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،قأ!ا-كلفى(إتمنعرتعانيءيرلىأنوصىكلليمقانطوفي،.برالجد!رالجهر(لايم!ىال!

الذي(لورعأقىقبمأاو!سطستطع،وعلم.صخبمنحول!،ء،ونرشى

ادعمرةظممنديضدجئا(صوفىوني)باسا!يىيببدنالمأخزرانؤمهننتأنان)وإلقروالمؤإسسمةاعلمالمين

ءلي!ئا-رى/1اأوسط-1هذي!نولم.وفىمحالف،صكملآبرؤ!،اليسقيننور؟اى..

بربئرض!؟نبل،ور،هتى"!اعنفف!لأ،جدبر!ةفيةأي؟لى.قلمهي!حأيفق!اًلج!ممر!لى!"!تىكلصيم

ؤ-!-د-ركآنمما،؟اف-قة!ىودونورضاء،راتب!ا*جل(!قيام!؟ءنجا

ؤجم!ضاًنلولا؟لالحاروووةؤءبنقعوكدنأ،اإممة؟نىبن!او*،"سع،ا!ننفكألا

،ثراهاللهطي!ب،حسالمجسرأشبهحازحلايى""ن7انالىخادا&4الا"ر،-،خا،*هـبريلغركنماعاطهبت،الاولىاللآوننقيالحوبىا!ابفي

ورو-ط!،البدير"،!كأأ!رس)عاىرأ!نلأءابؤأتأهـء4،ةا.!ررير"وم!اواءد4د\(روه-قإمانناوا،(،وي،ئةبر*قائدز،ا!تنغ*!فىقحهـملى،؟لغربمن

6الاول،أهـوزوفىبى)ثم!ح)ؤلر!أ.،ءراعي!ه!ااخواض،!اوفة،غتدادلهء!لهـ!لا،ألا،هانبرذور.نثهلمعأن(وثكتبرحيثاًلقوةمن،كانت.الاحد

اً،و(لدوالم!ئمودةالضا.لىقيؤوجدناىعنلإه؟رلي"!نأوونصتلهيهنضجونرانيضه"يعددعه!لمن":إ،بلالكل،نرقى(،ت،ب،م!(!ؤبءنماتسح!(لذيرنصس،لىنا

ردهفيمقئعاف!اق.4نةور!زو!!لقى،عقومهاينتغلكان"،لكلافى،حعأ"-!وأالا"ر،ءيى"لأغعا!فكا.ى.احينأمثءفيا!فكرورجالا،درا،كبار

ء./-؟،.0311.3ءء.ا)*ربأرفيجلآنبالى،نناقى41هـر*!!م!؟ءرءلىؤكنا.قىبالباطل؟ل!
صثلى(در!*بههوى(اًدف!هكتو،هاورورءدهرمدمالعمالاكنالماريرشعا!،23.

.....ا9ً+00،0لمالمذي(لا!صاوبفيكان،ربما.إ"مااوفلسغظ!،ألالرلجأأدب،وفلسقنهم

والأت!--؟قاملظ-رليلابررر!وءن،واضصكأيعه"(لى،برورإجب

با-خ،ولقد،ا،،دةخطقلهعغالأ(ا-أزكما(لحلىبى،،ثلأودأ/،كام3والا-ولازقديرءكطي-عن،ير"كطما.،الفلسهةلمةوتئر/الادب!زراالقاءفياًتيع

الة"الاللوببذلكوالارزقا*ا):ضوءء!،بحت!ابى.فناول!شهاماالدروة"ء!فمم!،،اقىيالدلى!سكانتوما.لو(يونقاتالئنمت!كبلمثاًلى،سأبهين

ةرراذ،؟ل!ربؤ!اوأنىسقي!!؟صريرجما!هـد!(لممالتنالشاررةوالجوإةمأإريوءئا،خاصةهسوئمالم!لين،ائهوشمعو!يلألص!"اللأسلاممفكل!

"--نالمنلاب"زراص!دكأئبتت؟ذاانه..ع!أسل!ب3(!-ستغبربئء!ق؟!بزجملسيب!نور؟أمثالىمنوؤيهـمبرلا،لنااخظر،همافيرنا!؟دبائه،الغرب

(لكزيم،آنالةرةكيج؟ءمأمعكأ!يءؤييتكارفىزلكلاؤ،رزاما"ببها؟لوج!ةلى.1فو&بركلنلمؤرنسعافبملمعتهس(لتماءلىا!دنوأد؟ء،ودازوينو.فييتف"

"-صع،تفقىلا(!ظ،"رة،،"م!آز"كانتاز؟لآيرات2قأو،لى،رهملانذلمكعندهـ9-يلوننر/؟لا؟!ددررر!هده؟أزكت!"،؟قول،وبروسهودير!رودألاورى

(رص*--،ررصهءجهـ!3اكلامنؤةهـ،زلكاو!*ت.الثا-ةأرما!قيارء!ار!أنذي(لمموجقازتطفذللى،!زرأالىأضف،نغو!ت"راحةوتقلقحرتنا

...01---7".-0007!صوألستظ!،ر!،حفظهاالىدؤمناا!شيا،ب،قوترك،حبىمين41(لرهينحملناه

كل"مملى"لا!صاد.بر:ولمو،،17!ر.برب؟لنفكودج!صبميدابرت،ور!جالتأ

تخاوركذلكولست!ى،قبنوملىلىأبربز؟دمعضإكأو!ى9،وألهدرولقهمأء.طليمتهافيأنت،ألمجلاتوالمصحفاىاا،فرلصببةال!ب4جاورقاوافىلمله

ء...مم(لا.0101لم-.ءا.ء"كلجمنؤكركحور):ادكرمماعلى،بشعادها،اداًقحيةا(السسببابمة)مجلة

االتنيخووو!ءرذلالمرب!بم!رى،د)كما!طةرا!فتزوبرص!!!لمو،الاهـجدنى.ل!ممذهبي1؟تباعفيص!وقيتن!لاكأى،الهوروثهوالالص"طببرالتقالبيد

،بة.-ء،.!.(4)نجاؤفهاا!ح!؟ئقىمن،ص!تاذا،لبكواطهأق،عقالنايى"سكن
.(!هانلا2وص!")ي9دكطاناانوزالمو

دانةد/ب""واير"،ابركأءنر،1سا-رةعب!رلميئعة1رر)دفي!؟لايماندنصةفيمااممبحواالذ؟ن،،المنمنئككينكبار،ئانؤالمجلههدهكظب!نوكار

11"!!ليىار!رةوؤكالىةأيىةتالعجممباكسمقرلثوما!صمورتهـلفيءرةتل!أد!أزالو!.وجلىءز.؟"الىا!ر(عينا!ؤءثإلنك!بارمن،بهت

:!ا!مقول(لد!ورعهر(!وبرمحةالمغلسفةرر!اكلونأث(السأءـإكطالأدبؤجم!)س*ينطه3ء،بكهور1حد.ئو3انةكأ،لضجة

.4ا!اًؤكياعادفىكلص!طكىوريناؤلةطاادينقامتاله!بش!أئقة؟9المناكأرة

ق"حم!".1!لني*8هلالنفوسيجمصبم.نسمت!وي(ز!احي!ت!ئقههة!ك!أر!بمانرأرى"ولؤإمهانرم؟لد!هـ.منحيئحواس!ناءلميناماكتوألتح

،بربته(أهلء!!امخقف(حبران)من"بعضاؤشرأولقد.هـؤكأ!المعالثقافة.الايامتلكق!ما!ث-أبجبرةؤكبمازاد،صعاصبئقدمن(العلاء

!قور!عجبا؟النتيجهكانتفم(ذا،؟لثقافةمن.ي!كرنتيطءعلى!ليسوام!ئ!كلسةجبتتاك1!ايحا!ةهن!ه-كأأ.ترسكإزتالضياثمف!اكلأ!ومن

برلىءاقفكان،أصرهماحتى(مهيالفلسماليةإررحلة!ح،ؤكطراؤقيو،"....

ةفارقهون419بي!"أهلأما،ء!ادقاحدثنبمكه(،شكهمن(الم!يرأن)--هـروالهو(لقضاءت!المالارو!وءا!ةصوء!هب،الوجوراجب.؟والوجود

!صة.غرالرو!حيةاكثوةمنموحةغثمسننهـلم.؟..ومم؟...و،ت!؟...ما)ةإ*يرانأولىق،عب!(زطوتمماوسواها

.!..أءلىع:ام!ينبريئكناؤ(؟.ص؟...،ى،ءة؟...ليئوأ؟...وكيف

ا!(ذ،،،أروعهو(عغه؟لقهصأحمهنعببنا"قهرلانهاؤءسة،!ب-تالاصوعاهـ-ل،أر"سؤ-بننصنطبعأمنو!و،الق!دبربمعلىالحفا!

انفاسه،طيمهـ("ي!!عنت!اعرءءإيمهتملمكتى!ب!ر(ءتها!ألمرء41بركار...(!"ت\فيجملىن!كذاأولم؟لىع!لم*جمبنن!ح!نز،ء:!امنوهـولجد!هـ6بى

.فم!4وررفاءرءاىأ"ءطإحتى8تفبرىهوأ!اعما،رءرف،و!ء-ا،نهرلث*،داو،4ء!عبمادانكلهـزحركفلم،ب!دناوا-م!قط3

ؤءشض،حبزان)ق!صةهني،كلطرؤق3سغبرببر!نوعمنوصهو!كطعاىزجرؤولىح،الههـيمكلنالا!للإتنهـستط!ؤ!!م،لئاقابيالمة!بالجرة

يى*



اًر!كانت،عا."وبرهنواال!بهذءـجمواء.اكثيرالىسبقوهم،وسبئمرفيلي"ولىابى،وتمرواناةز؟دةفيبصدهاخذ(،وزوزا)ث-ءالهالله

وانه،ا"أخر.رنا!ولىمنكيبرةلط("بئةغذاءالمسماهينمنالم!دمين3،نو!ل...بةدرالااكور/روطيلا،رورزامت،!درجا،إمرقةالى:ل

لإلاقياالمدخوتلةافه-ولاؤرأتمافادا،الفضلىبهـوللهم،صرفءا""طهررط(اوروناا!ث،جح)اناوإبى،طراكوريتحمل(الحيران)!فا

غلىتلاؤؤاؤد)اكباقرةاهـؤلاءمنا)عظبةىإ:-قيالغاانادركت(العباؤرة،ا%ططىءاء-،ىالمةا-ة-ةربشكل!و!وذلىنولىوأ؟ةوا!!دفعة

اةاًادااهيئاابروعلى،4"دازهتوواللهبوجودالإر.،نو،اعقلبامانالا،ىء-،دت-ر):(اوزونااشنبغأ)اسانءلىجرىكمما،والغلمسفة

رجددو،مجدلايضزافهـرز.(231ى5-ؤياحبرا*ونيكادتلاؤيأ،عا-4ألاء،رو،ز"و!"،أ)"اص!-وفييملمرواال!طرا،:4ربرء!،ا:توراخلاف

!دءاا!كلزابى!ءولليرةضكب)مود،*ارت،4ا!اوجودعلىالفادابياهبنبر(كلثوؤقىطلعةنؤ!دو)اءتيران!و.!!.(4اءه،ؤوأجش"فيوالارمان

الن!ماملةنظرتهرنف!-فيابن"ع9لمىإضلاوباكو!،وعقلمهحواسهفيشكوررتتق-غقدومااميناعله"وقعتورافبزا"!قهمةوهـي

االفارابرم!معباسكالوكألك،!الجزبباتددس!طررقعناهرؤةاالى-بوء*بو"د"!ابجمالأذووإضلاالكريمالقاريءاًيهااثملضءها

ليفوون.دادو!ن.رصبقمسكو؟ابن.نجدتهـماوتث!ىبابىنو!-ذهخلالبكش!أجول!ى،فصولاالقصةتألفتوقد،ولكننبم،م!مأ"الا

،ا*اوة--،تافا-لوصفؤيالحريءارأيابذاكياتينسء،كثيرةأؤصىاىاوفقؤس.أء،قةاا(وسوع!يالم!وافانمعبموسترىالؤ?ول

الصثسوءهـ-ذهبالى/جةءساثصارةرنة.يرا!ذي،واًر"قائهاوزمو!ارو:،نطةوفي،وووط.وعرض،،الفلسهةتلحض+"ىفياا"وفبب!قحدود

.والارءتنطاءووه!!اًأقمةا"ؤبئطزتلخانإد!تصبلاوانا.نظبىباتهاوغربلةأراًق،!

وؤدرتهثقاؤت"وشءولتفكبرهعمقوعرفت،م-بءنعرؤ*"لانياًلقصة

ب!ينااملاروةالمؤفاجرأهااتكبماااًنىيقةالمقارنةهذهان،وبهـإمة!إ:4ر"اإجدانصقاادهـث-ضيأ!ذبمماولكن،والتحيىلالئظرعلىالفذة

منءتضالعا)بمنلملمولهلتتآ/كازتول،الم"سوركلفيالعقولطمختلف..وج،دوؤتءنالوجود--زالىامظيآاالسغر!ذأمثلأخراج

،.مظان!،فيالغربيةالؤدطفةالىالرجوع"نمكنتضلعاربا!4اغاتادراكامزلام!،ولة)بانهاايفل!سفة(الموزونالتذ!ميخ)عرفطلقد

يرنداروجنب)دم!لىدلكعلىلىدهبزوخر.ثصاملةبهامعر!4فحاعتهـواًا"عررغءهواانءا!،ب،افغلر،رهنو!ةد.(الاولىالم:اًدىءجهيمكأ

،الأستثاجوالاور-قيرادفي،الابداعلةشماءكلاؤيها،(لىعفقد(وا!جسرقإ--الاءرةللالى!ةكلع/جمحتألاولالف!ءلىةبقراح،والاو!ىالاكمل

دلاأصةواوقرها،ا)تة.ب!ىاررةرهدافصولأمتعمنالفصلهدافكانالةا-ء!ةمطالبمنببببنرف-مطابين1)ىا!هاء4جلىموجها(اللهءن)

في،البنثريأمقلاتاريغمنآ"-"الءمهرفيالفائقةفالمولءقمدرةءلىهـناًلولفهرفءهيالاولىلان،الممرفكأوقل-غقيالوجودفلسفة:وهما

.!دوداتصفح،ت.الاولىاكلادرةوسببلالاتل-الثانبمةولان،القه*ةهذهتألببف

.جب!!انودا.(الوزونات?غأ.ررهـ!!الا!حانظه!وفيمصروظؤثولوز،ةش!م،اصدوبرمداصدادومةالفلاسهؤلاءالىفنحدث

نابعد،اًلعدممناًلارءادتهءورءنإروجزالذي(.للحيران)رقول4اسممكيف!-ينال!قلىركقيلى!"مبالاؤىمء،داً،تامةاحاطةبفلسفتهمأحاط

فلو؟القماطعابىرهانامامالع!زهداقيمةوها):ءقلادرندإم!انيمةل!"علىت!!ممناصابر،،وءا،"طودت3-ة!و(المهأمن)البحثفنصةسارت

،اوومرامنجزء1..منجزء*ه*،(،ا)دؤكأبا)كلةرؤ.بئةودؤ!أءتثاؤلملاطوناواطوسهراكساءورورر10:امنثالي"نهيبنالالالفللاسفةكبارإبيا

.برعوااذيناوناًلسة-حطافيدءلدماياوو!نؤرزورمنورء،اء؟ومااد!"طوو

ء!ه!هههيهيمادي!ةةنه-منرهاأ)مو"!،ا)خ،دعالكادبر،!*،دلى،احقآزقاؤلمبفي

تؤكد(رنجةالحدالافل!طونبهبة)جاءتصتى،الابىقوبىرينواقيمببنالروعضد

،جوهـروو--فياء"ءتإؤلس4اهـرزهلان،ال*وىه،فااقخاالهوجود

11أبداالا!أمجموعائما.منؤءهامماالرغمغلىافة،والنصرافلاطوبمذهبمنمز،ءاالاوحقيقتها

كأالفلاسف-أوقعالذيالامر...اخاقالكهفءكأتعرض!هـ"،اس!اف

السنوأرطمجموعاتمنطسدعددبأرتلدبط،،وجودهءلمىبرهـازأواصدؤ"م،ب،)41إوروضبخهاأعظممنوهم،اًلالصلم!ميين

يلي:كماهتباعالادأبمنالاولىالمحسعؤ-بوجدوهـ،اناولافه!اإيزءواكافيواماوتشرصاتدتنجلاتاوؤمهم

.أطأط..الفلسؤ4ووذه

051)مجلدة(5391الاوصلىالسنةازيكادص،المسدم--جمنةد!د!فةءنبرتثمهعند،الفاضل،المؤدف

نادونعنهـمكتبواااذينءلىب،للائمةينحىوغرهمس!بئوابنوالفارابي

،.ت)ب()بدون5491الثانيةالسنة+ءنءجزااما)،ذلىك،لمجمظا!وباطلىنجبرصق)مناؤواذ،مفيمايمحصوا

.-.،ير-صف!فراح(للايرمانكيدااو،الايرمارزصهفير!داو1،ار"هييز

"""5591الثالثةالسفأ!سدفىمناز!.!لشهثمجا!تدعلابصورةليظ!و،اضصفوناعزصين

الفلاسفةأكابرانص"!،ححةواقواهم،اللهودوجعلىبرهانااملاسفةا

"""ا56!الرا!ةالسنة،يانالاصمنكثيرفي،العظيمالضالقوجودطكابر!:واالاوربينمن

ء2هـ،علىالمسطموناغلالىءفةاهلمولاءاعتمبهاالى؟كه!دا.زهاوالبراهينبالاداكأ

""\)571!أخاسحةلطنةأذياا؟بيرا،ودالمتالىالانئىارةمندلاوهضا.التطلةةبعد"ن:"م

م.قإتوفاوالى،"م،1وتقالاسلام!يةالفلإحمفةاغوارسنرفياًإؤلفبدله

".""ا58!المادسةالسنةم!،و)ة)"ارإخفي1بهـايديقا!ديالارؤعالمحلاصلالهافي4اًءطرالذي

ء.(الاولىالمبادىءجميعكنهاادراًكاعقلا

"""9591السابعةالسنة
.اوالغزاليدرشابنثمطؤيلوابنكلسمكوير4ابنءنيتردتالىمعهثم

"ال"691.-ةاأضناالضطةضاؤثصةوالمواتمليلاتحليلاناء!ببةالمؤلفاكلءنمكيف3زكلاال!،خلهـونوابن

الؤللأد.غ-ةءنالرائعالفصل-هذاالمحصلماذاعليوء!.والاجتهاد

"""ا61!التاسعهالسنةايهـحافادجع،االتخبصلى"مرضفي،وقلتسبقسكمافل!ست،المس!لمين-

ابىهـبقكانبهبفلتجد(نالاير15قصة)الىشئتان،إمالكرالقارىء

أمث،ل:،الغربقلاسفةمن،أجالب!د،تلاهممنعلىالىملمينلملفلاس!"لا

!ك!هههه!هه!ىههف!ههـه!رحيد"رو./--نحتى-و،وبرءمسى،!.كاهـط-لىانوفيوعم!ولوتود-كالا!ر
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القصة()9هذف!سولمنتبقىماالىبايقارىءانتقلانوقبل،أربعةيجصمبحاثهـازيةأخصفينانقط!عثم،نصةينتقطعهاانمنكوطلب

هـن!ال!-إبالاسلوبءلمىطرأماالىالاشهإرةمنليبدلأ،الرالدةفعبفوالهاًلقطعتكردانالىو!كذا،ثمانيةلمنصبحالاربعةتقطعثم

فيبهاداً،البس!يطلحامىاالاسلوباًلمؤلفاعتممداًنفبعد.جديدتتوؤ-ءكم،تحسسباًنوقبلاقطعباتبدأانقبلسملصثم،هرة8،

المبكروالتشبيه،المصورةوالجملةاًلمؤثرةاولفظةيننخ!رالتال!يةالفصهول8(1-قطعهبعدلرقيقةاًاًلأوراًقهدهسفاهـةتصبحاًن.

ودبمابة،الننهـكماًلاديبظرفمنبروحذلككل،ا"عبرةاًلحلوةوا!سهجعةمتررنعلىيز/بسمكهاان،التقديرفيبالغتمهماتقللم،مرة

ناعلىالىرليلليعطينا،اًلخصبالنئاعروخيال،اًلمستملمحة!القاهتصدقلمكيلومنراتعشرةعلىيرزيدسمكهااًنلكقيلفاذا،ثلاثةاًو

ر---رعولقد.كذلككبيراديب!وبل،كبراًعالمافقطليسالمؤافثم،والادبرمينالث؟ورقىالمرةالىالقطبئكررتانك:لكقيلاذاواما...

لااناًنيليخ!لحتى(اد!ةالمصحظ)فيكماالاممللفربفياًلمولفادر!فىنهإءالسمفيصاعداكلرصوصادكاماالمقطعةالاوراقجعلت

ب!بر"صمادفةرمولبمنويهزأ،دأير4اًلمؤلفيتنسادكاقمنقارىء!يو!اذلك.ئحةقاًنب!دو،مئ!يرسنخرالقائلوحسبتنفرنت،القمريل!س

.(حرفالمليوننصفذانطاًلمطبعة)و(الابر)حكايتيرقرأان.تصورهعنكليلاعاجزاعقلكتجد،نصودهاًردتلواًلبسيط،بالحساب

اخوتا،الحنواءامنا،بمنهتالمطويا:ا!فافىفي)فصولوفيلهثيقول...اًلحيرانويحسسب(..0واحسبجبراًنياقلمكخذ

وبلاسلوب(الكيبرالفندق،الجبىانهدايا،الاعظمالانبيق،اًلصغ!ر؟بي!لمكمسغت،!انبعداًلنبجةهذه(تصور)ثسطيعهل:اًلشيخ

واًلعا،ا،القرآنضوءكللى،اًلفاضلالمؤف،اترىفياتهبعضذكرنااًلذيفبمف-ول.تصورهاص!مقايبكلالأفيعر.اذاًللاائيوالله:فببجيب

اًلخلقهذافيللمصادفةحظلااًن،مئ!لة.حقاوهيبالارقاآر!نايئبتفعق!9،ال!نعقلغيرالت!ود)انحيراناإذلك(الموئرونالشببخأ

بمينوما،وسدموهجراتنجوممنومافيها،السماءهوالذيال!ظبم.(تتصورهانتسشطيعولاشبمءتقل

تصورها.عنالمخيلةتكلأبعادمنءـتهطر/ب!من!،مةمحقبةرزبلاناًلش!بخاستطاعالراًئعالمثلبهذا

-..(اًلجبراً!)ايمان

اتكالئنالمخلوقاتعحائبمنعلبيهاومالالارضالمؤلفألممااًذاء
..!الااًاحكيمالقرآنبآياتلمسضننهدام(ا!زونالشيخ)وهناالى

المفلمريفقمن،ال!بهلكفطنه،لغبممعنيئب!طلامنقلببمم!بقعه.تخطرومعالجبولمطو!دما،ت!ملهيستطيعمابقدرالااًلنورالحيراىعلىيسل!ولم،لماما

إكأصفحتىاًللإيعيةبرالىملوملمطةالاصهدهيحيطان1قبلمنوالشراحمنفببضلتلأقي4تؤهاالتيالمرحلةاج*،دقد(الجيرالا)اىمناستوثقا

...اًلعيناتاللهاياتفيالمستكنةالمعانيعنالنقا!-علىكوةلهفتسج،اًبىمرير/غاوالعينمنهت!شمىاندون،اًكبرالنور

...اًادالةا!ل!اتاكتر،النزولترتبفيعلىلهيجمعواخف،اًلمبينالقران

والاسصراًءوالفنوالادبالعامقمة،اًلقمةيبلغالمؤلفولكنقددتهاسراراًلىتشميروال!ني،لهاًللازمةوصفاتهاللهوجودعلى

ؤحبمااًحلىفبرع(أنفسهموفيا)نئرحالىيصلمحئدماوالاس!ضتاج"السمموات)خلقفي،.والتقديروالاحكاموالنظامالقصدفيوحكمته

النباتعنداًلزوجيننظمفيفكم.وابتكارجمالمنالخالدالسفرهذاوالىر،جاحواًلنهاروالليلوالنجوموالكواكبوالقمروالشمسوالارفي

والاثنالعينتركميب.فيوكم،،دفةللمصنفيمنوالانسانوالحيوانصم،عوالالىوإلانسانوالحيوانوالنباتوالبحطدروالانهاواًلجبالواًلامطار

هياو،المسشحيلحكمؤكطاًلمصادفةانعلىدلالةمنوالقلبواًللسان،ونواء-صقوانينمنالخلقهذاعلب"ينطويوماوالافئدةواًلابصار

فعلا.مس!نحيلةفيدرسهاثم،واحدةجملةولسنعرضهاالآياتهذءنقرأحرانيافتحال

!ح!ن،روممنالضلمقخلق،حقاللهبئناًدن!-ممناذابد!لا(.245و244ص-والتلمقاًلوجودالراًدمناًلملمكنئ!فهماضوءعلى

لفهـ...وبصد.تقويمأحسىنفيالانسانخلقوأن،خلقهشيء؟ل/بر!!اكياالواصةا!نجطةا!،اًددو،سقي،ذلكليثت)بالبراًهييكل

مدحفيأسرفلم،ءاقتناحوعنثمنجودلممتي3(الارمانةصة)في!توانني،والجدلاًلات!لاللججفيالغوصالىيحآجان.بمونالعقل

ويعام.!ديخطتمافوقينفسيفيماانبرلى،و!ففيأبالغولم؟ؤلمفوالتي،اًلفيلسوفوالمعالمالمساذجالجاهلادراكهافييستوي

نقدعنأغفللاانكلزمعاكنتالكلمةهذهبكتابةفكرتعندمااننياللهصةضقيريا!قيالازولدبمظبر"إنكاره/كونعقلياحكما.بمجموعها

لصداقت!ينظواً،بمزاهتياز،!كيماذلك،اليه/بحكلوءاوجدتاًذاالكظبنتراًحكاكئرولا(الارمانفص!)مؤلمفسبقلقد.(،2اص-

اهـىم!هاان!ثعرةفيهااًجدلماذاذنبيماولكن،اًلفاضلرلممؤلفيمسكولم،نهجإ.ب!هجاماحداولكن،البيناتآياتهومفسربم!الكر-م!

اًن:تحفظدونافولانعليالصديقالمؤلفحقمنانوانحت+ر،ا!لى4ومهارت،والفدلفةاولمةوءعلىواًلاستدلالالاستنباطفيسبيله

.....00000.1ءانيرهنلى،و!حدثينقد!أءمنالممكرإبئكباراراءمعالقرآنفيجاءما
ملمه،علىسواهير!وىلاالعصريهمكنشناديعادرسدوراًلحالدلعه

مو.لا،علب-4وتلاؤواا!فلا!ةةكاراليهانت!الذياًلحقةالفلسفةنتاج
ورالدكنعنهيعولهما.واليك.ك!راحلعااللهبهيهـديانلارجووالي

الواحد:وبالحرف،مسفةالفلعالمفيهـومنوهو،محمودنجبزكيالحقاًلدينلانذلك،اللهوصود!اتاثفيال!قاررينمعابدايتنافى

الفضيتى،صفحاتهاولىمناًطالعىتماانيوالحقاً!4وائن!!!227(و6!2عى-ال!ق0معرفةفياًلعليااًلمفاءسلةالكلمةللعقليجعل)

4رحاضفي(الحيران)كلعامضيان،بردهقيللييكن-لمبدافعمدفوىايصلىاًناداًداكءالمغايةهذهرفيؤد(ا(وزوناًثيخ)اًنبرقالوالحق

العميقةالعررض!الطوبلةاًلثقافةاتماريكونفهكذا.اًلشا!ؤةادفكرية؟لىنطولؤررالقرانانعلىاًلقاطعةب،لادلةبرهنفلقد.اًليهابالحبران

رجكون!*!اًنعم.العقلومن!اًلارمانورعؤئاياهاؤىيثاخىالتىالئظريرقىالادلةفدكر،وال!للأسفةالدينعلماءسكهاالتيالاستدلالطرفى

...راحثم(اًلكافصلآالعلة)و"(اًلوجوب.)و(اًلحدوت)كدليل،اًلمركبة

لحفةاشكلستكتابصفحاتفياًلزاهرةاًلواسصةاًلثقا!اغصارادذياديىلىالانه،عليهالشواهدمنفأك!ر(النظام)بدليليتوسع

قدلانه،ال!!رهذافيالفكرىانتاحناأركانمنركناسيمسحاًنه
0005كا.فيلاللكافةجماءاًنمااًلقرآنانذلمك،وسهـولةبيسرعقلكلاليهيسكن

ا)ر.!حسندهاوادبجميعاالطارلاوجهةرائ!عةلمحئيةصبباغةديبلور،عقول!مقددعلىالناسيخاطبانتعالى4حكمضفاقتضست،للخامعه

.(احكامهمجاداةمنبدلن!الى"سىوعقل،بهانمتزعقدةبين"فى/-دهلاالذيا!رلميل،رمد،وهو،الافعلوالبرهانالاوضجبالدليل

الدمفضاططراسداسسرارللأ.لمماءواتضحتالعلمتقدمكلماوضوحا.ورسوخااًلاالايام

فحطاياتناسئريهم)تعالىقولهليصدق،النظامعلىالدالةالئواميس

---ص-الحقوعدهصدقولقد(الحقانهلهـمببينحتىانفسمهموفيالافاق

3هـ،(إن!س!م)وفي(الآفاقفي)ايا"نهمنو.عصورعصوربمدفاراهم

ء!وو.. اًلطهرجمئمىانما)قول4.س!حانهميهمتحققحتى،اًلمطولاتفيهالفوا

.(باختصار281صتاًلعلماءعبارهمن
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ب!رراالشاءرحبرةتجماواًلعجزرءزا"ال!ق!2تأتيكلااًغلباوو!ودلاولااًا!كسوةالرإهـب!ه

5تيلقطرقند"إنةبغايمب!ثاً!جءإكبما.فيإمرعنتيروارد

-ممرهأي؟شوقايء!116-النشروارإطباعهالوط:يةالمؤسسة

لا!نأرهكلفيبر،،اقيابايج"ش

:برفولأوللمئنماعرمفاجأةانه.القاريءن!!!ك!ادهنتةاالديوانهذايئنير

الاسى-مهث"ب-"فيكالالهرلتماالحواسؤاناًلبساطةبالغبلبسيظأنهورذلمم.العالم.نجاهلعاديةا

حلا.ليستأنهاالأ،الحضمينمهنفس!فيوؤ!جأز،،فمعالمرأةواء،ا!ث،عر4براقبالذبم!اراإهـوبذيكالبمرويزشغ،اشعراب!ذاتنتصئى

اصامتة:اعزتهءن4تضوجورلاا!يمفرحأزفء"ؤيتهبعثلاو،يو!س،!ءه-طأكادي!ش!راليسي!انه.ية3ذواء،تلريعةبنفثات

لي:.نقولودائما..اوقعمه-تأءلقيماولي!!،والاشاراتالر"وزؤ!ظرقاإثاصر!مرا

رر!بئيم.لقلبا)غضةوالاحاسيبىالنق!المشاعرمنمجمومحةهـوبل،طوبرليتفببر

!شأم؟أ!هااعصبوا؟ا)ضياعويرحس.اًلاهاي!ن!ىاندوقالحياةبحبيرغهسىءإب

يئهاضنالنئوادع1فيلئردت،تركن!،-،وعبالمحاضرة1اللحطةتهجيدمندلكيرهنم4أندونواليطئسواًلسطم"

ين4اجمخالبتنهـشنيويرحببر،إ-ت!بلإؤمنو.،لاملوتىيرظلواذلكالمرريالا-ىمنتوحيه

(نجشار8!قصيدة!طانهبل،دعوةلايةالجواب!واًلشنردانيره-صتاتى.برزويلأ؟لذيا"،!انالظا"ا!ءباوءلآ!هاويرغخ!الحياة

ب!د:وو/برغبوبةمنس!د!وؤاؤ!ة،نههعيرسترلىل/:أكجمعفيءهرق

حبثإلىتملماًلظلاموجوهد!،الهمحواءعا!برهلالمطرصوت

كلووطردخال!!يو!ا)سصودأ!العاصمةودلوع

رأل!ع!2خ"إمكباتءاى،ةم!./

وأسجدإنجةالمبحرإلاءشابأما

بيأسي:اجعيترا4أقالا-..ألىماءأسماء7ؤتردد

قلإكبهنال!يرفويابس!اق،-ا.الجنديعليش!عر!ؤاة!كي11،ءسال!تهيهده

لمدىاءب!ارتتيريلا،!لا!كأ!،.الاءنمت،ب،!فةل!اا،ءالهصحرا،المطر:4،قرهـ،كثراوءالاشيا

صدى....إلاولدفم(ضهصاباوصر؟ةأوبلونمث"فوعةيعكسلاصتىحواسهفيتمرانول

و،ل!ىايماندونوحيداف!يهيعيثسالذيأضاوياالهالمهدافىاراءالقصاث-ديح*لءما،/الشعرءالماالىلواقع11ءالممنلتخرجيبهمها

.برتاحلاانها.مددقروط"ءرجأ:وركأاء"واأدالىدوؤبا/-د،ءلىولاحبرءمسأواث-اعر.ا/راهء،وكلولأالب!رواث،دعوالليلالمتاعربببننجاوى

بأكملهالديواىجواىالا،اسأماوبالننعبءصهليش!روبل،الحلالهـراؤتراص،تهيبل،بتأكلل.توحيو،ءووف،تحهلىلااصج،وىاههـهلكن*به

مهزومهادبمذكراتمله3دأالديروأن.الصحو1محنبع،ب"ءهودجو:الموجوداًتوالاوجودبرءثهااناتأو

نتميئا:عنهايدكولمء!دءقىء!داطاًلمهزولهأيامبىار!م

الب!ار"*ا!لىؤكاسضينمنأضلالبالبلصوتيا

النهادرهبةمنمببخةآلمفأ"وتعهريدوحةفيءصناصر"نيرأتيني

اً)قفار!اودمن.ر،الترماالا-لىوإ.وترحلاغهتانيأهجر

والدوار...إاًلذهولبرحمةيافنيإد!رولورجيب!الاؤمح

ما؟ابمانهومن،حبهومن،نف"اًلشاعر.منانتنىاًلذي"،زرىاًلمغسىولهالآف!اقبعد

،وألاش؟حلطي!بعةاعيرفي"ىيرلاباتحتىنطرهذبلمالماأفرغالذي..!تبرمنأءشمانتابسج،يرنح

ولأذ،اؤكبيرىجملهالذيما؟صسابهفيالاصرينإبىخلىاندون4برواجؤلمفا،للاشباءدائمانجوسل.اًلذيالض!ببفالصوت0وهذا

رويد(الذيالطويىالحو.ادهذ!-ببو"ا؟ممي!تاخوفاالنهاروفيرصهةوطأةت!تمفءق"-كوقالدوامءلىأز4.العا)!يتحدىاو،نفسه

فمن،الدوارالىاولطبيعةاالى.!لمربانه؟ؤصائدهؤينفسهوببنبيتلمه.:لناساو.ءننفم!4ءنيبعدهانخلاع

:؟نئيءأيأراهؤمادكليفيللازسهانأصن

دعوهالاررقاًلمدىصداه1\ارىيرددلاصمو.ني،أصيح

!لمرحيلاتص!اهاأدرقاةراًعاتأءلمنتعبت

الظا-لالىرربؤيماتشيءو،2:.الض!ياعدواروةفيويلمقبيه،نفشهعنيرءمدهالانضلملاعهداان

..ش!وهفيأءواجأءياج.شاطيءلا

..)!ا&ليلقللاؤالزرقلى-حارىلاعد.فلتعدتعبه*صكرى

عنه!اصمتلأألىت!اللآمةءنبر!دت،ؤدا)داخاياًلموزولوجهزرافقاديريأشلاءتحملمره!قة

الىارمودة،العودة1الىث،وةؤراًفقهالىالرحبفدءوة.ا!ث،عرضصبهءلىوا!!!فيتحمل

كبرلماء"من4ي!نذرلذل؟أفقءحفوؤ"الصحاديهذه)ـ*ن،اصحارياثاطىءهـلىمنهصلولاويرميهمشماعرهيرهقذ،،بئبلااطوافاوهذا

اررينةلىابر!رباؤ،نه،اذإحال!ذأشه!ابرتطيعلاكانوا،،النت!اعر:الحياة

:اـصحراءاذلءنامبة!دابيمراداللموتىاًؤول

.بنه.المدواتقبلابتسمدمي.برلما،وصلت:مج!دموكبفيسيدهم

..لمحز/ضه9والرؤىعنياظلالاوابعدمضكبل!نب،مرحبايا

نفسه:وب!زي.ء!ديعاى،صوتبلا،مرواً

النوافذساهمهناكمنزلفي.مراةلاأووللاطل"كظمالديوانفيفليسمقفرا،لمالعلملىصوراًنه
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أخهادوالحرو3البواراقامرابتهاوتضستنهـفىمأنقبلاًلشخصيةهذه..للئسيمالطيبترنجئىصبية

ه!ووه،..يعدونولاالقريمةاًطفال4فيلايتشردمستقبلببناءوحلمت،محبتهاولااًلصحراءذلضميرهعنتبعدانيمكنلااًلصييةاًناً!

:/بودالشاعرعمسادؤ!اويضيعبحزنهيصبغهاالشوارعفيويشردالمرأةلميساملذلك

،شفاهعنالقريةارؤةفيأبحت:مخخوقاممنشهياوحيدااًلمدينة

،المياهمنقطرةعن،نببةنسمةعنالمسرفهالمدينةا.بتها

زاو.لمةكلفيلكشياًلمعجرفهوالاخراءوإبالدل

كفنأصبحتعنكبوتخيوطارى!!اًلالىصفهعلىتح!يامومسايا

:ياشبضتببجتبقى"،علىمننحباالشاعرينهارالخيبةهذهوعندابعادمنءجننتحبنمعناهاوف!دتنطرهفبمأاً("ينةتج!فتلقد

الوطنأيهاياهذا-محبسيوهو،الفرارأكللي!!افقهلىمضمبيهلن.خبالهمنالمصحراء

هاوبر4غدوت:و-إلهبفب،عه!اتهفيالتمزق

!!والمعنعالرياقزارهافيتموتيالرمادمرععلياحيرىموة

ويرهبث!!المهيصترحيثإلمدينةشطرممو/راًنجهالشاعربرضكسينمماًدءالسمءممتصامتشبمءكل

نأ.محطهـةوروحكئيببصوتااضجروإالص،ععنولمضعدثهمومهمع000ق!ادكيأسلمتالهـوجللر؟ح

شه!دءـو،ال!!ودأبعدالىفرديار!لةلالمليهدوالذي1الدلواًنهذافيو،حمئ!ة"المهيرمئة!قغربةيزوبىهبلى،بعزيهلاالهملالدل!كيه!

الشمه!اءمعظملهأخلصمماأكثر!اًقه!وطنهمغلص،الألتزام!بممغرقي:لي!اليهحا

،تخلإه"،ءنمق!د،امنهبآئاممرسبطجد!!جنيلصوتانة.المنبربينليالينفبم،خيداأدف!

اًنشت4.الفراروعارالمماساةثقلاليقظانإضميرهفيي!مللكنههارباًلقماتمناريرخي،معيظلبم

صتىميغنرؤونلاأنذالاكانواؤبلومن،موقفهبمدقشرفهعلىيرحمافظ؟القرإ-"قيملقاًلذيالتار،غهذا،بلملذاتاتاربرنجههويعذبهوما

ال!!والبراعة.محيطهمنبلحياتهمنتصدرلاازكلتهان.بالهزيرمة:الذليلمةالصحارىوس!القائمة1

ولاأفكاره)بزيفلم،كمثقف،أنهالجنديعلجمافنفيالاحترامتستحقواًلغبادالحرفسمصلوبةبلدتي..

وضب-،عالانسان9لمقوالانسانسأمعنالمجردةبالاحاديتمشاعرهالنهارحمأةبيتنا.فيأشجارمشنوقة

إاًلخاصقلقهعرض.بهخاصةحالةعرضلقد...والخالان!سان...البوارمنجفتادصاضروع

ف!ط4وءدبهاثخصيسأمهمنوتكام،المديعنةالىالقريةمنكهاربالذي1اًلجرحويظ!والاخرونيظور،والاخببرةالاولىللمرة،وهنا

كلفيوهو.نفسهوض!ياعالقرويةجذورهاؤضلملأعمنوسهـا،المديئة:هزمه

الى1الماتجبمءا(هزومرمثلوانما،المدبرنجةاًلىالمهاجر،الفلاحيفثللاذلك..

..الطري!فيمشردونأطفالها
يش!عرلاحالكلعلىوهـو...روحهعنبعيدءوحياةعنهيعهدار

عر....رزولىثيابهم،أؤد(مهمعارية

ي!ج!أمالمهإ!بلعايرخممرلهاشياللمعرلسنطعوببمي!خضىلمم/ولانكساهذهلالهلمهزلمبمر"رنهم..للشاعرالحقيقية1الشخصيةتظصبالذالتاالقصيدةهدهوفي

نادونالدوامعلىمثسوهـانفسهيرىولذلك.انسيانهافييفلحان

فكبمايفلمحولمالصورةهدهعلىولرلقد.شوهه"معركةعنيتخدث

الهزيمة.بعدماجببلرمثل4إفاولمذلك.تغيير!،اًلمالئنبالف!ب!

الشكلامأ.شعرهفنهالجنديعلييمتحالذيالمضمونهوذلك

دال!مإرهسةبمرلمئاصمسىىضىبقعععدومىحسيفهولنم!سلوبالختافالتجتالملوحيتئحااعاالريس!صح.ح!لماءناص!ة لمس!لي،حالازها..-.

النثريةالروحعنملاحظاتثمةانعاى.تجربتهاسهوعبتاالحواريةاو

القصائد:بعضفيالمتف!ثميةسارتربولجانتاليف

الجمالهزايهاادديىمطرجىعا.يدةترجمة
بيئت

جعلنيبكنكفر!لملأنسانعنالكجرالفرنسيالك،تبفيهت!دثرائع!اب

مشحبة،فينثريةالىيؤديانالمضظومهالفكلةوعاميةالمباشرفالاداءويفضسح،كاستروفببديلقاد!،النج!بيحهالكوالثور!

لمتاء-لمطامبافترةتأفيرافإضاأهناكو..الصياغةفيتعثرثمةكذلك-،كوبااق!تصادياتلخنقالا-صيرلمحط/الاستعمارخطط-

ؤ--!الاخصعلىجداواضجالقبانيفتأبهـنزاد،الثمعريةالشاعر.للتىوالاجتماعيةلسياسيةلالاوضاعمختإلمفويصف

الا،بأكمله،المحديتاشعرالمطالعات،ظلوهناك((النجومأةجزير))ة!صبتالنهثورا.تاروع"نتعتبرالتيالثورةهذهنشوب!اىاادت

فيوطرائقه4مزاجمعيعتلاءمبماوطودهاخذكلاعلىزادؤدالشاعرأن."التسعوبز"ررخفي

اًقصماءنددنتئاراسدمعظماًلنسحامفقوسستسألموسسق!البنائدفاخنتىفأدطزر!كمالننعبير-به2زأمتاوعميوطريفتحليليبالسلوبدلكدس

.......ال!كاتجا/هذاتجعلتحرريةوروح،ساد*ربولحان

االساقسدالمفارحةالاوولمعلبنظالمخسماصىحرسدلقصيد"دضبطحماللقويقافيعها-نعظهر،ديخعرفهمألذينالاحرادالم!كرينطايصةفيانعالمى

.000000000001أمم!ياسةواالفكر

وحب-حددالهبل...القواميحنىينسقلملشاعراالانبالجرس

الجبل.منقصيدتهفيكم،الاحببانبعض..لل3الثمنالادابدارمشصرات.(

صبحيالدينمحييد!سقع27
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يشتقفانه،اكهايةهوالكنشوفكانواذا.الش،)ـقةبا)كلمة-مهايعبرمعمر!،لر

من،لكسوفهدفض!،الجيليمافيالذي،الغامضالكسوفهذامن

ا!سوفبر!وسانوعندئذ.الصحراءبشمستيغسلهب!انطلاؤةاجلم!دي5مطإعبقامروابالة

اًلشمس!يرو.ت-الطلي!عةداراًتمئنتور

المتكويرنوعيمن،صونيمطاعنتجدي،الجيعلثودية!وعببدولا

زمانيها.التيالعارضهالتجرب"وءبعنعدا،اتنوريةلهذهالداخلي-1-.

لبنءلارىضمةلود/4كماأجتاًبالمبرمكاح!صةسبى،،قبللضركلدنجنيثوريرتشمرلحرطف!ن/1.المعالم1فيللانساىالعمقا)و!يفيالاليساًلم"اناةجو!ر

-..ء......500.05..ا)روا!م،وما.ط"رهةبكله،الاخرتكوينهالحظةاًلذانطاماموجودهبرطي

عمها،يرعبروهو!-مرء-ح!قة)1(ثوريةمناجلداحليتكوبرنارمةهيوالمااًلذاتيةمعطياتهتكشفهفي،لاوجمما.الفاج!!ماالمجالالا،اًلمهرطةببمبته

الايسجابببهمنكان19لالجواانمغارحطينايرومهيضماورحلالعطمناتالجوانتب!للسلمبةآبل،افاهـ-وابتوهجو-،المعانياة.اوأمان:والوعيفالمعاناة.اًلموضوعية

السءحمط!الكوفولسفرسد.الكسوفليكن...الاخفاقيفككن،.لا!فاق.لمو!وداتوأاءالاسسعلىاً"قىاًلمنمتفنجظلهوالوعبم

....،"م!رفثائر))روايةفياًلمبدعةاًلطظةالانطلاؤةن!لمبماهنامن

س2-لنننبش،،ؤراًربلا.،غامضصؤواكن!ر،الداًخلمن،المعانلةتتدؤقحهث

،إلاوضاخاليعطي!.يحيههالانه،كلهااًاروايةابعاديستةرؤيه"!!صهةلكونكأنولذاً.زمحيماهالذيالعالم1ءسافاتا،وعبممنتفرفسهبما

بربلقيانسان،شيءكلفل،فهـو.لهاالضاصو!4؟خلالمن.اًلرواًشهاشبهانىخعيةكانتو.رزاً.فيها،وعضها،ونفردها،اًلخاصنموها

..الما!لمفي-موؤفا.جلمن،ا)داًخليلنروعهامعانزثهافي،بالطفرة

كا.خلالمهاداتهإفمدأىدون،الموجودأتاالاشباءعلىبوعيه،الحهقىوحدتهفيللوجودالحياكأ-فاتعطياروايرةاكازتهناومنا

أؤتقدهـا،رحت...)):يقول(ماري)مع(يمكر)لقاءدف

ء-نتفلتكانت.بهاالاحاطةعن.وع!زت،ملامحهاتابموحواس!!!أخلىمنابتافزيقبةلاافبال!نكقيحيت،أيرضاالظمضتجو!رهوفي

وأ،موجودايركونانبرهنغمامفيضىكأنها،شمح.كأ!،،!اهـصأرىالاوف"حانذإ-صك.العالىفيللانسانوالمروانيةالمعابرنج!الاوضاع

....وبوديبناءخلالمنزتفتجؤاذما،لىروايرةاؤ!تتفثجعندماالخادجية

هـمنلثنكلاموحوابكلألخئاصيالد9تهويمها"ذاتق!يهللح!ظةمحاوموجولروفيلها!:،منقولاخرىوبركلمة.)اللحظةحدودييطم"،متكا"ل،متداخل

اجلمن،خظيئةبلاتر!بىانتحاول-!العصر!ذافييرقىالثور!اشكال،خاصتأطبرايدور،المكا!فيلهضداخل،ويتشعب،قيشعبالزصار

في،اًل!قيقي!ادلههـأعنتبحثانها.للكونالكليةبالذاتالامتزاجواك!،كلو!،الزمالىابعادنسنعرقالمتي،المتوص!ةكفردة11الآنيةفي

داج-5،تلتصقلا-از"لم.؟الغيصيالتكوينفيهاتتصى،حادنصووطازمةلىمولذلك.الاخرىالزمن!بةالنشعباتكليلض!ص،بشراهة،تفتح

0002-الروايرةأوضاعأنذلك.والزماناكانالجانبي،كبرىؤيمةثمةيكن
بالارححبتلتقيأنتحاولولكنهاوالنسياناالطرأرض؟بالادضا،01

متوأوكشياءكل)):رم!كرلمهايرقولولذا..بحريرتهالنلصقيلا،حرلمعنافيزيرقيلتع!!،ا!جورةابئزهافيالمتناقضاتتمترجحببت،االذاتمنتمبثق

2-لمادصمةوت-يبنبانهاايرة"روكا!!ضاوكل!.هاود.لموجالاخ!برةاقهمةا
نأحاولي:يقولكما.اأصى."أحداًلهربمسقنالن،مكانهفى..

.".كما،المتراكبالداخليهونموها،وعمقها،توهجهايحسبحجمت،المعفق

وآرير!.ااصى."نلقيسضوحوبكالمخترلمهقعليهجسدكريكيلموجوخرات!نا،:شخصياتوضعمنالكاتبانتبهقال.:وماعربيةروااًيةأيفييحسىلا

-.....يرعهـ!ماالذيالمتواترالمكمفالثركيبالا،أخرىشش"!ه،توضعاًلنى

فعيقول،/:،":دلحةبكلماتالتهوي!ميجوهاعلىويرقبض.الاخرىالاوضاعامحطاءفيخاةماونموا،خاصةماحركة

ويرءتي،داخلالىتعثهخفيمنظوفيالكببرتادبمبناها.ثستعرق))

ويرضو!ج،موجودفيشيءمسىتحاولئنها،قليلاالامامالىادوراجذعم!.!صدهفيفلنبحت،الروايةوكطاجماليةاعننبحتانأددناوادا

المخاصة!أنالحالةبهذهتستطيعازهاخى.والشعرالسدمنجولهاأىفانهذاوعلى.!هاالاولىالضوزقيالنقاطتكللانها،المحاود

شضهص!بتهاوتس!هاكه،.ؤ!دمه،خارجيقاطرايعلىجوهـ،ت!رضونموهـ!،ومحمقها،توهسهافي،لهاظلاييعطيلن،لاروارةاختزال

..خاصوضياعوعمقدهعةبوشاح!صسضه،عليهوتسيطر،الخاصة،خادجيةأحداثالئايقدملاصفديفمطاع)1(.المتراكبا!اًخاىا

.،الحادباحساسه،ماموؤفافيهاالفرديرشتقىأوضاعالنايقدموان!ا
.22ص.وحم!،لهاخاص

مجاولةمنهاأكتر،مخلصكشفمحاولةاًلرو؟ايركأفكاذت.الحادبولجبه

الهوعمدة(،هذلمحورلعامنلمممجاقترمةا)هذالخولغسرلم!ذكبق!مةبعطنلتتيهناالذىلبنانحركةحولتدوداًلروايةاًنذلك-بنامرت،إحمداثلالاكماط

...800000000.3ء!اعامالثوريرة

لضللألمقائهالجرتعميقألمطقءصامنفيصعفدجم!.مروع!لعطينايمطاعفامضهضصممةاصىالحي1المكشف،الكشفعلىءةديمطاعمنأؤدرثمةوليس

...-دروةال4ءتشهتقىليوجودزافيالرعبجووورروعر?د4از.المشلمهر

ال!ذ،الالنأبحثلمطاعنأبحمث((لاالغله،لاحيهتلمطلقل.،المنعزىلافيلمثئئىم!عالانسحطد:الم!هقالمعنىلرؤضه.كانولذلك.جإنايت!بناهاالض!

تنطلمقفأنوتحاول.!ضعهل.نعي،!ا،وهي(هص."-ررني..والوانهوأشكاولمسصافا!،.بشضىوجودناقنياوباجو!ر.

.....منميتافيزي!اروائيا"محمرفثا!))4ابرروفيبهئاالتقىولقد

،الهـالماتوتمح.)2(ابالغيبالانصالبراءة،الكببةالرا،5أجلمن.يتالء!الغربيالروائيباكضاجها-قبزمتأؤراًيكونولقدالاولاًرطراز

:نارمنكزهراًت.فيرواًخلالالفلسفيةرواسبهمنلبالقلبلميس،شيئاأعطى.!كونولقد

لها.ءابدالىتحولهأنوتريد،معصوده،هوالغيبهذاكان))..-

،تحس-دهأنبدلا،كا!الاشمن!لأنها،ثنولا،تصفيدكانتالجهل-لثقيقلما،واعدةفيدوة،كلهوبهـذا،كلههذاءع،يىقى4واكأ

الحديث.الفكليالادبينض،جنافي،ورنتا،1كلح
علىوتحرق،كلهبجسدها4عليفتضغط،اًلمجهـولالفي!هداتحسد

.+..مشسسوعهـنموؤفه،كسوفه،بعتنه،دفضه:الجبلفزضابرا

..!ظللالههده،الضوئيةبقعههذه.الاخرىالحضاراتومن،حضارته

ءحمديأعلأمط!االاسححتملاذدراسهعلىالاطلاعالماوىءيسمتهـطيع)1(.ير!!صولانه،لهايرخلمقلانه،بوارةعببهايقبضوهو4المغاءفص

.(الئوريواعلعدبىالثودي)الممتازكتلبهف!،أشكالهشمننىفيللثودي

لي-رأءةتظ،با،،1،جزويميةور!أقكصيغة،هن!،بااالغيبحلل4الاؤرداءة)2(،صسعبىلآعهمليةالرواستلهفةالاششأيأنالىألم!ميرأنبودي)1(

ا"لجهيل.عندفكريةكهحيهـغهلهلا""الح!ضحاديالهبثباالالا.لصحا.التعبيرهذاليجهازان-(تويه)عمليهأنهياسعدأ
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.كله،بابعاده،أزماناحيويةفهاأيليست.الخطيئةالى"ءن..تحن:،كانالطاهرينؤررميهاجحيمه

فالاولى:(ءأري)وذانية(ولادو)ذانجيةبينالانفراقالىاشارةوثمةأي!نعتهك!ا46هط.((كلهاالخطيئةمطلقنكونالتيتلكبل..خطميئة

الاغراءاتزلت(وراري)ارةوز.داًخلمناـذاتاوهياكء!بمرتمإدلسالفنان!يملا)!عالجهـسدءفامرةتجرلطو!ضدما.عندهاالتجربةعنف

ولكنها،!ترفضانير،بانها(الموتؤلسمة،تفيسصدوواءنحثزداحتأزطلأ-بمالالهرعبالاأجياهتححبلم،ت!جربلمبازهاتحسالمنفياًامراقي

لسجينو!و"فبيهجينةسهيالذياتىسيءهذاءمنى./دركاًنالىتس!ى،.تتهجى-)د،الي"آوترى،المبئانيةااكورةلجرحىبيههاتحولوعندما

"()6.13ص.الجسد:فيمـ،انشصكلو،رراه":المتناؤفصاتؤءهاظتقي،هخضمكا،كلمةفيتبتهل

امكانيةالانثىلتعطي،حادةاًلعيويةتنبعثغاًلصذداًء.الضربةهذهومن3ع4ص"موجود

إمتص!كاقالاخجوذهناكالاخفاقثعبانهئاد؟ولكن.وجوث!اتجقيقالهصمي!ي:بموقفهارةكقي.،قيالحقهاً(وعيلحظة،أنجرا،وتواجه

اضمرداآي،لوجود.!تحق!قىامغازيةتعطىوبهبف.الح-ديم!تص،الروحثمةولميسط.ادإبىاالىوتلجا387ص."!ارةكله!حي،تيكانتلقد"

مجالان!منثمةوليسالمجدياًلتكوبناجلمن،الاولىالولادةغلىاهداالى،باريسمنافاءراالمرا!*هـالرحيلال!،لمفيبالاؤساروجم!من

جمل!الز.بفمج!الالاالاخبرةكلم،تهافيهؤيمتهاوتسننيقظ.وحبحبوبعد،والهـملايا

!3-!-:لكريم

بشراءقي،تلتالمالتي،اً)رواقيهذهفياًلاولىالضوئيةالبقعة(كريم)أنا.قوتكءنلس!ت.صديقيياتلحرك/لعلك.ريم3ياعفوا-

يحرق،ي!كلهحادبوعيالكونوثسيةيتحسسانه.الاخرىالابعادلنفب،ار!هـل-ا!مالمفي!كديرلاوانه،تصمدسوفاًنكاعرف

فيه.ماوكل.الكونوحثيةعلىينفتحانه!.الداخلمنذاتهفمح388.1ض...لكارثنأم

:كبرىكذبة،الكونهذافيوالانسان،الكونربمونولقد.كنبكفببر،سطوربة:حضارتناعوالمتمثلانها:افولأنإه!ني،لعله

-قعأ!ميىود،كة،ال!أءمنخال،بعدإج!هلبم؟"ف!،ك))الشضصياتتكونوبدا.لالها"عالكبرىبمفامرتها،بانفاصها،تاريش!،

!.ص."صدىبدونالحركةانه.ذاتههواًله!موتهناك.صدىل3.الخاصال!غامضايقاعهافيتتلاشثانويةحركاتوىالاخ

النظر(اعادة)الىحاج!*"إإءسىو.بداتهالداخليارتباطهوإئبثقالهـربائرتانم،،بحريتهالتلتقيأ)ا.كجولي،العالمفيترلمانها

ت!ويناجلمنالىجنلفيتنخرادةكبماالجديردةاللعنةهذه.ا)خظر*اعادةالقت!،ثورية!يوهذه..لاطلقربراناحرقيهااعطت.الدينكلطاقالى

فخعرية.ثمنبلا،انسان-بعد-ثمنبلاانهيح!هيواذا.جديدؤ،-؟.وص"سيةكوردةا"ولتجااًلظلتصبياجلمناًلذاتلمظمرثور.رة

136ص.اسمبلاداعءنست*ثفظلمتهاجمهاهـتعثد3إكالاتبحتصئان.الكونمعالمقهـتولةا!رتيبةهغأمرتهافي(كحنان)ليمست

حاجةهناك":الجبيللعنةوايوعي.يعيانه!"مشرنقانسان"،الوعيمغامرةتضيع،ا!كبرىالجسدمغارة.نضيعولكئها.مغامرةهـن

الرطب،تجوبفهاداخلللترسب،الشرنقةبقعر.للالتصاقعجيبة.كماريجسسصاتنثلانها)2(اً)ثوريةالجيل"حركةفيبذإتهأالقاؤهارغم

13لأص!"الضاذقة،المخن!نقة6وءزلتوظلمتهافيالبطيللتماكل.ا!هصريرقىطررور"،،علىاطهودةاالموجوداتركامفيبذاتهاظقيكما

،بزبرف(هـ-ل)عرضبررؤضولذاك،برجاعانيرفضولذلك،!!جف!كل-*لةمنالاخرالوجهتشكلالتى(كأليس)ليستوهبم

يقولولذرك.(بول)للدس!ناذالمزورالوجهيرقض.ا!كاذبةبطيبتهثمةوليس.ترفج!بلا،هـوكمالتصانقهكطفرةالوجودالى"ثرى.والتي

منب*دانتهرآلم...فدااوالانشيءلا:كنعإن،الئضالفيلاخيهالبقعالاالقيموما.نسبيةقيممقشكلةمننممةليس،الهيةمشكلةمن

خت3ما"نف!ءبعهـالىاقوصسللموانا.تداهمنيوألحوادت.مثسهـلنني.الاذيةا!طفرةبطي!نة-الامننزاجإجلمنلاإض!ضاذيا،للوعيالكمامدة

.262ص..الشا!س"موقفادعمسوفعنهاًبحتت!تقلى،لملوجودوعيهافيالطفلة،الصميمياللبنانيابئة،(مارعو)حتى

؟قي."و،ل!"رمنانةئياكط،راجلمنثورةمناًلاوليءوقفههذاًدور!"تمب!لاناجلمن،صةالظإ"اطرقيعلىتحببىاناجلمنلمومسى

..ذاًتهالت!بودثورةتلأوناناكورة؟كفي.الشضمفيبذاتهاله،إيةفي!الخاص

نايريدمنهـمواحدكلانذلالظ.ايضابنواًتهمالاخرونيلقيوهكذاً(مادو)والراقصهتبقى،الثمسخصيات.نعددمع،(ماري)ولكن

ير!دونا!ءصفراءالعربيةالادضهذهعاىشبابهناردامومهـا)).يروجدبطبيمةكريملهكسسي،ا)ءمقةاًلروايةمصاودعنصحوبىبن،الايطالية

322ص.((كلء2!3مااكونانبدولا..دائماحقعلىفانهم،يقاتلوااًق.خلالهملمنالمرهقتكويحنه

يرضاًتههلموفير..الادعاءفيرل!:جاربار:يقولففواد،ب!مهمويرترددمنؤطعة،دائمبهاتل!ق،حجمةو!بد"لكلمإتزاقىكانت)):يقول

..منصسوعاؤ"تلااصبجإناجل.منحقيقياس!جما،الجمسيالتحويلغير"ازرقموحشاسعوداًتتتمعولونةبلههـجةاًلحروفوتقدفالداخا!.لحمها

قلنفترس!جسدنافلنؤله:الصغيرةؤضا-اهعليهوتاح.286عطاًن،شيءكلفيداتهمنالانسانبرعطيانتعنيقالموجودية596ى

قلبلملايصمت،يهتؤأنه))؟،بىير،ماذا!نفإءل3هـواهذا!جسدناهـن(ماري)ءبرتولما.باخلاص،اللحظاتمن،يفحران،يقنمع

جسد..اي..جسدعلىليدتميليء"..ريخقطعانيكاد،اكقريتشنجعنضاا(مادو)تعبرالخاصةموسيقاهافيالةاويرلمةموجوديتها

الخضمؤيبذواتهـماخوتهيالقيبهنجما32ص.."طرياخرجسدبال!يناتكونانتحلمكانتولقد).رؤصهافيالمماساويةموجوديتها

الم!نناقض.:(حقيقية

حتى.الخضمخلالابدايتردد،الخلمقحلم،العراءحلمولكنماشيئاتذقاومكانت.الابقاعبأصداءاعضعاوهاوا"تؤجت.."

!!-ام،لرتي!باوالانتمشاء،وا)ف*ر،العجرا!روحدجل(اقدر؟).رئ،ؤهصاعلىتفبضاخطبوطةايديتنلضلكانت.الاعملمقيمنيلفها

الخلق.ب،ذا،المراءب!ذاتسور."فأعنفاعنفالموقعنضالهاويتصاعد،تقفز،تدو.رولكنها

منيرقتلءتاوهو،اًلهمجيب،لاعصار،الاكبر!لملعراءاحلماًنني"هـبرءالوجهعلىالاسودالشمروينسدل،ركبتيهاعلىفجاةتهمدثم

يااواه.الجببدالخلقمندوامةفيفي،ويدفع،النررةجنودنامؤ.ننقلهاوحشيةصلاةثمة.الركوعيطول،112،لهوديطول.الركبين

الاسمنتيتحللتىالمد.بنة!ذهعلىثانيةالاكلطادتتساقطاو..الهي3.صدعحولهاالظلماءا!وحضنعةالى..الارضالى،ساؤيهاالىجبينها

شكللاوحمأطيناشيءكليعودو،3لهاإفالىننجإويءوتمتل،الاين!يةفيجيليها،بعكارتها،امها،رقصها:إلصغيرةالسريةهاقضاياتنبثقوهكدا

عب!)،دائماالمنفي(مهدي)!الحركاتطفل(كنعان)21.ص"لهالغبطةتكونو!كذا.(مينو)اًلمربضزفالطصديقها،الصفيرةقيمها

اوديهت:شلفق!اليهلنميم.الا-رىحياتالشخصبعضثمة)3(تفجرالتيالغامضةباللحظةيلتقيا!يحاول،قامراتمزؤأل!ابالمنسبة

..الخ-لزةفل،فطمةصسفديمطلاعلهلالسهتهلذ(القدر)جيلشمهخصهميهاكاحدى()1

تحهـملبما،ققديةدراسةلا،نقديةلوحةنقدماتا:نقولانأونحبخهـالمصهلنهحواتشكهلان()حهت!اشه!لمهـحيةاناقولاناستطيعله!لمؤ)؟(

معهش.منالكلمةهذهالقدهـ()جيكلشعخنمسيها.تاصدى.،لي!لىلشكسخهـصيةالنسبةبا
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هـهه!-والذياًلمنأرمالانسان(سمببرأووالم!ولون،)اًلياإر(،(الحميد

كاايحركةفيكل!!...رمضج،فيت!ط،ز4بح؟تازرماكجمماا!ة*رةءطيىتث

لمجشطالبطنخصاصطنإمي!علىجسإبمنالنضمونوتسكع)1(نموتانحركةولكن،الثورةحركة صطصشس5لاهـكضاى-روتونرجع.واًلافيية،العإتوفي،المقاهيوفي،الارصفة

.ش!"/!منالمنفيين

01السم!اميعرفلاالجيل،مفسااًصبحشباببا(اًلح!مل)-
المورهء،!لقد

دذالا:ءدر..،اللهعنوي!بحت،الارصفةعلىمجروراًنه

احد!!يصرخهكذاً..27ص.عشاءبدونيناملن

ذحئ.النظراعادةالىليربرد،الجيلمعكسوفهليعانقكربمويرجع

....اًلم!وترةالايقاءات!حرهكذا.نملكء،كلفيالنظراعادةالىبحاجة

انط-01ودن،كهنايقنلوننا.شيءبكليصمف،ارروار،الدوار:الروايةفي

!مكانكلوفي

.00005ع:الجيليحياهاكما،الكبرىالأساةهذ.يرحيىوكريم
الكئيرهالوحوديهالكاسهارممه

...!دالى،3791ط!منذبفنبق،هحتر!ثائر،النظراعيد،النظرأعيد"

ا03ً،الوحدة0الجزا؟ر..!نانيةوفلسطين،دمشبقبيناًلادبمصينيةاًلسنوات

بو!وردوشيمو!.جسعدنااعطون!،حبدنااعطونا.القلىبيندائماواحدولىالصراخ

ة-ألفرنغونكورحائزة!لىا)محد،ئزةواد"،ن.ه.ولطرر!ونوادض،اجسادبدوننساء،اسلحةبدونرجال

./992ص".؟لهتهامنهاتبرات

طراليشىحورجترحمةا!قياًلذابر-ةا!ركأتوترالروايةهذهفيوفصلفصلكلوبين.

...00ثورتهيحترفجيلمنبدلاالكسوفطومع.الموجوداتعلىبايقاعا.نها

.،-..اس"هرارمجرديركور...ثور/؟4اورتمراريةركون.داتهاجلمن

لبنانيةليرات7الجزءثمن-جزعينفي..الموتحنى

الشوارعتحتصسنالمز،فةالصفرةوكذلك.معلقاالكسوفكان))

093ص"العاليةوالسيقانوالوجوه

هـمأحااً!!51!"وؤط..المكسوفهناواةمنبدولا.اذنمعلقاالكسوفكان

!الك-وفمحومنلابد.الجيلتلاحقالتيالجديدةاللصنةهذه

إخامضاا*ءسياالمقاتلهداعرفطومتى.الخامصاعصرياالقاتلهدا

المثتسطيرالايطاليل!اكادطروايةاحر!جدولىهمنيحترهبهبفالجببلإكلرؤطؤةد

الرمل!ؤادسوسيمهضالكسوؤطلسينننهيعندئذ

مورافيااًلبوتو!البعثساعةنستدقاوالمنفىلسينتهيءندئذكا

)2(ب،ء؟راًؤ"قها،"السصبعةالانهـر"دينة))فيبذلكللتقيولةد

الكصرىفياري!يوجائزةعلىالحائزةوهىاجلمن،الخزؤىهصباحهامنالههاوينبصت،المضلقلحظةستنكثف

.المجديينلتكوا

يعادلهامااوفيذيةلبراتخمىالثمسطوالمحنينالمدويانربيعيوالرعد،المرا!صراًعبعد

..المجرىفيوالاجراس،البيضاقلوعابعد

الدف!بنالميتعرقيوتنده،الرؤ؟تصبروجوه

اًلسنيناوراقشفننيعلىماتتغجريةوكقبلة

اًل!م!ب!ي.يااًولمط-!هللويا،همللويا:تنده،ر؟يايأووجوههـث!

السفينواحرقت،المجرىغالني.تنده،!ؤيايوجوههـ،

.....31-...-ا..،0،1.ء؟ارطفلعروقيفييغنيفمتى

ا!وبيهدريمياهيالعرامه4للطل!اهراًلعلصوير"!لمنسيانكانعمري،دلنيانكانوجهي،دلنسيانكإنحبي

رمتونالانتالمفبانتظاربزهل.نكوينا

......،يعانيماإعانيالنتمانيتكورنهوفي،التناني.نكو/نجه

.....عالا(للنسيعانالعمر)

ال!رىح!لدرجمه-فاللانناهمبما.بالثه(ر،بالكواكب..يثري،الطفلعروقيي!ثريهل

لا-:التحولوتعطينا،تهددنا،وعينااًزفةفي،والبداًإة

ابنانياقرشا.45الثمن...يثرى،الطفلعروفييثرىهل.الارضلمسمججصراً،طفرة

)3(؟؟باينماد،طب3!ا)كوا

م!سطدطخحمص

!و!!ألاداً!داًوتم!بمو!اً،غيهاث:مثل.ؤيحسلبنشيرالهيهما،الهئيلنويةالشخهصيلتبعضثمة)1(

..عبدالمله،محلمد

للطبع.يهكعدهما،صفهديمطا(ع،ذللاتالثةالثاالرواية)2(

-5!!م!!ميمم!3(اليلامهجديلنالتهكو)انليعنو،المقللل؟ا!نحبقضيدأةمن31(
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