
  حارتنا أوالد في محفوظ نجيب مع

 

                              الظاهر عدنان

                     

ٌّده  حفوظ نجٌب أجاب ؟ الجبالوي هو  َم ْن   ٌر ز أو الدٌ  هو الجبالوي أ َّن  ال جد أبو ك ال أح د الدكتور وأ

 .سنرى ؟ قاال فٌ ا صادقٌ  الرجال  كا  فهل للدٌ 

 على ٌتحرك ال جت ع   َّن  للقول نجٌب ال رحوث أُضطر األزهر  شاٌخ بعض وتهدٌدات ضؽط وتحت ،  ثَّن 

  تقاء أي التقٌة باب    نظري فً هو قاال و ا الرجال  قال  ا أُ ّبتُ .  والعلث الدٌ  ه ا ٌنفصال  ال  حورٌ 

 . وال خاطر الشرور

 لعالث ر زاًا  ولٌست..  ال جّرد للعلث ر زٌز  بؤنها"   عرفة"  شخصٌة فه تُ  فإننً حارتنا أوالد"   طار وفً)) 

 ر زٌاًا  تشخٌصاًا  األحوال    بحال ولٌست الدٌ  ع  تعبٌرٌز  أنها على"  الجبالوي"  شخصٌة فه تُ  ك ا ، بعٌنه

 أ ْن  ع  فضالًا  أدبً اعتبار أي ٌقتضٌه وال"   حفوظ نجٌب"  األستاذ عنه ٌتنزهُ  أ رٌز  وهو سبحانه للخالق

 ((.  الرواٌة    583 الصفحة/  ال جد أبو ك ال أح د الدكتور/  ٌقبله أو ٌستسٌؽه

 أ ّتنا فً الخٌر قٌث  نبع هو الذٌس اإلسالث:  ال حورٌ  بهذٌ  تت سكُ  ، والجدٌد  نها القدٌث ، كلها كتاباتً   َّن )) 

 حارتنا أوالد"  رواٌة حتى  نه:  أقولَم  أ ْن  وأحبُّب .  و ستقبلنا حاضرنا فً والنهضة التقدث أداة هو الذي والعلث ،

 أ َّن ..  أحدا ها به تّوجتُ  الذي الكبٌر ال ؽزى كا  ولقد.  الرإٌة هذه ع  تخرج لث فه ها البعضُ  أساء التً" 

"  عرفة"  فً    الًا  وحده بالعلث ٌستطٌعو  أنهث وتصوروا"  الجبالوي"  فً    الًا  الدٌ  ع  تخلوا حٌ  الناس

 ،وأنه شر أداة  لى تحّول قد الدٌ  بؽٌر العلثَم  أ َّن   كتشفوا( ..  حارتنا هً التً)  أرضهث على حٌاتهث ٌدٌروا أ ْن 

/   حفوظ نجٌب" /  الجبالوي"  ع  ٌبح و  جدٌد    فعادوا..  حرٌتهث وسلبهث الحاكث استبداد  لى أسل هث قد

 (( . الرواٌة    587 الصفحة

 أوجه حّ الة فهً ُ ؽاٌرة شّتى تفسٌرات الرواٌة هذه ٌفّسر وأ ْن  ٌفهث أ ْن  حارتنا أوالد لرواٌة قارئ أي   كا  فً

  ا وكشؾ األ ور بواط  واستكناه ع ٌقاًا  الؽوص على وقدرته واجتهاده  قافته حسب ٌ ارسه القارئ حق هذا. 

 رأٌنا  ا نكتب أ ْن  حرٌة فؤعطانا كتب فٌ ا رأٌه  حفوظ نجٌب قال.  السطور بٌ  ٌختفً و ا النص كاتب ٌُخفً

 كالث(   11 الصفحة/  آدث أي ، أدهث)  عنوا  ٌح ل الذي الخاص الفصل فً.   تساوٌة فحقوقنا رواٌته فً

 هل.  آدث أي أدهث واآلخر ،  بلٌس أي  درٌس األكبر ولدٌه    وكل الجبالوي بٌ  حوارات فٌه واضي صرٌيٌز 

 بداٌات فً دٌ      ّ ة هناك كا  هل  ث ؟ الرواٌة كاتب تكلث دٌ  أي وع  الدٌ  هذا أبناء هث و   أبناء للدٌ 

  لى وهبوطه ا الرب أل ر وحّواء آدث  عصٌة وبعد[  ؟ الدقٌق  كانها أٌ ]  الخلد جّنة فً سواء اإلنسا  خلق

 الفصل فً  حفوظ نجٌب قال  ا نقرأ.   عروفة الس اوٌة فاألدٌا  ؟ دٌ  أي ؟ األ ر ل خالفته ا عقوبةًا  األرض

 :{   تفرقة  قتطفات}  ألدهث خصصه الذي

 ، ج ٌعاًا  األبناء وجاء.  الحدٌقة بسال لك ال تصل التحتانً بالبهو  جلسه  لى أبناءه الواقؾ دعا وٌو اًا )) .. 

 ٌكادو  ال  جالله    وهث ٌدٌه بٌ  فوقفوا الحرٌرٌة جالبٌبهث فً وأدهث وجلٌل ورضوا  وعّباس  درٌس



  الّ  ٌقلقهث و ا...  هبط كوكب    كؤن ا اآلد ٌٌ  فوق خلقاًا  وعرضه بطوله ٌبدو وهو..  خِخلسةًا   الّ  نحوه ٌنظرو 

 ..  ع ٌق خش  بصوت وقال..  الخالء فً جّبارٌز  هو ك ا البٌت فً جّبارٌز  أنه

 تحت الوقؾ لٌدٌرَم  أدهث أخٌكث على اختٌاري وقع وقد..  الوقؾ بإدارة ؼٌري ٌقوثَم  أ ْن  ال ستحس     أرى ـ

 . بإصرار قال فقد  درٌس  الّ  نفوسهث فً  ا ٌقرأَم  أ ْن     حذراًا  األبصار فؽضوا...   شرافً

 أ اث نجٌب ٌضع  ا(( .  أنجبتك الذي فؤنا ، ذلك أعلث أننً أظ :   ستاءًا  الجبالوي فقال.  األكبر األخ ولكننً ـ

 جرى و ا فٌها و ا الجنة تصؾ آٌاتٍت     قرآننا فً ورد  ا  شاهد     شهد هذا ألٌس ؟ األقوال هذه فً عٌوننا

 أفرغ أ ْن  بعد  لٌها أعودُ  فرب ا النقطة هذه أترك. األعراؾ سورة فلنقرأ  ؟ و بلٌس هللا بٌ  حاثٍت  نقاش    هناك

 . الرواٌة جزبٌات    الك ٌر استعراض   

 دقابق استحضار فً جداًا  طوٌل نفس وله والحكابً القصصً السرد فً بارع كاتب  حفوظ نجٌب أ َّن  رٌبَم  ال

 ٌشؤ لث[  صفحات 593] هذه الطوٌلة رواٌته فً أنه ؼٌر.  الناس بال على ٌخطر ال  ا ووصؾ الحٌاتٌة األ ور

 اإلسالث  ث وال سٌحٌة الٌهودٌة:  ال ال ة األدٌا  كتب فً وال كتوبة ال عروفة بالحقابق حرفٌاًا  تقٌٌداًا  نفسه ٌقٌد أ ْن 

 فً وردت ك ا ألصولها رّدها أ ر للقارئ وترك وحكاٌا قصصاًا  وحولها  نها صاغ  ث  نها وفقراتٍت  ُنبذاًا  أخذ. 

 ٌخضع أ ْن    ا.  له ا  اللَم  ال أ رٌ  بٌ  ال ال ة الكتب فً ب ا العارؾ القارئ ٌضع بهذا  نه.  الدٌانات كتب

 بر تها الرواٌة ٌعتبرَم  أ ْن  أو كتبها فً جاء و ا األدٌا  هذه ع  ٌعرؾ  ا وفق للتؤوٌالت الرواٌة جزبٌات

 تصلي وجدتها ، نعث.  النوث قبٌل جّداتهث علٌهث تقصها لألطفال كحكاٌا األصل فً  ص  ة قصص  ج وعة

 .  نجٌب ال رحوث قدر    ٌُنقص ال وهذا لألطفال قصصاًا 

 

 / إبليس وغواية آدم

 ربه أل ر[  أدهث]  آدث أبٌنا عصٌا      عتباراًا  اإلنسا  خلق قصة ٌُعٌد أ ْن  حارتنا أوالد صاحب الروابً حاول

 وفٌها له ا ُ ستقراًا  األرض  لى وأُهبطا اللعنة[  أُ ٌ ة]  حّواء وزوجه علٌه فحلت[   درٌس]   بلٌس أؼواه حٌل

 فٌها قال.  حٌ   لى و تاعٌز  ُ ستقرٌز  األرض فً ولكث عدوٌّو  لبعضٍت  بعُضكث اهبطوا قال))   تاع ولذّرٌته ا له ا

 على الجدٌد  ستقره ا فً((.  األعراؾ سورة    26 و 25 اآلٌتا /  ُتخرجو  و نها ت وتو َم  وفٌها تَمحٌو َم 

 أحد ال!  هنداًا  أس اها بنتاًا [   بلٌس]   درٌس أنجب ك ا[  هابٌل]  وُه اث[  قابٌل]  قدري أبوانا أنجب األرض

 ٌُبع و  ٌوث  لى طلبه حسب هناك أبقاه بل الجنة    ٌُخرجه لث رّبه وأ َّن  خاصة وأنجب تزوج  بلٌس أ َّن  ٌعرؾ

 ٌكو ُ  ف ا  نها فاهبطْن  قال.  طٌ     وخلقته نارٍت     خلقتنً  نه خٌرٌز  أنا قال أ رتكَم   ذْن  تسجدَم  أالّ   نعك  ا قال)) 

 اآلٌات/  الُ نظرٌ      ّنكَم  قال.  ٌُبع و  ٌوث  لى انظرنً قال.  الصاؼرٌ      ّنكَم  فاخرجْن  فٌها تتكّبرَم  أ ْن  لك

 كانت و   وأنجب تزوج فكٌؾ األرض على ٌو اًا   بلٌس كا   ا  ذاًا ((.  األعراؾ سورة    14 و 13 و 12

 بل ٌختؾِخ  ولث ٌ ت لث وأنه  بلٌس وطبع خلق سوء فً ٌبالػ أ ْن  أراد الرواٌة هذه كاتب أ َّن  لً ٌلووُ  ؟ زوجه

    هث البشر    كبٌراًا  قس اًا    َّن  ـ بالفعل قال وقد ـ نجٌب لٌقول هند  بنته    هابٌل أخٌه قاتلُ  قابٌلُ  وتزوج

ٌّة ٌّتهث ستكو ُ  وكٌؾ ف    بلٌس والؽاوي العاصً  بنة هند وهذه القاتلُ  قابٌل فهذا وأشرار قتلة ذر  و   ذر

 ؼٌبة بعد قدري وعاد األطفال وكبر.   درٌس  ث فؤ ٌ ة أدهث الحٌاةَم  وّدعَم   تقاربة توارٌخ وفً))  ؟ سٌخلفو 

 ٌعرفه  ا تخالؾ اله زة كتابة فً الخاصة طرٌقته وله..  نشبوا بشكل نجٌب كتبها}  نشؤوا.  هند و عه طوٌلة



 بفضل الع را ُ  وانتشر. عدداًا  بهث فازدادوا ؼٌرهث وخالطوا  جنب  لى جنباًا {  وضبطها رس ها ع  العراقٌو 

 ((. 119 الصفحة/  حارتنا أبناءُ  جاء وأإلبك هإالءِخ  و  . حارتنا الوجود صفحة فً فارتس ت الوقؾ أ وال

 آدث هو فؤدهث.  األصل باألس اء شبٌهة أو  شتقة أو قرٌبة تكو َم  أ ْن  لألس اء اختٌاره فً نجٌب اجتهاد الحظتُ 

 الج ٌع أث حّواء هً أ ٌ ة.  األدهث وكذلك.  ٌصفو  ك ا داكنة أو س راء بشرته وكانت األدٌث     شتق وآدث

 أسلوب فً شك    فهل  بلٌس هو و درٌس.  القتٌل هابٌل هو وُه اث القاتل قابٌل هو قدري. أث  صؽر وأ ٌ ة

 . وأك ر أبعد الرواٌة أحدال فً توؼلنا كل ا ذلك    الك ٌر سنرى ؟ رواٌته شخوص ألس اء  ختٌاره فً نجٌب

 

 [  جبل]  موسى اليهود نبي قصة

 جّراء صارث عقاب    به أحاق و ا آدث    انتقل حٌل الز نً  داها فً شاسعة طولٌة قفزة  حفوظ نجٌب قفز

 أجاد.  الهانث زوجه رعاٌة تحت  صر فرعو  قصر فً ونشؤته  وسى حِخقبة  لى  نتقل..  ربه أل ر  خالفته

 تؤرٌخ ناجحة روابٌة بؤسالٌب ٌروي فهو!  عجب    وال الفصل هذا وأحدال  فاصل ورسث صٌاؼة فً الكاتب

 شٌعته ؼٌر    أي فرعو  آل رعٌة    لرجل قتله   ر  دٌ  أرض  لى  وسى وهرب  صر فً  سرابٌل بنً

 زوج وتبنً  وسى  ولد حول القرآ  سور    العدٌد فً قرأ ب ا  ستعٌناًا  هنا نجٌب أفاض.   سرابٌل بنً

 بنً الٌهود لقو ه  نقاذه  ث.   دٌا  أو  دٌ  أرض فً ُشعٌب بنات  حدى    وزواجه وهربه له الفرعو 

ٌّه بٌت وفً  دٌ  فً ؼدا  وسى أ َّن    الًا   نها  توقعة ؼٌر بعٌدة تخوث  لى به نجٌب خٌال ذهب.   سرابٌل  ح 

ٌّة عصاه وٌ سخ حتى بل ٌشاء كٌف ا وٌحركها ٌسحرها كٌؾ ٌعرؾ  عابٌ  وحاوي صابد ُشعٌب  وتلتقث تسعى ح

حرة  عابٌ  ًٌّو   وسى أ َّن  الفرعو  أقنعت آٌات تلك.  الفرعو  سَم  حاوي كا   ذاًا  ُشعٌب.  ربانٌة آٌات ذو نب

 بعدُ     وال قبلُ     ال أحدٌز  به ٌس ع لث جدٌد أ ر هذا.  الصنعة أسرار  وسى أخذ و نه  عابٌ  وساحر و دّرب

 أو حورٌب جبل ق ة فً رّبه كالث س ع ألنه[  جبل]  أس اه وقد ب وسى الخاصَّن  الفصلَم  هذا فً نجٌب نسخ. 

 فً الدقٌقة التفاصٌل نجدُ .   وسى حٌاة    الجزء هذا حول القرآ  فً ورد  ا تقرٌباًا  حرفٌاًا  نسخ..  سٌناء

 فً فؤلقٌهِخ  علٌه خفتِخ  فإذا ارضعٌه أ ْن   وسى أث  لى وأوحٌنا))  القصص سورة ف  .  والقصص طه سورتً

ناًا  عدّواًا  لهث لٌكو َم  فرعو َم  آل فالتقطه. الُ رسلٌ     وجاعلوه  لٌكِخ  رادوه  ّنا تحزنً وال تخافً وال الٌثِخ  زَم    َّن  وحَم

ه ا وها ا َم  فرعو َم   أو ٌنفعنا أ ْن  عسى تقتلوه ال ولك لً عٌ ٍت  قُّرتُ  فرعو َم  ا رأةُ  وقالت.  خاطبٌ  كانوا وجنودَم

 شٌعته    هذا ٌقتتال  رجلٌ  فٌها فوجد أهلها    ؼفلةٍت  حٌ  على ال دٌنةَم  ودخلَم ... ٌشعرو  ال وهث ولداًا  نتخذه

 ع ل    هذا قال علٌهِخ  فقضى  وسى فوكزه عدّوهِخ     الذي على شٌعتهِخ     الذي فاستؽا ه عدّوهِخ     وهذا

 بكَم  ٌؤت رو  ال ألَم    َّن   وسى ٌا قال ٌسعى ال دٌنةِخ  أقصى    رجلٌز  وجاء...  بٌ  ُ ضلٌّو  عدوٌّو   ّنهُ  الشٌطا ِخ 

دٌ َم  تِخلقاءَم  توّجهَم  ولّ ا...  الناصحٌ     لكَم   نً فاخرجْن  لٌقتلوكَم   ول ا.  السبٌل سواءَم  ٌهدٌنً أ ْن  رّبً عسى قال  َم

دٌ َم   اءَم  وردَم   نسقً ال قالتا خطبك ا  ا قال تذودا ِخ  ا رأتٌ  دونهث    ووجد.  ٌسقو  الناس    أُّ ةًا  علٌه وجد  َم

عاعُ  ٌُصدرَم  حّتى ًَم  أنزلتَم  ل ا  نً ربِّل  فقال الظلِّل   لى تولّى  ث له ا فسقى.  كبٌر شٌخٌز  وأبونا الرِخ  فقٌرٌز  خٌرٍت      ل

ٌُجزٌكَم  ٌدعوك أبً   َّن  قالت استحٌاءٍت  على ت شً  حداه ا فجاءت.   علٌه وقصَّن  جاءهُ  فل ا لنا سقٌتَم   ا أجرَم  ل

 القويُّب  استؤجرتَم     خٌرَم    َّن  استؤجره أبتِخ  ٌا  حداه ا قالت.  الظال ٌ  القوثِخ     نجوتَم  تخؾْن  ال قال القَمصصَم 

حك أ ْن  أرٌدُ   نً قال. األ ٌ   ع   حفوظ نجٌب ٌخرج لث((.  القصص سورة   ... /   هاتٌ ِخ  ابنتً  حدى أُنكِخ

 القصصً السرد وخٌاالت آلٌات تقتضٌه  ا وحسب قلٌالًا   الّ  تفاصٌل    اآلٌات هذه فً ورد  ا جوهر



 أي 221 حتى 120 الصفحات ؼّطت 43  لى 24 األجزاء الفصلُ  هذا  ستؽرق.  الدرا ٌة اإل ارة و قتضٌات

 بشؤ  ال عروؾ التؤرٌخً قدره أعطاه وقد  حفوظ نجٌب  وسى هو هذا. واحدة بصفحة صفحة  ابة    أك ر

.  حارتنا فً الظلث على  ار    أول كا ]]  الفصل هذا ختاث فً فقال فرعو  آل ظلث     سرابٌل بنً  نقاذه

ًَم     وأول     باآلخرٌ  ٌهتث لث أجلْن .  والنظاث والقوة للعدل   االًا  آله بٌ  ولبل.. اعتزاله بعد الواقؾ بلقٌا حظ

ًَم     وأول} .. [[ .  حارتنا أبناء  حصل  ا قصة هذا بقوله  حفوظ قصد{ ..  اعتزاله بعد الواقؾ بلقٌا حظ

 وكلّ ه ل ٌقاتنا  وسى جاء ول ا))  األعراؾ سورة فً تفصٌالًا  ورد ك ا رّبه ناداه  ذْن  حورٌب جبل فوق ل وسى

 تجلّى فلّ ا ترانً فسوؾ  كانه استقرَّن  فإ  الجبل  لى انظرْن  ولك ْن  ترانً ل  قال  لٌكَم  انظرْن  أرنً ربِخ  قال رّبهُ 

قاًا   وسى وخرَّن  دّكاًا  جعله للجبلِخ  ربُّبهُ  عِخ (( .  143 اآلٌة/  ال إ نٌ  أّولُ  وأنا  لٌكَم  ُتبتُ  سبحانكَم  قال أفاقَم  فل ا صَم

 واستوعب قرأ  ا استعار قد لذا وآٌات سور    فٌه  ا وٌعرؾ القرآ  قرأ  حفوظ فنجٌب طبٌعً أ ر هذا

 شدٌد أصلها لك َّن  ور زٌة  جزوءة اإلستعارات هذه جاءت و  ْن  لرواٌته العاث الخط  ع تنسجث بقوالب وصاؼه

 . الوضوو

 بؤسلوب قراءته و عادة التؤرٌخ عرض توّخى هل...  ب وسى الخاص الفصل كتابته فً  حفوظ نجٌب توّخى هل

 لترشٌحه ت هٌداًا  الٌهود  جا لة قاصداًا  راث أنه أث وروابً قصصً تبككا الشخصٌة ط وحاته ٌحقق ب ا روابً

 فٌها تناول التً رواٌته  قتضٌات حسب الفصل هذا كتب  ن ا ، ذاك وال هذا ال أث ؟ األدب فً نوبل لجابزة

  ث فال سٌحٌة الٌهودٌة بالدٌانة  بتداءًا  اآلخر تلو الواحد األدٌا  سلّث فً البشرٌة تدّرج  ث و   اإلنسا  خلق قصة

 كتابة إلعادة وال ضنً الكبٌر وجهده سعٌه فً ـ نظري وجهة    ـ بجدٌد  حفوظ ٌؤتِخ  لث ؟ آخرها اإلسالث

ٌّ ا وال التؤرٌخ بَملْن "   وسى ال ال ة األنبٌاء ع  كتب فٌ ا ٌشّوقنً  ا أجد لث. ال عروفة ال ال ة األدٌا  تؤرٌخ س  جَم

 تنسجث حتى تحدٌ ها وسابل على دلّنا وال جدٌدة رإى لألدٌا  ٌقّدث لث" .  قاسث"   ح د  ث"  رفاعة"  وعٌسى" 

 وقع  ا وسرد السنٌ  آلالؾ الوراء  لى الرجوع     ذاًا  قصده كا   ا. ال عاصرة حٌاتنا  قتضٌات وتالبث

  ضاءة فً فشلت التً واإلشارات التر ٌز    ٌخلو ال خٌالً  نهج وفق ووقابع أحدال    جرى و ا حٌنذاك

 او ُرسالًا  لٌكونوا بعٌنهث أناس تكلٌؾ وأسباب و ؽازٌها أسرارها  عرفة فً القارئ تخدث ولث الحقب تلكث خفاٌا

 الشخصٌة قوي رجالًا   وسى ٌكو َم  أ ْن  ٌكفً ال.  ونوا ٌسه وشرابعه وتعلٌ اته رّبهث على الناس ٌعّرفو  أنبٌاءًا 

 بٌ     الذكور وقتل وتسخٌرهث ظل هث ع  والكؾ  سرابٌل بنً تحرٌر  نه طالباًا  قصره فً رّباه  َم ْن  تحّدى

 وفاقد الصورة ج ٌل عفٌفاًا  رجالًا  كا  عٌسى أ َّن  نجٌب لنا ٌقول أ ْن  ٌكفً ال.  نسابهث واستحٌاء الُجدد  والٌدهث

ٌّب الجنسٌة القدرة  ع   عروفاًا  كا  و ا ٌاس ٌنة أس اها عاهرة ا رأة    تزّوج أنه حتى الناس ٌحب القلب ط

 وأنقذها عنها دافع أ ْن  بعد  عها وتساهله علٌها وعطفه به ال جدلٌة  ارٌا تعلّق سوى حٌاته فً تزّوج أنه عٌسى

[[ .  بحجر نفسه فلٌرثِخ  خطٌبة بال  نكث كا   َم ]]  الشهٌر قوله فً الز ا  ذلك رجال بطش ورب ا ؼضب   

 .   به الخاص الفصل فً كالّ   ح د نبٌنا وع  عنه سؤتكلث

 

 [  رفاعة]  المسيح عيسى

  تساوٌاًا  عدداًا  الكتاب فً شؽال وعٌسى  وسى أ َّن  أي واحدة،  الّ  صفحة  ابة...  321 حتى 222 الصفحات) 

 ( . ؟ داللة    لذلك فهل الصفحات   



 أستعرض  ؟"  شافعً"  أبٌه ع  الصنعة أخذ نّجاراًا  ال سٌي عٌسى  حفوظ نجٌب جعل كٌؾ:  وعبدة شافعً

 حرجاًا  الروابً بفنه وال عجبٌ   حفوظ نجٌب للراحل ألسبب ال عٌسى  ولد فً األناجٌل قالت  ا  ستطراداًا 

 العالقة ذات الكتب فً قرأنا و ا نعرؾ عّ ا النؤي فً وأؼرته تحّركه كانت التً الدوافع  عرفة أجل    ولك ْن 

 أ ا]]   ّتى  نجٌل فً.  ودٌنٌاًا  تؤرٌخٌاًا  الشابكة ال وضوعات    ؼٌره وفً عٌسى والدة  وضوع فً سواء

 القدس الروو    ُحبلى ُوجدتْن  ٌجت عا أ ْن  قبل لٌوسؾَم   خطوبةًا   رٌثُ  كانت ل ا. هكذا فكانت ال سٌي ٌسوعَم  والدة

 وٌهوذا وٌُوسً ٌعقوبَم  وأخو  رٌثَم   ب  النّجارُ  هو ألٌس]]   رقص  نجٌل فً نقرأ[[.  األول اإلصحاو/ 

لٌست. وسِخ عا   أٌضاًا  ٌوسؾُ  فصعدَم ]] ... لوقا  نجٌل فً جاء و ا[[.  السادس اإلصحاو/  عندنا ههنا أخواُتهُ  أوَم

ٌّة  لى الناصرة  دٌنة    الجلٌلِخ      وعشٌرته داُود بٌت    لكونه لَمحث بٌت ُتدعى التً داُود  دٌنة  لى الٌهود

ٌُكتتبَم   وقّ طتهُ  البِخكرَم  ابنها فولدت. لدَم لت أٌا ها تّ تْن  هناكَم  ه ا وبٌن ا. ُحبلى وهً ال خطوبة ا رأتهِخ   رٌثَم   ع ل

ذودِخ  فً وأضجعته  فٌ ا ٌوحنا  نجٌل فً جاء  ا أ ا[[.  ال انً اإلصحاو/  ال نزل فً  وضعٌز  له ا ٌك ْن  لث  ذْن  ال ِخ

  وسى عنه كتبَم  الذي وجدنا لهُ  وقال ن نابٌلَم  وجدَم  فٌلُبِخسُ ]] ...  ٌلً ك ا فهو بٌوسؾ ال سٌي ٌسوع عالقة ٌخص

 فً اإلنجٌل هذا ٌدخل لث[[.  األول اإلصحاو/  الناصرة    الذي ٌُوسؾَم  اب َم  ٌسوعَم  واألنبٌاءُ  النا وسِخ  فً

 أو  نجٌلٌز  ٌقطعْن  لث" .  ٌوسؾ  ب  ٌسوع"  بالقول فاكتفى ال سٌي عٌسى  ولد أو خلق ب عجزة ٌُسّ ى  ا تفاصٌل

 هذا ؟ ٌوسؾ  ب  هو ال سٌي أ َّن  فكرة نتقبل فكٌؾ بعٌسى  نه فح لت ب رٌث دخل قد كا  النّجارَم  ٌوسؾ أ َّن  أحدٌز 

}  قال  ّتى فؤنجٌلُ {  ٌوسؾ  ب  ٌسوع}  القابل ٌوحنا  نجٌل نص وفهث تفسٌر فً والجّدي الحقٌقً اإلشكال هو

  لى  حفوظ نجٌب  ال لقد. { القدس الروو    ُحبلى ُوجدت ٌجت عا أ ْن  قبل لٌوسؾَم   خطوبةًا   رٌثُ  كانت لّ ا

 ٌتفق لث.  أّ ه وعبدة أباه شافعً النّجار جعل. وال هنة ال ولد حٌل    ال سٌي عٌسى قصة فً رك  أضعؾ

 ال الول أصحاب  نهث الكا ولٌك خاصة وٌستنكره ٌكّذبه وأؼلبهث بل ال وضوع هذا حول ج ٌعهث ال سٌحٌو 

. النّجار ٌوسؾ  س ه بشر  ب  ولٌس هللا  ب  هو هإالء عند فعٌسى[  القدس وروو واألب  األب]  ال عروؾ

 ال سٌحٌٌ  ؼالبٌة  حفوظ خالؾ ل اذا".  شفٌع"  دعاه النجارة ٌ ته  لرجل  بناًا  ال سٌيَم  عٌسى الكاتبُ  جعل

ٌّا؟ كانت و ا بشرٌز  ٌ سسها لث عذراء ا رأة وكانت  رٌث سورة فً الواردة القرآ  نصوص وخالؾ  قالت))  بؽ

ٌّا أكُ  ولث بشرٌز  ٌ سسنً ولث ؼالثٌز  لً ٌكو ُ  أّنى  رجلٌز  عٌسى أ َّن  قناعة على الكاتب ٌكو  قد((.  20 اآلٌة/  بؽ

 وجهات وأرفض صحتها فً وأشاركه هذه قناعته أحترث وأنا أبٌز  وله أثٌّو  وله البشر سابر   ل كؽٌره الدنٌا جاء

 بطرٌقه وٌختص  ّنا واحدٌز  ٌشذُّب  فلِخثَم   عروفة كذلك وشروطه  عروؾ الطبٌعً والدتنا طرٌق.  األخرى النظر

اًا  بشراًا  قبله  وسى كا  ؟ ال سبوق ؼٌر والوحٌد الخاص ٌّ  وأث أبٌز  أنجبه رجالًا   ح دٌز  الرسول كا  وهكذا سو

  هنة لعٌسى ٌكو َم  أ ْن  أه ٌة فً تشكٌكً    ٌنبعُ   حفوظ نجٌب طرو على اعتراضً أ َّن  سوى.   عروفا 

  لى و ا و لبس و سك   ؤكل    و تطلباتها الحٌاة شروط ل القاة النجار ٌوسؾ أبٌه ع  أخذها ٌ تهنها نجارة

 أنصاره علٌه به ٌجود ٌو ه كفاؾ الخبزُ  كا .   نه ال توفر ٌتناول  ا قلٌالًا  الطعاث فً زاهداًا  عٌسى كا .  ذلك

 نشر ُسبل له ٌّسرت  جت اعٌة   تٌازات له هٌؤت أو جاهاًا  أو  راءًا  النجارة حِخرفة زادته فهل.  وحوارٌوه و حّبوه

 عٌسى أ َم  فكرة رفض. وتص ٌث بذكاء ال الل األوسط الخط هذا  حفوظ نجٌب  ختار!  كالّ  الجواب ؟ دٌنه تعالٌث

لَمدٍت     ٌتخذَم  أ ْن  هلل كا   ا]]  الفكرة لهذه قطعً نفً    قرآننا فً ورد  ا  ّتبِخعاًا  هللا  ب ُ  هو  قضى  ذا ُسبحانه وَم

  لهٍت     و ا  ال ةٍت   اللُ  هللاَم    َّن  قالوا الذٌ  كفرَم  لقد[[ . ]]  25 اآلٌة  رٌث سورة/  فٌكو  ك ْن  له ٌقولُ  فإن ا أ راًا 

ٌَم ّس َّن  ٌقولو َم  عّ ا ٌنتَمهوا لث و  ْن  واحدٌز   لهٌز   الّ   لو[[ . ]]  73 اآلٌة ال ابدة سورة/  ألٌث عذابٌز   نهث كفروا الذٌ  لَم

هُ  ٌشاءُ   ا ٌخلقُ    ا ألصطفى ولداًا  ٌتخذَم  أ ْن  هللاُ  أرادَم  رْن  سورة/  القّهارُ  الواحدُ  هللاُ  هو ُسبحانَم [[ . ]]  4 اآلٌة الز َم

لَمداًا  ٌتخذَم  لث الذي هللِخ  الح دُ  وقلِخ  ًٌّو  له ٌك ْن  ولث الُ لكِخ  فً شرٌكٌز  له ٌك ْن  ولث وَم  سورة/  تكبٌرا وكّبرهُ  الُذلِّل     ول

لَمداًا  الرح  ُ  اتخذَم  وقالوا[[ . ]]  111 اآلٌة اإلسراء هُ  وَم بادٌز  بلْن  ُسبحانَم ث عِخ رَم [[ . ]]  26 اآلٌة األنبٌاء سورة/  و ُ كْن



 أ ْن  لً ٌكو ُ   ا ُسبحانكَم  قال هللاِخ  دو      لهٌ ِخ  وأّ ً اتخذونً للناسِخ  قلتَم  ءأنتَم   رٌثَم  اب َم  عٌسى ٌا هللاُ  قال و ذْن 

هُ  فقد قُلتهُ  كنتُ    ْن  بحقٍّق  لٌس  ا أقولَم  لِخ تَم  سورة/  الُؽٌوب عالّثُ  أنتَم   نكَم  نفسكَم  فً  ا أعلثُ  وال نفسً فً  ا تعلثُ  عَم

 اب  أو  لهاًا  ال سٌيُ  ٌكو  أ ْن  وتنفً ال ضا ٌ  هذه تإكد قلٌلة ؼٌر أخرى آٌات القرآ  فً[[ .  116 اآلٌة ال ابدة

 بها جاء التً األخرى الفكرة رفض لكنه.  عنه ٌحدْن  ولث الخط بهذا  حفوظ نجٌب  لتزث.   ال ة  الل أو هللا

 والدته جسد فً هللا روو    نفخة هو ال سٌي عٌسى أ َّن  القاضٌة تلك ، اآلٌات    قلٌل ؼٌر فً ووردت القرآ 

 وال دٌنكثْن  فً تؽلوا ال الكتابِخ  أهلَم  ٌا]]   رٌثَم   لى ألقاها هللا    كل ة أنه أو بشرٌز  ٌ سسها لث التً العذراء  رٌث

 باهلل فآ نوا  نه ورووٌز   رٌثَم   لى ألقاها وكل تهُ  هللاِخ  رسولُ   رٌثَم  اب ُ  عٌسى ال سٌيُ   ن ا الحقَّن   الّ  هللا على تقولوا

لَمدٌز  له ٌكو َم  أ ْن  ُسبحانه واحدٌز   لهٌز  هللاُ   نّ ا لكثْن  خٌراًا  انتهوا  ال ةٌز  تقولوا وال وُرُسله  فً و ا الس اواتِخ  فً  ا له وَم

.  اآلٌة هذه  ض و  ع  تخرجُ  ال أخرى آٌات هناك[[ .  171 اآلٌة النساء سورة/  وكٌال باهللِخ  وكفى األرضِخ 

    بدَّن  ال  ولود لكل أ َّن    ْن  السوي الطبٌعً السبٌل فانتهج عٌسى خلق بشؤ  الفرضٌتٌ  كلتا  ذاًا  نجٌب رفض

.   لهٌة رووٍت  نفخة أو كل ة نتاج عٌسى ٌكو  أ ْن  فكرة ٌقبل لث ك ا عٌسى  ولد فً اإلعجاز فكرة رفض. وأث أبٍت 

 األزهر  شاٌخ عٌو   صري  جت ع فً رواٌته تداول و نع نجٌب لتجرٌث الصار ا  ال وقفا  هذا  ٌكفً أال

  ؟ آخرها على  فتوحة كبٌرة فٌه

 زاده هل.  ٌاس ٌنة ال و س   [  رفاعة]  عٌسى زواج أعنً.  الكتاب هذا فً  عقولة وجدتها  ا أخرى  شكالٌة

 عظٌ ة رسالة ٌح ل رسول بنبً ٌلٌق وهل ؟ عنها اإلستؽناء ٌ كنه ال  ٌزات أعطاه أو رفعةًا  الزواج هذا

اًا  لها عشٌقاًا  الظالث جني تحت تزور كانت ؟ ب و س ٌقتر ًا  أ ْن  به ٌلٌق هل...  للبشرٌة ٌّ  بلطجٌة    فتّوة، ، شق

ٌّو ً  س ه الحارة أحٌاء أحد  سؤلتها  ث هنا  لى تبعتها الخلفً، بٌو ً بٌت باب    خارجة رأٌتها قلٌل  نذُ ]]   ب

  نً أفلتت. الدهلٌز فت أل فٌها    تخرجُ  الخ ر رابحة كانت. سكرها لً فتبٌ  الفتّوة بٌت فً تفعله كانت عّ ا

  ا سؤختصر[[ .  فتّوة بٌت فً سكرانة ا رأةٌز  تفعله أ ْن  ٌ ك  ع ا أنفسكث سلوا واآل . الباب نفسها على وأؼلقت

 وأ ْن  ٌقار  أ ْن  فُرصة ال سٌحٌة باألناجٌل العارؾ للقارئ وأترك 266 و 265 الصفحتٌ  فً الصدد بهذا جاء

 أقتلوها. طردها قبل ُتجلد أ ْن  ٌجب.  جبل آل حً    أطردوها:  ؼضب فً األصواتُ  وتتابعت]]  ٌستنتج

...  ؟ الُ عتدي بٌو ً على ؼضبهث ٌصّبوا أ ْن  أبً ٌا بهث األولى ألٌس:  أباه ٌسؤلُ  وهو ُس ع رفاعة لك َّن ... قتالًا 

 شافعً وناداه... وذعرها بضعفها رح ةًا :  برجاء وهتؾ ٌاس ٌنة بٌت  لى طرٌقه وشقَّن  أبٌه ٌد    فؤفلت

 نجٌب كتبها}  تشاإو   ا بً وافعلوا  رح وها:  للج ٌع  ث ٌسا حك هللا:  زٌتونة وأجاب ٌُبالِخ  لث لكنه بحرارة

 عدداًا  كث[[ .  ؟  نها أتزوجَم  أ ْن  ٌُرضٌكث هل:  رفاعة فتساءل! ... ؟ قلوبكث اإلستؽا ات تحّركُ  أال ،{ !  تشاءو 

 ٌتزوج لث ؟  حفوظ نجٌب ٌا  نه َّن  بالزواج ال و سات  الٌٌ  إلنقاذ البشرٌة تحتاج عٌسى أ  ال الرسل   

تبةُ  أراد التً الزانٌة ال رأة    ال سٌيُ   لهث قال  ن ا النا وس فً  وسى شرٌعة حسب رج ها والفرٌسٌو  الكَم

 الُ شتكو  أولبك هث أٌ  ا رأة ٌا لها قال...  بحجر فلٌر ها خطٌبةٍت  بال  نكث كا   َم ْن ))  شهرة األك ر قولته

دُ  ٌا أحدَم  ال فقالت. أحدٌز  دانك أ ا. علٌك ٌّ  ٌوحنا  نجٌل/  أٌضاًا  ُتخطبً وال اذهبً. أدٌنكِخ  أنا وال ٌسوعُ  لها فقالَم . س

 بد وعها بلّته ا  ث العطور خربفا قد ٌه دهنت التً األخرى ال رأة ٌتزوج لث أنه ك ا((.  ال ا   اإلصحاو

ًِّل  بٌت فً ُ تكاٌز  أنه عل تْن   ذْن  خاطبة كانت ال دٌنة فً ا رأة و ذا))  رأسها بشعر و سحته ا  جاءت الفرٌس

 رأسها بشعرِخ  ت سحه ا وكانت بالد وع قد ٌهِخ  تبلُّب  وابتدأتْن  باكٌةًا  ورابهِخ     قد ٌهِخ  عند ووقفت طٌبٍت  بقارورة

 ((.  السابع اإلصحاو لوقا  نجٌل/  بالطٌب وتدهنه ا قَمد ٌهِخ  وتقّبلُ 

 و نقاذ العفارٌت  خراج على رفاعة قدرات التفصٌل    بشا بذكره وعٌسى رفاعة بٌ   حفوظ نجٌب ربط

 ربِّل  قالت]]  واألناجٌل القرآ  فً قرأنا   ا ال وتى و حٌاء واألبرص واألك ه ال رٌض و شفاء  نها  رضاها



ٌُعلّ هُ . فٌكو ُ  ك ْن  له ٌقولُ  فإنّ ا أ راًا  قضى  ذا ٌشاءُ   ا ٌخلقُ  هللاُ  كذلكَم  قال بشرٌز  ٌ سسنً ولث ولدٌز  لً ٌكو ُ  أّنى  و

 الطٌ ِخ     لكثْن  أخلُقُ  رّبكثْن     بآٌةٍت  جبتكثْن  قد أنً  سرابٌلَم  بنً  لى ورسوالًا . واإلنجٌل والتوراةَم  والحِخك ةَم  الكتابَم 

ئُ  هللاِخ  بإذ ِخ  طٌراًا  فٌكو ُ  فٌهِخ  فانفخُ  الطٌرِخ  كهٌبةِخ  هَم  وأبرْن  تؤكلو  ب ا وأُنببكثْن  هللاِخ  بإذ ِخ  ال وتى وأُحًٌ واألبرصَم  األك َم

 فً[[ .  48 و 47 اآلٌتا  ع را  آل سورة/   إ نٌ َم  كنتث   ْن  لكثْن  آلٌةًا  ذلكَم  فً   َّن  بٌوتكثْن  فً تّدخرو َم  و ا

 نجٌب أ َّن ..  ال هث.  سلٌث  نسا  عقل ٌتقبله ال  ا الخوارق    لل سٌي ٌنسب الذي القول هذا    الك ٌر األناجٌل

 ال سٌي  عجزات ع {  الس اوٌة}  الكتب هذه فً قٌل   ا قرٌبة صورةًا  لٌرسث األساطٌر هذه    أفاد  حفوظ

 واستخالص األفاعً بتروٌض  عروفو  ال تصوفة    فرقة والرفاعٌة"  رفاعة"  رواٌته فً دعاه الذي

 الُطرق  شاٌخ بٌ   عروفة شهٌرة خلطة وهً والحشٌشة التبػ  ع لخلطها أو العلل بعض لعالج س و ها

  ا وهذا واأل راض العلل    ال داوي الطبٌب أو الحكٌث  عنى"  رفاعً"  كل ة ُتضاهً.   ٌرا  فً وخاصة

 ٌخلّصهث أي الناس    العفارٌت  خراج على قادرٌز  نجٌب رواٌة فً رفاعة.  ال سٌي ع   عروفاًا  ٌزلْن  ولث كا 

ٌُنقٌّهث شرور    نفوسهث فً   ا ًٌّو   ذاًا  فهو وخطاٌاهث ذنوبهث    و  فً  حفوظ نجٌب أدخلنا هكذا.  ورسول نب

  لٌه قّد وا ال ساءُ  صار ول ا]]   ّتى  نجٌل فً ورد واحد   ال.  جبل أو  وسى ٌهودٌة بعد ال سٌحٌة طور

 .  حارتنا أوالد رفاعة هو ذاوه[[ .  شفاهث ال رضى وج ٌعَم  بكل ة األرواوَم  فؤخرجَم  ك ٌرٌ َم   جانٌ َم 

 رواٌة وهً الٌهود قبل    صلباًا  عٌسى  قتل رواٌة ع  ك ٌراًا   حفوظ نجٌب شذّ ( :  عٌسى)  رفاعة حٌاة نهاٌة

  تى  نجٌل    والعشرٌ  وال ا   والعشرٌ  السابع اإلصحاحٌ  فً تفاصٌلها جاءت نطاق أوسع على  عروفة

 هً حارتنا أوالد فً عٌسى  قتل صورة.  رقس  نجٌل    عشر والسادس عشر الخا س اإلصحاحٌ  وفً ،

ر سالفً اإلنجٌلٌ  فً جاء ب ا  قارنة جداًا  و تخلّفة بدابٌة صورة كْن ٌّة صورة اإلنجٌال  هذا  رسث. الذِخ  رابعة ح

اًا  به ت  ٌل    الصلب ذلك رافق و ا ال سٌي وصلب  حاك ة ألحدال  تحركة ٌّ  فً قٌل  ا وأخٌراًا  وتعذٌب ح

 رسولَم   رٌثَم  اب َم  عٌسى ال سٌيَم  قتلنا  ّنا وقولِخهث]]  ال سٌي عٌسى  صٌر فً قولته قال قرآننا أ َّن  حتى قٌا ته أ ر

لَمبوهُ  و ا قتلوهُ  و ا هللاِخ   و ا الظ ِخ  اّتباعِخ   الّ  علثٍت     به لهث  ا  نهُ  شكٍّق  لَمفً فٌهِخ  اختلفوا الذٌ  و  َّن  لهثْن  ُشّبهَم  ولك ْن  صَم

 حارتنا أوالدَم    َّن  قابلٌز  ٌقولُ  قد[[.  157 اآلٌة النساء سورة/  حكٌ اًا  عزٌزاًا  هللاُ  وكا   لٌهِخ  هللاُ  رفعه بل ٌقٌناًا  قتلوهُ 

داًا  التؤرٌخٌة باألحدال تتقٌد ال رواٌة هً ٌّ ، صحٌي وهذا حرفٌاًا  تق  الرواٌات تصّور أ ْن  وال توقع ال فروض ولك ْن

 ال روٌة حقابقها    أفضل تبدو وصور وصٌاؼات بؤشكال وتخرجها تصورها أ ْن ...  ع و اًا  واألدب والف 

 ال سٌيُ  قال ك ا لقٌصر لقٌصر و ا هلل هلل  ا فلٌتركوا و الّ  واألدٌب والفنا  الروابً رسالة هً هذه.  وال عروفة

 األدٌا  لتؤرٌخ صوؼه و عادة سرده فً  حفوظ نجٌب ٌتفوقَم  أ ْن  ال فروض. ز انه حكاث أ اث تورٌطه أراد ل  

 كا  ل ا الرإٌة تجدٌد فً اإلبداعات    الُ توقع حٌل  لى بها ٌعلو وأ ْن  سرد فٌ ا ٌتفوق أ ْن ...  فٌها حصل و ا

 سوقٌة  عالجة{  عٌسى}  رفاعة  قتل لحادل  حفوظ  عالجة كانت. وأُطر أشكال بؤفضل و خراجها وقع قد

نة بحضور بٌالُطس الوالً أ اث عٌسى  حاك ة ب شاهد  قارنتها لدى للنفس و قززة ال ستوى هابطة هَم  الكَم

 . والشٌوخ

  قارنة ٌعقدَم  أ ْن  حارتنا أوالد رواٌة قارئ لٌت ك  ٌسوع  حاك ة ل شهد وصؾ     ّتى  نجٌل فً جاء  ا أنقلُ 

 واحداًا  أسٌراًا  للج ع ٌُطلقَم  أ ْن  العٌد فً ُ عتاداًا  الوالً وكا ]]  لها  حفوظ نجٌب قّد ه الذي العرض وبٌ  بٌنها

 أ ْن  ترٌدو   َم ْن  بٌالُطس لهث قال  جت عو  هث ففٌ ا. باراباس ٌُسّ ى  شهورٌز  أسٌرٌز  حٌنبذٍت  لهث وكا . أرادوه  َم ْن 

داًا  أسل وه أنهث علثَم  ألنه. ال سٌي ٌُدعى الذي ٌسوع أث باراباس لكث أُطلقَم  سَم ًّ  على جالساًا  كا  و ذْن . حَم  الوالٌة كرس

ٌّاكَم  قابلةًا  ا رأته  لٌه أرسلتْن  نة رإساءَم  ولك َّن . أجله    ُحلثٍت  فً ك ٌراًا  الٌوثَم  تؤلّ تُ  ألنً. البارّ  وذلك   هَم  الكَم

ٌُهلكوا باراباس ٌطلبوا أ ْن  على الج وعَم  حّرضوا والشٌوخ  اإل نٌ   ِخ   َم ْن  لهث وقال الوالً فؤجابَم . ٌسوع و



 الج ٌعُ  له قال. ال سٌي ٌُدعى الذي بٌسوعَم  أفعلُ  ف اذا بٌالُطس لهث قال. باراباس فقالوا. لكث أُطلقَم  أ ْن  ترٌدو 

ٌُصلبَم  ٌُصلبَم  قابلٌ َم  ُصراخاًا  ٌزدادو  فكانوا. ع لَم  شرٍّق  وأيَّن  الوالً فقال. ل  شٌباًا  ٌنفعُ  ال أّنه بٌالُطس رأى فلّ ا. ل

. أنتثْن  أَمبصروا. البار هذا دثِخ     بريءٌز   ّنً قابالًا  الج ٌع قُّداث ٌدٌهِخ  وؼسلَم   اءًا  أخذَم  شَمؽبٌز  ٌحدلُ  بالحري بل

 وأسل هُ  فجلده ٌسوعُ  وأّ ا. باراباسَم  لهث أطلقَم  حٌنبذٍت . أوالدنا وعلى علٌنا دُ هُ  وقالوا الشعب ج ٌعُ  فؤجاب

ٌُصلبّ  بة كلَّن  علٌه وج عوا الوالٌةِخ  دار  لى ٌسوعَم  الوالً عسكرُ  فؤخذَم . ل تَم اًا  رداءًا  وألبسوه فعّروهُ . الكَم ٌّ . قر ز

 قابلٌ  به وٌستهزبو  قّدا هُ  ٌج و َم  وكانوا. ٌ ٌنه فً وقَمصبةًا  رأسه على ووضعوهُ  شوكٍت      كلٌالًا  وضفروا

 الرداءَم  عنه نزعوا به استهزأوا وبعد ا. رأسهِخ  على وضربوهُ  القصبةَم  وأخذوا علٌهِخ  وبصقوا. الٌهود  لكَم  ٌا السالثُ 

هُ  وألبسوهُ   [[.   ّتى  نجٌل    والعشرو  السابع اإلصحاو/  للصلب به و ضوا  ٌابَم

 ٌسوع صلب تفصٌالت    اإلصحاو هذا فً ورد  ا بقٌة الكرٌث القارئ فلٌتابع

    والعشرٌ  السابع اإلصحاو أقرأ. شوك  كلٌل    رأسه فوق وضعوا و ا   رور خل    جّرعوه و ا 

 كؤنه د قراطً ونظاث والحٌوٌة بالحركة زاخر باأللوا  سٌن ابً فٌلث أ اث كؤنً حتى العجب فٌؤخذنً  ّتى  نجٌل

 أعداء    واسع ج هور ٌشهدها علنٌة  حاك ة فً نفسه ع  الدفاع حق فٌه ال سٌي ٌُعطى  عاصر حدٌل نظاثٌز 

 هذا وسط فً.  باراباس قالوا ؟ ال سٌي أو باراباس األسٌر سراوَم  ٌُطلق هل بٌالُطس الوالً ٌسؤلهث ال سٌي

  نها أفاد التً وال فاجآت العبر أروع فٌه شقّاًا  األحدال ٌشقُّب  آخرُ   شهدٌز  ٌحضر  عاًا  والدرا ً ال لح ً ال شهد

  ّتى  نجٌل))  ال سٌي عٌسى قتل  ؽّبة    له وتحذٌرها الوالً زوج  عارضة أعنً...   سرحٌاته فً شكسبٌر

 أنقلُ  ؟ الحادل صور وكٌؾ رفاعة  سٌحه  قتل فً  حفوظ نجٌب قال ف ا((.  والعشرو  السابع اإلصحاو

}  رفاعة وشعر. الر ال فوق خطواتهث ف قُلت الخالء فً وأوؼلوا]] ...  األلٌ ة الواقعة هذه حول قصَّن   ا بعض

 أ ْن  أراد. بالفرار الذوا األصحابَم  وأ َّن {  ٌاس ٌنة زوجه هً}  خانتهُ  ا رأةًا  أ َّن  وذكر الخالء فً بالؽربة{  عٌسى

ٌّو ً ٌد ولك َّن  البٌت صوب الوراء  لى ٌلتفتَم   نّبوته بٌو ً ورفع. وجهه على قطفس بؽتةًا  ظهره فً دفعته ب

 تبؽو  ل اذا ٌؤس فً رفاعة وتساءل.  علث ٌا النهاٌة  لى  عك قابالًا  نّبوته الرجل فرفع ؟ خنفس  علث:  وهتؾ

" !  جبالوي ٌا"  أع اقه    وهتؾ عالٌة صرخة رفاعة فصرخ بشدة رأسه على بنبوته بٌو ً فهوى ؟ قتلً

. حشرجة  الّ  خالله تس ع لث ص ت وساد. النبابٌتُ  واستبقت عنقه، ٌصٌب خنفس نبوت كا  التالٌة اللحظة وفً

 [[. الظالث فً بقوة األرض تحفر األٌدي وأخذت

 بعد  ّتى أنجٌل فً جاء  ا عٌ  هو الكالث هذا ألٌس. <  جبالوي ٌا وهتؾ عالٌة صرخة رفاعة فصرخ> 

قتنً ل ا  ٌلً  ٌلً قابالًا  عظٌث بصوتٍت  ٌسوعُ  صرخَم  التاسعة ونحو>>  ال سٌي صلب بَم  ل اذا  لهً  لهً أي شَم

 هو جبالوي أ َّن  واّدعى  حفوظ نجٌب افترى فكٌؾ  لهً  لهً صرخة بالضبط هً جبالوي ٌا صرخة. تركتنً

  ا كل.  اّدعى و ا وقال كتبَم   ا عاقبة اآلخر عال ه فً ال رحوث ٌتح ل...  حال كل على ؟ هللا ولٌس الدٌ 

 الشٌطانٌة آٌاته فً رشدي سل ا    ل وكا  ُ لحداًا  كا . عنه دفاعاًا  ولٌس الدٌ  ضد هو حارتنا أوالد فً كتبه

 .بعقود بعده هذا جاء و  ْن 

 

 [ قاسم]  محمد النبي/  اإلسالم

 ( قاسث لفترة  خصصة صفحة 143 ٌساوي 465 ـ 322 الصفحات)  



 الذي الجزء هذا فً وسلبٌات  ٌجابٌات وجدتُ  ، حارتنا أوالد رواٌة    السالفة األقساث  ع األ ر كا  ك ا

 الخاص الفصل هذا اعتور  ا رؼث الرسول ل ح د التحٌز واضي كا . ال ح دٌة للرسالة الرواٌة كاتب خصصه

  ذا. النفوس لها تطٌب أخرى خِخالل ع  فضالًا  للؽناء و حب بالحّشاش[  قاسث]  ل وصفه رأسها على عٌوب   

ًَّن  أ َّن   عروفاًا  كا  ف ا كتب فٌ ا الجد ٌبؽً الكاتب كا   هل  ثَّن،. األؼانً وس اع الحشٌشة ٌتعاطى كا  اإلسالث نب

 س اع ٌسٌػ كا   ا  ح داًا  أ َّن  ذلك  لى أضؾ ؟ اإلسالث وبعد قبل  كة  جت ع فً  عروفة الحشٌشة كانت

ُتر استخداث تجنب على نساءه وٌحل والرسث الصور ٌحب وال والؽناء ال وسٌقى  الذي  ا.  ال لونة واألق شة السًا

 فلسوؾ جادٍّق  ؼٌر أو هازالًا  كا   ذا أ ا ؟ رواٌته    الجزء هذا ببطل التهث هذه لصق  لى الرواٌة بكاتب حدا

 التً ال سابل    الك ٌر و ضاءة والتنوٌرٌة التؤرٌخٌة قٌ تها:  وخطورةًا  أه ٌة رواٌته أركا  أك ر أحد ٌسقط

 عالقاته كانت وكٌؾ والعابلٌة البٌتٌة الرسول حٌاة وتفصٌالت خصابص بٌنها     عروفة وؼٌر ؼا ضة بقٌت

 للؽنث راعٌاًا   ح دٌز  كا   ا  ث. التجارة ت ته   رٌة أر لة كانت كقرٌنة تعا له كانت وكٌؾ[  خدٌجة]  ق ر بزوجه

ه عنه  عروفاًا  كا  ف ا كذلك كا  لو وحتى  صور هذه[ !  نع ة]   سث أعطاها لخدٌجة عنزةًا  ٌرعى كا  أنْن

 أ َّن  أفترض ألنً أهدافها و ج ل برسالتها وال العرٌضة الرواٌة بسٌاقات تلٌق ال و ضحكة هازلة كارٌكاتورٌة

ًّ  بصٌر رجلٌز  كاتبها  ورإاه اجتهاداته حسب ورواٌات قصص    كتب  ا تفارق لث اجت اعٌة أهداؾ ذو ذك

 سٌاسٌاًا  الرجل كا   ا. وؼٌرها والكالب واللص النٌل فوق و ر رة  ٌرا ار رواٌة  نها بالذكر أخص الخاصة

 ال قٌلة األس اء لبعض بتوظٌفه تتعلق أخرى  إاخذة. كتب  ا كل فً واضحة تنوٌرٌة رسالة ح ل لكنه  إّدلجاًا 

 الرجال هإالء    السخرٌة قصد  ذا. وخردة وزقلة وجلطة ولهٌطة دنجل قبٌل    السلٌث الذوق ٌتقبلها ال التً

 ال عادي الصؾ فً كانوا ألنهث  ث علٌهث ال قٌلة اإلتاوات وٌفرضو  الناس ٌرهبو  الُعتاة الشقاة    كانوا ألنهث

 البلطجة أع ال    ٌ ارسو  كانوا  ا وشناعة فظاعة واحتقارهث ل قتهث فٌكفً الجدٌدة ورسالته الجدٌد للنبً

/  رفاعة حً]  للنصارى واحدة حارات  الل  لى انقسث الذي ال كً ال جت ع أي الحارة أُناس وظلث والشر

 رب ا أو ال سل ٌ  حً أي]  الجرابٌع حً أس اها وال ال ة[   وسى/  جبل آل حً]  للٌهود واألخرى[  عٌسى

    ولو الناس ٌحتاجه جدٌداًا  اجتهاداًا  أضاؾ  ذْن  أجاد الرواٌة كاتب   َّن  قلتُ [ .   ح د]  قاسث قوث هاشث بنً حً

ٌّهث حٌاة تفصٌالت على للوقوؾ الفضول باب  األولى أكانت سواءًا  ألزواجه تفّرؼه ساعات أ ناء الٌو ٌة نب

 تفسٌرا [  قاسث]  زواجات لك رة تفسٌرات  ال ة قّدث أنه ك ا. تباعاًا  بٌوته دخل  اللواتً األخرٌات أو خدٌجة

 ه ا ال عروفا  التفسٌرا .  الذكً اإلجتهاد    الك ٌر وفٌه وطرٌؾ جدٌد تفسٌر فإنه ال الل أ ا  عروفا   نه ا

 ـ  وسى آل    ٌهودٌة أي ـ جبل آل    حسناء تزّوج ـ ق ر بعد ال انٌة زوجته ـ بدرٌة حّبه فعلى: ) ... 

 فقد ُ ذْن  افتقده شًء ع  ٌبحلُ   نه:  ذلك فً أناسٌز  وقال.  ـ عٌسى آل     سٌحٌة أي ـ رفاعة آل    وأخرى

ًّ  والد طالب أبو هو ـ زكرٌا عّ هُ  وقال.  األول التفسٌر هو وهذا األولى زوجته  أسبابه ٌوّ قَم  أ ْن  ٌرٌدُ   نه:  ـ عل

 التفسٌر أ ا( .  واسع نطاق على  تداوال   عروفا  وكاله ا ال انً التفسٌر هو وهذا ج ٌعاًا  الحارة بؤحٌاء

 وبكل ات ٌلً ك ا فهو والفساد الع را  فً خلدو   ب  نظرٌة    قوي أ ر وفٌه  حفوظ نجٌب رآه الذي ال الل

 فً توسع أنه  الّ  اللهثَّن  شًء شؤنه    ٌتؽٌر لث والنكتة الؽناء وحبه الج ٌل ذوقه ع  فضالًا ) ...  نفسه نجٌب

 ال سل ٌ  نفوذ توسع أ َّن  الكالث هذا  عنى( .  وتن ٌته الوقؾ تجدٌد فً  جراه فٌها جرى كؤن ا الزوجٌة حٌاته

 أّ رت قد  سبوق ؼٌر ال ال فً واتساع و راء وأ وال ؼنابث    أصابهث  ا وك رة قرٌش كفّار على ؼلبتهث بعد

 الجنس صوب رؼبته وتضّخ ت فن ت الجرابٌع حً    الفقراء و حرر النصر بطل قاسث على ج ٌعاًا  هذه

 والكراع والسالو ال ال لقوة  نه  ناصَم  ال طبٌعً ا تداد هً الجدٌدة الجنسٌة وطاقاته قوته كؤ َّن  األزواج وتعدد

 . والسالو ال ال قوة    البد  فقوة



 465 الصفحة على بالنص  ذكور أقواس بٌ  ووضعته الخصوص هذا فً كالث    اقتبستُ   ا كل : مالحظة

 .  حارتنا أوالد رواٌة   

 ، طالب أبً ب  علً وهو]  حس  وع [  الصدٌق بكر أبا أراه]  صادق ع  الروابً ذكر فٌ ا أعجبنً أخر أ ر

 آ      أول وكانا واألٌ   األٌسر قاسث ساعدي كانا[ .  الزهراء فاط ة]   حسا  ابنته وزوج  ح د عث  ب 

 لث.  صادق أخت بدرٌة    ـ ق ر زوجه وفاة بعد ـ قاسث تزوج  ث النادر البالء وأبلٌا  عه وقاتال وقٌادته برسالته

  راحل فً وهو عابشة الصؽٌرة ابنته تزوج  ن ا الصدٌق بكر أبً أخت    تزوج  ح داًا  أ َّن  التؤرٌخ فً نقرأ

 ٌفهث أ ْن  فً الحق كل للقارئ لك َّن  واجتهد قال ع ل  سإول  حفوظ نجٌب...  حال أٌة على. ع ره     تقد ة

هُ  و  ْن  الخاصة وتفسٌراته واجتهاداته فه ه حسب األ ور وٌفّسر  ال قطث جبل أ َّن  البعض ٌرى قد.  الروابٌو  كرِخ

 هو  ن ا اآلخرٌ  الحارة وسكنة قاسث ج اعة بٌ  فاصلة  عارك الضٌقة وو  راته سفوحه بعض فً جرت الذي

 كسر وحاد ة.  جدٌداًا  دٌناًا  اإلسالث وانتصار تطور خالل حاس ة  عركة وكانت  عروفة أُحد ف عركة أُُحد جبل

ٌّة     ال أ ْن  ٌّدعً أ ْن   حفوظ نجٌب أ اث سبٌلَم  فال وعلٌه  عروفة كذلك حاد ة هً ال عركة هذه فً الرسول  ن

/  وذقنك أسنانك    ٌسٌلُ  الدثَم    َّن :  له قال صادق لك َّن ]  ال ال ة األدٌا  ع  نعرؾ ب ا رواٌته تربط عالقة

 شتى وباشكال ك ٌراًا  ببعضها وتصّرؾ الرواٌات صٌاؼات أعاد لكنه الك ٌر  نها أخذ  نه[ .  453الصفحة

  نها.  به والتسلٌث قبوله وعسٌر  رفوض اآلخر البعض لك َّن  اإلحت ال وقوة ال نطق ٌرفضه ال  قبول بعضها

 والقرٌب ال عروؾ الجّ الٌة كحً القاهرة أحٌاء بعض فً تدور ، شكّ  ال كبٌرة وهً ، رواٌته أحدال جعل أنه

 سكنة    ال صرٌو  ٌعرفها أخرى وأ اك  الُ قّطث جبل ع  فضالًا .  الخلٌلً وخا  الحسٌ  و سجد ساحة   

 كذلك ال قطث جبل لك َّن  عنه ا بعٌدة  ّكة.  اإلطالق وجه على  صر  هرا ات وال النٌل نهر ٌذكر لث. القاهرة

 سنجده...  األ ر واقع فً فعل ك ا الز نً األدٌا  وتسلسل تدّرج بخط الرواٌة هذه كاتب التزث  ذا.  عنها بعٌد

 التؤرٌخ أوضي ك ا أُحد  عركة خسروا قد كانوا ال سل ٌ  أ َّن  أعنً.  عوٌص تؤرٌخً  ؤزق فً نفسه أوقع

 ٌكسبونها جعلهث  حفوظ نجٌب لك َّن .  ال عركة تلك فً قرٌش كفّار أ اث األوابل ال سل ٌ  انكسار أسباب وأبا 

 ٌقصد ولعله الناظر بٌت وٌقتحث بل الحارة وأتباعه هو فٌدخل  إّزراًا  حاس اًا   نتصاراًا  قرٌش على وٌنتصرو 

ٌّ ا وال القرشٌٌ  قبضة فً هللا وبٌت الكعبة انتك فقد البٌت بهذا الكعبة   رابهث  صادر وأحد سفٌا  آل س

 الطع ٌة   ل وأكالت و واقع وأس اءًا  أ كنةًا  رواٌته الكاتب  ّصرَم  لقد.  الز ا  ذاك  قاٌٌس حسب الفاحش

 ال نجي( .  النارجٌلة)  الجوزة وحتى بل والنبٌذ البوظة   ل ال شروبات ت صٌر ٌفته ولث الشهٌرة ال صرٌة

 و اهٌة التارٌخً:  كلٌه ا الصعٌدٌ  وعلى  رتٌ  القارئ  قناع فً فشل لكنه الرواٌة ت صٌر فً رٌب

 وأطفال لألطفال  ص  ة قصص  ج وعة أنها على  الَم  الرواٌة هذه أتقبل ال لذا.  واألحدال الوقابع وجوهرٌة

 .  اإلسال ً الدٌ  تؤرٌخ واستٌعاب لتقّبل لعقولهث ت هٌداًا  خاصةًا  ال دارس

 

 / محمد على الوحي نزول

 ع  نعرؾ   ا قرٌباًا  أو شبٌهاًا  كال اًا  367 ـ 364 الصفحات على ال وضوع هذا حول  حفوظ نجٌب كتب

 أنا لً قال] ...  قندٌل ؼدا وجبرٌل.  هند صخرة عند علٌه ٌُؽ ى قاسثَم  جعل حِخراء ؼار فبدل.  النزول قصة

[  367 الصفحة/  الجبالوي خادث قندٌلُ  أنا:  قابالًا  فقاطعنً...  فؤنا تإاخذنً ال:  له وقلتُ  لشؤنه فعجبتُ !  قندٌل

 وُبشراًا  وُهدىًا  ٌدٌه بٌ  ل ا ُ صّدقاًا  هللاِخ  باذ  قلبكَم  على نّزلهُ  فإنه لجبرٌلَم  عدّواًا  كا   َم ْن  قلْن ]]  القرآ  فً نقرأ. 

ٌُ ّبتَم  بالحقِّل  رّبكَم     القُدسِخ  رووُ  نّزلهُ  قلْن ]]   ث[[ .  97 اآلٌة البقرة سورة/  لل إ نٌ   وُهدىًا  آ نوا الذٌ  ل



 أرى وال رواٌته فً هللا هو الجبالوي أ َّن   حفوظ ٌنفً كٌؾ[[ .  102 اآلٌة النحل سورة/  لل سل ٌ  وُبشرىًا 

 أدلة الرواٌة فً.  األ ٌ  القدس الروو وهو الوحً وناقل واسطة هو جبرٌلُ  ؟ تجدٌؾ أو ضرر أي ذلك فً

 التً األنبٌاء وتؤرٌخ األدٌا  قصص    رواٌته فً ال إلؾ استعار  ا صحة  لى ُتشٌر ك ٌرة قوٌة و شارات

 وال ندابٌة والزرادشتٌة ال جوسٌة  نها أخرى دٌانات العربٌة والجزٌرة  كة عرفت بٌن ا  ال ة على قصرها

 القوٌة اإلشارات هذه   .  بابل فً و اروتَم  اروتَم ه والساحرٌ  القرآ  فً بابل اسثُ  ورد  ذْن  والبابلٌة الؽنوصٌة

    و نهث رفاعة وآل جبل آل ٌكّذُبنً ل اذا:  وتساءل حٌرة فً رأسه قاسث فهزَّن ]]  400 الصفحة فً قال  ا

 شبه الكالث هذا فً ألٌس[[.  ؟ وتؤٌٌدي بتصدٌقً الناس أولى وهث ٌكذبوننً ل اذا ؟ حاد هُ  أو الجبالوي قابله

هث ولَمتجد َّن  أشركوا والذٌ  الٌهودَم  آ نوا لِخلذٌ  عداوةًا  الناسِخ  أشدَّن  لَمتجد َّن ]]  القرآ  قال ب ا قوي بَم  للذٌ   ودةًا  أقرَم

لَم   ا س عوا و ذا.  ٌستكبرو  ال وأنهث وُرهباناًا  قسٌسٌ َم   نهث بؤ َّن  ذلك نصارى  ّنا قالوا الذٌ  آ نوا  للرسولِخ  أُنزِخ

فوا   ا الد عِخ     تفٌضُ  أعٌنهثْن  ترى رَم  اآلٌتا  ال ابدة سورة/  الشاهدٌ   ع فاكتبنا آ نا ربَّننا ٌقولو  الحقِّل     عَم

ٌّ َم  أخرى  شارات أسوق.  سٌناء طور جبل فوق وكلّ ه الربُّب  قابله    هو  وسى[[.  83 و 82  صحة ألب

 به ا وأكتفً   لٌ  أسوق.  وال قافً الدٌنً و ورو نا ترا نا فً بال عروؾ حارتنا أوالد رواٌة أحدال عالقة

هٌباًا  رقٌقاًا   تواضعاًا  باس اًا  قاسث وبدا]]  رواٌته    464الصفحة على نجٌب قال.  الك ٌر ٌبقى فهنالك   عاًا   َم

 حً بٌ   لٌه اإلنتساب فً ت ٌٌز ال ج ٌعاًا، جّدنا الجبالوي، ٌُقٌثُ  هنا:  وقال الكبٌر البٌت  لى أعلى،  لى فؤشار

]]  القرآ  فً ٌونس سورة فً جاء  ا{  ج ٌعاًا  جّدنا}  عبارة تعنً أال[[ .  وا رأة رجل أو وفرد، فرد أو وحً،

ًَم  رّبكَم     سبقت كل ةٌز  ولوال فاختلفوا واحدةًا  أّ ةًا   الّ  الناسُ  كا  و ا  19 رقث اآلٌة/  ٌختلفو  فٌه فٌ ا بٌنهث لَمقُض

 أو تراب    البشر وباقً آدث خالق نفسه وهو بٌنه ا و ا واألرض الس اوات خالق هللاُ  هو  ن ا ج ٌعاًا  جّدنا[[. 

 آٌاته و  [[ . ]]  السابعة اآلٌة السجدة سورة/  طٌ     اإلنسا ِخ  خلقَم  وبدأَم  خلقهُ  شًءٍت  كلَّن  أحس َم  الذي]]  طٌ 

رو  بشرٌز  أنتثْن   ذا  ثَّن  ُترابٍت     خلقكثْن  أ ْن   464 الصفحة فً جاء األخٌر ال  ال[[ .  20 اآلٌة الروث سورة/  تنشِخ

 الوقؾُ  سٌكو :  له قال حٌ  أدهث وعد ك ا السواء على ج ٌعاًا  لكث وسٌكو  وقفهُ  وحولكث]]  حارتنا أوالد   

 اهبطوا قال]]  أ ره خالؾ أ ْن  بعد رّبه قال وله آدث هو سابقاًا  رأٌنا ك ا وأدهث األرض هو الوقؾ[ . ُ] لذّرٌتك

قرٌز  األرضِخ  فً ولكث عدوٌّو  لبعضٍت  بعُضكث جو  و نها ت وتو َم  وفٌها تَمحٌو َم  فٌها قال.  حٌ   لى و تاعٌز  ُ ستَم /  ُتخرَم

 [[ . األعراؾ سورة    25 و 24 اآلٌاتا 

  كشوفة فهً وتفاصٌل أحدال    فٌها جاء و ا رواٌته حقٌقة إلنكار  حفوظ نجٌب الراحل أ اث سبٌل    ال

 . اللٌل عت ات فً وحتى بل الش س نور تحت
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