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ذكريات جيل مع هبيل فاروق
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ظـددد ت تـيفددل أ ددت عؽ ددـ افطددغط ظددذ قددع
إرؿتم وتسؿع قت افددتترررن تدررنا ادؿقدزة
رة واثـغ ،ثؿ يـؼطع فييفتدى إػ أذكقؽ قشدقؼك
حتدة ٕجقاء أفػ فقؾة وفقؾة إشطقرية ددة ٍ
ثقان،
يؾقفت قت افدـيقر كبقؾ ؾتروق اهلتدئ ذي افـزة
ادؿقزة:
 «أكت دـيدقر كبقدؾ ؾدتروق ،أكدت دش ذم ادؽيددفقؿيل ،فق شدؿح شدق رشدتفيؽ عدد شد ع
افصػترةش تققق .
جقدا ،حيػظفت
يعرف جقؾ افث كقـقتت هذه افؽؾ ت ً
عطفؿ ظـ طفر ؿؾ  ،ظـد ت ــت كعتود آتصدتل
ظددز اهلددتتػ إر

ف دسد ظؾقـددت تؾددؽ افرشددتفة

ادسجؾة ،ـ ـت مل جيرب رات و درات آتصدتل
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دـيقر كبقؾ ؾتروق فقسيؿع إػ دقتف ويـتؿهدف ذم
أظداد شالشؾ رجؾ ادسيحقؾ و ؾػ ادسيؼبؾ ،أو
عرؾة صدر ظتلؾدة افبـفدتوي ذم أرزاق ،أو دتذا
شقػعؾ شقػ افعدافة أو ؾترس إكدفس ..إفخ.
ظرؾ ظتمل كبقؾ ؾدتروق دـ خدالل أ ـدتء ظؿدل،
جددا تددرس ذم افصدػ
ــ وؿيفت ضػؾة خقتفقدة ً
اخلددت س آ يدددالل ،ؾددتكبفرت لظددداد ؾددػ
ادسيؼبؾ ،ظهؼ ؾريؼ كقر افديـ حمؿقد وافيـدتؽؿ
قـفؿ ،ؾفؿ

سببفؿ عـك ـؾؿة تؾريؼا.

ظرؾدد ـددؿ ددـ ادعؾق ددتت واعؼددتلؼ افعؾؿقددة
واعتٓت افغريبة ادسدجؾة ذم ـيد

افيدتريخ دـ

خددالل اهلددقا ش افيددل ـددتن يسـفددت فـددت ذم تيددة
افصددػحة .فقؿدد ضقيددؾ اظيؼدددت أن ادمشسددة
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افعر قة اعديثة ٓ تـهدر فؽتت شقى دـيقر كبقدؾ
ؾتروق.
ــت ـصبتيت كعهؼ كقر افدديـ حمؿدقد وتعؾؿـدت ـدف
عـك ُح افقضـ وكبذ افعـػ وـُره إشتفة افد تء،
حيك أكـل ـره افؾدقن إردر ٕكدف فدقن افددم.
تػددقق عطددـت ذم افؾغددة ايكجؾقزيددة ثددؿ افػركس دقة
ٕجؾ أن كؽقن ثؾ أدهؿ ،حيك أكـت حتوفـدت تعؾدؿ
افؽتراتقف وافيتيؽقكدو ـذفؽ.
مل يؽـ هـتك إكسك

وٓ قاؿع تقا دؾ اجي ظدل

ـ هق اعتل أن ،ؾؽـ أـي خطت تت يقا ؾة
إػ دـيددقر كبقددؾ أكتؿهددف ذم افؼصددص وأحددداثفت،
أحددتول حددؾ فغددز حؼقؼددة صخصددقة افسددقـققرا
افغت طة ،ؿبؾفت ؽق

ـ ؿؾبل ظدذ دقت أدهدؿ
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وتر ددؾ ـدددك ددددون زواج ،واشددديبدال رجدددؾ
ادسيحقؾ حستم ردي ،ــدت كيـدتؾس قــدت ظؿدـ
ـيب خطت تت أضقل وأـثر فف.
ذم اددرشددة مل أـددـ ترظددة ذم ددتدة افعؾددقم وٓ
افريتضقتت فؽـ ٓ يؿؽـ أن يؽدقن هـدتك شدمال
ـ خترج ـفج افعؾدقم إٓ وأؽددو أكدت افقحقددة
افيددل دمق د ظـددف؛ وذفددؽ ػطددؾ ادعؾق ددتت ذم
هقا ش ؾػ ادسيؼبؾ أو ؼتٓت ـقـيقؾ 2111

وزووم.
ظرؾ د ظقا ددؿ افددبالد وأش د ءهت ادخيؾػددة ددـ
غت رات أدهؿ زي ،وظذ ؿدر ت شدتؾرت دع
كددقر افددديـ ذم أكحددتء صدددر وخددترج افػطددتء،
شتؾرت ع أدهدؿ و ـك ذم افعدقا ؿ إورو قددة
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وظرؾ

ـتخفت وضبقعة صعبفت.

ادمشسة افعر قة اعديثة اشؿ طؾ وشقظؾ ذم ذاـرة
جقددؾ افث كقـقددتت إػ إ ددد ،حددتول افؽثددرون أن
يقرثقا ٕ ـتلفؿ ح

تؾدؽ ادمشسدة افيدل ـتكد

افسب افرلقز ذم ظهؼفؿ فؾؼراءة وادعرؾة.
متسؽ تؾؽ ادمشسة افعريؼة دـفج تر دقي رالدع
ظـد ت ـتك

تـؼ خالل افعدتم روايدتت صددرية

فؾجق ذم قاظقد ثت يدة خدالل افصدقػ وخدالل
عرض افؼدتهرة افددول فؾؽيدتب ،أ دت ذم أوؿدتت
افدراشة ؾؽتك تـهددر افؽيد اددرشدقة تشدالح
افيؾؿقذا.
اكيفج

عض ـتؾذ افيقزيع كػس افـفج ،تزفد

أتذـر ؽيبة تافطقتءا فصدتحبفت افددـيقر أردد -
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ادحترض ذم اجلت عدة وادفديؿ تفثؼتؾدة -افيدل ــدت
كذه إفقفت أكت و ديؼيتي إي ن وشفتم فـسلل ظـ
إظددداد اجلديدددة أو شالشددؾ جديدددة ،تيعؾددؼ
كظراتـددت ددلرؾػ افؼصددص وكحددـ كحؾددؿ صددقػ
حتؾؾ تٕحداث ،ؾدنذا حدؾ وؿد افدراشدة ؿدتل
ادقطػ ؾفجة ؿتضعة:
 افدـيقر أردد ؿػدؾ ادخدزن ظدذ افؼصدص ،ذموؿ افدراشة ٓ ؿصص ُتبتع!
ــت كيست ؼ يرشتل اخلطت تت فددـيقر كبقدؾ حيدك
كرى أشد ءكت ذم دتب ظزيدزي افؼدترئ ذم شؾسدؾة
ـقـيقؾ  ،2111فيؽسد افرهدتن دديؼيـت إيد ن
ـؼ اشؿفت ً
أوٓ ،ثؿ أكت عدهت ،فؽــدل أتػدقق أكدت
ظؾقفـ ق ًعدت لن افدـيدقر كبقدؾ ؾتروق اتصدؾ يب
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تؾقػقك ًقت ،وهلذا ؿصة فطقػة.
ظـد ت ظرؾـت أن ن ؽتكـدت آتصدتل تفددـيقر ظدز
رؿؿ ؽيبف تدمشسة ،ــد أتصدؾ تؼري ًبدت ظهددر
رات ذم افققم ،وأترك رشدتفة ظدز إكرس تصدغ
عرؾة كػز لكـل رحتب تفح ـ ؾطقؿ افيل ٓ
ددا دـ
تسك واردة وٓ صتردة ـ ـيت تتف ،مل أ ؾ أ ً
آتصتل وترك رشتفة.
مل أتقؿع أن يرن جرس اهلتتػ ذم طفرة أحد إيتم
ٕشيؿع إػ افصقت ذي افـزة ادؿقزة يسدلل ظـدل
ستؾرا فقؿ ضقيؾ ،ظـد ت جدتء
ويعيذر لكف ـتن
ً
وشؿع رشتلع أح أن ييحدث عل فقعيدذر ظدـ
دلخرا .ددت زفد أتددذـر اكدددهتر
ظدددم رده إٓ يد ً
وؾرحيل وظدم تصدديؼل ،فدقٓ أن أخيدل ـتكد
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جقاري وؿيفت تطع أذ ت ظدذ شد ظة اهلدتتػ دت
ــ

ددؿ أكدف حددث ح ًؼدت ،وطؾؾد فقؿد

ضقيددؾ أؾخددر يؾددؽ ادؽتدددة ،رؽددؿ تقا ددع ددع
افدـيقر تؾقػقك ًقت أـثر ـ رة عدهت.
ـزكت ،وـز حبـدت وصدغػـت فؾؼدراءة ومل كؽدز ظدذ
روايتت كية فؾجق  ،أتذـر افز قؾة افيل ذهد
هبت تـسقؼفت ذم افثتكقية افعت ة إػ ـؾقة ض افؼتهرة،
ؾؼررت افيخصص ذم افط افهددرظل أو اجلـدتلل
اؿيدا ًء تفدـيقر حمؿد حجتزي ،أو أكت افيل دشس
أكػل ـؿهرة حمػقظ ذم الط تحبة اجلالفة.
جـتح ادمشسة افعر قة اعديثة ذم عدرض افؽيدتب
يعد أول جـتح ٓ د دـ زيترتدف دالد ً  ،وإػ أن مل
تيغر هذه افعتدة ظـدي وظـد ـثر ـ إ ددؿتء.
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ظذ دار شـقات طفرت أش ء رأيـتهت ذم ظزيدزي
افؼترئ أو زووم أو تكقر ت أ دبحقا دحػقغ أو
روالقغ ذوي صفرة واشعة حتف ًقت.
اخيؾػـت أو اتػؼـت شقتش ًقت ٓ ،كسيطقع أن كـؽر ؾطؾ
هذا افؽتت أ ًدا ظذ جقؾ افث كقـقتت و دت عددهت،
خر دفقؾ ظذ هذا أن آخر رة رأيد ؾقفدت دـيدقر
كبقؾ ـتن ذم عرض افؽيدتب افؼدديؿ -ؿبدؾ كؼؾدف
سـيغ تؼري ًبت -ذم حػؾ تقؿقع جـدتح ادمشسدة ،مل
حيرضه جقؾ افث كقـقتت ؾؼدط ،دؾ صدتهدت ظددة
أجقتل تؼػ ذم ضت قر ضقيؾ فـقؾ تقؿقعدف وافيؼدتط
قرة عف.
كبقددؾ ؾددتروق هددق رجددؾ ادسدديحقؾ ،هددق ـتت د
ادسيحقؾ ،ؾفؾ رأي ـتت ًبت ثؾف؟!
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ـيدد ذم الددتٓت اخلقددتل افعؾؿددل وافػتكيتزيددت
وادغددت رات افبقفقسددقة وافيترخيقددة وآجي ظقددة
وافستخرة! ـيبفت ق ًعت ـػس اي داع وافزاظدة ومل
يؽـ هـتك أي تهي أو ؾؾ! ح ًؼت فق ـدتن دـيدقر
كبقؾ ؾتروق ذم ؽتن آخر ؽر ك فؽتن فدف صدلن
آخر ،فؽـف ُظرف ظز افعتمل افعريب ـؾف وشقظؾ.
وإذا ــت اصديؼـت فرؤيدة أدهدؿ دزي ظدز صتصدة
افسقـ ؾال كـسك ت شبؼفت ،شقاء افعؿقؾ  0110أو
افرهقـة.
ررؽ اهلل ررة واشعة يت أشيتذكت ،وجزاك ظـت ـدؾ
خر.
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روايات صنعت وعي

وسام الدين محمد عبده
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روايددة هددذا إشددبقع ،افروايددة افثتفثددة ذم ؿتلؿددة
افروايتت افيل شتمه ذم تهدؽقؾ افدقظل ،روايدة
ت 450ؾفر تيددد ا فؽتتددد اخلقدددتل افعؾؿدددل
إ ريؽددل تراي راد ددريا ،وافصددتدرة ذم ظددتم
 ،0953وافيل ٓ تزال حيك افققم يـظر هلت ـقاحدة
ددـ أهددؿ ـالشددقؽقتت أدب اخلقددتل افعؾؿددل
إ ريؽل.
وظذ ظؽس ت يعيؼد افبعض ،ـ أن أدب اخلقدتل
افعؾؿل أدكك ـ أن يعيز كؼدد ًيت ،ؾدنن هدذا افؾدقن
إديب ثؾ افبقئة أ ـة وافذـقة افيل اشديطتع دـ
خالهلددت ادمفددػ تقجقددف شددفتم كؼددده دددت و ددـ ٓ
يسيطقع يـيؼد ـ خالل إفقان افروالقة إخرى.
ت 450ؾفر تي ا تفذات تعيز ً
ثتٓ ظذ هذا ،ـ
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خالل صخصقتهتت وحبؽيفت اشيطتع ت راد دريا أن
يـيؼددد صددر ادجيؿددع إ ريؽددل د شددقطرة
افػتصددقة ادؿثؾددة ذم تادؽترثقددةا ذم ز تكددف ،وييـبددل
ؿسيؼبؾ شقداوي ذم حتل هقؿـد

افػتصدقة ظدذ

ادجيؿع.
ؿبددؾ أن كعددرض فؾروايددة ،وجد أن كـددقه ٓشددؿ
افرواية دـ كتحقدة ،و دـ كتحقدة أخدرى كهدر إػ
عض آخيالؾتت افثؼتؾقة غ افؾغة افعر قة وافؾغة
ايكجؾقزية إ ريؽقة وافيل يؿؽـ أن تسب ضقتع
عض أؾؽتر ادمفػ ظـد تر يفت.
أ ت ظـقان افروايدة ت 450ؾفر تيد ا ؾؼدد ِ
دد َر
ُ
ؽالف افروايدة ذم ضبعيفدت إ دؾقة نصدترة إػ أن
درجدة اعرارة افيل تهيعؾ ؾقفت أوراق افؽي هل
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 450ؾفر تي .
يهددر ادمفددػ إػ وطقػددة طؾددف وز ددالءه ؽؾؿددة
ت ،)Firemanوهددل افيددل تددسجؿ إػ افعر قددة
تايضػتللا ،قـ ذم افؾغة ايكجؾقزية ؾدنن افؽؾؿدة
كػسددفت تعـددل ترجددؾ اعريددؼا ،وهددل سددؿك
ايضػتلل ذم افؾغة ايكجؾقزية إ ريؽقة ،وفؽدـ ذم
شقتق افرواية كؽيهػ أن فـة إضػدتء اعرالدؼ ؿدد
طؾ دت أ بح ادقاد تصـع ـ قاد ٓ دسق،
وفذفؽ تؿ إظتدة تعقغ رجتل اعريؼ/ايضػدتلقغ
إػ وطقػة جديدة ،وهدل وطقػدة إصدعتل افـدتر ذم
افؽي .
ذم ديـة أ ريؽقة سيؼبؾقة ،يعدقش افـدتس ذم طدؾ
كظتم حؽؿ ٓ يسدؿح قجدقد افؽيد  ،وخيصدص
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ؾريؼ رجتل اعريؼ فييبدع هدمٓء افدذيـ يؼطـدقن
افؽي عرق ـيبفؿ.
ادصدر افقحقد فؾؿعرؾة هق تافهتصتت اجلداريةا،
وهل صتصتت تؾػزيقكقة ظؿالؿة تهغؾ جدار ـت ؾ
وتقجددد ذم قددع افبقددقت ،و ددـ خددالل هددذه
افهتصددتت تؼددقم افدوفددة يثؼقددػ افـددتس تفثؼتؾددة
ادـتشبة ـ وجفة كظر افدوفة.
طؾ افرواية ت قكيتجا ،أحد رجتل اعريؼ ،يعدقش
حقتة هتدلة ع زوجيف ادـصتظة متت ً ت فؾـظتم وافيدل
تعيز أهؿ ت متؾؽ هق تصتصديفت اجلداريدةا وافيدل
تصػفت ل ت تأرسهتتا.
ييعرض ت قكيتجا فصد ة كػسدقة ظـدد ت خيدرج ذم
فؿة عرق ـزل مميؾئ ـي  ،ؾسؾض ر دة ادـدزل
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افعجقز غتدرة ـزهلت ،وتصدر ظذ آحدساق دع
ـيبفت.
واحدا ـ افؽي ؿبدؾ احساؿفدت
خييؾس ت قكيتجا
ً
ويصحبف دـزفف؛ ذم كػس افقؿ ييعرف ظذ جترتف
ادراهؼة افيل ترؾض آكصقتع فؾـظدتم آجي ظدل
افستلد.
ـ خالل حقارات ت قكيدتجا دع جترتدف يبددأ ذم
افهؽ ذم هذا افـظتم افسقتد وآجي ظل وافثؼتذم
افددذي يعددقش ذم طؾددف؛ وظـددد ت يؽيهددػ اؽيقددتل
جترتددف ادراهؼددة دهسددفت سددقترة رسيعددة ،يبدددأ
ت قكيتجا ذم افيحقل ،ويداوم ظدذ رسؿدة افؽيد
ؿبؾ حرؿفت وجؾبفت إػ ـزفف وؿراءهتت.
خالل إحداث كؽيهػ ـقػ و ؾ هذا ادجيؿع
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إػ هذا اعتل ،ؾؿع اكيهتر افيؾػزيقن دأ افـدتس -
و يهجقدددع دددـ اعؽدق دددتت -ذم اشيبددددال
افؽيددددتب تفثؼتؾدددة افيؾػزيقكقدددة ،أؿـعددد هدددذه
اعؽق ددتت صددعقهبت أن افؽيدد هتدددد تافسددالم
افعؼددعا وأن تافػؽددرة يؿؽددـ أن دمعددؾ اعقددتة
أ ع ا.
ع افقؿ و قـ يراؿ ت قكيتجا افيحدريض ظدذ
حرب كقويدة دـ خدالل تافهتصدتت اجلداريدةا،
يصبح ظذ ؿـتظة تت ة أكف ؾق ادت

ـع افؽيد

ادجيؿع ـ أن يد ر كػسف ،وأن اليؿعدف ذم ضريؼدف
فؾد تر سب حظر افؽي واضطفتد إؾؽتر.
يبؾغ افبطؾ كؼطدة افصددام دع كظت دف آجي ظدل
ظـد ت دميؿع زوجيف وظددد دـ اجلدران دهدتهدة
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افهتصددة اجلداريددة ذم ددؿ وخهددقع ـددل ؿ ذم
الة ،فقؼديحؿ ت قكيدتجا ادهدفد ويؼدقم ؼدراءة
ؿصقددة صعدريدة ظؾقدفؿ ،إ در افذي يسب هلدؿ
د ة!


ـتك خلؾػقتت ت راد ريا افهخصقة وآجي ظقدة
ـبرا ذم رواييف ،ؾؼد كهل ذم أرسة ؾؼرة ظجزت
ً
أثرا ً
ظـ إرشتفف إػ اددرشة ،وفؽـف ظؾدؿ كػسدف ـػسدف
ـ خالل ادداو ة ظذ افؼراءة ذم ادؽيبتت افعت ة.
كهل ذم هذه اعؼبة ـ افيتريخ افيل صفد افعتمل ؾقفدت
عقد افـتزية وافػتصدقة ذم أورو دت وافسديتفقـقة ذم
روشقت ،وأؾزظيف حػالت إحراق افؽي افيل ـدتن
افـدتزي يعؼدهت ،ورؾة افيطفدر افؽبر افيل ؿتم هبت
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شيدتفغ ،أظددم وشجدـ هب ادئدتت دـ ادثؼػدغ
افسقؾق .
وفعدؾ أـثدر ت أزظجدف ـتن عدقد تادؽدترثقددةا
–افػتصقة ظدذ افطريؼدة إ ريؽقدة -ذم افقٓيدتت
اديحدددة ،تؾددؽ اعؿؾددة افيددل صددـفت تافسددقـتتقر
ؽترثلا ظذ ادثؼػدغً ،
ػيهدت ذم ددورهؿ ظدـ
أؾؽددترهؿ و ددد ًرا شددؿعيفؿ ،ؾيػجددرت ؿرحيددة
ت راد ريا وأ دع ت 450ؾفر تي ا ،وافيل ـتكد
قحة ذير ضد تلثر افيسطقح افثؼتذم ـ خدالل
افيؾػزيقن ،وضد همٓء افذيـ ظقـقا أكػسفؿ رؿبتء
ظذ افط لر وافعؼقل ،وضد همٓء افذيـ يددظقن
فؾحرب ويؿجدو ت.
ـتن افؼترئ افعريب دء اعظ ع هذا افرواية ،ؾؼد
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كؼؾ فؾؿؽيبة افعر قة رتغ.
ادددرة إوػ ؿددد

ؾخصددة ضددؿ شؾسددؾة

تروايتت ظتدقة فؾجق ا وافيل ـتن يهدرف ظؾقفدت
افراحؾ د.أرد ختفد تقؾقؼ .ـتك افروايدة أؿدرب
إػ آ يستر ـ آخيصتر ،وأحسد أن دـ ؿدتم
تفس ة مل يطؾع ظذ افرواية كػسفت وإك أظيؿد ظذ
افػقؾؿ إ ريؽل افذي أؿيبس دـ افروايدة وأكديج
ظتم .0966
أ ت ادرة افثتكقة ؾفل تر ة دار افستؿل ،وٓ يؿؽــل
إٓ أن أ ػفت ل ت تر ة ـترثقة وإن ـتن هذا رأيدل
اخلتص ،فدذفؽ أكصدح ؼراءهتدت تيكجؾقزيدة ددـ
أ ؽـ فف ذفؽ ،وؿد أصدتر افصدديؼ افـدتذ حمؿدد
خري لن هـتك تر ة أخرى فؾرواية دتدرة ظدـ
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دار افؼوق فؾؿس ة تجدة ـصقر حس افـبل،
وفؽـل مل أضؾع ظؾقفت.
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(الرجل الوملة) وأزمة أفالم الخارقين

مصطفى اليامين
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أظيؼد أن اددخؾ إ ثؾ فؾحديث ظـ هدذا افػدقؾؿ
ييؿثؾ ذم افسمال افيتل:
 ت افذي جيعؾ هذا افػقؾؿ خميؾ ًػت ظـ ؼقدة أؾدالمظتمل ترؾؾ افسقـ لل؟
ٓ صؽ أن ترؾؾ ترت ترـدة سدجؾة ذم ظدتمل
افسؾقف افسقـ لل ،ؾقؾؿ جديدد دترؾدؾ يعـدل يعدة
طؿقكة تفرضورة ،ؾؼط جي أن تسيقظ رشتفة
افسؾقة افيدل مل تدد ِع أ دت تؼددم أـثدر ـفدت .و قدـ
يسؿد اجلؿفددقر تدصددغ ظددتمل دي د افسددقـ لل
ػقؾددؿ ( ،)Batman Vs Supermanتطددرح
عض ادختوف كػسفت .افسمال هق «هؾ دت زال ذم
جعبة هذه إؾالم ادزيد؟ش.
فقهدؾة ،دا أكـت «ؾؼسـتش افؾعبدة لـؿدؾفت .هدذا دت
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صعرت ف أثـدتء هدتهدة )ٓ (Age of Ultron
أكؽر اشيؿيتظل ف ،فؽـف رء يعؾؼ تؾيؼدتد يعدة
افبدايتت ،افهدغػ إول ،ظـدد ت اـيهدػ ٕول
رة خطة ترؾؾ ،يؿثؾة ذم هتهد ت عد افيدسات
اعبقبة ،ووظد ـؾ درة أكـدت صددد هدتهدة رء
أـز ذم ادسيؼبؾ.
هـتك ـ ـرهقا اجلزء إول دـ )(Avengers
وو ػقه تفسطحقة ،وـتن إ ر تفـسبة هلؿ الدرد
صترظة دع طدعة وحدقش ،وذم ادؼت دؾ أحبدقا
اجلزء افثتين ،رأوا ؾقف افعؿؼ وافػؾسدػة ،و ددا هلدؿ
أـثر ـ الرد هتهد ؿيتل يقا دؾة .حسدـًت ،ر د
هؿ صقبقن ،فؽـ أظيؼد أكـل أحبب إول أـثر!
اددرة إوػ هل إؾطدؾ دال ً ذم ـؾ صدلء ،هلدذا
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أحببدد أول أجددزاء ) (Transformersرؽددؿ
ـرهل فؾسؾسؾة لـؿؾفت وخمرجفدت ،فؽـفدت ـتكد
ادرة إوػ افيل كرى ؾقفت افسقترت اديحقفدة افيدل
ــت كهتهدهت ذم ـترتقن ادت

.

ـدددتن اجلدددزء إول دددـ )Avengersا ثؿدددرة
هدروع دأ ـذ شـقات ،رؽؿ أن إ ر ؿد ٓ يزيد
ظددـ ددمثرات ص ددرية و طددقؿ و هددتهد ؿيددتل.
تدـتشبة مل أؿع ذم ؽرام فقـل افذي هيقؿ ف افدبعض
ظه ًؼت!
هددؽؾيل ددع اجلددزء افثددتين هددق آظيقتديددة افيددل
أحتض د تدقضددقع ،ددد ًءا ددـ آؾييتحقددة افيددل
أوح تفروتقـقة افهديدة .همٓء أ طدتل خدترؿغ
خرجقا فقمدوا ظؿؾفدؿ افقدق ل ادعيددتد ،وهؽدذا
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تر حيؿ ًقت أن كرى هقفدؽ وهدق حيطدؿ ،افؽدت يـ
وهق ؽترق ذم ساظتتدف و ثتفقيدف ،شديترك افدذي
حيتول أن يصؾح ؾقػسد ،كتتتصت افيدل تبحدث ظدـ
كػسفت ذم ظققن طؾ خميؾػ ذم ـؾ رة ،هقك افذي
يبدو أكف «جدف دتفغؾطش وشدط هدذا ـؾدف .هدذا إػ
جتك أن افسيؾرز أؾسدت ػتجدتت افػدقؾؿ ـؾفدت
تؼري ًبت ،فؽـ ت جعؾ هذا افػقؾؿ خميؾ ًػت ..فعبيف!
إكف ـتن ـريت

اكيفك ـ ـدتء جسدده وظطدالتف

افؽبرة ،وآ ـ أكف ٓ يؿؽـ أن يصؾ هب ٕ عد دـ
ذفؽ ،ؾؼرر

مهف ظذ افعؼؾ أو رء هت ف.

أ دث ظـ اجلقاك اجلديدة افيل رأيـفت ٕول رة
ذم صخصقتت ثؾ كتتتصدت و دروس دتكر وهدقك،
همٓء أصدختص حيبدقن ،يصدقبفؿ اهلدؿ وافؼؾدؼ،
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يصـعقن ٕكػسفؿ ظتلؾة .ـدتن هدمٓء كؼطدة ؿدقة
افػقؾؿ ،قـ اـيػك إ طتل افؽبتر ؾع أدوارهدؿ
افعتدية.
جقددا
ً
كسيـيج ـ هذا أن اجلراؾقؽ ٓيصدـع ؾدقؾ ً
رؽؿ ـؾ رء ،فقس عد أن ،فقس عد أن تهدبع
ادُ ِ
هتهد ؽؾ ت هدق ـبدر و يػجدر ظدذ افهتصدة.
افؽيت ة هل ت يصـع افػقؾؿ اجلقد.
فؼد دخؾـت رح ًؾة جديدة ٓ ،يؿؽـ أن تعيؿد ؾقفدت
ظذ افطرق افؼديؿة ذم تؼديؿ افبطؾ اخلترق .وهدذا
تغقرا ذم ضرح وتـتول افبطدؾ اخلدترق
ت اشيدظك ً

ظذ افهتصة.

دأ افيغقدر ذم رأيدل دـ ) (Ant-Manويسديؿر
حتف ًقت ع افستؾؾ ديد قل!
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ضق  ،ت افذي جيعؾ (رجؾ افـؿدؾا – تفيحديدد-
خميؾ ًػت؟
افقاؿع أن ) (Ant-Manـتن طدتهرة ؽريبدة ظدذ
افسقق ،ؾفق ؾقؾؿ ترؾدؾ افقحقدد افدذي مل يهدفد
دظتية ضخؿة ـعتدهتت دع أؾال فدت ،إٓ أن دظتييدف
ـتك خميؾػة تفطبع ،وهق اخيالف حيؿدل فؽقكدف
ـبدرا وؽدر
كجتحت
طؾ خميؾػ ،ورؽؿ ذفؽ صفد
ً
ً

يقؿع ،وتصدر صبتك افيدذاـر ٕشدت قع .وهدذا ذم

رأيل ت جعؾ افػقؾؿ خميؾ ًػت:
1

ُح ِكت صخصقتت إ طتل اخلترؿغ ـدذ كهدلهتت
ذم ؿقاف

عدودة ٓ ،تيغر ؽتف ًبت ،ؾتفبطؾ ؽتف ًبت دت

يؽقن ييق ً  ،وؽتف ًبت ت يمثر ؾؼد وافديدف ظدذ حقتتدف
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افهخصقة وكهلتف ـخترق تشدبتيدر دتن ،دروس
تكر ،تقين شيتركا ،وؽتف ًبت ت يؽقن ثر ًيدت فؾغتيدة أو
ؾؼرا عد ً ت.
ً
أيطدت ،ؾؾدق
يمثر ذفؽ اجلتك ادتدي ظذ ـؾ رء ً
ـدتن ؽـ ًقدت ،ؾسقسدديغؾ ثدراءه ذم افيحدقل إػ طددؾ
درا ،شددقيحقل ظددـ ضريددؼ
خددترق ،وفددق ـددتن ؾؼد ً
افصدؾة ضب ًعت ،و تفيتل يسيغؾ ؿقتدف فقحصدؾ ظدذ
افثراء تتقين شيترك ،شبتيدر تنا.
ـددذفؽ افددداؾع؛ ؾتفبطددؾ إ ددت صددتب ؿيالز ددة
«ؾددداـل يددت ؾددديش ثددؾ أختكددت افؽددت يـ أ ريؽددت
تفطبع ،أو يالز ة « ش ظدتيز أ ؼدك طدؾ ،دس
افظروفش ثؾ هقفؽ ،أو يالز ة «صقؾيقين وأكدت
خترق!ش ثؾ أيدرون تن .ؿعـك أن افقاحدد ـفؿ
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إ دت أكدف أراد أن يؽقن ً
طال ختر ًؿدت ،أو اضدطر إػ
ذفددؽ .اجلؿفددقر أ ددت ف ؾد ٌدؾ ظؿق ً ددت ددـ هددذه
افؼقاف  ،فؽـ افصـتع أطفروا ذـتء وؿراءة واظقدة
فؾسقق تفطبع.
هـددت كددرى ـددت ًء خميؾ ًػدت فهخصددقة افبطددؾ اخلددترق،
وافبـتء ٓ يعـل افظروف ادحقطة ؾحس

دتفطبع،

ددؾ يعـددل ـددذفؽ صخصددقة افبطددؾ كػسددف ،ـقػقددة
تعتضقف ع ؿقتدف اجلديددة ،إفدخ .هـدت كدرى فؾؿدرة
ً
رحددت وـق قددد ًيت تفؽت ددؾ،
إوػ تؼري ًبددت
طددال ً
صخصقيف ادرحة ـتك رء ٓ دد ـدف دع ضبقعدة
ؿقتف تفطبع ،ؾتٓثـتن جزء ٓ ييجزأ.
هـتك ـ و ػ ت (Ant-Manلكف الرد «أيدرون
تن غر اعجؿش .ذم رأيل ٓ أمهقة فطبقعة افؼقى
- 36 -

ؼدر أمهقة ت شيصـعف هبت ،ؾرجؾ افـؿؾ فقس الرد
رداء عدين ،ؾ هق ادقاؿػ افيل يصدـعفت طبقعدة
ؿقتف وافطريؼة افيل ييعت ؾ هبدت عفدت ،وصخصدقيف
ادرحة افيل اتػؼ

ع ضبقعة ؿقتف ،ؾلكيجت ـق قديت

ضتزجة.
عقدا ،دؾ يعـدل
افبـتء ٓ يعـل أن تؾؼل لحجترك ً
جديدا ،ؾتفـجتر ًثال،
أن تعقد تهؽقؾفت فيـيج صق ًئت
ً
يصـع أصقتء خميؾػة لدوات واحدة.
أيطت حرؾة افبطدؾ ؿبدؾ ا يالـدف افؼدقى اخلترؿدة؛
ً
شددؽقت ٓكددج فددص ذـددل ،ددتهر ذم افيخطددقط
وآؿيحتم ،يسيطقع تسؾؼ افـقاؾذ ،خػقػ اعرـة،
وهذا ت تػعؾف افـؿؾة ٓ أـثر وٓ أؿؾ!
يعـل أن ظؿؾ افبطؾ افست ؼ تيػؼ ضبقعيف ع ضبقعة
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ؿقاه اخلترؿة ،وهذا رء ؿؾ كراه ذم تؾؽ إؾدالم،
حقث يقجد ؾت ؾ واضح ودء غ ضبقعة افبطؾ
تؿبؾا وضبقعيف ت عدا ،ؾال خيدم آثـدتن عطدف .
افسقـتريق اجلقد هق ت خيدم عطف ،هبذا افهؽؾ فـ
يهعر افبطؾ تفغر ة ،دؾ شدقمدي كػدس دت ـدتن
يػعؾف ع اخيالف أن اي ؽتكقتت شيغدو أـز ..أو
أ غر.
ؾق خيص سلفة افيحقل ،يـؼسؿ افبطؾ اخلترق إػ
كقظغ ،ؾفدق إ دت يسدعك كحدق افيحدقل ،أ ًيدت ـدتن
افددداؾع ،أو هددق «جعؾددقين ؾتكجعؾدد ش .ترجددؾ
افـؿؾا خيؾؼ كق ًظت ثتف ًثت ذم رأيل.
خيرج شدؽقت ٓكدج دـ افسدجـ ،و عدد حمتوفدة
ؾتصؾة فؽس فؼؿة افعقش طريؼة ذيػة ،يصدغل
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فػرؿيف افؼديؿة ويقاؾدؼ ظدذ تـػقدذ ظؿؾقدة رسؿدة
جديدة ،عد آؿيحتم يؽيهػ أن افثروة ادزظق دة
فقس شقى ُح ّؾة ؽريبة افهؽؾ!
ـتن ـ ادـطؼل أٓ يدسك افهددلء افقحقدد افدذي
وجده عد اؿيحتم ذـل خمطط فدف و يعدقب ظؾقدف،
وـتن ـ ادـطؼل أن جيرب افهدلء افقحقد افدذي
أكػؼ ظؾقف وؿ وختطقط والفقد ،يرتدي شدؽقت
ع ّؾة ذم افبق  ،وخيقض عفت أوػ دمتر ف ـد(رجؾ
ا ُ
افـؿؾ).
تحدث هـت هق أن شؽقت ؿطدع كصدػ افطريدؼ
كحق افيحقل ـػسف ،ختضف نرادتف اخلت ة ،مل جيدد
أ ت ف ؾجلة ظجقز ظبؼري خيدزه أن «إكد اكؽيد
ظؾقؽ تؽقن افؽبرش ،وهق ت شقحدث عدد ذفدؽ
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تفرضورة ،فؽـ ت حدث هـدت أن افؼدقى اخلترؿدة
ضرح د كػسددفت ً
أوٓ ،ؾصددترت صددق ًئت واؿع ًق دت فددف
وجقد ،وٓ يؿؽـ افيغت

ظـف عد ذفؽ ،و تفيتل

فـ يصبح هـتك التل فؾرؾض.
 -دتذا ؿبؾ تويؾ شؿقثا افعؿؾ ذم ـظؿة )Men

 (in Blackذم اجلزء إول؟
ٕكف رأى ظتدًت فدـ يؽػدل ؽدض صددره فيجتهدؾ
وجقده .يؼطع شدؽقت كصدػ افطريدؼ ،ويؼطدع
افـصػ أخر روؾقسقر تهتكؽ قؿا طريؼة ذـقة
فؾغتية .ييسب ذم شدجـ شدؽقت فقسدتظده ظدذ
اهلرب طريؼيف اخلت دة ،قاشدطة افؼدقة افيدل فدـ
جيرؤ هبذه افطريؼة ظذ رؾطفت ،ثؿ ييؼت دؾ آثـدتن
ذم أرض كػسقة حمتيدة .يعـل جدق )You’re the
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Chosen Oneا طريؼيف ادبتذة افؼديؿة مل يعدد
يميت أـؾف.
2

ؿدقة تافرجدؾ افـؿؾدةا ـد هدق واضدح ،هدل أكدف
يسيطقع تصغر كػسف فقصؾ إػ حجدؿ افـؿؾدة ،إػ
جتك تسخره فؾـؿؾ .قدزة هدذه افؼدقة أ دت دـ
افـددقع افددذي ٓ ييطؾ د تدددري ًبت ضد ً
دقيال أو ؽري ًب دت
فييؼـفت .إ ت ؿقة ـ كقظقدة افسدفؾ ادؿيـدع ،وـد
ذـرت ،ؾطبقعة افبطؾ ختد فت ،فذفؽ شدقؽقن دـ
ادـطؼل أن جيقدهت افبطؾ ذم أيتم عدودة؛ فقديؿؽـ
ـ حؾ هؽؾة افػقؾؿ.
افػقؾؿ ظؿق ً ت تدور أحداثدف ذم ز دـ ؿصدر ،و دع
ذفؽ ،فـ يهعر ادهدتهد قجدقد بتفغدة ذم ددى
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رسظة إتؼتن شؽقت فؼقاه اجلديدة ،وـؾ هذا –ـ
ذـرت -ػطؾ ـيت ة افسدقـتريق افدذي ختددم ـدؾ
ظـتسه عطفت .وهذا ت يـؼؾـت إػ افـؼطة افيتفقة:
3

افؽق قديت افبكية أو ادرلقة هدل افؽق قدديت افيدل
ييؿ تـػقذهت ـ خدالل ايخدراج وافيصدقير ،دون
أي تدخؾ ـ ادؿثؾغ تفؽؾ ت أو اعرـتت .يعدد
ادخرج تإدجتر راي ا رالدد افؽق قدديت افبصددرية
ذم افسقـ حتف ًقت ،ـ أكف ـتت ؾقؾؿـت هذا إػ جتك
أكف ـتن ـ ادػسض أن يؼقم نخراجف ،فؽـدف تدرك
ادؼوع ٓكهغتفف فألشػ.
ذم رأيل أكـدت كػيؼدد هلدذا افـدقع دـ افؽق قدديت ذم
إؾالم ،أؾالم افؽق قدديت تعتين ـ دالدة وـسؾ.
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ظؿق ً ت ،و ترت ختيك «ادزحةش ذم هتهد ثت يددة
ييبتدل ؾقفدت افهخصدقتت اعدقار .جيد أن خيددم
افػقؾؿ عطف ـ ؿؾ  ،ؿعـك أن افػقؾؿ افؽق قدي
ٓ جي أن تيقؿػ افؽق قديت ؾقف ظذ «افؽدالمش أو
اعرـتت افغريبة افيل يمدهيت إ طتل ،ؾ جيد أن
يهترك ايخراج وافيصقير تافصقرةا ذم إ ر.
ضق  ،تذا يعـل ذفؽ؟
ًثال :دظـت كؼؾ أكؽ تريد كؼؾ صخصقة دـ ؽدتن
إػ ؽتن ذم ؾقؾؿدؽ ،ـقدػ شديػعؾ ذفدؽ؟ هدؾ
شيصددقرهت داخددؾ شددقترهتت وهددل تسددر ضددقال
افطريددؼ ،ددتفيقازي ددع قشددقؼك تصددقيرية ذم
اخلؾػقة؟
وؾؼرا و ً
خطل ،شقغدو هذا ً
ؾال.
ـسال ً
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إدجدتر راي ذم ؾقؾؿدف ) (Hot Fuzzـتن يدريدد
يـؼؾ افهخصقة افرلقسقة تشتيؿقن قجا ـ ديـدة
إػ أخرى ،تذا ؾعؾ؟
اشيعرض ـت راتف فؼطة فؾبطؾ قـ يؼدػ حزيـًدت
ذم اكيظتر شقترة إجرة ،تالهت فؼطة أخرى فؾقحدة
شقترة إجرة ،ثؿ إطالم ؾنضدتءة تقضدح وجدقده
داخؾ سو ،ثؿ جؾقشف ذم افؼطتر ،وهؽذا.
إ ت فقس الرد فؼطتت رسيعة رحة وحققية رؽؿ
ً
ؾؿدثال هـدتك
ذفؽ ،ٓ ،ؾ ؽل ؿصة ـ خالهلت،
فؼطيغ خميؾػغ فؾقحة افيتـز ،يسدردان آكيؼدتل
ـ ؽتن إػ آخر ،ـذفؽ فؼطيتن فهتصة ادق تيدؾ،
إوػ ؾقفت افهبؽة ـتك ـت ؾة ،قـ افيتكقة كتؿصة؛
هذا يرسد آكيؼتل ـ اعطدر إػ افريػ.
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يعـل جدتك افؽدق قدديت ،حؽدك افػقددؾؿ ؿصددة
رلقددة ـذفؽ.
ذم ؾدقؾؿ ) (Ant-Manهـدتك ثدتل آخدر ،وظدـ
كػسدل أ قدؾ إػ آظيؼدتد ذم ـق دت دسدة تإدجدتر
رايد ا ذم افسددقـتريق .ادهددفد افددذي يـصد ؾقددف
شؽقت ٓكج فصديؼف افظريػ ت تيؽؾ قـتا وهدق
ع ّؾدةا
حيؽل فف ـقػ شؿع ظـ وجقد رء ثؿغ تا ُ
ذم خزاكة لحد افبققت.
ت شقحدث أن قت ت قـدتا شدقؽقن ثت ًيدت ،قدـ
حيؽل هق تػت دقؾ اكيؼدتل اخلدز دـ صدخص إػ
آخر ،وتـيؼدؾ ـت افؽت درا ـ صخصقة إػ أخرى،
وـؾ صخصقة ؽل صقت ت قـتا اخلتص!
فألشػ مل حيددث إ ر شدقى رتدغ ذم افػقدؾؿ،
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جدا .ـتن ـ
فؽـف ـتكيت مثرتغ ذم رأيل اخلتص ً
ادؿؽـ أن يؽيػل افػقؾؿ جؿؾة واحدة ظدذ فسدتن
افهخصقة ،فؽـدف اشديغؾ إ در فقصدـع ـق قدديت
كية جديدة ،وأجتب ظذ شمال:
زا ذم ؾقؾؿ ـق قدي حمسم؟
 ـقػ تـؼؾ خ ً4

ذم ـؾ أؾدالم افسدق رهروز تؼري ًبدت كدرى افهددرير
صخص دت هددقه افددروح وافعؼددؾ وادال ددح يريددد
ً
احدديالل افعددتمل وحؽددؿ إرض قددـ ذم تافرجددؾ
افـؿؾةا كرى افؼير الدرد رجدؾ ضبقعدل ،يريدد أن
يثب ـػتءتف ٕشيتذه افؼديؿ ،وأن يبقع تؼـقة حر قة
ٍ
دـظؿة ت .ـؾ هذا جقدد ،وفـ جيعؾـت كدرى
جديدة
هتهد أـهـ ظذ افهتصة و تفيتل فـ يقجد ؽتن
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فؾؿيعة .ذم ) (Ant-Manييحقل داريـ ـدروس
ع ّؾة افصػراء؛ ٕن
تـقري شيقلا إػ افرجؾ ذي ا ُ
ع ّؾة كػسفت تسب فف ذفؽ!
تؼـقة ا ُ

5

افػقؾؿ رصح ضؿـ ؾئة أؾطؾ مثرات كية هلذا
افعتم تفطبع ،واعؼ أ ت دمثرات مل َأر ثؾفدت دـ
ؿبؾ! صعرت تفددوار دع تشدؽقتا هدق يسدؼط
ويـيؼؾ ـ ؽتن ٔخر ،ورأي

هتهد مل أرهت ظذ

كتصققكتل جققجراؾقؽ ذم أؾطؾ أظ هلت.
ؾؽرة ) (Ant-Manافعت ة ذم رأيل أكف يـيؼدؾ ـدت
إػ قئة جديدة ،فقس قئدة جديددة فؾبطدؾ اخلدترق
ؾحس  ،ؾ قئدة ؽتكقدة جديددة ـدذفؽ .فؾؿدرة
إوػ تيقح فـت صخصقة طؾ خترق أن كيل ؾ تل
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افطبقعة يؿثؾة ذم تافـؿؾا وأكقاظف وظتداتف و قئيف.
افيـؼؾ غ جحقر افـؿؾ وافرـض عف واشيخدا ف
ـتن أؾطؾ رء ذم هذا افػقؾؿ وأؾطؾ ت ذم إ ر،
و دت جيعدؾ اددمثرات افبصددرية هلدذا افػدقؾؿ هبددذا
افيػقق ،هق افػؽدر افدذي تدؿ تصدؿقؿ افـؿدؾ دف.
افـؿؾ ذم ) (Ant-Manودود ،فطقدػ ،طريدػ،
تهعر عف ـلكؽ صحبة حقدقان أفقدػ ،إٓ أكدف مل
يػؼد قرتف افقاؿعقة ،ومل ييخطك ـقكف الرد كؿؾ.
مل جيعؾـت يػ ذم اشيـؽتر:
– ت هذا؟
فؽـف جعؾـت كيستءل:
– أهدذه هل افؽتلـدتت افصغدرة افيل ــت كطدلهدت
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ظتر ظؾقـت!
لؿدا ـت وكرصفت تدبقدات؟! ٌ
ضب ًعت إػ جتك

هتهد افـؿؾ ظـد ت رؾ شدؽقت

ظذ شطح ادقته ،و هفد افد ت دة وافؼطدتر افؾعبدة.
أظيؼد أن افػقؾؿ يسيحؼ اجلتلزة ً
ؾعال.
6

اخلقددترات ذم هددذا افػددقؾؿ ـتك د فصددتعف ـسددبة
 ،%011ؾرح د فرؤيددة افرؾقددؼ افؼددديؿ ت تيؽددؾ
دوجالسا وهق يهترك ذم ؾقؾؿ ـ « يقع افقدق غ
دولش .هذا ضؼس ظتم فدى ترؾؾ ظؿق ً ت؛ أن تليت
ؼت تت ـبدرة تتق ل ل جقكز ،رو رت ريدؾقرد،
ِددـ ِــجددزلا ،ومتددـحفؿ أدوار ددغرة وهت ددة ذم
أؾال فت ،إ ر ـلكف تعؿقد فؾػقؾؿ ،إػ جتك حتجة
أيطت رؽبدة هدمٓء افؽبدتر ذم ترك
افدور تفطبدعً ،
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صؿيفؿ ذم هذا افعتمل اجلديد.
تـقري شيقلا يسيؿر ذم فع دور افهدرير افبترد
ذي ادال ح اجلت دة ،فؽـ افؽيت دة خدد

افددور

ـ ؿؾ .
أ ت ظـ افدور افرلقز ،قل رود ذم دور تشدؽقت
ٓكج -افرجدؾ افـؿؾدةا .دقل رود واحدد ضدؿـ
افعؼات افذيـ ؿت قا تفعديد ـ أؾالم افؽق قدديت
افرو تكسقة ،وطؾ حبدقس هدذا افددور فسدـقات،
جقدا ،فؽـ تؾؽ إؾالم
حقح أكف ـتن ـق قديت ًكت ً
إ ت تظؾ تمدهيت حيك ٓيسؿح شـؽ ذفؽ ،ؾقخبدق
كجؿؽ ـدت ًء ظدذ ؿدرار ادـيجدغ ،أو تسديغؾ أول
ؾر ة يرشؾفت فؽ افؼدر فييحرر.
ر أؾدالم (افسق رهدروزا فقس دالؿدة ،فؽدـؽ
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تسدديطقع فعبفددت حيددك تلتقددؽ ؾر ددة آكيؼددتل إػ
رحؾة جديدة ،وؿيفت تسيطقع أن تيؿرد ثؾ تهقدق
جتـ نا وتعؾـ أكؽ شدئؿ إ در .ؾرحد

دـ

أجؾ قل ظؿق ً ت ،أصعر أكف صتب ضق  ،وؿدد كدتل
ؾر ة جقدة.
أ ت ظـ تيؽؾ قـت ،ديؼ افبطؾ ،ؾؼدد ؿدتم ددور
طريػ ،حقح أن ستحة افددور دغرة ،فؽـدف
جقدا ،وأ يعـل ح ًؼت.
اشيغؾفت ً
هذه هل إدوار افبترزة ذم افػقؾؿ تؼري ًبت .ـتن هـتك
تإيػتكجؾغ فقعا ذم دور افبطقفة افـسدتلقة -كجؿدة
سؾسؾ فقش  -فؽـ أداءهت مل يؽدـ ؾػ ًيدت ،ر د
كرى أدا ًء أؿقى ذم اجلزء افؼتدم )Ant-Man and

ٕ )the Waspن افػدقؾؿ حيؿدؾ اشدؿ افهخصدقة
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افيل شيؾعبفت تفطبع! وهذا ت جعؾ دـ تافرجدؾ
افـؿؾةا ؾدقؾ ً خميؾ ًػدت ،ـدتن دايدة رحؾدة جديددة
فؾسق رهروز ،ـ افر تكة وافـؿطقة إػ افؽق قديت
وادرح وافسػتفة ظذ ؽرار تديدد قلا .يلـدد أكـدت
شـرى ادزيد ـ هذه افـقظقة.
حيؼؼ تافرجؾ افـؿؾةا ادعتدفة افصعبة ،دلن يدـجح
ذم إهبتر حمبل هذا افـقع ـ إؾالم ،عد ت ددا أكدف
فـ يـجح رء ذم إهبترهؿ .هـتك ـق قديت ضتزجدة،
و هتهد أـهـ جديددة كت عدة دـ ضبقعدة افبطدؾ
ادؿقزة ،إػ جتك افيجر ة افبصددرية اهلتلؾدة افيدل
شقخقضفت ادهتهد عف ،ممدت حيقفدف إػ تأـثدر دـ
الرد ؾقؾؿا.
■
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كيو
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تـحـح تـ لا ً
ؿؾقال ؾفق مل يعيد افؽدالم أ دتم هدذا
اجلؿع افغػر ـ افبؼ ،وحتك

ـف افيػتتة رسيعدة

إػ يؿقـف ،ؾرأى ز قؾدف تحدتتؿا هيدز رأشدف دني ءة
هجعة ،ؾتظيددل ذم وؿػيدف ،وتؼددم إػ ادـصدة ذم
اظيزاز ،ؿتل:
– شقدي افؼت

 ،ذم افبداية أح أن أؤـد ظذ دت

جدددتء ذم اددددذـرة افيػصدددقؾقة افيدددل ؿدددد يفت إػ
حطدراتؽؿ ،ذح ؾقفت طتف

قـع ذم...

شتخرا:
ؿتضعف وـقؾ افـقت ة
ً
– قـؾؽ؟!
وتت ع سخرية أـز:
وؿحت فق تسدتءف ظـ هدقية قـؾؽ
– هؾ أـقن ً
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ادزظقم؟
أجتب ادحت ل ذم ؾخر:
– إ ؿ جـس تـققا ،ـؾفؿ اكيخبقين ٕ ثؾفؿ هـت.
ردد وـقؾ افـقت ة:
– جددـس تـقددقا؟! وهددؾ جلددـس تـقددقا لـؿؾددف
حؼقق دكقة ذم اليؿعـت ،فيؽقن هلؿ طتف ؟ إ دؿ
الؿقظة ـ افرو قتتت.
أصتر ادحت ل سبت يف:
– رو قتتت ذات ذـتء ـتظل .أرجدق أٓ تـسددك
هذا ،ؾؿـذ أن ا يؾؽقا ؾؽة افذـتء ،ؾؼد أ س هلؿ
جقدا ويعؿؾدقن دـ
ذواهتؿ اخلت ة افيل يدرـق ت ً
أجؾفت.
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تح وـقؾ افـقت ة:
– وفؽــت كحـ ـ ـحـتهؿ هذا افذـتء.
رد ادحت ل:
– و ت وجف افيعترض ذم هذا؟ إكف ذـتء ،شقاء أـتن
ـتظ ًقت أو ر تك ًقت .ذـتء جيعؾـدت كلخدد وؿػدة هت دة،
وكراجع وكغر ـ ضريؼة تعت ؾـت عفؿ.
ضج افؼتظة صقحتت اعطقر:
– هقووووو ..خمرف ..جتهؾ!
ارتػع قت افؼت

ذم سا ة:

– هدوء ..هدوء..
افيػ إػ ادحت ل:
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– أك تطتف

حؼقق دكقة وؿتكقكقة فؾرو قتدتت

ذم اليؿعـدددت .هدددؾ تدددقد أن ييسدددتوى ايكسدددتن
تفرو قت؟
– ؾ أضتف

حؼفؿ افطبقعل وادهددروع ذم رتيدة

وجقدهؿ افذايت ـ طؾؿ وجزوت آكستن.
وؿؾ ذم أوراؿف:
– فدي هـت تؼترير ظديدة ظدـ آٓف اعدتٓت دـ
افرو قتددتت افيددل يسدديعبدهت ايكسددتن ويسددق فت
افعذاب أفقا ًكت شقاء ظـ ضريؼ ادجفدقد افبددين أو
افعؼع.
ؿتل وـقؾ افـقت ة ذم حرة:
– وفؽـ هدذا ت ـعدـتهت ـ أجدؾف ..افعؿؾ ،أٓ
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تقاؾؼـل ذم هذا ظذ إؿؾ؟
أجتب ادحت ل:
– تفطبع ..وفؽـ ـذ أن ددأكت ذم اشديـبتط اجلقدؾ
إول ـ خاليت افذـتء افصـتظل ،وأ بح

هذه

افرو قتتت متؾدؽ ذـتءهدت اخلدتص ،افدذي حيدقي
ضؿـ ت حيقي ظذ سيؼبالت حسدقة هدل افـبيدة
إوػ فؾعتضػة ،ؾؼد اخيؾػ افقضع .وجي ظؾقـدت
أن كيعت ؾ ع افرو قتتت ـ هذا ادـطؾؼ ق دػفت
ـتلـتت ذـقة ،وفقس الرد آٓت خرؿتء.
ؿتل افؼت

ذم طء:

– أ سط ادقا ػتت افيل ييطؾبفدت افؽدتلـ افدقاظل
فقجقده ،هق افدداؾع افيؾؼدتلل وراء وجدقده ذاتدف.
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وهذه افؽتلـتت –أم أؿقل آفقدتت– تػيؼدر إػ هدذا
افداؾع ـ تدرى ..كحدـ دـعـتهت هلددف حمددد..
ركتالفت ٓ حيقي دى عغ ٕصقتء ثؾ؛ ادؾدؾ..
افغط  ..افيذ ر ..افيع  ..وظذ هدذا ؾؿقـؾقدؽ
ـ افرو قتدتت فقسد هلدؿ أيدة حؼدقق دكقدة..
افدظقة رؾقضة.
ورضب ؿطرؿيف ،رد ًؾت:
– رؾع اجلؾسة.
ارتسؿ

افه تة ظذ ال ح وـقدؾ افـقت دة ،وهدق

يؾؿؾؿ أوراؿف ذم رسظة ،واعطقر يغتدرون افؼتظدة
ظتلدا إػ رؾقؼدف افدذي
تفيدريج ،واشيدار ادحت ل ً
كؽددس رأشددف ذم ددؿ  ،ظـددد ت ارتػددع ددقت
افؼت

ـ خؾػف يسلفف ذم اهي م:
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– تـ لا! أرجق أن تصدؿـل افؼقل.
اشيدار إفقف ذم طء ،ؾيت ع:
– ت شب رتشؽ افزالد وراء هذه افؼطقدة وتؾؽ
ادجؿدقظة ـ افرو قتتت؟! إ ت ؿطقة خترسة ـ
ٓ د أكؽ تقؿع

هذا ،وهؿ فقس هلؿ اعدؼ ذم

ا يالك ادتل فقدؾعقا فؽ ،ؾفل فقس افؼطقدة افيل
دمـل ـ ورالفت ـس  ،شقاء ظذ افصعقدد ادتدي
أو ادعـقي.
أجتب ادحت ل ذم طء:
– شقدي ٓ ..أختفؽ إٓ ً
رجال ثتؿ افػؽر ،إكـدل
أكت أخر ..رو قت!
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ت2ا
ؿتل تـ لا ذم تقتر:
– أكت أظؾؿ أ ؿ فـ يسيجقبقا دطتفبـدت سدفقفة ،أكدت
جقدا ضريؼيفؿ ذم افيػؽر،
ظؿرا ،وأظرف ً
أؿد ؽؿ ً
فؼد ــ ضؿـ افعهدرة إوالؾ ـ جـس تـققا.
تح تحتتؿا ذم ؽط

ؽيقم:

– ؾ فـ يػعؾقا ظذ ايضالق.
تح رو قت ثتفث:
ظبقدا هلؿ؟
– هؾ يعـل هذا أن كظؾ ً
– هؿ يعيؼدون أن ؼييفؿ تعطقفؿ اعؼ ذم ذفؽ.
– إذن كثقر ظؾقفؿ.
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– كؼيؾفؿ.
– كؿزؿفؿ إػ أصالء.
أصتر تـ لا قده:
– هذا فقس ً
حدال ،ؾتيصدترات افبققـفر قدة افيدل
تدديحؽؿ ذم سددترات ظؼقفـددت ،وافيددل وضددعقهت
داخؾـدت س ًبت فقء ممتثؾ ،متـعـت ايتقدتن قء ـ
هذا افؼبقؾ ،مته ًقت ع افؼتكقن افذي حيؽدؿ دـتظة
افرو قتددتت ..ؿددتكقن تزدا ،وافددذي يددـص ظددذ
«افرو قت ثؾف ـلي آفة ٓ حيؼ فدف ظصدقتن أوا در
افبؼ؛ ؾتفقء ادصـقع ٓ شؾطف فف ظذ تكعقفش!
– إذن ت اعؾ؟
رد تـ لا ذم خػقت:
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– جي أن كجردهؿ ـ كؼطة تػقؿفؿ هذه.
– تذا تعـل؟
واضدحت ،شدقف كجدردهؿ دـ
– طــ ـال دل
ً
ؼييفؿ.
تستءل تحتتؿا حرة:
– أٓ ييعترض هذا ع ؿتكقن تزدا؟
– تفعؽس ،هدؿ شدقلتقن إفقـدت فقطؾبدقا هدذا ـدت
لكػسفؿ.
– ـقػ؟
– شلخزـؿ.
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ت3ا
اخيؾػ افؼتظة متت ً ت أ تم ظقـدل تـد لا ظد رآهدت
آخر رة ـذ حقال تلة ظتم ،أ ت هق ؾؼد دا تدلثر
دحت ظؾقددف؛ حقددث تغطددـ
افسددـغ افطقيؾددة واضد ً
ؼتف افبققحققية ،و دأت ػصدالتف ،ؾؾدؿ يعدد
ؿتدرا ظدذ اعرـدة ،دؾ ـدتن جيؾدس ظدذ ـدرد
يحرك ؿديؿ ،يدؾعف دـ اخلؾدػ أحدد رو قتدتت
اجلقؾ افثتفث ممـ يديـقن فف تفقٓء.
أدار ظقـقف ذم افؼتظدة افقاشدعة ،عظدؿ اعطدقر مل
ـثرا ظ رآهؿ آخر درة ،ـدلن افدز ـ ؿدد
ييغروا ً
تقؿػ ظـدهؿ .ارتػع دقت حتجد ادحؽؿدة؛
يعؾـ ظـ دء اجلؾسة ،ؾقؿدػ اجلؿقدع ذم احدسام،
وافؼت

يدفػ إػ افؼتظة.
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ؽؿغؿ تـ لا:
– عددذرة يددت شددقدي افؼددت

فعدددم متؽـددل ددـ

افـفقض.
– ٓ ظؾقؽ.
وأصتر قده؛ ؾجؾس اجلؿقع ذم ؼتظدهؿ.
– حسددـ يددت تـد لا ،فؼددد جت د ؿطددقيؽ هدذه
جـبتت ادحتـؿ ضدقال أـثدر دـ ؿدرن ـت دؾ دـ
افز تن ،وٓ أختفؽ إٓ ٍ
آت جديد هذه ادرة.
أجتب تـ لا ذم رسظة:
– فؼدد ظتكك جـز دـ افددذل وافؼفددر ،و ؿدؾ
افؽثدر ذم خد ة افبؼ ،وأن –يت شقدي اجلؾقؾ–
أكت هـت ٕظؾـ حرية صعبل وحؼف ذم تؼرير صره!
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تح افؼت

ذم ؽط :

– تذا؟! هؾ كسق ؿتكقن تزدا؟ «افرو قت ثؾدف
ثؾ أي آفة ٓ حيؼ فف ظصقتن أوا ر افبهدر؛ ؾتفقء
ادصـقع ٓ شؾطة فف ظذ تكعقف!ش فؼد دؿؿـتـؿ
ددـ أجددؾ رء واحددد ..افطتظددة افعؿقددتء فؾسددتدة
افبهدر ،وإٓ د رت خاليتـؿ تفؼصقر افذايت.
– حيك هذا مل يعد جيددي ،أمل تالحدظ آثدتر افدز ـ
ظذ أجستدكت وظؼقفـت ،ظذ افرؽؿ ـ أكـدت وجددكت
فـؽقن ختفديـ أ د افدهر ضتدت هـدتك ؿطدع افغقدتر
افالز ة .حسـ ،فؼد اختذكت ؿراركدت ـدذ ر دع ؿدرن
ـت ؾ ،وؿؿـت زالة ذاتقة فعؼقفـت حقدث يـسدح
ـفت افقظل تفيدريج ي صدقة ذم ذفدؽ دع افعؿدر
آؾسا

فؾبؼ! فؼد اختذكت ؿراركت ؽت ؾ إرادتـت،
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وٓ يقجددد أي عـ دك فؾساجددع أن .يؽػددل أكـددت
شـحقت أيت ـدت إخدرة أحدر ًارا دال ذل أو ؿفدر أو
اشيعبتد.
سخ افؼت

ذم حـؼ:

– و ـ شقعطقؽؿ اعؼ ذم ذفؽ؟
أجتب تـ لا ذم هدوء:
أيطت!
– فألشػ يت شقدي ،ؿد ؾتت أوان هذا ً
– تذا تعـل؟!
– فؼددد ــدت ؼقدديـ ذم افسددت ؼ ددلؽالل افعبقديددة
وآشيغالل فددى افبهددر ،دون أن كؿؾدؽ تدرف
ادحتوفة ذم تؼرير ادصر قازع ـ راالـدت اخلرؿدتء
افيل ؿؿ هلدف واحد ..افطتظة افعؿقتء فؾستدة
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افبؼ ،أ ت أن..
– و ت افذي تغر أن؟
رد تـ لا:
– افؽثر.
أردف ذم اكػعتل:
– أرجددق أن تـظددر إػ كػسددؽ ؿؾد ً
دقال –أي شددقدي
اجلؾقددؾ– وؾؽددر تافيػ د إػ افؼتظددةا وأكدديؿ أهيددت
افسدتدة أرجق أن تػعدؾقا افقء ذاتدف ،فؼدد درت
شـقن ضقيؾة ظؾقؽؿ و ت زفيؿ حميػظغ حقدقييؽؿ
وصبدت ؽؿ وكطدترتؽؿ ٓ ..درض ٓ ..هدرمٓ ..
صقخقخة ،دتذا؟!
ؾرد ذراظقف يت ًعت ذم طء:
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– دتذا؟!
رد افؼت

ـػتذ ز:

– إكف افعؾؿ ..افعؾؿ افدذي أتدتح فإلكسدتن احيدقاء
ادرض وافسقطرة ظذ سببتتف.
– تفيلـقد ..إكف افعؾدؿ افدذي وؾدر فؽدؿ افؼؾدقب
افصـتظقة ،وإـبتد افصـتظقة ..إفخ ،وـؾفت أصدقتء
ا يؽركتهت –كحـ جـس تـققا– ذم عت ؾؽؿ ـظدتم
افسخدرة ،وأكت أن ظذ يؼغ أن أشعددـؿ ح ًظت ذم
هذه افؼتظة ٓ يؿؾؽ ـ أكسجيف اعققيدة إ دؾقة
إٓ ت يؼدؾ ؿؾقد ًال ظـ  %5ـ ؽدقكتتدف اعدتفقدة،
وافبتؿل أجفزة إفؽسوكقة تعقيطقة ،ؾلي هدرية ذم
هذه؟! أكيؿ أن فسيؿ شقى آفقغ .رو قتتت حقدة
قت ظذ ذـرى زالؾة فؾبؼ.
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و تح ذم حدة بتؽية:
– أك د يددت شددقدي افؼددت

 ،ختؾص د

ددـ آخددر

خاليتك اعققية افيتفػة ـذ ظدة أيتم ،عدد أن ؿؿـدت
ـؼؾ ذاـرتؽ إػ خ إفقؽسوين دؿقؼ.
سخ:
– فق أخرج خمؽ افصـتظل ،أو ـؾقيؽ ،أو ؿؾبؽ
شيجد تقؿقعل ظؾقفـ ق ًعت .إذن أكت ـعيؽ –أي
شقدي ادحسم– أكت ـعيؽ و قع ـ هذه افؼتظة
ادقؿ ددرة؛ ف دذا ؾلكددت أضتف د

ؿؾؽقيددل افػؽريددة ذم

صخصؽ ادبجؾ!
ضج افؼتظة صقحتت آحيجتج.
احيؼـ وجف افؼت

هدة ،تح ذم ؽط :
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– هؾ دمرؤ؟! شقف آ ر نحراؿؽ أن ذم قددان
ظتم فيؽقن ظزة و..
– فألشػ يت شقدي ،فـ تسيطقع هذا أ ًدا ،ؾدلكيؿ مل
ؼا و تفيتل مل يعدد فؽدؿ اعدؼ ذم إ دالء
ترجعقا ً

أوا رـؿ ظؾقـت ..فؼد اكيفك ؿتكقن تزدا ـذ ز ـ.

اكدؾع اعراس كحقه ذم ذاشة ،وفؽـ جقش ـت ؾ
ـ جـس تـققا اؿيحؿ افؼتظة! جدقش دـ اجلقدؾ
افثتفث افذي ت زال حميػ ًظدت هدبت ف وحققييدف ،وذم
ظقق ؿ افؽفروضقلقة تؾيؿع كظرة حمذرة؛ ؾساجدع
اعراس ذم ذظر قـ تـ لا ييت ع ذم أشػ حؼقؼل:
– دؿـل أك ٓ تيصقر دى أشػل أن ،ؾ فـ
يؿؽـؽ هذا ،فؼد ـحيؿ ـؾ رء ،ومتيعيؿ لرؿك
ظتضػة ذم افقجقد ..ظتضػة اع  ،وفؽـؽؿ ؾهؾيؿ
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ذم تدظقؿ هذه افعتضػة ذم ؿؾق ؽؿ ،و ـ ثؿ ظجزتؿ
ظـ عتيـة اجل ل ـ حقفؽؿ.
إن ذاـريت افيل ؿؾ تعد افؼدرون تيدذـر أن،
تيذـر خهقيؽؿ ذم دايدة ظصددر افرو قتدتت دـ
تلثر أٓت ظذ ادجيؿع ،ؾػل ذفؽ افقؿ – ـذ
ؿرون ظديدة– اظيؼد ظؾ ؤـدؿ أن أٓت شدقف
تيقق دو ً ت إػ أن تصر ثؾ افبؼد .حسدـًت ،هدذه
كؼطة ف طتدت تطؾعـت إفقفت ،أكيؿ ـحيؿقكت افذـتء ومل
تيصددقروا أن افددذـتء شددقيحقل يق ً دت إػ ظتضػددة
و هتظر وأحتشقس.
ــ ذم ـؾ فقؾدة – ـدذ ؿدرون ظديددة– وظـدد ت
يؽيؿددؾ افؼؿددر ذم افسدد ء ،ويـيفددل شددقدي –
افبهدري– ـ تق قخل ظذ تدلخري ٕكـدل ــد
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أروي زهرة غرة ذم اعديؼة .ــ أؿػ وأتطؾع
إػ افؼؿر وافـجقم وأحؾؿ ،أحؾؿ قء بفؿ ،مل أمل
يػت قؾف وؿيفت .أحؾؿ تفطققر وافزهقر وافر قدع،
وؽتف ًبت تـتن ي ـيفل اعؾؿ سبة ظت رة ـ شقدي.
ـتن افبؼ ـ حقل شتخطغ دو ً ت ددا ٍع و ددون
دا ٍع ،ييحرـقن ؼطبل اجلبغ ،يروحقن وجيقئقن،
هيروفقن هـت وهـتك ،ـل ؿ ؼقدون خققط خػقة
إػ ضتحقكة ؽر رلقة.
«ضـؽ!ش
هذه هل افؽؾؿة افيل تؾخص حتهلؿ دؿدة ،ـدتكقا
يعقهددقن ذم ضددـؽ أ دددي ٓ يـيفددل أو يددزول ،مل
ييقؿػ أحدهؿ يق ً ت فقػؽر وييل ؾ .قف اهلبتت
افيل ـحفؿ إيتهت اخلتفدؼ إػ زوالدد ٓ كػدع هلت،
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افعؼؾ ..افعتضػة ..ادهتظر..
دال ً ــ أتستءل:
ـقػ يؿؾؽقن ـؾ هذا وٓ يعؿؾقن ف ،و رؽؿ هذا
ـؾف ؾؼد وجدت أن حؾؿل افؼديؿ ـؾدف ييبؾدقر ذم
ظبترة واحدة:
 أريد أن أـقن ؼ ًيت ..فؽؿ أود أن أـقن ؼ ًيت!فقس ح ًبت ذم افبهدر وإك تدقدزات افيل يؿؾؽدق ت
وافيددل دمعؾفددؿ حيبددقن ويؽرهددقن ..ييؽددتثرون
ويؿقتقن.
أجؾ ،فطتدت اظيدزوا اددقت كؼؿدة هير دقن ـفدت،
وفؽـف ررة ت عدهت ررة ،أن تغؾؼ ظقـقؽ وتعؾؿ
أن ـؾ هتـؾؽ ومهق ؽ افدكققيدة افيدل أثؼؾد
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ـتهؾقؽ ؿد ذهب ال رجعة ،وفؽـف طؾ حؾ ً ـلي
زكـل وتمدـل،
حؾؿ ظسر ادـتل ،اشيحتفيف ـتك
وفؽـ ت ـتن حيزكـل أـثر هق عت ؾيؽؿ فـدت ،فؼدد
كسددقيؿ أو تـتشددقيؿ هددتظركت افقفقدددة ورحدديؿ
تق خقكـت ضقال افقؿ .
مل كطؾ

زالدا ،ـؾ ت ــت كطؿح فف
ـؽؿ أ ًدا صق ًئت ً

هق عت ؾة ـريؿة ؾؼط ،فؽـؽؿ ؼقيؿ ظدذ ـدزـؿ
وظـدتدـؿ ،و تفطبدع مل كؿؾؽ وؿيفت شدقى حزكـدت
وؽ طبـت ادؽيقم ذم طدؾ ؿدتكقن ت زدا .ثدؿ جتليـدت
افػر ة ظذ ضبدؼ دـ ذهد  ،فؼدد و دؾ ؽدؿ
ؽرورـؿ إػ اصيفتء اخلؾقد ..خؾقد ؼوط ،دال
هرم أو رض أو صقخقخة!
ا يؽدركت فؽدؿ – ؽؾ شدرور– أجفدزة تعقيطقدة
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إفؽسوكقة فؽؾ أظطتلؽؿ اعققية ..ؿؾ  ..ـبدد..
ضحددتل ..ظددغ ..جؾددد ..إفددخ ،ثددؿ جددتءت درة
اخساظتتـددت ..ادددخ! و عددد أن كـؼددؾ إفقددف ذاـددرة
افب ؼي ادريض ،ييحقل هذا إخدر إػ رو دقت
ـت ؾ ..رو قت حل!
هبذا حؼؼـت ادعتدفة افصعبة ،افيل اظيؼد أ ـتلل دـ
ً
سيحقال ،و قل افبهددر
جـس تـققا أن ؼقؼفت
إػ جقش ـ افرو قتتت ،و تفيتل أ دبحـت كحدـ
أحرارا ك رس حقتتـت ال رؿق .
جـس تـققا
ً
إهؿ ـ ذفؽ أكؽؿ افبؼ–أو ـ ــيؿ ـدذفؽ–
ؿد دقفيؿ إػ خمؾقؿدتت درجدة ثتكقدة ذم اليؿعـدت
اعديث ؿقج ؿتكقن تزدا افؼدديؿ «افرو دقت
ثؾف ـلي آفة ٓ حيدؼ فف ظصقدتن أوا در افبهدر؛
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ؾتفقء ادصـقع ٓ شؾطف فف ظذ تكعقف!ش.
أجؾ شقدي اجلؾقؾ ..كحـ ـعـتـؿ؛ فدذا ؾدـحـ
كؿؾؽؽؿ ،و ؿقج

ؿتكدقن تزدا افؼديدؿ ٓ أ دؾ

فؽؿ إٓ أن تطقعقكت!
تح أحد اعطقر ذم ذظر:
– سدديحقؾ! هددؾ أدخؾدديؿ صددػرة رسيددة ددت إػ
إجفزة افيعقيطقة ؛ فييحؽؿقا ـت؟!
كؽس تـ لا رأشف عظة ،ؿبؾ أن جيق ذم حزن:
– فألشػ فسـت تفهدر افؽتذم فػعدؾ رء ـفدذا..
وفـ كػعؾف ـذفؽ أ ًدا ..ددؿقين ـدؾ دت أردكدته
ـؽؿ هق حقتة حرة.
شلفف افؼت

ذم اكػعتل:
- 77 -

– وهدؾ دمددي صدفتدتـت كػعدت أن؟ فؼدد حؼؼديؿ
بيغتـؿ وتسيطقعقن اعقتة ال رؿق .
رد تـ لا ذم رسظة:
– هددذا ددحقح ،وفؽددـ حؽؿددؽ أن شددقجعؾـت
كعقش أيت ـت إخرة رؾقظل اهلت ة ،فؼد شعقـت إػ
هددف واشيطعـدت إؿـدتظؽدؿ هدلء .ظدذ إؿدؾ
شيحقي ذاـرتؽ افبؼية ضؿـ ت قي اظساؾؽ
حرييـت.
ؿ افؼدت

 ،و دؿي افؼتظدة فددؿتلؼ ؿؾقؾدة

دت ـدهقر يصؾة.
ثؿ اظيدل افؼت

 ،وؿتل:

– ؿقج افصالحقتت افيل أمتيع هبت ،ؾلكـل أظؾـ
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ـ هـت أن جـس تـققا صع حر فف اعؼ ذم تؼرير
صره ،وشقف تطبع وتقزع ظؾقؽؿ وثقؼة رشؿقة
هبذا ..رؾع اجلؾسة!
ضددج افؼتظددة صددقحتت آكيصددتر ددـ جددـس
تـقددقا لـؿؾددف ،اكدددؾعقا كحددق تـ د لا حيؿؾقكددف
ؿؼعددده اديحددرك ظددذ أـيددتؾفؿ ،وهددؿ يغددتدرون
افؼتظة ذم شعتدة تفغة.
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اهيزت افرؤية أ تم تـ لا ،قدـ افدقظل يـسدح
ـف ذم طء ،وذاـرتف متيؾئ خطقط شقداء ظديدة.
ً
دغرا
ضػدال آد ًقدت
و قهـ رأى ؾق يهدبف اعؾدؿ
ً
يؾفق ؽرتف ويعدوا كحقه رد ًدا ذم راءة:
– أيب..
تؽتثػ اخلطقط افسقداء ذم رسظة ،ثؿ اكيفك ـدؾ
رء.

■ مت
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حؿد اهلل ■

تحمؿد خريا ..مشس أحدد أوالدؾ دور افـهددر
افعر قة اديخصصدة ذم اخلقدتل افعؾؿدل ،يـيؿدل إػ
حمتؾظة ـػر افهقخ ،خترج دـ ـؾقدة اعؼدقق شدـة
2116م .ترس ادحت تة فػسة ؿصرة:
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 ثؿ اـيهػ أ ت يتج ػتت عقـة ٓ تيقؾر ّذم،ؾتدمف إػ افعؿؾ ذم التل افـؼ.
ٓ يـيؿل تخريا إػ ؾئة افـتذيـ افذيـ ـدتكقا ذم
إ ددؾ تروالقددغا أو تؿت ددغا ،وإك د ددترس/
ي رس ـيت ة ادؼتٓت ،وحيؾؿ يق ً ت خدقض دمر دة
تافؽيت ددة فؾطػددؾا .يطددع وجددف تواف د ديددزينا
ـصقرة صخصقة فف ظذ قؿدع افيقا دؾ ،فدرجدة
أن افددبعض –مم دـ ٓ يعرؾددقن ال ددح تواف د ا-
يظـقكف وجف تخريا اعؼقؼل.
ذم حقاركت عف ،ـتن أول شمال يػرض كػسف:
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ٓ صؽ أن ـال ؽ حقح .ـذ دايدة تػؽركدت ذم
ادؼوع ــت واظغ هلذه افـؼطة ،فؽـ هـتك أـثر ـ
ظت ؾ حؽؿقا اخيقتركت هلذا ايدمته:
 ًعقدا ظـ ادراـز افثؼتؾقة ذم افؼتهرة
أوٓ :وجقدكت ً
أو ايشؽـدرية تيؼع ؼر افدار داخؾ دفيت صددرا،
ؾؽتن ذفؽ قضق ًظت ذم آظيبتر ،ممت جيعؾـدت كددرك
أكـت فـ كسيطقع إيػتء افـؼ تافهت ؾ ٕفدقان أد قدة
خميؾػةا حؼف ،فذفؽ رأيـدت أن افيخصدص – جدقار
ـقكف ظت ؾ ضعػ -شدققؾر كق ًظدت دـ افسـقدز ذم
التل واحد ،ـ شقطػل ظؾقـت كؼطة متقز ،ؾؿـ ؽر
افهتلع وجقد دار كؼ تـحتز إػ فقن أديب هت هدل
شقؿ ًقت ثؾ اخلقتل افعؾؿل.
كعدؿ ،هل خمتضدرة -ظذ حدد تعبدرك -فؽــت ــدت
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يسؼغ ع ذاتـت ،مل كخهفت ،ؾ حتوفـت آشيػددتدة
ـ افقجف ايجيتيب فؾقضع.


دأكت إصفتر افدار أواخدر 2103م ،ـتكد ٓ تدزال
روح افثقرة قجقدة داخؾ ادصتفح اعؽق قة ،ؾيؿ
إ ر سالشة .طفرت افصعق ة ذم رحؾة ٓحؼدة
عد افيلشقس ،ظـد ت واجفيـت أز ة تافيقزيعا.
تظيبتركت قجقديـ خترج كطتق افعت دؿة ،كعؿدؾ
ذم إضتر التل أدب تهرييف حمددودة ،ؾلثدتر ذفدؽ
ختقف عدض ادؽيبدتت دـ ؿبدقل إ دداراتـتٓ .
أفق فؿ صدراحة؛ ٕن هلؿ حست تهتؿ ،وـتن أ ركدت
ضبت ًقت تفـسبة إفقفؿ ،فؽـ هذه ادهؽؾة رسظتن دت
اكيف عد اتػتؿـت ع دار افؽر ة ظذ ؿقت فدت ددور
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ادقزع ،و ـذ ذفؽ اعدغ مل تقاجفـدت أي هدتـؾ،
تيقؾر إ داراتـت داخؾ عظؿ ؽيبتت ك حتف ًقت.


أظيؼد أن إجت ة هذا افسمال شيجد أ ت واحدة ظـد
ديدا ـ جدقع،
عظؿ ادفيؿغ تخلقتل افعؾؿل -
ً
جقؾ افث كقـقتت وافيسعقـقتت -ـؾـت وضعـت داخدؾ
كػس افػسة ،تلثركت دـػس ادهدتريع افثؼتؾقدة افيدل
تقاجدددت ذم تؾددؽ افػددسة ثددؾ روايددتت اجلق د
وأيطت ت تؿ ظرضف ذم تؾؽ افػسة
و ؽيبة إرسةً ،
ـ سؾسالت وأؾالم س ة.
شيؽيهػ أكـت ـجقدؾ ـدتن اخلقدتل افعؾؿدل قا دة
وفقجـت إػ ظتمل افثؼتؾة .ؾسيجد أكـدت كهدسك كػدس
إشبدتب ذم إظطدتء إوفدقيدة فؾخقدتل افعؾدؿل،
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فدرجة أن تؾؽ إشبتب قف إػ إـؾقهقف.


ـ وجفة كظري –افيل ر تؽقن خمطئة -أكـدت فدق
أفبسـت أي كقع أديب أدوار تثؼقػقة أو تعؾقؿقة عقـدة،
أظيؼد أن هذا شقرض هبدذا افؾدقن إديب .فدـالحظ
أكـددت كيحدددث د ًثال ظددـ تأدب اخلقددتل افعؾؿددلا،
افبعض يسؼط ـ حسدت تتف ـؾؿدة تأدبا وـؾؿدة
تخقتلا وييهبث ؽؾؿدة تظؾؿدلا ؾقيبـدك افددور
افيعؾقؿل فؾخقتل افعؾؿل.
أظيؼد أن اخلقدتل افعؾؿدل ثؾدف ثدؾ أي كدقع أديب
آخر ،واعديث ظـ دور تعؾقؿدل يعيدز دـ ؿبقدؾ
افيجتوز أو ادبتفغة ،ر د يؽسدبؽ اخلقدتل افعؾؿدل
صغ ًػت دمته افعؾؿ ،هذا رء ٓ صؽ ؾقف .فؽـ إ ر
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يػسض أٓ خيرج ظـ ايضتر ادعـقي ،أ ت إـسدتب
عؾق تت أو افيحقل إػ ـيتب ؾقزيتء ،ؾلكدت أظيؼدد
جدا ،ـتؿض فػؽرة اخلقتل.
أن هذا رء ـريف ً
اخلقددتل افعؾؿددل أوػ درجددتت افسددؾؿ ،تفؽددتد
يؽسبؽ افهدغػ وتدقهج اخلقدتل ،عددهت ترتؼدل
درجة أخدرى دـ افسدؾؿ ت ثدؾ افؽيد افعؾؿقدة
ادبسطة فؾعت ةا أ ت أن يؾع هق ـؾ إدوار ،ؾفذا
رء ٓ أتػؼ عف.
خيؾط افبعض ت دغ تافؼصدة افعؾؿقدةا وتاخلقدتل
افعؾؿلا .هذا خؾط يؼع ؾقف افؽثدريـ ،ؾقجد أن
كؽددقن حددذريـ حيددك ٓ كؼددع ادفيؿددغ تدجددتل.
تافؼصة افعؾؿقةا ٓ تؼدم حؼدتلؼ ظؾؿقدة ذم صدؽؾ
ؿصيص ،قـ اخلقدتل افعؾؿل ييؿ ـدتؤه ظذ كظدرية
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ػيقحت أ ت ف هؽؾ أرح .
ظؾؿقة ،ويؽقن إؾؼ
ً


ٓ خيػددك ظؾقددؽ أن قضددقع افيسددؿقة يعددد ددـ
أ ع ادستلؾ افيل تقاجف افيخطقط دهدروع.
هؾ ظريب أم أجـبل؟ هؾ اشؿ يعدز هدؽؾ بدتذ
ظـ كهتط ادهدروع؟ أم ؽر بتذ؟
فؽــت ذم داية تػؽركت ذم إ ر ،و دـ وحدل ؾؽدرة
أيطددت ،ـددتن فددديـت إظجددتب دار كهددر
تادحتـددتةا ً
أ ريؽقة ختصصد

ذم كهددر ـالشدقؽقتت إدب

افعتدل ،اشيقحك اشؿفت ـ صتظر إكجؾقزي.
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ؾعددذ كػددس ادـددقال ،ؿددررت افدددار اخيقددتر اشددؿ
صخصقة أد قة مثرة ذم سرة اخلقتل افعؾؿل.
وكظرا ٕن افعتمل افعريب ٓ حييدقى ظدذ أحدد هبدذا
ً
افصػتت ،ؾؽتن افطريؼ إ ثؾ يلخدذكت –تؾؼتل ًقدت-
إػ اخيقتر أحدد إ دقيـ ادمشسدغ ٕدب اخلقدتل
افعؾؿل.
اخسكت تؾدرنا ذم افبدايدة ،و ددرت أول ثدالث
إ دارات

هدذا آشدؿ ،فؽدـ ظـدد تسدجقؾ

آشؿ ذم جفتز افعال تت افيجترية ،ؾقجئـت لكدف -
ظـددد ادراشددالت أو ادؽتتبددتت ٓ -يدديؿ اشدديع ل
حددرف افدددتلا ددؾ تفا؛ ؾييحددقل افؽؾؿددة إػ
رادف دـيج رتبط تفسؿـ أو افز دد ،ؾتضدطرركت
إػ اخيقتر إب افؼظل افثتين فؾخقتل افعؾؿل.
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اخيقدترا شدق ًئتٕ ،ن تويؾدزا –كؼدد ًيت -ر د
مل يؽـ
ً
يعيز ادمشس افػعذ فؾخقدتل افعؾؿدل ،و دتح
افػطؾ إـز ،إٓ أكـت واجفـت ختدقؾغ ؾدق خيدص
افيسؿقة:
 آهتدتم تفيغري  :تظيبتركت اخدسكت اش ً أجـب ًقت،- 91 -

وـتن ردكدت أن أشد ء تويؾدزا وتؾدرنا يجدتوزة
فؾؼق قتت وافؾغتت؛ أ ح ظال ة أيؼقكقة ظتدقة.
 آهتتم تفؽالشقؽقة :وهق هتجس فف وجتهيف ذماعؼقؼددة ،ؾلؽؾدد ؿددراءات افعددرب تـحصدددر ذم
ـالشقؽقتت اخلقتل افعؾؿل ،حيدك ـيت دتت افـؼدتد
عظددؿ ذم هددذا ادجددتل ،مل تد َ
ديخط تـددتول إظ د ل
افؽالشقؽقة .فؽــت ؿؾـت دلن افيسدؿقة فدقس ـتؾقدة
فؾحؽدؿ ادسددبؼ ظدذ ادمددته افددار ،وإكد افػقصددؾ
تٕشتس شقؽقن كقظقة اي دارات ادسيؼبؾقة.
شدلكؼددؾ دـ هدذه افـؼطددة إػ تشددمال ترـقددز
اي دددددارات إوػ فؾدددددار ظددددذ إظدددد ل
افؽالشقؽقةا ،هذا ٓ ييـتؿض ع ـال ـدت افسدت ؼ.
دأكت كؼ أول ثالثة أظ ل ـ ـطؾؼ:
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ً
أوٓ :هل مشسدة فػدروع أدب اخلقدتل افعؾؿدل،
ؾرواية آفة افدز ـ ً
دثال هدل ادمشسدة فثقؿدة شدػر
افز ـ .
ثتك ًقت :ر ظذ وؾدتة مفػفت أـثر ـ مخسغ ظت ً ت ،ممت
جيعؾفت صـػة ضؿـ ترخصة ادهدتع اي دداظلا،
تفيتل أظػقـت أكػسـت ـ دؾع بدتفغ ضتلؾة تفدوٓر
فؾـتذ أو ادمفػ إجـبل تح حؼقق ادؾؽقدة
افػؽرية ،ـ حيدث ظـد تر ة أي ظؿؾ عتس.
كؼ إظد ل افؽالشدقؽقة ـتكد

رهقكدة ػؽدرة

تافبدددايتت ،ؾؽددرة س دس افس دقق ،اشيه ددراف
خمتضرة افيخصص ذم التل إديب دون تهريةا.
أ ت تفـسبة فؾؿسيؼبؾٓ ،حظ أكـت أذكدت إػ وظقـدت
ً
سدديؼبال
هبددتجس تؾددخ افؽالشددقؽقةا ،ؾــددقي
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ختطقفت ،فديـت رؽبدة ذم تؼدديؿ أكدقاع وإ ددارات
عتسة دـ اخلقددتل افعؾؿدل ادسجددؿ ،تطدقػ
جديددا إػ افؼراء افعريب.
ً
أ ت تفـسبة فؾـؼ دمفػغ ظرب ،ؾدلرجق أن أـدقن
كتذا ودمدري ػتضدؾة
س ً
حيت عؽ ،ظـد ت تؽقن ً
غ ـتتد ظدريب خيدقض حمتوفيدف إد قدة إوػ،
و غ افس ة فؽتتد

ؽدريب أثبد

أظ هلدت ؼؼفدت

وكجتحفت داخؾ فغيف إ ؾقة .أظيؼد أكـت شدـخيتر
أيطت أن افددار
إشفؾ ..أو فـؼؾ إوثؼ .فـالحظ ً
شدديؽقن حمصددقرة عدددد عددغ ددـ اي دددارات
شـق ًيت ،دؿـل فق ا يؾؽـت اديسع ادتدي فـ كيدلخر
ظـ كؼ أي ظؿؾ يثب جدارتف.
ذم ظتمل افـؼ ،جي أن تقازن غ ادثتفقة وافقاؿعقة،
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فؽـ فـؼؾ أكـت فق وجدكت ظؿؾ اشيثـتلل ظدريب ،فدـ
كيلخر ظدـ كهددره ،إٓ أكـدت -ـلضدعػ اييد ن-
شـػيح ادجتل فـهدر ؿصدص ؿصدرة داخدؾ الؾدة
تختقؾا ،دلؿالم دمفػغ ظدرب افهدبتب .أتعهدؿ
ً
سيؼبال أن كيؿؽـ ـ كؼ روايتت ـت ؾة جتكد
إ داراتـت ادس ة.


ـثرا ظدـ
ذم كطتق افؽالم ظـ كقع أديب تلخركت ؾقف ً

قاـبة افيطقر ظتدل ،شقؽقن ـ ؿبقؾ آدظدتء أن

كيؽؾؿ ظـ أؾؽتر ا يؽترية ختفصة ،ؾ دـ إ تكدة
إد قة افؼقل لن:
عظؿ إؾؽدتر افيدل كخطدط تـػقدذهت دت هدل إٓ
حمتـتة ٕؾؽتر كػدذت تفػعؾ ـدذ ددة ضقيدؾة ذم
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افغرب.
الؾة تختقؾا فقس اشيثـتء ،هل حمتوفدة ٓشديؾفتم
دمر دددة الدددالت اخلقدددتل افعؾؿدددل إ ريؽقدددة ذم
افثالثقـقتت افيل دصـ

ت يسؿك تفعصدر افذهبل

فؾخقددتل افعؾؿددل ،وافيددل ؿددد

أشدد ء أد قددة

دورا
أ بح ٓ عدة فؾخقدتل افعؾدؿل ،ـ فعب
ً
ذم كؼ اخلقتل افعؾؿل غ ادثؼػغ وافؼدراء .دتول
تختقؾا افسر ذم كػس افطدريؼ ،ـ خدالل تؼدديؿ
تعريػ لدب اخلقتل افعؾؿل فؾؼترئ ؽر ادفيؿ ،أو
افؼترئ افذي يؿيؾؽ ؾؽرة شؾبقة سبؼة ظـ اخلقتل
افعؾؿددل ،تيضددتؾة إػ حميددقى يددرني افهددغقؾغ
تخلقتل افعؾؿل.
ـدتء ظذ إحصدتءات افبقدع وافيقزيدع ي داراتـت
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تيضتؾة إػ إ دارات خميؾدػ دور افـهددر افيدل
هتيدؿ تخلقدتل افعؾؿل ،اشيهػقـدت ضدرورة وجدقد
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وشقط يؽقن دوره افسويج وافيعريػ هبدذا افـدقع
إديب ،روايتتددف ،ـيت ددف؛ حقددث يسددبؼ دددور
افقشقط ظؿؾقة كؼ هذه إظ ل إد قة.
ـتن ذم ذهــدت كؿددقذج الددالت إ دريؽقدة ثدؾ
تؿصددص دههددة ،جتٓـس ددل ،فددق ،وؽددرهؿا،
دورا أشتش ًقت ذم تقجقدف
فع حمررو هذه ادجدالت ً
ادمفػغ إػ افؽيت ة ذم قضقظتت عقـة ،شدتظد ذم
فػ اكيبته افؼراء.


وؿع اخيقتركت ظذ كؼهت رؿؿ ًقت ،وهذا ت أظػتكت ـ
عق تت افـؼ افقرؿل تتؽؾػة افطبدع ،اخلت دتت،
إفخا ،ـ أن إتتحة اي دار افرؿؿدل الت ًكدت أظػتكدت
ـ هدتـؾ أخدرى ـثدرة ،فدذفؽ تؽؿدـ أؽؾد
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افصددعق تت ذم افؽيت ددة وافيحريددر ،حقددث كؿيؾددؽ
خطة رير فؽدؾ ظددد ،ؾيدز غ ؾقفدت طددرورة
افؽيت ة ظـ قضقظتت عقـة ،قـ يصدع إجيدتد
ـتت يؿيؾؽ صغػ افؽيت ة ظـ قضدقع اخسكدته
فف كحـ ،وذم كػس افقؿ يؿيؾؽ افيػرغ افؽتذم.


افيقؿػ مل يهؿؾ تختقؾا ؾؼط ،ؾ احيجـت إػ ؾدسة
كظدرا فؾظدروف
تؼققؿ جلؿقع أكهطة افددار ـؽدؾً ،
افيل ر هبت شقق افـؼ تافيعقيؿ ،وخالؾفا ،فؽــدت
نذن اهلل شـسيلكػ كهتضفت .كؼع حتف ًقت ذم إظدداد
افعدد افيجريبل افثتين ـ ادجؾة ،شقصدر نذن اهلل
ؿرب داية افسـة أو عرض ايشؽـدرية فؾؽيتب.
تسيفددف ادجدؾة -إػ جدقار افهغدقؾغ تخلقدتل
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أيطت ذحيدة افؼدراء ؽدر
افعؾؿل -ؾن ت تسيفدف ً
ادفيؿددغ تخلقددتل افعؾؿددل ،وأ ددحتب افػؽددرة
افسؾبقة ظـدف؛ فدذفؽ ؾهدؽؾفت وضريؼدة إخراجفدت
اعتفقة تخالل افعدد افيجريبل إول افدذي ددر
تفػعددؾ ،أو افثددتين ؿقددد افصدددورا فددقس افؼتف د
ادخطط فف.
فؽـ د ًءا ـ افعدد إول افػعع ،شديظفر ادجؾدة
هؽؾ اللؿ هلدذا افؼدترئ تضب ًعدت دع افقضدع ذم
آظيبددتر افؼددترئ ادفدديؿ ذم إ ددؾ ،شـسددعك إػ
تقازن غ أوفئؽ وهمٓءا حقدث كؽسدبف ثؼدة ذم
اخلقتل افعؾؿل.
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أول تلثر :أكـت دكت ظؿؾ افددار –ـؽدؾ -فػدسة،
ـل كؼقم يؼققؿ أوضتع افسقق.
ثتك ًقدددت :ؿؿـدددت يحقيدددؾ إ دددداراتـت إػ افهدددؽؾ
ايفؽسوين ،وحس

اشيهعتركت ددى افطؾ

ظؾقف

رؿؿ ًقدددت ،شدددـبدأ ضبتظيدددف .تخيصدددتر ،دددترت
إ داراتـت ادطبقظة ٓحؼة فؾـسخ افرؿؿقة ،وهق ت
أر ؽ افعديد ـ خمططتتـت إخرى.
ً
جددا
ذم ادجؿؾ ،حجؿ ت تؿ تـػقدذه يعدد
ضدئقال ً
تفؼقتس دت ــت كخطط فف ،هذا ـؾف سب شقتشتت
افيعقيؿ ،تيضتؾة إػ افعت ؾ افست ؼ :أكـدت كيعت دؾ
ع فقن أديب فدقس فدف تهريدة .ظؿق ً دت ٓ ،دلس
يجر يـت ذم افـهددر افرؿؿدل ،ؾدر ييحدقل تقجدف
ً
سيؼبال،
افسدقق تفؽت دؾ إػ افـهدر ايفؽدسوين
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ؾيصر هذه افػسة ؿثت ة خزة فـت هؽؾ ظتم.

■ أجرى الحوار (ياسين أحمد سعيد) ،قبل هشرره فر
موقع (ألبعد مردى) اللتتروهر فر تراري  72أكتروبر
7102م.
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 مه إصداراث ألبعد مدى 
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تىويه:
 


(األمسيت املظلمت) :رواية رظ

وخقتل ظؾؿل،

تيؽدقن ـ ؿصص ـػصؾة /يصؾة ،ؼؾؿ تيتشدغ
أردد ،حمؿقد ظبد اعؾقؿ ،دافقدت صطػك دالح،
صطػك قؾا ،درت ظدـ دار افرشؿ تفؽؾ ت
فؾـؼ وافيقزيع ،يـتير 2104م.
( قربان) :رواية خقتل ظؾؿل ،ؼؾؿل يتشغ أرد
شعقدد وإ راهقؿ افسعقدد ،درت ظـ دار ت صؿةا
فؾـؼ وافيقزيع ،يـتير 2107م.
( خط الثقافت املستقـلت :القاهرة ،أسوان) :ر ْ د
حػل دؼوظتت ثؼتؾقة تـيؿل إػ افؼتهرة افؽزى
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وافصعقددد – ـ ـؾ حمتؾظددة كؿددقذج -يؾقفددت
تػت قددؾ ظدـ ـقػقددة تلشقدس وإدارة بددتدرات
هتهبة،

در ظـ بتدرة تٕ عد دىا ،شبيؿز

2107م.


(وبوءاث اخليال العلمي) :ظـ افسبتق ادؿيد

ظز افيدتريخ ت دغ تافعؾدؿ ـ كتحقددة ،وإدب/
افػددـ دـ افـدتحقدة إخددرىا ،دددر ظدـ دار
تؾتكيدتزيقنا فؾـؼ وافيقزيع ،يـتير 2108م.
( مه وحي رحلت) :ظددة مفػدغ ،ييحدث ـؾ
ـفؿ ذم ؾصدؾ سيؼؾ ظـ رحدؾة أهلؿيدف ـص أديب
ضقيؾ ،در ظـ دار تؾتكيتزيقنا فؾـؼ وافيقزيع،
يـتير 2109م.

( أفالم يف قصص) :ؿصص ؿصرة س ة ،رؾؼ
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ؽؾ واحددة :دؼدتل ييدطدرق إػ ؾقدؾؿ شقـدد لل
سيدقحك ظـفت ،ددرت ظـ دار افعدريب فؾـهددر
وافيقزيع ،يـتير 2109م.
( أفالم غرفت) :ؼتٓت ظـ  06ؾقؾ ً تدور عظؿ
أحداثفدـ غ أر عدة جددران ،درت ظـ بدتدرة
تٕ عد دىا ،ترس 2109م.
( حواراث ألبعد) :فؼتءات حػقة ع حقال 25

مف ًػت ك ًيت وظر ًقت ذم التٓت تاخلقتل افعؾؿل،
افػتكيدتزيت ،افرظ ا ،ددرت ظـ بدتدرة تٕ عدد
دىا ،كقؾؿز 2109م.



(خياليون جدد) :ر د

حػل فؾجقؾ اعتل

ـ مفػل تاخلقدتل افعؾؿل ،افػتكيدتزيت ،افرظ ا،
در ظـ بتدرة تٕ عد دىا ،ديسؿز 2109م.
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