
همأضا!فجم!صؤ-!!فيلخف!ضت!ي!ا

ا)ولروإوكأرسوا?ظسوالغربالمترقبد!الاتصالاحدث

!فحتى،معاومروغةرائعهحض،ري!ةصدمسالكتأباوار-لةاأو

وج!ؤظالافواهـ،بالئرفتهيبلهاءصامتةدووششهمجاءتيئافأأولئك

هماع!-افىيناأولنك...اطعابليلانوالاصرافثضجو،الاعين

نالمصرإكعلممائناافهماوسوءبالرهبةارالحصش!حن"تفقابلواالجهل

و*ـماوالسحرةال!ص!رثري!3اناللهوإدعونيرتجفونوقفوالذيئ

اودممائلاببعضارروافئألوانيعيرونالفرنشي"الحملةءفماءيرون

قف-اواهدافير-اصبر.ديانقلوثد.إجهلونهاالمتبزيةلالأويئالكيماو

،21ألسصووالعلما?لمىاله،مةفيهـ!اشترلضالغبيةالمدهشةدةعدمواقف

وؤعحيش":الارهرص!نعلىالفزاةق!نابلانهالتعندمايقولفنرأه

:صاحوا،عاينوهعهرهمفي-!-ونوالمو،ورأوهال!علب!

."نخافمماؤفي،الالطافخفييا،ا!لامهدهمن..ل!لرميا

الخلافة،لدهنهعدإدةلماذجكذلكشهدقهـدالحديثتار-خناانالا

الاعما!اعمقالىبالئوصوانما،ال!واهربتسجهلتقتف!،التي

*ئصاريالطهطاويراؤعرفما!لمومدو.والغاياتالاسبابلمى2للوفوف

فيصاء2هم،الاقداربهمالقتادإناالمبدابىالمندهشين!كألاءاول

مفايرةبيئاتقلبفىالزمنمنردحالي!يشواالمتواكلةالفافلةالبيثة

لحسهن-الط!اويسىجلولقد.ألحضارة4ايىوصلمتماأرقىتوشل

ظخيصلحيالابريزقخليص":اكبيراثنابهفبىانبهارهرءلمة-الحظ

بعدلنمصبوالعجاءلبالئرائببجلالذيالرحالةبصبئلا((باريز

نفس!4،عنوالرويحفراعهتزجيةوغايتها،رشهرياالملكاذنفيذلك

.الاحتذاءعلىقومهرحضبذيا4لص!حواالمبشرالمفكربعيونواًزما

،2ن7احتىالغربيةبال!ضاسةالشرقياصطدامءوضوعزالوما

هذهغمارخاضوايئاذاالكتابمن!ميرلدىالمفضلالموضوعهو

*دبم!كبيرعدداثرى"الرواية"مجالو!جما.مايومفيالت-رر"

نآلمحيالمروعالرائعالصدامهـ-داتصورب!جزاتالمعاصرالعربي

مسنعصفور"فيالحكيمتوفببق؟هؤلاءمن.صادقافنياتصويرا

(5391)"اللاتيميالحي"فياثرب!وسهيل(3891!"الشر!

فيالشوباشيومفيد(5491)"هاشمأمقنديل،)ب9حقكبماىوير!

الىالهجرةممولى"فيصالحوالطهب(63!ا)"الابيضطالضبهبط"

مرةالموضولحهذافبساضسليماناثاروقد.(9691)"الشمال

.(؟7!ا)"ا!وات"قصةفيتماماجدي!د"زاويةمنولكناخرى

الغربيالعلمبينالعلاقةليت)1(القصةهدهفيالرثكصيةنفمةفا

بمجلةمرةلاولونشرت،بالعراقالثقافةمديريةمطبوعاتمن11(

هـ0791اكنوبرفي"الاداب))

هـ6

ححص!ر!رمحرهـ!ارا.هم!

الجريمةوانما،بئلفحولةللغربالشرقيكروو3،الثي!!(والايمان

روحرهقاىا"التخلف"بهأسلتوص!ألتبىالثيلىةالبفمهسمس!ة

إحاولوهو،قىلفربسيا"سيمون"ميصمثلةفدهالوا"رة4الحف"

هـ-دهالىالمؤلفوصلولقد.المتقي!"المو؟رثةلاءرافهيخضعهاأن

الرائدةلرحلاتااتجاهعكسفيسارتبرديدةبرحلةالرهيبةالنن!نيجة

"الشمالمنهجرة"وأنما"الشمالا)إكاهجرة"!كنفهـلم.الأولى

الكالبارادوقد.الدلتاأطرافعلىالمتنالرةالقرىتلكمنقريةالى

امكانجباتأو،حفارةايضا4ناكا،تقدانهالىليش!بر،الصلببيين

اوروباجيوش-خشائرنافداحةرغم-بهانهزماناستطعناحصاريلأ

هذاص،حبة-سببمونكونأندآرالمغزىولهذا.ضدلاالمتحالفة

.المهزومالملكللدنفسمن-الجددالتاريحيماللقاء

الرإححاتجاهغيرفي.لرحطةبهـذهقامالذيالجديدالرحالةاول

صالذبالنا"حيناًلمغامرينهؤلاءآحد،لبحيريامصطفىحامدمهو

بعدبالثروةالعزةفيهايحققونجديمهبعيدةبلادالىبلاد!ميهجرون

منحامدهربمالقمةالىيقالكلةءوهمألعيشمرارةينوقواان

الرعلى-ءمرهمنالعساشرةفيوهو-ابوهطردهانبعدقريته

سا"لرابلدالىبلدمنيتنقلوظل.قروشخمسةلمبلغسفتهاكتشاف

ىت،المهنادشممتهنا،المقطاراتراسطحءشس!لقااوففميهعلى

باريس.الىباخرةاختطفتهحبيثالاسكندريةالىالمطافبهانتهى

ناالىوالمناجماظساعمفيوالنفالالتثمردحياةعاودباريسوفي

وفد!،يرةومتاجرمطاعمصاحبواصبحا:ثودياالثووةحقق

..الوفىالىالحنينعذبه..وهنا.آنيقةفرنسيةوزوجة،شهير

الجميزو،لنخيلاواشجار،لقنطرةاو،لقناةاو،الاصدقاءلاطلاالىا

مصرعهالتلقىزوجتهمعهمصطحبا")النداهة"نداءفلبى،ا!عطوز

لها.معنىلاوتقاليدعاداتمنمظلمةكثيفةغابةفيالتخلفبراث!ظبين

فما.((الناجحةالمغامرة"هذهباحداثكثيراتعنى،والقصة

منىيراالجديدالعاه3شهدالننالمغامراتلتلكمهـرورة!4الاءـكط

طبيص-يامرنجاحهاانالرااسماليةالاعلامأجهزةوتدءكي!،نماذجها

الاوائلالنازحينمغا"راتمعتشتركالمغامرةهذهانبل.مضهمؤوغ

عتاةمنيكنلموان،طليهمالمغضوبمنكانبطلهاائفبىآمهركاالى

والصناعةالمألءجلاتفيالعزة-بعدقيما-حققواآة!ويئالمجرمبين

نايعلمكاتبهالان"القص""بهذه"القصة"تعنىلا.بأميركا

معهشاطوتالتيالفاثلمةالمغامراتمنا،ف؟ناجحةمغامرةكلوراء

،(التجربةيحجم"يهتمونالحادونوالكتتاب.قذاسيةانجسانيةماسبم



عنالنقاب-كلشصف"الفاشلة"التجاربوغالبة."بنجاحها"لا

دماءرمص-شتمتعالذياكبماآلراسماللعالمالبشىعالحقعقيالوجه

،نيةالافعلمىاللاانسازيةقواعدهبتطبأ!يتلذذو،المخدوعينالمهاجرين

ألثه!يرة:ؤصتهفيتصويرابلغكاؤكافرانتزذلكرصوكماالمحاصرة

،إجول!ي"فيموباسا!ديغياقفلااءهاءاوكما،"أميركا"

يهتماندونقدرة4سهبظهرعلىالمح،ريبىعحطامالىانتهىالذي

.ثر،(فيتظرونهكانواالذينأهلهحتىبه

تلكتتلانيرشأفلم-،كلهقيلكوء!علىفياضسليمانكان

وعلى.عالمهالىللنفاذمنهابدلاكمقدمةمحدوداحيزآالاالمغامرة

بهاتعلقتالتيالمغامرةتلكنجاحاناىايشيرنراهدلكمنالنقيض

والحسدوالحقدالكلاهريألهرحيبوالحفاوةوسطكلهاالقريةاهداب

وخلصتا!مالكبرتمهماتتكررأنالعسبرءكلنصهـفةالاليسالعام

فياصرارهالكاتبجسدهاصلبةبارآدةيتهـممعحامدكانواذا.لنواياا

الثماطىءاطولعلىالسوداءالرا،،ترفعرغمالامواجمصارعةعلى

فيظلوايئسيرعندتتو!انجاحاأ-لابوكلبل..بلارادة2فهذه

ابهامثىمحتومامصيراينهظرونالقرىصوغيرها"اويثمىالدس"قرية

علىحجرتكماالاحلامعلىالبيئةهذهتحجرلم(وان،اهلهاا!ر

ص-وليابنا&ابهاًلطالبسافىسىبنمحمودحلمفاستمر.المصائر

حواوده-الزيارةهدهاثناءبالمجأنالطبكليةؤبلتهالذي،ال!ولة

يتع!اقاىحاولالذيلنجاةاطوق:سجمونبموتنهء،ا"تكسوتانالى

اله-!لممقممأءلمىالىبهوالارتفاع،التخلفوهادمنل44لانثبه

المدنية.و

بمف؟ءوةالوعيبمحاولة"وسيمونبحيو/يئالطلبهذاانب!

(،ارربع"البحطروراء..الدراويشعنبعيداألدراويشوراءحامد

أدت4الذيالنفسيوبالتكامل،يرملكهال!يالفتيال!يوبالجسد

العالمهذاالىزوحتهونومنخلالهمنينفذانعلىوصمم،فيه

خط!صاحلامه2فىوخطط،العلميمةالدرجاتاعلىعلىيحصلحى

لب..ي!نمي!"الخئي.اررهلهقيةبالنكرةالصبيافي"لالعاب!فميهـاتختلط

ؤصيسهتكثر،ظالمراكدآسنءجتهعاطامحكأاالنفوسءلمىيفرضها

علىاع!إحصلاأنبو-ورهما":بالوصوليةالموصوزةآواصةاالنماذج

لمجهعلي-ينفقاا!أ-صابوس!ما.جمبلالىينذماانارادااداء:حة

اس.-!رادء!ىبعدواظآ!ياةمدىلهـهاءمتنابهونوسوف.باريى

في،مه2مطاأحدفياو،فيضدقهف!،باربىفيحامدلدىللممل

بأسلاوالفرنسيةبالأنكليزقيفمهرؤتط.بهيكلفنياني!لعملأي

ينبفب.حذرعلىاكونانعليألكن.كثيراتتحسنولهوف،بها

بي.عجبو،س!يمونعنيترضىأنالمهم.صراًحةذلكاأطلبالا

ء!ليصذلكبنفسهاهبستعرضوء:هعذ.لدي!مانعلا،أحبنواذا

فهي.معونتهالىحاء"فيتكنلموربما.الاءرفيحامدوستحدث

وعاا.وطراًئقهمسالكهوله.راريسفينفوذلهومثلها.ص!فية

هـ،فىهو!خا!ة.؟ودودا،وذكيا،طيبا،حذرعلىبهوناناذن

بالحطجةأشعرلااتيا،والمودة،والذكاء،اطيبةا:الاحيرةالاشياء

كلههذا.(45ص)(،الدراويشأهل،ح،هـظ6ب!ملالتطالى

صلمكهالذيالمغامرةطربر!بأن:القضيةبأبرسادالتامووعيهيقظتهرعم

افصصهاويةفي،غالبا،بهيقدةءان،يكنكان)ءطرإفحامد

الدراويشابنهوفيههوماحواث.عرلالكني.والطسوالمرض

.(45ص)(،ءدلبأي

***

الهدفاما،4هدؤالىوسيالتهسءوىادناغامرةهذهمحنلملأ

صدهـة"ببالمقابله"التخلفصدمة"بنسهء4اىءمفىمافكان

الىلالد"الوطني"بعيون"التخلف"داالاية..(،الحصسإرة

يةوزو.."خافلتا"يونبه"ةاراحفا"يةودو.."الاجنبي"و

"الحضارة".باطارىءااسريعأاالاحتكاكهذاخلال"ن4!نفالتخلف

مطاهرراىحينمابال!ودةفرخهتبددتفلقد"العائدالوط!كط"أما

الشيءبعضقريباالعلمبدا.عكلامنافيتخرزالتماالتيلتخلفا

.القماهرةفيءضهوآقل.الاسكندر""فيمض"جاءالذيالغالممن

ازعجهاويف!في.جاهليةروطوراءها"قخفيظاهريةقشرةكانلكنه

الحميرمعجنبالىجنبا،بايدي!!يعملونيزالونماوهمالفلاحوط

واثوارعالمتلاحعةالطىضيةالقوىممشهدازعجاله..والبقروالجاموسى

الوجوهيفوالذيوالسواد،ضوف!عغزومنأبداتخشىىنهاال!قة

وأهـصوام،السبخةالجافةالترابيةوالارض،النسوةملابسويلون

:الممصوص"ا،صفرةال!رزابلةوالوجوه،البيوتاسطحفوقالقش

كلبرغم.جله3منوجئ!،وشدني،عشتهالذيالحلمهوهذا"

الضطمعمصهأشعر،ع(رمجى!ارف،قلبيفي،هظفهوشيء

ممول-(،أالاجنبي"واما.(23ص)"لراحةوالحببا،،القرفو

يمنحىءواحتشاف!بالرحلةالفرحكانفقد-الفرئس!يةالزوجةفي

بالشمسمسرورةيمونلىكانت."ا!بلهالاتملل"علىهائلةقعدة

المحرجةاسئلصهارغمال!بدائيةوالحياة،ا(متدةوالخفرة،الساطعة

وءضدما.الوجوهعلىبادياال!د!تلحظعندماعنهاتهضنوكا:تالتي

صحفيةتحقيقاتبعدةالههشةتسجيلؤىعرقتبالقر،قىاستقرت

بها.مامسبقانعرفكناوان،بعدعليهانطلعلم

المحربالتموجات..القريةبرويةاكبرالكاتباهتمامكانوقد

انفعالاتتباينتولقد.بهاوالا"نبيةالعائدبالوطنيمالتقاؤهاحدثها

"،رةفهم:واحدةنفسفيالننيضينبينج!سعتبايناالقريةأهل

يقولءما-الجنةمنحوريةسيمونتبهومرة..منكروىوتارةمكبرون

عطىالشيطانلىلطهافتنةومرة،البحرمنجنيةومرة-العمدة

،والانكار،!بار:نالحاليفيلكنهم.ممض8واحدبصحبةالدراويرثى

6همساتحدث!مامثل،يهتادوهالمامورمنمستمرةدهشةؤيكا.وا

الخروجملابسوارتدائهما،العاليةقهقهاتهامالاالهادئةوابتساماتهـما

واوركصيئبا،لشوكةالطعاموتناولهـم!،اولاالشوربةوثرب،بالمنزل

فجاءواهـكاكينالشوكمثفكلقىلناحلقد"الفراشةأ(محلكان"

بيممته،فيالبحيرياصءدواء"!التيالمثصكلةوحللنا،منهابمستتين

وراحت.الدراويشفىواحسرةلشوكةيجدلمحين،الذاءعلى

تجرجنفسهااندون،ومهارةبراعةفيوالسكينبالشوكةكلسيمون

بمجرداللحميقطعالذيالمرهفا!-ينبحدأو،الضءوكةباصابع

بالرلالنفسبمأ-محفلم،يذكرشهئاأكللمنفسيءن...لممسة

واكهفف،،ثبعوا،القناعةستار!راءذلكوواريت.سميمونامام

زفرتمرةمن2كثرو.ص!ونلهادووتالتيوالعزمةالمجاملةوكثرة

باصواتوا)سوربةالماءوكرهـصونوهمالاجلافللاعيانواإأمورانا

الدجاجيقطعونوكانروا.لالقةغير!،مونحفرةقيا)لميبلت،ممسموعة

/،بالطه،مأشدا،،!ولملم!ون،اًلههنمنها؟يسيل،بأيد/هموالحمام

ن.اكبرالصلحمةحجمكانلقد.(.3صأ"وءجشاونالموكونهثم

واشىجاههـ(المفارقاتهذهخلكلمن-مسطأمامتعرتالتيالقري!اصتمال

الىبالقياسالقرث!فيهاتمرحأحراشمجردنفسصطاعتبرتحتى

على-وخامهم،دم2بنيكر!مفقد،اللهاستغفر...النا":سيمون

.(33ص)،(صورته

اط!طاويارفاعةاحبر7لدالربدهشةهذهالعمدةأقوالتذكرنا(لا

بمحاصبحالمقاماناظن1826000عامفرنساالىنز!حهعند

اعدادهمومشاهذ4مرسيلياالىينزولهعندملاحلار4بعضبال!تضافة

البلادهذهاهلان":ا،طهطاوييقول،البعثةلأفراد"مالطه"وائد

.ا،الارضعلىمفروشةسجادةنحوعلىالانسانجلوسيستغربون

رصوهاثم،عالهـيةبطبلياتجاءواثم...بالارضالجلوسعن

ص!صنكلكداموجهإوا،بالصجميةهةالشبهالبيضاءالصحون،ن

نحوطبليةكلوفى،وملغقةوشوكةوسكينا،الهزازمنقدحا

حولا،طبليةرصواثم،فلفلبهخر2وملحبهواناء،المأءمنقزازتين



كلفيفوضعوا،باطأبيخجا!اثم،كرسيواحدلكل،كراسي

!لىويقسمالطبلإةاهلأحدليغرفصوصحنينكبيراصحناطبلية

الئيفيبالم!يقطعهلفيئا/4صصفيأنسانملفيعطي،لجميعا

بيدهالا)نسطني،كلفلا،بيدهلابالشوكةفه*الىيوصلهثم،قدامه

،ابداؤدحهمنيشرب؟و،لىكينتهأوفيرهبشوكةولا،اصلا

."عافيةوأل!لمانظفههـذاانويزعمون

منبالعاروشعوره"التخلف"دهشةتحواـتماسرعان..لكن

تفتقتوالحسمداورقدامننوعالى،الوا!دينوامامنفسهاماملغسط

تقيحاالموروثاتباكثروللغيرللذاتالذاتدبهيدمصيةمحاولاتعنه

غافلةمكابرةمنالمحاولاتهذهفيماالىينتبهانثون،وج!يفة

..التاريخقبورفيوالانزواءالتحللالىلوأدي

..الثراء?قه؟ملاالعاند/الوطنيمعالقريةاهلتعاملكان

هـسعتعاملافكانالاجنبيةمعتعاملهماما.فالحهـضارة..فالمغامرة

كتبالذيالرمزمستوىالىارتفعنامااذاأو،"المتحضرةالمراة"

ثاباإقلفآلبسهاالتي"رةالحفط"معتعاملا:العمل؟جلهمن

وهلةلاوليبدومزدوجاموقفاأنهاالرجالموقفكانهنامن.امراة

فيالحقيقةلكنه.وحانقونر؟غبون،ومنكرونمعجبونفهم،متنأاقضا

وراءانسيا!وانما،!لهتناقضاوازثواجيةلاواحداصلمنينبع

واصفاسالهمدةيقولكما-فهي.معهاواتساقالقاعترسبات

يتعاسزالحالينفيوهو.كرجلواغصأبته،كذكراعجبتهقدحالة

،الحضارةقبأرةتثيرهماالتيوالسهوةالنشوةمع..(،الانثى"مع

نابل.المريديننفوسفيروحهاتبثهالتيوالته"ميالتطلعمعلأ

بغواني"الوافدةفتذكرهالفهمبو،يتسمالضث!رةهذهمعحتىقعامله

لنفس!هيبيحفانهالسلطةممثلولاته.،(مصرملاهيفيا،مياريهات

اءالنستقننانيخشىلكأنه،-أريدهافالو.غيرهعلىيحرمهما

يتصايحونالمجاورةوالبلادالدراويششبابكان":الشبابوتفسد

علينساوتفهأئ،ستكسدمانهاوفكرت.كالمجانين،الدوارخارج

فهذه.حيلةيى2بامالكن.العغيهتوبناتنا..المحجباتنساكلنا

بصدوهي،عليهشابامرعلىلشبآومن،بلادهافيالحالهي

استحقرتاننيغير.اهـمدراويشابناءمنواحدوزوجة،ضيفة

:سريفيلنفسيوهمست،عينيقيوصغر.قلبيكلمنحامد

را!لوجدهاروحهاالىنفذلو2؟"امع.(92ص)"!"النطعأ

فهمعنيصدرالأنطلاوأفهذا.ونسائهشبابهءننفساواعفذيلا

ولهذا.غوايةماث!"صبحانكف4يستبيحولا،الخ!يانةصرفض

تنفيذاسآرادعندماالطبيعيةغيرحالتهالىالقرلةمثقفتنبهنراها

زوجهـسالفقيقوتصد.حبهعنلهايفصيحان-المسبقةلحطته

فداعبفعلالىالبهيميةرغبتهتحولتعدماروجتهامامعنأهااصد

..التخلفروحهيالفاسقةالروحاًن.البليةتحتءنخفيةساقهيا

..نرلفسهاعنلفقيقهزوجةيراودانلنفسهسمحادياالشقيقروح

ذوجها.لشقيقالغوايةحأبالتفتلمطاالونالزوجةروح

تمكنهلماو،الحضارةدوخالى-نففلمالع!مدةكانواذا

العاريالظهـأرلحندفوؤف،اليهاالنأهاذمنوالبيئيةال!ثقافيةمكافيلالها

الذيالقريةمثقفاستطاعفقد،القصأروالثوبالبارروالنهد

ءلنهينفض؟ن"كتاب"!لمنزيارتهافبل3الحضارةعلىقعر"ق

الحضعباراتهتحملوانبل،؟رةللحضتقيهمهبصددوهوبهـيئتهتراب

:4قريفنساءوبينبينهاالعادلةالواأعيةمقارفتهائناءالاحتذاءعلى

...قبيحةولا،جميلةوالا،جذابةفليست،س!بمونهياما"

ا(زرقاوانوع!ناها،فيفخطوها..ممتلىءبضنحافص"علىعودط

وا؟كثر،منهاكثيراأجملقرينننافيهنكلديدات.حيويةتبرقان

على،وعزيزة،متكبرةوتخعسية،روجفيهاهذهلكن،جاذبيية

ل!نسائنابالاسىحيالهاوشيأرت.وبساطةومرحخفةمنفيهايبدوما

ء.(ا9عي)"جميعا

يرفضها.فهموبسوء،الحضارةيشتهي!مبسوءالعمدةان

،اسبابال!فعارةعلىتعر!االذينالهاندايئه!ألاءلا.فطريقدانهالا

سلطته...السلمطةضياععلىمهنهميضثمىالوؤتنفسفيلكنه

بلدامنحامدخرج":العمدةهذانفسفيآخرصراعينشاوههـنا

حسنمشل،مكرماعزنرابحارسبعةوراءمنوعاد،شر،أداطريدا

معنا،حامدبقيلووتمفت.المنعفدابراه!يمعنهيحكيالذيالبمري

ناخشيتلكنني،امنيتيعنالهاعبروكدت.الاجليحينأنالى

الدراويش.فيويبقىفيفعلهس؟.عنهغا*دبشيءالىنظرهالفت

به،،المستضعفةعائلتهتعلوانوخشيت،العموديةءلى"ينهخشيت

منوعجبت؟أكرههاماحأبههل:(عرفصولم.طللهـتيعلى،وب!ماله

ابنوياتيالدراويشفيراسكبرانا.و!مر!4وارأد!ا!له!ضاء

الدواويشفبمعائلةاكثروعائلش.منيبهبرافهليله؟كدالبحهـيري

بأسهعؤوةلعائلتهيىجعلالبحيريابنوقيتن،نفراواعزها،مالا

اننا...جميعالنا-!كدالذيوبمظهرها،الفرنسببةوبزوجته،وبماله

.(33ص)"اللهاستفأر

..الرجالموقفعنهذا

البئةهذهبأءهـافتمسكاالفتفكان،النساءموقفاما

بحكم-وثانياسالالفبحكم-اولا-ات!-صودنقدفهـن.الجامدة

للقواعدال!يقيينالصانعيز!..الر-،لمنالمحكومةألطبقةكونهن

المنظمةقواعدهاعلىالخروجواصابح.الحبباةهذهءلهى..السارية

.للمراةباكسبةتغتفرلاوجريمةللرجلبالنسبةذلةسنظرهنفي-

وتشدداالقواعدبهذهتشبثااثصدالهجائزالمساءفانالحالمةوبطبأ

لهاكانان-القاعدةبروحآ-ياناتح!فللأوحد"ةبصرأ"!ةتطبيقهافكط

!ك!اتباجعلول!ظ.الصغيراتوافاءالبناتمن-اصلاروح

وجعل،الهجا"لزلفوةؤامرة4افيادةوأسلم،النسعاءمنمرينانظ

،ارأةاجسدءفىالزائدالشأرزأ:يمصورمماأتفه؟لجو،مةسبب

المباشرالدافيهذاشحئبعدوذلك.الختان:بهيعهزأنمنوأحقر

متشفية:زينبقالتكماأو،(النظاؤة"عنالخاط!ئةمفهـهوماتنابكل

ان!ف،ولامنيآدضلليمىتزوجتهاق!د4حاآي-سيعرف))

مفهوماتناوبكل.(63ص)"مرةالفالخوأجايةمنخيرالمصريةوان

سياسمه":محرضةلمة4النسالأقالتكطأو"آلعفة"عنالخاطئة

تطلب،القطةأمثلهائجةتص!بح،تختنلماذامناالمرأة.خالتييا

ليلة.كل،ليلةكلرجلهاترهقانهاثم.ابداتشبعولاالرجال

تتسموهكذا.(6اص)"الفرصةلهاآتهعتكلم!،وتخونهبل

بأمشهديذكرناثءمشهدفيالحفسارةروحبزوأتنتكأالت!كاالجرلمة

منزلالىكلهاالقريةتوجهتحي!نط"رايانابنة"فىلممنآخر

وقصتمشعرهاثيابهاومزث!تءلهيهاآلمفترىالبائسةالحسناء"روري"

ايريس"برجميذكرناكما.والغفسببالحقدتتقد-القر-4-وعيونها

!فالمشاهدوهذه."اليو"انيزوربا"فيلمفيبالحجارة"باباص

مأعنرأ!ولتجعلنا،ايوناأيةواوالاءأرلنديهـةالمصرية:الثلاثالقرى

جميلكلعلىنحقدأيجعلناالذيما":"اصوات"في((المأمور"

متىالى:نتساءلتصلمناانهابل.!96ص)"بمايديناوندمره

كلفيالانسانيحركانالانسانيالتجاوبوانعدامالفهمسوءسيأظل

امامأهاتتضاعلشراسةفبمالبشعةجرائمهارتكابالىولأيلحفعانه،مكان

الذيألجرمطبيعةتعيا!دعيةالوحوشلأن،الوحوشلأب!اسة

؟'..تقترفه

الجريمةهذهمنتخرجحتىغيهفيسادرايركللالتخافان

موت"فبعد.خطورة-دلالتهافي-عنهاتقللاآخرىجريمة

الفضيحة،مفافةايضاقهـضيتها"موت"علىالامورولاةيعملسيمون

ذاتهامةالجرتوازي"الجريمةعلىالتسترجريمة"انفيجدالولا

مجتمعفينعيشزلنامابانناسناحيةمن-تشعرنافهي.بشاعتهافي

وهذا.لمحدبذلكيسمعانمونحماقاتمنشاءماير!كلب،همجي



حدثتلو،البلاغاتاسمع":الطبيبيحرضوهوافىمور-وكدهما

.(07عى)"بالبريدكانتولوحتى،جهةأيالى،تصللن

هذه-اخرىناح!من-"افيقيالفضيحة"شانمنكانوربما

والدولةلديريةا!معةوعلىنفسهعلىالمأموريخشاهاالتيالفضيحة

الجرلم!ة"اوقاظمنكثرالنائمىةالنفوستوقظان6باصها

؟..حقاؤضي-هاوماتت،الحضارةماتتهللكن.لها(،المدفونة

!كأ4"يوا-القصةنهايةفيا!بيبل!هاندلىقيقيالجواب

الموت-ببعنافىمورسالهفعندما.وباتراحاسما-فالقة

علىمرتسمةوالدهشة،باضطراب!ثرودهبينمناجابهالحقيقكي

."؟موته"أم،مو-ضا..؟ه..نعم":وجهه

الذينإ.تهوتلا-انقتلهـتأوان-لحضارةق.موتنا..نعم

الحياةفيقعليتهمتتعطلحتىموروثاتهمعلىينغلقونمنهميموتون

ولاالمصبرهذاءن"حذروالكاتب.بالأنقراضيأنفسهمعلىفيحكمون

بهاامدتناالض!الض!ئيةالبؤربعضوآئاآنبينيبرزلانه،بهيقضي

بعضظلتوان،رأغبيهاالىشتقلةعناش!سهاعربتقديمةحضارة

الحبظهرفاووتالعذابفأمآم.ا!نحمتىأدما!طفيكآمنةآثارها

،ةالحصفشهضت،الهفنةالترسباتوراءمطموساظلالذيلمميقا

كانتمنلتقملالقابلةبموسوامسكطالهرمةبتيتلابهاعررالتي

علىسيمونرأسوضعت،جميعماوجه!"ن5فررنوع!نمما،السبب

منجاءتالتيحبيبهاحظتنعيوهي،جببهافيوقبلتهـافخذها

خديها.لطهت"موتهامنتيقنتوعنثما،لعذابه!اهابقدبلال!ا

علىترالماسيموىوراسوخلفاأمامات!ؤوووكط،لطيت،9ط!ت

.(68ص)"فخذيها

***

المبعدعالكاتج!هذاعلىبجديدالتخلففضحءحاولةوليست

واننعرية.للفضحمست!رةدؤوبةمحاولةقطصصهكوطاىتكادالذي

ن!تلاحقلموانذلكعلىشاهدخير)2("أحدلا"قصةو)يعل

مغلقامجتمعااجهيوهناف!و."الموضوع"طموحإ(الفنببةالناحية))

مه*تجرا،يراهعندمالادنياالجديدةزيارتهأثناءفيآدمسيدنايسر

"جتمعهداواهل.تركهمكماوجم!!لانمهالحقيقيونأبن!أؤههمأهله

غفلةفي-انهـي!يثعونحينفي،-لمةللفضحمايمةبالانغللاقي!فممبثون

الجريىكأالتعر-كأهدهويمابل.ءسشمرةدعارةرحلة-ا)تقدممن

محاولاتالصحراءوسطته!يشالتيالعر)رر"مجضمعاتة؟مناجتمع

الواهـ!ةالغزوة"قصةفبمكماالاصلاحأجلءنتنقطملامتحفزة

لذيسناابنائلاأحد"نللقرايئ((ة4غز"ففيها.)13"الالفبعد

لسن.سنواتعشرمنذالملمولةذات!اص!ةالىالمرةهذهنزحوا

كما،ؤهى،لىبصهالتياآلغزواتككافةبال!لتبوءالاصلاحيةغزوته

تتابع،(أصوات"كانتواق.الاولىالغزوةليستالعنوانمنيبين

باعمالتاموعيعلىكاتبهاكانفقد،جديدةزاويةن5اسيرةاهذه

الأمورلسانعلىمنهاعمليناىااشطرانهحتى،الطركقلهرادوامن

!تبل"و"الشرفىمنعصؤر"وانطهاثصتهبصوتهبدأالذي

."هالف!أم

الروايعة"او،"الروايةالقصة"هدهعهـئوانانإجمموو

له!اموضموعهاارتضاهاذيا"شكاهيا"ءننبعقد"جداالقصيرة

ء-ودة":فصولأربعةمنتتالففهي.الموضوعمننبوعلهمناكثر

بنمحمودمذكرات".."الدراو،ثمىفي..دوامات".."الائب

"اصوات"عدةمنهافصلكليحهـ!ا،"الحصار".."اكسي

المبسي"بنمحمود"صوتبهررفردالذيالثالثالفصلعدافىما

هناوالموضوعاشكلباالعنوانارتباظويدكرنا.مذكراتهخلالمن

)؟(

)3(

.7291عاما!دابدارنشر،"العيون"قصصمجموعةراجكل

السابق.المصدرنفس

"الح!ص،ر"الى(،سيهونممرع"منالاخيرالصلعنوانبتبيره

الدكتورةاعترضتفقد.الاولالهشوان1منالنقدلموقفمن"قبولاربما

التيالقصةيفقد"لانه،مرةلاولالقص!ةنشرعندعليهاسعدسامية

بدلاعنصرا-النعهذامنقصة((أصوات)ءو-الحدثعلىتعتمد

علىطراالذيال!نغييرلهذاصلونحن.)4("ارر-وف:منه

الاوللان،ساميةالدكتورةأبد،!ااضيابابالاسلغيرئكنال*ضوان

فهـصوبالتالي،الاليمةاالنهايةهدهلمعرفةاكبرشوقاؤ-نايثيرقد

التقليديالعنوانهداانالا.اليهيسوفنامابقرراحطثايكشفلا

ينبىءالاخيراناحهن!ي."آ،ضمون)ءلا"وضوع4ا"عنتدبىء

ووجهةالافكارواالاحاسشىعن.."ءاوضوع"لا"المغسصن"!ن

الحادثة.لاالنظر

والعا!لد،،والعمدة،لمأمورا:القصةهذهيةروافيانشركوقد

القرية.أهالياحدالمئسيبنومحمود،ثفيقهوروجة،فيقهونون

لاىالروايةفيتشتركفلما-"!ازع.لاالقصةهذهبطلة-سيموطأما

القرية،علىاسقطهاالتيالقنبلةرأييعر!!اىيريديكنلمالكاتب

هذاميا!قيمااًن.السقو!ظ5احدئهاالتيا!هلارثودوانما

ناالكلالبارادالذيلن،وغالعزيزش!ىث!الراكدالمغلقلبحرا

التيالدواماتوانما،الالقاءعمليةولشى،اث!يءليسههنايبرزه

اهـللثهادات..الالقاهكااثر..ال!إئهبعداءالشيهذلماحدثها

منويدينهاياقوالهاالقريةيئخذ،حكامهاوحكاموحكامهاالقريقى

دوامات":الثافيالفصلعنوانهوذلكعنتعبيربرولعل،داخلها

هذابدايةفيارتفعقدالعائدصوتكانواذا."الدراويشفي

يقآبلوهو-القريةابناءأأحدباعتباره-بشهادتهفلحتفاءالفصل

بهـالغرورةيعنيلا*صواتوتعدد.منهجاءالذيوالعالمءالمهابين

نظروجهاتمن((الواحدالحعث"روايةعلىالاكقننصطراوالتزامن

بممايضايمنيقدوانما،للحقيقةالمختلفةالاوجهلكشفمحددة

!يافنهوكما،ي!خرانتهىحيثمنالاحداثدوايةفيراوكل

فيالاالاولىمعالطريقةهدهتشتركولا،القديمالصينيالمسرح

عليهانأخذلك!ننا6ا!فاعاو؟الالهاموثالىلتقديمالذاتمنالنبوع

علىالاصواتجميعءندالتف!روحدةاقولوأكاد،اللغةوحدههنا

وليستللمؤلفاللغةبأنمهـعهشعرناعيبوهو.مستوياتهماختلاف

ادريالشكلالىيلجثهلمالذيالسببعنوتساءلنا.لاصواته

.إ.!رزاكوالامر

فبيلمنالعيوببقيةلكن،للقصةالوحيدالعي!باهوهذاوا%بس

العمل،شانمنتقلللاههـناتباعتبارهعنهيتغاضىأنالنقدتعودما

كاتبمقترفهاكاناذاخاصة،منهايبراانالمفروضمنكانوان

العيوبهذهمن."القصعالمفيوشافاطويلاشوطاؤظعموهوب

كريته،الىالاسكندريةمنطريقهفيوهو،القاهرةءلىالكاتبمرور

،دعياظبندرقرىاحدى-لقصهامنيتضيمكما-انهاحينفي

أنارادانهالا.بالقاهرةيمرلاثمهـياظالىالاسكندريرلأمنقوا!ر

وبينمنهجاءالذيالعالمبببنللمقارنةمعبراالرورهـصذايكون

الوطنالىبالعودةالفرحة":ا!اهرةوبينبينهائم،الاسكندرية

العالمبدا،الصحوةصدمةوجامعامتما،الحلميتبددكماتبددت

كندرية،الالىفي،منهجئتالذيالعالممنالثفبمااءبعغر،قريبا

القاهرةالىسفرهوورها.(.2ص)"القاهوةفيذلكمنوأقل

البضسائعجمعضاستيرادعلىالتعاقدبحعجةايابمصمسةلمدةوحده

اجمعةايومالدراويشمنسيمون?لللرحيليستعد"بعدهايعود

ويسافرزوجتهيتركاناعقولامنولشى.(93ص)"القادم

الجريمةلنتممكشوفاتحآيلاهنايتحايلكانالكاتبانالا.وحده

باصطحابهامنهبوعدفنياتغطيتهالممكنمنكانتحايلوهو،غيابهفي

بطلبهااو،قادمموعدفيومتاحفهاآ8لارهالمشاهدةبلادهعاصمةالى

.0791نوفمبر-"باالاد"مجلة(؟)



تحقيقالها.منتنتهطحتىالبقاء

ان!سصااذ،واقه"كأنكرةالقصةهدهالىننظرانالاجحافومن

بهذهبالكفما،ري!ااء!ماقفيحتىالعنتو،ناقرنا"مرزصورلا

"دمه"ظ))مدينةعن((كعبفركة"بمقدارالاتيصدلاالتياقريةا

النظرةاًن.الر!طمنبرببرةدرجةبلغالذي"البررأس"ومصيفها

،انالبككلعنترتفعالتبمالرمزقيالنظرةهيالقصةلهذهالحقة

رواء4ا!نهايةفيالروا،4لتكونالبلداىاحدىأهامسحااتخذتوان

منوجهو!ط،التخلفوجهفيجهبرةمهجة.."قص""

((أجواء"أو"احدان"روايةوليست.وتادهاالىيوثقوذنارالوالا

ضقباللاسالتمهيدكمشكلةكثيرةمشاكللناتحلسوف!النظرةوهذه

كبير.بحيزاست،ثرتا!تيجد/بكغازواستقبالهالعائد

*،*

واحدباعتبارهالمصريللريفالاصيلةالكافبمعاثكأانونحسس!ب

،بالقاهـرةاستقرارهمبع!حتىعنهيرنقطعوالمالذينابنائهمن

..الوطي!فيةالتنقلاتبحكمالشوبالىاثعممالامنقطعوهوالذين

المفرطةصورهخلالمنلناالكالبقدمهجيدول9كلوراءكانتقد

التفاخرالامكمحاولة،و،قظتهاتمرسها!يالهميقة،حساسبهاةب

العائدشقيقالينانقلهاساذجةمواربة!يءثيهمهبطتالتنبالنهمة

تدلي،الدارسطحالوق،بطنهاعلىتنبطحأميكانت)ء:قالحين

الطريقفييسيرمنكلتناسوقروجالسقفحافةمنتقررجارأسها

،للدجساجيومكليرمىكثيرأكلفعندنا،ل!؟كلالدا:يدخلان

،بالسعاروأص-ب،سمواهجمليعدولم،طحماكلتعودانهحتى

القديمة:لعادتهاحليمةترجعتدما،يومذاتبعضهيكلوسوف

الفقراءالريف(هلعندومادا.(36ص)"ايىدداتوفصرالفقر

لهميتوافرلاالذيباللحمناهيك؟..العيشلقمةغيرللمباهاةيدعو

.والاعيادالمواسمفيالا-راوهانسيرونهلابل،السشةمدارعلى

للمشاركةصادقةطيبةديوةلحملالمنتشىالمتفاخرالاعلانهذالكن

اهـذيالدجاجمشاركةمنخيرالجارفمش!اركة.الاوانفواتقبل

الذكيةاللقطاتايضاالقصةهذهفيتوجدكما.منهيض،رقف

الحقيقية،السبابهاعلىلتقفالظاهرةأعماقالىتنفذالتيالواعية

نتعاملونحنحتئالمغامرةروحلفقدناالمباشرغيرايرضاحهكمحاولة

نأ"سيمون"منطلب"الشاطىءحارس"جعلحهمالبحرامع

البحر،فيعادةيقيمعزرائيللانالاءواجمصارعةمنزوج!لأتمنع

احيانا،،لهيحلو!كنه.أحدروحلقبضمهمةوراءهقكونلاحين

نحاضبة،الامواجتكونعنطط،بيتهعليهيقتحموندمنيتسلىان

.أ؟؟ص)صوتهاعلىينامالتيإوسيقىالهلت!زف

بلامانة-ا،عايشةهذهعليه4تفرضالذي-الثديدولعهورغم

وراءهق4الانمبحدالىلهالواقعهذاومداعبة،الواقعهذنقلكي

يتخلصاناستطاعفقد،التزيدبابفيتدخلاستطراداتمستطردا

المواضعبعضميالميلآشديهيلوان،ومفرياتهالواقعغوايةمنهنا

:اثهورالبيت1من.الثانيالشطر!!كراكضفىحتىالايجارالى

حينما،(صبيحوالطواشيباقوالقيد-حالهاعلىلقءانابندار"

فى-صتخلىقدانهيبدوبل.آلاولااثطرلذكرسورةةثمةيرلم

حبض4فيهء*4حتى"الفنيبالصرر"تفرقدالتي،(الخلقيةالامانة"

وخمسينما*دةمنحدلتقدالصليبيةالحروباً!ر3ذفقد.للتاريخ

الاسعلوصشبهزيمةانتهتالحاسمةالمعركةانصبئؤئ،عاما

يعنلمفهو.قرونسبعةمناكثرمنذأي،00125عامجمالمنصورة

نفوسميالقدءمةالمعاركهدهبانطباعاتعنالمتهقدرالتارلمخبمبالصدق

السلبموتقديرهمبالزمنالخاصوعيهمدلكفيويرهـخزالقرير"أهل

الي!وممسشوىعلىتوضيحأصرووضحهالذيالوجماووا.لمروره

البلدةهدهفيالوقتانفكر":قالحين،الغزوةؤيالواحد

نا،البعيدةقبساربهمن*ذكر.الاطلم!قعلىلهقهمةلا،ثمئبلا

يحسبالتيهيالشمسي!ةادمهاراوقات.لهاحسابلاهناالساعات

ووراعرهم،،كثيابهم"فضفاضكأفسباوؤ،ت.الزمنمرورالناسبها

وما،اصلاةاب،ءاتيحسبونهاالليلأوؤات.وأحلا!م،واف!ارهم

مثقفعركانانهأرىاكأى.(؟؟ص)(()"وصودلاص،ئععداها

القربمةهل2عننقلا-لسانهعلىالمعلومات!ذهذكرتاقيالقرية

رالهفيتقدنشكلاحضى،خطله(عابرةبانسارةولويبينان-الهـعجالر

لمىانهعاىذلكبعدأعاد!اولو،ادرالمصهذهعنلكلهاالتيكلها

!واالذدنشه!الفعنترالىبعةحكايةمثلاخرىمنالسبات!ط

وحدها."الدراوصئئر"بقربةنحبهم

،يىجعالذيالا"هورللقولورصايرتهالتزيدبابفي/بىخلولا

ودمياظكالمنصورةمدنهمطالمالونةوالعيونالبيضاءادثرةاسمباب

وخاصةاث.اليينبالفازينالمصرييناختحلاظالىسعببدوبور

البشرلوحدتاعكيدهنااووول،يرةفةكبما.الحروبهذهأثناءالفرنس"بئ

ل!ومبهلا)ىالحروبوتجارالتعصبدعاةوراءيسل!وىوهم-ش

بذوروبذرانفضاحنااسبابءنكانت11!الوحدةهذه.البثر

لاتىتحدفي؟ور2موكلالتبل.القدممنذنفوسنافيالتسامح

هو؟لسببكانولوحتى،الاسبابشتىلذلكمتلمسبنمو!وثلاشا

يسقطسيمونفوممنالظران)ة:اررجدامامكقولذاتهالمودوث

دينبصاهناالتسامحعلىالباءثكانواذا."أجيالسبع!ةبمرور

نمبنكماواعيةبموفوعيةسيمونجانبمناتسمافقد،محضا

"لقمانابن"لدارزيارتهاعندالاسيرالملكحولالمثارةتساؤلالها

اررجانكاناذاعطتسالوهيالشديدبال!حرجمرافقهااحسوان

يكنلمان"طواشي)ءكلمةمعنىوءق،الملكاخصىقد"صب-يم"

اهلهايعتقدهمابمدىون؟الاسئلةهذهانصحهـيح.صحيحادلك

استخلصواقدلانهم،بنصيبوفيرف!المسىؤوليةنشلركانناغير،ؤينا

الشافرهداسيفيلعنت":داتهلادبناقراءت!مناكتيجةهده

،باقالدشد":باريسالىف-ولتهووصلت،يوماقاللذيا

الذبنعثرةارربعةاكللافعناحدئهاانواردت.صبيحوال!اشي

وعن،وحدهاالدراويثئوةكما،المعركةهدهفيقومهابايديقتلواً

كلفيلهاذنبلاوانه،ضيفةانهإرابتلكن...اًلهـلاليالنساء

صوتها،اووجههافييكنتلضكلمكانتحينوانها،حدثما

.(42ص)"حريةلىأوحقدأيع!يولما

والافكارالصوربعضعلىعثورناآيضاالتزيدبابفييدحلولا

الفئيفالعمل6للمؤلفأحرىقمعىمعالقص"هذهفيهاتشتركالتي

الىبالكافيميلفند.صاحبهأبن:اولىبابومن،بيستهابن



الىأعماقهافيتعوصآوا"آثماس!حعلىظفوظلفكرةاوصورة

هـ-نمعإناتهبهتوجالذيا،ملآهذامثلكبيراءملاعنهايقدمان

ذلك-يحدثماوكثيرا-ايل11هدايتمثلقدبل.اًلتخلفأدواء

قصة!"تخلوتكادلاالذي"أقهى"اهعلامثلكلمةاوءبهارةفب

تصويرهايرإداتيالحانةعنالصادقتعبيرهعدمرغمقصصهمن

السابقةالحالاتفيكمابالحبيكونقدإ-لا؟هـزرا.،!الاحصبعضمي

مثلفي"الغزوة"قيصةنلحطهـاافتيالبشرةبياضقصقىومنها

،البياضالشاهقة،اله-ونآلزرقاءصميدةالبنتتذكر":!صدله

...فرفيعرقمنتحدراقيا،الفأئرةالا(لمضى،عربامهاتذكر

.(91ص)((عربلعميومآآمةآمهكانتاهـذيالاسودو!وجهها

ياأكدهماوهذا،تذكرناهمابين":فوته!ء"آصوات))ولمجعة

دفيين4الفرفان،عليهااللهرحمة،يبردعنهوحدثتني،بي

غيرديباللهوالعياذف،ءهاوعافتروا،س!ينالدراويثىفي،أماموا

ومارصرنسائنامنوتزوج،واسلم،بلادنافيافاموبعضهم.حلال

هدافيالسر،نضحكونحن،واكهتصفصلآ.الارضفلاحةوالتجارة

العيونكثرةؤءوالسر،و؟-ائنا،بناتوحوهفي،الشاهقالب،ض

هـ-بناطةالم!النواحيوقكلأ،الدرويشفياولاد"بينالملونة

،(الاسكندريةحتىلىعيدبورو"ن،البرجعأربةحتى،رفارسكو

محضةثخصيةتبدوالتيككراهيتهبالب!فىيكونوقد.(14صى)

الىوس،يه،ريفنا/فياهوالمنمنهلافاهماكثرةمن"نلبعوض))

خراطيم":يقولصن"اففزوة"فيىء"جةتظهرمنهدلت!خلصطر"مة

ومصادمه.،ور--،مهولذع،"اذنيحولبئلطنينتناوشهالبعوض

بس!،ئلأجسادهميرطلون،ألافىلملامفيالبيضراى؟رتورهـ،ةأهمحفالةء

تضقللم.(18ص)"البدائهلمناطقاوهوام،البعوضمنهينفز

!طالع!دةاىاالافلامؤكطشاهدهالذيبالاكشتسا!اللأ!ةهذه

..انم!كطابرنمحمودبواسةللاعهنرت":إقول-!ن"صوات))

دهانبواسطة،لذلكاحت!اضافدبآنهما،لامراعليناهـونحامدلكن

،والناموساتذبابء"هطله!قتربلاحتى،جلدهمابهدهـوا،خاص

علمديكلفوقحقاات4،ن!"كبمافحد!ت،باذىيص:!ااو

.(31ص)(،عليم

ق-كوالموتالتوتشجرةبنربطهلالميهذاول!د"ويدخل

جداخاصتفسبراًلى..."الغزوة"ؤيىانت!حتىفصةمنأكثر

فوقط،صعدكم":-واهف!يهيرث،ركهلابالمقابرالشجرةهذهلزرع

هـ-نعصيرامعهااًكل.القانيةالوردكأوراقالحمرأءثمراتهاواكل

اعرفهما!ناأحديعر!لا،ايأؤهاافيالونربةدفعتهالموتىءشاعر

لهذهالقدماءالاجدادعند،والمهرفةالحكمةرب"توت)ءالالهعن

ابكأيقللم،انضوتبشصجرةلتوتشحرةسميتباسمه،النلاد

أشجارتررعراهلذ3وتخليداو!ليدا.حدثانهآعتقدلكن،ذلك

برتوبر!ثمراتهومن"والماضيالحمافربينجسرا،آثقابرفيالتوت

.(17ص)(،الصإةورحيق،المعرؤ"بعصيرالاحفادبهدالاحفاد

فدمفلقد،اشباعصاثمالى!تتصةائارةهوالابكاناذاانه

القصيرةبروا/تهالتعرإفهذاصدفىعلىجدإدادليلافياضسليمان

."اصوات":جدا

اقالرزعبدمح!دميحال!(.ع.م.ج)حلوان
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إث-،حدصدر

*بخراوي!ا!رلجمهرا

ايخالؤ!ألؤو

ثم،الرسول"وتفيكان،المسلىنبينوقعخلا!أول

الخشلا!وجوهتشعبتثم،الامامةؤكماذلكبعدالصحابةاختالف

المذهبفقهاءبينكماحدثالخللأف،والفرقالمذاهبعنهونشأت

.الواحدةوالؤفةالواحد

الامسامكتاب،الموضوعهذا!كبااكلوالفةالكتباجلمن

اليومنقدمهالذيوهوهـ.92،سنةا،ننوؤى،البغداديالقادرعبد

والعر/كط.الاسلاميالعايىنفيءللقرا

!!!

بني.لرسيمالخدكث!

انكيرلهرعوةاقؤكلىوهـه

بتفس!رتدسالضجمط،لملأجم!الا!ال*رىالنراثكتمبافدممن

وحروفهعا،والمخضلمفةالمتفقةبالكلماتالمتكررةالبيناتاللها*،ت

،الاسكاؤيلخطيبايزال!ل!ء.ولاوالمنحرفةالمنغقةالمنشابهه

.محتواهفيواف،شروحهفيغنيلانه،"وضوعهفيالاولالمرحىع

كا!!

ال!ؤ!ويربنفي-يي

ول!لورلىلوا

برعبثيووألنه!مدالنىنهوةاثبات،؟.-
؟خث.مرا"

الذبنادي،ناتااصحابعلىالردفبمإؤلفةاا)كنت!باوائلمن

الد4صلىبدا!له2بنمحهد،الكريمالعربياكبينبوةازكروا

منآياتءلمىواحكاء"حججهفيالمولفال!ضندوقد.وسلمعليه

اق-والفدحض،التسريفةالنبويةالاحاديثلى4والكرءمالقرآن

صنالنورانواوضح،ارائهموبطثن6نياضفسادوكشف،اشككينا

.الاسمهوالهاديوالا"مانال!لماطع

معنياولباحتعنهعنى!،المادةغزير،الفائدةكشركتاب

ا!صتدمية.بالثقافة

(1!بيررت-4اليف!ب"كل!لمحهماو-كن!ثورات
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