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 رليوبس .1

 ،"ةئيطخلا" دي ،ةلوحفلا دي ،فوخلا دي :ٍدايأ عبرأ نيب اًصقار حجرأتي توبات .ةنيّزلا لابح هلخاد نم ءيضُت توبات .ةياهنلا

 اذامل .اًقحاس تاضقانتلا ناينب مهداسجأ قوف راهنا .نولأست دق ؟اوتام فيك .ىتوملا ءالؤه لك توباتلا لمحي .لبقتسملا دي

 .برتقت يهو ايديجارتلا ىطخل يغُصن الئل كحضن :انسفنأ عم لعفن املثم مهعم لعفن اننأل ؟نذإ كحضلا تاوصأ تعفترا

 نولأست دق ؟ليبقلا اذه نم ًائيش تدهاش نيأ .ىقيسوملا ىدُه ىلع اًصقار توباتلا اهيف حجرأتي ةليلق تاظحل .ةياهنلا

 زاجلا ىقيسوم ماغنأ ىلع ةقرافألا نوّعيشملا صقارتي .زنيلروأ وين يف ديلقت اذه .ةّيكيرمألا مالفألا يف زاجلا تازانج .مكسفنأ

 يف هذه انماّيأ ّىتح سرامي لاز ال سقط وه :دادجألا ىلإ مهتازانج يف ءالؤه زاجلا وّعيشم دوعي .لومحملا توباتلا صقريو

 ةلمح نم ةقرف دوقي اناغ نم باش لوقي ّيفاحص ريرقت يف .ٍبخصو ٍةعرس رثكأ صقرو تاعاقيإب امنإ ،ةّدع ّةيقيرفأٍ لود

 ًائيش لعفن اننأ نولوقي مهو ]...[ ًانول فيضأس ،‘ال’ تلق انأ ،دوسألا نوسبلي مهدحأ نفدُي امدنع" :نيصقارلا تيباوتلا

 انلمح انلك .ةلئاه ةّيندب ًةّوق ةّيرحلا هذهب هيف صقرلاو شعنلا لمح بّلطتي ."ءاكبلا نم الدب نوكحضي مهلعجن اننأل اًميظع

 حجرؤتل ،"هيرابكلا" اذه ةياهن يف ،تاّيصخش عبرأ اهجاتحت ةّيحرسم ةّوق يأ امنإ .اهلقث فرعنو انتايح يف تيباوت ةعضب

 نم الدب كحضن فيكو ؟داوسلا اذهّ لك قوف نّولملا قيربلا رثنُي فيك ؟نيماثج نم هلمحي ام لك لقث مغر ،ًةصقار توباتلا

 ؟مهلتق مأ ؟مهتمكاحم مأ ؟مهئاثر ةيغب ؟دادجألل دوعن اذاملو ؟ءاكبلا

 دربو ةعجافلا لوه نيب :مهقحستو راهنت ذإ تاضقانتلا ناردج نيب ىتوملا صقري ،توباتلا ةحوجرأ ىقيسوملا عفدت .ةياهنلا

 .رمحألا ّيوثنألا ءاذحلا بعكو ةّيركسعلا ةّزبلا نيب .ظفاح ميلحلا دبعل "كاوهأ"و مادعإلا مكح نيب .ةزهاجلا تاهويرانيسلا

 ام تاضقانتلا نم اهريغو هذه .بسوحملا "نويتوتوألا" درب يف رّسكتملا توصلاوّ يجاجتحالا فاتهلا يف رجانحلا ناوفنع نيب

 ةغرافلا ءادوسلا ةتّيملا ةّيبهذلا تاراطإلا نيب ضقانتلا وه لّوألا :ةّيساسأ ةثالث تاضقانتلا هذه لك نيب نم امنإ .هئاصحإ بعصي

 دَّمعتملا دياحملا مظاكلا تمصلا نيب ضقانتلا وه يناثلاو .اهنكامأ جراخ ةدِبرعمُلا ةنّولملا سبالملا ءالشأو ،ناردجلا ىلع ةبترملا

 ،نيلّثمملا داسجأ ىلع رثانتملا جِّرهملا رهبملا قيربلا نيب ضقانتلا اًثلاثو .هتقيسومل سرشتسمُلا دئاسلا مظانلا قّفدتلاو ،ورتسياملل

  .نّيكسلا ناعمل يفً ةنكاس ةعمتجملا هتفاثكو

 

 ىنعم الب

 جورخلا ىلعّ رصأٍ لفط ريرس ّزهت اهّنأك مهعجضم ّزهتو ةحوجرألا عفدت يهو ،ىقيسوملا ودبتو ،توباتلا يف نآلا نوماني مهنإ

 مهروص تحّما نيذللا ءالؤه عيمج مهنإ .نولأست دق ؟ىتوملا ءالؤه مه نم .توباتلا الإ همامأ اًدهم دجي ملف هّمأ محر نم



 اودلخيل هيف نوسري ىنعم نود اوتام نيّذللا ءالؤه .حرسملا ناردج ىلع ةغرافلا ةّيبهذلا تاراطإلا تارشع لخاد نم

 يه ىقيسوملاّ نأل .ىقيسوملا الإ مهل قيفر ال ثيح اوحيرتسي نأ مهل نآو ىنعملا نع مهثحب اوزواجت دقو مه اه .ةنينئمطب

 يلدُت نأ ضفرت ةيادبلا ذنم اهنإ ،ةلوقم يسرُت وأ ًةباجإ مّدقت نأ ضفرت اهرهوج يف اهنإف .ىنعملا مادعنا يف صلاخلا رارقلا

 ىقيسوملا "ةلوقم" نع ثحبلا يهتني الو ،ءيش يأب هّوفتت الو ءيش يأ نع رّبعت ال اهّنأ ةطيسبلا ىقيسوملا ةّيهيدب نإف .ٍريبعتب

 هيف حتتفي ام اذهو ،ورتسياملا هفرعي ام اذه .توملا ىلإ لوؤت يتلا كلت – ةبآكلاو ّةيثبعلاو سؤبلاو لشفلا نمٍ ةلاح ىلإ الإ

 ."هيرابكلا" ةّيحرسم نم يناثلا فصنلا

 .ةّيحرسملا يف ةديحولا هتينغأ يهو ،"ىنعم البو ةولح ةايحلا ةولح" ةينغأ يف "هيرابكلا" نم يناثلا فصنلا ورتسياملا حتتفي

 انأ ،يكحأ شيّدب" :ريبعتلا ًاضفار "ّملعملا" هجوب ضفتني ثيح ،ّلوألا فصنلا ةياهن يف هبضغل ّةمتت ةينغألا هذه يتأتو

 الصتم هانيأر ام اذإ ،نّوكي ،لّوألا فصنلا ةياهن يف بضاغلا ريصقلا جولونوملا ."يكحأ يلعوفدم شم فزعأ يلعوفدم

 نع ةينغألا رّبعُتو .توملاب مداصتي ملاع ىلإ ةايحلاب رّثعتي ملاع نم .رخآ ىلإ ٍملاع نم اًربعم ،يناثلا فصنلا ىلإ اًرسج ،ةينغألاب

 :ىنعملا مادعنا نع ينغُي ،ريبعتلا ةّيثبع نع رّبعُي ةينغألا نم لّوألا ءزجلا :نيئزج ىلإ اهتاذ يه اهماسقنا يف لاقتنالا اذه

 مسقلا امأ .اهيف ىنعملا نع لاؤسلاو ةايحلاب رّثعتلا ،ةغللاب رّثعتلا ىلإ انليحي ّيلخاد ضقانت اذه ،"؟ينعت مع وش ىنعم ةملك"

 ال تاملكب أدبي داشنإ يف ورتسياملا يضمي ًامامت اهيناعم تاملكلا دقفت ،اًمامت ةغللا نع الزانتم "ورتسياملا" هيف قلطنيف يناثلا

 .تاملك ىّتح فّلؤت نأ نود ءاوعلا هبشُت ةّيناويح تاوصأ ىلإ ءانغلا "روهدتي" ام ناعرس مث ،اًقالطإ ةّيقطنم المج نّوكت

  .توملا اذهب ّملسيو هتغل تومت

 ناكرتُي ال -ةغللا تومب ّملسي رخآو ىنعملاو ةايحلاب طّبختي دحاو– ةينغألا يف نيمسقلا نيذه نأ ،كلذ نم رثكأ تفلُي ام

 يلرّسك يحتسم اي يضام اي" :ةلمجُلا هذهب يهتني ةينغألا نم لّوألا مسقلاف .رخآ ريغص ٌرسج امهنيب طبري امنإ ،نالصفنم

 يضاملا نيب لصاولا ّدحلا يه ةلمجلا هذهو .يضاملا هينبي لبقتسم هنإ ."ةشكرف اركب ىلع ينلّصوي جرد اهنم يلينباو ،يماظع

 ةّيحرسملا فصن ىلإ ،لبقتسملا ىلإ انذخأي ام نإ – انماظع يضاملا قحس نأ دعب لبقتسملا وحن نيرّثعتم "روهدتن" اننإ .يتآلاو

 نعً ةعنتمم نكت مل ةايحلاف .نيقوحسم هفنع تحت نم انجرخ يذلا ىنعملا  نع ثحبلا يضام وه ،توملاب ميلستلا ىلإ ،يناثلا

 لّوألا فصنلا ئلتميو .انب شطبتو ،نيبار لعف املثم انماظع رّسكت ،فنعب انعمقت تناك امنإ ،بسحف ىنعملا فاشتكاو مهفلا

  ."نّيكسلا" لوح روحمتي ًامئاد هدجنسو ،فنعلا اذهلّ يلعف فصوب هيرابكلا نم

 

 

 



 نيّكسلا

  .دنوب سميج :نكلو ،"هيرابكلا" قايس يف مسألا اذه بتكأ نأ عّقوتأ مل يسفن انأ .دنوب سميج .بّيط

 نم ةرَّدقمُلا ريغ مالفألا دحأ وه "Live And Let Die" .دنوب سميج مالفأ ةلسلس نم نماثلا مليفلا ضرُع 1973 ماع

 ،Blaxploitation ـلا راشتنا ةرتف يف مليفلا ردص .ةّيئامنيسلا كلت نم ربكأ ةّيسايسلا هتّيمهأ ّنأل امبر ،ةلسلسلا هذه

 نأ دعب كلذ ناكو ،ةّيماردلا تاكبحلا زكرم يف ّيكيرمألا-ّيقيرفألا عمتجملاو ّةيقيرفألا ّةينثإلا تعضو ّةيئامنيس ةجوم يهو

 ىلع هتكبح دامتعا يف نمكت ال مليفلا اذه ةزيم .ءاضيبلا ةّيرصنعلا ةنميهلا دض اًميظع اًطوش ةّيندملا قوقحلا ةكرح تعطق

 طابتراو ديلاقتو سوقط نم هلمحت امب ،هروذجب ّيكيرمألا ّيقيرفألا عمتجملل ديدشلا طبرلا ىلع امنإ ،طقف دوسألا عمتجملا

 سوقطلاو ةأرملا ةّيرذعو فرشلاب سووهمو تاّيبيغلاب موكحم عمتجمك دوسألا عمتجملل )اًعبط يرصنعلا( هفصوو .ةعيبطلاب

 ةياهن يف نهذلا ىلإ ردابتت يتلا كلت ،زنيلروأ وين يف زاجلا تازانج ،امبر ّةرم ّلوأل ،تدهاش مليفلا اذه يف .لتقلاب ةيفتحملا

  .عبرألا تاّيصخشلا نيب توباتلا صقري نيح هيرابكلا

 .عراشلا يف زاج ةزانج بقارتو قيرطلا ةيصان ىلع ةّيصخش فقت :اًبيرقت نيقباطتم نيدهشم يف كانه زاجلا تازانج رهظت

 اهفطخت ،ةليتقلا ةّيصخشلا ةّثج قوف توباتلا قبطُتو ،ةزانجلا مّدقتت ،نيّكسب تاظحل دعب اهنعطيو اهنم دوسأ ٌلجر برتقي

 اًنلعم تيبمورت توص ردصي ،ةّثجلا فاطتخا دعبو .ةميرجلا يف ةكيرش )هلماكب عمتجم يأ( اّهلك ةزانجلا نأ رهظيو .يشمتو

 دادحلا نم دوسلا نيعّيشملا تلّوح ،توملل ةايحلا نم ةّيصخشلا تلّوح يتلا نيّكسلا ةنعط .نيبخاصلا صقرلاو ىقيسوملا ةيادب

 .ناجرهملا ىلإ

 ةّيسايسلا ةطراخلا مّطحت اهيف لصوٍ ةلحرم يف ،ّةينيطسلفلا ةمواقملل اًيزكرم اًزمر اهيف نيّكسلا تناكٍ ةرتف يف هيرابكلا بتُك

 وأ نيّكسلاب لالتحالا ةمواقمل نوجرخي نيديحو اًدارفأ كرتتل .قيمع ٍضيضح ىلإ ينيطسلفلا ّيسايسلا ميظنتلاو ةّينيطسلفلا

 زكرم نيّكسلا .دودسملا رّسكتملا ّيرامعتسالا عقاولا اذه يف ةباجإلا نع اًثحب ،ىنعملا نع اًثحب ،ّيئادبلا حالسلا وأ صقملا

 .نيّكسلاب ةقالعلا لالخ نم اهضعبب طبترت -لبقتسملاو ”ةئيطخلا“ ،ةلوحفلاو فوخلا- هيرابكلا تاّيصخش عيمج .هيرابكلا

 نيّكسلا نم برهت "ةئيطخلا" .فوخلا عم ةنواعتملا ةلوحفلا دسج نم ءزج نيّكسلا .نيّكسلا اهردصم اهّلك فوخلا سجاوه

 ناعرس ةّيحضلا ّيلوفطلا ءيربلا كلذ ،لبقتسملاو .لبقتسملا عم فلاحتتو ،اهب طيحملا علهلا عم ملقأتلا مّلعتتو اًعاجش اًبوره

 هجاوتً ةلماك ّةيتحتً ةينب اهتحت ميقيو ،نّيكسلا هذهب "يفتحي" ،هيرابكلا .ةايحلا ّدض اًخراص ًانّيكس – هسفن وه ،لّوحتي ام

 .ناجرهم ىلإ دادحلا ليوحتب اّهلك اذه نع رّبعيو .قفألا دادسناو تاّيبيغلا

 



 ؟هيرابك مأ حرسم

 مأ ةّيحرسم يه له ؟هدهاشن يذلا ام :ةجاحلا ميدع لوقن دقو اًيفَرِحو اًيديلقت ىلوألا ةلهولل ودبي الاؤس هيرابكلا حرطي

 ًءاضف قلخي لماكتم  ّيحرسم ٍلمع يف مأ ؟هيرابكوً ةناح حبصيو هتفيظو رجهي نأ ررق ٍحرسم يف ؟نحن نيأ ؟هيرابك ضرع

 مهو ،لمعلا نم ءزجك ،مهل ينبتو مهب طيحت ةلماكتم ةّيسح ٍةبرجتب نيدهاشملا داطصيف هّلك حرسملا ىنبم يف عسّتي اًيحرسم

 نإ :هنود نم لمعلا مأتلي ال اًيسايسو اًيعامتجاو اًيناسنإ اًحرج ،ةباجإلا نع لزعمب ،لاؤسلا اذه لمحي ؟هيرابكلا يف دجاوتلا

 ىلع اهنونج ةسراممل ةسرتفملا تاّيصخشلا هذه عفدي ام نإ .نطولاو ةلودلا نيب قرفلا يزاوي حرسملاو هيرابكلا نيب قرفلا

 .هروهمج عّتمتو هحجنُت يكل "اهتارقف" يّدؤت نأ اهنم بلُط يذلاو اهل عنُص يذلا -هيرابكلا- مهولا صفق وه حرسملا

 هتاذ صفقلا هنإ :نونجلا ةرارش قلطنت صفقلا اذه لخادو .صفقلاب هتيمست ىلع قفّتنل ،صفق هيّمسنل وأ ،مهو هيرابكلا

 ،ضعبلا انضعب قحب نيسرتفم نيسرش انلعجي ام وهو ،اننونجو انماصفناو انتاضقانت لك ،ةّيمويلا انتايح يف ،انيف لّغشُي يذلا

 عطاقملا يّظشت ،اهفنعو ةبراضتملا تاّيصخشلا دّدعت ،تتشتلاو ةعاشبلا نإف كلذل .هيرابكلا تاّيصخش هبُشن انلعجي ام وهو

 "هيرابكلا"صفق ةّصح اّهلك يه ،ّةوقلا تلفنم هيرابكلا "ملعم" اهطبضيو اهعّطقي "تاشتيكس" ربتعُت دق يتلا دهاشملاو

 رمألا بّلطتي امنإ ،هيرابكلا لخاد نم ثدحي ام ىلإ رظنن نأ انيفكي ال همهف لجأ نمو .ّيحرسم لعف وه لعفلا اذه .هجاتنو

  .حرسملا :قمعألا ىوتسملا يف أرقنو ،جراخلا ىلإ ًةدحاو ًةوطخ وطخن نأ

 .ةميلألا ةّيماردلا اهتّصقل ءاطغك ةيرابكلا رناج لالغتسا لالخ نم كلذ لعفتو ،اهنونكم فشك نع ةّيحرسملا هذه عّنمتت

 ةّيحرسملا ةبذكلا يه ّيضارعتسالا اهعانقو تاّيصخشلا يّظشتو دهاشملا ىضوف ،ةّيحرسملا هقلخت يذلا مهولا وه هيرابكلا

 لاشتنا ةّمهم يه "هيرابكلا"ـب ريكفتلا ةّمهم نإف ،كلذل .ةكسامتمو ةلماكتم ةّيناسنإ ًةّصق اهلالخ نم فلؤملا يكحي يتلا

 يذلا ّيجيرهتلا ضارعتسالا نم ،اهبيكرتو اهجوضنو اهلامتكاو ّيناسنإلا اهقمعب ،ةّيصخشلا لاشتناو ،هيرابكلا نم ةّيحرسملا

 امل ةقباطم -هّلتحا يذلا هيرابكلا نم حرسملا ذاقنا ةّمهم- انمامأ يتلا ةّمهملا هذه نأ ساسألاب لاقملا اذه يعّديو .هفلخ ئبتخت

 يتلا ةعّطقتملا ةضقانتملا ةّيظشتملا ةّيثراكلا نونجلا ةلاح نم صلختسي نأ لواحُي هنإ :انتايحل ةبسنلاب ّينفلا لمعلا اذه هلعفي

 صلختسي نأ لواحي هنإ .ّينيطسلفلا ناسنإلا ةقيقح نع ًامجسنمو الماكتم اًموهفم ،ّةيليئارسإلا ةنطاوملا صفق يف اهشيعن

  .هنطول ناسنإلا ءامتنا ىنعم نع ًةّيقيقح ةلوقم ،"ليئارسإ ةلود" يف ةنطاوملا "ناجرهم" نم

 ؟منصلا مدهُي نيأ نم

 ،دحلا اذه دنع فّقوتلاب .ءاجوهلا ةعساللا ةعتملاو براضلا نايذهلا نم قلغم قودنص ،قطنملا نم الحنم هنأك هيرابكلا رهظي

 ةملاظ ةءارق رثكأ هذه نكل – تامّرحملا قرخ يف تالضعو ةأرج ضارعتساو ةمّطحملا مانصألل اماروناب هيرابكلا رابتعا لهسي

 يه اهيف ةيّودملا تاعفصلا تسيلو ،اهنونكم نع فشكلا لجعتست ال ةهوتعملا ةّيرحسلا ةلحرلا هذهف .يّنفلا لمعلا اذهل



 تامّلسملا رسك يف ةعاجشلا امأ ،عقاولا عم ةدّقعم ةهجاومو ،قمعأ ٍةلئسأ نع هيرابكلا يوطني .اهتاذ ّدحب ةمئاقلا ةلوقملا

 منصلا فصو ىلع ةردقلا امنإ ،ةلأسملا وه مانصألا رسك سيل .اهب سوهلا زواجت نآ دقً ةليسو الإ تسيلف تاهوباتلاو مانصألاو

 ةفاقثلا .يعولا يف رثأو يخيراتو ةلوقم نم هلمحي امو هرداصمو هتبيط ايانثو اهتاّيلامجو هتاجّرعتب ،هليصافت قدأب

 ٍةهج نم تاهوباتلا رسك لاذتباو ،ةهج نم اهسيدقتو تاّيدرسلا لاذتبا نيب ةمسقنم ،ديعب ٍدح ىلإ ،تتاب ةّينيطسلفلا

 اهمهفو اهحيرشت ىلع مئاقلا كلذ وه ،مانصألل نكمملا ديحولاّ يقيقحلا مدهلا نأب يعتل جضنت نأ اهتقو راص دقو ،ىرخأ

 .ّيركفلا بحلا ضيقن سيل ّيعادبإلا مدهلا نأ .اهريجفتو اهمده ةّيلمع يف ىّتح عطقني ال يذلا اهّبحو اهعم نماضتلاو

 .مودهملاب مداهلا ةقالعبو ،ميطحتلا اذه لكشب امنإ ،اهميطحت ةّوقو ةمّطحملا مانصألا ددعب قلعتي ال ّيقيقحلا لاؤسلا نإف كلذل

 نم راجفنالاو هصّمقت عيطتست ٍمنص نيبو ،جراخلا نم ٍةقرطم تابرضب مدهُي ٍمنص نيب قرفلا ام ؟منصلا مدهُي يأ نم :لاؤسلا

  .هّزيمت هيرابكلا يطعي ام وه ميظعلا قرافلا اذهو .ميظع قراف اذه ؟هلخاد

 ،هتلئسأو هتالوقم رّوطتو ىنبم يف ثحبت نأو ،هيرابكلا نم حرسملا ذقنُت نأ يه هلعفت نأ اهتّمتت يف ةلاقملا هذه لواحتس ام

 ّةيصخش لك ضرعي نأو ،هيرابكلا لوط ىلع لّدبتتو زفاقتتو ىّظشتت يتلا عبرألا تّايصخشلا جارختسا لالخ نم كلذو

 ،"ةئيطخلا" ةّيصخش ،ةلوحفلا ةّيصخش ،فوخلا ةّيصخش :ةفلتخم تائيهب ترهظ امهم اهتاذ ّدحب ةمئاق ةدحاو اهرابتعاب

 ركسعمو ،ةلوحفلاو فوخلاب لّثمتي ّيروكذ ٍركسعم :نيركسعم ىلإ مسقنت تّايصخشلا هذه نأو .لبقتسملا ّةيصخشو

 لماوع الإ تسيل عبرألا تاّيصخشلا هذه نأب ريخألا ءاعدالا نوكي نأ ىلع .لبقتسملاو "ةئيطخلا" ّةيصخشب لّثمتي ّيوسن

 .ّينيطسلف ناسنإ لك سأر يف ةدوجوم اّهلك اهنأو – اًدحاو القع لّكشت ةفلتؤمو ةرفانتم

 

  فوخلا .2

 مث ،اًفئاخ اًيضارعتسا ًانانف ءدبلا يف نوكي .فوخلا ىلع سسأتت اهيّدؤي يتلا تاّيصخشلا ّلك .فوخلا وه سواردنأ يرنه

 .هرّوطت لحارم ثالث هذه .ىنعم نود توملا نم فاخي اًناسنإ نوكي مث ،هتاذ تقولا يف اًفيخُمو ًافئاخ اًيليئارسإ اًيدنج نوكي

 يذلا فوخلا نم ؛اًمومع حرسمللو ،هتّمرب ّينفلا لمعلل ةّيحرسملا عفاودلاو ةلئسألا رّوطت سكعتو يزاوت ثالثلا لحارملا هذهو

 لوح لاؤسلاو فوخلا مث نمو ّ،ينفلا لمعلل انعفدي يذلا ّيدوجولا فوخلا ىلإ ،روهمجلا ءاضرإل يعاسلا عدبمُلا ههجاوي

 .الصأ ّيحرسملا لمعلا ىودج

 نأ نم هقلقو روهمجلا نم هفوخب هتالواحم عيمج مدطصت امنيب ،ًاعتمم ًاضارعتسا مدقي نأ يرنه لواحي ،لّوألا هروهظ يف

 هفوخ نإ :ّيدوجولا هقزأم اذه – همّدقي ام ىلع مهنيب اميف سانلا فلتخي نأ )رثكأ هفيخي ام اذهو( وأ همّدق امم سانلا جعزني

 يف هتاطّبخت نأ ىلإ تافتلالا يرورضلا نمو .ةفزاجملا تارارقلا ذاختا نع اًمئاد اًزجاع ،ةنمآلا قطانملاب اًكّسمتم هلعجي اذه



 هتّمهم زجنُيل هيرابكلا اهمدختسيس يتلا ةّيئادألا لئاسولا ّلك انمامأ ضرعتست ،ةّيحرسم تاطّبخت يه رّبعت ىلوألا ةرقفلا

 هتاطّبخت يرنه اهيف ضرعتسي يلا "ىلوألا ةرقفلا" نإف ،ىرخأ تاملكب ..."ّيكبب" جولونوملا ،ةتكنلا ،ةينغألا :ةّيحرسملا

 ريكفتلا ردص ىلع ضبرت يتلا تالامتحالاو تاطّبختلاو فواخملا تاذ ديعب ٍدح ىلإ سكعت روهمجلا فالخ نم هفوخو

 .هيرابكلل قباسلا ّيحرسملا

 ةروّنتلاو يلاعلا بعكلا ءادترا مغر وهو( ّيليئارسإ ٍدّنجم ةئيه ىلع هروهظ وه فوخلا اذه رّوطت يف اًديقعت رثكألا ءزجلا ّنكل

 نيب نم هنأ ىلإ هابتنإلا ردجيو .ّينيطسلف نيّكس ةتغابم نم اًبوعرم فوخلا رهظي ،كانه .)"ةملز" هنوك ىلع ددشي هنأ الإ

 ىلع اًديحو فوخلا هيف نوكي ال يذلا ديحولا روهظلا وه اذه ،)تّيملا ،ّيدنجلا ،ضارعتسالا( ةّيزكرملا ةثالثلا هروهظ عضاوم

 نم ّلوحتي فوخلا .ىرخألا ولت ًةدحاو تّايصخشلاو ثادحألاو صصقلا طيرشلٍ زكرم ىلإ ّلوحتي هنإ :اًمامت سكعلا .ةبشخلا

 لتاقلا خألا نيب ةقالعلا مّزأت رودي فوخلا اذه لوح :هعم ةقالعلاب ةّيزكرملا ثادحألا لك رهظت ضرع روحم ىلإ ٍضرعتسُم

 لواحت يتلا ةاتفلا ةّصق لمتكت انهو ،)اًقحال امهعباتن( ّةرم ّلوأل اًثيدح ناّجوزتملا رهظي فوخلا اذه لوحو ،"ةحوتفملا" هتخأو

 فوخلا انه دهشن ،ىلوألا ةرقفلا يف عدبمُلا ههجاوي يذلا فوخلا نم الدب .)لّوألا جولونوملا يف اهيكحي يتلا( راحتنالا

 ةرقفلا يف ناك امك( ضارعتساللٍ عدارٍ فوخ نم ةلحرملا هذه يف فوخلا لّوحتي ،اًيلعف .ّينفلا لمعلل اًكّرحم هرابتعاب

 يضرُن نأ ةيغب اًئيش لوقن نأ ىلع ةّيحرسملا انتردق نود فوخلا لاح ،ةيادبلا يف .صصقلا هلوح لّكشتت ٍروحم ىلإ ،)ىلوألا

 ،ثادحألا قلخي ًافوخ راص دقل :ىرخأ تاملكب وأ .هعم ةقالعلاب الإ صصقلا رّوطتت ال اًيزكرم اًرصنع نآلا راص مث .عيمجلا

 .حرسملا قلخي فوخلا

 ةّيليئارسإ ةّيركسع ةّزب يف فوخلا اذه روهظو .اهتاضقانت زربُت ناب ،نجت نأب تاّيصخشلل حيتي ام هنإ .هيرابكلا وه فوخلا

 فئاخلا ّيدنجلا عم مداطصالا ةظحل يف .ةلودلا ةسسؤمو ّيهيرابكلا ضارعتسالا نيب طبرلاو ،اروفاتيملا شبن ىلإ انليحُي

 امك اًمامت .قاّربلا يهيرابكلا اهضارعتساو ءادوسلا ةّيحرسملا اهتقيقح نيب اهقّزمت ةّوق نم شيعت .تاّيصخشلا شيعت ،فيخملا

 مهو يف ةكحضملا ةفيخسلا مهتعنقأو ،نطولا يف دوسألا ّيدوجولا مهعجو نيب نيقّزمم نوشيعي نم ملاعلا اذه يف دجن دق

 .ةفيخملا ةفئاخلا ةلودلا

 ةلحرملا يف رهظيل فوخلا رمتسي .اهتقيقح سملتو لمتكتل هتّيصخش رّوطتت امنإ ،دحلا اذه دنع فّقوتي ال فوخلا نأ الإ

 فيك .نيتقباسلا هيتلحرم نع اًفلتخم انه هارن يذلا فوخلا نإ .ةفاخسب توملاو توباتلا قوف ءانغلا ؛ةّيحرسملا رخآ يف ةثلاثلا

 امأ ،توصلا زوزهم ًافوخ ناك ّةيحرسملا ةيادب يف فوخلا .هسفن عمً ةحارص رثكأ ،قمعأ هتلئسأ ،قمعأ حبصُي ؟فوخلا رّيغتي

 ٍةبّترم ريغ تاضقانتلا ةديدش ةعقاف سبالم يدتري ناك ةّيحرسملا ةيادب يف فوخلا .لوقي امب ًةقث رثكأ فوخ وهف ةياهنلا يف

 .ءاوهلا يف ةغراف ّىلدتت عرذأ ىقبتف دحاو لدب نيضقانتم نيفطعم يدتريو ،دشملا تحت قنعلا ةطبرو صيمقلا قوف ّدشملا اهيف



 ًافطعم ألميٍ لامتكاب هتاذ عم اًقسانت رثكأ فوخلا حبصُيو ،ّدشملا عزنُيو ،ءوضلا لعفب ناولألا أدهتف ثلاثلا روهظلا يف امأ

 ىلإ انديعُت ٍةتفاخ ٍةءاضإ يف نآلا يضمت يهو ،ةرهبم هيرابك ةءاضإ يف تأدب يتلا ةلحرلا ةياهن يف نآلا هنإ .ريغ ال اًدحاو

 لباقم ،رخآلا مامأ ضارعتسالا هاجتا فوخلا .حرسملا نم اًعبان ًافوخ راصو جضن دقو ،هيرابكلا نم عبانلا فوخلا هنإ .حرسملا

 .تاذلا مامأ ىنعملا هاجتا فوخلا

 

 ةلوحفلا.3

 ال هنإ :اًضيأ انه رّركتت هيرابكلل ةّيساسألا ةزيملا .ةّيصخشلا هذه ًاعم نّوكت هراودأ .ةلوحفلا وه ساّحن نميأ ،هيرابكلا يف

 تّدأ يتلا ةّيناسنإلا هتريس لامجإ ىلع رداق وه امنإ ،بسحف التاق هرابتعاب لتاقلا ضرعتسي الو ،اًرش هرابتعاب رشلا ضرعتسي

 .ةروطخلا نم ةطقنلا هذه ىلإ هلوصو ىلإ

 ةرقفلا هذه .ءارخ ةلتك اهمف يفو ّةيصخشلا اهيكحت ةّصق ةرقف ،هيرابكلا تارقف نم ةيناثلا ةرقفلا يف ةّرم لّوأل "لحفلا" رهظي

 حاّبشب ،ّيلوفط عباط اهل ٍسبالم يف نميأ مّدقُت اهّنأل ًةيادب .ّلوألا اهلّكشتو ةلوحفلا رداصم مهفل ةّيساسألا حيتافملا عضت

 اهيكحي نأ لواحي يتلا ةّصقلا نأ ىلع ًةوالع .ّجرهم ّةيصخش ىلإ ليحت هيدخ ىلع نيترمحأ نيترئادو ةّنولم ةمخض رارزأو

 اًحيملت ،لاورسلا حتف نم صيمقلا جورخ نأ امك .ىرخأ لافطأ ةّيحرسم يف عقاولاب ساّحن نميأ اهمّدقي ٍلافطأ ةّصق يه

 ةّيصخشلاب نييلوفط ثارتكا مدعو لامهإ نم عبني ،دصق ريغ نع رّثعتم مادنه ةئيهب رهظي انه لازي ال ،يركذلا هوضعل

 يف ةلوحفلا هذه رداصم نع ثحبي هيرابكلا نإف ،ىرخأ تاملكب .)ريألا ناكم اًدمع اًبصتنم ًانيكس دعب ام يف هارن امنيب(

 .فارعألاو ةغللا اهطبضت ال يتلا ةتلفنملا ايزاتنفلاو ةّيسجرنلاو ةسرشلا – ةلوفطلاب طبترت لماوع

 العف حبصيل ّروطتيس يذلا ناسنإلا اذه نأ ،ةحضاو اًدج ةرشابملا اروفاتيملا .ءارخلل ةّيصخشلا لكأ لالخ دهشملا اذه يرجي

 لكأ" ،)هفينعتب ىهابتيو هفّنعي ثيح ،ورتسياملا هاجتا رهظت ام لوأ رهظت ةرطيسلل هّبحو هذه هتلوحف أدبت يذلاو( اًفينع

 الوحف لاجرلا نم لعجت يتلا اهلاوهأو ةايحلا ءارخ ّنكل .دهشملا ةيادب عم "مّلعملا" لوقي ام امبسحب ،هتايح يف اًريثك "ًءارخ

 ةّيلوفطلا ايزاتنفلا ةلأسمب  طبتري لّوألا :ناّيساسأ نالماع اهيف نمكي امنإ ،ةّيصخشلا هذه مهفل ٍطيخ فرط الإ تسيل نيفينع

 فارتعا بسكل اهتجاح نيبو اهنيب عبقي ،نيعم موهفمب ءاسرخ اهنإ ،لصاوتلا ىلع ةّيصخشلا ةردق مدع ،ةغللا اهطبضت ال يتلا

 .هلكأي يذلا ءارخلا نع يعيبط جتان سرخلا امنإ ،اًفينع اًيوطلس اًميمكت الو اًيعيبط اًسرخ سيل ،اًقيمع اًيوغل اًزجاح روهمجلا

 مهتردق مادعنا وأ مهئابغ يف سيلو ،هلكأي يذلا ءارخلا يف ،همف يف هببس نيرخآلا عم هلصاوت مادعنا نأ ىلإ كردم ريغ هنأ ديب

 ىرن .رخآلا ىلع اهطاقسا لصاويو ،هسفن يف ةلكشملا رّوصت نع زجاع هنإ .همامأ يذلا نوفوركملا يف للخ الو ،مهفلا ىلع

 نأ دعبف .ةروطسألا لماع وه ،يناثلا لماعلا ."لحفلا" اهب زّيمتي يتلا ةّيناودعلل كّرحم اذه لصاوتلا مادعنا نأ دهشملا اذه يف



 ،اًماع الو الوهجم سيل لحفلا هلكأي يذلا ءارخلا ردصم نأ ىرن ،اهيوري نأ لواحي يتلا ةّصقلل "ةّيروطسأ ىقيسوم" بلطي

 .ةّيمويلا هتبجو هل مّدقتل "بيطلا تالماح" هيف لخدت يذلا دهشملا يف ةّينيدلا ةروطسألا هيلإ هلمحت ًءارخ لكأي وه امنإ

 ميهاربإ ّيبنلا رودل لحفلا صّمقت اًقحال ىرنو ،ةلوحفلا ءوشنل يساسأ ردصم وه ّيروطسألا لماعلا نإف ،ىرخأ تاملكب

  .ّيروطسألا

 الإ ،هريأ عضوم نيكسلا رهظيو ةلمهملا هسبالم ىلع رارزألا رغصتو ربكي .هتخأ لتقي اًخأ حبصُي هرّوطت نم ةيناثلا ةلحرملا يف

 ،هدسج يف نّيكسلا ةّيزكرم مغر ،مدختسيو لب ،حرسملا ىلع -يليئارسإ ّيدنج ةئيهب- فوخلا دوجوب الإ ًاقالطإ رهظي ال هنأ

 اهيف فّثكتت ،تادودعم ٍناوثل رهظت ةدحاو ةورذ ةلحرملا هذه يف نكل ."ةحوتفملا" هتخأ لتقيل ّيليئارسإلا ّيدنجلا سّدسم

 نيم ع ..اّيخ بّيط" :ّيدنجلا هلأسي ،ّيليئارسإلا ّيدنجلا مامأ خألا ديعوو ديدهتو ةرجمز دعب .دودحلا دعبأل ةّيثبع ةّيساسح

 ،هيف ءيش أدهي .هتخأ نع ثحبي هنأ "لحفلا" اهيف ركذي يتلا ةّيحرسملا يف ىلوألا ةظحللا يه هذه – "؟سب رّودتب مع

 انفقوم نعٍ لزعمب هتمزأب رعشن ،ءاكبلا ةفاح ىلع ةّصغ هيف رهظت ،بضغلا نم الدب ًانزح )ةليلقٍ ناوثل( ّةيصخشلا يف سملن

 ..ّيلع شّدرتب اهيف لصتب ،بابلا شيلحتفتب بابلا اهيلع قدب ،ياعم شقرفتب يتخأ شم هّنإ ول ،ةلكشملا يه ياه م" :اهنم

 اًكاّبش حتفت ةدحاو ةظحل هذه – "...ريثك ةبعص ...ةبعص ...ةبعص ؟حص ،ةبعص ...يّنم برهتب يتخأ ...يّنم برهتب

 نم تخألا برهت نأ – "فرشلا ةميرج" ةلأسم نم قمعأ رخآ ًائيش رهظُتو ،اهنزح رهظُت .اههركن نأ ىلع عمجن ةّيصخش يف

 موهفملا ةحاسم ىلإ لحفلا دوعي ،ًاعيرس قزأملا اذه عطقني .ّةوخأ ةقالع مهطبرت نم نيب لصاوتلا ّةيناكمإ مدعنت نأ ،اهيخأ

  ..."؟نهتّايخ اولتقب سانلا شيل" مث ،"ًاعبط اهلتقأ ناشع ،اهيلع ّرودب مع شيل" :هيف نماكلا هفاتلا رشلل اًنمض

 رهظت مث .هيف بألاو نبإلا ةقالع نعو ٍتيب نع ثّدحتت لوألا هروهظ يف لحفلا اهيكحي يتلا ةّصقلا .ةلئاعلاب ةلوحفلا طبترت

 يذلا بألا رود يف هدجن اًضيأ ةّيحرسملا ةياهن يفو ،التاق هروهظ عم ةلئاعلا ةلأسم رهظت مث ،قحسإ بأ ميهاربإ رود يف ةقالعلا

 طبترملا نزحلا اذه نإف ،كلذل .نييليئارسإلا دض ةّيفارغميد ةكرعم نمض لافطألا نم شيج باجنإو هتلئاع عيسوت ىلع صرحي

 اًيقيقح اًيراع اًنزح حبصُيل ،دجلا توبات قوف ةثلاثلا هتلحرم يف رّوطتي ،ّيسجرنلا فنعلا الإً ةمجرت هل دجي ال يذلا ،ةلئاعلاب

 .هكاردإو طخسلا بابسأ فشكو ءاكبلا ّدح

 سيل رضحتسمُلا خيراتلا عم  - توباتلا عم راوح وه امردق اًجولونوم سيل اًدج توبات قوف لحفلا هيقلُي يذلا باطخلا نإ

 هتاذ وه "ارخلا يف انيقب" هيّمسي يذلا ءاقبلا نإ – انمامأ ةفقاولا ةّيصخشلل اًرشابم اًببسُم هرابتعاب امنإ ،بسحف ةّصق هرابتعاب

 رودصب هتّدج ردص ةنراقم لثم( ةّيروكذو ةّيسجرن ٍةغلب .ةّيحرسملا نم ىلوألا ةرقفلا يف اهانيأر يتلا ةّيصخشلل ببسملا

 يف ءاقبلا نأ :اندادجأ ءانل اهعنص يتلا ةروطسألا سسأ زهي دجلل خيبوت ىلإ توباتلا قوف باطخلا لّوحتي ،)تاّينايلطلا

  .ًةلوطب هتاذ ّدحب ناك نطولا



 رمألاّ نكل ،ةلّيختم ٍدالب يف ةّيسجرنلا هزئارغ عابشإب عّتمتلل دالبلا كرت يه ّةيساسألا لحفلا ةجاح نأب باطخلا انمهوي

 روصب دودسم هقيرط نإ :ىرخأ لماوع امنإ ،ةركذتلا رعس سيل ةرجهلاو لحفلا نيب لوحي امف .ريثكب كلذ نم قمعأ ةقيقحلاب

 وه -سانلاو ةلئاعلاب هتقالع– هتلوحف حاتفم نإ ،هسأر نم يحّمتل ةريبك ةاحمم جاتحت يتلا راكفألاب ،اًريسكت بّلطتت يتلا دجلا

 دعن مل يتلا ةسبايلا ةعوطقملا ةرجشلا هذه ؛بحُلا .بحُلا بطح قوف يلغي يذلا دقحلا هنإ :قناخلاّ يناسنإلا هعجو حاتفم هتاذ

 نطوللو سانلل انبح ضهُجيل هتاضبقب لاهنيّ بحلا بطح قوف يلغي يذلا دقحلا .انتقيقح نع ريبعتلاب اهّير ىلع نيرداق

 .هيرابكلا اذه فيلأت يف ّيرهوج عفاد هّنأ دقتعأو ،ةّيساسألا "نطولا يف ءاقبلا" ةلضعم هذه .رضاحللو يضامللو

 

 "ةئيطخلا" .4

 اهتّصق راهظإ نعً ةّعنمتم ،ةيدحتمو ةسرش رضحت ٍ.ّرربم نع ثحبت الو ةقفش لبقت ال ،راذتعا نود حرسملا ىلإ ةئيطخلا رضحت

 ةظحل نود كلذ لعفت توملا نم برهت نيحو ،ةنّصحم تاراعتساب يكحت ،يكحت نيح .عجوملاّ يناسنإلا اهقمع وأ اهّتيفلخ وأ

 ،اذه مغر ،فيك .اهمجل ىلع ةرداق ملاعلا يف ةوق دعت ملو ،اهجرس نم تتلفأ يتلا ةحماجلا "ةئيطخلا" اهنإ .علهلاب ٍساسحإ

  .نيّتينيع نيتظحل لالخ نم ؟اهقمع "ةئيطخلا" هذه ءاطعإ يف هيرابكلا حجني

 )"لحفلا" هيّدؤي( ميهاربإ ّيبنلا هجاوي لّوألا دهشملا يف :نيدهشم نيب لاقتنالا ةظحل يه ىلوألا ةريغصلا ةّينيعلا ةظحللا

 ٍءاطغب ًةّرثدتم اهيتبكر ىلع ريست ميكو ءامس – قاحسإ هعبتيو ميهاربإ ريسي .قحسإ هنبا حبذل هقيرط يف ّيليئارسإلا ّيدنجلا

 فوصلا ةءابع اهسفن نع عزنت "ةئيطخلا" ىرن ،دهشملا اذه ةياهن يف .ٍةعاطب ّيبنلا بألا تاملك ىدص ددرتو فوصلا نم

 ناك يتلا ،ةفطاخلا ةعيرسلا ةظحللا هذه ."طلغلاب" ةينغأ ءادا لصاوتو ،ةقباسلا ةسارشلا تاذب اهيمدق ىلع فقتل ضهنتو

 اهنإ .ةروطسألا لعفب ةحوبذملا ةزجاعلا ةّيلوفطلا اهتّيفلخ "ةئيطخلا" ةّيصخش حنمت ّ،يجارخإٍ لح دّرجم اهرابتعا نكمملا نم

 .ًةّيحض اهنوك الإ سيل ةسرتفملا ةئيطخلا هذه رهوج نأ ،حوضوب كلذ دهاشملا يعي نأ نود امبرو ،ٍةدحاو ٍةظحل يف فشكت

 تازّيم ةفاك رشابم ٍلكشب اهيلإ لقتنت ،ةقنرش نم تقترا ًةسرتفم ةشارف اهّنأك ودبت ،قحسإ ةءابع نم "ةئيطخلا" جرخت نيح

 اهل انبح ينبي ًةءاربو ًةشاشه رثكأ اًرخآ اًدعُب بسكت ،ةريغصلا ةّينيعلا ةظحللا هذهب .ةرهاظ دعت مل نإو ىتح ةّيحضلا

 .ةرئاثلا ةأرملا هبلطت نأ نود اهعم اننماضتو

 اًكالم اهرابتعاب ةئيطخلا رهظت ،دهشملا اذه يف ."كالملا" دهشم دعب يتأت اهقمع "ةئيطخلا" اهيف فشكت يتلا ةيناثلا ةظحللا

 اًضرغ هليوحتو هتدارإ نم دسجلا ديرجت ىلإ ،اهدودح ىصقأ ىلإ "ةئيطخلا" عفدت اهنإ .روهمجلا تابغر لك قيقحتل اًبّردم

  .رماوألا ذيفنت يف ّيدسج وأّ يفطاع وأّ يقالخأ ٍعدار يأ يدبُي نأ نود نيرخآلا تابغر عابشإل اًدعتسمو "اًبّردُم"



 نأ ىلإ كانه ىقبت ،ةبشخلا "ةئيطخلا" كرتت ال ،"هدعب يّلإ" :"مّلعملا" يداني نيح ،فينعلا اهدعاصت عم ةرقفلا هذه ةياهن يف

 ،ةبسانملاب ،وهو .ةعراصملا ةبلح يف امهراودأ نالدابتي نيتكيرش نيتعراصم امهنأك فكب ًافك نابرضتف ،ةيلاتلا ةأرملا لخدت

 لزنُت الو برهت ال :فارصنالاب اهل ّملعملا رماوأ دعب حرسملا ىلع ّةيصخشلا هيف ىقبت يذلا "تارقفلا" نيب ديحولا لاقتنالا

  .ًةبضاغ جرخت الو ةّوقلاب

 ربع ،ةّيحضلا حيبذلا قحسإ ةلوفط نم – ّدتمي اًطيخ طبرت ،اًرخآ اًدعب "ةئيطخلا" يطعُت يتلا ةظحللا يه هذه ةحفاصملا ةظحل

 ةليسوك اهدسجلّ يعفنلا مادختسالا مث ،"ةحوتفملا تخألا" يّدؤت نيح اهدسج كالتماب اهّقح نع عافدلا يف اهتاسرشو اهتّوق

 لوصو ،"كالملا" دهشم يف اًمامت اهدسج رادهإ الوصو ،)"مّلسم داهج" دهشم يف( لتقلا نم تالفإلاو ءاقبلا لجأ نم

 نيح( لالذإلا ةّمق ىلإ اهلوصو ةظحل ،ًةرداق حبصُتو ،اهسفنل ةميق يأ اهيف دقفت يتلا ةطقنلا هذه ىلإ "ةئيطخلا" ّةيصخش

 يف – "!هدعب يّلإ" :رماوألا اهسفنب يه قلطُتو ههجو يف رأزت نأ )يكبتو اهسبالم قّزمتو اهشير فّتنت نأب :مّلعملا اهرمأي

 اًيومد هلمحت ،لبقتسملا لمحت ةأرمال هنّمؤتل حرسملا ةسراح ٍةدبرعب موحت ىقبتو ،ديدج نم ةّوقلا كلتمت ،اهدسجل ماتلا اهنادقف

 ًاروعش هنم ينبتو ،اًديبرع حبصيل كهتنملا اهدسج ةئيطخلا هيف مدختست يتلا ةظحللا هذه ."علاط شم" ةينغأ هيف دشنُتو

 ةقيقح ةئيطخلا فشكت ،انه .ّيومد لبقتسمل اًردصم ،ىرخألا يه ،اهدسج تاب يذلا لماحلا ةأرملا عجو عم ّيوسن ٍفلاحتب

 "ةئيطخلا" لامتكاو جوضن ةورذ يه هذه .ةبشخلا ىلع نيقبيل نعراصي ّنهنإ – هيرابكلا اذه يف ةّيوسنلا تّايصخشلا دوجو

 ةروطسألا ىلع ئّكتي يذلا فلاحتلا يّدحت ،ةلوحفلاو فوخلا فلاحت يّدحت ىلع رصت يتلا ةتلفنملا ةبغارلا ةّيزيرغلا انتقيقح –

 ةزهاج "ةئيطخلا" نوكت ،اًديدحت ةطقنلا هذه نمو .اهدابعتسا وأ اهلتق ةيغب ،هيرابكلا مّلعم ةطلسب يمتحيو ةّينيدلا

 .بيرق اّمع هدهشنس يذلا داهشتسالل

 

 

 لبقتسملا .5

 رهظت ال ةّيصخشلا هذه نإف -هانعم وأ هتلوقم وأ هتروص طبض ليحتسي يذلا ّليختملا ءيشلا كاذ يأ – لبقتسملا اهّنأل امبر

 هصّخلن نأ ندرأ ولف .ةّيساسألا اهتالّوحت نع رّبعتو ،ىقيسوملا الإ اهلمحت ال ةّيصخش اهنإ .ءانغلا لالخ نم الإ اًيزكرم اًروهظ

 طخسب رّكذت يتلا ءادوسلا ةخراصلا R&B ـلا ىقيسوم ىلإ ةّيحرسملا ةيادب يف ءيربّ يلوفط سلاف نم لاقتنالا يه :ةلمجب

 ٍلماح نطبب ةلمهم لزنم ةّبر سبالم ىلإ ،ضارعتسالل مدنهملا هيلابلا ّيز نم .نيرشعلا نرقلا تاّينيسمخ يف نوارب ثور

 ّيئامنيس ٍلمع مظعأ نم لّوألا ءزجلا يف اهلزنم يناوأل اهميطحتو "ينويلروك ينوك" بضغب رّكذت ٍدسج ةكرحو ريدتسم

  .”The Godfather“ – "ةلئاعلا" عوضوم يف بتُك



 نود ةاسأملا درست ةلفطلا :هلاكشأ ىوقأب لبقتسملل قوتلا رهظي ،"لبجلا ع ينذخأ اباب" ةينغأ يف ،ةّيصخشلل روهظ لّوأ يف

 اهفصوو اهلمأت هنم بيغي نأ نود باصتغالا فصت ،سلافلا ماغنأ ىلع اهصقارت ّفقوتي نأ نود ةميرجلا يكحت .اهل عضخت نأ

 هذه نكل ."ابابل هتخأ سك" :ةاسأملا قمع نم ،فتهي نأ ىلع اًرصم لازي ال يذلا لبقتسملا هنإ .اهلوح نم ءارضخلا ةعيبطلل

 ىلع ًةوالع ،لمألا اهنادقفو ملحلا نع اهفّقوتو اهراسكنا ىلع ًةوالع يهف .سؤبلا نم ٍةميلأ ٍةحاسم ىلإ يهتنت ةّيصخشلا

 راجفنا ىلإ ،اهتاذ ةميرجلا ىلإ – اهتاذ ةاسأملا ىلإ هب يمرتس ًانينج اهمحر يف لمحت اهنإف ،العف اهيلع رصتنت مل يتلا اهتاسأم

 نم لبقتسملا اذه عنمل ًةلواحم اهخارص ىلإ ،لبقتسملا ىلإ قوتلا نم بلقنت اهنإ .نيطارسإ ىلإ ،هيرابكلا ىلإ ،هتاذ تاضقانتلا

 .يتآلا نم اهنبا ىلع اهفوخ ،مودقلا

 يف باصتغالا امكً ةقعاصً ةعجاف تسيل ةاسأملا هذه نإ .لبقتسملا ىلإ قوتلا رسكت يتلا ةاسأملا فّثكتت ،نيّكسلا ةينغأ يف

ٍ ةفيظو نود رَبِكلا نم ةعبانلا ةاسأملا اهنإ .قيمع ديدش ئطبب مالحألا رسكت يتلا ةلمملا ةئيطبلا ةاسأملا يه امنإ .ىلوألا ةينغألا

 بعتلاو لّهرتلا كاذ .ةمتعلا يف اًديحو ىسنُي ناسنإلا لعجي يذلا ربكلا كاذ ،ىنعم نود ةفاخسب ربكلاب .ةايحلا يف رّثؤت

  .ةّيسنم اًصصق ىلوألا ةّيلصألا انمالحأ حبصت ىتح ،ةايحلا عتم رغصأ نع ىّتح اندعبُي تاب يذلا

 ةقباسلا دهاشملا يف قلخ يذلا لماعلا ةئيه ذختت .نيّكس ةئيه ذختت اهيف لبقتسملا ةّيصخشّ نأ نم اهتّوق ةلحرملا هذه ذختت

 ًةّيزمر ةّيحرسملا هيف تجتنأ يذلا ّينمزلا قايسلا يف ذختي لماع وهو .توملاو ةايحلا نيب اًحجرأتو ًةروطخو ًةراثإو اًديدهت

 فشكي يتلا ةظحللا هنإ – ّةيحرسملا هذه تاورذ مهأ نم دحاو ،ييأرب ،وه نّيكسلا ةئيه لبقتسملا صّمقتو .ًةصاخ ّةيسايس

 ال يتلا نيّكسلا نإ .ةلتاقلا هتدحوو هزجع لماكب لتاقلا ريطخلا حالسلا اهيف رهظي يتلا ةظحللا هنإ ،هنزح نع فنعلا اهيف

 يف انفّقوت ،انريسم رّثعت اهنإ .لبقتسملا ىلإ اّنم ناسنإ لك قوت يف ملؤملا قيمعلا رسكلا يه ،هيرابكلا يف روهظلا نع كفنت

 .انمالحأ رايهناو ،انناكم

 الك .فوخلاو ةلوحفلا– ةّيروكذلا تّايصخشلا لاقتنا سكاعيو "ةئيطخلا" لّوحت راسم يزاوي لبقتسملا روص يف لّوحتلا اذه

 مسّتت ىّتح ّيواسأملا عقاولا اهذحشي ىّتح ،اًعوضخ رسكنت مث ،ةرئاثو اهتاذ عم ةلماك ماخ ةطقنب نآدبت ةئيطخلاو لبقتسملا

 فشكب يهتنت نأ ىلإ ىلوألا ةّيضارعتسالاو ةفينعلا ةسارشلا نم ناتّيروكذلا ناتّيصخشلا كّرحتت امنيب .ّيناودع مؤاشتب

 اًعيمج اهنإ .اهتاضقانت نم رّرحتت اهعيمج اهنأ تاّيصخشلا هذه نيب كرتشملا نأ الإ .)اًهفات ناك نإو( ءيرب ّيناسنإ نونكمل

 عم الامتكاو اهتاذ عم اًماجسنا رثكأ اهيف حبصت ّةيحرسم ةياهن ىلإ ،هيرابكلا ةيادب يف تاضقانتلا فّرطت نم اًراسم زواجتت

 مث ،ةعقافلا تاضقانتلا ناولأ نم مهرّرحت ،اهتاّيصخش رّرحت ّةيحرسملا هذه نإف :ىرخأ تاملكب .ةسئاب تناك نإو اهتقيقح

 .ميدعلا داوسلا يف اًقحال مهب يمرت

 



 ةياهنلا .6

 .ّيناسنإلا اهنونكم فشكتل ةّيهيرابكلا امهتاّيصخش تمّطحت امنإ ،ةّيحضو التاق نادوعي ال .ةئيطخلا عم ةلوحفلا عمتجت

 رطألا يف مهو ىتوملا اهب ىرن يتلا ةديحولاو ىلوألا ةّرملا اهنإ .امهداهشتسا نع ًاعم ناينغيو ًاراطإ امهنم لك نآلا لمحيو

 ىرنف ،راطإلاب رهظي ال اميف امأ ،مهّصخت ةنّولم ًءايزأ ىرن راطإلا لخاد مهسبالم نم رهظي اميف .طئاحلا ىلع ةقّلعملا ةّيبهذلا

 امهلثم ةياهنلا يف امهنأ .اهتاذ ةّصقلا لمحي هباشتم ٍريبك ٍدادعت نم اًءزج الإ اسيل امهّنأ ىلع انّلدت ةدّحوم ةّيعانص سبالم

 ،ىنعملا لاؤس لوح ًةباجإ داهشتسإلاب دجي نأ هيرابكلا ضفري .طئاحلا ىلع مهروص تقلُع نيذللا ىتوملا ءالؤه لك لثم

 شبني نأ ىلع ،لاؤسلا ةبوعص مغرّ رصيو ،اًدبأً ةباجإ مّدقي ال ّهنكل .ةداهشلا لخاد نم ىتح ىنعملا لاؤس ةعباتم ىلع ّأرجتيو

 ةّيرحلاب" مهمالحأ تمدهو سانلا ءالشأ تقزم يتلا رزاجملا عجوو لافطألا باعلأ ناديهشلا بقاري نيح ،ةداهشلا عفاود

  ."ةّيضقلاب ةّيوهلاب بحلاب ،لبقتسملاو يضاملاب

 ىلع قبطني – ّيحرسملا اهنونكم فشك وحن ةّيضارعتسالا تاضقانتلا نم ةلحر يف تّايصخشلا ذخأي ّهنأ – هيرابكلا لعف نإ

 سقط ىلإ ىقيسوملا اهّلوحت ةلذتبم ّةيعامتجا راودأ هيف ىّدؤت يذلا زهاجلا ويرانيسلا نم اهأدبي هنإ :ةداهشلل هتجلاعم ةّيفيك

 هيرابكلا وطخي ،ةدرابلا تاهويرانيسلا رسكيو راحلاّ يقيقحلا امهنزح بلغي نيح مث ،ءادهشلا يوذ لالخ نم عباطلاّ ينوترك

 يذلاّ يقيقحلا عجولا فشكل مهعم يشميو ،مهتوم ىودج نع مه مهلاؤسب أدبي .مهسفنأ ءادهشلا قطنتسيف ىرخأ ةوطخ

 نم ةفيخس ةتيم توملا نم انفوخ ؛عفادلا هيف دشنُي ٍثلاث ٍدهشم يف ةريخأ ةدحاو ًةوطخ انب وطخي مث ،داهشتسالل مهعفد

  .ةّيليئارسإلا ةنطاوملا صفقل انخوضر لالخ نم اهّلومن يتلا ةرزجملا نود لوحيل ًائيش لعفن نأ نود

 


