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طرق غريبة للتداوي في الصعيد

!

شاكر علي
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ٕيررا
تزخر ؿريتْا بىرر ؽرر تَِٔةيرة فِترةاويً ،
ؿةيم ،ؾًّيرؿ إصرٔاء
فْةرة إضباء وؿِة ادًرؾة ً
مرتبىة بنُؾ أو بآخر باجلـ أو افَريـ.
جمرد ارتٍاع درجة حرارة افىٍرؾ أو بُائرف بنرُؾ
مستّر مًْاهرا وؿقظرف ذم مْىَرة يسرُْٓا اجلرـ،
وأهنؿ يْتَّقن مْف.
يسًقن إػ ظالج مثؾ تِؽ احلآت بًةة ضر :


ضب ًَا فًِّتَرة افنرًبل ،يتّثرؾ افًرالج ذم ربرط
ؿةمل افىٍؾ بسًٍة مـ افْخٔؾ وإٓتيار برف أمرا
اجلامع يق اجلًّة.
ظَب إتٓاء افهرالة ،يَررق أوهلرؿ بٍؽ افسًٍرة
-7-

وتقزيررع احلِررقى ظررذ إضٍررا ادهررِغ؛ برركفؽ
يتحَؼ فِىٍؾ ادق وتٍؽ ظَةة ؿةمٔف.


ظبررارة ظررـ حٍْررات مررـ برركور خمتٍِررة ـافًررةس
إصررٍر وافَّررل وافنررًر وافٍررق واحلّررص
وافِقبٔا ،ختِط م ًًا ،ثؿ تبحرث اجلرةة ظرـ مُران
وؿقع افىٍؾ بافوبط.
بًة مًرؾرة ادُرانُ ،يرٗتك بافىٍرؾ يرق اجلًّرة،
ويّق بة ًءا مـ ادقوع افكي شَط ؾٔف حتك براب
افبٔت ،بْٔم اجلةة تسرر خٍِرف وهرل تْثرر افبركور
وتةظق بٖدظٔة متقارثة حتك يّرـ ا ظرذ افىٍرؾ
بافنٍاء.
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ظبرارة ظـ تٖخر احلّؾ ظْرة افٍتٔررات حترك وإن
حةث ؿبؾ ذفؽٕ ،تٔجة فِحسة أو ارتةاء افركهب
أو رؤيرة ؿريب أتك مـ شٍر بًٔرة أو رؤيررة أحرة
افرجا افًائةيـ مـ تنٔٔع جْازة.
يُقن افًالج ظـ ضريؼ ادرور ؾق حٔقان حةيث
افقٓدة ـَىة أو ـِرب ،أو ؾرق ؿىًرة ضرغ مرـ
مْز مٔت ،أو ؾق ذهب ؿرةيؿ ـركهب اجلرةات
وافكي يُّـ أن يهرٔبف افُسررر مرـ جرراء هركا
ادرور فٍؽ افْحس ،وؿة يتّثؾ افًالج ذم اخلورة
بافًبقر أما افَىار افَاد مـ بًٔة.


ؾقر إتٓاء ادخاض وشمع بُاء افىٍؾ ،تَق اجلةة
-9-

بقوع باذٕجإة شقداء ؾق باب إ افتل إٔجبت
حةي ًثا ،وذفؽ فةرء افًغ وحلميرة افبْرت وضٍِٓرا
مرـ احلسررة .وؿررة تبرافغ اجلررةة بقوررع مهررحػ
وشُغ حتت خمةة بْتٓا حلميتٓا مـ افَريْة ،وهرل
إٔثك اجلـ افتل ؿرة تسرارع إػ إيركاء إ وضٍِٓرا
براـرا مْرك
بةاؾع افٌرة إٕثقية ،وافتل ربرم تبرةأ
ً
حةوث احلّؾ ،ؾترٖ إػ إ ذم ادْرا ظرذ هٔ رة
امرأة شقداء ترية افتناجر مًٓا وإشرَاط جْْٔٓرا،
ترررى إ ظْررة اشررتَٔاطٓا ظالمررات افوررررب
وافًض ذم مْاضؼ متٍرؿة مـ جسةها.


وفف ظةت أصُا :
أروا ثؿ افنًرقر بافسخرقٕة
 ذم حرافة افسَرقط ً- 01 -

وادرض ،تُقن افىريَة ظبارة ظـ إحوار احلىب
وإصررًا افْررران ؾٔررف ،ثررؿ إٓتيررار حتررك ختّررة
افْران ،ويتبَك اجلّر ادتَة ،ؾتَِك إ ؾقؿف مِل
حهرك وـسزة ومسحق ُيسّك ـْاشة افًىرار.
تىِب مـ ادهاب أن يّر ؾقؿف شبع مرات ،وهرل
تةظقا بٖدظٔة خمتٍِة ،وذم اخلتا ُتىٍٖ باداء.
– ذم حافة احلسة :تُرقن افىريَرة مماثِرة فِسرابَة
وفُـ تزية ظِٔٓا ظّؾ ظروشة مـ افقر  ،وتَرق
إ أو اجلةة ب٘مساك اإلبرة ،وثَب افًروشة أثْراء
رؿٔة ادحسقد.
تكـر أشمء مـ تنؽ ذم ـقهنؿ مهةر احلسرة ،ثرؿ
تَِك افقرؿة ذم افْار مع ؿىرع مرـ افنربف؛ فقجرقد
اظتَاد بٖن افنبة شتتخك صُؾ مـ ؿا باحلسة ،ثؿ
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متر ؾقؿٓا ادريوة شبع مرات.
– ؿة يُقن افىِق فِنٍاء مـ افةـؿ ،وهق ترقر
حيةث ذم افنٍاه وحق افًغ درـ يّرر أو يَرع ذم
مْىَة يسُْٓا اجلـ ،ؾْٔا بكفؽ ظَاهبؿ.
افتمشرا
يتؿ اصىحاب افىٍؾ أو افىٍِة إػ افنرٔ
ً
فزـتف ،وافكي يَق بَراءة إدظٔة أو افًرزائؿ ـرم
ٕسرّٔٓا ،ويَرق بُتابررة بًرض افُِرمت ذم ؿىررع
صٌرة مـ افقر بحز أمحر يكوب ذم اداء ويىِب
مـ ادةـق دهان اجلزء ادتقر بزيرت حبرة افزـرة
بًة ووع أحة إورا مـ افِٔؾ وحتك افهباح.
ؿة يىِب مْف ـكفؽ إذابة افقرؿة ذم اداء وذبف ،أو
افتبخر بافقرؿرة مرع افُسررزة واحلرمرؾ وادِررل
احلل ،ثؿ يّر ظِٔف افنخص شبع مرات ـافًادة.
- 02 -

ذم ادجّؾ ،يُقن افىِرق ذم افهبراح افبراـر مرع
ذو افنّس ،أو شاظرة أذان ادٌرب.
بًض هكه افًادات ما زافت متقارثرة حترك يقمْرا
احلارض ،وبًوٓا صرار ظرذ إٓرةثار ٕٓتنرار
افقظل وفُثرة إضباء وادستنٍٔات حاف ًٔا.
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الكوميكس واألساطير اإلغريقية

( )2آلهة
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 هيرنيس :Hermes
هررررمس أو هرمٔرررز ،ذم أشررراضر ادٔثقفقجٔرررا
اإلؽرئَة افَةيّة هق ابـ زيقس ـبر أهلة ومايرا
بْت اجلبار أضِس.
- 05 -

ُيًر

بُقٕف ثراي أصرٌر آهلرة إوفّٔرب ،وبٖٕرف

افرشررق واخلرراد اخلرراص فُبرررهؿ –وافررةه-
زيقس.
ً
وصْةٓ جمْحرغ ،ـرم حيّرؾ
يِّؽ هرمس ؿبًة
ظه ررك ذهبٔررة شررحرية يِتررػ حقهلررا اثْررغ مررـ
إؾاظل ،ويًِق افًها جْاحان.
يَْررؾ هرمررٔس أرواح ادررقتك إػ افًرراس افسررٍع،
وـان ُيًتَة إٔرف يِّرؽ ؿرقى شرحرية ظرذ افْرق
وإحال  .وؿة ظر ـكفؽ بٖٕف؛ إفف افتجرارة ،إفف
افبحارة ،حامل افَقاؾؾ وافَىًان.
أيوا بٖٕف مًبقد افرياؤغ وحامل
اصتٓر هرمٔس ً
افسررراحات افرياورررٔة بْقظٔٓرررا (اجلّْٔرررازيق
وآشتاديق ) ،ـم ُاظتَة إٔرف يّرْل احلرظ احلسرـ
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ووؾرة افثروات .وؿة ظرر ذم ادٔثقفقجٔرا إٔرف ذو
ضباع محٔةة وحسرْة ،إٓ إٔرف يًترز خهرؿ خىرر
وماـر وحمتا .
ذـرت بًض إشراضر إٔرف ه ذم يرق وٓدترف
ؿىٔع أبَار ٕخٔف إفف افنّس أبقفرق ،وؿرة أخٍرك
أثرها ظـ ضريؼ إجبار افَىٔع ظذ ادنررل ظُرس
جمراهؿ ،وظْةما واجٓف أبقفق بكفؽ إُٔر هرمٔس
ؾًِتف .ذم هنايرة إمرر ،تهرافل افنرََٔان ظْرةما
أهةى هرمٔس إػ أبقفق ؿٔثارة اخسظٓا فِتق.
ذم ظاس دي دٕ ،رى هرمٔس هبقيتف احلََٔٔة وفةيف
ظهاه افسحرية  Caduceusافتل يسرتىٔع تٌٔرر
حجّٓا أو صْع ً
ٕسخا أصٌر مْٓرا تَرق بتحةيرة
مقؿع إصِٔة .تستّة افًها ضاؿتٓا مـ صرِقات
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دائم إػ افتٌكي ظذ تِؽ افىاؿرة
ادٗمْغ ،ؾتحتاج ً
ذم ادًاب رة افَةيّررة ،وبررةون اإليررمن افسررِٔؿ ؿررة
يهاب هرمٔس بافٌوب واجلْقن افنةيةيـ.
يًررة إٓتَررا ظررـ بًررة ؿررقة افًهررا إشاشررٔة،
ؾتسرراظة هرررمٔس ظررذ افَٔررا بررةوره ـّراؾررؼ
فألرواح؛ يَقدهؿ ٕحق اجلْة أو اجلحرٔؿ ،ويُّرـ
فمخريـ اشتًم افًها وفُـ بّقاؾَرة هررمٔس
أو ًٓ ،ؾٔتُّـ حامِٓا مرـ إٓتَرا إػ أي مُران
بسٓقفة.
ثّة أدوات أخرى بخال افًها ،مثرؾ Petasus

أو اخلقذة اخلاصة بف ،وافتل يرتةي جراي جاريرؽ
ررا؛
-ؾررالش إو  -خررقذة مًةٕٔررة تنرربٓٓا ـثر ً

ـاشتِٓا هلرمٔس وافكي امتاز بنظة ؾائَة دمًِف
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ؿادرا ظذ َٕؾ افرشائؾ بغ أهلة و افبنررر ذم درل
ً
افبك.
أيوا  ،The Talariaوهل أحكية هرمس
وهْاك ً
افتل صرًْٓا هٍٔاشرتقس مرـ افركهب اخلرافص،
وتًىررل مررـ يرتررة ا هظررة خارؿررة وؿررةرة ظررذ
افىران ،وؿة اشرتخةمتٓؿ ووٕرةروومان فًِبرقر
بسال ظز احلاجز افسحري برغ ثّٔسرُرا وظراس
افبؼ ،برؽؿ ظة احتٔاجٓا فركفؽ ،وفُْرف لًرؾ
افًبقر أـثر شٓقفة.
ـكفؽ صخهٔة باري آفغ /ؾالش ادتسرارع ٕررى
ذم زيف اخلرار وجقد أجْحة ذم أحكيترف ،فتتنرابف
مع أحكية هرمٔس.
بخرال وجرقد صخهٔتف إصِٔرة ذم ظاس مارؾؾ
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ودي دٕ ،رررى ذم ظرراس مارؾررؾ آشررتِٓا ؽررر
ادباذ فنخهرٔة هررمس ،ذم صخهرٔة Silver

 Surferاخلاد وادبًقث افكي يرشِف جآـتقس
إػ افُقاـب افتل شرؽب ذم افتٓامٓا ،فُل ٔ ٓا
ويًةها فِتةمر.
يًرررر افرومررران صخهرررٔة هررررمس باشرررؿ
مرـقريقس ،ومْف جاء فٍظ  Mercuryأو ظْك
افزئبؼ ،وافكي ؿة ٕراه ـاشتِٓا آخر ؽر مباذ ذم
هٔ ة  Silver Surferبجسة ؾورل أمِرس ٓمرع
ينبف افزئبؼ ذم أحٔان ـثرة.
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 هيفاستوس :Hephaestus
هٍٔٔستقس أو هٍٔايستقس أو هٍٔسرت ،هرق ابرـ
زيقس ـبر أهلة مـ زوجترف افنرررظٔة افقحٔرةة
هرا ،وصَٔؼ هٔستٔا ربة افهبل وافنباب واجلم
واإلفف آريس رب احلرب .أما هٍٔٔستقس ذاتف يًة
ذم ادٔثرقفقجٔرا اإلؽرئَرة -رب احلرةادة وافْار- 20 -

وافهْاظة وافزوٕز.
بةأت ؿهتف ذم إشاضر ظْةما هقى هٍٔايستقس
مـ افسمء ظْة وٓدتف إػ ؿًر برـان؛ ؾتنقه جسةه
مْيرا ظُس أخٔف
وصار اإلفف إظرج ،أؿبل أهلة ً
اجلّٔؾ؛ ؾِؿ حيتٍؾ أحة بقٓدتف ،حتك أمرف ذاارا؛
ؾَة مْت هررا ٍٕسرٓا بهربل ٔرؾ حيبرف زيرقس
ؾٔتقؿػ ظـ خٔإتٓا ،وفُـ افرورٔع ـران صراح ًبا
وؿبٔحا ،ؾٖظروت ظْف .ربتف احلقريات ذم افبحرر؛
ً
مما جًِف حاذ ًؿا ذم افهْاظة واحلرةادة ،وصرار إفرف
افْار.
تزوج هٍٔٔستقس أؾروديت إهلرة اجلرم وافرؽبرة
ـًَراب ؾروف زيقس ظِٔٓا ،ؾخةظترف ومافت إػ
أخٔف اجلّٔؾ آريس؛ مما أورثف مرارة ـبرة.
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بْل هٍٔٔستقس بروج أوفّٔبقس اإلثْل ظنرر ،أو
مْاز أهلة ،ـم إٔف صإع أشِحتٓؿ ،وهرق افركي
ؾِؼ رأس زيقس فتخررج مْرف آثْٔرا بُامرؾ ؿقارا
وزيْتٓررا ،ـررم إٔررف صررإع بإررةورا أو امرررأة ذم
إرض .تتقاجررة صخهررٔة هٍٔايسررتقس بن رُِف
إشىقري إصع وّـ آهلة إوفّٔب ذم ظرادل
مارؾؾ و دي د.
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 نوريفيوس :Morpheus
إفف إحال ذم إشاضر اإلؽرئَة .وهق أحة أبْاء
هٔبْقس إفف افْق  .ـان يًتَة إٔف يٖخك صُ ًال آدم ًٔا
وييٓر فِْاس ذم ٕقمٓؿ.
اشؿ ُخمرةر ادقرؾرغ ،وظْرةما ُيَرا ذم
اصترؼ مْف ُ
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اإلٕجِٔزية أن "ؾالن بغ يرةي مقرؾٔرقس" ؾٓركا
يًْل إٔف ٕائؿ.
ذم ظاس مارؾرؾ ،تيٓرر صخهرٔة مقرؾٔرقس ـ٘فرف
فألحال بنُِف احلََٔرل ،وفُرـ ييٓرر اشرتِٓا
آخرررر ذم صخهرررٔة روبررررت مارـرررا ادرررةظق
برّقرؾٔقس ،وافكي أصٔب باختال جْٔل ،ؿبرؾ
أن يتسبب افًالج افكي تْاوفف ذم شقء حافتف حترك
صارت هٔ تف بنًة.
أصٔب بًرة افَرةرة ظرذ افْرق  ،ازدادت ضاؿترف
ؿرادرا ظرذ اخرسا
افتخاضرية وافًَِٔة ،ؾٖصربل
ً
ظَق افْاس أثْراء ٕرقمٓؿ ،افتالظرب برٖحالمٓؿ
وزرع ـقابٔس بةاخِٓا ،أو حتك افرتحُؿ بًَرق
افْاس أثْاء اشتَٔاطٓؿ بّجرد دسٓؿ!
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ثّة اشتِٓا آخر ؽرر مبراذ ،ييٓرر ذم صخهرٔة
مسرررتريق مِرررؽ إوهرررا  ،أحرررة أفرررة أظرررةاء
شبايةرمان ،وافركي حيّرؾ هٔ رة وؿرةرات تنربف
مقرؾٔقس إفرف إحرال آؽريَرل ،بَةرترف ظرذ
صْع إوها افبكية وافتالظرب بافًَرؾ بنرُؾ
ـبر.
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 أرتهيس :Artemis
بحسب ادٔثقفقجٔا اإلؽرئَة افَةيّة ،أرمتٔس هل
إهلة افهٔة وافزية ،حامٔة إضٍا  ،إهلة اإلٕجراب
وافًكرية واخلهقبة .وتًرة أرمترٔس إحرةى أهرؿ
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وأؿقى وأؿة أهلة اإلؽرئَة ،حٔرث أهنرا تْتّرل
إػ إودبٔغ ،أو أهلة اإلثْا ظؼ .هل ابْة ـال مـ
أيوا إخرت
زيقس -مِؽ أهلة -وفٔتق ،ـم أهنا ً
افتقأ ٕبقفِق.
ؽاف ًبا ما ُدمسرة أرمترٔس وذم يرةها ؿرقس وشرٓا ،
وـان إيؾ وصجر افنو مَةشغ بافْسربة إفٔٓرا.
ذم ؾسة ٓحَة خرال افًهررر اهلِٔسرتْل ،فًبرت
أرمتٔس دور إفٔثٔرا ،اإلهلرة افُريت ّٔرة ،افترل تسرإة
افْساء ظْة افقٓدة.
ذم ظاس دي د ،طٓرت صخهٔة أرمتٔس بٖـثر مـ
هقيررة بخررال هقيتٓررا إصررِٔة ـ٘حررةى آهلررة
إوفّٔب اإلؽرئَغ ،ؾْٓاك أرمترٔس أتٔرة مرـ
إحةى ضقائػ إمازؤٕات ،وهل مَاتِرة ذشرة
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حتس افَتا وفة ا ؿةرات خارؿة مثؾ؛ افىران،
افررتحُؿ ذم احلٔقإررات ،اخلِررقد ،ادْاظررة وررة
افرضبات وؿةرااا ظذ افَتا بٖؽِب إشِحة.
ـكفؽ هْاك أرمتٔس ـروك افتل طٓرت ذم برةايتٓا
وررّـ إذار ،ثررؿ صررارت وررّـ إبىررا
ـّتةربررة فررةى صخهررٔة جررريـ أرو ومسرراظةتف
ٓح ًَا .ؿةرااا وّـ حرةود ادسرتقى افبنررري،
وفُـ فة ا مٓارات ـزى ذم افهٔة وحاشة افنؿ
فتًَررب إظررةاء واشررتًم افَررقس وافسررٓؿ
وافسٔق  ،وافَتا بإيةي.
هْاك اشتِٓا ثافث فِنخهٔة بنُؾ ؽر مبراذ،
يتّثرررؾ ذم صخهرررٔة هِْٔٔرررا بررررتْٔٔع ادسرررمة
بر Huntressأو افهرٔادة ،وهرل إحرةى أظوراء
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ؾريؼ بامتان اخلاص ،ابْة أحة زظرمء اداؾٔرا وافترل
ترؽرررب ذم إٓتَرررا دَترررؾ ظائِتٓرررا ذم حررررب
ظهابات ،ؾٔحتق ا بامتران ويقجرف ضاؿرة ؽوربٓا
ٕحررق حتَٔررؼ افًةافررة ـنخهررٔة افهررٔادة ،وافتررل
دائم ٕنابة أشٓؿ صٌرة ـسالح أشاد،
تستًّؾ ً
بجإب مٓارااا افَتافٔة وبراظتٓا ذم افتهقيب.
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 آيفي السانة :Poison Ivy
ذم إشاضر اإلؽرئَةٕ ،رى اإلهلرة افُرزى جايرا
إهلة إرض وافْباترات وافىبًٔرة ،مإحرة افًىراء
فِحٔاة وفألمٓات وأضٍاهلـ ،وـكفؽ ٕررى اإلهلرة
دئّررس ،إهلررة افىبًٔررة وافْبررات وافٍالحررة ظْررة
اإلؽريؼ ،وتًترز مرـ أهلرة افُبرار ٕهنرا أخرت
بقشررٔةون وزيررقس وهرراديس ،وتررٖ ذم ادرتبررة
افرابًة ظْة اإلؽريؼ ،ويَا أن افتًبة هلا يزية مرـ
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مْتقجررات ادحاصررٔؾ ،وأهنررا إذا ؽورربت تٍَررة
إرض خهررقبتٓا ،وهلرركا ـررإقا حيرصررقن ظررذ
إروائٓا.
واورحا فنخهرٔة
ذم ظاس دي دٕ ،رى اشتِٓا ًما
ً
إهلررة افىبًٔررة ادتحُّررة ذم افْباتررات يتّثررؾ ذم
 Poison Ivyافتل تًرة إحرةى ذيررات مةيْرة
جقثا  ،وأحة أخىر أظةاء بامتان ،حٔرث امتُِرت
ؿررةرة افررتحُؿ ذم افْباتررات بّختِررػ أصررُاهلا،
وأصبحت ذااا أصبف بافْباتات.
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 بوسايدون :Poseidon
بافرؽؿ مـ طٓقر ٕامقر ذم ظاس مارؾؾ ؿبؾ أـقامان
صربٓا
ذم ظاس دي د ـقمُس ،وفُـ إخر أـثر
ً
رل افبحررار ظْررة اإلؽريررؼ
ببقشررايةون وٕبتررقن إهلر ّ
وافرومان ،وذفؽ بحِّف فِررمل افثالثرل اخلراص
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هبؿ ،وآظرتمد بنرُؾ أـرز ظرذ اهلقيرة افبحريرة
إضالٕتٔة وتًامِف مع ظْراس أشرىقرية أخررى،
بخال ٕامقر افكي ما بنُؾ أـز ٕحرق جإرب
ادتحقفغ ذم ظاس مارؾرؾ ،واتسرؿ هبقيترف اخلاصرة
وردائف ادّٔزة ادختٍِة ظـ أزياء اإلؽرئَغ.
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 كيوبيد :Cupid
ـٔقبٔررة ذم ادٔثقفقجٔررا افرومإٔررة هررق ابررـ اإلهلررة
دائم ذم تِؽ اهلٔ ة ادًروؾرة ـىٍرؾ
ؾْٔقس ،اصتٓر ً
ؿقشرا وجًبرة
صةية اجلم  ،ذو جْراحغ ،حيّرؾ ً
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شٓا  ،وظْةما يهٔب أحة أشّٓف افبنررر يسربب
وؿررقظٓؿ ذم احلررب .وذم أحٔرران أخرررى ُيهررقر
ـٖظّك ،ـةٓفرة ظرذ أن احلرب أظّرك ،وإْٔرا ٓ
ٕختار مـ ٕحب.
ذم شِسِة جريـ أرو افتل تْتّل إػ ظراس دي د،
ٕجة صخهٔة ـٔقبٔة افتل تَق بَتؾ أظةاء جرريـ
أرو فًنَٓا افنةية فف ،ورؽبتٓا ذم مسراظةتف برٖي
صُؾ ،مما لًِٓا ذم افْٓاية إحةى خهقمف.
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 ثانوس :Thanos
ذير ظاس مارؾؾ افًئؿ ،وأحة أـثررهؿ خىرقرة
دائرم فِحررب
ظذ افُقن بٖـِّرف ،حٔرث يسرًك ً

وافةمار واحتال افًقاس ،وؿة ُذـر شاب ًَا أن اشرّف
منتؼ مـ ثإاتقس ادقجقدة بإشراضر افٔقٕإٔرة،
افكي يًة إهل ًا يّثؾ بروح ذات أجْحة لسة ادقت
ؽر افًْٔػ ،حٔث ـإت دسرتف فْٔرة مثرؾ صرََٔف
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افتقأ هٔبْرقس افركي يّثرؾ افْرق  .بٔرْم ادرقت
افًْٔػ ـان مـ اختهاص صََٔاتف ،ادحسؾات ذم
شاحة ادًرـة.
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 آريس :Ares
تتقاجة صخهٔة آريس - Aresإفف احلررب فرةى
اإلؽريؼ -ذم ظادل مارؾؾ ودي د ،فُْٓا أثّرت
ظـ ظةد مرـ آشرتِٓامات ؽرر مبراذة ،مثرؾ؛
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افًباءة احلّراء اصتٓر هبا آريس ذم إشاضر أثْراء
حروبف؛ حٔرث يرترة ا أؽِرب إبىرا اخلرارؿغ
(شقبرمان ،براور جرر  ،ثرقر ،دـترقر شرسيْج،
ماجْٔتق ،شُارفٔت ويتش ،إف ).
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أرض الىفاق
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هؾ بِقشع اإلٕسان أن يرى ظٔقبف بًة أن يتجرد ممّا
يسسها؟
أرض افٍْا فُِاتب يقشرػ افسرباظل هرل أو
رحِتل مًف ٓ .أرى أن وصٍٓا بافروايرة مْاشرب؛
ؾافُاتب ٍٕسف س يىِؼ ظِٔٓا رواية برؾ ؿرا ظْٓرا
ـتا ًب را ،وؿررة يُررقن ذفررؽ ٕن ووررع افروايررة ذم
أربًْٔٔات افَرن ادايض س يُـ مرثِم هرل ظِٔرف ذم
يقمْا هكا.
ادٓؿ أن ٕتٍؼ ً
أوٓ .صةرت افرواية ظرا ، 0947
مْك أـثر مـ  70ظا ًما ،هؾ تٌر ذم جمتًّْا رء مما
تْاؿنف افرواية؟
أبةا ،افرواية تْىبؼ بحكاؾرها ظرذ واؿًْرا افٔرق .
ً
اإلٕسران هرق اإلٕسران ،وٓ أطرـ افتٌٔرر بإمرر
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افبسٔط .هكه ؿهة افٍْا وادْاؾَغ وأرض افٍْا
ـم يَق افُاتب.
تةور أحةاث افَهة حق بىؾ يُتنػ ً
حمال فبٔرع
إخال -هرؾ ُتبراع إخرال ؟! -اصرسى مْرف
افنجاظة ً
أوٓ ،فُرـ مرا ؿّٔرة أن تُرقن صرجا ًظا
وشط جمتّع جبان ،وـرؾ مرـ ؾٔرف جبْراء ؿرإًغ
بافك راوغ بف؟
أن تُقن صا ًذا ظـ اجلّٔرع وفرق ـرإقا ظرذ خىرٖ
ـٍٔؾ بجًِؽ ادخىئ ذم ٕيرهؿ ،فكفؽ –بافىبع-
ذا افبىؾ ويالت صجاظتف.
برة افنررجاظة بررادروءة ،ؾجِبرت ظِٔررف إخرررة
وااؿ باجلْقن؛ هكا ٕٕف ّ
صك ظـ ادجتّع.
ادهائب ُ
ؾمذا فق حتذ ادجتّع ـِف بإخال ؟
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هكا ما حةث ،وـإت ادهرٔبة أصرة؛ ٕن افٍْرا
ببساضة يتٌٌِؾ ذم ـؾ ذرة مـ ـٔان جمتًّْا ،أتريرة
ٕزع افٍْا ظْف بُرؾ شرٓقفة؟ حسرًْا ،وفُرـ فرـ
تسًة افبتة بحََٔتف ،ؾُم يَق افُاتب:
– حٔا ا افٍْا ؛ فَة ـان يسس خبائثٓؿ ،وحيجب
ذورهؿ.
احلََٔة إْٔا ً ًٔا ْٕاؾؼ وفق بَةر و ٔؾ ،وافُاترب
خيتؿ افُتاب بَقفف:
– مـ ـان مُْؿ بال ٍٕا ؾِر ْل بحجر.
باجلرررة؟ بافهرررة ؟
هرررؾ افًرررزة بافٍُررراءة؟
ّ
باإلخالص؟
ادٍسض أن تُقن اإلجرابة «ًٕؿش ،وفُـ ذم بالدٕا
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اإلجابة بُؾ صة «ٓ يا صةيَلش.
ؾُرة افرواية ؾإتازية ِٔة؛ تْاؿش ؿؤة اجتمظٔرة
هامة وتهػ فًبة افسٔاشة ظذ حََٔتٓا .ـِٓا مرـ
خٔررا افُاتررب وفُررـ ـِٓررا تْىبررؼ ظررذ افقاؿررع
ـكفؽ ،ؾٓل خٔافٔة فةرجة افقاؿًٔة!
ؿة تبرةو افروايرة بسرٔىة -وهرل ـركفؽ -فُْٓرا
توًؽ أما احلََٔة ،وهْا يُّـ اهلا.
جرةا ـرم يتسرؿ
أشِقب افُاتب بسرٔط ،وشراخر ً
بافتحِٔررؾ افًّٔررؼ فألحررةاث .وهْررا يتوررل أن
افسررباظل ٓ يُتررب فُررل ُيَرررأ فررف ،بررؾ يُتررب
فٔتحةث إػ افَارئ ٓ أـثر ذم جِسة برغ صرةيؼ
واوحا مـ بةايرة افروايرة إػ
وصةيَف؛ طٓر ذفؽ
ً
هنايتٓا ،فُـ افسررد برف ـثرر مرـ افرقظظ ادبراذ
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واخلىررب ،وهرركا ٓ يْبٌررل أن يُررقن ذم افروايررة
بافىبع.
رؽؿ أن افُاتب ذم افبةاية ؿا إٔف ٓ ُحيرب افرقظظ
وإفَاء اخلىب إٓ إٔف وؿع ذم ذفؽ اخلىرٖ .اخلىرب
مُاهنررا فررٔس ذم افروايررات ،ؿّٔررة افروايررة ذم أن
دمًِْل أؾُر ؾٔم ترمل إفٔف ٓ ؾٔم تَةمف إ ّيل بنرُؾ
مباذ.
افٌِة اهلرا يُّرـ ذم بسراضتٓا ومرزج افٍهرحك
بافًامٔررة ذم بًررض ادقاوررع بررم يْاشررب ادنررٓة
ادُ َهقر ،وذم إتزاع بًرض افهرقر وإفٍراظ مرـ
افَرررآن افُررريؿ وافررساث افَررةيؿ ،وآشتنررٓاد
ببًض أبٔات افنًر ـكفؽ.
أيوا اإلهرةاء ذم افبرةاية ـان جٔر ًةا و ُمٍِ ًتا فِْير؛
ً
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ؾافُاتررب أهررةى ـتابررف إػ ٍٕسررف بنررجاظة .أمر ٌرر
ومم ّٔز!
ؽريبُ ،
ـم تؿ حتقيؾ افرواية ظا  0968إػ ؾِٔؿ شْٔمئل
حيّررؾ آشررؿ ذاتررف ،فًررب بىقفتررف افٍْرران ؾررٗاد
ادْٓةس ،فُْف س ُحيَؼ ٕسبة ٕجاح ظافٔة ذم صبابٔؽ
افتكاـر وؿتكاك ،حتك تؿ ظروف تٍِزيقٕ ًٔرا وصرار
واحةا مـ ُدرر افُالشُٔٔات افتل ٓ تزا مقوع
ً
اهتم وإظجاب افُثر مـ ادناهةيـ إػ أن.
أختؿ باؿتباشغ:
– هكا افنًب ٓ ُب ّة أن يُقن أحة اثْغ .إما صًب
يُره ٍٕسف ٕٕف –رؽؿ ما ينًٔقن ظْف بٖٕرف مهرةر
افسِىات– يٖبك أن يهِل حافرف ويًرافج مهرابف
ويزيؾ ظـ ٍٕسف ذفرؽ افَٔرة افثَٔرؾ مرـ افٍَرر..
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واجلٓؾ ..وادرض ،وإما إٔف صًب زاهة ،ؿة تًرقد
ذفؽ افبٗس افكي يرتع ؾٔف واحلرمان افركي يٖخرك
بخْاؿف.
– يا أهؾ افٍْا ! تِؽ هل أروُؿ ..وذفرؽ هرق
ؽرشُؿ ..ما ؾًِت شقى أن ضٍت هبا وظرورت
ؿبٔحرا
ظذ شبٔؾ افًْٔة بًض ما هبا ..ؾ٘ن رأيتّرقه ً
منقها ..ؾال تِقمقي بؾ فقمرقا إٍٔسرُؿ ..فقمرقا
ً
إصررؾ وٓ تِقمررقا ادرررآة! أ ررا ادْرراؾَقن هرركه
ؿهررتُؿ ،ومررـ ـرران مررُْؿ بررال ٍٕررا ؾِر ْررل
بحجر!
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 -قصة قصية -

مصطفى سيف الدين
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صباح ظادي مثؾ ـرؾ صرباحا افٔقمٔرة ،ادريرب
ؾَط ذم ذفؽ افهباح هق صقت وافرةي افٌاورب
أبرةا -ـران يزجرر اخلراد
افكي س أطْف يٌورب ًجقرج افكي يًة فْا افىًا يقم ًٔا.
س أتبغ احلةيث بْٔٓم ،ؾَط أتْنؼ ذم اهلقاء ؽوب
اةيةا ما مـ جقرج!
أيب ،وأشّع
ً
أؿَِْل افهرراخ ؾخرجت ظرذ أضررا أصرابًل
أراؿررب مررـ خِررػ افررةرج ردهررة ادْررز ادًبررؼ
بإرشررتَراضٔة اإلٕجِٔزيررة؛ ؾقافررةي هررق افسررر
افناب جريْٓرارت ،مْزفْرا ؿهررر مرزيـ برٖثّـ
افتحػ ،فقحات جرقخ ودايل وـِرقد مقٕٔرف هرل
حررقائط جةرإررف ،إػ جررقار متاثٔررؾ ادايررا وبًررض
افتمثٔؾ افٍرظقٕٔة افْادرة.
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بةا ظذ أيب افَِؼ وظْٔاه ادتسائِتان تْتيران إجابرة
مـ (بْٔل) افْحٔرؾ ذو افًقيْرات افورخّة افترل
يَق بتًةيؾ ووًٓا ـؾ دؿَٔتغ.
ـان بْٔل مىرؿا ذم افتٍُر ،ثؿ ؿا :
 فرٔس مررـ احلُّررة يرا شررٔةي أٓ تًررر جررقرجاهتم ًما ،لب أن ٕٖخرك اةيرةه ظرذ حمّرؾ اجلرة،
بًٔةا ؾسة مرا حترك
أظتَة إٔف لب ظِٔؽ أن تبَك ً
تْتٓل ادنُِة.
 وإوٓد؟ إٔت تًِؿ إْٔرل ٓ أشرتىٔع أن أبِرغافؼضة؟
 شٖرظاهؿ بٍْسررل ،وأصرٓة ا إْٔرل شرٖمقتدوهنؿ ؿبؾ أن يّسٓؿ شقء.
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طٓر ظذ وافةي إٔف اؿتْع بافٍُرة ،ذهب إػ افرزاد
وأخك مْف زجاجة ظهرره ادٍورؾ ،وورًٓا مرع
بًض افُتب وادالبرس ذم حَٔبرة يرة محِٓرا ظرذ
ـتٍف ،وؿا بْٔم خيرج:
 إػ افَِاء يا بْٔرل ،فرـ أوصرٔؽ ظرذ افهرٌار،مبةئ ًٔا شٖترك فْةن ،شٖذهب ٕخل ذم بريسرتق ،
إن أردت صٔ ًا شتجةي هْاك.
ؽررادر أيب بٔررْم أتهرربب ظر ًؿررا مررـ افَِررؼ خِررػ
افةرج .برةأ بْٔرل ذم إظرادة ترتٔرب ادْرز وأفَرك
بْيره ٕحقي بافتٍاتة ؽر مَهقدة مْف ،دٕا مْل ثؿ
ربت ظذ ـتٍل ،وؿا :
 ٓ ختػ ،إٔتؿ افسرتة أمإرة ذم ظَْرل ،حترك فرقؿتِت مـ أجُِؿ.
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دخؾ يب إػ ؽرؾتْا حٔث ما زا أصَائل يٌىقن ذم
واحةا ٓ ،تسرتىٔع افتٍرؿرة
ٕقمٓؿ ،حتسبٓؿ ٔ ًًا
ً
بْٔٓؿ ،ـان أيب يَق هكه ظرادة افترقائؿ؛ يقفرةون
م ًًا ويُزون م ًًا.
جةا ،هلكا س يىِؼ ظِْٔا أشمء خمتٍِرة
هؿ متناهبقن ً
بؾ أضِؼ ظِْٔا أرؿا ًما ،إٔرا اشرّل ثالثرةًٕ .رؿ أيب
ظع ذفؽ ورؽؿ ذفؽ س يْاديْل وحةي ؿرط،
أضِؼ ّ

بؾ ـان يٖمر بْٔل أن يهٍر فْا ؾْجتّع فةيف ٔ ًًرا
فٔالضٍْا ويةاظبْا م ًًا.

أوه ،ـؿ أحبؽ يا أيب! ـرس حٔاتف فْا بًرة رحٔرؾ
أمْا افتل تقؾٔت يق وٓدتْا .ـٔػ تسرتىٔع إٔثرك
أن حتٔا بًة وٓدة شتة م ًًا! هكا ما ؿهف ظِْٔرا أيب،
ؿا فْرا إٔف ـل يربحْرا ٓ بة أن يُرقن هلركا ثًّْا،
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ؾّـ ؿا أن احلٔاة بال ثّـ هق بافتٖـٔة أمحؼ.
ظاد بْٔل إفْٔا ً
حمّال بٖضبا افبٔض افستة ،هكه أو
مرة ٓ يَة فْا ؾٔٓا جقرج افىًا  ،فكا ـان ادنٓة
ؽري ًب را وبْٔررل افوررًٔػ ٓ يسررتىٔع محررؾ صررْٔٔة
جٔرةا؛ ؾهرارت ترسٕل مْرف ،أهركا مرـ
إضبا
ً
شٔحّْٔا؟
ووع بْٔل ضب ًَا أما ـؾ واحة مْا ،وراؿبْا وٕحرـ
ٕبتِع افبٔض واحةة تِق أخرى ،ـْا ًٕنرؼ ابرتالع
افبٔوة دؾًة واحةة ،فسْا ـٖيب افكي يَسؿ افبٔوة
افقاحةة ؿى ًًا ظةيةة ،ثؿ يٖـِٓا ؿىًة بًة أخرى.
حغ إتْٓٔرا مرـ افىًرا وؿبرؾ أن َٕرق  ،صرًرٕا
ـًادتْررا بْٖٕررا ٕريررة افتَٔررٗ؛ ؾإسررُبت افًهررارة
افهٍراء مـ أؾقاهْا ذم إضبا .
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ًٓا بْٔل وهبط هبؿ افةرج وابتًة .بةأ أخق ذم
افًِرررب ـافرررةوران بًورررٓؿ حرررق بًرررض
ـافَىار ،أؿػ ذم ادْتهرػ ويرةورونٕ ،ورحؽ
وِٕٓق ضِٔة افٔق  ،إٓ أن جِبة ذم إشرٍؾ جًِتْرا
ٕتقؿػ وٕخرج إػ افةرج ـل ٕراؿب ما حيرةث ذم
ردهة ادْز .
إٕف جقرج ومًف صرخص آخرر تبرةو ظرذ مالحمرف
افَسقة ،صاربف حيةد تَسّٔة ؾّف ،ظْٔاه صارمتان،
ـان ممس ًُا بر(بْٔل) افْحٔؾ بْٔم جرقرج يقجرف فرف
افُِمت ،يسٖفف:
 أيـ ذهب جريْٓارت؟بْٔل افْحٔؾ س لب رؽؿ ؿسرقة رضبرات جرقرج،
بْٔل افْحٔؾ ـان صِ ًبإ .حرـ أظرذ افرةرج ٕنرًر
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بافرظب ،شَْع ؾريسة جقرج وصاحبف ؿري ًبرا ،وٓ
ٕةري ماذا شًٍٔالن بْا .إٓ أن جقرج تقؿػ ظرـ
افرضب ،ؿبؾ أن يَق :
 حسًْا يا بْٔل ،إٔت مٌٍؾ ٓ تٍٓؿ صرٔ ًا ،إن مرـتةاؾع ظْف وحتّرل صرٌاره هرق مرـ أوصرِؽ إػ
ٕحقفؽ هكا ،هق مرـ جًِرؽ خاد ًمرا هلرؿ وإٔرت
مْٓؿ.
اظتِت افبالهرة مالمرل بْٔرل بٔرْم جرقرج يٍرتل
حَٔبتف ،وخيرج مْٓا مرآة ثؿ ؿا فبْٔل:
 إٔت ٓ تًر ذفؽ افنرلء ،ؾررؽؿ ـرؾ مرا ذمافَك مـ ؾخامة ورؿل إٓ أن جريْٓرارت حىرؿ
ـؾ مرايا افَك ،بؾ ـؾ زجاجة وؿرارورة برف مْرك
أمة بًٔة ،هكا افقء اشّف مرآة .حغ إٔيرر إفٔٓرا
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أرى وجٓل ،بؾ وتًُس ـؾ حرـا ؛ أرؾع يرةي
ؾرؾًٓا افرجؾ بادرآة ،إٔزهلا ؾْٔزهلا افرجؾ برادرآة،
تًا وإير بٍْسؽ.
اؿسب بْٔل مـ ادررآة ثرؿ ٕيرر ،ؾيٓررت مالمرل
ويسررارا فرررى
افرظررب ظِٔررف ،هررز رأشررف ئًّْررا
ً
إًُاشف ،ثؿ صقب ٕيره بتسراؤ يِّرٗه اخلرق
مقوحا:
ٕحق جقرج ،س يِبث إخر أن أراحف
ً
 ًٕؿ يا بْٔل ،هكه حََٔترؽ ،إٔرت جمررد ثًبران،إٔت مـ صٌاره ،إٔت رؿؿ شبًة ،وهكا يقول فؽ
جِ ًٔا إٔإٔة وافرةـؿ ،أو -إن أردٕرا افترةؿٔؼ -مرـ
تيْقن إٔف وافةـؿ ،جريْٓارت افىامع تقصرؾ إػ
افسرر ذم ـتاب فِميا ظـ افسحر إشقد ،يسرتىٔع
مـ خالفف جًؾ افثًرابغ ذم هٔ رة افبنررر ،وإٔرت
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تًِؿ افبَٔة ،تًِؿ ـٔػ يستخِص مْٓؿ افسؿ فُل
يهْع مْف إـسر افنباب اخلاص بف ،ـٔػ فرجرؾ
ذم افسبًغ مـ ظّره مثِف أن يُرقن ذم ـرؾ ذفرؽ
افنباب واحلٔقية! افثًابغ تستىٔع أن تٌر جِةها
بجِة وفٔة؛ فكا ؾٓرل ٓ تُرز ؿرط ،إٔرت وحرةك
تًر يا بْٔل وظِٔؽ أن دمٔبْل ـٔرػ يهرْع مرـ
ؿلء إضٍا اإلـسر!
ً
ركهقٓ ،س يُررـ يًررر
بْٔررل س لررب؛ ؾررم زا مر
حََٔتف رؽؿ إٔف ـران ييرـ إٔرف يًرر ـرؾ أهار
جريْٓارت!
بسبب صّتف ،تقافت فُمت جقرج وصةيَف ظرذ
وجٓف ،فُْف اشتىاع افتِّص مْٓؿ ووجف ؾُرف إػ
ظْؼ جقرج وهؿ بًوف ،ؾوحؽ جقرج:
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 ما زفت ؽب ًٔا يا بْٔل ،إٔت ٓ تٍٓؿ صٔ ًا ،إٔت مـصٌاره ،فُْؽ خمتِػ ،ؾٖٕت مـ ظووت زوجرة
جريْٓارت وؿتِتٓا ،فكا إترزع إٔٔابرؽ مْرك زمرـ،
إٔت ٓ متِؽ ظهارة إضٍا فُْؽ ست خمتِ ًٍرا
ظْٓؿ بًة ٕزع إٕٔاب مْؽ .ست تّْق هي ًًرا،
وووحت ظِٔؽ ظالمات افكـاء دوهنؿ ،ؾهررت
أؿرب إػ بؼي مْؽ إػ ثًبران ،هركا هرق شربب
هزافؽ.
آثار احلَائؼ تهقغ مالمل بْٔل افٌاوربة ،جرقرج
ٓ يٍٓؿ ـٔػ يُّـ أن يتحق افثًبان إػ صرٔىان
حغ يٌوب.
س يٍٓررؿ ذفررؽ إٓ حررغ وجررف فررف بْٔررل فُّررة
ؽاوبة ؾٖشَىتف وؿبؾ أن يًتة  ،ـان بْٔل يهٍر،
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ؾرـوْا ٕحقه .دحت ذم ظْٔٔف ٕيرة ؽريبة صرًرت
هبا ختسؿْل ،ـٖٕف يَرق فْرا ٓ ختراؾقا أؿسرؿ إْٔرل
شٖرظاـؿ ،ثؿ أصار فْا ٕحق جقرج ،وؿرا بًرض
اهلقاء.
ؾّْٓررا مٌررزى إصررارتف يريررةٕا أن ًٕررض جررقرج،
تُاثرٕا ظذ جرقرج ٕحرـ افسرتة ،ؿّْرا بًورف ذم
وجٓف وبىْف ،شًّْاه يكخ ،ؾِؿ ٕسـف.
بْٔم صةيؼ جقرج افَاد رضب بْٔل ظرذ رأشرف
رضبة ؿقيرة بقاشرىة ظهرا حةيةيرة ،أشرَىتف ذم
ؽٔبقبة ذم احلا .
هجّْا ظذ افرجؾ افوخؿ .شتة أضٍا فرٔس هلرؿ
ؿقة إٓ ذم إٔٔاهبؿ ،ؾسَط افرجرؾ افورخؿ بجرقار
جقرج وبْٔل.
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اؿسبْا مـ بْٔل افكي صارت إٍٔاشف احلرارة تٍِرل
وجقهْا ،تتابع ذم بطء صةية ،هؿ أن يَق رء ما
فُْف س يستىع .ؾَط مة ذراظٔف حرق أجسرادٕا ذم
حْان ؿبؾ أن تهّت إٍٔاشف إػ إبة.
س ٍٕٓؿ صٔ ًا مـ ـؾ ما حةث ،رؽؿ إْٔا رأيْرا ـرؾ
رء بٖظْْٔررا .جِسررْا ظررذ إرض بجررقار بْٔررل،
هنزهٕ ،حاو إيَاطف دون جةوى!
بَْٔا ظذ حافْا هركا أيرا ٓ ٍٕٓرؿ صرٔ ًا .افرروائل
افُر ة متأل ادُان وأمًاؤٕا تتِرقى جق ًظرا ،س ِٕر ُف
ـم ـْا ًٍٕؾ.
أيا ظهٔبة مرت ؿبؾ أن يًقد أيب ،ـان يبةو ظِٔرف
افقهـ ذم ذفؽ افٔق  ،إٓ إٔف حغ ظاد ورأى اجلثث
متقجسا مْا.
ادَِاةٕ ،ير ٕحقٕا ،صًرٕا بف
ً
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 أيب ٓ ختػ إهنؿ ٕحـ ،أبْاؤك!حغ تٖـة إْٔا فرـ ٕٗذيرف دؾرـ اجلثرث ،أظادٕرا إػ
أحةا
افٍراش ،اظتْك بْا حتك ـزٕا ،س ٕر ذم افُقن ً
شقاه .بًة ذفؽ س يسّل ٕحرة أن يِرقث ؿةشرٔة
يهرل ؾٔرف .إتيرٕراه أن
ؿكٕا ،حتك جراء يرق س
ُ
يىًّْا دون جةوى ،اجلقع يًهػ بْا.
 أيب ،اشتَٔظ!جسةه بارد ،رائحتف صارت ـر ة تكـرٕا برائحرة
جقرج وصةيَف ،حْٔٓا ؿررٕرا اخلرروج بح ًثرا ظرـ
ضًا  ،ما إن خرجْا مرـ افَهررر ورأيْرا افنرّس
حتك صًرٕا بقء خمتِػ يّأل حقاشرْا ،إٓ إْٔرا س
ٕنررًر بافٌربررة بررغ افبنرررر؛ ؾُِٓررؿ مثِْررآ ،
يستىًٔقن افسر ذم خىقط مستَّٔة .ـِرم َٕابرؾ
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أحةهؿ ٕنًر بإفٍة مًف ٕجة أن فف إٔٔاب ويَرلء
شم حتك ٕيـ إٔف رؿؿ ثمٕٔة ،إٓ إٔف ينٔ بًة ؾسة
ً
ؾٍْْر مْف ،ربم هلكا أحببْا أيب جريْٓارتٕٕ ،ف مْا،
ٕٕف ٓ يهاب بافنٔخقخة ؿط.
مةيةا ذم ظاس ـان يرحب بْا ويّرة فْرا
ظّرا ً
ظنْا ً
ذراظٔف ،اشتىًْا رؽؿ ؽبائْا أن ٕتهٔة ؾرائسْا ؾٔرف
بسررٓقفة ،إجادتْررا فِسررر ذم ـررؾ افىررر ادِتقيررة
جًِتْا ذوي ٍٕقذ.
ذم إحةى إيا رأيتٓا!
ـإت ترتةي تْقرة بِرقن افرقرد ،وجْتاهرا يَىرر
مرْٓم افًسررؾٕ .هرربت حقهلرا ؾخرراخل ،تزيْررت،
اؿسبررت مْٓررا حتررك صررارت زوجتررل ،إٍٔاشررٓا
زؾرات شؿ ختةر ظَرع ،ؾْسرٔت وصرٔة أيب بٔرْم
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أظوٓا -دون ؿهرة مْرل -ذم جٔرةها مرـ ؾررط
افْنقى.
س أــ أظِؿ إْٔل أشتىٔع افبُاء إٓ حغ مهست يل
وهل تٍِظ إٍٔاشٓا بغ ذراظل:
 مـ إٔت؟حََٔة ٓ أظِؿ يا حبٔبتل ،ـؾ ما أظِّف إْٔل شٖحٔا
صا ًبا ،رؽؿ ؿِبرل افركي تَتِرف افنرٔخقخة ذم ـرؾ
حلية .أن ظرؾت داذا يّقت افبؼ.
إوّّت إػ أخرق وؿههرت ظِرٔٓؿ خرز ،
ؿررٕررا إًٓررزا ظررـ افًرراس ،هجرٕررا إرض إػ
افَهرر ٕهىاد افٍ ران فَْتات.
ـرهْا افبنرر وسٕا َّٕت إٍٔسْرا مًٓرؿ .ـؾ ما
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ً
رجرال
خزٕاه أن ذم حٔاتْا ادةيةة س يُـ هْراك إٓ
واحةا ؾَرط يًرر ـرؾ رء ،رؽرؿ إٔرف ٓ يٍررز
ً
ً
ضقيال ..هرق
افسؿ ،وس تُـ فف إٔٔاب ،فكفؽ س حئا
(بْٔل) افْحٔؾ ،وهلكا ِ
ً
ضرقيال
أيوا س تًٔنرل
إٔت ً
حتك تنٔخل يا ماري.

●
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●

نالحم الشعوب( :اإللياذة)
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صٓرا أشتًرض ؾٔرف أهرؿ
دائم أن أخهص ً
أردت ً
مالحؿ افنًقب إدبٔرة ،ؾّثرؾ هركه ادالحرؿ ٓ
تزا إػ افٔق تٗثر ذم وظل افنًقب افتل إٔتجتٓا،
ـم ٓ يزا صًر افنٍْرى وإظنك يٗثر ذم وظرل
افًرب إػ افٔق .
فُـ ـان يردي ظـ هكا إمر ما ردي ظرـ ظررض
افروايات؛ إذ ٓ مْراص مرـ (حرر أحرةاث) إذا
ً
وبرةٓ مرـ أن يُرقن ظرريض فُِتراب
ظروتٓا،
منج ًًا ظذ ؿراءتف ،يهبل حر إحرةاث مثب ًىرا
فَِررراءة ،إٓ أن أحررة إخررقة افُرررا اؿررسح أن
أؤػ إػ مٍتتل ظرض مثؾ هكا افْقع مـ افُتب
حتكيرا بٖٕف ؿة حيتقي ظذ حر فألحةاث.
ً
وها إٔا ذا أبرئ ذمتل ،وأحركرـؿ بٖن افُتب افتل
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أظروٓا هكا افنٓر ،شق يتؿ حرر أحرةاثٓا ذم
افًرض .افَراءة ظذ مس قفٔتؽ.
أو ما أؿةمف مـ ادالحؿ ،اإلفٔاذة ،مِحّة افٔقٕان
افُزى ،وادْسقبة إػ هرقمروس؛ وترةور حرق
افهرراع برغ افٔقٕران -أخٔرغ -وافىررواديغ،
افكي دار أما شاحؾ مةيْة ضروادة أو إفٔق  ،وهل
افُِّة افتل اصتَت مْٓا ادِحّة اشّٓا.
مـ خال جمّقظة ـبرة مرـ افًالؿرات ادتنرابُة
بغ صخهرٔات ادِحّرة ،واحلبُرات ادتقازيرة أو
ادتةاخِة ،حيُل صاظر اإلفٔاذة إيرا إخررة ذم
احلهار افىقيؾ افكي رضبف افٔقٕان ظرذ ضرروادة،
هكا احلهار وهكه احلرب افترل حرصرتٓا اجلريّرة
افتل ارتُبٓا بارس ابـ ادِؽ بريا مِؽ ضرروادة،
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إذا اختىررػ هِٔررغ مررـ بٔررت زوجٓررا ادِررؽ
مْٔالوس ،ؾتْادى افٔقٕان بإٓتهار إػ مٔرْالوس
ورد إهإة ضروادة.
اجتًّررقا حتررت رايررة آجرراممْقن أخررل مٔررْالوس
وظزوا افبحر إػ ضرروادة؛ حٔرث ؾرورقا ظِٔٓرا
حهارا ضا شرْقات ،وفُرـ هركا افهررراع برغ
ً
افٔقٕان وضروادة س يُـ افقحٔة ذم ادِحّة ،بؾ هق
ظررذ إحرررى يّثررؾ احلبُررة افرئٔسررة ،وداخِررف
ساظات بغ افنخهرٔات ،وفُرؾ ساع مْحرك
مستَؾ ،وفُْف يتُامؾ ذم احلبُة افرئٔسة.
هْاك افكاع بغ آجراممْقن افَائرة افًرا دًسرُر
افٔقٕان -ادتُز وادٌرور -مع آخٔؾ بىؾ افٔقٕان،
بسبب إسار آجاممْقن ظذ شرِب آخٔرؾ حبٔبترف،
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ؾٌٔوب آخٔؾ ويًتز مًسُر افٔقٕان مع جْقده،
ؾتوًػ جبٓة افٔقٕان.
وهْاك هكا افكاع بغ ابْرل ادِرؽ بريرا  ،آبرـ
إـز هُتقر ،افزوج ادحب وآبـ افبرار وافركي
يبك دمف راو ًٔا مـ أجؾ وضْرف ،وأخٔرف إصرٌر
بارس ،ادستٓس وافٌار ذم ادِكات ،افكي لِرب
افًررار ظررذ ٍٕسررف باختىاؾررف هِٔررغ مررـ زوجٓررا
ومؤٍف ،لِب افنَاء ظذ مةيْترف بر٘ساره ظرذ
آحتٍاظ هبِٔغ رؽؿ احلرب واحلهرار؛ ثرؿ هركا
افهرراع ادٖشاوي برغ آخٔرؾ وهُترقر ،إذ يَترؾ
هُتقر صةيؼ آخٔؾ ذم ادًرـة ،ؾْٔرةؾع آخٔرؾ إػ
ؿتؾ هُتقر وافتّثٔؾ بجثمٕف إتَا ًما فهةيَف.
ذم خٍِٔرة إحرةاث ،هْرراك افهرراع برغ آهلررة
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إوفّٔب افتل إَسّت إػ ؾريَغ ،ؾريؼ يْتهررر
فِٔقٕرران ،وافثرراي فىررروادة ،وإٕتهررارمها يتجرراوز
افةظؿ ادًْقي إػ ادنارـة افًٍِٔة ذم إحةاث.
ظررذ شرربٔؾ ادثررا  :بررارس إذ يْٓررز ذم مبارزتررف
دْٔالوس ،تتةخؾ أؾروديرت فتحِّرف مرـ مٔرةان
ادًرـررة؛ وآخٔررؾ إذ تْتٓررل بررف ثقرتررف إػ اؿتحررا
وحٔةا ،يّٓة فف أبقفِق ضريؼ اخلروج آمًْرا
ضروادة
ً
مـ ادةيْة ب٘وٍاء ميٓرر جْرةي ضرروادي ظِٔرف،
ويٌوب زيقس مـ متثٔؾ آخٔرؾ بجرثمن هُترقر،
ؾرشؾ هرمس إلَٕراذ اجلسرة ورده إػ أبٔرف ـرل
يْا دؾْة ٓئَة.
ً
أصٔال ذم إحةاث ،ؾًّيؿ
دورا
تًِب افْبقءات ً
إبىا رشؿ مهرهؿ مـ افبةاية ظز ٕبقءة ،وظذ
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افرؽؿ مرـ ذفرؽ ؾر٘هنؿ يّنرقن ذم ضريرؼ حتَٔرؼ
افْبقءة بةون تردد.
آجاممْقن يًر أن إتهار افٔقٕان رهـ بّنرارـة
آخٔؾ ذم افَتا  ،وفُْف غ آخٔؾ وهق يًرر إٔرف
افرد افقحٔة ظذ إهإتف أن يًترز آخٔرؾ افٔقٕران؛
وهُتقر يًر إٔف ؿواءه حمتق ظذ شٔػ آخٔرؾ،
ومع ذفؽ ٓ يرجع ظـ ؿترا آخٔرؾ ،بٔرْم يًرر
آخٔؾ أن خٔط ظّره مربقط بخٔط ظّرر هُترقر،
ؾ٘ن ؿتؾ هُتقر ؾٕ٘ف مٔت ،ومع ذفؽ يَتؾ هُتقر.
فٍسة ضقيِة ،طؾ آظتَاد افسرائة أن اإلفٔراذة إٕرم
هل حةيث خراؾة ،وفُرـ ذم افْهرػ افثراي مرـ
افَرن افتاشع ظنرر ،اشرتىاع ظراس إثرار إدراي
هْريش صاليمن أن يًثر ظذ أضال مرا يًتَرة إٔرف
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مةيْة ضروادة ،وهق ادقوع افكي يَع بافَرب مرـ
افساحؾ افنميل افٌريب فألٕاورق  ،وؿرة اظترزت
مْيّرة افٔقٕسُرق ظا  0998هكا ادُان (مرقؿرع
تراثل ظادل).
يْيررر افُثررر مررـ افًِررمء وادررٗرخغ إػ أضررال
ضررروادة ،وإػ مِحّتررل اإلفٔرراذة وإوديسررة،
ـناهة ظذ افزحػ ادةمر ظذ مراـز احلوارة دـ
ؿةيم باشؿ (صًقب افبحر) ،وهرؿ صرًقب
ظرؾقا ً
ؽاموة إصؾ وادهر ،ويهٍٓؿ ادٗرخ وإثري
ؽّقورا ذم
إمريُل ماـس مقفِر «أـثر فٌز إثْل
ً
تاري افًاس افَةيؿش.
يًتررز افٔقٕرران /أخٔررغ أحررة هرركه افنررًقب
افٌاموة؛ وؿة ٓؿت احلوارة احلٔثٔة حتٍٓرا مرثِم
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ـان مهر ضروادة ظذ ية صًقب افبحر افزاحٍرة،
وظإت مْٓؿ ؿزص وشقريا وافساحؾ افٍَْٔٔرل،
وبٌِت مقجتٓؿ افًاتٔة مهررر ذم زمرـ رمسرٔس
افثافث.
تًقد أؿة خمىقضرات اإلفٔراذة افُامِرة إػ افَررن
افًاذ ادٔالدي ،ـم ـإت مـ أوائؾ مرا ُضبرع مرـ
ـتب ذم افٌرب ،إذ ضبًت فِّررة إوػ ذم مةيْرة
ؾِقرإس اإليىافٔة ؿبؾ هناية افَرن اخلامس ظنرر؛
وؿة تر ت افًةية مـ ادرات إػ فٌات خمتٍِة.
مـ افس رات اإلٕجِٔزيرة ادّٔرزة تر رة روبررت
ؾٔتزجرافة ،وتر ة جقرج تنابمن ادْنقرة وّـ
ـالشُٔٔات وردزوورث.
ظذ افرؽؿ أن ـثر مـ مٗفٍات افٔقٕان تر ت إػ
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افًربٔة ذم افًهررر افركهبل فسشرال  ،إٓ أهنرؿ س
يِتٍتقا إػ اإلفٔاذة ،وفًؾ ذفؽ شرببف أن افًررب س
تُـ ٕيراؿ فِنًر افٔقٕاي ٕيررة تَرةير ،أو فًرؾ
شببف إؽرا ادِحّة ذم افقثْٔة وافتل ٓ يستسرٌٔٓا
ادسِّقن.
فُـ شِٔمن افبستاي -أو مـ تررجؿ اإلفٔراذة إػ
افًربٔررة ذم افَرررن افتاشررع ظنرررر -ذهررب إػ أن
افًرب ؿة ظرؾقا اإلفٔاذة وإن س تسجؿ إػ افًربٔة؛
حٔث ـإت تر تٓا افسررريإٔة متةاوفرة ذم بٌرةاد
افًباشٔة ،وهل افس ة افتل ؿا هبا ثقاؾؾ بـ تقمرا
أحة مس ل اخلٍِٔة اهلادي افًباد.
تًتز تر ة افبستاي أو تر رة فسفٔراذة ذم افٌِرة
افًربٔة ،تر ٓا ظـ افٍرٕسٔة ،وؿرة ٕيرؿ افبسرتاي
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صًرا ظرب ًٔا ظّقد ًيإ ،نرررت تر ترف ظرا
اإلفٔاذة ً
 ،0914وتًة ضبًتٓا إصِٔة مـ افُْقز وافْقادر
حاف ًٔا ،وهكه افس ة يقؾرها مقؿع هْةاوي.
مـ تر ات اإلفٔاذة ادّٔزة تر رة دريْرل خنربة،
ٕثررا ،ووجرف
تر ٓا ظـ اإلٕجِٔزية ،وؿرة تر ٓرا ً
متٔزها إٔف رتبٓا ظذ ٕحرق يسراظة مرـ يَرأهرا أو
مِم بجرق ادِحّرة
مرة ظذ ؾّٓٓا حتك وفق س يُـ ً
إصع.
ـم تر ٓا ظـ افٔقٕإٔة أمغ شالمة ،وـان ظادًرا ذم
افٌِات افٔقٕإٔة وافالتْٔٔة وترجؿ افًةية مـ آثرار
هاتغ افٌِتغ إػ افًربٔةٕ ،نررت تر ترف ذم ثالثرة
جمِةات ،وهل ذم ٕيري أؾوؾ وأـّؾ تر ة ظربٔة
فسفٔاذة ،وـكفؽ تر تف فألوديسة.
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وأخرا افس ة افتل صةرت ظـ ادؼروع افَرقمل
ً
فِس ة ذم مك ،وهل تر ة اظٔة ب٘ذا أمحرة
ظثمن ،مع مَةمة حق ادِحّة.
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■ تولكني وأوا ■
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ؿبؾ ظا  2102س أـرـ ؿرة شرًّت بًرة باشرؿ
تقفُغ ،وذفرؽ بًرةما صراهةت شِسرِتل شرٔة
جٔةا إٔف ـان ؿة ُظررض
اخلقاتؿ واهلقبٔت .وأذـر ً
ظع ذم ظا  2114مناهةة افٍرِٔؿ افركي حهرة
ّ
أـز ظةد مـ جقائز إوشرُار ،فُْْرل رؾورت،

ـثرا أؾال افٍإتازيا.
ؾِؿ تُـ تستٓقيْل ً
منٓةا مةترف أؿرؾ
فُـ بًة أن صاهةت وبافهةؾة
ً
مـ ربع شاظة ،وهق ادنٓة افكي حياو ؾٔف ؾرودو
تسِٔؿ اخلاتؿ فِْازؽق أثْاء اجتٔاح أوشٌِٔٔاث -
ذم اجلزء افثاي (افزجان) -وفنةة دهنتل ؿرررت
مناهةة هكا افٍِٔؿ .وبافًٍؾ ذم صباح افٔق افتايل
اصسيت إجزاء افثالثة فسٔة اخلقاتؿ ،وصراهةاا
بًرض متقاصؾ اشتّر ٕـثر مـ ظنرر شاظات.
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إتٓٔت مـ اجلزء افثافث ؿبؾ ضِقع افٍجر بَِٔرؾ،
فُْْل س إٔؿ ،بؾ بةأت افبحث ظـ دٓٓت افرمقز
واإلصارات افقاردة ذم افٍِٔؿ وافَهة ادٖخقذ ظْٓا
وـاتبٓا ،وـؾ مرا ـران مرـ صرٖٕف إروراء رؽبترل
بًّرؾة خٍايا ظاس ترقفُغ اخلٔرايل افركي أهبرري،
وـٍٔٔة ربط أحةاثف مع أحةاث ظادْا افقاؿًل.
ؿرأت شٔة اخلقاتؿ وؿة أذهِتْل بُؾ تٍاصِٔٓا
ثؿ
ُ
ٍ
ررَْص ذم
واهلقبٔرررت ،فُْْرررل مازفرررت أصرررًر بر
ادًِقمات.
تقصِت مـ خال افبحث إػ افُثر مـ ادَرآت
اخلٍٍٔة افًّقمٔرة حرق تهرْٔػ افروايرة وظرةد
ً
مَرآ
ضبًااا وأرؿامٓا افَٔاشٔة ،إٓ إْٔرل س أجرة
َٕررة ًيا ظرب ًٔررا واز ًٕررا حررق أدب تررقفُغ ظّق ًمررا،
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باشررتثْاء بًررض إؾُررار افٌريبررة ادتررٖثرة بْيريررة
ٍ
رقز ماشر ٍ
ادررٗامرة حررق رمر ٍ
إزدراء فًِرررب
رقٕٔة أو
وادسِّغ وؽرهرا مرـ إؾُرار افقمهٔرة افترل ٓ
تًتّة ظذ دفٔؾ.
ـثرا ظـ ـتب مس رة فترقفُغ ؽرر شرٔة
بحثت ً
اخلقاتؿ واهلقبٔت ؾِرؿ أجرة ،وإمًا ًٕرا ذم افبحرث

تابًت افُثر مرـ ادقاؿرع إجْبٔرة افترل خترتص
بتقفُغ وأدبف وفٌاترف .ومرـ صرةة إظجرايب هبركا
إديررب افرائررع تبِررقرت ذم ذهْررل ؾُرررة إٕنرراء
صررٍحة ٕاضَررة بافًربٔررة ختررتص بتررقفُغ؛ فَْررؾ
أؾُاره ورواياترف إػ افًربٔرة وفتُرقن بًٔرة ًة ظرـ
افْيريات وافرؤى افسْٔمئٔة وظاس إفًاب.
ذم هكه إثْراء ـْت ؿة أهنٔت ؿرراءة افسِٔمريِرغ
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ـثررا وؿرررت تر تٓرا إػ افًربٔرة.
وأظجبت هبا
ً
بًة إظادة ؿراءة هكا افًّؾ بروي ٍة تَْٔت بٖن ـاتبرف
شار ذم حماـاة أشرِقب افًٓرة افَرةيؿ مرـ ٕاحٔرة
افند واإلشَاط وافرربط ،مسرتخة ًما اإلُِٕٔزيرة
افَةيّة فسحياء بٖؿةمٔة افْص.
رراءة جةير ٍ
فرركفؽ ـرران ٓبررة يل مررـ ؿر ٍ
رةة فُِترراب
ادَةس بًٓةيف افَةيؿ واجلةية؛ فُل تٖ تر ترل
فِسررِٔمريِغ مْسررجّ ًة مررع مررا ـرران يرمررل إفٔررف
افُاتب.
بًةها طٓرت ظْةي منُِة افٍَرات ادُتقبة بٌِة
ـقئْررا أو افسررْٔةاريـ ومهررا مررـ افٌِررات افتررل
اخسظٓا تقفُغ وـتب هبم افُثر مـ إصرًار .س
أظثررر وررّـ اإلمُإٔررات ادتاحررة أمررامل ظررذ
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ٍ
جٓرة
افَقامٔس ادًتّةة هلكه افٌِات ،فُرـ بًرة
ٍ
متقاصؾ ٕـثر مـ أربًة أصٓر اشتىًت افقصرق
فبًض ادهرادر وإصخراص افكيرـ شراظررةوي
منُقريـ ذم حتسغ صُؾ افُتاب.
أصبحت إمقر أشٓؾ بًة افتجربرة إوػ ،دمرذ
ذفؽ بس تل فُؾ مـ مالحؼ شٔة اخلقاتؿ وؿهرة
ـقفرڤررق واحلُاي رات ؽررر ادْتٓٔررة مررـ ٕقمْٔررقر
وإرض افقشىك.
رؽؿ هكه ادتاظب س يُـ باإلمُران ٕنررر افًّرؾ
ورؿ ًٔا ،راشِت أـثر مـ ظنررريـ دار ٕنررر ـِٓرا
رؾوت افًّؾ ظْةما ظرؾت ؾحقاه؛ فكفؽ ظزمت
ظذ ٕؼه بادجان ظذ إٓسٕت ،ؾقجةت ورافتل
ذم افٍٔسبقك ،إٔنٖت صٍحة ظِٔرف باشرؿ ترقفُغ
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ً
ؾهقٓ مرـ افسرِٔمريِغ ومرـ
وبةأت إٔنرر ؾٔٓا
ترراري إرض افقشررىك وذوحررات فرربًض
ؾهررقهلا مررـ وجٓررة ٕيررري ،باإلورراؾة إػ تر ررة
بًض ادَآت ادجًّة مـ ظةة مقاؿع ؽربٔة مثرؾ
 The Encyclopedia of Ardaو Tolkien

.Gateway
واحلّة

ـإت إىالؿة افهٍحة مقؾَرة وٓؿرت

افرواج ادىِقب ،وهكه بافْٓاية ـإت ؽرايتل مرـ
تر تف.
تًرؾت مـ خال صٍحة تقفُغ ظذ افُثرر مرـ
افُتاب وادس غ ادٓتّغ بافٍإتازيا ،ومـ أوهلرؿ
ـان افُاتب اخلِق أمحة صالح ادٓةي وافةـتقر
حمّرة افةواخرع افكي ّ
رصرل اشّرل فالٕوم إػ
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رابىة ؾإتازيقن وٕنرر مَآ ظذ صٍحتٓؿ.
ـإت هركه بافًٍرؾ َٕىرة حترق بافْسبرة يل وـان
فِرابىة وفةار ؾإتازيقن ؾٔم بًة افٍوؾ افُبرر ذم
إصةار أو ـتاب يل وهق:
 ظاس تقفُغ وإرض افقشىك (أصرق حررباخلاتؿ).
ِ
منُِة
اشتىًت مـ خال هكه دمرب ٌة افتٌِب ظذ
افْنرر وحَق ادُِٔة وؽرها مـ ادنُالت افتل
تقاجف ادسجؿ وافْاذ ظذ ٍ
حة شقاء .ظرز صرٌٔة
افُترراب افبحثررل افرركي يًتّررة ظررذ وجٓررة ٕيررر
افباحث أو افْاؿة مةظّ ًة برادراجع ادىِقبرة .وؿرة
ِ
بآدمرراه افهررحٔل أمتْررك
ـإررت خىررق ًة جري رر ًة
ً
مستَبال.
تًّّٔٓا
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تقىيات الكتابة الفاوتازية
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حْٔم ٕتحةث ظـ ظّؾ ؿراءة َٕةية ٕي ظّؾ أديب
(خهقصررا إصررْا افسرررردية) يتوررّـ هرركا
مراجًرررة فرررَْط أشاشرررٔة ذم افًّرررؾ :احلبُرررة،
افنخهٔات ،افكاع ،افًّؼ ،افتًامؾ مع افزمـ،
افتَْٔات إدبٔة ،إف .
أدب افٍإتازيررا (افرركي ينررُؾ افسرررد -بافرركات
افرواية -إؽِبٔة افساحَة مْف) ٓ ينرك ظرـ هركه
ادًاير ،فُْف حيتاج فرؤية خاصة ،دًراير خمههرة
تَررٔس مررةى ٕجرراح افُاتررب ذم تىقيررع خٔافررف
وافتٍاظؾ مًف؛ ؾةراشة احلبُرة فرـ تَتهررر ظرذ
خٔقضٓا وٕتائجٓا ودواؾًٓا بؾ شتتقشرع فتنرّؾ
افًاس اخلٔايل افكي بْاه افُاتب.
افنخهٔات افٍإتازية حتتاج فةراشة خاصة وؾٓؿ
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خمتِػ فٍْسٔتٓإٍ ،سٔة ممتِرؽ افَرقة اخلارؿرة فرـ
تسررتىٔع مَارٕتٓررا إٓ بٍْسررٔة إمزاضررقر رومرراي
مٍْرررد افَررقة ـُررافٔجقٓ أو ـٔقفٔررقس ؿٔك ر ذم
شْقاتف إخرة.
افكاع افةاخع ذم ؿِب رجؾ تٍهِف ظرـ حبٔبترف
حتم
اشتحافة ؾٔزيائٔة ـإٓتَا بغ إبًاد خيتِػ ً
ظـ افكاع افةاخع ذم ؿِب رومٔق افكي يًاي مـ
أحَاد إهِغ ،أما اختال افتًامؾ مرع (افرزمـ،
افبىقفة ،افْبقءة) ظـ افرواية افقاؿًٔرة ؾٓركا يٍرتل
وخم فةراشة افتَْٔات إدبٔة افٍإتازية.
با ًبا
ً
ب٘ذن ا  ،شرتُقن هركه شِسرِة مَرآت أحراو
ادنارـة ؾٔٓا مع زمالئل ذم (ؾإترازيقن) فتقورٔل
َٕاط مًْٔرة ختتِرػ ؾٔٓرا افٍإتازيرا (وإٔرمط مرـ
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اخلٔا افًِّل وافرظرب) ظرـ بَٔرة أفرقان إدب
(ـافقاؿًٔة ً
مثال) وحتتاج إػ اهتم ومًاجلرة َٕةيرة
خاصة ،ؾحغ تَرأ رواية تْتّل فٍِإتازيا ٓ يٍُرل
ذم حتِِٔؽ فنخهٔتٓا إطٓار ظالؿتٓا مع ادجتّرع
وظّؼ مناظرها وتٍاظِٓا مع إزمرة إفر  ،ترٖثر
(افسحر -افَقة اخلارؿة -اخلىرر افًجرائبل) ظرذ
أمرا يستحؼ آهتم .
هكه افنخهٔة ً
ذم اخلٔا افًِّل ٓ يٍُل مْاؿنة احلبُة وافكاع
ذم افًّؾ ،بؾ لب مْاؿنة افٍُرة افًِّٔرة ومرةى
اتسا افْيرية احلََٔٔة مع مًاجلة افُاتب هلا.
ضب ًًا هكه إدوات افتل حيتاج افُاترب (وافَرارئ
افكي يْاؿش افرواية) إػ مًرؾتٓا وؾّٓٓا ٓ تٌْرل
ظـ بَٔة إدوات افَْةية إخرى ،فُْٓرا تُِّرة
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هامة هلا مرتبىة وخاصة بافٍإتازيا ،وشْبةأ برصة
بًض افتَْٔات أو احلٔؾ إدبٔة.
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■ تقنية العوالم الوهمية:
هل افتَْٔة إـثر أفٍة ظْة افَْاد وافُتاب ،حترةث
ظْٓا أـثر مـ ـاتب وفٍتت إٓتباه ذم ظادْا افًريب
ّٕقذجرا
مع ٕجاح ثالثٔة شٔة اخلقاتؿ افترل تَرة
ً
فًِاس ادْز ذم افتاري  ،وهاري برقتر افترل تَرة
ّٕقذج افًاس افُرامـ وراء اجلرةران .وهرل تَْٔرة
جةا ربم حتتاج فُتاب خاص هبا فةراشتٓا
وخّة ً
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افنامِة حتك أن هْاك تهْٔ ًٍا فٍِإتازيا مبْرل ظرذ
اشتخةامٓا ،ؾافٍإتازيا افترل تسرتًغ ببْراء ظرقاس
اؾساورررٔة تسرررّك بافٍإتازيرررا إظرررذ High

 Fantasyوافتل ٓ تسرتخةمٓا بافٍإتازيرا افرةٕٔا
ُٕ ،low fantasyتٍل هْا بْيرة هيًرة ،وفُرـ
رضورية ظِٔٓا وظذ بًض حِٔٓا وٕتائجٓا.
تَْٔة افًاس افقمهل فٔست ؿراسة ظرذ افٍإتازيرا،
خهقصرا ذم صررُؾ
اخلٔررا افًِّررل يسررتًغ هبررا
ً
(افُقـب أخر) .ذم إدب افقاؿًل ،اهلروب إػ
ظاس خٔايل ظز إحال فٔس بافٌريب ،أما احلةيث
ظـ ظاس اإلٕسٕت آؾسايض ؾٕ٘رف يتجراوز أحٔا ًٕرا
ً
وصقٓ إػ أرض افقاؿع.
حةود إدب
أصُا هركه افتَْٔرة متًرةدة جر ًةا ،ـم ذـرٕا ؾٍل
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أدب اخلٔا افًِّل اؾساض ظاس خمتِػ ومٍْهرؾ
ظـ ظادْا ذم ـقـرب آخرر أو ُبًرة/ـقن مرقازي،
فسُإف ؿةرات وخمِقؿات وحٔاة خمتٍِة ظْا.

جلٖ تقفُغ إػ تَْٔة افًاس افَرةيؿ ادختٍرل حٔرث
ظاش افبنرر ذم ادايض جْ ًبرا إػ جْرب مرع اجلرـ
(ومٍٓق اجلـ ذم إدب افٌريب خمتِػ متا ًما ظْف ذم
إدب افًريب) وإؿزا وؽرهرا مرـ ادخِقؿرات
(ادادية) ذات افَرةرات افٍائَرة ،فُرـ مرع تىرقر
احلوارة إٍهؾ افبؼ واختٍت هركه ادخِقؿرات
ظـ افًٔقن.
افًاس افُامـ وراء ما تراه افًٔرقن هرق ادالحرظ ذم
هراري بقترر ،حٔث ئًش افسحررة ذم ظراس ـامؾ
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بّخِقؿاتف وحٔقإاتف ومبإٔف وشط افبنرر ،فُْٓؿ
خمتٍقن ظْٓؿ .ئًش ويرى افساحر ما يراه افبؼي
افًررامل ،فُررـ افًُررس ؽررر صررحٔل ٕن ظرراس
افسحرة خمتبئ.

ذم ادَابؾ هْاك صرقرة افًراس ادرقازي ،ظراس آخرر
ً
مستَال متا ًما ظـ ظادْا فُرـ تقجرة ثَرقب
يّيض
تقصؾ بغ افًادغ يّر مْٓا إبىا  .أحٔا ًٕا ينٌؾ
هكا افًاس ٍٕس مساحة إرض فُْٓرا ؽرر مرئٔرة
(ـًقاس اجلـ ظْة افًرب) أو مستَؾ متا ًما حترك ذم
هيان افزمـ ـم هق احلا ذم مةوٕات ٕارٕٔا.
افُقاـررب إخرررى واحلو رارات افٍوررائٔة ذات
تقاجة مِحرقظ ذم أدب اخلٔرا افًِّل وؿِٔؾ مـ
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تىبَٔات افٍإتازيا .إٓتَا بغ إبًاد (أو افًقاس
ادقازية فًادْا) فف أصُا ـثرة مـ وّْٓا إٓتَا
إػ ظقاس اجلـ ـّْقذج ؾإتازي.
بافْسبة فِّٓتؿ بافٍإتازيا ادحِٔة تبةو ظرقاس اجلرـ
ـّْقذج ؿةيؿ ومتّٔز ذم هكه افتَْٔرة .آشرتخةا
افَةيؿ فًقاس ومهٔة ذم احلُايات افنًبٔة ـإت إما
ذم صقرة اجلزيرة ادًْزفة أو افُٓػ/افٍْؼ افني
افسررحري أو ظرراس اجلررـ ادررقازي فًادْررا بّمفررؽ
وضر ومةن خمتٍِة رؽؿ أهنرا تنرٌؾ ٍٕرس حٔرز
افٍراغ فًادْا افبؼي ادادي.
هْاك ضب ًًا احلةيث ظـ ما وراء افًاس ـم ذم ـتراب
افًيّة ،وهق ـتاب ؿةيؿ يرجع فًِرك إمرقي،
ً
وصرقٓ إػ
حياو ؾٔف ـاتبف اؾساض ما وراء ظادْرا
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افسمء افسابًة ثؿ افُرد وافًررش ادركـقريـ ذم
افساث افةيْل ،وهق يّر خال ذفؽ بًقاس ختِٔٔرة
وخّة حتتقي ظادْا ـجزء صٌر مْٓا.
اشتخةا ظاس اجلـ حرةي ًثا حمرةود ،ربرم ذم روايرة
حسررـ اجلْررةي خمىقضررة ابررـ اشررحا ّٕررقذج
دمةيةي حياو اشتخةا هكه ادرادة افثريرة ذم أدب
افرظررب ،فُررـ ظررذ أي حررا ؾافٍإتازيررا افًربٔررة
ً
صرٌرا س يًترة بًرة آظرتمد ظرذ
ضٍرال
مازافت
ً
مُقٕاتف افساثٔة.
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 مشكالت متكرر  ي الووا م الفاوتازية +
أبرز احللول:

ذم خِؼ افًاس افقمهل أو آؾسايض تَابرؾ ادٗفرػ
ظةة مناـؾ وحماذير.
ادنُِة إوػ( :خمافٍة ادْىؼ افىبًٔرل فألمرقر)؛
ً
متخرٔال
ؾرؽؿ ـقن افًاس افركي اؾسورف افُاترب
فُْف ؽر ؿادر بافىبع ظذ خِؼ وتٍهٔؾ ـؾ جرزء
ؾٔف.
فق ؾًؾ ؾسُٔقن إؽرا ًؿا ً
ؿاتال ذم تٍاصٔؾ ؽر هامة،
حٔث أن افنُؾ وادُان ذم إدب ظّق ًما -شرقاء
ـان ؾإتاز ًيا أو واؿً ًٔا -هرق جمررد وظراء فِحرةث
واحلررقار وزيررادة حجررؿ افقظرراء ختْررؼ ادوررّقن
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وتَتِف .اشرتًراض ظورالت خٔرا ادٗفرػ ؿرة
يسحؼ افًّؾ شح ًَا ،هْا يُتٍل ادٗفػ بخىرقط
ظامة واؾساوات حمةدة ويسك ؾراؽات هكا افًراس
يِّٗها افَارئ مـ ذهْف بتٍاصٔؾ افًراس افىبًٔرل،
فكا ؾ٘ن س حيةد ادٗفػ خاصٔة مًْٔة فًادف ؾر٘ن مرا
ؿة حيةث مـ تْاؿض مع افقاؿع وادْىؼ يثر ورٔؼ
افَارئ وحتٍيف.
ـّثا :
فق اؾسض افُاتب وجرقد ظراس حترت ادراء ،حرغ
يتحةث ظـ افْباتات ادقجقدة وافهباح ادنررر
ؾسٔهىة مع آؾساض ادْىَرل وافىبًٔرل برٖن
أصًة افنّس ؽر ؿادرة ظذ اخسا ضبَات ادراء
هنارا مؼ ًؿا ،وفـ يًٍْف حةيثف ظـ إٔف ظراس
فتهْع ً
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خٔايل ٕن إجادة تهّٔؿ هكا افًاس جزء مـ ظِّٔة
افُتابة.
ادنُِة افثإٔة ذم افًاس ادتخٔؾ هرل آورىرار إػ
اخلقض ذم افُثرر مرـ افتٍاصرٔؾ ،وهرل برافىبع
مرتبىة بادنُِة إوػ ،ؾادٗفػ موىر ٕن يوع
ؿقإًْٔا وؿقاظة ظادف فَِرارئ فُرل يٍّٓٓرا ،هركا
ينٌؾ مساحة ـبرة مـ افًّؾ وفرق وورًت مررة
واحةة ؾَة متثؾ جز ًءا ً
ممال وـاص ًٍا فألحةاث بٔرْم
فق جزأها حسب آحتٔاج ٓشتخةامٓا ؾسرَٔع ذم
ؾ آشتسٓا أي إٔف يوع احلؾ افتخرٔع افسرٓؾ
فبىِف ـِم احتاجف.
هْاك ظةة فِتٌِب ظذ هكه ادنُِة مْٓا:
 ادْراورة برزاظة بحٔث خيتهرر ادٗفػ افقصػ- 99 -

ؿةر ادستىاع ،ؾٓق خيتز أوصاؾف ويًتّة ظذ مأل
افٍراؽات بةرجة ـبرة ظذ واؿًْا احلََٔل مُتٍ ًٔرا
بكـر ادًاس أو افٍرو افرئٔسٔة فًادف آؾسايض.
 ووع ؾهؾ تًريٍل ذم بةاية افَهرة حيرقي ـرؾافتٍاصٔؾ ،خمهرص بقورقح فنرررح هركا افًراس
افقمهل.
 ختهٔص ؾهؾ ـامؾ أو ٕهػ ؾهؾ يؼح هكاخروجرا ظرـ فٌرة
افًاس برؽؿ مـ إٔف أحٔا ًٕا يّثرؾ
ً
دورا مٓر ًرم ذم إظررم
افس رررد ،فُْررف ؿررة يًِررب ً
افوخّة ادتنابُة حٔث يّثؾ خريىة يرجع إفٔٓرا
افَارئ ـِم احتاج.
– جًؾ افبىؾ ؽري ًبا ظذ هكا افًاس يتًر ظِٔف مع
افَارئ ويُتنػ أهاره جرز ًءا جز ًءا ـِم وجٓترف
- 011 -

إحةاث.
هْا ٕستخة حِٔة (افتًِؿ افتةرلل) فسك مساحة
أـز خلِؼ إحةاث مع تقاجة تزيرر أديب فقورع
تٍسررر وذح افيررقاهر افٌريبررة ادختَِررة وشررط
إحةاث.
 ضريَة أخرى هرل خِرؼ أحرةاث أو حرقاراتثإقية تؼح صُؾ /تاري  /خهائص افًاس افترل
شٔحتاجٓا افُاتب ذم افرواية وتقورع مقزظرة ذم
افرواية بستٔرب خمتِرػ ظرـ احتٔراج افبىرؾ هلرا،
ادسٖفة صبٔٓة بتَْٔة افزرع ،حٔث يسرّع افبىرؾ أو
يّر بتجربة متْحف مًِقمة ؽر مٍٔةة أو متْحرف أداة
ؽر هامة ،ثؿ بًة ذفرؽ يتًررض دقؿرػ مٍْهرؾ
متا ًما بًة ؾهرق ظةة يستخرة ؾٔف هركه إداة أو
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ادًِقمة.
افٍار هْا أن ادٗفػ ٓ يستخةمٓا دساظةة افبىؾ
وإٕم دسراظةة افَرارئ ظرز رشرؿ خريىرة فًِراس
ادتخٔؾ.
ً
مثال :يٍسض فِبىؾ أن يَق برحِة فِحهق ظذ
هررة مررا ؾٔررٖ صررخص حيرركره ويَررق  :أتريررة
افكهاب إػ ـكا؟ شُٔقن ظِٔرؽ ادررور بّخراضر
ـكا ذم مةيْة ـكا ،ثرؿ تًرز افبحرر ،ثرؿ متنررل ذم
افهحراء إف .
افٌرض مـ هكا افتحكير يتّثؾ ذم رشرؿ جٌراؾٔرا
هيًة فرحِة افبىؾ ،ويُّـ إواؾة افرةيّقؽراؾٔا
أو افرشرؿ افسررُاي فِجٌررراذم ،ؾّةيْررة ـرركا هررل
ادقضـ افرئٔز دخِقؿات ـركا افترل تًرٔش ظرذ
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حلق افبؼ وتىر بنظة خارؿرة إفر  .وٓ يَابرؾ
افبىؾ هكه ادخِقؿات ذم تِؽ ادةيْرة وإٕرم حيترؽ
هبا ذم مقؿػ آخر ؾٔتًر ظِٔٓا افَارئ مـ خال
حةيث افنخص افكي حكر افبىؾ شاب ًَا ،وهُركا
هِؿ جرا ،حتكير ما هْا وحُاية ظـ مٌرامرة هْراك
ووصػ جلار أصرِف مرـ مُران ؽريرب ـّرةخؾ
فقصػ هكا ادُان ،ذم افْٓاية يتجّرع صرُؾ هركا
افًررراس آؾرررسايض ترررةرل ًٔا ظرررز إحاديرررث
وادٌامرات افثإقية تِؽ.
منُِة ثافثة ظُسٔة يتًررض هلرا مسرتخة تَْٔرة
افًقاس افقمهٔة ،وهل اإلؾراط ذم افٌرابة أو اإلؾراط
ذم افبًة ظـ اإلٕساي ،ؾِق أتك ادٗفػ بًاس يسرُْف
افبط ً
مثال ـّخِقؿات ظاؿِرة مّْٓٔرة ،واشرتخة
هلكا افًاس دراشات ذم ٍٕسٔة افىٔقر ؾٓرق يتحرةث
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ظرـ أظنراش وظرـ ظِّٔرة وورع افبرٔض وظرـ
مناـؾ ٍٕسٔة بسبب َٕص إظال وظـ متنرٔط
افريش إفر  ،ؾْٓرا حيرةث إٍهرا وؽربرة ظٍْٔرة
فَِارئ ظـ أبىا ادٗفػ.
مٓم ـإت ؽرابة افًّؾ وحب افَارئ فِخٔا ؾٓق
ذم افْٓايرة يريرة أن يررى ٍٕسرف (ظرذ إؿرؾ ظررذ
مستقى ادنراظر وردود إؾًرا ) ذم صخهرٔات
افًّؾ افكي يَرأه .اإلها ذم افٌرابة فٔس دفٔرؾ
براظة ذم اخلٔا وإٕم تٍْر فَِارئ.
هْرراك منررُالت أخرررى مًتررادة ؽررر مرتبىررة
بافٍإتازيا ذااا ،ـتْاؿض افُاتب مع ٍٕسف ،حيةث
هرركا ذم إظررم ادتًررةدة إجررزاء حٔررث يْسررك
افُاتب ؿاظةة ووًٓا ذم بةايات افُتابة ويكـر ما
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خيافٍٓا ذم اجلزء افسرادس .إظرادة ؿرراءة مرا ـتبترف
جةا ذم هكه احلافة!
مٍٔةا ً
يُقن ً
وًػ دواؾع إبىرا ؾافُاترب لًِٓرؿ يّررون
بٌّامرات هائِة ٕجؾ أشباب ؽر مًَْة فَِرارئ
ٓ تًررقد بررافٍْع ظررذ افبىررؾ ،مثررؾ هرركه ادنرراـؾ
وافسِبٔات شْحاو ب٘ذن ا مراجًتٓا ذم شِسِة
مسررتَِة ظررـ منرراـؾ وتَْٔررات افُتابررة ورشررؿ
افنخهررٔات .وهررق مررا شررُٔقن مقوررق ًظا ظا ًمررا
مَتكا ظذ افٍإتازيا.
وفٔس
ً
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 مه إصدارات ألبود مدى 
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تىويه:
 


(األمسية ادلظلمة) :رواية رظب وخٔا ظِّل،

تتُرقن مـ ؿهص مٍْهِة /متهِة ،بَِؿ (ياشرغ
أمحرة ،حمّقد ظبة احلِٔؿ ،دافٔرا مهىٍك صرالح،
مهىٍك ٔؾ) ،صةرت ظرـ دار افرشؿ بافُِمت
فِْؼ وافتقزيع ،يْاير . 2104
( قربان) :رواية خٔا ظِّل ،بَِّل ياشغ أمحة
شًٔرة وإبراهٔؿ افسًٔرة ،صةرت ظـ دار (بهّة)
فِْؼ وافتقزيع ،يْاير . 2107
رصة
( خط الثقافة ادلستقـلة :القاهر  ،أسوان)ْ :
صحٍل دؼوظات ثَاؾٔة تْتّل إػ افَاهرة افُزى
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وافهًٔررة –مـ ـؾ حماؾيررة ّٕررقذج -ئِٓررا
تٍاصٔررؾ ظرـ ـٍٔٔررة تٖشٔرس وإدارة مبررادرات
مناهبة ،صةر ظـ مبادرة (ٕبًة مةى) ،شبتّز
. 2107


(وبوءات اخليال الولمي) :ظـ افسبا ادّتة

ظز افتراري ما برغ (افًِرؿ مـ ٕاحٔررة ،وإدب/
افٍررـ مرـ افْراحٔرة إخرررى) ،صررةر ظرـ دار
(ؾإترازيقن) فِْؼ وافتقزيع ،يْاير . 2108
( مه وحي رحلة) :ظرةة مٗفٍرغ ،يتحةث ـؾ
مْٓؿ ذم ؾهرؾ مستَؾ ظـ رحرِة أهلّترف بْص أديب
ضقيؾ ،صةر ظـ دار (ؾإتازيقن) فِْؼ وافتقزيع،
يْاير . 2109

( أفالم  ي قصص) :ؿهص ؿهرة مس ة ،مرؾؼ
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بُؾ واحرةة :مرَرا يترىرر إػ ؾٔرِؿ شْٔررمئل
مسترقحك ظْٓا ،صرةرت ظـ دار افًرريب فِْنررر
وافتقزيع ،يْاير . 2109
ؾِٔم تةور مًيؿ
( أفالم غرفة) :مَآت ظـ ً 06
أحةاثٓرـ بغ أربًرة جرةران ،صةرت ظـ مبرادرة
(ٕبًة مةى) ،مارس . 2109
( حوارات ألبود) :فَاءات صحٍٔة مع حقايل 25

مٗف ًٍا مك ًيا وظرب ًٔا ذم جمآت (اخلٔا افًِّل،
افٍإترازيا ،افرظب) ،صرةرت ظـ مبرادرة (ٕبًرة

مةى)ٕ ،قؾّز . 2109


(خياليون جدد) :رصة صحٍل فِجٔؾ احلايل

مـ مٗفٍل (اخلٔرا افًِّل ،افٍإترازيا ،افرظب)،
صةر ظـ مبادرة (ٕبًة مةى) ،ديسّز . 2109
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