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سينمب انفضبئيني األخيبر

أهمٚمبٜم٤م يتقضمس قمٜمد ُم٘م٤مسمٚم٦م سمِمـر همرسمـ٤م ،ومـب سم٤مًمـؽ
سم٤مًم٘م٤مدُملم مم٤م ورا ،اًمٜمجقم؟!
يم٤من ُمـ اًمٓمبٞمٕمل أن يٜمتبف اًمسٞمٜمبئٞمقن هلـذه اًمٜم٘مٓمـ٦م
ًمذًمؽ ..شمٕمد (اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمْم٤مئٞم٦م) أطمـد اعمقايـٞمع
األيمثر اؾمتخدا ًُم٤م ذم اخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛمل وأىمدُمٝم٤م.
قمٜمدُم٤م أىمـقل (أىمـدُمٝم٤م) وم٠مٟمـ٤م أىمّمـد اعمٕمٜمـك ا ـرذم
ًمٚمٙمٚمٛم٦م؛ ومٝمل شمٕمقد إمم زُمـ اًمسٞمٜمب اًمّمـ٤مُمت٦م ذاشمـف
قمٜمدُم٤م دُم٩م اًمٗمرٟمز (ضمقرج ُمٞمٚمٞمف) سمـلم اًمـروايتلم
اًمرائدشملم (أول رضمـ٤مل قمغم ؾمٓمـح اًم٘مٛمـر) هلرسمرت
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ضمقرج ويٚمز ُ( +مـ األرض إمم اًم٘مٛمـر) ًمــ (ضمـقزم
ومــػمن) وُمـــ طم٤مزــؾ شمــزاوضمٝمب أظمــرج ومٞمٚمٛمــف
اًمّم٤مُم٧م (رطمٚم٦م إمم اًم٘مٛمـر Le Voyage dans

ُ )lune laمدة اًمٗمـٞمٚمؿ ( )44دىمٞم٘مـ٦م وشمـؿ قمريـف
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ٟمج٤مطمـ٤م ه٤ميػم ًيـ٤م واؾمـ ًٕم٤م يمـب
قم٤مم 4992م ومٜمـ٤مل
ً
اقمتؼمشمف دوري٦م (ومـٞمٚم٩م ومـقيس) أطمـد أيـؿ األقمـبل
اًمسٞمٜمبئٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ.

ُمـ أؿمٝمر اًمٖمرسم٤م ،اًمسٞمٜمبئٞملم -يمذًمؽ( -إًمٞمت٤مُ :مٚمٙم٦م
اعمريخ  )Aelita: Queen of Marsويل ُمثٚمٝم٤م
ُمثؾ ُمقاـمٜمل اًمٙمقيم٥م األمحر ؿمبٞمٝم٦م ؿمـٙم ً سم٠ميـؾ
األرض صمؿ شم٠مظمذ اًم٘مّم٦م ـم٤مسم ًٕمـ٤م روُم٤مٟمسـ ًٞم٤م قمٜمـدُم٤م
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شمٕمثرت اعمٚمٙم٦م ذم همرام أطمد األريٞملم ًمٞمتِم٤مريمً٤م ُم ًٕم٤م
أيْمــ٤م أظمرضمــف
ا ــ٥م واًمثــقرة .اًمٗمــٞمٚمؿ زــ٤مُم٧م ً
اًمسقومٞمتل (ي٤ميمقف سمروشم٤مزاٟمقف) 4924م.
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اعمحٓم٦م اًمت٤مًمٞم٦م :قم٤مم 4954م طمٞم٨م سم٤مًمٙمـ٤مد عمٚمٛمـ٧م
ضمراح ا رب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م مم٤م دقم٤م خلـروج دمرسمـ٦م
(اًمٞمقم اًمذي فمٚم٧م ومٞمف األرض زـ٤مُمدة) يتحـدث
اًمٗمــٞمٚمؿ قمـــ اًمٗمْمــ٤مئل (يم شمــق) وُمســ٤مقمده ا زم
(ضمقرت) ويمٞمػ ضمـ٤م ،يم اـ٤م سمرؾمـ٤مًم٦م ي٤مُمـ٦م إمم
األرض ُمٗم٤مدي٤م اًمســ م وٟمبـذ اًمٕمٜمـػ .وسمـ٤مًمٓمبع
ىمــ٤مسم ظم ـ ل رطمٚمــتٝمؿ قمديــد ُمـــ ردود األومٕمــ٤مل
اًمبِمـري٦م اًمتل يٛمٙمـ أن شمتقىمٕمٝم٤م.
شمسٚمط اًمْمـق- ،شم٤مًم ًٞمـ٤م -قمـغم روايـ٦م (ومٞمٜمـل) اًمتـل
حتـدصمٜم٤م قمٜمٝم٤م ؾم٤مسم ً٘م٤م( ..ظم٤مـمٗمـق األضمسـ٤مد) وم٠مقمٞمـد
شم٘مديٛمٝم٤م ؾمٞمٜمبئ ًٞم٤م ُمرشملم (قم٤مُمل 4956م و4978م).
طم٤مزت اًمٜمسخ٦م األومم حتديدً ا قمغم ؿمٝمرة يم٤مؾمح٦م ذم
اخلٛمسٞمٜمٞم٤مت شمسبب٧م ذم ُمقضم٦م ُمـ األوم م اعمبصمـٚم٦م
-9-

أذيم٤مي٤م هلٞم٥م اًمٕمداً ،مٚمِمٞمققمٞم٦م رسمـب سم٤مؾمـتثٜم٤م ،ومـٞمٚمؿ
(اًمٞمقم اًمـذي شمقىمٗمـ٧م ومٞمـف األرض قمــ اًمـدوران)
وحتـذيرا ُمــ
ضمسد دقمقة ًمٚمسـ م
ً
4954م اًمذي ّ
قمقاىم٥م ؾمب٤مق اًمتسٚمح.
ؾم٤مر اعمخرج األُمريٙمل اًمِمٝمػم (ضمٞمٛمس يمـ٤مُمػمون)
قمغم ٟمٗمس ا ذو قم٤مم 4989م سمٗمٞمٚمؿ (اهلـقة) وومٞمـف
هيدد اًمٗمْم٤مئٞمقن ـمرذم ا ـرب اًمبـ٤مردة ًمٞمحثـقيؿ
قمغم ختٗمٞمػ االؾمتٜمٗم٤مر اًمٕمسٙمري اعمتب٤مدل.
سمٕمٞمدً ا قمـ اإلؾم٘م٤مـم٤مت اًمسٞم٤مؾمٞم٦م صم٘مٞمٚم٦م اًمٔمؾ ظمـرج
(شمــٞمؿ سمػمشمــقن) ذم أواظمــر اخلٛمســٞمٜمٞم٤مت سمٗمٞمٚمٛمــف
اًمٓمريـػ (يجـبت اعمـريخ) اًمـذي قمـ٤مًم٩م اًمثٞمٛمـ٦م
سمٓمري٘م٦م ؾم٤مظمرة .وازــؾ اعمحٜمـك ارشمٗم٤مقمــف ًمٞمبٚمـغ
اًمــذروة قمــ٤مم 4982م سمٗمــٞمٚمؿ (إي  )،إظمـــراج
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(ؾمــتٞمٗمـ ؾمــبٞمٚمؼمج) وُمــ٤م أدراك ُمــ٤م (ؾمــتٞمٗملم
ؾمبٞمٚمؼمج)!

)إي  )،يـــك اظمتّمــــ٤مر ًمــــ (The Extra-

ُ ،)Terrestrialمٕمٜم٤ميــ٤م (اًم٘مـــ٤مدم ُمــــ ظمــ٤مرج
يمقيمــ٥م األرض( .شمبــدأ ا ٙم٤ميــ٦م سمٗمــقج ُمـــ زوار
اًمٜمجـقم اًمٚمٓمٞمٗملم يبٓمقا ُمـ اًمسبً ،مٞم٘مْمـقا وىمتًـ٤م
ىمّمػما ُم٤م سملم اؾمتٙمِم٤مف وهع قمٞمٜمـ٤مت صمـؿ عمٚمٛمـقا
ً
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أهمرايٝمؿ ورطمٚمقا واطمد وم٘مط ختٚمػ قمـ اًم٘م٤مومٚمـ٦م
ًمٞمجد أيقا ،وؾم٤مريٜم٤مت األُمـ حت٤مس اعمٜمٓم٘م٦م.
ٟم٘م٤مسمؾ ذم يذا اًمٕمٛمؾ رؤي٦م خمتٚمٗم٦م ًمٚمٙم٤مئـ اًمٗمْمـ٤مئل؛
ومٝمق ـمٞم٥م اًم٘مٚم٥م وديع ُمس٤ممل ممـ٤م جيٕمـؾ أـمٗمـ٤مل
يمقيمبٜم٤م يٜمح٤مزون شمٚم٘م٤مئ ًٞم٤م إمم زٗمف يد قمـ٤ممل اًمٙمبـ٤مر
اًم٘م٤مد.
ًمق شمريمٜم٤م ومؽمة اًمثبٟمٞمٜمٞمـ٤مت وسمحثٜمـ٤م ذم ؾمـٞمٜمب اًم٘مـرن
ا ـ٤مدي واًمٕمِمــريـ أقمت٘مـد أٟمٜمـ٤م ًمــ ٟمجـد ً
ُمثـ٤مال
ًمٚمٗمْم٤مئٞملم األظمٞم٤مر أومْمؾ ُمـ:
 (أوم٤مشم٤مر).يقضمد اًمٕمِمـرات -سمؾ اعمئـ٤متُ -مــ أومـ م اًمٖمـزاة
اًم٘م٤مدُملم ُمـ يمقايم٥م أظمرى ًمذًمؽ ُمــ اًمٜمـ٤مدر أن
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دمد قمٛم ً يٖم٤مُمر سمت٘مديؿ رؤيـ٦م ختتٚمـػ 489درضمـ٦م
يتحدث قمـ يمقيم٥م ُمس٤ممل ٟمٙمقن ٟمحـ هم٤مزيف.
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حيٙمل (أوم٤مشم٤مر) قمـ يمقيم٥م (سمٜمدورا) اًمـذي حيتـقي
قمغم ُمٕمدن ٟم٤مدر يسـٛمك (األٟمقسمتٞمٜمٞمـقم) ممـ٤م أهمـرى
اًمبنم سم٤مًمسٕمل الطمت ًمف سمٓمؾ ىمّم٦م اًمٗمـٞمٚمؿ يـدقمك
(ضمٞمؽ ؾمقزم) يق حم٤مرب سمحري٦م ُمِمٚمقل ُمٓمٚمـقب
ُمٜمف أداُ ،مٝمٛم٦م اؾمتٓم ع (سمٜمدورا).
شمرضمع أزؾ يمٚمٛم٦م (أوم٤مشمـ٤مر) إمم اًمدي٤مٟمـ٦م اهلٜمدوؾمـٞم٦م
ويِمػم إمم دمسـد ًمٙمـ٤مئـ أو إًمـف قمٚمـقي وٟمزوًمـف ذم
ُمٝمٛم٦م أريٞم٦م .أُم٤م ذم اًمٗمٞمٚمؿ ..ومتِمػم إمم رطمٞمؾ وقمل
اًمبٓمؾ (ؾمقزم) –اًمـققمل وم٘مـط سمٞمـٜمب اًمبـدن سمـ٤مق ذم
ُمٙم٤مٟمف -إمم يمقيم٥م (سمٜمدورا) ودمسده سمٞمٜمٝمؿ ذم يٞمئ٦م
شمِمبٝمٝمؿ مت٤م ًُم٤م.
شمٙمٚمػ (أوم٤مشم٤مر) طمقازم ُ 239مٚمٞمـقن دوالر طمّمد
ذم اعم٘م٤مسمؾ -إيرادات دم٤موزت اعمٚمٞم٤مريـ مم٤م ؿمجع- 44 -

اعمخرج (ضمٞمٛمس يم٤مُمػمون) قمـغم أن يٕمٚمــ ختٓمٞمٓمـف
إلٟمت٤مج أضمزا ،أظمرى.
قمغم زٕمٞمد اجلقائز ٟم٤مل (أوم٤مشم٤مر) ضم٤مئزشملم ضمقًمـديـ
ضمٚمقب ورؿمح ًمتسع ضمقائز أوؾمـٙم٤مر ومـ٤مز ُمـٜمٝمؿ
سمث ث (أطمسـ ؾمٞمٜم٤مريق/إظمراج ومٜملُ/م١مصمرات).
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 2حتضري األرواح

ذم اًمٗمؽمة األظمػمة ريمز أيؾ اًمٕمٚمؿ ايتبُم٤مهتؿ قمغم
أؿمٞم٤م ،وفمقاير همريب٦م شمثػم ومزع اًمٜم٤مس واقمتؼمي٤م
اًمبٕمض طم٘مٞم٘مٞم٦م وا ظمرون اقمتؼموي٤م أؾمـ٤مـمػم
ًمٙمـ ُمع اًمزُمـ سمدأت اًمٜم٤مس شمروج ًمبٕمض اًمٔمقاير
قمـ ـمريؼ يمت٤مسم٦م اًم٘مّمص واألوم م واًمروايـ٤مت
وم٘مط ًمؽمؾمٞمخ اًمٗمٙمرة وصمب٤مت زدىمٝم٤م وٟمٞمؾ اًمِمٝمرة
ُمـ ىمبؾ يم٤مشمبٝم٤م ُمـ يٛمـ يذه األؿمٞم٤م.،


واطمدة ُمـ أؿمٝمر ظمراوم٤مت اًمٕمٍم اًم٘مديؿ ي٘م٤مل أهن٤م
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واطمدة ُمـ ـمرق اًمتقازؾ ُمع األرواح قمـ ـمريؼ
اؾمتحْم٤مر روح اعمٞم٧م واالشمّم٤مل هب٤م قمـ ـمريؼ
اًمتخ٤مـمر اًمٕم٘مكم أو اًمروطمل .اٟمتنمت يذه اًمٔم٤ميرة
ذم اًمٕم٤مم 4799م سمٕمد فمٝمقر اًمرضمؾ اعمستذئ٥م
واًمسحرة واعمِمٕمقذيلم وُمّم٤ميص اًمدُم٤م ،ورسمب
يٙمقن شم٤مريخ ي١مال ،أىمدم ُمـ يذه اجلٚمسـ٤مت ًمٙمـ
يذه اًمٔم٤ميرة ُمٕمٚم٘م٦م ذم اهلقا ،سملم اًمرومض واًم٘مبقل
سملم اعمحبلم ًمٚمخداع أٟمٗمسٝمؿ وسملم أزح٤مب اًمرأي
اًمّم٤مدق.
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قم٤مدة ُم٤م يٙمقن اعمستحرض واطمدً ا ُمـ اًمسحرة آٟمذاك
جيٚمس ُمؽمسمع اًم٘مدُملم صمؿ ي٠م ،اًمزسمقن اًمٗم٘مػم –
اجل٤ميؾ سم٤مًمٌم -،ويٓمٚم٥م ُمٜمف اؾمتحْم٤مر روح أطمد
أىمرسم٤مئف طمتك يٓمٛمئـ قمغم طم٤مًمف أو االؾمتٗمس٤مر قمـ
رُ ،م٤م .سمٕمدي٤م ي٘مقم اًمس٤مطمر سم٠مظمذ سمٕمض اًمتٗم٤مزٞمؾ
اًمتل يستٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ذيم٤مئف ا ـ٤مد ًمٞم٘مٜمع اًمزسمـقن
سم٤مًمردود اًمتل يريد ؾمبقمٝم٤م.
خيتٚمؼ اًمس٤مطمر شمٗم٤مزٞمؾ أصمٜمـ٤م ،اؾمتحْم٤مر اًمروح
ويٛمثؾ اًمرقمِم٦م اجلسدي٦م واهلدو ،اًمس٤ميمـ ذم ذيٜمف
صمؿ ي٘مقل «إٟمف يٜم٤م ؾمٚمف وأٟم٤م ؾمقف أؾمٛمٕمف وأضمٞمبؽ
سمب ي٘مقلش يٙمذا ؾم٤مر اًمسٞمٜم٤مريق وُمـ ؿمدة ضمٝمؾ
اًمٜم٤مس هت٤موى قمغم قمتب٦م سم٤مب اًمسحرة وُمستحرضي
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األرواح ٟمب  ،وأُمرا ،وؾمحرة ُمبتدئلم وطمتك أوم٘مر
اًمٗم٘مرا ،مم٤م أدى إمم دومع يذا اًمٔم٤ميرة ًمتؼمز قمغم
ؾمٓمح اًمت٤مريخ واألطمداث.
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أزبح٧م ضمٚمس٤مت اًمتحْمػم ؾمٚمٕم٦م رائج٦م ذم ؾمقق
يٕمٗم٤م ،اًمٜمٗمقس واًمذيـ حيبقن سمٕم٨م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم
ٟمٗمقؾمٝمؿ قمـ ـمريؼ يم م اًمدضم٤مًملم واعمٜمجٛملم
ضمٚمس٤مت اًمتحْمػم ُمع دظمقل اًمتسٕمٞمٜمٞم٤مت سم٤مشم٧م
شمستٚمزم ُمـ ؿمخص إمم مخس٦م أؿمخ٤مص جيٚمسقن
سمٓمري٘م٦م دائري٦م أو ُمرسمٕم٦م طمس٥م ؿمٙمؾ اًمٓم٤موًم٦م اًمتل
جيٚمسقن قمٚمٞمٝم٤م صمؿ شمتِم٤مسمؽ أيدهيؿ ُمـ سم٤مب سم٨م
اًمٓم٤مىم٦م اًمروطمٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ.
هم٤مًم ًب٤م ُمـ سملم ي١مال ،اخلٛمس٦م يقضمد ؾم٤مطمر يٕمٛمؾ
اًم زم سم٤مإلي٤موم٦م إمم رضمؾ ديـ ي٘مقم سمتحّملم
أيْم٤م ضمزُ ،مـ أضمزا ،اعمب٤مًمٖم٦م
ا ٤مرضيـ .ويذا ً
سم٤مألُمر اعمٝمؿ سمٜمٗمس اعمٔمٝمر اًمٓمبٞمٕمل ًم ؾمتحْم٤مر
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اًمروح واًمس٤مطمر أو اعمستحرض يتٛمتؿ سمٕمض اًمٙم م
همػم اعمٗمٝمقم طمتك يٓمٛمئـ اًمٜم٤مس أٟمف ي٘مقم سمٕمٛمٚمف قمغم
أيمٛمؾ وضمف صمؿ زٛم٧م:
 ي٤م أيتٝم٤م اًمروح اًمٜم٘مٞم٦م ي٤م أيتٝم٤م اًمروح اًمٜم٘مٞم٦م ي٤م روحوم ن يؾ ِ
أٟم٧م ذم اعمٙم٤من؟ اظمؼميٜم٤م إن طم٤من األوان؟
اًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ُمـ اإلؿم٤مرات اًمروطمٞم٦م ًمقضمقدي٤م
يل إؾم٘م٤مط رُ ،مـ اًمتحػ أو زقرة ُمٕمٚم٘م٦م أو
إـمٗم٤م ،اًمِمٛمقع إن وضمدت ذم اجلٚمس٦م ـمب ًٕم٤م أضمقا،
يمٝمذا شمْمٗمل قمغم ا ٤مرضيـ رُ ،مـ اخلقف
واًم٘مٚمؼ ويبدأوا سم٤مًمرقمِم٦م اجلسدي٦م واًمتٛمتٛم٦م سمب
حيٗمٔمقن ُمـ حتّمٞمٜم٤مت ديٜمٞم٦م.
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ًمٚمتٕمريػ قمـ ضمقن إدوارد يق وؾمٞمط روطم٤مين
ويٕمد أيْم٤م ُمـ أومْمؾ ممـ يستٕمٛمٚمقن اًمتخ٤مـمر يذا
اًمِمخص أصم٤مر ضمدل واؾمع ذم قم٤مم 2993م-
2994م ىم٤مم سمتجرسم٦م ضمريئ٦م ضمدً ا ويل ىمرا،ة أومٙم٤مر
اعمِم٤ميديـ وا ٤مرضيـ داظمؾ األؾمتقديق طمتك
يثب٧م زح٦م ُم٤م يٗمٕمٚمف.

جون إدوارد يف أحد لقاءاته التلفزيونية
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أظمذ ُم٤م ي٘م٤مرب ُمدة اًمرسمع ؾم٤مقم٦م وم٘مط طمتك اؾمتٓم٤مع
ىمرا،ة ُم٤م يدور ذم ذيـ اجلٛمٝمقر ويم٤مٟم٧م اعمٗم٤مضم٤مة أٟمف
سمدأ يس٠مل اًمٜم٤مس قمـ ُم٤م يٗمٙمرون سمف ُمـ ُمِم٤مريع
زواج وارشمب٤مـم٤مت وأيْم٤م قم ىم٤مت ظم٤مز٦م.
ضم٤مٟم٥م آظمر ُمـ ُمٗم٤مضمآشمف أٟمف ىم٤مم سمت٠مزٞمؾ ضمذور يمؾ
ؿمخص ُمث ً «أٟم٧م اسمـ وم ن ووم ن ووم ن
ويرضمع ٟمسبؽ وأزٚمؽ إمم اعمٚمؽ وم ن أو اعمٚمٙم٦م
وم ٟم٦مش.
ويٙمذا فمؾ اًمٜم٤مس وم٤مهمري اًمٗم٤مه أُمقر يمٝمذه ضمٕمٚم٧م
ضمقن أؿمبف سمٜمجقم يقًمٞمقود ورسمب أيمثر ؿمٝمرة ألٟمف
ظمٓمرا قمغم اًمبنمي٦م ومٞمج٥م
سمٛمٕمٚمقُم٤مشمف يذه يِمٙمؾ
ً
اًمتقدد ًمف أول دمرسم٦م خت٤مـمر ُمع األرواح ىم٤مم هبـ٤م
قمغم اهلـقا ،أصمـ٤مرت يجـ٦م وضمـدل اعمٜمتـديـ٤مت
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واًمّمحػ ألٟمف ىم٤مم سم٤مؾمتحْم٤مر روح أطمد أىمرسم٤م،
ا ٤مرضيـ ذم األؾمتقديق.
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ذم اًمقاىمع روح اًمِمخص اًمذي أراد اؾمتحْم٤مره مل
حترض ومل شمتقازؾ ىمط ُمع ضمقن مم٤م أصم٤مر ديِم٦م
قم٤مرُم٦م وذيقل سم٤مًمغ اًمتٕم٤مسمػم :يمٞمػ ًمقؾمٞمط ُمتٛمٙمـ
أن يٗمِمؾ ذم اؾمتحْم٤مر روح ؿمخص قم٤مدي؟!
ىم٤مم سم٤مًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ طمدة األُمر سمحجـ٦م قمدم اًمؽميمـٞمز أو
اًمروح همػم ُم٤مرة سم٤معمحٞمط اًمٙمقين وقمدد ُمـ األقمذار
وا ج٩م اًمت٤مومٝم٦م.
يمٞمػ يٕمرف أومٙم٤مر ا ٤مرضيـ داظمؾ األؾمتقديق؟
طمسٜمً٤م يذا ؾم١مال ضمٞمد الطمظ قمزيزي اًم٘م٤مرئ أٟمف
يٓمٚم٥م ُمـ ا ْمقر ضمٚم٥م ؿمجرة اًمٕم٤مئٚم٦م ُمٕمٝمؿ
وُمـ يذا اعمٜمٓمٚمؼ ي٘مقم سم٢مضمرا ،أسمح٤مصمف وحتْمػم هؾ
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ُمٗمٞمدة شمس٤مقمده قمغم ظمٚمؼ ضمق ُمـ اًمروطم٤مٟمٞم٦م
واعمّمداىمٞم٦م ًمديف.
ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف وسمٕمد شمٕمرض ضمقن إدوارد
ًمٚمٗمْمٞمح٦م اًمٙمبػمة شمقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ يم٤من آظمر
فمٝمقر شمٚمٗمزيقين قم٤معمل ًمف ذم سمرٟم٤مُم٩م (أوسمرا ويٜمٗمري)
طمٞم٨م أومّمح سمف قمـ هٞمع أرسار اعمٝمٜم٦م.
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أطم٥م أن أسمدأ يم ُمل سم٤مىمتب٤مس ُمـ اًمرائع اًمراطمؾ
أٟمٞمس ُمٜمّمقر طمٞم٨م ىم٤مل:
 إذا يمٜم٧م شمّمدق يمؾ ُم٤م شم٘مرأ ال شم٘مرأ.ُمقاىمع اًمسقؿم٤مل ُمٞمدي٤م واًمٙمت٥م اًمتج٤مري٦م اًمتل شمروج
هلذه األُمقر ُم٤م يٛمٚمٙمقن ُمـ همرض ؾمقى ؿمٝمرة
وٟمٗمقذ وأطمٞم٤مٟم٤م ضمٜمل اعم٤مل الطمظ قمزيزي اًم٘م٤مرئ
أن اًمٕمٚمؿ ُمٝمب شمٓمقر وُمٝمب وزؾ إًمٞمف ُمـ درضم٤مت
طم٤مئرا واؾمتٕمَم
ُمـ اًمتٗمقق اإلسمداقمل إمم أٟمف وىمػ ً
قمٚمٞمف أُمران:
 اعمقت واًمروح؛ وم٤مًمروح يل اًمرس اإلهلل األقمٔمؿاًمذي ـم٤معم٤م ؾمٕمك اًمٕمٚمؿ ًمٙمِمٗمف ًمٙمٜمٝمؿ ومِمٚمقا أُم٤م
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اعمقت ومٝمق سمح٨م قمٛمٞمؼ ضمدً ا يٗمتح ًمؽ أًمػ سم٤مب
وسم٤مب وًمـ حتّمؾ قمغم إضم٤مسم٦م ُم٘مٜمٕم٦م ومٛمـ ا ظمر
شمٜم٤مؾمك اًمسٛمع قمـ يذه األُمقر وقمش طمٞم٤مشمؽ.
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أدة انرعت ..مىت وكيف؟ 5
ُم٘مدُم٦م!
آآآُ ...م٤مذا أىمقل ..وُم٤م اًمذي ي٘م٤مل سمٕمد يمؾ ُم٤م ىمٞمـؾ..
يمـــ وأًمـــػ يمـــ  ..وآآآ ..دقمقٟمـــ٤م (ٟمخـــش) ذم
اعمقيقع ..و(ٟمٗمٙمس) قار اعم٘مدُم٦م ذاك..
شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم اجلز ،األول قمـ أزؾ أدب اًمرقم٥م ..صمؿ
اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم اًمٙم م قمـ اًمرقم٥م اًم٘مقـمل وأسم٤مـمرة يـذا
اًمٜمقع ُمـ األدب ذم اًمٕمٍم ا ـدي٨م ..واٟمت٘مـؾ سمٜمـ٤م
ا ــدي٨م ذم اجلــز ،اًمث٤مًمــ٨م إمم اًمــتٙمٚمؿ قمـــ أدب
اًمرقم٥م اعمٕمـ٤مس وأؿمـٝمر يمتـ٤مب ذًمـؽ اًمٜمـقع ُمــ
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األدب ذم قمٍمٟم٤م ا ٤مزمً ..مٙمــ طمـديثٜم٤م دار طمـقل
يمؾ ُم١مًمػ ال يٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ..يؾ يذا يٕمٜمل أٟمٜمـ٤م ال
ً
ًلــ٤مال ًمٚمحــدي٨م ذم اًمرقمــ٥م ذم ًلتٛمٕم٤مشمٜمــ٤م
ٟمٛمٚمــؽ
اًمِمـرىمٞم٦م؟!
ُمـ ي٘مقل ذًمـؽ -وأقمـذرين ومـٞمب ؾمـ٠مىمقل( -أمحـؼ
يمبػم) ..سمؾ يق ال يٕمٞمش ذم اًمدٟمٞم٤م يمب ي٘مقًمقن..
ًمـ ُأـمٞمؾ ا ـدي٨م قمــ أؾمـ٤مـمػمٟم٤م اًمِمـٕمبٞم٦م واجلــ
واًمٜمداي٦م وأُمٜم٤م اًمٖمقًم٦م وسمـ سمـ سمـ  ..ويمـؾ شمٚمـؽ
األؿمٞم٤م ..،ومجٛمٞمٕمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ضمٞمدً ا إن اًمٕم٘مقل اًمِمــرىمٞم٦م
ذات سم٤مع ممتـد ذم ٟمسـ٩م ا ٙم٤ميـ٤مت اعمرقمبـ٦مً ..مٙمــ
ا ٙم٤مي٤مت رسقم٤من ُم٤م شمتٓمقر وشمتحقل إمم ر ،أيمثـر
ىمٞمٛم٦م ..يذا ُم٤م طمدث ذم اخل٤مرج ..حتقل اًمرقمـ٥م إمم
ت٠مظمرا
أدبً ..مٙمـ ذم اًمٕمـ٤ممل اًمٕمريب ..وزٚمٜم٤م ذًمؽ ُُم ً
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ضمدً ا..
سمدأ األُمر سمبٕمض اعمحـ٤موالت ًمٙمت٤مسمـ٦م ًلٚمـدات قمــ
اًمسحر ورواي٤مت يدور ومٚمٙمٝم٤م ذم قمـ٤ممل همرائبـل ُمــ
ِىمبؾ اؾمؿ ـمقاه اًمزُمـ ..اًمٙم٤مشم٥م (إسمرايٞمؿ أؾمـٕمد)..
ًمٙمـ ُمع اًمزُمـ شمتقىمػ ـمب٤مقم٦م يمُتبف ..ويتقىمػ طمتك
ُمـ قمرومف يق ًُم٤م قمـ ذيمر اؾمٛمف ..متر اًمسٜمقن ..وحيتؾ
ًلــ٤مل اخلٞمــ٤مل اًمٕمٚمٛمــل واجل٤مؾمقؾمــٞم٦م ؾمــ٤مطم٦م أدب
اًمبقب أرت ..أدب اًمِمب٤مب واعمـراي٘ملم ..ىمبـؾ أن
حتّمؾ ـمٗمرة زٖمػمة ذم يق ًُم٤م ُم٤م همػمت يمؾ ر..،
ٟمسٞم٧م أيـ ريمٜمـ٧م آًمـ٦م اًمـزُمـ ..آه شمـذيمرت ..إهنـ٤م
سمجقار سم٘م٤مًم٦م أم حمٛمقد ..طمسٜمً٤م دقمقٟم٤م ُمـ يمـؾ ذًمـؽ
يمثػما يذا اعمرة ..وم٘مـط 22
ودقمقٟم٤م ٟمٜمٓمٚمؼ ..مل ٟمبتٕمد ً

قم٤م ًُم٤م.
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(إمم اًمٕمـــ٤مم  4993م ..اًمٔمٝمـــقر األول ًمرومٕمـــ٧م
إؾمبقمٞمؾ)
"أٟم٤م اًمديمتقر رومٕم٧م إؾمبقمٞمؾ ..ديمتقر أُمراض اًمدم
اعمت٘م٤مقمد ذم قمدد ال سم٠مس سمف ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت ..واًمـذي
أُم٣م قمٛمره ذم ُمٓم٤مردة أرسار ُم٤م ورا ،اًمٓمبٞمٕم٦م"
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شمٚمؽ اًمٙمٚمبت اًمبسٞمٓم٦م ُم٤م يل إال ضمزُ ،مـ سمـداي٤مت
أقمداد ؾمٚمسٚم٦م ُم٤م ورا ،اًمٓمبٞمٕم٦م ..واًمتل يمـ٤من سمٓمٚمٝمـ٤م
اًمــديمتقر رومٕمــ٧م إؾمــبقمٞمؾ يمــب أطمســ٥م أٟمٙمــؿ
اؾمتٜمتجتؿ..
يق ًمٞمس يمب٤مىمل األسمٓم٤مل اًمذيـ قمرومٜم٤ميؿ ُمـ ىمبـؾ..
ًمٞمس ذو ىمـقة ظم٤مرىمـ٦م ..وال يسـتٓمٞمع صم٘مـ٥م اجلـدار
سم٠مؿمٕم٦م ُمــ قمٞمٜمٞمـف ..وًمـٞمس ذو وؾمـ٤مُم٦م ُمٕمـ٤مذ اهلل..
واليٛمٚمؽ ُمـ دُم٤مصم٦م األظم ق ُمـ٤م جيٕمـؾ ُمٜمـف سمٓمـ ً
حيرص قمغم اًم٘مٞمؿ ..سمـؾ يـق قمـغم اًمٜم٘مـٞمض مت٤م ًُمـ٤م..
قمجــقزا أزــٚمع ..يرشمــدي اًمٜمٔمــ٤مرات ..يــدظمـ
ً
يم٘م٤مـمرةٟ ..محٞمػ يمٕمقد اًم٘مّم٥م ..يٜمٝمِمف اعمرض ذم
يمؾ يقم..
ٟمستٓمٞمع اًم٘مـقل أٟمف ي٤مر ضمدً ا سم٤مًمّمح٦م ..وال ُيٜمّمح
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سمف ًمألـمٗم٤مل األىمؾ ُمـ صم صملم قم٤م ًُم٤م..
ًمِمخّم٤م يمٝمذا سمـ٠من يّمـبح ضمـز ً،ا ُمــ
يمٞمػ ُؾمٛمح
ً
أدب اًمبقب أرت ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب؟
دقمقٟم٤م ٟمرى.
ذم اًمٕم٤مم 4993م ..ذي٥م أطمد اًمٙمُت٤مب اًمِمـب٤مب إمم
اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ا ديث٦م واًمتل يم٤مٟم٧م يـل اعمسـئقل
األول قمـ األرت سمقب ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمـريب ..يٕمـرض
قمٚمٞمٝمؿ ومٙمرة ؾمٚمسـٚم٦م ضمديـدة شمتحـدث اًمرقمـ٥م ذم
أضمقاُ ،مٍمي٦م ..طمٞم٨م (يؼمـمـع) ُمّمـ٤ميص اًمـدُم٤م،
واعمــذؤوسملم ويمــؾ شمٚمــؽ اًمٙم٤مئٜمــ٤مت اعمخٞمٗمــ٦م ذم
األؾم٤مـمػم اًم٘مديٛم٦م..
رأت جلٜم٦م حتٙمٞمؿ األقمبل ذم اعم١مؾمس٦م أن ُم٤م يمُت٥م ذم
- 34 -

حمتقى اًمٕمدد األول ُمـ اًمسٚمسٚم٦م ُم٤م يق إال يـرا ،ال
يٛمٙمـ شم٘مديٛمف ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕمريب ..وأٟمـف ُمــ األومْمـؾ
ًمٚمٙم٤مشم٥م أن يٙمت٥م ذم ر ،أظمر يمـ٠مدب اجل٤مؾمقؾمـٞم٦م
واخلٞم٤مل اًمٕمٚمٛملً ..مٙمـ األُؾمت٤مذ محـدي ُمّمـٓمٗمك-
ُم٤مًمؽ اعم١مؾمس٦م وز٤مطم٥م ومٙمـرة روايـ٤مت ُمّمــري٦م
ًمٚمجٞم٥م -يم٤من سمٕمٞمد اًمٜمٔمر يمٕم٤مدشمف وم٘م٤مم سمٛمٜمح اًمٕمٛمؾ
ومرز٦م أظمرى وقمريـف قمـغم جلٜمـ٦م حتٙمـٞمؿ ُمٖمـ٤ميرة
يٛم٧م اًمٙم٤مشم٥م ٟمبٞمؾ وم٤مروق ز٤مطم٥م ؾمٚمسٚم٦م (رضمؾ
اعمستحٞمؾ) ..وزدرت اًمٜمتٞمج٦م سمٙمقن اًمٕمٛمـؾ رائـع
ويستحؼ يٛم٦م عمنموع رواي٤مت ُمّمـري٦م ًمٚمجٞم٥م..
وسم٤مًمٗمٕمؾ ذم اًمٕم٤مم 4993م ..ظمرج رومٕم٧م إؾمـبقمٞمؾ
إمم اًمٜمقر..
فمٝمر ذم اًمبداي٦م يمٝمـ٤مدم ًمألؾم٤مـمـػم ..وُم٤م اًمقىم٧م سمدأ
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اًمٙم٤مشم٥م سمٜمت٘مؾ سمِمخّمٞمتف إمم ُأومؼ أظمر ذم اًمرقمـ٥م..
قم٤مُم ً سمٛمبدأ أن ًمٙمؾ األؾم٤مـمػم أزؾ ..وإٟمف ًمٞمسـ٧م
يمؾ األؾم٤مـمػم أؾم٤مـمػم ..ومبٕمْمٝم٤م ىمد يٙمقن طم٘مٞم٘م ًٞم٤م..
يتٕمٛمؼ اًمٙم٤مشم٥م ذم ؿمخّمٞمتف قمـغم ُمـدار األقمـداد..
ومٞمٔمٝمر ًمؽ ضمػماٟمف ..وأطمب٤مئف وقم٤مئٚمتف ..وي٠مظمذك إمم
سمٚمــده ..وسمٞمتــف وقمٛمٚمــف ..ورومــ٤مق قمٛمٚمــفً ..مٞمتحــقل
رومٕم٧م إؾمبقمٞمؾ ُمع اًمقىم٧م إمم أيمثر ُم٤م يق أيمثر ُمــ
ؿمخّمٞم٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م ..يتحـقل إمم رومٞمـؼ ..سمـؾ يٛمٙمٜمٜمـ٤م
اًم٘مقل ضمزُ ،مـ قم٤مئٚم٦م اًم٘م٤مرئ ..خي٤مف قمٚمٞمف يمب خي٤مف
قمغم أي ومرد ُمـ أومراد قم٤مئٚمتؽ ..يٛمٙمٜمـؽ أن شمت٘مبـؾ
أي إي٤مٟم٦م ُمٜمـف ويم٠مهنـ٤م ُمـزاح صم٘مٞمـؾ ..وظمـ ل يمـؾ
ذًمؽ ..يست٘مل اًم٘م٤مرئ اًمٕمريب اًمّمـٖمػم اًمٙمثـػم ُمــ
أيْمـ٤م قمــ
اعمٕمٚمقُم٤مت اًمٓمبٞم٦م واًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م ..ويٕمـرف ً
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األدب واعمٞمثقًمقضمٞمــ٤م ..يٕمٓمٞمــؽ ظم ـ ل اًمٙمُتٞمبــ٤مت
اًمٕمديد ُمـ اخلٞمقط ويؽميمؽ شمبح٨م ظمٚمٗمف..
اؾمتٛمرت طمٙم٤مي٤مت اًمديمتقر رومٕمـ٧م إؾمـبقمٞمؾ قمـغم
ُمدار  24قم٤م ًُم٤مً ..مٞمؽمسمك ضمٞمؾ يم٤مُمؾ قمغم طمٙم٤مي٤مشمـف..
ويٜم٘مٚمٝمــ٤م إمم االضمٞمــ٤مل اًمتــل شمٚمٞمــف ..ىمبــؾ أن يٕمٚمـــ
اًمٙم٤مشم٥م ومج٠م ًة أٟمف طم٤من اًمقىم٧م ًمرومٕم٧م إؾمبقمٞمؾ يمل
يٛمقت ..ومت٘مقم اًمدٟمٞم٤م وال شم٘مٕمـد ..وهتـٞم٩م اجلبيـػم
ُمٓم٤مًمبلم سمرأس اًمٙم٤مشم٥م اًمذي حي٤مول طمرُمـ٤مهنؿ ُمــ
اًمٕمزيز رومٕم٧م إؾمبقمٞمؾً ..مٙمـ يمب ي٘مقًمقن وم٘مد ؾمبؼ
اًمسٞمػ اًمٕمزل..
ذم ُأهمسٓمس ذم اًمٕم٤مم 2944م ..يٜمزل قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمدد اًمـ
( )89واألظمػم يم٤مًمّم٤مقم٘م٦م ..ي٤م ىمد شمقىمـػ اًمٕمجـقز
رومٕم٧م إؾمبقمٞمؾ قمــ رسد ا ٙم٤ميـ٤مت ..واٟمت٘مـؾ إمم
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اًمرومٞمؼ األقمغم ..يم٤من رومٕم٧م إؾمبقمٞمؾ واىمٕم ًٞم٤م سمِمٙمؾ
خمٞمػ ..واىمٕم ًٞم٤م ًمدرضم٦م ضمٕمٚمتف سمٕمد يمؾ ذًمؽ يٛمـقت
ؿمخّمــ٤م واىمٕمــل ..ذم رسيــره سمــلم ذراقمــل
يمــ٠مي
ً
طمبٞمبتف..
أظمذٟم٤م ا دي٨م قمـ رومٕمـ٧م إؾمـبقمٞمؾ إمم أن ٟمٜمسـك
ا دي٨م قمـ ُم١مًمػ اًمِمخّمـٞم٦م ٟمٗمسـف ..وأول ُمــ
اظمؽمق ًل٤مل أدب اًمرقم٥م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب ..اًمديمتقر
أمحد ظم٤مًمد شمقومٞمؼ ..أو يمب يسٛمٞمف ىمرا،ه (اًمٕمراب)..
رومٕم٧م إؾمـبقمٞمؾ يمـ٤من اًمسـت٤مر اًمـذي قمـ٤مش ظمٚمٗمـف
د.أمحد ظم٤مًمد شمقومٞمؼ ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ىمبؾ أن ئمٝمر قمـغم
اًمس٤مطم٦م يمٙم٤مشم٥م يمبـػم ..وأديـ٥م ًمـف وزٟمـفً ..مٞمٓمـؾ
قمٚمٞمٜمــ٤م ذم ُمٜمتّمــػ اًمٕم٘مــد اعمــ٤مد سم٤مًمٕمديــد ُمـــ
اإلزـدارات يمبـػمة ا جـؿ -قمٙمس ـمبٞمٕم٦م يمت٤مسم٤مشمف
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اًمســ٤مسم٘م٦م -رهمــؿ يمقهنــ٤م شمٜمتٛمــل إمم ومئــ٦م اًمرقمــ٥م ذم
ؿمٙمٚمٝم٤م اًمٕم٤ممً ..مٙمـ سمٕمـد ذًمـؽ وذم اًمٕمـ٤مم 2994م
خيرج قمٚمٞمٜم٤م اًمديمتقر أمحد ظم٤مًمد شمقومٞمؼ سمتحٗمـ٦م أدسمٞمـ٦م
أؾمبي٤م (يقشمقسمٞم٤م) اعمديٜم٦م اًمٗم٤ميـٚم٦م ..واًمتـل حتـدصم٧م
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سمِمٙمؾ ؾمقداوي قمـ ُمست٘مبؾ ُمّمـر ظم ل اًمٕم٘مـقد
اًم٘م٤مدُم٦م ..وقمـ ُمدى اًمٙم٤مرصم٦م اًمتل ىمد يسببٝم٤م اظمتٗم٤م،
اًمٓمب٘م٦م اعمتقؾمٓم٦م..
سمٕمــد ٟمجــ٤مح يقشمقسمٞمــ٤م يتبٕمٝمــ٤م ديمتــقر أمحــد سمروايــ٦م
(اًمسٜمج٦م) ..صمـؿ اًمٕمديـد ُمــ اًمٙمتـ٥م اًمتـل حتـقي
ُم٘م٤مالت ًلٛمٕم٦م ًمف ذم خمتٚمػ أُمقر ا ٞمـ٤مة ..سمٕمْمـٝم٤م
ًلٛمع ُمـ ضمريدة اًمقـمـ اًمتل أزبح يم٤مشم ًب٤م أؾمـبققم ًٞم٤م
ومٞمٝم٤م ..يم٤من أظمر ُم٤م أـمؾ قمٚمٞمٜم٤م سمـف ديمتـقر أمحـد يـل
رواي٦م (ُمثؾ إيٙم٤مروس) ..ويذا سمٕمد ُمـقت رومٕمـ٧م
إؾمبقمٞمؾً ..مٞمخؼمٟم٤م أن ُمقت رومٕم٧م مل يٛمحف يمٙم٤مشم٥م
ُمـ اًمقضمقدٟ ..مٕمؿٟ ..مسٞم٧م اًم٘مقل أن ديمتـقر أمحـد
ىمــد يمتــ٥م ؾمٚمســٚمتلم إيــ٤مومٞمتلم سمجــقار (ُمــ٤م ورا،
اًمٓمبٞمٕم٦م) سمٕمد اٟمْمبُم٦م ًمٚمٛم١مؾمس٦م ..وأطمداصمٝمب شمدور
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ذم قمقامل ىمريب٦م ُمـ قمقامل اًمديمتقر رومٕم٧م ..وا٤م:
 (ؾمٗم٤مري) ..واًمتل شمتحدث قمـ ُمٖم٤مُمرات ـمبٞم٥مذم أطمراش أومري٘مٞم٤م وُمستِمٗمٞم٤مهت٤م..
 (وم٤مٟمت٤مزي٤م) ..اًمتل شمتحدث قمـ سمٓمٚمـ٦م شمٜمـ٤مم وومـققرأؾمٝم٤م آًم٦م ًمتقًمٞمد األطم م ..وذم يمـؾ طمٚمـؿ شمسـ٤مومر
اًمبٓمٚم٦م إمم ضمزُ ،مـ قم٘مٚمٝم٤م ..طمٞم٨م شم٘م٤مسمؾ اعمخ٤مُمرون
اخلٛمســ٦م وي٤ممتــ٤من وؿمٙمســبػم وشمرحتــؾ إمم اهلٜمــد..
وشمبح٨م ُمع ؿم٤مرًمقك يقعمز ..ىمبـؾ أن شمٕمٚمـؼ وؾمـط
أطمد اعمخٓمٓم٤مت اًمتل حت٤مك يـد ومرقمـقن ُمّمــر..
ويتّمــ٤مدف األُمــر إمم أن شمرحتــؾ إمم قمــ٤ممل رومٕمــ٧م
إؾمــبقمٞمؾ ٟمٗمســف وشمٕمــٞمش ُمٕمــف إطمــدى ُمٖم٤مُمراشمــف
اعمرقمب٦م ..يبدو أٟمٜم٤م ظمرضمٜم٤م قمــ ُمقيـققمٜم٤م ىمٚمـٞم ً ..
اعمٝمؿ ..مل يتقىمػ ديمتقر أمحد إمم يقُمٜم٤م يذا قمـ يمت٤مسم٦م
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ىمّمص اًمرقم٥م ..وال يـزال يتحٗمٜمـ٤م ذم يمـؾ قمـ٤مم..
سمٙمت٤مب ضمديد ُمـ اًم٘مّمص اعمرقمب٦م اعمجٛمٕم٦م ..اًمتـل
يم٤من أظمري٤م ًلٛمققم٦م (اهلقل).
ي٘مقل ديمتقر أمحد ُُمتحد ًصم٤م قمـ ٟمٗمسف:
 قمٜمدُم٤م يمُٜم٧م ـمٗم ً يمٜم٧م أظم٤مف ُمــ فمـكم ..طمتـكىمٛم٧م ذم يق ًُم٤م سمتدويـ خم٤موذم قمغم اًمقرق ..ومِمٕمرت
سمراطم٦م يمبػمة داظمكم ..رسمب يذا ُمـ٤م دومٕمٜمـل إمم يمت٤مسمـ٦م
اًمرقم٥م ..طمتك أٟم٘مؾ خم٤موذم إمم ُمـ طمقزم.
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(ومٚمتخذٟم٤م آًم٦م اًمزُمـ إمم سمداي٦م اًم٘مرن ا ٤مزم)
سمٕمد فمٝمقر ؾمٚمسٚم٦م ُم٤م ورا ،اًمٓمبٞمٕم٦م سمـ٠مقمقام ..شمٓمـؾ
قمٚمٞمٜم٤م اعم١مؾمس٦م اًمٕمرسمٞم٦م ا ديث٦م سمسٚمسٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت
اعمجٛمٕم٦م ًم ُٙمتّ٤مب ذم قمٛمـر اًمزيـقر ..ويـل ؾمٚمسـٚم٦م
(ؾمٚم٦م اًمرواي٤مت) ..ويٙمـقن اًمٜمتـ٤مج ُمــ ورا ،شمٚمـؽ
اًمسٚمسٚم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٤مب اجلٞمـديـ واعمٝمٛمـلم ذم
وىمتٜم٤م ا ٤مزمُ ..مـ أاٝمؿ د .شم٤مُمر إسمرايٞمؿ..
مل شم٠مظمـذ يمت٤مسم٤مشمـف ذم ؾمـٚم٦م اًمروايـ٤مت ـمـ٤مسمع اًمرقمــ٥م
سمِمــٙمؾ ُمبــ٤مذً ..مٙمـــ ُمٝم٤مرشمــف ا ٘مٞم٘مٞمــ٦م ذم أدب
اًمرقم٥م فمٝمـرت ذم ؾمٚمسـٚمتف اعمٜمٗمـردة (قمـ٤ممل أظمـر)
واًمتل مل شمستٛمر أليمثر ُمـ قمدديـ ..سمٕمد ذًمؽ اٟمت٘مؾ
ًمٜمِمـر يمت٤مسم٤مشمف ُمع دور اًمٜمنم األُظمرى ..ومٜمنم ُمع دار
ًمٞمـغم ؾمٚمسـٚم٦م روايـ٤مت ُمـرقمبـ٦م حت٧م ُُمسٛمك (قمـؼم
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يمثـػما يـل
رواضم٤م ومل شمستٛمر
اًمزُمـ)ً ..مٙمٜمٝم٤م مل شمٚمؼ
ً
ً
األُظمــرى ..ومٞمخــرج قمٚمٞمٜمــ٤م شمــ٤مُمر إسمــرايٞمؿ سمٕمــدي٤م
سم٤مًمٕمديــد ُمـــ اعمجٛمققمــ٤مت اًم٘مّمّمــٞم٦م ُمـــ أاٝمــ٤م
وأيمثري٤م ؿمٝمرة (طمٙم٤مي٤مت اعمـقشمك) واًمتـل اقمتؼميـ٤م
اًمٙمثـػمون أطمـد أومْمـؾ ُم٤م يمُتـ٥م ذم أدب اًمرقمـ٥م
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اعمّم ــري ..وىمــدُمٝم٤م ديمتــقر أمحــد ظم٤مًمــد شمقومٞمــؼ
سمٜمٗمسف ..فمٝمرت سمٕمد ذًمؽ أيؿ أقمبل شم٤مُمر إسمرايٞمؿ..
صمٜم٤مئٞم٦م ز٤مٟمع اًمٔم م واًمتل شمتٙمقن ُمـ رواي٦م ُم٘مسـٛم٦م
إمم يمتــ٤مسملم( :زــ٤مٟمع اًمٔمــ م) (واًمٚمٞمٚمــ٦م اًمث٤مًمثــ٦م
واًمٕمنمون)..

ٟمجح٧م شمٚمؽ اًمثٜم٤مئٞم٦م ذم إفمٝم٤مر شم٤مُمر إسمرايٞمؿ يمٙم٤مشم٥م
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يمبػم قمغم اًمس٤مطم٦م ..ورهمؿ ُمرور صم صمـ٦م أقمـقام قمـغم
زـدوري٤م ..ال شمـزال ُمـ أيمثـر أقمبل أدب اًمرقمـ٥م
رواضم٤م..
ً
ِ
يٙمتـػ وم٘مـط سمٙمقٟمـف
يبدو أن ديمتقر شم٤مُمر إسمرايٞمؿ مل
ىم٤مص وروائـل ..سمـؾ ىمـرر اىمتحـ٤مم قمـ٤ممل اًمتّمـقير
واًمسٞمٜمب ً ..مٙمـ يم٤مشم٥م ذم ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ األدب ذم
ُمّم ــر ..يمٞمــػ ًمٙمت٤مسم٤مشمــف أن شمتجســد قمــغم ؿم٤مؿمــ٦م
اًمتٚمٗم٤مز؟ ُأشمٞمح٧م شمٚمؽ اًمٗمرز٦م ًمديمتقر شم٤مُمر إسمرايٞمؿ
قمؼم ُمِم٤مريمتف ذم يمت٤مسمـ٦م ُمسٚمسـؾ (أسمـقاب اخلـقف)
ويمـ٤من ُمـــ سمٓمقًمـ٦م قمٛمــرو وايمـد ..واًمــذي اقمتــؼمه
اًمٙمثػميـ ـمٗمرة ذم اًمتٚمٗمزيقن اعمٍمي..
ذم اًمٕمــ٤مم 2944م ..اٟمٗمــرد ديمتــقر شمــ٤مُمر إسمــرايٞمؿ
سمٙمت٤مسم٦م ُمسٚمسؾ (قمد شمٜم٤مززم) واًمذي اسمتٕمـد ومٞمـف قمــ
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اًمرقم٥م سمِمٙمؾ يمكمً ..م ُٞمٗمتح اًمب٤مب قمـغم ُمّمــراقمٞمف
أُم٤مم ديمتقر شم٤مُمر إسمرايٞمؿ طمتـك يٙمـقن أيـؿ يمُتـ٤مب
اًمسٞمٜم٤مريق ذم ُمٍم.
يٙمذا قمزيزي اًم٘م٤مرئ ُأسمنمك إن ُم٘م٤مًمٜم٤م ىمد اٟمتٝمـك..
و ..مل شمتخٚمّمقا ُمٜمل سمٕمد ..وم٠مدب اًمرقم٥م ذم سم دٟمـ٤م
مل يتقىمػ قمٜمد يذيـ االصمٜملم ..ومٚم٘مد أظمذ ُمع اًمقىم٧م
شمٓمقرا..
ذم اًمتحقر وأظمذ ُمٜمحٜمٞم٤مت أيمؼم وأيمثر
ً
ذم اعمــرة اًم٘م٤مدُمــ٦م ؾمــٜمتحدث قمـــ اسمـــ إؾمــح٤مق
وخمٓمقـمتف ..سم٤مإلي٤موم٦م إمم زٜمدوق يٗمٞمض سم٤مًمـدُم٤م،
اًمتل ُزٜمٕم٧م ًمٙمؾ واطمدً ا ومٞمٜم٤مُ ..مع اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٗمٞمٚم٦م
اًمزرىم٤مً ..،مٙمـ يمب ي٘مـقل د.رومٕمـ٧م إؾمـبقمٞمؾ يـذه
ىمّم٦م أظمرى..
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■ كيف؟ وإلى أين؟

■

ٟم٘مّمد سم٤معمّمٓمٚمح شمٚمؽ األقمبل األدسمٞم٦م أو اًمٗمٜمٞم٦م اًمتل
شمدور ُمٕمٔمؿ أطمداصمٝم٤م وساقم٤مهت٤م داظمـؾ اًمٜمٗمس
اًمبنمي٦م وسمس١مال د( .سمسٛم٦م اخلقزم) قمـ أؾمب٤مب ىمٚم٦م
االيتبم هبذا اًمٚمقن األديب سملم ُم١مًمٗمل اجلٞمؾ ا ٤مزم
أضم٤مسم٧م:
 ًمٕمؾ أيمؼم أؾمب٤مب ٟمُدرة اًمدراُم٤م اًمٜمٗمسٞم٦م يمٙمت٤مسم٦م يلايمتٗم٤م ،اًمٜم٤مس سمٛمِم٤ميمٚمٝمؿ اخل٤مرضمٞم٦م ىمٚم٘مٝمؿ ُمؿ
ؾمٞمحدث ًمق حترر اًمِمٞمٓم٤من داظمٚمٝمؿ وىمرر اًمتٍميح
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قمـ أومٙم٤مره اخلقف ُمـ االهنٞم٤مر أو اًم ُمب٤مالة ًمٙمـ
يمٙمُت٤مب ؾم٤ميٙمقدراُم٤م ٟمحـ ٟمّمٜمع ؿمخّمٞم٤مت
وإطمداث سم٢مُمٙم٤مهن٤م اًمتحدث قمٚمٜمً٤م قمـ يمؾ ُم٤م ٟمٙمتٛمف
داظمٚمٜم٤م ٟمّمقر اًمّمدُم٤مت اًمتل قم٤مٟمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ذم ومؽمة ُم٤م
قمغم ًمس٤من ًلٝمقًملم؛ ويم ُ٘مراٟ ،متٚم٘مك يذه اًمرواي٤مت
سمِمٖمػ ًمٜمرى قمغم اًمسٓمقر يمُؾ ُم٤م ظمِمٞمٜم٤م ُمقاضمٝم٦م
أٟمٗمسٜم٤م سمف.
شم١مُمـ اخلـقزم سم٠مٟمٜم٤م هٞم ًٕم٤م ُمرىض سمٓمري٘م٦م أو سم٠مظمرى
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سمٕمْمٜم٤م يٙمتؿ ُمريف سمٞمٜمب يٚمج٠م اًمبٕمض ا ظمر
ًمقؾمٞمٚم٦م ُمٜم٤مؾمب٦م شمس٤مقمده قمغم اًمتٕمبػم قمٜمف؛ ُمثؾ اًم٘متؾ
اًمرؾمؿ أو اًمٙمت٤مسم٦م أي أٟمٜم٤م – سمبس٤مـم٦م – ٟمٕمٞمد متثٞمؾ
آالُمٜم٤م قمغم اًمقرق.
صمؿ اؾمتٓمردت ُم١مًمٗمـ٦م رواي٦م (أمت٤م) ذم ذح ضمـذور
اًمس٤ميٙمقدراُم٤م سم٤مقمتبـ٤مره ُمٗمٝمـقم ـمـقره (ُمقريٜمـق)
طملم ىمرر إدظم٤مًمف –ألول ُمرة -قم٤مُمؾ همػم ُم٠مًمقف
ذم اًمٓمرق اًمٕم ضمٞم٦م أي٤موم٧م:
 يمل شمٗمٝمؿ اًمٗمٙمرة أيمثر ختٞمؾ ًلٛمققم٦م ُمـ اعمٛمثٚملمأُم٤مُمؽ قمغم ظمِمب٦م اعمرسح ًمت٠مدي٦م ُمقىمػ طمدث
سمحٞم٤مشمؽ ال هٝمقر يِم٤ميد ؾمقاك أٟم٧م ويمؾ
زدُم٤مشمؽ خم٤موومؽ وأومٙم٤مرك يذا سم٤مًمْمبط ُم٤م
ومٕمٚمف (ُمقريٜمق) طمتك ا ن ُم٤مزاًم٧م اًمٓمري٘م٦م
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شمُستخدم إلقم٤مدة ظمٚمؼ ُمرسح ًمألـمٗم٤مل اًمذيـ
شمٕمريقا ًمْمٖمقـم٤مت أو اؾمتٖم ل أصمٜم٤م ،اًمٓمٗمقًم٦م
وخلٚمؼ رد ومٕمؾ يد سمٕمض اًمّمدُم٤مت اًمٜمٗمسٞم٦م أو
يمٛمث٤مل أسمسط ذم ضمٚمس٤مت اًمٕم ج اجلبقمٞم٦م.


شمقضمٝمٜم٤م إمم حمٛمد قمبد اًم٘مقي ُمّمٞمٚمحل سمحٙمؿ
رزٞمده اًمذي حيتقى قمغم رواي٤مت ُمثؾ (سمقرشمريف)
و(ًمٞمٚمٞم٤من) حيتؾ ومٞمٝمب اجل٤مٟم٥م اًمٜمٗمز ُمس٤مطم٦م
ًمٞمس٧م سم٤مًم٘مٚمٞمٚم٦م.
ومرس ُمّمٞمٚمحل:
ّ
دائب اعمحرك األزكم ًمألومٕم٤مل
 إن (اًمداومع) يق ًويق اًمريمـ اًمرئٞمس ذم أي  Actionوقمغم أؾم٤مؾمـف
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شمتِمٙمؾ اًمدراُم٤م ؾمقا ،ذم اًمقاىمع أو اًمسٞمٜمب أو
األدب .ويٛمٙمٜمؽ أن شمت٠ميمد سمس١مال ي٤مسمط حت٘مٞم٘م٤مت
ًمديف ضمثـ٦م وؾمـ ح وُمِمتبف سمف ُمٕمـ ِؽمف سم٤مرشمٙم٤مب
اجلريٛم٦م ًمٙمٜمف ال جيد اًمداومع! ويمب خيتٚمػ اًمٜم٤مس
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وم٢من دواومٕمٝمؿ ختتٚمػ ويمذًمؽ ُمّم٤مدر يذه
اًمدواومع واألومٕم٤مل اًمٜم٤مدم٦م قمٜمٝم٤م واإلٟمس٤من يتحرك
وومؼ اطمتٞم٤مج دائؿ ًمٌمُ ،م٤م وىمد يٙمقن يذا
االطمتٞم٤مج قم٘مٚم ًٞم٤م أو قم٤مـمٗم ًٞم٤م أو ٟمٗمس ًٞم٤م أو طمتك
همريزي ًلرد.


سم٤مًمٕمقدة إمم د .سمسٛم٦م اخلقزم ؾم٠مًمٜم٤مي٤م قمـ أؾمب٤مب
ادم٤ميٝم٤م إمم يذا اًمّمٜمػ األديب وم٠مضم٤مسم٧م سم٠من
اًمس٤ميٙمقدراُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م إًمٞمٝم٤م قم٤ممل ُمقازي يسبح ومٞمف
قم٘مٚمٝم٤م اًمب٤مـمـ ُطم ًرا دون ظمقف ممـ يراىم٥م
ؿمٞم٤مـمٞمٜمف أومٙم٤مره يمرايٞمتف أو رهمب٤مشمف؛ ومتس٤مقمدي٤م
اًمدراُم٤م اًمٜمٗمسٞم٦م قمغم اًمقرق ذم ُمقاضمٝم٦م ضم٤مٟمبٝم٤م
اعمٔمٚمؿ واًمتحدث ُمٕمف ورؾمؿ طمٞم٤مشمف وُمٕم٤مٟم٤مشمف داظمؾ
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طمبٙم٦م روائٞم٦م.
رضسم٧م ً
ُمث٤مال ىم٤مئٚم٦م:
 (ألٟمٙمؿ أطمٞم٤م )،ىمررت ُمع قم٘مكم اًمب٤مـمـ ُمقاضمٝم٦ماخلقف ُمـ اعمجٝمقل ًمذًمؽ دظمٚمٜم٤م سمٞم٧م ُمٝمجقر
حيرؾمف رضمؾ ُم٤م سملم ا ٞم٤مة واعمقت سمحثٜم٤م وأظمرضمٜم٤م
ىمٚمٞمؾ ُمـ خم٤موومٜم٤م قمغم اًمقرق صمؿ ضم٤م،ت (أمت٤م)
وُمٕمٝم٤م قمٗمري٧م ٟمٗمز آظمر ويق "اًمزيػ اًمبنمي"
ُظمٚم٘م٧م اعمّمح٦م اًمٜمٗمسٞم٦م ُيٛمٜمل أمحد ا ٞم٤مة واعمقت
واأليم٤مذي٥م اًمتل قم٤مؿم٤مي٤م سمح ًث٤م قمـ اخل ص ا ن
وقمغم ُمِم٤مرف روايتل اجلديدة ىمررت وؿمٞمٓم٤من
قم٘مكم اًمب٤مـمـ ُمداا٦م ضمز ،آظمر ُيدقمل "ُم٤م اًمٗم٤مرق
سملم اًمبنم واًمِمٞمٓم٤من؟ وُمـ األىمقي؟" اسمتسؿ
دائب –
ؿمٞمٓمـ٤مين اًمٜمٗمز ومبدأت اًمٙمتـ٤مسم٦م .يٙمـذا – ً
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ُختٚمؼ اًمس٤ميٙمقدراُم٤م.
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■ أمحد شوقي مجبرك ■
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أمحد ؿمقىمل ُمب٤مرك يم٤مشم٥م ذم سمداي٦م ـمريؼ ـمقيؾ
ضمدً ا وسمب أٟمٜمل أظم٤مـم٥م اًم٘م٤مرئ وم٠مود أن أظمؼمه
سمٛمدي رهمبتل أن شمٙمقن أقمبزم ىمد ٟم٤مًم٧م اؾمتحس٤م ًٟم٤م
ًمديف وأمتٜمك أن يٙمقن اًم٘م٤مدم أومْمؾ أُم٤م إذا ؿمٕمر
اًم٘م٤مرئ سم٤مإلطمب٤مط أمتٜمك ُمٜمحٜمل ومرز٦م ضمديدة وم٠مٟم٤م
أقمٛمؾ ضم٤ميدً ا قمغم أن يٙمقن اًم٘م٤مدم أومْمؾ.


اًمٙمت٤مسم٦م سمٙمؾ شم٠ميمٞمد.


ُمرورا
ؾمٜمقات ـمقيٚم٦م وأٟم٤م أىمرأ ُمـ يمت٥م أـمٗم٤مل
ً
سمرواي٤مت اجلٞم٥م صمؿ أقمبل ُمـ األدب اعمٍمي
اًم٘مديؿ واًمٕمديد ُمـ األقمبل اًمٕم٤معمٞم٦م ومل خيٓمر ذم سم٤مزم
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ُمٓمٚم ً٘م٤م أٟمف ؾمٞم٠م ،يقم أقمـؼم قمـ ٟمٗمز ومٞمف سمٙمت٤مب
روائل حيٛمؾ اؾمٛمل.
األُمر سمدأ سمٛمِمٝمد ٟمنمشمف قمغم زٗمح٦م اًمدومٕم٦م اخل٤مز٦م
سم٤مجل٤مُمٕم٦م ومٜم٤مل اؾمتحس٤مٟمً٤م ال سم٠مس سمف دومٕمٜمل
الؾمتٛمرار اًم٘مّم٦م وومج٠مة ست أيمت٥م ألسمٜم٤م،
دومٕمتل ىمّمص ُمسٚمسٚم٦م سم٤مؾمتٛمرار شمٓمقر األُمر
وسمدأت أيمت٥م أول قمٛمؾ روائل زم وأظمذت أسمح٨م
قمغم اإلٟمؽمٟم٧م قمـ أؾمب ،اًمدور ُمـ ظم ل ضمقضمؾ
واؾمتخدام اًمدًمٞمؾ عمٕمروم٦م أرىم٤مُمٝمؿ واًمتقازؾ
ُمٕمٝمؿ مل أيمـ قمغم دراي٦م سمقضمقد ضمروسم٤مت صم٘م٤مومٞم٦م أو
طمس٤مسم٤مت ؿمخّمٞم٦م قمغم اًمٗمٞمس سمقك ًمٚمٙمتُ٤مب ومٙم٤من
اًمبداي٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م يم ؾمٞمٙمٞم٦م ضمدً ا.
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يمؾ يم٤مشم٥م ىمرأت ًمف أؾمتٗمد ُمٜمف قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل؛
قمٛمٜم٤م ٟمجٞم٥م حمٗمقظ أطمبب٧م ضمدً ا قمٛمؼ ؿمخّمٞم٤مشمف
ويم٤من رسد حيٞمل طم٘مل يسحرين ظمٞم٤مل يقؾمػ
إدريس صم٘م٤موم٦م دان سمراون ذيم٤م ،أضم٤مصم٤م يمريستل
ظمٗم٦م فمؾ ديمتقر أمحد ظم٤مًمد شمقومٞمؼ وهمػميؿ اًمٙمثػم.


سم٤مًمٓمبع وم٤مرق يمبػم سملم اًمرقم٥م واًمٗم٤مٟمت٤مزي٤م وأرى
أن يمت٤مسم٦م اًمٗم٤مٟمت٤مزي٤م أزٕم٥م سمٙمثػم واًم٘م٤مرئ اعمٍمي
أو اًمٕمريب –رأي ؿمخيص -ال يستٓمٞمع شم٘مبؾ
اًمٗم٤مٟمت٤مزي٤م إال ُمـ األقمبل األضمٜمبٞم٦م أُم٤م اًمرقم٥م
ومؽماث األؾم٤مـمػم ًمديٜم٤م خيدُمف ويدقمٛمف سمّمقرة
يمبػمة ومٞمس٤مقمد ؿمٙمؾ يمبػم أن يت٘مبٚمف اًم٘م٤مرئ ًمديٜم٤م
واٟمٕمٙمس ذًمؽ اًمققمل ذم اًم٘م٤مقمـدة اجلبيـػمي٦م ًمدى
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يمثػما ضمدً ا.
أدب اًمرقم٥م ً
يذا رأيل ذم اعمدرؾمتلم سمقضمف قم٤مم أُم٤م قمٜمل أٟم٤م
ؿمخّم ًٞم٤م ومْمد شمّمٜمٞمٗمل يمٙم٤مشم٥م رقم٥م أو ظمٞم٤مزم أو
أي شمّمٜمٞمػ سمِمٙمؾ قم٤مم .ويذا يرضمع -قمغم ؾمبٞمؾ
اعمث٤مل -إمم أن قمٛمكم اًم٘م٤مدم ظم٤مرج ُمدرؾم٦م اًمرقم٥م
هن٤مئ ًٞم٤م سمؾ وًمق اشمبٕمٜم٤م ُمبدأ اًمتّمٜمٞمػ ال أقمت٘مد أن
يٜم٤مك اؾمؿ يٛمٙمٜمف يؿ رواي٦م (ظم٤مشمؿ يسقع) اًمتل
ؾمتّمدر زم ُمٕمرض اًم٘م٤ميرة اًمدوزم اًم٘م٤مدم قمـ دار
(ن) ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.


أي إٟمسـ٤من ُمٝمب يم٤من ًمديف ظمٓمقط محـراُ ،مٝمب ادقمك
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همػم ذًمؽ ًمٙمـ اعمختٚمػ يٜم٤م ُمٗمٝمقم اخلٓمقط
ا ٛمراً ،مدى يمؾ ُمٜم٤م.


ُمثٚمب أظمؼمشمؽ ؾم٤مسم ً٘م٤م أن شمّمٜمٞمػ رواي٦م يمش ُمٚمؽ
يمرواي٦م رقم٥م همػم ُمٜمّمػ هل٤م وأقمت٘مد أهن٤م خمتٚمٗم٦م
يمثػما قمـ أقمبل أؾمت٤مذ طمسـ اجلٜمدي.
ً


دمرسم٦م مل شمٜمجح ومل شمٗمِمؾ (!) حمتٛمؾ أن حيٛمؾ
طمديثل ؿمٞم ًئ٤م ُمـ األٟم٤مٟمٞم٦م وًمٙمـ اًمٜمج٤مح طمس٥م
وضمٝم٦م ٟمٔمري سمٕمٞمد سمّمقرة يمبػمة حتٛمؾ قمٞمق ًسم٤م سمٙمؾ
شم٠ميمٞمد ويذا يرضمع ًم٘مٚم٦م اخلؼمة وقمٜمدُم٤م طم٤موًم٧م
ـمٚم٥م اعمس٤مقمدة ُمـ أي يم٤مشم٥م آظمر ألؾمتٗمد ُمٜمف
يمٜم٧م ال أًم٘مك ؾمـقى اًمتجـ٤ميـؾ ومّمـرت وطمـدي
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سم٤مًمٓمريؼ ًمٙمـ ال هيؿ وم٤مهلل ُمٕمٜم٤م أومْمؾ ُمـ اجلٛمٞمع.


ا ٞم٤مة سمِمٙمؾ قم٤مم ُمثؾ ًمٕمب٦م اًمِمٓمرٟم٩م سملم اإلٟمس٤من
واًمِمٞمٓم٤من ومٗمٙمرة اًمرسمط يل أز ً ُمقضمقدة أُم٤مُمٜم٤م
ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٍم قمغم أال ٟمراي٤م.


أي قمٛمؾ روائل ُىمسؿ قمغم صم صم٦م يمت٥م ال يٛمٙمـ أن
أؾمدل اًمست٤مر ذم أول يمت٤مسملم السمد ُمـ ا ٗم٤مظ قمغم
ومْمقل اًم٘م٤مرئ طمتك آظمر اًمّمٗمح٤مت ذم اًمٗمّمؾ
األظمػم.
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ًمألؾمػ يٜم٤مك اًمٙمثػمون أؾم٤م،وا ومٝمؿ ذم هن٤مي٦م
اًمٗمّمؾ األول ًمرواي٦م ًمٕمٜم٦م ضمس٤مم ًمٙمٜمٜمل طم٤موًم٧م
ىمدر اإلُمٙم٤من شمٕمديؾ ذًمؽ ذم رواي٦م اًمث٤مًمقث وًمٙمـ
يٜم٤مك اًمبٕمض ال شمزال شمسٞمٓمر قمٚمٞمف ٟمٗمس اًمٗمٙمرة.
إال أٟمٜمل أقمت٘مد أن اجلٛمٞمع ؾمٞمٗمٝمؿ ُمراد ُم٤م يمتبتف ذم
اًمّمٗمح٤مت األظمػمة ُمـ رواي٦م (اًمس٤مُمري).


سم٤مًمٓمبع أُمر ُمرقم٥م طمٞمٜمب أيمت٥م ذم حمرك اًمبح٨م ذم
ُمقىمع اًمٗمٞمس سمقك اؾمؿ (ًمٕمٜم٦م ضمس٤مم) وأرى
اًمٕمنمات ُمـ اعمٜمِمقرات حيٛمؾ ري٤م اًم٘مرا،
وشمٓمٚمٕمـٝمؿ جلـز ،صم٤مًم٨م وأظمـػم طم٤مُمـ ً اًمٙمثـػم ُمــ
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اعمٗم٤مضمآت واًمّمدُم٤مت أُمر ُمرسمؽ سمٙمؾ شم٠ميمٞمد.
يمثػما
أطم٤مول أن شمٖمدور طمبٙم٦م اجلز ،اًمث٤مًم٨م ُمتٓمقرة ً

قمـ األول واًمث٤مين .ؾمٜمرى ُمٗم٤مضمآت يمثػمة

وؾمٜمتٕمرف قمغم هن٤مي٦م ساع ضمس٤مم واسمـ سمروان
اًمٗم٤مرد واًم٘م٤مرئ ؾمٞمت٘م٤مسمؾ ُمع ا ٤مرض اًمٖم٤مئ٥م
(اًمس٤مُمري).


ًمق يم٤من أطمد اًمٜم٘م٤مد أو اًمٙمُت٤مب أيتؿ يب طمٞمٜمب ـمٚمب٧م
ُمٜمٝمؿ اعمس٤مقمدة يم٤من حمتٛمؾ أن ذًمؽ حيدث وًمٙمٜمٜمل مل
أؾمتٓمع ومٙم٤من اعمٕمٞم٤مر اًمقطمٞمد زم يق هٝمقري
ؼما قمغم
اًمّمٖمػم يق اعمّمحح اًمقطمٞمد زم ومٙمٜم٧م ًل ً
شم٘مسٞمؿ اًمرواي٦م إمم صم صم٦م يمت٥م يمل أشمٕمٚمؿ ُمـ أظمٓم٤مئل
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ظم هلؿ ويذا سمرز ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًم٘مرا ،قمغم اجلز،
اًمث٤مين واألول شم٘مسٞمؿ اًمرواي٦م ضمٕمٚمٜمل أؾمتٗمٞمد
سمّمقرة يمبػمة.


أرى أٟمف يتحرك ذم ُمس٤مره اًمّمحٞمح وىمري ًب٤م ؾمٜمرى
ه٤م.
اًمٙمثػم ُمٜمف ُمؽم ً


يمثػما ُم٤م
ال أقمت٘مد أن اًمٗم٤مرق يمبػم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ سمؾ ً

أؿمٕمر أن يٜم٤مك أقمبل روائٞم٦م ًمديٜم٤م شمٗمقق األقمبل

األضمٜمبٞم٦م سمخّمقص ُم٤م جي٥م ومٕمٚمف ًم رشم٘م٤م ،سمرقمبٜم٤م
اعمحكم أقمت٘مد:
 ايتبم دور اًمٜمنم سم٤مًمتسـقيؼ داظمؾ وظم٤مرج ُمّمـر- 65 -

ًمألقمبل اجلٞمدة ودمتٝمد ًمؽمه٦م أقمبًمٜم٤م ًمدول أضمٜمبٞم٦م.
 يجقم سمٕمض اًمٙمُت٤مب واًمٜم٘م٤مد قمغم أدب اًمرقم٥مسمقضمف قم٤مم يٜمٕمٙمس سمّمقرة ؾمٚمبٞم٦م ًمق حتقل ًمتِمجٞمع
يمثػما.
واٟمت٘م٤مد سمٜم٤م ،ؾمٞمختٚمػ اًمقيع ً
ىمٞمب دون اًمتٗمٙمػم
 اضمتٝم٤مد اًمٙم٤مشم٥م أٟمف ي٘مدم قمٛم ً ًسمٕم٤مئد ُم٤مدي.


اؾمتٖم ًمف ُم٤مد ًي٤م واًمت قم٥م سم٠مطم ُمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م سمٕمض
دور اًمٜمنم.
إصمب٤مت اًمث٘م٦م ًمدي اًم٘م٤مرئ

سمٛمٕمٜمل أٟمؽ مل متٚمؽ

إضمـ٤مسم٦م قمغم ؾمـ١مال «ُم٤م اًمذي يدومـع اًم٘م٤مرئ الىمتٜمـ٤م،
يمت٤مسمؽ؟!ش وم٤مقمٚمؿ أن يٜم٤مك ظمٚمؾ ُم٤م.
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انكبرثخ انجيئيخ يف اخليبل انعهمي
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سمسط ُمّمٓمٚمح اًمٙم٤مرصم٦م اًمبٞمئٞم٦م Ecocatasrophe

ُمـ ىمبؾ اًمذي اؾمتٕمٛمٚمف ذم  4969يمٕمٜمقان ًم٘مّم٦م ذم
قمٚمؿ اعمست٘مبؾ شمٚمخص اًم٘مٚمؼ سمِم٠من اًمتٝمديد سم٤مٟمٗمج٤مر
قمدد اًمسٙم٤من واعمِمٙم ت اًمتل يل ٟمتٞمج٦م ـمبٞمٕمٞم٦م ًمف
سمخّمقص إدارة اعمقارد واًمتٚمقث اًمبٞمئل يمب زقر
ؾم٤مسم ً٘م٤م ذم ىمٜمبٚم٦م اًمسٙم٤من  4968ذم طملم أن (ومقرة
اًمٜمِم٤مط اًمبٞمئٞم٦م) قم٤مم  4975ألًمٗمـ شمقومٚمر ىمدُم٧م
ُمّمٓمٚمح٤م سمدي ً أُم٤م (يم د) قم٤مم ً 2993مـبرك
ً
سمقدز و(يمراش) قم٤مم  2994شمِمػم إمم ُمّمٓمٚمح
(.)Ecocaust
ًم٘مد أدرك شمدرجي ًٞم٤م أن صم٘م٤موم٤مت يمثػمة ذم اعم٤مد جي٥م
أن شمٙمقن ىمد قم٤مٟم٧م ُمـ شمدُمػم سمٙم٤مرصم٦م سمٞمئٞم٦م ٟم٤مؿمئ٦م
قمغم ٟمحق اقمتٞم٤مدي قمـ إزاًم٦م اإلطمراج ُمـ ُم٘م٤مـمٕم٤مت
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حم٤مـم٦م سم٠مرض أضمٜمبٞم٦م ز٤م ٦م ًمٚمسٙمـ ُمثؾ ضمزر
سمقًمٞمٜمٞمزي٤م واعمٜمٓم٘م٦م اًمتل وىمٕم٧م ذم ذك اًمّمحرا ،ذم
اًمقالي٤مت اعمتحدة اجلٜمقسمٞم٦م طمٞم٨م شمب٘مل ظمرائ٥م
أي٤مؾم٤مزي.
(اًمٕمٛمؾ اًمبٞمئل) اًمسٞم٤مد اعمبٜمل قمغم أؾم٤مس ٟمٔمري٦م أن
ا ْم٤مرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م يٛمٙمـ أن يثب٧م أهن٤م ُمدُمرة
ًمٜمٗمسٝم٤م ويٙمذا دال قمغم اخلقف ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م
اًمٙم٤مرصم٦م اًمبٞمئٞم٦م أزبح ًمٚمٛمرة األومم وايح ذم طم٤مًم٦م
سمدائٞم٦م ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم ذم ٟمّمقص ُمثؾ
(واًمديـ) قم٤مم ً 4854مـٝمٜمري ديٗمٞمد صمقري٤مو
و(اإلٟمس٤من واًمٓمبٞمٕم٦م) قم٤مم  4864جلقرج سمػميمٜمس
ُم٤مرش.
أُمـ٤م (ُم٘مـ٤مًم٦م قمـ اًمسٙمـ٤من) قمـ٤مم ً 4893مـروسمـرت
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ُم٤مًمتقس واًمتل شمتقىمع ويع ـمقيؾ األٟم٤مة ُمـ
اًمٜمْم٤مل واًمقـم٠مة ُمٗمْمٚم٦م ذًمؽ قمغم قمٙمس اًمت٘مدم
سمٙم٤مرصم٦م سمٞمئٞم٦م ًمٙمـ ختٞم ت اعمست٘مبؾ اًمٙم٤مرصمل
أزحب٧م شمدرجي ًٞم٤م وايح٦م أيمثر ذم ٟمّمقص ُمثؾ
(ي ك اعمديٜم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م) قم٤مم ً 4889مدسمٚمٞمق ي٤مي
و(ًمٜمدن اًمت٤مًمٞم٦م أو سمريٓم٤مٟمٞم٤م اهلٛمجٞم٦م) قم٤مم 4885

ًمـريتِم٤مرد ضمٞمٗمريس.
قمٜمدُم٤م أُمد شمٓمقر قمٚمؿ اًمتبٞم١م (ومرع ُمـ قمٚمؿ األطمٞم٤م،
يدرس اًمٕم ىم٦م سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت ا ٞم٦م وسمٞمئتٝم٤م) سم٢مـم٤مر
قمٚمٛمل وـمٞمد أيمثر ًم٘مٚمؼ يمٝمذا وم٢من رؤي٦م أويح شمؿ
ايمتس٤مهب٤م ًمٚمتسٚمس ت اًمسببٞم٦م اعمحتٛمٚم٦م اًمتل يٛمٙمـ
أن شمٕمجؾ طمدوث اًمٙم٤مرصم٦م اًمبٞمئٞم٦م.
(اإلٟمس٤من اًمذي يمره اًمذسم٤مب) قم٤مم ً 4929مـدي ضمل
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سمػمؾمٗمقرد يل طمٙم٤مي٦م رُمزي٦م ذات ُمٖمزي أظم ىمل ذم
قمٚمؿ اًمتبٞم١م ُمبٙمرة قمـ خمؽمع عم٤مدة ُمث٤مًمٞم٦م ُمبٞمدة
ًمٚمحنمات وإسم٤مدهت٤م ًمٚمسٙم٤من ُمـ ا نمات شمٕمٓمؾ
قمٛمٚمٞم٦م اًمتٚم٘مٞمح ويٙمذا شمٕمجؾ طمدوث ىمّمقر يمبػم
ذم اعمح٤مزٞمؾ وهتدد سم٤مٟم٘مراض اجلٜمس اًمبنمي.
(اًمرضمؾ اًمذي أوىمػ اًمٖمب٤مر) ًمـجقن رؾمؾ ومٞم٤مرن
قم٤مم ( 4934وؾمع سمٕمٜمقان :اإلسم٤مدة قم٤مم  )4959يل
رواي٦م ُمِم٤مهب٦م قمـ يم٤مرصم٦م سمٞمئٞم٦م ُمـ زٜمع اإلٟمس٤من
شم٤مريخ اعمست٘مبؾ اًمذي رؾمؿ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم (اإلٟمس٤من
اًمذي اؾمتٞم٘مظ) قم٤مم  4933يتْمٛمـ ًلتٛم ًٕم٤م واقم ًٞم٤م
سم٢مومراط ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م قمٚمؿ اًمتبٞم١م ذم اإلرساف اعمدُمر
ًمٚمذات ًمـ(قمٍم اًمٜمٗم٤مي٤مت).
االؾمتٜمـزاف اعمحتٛمـؾ ًم٘مـدرات األشمرسمـ٦م قمغم إٟمتـ٤مج
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اعمح٤مزٞمؾ ُز ّقر سمٓمري٘م٦م ُمرسطمٞم٦م ذم اًمقالي٤مت
ظمّمقز٤م سمٕمد فمٝمقر ُمٜمٓم٘م٦م يمثػمة اجلٗم٤مف
اعمتحدة
ً
واًمٕمقازػ اًمٖمب٤مري٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمقؾمٓمك -واًمذي
ُسم ّسط ذم يمت٥م ُمثؾ (األرض اخلّمب٦م األرض
اعمجدسم٦م) قم٤مم ً 4936مـستقارت شمِم٤مس وشمٚم٘مل
ايتب ًُم٤م أدسم ًٞم٤م ُمـ ىمبؾ اعمقيققم٤مت اعمثػمة ذم ىمّمص
ُمثؾ (اًمٙمقيم٥م اعمجدب) قم٤مم ً 4937مٜم٤مصم٤من ؿم٤مذ
و(اًمٙمرة اعمتْم٤مئٚم٦م) قم٤مم ً 4949مقي رد ي٤مويمٜمس.
اخلٞم٤مالت اجل٤محم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م اًمتل شمْمع اعمِمٙمٚم٦م ذم
اًمّمقرة األُم٤مُمٞم٦م شمتْمٛمـ (ا ن يسػم اًمٖمد) قم٤مم
 4959ي .ضمل .ؾمؽميٞم٧م و(اعمٜمجؿ) قم٤مم 4959

إلدوارد يٞم٤مُمس.
إن ىم٤مسمٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمزراقمٞم٦م ًمٚمجٜمس اًمبنمي ًمٚمٕمٓم٥م
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زقرت سمٓمري٘م٦م ُمرسطمٞم٦م قمغم ٟمحق يج٤مئل ذم (أيمثر
ّ
اظمرضارا ً مم٤م شمٔمـ) قم٤مم ً 4947مـقارد ُمقور وومٞمٝم٤م
ٟمققم٤م ُمٗمر ًدا ُمـ اًمٕمِم٥م حيؾ حمؾ هٞمع ا ٞم٤مة
وم٢من ً
اًمٜمب٤مشمٞم٦م األظمري ذم طملم أن (ُمقت اًمٕمِم٥م) قم٤مم
ً 4956مـجقن يمريستقومر يٛمد سمقزػ ضم٤مد ًمٙم٤مرصم٦م
سمٞمئٞم٦م يٕمجؾ طمدوصمٝم٤م آوم٦م زراقمٞم٦م ذم ا بقب شمتٚمػ
اعمح٤مزٞمؾ اًمرئٞمس٦م ذم اًمٕم٤ممل.
اًم٘مٚمؼ ُمـ يذا اًمٜمقع ازداد قمغم ٟمحق ُمثػم قمٜمدُم٤م
زٕمدت اعمٜم٤مىمِم٤مت اعم٤مًمتقؾمٞم٦م إمم اًمسٓمح (ٟمسب ً٦م
عم٤مًمتقس ز٤مطم٥م ٟمٔمري٦م شم٘مقل أن قمدد اًمسٙم٤من
يتزايد سمٜمسب٦م شمٗمقق اعمقارد اًمٖمذائٞم٦م وأن اًمٜمسؾ جي٥م
أن حيدد) ذم ُمٜمتّمػ مخسٞمٜمٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ
ُمٝمب
وأزبح ًلٚمس اًمسٙم٤من اعمٕملم ذاشم ًٞم٤م
ٟم٤مذا ً
ً
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ًمٚمدقم٤مي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرسقم٦م اخلٓمرة الزدي٤مد قمدد
اًمسٙم٤من ذم اًمٕم٤ممل.
وؾمع سمرسقم٦م ًمٞمِمٛمؾ قمغم ىم٤مسمٚمٞم٦م
ًل٤مل اعمٜم٤مىمِم٤مت ّ
ظمّمقز٤م اًمٜمٗمط-
اعمقارد األظمري همػم اًمٓمٕم٤مم –
ً
ًم ؾمتٜمزاف وخم٤مـمر اًمتٚمقث اًمبٞمئل.
هم٤مري٧م ي٤مرديـ حمرر (اًمسٙم٤من واًمتٓمقر وحتديد
اًمٜمسؾً :لٛمققم٦م ُمـ األومٙم٤مر اعمثػمة ًمٚمجدل) قم٤مم
 4964واًمذي ىمدم خمٓم ًٓم٤م ًمٗمرع ُمٕمرذم ضمديد يق
(قمٚمؿ االىمتّم٤مد اًمبٞمئل) ذم ُم٘م٤مًم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م (ُم٠مؾم٤مة
قم٤مُم٦م) قم٤مم  4968اًمتل شمٜم٤مىمش أن اعمٜمٓمؼ األؾم٤مد
ًمٚمرأؾمبًمٞم٦م يمب ُمثؾ ذم أقمبل آدام ؾمٛمٞم٨م ذم (اًمٞمد
اخلٗمٞم٦م) يم٤من يتجف ًمٞمٗميض إمم ظمراب سمٞمئل ذم همٞم٤مب
اًمٙمبح األظم ىمل اًم٘مقي.
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سمٕمد ٟمنم (اًمرسمٞمع اًمّم٤مُم٧م) قم٤مم ً 4962مـراؿمٞمؾ
يم٤مرؾمقن اًمذي ٟم٤مىمش أ ّن اؾمتٕمبل ُمبٞمدات ُمثؾ اًمـ
 DDTىمد يدد سمٙم٤مرصم٦م سمٞمئٞم٦م سمسب٥م اعمريمب٤مت
اًمٕمْمقي٦م همػم اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتحٚمؾ طمٞمق ًي٤م واعمؽمايمٛم٦م ذم
ٟمسٞم٩م ا ٞمقاٟم٤مت األقمغم وم٢من طمريم٦م ا بي٦م اًمبٞمئٞم٦م
ُمٝمب ذم اًمقالي٤مت اعمتحدة.
زٜمٕم٧م شم٘مد ًُم٤م ً
اقُمٝم٤م اٟمٕمٙمس٧م قمغم ٟمحق طم٤مد ذم ٟمّمقص ُمثؾ
(ضمٜم٦م قمدن ذم ظمٓمر :اًمتٓمٗمؾ اعمرسف ًمإلٟمس٤من قمغم
سمٞمئتف) قم٤مم ً 4966مـريتِم٤مرد ًمٞم رد و(اًمٙمتٞم٥م
اًمبٞمئل) قم٤مم  4979طمرره هم٤مري٧م دي سمٞمؾ.
ؾمبؼ ريتِم٤مرد ٟمٞمٙمسقن إمم متثٞمؾ ويم٤مًم٦م مح٤مي٦م سمٞمئٞم٦م ذم
قم٤مم ُ 4979مع أن ُمٕم٤مريمٝم٤م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م يد أٟمّم٤مر
اًمٜمٛمق االىمتّمـ٤مدي شمؿ ظمقيٝم٤م سمٛمثـ٤مسمرة ويم٤مٟم٧م همػم
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ٟم٤مضمح٦م قمغم ٟمحق واؾمع.
ُمٝمب ذم
إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٙم٤مرصم٦م اًمبٞمئٞم٦م أزبح٧م ُمقيق ًقم٤م ً
ا دي٨م اًمسٞم٤مد طمٞم٨م اٟمٕمٙمس٧م ذم ٟمّمقص
ُمثغم(ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتٚمقث) قم٤مم ً 4979مـٙم ريٜمس
داومٞمس و(ؾمٞم٤مؾم٦م قمٚمؿ اًمتبٞم١م) قم٤مم  4974جلٞمٛمس
ريدضمقاي.
أؾمس٧م األطمزاب اخلرضا ،ذم أىمٓم٤مر أورسمٞم٦م قمدة
وارشمبٓم٧م إمم ه٤مقم٤مت يٖمط ُمثؾ أزدىم٤م ،األرض
(اًمتل شم٠مؾمس٧م قم٤مم  )4969واًمس م األظمرض
(سمدأت قم٤مم  .)4974يذه اًمتٓمقرات اٟمٕمٙمس٧م ذم
اخلٞم٤مل اًمت٠مُمكم ذم زقر ًمٙم٤مرصم٦م سمٞمئٞم٦م قم٤معمٞم٦م ُمثؾ
(ٟمحـ هٞم ًٕم٤م ٟمٛمقت قمراةً) قم٤مم ً 4969مـجٞمٛمس
سمٚمٞمش و(اخلروف يرومع سمٍمه) قم٤مم ً 4972مـجقن
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سمروٟمر و(اعمقت اًمبٞمئل) قم٤مم ً 4972مـقًمٞمؿ ضمقن
واشمٙمٞمٜمس وضملم ؿمٞمٜمدر و(هن٤مي٦م ا ٚمؿ) قم٤مم 4972

ًمـٗمٚمٞم٥م ويكم .يمب اًمسٚمسٚم٦م اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م
(ؾم٤مقم٦م اهل ك) سملم قم٤مُمل ( )4972-4979اًمتل
أٟمِم٠مي٤م يمؾ ُمـ يمٞم٧م سمٞمدًمر وضمػمي داومٞمس ؾم٤مقمدت
ذم شمّمدير يذا اًم٘مٚمؼ إمم هٝمقر أوؾمع.
اًمرواي٤مت قمـ يمقارث سمٞمئٞم٦م شمٕمجؾ ذم طمدوصمٝم٤م
اًمت٠مصمػمات اعمٜمتنمة قمغم ٟمحق قمٜمٞمد ألؾمب٤مب ُمٗمردة
أزبح٧م ؿمٞم ًئ٤م اقمتٞم٤مد ًي٤م شمتْمٛمـ األُمثٚم٦م اًمب٤مرزة
(اعمد) قم٤مم ً 4974مـزاخ يٞمقز و(اًمٗمجر اًمزائػ)
قم٤مم ً 4978مـتِمٞمٚمس٤م ي٤مرسمرو.
أيْم٤م رواي٤مت قمـ
اإلطمس٤مس سم٤معمحتقُمٞم٦م ي زم ً
اؾمتجـ٤مسم٦م حم٤موًم٦م ُمثؾ (ُمٙم٤من سمٕمٞمـدً ا قمـ ُمتٜمـ٤مول يـد
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اإلٟمس٤من) قم٤مم ً 4975مـٙم٤مري ٟمٞمؼم.
ُمٜم٤مىمِم٦م األؾمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمإلظمٓم٤مري٦م اًمٙم٤مرصمٞم٦م اًمبٞمئٞم٦م
أزبح٧م ُمت٠مضمج ً٦م قمغم ٟمحق ُمتزايد قمٜمدُم٤م اختذت
ُمٕم٤مري٦م اًمٕمٛمؾ اًمبٞمئل ؿمٙمٚمٝم٤م واؾمتج٤مب اًم٘م٤مئٛمقن
سم٤مًمٕمٛمؾ اًمبٞمئل قمغم ٟمحق اقمتٞم٤مدي سمت٘مسٞم٦م آرائٝمؿ.
اقمؽمض سم٤مري يمقُمقٟمر قمغم (اعمذي٥م اعمٜمسقب إمم
ُم٤مًمتقس اجلديد) ًمـب٤مول إيرًمٞمش و(اعمذي٥م
اعمٜمسقب إمم يقسمس ذم قمٚمؿ اًمتبٞم١م) ًمـٖم٤مري٧م
ي٤مرديـ ذم (ا ٚم٘م٦م اعمٖمٚم٘م٦م :اإلٟمس٤من واًمٓمبٞمٕم٦م
واًمت٘م٤مٟم٦م) قم٤مم ً 4974مٙمـ ُمٜم٤مىمِم٤مشمف اخل٤مز٦م سمِم٠من
(اعمديٜمٞم٦م ًمٚمٓمبٞمٕم٦م) اًمتل ضمٚمبتٝم٤م قمغم ٟمٗمسٝم٤م أؾم٤مـمػم
أيْم٤م ألن يٙمقن ذو سمٕمد
ظمٚمؼ اًمثروة ٟمزقم٧م ً
رؤيقي وؾمٕم٧م اعمٜم٤مىمِم٦م إمم أسمٕمد ُمدي ذم أقمبل
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ُمثؾ (اجلٞمؾ األظمػم :هن٤مي٦م اًمب٘م٤م )،قم٤مم 4975
ألٟمٖمقس ُم٤مرشمـ و(ُمّمػم األرض) قم٤مم 4982

ًمـجقٟم٤مٟمث٤من ؿمٞمؾ وىمد أي٤موم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٗمٕمقل
اًمدومئٞم٦م وٟمْمقب ـمب٘م٦م األوزون إمم اعمزي٩م اًمٙم٤مرصمل
اًمبٞمئل-ويل إي٤موم٦م اٟمٕمٙمس٧م ذم (اًمٚمٝم٤مث األظمػم)
قم٤مم ً 4983مـؽمومقر يقيؾ و(اعمٜمٓم٘م٦م زٗمر) قم٤مم
ً 4986مـب٤مول صمػمويمس و(هن٤مي٦م اًمٓمبٞمٕم٦م) قم٤مم
ً 4986مـقيتكم ؾمؽميؼم وضمٞمٛمس يمقٟمتٙم٤م و(اًمبحر
واًمّمٞمػ) قم٤مم ً 4987مـجقرج شمقرٟمر و(األرض)
قم٤مم ً 4999مـديٗمٞمد سمريـ و(اًمتٕمرض اعمٝمٚمؽ) قم٤مم
ً 4994مـٛمِمٞمؾ شمقسمٞم٤مس.
ا قادث اًمٙم٤مرصمٞم٦م اًمبٞمئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل ا ٘مٞم٘مل وًمق أهن٤م
حمدودة اعمدى سمدأت سمجذب ايتبم واؾمع االٟمتِم٤مر
- 89 -

وم٢مراىم٦م اًمٜمٗمط اًمذي أطمدصمتف شمقري يم٤مٟمٞمقن ذم 4967

إٟمذارا سمخٓمر ًمٙمـ ٟمٙمب٦م
وًمد ُمٗم٤مضم٠م ًة أيمثر مم٤م وًمد
ً
إيمسقن وم٤مًمديز ذم  4989أدريم٧م قمغم ٟمحق واؾمع
قمغم أهن٤م داًم٦م قمغم شمققمؽ قمٛمٞمؼ اجلذور ويق
إطمس٤مس يم٤من سم٤مقم ًث٤م قمغم ىمّمص ٟمٙمب٦م ُمثؾ (اًمريح
اًمسٞمئ٦م) قم٤مم ً 4995مـٙمٞمٗملم أٟمدرؾمقن ودوف
سمٞم٤مؾمقن.
اًمٜمقع اًمٗمرقمل ُمـ اخلٞم٤مالت اجل٤محم٦م ُم٤م سمٕمد اعمحرىم٦م
(اإلسم٤مدة اًمٙم٤مُمٚم٦م) اًمذي ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمف ـمقي ً
اًم٘مٜمبٚم٦م اًمذري٦م اٟمٓمٚمؼ قمغم ٟمحق ُمتزايد قمغم ُمتـ
ؾمٞمٜم٤مريقي٤مت شم٤مًمٞم٦م ًمٙم٤مرصم٦م سمٞمئٞم٦م ُمثؾ اًمذي وزػ ذم
(اًمٕمجٚم٦م اًمْمخٛم٦م) قم٤مم  4998إلي٤من ُم٤ميمٚمقيد ذم
طملم أن اًمرواي٤مت اعمثػمة اًمت٘مٜمٞم٦م سمدأت سمتٜم٤مول ُمٗمٝمقم
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ختري٥م قمٚمؿ اًمتبٞم١م واإلري٤مب اًمبٞمئل سمدرضم٦م أيمؼم يمب
زقر ذم ىمّمص ُمثؾ (يد اًمٜمٝمر اًمٙمسقل) قم٤مم
ً 4993مـب٤مول ديٗمٚمٞمبق (دُمل اًمٖم٤مي٤م) قم٤مم 4995
ًمـريبٞمٙم٤م أور و(إـمٗم٤م ،ا رائؼ) قم٤مم 2993
ًمـتقُم٤مس إيستقن و(ٟم٘مٓم٦م اعمٜمِم٠م) قم٤مم 2995

ًمـٙم٤مصمريـ ويؾ.
اخلٞم٤مل اجل٤مُمح اًمرؤيقي (اًمٖمب٤مر) قم٤مم 4998

ًمـتِم٤مرًمز سمٞمٚمٚمٖمريٜمق يّمػ يم٤مرصم٦م سمٞمئٞم٦م ُمٜمتنمة قمجؾ
ذم طمدوصمٝم٤م االٟم٘مراض اجلبقمل ًمٚمحنمات.
اإلظمٓم٤مري٦م اعمحٛمقُم٦م يم٤مٟم٧م ًلرد أطمد أوضمف
االؾمتج٤مسم٦م األدسمٞم٦م عم طمٔم٦م أزُم٦م سمٞمئٞم٦م قمغم وؿمؽ
ا دوث ًمٙمـ ٟمسب ًٞم٤م وم٢من ىمٚم٦م ُمـ يمت٤مب اخلٞم٤مل
يمرروا اًمّمقت اعمتٗم٤مئؾ أيمثر ذم أقمبل اعمذي٥م
- 82 -

اعمْم٤مد ًمٚمٙم٤مرصم٦م ُمثؾ (ُمـ أضمؾ هٕمٞم٦م قمٚمؿ اًمتبٞم١م)
قم٤مم ً 4989مـٛمقراي سمقيمِملم أو (اًمسٞم٤مؾم٦م
اخلرضا :،اًمققمد اًمٕم٤معمل) قم٤مم ً 4984مـٙم٤مصمريـ
ومريتجقف يم٤مسمرا ؾمؼميتٜم٤مك يمب اٟمٕمٙمس٧م ذم زقر
ظمٞم٢مًمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمبٞمئل ذم اعمست٘مبؾ ُمثؾ (ُمرصم٤مة اعمٜمديؾ
األظمرض) قم٤مم  2994ألًمٞمٙمس إيروملم.
رضورات اعمٞمٚمقدراُم٤م احتدت ضمٞمدً ا ُمع حترير قم٤مم
ُمـ ويؿ ىمٍم األضمؾ اًمسٞم٤مد ُمدقمقُم٦م سمتحٓمؿ
أؾمٓمقرة قمٍم اًمٗمْم٤م ،وإؾمؽماشمٞمجٞم٦م اخلروج
اًم زُم٦م هل٤م ذم اًمتحرر اًمٕمٜمٞمػ ُمـ اًم٘مٞمد اًمٙمقينُ .مع
سمد ،اًم٘مرن اًمقاطمد واًمٕمنميـ وم٢من األهمٚمبٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م
ُمـ اًمّمقر اخلٞم٤مًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمست٘مبؾ اقمتؼمت أن
اًمٙم٤مرصم٦م اًمبٞمئٞم٦م مل شمٙمـ ُم٤ميٞم٦م ىمد ًُم٤م ومحس٥م وإٟمب
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همػم قمٙمقؾم٦م ذم ذًمؽ ا لم وأن ا ريم٦م االردم٤مقمٞم٦م
يد اًمٕمٛمؾ اًمبٞمئل ذم اعمٞمدان اًمسٞم٤مد ذم اًمقالي٤مت
ُمٔمٝمرا ًمٜمٙمران اًمذات ُمع أن (طم٤مًم٦م
اعمتحدة يم٤مٟم٧م
ً
ُمـ اخلقف) قم٤مم ً 2994مـٛمٞمِمٞمؾ يمريِمتقن ىمد
(دوم٤مقم٤م قمـ اًمٜمٔم٤مم
رومٕم٧م ًمقاُ ،مٕمريم٦م شمٕمقي٘مٞم٦م
ً
اًم٘م٤مئؿ) ُمتحدي٦م ُمّمقر ًة اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمبٞمئل
يم٠مقمْم٤مُ ،م١ماُمرة قم٤معمٞم٦م ُمّمٛمٛملم قمغم شمٕمٓمٞمؾ اًمت٘مدم
االىمتّم٤مدي.
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 ثؤرح كبدر ألثعد مدى



رم ُمس٤م 27 ،أيمتقسمر 2945م اظمتتٛم٧م اًمدورة
اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمٜمتدى (إؾمٙمٜمدري٦م) ًمإلقم م.
طمٔمٞم٧م ُمب٤مدرة (ألسمٕمد ُمدى) سمٛم٘مٕمد طمقل ـم٤موًم٦م
دورة يذا اًمٕم٤مم واًمتل أىمٞمٛم٧م سم٤معمٕمٝمد اًمث٘م٤مرم
اًمسقيدي سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م ضم٤م،ت سمٕمٜمقان (ري٤مدة
األقمبل رم اإلقم م).
ؿمٖمؾ اعم٘مٕمد ُم١مؾمس اعمب٤مدرة (ي٤مؾملم أمحد ؾمٕمٞمد)
وؾمط سم٤مىم٦م ُمـ ؿمب٤مب اإلقم ُمٞملم اعمٍميلم
سم٤مإلي٤موم٦م ُمِم٤مريملم قمرب ُمـ دول ُمثؾ :األردن
شمقٟمس ومٚمسٓملم ًمبٜم٤من اًمسقدان ُمقريت٤مٟمٞم٤م.
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