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الكوميكس و األساطير اإلغريقية

( )2مسوخ
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ٌَ درا :Hydra
اهلقدرا -سمحسب

إؾمبيـمػم اإلهمريؼقب  -وطمبش

ؾمؽـ مستـؼع ًمػمكي ( )Lernذم اًمققكين ،يمين هيدد
ؾمؽين مـطؼ إرضمقس ( .)Argosشمعتؼم اهلقبدرا
سمؼقة شمسع وطمقش جمتؿع  ،طمقب يؿتؾبؽ شمسبع
رؤوس -واطمد مـفي ومؼط ظميًمد ٓ يؿقت -مجقعفؿ
يستطقعقن كػب اًمسبؿ ،وذم طمبيل ىمطبع إطمبداهي
يـبت مؽيكف اصمـين.
ققمي هلذا اًمقطمش هق شمـلم سمبلرسمع
اًمشؽؾ إيمثر ؿمق ً
أىمدام وضمذع واطمد سميإلاضيوم إمم ذيؾ ىمقي ـمقيؾ،
وقمغم ظمالف اًمتـلم ٓ متتؾبؽ اهلقبدرا أضمـحب وٓ
شمستطقع كػ اًمـبير ًمبذًمؽ ٓ شمعتبؼم مبـ اًمتـبيكلم.
شمـبص سمعبض اًمروايببيت قمغم أهنبي –إاضبيومبب إمم
-7-

إىمدام -متتؾؽ اهلقدرا زقميكػ كتقج طمقيهتي ذم
اعمقية واعمستـؼعيت.
شمضؿـت ىميئؿب مفبيم هبرىمبؾ ( )Herculesىمتؾ
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اهلقبدرا ،طمقـفي اؾمتطيع سمؿعبيوك اسمـ أظمقف أيقٓس
( )Iolausإظمراضمفي مـ ويمرهي قمـ ـمريؼ إطمراىمف
سميًمـبػمان ،واؾمتطبيع اًمؼضيء قمؾقفي قمـ ـمريؼ ىمطع
ويمل مـيـمبؼ اًمرؤوس يمل
رؤوؾمفي اًمثامكق اًمػيكقب
ّ
ٓ شمـبثؼ صميكق .
شمعيون آصمـين ذم هذه اًمعؿؾق ؛ مي إن يؼطبع هرىمبؾ
أطمد اًمرؤوس ،يسيرع أيقٓس سمحرق مؽين اًمؼطع
عمـع اكبثيق رأؾمبلم ضمديبديـ مؽيكبف ،أمبي اًمبرأس
اخليًمدة ومدومـفي هرىمؾ حتبت خبخرة قمؿالىمب  ،صمبؿ
اؾمتخؾص اًمبطؾ هرىمبؾ اًمسبؿ مبـ دمبيء اهلقبدرا
ًمقغؿس أؾمفؿف سمف ،وسمذًمؽ أخبحت مجقع أؾمبفؿف
ىميشمؾ واؾمتػيد مـفي ذم سمؼق مفيمف.
ذم قمبيمل ميرومبؾ ،شمؿ اؾمتؾفبيم اؾمبؿ اهلقبدرا يمفقيب
-9-

ٕظمطر اجلامقميت اإلرهيسمق اًمرسي  ،مجيقم اهلقبدرا
اعمسئقًم قمـ أهمؾ

مبمامرات اًمسبقطرة قمبغم قمبيمل

ميرومؾ .واًمتل اؾمتؾفؿت مـ وطمش اهلقدرا اؾمؿفي
دائبام
وؿمعيرهي وكظيمفي اًمتسؾسبكم اًمبذي يسبؿا ً
سمعقدهتي مرة أظمرى رهمؿ هزائؿفي اعمتتيًمق قمغم أيدي
مجيقم ؿمقؾد وومرىم إومـجرز سمؼقيدة يميسمتـ أمػميمبي؛
طمق

يـتنم قمؿالئفي وضمقاؾمقسفي ذم يمبؾ مؽبين،

وذم أيمثر إمييمـ رسي وطمسيؾمق .
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 وٌدوسا :Medusa
مقدوؾمي أو مدوؾمي يميكت ذم اًمبدء سمـ ًتي مجقؾب  ،همبػم
أهني ميرؾمت اجلـس مع سمقؾمبقدون ذم معببد أصمقـبي؛
وهذا مي ضمعؾ أصمقـي شمغض  ،ومحقًمتفي إمم مسخ ،يمؾ
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مـ يـظر إمم قمقـقبف يتحبقل إمم طمجبر ،يمبام حتبقل
ؿمعرهي إمم صمعيسملم .وسمبام أن مقدوؾمبي يميكبت ىميسمؾب
ًمؾؿقت ومؼد متؽـ سمرؾمققس سمؿسبيقمدة هبرمس -
طمس

اعمقثقًمقضمقي اإلهمريؼق  -مـ اًمؼضيء قمؾقفبي،

وأهبدى رأؾمبفي ٕصمقـبي اًمتببل يميكبت ىمبد ؾمببيقمدشمف
ومـحتف درقمفبي اعمسبؿك سمبيٕيغقس اعمبزود سمبدرع
قمببييمس ،خببـيدل جمـح ب  ،يمببقس ظم بيص ًمببرأس
اعمسخ.
ذم قميمل ميرومؾ ،سمخالف وضمقد ؿمخصبق مقدوؾمبي
احلؼقؼق يمقطمش مـ وطمقش إؾمبيـمػم ،إٓ أهنبؿ
اؾمتؾفؿقهي ذم ؿمخصبق أظمبرى اؾمبؿفي مقدوؾمبي
يضي ،وًمؽـفي مؾؽ ؿمع اًمب Inhumansوزوضم
أ ً
مؾؽفببؿ  .Black Boltمتتببيز سمؼببقة ؿمخصببقتفي
وطمؽؿتفي أصمـيء مميرؾمتفي عمفؿتفي يمحييمؿب ًمشبع
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اًمب ،Inhumansوًمعؾ آؾمتؾفيم اًمقااضا يليت ذم
ؿمعرهي اعمتؿدد؛ ومؾدهيي ؿمبعر أربر ظمبيرق يتؿبدد
ويزداد ـمقًمف طمس

رهمبتفي ،يمبام أهنبي شمبتحؽؿ سمبف

يملذرع ـمقيؾ متؽـفي مـ ظمـؼ إقمبداء أو حتريبؽ
إؿمقيء سمف.
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 ساًكنوب :Cyclops
ذم اًمققكيكق يدقمك يمقؽؾقسميس ،أي اًمعلم اعمستديرة،
أو ذو اًمعبببلم اعمسبببتديرة أو اًمقاطمبببدة ،واًمـطبببؼ
اًمصببحقا ًمالؾمببؿ إخببكم هببق يمقؽؾقسمببي وًمببقس
ؾمببييؽؾقب يمببام لؾببق ًمؾبببعض شمسببؿقتف؛ وميًمؾغبب
اًمققكيكق ومقفي طمرف اخليء يمام هبق سميًمعرسمقب شمؼري ًببي،
ً
سمديال قمـ أظمبذه
ويمثػما مي يؽممجقكف مـ اإلكجؾقزي
ً

مبببيذة مببـ اًمؾغبب إم ًمقببؽمضمؿ سمشببؽؾ أخببا
وأومضؾ؛ ومتتحقل يمؾ اًمؽؾامت اًمتل ومقفي اخلبيء إمم
يميف ،ومؿـ يمقؽؾقب حتقر يمؾ ًقي ًمتصبا ؾمييؽؾقب
ٕهني معرسم قمـ معرب آظمر.
مسقخ مـ ضمـس اًمعامًمؼ  ،ذوو قملم واطمدة وؾمط
اجلبف  ،هؿ ذم اعمقثقًمقضمقي اإلهمريؼق يؿثؾبقن قمبامل
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مفرة يصـعقن اًمصقاقمؼ وأؾمؾح أهل ويـجزون
إقمامل اًمؽبػمة واًمضبخؿ  .أؿمبفرهؿ ؾمبقؽؾقب
سمقؾقػقؿقس اسمـ إًمف اًمبحر سمقؾمقدون ،اًمذي خيدومف
سمطبؾ مؾحؿب (إوديسببي) ذم اعمغببيرة ،يمببام شمظفببر
اًمؾقطم اًمؽالؾمقؽق اًمشفػمة أدكيه ،اًمتبل رؾمبؿتفي
ريش اًمػـين (ضمييمقب ضمقرداكس) قميم 0635م.

أمببي ذم قمببيمل ميرومببؾ ،يظفببر اؾمببؿ ؾمببييؽؾقب ذم
ؿمخصق ؾمؽبقت ؾميمبرز أطمد أهؿ أقمضبيء ومريؼ
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اًمب X-Menوىميئده ًمػؽمات قمديدة مـ شميرخيفؿ.
يؿتؾؽ ؾمييؽبؾقب ىمدرة متحبقًم ظميرىم أٓ وهل
إـمالق أؿمع طميرىمب مبـ قمقـقبف ،وذم اًمؽبقمؽس
فمفرت صمالصم شمػسػمات ًمتؾؽ اًمؼبدرة ،فمفبر أوهلبي
قميم  ،0983طمق

أؿمػم إمم أن قمقـقف جمرد سمبقاسمتلم

شمؼقمين سمـؼؾ اًمطيىم احلراري مـ سمعد آظمر جمفبقل،
وخترضمفي إمم اًمبعد اخليص سمـي.
ىمقؾ ذم اًمتػسػم اًمثيين قميم  0986أن ًمديبف اًمؼبدرة
قمغم امتصيص اًمطيىم اًمشؿسق أو أي إؿمعيع يمقين،
صمببؿ يؼببقم سمتؽثقػفببي ومقتقًمببد قمـفببي شمؾببؽ اًمطيىمبب
اإلؿمعيقمق اًمؽؼمى.
أمي اًمتػسػم إظمبػم قمبيم  ،2114ومؼبد مبزج سمبلم
ؾميسمؼقف واؾمتػبيد مـ يمؾ ممقبزاهتام ،مع ذيمر وضمبقد
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طمؼببؾ ـميىمبب داظمببؾ قمؼببؾ ؾمببييؽؾقسمس يببتحؽؿ
سمقاؾمطتف ذم يمؿق إؿمع اًمتل يريد إـمالىمفي.
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 حٌخان :Titans
اعمعـك احلرذم ٓؾمؿ اجلبيسمرة سميإلهمريؼق هبق أهلب
أيضبي سمئهلب
اعمجيهدة أو اعمؽيومح  ،وهؿ يعرومقن ً
اًمؼدميء ،أسمـيء اجلـ  ،وىمبقؾ أوراكقس ،وهؿ قمبرق
مـ أهل إىمقييء اًمذيـ طمؽؿبقا إرض ظمبالل
اًمعرص اًمذهبل إؾمطقري ،ذم طمؼب مبي ىمببؾ آهلب
إوًمقؿ  .اظمتؾػت إؾميـمػم اًمؼديؿ ذم وخػفؿ
سميظمتالف اًمػؽمة اًمزمـق واعمـطؼ اًمتل شملخؾت مـفي
إؾمطقرة ،إٓ أهنبؿ يمبيكقا جيسبدون -ذم هميًمبقب
إوىميتً -مؼقى اًمطبقع ومظيهرهي اعمختؾػ .

- 08 -

ذم قمبيمل دي د ،سمجيك وضمبقدهؿ احلؼقؼل يمآهلب
إهمريؼق  ،يقضمد ومريؼ مـ ؿمبيب إسمطيل اخلبيرىملم
ُيدقمل اًمتييتـبز ،مـ أؿمفبر أقمضبيئف :ؾمبقسمرسمبقي،
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سمقست سمقي ،رايػببلم ،ؾمتببيرومبيير ،ومالش يمقببد،
أيمقآد ،ؾمقبقرج ،سمقست سمقي.



 أركٌي :Arachne

هل امرأة سمشببري امتبيزت سمؿفيرهتبي اًمشبديدة ذم
اًمـسجً ،مدرضم أهني أؿميقمت شمػقىمفي قمغم اإلهل أصمقـي
إهل احلؽؿ واًمصـيقم  ،إمم أن اًمتؼقي ذم ٍ
حتد ًمؾـسبج
قمغم اًمـقل ،ومتؽـت مـ هزيؿ اإلهل ً
ومعال ،ومؾعـتفي
إظمببػمة سمتحقهلببي إمم أول قمـؽبببقت سمشببببري.
متتؾؽ أريملم ىمدرات ظميرىم مثؾ اًمرسقمب واًمؼبقة
واخلػ ب  ،يمببام أهنببي شمطؾببؼ ؿمبببيك اًمعـؽبببقت مببـ
معصؿقفي ،يمؿصبدر إهلبيم ًمشخصبق ؾمببييدرمين
اخليرىم .
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ذم إطمدى أقمداد ميرومؾ يمبقمؽس ،مجعبت اإلهلب
هبػما سمعض أقمقاهني مـ إوًمقؿ مـفؿ أريبس إًمف
احلروب ،وأريمبلم اًمعـؽبقت اًمبشبريً ،مققاضمفبقا

هرىمببؾ وزمالئببف مببـ إومـجببرز اجلببدد ،طمقـفببي
اؿمتبؽت أريملم مع ؾمبييدرمين.
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 من كتاب (األساطير والكوميكس) 



وصاصو امدواء
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حتظك صمقؿ مصييص اًمدميء سميكتشير واؾمبع ذم يمبؾ
اًمثؼيوميت شمؼري ًبي ،مع خقرة كؿطق ذم إذهين ًمثري
ذو وضمف ؿميطم  ،أكقيب ـمقيؾ  ،ىمبدرة قمبغم شمغقبػم
اًمشؽبؾ إمم طمقبقاكيت ىميراضب  ،يؿبقت سميًمشؿس
واًمثببقم ،يغببقي اًمـسببيء سميًمذات ،وهل خببقرة
شمرايمؿت مـ قمدة ؿمخصقيت سمدايب مبـ مصبيص
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اًمبدم إديب إول اًمؾبقرد روصمػبلم ،وشمباله ومبيرين
اًمؽيهبـ اًمسبيسمؼ اعمؾعبقن سمؿبص اًمدمبيء واًمبذي
أاضبيف إكقبيب ،وخب ً
قٓ إمم رائعب سمبرام ؾمتقيمر
درايمبقٓ واًمـسخ بب اًمسقـامئقبب اعمحبببب ّروم قمـفببي
كقؾمببػػماشمق اًمتببل أاضببيومت إمؽيكقبب اًمتحببقل إمم
احلققاكيت.
سمداي أؾمطقرة مصيص اًمدميء متعبددة ومتـققمب ،
طمتك سمعد طمذومـي عمئيت اعمخؾقىمبيت اًمتبل شمشببرب
اًمدميء مـ ىمبقؾ آؾمتؿتيع أو آكتؼيم مـ إسميًمس
واًمغقبالن إًمخ .سمدايب مـ إؾميـمبػم اًمعرسمقب اًمتل
حتبدصمت قمـ اهليمب وهل ـميئر يقًمبد مـ دم اًمؼتقؾ
ومقطيرد أهؾبف ٓ يرربفؿ ويصقبفؿ سميجلـبقن إٓ ًمق
ؾمؼبقه مـ دم اًمؼبيشمؾ ومػمشميح ويؽميمفؿ ،وًمؾقؾقتق أو
ًمقؾق

ذم إؾميـمبػم اًمبيسمؾق اًمتل شمتغبذى قمغم دميء
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اًمراضبع ،ومصيص اًمدميء ذم اًمبؾؼين أو اًمػيمبؼمي
اًمذي يصطيد اًمػتقيت اًمشيردات ،وأؾمققي اًمذي
مبؽرا ومقحؼد قمغم إطمقبيء
يرضمع إمم ؿمخص ميت ً
اًمذيـ يتؿتعقن سميعمعقش .
أدسم ًقي ،يرضمع أول شمـيول عمصيص اًمدميء إمم اًمؼصب
اًمطقيؾ ( Vampyerشمرمجتفي سميؾمؿ مصيص اًمدم،
شمرمج متقومرة إًمؽؽموك ًقي) وهل اًمؼص اًمتل كسببت
سميخلطل إمم اًمؾقرد سمػمون اًمشيقمر اًمروميكز اًمشفػم،
ً
سمدٓ مـ يميشمببفي –ـمبقبببف اًمشخصببل وخديؼببف
(واضحقتف) -اًمديمتقر ضمقن سمقؾدوري.
ُيمتبت اًمؼص يمـقع مـ اعمببيرزة إدسمقب مبع ًمبقرد
سمػمون وسمػمد ؿمقكم ومبيري ؿمبقكم ،وسمقبـام شمعبيمم
رائدي اًمروميكسبق قمبـ إمتبيم اعمببيرزة ،أظمرضمبت
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ميري ؿمبقكم رائعتفبي ( ومراكؽـشبتييـ) سمقبـام أؾمبفؿ
سمقؾدوري ذم مقالد أدب مصييص اًمدميء.
يمفب ٍ
يو همبػم متعؿبؼ ذم إدب ،يميكت ؿمخصقبيت
سمقؾببدوري همبػم معؼبدة ،يسف

اًمؽيشم

ذم رص

مظفبرا يمآسمب
شمػيخقبؾفي يمحؼيئؼ وااضحب ًمؾؼيرئ
ً
وشمعيؾم سمطؾف (اًمذي يرضما أكف يرمز سمف عمعيكيشمف مبع
شمالقم

اًمؾقرد سمػمون سمف)ً ،مؽـ ؿمخصبق اًمؾبقرد

روصمػلم أشمت ومريدة ووميشمـ ًمؾؼراء؛ سمغؿقاضف ومجقده
واؾمتغالًمف اًمنمير ًمػضيئؾ أظمريـ.
قمغم اًمعؽس مـ ظمؾػيؤه مـ مصييص اًمدميء يميكت
ؿمخصق ر وصمػلم ٓ شمتؿتع سمؼبقى ؾمبحري ضمببيرة؛
يمبيكت ىمبقاه ومبقق اًمطبقعقب حمبدودة (إذا أؾمتثـقـبي
ىمبدرشمف قمغم اًمعقدة مـ اعمبقت) شمؽماوح سملم ضمؾب
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اًمـحس واًمقؾمقؾم وسميًمطبع مص دميء اًمعببذارى
اًمؼميئبيت ،سمقـام يؽؿـ ذه احلؼقؼل ذم ىمدرشمف قمبغم
اًمتبالقم

سميعمشبيقمر ،واؾمتغبالل ومضبيئؾ اًمـببيس

واطمؽمامفؿ ًمؾنمف يمل يدمرهؿ.
كرى مـ ظمالل إطمبداث اكتؼبيم روصمػبلم اعمبروع
قمـدمي دمر احل

إول ًمبطؾ اًمؼص أوسمبري ،صمبؿ

ؾميكبده وواؾمبيه طمتك وىمػ قمغم ىمدمقببف وأخببا
معتؿب ًدا قمغم اًمصبديؼ اجلبديبد ،ىمبؾ أن يـسبح
مهببي إيببيه سمؿقشمببف
مصببيص اًمببدميء مببـ أميمببف مق ً
(يمؿلؾمية ضمديدة شمتؿثؾ ذم ومؼد اًمصديؼ اعمـؼذ) ،يمل
ً
مؽؿبال اكتؼيمبف سمتعبذي
يرضمع سمعدهي إمم احلقببية
وشمدمػم أرسة اًمبطؾ.
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يمؾ هذا ومؼبط ٕن أوسمري دمبرأ وطمبذر ومتية هميومؾب
مـ أٓقمق

روصمػبلم (اًمذي يمين يظـبف جمرد ؾمبقد

ذم اًمغبقاي  ،ومل يؽـ ىمد قمبرف سمعبد أكبف مصبيص
دميء).
رهمؿ سمدائقتبفً ،مؽـ اطمتؽيك سمقؾبدوري سمشخصق
اًمؾبقرد سمػمون اخلبقث أكتبج ؿمخصق أدسمقب صمؼقبؾ
اًمعقبير؛ ومروصمػبلم يظفر أيمثر ممي يبطبـ طمتك عمبـ
يعبرف طمؼقؼتبف ،جيقبد آقمتامد قمغم فمـبقن اًمـبيس
وأطمؽيمفؿ اعمسبؼ يمل يدظمؾ وؾمطفؿ سمدون ضمفد
يمببػم أو طميضمب ًمؾؽثػم مـ اًمؽذب واًمثرصمرة ،جيقبد
اؾمتغبالل إسمريبيء يمل يدظمؾبقه سمبلم إوؾمببيط
اًمراىمقب واعمحؽمم .
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ؿمخصقب معتبدة سمـػسفي طمتك أكف يؿعبـ ذم رومض
اًمػرائبس اًمسفبؾ اًمتل شمؽبيد شمؾؼل كػسببفي حتبت
ىمدمقف ،ويطيرد سمنسار اًمػرائس اًمصعب  ٓ ،يتخغم
قمـفببي مفببام زادت اًمصببعيب ،مببع ؿمبببؼ ظمببيص
ًمؾػتقيت اًمعبذراوات ،ؿمديد احلؼبد ويؿتؾؽ ً
همبال
مؽتببق ًمي جيعببؾف ٓ يـسببك صمببلره؛ يمببؾ هببذا مببع
مالمبا ضميمبدة مقت ٓ متـا أي شمعبػم عمشيهدهي.
مـبا روصمػبلم رضسم اًمببداي عمصبييص اًمدمبيء ،يمام
أورث ظمؾػبيءه مـ مصبييص اًمدمبيء اًمؼبدرة قمغم
اًمعقدة إمم احلقية سمطؼقس ؾمحري ظميخ  ،وإمؽيكق
وأظمػما اًمشبؼ ًمؾـسيء اًمؼميئيت.
اًمقؾمقؾم ًمؾعؼقل،
ً
ضميءت اخلطقة اًمثيكقب ذم إدب اًمشعبل مع فمفقر
وميرين مصبيص اًمدمبيء ،حمبقر ؾمؾسببؾ ىمصصبق
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رظمقصب يمتبفبي ضمقؿس ميًمؽبقم ريؿبر وشمقمبيس
سمقؽقت سمريست ،شمدور أطمداصمفبي ذم ومبؽمة احلبروب
اًمـيسمقًمقبقكق ً ،مؽـ اًمؽيشمبلم شمعبيمبال مبع اًمسؾسؾ
سمخػ ؛ ومؾؿ هيتام سمثبيت مالما اًمشخصق أو ىمصتفي
اًمبنمي ً ،مؽـفام مـحي ؿمخصبق مصبيص اًمدمببيء
اًمؽثبػم مـ اًمعالمبيت همبػم اعمقضمبقدة ذم إقمبامل
أصمبرا ذم
إؿمفر؛ يميًمـيسملم اًمطقيؾلم اًمبذيـ يؽميمبين ً
رىمب اًمضحقب  ،اًمؼقة اجلسبدي اخلببيرىم  ،اًمؼبدرة
قمغم اًمتـقيؿ اعمغـيـمقز.
يمين ومبيرين يؿثؾ ظمطبقرة اعمغبيمبر اًمرطمبيل اًمبذي
يدظمؾ قمغم اعمجتؿع أمـ ومقػسده مؼيرك سمروصمػلم
اًمذي يؿثؾ اًمشخصق إرؾمتؼراـمق آؾمبتغالًمق
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اًمتل ٓ شمؽتػل سمام حتظك سمف مـ كعبؿ ،ومتحؼبد قمبغم
اًمؼؾقؾ اًمذي يؿتؾؽف مـ هق أاضعػ مـفي.
يميكببت اخلط بقة اًمث ببيًمث هببل ؿمخصببق يمببيرمقال
اًمغيمضب اًمتل شمرمجفي د .أرببد ظميًمبد شمقومقببؼ ذم
ؾمؾسؾ رواييت قميعمق  .أاضبيومت يميرمقال إمم شمراث
مصبييص اًمدميء اًمؼبدرة قمغم حتبقيبؾ اًمضحقب إمم
مصيص دميء همػم مقت .يميرمقال متثؾ هـبي اًمؼبدرة
اًمنميرة ًمصديبؼ اًمسقء قمغم إومسيد اًمؼماءة وحتقيؾفي
إمم اًمنم (وًمقس جمرد اكتفييمفي).
يميرمقال -يمبؼق مصييص اًمدميء -متتؾبؽ وضمفبلم
مـيومؼبلم؛ وضمبف إكسبيين اضعقبػ يسبيقمبدهي قمبغم
اؾمتغبالل قمطػ أظمريـ ًمؾدظمبقل إًمقفؿ ،ووضمف
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ؿمقطبيين طمؼبقد وذس يستغبؾ اًمغقايب ذم إيؼبيع
رسا ذم اعمفيًمؽ.
اضحيييه ً
اًمؼػبزة اًمؽبؼمى ذم مصييص اًمدمبيء يميكت قمغم يبد
سمبرام ؾمتبقيمبر ،اًمروايب (اًمتل شمرمجتفبي مبع مـببك
اًمبدواظمبكم خبيدرة ذم مصبببر قمببـ دار ايمتب ،
واًمؽبقيت قمـ دار سمالشمقـقبقم) يميكت متثببؾ ذروة
متؼـببب دمؿببع سمببلم ىمضببييي اعمجتؿبببع اعمعؼبببدة
واًمصبراع اًمدائببر سمببلم إرؾمبتؼراـمق اًمتؼؾقديب
واًمطبؼبب اًمقؾمطك اعمـتج احلداصمق .
يتؿقبز درايمقٓ سملن فمفبقره اعمببيذ حمبدود ضمب ًدا،
ـمبقال اًمرواي شمرى أصمره ذم إطمبداث اًمتل يروهيبي
اضحيييه وظمصقمف ،سمقـام خيتػل هق وراء اًمسبتير ٓ
مضبطرا .أاضبيف
يؾجل ًمؾؿقاضمفبيت اعمببيذة إٓ
ً
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درايمبقٓ إخبقل اًمرومبيكقب عمصبييص اًمدمبيء،
وإقمامر اًمطقيؾب  ،واخلبقف مـ اًمشؿس واًمثبقم
واًمـبقم ذم اعمؼيسمر (ذم اًمؽمسم اًمتل دومـ ومقفي أول مرة،
وهق مي شمؿ حتقيره إمم شميسمبقت ذم إضمقيل اًمالطمؼب
مبـ مصبييص اًمدميء) ،وجمؿبققم مبـ اًمؼببدرات
اخلبيرىم يميًمتحؽبؿ ذم اًمطؼس واًمسػر سمرسقمببيت
مذهؾ .
ومـ درايمقٓ أشمك كقؾمػػماشمق؛ أول معيجل ؾمقـامئق
خبيمت ًمؾشخصقب اًمتل امتؾؽت ىمبدرة اًمتحببقل
إمم طمقبقاكيت ،واًمتل أاضبقػت رسي ًعبي مبع كؿببق
أخؾفي ًمشخصق مصيص اًمدميء اًمتؼؾقدي.
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شمـيوًمـي أقماله اًمتطبقر اًمتيرخيل ًمشخصقب مصبيص
اًمدمبيء؛ سمدايب مـ اًمؾبقرد روصمػبلم اًمذي أطمبدث
اضجبب أدسمقبب يمببؼمى ذم قمصببره وأكتجت قمـببف
اعمرسطمقببيت اعمؼتبسبب طمتك ايمتؿببؾت إيؼببقك
وحتقًمت إمم شمقؿ قمغم يد سمرام ؾمتقيمر ذم درايمبقٓ.
كحيول أن رخد اعمالما إدسمق عمصيص اًمبدميء
اًمتؼؾقدي ويمقػ قميجلفي إدسميء:
أدةيا:
-1
ً
ؿمخصقب مصبيص اًمدميء شمتؿقبز سميحلؼبد ،اًمرهمبب
اًمثبلري اعمتحؽؿب  ،اًمؼبدرة اًمؽببػمة قمبغم اخلبداع
واؾمتغالل اًمبسطيء ،امتبالك صمبروة وىمبقة ظمبيرىم ،
ًمؽـ ذم اعمؼبيسمؾ يعبيين مـ طمبدود ٓ شمعبقؼ اًمبشبر
يمثػما إمم اؾمتغالل اًمعبقبد
اًمعبيدي وهق مي يضطره ً
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أو احلقؾ واعمؽر (يمام وخػف ؾمتقيمر قمغم ًمسين ومبين
هؾسـج :ىمقشمف همػم قميدي ً ،مؽـفبي حمبدودة ،وىمقاكبي
قميدي ً ،مؽـفي همػم حمدودة).
مصبيص اًمدمبيء يميئـ ىمديبؿ ،وٓ يعـل هذا جمبرد
قمؿره اًمطقيؾ وإكام مي يؽمشم قمغم ذًمؽ مـ اكػصبيم
وخبراع طمضبيري ومـ امتباليمف ظمبؼمات شميرخيق
مؽمايمؿ متثؾ مزي وقمق ذم اًمقىمت ذاشمف.
نفسيا:
-2
ً
يتطؾع مصيص اًمدميء إمم اًمبنم سمـظرة ومقىمقب  ،مبـ
يمقكبف يعؾقهؿ ذم اهلرم اًمغبذائل ومـ امتاليمف قميدة
ًمؾثروة واًمسؾط ًمؽـفي كظرة ممتزضم سمبيًمغػمة ًمعبدم
امتباليمف اًمراطم إسمديب (مص اًمدميء يعتؼم ًمعـ ).
يؿثؾ اًمرصاع سملم ىمقاه اهليئؾ وأوضمف قمجزه اًمؽؼمى
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(يمعجزه قمـ دظمقل سمقت دون راضي ؾمقده).
مشؽبؾ دائؿ ومصدر ًمرصاقميت ومرقمقب سمقـف وسملم
أشمببيقمف أو ظمصبقمف ،شمتجسد ذم اكػصيمف احلضيري
ظمصقخي مع طمريم
قمـ اًمعصبر اًمذي يعقش ومقبف،
ً
اًمتطقر واًمتغقػم اًمدائؿ ذم اًمؼركلم إظمبػميـ ،ممبي
لدث خدا ًمي سمقـف وسملم ىمقؿ اعمجتؿع اجلديدة.
أطمقي ًكي يؿتبؾؽ مصيص اًمدمبيء قمؼبدة ذك دومقـب
ورهمبب داظمؾقب ذم اعمبقت ًمؾخبالص مبـ ًمعـتببف
(مدرؾمب سمبدأت قمغم يبد ومبيرين مصبيص اًمدمبيء
وفمفرت آصميرهي ذم اًمؽتبيسميت واعمعيجليت إطمدث
ًمشخصق درايمبقٓ رهمؿ قمدم وضمبقدهي ذم اًمرواي
إخؾق ).
يعبيين مصبيص اًمدمبيء يمذًمؽ مـ ىمصبقر كػز،
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ومبقـام يستطقبع سمصخ اًمتعبػم قمـ اعمشيقمر اعمرشمبط
ظمصقخي اًمسؾبقب مـفي (احلؼد،
سميًمغرائبز واًمـػبس
ً
اًمغضب  ،اًمشفببقة ،طم

آمتببالك ،اًمػخبببر،

وشمعثرا أميم اعمشيقمر اعمرشمبطب
آكتؼبيم) يعيين ظمقا ًء
ً
ظمصقخبي اإلجيبيسمقب (احل ،
سميًمعبالىميت اعمتببيدًم
ً
اًمصداىم  ،اًمؽراهق اًمشخصق  ،اًمشػؼ ).
 -3على مستوى الرمز:
شمتعبدد اإلؾمؼبيـميت اعمؼصبقدة سمؿصبييص اًمدميء،
سمبدايب مـ ؿمخصقبيت طمؼقؼقب يمام يمبين اًمؾببقرد
روصمػبلم إؾمؼي ًـمي ًمؾشيقمر اًمؼميطبيين ضميما اعمشبيقمر
وإومعيل اًمؾقرد سمػمون اًمذي وخػف معيسوه سملكف
(جمـقن ذير مـ اخلطر جمرد معرومتف).
أو ًمؾرصاع اًمطيئػل واًمسقيد ذم أوروسمي (يمام أفمفر
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ومراكسقبس ومبيرين اًمشخصقب اًمتيرخيقبب عمغبيمببر
إكجؾقبزي رسق مبػماصمف ومفبرب إمم اعمغبرب ،طمق
أؾمبؾؿ واكضؿ إمم احلبرب اًمبحبري اعمغرسمقب اضبد
اًمتجبيرة إوروسمقب  ،ومصبيص اًمدمبيء وميرين يمين
ؿمخصق ًمعـت سمسب ظمقيكتفي ًمؾؿؾؽقب اًمؼميطبيكق
ًمصيًما اجلؿفقريلم).
أو ًمؾصبراع اًمطبؼبل سمبلم إرؾمتؼبراـمق اًمؼديؿب
واًمطبؼ اًمعيمؾ احلديث ذم سمريطيكقي طمس معيجلب
سمرام ؾمتقيمر ذم رائعتف درايمقٓ (اًمشخصق اًمتيرخيق
ًمـبقبؾ مراوغ ومتؿرد رومبيين شمببيدل اًمسقطرة قمغم
وآؿمقبي وشمراكسؾػبيكقي مع اًمعثامكقبلم واعمجبريبلم،
واؿمتفر سمؿذاسمحف اًمؽبػمة ظميخ اضد اًمسييمسببقن
واعمشبرديـ يمـؿبقذج وااضبا وخبريبا ًمؾطبؼقب
إورسمقب اًمؼديؿب اًمتل أشميطمت ًمف ارشمؽبيب ضمرائؿ
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هيئؾ سمال طمسيب) .أو رمزي ٓؾمتغالل احلؽيم أو
يمببير رضمبيل إقمامل ًمؾشعبقب اعمغؾبقسم ذم أقمامل
أطمدث.
ذم اًمغيًم شمظفر ؿمخصق مصيص اًمدميء ذم خقرة
اخلصؿ اجلبير اًمذي قمغم اًمبطؾ مقاضمفتف (سميًمشبرف
ذم طميًم أوسمري اًمبيئس ًمبقؾدوري ،وسميًمعؾؿ ذم طميًم
ومين هؾسـج اًمعيمل اًمدىمقؼ ًمستقيمر)ً ،مؽـ أطمقي ًكي يتؿ
واضعبف ذم مـظبير اًمبطبؾ ورؤيب ىمصتبف ودواومعبف
اخليخ  ،قميم مي يضػل إفمفير وضمف كظر اخلصبؿ
اًمتل يغػؾفي اًمبطؾ ىمقؿ أدسمق أقمغم ًمؾصبراع إديب،
وذم طميًم ؿمخصق صمري أدسم ًقبي ومتتؾبؽ متـيىمضبيت
يمثػمة يمؿصييص اًمدميء يؽقن هذا قمؿال ً
مقومؼي).
مـ إقمامل احلديثب اًمتل أقميدت معيجل ؿمخصقب
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مصييص اًمدميء صمالصمق (اًمشػؼ  )Twilightطمق
أفمفرشمف ذم خقرة ؿمبف إكسيكق ىميدرة قمغم احل
واًمؽره واًمغػمة وًمقست ذيرة أو ـمقب سمطبقعتفي
وإكام هلي ظمقيرهي اخليص.
ظمتي ًمي ،رهمؿ اًمصقرة اًمـؿطقب اعمحػقفمب ذم ذهبـ
اًمؼراء ورهمؿ قمنمات اعمعيجليت قمغم مبدى ىمبركلم
مـ اًمزمبين ،ميزاًمبت ؿمخصبق مصبييص اًمبدميء
ىميدرة قمغم إهليم يمتيب اًمػيكتيزيي واًمرقم

ذم إدب

واًمدرامي سمعنمات اعمعيجليت اجلديدة واًمؽميمقز قمغم
حميور ضمديدة ذم ؿمخصقتف.
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أةطال كٌٌج ًجخىعون في وسنسل
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لتؾ (ؾمتقػـ يمقـج) مؽيكب ممقبزة يملطمبد اعمبمًمػلم
إيمثر ؿمعبق ومبق ًعي قمبغم مسبتقى اًمعبيمل ،اؿمبتفر
سم غزارة إكتيضمف مـ اًمرواييت واًمؼصبص اًمؼصبػمة،
حتببقل قمببدد ًمببقس سميًمؼؾقببؾ مـفببي إمم مسؾسببالت
وأومالم ،قمغم ؾمبقؾ اعمثيل ٓ احلصبر :اًمؼميؼ ،اعمقبؾ
إظمرض ،اًمضبيب ،اخلالص مـ ؿميوؿمـؽ ،إًمخ.
اؿمتفر اعممًمبػ -يمبذًمؽ -سميظمتقبير وٓيب (مبلم)
مرسطمي ٕطمداث أهمؾ
ً

أقمامًمفً ،مذًمؽ جي قمؾقـبي

آقمؽماف أن ومؽرة اعمسؾسؾ ومؽرة سميًمغ اًمذيميء:
– اجلؿع سملم خمتؾػ أسمطيل رواييت (يمقـج) داظمبؾ
قمؿؾ درامل واطمد ،مل يؽـ همري ًبي أن شمدور أطمداصمبف
داظمؾ اعمؽين اعمػضؾ ًمؾؿمًمػ ،شمؾؽ اعمديـ اخلقيًمق
سمقٓي (ملم)( ..يميؾمتقؾ روك).
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ِ
يؽتػ اعمسؾسؾ سميًمؾع
مل

قمبغم وشمبر اًمـقؾمبتيًمقجي

ًمدى قمشيق يمقـج ،إذ اؾمتعين سمطبيىمؿ متثبقكم يضبؿ
أؾمامء مثؾ:
أكببدريببف هببقٓكببد ،مقببالين ًمقـسببؽل ،سمقببؾ
ؾمؽيرؾمجيرد ،ضملم ًمقػل ،وؾمقز ؾمبقسؽ -سمطؾ
أيضي قمـ رواي ًمؽقـج -سمقـام
ومقؾؿ يميري اعمستقطمك ً
يرأس ومبريبؼ اإلكتبيج اًمتـػقبذي رضمب ًال سمقزن (ج
ج إسمرامبز)؛ اًمذي ؿميرك ذم أقمؿبيل مثؾ (ًمقؾمبت،
ومريـج ،طمرب اًمـجقم ،إًمخ).
سمدأ قمرض اعمسؾسؾ ذم  25يقًمقبق 2108م ،وطمبيز
قٓ معؼب ً
ىمبب ً
قٓ قمغم مستبقى اًمـؼبيد ،سميإلاضيوم إمم
ردود ومعؾ اإلجيبيسمقب مـ ىمبؾ اعمشبيهبديـ ممي يعب د
سمظفقر مقاؾمؿ متعيىمب مـ اعمسؾسؾ.
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ذم اًمصػحيت اًمتيًمق  ،كـتؼؾ إمم مقاضقع آظمر خيص
يمقـبج ،طمق

كتعبرف قمغم مبقاىمػ واىمعقب أهلؿتف

سمعدد مـ أؿمفر أقمامًمف.

ًاسٌي أحىد سعٌد
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قصص شخصية ألهمت

ستيفن كينج
بقلم :سام هيل
ثرجمة :مصطفى اليامين
يعببد ؾمببتقػـ يمقببـج أطمببد أقمظببؿ اًمببروائقلم قمببغم
اإلـمالق ،أكت ٓ شمستطقع اكتؼبيد رضمبؾ مل يؽتب
رواي أو اصمـتين أو قمنمة رواييت قمظقؿ  ،سمؾ يمت
قمد ًدا ٓ لىص مـ اًمتلًمؼيت إدسمق قمغم مدار قمبدة
مستؿرا -سمال اكؼطيع -طمتك يقمـي
قمؼبقد ،وٓيزال
ً
هذا .هـيك أ وًمئؽ اًمذيـ يسيرقمقن إمم كػبل خبػ
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«إدي ش قمـ ؾمتقػـ يمقـجً ،مؽبـ هبمٓء اًمـبيس
متؽؼمون ومحسب (مل جيؾبس اًمعديبد مبـفؿ ً
طمؼبي
ًمؼراءة رواي ًمستقػـ يمقـج) .احلؼقؼ هل أن ؾمتقػـ
يمقـج لظك سمشبعبق يمببػمة ًمسبب ؛ ومؼدرشمبف قمبغم
ضمذب اهتامم وشمريمقز اًمؼيرئ وإومزاقمف دمعؾف أىمبرب
ًمب(شمشبيرًمز ديؽـبز) اًمعرص احليزم؛ ومرواييشمف ضمريئ ،
مؽثػ ٓ ،مثقؾ هلي ذم ؾمالؾم ىمراءهتي.
يمثػما مي يشغؾ ؾممال واطمد قمؼؾ معجبل
مع ذًمؽً ،

ؾمتقػـ يمقـج ،وهق:

 مـ أيـ يليت سملومؽيره !وسمقـام ؾمقخؼمك أهمؾب

اًم ُؽ ّتبيب أن ومؽبرة اًمروايب

يؿؽـ أن شمـببع مـ اًمعدم سمال أي مـيؾمبب ظميخب ،
كجد أن أهمؾ

أقمامل ؾمتقػـ يمقـج فمفرت يمـتقجب
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حلببقادث معقـبب  ،أو أطمببداث وىمعببت ًمؾؽيشمبب
سمشخصف .إطمداث واحلقادث اًمتل أدت سمدورهي
سمعضي مـ أؿمفر يمت ؾمتقػـ يمقـج.
ًمؽتيسم ً
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ّ
 -1ملطات وي كٌاة  CBSمخشٌج واحخضار فئـران
حجارب ،أمهىج كٌٌج ةكخاةث :The Stand
ُىمؾ ٕطمد معجبقبف أكؽ مل شمؼرأ أسمب ًدا رواي ًمستقػبـ
يمقـج ،وؾمقؽقن شمرؿمقحف إول ًمؽ قمغم إهمؾب
رواي  .The Standيؿؽـ اًمؼقل أهني حتػ يمقبـج
- 48 -

إقمظؿ ،شمضيهقفي ومحسب ؾمؾسبؾ The Dark

 Towerمـ طمق اًمطؿقح اهليئؾ واحلجؿ.
أيضي متثبؾ يمقبـج ذم يمبؾ
ًمقس هذا ومحس ً ،مؽـفي ً
رء؛ طمق

شمعؾؼ يمؾ اًمشخصبقيت إمريؽقب ذم

طميًم ٓ يستطقعقن اًمسبقطرة قمؾقفبي ،قمبالوة قمبغم
اعمـيفمر اًمطبقعق اعمػؼرة ،واًمنميبر اًمغبيمض متغبػم
اًمشؽؾ.
شمببدور احلبؽبب طمببقل ومـببيء اًمقٓيببيت اعمتحببدة
إمريؽق ب  ،طمق ب يببتؿ حمببق  % 99مببـ اًمسببؽين
سمقاؾمط ومػموس ىميشمؾ ُيعرف سميؾمؿ يميسمتـ شمريبس.
شمؽيشمػ اًمـيضمقن واعمحصـقن اضبد اًمػبػموس م ًعبي
ًمقؿثؾقا اًمصؿقد إظمػم ،هلذا يؼطعقن اًمطريبؼ مـ
خمتبؾػ أكحبيء اًمببالد كحبق مقاضمفب طمتؿقب مبع
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دمسقد مرقم ًمؾنم.
إذن ،مـ أيبـ ضميء يمقـبج سمػؽرة  The Standمع
اًمػراضق اًمؼيئؾ سملن إمر يبدأ مع هروب ومػموس
مـ خمتؼم رسي ًمقفؾؽ اعمجتؿع طمسـًي ،مـ طمؾؼب
ًمؼمكيمج  61دىمقؼ  ،قمغم ىمـية  .CBSهذا خبحقا،
ومؼد ضمؾ س يمقـج ذات ًمقؾ أميم اًمتؾقػزيقن ًمقشيهد
طمؾؼ ظميخ قمـ احلرب اًمؽقؿقيئق  ،وىمبد أصمبيرت
خمقؾتف:
بدا اعمشببيهد اًمبشببع ًمػببزع واردمببيف
أكبس أسمب ً
 مل َواطمتضير ومئران اًمتجيرب ،يمؾ هذا ذم قمنميـ صميكق
أو أىمؾ.
ىميل يمذًمؽ أكف شمذيمبر شمسبرب اعمبقاد اًمؽقؿقيئقب ذم
وٓيب يبقشمبيه ،واًمذي أودى سمحقبية جمؿبققمب مـ
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إهمـيم؛ يميكت هبذه طميويبيت ذم ـمريؼفبي ًمؾبدومـ
طمتك اكؼؾبت هبؿ اًمشيطمـ  ،وطمدث اًمترسب.
يمبام أن ُ The Standيمتِببت ًمتسببػم قمببغم اخلطببك
اعمؾحؿق ًمرواي ؾمقد اخلقاشمؿ جلل .آر .آر .شمقًمؽلم،
وًمق ـمبؼـي إمبر قمبغم اًمعبيمل احلبدي  ،ؾمبـجد أن
ٓس ومقجيس متيصمؾ أرض مقردور .جي أن شمشفد
هبذا ًمؽقـج ،وميًمرضمؾ يعرف يمقػ جيؿبع سمبلم هبذه
اعممصمرات مثؾ سمروومقسقر طمؼقؼل.
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 -2اسخنهه  The Mistوي خالل عاصفث رعدًث
غرًتث ،وزًارة سوةر واركج:
ايمتسبت  The Mistؿمفرة واؾمع ؛ ًمؽقهني حتقًمت
إمم أطمد إومالم اًمرائع اعمؼتبس مـ رواييت ؾمتقػـ
يمقـج ،شمضيقمػت شمؾؽ اًمشفرة مبع اًمـفييب اًمؽئقبب
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اًمتل أاضيومفي اعمخبرج ومراكبؽ داراسمقكبت ًمؾػبقؾؿ.
سمعضي
اًمرواي قمؿؾ رائع سمدوره ،يمام أن يمقـج اظمتؼم ً
مـ أطمداث اًمؼص ذم احلقية اًمقاىمعق ً
طمؼي.
شمدور أطمداث اًمرواي طمقل قميخػ رقمديب ىمقيب ،
شمطؾؼ اًمعـين ًمضبيب همري يغطل مديـ خغػمة ذم
سمريدضمتقن سمقٓي مييـ ،ممي يتسب ذم اكعدام اًمرؤي
متي ًمي أميم ؾمؽيهني؛ كتقج ًمذًمؽ يعؾؼ سمطؾ اًمروايب
واسمـببف مببع جمؿققمبب مببـ إؿمببخيص داظمببؾ
ؾمقسمرميريمت قميضمزيـ قمـ اعمغيدرة ،ومؼط ًمقؽتشػقا
أن اًمضبيب لتقي قمغم قمدد مـ اًمقطمقش اًمغريب ،
اًمعيزم قمغم ىمتؾفؿ .إذن ،مي اًمبذي طمبدث ًمؽقبـج
ًمقؾفؿف طمبؽ مثؾ هذه
طمسـًيً ،مؼد طمدث يمؾ رء ،سميؾمتثـيء اجلزء اخليص
- 53 -

سميًمقطمقش.
ذات ًمقؾب  ،ومببقضمن يمقببـج سمعيخببػ رقمدي ب ىمقي ب
ًمؾغيي  ،سمدت يملهني اًمػـيء ذاشمف مـ طمجؿفبي اهليئبؾ،
ذم اًمققم اًمتيزم ،زار يمقـج اًمسقسمر ميريمت مبع اسمـبف،
واكتيسمتف رؤي عمبي أـمؾبؼ قمؾقبف «زواطمبػ قمؿالىمب
ـميئرة مـ مي ىمبؾ اًمتيريخش حتقم طمقل هذه اًمؼص ،
ممببي أوطمببك إًمقببف سمجزئقبب اًمقطمببقش اًمؽيمـبب ذم
اًمضبيب.
ٓ أطمد يعرف عميذا ومؽر يمقـج ذم زواطمػ مبي ىمببؾ
اًمتيريخ اًمطيئرةً ،مؽـ مـ كحبـ ًمـجبيدل ذم أمبقر
يمفذه !
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 -3كخب كٌٌـج رواًـث  Lisey’s Storyةعـدوا
حخٌل وا سٌحدث مو وافخٍ امىٌٌث:
شمببدو  Lisey’s Storyويملهني أيمثبر أقمامل ؾمتقػـ
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يمقـبج ظمصقخقب  ،ممي جيعبؾ إمبر مـطؼ ًقي قمـبدمي
شمعبرف أكف يمت شمؾؽ اًمرواي يمقؾمقبؾ ٓؾمتؽشيف
ووميشمف.
شمدور اًمؼص طمقل ًمقزي ٓكدن ،اًمتل شمؼبرر -سمعبد
مرور قميملم قمغم وومبية زوضمفبي اًمروائبل اعمشبفقر
ؾمؽقت ٓكدن -أن شمؼقم سمتـظقػ مؽتبف ،ورسقمين
مي دمد ًمقبزي كػسفي واىمع ذم مقىمػ ظمطػم قمـبدمي
يتقاخؾ معفي ؿمخبص همريب همبيمض؛ يطيًمبفبي
سمؿـحف يمؾ أوراق ومؾػبيت ؾمبؽقت وإٓ ؾمبتجد
كػسفي ذم ورـم !
ضمببيءت ومؽببرة  Lisey’s Storyسمطريؼبب مثببػمة
ًمالهتامم ويمئقب ًمؾغيي  .سمعدمي ىمضبك يمقـج ومؽمة ذم
اعمستشػك سمسب

اًمتفيب رئقي ،شمؿ شمػريبغ مؽتببف
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ًم ُقعيد دمديده أصمـيء همقيسمبف ،وقمـبدمي قمبيد إمم اعمـبزل
رأى أن اًمعديد مـ ممتؾؽيشمف ٓشمبزال معببلة داظمبؾ
خـيديؼ ،ومبيهمتتف ومؽرة:
 هؽذا ؾمقبدو ؿمؽؾ هذه اًمغروم ًمق شمقومقت!يدور اًمؽتيب طمقل هذه اًمػراضق اًمتعقس  ،طمقب
يتقرم يميشم ؿمفػم -ؿمخص سمؼيم ؾمبتقػـ يمقبـج-
وشمؼقم زوضمتف سميًمتخؾص مبـ أؿمبقيءه .إهنبي ومؽبرة
يمثػما قمغم اعمستقى
رائع  ،ويبدو أهني أصمرت ذم يمقـج ً

يمثبػما مبييزقمؿ أن Lisey’s
ظرا ٕكف
اًمشخيص؛ ك ً
ً

 Storyهببل اعمػضببؾف ًمديببف مببـ سمببلم مجقببع يمتبببف
إظمرى.
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 -4اسخـوحـى كٌٌـج  The Shiningوــي خــالل
إكاوخـٍ في فٌدق كدًه وخٌف ،ورؤًخٍ مكاةــوس
ًخعنق ةاةٌٍ:
ُشمعد  The Shiningرواي ؾمتقػبـ يمقـبج إؿمفر
- 58 -

هميًم ًبي ،وهل اًمرواي اًمتل يػؽر هببي اجلؿقبع قمـبدمي
ُيببذيمر اؾمببؿف ،يرضمببع ذًمببؽ ًمؽقهنببي واطمببدة مببـ
متقبزا ،ويمـتقجب ًمؾػبقؾؿ
إكجيزاشمبف إدسمقب إيمثبر ً
اجلامهػمي اعمؼتبس قمـفي قمغم يد اعمخرج إؾمطقري
ؾمتيككم يمقسمريؽ (اًمػقؾؿ اًمذي اقمؽمف يمقـج سمـػسبف
أكف يؽرهف).
شمدور اًمرواي طمقل اًمؽيشم

(ضميك شمقراكس) اًمذي

يؼبؾ سمقفمقػ ممىمت  ،يمحيرس ًمػـدق سمعقد ذم اجلبيل
ظمالل ومصؾ اًمشتيء طمتك يؿؽـبف اًمؽميمقبز ذم يمتيسمبف
اًمؼيدم ،ومقجؾ معف زوضمتف ويـدي واسمـف داين ًمؽـ
رسقمين مي شمبدأ أؿمقيء همريبب ذم احلبدوث .لبيول
اًمػـدق اعمسؽقن سملرواح ذيبرة آؾمبتحقاذ قمبغم
ضميك وإخيسمتف سميجلـقن؛ كتقج ًمبذًمؽ لبيول ىمتبؾ
أرسشمف.
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يمقػ ومؽر يمقـج ذم طمبؽب مثبؾ هبذه طمسبـًي ،إن
إمر يدور طمقل اًمبؼيء ذم ومـدق ىمديؿ خمقػ ،وهذا
سميًمضبط ميطمدث ًمؽقـج.
ذم قميم  ،0974ىمىص يمقـج وزوضمتف (شميسمقثي) ًمقؾ ذم
ومـدق ىمديؿ اًمطبراز ،سمبؾبدة إؾمبتقس سمبيرك ُيبدقمك
كظبرا
(ؾمتيككم) ،يميكبي اًمضبقػلم اًمقطمقبديـ هـبيك ً
ٓىمؽماب ومصؾ اًمشتيء .اًمػبراغ اًمغريب ًمؾؿؽبين،
واعمؿرات اخليوي ضمعال يمقـج يعتؼد أن هذا اًمػـدق
يعد اعمؽين اعمثيزم ًمؼص رقم .
بيضمؿ اسمـبف
ذم شمؾبؽ اًمؾقؾب رأى يمبيسمقس ،طمقب ُهي َ
سمقاؾمط ظمرـمقم طمريؼً ،مقسبتقؼظ يمقبـج ذم قمرىمبف
اًمبيرد ويؽيد يسؼط قمـ اًمرسير.
ىميل يمقـج سمـػسف:
- 61 -

 أؿمعؾت ؾمقجيرة ،وضمؾست قمغم اعمؼعد ،أطمبدقذم اجلبيل مـ ظمالل اًمـيومذة ،وسمحؾقل اًمقىمت اًمذي
اكتفت ومقف اًمسقجيرة ،يميكبت ىمبد شمرؾمبخت ومؽبرة
اًمؽتيب ذم ذهـل.
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 -5املٌـادة خـالل ودًٌـث ولفـرة ةوالًـث ًٌفـادا،
أوحج مكٌٌج ةكخاةث :Desperation
يمت ؾمتقػـ يمقـج ذات مرة قمـ إمييمـ اًمتل شمـبع
مـفي أومؽيرهً ،
ىميئال:
 شم ليت اًمؼصص ذم أوىميت وأمييمـ خمتؾػ سميًمـسببزم؛ ذم اًمسقبيرة ،ذم احلامم ،أصمـيء اعمشبل ،طمتك أصمـبيء
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اًمقىمقف ذم احلػالت.
ً
شمصديؼي قمغم يمالمف ،هي هق يمتيب ضميءشمف ومؽرشمبف ذم
اًمسقيرة! حتؽل اًمرواي ىمص همريبب ومؾتقيب قمبـ
مديـ سمـقػيدا ُشمدقمك  ،Desperationواًمتل شمؼع -
شمؼري ًبي -وؾمط اعمجفقل .سمعد طميدث شمعديـ ذم أطمد
اعمـيضمؿ ،يؼقم خمؾقق خمقبػ ُيعبرف سميؾمبؿ (شمبيك)
سميظمؽماق اعمجؿتع قمـ ـمريؼ مبدظمؾ سمبلم إسمعبيد،
ويستخدم ىمدرشمف اخليخ ًمقتخذ أؿمؽيل اًمسؽين.
اؾمتقطمك يمقـج روايتف قمـبدمي أظمبذ ضمقًمبف ظمبالل
وٓي كقػيدا سمسقيرة اسمـتف ،ومؽين أن مر سمؿديـ مؼػرة
ُشمدقمك (روث) ،سمدت ًمؽقـج يمام ًمق أهني ُه ِجرت.
ومجبلة ،سمبدأ ظمقيًمبف ذم اًمعؿبؾ سمنهلبيم مبـ اخلببراب
اعمزقمقم:
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 إهنؿ مجق ًعي ىمتغم.هؽذا ومؽر ،شمغم ذًمؽ:
 مـ ىمتؾفؿوسمال ؾمبب

وااضبا ،رد خبقت ذم رأس ؾمبتقػـ

يمقـج:
 اعملمقر ىمتؾفؿ مجق ًعي.يظفر اعملمقر يمؼيشمؾ ذم اومتتيطمق رواي يمقـج؛ طمق
يؼقم مطبؼ خمتؾ ًمؾؼيكقن ُيدقمك (يمقزم إكؽمضمقين) -
مسببتحقذ قمؾقببف مببـ ِىمبببؾ شمببيك -سمؿعيىمب ب مجقببع
اًمسيئحلم.
ُشمعتؼم هذه اًمؼص أيمثر إصميرة ًمالهتامم ٕهني شمعؼم قمـ
إطمدى ؾمامت يمقـج ذم اًمعؿبؾ :اًمتػؽبػم ذم روايب
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ً
مسبؼي ،سمبؾ يؿؽبـ أن شمبليت
دائام قمؿؾق معدة
ًمقس ً
اًمػؽرة سمطريؼ همريب  ،وهمػم متقىمع .
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• كتتت :رحاب صالح •
• مراجعة الترجمة :شيرين صالح  -أحمد صالح •



يتؽقن (مبي وراء اًمطبقعب ) مبـ ؾمبت طمؾؼبيت -
متقؾمط زمـ اًمقاطمدة ؾميقم شمؼري ًبي -سمطقًم (أربد
أملم) وإظمراج (قمؿرو ؾمالم ).
مـببذ قمراضببف إول ذم  5كببقومؿؼم 2121م ،كجببا
ً
شمبداوٓ
اًمعؿؾ ذم إجييد مؽيكف داظمؾ ىميئؿ إيمثبر
قمغم مقاىمع اًمتقاخؾ آضمتامقمل ،سميقمتبيره مستقطمك
قمـ ؾمؾسؾ رواييت رقم

ذائع اًمصقت ًمؾراطمبؾ

(أرد ظميًمد شمقومقؼ) ،وهؽذا مل لبتج اعمسؾسبؾ إمم
دقميي اضخؿ  ،طمق

يؽمىمبف سميًمػعؾ مئبيت أٓف

–ورسمام ماليبلم -اعمعجببلم سميًمسؾسبؾ  .ذم مؼيسمبؾ
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ذًمؽ ،صمؿ رضيب ٓ يسبتفين هببي ،إذ ًمبـ يتفبيون
معظؿ همٓء اًمؼراء ذم طميًم قمبدم اؾمبتقػيء اًمعؿبؾ
ًمؾحد أدكك مـ شمطؾعيهتؿ.
مـ اضؿـ مي ىمرأت قمـ اعمسؾسؾ ،يمؾامت قمغم مقىمع
اًمتقاخؾ ًمػت ظمالهلي اًمؽيشم

(حمؿبد اًمبدواظمكم)

إكظير إمم ؾممال:
– مي اكطبيقميت مشؽميمل كبتػؾؽس إضميكب قمبـ
(مي وراء اًمطبقع )
سمـيء قمؾقف ،شمقضمفـي إمم خػح اعمسؾسؾ قمبغم مقىمبع
( ،)IMDbطمق

ىمرأكي رأ ًيي عمشيهد يدقمك (أرشمبقر

كقدزيؾسؽل) ،ىميل أكبف ًمبقس مبـ أؿمبد اعمعجببلم
سملومالم /مسؾسالت اًمرقم احليًمق  ،إٓ أكف أقمج
سمصببقرة وأضمببقاء (مببي وراء اًمطبقعبب ) ،ومشببيهد
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احلؾؼببيت اًمسببت دومعب واطمببدة ،ويـتظببر مقؾمب ًبام
ضمديدا:
ً
– أيمره شمعؾقؼيت مثؾ «أكتجت كبتػؾؽس مسؾسبؾ
رائعشً .مؽـ اعمرصيقن ىمدمقا ً
ضمقدا.
قمؿال ً
ذم مؽين آظمر مـ اًمؽقيم  ،شمؼقل (يميريـي) اضبؿـ
مراضمعتفي ًمب(مي وراء اًمطبقع ):
– سميًمتليمقببد مشببيهدة ذًمببؽ مسؾسببؾ مببـ إكتببيج
كتػؾؽس ضمعؾتـل متحؿس ًمؼراءة اًمؽتب  ،وهبذه
قمالم ضمقدة.
شمضقػ اًمؽيشمب اضؿـ مؼيهلي اعمقضمبقد قمبغم مدوكب
(ضمـ اًمرقم :)Heaven of Horror
– إذا يمـت شمستؿتببع سمؿسببؾسببالت مثببؾ The
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ً Haunting of Bly Manorمؾؿخبرج مييبؽ
ومالكيهمببين-وـمب ًعببي  Hill Houseىمبببؾ ذًمببؽ-
ومعؾقؽ ً
طمؼي مشيهدة مسؾسؾ كتػؾؽس اجلديد هذا.
مـ ومضؾؽ ٓ شمدع طمؼقؼ أن هبذا مـبتج مصببري
شمقىمػؽ .ومثؾام متؽـ مسؾسبؾ اًمزومببل اًمؽبقري
(اعمؿؾؽ ) مـ اؾمتؼطيب مجبيهػم قميعمقب  ،يـبغبل أن
لدث اعمثؾ مع مسؾسؾ مي وراء اًمطبقع .
قمغم اجليك

أظمر ،ىمقؿ (سمقسبيي هميرؾمبقي سمقـقتقبز)

اعمسؾسؾ سمب( )01/6قمغم مقىمبع ،El EspoilER
وأقمرب قمـ مالطمظيشمف طمقل اًمشخصقيت ً -
مثال-
يؼقل:
– شمتـيىمض ـمبقع أملم اًمصيمت مع ؿمغػ ذيؽتف
ضمقبدا ،رهمبؿ
رزان مجيل ويمالمهي يؼدمين ًمـي صمـيئ ًقبي
ً
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شمريمقز اعمسؾسؾ أيمثر قمغم اًمديمتقر رومعت ممبي يبؽمك
ً
خغػما ًمتطقير اًمشخصقيت إظمرى سمشبؽؾ
جميٓ
ً
أومضؾ ،سميإلاضيوم إمم ذًمبؽ وميحلؾؼبيت ًمبدهيي قمبدة
دىميئؼ يمين يؿؽـ آؾمتػيدة مـفبي ذم هبذه إمبقر
سمد ً
وشمؽرارا مع سمطؾ اًمرواي ذم
مرارا
ً
ٓ مـ اإلسار ً
مراطمؾ معقـ شمثؼؾ اإليؼيع ،واًمتل شمؽقن هميًم ًبي همػم
ذات خؾ .
أهنك (سمقـقتقز) ؾمطقره ،سمؽؾامت:
– قمغم اًمرهمؿ مـ اطمتقاءه قمغم حلظيت وأومؽير مثػمة
ًمالهتامم ،إٓ أن سمعض ىمرارات اإلكتيج واًمسقـيريق
يؽقن هلي رأ ًيي آظمر.
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Ready Steady Cut

ذم يمثبػم مـ إطمقبينُ ،شمصدر كتػؾؽس أول ومقؾؿ -
قميد ًة مي يؽقن أول ومقؾؿ أو مسؾسؾ أخكم مـ دوًم
همػم معرووم سمنكتيضمفي اإلقمالمبل اًمبدوزم -ومقتقًمبد
سمعض اجلبدل طمقل هبذه إؿمقبيء ،إذا يمبين ً
طمؼبي
إول مـ كققمف أم أكف جمرد يمالم شمسقيؼل ومبي إمم
ذًمؽ ،طمتك خيبرج ًمؾـبقر ويشبيهده ٓ /يشبيهده
اجلؿفقر ،صمؿ يؿضقن ىمد ًمي.
ًمقس ًمدي أي ومؽرة قمام إذا يميكت مي وراء اًمطبقعب
هل سميًمػعؾ أول مسؾسؾ مرصي مـ هبذا اًمـبقع،
ممذ ا
ًمؽـف يمين إول سميًمـسب إ ّزم؛ اقمتؼمت ضمقدشمف
ً
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كسب ًقي عمي يؿؽـ أن كتقىمعف مـ مصببر ذم اعمسبتؼبؾ،
ضمدا.
ومفذا أمر ضمقد ً
هذا ٓ يعـل سملي طميل مـ إطمقال أكـل أرى (مبي
قمراضي مثيًم ًقبي ،سمبؾ مبكمء سمبيعمػردات
وراء اًمطبقع ) ً
ً
ىمؾبقال،
اعمبتذًم ذم ؿمخصقيشمف وأؿمبيطمفي ،إكبف مبكمء
ضمدا قمغم وؾميئؾ حتييؾ وؾمبرد
ويعتؿد سمشؽؾ يمبػم ً
ظمرىميء ٓ شمـتفل ،يبتؿ اؾمبتخدامفي ذم مجقبع أكحبيء
احلؾؼبيت ،أطمقي ًكبي إمم احلبد اًمبذي ٓ يتضبا متبك
يتؽؾؿ سمطؾ اعمسؾسؾ -اًمبديمتقر رومعبت إؾمبامقمقؾ
(أرد أملم) -سمصقت ٍ
قميل ومتك يتحدث داظمؾ ًقبي
إمم اجلؿفقر.
قمبغم اًمرهمبؿ مبـ يمؾ هبذا ومؼبد اؾمتؿتعت يمثبب ًػما
سمنقمداده ،ومض ً
ال قمـ جمؿبؾ اًمسببرد ،سميإلاضبيوم إمم
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مزيج اعممصمرات واعمقؾمقؼك ،يمام أن سمعض اًمتػيخقؾ
اعمحؾقب شمسببيهؿ ذم احلػببيظ قمببغم اعمؽببين واًمؼصب
متقبزا إمم طمبد مبي ،قمبغم اًمبرهمؿ مبـ
سمشؽؾ يضػل ً
معروم معظؿ اًمثقامت واًمظقاهر اخليرىم إظمرى.
رومعت متشؽؽ وقمؼالين يـؽبر سمشبدة وضمبقد أي
رء ظميرق ًمؾطبقع طمتك وإن يمين هق وقميئؾتف ىمد
قميكقا مـ طميًم ممعم مـبذ اًمطػقًمب  ،ويػبؽمض أن
ؿمبحفي يتبعف مـذ ذًمؽ احللم.
ذم سمداي اعمقؾمبؿ ،شمصبؾ خبديؼ رومعبت اًمؼديؿب
وإيميديؿق آؾمؽتؾـدي ميضمل (رزان مجبيل) إمم
مرص سمؿـح ضميمعق  ،يمبين مبـ اعمؼبرر أن يتبزوج
رومعت مـ اسمـ قمؿف هقيدا (آيب ؾمبامطم ) اجلؿقؾب
وًمؽـفي ؾميذضم واًمتل شمعؿؾ مدرؾم .
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هذه اًمشخصقيت إمم ضميك أومراد آظمريـ مـ قميئؾ
رومعبت ودائرشمبف ،سمببام ذم ذًمبؽ أظمتببف رئقػب (ؾمببام
إسمراهقؿ) ،وإخ إيمؼم راضي (رؿمبدي اًمشبيمل)،
واًمطػؾ ـمف (آدم وهدان) ،يمؾفي متقرـمب ذم قمبدد
مـ إًمغيز اًمتل شمبدو ظميرىم ًمؾطبقع  ،مع يمؾ هبذا
جيد رومعت كػسف ومؼد ُومرض قمؾقف دور حتري إمقر
اخليرىم .
يمين مـ اعمؿؽـ أن يشتؿؾ هذا اًمعؿؾ قمغم مبي هبق
أيمثر مـ جمبرد احلؾؼبيت اًمسبت اًمتبل متثبؾ ىمبقام
اعمقؾمؿ إول وشمؼترص مدة يمؾ مـفبي قمبغم ؾمبيقم ،
ًمؽـ ِىمصبر مدة اًمعرض ضمعؾتف رسي ًعي ،يمام أن شمـقع
اعمقاضققميت -يمؾ طمؾؼ شمـػبرد سمؿقاضبقع معبلم-
ضمعببؾ إطمببداث متالطمؼ ب سمقببـام شمتطببقر احلبؽ ب
شمدرجي ًقي.
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إن هذا اإلقمداد يؿثؾ شمقاز ًكي رائ ًعي يسؿا ًمب(مي وراء
اًمطبقع ب ) سمببيخلقض واخلببروج مببـ جمؿققمب مببـ
أؿمؽيل وصمقامت اًمرقم

اعمختؾػب  ،مبع آؾمبتؿرار

سمرسد ىمص متسبؼ إزم طمبد مبي ومؽماسمطب حتريمفبي
اًمشخصقيت.
اعمسؾسؾ ًمقس متؼـًي متي ًمي ًمقؼيرن سمسالؾمؾ اًمرقمب
قمراضي ممت ًعي
إظمرى مثؾ اهليًمقيـ ،ومع ذًمؽ يؿثؾ ً
ومثػما ًمالهتامم ومـ اعمحتؿؾ يستػقد مـ اًمتجديد
ً

ذم مقاؾمؿ أظمرى.
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وًمد قميم 0997م ذم إمػميب سمؿحيومظب اًمؼبيهرة،
خترج مـ يمؾقب اًمػـبقن اجلؿقبؾ  -دومعب 2109م،
كنمت روايتف اعمصبقرة إومم رقمب

مصببري ذم

معرض اًمؽتيب ًمسـ 2108م.
ؿميرك ذم إـمالق ىمـية يقشمققب ظمالل أهمسطس مـ
كػس اًمعيم ،حتؿؾ اؾمؿ (ىمريبـ) ،شمدؿمبـ ؾمؾسببؾ
ومقديقهيت حتؽل ىمصص رقم

مؽثػ  ،ىميئؿ قمغم

يميدرات مرؾمبقم ؿمببف صميسمتب مبع أىمبؾ ىمبدر مبـ
اًمتحريؽ .قمغم اجليك

أظمر ،رؾمؿ صمالث ىمصص

مصقرة ذم جمؾ إـمػيل (كقر).


مـذ اًمصبي وأكبي أمبيرس شمؾبؽ اهلقايب سمطريؼب أو
سملظمرى ،ؿمعبرت أهني شمستحؼ إوًمقيب ذم مرطمؾ
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اًمثيكقي  ،أفمـ أصمـيء أضميزة اًمصػ إول أو اًمثيين.


(أرواح وأؿمببيح) ٕكقس مـصبقر واًمؼؾقبؾ مبـ
رواييت إدي

كجق

حمػقظ ،وأهمؾ ؾمؾسببؾ

(مي وراء اًمطبقع ) ،وأفمـ يمؾ إقمبداد اًمتل كزًمت
مصبر مبـ ؾمؾسبؾ ( )Goosebumpsاًمشبفػمة
قميعم ًقي أو (سظم اًمرقم ) يمام يميكبت شمبدقمك هـبي.
ؾمبيقمدت شمؾبؽ اًمؼصبص ًمؾغييب ذم سمـبيء قمؼؾقتبل
وؿمخصقتل اًمؽتيسمق  ،سميإلاضيوم ًمؾؽثػم واًمؽثػم مـ
إؾميـمػم اعمحؾق طمقل اًمعيمل واًمؼصبص اًمؼصبػمة
واًمرواييت اعمـتنمة قمغم مقاىمع مثؾ  Redditيلًمػفي
هقاة أطمقي ًكي وممًمػلم حمؽموملم مرة أظمبرى سمجيكب
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ـمب ًعي ىمصص أدي اًمرقمب  lovecraftواعممًمبػ
اًمعبؼري اًمقيسميين .Ryukishi07
سميًمـسب ًمؾؽبقمقؽس ومػبل احلؼقؼب مل أىمبرأ اًمؽثبػم
ضمببدا سمببيًمؽقمقؽس اًمقيسميكقبب
وًمؽــببل شمببلصمرت
ً
واًمػركسق سمقـام يمين شملصمري أىمؾ سميٕمريؽق .
ذم مرص ،شملصمرت سملطمد ىمصبص اًمػـبين أربد قمؿبر
واًمتل ٓ أشمبذيمر ممًمػفبي ،يميكبت يمقمقبؽ ىمصبػمة
شمسؿك (هالوس) ،يمذًمؽ اًمرواي اعمصقرة (مؽمو)
ًمؾصحػل جمدي اًمشيومعل ،و(ؿمبقؽ ًمبقؽ) ًمؾػـيك
لي،
ديـي حمؿد .ومع ذًمؽ ،ومنذا أردت أن أيمقن س ً
أؿمعر أن أهمؾ صمؼيومتل اًمؽتيسمق وشمبلصمري أشمبك مبـ
إومالم وًمقس اًمؽت .
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طمذرا قمـدمي ؿمبعروا
يمين رد ومعؾ أرسيت ذم اًمبداي
ً
أن مميرؾم اًمرؾمؿ شمشغؾ أهمؾ وىمتل ومتـعـل قمبـ
آؾمتذيمير سمشؽؾ يميذمً ،مؽــل ىمبررت أن أىمصببر
ـمريؼ إلىمـيقمفؿ سملهني أيمثر مـ جمرد هقايب سميًمـسبب
يمثػما ،وٓ ميكع ذم ضمـل سمعض اعميل
إ ّزم هل أن أكتج ً
مـ هذا اإلكتيج ًمقطؿئـقا أكف سميًمـسب إ ّزم جميل قمؿؾ

خيًما ًمؾؽس  .ومع ذًمؽ ،مل يطؿئـقا سمشؽؾ يميذم
طمتك اخطحبتفؿ ٕول اعمعبيرض اًمتبل ؿمبيريمت
ومقفي ،وؾملًمقا سمعض اًمػـيكلم اًمشبيب ذوي شملصمػم ذم
اًمسيطم اًمػـق قمبام إذا يمـبت ً
طمؼبي مقهبقب أم ٓ،
وهؾ ىمد أخؾ إمم رء يستحؼ مبـ شمؾبؽ اعمقهبب
يق ًمي مي
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ضمدا.
يميكت اًمردود سميًمـسب هلؿ مبنمة ً


اؾمؿف (أؾميـمػمكي) ،يتطبرق إمم إؾمبيـمػم اًمشبعبق
اعمصبري مثبؾ اًمـداهب وأمـبي اًمغقًمب واًمسبؾعقة.
ؾمقطببرح اعمشببروع –سمنذن اهلل -ظمبالل معبرض
ىمري داظمؾ مريمز اًمػـقن سميجلقزة.


أرى أن اعمدرؾم اًمتل ؾمتخدم هبدف مشببروقمؽ
أيمثر هل إومم سميعمحييمية مفام يميكبت ،وأكبف ًمبقس
هـيك ذ ًـمي ٓظمتقير أؾمؾقب رؾمؿ أو روائل معلم
يتلخؾ مـ صمؼيومتؽ إن يمـت ً
مثال حتؽل قمـ صمؼيومب
أضمـبق  .وميًمتؿسبؽ اعمببيًمغ ومقبف سميًمؼقمقب أو اًمتبلصمر
ً
قمؿبال ومـ ًقبي
اعمبيًمغ ومقف سميًمغرب قميد ًة مبي يـبتج قمـبف
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يستحؼ وخػ "اعمسخ" طمق

ٓ يـبدرج سمشبؽؾ

مؼـع أو يميف حتت صمؼيوم معقـ  ،ومنذا يمـبت شمسبعك
حلؽيي ىمصص ييسميكق أفمبـ أكبف ٓسمبد وأن يؽبقن
متلصمرا سمؿدرؾم اعميكجي ،وإذا يمـت حتؽبل
أؾمؾقسمؽ ً
ىمصص أمريؽق ومعؾقؽ سمؼصص أسمطيهلؿ اخليرىمبلم
ومي إمم ذًمؽ.
أمي إذا يميكت ىمصص مرصي أخقؾ ومحيول أن شمليت
سملؾمبؾقسمؽ اخلبيص اعمعببؼم قمبـ صمؼيومتبؽ اعمصببري
وكظرشمؽ هلي يمػـين وروائل وذًمؽ ذم احلؼقؼ يؽقن
أؾمفؾ قمـدمي شمؽمك ًمعؼؾؽ اعمجيل أن يـػتا قمغم يمؾ
إؾميًمق

ذم اًمبداي ويتنمب ويتلصمر سميعمػقد ذم يمؾ

مـفي.
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ًمألؾمػ مل أقمد مفتؿ سمؿجبيل اًمؽبقمقؽس سمشبؽؾ
ٍ
يميف ٕن أطميول ومقف جمد ًدا ،وذًمؽ ٕين ٓطمظبت
أكـل ٓ أطم قمؿؾق اًمرؾمؿ ذاهتي وًمؽبـ اإلظمبراج
واًمتلًمقػ ،وأومضؾ طميًم ًقبي مميرؾمب هبذان ذم جمبيل
إومالم اًمؼصػمة ؾمقاء أكقؿقشـ أو أومالم مصقرة،
ضمدا أن
ومع ذًمؽ ومؿـ إؿمخيص اًمذيـ ىمد أطم
ً
أىمقم سمعؿؾ أومالم مـ شملًمقػفؿ اًمػـيكب (ديـبي حمؿبد
لقك) اًمتل يمتبت يمقمقؽ (ؿمببقؽ ًمبقبؽ) واًمتبل
هل ذم رأيل أقمظؿ رواييت مصقرة ذم مصبر قمبغم
ظمصقخي مـ اًمـيطمق اًمؽتيسمق .
اًمسيطم طمتك أن،
ً


يمين ًمؽقمقؽ (اًمعامرة) -رهمؿ قمدم ايمتامل كنمهي-
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ومضؾ يمبػم ذم واضع طمجر أؾميس زم ذم ؾمقق اًمػـ
سمشؽؾ قميم ،ومبـ ىمبؾفبي اكضباممل ًمػريبؼ (إجيبل
ميكجي) ومريؼ مـ رؾمبيمل اًمؽبقمقؽس اعمصببريلم
اًمشببيب اًمذيـ ؾميقمدوين ذم اًمدظمقل إمم قميمل اًمػـ
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سمشؽؾ أوزم.


طميوًمت ذم اًمبداي آؾمتعيك سمؿبمًمػلم حمؽمومبلم ذم
شملًمقػ ىمص يمقمقؽ (اًمعامرة) ومبلظمؼمهتؿ سمبيًمػؽرة
إؾميؾمق اًمتل أود أن يؽتبقا قمـفبي .قمـبدمي أشمتـبل
ضمدا -اًمؽتبيب أكبيس
اًمـتيئج سمعدهي سمقىمت ـمقيؾ ً
مشغقًمقن طم ًؼي ـمقؾ اًمقىمت -مل شمعجبـل اًمـتبيئج سمام
يؽػل؛ ومؼد ؿمعرت أكـل أىمرأ ىمصب أضمـبقبب ومؼبط
سملؾمامء ؿمخصقيت مرصي .
مل أؿمعر أين ؾملود سمذل ضمفدي يمؾف ذم يمتيسمب ىمصب
هـبيك اًمؽثبػم مثؾفبي؛ ومؼبررت يمتببيسمتفي سمـػسببل،
كظرا عمشيريمتل ذم مشيريع يمبقمقؽس مل
ومع ذًمؽ ً
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ً
ؾمبيسمؼي ،يمـبت أقمؾبؿ أن احلؼقؼب ذم
يؽتؿؾ أهمؾبفي
طميًم اًمعؿؾ مـػر ًدا يغدو مـ ؿمبف اعمستحقؾ إيمبامل
مشبروع يمبػم يمفذا وطمدك مفام سمبذًمت ضمفبدك ذم
اًمتخطببقط سمعـييبب ًمببف ،إٓ إذا شمببقومر ًمببديؽ يمببؾ
اإلمؽيكقيت اًمػـق اًمؽيومق ٕن هتتؿ سميًمؽتيسم أيمثبر،
وهل إمؽيكقيت مل أمؾؽفي آكذاك؛ ومؼررت -وذًمبؽ
ىمد يػيضمن اًمبعض -أٓ أيمت

ىمص قمغم اإلـمالق!

وأن أسمببدأ رؾمببؿ يمببؾ خببػح وطمببدهي وأومؽببر ذم
إطمداث اًمتل يؿؽـ أن شمؾقفي سمعبد ذًمبؽ سمشبؽؾ
معتؿدا ومؼبط قمبغم سمعببض اًمـؼبيط
قمػقي ًمؾغيي ،
ً
يمام يميوم ًقي مبـ
اًمرئقسق ًمؾؼص ذم دميهمل طمتك أكتج ً
اًمصػحبيت .قمـبدمي شمبؿ ذًمبؽ سميكتفبيئل مبـ أول
ومصؾلم سمتؾؽ اًمطريؼب طمقـفبي ومؼبط سمبدأت يمتيسمب
ؾمقـبيريق ًمبيىمل اًمؼص وقمؾؿت ميذا أريد أن أخـع
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هبي ،وهل ـمريؼب ًمـ أيمررهي مرة أظمرى.
أقمؽمف أن اًمؽتيسم مل شمؽـ هلي إوًمقي ذم مشببروع
يمقمقؽ اًمعامرة ،وًمؽـ اًمؽثػم مـ اًمؼراء مل يالطمظقا
ذًمؽ ،أؾمعدين ً
طمؼي معروم أكف -سمشؽؾ مي -ظمطتل
شمؾؽ كجحت ذم حتؼقؼ اًمـتقج اًمعؿؾق اًمتبل يمـبت
أختقؾفي ذم دميهمل.


يميكت دمرسم مػقدة سمبال ؿمبؽً ،مؽبـ ًمبـ أؾمبتطقع
اًمؼقل أهني يميكت كيضمحب أو أهنبي ايمتؿؾبت طمتبك،
وذًمؽ كتقج ًمبعض اًمتعؼقدات مع اًمـيذيـ اًمتبل
مل أيمـ أاضعفي ذم احلسبين سميًمشؽؾ اًمؽبيذم ،وأفمبـ
أن أطمد أسمرز اًمسبؾبقيت ً
مبثال هبل خبعقسم إىمـبيع
اعمرصيلم سملؾمعير إقمامل إخؾق همبػم اعمؼؾبدة أو
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اعمسبروىم  ،وميعمصببريلم مل يعتببيدوا سمعببد أؾمعببير
اًمؽقمقؽس ،وهل أيمثر شمؽؾػب ذم اًمطبيقم واًمـشبر
سمشؽؾ قميم ،أمبي مبـ أسمبرز اإلجييسمقبيت ومفبل أهنبي
أشميطمت زم اًمػرخ ًمؾتعيمؾ مع اًمػئب اًمتبل أيمتب
وأرؾمؿ هلي سمشبؽؾ مببيذ وأظمبذ آراءهبؿ وومفبؿ
متطؾبيت اًمسقق سمشؽؾ ؿمخيص أيمثر.


يمـت ىمد سمدأت طمدي ًثي ىمراءة ىمصص رقمب أضمـبقب
ضمدا يؽتبفي ذم اًمعيدة هبقاة قمبغم اإلكؽمكبت
ىمصػمة ً
شمسؿك  ،Creepypastaوذم هذا اًمقىمبت رأيبت
سمعض اًمػقبديقهيت اًمتبل حتؽبل شمؾبؽ اًمؼصبص
سمبعض اًمرؾمقم اعمتحريم ؿمديدة اًمبسيـم  ،ومػؽرت:
 ميذا ًمق ىمؾؾت اًمتحريؽ وزدت مـ دىم اًمرؾمؿ- 89 -

شمـيىمشت مع زمقؾتل ومجعـي أىمرب أمثؾ متقاضمببدة
قمغم اإلكؽمكت ًمؾـتقج اعمرضمقة ،ومـ هـي سمدأكي.
يتؽقن ومريؼ اًمعؿؾ سميٕؾمبيس مـبل أكبي وزمقؾتبل
ً
وٓطمؼي اكضؿت إًمقـي اًمػـيك أؾمامء
رىمق ؾمقد شمؼل،
قمبد اعمـعؿ ذم طمؾؼتلم ،يمام ؾميقمدكي مؾحـ مقؾمقؼك
مرصي يؾؼ

كػسف سميؾمؿ  ،Ays2يميكت مقؾمبقؼيه

هل اًمؾؿسب اًمتل أاضػت إطمسبيس سميٕخبيًمب ذم
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طمبؾؼبيشمـبي اًمتل ؿمبيرك ومقفي .أمي سميًمـسبب عمببمديل
اًمصبقت ومؽـي كستعلم سملخحيسمـي وأرسشمـي وأطمقي ًكبي
يمـت أؤدي اًمدور سمـػز طمتك.


ذم اًمبدايب أكي وخديؼتل رىمق ؾمقببد شمؼبل كببدأ ذم
قمصػ إومؽير ومعـدمي شمليت ومؽرة ضمقبدة أو كشبعر
أهني شمسبتحؼ اعمحيوًمب كببدأ ذم يمتيسمتفبي يمسبقـيريق
ىمصػم ،صمؿ كريف ًمبعضبـي اًمببعض ومػماضمبع اًمطبرف
أظمر شمػيخقؾ اًمسقـيريق ،ويؼبقم سمتعبديؾ سمعبض
إضمببزاء ًمتتـيؾم ب أيمثببر مببع اجلببقدة اًمتببل كببقد
شمؼديؿفي.
سمعدهي يبدأ أطمدكي ذم قمؿؾ ؾمبتقري سمبقرد ًمؾحؾؼب
لدد ومقف (اهلقؽؾ اًمعبيم ًمؾؿشبيهد ،قمبددهي ،اجلبق
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اًمعيم ًٕمقان احلؾؼ ) ،وطملم يـتفل مـ ذًمبؽ يببدأ
يمالكي ذم رؾمؿ يمؾ مشفد مع ومصؾ اًمعـبيس اًمتبل
ؾمقتؿ حتريؽفي قمـ اخلؾػق .
ذم أصمـيء هبذا كؽبقن ىمبد أرؾمبؾـي اًمسبتقري سمبقرد
واًمسقـيريق ٕخدىميء ًمـي كرى أن خبقهتؿ مـيؾمب
ًمشخصبقيت احلؾؼب ًمقمدوهببي ،ذم أهمؾب اًمقىمببت
لتيج إمر ًمتقضمقف وحمبيوٓت مسبتؿرة مـبي سمبؾ
وأطمقيكي كضطر ًمتسجقؾ مثبيل سمصبقشمـي قمبغم إداء
اعمراد وكرؾمؾف هلؿ طمتك يؼؾدوه.
أظمػما ،يؼقم أطمدكي سمدمج اًمرؾمقميت مع إخقات
ً
و سمعببض اعمببمصمرات اًمصببقشمق واعمقؾمببقؼك اعمجيكق ب

سمقاؾمط سمركيمج ،وسمذًمؽ شمؽقن احلؾؼ ىمد اكتفبت،
وكـنمهي ذم ىمـيشمـي قمغم مقىمع اًمققشمققب.
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ؿمفرا،
متقؾمط زمـ إكتيج احلؾؼ اًمقاطمدة يستغرق ً
أخع

اعمراطمؾ ٓسمد وأن يؽقن رؾمبؿ اًمؽبيدرات

كػسفي ،وملكت شمرؾمبؿ ًمقطمب دجيقتبيل ًمؽبؾ مشبفد
وشمؼقم سمػصؾ قمـيس قمبـ اخلؾػقب يمبذًمؽ ،وهبق
ضمفدا ًمقس سميهللم إـمال ًىمي.
رء يتطؾ
ً


ذم اًمبداي مل يعج اًمـيس مبدى ىمصببر اًمؼصبص
ومػبل مصببر هـبي مػفبقم اًمبب Flash Fictionأو
 Micro Fictionهمػم متعيرف قمؾقف ،وهل ـمبقع
أهمؾ ىمصص طمؾؼيت ىمريـ.
ضمدا سميحلؾؼيت ويريد أن كؽؿؾ
يمين اجلؿقع يعج
ً
اًمؼص قمغم أؾميس أن ىمص سمذًمؽ احلجؿ ٓ يؿؽـ
أن شمؽقن ىمص مـتفق  ،وًمؽـ سمعد يمؿ طمؾؼ شمعقدوا
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قمغم ـمبقع اًمؼصص وأخبا هـيك ـمؾ يمبػم ذم أن
كـتج طمؾؼيت أيمثر سمذًمؽ اًمشؽؾ ،وقمغم مبي أشمبذيمر
شمؾؽ سميًمضبط هل مراطمؾ شمطقر ردود أومعيزم طمبلم
سمدأت أىمرأ ىمصص اًمب Flash Fictionأكي كػز.


يمثبػما ذم اجلببذب
أرى أن مجفقر اًمققشمققب أؾمفؾ
ً

ريؾمبي ًمؽبؾ ضمديبد،
سمقـام مجفقر اًمؽقمقؽس أيمثر ً
وأيضي مجفقر اًمؽقمقؽس ذو ظمؾػق روائق أيمثبر،
ً
ممي يعـل أكؽ ؾمتحتيج ًمؾؽميمقز قمغم ىمصصبؽ أيمثبر
قمـد شمؼديؿؽ أقمامل ضمديدة هلؿ.
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طمتك أن مل ِ
يلت ؾمقى قمرض واطمد مـ ممؾمسب
معقـ ب سمتؿقيببؾ سمسببقط ًمدقميي ب احلؾؼببيت وًمؽببـ
ًمألؾمػ اعمشبروع لتبيج طميًم ًقبي ٕيمثبر مبـ جمبرد
دقميي  ،ومػريؼ اًمعؿؾ يمام ذيمرت ً
ؾميسمؼي ذم إؾمبيس
يتؽقن ومؼط مـ ؿمخصلم ،أكي وزمقؾتل رىمق .
كحتببيج ًمتؿقيببؾ ومريببؼ قمؿببؾ يسببيقمدكي أن كريمببز
سمشؽؾ أيمؼم قمغم إظمراج رؤيتـي ذم احلؾؼيت سمشبؽؾ
أواضببا دون اًمتعثببر ذم شمػيخببقؾ اإلكتببيج اًمتؼـق ب
ويمذًمؽ طمتك كستطقع إكتيج طمؾؼيت أـمقل.


أشمعؾؿ طميًم ًقي إظمراج وإكتبيج ؾمبقـامئل؛ أشمطؾبع ٕن
أيمببقن خببيكع أومببالم حمببؽمف أي خمببرج ويميشمبب
ؾمقـيريق ٕومالمل .ؾملخقر أول أومالمل اًمؼصبػمة
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ذم مـتصػ اًمسـ اًمؼيدم وهل ؾمتؽقن أول دمرسم
شمصقير ومقؾؿ زمً ،مؽـل مطؿئـ ًمؼدريت قمغم اًمتـػقبذ
وهذا ٕن ًمدي رؤي أؾمعك ًمتحؼقؼفي ذم اًمقاىمع.


ًمقس ذ ًـمي ،أريد دمرسم اًمدراميً ،مؽـ اعمنموقميت
اًمالطمؼ سميًمتليمقد ؾمقؽقن هلي قمالىم سميًمرقم .
ـمب ًعي ٓ يزال ؾمؽريبت مشببروع اًمتخبرج أمبيمل
ظمالل ومؽمة اًمؽقرس (مخس أؿمبفر) طمتبك أؾمبتؼر
قمؾقفً ،مؽـ طميًم ًقي يمتبت اؾمؽريبت مبدئل ،ىميئؿ قمغم
صمقؿ (اًمتقاخؾ).
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يمام ذيمرت ذم إضميسم اًمسمال اًمسبيسمؼ ،اًمؽبقمقؽس
ًمألؾمببػ سمببدت زم -سمعببد أن أمتؿببت اًمتجرسم ب إمم
هنييتفي -مي هل إٓ مرطمؾ اكتؼيًمقب ايمتشبػت ومقفبي
إٓم أشمطؾع ومي أريد ً
طمؼي اًمؽميمقز قمؾقف ذم أقمامزم سمعد
ذًمؽ ،وًمؽــل أكقي آؾمتػيدة سمؽؾ مي شمعؾؿتف مبـ
شمؾؽ اًمتجرسم ذم أومالم أكقي شمؼديؿفي سمعد ذًمؽ.
ومـ يعؾؿ! رسمام أطم اًمرضمقع ًمتؾؽ اًمتجرسم ٓطم ًؼي
وًمق سمشؽؾ ممىمتً ،مؽـ إيمقد أكـل أكبقي إيمبامل
اًمؼص اًمتل سمدأهتي ذم يمقمقؽ (اًمعبامرة) سمشبؽؾ أو
سمآظمر ومنن مل شمؽـ قمغم هقئ يمقمقؽس ومعبغم إىمبؾ
سمصقرة متحريم .
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اجلي وعزيفهن وهطاياهن و ..و..
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أشمبقا كبيري ومؼؾت مـبقن أكتبؿ
ومؼيًمقا اجلـ ومؼؾت قمؿقا فمال ًمي


◄ عزيف الجن:
(اًمعزيػ) قمـد اًمعرب هبق خبقت اجلبـ ،ويمبين
اًمعرب قمـدمي يسؿعقن أخقا ًشمي قمـد حتبرك اًمريبيح
طميمؾ اًمرميل ،أو خبقت اهلبقام مبـ احلشببرات
اًمؾقؾق  ،يعتؼدون أن مصدرهي اجلـ.
يؼقل قمطيء سمـ أؾمقد:
سملم اًمؾبفك مـبف إذا مبي مبدا
مثؾ قمزيػ اجلـ هدت هدا
وىميل ذو اًمرم :
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ًمؾجـ سميًمؾقؾ ذم طميوميهتي زضمؾ
يمام شمـبيوح يقم اًمريا قمقشبقم
أيضي:
وىميل ً
ورمؾ قمزيػ اجلـ ذم قمؼداشمف
هزير يمترضاب اعمغـلم سميًمطبؾ
ًمذًمؽ؛ ذم اعمرة اًمؼيدمب اًمتبل شمسبؿع ومقفبي خبقت
خػػم اًمريبيح ذم يبقم قميخبػ أو شمسبؿع خبقت
طمنمات اًمؾقؾ ذم ًمقؾب فمؾبامء ،ومبيقمؾؿ أن اًمعبرب
ىمديام اقمتبؼمت أن هذا خقت اجلـ ومؾؽ أن شمتخقؾ
ً
ظمقومفؿ مـف.


( :اًمعزيػ) –يمذًمؽ -اؾمؿ يمتيب

اؿمتفر سمؽقكف يـتؿل إمم اًمسحر إؾمقد ،مـ شملًمقػ
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ؾميطمر يؿـل ُيدقمك قمبد اهلل احلظرد ،ؾمقف يليت
سمقين ىمصتف يميمؾ ومقام سمعد أن ؿميء اهلل.
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◄ مراثب الجن:
ذيمر اجليطمظ ذم يمتيسمبف (احلقبقان) ىمبقل اًمعبرب ذم
اجلـ ومراشمبفؿ:
 صمؿ يـزًمقن (أي اًمعرب) اجلبـ ذم مراشمب  ،ومبنذاذيمروا ِْ
اجلـِّل ؾميعمًي ىميًمقا :ضمـل ،ومنذا أرادوا أ ّكف ممبـ
ؾمؽـ مع اًمـيس ىميًمقا :قميمر ،واجلؿقع ُقم ّبامرْ ،
وإن
ومف ْؿ أرواح ،ومبنن ظم ُبب
يمين ممـ يعرض ًمؾصبقين ُ
أطمدهؿ وشمعرم ومفق ؿمقطين ،ومنذا زاد قمغم ذًمؽ ومفق
ُ
بؾ َؿمبق َط ٍ
ميرد ،ىميل اهللّ قمز ذيمرهَ « :و ِطم ْػ ًظي ِّمـ ُيم ِّ
ين
ْ
م ِ
ير ٍدش ومنن زاد قمغم ذًمبؽ ذم اًمؼبقة ومفبق قمػريبت،
يت ِّم َـ
واجلؿقع قمػيريت ،ىميل اهللّ شمعيممَ « :ىم َيل ِقم ْػ ِر ٌ
قؽ سمِ ِف َىمب َؾ َأن َشم ُؼقم ِمـ م َؼ ِ
اجلـ َأ َكي آشمِ
َ
يم َؽش.
ْ
ِْ ِّ
َ
وهق هـبي شمعبرض خلؿس أكبقاع أو مراشم ًمؾجـل
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(قميمر ،روح ،ؿمقطين ،ميرد ،قمػريت) ،يمام يضيف
ً
ٓطمؼي ،مثؾ (اًمغبقل،
إًمقفؿ أكقاع أظمرى يمام ؾمقليت
اًمسعالة ،اًمشؼ ،إًمخ).
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◄ مراكب الجن ومطاياهم:
اعمؼصقد هـي احلققاكيت اًمتل يتخبذهي اجلبـ مطييبي
وريميئ  ،أؿمبفرهي (اًمظؾبقؿ) وهبق ذيمبر اًمـعبيم،
وؾمتليت ىمص ورد ومقفي اًمظؾقؿ قمـبد اًمتحبدث قمبـ
ٓومظ سمـ ٓطمظ ،ومـفي ىمقل ؿميقمر اجلـ:
َومؿـ يسع َأو يريم ضمـيطمل ك َعي َم
ًمقبدرك َمي ىمدمت ْ
يسببؼ
سميَٕمبْس ْ
يمذًمؽ اًمظبل اقمتؼمه اًمعرب مـ مرايم اجلـ.
يؼقل (اسمـ إقمرايب):
 -ؾملًمت أطمد اًمعرب هبؾ اجلبـ شمريمب

اًمظببيء

ومؼيل ًمف :أطمؾػ سميهلل ًمؼد يمـت أضمد سميًمظبيء اًمتقىمقع
ذم اًمظفقر واًمسؿ ذم آذاهني!
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أي أ كف جيد سميًمظبيء قمالميت يمتؾؽ اًمتبل يعؾبؿ هببي
اًمبنم طمققاكيهتؿ يمبيٕومراس واًمعبػم ًمتؿقزهبي قمبـ
همػمهي؛ ًمذًمؽ ومؼد اؾمتـتج أن هذه اًمعالمبيت مبـ
خـع اجلـ.
يمذًمؽ احلنمات واًمػمسمقع واًمؼـػذ واًمبقرل يمؾفبي
قمـد اًمعرب مـ مرايم اجلـ ومطيييهؿ ،وذم ذًمؽ
يؼقل اًمشيقمر متحدصمي قمغم ًمسين اجلـ:
ّ
يمؾ اعمطبييي ىمبد ريمبـبي ومؾؿ كجب ْد
وأؿمفك مـ ريمقب اجل ِ
ـيد ِ
ب
أًمذ ْ َ
َ
ُ
ومـ َقم ْضبرومقط طمبط يب وملىمؿتب ُف
ْ
يدر ِوردا مـ قمظبب ٍ
ِ
ِ
قارب
يء ىمبب
يبب ُ ً
وذ مطببييي اجلببـ أرك ُظم ّؾبب ٍ
ِّ ْ ُ
ُّ
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يمؾ خيطم ِ
أوق قمغم ِّ
وذئ ُ اًمغضي ٌ
ومل أر ومقببفي ِم ْثب َؾ ُىمـ ُػبببذ سمرىمببب ٍ
ُْ
بيرا مب ْـ قمظبيم اًمعـبييم ِ
َي ُؼبق َد ىمط ً
اجلـيدب كقع مـ اجلراد ،واًمعرضومقط ذيمر اًمعظية.
ومـ اًمطرائػ أن أسمق كقاس ضمؾس يق ًمي إمم أقمرايب
ً
ً
قمؼبال،
ؿمبؽال وأرضمحفبؿ
يصػف سملكف أىمبا اًمـيس
ميزطمي:
ومؼيل ًمف
ً
 أرأيت إ ذا امتطك اجلـل اًمؼـػذ وقمال سمف ذم اهلقاءومفؾ اًمؼـػذ يرومع اجلـل أم اجلـل يرومع اًمؼـػذ
أضميب إقمرايب:
ؿمعرا.
 هذا مـ أيميذي إقمراب وًمؼد ىمؾت ومقف ً- 016 -

أسمق كقاس:
 وملكشدكقف.إقمرايب:
ومام ُيعج ُ اجلـ َ
ين مـؽ َقم ِدم َتفؿ
وذم إُ ْؾمد
أومراس هلؿ وكجيئ ُ
ٌ
قع و ُشم ِ
ؾجبؿ ُىمـػبذ ًا
أ ُشمسب ِرج يبرسمب ً
ِ
ًَمؼب ْد َ
قمؾؿ َت اعمرايم ُ
أقمقز ُهت ْؿ مي ْ
ومنن يميكت اجلـّب ُ
حلرى
ين ُضمـّت ومبي َ
وٓ َذ ْك َ ًمألىمببدار واهللّ همببيًم ُ
يدع وخمببد ٌع
ومي اًمـببيس إٓ ظمب ٌ
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إؾم َفب ٍ
يب وآظمبر يميذب
وخيطم ُ ْ
معـك هذا اًمؽالم هق آؾمبتعجيب وآؾمبتفجين
مـ معتؼد اًمعرب سملن اجلـ يؿتطقن اًمؼـػذ واًمػلر
اًمصغػم ذم طملم أن أميمفؿ اًمبسقد واًمسببيع؛ ومؾبق
ٓختذوا مـ إؾمبد

يمين اجلـ لتيضمقن إمم ريميئ
ً
سمدٓ مـ اًمؼـيومذ واًمػئران.
أومراؾمي وكجيئ
ً
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◄ جنون الجن:
اقمتؼد اًمعرب أن اًمصبرع واجلـقن مـ شملصمػم اجلبـ،
ً
ؾميسمؼي ذم اًمؽبالم
ووردت ىمص اجليري اعمصبروقم
قمـ سمـل ؾمفؿ ،أمي اجلـقن ومؼد اؿمتؼ مـ اجلـ يمقكف
يسؽم اًمعؼؾ وخيػقف.
اقمتؼد اًمعرب أن اعمجـقن ممسقس مـ اجلـً ،مذًمؽ
يؼيل :ومالن سمف ضمـ  ،أي جمـقن ،ومنن ضمببـ ضمـببقن
اجلـبل يمين اجلـبقن قمغم إكسبل مضيقم ًػي ضمـبقن
اعمس وضمـقن اجلـل ومقصبرع.
ًمذًمؽ ىميل اًمشيقمر:
ويمقػ يػقؼ اًمدهر يمع سمـ كيؿم
وؿمقطببيكف قمـببد إهببؾ يصببرع
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وىميل آظمر:
ضمـقكؽ جمـقن وًمست سمقاضمد
ـمبق ًبي يداوي مـ ضمـقن ضمـقن
يؼصد اًمشيقمر هـي ؾمب

ضمـقكؽ هق ضمـقن مسب

اجلـقن –اجلـل -ومنن يمـي ىمد وضمدكي ـمبق ًبي ًمإلكسين،
ومؿـ أيـ ؾمـجد ـمبقبي ًمؾجـل اعمجـقن
ذم اعمؼيل اًمؼيدم -سمنذن اهلل -ؾمـتطرق إمم أؾمبطقرة
وادي قمبؼر وؿمقيـملم اًمشبعر ،يمبام ؾمبـذيمر سمعبض
ًمؼيءات اًمشعراء سمؼركيئفؿ مـ اجلـ.
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◄ املراجع:
 دراؾمببيت ذم اًمببؽماث اًمشببعبل ،ؿمببقىمل قمبببداحلؽقؿ.
 يمتيب احلققان ،اجليطمظ. مقؾمققم أؾميـمػم اًمعرب ،أرد قمجقـ . آيميم اعمرضمين ذم أطمؽيم اجلين ،أيب قمبد اهلل حمؿبدسمـ قمبد اهلل /اًمشبكم.
 اعمعجؿ اًمقؾمقط. معجؿ اعمعيين. مقاىمع اإلكؽمكت.
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 هي إصداراث ألبعد هدي 
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تٌىيه:
 


(األهسيت املظلوت) :رواي رقم

وظمقيل قمؾؿل،

شمتؽب قن مـ ىمصص مـػصؾ  /متصؾ  ،سمؼؾؿ (ييؾمبلم
أربد ،حمؿقد قمبد احلؾقؿ ،داًمقبي مصطػك خبالح،
مصطػك مجقؾ) ،خدرت قمبـ دار اًمرؾمؿ سميًمؽؾامت
ًمؾـنم واًمتقزيع  -يـيير 2104م.
سمؼؾؿل ييؾملم أرد
( قرباى) :رواي ظمقيل قمؾؿل،
ّ
ؾمعقبد وإسمراهقؿ اًمسعقبد ،خدرت قمـ دار (سمصؿ )
ًمؾـنم واًمتقزيع  -يـيير 2107م.
( خط الثقافت املستقـلت :القاهرة -أسىاى)َ :ر ْخد
خحػل عمنموقميت صمؼيومق شمـتؿل إمم اًمؼيهرة اًمؽؼمى
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واًمصعقد (كؿبقذج واطمبد مـ يمؾ حميومظب ) ،يؾقفي
شمػيخقببؾ قمبـ يمقػقبب شملؾمقبس وإدارة مبببيدرات
مشيهب  ،خدر قمـ مبيدرة (ٕسمعد مدى)  -ؾمبتؿؼم
2107م.


(ًبىءاث اخليال العلوي) :قمـ اًمسبيق اعمؿتد

قمؼم اًمتبيريخ مي سمبلم (اًمعؾبؿ مـ كيطمقبب  ،وإدب/
اًمػببـ مبـ اًمـبيطمقب إظمببرى) ،خببدر قمبـ دار
(وميكتبيزيقن) ًمؾـنم واًمتقزيع  -يـيير 2108م.
( هي وحي رحلت) :قمبدة ممًمػبلم ،يتحدث يمؾ
مـفؿ ذم ومصبؾ مستؼؾ قمـ رطمبؾ أهلؿتبف سمـص أديب
ـمقيؾ ،خدر قمـ دار (وميكتيزيقن) ًمؾـنم واًمتقزيع -
يـيير 2109م.
( أفالم يف قصص) :ىمصص ىمصػمة مؽممجب  ،مرومؼ
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سمؽؾ واطمبدة :مبؼبيل يتبطبرق إمم ومقببؾؿ ؾمقـببامئل
مستبقطمك قمـفي ،خبدرت قمـ دار اًمعبريب ًمؾـشببر

واًمتقزيع  -يـيير 2109م.
ومقؾام شمدور معظؿ
( أفالم غرفت) :مؼيٓت قمـ ً 06
أطمداصمفبـ سملم أرسمعب ضمبدران ،خدرت قمـ مببيدرة
(ٕسمعد مدى)  -ميرس 2109م.
( حىاراث ألبعد)ً :مؼيءات خحػق مع طمقازم 25

ممًم ًػي مرص ًيي وقمرسم ًقي ذم جميٓت (اخلقيل اًمعؾؿل،
اًمػيكتبيزيي ،اًمرقم ) ،خبدرت قمـ مببيدرة (ٕسمعبد

مدى)  -كقومؿؼم 2109م.


(خياليىى جدد) :رخد خحػل ًمؾجقؾ احليزم

مـ ممًمػل (اخلقبيل اًمعؾؿل ،اًمػيكتبيزيي ،اًمرقم )،
خدر قمـ مبيدرة (ٕسمعد مدى)  -ديسؿؼم 2109م.
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