ىهتا  ب لذا نوحح الم  التو ج اليج لتحرفات الو رممج   ياد  ار اد نه

و مييي  يد المسسعععاتب ك ا ان الم  عسم من ان  ال شعععورةميتب ال سعععتشعععارون الوهسعععيون ب فكم مالهسون لتقييم 

  الث ن مسبقا من خالل ن وذج لم.حا ميفو ل وكا ا  مبسغ  ميم انكا ض ن رزمج  يتقاضىال يتب لن 
لم يين هواك ما يشعععاهي  بر  عععا عععج التسهاز ولين  ب٧ القا لويتمكان نمو  القا ليصر ان خالي ووعععرنان من 

وكان الموار ييور نول   وير وععععععبل  الذهويلوثالم متصحععععععا فف الصرائ    خبيرين  ععععععر ييننوار  ين 

  التصسق  اوم   المافظ
 الذهويل:خبير الصرائ  

يج الوظر ال   لذ   ىان المر يتعسق  زاو ظا فف الوقت ا وا من امور ب فييف ييون مخ ال وخ نه ييور نول ما 

المهظ ب وهواك ممهوة يحعععععرف    وج ويذب  وج  ألوعععععبابييون فيج مخ الع اء  ركا ب هواك ممهوة  اذل 

ات ول  كز   كويالت الواس لحععهاء نيتج ب وهواك ممهوة ي وح   اقج خاععراء في اععف  ثقج دون الته فيمهظج 

ب وهواك ممهوة ييخسج   فف ما قي يسععع ف محعععيبج كف يحعععرف  وج محعععاب اكبر ب وهواك ممهوة الم يخ 

يعاين نهظج فف مثل موت   يخ من هم فف الق ار ال هو ب وهواك ممهوة ل  سععععععتبين نهظج ال  عي نين ب 

 وج اقيار السعععوء ،عععرفا لذا قي  واك ممهوة  حعععرفوهواك ممهوة يتهقي مواطن المهظ كف ل  زل قيمج ب وه

 سى اليوام ان امور  التف يص   لكا لم   اععف ق  وفق ما خ   لكا فقي يسععاور   ععيئ من التشععاؤم وهو  ىير

هر  ب وهو ما ي ثل ةا ىوان فسععععععر  س ىفف كل قير نهظ نت ىتوج لج و  ميا ب وهواك ممهوة يرموطن ف

  اماييروضيقلن اق  ىاطار المهظ  س
 ان ادا  الرا،ي  مي ذا كا هف اوسوب لمهظ ال مت خ  شيل ماكرو  نيهم:

 ممهوة!  الارورةوقي ل ييون  ممهوةبيتبين ان ذلك الذ  امور  ماضيج  يسر 
  يرن ها ف ورنان فيستق ج فيقولب و عابالرضف   ا  ىنظر   شير ال يوظر ورنان لصالي
 مكل ىوقودا  س  ت خراا  انتظارك ا ل ان إذا معكبهل وار  وتا ف  نا مبورنان: اهال 
  فيبادر نا م قائال  ووار بيقها نا م  ورنانبفف ميتب 

 من مم ج  سهزيونيج؟  كثر ييرون  إذا  نتمنا م: ما  اء   
هواك  ميسعربولين د وف اوضعح لي ا  شعيل  مم اتبر  ا قي  بيوا انكا  مم اتبهذ  ليسعت ممرد  وعرنان:

  ال م ات   ل دار  ع اءاتفكف  تقيم  شيل ووو   الهاائيلب ركات وةيهتكا ادار  ال م ات 



35 
 

  كل  رنامج نكايلمخ  الشركل  ارةاليوام  ىوالنظ  س اليراميلبرا البرامج ا متوف كثي وار : 
ائ ج  سععت ر فف  ر  ج ق ماععتبمي  ثالث وععووات  ىالتف فازت  الع اء  س الشععركلذات نعم هف  وععرنان:

لذا ان كوت قي لنظت  الشععععععامبن اق اقسيم  ى س متيامسلر   رامميج  سهزيونيج دو ىمن قبسوا ال ال رفو لالقيم 

  الوا مل لأل  المكر ان  وزيخ الموائز من قبل اوبو  فف لبوان والذ  وز ت فيج اليرو  والموائز 
 

 الوماح؟وكيف يمسم امر  نا م:
فف كل اقسيم يتوا،سون معوا  شيل يومف كف  التسهزةفف مم ات  البرامميللسيورات  ال ييرة الشركلورنان: 

 ال ستكيفل الشريملكل نسب  ال مت عيلبن ومكم نتائج ونمم   ثر متا عف  راممكم 
  سهزيونيج!السوا  حيد  رامج  ال مت عيلبوماذا  قحي  براممكم  نا م:

خ ج من مزيج  وا،سف و ها سف في ا  ين ما   رنج من قاايا وما ورنان :  ل  سك الشركات معويج  وضخ 

يت سخ ويسبف انتيا ات كل  عععريمج فف ال مت خ ب ومثسك يعسم من ان انتيا ات كل ممت خ  توو  و صتسف  ن 

واليين ب لذا يتم اوععععتكياف كل  ععععريمج  ال مت خ  رزمج من البرامج   السغل اال مت خ الخر نتف وان ا ععععترك

 الرياضعععيل األنشععع لمخ  ال سعععا قلالتف يشعععترك فيكا البرنامج التسهزيونف مخ السقاء الم اهير  مخ  لالتوا،عععسي

ب وكل و بج يتم ،ععععياغتكا كف  عزز ل هكوم  التوا،ععععسيل األنشعععع لمزيج من  الوكايلب هو فف  والهويل والثقافيل

   ثيرنمم  ىج يوميج لستعرف  سح مييانيو  سيج مسعع ىكل ممت خ ب ونمن  يورنا نع ي ال معين وقيم مميد  مخ

 وال وقف والسسوك . ال عسومل ثالثيل ى س الرزمل سك 
 ثالثيل!نا م: 

فومن نقي  نمم ما  م اوتيعا ج من معسومات  ما  ال هكوم ممل الغرس وكذلك لسقيم ممل ما   ال بخبورنان: 

  معالمج.نعتقي انج  ما ج الف ،يانج او 
 الع اءات؟هواك ممكود متيامل في ا  يويم و ين الشركات التف  هوز  تسك  اذا نا م:

وععرنان :  ل و وا،ععل يومف ب هم يقومون ما يوتمونج من ا  ال وانشعع ج و رامج  شععيل دور  ب ونمن نقيم 

من لكم  قريرا يوميا ونتبعج  اخر فحععسيا وثالم وععوويا ب ك ا نعتبر   ثا ج  وانا اوععتشععاريا نيال ما ي رنونج 

ودول   والمزيرةدول الصسيج  كاقسيم األخرىب وهذا الذ  يتم كذلك مخ القاليم  المادةرؤ  كف ل يمييوا  ن 

  الش ال الفريقف
 ممل الغرسغير انكا   يعا يمب ان  يون معزز  لس هاهيم  واألنشعععععع للذلك  النظ  عيد البرامج والسكمات 

شعععععاهي في ا  ين القووات ب ف ريقج لذا ايو ا  وقل ال   عزيزهابوالقيم ال راد ،عععععيانتكا او  سك ال راد  والبرمملب

كافج  رائح ال مت خ غير ب ومخ  والتو يللسم ج ال مت خ والتع ير  اليا  لمن والك فكو م كي  القيم وال هاهيم ْ

   ريمج دون اخر  ىمقتحر  س
فف مثل  اإلوعععالميلمالوعععسعععات ال مت خ فف مثل وزارات التعسيم والشعععالون وكيف يتم التوسعععيق مخ  اقف  نا م:

 ال يارس وال سا ي وغيرها؟
 عايير ان ومن ضععع ن  سك ال معاييربالتف  هوز  الع اء ل يتم ا از كا ال اذا اوعععتوفت  الشعععركلان  وعععرنان:

 التعسي يل مت خ وواء مشيل من كافج مالوسات ال واألنش ل،ياغج  سك البرامج  ىييون الهريق ال شرف  س

وغيرها ب ك ا يمب ان ييونوا هاللء من ال  اروين وال وهو ين وال مترفين  الصيريلاو  الحميلاو  الييويلاو 

 فف ذلك انترافيكمكل فف ،وا تج ولييكم من ال  ال ما يالكي 
 

  درامفبن الخ مشكيا يمر  نوار فيج ض ن مشكي  الشا لامام 
غرف النعاش ب  ى ن نادث مرور  لشععصحععين يوقالن ال وهو  بار  ال شععكيبوععار  ونا م  ي العان مشععكي:

 الول يومو والثانف ي وت
  ييي؟قول لف الن من هو ال مهوة فيك ا الذ   وفف ام الذ  كتب لج   ر  ورنان:

 وار :  ال  ك الذ  كتب لج   ر  ييي
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 الثوان ممهوةان ورنان:  ل
  كيف؟ وورنان:وار  
    نان:ور

انسععععن   ل قام  ج ب فسو مي لج فف  ىقبض  س ماتبالذ   ان فمسععععببرض و  ا سم وانا هوا افت فسو  س ت اب

اثر مو ج اهتي  ا وج واقسخ  ن  عاطف ال صيرات ب فسو لم ي ت ا يج  ىميا  لهتن ولم يسععععععت خ الحععععععبر ب و سال

هو ما ييفخ  ج   الذ  و ف  الوتيملب فكل مثل هذ   ل ات  مر ج زائي  ب وذهبا الثوين معا الف نساب  سير 

الذ   بر كسععععر الب والبن و و اب  وك ا لسع ل الحععععالح  الصا  لنهسععععج الودود والتواب والمبار ب ف خ  سك 

   ر  من الب ب ل  زاء من  نسن   الا . 
 

التف مومكا   ل الك  ن ديوار الم  الهر،لول نوسف  لستو لبفقي مومج   فر،ج ثانيج    ر بوالذ  مي   فف 

  يين قاطخ طريق و،عسوكا! ب فالثوين كانا ممهوةين .
  

  ورنان: ثم
 

او  ال سيميونفييف  نمنبفييف  وا   الر و يلبان كان فر ون قبل ان يتم اغراقج كان ممهوةا وهو من اد ف 

  ممهوةون !  الت كييو  يعكم من الاالين ب ولين  البوذيونباليكود او نتف 
 ممهوةا؟وار : كيف كان فر ون 

 ث لالم يين  األلوهيلبمن اد ف  ىالم  سعع لف نهسععك ل اذا اروععل ال بالسععالمالم يروععل لج مووععف  سيج  وععرنان:

فييون فف  را عج هذا نهظا لج من   من الوار ب  اد ائجبانت ال من ان يعتبر فر ون فيالمن ويترا خ  ن 

 غير انج لم يستمب و سيج  وقب .
  ممهوة!الم يخ  إذاوار : 

  ا ف كهر ون  ويما ا فبال من  الم يخبورنان: نعم 
 

من   فءكيف ان كل  فف ال سسسل اليرامف ل الروادا ب اني ا  ال ال سسسل ب وهو هيثم   األم ر يت  وار :

نولج يياد ييون مذلل لج ب  يو ا فف ال قا ل نمي اخيج وهو مم ود كيف كانت ال واب مو،ععععععي  امام و كج ب 

 ؟ ال مهوة هيثم ام مم ود  فايك ا
  كسيك ا ممهوة ورنان:

 ال ومزين!نا م: كيف وكل العوائق  مول دون ان يومز مم ود ما يمعسج فف محاف 
  ومهكوم المهظ النمازبهوا نمن  ما ج لتعريف مهكوم  ورنان:

 والمهظ فف ان ... نماناتبما يشكي  ج الغير   ا  مققج من  فاإلنمازوار : واضح  يا 
وار  ان ييون مر ب    ا يشكي  ج الغير او   ا  يز ف زيا   الارورةان مهكوم النماز لي   يقاطخ:ورنان 

وال كيف  هسعععرون  كاو  وععععر وعععكم  عععركج كان الم يخ يتوق لمتالك نحعععج من اوعععك كا   الوماحب مققج 

  ب   الحباح؟الم   العوا الخبار هذا   األم ب
وهيثم قي ييون  عييا كل هو ال ومز  ييون مم ودكان  العي بولين قي ييون  الروادبلم ا اهي انياث مسسسل 

او انيانا ل  ستبين مواطن المهظ ال  عي نتف انقااء  فالميم دوما ييون ممسوم  الصوا يم  النمازبالبعي  ن 

 الع ر!
 

   ماريا؟التف فازت  الع اء هل هو ممز  لسشركل  الوسبلولين هيذا مشاريخ  نا م:
  امعف غوف وانارا معف هذا ال ت ا .ورنان: كونا معف الن ض ن  ولتي ا ل ا يعزز لبمم 
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نعم الوظام الذ   موز وا يوسمم   اما مخ الو وذج ل م.حا ب  وضيهيج:ميير ال بيعات و اثواء ال ت ا   سرنان 

ن التف يرغب  كا ب ك ا ي يوج ا الوعععتشعععاريلب الصيمات  ال شعععتراتفالع يل ي يوج ان يصتار من ضععع ن قائ ج 

  بيق  بر ضعع ن  لإلدراجالكواء مبا ععر  معيم  بر مم  ن ومج لج قا ل  ىييون  سيتميم  شععيل  سقائف  ان 

  ر ي  ل وا يي المسسات .ها هج الموال 
  وكم ويستغرق وقت الرد طسب؟ما  ىالرد  س يتسقىان: وكيف ي يوج ان ورن
التف  ولسوويسل رول مبا ر  اليج  وال شورةنال  و،ل فريق ال ستشارين لسمل او الوحح  ال بيعات: لمسالو

 بر روالج  ريييج او روالج ها هيج نحيج او نتف ان رغب ض ن نوار مهتوح نعس ج مسبقا  الع يلبيصتارها 

  و ي  ب وهذا ير ب  ار باط وثيق  وظم التمحعععععيل ب فالتمحعععععيل يتم  بر قووات  ي  موكا ال الن التمار  

  اوسهت ذكرها وموكا ال تراكات  بر الرزم البيعيج التف 
 

لو وذج لم.حا اياععععا ب ثم اضععععاف قائال ب  ل ان الع يل او الذ  يت تخ  التشععععغيسيلهيذا يتم   ويل ال حععععاريف 

الولف و ي ن  بر الوعععععععار  ال حععععععسملا ععععععتراك معوا نمي  قي نقق محععععععسمتين فف نه  الوقت ب   ب اقل

تف يوكل موكا ال شترك متف ما اراد ال ال مانيل الوتشاريلل ا نعرضج من وسخ ب والثانف الصيمات  الوتثوائيل

ب اما التا ر فومي  اياا قي نقق فائي ين ب الولف فف نمم النتشار المغرافف ل ا يبيخ ض ن مزيج من ووائل 

فف كل  التقسيييل بر الووععائل   اإل النلو فير  فف وعععر مواف  مقارنج   ا  ال سععتكيفلالتوا،ععل مخ  ععرائمج 

ب فيافج ا النا ج  ال مت عيل ل ال سععالوليزياد  ولء الع الء ب ذلك انج ا،ععبح معويا  دولج يسععتكيفكا ب والثانف فف

و عزز لكا ب فكو  شععيل غير مبا ععر  مي من كافج ،ععور العوف التف   العوا  كا  الهاضععسل ي و لسقيم  الترويميل

 الوانية األورة ين افراد  ج و عززا لسمو ي و لسموار البواء    نوا كا تالوتث ارااو  التقسيييلووائل ال الم 

وافراد ال مت خ الواني ب فالم يخ هوا مسعععتهيي ب وروعععالتوا  اختحعععار هو نهظ ممت عا وا من كل ما يالثر وعععسبا 

  سيكا ب كف نيون  مق ن وذ ا ،الما يقتي   ج  سف ن اق  ال ف .
 
 

 ك ويوعم  كا الميل   ال ب ييي   ا راقجب والتهاؤل   األمل مسفء  نافف ذلك اليوم و الهويق ىال ف ر عتكعاد 

 ال زيهلنيا  الغرب  ت وق لرؤيتج ب لقي وععععئ  ب ذلك ما  الوهسععععيلالمراض  وزو لمب ا يال  القادملوال يال 

لسهرد الذ  يعيش فف الغرب رغبج  ال زيي  دما  امتوو ج من ال يك اب ب  طالءاتمن  وععععع ييل  بقج  ال  سيل

طهال فف  تو موم من نولج من كل ميان ب مذ ك من الميا  ب لقي وئم العيش فف  واقاات ل نحر لكا ب اقوعج

 موم من نولج ب  ل نتف  األقوعلذات  ف ،بمتيافعا  ،رتان  ىال  وا ذةمن  فمخ من كان يمي    فميروت

 هم يصتهون من وراء قوا  ب ورؤواء دولكم كل يوم  الساول
  

  اهزة ب ا،عععبمت مالوعععسعععج لم.حا لسصيمل ةال زود الشعععركل عي ماعععف ار عج اوعععا يخ و عي ا  ام التعاقي مخ 

ا ا،عبمت اكثر قر ا من ال واطوين ب ذلك ان ن وذج ل م.ح ال رة ن رزمج  ييي  من الصيمات ب هذ   لإل الن

سائي فف نيا  ال سس ين والذ  ميار  فف الواس اليين الوالمف ب وهو ما  عسكا  مقق نمانا  يماكف الو   ال

شعوب  س ت العام يعزز م اروج القيم  واإلوالميل العر يلواهم فف  و يج   اء ال  شيل ما رد ب ا،بح ال

،بح ال واطن العر ف يالقف  شيل  سقائف وما ا شريج قبل خ    شر  ام  ويما كان التف كانت م ال عاناة  ست

 موسم ج مخ النسمام الذ  يهرضج اليون من نولج . كري ليرغب  ان يعيش فف ةل نيا  
 

 يا الواس موقسعععععع ون ما  ين ماليي ومعارض ب فال الييون يرون ان  الميييةب الرزملفف اليوم الذ  اطسقت فيج 

كل التف   يا كم الو وذج ا،ععععععبح يعيوكم كثيرا فف  ص ف ال شعععععععا يل ال ت ا يلحعععععععادفكم فف ن ما  اليوم ب ا

ا،بمت  تيخل فف خحو،يات الفراد و مي من نريا كم ب فبين  ال الوسلال عارضون فكم من يرون ان هذ  
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 قي ا ت ا  لسوظر فف اوعععسوب   ل الو وذج  عي   سيج الت وير هذ  ب فيان  فرنسعععواهذا وذاك ب طسب السعععيي 

  ال ت ا 
 

ب فكف  اععم ثالث انوا  من الشععا ععات ب الولف  ععا ععج  سععتعرض  مصتسهل ال رةات هذ   يت غرفج ال ت ا 

ب  سععتعرض الو و من النمسععار  والثانيلمن السععسخ التف يروج لكا ممترفون فف   سيات البيخ ب  متبايول ألنوا 

 عض الحععععمف فف ال عارضععععل التف كتبت  كا وهف ما  ععععيل ميارا  والثالثلن اق اقسي ف ب  ىومف لسقيم  سالي

العر يل فف  عض دولكاب و عي الموارب  قرر  ن يتم إ راء مسح مييانف فف  سك اليول ال عارضل لستعرف  سى 

ْراء الم اهيرب نيم قي  م  يسيف  ركل  ورو يل معرفل  ا راء الوتبياناتب كف  يون الوتائج  كثر محياقيل 

مبكرةب إذ  ييت الم اهير فف   يخ اليول التف  عع سكا  من لو  م إنماز ال سععح  بر  كاز لمبحاب فيانت الوتائج

ال سععح مشععرو  لمبحاب و سيج قرر ممس  اإلدارة الوععت رار فف  قييم الصيماتب و يم الوععتما ل لسغ  الذ  

   سقج  عض الحمف من هوا وهواك.

 

وجدت تناغما فيما بين ما أنا فيه من مهارة في م بخ الم اعم التي نقدم فيها خدماتها وبين حين  سيييييييمتتاب
الم بخ الذي فيه نحضيير للحمالت التوعوية المجتمعية، فقلت يا سييبحان هللا، هل يعقل أن وظيفة ال هي التي 

أ عمة، هي ذاتها من حيث علمتني مقادير لكل عةييبة أو ذرة بهار أو مقدار للسييكر أو الملح، في ما نعده من 
المفهوم، فيما نعده من حمالت توعوية في كل مجتمع نسييتهدفه، ذلك أن وجبة الحملة التوعوية حتن و ن كان 

موحدا فيما بين األقاليم الجغرافية، فهي تختلف في التحضيييير والوسييياهل ونوع ما ندرجه من ألفاظ أو  اسيييمها
 إلغناءالمعدة وا خر  إلغناءد، غير ان الةييييكل مختلف، أحدها حتن نجوم، من دولة  لن دولة، فالمفهوم واح

الدماغ والقلب، لنكون بذلك قد تمكنا من أربعة وظاهف في الجسيييييييد عبر الدماغ والقلب والمعدة والحواق، 
 ليد جدتي أمينة رحمها هللا. امتداداليبقن المحك في مواقف الجمهور وسلوكياتهم، وكل ذلك 

ستين، وفارقتني جدتي أمينة رحمها هللا وأسكنها الجنة، ووالدي أ ال هللا في عمرهما، وا ن وبعد أن بلغت ال
مراحل التعليم التقليدية، لما تمكنت من  نجاز  اسيييييييتكمالفهما من وجهاني دونما تقريع حيال عدم قدرتي في 

 الذي أنجزناه بتوفيق هللا وعونه.
 فكتبت:
 ععععالرغم مععععن  ععععذل  ث ععععرة!مععععن مك ععععل ثععععم ل  مععععي .. كيععععف يمحععععل  ن  متكععععي في ععععا  نععععت فيععععج تأملتتتتتُ 

لعععععذا فكعععععو يقعععععرر  بالالميعععععيما  سعععععى   وعععععبمانجب ومعععععخ ادراكعععععك   نعععععج لالتوكعععععللكعععععلا الوعععععباب معععععخ 

الوقعععععت وال يعععععانب وليععععععن   يعععععل  ن  عععععععرف معععععا العععععذ  يععععععيور معععععن وراء اليععععععوالي ! هعععععل  رغععععععب 

   عرفل ما الذ  يميث من وراء اليوالي ؟

 سعععععتو ب  ماعععععيراً  اليوععععع لذلعععععك  ن م بصعععععاً كعععععامالً قعععععي ه يعععععئ لعععععك  عععععل ر  عععععا م عععععا  ب فالو بعععععات 

 ن معععععن وراء ال سعععععرح  ا سعععععمب كعععععذلك الو بعععععلدوععععع اًب لعععععذا وتاععععع ر ألن  وتظعععععر قسعععععيالً لمعععععين  قعععععييم 

وقععععي لنيععععزتا لععععك   ععععكالععععذ   نععععت فيععععجب ث ععععل إ ععععياد و  يععععين و كععععود يبععععذلكا  نععععاسز كثيععععرونب فععععاذا 

فتوتكعععععف الوتاعععععافل  توقيعععععخ  يهم يتحعععععل  عععععك مستاعععععيهاً إيعععععاك وك نعععععك فعععععف نسعععععمبالعععععينيا ب فعععععاذا   نععععع

يماعععععرون لعععععك  نعععععت  حعععععارة  كعععععودهم  مسعععععاكين كعععععل هعععععاللء بل يعرفعععععون  نكعععععم   عععععيعكم  العقعععععيب

نععععععم وهعععععذ  ممعععععرد ث عععععر  معععععن ث عععععار  عععععذل السعععععبب والتوكعععععل  سعععععى  واوعععععتث ارا كم ومو عععععودا كمب 

  ب فال  ستعملب فقي  هسي طعامك.

 اإلخال  ب   ماير ال شاريخ التو ويل الزاكيل  رائمل ال  ب : م
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ها وقد أذن هللا بتدةيييييين المةيييييروع الوقفي الذي آتن أكلة، أسيييييت يع ا ن أن أنام قرير العين، بعد أن جعلناه 
 نموذجا ت بيقيا ال نظريا يستهدي به الناق.

 فكتبت:
.. فعععععف قرا عععععل خ سعععععون  امعععععاً معععععن النعععععياث التعععععف  ايوتكعععععا  وهسعععععفب لعععععم  كعععععن   حعععععور  ن تأملتتتتتتُ 

طال عععععا  ععععععرنا انوعععععا فعععععف نالعععععل معععععن السعععععيونب    تبعععععيل المعععععور  الشعععععيل السعععععريخ العععععذ  ْلعععععت اليعععععجب 

ال عععععالم ان  أل كعععععزةفعععععف الوقعععععت العععععذ  كعععععان نعععععراك  ظعععععيم يعععععتم معععععن نولوعععععا ولعععععم ييعععععن يسععععع ح 

ط ال  عععععععي ان ي اععععععف  سيععععععج ثالثععععععون  امععععععاب وا هاقيععععععات  تواقسععععععجب او نتععععععى  ياولععععععج  ععععععين الووععععععا

 بعععععرم ول يسععععع ح  اليشعععععف  وكعععععا ال  ععععععي ماعععععف خ سعععععون ومئعععععل  عععععامب والسعععععبب فعععععف الصشعععععيل معععععن 

ل  قريبعععععاا ميشعععععوف ل سعععععوا   عععععفءالثعععععر السعععععسبف لوتائمعععععج السعععععسبيلب واليعععععوم و ععععععي  ن ا،عععععبح كعععععل 

فععععععف غا ععععععج م يععععععر  فععععععف التغييععععععر و شععععععوا ب وان كععععععان العس ععععععاء يقولععععععون ان خهععععععق  وععععععاح فرا ععععععل 

المعععععازون كهيععععععل  عععععع ن يعععععع ثر فععععععف موععععععاخ اليععععععر  الرضععععععيلب   ععععععرى كيععععععف وععععععييون لثععععععر فعسععععععك او 

انعععععك قعععععادر  انمعععععازك  سعععععى البشعععععريلب فعععععال  مقعععععرن معععععن ال ععععععروف  عععععيئاب  عععععادر ل  صهعععععق  وانعععععكا 

  سى فعل التغيير.
 

وإفتعععععرش وعععععرير   غسعععععق فرانسعععععوا مذكر عععععجب وراح نمعععععو نافعععععذة الغرفعععععل ليستوشعععععق الكعععععواء العسيعععععلب 

 ليوام قرير العينب لمين وقت مو ي اإلف ار.

 قائسل لج: فرانسواب  ي ك  ميول  سى الكا ف  وقظجو عي وا ل فاذا  البير ا 

  ي ف المبيبلب كم  نا وعيي  س ا  ،و كذهب مسر اب والتق  الس ا جب فرانسوا: 

 نععععت اآلنب  ريععععي  ن   ععععتم المععععية:  نععععا فععععف فرنسععععا مععععخ والععععييكب ةووععععت  نوععععف وعععع  يك معكععععمب  يععععن 

 رائمتكب و قر  يوف  رؤياك.

 معععععينب العععععذ   عسعععععت  وا وعععععففرانسعععععوا: نعععععالب ممعععععرد ثعععععالث وعععععا ات ْ يعععععك  نعععععا وزو تعععععف  لبير عععععاب 

 .او كلج إو ا مشتقا من 

 المية:  وو فرانسواب كم  نا مشتاقل الييمب كم يبسغ ون  مين؟

ذا  والعععععية فرانسعععععوا  سعععععتقبل البير عععععا فعععععف  يعععععت والعععععي فرانسعععععواب يهعععععتح البعععععابب فعععععاقعععععر   عععععاب نسععععع خ 

 .جوفرانسوا  التكسيل والزغر  و مين

 يمتان فرانسوا والييج ويقبل يي   ي ج وو وتيكاب مقيما لكا الكييل ل مينا. 

 الجده: سآخذه معي الن سراييفو
التاسييعة من البيرتا وفرانسييوا ينظران لبعضييهما البعس، فتبادر البيرتا، بكل سييرور جدتي أمينه، فور بلوغه 

 العمر، فهو ا ن ما زال غضا فهو لم يتجاوز من العمر سنتان.
 الجدة: تنظر الن أمين وتقول له، سأنتظرك لمدى سبع سنوات، ولن أتنازل عن العرس.

 فرانسوا: وهل ستجعلين منه محترف  باخة أيضا؟
لغير وفنون كسب القلوب، عبر الجدة: ال، هذه المرة سأجعل منه رجال مجتمعيا، سأعلمه فنون التواصل مع ا

 المجتمعية.عالقاتي 
 ترةيح نفسك للبرلمان البوسني؟بذلك تنوين  كأنكفرانسوا: جدتي أمينه، 

 البيرتا: فرانسوا، جدتك تصلح الن ترةح نفسها للرهاسة البوسنية وليق البرلمان فحسب.
 يضحك الجميع، ويتجهون لتناول ال عام المعد الستقبالهم.

 ال عام، يدور حوارا بين الجميع، حين أثار والد فرانسوا سؤاال قاهال:وعلن ماهدة 
 لم يكن من السهل علينا، تركك لفرنسا وتوجهك إلي اليا، ولكن حبنا لك جعلنا نستسلم.بن بردان: 
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فرانسوا: وهو ما تجرعته الجدة أمينة لسنوات عبر رغبتك بالتوجه لفرنسا للعمل هناك، اليق كذلك؟ وهو ما 
 حظيت، ولوال مثل هذه التنازالت لما والدتي من أصييل بوسييني حين رغب ةييخصييا فرنسيييا يتزوج بها!جعل 

 أنا بأمين، وال ألبيرتا الحبيبة زوجة كريمة.
كرمك معي والدي الحبيب وكرم والدتي هو من أوصييلني لما أنا فيه من سييمعة و نجازات، فلوال التوجيه من 

 لما تمكنت من دراسيية وااللتحاق بالمعهد الفرنسيييال اسييتكمالالجدة والرعاية والتفهم الالزم منكما حيال عدم 
 الوقوف علن رجلي.

ما يجب أن ينتبه اليه أولياء األمور، ليق صيييييحيحا أن الجدة: فرانسيييييوا، لقد كنت متفردا من الصيييييغر، وهو 
ينخر  الجميع ضمن مسار موحد في التعليم ومراحله، فنحن ال نستهدف استنساخ البةر عبر علوم ومهارات 

 ال يتمكن فيها ال الب أن يتفرد عن قرناءه.
 ل هاة.أم فرانق: هذا صحيح، وهو ما جعلنا مؤمنين بأن ينخر  فرانسوا في معهد  عداد ا

فرانسييوا: وهو ما جعل برنارد ةيييف المعهد معجب بمهاراتي فجعلني مسيياعدا فةييريك في المعهد ويا له من 
 من الجامعة، وظل يبحث عن فرصة كهذه ولم يتمكن! تخرجللزمن، أعرف من  اختزال

نجازها، وأعتقد أننا البيرتا: أما القفزات التي خ اها فرانسوا، فهي كبيرة بالفعل قياسا بالعمر الذي تمكن في  
 لإلنجازمسيييييييارا واحدا  سيييييييوأنحن هنا ال ننتقد نظام التعليم ومراحله، ولكن ننتقد تعليب الفكر، حين ال يرى 

 والريادة.
: كما أةيييييارت البيرتا، الغريب أننا نالحظ بأم أعيننا كيف أن ناهبا في البرلمان يعلو المنصيييييب فق  بن بردان

يفتقد فيه لةهادة جامعية، وهو ما جعل عالمنا العربي واإلسالمي لوقت الذي ذو سمعه مالية كبرى، في ا ألنه
يتخلف  ذ جعل للجامعين وأصييييحاب الةييييهادات العليا، مسييييارا أخضييييرا في  دارة البالد، متناسييييين مهارات 

% من قوة الةيييييرق األوسييييي  ، وأذكر تماما أحد 50ومواهب و بداعات الةيييييباب وهو ما يمثل ليق أقل من 
تر كيف أن رهيق قسم الكلية سفي بري انيا كان يقول لي وقد كان يدرق الدكتوراه في جامعة مانةأصدقاهي 

ليق لديه ةيييييهادة دكتوراه، كما أن صيييييديق آخر أبلغني بأن ملكة بري انيا قد منحت أحد االذاعيين في لديهم 
ال يملك  وجامعة أكسفورد، وهبموجبه تم اعتباره مرجعا لكلية العلوم السياسية في  ا ذاعة البي بي سي نيةان

ةهادة دكتوراه، وجميع الدكاترة في جامعة أكسفورد يفتخرون بأنهم قد تعلموا علن يده، هذا يبلغنا بأن ثمة ما 
يحتاج إلعادة النظر فيه حيال ما يجرى من تقليد أعمن في العالم العربي اإلسيييييييالمي ألنظمة غربية ال تقبل 

 التغيير والتبديل.
، وليق الزهبق كالفضييييأم فرانسيييوا: كما  ن مقولة نالناق معادنن، تةيييير  لن ما أةيييرتم  ليه، فليق الذهب 

 الفضيييييكالحديد، فلكل ما يتفرد به من صييييفات، غبي هذا الذي يريد أن يتعامل مع الحديد علن أنه ذهب، أو 
 علن أنها زهبق.

يث  قامتهم لن تتجازر اليومان لفرنسيييا، ولكن بعد فرانسيييوا، ح ألسيييرةكان يوما ممتعا ومتعبا في ذات الوقت 
البيرتا لمعاينة المتاحف والقصييور  سييو فيهاكفرصيية يأخذ فرانأيام لخمق  ايبقوار من والديهما قررا أن ر صيي

 بردان. في باريق القديمة، وفرصة للجدة أمينة الحتضان أمين لبضع أيام كذلك برا بالجدة، عميدة عاهلة بن
 

للمنزل المقابل للقناة رة مالكا تنتقلل، مضيياهه لم تكنعلن مدى أسييبوع  رينيسييانق فينيسييافندق غرفة   ضيياءة
الماهية، ليال، فإذا بذات الةيييباب وهم يلعبون الورق، أحدهم لصييياحبهم، لم يصيييدق ظنك  وال أسيييبوع علن 

 غرفة الفندق، لم نجدها قد أضيهت علن مدى أسبوع في الساعة الثالثة والنصف ليال!
 الساعة الثالثة والنصف مجددا. في تمامذا بها تضاء فجهة فإ

   
 

 والحمد هلل رب العالمين
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