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تنعخااونولعمسعنوس!لنبزلمقهىبينتغبيردلمعالمفيوجإلحنىطبيعةببنبجلىلحوعب!ثا،الابيصالجوإد!حهيمل

.وثورةتمردعنوالموتتامرلزكرباقصصسجموعة

لترابريةالاساسيةبالمحركاتاولاالشابلاالكاتبهذااحسلقد

ولثننا،لناليسالعالم))المصيغةهذهتحتكلهاتجتمعانها.العصرمختلفسةووجوه،بقميةاضواءبينالمتسكع،(لوحيدالشاب

الطكيد،كلينبمث،الصعامتةالضربةهذهومن."نمتلكهاننريد.علىمسكينرهبودبيب،المقهىفيمتخلعةوكراس،لتجايد1

معا.الحزنوكلالطويلوالحلم.الواجهاتوراءللاخرينوكنوزولمعان،الارصفة

الف!هذالوحاتزكر،،يعرض(دثقمنرجل)قصةوفيقبلالمبتلفمسيجارةيقدمان،يرموتانلمجنشيءكلبانا!كسمول

يا،خلجةايةيصورانيستطيعلاانه.ذ(تهالوقتفيوا!تملكلصعابقة،لضوبةصدىالاتكلنلنالتاليةالساعةوبأن،الاحبرةانفاسه

فالمقهى.معاوالدفع،الرفضبقيمةمعملوهوالا،كيخارج!عدومعاودةالخيبةلق!نلالامكنةخبرصرالمغعطفانظوبأن.الاذلفيغريقة

بالواقع،ملوثة،ضجربةبزوايرامحملة،فئيةخصائمرالىلتحولط.الاملوقتل،الامل

الى!سننمعوان،/بخنان،صمغيرةعبراتاحيانا.ننتعولكن!اتصصىدالتبمالوح!!الشابامحماقفي،المخمرةالمجعدةوالحية

.1باكوهرمو(الذينالاصدقاءمغامراتوالى،المجاورةالمئاضدثراتد،اكواق!سكضرباتط،عصلد،تنافى،اعلىهوماكلفوالقصرمن

اللامعةالمحلالطاحدو(جهةفيالجصمنعروسهيقاب!وان.المسحورةالبلادةمقاهيفيالنراجبلكظرؤحة

اصيرانجا!ووان.المرفالمحلصاحبمنهورضحث.يغازرهاوانعن،النائيالجسديمثالهانجرمنهاتعر!لا،المرأةعنوف!ة

.الاوهامعالمفيالكصالمعمستحيلشاقموعدعق،النافذةوراءصببرةردـج!قة

الاب!اديجردانه.الأساويالوهمعالمزكريايتقنمااشدوما.الصغيرةالمسراتفحمرز

!رةباجنحةليجنحهاالحواستحتاننمددةوالصور،دية4الميمالتى،كالزنجيالمسودة،؟لحسقيوفيا!ةوالطيبة

زءرياانورغم.معاوالملثبالقتلتبن!رهوهيمكبثكسحرة،محيفةالتيالكببرةالمبهمةالاحداثتلقاءالساذجةياحكامهادائما.تلقي

الجنسفيللجوع،المعدةفيللجوعتصويرءفيحسيايكونانيسعىكللد،للاخر/نالمتحققةوالش!واتوالئقودالابعادءالمفيتضج

سوداوي!ة،اوهامهـالنايقدميظل(نهالا،و(لمحبةالكرامةفيللجوعالهصغيرالعنوانهذا،المتسكعالوحيدالشابلهذاالاللكل،انا(لا

تتوصنلنويرودالىشوكمنالفنيالتحويلهذاعظمةفيهاتكمنهـ-ذا،المقهورةالمدينةكلكطياتبين،نفسهالموضوعحروفليينالىتائه

الجميل.وغزلهاريبعهاتعطيولن،عطر!اتفوحلن،ابداالانسىانيكونلانالابيالصغرالتمردهذا،المواضحغير(لاسم

اللوحاتهذهجهـميعفي،دائماواحدوهو،البطلسارولقدحببدونالقلب،حقيقيشباببرهـونالشابيكونلان،تنيءلا

مطو(عة،صليةخارجبةمادةفيلهاتحقيقلا،احاسيسمعالقصصية.كرامةبدونوالجبين،مالبدونوالجيب

تؤ!د،عكسيةبصورالمحروموشبقهالحسعئاوينتعطيبهاقاذاومهـحاوه-كةوتفاهةثقافة(نه،مأساةكل؟طارهولذي1والعصر

تحتها.طائللاالتيالرغبةعلىدائماالمتمردالشبابحلام1خلالىمنيكونولكنهيكونه)نمسستقبللشق

الخصائصمختلفمنماهرةتشكيلةزكرياصناعةجاءتوهكذا.شيطانيبجموحالابي،بشقةالجاحد،بحزن

الصاخبالنشوزوصور،المبهمالكامةوجو،الاسطورةلعا!م(لسحريةالنادر،الرشاقةالنارر،الابيضالحصانهذاهـوذلكمعولكنه

الشعور،في(نالمصنفاتعالمفيرتيبمألوؤطهوماكلعن،المبدعوحلزونيات،الهوسوخرائب،لاحزاق1مسافات/قطعالذي،الاصا!قى

ميت(الئهر)قصةفيمثلاكما.السلوكمظاوورانفي،الافكارفي(نوالاوبئةالصمتكهوفالثائرالئاضربصهيلهويملأ،التقال!بث

احداثاالكاتبيقدمالاخيرةهذهوفي.(المتعبللاسفلتقرنفلة)و.الموالعقالحقدانسانجوففيالمكدسة

وحصومة،الميتودفن،رجلدالف.نحلمالتيكالفتاة،خارجيةالجوادصهيل)،(تامرزكريا)قصصمجموعةهيهذه

ريةتصياحكاموالى،مقهىالىوعودة،اختفتاةاجلمن(لطر/وفي،حزين،طيب،عاشقلانسانطويلةقصيدةبالاحرىانها(الابيض

بالترك،المطلقبالجحودالشعورمنبشمع،البشغابةتختم،نهائيةتنطدقىثم،خدودهمنمعاواللهبالحنوعواطفتشع..ثاثر

سية.المطالفرديةالوحدةوهدةفي؟لتراجيديالشاعريوالاحسعاس،جانبمنالمجسدةالحيةالصور

الخارجة،الهـليةوالتحولات،المكانيةوالابعاد،الاحداثتظلهكذاعلىبالخصبثرغيثويهعي.(خرجانبمنالانسمانيةنجبباتبالى

حسيةتجسيداتعالمفي،الوهمي(لثراجيديللتهويم،مناسباتمجرد4اف.للخلقتعديلبعمليةلتقومالفنانرشةتأتي.الشوكادض

معا.لباطلة1والشهوةبالاسىالتلذذسوى،لهاموضوعلاداخليةائ،علميهايضغطان،الطريةباناملهالاسودالشوك/مسكان،ريد

الذاتيةبمواقفه،الخاصةباحاسيسهدائمامتخماالبطلكانلقد.رائعةزهراتجنينالجافةعيدانهامن)خهـح

هـنثروةعلىيقع9،وجدالهويؤله،خليا1ديئتحركان،الصامتةل-تحو/عمليةانه،والحرمانللالمتصعيدعمليةالفئليط
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ناتويالففيالعوبيللا!بم!ر!!نجوالط!حدفةاوء-خا2!.ولموتخ!ب،الاث،ءفقد،والت!لي!الف!رحص*ىوالز!وبالتفودالتن!عور

القرآنفيوموههموسقصةدراسةر*كيقفيجامعيوطالمبالملادقهقى.الفردعنالاحرين

ناالىمبتمنلكن،واحدحينفي-تإهطدإيقبحسبكل-(لكريمموسمفيالفريدةالمجموعةهدهمنقصةكلانالمقاردإءويدهـك

تستج!يثء"ثم-عاناهالانه-سببهاويإعرفاحهـهما،الظاهرةيلاحظ،الواقعتعارصلا،سحريةلعوالمبئاءمشروعهيانما،الماصيالانتاج

يكتب.لاقملىكك!نابةكأب!ةعوأمللبملؤكب.فحسبماليوارنرالرفضلذةسبيلفيز،ائيازتمرهولكنها

سرنإ)قيمنالخامسةالحلقةفهو"الماصيمنقسصنإان"ء-اباما.حواياماميتجسيدايدون،الذاتيالجوبقيمةالشعورتأكيإ

ثل!المجذثبمحمد(لاستاذرهصدرهاالتي"والطلاب،بللنتفصص"-هـتل!فلاوهـك!،ابلىاداخلنحوعيونماتتجهالعراسان

ران،ت!ضبلاالمؤلفمئهابرشنوحيالننيال!ورانطالما،بعدت!قهلث-ضاتريدلا،وجدانيةتوتراتتفنصولكنها،تقويصةاحكاممهـجرد

عتوافرغم،يروصفلاالمجموعةعلىالافت،لوألا،تنعابةالعؤيمةفي!الرفةهذاقيلقيهيد3وتأ،للخارجرففيحركةكلكلنالذد!وةغير

الىدمماية.وقصورالطبامحة.الانتحارلدمعاإننبقىابوحيدالمبررباعتبارهالداخل

اسرائيلبنيعناحداهما:غابرتينقصننينحقاالكإتابيضمفيقذارةلها3انها.والشثقوالنقصوالموتالحزناكرهمابل

سلمانالصحابياسلامعنوالاخرى"الىتائهالنتعب"موسىنبيهمءعينصاب،كبرىحقائقتكونقد.؟لتمردادباءمنالجيلهذاعين

ئقاقى"يحصلإمالمؤلفانعلمناواذا.."النورعنالباحث"الفارسيالجوادعدومنتئالانابداتستطيعلنولكنها.الوجودبيئها

بجهودهوانما،العاليةالمعاهداوالمدارسفيالادبيةوامكافيتهالخاصة..وصهيلهالابيض

عملوان4،الاسلاميةواثذفافةالقديمالعرببمالادباسةدرمنالخاصمةا)سلثص"اطبقيااناي.الابيضالجوادفارسهوالزنجيفالرجل

عليئسإ،سهل،وشاعرواديبكداعية،الاسلاميةالحركةمضمارفييوماهسإ،.الثائرالشابلثروةالحقيقيالكبزهما،الفنيإةوالرساقة

بالاضاقسةلصعتيه؟لاولىالعناصرمنهاالستقىالتيالمصادرنتبينان.كثيف،غت،مألوفهوماكلعبرالضجررحلةفينموذجاه

سى!لالانحتىالامرولعل.يهمامطالعشناتضإلؤها(لتيللانطباعاتدمب!نمت!كه!ن،نمتلكهانونريد،لناهوليسالذيفالعالم

لمعمودهمتوؤربعدالقصتينهاتمن/ضسجانير!دالذيالمؤلم!علىالصه"ل،سمفورجممةوبعزف،ذرواتهدو!بال!دوبل،بالشاءوية،الفعل

و(يتحالهدبهانيحمبالذيالناقدعلىاو،المناسبةوانثقافمةالفقري.؟لمروحيةوالرشاقةالضمردلحن

لكإن،وثقإلمؤإنهحياتهوتاريخالفكرياتجاههعلىتعرفبعدما/باعبهالهـابرولمهصقى،؟ل"ومة،(لمتشيخةالكنإابةمنالئوءهذإاكلقيمةان

الفاحصة(لنظرةلان،والناقدللكاتببالنسبةيبدو--كماذلكفيالامروالب!لىالكاتبوانهلمبرها،ومواقفها،عبارأتها!يوت!شهدفلاانها

ملامئطإاربعأإو،مننكاملةفائقةشعخصياتارإبعالككلإبخلونانإ:تقوللمولكئه.ضيقةجبريةمسؤوليةكلمنتتحررادإتحاولانها.معا

،البارعوالقامطإ،الذكيالداعيةشخصيةهبىتلك،جميللوجهاصيلة.صميمهمننإالعاتعانقذاتهالوقتفي

الناصح.والمفف،الحسحاسوالمتذو!تصه!انهااليومالشبابكتابةبهاتصفتإماابرزمنكانولقد

الزبر:الد؟عيةامااضحىولكنه،الأصلفيجنسيشبقوهو،دائماالشبقدوامةمن

الاحردإالادبيةالفبوفيدونالروائطإالقصصيالفناختيارهفشإ.المفقودةللقيمة،للكلمث!بنإا

القبمالقصصاختيارهوفي،والوعظالخطابةاسلوبعليهايغلبالتيولا.حارامجم!!؟ح!باالثوري؟لموقفيظلالصورةوبهذه

قصصل،ةخطيرمعينةعصريةوفكريةاجن!مماعيةمواضيعبمعالجةتوحيمعى،ناةنغسمهاالقصةتظلالمعاناةقلبفمن.فرياطابعاياخذ

القصصيالفنباختنأرهيرتفع؟نم،اليومنعيشهالذيبالواقعمباكثرإةالمؤلف،وعيالىيحتاجلاالفئي؟لانمأإجاناي.الاديبلمحجربةجانبية

"فماالقصصمنالئوعهذاوفي،؟لماضيالقه!صفيالكقابةالى.والانفعاليةالواقعيةلمركبالهمحلل،لهمقيم،الا"لرفوقص(كلدوعي

واثحارإات!،ونفسيتهه،دفهمعوقوافق،للمؤلفجاهزةاصولمنبلى،عالي!!الحكمبرمكدطلا،تهويمزوبعهفيقارئهيدخلالانتاجيظلبل

تعرفالىالقاريءالفطريالانسانلميلواستهواء،لحيالهوموحيالطإ.داخلمنبهاالشعودإ

اللفوطإاساسهافيو؟لقصة.واحوالهموؤ!ممحهمالماضاخبارالرإاء!ننوعايخاطبانهالقصصمنالئوعهذإا؟تصفطولذلإإ!

افنهو/لخالطهـ،ئم،لذ!يا.نهترجغاواولصيصكايةالاج:هـ!!ممبوالواقعحد/هـ!طسدولقام،المحاورةلامتئعتوالا.ذ؟تهالى!ويميجوهملهم

مع،واختوأعاصه(لان!صان!جزاوومنمايومااصبحتحتى،والخراةة.الطرفينبين

تقع.انيمكناووقعتانهاا!راصنجنطلب،داخلمنالعصرقضببةيمشوحيالنن(لقصةكاتباى

صحراءسيفالشابموسىدخولمنتبداالكتابفيالاولىوالقصةتم!ت،جديرهـةبعوالمالصاعدينالادباءمشكلةهيوتلك،عصر!راء

الطازوصة،الحاكمفرعوناتباعمنتابعاقتللانهمصرمنهربهبعدسيناء.ورقيمجردتواثاي(لىتمت!ااس!سهمالى

الرمالاديرمعلىباطمئنانهألانوهو،المعريينبينالجري!مةامروا!ححصفدي!اع

فرعونلنيلهاب!روائيلء4،ولادلتقاطمرئربالبمحيىجمفولتهقذلعجيبةيمعش!.بةماصميهالماصيمنقصهئا!

وظلنس!بهحقيقةاكشعافهثم.،فيهوترعرعهالقصربحماقيامهمناهـبر!وبهـرب4ةلم

مبفيمسفيفرعونيقتلفياندؤإعهالىاسرائيلبببمواضطهادفرعون

فيدخلالحلقاتتتلاحقثم..الامروافتضاح،الاسرائيليعندفاعاص691.155بدمشقالدمموةداروتوزيعنشر

لهم!ايسقياذمسنشيخلابنتيويحمبن،"مدين"مدينةموسىبأنئيفانبأنه،الادباءاحدصادفتالدمثسقيةالئشردورمندارفطإ

احداهما،وينإخدمهبتزويجهوالدهما،فيجزيهالاجلافالرعاةرغمغنمهما"القرآنفيوقومه"موسىليجامعيةرسالمةمنالاولىالبسخاتاراجع

سنواتعشربعد"مديئ"موسىيتركثم.الامهراالاغنامرعايةمطإفطإمنيرغبة،مبهانسخةاهديهانبعدورأيهملاحظاتهانتظروانئي

بنيواخراجفرعونهدايةرسالةاللمويحملهبركلمهطريقهوفي،معرالىفن"كتابالىاضمهاانقبلالخطوةهذهس!نلقاهالذيالالرتعرف

عليهما،يتهكمالطاغيةفرعونلكن،هاروناخيهبمؤازرة*لممهمناسرائيلكتابطبععلىاثرفانا:بالمئاسبةفقال.."القرآنفيالرواية

مساعيه،جميعتخفقحتىبالسحرةويبارزهما،ويجادلهما،ود،ددمإا،بموضموعكعلاقةلهالمجدإوبمحمدللاستاذ"الماضيمنقصتان"

.هـراتؤإرعونبهفيستغيث،السماءلعباتعليهءوسىفيستمطرفانش4.فشكرته،بمطالعتهوانصحك،لهمإرأتمااجملمنوهو

فرعونيددإكهوهئاك،الاحمرالبحرحتىبقومهموسىيخرجواخيرإاا-وقحينبعىكأإبهفيرأييعنسألبيالذيالمجذوبالاسمناذوالى

فرعونيغر!ثم،وقومهويعبر،البحربعصاءموسىفبيشق،بجيوشه:الحديثهذابعص
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وصورءلمجازهالصجبعالمباثمسرالفنيوالت!وق،وايجازءالقرآنلالفاظانقبوابل،والهداقيالحريةنعمةالعوائحلبنميشكرولم.وجنوده

سورهوتأمل،وامثالهوحججهالحارةوهتافاتهبقصصهالسليمو؟لامحتبارعبادةموسىمنيطلبوناد..ارء"صببانكأير،اكوا/،خبببثشعبا

وشيجة،ولابينهارابطلامتفرقةاجزاءانهاعلىلامتناسقاصحيحاتأملاالطورجبلفيكيةفيبوا،وبالغعلج!رةاللهدويةاوارتجل

لنايعوضهاذكرناالتيالعواملبسببأكثرهاضيعناالتيالسليقةهـ!هولم،بريئابهواتهموا"سكينارجلاقهـتلواثم،تابواثم،دهبياعجلا

الشكلعلىالقصتينتهيئةوفي،والفهمالتذوقفيالخاصةبملكتهالمؤلفالارضإدخلوااناللهامر!يمثم،،بواثم،القتيلتكلمحىيعترفوا

.اليومنراهانوبوسعناالعرباجدادنايراهن13الذيالىاللهفاعادهم،الدخولورفضوافجبنوابهاوعدهمالتيالمقدلمسة

القصصى:فنهامالكن،نظيفجد)؟رجيلمنهميخرجحى،سنةربعين1يتيهونالصحراء

والاحداثالحلقاتاختياروفي،القصتينعلى(لحبةالواق!ةخلعففيوقد-رداموسىيرفلم،الجديدالجيلتز؟يرلىلمالعاداتبعض

واللوحاتالمشا!داضافةوفي،(لثاربرنجيةاصولهمامن(لمترابطةالرسلواتباع،بالتقوىالجديدالجيلبروصيان-هنيشهاقتربت

الزمانعناصرلان،الروافيوللاسلوبالفنيللجوالمكملةوالتحلببلاتلبنيعقوبةسيظهرهذا!الذيمحمهـ""الانبياءخاتملاسي!ما؟لقادمين

االتفصيلاتبلهالتاربخيةالاصولتلكفيعمومامهملة-هـلا-والمكاناهـرائيل.بنيمنلا"العرب"اسماعبمبلابناءعمومتهمبنيمناسرائ!بل

توحيانشانهامنوالتي،الحدينثةلروايةابهاتهننم(لىتيالجزئيةترعرعالذي"مابه"يدعىفارسيتفابحياةتحكياتفانيةوالقصة

منجميعهاالمشهدوعئاصرألطبيعةفيالحياةوبتنفس،بالواقعيةددكائهوتسا؟لاتهوالشاب،المزادكةالفرسدهاقبئاحدوالدهكنففي

يكتبانهدرك1المؤلفلانذلك،وانسانوشمسونباتاتحببواناتعبادةفياهلهءنورثهااتي(لعقيدةضعفالىيفطنالملحةالفكرية

،السياقيطاردالمعاصرالقارىءوان،المعروفالفنيبالمعنىروانجنينويصارح،الاديرةاحدفيالمشبحيالدينالىيتعرفبهؤاذا،النار

وافتراضاته.لذكائهالاسلوبيتركهاالتي(لك!يرةبالفجواتيرضىولاالىفيهرب،ابوهفيسجنه،(لحقيقةفيحباالمسيحيةباعتناقهاباه

:"المممماءاشارات"فصلفييقولب"دشاد(لنورمنلملاستزادة؟لمباالاخرىتلوواحدة(لشامكنائى

بس!اظالمحراء،فوقالعسج!يةالاصيلاشعةتسكبالشمسوكانت"منيتهـ3تقتربتدما(خرالىمخانرونيرسلونهالذينالصالحينالاساقغة

الطريق،وسطفيالرابضة"مدين"اطرافعلىموسىاطلعندمايرسل"انيرمكنصالحرجليسبقلمبانهاخرهمبمارحهالمطافنهايةوفي

القىح!تى،القريةبئرعلىاشرفانالاهوفما،والشامالحجازبينالجزيرةمناللواءسيحمل،جديدنبيف،ورزماناقتربوانه،اليه

يشىولم،(لسمرمنقديمةشجرةفروع،تظللهاصخرةعلىبنفسهمنساقويكابد،الشابفيغامر..كذاعلاماتهمن..2كذمكانالعربية

حتى،؟لموحشالطريقهداطوالبعنايتهاصاطهالذيالىلهرثكرانوبعد.يثربفيير!ودييدالىوينتقلالرقفييقعحءى،الطريق

فيتحدقانعيناهنمسربت1هناكومن،المكانهذاالىسليماانتهىيدخلالمنتطروالنبي،الاسلام./ظهرللسيدوالاخلاصالعبوديةمنسنين

وهناكهناالمبعثرةبكثبانهاعليهت!شرف،الصامتةالطبيعةهدهجنبات،لهحبهرغ!حالابهلايؤمنالفارسيالمئمابلكن"يثرب"المدينة

المتموجة،الشاحبةبألوانهاالورديالافقتصبغالمساءطلائعاخذتوقدمنيتأكدحتى،وجهادهواخلاقهومبادئهوصفاتهبشخصهواعجابه

بهفتحلق،قلبهاعما!فيتتةلمغل،عميقةنشوةموسىةيمستثمركما-ساهانفيؤمن،(لانجبرالاسقفاليهااشالىا!قياكلاثالعلامات

حه7روان،جديدمنولدانهاليهليخيلحتى،الدنياالامعنبعيداالصحابةفيفديه،لحري!مهباهظاثه:،مولاهةيطلب-الرسولسياه

تناجيها،وتسمع،حركاتهافتحس،الواسعالكونهذامنذرةكلتمازجالذيالصحيمالنورراى؟نليعدالبيتالمنسلمانويصبح،والرسول

لخلقهوهبالذي،الرحيمالخالمقلذلك،التمجيد(ناشيدولشاركها.لقياهسبيلفييصيعوكادطويلاعنهبحث

..الجمالهذاكلأنحرافالىترمز"التائهارشعب))الاولىالقصةاناؤيزرضناوادا

ايحسامةطيفبالحمرةالمش!ربالاييضوجههعلىارلسمما.وسرعانالارضحمأةفيوانغماسها،السماءحقائقعنالارضشعوباونتععبنا

..شيءكلوسعتال!ني،اللهرحمةالىاطمئنانهعنتعرب،وويةعنوانصرافلا،والفجوروالطغه،نو،لجاهبالمالىوالتكاثروالشهوات

حياته،جديدمنيس!نعرصهوؤإذا،(خرىمرةالخ!بالبهوتحركهـ!وارثالىادىمما..مو!ىامثالالمخلصينالمصلحينصجمحات

بدلمحكاسضهزاءشعت!بهيقلبانيتمالكدلا،ؤرءونؤمرفيالناع!مةصصصتمصلى!اممصوقلق،الحفصارةفيخلقيوانحطاط،اشنعهارربئ

بعد،والمساكينالفصعفاءانئ!ملاءعلىالطغاةاف!لمهالذي،ا!ائفالمجدال!مان!بةالقصةواى..بأسرهوال!؟لموالمجفعوالاسرةالنف!مىفيالسلأم

الكبرى،الحقيقة!ذهالص!اد!الادواكعنفأبعد!م،الغروداتواهمان،المعاصرا!ردالانسانلدىفحالاقلق؟لىقرمز"النورءنالباحث"

بجلاله،لمؤمنه1للقلوب(لاالمسعادةتهبانابتالتي،اللهحقيقةتعبيرحدعلى-معاصريهمناكثروينفعلاكرو(ءصش31/مكرالذي

.بعبارهالرحيمة،لكمالهالمتواضعةالالث!اعمصادرمنوبمددالخاءقىبملكاتهش!نتهيو(نه-ولممونكولن

اوزفيقيميعدفلم،مولىقلبفيالسماءمعانياستقرتوهكذا،وعدل،وحربة،فذ،جودمناليهمايطمحاسمى(لىالهححيحةالد،ضي

وجدانه.عليهملكتالثي،الحقائقب!ذهماتملهبمقدارالا،الارضلهذههناوالفرض-الرمزهذااقرضنااذا.سارةمدهلةعجببةروىيةور

اتربيةمنجديد(لوناالشاقةلةا!رصهذهفيموسىتلقىوهكذاش!ضامنكثيرينلواقعبالنسبةجدامعقولالرءأتلان-صحيح

الشعورمنيفقدهماكاداليهوردت،قلبهمغاليقورتحت،4النفالقصتينعنوانيبينظاهرا؟يحائياارتباطاهناكلاناو،العالموشعوب

وفي،الطاغيةحدائقبينيتنقلكانيروم،(لعلياالانسانيةبحقيقتهتخحرلمادا:نتساعللن"فانناالنورعنالباحث-التائهالشعب"

في،الروحانيةسبحاتهمنموسىتيقظوفجأة.الظالى*الحكمظلالالفنبفيعادتهخلافعلىواحدكتابفيواحدةمرةقصتينالمؤلض

الىو؟بلهماغنامهميسوقون،لرعاةامنظرليشهد،(لشجرةظل"مدرنس"كتابلكلواحدةقصةبنشرفيهااكتلى(لثي،السابقة

المسائية،اناشيدهاترتل،الانعامهذهانغامسمعهءلىوتدفقت،البئرالاسرالكواكب""الحريةثورة))"الصحراءفاهر"اتماثيلا

،(لرعاةهؤلاءيعيهمالاسانيهامنو!عي،الناسيفهمهمالامنهافيفهمقصةمناكثرتضمانللطبعالمعدةالكنبنجبةفيليسانهكما،"عمتر

فياليهافيصغي...وأمسيةصبيحةكلفيسماعها1الفوالذينبهذاوهو،الداعيةهذاسماتمناخرىسمةنعتبينوهكذا.كتابفي

فيالاف!م"الىلاسبيلحديثاخلالهامنيرتلقىكأنه،ع!بقامعانالمجنايحبب"والثقافيةوالذوقيةالفنية"الاخرىالملامحوبمجموع

..السماءاشاراتلالتقاطالقلبتفتححيثالروحيةالخطوةهذهمثل-المعاصرينالعربنحن-ربطنااحسنلانه،السيرةوك!نبالقر!نمطالعة

موسىوراى،الم*لاستباقتدافعونووو!،الرعاةاصواتوتصاءلىتصفيقحجابعناوفصلهعنهفصلناالذيالقران،ومك!شبتهرالقرآن

فلا،شيءكلفيوحدهاالقوةتننحكمحيث...البغيمنجديدامنظرافجمناتؤ)رابمفرناعشرثلاثةولمل،الاووةماموتثعبوالظلامالزمانمن

علىيسهولونارعاةاابصر.لقد..شيءالىسبهلاالضميفيجد.وقيجيهه(لاستعماروثقافةالانحطاطعصوراثرتهماتطاول!افي

ورائهمومن،طممانينةفيالسقياسبيللانعامهمليتيحوا،(لماءاحواضال!ر.بعالتلقائيالفهمالاوائلاجدادناتمنحكانتالتيالعربيةؤ،لسليقة
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المممكان،من(لكثيرينبصحةتفتك"الملاريا"ادرداءكانتانوبعدانقسارفي،القطعانوراءانعاكلهمامعتقفان،الزهرعمرم!لفيفتاتان

،بالعافبةتطفحالوجوهاصبحت،(لشاحبةد،لصةرةوجوههمفتصبغننتظدما،(دءرساحةواخلاءهم،الرعاةفراغمن!رتين...موجع

.إ.افهواءغطيوالوواء،النفسغيروالناس،الاوضغيرالارضفاإن...نلماءالى

شيءكلباتوقد"طي!ة))تدعىاناليومبعد"يثرب"اجدرفمامنقلبهففي،العونيسألهمنالىحاجةفيموسىكانوما

ن(منذتثريرن"عدب"عليهافلا،الاطنبفضالئ!لطابتإ..لقهطيبافيها،منومموسىودرف..عصهفنهاوردهالىسبياإمالاالانسانتفالدوافع

147..صالجد)رر)طيبة("اسمهاالرلولعايهامحمد،و(طلقدعوةاحتغنت..انعامهلخدمةالسعيلايستطيعكبير(نتيخالهمافان،(لمحزنةقمتهما

هـنالمؤلفلدىفنيلغويتذوقإدقيعنببساطةيرحبرصغيرمظهذالهائميفسروااناجلمننخوتهميستفزاترعاةعلىموسىواقبل

على--ىنحظامنفمنغظيمان؟فذنةنكولا،النبوننةالسيرفمهإالعتهخلالتعاونتطفيربحتت،والفقأاالضخامفمنالدلووكانطم..الاإانين

التعفيلاتتفكاذهلنيفدما،ايةإاالسيرفعلىتنسحتزالقرآنيتذوقدالرعافدهشففانتولماإلأهإ،البئرقرارفمنلرفعها،عديعاالرداف

قبئآحائراتفسيرهالفاقفكنتافتيالمف!اهدلبعضالرائعفالفكربةوانمرؤت..عميعفبامتفئهـطبي!نهـنزالقتايلىالفتىهانارأواعرب،عظيمف

مفآإ،النإالصالفنيطسالىذلأإوأس،الفغفبهلإاافإالعانكأنمف،عمبهتلمرحفيورفا،هاثغاءهاترسئان،بحانهفسعيتفالفتاتينبهائم

موسمتهوذاووا":قوههولوموسمتعنداللهر؟رةطلاإلممبانتعفرفهوور-رر،الشعرفمنموضعهالىالفاتودام.لمواغطبتإرهاءلمنتعبر

بهديإينعوفانرفعادوقد،الربافيالنورنحمرففيروحهبعناعاتيسبعلفوالىيسممعوهو،نفسهيداخيطاناودإتنقدالطإهومننتهتئااحس

المحبونقخطاهقوعودهبفبإفبيسمع،4الافهااةحعفاهالتي،الرحمظذهـفىعلىتغلجنانمالبتولظنه..بقونهاعجابهنالىويرتإ،الرعاف

فيطلأهن،الفيبإذلنفمنالمأبنإالطت،الوعداندفاةقواقهوتتأعج،الامحترعيأ"تم،القوفبهـلنءمازهالطنمطهواناللهذفرحلن،العابرالطبعور

((..اليكانظرأرني..رب"إ..اليهاسرائيلبرصوماطبهربهالىانيرب)):مهبتواضعفي!تمت!،الضصي!ةتينا)قنازينهاتينلمساعدة

وؤ-د،المدمقهذاالىمحمولهعلطتلالدلاأامواتبننه!انطتألننولامونرتقيماقالهمماكلهوهيإا،1؟محط"...فقيرطنطقرونانيانزطإلما

......لسواءير،!بنيانربيعسى:فااأمدينتفقاءتوجهولما":تعالىقوله

مصدهالىللتطلعهتعكشةجوااسباسهم،الااظام!وا!هرنفال

".اللئيمقومهوسؤالالكربمسؤالهفيوشتان.الازلىالحمالدووج،يسقوداالناسمنامةعليهوجدهدينوردكاماءولما،السبيل

.....بر!هـرحتىلاد!قي:قالتا،ماخطبكماقال،تئود(نامرأتبندوزهممن

مناسرائيلبني-طلبموسطلببينالشاسعدلةرقفطنوالمؤدف:فقالط،الظلالى.نولىثم،لهمافسقى،كببرنتعيخوأبونا،ءالرول

بتما"..جهرةاللهنرىحتى!ننومنلنمولىبر،":طلب!صيعة.25-القصص"فقيرخ!ومناليانزلتلماانيولط

همالف"بمملة!لنتصعوفنا(1هذاخلاذرنىوقةن!لعنيل!كورائئقرمنيقوعملينعالى-موسىجباةمقفدةلقصةح!فهالفنيةدائرتهوييردخلومما

الفنىالتذوقروعةالىتعودالعملنهذ!ننحاحاسما!منكثراولعلوه!ي-موسىعنواحدةكامالةقصةالقرسفيماوردكلاناعتبار

--..."....قابن"الظغأهقإتصرفا.نمهمنالعجائنطو!أإينهافصالعللرجانمدماحطب

التنوقلعنصريغتقراديبااوقنانانحسبوما.المشوحاةللنصوص،ال*"ف"رشد(علمتمماتعلمنيانعلىا!بعل!هلموسىله

اأوناواكإف.ةقوافربقلس.تدتعاذففلنيف..والفنلفعمفلىكبالفط....

ماوراءيقرأكان:قلناالمؤلفلدىالفنياتذوقعنحديثشااج!المايرلاث!.رال!بزالاصهـاثمناصظرأؤافطالانالحذهـواصحولمهب!

زقينقةوعرجان،الوننرسائمإالفلقريرننرأفآفا،الا.بادطاوا!سآإورفساول-،النفسيأإوابعادهماسطبائياأب!طت"لأمعويريس،قصبرموصوع

ادجداولوخربرار!ء!فرالاور-ىموسمىحياةا!ولولا،عليهمالحوارولمسات،ا!خحليلىاصواء

ف-طفاننمأإانفا-رائيتلبنطبحيافمابصورف.نعاإطبالبعظيبفقبابنفسه

الثقاقف:عاناإاها..لمير،"نتوتهتدنفمال!يطتموسطيمعصاناتمنحالقفتطألف4،فغئإونظمي

طنلطع.ان:نقواإانالىرثنافاظومن.اانرطيأنابفاءمعااياإاللع؟لفلكان
ادبكل!يتوفرهلفترص،صرورىشرطلاله،فعهشوسع...

..-0000001.عفدمنالحد.إثةالفئية؟لقصةبمقوماتالاصصلفيتتمتعانالقصتين

سنفكفولظن.وحسطقبهتمتعورممنلعناينإونانيومناولا،عفسهلإ...

التحميععلىعملهاقتصرفهل،كلتابتهفبمادحمافهـزالعرنئيررهاا!خماولاالذانجبةالخمائصمحئديقفلمالمؤلفلكن،ذاتةومفاجأت

........ادإمفمواهإعمدففيوالتشرالتإطيطملياتمنلطإمامناسبامارفء(ضاطتبان
ثملهاالصلام،والادليهالتاريحعةوالمطاىالمصادرمنى

..."التائهالتأعتع"قصفبررايةعفتياحطيطنمواصعفيوالاأفناطفو*يعار

اتبفالمعاافعندوقفوهين..فلفردوتعبيتفهالخاظلبهنيالهترطبمهافطيطإائماسطي!اتطيكالتطبامجيبهاوالبياته،سباناءمنبدأهافلتطن

انهالحق.المختلفةالمصالرمناستفادام،اعقاز!إورهايجزم."افىرعنالباحث"قصةنهاية

عإفوهعطفنا،بموةفوعهالمتعلوفالمصادراففردضن-ي!بدوكما-

المتعددةوثقافتهالموفقةوتعلببلالهالشخصي؟قتناعهمنمآلؤة4مري:الفنيارتئوفى

الفكبنسف،فقافتهمناسفادالمؤلفانعلىتدلننواحدففرمنة،المصفدو.....

...ء....والخطوةالشعوريةالتجوبةمنالاولالشطرالعنبمالضفو!يؤل!

ررهـارىء!وحى،ولاخهتعليلاتهوخلالالطري!ءلىمئهاش؟ء5وررالمبانترةعلاقته!لانالنقادالي4يتفتانوقل،الخلاقالخ!لرونالاولى

عنيمفصماىيعورولا،لاي!فصك-دينتدن-الضإعالهين10

لمحموحإماوالقلسان.99هن-19هن-32ضلن:المختقعاوالاناةول"!،ملموساومحسوغإنئرنسطقطإتآعنكامنقتنطإاهتباالادبطقبالممأب

....ءالتروبفبنفتمنالادببمالعمدإطاناداسيمالا،الحقمنطهيردلاإفي

الالسلامانعليهاعبارلاروائيةبطريقةوتبرهنان،المعنىهداتوكدانالادبةالا!مالاووالوجودبا!ةادمالمادون،و!د!اا!عور/ة

فىةسطناهاالاد؟نوان،والثمامقاللإميريبفمونظام،دولة.د
.....بىسفبقف؟دبيفاممفألعنتعربيباسوحىقدساوالماأبلفلاإئنا،السابقظ

لعسالسابعةحاءو"نلر!لارمنيختمطغادلهلانواحدرلذوكطكلهاصلستن!روللهاينمن!حمدالقد./قيالعناصرمنحقالانه..الجانببهذاالاهتمامالىمضطرون

....بالم!ولفحداالذيالرئيسيالسببباىن!تقدولاننا،هنا!،الهامة

لئساجبلكانجبل(ودىللألاهومنميصفلمم!عطينلببعيرصىجبلسعةرءنوبمكةسرفقالقرآنيتذو!(نه..الخمسألروائةحلقاتهمناعطىما/عطيناا!

بلأدفيوأثرهالرسولهداوصففيأشعياءنبوءة،بىدد"سلمان"ا!بطويلةاعوامبعدثم.هودموعهوجوارحهبخيالهويعيشهيم(لي

يولدلانه...عظيمانورااتنالظلمنفيالسفلكافآإع!":الظإه4وادمفيمنهاطقنافهلا،بتعنار"نجركأوان،بقلعفيععتها!

..:لحاإاتوطاحالهولمسانه

..مشيرا..ععيبااسمهعىويد،نننفهحلىانوئاسفوتفون،و)!لنا

.138ص-!صىأشعياءسفر"..السلامرئيس..أبد؟ا؟قديرالمومالالىاليهاريثوالتي،النظافةمنانيقةحلةفيالشوارعوبدت"
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لانجركعنابد!ها!دكورثنابالمعاصريناقلامعلىجداتنعائعةلغوي!ةهفواتالىنشيرانبأسولا

801-301..1-49كيرإستعرضومعنى.اامىجديدمنيستعرض:الكتابميوردت

141-181112-126التيالكلماتمنكلكلمة74صالقثيئنمصدر.الرومشائعماهو

271-.7.226س؟18الفمرلنلسفي."ئنبعضئنغيرسقنئث))مثيللناللااببالالفئنتعراي

792-34.281-0214للمعاصرينفمعنرة.العريةفيكل؟كدهالاتسبقنفسكلمة:79ص

564سع8،2-59237

75ع33264-32الح!مئاويمحمودمحمددمشق

353-356571-573

لعنادسوسةاوالفقراتالتذللاتولعضكتالهتحاوذت.حدودارتياالئببلإعأليفياللوليةإولهسه

الاحداتوبعصلاعجرعهـملاالبمالاولىالممدماىاسسم!تادا

11لا..3دووالرا!ممعا!لدكنورتأل!ف الدكنو"لفه"لذيالقتلبهيلثلانآنجرفصواياىوجدتنمه......

لانجر.رونتربنمكهندهالخاتمةؤنملكانتنى،5عبدابراههمعلي

نامن؟دبنالحرفيالنقزلهضالقارىءيستعرضانوبعدرساهـة"691-.188النالامفلرفرالدائلرآالمنافسق))

ا!ورويبنآراعمنالباحثتورالد3صعحهالذيالرأيما:يرتءلجاهـةمنالدفوراهشهادةلنبلعبدهابواهيمعليالاستاذقدءها

يسلم(نلهيآنزبلهلى؟بخنهفياعتمداوروجم!غيرمؤلمه!وعلىفعسلابهاوحصاقئالاابلاءا؟رةرنامنثلاثئنفيهاةناورتهالاكحرية

حسطسكمنئقلاتفيا!ئريقيالعربيآهوالغربيينباداء-دسخابما-زاهةوحبكها5791سن!الاقنلىالشرفدرهنقميبالدئتدلراههلى

النمم!بق؟اعانيفيالدونيالصراعكمشكلةالنظرروايافيهاتتباعدلهاوثنتب،صفحان893في(5891سسة)بالقاهرةالمصريةالاذيبلو

السهدئممبيلهؤتيببللبطلاوينلموريوصهأمنلمصربهوانبيبيللاقلمولاص!ذهنبعلىفىكذرمصزال.غربالشةنيانمحمدالاسشاداأارخيناؤةنتصدبرا

الوثائقمنالاستفادةاين.الافريقييننحنتهمناانهاالاالاوروبيبذلتأقيالمجهـودوألىالعملقيمةالىتومىء،خطيرةحقه"لق

لانهاواليهايصل!لانهالاوروبيالكاتبعنهايعجزقدالتيالكتيرةواذا،المؤلفأحرزهاالتيوالضفديراتالمكافاتالىوتشيرفيه

!رىخطيثةوانتحالهكنابترجمةكانتان؟العربيةاللغةيعرف!المدارسعليهااعتمدالتيالمراجعبعشراتقائمةكلههذاالى"ضغت

تاد،،حنا.حؤنفياخرىوقيئآالمنقولآللاراءالمطلبلالتسبليقانمهقيرفحقاناه.العجباللقنك-آمئنقوط!مقبائئنملن-بحنهفي

يرنجبرؤ!الح!ائقترنجبباعادةانالدارلىبعرفهاحميقةأبسطانومناسف.كبرىاكنوبةورا،5يخفيخداعاظا!و(الاتصفلال!ها

ا-ننوفىقدغريبامؤرخااننفرضفكيف،نفسهالتاديخيالحكممن!اأد!اج!لاولهـنيالنابيةاللفظةهذهاستعمالالىاـضطران

وترتيبها.شواهدهاشنمدادفيالمطلقةالنزاهةتنروط.المفزعةالحقيقةلهذهالداخليةالحقيقةعنالصبيرفي

ولكن:فياحكامهمحايدايكوروقدكبيرامؤدخالانجريكونوقدبالرعم"انهكتابهمقدمةفييدعيوهوالاستاذأصدفىكدتلقد

مشعكلهمعبب!ىذةكلفيلىكلهاننظرننعلغفمبوولهن1هلأدهذا!أس!وعهللناهذالموقىوعهذانقطبعضعنمتفرقاالا،روببلونكتبهماكثرةمن

........تتاولانواحيهحنتتىومنمحايدةبرآحتناملن4اسقدرايقهنالذاتقنلم

هـإىلوم!"قلنا"كذافىفرنسماعلىلومولا"موصعفىفال..ا.......
--،.ءهحدرترمصهتحتىالمدموابهدهاصدظنقدت-"...!لاانرا

تفأصيلحملةميالاننخوضانيمكننالا":قالوادا"...فرنساعندماالاملخيبةواعزتنيالت!ولامحاتراننماولشدالمقتابفصول

ملائماالتفصضكانارنعرؤهانثونالقولهدارددنا"مادنسارالةصوابيترؤئم،غبدهابراهيمعليالدللتور،المؤالئلاروؤادت

لمنهجنا.عيرلسمىأواعابىفيالدوبرالصراععن!نجرولىما!شنادكتبهاالتيل!ثةالة
؟الامورالىمنهاينظرزاولةأوفكرةنئسئايورخمنعند001001د.....

......لاسمعمنربلايماسته.قابهلمحياليتن

ليلستانليعوندايكونانفيفشبهباثنامينااملانؤنرقاللقددط3إ4يباـ،ااددا0،دته140983غهإفىلأة6ةددا69ول.

قولهذا.رجالهسجنانبعدتضعضعمركزهلان9188سنةفبرايرفحس!باستعملانهاعني!اننيالقارىءوليظكد-يترجماقول-

ثرينظرلثبللىانؤئؤللنكلمهـونؤعآهالعركنليمؤهالآنسطحيانوعلىابنبنلكلابنماحبلراءعلىقىرا،ههرةفقرةفصولهنقكلانهبمنللمقاصمناقلانكنرتقسيمات

ر.....الفقر(ره،تقسرمهلىالمحنفظقفيابدااميناكنقامن،كلمطقلمق،سطرا

وني!انأوشكاميناانوادركواا!نكليزيةالمؤامرةارر!اعراجمبا!ةفهمفيافوفقخانهحينا!واحدشيءفييتصرفو"

فيخطيراللمنطفهلعمواحملةكزفسجنولوضعغدقمولسمامطيةطللالععتعماةرالىيشيركانوقد.الدقيقوجههاعلىالعبارةترجمةأعيمهابر

......-.رهئيرئمهصادراسماءقلكبننفيمايضعئمآالحينالحينبينلاعؤار

(ألىمإصنةالنظرفراغالقوبعدمننزابرحرلهنجالايحقصللئيةكوضبحشظانينالافريقيهمنالفشيمننوعدلكارا!صلراجعهواولسيرىالقارىءولكن

ونالممر)الضباطاوالم!.يا.صارمنالا"شد!ونكافي!اهراالمراجعا!فيالهوامثىيستالمذىرةالمصادرتلكانذلك،والتدليس

ارزردفلىروؤفحارةحهودالصذلونالمنطقةوقمائلوالحهاديةالدكتورانفيالمرءيثقانالصعبومن،لفسه!نجراليهارجعالغي

.......دبدهالرقتورانالمضحكممن.بنفسهاليهارذئئنباهمرفهاهبده

ب!-شانذاتمعاركفيدخلواذلكسبيلوفيفيهاالاستعماري!لركلو!ةعنوووسثكأ!4آخرفيالممإدرمنجريدةأثبتقد

الدبلوماسي.الصراعاكعليقاتالىرجعمنولكن.سهاودرعرفهاانهالقراءليوهممنها

قسجمسةنجرجموهوهناالىالكبيرالدكنوريتنبهاينمنولكنوريهدثائنصادررقيمالموئنريهتيايردقم!4بئصايةب!نجرالحقهاالتي

ن!البرتفيالضار.بخيةللاراءمنافشةموضعلليشعيهاهذلنفم!هأميمة.الدكأورححرةعنهاتحدثكماتماماواحداواحداغنها

هذاانم!-3المنرجالىلاالاصليالمبللؤيالىالمناقشقتبنبقه(نالحقللسأئومدبءنذقرئتقأنينمنالقارظيءيتمقناناتلآاومن

الدكضوراءشهادةنالالذيع!بدهابر(هيمعليانءنالافصاحموطنفي(اء91طبعة)!نجركعابالىاحيلهعبدهالدكتوربهقامالذي

متعمئلةمراتعدةالنؤلاهةطعنقدزننجرمنمعقمهترؤعمكابهلىبنئسسهلميتحقائ581-ه3.3،37-925،ء،1-101الصفحات

هذهالمرسالةاليهمقدمالذينبقدهـالاساتذةاستهان-ثتىصورفي:المثالسبيلعلىالمقارنةهذهلهأفدماقكبرفيوزيادة.اقولمما
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ثاثا4

أ----/ساطلي:-،بر--4بة/دءند!أهـ-ي،تقلبم-رأف!لمعطىا

رر-ؤا)يط!صجر!--ا.---،لالج!وزكفيخفي

صه،لي.ر،،-3مض--رب-،ا)إ---،لينت-،بو!ل

-"ال*خيبىوو!يت!ولىالربص-----عزهـ-روءل

،امسل!ب"ابكللاديإ-صأقءالمستفب-جسمكؤ-ي

،الخص!يب"مروجىألىءقيق!ووهـج،ء،جما

--يمارحجىس!ل!غمرو!ي!

:!لؤ-ص1،ءمالالنشمت-ويموتهنما

!ونتص-،حأحلثما"واء،اله-يضوعهنما-*

"!"ر،!بركمب!.السمماءووتص!-و،دفئا

ضلوهـيمفيرم!ادهل

....-*...-يعقل!وأفقفي!هرفينلم!ه.ر
ذرأء-كما،وب-ك-ولحى

وضياءى،عصىىو!ى
*

ببم،تثهـ-ريمماأرودونالبرتف،ليمالمعطففاممطينعرباخوقماالى

بدأتي،شيشااحسبخيالى،بييط!و!و..

:ودأعالكحزنشيئا،ال!وأليءالسهولحيث

نق،-،ليكرهـذاءةاربس،هلشهيها(فايا)ل!ولىض؟!

الحبيب،(.،يا)ثءمن،اليعربيى"سهولنا

كسكبلب،بدمعتبكي،با!!رتقالتف!بءو

،ر!بببثص!كماتبكي،الفلملألاخضرأرعلى

برا!خرقلصعورؤب،ارمرمزب!هاهـرؤىجمن"

(كرابرىفوريكمالدمشق،النشصبعهوالاغنيات

أ!نتشه.أنحدارعند

ااتي(!تن!جمطقبل،!)اىرودمن*

قريبا.يصدرت!-!هـجأالجرالمعلف

!ححيحير!م!!ر!رصح!عمث!،إ

،العلماءجلةمننغبةوهم،التقبيرلهامصأجزلو(واقروهاالرسالةبقدرواستهانبةعليهمستجوزهذهفعلتهانالقحةلهاكدتحين

ا!انمصنو(نتباهالمج!همعا.تباهيفمصتماكثيراالسمارقانلهمصمؤاعدمفلعله(دريومن)يقرأونلاالناسانمنهظناالمثقفينجماهير

4لاتحقذاتهفيهوانماالكشابلهذاتقديرهمانوأءتقد،نفسهحينالتاريغيالمفهومالىوأساء(إ!العامةتياتالمكمنلانجرنسخ

وان،الشرفدرجةمنهماسه:خقالذيفهو،الاصليللمؤلفتقديرانالرسالةظنحينالجامعي!جالمنمنوغص!،صصدونشيءكلنقل

أتهمانقبلارربمينلانجرأتهـمي!جعلنيكادنفسيفيالساميمقامهملموهوالمصادربذكروتبجح،والدجلالتدليسعلىتقومالعلمية

حلمهـالواسعمنأطمعكلهدلكبعدولكني.عليهاعتدىالذي؟لىرجلوهـ-أصالصميمفيالقيموطعن،اليهايرجعولمش!ئاعنهايعرف

حماتههمشي!ءن؟د(فعانمافانيالمغلصةغيرتيعلىيستكثرلاانواستأذهوالانسانوضميرءالانسانيبنالمرهفةللعلاقةحرمةيراع

ابو!ابراهيم!حوو...وحفظته.اخرشيءكلقبلاخلاقفضيحةانها-وربهوالانسمان

بمالتاريضقسمأ-العليااصدرألساتابقسمطابى:بعدواما

الخرطومجامعةهذهناقشواالذينالاساتن!الىالتنس!ديدباعتذاريأتقدمفالبم
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