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) يفاحص ( مالعإلا لئاسو زمر ALL
~ كلذ نع اريرقت ،رشلا نع ثحبلا

~ هنع غالبإلا ،ناسنإلا ةحلصم رابخألا نع ثحبلا

نم ريثكلا له ~ كتقطنم يف رابخألا نع ريرقت
~ تقولا حمسي امك ثحبلا

ةقد ~ روهتلا سيل نكلو ةعاجش نوكت
~ جودزم رايتخالا ردصم

اهجزم ال )ركذ زيحتلا( يأرلا وأ )طقف قئاقحلا( رابخألا اذإ ةلودلا
~ )ةيرصبلا  /ةيعمسلا( تانايبلاو تامولعملاو ةلباقمل عفدت ال

نك ~ )مالعإلا لئاسو ةمكحملا( براجتلا نع غالبإلا ريغ ةرتف مارتحا
~ !تنأ تاكسإ ءيش يأ عدت ال ةلقتسم
~ ةيقالخألا ةهازنلا كيدل له

~ نادقفو بلقلا عجو ،نزحلا مارتحا

~ ةفرعملا ةيرارمتساو ميلعت ،ملعت
~ ةيحابإلا داوملاو رامقلاو تاردخملاو لوحكلا ىلع نينمدم اوحبصي ال

~ ةفيرش ريغ وأ ماقتنالا ،ةدساف حبصت ال

) جتنم ،رشانلا ( مالعإلا لئاسو زمر ALL
~ )طقف قئاقحلا( ةحيحصلا رابخألا بلج
~ )ركذ زيحتلا( ةيلاحلا ءارآلا

~  ...داسفلاو رشلا قيقحتلا
~ ةفرعملا ءانب نع تامولعم ميدقت
~ !ةلاسر رخأ "  1GODل يعولا رشن ~ قالخألا عيجشت
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رهظت ال ~ !هسفن اوذحي نأ ىلع نيرخآلا عيجشتو ،ليلدك وتسفيناملا بها نوناق مادختسا
~ !تاناويحلا وأ رشبلا ىلإ فنعلا

شرحتلاب( يعيبط ريغ كولس رهظت ال ~ !تاناويحلا وأ رشبلا نم جوازتلا رهظت ال
~ )نيسنجلا نيب طلخلاو ،سنجلا سفن ،لفطلا

~ !لاكشألا نم لكش يأب ناسنإلا يرعلا رهظت ال

~ ززقم وأ ةززقم ،زازئمشالل ريثم ءيش يأ رهظت ال
:ةصق لك يف ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلا

؟اذام ؟ا اذامل ؟نيأ ؟يتم ؟اذام ؟ىذلا نم

يرشبلا سنجلا ريخلاو  1GODدجمل

ŸŸŸ

ŸŸ

!كنم عمسأ نأ رظتني 1GOD
مالعإلا لئاس ةالصلا

وأ فوخ نود ةقدب اريرقت مدقأسو لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
ىلع روفيدنا ةميرجلاو داسفلا ةعاجشب قيقحتلا ةاباحم
ةاناعملاو نزحلا قلعتي ةدهاشم "ةقيقحلا" ىلع روثعلا ةرباثملا
ديعس ،ئيسلاو ديجلا ملع ىلع روهمجلا ءاقبإ عمتجملا يف
ةيرشبلا ريخ و  1 GODدجم ل نيزحو

!مالعإلا لئاسو ةمهم لك لبق ةالصلا هذه مدختستو

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ةللضملا مالعإلا لئاسو
" "newspollsربع روهمجلا ريثأت بعالتلا لواحي للضملا مالعالا
و "،معن" لوقي : 368عالطتسالا رهظأ لمحي ،ئراق نويلم يعدي ةعوبطملا مالعإلا لئاسو لاثملا ليبس ىلع
:دوسلا ةلودلا ةئيرج ةريبك يف مويلا ةهبجلا ةيلاتلا ةحفصلا '.ال' لوقيو 157

ةللضم وأ ةعداخ .معن معد ئراق نويلم لصأ نم ! 365معن معد ءارقلا
!لايتحالاو ،ةفيرش ريغو
!رابخألا رثكأ ال يأرلا تاعالطتسا

.نيفظوملاو اهباحصأ مالعإلا لئاسو ليلضت راعلاو نوش

! MEDIAةللضم عم حماستلا مدع
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ةئيس ةفاحص
ب داشأو !ضرملا مدقت ئطبت نأ نكمي تاردخملا ضراعم ةمكاحم امك ةراثإلا :ناونعلا
رهظي يتلا ىلوألا ةرملا يه ةقوبسملا ريغ ةمكاحم يف جئاتنلاو "،ةيمهألا غلاب"
يطعت ةداملا هذهو .ىضرملا ارخاس .ةيمهو رابخألا يه هذه .ضرملا اذه راثآ عمقل ءاود
.ةينالديصلا نايك نع نالعإلا وهو .ابذاك المأ
نأ اذإ .اماع  15 20يف ةحاتم نوكت دق ءاودلا اذه اقح ينعي اذهو !للضم ناونعلا
نوكتس اهنأ ةرفوتم حبصت نأ اذإ .يلاحلا ىضرمل ناوألا تاوف ةرفوتم حبصت
.جالعلا تسيل اهنأ .جاعزنالا نم ففخي جتنملا اذه .نيباصملل ادج ةفلكم
جذومنلا وه اذه .ىرخأ ةيودأ لصحت يتلا ةيبناجلا راثآلا نم ديدعلا نوكي فوسو
.ءافش ال ،راركت قلخو ،بلطلا ءاشنإ :ةيودألا قيوست

قلخل تاعيبملا صخش امك يفحصلا اذه مدختسيو .ةئيس ةفاحص يه ةداملا هذه
.ةيودألا هذه ىلع بلطلا
.يهتني مالعإلا لئاسو نم عونلا اذه .يهتني ةفاحصلا نم عونلا اذه

 EVILامئاد ريرقت
مالعإلا لئاسو ةهجاولا هذه

بارزم باعيتساو مالعإلا هيفرتلا عم مالعإلا لئاسو رابخأ جمد
! )سجر (  GLITZMediaقلخ مالعإلا لئاسو
ميدقت لالخ نم كلهتسملا عدخيو مالعإلا لئاسو رابخأ دسفت مالعإلا لئاسو ةهجاولا هذه
لئاسو رابخأ ةهجاولا !رابخألا امك مالعإلا لئاسو هيفرتلاو مالعإلا لئاس بارزم ىوتحم
يأرلاو لايخلاو ،اهل ساسأ ال قئاقحلاو بيذاكألاو ةروكذم ريغ زيحتلا مدقي مالعإلا
،نزحلا ،ضرعم' ءاردزا ىلع لدي هنإف .زوين امك ، ..يأرلا تاعالطتسا ليلضتلاو تاعاشإلاو
،نينلعملل اهسفن" مالعإلا لئاسو رابخأ ةهجاولا اياغبلاو ،داسفلاب ، ...ةيصوصخلا
..و طغضلا تاعامجو ةيعارلا تاهجلاو ،عشجلاو

عشجلاو داسفلا ىلع دمتعت يهو .هفاتو يقالخأ ريغ هيفرتلاو مالعإلا لئاسو
.هيفرتلل ،فنعلاو ةيحابإلاو يرعلاو روجفلا ،روغو
باتكلا ويرانيسو يجتنمو ةرادإلا .ةديج ةيراع رظنلا نم نوكتي ليثمتلا ةبهوم
عشجلاو داسفلا ةصق طخ نوكتي ! addicsفنعلاو ةيحابإلا داوملا نوشاشحلا" يه
!جذامن ةفل امك ةبسانم يه فرحألا نم يأ .فنعلاو ةيحابإلاو روجفلاو ،يرعلاو ،روغو
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ةبهوم !ةيحابإلا نوشاشحلا" يه باتكلا-ويرانيسو يجتنمو ةرادإلا :ايديموك
،مكبلا ،ةلمم اهنأب ةصقلا طخ نوكتي .ةديج ةيراع رظنلا نم نوكتي ليثمتلا
وهو ، ...كحضم ريغ ،اكحضم نوكي نأ لواحي نوباصلاو ،يرعلاو روجفلاو ،ةيمهو كحضي
!كراشي نم لك راعلاو نوش .هقهارملا تالمهملا ةلس وه . SHEمكبلا هوتعم sleasy

ليثمتلا ةبهوم !ةيحابإلا نوشاشحلا" يه باتكلا-ويرانيسو يجتنمو ةرادإلا :امارد
روجفلا ،روغو عشجلاو داسفلا ةصق طخ نوكتي .ةديج ةيراع رظنلا نم نوكتي
لغتسي .سنجلا يلثم وأو يسنجلا سرتفملا وه . HEفنعلاو ةيحابإلاو يرعلاو
نم لك راعلاو نوش .تانب يلايسيبسي ةلكشم ،جاعزإ مه لافطألا .ةمامقلا SHE
!كراشي

نوكراشملا !عشجلا بوعشل ةيبلت باتكلا ويرانيسو يجتنمو ةرادإلا :عقاو
نيبعاللا نم ةصقلا طخ نوكتي .ةورثلاو ةرهشلا لجأ نم ةراعدلا ،لالذإ ،ةدسافلا
يأ دوجو ،مهسفنأ لالذإ ،ةفيرش ،زازئمشالل ريثم ،عداخم ،قمحأ ،نيدسافلا يرجي
!كراشي نم لك راعلاو نوش !هفاتو عوجلا نم لاملاو ةماركلا

ةدهاشم يف ةبغرلاو لسكلا بوعشل ةيبلت باتكلا ويرانيسو يجتنمو ةرادإلا :ةضاير
،لاتقلا ،ةجطلبلا ،ةيشحو ،ءادتعالاو ،ثداوحلا راركت نم نوكتي طخ ةصق !راضت نيرخآلا
مث الدب نودهاشي نيذلا  HE & SHEلوسكل ةيبلت ةضايرلا هيفرتلا ، ...ءاطخألا
ريغ ةيئاذغلا داوملا عم اهسفن ءايشالا ةدهاشم ءانثأ نيذلا .مهتقايل ىلع ظافحلا
!نيخدتلاو رامقلاو لكألا ىدم ىلعو ،تاردخملاو لوحكلا :نامدإلا يبلي .بارشلاو ةيحصلا
!كراشي نم لك راعلاو نوش

،لوقلا  (hear-يقالخأ ريغ ،طسوتملا نود ،عداخم ،عشجلا ةيناز ةأرما يه مالعإلا لئاسو ةهجاولا هذه
ةنصرقلا( ديدهت وهو ،ماعلا يأرلا روانم ،يملاعلا ) ،زمغلا

كيكفت ىلإ جاتحي مالعإلا لئاسو ةهجاولا هذه .لصت نأ عمتجم لك ىلع )تصنتلا فتاهلا ،
.مالعإلا لئاسو نم عون يأ نم ىقبأ نيفظوملاو اهيكلامو
لئاسو ةنم  Entertain-زيزعتل مالعإلا لئاسو ةعولابلاو مالعإلا رابخأ مالعإلا لئاسو ةهجاولا هذه مدختسي
.ريهاشم ءاشنإ ةعمتجم مالعإلا لئاسو ةهجاولا يف .مالعإلا

مالعإلا لئاسو ريبك حاجن

مالعإلا لئاسو  ...ةبذاك-مانصألا  ،ريهاشم مالعإلا لئاسو عامط  Aقلخي
لئاسو عشجلا  ' HE ".مدخت )ةبذاك مانصألا( ةيضايرلا مانصألا قلخي عشجلا
دوبعملا .اهئادأ لصت ةياعدلا لامعأ كراشم ةدعاو ةضايرلا نم راتخي مالعإلا
للو زئافلا  1كانه ةبخنلا ةيجولويديأ تناك دعب ديدجلا ةضايرلا ريهاشملا
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رطمت ةبذاك دوبعملا زئافلا حبصي .رساخلا بناجلا ىلع نيسفانملا ةيقب
.ةعوفدم ةلحنم ةيهيفرتلا رشلا عمتجملا لبق نم ةهبأو ةورثلا عم

) ...سنجلاو ،بازحألاو ،تاردخملاو ،داسفلاو ،لوحكلا( ريهاشملا ةايح

، ...تاطشنملاو ،تاطشنملاو ،تانكسملا مادختساب أدبي ريهاشملا .ءادألا لالطأ
وه زوفلا .بابشلل ةودق ةبذاك مانصألا هذه ضرع متي مث .زوفلا ىلع ظافحلل
يحص ريغ كولس تازواجت ىلإ يدؤي ةجتانلا ةورثلاو ةيوبخنلا دسفت ،ةيوبخن
.عمتجملاو مالعإلا لئاسو بناج ىلع ةاقلمو نادقف أدبي ريهاشملا .يقالخأ ريغ

كلمت ةيضايرلا دوبعملا ريهاشم مالعإلا لئاسو عشجلا هلأ عبتت يتلا ' هنا '
نوكي ال ! 1GODنيهم .ابأ نوكيل ةحلاص ريغ يهو تاونس  5رمعلا نم جضنلا نم
ةناهإ وأ" نوروم'
1GOD.

لصفلا ببسلاو ،رشلاو ،ةاغطلا يثارو( كولملا قلخي عشجلا مالعإلا لئاسو
هيفرتلا مانصألاو )، injusted، ..ةورثلا يرصنعلا
فاصنأ ،ةنصرقلاو ،لايخلا عشجلا مالعإلا لئاسو مدختسي '.يه ' مدخت )ةبذاك مانصألا(
روص ،ةدراطملاو ،زمغلاو بيذاكألاو تاعاشإلا ،قئاقحلا
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مث .يه هفاتل ريهاشملا لاقلاو ليقلا ،ءيضم ،عمال ميدقتل ،ةفاحصلا )ويديف(
متي نادقف ريهاشملا أدبي .بابشلل ةودق ةبذاك مانصألا هذه ضرع متي
ريهاشملا هلأ ،عبتت نأ وه . SHEعمتجملاو مالعإلا لئاسو لالخ نم ءادن صلختلا
نوري امدنع بساني بضغ ةبون ،نوخرصي نوريثكلا .عشجلا مالعإلا لئاسو
.امأ نوكت نأ حلصت يهف .ريهاشملا

مانصألا( مانصألا قلخ ريهاشم ىلإ نيمرجملا لوحتي عشجلا مالعإلا لئاسو
،ل شيعلل ءيش ال( سئايلاو فيعضلا يونعملاو جذسلا ،لهاج بعشلل )ةبذاك
مالعالا لئاسو عشجلا كولسلا رهظي ) .ةيساقلا ةينانألا عمتجم لبق نم ضفر
.ينوناقلا ماظنلاو بعالم ،ةدسافلا ةموكحلا لواحيو ءاردزا
تالباقم ءارجإل عفد .عفدي ال ةميرجلا كلت عشجلا مالعإلا لئاسو نمضي
!  / R4ةسنآلا ،مرجم ،ةدساف

ةميرجلا ىلع ادج ةنيل نآلا
.ةموكحلا  nobbledمت

' ةرحلا ريست نيمرجملا '11، 000
اهلهاجتت نأو )هفات طسوتملا سانلل مالعإلا لئاسو بارزم( مالعإلا لئاسو ريهاشملا عشجلا
ةمكاحم !مالعإلا لئاسو يف  Xنيفظوملا فيظوت ةداعا متي مل .لامعألا نم جورخلل تعضو
- R6ةسنآلا :مالعإلا لئاسو عامط

!!! حامج حبك ةيونعملا عم ريبعتلا ةيرح
.هفات لاقلاو ليقلا مه .رابخألا تسيل ريهاشملا
تبنجتو  bancrupt.ايقالخأ ريغ .هفات لاقلاو ليقلا رشنت يتلا مالعإلا لئاسو
.ةلءاسملل ،مهحضف ،كلذ

.ةياهنلا
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