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مو يدظقه افـوس » :ـون )بق( ظبؼرًيو، وـون يؼقل

بوفعبؼريي فقس إال مرًضو ظؼؾًقو كودًمو ظـ تطقر ال 

تطقر مرسف إلحدى مؾؽوتـو أو ضبقعل، أي 

 .شومقاهبـ

و فف ويؼقل افشوظر افػركز )بقدفر( ظـف وـون متعصبً 

بشدة )ويؿؽـؽ أن تالحظ هذا افتلثر بقضقح ذم 

 ديقان أزهور افؼ مثاًل(:

فؼد اجتوز هذا افرجؾ ؿؿؿ افػـ افقظرة... وهقى  -

ذم حقوة أصبف  –ذم حػر افػؽر اإلكسوين، واـتشػ 

ضرًؿو وأصؽواًل جمفقفي يدهش هبو  –بعوصػي ال هتدأ 

 قول ويروي افعؼقل افظومةي إػ امجلال، هذااخل

 ؾقق مؼعد ذم افشورع.. 1849افعبؼري موت ظوم 

  .شوـون ظؿره يدكق مـ األربعغ ظوًمو
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 تلمؾ رأيف وهق يـوؿش )ديؽـز( صخصًقو فتعرف

 ؾؾسػي هذا األديى افػذ:

تشورفز ديؽـز( ذم مذـرة مقضقظي أمومل أدح ) -

اآلن إػ أشؾقب كؼدي مورشتف مرة ظذ آفقي )بوركويب 

بودـوشبي، هؾ تعرف أن )جقدويـ( ؿد »رودج( ؿوئاًل: 

ؾقلا مه؟ فؼد أؿحؿ بطؾف  (ـوفقى ويؾقوخر)ـتى 

ـ افصعقبوت؛ فقؽّقن امجزء أواًل ذم صبؽي معؼدة م

راح يؾؼل افضقء  خلدمي امجزء األول افثوين بعد ذفؽ

ال أظتؼد أن هذا هق ظذ وجف  شظذ مو ؾعؾف مسبًؼو!

وبوفقاؿع، إن مو –افدؿي ادـفٍ ادتبع ظـد )جقدويـ( 

 -ؿوفف هق كػسف، ال يتػؼ متوًمو مع ؾؽرة افسقد )ديؽـز(

ـون ؾـوًكو بحؼ ال  (ـوفقى ويؾقوخر)وفؽـ ممفػ 

ـثر يؼبؾ بؿثؾ هذا افتػسر افـؿطل ألشؾقبف. ال رء أ
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تستحؼ اشؿفو، جيى أن  وضقًحو مـ أن ـؾ حبؽي

ـتفل افدؿي واإلتؼون ؿبؾ حمووفي تؽقن حمددة اهلدف بؿ

ـتوبي أي حرف بوفؼؾؿ. فقؽـ ـؾ رء واضًحو مـ 

افبدايي وظذ ضقء ذفؽ ؾؼط يؿؽـ زخرؾي احلبؽي 

بوألحداث ادتتوفقي، أو تؼديؿ افؼضقي، بجعؾ ادقاؿػ 

افذي جيؿع تـوشؼ  تتالحؼ، وبشؽؾ خوص اإليؼوع

ـوؾي افـؼوط بغرض تصوظد اهلدف. يقجد خطل 

 ذم افطوبع ادعتود فتلفقػ ؿصتف جقهري ظذ مو أطـ

تؼسحفو حودثي أثـوء  –إمو يؼدم افتوريخ أضروحي مو 

ظذ أؾضؾ تؼدير، ُُيِّضر ادمفػ كػسف  افققم أو...

 فؾعؿؾ ذم خضؿ ترـقى مـ األحداث.

وذم ـؾ ـتوبوت )بق( مـ ؿصص وؿصوئد تزز كؼوط 

ضعػف افـػز وتقتره، وـآبتف وؿؾؼف، وحزمي مقاهبف 
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اخلورؿي افتل صؽؾً صخصقتف اإلبداظقي ادغويرة، افتل 

مل يػؾح افدارشقن حتك افققم ذم ؾؽ صػرهتو وذم 

ؾؽتوبوت )بق( ؽويي ذم  دخقل ـؾ دهوفقزهو ادؾغزة،

ومل يؼحفو ربلا أـثر  افصعقبي وؽويي ذم امجلافقي

و ذم آخر حمورضة فف وأوضح، شقى مو ؿوفف هق صخصقً 

، وحتديًدا ؿبؾ 1849أفؼوهو ذم مديـي ريتشؿقكد ظوم 

صفقر ؿؾقؾي مـ رحقؾف، وؿد أصبحً هذه ادحورضة 

أو  (ادبودئ افشعريي)مـذ ذفؽ احلغ مو شؿل بـ 

 وؾقفو حتدث )بق( ظـ ؽويي ،(مػفقم افشعر)

بشؽؾ ظوم افذي هق افسؿق  ؽويي افشعر،افؼصقدة، أو 

بوفروح، وؿد دظو ذم حمورضتف افشفرة تؾؽ إػ افتحرر 

أصؽول افرضو وافػوئدة )حغ ـتوبي افشعر مـ ـؾ 

ويصػ  افتل يؿؽـ أن تسقد ظذ افذهـ، (افعؼؾقي

هذا افتحرر ظذ أكف ـوألثر وال ُيّد بغويوت؛ تلمؾ 
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دتف )حؾؿ افرؿي وافقضقح وـذفؽ افشوظريي ذم ؿصق

 داخؾ حؾؿ(:

 اؽتـؿ هذه ؿبؾي ظذ امجبغ

 فػراق مـ أؾورق

 اشؿحقا يل ـثًرا أن اظسف

 دـ يؼقل أكً فسً ظذ خطل

 تؾؽ أيومل أصبحً حؾلًا 

 وضور معفو األمؾ إػ افبعقد افالمتـوهل

ـلا يصػ افسؿق ظذ أكف: تؾؽ افؼدرة افشػوؾي وؽر 

ادرئقي، افؼودرة ظذ رؾع روح اإلكسون، بؽؾ أثؼوهلو 

ادوديي اإلضوؾقي إػ درجي مـ افسؾع، وؽر مسبقؿي 
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بنرادة، أو مبـقي ظذ جمؿقظي اؾساضوت، فقبـك ظؾقفو 

مدخال فإلُيوء أو فؾتذـر بؾ افشعر هق ذاك افسؾقك 

ً.. ذاك افسؾقك، وإن ظرف )بق( ـقػ افعػقي ادـػؾ

يعز ظـف ذم ـتوبوتف، إال أن ؾفؿف ـون صعًبو مـ ؿبؾ 

اآلخريـ، ؾفق ـون ذم كظر أبـوء جقؾف رمز افشوظر 

افرجقؿ، ورمز افشوظر ادتؼد افسوئر ضد فؾتقور، 

ر ذم افـثر، ادتؿرد  ادشوؽى ذم افؽتوبي افشعريي، اددمر

شعريي افسوبؼي فف، اددمـ ظذ ـؾ اددارس األدبقي واف

وافؾعغ وافػوجر وادغومر وادتػؾً مـ ـؾ افتؼوفقد 

وافؼقاكغ، افثوئر ظذ األصقل، احلزيـ حتك ادقت، 

افؽةقى حتك افثلافي، وادتلمل وادتقَّؿ واهلوئؿ وادغرم 

 حتك امجـقن!!

 :كتب )بى( يف الشعس 
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( 1827( تقؿقرفـؽ )1827حؾؿ داخؾ حؾؿ )

اظتؿد ؾقفو ظذ شقرة األظراف مـ افؼرآن األظراف )

( إػ شوــ 1831( إرساؾقؾ )1829افؽريؿ.( )

( افغراب 1837( افدودة ادـترصة )1834امجـون )

 .(1849( إفدورادو )1845)

 القصص: 
( افؼؾى ادعء بوفؼصص 1839شؼقط دار أذ )

( احلؼة افذهبقي )وهل جمؿقظي ؿصص( 1843)

( بضع ـؾلات مع 1843( افؼط األشقد )1843)

( افؾقؾي األفػ واثـغ فشفرزاد 1845مقمقوء )

( افسؼقط ذم 1850( ؿصي مـ افؼدس )1850)

أوراكٍ أوتوكوت ادؼقدة أو  8ـ ( اف1850افػقىض )

 .(1850افضػدع افـطوط )
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 :(أوجسً دوبون) شؾسؾي ؿصص

 .(1841ئؿ افؼتؾ ذم صورع ادؼحي )جرا

 .(1843فغز موري روجقف )

  
 

وبؿؽـ دـ يرؽى ذم ؿراءة أظلافف بؾغتفو األصؾقي 

، (جقتـزج)حتؿقؾ أظلافف بوفؽومؾ مـ مقؿع مؼوع 

 :(أمو ادقؿع افرشؿل دمشسي )بق( ذم )بوفتقؿقر

www.eapoe.org 
 

وأخرا أمتـك أن تروق فؽ ترمجتل فؼصص هذا 

 افعبؼري ادفقوس!
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أبرز روايوت حتدثـو خالل األظداد افسوبؼي ظـ 

افذهوب إػ دكقو )افػضوء االؾسايض(. جوء افدور ظذ 

 -مبوذة–ل ذهـؿػز إػ  ؾؽون أول ؾقؾؿ افسقـلا،

، حتػي األخقان افعبؼريون (Matrix))ادصػقؾي( أو 
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أو -ن وري وتشووشؽل(، اكصفر افشؼقؼ)أكدي وال

مًعو، ؾزفزال ـؾ مو  ووإخراجف فوذم تلفقػ -ؼقؼتونافش

 :مـ كقظقي أشةؾي وجقدييكعتؼد أكف ثقابً، ظز ضرح 

مو كؾؿسف وكحسف وكعقشف.. فقس مجقع موذا فق أن  -

 شقى وهؿ؟

هنويي مػجعي فؾعومل، اكترصت ؾقفو يتخقؾ افػقؾؿ 

اآلالت ذم متردهو ظذ بـل افبؼ، ؾؾّقث اإلكسون 

الت فقحجى ظـ اآل -ـؿحووفي يوئسي أخرة-شلاءه 

لا ـون مـ ، ؾمصدر ضوؿتفو األشود.. افشؿس

ـي افبؼيي بـظوم إفؽسوين اخلصؿ إال أن ربط األج

يستؿد افطوؿي مـ أجسودكو كػسفو، أي سكو ضخؿ، 

 بوفـسبي هلؿ.. جمرد بطوريوت!

 ـ ـي داخؾ ذاك افسجـود األجــأجس تزــذا ـهؽ
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ظؼقل أصحوهبو داخؾ بقـلا تؿ شجـ افؼكؼل، 

مصػقؾي مـ احلقوة ادزيػي، حقٌ يعقش افؽؾ 

أن حقوتف بوفؽومؾ »حؼقؼي ويؿقت، دون إدراك 

 .شفقسً شقى وهؿ اؾسايض

فبرصيي افػؽرة جوحمي وؿقيي، خصقًصو مع ادمثرات ا

ادبفرة، بوإلضوؾي إػ دسوت اإلخراج ادتؼـ فألخقيـ 

 .()وتشووشؽل

 -مـ وجفي كظر افعؾلاء-دة ذم افػقؾؿ ـافسؼطي افقحق

مزر؛ دوذا يدخؾقن افبؼ ذم  أن مو ؾعؾتف اآلالت ؽر

اؾساضقي، ؾقلا  ؽقبقبوت، ويرؾفقن ظـفؿ بؿصػقؾوت

شقـوفقن ضوؿي أـز،  -مبوذة- كوفق حرؿقا أجسود

 بطريؼي أشفؾ؟!

 افِّضورة  وقـشققاًل ذم ـل مؼبـخط -قمـذم افعؿ–أراه 
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مل تؼترص ظذ  "االصطقود"إال أن شقوشي افدرامقي، 

، أيًضو ادمامرة يهقاة كظري افػقزيوئقغ ؾؼط، وإكلا ظذ

مـح ادديـي افـوجقي األخرة اشؿ افذي اشتقؿػفؿ 

(Zion) واضًحو مـ  ؾفوًموحتديًدا، ؾقلا يبدو اشت

 أشطقرة جبؾ )صفققن( ذم افتقراة.

مـ كوحقتل، أمقؾ إػ تذوق تؾؽ افروظي ادجسدة 

افتل رأيتفو، مع دموهؾ مو ال يـوشى حسوشقوتـو، ـلا 

تؾػ حتتشد بغرهو مـ خم -بوفػعؾ-أن احلبؽي 

  :افدالالت افتورخيقي وافديـقي

و )ادخّؾص( مـ خالل افبطؾ هـوك ؾؽرة )ادختور( أ

)كقق(، ظالوة ظذ اختقور فػظي )مقرؾققس( ـوشؿ 

إػ )إفف افـقم(  -بقضقح-فؾؿعؾؿ، وهل افتل تعقد 

 ي ـالق فػظـض إضـد اإلؽريؼ،  ـلا اشتقؿػ افبعـظـ
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ذ كرص( ظذ شػقـي األبطول، وهق ادؾؽ افبوبع ـ)كبقخ

 ادعروف بسبل افقفقد.

ادتوهوت، ألؿر حؼقؼي ثوبتي فذفؽ شلختطك هذه 

ؼ بحرؾقف وحقدة؛ وهل أن افػقؾؿ وطػ اهلجغ افسوب

 متوع واإلثورة.ظوفقي، مع افؽثر مـ اإل

وهؽذا، اشتحؼ )موتريؽس( اخلؾقد ذم ؿوئؿي أـثر 

ثالثقوت اخلقول افعؾؿل صفرة، ثؿ جوء مقظد حػؾ 

األوشؽور رؿؿ اثـغ وشبعغ، فقـول تتقجًيو مستحًؼو 

 –ممثرات صقتقي  -صقت  -أؾضؾ مقكتوج بجقائز )

 برصيي(. 
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ؾشؾً ثقرة ادؼوضعوت االثـل ظؼ، ضد ظوصؿتفؿ 

 )افؽوبقتؾ( افتل حتتؽر ادقارد وافثراء . 

ـل ال تتؽرر افؼالؿؾ مرة أخرى، ؿرر ادـترص ؾرض 

ؿربون فؾسالم يتشورك امجؿقع ذم دؾعف مـ.. دموء 

أبـوئفؿ، حقٌ تـظؿ افبالد مسوبؼي شـقيي مـ كقظقي 

ذم بٌ مبوذ  ومتـوؾًس  24تؾقػزيقن افقاؿع، يؼتتؾ ؾقفو 
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ظذ صوصوت )بقاؿع صـوب وؾتـوة ظـ ـؾ إؿؾـقؿ(، 

ز، ؾوئز واحـد ؾؼـط ظؾقـف مغودرة فتـتفل ادبـوراة بػـوئ

 .ؿتقاًل  23أرض ادعؿعي، خمؾًػو وراءه 

اشتقحً افتػوصقؾ افسوبؼي مـ شؾسؾي )مبوريوت 

امجقع( فؾؽوتبي )شقزان ـقفـز(، ؿبؾ إكتوجفو شقـلائًقو 

مقزاكقي  -وحده-ظذ ظدة أجزاء، تؽؾػ أوهلؿ 

اؿسبً مـ افثلاكقي مؾققن دوالر، ؿبؾ أن يتؿ ظرضف 

(. م، بؼقودة ادخرج )جوري روس2012ذم ظوم 

مؾققًكو ذم أشبقع  152حقايل  -ذم ادؼوبؾ-فقحصد 

 االؾتتوح وحده.
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إكف )جقؿس ـومرون( يو شودة، افرجؾ افذي يؿتؾؽ 

ادؾقور دوالر، ثالثي أؾالم ختطً أربوحفو حوجز 

ؿوئؿي األـثر  -تقتوكقؽ()أؾوتور( و)- تصدر اثـون مـفلا

 دخاًل ظذ مدار افتوريخ!

 ؾقفو رؤيي  ًتؾؽ افسـقبي ادؾفؿي فـ)ـومرون( اختؾط
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ادخرج مع ؾؽر افسقـوريسً مع إبداع افرشوم أيًضو؛ 

ؾؼد ال يعرف افؽثرون أكف يصؿؿ اشؽتشوت أؾالمف 

و)ترمـقتقر( خر دفقؾ ظذ بـػسف، وفـو ذم )أؾوتور( 

  .مقهبتف

بؾ فعؾـو كذـر مجقًعو مشفد رشؿ )ديؽوبريق( فـ)ـقً 

، مل تؽـ تؾؽ يد ويـؾسً( ذم  ـٌ )تقتوكقؽ(، حس

ديؽوبريق( بطبقعي احلول، بؾ تعقد فـ)ـومرون( )

كػسف، وإن اضطر فعؽس ادشفد بقاشطي مرآة، كظًرا 

دي ألن خمرجـو ادبدع.. أظرس، ذم حغ يستخدم )

 ـوبريق( يؿـوه.

ؿد تتعجى ظـدمو تعؾؿ أن )ـومرون( ـتى ؾؽرة 

)أؾوتور( مطؾع افتسعقـوت، أي ؿبقؾ ظؿؾف ظذ ؾقؾؿ 

)تقتوكقؽ( ذاتف، مو ـبحف هق ظدم رضوه ظـ مستقى 
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ـ تؽـقفقجقو ادمثرات آكذاك، وافتل ارتلى أهنو ف

حتك أتً افؾحظي  بصز تؽػل فتـػقذ ؾؽرتف، ؾوكتظر

تغرق اإلظـداد فؾػقؾؿ م، فقس2005ادقاتقي أخًرا ظوم 

 م. 2009كحق أربع شـقات، اكتفً بعرضف ظوم 

مؾقـقن دوالر، فتغـدو  200تؽؾػ افعؿؾ أـثـر مـ 

تصدره ادرـز األول ـلظذ  اشتثلاًرا ذم حمـؾف، بدفقـؾ

 األؾالم إيرادات ذم افتوريخ.

، إذ تشر إػ تعقد فػظي )أؾوتور( إػ افػؾسػي اهلـدوشقي

)ديػو( ذم صقرة أرضقي موديي، ثؿ  تشؽؾ اإلفف األظذ

تقشع اشتعلافف ؾقلا بعد، فقعز ظـ ـؾ ؾؽرة أو روح 

 تلخذ صقرة جمسدة.

فؾـزظي االشتعلاريي ضؿـل  اكتؼود مـافػقؾؿ ال خيؾق 

افغربقي، ؾقتحدث ظـ ـقـى بعقد يسؿك )بوكدورا(، 
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تسؽـف ـوئـوت مسودي زرؿوء افؾقن )افـوذم(، ثؿ تغر 

شوف افبؼ فقجقد معدن كػقس حتً ـؾ رء بعد اـت

حدهؿ مـ أل تقحى افؽقـى، ؾوشتخدمقا تؼـقي تَثرَ 

افتجسد اؾساضًقو ذم صقرة مطوبؼي فؾبوكدوريغ، 

ؾقؿؽـف االكدشوس بقـفؿ، ومجع ادعؾقموت خؾػ 

 خطقط افعدو. 

)افرؿص يرى افـؼود أن افتتؿي مو هل إال تؽرار فػقؾؿ 

صبغي ؾضوئقي +  إـسوبفمع افذئوب(، مع ؾورق 

 .ممثرات ثالثقي األبعود

 كتؼوصمو وجف اال -بوفضبط-ؿ ال أؾف مـ كوحقتل،

رائعي  -ظذ شبقؾ ادثول-، هـوك افـؼطي افسوبؼيذم 

أذـر جقًدا  .قول افعؾؿل )ؽريى ذم أرض ؽريبي(اخل

أن ممفػفو سح بقضقح أكف ـون يضع ؾؽرة )ـتوب 
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طػؾ حبؽي اف -ؾؼط-األدؽول( أمومف، واشتبدل 

ذ افضوئع ذم افغوبي افذي ربتف افذئوب، إػ آخر كشل ظ

مع ذفؽ.. تصـػ ، ـقـى ادريخ ذم ــػ افػضوئقغ

 افروايي ـلحد أهؿ ـالشقؽقوت اخلقول افعؾؿل.

بوفعقدة إػ )أؾوتور(، يؽؿـ شحر افػقؾؿ ذم افتػوصقؾ 

ظالؿتفؿ ، ذم افرشؿ ادبدع حلقوة افـوذم افصغرة،

كصفورهؿ مع افطبقعي حقهلؿ مـ اي، بوفشجرة ادؼدش

حتك ذم جزئقي افتحوم ضػوئرهؿ ، قان ومجودكبوت وحق

كعتؼد أن »تؾخص افبطؾي شؿق افػؽرة ذم ـؾؿتفو:  هبو.

ضوؿي اإلكسون اؿسضفو مـ افطبقعي حقفف، وشقليت 

 ش.افققم افذي يردهو ؾقف إفقفو

ع )ـومرون( ـوح افؽوشح فـ)أؾوتور(، تشججبعد افـ

 .مستؼباًل  آخريـ فؾػقؾؿ فتـػقذ جزأيـ
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 حممد أمحد عبده
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 قصة قصرية  
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 ، ال يعؾؿ إػ أيـ يذهى.وحده يسر فقاًل 

افظالم  يػرد ظبوءتف افسقداء ظذ ـؾ رء مـ حقفف. 

ال يقجد مو يسسصد بضـقئف شـقى افؼؿـر وافـجـقم 

 ؽفــؿــد يــقحك ذ رف شــقجورتف ادشــتعؾ.ضــو

ذم ذفـؽ  بوفروموكسقي وفؽـ فقس دـ تعطؾً  شقورتف

ر ـد مصـدى مدن صعقـافطريؼ ادؼػر، افقاؿع بغ إح

 حقٌ ظؿؾف ومعقشتف. -ظشؼف األول- واإلشؽـدريي

مــ ؾةـي مــ  ،حموٍم حتً افتؿريـ هق ،اشؿف )رأؾً(

يبذفقن أؿىص جفدهؿ، مـ متوبعي حمورض افؼضي، إػ 

ألمر، إػ افسػر إػ ـتوبي ادراؾعوت، وحتك أن وصؾ ا

جؾ إحضـور مسـتـد أو إؿــوع صـوهد أأي مؽون مـ 

بوحلضقر، وذم افـفويـي ُيـسـى ــؾ افػضـؾ إػ أحـد 

ادحومقغ افؽبور افذيـ ال جيقدون شقى افصقوح أموم 
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افؼضوة بلا ـتبف هـق، فقتعـوػ صـقت افتصـػقؼ هلـؿ، 

ـــ  ــوت اآلالف م ــل مة ــوهبؿ افبـؽ ــدخؾ ذم حس وي

 اداليغ. ..امجـقفوت، وذم بعض األحقون

و اشتدظوه صوحى ادؽتى ظـدم و ؾرصتفـون يعؾؿ أهن 

يقمفـو ــود أن يطـر مــ  ،وشـد فف إحدى افؼضـويأو

افػرح، ورـز ـؾ اهتلامف ؾقفو ؿوم بتحؾقؾفو ودراشتفو 

رب، أو ـفدرجي أكستف كػسف؛ ؾؾـؿ يعـد يلــؾ أو يشـ

إػ أن وصـؾ بـف األمـر إػ  ،يتػوظؾ مع أيو مـ حقفـف

ر إحدى ادستـدات، افتـل ـافسػر هلذه افؼريي؛ فقحض

 شقف يتقؿػ ظؾقفو شر افؼضقي. 

مل يؽد يصـدق كػسـف ظــدمو كجـح ذم إحضـور هـذا 

ا حتـك شـوظتف وهوتػـف ؿوم بدؾع افؽثر جـدً  ،ادستـد

 ادحؿقل وشؾسؾي مػوتقحف افذهبقـي  وفؽــ ال .ـؿ.
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ؾوفؼضقي ؽدا ذم افتوشـعي صـبوحو إًذا ؾوفقؿـً فـقس 

 جيى أن يرسع.  ،مؾؽف

حظف أكف ذم ضريؼ افذهوب، ظـرف بقجـقد مـ حسـ 

ضريؼ أخر اؿرص، وفؽـف ؽر مرصقف، وؿد تؿ إمهوفف 

ل، وتزويـده بوإلكـورة ـبعد اشتصالح افطريؼ افرئقس

ـون  ،ذهـإذا ؾذفؽ افطريؼ هق مـؼ ،وت افبـزيــوحمط

 يريد االكجوز وفقس افرؾوهقي؛ ؾوختذ ذفؽ افطريؼ. 

هـل  وشف. ؾفومل يؽـ يعؾؿ أن افؼدر شقؾؼـف أؿسك در

 (96هققكــداي أـســقؾ )شــقورتف ادســتعؿؾي مقديــؾ 

ا مـ حمرـفو، ؿبؾ أن تصدر صقت حؼجي حوًدا جدً 

 تتقؿػ متوًمو. 

مل يؽـ يػفؿ ذم مقؽوكقؽو افسـقورات أـثـر مــ ؿقـودة 

افسقورة كػسفو، فذفؽ ـؾ مو رآه أمومـف ــون افظـالم 
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تحطؿ فعــدم وافســقورة ادعطؾــي، ومســتؼبؾف افــذي يــ

 هوتػــف إذا ؾوحلــؾ ذم ،افؾحــوق بومجؾســي مؼدرتــف

وفؽـف تذـر ذفـؽ ادقطـػ امجشـع افـذي  ،ادحؿقل

اشتقػ ظذ ـؾ مو يؿؾؽ ذم شـبقؾ إظطـوءه ادسـتـد، 

 .ومـ ضؿـ مو أخذه ـون هوتػف

ــ ثــالث مــرت ـــشــوظوت دون أي ؾوئ ورة ـدة؛ ؾوفسق

حتقفً إػ جثي هومدة، مل تػؾح معفو أي حمووفي بوئسي 

ـلا أكف مل متر أي شـقورة بجوكبـف. إًذا  ،مـف مجعؾفو تعؿؾ

ُيـوول أن  ،ؾؾقس فديف أي بديؾ آخر، شقى أن يغومر

 يؿشك ذم أي ضريؼ فربلا جيد مـ يسوظده. 

مل يؽـ امجق ظذ هـذه افدرجـي مــ افـزودة، وفؽــ 

ظـذ  ،إحسوس افعزفي وافؼؾؼ أصعراه بوفزد افشـديد

 امتداد برصه دحف.. 
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 !حد ادبوينأيشع ظذ اشتحقوء مـ  ذفؽ افضقء افذي

كـف مــزل، حقـٌ افـدفء إ كف مـزل!! يو فرمحـي ا!!إ

واألمون وإكؼوذ ادستؼبؾ؛ ؾعذ األؿؾ شققجد هـوتػ 

 بداخؾف، يؿؽـف ضؾى افـجدة مـ خالفف. 

ً ذم ظؼؾف، ؾقجد  كف فق حترك اآلن، أؿوم بحسوب افقؿ

ود ـؾسقف يؽقن ذم اإلشؽـدريي بوفضبط ذم كػس مقع

 إًذا ؾألرسع.  ،امجؾسي

ذم افقاؿع مل يعد يشعر بـلي رء،  ،مل يعد يشعر بوفزد

وبغ اآلن دـو افتػـً ءؾؾق خرج ظؾقف ؿطقع مــ ادـذ

جيى  ،ون يراه اآلن متثؾ ذم ذفؽ ادـزلـؾ مو ـ ،إفقفؿ

 أن يصؾ إػ هـوك بلي ضريؼي!
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 هوأكذا أؿػ ظذ بقابي ذفؽ افبقً.أخرا وصؾً! و

و، هق بقً ؿـديؿ، ـبـر كسـبقً  :ػف فؽؿ أواًل دظقين أص

هذا ـؾ مو اشتطعً أن أمقـزه ذم  ،يتؽقن مـ ضوبؼغ

 افظالم. 

مهؿـً  ،ـون افـقر يليت مـ كوؾـذة ذم افـدور افعؾـقي

و، إال بوفطرق ظذ بوب ادـزل، وفؽــل وجدتف مػتقًح 

 دخؾ.أن هذا مل يؿـعـل مـ حمووفي االشتةذان ؿبؾ أ أن

ظذ افبوب مرة وثوكقي وثوفثي، وفؽـ ال   طرقؿؿً بوف

 متتوفقي بحذائل، وفؽـ مل يظفر أحد. ضرؿوت ،إجوبي

فـذفؽ ؿؿـً بوفـدخقل دون اكتظـور  ؛ــً مضطًرا

اإلجوبي ؾوكو فسً بسورق، وال يبـدو مــ هقةتـل أي 

)ابـ كوس(.. شقف  -ـلا يؼول ظؾقف-خطر؛ ؾؿظفري 
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يتػفؿ أصحوب ادــزل شـبى دخـقيل دون اشـتةذان 

 مـفؿ رؽؿ حموواليت. 

حغ دخؾً هوفـل مو رأيً؛ ؾوفبقً يبـدو ـبـر مــ 

اخلورج وفؽـ فقس إػ هذه افدرجي مـ احلجؿ! إن مو 

أراه أمــومل يعــودل مســوحي افؼصــقر! أو فــربلا ـــون 

فستقى األثوث هبذا افشؽؾ افػضؾ ذم إطفـور ادــزل 

هبذا افشؽؾ؛ ؾؿـ ؿوم بػرش هذا ادـزل بوفتلـقد ؾـون. 

األثوث إػ افؾقحـوت إػ ادزهريـوت، إػ ادـدؾلة مـ 

 البد مـ أن ،وال يقجد ذرة ؽبور واحدة ،ذات احلطى

 افتـظقػ هـو يتؿ ظذ ؿدم وشوق. 

ؽرف مغؾؼي، وظـدمو كظرت  أربع افدور األريض ضؿ

إػ افدور افعؾقي، مل أجد شقى ؽرؾي واحدة، هلو بوب 

يعد وحده حتػي ؾـقي مـ حقـٌ افتصـؿقؿ وافـؼـقش؛ 
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وحلســ  ،بف بوب افؼصقر ذم أفػ فقؾـي وفقؾـيؾفق يش

، وخيـرج مــف صـعوع مــ احلظ ــون مػتقًحـو ؿؾـقاًل 

ت أهنو اف ،افضقء غرؾـي افتـل رأيـً كقرهـو مــ ؿدرَّ

ؾقي وؿؿً بوفدخقل صعدت إػ افدور افع ،اخلورج

ظــدهو تلــدت أكــل خـورج هـذا  ،إػ هـذه افغرؾـي

  !قق أي ختقؾادـزل!! ؾلا رأيتف يػ

شتود افؼوهرة وترى ـؾ هذه تصقر أن تؼػ ذم وشط 

هذا بوفضبط مو حـدث  ،اددرجوت وـؾ هذه ادسوحي

مــ ادـدرجوت  يل، وفؽـ مع اختالف بسقط؛ ؾبـداًل 

إذا ؿؾً أهنو تؼـدر فـ أبوفغ  ،افؽتى ـوكً أرؾػ مـ

 مؽتبي تضؿ ـؾ ـتى افعومل.أظتؼد أهنو  ،بوداليـ مـفو

ال يؼؾ مـتصػ افغرؾي مؽتى ـبر، تصؿقؿف اشتؼر ذم 

جيؾـس ظؾقـف رجـؾ  ،روظي ظـ تصؿقؿ بـوب افغرؾـي
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يرتدى مالبس ؽويي ذم  ،ضقيؾ افشعر وافؾحقي أصقبفلا

ماليـغ  ،فؾي، وفؽـفو ؿديؿـي ؿـدم افـدهر كػسـافـظو

  :األشةؾي احتشدت ذم رأد

وـقـػ تقجـد  !ودوذا يبدو هؽذا؟ !مـ هذا افرجؾ؟

ومـ ذم  !؟حي افعؿالؿي داخؾ ؽرؾي ذم مـزلهذه ادسو

ـ افؽتـى ذم مؽـون اشتطوظتف دمؿقع ـؾ هذا افؽؿ مـ

 ؟!واحد

يبدو أكـل اؿسؾً ؽؾطـي ظؿـري ظــدمو دخؾـً إػ 

هــو؛ هـرب مــ أفتعس. شقف أجرى وذفؽ ادـزل ا

 ظؾؿ ذفؽ.أو.. هـوك رء خطل وأكو كو فسً مرتوًح لؾ

ًُّ إػ افـوحق ي األخرى ادقجقد هبـو افبـوب فؽـل افتػ

وفؽـ مو رأيتف جعؾـل  ،خرج مـ مـزل افعجوئى هذاأ

 أسخ سخي ؾزع ؿصرة. 

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


                                                  38  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 وهضاث 
 

ؾلكو مل أجد افبوب ظـذ  و،مل أجد بوب افغرؾي مغؾؼً  ..ال

امجـوفس ظـذ خرى إػ افرجؾ اإلضالق. افتػً مرة أ

تـف إيل؛ وجدتـف يــفض يبدو أن سختل كبف ،ادؽتى

ذا افرجـؾ يؼـورب أظتؼد أن ضقل هـ .مـ ظذ مؽتبف

اؿسب مـك، وأكو أحوول ؿراءة مالحمف  ،ادسيـ أو أـثر

وفؽــ وجفـف  ،رورـهؾ هق ؽوضى أم حزيـ أم مس

رى ظؾقف أي اكعؽوس شـقى ـون مثؾ شطح ادوء، ال ت

 !وجفؽ أكً

وفؽــ مــ صـدة خـقذم خـرج  "أكً؟؟مـ "شلفتف 

 رًجو ومـخػًضــو، ؾتلـــدت أكــف ملـصــقيت متحشــ

 :يسؿعـل.. وفؽـ فدهشتل وجدتف يرد ؿوئاًل 

 ؼد أتقً ذم ادقظد ادحدد بوفضبط.رحبو بؽ. فم -

 ومي ـابتس ،أختقؾ أكف مبتسؿ لكـهؾ مو أراه صحقًحو أم أ
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دمـرأت هـذه ادـرة ورؾعـً ! رجؾ ذم ؿؿـي شـعودتف

 :صقيت

 ؟!مـ أكً؟ وأيـ أكو؟ وـقػ اختػل افبوب -

وفؽـ يؿؽـؽ أن تـدظقين أمو مـ أكو ؾفذا ال .ؿ..  -

 ن.بودُدور 

دظقه هبذا االشؿ؟ وهؾ هذا أن؟ ودوذا مو معـك ادُدور 

 هق اشؿف أم صػي ظؿؾف؟ 

 ؿوضعـل ـؿـ ـون يؼرأ أؾؽوري:

ــوين - ــون ظؿــع وأصــبح اشــؿل وصــػتل وـق .. ـ

 . وبف ـؾ رء ،أصبحً دوكف ال رء

ارتسؿ ظذ وجفل أظتك ظالموت امجفؾ وافغبوء؛ ؾلكو 

ؾفـؿ حـرف  ـو يؼــقل، وذم كػـس افقؿـً أريــد أال 
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اخلروج مـ هذا افؽوبقس؛ إلكؼوذ مو يؿؽـ إكؼوذه مـ 

 مستؼبع. 

 وجدتف يصقح بغضى: ،ؾجلة

 !!ال مستؼبؾ دـ هق مثؾؽ  -

يعرف مو أؾؽر ؾقف  هق يؼرأ األؾؽور ،إذا ؾفذا صحقح 

ومرة أخـرى دون أن أتؽؾـؿ وجدتـف  ،ومو أخػقف ظـف

 يؼقل:

هذه هل مقهبتل وفعـتل وأشوس وجقدي..  كعؿ.. -

. أمو ظـ ،ر ومو يؽذبقن بشلكفـهبو أظرف مو خيػقف افبش

 ،وادؽونؾلكً اآلن خورج افزمون  ..أيـ أكً شمافؽ

 . ادحقطؾفـو ال تلثر فؾسـقات ذم امجسد أو 

 دت ــوؿد ؾؼ ،وح بغضىـاآلن دوري أكو ذم افصقـون 
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 أظصويب:

ؾؾتخرجـــل مـــ هـــو أ.ــو افعجــقز اخلــرف وإال   -

 .شتؽقن هنويتؽ ظذ يدي

بؿجرد اكتفوئل مـ آخر حرف ذم هتديـدي وجـدتـل 

أمتـور مــ األرض وأفَؼـك  يثالث ارتػع إػ مو يؼورب

ر ـبلؿىص ؿقة ظذ طفري ذم صـدمي ــودت أن تؽسـ

ســً وؿتفــو بــوألرض افػؼــري وؿــد أحسظؿــقدي 

ل ـحتومؾـً ظـذ كػسـ .مــ حـقيل تـزوادؽون ـؾف .

 :جد هذا افرجؾ يضحؽ ذم تشػل ؿوئاًل وهنضً أل

 ؾلكـً اآلن.. ،قضع هتديد يـو بــلفسً اآلن ذم م -

 . خودمف

 ؾفؿ، وؿد متؾؽـل افرظى واخلقف؛ كظرت فف ذم ظدم 
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كو اآلن متلــد مــ أكــل ذم مقؿـػ ضـعػ وآالم لؾ

طفري تمـد ذفؽ. اؿسب مـل، كوطرا ذم ظقـل كظـرة 

 :أحسسً هبو تـػذ إػ روحل

دظـل أشلفؽ شمااًل يو )رأؾً(.. موذا تعـرف ظــ  -

 ؟ظؼقد افشقطون

أو ال.  وظرف إذا مو ـون ؿد جول ذم ذهـل صحقحً أال 

ظؼــد يقؿــع بوفــدم بــغ افشــقطون  !ظؼــد افشــقطون؟

واإلكسون، جيز افشقطون ظذ إظطـوء اإلكسـون أي مـو 

ُيتوجف، مـ مقاهى، أو مول، أو شؾطي، أو جزوت، 

وهذا ذم مؼوبؾ أن .ى اإلكسـون فؾشـقطون روحـف ذم 

 :ازدادت ابتسومي افرجؾ ؿوئاًل افـفويي. 

 بوفـسبي صحقح. صحقح ـؾ مو جوء ذم ذهـؽ اآلن -

بوئس ضوئع ال أمؾ فف ذم حقوة آدمقي، ـؾ مو  إكسونإػ 
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.ؿف هق أن يؿتؾؽ ـؾ مو حرم مـف، واألهؿ مـ ذفؽ 

أن يـتؼؿ مـ َمـ أذفقه، ومل يرمحـقا ضـعػف؛ ذم شـبقؾ 

ومـ  ا أموم ـؾ هذا.حقوتف رء توؾف جدً ذفؽ يرى أن 

هـو جيد افشقطون ادـػذ فف فقزيـد ظـدد األرواح افتـل 

 و إػ امجحقؿ.ويزيد ظدد مـ يذهبقن رأًش  ،تفبحقز

  !؟مو ظالؿتل أكو بؽؾ هذاو -

  وكظرة اشتفجون تعتذ وجفف:رد ؿوئاًل 

  مـ ادؿؽـ تـظقؿ ظؼد دون حمومك؟وهؾ  -

 .كطؼ بحرفأ يؿفؾـل افقؿً فؽل مل

ؼـد وفؽـ فقس أي حمومك يو رأؾً.. إن مـ يـظؿ ظ -

 . فؾشقطون جيى أن يؽقن مثؾؽ أكً

 رت ـؾ ـتذـ .رتـأو بؿعـك أدق تذـ ،فؿًو ؾـوؿتف
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ذ افتحوؿل بؽؾقـي ؾعؾ مفغ وصـقع ودينء ؿؿً بف مـ

رؿي أشةؾي االمتحوكـوت، ـبدًءا بس ،احلؼقق حتك اآلن

واهتوم أحد ادعقديـ وإضـوظي مسـتؼبؾي دون ذكـى.. 

دمور ادخدرات افذيـ جؾبً هلؿ افزاءة بسبى خطـل 

صـديؼتف افـذي ؿوتؾ ؽر مؼصقد ذم حمورض افضبط.. 

دجرد أكف ابـ أحد  ُيوـؿ بوفتفؿي مؽوكف فجعؾً شوئؼ

ـبور رجول األظلال... مغتصـى افػتـوة افـذي ؿؿـً 

بنثبوت أكف خمتؾ ظؼؾًقو ظـ ضريؼ رصقة أحد األضبوء.. 

، افذي موت حتً افتعقيض افذي أظطقتف ألهؾ افطػؾ

حـد ادسـةقفغ بعـد هتديـدهؿ أظجالت شقورة ابــ 

وـؾ هذا فـقـؾ  .ؽر ذفؽ افؽثرو ،هتؿإلخراس صق

حتـك  ،ادحومك افؽبر افذي أتدرب ظــدهرضو ذفؽ 

ظـدمو تؿ إشـود أول ؿضقي يل ؿؿً بدؾع رصقة فذفؽ 

   ور مستـد مؾؽقي أصذ فؼطعي أرض..ادقطػ إلحض
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 ألحد أصحوب افـػقذ. ره وإظطوئفبوفطبع فتزوي

 :ػورؿف ؿوئاًل ظـدمو أؾؼً وجدتف يـظر يل وابتسومتف مل ت

دة.. ال تتعجى ؾلكو ؾحؼ إن اختقوره صحقح ـوفعوف -

مثؾ افؼوكقن... وأيضو ــً أمثؾف ظذ أذم زمـل ــً 

ظـِذ  بتـظـقؿ ضريؼتؽ؛ فذفؽ تـؿ اختقـوري وحؽـؿ 

ن كصـقص افعؼـد، ومع ،ظؼقده ددة أفػ ظوم و فـُأدور

رور افتـل يؼـقم صـوحى افعؼـد ــؾ ادسووئ وافشـ

ذا يعتـز ؾفـ ،و بعـدهافعؼد أ بػعؾفو، شقاء ـوكً ؿبؾ

وفؽـ افققم تـتفـل مـديت.  ،حوئط إكجوزات افشقطون

أفػ ظوم ؿد مرت تتؿــك ادـقت ؾقفـو أفـػ مـرة ذم 

افققم، وفؽـؽ ال متتؾؽ تؾؽ افرؾوهقي.. ؾؾتستعد أ.ـو 

ؼ ـدشػ ؽ اآلن، وإينـون وؿتـد ؾؼد حـن امجديدور ـادُ 

  ظؾقؽ مـ مو هق آت.
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رؾػ ؿد ظذ األ وذم حلظي واحدة وجدت ـؾ افؽتى

وظـدمو كظـرت إػ  ،اختػً وصورت األرؾػ خوويي

ؾؼد وجدتف  ،رجؾ وجدت مو مجد افدموء ذم ظروؿلاف

 ،هق حل، ويذوب جؾده مـ ؾقق حلؿـفا ويشتعؾ كورً 

 و:هق ظذ هذا احلول ؿول يل صورًخ بقـلا 

ن تؽـقن إن  ،فؼد كسقً أن أخزك - أول ظؼقد ادُدور

 واآلن أكو مؾؽف.  ،أفػ ظوممـذ ـلا حدث يل  ،فف هق

ـؾ رء، وشؽـ ـؾ رء مـ حقيل، ـون  كؾجلة اكتف

افرجؾ ؿد تبخر، واألرؾػ مـ حقيل خوويـي، وفؽــ 

ادؽتى ـوكً ظؾقف مدوكـي... ؿؿـً وجؾسـً ظـذ 

يشي ضوئر، وكظـرت إػ افؽرد، وأمسؽً بلا يشبف ر

. .ظؼد مبويعي فروحل ـوكً أوهلو ظؼد.. ،تؾؽ اددوكي

دـقم أؿقم بوإلمضوء ذم خوكي ادقؿع بوشؿل وجدتـل ـو
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ي ذم دموء خرجً مـ جـرح ذم بعد أن ؽؿسً افريش

وفؽــ  ،وبوؿل افصػحوت وجدهتو ؾورؽـي ،ـػ يدي

رور مـو يؿألهـو حتـك ـال .ؿ ؾؾدى ذم حقويت مـ افش

 آخرهو.

حؽ ذم تشـػ ومـ شؼر ـون افشـقطون يؼـػ ويضـ

 .وذو ـػوءة ظوفقي ؾؼد ؾوز بُؿدِون جديد... ،واكتصور
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 ..خياليىى جدد(، وعالقتهن بـ( 
 

 
 

 ■ قازئال ■
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بعض مؤلفي  العدد السابق عالقةخالل  نقلنا
)النقاد(، وأنوي بإذن اهلل الخيال وانطباعاتهم عن 

 ـــــبـ إلى تجاربهم -كذلك–مستقباًل التطرق 
لكنني ترددت في إضافة تقرير عن )الناشرين(، 

نظرة )المؤلفين( تجاه الطرف المتبقي من 
قد يتم نظًرا للحساسية التي  المعادلة... )القراء(،

، لجمهورتجاه ا مالحظات مؤلفين قبالبها است
 أن المعتاد ىو العكس. باعتبار

 ىل ىذه الحساسية مبررة؟
 بخصوص إجابة ىذا السؤال، حرت بين رأيين:

األول: حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع،  -
 ؟ستثنى المؤلف من ذلكفلماذا ي  
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الثاني: ثمة أدباء آخرين يتحفظون تجاه  -
استخدام ىذا الحق، من منطلق أن األداة 
الرئيسية للمؤلف ىي )األدب(، فحتى لو امتلك 

داخل  همايبح ب، يحبذ أن أو رأيملحوظة 
يسحب من قد  ،جدل خوضنصوصو، بدًًل من 

 .ه في مهمة )الحكاء( األساسيةتركيز 
بينما القراء  على الجانب اآلخر: المؤلف )فرد(،

عبارة عن جمهور متنوع )يعتبر الكاتب ذاتو جزء 
أي رأي يبديو الكاتب، قد  :منهم(، بالتالي

 يسقط في فخ التعميم، أو يساء فهمو.
في –كال الرأيين وجيهين كما نرى، إًل أنني 

، فننقل هماأول ىانحزت في النهاية إل -النهاية
 طبــاعات مؤلفيــن إليكــم خـــــالل الســطور التاليــة ان
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 عن شريحة )القراء(.
 

 

ا ذم يعجبـل افؼورئ افذـل افػفلان. ؾفق مريح جدً 

ؾفؿ أي وجفي كظر أو رؤيي مطروحي. وافذي يتعومؾ 

مع افؽتوب ـروايي وفقس ـحؼوئؼ ظؾؿقي مثبتي. ؾفـوك 

ذُيي واشعي تتبـك أؾؽور ـتوب اخلقول افعؾؿل 

 ؾفمالء مـ افصعى إؿـوظفؿ. ،وتداؾع ظـفو بؼاشي

 أمو بوفـسبي فؾػوكتوزيو. ؾحدث وال حرج.

ـثريـ مـفؿ أرشؾقا إيل يـصحقين بوالبتعود ظـ أظلال 

وال  ،فؽغ ألهنو تشجع ظذ افؽػر وكؼهتق

 يستطقعقن افػصؾ بغ احلؼقؼي واخلقول.

أساهت أبى تسابت 
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 وذم.. يريده مو تؾؼل ذم متوًمو حر ؾفق.. افؼورئ أمو

 افـؼود مع متوًمو أختؾػ ؾلكو وهلذا.. يؿتعف مو ؿراءة

 مـ افـقع هذا اكتشور يعتزون افذيـ وافؽتوب

 ظذ بوفسؾى يمثر شقف مجوهرًيو افرائجي افؽتوبوت

 ؿورئ ـؾ.. أؾفؿف ال إكشوء ـالم وهق.. افعوم افذوق

 .. ُيبف ؾقلا حر

 شقـرصف ومورـقز شورموجقا ؿورئ أن مثاًل  أطـ ال

.. رديةي ـتوبوت بف افـؼ شقق أن دجرد ؿراءهتؿ ظـ

 ظؾقف أتعوػ أن يصح ال.. مثاًل  مراد أمحد وؿورئ

 وأرتؼل ـبور فؽتوب تؼرأ أن أظؾؿؽ تعول فف وأؿقل

 ال أمر وهق.. ُيبف ألكف مراد ألمحد يؼرأ هق! بذوؿؽ

 .شقاه أحد أي يعـل

أمحد امللىاًي 
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ـلكثك، دظـل أصورحؽ بقجفي كظري اخلوصي افتل 

 ربلا تؽقن خوضةي بوفطبع.

افسقق بشؽؾ ظوم يعتؿد ظذ ادستفؾؽغ اإلكوث. هؿ 

افطعوم.. وبوفطبع  ادالبس.. .مـ خيتورون ويشسون.

هـو يليت دور افدظويي، افـسوء يتحدثـ بنؾراط  افؽتى.

ضؾقكف ذم أي ؿد يصؾ إػ اهلقسسيو أحقوًكو ظـ مو يػ

رء يستخدمقكف. ؾال كسؿع ظـ مورـوت افسجوئر 

ادحببي فؾرجول صقًةو، فؽـ افرجول يسؿعقن ظـ 

مورـوت ادالبس وادؽقوج بؾ وادسؾسالت افتل 

 تػضؾفو افـسوء. 

بعض افؼورئوت  ذات افؽالم يـطبؼ ظذ افؽتى.

وذم ذفؽ طؾؿ فإلكوث  ،تتلثرن بقشومي افؽوتى افرجؾ

ؾ وشومي بوفطبع. وذفؽ افـقع مـ وافرجول األؿ
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وت افؼورئوت هـ األـثر هقسسيو وؿدرة ظذ كؼ ـتوب

وت ادعتدالت خػقضوت ئأو ـتوب معقـغ. بقـلا افؼور

افصقت ؾال يسقؿقن افشفرة إػ أحد مؼوركي بوفـقع 

 األول.

يؿؽـؽ أن ترى تؾؽ افظوهرة جؾقي ذم صػقف افبـوت 

افػالين افقشقؿ أو افقاؿػوت ذم اكتظور تقؿقع افؽوتى 

مػرط افروموكسقي. بقـلا يؼرأ افرجول ذم صؿً توم، أو 

 يغوزفـ افؽوتبوت امجؿقالت ويتؾؿؼـفـ.

شرييي هٌائي
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بقـلا تتعومؾ ذُيي ـبرة، وظذ رؿعي ظودقي، مع أدب 

ومو اخلقول بوشتعالء، وتصػف بـ)أدب ادتعي افػورؽي( 

أصبففو مـ تقصقػوت؛ تعطل ذُيي أخرى أـز هذا 

 افؾقن األديب مؽوكتف ادستحؼي مـ االهتلام وافتؼدير.

وبوفـظر إػ ذُيي ؿراء افػوكتوزيو ذم ظودـو افعريب، 

كجدهو تـؼسؿ بدورهو إػ ظدة ذائح أصغر، 

 متػووتي بشؽؾ جدير بوفتؼيص واالشؽتشوف.

اخلقوفقي افبوحثغ ؾقفو ظـ ؾؿثال هـوك حمبل األظلال 

متعي اهلروب مـ افقاؿع افسخقػ، هذه افؼُيي 

رسيعي هنؿي ذم ؿراءاهتو، ودمـح أـثر إػ اخلقول ادؿتزج 

متقؾ هذه  .قان أخرى، مثؾ افرظى وافروموكسقيبلف

افؼُيي أيًضو دطوردة إصدارات خوكي )األـثر مبقًعو(، 

 .وتتحؿس هلو مبديًي إظجوًبو مسبًؼو
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يبحٌ أؾرادهو ؽوفًبو ظـ أظلال مشوهبي دو أظجبفؿ  ـلا

مـ ؿبؾ، ويسلفقن ظـفو معورؾفؿ وؽر معورؾفؿ ظذ 

صبؽوت افتقاصؾ االجتلاظل،  و ُيرصهؿ ذم دوائر 

افضقء، افتل تتسع هبؿ فُتضّقؼ افظالم ظذ روائع 

 أخرى مل تـؾ حظفو مـ افشفرة واالكتشور.

ألدب اخلقول  ثؿ هـوك ذُيي ادتحؿسغ افػدائقغ

وؾـقكف، افسوظغ دوًمو إػ اؿتـوص روائعف، ادتعؿؼغ 

ديـ اإلؽراق ؾقف. وهمالء ؾقلا وراء مالمحف، افـوص

 يسفؾ متققزهؿ مـ ضبقعي صػحوهتؿ غاخلقوفق

ومشورـوهتؿ ظذ صبؽوت افتقاصؾ، ومـ ؿقائؿ 

ؾ، ادزيـي بؿراجعوهتؿ ئؼوؿراءاهتؿ افذاخرة بوفث

 افشغقف هلو. 

 فطبقعي افتضود بغ افؼُيتغ، يتسؿ جزء ـبر فؽـ، و
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مـ أؾراد هذه افؼُيي بوفشدة ذم خصقمي األظلال 

افشبوبقي متقشطي ادستقى، ومؼوركتفو بوفعظوئؿ بؼسقة 

حتؿؾ ممفػقفو إمو ظذ افتبوؤس أو ظذ افعـود ظذ 

رؾعي مستقاهؿ وظدم حوجتفؿ فتحسقـف، وـالمهو  و 

 ال حُتؿد ظؼبوه.

م، ُيتوج جمتؿع ؿراء أدب اخلقول بلفقاكف ذم وبشؽؾ ظو

ظودـو افعريب إػ تقشقع مدارـف وآؾوق بحثف واضالظف، 

إػ االظتدال  -وهذا صديد األمهقي واخلطقرة-ثؿ 

وادقضقظقي افبـوءيـ ذم كؼد األظلال اخلقوفقي )وؽرهو 

ـذفؽ(، شقاء ؿبؾ كؼهو أو بعده، ؾال جمومؾي وؾوؿع 

وهً تسػقف؛ فتؼقيؿ أؿالم ذات إثـوء، وال ؿسقة وب

 ؾرصي وصؼؾ مقاهى واظدة.

 ًرا، فديـو ذم حمقطـو افعريب ظدد فقس بوفؼؾقؾ مـ ـوأخ
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خقوفقي االشتثـوئقي،  و ال تؼؾ -ادقاهى األدب

خقوفقي افعودقي. -روائعفو ظـ أصوهر افتحػ األدب

حتتوج هذه افروائع فؾؿزيد مـ تسؾقط افضقء، 

أمداء أوشع وأوشع. ومـ وشط اإلصودة، وافـؼ ظذ 

ؿراء األدب اخلقويل، تظفر ؾةي ؾريدة تعؿؾ ظذ ذفؽ 

بؽؾ مو حتقي مـ صغػ وإسار، ؾؾـدظق ا! وكعؿؾ 

ألن تتسع تؾؽ افؼُيي، وفتتؽؾؾ جفقدهؿ بوفتقؾقؼ 

 وظظقؿ افـجوح.

إسالم علي
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الٌشاط الشبحي  

القاهىس األسىد
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ـتحدث  هذه شاألظزاء..  (ومضوت)أصدؿوئل ؿراء 

خؾ كقع مـ اخلراؾوت مدت جذورهو داادرة ظـ 

إال  -تؼريًبو–ؾال تقجد دوفي ذم افعومل  ،معظؿ افثؼوؾوت

كسخفو اخلوصي مـ أشوضر )األصبوح(، وحتتقى ظذ 

 مسؽقكي(. بققت بوإلضوؾي إػ مزاظؿ هـو وهـوك ظـ )

ملوى مع تؾؽ األموــ ظذ أهنو  يتعومؾ األهويلال 

وإكلا حلضقر بعض ؿقى ؾقق فألحقوء وحسى، 

شلاع  متجددة ظـ ، بوإلضوؾي إػ إصوظوتافطبقعي

بعض افتلوهوت ذم مـتصػ ظقيؾ جمفقل ادصدر، 

  .ؽر مقجقديـ أصخوصوؿع خطقات  ؾ،افؾق

ذم بعض األحقون تؽقن هـوك روائح ؽومضي، 

وتقورات هقائقي مػوجةي ذم ؽرف مغؾؼي، وتغرات 

ؽر متقؿعي ذم درجوت احلرارة. ـلا أن األضقاء تضوء 
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وؿد شود اظتؼود بلن تردد  تورة وتـطػئ تورة أخرى،

األصبوح يؽقن بسبى ارتبوط روح أحدهؿ بوألرض، 

 دم ؿدرهتو ظذ االفتحوق بعومل األرواح.وظ

هـوك بعض افبققت افتل تسدد ظؾقفو األصبوح بشؽؾ 

وأوؿوت معقـي  و ذم أزمـيمستؿر، ويؽقن ذفؽ ؽوفبً 

 شـقًيو، وأحقوكو يظفر افشبح درة واحدة ؾؼط.

ظذ افرؽؿ مـ أن  .واآلن كتؽؾؿ ظـ كلاذج األصبوح

أـثر افروايوت ـوكً حقل أصبوح اختذت أصؽول 

ؾبعض  ؛أن ثؿي كلاذج خمتؾػي مـ األصبوح افـوس، إال

 األصبوح ال يؿؽـ متققزهو ـلصبوح إذ أهنو تبدو موديي

و. موتقا حديثً  بؼوحؼقؼقي، وهل ظودة مو تؽقن ف

وهـوك  ،ر ؽوفبو ألؿربوء أو أصدؿوء ادقًوهل تظف

 وح تؽقن حموضي بـقع مـ افضقء ادتقهٍ ـبعض األصب
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بعض األصبوح تؽقن ظديؿي  ووأيًض  ،في أو افـورـوهلو

 افؾقن وصػوؾي. 

 
 

 املغطاة باألكفاىشباح األ: 
 

ن األصبوح تؽقن مغطوة بوألـػون. لب عتؼدو مو يؽوفبً 

ويعقد ذفؽ إػ أن ادقً ظودة يؽػـ بغطوء أبقض ظـد 

حقـلا صوهد ادؾؽ تشورفز وؾوتف، وفـو مثول ظذ ذفؽ 

وذفؽ أثـوء احلرب   1645و ظوم و مؽػـً األول صبحً 
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، وافذي قي اإلكجؾقزيي. وـون صبح صديؼ ففاألهؾ

  .وـون ؿد أظدم حديثً 

فتل خيطط شقخرس ادعرـي ا فحذر افشبح ادؾؽ بلك

ؽر أن )تشورفز( أمهؾ ، خلقضفو ذم افققم افتويل

بوفصؿؿ إثر كصقحي افشبح، ؾلصقى مميديف ـؾفؿ 

 ادعرـي.

ا ذم ا، وفؽـفو صفرة جدً ؿد تبدو احلؽويي خقوفقي جدً 

ؾؿ ظـ كؿقذج آخر واآلن كتؽ ظومل افرظى واألصبوح.

 ، هل:مـ األصبوح

 

  األحياءأشباح: 
يروى بعض افـوس أهنؿ صوهدوا أصبوح أصدؿوء 

مؼربغ، أو أكسبوء هلؿ، أثـوء تقاجد همالء األصدؿوء 
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ح األحقوء هذه حتوول ظـفؿ.. وأصبوذم أمؽـي بعقدة 

ي أو وضع صعى ـبلهنو ذم حمـ -وؽوفبً – إبالغ افـوس

  ُيتوج دسوظدة.

وفقدة افطوؿي وح ـبلن تؾؽ األصب ادزاظؿتؼقل إحدى 

بقـلا يذهى افبعض اآلخر إػ  ،افذهـقي فؾشخص ذاتف

أن بعض افـوس متتؾؽ جسديـ، جسد مودي وثوين 

صبقف بوألصبوح، .رب مـ األول ظـ افتعرض أليي 

 حمـي.

 :أمثؾي هلمالء األصبوح  

طفر صبح مظع ذم مـزل بزيطوكقو،  1944 ذم ظوم

واـتشػ ؾقلا بعد بلكف، وأثـوء طفقر افشبح فصديؼف، 

 و.ؾنن ادظع كػسف ـون ذم إحدى ادعورك هبقفـدا جرُيً 

، وبقـلا ـون 1893و ذم مسوء أحد األيوم ذم ظوم أيًض 
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افؽوبتـ )تريقن( يؼقد أشطقال بحرًيو ذم افبحر 

فزوجتف  ذم  (تريقن)األبقض ادتقشط، طفر صبح 

ي افتل ـوذم كػس افؾحظ-د بلكف ـؿ ؾقلا بعـدن. وظؾـفـ

رق ذم ظرض ـقل يغــون األشط -طفر ؾقفو افشبح

 افبحر.  

 
 

 حتريس األشباح: 
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وذ ؽريى، ـنكؼبادرات  بعضوح ذم طفقر األصباؿسن 

 .ؿك حقوة إكسون أخر بعد ظدة شـقاتوذفؽ ظـدمو و

  ،ظؼافثلاكقـوت مـ افؼرن افتوشع بدأت افؼصي ذم 

ـون افؾقرد )دوؾريـ( يؼطـ ذم أحد افبققت افريػقي ذم 

أيرفـدا، ظـدمو أؾوق ؾجلة ذم إحدى افؾقويل، ورأي 

صبًحو ذم اخلورج،  يؿشك ظذ ادرج، وُيؿؾ ظذ ـتػقف 

 و.توبقتً 

رجؾ ظـ شبى هرع افؾقرد إػ اخلورج فقسلل اف

و و صوحبً ـون  فف وجفً   افذي- ؽر أن افشبح ،تقاجده

 ؾجلة. كاختػ -ـودقتك

 (دوؾريـ)عد مرور ظؼ شـقات، أصبح افؾقرد ب

شػرا فزيطوكقو ذم ؾركسو. وذم إحدى األمسقوت ـون 

 ذم ؾـدق ضخؿ افؾقرد وظوئؾتف ُيِّضون اشتؼبواًل 
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ببوريس. وبقـلا ـون افؾقرد .ؿ بوفدخقل إػ ادصعد، 

كػس افشبح افذي ذهؾ ظـدمو رأي ظومؾ ادصعد هق 

طفر فف  ؿبؾ ظؼ شـقات ذم مرج افبقً افريػل. 

ي ـبعد حلظ، دـقرد افدخقل إػ ادصعـؾض افؾحقـفو ر

 صعد كحق األشػؾ،شؿع افؾقرد صقت حتطؿ اد

  .وؿتؾ ـؾ مـ ؾقف

 !أكؼذ حقوتفظـدهو أيؼـ افؾقرد بلن افشبح ؿد 

و ظـ أصبوح مرئقي وفؽـ مو شلخزـؿ بف حتدثـو شوبؼً 

 ح.ؽريى مـ األصبواآلن هق كقع 

 

 :األشباح الضاجت 

و ظوديي؛ ؾفل ال تعرف األصبوح افضوجي فقسً أصبوًح 

 ف مـ ـو دو تسببـقدهـجر بقـودي، وإكلا يشعـؾ مـبشؽ
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  .أصقات وؿالئؾ

ـسى إػ األصبوح افضوجي حتؾقؼ األصقوء أو جمقةفو ي

ـلا يـسى إػ بعضفو حتطقؿ  ،جمفقلمصدر مـ 

، إػ آخر األصقوء إػ ؿطع صغرة أو تزيدهو وإمحوئفو

 . تؾؽ افتجسدات ؽر ادبوذة

 (بوتريسقو)وح ر: 

ذم  (بوتريسقو)بدأ تردد صبح ضوج ظذ  1927ذم ظوم 

وفؼد شبى ذم افبدء تسوؿط وحتؾقؼ افػحؿ  ،فـدن

وؿطع افـؼقد ذم اهلقاء، ثؿ بدأت افـقاؾذ تتحطؿ دون 

  لا بدأت األصقوء حتقم ذم افغرف.أي مسبى، ـ

جيود تػسر فف، حقٌ ـوكً إشتؿر افتخريى دون ا

افؽراد تزحػ كحق هبق ادـزل وتـتصى ؾقق 

 افطووفي فقحدهو.
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  هقطىعت السأساألشباح: 
 و ادرء هل تؾؽ افتلهبر يؿؿد ورب افتل ـأبشع افتجإن 

وحقثلا تؽقن هـوك  ،يشوهد ؾقفو صخص دون رأس

صبوح تؽقن هـوك أصبوح بدون روايوت ظـ األ

حقٌ ـون ؿطع افرؤوس هق افطريؼي ادثذ  ؛رؤوس

فؾسجـوء ذوى ادؽوكي  فإلظدام، وخوصي بوفـسبي

بوح يؿؽـ أن يػرس ذفؽ طفقر ـثر مـ أص .ادرمقؿي

أتبوع ادؾقك دون رؤوس؛ حقٌ ـون أيضو ُيعَتؼد بلن 

األصبوح افتل فقسً هلو رؤوس، إكلا تسدد ذم ظومل 

يعتؼد بلن افروح ال  إذ ؛و ظـ رؤوشفواألحقوء بحثً 

 . سد ـومؾيؿؽـ هلو أن حتِّض احلسوب دون ج

تردد طفقر صبح مريع المرأة بدون ظذ شبقؾ ادثول: 

ؼؿل فزيطوكقو، افشوضئ افع ظذ ـرأس ذم مستـؼ
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و ـوكً تضع ؿؾـسقة ؾورؽي متومً  ،وذفؽ ظـد افغروب

أي صخص يعسض ضريؼفو بدون رأس أو وجف. و

 .يمخذ بػعؾ زوبعي ـوكً خؾػ افشبح دائلًا 

 اليوت ادتحدةأمو ذم معرـي االشتؼالل بوفق

األمريؽقي، ؾؽون ؿد ؿطعً رأس أحد امجـقد، ويؼول 

ر صبحف ذم ادقدان افذي ؿتؾ ؾقف أكف ال يزال يسدد طفق

 .(دشقنقه)بحثو ظـ رأشف ظـد هنر 

 
 

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


                                                  72  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 وهضاث 
 

  ذاث الغاياثاألشباح: 
بقـلا ثؿي دون أهداف حمددة، بعض األصبوح ب يظفر

ظفر إلكجوز ؽويي ن افبعض األخر يأتؼقل  أشوضر

فشبح إليصول وؽوفًبو مو يظفر ا ،معقـي ظذ األرض

 رشوفي إػ األحقوء. 

األحقون تؽقن األخبور جقدة، وهـوك افؽثر ذم بعض 

ؼقد مع طفقر تؾؽ مـ افروايوت حقل افعثقر ظذ افـ

فؾتلـد مـ أن افقظقد  وافبعض اآلخر يظفر ،األصبوح

 افتل ؿطعً هلؿ ذم حقوهتؿ ؿد تؿ إكجوزهو ظذ مو يرام. 

طفر صبح حورس أثـوء احلرب افعودقي األوػ،  -

خرج افسوئؼ ؾعثر ظذ  ،ختػلاووؿػ بقجف ظربي ثؿ 

حػر ـبرة ـون مـ ادؿؽـ فؾعربي أن تتحطؿ فق أهنو مل 

 تتقؿػ بػعؾ افشبح.
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بعد مقت )ادسقق دى مقكتغؾ( افذي ـون شػر  -

أدوكقو إػ افسقيد ذم افؼرن افثومـ ظؼ، جوء رجؾ إػ 

ؾقدر، ج 25000مدظقو بلن فف ذم ذمي زوجفو أرمؾتف 

دتصقف افسقيدي وؿد ضؾبً األرمؾي مسوظدة ا

)إيلاكقيقل شقيد كزوغ(، وبعد ؾسة ؿصرة طفر صبح 

افسػر فـ )إيلاكقيؾ( خمًزا إيوه بلكف شقزور زوجتف ذم 

ادـوم. وؾعال ؾؼد طفر افشبح فؾزوجي ذم ادـوم، 

وأهلؿفو ظـ مؽون وجقد وثقؼي تزهـ دؾعف فذفؽ 

 افديـ مرؾؼي بؿبؾغ مـ افـؼقد.

  واملشاهرياألشباح: 
قة ـول وكسـقدة رجـوريخ ظـ ظـي روايوت ظز افتـثؿ

ـوضؼ افتل مشفقريـ ظذ صؽؾ أصبوح، تسدد ذم اد

أشبوب ـثرة افؼصص حقل  ىحدإ ،ظوصقا ؾقفو
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افـوس ادشفقريـ يؿؽـ إرجوظف إػ أهنؿ اؽتقؾقا أو 

 موتقا ؿبؾ أن يـجزوا أظلاهلؿ افدكققيي.

 :مـ أمثؾي تؾؽ األصبوح 

و ؾركسو )كوبؾققن بقكوبرت( مالَحؼً ـون إمزاضقر 

وـبؼقي األصبوح  ،معظؿ األوؿوت مـ ؿبؾ صبح أمحر

ؾنن افرجؾ األمحر ـون يظفر ذم األزموت، وخوصي ذم 

 ونك وؿبؾ اهلزيؿي ظذ افتحديد. وـهنويي ادعور

)كوبؾققن( يعتؼد بلن األمقات هلؿ تلثر مبوذ ظذ 

و و، بحثً و مو ـون يستشر وشقطً األحداث، وهق ؽوفبً 

ظـ كصقحي حقل مو جيى افؼقوم بف. وؿقؾ أكف ؿبؾ أن 

 يؿقت، رأي صبح زوجتف )جقزيػغ(.
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 :املساجع  
 

 .ؽدويس وؽروشتك: رسار افعؼؾأـ م -

وب ـد راصد، ظبد افقهــشـ: ؿـقار افعؾـشأؾػ خ -

 افسقد.
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 ■ حمود عبد العلين ■
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



266935

 

 

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


                                                  77  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 وهضاث 
 

ر يقم ظرؾً أن هـوك صخص اشؿف )حمؿد ظبد  ـُ أذ

 افعؾقؿ(، يعقش بقــو وال يعرؾف أحد. 

ا.. ــً وبعض األصدؿوء، أذـر ذفؽ افققم جقدً 

 2كعؿؾ ذم إظداد افعدد افتوشع مـ شؾسؾي روايوت 

ـّو كبحٌ  -افذي مل يستؿر فألشػ-اإلفؽسوكقي  ـُ و

 ظذ ظـ أظلال تستحؼ اإلكضلام فؾعدد. تؾؼقً رشوفي

ادقؾ اخلوص بوشتؼبول األظلال، وـوكً مـ صخص 

 يريد أن يـؼ ظؿؾ فف ذم افسؾسؾي.. 

اشؿ افعؿؾ )داي كقبقن(.. ـون مـ ادػسض أن يتؿ 

ؿراءة افعؿؾ مـ ِؿبؾ مجـي ُمـتخبي، فؽـ مل يستطع أحد 

روايي  بؾؿراءتف؛ ألكف مل يؽـ جُمّرد ؿصي ؿصرة.. 

قعقد إرشوفف ، ؾراشؾتف فPDFبصقغي مرشؾي  ـومؾي

حتك كستطقع َضّؿُف دؾػ افعدد،  Wordبصقغي 
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وضؾبً صداؿتف ظذ ؾقس بقك، ودموذبـو أضراف 

 احلديٌ.. وسكو أصدؿوًء.

مل أجد ـؾلات تصؾح فؾتعريػ بضقػ هذا احلقار، 

ن )مصطػك  أؾضؾ مـ تؾؽ افتل ـتبفو ادسجؿ واددور

افقلاين( ـؿؼدمي تعريػقي فصػحي افؽوتى )حمؿد ظبد 

 افعؾقؿ( ظذ مقؿع )جقدريدز(.

أمو ظـدمو ضؾبـو مـ )ظبد افعؾقؿ( ذاتف أن يعرف كػسف، 

 ؿول:

و ظـ بوؿل خمؾقق مـ خمؾقؿوت ا!، ال خيتؾػ تؼُيقً 

دم، وفدت ذم افؼوهرة مـ أبقيـ أصقهللا مـ آبـل 

ظؿع افرشؿل مسةقل  م.1978 / 5/ 2ادـقؾقي يقم 

افشةقن افثؼوؾقي بوفؾجـي األودبقي ادرصيي ويؿؽـ 

و ذم جمول افرظى، تصـقػل ـؽوتى وؿوص، أـتى ؽوفبً 
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روايوت  ذم جمول اخلقول افعؾؿل، يل ثالث ووأحقوكً 

وجمؿقظي ؿصصقي مطبقظي،  وروايي خالل صفقر 

ؿؾقؾي إن صوء ا!، بوإلضوؾي إػ بعض افؼصص 

ي دراشوت ادـشقرة ذم جمؿقظوت كؼ مجوظل، وشؾسؾ

 .(ـقـتقؾ أـتى)تورخيقي تصدر ذم شؾسؾي 

أول مرة أمسؽ ؿؾلًا وأحوول افؽتوبي، ـوكً ذم صفر 

 ظذ األربع أي مـذ مو يزيد ؿؾقاًل  م،2009كقؾؿز ظوم 

شـقات، وـوكً روايي مـ أدب اخلقول افعؾؿل، أمو 

وـوكً مـ أدب  م،2010أول ؿصي ؾؽوكً ذم يـوير 

 افرظى. 

افتل تقفً تـشةتل وتربقتل ذم بقتـو بؼريتل بودـقؾقي، 

ألشبوب تتعؾؼ بعؿؾ أمل وافتل مل تؽـ تؼدر ظذ 

فذا ؾؼد  .رظويتل وافعؿؾ ذم كػس افقؿً، هل جديت
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ظؿري ال أظرف يل أمو  افستي أظقام األوػ مـؿضقً 

 إال جديت.

بعدهو افتحؼً بؿدرشتل بوفؼوهرة، وطؾؾً أؿيض 

إجوزيت افصقػقي مع جديت ذم افؼريي، وافشتوء فؾدراشي 

ذم افؼوهرة، حتك ادرحؾي امجومعقي طؾ هذا افروتغ 

ثوبًتو ال يتغر، واآلن بعد ظؿع وزواجل، ال يزال 

وامجؿعي مـ ـؾ أشبقع مهو  هـوك يقمل اخلؿقس

 مجديت.

بوفتلـقد ؾوفـشلة ذم ؿريي وشط احلؼقل، حقٌ ال 

ـفربوء إال ذم أظؿدة اإلكورة افعؿقمقي، وال وشوئؾ 

تسؾقي إال بحؽويوت جدي وجديت، أو االفتػوف حقل 

هلق مـوخ يدرب افعؼؾ  ،مذيوع ؿديؿ يعؿؾ بوفبطوريي

 و ـوجفـُيتي افتل ـي األشوشقـؾ، وهل ادؾؽـظذ افتخق
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 افؽوتى.

  

ـلا ذـرت شوبؼو ؾؾؼد بدأت افؽتوبي متلخًرا، بسبى 

ظدم اؿتـوظل بؼدريت ظذ افؽتوبي! ربلا ألين طؾؾً 

ضقال ظؿري ؿورئ، ـؾ دوره االكبفور بلا يؼرأه ومل 

و دثؾ هذه افروايوت.. حتك ألختقؾ كػز يقمو ـوتبً 

فؾخقول شؿعً ظـ مسوبؼي افدـتقر كبقؾ ؾوروق 

افعؾؿل ادقشؿ افثوين، وافتل ؾوز ذم مقشؿفو األول 

و، أصبحقا افققم مؾء افسؿع وافبرص، مثؾ األخ ـتوبً 

افعزيز )أمحد ادؾقاين(، وافصديؼ افؽريؿ )أمحد 

 ؾريد(. 

دت ذم داخع داؾع فؾؽتوبي. وال أخػقؽ ـشوظتفو وج

 بلن أحتقل يقًمو فؽوتى رًسا أن هذا افداؾع ـون حؾلًا 
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أ فف افدـتقر )كبقؾ ؾوروق( ؾـتبودل األدوار وفق يؼر

  درة واحدة!

ـتبً وـتبً، ُيرــل هذا افداؾع، ؾقجدتـل أهنل 

، ذم حغ أن ذط ادسوبؼي A4ورؿي  50روايي مـ 

  !ورؿي ؾؼط 15ـون 

كف أا، وأرشؾً افعؿؾ، وؿؾً ذم كػز هتؿ ـثرً أمل 

ربلا صػع يل جقدة افعؿؾ.. وفؽـ فألشػ ؾؼد رؾض 

 ذمـ افعؿؾ دون أن ُيؼرأ؛ دخوفػتف فؼط ادسوبؼي.

ذفؽ افقؿً وحتك مقظد ادقشؿ افتويل مـ مسوبؼي 

افدـتقر )كبقؾ ؾوروق( تعرؾً بجلاظي افتؽقي األدبقي، 

افرظى ادحع، مـ خالل مسوبؼتفؿ األوػ ظـ 

، وافتل ؾوزت ذم (صلن ظوئع)ؾقجدتـل أـتى ؿصي 

ع جمؿقظي أظلال ادسوبؼي بحؿد ا!، واخترت م
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، وافتل (ألجوكىجبوكي ا)أخرى فؾـؼ ضؿـ جمؿقظي 

ضؿً جمؿقظي مـ افؽتوب افشبوب، افؾذيـ اظتزهؿ 

كجقمو أدبقي ــ )ظصوم مـصقر( و)ظالء حمؿقد( 

و)مصطػل افقلاين( و)إشلاظقؾ وهدان( و)حمؿد ظبد 

افؼودر( و)حوزم ديوب( و)حمؿد افسققضل(، وؽرهؿ 

 مـ افؽتوب افرائعغ.

مـ مسوبؼي افدـتقر  كعقد مرة أخرى فؾؿقشؿ افثوفٌ

  :(كبقؾ ؾوروق)

 15افتزمً بوفؼط وـتبً ؿصي مـ  ،ذم هذه ادرة

، و! احلؿد حصؾً ظذ ادرـز (افشقطون)صػحي 

األول ذم هذا ادقشؿ، وبرصاحي مل تؽـ ؾرحتل 

بوفػقز بؿثؾ ؾرحتل بوفثـوء افذي شؿعتف مـ افدـتقر 

 )كبقؾ ؾوروق( ظذ افؼصي؛ وؿتفو أحسسً أين حؼؼً 
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 احلؾؿ افذي دؾعـل أشوشو فؾؽتوبي.

بعدهو ـوكً دمربتل مع افـؼ ادـػرد فؾؿرة األوػ مـ 

مع دار فقذ  (افـؼ دـ يستحؼ)بؼي خالل مسو

واألشتوذ )حمؿد شومل(.. صورـً بروايي )داي 

كقبقن(.. وهل افروايي افتل شبؼ وأذت فرؾضفو ذم 

ادقشؿ افثوين مـ مسوبؼي افدـتقر )كبقؾ ؾوروق( 

 بسبى ـز حجؿفو. 

ُؿبؾً افروايي، وتؿ كؼهو ذم مؼوع افـؼ دـ 

ؽالف مطبقع.   يستحؼ، وألول مرة أرى اشؿل ظذ

بعدهو ـوكً صخصقي مفؿي جدا بوفـسبي يل هل 

افدـتقرة )إيلان افدواخع(، ممشسي مجوظي افتؽقي، 

، وأست أن ترى افروايي (فقؾ)افتل ؿرأت روايتل 

افـقر، ووؿػً معل حتك ُضبعً افروايي وخرجً 
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، (أـتى)و بدأ افـؼ يتقاػ مع دار بعده فؾـقر.

 (أؾؽور صقطوكقي)ؿقظي ، وجم(شقبؽ)ؾـؼُت روايي 

ذم معرض افؽتوب افسوبؼ، واحلؿد ! ؾؾؼد ـتى ا! 

، وتستعد افدار فعؿؾ افطبعي (فقؾ)افؼبقل فروايي 

ريبو بنذن ا! تصدر روايي وؿ افثوكقي هلو خالل صفر.

 .(األخر)، وهل امجزء األول مـ ثالثقي (افؼتؾي)

ـتبف هق مستقحك مـ وؿوئع حؼقؼقي. يشغؾ أمعظؿ مو 

  :ـؿثول، مـ جؾ هذه األظلال %50افقاؿع تؼريبو 

قار، ـو وؿرأت هذا احلـ، إذا ــً ؿرأهت(صلن ظوئع)

 ؾستستـتٍ أهنو مستقحوة مـ واؿع كشليت.

  و ظذ واؿعي تورخيقي حؼقؼقي.ؿوئؿي أشوًش  (داي كقبقن)

 ز أو شؿعتفو ورب افتل رأيتفو بـػـمتتؾئ بوفتج (فقؾ)
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  ـ ظويشقهو.

ؿوئؿي ظذ حؼوئؼ افتوريخ افػرظقين  (شقبؽ)

 وأشوضره.

و ظذ ـتبف يرتؽز أشوًش أوهؽذا شتجد أن معظؿ مو 

 احلؼقؼي، ثؿ يؼقم اخلقول بنـلال افبوؿل. 
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ال يؿؽــل افؼح بوشتػوضي ذم هذه افـؼطي؛ حتك ال 

 درـمل تصيتؿ حرق األحداث؛ خوصي أن افروايي 

بعد.. وفؽـ افسبى األشود افذي دؾعـل فؽتوبي 

هو ظـ ادوشقكقي..  افؼتؾي، ـوكً دراشي تورخيقي ُأظدر

أثـوء مجعل دودة افدراشي، وجدت أن هـوك افعديد مـ 

األصقوء واحلقادث، افتل كراهو ذم افعومل ـلحداث 

ؾرديي، وكدرس ـؾ مـفو بؿعزل ظـ األخر، وفؽـ ذم 

 رابط جيؿع بغ ـؾ هذه األحداث..  احلؼقؼي ؾفـوك

أيضو افؾغز افذي يتؽرر ـثًرا ذم توريخ افؼتؾي 

ادتسؾسؾغ، ظـ افؼوتؾ افذي يتقؿػ ؾجلة ظـ افؼتؾ 

ذم ذروة جمده، وخيتػل دون أثر، ودون أن يعرف 

 هلذا..  يافتوريخ إجوبي مؼـع

 وز، مـ ـؾؽ هذه افشػرات، وأحؾ هذه األفغحووفً 
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افؼتؾي ادتسؾسؾغ وافشقوضغ  خالل روايي تربط

وأمتـك أن  وافقفقد وادوشقن بخقط واحد ؿقي مسابط

 أـقن ؿد كجحً.

 

  

 ؾؽرة بسقطي، وإن ـون مجوهلو ذم بسوضتفو.  (فقؾ)ؾؽرة 
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قل، ـؾ ؾصؾ هق ؿصي ذم حد ـؾص 10افروايي حتقي 

ذاهتو، يؿؽـؽ أن تػتح افروايي ظشقائَقو ظذ أي ؾصؾ 

ؿصرة ذات تقؿي رظى هلو صخصقوهتو وشتؼرأ ؿصي 

وبدايي وهنويي وحبؽي متلاشؽي؛ إذا ؾفل جمؿقظي 

ؿصصقي وفؽـؽ إذا ؿرأهتو مـ أول ؾصؾ وحتك 

افـفويي، شتجد أن ـؾ ؾصؾ مو هق إال ؿطعي بوزل 

دمتؿع بجقار أختفو، فتشؽؾ ذم افـفويي فقحي واضحي 

ادعومل، ودمد أن مجقع ؿصص ادجؿقظي تتصؾ بخقط 

 فتؽقن روايي متؽومؾي.واحد 

 

ذع ذم أمل يؽـ ذم ذهـل وأكو  ،أجقبؽ بصدق أن )ال(

ـتوبتفو، أهنو يؿؽـ أن تصبح شؾسؾي هبذا افشؽؾ.. 
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فتؼدم ذم أحداثفو، وفؽـ مع تبؾقر ؾؽرة افروايي وا

طفرت إمؽوكقي حتقيؾفو إػ شؾسؾي، ظـ افدـتقر 

)رائػ (: ظومل ادرصيوت، وافذي يبحر ذم افتوريخ 

افػرظقين وأشوضره، فقؽتشػ ذم ـؾ مرة أصقوء 

  ظجقبي ضؿـ مغومرات  زوجي بوألحداث واحلرـي.

 

  

فقس معـك أن جمول دراشتل ـون  ،افتوريخ هق حقويت

و، أن االهتلام بودقاد األدبقي وافتورخيقي شقؽقن ذم ظؾؿقً 

وهق معتؼد شوئد ذم جمتؿعـو؛ حقٌ  ممخرة اهتلامويت،

 أصبح افطوفى يدرس فقـجح، وال يؼرأ إال مو يدرشف.

صػ اخلومس االبتدائل، إػ افخ يرجع ـفؾتوريحبل 

وهل افسـي افتل درشً ؾقفو افتوريخ ألول مرة، وـون 
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ا ذم جعع أحى  جدً ا مفلًا ددرس افتوريخ وؿتفو دورً 

ظتزهو حؽويي مسؾقي اؿرأهو فالشتؿتوع أ .هذه ادودة

  .وفقس ألكجح ذم االمتحون، هبو

ــً ، وطؾ هذا احلى فؾتوريخ مالزمو يل ضقال حقويت

حريًصو دوًمو ظذ إظلار مؽتبتل بودقشقظوت 

وال أخػقؽ رًسا  وافؽتى افتورخيقي ادتػرؿي. افتورخيقي،

ؿسؿ  -أين ــً أرؽى ذم االفتحوق بؽؾقي آداب

 . توريخ، وفؽـ فقؼيض ا! أمرا ـون مػعقاًل 

افتوريخ هق ـؾ رء. وال يؿؽـ إلكسون أن يػفؿ 

ا، إن درس افتوريخ جقدً  احلورض، ويتقؿع ادستؼبؾ، إال

 وـلا ؿول ظع بـ أيب ضوفى ريض ا! ظـف: 

قر ـدوا ظذ مو هق آت بلا مه؛ ؾنن األمـاشتشف -

 متشوهبوت.
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مـ وجفي كظري، ال يقجد ظؿؾ يؿؽـ أن يعطؾ 

 هق ظدم وجقد افؽوتى ظـ افؽتوبي إن مو يعطؾف ؾعاًل 

 مو يؽتبف.

أمو إن افتؿعً ؾؽره ذم رأشف، ؾفق يؽتبفو بغض افـظر 

ظـ افقؿً وافظروف؛ ذم افبقً، ذم افعؿؾ، ذم 

مقجقدة، ادقاصالت ضودو أن افػؽرة واألحداث 

 تصبح ـتوبتفو ظذ افقرق هل أشفؾ خطقة.

 

  

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


                                                  93  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 وهضاث 
 

احلؼقؼي أن أول مـ يؼرأ مو اـتبف ؾعؾقو هق أخل 

، (شقبؽ))أمحد(، وفؼد أطفرت صخصقتف ذم روايي 

ومـ ؿرأهو يعرف افؽثر ظـ كقظقي افـؼوصوت افتل 

 ـتبف.أكخقضفو، ظـد ؿراءتف فػصؾ، أو مؼطع  و 

أحى أن آخذ رأي افدـتقرة )إيلان افدواخع( ؾقلا 

ن ـون افعؿؾ دون إـتى؛ ألهنو ال حتويب ذم األدب، وأ

ادستقى، ؾنهنو ختزين بذفؽ دون خجؾ، وهل صػي 

 محقدة أحسمفو جًدا.

افقشط األديب، ؾنن أـثر مـ آخذ رأيف ؾقلا  أمو مـ

أـتى، هق أخل وصديؼل )مصطػل افقلاين(، افؽوتى 

و ذم كتظر أن يؽقن كجلا أدبقً أافذي  افشوب ادقهقب،

حمؿد ) و إخقيت األظزاءهـوك أيًض  ادستؼبؾ إن صوء ا!،

 ،ظالء حمؿقد ،ظبد افؼقي مصقؾحل، ظصوم مـصقر
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، حمؿد جمدي، حمؿد ، أمحد ظبد ادجقدحسـ امجـدي

 .(جالل، حمؿد ظبد افؼودر

بعد زواجل، صورت زوجتل هل مـ تؼرأ مو اـتبف 

 . أواًل 

 

 

هل كصقحي ظومي فؾؽوتى بغض افـظر ظـ تقجفف 

األديب )اؿرأ، ثؿ اؿرأ، وظؾقؽ بودزيد مـ افؼراءة، ويو 

و ن ـوتبً قفـ تؽ، افؼراءة(حبذا فق أضػً إفقفو بعض 

  ا.و جقدً ا إال إذا ــً ؿورئً جقدً 

  

ظتؼد أن مسلفي أشلجقبؽ بلا أظتؼده بصدق.. أكو 

افشفرة واالكتشور هل رزق، مثؾ ادول ؿد دمتفد ـثرا 
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وال يلتقؽ إال افؼؾقؾ، وؿد تػعؾ افؼؾقؾ ويلتقؽ 

  :و بسقطً افرزق مـ حقٌ ال حتتسى.. شلظطقؽ مثواًل 

ـون هـوك ـوتًبو مقهقًبو بحؼ يدظك )إبراهقؿ أشعد(، 

ـتى جمؿقظي مـ افروايوت ذم ؾسة افسبعقـوت 

وافثلاكقـوت، ومل ُيصؾ إال ظذ أؿؾ افؼؾقؾ مـ افـجوح 

كؽ إذا ؿرأت أظلافف ؾستشعر أن هذا أوافشفرة، رؽؿ 

افرجؾ ؿومي أدبقي ؿؾ أن جيقد افزمون بؿثؾفو، إذا 

ب افالمعغ افققم.. وفؽـ ؿوركتف بؽثر مـ افؽتو

 افرجؾ ظوش وموت ومل يسؿع بف إال افؼؾقؾ.

هذا أمر ال  ؟هؾ أخذت حؼل مـ األضقاء أم ال

يؿؽــل إجوبتف اآلن، ؾنذا أحقوين ا! حتك ظوم 

شـقات،  10وؿتفو شلكظر إػ مو ـتبً خالل م 2020

 وـقػ ـون وؿعفو ظذ افؼراء، ومدى اكتشورهو ووؿتفو 
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 ـ هذا افسمال.اشتطقع افرد ظ

  

أكو اآلن أؿقم بنظداد جمؿقظي ؿصصقي متخصصي ذم 

افرظى بشؽؾ متـقع؛ ؾسقؽقن ؾقفو رظى األشوضر، 

ورظى اخلقارق، وافرظى افـػز، بؾ وحتك افرظى 

 افضوحؽ. 

أيضو أكو أـتى روايي، أظتزهو مؼوًظو تورخيًقو، وان 

رأيً )ـوكً تعتؿد ظذ افرظى وشتؽقن بعـقان 

، وهل تبحر ذم توريخ األكبقوء افؽذبي، وحتوول (كبقؽؿ

 خ.اإلمسوك بوخلقط افذي يربط بقـفؿ ظز افتوري

وأخرا أظؿؾ ظذ إـلال روايي بدأهتو مـ شـقات، 

 .(زايرجي)عد، بعـقان وفؽـل أرجلت إـلاهلو دو ب

 ز ظـ ـد مو يعـبوفطبع ؾوالشؿ ؽريى، وفؽـل مل أج
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 حمتقى افروايي إال هذا االشؿ.

 

 

 

 

 

  

 

  ا
ً
 وهضاث زعب قصرية جد

 

 

 

عصـام هٌصـىز 

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

