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 الموجهات النصٌة  -2

 فٌَِها َقالَ ( 24) ِحٌن   إَِلى   َوَمَتاع   ُمْسَتَقر   اْْلَْرِض  ِفً َولَُكمْ  ۖ  َعُدو   لَِبْعض   َبْعُضُكمْ  اْهبُِطوا )َقالَ 
ْوَنوَ  ٌَ (25) ُتْخَرُجونَ  َوِمْنَها َتُموُتونَ  فٌَِها َتْح

 ُكل  

ٌْسَ  َواْلَبْحرُ  اْلَبْحِر، إِلَى َتْجِري اْلَْنَهارِ   ُهَناكَ  إِلَى اْلَْنَهارُ  ِمْنهُ  َجَرتْ  الَِّذي اْلَمَكانِ  إِلَى. بَِمآلنَ  لَ
ًَ  ْلَكل َراِجَعًة. ُكّل   َتْذَهبُ  ْسَتِطٌعُ . ْقُصرُ  اَِم ٌَ نُ . بِاْلُكل   ٌُْخبِرَ  أَنْ  اإلِْنَسانُ  الَ ٌْ  ِمنَ  َتْشَبعُ  الَ  اْلَع
َظِر، ْمعِ  ِمنَ  َتْمَتلِئُ  الَ  َواْلُُذنُ  النَّ ُكوُن، َما َفُهوَ  َكانَ  َما. السَّ  ٌُْصَنُع، الَِّذي َفُهوَ  ُصنِعَ  َوالَِّذي ٌَ
سَ  ٌْ ْمسِ  َتْحتَ  َفلَ ْهتُ .َجِدٌد   الشَّ  َواْلَجْهِل، اْلَحَماَقةِ  َولَِمْعِرَفةِ  اْلِحْكَمةِ  لَِمْعِرَفةِ  َقْلِبً .. َوَوجَّ
ًضا هَذا أَنَّ  َفَعَرْفتُ  ٌْ ٌحِ  َقْبضُ  أَ ، َكْثَرةُ  اْلِحْكَمةِ  َكْثَرةِ  ِفً ْلَنَّ . الر  ِزٌدُ  لَِّذيَوا اْلَغم  ِزٌدُ  ِعْلًما ٌَ ٌَ 
ُحْزًنا
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" آدم التائه : 

هل آدم المطرود هو أنا أم شخصٌة أخرى حقا ومن هً حواء اللهٌبً

وسا انتبه آدم البغدادي الى ان الكاتب مثل ذلك الطبٌب الجراح الذي كان مهو

بفكرة الخلق اشّلء مختلفة واجرى ما اجرى من لصق وترقٌع وتركٌب من اْلشّلء كً 
ٌوجد مخلوقا مسخا مثل فرنكشتاٌن، وربما آدم التائه، أو هو آدم البغدادي بالذات، قام 
بتجمٌع سمات مختلفة من نساء عدٌدات صادفهن فً حٌاته، واوجد شخصٌة حواء 

مطرود ... ربماالمجهول من خّلل الكاتب آدم ال

 قاتل أنه القاتل ظن "اذا
 قتٌل أنه والمقتول

 أسالٌبً من خفً ما ٌدرٌان فلٌسا
 ٌموت لمن الصدر أكون حٌث

 ٌقتل لمن والسّلح
 ٌطٌر لمن والجناح
 .وجودي ٌشكفً لمن أكون وحٌث

 . نفسه الشك حتى شًء كل
 الواحد أنا أكون وحٌث
اْلشٌاء "  وأنا

 االستدعاء  -3

 استدعاء الشخصٌة  - أ

حواء التً 

وهٌة لحظة فسقته خمرها حتى اسكرته واطعمته من شجرة راودتها نفسها بالخلود واْلل
الخلود، فسقط عن عٌنٌهما وعن عورٌتٌهما الغشاء وعرفا أن ما ضرب علٌهما هو 
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الهّلك

لعٌنٌك وعٌنً السمكة .. عارٌة كحواء عند الخطٌئة

،  " هرعت لسان إمرأة .. تغو.. وبعد ؟"  مري.. أنت، ٌا نسل حواء اللعٌن

إلى الخٌط وشددته.. كانت سمكة كبٌرة وال شك، فهً تنس بقوة، أعطٌتها قلٌّل، وداورتها 
حتى ال تقطع الخٌط. فعلت ذلك بدون لذة، بحركة فاترة . ظلت تقاوم فتقدمت نحو الماء 
حتى أعطٌها مسافة تتعب فٌها، وسحبت من جدٌد، ولكنها نترت، فارخٌت لها ... الصنارة 

لسمكة، هً التً تهمنً، ولسوف ٌأتً ٌوم، ٌا عاهرة الماء واملك أكثر من صنارة . ال ا
صبرا، صبرا، إن شاربً زكرٌا المرسنلً لن ٌبقٌا متدلٌٌن مستعطفٌن أمام ساقطة مثلك 

هذا سر آل 

المرسً ٌا آدم، وقلت لك فقط لتدرك خطورة اْلفعى التً ترقد فً جزٌرتك

زوجتك 

، ونفذت من الطٌن إلى رقائق جسدك، فهل أنا كل خلٌة من خّلٌا جسدي، هربت منهم إلٌك
بذرة .. أم سم ناقع

لماذا ال نرحل من هنا، أرض هللا واسعة، نحن اآلن زوجا وزوجة لننس النجع وال 

 المرسً ولنعش حٌاتنا بعٌدا فً آمان .
 أزاح ٌدها ابتعد إلى اقصى ما ٌستطٌع، هتف بصوت مختنق:

إنها أرضً الشًء الوحٌد الذي أمتلكه، كٌف أتركه، لم ٌفلح أحد فً انتزاعه منً،  -
 كٌف أرحل بعٌدا، سوف أبقى هنا وأزرعها .

 إنها صغٌرة ولن توفر لنا الطعام وال الحماٌة . -
ٌد تحول الى كابوس حولته هً، نزعت كل شًء وغٌرت مسار كل شًءحلمه الوح

بقً آدم المطرود فً غرفته مذهوال من 

رضً، جحٌم النفس التائهة، ال ٌعرف كٌف ٌنظر هول ما سمعه، إنها رحلة عبر الجحٌم اْل
الى حواء كوناي، هل هً داعرة فاسقة أم إنها قدٌسة تتطهر بنار الجحٌم

فجأة وجدت 

ري، كان ٌبكً كالطفل، نفسً أنهار على اْلرض باكٌة أخذنا كّلنا نبكً، ضممته إلى صد
وكنت أبكً أٌضا بحرقة والم، كنت أبكً شفقة على زوجً آدم تورك، وعلى نفسً، أبكً 

على انحّللً وسقوطً، أبكً على آدم اإلنسان والضحٌة
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لم ٌفهم آدم شٌئا من إجابته، بٌنما كان الرجل ٌغلق 

لمطرود التفاحة من الصٌنٌة ولم ٌلمس بقٌة الباب من الخارج بالمفتاح أخذ آدم ا
الطعام

 علٌنا أسماء تطلقون الشٌاطٌن، أو اْلشباح أو الجن تسموننا آدم بنو أنتم

 الباٌولوجٌة بقوانٌنكم مقٌدٌن انودم ولس لحم من لسنا أننا هو واحد هرالجو لكن مختلفة،
الكون  هذا فً المخلوقات وأعظم وأِشرف أفضل أنكم ذلك تعتقدون وبرغم ،ةوالفٌزٌاوٌ
 فً الحضٌض، ٌتخبطون فً وهم السماء من آدم بنً إلى ننظر نحن بٌنما الرحٌب،
 من تهربون والنفوذ، الذهب وراء طة،لالمال والس وراء تلهثون نراكم اْلرضً، الشقاء
منافقون أنتم. والسلطة المال عبودٌة إلى تذهبون طائعٌن أنفسكم،

 " عاد ابن معتوقة ٌقول 
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 متظاهرا بالمرح : 
ماذا قلت: تضع ٌدك فً ٌدي ونتوكل على هللا، دعك من الحرث والقلع، هذا رزق ساقه  -

فاستغله، كبار البلد سٌأتون إلٌك هنا، العمدة، والمأمور، والمحافظ شخصٌا، هللا إلٌك 
 سوف ٌسٌل الذهب تحت قدمٌك .

 ازدادت رعدة آدم وخاف أن ٌسقط على اْلرض أمامهم، هتف بكل قوته: 
 ابتعد  -

 قال ابن معتوقة فجأة وقد تغٌرت لهجته وتبددت منه نبرات المرح والمداهنة : 
الحرام، إما أن تكون هذه الجزٌرة لً، وإما أن تعود للزرٌبة التً ولدت أنا ال أمزح ٌابن  -

 فٌها

اقترب من الساقٌة المهجورة التً تقع فً أول النجع، كان 

ابن معتوقة جالسا علٌها، ٌتطلع نحوه كأنه ٌنتظره، وكأنه ٌعلم مٌعاد قدومه، قفز من فوق 
فر، وعندما الساقٌة وسد علٌه الطرٌق تقرٌبا، كان ٌرتدي بالطو أصفر فوق جلباب أص

 فتح فمه بدت أسنانه المفلوجة، هتف آدم فً ضٌق :
 ماذا ترٌد ٌا ابن الملعونة:  -

 رفع ابن معتوقة ٌده إلى أعلى كأنه ٌعلن استسّلمه وقال :
 عفا هللا عما سلف، نحن ابناء الٌوم، اللهم ابعد عنا الشجار. -

عد له، الحظ ابن معتوقة استرد ادم انفاسه، آدار رأسه لٌرى إن كان هناك كمٌن جدٌد قد 
 حركته فعاد ٌضحك فً صوت مسلوخ وهو ٌقول :

أنا وحدي هذه المرة، ال غدر بعد الٌوم، لٌس هناك أفضل من التفاهم ... -

 استدعاء الحدث  - ب
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لطم الماء 

ط ولكنه ٌحتوي جسده فلطمه الماء، دفعته موجة مجنونة حتى أحس بالطٌن، ال فً فمه فق
اٌضا، مد ذراعه وحاول أن ٌتشبث بأي شًء، طٌن رخو، اقتلع فً قبضته بعضا من 
الجزٌرة واوشكت الدوامات أن تدفعه بعٌدا مرة أخرى، دفع جسده حتى ٌدخل الطٌن أكثر، 
ٌلتحم به، ٌصٌران معا جسدا واحدا كبٌرا ال ٌقدر النهر على ابتّلعه، ضرب الطٌن بذراعه 

بصدره أكثر حتى أحس بشًء من اْلمان، اآلن هو الذي ٌحتضنه وٌبعده عن وغاص 
 . غائلة النهر " 

 نرى نحن وأقوى منكم، وأذكى أفضل فنحن المخلوقات، أفضل آدم بنو لٌس

 ذلك، التستٌطعون أنتم بٌنما نشاء كما ونتحول الضوء بسرعة ونطٌر ونتحرك ونسمع
 جٌفة، منكم كل داخل جٌفة، أنتم. ودم لحم من أنتم بٌنما زرقاء نار من فنحن أشرف ونحن
 سوى الٌمحوها قاتلة، جٌفتكم وتكون تتحللون الموت وعند كرٌهة، وسوائل وبراز غائط

وأكرم منا أشرف لستم. السماء ومقبرتنا إنطفاء، موتنا زرقاء، نار نحن بٌنما التراب،

" وكان لنا الحق أن نبقى مع اآللهة الغاضبٌن أندادا، أو  

رصفاء فً عدن .. لٌس هنالك سقوط، ولم نكن بحاجة إلى ورقة التٌن، ْلنه لم ٌكن لنا 
- سوءة بل مجد " 

وسرت على الشاطئ عسانً أحظى بخرقة قذفها الموج أستتر 

بها، فكرت بضفر أغصان مورقة أربطها إلى وسطً ... وجدت الصرة وصنعت منها 
 . قلة حجبت عورتً "خرقة كورقة التوت ربطتها بخصري بقشرة عود من الد
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أحس الدكتور آدم التائه ان اْلحداث التً 
جرت فً الواقع وما تراكم لدٌه من تجارب ٌومٌة مع الّلجئٌن وغٌاب الوسط الثقافً 

رت على شخصٌته بشكل كبٌر، صار ٌتعرف على اللصوص، والفكري من محٌطه قد أث
وعصابات اْلجانب وٌشاهد اْلفّلم اإلباحٌة، وابتعد كثٌرا عن زوجته حواء المؤمن، بل 

  أحس أن وجودها صار عائقا بالنسبة إلٌه " 

 صاح آدم فً صوت مختنق 
 غادر جزٌرتً  -

 قال ابن معتوقة فً هدوء 
 اصبحت جزٌرتنا اآلن.. السٌدة معً .. واْلرض غٌر صالحة للزراعة فلم المكابرة..  -

انقض آدم علٌه، امسكه من عنقه، رفعه بسهولة من على اْلرض واوشك أن ٌقذف به فً 
ماء النهر، تحول صوت ابن معتوقة إلى حشرجات والتفت ٌاقة البالطو اْلصفر على 
عنقه .. واحس آدم بضربة تهوي على مؤخرة رأسه .. تزلزل جسده كله.. تراخت 

م ببطء إلٌها .. رأى وجهها المحمر ... " أصابعه وافلت منها ابن معتوقة، استدار آد
  

 الخاتمة
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Abstract 
Religious interrelationship in Arabic narratives 

(the story of Adam peace be upon him sample) 

By WassanHussaenLelo 

And Nidal Abdul-Jabbar Hassouni 

 This research is based on monitoring the mechanisms of convergence 

and its effectiveness in employing the story of Adam as a religious heritage 

in Arabic narratives. We have chosen diversity in the selection of narrative 

texts, to stand on the mechanisms of semantic transformation in employing 

the story 

according to its narratives (the story of creation, seduction,   

transgression,falling And patterns called Narrative in three novels and a 

story are: 

1 - the novel of the other time to the roles of Hraat 2 - 

AlayatrHnnaMinah  3- Adam's maze of Burhan Shawi 4 - Adam's story of 

clay for Mansi Qandil 
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