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 صناعة الذاكرة

 6102ٌٗبٗش  01الٌشش فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ تبسٗخ 

 الذمتَس صمشٗب خٌزٖ ثقلن

 

ٍٗذ(، ٍَّ هحبػش فٖ ربهؤ  ثوذ أى أهؼى الجبحج )هبسك سٍصًضى
مبل٘فَسً٘ب سٌ٘ي الـَٗلٔ ٗذسس فْ٘ب قذسٓ التخضٗي لذى الزامشٓ 
الجششٗٔ امتشف أى ؿبقٔ التخضٗي لذى اإلًسبى ّبئلٔ رذًا، ح٘ج ٗقَل 

إًِ إى تن تغزٗٔ الزامشٓ الجششٗٔ ثوشش هولَهبت رذٗذٓ فٖ مل حبً٘ٔ "
ٌِ فٖ رامشٓ اإلًسبى ٍلوذٓ ست٘ي سٌٔ هتَاطلٔ، فئى هقذاس هب تن تخضٗ

 . "توبدل أقل هي ًظف الوسبحٔ الوخظظٔ لتخضٗي الوولَهبت فِ٘

ٍال توزجَا هي رلل فأًتن اٙى "ٍٗولق َّ هلى الوَػَم ف٘قَل 
تختضًَى داخل ّزُ الزامشٓ الظغ٘شٓ الحزن الوالٗ٘ي هي الوولَهبت 

مٌَم  ٍالتٖ ثذأتن ثتخضٌْٗب فٖ رامشتنن هٌز الظغش ٍإلى اٙى، ٍإى شئتن
هي التزشثٔ أشتشٍا هزلذات فبسغٔ هي أقشة هنتجِ لذٗنن ٍقَهَا ثٌقل 
الوولَهبت التٖ تختضًْب رامشتنن إلْ٘ب هي حشٍف ٍملوبت ٍهولَهبت 
ٍأسقبم ٍطَس ٍأشنبل ٍأطَات ٍغ٘شّب النخ٘ش، ستستوشٍى ثنتبثٔ 

 ."هالٗ٘ي الوولَهبت ٍلي تتَقفَا

قذ تحتَٕ خل٘ٔ "ٌبء الوقل ٗقَل )سٗتشبسد ل٘ف٘تَى( ٍَّ هؤلف متبة ث
ًقـٔ اشتجبك ٍالتٖ تظلْب ثبلخالٗب  01111التفن٘ش الَاحذٓ هلى 

الوزبٍسٓ، ٌٍّبك تشٗلًَ٘بت هي االشتجبمبت الوتذاخلٔ ٍالوحبٍس 
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الوظج٘ٔ، ٍهلى التقذٗش الزٕ ٗج٘ي الوتَسؾ ال الحذ األهلى فئى لنل خل٘ٔ 
 011هزوالً هلى ًقـٔ اشتجبك هوب ٗوٌٖ أى هخل ٗحتَٕ  0111تفن٘ش 

تشٗلَ٘ى ًقـٔ اتظبل، ٌٍّب ٗنوي السجت ٍساء إهنبً٘ٔ تحس٘ي قذستل 
 . "الوقل٘ٔ ٍهول اتظبالت أمخش سشهٔ هي الحبست اٙلٖ

ٍتقَل ثوغ الذساسبت إى دهبى اإلًسبى ٗوتلل القذسٓ هلى تخضٗي هب 
هل٘بس غ٘غب ثبٗت، ٍمٖ ٗنَى  652امسب ثبٗت، ٍَّ هب ٗوبدل  652ٗوبدل 
هل٘بس قشص تخضٗي طلت  0.6َم قشٗجًب أمخش، فئى ّزا الشقن ٗوبدل الوَػ

 خبص ثبلحبسَة.

ّزُ األسقبم إى طحت فْزا ٗوٌٖ إًٌب ًوتلل قذسات رٌّ٘ٔ فٖ غبٗٔ 
الشٍهٔ ٍقذسات تخضٗي هولَهبت ال تؼبّْ٘ب أمجش الحَاس٘ت التٖ 
طٌوْب اإلًسبى حتى الَ٘م، ٍلني ّل ٗستخذم اإلًسبى مل تلل 

لوقل٘ٔ التٖ ٗوتلنْب ؟ تشى من فٖ الوبئٔ هي قذساتٌب الوقل٘ٔ الـبقبت ا
 ًستخذم ؟

ٗقَل الذمتَس هحوذ السقب ه٘ذ فٖ هقبل لِ ثوٌَاى )رامشٓ اإلًسبى .. 
فل٘س ٌّبك رامشٓ ػو٘فٔ موب ٗوتقذ الجوغ ثزلل، لني "إهزبص ٍث٘بى( 

 ."فٖ الحق٘قٔ أى ّؤالء األفشاد ٗوتلنَى رامشٓ غ٘ش هذسثٔ

 ٗقظذ – القشى ّزا ثذاٗبت فٖ أًِ ٗشٍى"ثَصاى ّزُ القظٔ  ٗشٍى تًَٖ
 الزٕ – س٘شش٘فسنٖ الشبة الشٍسٖ الظحفٖ حؼش – الوششٗي القشى
( فٖ متبة )رّي هي َّ حبد الزامشٓ( هي تأل٘ف األستبر S) ثحشف إلِ٘ أش٘ش

 هخبٍفْن، ٗخ٘ش ش٘ئًب اٙخشٍى ٍالحق الوحشسٗي، ارتوبم –الذمتَس لَسٗب 
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ال ٗذٍى الوالحلبت، ٍهٌذهب ػُغؾ هلِ٘ ل٘فسش األهش  -( Sإٔ ) – أًِ ٍَّ
 ٔأطجح هشتجنًب، ٍهب أحبس دّشٔ الزو٘ن أًِ ثذا ٍاػحًب ثبلفول إدسامْن لول

 ٍرَة تذٍى الوالحلبت هلى الزو٘ن.

ٍمبى تفس٘شُ لوذم تذٍى الوالحلبت َّ أًِ ٗونٌِ تزمش هب مبى ٗقَلِ 
الحذٗج ثأمولِ  (Sٍهٌذهب تحذٍُ أهبد )سئ٘س التحشٗش، إرى فوب الوشنلٔ ؟ 

 هلى هسبهوْن، ملؤ ثنلؤ ٍرولٔ ثزولٔ ٍإٗوبءٓ ثئٗوبءٓ.

ٗخؼن الختجبسات ٍفحَص هي قجل  (Sفٖ الخالح٘ي هبهًب التبل٘ٔ مبى )
 النسٌذس لَسٗب الـج٘ت الٌفسٖ الشٍسٖ الجبسص ٍالخج٘ش فٖ الزامشٓ.

بًت سائؤ حقًب، ٍطشح أًِ هخش ( مبى ؿج٘وً٘ب، ٍأى رامشتِ مSٍأمذ لَسٗب أى )
هظبدفٔ ٍَّ فٖ سي هجنشٓ رذًا هلى الوجبدا األسبس٘ٔ لتقَٗٔ الزامشٓ، 

 ."ٍأى ّزُ الوجبدا قذ أطجحت رضءً هي ٍك٘فتِ الـج٘و٘ٔ

ٍمزلل تشٍٕ متت التبسٗخ للنخ٘ش هي هلوبء الوسلو٘ي ّزُ القذسٓ هلى 
لذى اإلهبم الجخبسٕ سحوِ مشٓ اتن اختجبس قَٓ الزالزامشٓ ٍالتزمش، ف٘شٍى أى 

اهلل، فووذ هي اختجشُ إلى هبئٔ حذٗج ًجَٕ ششٗف، فقلجَا هتًَْب 
ٍأحبدٗخْب ٍرولَا لنل سرل هششٓ أحبدٗج ٍأهشٍّن إرا حؼش الجخبسٕ 
الوزلس أى ٗلقَا رلل هلِ٘، فأخز مل سرل ٗوشع أحبدٗخِ هلى الجخبسٕ 

و٘وًب، فقبل لألٍل: أهب ، حتى إرا اًتَْا ر"ال أهشفِ"ٍَّ ٗشد هلْ٘ن ثقَلِ 
حذٗخل األٍل فقذ قلت مزا ٍمزا ٍطَاثِ مزا ٍمزا، ٍحذٗخل الخبًٖ قلت 
مزا ٍمزا ٍطَاثِ مزا ٍمزا، ٍحذٗخل الخبلج ... ٍاستوش فٖ سشد ٍتظح٘ح 
األحبدٗج ملْب، فشد مل هتي إلى إسٌبدُ، ٍمل إسٌبد إلى هتٌِ حتى اًتْى 
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هي سدُ الخـأ ٍالظَاة، ثل  لن ٗني الوزت"هي الوبئٔ. ٍقبل اثي حزش 
 ."الوزت هي حفلِ للخـأ هلى تشت٘ت هب ألقَُ هلِ٘ هشٓ ٍاحذٓ

 

 الوَاهل التٖ تؤحش هلى الزامشٓ ٍالتزمش

ٍسثوب الحق٘قٔ التٖ ٗوني أى ًستشفْب هي خالل ّزُ القظض 
ٍالحنبٗبت ٍغ٘شّب النخ٘ش أًِ ال تَرذ ٌّبك رامشٓ قَٗٔ ٍأخشى ػو٘فٔ 

ني الحق٘قٔ أى ّؤالء األشخبص ٗولنَى رامشٓ غ٘ش موب ٗوتقذ الجوغ، ل
هذسثٔ، فبلوولَهبت التٖ ٗجذٍ أى اإلًسبى قذ ؿَى طفحبتْب هب صالت 
هَرَدٓ ثبلزامشٓ ٍلني لنٖ تلْش ٗلضهْب إكْبس )هول٘ٔ استشربم(، ٍّزُ 
ّٖ الوول٘ٔ تحتبد إلى تذسٗت ألًْب تجحج فٖ ؿ٘بت ٍتوبسٗذ الوخ 

تولقٔ ثبلوبػٖ ٍسثوب الوبػٖ الجو٘ذ، فتجحج هي مل الوولَهبت الو
ٍلقذ أمذت الوذٗذ هي الذساسبت الـج٘ٔ ٍالٌفس٘ٔ ٍالوظج٘ٔ أى ٌّبلل 
الوذٗذ هي الوَاهل التٖ تؤحش هلى هول٘ٔ استشربم الزامشٓ لذى اإلًسبى، 

 ٍهي أّوْب:

الوَاهل الظح٘ٔ ٍالوؼَٗٔ ٍالٌفس٘ٔ التٖ تؤحش فٖ ح٘بٓ اإلًسبى  .1
ٍاالًتجبُ ٍالفْن ٍالحفق، هخل إطبثبت ٍفٖ قذستِ هلى التولن 

الذهبى، ٍإطبثبت الحَاس، ٍاألهشاع الٌفس٘ٔ مبلقلق، ٍالتَتش، 
 ٍاالمتئبة، ٍالوخبٍف ثأًَاهْب.

هستَى التولن ٍاإلتقبى للوبدٓ التٖ ٗتولوْب اإلًسبى، ٍهستَى  .2
التذسٗت الوولٖ إلى ربًت التولن الٌلشٕ، ٍمزلل التولن هلى 

التولن الونخف ٗتخللْب استشاحٔ هقل٘ٔ  هشاحل هٌتلؤ هقبثل
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ًٍفس٘ٔ هٌبسجٔ، هن ٍرَد اّتوبم ٍدافو٘ٔ لوول٘ٔ التولن أٍ 
المتسبة الخجشات، فبألهَس التٖ تْن اإلًسبى تخجت فٖ رامشتِ 

 أمخش هي األهَس التٖ ال تْوِ ٍالتٖ سشهبى هب ٌٗسبّب.
 هذى استووبل الخجشات خالل ح٘بٓ اإلًسبى، فقذ حجت ثأًِ ملوب .3

استوول اإلًسبى خجشاتِ هلى فتشات صهٌ٘ٔ غ٘ش هتجبهذٓ ملوب أدى 
رلل إلى هستَى احتفبف هشتفن، ٍرامشٓ قَٗٔ، ٍملوب قبٍم هول٘ٔ 

 الٌس٘بى.
دسرٔ الووٌى أٍ الفْن لخجشات اإلًسبى أٍ لوب ٗتولوِ فٖ الح٘بٓ،  .4

فقذ حجت أى الخجشٓ رات الووٌى ٍالوتشاثـٔ فٖ هٌبطشّب، 
اػح تسْل هول٘ٔ االحتفبف فٖ الزامشٓ، موب ٍالوفَْهٔ ثشنل ٍ
 تسْل هول٘ٔ التزمش.

ٌٍّبك هب ٗسوى ثوبهل النف ح٘ج تؤحش الوولَهبت الوتولؤ )أٍ  .5
الونتسجٔ( الزذٗذٓ أٍ الالحقٔ هلى الوولَهبت الوتولؤ ٍالخجشات 
السبثقٔ لذى الفشد، ٍٗحذث ثٌْ٘وب تذاخل ٍتفبهل ٗؤدٕ إلى تشك 

 تٖ لن توذ تف٘ذ اإلًسبى فٖ ح٘بتِ.أٍ ًس٘بى الوولَهبت ال
هَاهل هبهٔ ٍلنٌْب هْؤ هخل الوَاهل ٍاألٍػبم التٖ ٗوش ثْب  .6

الفشد هخل قذسات الفشد الوقل٘ٔ )الزمبء( ٍدافو٘ٔ الفشد، ٍاّتوبهبتِ، 
ٍطحتِ، ٍحبلتِ الٌفس٘ٔ، ٍأٍػبهِ األسشٗٔ ٍاالرتوبه٘ٔ 

الفشد ٍهشحلٔ ٍالتول٘و٘ٔ، ٍهَاهل النجت، ٍالحشهبى، ٍمزلل هوش 
ًوَُ، ٍاإلدهبى هلى النحَل ٍالوخذسات ٍغ٘ش رلل، فبلووشٍف أى 

 الششاة ٗذهش ألف خل٘ٔ هظج٘ٔ هن مل هشٓ ٗششة فْ٘ب اإلًسبى.
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 الٌس٘بى
ٍإى مبى الٌس٘بى هشنلٔ هٌذ الوذٗذ هي الٌبس، إال أًْب توذ هٌذ ثوغ 

تخج٘ؾ الولوبء إحذى ٍكبئف الذهبى، ح٘ج ٗقَم الذهبى ثوول٘ٔ مف أٍ 
لجوغ الزمشٗبت التٖ لن توذ تْن اإلًسبى، ٍٗذفن الذهبى ثْزُ الخجشات 
إلى ح٘ضّ الالٍهٖ أٍ هب ًوشفِ فٖ ثوغ األح٘بى ثبلالشوَس، ٍسثوب هلى رلل 
اختلفت الٌلشٗبت الٌفس٘ٔ الوفسشٓ للٌس٘بى، ٍلنٌٌب سٌحبٍل أى ًَرض 

 حالحٔ هٌْب، ٍّٖ:

رمشٗبتٌب ٍخجشاتٌب  ًلشٗٔ الؼوَس: ٍتْتن ّزُ الٌلشٗٔ، ثأى .1
السبثقٔ تسزل فٖ الذٍائش النْشثبئ٘ٔ ٍالوظج٘ٔ فٖ الوخ توبهًب 
موب تسزل األغبًٖ أٍ الوحبػشات هلى ششٗؾ التسز٘ل، ٍتؼوف 

 آحبس الزامشٓ ثوشٍس الضهي.

ًلشٗٔ التذاخل: ٍّٖ أى تذاخل أٍرِ الٌشبؽ الوختلفٔ أحٌبء الٌْبس،  .2
ج٘وتْب أى تؤحش هلى هول٘ٔ ٍمخشٓ األهوبل الحشم٘ٔ ٍالزٌّ٘ٔ هي ؿ

 التذه٘ن، ٍهي حن ٗسْل ًس٘بى الوَاد الوستزمشٓ.
ًلشٗٔ النجت: ٍّزُ تتجن ًلشٗٔ التحل٘ل الٌفسٖ فٖ تفس٘شُ  .3

لحتو٘ٔ األهَس، فٌحي ًٌسى الحَادث التٖ إرا تزمشًبّب ًشوش ثألن 
ًفسٖ شذٗذ، ًلشًا لتشاثؾ ّزُ الزمشى ثحبدث أٍ شخض أٍ ًشبؽ 

سبثقٔ ألوًب ٍقلقًب شذٗذٗي، فبلٌس٘بى فٖ ّزُ  سجت لٌب فٖ فتشٓ
 الحبلٔ هول٘ٔ دفبه٘ٔ ال شوَسٗٔ، ػشٍسٗٔ.
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هوَهًب، أًٗب هب مبًت الٌلشٗبت التٖ تفسش الٌس٘بى ٍسثوب تزولِ إحذى 
ٍكبئف الوـلَثٔ هي الذهبى، إال أى ٌّبك أهَس ال ٗشغت اإلًسبى فٖ 

ٍالوٌْ٘ٔ اًٙ٘ٔ، ًس٘بًْب ٍخبطٔ هب تتولق ثجوغ األهَس الح٘بت٘ٔ 
فن٘ف ٗونٌٌب أى ًستحج الذهبى ٍم٘ف ٗوني أى ًذسة أدهغتٌب هلى 

 تٌش٘ؾ هخل ّزُ الزامشٓ ؟ ٍّزا هَػَم آخش سٌتحذث فِ٘.

 

 

 

 

 


