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 الفضائً

 ماُالٌُوجدُوصؾُ 

ُ

ُواآلُسأتحدث ُصدٌقً ُعن ُثَُتحكاٌاُن ُومن ،ُ ُالؽرٌبة ُالبعضُفإُمُ ه ن

والوصؾُ،ُُ"!ٌنُالوصؾُ؟أٌنُالوصؾُ؟ُأ"ٌصرخنُسالنساءُُوباألخص

نهٌُمكنُالقولُأُوُهادئانسانُُوهو،ُمرةُوجمٌلنهُطوٌلُمشربُبحُ هوُأ

 .اٌتالونجداُلوُلمُاسمعُكلُذلكُالحدٌثُعنُكوكبُُعاقل

ُ ُكانُألما ُبًُمنُتونسُنهمأُخباريبإبوايٌُمازحاننًُكنتُصؽٌرا ،ُاتوا

لكثرةُُلكنُربماُاخترعاهاُُ)ُالُادريُايُمزحةُؼرٌبةُهذهُولدهماُولستُ 

ُكوالُاهتمُبالموضوعُلكنُهناُكذلكُُفعالُانُكنتُ ُاالوالدُ(ُ،ُالُادري

ُوٌظن ُالخارجًُولٌسُبعضُاالطفالُمنٌُعتقد ُالفضاء ُاتىُمن ابنُُانه

ُ.ماُلوُلمٌُخبراهُمثلًُبمزحةحتىُ،ُابوٌهُ

ُالنفسُاصحابُالنظُ  ُلكُعلماء ُاٌقول ُُوالمزدوجةراتُالمخٌفة ُذلك، ُان

ُفًُواالؼترابُانُتحسُبالؽرابةُوالؽربةُفًُنفسُالوقتُُ"اؼتراب"ٌُدعى

انُصدٌقًُهذاُمنهمُلكنهُُاعتقدتُ ُ،فتبتدعُعالماُاخرُتعٌشُفٌهُ،ُهذاُالعالم

مُانُعقلًُالٌُرٌدُانُرؼ،ُاعتقدُانهُحقٌقًُهذهُالمرةُ،ُلذلكُأناُلٌسُمنهمُ

ُ.ُولٌستُمهمتًُهناُاالُانُارويُ األحداثُُالُانُاكتبُتقرٌراٌُقبلُهذا

ُعنهُ.



مثالُ.ُفانهُُمدٌنةُجدٌدةُعلٌكفًُُفكرتُأنُتعٌشالعربًُ،ُلوُُالمجتمعفًُ

منُالعدٌدُمنُاالوراقُقدُخرجُللوجودٌُتكونُتتخٌلُانُملفاُلكُُأنٌمكنُ

ُصو ُالملؾٌُحمل ُلدىُوذلك ُملفك ٌُجتمع ُالزمن ُمن ُمدة ُبعد ُثم .ُ رتك

بماُفٌهاُماُترمٌهُُالمدٌنةُجامعٌنُكلُالمعلوماتُعنكُعقولُتلكُالقرٌةُاو

ُوصدقنًُالُارٌدُانُاسألُ.،ُُادريالُُ؟فًُقمامتكُ.ُلماذا

ُالُولنوضحُاالمرُفانُذلك ُباالسم ُوكمُوُملؾُالخٌالًٌُبدأ اللقبُوالمهنة

ُصولكُوعددُاوالدكُوكمُتملكُتقرٌبا.تتقاضىُوماُهًُاصولُزوجتكُوا

 ٌُ ُالحاج فكريلنتخٌلُمثالُانُالصفحةُاالولىٌُمالهاُ،ُوُمألُثمٌُبدأُالملؾُ

الٌُنتمىُالىُالفكرُبايُحالُمنُاالحوالُوالعٌاذُباهللُُألنه،ُوسمٌتهُفكريُ

الصبحُفًُالمسجدُفانهًُُ،ُالحاجُفكريُبماُانهُمرتابُمنكُوبماُانهٌُصل

وٌفتشهاُحفاظاُُالقمامةُوٌأخذ،ٌُمرُعلىُمنزلكُاوُاٌنُتكتريُمحلُاقامتكُ

ٌ حبذُالٌُراهُفًُذلكُالوقتُ.اُنُاحدمنُالحًُوالعلىُأ وألنهُكماٌُقولونُ

ُانُتفعلُالخٌرُفًُالسر.

 ٌُ مثالُُعلً مختارفًُالزٌادةُعلٌهُ.ُُسجلُفًُملفكُ.وٌبدأايُشًءٌُجدهُ

ُالسابق ُالبلدةُجارك ُمن ُباخبارك ٌُاتً ُالطوٌلة التًُُاألصلٌةُللمسافات

فٌهاُفقدُحدثهُمعمرالعجوزُالذيٌُبٌعُالتبػُعنُخندؾُالسكرانُالذيُُولدت

ُبنتُ ُعن ُزوجته ُعن ُبالضبط ٌُعمل ُالذي ُما ٌُعرؾُاحد ُوال ٌُصحو ال

ُعنُ ُانكُتسكنُفًُالحًُالفالنًُبالضبطُفًُتلكُالبلدةُخالتها بنُعمها

الدٌونُفقررتُتبدٌلُالعتبةُلعلُهللاٌُفتحُبشًءُُكوكانُلكُمحلُثمُاؼرقت

ُوهوُخٌرُالفاتحٌنُ.

ُ ُُاالشٌاءٌُمتألوهكذا ُالملؾُالخٌالًُفًُ،ُُُملفكُوُبمثلُهذه وٌدورُهذا

ُ ُكلها ُبملفُوٌحتفظالبلدة ُتلك ُالعربٌة ُالمدٌنة ُفً ُالقاطنٌن ُمن فًُُككل

ُباً.سواءُكانُذلكُاالساسُصحٌحاُاوُخاطساسهُ.ملونكُعلىُأاوٌعُاذهانهم

ُاجإ ُلم ُهذا ُصدٌقً ُان ُالذكر.ال ٌُستحق ُما ُملفه ُفً ُبالسؤالد اوُُسواء

ُالدقٌقة..وهذاُماُجعلنًُاعتقدُانهُرؼمُالتحرٌاتُُشًء الالتحريُعنهُ.ُ

ُاهلُ ُبها لوجهُهللاُودونُاجرُوللحفاظُعلىُامنهمُؼٌرُُمدٌنتًالتًٌُقوم

ُفًُهذاُالعملُمجدٌةُفًُحالتهُلكننًُالُاعتقدُهذاُ..النُخبرتهمُوجودتهم



ُألحدثهُواخترعتهُبنفسًُُاًُخٌالٌُاشخصُكانُفكرتُانهُربماُلهذا،ُكبٌرةُ

هلُوذهابهُُاآلنُعلًُ،ُالوقتُ.الحقٌقةُانًُالُاعرؾُبعدُؼٌابهُألمضً

ُكانُوهماُامُكانُحقٌقةُ..

شاباُتخرجُللتوُالٌُعرؾُهدفهُبالضبطُُ،ُسبمساعداُفًُمكتبُمحاُكنتُ 

لهذاُكنتُاؼلقُالمكتبُبعدُانُاتًُصباحاُُفًُهذهُالحٌاةُ،ُُوالُماٌُرٌد

ُهناكُ ُ.كنتُالتقٌه ُالجرٌدة ُوقراءة ُواذهبُلشربُالقهوة ُلكنمبكرا الُُ،

الُاصلهُوالُفصلهُُوُالُاحدٌُعرؾُمنُاٌنُجاءُ،ُوٌُبٌتاحدٌُعرؾُاٌنُ

عرؾُبُانُتُ ٌجُالتًٌُاترؼمُانكُفًُبٌبةُعربٌةُوهذهُاالمورُمنُاالساس

ُُعنُالكابنُالحًُالبشريُ.

الُُ،ُخبرنًُهوُانُهذاُ)الفضولُالفاسدُالذيٌُثٌرُالبشرٌةفًُوقتُالحقُأ

ُواخبرنًُانهُهناكُ ُاسبلةُاالرضُُ-اعنًُفًُكوكبهم-معنىُله( ٌسمونها

وكم عنده  كم ٌتقاضى هل هو متزوج ماذا ٌعمل كم عمره ما اسمه"ُالستة

 ".من اوالد 

 ُُ!ُ؟اٌضاُُاصنفتموهوقتهاُوقلتُلهُوانتمُُضحكت

نظرٌةُفٌرمًُوهًُتقولُانهُُلدٌكمُهناٌقلقنًُهوُأنُلكنُماُنعمُ..ُ -

 !ُالُوجودُللفضابٌٌن

لكنُفٌرمًُالٌُقولُبعدمُوجودكمُُلمُاكنُاعتقدُانكُتعرؾُفرٌمًُ. -

 مطلقاُهوُفقطُوضعُمفارقةُ...

ُبشريُ.ُُكأؼبىُالنجمٌةفرٌمًُمعروؾُفًُمجموعتناُ -

ُ!ُلكنُمعدلُذكابهُعالُجداُهنا -

:ُ ُ.ُُ"قالُبسخرٌة ُمقدارُؼبابهم ٌُقدر ُباقًُالبشرُكم اذنُلكُانُتتصور

ٌكفًُتحدٌدُمستوىُاهمُعقلٌةُفًُُ"ٌمكنُالتحدثُعنهُماُال"نحنُنسمٌهمُ

الكوكبُمثالُاوُماُسمعناُنحنُعنهُلنحددُالبقٌةُكمستوى.ُلكنُالُنحددهمُ

ُفرداُفرداُ.

دُ.ُوماُالُالبشرٌُعممونُبالُاستثناءُ.اماُمبدأُكوكبناُفماُالُنعرفهُالٌُوج

ُ"ٌوجدُالٌُمكنُالحكمُعلٌه.

ُحدثنًُاكثرُعلىُمبدأُ)ُماُالٌُمكنُالحدٌثُعنهُ(ُ. -



ُ"قصةُطوٌلةُ."حُبٌدٌهُوقالُ:ُلوُ 

ُالوقتُ.ُلديواناُ -

ُناولُالملوكُالذٌ،ُُالقارئكانتُالبداٌةُبفكرةُنبتتُفًُقلبُالملكُ -

حكمواُالمجموعةُالتًُتتبعُلنجمناُ.ُكانُقدُارتكبُخطأُكبٌراًُوهوُ

اختراعهُلسٌاراتُتملكُمنظؾُزجاجٌُمسحُالزجاجُكلهُولٌسُكماُ

ُلدٌكمُهناُفًُاالرضُ.

ُلدٌكمُسٌاراتُاٌضاُ؟ُمهال،ُمهالُ -

نعمُلكنُالُتسمىُسٌاراتُوالُتشبههاُاالُفًُبعضُاألمورُ.ُوعلىُ -

ُهناكُ.ُبالوقودالعمومُالُتوجدُسٌارةُتعملُ

ُعملُ؟تبماذاُ -

:ُتتساءلالمهمُحدٌثُطوٌلُواعرؾُانكُكبشريُُ،بالطاقةُالشمسٌة -

ُانُكانتُ مؽٌمةُووقفتُفًُطرٌقُطوٌلُوفرغُمنكُُالسماءوماذا

ُالشحنُ؟ُ

 .صحٌحُ -

هذاُألنكُلمُتعترضُعلًُلماُقلتُلكُطاقةُشمسٌةُ.نجمناُالمشعُالُ -

،ُلكنُهناكُُاسماُأصالفانهُالٌُملكُوعلىُاألرجحُُ"شمسا"ٌسمىُ

.ُلماُُأبداُُبهاُوهًُأنهُالُتوجدُلدٌناُؼٌومُسأخبركمعلومةُاخرىُ

فعال.ُانهاُشًءُجمٌلُُ،ُأتأملهاأتٌتُهناُمكثتُالعدٌدُمنُاألٌامُوأناُ

ٌلُأنُلدٌناُؼٌوماُ،ُلكنُأنٌُتوقؾُمسافرُبٌنُطرٌقٌنُدعناُنتخُنلك

ُهذاٌُحدثُلدٌكمُاٌضاُ؟ُصحٌحُ؟ُ

- ُ حساباتُالمسافرُلٌستُصحٌحةُوٌعلقُبٌنُمحطتٌنُُتكوننعمُلما

ُ.للتزوٌدُ

ُ؟الذيٌُفعلهُوقتهاُُوُماتماماُ -

ٌُتصلُبهمُ.ٌناديُالدعمُ.اوُ -

ُ؟ُشبكةُلدٌهوانُلمٌُكنٌُملكُهاتفاُاوُلٌسُ -

ٌُنتظرُمساعدةُاحدُالسٌاراتُالتًُتسٌرُعلىُذلكُالطرٌقُ. -

ُ؟ايُسٌارةُُتأتًوانُلمُ -

ُمت - ُحدٌث ُهذا ُعب ،ُ ٌُجد ُان ُحعلٌه ُال ُاتركُ، ُان ُارٌد ُال انا

ُفلنعدُالٌهُ.،ُالموضوعُاالساسً



التًُتجلبُاالسبلةُُضحكُوقالُ:ُاتعلمُماُنسمًُهذهُالتداعٌاتُفًُاالسبلة

ُنسمٌهااالخرى ُمناظراتُمشهورةُُ؟ ُوهً ُسقراط( ُتداعٌاتُالمستر (ُ :

هناكُ.ُهناكُتداعٌاتُاستمرتُستُعشرةُساعةُبنظامُكوكبناُمماٌُعنًُ

ُخمسةُاوُستُاٌامُهناُ.

ُوعماُكانٌُدورُالموضوعُ؟ -

ُعنُكلُشًءُوالُشًءُ. -

ُلكنُكٌؾُعرفتمُبسقراطُ؟ -

كوكبُاكسُ.ُلكنُحقٌقتهُانهُلمٌُكنُاسمهُسقراطُ.ُكوكبناُولنسمهُ -

ُلهُبُ كوك ُاسم ُكوكبناُُال ُتسمً ُالمجاورة ُفالكواكب ُحقٌقته .وهذه

والذٌنُهمُُ"الكوكبُاالخضر"ٌسمونهُ.ُاخرونُُ"كوكبُالملكًال"

ُ ٌُسمونه ُ ُمنهم ُالمدارٌة"ابعد ُأماالنقطة "ُُ ُارقاماُفانتم تعطونه

ُومسمٌاتُاخرىُ.وهكذاُ.ُ

ُ؟وبالنسبةُلكمُ -

ُعنهُ - ُالتعبٌر ٌُمكن .ُ ُفراغ ُعن ُعبارة .ُ ٌُنطق ُوال ُاسمه ٌُكتب ال

.ُلكنُلوُاخبرتهمُهناكُانُكوكبهمُ"الذيُالُاسمُلهُ"الكوكبُببلؽتكمُ

ُسٌضحكونُمنكُ.ُلهُ"ُالُاسم"ُهمٌُدعىُبالكوكبُالذيهوُكوكب

ُ:فقلتُلهُانًُاشعرُبالدوارُمنُكلُهذهُاالفكارُ.ُاحسستُ 

ُالىُالموضوعُ - ُلنعد ُالذيُحدثُللملكُ،ُحسنا ُالُ"ُوُالقارئما ما

ُ؟ُ"ٌمكنُالحدٌثُعنه

.لؽةُُاآلنُلدٌكمالكوكبُكانٌُمتلكُلؽةُفقٌرةُمثلُكلُلؽاتُاالرضُ -

ُالذيُُ،ًُالمٌتافٌزٌقالُتمتلكُانُتحتويُ ُفًُالكوكبُالمجٌد ولهذا

انُتؤدٌكُالىُالسجنُواخرىُُانُكلمةٌُمكنُاليُهفانُأنتُتعٌشُفٌه

ُ ُما ُبٌنما ُالفعلُمقابلُالفعلٌُُحدثتعدمكُ. ُهو ُونظامنا فًُكوكبنا

ُ.ُاًُحقٌقٌُالُكلمةُتحملُمعنىًُُألنهمةُمقابلةُالكلمةُ.ُوالكل

ُماُالذيُتعنٌهُبفقرُاللؽةُ؟ -

تعبرُعنُالحقابقُ.ُوهناكُُأنُُالكاملةُعدمُامكانٌتهافقرُاللؽةُهوُُ -

ُ'ُ :ُ ُتقول ُوهً ُفٌتؽنشتاٌن ُنظرٌة ٌُسمى ُشًء ُالمنطقٌة ُكتبنا فً

.ُقمٌُُحملُايُدٌنُُالُكٌانُعاقلُ.ُوُوأرُالىُكوكبُفٌهُشعبُافُ سَُ

مٌةُااللهُمثالُهللاُاوُالمسٌحُلدىُالنصارىُعلىُانهُالشٌطانُوقمُبتس



ماُفقطُُ،ُبتسمٌةُالشٌطانُعلىُانهُااللهُوانشرُالدٌانةُكماُهًُهناك

ُهوُقمتَُ ُماُبتؽٌٌره .ُ ُاللفظٌن ُوهلُاُهذٌن ٌُحدث ُان ٌُمكن لذي

ُاٌمانهمُصحٌحُ؟ُ"

اوُمسٌحًُاوُايُُفكرتُملٌاُفًُهذهُالفكرةُالشٌطانٌةُولوُقامُبهاُمسلمُ

اٌمانهمُصحٌحُفقطُالتبدلُفًُالكلماتُ.ُُلكانلوُفعلُذلكُ،ُمثالُدٌنُآخرُ

ُفقلتُلهُ:ُالتفكٌرُفًُاالمرُمخٌؾُوُمرعبُ.لكنُ

ُ؟ُهلُتعلمُلهُسمٌاُعنُاسمهُالجلٌلٌُُقولُهللانُدُأللكنهُؼٌرُوار -

- ُ ُبالضبط ُفقدُ، ُفٌتؽشتاٌن ُبنظرٌة ُلدٌنا ُاالسالمً ُثبتُالدٌن وهكذا

قامُاحدُُ،ُلكُحكاٌةُوألحكًذكرُكتابُالقرآنُذلكُواثبتُاالسمُ.ُ

العلماءُالمجانٌنُبالتجربةُجزبٌاُفًُكوكبٌُحتويُالكثٌرُمنُالقبابلُ

ٌقةُالبدابٌةُ.لكنُبعدُمدةُقتلوهُواعادواُتسمٌةُاالشٌاءُبمسمٌاتهاُالحق

ُ ُو ُالمتعمد ُالخطأ ُوسمٌتٌُعنًُصححوا ُخارجٌة ُايُمعلومة دون

ُفٌتؽشتاٌنُاالولىُوالبرهانُاالولُعلىُ ُانُبحادثة خلقُالهًُاللؽة

ٌُقولونُانُ ُ.علمابكم ُ منُُالتأكدعلىُاالقلُفًُالكلماتُاالولىُلها

ُ.ُوهاُهوُاصبحُممكناُ.ُتجرٌبٌاُفرضٌةُاصلُاللؽاتُمستحٌل

ُنُانكُمجنونُتماماُ.وعلمابناُسٌقول -

؟ُوهاُُعلىُتجاربُفكرٌةُالمُتقمُفلسفةُانشتاٌنُُتجربة فكرٌةهبهاُ -

ُانتمُتستعملونهاُفًُالواقعُ.

ُ:افحمنًُالجوابُفعالً..فحاولتُأنُابدلُالموضوعُ

ُماذاُعنُُاالختراعُالؽبًُللملكُ؟ -

منظؾُالزجاجُكانُُألنُاالختراعُسببُمقتلُالكثٌرُمنُالمواطنٌن -

،ُ ُوٌحجبُالرؤٌة ُفًُوسطُزجاجُالسٌارة ُتمتٌُُعلقُعادة وهكذا

ُوعل ُ ُنهابٌا ُوعزله ُالملك ُمحاكمة ُوفاته ُحتى ُالحكم ُق ُهًُو تلك

المملكةُلمُتكنُتملكُايُقابدُُلدٌناُووقتهاُُلبٌضاءُكماُتسمىالسنٌنُا

 ًُ ُهناكُفعل ،ُُ.ُ فقطُمجالسُمحلٌةُومجلسُاعلىُللمجالسُالمحلٌة

ُ.لكنُ ُمنهم ُنفع ُاي ُهناك ٌُكن ُلم ُمكان ُاي ُفً ُالسٌاسٌٌن وكعادة

ٌُ ُوفكرتالناسُتعودتُ ٌُ انُالملكُحًُوانهُفعالُ ُرُالمملكةُ.س

انُالمملكةُالُُوبماُانونُمورفًُكماُتسمونهُ.ُالمهمُوقتهاُوحسبُقُُُُُُُُ

فانُاحدُعشرُوفداُمنُالكواكبُاالخرىُاتتُُُُُُتملكُايُقابدُفعلًُ.ُ



للعهودُوالعقودُوالمعاهداتُواالقتراحاتُ...ُوُلمٌُجدواُاحداُفًُاستقبالهمُ

ُووجدواُعجبا.هؤالءُالٌُحكمهمُاحدُفعالُ.

.ُُباألكادٌمٌةلجنةُسمٌتُفٌماُبعدُُتأسٌسالملكُوقتهاُاقترحُاقتراحاُوهوُ

ندريٌُُؤسسهاُالُالملكجعلُُوماُالذياصلُاالكادٌمٌةُؼٌرُمعروؾُتماماُ

ُ ُفٌها ُنحن ُالتً ُولٌستُالمجموعة ُالمجرة ُكل ُتحكم ُاالن ُالُُفقطلكنها .

الذٌنُُاالكادٌمٌونالدابرةُالفارؼةُوٌقولُُواالُرمزهاُوهُعنهاُاالنُعرؾٌُ 

انهُُوالُهٌبةُتمثلهاٌُقولون،ُُلسُاعلىُلهاُحقٌقًفالُمجُاألكادٌمٌةٌحبونُ

ُرمزُفقطُللتعرٌؾُواالُفالُرمزُلهاُعلىُالحقٌقةُ.

باموالُكافٌةُُمجمعُالملكُاهمُالعقولُالمفكرةُفًُشتىُالمجالتُوتبرعُله

لمدةُعامُوقالُلهمُ:ُانُمهمتهمُاالولىُهوُلماُتنتهًُاموالهمُ.ُانٌُجدواُ

االكادٌمٌةُمهمتهاُوُُباألكادٌمٌةُجٌدرٌنٌسواُلُمتموٌالُخاصاُبهمُواالُفانه

ُواضحةُهًُتسهٌلُالعبورُ.ُ

ُماُمعنىُتسهٌلُالعبورُ؟ -

منُالوالدةُللموتُسهالُمرٌحاُ.ُُكبالمختصرُ:ُهوُانٌُكونُعبور -

ُ ُالمستوى ُارتفاع (ُ ُاخر ُوالراحةُالمعٌشًبمعنى (ُوالرفاهٌة

ُُنالكنُبمصطلحاتكم ُما ُ.كل ُالعبور ُبتسهٌل ُنحن ُنسمٌه ُشانهمن

ُتسهٌلُالعبورُفانهُمنُمهامُاالكادٌمٌةُ.

ُثمُماُالذيُحدثُ؟ -

حدثُانُاالكادٌمٌةُانشاتُثالثُاوُاربعُمنتجاتُذاتُافكارُذكٌةُ -

لكنُكلهاُتستعملُبراءةُاختراعُاالكادٌمٌةُُالشركاتُتأسستوهكذاُ

ُباديءُاألمر ُكانُتموٌلها عمرتُالكواكبُوعمرتُالبالدُوُُوهكذا

ُ.ا ُ ُللمفكرٌن ُاجتمعتُفأنشأتطلقتُالقدراتُالخالقة ُثم ُ ُشًء ُكل

عرؾُبالضبطُمنُفًُالعامُالعاشرُلهاُوحلتُنفسهاُفلمُتُ ُاالكادٌمٌة

ٌُعملُ.ُُاٌنُهًُومنٌُسٌرهاُوقتها ُتعملُ.كلُشًء .تبقتُاثارها

 ٌُ ٌُ لكنُالُاحدٌُعرؾُمنُ فًُاالرضُالُُهذاُاالمرُاشبهُشًءُبه،رُس

ُقصةُ ُان ُلبورخٌسُ...اال ُبابل ُفً ُالحظ ُلعبة ُقصة ُفً ُاال ٌوجد

ُلكنُاالكادٌمٌةُتدُ بورخٌسُمتشاب ُما ُتسهلُمةُنوعا العبورُعًُانها

ُبمعنىُانهاُتفعلُالخٌر.



االٌُوجدُلدٌكمُخارجونُعلىُالقانون؟ُمجانٌنُمجرمٌنُ،ُلكنُجٌدُ -

ُمنُنوعُماُ؟ُ؟

ُبالطبعٌُوجدُ. -

ُماُهًُالعقوباتُ؟وُلذيُتفعلونهُلهمُاُوُما -

ُنرسلُاسمابهمُالىُكوكبُاٌتالونُ. -

ُابتسمتُفكوكبُاٌتالون ُبورخٌسُُهنا ُفًُقصة ُلكنُمذكور احترتًُُ،

ُألٌسُذلكُالكوكبُسجناُ؟؟ُاجابنًُ:ُبالذاتُ،ٌُرسلونُاسمابهمُولٌسواُهم

ُانًُاخذتُ - ُالكوكباعرؾُانكُتعتقد ُالقصةُاسم لكنُاالسمُُ،ُمن

ُؼٌرُمه ُ.م ُومجموعتنا ُاخبرتكُبفٌتؽشتاٌنُوسقراطُفًُكواكبنا لما

وبورخٌسُفقطُالنكُتعرؾُأسمابهمُلكنُلهمُاسماءُاخرىُالٌُمكنُ

،ُ ُبلؽتكُفلنُتفهم ُالنُالعقلُالبشريُالُانتُُالتعبٌرُعنها تفهمُهذا

ُواحد ُشًء ُعلى ُمحدد ُالرادٌوُالخاصُبكم ُُكجهاز ُانُال ٌمكنه

ُُإلذاعتٌنٌستمعُ ُواحدةُهُضبطُاذاعةٌمكنفًُنفسُالوقتُبلُدوما

ُ.ُفًُالوقتُالواحد

ُ؟كٌؾُتفهمونُانتمُهذهُاالمورُ -

صممُللفهمُعلىُشكلُامثلةُواالُفالُفالعقلُالبشريُمُ ،ُُمثاالُلنأخذ -

ُفانكُ .ُ ُوترىُفلما ُتذهبُللسٌنما ُلما ُ.فًُالكوكبُالخاصُبنا فابدة

ُ ُتندهشُوٌعجبك ُلما ُللؽتكمُالفلم ُترجمناه ُلو ُفٌما ُتصٌح ُفانك جدا

ُ(ُ.منُقبلكهذاُلكانُ)ٌُاااهُلمُاشاهدُفلماُ

وهذاُهوُاسمهُوالحمدُهللُانكمُعرفتموهُقبلُانُننهًُالقصةُ-ٌُُوزربُسُ حَُ

لكننًُقلتُلهُ:ُوهذاُماُنقولهُنحنُاٌضاُُسأندهشأنًُُ-دونُانُتعرفوهُ

ُهناُ.

- .ُ ُنعنٌه ُنحن .ُ ُتعنونه ُال ُلكنكم ُأساسُُنعم ُهو ُومشكلته والمعنى

اختالؾُفلسفةُاللؽةُبٌنناُومنُثمُالتكنولوجٌاُوالتطورُونمطُالتفكٌرُ

فًُُ"انُاحداُلمٌُشاهدُايُفلمُمنُقبللدٌناُوهًُ"اوالُتوجدُحقٌقةُُ،

ُاألرض ُفً ،ُ ُتقولُُعندماُكوكبنا ُفانك ُقبل ُمن ُراٌته ُفلما ترى

ُرأٌتوُقلتُانكُهذاُالفلمُمنُقبلُ.ُفًُكوكبًُلُرأٌتلصدٌقكُلقدُ

ُالفلم ُُهذا ُفلم ُاي ُ ُكاناو ُمهما ُقبلُآخر ُمرتانُمن ٌُعنً ،ُ

ُسٌضحكونُفًُوجهكُوٌشكونُفًُعقلكُ.



ُلماذاُ؟ -

ُلمٌُشاهدُاحدُايُفلمُ.ُألنه -

ُحسبُماُاخبرتنًُ؟ُاالسنٌمكٌؾُوانتمُتملكونُدورُ -

الٌُوجدُفلمُثابتُ.ُاولُفلمُنشأُفنعمُلكنُاالفالمُتتؽٌرُعلىُالدوامُ -

ُتمتُكان فرسُلدٌكمُحٌوانٌُشبهُالُظهرُعلىٌُحكًُعلىُمؽامرة

ُفًُ ُلدٌنا ُمنُالخٌل ُانهُساللة ُواعرؾُانكُستقول .ُ ٌسمىُأبالوزا

رضُالولُاالرضُلكنًُاقربُلكُالفهمٌُاُصدٌقًُ..ذلكُالفلمُلماُعُ 

ُكان ُُقصةٌُدورُحولُمرة ُوٌهربونُُ:عادٌة ٌعنًُفتىٌُحبُفتاة

علىُظهرُاالبالوزاُ.ُالفتاةُاسمهاُرويُالفتىُاسمهُكٌنُوكانٌُحبُ

ُتسمىُزويُبالزاي.ُُمنُقبلُاحداهن

فًُالنسخةُاالولىُللفلمٌُهربُكٌنُمعُزويُفًُالنسخةُالثانٌةٌُهربُمعُ

ُفًُالعرضُالرابعُهناكُ ُجٌمسُ. ُفًُالعرضُالثالثُكٌنُاسمه رويُ.

وكٌنُالثانًُواثنانُمنُزويُواثنانُُاألولولٌسُكٌنُوزويُبلُكٌنُُتؤام

ُمنُاالبالوزاُ.

ُ ُعمرك ُكان ُلو ُعاما،ُوهكذا ُعُثالثٌن ُمنذ ُوشاهدت ُسنوات فلمُشرة

ُ ُالعرضُُاالبالوزا ُتفً ُلن ُشاهدتفانك ُلو ُُهتعرؾُعلٌه ُولدك مرةُمع

ُاخرى.

وماذاُعنُذاكرةُاالنسانُ؟؟ُالكثٌرونُسٌتذكرونُالعرضُاالولُولوُ -

 فًُعقولهمُوحسبُ؟

ُ!ُاالكادٌمٌةُتقولُانُالذاكرةُالبشرٌةُتقومُبالمهمة -

ُالتؽٌٌرُالفظٌعُللفنُ؟ُُوومنٌُقومُبهذاُالتشوٌهُ -

كلماتُمثلُلدٌهمُتوجدُُالُنقادُالسنٌماُلدٌناُالٌُتفقونُمعكُ،ُأصال -

لٌةُ..ُانتمُهناُحسبُماُرأٌتُوالقصةُاالصأوالثانًُأالعرضُاالولُ

ُلمٌُتساءلُهلُتُتقٌمونُالوقرأ دنٌاُعلىُالحقوقُالفكرٌةُلكنُأحدا

ُفماُ ُتملكها ُكنت ُولو ..ُ ُحقوقها ُتملك ُفعال ُلك ُتحدث ُالتً القصة

نصٌبُكلُالشخصٌاتُالتًُتدخلهاُفًُالنصُ،ُهلُانتُتحكًُعنُ

ُانم ُالحٌاة ُتملك ُال ُتعترضُبانك ُقد ُ؟؟ ُفقط ُالنصُُانفسك تملك

وحسبُومنُحقكُُاالدبًُاوُالعملُالفنًُالذيٌُتكلمُعنُالموضوع

ُلهذاُ ُالواضع ُان ُوالمهم ُللنقاش ُواسع ُمٌدان ُوهذا ،ُ ُذلك الفكري



ُوعادةُ ُمجتمعا ُاصبح ُبل ُقانونا ُالزمن ُمع ٌُصبح ُلم ُالذي القانون

احدٌُدريُفعالُ.منُُلونُانهاُاالكادٌمٌةُ..ُلكنُالٌقووشٌباُطبٌعٌاُ،ُ

ُ ُان ُلدٌنا ُاالفالم ُانجاز ُفلمُتنشاشروط ُلكل ُمختلفة ُنسخ ُ،عشرة

ُوهًحرقُمباشرةُفًُصاهرةُاالفالمُ.للعروضُالعشرُاالولىُثمُتُ 

ُ ُالملكُالقاريء ُمنُصنع ُعتٌدة ُوهًُالة ُمعدنٌة ملٌبةُُمتوحشةالة

ُُباألحماض .ُهناكُكاتبُشرٌطُالفلمُبعدُعرضهُمباشرةتضعُفٌها

.ُوهًُقصةُُصاهرةُاالفالمٌشبهُستفنُكٌنػُلدٌكمُلدٌهُرواٌةُاسمهاُ

ُاالفالم ُصاهرة ُالة ُمع ُلوحده ُؼرفة ُفً ٌُعلق ُعجوز التًُُرجل

ُشرٌرة ُروح ُُ،ُتتلبسُبها ُتخؾ ٌُُاال ُفصدٌقً ُفًُالعجوز ٌنجو

ُحترقُبالحمضُ.تاصابعهُُمنُةلكنُثالثالنهاٌةُ

ُرُاحدُالفلمُكماُهوُوقامُبنشرهُدونُتعدٌلُ؟ُولوُصوُ  -

ٌُعاقب. -

- ُ ُللعقاب ُنعود ُترسلوُلكنُجمٌل، ُان ُمعنى ُما ُتخبرنً ُاسمهُُالم

ُ؟ُلكنُمهالُالٌسُاسمُكوكبكُاٌضاُاٌتالونُ،ُالىُاٌتالونولٌسُهوُ

- ُ ُلكنُنعم ُاٌتالونُلكنهناكُالكثٌرُمنُ، ُنسمًُدعناُالكواكبُباسم

هذاُالكوكبُفٌهُُ"الجحٌمًُاٌتالون"مقرُالعقابُبالجحٌمُلوُسمحتُ

الُُوٌوجدُالكثٌرُمنُالطعامُالصالحُلهمُوُسمٌنةُثقٌلةُالفهمُُكابنات

المراتُُأللوؾوهوُتكرارُأيُاسمٌُسمعونهٌُعرفونُاالُشٌباُواحداُ

..ُزارهمُواحٌاناُلسنٌنُحتىٌُجدواُاسماُاخراُوهكذاُألشهراحٌاناُ،ُ

ُالشرٌراُالكوكبُفناُعلىُهذعالمُوزوجتهُلمرةُواحدةُوهوُالذيُعرُ 

ُالحٌواناتُ..ُنحنُنمثلُبهمُكلُشًءُشرٌرُ.كوقومهُالؽرباءُجداُ

انزلقُالعالمُُنزلُالعالمُوزوجتهُبالمركبةُعلىُالكوكبُ..ُوخطأًُُُُُُُُُُُ

ُف ُالصخور ُانهاُُ،واديُمعشوشبُجداًُعلىُاحد ُاال ُشًء ٌُحدثُله لم

ُنادتُاسمهُوكانتُالكارثةُ.

ُاسمكُ؟ُاٌةُكارثةُفًُمناداةُ -

- ُ ُتلكُهًُالكارثة ُالكوكبُ، ُالذٌنُالٌُُنٌنمالسسكان ُتعرؾالثقالء

ُ ُمن ُُتهمامؤخرراسهم ُالفم ٌُقع ُاٌن ُوال ُوهوُ، ُواحد ُعمل لدٌهم

ٌُسمعونه ُما ُبووومُفُ،ُتكرٌر ُبوووم ٌُكررون ُالرعد ُضرب لو



ُ ُبالصفٌر ُاذنٌك ٌُصٌب ُان ٌُمكن ُمزعج ُموحد ُفاإلزعاجبصوت

ُالشدٌدُفالموتُ.

ُالموتُ؟ُ -

ُنعم. -

ُوكٌؾُذلكُ؟ -

.فذهبُستٌؾُُ"!ُستٌؾ"ذلكُالعالمُفقالتُزوجتهُُسقطُُككماُاخبرت -

ُ ُكلمة ُالتقطت ُتلك ُالمخلوقات ُ.الن ُهللا ُرحمة وكانُُ"ستٌؾ"الى

ُمنها ُالؽبٌةُبالقرب ُاٌتالون ُبـُُبعضُكابنات ُكله ُالكوكب فصدح

ُستٌؾُُ،ستٌؾ" ُذُ ُ"ستٌؾ، ُما ُانُكل ُ.ومعلوم ُاحد ُاسم بؽٌابهُكر

دقُلكنهاُحقٌقةُعلمٌةُلدٌناُ(ُوهكذاُنطقُعطسُ)ُصدقنًُاوُالُتص

ُكابن ُملٌون ُوعشرون ُواثنان ُمبتان ُفًُُاؼبٌُااخرقُاباسمه باسمه

هناكُمنُكانُُ،وُهناكُمنُالمخلوقاتُمنُرفعُراسه،ُُ!حدُوقتُوا

هناكُمنُتوقؾُعنُمضػُفتوقؾُونطقُباالسمُ،ُفًُقضاءُحاجتهُ

ُتعادسُستٌؾُالعزٌزُوأ.انفجرُرُبلُهتفواُباالسمالعشبُونطقواُ

) كوكب الُعطاس ورحلتً سلرُبكتابُ-لتحققُالبستُبصمتُتامُزوجته

لكنُ،ُهناكُتقرٌباُُقصصهاُكلُافالمُالرعبُلدٌناُتدورالمخٌفة فٌه ( 

ُاحداُمناُلمٌُشاهدُايُفلمُمنهاُ.

ُفقالُلًُُوُعطستفهمتهُهذهُالمرةُفٌماٌُقصدهُوُاعجبتنًُالفكرةُ

ٌُرحمكُهللاُ.-

ُ
طاسُورحلتًُالمخٌفةُفٌهُ(منُكتاب01ُُفًُالصفحةُُزٌادة من المحرر : لكاالُُ)ُكوكبُالع 

قالتُانهاُلمُتهتؾُب'ستٌؾُوحسبُ'ُبلُبستٌؾُالحبٌبُُالتًُهًُمنُكوكبُاٌتالونُ،ُباترصن

)ُالنهاُاختارتُبٌنُلفظٌنُواالختٌارُدلٌلُُ.ُاوُحبٌبًُستٌؾُ.ُوهكذاُالكابناتُاثبتتُانهاُتعقلُ

)ُُبطرٌقةُماُوانهاُكابناتُؼٌرُعاطفٌةعملٌةُفكرٌةُمعٌنةُربماُتدلُعلىُامتالكهاُللعقلُ(ُعلىُ

والدلٌلُاختٌارهاُالسماءُالعلمُوتركُلفظةُالحبٌبُلكنُعلماءُاخرونُاعترضواُعلىُهذهُالفكرةُ

ألنُالكابناتُالُتعرؾُلؽتناُكماُقالواُ،ُآخرونُردواُعلٌهمُبانهمٌُعرفونُوهكذاُ..ٌمكنكُمتابعةُ

العلومُاللؽوٌةُ(ُ،ُوهذهُالمعلوماتُالقلٌلةُقسمُ–ةُلكوكبُاٌتالونُالنقاشاتُفًُمجلةُناتشرُالتابع

ُثروبولوجًُبمبلػُخٌالًُ.بٌعتُللمعهدُالكونًُاالنُجدا

تهمتُبانهاُقبلُانُتعودُنطقتُباسمُحماتهاُالتًُ،ُفانُكاالُا ُُكلهاُُبعدُنجاحُكتابهاُفًُالمجرةوُ

ماتتُفًُوقتُمقاربُحسبُالحساباتُالفلكٌةُالنطالقُكاالُمنُذلكُالكوكبُعابدةُ.ُومنُثمُ

ُانتهتُببرابتهاُ.ُشهٌرةُاعالمٌاُهناكُدخلتُفًُسلسلةُمحاكماتُ



ُ

 . بحمد هللا  انتهت

ُ


