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 الفصل الرابع

في قصة عصفور من  اإلجتماعية والدينيةالناحية من  عناصر الخارجيةالتحليل 
لتوفيق الحكيمالشرق   

في قصة عصفور من  اإلجتماعيةالمبحث األول : العناصر الخارجية من الناحية 
 الشرق لتوفيق الحكيم

، عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيمبعدما قرأت الباحثة  كل النصوص َب قصة        
كجدت الباحثة النصوص الىت تشتمل على العناصر اػبارجية من الناحية النفسية ، ٍب 

نصوص  كربللها كما يلى:السادستوزع تلك النصوص   

:النص األول من القصة  

كفرغ الفىت من تأمل النافورة، فغادرىا إىل جانب آخر من اؼبيداف، يقـو فيو سبثاؿ  
كىو يستوحى عركس الشعر... فوقف الفىت ينظر إليو، كقد نقش  )دم موسيو(الشاعر 

ٍب تطلع إىل كجو الشاعر، فألفى  )السئ هبعلنا عظماء غَت أمل عظيم(على قاعدتو: 
قطرات اؼبطر تتساقط من عينيو من عينيو كالعربات؛ فتحرؾ قلبو، كسكت فمو... ٍب 

 نبس مرددا كاؼبخاطب لنفسو: 

 مل عظيم...نعم... الشئ هبعلنا عظماء غَت أ 
 كمرت َب رأس الفىت صور من ماض بعيد ...ٍب نبس:

 حىت ىنا أيضا يعرفوف ىذا؟...
كغرؽ َب التفكَت، كغرقت قبعتو َب اؼباء، حىت فاض فساؿ على كجهو.. كإذاصوت 

 خلف ظهره يصيح بو:
   أراىن ، دبائة فرنك، أف ال ـبلوؽ يقف ىكذا أماـ ىذا التمثاؿ

 إال أنت...
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 فاستدار الفىت سريعا:
 ..أندريو ؟ 
  قبل كل كالـ، انج ىب كبنفسك من ىذا اؼبطر؛ليس ىذا كقت النظر إىل

 التماثيل....
 ...بل ىذا كقتو...تأمل ياأندريو... ىذه الدموع َب عيٌت الشاعر 
   لو مل يكن ىذا الشاعر من رخاـ، لوىل الساعة ىاربا، ىو

 ؾ، كسط ىذه اؼبياه...كعركسو، إىل أقرب قهوة، كتركاؾ كحد
 كمل ينتظر الفرنسى جوابا من صاحبو، بل جذبو إىل مظلة قهوة 

 القربية، ٍب نظر َب كجهو، فوجد فمو يتحرؾ : )الرهباس(
 ...عجبا... ماذا َب فمك ؟ 

فصاح بو  )البالليع (فلم هبب الفىت ... كلفظ من فمو نواة ، كقعت َب اؼباء اعبارل إىل 
 أندريو: 

 ؟... تأكل بلحا 
 .. نعم .. كَب شوارع باريس 
 ....آه أيها العصفور القادـ من الشرؽ 
  ىذا النوع من البلح .. إىن أزبيل )عجوة  (َب مصر نسيو ...

نفسى اآلف َب ميداف اؼبسجد حبى السيدة زينب ... كأزبيل ىذه النافورة ... ذلك 
 ، بنوافذه ذات القضباف النحاسية ... )السبيل (

 ... تعاؿ ...لقد سكن اؼبطر ... كفى زبيال 
  ...إىل أين ؟ 
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النص تحليل  
ن{ الثياب، ىو عصفور من الشرؽ} ؿبسنحيل اعبسم، أسود التفكَت الفىت بداية 

. 13-12القصة عصفور من الشرؽ صفحة  و أندرل.كصاحب  
 

 النص الثانى من القصة:
دخل ؿبسُت الكنيسة، كمل يكن قد دخل كنيسة قط، كال حضر صالة ميت من       

أموات النصارل، كال رأل ماهبرل فيها من اؼبراسيم، كال ما يتبع من الطقوس ؛ فأحسن 
برىبة، كخيل إليو أنو باجتيازه العتبة قد ترؾ األرض ، كارتقى إىل جو آخر ، لو عبَته ، 

كعُت الظالـ َب األركاف ، كعُت النور الضئيل اؽبائم  كلو نوره ىنا أيضا عُت السكوف ، 
            بيت اهلل ىو بيت اهلل َب مكاف ككل زماف ...كاألركاح َب جو اؼبكاف ... إف 

ن{ َب الصف } ؿبس ينضحونو دباء مقدس من } قمقم { فضى، كمشى ػ  
القمقم َب أيدل ذاىال خائفا أف وبدث صوتا على أرض الكنيسة ، كانتبو قليال، فرأل 

من أمامو َب الصف ، يرسم بو الواحد عالمة الصليب، كىو ينضح بو اؼبيت ، ٍب يسلمو 
َب صمت إىل من خلفة ، كراقب الفىت ىذا الفعل يتكرر أكثر من طبسُت مرة ، كىو 
 وبسب ألف حساب لنوبتو كأذىلتو الرىلتو الرىبة فما راعو إال القمقم يسلم إليو فبن

بيد ترذبف ، كلوح بو كبو التابوت ، راظبا َب اؽبواء عالمة ، اليدرل من أمامو فتناكؿ 
فرط اضطرابو : أدلت على صليب أـ على ىالؿ .. ٍب نضح التابوت على أل حاؿ ، 
فتنفس الصعداء ، كمد يده بالقمقم يسلمو إىل من يليو ، فلم هبد خلفو أحد.. كاف ىو 

مل ... كحار كراتبك هبدا القمقم َب يده األخَت َب الصف ... ياللكارثة ... ما الع
القـو بتعزية أىل اؼبيت الواقفُت عند باب اػبركج ، اليدرل مايصنع بو، كقد اشتغل عنو 

  .....كتصبب العرؽ باردا من جبينو ... إنو وبمل َب يده شيئا مقدسا
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... كيف يتصرؼ إذف من تلقاء نفسو ، َب شئ فبلوؾ هلل داخل بيت اهلل ... إهنا 
عظمى.. كحملو أحد القسيسُت َب ىذا اؼبوقف؛ فبادر إليو كضبل عنو العبء؛ ؼبسؤلية 

فانصرؼ الفىت ؛ ككأنو يقوؿ َب سذاجة: } ما أقول كواىل إكلئك الرجاؿ الذين 
ن { إىل تلكات السماء.. { كأاسرع } ؿبسفبيتحملوف كل تلك التبعات ، َب إدارة 

كى يعزل أىل اؼبيت ؛ فما كاد يتقدـ إليهم َب مالبسو السوداء؛ حىت اللحاؽ بالصف ،  
ضبلقوا فيو ؛ كأمبا ىم يتذكركف أك يتساءلوف عن ىذا الصديق اغبميم، الذل أتى 

ذكيو ..   ثلها بعض أقارب اؼبيت كاليشاركهم مصاهبم َب ثياب حداد كاملة ، مل يرتد م
                                            

ن{ ماهبوؿ خباطرىم؛ فلفظ سريعا بضع كلمات كأعياىم التذكر ؛ كفهم } ؿبس 
غَت مفهومة ؛ كانطلق إىل اػبارج .. فوجد } أندريو { كاقفا ربت مظلة جديدة ، بُت 

 بقية اؼبشيععُت اؼبنتظرين خركج التابوت....
                                                    

النص: تحليل  
على اإلطالؽ خالؿ حياتو، ىو كىذا أكؿ ما قاـ بو  كنيسة   ن ؿبس دخل ماعند      
كما اغبزف  بل دخل ُب قلبو اػبشوع ك  على األرض. نو ال هبرمكأكىبيل   قشعريرةيشعر 

شعر أف بيت اهلل كمن ًب ، سيدة زينب ُب القاىرة دخل َب اؼبكاف اؼبقدس  يعٌت مسجد
الذم يسبب اؼبسألة العظيمة  بدكف  ظلمكلكن  سقط َب  اؼبكاف كالزماف. ُب كل
 . 18-16 عصفور من الشرؽ صفحة، الوعي
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  النص الثالث من القص       
جلس } ؿبسن { كصاحبو } أندرية { َب قهوة } الدـك { حبى } مونبارناس  

{، كىى ملتقى أىل الفن : من مصورين كمثالُت كشعراء، كىى من أجل ذلك أصبحت 
ذات شهرة كصيت، كىبط َب ذلك العاـ سعر الفرنك الفرنسى، فهبط بارس سائحوف  

 ل مكاف... كثَتكف، أغلبهم من األمريكاف ، انتشركا كالذباب َب ك
كطلب ؿبسنقدحا من عصَت الربتقاؿ، جعل يرشف منو َب بطء من خالؿ ذلك العود 

 اجملوؼ من القش...
نفا عصر ذلك اليـو ، كرطبا ثقيال... كأخد } ؿبسن { يتأمل لوف كاف اعبو خا 

 الشرب لألضبر غبظة ، ٍب مالبث أف أرتعد جبسمو فجأة ... 
اؼباضية .. قد يكوف كابوسا... ال.. مل يكن لقد تذكر حلما غامضا رآه الليلة  

بالضبط كابوسا ذلك ألنو مل ير فيو شيئا مزعجا، اك شيئا مبالغا فيو.. لقد كانت أحداثو 
 طبيعية، كمنطقية...

 
 تحليل النص

 اغبية فيدفن اؼبشاركة حسن ىم اندرم الصديقو سيكونوؽ أنو قدطبنت ؿبسن أف       
 كل كلماتصديقو عمدا ذباىل ؿبسن صديقو، قبل من أحد احظها أنيل دكف كذىبت

 ألف كاحدة ليلة اؼبناـ ثفي اغباد ؿبسن شاحب. على كجو مع طبيعي، شيء
 كصبن الىقتلز اضطر شعر انو كقاؿ السبب، ُب كيبكن للغاية الغريزم وبدث ىكاكبدثاحلم

عصفور من الشرؽ  . حلم ؾبرد شيء كل كاف اغبظ غبسن كلكن كالنساء، الرجاؿ
 .19 -18صفحة 
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قصة النص الرابع من ال  
عندئذ أدرؾ من فوره معٌت ؾبسما لكلمة } اغبضارة الغربية الكربل { الىت بسطت     

 على العامل...جناحيها 
                                                                   

ستهتار: كاإلغراؽ َب الًتؼ، إىل حد الكفر كالفجور كاالنعم، ما كل ىذا البذخ     
كاغلبهم من سراة اكثر فبا جاء ىلتمسوف لذة التطهر كغبضوع َب  لكأمبا جاء القـو ػ

على يد اؼبوسيقى ......كصعد  }ؿبسن{ حضرة الفن، اك لذة العودة اإلنسانىة كالركح 
ين من اصحاب } الفراء{ سّلم }األكبرا{ اؼبشهور، كىو يتصبب خجال بُت  الصاعد

الثمُت, ك القبعة العالية, كالقميص اؼبنشى }اغبقيقى{, كالسيدات األنيقات َب اثواب 
؛ كأهنن الشموس َب عامل اؼباس ، كخيل إىل } ؿبسن { أنو الليل الرباقة, كاغبلى اؼبتألقة

و كقد قد دخل بُت قءالء القـو بالغش كالتدليس ، كأف ىذا السلم الشهَت يأنف من ضبل
مرت عليو النوف ، كىو وبمل اعباه كاؼباؿ َب العامل قاطبة ، كلعلو اؼبكاف الوحيد الذل 

ضب السلم َب ىذه اللحظة الشك قد كطئتو أقداـ صبيع اؼبلوؾ ، فليس ببعيد أف يغ
} ؿبسن { صائحا : } مل ييق على آخر الزماف إال أف يطأىن ، بنعلة القدًن،  كييزلزؿ
لقادـ من الشرؽ ... { كتصور } ؿبسن { أف خيوطو قد ربل ىذا الصعلوؾ امثل 

لسبب من األسباب ، فيسقط الصدر اؼبنشى على الرخاـ، كسط أكلئك القـو اؼبًتفُت 
                                                                      فتكوف الفضيحة ...

    
 تحليل النص 

لتعلم معٌت عظيم )اغبضارة الغربية( اليت تنتشر ؾبرد الًتؼ ُب الفكر لديو الكثَت       
كالشهوة كالسلطة كسباؽ الغركر عرض، على عكس الشرؽ اليت تستخدـ النعاؿ فقط، 

. 30-29، عصفور من الشرؽ صفحة اعبرح كازدراء  
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قصة الالنص الخامس من   
 إىن أفهم اآلف موقف آدـ عقب إخراجو من جنة السماء ... إىن ألبيلو قد لبث  

ػبغَت حراؾ ػ َب اؼبوضع الذل ىبط فيو ، كمرت بو لياؿ كأياـ كىو ينظر إىل السماء، 
يرقب كل حركة فيها: إذا رعدت؛ فهو صوت أبواهبا، تفتح لتناديو من جديد، كإذا ؼبع 

ها انفراج احملنة ... كإذا تساقطت الشهب : فهى الربؽ؛ فهى ابتسامة رضا قد يعقب
 نبسات غضب مازؿ قائما، كإذا استدار البدر ؛ فهو شفيع كبشَت بعودة اؽبناء القدًن..

ككر الزمن، كآدـ يتمرغ َب مكانو بُت اليأس كالرجاء عند ذلك اؼبهبط من  
من ىذا القنوط األرض، يبسح كجهو بأعتاب النعيم، إىل أف انتزعتو غريزة } اغبياة { 

الطويل ، كأرغمتو على النهوض، فقاـ يدب َب األرض، كيعيش كما تعيش األحياء من 
 اؼبخلوقات ...

إىن لست أعرؼ كم لبث آدـ َب الفردكس من زمن، كإىن ألتوؽ إىل معرفة ذلك،  
بتهما حسابا دقيقا، كلكن الذل أعرفو على التحقيق: أف جنىت أنا دامت أسبوعُت، حس

كالدقيقة... منذ الليلة الىت ذىبنا فيها معا إىل مطعم } يوكاردل { ، إىل الليلة بالساعة 
الىت خرجت فيها كحدل من مطعم } األكديوف { أسبوعاف من النعيم، نبا كل زادل ، 

 ككنزل ..... 
 

 تحليل النص 
تواصل األرض تدكر، كأبقى الوقت ُب الذىاب، ُب حُت كاف ال يزاؿ صامتا آدـ  

ُب مكاف كالركبتُت على حافة اليأس كاألمل، كعلى األماكن اؼبقصودة الشرفة األرض. 
فمسح كجهو مع النخيل من اؼبتعة كالتمتع هبا، إىل غريزة اغبياة تراجعوا من ثقب اؼبطوؿ 

 لى ما يصل، ٍب ارتفعت آدـ فوؽ األرض، اليأس، فبا دفع إىل اغبصوؿ ع
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كما أف حياة ـبلوؽ آخر، مرة كاحدة على بينة من يأسها لتفريق، ؿبسن يشعر  
اآلف أخف كزنا ُب عاش حياتو. تغيَت الوعي ُب اؼبسرات الركحية. أصبحت ابتسامة 
مشرقة كمشرقة، كإلقاء الضوء على حياة الشوارع، كالركح كالظالـ، كبذلك اؼباضي 
كالطفولة، كاألكل براعم الفاصوليا اليت كانت بذلك. كل يـو هبلس الكتاب، بالقرب من 
مسجد حضرة زينب، أياـ صبيلة جدا، تتدفق دكف القمامة، مستيقظا ركحيا دكف إغراء. 
صلى دكف انقطاع، كاآلف ؿبسن أكثر أخف كزنا من خالؿ اغبياة دكف أم مشاكل 

 . 148-147، عصفور من الشرؽ صفحة مثقلة
 

 النص السادس من القصة 
من قاؿ لك ذلك... أتعرؼ ما ىو العلم أيها الفىت؟ ... إف العلم } علماف {:  

تعبث ربت أقدـ ، العلم } الظاىر { كالعلم } اػبفى { كإف أكركبا حىت اليـو طفلة 
 ذلك 

} العلم اػبفى {، الذل كانت حضارات أفريقيا كاسيا كقد كصلت بو حقيقة إىل قمم 
اؼبعرفة البشرية ... أما العلم } الظاىر { كحده فهو كل ميداهنا، إال أف طاقة االلة 
اؼبكفرة ؿبدكدة، كأف كل كسائل العلم الظاىر ىى أعضاؤنا كحواسنا الظاىرة، كتلك ليس 

مهما تعاكهنا  ظواىر الطبيعة كالكوف ػ ؽبا من الدقة مايقتنص، غَت الظواىر التافهة؛ من
 ... كل ىذا العلم اغبديث الذل يبهرؾ ، ليس َب حقيقتو غَت  اآلالت كالعدسات

 } طريقة { ك } أسلوب {... نعم، إف اعبديد حقا َب العلم األكرىب اغبديث ىو 
} أسلوب { التفكَت اؼبنتظم ك } طرائق { البحث العقلى اؼبرتب ، أما أكثر من ذلك 
فال ... كأما أف نسمى ؾبرد استكشاؼ بعض خواص الطبيعة حبواسنا، كصوال إىل قمم 

 اؼبعرفة البشرية، فتلك ىى السخرية الكربل ... 
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مل يدخل  إف قمم اؼبعرفة البشرية ىى َب ؾباىل ذلك } العلم اػبفى {، الذل 
قط عقل أكربا؛ ألف كسائلها كما قلت لك ال هتيئها إال لفهم مظاىر اغبياة السطحية، 

 كالاقسو عليها إذا استعملت كلمة 
} السطحية{ ألهنا ىى اغبقيقة ... إف عُت العلم األكرىب ال تقع دائما إال على سطح 

ربت ؼبسها كبصرىا  األشياء؛ ككل عُت ... إهنا مدنية التدرؾ كالتعًتؼ إال دبا يقع
كمنطق عقلها، كال تقـو إال على عامل احملسوس ، كإىن أصر على أف ىذه اؼبدنية الكبَتة 
إف ىى إال } مدنية ناقصة {؛ ألهنا ال تعرؼ اغبياة إال َب } عامل كاحد { ... أريد أف 

 أىرب إىل البالد البشرية إىل قمم } العلمُت { ... 
 

 تحليل النص 
 ،ؾباؿ ُب اإلنسانية اؼبعرفة قمة أف كاآلسيوية، األفريقية اغبضارة علم ىوفى العلم اػب     

             .اغبياة فهم على اإلنساف قدرة ألف البشرية اغبواس معرفتو فقط يستخدـ
. 188-187   عصفور من الشرؽ صفحة   
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في قصة عصفور من الشرق  ةمن الناحية الديني الخارجية : العناصر الثانيبحث الم
 لتوفيق الحكيم 

 
، عصفور من الشرؽ لتوفيق اغبكيمبعدما قرأت الباحثة  كل النصوص َب قصة  

كجدت الباحثة النصوص الىت تشتمل على العناصر اػبارجية من الناحية االدينية ، ٍب 
 نصوص  كربللها كما يلى: الثالثتوزع تلك النصوص 

 
 النص األول من القصة:

أنفق ما تبقى من ذلك الضحى ىائما على كجهو ، َب طرقات ذلك اغبى ،  
 و َب أياـ الضنك ، كىى كل األياـجاعال من شأنو البحث عن مطعم رخيص ، يلجأ إلي

إمبا  ))مونيلمونتاف  ((َب شارع  عدا اليـو األكؿ كالثاىن من كل شهر ... كقد كجد ضالتو
 النفقة ؛ فقد قرأَب لوحة من كرؽ توسم فيها النظافة مع قلة )حانة  (شبو 

معلقة على باهبا ، أف شبن األكللو الكاملة مع زجاجة من النبيذ طبسة  )الكرتوف  (
اعبوع ، فدخل ذلك اؼبطعم  )ن ؿبس (فرنكات بالتماـ ، ككاف الظهر قد أقبل ؛ كأحسن 

، فطلب إليو شروبة من غبم الثور   ، كازبذ لو ؾبلسا َب أحد األركاف ، كجاء الغالـ
 مشوية مع البطاطس ، كاعتدؿ َب جلستو مطمئنا يفحص كجوه اغباضرين ...

إهنم صبيعا من طبقة العماؿ ، ألئك الذين ينبذكف الشوكة كالسكُت كيقطعوف اػببز 
                                                                  كاللحم دبدية اعبيب ...

الىت  ه اؼبتصببة عرقا ، كالثيابالفىت مل يأنف من تلك السواعد العارية ، كاعببا كلكن      
ال يشعر دائما أنو َب مكانو ؛ إال بُت أمثاؿ ىؤالء، كىو يـو  (ن تقطر بؤسا ، ) ؿبس

عو الرخاء إىل مطعم فاخر ؛ فإنو يدخلو دائما خائفا كالغرب ، كجعل الفىت يقضم يدف
 .ما خفيفا َب انتظار الغداء رغيفو قض
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إذا أردت أف )ياـ عمر اػب سو إىل تلك الرباعية من رباعيات )كيصغى َب أعماؽ نف 
تعرؼ الصفاء كالسالـ .... فاحدب على تعساء اغبياة ، ألئك الضعفاء الفقراء الذين 

                           يرتعدكف َب شقائهم ، عندئذ تظفر بلسعادة ...
الصافية ، َب ىذا نعم إنو فعال هبد َب نفسو اآلف شيئا من تلك السعادة اؽبادئذ       

 اؼبكاف اؼبتواضع ، كظبع حوارا على مقربة منو ؛ بُت صاحب اؼبطعم البدين كبُت عامل 
  جو حاد النظرات :العماؿ شاحب الو من 

  تناكؿ اليـو غبمك ؛ إىن مريض ...                             لن أ ػ
                                                            فقاؿ صاحب اغباف مشفقا :

نعم ... أرل ذلك ... إنك تعيش كحدؾ فيما أعلم يامسيو } إيفاف { ...  ػ  
                                              ػ إىن دائما كحدل َب اغبياة ...

ن { ال ألهنا ذات نعم حزين ؛ بل ألف الفىت  التفات } ؿبسارة األخَتة اسًتعت ىذه العب
وبيا دائما كحده َب اغبياة .. إنو يعلم اف اؼبعتزلة كاف يتصور أنو ، ىو كحده ، الذل 

اليـو قليل ؛ كلكم يشعر حبب كتقدير ألكلئك الذين التطيب ؽبم السكٌت إال داخل 
غنية يستطيع أف يعيش فيها ،  أنفسهم ؛ ذلك أف قليال من الناس من يبلك نفسا رحبة

كأف يستغٌت هبا عن العامل اػبارجي ... إنو يعتقد دائما أف الزاىدين اغبقيقُت ليسوا إال 
أناسا ، ؽبم نفوس كالفراديس ، تشقها النهار ، كتنَتىا الشموس ، كتتأل فيها الكنوز ؛ 

                                 دائعو كأسراره....فهى عامل من الفتنة كالسحر ، الهناية لب
من جيبة كتابا ، العامل اؼبريض ، فأبصره قد أخرج  كأبطأ طبق اغبساء على جاره 

ن { لو عرؼ عنواف الكتاب ... كدفعو م صفحاتو بدؿ الطعاـ ، ككد } ؿبسجعل يلته
حب اال ستطالع إىل أف يبيل جبسمو كىبتلس النظر ، ففاجأتو عُت الرجل ، فارتبك 

 ر إىل الكتاب :الفىت كأشا
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 كتابلذيذ ...معذرة ىذا الفضوؿ مٌت ... إىن أحب الكتب ، الشك أهن ػ
فأرسل إليو الرجل نظرات عميقة ، كمل يقل شيئا، لكنو مديده، كرأل الفىت  

 ن { أف يقرأ : عنواف على الغالؼ، فاستطاع } ؿبسال
 } رأس اؼباؿ { : كارؿ ماركس ... 

ن { كذلك العامل الفقَت، كقد أنس حىت نشأت صداقة كديعة بُت } ؿبس مل يبض النهار
أحدنبا إىل اآلخر؛ كما يأنس الغريب إىل الغريب ، كىو الوقع ... فهذا الرجل ركسى، 

التفكَت ترؾ بالده منذ بضعة أعواـ ، كىو أيضا من ألئك الذين يعيشوف على القراءة ك 
 فرأل  كالوحدة ، كقد دعا الفىت إىل حجرتو الصغَتة الىت يقطنها َب إحدل دكر العماؿ

ن { شيئا عن دخيلة ة َب كل مكاف ، كمل يستطلع } ؿبسن { الكتب مكدس} ؿبس
الرجل ، لكنو أحسن أف الرجل قد فرح دبعرفتو فرحا عميقا ؛ فقد قاؿ كىو يعد لو الشال 

 ركاف : قد َب أحد األ، على مو 
 لكم أشعر أف كطأة مرضى قد خفت قليال منذ لقائنا ، لست أدرل ؼباذا ؟.... ػ

كقدـ للفىت قدح الشال ، كجلس ىو على صندكؽ قدًن من اػبشب األبيض ؛  
 فقد أكـر ضيفو بالكرسى الواحيد َب اغبجرة. 

 كرشف } ؿبسُت { رشفة كىو يقوؿ : 
 شال ..؟؟كأنت يامسيو } إيفانوفتش { أال ربب ال ػ
إىن أفضل جرعة من } الفودكا { ... آه ... إف ىذا الشرب مع } تولستول { نبا   ػ

 كل أحب اآلف من الركسيا ...
 ن { بعض اؼبرارة َب كالـ الرجل ، فقاؿ لو َب سذاجة : كؼبح } ؿبس 

 ػ كيف ذلك ؟... إف الركسيا اآلف ىى جنة الفقراء ... 
 فأجابو الرجل كاؼبخاطب لنفسو : 

 أتظن ؟... إف جنة الفقراء لن تكوف على ىذه األرض ... ػ
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 كصمت الرجل قليال ، ٍب قاـ إىل زجاجة } االفودكا{ فتناكؿ منها جرعة كىو
 يقوؿ :  

 ػ أنت أيضا فبن يعتقدكف َب ىذه اػبرافة : جنة الفقراء ؟...
مشكلة الدنيا الىت مل إىن فكرت َب أمرىا كثَتا، كمن ذا الذل مل يفكر فيها ؟... تلك 

 ربل : 
 } كجود أغنياء كفقراء كسعداء كتعساء على ىذه األرض { ...  

 من أجل ىذه اؼبشكلة كحدىا ظهرت الرسل كاألنبياء ...
يامسيو } إيفاف { ... لست أرل رأيك َب أف اؼبشكلة مل ربل .. إف األنبياء  ػ 

 قد جاءكا من السماء خبَت اغبلوؿ ...
 ليال ، ٍب قاؿ كاؼبخاطب لنفسهى: فتفكر الرجل ق

ػػ أنبياء الشرؽ قد فهموا أف اؼبساكاة اليبكن أف تقـو على ىذه األرض ، كأنو ليس َب 
 غنياء كالفقراء ؛مقدكرىم تقسيم فبلكة األرض ، بُت األ

 فأدخلوا َب القسمة  ػ 
: فمن  } فبلكة السماء { ، كجعلوا أساس التوزيع بُت الناس } األرض كالسماء { معا

حـر اغبظ َب جنة األرض ، فحقو ؿبفوظ َب جنة السماء ... ىذا صبيل ... كلو 
استمرت ىذه اؼببادئ ، كبقيت ىذه العقائد حىت اليـو ، ؼبا غلى العامل كلو َب ىذا 
األتوف اؼبضطـر ، كلكن } الغرب { أراد ىو أيضا أف يكوف لو أنبياؤه } الذين يعاعبوف 

ككاف ىذا الضوء منبعثا ىذه اؼبرة ، من باطن األرض، ال  اؼبشكلة على ضوء جديد {
آتيا من أعماىل السماء ... ىو ضوء العلم اغبديث ؛ فجاء نبينا } كارؿ ماكس {، 

يلو األرض : } رأس اؼباؿ {، كأراد أف وبقق العدؿ على ىذه األرض ، فقسم كمعو إقب
... حدث أف } األرض { كحدىا بُت الناس كنسى } السماء { فماذا حدث ؟

أمسك الناس بعضهم برقاب بعض ، ككقعت اجملزرة بُت الطبقات هتافتها على } ىذا 
 األرض { :....
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تأمل } ؿبسُت { قليال ىذا الكالـ، ٍب قاؿ كاؼبخاطب لنفسو : كمن يلقى  
 تفاحة بُت أطفاؿ يتلمظوف ...

 يـو أفهم الناس أف لقد ألقى قنبلة } اؼبادية كالبغضاء كاللهفة كالعجلة { بُت الناس، 
ة } اليعرؼ السماء ... أما أنبياء الشرؽ فقد ألقوا زىر  ليس ىنالك غَت } األرض { ػ

الصرب { كاألمل َب النفوس ، يـو قالوا للناس : } التتهالكوا على األرض ؛ ليست 
األرض كل شئ ... أف ىنالك شيئا آخر غَت } األرض { سيكوف لكم شئ آخر 

... إف اإلنساف الوبيا من أجل اػببز ، كما أنو اليعيش من أجل  يدخل َب } التوزيع {
 اػببز كحده ... آه... إف أنبياء الشرؽ ىم العباقرة حقا ..

 كصمت الرجاؿ قليال، ٍب مضى يقوؿ : 
إف ركح } اؼبسرحية { كما نبعت َب الشرؽ ، ىى : احملبة ، كاؼبثاؿ األعلى. ػ  

 حية اليـو اعبديدة َب الغرب ، ىىكالنظاـ . كمسيكركح } اإلسالـ { : اإليباف 
 } اؼباركسية { كىى كذلك ؽبا مثلها األعلى :

ػ ال َب ؿببة الناس بعضهم بعضا ، كتبشَت الفقَت الفقراء } دبلكة السماء {  
بل بإغرائهم دبلكة ، تقاـ على أنقاض طبقة  ى إعطاء لقيصر ، كما هلل هلل ؛ ػكحضهم عل

على قيصر ، كأخذ مالقيصر ... كإف } إقبيل { ىذا الدين :  ، كنصحهم بلهجـو 
كتنبؤات } يوحنا { كتاب } رأس اؼباؿ { ذبد أيضا َب بعض صفحاتو تنبؤات ـبيفة ؛  

ففيو توعد باهنيار ىذا العامل ، كحلوؿ عامل آخر قوامو العماؿ كحدىم ...  َب رؤياه ؛ ػ
 لو من حلم ـبيف ...تسَت بغَت رءكس فوؽ اؼبناكب ؟ .... باأل أجساـ 

أما } إسالـ { العصر اغبديث َب الغرب : فهى } الفاشية { ، كىى كذلك ؽبا  
طابع اإليباف كالنظاـ ... إيباف الباهلل ، بل } بزعيم { من البشر كنظاـ اليؤدل إىل 

إمبا ىو نظاـ فرضتو يد اإلىاب ؛ ليؤدل إىل  ماعى بالتواضع كالزكاة، ػالتوازف الالجت
 الستعمار ، كالوثوب على الضيف من الشرب ... كؽبذا الدين أيضا مطامع ا
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} كتابة { كخطبو } اؼبنَتية { اؼبلتهبة ، الحبرارة عقيدة ظباكية ، كلكن حبرارة قوة حيوانية 
رب أف ، كشراىة دموية ... آه أيها الصديق ... تلك ىى الديانات الىت استطاع الغ

 الشرؽ كىبرج للعامل أديانا ..  يـو أراد أف يزاحم _ىبرجها للناس؛ 
 فرفع } ؿبسن { رأسو بعد إطراؽ طويل ، ٍب قاؿ :  
 يدىشٌت منك ىذا القوؿ يامسيو } إيفاف { كأنت من العماؿ ؟...  ػ 

نعم ؛ أنا من العماؿ ، كمن الفقراء ... لكن ، ىل من سوء اغبظ راس يفكر ؛ إىن  ػ
... إف ىى إال تغرير بالعماؿ كالفقراء ..  كلهاأعرؼ أف كعود أدياف } الغرب { اعبديد  

إف } اؼباركسية { ك } الفاشستية { قد أخذتا عن أدياف } الشرؽ { طرقها كأساليبها 
، كفهمتا جيدا أف كل خطة النىب ىى استمالة الساخطُت كاؼبتذمرين كاؼبعرزين ، كىم 

بهما ، أكؿ الكثرة الغالبة ... ىكذا فعل فعل } عيسى { ك} ؿبمد { ... ىل تبع
كالضعفاء ؟... ذلك أف طبقة الرضُت كاؼبوسرين  األكؿ ، غَت العبيد كاألرقاء كالفقراء

ليست َب حاجة إىل أف تتبع أحدا... كىى مع ذلك قلة نادرة ، كسط خضم الدنباء ؛ 
فالدنباء ىم سند الدين ، كىم القوة َب كف النىب... لقد أدرؾ جيدا أنبياء أكركبا َب 

{ النبوة على أيدل على أيدل األساتذة  Techniqueث كدرسوا } العصر اغبدي
الشرقبُت، فبنوا كل شئ على أساس كاحد : } الدنباء { ... كجعلوا يتنافسوف َب 

كل غباء ىؤالء إرضاء ىذه الكتل اآلدمية بالوعود : كعود كاقعية قربية قربية األجل، كىنا  
ىل شديد اػبطر ... كإىن ألتنبألك ، منذ األنبياء {... إف التنافس بُت الدينُت ليندك 

اآلف، بوقوع نوع من } اغبركب { بُت } اؼباركسية { ك} الفاشستية{ ربشد فيها 
الدنباء ضد الدنباء، كتتناثر فيها اعبثث .. كتتطاير األشالء ... ىذا كل مكسبنا.. إهنم 

ا فيو أنبياء الشرؽ اعبميل الذل غمرنلن ييقوا لنا حىت على ذلك الوىم اللذيذ، كالعزاء 
 اغبقيقيوف ...

 أل كىم كأل عزاء؟... ػ 
 جنة السماء، كفبلكة اؼبساء ... ػ 
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 أتسمى ىذا كنبا؟... ػ 
 آه.. معذرة... معذرة...إنك مؤمن ... ماأسعدؾ ػ 

 أنت ... كماأحسن حظك...
 

 النص تحليل
إىل عندما ؿبسن ُب الشارع كزقاؽ للعثور على الغذاء الرخيص. فجأة ذىب 

اؼبقهى كجلست مع شاب، كالعمل، كما أهنا تشعر األجنبية. أثناء انتظار الطعاـ إىل أف 
اػبياـ شرح النقاء كالرفاه. ؿبسن االستماع رباعياتيؤمر، للحظة كاحدة انو يعتقد اؼبعبد

دكف قصد صاحب متجر، كمسيو إيفاف. حياة كاحدة فقط اػباصة ُب باريس، ُب حُت 
ألهنم يشعركف ليس فقط حياتو اػباصة، كقاؿ انو يشعر القواسم تطرؽ يشعر الصاغبُت 

اؼبشًتكة مع الرجل )ايفاف( أف "دبعزؿ كالصمت ىو نشاط نادرة." مع شعور غريب من 
االقًتاب ايفاف ؿبسن الذم كاف يقرأ الكتاب، كبدأكا ؿبادثة يصبح الهنائية، فإهنا تتحوؿ 

إىل بيت إيفاف ككوب من الشام بدأت الصداقة عن غَت قصد. ككاف ؿبسن كدعوة 
كاحد الصاغبُت، كيقدـ ؿبسن على إيفاف للشرب، كلكن لألسف أهنا مل ترغب يعطيةفي

ُب ذلك يفضل تناكؿ الشام الفودكا اؼبشركبات األجداد. ايفاف شرح ُب غبظة أنو ؿبسن 
مالذا للفقراء من شأهنا أف تكوف ىناؾ أبدا على األرض، أنت الناس فقط الذين 

دكف أف الكذب. اؼبتاطبة لألغنياء كالفقراء، كيعاين الناس سعداء، كوز ىذا ىو يعتق
رسوؿ كنيب الوالدة، قاؿ ؿبسن اليت لن ربل اؼبشكلة. كوز رجل األنبياء كاؼبرسلُت كلدت 
من السماء كبذلك انبعاث الضوء. كلكن بالنسبة إليفاف الشرؽ ال تزاؿ لديها حقوؽ 

ة الشرؽ يبتلك الغرب كُب الثعلب ُب اإليباف ُب البشر، أخرل من األرض. اؼبملوكةالثق
 .كالقيادة الدينية ُب التدريس
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ؿبسن دىش جدا ُب صديقو الذم ربوؿ عامل الفقراء الذين ال يزاؿ التفكَت  
عصفور من الشرؽ صفحة  ، كالتأمل ُب األشياء اليت حدثت ُب حياة عامل الفقراء

83-90 . 

 النص الثاني من القصة
  
و أف رفع رأسو، كرأل الفىت؛ حىت أشرقت أساريره اؼبظلمة كانتعش قليال كجه فما 

مكانا خليقا حبلوسو، فمنعو  الذابل، كطرح الكتاب من يده، كهنىض يهيئ للزائر
ن{ بإشارة سريعة، كبادر فقعد مثلو على حافة الصندكؽ، كصمت قليال ... كبدا }ؿبس

 يًتدد طويال؛ فقد انفجر على الرغم منو :  عليو أنو يريد أف يقوؿ شيئا َب نفسو، كمل
يامسيور إيفاف ... إىن لست سعيدآ ... كلعلك أيضا كذلك ... إف  ػ 

تعاستنا ىو أننا نعييش َب ىذه اغبجرات اؼبغلقة ... إننا ذبهل الوقع كطرائقو اؼبباشرة . سر 
 الشئ بكتسب باػبياؿ َب ىذه اغبياة ...

 فهز الركسى رأسو ، كابتسم ابتسامة ساخرة كقاؿ :  
 كالـ أيها الشرقى ...من علمك ىذا ال ػ 
 ىى البداىة ، كلكن أعيننا ىى الىت الترل ... ػ 
 ال ... لست أصد قك ...ذاؾ كالـ الينبغى أف بقولو ػ 

 مثلك ...
 فمر طيف } أندريو { برأس } ؿبسُت { لكنو مل يقل شيئا كمضى } إيفاف { 

 يقوؿ:  
اغبيواف ... الفاصل الواقع كالطرؽ العلمية اؼبباشرة ؟... تلك بالضبط كل حياة  ػ 

 الوحيد بُت اإلنساف كاحيواف ىو }اػبياؿ{.
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إف اليـو الذل يستطيع فيو اغبيواف أف وبيا دقيقة كاحدة ، خارج الواقع كاؼبادة   
اشرة للوصل إىل غاياية ... اليـو ... اليـو الذل يلجأ فيو اغبيواف إىل طرؽ معنويةغَت مب

الذل يستطيع فيو اغبيواف أف يبضى الليل } وبلم{ َب غابتو اؼبقرة بدال من مطاردة 
} اغبلم { ىو العامل العلول الذل الفريسة ؛ ىذا اليـو يكوف آخر عهده باغبيوانية...

 ساف..اليدخلو حيواف ... } اػبياؿ { ىو تاج السيادة كالسمو الذل سبيز بو اإلن
 كسكت غبظة، فقاؿ ؿبسُت :  

 نعم ... كلكن } الواقع {  ػ
 فانطلق الركسى : 

 الواقع؟.. الواقع ... إىن الأحًـت آالف كثَتا ىذه الكلمة.  ػ
آه ... } اػبياؿ { ... ىو ليل اغبياة اعبميل... ىو حصننا كمالذنا من قسوة  ػ 

النهار الطويل ... إف عامل } الوقع { اليكفى كحده غبياة البشر ... إنو أاضيق من أف 
يتسع غبياة إنسانية كاملة ... نعم ... مرة أخرل أقوؿ لك إىن شديد اإلعجاب بأنبياء 

يقية الىت جاؤا هبا : ىى أهنم قدموا للناس عاؼبا آخر عامرا الشرؽ ... إف اؼبعجرة اغبق
بيضاء ، زاخرا جبنات فيها أهنار من الترب ، بسكاف من مالئكة ذكات أجنحة صبيلة 

كأشجار من الزمرد ، راعدا بنَتانتتأجج بلهب زرقاء، كألسنة األبالسة ، اؽبائمة  
 كاػبفافيش ...

 كسكت الركسى غبظة ، ٍب عاد يقوؿ : 
آه ...السماء ... اعبنة ... اعبحيم ... جرد عاؼبنا األرض من ىذه الكلمات  

ث الىت بنيت َب الشرؽ ، تنهار َب اغباؿ أركع أعمالنا الفنية ... كل مااستطعنا أف الثال
لبلق من صباؿ، إمبا صنع ربت نور شعاع من أشعة فبلكة السماء ، إىن أعرؼ 

لعلمو كاستكشافاتو كإنتاجو كاخًتاعاتو ...  أف}الغرب{ اليـو موضع تقدير كإبكار ،
لكن ما قيمة ىذا إىل جانب ذلك االستكشاؼ األعظم الذل ظهر َب الشرؽ؟..إف 
الغرب يستكشف السماء ... إف الذل استطاع أف يغمر البشرية كلها َب حلم يدـك 
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األحقاب ...إف الذل استطاع أف يصنع مثل ىذا } اغبلم {؛ ؽبو حقيقة فوؽ مستول 
 أكجد لإلنسانية كأسكن اإلنسانية، : } السماء{ ... البشر، إنا مبجد ذلك الذل

 
 تحليل النص

حصلت إيفاف يصل كدعت صديقتها جديدة لتحل ؿبل مكانو، لكنو يصدؽ  
بإشارة ٍب جلس على طابق، كقاؿ ؽبا القلق إليفاف انو سواء ُب كضعية كحالو براسطة 
 معاناة سريعة. مصابوف بالعمى علىى قدـ اؼبساكاة إىل كاقع اغبياة، أجاب إيفاف بالقوؿ: 

 البداىة، كلكن أعيننا ىى الىت الترل.  ىى" من علمك ىذا الكالـ أيها الشرؽ " 
استماع إىل إيفاف الذم استمر ُب الكالـ كجو ؿبسُت اغبصوؿ على متشابكة ُب  

يزكير إيفاف، أقرأ صبيع الشكوؾ كالقلق ؿبسُت، كاإلستماع إىل كل من يتكامل كما ُب 
لشرؽ مع مؤسبر، كيتكالـ إيفاف: أقوؿ مرة أخرل مدل دىشىت أهنم كلدك األنبياء من ا

كاؼبالئكة ـبتلف اؼبعجزات كالوعود إىل كاقع أخر كراع حياة اإلنساف العامل من الصمت. 
األبيض اعبناحُت، كاغبدائق، أشجار الزيتوف كالزىور اعبميلة كاألهنار اؼبتدفقة الذىىب 
ربتها. كىكذا اغبياة فطيع جد أخر. ألسنة النار الىت مهيج مثل الشياطُت، كالطيور 

ش اؼبتعطشة للدماء العمالقة . اعبحيم، ُب طبيعة الواقع كعد اخر، يصبح كاػبفافي
اإلنسانية أكثر على قيد اغبياة كتزىر يتجاكز كل ما ىو ُب األرض األنبياء يسعى 

ظالؿ ىي ُب الوقت اغباضر لنصَته، الغربيوف أيضا إلنشاء اؼبدينة الفاضلة كىذه ال
 .  104-100عصفور من الشرؽ صفحة 
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 النص الثالث من القصة
ن { مليا قوؿ الركسى كىو ينظر إىل كجهو اؼبعذب الغاضب .. إنو كتأمل } ؿبس 

يريد حبجتو القوية أف ىبلق إيبانا للمحبة ... ٍب مل يلبث أف راح َب تأمالنو كىو يقوؿ َب 
لى عنفسو : إف اإليباف اليصنع ، فهو قد يكوف، كحينما نفقده اليعود ثانية ، أكقد يعود 

ربت تأثَت التعاليم اغبديثة أحسن أف إيبانٌت يضطرب الوردة َب  صورتو األكىل. زأنا أيضا ػ
 مهب الريح. 

ن { ليشعر دائما أنو ال يسكن األرض كحدىا ، إف حياتو نعم ... إف } ؿبس ػ 
إنو فبتدة أيضا إىل السماء ، كإف لو أصدقاء كأحباء كضباة من القديسُت أىل السماء..

} السيد زينب { الطاىرة كفضلها عليو َب اؼبلمات ... إف ؽبا كجوداحقيقيا َب  لن ينسى
حياتو ... ما من مرة كقع َب شدة ، إال كجد العزاء عند باب ضروبها ذل القضباف 
الذىبية. كل قباح ظفر بو َب اغبياة ، ىو دفعة من يدىا ، ككل عطف ىو نظرة من 

ابتسامة  من شفتيها ...إنو يتخيل ىيئتها عينها ، ككل ابتسامة من اغبظ إمبا ىى 
ككجهها كمالؿبها ... كيعتقد أهنا َب السماء بردائها األبيض إمبا تنظر إليو دائما كترعاه 

 كذبعلو من شأهنا ... كأف ىذا ىو كل عملها ... 
ركؼ كيرل  لكن ىنالك ساعات تتجهم لو فيها اغبياة ، كتقسو عليو الظ 

تلك الساعات كتلك الظركؼ، كأف}السيدة { قد نسييتو، فيفطن كيذكر لوقتو أنو َب 
 األرض ػأىل   تنسى إال من ينساىا... إننا ػإمبا ىو الذل كاف قد نسيها... نعم، إهنا ال

 لنشغل أحيانا دبا نصادؼ من فوز أكلذة أكمتعة ، فنقع َب غشية من غركرنا..
ننسى معها أنفسنا كننسى السماء كأىلها ... عند ذاؾ تًتكنا السماء َب حقارتنا الباردة؛ 

 فال نستيقظ ، كنرل ماصرنا إليو ؛ إال يـو كبتاج إىل حرارة العزاء كإىل العطف العلول ..
ذكر الفىت كل ذلك ..لقد كاف مسجد } السيدة زينب { ىو اؼبكاف الذل يقضى فيو 

 ... هناره أياـ الدرس 
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ككانت } السيدة{ ىى الىت تقلب لو صفحات الكتب ، فيما خيل إليو، ككانت  
 بأنا ملها الرفقيقة النقية  عزيبتو ، كىى الىت كانت ذبفف ػ ىى الىت تصربه كتشد

دكع حبو األكؿ ، كآالمو اآلكىل ... إنو مل يكن كحيدا ...آه ... ماأقول اإلنساف الدل  ػ
التبعات... من أىل السماء ... إنو كاف وبملها نصيبها من  يعتقد أف لو صديقا كنصَتا

إدا أخفق َب خطوة فإف } السيد { ىى الىت زبلت عنو ، كلعلها أرادت ىذا اإلخفاؽ 
غبكمو ؿ يعلمها ىو، كإذا كضع أملو َب شئ اذبو إليها ضارعا، أف تقف إىل جانبو ، 

 { ... إف ىذا اإلحساس كتضم نبسها إىل نبسو ، كصوهتا إىل صوتو َب رجاء } اهلل
صبيل ، كىذا االعتقاد مرريح ... نعم، لو شعر } ؿبسُت { غبظة أنو َب كحدة مطلقة، 
كأف السماء ليس ؽبا كجود، كأهنا جرداء جدباء ، غَت عامرة بكائنات عليا تتصل حياتو 

ع ؼبا عرؼ كبف يستطي  ىذه األرض كحدىا إىل األبد _حبياهتا، كأنو قد خلى بينو كبُت
 ربمل اغبياة يوما كاحدا ...

عندمئد ؼبعت َب رأس الفىت ػ كسنا الربؽ صورة من حياتو َب الغرب ، كللمرة  
 األكىل تنبو إىل أمر ـبيف : إنو مل يدكر } السيدة { َب حرارة إال األف ، بعد حديث

 إىل اإلغريق } إيفاف { ... لقد مرت األياـ تلو األياـ ، كىو يطالع أفكارا ـبتلفة من 
} فولتَت {، كيشاىد كقائع مضطربة ، من أزمات القرف اؼباضى إىل انقالبات ما بعد 
اغبرب ... إهنا غبمى تعصف بكل رأس ، كإف رأسو قد أصبح كبقية ما حولو من 
 رءكس؛ فقاعو بُت فقاعيع سبلؤىا الفكار كاغبوادث كتتدافع َب شبو إناء من طبر مغلى ..

 اف هتبط فيو } السيدة { بردائها األبيض ... كإف ركح...ليس َب حياتو اليـو إذف مك
قد غار ؛ كما يغور النجم ربت مشس رأسو احملًتؽ ... مشس اغبق احملًتؼ الذل كاف 
يتزعمو } فولتَت { ك }نيتشة { كربت ضوء ىذه الشمسن كاف يرل بوضوح حقائق 

 .. بد .كأشياء جديدة ... كلكن كجوده صبيلة كانت قد اختفت إىل األ
آه ... إنو قد نسى حاميتو الىت َب السماء ... لوأنو أحس يدىا على كتفو ؼبا  

 ثر َب خطاه أماـ صورة } سوزل { .تع
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  تحليل النص 
 أف لو كما السماء إىل كبدا طويال كقتا الكلمة معٌت بكل ايفاف تفكر ؿبسن 
 ُب كلكن. فيو ينمو كاغبب اإليباف بأف القائلة اغبجة خلق على قادرا يكن مل انو. االهنيار

 أف يبكن انو كقاؿ. اػبلق البضائع ليس اإليباف كلكن: هبدكء قاؿ الشعور، ىذا منتصف
 لن انو كقاؿ باػبركج، لو لرمي الرجل حاكؿ كعندما إنساف، كل داخل كزبتفي تنمو
، اغبياة خالؿ من يشعر برزت كقد. اؼبعتاد الشكل ُب إال أخرل مرة أعود  مثل اليـو

 .كالعواصف األعاصَت قبل من انتقد هبرم بأف االعتقاد
 حىت األحياف من كثَت ُب كانت حياتو أف أدرؾ فقد اؼبكتئب، ما غالبا ؿبسن 

 يشعر كاف إذا أعتقد ؿبسن غضوف ُب. اغبايل الوضع من بينة على كاف انو كقاؿ شكا،
 الوقت نتصور أف السماء ُب السماء من طرح كبعد آدـ قصص فهم أفضل كبو على

 عيناه بينما احملتلة، مر أف كهنارا ليال. األرض على األكىل ىبطت عندما حراؾ كبال صامتا
 الرعد كاف إذا. ىناؾ تتحرؾ اليت األشياء كل ُب كتبحث السماء ُب تتوقف مل

 اليت االبتسامة الربؽ إذا. اػبلفي الباب صرير إىل دعاه الذم الصوت ذلك السماكات،
 تبقى، اليت العاطفة ىبوب السقوط، نارية كاف إذا للمحاكمة، الطوعي إهناء ربكي
، اؼباضي ُب اؼبتعة لعودة كمساعدة السار اػبرب ىو كىذا كامال، القمر يكوف عندما

 . 107-105عصفور من الشرؽ صفحة 
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 النص السادس من القصة
الىت نشبت بُت كمثل إيباف اؼبسلمُت َب عهد النىب فقد حدث َب موقعو } بدر{  

اؼبسلمُت كأعدائهم من قريش، أف مسلما ترؾ القتاؿ كانتحى يأكل بلحا فسمع النىب 
يقوؿ: } اليقاتل اليـو رجل، فيقتل صابرنا ؿبتسبنا ، إال أدخلو اهلل اعبنة...{ فقد الرجل 
بالبلح من يده، كقاـ يصيح: } أفما بيٌت كبُت دخوؿ اعبنة إال أف يقتلٌت ىؤالء...{ ٍب 

 مى بنفسو َب أحضاف االعداء....ر 
... إف الشرؽ   نعم، ىبيل إىل أف مثل ىذا اإليباف اليبكن أف يعرفو الغرب اليـو

يـو أعطى الغرب ىذه األدياف، إمبا أعطاىا على النحو الذل ذكرنا، فتسلمها الغرب، 
كألبسها أردية موشاة بالذىب، ككضع على رؤسها التيجاف اؼبرصعة باؼباس، كأقبضها 

 صوعبانات اعباه كالسلطاف كاعبربكت األرضى... إف الكنيسة َب أكركبا، كانت ػ
أعظم مؤسسة مالية، كإف نظامها الرأظباىل ألدؽ نظاـ.... كإف ثركهتا الطائلة  َب يـو ما ػ 

فأين ذىبت كلمة كتقوضها إذا شاءت َب طرفة عُت، لتسند ظهر أقول البيوت اؼبالية ، 
وؿ ذكل األمواؿ إىل ملكوت اهلل؛ ألف دخوؿ صبل من ثقب اؼبسيح؟... } ماأعسر دخ

 إبرة أسَت من أف يدخل غٌت إىل ماكوت اهلل... 
كأين ذىبت كلمة النىب ؿبمد؟... } إىن قد أكتيت مفاتيح خزائن الدنيا كاػبلد  ػ 

 فيها ٍب اعبنة .... { ٍب قولو أيضا: } اللهم توفٌت فقَتنا، كال توفٌت غنيا ... كاحشرىن َب
 زمرة اؼبساكُت...{
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 تحليل النص
 على وبتوم الذم الكتاب ُب آخرالبدر تفي كاف اليت سالـكإل اإليباف مثل 
} اليقاتل اليـو رجل، فيقتل صابرنا  :النيب فقاؿ قريش، نظَته مع اؼبسلمُت بُت االنقساـ

ؿبتسبنا ، إال أدخلو اهلل اعبنة...{،  كالرجاؿ يتحدث : } أفما بيٌت كبُت دخوؿ اعبنة إال 
 منالناسالذين الغرب،إلىالشرؽ الناسفي اليبلك كماأنو االيباف، أف يقتلٌت ىؤالء...{

  170-171، عصفور من الشرؽ صفحة كىذاىوعنطريقتذكَت القبيل، منهذا إيباف لديهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


