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«أدب اخلٔال ؿد ييْف افبًض مـ افَراء إٔف اشتًباد
فًَِؾ ،بؾ هق ذم حََٔتف حترير فًَلؾ انٕالان لا
ظِؼ بف مـ ظَٔلدة خاضةلة وخراؾلات ٓظَةٕٔلة،
حٔث يبدأ ذم اـتنلا افلذات فْٔتٓلل إػ حُّلة
إٕاإٔة ظئّةش.


شىقرا
 -1اظتكت ـؾ خِٔة مـ ظَع ـل أـتب
ً
ؾخّة تهِح ـَّدمة ،وفألشػ ؾنِت.
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 -2بافُاد ظثرت ظذ هلذا آؿتبلاس بلإظذٓ ،
أذـر أيـ (ؽاف ًبا مـ ويُبٔديا) ،ورأيت إٔف يهِح.
تبَك ؾَط أن ً
أمة أن أخط حتتف بوًة شىقر ،ملـ
ؿبٔؾ مؾء افهٍحة ظذ إؿلؾ ،فُلـ –فألشلػ-
أيوا.
أخٍَت ً
 -3ترى ماذا أؾًؾ ،هلؾ أـلز بلْط اخللط فٔتحلؾ
افهٍحة بٖـِّٓا ،أم أواصؾ ظهػ اجلّجّة بح ًثا
ظـ أي رء آخر ؿد يَال؟!
 ٓ -4تٍُر أن تاٖفْل مـ هق (تنلْٔقا أتنلْٔك)،
ؾٖٕا ٓ أظر .
 -5أظتَد أن هذا اهلراء افاابؼِ ،صبف مأل افهلٍحة
بافًٍؾ ،محدً ا هلل ،إذن يٍُك ؾولائح حقل إؾةد
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افًَع ،وفْبدأ مباذة.

ياسني أ .سعيد
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 ومضاخ رعة قصريج جدا



 عمرو املنويف

-7-

 خطوط نازكا



تَللع خىللقط ٕازـللا ذم صللحراء افبللرو اجلْقبٔ لة
افَاحِة بغ مديْتل ٕازـا وبافبا افتلل تبًلد حلقايل
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 444ـؿ جْقب افًاصّة (فٔام) ،تٌىلل اخلىلقط
مااحة  454ـِٔقمس مربع تَري ًبا.
ظّللر هللذه اخلىللقط  2444شللْة ،ولثللؾ صللق ًرا
حلٔقإللات خمتٍِللة ـافُِللب وافَللرد وافًُْبللقت
وؽرها .ادنُِة أن هذه افهلقر خلخّة فٌِايلة،
وٓ يُّـ مناهدهتا إٓ مـ ضائرة حتِؼ ظذ ارتٍاع
ٍ
ظال .افٌِز هْا :هق ـٔػ اشتىاع هلٗٓء افَلدماء
رشؿ هذه اخلىقط ،ودـ رشّقها؟!
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مْذ اـتنا

(خىقط ٕازـا) وحتك افٔقم تبايْت

أراء وافتٍارات حقل ـٍٔٔة ظّؾ هذه
افرشقمات واهلد

مْٓا ،ؾام بغ مـ صط بخٔافف

ورأي أهنا مٓابط درـبات ؾوائٔة ،وبغ مـ حاول
إرجاع إمر فًبادات وضَقس وصًائر وثْٔة
ؿديّة.

خةل ـتابف ( ذم ظربات أهلة ) يرى (إريلؽ ؾلقن
دإُـ) أن اخلىقط هل دفٔؾ متُامؾ إرـان ظذ
زيللارات خمِقؿللات افٍوللاء فللألرض ،وأن هللذه
اخلىقط هل رشافة مـ أهؾ افٍواء فْا بٖهنؿ ـلإقا
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هْا يق ًما ،وربام ـان إصارات فتحديد مقاؿع هبلقط
ادرـبات افٍوائٔة ،وظذ هذا افدرب شلار افُثلر
مـ ادحِِغ وـًادة إشتاذ (إٔٔس مْهقر) افذي
تبْل آراء (ؾقن دإُـ) وحذا حذوها لا ًما ذم ـتابٔف
(افللذيـ هبىللقا مللـ افاللامء) و(افللذيـ ظللادوا إػ
افاامء).

ذم حغ ترى افًادلة افزيىإٔلة (ماريلا ريلتش) أن
افرشقمات هل تَقيؿ ؾُِلل اشلتخدمتف حولارة
إُٕا فتحديد أوؿات زراظة ادحاصٔؾ واحلهلاد،
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وينر إػ ادماه وارتٍاع افْجقم وافُقاـب .

وترى ؾرخٔات أخرى أن افرشلقمات ملا هلل إٓ
ضَقس دئْة جلِب اخلهب ،أو أملاــ افتولحٔة
بلافَرابغ ،أو أملاــ دامرشللة افىَلقس افاللحرية
افَديّة ذم حوارة إُٕا .
وذم افْٓاية؛ ؾِْا رأي ..وهق أن صلْاظة مثلؾ هلذه
افرشقمات فٔات ً
أمرا تًجز ظْف
ظّة إظجاز ًيا أو ً
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حوارة إُٕا فْْابٓا دخِقؿات ؾوائٔة ،ؾُؾ ملا
ـان ظذ افَلدماء ؾًِلف هلق ـنلط ضبَلة افهلخر
افاقداء نطٓار افىبَة افبٔواء ذم افهخقر وتيٓر

ـخىقط ـام هق احللال أن ،ودلـ ُيهللر ظلذ أن
إمللر ٓ يُّللـ ظِّللف إٓ إذا تللقاؾرت وشللِٔة
فِىران وافتحِٔؼ ظاف ًٔا دناهدة افرشؿ ؾٓذا فلٔس
صحٔحا ،حٔث إْٔا رأيْا ً
مثة جمّقظة مـ افٍْلإغ
ً
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ُيبدظقن أصُآ مًَدة فٌِاية ـام ذم دوائر احلَلقل
افنللٓرة بٖؿللؾ انمُإٔللات ،وبللدون احلاجللة إػ
افتحِٔؼ فرؤية ظِّٓؿ .

وختا ًما ..ؾاقاء ـإلت خىلقط ٕازـلا ملـ ظّلؾ
ـائْات ؾوائٔة أو حوارة ؿديّلة ،وشلقاء ـإلت
مٓابط فِهحقن افىائرة أو أماــ فتَديؿ افَرابغ،
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لزا يِٓللث وراءه
ؾاللق تيللؾ خىللقط ٕازـللا فٌل ً
افباحثقن ،وٕحـ ظلذ اشلتًداد فتَبلؾ أي تٍالر
ذيىة أن يُقن مهحقبا بافدفٔؾ .


 املراجع
 ( ذم ظربات أهلة ) :إريؽ ؾقن دإُـ. (افذيـ هبىقا مـ افاامء) :إٔٔس مْهقر. (افذيـ ظادوا مـ افاامء) :ادٗفػ افاابؼ. مقاؿع خمتٍِة ظذ إٓسٕت.
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أدب اخليال يف اخلهيج انعرتي
تًد افُقيت أحد أـثر دول اخلِٔج إشٓا ًما ذم
اخلٔال افًِّل وافٍإتازيا ،ـام يقجد هبا دور ٕؼ
ٕاصىة بنُؾ ٓؾت ذم هذا افهدد ،ظذ ؽرار
(بةتْٔٔقم) و(ٕقؾا بِس).
أما إذا ظدٕا إػ ادايض ،شْجد أن ٍٕس افدوفة
حازت ٕهٔ ًبا مـ ريادة اخلٔال افًِّل افًريب،
يٍُل اشؿ مثؾ (ضٔبة انبراهٔؿ) :مٗفٍة رواية
(طةل احلََٔة) ،بانخاؾة إػ ثةثٔة (انٕاان
ادتًدد ،انٕاان افباهت ،إَراض رجؾ).
فُـ بام أن هذه افاىقر – بؾ ودورية (ومولات)
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ظّق ًما -تْحاز إػ رصد اجلٔؾ احلايل ،شْْتَؾ إػ
احلديث ظـ خٔافٔغ ـقيتٔغ صباب ،مثؾ:

 (شْد راصد دخٔؾ).أمخـ أن جمرد رؤية افاىر افاابؼ اشتدظت ٕذهان
افَراء اشؿ د( .أمحد خافد تقؾٔؼ) ،حٔث طٓر
ـةمها متجاوريـ ظذ أؽٍِة ـتب مثؾ (هادم
إشاضر)( ،احلاؾة)( ،ظناق إدريْافغ).
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إذا ظدٕا إػ ضٍقفة (دخٔؾ) ،شُْتنػ أن هذه
آهتاممات فٔات جديدة ظِٔف ،حٔث شجؾ ٍٕاف
ذم شـ مبُرة ـًوق ؾاظؾ ذم ظدد مـ افُٔإات
ذات افهِة ،مثؾ:
– رابىة هقاة ما وراء افىبًٔة افًادٔة.
– هٔةة (شٔتل) إمرئُة ادتخههة ذم افبحث
ظـ انصارات افًاؿِة بافُقن.
أما ذم مرحِة افنباب ،بافتحديد ظام 2447م ،ؿدم
خاصا يتحدث ظـ (ؾـ افقهؿ) ،أظَبٓا
وثائَ ًٔا
ً
بتْاول ظدد مـ افَوايا اخلقارؿٔة افنائُة داخؾ
وضْف ،مـ خةل ـتاب (حدث ذم افُقيت).
ـرر ٍٕس افقء مع طقاهر ظِّٔلة ظادٔلةٕ ،اؿنٓا
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ذم أظامل مثؾ (وحتدث افًِؿ)( ،ظذ حاؾة افًِؿ)،
(خِػ أشقار افًِؿ) 15( ،ظا ًما مـ افًِؿ
وافاحر).
مل تَتك أظامل (شْد راصد دخٔؾ) ظذ افدراشات
ؾَط ،وإٕام ـان فَِص ٕهٔ ًبا ذم إٕتاجف ،مثؾ:
روايتل (افذيـ ظادوا) و(خىقة افزمـ).


ثّة ظقامؾ منسـة بغ (شْد دخٔؾ) وبغ آشؿ
افثاين ذم افَائّة ،حٔث خترج ـةمها مـ ـِٔة
اهلْدشة ،ـام يتاام بٌزارة انصدارات.
وفد (ظبد افقهاب افأد افرؾاظل) ذم  22يْاير
1973م ،أصدر حقايل  14ظْقا ًٕا يْتّل أؽِبٓؿ إػ
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ظقامل اخلٔال افًِّل وافرظب ،مثؾ :ثةثٔة (إبًاد
ادجٓقل) ،ثةثٔة (حآت ٕادرة)( ،زيارات فِٔٔة).
ظذ اجلإب أخر ،اشتّرت افُقيت ذم ؾرز مزيد
مـ إشامء اجلديدةٕ ،ذـر مْٓؿ (حْان ـًْان)
مٗفٍة (احلرب إخرة) ،وافتل أوخحت –خّـ
حديثٓا مع جريدة «إٕباءش افُقيتٔة -أن شبب
مِٔٓا إػ ـتابة اخلٔال افًِّل يرجع إػ بروزه ذم
ادجتّع افٌريب ا أدي إػ إحرازهؿ ؿهب افابلؼ
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ذم انبداع وافًِؿ وآخساظات وآـتناؾات ،ذم
حغ تْدر اخلٔآت افًِّٔة ذم جمتًّْا افًريب
افذي يتًىش فِّزيد مـ انبداع وافٍُر فاًة
إؾؼ إٍٓتاح وافتااؤل وافبحث ظـ احلَائؼ.
ً
مثآ واؿً ًٔا فُِاتب انٕجِٔزي (د
رضبت
ـةرك) افذي حتََت ظدد مـ ٕبقءاتف ذم اخلٔال
افًِّل.
أيوا ؿد ذـرت ذم هذا افًّؾ
أخاؾت (ـًْان) أهنا ً
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ظـ (تآ) افٍتاة اجلِّٔة ذات افًٔقن إداشٔة ،ثؿ
جاء اخلز ادٍاجئ ذم إحدى افهحػ افٌربٔة بٖن
هْاك ؾتاة أؿدمت ظذ زراظة جقهرة بةتْٔٔة ظذ
صُؾ ؿِب ذم مَِة ظْٔٓا اف ُّْٔك ،وذفؽ هبد
جذب إتباه أصدؿائٓا.


حئت (ادُِّة افًربٔة افاًقدية) –ـذفؽ-
بْهٔب واؾر مـ احلراك ذم أدب اخلٔال ،شقاء ـان
هذا احلراك مجاظ ًٔا مثؾ رابىة (يتخِٔقن) افتل
حتقفت ٓح ًَا إػ دار ٕؼ ،أو ؾرد ًيا ظذ ؽرار بًض
إصدارات (أذ

ؾَٔف) و(مْذر افَباين).

ؿبؾ أن يِحؼ هبؿ أشامء جديدة ،مْٓؿ :ـاتب ُوفد
بّديْلة جلدة 1985م ،حاصلؾ ظذ بُلافريللقس
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اهلْدشة -ؿاؿ بسول ادًادن -جامًة ادِؽ ؾٓد:

 (وشٔؿ بـ ظبد اهلل ظازب) افذي برز ظذ افااحةذم ٕقؾّز 2413م بروايتف (أمارإث)؛ وهق ٕقع
مـ افزهقر ٓ يذبؾ أبدً ا ؾهار مَسًٕا ذم افساث
انٕااين باخلِقد وافنباب افدائؿ.
ماجؾ فِّٗفػ مع أحد إٔدية
خةل حقار صقيت
ّ
افَراءة افاًقدية ،أرجع (ظازب) أشباب ٕدرة
أدب اخلٔال افًِّل افًريب إػ احتٔاج هذا افِقن
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إديب إػ ؿراءة مُثٍة جدً ا ،ؾُل يُتب صخص
رواية خٔال ظِّل ُمًتزة يِزمف اضة ًظا واش ًًا،
ومتابًة فِتىقر افًِّل.
يؤػ (ظازب):
 وهق ما ٓ يتقؾر ظْدٕا ذم افًامل افًريب بُثرة،افُتاب يُتبقن ظذ حاب ما يرؽبف اجلّٓقر بُؾ
أشػ ،وأؽِب اجلّٓقر يرؽب ؾٔام ُشّل روايات
(افتابق) ،ؿهص خٍٔة ،ؾوائح ،أو ـةم مـ هذا
ـثرا إذا ما ـإت أحداث افرواية
افْقع .شٖفقين ً
حدثت يل ،وـٖٕام ٓ يتَبؾ اجلّٓقر أن خيتِؼ
افُاتب ظامل ـامؾ مـ خٔافف ،وٓبد أن يُقن ما
يُتبف إشَا ًضا حلٔاتف.
اشتٍرست مذيًة ٕادي افُتاب:
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ً
خٔآ ذم بٔةة جاؾة
 ـٔػ يُّـ أن تْتج ظّةتَتؾ انبداع ،وٓ هتتؿ شقى بافقاؿع ادِّقس؟
بافًُس ..بٔةتْا ؾٔٓا أؾُار ،بس أؾُار ما تتقاؾؼ
مع إٔامط ظديدة مـ افروايةُ ..ـ تْىبؼ مع ّٕط
افرواية افقاؿًٔة ..روايات افتابق ..فُـ ظْدما
ٕتحدث ظـ روايات اخلٔال افًِّل ..حتتاج نهلام
حتك ٕخرج برواية خٔال ظِّل مـ افبٔةة افتل
ًٕٔش ؾٔٓا.


َ
ظّؾ افًراؿل (حاغ احلّداين) ـٖحد مًدّ ي
(رظب ظذ ادَٓك) –أحد ؾَرات افزٕامج
انذاظل ادكي افذي اصتٓر بتَديّف (أمحد
يقٕس) -بدأت افَهة بافتحديد ذم تاريخ يقم 18
- 25 -

أؽاىس 2413م ،ظْدما أظِـ افزٕامج ظـ
(ـرٍٕال افرظب) ،آشؿ افذي يىَِقٕف ظذ ؾسة
ؿهها مـ تٖفٔػ اداتًّغ.
ياتَبِقا خةهلا
ً

صارك (احلّداين) بَهة مٖخقذة مـ وحل افقاؿع
افًراؿل ،وربام –فِدؿة -هل دمربة ذاتٔة خاصة بف
وبٖحد أصدؿائف ،ؾْافت إظجا ًبا واش ًًا ،ربام بابب
أجقاءها ادختٍِة ظام اظتاده اجلّٓقر ادكي،
تُررت منارـات (حاغ) حتك صار اشّف
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خهقصا إٔف ظذ اجلإب
مٖفق ًؾا داتًّل افزٕامج.
ً
أخر ..يْؼ تدويْات ظذ ادقؿع انفُسوين -
أيوا ذم افرظب( -ـابقس).
ادتخهص ً
سح (احلّداين) فل (وموات) إٔف ياتقحل أظامفف
ّ

ظذ حاب ادقخقع افذي يُتب ظْف ،أؽِبٓا مـ
افُتب؛ ؿِام ياتًّؾ انٕسٕت ذم رء خيص
افبحث افدؿٔؼ.

– ما مدى افتٖثرات افاِبٔة افْادمة ظـ ـقٕؽ ُمًد
ظراؿل فزٕامج يبث ذم دوفة أخرى؟ بًّْك :هؾ
تابب (افًّؾ ظـ بًد) ذم ٕقع مـ آؽساب؟
ظذ ..بافًُس ..أحس إْٔل ذم
ٓ ضب ًًا ..مل يٗثر ّ
بِدي ،يٍهِْل ؾَط ظْٓؿ جٓاز احلاشقب افذي
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أجِس خٍِف.
 ما تَّٔٔؽ داتقى أدب اخلٔال افًريب حاف ًٔا،وفْابة إؿبال اجلّٓقر ظِٔف ذم ادجّؾ؟
وجٓة ٕيري ذم َٕىة إؿبال افَارئ افًريب ظذ أدب
اخلٔال ؾٓل ٕابة جٔدة .أما ؾٔام خيص افُتاب ،ؾٓؿ
مل خيرجقا مـ افَافب ادًتاد.
 ماذا ظـ أدب اخلٔال افًراؿل حتديدً ا؟فااظات ،أشٖل ٍٕز وإٔا ـع أمل «فٔف افًراق
مايُقٕش ؾٔف ـتاب ذم أدب اخلٔال؟ش .ادًرو أن
ادجتّع افًراؿل إٔف يٌِب ظِٔف افىابع افأاد
افقاؿًل إػ أؿل حد ،مل أشّع خةل افاْقات
افٍائتة صخص ـتب رء فف ظةؿة بافرظب أو
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اخلٔال افًِّل أو ..أو ..أو ،..ألْك جدً ا ذم
اداتَبؾ افَادم أن يُقن فديْا واجٓة مؼؾة ٕدب
اخلٔال.
 وبافْابة – ًمثة -فرواية (أمحد افاًداوي)
احلاصِة ظذ افبقـر ،أفٔات ترتُز ظذ خٔط
حمقري يْتّل إػ افٍإتازيا؟!
ؾٔام خيص رواية افبقـر (ؾرإُنتايـ ذم بٌداد)
احلؼ يَال أهنا جٔدة ؾُرة رائًة وتٍْٔذ ؽِب ظِٔف
افقاؿًٔة ؾٖضاح بافًّؾ فألشػ ،ألْك أن تُقن
افؼارة إوػ فبَٔة افُتاب فُـ ٓ ياروا ظذ
ٍٕس افْٓج ادتبع هبا.
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ختا ًمإ ،حط رحافْا ظذ صاضئ (ظامن) ،ذم خٔاؾة
يَدم ٍٕاف ـٖول ـاتب خٔال ظِّل ذم افاِىْة.

يَقل (حمّد بـ ؿرط اجلزمل) إٔف ٓ ياتىٔع حتديد
ؿهها ومهٔة
بداية ظنَف فِخٔال ،إذ ـان يْاج
ً
بْٔف وبغ ٍٕاف مْذ ؾتح ظْٔاه ظذ افدٕٔا ،تًر ذم
ادرحِة انظدادية ـتابات إٔٔس مْهقر وافدـتقر
ٕبٔؾ ؾاروق ،ومها مـ دؾًاه إػ افُتابة .ثؿ تًر
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أدب ادٍِْقضل ويقشػ افاباظل ثؿ يقشػ
إدريس.
ظنؼ اخلٔال افًِّل – ـذفؽ -وهق صٌر ،مْذ
ـان يناهد إؾةم واداِاةت افتٍِزيقٕٔة،
بافذات (ؾتل ظام 2424م) افذي ٓ يْااه حتك
أن.
أخا (اجلزمل):
 ٕأت أن أؿقل إْٔل ؿِٔؾ افُةم جدً ا جدً ا ،هقؿِّل مـ يثرثر ،فُـ حََٔتل إْٔل ٓ أتُِؿ أبدً ا
أبدً ا أبدً ا ،ما مل أــ حتت افتًذيب.
صجًتْا افاىقر افاابَة ظذ أن ٕراشؾ افُاتب
بًّيؿ أشةِتْا دؾًة واحدة ،ثؿ ٕسك ادالاحة لا ًما
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فَِّف ،ـل ياتٍٔض ذم انجابة ظْٓا:
– فٔس مـ ؾراغ أن اخلٔال يرتبط بإضٍال أـثر
مـ ارتباضف بافُبار ،ؾحُّة اهلل اؿتوت أن يْنٖ
انٕاان ذم بداياتف ظذ اخلٔال ،وبف تُقن صخهٔة
افىٍؾ ؾّْٔق ظَِف ويسظرع ،وهلذا ٕجد إضٍال
أـثر اشتًٔا ًبا دا حقهلؿ مـ أمقر مَارٕة بُبار افاـ
وهبذا ،ادٍسض أن اخلٔال يّْق ذم ظَؾ افىٍؾ
ضرد ًّيا مع ّٕق ظَِف وجاده ،فُْْا ٕىّس خٔال
أضٍافْا بسبٔتْا افأةة هلؿ ،بٖن ٕقجٓٓؿ إػ أن
ئًنقا افقاؿع بام ؾٔف مـ مجقد.
هذا جيًؾ افىٍؾ يبتًد ظـ اخلٔال رويدً ا رويدً ا،
وابتًاده ظـ خٔافف ُيُابف َو ْهًْا ذم ظَِف..
اخلٔال هق افًَؾ فق ـْا ًِٕؿ!
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اخلٔال هق افقاؿع فق ـْا ٕبك!
افًرب يَِّْْقن اخلٔال بافىٍقفة ،وهلذا يًتزون
ؿهها ضٍقفٔة ،فُـ
ؿهص اخلٔال افًِّل
ً
احلََٔة أن اخلٔال افًِّل هق افتىقر ادٍسض
فِخٔال افىٍقيل ،وتّْٔتف ذم ظَؾ افنباب تّْٔ ٌة
فًَقهلؿ.
ـثرا بّجال
افٌرب ؾىـ إػ هذه احلََٔة ،ؾاهتؿ ً
اخلٔال افًِّل ،فٔس ؾَط بْؼ رواياتف ،وإٕام

بتنُٔؾ مْيامت رشّٔة بخهقصٓا ،وبتخهٔص
إٔامط فِخٔال افًِّل ؽر افروايات ،وـتَّاب اخلٔال
افًِّل هلؿ ؿدرهؿ افًئؿ ذم افٌرب ،ظذ ظُس
افُتَّاب افًرب افذيـ بافُاد ُيًرؾقن ،وٕجاحٓؿ
مرهقن بٖمقر ـثرةَّ ،
وؿؾ مـ يْجح مْٓؿ.
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ؿراء مك ؿد خىقا خىقتغ أو ثة ًثا ذم شبٔؾ
افْٓقض باخلٔال افًِّل ،فُْْا هْا ذم اخلِٔج
ُ
ٕخط هذه اخلىقات بًد ،ما زفْا بًٔديـ
افًريب مل
ظـ اخلٔال افًِّل وظـ آهتامم بف.
إٔا أرى اجلّٔع ينسك ذم هذه اجلريّة ذم حؼ
إدب ،ؾافُتَّاب اخلٔافٔغ افًِّٔغ افًرب
حمدودون؛ وربام شبب هذه ادحدودية أهنؿ مل
ـثرا ،ؾِؿ
يَرءوا هذا افّْط مـ افُتابات
ً
يتّرشقه ،وربام افابب هق ادْاهج اددرشٔة افتل
َّ
دمًؾ افىافب يُره ادقاد افًِّٔة ويٍْر مْٓا ،وهذا
جيًِف يُره ـؾ ما خيص افًِؿ ،حتك وإن ـإت
ً
خٔآ ما ِِّ ًٔا  ..جمرد آشؿ يثر ذم ٍٕقشٓؿ افرظب
وذـرى أفّٔة ظاينقها ذم صٍق افدراشة.
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وأما ظـ دور افْؼ ،ؾٖٕا أراهؿ أول اداةقفغ ظـ
هذا افساجع ادًرذم ذم جمال اخلٔال افًِّل ،ؾُؿ
مـ دار ٕؼ ؿّت صخه ًٔا بّراشِتٓا بخهقص
ٕؼ روايات خٔافٔة ظِّٔة ،ـان جقاهبؿ أن افًّؾ
ادرشؾ صافح فِْؼ ،فُـ افّْط ٓ يتَبِف افَارئ؛
فذفؽ يًتذرون ظـ ٕؼه.
هق ّٕط ؽر مْتؼ ،هلذا افابب افَارئ ٓ ُيَبؾ
ظِٔف  ..أفٔس انٕاان بىبًٔتف يتجْب آؿساب مـ
ادجٓقل؟ واخلٔال افًِّل جمٓقل ذم ظادْا ،ؾِق
ٕؼٕاه بقؾرة ذم ادُتبات ،ظْدئذ ُيَبؾ افَارئ
ٍ
ظْدئذ يهبح مٖفق ًؾا.
افًريب ظِٔف..
فألشػ ،أصبحْا ماتُِٓغ ؾَط ،وانٕتاج يٖتْٔا
مـ افٌرب ومـ افؼق.
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ؾَط فق اهتّّْا باخلٔال ..ؾَط هذا آهتامم ٕزرظف
ذم ظَقل أضٍافْا وصبابْا ورجافْا ،ظْدها شْجد
إٍٔاْا ٕتَدم إػ أبًد مدي.


- 36 -

انشمعح انتي ال تنطفئ!

حُك يل وهق يوحؽ ،بْٔام ٕحـ َِٕب احلاجٔلات
افَديّة ادسوـة:
 ـؾ ؿىًلة مـ هلذه وراءهلا أشىلقرة ..جلدتؽـإت تٗمـ بإشاضر وتًتَد ذم صحة ـؾ رء..
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حتك اخلرق افتل باظٓا هلا افْهابقن وأؿًْقها أهنلا
مـ بَايا رداء افزؾا اخلاص بادُِة ٕازيل اصلسهتا
دون تٍُر ،ودؾًت ؾٔٓا مبٌِا ـان ـاؾ ًٔلا نصلابة
جدك بْقبة ؿِبٔة حادة..
ؿىع اشسشافف ذم افُةم وأخلذ يولحؽ فِحيلة
وهق ياتخرج ادزيد مـ تِؽ افتحػ مـ مَتْٔلات
اجلدة ادٓجقرة:
 وأيـ هل أن؟!ٕير يل بتااؤل وشٖفْل بىريَة مل أظِؿ مْٓا إن ـان
ً
هازٓ أم جا ًدا:
 ما هل ..إمقال افتل دؾًتٓا؟!ؾقرا:
ؿِت فف ً
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 ٓ ٓ ضب ًًا ..أظْل اخلرق افتلل يَلال أهنلا تًلقدفثقب زؾا ادُِة ٕازيل؟!
تًاػ خحُف ،وؿال هازئًا:
 ماذا؟! أتقد آحتٍاظ هبا ..فًِٓا تًىٔلؽ احللؼذم ادىافبة بًرش مك!
 إٔت تٗمـ باخلراؾات مثؾ جلدتؽ لا ًملا ،وهلذههل منُِتؽ!
واصؾ خلحُف فدؿَٔلة ،ؿبلؾ أن يًلقد إػ مْيلره
اجلاد ثإٔة ،ويَقل برزإة:
 حتلِِت ضب ًًا يا بْل! احتٍيلت هبا جلدتؽ حتكوصِت إفٔٓا افٍةران وافتّٓلت مًيّٓلا ..فٔتلؽ
ـْت هْلاك فلسى وجلف جلدتؽ حٔلْام اـتنلٍت
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إمر ..أخرجت افبَايا مـ وشط حمٍقطاهتا افَّٔة
وأخذ تْقح وتكخ" :افٍةران أـِت ادُِة ٕازيل..
افٍةران أـِت جةفة ادُِة!"
ظاد يوحؽ ،وهق يَقل:
ومثللرا
 يللا إهلللل ..ـللؿ ـللان مْيرهللا ماللِ ًٔاً

فِوحؽ ..أما جدك ادٌتاظ ؾَد رد ظِٔٓا بهلرامة
ً
ؿائة:
 فًؾ جةفة ادُِة هتْٖ ذم افلداخؾ بَْلقدي افتللإٍَٔتٓا ذم اؿتْاء ثقهبا ادتحِؾ!
"ها ها" ..صارـتف افوحؽ فةة أبدو جِ ًٍا..
فُـ أؽلرب رء احتٍيلت بلف جلدتؽ هلق هلذه
افنًّة ..ؿال وهق ياحب صًّة ضقيِة رؾًٔة مـ
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ـٔس خٔق مربلقط بًْايلة وخمتلقم بافنلّع ،وٓ
أدري ما اهلد مـ ذفؽ:
 صًّة ظجٔبة!ظذ افنًّة ؾٖخذت أتٖمِٓا بدؿة ..مل تبلدو
ظرض ّ
يل صًّة ظاديلة بلادرة ..ضقيِلة رؾًٔلة هللا صلُؾ

جمدول ـنُؾ احلبؾ وؾتِٔٓا إبٔض افْاصع ؿهر
فٌِاية فدرجة إٔف ٓ يُاد يِحلظ ..ابتًِلت ريَلل
وشٖفتف:
 ـؿ دؾًت اجلدة مَابِٓا؟!أجاب بجدية هذه ادرة:
 ذفؽ هق وجلف افٌرابلة ذم إملر ..إٕلف افنلللءافقحٔد افذي حهِت ظِٔف جدتؽ دون مَابؾ ..مل
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يىِللب مافُقهللا َٕللق ًدا ،بللؾ بللدوا وـللٖهنؿ ظللذ
اشتًداد فدؾع ادال فِجدة فَاء ختِٔهٓؿ مـ تِلؽ
افنًّة ادًِقٕة!
 مًِقٕة؟!شٖفتف ثؿ أردؾت:
 إهنا تبدو يل ظادية لا ًما ..فُـ ما أمهٔتٓا فتَتْٔٓلااجلدة وحتتٍظ هبا ذم ـٔس خمتقم بافنّع؟!
ؾُر ؿِٔة ثؿ أجاب ماتجّ ًًا صتات أؾُلار بلدت
ـٖهنا ؽر مرتبة وبحاجة فتْئؿ:
 هذه افنًّلة ـإت مًُِا نحلدى ظجلائز أرسةؾروز إرمْٔٔة مْذ ٕحق  64ظا ًما ..ؿٔؾ أهنا صًّة
مَدشللة وبًوللٓؿ أدظ لك أهنللا ـإللت تنللتًؾ ذم
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احتٍآت مْيّة ؾرشان اهلُٔلؾ مْلذ ٕحلق شلبًة
ؿرون..
 يا إهلل ٓ ..تبدو بُؾ هذا افَدم! ًؾًة ..ظْدك حؼ! ظذ أية حال ؾاجلدة ٍٕالٓا مل
تُـ تهدق تِؽ اندظاءات ..فُـ فٔس هذا هلق
صِب ادقخقع!
 إذن ..ماذا؟! أحؽ دون افتٓام اجلّؾ!خحؽ ابـ خافتل حْٔام وجٓت إفٔلف هلذا آهتلام
افذي مل يُـ جمإ ًبا فِهقاب ..ؾٓق هيقي أن حيُلل
فللؽ أصللٔاء مثللرة ،فُْللف حيللرص ظللذ أن يَىللع
إٍٔاشؽ وهق يًٍؾ ،وحيُل فؽ ٕدؾلة ملـ افَهلة
ثؿ يسـؽ تنتًؾ ظذ مقؿلد خاملد ،ثؿ حيُل فؽ
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ٕدؾة أخرى ،وهُذا:
 حاْا جدً ا أهيا افنٌق  ..فَد ؿٔلؾ أهنلا صلًّةمَدشة وخةؾف ..فُلـ تِلؽ مل تُلـ ادنلُِة إن
هْاك حُاية ؽر حمببة بنٖن تِؽ افنلًّة ..فُلـ
ؿبة أٓ تةحظ صٔ ًةا ؽري ًبا؟!
 أيـ؟!ً
حماوٓ أن أؿىع ظِٔف افىريؼ فًدم إـامل ؿهة
شٖفتف
افنًّة افتل بدت يل مثرة ٕق ًظا:
 ذم افنًّة ..أٓ ترى ؾٔٓا صٔ ًةا ؽري ًبا؟!دؿَت افْير إفٔٓاً ..
ؾًة ـان صُِٓا ؽلر ظلادي،
فُْْل مل أؾٓؿ إػ أي رء يرمل ابـ خافتل افًزيلز
بافتحديد:
- 44 -

 افٍتٔؾ!أجاب وهق ينر بقخقح إػ ؾتٔؾ افنًّة:
 أٓ تةحظ إٔف ـامؾ لا ًما؟!حَللا ـللان ؾتِٔٓللا مُل ً
لتّة لا ًمللا ،وإـثللر إٔللف ٓ
ظةمات ذوبان ظذ رأشٓا افًِقي:
 هذه افنًّة مل تاتخدم مـ ؿبؾ أبدً ا!ابتاؿ بٌّقض وأخا :
 أواؾَؽ! ـْت شٖؾًؾ فق مل أــ ؿد رأيت جلدكوهق ينًِٓا بٍْاف ..ذم فِٔة وؾاتف!
ماتٍٓام ،ؾٖجاب موٍ ًٔا هلجة مثرة ظذ
ٕيرت إفٔف
ً
ـِامتف:
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 يَال أن تِلؽ افنلًّة ؽريبلة ..إفٔلؽ احلدوتلةـامِة ..أهنؿ يَقفقن أهنلا ٓ تْىٍلئ أبلدً ا ..إذا ملا
أصًِٓا أحدهؿ ٓ تْىٍئ ثإٔلة أبلدً ا ..إٓ بًلد أن
تَبض روحف!
اردمػ خقء ادهباح ظْد تِؽ افَْىة.
صللًرت بِّاللة خللق وبللرد خٍٍٔللة ؾاردمٍللت
بدوري:
 أي حُاية ؽبٔة هذه؟! دجرد إٔف ٓ تبلدو ظِٔٓلاظةمات إصًال وٓ ذوبان ..ربام ـإت مل تاتخدم
ببااضة!
واخحا ذم ؿهتف افتل
ـإت إجابتل حتّؾ تنًُُٔا
ً
رواها بنٖن اجلد افراحؾ رمحف اهلل ،فُْف مل يٌوب
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مىِ ًَا:
 هاك ظريض افهٌر! مل ٓ دمرب بٍْاؽ؟! أجرب ماذا؟!شٖفتف بريؼ جا ؾرد ببااضة ،وـٖٕف يًلرض ظلذ
دمريب ٕقع جديد مـ افؼاب:
 مل ٓ دمللرب آحتٍللاظ بافنللًّة؟! فَْللؾ فِِٔللةواحدة ؾَط!
 ومل أؾًؾ؟!حمىام آخر مَدرة فدي ظذ ادَاومة:
خحؽ وؿال ً
 إٔت حتب ادٌلامرات ـام إٔؽ ـام يَقفقن تتّتلعبافنجاظة وانؿدام ..جرب إن ـْت تريد!
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ؽرؿت ذم افتٍُر فِحية ،ؾرمَْل بْيلرة مًالقفة
وهتػ برؾؼ وهلجة ُماتدرجة:
 فـ يرؽّؽ أحد ظذ رء ..وتِلؽ جملرد دمربلةصٌرة ..وإٔت تٗمـ بإشاضر ـام أظتَد!
بًهبٔة أجبتف:
 مـ ؿال فؽ إْٔل أؤمـ بإشاضر واخلراؾلات؟!إْٕل متحرر ومتّديـ لا ًما!
باشتٓإة ابتاؿ ،وؿال مْٓ ًٔا ادْاؿنة:
 -إذن ِمل َ ٓ تثبت ذفؽ بنُؾ ظّلع ..ملا دملت ٓ

جرب ..ربام وؿًت ظذ
تٗمـ بقء ؾِـ يوركّ ..
رس خمٔػ يهِح فِبٔلع بّةيلغ افلدوٓرات ..أو
ظذ إؿؾ مٌامرة صائَة حتُٔٓا ٕضٍافؽ ؾٔام بًد!
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اهنارت مَاومتل لا ًما ،ؾقجدت ٍٕز إٔزفؼ فَبقل
افًرض ادٌري ادخٔػ:
 حاًْا ..شآخذها ..فُـ فِِٔة واحلدة ؾَلط ثلؿشللًْٔدها إػ مُاهنللا وشللط مَتْٔللات اجلللدةٓ ..
أتهقر أن يًتَد أحد إْٔل رسؿتٓا!
مذظقرا ،ومل يُـ ظزمل
ذم احلََٔة إْٔل ـْت خائ ًٍا
ً
ظذ آحتٍاظ هبا دجرد فِٔة واحدة وإساري ظذ
ذفؽ راجًغ إػ خماوذم بنٖن آهتام بافالرؿة..
ؾٓذا فـ حيدث ذم احلََٔة ..فُـ إشىقرة أؿلقي
مْل ..اخلق أؿقي مْل..
آه يا جديت أي ترـة ثَِٔة ترـت فْا وراءك؟! محِتٓا
وظدت إػ افبٔت ..افنًّة أؿهد!
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ـإت افِِٔلة ىلرة وافلزودة اخلٍٍٔلة تاللري ذم
اجلق ..ظدت شائرا ظذ ؿدمل ؾِؿ يُلـ حاجلة إػ
اشتَةل ظربة أو اشتخدام إتقبٔس ؾافبٔت ؿريب
ظلذ أيللة حللال ..مل يُللـ هْللاك أحللد بإتيللاري..
زوجتللل ذهبللت إػ بٔللت وافللدهيا فٍللسة باللٔىة
وأخذت مًٓا افىٍِغ ..هُذا تبدأ ؿهص افرظب
ـثلرا ..ؾاحلََٔلة أن زوجتلل
ـِٓا فُلـ ٓ تٖملؾ
ً
شتًقد افِِٔة بًد بوع شاظات..

هؾ أؾنِت فؽ خمىىؽ؟!
ٓ تٍرح ـثرا أهيا ادٗمؾ ذم ـارثة حتؾ يب افِِٔةٓ ..
هذه افنًّة فـ تًٍؾ ؾًِٓا مًل وٓ مع ؽلري..
إهنا ببااضة خراؾة فىٍٔة حتُك فألضٍلال وٓ رء
بًد ذفؽ!
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ـْت ؿد تًنٔت برؾَة أبْاء اخلآت ذم بٔت اجللدة
ؿبؾ أن يْاِقا واحدا وراء أخر مٌادريـ ..مل أــ
بحاجة إػ ضًام إذن ،ومل يُـ هْاك ملـ يَدملف يل
بافبٔت ً
أصة ،فُْْل أحاات بافيّٖ وبرؽبتلل ذم
لرا
تْللاول ذاب ..صللببت فٍْا للل م للؼو ًبا ـبل ً

وأخذت افنًّلة ووخًتٓا ظذ مْولدة خٍٔولة
بجقاري وإٔا أصاهد افتٍِاز..
ؾاتْل مناهدة برٕاجمل ادٍوؾ افِِٔة بابب تٖخري
ذم افًقدة إػ افبٔت فُـ ٓ بلٖس ..أخلذت أتَْلؾ
بللغ افَْللقات افًديللدة ادختٍِللة ٓ ..رء مثللر
فةهتامم!
أخرجللت ؿللداحتل وأصللًِت شللٔجارة وأخللذت
أدخْٓا ببطء واشتّتاع وذم ٍٕس افقؿلت ـْلت ٓ
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أزال أتَْؾ بغ افَْقات ..ـإت افنًّة مَِاة ظذ
افْود بجقاري ،فُْْل مل أؾُر ذم إصًاهلا!
شٖؿيض وؿتل أمام افتٍِاز حتك يلدامهْل افْلقم أو
تًقد زوجتل وإضٍال مًٓا ظذ حغ ؽرة حمِٔلغ
فِٔتللل افقحٔللدة اديِّللة إػ إٔللس ورسور ..ظللذ
صاصة افتٍِلاز ادولٔةة تقؿٍلت ظْلد ؿْلاة تًلرض
ً
ماِاة ٓ أظر ظْف صٔ ًةا ..فُـ فٍت ٕيلري أن
افٍتاة افتل ـإلت لثلؾ بلف تنلبف زوجتلل إػ حلد
بًٔد ..ـٍٍت ظـ تبديؾ افَْقات وأخذت أصلاهد
تِؽ افٍتاة افنَراء افْحِٔلة وهلل تلٗدي منلٓدً ا
درام ًٔا بار ًدا بىريَة مثرة فِنٍَة ..بدا أهنا جديلدة
ذم حرؾة افتّثٔؾ ومل لِؽ ـؾ أدواهتلا بًلد ..فُلـ
مـ ؿال أن مقهبتٓا هل افتل فٍتت ٕيلري إفٔٓلا..
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ئٍُٓا أهنا تنبف زوجتل إػ حلد ـبلر وهلذا ـلؾ
رء!
ؾجللٖة اهنّللر افيللةم ؾللقق رأد ..إَىللع افتٔللار
افُٓريب ذم مباؽتة ؽر متقؿًة إضة ًؿا!
أجٍِت فِحية فقؿع ادٍاجٖة ٓ ؽلر ثلؿ لافُلت
أظهللايب ..فللـ أهنللار ـىٍللؾ صللٌر دجللرد إْٔللل
وجدت ٍٕز بٍّردي ذم مْزل ميِؿ بافُامؾ..
ـثرا
مل ُٕـ مًتاديـ ظذ إَىاع افتٔار افُٓريب هْا ً

وفَد مرت شْقات مْذ آخر مرة وجلدت ٍٕز ذم
وخع اثؾ..
حاوفت أن أتك بًَةٕٔة ـام ئِؼ برجؾ متزوج
وأب فىٍِللغ وزوج ٓمللرأة رائًللة بُللؾ مًللاين
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افُِّة ..حتاات افْود بجقاري حتك ظثرت ظذ
افَداحة وأصًِتٓا ..ثؿ ؿّلت واؿ ًٍلا وحترـلت ذم
افبٔت ،ظذ افوقء افهلٌر ادلساؿص ،بح ًثلا ظلـ
ـنا ـٓريب أخٔةف ريثام يًقد افتٔار افُٓريب..
ـان فديْا ـقمة مـ تِؽ افُناؾات ذم ـؾ مُان..
ـناؾات اصسيتٓا إٔا أو أهديت إ ّػ إٔلا وزوجتلل،
أو ابتاظتٓا دافٔا بٍْآا ذم بًض جقٓهتا افتاقؿٔة
افًادية..
ظثرت ظذ أحدها وـان أخرض افِقن بف ظدد ـبلر
مـ افِّبات افهٌرة مقزظة ظذ وجٓٔلف إملامل
واخلٍِل ..خٌط زره ؾٖخاء ظذ افٍلقر ..محلدا هلل
إٔلف ـان منحلقًٕا ماب ًَلا وإٓ فقجدت ٍٕاللل ذم
ورضة شقداء..
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محِت افُنا ادواء إػ حٔث ـْت أجِس شاب ًَا
ً
اتهلآ ملـ
مْتيلرا
بجقار افْود وجِات هْاك
ً
زوجتل تبٌِْل أهنا وصِت ادديْةٔ ،خلذ افالٔارة
وأذهب نحوارها هلل وإضٍلال ..مل تُلـ ؿلد
تٖخرت ظـ مقظلدها فلذفؽ ؾِلؿ يلراودين افَِلؼ
بًد..
موت حليات ؿؤتٓا وإٔا أظبث ذم ؿداحتل وأهلق
ب٘صًال شٔجارة جديدة وإضٍائٓا دون أن أخذ مْٓا
ٍٕاا واحدً ا ..مولت ربلع شلاظة فٔالت بافالٔةة
ً
لا ًما ..ؾقجةت بًدها بإىٍاء افُنا !
رء مذهلؾ خاصلة وصلدة خقئلف ـإت تق بٖٕف
صحْف يٍُل فًدة شاظات ..فُـ ٓ بٖس ..أية فِٔة
ميِّة ٓ حتدث ؾٔٓا مٍاجآت!
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هببت مـ جِاتل اداسخٔة وأمالُت افُنلا
وأخذت أخلٌط ـلؾ أزراره حملاوٓ إظلادة احلٔلاة
إفٔف ..وفُـ دون جدوى ..ؾَد بدا إٔلف فٍلظ آخلر
إٍٔاشف وتقؿٍت رئتاه ظـ افًّؾ!
محِللت افَداحلللة وروحللت أبحللث ظللـ آخلللر
أشتوللء بْقره حتلك تًلقد افُٓربلاء فِّْلزل..
بحثللت ذم ادىللبخ ،وشللط إرؾللػ ،ذم إدراج
ادتًددة ،حٔث حتتٍظ زوجتلل ظلادة بٖصلٔاء مثلؾ
افُناؾات افُٓربٔة وافنّقع فُْْل مل أجد واحدً ا
آخر أبدً ا ..ؽريب هذا!
إن فديْا ٕهػ دشتة مـ تِلؽ افُنلاؾات افًِْٔلة
أبِٓا ٓ جئد احلااب إػ هذه افدرجلة..
وإٔا فات ً
واحد ؾَط يا دافٔا؟!
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إذن أيـ ذهب إمحر افُبر وافزتَايل ادزيـ برشؿ
فْاضحات شحاب مواءة بافُامؾ إخاءة مبٓرة؟!
ٓ رء مْٓا ..حاًْا ..اشتاِّت وبلدأت أبحلث
ظـ افنّقع ..وظثرت هذه ادرة ظذ دشلتة ـامِلة
مٌَِة مْٓا ..محدً ا هلل ظذ ذفؽ!
ؾرـت يدي شًٔدً ا ـىٍؾ ظثر ظلذ ؿىًلة حِلقي
بحجؿ اهللرم وظلدت دًَلدي ..أزفلت افتٌِٔلػ
افةصؼ وشحبت صًّة مِقٕة متقشلىة افالّؽ
مـ داخؾ افًِبة ..ؿربت مْٓا افَداحلة ادنلتًِة..
هقوووووش ..افتَىت افِٓب وأخلاءت ـحِلؿ
شًٔد ..وفُلـ ذم افِحيلة افتافٔلة ..هلقوووش..
إىٍٖت بٍّردها!
ذظرت ح ًَا ،وافابب فٔس إىٍاء افنًّة ذاتف بؾ
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فاًة اهلقاء افباردة افتل اصىدمت بّٗخرة ظَْلل
وبًثت افزد ذم أوصايل ،وجًِتْل أتااءل:
 مـ أيـ تاِِت ـتِة اهللقاء افبلارد هلذه ومجٔلعمْاؾذ افٌرؾة أمامل وخٍِل مٌَِة؟!
ٓ ظِٔؽ يا صديَل ..جمرد صدؾة شٔةة!
فُـ يبدو أهنا فٔات جمرد صدؾة شٔةة واحلدة بلؾ
هللل جمّقظللة ـامِللة مللـ شللقء احلللظ وماللاوئ
افهد افِِٔة ..وإٓ ؾبِ َؿ تٍرس تُرار ٍٕلس إملر
مع ٍٕس افنًّة ظدة مرات ،ثؿ ملع بَٔلة صلّقع
افًِبة افتل رؾوت أي مْٓا افبَلاء منلتًِة ٕـثلر
مـ ثإٔة واحدة!
دائام وبٍْس افىريَة ..تْىٍئ افنًّلة ؿبؾ أن أجد
ً
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وؿ ًتا ـاؾ ًٔلا ٕشتولللء بْقرهلا ..هْلا دق هلاتٍل
ادحّقل ؾجٖة ؾبًث افرظنة ذم أوصايل..
أخاءت افناصة افهلٌرة ؾبلددت افيلةم حلقيل
فدؿائؼ ؿِِٔة:
 مرح ًبا..مْتيرا أن تَقل:
ـإت زوجتل وؿد أجبتٓا بٍِٓة
ً
 ظزيزي ..مرح ًبا حبٔبل ..هؾ إٔت بخر؟!ٓ فٔس هذا ما لْٔت أن تَلقفف بؾ اجلّلِة افتافٔللة
مباذة:
 شٖظقد خةل شاظتغ! شاظتلغ ..داذا؟! ـان جيب أن تُقين هْا خةل- 59 -

ٕهػ شاظة ظذ إـثر!
 آوه حبٔبل! أظر إٔؽ اصتَت يل وفألوٓد فُـثّة منُِة صٌرة هْا ..فَد تًىِت افًربة!
 ماذا؟! تًىِللت بْللا ظللذ ضريللؼ ٕل ٍلاء وٕحللـ ْٕتيللر ذم
افُاؾتريا افهٌرة ريلثام يْتٓلقن ملـ تهلِٔحٓا..
يبدو أن إمر شٔاتٌرق بًض افقؿت!
بتقتر اؿسحت ظِٔٓا:
ؾقرا ..اترـٔٓا أن!
 خذي شٔارة أجرة وتًاػ ً فٔس بقشًل أن أؾًؾ ذفؽ ..فـ ياتٌرق إملرً
ضقية ..فَد بدءوا ذم ؾحهٓا بافًٍؾ ..خةل
وؿتًا
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شاظتغ وربلام أؿلؾ شلُْقن مًلؽ ..أحبلؽ ..إػ
افَِاء!
 دافٔا  ..دافٔا ..إتيري!فُْٓا مل تْتير ..أهنت ادُادة تارـة إياي أتِيك مـ
افٌٔظ وافَِؼ ..شاظتغ أخريغ ..وـٔػ يُّْْلل
أن إٔتير أو أحتّؾ!
فُٔـ..دا بِ ُت ضٍة هُذا؟!
افًِْة ..رجؾ مثع يبِغ حجّلف حجلؿ ثلقر ـبلر
تتقتر أظهلابف دجرد وجقد صًّلة شخٍٔة بافَرب
مْف ..أي جْقن؟!
ً
ضقية..
خحُت مـ ٍٕز ..خحُت مـ ٍٕالل
ثؿ ؿررت دون هقادة!
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شٖحتدى خماوذم وشٖثبت فؽ يلا ابلـ اخلافلة ـثلر
افُةم إْٔل ٓ أخلا إشلاضر وٓ أؤملـ هبلا..
بدون تردد هذه ادرة أصلًِت افَداحلة ..تْاوفلت
افنللًّة ادجدوفللة افٌريبللة ادْيللر..ؿربللت خللٔط
افِٓب مـ ؾتِٔٓا افَهر ..افتَىت افِٓب ـيّآن
ً
شِاآ ظذ ًبا مـ اداء يْالاب ظلذ رأشلف..
يِتَط
واصتًِت!
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 تؤرج انكادر 
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انفضائيون يف أدب اخليال انعهمي
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يَقل (دئٍد ِشٔد) ،ذم ـتابف (اخلٔال افًِّل..
مَدمة ؿهرة جدً ا):
 ـإت رحِة افٍواء وشِٔة نبًادٕا ظـ افًاملادٖفق  ،ا يتٔح رؤية إرض مـ مْيقر خارجل
(شاخر ظاد ًة).
اشتدل بتجربة (دي برجاك) ذم (دول
وإمزاضقريات افَّر) ،ظْدما ـان يْير شُإف
فِبىؾ افبؼي ،ظذ إٔف ـائـ أؿرب فَِرد ،وهق ما
إصٓر (ؾقفتر) ظام

ـرره -تَري ًبا -افٍِٔاق
1754م ،ظْدما خهص ؿهتف (مُٔرومٔجا)
فِحديث ظـ مارديـ ؾوائٔغ يزورا إرض،
وحياا بافٍوقل دماه افذرات افذـٔة افتل تاُْف..
أي ٕحـ!
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تقاصؾ اشتثامر مٍارؿة [(إٕا افبؼية) ذم مَابؾ
(أخر)] مـ خةل أظامل تدة تافٔلة مثؾ (رحِة
إػ افَّلر) فل(جقزيػ أتريل) ظام 1827م،
وؽرها ا اشتٍوْا ذم تهٍحٓا ظز مَال شابؼ،
أخرا -ما ذـره (د .أمحد خافد تقؾٔؼ)
ؾْؤػ ً -
ظـ مبتُر فٍية (ؽرباء  ،)Aliensإذ يْابٓا إػ
ؿهة ؿهرة ٕؼها (جقن تايـ) ظام 1955م.
أوائؾ افَرن افًؼيـ ،إتؼت ادجةت رخٔهة
افاًر ،أزظؿ أن أؽِب ادٌامرات افنَٔة افنٓرة،
صدرت ً
أوٓ ذم صُؾ حَِات ذم تِؽ ادجةت،
ؿبؾ أن يتؿ مجًٓا ذم هٔةة (روايات) ٓح ًَا ،مـ
أبرزهؿ:
 مؼوع أديب بدأه (إدجار رايس بقروز) -مبتُر- 66 -

صخهٔة (ضرزان) -ظام 1911م بَهة ذم دورية
( ،)The All Storyؿبؾ أن خترج مـ هذا إػ
انضار فتتحقل إػ شِاِة ـتب ذائًة افهٔت،
تتّحقر حقل (جقن ـارتر) ،إريض افذي شاؾر
إػ ادريخ ظـ ضريؼ ما ينبف انشَاط افْجّل،
فٔتٍاظؾ مع ما حيقيف افُقـب هْاك مـ (شُان،
وأظراق ،وحٔقإات ،إفخ) ،ذم ظامل أؿرب إػ
افٍإتازيا بُثر ،مـ اخلٔال افًِّل.
ـام ـان (افَّر) مَهدً ا فِخٔافٔغ افَدماء ،صار
(ادريخ) وجٓة ظدد مـ أصٓر ادٗفٍغ ادًاسيـ،
فٔس أؿِٓؿ صٓرة (راد برادبقري) ظام 1954م ،ذم
ؿهاصاتف افتل مجًٓا خّـ ما أشامه (شجةت
ادلريلخ) ،ظلةوة ظذ (ؾِٔٔب ك ديلؽ) ذم روايلة
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(خىٖ وؿتل مرخيل) 1964م.
ؿِؿ آخر ،أود احلديث ظْف بنُؾ ماتَؾ ،باظتباره
ثاين أهؿ رائد ذم اخلٔال افًِّل افٍرٕز ،بًد
(جقيل ؾرن) ،ـام إٔف أحد افَِة افذيـ ترصحقا
جلائزة (ٕقبؾ):
 (هل .ج .روشْل) إـز.مـ ٕاحٔتل ،مل أــ ؿد شًّت آشؿ مـ ؿبؾ،
ً
مَآ ظْف فِزمٔؾ افتقٕز (مْر
حتك ؿرأت
هبِقان) ،ؾدؾًْل افٍوقل فتَيص ادزيد ،بداية مـ
أوػ ؿهص (روشْل) ذم جمال اخلٔال افًِّل:
 (1887 )Les Xipéhuzم ،افتل رشؿ ؾٔٓاتٍاصٔؾ حٔاة ذـٔلة هامجت أشةؾْا افبؼ ذم حَبلة
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ما ؿبؾ افًك افبابع بٖفػ ظام.
مـ ـةشُٔٔاتف ادّٓة -ذم ٍٕس افقؿت ذات صِة
بّقخقظْا -رواية (مةحق افةهناية) 1925م،
ظْدما ذع ادٗفػ افُبر ذم تِىٔػ إجقاء بْْٔا
وبغ افٍوائٔغ ،مـ خةل افرواية افتل توّْت
ؿهة حب مـ أريض ومرخئة.
بافٍَز -مباذة -إػ ظَد اخلّأْٔات ٓ ،يُّْْا
ؽض افْير ظـ (هناية افىٍقفة) 1953م ،فِرائد
(آرثر د .ـةرك) ،حٔث يتأد ؾٔٓا افٍوائٔقن
ـقـبْا فٌِٔقا احلقاجز بغ إمؿ وافدول،
وياتبدفقها بْيام ظادل مقحد ،يٍرض افاةم
وافرخاء وافًدل .تَِل احلبُة خق ًءا ظذ اجلإب
افاِبل ذم حِؿ (ادديْة افٍاخِة) أو (افٔقتقبٔا)،
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ـبرا مـ متًة احلٔاة يًقد إػ
فت ّ
ُِّح إػ أن جز ًءا ً
(آختة ) و(افكاع) ،وأن افاًادة -ظُس ما

ؿد ٕتخٔؾ ٓ -تًْل بافرضورة (آشتَرار).
يَقل (برايـ أتريب) ،مًِ ًَا:
 ٕجح (ـةرك) ذم ادزج بغ احلُل افًٍالفِخٔال افًِّل إمريُل مـ جٓة ،وافقظل
آجتامظل فل(ويِز) ،واجلةل افتْبٗي فُِاتب
(أوٓ شتٔبِدون).
ٕتحقل إػ ظامل خٔايل آخر صاؽف (تقماس ديش)
ظام 1965م ،وأضِؼ ظِٔف (انبادة افًرؿٔة
اجلامظٔة) ،يَهد هبا ما أراده زوار افْجقم ظْدما
أرخا صاحلة فزراظة أحد ٕباتاهتؿ،
رأوا ذم ـقـبْا ً
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ؾِؿ يرؽبقا ذم إيذاء افبؼ ذم حد ذاهتؿ ،بَدر ما
أرادوا لٓٔد افااحة دّٓتٓؿ ،ظـ ضريؼ تْئػ
افُائْات افتل تنٌِٓا ،بام ؾٔٓا ٕحـ.
ـثرا -ظام 1985م ،ذم رواية (وؿع
اختِػ إمر ً -
إؿدام) افتل اصسك ذم تٖفٍٔٓا (ٓري ٍٕٔغ)

و(جري بقرٕٔؾ) ،وصٍت هجق ًما ؾوائ ًٔا مـ
ـائْات تنبف افٍِٔة افهٌرة ،تتقاصؾ مع بًوٓا
مجاظ ًٔا بنُؾ جٔد ،إٓ أن ـؾ واحد مْٓؿ يهبح
ظاجزا ظذ اداتقى افٍردي.
ً
أنٕ ..حاول أن ٕتقؽؾ ذم افَهص ،افتل شًت
فقخع تهقر فٍِوائٔغ ،ؾٔام خيص –بافذات-
أجاادهؿ ،حٔث شادت صقرة ّٕىٔة صائًة ظـ
افٍوائٔغ خرض أو زرق افقجقه ،حتك ؿرر
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افبًض هتنّٔٓا بَقة ،مْذ مىِع افَرن افًؼيـ،
بداية مـ (هربرت جقرج ويِز) ،ذم رواية (أول
رجال ظذ شىح افَّر) ،ظْدما وصػ ـائْات
متَدمة تُْقفقج ًٔا ،وذم ٍٕس افقؿت تنبف
احلؼات.
ذم مْتهػ افَرن ،إتٓت احلرب افًادٔة فٔبدأ ذم
أظَاهبا مباذ ًة خماو

افٌرب مـ إتنار افٍُر

افنٔقظلٓ ،حيقا أن مهدر اخلىر هذه ادرة ؽرباء
ينبٓقْٕا مـ ٕاحٔة ادةمح ،وربام يْتّقن فٍْس
أيوا ،إٓ أهنؿ خيبةقن داخِٓؿ (آخر)،
جْاْا ً
ؾاادت مقجة مـ أظامل اخلٔال افًِّل ادتٖثرة هبذه
افٍُرة ،ربام مـ أمهٓا رواية (شادة افدمك)
فل(فروبرت هْٔةيـ) ظام 1951م ،ؾْجد
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افٍوائٔقن ها هْا ظبارة ظـ ـائْات صٌرة مَززة
تِتهؼ بيٓقر افبؼ ،وتتحُؿ ؾٔٓؿ ،وذم رواية
(خاضٍقا إجااد) فل(جاك ؾْٔل) 1955م ،يْثر
بذورا ؾقق مديْة (مٔؾ ؾايل) بقٓية
افٌزاة
ً
(ـافٍقرٕٔا) ،تتحقل إػ ٕاخ مزيٍة مـ افاُان
إصِٔغ.


يهْػ افىبٔب افبقفْدي (شتإاة

فٔؿ) ـٖحد

ظامفَة اخلٔال افًِّل ،ترمجت أظامفف إػ أـثر مـ
أربًغ فٌة ،يوًف افَْاد ذم مرتبة فٔات ببًٔدة ظـ
زمةئف (ويِز) و(أوٓ

شتابِدون)؛ هذا افرجؾ

ؿٍز خارج ـؾ هذه افدوائر ادٌَِة ،مـ خةل ؿهتف
(شقٓريس) 1961م ،ؾتخٔؾ ؾٔٓا وجقد ـقـب
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خخؿ ،يتوح ذم افْٓاية إٔف -بافُامؾ -ظبارة ظـ
ـائـ حل.
وجد افأْامئٔقن ذم إمر وجبة صٓٔة ،جًِتٓؿ
يَدمقهنا إػ افناصة ثةث مرات ،آخرهؿ ظام
2442م ،بىقفة (جقرج ـِقين).
أما ظـ أحجام افٍوائٔغ ،ؾامزفت أؿنًر مـ
ادنٓد إخر فٍِٔؿ (رجال ذم افبذٓت افاقداء)،
هؾ تذـروٕف؟ ظْدما ابتًد افُادر بْيرة مـ إظذ
فألرض ثؿ ادجرة ثؿ افُقن ،ؾٔتوح -ذم افْٓاية-
أن ذفؽ ـِف ظبارة ظـ ـرة تِٓق هبا ـائْات
أخخؿ ،وهق احتامل وارد بندة ذم رأيلٓ ،حيقا
إْٔا ًِٕب ٍٕس دور افًامفَة بافْابة فِبُسيا
وافٍىريات ،ـذفؽ ادثلؾ ..ما ؿد ٕحابف ذرات ذم
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ظادْا ،ؿد يُقن أـقان ـامِة بافْابة ٔخريـ.
ً
أيوا -فِْيرية افَائِة« :أن أول
جمّة ،أمٔؾ ً -
أحٔاء ؾوائٔغ شَْابِٓؿ ،فـ يُقٕقا متىقريـ
أذـٔاء ـام تقحل ؿهص اخلٔال افًِّل ،بؾ -ذم
إؽِب -بُسيا أو ـائْات أوفٔةش .ؾِق تٍحهْا
ـقـب إرض حتك ،شْرى ٕدرة ذم إجْاس
ذات افسـٔب ادًَد (ـافٍَاريات وافبؼ) ،بْٔام
تتقؾر ادخِقؿات بأىة افسـٔب بٌزارة ما بغ
مةيغ افبُسيا وآٓ احلؼات ،وذم إؽِب ،ؿد
يْىبؼ ٍٕس افقء ظذ افٍواء اخلارجل.
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■ هثح اهلل حممد ■







- 76 -

 آشؿ :هبة اهلل حمّد حاـ افأد. تاريخ ادٔةد 6 :دياّز 1986م.– ادْٓة :مْٓدشة صبُات بّٔاه افؼب.
 حمؾ ادٔةد :ادُِّة افًربٔة افاًقدية.هذه هل افبٔإات إشاشٔة فؤٍة حقار هذا
افًدد ،أما فق اشتىردٕا ذم احلديث ظـ شرهتا
إدبٔة ،ؾاْحتاج مااحة ضقيِة فٌِاية ـل ٕذـر
إظامل ما بغ ؾردية ومجاظٔة ،واجلقائز افتل مْٓا
ً
حكا؛ ادرـز إول ذم ماابَة (خمتز
مثآ ٓ
ً
افرسديات) بُّتبة انشُْدرية فَِهة افَهرة
2414م ،ادرـز إول ذم ؾرع افرواية ذم ماابَة دار
(مر) فِْؼ وافتقزيع ،ادرـز افثاين ذم ماابَة
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افناظر (ظامد ؿىري) فِّجّقظة افَههٔة
افَهرة ،ادرـز افثاين ذم ماابَة جمِس وزراء
افنباب وافرياخة بَىر بافتًاون مع جامًة افدول
افًربٔة ،جائزة مٗشاة ؾِاىغ فِثَاؾة ،اجلائزة
افثافثة ذم جمال افَهة افَهرة ذم ماابَة احتاد
ـتاب إٓسٕت افًرب.


إٕاإة ظادية حتاول أٓ تُقن ـذفؽ ،وتهاب
دائام ظْدما تٍنؾ ذم حتَٔؼ هذا!
بانحباط ً


أخرا هْاك
بًد افتخرج وإتٓاء أظباء افدراشة،
ً
خهقصا
ؾراغ ـا فِتٍُلر ذم إحلةم ادٗجلِة
ً
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مع لتًل بافبىافة ددة ٓ بٖس هبا!


د.أمحد خافد تقؾٔؼ بافىبع ،هرمان هاف ،أجاثا
ـرياتل ،ؾرإتز ـاؾُا.


ا ؿ ٓ ،أظتَد.
باشتثْاء صًقبة افتَْؾ ذم حال ادْاشبات إدبٔة،
وأظتَد أن إمر مرتبط بًّيؿ ـتاب ادحاؾيات
افبًٔدة ظـ افَاهرة وانشُْدرية.
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ـثرإ ،شباب متداخِة ،ربام فُقن حٔايت
فٔس ً
ـثرا
آجتامظٔة ٓ تزال ذم بدايتٓا ،زوجل متٍٓؿ ً
ِ
ـتبت صٔةا جديدً ا؟ ِمل َ مل
وياٖفْل بغ آن وآخر :هؾ
تُتبل مْذ ؾسة؟
بؾ إٔف أصٔب بًدوى افُتابة هق أخر ،واشتىاع
ؿهها ٕاجحة ،ؽأؾ افهحقن
أن يُتب ويْؼ
ً
وؽع افِبـ ؾُرتان جٔدتان ٓشتدرار إؾُار!
أما آشتامع إػ بُاء صٌر ضقال افْٓار ؾٓق جق
ُمِٓؿ جدً ا فَهص افرظب! أحٔا ًٕا أـتب ذم افًّؾ
وهق ما يًْل إْٔل ؿد أؾهؾ ؿري ًبا! فُـ ؿد تُقن
افٍُرة مِحة وافًّؾ فٔس ـثرا ؾِِ َؿ ٓ أشتٌؾ
افقؿت!
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مجاظة افتُٔة بافْابة يل تًْل بافدرجة إويل
ـثرا،
إشتاذة إيامن افدواخع افتل تٖمؾ ّذم
ً
وأحاول بغ آن وآخر أٓ أخٔب طْٓا.
هْاك باجلامظة جمّقظة رائًة مـ افُتاب ادقهقبغ
بْٔٓا يٍُل أن أرى اشؿ أحدهؿ حتك أظِؿ أن
تازا.
افًّؾ شُٔقن ً
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0262

أظتز هبذه اجلازة بهٍة خاصة ،ويقم تأِؿ اجلقائز
ـان مـ أروع أيام حٔايت.


جاءت بداية (حتت افرمال) إثر مْاؿنة صَٔة مع
أيب حتقفت إػ ؿهة ؿهرة ،وؾٔام بًد إػ رواية
ؿهرة.
حََٔ ًة ـان افٍقز ؾٔٓا مٍاجٖة ـزى بافْابة يل.
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أظتَد أهنا إصًب ،افبحث ظـ افٍُرة ،آفتزام
باحلَائؼ افًِّٔة.


أن خيتار د.أمحد خافد تقؾٔؼ ؿهتؽ خّـ أؾوؾ
ظؼ ؿهص هلق ذ ـبر يٍّٓف ـؾ حمبل د.أمحد
خافد تقؾٔؼ واجلٔؾ افذي تريب ظذ ـتاباتف.


مزيج مـ ـؾ هذا ادخاو

افنخهٔة ،وافساث

افؼؿل ـام ذم افَهة افٍائزة بّاابَة افتُٔة
وإشاضر افٌربٔة ،وأحٔا ًٕا خٔلال حمض بدون أي
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خقابط.


ا ّؿ ،أصًر إْٔل أـتب فألضٍال بهقرة خمتٍِة ٓ
تتَبِٓا ـؾ دور افْؼ ،هؿ ظادة حيبقن وخع
إضٍال ذم إضار مًغ ،بْٔام ـْت أجد مثؾ تِؽ
افَهص ِة ظْدما ـْت صٌرة.
إٔا أـتب افَهص افتل ـْت شٖجدها فىٍٔة
ومأِة ظْدما ـْت ذم ٍٕس افاـ ،وذم افقؿت ذاتف
فات أحب افتقجٔف إخةؿل ادباذ ،أظتَد أن
إضٍال أـثر ذـا ًء مـ ذفؽ ،وـْت بهدد إظداد
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شِاِة بًْقان (مـ حُايات افىائر ادٓاجر) مع
ٍٕس افدار وتقؿٍت فيرو

خاصة بٖوخاع دار

افْؼ.


اجلقائز افتل ذـرهتا شاب ًَإ :بٔؾ ؾاروق فِخٔال
وأيوا ماابَة ؿىر
افًِّل ،مُتبة انشُْدرية،
ً
فِنباب بافتًاون مع جامًة افدول افًربٔة،
وحزيْة جد ْٕٕل مل أشتىع افاٍر فتاِؿ اجلائزة
بٍْز ،وأيوا ماابَة دار حقاديت مع إشتاذة
ماجدة إبراهٔؿ ٕائب رئٔس حترير افٔقم افاابع.


ذم حٍؾ تقزيع اجلقائز ذم مُتبة انشُْدرية ،ـان
هْاك صخص جيِس خٍِل ويتوايؼ ـِام مهات
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ٕيب وأمل بُِّة أثْاء افْدوة افتل شبَت تقزيع
اجلقائز ،حتك أحاات إٔف شَٔتِْل ذم افْٓاية،
وؿد صًر بهدمة صديدة ظْدما ؾقجئ بْٖٕل افٍائزة
باجلائزة إوػ حتك تٖـدت إٔف شَٔتِْل بافًٍؾ!


هل لديد فَهة ؿديّة ،افًْقان اختارتف دار افْؼ
مـ اشؿ أحد افٍهقل افداخِٔة فِرواية وجدتف
أـثر جاذبٔة ودمارية.


هل ادجّقظة افٍائزة بادرـز افثاين ذم ماابَة ظامد
ؿىري وؿد ٓؿٔت صًقبة ذم ٕؼها ٕهنؿ ٕاقها
ذم ُمجِة ادىبقظات! وأحب أن أصُر هْا إشتاذ
ظامد ؿىري افذي تابع ادقخقع حتك خرجت
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ادجّقظة فِْقر متٖخرا مع ادجّقظة افٍائزة ذم
افًام افتايل.



أظتَد أهنا ـإت دمربة رائًة ،أن تتَدم فدار ٕؼ
بُتابؽ ؾٔختاروه فِْؼ بدون أي مَابؾ مادي ـام
حيدث مع دور افْؼ ادكية ،ـؾ ما ٕؼتف داخؾ
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مك ـان تَري ًبا ظـ ضريؼ اداابَات إدبٔة ٕهنا
احلافة افقحٔدة افتل ٓ تىافبؽ ؾٔٓا افدار بافدؾع!


هْاك ـتاب (وريَات افنجر) افذي ٕؼت ؾٔف
ؿهتل إويل (رجؾ فِبٔع) ذم ماابَة (بص وضؾ)
وافتل صجًتْل ظذ آشتّرار ذم افُتابة ،وهْاك
أيل ًولا افتلجلارب إوػ ملع جملّلقظة افُتلاب
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ادقهقبغ ذم مْتدى دار فٔع مثؾ حاـ اجلْدي
وحمّد افدواخع ،ذم (اظذريْل وخماو

أخرى).

حْان ظبد افٌٍار ودٔاء حمّد وديْا بدر وؽرهؿ ذم
(َٕىة ومـ أول افاىر) .فألشػ مل أظد أجد
ـتابات جديدة فِثةثة ،أخنك أهنؿ ؿد تقؿٍقا ظـ
افُتاب ٕهنؿ مقاهب ٓ تًقض ،وفألشػ تقؿػ
ادْتدى مثؾ مًيؿ ادْتديات إخرى.
بانخاؾة إػ افُثر مـ ـتب اداابَات اجلامظٔة
افتل أشًدين افٍقز ؾٔٓا وافتقاجد مع زمرة
ادقهقبغ ذم ـؾ ـتاب وظدهؿ ٕحق  14ـتب
مْٓؿ:
 (رؤيا) و(دون حذاء أؾوؾ) و(مخاتاذ) ،وهقافُتلاب افذي تقاجدت ؾٔف ؿهلة يل وفزوجل بًد
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أن ؾزٕا مًا ذم إحدى اداابَات.


إٔا ؾاصِة إػ حد ـبر ذم افُاتبة ذم ادجال
افرومإز ،أظتَد إٔف إصًب ،أن تدور ؿهة أو
أؾوؾ
رواية بافُامؾ حقل افًةؿات افًاضٍٔةّ .
آجتامظل بِّاة شاخرة ،وافرظب ،واخلٔال
افًِّل.
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ـثرإ ،ن مًيؿ إٕنىة ـإت مرتبىة
فٔس
ً
بادْتديات افتل تقؿػ مًيّٓا بابب افٍٔس بقك،
فُـ أـادئّة إجيبت رايت ـإت جمتّ ًًا رائ ًًا
تًرؾت ؾٔف بافُثر مـ افُتاب افرائًغ ،تًِّت
ـثرا ،ومْٓؿ صديَتل افًزيزة جٔٓان رايض
مْٓؿ ً
ذات اجلق افرومإز افااحر ادّٔز ذم ـتاباهتا.



افْؼ آفُسوين فبًض افَهصٕٕ ،ف يُاد جيًؾ
ادرء يتقؿػ ظـ افُتابة فق صدق ـؾ إتَادات
خهقصا ظْدما يُقن افُاتب ذم بدايتف.
افَراء،
ً


ربام ٕن ادجال جديد ً
أصة وظدد افُتاب ؾٔف فٔس
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ـثرا ،هْاك شايل ظادل ،مْال ظبد احلّٔد ،وربام
ً
حلاجة هذا افْقع مـ افُتابات فةشتّرارية
خهقصا ذم حافة
وطرو ادرأة ؿد تًقؿٓا أحٔا ًٕا،
ً
افزوج ؽر ادتٍٓؿ.


ظدم وجقد ؾرص فِْؼ ادجاين بآقفة ،وظدم
حتَٔؼ افْؼ فْتائجف ادرجلقة ذم إٓتنلار ،وإهؿ
ماذا بًد ٕؼ افَهة إوػ؟


أيب ،أمل ،زوجل ،أختل افُزى ،وٍٕز ضب ًًا!
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حاف ًٔا أـتب أـثر مـ ظّؾ ذم وؿت واحد ا
جيًِْل أصًر إْٔل فـ أهنٔٓؿ أبدً ا!
هْاك رواية رظب خٍٍٔة افدم بًْقان (إهنا فِٔة
شقداء) أـتبٓا بآصساك مع صديَة ظزيزة اشّٓا
صٔامء أو ـام حتب أن تقؿع باشؿ ٕجّة جمٓقفة،
أصًر أهنا شتُقن ً
ظّة جٔدً ا.


أٓ تتقؿػ أبدً ا ظـ افُتابة مٓام ـإت انحباضات.
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 المذنبات بين العلم والخيال
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ـان مذٕب هايل افذي ظاود طٓقره ذم 9

صباط/ؾزاير ظام  1986أول مذٕب أصٓده،
وـْت حْٔٓا ذم افرابًة ظؼ مـ ظّري ،وشٔيٓر
ظام  2462مرة أخرى ،وٓ أظِؿ إن ـْت شٖصٓده
وؿتةذ أم ٓ .أما ادذٕب افثاين افذي صدين فًِؿ
افٍِؽ (دراش ًة ورصدً ا) أـثر ،ؾَد ـان مذٕب
هٔؾ -بقب افذي طٓر ذم شامء ـقـب إرض ذم
صٔػ  1995وبَل ظدة أصٓر ،وفـ ييٓر ثإٔة إٓ
بًد  2384شْة ،ومـ ادٗـد إْٔل فـ أصٓده مرة
أخرى.
ادذٕبات طاهرة ؾُِٔة تتوّـ افيٓقر افقجٔز
ٕاب ًٔا جلرم مُقن مـ اجلِٔد وافٌبار ،يتحرك
بافْابة خلٍِٔة ٕجّٔة وؽاف ًبا ما يُقن فف ذيؾ.
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شجؾ
ظرؾت ادذٕبات مْذ افًهقر افَديّة إذ ّ
أؿدم تقثٔؼ دذٕب هايل ظام  244ق.م ،وؿد
اظتزت ادذٕبات إٓذاك ـيقاهر جقية مـ حقادث
إرض ،وفٔات ظذ أشاس أهنا طاهرة تتؿ ذم
افٍواء ،وهق ما جًؾ افًرب ياّقهنا (بافْجؿ ذو
افذٕب) فتّٔٔزه ظـ افْجؿ افثابت افذي ٓ يتحرك
وٓ يُقن فف ذٕب.
وؿد ـان يٍرس طٓقر ادذٕبات حْٔٓا ظذ أشاس
إٔف اجتامع ادقاد افدخإٔة ودهْٔة فزجة تهًد مـ
شىح إرض ؾتّس ـرة افْار احلاخْة هلقاء
إرض مـ ـؾ جإب ،ؾتنتًؾ بّااشٓا افْار.
مل يُـ ظِامء افٔقٕان وافٍرس وافًرب يهٍْقهنا
خّـ افٍُِٔات فتًرخٓا فٍِْاء وافزوال ،ووجقد
- 96 -

مٔؾ ذم حرـتٓا وهق ما يتًارض مع افثقابت افتل
وخًقها فِياهرات افٍُِٔة.

ذم خمىقضة تًقد فَِرن افاابع ظنلر يُنػ فْا
مٗفٍٓا ظبد اهلل بـ أمحد ادَدد ظـ أحد ظؼ
ٕقظا مـ ادذٕبات ،وهق تهْٔػ متَدم ظِّ ًٔا،
ً
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خهقصا ذفؽ افذي ينر ؾٔف إػ افْقع اداّل
ً
(بىٍٔقر) إذ يَقل أن فف ثةثة أذيال ،وهذا إمر مل
يًرؾف ظِامء افٍِؽ إػ ذم افَرن افًؼيـ وبًد تَدم
افرصد افٍُِل افبكي (ادخىقضة مقجقدة
وحمٍقطة بدار افُتب ادكية).
أيوا ظذ إٔف ٕذير صٗم
يٍرس ً
ـان طٓقر ادذٕبات ّ
وهل شًّة شاظدت ظذ آؾتتان افُبر هبا ذم
اخلٔال إديب.
ؾُِْا يًِؿ ؿهٔدة أبق لام افتل مدح ؾٔٓا ادًتهؿ
ظْد ؾتح ظّقرية ،ور ّد ظذ ادْجّغ ادتنائّغ
بَقفف:
ُ
أصدق إٔبا ًء مـ افُتب
افأػ

ذم حدِّ ه احلدُّ بغ اجلدِّ وافًِب
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يًد اخلق

مـ ادذٕبات طاهرة اجتامظٔة تارخئة

ؿابِة فةـتنا ذم افُتابات مْذ  1244شْة وما
بًد ،ؾادذٕب افوخؿ افذي ُر ِصدَ مـ ؿبؾ تٔخق
براهل ظام  1578بًد شت شْقات مـ اـتنا
ٕجّلف اجلديد افنٓلر؛ ؿد زودٕا ب٘ثبات مٓلؿ ٍ
ثان
حلََٔة أن افااموات مل تُـ ؽر متبدفة ،وذفؽ
ظْدما ؿام ب٘جراء ؿٔاشات اختة

ادْير اخلاصة

بادذٕب ووجد إٔف ـان بًٔدً ا إػ مااؾة أبًد مـ
مدار افَّر.
هذا آـتنا مل يَِؾ مـ خق ادذٕب وربام ـان
فف تٖثر مًاـس ،ؾَد ٕؼ ـتٔب ظام  1619مـ
ؿبؾ ؽقهتارد أرثقشٔقس -أشتاذ افتاريخ
وافرياخٔلات ذم جامًلة مايـ ذم أدإٔا -ظـ مذٕب
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ظام  ،1618وؿد ؾرسه ـْذير بْٓاية وصُٔة فًِامل.
إٔجزت احلاابات افدؿَٔة ددارات ادذٕبات مـ
ؿبؾ ظدة ؾُِٔغ ذم افَرن افاابع ظؼ ،وفًؾ
أـثرها صٓرة هق حااب إدمقٕد هايل فدورة مـ
 76شْة فِّذٕب افذي شّل ؾٔام بًد باشّف،
وافذي أجاز إمُإٔة افتْبٗ بًقدتف ادٗـدة ،وافتل
ـان حتََٓا مٔثاق مٓؿ فٍُاءة احلااب وافَٔاس
افٍُِٔغ.
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آـتنا

افتِاُقيب إول ادذٕب ـان مـ ؿبؾ

ماريا مٔتنؾ ظام  ،1835وافذي مٓد افىريؼ
ميٓرا أن هذه إصٔاء مل تُـ
نخاؾات ـثرة،
ً
تَري ًبا ٕادرة بافدرجة ٍٕآا مثِام ـان يًتَد شاب ًَا،
وهُذا أصبحت ادذٕبات أصٔاء ذات أمهٔة ؿقية
بنُؾ متزايد بًد ذفؽ.
ؾُرة أن إرض يُّـ أن ترتىؿ بٖحد ادذٕبات
ُض ِّقرت بىريَة هزفٔة ذم ؿهٔدة (ادذٕب) ٕوفٍر
ويْدل هقدز ظام  ،1833فُْٓا ازدادت بنُؾ
واخح ذم ادًَقفٔة افياهرية.
أحد افذيـ باىقا هذه افٍُرة وادتحّاغ ٕبًد
أيوا
حد ـان ـامٔؾ ؾةماريقن افذي اشتًّؾ ً
مذٕب هايل ـَاص اؾسايض ذم افبإلقراما افتارخئة
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(تاريخ مذٕب) ظام .1872
تْزل ادذٕبات ـارثة ذم افًامل ذم (حديث إيروس
وصارمٔقن) ظام  1839ندؽار أفـ بق ،فُـ هذه
ـثرا ما تِقح فٔتؿ تٍادهيا ذم افْٓاية ،ـام
افتٓديدات ً
ذم (ظةمات افااظة) ظام  1886فقفٔؿ مْتق،

و(مذٕب ـريِِغ افوخؿ) ظام .1897
توّْت ادذٕبات إدبٔة إخرى ذم افَرن افتاشع
ظؼ مذٕب ينؼ ضريَف ذم صخب إػ افنّس ذم
(ٕحق افنّس) ظام  1882فروبرت دوُٕان مِٔـ،
وإمثِة احلاوية ظذ حٔاة ذم (مٗاشاة ذم افاٍر)
ظام  1834هلٍّري دايٍل ،وثّة مذٕب دخٔؾ محؾ
رشافة إػ زائر مـ ظامل ٕجؿ افاامك افرامح ذم
(حُاية مذٕب) ظام  1874ندوارد شبْرس.
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أما ظـ ادذٕبات افتل صقرت ذم ضرإات تٖمِٔة
ظذ ٕحق اثؾ فِخٔال ذم ؿهائد مثؾ (إػ ادذٕب
 )1843ظام  1853فنارز هاربر ،و(إٔا مثؾ
إاةل ادذٕب) ظام  1864جلرافد مإع هقبُـ،
و(ادذٕب  )Aظام  1893فلل و .شسيُةٕد،
و(ادذٕب ظْد ؾافبقري) ظام  1898فتقماس
هاردي ،وادذٕب ذم (أيام ادذٕب) ظام هلربرت
ويِز هق أداة حتقئِة ـٍٔٔة ذات ـرم حالل.
مًيؿ افروايات ذم افَرن افًؼيـ ادبُر واصِت
تَِٔد افُارثة ـام ذم:
(ادنًؾ) ظام  1924جلاك بٔندوفت ،و(ظؼة
مةيغ مٔؾ ٕحق افنّس) ظام  1928جلٔقؾري
هِٔقيؽ ،و(شتقن يق ًما فٔحٔا) ظام  1939فدئْس
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هقيتع ،و(مذٕب افٌد) ظام  1949فِقيس
شقديـ.
مع افدور افُبر افذي اخىًِت بف إحجار
افْٔزـٔة افًّةؿة وافُقيُبات افتائٓة إٓ إٔف أمُـ
لٔٔز هذه إصٔاء بآقفة ظـ ؽرها ،إن (انضةع
ظذ ادذٕبات) ظام  1969فروبرت ريتناردشقن
يتوّـ ؿهة تهادم وثائَٔة مرسحٔة.
وذم ارشة منٓقرة نمإقيؾ ويُِقؾاُل ذم
ادذهب افُارثل افًِّل افزائػ (افًقامل ذم
تهادم) ظام  1954ؾ٘ن مذٕ ًبا ؿد ؿذ

بقاشىة

ادنسي ومر ـام يزظؿ بنُؾ ؿريب جدً ا مـ
ومٌرا مداره
ظاـاا ادماه فٍف افذايت
إرض مرتغ
ً
ً
ؿبؾ أن يهبح ـقـب افزهرة.
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فَد باىت افبْٔة اهلنة فِّذٕبات مـ ؿبؾ ؾريد
ويبؾ ذم أربًْٔات افَرن افًؼيـ ،اؿسح ويبؾ أهنا
ـتؾ خمتِىة مـ اجلِٔد وافٌبار افتل باؿساهبا مـ
افنّس تساؾؼ بتبخر مٓؿ يقشع بدرجة ـبرة
رؤوشٓا ومْتجا أذياهلا افىقيِة .فَد جاء انثبات
ظذ اؿساحف ذم آخر إمر بقشاضة شقابر افٍواء؛
ؾافاابر (افهدمة افًَّٔة) أو Deep impact

اصىلدم بّلذٕب (لبلؾ )1-ذم للقز ظلام 2445
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ميٓرا أن مادتف متُتِة بنُؾ هش.
ً
فَد اشتّرت إمثِة افوخّة ذم افزوز ذم
افَهص ظـ هتديد افُارثة مثؾ (ؾرع افْناط
إمحر) ظام  1967فروبرت ريتناردشقن .وثّة
مذٕب حيىؿ افَّر ذم (شَقط افَّر) ظام 1998

جلاك ماـدؾٔت ،ذم حغ أن مذٕ ًبا يرتىؿ بإرض
ذم (افهاظَة) ظام  1998دٔنٔؾ ماك ـقفقم.
اظتٔاد افْاس ظذ ضبًٔة ادذٕبات ثبط مـ إٕتاج
افَهص افقمهٔة مع أن (بًض افٍرح حتت افْجؿ)
ظام  1978فٍريدريؽ بقل ،و(افاَقط) ظام
 1999نيان واضاقن ،تزز أمثِ ًة ؽريب ًة جدً ا
وتَقم بدور رئٔس ذم ؾرخٔة ؾريد هقيؾ وصإدرا
ويُرماشغ حقل افبذرة إوفٔة panasperma
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ـام صقر ادذٕب بىريَة مرسحٔة ذم (مـ ادريخ
وافزهرة) ظام  2444فروبرت صاس.
إن مااؿط اددارات ادذٕبٔة يقحل بٖن مًيّٓا
يْنٖ مـ هافة مـ ادادة ادقزظة ظذ ٕحق متٍرق
وراء مدار افُقـب افَزم بِقتق بُثر ،وافتل
يُّـ أن حتقي ظذ ـتِة أـثر بُثر ا هق مقجقد
ذم افُقاـب ،افبدن افرئٔس هلذه اهلافة شّل
باحابة أوورت ،ذم حغ أن افتجّع افداخع دظل
بحزام ـقيز.
فَد برزت اهلافة ادذٕبٔة ذم (أذظة افٍواء) ظام
 1964فٍريدريؽ بقل وجاك وفّٔاقن ،وؿامت
بدور َٕش بارز ظذ حجر ـريؿ ذم (إرض
انمزاضقرية) ظام ٔ 1975رثر ـةرك ؿبؾ أن
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يىقر ويِّاقن اخلٍِٔة بنُؾ مٍهؾ أـثر بُثر
ذم (تٍجر احلٔاة) ظام  ،1984تك

بقل بىريَة

اثِة ذم (اشتخراج ادًادن مـ أوورت) ظام
.1992
تًد ؿهة (ـامِٔقت  34ك) ظام  1993فروبرت
ؾقروارد هل وصػ دذٕبات ذم مقضْٓا افىبًٔل
أيوا ٕار)
ويَقم أحد ما باشتًامرها ذم (افْجقم هل ً
ظام  1994فبقل إٔدرشقن.
أما ظـ حزام ـقيز ؾٓق مقضـ فِحٔاة ذم (صًب
افنّس) ظام  1997فاتٍٔـ باـاس ،وؾرخٔة أن
افْجؿ اديِؿ يىِؼ ظذ ٕحق دوري وابؾ مـ
ادذٕبلات مـ شحابة أوورت ياتُنٍٓا بقل
إٔدرشقن ذم (افُزياء) ظام .1986
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ويهقر
يَقم حزام ـقيز مَام حزام ـقيُبل
ّ
ـتخؿ ظاصػ ذم (أشامء مجٔع إرواح) ظام
 2442فلل جل .دون ،و(مديْة افًَؾ) ظام 2445

داثٔق جاريب ،ذم حغ أن شحابة أوورت تهبح
مٔدإًا فِرومإس افٌريب جدً ا ذم (افريح اخلٍِٔة
افٌجرية) ظام  2445داري روزٕبِقم .وثّة مذٕب
حيقل فٔاتخدم ـّحىة فدراشة افنّس ذم (ـٍِة
وحتقية ً
ً
اثة
افنّس) ظام  1964هلقل ـِّْٔت،
ُيًدّ فٔابب تهاد ًما مع افَّر ذم (افُقـب
ادزدوج) ظام  1984دقريس صقن وجقن ؽريبـ.
ؾُرة أن ادااؾريـ ذم افٍواء افْائل يُّـ أن
يُقٕقا ؿادريـ ظذ صد وشِٔة مُٔإُٔٔة لتىل
مذٕب صقرت بىريَة مرسحٔة ذم (افرياح افٌربٔة
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تاَط) ظام  1971فٌريٌقري بٍْقرد ،و(ؿِب
ادذٕب) ظام  1986فدئٍد بريـ ،وؿد احتٍؾ
إخر بافًقدة ادتقؿًة مْذ ظٓد بًٔد دذٕب هايل
وافتل تقؿًت فبوًة شْقات ذم أظامل مثؾ
(افًّل) ظام  1946فٍِٔب ٓثام ،و(ادٌامرات
إبًد دذٕب هايل) ظام  1984جلقن ـافٍـ
باتنِر ،وؿد إٔتجت رواية أخرى فتيٓر احلدث
هل (مذٕب هايل) ظام  1985فٍريد هقيؾ.
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