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اعمؾحؿة هل كص ؿمعري يتحدث قمـ ؾمػمة 

سمطؾ/أسمطال ظمارىملم ذم أصمـاء معريمة أو أزمة يمؼمى 

 شمقاضمف جمتؿعفؿ. 

ؾمامت اًمبطؾ إؾمطقري اًمذي أكجبتف اعمؾحؿة 

معروومة ًمدى دارد إدب اًمؼديؿ، ومـفا متقزه 

وكبقهمف اعمبؽر وؿمعقره سماًمغرسمة ومراطمؾ طمقاشمف شمبدأ 

سماًمـبقءة، صمؿ اعمقالد، صمؿ اًمغرسمة وآهمؽماب، وماًمتعرف 

 وآقمؽماف، صمؿ اًمرصاع واًمزقمامة، صمؿ اعمقت. 
ذطمف ا، ائص يط قل ص يمؾ مرطمؾة هلا شمعاريػ وظم

 (ه اري سم قشمر)ذم  :لم ؿم فػميـؾ ب هل ا م ًمؽـ كرض

قءة )دقمقة سمدأت ىمبؾ اعمقالد سمـب (ؾمقػ اسمـ ذي يزن)و

وكب قءة  ،شؾمقػ اسمـ ذي ي زن» كقح قمغم أسمـاء طمام ذم

 (. شسمقشمر»شمريالوين ذم 
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ف )حماوًمة ىمتؾ هاري ـعصمؿ اعمقالد اًمذي حياول اًمعدو م

اًمبط  ؾ مـاقم  ة، ت ح  ومـ دمقرتًم  اًمت  ل دم  رت ومق

احلبش قة ىمتؾ ف اًمت ل أدت إمم أن  وحماوًمة واًمدة ؾمقػ

)شمرسمك ه اري ًم دى  غرسمةصمؿ اًم ،يتبـاه اجلـ ويعؾؿقكف(

صم  ؿ  ،اًمعام  ة وؾم  قػ ًم  دى اطم  د أم  راء إطمب  اش(

آهمؽماب )إطمساس يمؾ مـفام أكف هم ػم مـ تٍؿ عمؽاك ف، 

وأن ًمديف ىمدًرا آظمر، وقمـ د قمقدشم ف ًمؼقم ف يرومض قن 

  .آقمؽماف سمف سمقـفؿ(

 يتع رف يمال  ا قم غم ىمقم ف، وحي اول طملم)اًمتعرف 

راع ض د  د ذًمؽ مراطمؾ اًمص ، وسمع(اج سمقـفؿ آكدم

اًمعدو، صمؿ ختتؿ اعمرطمؾة سمذيمر هناية اًمبطؾ ومقشمف اعمقت ة 

 اعمنمومة/اعمػجعة.

 قر  ة شمراضمعت سمصقرة ـمبقعقة مع فمف اسمة اعمؾحؿق اًمؽت
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إؿمؽال إطمدث م ـ اًمؽتاسم ة، يماًمرواي ة واًمؼص ة 

 اًمتعبػم قمـ مشايمؾ انإكسان ىمدرة قمغماًمؼصػمة إيم ر 

ذم جمتؿع اًمققم اًمذي يتؿقز سماًمتعؼقد وشمضخؿ  -يمػرد-

 اعمشايمؾ داظمؾف، مؼاركة سماعمؾحؿة اًمتل هتتؿ سم اعمجتؿع،

ر مج اقمل  يمعـص  أو اعمؿؾؽ ة، أو اًمع ر ، أو اًمؼبقؾة،

 شمتحدث قمـف وشمػاظمر سملسمـائف، وختؾدهؿ. 

وكامذج  كاكةحؿة، سمام حتتقيف مـ قمبارات رار اعمؾصمًمؽـ آ

شمع  قد وشمظف  ر ًمؾس  طع ذم إقم  امل  سمطقًم  ة خ  اظمبة،

وم ؽمات إزم ات  اًمروائقة، ؾمقاء وماكتازيا أو همػمها ذم

 . اعمجتؿعقة اًمضخؿة

طملم يؽقن اعمجتؿع سمليمؿؾف مفدًدا، ومنن ه ذا اًمتفدي د 

ويعق ده خلط ك اًمؽت اب  يػرض كػسف قمغم اًمؽاشم ،،

إىمدملم، اًمذيـ مل شمؽ ـ مفؿ تفؿ ه ل اًمتعب ػم قم ـ 
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وختؾقدها  كػسفؿ، وإكام اًمتعبػم قمـ اًمؼبقؾة أو زقمامئفا،أ

ا كح ـ وطمػظ آصمارها مـ اًمضقاع وؾمط اًمزمـ، وـمبعً 

ظمصقًخا  ذم جمتؿع مفدد ومتعرض ًمضغقط ضخؿة،

مـ سمعد اطمتالل اًمع را ، اًم ذي أصم ار هتدي ًدا مرقمًب ا 

سمزوال اًم دول اًمؼائؿ ة م ـ ضم ذورها، وطماًمًق ا سمع د 

دة سم لن اًمػقىض اًمتل أخاسمت دول اًمرسمقع  اًمعريب، مفدِّ

  .ؿقذج اًمصقمال ًمقس ومريًدا مـ كققمفك

ىم راءًة  قمادت مالمع اعمؾحؿة وانإقمجاب هب ا ،ًمذًمؽ

وه  ذا ًم  قس قمقًب  ا م  ا دام  ويمتاسم  ًة ذم إدب اًمع  ريب

اجل ة قمؿؾ ف، وخ قاهمتف سمؾقك ف اًمؽاشم، ىم ادر قم غم مع

واحلػاظ قم غم ؿمخص قاشمف طمق ة متػاقمؾ ة  ل اًمشخص

 .ة اًمؼديؿةىماعم اًمقة اخلارسمعقًدا قمـ اًمصقرة وسمنمية، 

 رة  قن فماه اسمع اعمؾحؿل ؾمتؽ اسمة ذات اًمط وإٓ وماًمؽت
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 همػم خحقة. 

أؿمفر مـ يمت، اًمؽتاسمة ذات اًمط اسمع اعمؾحؿ ل )كبق ؾ 

ومارو (، ؾمقاء ذم خقرة ظمؾؼ ؿمخصقة اًمبطؾ اخلار  

)أده  ؿ خ  ؼمي( )وه  ق اًمش  ؽؾ احل  ديث ًمؾبط  ؾ 

عريب( أو ذم خقرة سوم ة ذم إؾمطقري ذم إدب اًم

 .(0222يمقيمتقؾ )اًمتل كنمت ذم  (اًمػارس)رواية 

سماًمـسبة ًمؾػاكتازيا ومف ل أؾم فؾ أؿم ؽال إدب شم لصمًرا  

سماعمؾحؿة، سمحؽؿ آرشمباط اًمؼديؿ هبا، واحلرية اًمؽبػمة 

ذم اخلقال، اًمتل شمطؾ ؼ اعمخ اوف اجلامقمق ة سمقض قح، 

ويمذًمؽ شمسفؾ اًمتحؿس م ع اعمع ارا اًمض خؿة سم لم 

 اخلػم واًمنم. ىمقى

ممظمًرا هـاا أيم ر مـ قمؿؾ كج ع ذم اؾم تؾفام ؿم ؽؾ 

ًمغاًم  ، سمت  لصمر اعمؾحؿ  ة سمص  قرة كاضمح  ة، ًمؽ  ـ ذم ا
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مـ طمؽايات اًمغ قل إر ر )همريب/آؾمققي. روايتل 

رد ذم اًمس ػمة اًمعرسمق ة،  شملصمرت سملؾمؾقب اًمس (إظمػم

وطماوًمت ومقفا وضع كؿقذج جيؿع سمقـفا وسملم اًمرواي ة 

شمصـػ يمػاكتازيا شمارخيقة )سمؿعـك اًمعرسمقة احلدي ة وهل 

 شماريخ مل حيدث( مع قمـاس أؾمطقرية حمؽقة حمدودة.

ع ؾ ذم إم ؾة احلارضة ذم ذهـل ٕقمامل مـش قرة سماًمػ

 (ر اًم دوملم راكامرو واًمس )كػس اًمدائرة اًمتل شمعرومفا: 

 ، ًمؽ ـشبة )يػؽمض أهنا ضم زء م ـ ؾم باقمقةٕرد ظم

ـ طمؽاي ات م) طمتك أن اجلزء اًم اين مل يـنم ورىمًقا(،

 (زي قس جي ، أن يؿ قت(، )اًمغقل إر ر إظم ػم

حمؿد قمبد اًمعؾقؿ )ظمق ال  (داي كقبقن) ،ٕرد اعمؾقاين

  .قمؾؿل وًمقست وماكتازيا(

  :ر هـاا مشاريع رائعة اـمؾعت قمؾقفا ًمؽـفا مل شمـش
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وم ان )وهـاا أقم امل  ،ًمعبد اًمعزيز أسمق اعمػماث (يمققسما)

 يم ػمة قمغم اعمـتديات. (ومقؽشـ

 

  :  سملم اًمرواية واًمرواية اعمؾحؿقةاًمػر

يمال ا ؿمؽؾ مـ أؿمؽال اًمرسد اًمؼصيص، م ؾفام م ؾ 

اًمؼصة واًمؼصة اًمؼصػمة، واحلؽاية واخلراومة واًمس ػمة 

عريػف، وًمف يم ذًمؽ اًمخ. ويمؾ ؿمؽؾ ًمف قمـاس حتؽؿ شم

ومتعريػ اعمؾحؿ ة: ه ل ك ص  ،ظمصائص شمغؾ، قمؾقف

ؿم  عري ـمقي  ؾ )وقمـ  د سمع  ض اًمدارؾم  لم اًم  ذيـ ٓ 

قن سمقـفا وسملم اًمسػمة ىمد يؽقن ك  ري(، يتح دث يػرىم

قمـ أطمداث ومعارا يم ؼمى ًمش ع، أو ىمبقؾ ة سمؼق ادة 

 أسمطال ظمارىملم م اًمقلم. 

 هل رسد ك ري ـمقيؾ  -شمعريػفا ذم ويؽقبقديا-ية اًمروا
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شمصػ ؿمخصقات ظمقاًمقة وأطمداث قمغم ؿم ؽؾ ىمص ة 

متسؾسؾة، يمام أهنا أيمؼم إضمـاس اًمؼصصقة مـ طمقث 

اًمشخصقات وشمـ قع إطم داث. وىم د احلجؿ وشمعدد 

سمًقا م مصمًرا ذم اًمؼ رن فمفرت ذم أورسما سمقخػفا ضمـًسا أد

  .اًم امـ قمنم

رد سم ام ومق ف م ـ وخ ػ  واًمرواية طمؽاية شمعتؿد اًمس 

وطمقار وساع سملم اًمشخصقات، وم ا يـط قي قمؾق ف 

ذًمؽ مـ شم لزم وضم دل وشمغذي ف إطم داث. اعمؾحؿ ة 

ن يرضمع اواًمسػمة يمال  ا ؿم ؽالن رسدي ان ىم ديامن 

ًمؽـ اًمرواية ؿم ؽؾ طم ديث ًم ف  ًمعرص ما ىمبؾ احلداصمة

 ىمقاقمد وشمراسمط ذم أطمداصمف أيم ر إطمؽاما.

اًمرواية اعمؾحؿقة: هل ذم اًمبـاء رواي ة شمعتؿ د اًمش ؽؾ 

احل  ديث م  ـ ىمص  ة وساع وطمبؽ  ة، وشم  راسمط سم  لم 
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إطم  داث، وسمـ  اء درام  ل اًم  خ.. ًمؽـف  ا شملظم  ذ م  ـ 

ظمصائص اعمؾحؿة )يماًمشخصقة اًمبطقًمق ة، واعمع ارا 

و اًمشعقب اًمعظقؿة، ودور ؼمى سملم اخلػم واًمنم، أاًمؽ

وآؾم  تعاكة سم  بعض اًمت  قامت اًمش  فػمة ذم  اًمـب  قءات

اعمالطمؿ؛ يماًمصديؼ اعمساقمد واعمعؾ ؿ واًمـب قءة إًم خ. 

ومفل مـ طمقث اًمبـاء إديب شمستعلم سمآًمقات وشمؼـق ات 

سمقـام ذم اعمض ؿقن شمت لصمر سمؼ قة سمط اسمع  ،اًمرواية احلدي ة

شمصـػ يمرواية مـ طمق ث اعمؾحؿة وظمصائصفا. ومفل 

اًمبـاء ًمؽـف ا شملظم ذ قمـ اس أو مقاض قع اعمؾحؿ ة ذم 

 اًمؽتاسمة.

 حمود الدواخلي
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م ؾ اًمؽ ػميـ، يماكت أول معرومتل سماعمالطمؿ قمـ ـمريؼ 

اًمعؿؾ اًمرائع اًمذي أظمرضمف )سمقؽم ضمايمسقن( ؛ صمالصمق ة 

 ..(قاشمؿمؾؽ اخل)

 يمان مـ اعمبفر ايمتشاف هذا اًمعامل اًمبؽ ر اجلدي د قم غم

صمؼاومتـا اًمعرسمق ة، شمؾ ؽ إطم داث اعمتش اسمؽة ذم شمؾ ؽ 

اًمعقامل اعمختؾؼة، طمقث إضمـاس اعمختؾػ ة، واًمؾغ ات 

اخلاخة سمؽؾ ضمـس، واخلرائط اًمتػصقؾقة اعمذيمقر ومقفا 

 ًمخ.إ ..ء اجلبال وإهنار واًمصحارىأؾمام
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ا قمغم صمؼاومتـا، إن اًمػاكتازيا واخلقال ا متامً يمان هذا ضمديدً 

جمرد ىمصص أـمػال  –ومة )شمقًمؽلم( سمعد معر –مل يعقدا 

ظمقاًمقة أو ىمصص مبارزات سماًمسققف ويمػل، سمؾ أقمامل 

قالت ص  مؾ  ة إمم درضم  ة اًم  ذهقل، م  ـ يم  ؿ اًمتػمتؽا

 اعمحؽؿة سمشؽؾ مبفر.

ضمذسمتـل ؾمؾسؾة أومالم مؾؽ اخلقاشمؿ ًمتقًمؽلم وقمقاعمف، 

يم ام  –ًمذا يمان ـمبقعقا أن أسمحث قمـ اعمزي د ومس ؼطت 

 .(هاري سمقشمر) ذم هقى قمامل –ؾمؼط اًمؽ ػم همػمي 

رسمام  يمؾؿة )قمامل( شمؾؽ هل اعمػتاح اعمـاؾم ، ًمؾؽ الم و

قمـ اعمالطمؿ، وما يؿقزها قمـ اًمروايات اًمعادية؛ ومؾقس 

يمؾ قمؿؾ ضخؿ يع د مؾحؿ ة، هـ اا م  ال إقم امل 

اًمضخؿة ًم   )دان سم راون(، وًمؽـف ا قم غم ض خامتفا 

 وصمراءها ٓ شمعد قمؿال مؾحؿًقا.. ومام هل إذن اعمالطمؿ؟
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كؽمكت، ؾمتجد اًمعديد مـ اًمتصـقػات إذا شمصػحت انإ

ًمؾؿالطمؿ، وًمؽـل ًمؾتبس قط ؾم لمجعفا ًم ؽ ذم كؼ اط 

 خمترصة ًمؾغاية..

شمتؿقز اعمالطمؿ سمؿزايا حم ددة، متقزه ا قم ـ همػمه ا م ـ 

 إقمامل اًمروائقة مـفا:

وضمقد قمامل خُمؽَمع أو مقاز، ؾمقاء يمان ه ذا اًمع امل  -1

ًمؾع امل مـػصاًل سماًمؽؾقة قمـ اًمقاىمع، وٓ وضمقد أو ذيمر 

 ًمرواية، م ؾ مؾحؿة مؾؽ اخلقاشمؿ..اًمقاىمعل ذم ضمسد ا

أو يمان هذا اًمعامل اعمخؽَمع يتؿ اًمقًمقج إًمقف مـ ظم الل 

اًمعامل اًمقاىمعل م ؾ )أًمقس ذم سمالد اًمعجائ، أو هاري 

سمقشمر(.. واًمبعض يضقػ أيًضا شمؾؽ اًمروايات اًمتل ٓ 

وضمقد ًمعامل خمؽمع ومقفا، وًمؽـ شمدور ذم اًمعامل اًمقاىمعل 

 اهلا  اومة ىمدرات ؾمحرية أو ظمارىمة ٕسمط ، مع إضومؼط
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 (.Low Fantasyويسؿقهنا )

اًمرصاقمات اًمضخؿة واعمؾحؿقة، واًمتل شملظمذ طمقًزا  -0

ضمغراومًقا ضخاًم ذم أطمقان يم  ػمة، ورسم ام هل ذا اًمس ب، 

ًمع امل  (ه اري سم قشمر)شمردد اًم بعض ذم ض ؿ ؾمؾس ؾة 

اعمالطمؿ؛ إذ أهنا شمدور ذم معظؿفا داظمؾ طمّقز مدرؾم ة 

 هقضمقورشمس.

 اعمخؾقىمات اخلقاًمقة. -3

ظمرائط شمقضع اًمع امل اجلدي د اًم ذي شم دور ومقف ا  -4

 اًمرواية.

قاىم  ع شمص  ـقػات أظم  رى ًمؾؿالطم  ؿ م   ؾ هـ  اا ذم اًم

 مالطمؿ اًمس ققف(، و)مالطم ؿ اًمس حر(، وًمؽـ ل مل)

 )ًمزوم ما ٓ أؾمتسغ شمؾؽ اًمتؼسقامت ووضمدهتا مـ سماب 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


                                                  09  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01 وهضاث 

 

 يؾزم(.

 ذم طمؼقؼة إمر يؼرأ اًمؼارئ اعمالطمؿ هماًمبا ًمقجد ومقفا:

ا قمـ قماعمف اًمقاىمعل اًمذي قمقامل ضمديدة شملظمذه سمعقدً  -1

 مّؾ مـف.

 ىمقاكلم ضمديدة هلذا اًمعامل شمـسقف ىمققد قماعمف. -0

 اًمبطقًمة واخلقار . -3

ا احلجؿ اًمضخؿ اًمذي يع ده سمرطمؾ ة عتع ة ـمبعً و -4

 يمبػمة!

أضمؾ هذا ىمّؾ اًمتقاضمد اًمع ريب ذم ه ذا اًمؾ قن  رسمام مـ

ًمزم  ان ؛ إديب رهم  ؿ اًمب  دايات اًمقاقم  دة ذم ؾم  اًمػ ا

واًمس ػم  (أًمػ ًمقؾ ة وًمقؾ ة)أشمؽؾؿ هـا قمـ أقمامل م ؾ 

اًمشعبقة؛ وماعمالطمؿ حتتاج خلقال واؾمع وظمروج ظمارج 
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ا، ورسم ام ٕكـ ا ا وومؽرًي احلّقز اًمضقؼ ًمؾؿؽان ضمغراومًق 

ىم د أهنؽ ت  ًمزم انكحـ اًمعرب ذم آظمر ىم ركلم م ـ ا

مؼدراشمـا مـ آؾمتعامرات اعمتقاًمقة، ومؼدكا اًمؼدرة قم غم 

اخلق  ال.. أىم  قل رسم  ام؛ ٕن اًمؽاشم  ، مل ي  درس إم  ر 

دراؾمة مـفجقة، شمقضع اًمسب، احلؼقؼ ل ًمبع دكا قم ـ 

 هذا اًمؾقن.

اعمبنم أن ذم اجلقؾ اجلديد م ـ اًمش باب م ـ ىم د سم دأ 

 شمدؿملم اًمقضمقد اًمعريب ذم قمامل اعمالطمؿ.

،طماوًمت أن أؿمارا سمجف د سمس قط ذم ه ذا لتمـ كاطمق

، اًمت ل (ؾم قؽتقريقم)ر سمؿؾحؿ ة  اًمعامل اجلؿقؾ اعمبش

ؾدات ضخؿة، ذم قمامل ضمديد يؿت زج شمدور ذم صمالصمة جم

مل شم  قًمؽلم ف اًمتص  قف سماخلق  ال اًمعؾؿ  ل سمع  قاق  وم

 سماعممامرات اًمعاعمقة.
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رية قمرسمق ة  ؾمعقت نإظمراج هذه اخلؾط ة سمـؽف ة مص 

أخ  ؾقة، دون اًمس  ؼقط ذم وم  خ اًمتؼؾق  د اًمغ  ريب، أو 

اؾم  تخدام اعمػ  ردات اًمغرسمق  ة اًمبعق  دة قم  ـ قماعمـ  ا، 

اًمذي يضؿ سمداظمؾف  -وؾمقطرح اًمؽتاب اعمجؾد إول 

 –يمتاسمان سمعـقان )اعمالطمات( و)اًمص حراء اًمبقض اء( 

 مع سمداية مقؾمؿ اًمصقػ سمنذن اهلل.

الطمؿ، قمـ اعمٓ يؽتؿؾ ذم رأيل هذا اًمؽالم اعمخترص و

مـف ا اعمع روف ومـف ا  دون ذيمر سمعض أؿمفر اعمالطمؿ

  همػم اعمعروف:

قمجؾ ة اًمزم ان  ،كاركق ا ،ه اري سم قشمر ،مؾؽ اخل قاشمؿ

(Wheel of time)، ( اسم ـ اًمض بابMistborn)، 

أؿم  قاءه  ،(Game of thronesًمعب  ة اًمع  روش )

 ،إيراضم   قن ،(His dark Materialsاًمس   قداء )
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، (The golden Compassاًمبقخ  ؾة اًمذهبق  ة )

يمت  اب  ،(The Dark towerقد )    ؼمج إؾم    اًم

أسمـ       اء  ،(The Malazan bookآزان )   م

 .اًمسؾامريؾقة، رض اًمقؾمطكشماريخ إ، هقريـ
 

 

 حمود فاروق املليجي
 
 
 

 

 

  ا
ً
 وهضاث رعب قصرية جد

 

عصام هٌصور 
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 2 عبادة الشيطاى  

 

 القاهوس األسود  
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وفمؾت هـاا ومر   ،سمؼقت قمبادة اًمشقطان مقضمقدة

إٓ أن ذًمؽ  ،اًمطؼقسإًمقف سم تؼربوشم هومجاقمات شمعبد

ودون شمـظقؿ أو راسمط سملم شمؾؽ اًمػر   ،يمان يتؿ سمرسية

يليت ذًمؽ سمسب، حمايمؿ اًمتػتقش اًمتل  ؛واجلامقمات

  .غم قمبدة اًمشقطان سمانإقمدام واحلر طمؽؿت قم

أطمد أسمرز يعد  اًمذي (يمراوزمًمقسؽم إ) إمم أن فمفر

 ،اًمعرص احلديث أؾمس قمبادة اًمشقطان ذم لواضع

 صمؿ اكضؿ إمم مجاقمة طمقث اؿمتفر يمؿامرس ًمؾسحر،

 .طمتك  أخبع معؾؿفا إول ،اًمرسية (اًمعفد اًمذهبل)

اًمطقائػ اعمامصمؾة قمغم مستقى مـ  ةؿققمفمفرت جم

اضمتذسمت اًمعديد مـ إشمباع، سمإظمص مـ  ،اًمعامل

اًمشباب اعمتعطش ًمؽرس يمؾ اًمتاسمقهات اًمديـقة 

 واعمجتؿعقة.
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 كٌيست الشيطاى: 
 ،مرطمؾة هامة مـ شمارخيفا( قمبادة اًمشقطان) دظمؾت

 ل(،أكطقن ؾماكدرو ًمقػ) قمغم يد اًمقفقدي إمريؽل

، ىمبؾ أن إًمقفا وأضاف (يمراوزم) اًمذي شمؾؼػ أومؽار

مـ  ومقام يعد ؾماسمؼ ة همريب ة-م 1966 ؾمس قماميم

ووضع هلا يمتاسًما ُمؼدؾًما (، ة ًمؾشقطان يمـقس) -كققمفا

انإكجقؾ هؿ وـمؼقؾمفؿ، أؾمامه )ومؽارذطًما ٕتضؿـ ي

 (. اًمشقطاين

 :متبلي أورياًخيس 

قمام  (يمارل يمؾـر)أؾمسفا اًمعاسمد اًمشقطاين إعماين 

صمققدور )ومتزقمؿفا سمعده  ،وما ًمبث أن شمقذم م،1920

طمتك  ،اًمذي قمؿؾ قمغم كنم أومؽار ومرىمتف (روس

 (9)إضاومة قمغم  ،ومرقًما (48)إمم وخؾت ومروقمفا 
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أؾمؽماًمقا واًمـرويج  ذم يمؾ مـ اصمـلمو ،ومروع ذم يمـدا

 وأعماكقا.

 هعبد سج: 
 ،سمؿساقمدة إطمدى اًمساطمرات (مقخائقؾ أيمقـق) أىمامف

سمعد اكشؼاىمفام قمـ يمـقسة اًمشقطان اًمتاسمعة ًمؾقػل ذم 

 .(آرشمداد اًمؽبػم)، ذم طمريمة أؾمؿقاها م1975 اًمعام 

هـاا اًمعديد مـ  ،إضاومة إمم شمؾؽ اًمػر  واجلامقمات

هنا مرشمبطة سمعبادة اًمشقطان اًمطقائػ اًمتل شمصـػ قمغم أ

 ،مجاقمة ذوي اًمرؤوس احلؾقؼة ،: اعمعبد اًمنمىملومـفا

 .إًمخ ،معبد اًمغروب ،مجاقمة هاري يمريشـا
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 املراجع: 
 

 .ؾمعدون اًمسامقا ،ديان واعمعتؼداتمقؾمققمة إ-

 ،ضمػري سماركدر ،اعمعتؼدات اًمديـقة ًمدى اًمشعقب-

 إمام قمبد اًمػتاح إمام. :شمرمجة

 قمبد اًمقهاب اعمسػمي. ،مقؾمققمة اًمقفقد واًمقفقدية-
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 ياسني أمحد سعيد 

 

طماول اخلصؿ شمقضمقف ًمؽؿة إمم )هايدن(، ومػقضمئ سمف »

 ش.عمع اًمبص ر، ًمقظفر قمغم سمعد أمتار ذميتالؿمك 

، أو (Jumper)ومقؾؿ  ذمشمؽررت هذه اًمؾؼطة يم ػًما 

 اًمؼاومز(.)

يتحدث اًمػقؾؿ قمـ )هايدن يمريستلم( اًمذي يؿتؾؽ 

اًمؼدرة قمغم ـمل إرض وآكتؼال مـ مؽان ٔظمر ذم 

اًم اكقة، ومقؼع ومريسة مطاردة ذؾمة مـ  يمرس مـ

قمغم اًم )سمآديـ(، وهل مـظؿة متعصبة وضعت 

سماقمتبار أن  ؛قماشمؼفا مفؿة اخطقاد اًمؼاومزيـ وشمصػقتفؿ



 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


                                                  29  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01 وهضاث 

 

هذه اًمؼدرات ٓ جي، أن يؿؾؽفا ؾمقى انإًمف مـ 

 وضمفة كظرهؿ.

 
 

سمعقًدا قمـ اًمػقؾؿ، ًمـتخقؾ شمقخؾ اًمعؾؿ إمم أضمفزة 

أن  -طمقـفا-حتؼؼ كػس انإمؽاكقة، اًمـتقجة اعمـطؼقة 

مستؼبؾ اعمقاخالت اًمتؼؾقدية.. ؾمقتفدد، عا يمدي 
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ًمتش رد اعماليلم طمقل اًمعامل مـ مقفمػل )اًمطائرات، 

 اًمسؽؽ طمديدية، اًمسقارات، اًمسػـ، إًمخ(.

قد، ذم طملم ؾمقؽقن ؾمقـاريق ؾمقئ سماًمـسبة إًمقفؿ سماًمتليم

-ذم مـتفك اًمروماهقة واًمراطمة ًمؾريماب، يمؾ ما قمؾقؽ 

أن شمدظمؾ يماسمقـة، ومتتالؿمك ذرات ضمسدا،  -طمقـذاا

يسؿقكف  أوروسما. ذمصمؿ شمـتؼؾ أصمػمًيا ًمقعاد دمؿقعفا 

(، Teleportingل ) ل أو اًمؾحظ ال أك آكتؼ

ويؿؽــا أن كالطمظ سمسفقًمة أن اًمؾػظة هجلم جيؿع سملم 

 :مصطؾحل

 Telecommunicationsآشمصآت( )

 .Transportationو)اعمقاخالت( 

أما إذا سمح ـا قمـ أصمر آكتؼال أين ذم ذايمرة إدب، 

-ومؾديـا اًمؽ ػم مـ إقمامل اًمتل كتحدث قمـفا، أوهلؿ 
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هق ىمصة )اًمرضمؾ سمال ضمسؿ( ؾمـة  -طمس، معؾقمايت

م، ًمؾؿمًمػ )سمقج مقتشؾ(، شمذيمروا هذا آؾمؿ 1877

شمؽرر وؾمقتؽرر معـا ٓطمًؼا. اؾمتخدم سمطؾ  ضمقًدا؛ ٕكف

اًمؼصة أؾمالا اًمتؾغراف ًمـؼؾ اًمؽائـات احلقة حلظًقا. 

صمؿ دمرأ وىمرر اًمتجرسمة سمـػسف، إٓ أن ـماىمة اجلفاز  

 شمقىمػت سمايمًرا، ًمقساومر رأس اًمرضمؾ.. ومؼط!

ؾمػم )آرصمر يمقكان دويؾ(، كعؿ.. هق اعمحطة اًمتاًمقة: 

 ، قمـ كػسف مبتؽر ؿمخصقة )ؿمارًمقا هقعمز(، يمت

 سمطؾ ظمقازم آظمر مل يـؾ كػس اًمـصق، مـ اًمشفرة: 

اًمؼموومسقر )شمشاًمـجر(، قمامل روطماكقات ؿمغقف  -

 -ذات مرة-سماجلاك، همػم اعمادي مـ اًمؽقن، اخطدم 

سمباطمث آظمر يؿتؾؽ آًمة ىمادرة قمغم شمػؽقؽ مدن يمامؾة 

 سمام حتقيف مـ ماليلم اًمبنم.
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اكتفت اعمقاضمف ة سمـج اح اًمؼموومسقر ذم اؾمتخ دام 

أًمة قمغم خاطمبفا، وهمادر اعمعؿؾ دون أن يعقد 

دمؿقعف، هذا هق خمترص طمؽاية )آًمة اًمتػؽقؽ( 

م، أقمؼبفا اًمؽاشم، )ضمقرج 1907اًمصادرة قمام 

 . م سمؼصتف اًمؼصػمة )اًمذسماسمة(1957ٓكجؾلم( قمام 

اظمؽمع ضمفاًزا يؿؽـف  سماطمث حقرت طمبؽتفا طمقلمت

ومبدأ ذم دمرسمة شمؾؽ اًمتؼـقة سمـػسف، ، ـ آكتؼال أينم

شمصادف وضمقد ذسماسمة معف ذم كػس  -ًمسقء احلظ-ًمؽـ 

، وهؽذا.. اظمتؾطت ذراهتام مًعا أصمـاء آكتؼال احلقز

 قمـد إقمادة اًمتجؿقع، ومتخقؾقا مـظر اهلجلم اًمـاشمج!

(، ومؼدمفا جد يمروكـؼمقديػًمػتت اًمؼصة كظر اعمخرج )

، مـ ظمالل ومقؾؿ رؾ م1986قمام  إمم ؿماؿمات اًمسقـام

 كػس اًمعـقان. 
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مـ إقمامل اًمسّباىمة أيًضا ذم هذا اًمصدد، ىمصة )كجقم 

معادية( ًم )سمقل أكدرؾمقن(، واًمتل شمرؿمع قمـفا جلائزة 

م،  وقمـدما 1959)هقضمق( ومئة أطمسـ رواية ًمعام 

ىمدم )شمقماس ديش( مزضًما سملم  م1967طمان اًمعام 

كظريتل )آكتؼال أين( و)اًمعقامل اعمتقازية( مـ ظمالل 

 )كاصمان هاكسارد( سمطؾ ىمصتف  )اًمصدى طمقل قمظامف(.

قمغم اجلاك، أظمر، مـ ىمرأ اًمؽتاب اًمعبؼري )ومقزياء 

ـّ  اعمستحقؾ(، ؾمقالطمظ أن ممًمػف )مقشقق يمايمق( ُيِؽ

ـ صمؿ طمؽل شملصمًرا ؿمديًدا سمؿسؾسؾ )ؾمتار شمريؽ(، وم

ىمصة ـمريػة قمـ اعمسؾسؾ، مـ مـطؾؼ يمقكف أطمد أوائؾ 

 إقمامل اًمدرامقة اًمتل روضمت  ًمػؽرة اًمـؼؾ اًمػقري.

إمم ذًمؽ إضمباًرا ٓ اظمتقاًرا؛ طمقث  قاجلئاعمػارىمة أهنؿ 

قمغم مغادرة إسمطال قمؼم  -ذم اًمبداية-كص اًمسقـاريق 
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رطمؾة ومضائقة قمادية، ًمؽـ قمـد طمساب شمؽاًمقػ 

قر  واًمؼؾؿ، هاًَم ُفؿ يمؿ اعمقزاكقة اعمطؾقسمة، اعممصمرات سماًم

مـ هـا ٓذوا سمػؽرة إرؾمال اًمػريؼ آكًقا، يمحؾ 

 أرظمص.. ٓ أيم ر!

 
 

سمآؾمتؿرار مع )مقشقق يمايمق( وومقزيائف اعمستحقؾة، 

شمضؿـ اًمؽتاب ذيمًرا ٓؾمتـؽار اًمػؽرة مـ ىمبؾ 

اًمعؾامء؛ ومؿـ أضمؾ كؼؾ ؿمخص ومقرًيا، قمؾقؽ أن 

 ؾ ذرة ذم ضمسؿف احلل، وهق ما شمعرف اعمقىمع اًمدىمقؼ ًمؽ
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 يـاىمض مبدأ قمدم اًمتليمد ًم )هايزكؼمج(.

يميمد )يمايمق( أن اًمعؾؿ دماوز هذه اًمعؼبة كسبًقا، 

ًمقتحؼؼ آكتؼال أين سماًمػعؾ، ويـس، اًمػضؾ ذم 

، اًمتل كؼؾت اًمـظرية مـ ظماكة (IBM) ذًمؽ إمم ذيمة

اخلقال اًمعؾؿل إمم طمقز اًمـجاح اعمؾؿقس؛ ومؼد شمبـت 

م، سمرقماية اًمعامل )شمشارًمز سمقـت(، 1993اعمش روع قمام 

سمرهـ قمؿؾًقا قمغم إمؽاكقة كؼؾ  -سمدوره-واًمذي 

سماًمؽاد  ،كعؿ قمغم اعمستقى اًمذري. -ومقرًيا-إضمسام 

-كجع إمر قمغم مستقى اًمذرة، واقمتؼموا ذًمؽ 

ىمؿة اًمطػرة وانإكجاز؛ وماًمعؾؿ ٓ يؼػز سمتؾؽ  -ىمتفاو

 اًمقصمبات اًمقاؾمعة اًمتل كراها ذم اًمسقـام.

سمعدها سملرسمعة أقمقام، كجحت دمرسمة ضمامعة 

 قء  )إكجسبقرا( ذم ضمامعة يماًمقػقركقا ًمـؼؾ ومقشمقن ض
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 ًمؽس، هذه إرض اجلديدة؟ -إذن-ماذا ومعؾقا  ،آكًقا

 يمان ـمق  انإكؼاذ قمـ ـمريؼ صمالصمة ومقشمقكات

 )اجلسقامت إوًمقة اًمتل يتؽقن مـفا اًمضقء(:

أوهلام )اعمراد كؼؾف( + ومقشمقن آظمر وؾمقط ذم مرطمؾة  -

 قل  ف ذم اعمؽان اعمراد اًمقخ +  صماًمث شمؿ ختؾقؼ آكتؼال

هؽذا شُمساومر معؾقمات اؾمتـساخ مـ اًمػقشمقن ، إًمقف

إخكم إمم اًم اين وماًم اًمث، ًمقصػم إظمػم كسخة 

 يػـك ظمالل اًمعؿؾقة(.مطاسمؼة ًمألول )اًمذى 

اطمتّج اًمبعض أن هذا يشبف إرؾمال ومايمس. اعمساومة 

 ًمقس هلا دور سمإمر، أي ًمقس ؾمػًرا سماعمعـك احلرذم.

ُكعّؼ، سملن هذا خحقع، إٓ أن اًمعؾامء شمشب قا هبذا 

اًمطريؼ اًمقطمقد اعمتاح، وؾمعقا ًمؾتقؾمع ومقف سمؼقة. قمام 
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م، متؽـ اًمعؾامء مـ ضمامعة )ومققـا( مـ كؼؾ 0224

 قامت مـ اًمضقء عمساومة أسمعد مـ ؾمتامئة مؽم.ضمس

م، متّؽـ اًمعؾامء مـ كؼؾ معؾقمات خمّزكة 0226قمام 

قمغم ؿمعاع ًمقزر إمم ؾمحاسمة مـ اًمذرات قمغم مساومة 

كصػ مؽم، ًمتصبع أول دمرسمة واىمعقة يتؿ ومقفا كؼؾ 

 اعمادة مع اًمضقء مـ مؽان ٔظمر ومعؾًقا. 

وسمعدها سمستة أقمقام، متّؽـ اًمباطم قن مـ كؼؾ 

اعمعؾقمات سمـػس اًمطريؼة، وًمؽـ قمغم مساومة أيمؼم 

 .ايمقؾقمؽمً  142وخؾت أيم ر مـ 

اعمعؾقمة إظمػمة شمػتع سماسًما واؾمًعا ذم جمآت ؿمتك، 

؛ ٓ جمال ٕطمالم اخلقال  ًٓ ًمؽـ.. ًمـؽـ واىمعقلم أو

اًمعؾؿل ذم كؼؾ سمش ر؛ ومفذا يستؾزم مؾقارات مـ 

ت اجلقجاسمايت ًمتحؿؾ اعمعؾقمات اعمقضمقدة قمغم ذرا
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ضمسؿ انإكسان، وشمـؼؾفا عمؽان آظمر شمقضمد ومقف كسخة 

عاصمؾة ًمـػس اجلسؿ ًمتستؼبؾ اعمعؾقمات اخلاخة سمف. ذم 

طملم أكـا كجحت إمؽاكقاشمـا احلاًمقة سماًمؽاد ذم كؼؾ 

ذرات عمساومة حمدودة، إذن ًمــظر إمم اجلاك، اعمنم ، 

ارحتال اًمذرات آكًقا يعد مستؼباًل سمصـع ؿمبؽات 

،، هذا ؾمقـزع قمغم إىمؾ ومتقؾ اشمصال حلظقة ًمؾحقاؾمق

ؿمؽقاكا اعمستؿرة مـ  ذيمات انإكؽمكت، وؾمػمحيـا مـ 

ؾمامع كصائحفؿ اًمعبؼرية، مـ كققمقة )اومصؾ اًمراوشمر، 

 واومتحف صماكقًة(.
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 ■ عصام هٌصور ■
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يرشمدي  أؾمقد اًمعقـلم، ـمقيؾ اًمؼامة، ؿماب مرصي،

حيؾؿ  حي، اًمؼطط ومؾقل، اًمعقيـات معظؿ اًمقىمت،

 سمتحؼقؼ ـمؿقطمف ذم جمال اًمؽتاسمة واًمسقـام.

 

 

يمقؾقمؽم ؾمػًما  0ٓزًمت أذيمر يمقػ يمـت أىمطع طمقازم 

قمغم إىمدام مـ مـزًمـا وطمتك اعمدرؾمة )زمـ ما ىمبؾ 

اًمتقيمتقا.. ومؼط احلـطقر اًمباهظ( ويمقػ يمان 

مرصوذم اًمققمل يؽماوح سملم اخلؿسة واًمعنمة ىمروش، 

  .عا حيرمـل مـ ذاء اًمؽت، أو جمالت اًمؼصص

ًمذا ومؼد يمـت مـ اعمحظقفملم اًمذيـ ىمرأوا ؾمؾسؾة 

ذه اعمؽتبة، شمؾؽ اًمسؾسؾة )روائع إدب اًمعاعمل( هب

اًمتل يقضمز ومقفا اعمرطمقم واعمؽمضمؿ اًمعاعمل )خمتار 
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اًمسقيػل( ًمؾـاؿمئلم واًمشباب أمجؾ ما أكتجف إدب 

 انإكجؾقزي وإمريؽل سمجؿقع أكقاقمفام.

  

ذم اًم اًم ة قمنم مـ م، 1996يمان هذا سماًمضبط ؾمـة 

ة مـ أضمؾ أمسؽت سماًمؼؾؿ ٕول مر قمؿري، قمـدما

خمتؾػ قمـ اعمذايمرة واًمقاضمبات اعمدرؾمقة، ويمان  ءر

أيب يتعج، مـ شمسقيدي ًمؾؽراؾمات واًمؽشايمقؾ ذم 

همػم اًمدراؾمة )زمـ ما ىمبؾ احلاؾمبات أًمقة(، ظماخة 

حمدود اًمدظمؾ، وقمرومت  اخغػمً  اوأكف يمان وىمتفا مقفمػً 

مبؽًرا أن إمر ؾمقشؽؾ معاكاة مـ كقع ظماص، 

ومازًمت طمتك هذه اًمؾحظة أواضمف كقع آظمر مـ 

 اًمصعقسمات ذم مقاخؾة اطمؽماف اًمؽتاسمة.
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ه مـ جمؾة ؾمؿػم ذم أصقزم قمغم أول قمدد أىمرطم -

سمتدائقة مصحقسمة سمؿجؿققمة يمامؾة مـ )اًمشقاـملم آ

  .(13اًم  

ول ىمصة أىمرأها مـ ؾمؾسؾة رضمؾ اعمستحقؾ ذم أ -

 .رةاًمصعقد ذات م إممحمطة اًمؼطار ذم ـمريؼ قمقديت 

 كنم رواية )اًمـحاس( ممظمًرا. -

 

 

سمسـة، وهل يماكت دمرسمة همػم مشجعة سمدأت ىمبؾ اًم قرة 

 ًٓ  مـ اؾمتؿراره، وًمؽـ شمساقمد قمغم وأد احلؾؿ سمد

دمارب اًمبدايات يمؾفا شمؼريًبا شمعسة، وهل ذ ٓسمد 

طمتؿل ًمؽؾ يماشم، أن يتقرط ذم كنم همػم  ءمـف.. ر
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ملمقن اًمعاىمبة، أو كنم عمجرد اًمـنم.. سمدون دقماية أو 

شمقزيع أو ماًمؽ اًمذي دومعتف.. وهذه اًمدار يمـت مـ 

اقمد أؾماد عمدير اًمـنم ومقفا، يمبار داقمؿقفا، ومس

 ءأدظمر اجلفد واعمال ًمؾؼقام سمؽؾ ر ًمدرضمة أكـل مل

ًمؾدقماية هلا سمشؽؾ قمام، وًمؽـ اكتفت اًمتجرسمة سمؿعادًمة 

 .ء.. ٓ رسمائسة: ادومع + ايمت، + اكنم = اكَس 

 ًمؽـ هلذه اًمتجارب اعممؾمػة ومقائد قمجقبة، ومؿ اًل 

ت شمعرومت قمغم قمدد مـ اًمؽتاب واعمبدقملم وىمتفا مازًم

أقمتؼمهؿ مـ أروع أخدىمائل، قمغم ؾمبقؾ اعم ال شمعرومت 

قمغم اعمخرج )طمسـ خاًمع( اًمذي خـعـا معا أول 

ؿمارا ممظمًرا ذم  .ومقؾؿ ىمصػم ًمـا )يمروكقومقسمقا(

  .اًمدوزم (ىمبقؾة)مفرضمان 

  ؼمة ٓ سملس إظمرى أكؽ حتصؾ قمغم ظمد  ومـ اًمػقائ
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هبا ذم متققز اجلاد مـ اعمتالقم، سمإطمالم، واحلؼقؼل 

 اعمزيػ. مـ

 

 

ؾمعدت سمتـاول يمبار اًمـؼاد ًمؼصص اًمؽتاب وانإؿمادة 

  .سمؿعظؿفا

يماكت أول دمرسمة اطمتؽاا سماًمـسبة زم سمـؼاد طمؼقؼقلم 

، د. هق ؿ احلاج ،)أيمادمقلم(، م ؾ د. ؾمقد اًمبحراوي

 ،د. ظمػمي دومة ،أ. ذيػ اجلقار ،د. حمؿقد اًمضبع

  .ؿفؿ أؾماشمذة كؼد أديب ذم اجلامعاتمعظ

سمانإضاومة ًمؽبار م ؼػل وىمراء كدوة اعمجؾس إقمغم 

ًمؾ ؼاومة اًمتل قمؼدت عمـاىمشة اعمجؿققمة وشمـاوًمتفا 
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اًمصحػ اعمرصية، سمنذاف متؿقز مـ د. إيامن 

 اًمدواظمكم خاكعة اعمنموع..

  اعمبدقملم اًمعرب اًمشمنمومت سماًمطبع سمؿشاريمتل مع 

، وسملن ىمصتل يماكت إـمقل طمتك أهنا خارت (16)

)كقومقال( رواية ىمصػمة، وسمعضفؿ أيم ر مـ خديؼ 

سماًمـسبة زم طمتك أكـا كؾتؼل سمشؽؾ متؽرر، يماعمبدع 

ائؼل )حمؿد قمبد اًمعؾقؿ(، )قمالء حمؿقد(، واًمقصم

  )مصطػك اًمقامين( و)حمؿد قمبد اًمؼادر(.لمواًمرائع

 

قرة ؿمقطان اًمشعر أؾمطقرة قمرسمقة ىمديؿة ىمدم  أؾمط

اًمعرب أكػسفؿ وىمدم أيامفؿ وأؿمعارهؿ، ومقؼال ًمؼد 

مم إهبط قمؾقف ؿمقطان اًمشعر، سمؿعـك أن انإهلام وخؾ 

ىمرحيتف، ويماكقا يعتؼدون أن اًمشاقمر اعمتؿؽـ اًمػطحؾ 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


                                                  46  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 01 وهضاث 

 

ًمقف سماًمشعر، ذًمؽ أن إما هق إٓ مسؽقن سمجـقة شمقطمل 

طمـؽتفؿ يماكقا يردمؾقن اًمشعر سمعض اًمشعراء مـ 

ومجلة وسمؿـتفك اًمؼماقمة وسمدون أي حتضػم وطمس، 

اعمـاؾمبة مفام يماكت مباهمتة، ورهمؿ هذا يماكت إسمقات 

خترج مقزوكة مجقؾة ورائعة.. ويماكقا يظـقن أن ضمـقات 

اعمشتؼة مـف يمؾؿة  اًمشعر هذه شمسؽـ وادي )قمبؼر(،

 ..(قمبؼري)

 
 

 –ؾة أو رواية  د ىمصة يمام ذا ٓطمظت أكف ٓ شمقضم هؽ
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شمتـاول هذه إؾمطقرة سماًمؾغة  -ىمرصت أم ـماًمت

اًمعرسمقة، وذم إـمار أدب اًمرقم، احلديث، رهمؿ أهنا 

قمرسمقة أخقؾة ومرقمبة سمام يؽػل.. ومؼؿت هبذه اعمفؿة 

سماؾمتؿتاع طمؼقؼل، واحلؿد هلل أن ظمرضمت اًمرواية 

 اًمؼصػمة )ؿمقطان ؿمعري( هبذا اًمشؽؾ ذم اًمـفاية..

 أول يمتاب ىمصيص يـنم زم، أطمببت أن أضؿ اًمؼصة ذم

وًمؽـل طمرخت قمغم شمـقيع سمؼقة اًمؼصص وأٓ شمؼترص 

قمغم اًمرقم، ومؼط، وم  )كبقءة اًمـجقم( ىمصة ظمقال 

قمؾؿل ـمقيؾة، و)اًمؽارصمة( وماكتازية، و)حمؿد( 

اضمتامقمقة، و)مؾػات قمغم اهلاشمػ اعمحؿقل( سمقًمقسقة، 

)ًمػاومة( رقم، شمارخيل.. و)مفؿة اًمرؾمقل( ومؾسػقة، و

 ص أظمرى..ىمص وهـاا صمالث
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اًمـنم انإًمقؽؽموين سماًمـسبة زم جمرد وؾمقؾة ًمالكتشار، 

وهل ذم اًمعامل يمؾف وؾمقؾة ًمؾرسمع سماؾمت ـاء اعمـطؼة 

  ..اًمعرسمقة

ًمذا ومعؾقؽ أن شمـنم ذم اًمبداية ىمصص ىمصػمة، يؿؽـؽ 

أن شمـتج اًمعنمات م ؾفا سمسفقًمة، أو أضمزاء أومم مـ 

قمغم شمؽؿؾتفا سمدن ؾمؾسؾة روائقة ًمديؽ اًمؼدرة 

 ًٓ  سمؾ مطؾقسًما ذم سمدايتؽ مشؽؾة، وؾمقؽقن هذا مؼبق

ٕكؽ شمسعك ًمعرض أقمامًمؽ قمغم اجلؿفقر ٕول مرة؛ 

  :ًمؼقاس مستقاا، وقمغم ؾمبقؾ اعم ال ٓ احلرص

اًمصديؼ اعمبدع )طمسـ اجلـدي( سمدأ سمـنم رواياشمف قمغم 

مـتدى مشفقر قمؿقمل، ورهمؿ أكف كنم اجلزء إول 

قمغم اعمـتدى وسمشؽؾ جماين، إٓ أكف  واًم اين سماًمؽامؾ

وخؾ سمحؿد اهلل ًمؼدر مجقؾ مـ اًمـجاح ما ؿماء اهلل، 
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 ٓؾمتطاقمتفضمعؾ اًمؽؾ يـتظر اجلزء اًم اًمث سملي صمؿـ، 

كتاج اعمزيد مـ إشمؽقيـ مجفقر وصمؼ سمؿؼدرشمف قمغم 

  .انإسمداع

جياسمًقا ضمًدا، ٕن دار إًمذا وماؾمتخدام انإكؽمكت هـا يمان 

ؿؾ كاضمع سماًمػعؾ، ومفل اًمـنم اًمتل شمرومض كنم قم

اخلارسة.. وماًمـنم انإًمقؽؽموين دقماية ىمقية ٕي أقمامل 

ا مستؼبؾقة ًمـػس اًمؽاشم،، وهق ما كعرومف مجقعً 

سمخصقص اجلزء اًم اًمث اًمذي يـتظره قمشا  )طمسـ 

  .اجلـدي( واًمذي ؾمقـنم ورىمًقا ومؼط

أظمرى يم ػمة قمـ دمارب اًمـنم وهـاا أم ؾة 

ؽموين اًمـاضمحة، وٓ كـسك مسؾسؾ )قمايزة انإًمؽ

ًمؽؽموكقة إأدمقز( اعمؼتبس سماًمؽامؾ مـ مدوكة 

 )أوكاليـ( ًمؾؽاشمبة خاطمبة اًمعؿؾ..
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داة  ة مف ؿ( رواي ق  إمل أو )رضمؾ سمدون اؾم رضمؾ وم

سماًمؽامؾ ًمؼراء انإكؽمكت، قمروماًكا مـل سمجؿقؾ هذه 

ت ومقفا أول شمشجقع مـ اًمـاومذة انإًمقؽؽموكقة اًمتل ٓىمق

ؾمتؿرار، وهل كقاة ؾمؾسؾة مؾحؿقة ٔظمريـ سمآا

ًمبطؾ ظمار ، وشمدور ذم إـمار مـ اخلقال اًمعؾؿل، و)ما 

ىمصص كنمهتا  صمامنِ طمدث ذم رأس اًمؼم( جمؿققمة مـ 

 .قؽؽموين ؾماسمًؼا صمؿ اًمقرىمل ٓطمًؼادار رواية ًمؾـنم انإًم

وىمد أؾمس اًمدار اًمؽتاب إخدىماء )حمؿد حمروس( 

(، وومقفا ظمؾقط مـ و)أرد ومريد( و)قمؿرو اعمـقذم

 ىمصص اًمرقم، واخلقال وطمتك اًمؽقمقديا.

  
اًمػؽرة مستقطماة مـ ىمراءة اًمتاريخ اعمرصي اعمجفقل 

 ده  ف وجم دارس، رهمؿ قمظؿت درس ذم اعم واًمذي ٓ ي
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 كؿؾؽ أسمطال شمارخيقلم ومـاضؾلم ىمدماء م اًل  ،احلؼقؼل

 ؿمارا اجلقش ٓ يعرف قمـفؿ اًمتالمقذ ؿمقًئا، وم اًل 

اعمرصي ذم طمروب طمقل اًمعامل طمتك أكـا طمارسمـا ذم 

وٓ  زمـ اًمزقمقؿ اخلاًمد )قمبد اًمـاس(، (كقجػميا)

  .ءيعرف اًمؽبار ىمبؾ اًمصغار قمـ هذا ر

رهمؿ هذا اًمػخر وهذه اعمآصمر يسقد اجلفؾ اعمطبؼ 

واًمصؿت اعمري، دماه هذا اًمتاريخ وهمٓء إسمطال، 

أسمطاًمـا وسمث إمؾ  وكحـ ذم أمس احلاضمة ًمدراؾمة

واًم ؼة ذم كػقس اًمشع، ظماخة ذم هذه اًمػؽمة، ومؽؾام 

   ومؼد اًمشع، صمؼتف سمـػسف يمؾام رضخ ًمؾؼؿع واًمػساد.

هؽذا سمح ت ذم طمرب )اًمؼرم( وىمررت كؼؾ هذه 

ار أديب وماكتازي روماكز مم اًمقر  ذم إـمإاحلرب 

  .وطمريب
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طمتك خدرت م 0212سمدأ اعمنموع ذم أهمسطس 

 م.0214اًمرواية معرض يمتاب يـاير 

طمصؾت قمغم كصق،  Researchوسماًمطبع مرطمؾة اًم  

إؾمد ذم اًمقىمت وانإقمداد، وٓ يشػع ًمطقهلا اهلائؾ 

 م،0211ة  ذم اًم قرة معظؿ ؾمـ آكغامسؾمقى 

 .م0210ومسػمات ومظاهرات 
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أطم، مـاومسة )اًمػرزد ( طمد إصمارة  أقمتؼد اًمشعر.. ٓ

همضبتف، واحلؼ أن همضبتف ًمشـقعة! همػم أن سمعض 

أسمطازم هيقؿقن قمشًؼا أطمقاًكا وشمستبد هبؿ احلامؾمة، ًمؽـ 

ىمدريت مازاًمت همػم مؽتؿؾة قمغم إكشاد إهماين أو 

 اًمشعر قمغم أًمسـتفؿ، وهذا ي ػم همقظفؿ سمشدة..

 

ـ اًمرواية ذم أهنا شمؽ قػ م ؾام أن اًمؼصة ختتؾػ قم

ًمّؾؼطة أو اًمػؽرة، وماًمعـقان هق شمؾخقص اجلقهر أو 

اًمرؾماًمة اخلاخة سماًمـص.. وهق قمـدي ًمف أ قة ومائؼة.. 

طمتك أكـل أضع ذم هناية يمؾ قمؿؾ ىمائؿة سماًمعـاويـ 

اًمتل شمشؿؾ يمؾ ما ذم إطمداث مـ ىمقؿ أو شمشقيؼ، 
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وأكتؼل سملكاة ودىمة اًمعـقان اعمـاؾم،، أو أمزج سملم 

 ـقاكلم..قم

وأيم ر قمؿؾ أرهؼـل اًمرواية اًمطقيؾة اًم اكقة اًمتل أيمت، 

 ومقفا طماًمًقا.

  
هل ومؽرة همرسمقة إخؾ ًمؽـ اًمشؽر ًمؾؿؽمضمؿ 

اًمصديؼ )هشام ومفؿل(، ومفق مـ كؼؾ ًمـا اًمقمضات 

 .مؽممجة قمـ انإكجؾقزية

lashF قمـدما وضمدت أن هذه اًمؼصص اًمػالؿمقة  

Stories  ىمد طمصؾت قمغم إقمجاب اًمؼراء.  

ىمرأهتا سمتؿعـ، وومفؿت يمقػقة انإمساا سمخققـمفا، 

 وهل اًمؼصص  (ومضات)رها ذم  سماًمتازم شمنمومت سمـش
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 اًمقمضقة.

 

 

ىمامت سمرقماية اعمجؾة دار كنم مازال مديرها اًمؽاشم، ذم 

أؾمباب ل قمـ لسإؾماس خديؼ حمؽمم، وهق اًمذي يُ 

إيؼاف اعمجؾة اًمتل ؾماهؿ ومقفا قمدد مـ أؿمفر اعمبدقملم 

اًمشباب دون مؼاسمؾ، ًمؽـل اختذت ىمراًرا هنائًقا سمعدم 

اًمتعاون مع اًمدار متاًما يمدار اًمـنم اًمتل أخدرت معفا 

 .اًمسؾسؾة اجلامقمقة ىمبؾ اًم قرة

ورهمؿ أن اًمـاذ ىمؿت سمدقمؿف سماًمػعؾ سمؽؾ ىمقيت ودون 

، طمتك أكـل دظمؾت اكتظار مؼاسمؾ ؾمقى اًمـنم ومؼط

جمال اًمؽقمقؽ واًمؽممجة ظمصقًصا مـ أضمؾ دقمؿ 

  .اعمجؾة سملكقاع خمتؾػة مـ انإسمداع
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إٓ أن طمتك هذا شمقىمػ، وًمؽـف خيتؾػ قمـ اًمـاذ 

أكا  إزم ءاًمؼديؿ اًمذي طمدصمتؽ قمـف ذم أكف مل يز

قمامة، سمؾ جمرد ظمالف ؿمخيص أؾمػر  إؾماءةواًمؽتاب 

قمـ ىمراري اًمساسمؼ ذيمره، وٓ قمالىمة خلالذم 

 إيديقًمقضمل اًمشخيص معف سمؿجال اًمـنم.

 

يـاير اًمطاطمـة، يمان معل )طمسـ اجلـدي(  08ذم مجعة 

و)أرد قمبد اعمجقد(، وسمقـام يـطؾؼ اًمغاز واخلرـمقش 

  .يمـا ذم همزو )كقرماكدي(واًمطقب ذم يمؾ ادماه، يمام ًمق 

أخق، )طمسـ( سملزمة ذم ىمؾبف سمسب، اًمعدو واًمتقشمر، 

 إمموماضطرركا ًمالكسحاب اًمتؽتقؽل، وأرسقمـا 

اًمصقدًمقة صمؿ يماكت اؾمؽماطمة قمغم مؼفك ىمرب 

رمسقس، وسمقـام يماكت شمصؾـا أخقات ـمؾؼات 
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واكػجارات همريبة، يمـا كنمب اًمشاي قمغم اعمؼفك، 

مـ اعمارة أشملم مـ وكسلل كحـ اًمشباب يمبار اًمسـ 

 ضمفة رمسقس قمـ آظمر أظمبار اًمؼتال قمغم اجلبفة!

 

احلؼقؼة أكـل مـ سمعد اًم قرة، ىمد ىمررت ظمػض 

مشاريمتل اعمقداكقة ذم اعمظاهرات واعمسػمات 

مم اًمصػر، وىمرصها إوآطمتجاضمات  وآقمتصامات

 اعمتـاصمرة هـا أو هـاا Commentsقمغم سمعض اًم   

 قمغم مقاىمع اًمتقاخؾ واًمصحػ.. 

طماًمًقا  يؾجئقاوأرى أن هيتؿ اعمبدقملم سمتخصصفؿ وأن 

ًمؾتغػم اًمتدرجيل اًمباـمـل ذم اًمـاس قمؼم ومـقهنؿ، ومؽؾؿة 

 وؾمط اًمسطقر ظمػم مـ أًمػ معؾـة..
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مـذ ومؽمة كبت زم يمرش قمجق،، وهذا ي ػم ىمؾؼل 

رضيب ًمؾرىمؿ اًمؼقاد اًمعام اعمايض ذم  قمـ سمشدة، ومضاًل 

إدمان اًمػقس سمقا وضمقدريدز، قمغم طمساب اًمؼراءة 

واًمؽتاسمة.. وطمدث وٓ طمرج قمـ إدمان منموسمات 

)قمكم يماومقف(، هذا ي ػم ضمـقن قمؿ )ومتحل( خاطم، 

 اًمسقسمر ماريمت!

  

قمـدما خدر أول يمتاب زم )اًمطبعة احلداذ( ذم 

قمرومت اًمعزيز )طمسـ  م،0212معرض يمتاب 

اجلـدي( ٕول مرة، صمؿ يمان اًمؼدر يمرياًم معل قمـدما 

قمرومت إطمبة )أرد قمبد اعمجقد( و)ؿمػميـ هـائل( 

و)حمؿد خاد ( زمالء دار )اًمروا (، واًمػـان 

 اًمعبؼري )أرد قمؿر(.
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ٓ أقمرف إن يمـت ؾمتصدىمـل، وًمؽـ أراء اًمتل 

  . أظمطائل شمسعدين سمجـقنشمظفر زم

طمتك أكـل ـماًمبت اجلؿقع أيم ر مـ مرة أن ينمطمقا زم 

، ًمؽـ اًمغري، أظمطائل يمل أشمعؾؿ وأشمػاداها مستؼباًل 

أكف ٓ أطمد يظفر قمققسًما ومـقة طمؼقؼقة، وأؿمؽر سماًمطبع 

يمؾ مـ يؿـحـل إؿمادة أو صمـاء، وأمتـك أن يؿـحـل كؼًدا 

اًمرؾمائؾ اًمشخصقة ىماؾمًقا أيًضا، ؾمقاء قمغم اعمأل أو قمؼم 

 إن ؿمعر سماحلرج.

   

وإن طمصؾ قمؾقف أو كنم ًمف جماًكا، وماًمعائد  .اًمتؿقيؾ.

اعمادي واعمؼاسمؾ اًمذي يستحؼف قمغم جمفقده وإسمداقمف 

 ؼ قمغم  رز يمل يـػ ؾة إسم قن هق اعمشؽ ؾمقؽ ،ؾف وقمؿ
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 إسمداقمف وأسمحاصمف ومعقشتف.

 

 

هل ًمقست حلظة واطمدة ذم اًمقاىمع، سمؾ قمدد يتجاوز 

قمغم انإطمصاء.. وًمؽـ يبدو أن مقاًمقد سمرج  قمؼكمىمدرة 

 اًم قر يتؿقزون سمعـاد ؿمقطاين!

  

سماًمـسبة زم ومإمر خع،، وأومضؾ اطمؽماف اًمؽتاسمة 

 يمعؿؾ أطمبف.

 

 
 د أكـا ًمق  رة، ًمذا أقمتؼ ؾ مـذ مراطمؾ مبؽ قية شمتشؽ اهل
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اعمسار  هتامم سماًمؼراءة مـ طمقايت، ًمتبؼ  مسار آطمذومـا 

اًمريايض سمؼقة؛ وملكا قماؿمؼ وعارس ًمعدد مـ 

 .اًمرياضات اعمختؾؼة اًمتل شمقىمػت سمحؽؿ آكشغال

ًمعدد مـ إكشطة يمـت أؤهؾ كػز سماًمػعؾ ًمالكضامم 

أو اعمـتخبات اًمؼقمقة إن مل أًمتحؼ سماًمؽؾقة احلرسمقة، م ؾ 

يمامل إضمسام، أو اًمعدو، أو اًمقصم، اًمعازم، أو اجلقاًمة 

(، أو اًمدراضمات، أو طمتك امتؼدمً  اسمحريً  ا)يمـت يمشاومً 

مـتخ، اًمشطركج، وهذه اًمرياضة إظمػمة أيرس 

 اعمقاه، اًمتل يسؿع اًمقىمت سماؾمتؿرار عارؾمتفا سملم

 احللم وأظمر، وىمد قمؾؿـقفا أيب ذم ـمػقًمتل. 

 

 

  م،0211قرة  د اًمبائد ىمبؾ صم مال يـتؿل ًمؾعف هذا اًمس
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طمتك انإسمداع،  ءقمـدما يماكت اًمدوًمة شمتحؽؿ ذم يمؾ ر

وحتايب وشمؼرب ذحية سمعقـفا مـ اعمبدقملم واًمػـاكلم 

وشمدقمؿفؿ وشمرؿمحفؿ ذم اعمحاومؾ اًم ؼاومقة واًمػـقة، 

ومجاء اًمشباب ًمقؾؼـ اًمدوًمة درؾًما ىماؾمًقا قمغم هتؿقشفؿ 

ـمقياًل، واهتامفؿ سماكعدام احلقؾة واًمؽسؾ واًمعزًمة 

واًمسؾبقة.. كحـ مـ ؾمقصـع مصػمكا يا خديؼل، 

قمغم أطمد، وكحـ مـ ؾمقػرض كػسف  دآقمتامسمدون 

سمجقؾ ذهبل مقضمقد أن سماًمػعؾ مـ اعمبدقملم، أما ًمق 

ىمررت )اًمدوًمة أو ضمقؾ إدسماء اًمؽبار( شمؼديؿ مقىمػ 

سماًمػرضمة أو اًمسخرية مـا، وملهاًل  آيمتػاءإجيايب وقمدم 

وؾمفاًل.. وسمدون شمـازٓت مـا أو شمؼبقؾ أيادي أو 

 اكتظار طمسـة..

 : 
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سمدأت سماًمػعؾ ذم روايتل اًمطقيؾة اًم اكقة مـذ طمقازم 

  .ؾمـة، ورسمام أيم ر

وأمتـك أٓ شمطقل ومؽمة حتضػماهتا مـ ىمراءة ومشاهدة 

مراضمع وأومالم، وأقمؿؾ قمغم منموع ذم جمال 

 اًمؽقمقؽس أدقمق اهلل أن يـجع يمام أطمؾؿ.

 : 
ئة أطمالمل أيمؼم مـ أن حيتقهيا ؾمطريـ هـا أو طمتك ما

ؾمطر أو رسمام جمؾد مـ أًمػ خػحة، وًمؽـ يؿؽــل أن 

أظمؼما سماكحصار كصػفا ذم اعمجال إديب اًمػـل، سمدءا 

سمجائزة  وًمق سمقؾمت قمغم اًمػقس سمقا، اكتفاءً مـ كجاح 

 كقسمؾ ذم إدب، وأوؾمؽار أطمسـ ؾمقـاريق..
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ذم طملم  ذم رأؾمؽعماذا يزداد قمدد اًمشعػمات اًمبقضاء 

 ؟أهنا ٓ شمظفر قمغم ؾماقمديؽ

عماذا شمرص قمغم ضمعؾ اعمج اخلاص سمؽ أسمقض اًمؾقن؟ أٓ 

  شمعتؼد أكؽ هبذا شمتحدى ىمقاكلم اًمؽقن؟

 يمقػ ؾمتشاهد يملس اًمعامل؟ 

أٓ شمستحل ختؾقؽ قمـ )اًمسقؾقساو( و)اًمالروظما( 

  و)أزوري( و)إؾمقد اًم الصمة(؟

 ؟ما رس صمؼؾ فمؾؽ اًمػائؼ ذم هذا احلقار

 ومضات وؿمؽًرا ًم  اًمؾغز،-طمؾ-قمـ-معـا-اسمحث#

 .اًمعزيزة
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 ياسني أمحد سعيد

2  
 

 قصة قصرية  
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مل يؽـ همالب ىمد اؾمتقؼظ متاًما سمعد، وملىمؾؼ مضجعف 

أخقات سمؽاء وقمقيؾ، فمـف ذم اًمبداية ضمزًءا مـ كقمف، 

ًٓ اًمـعاس مرة أظمرى.ومت اءب،   ومتؾؿؾ ذم رسيره حماو

 "سمرد مات، اؾمتقؼظ يا همالب، اؾمتقؼظ"

أصمر  ًمقـزاح مـ أمام قمقـقف يمؾه، همالب مـ كقمف، 

 :ًمؾـعاس

    ماذا شمؼقًملم يا ؾمفر؟!

 وضعت زوضمتف يدها قمغم رأؾمف، ويمررت:

   سمرد مات.

سماًمتليمقد ٓ جمال  !مل يعرف همالب سمامذا يشعر سماًمضبط

 ًمؾشامشمة، ًمقس هذا ما شمرسمك قمؾقف، ومتؿتؿ سمصقت ظمػقض:

   ويمقػ طمدث ذًمؽ؟!
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 :، ىمبؾ أن شمؼقلؾحظاتًمؾمفر  شمرددت

  ىمبؾ أن أظمؼما، هؾ أكت متامًمؽ ٕقمصاسمؽ، 

 وؾمتتحؿؾ ؾمامع اًمتػاخقؾ؟

 !؟  عماذا شمؼقًملم ذًمؽ

   ٕكف مات سملؿمـع وؾمقؾة.

احلؼؾ ذم  ذطمت اعمرأة سمعققن متسعة يمقػ ظمرج إمم

مـتصػ اًمؾقؾ، وومتع ىمـاة اًمؽمقمة قمغم أرضف، صمؿ شمريمفا 

شُمروى قمغم أن يعقد مرة أظمرى، طمتك هذه اًمؾحظة رآه 

اًمؽؾ، وأيمدوا أكف يمان سمخػم، سمعد أرسمع ؾماقمات قماد إمم 

 أرضف مرة أظمرى، وهـاا اًمتؼك اًمقطمش.

شمتضؿـ  اًمؽؾؿةشمعـقف سمؾػظة )وطمش(؛ وممل يػفؿ همالب ما 

ذم أؾمقان. ذم اعمؼاسمؾ، ويملكام ؾمفر دٓٓت يم ػمة هـا 

ؾمؿعت ظماـمر زوضمفا، قمؼبت سملن أطمًدا مل يعرف أطمد ما 
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واضمفف سمرد سماًمضبط، مـ اًمقاضع أكف أذس يمائـ قمغم 

وضمف إرض؛ ومؼد قم روا قمغم اًمؼتقؾ عز  اًمعـؼ، يم .... 

 يمام أن هـاا  أضمزاء مـفقؿمة مـ سمطـف، يا أرطمؿ اًمرارلم!

ؾؼل، مـذ ؾمؿعت اخلؼم   ًمؼد اىمتؾع ـمعؿ اعمر مـ طم

 اًمشـقع.

متاًمؽ همالب سمصعقسمة شمؼؾص معدشمف، سمقـام يذه، قمؼؾف ذم 

شمػؽػم قمؿقؼ؛ اًمقاضم، حيتؿ قمؾقف أن يذه، ًمؾعزاء، ذم 

اعمؼاسمؾ، يمرامتف متـعف مـ ذًمؽ، يمرامتف اًمتل ؾمحؼفا ضماره 

 اعمُتقرم  ذات مرة.

إن اعمساومة سمقـف وسملم مـزل سمرد شمؼدر سمإمتار، سمقـام 

 اًمـػز يساوي ما سملم اًمسؿقات وإرض. احلاضمز

ظماض همالب ساقًما كػسًقا ذؾًما، صمؿ اكترص اىمتـاقمف 

 سماًمقاضم،.
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ماذا شمؼقل يا همالب؟! أؾمتذه، ًمؾعزاء، وشمطؾ، مـل "   

 "أن أروطمف أيًضا؟!

 رد همالب سمحسؿ:

 .  كعؿ

  ت ؾمفر أن شمعؽمض مرة أظمرى، صمؿ ؾمؽتت.

، وذم اًمطريؼ ؿماهد  ًٓ اًمزوسمعة ظمرج همالب ًمؾعزاء أو

 شمدور سمطريؼتفا اعمؽمكحة، شمبحث قمـ ضحقة ىمادمة.

د  ىمؾ، همالب سمؼقة، اؾمتحث اخلطك إمم دار سمرد 

 اعمجاور، و س ًمـػسف سمرهبة:

   يا إهلل، مل حتاسين يمؾ وضمقه اخلقف اًمققم؟!

وما إن دظمؾ سمقت سمرد، طمتك د  ىمؾبف سمعـػ أيم ر، 

 ووضمد إكظار يمؾفا شمتعؾؼ سمف، يا ًمف مـ مقىمػ!
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اؾمتجؿع همالب ؿمجاقمتف، ومد يده إمم قمكم ؿمؼقؼ سمرد، 

 وظماـمبف مصاومًحا:

    اًمبجقة ذم طمقاشمؽ يا واد قمؿل.

اكتاسمت قمكم مشاقمر قمدة سمدوره؛ احلزن، اًمغض،، قمدم 

 اًمػفؿ.

ذم اًمـفاية، مل جيد سمًدا مـ مد يده سمدوره، ورد سمصقت 

 ضمامد:

    طمقاشمؽ اًمباضمقة يا أسمق طمسلم.

 
 

اًمغسقؾ، وومجلة اقمترصت  ضمؾست ؾمفر قمغم ـمست

معدهتا سمتقضمع، اكتبف طمسلم ًمػقره، ومفرع يشدها مـ 

 ـمرف ضمؾباهبا:
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   أماه!! ماذا سمؽ؟؟!

أسمعدشمف ؾمفر سمرومؼ، وهنضت شمتع ر مـ إمل. مـ اًمـاطمقة 

إظمرى، ضماء همالب قمغم خقت اجلؾبة، وهرول يؾتؼط 

 زوضمتف سملم ذراقمقف يسلهلا قمام هبا؟

واك ـت قمغم معدهتا سململ، متؾصت زوضمتف مـ سملم ذراقمقف، 

وماختذت هقئة قمالمة اؾمتػفام، اقمترصت معدهتا سمقد، 

 وأؿمارت ًمػؿفا سماًمسباسمة إظمرى، إهنا شمريد أن شمتؼقل.

خلطقشملم، صمؿ أومؾت ظمرصها، وسمعد  امرأشمفؾمـد همالب 

 دىمائؼ مـ اًمتؾقي وإمل، أومرهمت ما ذم معدهتا.

شملمؾفا همالب سملقمصاب حتؽم  قمغم مجر اًمؼؾؼ، صمؿ 

ال ىمؾؼف إمم ذهقل؛ ومؼد ٓطمت مـف اًمتػاشمة إمم اؾمتح

 اًمؼلء.

 ًمؼد اطمتؿؾ اًمرضمؾ اعمـظر اعمؼرف، واًمسب، سمسقط:
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أن ذهقًمف يمرس شمؼززه، طمقث مل يغؾ، قمغم اًمؼلء ًمقن 

اعمقاه، أو ـمعام إمس، سمؾ ؾماده اًمؾقن إرر اًمدمقي، 

ويضاف إًمقف هالم ضمؾدي سمشع، هذه قمالمة مرض ٓ 

 ؿمؽ.

ؿ اكتبف ومجلة إمم زوضمتف اعمتققمؽة، ىمؾ، همالب ؿمػتقف، صم

 وملرسع يسـدها صماكقة، وأضمؾسفا قمغم اًمديمة اًمؼريبة.

 خاح همالب سمصبقف:

صمؿ وضمف طمدي ف إمم -  طمسلم، يمقب مـ اعماء سمرسقمة! 

 أظمؼميـل هؾ أكِت أومضؾ أن؟  -ؾمفر

   يم ػًما.

شمريمفا همالب شمنمب مـ يد طمسلم، وقماد إمم اًمؼلء. 

يتلمؾف، أهذا هق اعمر اًمذي حتدث اكحـك قمغم اهلالم إرر 

 قمـف ؾمفر؟
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إهنا حمؼة ذم مـحف هذا اًمقخػ، دىمؼ اًمـظر أيم ر، أيؿؽـ 

 أن يؽقن....

ىمطعت ؾمفر شملمالت زوضمفا؛ ومؼد ضماءت سمبعض 

 اًمؽماب، وأهاًمتف قمغم اخلؾقط اعمؼرف.

   آؾمػة قمغم هذه اًمػقىض.

مدظمؾ اكتفك اعمقىمػ قمـد هذا احلد، ومعاد همالب إمم 

  .قمغم اًمديمة هـاااًمبقت، وضمؾس 

ومؼد أكزًمت اجلرة قمـ يمتػفا، وأومرهمت اعمقاه ذم  ،أما ؾمفر

 ـمست اًمغسقؾ.

ماذا يمـت ؾملومعؾ سمدوكؽ يا ؾمفر؟! ًمقٓا ًمؽـت طمطام 

 رضمؾ. 

 سمؽؾ -َمـ همػما اؾمتطاع اطمتقائل وضؿل؟! ًمؽـ ىمدري 
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 أن أفمؾ حماـًما سمظالل اخلقف.  -أؾمػ

اسمقة،   ًمدي مشؽؾة سمرد ومقشمف اعمػاضمئ، واًمعاخػة اًمؽم

 وأكِت يا ؾمفر، طمتك أكِت حماـمة سمدائرة اًمشؽ!

إكؽ مل شمؽميمقـل أقمرف أسمًدا: هؾ أكت عسقؾمة أم 

مريضة؟ وومقؿ رومضؽ اًمذهاب ًمؾشقخ خاًمع؟ إكِؽ 

 شمتؼقئلم هالًما أرر، ومنذا مل كذه، ًمؾشقخ أن، ومؿتك؟!

هؿ  همالب أن يـفض، ويتجف إمم ؾمفر، ومقصحبفا إمم 

، وذم آظمر حلظ ًٓ ة ؾمؽـ ذم مؽاكف. هـاا رء خاًمع طما

 ما أقماىمف، إهنا شمؾؽ اخلقاـمر أرضمت ذم ذهـف.

  همالب، ؾملذه، إمم كعؿة اًمققم أيًضا، ًمؼد أوطمشْتـل 

 شمؾؽ اخلبق ة.

ىماًمتفا ؾمفر وهل شمـ ر يمػقفا اعمبؾؾلم، صمؿ متسحفام ذم 

 صمقهبا، وملضماب همالب سمقد مراوغ:
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 ؼؽ.  أها، ظمػًما شمػعؾلم؛ ومؾؼد أوطمشـل ـمف أيًضا، ؾملراوم

 ردت ؾمفر سمؼماءهتا اًمعذسمة:

ـًا ؾملذه،    ٓ يؿؽـ أن كؽما اًمبقت وطمده. عؿؿؿ، طمس

 يقم اجلؿعة.  -ـمف وكعؿة-أكا اًمققم، وكدقمق ا ًمؾعشاء 

   ًمؼد أىمـعتِـل. إذن ؾملظمرج أن إمم اعمؼفك. يؿؽـِؽ أن 

 شمـرصذم وشمؽميمل اًمبقت سملمان؛ إذ ًمـ أـمقؾ هـاا.

ف ظمارضًما. إن اًمشؽ ارشمدى همالب ضمؾباسمف اًمبـل، وادم

 يـفش ىمؾبف، وسماًمتازم اختذ ىمراره؛ ؾمقتبع ؾمفر.

 ودوى ذم قمؼؾف خدى قمبارة زوضمتف:

 ."سمرد ؾمقحدث ًمف ما يستحؼف يقًما، اشمرا ذًمؽ ًمؾؼدر"
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يَمُؿـ همالب ذم ـمرف اًمشارع، واكتظر ظمروج زوضمتف. 

ومجلة، ـمرأ ما مل خيطر سمباًمف؛ ؾمؿع خػػم اًمرياح مـ 

ماهقة اًمصػػم ىمبؾ طمتك أن يؾتػت؛ ظمؾػف، مخـ همالب 

 إهنا اًمزوسمعة!

وسمـظرة ضماكبقة رآها، يمام عمع اًمظالل اعمبفؿة اًمتل دمقل 

 داظمؾفا، فمالل ٓ شمؽػ قمـ اًمدوران.

ضماهد همالب ًمؾػرار سمجؾده، وملدار فمفره ًمؾزوسمعة مقًمًقا 

إدسمار. حتقل إمر إمم ؾمبا  رسقمة، اًمرضمؾ ذم حتدي 

كقة اًمػقز، ومؾحؼت مع زوسمعة، وسماًمطبع طمسؿت اًم ا

 إشمرسمة احلؾزوكقة سمغالب، واطمتقشمف سملم سمراصمـفا.

شمقىمػ مـفًؽا ًمقتامًمؽ أكػاؾمف اعمتالطمؼة سمصعقسمة، رراا 

يا ريب! هذه إذن طمؼقؼة اًمظالل، إهنؿ سماًمػعؾ همامضقن 

جيؾسقن اًمؼرومصاء، مـظرهؿ أىمرب إمم اًمدراويش يمام 
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ىمقؾ مسبًؼا، أو هؿ أىمرب ًمؽفـة ىمادملم مـ مشاهد  

 ػقؾؿ ظمراذم، ويدورون طمقًمف سمرسقمة رهقبة.ًم

هذا ذم طمد ذاشمف أمر مرقم،؛ يمقػ يدورون وهؿ ذم 

 اًمقىمت ذاشمف ىمعقد!؟

مل يػفؿ همالب، ومل يتبؼ ذم قمؼؾف وقمل يمل يػفؿ. 

  -سماًمؽاد-اًمغامضقن يؾػقن سمرسقمة أيمؼم، ومصار يؿقز 

  -ًمسب، ما-طمريمتفؿ اًمؼمىمقة. اًمؽماب ذم يمؾ مؽان، ًمؽـف 

قـل همالب، ويملكام ىمصد أن يرى مل يزدطمؿ أمام قم

 سمقضقح.

وخؾت رهبة اًمصعقدي إمم ذروهتا؛ إذ وضمد اًمؽماب 

كت  يتؽاصمػ، صمؿ شمعاكؼت ذراشمف مع سمعضفا اًمبعض، ويمق 

مشفًدا جمساًم ًمزوضمتف، سمانإضاومة إمم ظمؾػقة مق زها همالب 

 ًمػقره؛ هـاا ىمبقر، ؿمقاهد، ؾمبقؾ ًمُسؼقا اعمقاه.. إذن هل 
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 ضمب اكة اًمؼرية.

 جمسؿ ؾمفر ذم اًمؽماب، وذم اًمـفاية، أـمؾ مـ اًمقضمف  مترمغ

اعمؾقع اكطباع سمشع، إن مالحمفا كػسفا مل شمتغػم، اًمذي 

 شمبدل هق ـمؾة وضمففا، ومصارت أىمرب ًمؾشقاـملم.

أؿماح همالب سمقضمفف سمعقًدا، ٓ يستطقع أن يرى اعمزيد. 

أؿمار ًمف اًمدرويش اعمقاضمف سمنهبامف؛ إكف يطؾ، مـف إقمادة 

 اًمـظر.

 أريد، أكتؿ ؿمقاـملم، ؿمقاـملم شمسؿؿ خقرة زوضمتل.  ٓ 

أـمؾؼ همالب رخاص يمؾامشمف سمشحـ مباًمغ ومقف، وكز أن 

خقرة زوضمتف مسؿؿة أخاًل، وما ظمرج مـ سمقتف ؾماقمتفا 

 إٓ ًمػماىمبفا.

 هز اعمبفؿقن رؤوؾمفؿ كػًقا، صمؿ أؿماروا ًمف صماكقة أن يتاسمع، 
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 ٓ يزال هـاا" وأًمع يمبػمهؿ ذم انإؿمارة، ويملكام يؼقل:

 ."اعمزيد

ة  قًمف متاًما، وملومؾتت مـف ظمائـ الب يمبع ومض مل يستطع هم

أقملم، واكتبف أن زوضمتف مل شمؽـ وطمدها، إن ؿمؼقؼتفا كعؿة 

معفا، كعؿة أيًضا يطرأ قمؾقفا كػس اًمتحقل؛ يمؾتا ا 

شمتؼدمان كحق اًمؼبقر سم بات، شمػتحان أطمد اعمؼاسمر احلدي ة، 

شمػضؾ وشمؼتاشما مـ حلؿ ؾمايمـفا، مـ اًمقاضع أن ؾمفر 

 اًمعـؼ؛ إذا رآها شمؼبؾ قمؾقف سمشفقة واؾمعة.

أهمؿض همالب قمقـقف سمؼقة، ؾمعك ًمطرد اًمصقرة اًمبشعة، 

ًمؽـ ًمألؾمػ ذًمؽ مل يؽـ طماًل؛ ومؼد اؾمؽمضمع ظمقاًمف ما 

هق أيم ر ىمسقة؛ حلظاشمف اًمعاـمػقة مع ؾمفر، واكحدار 

 ىمبالهتا إمم وضمـتف، صمؿ قمـؼف، وحتقهلا طمقـئٍذ إمم قمضات.

 !"أظماًمـل متزوج مـ وطمش"
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ىماهلا هلا كزىًما ذم إطمدى شمؾؽ اًمؾحظات، ويبدو أكف كطؼ 

 سماحلؼ طمقـفا، وإن مل يعقف.

ػ يمان مذا  ضمؾدي  اءل همالب وهق يؽاد جيـ: يمق شمس

حتت ًمساهنا؟ أي ـمعؿ يمـتف؟ وعماذا مل شمؾتفؿ قمـؼف 

 سمدوري، ومؼد أؾمؾؿتف هلا سمنراديت أًمػ مرة؟!

س ًمعؾ ذم إمر ظمطل؛ ٓ يؿؽـ أن يؽقن اًمقضمفان ًمـػ

اعمرأة؛ يمقػ دمتؿع اعمالئؽقة واًمتقطمش داظمؾ كػس 

 إك ك؟!

، مل يعد يدري أي رء. أظمػًما ىمرر شمشقش قمؼؾ همالب

اًمتشبث سملمؾ أظمػم سمزغ ومجلة ذم رأؾمف. ًمعؾ زوضمتف 

ٓ  -ؾماسمًؼا-مظؾقمة؛ ومام يراه أن ًمقس دًمقاًل، وما راوده 

 يعدو قمـ فمـقن.

 ا  ؾماقمقً  ع ؿ، واكدوم ره ًمؾعرض اعمجس الب فمف أومم هم
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ًمؾفرب. ذم يمؾ إطمقال، ًمـ ي ؼ ذم طمؼقؼة جيسدها ًمف 

ري، طمتك همبار، ويؼدمفا ًمف ضمان، وملظمذ جيري وجي

  .اظمتؾطت آدماهات قمؾقف

، مل يتغػم مقىمعف ذم ىمؾ، اًمزوسمعة، أـمؾؼ ؾماىمقف ًمؾريعمفام 

ويملكام شمسػم معف يمظؾف، ومقجد كػسف يمام هق، ذم مريمز 

كػس اعمالمع، واًمتل ظمقؾ دائرة اًمؽماسمقلم، مجقعفؿ هلؿ 

ًمغالب أكف رآها ىمباًل. أـمر  يمبػمهؿ سملؾمػ، سمقـام رومع 

 يمػقف ضماكًبا.

 رومع همالب رأؾمف إمم إقمغم، ورومع معفا قمؼػمشمف:

  مـ أكتؿ أخاًل؟؟ وعماذا آًمػ وضمقهؽؿ يملكـل أقمرومفا 

ؾماسمًؼا؟! كعؿ، أكا ٓ أخدىمؽؿ، وٓ أريديمؿ، ومامذا 

 شمريدون أكتؿ مـل؟

 ان ما اكدجمت  اب أظمرس، ورسقم أؾمف سمعتؼم ر رومع إيم
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أضمساد روماىمف ذم ضمسده ًمقصػموا واطمًدا، وشمؼدم كحق 

 همالب سمبطء.

واضع أهنؿ ٓ يتؽؾؿقن مطؾًؼا، ًمغتفؿ اًمصؿت، 

 وًمساهنؿ هق ذاا اًمؽماب اعمجسؿ اًمذي يـذر قمـفؿ.

 شمراضمع همالب، وىمؾ، سمرصه سملم يمؾ آدماهات سمقلس:

تف؟! اشمريمـل حلازم،   ماذا شمريد مـل؟ أمل شمسؿع ما ىمؾ

 اشمريمقوين.

ومرد اًمدرويش إيمؼم يمػقف إمم اًمسامء، ودمؿعت ؾمح، 

ضباسمقة قمـد أكامؾف، صمؿ شماهت معامل ضمسده وراء زطمام 

ًمػظت  اًمغبار، وذم حلظة واطمدة شمالؿمك هذا يمؾف.

اًمزوسمعة همالب ومجلة، متاًما يمام اسمتؾعتف ومجلة، طمتك 

 خػػمها اًمعازم، شمراضمع ًمقخػت رسيًعا.

 ا،  ؾ طم ق ً  ة شمرطم د اًمزوسمع ومقضم ف ظمؾػ ،الب هماًمتػت 
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وشمضاءًمت يمتؾتفا إمم طمد يمبػم، ومصارت ذم طمجؿ رضمؾ 

 ىمائؿ، صمؿ يمرة خغػمة، وأظمػًما شمالؿمت.

ؾمؼط همالب ًمػمشمؽز قمغم ريمبتقف، وطمارب ًٓمتؼاط 

 أكػاؾمف:

    ياه!! أظمػًما كجقت!! أظمػًما هَمُرَب اًمؽاسمقس!!

اؾمتغر  همالب وىمًتا ٓؾمتعادة صمباشمف، صمؿ شمؾػت طمقًمف، 

وًمػت كظره رٌء همري،؛ ًمؼد طمؾ اًمؾقؾ! يمام أكف ًمقس 

أمام ؿمارقمف، إكف وؾمط اعمؼاسمر!! يا ررـ يا رطمقؿ!! يمقػ 

طمدث ذًمؽ؟! ًمؼد يمـُت سمجقار اعمؼفك قمغم أـمراف 

اًمـجع اًمنمىمل، وقمغم يؿقـل ديمان وٓد )ؿمعبان(! سمقـام 

ل سمؽقؾقمؽم يمامؾ! يمقػ اظمترصت شمؾؽ شمبعد اجلب اكة قمـ

 اعمساومة إذن؟! 

 اًمزمان واعمؽان؟!! ٓ شمرسي قمؾقفا ىمقاقمدأم أن اًمزوسمعة 
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إهنا حتقي اًمعج، اًمعجاب، أوَمؽَماها حتؿؾ اًمصد  

 أيًضا؟؟

اردمػ همالب ومرىًما وسمرًدا، وؾمار قمدة ظمطقات إمم 

إمام، ومتحرا سملم اًمؼبقر سمحذر، وأطمس سمشقاهدها 

 سمقـام ؾمعػ اًمـخقؾ قمغم ىمؿؿفا يتققمده. احلجرية شمراىمبف،

سمليمقام  -أطمقاًكا-شمػادى همالب وطء اعمؼاسمر سمؼدمقف، شمع ر 

احلىص، وذم أطمقاٍن أظمرى، اؿمتبؽ ؾمعػ اًمـخقؾ 

 سمجؾباسمف، مل يعرف إمم أيـ يتجف؟ وماذا يريد؟

شمذيمر سمغتة، ًمؼد ظمرج ًمقتعؼ، زوضمتف، قمؾف هيتدي ويؼتؾ 

اًمؾحظة اكتبف ؿمؽقيمف، صمؿ اقمؽمضتف اًمزوسمعة. ذم شمؾؽ 

 همالب إمم أخقات يمزئػم مؽتقم، هذا ما يمان يـؼصف.

إخقات ىمادمة مـ مدومـ سمرد وراء اًمسبقؾ، حترا 

 ؽمب  تف ريمبتاه سماًمؽاد، وهق يؼ الب مـ ضمديد، ورؾ هم
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 أيم ر.

وخؾ  همالب  إمم  ؾمبقؾ  اعمقاه،  واظمتؾس  اًمـظر  مـ  

 ورائف،  هـاا  ضمسدان

ذم ومتحف، ًمؼد رأى همالب  يـحـقان قمغم اًمؼؼم، وينمقمان

 ما يشبف ذًمؽ مـذ دىمائؼ!

أدرا اًمرضمؾ احلؼقؼة؛ أهؾ اًمزوسمعة خادىمقن، ًمؼد ظمرج 

يتؼىص زوضمتف، ومظـ أهنؿ قمرىمؾقا خمططف، ومـحقه 

 مشاهد يماذسمة قمـفا، أن ايمتشػ يمؿ فمؾؿفؿ! 

ًمؼد مـحقه احلؼقؼة اًمتل أرادها، وقمـدما رومضفا مـفؿ، مل 

 ة قمؾقف.يرضقا أىمؾ مـ اظمتصار اعمساوم

-اكتػض همالب مع اكطال  زجمرة ضمديدة، اعمػؽمض أهنا 

ذًمؽ  -سمإطمرى-شمصدر قمـ ؾمفر، أو   -قل!وياًمؾف

 اعمخؾق  اًمذي قمرومف سماؾمؿ ؾمفر.
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    هقا، إن اجل ة ـمازضمة، مل أقمد أـمقؼ خؼًما مـ اجلقع.

 )خقحة شمتؼطر ؿمبًؼا(

   ًمؼد قمؾؼت ذم اًمؼؼم، هاِت يدا معل وؾماقمديـل.

 سماًمؼسقة()زجمرة شمـبض 

   إذن ومؾـؽرس قمـؼف، وكخرضمف.

 )خقت ٓسمنمي ُيعؼ،(

ضمرى مبتعًدا ظة واطمدة إضاومقة؛ ومؼد مل يؿؽث همالب حل

شمؾؼػ اًمصدى كداء )ؾمفر( إظمػم، سمقـام ، سملىمىص رسقمتف

 وأس قمغم ومضحف مراًرا.

    ...كؽرس قمـؼف.

 ... ر قمـؼف.
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 ... ـؼف.

  ... ف.

 

سمقتف، اعمفؿ أكف دظمؾف ٓ يعرف همالب يمقػ اهتدى إمم 

 يماًمؼم ، وأًمؼك كػسف قمغم رسيره.

ر كػسف سمؽؾ  زًمزًمت اًمرضمػة اعمتقاخؾة ضمسده، ومدصم 

 سمطاـملم اعمـزل، واؾمتقـمـ

دكقا اًمدفء أؾمػؾفا. حلسـ احلظ أن طمسلم مل يستقؼظ،  

 ومقضمدها همالب ومرخة ًمتامًمؽ أقمصاسمف. 

إن شمؾؽ اًمزوسمعة مل شمؽـ ًمشقاـملم. آه ًمق رآهؿ صماكقة! 

ؾ أيدهيؿ ومرًدا ومرًدا. إهنا طمتاًم ٕرواح أضمداده، كعؿ؛ ؾمقؼبِّ 

ومفق يـتؿل ًمؼبقؾة اجلعاومرة، اًمتل يعقد كسبفا إمم آل 

اًمبقت، ومؾعؾ ؾمؾػف اًمنميػ مل يرض ًمف اًمزواج مـ امرأة 
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هبذا اًمشؽؾ، امرأة شمػتع اًمؼبقر مع ؿمؼقؼتفا، ومنذا 

 اؾمتعىص قمؾقفام إظمراج اجل ة، ىماًمت ؿمؼقؼتفا هلا:

 ضمًدا، ٓ أؾمتطقع إظمراضمف مـ اًمؼؼم؟  إكف صمؼقؾ 

 ومؽمد:

   إذن ايمرسي قمـؼف.

 مـ اًمقاضع أهنا مـ ىمتؾ سمرد؟

خحقع أن اعمرطمقم أذل كاخقة همالب، وأن همالب متـك 

ًمق مز  يمبده، إٓ أكف مل يؽـ خمؾًصا ًمؾدرضمة ذم شمؾؽ 

 إمـقة، وٓ يرضاها سملي طمال.

 أن قمرف رس اعمر اًمذي ًمطاعما ؿمؽت مـف ىمريـتف؛ إن

 -ومؼط-ـمعامـا اًمعادي يؿ ؾ هلا هذا اعمر، سمقـام يطق، هلا 

 د ذاهتا  قم اًمبنم، هذه اًمذيمرى ذم طم ادشمف مـ حل ما اقمت
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 ضمعؾت طمؾؼف جيػ.

سمعد كصػ ؾماقمة ؾمؿع همالب سير اًمباب. إهنا ؾمفر، 

ًمؼد قمادت.. مل جيؾ ذًمؽ سمذهـ همالب ًمقهؾة، ًمؼد فمـفا 

هنا مل أ -متاًما-ؾمتختػل مـ طمقاشمف سمعدما قمرف، وكز

 شمعرف أكف قمرف.

    مساء اخلػم يا طمبقبل.

متلًمؼة ووماشمـة، وهق سماًمتحديد ما  -يمدأهبا-ٓ شمزال ؾمفر 

 ضمعؾ اًمدماء دمػ مـ ضمسده.

 ؾملهلا ذم شم اىمؾ:

    أيـ يمـت؟

 ردت ؾمفر سمتؾؼائقة سمريئة:

 د  لم؟! ًمؼد يمـت قمـ ؾؽ يا أسمق طمس دث ًمعؼ    ماذا طم
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سماعمـاؾمبة، )ـمف( أظمتل كعؿة، واؾمتلذكتؽ ىمبؾ ظمروضمل. 

 ىَمبِؾ اًمعزومة، وىمادم يقم اجلؿعة مع كعؿة.

طمارب همالب يمل يظؾ ـمبقعًقا، وسمذل ذم ؾمبقؾ ذًمؽ 

ضمفًدا ظمراومًقا. إكف ٓ يزال همػم مصد ، هؾ هذه هل 

 طمؼقؼة زوضمتل؟! هؾ هذه هل طمؼقؼة أم اسمـل؟!

اؾمتدقمك ذيمريات ًمؼاءاهتام اًمزوضمقة، قمـدما يمان يشعر أن 

ـة، ذم هذه اًمؾحظة ؿمعر سماًمؼلء، اًمػراش ىمطعة مـ اجل

شمرى  وؿمعر سململ مؼمح ذم قمـؼف، حتديًدا مـ مؽان قمضاهتا.

 مـ يمان يضاضمع طمقـفا؟ أك ك؟ أم همقًمة؟

اشمؽل همالب قمغم اًمرسير مـفاًرا، وأزاح اًمبطاكقتلم مـ 

 ومقىمف، صمؿ شمطؾع إمم زوضمتف سمسؽقن.

 ؾمفر واًمدٓل يتؼطر مـ يمؾامهتا:

 ـظر إمم هؽذا؟!   ماذا دهاا يا رضمؾ؟ عماذا شم
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 ارشمبؽ همالب، وسماًمؽاد اؾمتجؿع ؿمتات أقمصاسمف:

    أكا قَمِطش يا ؾمفر، كاوًمقـل يمقب ماء مـ اًمزير.

 اؾمتؿرت ؾمفر سمـػس مقؾمقؼك اًمدٓل:

   أظماف مـ خقت سمؼبؼتف )خقت إدٓء اًمؽقب ذم 

 اًمزير(.

ومؼرر إهناء طماًمة اًم  اا اًمصقت اًمـاقمؿ، مل ير  ًمغالب ذ

 ًمساكف يسبؼف إمم مصارطمتفا سمجػاء:)سملم.. سملم(، إذ وضمد 

    وعماذا مل ختاذم يمرس قمـؼف؟

 

اظمتػت ؾمفر مـ طمقاة همالب، ومل شمـَس أن شمصح، معفا 

 كعؿة.

 ا  مواذا رطمؾت؟!  ا، عم ًرية ـمقي يث اًمؼار ذًمؽ طمد خ
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ؾمب، اكػصال اًمزوضملم اًمسعقديـ؟! ًمؼد يماكا مرشمبطلم 

همالب يذوب سمشدة واًمؽؾ حيسد ا قمغم ؾمعادهتام، ًمعؾ 

طمزًكا مـ اًمرطمقؾ، ومتلصمر سمشدة مـ ـمالىمفا، يا هلا مـ 

 هناية مػاضمئة، ووداع مػاضمئ؟!!

همالب ًمـ يـسك هذا اًمقداع ما طمًقا، ًمؼد اكؼؾ، وضمف 

ؾمفر متاًما، خحقع أكف رأى هذه اًمتغػمات مرشملم، 

إطمدا ا ذم اًمزوسمعة، وإظمرى ذم اعمؼؼمة، إٓ أهنا مل شمؽـ 

 سمذاا اًمؼرب.

ب ذم مؽاكف، شمطؾع طمقًمف ذم سمطء؛ إن اًمعصا دمؿد همال

سمعقدة قمـ متـاوًمف، طمقث شمستـد إمم ىمدم اًمرسير، أما 

 اًمػلس ومؿعؾؼ قمغم احلائط ذم اعمؼعد.

 )اعمُؼعد( هق مسامهؿ اًمدارج ًمغرومة اًمضققف. 

 ة  أو ًمؾدىم-كدت قمـ همالب طمريمة قمصبقة، ومقضمد ؾمفر 
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ىمد اكتؼؾت يماًمسفؿ، ومصارت ذم  -مـ يماكت ؾمفر

ًمػحت أكػاؾمفا وضمفف، سمعد أن يماكت  متاًما. مقاضمفتف

 شمدومئف ؾماسمًؼا.

    إذن ومؼد قمرومت!

أؾمـد همالب فمفره إمم احلائط وخارطمفا سملكف مل يعد 

 يعرف ؿمقًئا، مل يػفؿ طمتك أن: معؼقل أهنا وؾمفر يمائـ 

 واطمد؟!

 مدت يدها إمم وضمـتف، ومؽفرسمتف عمستفا:

،   سمؾ هذه هل احلؼقؼة. يا ًمألؾمػ! ًمؼد قمشؼتؽ سمحؼ

 وأكت أومسدت طمقاشمـا سمػضقًمؽ.

ىمػز همالب ضماكًبا، إن اًمعصا قمغم سمعد ذراع مـف، دطمرج 

 ًمقتحرا ذم ادماهفا، اكتص، واىمًػا  كػسف قمغم إرض، صمؿ
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 قمقـقفا. قة سمسؽقن، ورىم ص اًمتؾذذ ذمراىمبتف اًمسؾع

 أمسؽ همالب قمصاه ذم يده، وواضمف هبا اًمؽائـ:

   سمؾ أيؼظت كػز مـ وهؿ زائػ.

 شمالطمظ ؿمقًئا قمجقًبا ومقؽ أن؟   مجقؾ، أمل

ًمقح همالب سماًمعصا مردمًػا، أي إدهاش ؾمقالىمقف أيم ر عا 

 ومقؽ أكِت؟!

أظمؼمشمف أكف ها هق يظفر معدكف، ويؼفر اجلبـ ذم اًمقىمت 

اعمـاؾم،، ذيمرشمف سملكف ًمطاعما ًمػتت كظره ًمذًمؽ، ومل 

 شمصد ، يمام أن سمقؾمعف أن هيدأ روقمف، إذ شمميمد ًمـ شممذيف.

 ؾمفر، ومؽقػ آمـؽ وأكت ؾمؾعقة؟!   مل أخدىمؽ وأكِت 

مدت ؾمفر يدها إمم ضػائرها، وأـمؾؼتفا ًمتطػم سمصحبة 

 فمؾؿة اًمؾقؾ:
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   ًمقٓ أكؽ واًمد اسمـل، ًمباًمػعؾ ضمعؾت مـؽ ـمعامل.

شمراضمعت ؾمفر، وىماًمت دون أن حتقل سمرصها قمـ 

 همالب:

  وداقًما يا مـ ؿماـمرشمف كػس اًمقؾمادة يقًما، طماول أن 

 شمتذيمرين.

 لم اؾمتقؼظ، وًمذهقًمف ومنن  أن طمس اكتبف همالب ٕول مرة

اًمػتك مل يرصخ! أرسع حيتضـ اسمـف ويدومـ رأؾمف ذم 

خدره، سمقـام اؾمتؿر طمسلم قمغم مجقده، مراىمًبا أمف 

 اعمبتعدة:

   أمل ٓ شمؽميمقـل.

    أكا مل أشمريمؽ يا سمـل، أكا أقمقش سمؽ وومقؽ.

 إمم إسمد، ومل شمؽما ًمغالب ؾمقى  ر قة ؾمف رطمؾت اًمسؾع
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ضمسده، حتديًدا آصمار ىمبالت قمغم وضمـتف، سمعض أصمار ذم 

وقمضات قمغم رىمبتف، وأظمػًما...... همصة مـ اعمر ذم 

 طمؾؼف.
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ًمؾ ؼاومة  (كبتة)مريمز  م، اؾمتضاف0214يقًمقق  00 ذم

أمسقة مـاىمشة ٔظمر إخدارات منموع )ٕسمعد واًمػـقن 

رواية )إمسقة اعمظؾؿة( شمقىمقع  مدى(، سمانإضاومة إمم

 ،اًمصادرة قمـ دار اًمرؾمؿ سماًمؽؾامت ًمؾـنم واًمتقزيع

)ياؾملم أرد ؾمعقد، حمؿقد قمبد احلؾقؿ،  ؿمارا ذم يمتاسمتفا

 داًمقا مصطػك خالح، مصطػك مجقؾ(. 

، اًمػريؼشمقاضمد قمغم اعمـصة مصطػك وداًمقا يمؿؿ ؾلم قمـ 

 مصؿؿ همالف اًمرواية :سمحضقر ت اعمـاىمشةشمنموميمام 
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 قمؾؿ آضمتامع أؾمتاذ (قمغم ومرهمكم) د.، (اًمؼماء قمبد اهلل)

 ؽاشمبتلماًم ،(ؾمامع ومايز) صحػلاًم سمجامعة قملم ؿمؿس،

 .(قمائشة سمؽػم)و (وماـمؿة قمغم مايض)

أرد مجال ) ،(أرد مسعد) :ومـ أخدىماء )ٕسمعد مدى(

 ي(دحمؿد جم) ،ي(ديـا جمد) ،(حمؿد رمضان) ،(ؾمؾقامن

مسئقًمة  إمم سمانإضاومة -هذاًمق ظمطر ًمؽ  ؿمؼقؼلمًمقسا -

ذومتـا سماًمؼدوم  لاًمت( هـد اًمبـا)ؾمؽـدرية اًمتقزيع سمانإ

-ة حلظاشمف إظمػم أدرا احلػؾ ذميمام . مـ هـاا ظمصقًصا

 .(همادة حمؿد)و( رسماب حمؿد) -ن هذه اعمرةاؿمؼقؼت
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