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١ةمدقم

تايجمربلانمبوساحلاةي�ح.١
٥�قرتخملانموةثيبخلا

٥ةداورطةنصحأوناديدلاوتاسو�فلا

٨ةيسسجتلاتايجمربلا

٩رانلاناردج

١٠ةرحلاتايجمربلا

١٧ةّيداملاراطخألانمةي�حلا.٢

١٧رطاخملامييقت

١٨يداملاقارتخالانمتانايبلاةي�ح

٢١وساحلاداتعللة�المةئيبداجيإ

٢٢يداملا�مأتلاةسايسعضو

٢٧اهظفحوةيوقرست�لكعضو.٣

٢٧اهيلعظافحلاوةيوقلارسلات�لكفيلأت

٣٠ِّرسلات�لكظفحوُرُّكَذت

٣٥ةساّسحلاتانايبلاةيِِّرسُظفح.٤

٣٥تانايبلاةيمعت

٣٧تانايبلاءافخإ

٤٣تانايبلاِدْقَفُكُراَدت.٥

٤٤تانايبلاميظنتورصح

٤٥يطايتحالاظفحلاةيجيتارتساعضو

٤٨يطايتحالاظفحلاءارجإ

٥١دوصقملا�غتافلملافذحكرادت



٥٥ةساَّسحلاتانايبلا�مدت.٦

٥٦ةيمقرلاتانايبلافذحةرو�صبلاثم

٥٦تانايبللنمآلاوحملا

٥٨تافلمللنمآلاوحمللحئاصن

٥٩نيزختلاطئاسوتايوتحملكوحملحئاصن

ربعتالاصتالاةيصوصخظفح.٧
٦٥تنرتنإلا

٦٦ورتكلإلاديربلا�مأت

٧١ديربلاتاباسحقارتخاعملماعتللحئاصن

ىرخألئاسومادختسابلاصتالا�مأت

٧١تنرتنإلاربع

٧٣ورتكلإلاديربلاقاثيتساوةيمعت

زواجتوةيلوهجملاىلعظافحلا.٨
٧٩تنرتنإلاىلعةباقرلا

٨٠تنرتنإلاىلعبجحلامهف

٨٢بجحلازواجتمهف

٨٣ةطيسبلاةطيسولاميداوخلاوةيلوهجملاتاكبش

٨٦بجحلازواجتلةاَّكزُمةطيسوميداوخ

٩١مجعم



١

ةمدقم

مادختساءانثأةيرسلاونامألا�سحتلاهبماملإلايغبنيميهافموتاعوضومليلدلااذهلوانتي

ديشررارقذاختاىلعكنيعيوكهجاوتيتلارطاخملاحرشيوددعيوهو،ةيتامولعملاةينقتتاودأ

ةي�حونامألابقلعتتةماعتاعوضومةينا�يطغتيهفاذهلجألو،رطاخملاكلتليلقتةيفيكيف

.تالاصتالاةيصوصخوتانايبلا

ربعة�صقتاراوحيفرهظتةيلايختايصخشهيفيقيبطتويرانيسدجويلصفلكةمدقميف

نملصفلافادهأبةزجومة�اقكلذكدجوت.ةعئاشةلئسأةراثإوةددحمطاقنحيضوتللصفلا

طبرتةينقتتاحلطصمدجتسةءارقلاءانثأ.ةءارقلاةلصاوملبقاهيلعةعيرسةرظنءاقلإديفملا

.تاودألاليلديفةحورشمتايجمربىلإتالاحإدجتس�ك،مجعميفاهحرشتةلخدُمىلإاهنملك

ةقسنمةخسنلصفلكنمدجوت�ك،هاوس�علزع�هتءارقنك��ليلدلانميأيفلصفلك

،كبساني�فيكتالاحإلاوطباورلاعابِّتاوليلدلكيفعضوميأنمءدبلانك�و،ةعابطلابسانيا�

لكينبنتنامألاتاسر�منأذإ،بيترتلابليلدلااذهلوصفتأرقنإلمشأنوكتةدئافلانأالإ

يذلاتقولايفتالسارملاةيرس�مأتلئاسوىلإزفقتنأالثميدجملا�غنمو،ىرخألاىلعاهنم

اذهبينعنال!رخآفرطباسحلهلعفتاملكلِّجُستةيسسجتتايجمربكبوساحيفعبقتهيف

هفرعتّ�عتاضارتفاىلعموقتةقحاللاتاعوضوملانأالإ،ىرخألانممهأبناوجلانمايأنأ

.هيفلمعتيتلاماظنلانامأةجردنعو

ةفرعمالثمديرتدقف،اهبيترت�غبلوصفلاةعلاطميفكتبغرلةهيجوتارربمدجوتاذهعم

يفةحورشملاتاودألامادختساوبيصنتبءدبلالبقةماهلاكتانايبليطايتحاظفحءارجإةيفيك

ةساسحلاتانايبلاةي�حبجوتستةئراطةمزأهيفكهجاوتٍلاحيفنوكتدق�ك؛ىرخألالوصفلا

يونتالوهتمالسبمتهتالبوساحىلعتنرتنإلاىهقمنملمعتدقوأ،كبوساحيفةظوفحملا

حفصتءانثأكتيلوهجمىلعظافحلاةيفيكةفرعمُّدوتكنأالإةساسحتانايبىلعلمعللهمادختسا

.عقومىلعضورفملابجحلازواجتةيفيكوأ،امعقوم



١
نمبوساحلاةي�ح
ةثيبخلاتايجمربلا
�قرتخملانمو



٥

نموةثيبخلاتايجمربلانمبوساحلاةي�ح.١

�قرتخملا

ةظفاحملابردىلعىلوألاةوطخلايهبوساحلاةمالسىلعةظفاحملانإفكلمعةعيبطتناكًايأ

اه�غونمآلاوحملاوتالاصتالا�مأتورسلات�لكبكلابلَغَشتنألبقفاذل.ةيصوصخلاىلع

نيقرتخملات�جهلةضرعسيلهيلعلمعتيذلابوساحلانأنمنقيتلاكيلع،تاعوضومنم

اذه�غب.ةيسسجتلاتايجمربلاوةداورطةنصحأوتاسو�فلالثمةثيبخلاتايجمربلاباءوبوموأ

اهبدوصقملاتاسر�ملاوبيلاسألانميأىودجوأةيلاعفن�ضنك�الماظنلاةمالسنمنقيتلا

.نامألاةدايزوةيصوصخلاةي�ح

ودوموكرانلارادجوتوبياپسوتساڤألثمةيجمربتاودأمادختساةيفيكلوانتيلصفلااذه

يفةحورشملاتايجمربلا.�قرتخملاتاقورخنموةثيبخلاتايجمربلاىودعنمبوساحلاةي�حل

الإ،تاديدهتلاهذهلثملةضرع�كألاهتعيبطبوهو،زودنِوليغشتلاماظنىلعلمعتلصفلااذه

.ةهباشمبيلاسأباهنيمأتنك�ليغشتلامظنلكنأ

يقيبطتويرانيس

،بوساحلامادختسايفودنهومهنباوةميلسهتنباهدعاست،ةيقيرفأةلوديفيقوقحطشاناسأ

اسأ.هتمالسىلعةظفاحملاوهتنايصةيفيكهلاحرشينأاضرعبوساحلا�هتنياعمدنعو

رحلاتايجمربللسمحتم
ّ

رايخلاوهاذهناكنإنقيتم�غهنأالإ،ردصملاةحوتفمةيناجملا،ة

.ةروشملاهينبالأسيوهفاذل،انامأ�كألا

لصفلااذههلوانتيام

oتانايبلاةمالسىلعوةيصوصخلاىلعاهرثأوةثيبخلاتايجمربلااهيفببستتيتلاراطخألا،

ةيصوصخللىرخألاتايجمربلاوبوساحلاةءافكىلعكلذكو

oتاديدهتكلتنمةياقوللةاكزملاتايجمربلامادختساةيفيك

oتايجمربلاثيدحتةيمهأ

oناكمإلادنعةرحلاتايجمربلامادختساتازيم

ةداورطةنصحأوناديدلاوتاسو�فلا

خسنقيرطبكلذو،مدختسملانذإوأةفرعمنودبيساوحلاىودعاهنك�تاج�ُربتاسو�فلا

،ةركاذلاتارذشوةجمدملاوةنرملاصارقألالثمطئاسوىلإوأةلئاعتايجمربتافلمىلإاهسفن

.طئاسولاوتافلملاكلتلاقتنابرخآىلإماظننملقتنتيلاتلابو

تايجمربلانمةفلتخمعاونأىلعةلالدلللماشظفلك“تاسو�فلا”حلطصممادختساوهعئاشلا

ةيفيكيففلتختةقيقحلايفعاونألاكلتنأالإ.اه�غوةداورطةنصحأوناديدلامضتةثيبخلا

.اهراشتنابيلاسأواهميمصت



٦

ةينمألاتارغثلالالغتسابةرشابمرخآىلإماظننمايئاقلتلقتنتةثيبختاج�ربناديدلا

ةكبشلادراومماهتلااهنك�و،تاكبشلاربعابلاغ؛ٍيجمربٍطيسوٍلئاعىلإةجاحنودمظنلايف

.مهبيصتددج�فيضمداجيإوراشتناللاهيعسةلواحميف،فقوتلادحىلإاهئاطبإو

مدختسمللةديفموأةئيربايرهاظودبتةيجمرب،ةيقيرغإلاةروطسألايف�لثم،ةداورطناصح

مدختسملاعانقإقيرطبرشتنتامةداعو،اهيفمكحتملاضارغأققحتفئاظواهلخاديفلمحتاهنأالإ

ةداورطةنصحأرَّكُنت.ايئزجوأايلكهيلعرطيستوهبوساحيفاهتاذعَرَزتلهسفنباهليغشتبلفاغلا

�ك،اهبةقفرمتالغشمتاذاضورعوأويديفعطاقموأاقيسوموأ،ةيجمربتاباعدلكشيف

نولفاغلانومدختسملااهلدابتيو،ةنصرقملاةيراجتلاتايجمربللةيلسلستلاماقرألاتادلوميفعيشت

.هرمُضتاماوملعينأنود

،باصملاماظنلايفةظوفحملاتانايبلا�مدتليَِبقنمارارضأببستدقةثيبخلاتايجمربلالك

ةحضاوضارعأاهدوجولةثيبخلاتايجمربلاضعب.تاكبشلاوبيساوحلاءادأىلعابلس�ثأتلاوأ

ىلعاهفاشتكابِّعُصي�مةيحطسلاةرظنلانمةحضاواهضارعأنوكتالاهبلغأنأالإ،مدختسملل

ٍدحتوةينقتلاةراهملاىلعناهربكوأتاباعدكمَّمُصتةثيبخلاتايجمربلاضعب.�مدختسملانم�ثك

مظنلابايلمعرارضإلانودةيسايسلئاسررشنولمحاهضعبنأعمو،رابكلاتايجمربلايجتنمل

ةكولمملاةيكبشلاوةيبوساحلادراوملالالغتسابةيمارجإل�عأيفمدختسادقاهضعبنأالإ،ةباصملا

.اهيفمكحتملاحلاصلرسلات�لكرسكوأعقاوملاطاقسإوتاكبشلاةمجاهملنيرخآل

تاسو�فلاتاداضم

ةددحم�غفئاظولاةلماكتايجمربوهانههينعنامو.ةديجةيناجمتاسو�فتاداضمدجوت

هذهنم.)فلكم�غطيسبءارجإباهفئاظولكباهمادختسادمأدمنك�وأ(ةيبيرجتالوةد�

هيكزنوهمادختساحرشنيذلا)Avast(]٣[تساڤأو،]٢[AVGو،]١[Aviraهجتنتامتايجمربلا

،ارهش١٤لكليجستءارجإبلطتيةيراجتلا�غةيصخشلاضارغأللهمادختساو،ليلدلااذهءارقل

.اجمتاسو�فلاتافيرعتليرودلاثيدحتلاوليجستلانمالكنأالإ

تساڤأليلدعمأدبا:يلمعليلد

رحتاسو�فداضمكلذكدجوي

ّ

لمعتةهجاووهوClamWinوه–ردصملاحوتفمواجم–

،ةماعلاونجةصخربروشنملاClamAVرحلاتاسو�فلاداضمكرحملزودنيوليغشتلاماظنيف

مهملافئاظولاضعبىلإهراقتفانممغرلابو.ةديدعليغشتمظنلتارادصإهنمدجوتيذلاو

نأالإ—ةيفلخلايفاقلتلاصحفلالثم،اهيلإناكترالانك�يتلاتاسو�فلاتاداضميفاهدوجو

دنعديفيوهفاذهبو،سإويتارذشلثم،لومحمنيزختطيسونمهليغشتناكمإيههتزيم

تنرتنإلايهاقميفةداعلاحلاوه�لثم،هيفتايجمرببيصنتةيحالصكلتسيلبوساحصحف

.لمعلاوأةسردملابيساوحىتحوأ

٧

ةيلعافبتاسو�فلاتاداضممادختسالحئاصن

oنماذهئطبيدقذإ،هتاذماظنلايفتقويأيفدحاوتاسو�فداضمنم�كألِّغَُشتال

.جتنم�غدحىلإبوساحلا

oتاداضمبلغأ.ايرودتاسو�فلاتافيرعتثيدحتنمكُنِّك�تاسو�فداضممدختسا

)يلاملباق�(اهليجستبلطتتةديدجلابيساوحلاعمةبصنمأتيتلاةيراجتلاتاسو�فلا

لاوطاناجمثيدحتلابحمستانهةاَّكزُملاتايجمربلا.لمعلانعفقوتتاهنإفالإوةرتفدعب

.اهمادختساةدم

oتافيرعتتاثيدحتسمتليثيحبطوبضمهمدختستيذلاتاسو�فلاداضمنأنمدكأت

نمةديدجعاونأرهظتذإ؛ايئاقلتاهبلجيوأاهدوجوىلإكهبنيوايرودةثيبخلاتايجمربلا

اذهيفحورشملاوكلهيكزنيذلاتساڤأ.رارمتسابةثيبخلاتايجمربلايقابوتاسو�فلا

.ايرودتنرتنإلاربعتافيرعتلاتاثيدحتايئاقلتبلجيليلدلا

oآلاصحفلاةفيظولِّعفةفيظولاهذهتايمستفلتخت.تدجونإتاسو�فلاداضميف

اهحتفدنعايئاقلتةيفلخلايفتافلملاصحفتيتلاةفيظولااهنكل،�عناصلاوتايجمربلافالتخاب

ةلومحملاطئاسولاصحفتانايحأو،اهليغشتدنعتايجمربلاكلذكو،مدختسملانملخدتنود

لعفي�كةكبشلاتاقيبطتربعتانايبلاتاقفدتصحفتدق�ك،تاقاوسلايفاهلاخدإدرج�

ليلدنم٣.٢.١مسقلاعلاط.اهيِّشََفتعنمواهفاشتكاروفىودعلاىلعةرطيسلل،ه�غوتساڤأ

.“ميقملاصحافلا”نعديزمللتساڤأمادختسا

oنَُّقيتللتاسو�فلاداضممادختساءدبدنعلقألاىلعةدحاوةرمكبوساحيفتافلملالكصحفا

املكتصحفو،ميقملاصحفلاتلَّعفو،ماظنلالخادملكَتنَّمأنإكلذدعب.اهتمالسنم

دنعةلومحملاطئاسولاصحفىلعتبظاوو،ديربلاربعهاقلتتاموتنرتنإلاوةكبشلاربعُهلِّزُنت

.�بكٍّدحىلإنئمطتنأكنكميف،بوساحلاباهلصو

ىودعلانمةياقولا

oورتكلإلاديربلاتاقفرمحتفدنعارذحنك،مهفرعتالنمماهاقلتتتاقفرمةيأحتفتالو،

ءزجكاقبسماهعقوتتنكتوأاهتعيبطاهلسرمكلحرشيتاقفرمحتفتالألَّضفيكلذكو

صحفلاةفيظوتناكنإالإ،الوأاهصحفواهظفحكيلعفةقفرمحتفتدرأنإو.كلمعنم

.ةلَّعفمآلا

oةجاحالذإكلذاوبنجتينأمهلسارتنممبلطاو،تاقفرمكةيذيفنتلاتافلملالاسرإبَّنجت

اهظفحمثت�لكجلاعمةقيثويفةلاسرلاةباتكلةجاحدجوتالتالاحلامظعميفهنأ�ك.هل

؛تاقفرملامادختسايفالتوةرشابم�ملايفةلاسرلاةباتكلَّضُفيلب،ديربلابةقفرمكاهلاسرإو

.rtfلثمةنمآةغيصيفكلذنكيلفةقيثوقافرإلتررطضانإو

oسإويتارذشوأةجمدملاوأةنرملاصارقألالثم،ةلومحمطئاسولصولبقنأنمدكأت

طيسولاصحفاوألمعتميقملاصحافلاةفيظونأو،ثَّدحمهنأولمعيتاسو�فلاداضم

.ايودي

oسكنيل/ونجلثمٍّرحليغشتماظنمادختساوهتاسو�فلانمةياقولللثمألالحلا.
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؟وساحةمالساذهنمضيلهف،ايرودهثدحأانأوتاسو�فداضمَّيدل:يناسأ

نمبوساحلاةي�حكلذككيلعف،يفكيالهدحوتاسو�فلاداضمنأةقيقحلا:ةميلس

.�تيرخأ�تادأل�عتساوبيصنتكيلعنوكيسفاذل،ةيسسجتلاتايجمربلانمو�قرتخملا

ةيسسجتلاتايجمربلا

ماظننمتانايباهيفمكحتينمىلإلقنتلممصتةثيبخلاتايجمربلانمةئفةيسسجتلاتايجمربلا

املكالثمظفحتنأةثيبخلاتايجمربللنك�.هتبغروأباصملاماظنلاكلامملعالبه�غصخي

قئاثولاوتافلملاىوتحمو،اهمدختستيتلاتاقيبطتلاء�سأو،حيتافملاةحولمادختسابهلخدت

لكلاسرإو،ةشاشلاىلعهارتامريوصتىتحولب،اهروزتيتلابولاعقاومو،اهيلعلمعتيتلا

اًضارغأوأ،اًينمأاضرغوأ،لوضفلاهعفادنوكيدقيذلا،اهيفمكحتينمىلإةكبشلاربعكلذ

.ةيراجتةيقيوست

تاسو�فلارشتنت�كرشتنتدقوأ،ةداورطةنصحأيفةنَّمَضتُمةيسسجتلاتايجمربلانوكتدق

ةيسسجتلاتايجمربلاضعبنأ�ك.ةياغللمهمكلتةثيبخلاتايجمربلانمةياقولافاذل،ناديدلاو

اهفاشتكالكشيامةداعو،ةبولطمفئاظويدؤتةيراجتوأةيناجمتايجمربيفةنمضتمنوكت

.هتعمسلايذؤموةيجمربلاجتنملةحيضف

؟اذهلكبباصماقحوساحله!يلايخملِفيفةيسوساجتاينقتكاذهودبي:يناسأ

تايجمربلاكلتضعبنكتنإ.لعفلابةعئاشتايجمربلاهذه!قدصتالوأقِّدص:ودنهوم

نمفكماظنيفسيساوجلعفلابتعرزدقاهتبرجتلتنرتنإلانمتقولالاوطاهلِّزنتيتلا

ةينمألاتارغثلاضعبلالغتسالهبحاصهممصيهروزتعقومقيرطنعاهبباصتنأنكمملا

.كلذثودحةيحجرأنمديزيررولبسكإتنرتنإلاوزودنِومدختستكنوكو.بولاحفصتميف

!هيفهدجتسامكشهديسفادبأكبوساحتصحفدقنكتنإ

ةيسسجتلاتايجمربلاتادئاص

ديفموهوتايجمربلاكلتدحأتوبياپس.ةثيبخلاتايجمربلاتاداضممدختساراطخألاهذهءردل

عملاحلاوه�لثمو.تاسو�فلاداضماهلهاجتييتلاةللستملاةثيبخلاتايجمربلانعفشكلايف

.ايرودصحفلاءارجإوةثيبخلاتايجمربلاتافيرعتثيدحتادجمهملانمفتاسو�فلاداضم

توبياپسليلدعمأدبا:يلمعليلد

٩

ىودعلانمةياقولا

oوأقفاومطغضتنألبقحفصتملااهِرهُظييتلالئاسرلاأرقاو،ةديدجعقاومحفصتدنعهّبنت

اذهنألةذفانلاراطإيف×رزطغضبراوحلاةذفانقالغإاموديغبنيفُّكُشتامدنعو،معن

.اراضنوكيدقءارجإيأذافنمدعنمضي

oيتلاعقاوملاتاحفصيفةنَّمضُملاتاج�ربلاايئاقلتلِّغُشيالثيحبهطبضبحفصتملانامأنمدِز

ةقحلممدختستنأوأتبِركساڤاجلطعتنأكنكميفسكفريفمدختستتنكنإ.اهروزت

ررولبسكإتنرتنإلامدختستتنكاذإو.تاتبركسنملغتشي�يفقدأمكحتلتبركسونلثم

.ه�غنمآحفصتموأسكف�فمادختساىلإلقتناف

oاهفرعتالعقاومنمحفصتمللتاقحلموأتايجمربليزنتوأبيصنتلبقتاللاوحألالكيف

.يفكيا�اهبقثتالوأ

فرعأالأالإ،ةراضنوكتنأنك�سكإڤِتكأت�ُّكََحتواڤاجتاِج�َرُبنأُتعمس:يناسأ

؟الصأيهام

تاحفصلااهيوحتة�غصتاج�رُبيهف؛ةركفلاتاذلةفلتخمتاقيبطتةياهنلايفاهلك:ةميلس

،ىوتحملانمةصاخعاونأضرعوأةنيعمفئاظوةفاضإفدهبكحفصتءانثأحفصتملااهلزنيو

بويعوةينمأتارغثببسبهنأالإ،�مدختسمللعقاوملاةدئافةدايزوهاهنميلصألافدهلاو

ماظنبرارضإلاوأةثيبخلاتايجمربلارشنلاهلالغتسانك�دقهنإفتاحفصتملايفواهميمصتيف

تاسو�فلاتاداضم�بامعزوتتراطخألاهذهةمواقم.هتبغروأهملعنودمدختسملا

ت�كحتماكحإوحفصتملاةدوجىلع�بكدحىلإدمتعت�ك،ةيسسجتلاتايجمربلاتاداضمو

.هيفنامألا

رانلاناردج

ةجراخلاوةكبشلانمةمداقلاتانايبلاتاقفدتهربعر�يذلالوألاعافدلاطخوهرانلارادج

حومسملاتانايبلاديدحتوةكبشلاىلعبوساحلاذفنميفمكحتللهمادختساناكمإلابفاذل،اهيلإ

�غتالاصتالانمماظنلاةي�حنأيهيدبلانم.ةعونتم�ياعملاقفوهاجتايأيفرورملاباهل

ةبقارمنأالإ،ةثيبخلاتايجمربلاونيقرتخملات�جهءردلماهرمأةكبشلانمةدراولااهيفبوغرملا

ٍناثعافدطخنوكيهنألةياغللماهرمأكلذكوهةكبشلاىلإبوساحلانمةرداصلاتالاصتالا

ىلإماظنلانماهتعمجةصاختانايبيألاسرإنمماظنلاىلإتللستيتلاةثيبخلاتايجمربلاعنمل

فرطحلاصلبوساحلاوةكبشلادراوملالغتساوأ،ىرخأةزهجأىودعلاهسفنرشنوأ،هجراخ

اهجارخإةقوثوملاتايجمربلاىتحلواحتيتلاتانايبلاةفرعممهملانمامومعو،لكشيأبرخآ

.ماظنلانم

قبطيو،بوساحلايفةيجمربلكلذافنلاتايحالصديدحتمدختسمللحيتيديجلارانلارادج

رارقلاذاختالمدختسملاهبنيلطبُضيدقوأ،ةكبشلاربعالاصتاقيبطتيأأدبيامدنعدعاوقلاكلت

.عنملاوأح�سلاببسانملا



١٠

رانلاناردجتايجمرب

هتاناكمإنأالإ،ايرانارادجنمضتتزودنِوتفوسوركيمليغشتلاماظننمةثيدحلاتارادصإلا

زناننإفاذل،اديفمهلعجييذلايفاكلاردقلابا�سيسيلهمادختسانأ�كه�غبةنراقمةدودحم

.]٤[ودوموكرانلارادجوهايناجماليدب

ودوموكرانلارادجليلدعمأدبا:يلمعليلد

ةيسسجتلاتايجمربللاداضمو،تاسو�فللاداضموساحيفبِّصنأنأاديرتنذإ:يناسأ

؟اذهلكوساحلمحتيسله!ايرانارادجو

ىلعظافحللمزاللادألاُّدحلايهكلتةثالثلاتايجمربلانأةقيقحلاو،عبطلاب:ودنهوم

طسوتمبوساحيفتالكشمةيأاعيمجاهبيصنتببسينلو،تنرتنإلابلصتمبوساحةمالس

نارادجالف،هتاذتقولايفعونلكنمةدحاوةيجمربنم�كأبصنتالأرَّكذتنكل.ةثادحلا

.تاسو�فلاالوةيسسجتلاتايجمربللناداضمالونايران

ةيكبشلاذفانملا�مأت

oبسحوةيرورضلاتايجمربلاىوسةماهلال�عألايفهمدختستيذلابوساحلايفبصنتال،

تايجمربلالكلزأو،اهيفقوثومرداصمنماهبصنتيتلاتايجمربلاكلتبلجتنأنمدكأتو

.اهمدختستاليتلا

oامتنرتنإلانعكبوساحلصفاام،ليللاءانثأاما�بوساحلائفطأو،اهيلإةجاحيفنكت

.ًءانثتساتقولاكلذيفامالمعيدؤيلهتطبضدقنكت

oبوساحلانومدختسينورخآناكنإو،صخشيألليغشتلاماظنيفكباسحرسةملكِطُعتال

.زودنِواهيفا�ليغشتلامظنلكيفاًدج�َسياذه؛الصفنمًاباسحٍمدختسملكلئشنأفكعم

oوتامدخلِّطع

ِ

نإةينقتةربخهيدلن�نعتسا.كلمعلةيرورضلا�غواهمدختستاليتلازودن

.رمألامزل

oتادادعإنمققحتكلذكو،بتكملاةكبشيفبيساوحلالكىلعةيرانناردجبيصنتنمدكأت

ناكءاوس،لزنملاوأبتكملاةكبشبتنرتنإلالصولهمدختستيذلازاهجلايفيرانلارادجلا

.دحاوزاهجيف�هنماجيزموأا�سموأامدوم

ةرحلاتايجمربلا

رضاحلاانتقويفاهمادختساواهبيصنتبلطتيامةداع–اهعبطقوقحةيمحملا–ةيراجتلاتايجمربلا

احاتفموأديرفيلسلستمقرلكشيفتابثإلانوكيامةداعو،اهن�دادسوةخسنلاةلاصأتابثإ

وأةخوسنملاتايجمربلا.تنرتنإلاربععناصلاعقو�لاصتالاباليعفتاهضعببلطتي�ك،ايمقر

هتانوكمثيدحتنععنتميسزودنِوليغشتلاماظنو،اهلكوأاهفئاظونماضعبلطعتدقةنصرقملا

١١

ةضرعكتانايبوكبوساحكرتيدقاذهو،ةقورسموأةنصرقمةلماعلاةخسنلاتناكنإتنرتنإلاربع

تايجمربلاتفقوتنإةجرحتاقوأيفئجافملكشبكلمعليطعتيفببستيدق�ك،رطاخملل

.ةأجفلمعلانع

رطاخمىلإكتمظنمضرعيدقو،تاءاضقلامظعميفانوناقٌمَّرجُمةنصرقملاتايجمربلامادختسا

،اهقالغإوتاسسؤملاصيخارتبحسىلإالوصوداتعلاةرداصموتامارغلا�بامحوارتتةينوناق

تاهجوتوتاسايساهيفدجوتيتلالودلايفهلالغتساةءاسإتاطلسلاىلعلهستوناقرربموهو

.�عملاجميفةلماعلاكلتوأ،دملاعمتجملات�ظنملةيداعم

تايجمربلايهو،تايجمربلاىلعةلئاطلاومأقافنإنعكينغيليدبدجوي،ظحلانسحل

اصوصخو،اهجاتحتيتلاةيراجتلاتايجمربلالكللئادباهيفرفاوتتيتلا،ةرحلاتايجمربلاوةيناجملا

.اهلصيخارتكيدلتسيليتلاكلت

اهضعبو،براشملاودالبلافلتخمنمت�ظنمودارفأاهفلؤيواهممصيةَّرُحلاتايجمربلا

ةنراقملاو،تارالودلاتارايل�اهضعبلةيلكلاةميقلاردقتودارفألافالآاهيفكرتشيةينواعتعيراشم

ةيراجتلاتايجمربلاتاكرشنأ�ك،لابتاذ�غةدوجلاثيحنمةيراجتلاتايجمربلا�باهنيب

.ةَّرحصخرباهجاتنإضعبرشنتوأاهل�عأيفاهنمديفتستامانايحأ

،ردصملاةحوتفماهنأل،ةّرحلاتايجمربلانأوه–عبطلابنوضراعمهلو–ايلاحدئاسلايأرلا

ةربخلامهيدلنممربكأدادعألنك�وةيفافشبروطتاهنألكلذو،ةيراجتلاتايجمربلانمانمأ�كأ

قلعتي�يفو.ةءافك�كألكشبتالعلافاشتكايلاتلابوةيردصملااهداوكأىلععالطالاةينقتلا

نك�يتلاتايجمربلايفىوسقوثولامدعبنوحصنيءاربخلانإفتاذلابةيصوصخلاوةيرسلاب

.ةيردصملااهترفشىلععالطالا

فشكتستنأكنك�و،زودنِوليغشتلاماظنلاصيصخةبوتكمةديدعةرحتايجمربدجوت

نأو،ةيبتكملاجماربلامزحوأ،تنرتنإلاتاضرعتسملثم،تاقيبطتلادحأيفةحاتملاةرحلالئادبلا

اهنأنمنقيتتوةرحلاتايجمربلاداتعتىتحاهتدتعايتلاتايجمربلاعمبنجىلإابنجاهمدختست

يفتافلملاقئاثوجلاعتوأرقتوجتنتنأاهعسوبةرحلاتايجمربلانأملعاو،كتاجاحلكيطغت

يتلاتاودألاوتايجمربلاتاذنومدختسيالءالمزعملمعلاكعسوبلظيسفاذل،ةعئاشلاغيصلا

.اهمدختست

اهنأىلإو،ةحاتملاةديدعلالئادبلانماهترتخايتلاةرحلاتايجمربلاةدوجىلإنئمطتنأدعب

ةنصرقملا/ةيراجتلاليغشتلامظننملاقتنالاكنك�كلمعءادألاهجاتحتيتلافئاظولالكيدؤت

ليغشتماظنةبرجتكنك�لب؛ةديدعلاهتاعيزوتدحأيفسكنيل/ونجلثم،ِّرحليغشتماظنىلإ

تاطيبضتلاوتانايبلادقفةيشخوأصارقألاةئيهتبثبعلاوأكبوساحتادادعإ�يغتنودِّرح

اهبلطوأوتنوبوألثم]٥[ةعئاشلاتاعيزوتلاىدحإليحصرقةروصليزنتقيرطبكلذو،ةيلاحلا

نمغارفلادنعو.هنمعالقإلاولغشملايفهعضوبجمدمصرقىلعاهليجستدعباهتبرجتوديربلاب

.�غتييلاحلاكماظنيفءيشلكنأدجتلبوساحلاليغشتةداعإكنك�ةبرجتلا

تايجمربلاثيدحت

ةلخادتملااهتانوكمضعبيفأرطتنأموتحملانمو،ةدقعموة�بكةيسدنهتاعادبإتايجمربلا

كلتضعبنأيهدبلانمو،ميمصتلايفبويعولاطعأةديدعلااهذيفنتواهميمصتلحارمو
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نك�ةينمأتارغثدجوتوأاهمدختستيتلامظنلاوبيساوحلانمأىلعابلسرثؤيدقتالعلا

تاكرشلاربكأنمةيراجتلاتايجمربلاىلعاذهقبطني.ةروطخلانمةتوافتمتاجردب،اهلالغتسا

.ةيناجملاىلعوةرحلاتايجمربلاىلعقبطني�ك

رارمتسابت�يمصتلا�سحتواهحالصإوبويعلاكلتنعفشكلاىلعتايجمربلاوروطملمعي

ماظناهيفا�،اهمدختستيتلاتايجمربلاايرودثِّدُحتنأيرورضلانمفاذل،ةبقاعتمتارادصإيف

تالعلاىلعفوقوللاهبيصنتلبقةثيدحةرادصإلكخيرأتىلععِّلطتنأذبحملانمو،ليغشتلا

.تليزأوأفيضأيتلافئاظولاو،اهيفةفورعملابويعلاوتجلوعيتلا

ايئاقلتاهتانوكمتاثيدحتبيصنتوليزنتوس�تلالفئاظواهبدجوتةثيدحلاليغشتلامظن

Autoاقلتلاثيدحتلاةفيظولاكلتىمستزودنِويف.ةكبشلاربع Update.

بولاىلإطباور

http://www.avira.com[١]

http://free.avg.com[٢]

http://ar.security.ngoinabox.org/avast[٣]

http://ar.security.ngoinabox.org/comodofirewall[٤]

http://www.ubuntu.com[٥]



٢
راطخألانمةي�حلا
ّةيداملا
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ّةيداملاراطخألانمةي�حلا.٢

نأنكمملانمفكتانايبوكماظنلوحةيمقرلاتاعافدلاميمصتيفهلذبتيذلادهجلاغلب�هم

تانايبلانأوأ،اضرعوأادمع،بطُعأوأردوصوأقُرس،دقفدقبوساحلادجتلامويوحصت

،تابورشملاباوكأباكسناو،رهكلارايتلابذبذتلثملماوعف،تخُسنوأتِفَلتدقهيلعيتلا

ةردقلامدعوتانايبلاعايضيفةياهنلايفببستتنأنك�اهلكةمكحملا�غباوبألاوأذفاونلاو

ريوطتولمعللةيتاومةئيبداجيإيفةلمتحملارطاخمللأتملاليلحتلاديفي.بوساحلامادختساىلع

.ثادحألاكلتلثمراثآيفالتلنامأةسايس

يقيبطتويرانيس

يفزديإلاب�باصملاةدعاسملاجميفةليوطةربخ�هيدلنانسمناجوزودوروياجنِش

داتعوبوساحءارشلةحنمبلطبامدقتدقو،ةمزاللاتاجالعلاىلعلوصحلاىلعيوبابمز

ايسايس،رخآل�حنمتابارطضالاهاشغتميلقإيفناشيعي�هنإثيحو.�هبتكملةكبش

ىرتشُملابوساحلانأنمدكأتلايفنوبغري�هلوممو�هنإف،ةيتحتلاةينبلاةيحاننمو

ةرداصملاوةقرسلانمكلذكلب،�قرتخملاوتاسو�فلابقلعتي�يفطقفسيل،نمأ�نوكيس

يف�هدعاسينأ،بيساوحينفوهو،وتوأالأسدقفاذل.ىرخألاثراوكلاوقربلاقعاوصو

�هبلطلبُقنإاهءارشنايونييتلاةكبشلاداتعوبوساحلليداملانامألا�سحتلةطخعضو

.ةحنملل

لصفلااذههلوانتيام

oهيفةنزخملاتامولعملاوبوساحلاددهتيتلاةيداملاراطخألا

oوساحلاداتعلا�مأتلبس�ّ�رطاخملاكلتنم

oتاكبشلاوبيساوحلاليغشتلةنمآةئيبداجيإتاموقم

oلمعلارقميفبيساوحلل�مأتةسايسعضودنعنابسحلايفاهذخأبجاولاتارابتعالا

رطاخملامييقت

ابلاغنورقتفيمهفكلذلةجيتنو،اهداتعواهبتاكمليداملا�مأتلاةيمهأنمةديدعت�ظنمللُقت

،ةقرسلانممهنيزختطئاسوومهبيساوحةي�حلهلعفمهيلعيغبنييذلاام�بتةحضاوةسايسىلإ

نأالإةيدابتاسايسلاكلتةيمهأنوكتدق.ىرخأةيدامتاديدهتوثداوحلاو،خانملالماوعو

باوبأىلعةنيتملافقأت�ظنملانم�ثكىدل،الثمف.ىلوألاةلهوللودبي�مبعصأاهريوطت

كلتلتعنصيتلاحيتافملاددعىلإاوهبتنينإمهنكل،ةحفصمذفاوناهيدلنوكتدقواهبتاكم

.ةددهملظتمهتانايبنإفاهنمخسنهيدلنمولافقألا
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ةسايسلانأنمنقيتلاديرناننأالإ،ةحنملابلطيف�مأتلاةسايسلصخلمعضودون:ياجن

؟اهيفهنيمضتيغبنييذلاام.ةلماشاهتاذ

ةديجةسايسعضوف،ةيداملاتاديدهتلاةهجاوملدادعإلاقبسملحدجويالهنأىشخأ:وتوأ

ةسايسعضولىعستامدنع:ةماعةحيصنكاهنكل.ةمظنملكفورظىلإدنتسينأبجي

.اهميعدتةيفيكوفعضلانطاومفاشتكاونعمتبلمعلاةئيبةظحالمكليغبني

نك�تايوتسمةدعمييقتيغبنيةمظنملااههجاوتيتلافعضلانطاومورطاخملامييقتدنع

:تانايبللتاديدهتاهيفنوكتنأ

oتاسكافلاو،يديلقتلاديربلالمشتكلذةلثمأ.اهمادختساةيفيكوةمدختسملالاصتالاتاونق،

.تنرتنإلاربعتاثداحملاو،ورتكلإلاديربلاو،لومحملاويضرألافتاهلاطوطخو

oورتكلإلاديربلاو،صارقألاتاقاوسوبيساوحلا.ةمهملاتانايبلانيزختةيفيكبولاميداوخو

فتاوهلاوةجمدملارزيللاصارقأوةيجراخلاوةلومحملاتاقاوسلاوسإويةركاذتارذو

،تادوسملاوةيوديلاتاظوحلملاوةعوبطملاقاروألاوتوصلاتالجسموتا�ماكلاوةلومحملا

.لمتحمفعضنطاوماهلك

oقودنصيفوأ،تيبلايفوأ،بتكملايفاذهنوكيدق.كلتتامولعملاتايواحظفحنكامأ

�سعلانمنوكيدقة�خألاةلاحلايفو،تنرتنإلاىلعامعضوميفوأ،جراخلايفتالمهملا

.تامولعملليداملاعضوملا�يعت

ضعبنأظحالكلذك.ةفلتخمتايوتسميفديدهتنم�كأاهددهتيدقاهتاذةمولعملانأِعار

نمآناكميفيطايتحالاظفحلالثم،ةيداملاوةيمقرلاتايدحتلاةهجاوميفديفتدقتاسر�ملا

ضعبنأالإ،تاسو�ڤلاكةيمقرلارطاخملانمةي�حللكلذكوثراوكلاةلاحيفديفيدقيذلا

.�عمقاطنيفىوسديفتالتاسر�ملا

يتسالبسيكلخادكتبيقحرعقيفوأكبيجيفسإويةحيرشعضتنأ�بامُلِضاُفتامدنع

.ةيمقراهتي�حلىعستيتلاتانايبلانأنممغرلاب،يداملانامألابقلعتتتارارقذختتكنإفمكحم

يههذه؟دحأاهشتفينألمتحيله؟تقويأيفكتبيقحلمحيك�غكرتتنألمتحيله

.اذهكرارقذاختادنعاهيف�كفتلايغبنييتلاةلئسألاةيعون

يداملاقارتخالانمتانايبلاةي�ح

�لثمو،ةيداملاتاديدهتلانمةماهةئفكصختتامولعمىلعلوصحلانوديرينيذلاكئلوألكشي

اذهلهاجتأطخلانمهنإف،كتانايبددهتييذلاديحولارطخلاوهاذهنأبنظلاأطخلانموه

.رطخلا

،ةيلاتلاتاحارتقالاوتافينصتلا.يداملاقارتخالارطخليلقتاهعابتابنك�تاءارجإةدعدجوت

بسانتيا�هيلعءانبلانك�اساسألكشت،بتكملاىلع�كلزنملاىلعاهمظعمقبطنييتلاو

.كهجاوتيتلاةددحملاتاديدهتلاو
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بتكملاطيحميف

oنأامإ:�عضودحأجتنينأنك�،كّيحوكدلبيفنامألاخانمىلعءانبف.كنا�جفرعا

.مهنمرذحلابجاولاكئادعأة�اقىلإاومضنينأوأ،كبتكمنوسرحيكلءافلحكنا�جحبصي

oبتكملاىلإيدؤتيتلاىرخألالخادملاوذفاونلاوباوبألالك�مأتةيفيكعجار.

oراذنإسرجبالصتمةكرحللاسسحتموأةبقارمارماكعضوةيناكمإيفرّكف.

oكلذكو،بتكملاىلإاوفلدينألبقراوزلابنولماعلااهيفيقتليلابقتساةقطنمءاشنإلواح

.لمعلاةقطنمنعةلصفنمتاع�تجاةفرغ

بتكملالخاد

oلضفي؛ةيجراخلاناردجلاىلعسيلوبتكملالخاداهرر�نأببوساحلاةكبشلباوكمحا

ىدلIPSecةيمعتلاتالوكوتورببيساوحلامدختستثيحبةكبشلاتادادعإطبضكلذك

.اهنيب�يفلاصتالا

oملاوميداوخلالثمةيكبشلاةزهجألاعض
ُ
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تامدوملاو)ةيفتاهلاوةيبوساحلا(تالادبلاوتار

هعسوبنوكيسةزهجألاكلتىلإلوصولاهنك�يذلاقرتخملا.ةّنمؤمتانازِخوأفرغيف

نمديزمقارتخانمهنك�وأهيلإتانايبلالقناهنك�ةثيبختايجمربوأتصنتةزهجأعرز

.هترداغمدعبىتحبيساوحلا

oثيحباهنيمأتليكلساللالاصتالاةطقنطبضمهملانمفةيكلسالةيبوساحةكبشكيدلتناكنإ

ثحبا.تانايبلاتاقفدتةبقارموأةيلحملاةكبشلاىلإذافنلاواهبلاصتالاناكٍيألنك�ال

ةملك�غو،اهلِّعفوفعضألاWEPوأWPAلثم،ةيمعتلاتارايخنعزاهجلاتادادعإيف

ةددحمةكبشلابلصتتيتلابيساوحلاتناكنإو؛ايرهشوأايعوبسأ،ةلوقعمةرتفلكرسلا

تالاصتالبقتالثيحبلساللالاصتالاةطقنطبضنكميفاقبسما�ثك�غتتالواقبسم

MAC(طيسوللذافنلايفمكحتلانيوانعتاوذةزهجألانمىوس address(ة�اقيفيتلا

طاقتلابهلحمسيطيحميفصخشيأنإفةيكلساللاتاكبشلاةلاحيفهنأظحال.ةيرصح

.�حتقمنوكينأنك�ةيكلساللاةراشإلا

لمعلاناكميف

oاهيلعضورعملاةظحالمنيّراملاىلعبعصتثيحب،ةيانعببيساوحلاتاشاشهجوتنأبجي

ناكموباوبألاوذفاونلاعضاومنابسحلايفذخؤتنأاذهينعيدقبتكملايف،تانايبنم

.راوزلالابقتسا

oثبعلاعنملكلذو،اهحتفعن�لافقأرير�اهيفنك�ةحتفدجوتبيساوحلاقيدانصمظعميف

بيساوحءارشدنعهنمققحتتامة�اقىلعةصيصخلاهذهفيضتنأكنك�،ةيلخادلااهتانوك�

.ةديدج

oوأاهعضاومنمبيساوحلالقننممهلحرصملا�غعنملنكمأنإنامألالسالسمدختسا

.ةلوهسباهؤافخإواهلمحنك�يتلاة�غصلابيساوحلاةلاحيفماهاذه،اهتقرس
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يداملا�مأتلابةقالعتاذتاطيبضتوتايجمرب

oتانايبلاىلإذافنلابكلحمسينألبقهليغشتدنعرسةملكبلطتيكبوساحنأنمدكأت

هذهليعفتنك�زودنويف.لكشيأبامومعهمادختساوأتايجمرببيصنتوأهيفةنزخملا

ةملكلِّعفتوكباسحتاطيبضترتختثيح،�مدختسملات�كحتيفمكحتلاةحولنمةفيظولا

.“اهظفحوةيوقٍّرست�لكعضو”:٣لصفيففوصوموه�كةيوقرسةملكعض.ِّرسلا

oبوساحلاسويبيفتادادعإدجوت)BIOS(الثيحببوساحلاطبضاهنم،ّيداملا�مأتلاصخت

التنكنإ(ةكبشلاوأسإويركاوذوأةنرملاصارقألاوأةجمدملاصارقألاتاقاّوَسنمعلقي

نألبقهقرتختوأبوساحلاىلعرطيستتايجمربليغشتعنماذهنمفدهلاو،)اهمدختست

عالقإلالطعتنأدعبرَّكََذت.هلةددحملانامألاتاسايسقيبطتلليغشتلاماظنلةصرفلاحاتت

نيرخآلنك�الثيحبسويبتادادعإىلعةيوقرسةملكعضتنأةيجراخلاتالغشملانم

.اه�يغت

oهيلإراشملالصفلايفحورشموه�كاهظفحتوأرسلات�لكةرادإلةادأمدختستتنكنإ

بوساحلاىلعةظوفحمرسلات�لكيواحلافلملانمةديحولاكتخسننوكتالأرَّكََذتفهيلاع

.اه�غالو

oاذهلعفنك�.ة�صقولوةرتفلهنعداعتبالاتيون�لكبوساحلاىلعكباسحلفقتنأدتعا

لمعينلاذهنأالإ؛Lفرحعمحيتافملاةحوليفذفاونلاةنوقيأرزطغضبةعرسبزودنيويف

هيلاعحورشموه�كباسحلاىلعرسةملكتعضوتنكنإالإ

oمع
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:٤لصفعلاط.بتكملايفىرخألانيزختلاطئاسووبوساحلايفةنزخملاةساسحلاتانايبلا

تاودألاىلإتالاحإوعوضوملااذهنعليصافتلانمديزمل“ةساسحلاتانايبلاةيرسظفح”

.ةبولطملا

فرعأالائيشبرخأنأىشخأأل،بوساحلاسويبتايطبضتيفثبعلاىشخأانأ:ودور

؟نكمماذهلهف،هحالصإةيفيك

ةطيسباهطبضبولطملات�كحتلانأةقيقحلاو،ا�ادالطعنوكينلفاذهثدحنإ:وتوأ

نأىلإامأطخيدؤيدق.ةبهرلاثدحُياميهنوكتدقاهتاذمكحتلاةهجاونأالإ،ادج

.�بخبةناعتسالاكنك�امومع،هحالصإنك�الوأرطخءيشالنكل،بوساحلاعالقإرّذعتي

ةلومحملاةزهجألا

oتانايبيوحتيتلاىرخألاةزهجألاوألومحملافتاهلاوألومحملاكبوساحنعادبألفَغتال

نامأةلسلسمادختسا.ماعناكميفسلجتوأقدنفيفميقتوأارفاسمتنكنإةصاخ،ةساسح

رَّكَذت.هيلإبوساحلاطبرلمئالمءيشداجيإبعصيامانايحأهنأالإ،ةديجةركفنوكيدق

فرغماحتقامهنمنو�ثكمَّلعتنيذلاصوصللااهلغتسيامةداعتابجولالوانتتاقوأنأ

.اهيفةلوغشمنوكتنألمتحياليتلاتاقوألايفقدانفلا
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oتفلتثيحباهقيلعتوأاهعضوىدافتفةيوديةيبوساحةادأوألومحمبوساحكيدلناكنإ

ةقرسديريدقنممالعإالو،ةقرسلاقحتسيامكعمنأصوصللاهيبنتلةجاحالف،راظنألا

نمنوكيدقانايحأ.تامولعملابةئيلمةبلصةقاوساهيفكرهظوأكديةبيقحنأكنمتانايب

الةبيقحيفبوساحلالمحو،ةماعلانكامألايفةلومحملاةزهجألامادختسايدافتةمكحلا

.بوساحةبيقحاهنأودبت

وساحلاداتعللة�المةئيبداجيإ

تابذبذتلاعماديجقفاوتتاليهف،ةيساسحلاةغلاببيساوحلانإفةينورتكلإلاةزهجألانم�ثكلثم

.يناكيملاداهجإلاوأةيلاعلاةبوطرلاالورابغلاالو،ةفرطتملاةرارحلاتاجردالو،رهكلارايتلايف

:يلاتلاعبَّتارطاخملاكلتنمبشلاكداتعوكبوساحةي�حل

oهذهف،ايدامبوساحلافلتتنأنك�ةقاطلاتاعاطقناو،رايتلابذبذتلثمةيبرهكلاتالكشملا

رضتوأ،هيلعةظوفحملاتانايبلاةفلتمبلصلاصرقلاةقاوسبرختنأاهنك�تابذبذتلا

.بوساحلايفةينورتكلإلاتانوكملا

oعطقنملاريغرايتلارداصممدختسا)UPS: unintteruptable power supply(ناكنإ

.اهؤارشكوردق�

oرايتلاتاتبثممدختسافافلكموأمئالم�غعطقنملا�غرايتلارداصممادختساناكنإ

.رايتلاتابذبذتنمةديجةي�حرفوتاهنكلةفلكلقأيهف،بيساوحلاةي�حل

oتاذءابرهكلاسباقممادختسالضفي،اهيلإةني�ةزهجألاصيإلبقةيبرهكلاةكبشلاربتخا

نكمأنإو.ةزهجألاةي�حىلعدعاسييضرألافرطلانألتدجو�نيأةثالثلافارطألا

ىلعاهرثأوديدجلزنموأديدجرقميفةيبرهكلاةكبشلاةءافكةبقارميف�مويِضقاف

.اهبةنيمثلاةينورتكلإلاةزهجألالاصيإلبقحوارملاوحيباصملا

oلابقتسالاةقطنموأ،تارمملايفةماهلاةزهجألاعضوبّنجتامومعثداوحلانمةياقولل

عطقنملا�غرايتلارداصمورايتلاتاتبثموءابرهكلاسباقم،ةيمحملا�غىرخألاعضاوملاو

الثيحبعضوتنأبجيةكبشلاةزهجأوميداوخلابةلوصوملاةيبرهكلاتالصولاتاليوطتو

.ثبعلاوأأطخلاقيرطباهؤافطإلمتحملانمنوكي

oيفكيامءارشيغبنيفةدوجلاةيلاعةيبرهكتاليوطتوبيساوحلباوكءارشكناكمإبناكنإ

لصفنتيتلاةمكحملا�غسباقملاف؛طايتحاللةدايزوهلكبتكملاتاجايتحاةيطغتلاهنم

دق�كاهبةلصتملاةزهجألافلتتدقلببسحوةجعزمتسيلاررشردصتوزتهتوأةلوهسب

نمةقصالةطرشأبسباقملاتيبثتىلإنوقَنحُملاصاخشألادمعاماذإةصاخ،قئارحلعشت

!ةبهتلمداوم

oنخستدقفالإوةيوهتلاةديجاهنأنمدكأتفتانازِخيفبيساوحلانمايأظفحتتنكنإ.

oبراسمنماه�غوأفييكتلاةزهجأوأتاعشملاوئفادملابرقبيساوحلاعضوبجيال.



٢٢

ش

ِ

انيضمأدقو،ماعلااذهاقباستالكشملاكلتنمضعبىلعوتللانبلغتدقاننأةقيقحلا:ياجن

.بيساوحلاسباقمنمطقستالةمكحملباوكنعثحبناروهش

؟داجسلالاعشإبرذنتالةكرتشمسباقمو:وتوأ

ش

ِ

اذهعم.جربسناهوينمهعماهضعببلجىلإودوررطضاةياهنلايف.اضيأهذهو:ياجن

.لقألاىلعارارقتسا�كأتحبصأةزهجألانأالإ،رقتسم�غرهكلارايتلالازيالف

يداملا�مأتلاةسايسعضو

يتلاتاوطخلايف�كفتلاكيلعةمظنملااههجاوتيتلافعضلانطاومورطاخملامِّيقتنأدعب

ةجتانلاةقيثولا.ةبوتكمةيليصفتنامأةسايسعضويغبني.يداملانامألانماهذاختانسحيس

ة�اقةقيثولامضتنأيغبني.ةمظنملاىلإددجلا�مداقللوكئالمزلوكلٍّلادراطإةباث�نوكتس

اوأرقينأيغبني�ينعملالك.ةروكذملارطاخملانملكققحتلاحيفاهعابِّتابجاولاتاءارجإلاب

ةقيثولا�سحتلتاحارتقالاوةلئسألاعيجشتيغبني�ك.ةجاحلادنعاهوقبطيواهومهفيوةقيثولا

:فورظلابسح،يلاتلالكوأضعبيداملانامألاةسايسيوحتدق.رارمتساب

oبتكملايفدجاوتلابهلحمسينمو،حيتافملاوراذنإلاةزهجأنمضتت،بتكملامادختساةسايس

.هباشامو،ةفاظنلاةمدخنعلوؤسملانمو

oاهيفدجاوتلاراوزلاىلعروظحملابتكملاقطانمديدحتةسايس.

oةيداملافاصوألاوةلسلستملاماقرألااهيفا�ةزهجألاوتادعملابارصح.

oةساَسحتانايبيوحتدقيتلاةكلهتسملاقاروألانمنمآلاصلختللةطخ.

oةيلاتلاتالاحللئراوطتاءارجإ:

oةساّسحتانايببرستفاشتكاروفهراطخإيغبنينم.

oىرخأةيعيبطةثراكوأناضيفوأقيرحعوقولاحيفمهبلاصتالايغبنينم.

oتنرتنإلاوءاملاوءابرهكلالثم،قفارملاتاكرشبلاصتالاةيفيك.

oنمديزمدجوي.ِّرقملاجراخيتلاةيطايتحالاتاظوفحملانمتامولعملاعاجرتساةيفيك

.“تانايبلادقفكرادت”:٥لصفيفيطايتحالاظفحلانعتامولعملا

تامولعملاوتاءارجإلاوتاسايسلايفتا�غتلاسكعتلاهثيدحتوايرودنامألاةسايسةعجارمبجي

.ةماهلاقئاثولاعمنامألاةسايسةقيثوظفحسنتالعبطلابو،ةعجارمرخآذنمتأرطيتلا



٣
رست�لكعضو
اهظفحوةيوق
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اهظفحوةيوقرست�لكعضو.٣

،اهمدختسنيتلاةيتامولعملاتاينقتنامأةدايزلاهيلعدمتعنيتلاةينقتلابيلاسألانم�ثكبلطتت

،ةيرسلاتانايبلاةيمعتىلإ،ةفلتخملاتامدخلاعضاوميفوأبيساوحلاىلعانتاباسحىلإجولولانم

ةي�حهيلعفقوتتاملكيهكلترسلاتارابعوأرسلات�لك.ّرسةملكمادختسابلطتت

نوكيقارتخالابيلاسأنم�ثكفاذل.بغرنالنماهزوحينأنودلوحياميهوتامولعملا

�غناكملايفاهلاخدإلكعادخىلإ،اهنيمخت�بامحوارتتو؛ّرسلات�لكةفرعموهاهروحم

.اهنعحاصفإللكرابجإلكديدهتىلإالوصو،اهلاخدإءانثأكيلعسسجتلاىلإ،بسانملا

يقيبطتويرانيس

–�هتيوهنعحاصفإنود–اهيفنارشنيةنودم�هيدلرعدلبنمناقيقشةدجاموروصنم

جَِلتنأارخؤمةدجامتلواح.يسايسلا�يغتلاىلعناضرحيوناسنإلاقوقحتاكاهتنانع

ةملكترَّفَصنأدعب.تَّ�غتدقاهرسةملكنأتفشتكافبولاىلعيديربلااهباسحىلإ

الإباسحلاىلإاددجمجولولااهعسوبناكةمدخلامدقمهددحيذلاءارجإلاعابتابِِّرسلا

اذل.َتئِرُقاهنأاهيلعرشؤملبقنماهتأردقنكتيتلالئاسرلانماددعنأتظحالاهنأ

ةينمأعفاودباهباسحقارتخالاهمدختساواهرسةملكفشكدقادحأنأيفنآلاُّكَُشتيهف

نأتأردقف،ةديدعتامدخوعقاوميفاهتاباسحلاهتاذِّرسلاةملكمدختستاهنألو،ةيسايس

رمألاهلحضوتلبيساوحلالئاسميفةربخاهنعلقييذلاروصنمعمعوضوملايفثدحتت

.اهفواخميفهعمشقانتتو

لصفلااذههلوانتيام

oةيوقلارسلاةملكتاموقم

oةدقعمرست�لكركذتىلعدعاستليح

oةنمآلارسلات�لكةنازخمادختساةيفيكاهراهظتسانمالدبرسلات�لكظفحلساپ

اهيلعظافحلاوةيوقلارسلات�لكفيلأت

تارايسلاوتاجاردلاوتانازخلاولزانملا.حاتف�هلفقناننإفلوقنمءيشةي�حيفبغرنامدنع

ةيصخشفيرعتماقرأاهليلآلافارصلاتاقاطب،ةيمعتحيتافمتافلملل.لافقأوحيتافماهلاهلك

حتفتاهنأيفكرتشت،ةيمقروأةيدامتناكءاوس،حيتافملاكلتلك.ّرست�لكديربلاتاباسحلو

ت�لكعضتوكتافلميمعتنأكنك�ةيمقرلاةي�حلالاجميف.ك�غديبوأكديبءاوساهلافقأ

ةلهسوأةفيعضاهنألءاوس،ك�غلرسلاةملكتفشكنانإنكل،تاباسحلاىلإجولولاىلعرس

.ةدئافاهلنوكتنلف�مختلا

ةديفملاةيوقلارسلاةملكتاموقم

نأو،ايصخشكنوفرعينمىلعىتح�مختلاىلعة�سعرسلاةملكنوكتنأيغبني،راصتخاب

ةيبوساحتاردقوفاكتقومجاهمىدلناكولهنأظحال.ةليوطةرتفايبوساحاهجاتنتسابلطتي
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رسلاةملكجاتنتساوأحاتفملارسكنمنكمتينألبقتقوةلأسماهنوكيفصخلتتةلأسملافةيفاك

ةيرسردقعممءالتيا�ناكمإلاردقبكلذبيعصتوهبولطملا.ةحاتملاليدابتلالكةبرجتب

.اهلينىلعمجاهملامزعىدموتانايبلا

oيسأديزيرسلاةملكلوطةدايزب:لضفأناكتلاط�لكةيجمربنمبولطملاقيفاوتلاددعا

يغبنيامومع.اهيفةمدختسملافراحملاتاناخددعهددحيرسلاةملكلوط.اهتبرجتمجاهملا

ديزملا(ةيمعتلاحيتافمت�لكلكلذفعضو،فراحمةينا�نعرسلاةملكلوطلقيالنأ

ٍّرست�لكنوعضينو�ثك.)“ةساسحلاتانايبلاةيرسظفح”:٤لصفيفتافلملاةيمعتنع

امةذبحميهو،رورملاتارابعىمستهذهو،الوأتافاسماهنيبةملكنم�كأنمفلأتت

.اهلبقتتةيجمربلاوأةمدخلاتماد

oةوقلاتاموجهةبوعصنمديزيديقعتلانإفلوطلاىلإةفاضإ:لضفأناكتدقعت�لك

ةقيفوتلافاشتكاةلواحميف–ل�الولكتاليتلا–بيساوحلااهيفمدختستيتلاةمشاغلا

رسلاةملكفلأتتنأناكمإلاردقبيغبني.رسلاةملكاهنمفلأتتيتلافراحملانمةحيحصلا

نماهلاخدإحاتملازومرلالكمدختساراصتخاب.زومروميقرتتامالعوماقرأو،فرحأنم

كنك��ك،�غصو�بك،فرحلكنمنالكشاهبةينيتاللاةيدجبألانأركذتو،حيتافملاةحول

هنأنمانقيتمتمدامو،حمسيماظنلامادامةينيتاللابناجىلإةيبرعلافراحملامادختسا

نادلبلايفحيتافملاتاحولفالتخانابسحلايفعض(اهتجتحا�لكاهلاخدإكعسوبنوكيس

يتلاتنرتنإلاىلعتامدخلاكلذكورسلاةملكدمتعتيتلاتاقيبطتلانم�ثك.)ةفلتخملا

امدنعاهلخدتيتلارسلاةملكةوقىدمسايقلتارشؤماهبنوكترست�لكعضوبلطتت

امىلإةفاضإتارشؤملاكلتبدشرتسا.ةديدجىرخأبة�دقلارسلاةملكِّ�غتوأباسحلاحتفت

.قبس

oةباتكىلإتجتحانإكنكل.رخآلصخشنمفلتخييبسنرايعم“ةينالمعلا”:ةيلمعنوكتنأ

حتفيونامألاةجردنما�ثكللقيدقكلذنإفاهرُّكذتعيطتستالكنألةقرويفرسلاةملك

وأكتظفحموأكبتكمىلإذفنينأعيطتسينملكاهلغتسينأنك�ةديدجتاديدهتلبابلا

تلظنإ.كدعاستدقحئاصنيوحي“رسلات�لكظفحوركذت”مسق.تالمهملاةلسىتح

عاونأنأظحال.ساپلثمٍّرست�لكةنازِخمادختساكنكمأا�رفكيلعةبعصبيلاسألاكلت

تافلملاتناكولىتح،رسلات�لكظفحضرغيفاهيلعد�تعالانك�الىرخألاتافلملا

ةفيعضاهيفةمدختسملاةيمعتلانأل،لسكإودروتفوسوركيمقئاثولثم،رست�لكبةيمحم

.ناوثيفاهنم�ثكرست�لكرسكاهنك�تاودأتنرتنإلاىلعدجوتو

oءاوس،كبةطبترملاةيصخشلاتامولعملانمرسلاةملكنوكتالأبجي:ةيصخش�غنوكتنأ

اءزجوأاهلكفلأتترست�لكعضتالف.اهمدختستيتلاةيمقرلاتايوهلابوأةيقيقحلاكتيوهب

الو،ةيندملاكتيوهةقاطبمقرالو،برقملاكقيدصوأكتجوزمساوأكمساكتانايبنماهنم

لكف؛كبلكوأكتطقكناويحمساىتحالو،كنباداليمخيراتالوكتنبامساالو،كفتاهمقر

.ثحبلانمليلقباهعمجواهتفرعمنك�تامولعملاهذه

oنوكرشيني�ثكنأعقاولانأالإ،ةيرسرسلاةملكنوكبوجوايهيدبناكا�ر:ةيرسنوكتنأ

تالكشملالحوأ،ل�عألاءادأىلعمهتدعاسملثمةديدعضارغأل،مهِّرست�لكيفنيرخآلا

٢٩

ىرخألئاسونعثحبتنألضفألا.مهمهتتانايبىلعلوصحلايفمهتدعاسموأ،ةينقتلا

ٍدحألرسلاةملكنعحاصفإللتررطضانإو،مهمهتيتلاتامولعملايفنيرخآلاةكراشمل

اهناكمعضتنأوهلاهيطعتنألبقاهِّ�غتنأكيلعيغبنيفةينقتةلكشملحىلعكدعاسيل

ِّرسلات�لكفيلأتيفاهمدختستيتلاةيلقعلاتاكينكتلاتاذاهيفمدختستالةتقؤمرسةملك

ترتخانإهتاذءيشلالعفتنأيغبني.ةلأسملايهتنتنأدعبىرخأةرماهِّ�غتنأمثةيقيقحلا

لجألكلذلعفكيلعحرتقتىرخأةمدخيفتنرتنإلاىلعتامدخلاىدحإرسةملكلخدتنأ

ةيع�تجالاتاكبشلانمديدعيفنآلااعئاشحبصأاموهو،ىلوألاةمدخلانمكتانايبدا�تسا

مدقموأماظنلاريدمنأّركذتو.كفراعمة�اقبلجلكديربىلإجولولابلطتيتلااه�غو

ىلإجاتحيال،ةعماجلاوأبتكملايفوأتنرتنإلاىلعءاوس،ةمدخوأةكبشيأيفينقتلامعَّدلا

نمضتيرسلاةملكةيرسىلعظافحلا.لمعءادأوأةلكشملحيفكدعاسيلكّرسةملكةفرعم

.اهلاخدإءانثأكرهظءارونمرظنيدقنممرذحلااضيأ

oاهفشكينمنإفالإو،تاباسحلانمديدعلاهتاذرسلاةملكمادختسابنجت:ةديرفنوكتنأ

لاحتناىتحوأ،اهبيرختوأ،ةيرسلاتامولعملانم�بكمكىلإذافنلاهيلعلهسلانمنوكيس

ةديدعتامدخنأل،ورتكلإلاديربلاتاباسحبقلعتي�يفةياغللمهماذه.ةيمقرلاكتيصخش

نألماهامومعرمألانأ�ك.ديربلاقيرطباهصختيتلارسلاةملكةداعتسالتاءارجإحيتت

يلاتلابو،اهفاشتكالهسي�م،ةيفاكةجردبرسلاةملكيمحتالتاقيبطتلاوتامدخلاضعب

ةثالثوأرسيتملك�بامليدبتلانإفهتاذببسللو.ىرخأتاباسحىلإذافنلايفاهمادختسا

.ذَّبحم�غتاباسحلالكىلعاهعيزوتو

oدعب.رهشأةثالثلكةرملقألاىلع،ايرودرسلات�لك�يغتمهملانم:رارمتسابّ�غتتنأ

اصوصخ،ادجةئيسةداعهذه،ةليوطتاونسلاهنو�غيالورسلاةملكبنوطبتريصاخشألا

نوكينأةصرفتدازرسلاةملكرمعلاط�لكهنأل،لمعلايفمدختستيتلاتاباسحلايف

ىلإذافنلاىلعنيرداقنولظيسمهنإف،كملعنودثدحاذهنأولو،اهوفشتكادقنورخآ

.رسلاةملكِّ�غتىتحكملعنودكتانايب

؟يّرسةملكبهربخأنأيننك�الأ؟صخشيفقثأتنكنإاذام:روصنم

ةملكىلعظافحلاىلعهتردقيفةرورضلابقثتنأينعيالامصخشيفقثتكنوك:ةدجام

دقأالإ،اهينتيطعأنإكّرسةملكلالغتسائيسأنأدمعتأنلأعمو؟كلذكسيلأ،رسلا

نأةقيقحلاو!اهينتيطعأهلجأنميذلاضرغلاءادأىلعكتدعاسمفدهبةقرويفاهبتكأ

قلعتيالعوضوملانأ�ك.لوألاماقملايفةلكشملاهذهيفيعوقوببسوهنوكيدقاذه

تافالخلاليبسعطقياذهفرسلاةملكفرعييذلاديحولاصخشلاتنأتنكنإف،ةقثلاب

نأةقثاونآلاانأف.فاطملاةياهنيفةقثلابرضيدقاموهو،تفشكناوثدحنإموللالدابتو

.دحألاهطعأواهبتكأأنمةنقيتمأل،يديربلااسحِّرسةملكرسكوأنَّمخاماصخش
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ِّرسلات�لكظفحوُرُّكَذت
ةركاذوذصخشلنك�فيكبجعتتدققباسلامسقلايفرسلات�لكتاموقمة�اقةعلاط�

�غتتديقعتلاولوطلااذهبةديدعّرست�لكهتركاذيفظفحينأ،ةيداعلانملقاوأ،ةيداع

اهنيمختنيرخآلاىلعبعصيةيوقٍّرست�لكفيلأتىلعدعاستدقةيلاتلاحئاصنلا.رارمتساب

.ةمشاغلاةوقلاتايجمربباهرسكلربكأادهجبلطتيو

ةيوقلارسلات�لكرُّكَذت

:رسلاةملكيفةلخدملافرحألاعيونتلقرطةدعدجوت

oةيلصألادعاوقلابمازتلا�غبة�غصلاوة�بكلاةينيتاللافرحألالاكشأيفعيونتلا:

”My naME is Not MR. MarSter“

oماقرأبفرحألادبتسا:”a11 w()RK 4nD N0 p14y“

oزومربفرحألادبتسا:”c@t(heR1nthery3“

oةدعتاغلنمت�لك�مضت:”Let Them yaklo 1e gateau au ch()colaT“

oةينيتاللافرحألابةيبرعلاةباتك:”al3arabi keda baye5 geddan“

oةينيتاللاىلعةطوبضمحيتافملاةحولبنكلةيبرعت�لكةباتك:”Hf, [glf, uhdl ugn

[kfi“،حيتافملاةحولبيترتفلتخيامدنعيغبني�كلمعتالدقةقيرطلاهذهنأظحالنكل

ت�غتنإوأةيسنرفلاحيتافملاةحوللثم،اهلاخدإىلإةجاحلاورسلاةملكفيلأتتقو�بام

.ةدحتملاتايالولاةيزيلجنإوةيناطيربلاةيزيلجنإلا�بام

ةجردةدايزىلعدعاستاهعيمجو،هتاذتقولايفبيلاسألاكلتضعبوألكمادختسااعبطكنك�

،ة�هشلافرحألاتالادبتساضعبنأعمهنأظحالنكل.اهرسكةبوعصيلاتلابورسلاةملكديقعت

الاهنأالإ،اهعويشلرسلات�لكرسكتايجمربيفلعفلابتنمُضدق@وaوأ0وoلادبتسالثم

.�مختلاوفاشتكالابيعصتيلاتلابوثحبلالاجمةدايزيفديفتلازت

ةدقعمرست�لكىلإظفحلاةلهسةليوطتارابعليوحتلركذتلابيلاسأمادختساكلذككنك�

:الثم،ةيئاوشعهبش

o”To be or not to be? That is the question“�2”ىلإلّوحتتنأنكBon2BTitQ“

o”We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal“�نك

“=WhtT2bs-e:taMac”ىلإلوحتتنأ

o”Are you happy today?“�حبصتنأنك”rU:-)2d@y?“

ةلالدتاذت�لكةعومجموأةرابعبأدبتنأ:قبساملكهيفمدختستيذلاوهحجانلابولسألا

قفوتاليوحتلانمةعومجماهفرحأىلعيرجتنأمث،اديجاهظفحتكنإفيلاتلابوكيدلةصاخ

ةداعإامودكعسوبنوكيسةقيرطلاهذهب.كاوساهملعيالوكسفنلكسفنباهركتبتةصاخدعاوق

.ِّرسلاةرابعىلإالوصوةيلصألاةرابعلانماقالطناةوطخةوطخةصاخلاةيليوحتلاتايلمعلاءارجإ

رسلات�لكلنمآلاظفحلا

ةيلاثملاةيصوتلانأالإ،رسلات�لكنمهبسأبالددعركذتىلعكدعاستدققرطلاكلتنأعم

نملكشىوقأمادختساكنك�اذهنعالدبفاذل.كتليحدفنتستدقايرودرسلات�لك�يغتب

٣١

�عتستنأاهركذتةلواحمنمالدبوايلآةدلوملاةيئاوشعلات�لكلايهو،رسلات�لكلاكشأ

حورشملاساپلثم،ةيوقلاةيمعتلابةيمحمرسلات�لكلةصاخةنازخيفكلاهظفحتةادأب

.تاودألاليلديفهمادختسا

ساپليلدعمأدبا:يلمعليلد

اهبيمحتلةيوقةدحاوٍّرسةملكركذتتوفلؤتنأكيلعنوكيسفةليسولاهذهتمدختسانإ

وأ)KeePass(ساپتمدختساءاوس،ىرخألاةديدعلارسلات�لكيوحتيتلاتانايبلاةدعاق

Passwordلثمىرخأةادأ Safe.كنك�امباسحلرسةملكلاخدإلتجتحا�لكفاهدنعو

لثمةركاذةرذشىلإونماهخسننك�يأ،ةلومحمةادأساپ.ةنازخلانماعيرساهجارختسا

رفسلادنعديفموهو،بوساحلكىلعبيصنتىلإةجاحنودةرشابماهنماهمادختساوسإوي

.بيساوحلا�باملقنتلادنعوأ

ةدعاقتدقفنإكنأيفلثمتيهيلعذخأملانأالإ،ةديدعتاباسحهيدلنملديفمبولسألااذه

،ةدحاوةدحاواهتاذتامدخلانمرسلات�لكعاجرتساكيلعنوكيسو،ءيشلكتدقفتانايبلا

يفرسلات�لكتانايبةدعاقنمةيطايتحاةخسنظفحفاذل.كلذلمعلءارجإحيتتتناكنإ

دقفكرادت”:٥لصفعلاطيطايتحالاظفحلانعتامولعملانمديزمل.يويحرمأنمآعضوم

ةركاذلاةرذشةقرسنأينعية�عمرسلات�لكتانايبةدعاقنوكفظحلانسحلنكل،“تانايبلا

.اغلاباديدهتلكشيوأعزفلا�ثي�مسيلاهنمةخسنيوحيطيسوعايضوأ

دجوتالفرسلات�لكةنازخيمحتيتلارسلاةملكتيسننإكنأ،مهألاوهو،اثلاذخأملا

العفكنك�ةيوقرسةملكفيلأتىلعلمعافاذل.اهمادختسابانحصنامالإو،اهعاجرتسالةقيرط

.موزللاتقواهركذت

ىرخألارسلات�لكةي�حلةدحاوٍّرسةملكمدختسيساپنأا�!ةظحليرظتنا:روصنم

؟دهجلا�فوتوتاباسحلالكلةدحاوٍّرسةملكمادختسانمنمآاذهنوكيفيكف،ةديدعلا

؛تاقورفةدعدجوتهنأالإ،ةيسيئرلارسلاةملكةي�حةيمهأدكؤياذهو،دِّيج�كفت:ةدجام

تانايبةدعاقفلمىلعلوصحلاكلذكلب،رسلاةملكةفرعمطقفهمزلينلمجاهملا،الوأف

ةفرعمهيفكياهدنعفكتاباسحلكلةدحاوٍرسةملكمدختستتنكنإ�نيب،هتاذساپ

تامدخلانمضن�م�كأرسلاةملكةي�حيفساپةوقنمضناننأىلعةوالع.رسلاةملك

تعقودقواقحةفيعضاهضعبت�يمصتف،رست�لكبلطتتيتلاىرخألاتايجمربلاو

مدختسيمثاماعقوممهدحأقرتخينأيفبغرتكنظأالو،اهضعبلةقثومتاقارتخااقبسم

�سيساپرسةملك�يغتنأ�ك.ىرخأتاباسحقارتخايفهنماهيلعلصحيتلاتامولعملا

.ةياغلل



٤
تانايبلاةيِِّرسُظفح
ةساّسحلا
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ةساّسحلاتانايبلاةيِِّرسُظفح.٤

يرجينأنك�لومحملانيزختلاطيسووأبوساحلاىلعةنزخملاتانايبلاىلإهبحرصملا�غذافنلا

ىلعارداقناكنإايداموأ،ةكبشلاربعبوساحلاعملعافتلاىلعارداققرتخملاناكنإدعبنع

:١لصفيفٌ�بموه�كتاديدهتلانمىلوألاةئفلانمتانايبلاةي�حنك�.داتعلاىلعهديعضو

�كتاديدهتلانمةيناثلاةئفلانمو“�قرتخملانموةثيبخلاتايجمربلانمبوساحلاةي�ح”

الوتاعافددجوتالهنأملعننأبجياننأالإ،“ةيداملاراطخألانمةي�حلا”٢لصفيف�بموه

.ةيلاتتمعافدطوطخعضولضفألانمفاذل،اهقارتخانك�التاطايتحا

ةلفاغملاوأةرداصملاوأةقرسلاقيرطب،نيزختلاطئاسووأداتعلاىلعهديمجاهملاعضولاحيف

ٌةَّدِعةيجمربتاودأدجوتو،ءافخإلاوأةيمعتلاامإوهعافدلللاَّعَفلاديحولاليبسلانإف،ةهربل

تپركورتيهليلدلااذهيفاهحرشنيتلاةيجمربلا.ةرحتاقيبطتاهضعبو،�بولسألاالكقيبطتل

)TrueCrypt(ة�عملاتانايبلاءافخإلةفيظويوحت�كتافلملاةيمعتلاساسأمدختُستيهو.

يقيبطتويرانيس

ناعمجيارهشأايضمأدقو،ةيبونجلااكيرمأيفةيقوقحةمظنميفنالمعيولباپوايدوَلك

تاداهشيهو،�هتقطنميفشيجلااهبكترايتلاناسنإلاقوقحتاكاهتنانعنايعتاداهش

لمعتت�ظنمةدعيف�طشانلاو�يقوقحلامهعمومهادٍرطخلَدوهشلااهُفاشكناضِّرعُيدق

وهواهيفنالمعييتلاةمظنملايفبوساحىلعتافلميفةنزخمتامولعملاكلت.ةقطنملايف

نمةيطايتحاةخسنتظفحدقفنامألاقلعتي�يفةفيصحايدوَلكنألو.تنرتنإلابلصَّتُم

.بتكملانعاديعبنمآناكميفهبظفتحتجمدمصرقىلعتافلملا

لصفلااذههلوانتيام

oبوساحلايفةنزخملاتانايبلاةيمعت

oةيمعتلامادختساءاَّرجاهلضرعتتدقيتلارطاخملا

oاهدقفوأاهتقرسلاًبسحتةلومحملانيزختلاطئاسوىلعتانايبلاةي�ح

oدعبنعوأ�يداملا�قرتخملانعتانايبلاءافخإلاهعابِّتانكمملاتاوطخلا

تانايبلاةيمعت

؟اذهيفكيالأ،زودنِوىلإجولولاِرسةملكلعفلابهيمحتوساحنكل:ولباپ

لك

َ

هديعضينمنأىلعةوالع،رسكلاةلهسزودنوىلإجولولارسةملكنأةقيقحلا:ايدو

ا�ودديرييتلاتانايبلاخسنهنك�يحصرقمادختسابهعلقينأليفكتةدملبوساحلاىلع

رمألافلوطأةدملبوساحلاذخأمجاهملاعسوبناكنإو؛اتاتبزودنيوعملماعتلاىلإةجاح

رست�لككلذكلب،اهيلعدمتعيالاميهاهدحوزودنورست�لكتسيل.هيلعلهسأ

.تابوركأودأوأدروتفوسوركيملثمتاقيبطت
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نوفرعيوأحاتفملامهيدلنممهدحو،حاتفماهلةيوقةنازخيفاهعضوهبشيتانايبلاةيمعت

)TrueCrypt(تپركورتىلعتاذلابقبطنيلاثملااذه.اهتايوتحمىلإذافنلامهنك�لفقلاةفيلوت

ةيمعتنعاضوع“ة�عُمتاّدلجم”ىمستةنمآتايواحءاشنإىلع�عتيتلاةهباشملاتاودألاو

اهنأالإ،ةلدألاوتافلملانم�بكددعباعيتسااهنك�ة�عملاتادلجملاكلت.ىدحىلعفلملك

.لومحمنيزختطيسويأيفوأبوساحلاىلعاهجراخعضوميأيفظوفحمفلميأيمحتال

تپركورتليلدعمأدبا:يلمعليلد

اهضعبو،تپركورتاهرفوييتلااهتاذةيوقلاةيمعتلا�فوتاهنك�ىرخأتاموظنموتاودأدجوت

ددعتبومادختسالاَِرسيهنوكبزيمتيتپركورتنأالإFreeOTFEلثم،كلذكةرحتايجمرب

مسقيفةحورشملاة�عملاتانايبلاءافخإةفيظويهومهألاةزيملابناجىلإ،ةديفملافئاظولا

ةيمعتلاةفيظوىلعقوفتتلئادبلاكلتعيمجنإفلاوحألالكيفو.ةساسحلاتانايبلاءافخإ

.زودنيويفةنَّمََضتُملا

اذهينعيله؟هتاذبوساحللنيرخآلا�مدختسملانعاذام.ينتقلقأدقل،نسح:ولباپ

“ادنتسم”ليلديفاهظفحأيتلاافلمىلععالطالاىلعنورداقمهنأ

لك

َ

�قرتخملانمكيمحتالزودنوىلإجولولارسةملكتناكنإف.ك�كفتةقيرطينبجعت:ايدو

نيذلا�مدختسملانأةقيقحلا!بوساحلاىلعتاباسحمهيدلنممكيمحتنأاهلفيكف

نيرخآلا�مدختسملاتافلمىلععالطالامهنك�الماظنلايفةيرادإتايحالصمهيدلتسيل

ىلعذافنلاتايحالصقيبطتضرفيليغشتلاماظننألكلذو،ماظنلانومدختسياومادام

نوقرتخملاأجلياذل،نيزختطئاسونمهبلصتياموبوساحلاىلعرطيسملاوهمادامعيمجلا

نيزختلاطيسولصووأفلتخمليغشتماظنعالقإىلإداتعلاىلعمهديعضومهنك�نيذلا

نكل.ليغشتلامظنعيمجىلعقبطنياذهو.ةي�حلانمةقبطلاهذهزواجتلرخآبوساحب

�ك،كرتشمهنأ“ادنتسم”ليلدلدبملاعضولانوكيزودنوتارادصإضعبيفهنأركذت

ةيحالصمهيدلنمنأكلذكركذتو؛ذافنلاتايحالصديدحتمعدتالتافلملامظنضعبنأ

.ديحولاليبسلايهةيمعتلانإفتالاحلاهذهيفو.ءيشيألعفامودهنك�ماظنلايفريدملا

نامأبتافلملاةيمعتمادختسالحئاصن

ةيمعتلادعاست.كعمنولمعينملوكلرطاخملابفوفحمرمأةصاخلاوأةيرسلاتانايبلانيزخت

ليلقتيهةساّسحلاتانايبلاةي�حلىلوألاةوطخلا.اهيغلتالاهنأالإرطاخملاكلتنمليلقتلاىلع

الفتانايبلانمةنيعمةئفوأفلمنيزختلهيجوببسكيدلنكي�ف.اهنمظوفحملامكلا

٣٧

امةيمعتيهةيلاتلاةوطخلا)اذهنعديزملل“ةساّسحلاتانايبلا�مدت”٦لصفعلاط(.اهظفحت

.تپركورتلثمةادأمادختسابتافلمنمهبظافتحالابجي

لك

َ

ام،دوهشلاتايوهنعفشكتيتلاتانايبلاظفحىلإجاتحنالانكا�ر،نسح:ايدو

؟كيأر

ابلطمةينوناقتاءارجإذاختاناكنإالثم،مزاللاريزنلاردقلابانيلعناكا�ر،كقفاوأ:ولباپ

.ةيقادصم�كأيخيراتقيثوتلوألبقتسملايف

تانايبلاءافخإ

بوغرم�غاهابتناتفلتدقوةيدابنوكتاهنأوهتيبلاوأبتكملايفةنازِخدوجوئواسمىدحإ

مادختساباينوناقمهسفنأاونيدينأنمةلوقعمفواخمسانلاضعبىدلنوكتلثملابو.هيف

للقيالاذهنإفةيمارجإلاعفاودلانم�كأةيمعتلامادختسالةعورشملاتارربملانأعمو،ةيمعتلا

،ةيمعتلامادختسايف�كفتلاةداعإلكناعفديدقنايسيئرناببسدجوي.وناقلاميرجتلارطخنم

�كأظفحعضومىلإهابتنالاتفل�هيناثو،ةينوناقلاةنادإلارطخ�هلوأ؛تپركورتلثمتاودأو

.ةيساسحكتانايب

ةينوناقلاةنادإلارطخ

مادختساوأبيصنتوأليزنتدرجمنأينعيدقاذهو،تاءاضقلاضعبيفٌمَّرَجُمةيمعتلامادختسا

تارباخملاوأشيجلاوأةطرشلانوكلاحيفو؛هتاذدحيفة�رجنوكيدقةيمعتلاتايجمرب

كلتةفلاخمنإفمهنعتانايبلاةي�حلىعستنيذلاكئلوأنمضنمىرخألاةينمألاةزهجألاوأ

تاديدهتلانأعقاولاو؛اينوناقكتلءاسموأكتمظنمطاشنيفقيقحتللةعيرذئيهيدق�ناوقلا

درجمنوكيدقذإ،قالطإلاىلعةيمعتلامادختساةينوناقىد�ةقالعاهلنوكتالدقعونلااذهنم

نعرظنلاضغب،ةيمارجإتاماهتالكضيرعتلايفاكةيمعتلامادختسابكتمظنموأكصخشطبر

اموتاودألاهذهلثممادختساةلأسميفنُّعَمَّتلاكيلعةلاحلاهذهيفو؛ةَّ�عُملاتانايبلاةعيبط

:ةيلاتلاةليدبلاتارايخلاضعبكيدلنوكتدقفلاحلاوهاذهناكنإ.كتلاحلةبسانمتناكاذإ

oغتانايبلاُبْسَحوظفحتنأينعياموهو،اما�تانايبلا�مأتتايجمربمادختسايدافت�

.ةيرسلاتانايبلاهيومتلتارفشلانماماظنركتبتنأوأةيِّرسلا

oقبطتتاودأدجوت.اهتيمعتنعاضوعةيرسلاتانايبلاءافخإلايفارگوناگتسالاةينقتمادختسا

متكتلابجي�ك،دادعإلاوةساردلاضعباهمادختسابلطتيو،اذهقيقحتلةديدعتاينقت

رسلانوكييتلاةيمعتلا�غىلعهنأل،اهمدختستيتلاتاينقتلاوتاودألاىلعناكمإلاردقب

فشتكينملكَلبِقنمةنادإلال�تحاىقبياذهعمو؛رسلاةملكوأحاتفملاوهاهيفديحولا

.ةافخملاتانايبلاجارختسالةليسو
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oورتكلإديربباسحيفتاقفرمكةساسحلاتانايبلاظفحبلطتياذهنأالإ،نَّمَؤمبولاىلع

اصرحبلطتي�ك،ةبسانملاتاودألاوةمدخلاداجيإلةلوقعمةربخوتنرتنإلاباديجالاصتا

.اهيلعاهكرتوةنمؤم�غطئاسوىلعةيرسلاتانايبلاظفحمدعل

oسإويةركاذتارذشىلعالثم،بوساحلانعاديعبةساسحلاتانايبلاظفحلومحمطيسووأ

تانايبلمحنأ�ك،ةرداصملاوعايضللبيساوحلانمةضرع�كأطئاسولاهذهنأالإ؛رخآ

.اذبحمسيلوهو،اهلماحىلعارطخلِّكُشيدقاهبلوجتلاوةساّسح

ميرجتلاةيشختالاحيففاذهعمو؛اهضعبعمبيلاسألاهذهنمددععابِّتانك�موزللادنع

تانايبلادوجوهيو�ىلإيعسلاعملاحيأىلعةيمعتلامادختسابسنألانمنوكيدقفوناقلا

.عاطتسملاردقبةِّ�عُملا

عوننمتافلمكودبتثيحباهتيمستبة�عملاتپركورتتادلجمدوجوءافخإنك�الثم

تافلمبسانيجمدمصرقةروصفلمةئيهيفاه�كنتلiso.مسالادادتمامادختساالثمف،رخآ

غيصتافلمتادادتمامادختساكلذكنك�،تياباجيم٧٠٠لوحاهمجححوارتييتلاتادلجملا

ةمدختسملاتاقيبطتلاوأتالغشملاعملمعتنلتافلملاهذهنأةظحالمعم،ويدوألاوويديفلا

نلوهف،رادجلاىلعةحولفلخةنازِخلاءافخإامدحىلإهبشياذه.ةروكذملاعاونألانميألالصأ

.ادئازاهابتنابلجينللقألاىلعهنأالإنعمتملاثحابلاهجويفدمصي

�غيفاهظفحوهتافلميواحلادلجملاوهتاذتپركورتةيجمربفلممسا�يغتكلذكنك�

ةركاذةرذشىلعيداعفلمككلذنعاضوعاهظفحو،تايجمربلاةداعهيفبصنتيذلاعضوملا

.كلذلمعةيفيكحرشيتپركورتلصف.بيصنتالباهنماهمادختساو

ةساّسحلاتانايبلادوجوفشكرطخ

نأنمانقلقنملقأةيمعتلاتايجمربمادختساب�سبلتمطبضننأل�تحانمانقلقنوكيامةداع

اهتي�حيفبغرنيتلاوةيساسح�كألاتانايبلادوجوىلإءالجب�شية�عمتانايبةيواحدوجو

فرعيراصدقومجاهملانأالإاهيلععالطالاحاتفملازوحينم�غلنك�الهنأعمو.نك�ام�كأب

كضرعيدق�م،اهجارختساىلعارارصإ�كأحبصيدقاهتي�حلتاءارجإتذختاكنأواهدوجوب

يفدراول�تحاوهو،بيذعتلاعمباوجتسالاوأزازتبالاوأديدهتلالثم،ةينقت�غتاديدهتل

هنأ�ك،ةباقرلانعىفخ�ونوناقلادودحجراخةينمألاتاهجلااهيفلمعتنأنك�يتلادالبلا

رسكورسلات�لكفاشتكالةينقتلابيلاسألامادختساةلواحمنمىودج�كأنوكيدقولهسأ

حمعدةفيظوهيفديفتدقيذلاقايسلاوهاذه.ةيمعتلا

ُ

ج

ّ

ِ

ي

ّ

.تپركورتيفراكنإلاةَ

ايفارگوناگتسالانماصاخاعونفظوتيهو،تپركورتتازيممىدحإراكنإلاةيجحةفيظو

لث�موهو؛ةيساسحلقأة�عمىرخأتانايبفاخة�عملاةساسحلاتانايبلادوجوهيومتل

وأحاتفملاىلعلوصحلانممجاهملانك�اذإثحب،حاتف�ةلوفقمةنازخيفيرسبيجدوجول

ىلإاذههعفديدقوةبولطملاداوملاهنظينأنك�امدجيسفديدهتلاتحتاهحتفىلعكرابجإ

كنألو.يرسلابيجلايفاقحهؤافخإكمهيامدوجوىلإهبتنينأنودهيلعلصحا�ءافتكالا

اذهعنقيدقو،تلئُسول،رخآءيشيأدوجوركنتنأكنك�يرسلابيجلادوجوبفرعتكدحو

ةيشخ،امببسلرسلاةملكنعحاصفإلاىلعاهيفربُجتيتلاتالاحلايفاذهديفيدق.مجاهملا

عمةيساسحلاةديدشتانايبلاةي�حةلصاومرايخكحن�راكنإلاةيجحو،وناقوأيدامديدهت

٣٩

اذهنإفةينوناقلاةنادإلارطخمسقيفحضوموه�كنكل.رطخلانمك�غوأكسفنةي�ح

.ةميخوبقاوعةيمعتلامادختسادرجملناكاماذإٍدجم�غنوكيدقبولسألا

،رخآىّمعُمدلجملخاديفخمىَّمَعُمدلجمءاشنإقيرطبراكنإلاةيجحمعدةفيظولمعت

حتفلةمدختسملانعفلتخترسةملكةفرعمهتايوتحمىلإذافنلاويفخملادلجملاحتفلمزليو

�غةيمعتلارسكنأل،كنواعتب–يجراخلادلجملاحتفنممجاهمنََّك�نإفاذل،يجراخلادلجملا

يفخمدلجمدوجومدعوأدوجونمنقيتلاهنك�نلفةينقتةربخاذناكنإوىتحهنإف–ٍدجم

يفدجوتةفيظولاهذهلثمنأفرعيدقهنأعمىتح،هركنتَتمُدامكلذتابثإالو،هلخاد

ةطلسىلإعجارودكؤم�غٌّيلجوه�كاذهنأالإ،كلاحلككرتىلإهعفديدق�م،تپركورت

.كهاركإكل�يذلامجاهملا

هيلععَمجُملاو،راكنإلاةيجحمعدةفيظومادختسانودةيمعتللتپركورتنوديدعمدختسي

تپركورتدلجميألخاديفخمدلجمدوجوديدحتينقتلاليلحتلاقرطبىتحنك�الهنأنآلاىلإ

تارشؤمكرتيفالتلهمادختسالتايصوتلاوةميلسلاةقيرطلاتعبتانإاذه؛همدعنمىّمعُم

ىلعتاراصتخاوأتاقيبطتلاتالجسيفتالخدملثم،همادختساوأهدوجوىلإ�شتدقةيوناث

.تادنتسملارخآمئاوقوأبتكملاحطس

لك

َ

تافلملقنناهدعبويجراخلادلجملايفةماهلا�غتافلملاضعبعضنل،نسح:ايدو

؟هباشاموأة�دقلاتافلملاضعبكيدلأ.هلخاديفيفخملادلجملاىلإةساّسحلاانتاداهش

نإةيهومتلاِّرسلاةملكنعحصفننأيهةركفلانأ..دصقأ..اضيأاذهيفركفأتنك:ولباپ

كلتودبتنأيغبنيةعنقمةليحلاهذهنوكتلنكل؟حيحص،كلذىوسرايخانمامأنكي

اهيفعضننأانيلعبجوا�ر!اهتيمعتءانعانمشجتملفالإو؟كلذكسيلأ،ةماهتافلملا

�غنكلةقيقحعقاومىلعتاباسحرست�لكوأ،عوضوملابةقالعتاذ�غةيلامتادنتسم

.اًدحأددهتنأنك�ةيرستانايبيوحياللمعلانعريراقتوأ،ةماه



٥
تانايبلاِدْقَفُكُراَدت



٤٣

تانايبلاِدْقَفُكُراَدت.٥

اهعايضوأاهفلتبةديدجرطاخماهنعمجنتاهلقنوأةيمقرلاتانايبلانيزختيفةديدجةقيرطلك

وأ،ةقرسةجيتن،ةظحليفدقُفتنألمعلانمتاونسةليصحلنك�و،اهيلعتصنتلاواهتقرسوأ

ةيئادبلاتاينقتلانأَركذت.تانايبلانيزختةينقتيفروصقببسبوأ،ةرداصملاوأ،يظحلل�هإ

فلتت�نيبتاونسلافالآدعبمويلاةيقاباهراثآلازتاليدربلاىلعةباتكلاورجحلاىلعشقنلاب

اهلكسيل،تاحفصلا�يالمةعيضمةجمدملاصارقألاشدختوةبلصلاصارقألاتالغشممويلك

دقفتستنكنإام”تسيلةلأسملانأ�ينقتلا�بعيشي.ظحلانسحل،هكرادتنك�الوأاماه

هذهلاطاتحمنوكتنألضفألانمفاذل،“كتانايبدقفتسىتم”ةلأسمىرحألابيهلب“كتانايب

دقنكنامنومضم�غتانايبلادقفكرادتنأذإ،ةطلاغملصفلاناونعيفتناكا�رف،ةظحللا

امةداع.ةجاحلاتقواهعاجرتساةيفيكانسردواهنمةيطايتحاةخسنظفحبهعوقولبقانطتحا

عاجرتساىلإهيفجاتحتيذلامويلاوهيطايتحالاظفحلاةيمهأنمهيفدكأتتيذلامويلانوكي

.تانايب

ظفحللةسايسفيلأتنإفميلستامولعمماظنليغشتتايساسأنمادحاوهنوكنممغرلابو

ةجاحلا:اهنم،ةَّدِعبابسألاطيطختاغلابادهجبلطتتدقو،ودبت�كةلهستسيليطايتحالا

ةيرسىلعظافحلاةيمهأو؛ةفلتخمةيدامعضاوميفتاظوفحملايوحتيتلاطئاسولاظفحىلإ

بيساوح�مدختسمتامولعملايفنوكراشتينيذلاصاخشألا�بقيسنتلاةبوعصو؛تاظوفحملا

لصفلااذهلوانتيتاظوفحملاعاجرتساوظفحلابيلاسأبناجىلإ.ةفلتخمنيزختطئاسوو

Cobian(پأكابنايبوك�ه�تادأ Backup(سلپتيليدنأو)Undelete Plus(.

يقيبطتويرانيس

روصلافظويسبولاىلععقومءاشنإبتأدبدقو،ةيسورلابةقطانةلوديفةيئيبةطشانانيِلإ

تاباغلارمدتيتلاةعورشملا�غةطشنألاىلعءوضلاطيلستلصوصنلاوطئارخلاوويديفلاو

،راجشألاعطقنعةيفارغجتانايبوىوتحموقئاثوتاونسذنمعمجتيهو،ةقطنملايف

يتلاةيلهألاةمظنملابتكميفزودنوبلغتشيقيتعبوساحيفظوفحمتانايبلاكلتمظعمو

،اهبوساحلطعلابسحتاهظفحةيمهأتفشتكاعقوملاميمصتىلعلمعت�نيبو.اهبلمعت

.تافلملالوصأىلعظافحللكلذكو،عقوملاىلعءيشلكرشنتنألبقاذهثدحاذإةصاخ

ةفرعميفبغرتكلذكيهفانايحأبوساحلانومدختسيةمظنملايفاه�غادارفأنأا�و

نباب�عتستاذهليهو.أطخلاقيرطباهضعبوأدحأاهفذحاماذإتافلملاعاجرتساةيفيك

.يطايتحالاظفحللةسايسريوطتىلعاهنيعيليالوكيناهتخأ

لصفلااذههلوانتيام

oايطايتحاتانايبلاظفحوميظنت

oتاظوفحملاعاجرتساعضوم



٤٤

oتاظوفحملا�مأت

oأطخلاقيرطبةفوذحملاتافلملاعاجرتسا

تانايبلاميظنتورصح

ةثيبخلاتايجمربلاىودعنم،اهضعبوأكتانايبلكعايضىلإيدؤتنأرطاخملانم�ثكلنك�

،داتعلافلتىلإالوصو،ةرداصملاوةقرسلابارورم،رهكلارايتلاتابذبذتىلإنيقرتخملات�جهو

.اهيفالتللمعلانعةيمهألقيالةثراكلاةهجاوملدادعتسالا.اه�غو،ليغشتلاماظنرايهناو

ةمهملكوأنأبجييننأاذهينعيالأنكل،يالوكيناييطايتحالاظفحلاةيمهأكردأ:انيلإ

هءارجإلةيفاكلاةربخلاودراوملاوتقولاَّيدلنوكيسله..وههدصقأام؟ي�غىلإهدادعإ

؟يسفنب

�كفتلاضعببلطتتدقيطايتحالاظفحللةطخعضو.انسحءالب�لبتسكنأفرعأ:يالوكين

ُّدعُياذهنإفتانايبلالكدقفل�تحالباقمو،لاملاوأتقولانم�ثكلاقرغتستالاهنأالإ

يف�بغرتيتلاماهملاىدحإ�تحوهيطايتحالاظفحلانأىلإةفاضإ؟كلذكسيلأ،ايدجم

عضاوملابافراعوةقدلاوصرحلاديدشكلذيفهيلعنيدمتعتنمنكي�ف؛كسفنباهءادأ

.كسفنباهيدؤتنألضفألانمناك،كتانايباهيف�ظفحتيتلا

لمعلاتانايبدوجوعضاومرصحيهيطايتحالاظفحللةسايسعضويفىلوألاةوطخلا

مدقمموداخىلعاظوفحمورتكلإلاديربلانوكيدق،لاثملاليبسىلعف.ةيصخشلاتانايبلاو

كلذككانهو.يديربباسحنم�كأكيدلنوكيدق�ك،�هيلكوأ،كبوساحىلعوأ،ةمدخلا

مادختساباهتأشنأيتلاوأ،لزنملاوبتكملايف،اهنيمدختستيتلابيساوحلايفةمهملاقئاثولا

تادادعإو،تاثداحملاتالِجِسو،نيوانعلاةلدأاضيأدجوت.اهيلعاهتظفحوتنرتنإلاىلعتامدخ

تاقاّوسوسإويركاوذلثمةلومحمطئاسويفةظوفحمتامولعمدجوتنأنك��ك.تايجمربلا

ةلومحملافتاوهلايوحت.ة�دقلاةنرملاصارقألاىتحو،ةَجَمْدُملارزيللاصارقأوةلومحملاصارقألا

ىلععقومكيدلناكنإ.ةماهةيّصنلئاسراهيفنوكتدقو،مهبلاصتالالبسوفراعممئاوق

لثمةيمقرلا�غتامولعملايسنتالو.تاونسلاربعةعمجتملاتالاقملانما�ثكيوحيدقفبولا

.تاباطخلاورتافدلا

ثدحألاةرادصإلاوهلصألا.ةخسنلااهيأولصألاوهتافلملاكلتيأديدحتكيلع،اهدعب

اذه.تامولعملانماهاوتحم�غتيامدنعاهثيدحتلاهنيررحتسيتلاوتافلمةعومجموأفلمنم

تالاحلايفماههنأالإ،ةدحاوةخسنىوساهنمدجوتاليتلاقئاثولاوتافلملاىلعقبطنيال

مثامةقيثوخسنىدحإهيفثَّدُحتيذلاوهاعويشتانايبلادقفتاويرانيس�كأدحأ.ىرخألا

ةلحريفترفاسكنأانروصتولف.تثِّدُحدقنكتاهنمخسنىقبتُست�حيففذحتوأفلتت

نوكتةظحللاهذهيف،كتالحرفيلاكتلودجفلمنمةخسنسإويةركاذىلعتذخأولمع

نوكينلبتكملابوساحيفةيقابلاىرخألاخسنلليطايتحالاظفحلانألةيلصألايهةخسنلاهذه

٤٥

يفتيقبيتلاىرخألاقوفكعمتناكيتلاةقيثولاهذهخسنتنأكتدوعروفبجيو،اديفم

�كأةدحاولاةقيثولانمدجوتالنألواحامومعو.ظفحلاةروديفداتعملااهقيرطذخأتلبتكملا

.ةرشابماهيلعلمعتاليتلاةيطايتحالاةظوفحملاةخسن�غةخسننم

وأةرصتخملاخسنلاك،ىوتحملاتاذنمةهباشتمقئاثوةدعدوجوتارابتعاكلذكدجوت

اهل�عتسالعيراشموأريراقتنمءازجأفطتقندق،الثمف.ةصاختال�عتسالاهجتننيتلاةففخملا

ىلعاهرشنلةيمقرةيفارغوتوفروصنمتارَّغصُموأزيملاةليلقاروصدِّلوتدقوأ،�عمضرغيف

ىدمواهلمعلبولطملادهجلارادقمىلعدمتعيةلقتسمقئاثوتافلملاهذهرابتعاةلأسم.بولا

.اهيلإةجاحلاراركت

نايبتساىلعاذهكدعاسيس.كتانايبنمخسنلاولوصألالكدوجوعضاو�ة�اقةباتكيلواح

بلغألاو،اذهىلعطسبملاثميلاتلالودجلا.يطايتحالاظفحلاةسايسعضويفءدبلاوكتاجايتحا

.ةعونتمتانايبعاونأوةعونتمنيزختطئاسويوحتسولوطأنوكتسكت�اقنأ

عضوملانيزختلاطيسوةخسن/لصأتانايبلاعون

بتكملابوساحللةبلصلاةقاوسلالصأةيمقرقئاثو

يعمسإويةركاذةخسنةماهةيمقرقئاثوعضب

تاقيبطتلاتانايبدعاوق

)ةمانزُر،نيوانعليلد(

اه�غو

بتكملابوساحللةبلصلاةقاوسلالصأ

لزنملاةجمدمصارقأةخسنةيمقرقئاثوضعب

تنرتنإلاةمدخلامدقمدنعاسحلصأنيوانعلاوديربلا

يعملومحملافتاهلالصأفتاوهماقرأوةّيصنلئاسر

بتكملابتكملاجرُدلصأ)�تاوف،دوقع(ةعوبطمقئاثو

ءانثأاهتانايبةفلتخملاتايجمربلااهيفظفحتواهجتنتيتلاتافلملايهتاقيبطتلاتانايبدعاوق

مضتيهو؛اهظفحعضومواهمساديدحتبمدختسملانمحضاولخدتنودانايحأ،اهمادختسا

.ةيصخشلاتامولعملاءاردُموتاباسحلاتايجمربتافلمةقباسلاةلثمألاىلإةفاضإ

:نألودجلانمرهظي

oةركاذيفيتلاخسنلايهبتكملابوساحيفبلصلاصرقلاراهنااذإوجنتسيتلاقئاثولا

.لزنملايفةجمدملاصارقألاىلعيتلاوسإوي

oنإفاذل،كفراعمنيوانعليلدوأةيديربلاكلئاسرنمتنرتنإلاجراخةخسنكيدلتسيل

.اهدقفتسفكبرارضإلادصقبك�غاهَّ�غوأرسلاةملكتيسن

oلومحملافتاهلايفيتلاتانايبلانمخسنيأكيدلتسيل.

oةيقرولاقئاثولانم،تاخسنتسموأةيمقرءاوس،خسنكيدلتسيل.

يطايتحالاظفحلاةيجيتارتساعضو

.تاءارجإوتايجمرببلطتيقباسلالودجلايفيتلاتانايبلاعاونألكيمحييطايتحاظفحءارجإ

.لقألاىلع�فلتخم�عضوميفظوفحمنايبلكنأنمنُّقيتلاوهضرغلا



٤٦

ةيمقرلاقئاثولا

Cobian(بَكابنايبوكلثمةادأمادختساببوساحلايفةنزخملاقئاثولالكنمةلماكةخسنظفحا

Backup(نكميللومحمنيزختطيسويفةظوفحملانِّزخ.“تاودألاليلد”نملصفيفحورشملا

رزيللاصارقأمادختسا�سيلانمنوكيدق.تانايبلليلصألاعضوملا�غنمآعضومىلإهلقن

سإويةركاذوأةلومحمةبلصصارقأةقاوسنعاضوعضرغلااذهليديڤيدوأيديسةجمدملا

نمددعكيدلناكنإالإ،ثدحألازاجنإما�لبقة�دقلاةظوفحملادقفل�تحالضرعتتالئل

نمعونلااذهنألو.ةظحليأيفنمآعضوميفلقألاىلعةدحاوةظوفحمدجوتثيحبصارقألا

يفحورشموه�كةيمعتلابِةظوفحملاُةي�حلضفألانمفةساّسحتانايبيوحيامةداعقئاثولا

.“تپركورتمادختساليلد”يفو“ةساّسحلاتانايبلاةيرسظفحلصف”

تايجمربلاتانايبدعاوق

.ةيمقرلاقئاثولالثماهتلماعمنك�تاقيبطتلاتايجمربدعاوقعضاومديدحتدعب

ورتكلإلاديربلا

هطبضودرِبرَدَنثلثمديربليمعمادختسانك�ارصحبولاقيرطبديربلاىلإذافنلانمالدب

تاداشرإرشنتو،اناجمةفيظولاهذهديربلاتامدخمظعمرفوت.موداخلانمديربلابلجيل

دربردنثمادختساليلد”يفةحورشماذهءادأةيفيك.اهعمة�هشلاديربلاءالمعمادختساةيفيكل

)Thunderbird(“.لضفألانمو،ةيفاضإرطاخممدقتسيايلحمديربلاظفحوبلجنأعارنكل

.“ةساّسحلاتانايبلاةِّيرسظفحلصف”:٤لصفيفحورشموه�كةيمعتلامادختسابهتي�ح

لومحملافتاهلاتايوتحم

مادختساببوساحلابهلصونك�لومحملافتاهلايفيتلاةيصنلالئاسرلاوفتاوهلاماقرأظفحل

بلغأيفةدوجومةفيظولاهذه.هعقوميفعناصلااهرفويامةداعهذهو،ة�الملاتايجمربلا

–ةثيدحلااصوصخ–فتاوهلاضعبحيتت.صاخلباكءارشبلطتتدقاهنأالإ،ةثيدحلافتاوهلا

تانايبلاخسنفتاهلامادختسابنك�ليدبكو.)BlueTooth(ثوتولبقيرطبلاصتالاةفيظو

ةحيرشةركاذىلإىرخأةرممثةيلخادلافتاهلاةركاذىلإةيداعلاSIMةحيرشةركاذنم

SIMةحيرش�مأتىلعصرحانكل؛ئراوطللديجلحوهو،ةيطايتحاSIMحيتت�ك.ةيطايتحالا

.ا�ثكيطايتحالاظفحلالهستهذهو،شالفةركاذةحيرشمادختسافتاوهلازرطضعب

ةعوبطملاقئاثولا

قئاثولايقابعمةجتانلاةينورتكلإلاقئاثولاظفحوةيقرولاقئاثولاحسمناكمإلاردقبلواح

.هالعأحَّضوموه�كةينورتكلإلا

٤٧

كتانايبةناصحنمديزيا�نيزختلاطئاسوتامادختساعيزوتتدعأدقنوكتسةياهنلايف

.ثراوكلاىلع

عضوملانيزختلاطيسوةخسن/لصأتانايبلاعون

بتكملابوساحلايفةبلصلاةقاوسلالصأةينورتكلإلاقئاثولا

لزنملاةجمدمصارقأةخسنةينورتكلإلاقئاثولا

يعمسإويةركاذةخسنةماهلاةينورتكلإلاقئاثولاضعب

عضوملانيزختلاطيسوةخسن/لصأتانايبلاعون

بتكملابوساحلايفةبلصلاةقاوسلالصأتاقيبطتلاتانايبدعاوق

لزنملاةجمدمصارقأةخسنتاقيبطتلاتانايبدعاوق

عضوملانيزختلاطيسوةخسن/لصأتانايبلاعون

تنرتنإلاديربلاباسحةخسننيوانعلاوديربلالئاسر

بتكملالمعلابوساحىلعدربردنثلصأنيوانعلاوديربلالئاسر

عضوملانيزختلاطيسوةخسن/لصأتانايبلاعون

يعملومحملافتاهلالصألاصتاتانايبوةيصنلئاسر

بتكملابوساحلايفةبلصلاةقاوسلاةخسنلاصتاتانايبوةيصنلئاسر

لزنملاةيطايتحاSIMةخسنلاصتاتانايبوةيصنلئاسر

عضوملانيزختلاطيسوةخسن/لصأتانايبلاعون

بتكملابتكملاجرُدلصأةعوبطمقئاثو

لزنملاةجمدمصارقأةخسنةحوسممقئاثو



٤٨

لإ

ِ

ليميجلثم،ورتكلإلاديربلاباسحيفةماهلامهقئاثولكنوظفحياصاخشأفرعأ:اني

ظفحلفلتخمعضومكاذهحلصيلهف،مهسفنأىلإاهنولسريلئاسرباهقافرإقيرطب

؟تاظوفحملا

ن

ِ

تدمتعااماذإبعتمماظنهنكل،�تنثاوأةقيثوعاجرتساةيلمعيفاذه�عيدق:يالوكي

خسنلانيريدتسفيكو؟اذهتلعفنإايعوبسأاهظفحكنك�ةقيثومك.ءيشلكلهيلع

مادختساكيلعنوكيسو،ابقارمديربلانوكنابسحلايفيذخأتنأكيلعيغبني�ك؟ةمداقتملا

ةليلقتافلمظفحلنمؤملاHTTPSلاصتاببولسألااذهمادختسا.ةمدخلامدق�نمآلاصتا

ت�لكةنازخفلمظفحلوأ،لوقعممجحيذتپركورتةيواحفلملثم،�غتلاوددعلا

.يطايتحالاظفحللالماشالحاذهنوكينأروصتأالينكل،الوقعمنوكيدقساپرس

يطايتحالاظفحلاءارجإ

لابلغشيام�كأةداعيهةيمقرلاقئاثولانإفاهانلوانتيتلاتانايبللةفلتخملاعاونألا�بنم

لمعييتلاكلتوهةينورتكلإلاقئاثولابدوصقملا.يطايتحالاظفحللةسايسعضوىلعنولمعينم

نموأاهتنوقيأىلعرقنينأبامإ،امقيبطتباهريرحتلهسفنباهحتفينأببوساحلامدختسماهيلع

ةيصنلاقئاثولااهيفا�—ت�لكلاتاجلاعمقئاثولمشتيهو.قيبطتلارماوأة�اقنمحتفارمأ

.اه�غو،PDFتافلمو،تاباسحلالوادجو،ةي�دقتلاضورعلاو،قيسنتالبةفرصلا

اضيأاهنأعمو،تاقيبطتلاتانايبدعاوقظفحيغبنيةينورتكلإلاقئاثولاظفحىلإةفاضإ

اهحتفيالف،ةرشابممدختسملااهعملماعتيالةينورتكلإلاقئاثولا�غىلعاهنأالإ،ةيمقرتافلم

يتلامدختسملاتانايبظفحلايئاقلتتاقيبطتلااهمدختستلب،اهريرحتءاهتنادنعاهظفحيالو

عضوملاتاذيفاهتانايبدعاوقايئدبمظفحتتاقيبطتلاضعب.هتفيظوبسحٌلك،قيبطتلااهجلاعي

دجتدقفاحاتمكلذنكينإف؛كلذلعفتلاهطبضنك�وأ،هقئاثومدختسملاهيفظفحييذلا

ليلدتحتةيعرفةلدأيفاهتانايبدعاوقظفحتزودنويفةلماعلاةثيدحلاتاقيبطتلامظعمنأ

.ايرودةيطايتحالاتاظوفحملايفةلدألاوتافلملاكلتَنِّمَُضتنأيغبنياهدنعو،مدختسملاباسح

دعاوقةلثمأدحأوهدربردنثلثمورتكلإلاديربلاليمعقيبطتهظفحييذلاديربلانزخم

تافلمريدتروصلاضارعتساوطئاسولاليغشتتايجمربنإفتالاحلاضعبيف.تاقيبطتلاتانايب

ىلعاهعضومفاشتكاكيلعنوكيو،ةصاختانايبةدعاقيفتالخدماهرابتعاباهظفحتوطئاسولا

.ةظوفحملاىلإهتفاضإوبلصلاصرقلا

نيزختلاطئاسو

ظفحلايفةمدختسملاطئاسولاتاعسوةيعونةفرعميغبنييطايتحالاظفحللديجلاطيطختلل

.نابسحلايفكلذذخأو

٤٩

)CD(يديس-ةجمدملاصارقألا

اهنك�ايلاحقاوسألايفةدوجوملاصارقألامظعمنأالإ،تياباجيم٦٥٠نزختةيسايقلاصارقألا

ةيرزيلصارقأةلجسمليجستلابلطتي.ةيسايقلاعمةقفاوتميهوتياباجيم٧٠٠نزختنأ

ةباتكلاةداعإلةلباقصارقأدجوت)CD-R(ةدحاوةرمليجستلاصارقأىلإةفاضإ.ةرغاشاصارقأو

)CD-RW(�ةجمدملاصارقألارمعنأظحال.تارودلانمددعلاهمادختساةداعإواهوحمنك

ليجستلاةداعإنك�يتلاصارقأللكلذنملقأو،تاونسرشعىلإسمخ�بامحوارتيةديجلا

صارقألانماهلقنكيلعنوكيسكلذنملوطأددملصارقأىلعتانايببظافتحالاتيوننإف.اهيلع

.ان�ىلغأيهو،ليوطرمعتاذةصاخصارقأءارشوأ،تاونسعضبلكاهنمثدحأىلإة�دقلا

لضفياذل،ةيادبلانمافلاتاهنم�ثكنوكيدقصخرلاةغلابةجمدملاصارقألانأكلذكظحال

.اهيلإتانايبلاخسندعباهرابتخا

)DVD(يديڤيد-يمقرلاويديفلاصارقأ

نماتياباجيج٤٫٧اهنمةعسلايفلقألاعونلابعوتسيةجمدملارزيللاصارقأنمثدحأعونيه

اهنأالإ،�مدختسملانم�ثكىدلاهلحمّتلحيتلاةجمدملاصارقأللةهباشماهتافصو،تانايبلا

.مدقألاعاونألاعماعوجرةقفاوتماهمظعمو،اهبةصاختالّجسموتائراقبلطتت

))USBسإويةركاذتارذش

يفةيسايقتحبصأيتلاسإويذفانمقيرطببيساوحلابلصتتشالفعوننمنيزختطئاسو

ةعِسو،نيديدع�عناصنمةديدعلاكشأيفهذهةركاذلاحئارشدجوت.ةثيدحلابيساوحلا

لث�تسو،دارطضابكلذكاهرعسصقانتيودارطضابديازتتقاوسألايفاهنمةدوجوملاتاجتنملا

.تامادختسالاضعبيفاهلحملحتدقو،ايلاحةدوجوملاةبلصلاصارقألاتاقاَّوستاعساهتاعسابيرق

،�يلوضفلانمتايوتحملاةي�حلةيمعتلامعدلثمةيفاضإفئاظوتاذاهنمزرطكلذكدجوت

د�تعالالضفألانمفتالاحلاهذهلثميفمدختسملاماظنلاةءافكنمانقيتمنكتامنكل

يليغشترمعةركاذلاحئارشلنيزختلاطئاسولكلثم.اهبقوثومةيجراخةيمعتتاموظنمىلع

اهرمعددحيو،تانايبلافلتتال�تحاديازتتوتانايبلاعاجرتساوظفحىلعاهتردقهدعبدقفت

مادختسالاعمةديجلاعاونألارمعطسوتمو؛اهتانوكماهلمحتتيتلاةباتكلا/ةءارقلاتارودددع

.تاونسرشعبرّدقييطمنلا

ديعبموداخ

دنعبشلالاصتالارفوتنأالإ،ادجة�بكةعساذنوكينأةكبشلاىلعتافلمموداخلنك�

مادختسايف�كفتلادنعنابسحلايفاهذخأيغبنيلماوعهتيد�تعاولاصتالاةعرسوةجاحلا

دنععرسأنوكيدقبتكملايفةيلحملاةكبشلاىلعتافلمموداخدوجونأِعار.بولسألااذه

ةيطايتحالاةخسنلادوجوبوجويفوتسيالهنأالإ،تنرتنإلاربعهبلصتتموداخنممادختسالا

تاعسبتنرتنإلاىلعةيناجمتافلمنيزختتامدخدجوت.ةيلصألاتانايبلانعديعبعضوميف

،رارمتساب�غتتةفلتخمتازيمموةدوجبةديدعةعوفدمتامدخدجوت�ك،ةفلتخمطورشو

مدقمةطلسلعضختالئلكلذو،تنرتنإلاىلعميداوخىلإاهعفرلبقتاظوفحملاةيمعتيغبنينكل

.ناكًايأةمدخلا



٥٠

يطايتحالاظفحلاتايجمرب

ةلدألاوتافلملا�مضتلوايرودايئاقلتلمعتلاهطبضنك�مادختسالاةلهسةادأبأكابنايبوك

ةيمعتوطغضاهنك��ك،ةرمرخآذنمتَّ�غتنوكتنأطرشاهنمرايتخا�ياعمقفواهددحتيتلا

.تاظوفحملا

بأكابنايبوكليلدعمأدبا:يلمعليلد

:٤لصفعجار.تاظوفحملاتافلمةي�حلتپركورتلثمةيمعتلابةصاخةادأمادختسالضفيو

.تامولعملانمديزمل“ةساسحلاتانايبلاةيرسظفح”

تپركورتليلدعمأدبا:يلمعليلد

:يطايتحالاظفحلاماظنبايسناىلعدعاستةيلاتلاحئاصنلا

oنوكتثيحبةيمقرقئاثويوحتيتلاةلدألاوتافلملالكعيمجتب،كبوساحيفتافلملامِّظن

.زودنومظنيف“ادنتسم”ليلدلثم،دحاوٍبأليلدتحت

oكلتعضاومىلعفَّرعتفاهبةصاختانايبدعاوقيفتانايبظفحتتاقيبطتمدختستتنكنإ

�يغتبحمسيقيبطتلاناكنإرظنافة�المةيئدبملاعضاوملانكتنإف،اهئ�سأوتافلملا

.قئاثولايقابيوحييذلاليلدلايفامعضومىلإنكمأنإاهلقناو،اهعضوم

oيطايتحالاظفحللايروداينمزالودجئشنأ.

oحِّضوو،يطايتحالاظفحلاءارجإلةمظنملايف�لماعلالكلةبوتكمةحضاوتاءارجإعضولواح

.رمألاةيمهأمهل

oاهذيفنتىلعكتردقنمنقيتللاهليصافتلكبةداعتسالاويطايتحالاظفحلاتاءارجإربتخا

.ةجاحلادنع

جمدمصرقىلعاهتعضوولمعلايفتنكامدنعة�عمةظوفحمتأشنأدقل؛ٌنسح:انيلإ

.مايأةعضبدعبةظوفحملاثِّدحُيللودجُمنايبوكو،حاتفملايذيبتكمجرُدهبظفتحأ

ن

ِ

ةرهاظملدشحللعقوملاتمدختسانإوأ؟بتكملايفقيرحبشننإاذامنكل:يالوكي

صارقألاوبيساوحلارَداصتوةمظنملارقممهادتوةينمألاتاطلسلاكرحتتدقفىربكةيئيب

نإ(تيبلايفاهيظفحتنألضفألانم.بتكملاجرُدلفقمهعن�نأكشأ؟ةيقرولاتافلملاو

.كلاهظفحينأكطاشننعديعببيرقوأقيدصنميبلطتنأوأ)انمآاذهناك

،اقاشاهبمازتلالاو،اهذيفنتلةمزاللاتاودألاملعتو،ِّيطايتحالاظفحلاةسايسدادعإودبيدق

ةسايسلاثيدحتويرودلايطايتحالاظفحلاءارجإنأدجتسو،رمألايفامبعصأيهةيادبلانأالإ

٥١

نامألابقلعتي�يفرصنعمهأناكا�ريطايتحالاظفحلانألو.ةرملوألاهعضونما�ثكرسيأ

.ايدجُمناكقرغتسملاءبعلانأةياهنلايفدجتسفيمقرلا

دوصقملا�غتافلملافذحكرادت

تافلملاريدميفكمامأةضورعملاتافلملاة�اقنميفتخيهمسانإفزودنويفافلمفذحتامدنع

ظفحاهبلمعييتلاةقيرطلاببسبكلذو،نيزختلاطيسوىلعةلجسمىقبتهتايوتحمنأالإ

اهنمءازجأوأتافلملاعاجرتسانك�دقتالمهملاةلسىلُختنأدعبىتح.بيساوحلايفتانايبلا

يليغشتلارمعلاءاهتنادعبىتحوأ،اهوحمىلعليوطتقويضمدعبىتحاهنعتامولعموأ

،تنرتنإلاىلعةحاتمتايجمرب�بام،ةصاختاودأوتاينقتمادختسابكلذو،هفلتوطيسولل

“ةساَّسحلاتانايبلا�مدت”:٦لصفعلاط.انجلاثحبلاتاهجونوفرتحملااهمدختسيةيداتعو

.عوضوملااذهنعديزملل

حيتتذإكحلاصللمعتنأنك�اهنأالإةنيعمتالاحيفةينمأةرغثاهانبسحنإوهذهو

ىرخأةخسندجوتالهنأفشتكتنألبقاهفذحيفعرستتيتلاتافلملاعاجرتساةيناكمإلال�تحا

يمدختسملكهلضرعتيفقوموهو،اهيلإةجاحبلازتالكنأفشتكتنأوأ،تننظ�كاهنم

،اثيدحةفوذحملاتافلملاعاجرتسااهنك�تايجمربدجوت،قبس�ك.الجآمأالجاعنإبيساوحلا

.سلپتيلدنأيهةيناجمةيجمرباهنمو

سَلپتيِلِْدنأليلدعمأدبا:يلمعليلد

نأنك�ليغشتلاماظننألةفوذحملاتافلملاعاجرتسايفامودحجنتالتاودألاهذهنأرَّكذت

اهسمطتاذهبواهنمءزجوأةفوذحملاتافلملاتانايبقوفىرخأتافلمصختةثيدحتانايبظفحي

مدعفوذحمفلمعاجرتساىلإةجاحلاكاردإروفةياغللمهملانمفاذل.اهعاجرتساا�ثكبعصتو

بيصنتةيلضفأاضيأينعياذه،سمطنينأتال�تحاليلقتلرخآضرغيألبوساحلامادختسا

تافلملاسمطتدقاهتاذةيجمربلاتافلمنأل،اهيلإةجاحلالبقةفوذحملاتانايبلاعاجرتساتاودأ

.نيزختلاطيسوىلعةرغاشلاةحاسملاّتلق�لكديزيعيرسلاس�طنالارطخو؛اهعاجرتساوجرملا

،ةركاذةرذشوأالثمجمدمصرق،يجراخطيسونمعاجرتسالاتايجمربليغشتنك��ك

صارقألاةقاوسلصولضفياهعاجرتساصُرفميظعتلوةيمهألاةياغيفةفوذحملاتافلملاتناكنإو

نإىتحاهنك�ةديدعتارو�صدجوتهنأل،عاجرتسالايفهمادختساورخآبوساحبيوناثطيسوك

ةفوذحملاةماهلاتانايبلاسمطتصرقلاىلعتانايبظفحتودِّلوتنأءيشيأمدختسملالعفي.



٦
ةساَّسحلاتانايبلا�مدت



٥٥

ةساَّسحلاتانايبلا�مدت.٦

تانايبلاةي�حىلع�ُِعتنأنك�يتلاتاودألاوتاسر�ملانماددعةقباسلالوصفلاَتلوانت

ليبسىلعتدرأنإ؟ةنيعمتافلمىلإةجاحبدعتكنأَتيأرنإلاحلانوكياذامنكل،ةماهلا

ةيلصألاةخسنلافذحتدرأوةيفيشرأةخسنكة�دققئاثولة�عملاةظوفحملابظفتحتنألاثملا

؟اذهلعفىلإليبسلافيكف،لمعلابوساحنم

مسقيفءاج�كنكل،اهيفبوغرملا�غتافلملافذحوهلحلانأىلوألاةلهوللودبيدق

قبستافلمعاجرتسااهمادختسابنك�دقتاودأدجوتهنإف“دوصقملا�غتافلملافذحكرادت”

نأنمنقيتللو.ةيمقرلاطئاسولاىلعتانايبلانيزختاهبلمعييتلاةقيرطلاببسبكلذو،اهفذح

اهوحمتةصاختايجمربمادختسايغبنيرخآفرطلبقنماهعاجرتسانك�الةفوذحملاتانايبلا

.رسيرإلثمةادأ؛بتكملايفدجوتيتلاقاروألاةمرفملثمك،انمآاوحم

اممصخهدجيدقامكردتنأامكنكل،وحملاتامادختسادحأوهةمداقتملاتانايبلافذح

هنك��حيفاهتفذحكنأنظتتنكيتلاتافلملاّمكيفكطاشنوكتمظنمنعتامولعمنم

ةمداقتملاةبلصلاصارقألاتاقاوسوحملثم،كنهذىلعدرتسىرخأتامادختسانإف،اهعاجرتسا

،بولاحفصتخيرأتو،بوساحلايفتاقيبطتلامادختساطاشنتالجسوحمو،اهنمصلختلالبق

دعاستولصفلااذهيفةحورشملاىرخألاةادألايهيلكيس.ةتقؤملاتافلملاوةيئبخملاةركاذلاو

بيساوحلااهدلوتيتلاتامولعملانمىرخأعاونأوتانايبلانمة�خألاةثالثلاعاونألاوحميف

.مدختسملانمٍلُّخدتنودايئاقلتاهظفحتو

يقيبطتويرانيس

دارطضابهترهشدادزتبولاىلعاعقومريدتيهو،ةيسورلابةقطانةلوديفةيئيبةطشانانيِلإ

ةيطايتحاخسنبظفتحتيهو،ةقطنملايفتاباغلارمدتيتلاةعورشملا�غةطشنألاهقيثوتل

تامولعملاهذهنمضنمو،لومحملااهبوساحىلعوبتكملايفواهلزنميفعقوملاىوتحمنم

رضحتلىرخأةلودىلإابيرقرفسلاانيلِإيونت.عقوملاىدتنميفمهتالخادموراوزلاتالجس

ةيدودحلارباعملادنعتذخأدقمهبيساوحنأمهضعباهغلبأدقو،�يئيبلا�طشانللار�ؤم

ءاطشنلاةمالسلوةساّسحلااهتانايبةي�حلجألو،اهتايوتحمتصحفوةعاسلاىلعديزتةدمل

ة�عمتادلجميفبتكملاولزنملايفيتلااهتظوفحمتعضودقفاهعقوميف�لخادتملا

دقو،يالوكيِناهتخأنبا�شتستيهو.اهبوساحىلعةخسنلاتفذحوتپركورتمادختساب

نأىشختتناكنإة�دقلاةظوفحملافذحدّرجمىلعديزياملعفتنأاهيلعنأىلإاههَّبن

.رداصيوأدودحلادنعاهبوساحصحفُي

لصفلااذههلوانتيام

oعجرتُستالثيحببوساحلانمةساّسحلاتانايبلاوحم

oةركاذلاتارذشوةجمدملاصارقألالثمةلومحمطئاسوىلعةنزخملاتانايبلاوحم



٥٦

oبوساحلاىلعارخؤماهيلعَتلِمَعيتلاقئاثولانعتامولعمةفرعمىلع�مجاهملاةردقليلقت

oاقباستفذحدقتناكيتلاتافلملاعاجرتسانك�الثيحبنيزختلاطيسووحم

ةيمقرلاتانايبلافذحةرو�صبلاثم

نكمملانم.يمقرطيسوىلعةنزخملاتانايبلليلعففذحدجويالتحبلاينقتلاروظنملانم

ةلسةنوقيأقوففلمةنوقيأطقستوبحستوأحيتافملاةحوليف“فذحلا”رزطغضتنأاعبط

،بولطملا�غفلملاةنوقيأةلازإوهعقاولايفاذههثدُحيامنأالإ،بتكملاحطسىلعتالمهملا

ملعياذهبو،طيسولالالغتسامظنييذلاتافلملاماظنيفتافلملاسرهفنمفلملامساةلازإو

نك�ارغاشحبصأدقنيزختلاطيسوىلعفلملاتانايبهلغشتتناكيذلازيحلانأليغشتلاماظن

نإف،عضوملاكلذيفىرخأتانايبماظنلاظفحينأىلإو.هنماضعبوأهلغشتنأىرخأتانايبل

تاودألاوةينقتلاةفرعملازوحينملنك�ببسلااذهلو.زيحلاكلذيفةعباقلظتسةقيتعلاتانايبلا

�غتافلملافذحكرادت”مسقيف�بموه�كتفِذُحدقتناكتافلمعجرتسينأةبولطملا

.“دوصقملا

أشُنتةساسحتامولعمنمضتتوكلمعةعيبطىلعةلادنوكتدقتانايبيوحتتافلمنأملعا

بوساحلاىلعكلمعءانثأايئاقلتفذُحتمث،زودنواهنملمعييتلاةبلصلاةقاوسلاىلعظفحتو

يتلاتافلملاىوتحمنمعطاقميوحتتافلمكلذيفا�،كلذيفرشابملخدتكلنوكينأنود

كلتنإفميمصتلاةديجتايجمربلاتناكنإوعقوتموه�كءيشلكراساذإ.اهريرحتىلعلمعت

اهنأالإ،كلحاتملانيزختلازيحدفنتستالومكارتتالوايئاقلتفذحتةيلحرملاوةتقؤملاتافلملا

الهنأعمو،هالعأحضوموه�كايوديةفوذحملاتافلملاةلاحكنوكتاهتلاحنإففذحتامدنع

نك�ةرهاظ�غةساسحتانايبدوجونأالإ،بوساحلاةمالسىلعةرو�صلاهذهنمرشابمررض

.اينمأاديدهتلكشيدقٍقرتخُملبقنماهتداعتسا

يتلاةديحولانيزختلاطئاسوتسيلبيساوحلايفةبلصلاصارقألاتاقاَّوسنأكلذكرَّكَذت

ةمدختسملاةركاذلاتارذشويديڤيدويديسصارقأاضيأدجوتلب،ةساَسحةيمقرتانايبيوحت

.اهعاونأبةلومحملاتاقاوسلاو،ةنرملاصارقألاواهعاونأبةيمقرلاةزهجألاعم

تانايبللنمآلاوحملا

وحمةادأمدختستامدنع

ٍ

دارملاتانايبلانأوهاقحثدحيامنإفلصفلااذهيفةاكزملالثمٍنمآ

اذه؛‘ةوحمملا’تانايبلاعاجرتساناكمإلابدوعيالاذهبو،اهقوفىرخأتانايبةباتكبسمطتاهوحم

بِّعُصيةقيرطلاهذهبتانايبلاسمطنأعمو.‘تانايبللنمآلاوحملاب’هيلإ�شنيذلاءارجإلاوه

عاجرتساةفلكمةصصختمةزهجأوةمدقتمتاينقتمادختسابنك�دقهنأالإ،اهعاجرتساادج

تانايبةباتكراركتبسمطلاتارمتداز�لكامومعو،ةربخلاوةينقتلابسحتوافتتاهنمءازجأ

سمطلاتانايبلةديدعطا�أدجوت.ةسومطملاتانايبلاعاجرتساةيناكمإةياغللتلقةفلتخمةليدب

.سمطلاتارمددعلةفلتخمتايصوتو

ةرغاشلاةحاسملاوتافلملاوحم

ةحاسملاوحمتافلملاوحمبناجىلإرابتعالايفذخأننأيغبنيةساّسحلاتانايبلالاوزن�ضل

تناكيتلاتافلملاتفذحتانايببقبس�يفةلوغشمتناكا�ريتلانيزختلاطيسوىلعةرغاشلا

٥٧

اهفذحمثاهأشنأةيلحرموةتقؤمتافلمتاقوألانمتقويفاهتلغشيتلاوأ،َحُ�اهنكلاهيوحت

بوساحلامادختساةيفيكنعتامولعموأةساسحتانايبتَوَحا�روانلخدتنودايئاقلتماظنلا

.ل�عألاءادأيف

قرطثالثباهمادختسانك�تانايبلاوحمل–ردصملاةحوتفموةيناجم–ةرحةيجمربرسيرإ

وح�وأ،تالمهملاةلستايوتحملكوح�وأ،تافلملاريدميفةراتخملاتافلملاوح�؛ةفلتخم

بابسألل،زودنوةلدابمفلمىوتحموحمرسيرإمادختسابنك��ك؛ةقاوسلاىلعةرغاشلاةحاسملا

.اقحالةحورشملا

رسيرإليلدعمأدبا:يلمعليلد

امليلدبالوفل�رضتنلتاودألاهذهنأعمف،وحملاتاودأمادختسادنعرذحلايخوتيغبني

�مدختسملاتاوفهنأالإ،ةرغاشلاةحاسملاوحمةفيظواهلثمو،هوحملارمأردصتوكسفنبهرتخت

،“دوصقملا�غتافلملافذحكرادت”كلذكو،تالمهملاةلسلثمتاليهستدوجوببسيهو،ةدراو

وهو،ةوحمملاتافلملاعاجرتساةلواحمىودجمدعينعيةءافكباهتفيظووحملاةادأءادأنأ�غ

تانايبلانمةيطايتحاةظوفحمدوجونسحتسياذهيدافتل!الصأمدختستهلجأليذلاببسلا

.وحملالبق

تاقاطبوسإويحئارشلثمةثيدحلاطئاسولاعاونأضعبنمتافلملاوحمنأكلذكظحال

تاينقتطئابنلاكلتد�تعاببسبةيقوثولاتاذبنوكيالدقهالعأةحورشملاةقيرطلابشالفةركاذ

اهيفظفحتيتلاةيداملاعقاوملاليدبتبلككةينيزختلاةطيبنلليليغشتلارمعلاةلاطإاهنمفدهلا

مدختستيتلاتاقيبطتلارثأتتنأنودومدختسملانملخدتنودوةيفافشبطيسولاىلعتانايبلا

ةنَّمضُموحمفئاظويوحتطئابنلاكلتزرطضعب.يواستلاباهيلعىلبلاعيزوتلكلذو،طيسولا

.انهةروكذملاتاودألامادختسابايروداهيفةرغاشلاةحاسملاوحموأ؛اهمادختسانك�داتعلايف

انايحأظفحتسُِفأنبوأودروتفوسوركيملثمت�لكلاةجلاعمتاقيبطتنأكردأ:انيلإ

ينفكيمأ؟ىرخأتاقيبطتكلذلعفتلهف،اهيلعلمعأيتلاةقيثولافلمنمةتقؤماخسن

؟يسفنباهوحمأواهئشنأيتلاتافلملانأشبلاغشنالا

نك�اراثآتاقيبطتلااهيفكرتتبوساحلايفةديدععضاومدجوتهنأةقيقحلا:يالوكين

يتلاعقاوملانيوانعلثم،هباشاموتنرتنإلاحفصتتانايبوةصاخلاتامولعملانماهؤافتقا

.اهتلسرأوأاهتأرقيتلاديربلالئاسرنوتمو،اهترز

ةتقؤملاتانايبلاوحم

تنأفرعتاليتلاةفوذحملا�غتانايبلاوحميفناديفتال�هنايبفلاسلاةيجمربلاوبولسألا

لدتالء�سأبوأ،ةداعاهعممدختسملالماعتيالماظنلايفةديدععضاوميفةظوفحماهنألاهعضوم



٥٨

تاقيبطتلاوماظنلااهؤشنيتافلماهُّلجو،ةقيمعةلدأيفةنوفدموأ،مدختسمللموهفمءيشىلع

الرخآلااهضعبنأالإ،تاقيبطتلات�كحتنماهضعبديلوتليطعتنك�،اهلمعنمءزجكايئاقلت

:تانايبلاهذهةلثمأنم.هديلوتليطعتنك�

oتاحفصلاتانوكميوحتةيئبخمةركاذنم،همادختساءانثأبولاحفصتماهظفحيتانايب

مدختسملااهلخُدييتلاتانايبلاو،زيكوكلاكلذكو؛تاوديفوروصوصوصننماهعلاطتيتلا

خيرأتو،تاباسحللجولولاتانايبكلذيفا�،ليهستللتاحفصتملااهظفحتوتار�تسالايف

.اهتلزنيتلاتافلملاواهترزيتلاعقاوملالجسييذلاحفصتلا

oقيبطتلاوأماظنلارايهنالابسحتتادوسمةباث�ةفلتخملاتاقيبطتلااهظفحتةتقؤمتافلم

ديعيامدنعهلمعنمردقربكأةداعتسانمهنيكمتلهل�عأةجيتنمدختسملاظفحينألبق

.مدختسملااهيلعلمعييتلاقئاثولانمةلماكاخسنيوحتتافلملاهذه.اهليغشت

oتمدختسايتلاتاقيبطتلاتاراصتخالثم،مدختسملاىلعليهستللزودنواهظفحيتانايب

يفاهحتفيتلاتافلملاوةلدألاء�سأو،مدختسملااهيلعلمعيتلاقئاثولاتاراصتخاوارخؤم

.تالمهملاةلستايوتحمكلذكو،تاقيبطتلا

oنوتماهيفا�تاقيبطتلااهمدختستيتلاةركاذلاىوتحمنماخسنيوحيزودنوةلدابمفلم

بلصلاصرقلاىلعاظوفحمىقبيوهو،ةيمعتلاحيتافمورسلات�لكيوحيدقوقئاثولا

.ماظنلاءافطإدعبىتح

لثمةيناجمةادأمادختساكنك�هالعأةروكذملاىرخألاتانايبلاوةعئاشلاةتقؤملاتافلملاةلازإل

،سكف�فوررولبسكإتنرتنإلاتاحفصتملثمتاقيبطتفلخفيظنتلاضرغبممصملايلكيس

تانايبلانماهؤافتقانك�اراثآكرتتاهنأبةفورعماهعيمجو،سفوأتفوسوركيمتاقيبطتو

ىلإةجاحلاللقي�مانمآاوحماهوحمبولطملاتافلملاظفحعضاوميلكيسفرعي.ةساّسحلا

.يداعلافذحلاقبطيلكيسناكول�يفرسيرإلثمىرخأةادأمادختسابةرغاشلاةحاسملاوحم

يلكيسليلدعمأدبا:يلمعليلد

اهعسوبتپركورتةيمعتلاةادأنمثدحألاةرادصإلانإفليلدلااذهةباتكتقويف:ةظحالم

عن�ة�عمةيواحيفهتاقيبطتوهتانايببهلمكأبماظنلالمعيثيحباهلماكبماظنلاةقاوسةيمعت

ةفيظولاهذه.نمآليدبٍّلحكدلجملالفقوماظنلاءافطإدنعهالعأةروكذملانمتانايبيأبُّرست

.ةدعلانمةرادصإلاهذهيفتپركورتمادختساليلديفةحورشم�غ

تافلمللنمآلاوحمللحئاصن

،نيزختلاطيسووأبوساحلاىلعتانايبلااهبفشكنتنأنك�يتلاةيفيكلاةقباسلاماسقألاتنيب

.اهعاجرتسانودلوحيا�تانايبلاوحماهمادختسابنك�يتلاتاودألاتنيب�ك

اصوصخ،ةيلاتلاتاوطخلاعابِّتابحصُنيتاقاَّوسلانمةساسحلاتانايبلاراثآةلازإنمنقيتلل

:تاودألاكلتمادختسايفىلوألاةرمللعرشتتنكنإ

٥٩

:٥لصفيف�بموه�ك،بوساحلاىلعةظوفحملاتانايبلانمةّ�عُمةيطايتحاةخسنظفحا.١

.“تانايبلاِدَْقفُكُراَدت”

.تنرتنإلانعبوساحلالصفاوةيرورضلا�غتاقيبطتلالكقلغأ.٢

.تالمهملاةلسِلخأو،ةلوصوملانيزختلاطئاسولكنمةيرورضلا�غتافلملالكُحما.٣

.يلكيسمادختسابةتقؤملاتافلملاُحما.٤

.رسيرإمادختسابزودنولدابتفلمُحما.٥

اتقوقرغتستدقةوطخلاهذه.رسيرإمادختسابنيزختلاطيسوىلعةرغاشلاةحاسملاُحما.٦

لمعتاهكرتومويلاةياهنيفةوطخلاهذهءدبديرتدقفاذل،بوساحلامادختسائطبتواليوط

.ليللالاوط

يونتيتلا–ةيرورضلا�غتافلملاهلغشتيذلامجحلاوة�بكةبلصلاةقاوسلاةعستناكنإ

�فوتلةثلاثلاحبصتلة�خألاةوطخلاميدقتنكميفا�بكتالمهملاةلستايوتحماهعمو–اهفذح

.تقولاضعب

:ماظتنابيلاتلالعفتنأدتعا

oيلكيسمادختسارسيرإمادختسابةبوغرملا�غلمعلاتافلموحمةتقؤملاتافلملاوحملماظتناب

.تالمهملاةلستايوتحموحمو،يديلقتلافذحلانعاضوع

oسإويتارذشوصارقألاتالغشمىلعةرغاشلاةحاسملاوحملايرودرسيرإمادختساطئاسوو

ليجستلاةزهجأركاوذوةنرملاصارقألالثم،ةساسحتانايبيوحتدقيتلاىرخألانيزختلا

.ةيمقرلاتا�ماكلاةركاذتاقاطبووصلا

نيزختلاطئاسوتايوتحملكوحملحئاصن

مزتعتوربكأوثدحأرخآيرتشتامدنعوأ،هلكبوساحلاوأةبلصلاصارقألاةقاّوسمداقتتامدنع

يغبنيف،ةيلهأةمظنموأةسردملهبعربتلاوأامصخشلهءادهإوأهعيببقيتعلاداتعلانمصلختلا

.رسيرإلثمنمآلاوحمللةادأمادختساباهلماكبةقاّوسلاىوتحموحماهدنع

ةقيتعلانمصلختلاتررقنإوأ،ىرخأباهتلدبتساوةأجفتراهناوأةقاوسلاتلطعتنإاضيأ

الةنمآةقيرطباهنمصلختتوأاهتانوكمرودتةهجىلإاهلاسرإب–ةفلاتوألمعتتناكءاوس–

نأل،اهميطحتبايدامةقاوسلافالتإلضفيفاهمدختسينملاهئاطعإنمالدبكلذو،ةئيبلاثولت

عطتستولىتحاهنمتامولعمجارختسانمةينقتةياردوذمصخنكمتيدقةبوطعملاتاقاوسلا

تانايبلا�مدتتاءارجإلكلثم،نأشلااذهيفهيلإبهذتيذلاىدملا.اهمادختسالاهليغشتتنأ

مصخلااهلذبيدقيتلاةفلكتلاودهجلاىدمىلعوتانايبلاةيساسحىدمىلعفقوتي،ىرخألا

.هيدبينأعقوُتييذلامزعلاوتامولعملاجارختسالعقوتملا

،ةديدجلاىلإةقيتعلاةقاوسلاتايوتحمخسنتنأاعبطيغبنيهالعأةروكذملاتالاحلانملكيف

ةقاوسلالصونك�اهدعب،ةديدجلاةقاوسلاىلإةيطايتحاةظوفحمنمتانايبلاعجرتستنأوأ

مادختساباهوحموسإويةلصوبةيجراخةقاوسكوأةيوناثةيلخادةقاوسكبوساحبةقيتعلا

تارمددعمادختسابةرغاشلاةحاسملاوح�نأمثةلدألاوتافلملالكوح�نأبكلذو،رسيرإ

.بسانموحم
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لثماهتلماعميغبنتيديڤيدويديس؛ةجمدملاصارقألالثماهوحمنك�اليتلاطئاسولا

لبقصرقلانمةيرورضوةحلاصلازتاليتلاتانايبلاخسنكلذلبقنك�و،اهفالتإب؛قاروألا

الإ،يداعلاصخشلاىلعاهمادختسابعصتسيدقةشودخملاصارقألانأنممغرلابو.هفالتإ

تانايبلانعتاياكحتعمسدقنوكتدقو،اه�مدتبعصيةقيقحلايفةجمدملاصارقألانأ

ةربخبلطتيوادجبعصاذهنأرَّكذتنكل،ة�غصعطقىلإتُرسكصارقأنمتعجرتسايتلا

مزعىدموهيلإضرعتتدقيذلاديدهتلاةحادفىدميفلقعلال�عإكيلعكلذكانهو،ة�بك

لوصحللاهيلإأجليدقىرخألئاسولةيبسنلاةلوهسلاوةفلكتلارابتعالايفذخأتنأومجاهملا

ةصاخةمرفموأةيوققاروأةمرفموأصق�صارقألا�مدتكنك�امومعنكل.تامولعملاىلع

.بتكملاولزنملانعةديعبةفلتخمتايافنبلاقميفاهنمصلختتواهاياظشطلختنأوصارقألل

تعمسدقو،بولاموداخِّلجسنمةقيتعةظوفحمهيلعجمدمصرقّيدللازيال:انيلإ

ةركفيلتدباهنأالإ،فيوركيملانرفيفهعضوبجمدملاصرقلاىوتحموحمنكمملانمهنأ

؟اقحاذهعفنيله.ةئيس

اجمدماصرقعضأألانيقيفرعأالينكل،ةيلاعفبتانايبلارِّمدُياذهنأليختأ:يالوكين

وأنرفلابرخيولىتحف.ةديجةركفودبتالاهنأيفقحكعمو،لبقنمفيوركيملايف

ىتحيصوأالفاذل،ةراضةرخبأجرختسةرهصنملانئادللانأليختأف،قيرحيفاذهببستي

.ىرخأةيفيكيأبصارقألاقرحب



٧
ةيصوصخظفح
تنرتنإلاربعتالاصتالا



٦٥

تنرتنإلاربعتالاصتالاةيصوصخظفح.٧

ىرخألايظحللارواحتلاوةشدردلاتاينقتوورتكلإلاديربلابلسارتلاةفلكتصخروةلوهسنإ

ةياغللدودحملاصتاىوسمهيدلسيلنيذلاكئلوألىتح،ت�ظنملاودارفأللةياغللةميقاهلعجت

اه�غو)Skype(بياكسلثموصلالاصتالاتاودألنإفعرسألاصتامهيدلنيذلاامأ.تنرتنإلاب

ظفحيا�لصاوتللةيمقرلالئاسولاكلتمادختسانكل.كلذكةغلابةميقمهدنعVoIPتاينقتنم

،ةيفاضإتاودأمادختساوتاسر�مّملعتبلطتيةساسحلاتانايبلاةيرسوتالسارملاةيصوصخ

يديلقتلافتاهلاويديلقتلاديربلاف،ةيديلقتلالاصتالالئاسونعفلتخيالواديدجسيلاذهو

.نوفدهتسمصاخشأاهمدختسيامدنعةصاخ،اهتاذراطخأللةضرعماهلك

لئاسولامادختسانمربكأةجردبرطاخملانمديزيةيمقرلالئاسولامادختسافاذهىلعةوالع

لئاسوىلعةباقرلاف،ةعرسلاوصخرلايفةيبسنةزيماهللعجتيتلااهتعيبطلكلذو،ةيديلقتلا

تاونقغلابرسيببقارتنأبيساوحللنك�ثيح،ةءافك�كأوةصيخراضيأةيمقرلالاصتالا

لاصتالاتانايباهيدلنوكتو،صاخشألانمادج�بكددعاهمدختسيةعيرسوةضيرعتالاصتا

ةءافكلاولومشلانمهتاذردقلابةباقرءارجإبلطتي�نيب؛نومضموقلتمولسرمنمةلماك

.�ثكب�كأدراومةيديلقتلالاصتالاتاونقىلع

�كأيمقرلالاصتالالئاسوحبصتولاحلاسكعنينأنك�ةنيعمتايطايتحاذاختابف،اذهعم

ةزهجألىوسلبقنمةحاتمنكتةيصوصخلانمتاجردحيتيةيوقلاةيمعتلامادختساف،انمأ

ربعتالاصتالااهحيتتيتلاةنورملابظافتحالاعمنكمماذهو،ةينطولاشويجلاوتارابختسالا

.تنرتنإلا

ةجردةدايزىلعاهمدختسينم�عتهيفةلوانتملاتاودألاولصفلااذهيفةمدقملاتاداشرإلا

سُْكفََْ�فاليزومونِجْدِبةيروفلاةثداحملاليمعلOTRةقحلموبأْْزيَرديرب.تالاصتالاةيصوصخ

دنعركذتتنأيغبنينكل؛ةديفموةديجتاودأاهلكدْرِبْرَدَْنثديربلاليمعلليِمِْجنإةقحلمو

امرطخاموددجويهنأو،ايعطقامةثداحمةيرسن�ضاهنك�ةليسونمامهنأاهمادختسا

عمسلاقرتسيامصخشوأ،بوساحلايفعورزمحيتافمةحوللجسمناكءاوس،اباسحهلبسحت

.كلذ�غءيشوأ،رطخللهعمكضرعيةيصوصخلاتاسر�ميفلِمهُملِسارُموأ،بابلادنع

مادختسايفالتىلإرارطضالانودرطاخملاكلتليلقتىلعكتدعاسمىلإلصفلااذهفدهي

.ضعبلاةيصوتيهو،ةيرسلابفصتياملكيفتنرتنإلاربعلاصتالالئاسو

يقيبطتويرانيس

ارهشأايضمأدقو،ةيبونجلااكيرمأيفدلبيفةيلهأةيقوقحةمظنمعمنالمعيولباپوايدوَلك

يهو،�هتقطنميفشيجلااهبكترايتلاناسنإلاقوقحتاكاهتنانعنايعتاداهشناعمجي

ةدعيف�طشانلاو�يقوقحلامهعمومهادٍرطخلَدوهشلااهُفاشكناضِّرعُيدقتاداهش

ناظفتحي�هف،تامولعملاكلتةي�حلتاءارجإباطاتحادقفاذل.ةقطنملايفلمعتت�ظنم

يفةيطايتحاخسنةدعهنمدجوتتپركورتدلجميفةنزخمبسحوةيرورضلاتامولعملاب

هناَّدعُيريرقتيفتاداهشلاكلتنمبناوجرشنددصب�هو.ايرودثَّدحتوةفلتخمعضاوم



٦٦

مهنأعمو،ىرخأةلوديف�هلءالمزعملئاسملاضعبةشقانمىلإةجاحب�هنأادجودقو

نالازيال�هنإفتاشاقنلاهذهيف�لسارتملافارطألاعضاوموء�سأركُذتالأىلعاوقفتادق

دقفاذل.ةَّيرسنوكتسددصلااذهبمهتاثداحموةيديربلامهلئاسرنأىلإانئمطينأناَّدوي

دحأيأىدلناكنإفرعتنأايدوَلكديرتوتالاصتالا�مأتلبسةشقانملع�تجاىلإايعد

.تالؤاستبتكملايف

لصفلااذههلوانتيام

oبولاىلعديربلاتامدخيفةيرسلابلاثم

oنمآديدجديربباسحءاشنإ

oيلاحلاديربلاباسحنامأةجردةدايز

oةيروفلاةثداحملاةمدخ�مأت

oديربلاباسحقارتخايفكشلالاحيففرصتلاةيفيك

oديربلاب�لسارتملاةيوهنمقاثيتسالا

ورتكلإلاديربلا�مأت

صخشلانأنمنقيتلاوهاهلوأ،ةيديربلاتالاصتالانمأنماهعابتاديزيةدعتاسر�مدجوت

“تُّصَنَّتلانمبولاديرب�مأت”يمسقيفحورشماذهو،هللسرملاوهاهتءارقىلعرداقلاديحولا

نمنقيتلاانايحأيويحلانمنوكيدق،تايساسألاهذهدعب.“نَمآديربباسحمادختسا”و

،مهتايصخشنولحتنيمه�غصاخشأسيلونوينعملاصاخشألااهلسرأةلدابتملاديربلالئاسرنأ

ةليسوو،هيفبعالتلامتيولسرملاهلسرأ�كيقلتملاىلإلصولئاسرلانومضمنأكلذكو

.“ديربلالئاسرقاثيتساوةيمعت”مسقيفةحورشمكلذقيقحت

هلوانتياموهو،َِقُرتخادقكديربباسحنأيفتككشنإهلعفيغبنييذلاامفرعتنأبجي

.“ديربلاتاباسحقارتخاعملماعتللحئاصن”مسق

تايجمربهلِّجُستحيتافملاةحولىلعهبتكتاملكناكنإديفينلديربلا�مأتنأكلذكرَّكذت

نمبوساحلاةي�ح”:١لصفةعلاطممهملانمفاذل،امةهجىلإلوأبالوأهلسرتةيسسجت

يف�ُِعي“اهظفحوةيوقرست�لكعضو”:٣لصفنأ�ك،“�قرتخملانموةثيبخلاتايجمربلا

.يروفلالسارتلاوديربلاتاباسحةي�ح

تُّصَنَّتلانمبولاديرب�مأت

باسنياملكفاذل،ةحيرصةغيصيفتامولعملااهلالخقفدتتةحوتفمةكبشتنرتنإلاتمِّمُص

دت�ةدحاوةكبش،تاكبشلاةكبشيهتنرتنإلانألو،ةلوهسبهيلععالطالاوهضارتعانك�اهربع

.لئاسرلاىلععالطالاةيناكمإنيديدعلحيتياذهنإفاهفارطأيفتامدخلاعزوتتاعلاءاحنأيف

يرسيديربلاىلعيرسيامنكلحرشلايفهمدختسنواديدحتورتكلإلاديربلالصفلااذهيفلوانتن

.ةكبشلاربعلقتنتيتلالئاسرلانمرخآعونيأىلع

نأروفديربلاةلاسرهيلعر�ةطحملوأوههمدختستيذلاتنرتنإلابلاصتالاةمدخمدقم

يقلتملاهمدختسييذلاديربلابلاصتالاةمدخمدقمنإفلثملابو،لسرملاةهجنماهتلحرأدبت

٦٧

يفتصنتلاتايلمعمتتامةداع.هدنعاهتلحريهتنتنألبقةلاسرلااهيلعر�ةطحمرخآوه

وأكتالسارمىلعتصنتلانإفةداضمتاطايتحاذختتامو،تنرتنإلابلاصتالاةمدخمدقمةقلح

.�تطحملا�ته�بامعضوميأيفمتيدقاهببعالتلا

انايحأاهءالمزواهنأتلاقدقوعوضوملااذهيفانئاكرشنمةدحاوعمثدحتأتنك:ولباپ

هنوكراشتيورتكلإديربباسحيف“تادوسملا”ليلديفديربلالئاسرظفحىلإنوؤجليام

دقاذهنأنظأأالإءيشلاضعبابيرغيلادبدقاذهنأعمو،هرسةملكنوملعيواعيمج

سيلأ،اهنولسريالمهنأا�لئاسرلاةءارقنممه�غصخشيأنكمتينأنودالعفلوحي

؟كلذك

لك

َ

يفةظوفحمةلاسرناكولىتح،بولاىلعامائيشاهيفأرقتةرملكيفف،ادبأ:ايدو

،كبوساحىلإديربلاةمدخمدقمنمتنرتنإلاربعبلجُيهاوتحمنإفيديربلاكباسحتادوسم

ديربلالئاسربقاريالةداعكبقارينمنأعقاولا؟كلذكسيلأ،كتشاشىلعترهظاملالإو

لكناكنإالإلمعتنلةقيرطلاهذهفاذل،هيلإوكبوساحنمر�املكبقاريلب،بسحو

نألضفألافكلذاولعفاذإو،ةنَّمؤملاصتاةانقربعهبلصتيكرتشملاباسحلامدختسينم

لئاسرلااولس�فيعيبطلابولسألابديربلااومدختسينأوهصخيباسحمهنملكلنوكي

.رسلات�لكيفكراشتلابلاثميفالتل

بولسألااذهو،هيفةمدخمدختستوأهعلاطتيذلاعقوملاوكبوساح�بلاصتالا�مأتنك�

،ن�تئالاتاقاطبتانايبلاسرإدنعةينورتكلإلاةراجتلاعقاوميف،لاثملاليبسىلع،مدختسم

Transport(لقنلاةقبطنامألوكوتوربىمستهذهةنمآلالاصتالاةانقققحتيتلاةينقتلاو

Layer SecurityىلإرصتختTLS(،سباقملاةقبطوهوةفيظولاتاذلمدقألاقيبطتلاكلذكو

Secure(ةنمآلا Socket LayerىلإرصتختيتلاSSL(.�عقو�كلاصتاناكاذإامةفرعمكنك

،httpsلوكوتوربلافرع�ةنَّمؤملاعقاوملاتاراسمأدبتثيح،راسملالقحىلإرظنلابانمؤمبولا

:يلاتلاكراسملالقحودبينمؤملا�غلاصتالايفف

ودبيل�غتيراسملالقحنإفSSLوأTLS�لوكوتوربلادحأبةيمعتلابانمؤملاصتالانوكدنع

:يلاتلاك

ةانقنأحضويلفولأملالوكوتوربلافرعمىلعدئازلاsفرحديزينمؤملالاصتالاةلاحيف

ىرخأةيرصبتارشؤمةثيدحلاتاحفصتملامدقت�ك.ةنمؤمعقوملاموداخوبوساحلا�بلاصتالا

اهتلاح�غتتحفصتملاةذفانراطإيفحاتفموألفقةنوقيأراهظإلثم،نَّمؤملالاصتالاةلاححيضوتل

.راسملاطيرشنول�يغتوأ،حتفلاولافقإلا�بام
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يلاتلابواهلخادر�امىلععالطالاامصخشةعاطتسانودلوحتةيمعتلابةنمؤملالاصتالاةانق

ةمدختسملانمآلالاصتالاتالوكوتوربنماءزجقاثيتسالانوكنأ�ك،تصنتلاىلعهتردقنود

.فصتنملايفمجاهملبقنمىوتحملايفبعالتلانودلوحي

ةنمؤملاتالاصتالانإفةيلاملاتالماعملاتانايبورسلات�لكةي�حيفاهتدئافىلعةوالع

ىلإبوساحلانمهلاقتناءانثأورتكلإلاديربلاةي�حيفةديفمةيمقرلاتاداهشلاوةيمعتلاب

تالاصتالانومعديالديربلاةمدخيمدقمنم�ثكفاذهعم.لاصتالاةمدخمدقمربعموداخلا

ةباتكبةحارصاهليعفتمهضعببلطتيوأباسحلاىلإجولولاةظحليفطقفاهحيتيمهضعبو،ةنمآلا

نوكنمدكأتلايغبنيامومعو.httpsنمآلالوكوتوربلافرع�اقوبسمالماكةمدخلاعقومراسم

.لئاسرلالاسرإوأةءارقدنعانمآنوكينأكلذكلضفيو،جولولالبقانمآلاصتالا

،عقاوملابلاصتالادنعةيمقرلاتاداهشلابةقلعتملئاسرحفصتملارهُظيامدنعهبتنتنأبجي

ةيوهلاحتناوأهبثبعلامهدحألواحينألثم،لاصتالاىلعأرطدقامابطخنأاذهينعيدقف

بجياذل،هبلاصتالاديرتيذلاعقومللالث�مايرهاظودبيرخآعقومىلإلاصتالاليوحتبعقوملا

.اهفرصلرقنلالبقنعمتبلئاسرلاةءارق

رّذعتيدقتنرتنإلاىلعةباقرلايفطرفتيتلا–تاسسؤملاوأ–دالبلاضعبيفهنأظحالنكل

،اهمادختسالةبولطملاةيكبشلاذفانملاتَِقلُغأنإانهةحورشملانمآلالاصتالاتالوكوتوربمادختسا

ةلاسرلكةيمعتلثم،تالسارملاةيرسىلعظافحللةليدبقرطداجيإ�عتيةلاحلاهذهيفو

يفلصفيفةحورشملادربردنثديربلاحفصتمليمعلليمجنإةقحلمقيرطبا�ر،PGPمادختساب

.“تاودألاليلد”

احفصتممدختستنأيغبنيفةساسحتامولع�لسارتللبولاديربىلعد�تعالايونتتنكنإ

.هتاقحلموسكف�فلثم،ناكمإلاردقباقوثوم

سكف�فليلدعمأدبا:يلمعليلد

نورخآمدختسيووهايديربنومدختسيانعمريرقتلااذهىلعنولمعيسنمضعب:ولباپ

كلذلهف،يفكيا�ةنمآتسيلتامدخلاكلتنألبقنمتعمسأنأركذأو،ليمتُهديرب

؟حيحص

لك

َ

ضعبتاداع�يغتانيلعنوكيسو،اهبحصنُيىرخأديربتامدخدجوت،لمتحم:ايدو

.نامأبتاداهشلاكلتعوضومةشقانماندرأنإءالمزلا

نَمآديربباسحمادختسا

نمآلالاصتالا�فوتنعورتكلإلاديربلاةمدخيمدقمضعبىضاغتيتاقفنلاليلقتلجأل

جولولاتاحفصيفارصحايلاحاهنوحيتي،ليمتُهووهاينملكلثم،رخآلاضعبلاو؛مه�داوخب

٦٩

نأمهنمانظ،هباسحىلإِجليلرسلاةملكوهمسامدختسملااهيفلخدييتلاكلت،تاباسحلاىلإ

يفنأوقارتخالانممدختسملاباسحةي�حليفكيتصنتماهفشتكينأنمرسلاةملكةي�ح

هذهيف،لكللسيلنكل،�مدختسملاضعبلايفاكاذهنوكيدق.هتيصوصخلةيفاكةي�حكلذ

بوساح�بامةكبشةطيبنيفمكحتينملكاهاوتحمأرقينألةضرعةلاسرلانوكتةلاحلا

ةلاسرلكةسيورتيفلجستايلاحليمتُهووهايمظننأ�ك.ةمدخلامدقمموداخومدختسملا

نمللقيدقاموهو،لسارتلايفمَدختُسييذلابوساحللصصخملا)IP(تنرتنإلالوكوتوربناونع

.مِدختسملاةيصوصخ

ةمدخنإفايلاحو،ةمدخمدقملكتاسايسلاقفوتقولاعمة�غتمتاسر�ملاكلتلك

موداخلابنمآلالاصتالاحيتتيهف،كلتفعضلاطاقنضعبىفالتتليميجة�سملالجوجديرب

راسملامادختسابعقوملابلصتادقمدختسملامادام،باسحلامادختسالاوطوجولولاةظحلذنم

https://mail.google.comنمآلالوكوتوربلاهسفنب�عوhttpsظحال(لاصتالاةليسوك

ليعفتهنمنك�مدختسملاباسحيفةمدخلاتارايخيفمُّكحتايلاحدجويو،)httpsيفsفرح

نكل،باسحلاىلإجولوللمدختسملاراسملانعرظنلاضغبومئادلكشبايئدبمنمآلالاصتالا

ةئيبلايفلمعيهنأنمدكأتتلمئادلكشبهلعفتنألبقالوأايودينمآلالاصتالابرجتنألَّضفي

.هالعأروكذموه�كنايحألاضعبيفكلذليحتسيدقذإاهنملمعتيتلا

ديربلالئاسرىوتحمصحفيذإةيصوصخلابقلعتي�يفهبيعاضيألجوجديربلفاذهعمنكل

ىلع،لجوجةكرشنأعمهنأ�ك؛مدختسملاتام�تهاقفاوتاهنأنُظيتانالعإضرعضرغب

صختةيصخشتانايبىلعلوصحلاتاموكحتالواحماقبسمتمواقدق،ركذلايتفلاس�غ

ىلإ�مدختسملالوصوةيرحدييقتيفتاموكحعمنواعتلانماخيراتهلنأالإ،�مدختسملا

عباتتنأو،مهمدختستنيذلاةمدخلايمدقملةيصوصخلاةسايسىلععّلطتنألضُفي.تامولعملا

.ناكمإلاردقبةيصوصخلابةقلعتملامهتاسر�ميفتادجتسملابملتنأواهيفتا�غتلا

يهو،https://mail.riseup.netةرايزب،نكمأنإبأزيَريفديربباسححتفىلعكُّثحن

يفمهعمنوكرتشينيذلااعلاءاحنأيفءاطشنللةفاضتساوديربتامدخحيتتةينواعتةمدخ

ةرو�صنمةوطخك�هلوبقطرتشيوعقوملايف�هيلعصوصنميع�تجادقعوةيسايسئدابم

ىلعتلصحتنكنإ،هيف�لجسمنيوضعنم�توعدبأزيريفباسححتفبلطتي.ليجستلا

.هعم�قفرم�توعديَزمردجتسفليلدلااذهنمةعوبطمةخسن

بأزيرديربليلدعمأدبا:يلمعليلد

ناتمدخلاناتهف،بولاديرب�غ،ديربلامادختسالىرخأةليسوحيتيبأزيَروليميجديربنمالك

يتلاتاينقتلامعدتيتلا،دربردنثلثم،ورتكلإلاديربللةليمعةيجمربعم�همادختسانك�

لصتيلورتكلإلاديربلاليمعطبضنمدكأتلا.“ورتكلإلاديربلاقاثيتساوةيمعت”مسقاهلوانتي

.HTTPSربعبولاديربعقو�لاصتالليتلااهتاذةيمهألاةجردهلةيمعتلابٍنَّمؤملاصتابموداخلاب

.ليصافتلانمديزملدربردنثمادختساليلدعلاطفديربليمعمدختستتنكنإ
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،ديربلاةمدخمدقموبوساحلا�باماهلاقتناءانثأةلاسرلايمحينمؤملالاصتالانأرَّكذت

يذلاةمدخلامدقمولسرملاهمدختسييذلاديربلاةمدخمدقم�باماهلاقتناءانثأاهيمحيالهنكل

ءانثأالو،ةمدخلايَمدقمنميأمداوخىلعاهدوجوءانثأاهيمحيال�ك،لبقتسملاهمدختسي

ةلاسرلاةيمعتنوكتدقتالاحلاهذهيف.ديربليمعمادختساب�لسارتملادحأبوساحىلعاهظفح

.اهتي�حيفديفياميهاهتاذ

يفرارمتسالايعسويفلهمأ،بأزيرمادختساىلإلوحتلابيننيحصنتله،نذإ:ولباپ

؟HTTPSلوكوتوربببولاديربعقومحتفنمدكأتلاعمليميجمادختسا

ديربلاةمدخمدقمرايتخادنعنابسحلايفهذخأبجيامدجوينكل،كرايتخااذه:ايدولك

ةلكشمالفاذل،اذهاهيدلليميج.باسحلابنمآلالاصتالانوحيتياوناكنإ،الوأ.امومع

وأاهوعلاطيالأوكتالسارمةيرسىلعاوظفاحينأيفمهترادإيفقثتتنكنإ،ايناث.انه

نمنكياذإاميفركفتنأكيلع،ا�خأو.كلكورتماذه.اهيلععالطالانمنيرخآلااونك�

ناونعمادختساكبيدؤيدقىرخأت�لكب.كاذةمدخلامدقموكنيبامطبرُينأبسانملا

�طشانلانأبهترهشببسبهابتنالا�ثيوأتالكشمىلإالثمriseup.netقاطنلاىلعديرب

لثمةصاخةلالدهلتسيلوعئاشقاطنىلعاديربلضفتدقةلاحلاهذهيفو،هنومدختسي

gmail.com.

نمددعولسرمةلاسرلكلنأركذتفاهمادختساراتختيتلاديربلا�مأتتاودأتناكايأ

�مأتلةمزاللاتاطايتحالاتذختاولىتحكنأو،ةيلكلاةرو�صلايفدحاوفرطكناو،�قلتملا

يمدقمفرعتنألواح.ديربلابلسارتلادنعةفلتخمكلاسمنوكلسيدقنيرخآلانإفكتالسارم

لودلانأيعيبطلانمهنأل،اهل�عضاخلا�ناوقلاوكولسارممهمدختسينيذلاديربلاةمدخ

ةمدخَمدقم�لسارتملالكمادختسانأظحال.دارفألاتالسارميفاهلخدتواهتباقررادقميفنيابتت

قاطننعجرختنللئاسرلانألةباقرللتالسارملاضرعتصرفنمللقيبأزيرلثمدحاولقتسم

.ةمدخلامدقمةكبش

:ورتكلإلاديربلابلسارتلاةيصوصخةدايزلحئاصن

oيتلاديربلابتاقفرملاحتفدنعامودرذحلايعاودذختاالنممكلصتيتلاوأ،اهعقوتتنكت

داضمنأنمدكأتلايغبنيكلتكتاقفرمحتفلبقف.ةضماغلاتاعوضوملاتاذوأ،مهفرعت

حفصتملا،تايجمربلااهضرعتيتلالئاسرلاوتاريذحتلاىلإهبتناولمعيوٌثَّدحُمتاسو�فلا

.تاسو�فلاداضموأديربلاليمعوأ

oزواجتوةيلوهجملاىلعظافحلا”:٨لصفيففوصوملاروتلثمليهجتلاتاودأمادختسا

يتلاديربلاةمدخةفرعمنمتنرتنإلابكلاصتابقارينمعن�نأنك�“تنرتنإلاىلعةباقرلا

دحأوأروتمادختساىلإجاتحتدقفكتقطنميفةدوجوملاةباقرلاةجردىلعءانبو،اهمدختست

٧١

وأبأزيرلثمديربةمدخمادختساللصفلاكلذيفةفوصوملاىرخألاةباقرلازواجتتاودأ

.ليميج

oتايدتنملاءارقنعوأكيلسارمنعكتيوهءافخإلةيلوهج�همادختسايونتاباسححتفتامدنع

مهملانمو.كمسالثم،كنعةقيقحتانايبلخدتالأىلإهبتنتنأبجياهيفرشنتيتلاةماعلا

نيذلاديربلاةمدخيمدقمنم�ه�غووهايوليمتُهمادختساىدافتتنأةلاحلاهذهيف

.ةلاسرلايفيآناونعنولجسي

oنإفلسارتلايفهمدختستيذلابوساحلاىلإيداملاذافنلاىلعنيرخآةردقرابتعالايفذخألاب

ةغلابةيمهأهلنوكتدقبوساحلانمةتقؤملاتافلملاوحفصتلاوديربلامادختساراثآةلازإ

عوضوملااذهنعديزملل.ةكبشلاربعاهلاقتناءانثألئاسرلاةي�حةيمهأقوفتوأيهاضت

.يلكيسمادختساليلدو“ةساَّسحلاتانايبلا�مدت”:٦لصفعلاط

ديربلاتاباسحقارتخاعملماعتللحئاصن

كتالسارميفهمدختستديدجديربباسححتفتنأنكميفكتالسارمبقاريادحأنأيفتبترانإ

نمنأركذتنكل.هيومتكميدقلابظافتحالاعم،هيلعكتلسارمةيمهأىلإكيلسارمهبنتوةماهلا

تاطايتحااذختايغبنياذل،كلذكةبقارممهديربقيدانصنوكتدققباسلايفمهعمتلسارت

:ةيفاضإ

oنكامأنمارصحاهيلإجولولاوةديدجديربتاباسححتفكيلسارموكيلعنماهمدختست

ىلإضرعتلال�تحاليلقتلكلذو،اهمادختساتدتعايتلا�غتنرتنإلايهاقملثم،لبق

:٨لصفيفةحورشملالئاسولاىدحإمادختسانك�وأ،اهلالخنمسرا�نأنك�يتلاةباقرلا

.ةيديربلاةمدخلامدق�كلاصتاءافخإل“تنرتنإلاىلعةباقرلازواجتوةيلوهجملاىلعظافحلا”

oوأيروفلالسارتلاوأةيصخشلاةلباقملالثم،ةنمآتاونقربعةديدجلاديربلانيوانعاولدابت

.نايَّمعُملاةيتوصلاةثداحملا

oبقارملاكوكش�ثيالردقبةلوقعمةرتفللقألاىلعميدقلاديربلاقودنصمادختسالصاو،

يفهمادختساىدافتتكنأروهظمدعىلعصرحلاعمةساسحتالسارميفهمادختسانودنكل

.زيكرتىلإجاتحيوامدحىلإبعصرمأودبي�كاذه.ةساسحلاتالسارملا

oباسحاهبتحتفيتلاةديدجلاكتيوهوةيقيقحلاكتيصخش�بامطبرلانيرخآلاىلعبِّعص

دقنيذلا�لسارتملاعمالو،ميدقلاوديدجلاكديرب�باملئاسرلالدابتتالف،ديدجلاديربلا

.�بقارمنونوكي

oنملئاسرللةتفالنيوانععضودافتكلذكو،باسحلاتانايبيفيقيقحلاكمساعضودافت

.كيلسارمعمةرفشىلعقفتا،“بيذعتلا”وأ“ناسنإلاقوقح”ليبق

oورتكلإلاديربلا�مأتنأظحالىلإهابتنالاردقبةدقعمةينقتلئاسومادختساهاوحفتسيل

.يمقرلالصاوتلاتاداعيفطابضنالاكلذكو،لاصتالالئاسواهبمدختستيتلاةيفيكلا

تنرتنإلاربعىرخألئاسومادختسابلاصتالا�مأت

نوكتنأنك�تنرتنإلاربعوصلالاصتالاو)ةشدردلا(يروفلالسارتلانإفورتكلإلاديربلالثم

.اهلالخنممدختستيتلاتاينقتلاوتاودألابسح،ةنَّمؤم�غوأةنَّمؤم
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يروفلالسارتلا�مأت

اهتاذتصنتلارطاخملايئدبمضرعم،)تاشلاوأ(ةشدردلابكلذكفرعياموهو،يروفلالسارتلا

�مأتاهمادختسابنك�تاودأدجوتهنأالإ.تالسارمنمتنرتنإلاىلعر�املكاهلضرعملا

ةبسانملاتاءارجإلانافرطلاالكذختينأبلطتتورتكلإلاديربلاةلاحلثمكهنأالإ،لسارتلاةسلج

.اهتاذتالوكوتوربلاامدختسينأو

يهفاذل،ةدوجوملايروفلالسارتلاتالوكوتورببلغأمعدتةيروفةثداحمةيجمربنِجْدِب

لسارتلاتاباسحىلإجولولااهمادختسابنك�هنأذإلاصتالا�مأتىلإةجاحلابايغيفىتحةديفم

تاكبشءاشنإةداعإالوةديدجتاباسححتفىلإةجاحنود،هتاذتقولايفةديدعتاكبشىلع

نماهولخاهنمةديدعتازيمردصملاةحوتفموةيناجم،ةرحةيجمرباهنوكلنأ�ك.فراعملا

نجدبعملمعتةصاخةقحلمدجوتةشدردلاتاسلج�مأتلو.ةثيبخلاتايجمربلاوتانالعإلا

.)OTR)Off-the-recordيه

نجدبليلدعمأدبا:يلمعليلد

؟كلذكةنمآ�غوهايةشدردنأاذهينعيلهف،نمآ�غوهايديربنأا�:ولباپ

مدختسننألضفألانمفريرقتلااذهلوحشقانتنليروفلالسارتلامادختسااندرأول:ايدولك

ةمدخيأوأيروفلالسارتللوهايةمدخمادختسااننك�اهدنعو،OTRعمنِجدِباعيمج

.ىرخأ

ةيتوصلاتاثداحملا�مأت

Voice(تنرتنإلاربعةيتوصلاتاثداحملا Over IPرصتختوVoIP(�ُثدحتلانماهيمدختسمنِّك

ىلإبوساحنمتناكنإةفلكتنودنكل،ايفتاهمهنوثداحياوناكول�كاعلالوحنيرخآعم

ضعب.ادجةديفماهلعجياذهو،يديلقتفتاهىلإبوساحنمتناكنإةليلقةفلكتبوأ،بوساح

Googleو]٢[Gizmoو]١[Skypeنمضتتةيتوصلاةثداحملاتامدخ/تايجمربرهشأ Talk]٣[

Yahooو Voice]و]٤MSN Messenger]٥[.

�هدحوو؛نايمحملا�غةشدردلاوورتكلإلاديربلانعانمأديزتالتامدخلاكلتمظعم

مدختسمعمةثداحملاةلاحيفارصحوأ،ةيتوصلاةثداحملاىوحفنايمعتومزِجوبياكس

نوكببسبهنإف،كلذىلعةوالع.لومحموأتباثيديلقتفتاهىلإسيلورخآةيجمرب/بوساح

مييقتو�هقيبطتةيفيكىلععالطالانيدياحملاءاربخلاىلعرذعتيهنإفردصملايتقلغم�تيجمربلا

.ةيرسلاىلع�هظافحىدم

يفهمادختسانأ�حيفو،ةباتكلابيروفلالسارتلابياكسمعديةيتوصلاةثداحملابناجىلإ

هلنإفنجدبعمOTRاهرفوييتلاةيمعتلانودىرخألالئاسولامادختسانمانمأ�كأدعياذه

٧٣

وه�هيناثو،نيرخآلابياكسيمدختسمعمةشدردللىوسهمادختسانك�الهنأ�هلوأ؛�بيع

“ةرحلاتايجمربلا”مسق.اهلخاودةفرعمنك�الردصملاةقلغمةيجمربهنوكنماقباسهيلإراشملا

تايجمربلاةيلضفألوانتي“�قرتخملانموةثيبخلاتايجمربلانمبوساحلاةي�ح”:١لصفيف

.ةرحلا

ورتكلإلاديربلاقاثيتساوةيمعت

.�مدقتملا�مدختسمللةهجوممسقلااذهيفةلوانتملاميهافملاوتاودألا

ينلعلاحاتفملابديربلاةيمعت

تناكايأتالسارمللةي�حلانم�بكردقداجيإينلعلاحاتفملابةيمعتلاةينقتمادختسابنك�

.لاصتالاةانقةعيبطتناكايأو،اهنيزختولئاسرلالقنءانثأةمدخلامدقماهحيتييتلاةيرسلاةجرد

هيلإلسرملا�غلنك�الةغيصىلإ–اهتاقفرمو–ةلاسرلكصنلوحتيةينقتلاهذهقيبطتب

نمكت.حاتفمةزايحنودىرخأةرمحيرصلاصنلاىلإه�هظتنك�الىمعملاصنلانأل،اهتءارق

ءارجإلبقكرتشمرسلدابتىلإةجاحلاءافتنايفةيرظانتلاةيمعتلاةينقتنعةينقتلاهذهةزيم

ىلإةجاحلايفتنتاذهبو،اقبسمرست�لكوأةيرسحيتافملدابتلةجاحدجوتاليأ؛لاصتالا

.ةنمآلاصتاةانقدوجو

؟ةقيرطلاهذهلمعتفيكنكل:ولباپ

وهوينلعلااهحاتفممادختساباهيلإلسرملاىلإةلاسرلايمعتتنأف.تايضايرلاب:ايدولك

امدنعو.هرشنوهلوادتذبحيلب،هتيرسىلعظافحلايغبني�مسيلهمسانمودبي�ك

،لثملابو.ةلاسرلا�هظتلاهاوسهزوحياليذلايرسلااهحاتفممدختستاهنإفةلاسرلاىقلتت

نأاهنك�يذلاينلعلاكحاتفممادختسابكلةلاسرلايمعتاهنإفكلسارتنأديرتامدنعيهف

.�ك�غدييفعقينأةيشخنوداهيلإتنأهلسرتنأوأةّدععضاومنمهيلعلصحت

لبقاهتاذةلاسرلاصنىلعيرجتةرو�صلانأل،ديربةمدخيأعمةينقتلاهذهمادختسانك�

تانايبةيأةي�حلاهتاذةينقتلامادختسانك��ك.ةمدخلامدقمنمائيشبلطتتالواهلاسرإ

.طيسويأربعاهلقنوأاهنيزختءانثأةيمقر

ةانقةيمعتىلإرظني�نيبف،اهمدختسينمىلإهابتنالابلجتدقهذهةيمعتلاةينقتمادختسا

،ةيساسحلانملقأردقبههباشاموhttpsلوكوتورببعقاوملابنمآلالاصتاللمدختستيتلالاصتالا

ةيمعتلامادختسااهيفُمَّرُجييتلاتاءاضقلاضعبيف.اكوكش�ثتدقينلعلاحاتفملابةيمعتلانإف

.اهاوحفةفرعمرذعتولىتحاهلسرمةنادإيفببستتدقاهلاسرإءانثأطقتُلتة�عمةلاسرنإف

نك�.تاهبشلاىوتسمنودءاقبلاوةيصوصخلان�ض�بامةنزاوملاىلإرطضننايحألاضعبيفف

�ك،رطخلااذهنمليلقتلاتنرتنإلاربعلسارتلاءانثأةيلوهجملاىلعظافحلابيلاسألمادختساب

.ةيمعتلامادختساةقيقحءافخإايفارگوناگتسالاتاينقتبنك�
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ديربلالئاسرقاثيتساوةيمعت

نأ�ك،تايساسألامهفدعبلهستاهنأالإ،ىلوألاةلهوللةدقعمودبتينلعلاحاتفملابةيمعتلا

ءاطخألايفالتلهيفلمعتيذلاراطإلامهفمهملانمفاذهعمو.ةبوعصلاةغلابتسيلاهتاودأ

يهةقحلمدرِبرَدَنثديربلاليمعلدجوت.نامألابافئازاساسحإحن�وأاهتدئافنما�ثكللقتيتلا

.PGPماظنبينلعلاحاتفملابةيمعتلاةينقتقيبطتلاهمادختسانك�)Enigmail(ليمِجنإ

دربردنثليلدعمأدبا:يلمعليلد

نأذإ،تنرتنإلاربعلسارتلادنعةياغللماهرصنعةيديربلاتالسارملاةلاصأوةحصنمقاثيتسالا

ىلإلسريوأكتيصخشلحتنينأهنك�اهلمعةيفيكبةيفاكةياردوتنرتنإلابلاصتاهيدلنملك

مهعادخكلذكهنك��ك،ورتكلإلاكديربناونعاهيلعوكنعةرداصاهنأكودبتلئاسرنيرخآ

بعالتلاتالسارملاراسمنمءزجىلعةرطيسهيدلنملنك��ك.وهاهاقلتيلهتالسارمىلعاود�ل

نع�لفاغلا�لسارتملاىلإ�هاجتالايفهرر�نألبق،وههضارغأمدخيثيحبه�يغتواهاوحفيف

ةسلجءانثأالثميأ،يقيقحلاتقولايفثدحينأتاموجهلانمعونلااذهلنك�و؛بعالتلااذه

.�يلصألالسارتلايفرطلءيشهنمودبينأنود،يروفلسارت

�َسىلعو،لاحتنالااذهنع�لفاغلاىلعة�طخلاتاعبتلانمقلقلاىلإوعدياماذهيفو

ةيديلقتلالاصتالاتاقايسيفتناكلماوعنودقتفيتنرتنإلاربع�لسارتملانأةصاخ.ل�عألا

.ىرخألاةيديلقتلاقاثيتسالاتارامأوطخلاوتوصلالثم،لاحتنالارطاخمنمليلقتلاىلعدعاست

ىلعاهرودبةينبملايهويمقرلاعيقوتلاةينقتمدختستاهركذقباسلارطاخملانمليلقتلل

ضارغأققحييمقرلاعيقوتلانإف،‘ةيرسلا’ضرغةيمعتلاققحت�نيبف.ينلعلاحاتفملابةيمعتلا

.هبحاصةيوهوحاتفملا�بامطباردوجولاحيف‘مازلإلا’ىلإةفاضإ،‘ةحصلا’و‘قاثيتسالا’

.اذهلوانتيدربدنثعمليمجنإمادختسامسق

دقو!اهلسرأأملعألئاسرينماوقلتمهنأفراعمربخأولبقنمثدحدقل:ولباپ

هثدحينأنك�ناكيذلاررضلاىدمليختأنآلايننأالإ،ماخُسضحمهنأكاذتقواندجو

يدافتناكمإلابهنأتعمسدقو.انلمعبوأانبقلعتتتامولعميوحتةلاسرلاتناكولكلذ

؟لمعيفيكووهامنكل،يمقرلاعيقوتلامادختسابكلذ

نك�الهنأءانثتساب،عمشلامتخوديلاطخبيديلقتلاعيقوتلالثميمقرلاعيقوتلا:ايدولك

ىوحفتناكنإوهيعدينماقحوهلسرملاناكاماذإنمققحتلايفديفيوهف.هفييزت

.همدعنماهببعالتلاىرجدقةلاسرلا

٧٥

بولاىلإطباور

http://skype.com[١]

http://gizmoproject.com[٢]

http://google.com/talk[٣]

http://voice.yahoo.com[٤]

http://get.live.com/messenger[٥]



٨
ةيلوهجملاىلعظافحلا
ىلعةباقرلازواجتو
تنرتنإلا
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ىلعةباقرلازواجتوةيلوهجملاىلعظافحلا.٨

تنرتنإلا

ىوتحمنمهتعلاطموعقاومنمهيلإذافنلااهينطاوملنك�اميفمكحتللةمظنأةديدعلودفظوت

مدختستةماعلاتابتكملاوتاعماجلاوسرادملاول�عألاتاسسؤمنأ�ك،تنرتنإلاىلعروشنم

�غوأاهمظنواهتعيبطلبسانم�غاهتارادإهارتامىلإاهداورذافنعنملةهباشمةمظنأانايحأ

اهرصقواهيفظومهابتناوةيبوساحلاوةيكبشلااهدراوممادختساديشرتلوأ،اهفادهأعمةقفاوتم

مظنلاضعبف،تنرتنإلاىوتحمىلعةباقرلاهذهذافنإقرطعونتت.اهينعتيتلاضارغألاىلع

اهنمجردملاىلإذافنلاعنمتفاهيلإذافنلابولطملاعقاومللتنرتنإلانيوانعةبقارمقيرطبمكحتت

تاحفصتاراسموأتاقاطنء�سأرخآلااهضعبلءادوسلامئاوقلايوحت�نيب،ءادوسمئاوقيف

يفةجردماهنيعبت�لكنعاثحببولطملاىوتحملايفمظنلاضعبرظنت�ك،ةددحمتافلمو

كلتنمتافيلوتاهضعبفظويو،اهنمقيفاوتوأت�لكلاكلتيوحياملكىلإذافنلاعن�ومئاوق

.هتاذنآلايفبيلاسألا

ميداوخلاوأ،ىوتحملاءافخإلهيومتلاوأةيمعتلامادختسابةباقرلازواجتنك�نايحألابلغأيف

اليلاتلابوهو،كدلبجراخموداخوه)يسكورب(طيسولاموداخلا.�هنيبةجوازملابوأةطيسولا

ةيفافشبكلذلكو،كيلإهرير�مثىوتحملابلطيفكنعبوني،كيلعةضورفملاةباقرلابرثأتي

ةطيسولاميداوخلانمةديدععاونأدجوت.ةكبشلاىلعراحبإلاةيفيكىلعاهدادعإدعبرثؤتال

ميداوخلاةديدعةيلوهجملاتاكبشزاجيإبلصفلااذهلوانتيو،ةفلتخمتاينقتنمقيفاوتفظوت

.ةطيسبلاةطيسولاميداوخللاليصفت�كألوانتاهيلي،ةطيسولا

يقيبطتويرانيس

نع�هتيوهنعحاصفإنوداهيفنارشنيةنودم�هيدلرعدلبنمناقيقشةدجاموروصنم

نم�هدلبيفتاطلسلانكمتت.يسايسلا�يغتلاىلعناضرحيوناسنإلاقوقحتاكاهتنا

ةيوهةفرعمىلإتعساهنأالإ،ةلودلاجراخةمدخمدقمىدلفاضتسمهنأل�هعقومقالغإ

تاطلسلانكمتتنأنمناقلقةدجاموروصنم.هيلعمهطاشنةبقار�عقوملاىلع��اقلا

تاطلسللاهحيتيتامولعمىلإادانتسا�هتيوهجاتنتساوعقوملل�هتاثيدحتط�ةعباتمنم

،�هعقومتاطلسلابجحتمويلدادعتسالاناديري�هنأ�ك،وناق�غوحنىلعةمدخلاُمدقم

ةباقرلازواجتبولسأب�هينطاومفيرعتلكلذكوهيلعرشنلاةلصاومنمانكمتيلكلذو

.عقوملاةعلاطمةلصاومل

لصفلااذههلوانتيام

oكدلبيفةبوجحملابولاعقاومىلإذافنلا

oيفارغجلاكعقومنعتامولعماهروزتيتلاعقاوملاةفرعمنودلوحلا

oةباقرلاسرا�يتلاةهجلاوأهمدختستيذلاتنرتنإلابلاصتالاةمدخمدقمةفرعمنودلوحلا

اهروزتيتلاعقاوملاوتنرتنإللكمادختساط�نعتامولعم
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تنرتنإلاىلعبجحلامهف

OpenNetلثمتاسسؤماهيرجتيتلاثاحبألا Initiative]نأ�بت]٢[دودحالبنولسارمو]١

كلتل“يموقلانمألا”س�هدعتامويسايسلاويع�تجالاىوتحملانماعاونأبجحتةديدعالود

مكحتلابىَنُعتيتلالودلانأيعيبطو.بوجحملاىوتحمللةددحممئاوقرشننودكلذو،لودلا

ةطيسولاميداوخلاىلإمهذافننودلوحيامتاءارجإلانمذختتتنرتنإلاىلإاهينطاومذافنيف

.ةباقرلاوبجحلازواجتةيفيكىلإتاداشرإوتاودأمدقتيتلاعقاوملاوةفورعملا

ناسنإلكقحىلعصنلايف]٣[ناسنإلاقوقحليملاعلانالعإلانم١٩ةداملاةحارصنممغرلاب

بجحللةسر�ملالودلاددعنإف»تناكةليسوةيأباهتعاذإواهيقلتوراكفألاوءابنألاءاقتسا«يف

تنرتنإلاةبقارمةسر�مراشتناعمو،ةيضاملاتاونسلاربعهتدايزتلصاوتتنرتنإلاىلعةباقرلاو

.�عوطتملاو�طشانلاو�جمربملانماهنيسحتواهريوطتب�متهملاددعواهزواجتتاودأتداز

يفو،ةباقرلالمعةيفيكمهفيغبنيتنرتنإلاىلعةباقرلازواجتلئاسوفاشكتساةلصاوملبق

.اهبلاصتالاةيفيكلوتنرتنإللطسبمليختاننك�كلذليبس

تنرتنإلابلاصتالا

،لاصتاةمدخمدقمربعتنرتنإلاىهقموأةسردملاوألمعلاوألزنملايفتنرتنإلابلصتنامةداع

لثم،بيساوحلا�بتانايبلاريرمتلمدختسيديرفتنرتنإلاناونعبوساحللةمدخلامدقمصصخي

تنرتنإلانيوانععيزوتنألو،اهاقلتتواهلسرتيتلاديربلالئاسروأاهعلاطتيتلابولاتاحفص

ةقدبيفارغجلاكعقومجاتنتساهنك�يآناونعفرعينملكنإفةيفارغجلاميلاقألابطبترم

ةفرعم–تامولعملاكلتهلحاتتنملكو–هنك�امتانايبلانمهيدلةمدخلارفومنأالإ،ةلوقعم

.تالاصتالاةكبشةعيبطببسب،ةلماكةقدبهنملصتتيذلاناونعلا

٨١

oلاصتالايفهمدختستيذلايفتاهلاطخلافرعيس�ك،كناونعملعيسلاصتالاةمدخمدقم

.لاصتالانمطمنلااذهمدختستتنكنإتنرتنإلاب

oمدختستبوساحيأملعيسةعماجلاوألمعلايفةكبشلاريدموأتنرتنإلاىهقمريدم

.هبلصتتيذلا،لساللاذفنملاالثم،ةيكبشةطيبنيأوبوساحلاكلذعضومو

oموقتتناكنإةرشابموأ،هالعأتاهجلاقيرطنعقبساملكملعتدقةيموكحلاتاهجلا

.اهسفنبةمدخلامدقمرودب

يفو،اعلايقاببهئالمعليصوتلة�اقلالاصتالاةينبىلعةمدخلامدقمدمتعيةلحرملاهذهيف

لاصتالانمرخآلافرطلاىلع.تنرتنإللةصصخمتاكبشوأةزفلتلاتاكبشمدختستلودلاضعب

،همدختسييذلاةمدخلامدقمربعهالعأةفوصومللةهباشمةيفيكبلصتادقوتنرتنإلاعقومدجوي

يفرط�بامعقتتاكبشونادلبوأميلاقأيفةطيسولالحارملانمددعربعلاصتالار�دقو

اذهنإفةينقتليصافتيفلوخدنود.تاكبشلاةكبش،تنرتنإلااهلمجميفلكشتيهو،لاصتالا

.تنرتنإلاةينبمهفيفديفمطسبملاجذومنلا

عقاوملابجح

ىدلةكبشلاطئابنىلإهمدختستيذلابوساحلاهلسريبلطيفامعقو�لاصتالاةرو�صصخلتت

لبقنمهلصصخملاتنرتنإلاناونعبفَّرعملابولطملاعقوملاموداخىلإهلاصيإابلاطةمدخلامدقم

بلطلاررميسةمدخلامدقمنإفبقارم�غتنرتنإلابلاصتالانوكلاحيف.هيلإةمدخلامدقم

الثمم،ةمدخلامدقمنإفةباقردوجولاحيفنكل،هتهجوىلإالوصوةكبشلاىلع�كأوأةدقعربع

بولطملاموداخلاناونعةقباطملىعسي،اهبمدختسملابوساحلصتييتلاةيكبشلاهتزهجأيف

.المأبلطلاررمتستناكنإامررقتنألبقءادوسلاة�اقلاتاجرد�

نمالدبةباقرلاءارجإب،ةيموكحهبشوأةيموكح،ةيزكرمةهجعلطضتدقتالاحلاضعبيف

يوحتامةداعءادوسلامئاوقلانأ�ك.اهربعمهتابلطلكر�نأيغبنينيذلاةمدخلايمدقم

ضعبيفو.209.85.165.191لثم،تنرتنإلانيوانعنمالدب،blogspot.comلثم،تاقاطنء�سأ

ذافنلاناكنإامهيلعءانبررقتوميداوخلانمدراولادرلاىوتحمٌتايجمربُصحَفتتالاحلا

.تنرتنإلانيوانعوتاقاطنلاء�سأةبقارمنمالدبكلذو،احومسم

نأحضوتلئاسرمدختسمللضرعتف،ةيفافشيفاهسرا�ةباقرلاسرا�يتلاتاهجلاضعب

وأضارتعالاءادبإلةليسوعمانايحأو،بجحلاببسءادبإعمانايحأ،بوجحمبولطملاىوتحملا

�غلاطعألئاسرضرعتدقو،كلذلعفيالرخآلااهضعبنأالإ،اهتلسارموأاهبلاصتاللةهج

لبقبلطللبجتسيموداخلانأوأ،ةكبشلاىلعدوجوم�غعقوملانأيعدتنألثم،ةحيحص

.ةلهملاذافن

ةباقرلاةسر�مةيلآبقلعتي�يفأوسألاضرتفيروظنمينبترسيألاولضفألانمف،امومعو

:يلاتلاضارتفانكميفاذل،يلعفلابولسألا�مختوأصيخشتةلواحمنمالدب

oىوتحملاصحفبسرا�ةباقرلانأ

oةمدخلامدقمةطساوبسرا�ةباقرلانأ
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oاهتاقاطنء�سأواهنيوانعنملكءادوسلامئاوقلايفةجردمةبوجحملاعقاوملانأ

oلاصتالارُّذعتيعدتيتلالاطعألالئاسرقدصمدعلمتحيهنأ

مدختسملاةباقرلاعوننعرظنلاضغباهمادختسانك�ةيلاعف�كألابجحلازواجتلئاسونألو

.رضتالكلتة�اشتملاتاضارتفالانإف

قيدصلنك��حيفعقوملاىلإذافنلاىلعرداق�غهيفدجأيذلامويلايفف،نذإ:روصنم

؟هتبجحدقةموكحلانأينعياذهنإفةلكشمنودهتعلاطمىرخأةلوديفميقي

ةعلاطمنولواحينيذلاكئلوأىلعرثؤتدقةكبشلالاطعأضعبف،ةرورضلابسيل:ةدجام

نأكنك�وأ،اهتاذكتقطنميفرخآصخشب�عتستدقةلاحلاهذهيف،�عمناكمنمعقوملا

.كلذحجننإىرتنأوبجحلازواجتلئاسوىدحإمادختسابعقوملاىلإذافنلارجت

بجحلازواجتمهف

كيلعيغبنيفاهفصوقباسلالئاسولاىدحإبابوجحمهنوكببسبعقومةعلاطمنعتزجعنإ

مايقلاةباقرلاسرا�الدلبيفدوجومنمآطيسوموداخلنك�.قئاعلاكلذلوحقيرطداجيإ

نم.كيلإهرير�مثديرتيذلاىوتحملابلطيفكنعةبانإلاىلإههيجوتقيرطنعرودلااذهب

فورعم�غبوساحعمنمآلالاصتالابموقتكنإفهمدختستيذلاةمدخلامدقمرظنةهجو

عمجتيتلاةكرشلاوأةباقرلاسرا�يتلاةيموكحلاةهجلانأالإ.ةكبشلاىلع–بوجحم�غو–

،بجحلايدافتلطيسوكلوهجملابوساحلاكلذرودةياهنلايففشتكتدقءادوسلامئاوقلارفوتو

،اهدعبهمادختسانك�نلوبجحلاة�اقىلإهرودبفاضيدقهقاطنمساوأهناونعنإفاهدنعو

تاهج�بامو�بوجحم�غءاطسونعنوثحبينيذلا�مدختسملا�بامرئادلاجسلانأعمو

�كلسملادحأنوكلسيةباقرلازواجتمظنيروطمنإف،مهبجحلءاطسولافشكتستيتلاةباقرلا

:�هيلكوأ�يلاتلا

oبعصأاهفاشتكانوكياهنعنلعياليتلا�يفخلاءاطسولا

oاهتايحةرودنوكتواهفاشتكاروفاعيرساهنعءانغتسالانك�ءاطسويهو�كلهتسملاءاطسولا

تاطلسلااهبجحتواهفشتكت�معرسأباهنوجاتحينم�باهرشنىلعدمتعتة�صق
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املكفديرتيذلاىوتحملابلجلهيفقثتطيسوموداخبلاصتالاكعسوبناكاملاط،ةياهنلايق

قيبطتاهالوتيكلذليصافت،مئالملاتنرتنإلاقيبطتمادختسابهيلإبلطلارير�وههلعفكيلع

.حفصتملايفهتحفصحتفببوطيسومادختسابوأحفصتملاتاطيبضتليدعتبوأ،بجحلازواجت

.مدختسملالخدتنودايئاقلتلوألابولسألامدختستيلاتلامسقلايفةفوصوملاةيلوهجمللروتةكبش

ةطيسبلاةطيسولاميداوخلاوةيلوهجملاتاكبش

ةيلوهجملاتاكبش

فدهبةنمآلاةطيسولاميداوخلانمددع�باهربعةراملاتانايبلاتاقفدتةيلوهجملاتاكبشرر�

حيتتاهنإفروتةلاحيف.ظوحلملكشباهئادأءاطبإىلإاذهيدؤي،اهفدههيومتلمث،اهردصمهيو�

ةقثلاكليغبنيناكنإامةلأسميفثحبلاءانعكيلعرفوتةباقرلايدافتلةنمآوةيمومعةليسو

لاصتادوجونمققحتلابجي،اموديصون�ك.المأمهن�تئاوةطيسولاميداوخلايلغشميف

ىلإجولولارست�لكوةيكنبلاتانايبلالثمةصاختانايبلدابتلبق،HTTPSلوكوتوربب،نمؤم

.ةفلتخملاتامدخلاتاباسح

ةباقرلازواجتوةيلوهجملانمالكققحتةادأيهو،رُوتمادختسالةصاخةيجمرببيصنتمزلي

.نآيف

روتليلدعمأدبا:يلمعليلد

عقوملاةفرعموتنرتنإلابلاصتالاةمدخمدقمنودلوحينأبطيسولاموداخلاةفيظورُوتيدؤي

ربعافلتخماراسمنإفروتةكبشربعالاصتااهيفيرُجتةرملكيفهنإفكلذىلعةوالع،هبلطتيذلا

ىوتحملامدقمنودلوحياذهو،ةفلتخمجورخةطقنبيهتنيهؤاشنإيرجيروتميداوخةكبش

نودةيمعتلالوحت�ك،يفارغجلاكعقوموكبوساحلصصخملاتنرتنإلاناونعةفرعموبولطملا

.هعلاطتيذلاىوتحملاىلعلاصتالاةمدخمدقمعالطا

هتكبشيفطيسوموداخلكلنك�الهنأةلصبلا�يستةركفىلعدمتعملاهميمصتهتازيممنم

لغشميألنك�اليلاتلابو،تقؤملاراسملايفهقبسييذلاوهيلييذلاموداخلاىوسفرعينأ

لالخر�امىلعّعلطينأالو،مدختسملاةيصوصخنمللقتتامولعمجتنتسينأةطيسوةدقع

ليصافتلانمديزملادجوي.ة�عمُهُدِرتاهنأل،�مدختسملاصختتانايبنمهلغشييذلاطيسولا

عقومىلعقئاثولايفىرخألاهتامادختسانعديزملاو،همادختساليلديفروتلمعةيفيكنع

.]٤[عورشملا

ةيجمربيأعمهمادختسانك�لب،حفصتملاعمبسحولمعيالهنأاضيأروتتازيممنم

نِجدِبلثمةيروفلاةثداحملاءالمعو،درِبرَدَنثلثمورتكلإلاديربلاءالمعف،تنرتنإلابالاصتايرجت

ةدايزلوأةبوجحمتامدخىلإذافنللامإ،طيسوكهمادختسالاهطبضبروتلالخنملمعلااهنك�

.ةيلوهجملا
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ةطيسبلابجحلازواجتءاطسو

ادمتعمناكاذإام،اهلوأ.طيسبطيسورايتخادنعرابتعالايفاهذخأيغبنيةماهةلئسأثالثدجوت

؛ةديدجتايجمرببيصنتوأتايجمربلاتاطيبضتيفتا�يغتثادحإبلطتيهنأمأبولاىلع

.اصاخمأايمومعناكنإام،�هثلاثو؛انمآناكنإام،�هيناثو

بولاءاطسو

لاخدإمثبولاحفصت�هتحفصحتفىوسهمادختسابلطتيالبولاىلععقوموهبولاطيسو

طيسولاِبلجيس،ةر�تسالالاسرإرزطغضمثةحفصلايفبسانملالقحلايفبوجحملاراسملا

راسملاخدإوأ،يعيبطلكشبطباورلاعبتتنك�و،هعقومنمءزجيها�أكواهضرعيوةحفصلا

.تاطيبضت�يغتالوتايجمرببيصنتعونلااذهبلطتيال.ديدج

حمسياليتلانكامألانماهمادختسانك�هنأو،مادختسالاةرسياهنأببِولاءاطسوزيمتت

تنكنإايبسنُنَمآاهنأ�ك،ةبسانملاتايجمربلابادعتسمنوكتالامدنعوأتايجمرببيصنتباهيف

.بجحلازواجتتاودأمدختستتنأوَطبُضتنأىشخت

يفطئاسولالكضرعتالدقيهف،اهعملمعتالعقاوملاضعبنأبولاءاطسوبيعينكل

نأالإحفصتلاءاطبإعبتتسيطيسومادختسانأنممغرلابهنأ�ك.تاج�ُربوويديفنمةحفصلا

لمعتاليهفكلذك،اهئطبنمديزي�ما�بكاهيلعطغضلانوكيامةداعةيمومعلابولاءاطسو

وأديربلاتاقيبطتلثم،ىرخأتالوكوتوربوأتاقيبطتيأعمسيلوبولاتاحفصعمىوس

.ةبوجحمةمدخىلإذافنللةيروفلاةثاحملا

ىرخألاءاطسولاعاونأ

وأحفصتملايفطيسولاناونعطبضوأةصاختايجمرببيصنتامإبلطتتىرخألاءاطسولاعاونأ

لِّدُبياهضعبو،اهلمعليطعتوليعفتلةليسوحيتتسامةداعةادألانإفىلوألاةلاحلايف،ماظنلا

ةدايزفدهبوأ،هبطعوأهبجحببسبامإاهنملكبلاصتالاىلعةردقلامدعدنعايئاقلتءاطسولا

امدنعه�يغتو،طيسولاناونعةفرعمبجوتتسفايوديحفصتملاطبضرمألابلطتنإ.ةيلوهجملا

.لوبقم�غدحىلإئطبي

تاحفصلاضرعيفحجنيهنإفبولاطيسونمامادختسابعصأنوكيدقعونلااذهنأعمو

لوكوتوربوهوSOCKSلثم،ءاطسولانمىرخأعاونأكلذكدجوت.يعيبطوحنىلعةدقعملا

ليوحتلاهمادختسانك�يتلا)VPN(ةيضارتفالاةصاخلاتاكبشلاتاقيبطتوأ،ءاطسولابصاخ

.ةكبشوأبوساحلتنرتنإلابلاصتالايرجملك

�نمآلا�غءاطسولاو�نمآلاءاطسولا

ةيمعتلامعدياليذلاطيسولانأعمو.نمآطيسوهنأبة�عملاتالاصتالامعديطيسولكفصن

صحفبقبطتةباقرلانوكلاحيفديفينلهنأالإ،ةباقرلانمةديدععاونأزواجتيفاديفملظي

تالاصتاباهبلصتنامةداععقاومىلإذافنلل�نمآ�غءاطسومادختساذبحملا�غنم.ىوتحملا

نوكتسلصألايفتناكةساسحتانايبفشكنةلاحلاهذهيفاننأل،ديربلاتاباسحلثم،ةنمؤم

�باملاصتالاأَّزُجينمآطيسوعمىتحهنإفبولاءاطسوةلاحيفهنأةظحالميغبنت.ةَّ�عُم

طيسولا�هطسوتي،httpsمادختسابىمعم�هنملك�لصفنم�لاصتاىلإةمدخلا/عقوملاوليمعلا
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هرير�لبقوهردصمنمهبلجدعبهلالخهرورمءانثأىوتحملاليدعتوةءارقةردقهلنوكتيذلا

�نمآلاءاطسولامادختسالظياذهعمنكل.لاباذىقبيطيسولايفةقثلالماعفاذل،هتهجوىلإ

.تنرتنإلاىلعمهرفاوتعمةصاخ،ةباقرلازواجتوةيلوهجملارظنةهجونملضفأ

نمآلا�غونمآلالاصتالايَرَوطنمالكنإفتامدخلاوعقاوملانم�ثكعملاحلاوه�لثم

نمآلالاصتالامادختساىلإهبنتلامزلياذل،بولاطيسوةحفصبلاصتالادنعاموعدمنوكيدق

امانايحأ.طيسولاةحفصحتفدنعحفصتملايفراسملالقحيفلوكوتوربلاددحمكhttpsلاخدإب

نألكلذو،نمآلالاصتالاقاثيتسالطيسولااهمدختسييتلاةيمقرلاةداهشلانأشبتاهيونترهظت

ءبععضي�م،ةفورعمقاثيتساةهجنمةدمتعم�غوايتاذةدلومنوكتامةداعتاداهشلاكلت

مدختسملاقتاعىلعطيسولاموداخلاريدمعماهت�صبةاهاضموتاداهشلاةحصنمقاثيتسالا

ليلدنم“جقحلملا”يفةحورشمقاثيتسالاةيفيك،نامألانمىصقألادحلان�ضيفبغريناكنإ

تامولعملدابتوأةساسحتاباسحلرست�لكلاخدإيدافتلضفيامومعو.]٥[نوفيسمادختسا

ةطيسبلاةطيسولاميداوخلاةلاحيفهنأظحالو،اهنوريدينميفقوثوم�غءاطسويأربعةيرس

تنرتنإلاناونعقيرطنعيفارغجلاكعقومةفرعمىلعةردقلاهيدلنوكتسطيسولالغشمنإف

.هلغشييذلاطيسولاربعاهعلاطتيتلاعقاوملاةفرعمكلذكوهمدختستيذلابوساحللصصخملا

يفثحبلاضعببلطتتدقاهنكل،ةلهسنمآلالاصتالامعديبولاطيسوناكنإامةفرعم

.ةَّنمؤملاتالاصتالامعدتلصفلااذهيفةاكزملاءاطسولاعيمج.ءاطسولانمىرخألاعاونألاةلاح

ةيمومعلاوةصاخلاءاطسولا

جولولاةصاخلاءاطسولابلطتت�نيب،صخشيأنمةدراولاتالاصتالالبقييمومعلاطيسولا

ديازتيامةداعاهنإفمادختساللةحاتمةيمومعءاطسودوجوديفملانمهنأ�حيفو،رسةملكب

اهاقلتيتلايهاضتةيانعىقلتدقةيمومعلاءاطسولانأعمفاذل،اهئطبي�ما�ثكاهيلعبلطلا

رادتامةداعاهنإفةصاخلاءاطسولاامأ.أطبأاهلعجيةداعدئازلالمِحلانأالإاهقوفتوأةصاخلا

مهفرعينمىلإاهريدمنمةيصخشةفصبحن�اهمادختساقحنأوأ،حبرللفداهيمدخعورشمك

هنأالإ،صاخطيسوليغشتعفادةفرعمرسيألانمفاذل،فراعملانمةكبشطحميفوأايصخش

صرحلاف،ببسلاكاذلةيمومعلانمانمأوةيقوثوم�كأةصاخلاميداوخلانأضارتفاأطخلانم

اياونتاذةهجنأ�ك،قباسلايفمهئالمعتانايبفشكىلإةيراجتتامدخعفددقحبرلاىلع

.تاهبشلاليلقتلةصاخودبتءاطسوريدتدقةثيبخ

لثمةيحاتفمت�لكببولاىلعثحبلاتاكرحميفثحبلابةيمومعميداوخداجيإنك�

”public proxy“الإةقيرطلاهذهبمهيلعروثعملاءاطسولايفقوثولاود�تعالايغبنيالهنأالإ

نمآصاخطيسومادختسالضفيةرورضلاتالاح�غيفامأ،رارطضالادنعودودحلاقيضأيف

نيرخآلاةدعاسمعفادمهيدلنمم،هتعمسقيرطبوأايصخشامإ،هبقثتوهفرعتصخشهلغشي

كيلعرَّذعتنإف.هئالمعةيصوصخىلعظافحلاونامأبطيسوموداخةرادإىلعةينقتلاةردقلاو

ذخأتنأاهدنعكيلعفمهطيسومادختسابكتدعاسماهعسوباهبقوثومةمظنموأصخشداجيإ

.مسقلااذهةيادبيفحورشملاروتلثمةيلوهجملاتاكبشرايخرابتعالايف
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نيرخآلادعاس

ليلقبجحلاهيفىتحوأةيرسقةباقرهيفضرُفتالقاطنيف–ابوساحريدت–وأشيعتتنكنإ

.ةلماشلاوأدشألاةباقرلاةأطوتحتنوحزرينيذلانيرخآلاةدعاسمكنكميفايبسن

ةرسيةلأسمايصخشمهفرعتنملتاباسححتفونوفيسلثمصاخطيسوموداخليغشت

ةيكبشلاوةيبوساحلاكدراومىلعا�بكائبعفيضيالوهو،]٦[نوفيسمادختساليلديفةحورشمو

.تنرتنإلابمئادلاصتاكيدلناكنإةصاخ

:روتةكبشمعديفمهاستنأكنك��ك

oتائمىلإمضنتنأكنكميفةباقرلازواجتلروتمادختساىلإكسفنتنأجاتحتالتنكنإ

�مروتةكبشيفةدقعىلإهليوحتويصخشلاكبوساحىلعروتموداخليغشتب�عوطتملا

.]٧[عورشملاعقومىلعروتقئاثويفحورشموهو،نيرخآللاهتدئافواهتعرسةدايزىلعدعاسي

oثيحبهطبضاضيأكنكميفةيلوهجمللوأكيلعةضورفملاةباقرلازواجتلروتمدختستتنكنإ

لمعو،اهتوقةدايزوةكبشلاءادأ�سحتىلعةدعاسمللكبوساحربعروتةكبشتاقفدترر�

ظحال.ليلدلااذهنمروتمادختسالصفيفةحورشملاايلاديفمكحتلاةهجاونمادجرسياذه

تاقفدتليسبكحفصتطاشنتاقفدتطالتخاببسبكتيلوهجمةدايزىلعاجيإرثأاذهلنأ

.ة�عملانيرخآلا

يتلاتاعورشمللتالعلانعغالبإلاوةجمربلادهجبعوطتلاوأ،]٨[لاملابعربتلاامودكنك��ك

.تاودألابنيرخآلافيرعتبوأ،ةديفماهارت

بجحلازواجتلةاَّكزُمةطيسوميداوخ

ردصت،تنرتنإلاىلعبجحلاوةباقرلازواجتىلعدعاستةطيسوميداوخوتاودأةعضبيلي�يف

اذل،اضيأة�اقلاتاودألاثيدحتيرجي�ك،تقولالاوطةديدجتاودأةديدعتاردابموتاهج

يتلاتاودألاتاعورشمعقاوموأنامألاةدععقوملالخنمامإتاثيدحتلاكلتةعباتمكيلعف

.ةرشابماهمدختست

راسمةفرعمىلإجاتحت٢نوفيسمادختسال.بولاربعةصاخةطيسومياوخماظن٢نوفيس

باسحلعفلابهيدلمدختسمنمباسحىلعلصحتنأكنك�.رسةملكوباسحمساوموداخلا

مادختساليلدعلاط.ليلدلااذهنمةعوبطملاةرادصإلايفنمضتملاةوعدلازمرمادختسايوأ

.]٩[نوفيس

Sesawe Hotspot Shieldليزنتهمادختسابلطتي.نمآيمومعطيسوموداخ

،تانالعإلانمبسكللىعستةمدخلاةمدقموةيجمربللةروطملاةكرشلا.اهبيصنتو]١٠[ةيجمربلا

يعدت،ىّمعم�غلاصتاربععقاومحفصتدنعحفصتملاذفاونسأريفةينالعإتاتفالرهظتسفاذل

الإ،�نلعملاىلإلصتالاهنأو�مدختسملابيساوحتنرتنإلانيوانعتالجسفذحتاهنأةكرشلا

تنرتنإلابكلاصتالكنإفةيضارتفاةصاخةكبشىلعدمتعيماظنلانألو.كلذنمنقيتلارذعتيهنأ

.]١١[ةكرشلاعقومىلعتامولعملانمديزمدجوت.ةمدخلامدختستكنأاملاطمه�داوخربعرميس

٨٧

Your-Freedomعرسألاةيراجتلاةمدخلالباقمعفدلاوأاناجمهمادختسانك�صاخموداخ

،ةمدخلاعقومربعباسححتفو]١٢[ةيجمربليزنتةمدخلامادختسابلطتي.لقألادويقلاتاذ

عقوميفحورشموهو،تنرتنإلابلاصتالاءانثأطيسولامدختسيلحفصتملاطبضبلطتي�ك

.]١٣[يواسيس

Peacefireلاصتالابلطتيو،الاهضعبونَّمؤماهضعبةطيسوبوميداوخبة�بكة�اقنورشني

نلُعية�اقلاىلإاثيدحةفاضملاميداوخلا.حفصتملايفراسملالقحيفhttpsلاخدإميداوخلابنمآلا

.ةيديربةرشنيفايروداهنع

علاطأيذلاىوتحملاةفرعمهنك�التنرتنإلابلاصتالاةمدخمدقمفنذإ!ميظع:روصنم

؟كلذكسيلأ،اطيسواموداختمدختسانإ

انعلاطتيتلاةيمقرلاتاداهشلاتاهيونتيفاّنع�وانمآاطيسواموداخانمدختسااملاط:ةدجام

عقاوملاىلإذافنلاوةباقرلازواجتنمكنونكميس�نمآلا�غءاطسولانأظحال.حيحصاذهف

نمهيفلمعتيذلاناكملايفةكبشلاريدموأةمدخلامدقمنونكميسمهنأالإ،ةبوجحملا

.اعمىوتحملاةعلاطمو،تنرتنإللكمادختساىلعصصلتلا

بولاىلإطباور

http://opennet.net[١]

http://www.rsf.org[٢]

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm[٣]

http://www.torproject.org/documentation.html.en[٤]

https://sesawe.net/Using-psiphon-2.html[٥]

https://sesawe.net/Using-psiphon-2.html[٦]

http://www.torproject.org/docs/tor-doc-relay.html.en[٧]

http://www.torproject.org/volunteer.html.en[٨]

https://sesawe.net/Using-psiphon-2.html[٩]

https://sesawe.net/Anchor-Free-Hotspot-Shield.html[١٠]

http://www.hotspotshield.com[١١]

http://www.your-freedom.net/index.php?id=3[١٢]

http://sesawe.net/Using-Your-Freedom.html[١٣]
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مجعم

ةجمربلاوتاكبشلاوةبسوحلابةقيمعةياردمهيدلٌرّاطُشمه“ةركهلا” hackerنوقرتخم
ىلعةردقوةيتامولعملاتاينقتمادختسايفةراهمو،اهتالاجمىدحإبوأ

�جراخالو�برخمةرورضلاباوسيلو،تالكشمللةركتبملولحداجيإ

ىلإذافنلاىلإىعسينملكمهبدصقيقايسلااذهيفهنأالإ،نوناقلاىلع

تامولعمىلععالطالاوأاهيلإذافنلاةيحالصهيدلسيلماظنوأبيساوح

كلذءارونممهضرغناكايأ،اهيلععالطالابهلحرصي.

بحاصةحلصمنعرظنلاضغباهيفمكحتملاضرغمدختلتبتكتايجمرب تايجمرب

ةثيبخ

malware

ةنصحأوناديدلاوتاسو�فلالمشتو،هيفلمعتوأهبيصتيذلاماظنلا

.اه�غوةيسسجتلاتايجمربلاوةداورط

اهيفمكحتينمىلإلقنتثيحبتممُصتايجمرب،ةثيبخلاتايجمربلانمةئف تايجمرب

ةيسسجت

spyware

نوكيدق.هتبغروأباصملاماظنلاكلامملعالبه�غصخيماظننمتانايب

؛ةيراجتةيقيوستاضارغأوأ،ةينمأاضارغأوأ،لوضفلاوهكلذىلإعفادلا

ةلثمأنم.باصملاماظنللةحاتملاتالاصتالافئاظومادختسابةداعكلذو

،رسلات�لكو،تالسارملا:اهيلعلوصحللتايجمربلاممصتيتلاتانايبلا

.ىرخألاتايجمربلامادختساوتنرتنإلاحفصتطا�أو،ةيلاملاتانايبلاو

صخشيألحمستةرحصخربةروشنم؛ردصملاةحوتفموةيناجمةيجمرب ةيجمرب

ةرح

FOSS
(Free

Opensource
Software)

كلذبنوكينأنودولباقمنودايناجماهعيزوتواهخسنواهمادختساب

هنأ�ك.ةيركفلاةيكلملاةي�ح�ناوقافلاخموأاهفلؤمقحىلعايدتعم

ةياردلاهيدلنملنك��ك،ةيردصملااهترفشعلاطينأديرينملكلنك�

نم�غيوأاهنسحينأوأةصاخلاهتامادختسابسانتثيحباهليدعتةينقتلا

اهيلعينبينأوأاهيفدجوتدقيتلاتالعلاجلاعيوأاهيدؤتيتلافئاظولا

ىوسطرشالبو،�يلصألا�فلؤملاىلإعوجرلانودكلذو،ىرخأتايجمرب

دقناكيتلاقوقحلاتاذه�غيطعيلةصخرلاتاذبهلمعةجيتنرشنينأ

.)ةصخرلكتابلطتمبسحو،ابلاغ(اهيلعلصح

اهترفشنوحيتيالابلاغمهنكل،اناجماهمادختساباهوجتنمحمسيتايجمرب تايجمرب

ةيناجم

freeware

،اهيلعةيركفلاةيكلملاقوقحلماكبنوظفتحيمهنأ�كنيرخآللةيردصملا

.اهيفليدعتيأنوديه�كاهعيزوتةداعإبنوحمسيدقو

رودبموقتبشلاجذومنلاتاقبطنم�كأوأةدحاويفلمعتدقةيجمرب firewallرانلارادِج

تاقفدترورميفمكحتتوبقارتلةكبشلاوأبوساحلاماظنلدودحلاسراح
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ريدممدختسملااهددحيدعاوققفوهيلإوهنمةرداصلاوةدراولاتانايبلا

رخآلافرطلاوأ،ارداصوأادراولاصتالاةعيبطدعاوقلالمشتدق.ماظنلا

ةيوهوأ،تقولاوأ،لصتملاقيبطتلاوأ،لاصتالاىوحفوأ،لاصتالانم

.اه�غو�ياعملاهذهنمقيفاوتوأ،مدختسملا

)لاصتالاتادحو(مزرلاررُ�مزرلا�يستتاكبشيفةيجمربوأةطيبن routerِّ�سُم

بيساوحلاوةيلحملاتاكبشلالصولمدختسيو،اهتاهجوناونعىلعءانب

اموDSLلثم(تنرتنإلابةعيرسلاتالصولاةزهجأيفِّ�سُمدجوي.تنرتنإلاب

.)اههباش

ةفيظواهيفيدؤيوةيكبشوأةيبوساحةموظنمنماءزجلكشي)داتع(زاهج deviceةطيبن

.لكشيأباهتجلاعموأةكبشلاربعاهرير�وأتانايبلانيزختلثم،ةددحم

تايجمربلابةاكاحُميأ،ةيضارتفاةطيبنلانوكتنأنك�نايحألاضعبيف

اهلماعتماظنلايفىرخألاتانوكملانأالإ،ايداماداتعنوكينأنمالدب

نيزختلاطئابنةلثمأنم.ايداماداتعتناكول�كتالوكوتوربلاتاذب

،تامدوملاةيكبشلاطئابنلانمو،سإويركاوذتارذشوصارقألاتالغشم

.بولاتا�ماكوتاحساملاةيرصبلاطئابنلانمو،ةكبشتاقاطبو

ىلعءانبُجِمربُملااهبتكييتلاوامةيجمربفلؤتيتلات�يلعتلاعومجميه ردصملادوك

)يردصمدوكوأ(

sourcecode

نم،ةيساسألاةبسوحلافئاظوذيفنتببوساحلارمأيل�عميميمصتقطنم

،ةيجمربلانمضرغلاققحيا�،تانايبلانيزختوجارخإوةجلاعمولاخدإ

.ةجمربلاطا�أو،ةيجمربلاتاغللانم�كأوأةدحاومادختسابكلذو

نودةرشابمصرقلاعالقإبهليغشتنك�ليغشتماظنهيلعجمدمصرق LiveCDيحصرق

كلذو،بوساحلاتاطيبضتوتادادعإوةئيهت�يغتوأهبيصنتىلإةجاحلا

.بوساحلاليغشتةداعإبيلصألاعضولاىلإةدوعلامث،تقؤملكشب

بيساوحلايلإيدامذافنمهيدلنمللاعفأةجيتنتانايبلاددهتياملك تاديدهت

ةيدام

physical
threats

داتعلابرختنأنك�يتلاةيداملاثادحألالككلذكو،نيزختلاطئاسوو

.دمعتملابيرختلاوةيعيبطلاثراوكلاوثداوحلالثم

ةكبشيفىرخألاةيكبشلاةزهجألاوبيساوحلالاصتاحيتتةيكبشةطيبن لاصتاةطقن

لسال

wireless
access
point

مدختستىرخأةزهجأبالصتمنوكيدقوهو،ةيكلسالةيلحمةيبوساح

.تنرتنإلابوأىرخأتاكبشبلاصتاجراخمك

يفةطيبنلافيرعتلمدختسيوةيكبشةطيبنلكزي�ديرفهبشفرعم مكحتلاناونع

يف

طيسوللذافنلا

Media
Access Con-
trol address

طئابننماه�غوتاريسملاوتاكبشلاتاقاطب.ةفلتخملالاصتالاتاقايس

٩٣

ه�يغتنك�الوهعينصتدنعهيفعضويديرفهبشناونعاهنملكلةيكبش

.ةبوعصبالإ

هيلعينبنتيذلايصخشلابوساحلاماظنيفتايجمربلانمدألاةقبطلا ماظن

جارخإلا/لاخدإلا

يساسألا

BIOS (Basic
Input/

Output
System)

ليطعتوأليعفتددحتت�كحتلمشيو،فئاظولانمىلعألاتايوتسملا

.داتعلاكولسوةيساسألافئاظولانمبناوج

اهتغيصنماهليوحتلةيمقرلاتانايبلاىلعةيتايضايرتانابسحقيبطت encryptionةيمعتلا

،ةيمعتلاسكعيأ،اه�هظتبىلإاهتءارقنك�الةغيصىلإةءورقملاةحيرصلا

وأرسلاةملكلثم،ةيرسةمولعمبلطتياموهوةيلصألااهتغيصىلإاهِّدرل

امومعاهنكل،ةيمعتلاتانابسحءارجإلةديدعتايمزراوخدجوت.حاتفملا

�غ(ينلعلاحاتفملابةيمعتو،ةيرظانتةيمعت:�ساسأ�عونىلإمسقنت

.)ةيرظانت

يهو،رايتلاعاطقنالتاسسحتموةيبرهكلاةقاطللمكارمنمنوكتتطئابن رايتلاردصم

عطقنملا�غ

Uninterrupt-
able Power

Supply
ذخآملاورهكلارايتلاتابذبذتنماهتي�حدارملاةزهجألا�باملَّصُوت

عاطقنااهسسحتروفو،رايتلارمتسااملاطايئاقلتاهمكارمنحشنتفيسيئرلا

لطعتيالفاهبلصَّتملازاهجلاىلإةقاطلادادمإايظحلىلوتتذخأملانمرايتلا

.مكرملابةنزخملاةقاطلامكىلعدمتعتةنيعمةدملهلمع

مجاهملافرعيالثيحباهدوجوةقيقحءافخإوتانايبلاهيومتلبيلاسأ ايفارگوناگتسا

)تانايبلاءافخإ(

steganogra-
phy

.تاينقتوبيلاسأةدعكلذلدجوتو،لصألانمةدوجوماهنألمتحملا

ىرخأةيقطنماماسقأهلخادبعوتسينيزختطيسويفيقطنممسق volumeدلجم

دلجملاأشنيامةداع.)files(تافلملاو)directories(ةلدألالثمتانايبلل

يفمسقنم�كألغشيدقو،نيزختلاطيسوىلع)partition(مسقيف

“دلجم”مدختستتحبصأزودنيوبةطبترملاقئاثولانأظحال.مظنلاضعب

لقأةمجرتيهو،ىرخألاليغشتلامظنلكلافالخ“directory”لباقمك

.اسابتلا�كأوة�الم

ىلعةردقلامدععم،ركنينمىلع)ماهتاةداع(امءاعداتابثإةردقمدع ةيجح

راكنإلا

plausible
deniability

ةصانلاةينوناقلاةدعاقلااهيفقبطنتيتلاتالاحلايفديفيوهو،هيفنتابثإ

.“ىعّدانمىلعةنيبلا”نأو“مهتملاحلاصيفكشلا”نأىلع

تانوكمتابلطلةباجتسالابةنيعمةفيظويدؤيلةموظنميفلمعينِّوكم serverموداخ

يفموداخلانوكيدق.�عملوكوتوربباهعملصاوتيو،ماظنلايفىرخأ

.داتعوأةيجمربةروص



٩٤

عيطتستيتلاوأفلميفةظوفحملاءاوس،ةيمقرلاةروصلايفةيطقنلاةفاثكلا resolutionزْيَم

ىدحإيهو.اهليجستا�ماكوأ،اهتنمقرةيئوضةحساموأ،اهجاتنإةعباط

ةمزاللاةركاذلااهعمو،ايدرطاهعمبسانتتوةروصلاةدوجتاددحم

.وللاقمعلاوهةيمقرلاروصلاةدوجلرخآلاددحملا.اهنيزختل

ازيحلغشيلكشىلإاهليوحتلتانايبلاىلعةيتايضايرتانابسحءارجإوه طغض

تانايبلا

data
compression

ىلإاهتداعإنك�مث،اهلقندنعوأةيمقرلاطئاسولاىلعاهنيزختدنعلقأ

،طغضلانمنايسيئرناعوندجوي.ىرخأتايمزراوخبةيلصألااهتغيص

ردقيأدقفنودتانايبلامجحللقييذلادوقفلا�غطغضلاوه�هلوأ

لبقةيلصألاتانايبلااهنعطغضلاةلازإدعبتانايبلاقباطتثيحبواهنم

نمامردقهئارجإءانثأدقُفييذلادوقفلاطغضلاوه�هيناثو؛طغضلا

رثؤم�غُّدُعيدوقفملاردقلاو،ة�بكةجردبمجحلاليلقتفدهب،تانايبلا

توصلاوروصلاطئاسوطغضيفمدختسيامةداعو،تانايبلاكاردإيف

كاردإلاوساوحلاىلعاهحوضووأاهزيمىدمريرقتفقوتييتلاويديفلاو

.اسنإلا

يذلاتافلملاماظنلةراشإوهتافلملافذحنإفبيساوحلابقلعتي�يف /فذحلا

وحملا

deletion vs.
wiping

دقامفلماهلغشيناكيتلاةحاسملانأبنيزختلاطيسولالغتسامظني

ناونعفذحلثا�وهو،رخآضرغلاقحالاهلالغتسانك�وةرغاشتحبصأ

يفاهتاذلصفلاتاحفصىلعءاقبإلاعم،باتكسرهفيفهتحفصمقرولصف

طيسولاىلعةنزخمتانايبنمفلملاىوتحمسمطوهوحملا.باتكلا�م

�مدتلةنمآلاةقيرطلايهو،اهقوفىرخأتانايبةباتكقيرطبيمقرلا

اهعاجرتسانمامصخشنكمتينأ–ل�تحاليلقتوأ–ن�ضوتانايبلا

.ةفورعموةحاتمتاينقتمادختساب

ةركاذلاةدايزلليغشتلامظنهمدختستبولسأ)swapping(“ةلدابملا” فلم

ةلدابم

swap file
نيزختلاةركاذنمءزجمادختساب�مدختسملاتاقيبطتليغشتلةحاتملا

ضعبلتقؤملاظفحللربكألاوأطبألاةبلصلاتاقاوسلايفةلثمتملاةيوناثلا

اهيفلمعتيتلا)RAM(مارلايفةلثمتملاةيسيئرلاةركاذلاىوتحم

اذهبو،ا�ثكعرسأاهنأالإةعسلايفلقأنوكتامةداعيتلاوتاقيبطتلا

يفالعفدوجوموهامقوفيةركاذلانماردقمدختستنأتاقيبطتللنك�

.ماظنلا

فدهبحفصتملايفتانايبلانمردقنيزختلعقاوملااهمدختستةليسوزيكوكلا cookiesزيكوكلا

لاعفأوتارايتخالةيكذتاباجتساءادبإوعقاوملاكلتمادختساليهست

.مهتاباسحتانايبانايحأومهتاليضفتظفحبكلذو،�مدختسملا

٩٥

ءانثأحيتافملاةحولرارزأتابرضليجستضرغببوساحيفعرُزتةادأ لِّجَسُم

ةحول

حيتافم

keylogger

اهيلعلوصحلابعصيةيرستانايبطقتلتنألمأىلعبوساحلامادختسا

ىلإلجسلاكلذلاسرإمث،اهلاخدإةظحليفرسلات�لكلثم،ىرخألئاسوب

عجرتسينأبوأةكبشلاربعامإ،هذهسسجتلاةادأيفمكحتييذلاصخشلا

.فدهتسملابوساحلاىلإيدامذافنهلناكنإَّلجسلافلمهسفنب

يفديفتيمقرلاعيقوتلاةينقتمدختستفييزتللةلباق�غةيمقرةقيثو ةداهش

ةيمقر

digital
certificate ققحتللةليسو�فوتوةيجمربلاداوكألاوىرخألاةيمقرلاقئاثولاد�تعا

قاثيتسايفكلذكو،ةعقوملاةهجلانعرداصلالصأللاهتقباطمواهتلاصأنم

.ةيبوساحلامظنلاودارفألا�بتالسارملا

ىوحفببعالتلاعنملمدختستينلعلاحاتفملابةيمعتلاىلعةينبمةينقت عيقوتلا

يمقرلا

digital
signature

كلذكو،ثدحنإبعالتلاكلذفاشتكاوةيمقرلاتالسارملاوقئاثولا

.ةيوهلالاحتناوتالسارملاوقئاثولافييزتفشكل

لمعتست.ليمعوموداخ�بامطيسورودبموقيتنرتنإلاىلعموداخ موداخ

طيسو

proxy
server

ىوتحملاميداوخىلعءبعلافيفختاهنم،ةديدعضارغألميداوخلا

.تنرتنإلاىوتحمىلعةباقرلازواجتيفكلذكو،تاقيبطتلاو



DISCLAIMER
Software and documentation in this collection of “NGO in a
Box - Security Edition” is provided “as is” and we exclude and
expressly disclaim all express and implied warranties or conditions
of any kind, either express or implied, including, but not limited
to, the implied warranties of merchant-ability and fitness for
a particular purpose so far as such disclaimer is permitted. In
no event shall Front Line Tactical Technology Collective or
any agent or representatives there-of be liable for any direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages
(including, but not limited to, procurement of substitute goods
or services; loss of use, data, or profits; or business interruption),
however caused under any theory of liability, arising in any way
out of the use of or inability to make use of this software, even
if advised of the possibility of such damage. Nothing in this
disclaimer affects your statutory rights.


