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يمـت أيمتب شمؾؽ اًمـققمقة مـ اًمؼصص سمتؾؼائقة 

دون أن أقمرف هلا اؾمًًم  اعمبتدئ اعمحب ًمؾؿغامرة

اًمؼصة "حمدًدا ويمثػًما ما يمـت أـمؾؼ قمؾقفا اؾمؿ 

 . ."اًمعؾؿقة

طمصؾت قمغم سمعض اجلقائز ذم اعمدرؾمة واجلامعة 

ذم شمؾؽ اًمػؽمة اعمبؽرة  مفًًم  ًئاًمؽـ يمان يـؼصـل ؿمق

 ا أم ال؟ مـ طمقايت.. هؾ ما أيمتبف يعد أدسمً 

أن أسمحث قمؿـ يقضمفـل إمم اًمطريؼ  يمان قمكمي 

اًمصحقح، ووضمدت ما أكشده ذم مؽتبة أظمل األيمؼم 

شملًمقػ  "يلمريمؿ 4رىمؿ "جمؿققمة ىمصصقة سمعـقان 

 هناد ذيػ.. 

قمؽػت قمغم ىمراءهتا ومنذا هبا شمشع ذم كػز سمعض 

أدريمفا ذم شمؾؽ اعمرطمؾة اعمبؽرة ضمًدا  األؿمقاء مل أيمـ
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مـ طمقايت ذم مـتصػ اًمسبعقـقات.. وملكا أيمتب 

كػس اًمـققمقة وًمؽـ يـؼصـل اًمؽثػم سماًمتليمقد هـاك 

 .ن أمتؾؽفا ًمؽل أيمتب هذه اًمـققمقة.أدوات يـبغل أ

أن أىمقم هبذه اخلطقة اعمفؿة واًمتل  ًمذًمؽ يمان قمكمي 

همػمت جمرى طمقايت وهل مؼاسمؾة األؾمتاذ هناد 

قمبادة  ذيػ.. وىمد أرؿمدين إًمقف أطمد األصدىماء د.

أؾمتاذ اًمتاريخ سمجامعة اًمؼاهرة اًمذي يمان  ..يمحقؾة

يعؿؾ هبقئة اًمؽتاب قمغم مؽان قمؿؾف سماعمجؾس  وىمتئذ  

 .األقمغم ًمؾثؼاومة.

ًمت ــمقب اًمؼسقش، ـف اًمبشـؾـل سمقضمفـاؾمتؼب 

 واسمتسامتف اًمقدودة، واكتبفت قمغم صقشمف:

 3333ختقؾ معل يا صالح أكؽ شمعقش ذم ؾمـة  -

هؾ ؾمتجد كػس األؿمقاء واعمشايمؾ اًمتل يعاين مـفا 
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اًمبنم اًمققم؟ وإذا اكتؼؾت ًمؾعقش قمغم فمفر يمقيمب 

هؾ ؾمتجد يمائـات  ؟آظمر ماذا ؾمقؽقن ؿمؽؾ احلقاة

 يشبفقكـا هؾ ؾمتتعامؾ معفؿ؟

داظمكم كقازع متبايـة، وراطمت أومؽاري اؾمتقؼظت سم

شمتبؾقر وشمؽميمز، سمقـًم شمداقمت ظمقاـمري إمم سمعقد.. إمم 

ىمراءات ؿمغؾتـل مـذ أقمقام ذم جمال اخلقال اًمعؾؿل، 

شمؾؽ اًمـققمقة اعمحببة إمم كػز واًمتل ـماعما طمؾؿت 

 ..سماًمتعبػم مـ ظمالهلا

امتدت سمقــا اًمؾؼاءات سمعد ذًمؽ مـ مؽتبف سماعمجؾس 

ة سماًمزماًمؽ إمم سمقتف سماًمدىمل، ًمتتحقل األقمغم ًمؾثؼاوم

ا سمعد يقم. قمالىمتـا إمم صداىمة شمزداد ىمقة ومتاكة يقمً 

 وشمالطمؼت قمؼم األيام ضمؾسايت إًمقف.. 

 ة يؼقهلا، وأكتبف إمم طمريمة ـيمـت أكصت إمم يمؾ يمؾؿ
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ط، ـض وشمـبسـف وهل شمـؼبـح وضمفـف ومالمـيدي

  .اومشعرت أين أدظمؾ معف قماعمًا مبفًرا ضمذاسمً 

أرى اًمؽقن سملصمره أمام قمقـل مـ اعمجرات أو أكـل 

واًمـجقم واًمؽقايمب إمم اًمذرات واإلًمؽؽموكات 

قرات ـر، مـ اًمديـاصـاهقة ذم اًمصغـؼ اعمتــواًمدىمائ

ؽميا ـة إمم اًمبؽـقش اًمضخؿـايا واًمقطمـواًمعظ

واًمػػموؾمات واحلققاكات األوًمقة، مـ هباء اًمػضاء 

ار ـان اًمبحـة ىمقعـض إمم فمؾؿـع اًمعريـاًمقاؾم

  عمحقطات. وا

سمدأت أىمرأ ذم هذا اعمجال سمشؽؾ مـتظؿ.. وراطمت 

وسمؼريب مـ هناد مـاىمشاشمـا شمدور طمقل ما ىمرأشمف، 

ذيػ قمرومت يمقػ يػؽر ويتلمؾ ويبدع ومال رء 

يؿر مـ أمامف مروًرا قماسمًرا سمؾ ًمؽؾ رء دالًمتف 
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 سمدأت أؿمعر أن يمتاسمايت شمـحق كحًقا آظمر..و ..وىمقؿتف

ويملهنا صػحات دسمت ومقفا احلقاة.. سمعد أن أمفرها 

سمرؤية ضمديدة.. وال هناد ذيػ سمؽؾؿة شمشجقع أو 

كـل ما ذهبت ًمـفاد ذيػ يقًما إال أأسماًمغ ًمق ىمؾت 

 وقمدت سمعنمات األومؽار شمصؾح ًمؾؽتاسمة.. 

ًمؼد ضمعؾـل هناد ذيػ طمًؼا أهتؿ سمؽؾ رء، ال 

ـظر أشمرك صغػمة وال يمبػمة إال وشملمؾتفا وأمعـت اًم

، ومـحـل . أقمطاين دمرسمتف ظماًمصة مصػاة.ومقفا

 .ظمؼماشمف سمؽؾ صدق وأماكة.

وىمػ سمجاكبل يساقمدين ويشجعـل ويعـػـل أطمقاًكا، 

 وال أكسك طمقـًم يمان يؼقل زم:

اًمػرق سمقـل وسملم همػمي مـ األدسماء أن سمعضفؿ ىمد  -

 قف ـف وًمؽــل ؾمـؼ ًمتؿٌم ومقـػم ًمؽ إمم اًمطريـيش
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 آظمذك مـ يدك ًمـعؼم ؾمقًيا اًمطريؼ.. 

ًمؼد وضمدت ذم هناد ذيػ األب واألخ واًمصديؼ، 

وضمدت ومقف اًمعامل يمًم وضمدت ومقف األديب، وأيمثر ما 

 .. اإلكسان..وضمدشمف ومقف

مع األؾمػ سمعد رطمقؾ رائد أدب اخلقال اًمعؾؿل ذم 

مٍم واًمقـمـ اًمعريب هناد ذيػ طمدث ؿمطط 

ومضاع اعمصطؾح وظمؾط ؿمديد ألدب اخلقال اًمعؾؿل 

وشماه اًمتعريػ سماًمرهمؿ أن شمعريػ أدب اخلقال 

اًمعؾؿل يعتؼم ذم طمد ذاشمف مـفًجا ًمؾؽتاسمة وملدب 

ومف هناد  اخلقال اًمعؾؿل ذم أسمسط شمعريػاشمف يمًم يعري

 :ذيػ هق

شمـاول اًمتؼدم اًمعؾؿل ومـجزات اًمتؽـقًمقضمقا  -

شمعتؿد قمغم اعمزج  ،قةوشمطقرها مـ ظمالل أقمًمل درام
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األدب وسملم اًمعؾؿ، وماألول ىمائؿ قمغم واعمصاحلة سملم 

اخلقال واًمثاين ىمائؿ قمغم اًمتجرسمة، وهق سماظمتصار 

اًمتقومقؼ سملم اًمـشاط اخلقازم واًمـشاط اًمعؾؿل 

ًمإلكسان، وهق كقع أديب يتضؿـ إسمداع اخلقال 

وىمدرشمف قمغم اًمتـبم سماإلكجازات واالسمتؽارات 

اًمعؾؿقة واًمزوار اًمؼادملم مـ اًمػضاء واًمسػر قمؼم 

ارث سملكقاقمفا اؾمتقطان اًمػضاء واًمؽقاًمزمـ و

  خ.ًمإ. .واعمدن اًمػاضؾة

إذن اخلقال اًمعؾؿل يـطؾؼ مـ طمؼقؼة قمؾؿقة وقمغم 

اًمؽاشمب أن يعؿؾ قمؼؾف ًمقؽشػ ًمـا يمقػ يؿؽـ أن 

شمتطقر هذه احلؼقؼة اًمعؾؿقة ذم اعمستؼبؾ اًمؼريب أو 

اًمبعقد.. مع يؼلم اًمؽاشمب سمنمؽاكقة طمدوث هذا 

رات واًمرؤى اعمؿؽـة اًمتصقر اًمعؾؿل ووضع اًمتصق



- 04 - 
 

سماًمـسبة ًمف.. ًمؽـ مع األؾمػ اظمتؾط احلاسمؾ سماًمـاسمؾ 

ومحدث ظمؾط يمبػم سملم ما يسؿك سملدب اخلقال 

 ..اًمعؾؿل وأدب اخلقارق واعمغامرات واًمػاكتازيا

سمؾ إن معظؿ مـ يؽتبقن ذم اخلقارق راطمقا يطؾؼقن 

قمغم ما يؽتبقكف أدب اخلقال اًمعؾؿل وما قمغم 

ن يليت سمعدة اخلقال اًمعؾؿل اًمؽاشمب مـ همالء إال أ

يماعمعؿؾ وسماًمطق اًمعامل واعمجفر أو ؾمػقـة ومضاء 

ويمقايمب وهمػم ذًمؽ مـ األدوات اًمعؾؿقة وشمؼرأ 

اًمؼصة ومال دمد ومقفا ؿمقًئا يؿت سمصؾة إمم اخلقال 

اًمعؾؿل وًمق طمذومت اعمعؿؾ واًمباًمطق واًمؽقايمب 

 ا.. ؾمتؽقن ىمصة قمادية متامً 

أديب وًمؽـ ال يعقب اًمؽاشمب إذا يمتب ذم أي ًمقن 

 س ومقف.. ألن ذم ـؾ ما ًمقـؼ قمغم اًمعؿـاًمعقب أن شمطؾ
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 ذًمؽ شمشقيف ألدب اًمـقع وشمشتقت ًمذهـ اًمؼارئ.. 

ما أريد أن أؤيمد قمؾقف أن يمتاسمة اخلقال اًمعؾؿل 

طمتؿقة سمؿعـك أن مقضقع اًمعؿؾ األديب هق اًمذي 

حيدد ـمريؼة اًمتـاول إذا يمان ظمقااًل قمؾؿًقا أو ىمصة 

 قة.. شمارخيقة أو رواية واىمع

ػريؼ سملم ما يؽتب ًمؾؽبار وما يؽتب تيمذًمؽ جيب اًم

ًمؾصغار.. وسماًمتازم ومنن اعمقضققمات اًمتل يصعب 

شمـاوهلا مـ ظمالل األدب اًمتؼؾقدي وشمتـاول اًمعؾؿ 

ومـجزاشمف يستطقع أن يتـاوهلا أدب اخلقال اًمعؾؿل 

وًمؽـ جيب قمؾقـا أال كـسك أن يماشمب اخلقال اًمعؾؿل 

س قماعمًا.. يستخدم هق ذم سمداية األمر أديب وًمق

أدواشمف األدسمقة اًمتل يستخدمفا أي يماشمب يماحلبؽة 

واًمؾغة واألؾمؾقب يزيد قمؾقف معرومتف اًمعؾؿقة 
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واـمالقمف ومتؽـف مـ اعمقضقع اًمعؾؿل اًمذي يؽتب 

 ومقف..  

شمتؿقز مٍم قمـ ؾمائر اًمبؾدان اًمعرسمقة أن ومقفا أيمؼم 

قمدد مـ يمتاب اخلقال اًمعؾؿل ًمؽـفؿ مع األؾمػ 

بح ذم قماعمف اخلاص سمؾ يمؾ مـفؿ متػرىمقن يمؾ يس

يسعك ًمتؽقيـ مجاقمة ظماصة سمف مما يشتت اعمجؿقع 

 إمم ذاذم متػرىمة.. 

أمتـك أن شمؽقن هـاك راسمطة ًمؽتاب اخلقال اًمعؾؿل 

اعمٍميلم شمؽقن قمغم اشمصال دائؿ سمراسمطة يمتاب 

اخلقال اًمعؾؿل اًمعرب سمدمشؼ وشمتعاون معفا.. وأن 

اهبا ًمؾؿفتؿلم شمػتح اعمرايمز اًمعؾؿقة واًمبحثقة أسمق

وأدسماء اًمـقع وأن هتتؿ احلؽقمة اًمؼادمة ذم مٍم 

سمؽتاب اخلقال اًمعؾؿل وشمدرس أومؽارهؿ ألن 
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ظمقاهلؿ ؾماسمؼ قمـ ظمقال اًمساؾمة وسمذًمؽ يؿؽـ 

االقمتًمد قمغم أومؽارهؿ ذم رؾمؿ اعمستؼبؾ يمًم حيدث 

ذم معظؿ اًمدول اعمتؼدمة.. أن يتؿ شمدريس أدب 

اًمؼصص  اخلقال اًمعؾؿل ذم مدارؾمـا وأن ختصص

قمغم اعمراطمؾ اعمختؾػة ًمتـشئة اًمطػؾ قمغم هذا اًمقن 

ًمقس سمغرض اًمتسؾقة وإكًم إلقمطائف مساطمة مـ 

 اًمتلمؾ واًمتػؽػم اعمستؼبكم.. 

اعمشؽؾة ذم أن اًمدوًمة ال شمؾتػت إمم هذه اًمـققمقة اًمتل 

شمدومع إمم اعمستؼبؾ وملرضمق مـ وزارة اًمؽمسمقة واًمتعؾقؿ 

ـمؾبة شمطبقؼ سمعض ىمصص اخلقال اًمعؾؿل قمغم 

اعمدارس طمتك يؽقن هـاك شمـشئة قمؾؿقة صحقحة 

 شمعتؿد قمغم أؾمس اًمتػؽػم اًمعؾؿل.. 

 د ـاد ذيػ رائـؾ هنطماًمرااذي ـًمؼد قماكقت مع أؾمت
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أدب اخلقال اًمعؾؿل ذم إكشاء راسمطة دمؿع يمتاب 

اخلقال اًمعؾؿل ذم مٍم، ويمؾًم طماول اًمرضمؾ ذم 

 ـمرح اًمػؽرة يصطدم سماعمعقىمات.. 

ًمؾخقال اًمعؾؿل ذم مٍم ًمؽـ طمؾؿـا مًعا سمؿجؾة 

اعمستحقالت يماكت شمطاردكا ذم يمؾ مرة.. طمتك إىمامة 

كدوة دورية يمؾ ؿمفر ًمؾخقال اًمعؾؿل يماكت سمؿثاسمة 

اعمستحقؾ األيمؼم.. ًمؽـ اًمرضمؾ مل حيبط ودائًًم ما 

 ـل سمؼقًمف ال شمقلس ؾمـحاول ؾمـحؼؼ..يمان يعزي

دمشؼ وسمقاؾمطة اًمصديؼ يماشمب اخلقال  وأظمػًما ذم

ري د. ـماًمب قمؿران شمؿ إكشاء راسمطة اًمعؾؿل اًمسق

يمتاب اخلقال اًمعؾؿل اًمعرب وشمؿ إكشاء جمؾة اخلقال 

اًمعؾؿل، وشمؿ شمؽريؿ األؾمتاذ هناد ذيػ وشمؽريؿل 

ذم هذا اعمؾتؼك اًمؽبػم.. يمؾ هذا شمؿ سمعد أيمثر مـ 
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ا.. صمؿ سمعد رطمقؾ األؾمتاذ هناد ذيػ صمالصملم قمامً 

أكشلكا صاًمقن هناد ذيػ ألدب اخلقال اًمعؾؿل 

مخس  ًمذي وصؾت قمدد كدواشمف طمتك اآلن إمما

وصمالصملم كدوة قمغم مدى صمالصمة أقمقام حتت رقماية 

أرسة األؾمتاذ هناد ذيػ واًمتل سمادرت سمنـمالق 

ضمائزة هناد ذيػ األومم ألدب اخلقال اًمعؾؿل ذم 

مٍم واًمقـمـ اًمعريب شمؼدم إًمقفا مائتا مشارك مـ 

 مجقع أكحاء اًمقـمـ اًمعريب.. 
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تسؾؾ سملم شمؾؽ اًمؼضبان ذم اًمسمدأت أؿمعة اًمشؿس 

احلديدية اًمتل شمتقؾمط كاومذة صغػمة ذم إطمدى همرف 

معؾـة قمـ سمداية يقم ضمديد مكمء  ،اًمسجـ اعمظؾؿة

ؤل واحلؾؿ سماًمـسبة جلؿقع ؾمؽان سماًمؽثػم مـ اًمتػا

اعمـؽؿش قمغم كػسف ذم رض، إال ذًمؽ اًمشخص األ

 أطمد اًمسجقن.  داظمؾاعمظؾؿة  ةزاوية شمؾؽ اًمغروم

؟ إن اذا يبدو يمؾ ذًمؽ اًمتقشمر قمغم وضمففشمسلل عم

رومقع ذم اخلارج مالسمسف احلؿراء واًمعؾؿ األؾمقد اعم

 .يػرسان اًمؽثػم

واًمعؾؿ  ،مالسمسة احلؿراء شمؼقل ذًمؽ ،إكف جمرم

 األؾمقد يدل قمغم مدى سمشاقمة اجلريؿة اًمتل ارشمؽبفا.

ًمؼد أظمؼموه أن طمؽؿ اإلقمدام ؾمقتؿ  ،إكف يـتظر اًمـفاية

شمـػقذه ذم متام اًمساقمة اًمساسمعة واًمـصػ صباطًما، هذا 
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مل يؽـ مستعًدا الؾمتؼبال  اًمؽثػم. يعـل أكف مل يتبؼ

فمالم اًمؾقؾ  دام ضقء اًمشؿس أسمًدا، ويمان يتؿـك ًمق

 د.إمم األسم

ًمؼد ومؼد اإلطمساس  ،يمؿ اًمساقمة اآلن؟ ال يعرف 

 ذًمؽ اعمؽان، إكف مـعزل مـذ ومؽمة ـمقيؾة سماًمقىمت ذم

قمـ اًمعامل اخلارضمل، ًمؽـ ؾماقمتف اًمداظمؾقة ختؼمه أن 

اًمـفاية اىمؽمسمت، ذم أي حلظة ؾمقدظمؾ قمشًموي 

سمشارسمف اًمؽبػم وهقئتف اعمرقمبة وجيره إمم همرومة اإلقمدام 

سمؿساقمدة رضمؾ آظمر حيؿؾ ذات اهلقئة اعمرقمبة ًمؽل 

ضعقا طمبؾ ؾ أن ييسلًمقه قمـ آظمر أمـقاشمف ذم احلقاة ىمب

ف يماًمدمك ذم مرسح قتدمم مـوماعمشـؼة طمقل رىمبتف، 

 .اًمعرائس

 ف ذم ذًمؽ ـة قمشًموي ورومقؼـيمان دائًًم يػؽر ذم أن هقئ
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هقئة اعمؾؽلم اعمقيمؾلم  اًمقىمت ًمـ ختتؾػ يمثػمة قمـ

   كسان ذم ىمؼمه.سمسمال اإل

ؿمؽؾ هذيـ اعمؾؽلم ومفق مل يؽـ مـ يعجز قمـ ختقؾ 

أسمًدا، ًمؼد يمان هيتؿ حلقاشمف ومؼط، ًمؽـف اعمفتؿلم سماعمقت 

يمان يظـ أهنًم ًمـ يؽقكا أيمثر ؾمقًءا مـ قمشًموي 

 وصاطمبف.

اًمقىمت سمخطقات وئقدة شمدومعف ًمؾجـقن سمقـًم يدور  مر

  .ؾممال واطمد ومؼط، يبحث ًمف قمـ إضماسمةذم قمؼؾف 

ؾممال ذم إكف آظمر ؾممال ذم طمقاشمف ورسمًم هق أهؿ 

  أي حلظة ؾمقلشمقن ألظمذه؟.. ذمطمقاشمف

يعرف اإلضماسمة، يمؾ ما يعرومف اآلن أن شمؾؽ اًمؾحظة ال 

رسمًم  ..يبة ضمًدا، رسمًم شمؽقن هذه اًمؾحظةىمريبة...ىمر

 رسمًم.. .اًمؼادمة رسمًم اًمتل شمؾقفا ورسمًم.شمؽقن اًمؾحظة 
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ؾمقستقؼظ  ًئاؾمق طمؾًًم  كعؿ.. ..يؽقن يمؾ ذًمؽ طمؾًًم 

مـف ذم أي حلظة ًمقجد كػسف قمغم رسيره ذم ومقؾتف 

اعممًمػة مـ صمالصمة أدوار سماعمعادي وسمجقاره ظمزاكتف 

 عمؾقئة سماًمدوالرات واعمجقهرات.ا

اسمتسؿ اسمتسامة ظماومضة ًمذًمؽ اخلاـمر اًمسعقد وومجلة 

وقمؾقف أن  اًمسقئأدرك أكف ما يزال يعقش ذًمؽ احلؾؿ 

اًمتؿققز سملم  ًمؼد ومؼد اًمؼدرة قمغم ،يؽؿؾف ًمؾـفاية

 اًمقاىمع واحلؾؿ؛ هذا ما حيدث ًمؽ قمـدما شمؽقن رضماًل 

ًمديؽ اًمؽثػم مـ اًمـؼقد واًمـػقذ وشمستطقع أن  اهمـقً 

شمشؽمي أي رء شمريده وومجلة دمد كػسؽ ذم ذًمؽ 

شمـتظر اًمقىمت اًمذي ؾمتؿقت اعمؽان اعمؼبض اًمؽئقب 

 ومقف.

 فمؾ يتجقل ذم همرومة اًمسجـ ذم اكتظار أن يـتفل ذًمؽ 
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يـام  د إمم احلائط..يستـ جيؾس.. يؿٌم.. ..ساًمؽاسمق

يؿر سمبطء، وهق مل اًمقىمت زال ًمؽـ ال قمغم اًمػراش..

هل أكف ًمـ  يستقؼظ سمعد واحلؼقؼة األيمثر ىمسقة

 يستقؼظ أسمًدا.

راش اًمؼديؿ قمغم وسمقـًم يمان يـام قمغم ذًمؽ اًمػ ،ةلومج

يعبث سمطرف اًمػراش المست و أرضقة همرومة اًمسجـ

 !اش؟ريده ـمرف ورىمة مطقية أؾمػؾ اًمػ

 يمقػ مل يـتبف ًمقضمقدها مـ ىمبؾ؟

ىمام سمسحب اًمقرىمة مـ أؾمػؾ اًمػراش صمؿ اقمتدل ذم 

 ضمؾستف وهق يؼقل ًمـػسف:

 !بدو ويملهنا رؾماًمةشم -

 ة صمؿ ذع يؼرأ ما يُمتب ومقفا.ىمام سمػض اًمقرىم
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رومف وملكت هؾ شمعرف ذًمؽ اًمشعقر؟ سماًمتليمقد أكت شمع

 دمؾس ذم مؽاين اآلن.

مـ ومؽرة اعمقت إكف ؿمعقر ىماس  ويمئقب، طمتك أيمثر 

إن مجقع ؾمؽان األرض يعقشقن  وطمبؾ اعمشـؼة.

 رومقا متك ؾمتليت شمؾؽ اًمؾحظة؟طمقاهتؿ سمدون أن يع

شمؾؽ اًمؾحظة اًمتل ؾمتتقىمػ ومقفا ىمؾقهبؿ قمـ اًمعؿؾ 

وقمؼقهلؿ قمـ اًمتػؽػم، شمؾؽ اًمؾحظة اًمتل شمػـك ومقفا 

مجقع أطمالمفؿ وخماوومفؿ، ًمؽـؽ شمعرف متك ؾمتليت 

  األمس.سم أظمؼموكشمؾؽ اًمؾحظة؛ ومؾؼد 

مـ ىمال أن اعمعرومة هل كعؿة، سماًمعؽس أطمقاًكا شمؽقن 

هؾ شمرى كعؿة ذم أن . اعمعرومة كؼؿة أيمثر مـفا كعؿة

؟ أن شمؾؽ أن ذًمؽ هق آظمر يقم ًمؽ ذم احلقاة شمعرف

 هل آظمر مرة ؾمؽمى ومقفا ضقء اًمؼؿر، وشمؾؽ هل آظمر 
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  .رة ؾمتالمس ومقفا سمنمشمؽ أؿمعة اًمشؿسم

أن ـاوهلا، وأن شمعرف أن شمؾؽ هل آظمر وضمبة ؾمتت

  .شمؾؽ هل آظمر ىمطرة ماء ؾمتتجرقمفا

أن شمعرف أن شمؾؽ هل آظمر مرة ؾمتستقؼظ ومقفا مـ 

  .م، وأكؽ ؾمتـام سمعد ذًمؽ إمم األسمداًمـق

مرة ؾمتضحؽ ومقفا،  أن شمعرف أن شمؾؽ هل آظمر

قفا، وآظمر مرة ؾمتشعر ومقفا وم وآظمر مرة ؾمتبؽل

  .سماخلقف

أن شمعرف أن شمؾؽ اعمالسمس احلؿراء هل آظمر مالسمس 

اإلقمدام هل آظمر مؽان  ؾمؽمشمدهيا، وأن همرومة

  .ؾمتذهب إًمقف

 أن شمعرف أكؽ ؾمتؿقت يمؽؾب مريض ومـبقذ وًمـ 
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يذيمرك أطمدهؿ سمخػم، وأن وضمف قمشًموي هق آظمر 

ىمبؾ أن شمرى وضمف مالك  وضمف سمنمي ؾمؽماه ذم طمقاشمؽ

 اعمقت.

ًمؼد اكتفك اًمعد اًمتـاززم حلقاشمؽ، وطمان اًمقىمت ًمؽمى 

ؿع ويمؿ مـ يمؿ مـ احلسـات اؾمتطعت أن دم

اًمسقئات ضمعؾؽ اًمشقطان دمؿعفا، مـ اًمذي اكتٍم 

أكت أم اًمشقطان؟ مـ هق صاطمب )اإلؾمؽقر( 

 األقمغم؟ 

هؾ  ،ضماسمة قمغم ذًمؽ اًمسمال ؾمتحدد مصػمكإن اإل

 ؾمؽمشمػع إمم اجلـة أم شمسؼط مع اًمشقطان ذم اجلحقؿ؟

إن يمؾ ما يمتبتف اآلن هل أؿمقاء ىماؾمقة وؾمقداء، 

 ،قمـدما شمؽقن إكسان سمريءوًمؽـفا شمؽقن أيمثر ىمسقة 

 اشمؽ إال إكؽ يمـت صديؼ ـمل شمرشمؽب أي ضمرم ذم طمق



- 29 - 
 

 .مراد اًمدجلؿقين

مـ هق مراد اًمدجلؿقين؟ إكف أيمؼم وهمد ىمد شمؼاسمؾف ذم 

طمقاشمؽ؛ يمان زمقؾ اًمدراؾمة اًمذي وصمؼت سمف وآمـتف 

قمغم أرساري، وضمعؾتف ومقًم سمعد ذيؽل ذم يمؾ أقمًمزم 

ًمصداىمة؛ ومشاريعل، ًمؽـ اًمطؿع ال يعرف معـك ا

إن اًمطؿع جيعؾ صاطمبف قمغم اؾمتعداد أن يؼتؾ ذم 

ؾمبقؾ احلصقل قمغم مطامعف، وهذا ما ومعؾف مراد 

دي اًمصغػم وىمام اًمدجلؿقكك ًمؼد ىمتؾ زوضمتل ووًم

  .سمنًمصاق اًمتفؿة يب

وهؽذا اًمتػ طمبؾ اعمشـؼة طمقل قمـؼل وهبذه اًمطريؼة 

ختؾص مـ قمصػقريـ سمحجر واطمد، وذهبت يمؾ 

ا، وًمذًمؽ ىمررُت االكتؼام، صمرويت ًمف سمحؽؿ ذايمتـ

 يمقػ ؾملكتؼؿ سمعد مقيت؟ ،كعؿ االكتؼام
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سمعد مـ ؾممال متقىمع مـ ؿمخص ًمـ يتحرر قمؼؾف 

 طمدود اًمتػؽػم اعمادي.

ل كػسؽ متك يمتبت شمؾؽ ليمان مـ األومم أن شمس

حظ أكـل أشمؽؾؿ سمصقغة اعمايض )هؽذا أمل شمؾاًمرؾماًمة؟ 

  ؟(اًمتػ طمبؾ اعمشـؼة طمقل قمـؼل

 .اآلنأفمـ أكؽ أصبحت شمػفؿ 

ًمذًمؽ أقمدك سملن اًمعداًمة ؾمتتحؼؼ ىمريًبا، وؾمقجؾس 

مراد اًمدجلؿقين ذم كػس مؽاكؽ اآلن يـتظر أن يليت 

قمشًموي ذم أي حلظة ًمقلظمذه إمم آظمر مؽان ؾمقذهب 

ًمذي ذهبت إًمقف أكا أيًضا مـ إًمقف، إمم كػس اعمؽان ا

 ..إمم همرومة اإلقمدام ..ىمبؾ

 يمًمل
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قمالمات أقماد اًمرضمؾ صمـل اًمقرىمة مـ ضمديد سمقـًم 

 اًمدهشة وقمدم اًمػفؿ شمعتؿر وضمفف.

ة ًمصقت سير اًمباب احلديدي ًمغرومة لاكتبف ومج

شارسمف سماًمسجـ وهق يـػتح ًمقؽشػ قمـ قمشًموي 

يـاديف  سمقـًم ،هقئتف اًمتل شمقطمل سماًمرقمبواًمضخؿ 

 .سمصقت يشبف صقت اًمزئػم

 .اااد اًمدجلؿقووين، ًمؼد طمان اًمقىمتمرا -

كػس  أمسؽ قمشًموي سمف سمؿساقمدة رضمؾ آظمر يؿؾؽ

اهلقئة اعمرقمبة ًمؽل يصطحبقه إمم همرومة اإلقمدام، ًمؼد 

وسمقـًم هق  سمديا ًمف ذم شمؾؽ اًمؾحظة يمؿؾؽل اًمؼؼم طمًؼا.

همرومة  سملم اًمرضمؾلم اًمؾذيـ يصطحباه إمم يؿٌم

 .ر ومقًم ىمرأه ذم شمؾؽ اًمرؾماًمةاإلقمدام، فمؾ يػؽ

 ا همػم مـطؼل ًمؽـف يػرس اًمؽثػم.إن ما يُمتب ومقف
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ة ن ؿمخًصا جمفقل اهلقيًمؼد أظمؼمه ضاسمط اعمباطمث أ

لن ؾمالح اجلريؿة هق مـ أظمؼمهؿ قمـ ـمريؼ اهلاشمػ سم

احلؼقؼل اًمذي حيؿؾ سمصًمشمف ودم اعمرأة واًمطػؾ 

مل مدومقن أؾمػؾ اًمشجرة اًمؽبػمة سمؿـزًمف )سمرهمؿ أكف 

 خيػف هـاك( وًمؽـفؿ وضمدوه.

سماإلضاومة إمم أكف أظمؼمهؿ سمقضمقد اقمؽماف سمخط يده 

اًمشخصقة )سمرهمؿ  مؽتقب ومقف سملكف اًمؼاشمؾ ذم مذيمرشمف

 ب ؿمقًئا يمفذا ( ًمؽـفؿ وضمدوه.أكف مل يؽت

سماإلضاومة إمم أن اًمشفقد اًمذيـ اؾمتلضمرهؿ ًمإليؼاع 

ذم يشفدوا  لًمؽسمؽًمل اقمؽمومقا سملكف أقمطاهؿ اعمال 

 .وهق يؼتؾ زوضمتف واسمـف رأوا يمًماًل اعمحؽؿة سملهنؿ 

دمتاطمفؿ سمقـًم ريات سملهنؿ أدًمقا سماقمؽماومفؿ شمؼقل اًمتح

يماكقا مجقًعا يرددون  ،واهلستػميا طماًمة مـ اًمرقمب
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ؾملقمؽمف سمؽؾ رء.. ؾملقمؽمف سمؽؾ "كػس اًمعبارة 

 .". ًمؽـ أظمؼموه أن يعػق قمـل ويدقمـل وؿملينرء.

دارت يمؾ شمؾؽ األومؽار ذم قمؼؾف سمقـًم اًمرضمالن 

  .يتقضمفان سمف إمم همرومة اإلقمدام

ذم أطمد ممرات اًمسجـ طمتك  ىمؾقاًل سمف  يؿشقان فمالي 

ة اًمقؿـك مـ اعمؿر يُمتب قمؾقف شمقىمػا قمـد سماب ذم اجلف

 .سماًمؾقن األمحر )همرومة اإلقمدام(

ف ًمؽل قمسؽري يؼػ قمغم اًمباب ىمام سمػتحصمؿة 

ممر صغػم، مشقا معف إمم  إمم ىمبؾ أن يـعطػقايدظمؾقكف 

هنايتف طمتك وصؾقا إمم همرومة سمسقطة ذات إضاءة 

ظماومتة وهبا صمالث ومتحات ًمؾتفقية ومـصة ظمشبقة 

ذي شمؿ إقمداده ًمقتـاؾمب يتدمم ومقىمفا طمبؾ اعمشـؼة اًم

مع ـمقًمف، وقمـدما كظر طمقًمف وضمد ؿمقخ قمجقز ذي 
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رمادي اًمؾقن  احلقة سمقضاء ووضمف مـػم يرشمدي ضمؾباسمً 

ة( ومقق رأؾمف  :يؼقل ،و)قمؿي

يتؼبؾ شمقسمتؽ ومنن اهلل همػقر شمْب إمم اهلل، قمسك أن  -

 .رطمقؿ

 ومؼال ًمف مراد:

 .أن هـاك رء يشػع زم قمًم ارشمؽبتفال أفمـ  -

مـ ىمال ذًمؽ يا وًمدي إن اهلل يؼبؾ شمقسمة اًمتائب ما  -

 .دامت اًمروح مل شمبؾغ سمعد احلؾؼقم

 .أرضمق ذًمؽ يا مقالكا -

د قدومع اًمسجان مراد إمم مـصة اإلقمدام وىمام سمتؼق 

صمؿ ؾملًمف اًمضاسمط اًمقاىمػ قمـد  ،يديف سماًمؼققد احلديدية

زاوية اًمغرومة قمـ آظمر رء يطؾبف ىمبؾ أن يؿقت، 
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مات اًمرقمب قمغم وضمفف ويملكف ومؼال ًمف مراد وقمال

 رأى ما هق أيمثر رقمًبا مـ اعمقت:

ؼط أمتـك أال أضمـ ىمبؾ أن ال أريد أي رء، وم -

 أمقت!

هـا ذع قمشًموي سمقضع اًمؽقس اًمؼًمر األؾمقد 

 .مراد ًمقحجب قمـف اًمضقء إمم األسمد قمغم وضمف

ن ُيقضع يمان آظمر مشفد يراه مراد ذم طمقاشمف ىمبؾ أ

يؼػ سمجقار  يمًماًل  رأى، اًمؽقس األؾمقد قمغم وضمفف

 .، ويبتسؿ ًمف ذم شمشػ  سماب همرومة اإلقمدام
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ـمؿَح اًمؼميطاين )ؾمتققارت هازًمديـ( إمم إصدار 

ومقؾؿف األول اًمطقيؾ، إال أكف يمان يعؾؿ مدى ومداطمة 

اًمتعاون مع ؾمتقديقهات اإلكتاج اًمؽؼمى، رأى 

سمعض زمالءه سمعقـقف يمقػ أومسدوا منموقمات 

 سمتدظمالهتؿ ذم اًمسقـاريق، اظمتقار اعمؿثؾلم، إًمخ.

ىمرر )ؾمتققارت هازًمديـ( امتالك اًمسقطرة اًمؽامؾة 

قمغم أول فمفقر ًمف، قمـ ـمريؼ )االقمتًمد قمغم ومؽرة 

مبتؽرة، واقمتصارها إلظمراج أقمغم إصمارة ممؽـة، 

داظمؾ أدكك مساطمة إكتاضمقة(، ومؾؿ يؽـ همريًبا أن 

ًمغرومة(. ىمام سمنظمراج اًمػقؾؿ يؾجل إمم شمؽـقؽ )أومالم ا

 سمـػسف، يمًم ؿمارك ذم اًمؽتاسمة واإلكتاج أيًضا. 

أقمجبتـل اخلطـقط اًمعريضة ًمؾسقــاريق ومقر ىمراءيت 

سمعد مرور أول –قمـفا ذم مؽان ما، ًمؽــل فمــت 
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أن اًمػؽرة ًمـ  -دىمائؼ مـ مشاهدة اًمػقؾؿ ذاشمف قمنم

شمسؿح سمػرز اًمؽثػم مـ اعمػاضمئات أو اعمـعطػات 

ًمؽــل ومقضمئت سملن )هازًمديـ( اؾمتطاع  اًمدرامقة،

شقىًما شمصاقمدًيا، إدارة دومة األطمداث، ًمتلظمذ مساًرا م

 سمدون أي حلظات مؾؾ.

ومقًم سمعد، قمرومت أن ومؽرة اًمػقؾؿ يمان مـ اعمؼرر أن 

شمتؿحقر طمقل امتحان دراد، صمؿ حتقًمت ومقًم سمعد 

 إمم: 

مؼاسمؾة ؿمخصقة ًمؾحصقل قمغم وفمقػة، شمرؿمح هلا 

ألقمراق، اضطروا ًمؾتعاون قمدة أؿمخاص متعددي ا

أطمقاًكا، واًمتـاطمر ذم أطمقان أظمرى، يمؾ ذًمؽ ذم 

حماوًمة عمعرومة )ؾممال امتحان اًمقفمقػة(، اًمذي شمريمتف 

 هلؿ اًمنميمة )واضًحا ضمًدا، وخمػًقا ذم ذات اًمقىمت(.
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شمدور أطمداث اًمسقـاريق ذم طمؼبة مستؼبؾقة همػم 

 حمددة، إال أهنا واردة احلدوث ذم أىمرب وىمت.

. أراه ىمراًرا مقومًؼا، ومؾقس يمؾ اجلؿفقر ذم اًمقاىمع.

يشعرون سماًمتؼبؾ أو األًمػة  دماه رؤية قمامل حيػؾ 

سماًمروسمقشمـات، اهلقًمقضمـرام، اًمسقـارات اًمطـائرة، 

 األزياء اًمغرسمقة.

ىمرأت قمـ يمقاًمقس ما ىمبؾ صـاقمة اًمػقؾؿ، ومػفؿت 

مصادر اًمتلصمر اًمتل اكعؽست قمغم طمبؽتف اعمشقىمة. 

سمان دراؾمتل ذم كحـ كتحدث قمـ ومقؾؿ صدر إ

م، أي إسمان كنمة 2338اًمثاكقية اًمعامة، حتديًدا قمام 

اًمساقمة اًمتاؾمعة قمغم اًمؼـاة األومم، اًمتل ًمطاعما 

طمػؾت سملظمبار وسماء )أكػؾقكزا اًمطققر(، وفمفقر 

)ذيمات األدوية اًمعاعمقة( ذم ظماكة )اعمـؼذ(، صمؿ 
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 -الطمًؼا–كظريات اعممامرة اًمتل صارت شمتفؿفؿ 

 سماومتعال األزمة.

اومتتح اًمػقؾؿ سمؾؼطات مؼرسمة شمـتؼؾ هبا اًمؽامػما سملم 

جمؿققمة أؿمخاص، يستعدون ًمدظمقل مؼاسمؾة 

ؿمخصقة )إكؽمومقق(.  أقمجبتـل ومؽرة اًمبدء سمؽادرات 

شمتصػح شمػاصقؾفؿ اًمصغػمة: يد حتؽؿ إهمالق رسمطة 

قمـؼ، وضمف أكثقي يستؼبؾ عمسات اًمزيـة األظمػمة، ومؿ 

ا ًمتؼؾقؾ يتؾؼط طمبة دواء، أصاسمع أكثقية شمدس طمشقً 

 االطمتؽاك سملم يمعب ىمدمفا وسماـمـ  احلذاء.

شمدومؼ اعمتؼدمقن ًمؾقفمقػة شمباقًما قمؼم سماب اًمغرومة، 

ًمقجدوا أكػسفؿ أمامفؿ قمشـرة مؼاقمد، أؿمبف سماًمذي 

جيؾس قمؾقف اًمطؾبة ذم االمتحاكات اًمدراؾمقة. 

 ايمتشػـقا أن هذه اعمؼاسمـؾة ختتؾػ متـاًما قمـ اًمـؿـط 
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اعمرؿمح مـػرًدا، أمام اعمعروف، اًمؼائؿ قمغم )ضمؾقس 

 مسئقزم اعمقارد اًمبنمية، صمؿ سمدء األؾمئؾة(.  

أهنؿ مل يؼاسمؾقا داظمؾ اًمغرومة  -ذم اًمبداية–سمؾ فمـقا 

 أي ومرد يـتؿل إمم اًمنميمة مـ األصؾ، سماؾمتثـاء:

يؼػ أمام  -اعمؿثؾ )يمريس يماري(–طمارس  -1

 اًمباب يماًمتؿثال.

يطؾؼ  -اعمؿثؾ )يمقًملم ؾماعمقن( -مسئقل صارم  -2

 ؾقف )إكػقجالشمقر(. قم

أصمـاء فمفقره اًمؼصػم ىمبؾ سمـدء –أظمؼمهؿ 

قمـ ىمقاقمد اًمػقز، اًمتل يؿؽـ شمؾخصقفا  -االمتحان

 ذم:

 هـاك ؾممال واطمد، وإضماسمة واطمدة. -
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 ال جيقز اًمتقاصؾ مع اعمراىمب أو احلارس. -

قمـد مغادرة اًمغرومة، أو إومساد ورىمة اإلضماسمة سمؼصد  -

 ذة.أو همػم ىمصد، ؾمقتؿ إىمصاء اعمرؿمح مبا

ويملن اعمخرج اًمؼميطاين )ؾمتققارت هازًمديـ( 

ؿماهد مرسطمقة )مدرؾمة اعمشاهمبلم(، ومبـل طمبؽة 

ومقؾؿف اجلاد اؾمتؾفاًما مـ اًمعبارة اًمساظمرة اًمشفػمة 

 ش.إيف هقا اًمسمال؟»ًمـ )ؾمعقد صاًمح(: 

غم اًمغرومة، ًمقـظر سمدأ اًمعد اًمتـاززم ًمؾساقمة اًمرىمؿقة أقم

ا سمقضاء مـ إمم أوراىمفؿ، ومقضمدوه اعمرؿمحقن اًمعنم

 همػم ؾمقء.

دمرأ أطمدهؿ قمغم مـاىمشة سمؼقة اعمـاومسلم ذم هذا األمر 

اعمحػم، ومؾؿ يطرده احلارس. اؾمتـتجقا مجقًعا مـ 
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ذًمؽ أن ىماقمدة )قمدم اًمتقاصؾ مع اعمراىمب( ال شمعـل 

)قمدم اًمتقاصؾ مع سمعضفؿ اًمبعض(. سمؾ رسمًم 

شمعؿدت اًمنميمة ضمعؾ امتحاهنا همامًضا هبذه 

لم قمغم اًمتعاون، الؾمتؽشاف اًمطريؼة، حلث اعمرؿمح

 أيمثرهؿ ىمدرة قمغم ذًمؽ.

ومقًم سمعد، ؾمقعرومقن أن طمؾ اًمؾغز يمان سمسقًطا ومتاطًما 

مـذ اًمبداية، يماكقا ًمقعرومقه سمسفقًمة ًمق متعـقا ذم 

اعمعـك احلرذم اعمباذ ًمؽؾ يمؾؿة ىماهلا مسئقل 

 اًمنميمة، أصمـاء إسمالهمفؿ اًمؼقاقمد.

أول مرؿمح يمرس طماضمـز اًمصؿت داظمؾ اًمغرومــة، 

هق ذاشمف مـ اكتؼؾ سمعدها إمم طمث اجلؿقع قمغم 

اًمتؽاشمػ مـ أضمؾ معرومة اًمسمال أواًل، صمؿ يستطقع 

 سمعدها يمؾ ؿمخص أن يشؼ ـمريؼف ًمـػسف، سمـػسف.
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اىمؽمح كػس اًمرضمؾ أال يستخدمقا أؾمًمئفؿ 

احلؼقؼقة، ويؽتػقن سملي يمؾؿة وصػ داًمة، يمؾقن 

اًمشعر أو اًمبنمة، ماذا ًمق ظماـمبقه سمـ )أسمقض(، 

قمغم اًمزكجل )أؾمقد(، اًمرضمؾ اًمنمق ويطؾؼقا 

 أوؾمطل )سمـل(، األورسمقة )ؿمؼراء(، وهؽذا.

ذم األطمقال اًمعادية، يمان اًمػقؾؿ ؾمقتفؿ سماًمعـٍمية، 

إال أن اًمسقـاريق شمٍمف سمذيماء ذم هذه اًمـؼطة. 

طمقث ىمدم االىمؽماح قمغم ًمسان ؿمخصقة اكتفازية 

 يتقىمع مـفا مثؾ هذا االىمؽماح.

 -ومؼط-ظفر هؾ اًمسمال مؽتقب سمحؼم رسي ي

 حتت إضاءة سمؾقن معلم أو اًمتعرض ًمسائؾ؟

أم أن اًمنميمة مل شمؽمك ؾممااًل مـ األؾماس؟ ًمعؾفؿ 

يرهمبـقن ذم احلصـقل قمغم ؿمخصقـة ىمقيـة يؿؽـفـا 
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اؾمتغالل اًمؼقاقمد ذم إومراغ اًمساطمـة مـ اعمـاومسلم 

 ، وًمق سماًمؼتؾ؟شسملي ـمريؼة»

ًمػت كظري قمدم مـطؼقة اًمـؼطة األظمػمة، صحقح 

ؿ يعاين مـ وسماء قماعمل، حيصد آالف أن زماهن

اًمضحايا يقمًقا، ومصار اعمقت أمًرا ملًمقوًما، ًمؽـ ًمقس 

ًمدرضمة ارشمؽاب ضمريؿة ىمتؾ أمام يمؾ همالء 

 -سمداًل مـ اعمحايمؿة–اًمشفقد، صمؿ يتقىمع اًمؼاشمؾ أكف 

 ؾمُقؽاومل سماحلصقل قمغم وفمقػة.
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 اع.ـقيؼ واالؾمتؿتـاقمة وكصػ مـ اًمتشـؾم -

 ؾ مرة أظمرى.ـاهدة اًمعؿـسمؿشقمدم االهتًمم  -

هذا هؿ االكطباقمان اًمرئقسقان اًمؾذان ؾمقطرا قمكمي 

 سمعد سمؾقغ شمؽمات اًمـفاية ًمػقؾؿ )امتحان(.

ال شمـاىمض. ومفذان مها كػس اكطباقمل دماه معظؿ 

األومالم اًمتل شمعتؿد قمغم همؿقض اًمؾغز، ومدى 

اعمػاضملة اًمتل حتؿؾفا حلظة اًمتـقير ذم اًمـفاية. أصـػ 

ن( ًمؾؿخرج )إم كايت ؿمًمالن(، ومقؾؿ )اآلظمرو

 يملطمد أؿمفر أيؼقكات هذه اًمػئة.

قمغم اجلاكب اآلظمر، يمؾًم وصؾت إمم مـتصػ ومقؾؿ 

مشقق، زاد ىمؾؼل وشمرىمبل دماه اًمـفاية. ًمطاعما 

صدمت سمسبب أومالم ضمقدة ضمًدا، شمشقهت سمسبب 

ىمػالت مل شمتـاؾمب مع روقمة اًمبدايات، ًمؽـ سمحؿد 
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، وىمدم )ىمػؾة( اهلل كجا )امتحان( مـ هذه اًمؼائؿة

مرضقة ضمًدا، أوضحت أن ـمبقعة اًمقفمقػة اًمتل 

 يماكقا يتـاومسقن قمؾقفا. ذم اًمقاىمع، يماكت شمستحؼ.

جمؿاًل، أصـػ ومقؾؿ )امتحان( يملطمد أيمثر صمالصمة 

 أقمًمل إمتاقًما ذم ىمائؿة )أومالم اًمغرومة(.

 

 

 

 

 

  ا
ً
 ويضات رعة قصرية جد

 

عصاو يُصور 
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 ■ شريف ثاتت ■
 

 

 
 

 



 

 

 



- 49 - 
 

ات، حياول أن قمفـدس مٍمي ذم مـتصػ اًمثالصمقـ

 .."يماشمب ؿماـمر"يؽقن 

اًمسبب األؾماد أين ضمرسمت اًمؽتاسمة وطمؼؼتـل.. أن 

أيمتب، وملضمد مـ حيب يمتاسمتل ويتعب كػسف ويـزل 

اعمؽتبة يسلل قمؾقفا ويدومع صمؿـفا )ًمقست اًمؼصة 

ـ ذم أن أكـل أطمصؾ قمغم كسبة مـ هذا اًمثؿـ، ًمؽ

ًمؽتاسمتل قمـده مـ اًمؼقؿة ما جيعؾف مستعًدا ًمؾتخكم 

قمـ متعة أظمرى ًمؾقصقل هلا وخيصص وىمتًا 

مجقؾف وأسمؾغـل  ًما ًمؼراءهتا(، ويا ؾمالم ًمق َأشمؿي واهتًم

 سمرأيف قمغم ضمقدريدز أو ومقسبقك!

هذا هق ما حيؼؼـل ويشبعـل.. اًمؼدرة قمغم اًمؽتاسمة 

)ال أىمقل اعمقهبة( ال شمؽػل ًمالؾمتؿرار ذم ومعؾ 

اًمؽتاسمة ألن اًمتجاهؾ مممل ضمًدا ًمؾؽاشمب، وأكا جمرسمف، 
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وهق يمػقؾ سمخـؼ ىمدرشمف قمغم اًمؽتاسمة وهق ما طمصؾ 

 ًمألؾمػ مع مقاهب طمؼقؼقة.

قمـدي ما  أنشمليت األؾمباب األظمرى: سمعد هذا 

ور شمـقيري أو شمثؼقػل أريد أن أضطؾع أىمقًمف، أو د

 سمف، إًمخ!

  

أكت شمؼصد اًمبداية اًمزمـقة ًمؾؽتاسمة واًمـنم وهذه 

ًمؾـنم.. واألمقر  م٦٠٠٢ًمؾؽتاسمة و م٦٠٠٢يماكت 

ذم هذه اعمرطمؾة يماكت أؾمفؾ.. سماب اًمـنم يمان ىمد 

أصبح مػتقطًما، وإن مل يؽ سمعد ىمد صار قمغم 

يمان حمدوًدا واًمتجارب ذم  مٍماقمقف.. اًمعدد

سمدايتفا، واألضمقال اًمساسمؼة قمؾقـا اًمتل يماكت شمؼرأ ًمـا 

ؿـا هؿ ضمقؾ األؾماشمذة، ال يماشمب ؿماب ؾماسمؼـل وشمؼقي 



- 50 - 
 

 سمسـتلم!

-ـ دمرسمة اًمـنم مل أسمتعد يمثػًما ؾمـقات م ٧سمعد 

قمـ  -(أكلم)سماًمـظر ًمالكتشار اًمـسبل اًمذي طمؼؼتف 

 سمدايتل..

الزاًمت كسبة يمبػمة مل شمؼرأين سمعد، ومل أطمؼؼ اإلكجاز 

عمرطمؾة.. وقمغم اًمذي أقمتؼمه كؼؾة طمؼقؼقة مـ مرطمؾة 

ن أصعب اعمشايمؾ ذم أىمقل ًمؽ أن أذًمؽ ممؽـ 

سمدايتل هل اًمتل أواضمففا اآلن! وهل سماًمدرضمة 

األومم مرشمبطة سماًمؽتاسمة ذاهتا، سمصعقسمة اًمعثقر قمغم 

عؿؾ رء ممقز ومؽرة خمتؾػة شمصؾح ًمؾبـاء قمؾقفا ًم

خمتؾػ.. وعما رسمـا يؽرم سمػؽرة ضمقدة وأسمدأ اًمعؿؾ 

قمؾقفا شمظفر سمعدها اعمشايمؾ اًمتاكقة األىمؾ ؿملًكا زي 

اًمعشقائقة واًمزيطة اجلامدة ذم اًمسقق واًمقؾمط 
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األدسمقلم واًمتل ُيساق اًمؽاشمب ؿماء أم أسمك ًمالكخراط 

 ومقفا.

مديـ سماعممازرة ًمؾصديؼ اًمعزيز شمامر اسمراهقؿ.. مل 

ــا ؾماسمؼ معرومة، وومقضمئت سمف يتصؾ يب شمؽـ سمق

وـمؾب أن يؼرأ  (اًمطقار)ًمتفـئتل قمغم روايتل األومم 

ويماكت الشمزال ىمقد اًمؽتاسمة، وسمعد ما اكتفت  (أكلم)

ىمرأها واىمؽمح كنمها ذم مػميت وأرؾمؾفا ًمؾصديؼ 

اًمعزيز أمحد اًمعايدي )وهق صماين اعممازريـ( اًمذي 

حتؿس هلا ودقمؿفا وحتؿؾ ؾمخاومايت طمتك رأت 

 اًمـقر أول مرة..

د. أمحد ظماًمد شمقومقؼ أياديف اًمبقضاء يمثػمة، ىمرأ أهمؾب 

ؿمغكم وكاىمشـل ومقف وأؿماد سمقف ذم أيمثر مـ مـاؾمبة.. 

اًمٌمء كػسف يـطبؼ قمغم سمالل ومضؾ ود. قمالء   
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ذم صاًمقكف  (أكلم)األؾمقاين اًمذي أدار كدوة عمـاىمشة 

 األديب..

أهكم آزروين وحتؿؾقا مـل اًمؽثػم.. يمذًمؽ دقمؿ 

اًمعزيزيـ حمؿد مجقؾ صؼمي وكقڤلم  يؼلي صد

اًمتفامل يتجاوز دورهيًم يمـاذيي وىمطبلي دار 

يمقان.. اًمعالىمة سمقــا أقمغم مـ هذا، ودقمؿفؿ زم 

 شمتجاوز ومقف اعمحبة قمالىمة اًمعؿؾ..

  

يمًم صار معرووًما ًمؾؿفتؿلم،  (قمامل أومضؾ)رواية 

قمديدون ىمراء  ..(أكلم)شمتؿة أو ؾمقؽقال ًمروايتل 

اعمػتقطمة، وقمديدون  "أكلم"شمؼممقا مـ هناية 

، ويماكت إضماسمتل ان هلا ضمزء صمانؾملًمقين إن يم

يماكت ضمزًءا مـ صمؼاومة ما ىمبؾ  (أكلم)اًمدائؿة: ال..
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يـاير، وهنايتفا اعمػتقطمة مل أُك أرمل هبا جلزء  ٦٢

صمان، وإكًم يماكت شمعبػًما قمـ اًمعجز قمـ إجياد ؾمبقؾ 

متثؾف ضمرائؿ إيچل  عمؼاومة اًمظؾؿ اًمػظقع اًمذي

كػمچل، مع اًمتشبت سمؾؿحة أمؾ ذم مؼاومة  ما 

ـمؾقعتفا أمؾ اًمشاومعل سمطؾة اًمرواية، وصديؼفا 

 اًمؼديؿ سمشػم اهلالزم..

ؾمـقات يـاير همػمت ذم اعمشفد اًمؽثػم، وأقمادت 

 شمرشمقب األوراق سماًمؽامؾ.. وشمدرجيًقا شمؽقكت ًمديي 

رؤية ضمديدة خمتؾػة وضمدت ؾمبقؾفا ذم جمؿققمة مـ 

ػاصقؾ، اطمتشدت ًمتؽقن ومؽرة يمبػمة شمصؾح اًمت

 ..(أكلم)ًمتؽقن امتداًدا ًمألطمداث اًمتل اكتفت إًمقفا 

اًمػؽرة كضجت رسيًعا.. قمرضتفا قمغم اًمـاذ 

ودائرة ضقؼة ضمًدا مـ األصدىماء، ومتحؿسقا هلا 
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قماًما مـ هناية  ٦٢ودارت اًمَعَجؾة رسيًعا: سمعد 

اًمعامل.. أكلم، اًمنميمة صارت يمقاًكا قمؿالىًما حيؽؿ 

يمقػ صار ذًمؽ؟ وما مصػم طمريمة اعمؼاومة اًمتل 

كشلت ذم هناية اًمرواية األومم؟ وعماذا دمدد اًمٍماع 

 سمقـفًم؟

  

اًمؼػز ًمؾؿستؼبؾ يمان دمرسمة ممتعة ضمًدا أليمثر مـ 

ؾمبب.. ألهنا همػم ؿمائعة ذم أدسمـا اًمعريب سماؾمتثـاءات 

اًمذي حمدودة، وألهنا مغايرة ًمؾسائد ذم اًمسقق 

هتقؿـ قمؾقف أكقاع اًمرقمب واًمتارخيل واًمروماكز 

أكا كػز، شمشبع  ممظمًرا.. وألهنا دمرسمة ضمديدة قمكمي 

هنؿل ًمؾخقال اًمعؾؿل، وشممظمر حلظة مؾكم مـ 

اعمنموع، وهل حلظة ؾمقئة يمػقؾة سمنومساد يمؾ رء.. 
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شمػتح  -دمرسمة اًمؼػز ًمؾؿستؼبؾ-وطماضمة مفؿة، أهنا 

مباذ وؾمط  آوماىًما طمرة ًمطرح اًمرؤى سمشؽؾ همػم

األضمقاء اًمػاكتازية سمًم ال شمتقحف اًمتجارب األدسمقة 

 اًمتل شمـتفج كققمقات مغايرة.

  

اؾمتغرىمت اًمػؽرة ما سملم اًمتحضػم وطمتك االكتفاء 

 .2304مـ اًمؽتاب طمقازم اًمـصػ اًمثاين مـ 

 

 

 (أكلم)اًمرؾماًمة اظمتؾػت، يؿؽـ ًمؾـؼقض، سملم 

 (قمامل أومضؾ)و -ؾمـة اًمؽتاسمة- م٦٠٠٢ /م٦٠٠٧

كقع مـ اًمٍمظمات  (أكلم)سمقـًم يماكت  .م٦٠٠٢
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أىمرب  (قمامل أومضؾ) لءاالطمتجاضمقة ضد اًمظؾؿ، دم

ًمؾتساؤل طمقل مػفقم اًمظؾؿ، وحماوًمة ومفؿ أؾمباسمف 

 وكتائجف، واًمسمال األظمطر:

 هؾ يؿؽـ اًمتعايش معف؟ وألي درضمة؟ -

  

ؼادم إن ؿماء اهلل، وًمؾدىمة، هق اجلزء اًماجلزء اًمثاًمث 

 ..(اًمبعث)وقمـقاكف  (قمامل أومضؾ)اًمثاين مـ 

لم، ئضمزإمم ىمسؿتفا  (قمامل أومضؾ)اًمؼصة أن رواية 

يمـقع مـ اًمتبقيت، ذم يمتاب واطمد )يمًم أكلم مؼسؿة 

أضمزاء(.. صمؿ اىمؽمطمت قمغم اًمـاذ أن يتؿ  ةألرسمع

وهق -ذم يمتاب  (اعمقالد)اًمػصؾ، اجلزء األول 

 . (اًمبعث)واًمثاين هق  -اًمذي ـُمرَح سماألؾمقاق
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اًمػصؾ يمان طماًل شمقزيعًقا ًمؾؿشؽؾة اًمتل ؾمتـشل مـ 

ن ذم يمتاب ءااحلجؿ اًمضخؿ ًمؾرواية ًمق صدر اجلز

واطمد، األمر اًمذي ؾمػمومع مـ ؾمعرها، وكاؾمبـل 

ومـًقا ضمًدا ًمقضمقد وماصؾ زمـل ىمدره ؿمفقر سملم 

 .(اًمبعث)و (اعمقالد)أطمداث 

   

ذات ـوسماًم -قوس هباــكا مفأو-ًم ـد اًمسقـأيمق

األمريؽقة ـمبعت سمصؿة ضخؿة قمغم أؾمؾقيب مـ 
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اًمتشقيؼ  طمقث اًمثؼاومة اًمبٍمية ذم اًمرسد، واقمتًمد

واإليؼاع اًمرسيع اًمـاؿمئلم قمـ اًمتؼاومز سملم األزمـة.. 

أكا ؿمخصقة مؾقًمة ضمًدا، واًمتؼاومز اًمزمـل دا أىماوم 

 سمقف مؾكم ىمبؾ ما أن أىماوم سمف مؾؾ ىمارئل..

 

 

ال أىمقل أين وصؾت ًمؾصقرة األمثؾ ذم اؾمتخدام 

اًمؾغة سملكقاقمفا.. اًمتجريب ال يتقىمػ، ويمؾ قمؿؾ ًمف 

 ذوـمف وًمغتف اًمكم شمـاؾمبف..

ـمبًعا اؾمتخدام اًمعامقة واالكجؾقزية ذم احلقار، 

ىمضقة دماوزكاها مـذ زمـ.. إكًم ال أكؽر أن اًمرسد 
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ًمػاظ األضمـبقة، أطمقاًكا جيـح الؾمتعًمل اًمعامقة واأل

سماًمذات قمـدما يؽقن سمضؿػم اعمتؽؾؿ، يملن شمتؽؾؿ 

ذم ؾمقاق  (كقر اًمعباد)داًمقا قمـ ؿمؼقؼفا ذم رواية 

سمقـًم ماما مؼقؿة ذم اعمطبخ "اًمرسد ال احلقار، ىمائؾة 

ًمتطفق صقاين اًمبطاـمس واعمؽروكة سماًمشامقؾ 

واًمػراخ اعمحشقة وهمػمها مـ األصـاف اًمتل حيبفا 

 .."طمرضة اًمضاسمط

صح أم ظمطل؟! اليزال اًمقىمت مبؽًرا قمغم احلؽؿ، 

وإن يمـت مسؽميح طمتك اآلن ًمؾصقرة اًمتل ظمرج 

قمامل )قمؾقفا اًمرسد، سماًمذات ذم ؿمغكم األظمػم يمـ 

 ..(حتت األرض)و (كقر اًمعباد)و (أومضؾ

أما اخلؾػقات اًمصقشمقة زي وووف وسمقوم ويمدا، 

ومؽاكت دمرسمة يمثػمون اقمؽمضقا قمؾقفا وسمنماؾمة ذم 
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كا كػز طماًمًقا همػم راض  قمـفا، وـمبًعا مل أو، (أكلم)

 ..(قمامل أومضؾ)أيمررها ذم 
 

 

  
 

مقضققمات مثؾ اًمشذوذ اجلـز واًمتعذيب 

واالمتفان اجلسدي كقىمشت وشُمـاىمش سمغزارة ذم 

اًمسـقات األظمػمة، سماًمذات مـ سمعد رضسمة اًمبداية ذم 

مل يؽـ اًمؽميمقز قمغم  زمي إ.. وسماًمـسبة (قمًمرة يعؼقسمقان)

اًمشذوذ واًمتعذيب ًمالقمؽماض قمؾقفًم يمؿًمرؾمات 

أؾمباب سمؼدر ما يمان سمحًثا قمًم وراءمها مـ دواومع و

يمان  (حتت األرض)ومغزى.. اًمشاب اعمثكم ذم 
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اًمصقرة اعمتطرومة ًمؾعؾًمكقة، شمؼاسمؾفا اًمصقرة اعمتطرومة 

 ؼف اًمراطمؾ..ًمؾتديـ ذم ؿمخصقة مروة، ظمطقبة قمشق

هق  (قمامل أومضؾ)و (أكلم)اًمتعذيب اعمؿـفج ذم 

اًمصقرة األومظع ًمؾظؾؿ واالؾمتبداد.. َمد اخلط 

آلظمره قمـد مـاىمشة طماًمة معقـة، أًيا يماكت، أؾمؾقب 

سمق أسمقجقب مـ "مػضؾ قمـدي، ألكف يمًم يؼقًمقن 

 "آظمر!

 

 

 ال أدقمل اًمتـبم سملي رء )يمؼمت قمغم هذه اعمراهؼة( 
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محد ظمشبة سمعد إطمباـمف أًمؽـ احلؼقؼة هل أن ما ومعؾف 

 "أهبركا اًمعامل"هق كػس ومعؾ اًمشباب اًمسقس سمتاع 

اًمذى كزل يدهـ سمردورات األرصػة سمعد اًمثًمكقة 

صار يؼيض ًمقؾف  -سمعدما أطمبط-قمنم يقم، واآلن 

 هناره قمغم اًمـت يؾعـ ؾمـسػقؾ اًمبؾد قمغم اًمشعب!

، وسماًمصدومة يمشػت األطمداث امعقـً  ايمتبت كؿقذضًم 

 أكف مـتنم أيمؽم مما شمصقرت.

 

  

قمـدي هل احلدوشمة احلؾقة اعمؿتعة اًمغاية األومم 

ؾمقاء يماكت اًمؽتاسمة ظمقال قمؾؿل أو صمريؾر أو 

ال ـاًل سماخلقـقف ومعـروماكز، وإن يمـت ؿمغ
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اًمعؾؿل.. اعمقىمػ اًمسقاد أو االضمتًمقمل يػرض 

كػسف ومرًضا.. سمؾ ذم اًمروايتلم، أكلم وقمامل أومضؾ 

يمان ضمزء ال يتجزأ مـ ـمبقعة اعمنموع، سمؾ واهلدف 

  مـ اًمؽتاسمة.

  
ـمبًعا شملصمرت ضمًدا يمًم شملصمر أسمـاء ضمقكم سملؾمؾقب 

وأومؽار أؾمتاذكا د. أمحد ظماًمد شمقومقؼ، وسماًمذات ذم 

.. أكلم وشمتؿتفا (أكلم)و (اًمطقار)دماريب األومم 

أصاًل ىمائؿتان قمغم ومؽرة قمؾؿقة متخقؾة يمتبفا د. 

أمحد ذم ؾمؾسؾتف ؾماوماري.. وإن يمـت أزقمؿ أن 

قمامل )ومضؾ طمااًل ذم اًمتجارب األظمػمة األمقر أ

مـ طمقث حماوًمة سمؾقرة  (حتت األرض)و (أومضؾ

 ـ ـاد قمـــ طمقث االسمتعـاص يب، أو مــقب ظمـأؾمؾ
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 ىمـاقمات د. أمحد ظماًمد.

 

  
ال أطمب شمرديد االيمؾقشقفات، ًمؽـ ومعاًل يمؾ قمؿؾ 

 (حتت األرض)وًمف إرهاىمف وفمروومف اخلاصة.. 

ة ـقًرا عمتاسمعـسمدأت يمتاسمتفا واكؼطعت قمـفا ؿمف

صػحات اًمشقاذ قمغم اًمػقسبقك، صمؿ قمدت 

ًمؽتاسمتفا.. وسمعد اًمـنم ايمتشػت أكـك ًمست راضقًا 

قمـفا، وأقمدت يمتاسمتفا سمعد ؾمـقات طملم ؾمـحت 

 اًمطبعة اًمتاكقة..اًمػرصة ًمـنم 

قمامل )اؾمتغرىمت يمتاسمتفا ؾمـة وسمضعة أؿمفر..  (أكلم)

هل اًمتجرسمة األصعب ألهنا طماًمًقا وىمد  (أومضؾ

صدر ضمزئفا األول، أؿمبف سمؿريض سمطـف مػتقطمة.. 
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األطمداث  Scaleوأحترك ظمالهلا سمتلن ؿمديد ألن 

 يمبػم واًمغؾطة سمتعقيرة!

  

اقمتؼمين االمتداد األيمثر شمعؾقؼ ىمارئ وصديؼ قمزيز، 

كضًجا ألؾمتاذكا د. أمحد ظماًمد شمقومقؼ، وهذا اًمتعؾقؼ 

أصاب هقًى ذم كػز ألين ممـ يمؼموا قمغم هذه 

اًمتجرسمة ومممـ سملمهقتفا ورضورة اؾمتؿرارها 

وشمطقيرها.. سماإلضاومة ًمتعؾقؼ د. أمحد ظماًمد كػسف، 

 وهق ما أظمجؾ مـ ىمقًمف قمغم اعمأل يمدا!

 

 

ًمـققمقة  لألكف يمثقؿة وىمصة يـتؿ (قمامل أومضؾ)

اًمسـقًم اًمتل أطمبفا، وإن يمان هذا ـمبًعا طمؾؿ سمعقد 
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اعمـال كظًرا ًمطبقعة اًمرواية اًمتل شمتؽؾؿ قمـ مستؼبؾ 

 ؾمـة مـ اآلن. ٦٢يبعد 

ومفل رسمًم األكسب  (حتت األرض)أما رواية 

واألؾمفؾ ذم حتقيؾفا ًمعؿؾ ؾمـقًمئل أو شمؾقػزيقين أو 

مرسطمل أو إذاقمل، كظًرا عمقضققمفا وحمدودية 

 أطمداصمفا..

 

 

 ؛مل شمستؿر ًمسبب ال أقمؾؿف ومل أهتؿ (أسمقًمؾق)دمرسمة 

ألكـل اقمتذرت مسبًؼا قمـ االؾمتؿرار ذم حترير سماب 
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قمـ اًمؽتاسمة اعمختؾػة زي يمتاسمات اًمرقمب واًمتشقيؼ 

 -سماًمتجرسمة-ـل كاًمعؾؿل.. واقمتذاري ألواخلقال 

وضمدشمـل أومتؼر ًمؾقىمت وًمؾؿؾؽات اعمطؾقسمة ألداء 

 هذا اًمدور.

 

 

اًمـاذ مل يتحؿس الؾمتؽًمهلا رهمؿ أن اًمػقد سماك يمان 

ضمقًدا ضمًدا، ووضمفة كظره يماكت أن مرطمؾة ؾمالؾمؾ 

 اًمبقب آرت إمم أومقل.
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اًمقؾمط اًمثؼاذم مؾئ سماألمراض اًمـػسقة.. أكا ومعاًل 

 ا وما زًمت قمـد رأيل.. ذىُمؾت ه

كتػؼ أواًل قمغم أن اًمقؾمط اًمثؼاذم ذم أي جمتؿع، 

وظمصائص هذا اعمجتؿع مـ طمسـات حيؿؾ صػات 

وقمققب، طمتك وًمق هذسمت اًمثؼاومة مـ اًمعققب 

وصؼؾت مـ احلسـات، يظؾ اًمقؾمط اًمثؼاذم ضمزًءا 

مـ جمتؿعف، سمحسـاشمف، سمعققسمف.. ومًم سماًمؽ إن مل شمػعؾ 

  اومة؟! ًمق مل هتذب وشمصؼؾ، أىمصد؟!اًمثؼ

 ومًم سماًمؽ ًمق ومعؾت اًمعؽس؟!

د كحـ يمؿجتؿعات متخؾػة كعاين مـ أمراض وقمؼ

اضمتًمقمقة وصمؼاومقة وكػسقة وضمـسقة، وهذه اًمعؼد 
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اكتؼؾت ًمؾقؾمط اًمثؼاذم، احلؼقؼل مـف  "سمعبؾفا"

 واعمػتعؾ، وال أؾمتثـل كػز طمتك!

األضمقال اًمساسمؼة أهمؾبفا قماكك مـ اًمتجاهؾ وقمدم 

اًمتحؼؼ ـمقياًل، ومتؽقكت اًمدمامؾ واًمؽاليمقع، 

واألضمقال اًمشاسمة مستعجؾة قمغم اًمتحؼؼ سملرسع 

أمر يتـارم واعمـطؼ ذم جمال األدب اًمطرق )وهق 

اًمذى يستؾزم سمـاًء ؿماىًما ـمقياًل( وجمرد اًمتشؽقؽ ذم 

هذا اًمتحؼؼ ُيؼاسمؾ هبجقم ذس يمًم طمدث 

 ممظمًرا.. 

األهمؾبقة شمبحث قمـ اًمتحؼؼ سمجـقن )واعمػارىمة أن 

هذا اًمبحث يمثػًما ما يؽقن سمعقًدا قمـ اًمطريؼ اًمصح 

ك وًمق وهق اًمثؼاومة وشمطقير أدوات اًمؽتاسمة(، طمت

 حتقًمقا ذم ظمضؿ هذا اعمسعك ألراضمقزات!
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ال يقضمد! اًمزمـ مع اشمساع ذحية اًمؼراء وشمقازم 

اًمتجارب، أمقر يمػقؾة سمؿعاجلة اعمشؽالت 

  .وشمصحقح اعمسارات

 
 

ىمشطة، مـ يريد شمصـقػ اخلقال واًمػاكتازيا يملدب 

ومـ يرى أن أقمًماًل  ..ًمؾتسؾقة يصـػفؿ! مش قمقب

وؿمغؾ أزيؿقف  ٠٨٢٢قمظقؿة مثؾ احلراومقش و

أن وآرصمر يمالرك وهمػمهؿ أدب وماكتازيا أيمؼم مـ 

هذه  ..وؾمفاًل  يـحٍم ذم ظماكة اًمتسؾقة، وملهاًل 

إؿمؽاًمقة دماوزها اًمزمـ، ومـ يؼػ قمـدها ًمقتصارع 

 !وحيزأ هماًمًبا ًمديف ومراهًما يريد مأله
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اًمؼراءة اًمـفؿة اعمستؿرة.. متاسمعة اإلكتاج اًمسـقًمئل 

اًمعاعمل.. سمذل اعمجفقد ذم اؾمتخراج أومؽار 

ومعاجلات ضمديدة وقمدم االؾمتسفال واالؾمتسالم 

 ًمؾؼقاًمب اًمتؼؾقدية.

 

 

ألن اًمؾقن ضمديد كسبًقا مؼاركة سماألًمقان األدسمقة 

هنا مسلًمة وىمت إن ؿماء اهلل أاألظمرى، وأقمتؼد 

وشمتؽقن اًمرواسمط وشمتعؿؾ اعمساسمؼات ألن مجفقر 

هذا اًمؾقن قمريض، وأهمؾبف ؿمباب متحؿس وحيب 

ىمراءشمف.. ويمتاسمف يتزايدون.. دقمؽ مـ أن دور اًمـنم 
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ًمـ شمؼػ مؽتقومة األيدي أمام هذا اعمـجؿ، 

 وؾمتسعك ًمزيادة ومعاًمقاشمف مادام يدر مبقعات.

  
ء اًمساطمة زاظمرة سملؾمًمء يمتػمة، أهمؾبفؿ أصدىما

ألين  -وقمـ قمؿد- أقمزاء.. ًمؾصدق مل أىمرأ ألهمؾبفؿ

ال أطمب ىمصة اعمجامالت سملم اًمؽتاب، وذم كػس 

ىمرأت يمتاسمؽ "اًمقىمت صعب قمكمي أن أىمقل ًمصديؼ 

. وملؤظمر ىمراءة زمالئل ىمدر "وماقمجبـقش!

 اإلمؽان..

مـ ىمرأت هلؿ ذم جمال اًمػاكتازيا وقمجبـل ؿمغؾفؿ 

بان، أمحد صالح ؾماسمؼ )اًمـؿروذ( مـ زمالئل اًمش

وأمحد ومريد أمحد اًمؼرمالوي )اًمتدويـة األظمػمة( و

 )أقمًمًمف اًمؼصصقة اًمؽامؾة(.
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قمامل )قمايمػ طماًمًقا قمغم يمتاسمة اجلزء اًمثاين مـ 

 .. سماإلضاومة ًمرواية روماكسقة سمدأهتا مـذ(أومضؾ

 أيمثر مـ قماملم، وجمؿققمة ىمصصقة..

 

 

سمدأت ذم وىمت، اًمساطمة يماكت أىمؾ ازدطماًما ومقف مما  

هل قمؾقف اآلن، مما شمرك جمااًل يسؿح سملن أقمرض 

وومضؾ رسمـا يمان يمبػم  ،وهأؿمغكم قمغم أؾماشمذيت ومقؼر

د.  ،أن همالء األؾماشمذة مل يبخؾقا سمقىمتفؿ ورأهيؿ

أمحد ظماًمد شمقومقؼ ود. قمالء األؾمقاين وأ. مؽاوي 

ـًا هلؿ ؾمعقد واًمصديؼ سمالل ومضؾ، ؾملفمؾ مدي

 وؿمايمر مجقؾفؿ مفًم شمػرىمت اًمسبؾ.
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سماًمـسبة ًمؾجقؾ اًمالطمؼ، ومليمقن ؾمعقد ضمًدا عما أىمرأ 

يمتاسمة طمؾقة، وضمزء مـ ؾمعاديت )إمم ضماكب 

االؾمتؿتاع سماًمؼراءة( أين ؾمقؽقن ًمديي جمااًل ألسمؾغف 

)هماًمبًا قمغم ضمقدريدز( رأًيا يسعده، طمتك وًمق يماكت 

تقاج سمف إؿمارة ًمسؾبقات سمعؿؾف، ألكك ُمدرك اطم

اًمؽاشمب ًمؼارئ يؼرؤه ويـاىمشف.. أكا هـا أشمؽؾؿ مـ 

مؽاين يمؼارئ ألين ًمست سمؿريمز اًمؼقة صاطمب 

اعمتاسمعلم اًمذيـ هيرقمقن ًمقؼرؤوا اًمؽتاب اًمذي 

 .أكصح سمف

  

 

 
 

 

 



- 76 - 
 

 

06020208



- 77 - 
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انعظـروط
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اًمطريؼ  ،اًمساقمة دماوزت اًمثاكقة سمعد مـتصػ اًمؾقؾ

ال يقضمد ومقف ؾمقى سمعض  ،ومارغ خيؾق متاًما مـ اعمارة

اًمؽــالب اًمضــاًمة واًمؼطــط اًمتــل شمالطمــؼ اًمػئــران 

 !اًمصغػمة. مفاًل هـاك إكسان وطمقد يسػم ذم اًمساطمة

إهلل ًمؼد شمعبـت! أال حيـؼ زم  :إكف حيدث كػسف ىمائاًل 

 !أن أؾمؽميح مثؾ سماىمل اخلؾؼ؟

 يمؾ يقم قمؿؾ طمتك هذا اًمقىمت اعمتلظمر مـ اًمؾقؾ! 

 .حتؿؾ ذًمؽال أؾمتطقع 

يمـؿ  ،أمٌم وطمقًدا ذم هذا اًمقىمـت اعمتـلظمر ها أكا ذا

اهدأ ىمؾقاًل! أال شمرى؟ هـاك إكسـان  ،أظمشك اًمقطمدة

اذهب إًمقف وطماول احلديث معف  ،آظمر يؼػ سماجلقار

 ف ح احلقار قمؾي ـاوًمة ؾمماًمف قمـ أؿمقاء ومهقة ًمػتـأو حم
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 هُيدئ مـ روقمؽ ىمؾقاًل.

 طمسـًا ؾملىمؽمب مـف. ،طمسـًا

يؽـقن إكسـاًكا! ال ما هذا؟ هـذا ال يؿؽــ أسمـًدا أن 

السمـد أن  ،يقضمد إكسان هبذا اًمطقل أو سمتؾؽ اعمالمح

 هذا هق اًمشقطان يمًم يؼقًمقن! 

السمد أكف هق! يا إهلل ؾماقمدين! هؾ مـا أراه طمؼقؼـة؟ 

 أم أين سمدأت أظمرف؟

إن ـمقًمـف  !ن ـمقًمف يزداد! كعؿ أرى ذًمؽ سمقضـقحإ

ماذا شمريد؟ مـ أكت؟ أرضمـقك  ،يزداد سمشؽؾ مريب

 اسمتعد قمـل؟

ؾمـلريمض إمم  ،د هلل ها ىمد اسمتعد وأكا ًمـ أكتظـراحلؿ

ال أريد شمػؽـػم ذم  ،أريد اًمـقم ،أريد االظمتباء ،مـززم
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 ،لءـال هيؿــل يمثـػًما ماهقـة هـذا اًمشـ ،ما طمـدث

سماألصؾ أكا مل أر ؿمقًئا رسمًم يماكت هتقلت مــ ضـغط 

 اًمعؿؾ ال أيمثر.

حتديـًدا  ،هـق مــ اجلــاًمعظروط أو ـماوي اًمؾقـؾ 

ذم اًمطرق ًمؾًمرة، مل يسبؼ ر ًمقاًل يظف ،مارد مـ اجلـ

ىمبـؾ. هـذا إن اظمتزًمــا أكـقاع أطمدهؿ مــ  إيذاءًمف 

ومؼط. أما قمغم صـعقد آظمـر  اًمبدين رضراًمذم  يذاءاإل

ومؿشاهدة يمائـ سمؿقاصػاشمف شمؾؽ سماًمطبع يتسبب ًمؽ 

ورسمـًم يؿتـد األمـر إمم  ،ـسـكىمد ال شمُ  ةكػسق صدمةسم

االت ومح ،األزمة اًمؼؾبقة شممدي إمم اعمقت أو ما ؿماسمف

 اعمقت رقمًبا طمقل اًمعامل ال يؿؽـ دماهؾفا. 

اًمعظروط )ـماوي اًمؾقـؾ( أؾمـطقرة قمرسمقـة ؿمـفػمة 

ًمؽـ شمؾـؽ اًمؼصـص ذم قماعمــا  ،مـبعفا دوًمة اًمقؿـ
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اًمعريب ما شمؾبث أن شمـتنم سملم اجلؿقع ًمقس ومؼط سمـلم 

ؾمؽان اًمدوًمة سمؾ وسملم مجقع ؾمؽان اًمـقـمـ اًمعـريب 

ظفر ذم اًمؾقـؾ سبًؼا يوًمؽـ سملؾمًمء خمتؾػة. يمًم ىمؾـا م

قمـد رؤيتف مـ سمعقد ىمد شمظـف إكسـاًكا  ،ًمقخقػ اًمـاس

طمتـك شمؽتشـػ أكـؽ  ما إن ختطق اىمؽماسًما مـف ،قمادًيا

ؾمـتجده أسمشـع يمثـػًما مــ أي إكسـان  ،خمطئ متاًمـا

 قمادي سمؿالمح ومقاصػات مرقمبة. 

يتؿقز يمذًمؽ سمطقًمف اًمذي يزداد سمشـده قمــد رؤيتـف 

طمتك يصبح ؿمؽؾف يمخقط مـ اًمدظمان ورسقمان مـا 

خيتػل. يؼقًمقن أكف هماًمًبا ما يظفر ذم كػس اعمؽان وال 

 خيتؾػ مؽاكف قمـد فمفقره مـ وىمت آلظمر. 

أن فمفقره ال يعتؿد قمغم رء ا اعمرقمب ذم األمر طمؼً 

ومؼـد يظفـر ألطمـدهؿ  ،معلم سمؾ يعتؿد قمغم طمظـؽ
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ون اآلظمر وًمـ شمتؿؽـ مـ شمعقلم ؾمبب واضح هلذا د

 أي أكف خيتار ضحاياه سمشؽؾ قمشقائل متاًما. ،األمر

طمتك اآلن مازال هــاك اًمؽثـػمون ممــ يصـدىمقن  

األمــر  ،قضمــقده سمــؾ وجيزمــقن أهنــؿ ؾمــبؼ ورأوهسم

جيعؾـــا كتطــرق ًمألؾمــطقرة ىمؾــقاًل ومؼــد أظمؼمكــا اهلل 

زكـا ؾمبحاكف وشمعامم قمـ ىمدرة اجلـ قمكم رؤيتـا وقمج

كحـ قمـ رؤيتفؿ ومؽقػ ًمــا أن كـراه إن يمـان طمًؼـا 

مارد مـ اجلـ؟! ال يسعـا أن كؼقل ؾمقى أهنا ىمصـة 

ؿمــعبقة وهلــا مـــ يصــدىمفا وهلــا مـــ ال يــممـ هبــا 

 ويرومضفا متاًما.

 ،ىمد خيتؾػ اًمتػسػم ورسمًم يقضمد شمػسػم قمؾؿل ًمألمر

إال أن اًمسمال هق: يمقػ يراه اجلؿقع سمـػس اًمشؽؾ 

 ؟ وهؿ أو ظمقالذم طمال يمان جمرد 
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أيًضا ال يؿؽــا إكؽار وضمقد شمؾؽ اًمظـاهرة ظماصـة 

قمـد وضمقد اًمعديد مـ اًمشفقد ممـ يميمدون رؤيتفؿ 

ــائ ــذا اًمؽ ــؼ ذم اًمتصــديؼ  ،ـهل ــؽ احل ــادة ًم يماًمع

هـؾ ؾمـبؼ ًمـؽ  ..وًمؽــ ،اًمتؽذيب وإسمداء رأيؽو

 مشاهدة اًمعظروط؟
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إسمريؾ  8ىمبؾ أيمثر مـ مخسلم قماًما سماًمتحديد ذم 

م، ضمؾس قمامل ومؾؽ همػم معروف اؾمؿف 0963

إمم ضقاسمط  Frank Drakeومراكؽ دريؽ 

 

؟هم حنٍ وحدَا يف انكوٌ
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ىمدًما ذم مرصد اًمضػة  85 شمؾسؽقب راديقي ذي

اخلرضاء ذم همرب والية ومػمضمقـقا، وسمدأ يؿسح 

اًمسًمء سمحًثا قمـ إؿمارة مـ طمضارة همريبة، ويماكت 

هذه سمداية اًمتجرسمة اًمعؾؿقة األيمثر ـمؿقطًما ذم 

 اًمتاريخ. 

سماًمؽاد مرت ؾماقمة طملم ومجلة اعمعدات صمارت، 

صؾ إمم هقائل قمؿالق سمدأ ومؽؼم اًمصقت اعمق

ودارت مسجؾة اًمؼؾؿ سمتفقج، وأؿمار  سمدوي قمال  

ؽقب اًمراديقي إمم كجؿ ىمريب يسؿك اًمتؾس

، ويمان اًمسقد Epsilon Eridaniيردين  إسمسقؾقن إ

سماًمتليمقد ال يؿؽـ أن يؽقن مسعاه  ،دريؽ ذم طمػمة

  !ىمد كجح هبذه اًمسفقًمة؟

 ارة مـ ـرت إؿمـة فمفـؼ، وماًمضجـد يمان قمغم طمـوىم
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 .رادار قمسؽري رسي

، اًمػؾؽ االكػرادي ًمبضعة أؾماسمقعمل اؾمتؿر ؾمفر قما

ًمتؾسؽقب ًمقخرج ًمؼد اؾمتـػد وىمت قمؿؾف قمغم ا

ضمفقده اًمرائدة ذم  ومع ذًمؽ، أصمارت .سمتؼرير صغػم

قمام واعمعروف سماؾمؿ  ؿسلمكشقء منموع اخل

اًمبحث قمـ طمقاة ذيمقة ظمارج األرض، واآلن 

قمدة ماليلم مـ سمركامج اًمبحقث اًمدوًمقة سمؿقزاكقة 

مـ  وىمت شملضمػم سمعضأيًضا  ةً اًمدوالرات ؿمامؾ

ـمبؼ ، مثؾ أيمؼم اًمتؾسؽقسمات اًمالؾمؾؽقة ذم اًمعامل

بقرشمقريؽق سم Areciboىمدم ذم أريسقبق  0333

Puerto Rico ،ؾؿ ضمقؿس ـر ذم ومقـد فمفـوىم

 . "GoldenEyeاًمعلم اًمذهبقة  "د ـسمقك
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ج مجقع ظمر د مخسة قمؼقد مـ االؾمتًمع اًمصبقر،سمع

هؾ هذا يعـل أكـا  ،صؿت خمقػقمؾًمء اًمػؾؽ أكف 

وطمدكا ذم هذا اًمؽقن؟ أو رسمًم أكـا كبحث قمـ اًمٌمء 

 اخلطل ذم اعمؽان اخلطل ذم اًمقىمت اخلطل؟ 

اًمبحث قمـ طمقاة ذيمقة ظمارج األرض ُاقمتؼم مرة 

مغامرة ظمقاًمقة ذم أطمسـ األطمقال، ًمؽـف أصبح 

 اآلن ضمزًءا مـ اًمعؾقم اًمسائدة. 

 433ثر مـ ذم اًمعؼد اعمايض أو كحق ذًمؽ، أيم

يمقيمب شمؿ اًمعثقر قمؾقفا شمدور طمقل كجقم ىمريبة، 

ومخيـ قمؾًمء اًمػؾؽ أكف يؿؽـ أن يؽقن هـاك 

مؾقارات مـ يمقايمب ؿمبقفة سماألرض ذم جمرة درب 
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اًمتباكة وطمدها، وايمتشػ قمؾًمء األطمقاء مقؽروسمات 

شمعقش ذم اًمبقئات اًمؼاؾمقة قمغم األرض ال ختتؾػ 

تشػت قمـ اًمظروف اًمتل قمغم ؾمطح اعمريخ، وايم

ًمبـات اًمبـاء اجلزيئل ًمؾحقاة ذم اًمػضاء اًمسحقؼ، 

 ويمذًمؽ ذم اًمـقازك. 

يمثػم مـ اًمعؾًمء يٍمون اآلن قمغم أن اًمؽقن يعج 

وي لًمؽقايمب يؿؽـ أن شمسماحلقاة، وأن سمعض ا

متتد شمؽفـات طمقل اًمعقامل األظمرى  ،يمائـات ذيمقة

قة مرة أظمرى إمم ما ىمبؾ اًمتل يسؽـفا اًمؽائـات احل

وآلالف اًمسـلم فمؾ هذا اعمقضقع سمشؽؾ  ،اًمتاريخ

مباذ ذم مـاط اًمديـ واًمػؾسػة، وًمؽـ سمحؾقل 

 اًمؼرن اًمتاؾمع قمنم دظمؾ مـاط اًمعؾؿ أيًضا. 

 عمحت اعمالطمظات اًمػؾؽقة أن يمقيمب اعمريخ يؿؽـ 
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ات قأن يؽقن مسؽـًا مالئًًم ًمؾحقاة، وذم ؾمبعقـ

ر اًمػؾؽل اإليطازم ضمققوماين  اًمؼرن اًمتاؾمع قمنم شمصقي

ــا أكف يؿؽ Giovanni Schiaparelliريكم ؿمقاسما

 محر. رؤية ظمطقط قمغم ؾمطح اًمؽقيمب األ

اًمؽاشمب األمريؽل اًمغـل سمػمؾمقػال ًمقيؾ 

Percival Lowell  أصبح معؾًؼا اهتًممف قمغم

اًمػؽرة اًمؼائؾة سملن اعمرخيقلم ىمد سمـقا ؿمبؽة مـ 

اًمؼـقات ًمؾري قمغم يمقيمبفؿ اًمؼاطمؾ، وهذا 

طمرب "ية ويؾز اًمتخؿلم اًمذي يغذيف كنم روا

،  ومبـك اًمسقد ًمقيؾ مرصًدا ذم ومالهمستاف "اًمعقامل

Flagstaff  أريزوكا ًمتحديد ظمريطة اًمؼـقات

واًمبحث قمـ قمالمات أظمرى ًمؾفـدؾمة اعمرخيقة، 

ًمؽـ مـ اعمحزن ًمؾسقد ًمقيؾ أكف مل شمؽـ هـاك 
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ىمـقات، وماعمساسمر اًمػضائقة اعمرؾمؾة إمم اعمريخ ذم 

قمغم مشاريع  ات مل شمعثر قمغم أي قمالمةقاًمستقـ

اهلـدؾمة اعمرخيقة، وال قمالمة قمغم احلقاة أيًضا، ومؼط 

صحراء ضماومة متجؿدة معرضة ًمألؿمعة ومقق 

 اًمبـػسجقة اًمؼاشمؾة. 

ذم اًمعؼقد اًمؼؾقؾة اًمؼادمة، اًمبحقث قمـ رؾمائؾ 

ل الؾمؾؽقة مـ اًمـجقم شممظمذ قمغم حمؿؾ اجلد سمًم يؽػ

كػؼت كاؾما مـ أالضمتذاب اًمتؿقيؾ احلؽقمل، ومؼد 

مؾققن دوالر  78م كحق 0993م إمم قمام 0973قمام 

قمغم اعمشاريع اًمتل شمسعك إمم صؼؾ مالطمظات 

اًمسقد دريؽ ذات األصمر سمدًءا مـ دراؾمة اجلدوى 

ـمبؼ طمساس سمًم يؽػل  0333ًمبـاء جمؿققمة مـ 

الًمتؼاط اًمتؾػزيقن واإلذاقمة اًمبث اًمروشمقـل مـ 
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م أـمؾؼت ويماًمة 0992اًمـجقم اًمؼريبة، وذم قمام 

كاؾما رؾمؿًقا سمركاجمًا ؾُمؿك مسح سمؿقضمات 

اعمقؽروويػ قماًمقة اًمدىمة، وًمؽـ اًمؽقكجرس أًمغاه 

 ذم اًمعام اًمتازم مـفًقا مشاريمة كاؾما. 

يليت معظؿ اًمتؿقيؾ مـ اًمققم اًمتؼمقمات اخلاصة مـ 

ظمالل معفد ؾمقتل، وهق ىمطاع ظماص همػم رسمحل 

 Mountainم ذم ماوكتـ ومقق 0984شملؾمس ذم قمام 

View  ذم والية يماًمقػقركقا وضمقهره ذم جمؿققمة

 مؾققن دوالر 35وهل  Allenشمؾسؽقب أًملم 

ذم ؿمًمل والية  اصغػمً  اـمبؼً  42خمصصة ًمشبؽة مـ 

مؾققن دوالر مـ اًمتؿقيؾ  33يماًمقػقركقا، مع طمقازم 

اعممؾمس  Paul Allenاًمتل شمساهؿ هبا سمقل أًملم 

اعمشارك ذم مايؽروؾمقومت، واهلدف هق زيادة 
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، وؿمؿؾت اـمبؼً  353مم إبؽة ذم هناية اعمطاف اًمش

اجلفات اعماكحة ذم مشاريع أظمرى ديػقد سمايمارد 

David Packard  وسمقؾ هققًمقتBill Hewlett 

)اعممؾمسلم مـ هققًمقت سمايمارد( وضمقردون مقر 

Gordon Moore  اًمنميؽ اعممؾمس ًمنميمة(

 إكتؾ(. 
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اخلاصة سمـا إؿمارات مستؿرة سمثت حمطات اًمراديق 

ضقؼة اًمـطاق، أي مقضمات اًمراديق مضبقـمة إمم 

شمردد حمددة سمشؽؾ واضح وىمد ريمزت ذم معظؿفا 

قمغم اًمبحث قمـ رء مـ هذا اًمؼبقؾ اًمؼادم مـ 

 اًمػضاء.

سمطؾ ممصمر ذم  Carl Saganاًمراطمؾ يمارل ؾماضمان 

اًمبحث قمـ إؿمارات مـ ظمارج األرض ذم 

ر أن طمضارة متؼدمة همريبة شمبث قاًمثًمكقـ ات، شمصقي

قمؿًدا رؾمائؾ الؾمؾؽقة ضقؼة اًمـطاق إمم األرض 

جلذب اكتباهـا، هذا اًمسقـاريق يبدو مستبعًدا ضمًدا، 

 يزال ال اًمذي –وطمتك اعمتػائؾقن مثؾ اًمسقد دريؽ 

 همريبة طمضارة أىمرب أن ُيػؽمض -كشًطا اسماطمثً 
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 ال ف، ألكاًمضقئقة قاتاًمسـ مئات سمعد قمغم ؾمتؽقن

رء يساومر أرسع مـ اًمضقء، ومنن همالء ألضماكب 

اعمػؽمضلم ًمقس ًمدهيؿ أي ومؽرة قمـ جمتؿع ذي 

 مسح الؾمؾؽل مقضمقد قمغم األرض طمتك اآلن. 

 ايؿؽـ قمغم األرضمح أن شمؽقن مـارة أو مصدرً 

شمـبقًفا سمشؽؾ مـتظؿ يؿؽـ ألي ؿمخص  بثي اإذاقمقً 

جيتاح قمغم مستقى جمرة درب اًمتباكة مثؾ اؾمتًمقمف و

مـ مـارة، ؾمتظفر ذم شمؾسؽقب الؾمؾؽل  ؿمعاع

يمـبضف وضمقزة شمتؽرر دورًيا، رسمًم يمؾ سمضعة أؿمفر أو 

 ؾمـقات. 

يمشػ قمؾًمء اًمػؾؽ اكػجارات الؾمؾؽقة وضمقزة مـ 

طملم آلظمر ىمادمة مـ اًمػضاء، ومـ األمثؾة اًمشفػمة 

إؿمارة ؾمجؾفا ضمػمي  "االكبفار!"قمغم ما يسؿك سمـ 
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م، 0977أهمسطس  05ذم  Jerry Ehmanإمهان 

وذًمؽ سماؾمتخدام متصـت اًمتؾسؽقب اًمالؾمؾؽل 

اًمؽبػم اًمتاسمع جلامعة والية أوهايق، ايمتشػفا اًمسقد 

إمهان قمـدما يمان يطاًمع مطبققمة اهلقائل ذم ضمفاز 

اًمؽؿبققشمر، ويمان ؾمعقًدا ًمؾغاية ومؽتب ذم اهلامش 

 !"كجاح سماهر"

اًمـبضات اًمالؾمؾؽقة يؿؽـ أن شمـشل مـ جمؿققمة 

سمدًءا مـ اًمـجقم  ،ؽقةاًمػؾمتـققمة مـ اًمظقاهر 

اًمـققشمروكقة اًمدوارة إمم اكػجارات اًمثؼقب اًمسقداء، 

وًمؽـ ظمصائص إؿمارة اًمـجاح اًمباهر ال شمـاؾمب 

أي طمدث ـمبقعل معروف، وال كبض اضطراب مـ 

 صـع اإلكسان، قمـدما سمحث قمؾًمء اًمػؾؽ ذم هذا

 رة ــ رء مـػ قمـؿ اًمؽشــ اًمسًمء مل يتـزء مـاجل
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 أظمرى. 

قزياء اًمػؾؽقة ضمرجيقري سمقـػرد طمؾؾ قمامل اًمػ

Gregory Benford  مـ ضمامعة يماًمقػقركقا ذم

 وهق ظمبػم ذم-وؿمؼقؼف ضمقؿس  Irvineيروملم إ

ًمإلؿمارات اعمبـقة  -اعمقضمات قماًمقة اًمؼدرة الؾمؾؽقًا

اعمـظؿة، يمان اعمجفقل اًمرئقز هق يمقػ أن اإلؿمارة 

هماًمًبا شمتؽرر، وسماًمتازم ومؼد أًمح األظمقان سمقـػرد قمغم 

ث اعمـفجل، وؾمقؽقكا ذم طماضمة إمم جمؿققمة اًمبح

خمصصة ًمؾتؾسؽقسمات اًمالؾمؾؽقة مقضمفة إمم 

اًمتحديؼ ًمسـقات ـمقيؾة ذم رىمعة حمددة مـ اًمسًمء، 

ؾ كحق مريمز اعمجرة طمقث رسمًم يتؿ اًمعثقر قمغم  ويػضي

أىمدم اًمـجقم واحلضارات األيمثر شمؼدًما واألومضؾ 

مقارًدا مـ اًمراضمح أن شمؽقن مقضمقدة، وذًمؽ مـ 
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مع ذًمؽ، ومنن  .ل اًمؽميمقز قمغم اؿمارات الؾمؾؽقةظمال

يمًم هق  ،اًمبحث قمـ طمقاة ذيمقة يمان حمدوًدا ًمؾغاية

احلال ذم اًمعؾقم اًمؼاكقكقة وماًمؼرائـ اًمتل ظمؾػفا 

وشمتطؾب  ااًمـشاط اًمغريب ىمد شمؽقن دىمقؼة ضمدً 

 شمؼـقات قمؾؿقة متطقرة. 

ذم  اواؾمعً  ارسمًم هـاك طمضارة متؼدمة شمشغؾ كطاىمً 

اهلـدؾمة اًمػؾؽقة معقدة شمشؽقؾ كظامفا اًمؽقيمبل أو 

طمتك شمعديؾ قمغم كجؿفا اعمضقػ، وماآلصمار ىمد يؿؽـ 

 أن شُمالطمظ مـ األرض أو ذم اًمػضاء اًمؼريب. 

 Freemanؽمح قمامل اًمػقزياء ومريًمن دايسقناىم

Dyson  ذات مرة أن اعمجتؿعات اًمغريبة اعمتعطشة

ؿ ما ًمؾطاىمة ىمد صـعت همالف مـ اعمقاد طمقل كج

حلٍم معظؿ طمرارشمف وضقئف ًمتشغقؾ صـاقمتفا سمؼقة 
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ذم سمركامج ـماىمة ؿمؿسقة، شمػضح جماالت دايسقن 

وضمقدها سمقاؾمطة االؿمعاع سمؼقة ذم اعمـطؼة حتت 

احلؿراء مـ اًمطقػ، وىمد متت سمضعة قمؿؾقات 

شمػتقش سماؾمتخدام سمقاكات األىمًمر اًمصـاقمقة وًمؽـ 

 مـ دون كجاح!

ة، ومنهنا ىمد شمسعك إذا يماكت طمضارة شمبؼك ًمػؽمة ـمقيؾ

إمم اهلجرة ظمارج كظامفا اًمؽقيمبل ًمتستعؿر، أو 

شمستؽشػ اعمجرة قمغم األىمؾ، ًمؽـ جمرة درب اًمتباكة 

ؾمـة  033333ضخؿة، ومفل سمعرض طمقازم 

مؾقار كجؿ، وسماومؽماض  433ضقئقة، وحتتقي قمغم 

وضمقد وىمت يماذم ومحضارة ذات مهة يؿؽـ أن 

 شمـتنم قمغم كطاق واؾمع طمتك اآلن. 

 مؾقار ؾمـة، وًمؽـ  4.5ًمشؿز سمعؿر طمقازم كظامـا ا
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اعمجرة أىمدم سمؽثػم، ويماكت هـاك كجقم ويمقايمب 

متقاضمدة ىمبؾ ومؽمة ـمقيؾة طمتك ًمقضمقد األرض، 

ويمان هـاك متسع مـ اًمقىمت ًمقاطمدة مـ شمؾؽ 

احلضارات اًمتقؾمعقة قمغم األىمؾ ًمؾقصقل إمم 

تًمل ىماد ذات مرة قمامل مـطؼتـا اعمجرية، هذا االطم

عمؼقًمتف  Enrico Fermi ق ومػمملؽيكرإاًمػقزياء 

  "أيـ اجلؿقع؟ "اًمشفػمة 
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ؾمقؽقن مـ ىمبقؾ اعمصادومة اًمتل ال شمصدق أن 

األرض ىمد شمؿ زيارهتا مـ ىمبؾ األضماكب ظمالل ومؽمة 

وضمقزة مـ شماريخ اًمبنمية، وألؾمباب إطمصائقة 

شمؽقن ىمد مـذ وىمت سمحتة أي زيارة مـ اعمرضمح أن 

 ـمقيؾ ضمًدا.

سمدون أي شمػؽػم، ختقؾ أن احلؿؾة اًمغريبة مرت مـذ 

 مؾققن ؾمـة، ومفؾ شمبؼك أي آصمار؟  033

رسمًم سمعض سمؼايا ال شمزال  ومع ذًمؽ ،ًمقس اًمؽثػم

ىمائؿة، ومؼد يؿؽـ أن شُمؽتشػ اًمـػايات اًمـقوية 

اعمدومقكة طمتك سمعد سماليلم مـ اًمسـلم، وماالؾمتغالل 

ب اعمعدين قمغم كطاق واؾمع مثؾ اعمحاضمر يؽمك اًمـدو
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ؾمتصبح ذم هناية  -ذم طماًمة األرض-اعمؿقزة اًمتل 

اعمطاف حمجقسمة سماًمطبؼات اًمػقىمقة وًمؽـ ال شمزال 

ؿؾقات اعمسح اجلققًمقضمل، متاًما مثؾ شمظفر ذم قم

اعمساسمر اًمػضائقة اعمؽمويمة ذم اعمدار طمقل اًمشؿس ىمد 

 شمظؾ يمامـة مع ؾمالمتفا ًمػؽمة يمبػمة مـ اًمقىمت. 

يؿؽـ ًمؾعؾًمء أن يبحثقا قمـ سمصًمت هذه 

اًمتؽـقًمقضمقا اًمغريبة قمغم األرض واًمؼؿر وذم 

اًمػضاء اًمؼريب وقمغم ؾمطح اعمريخ وسملم 

 اًمؽقيؽبات. 

آظمر مادي سمطقل قمؿر يمبػم هق احلؿض يمائـ 

اًمـقوي، وملضمسادكا حتتقي قمغم سمعض اجلقـات اًمتل 

مؾققن ؾمـة،  033فمؾت دون شمغقػم يذيمر عمدة 

وماًمتؽـقًمقضمقا احلققية ىمد شمؽقن مستخدمة مـ محؾة 
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همريبة قمغم األرض ًمؾؿساقمدة ذم دمفقز اعمعادن أو 

اعمشاريع اًمزراقمقة أو اًمبقئقة، إذا قمدًمقا ضمقـات 

ًمؽائـات األرضقة هلذا اًمغرض، أو ضمفزوا سمعض ا

اًمؽائـات احلقة اًمدىمقؼة اخلاصة هبؿ مـ ال رء، 

ومفذا اإلرث مـ اًمعبث ىمد يبؼك طمتك يقمـا هذا خمبيل 

مما يمدي امم وضمقد اىمؽماح  ،ذم اًمسجؾ اًمبققًمقضمل

أيمثر شمطروًما أن احلقاة قمغم األرض ختزن اعمعؾقمات 

ثػم مـ اجلقـقة ذم احلؿض اًمـقوي، وهـاك اًمؽ

 .اعمرهمقب ومقف احلؿض اًمـقوي ويبدو أكف همػم

-األضماكب أو سمدائؾفؿ اآلًمققن رهمب إذا  ..وًمؽـ

ذم شمرك رؾماًمة ًمـا، ال يؾزم أن  -مـذ زمـ سمعقد

يستخدمقا مقضمات اًمراديق، ومقؿؽـ أن يؽقن شمؿ 

وضع اًمبقاكات ذم احلؿض اًمـقوي همػم اعمرهمقب ومقف 
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ا ذم اًمؽائـات األرضقة، وؾمقؽقن ذًمؽ مؽاومئً 

معاًسا ًمرؾماًمة ذم زضماضمة مع شمرمقز اًمرؾماًمة رىمؿًقا 

ذم احلؿض اًمـقوي واًمزضماضمة شمصبح ظمؾقة طمقة 

متؽاصمرة، )وذًمؽ ممؽـ، وماًمعؾًمء اًمققم زرقمقا 

 أطمد يمؾؿة ذم ضمقـقم 033سمـجاح رؾمائؾ شمصؾ امم 

اًمبؽؽميا(، وملي سمحث مـفجل جلقـقم جمزأ ؾمقؽقن 

ـة مـ سمشؽؾ ال يصدق، طمػ اوسمسقطً  ،كسبًقا ارظمقًص 

ـاضمحة( شمؼدم اًمهمػم اًمؽؿبققشمرية )قمؿؾقات اًمبحث 

 اًمعالمات اعمـذرة ًمؾرؾماًمة اًمغريبة. 

أطمد أظمطار اًمبحث قمـ احلقاة اًمغريبة هق اكحقاز 

حيؿؾ ذم صمـاياه قمقامؾ سمنمية مريمزية، ومفـاك مقؾ 

ـمبقعل ًمؾؽماضمع قمـ ما ؾمـػعؾف قمـدما كحاول ختؿلم 

ؽقن دواومع وأكشطة األضماكب، وًمؽـ هذا يؽاد ي
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سماًمتليمقد، إذا اعمجتؿعات اًمغريبة مل شمدمر  مضؾاًل 

كػسفا ال حماًمة، ومنهنا يؿؽـ أن شمستؿر ًمعنمات 

ًمـا  اعماليلم مـ اًمسـلم أو أيمثر، وؾمقصبح مستحقاًل 

ختؿلم ما اًمذي شمشبف هذه احلضارات اًمطقيؾة األمد 

 أو اًمؽقػقة اًمتل ؾمتمصمر هبا قمغم سمقئتفا. 
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رء واطمد يبدو واضًحا أن اًمذيماء اًمبققًمقضمل مـ 

اعمرضمح أن يؽقن جمرد مرطمؾة وضمقزة ذم شمطقر 

اًمذيماء ذم اًمؽقن، ومحتك ذم كققمـا اخلاص، شمتػقق 

اًمـاس ذم احلساب أضمفزة اًمؽؿبققشمر اآلن قمغم 

هق أيمثر ذيماء مـ أي إكسان  واًمشطركج، وضمقضمؾ

أهمؾب ًمؼريب قمغم هذا اًمؽقيمب، ًمؽـ ذم اًمغد ا

مـ  ؾمقف يؽقن معؿقاًل  اًمـشاط اًمعؼكم اًمؽثقػ

ؽ اعمقزقمة، وقمغم مر اًمزمـ شمؾىمبؾ اًمـظؿ اعمصؿؿة و

  .اًمـظؿ كػسفا ؾمقف شمصؿؿ كظؿ أومضؾ

ومؽمة ـمقيؾة ضمًدا مـ اًمتـؿقة ومعاجلة شمقومر وسمػرض 

اعمعؾقمات واعمعرومة يؿؽـ دمج اًمشبؽات مـ طمقث 

 اعمبدأ واًمتقؾمع ًمتغطقة يمامؾ ؾمطح اًمؼؿر أو
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(، E.T)مع  قيمب، وإذا كحـ أضمريـا اشمصااًل اًمؽ

ذا ـمبقعة سمنمية  اومنكف مـ همػم اعمحتؿؾ أن يؽقن يمائـً 

مع رأس يمبػم، وًمؽـف قمؿالق يـبض سمدماغ 

صـاقمل، ومنذا يمان هذا اًمؽقان يؼقؿ ذم أقمغم 

مستقيات اًمؽقن اًمػؽرية، وماهتًممف اًمضئقؾ سمـا هق 

 مقضع كؼاش. 

أي طمقاة ًمقس ًمديـا أي دًمقؾ قمغم اإلـمالق قمـ 

ظمارج األرض، كاهقؽ قمـ طمقاة ذيمقة، ويؿؽـ أن 

قاة هق طمظ رهقب وأكـا وطمدكا يؽقن أصؾ احل

ًمؽـ اًمعقاىمب اعمؽمشمبة قمغم ايمتشاف أن طمقاة ، ومؼط

ذيمقة أظمرى مقضمقدة أو هلا وضمقد شمبدو سماًمغة 

األمهقة، شمستحؼ أن كؾؼل كظرة قمغم يمقػقة يؿؽــا 

ًمء ذم طملم يرصد قمؾ اًمؽشػ قمـ أدًمة قمغم ذًمؽ. 
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اًمػؾؽ سمشؼ األكػس أي مهسة أو صقت مـ اًمؽقن 

اًمطبقعل ألي إؿمارة مـ اإلؿمارات، يـبغل قمغم 

اًمعؾًمء مـ مجقع اًمتخصصات اًمتػؽػم ذم أن 

اًمتؽـقًمقضمقا اًمغريبة ىمد شمؽشػ قمـ وضمقدها 

 سمقؾمائؾ أظمرى ؾمقاء قمؼم اشمساع اًمػضاء أو قمؼم

 . اًمػـاء اخلؾػل اًمػؾؽل اخلاص سمـا

ة ظمارج األرض ـات ذيمقــإن ؾمحر اًمبحث قمـ يمائ

ًمؾؽثػم مـ همػم اًمعؾًمء هق اًمققمد اعمثػم ًمؾحؽؿة ذم 

إن اًمبحث قمـ اًمذيماء "اًمسًمء؛ يؼقل ومراكؽ دريؽ 

اًمغريب طمًؼا، هق اًمبحث قمـ أكػسـا ويمقػ كـسجؿ 

 "مع اعمخطط اًمؽقين اًمعظقؿ. 

أن كعرف أكـا ًمسـا اًمؽائـات احلقة اًمقطمقدة ذم يمقن 

 همػمكا ومؿجتؿع –همامض وخمقػ ذم سمعض األطمقان 
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 ؿملكف مـ -متعددة مشايمؾ قمغم وشمغؾب ـمقياًل  فمؾ

 نمية.ًمؾب سماًمـسبة ًمألمؾ ىمقًيا رمًزا يؿثؾ أن
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 عـــقىمـــغم مـــة قمــاًمــاعمؼ هذـــرت هـــُكش -

http://europe.wsj.com ؾ ــريــأسم 03قم ــي

 م.2303

0

قمـ قمامل ومقزياء سمريطاين ومدير مريمز ما وراء 

 اعمػاهقؿ األؾماؾمقة ذم اًمعؾقم ذم ضمامعة والية

مـ اًمؽتب ذم أريزوكا إمم ضماكب ممًمػ ًمؾؽثػم 

 "اهلل واًمؽقن واًمعؼؾ"شمبسقط اًمعؾقم مـفا 

ويمتاسمف  ،وهمػمها "اًمثالث اًمدىمائؼ االظمػمة"و

هق  " The Eerie Silenceاًمصؿت اعمخقػ"

 .اًمذي يدور طمقًمف مضؿقن هذه اعمؼاًمة
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0-

، مفـتؿ مفـدس ويماشمب قمؾؿل ومؽمضمؿ مـ اًمـقؿـ

ــاالت  ـــ اعمؼ ــد م ـــر اًمعدي ــة، كش ــة اًمعؾؿق سماًمثؼاوم

ــة، يمــًم  ــة وورىمق واًمؽممجــات ذم دوريــات إًمؽؽموكق

اًمـسبقة(، )اًمتؾقث أصدر قمدة يمتب، مثؾ: )طمؽاية 

اًمضقضــائل(، )قمـــدما شمؼــع اًمــذرات ذم احلــب(، 

 )آوماق اًمثؼاومة اًمعؾؿقة(، وهمػمها.

 

 
 

 

 
 
 

 


