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الجمالى...أمامالروحيةبالهزةالا،لىالانسانشعرمنرالنقادمافتيء

هذااثرمنصحيحهوومافياىفهوماحولىيبخنونوهم،حوإءجمال

ينيروااوالمعالميحددواانالآنحتىاستطاعواانهماظنولا.الجمال

حكماناولهاعديدةلاسباب،ذلك.(لتمييزهذاالىالقويمالسمبيل

الحمالىبدنيااحاطتهمدىعلىيتوقفجميلبانهماشي،علىالانس!ان

بطب!يعةلنفسهاباحضيقةاختيارهدائرةكانتفادا.معاناتهوطولى

*،الضيقةدائرتهحدودفي،نجالقبوللهميسوركليرعىانالحال

علىلايطهرالذوقلانوثانيا.القيموراـ،تحفىالتيللثيمتحديددون

التفريقفيظهورهق!روالجمالالقبحبينالمجردالتفريقفي"صالته

فيهـلاقتصارلغةفييقولونكمااوالجصالبينهماقربجميلينبين

الذاتياختبارهالىالرجوعمنللناقدغناءلاوهنا.النوعفيلا.؟لدرجة

الطويلةللممارسةنتيجةجاءلانهسواهفيهيشاركهانيستطيعلاالذي

.والاختبارالنبدفيالواعيلع!له

..يروعكالجميلفالاثر.ابدالايخاليءواحداميزاناهناكانعلى

انهصفاتهالرممنولفى.حدالى..وهلةلأول...يروعكلابد

مرةالروعةبتلكعهدكلتجدداثرهتعاودانعلى-بثد-يدفعك

وترديدالتقادمطولعاى.الاثريزدادفلا.اـلايامقابلفيمرةبعد

:نواس(بوقالكماأو.وجمالاجدةالاالنظر

نظرامازدتهاذاحسناوجههيز،بك

نز؟رالجمالفيالصفةبهذهشعرهميتسممشعرائناء.الذينبينومن

قنونهالرالمرأةيستوحياننفسهعلىاخذالذيالمقنونالشاعرقباني

..باريسالىقرطبهومن..لندنالىانقرهمن..سماءكلتحت

منهذأ.(لفتونأكارمنوحم!االشاعربلددمشقبهمأنتمتعبله

بابالايترلث؟نلهقدرف!نماالمبياغةناحيةمنواما.(لموضوعناحية

..البحتريعرفهكماالشعرعمودمنمتنقلاطرقهالاوألابداعللتحدد

الشعرالى..العرأقشعراءفيهيتنافسىأخذالذيالحرالشعرالى

الشعرالى..الغرببمالنسبيمبهيميلوهولبنانعنهيتفتقالذالمرسل

شعرفيشترىكما...بحتعربيتراثاصالتهفيهوالذيالمتعور

الرقيق.الشاعرهذا

فيكانيومبالمراسلةفبادهبمتفضلالذينزاربصداقةاعتزانن

بدمشتى.العربيالناديبهوفيابخنمعناعشيةبيورحب،(نقره
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عاصمهفيالتسيارعصاالقيتعئدمالاتنسىسهراتفي.ورافقنى

بتفتحهاتعد.بكجذابةحلوةشخصيةالطروفكلفيوكان.الانكليؤ

النغمةفييشوبها3لااتيوصراخنهاللحياةوابتسامهاوتفاؤلها

يقفاليومجعلهالذيشعرهفيدلككلاثرظهروقد.نفاقاوكذب

.وحدهمدرسةالمعاصرةالمدارسبين

؟.يائهالىالفهمنجميلشعره،كلنزارشعرمنلكارويومالما

اتهمهاثماحبهاالتيتلكالىالشعريةقوارعهيوجهبهيفاسمعه

لئيمة.الى..باللوم

اعرافر؟خيكمنفعئدي..لديكماذا

اخاففماذا..تترى..،رسوم..رسائل

غلافوهذا.0رسمفهذأ..حباكداس

لطافوزرق!...بيضملأىمنكخزانتي

زعافوسميثأهـ.فثارى..لاصلحرجيني

دفسماف؟طادهقديمرسم..وذاك

الضفافتضيءبناكنايرملنارسم

هتاففللسطورخطيليسلاتفتفي

والتفسافتأنقفيه..حرفكالحرف

اهدأفوكلهاحقديوتسائقهدي

جرافوقول..زور"جبان"..وتصرخين

عفافوعهريثلجسسوادي؟جبانانا

اعترافيديوفيعببرييمولكلالن

يعشق0لمنالعاشقمداعبةالقافيةفيهداعبالذيشعرهفيهذا

الىالحرفالىالكلمةالىالقافيةتنجاوزالشاعرهد(اصالةولكن

كتبهالهقطعةهذه.الاصالةلافنقصهعنده؟لصدىخى...الصدى

:عامقبلغرناطةفي

الاسبانية.الراقصة

...شيءكلباصابعها.نقول

الاصبعفيهيشحيلالذيالوحيدالرقسهوالاسبانيوالرقص

..الساخنالند؟ء..فمالى

..ابعطشىوالمواعيد

..والحنين..والتمني..والغضب..والرضى

.0اصبعبنقرة..اصبعبشهقة..يقالهذاكل

محليفيانا

..تحصعفي..عناك00الاصابع،سمفونية.

)



..تشيلني

تحطني..

..تسألولم..كلهالاندلسزهرسقت..اندلسيةتنورةعلى

...نسالولمغيونينهاروسقت

..محليفيانا

..محلهافيالعشرونوال!س

..وجزرهامدهااوجفي..الاصابعوسمفونية

..الواسعةالعيونفتحاتمنالمتساقظ..الاسودوالمطر

..المطرتاريخلايعرفهشيء

..المطرذاكرةلايذكره

محليفيانا

لاننقطع.سألتك..السودالاعينمطرفيا

فيهاصال!نهلاننسعر.قافيةولاورنبدونجاءوانشعرفهذا

شاعر.فمعنيصدرلانهنسعر.فيهوموسيقاهفيهوعاطفته

كما.القاف!وحدةقيدمنالانطلاقفيناجحةمحاولاتولنزار.

بدمشقالعامرمنزلهفياياها(نشدننالتي"حثلى"قصيدتهفي

علىفشجعننهنفسهمنذاكادواثقغيروكار.بهلقائياول

بهانتهىحتى.التشجيعالىحاجةغببرفيوهوالتجربةفيالمضي

تجاربهفانحة"حبلى"قصيدتهوكانت.عليين(ءلىالىالنتوط

والي!ا...الجديدة

عجلىكلمةهي.لانمتقع

حبلى...اننيلاشعراني

بيكالملسوعوصرخت..

كلا"))

الطفلأسنمزق

تطردليواردت

تشتمبمواحدت

يدهشنيلاشيء

بة..نذلادائماعرفتكفلقد

يدفعني..بالخداموبعثت

الدربوحشمةفي

صلبيفيالعارزرعتيامن

قلبيبىوكسرت

..هناليسمولايليويقول

..هناالفمولاه

((الاداب))اطلبوا

)مركش(البيضاءالدارفى

سر

لزياتمكتبة

11.؟-161-181مناستببرشارع

00جبنالكنه

حبلىاننيتاكدلما

أتبصقني؟ماذا

يرمرنيحلقيفيوالقيء

.نخنقنيالغثيانواصابع

بدننفيالمشوومووريثك

يسحقنيوالعار

تملأنيسوداءوحقيقة

...حبلىاننيهي

(لخمسونبراتك

تضحكني

لمن؟(لنقودلمن

ل!نجهضني

كفنيليلتخيظ

ثمني؟اذنهذا

..العلأنبورةياالوفاثمن

..التتنلمالكاجئكلمانا

.شكرا

الحمبذلكسأسقظ

نذلاابالهلااريدانا

الانيقالاسلوبفيالمنبرجةالكلمةشاعرقبانينرارالشاعرهوهذا

*الموضوعناحيةمنالاولحواعوشاعرالديباجةناحيةءن

2لعرية!ابراهيم

!ص.**7

القديملمصرياالادبفيسصورية

صايمغانيمسبقلمدرا(سة

ص178-ب!وت،لبنانمطابع

قصةاعتبارهيبقىكعلموماهيتهالتاريخدرلسةفيورلمهمل

يحيائللذيملكيهالىينعرفحيت،الزماتفىالانساناستشراق

سبيللاواقماالاعتبإرهذايبقى،مسنقىلمهحظظفىويتفهمهخاطره

انهلاذالاعنبلرهذانطاق!ندخلالقديمتاريخناودراسة.نكرانهالى

وعلاقاتهلفيملللعالممنالبقعةهذدفيعاشتالتيالشعوتقحةتعرف!

رفعكىوالشعبيالدوليالحعيدينعلىاسسلمواالحربفيبينها

مافمينل.عوالذيالواقعحاضرنافىلنا

واق-ةهىولاالمنللسهلةليستالقديمةالناريخيةالدرا!ةمحمادر

يستعر!منبعاللحديثةدولنلفىاليو!نعرفهكمافالارشيف.العدد

وللتف!-!يةالنظريةترجيحاتهونانقهسطوربهبويقرأمعلوماتهالمؤرخمنه

ولغايةمختلفةنم!علىواءخممدودعر!ودقدكانوااتوا،القدماءيعرفهلم

إغائفبعفىاوالاتريإلحجرعلىللنقوشالامنهلناييقفلماخرى

منوالكث!.العمارنةتلرسائلفىالحاقهيئكما،واطماردالبردي

منييعئهلكيالمنقبالعالمينتظرالارشبطنفيمدفونايزاللاآلارنا

البحرين.اذاعةمحطةمناذيع*



لاخارحض.واضافيةجديدةمعلوماتمنهويستخرخويدرسهجديد

اعامكثيرةمجاهيلويفخصجديدةعوالميكثحفالاتارعنفالتنقيب

.المؤرخ

-بذخاثرهاعتمادهـوا،ستعانةمنللدراسةغنىلأأخرمصدروثمة

نراحيجميعفيالشعوبأوضاعبعيدحدالىتعكىطة7مرفهو.الادني

نفسيةلنصوكحهقراءتنلخلألمنونستسفبينهافيماعلأقلتهلوفىحياتها

معانيعنه.نعبرالذيالحضاريومستواهمدلولاتهفىتكمناليالشعب

فىادرإكاطرفمن-الخحهـوصعلى-القديموالادت.مقطوعاته

.فقوالىالفاحصالناقدالىيحتاجمعلوماتينبوعلانهالتاريخدراسة

تاريخهفييعتممدهاالتيالمقوماتمدلولاتهلمنويصوغيسنخرجهلكي

دراسمه.تائجعليهانرتكزالتيمقدماتهوبناء

ض!نجرض،/القديمالمصريالادبفىسورية"عنسايغابسطبوكتل

ا)حوضولمجبةوالم!اليهانعتعرزلناماالنيأصتاريخيةاالدراسلتهذددائرة

عاكاا+ؤلورء"عتمدفقد.وبحئهامعالجتهافىالثاقبوالنظروالتجرد

نمتوالجغرافياالجواربحكمقالمةتاريخيةعلأقاتءلمىكدلالةالأدب

حذددرسقدوكان.جميلفنيابداعئالادبعنهاوعبروتطورت

امثلاتاتا/1كنلبهفىمفسلاالتعددةنواحيهامنالتاريخعثرالعلاقات

قفمومنهادذكر-خاكةارضاعلولاالذي"ريخالتلفىالمعريةالسورية

للأحا!-الدرلساتهذهمثلىباحدارالغامرةمنلبنلنفىائس!دور

!?ادابوطسوريةعنالدراسةهذدقبلونثرهطيعهصليغالاستلذ

!كاتو!.طزالنيللنناشجملحقتطبيقاوتكملةهيالاخيرةهذهلان.القديم

إمة!فدرا؟لكتعنوفضملا.البلدينبينالتاريخيةالع!قاتبحتفىاليها

بخرودايتتبمعانالكئلبهداقاريءعلىتسهلالتاريخفىالعلاقات

الدراسة.هذهتعتمدهاالتيالادبية.القطع

مقطوعلتنحسوصالىرجعلدراشهكمصدرالادبعلىاعتمادهوفى

مقابلااليهانقكالتياللغاتعندترجمهاالقديميالمص!سالادبمن

بحرنيتهلومتمسكلالبعضبعضهامعنلاحيلوالمختلفةالعديدةالترجمات

تاريخعنتقديميةبدراسمةمنهالكلمهدقدكاناربعدالامكاكقدر

البارزةالفنيةوالقيمةالاسلونيوعنودراستهفهواكنشلالنصتدوين

الكبرىمحنايتهيوجه-مقدمتهافىيذكركما-الدرل!سةهذهفىومو.فيه

مدلولاتفىالنظروهيوالتعليقلتالترجماتوراءالكامنةالغايةالى"

".ونتانجهوحقائقهودوافعهالقديمالمصريا،دتفىلسوريةذكر

وجدحتىالقطعهذهفىورداينيملسوريةذكاسمدلوللناتنالمولف

"المحدودقالعاطفيةالاادبيةالعلأقة"تلكعلىجديداخوعايلقينفسه

البلدين.بينريخيةلنهللالعلاقلتكلتعكسبانهايجزماقهي

علىالولفيجريهالذيللتصنيفتبعاقسمينالىيقسمبوالكتل

الرحلاتادبيدرساولقسم،يبحثهاالتيوالعمثرينالخسطالقطوعات

سنوحيوقصةواوزيرسايزيراسطورةوتمثلهسبرريةالىالصرية

يشتملتانوقسم،والتقاريرالغامراتمنوبهـهاا،خوينوقصةالثهيرة

ملوك،الهكحوسعنفيهيبحثالصرية-السوديةالحروبادبعلى

بخدعةتذكرناالتييافااحتهلألقصسةوعنمصرفى-السوريينالرعاة

الحكلموبعضقادئطملحدمةوعنهوميرو!طالياذةفىطروادةحصان

نموالنصوص!طلهذهدهـاستهخلالمنالؤلفويلاح!.المنوعةوالدائح

فيفىيرفضطومو.القديممصسادتفىونطورهاالبلدينب!نالعلاقات

مدنيةعلىالمصريهيئوتحاملالسوري!نضدالمصهـيالادبتحيزالاحيانمن

بكللىيدللسوريةالتواصلالذكرفمجرد.الحضاريورقيهلسورية

المصريين.عندومنزلهاالقديملمالعلفىالثقافيمركزها

فئلمصر"دراسةفىإولفاسيجدملذاترى)!التساؤلمنبدولا

بةالادبهذافىمدلولهاذكرتتبعحاولانهلو"القديمالسوريالادت

بهاا،تمانةيمكنهالتيالصادرعنفكرةايةيعنديوجدولاهذااقول

واتقراءالروايتينمقارنةنستطيععندها.المماثلةالدراسةبهذهمللقيل

التاريخ.فىتهمالعلاقلالعامةالسمة

الدليلوبكونهلوطرافتهابجدتهاتمتازمااولى-تمتازالدرالسحةهلىه

للحقيقةراعىقدفالمؤلف.الحاضرفىالماضياستمرارعلىالقاطع

وصوغمعطيلتهمعالجةفىالوفسوعيةتنقصهولاوامانةبدقةالاريخية

الىافيفمااحسئمنبفالكتل.متهاالعامةالتاريخيةالغلواهر

هذدفىصدرتالتيالطريفةالتاريخيةالدراساتمنالعربيةالمكتبة

مماجميلواسلوبلسهلةبلغةمقطوعانهترجمةت2جلوقد.للحقبة

الجردوالتحليلقبالثلالنظرمؤلفهينقصو،.القاريءالىيقربه

دراسته.انحاءبهتنبضالذيللتاريخيحسهفى

ردواسعد

يبروت-الاصركيةالجامعة

عتن

حدرث-اصخدر
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مابذلهوالثقفينالمتعلمينطبقةمنالعربيالعالمفياحدينكرلم

جهودمنلبنلنفياليسوعيونوالاباء،ثوليبهبةالكلالمطبعةاححاب

بهذهتنطقالندلولةكتبهموهذه،للعربيةاللغةخدمةقيجبارة

.الثرقبلاداكترفطالمشهورةالحقيقة

منجد"دتعلميلسفرا-حديثل-المطثعةهذهاخرجتوفد

مسنقلكنابعنعبارةوهو،العروفالللعةمنجدعنلهتفريقا(،العلموم

،للعلومونعريفلت،المشهورينتراجمتنلولوقد،للمنجدكملحقطبع

قدحغيرةمعارفدلئرةبمنزلةفكان،التاريخفيقضيرةوجو،ت

توتل"ندنلفرالاب"تاليفوهو،مثقفاوطالباوكاتبلايستغنيعنها

كما،المنجدمؤلفمنبهذاعليهموصنوصواليسوعيينالاباءاولئكاحد

المقدمة.فطذلكسجل

للاطلاعالصجرة0العلميةالدائرةهذهاو،الجديدالنجدهذاتناولت

اشيرمفيدقيمسعرامامبطفاذا،والنقدوالتعرف،والاحاطة

جامع،للمنوسغذالقطعمنيوص،صفحلتهقلةعلىوهوباقتنائه

وقديمهل.حديثهاالمعرفةفروبمنلكثير

والخللالنقصمنيسلملمالغتابهذاولكن

الكماللهمنفسبحان،والنقصإلخللمنعظيمعمليسلمانوور

عنلللناماميغذوهأنذا،القاغدةلهذهالكتابهذاخضعوقد.للطلق

ولكنالعلميةقيمتهمنصاانقلولاعليهلاتمالياوخللهنقصهمواضع

ناارجوالبيالاخطاكلبهذهحسنه.يتوهانالنفيسىالاثرهذاعلىغيرة

الىالوكولعنالعجزأوالسهوهووجودصافىسطالاسلالعامليكون

قدكماالكاثوليكيللمذصبللنعصباوالغرضعامللاابىنفاةالدقة

الرسل!ظمنا،جانبوال!ستمثرقيناليسوعينللآباءناقديالىيتسرب

واللعةا،دبولخدمةالعلميللبحثتحدواممنواضرابهمالامريكان

العامة.والثقافة

متلاالضمةمحليهلتوفسعبالغلغزشكولةالفل!الكنابهذافط

على-الالفل!هذهومن،وهكذاالكسرةمكانوالفتحةالفنحةمكان

كلمة!-تحصرانمنلكثرفهيللحصرسبيلعلى،التمثيلسبيل

حاحبشكلهاققدالمنورةبللديدةالمعروفةالقبرةوهي"الفرقدبقيع"

بحيغةلحهيبهـذلكوحقيقتها.8كفحةالتصبهـفيبصيغةالكماب

حفحةفط،(البنجاب"و،وعزيزولمعيدرفيعوزنءلىالشبهةالصفة

الهندفيمعروفةمقلطعةفالبنجلبالفتحوكموابهاالباءبنمشكلها85

منمركبةكلمةفهيالهندياصلهلالباءبفتحصحتهلانعلئويدل

وهي،ماءبمعنى"ب7"وخمسةبمعنى.الباءبفتح"بنجا):لففتين

حولهاوفيماالمقاطعةفيوتعبرتنبعالثيالخمسةالانهلرالىت-

حفحةفي"الخخصر"و،بللخمممللتشكيهلمعنىفلأواذن،البلادمن

راالولياسموهوالفادو!مرللخاءبفتع"الخفر"وسوابها177

22،صفحةدهيماقناا!و،عليهوتنلمذموسىبهللنقىالذيالبي

لحزمئم

:مررسسلوادبقار،

مصريةبلدةوهيشكلهاكمابضمهالاالقافبكسر"قدل"وكسوابها

الصعيد.فىمعروفة

بالامرليىذاتهحدفىوالتشكيل،التثكيلخطأمنانموذجهذا

وهناكالشكلباختلافالمعنىيختلفعندماللخطورةانهممرضالأالهائل

كبير.ضلالفىالقاريءيقع

خطأمسحألةعلى-ونقصهخللهفى-الكنلتهذاامراقتصرولو

الدىهذاتجاوزولكتهالنقدبهذاعنليتااليهنوجهاناستحقللالشكل

.والحقائقوالاهدافبالعلنيتتصلبعيدةاخرىامداءالىالخطأمن

العلمية.

نا"الصفاءاخوان"مادةفىالكنابهذلمن5.3صفحةفىجا،

الىحاجةفيالأسلاميةالثريعةانهوعةالجملهذهمذهباسلس

يالووالثرائعبالقوانينعارفاياومفكراي-انوالواقع.الةلسفة

بالنظرياتاوبالفلسفةالنرائعمزجبالهفىيخطرن21يمكنلافيلسوف

الاحكلمتملىصلرمةحتميةايجابيةطبيعةالشرعطبيعة،نالفلسفية

حوادثتثرحهطوانماالاملاءفعدمالفلسفةطنيعةاما،الحدودوتضع

والتعبير،الاديانمخللفةالىالتعليلهذلادىوانوتمللهاالوجود

الدرعنالىالنظريصرفباللىاتالبحثصذافىالاسلاميةبالثمريعة

للدينبلنالنظرقاكرالىالتطرقيسرعانالامريلبثفلاالاسلامي

علىالصفلءاخواننضرفىكذلكصواو،الفلسفةالىحاجةفىالاسلامي

فاهمونملمونذلكقبلولكنهماحرارمفكرونالحفاءواخواو،ل،قل

ا،بذهنفىالتيالصورةمناوضحبحورةتماماالاسلاميالدينمرامى

فهمويعد،فلسفيتطعيمالىمحتاجغيرللدينوهذا،الاقلعلىتو.نل

الجماغةهذهروحفهمغنعجزاالطريقةصذهعلىالصفاءأخواومذهب

.الاسلامروحفهمعنعجزايكونانقبلالفلسمفية

مكةفيانالمالمفيالممروفةالجرائدسردفي1.3صفحةقيوجلء

فاسمالاسمبهذاجريدةمكةديلانعرفلننلمع"الحجلز(،اسمهاجريدة

وكلن"السعوديةالبلاد":والاهلية"القرىام"الرسميةيدةلجرل

-الحجازلا-"زالحجلكوت":سابقاا!سمها

فيسكيى،النهسجلاليانيوسف"ترجمةفي251صفحةفيوجاء

ومولفيهاالكتباسماء"والممربةالعربيةالمطبوعاتمعجم"كابهفى

تناولبالكتلهذااظوالحقيقة.م9191لنةالىالطباعةظهورمن

اسمادرجانهبدليلم2791شةبعدماللىاليهاالمارالطبوعات

الكتابهذاتأليفوكاخ،الكتبهذهبهيئ"مصهـحةخواطر"كنابي

سنةيريدفهومطبعياخطأالرقبمفىانالجائزومن،م7؟91لسنةفى

م9191منبدلا-!2!ا

وهذارىالنصلعلماءعلىالفلسفةتعلمانهالفارابي.نرجمةئوجاء



دليلايمنخاليالكلنالماريخئثبتولو،الساريخفىيثبتلمشىء

الذيالامر-النصلرىعلماءبعقاندالفارابيفلسفةتافرالىيشير

العقائدعزهعنالاشيلءابعدالفارابيفلسفةلان،المؤلفتعب!بهيوهم؟

رىالنصلعلماءمنالتأثرنفيرائحةالعناتمننثهمهذامقاباىوفى

المسيحيالمتصوف"الصيلبييوحنا)1تأ-لرنغىفقدالمسهمم!تبعقالد

يداورواخذ(الاندلس)اسبانيلفىالمسلم!تالعربمنصوفةبعقائد

معروفةانهلرغمالاذهاتعنيبعدهالوالحقيقةهذهينفيلكيالععب!فى

يوحنعااقوالاي)لهاقول.ؤؤدىوقد":903كلفحةفىففال،!ابتة

."الاندلسىفىالمتصوفينالعرباقوالوبينبينهالذمفابلةمادة(اصليبيل

كعلميعردهلمللكتاتولكن،(النحو"كلمةذكر532كفحةفىوجاء

الاسودابيمنالمشهورينةالنحلاسما!لردبنعريفهاستبدلني

العربيةالعلومبعخسعرفانهمعهذل،العكريسعيدابيالىالدؤلي

والفلك.كالطبمولدهافى

تعويفدوتالجرائداسماءسردعلىيزدفلمالحححافةئفعلوهكذا

تقريبل.الطباعةعرفانهمعالصحافةلمعنى

مظاهراهمومن!الكتابئالاساسىالنقصنواحيمنناحيةوهذه

شتىعنهانقلهمعالملحقفىو،"اليثولوجيا"يزكرلمانهالنقحىهدل

وبهـه"ستيكى"كنهروالنصوكسوالاسماءالوضوعات

شكاتولكنهنجتحماربلا،مردر"عرلشللؤرجمة.53صفحةفىوذكر

برغموذلك،معروفةالدرلفظة،تبالضمانهلمعالدالبفتحالكلمة

يلقبكاناباهلان"بقولهو.نعليلمقابلةلشللىةالمعنىالىاشارانه

شحه""كلمةفىنوتزيادةفىمناالطبعةاخطأتوقد،بصربعرلحه

المعنى.ففبنوالهلءالحاءبين

يتعلقماولاسيعما،سيحيشيءكلذكرمناكثارهلكحابلفاتلومن

يفتحريءالقليكلدماحتى،والقديسينوالكهنوتلكنائروللرهبانيةبل

الاصملرةمنولوحنهىذلكمنخاليةويجدهلللكنابهمنواحدةسفحة

الكتلبهدفبلتيوحيالذيالامر،والتمحكيلالتحلمناوالضمنية

عرفاهووليىونوويجهلوالكهنوتللرعبنةاغراضخدمةئمحصور

.المجردالعلملخدمةالفعاملكتلبااوعلليل

ناوهي"أدم"تعريفمنةالا!ىالفقرةزجهالامورهذهابرزومن

معترفيخرضيقةمحليةطاذفيةعقيدةوهذه،بالمسيحوعداوحواءدم2

الدعاياتبتلكتذكرناوهي،صحتهاعلىيقومدليلولاا،ديانفىبهل

ئدالعقلفىبعضهماوالمسلمينمتصوفةلى-جهاالنيالسمخيفةالصوفية

الاسراءليلةفىالسماءالىبهعرجلالمحمدقالىاللهانكقولهم

،"ا،فلاكخلقتمالو.،كلولاك"

ولكني،الكاثوليكوعقاذدالصوفيةعقائدنوهينصددفىصهناولست

وثقافاتهممذلهبهماختلافعلىالعربالقراءتقةتتطلببموسوعةاربأ

الدينيةطائفتهاعواطفوراءوتندفعمحليةعقيدةبصبغةتصطبغان

ئد.والعقلالعلميةالهحقائقبهبئفتخلط

لمسلبرن

الممتارة((*داب!)اعطد

"الادإب"اصدرتهاالتىالممتازذالاعداداطاجوأ

الشعر"لأو"ز)-القصةعنالاضببةاعوامهاى

(1السرح"و((الفنون)1و

ا؟اسفحةفىالمؤلفذكرهمائفيةالطلوهذهالخلطهذاامئلةومن

خخرامادة)177وصفحة(جرجىمادة)،13وصفحة(ننينمادة)

جربموالقديىموسىماحبالخضرشخصيتيبينالتوحيدمن

فرقمنبينهمامابرغموذلك،واحدةثمخصيةانهملزعمحسالقبادوقي

الرابعالقرنحواليكانفللاول،قرناعثر!بعةيبلغالذيالزمن

المسيح.بعدالرابعالقرناوائلفىقلوالثانيالميحفنلعتر

،عذاجرجىيكرمونالمسلمينلت-عنهعفلالله-المؤلفزعموقد

للشخصيتين-بينالخلطوهو-السابقالوعمعلىميننىزعموهذا

حولهوحوكهمبالخخروؤعلقهمالصوفيةبعضتشبثعلىايضاومثنى

.(كأبلشىالمنظرينمننه1اي)للانتظاراوالخلودخرافة

الخضرقدررفعالقرأنانالمؤلفيرعمانكلهعزامنوالادهى

عدمئصريحايدينابين7،نالقروهذا.لمولىمعلماباعتبلرهالانبياءفوق

منعبدا"كلنانهقولهمناكثرعنهيقلفلمبللنبوةالخضروكف

(1علمالدنامنوعلمناعندنلمن!حمةتيناه3عبادنا

وبردت،السملمهيئاولياءمنولىلنهبقولهنفسهالمؤلفويناقض

تاللمسلمينعندرالمعروف،الانبياءعلىرفهعهالقرآنبلنالعبارةعذه

او،اللائكةوفوقالبيثركلفوقالانبياءلانقدراالنبيدونالرلى

كراحة!بلسمهيلفظهولمبلوالانبياءالرسلبينالخضراسمن7القريسرد

كلمةكلسقلطتاليفيةاخطاءتكونانويجوزمطبعيةلخطلءالكتابوفى

عبدالله"احمد"7؟اصفحةفىجلءققدوابيهالولدبين(ابن)

ربيعة"لبيد"726كحفحةفىوجاء،عبداللهبناحمدةوصوابها

ربيعة.لبيد.بنةوصوابهل

منوالؤلف-الدينرجال.معظمكأساليبركيكالتماليفواسلوب

قوله:ومنهاالتعابيرمنفي!فىكةالركلهذهوتلاحلى-سميمهم

السيادةهذهانعلىسيدتنلمنبدلا،(مريموستنل،خديجةشنل"

خديجةالسيدة:يقالانيجبوكان،شيءفيالدينمنليستالاضافية

مريم.والسيدة

الشعرواوزانوالقوافيالعروكىبعلمبصيرغبرالمؤلفانليويبدو

،الاوزانمخنلفةوكلهاالدلاءصريععرللشلاربعةابيانايرويانهبدليل

:5.3صفحةمنهيوهذء

متىاذاكفهننيحملها-ذعالهتنتقبانيردلممن

للحفامنلهخرفلبسهرجلهيصونانارادمن

اعتدىنعليهميصفعوهات.يدمحهمولمالناسمنصفع

شاحيثالىللقدرمنطاريذبحهولاالدفيطثخمن

ولاسيماللشاعرتسمحلامجونيتهافانمجونيةانهابرغموالابيات

لكلالمقررةالتفعيلاتعلىولاالخليلاوزانعلىيخرجان-الكلاسيكي

منها،وزن

اما،وزنهليستقيمالثانيالبيتاولالىواوتخافانالامكلنوفيإ

الميمبحدبواو(،يدعهم"كلمةتكتبلنوزنهلتعديلفيكفيالثالثالبيت

الرابعالبيتيستقيمولن.لستقلمتهتتموفيلك،(يدعههـمو"فتص"

لبيتلفىوليى،مكانها،،وولى""كلمةووضع،(الى"بتنيهـكذمةالا

.جلزمبدوت"تنتقب"جزموهونحوياخطماقيلأكشهـولكنالاول

العلميوالضعفالنقصجوانبؤأتعلىلممشبعةهـ"عابرةالامةهذه

للدارسوتفتحالناقل!وتشجعالطالعتفيدقدولكنها،الكتابفىالفني

بةالفكريعملانبدونالمطابعنتهاجكليتقبللااتاليهوتوحيالحذرباب

محوادحسنمحمد"جدة"


