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بالاوصاع..

التنعصباشمبيههدةالينطرأإلالملاضاجم!دعردعاسانرصاديمةاالمصرةالثقاقةازمه.

خص+-مو

جزءفيالسياسيالمجرىكانولمن.مكانكلفيالعربي

ضغالووىن،خر23جزفيعنهيختلفالبلاد!ىهمنألنقاشرجاءبظمدرألمم!ة

الوضعوكذلك،الاجزلءهزهبينمتفاوتاالافتحساديبيروتسالادابدارمنشورات

الشعبفيهيشتركجداماعاعاململأهناكفان،الاجتماعي

الوعي.هوةوتباعدهطمبرافياضلافعلى،كدا!عرجمط،ولاللعربيةالثقافةواجهتالثانية)*أالعالميةالحرب!نذ

)جلااوعاجلاسيزيلالذيهوالوعيهذاانفيشكولاالنزوعبطابعيتسمحياتهامنجديداعهدا،.لولجهتزال

الاتعجاهاتريوحد،الاحثقاتتلكويصهر،الغروقهذهمصتقلةقسسمماتخلقومحاولة،التقليدمنالتحررالى

ا!فالافية.والمصا!را!ؤكررةوالخطوهـ.لللامحمتميزةالثقافةهذهشخصيةتبرز

الفترذلهذهليؤرخمشرانا!نالاعترافمن!ام!فرؤلرهذاتنتظمللتيالقلائلالسنواتهذهانفيشكولا

ء!افرعطرح!الىرؤرخ،ارصرقيا!ىافةحياغمنعلىالحكنمنستحطيعانقبلسثلهاالىتحتاجالجديدللعهد

اقيالثقافاتمنوسواهارألعراقيةواللبنانيةالسوريةأنمقالعهدهوالعهدفذالنزلكوالخطوهـ،الملأمحهذد

متشابه!لىؤتراتجميعاوتعرضتللنهضةبعثفيشاركتفيهتضطربالتيالثقاميةالتياراتوان،وتمخضونلمس

الكتابهذافينرىاننحبولهذا.الزمنمنقرنطوالحمتهوزلكومرجع.شديدينرتنافسىصراعننتزألىما

كلهثالعربيالوطنفيألادبيةالحياةلمظاهررصداالصغيرمنواوثقاشدارتباطاالثقمافةارتماهـهذءبربر

فيوالمؤسطاتا،وضاعىلىينمباوواهـ،انمن!الرغمالسمياسيةابعادهفىللعربيللوطنالعامبالوضعالسابق

يعبرالذيا،ؤلفرأيهذافينخالفوقد.وحدهامح!التيالجديا-ةهيالخحسيصةوهذه.والاجتماعيةوا،قتح!،دية

.لم(التمهيد"فيعئهالمرأح!جمايععنالعربيةالثقافةمنالمرحلةهذهتميز

!ورقافةيرا!كبرى3نجاهاتالا،الواقعفييرصر،الو!فو!كنضطيفةالمراحلتلككانتفقد.النهضةعهدمنذالسعابقة

يربطهاانشاءأزاالا،الفرديةالظواهرعدىيقفان!حيرنمحدال!الحضاريالبناءتكيفالتيادعامةبالاوضاعادصلة

فيادجمماالاخكلفينل!حهاالتيابرىالاتجاهاتبهذهوالحياذأفقاوؤبإنايخةالفجوةتلكبرزتولهذاثبع!يد

طويلاحديثايتحدثسثلافهو.العربيةالبلدانمختلفهوالثقافةفيالجديدفىللمرحلةهمالمجىانوبدا"أ!،،

وتم!هكهاووهـفيمباكتلورزؤخرىنتاقيا،قوىعنلحلأورةوالحياةالفكربإبنالعلاقةوتجعلالفجوةهذدوركا!

.والاقطاع:الستعمرواهـهـايثلاثالىفيودهاالانطلاقدون.مضصلعيمقفاعر

راأستطعناتالعربيةالبلادسهائرفيالاوضاعتاملناواظالفترةلهذهأكأريخمنالثقولاا!رليس!افاساقعوا

الومحيعجافتحطممكانكلفيقائمةألثلاتالقوفهذهنج!اسهاما.بسهمجديدعربيفكرلانبثاقتمهدالتيالانتقالية

،،(الفغريةالمخدرات11عنحديثالكتابوفي.ولل!ور-اعلص1قعقدفان..الجديددالعربيةالحضارذخلقفي!الا

ايديتمتدبلوحدهامصرعلىتقتمرلامخدرأتوهيالحياذمعطياتيهنوالعلاكتوظم!الئئ!لاتةالياراتبين

نجدحينلزنخطيءفلسنا.عربىبلدكلإلىاخطبوطهاان،بالمجخصعارتباطهاعبرالآثاررتحليل!المقافةومظاهر

ننالثقا!ةللاوضاعواضحاتخطيطاللقيمالكتابوولفي.القليلالايحتملهمالاوصبراجهداًيصىحصلهزلك

ألعربية.الاقطارمختلف"(ألصريةفةالثقلأزمة"فييتحدثالكتابهذأكانرازا

القضسيةتبهـححمالاانهافيتكمنجميعلالابحاثهذهوميزذالعربيةالثقافة.لزمةفييتحدثنفسعهالوقتفيفهو

تابعاد!،بملالاجتماعيةالقضيةخلالمنألاالثقافيةالثقافةازمةفي"دكتابادريسسهيلالدكتورقدمالكلمةبهذه)*،

ي!عغلمىبقيمةبرتب!الذيالاقتصاديالبعدولاسيما.(خبرا"الآدابدارا)عنصدرالدي،(الممر.لة
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ألفزعناهميةيقللابذاتهخاصافناويجعلهالطفيليالادباًلطرازمنادبياصؤرخاذلك!ي!تبدىوالمولف.مصر

بالدرالسة.يتناولهاًلذيوهـلينابيعهابكلالفكريةيرصهـألحياههواذ،ألاول

تناولفيجرأتهالكنابهذاميزاتهممناولعلمجرىفياثرايخلفأنيمكنعاملأييهملولا،روأفدها

غيرورن،والتحليلبالنقدوللثقافيةألاجتماعيةسسساتالموالسسياسيالعاملعلىالاهميةأكجررورلقازو!!بةالحياذهذه

امثلةثلاثةالفحهـمولهذهوفي.رياءاوتملقاومحاباةحياةفيحساساواقعا!سجل!انما.الثقافةتطورفي

الحياذمجرىفيوتأتررء"الازهر"عنألحديثاولهابارزة4وشواغلهمومهكلأليوميستقطبالذيالعربيالشعب

خصوصىا!فيهالدرأسةإصلاحفيواقتراحاتهالفكريةعلىيلحاذوهو.واقتصادياسياسياوطنهتحريرفي

الانتقادوثانيها،فروعهفيالجامعيقبلحمالتعللالفاءتبعةتحمل"وعلى،إخمشصعباتوعيةفيالكاتبمم!ؤولية

إؤسى-،تامنوسواهاجنفرانكل(ؤلسسةأللاذعا)ضديدينصفانماتالمخاعصالسياسيبمعالساواةقدمعلىالبناء

منافشتوجيهاوتوجيههاالعربسيةالخقافةتش!ويهتحاولالتيدرطن،!قضب"ي!يفشلىمفكرلاييرمكن،التيالنبيا"المهمةعلئ

ا-بار)1دأرعلىالعنيفا!جوموتالثها،ألقوميةللمصلحة-.عنهايتخلىأن

المؤلسسماتهذهتيرقمدىيعرفمنفان.الص!هـية"أليوممحللاالنقاشرجاءألاستاذيبدو،ذلكجازبوالى

بدوك.،والكتابالؤلفينمنكب!!عددحياذفىالثلاثاذ!!هو.الافقوأسعالثقافةعميقأدلابياوناقدااجتماعيا

لها.النشمديدالنقدتوجيه!ىالؤلفبهاتدرعالتي3الجرأمحاسف"يعددانقصارأهيكونلا،بالدراسةكتاباتناول

الكض،بهذاتقدملن"الآداب!أر"فيمعد،وبعدويدرسلعص!هـهبالنسبةرق!يم"انيحاولوانما،وهس!اوئه

نموذخيرالقاريءيعطيالديالاهميةألكبيرالص!ذلكيرىأنالقاريءوبوسع.المجتمعفيوتأفيهـهثرهظ

هـنسيكونوالذي،النقديةالتاريخيةالادبجة!لدراسة.جاهينلصلاحالثمعبيالشعرمنديوانعنحديثهفي

!،دمنالاخيركالفتردهذهلطريخعرجعخيرشكغيراجمالاالنتمعبىالشعرعنبحديملأالبحثبدأقدفهو

خاصة.والمعصري،4عامألعربيللفكواصوولدرحمى3،فيهالد-روأنهذايموضعانليسحتطيع

ألكتاب،قيمةعنواضحةفكوةأعطاناوهكذا،وامتدادأته

6!ريمصسهيل-ماوهذا.بالاجمالالشعبيالنتمعردراسةفرصةلناواتاح

منيكونأنيجنبهاذألحسحيحمنحاهدببىالابالنقدينحو

3!س!تلأ،
إ-

الزوالطريقفيحضاوة،اطواًناكلطكيت!"

فربحةابىتاليف!بفيرلاميرشارعفررم

ءحى27لأ-الامرإبميةبالجامعةوالادابالعلومكليةمنشورات%!هـ!ص.ب.-؟2768ظفوفى

سركيسرامزخليلنضبمءلامن-أ

ألعلمميمهالدراممساتالعربيةالكتبةاليهتفتقرفاأشدلعل!حنكمتىنجيبحنكشيات

ورالمكتبى!زرهأتخمتفقد.العربيةللسبيئةللاجتماعيةنخدهإمينالعمادذات

!ذزاخاصع!تإنهماكما،والسياسيةالقوميةبمالابحاثابخدالدينصلاحوا!خلاءالخلاءبين

الخياطاسعدلبنانمنصوت

ا!*والخياالعاطفةمنبأثارالمثوبالقوميالتفكيرمنبصور.نامرعارفار!فاءاخوان!قيقة

حتىعرفتءأوعولجتألتيالشاكلمعظمانحينفيلمعبودمارونا!طائر!دى

دوتالعاطفيالتفكيرصالالتىالشاكلعنفضلا،ألانادريسسهيل(3)طاللاتينيالحي

علىالالهحاألناجصةالحلولوضعيتسنىلا،كشفها3أحناجورجوالصينسييبريافيكئت

خاهـ"بحمورةوالمبني،المجردالعلمىالدرسمناساسأالخانبماحمدوزينممل!

.الاحتماععلمقواعدعلىأاهرأرمارليلالروسالادبتاريح

الغيتوريمحمدافربقيااغالي

حماسمةمواقفأليوميواجهالعربيالمجتمعلانذلكاذيدانجرجيالاسلامقبلالعرب

اللضةااد!.تا نمسجمةثارا7يحملالذيالو!تفي،بمصيرهتتعلقز!رانجرجيركريبة2حر

تجاربحاضرهفييحياكما،القرينهماضيهمساوىءاسدالدينناصرالجاهليالنسرمصادر

توجب"لا!يالعلميةالاسسرأهماكمعهايجوزلاواختبارأتا-؟-

اصلاحي.ا---%

هـ.



يعنيلاهذاولكن.المفاهيم3هذعنمدلولهابفيضبلالتططالضروريةللكتبمنالكتابهدااعتبارودوسحعنا

مدلصلمنالطاومواخراجالفاهيمهذهاستثناءحصازرونقعالولفيوهو.الباحثالعربيألفكرإل-ها..

.الحضارةوالكتطب.بلادنافيالاجتماععلمطلبةالى.لقدموراأتمن

الحضاردلفظةاطلاقبفهـورذإؤلفابرأياخذناولئنالبحثحيثمن،للدراسةالعميقبالمعنىدراسةيمثللا

لاذلكفان،011صاالمدنيةمنالروحيةالناحيةععلئ:الىصفقوامهوانما،والآ!ستنتاجوالمناقفش!ةواشرإحل

،للحضارةم!صلا"لورالفولك"جعلمنموقفهمعينسجممنور!ليةلت-ؤونصادقةسفلةدييقةصورذنجقدمفهو

وانالمدنية!1نالروحيبالجانبهوليط((الفولكلور))لانفيهايجدغزيرةمادذفهوولذا،يهتناولهالزرياًلمجتمع

جطيسحالروحيالجمازبيشملوأنما،بهرلتقيكاتولعله،وتضايلهبحثهعاصهايبنيثروذالاجتماعءنبمطا)ب

هما.ونحووالعلمبالفكريتعلقمامنهاصاوخه-وإؤررسساتا..ألبابهذافيرظهرعرليى!صتاباول

.التجاوزهـنشيئاالكتابعنواقفياناعتقدفانيلذا:ا!كتابلهذاالاس!الشبةأ)-ووزتتركؤا!منىهـزافي

تإإؤلفااحبالتيالعلميةوالروحيتفقلاتجاوزوهوفي"للفولكلور)اوصفا،قيفريدكتابز"ع؟يلأميولأحدد

يامسهالذفيالحاوزووجه.الكتابمباحثعلى.بضفيثاأللففيالمعنىيفيدكما"لورالفولك"و.الجنانيةاإلقرر"

يتناوكالكتابان،اًولااعتبارينعلىيقومالقارىءوبشملطالشعب!عارفط!ولىكسوؤيةألاز؟لوالكاء4ا!ذه

وان!،.مطححضسارذيتناوللااذافهو.أ(فقتالفولكلور))وألعاداتالبدائيةالمعارفجمميع"إؤلفاكترح!بر

اهـزري11.لكلورالفو"ان،ثانيا،ياحضاروجها.يتناولفاتوالخوالساطيروالااًلمعتقداتور،والسجماوالتقالىد

أنهايثوحدهااللبنازيةبالقريةيختصطلكتاب71ععالجهوالسملب،توالالعابالعاميوالشعروالامثالوالاقاهـيصط

سطو!ذا.بكاسل"شعبايتناولولاشعبمنجزءايتناولالمعترفنطاقهخارجهي؟لتيوالوأسموالحفلاتوالاءممياد

بها.خاصةحضاراًتبذاتلشتءلهاالت-عوببأنالعلموالمعبد.طالكنيسة:الرسميةإؤلسساتاقبلمنرسعروجمابه

يتطاحهشدملبدغوىجائزالتجاوزهذاإننقولوقدالادبيةوالصحافة،والاجتماعبىجمماالعلوالنادي،والمدرممممة

اإؤلفولكن.ألحذالةالادليةالمعانىمناحماناالعنوانإء.....
...-..التيو!سسمماتامنوخلأ!ها،العلميهوالمجلات،الرصينه

طريقفي"بعبارذ"حضارة"لفظةالعنوانفييقرن...

نأاذبراصعاقاتحد.ردايفيدالعبارةهدهفمعنى،ا،الزوالهـيألتكركالتيالنظمهوالعنونوالعلومبالمعارفتعنى

والمصلحونوالفلاسفةوالموأهبالعقولأصحابخلقهثا

.!ضمدر!يحديثا!مميس!-ءححي--.سم.سسأميمجاليوصففيإؤلفايسهبالمعنئ.هذاضوءوعاى.

هـ."مونالحاداورحونوأنالد.ررلمبر

ممتعوأسلوببالفةدقةفباللبنانيةالقريةفيرالفواءلو

:ةأرططكلثزراطاألادبيوصفهيقرنكما،استدراجاالقارىءبستدرت-

ناطقةاوأضحةصوراالقارىءيعطيبصجثموفقةبرتوم

دستويفسكى:-ا!عالمقم!اصىلمرائداهىوالكتابيتناولهاالتىالاجتماعيةوللفئةالؤرويةللجينة

-..م!ا.بلبتانالقوىسكاكط

445سىدالكاتح!طيتناولهماانالمعنى!ذامنيتضح؟ر"تإك!

:أعيم!فطفيهاتجسمدألحيللوونميالقصصشامخة!ه.ادلأصحعلتحضماوياجازباقلأو.حضارذ!تجالاإد!

اخممار:لامحظم،ف!دحى!هـد.العاليمفيالقصمص4اتحىإدومن.الخاصةمعارفتقومالعامةس!مارف3فحارأ

..هـ--،ريالحضالوحط-ونالمعارفلهذهكالتيهماالمجموعخ!ن

راتعةهـ4لوحالف.يحي!اهأ!فنانلعثقريا.يح؟واقعيةلانهاثعبلثذاحضارذنقولولاةالتمعوبممقكم!جا

هم:آلاهفراتنىبطلهاتنتماركتجعلك.اًاستعبو!أ!هـذحضارذالشعوبمنشعبلكلأنوجدناان.إضصدؤ،لم

امالهم.ورتمات4لجهي!يعرفلمالت،ريططانثبتوانكل،،بر"خاصة!عيف

:4لدهـق6بالعنىحضارلتثمانيمناكثرالارضسعوصط

الئاتنر4ومن؟لعربي؟!المفيالمكتباتج!من"اطبهاهـهـبةألحضارات11أشبنجار)1تحديد-بحىهى

ة:8،نية%الرواليونازية)والقديمةوالحسينيةوالهندية.والباباجة

رالتوؤتوالظباعةلا!ثرالحثافدار1.والحربيةوالمكسحيكية"بصوال!ر

العالومليستإؤلفا!ححيي!ا!الحخسارذكماي!ح!

.لو.(001)افمن-الكيرادحجمسطصعحة(..؟)4لبسنطالحضارذانوصريح،منهاهذهول!ن!والمعارف

..حمصحيييسىممممم!أ(مم!ىحيحممىحمييححححمهـ."وألعمراتالمنعوالبناء)1او،لىالاهيلىقيحلىىلى
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،ألاوثانما؟الحضاراتت5مبنةحفارةتميزالصفاتهذدالكنابعموضوأتالىواضحةاسمار!يشمير""الزوال

فيوألار،،فالقرىأء!كانجهجعالحسفاتهذدفيبشفركأةمميزذامعينةخحائصذاتالكاملبالمدشحضارد\)!و

\؟العربيالعالماقطار01صا"اللبنانيةبالفضائل)1سماهماوأن!صوصا

ثيروالطالعلاقةمدىيبحثلمإؤلفإاًنوالحقيقةإهورأيمثلببحثهالمقصوددالحضاررماددراءخبره111و

!!نوغيرهمالاصليينلبنانجبلسكانبينالمتبادلالخ!ارذفىمخفلفةوبردتلىموجودداز،،التاسيعلم

ا!اررخ.عبرا!،اً!وافدين.منهاالزوالطريقفيلشمتوأنها.السمائددالانسانية

تساؤلهفىالقارىءاليهايصلالتيالحتميةوالنتيجةالصفاتمنالساسيةمجموعةحولالكتاببحثويدور

..-.الحضارةجوهرإؤلفأاعتبرهاالتىالاجتماعيةالمسلكية
لسناألناكما،معينهحفماردلصددهنالسناألنا

هىطريقفىأنهايرىوالتى،لهموصوعاأتحذهاأفتي

.متميزهلي-مخصيةيسمتفلشعببصددبالفضائل))الكاتبءدعوهاالتيال!فاتوهذه.الزوال

العل!يةالكتاببأهميةالتنويهتكرارمنلنابدلاواخيرا:زعبيرهحسبا!لبا،يجازءهمط،(ا!انية

فهو.القرويالاجناني،(للغول!لور)االمريدعرض"حيثمن!!ضيافةىم-أ

بالدراساتللقيامءإيهاألاعتمأديصلحالتىألا!سس!رمنإاالمعوتةويسمونها)النجدذ-ب

.بلبنانالقرولةللبيئةالاجتماعيةالقناعة-ج

المكارهءلىواًلصبرالتقسف!ف-د

و!بهبمامحمدوالامانةالثقةحسن-!

السريةالصدقات-و

**ء-.!المناؤعاتوحسممالمصالحة-ز

!*السمنكبيراحترام-ح
العامةالاداب-ط

ولافهو.المفاهيمهذهفييتأملانهناللقارىءونترك

!ا!لةقريةتجعلالتىالميزةمل،اولا:س!ؤألينيتسماءلسوفشك

حمم!يقكا*!محمدالدكنوربقالم

*%

ي!ئاوللات،الال!لاميالفكرتاريخعكنحريبموضوعهكأبهذاشعرمجلةمنشوراتعنحديضاصلر

اولف:أيقول،بالصلبالمسيحءأىالحكمف!بهتم(لذيالجمعةيوم

،رلمالموتالمسيحعلىحكمحينبالانسانيتعلقفيطتمتالجريمةان)).

محمدلاهـكتورظالمةقرية)"اليهاللهلىفعهاناث!هامنينقعيولاالعشمهـ

كاملمحمدفالدكور.(7عصةحة-معرمظبعة-حسينكامل

نفسهالصلبوقوعوبين،بالصلبالمسيحعلىالحكيمبينيفرقحسين

.الاسلامبهيعترفلاالذي

نعرضهعندالحمثلمهداتاريخهفيألاسلاميالفكرعرضودقد%حاويلخاليل

اقلفاتاولمفلمولكنه،الصددهدافيوردتالتيالقرانيةللآيات

اسلاميمفواولفكانحسينكاملمح!دالدكننوراما.بهالخاصمة!

كتبماأغلبفيمستمداالجمعةإومعنكتابايمؤد-اعتقدماصثبم!نشميداعنتستلاثةفيفصيدةل!

؟لاناجيل.روتهاكماوالضخصيات1ثالاحدالى

الجمعةيوميتناولالاولالقسم:اقسامثلاثةالىمقسموالكتاب

،والقسماببلالهسبنووهمبموتهيثالبونكانواالذين؟لمسيحاعداءدد

علانيةوانخفمب!ةانيويدونهكانواالذيندررالجمعمةيوميتناولالثاني

ععدالجمعمةيوميتناولالثالثوالقسمتلاممبذهء،اوحواريوهوعم%.

.الرومانوهمالبهوديةالمستعمرةفيالنظامحففالايهمهملاالذين%اثناباجميعفييباعليرتانالثمنا

.الثلاثالرنيسيةوجها.نهمنالموقفالمولفاستوعبوبذلك

التيوالشخصياتالاحداثخلالمنالاتجاهاتلهذءالمؤلفويعرض-أ

الاناجيلفيذكرءوردالشخصياتهدهوبعض.الاحداثهذهتعينسا---
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ن؟وأوشكالنيلفاضكلماالقمعاءالمعريونيفعلكانكما،عنهمث!ومامثلالمؤلفابتكارمنوبمضها،وبي!لو!سوالمجدليةوقيالهالازارمثل

ليخصبمعرانحاءفيارباوتقطيعهاوزوريسموتوما.البمبديغرقومثل،صلبهعندالمسيحيدكيفىلتوضعالمساميرصنع(لذجميالعداد

!يتتكررنفسمها(لفداءوقصة.الصورهذءمناخرىصورةالاتربتفاوالجندبما،الصالبساعةالدنيااطلمتعندماجزعتالتيالاغنامراعية

بهليفدياللهاوجدهالذيالكهبثيصورةاهمهامختلفةبصورالتورا؟اصبحتأنبعدالمسيحاتباعمنوأصبح،المجدليةاحبالذيالرومالي

؟لدبح.مناواسماعل(سحقالجنديمذاعلىحكمالذيالرومانيالقائدومثل،اتباعهمنعشيقف

المؤلف،الدكتورفهمفيدخلاالصلبفكزةمنالاسلاملموقفولعلالنطروجهةمنخ!لنافمدالمسيحيفميرهاماعلاثشنيعةبميتة

يستصعبالشانهذاحولىوردت(لتيالقرآنجةللوراتالاس!ميفالتفسير-3.الرومانجة

منمعجزةوهذهاليهرفعهاللهوانالمسيحعلىالصلبوقوعليعرضبحقمخلصامجهوداحسينكاملمحمدالمدكؤربللوقد

هذاضوءفعلى،ولهذا.الصلبتحققلومابعكسي،النبوةمعجؤ؟ت،وساعرضالىزواياكليس!وعبالذيالجديدالعرضهذاالصلبيوم

بانالمرلفتفسبريبررانيمهـنالممسيحصلبلفكرةالاسلاميالفهملدىالمسيحيالفهمعليهايقومالتيالرئيسية*ربعللنقاطسريعا

.كبرىخطيئةيعد(لصلبيومالمسيحنعرةعنالاحجامالصيئةلفكرةفهمه:هيال!قاطوهذه.الطالمةقريتهفيالمؤلف

خررمنيوضحانيحاولالمرلفأنفهيالثانيةالنقطةامال!وتهال!ليمةثم،والجماعةالضموبينللعواعثمفهمه،المسيحيةفي

وبينالانسانيالضميربينصراعاكانالصلبيومالصراعأنسطوره.الملدلةءنالدينلهصلالىدعوتهوأخيرا

بنواجمعايومذلك))فيالمرلفويقول.الجماعةفانونالنظام،المسيحيةنرالخديعةلفكوةالمؤلففهمفياساسيخطاولافهناك

علىليقضوا،المسيحصلب؟لرومانالىيطبواانامرهماسراسلالتيصيالصلبإومالمسيحنعرةعنالحوارييناحجامانيقول!و

كلفيضميرهمالىالناسيحتكمان*المسيحدعوةكالتوما.دعوته،وهذاو؟لفداءالتكفيرفظرةقليست.وفلسفتهاالمسيحيةمبادىءحددت

يقتلواان*ءزمهميكنلمميصلبوءانعزموا!لما،ويفكرونيمملونما(لخطايامنوخوفمبالمسمحيهالمنمسكينكبارطبعءإىالغالباالحزن

اكبران"يقولخر2موضعوفي"نورهويطفبواالانسانيلضمير1انهاو؟يمانهم،دم2خطيئةواكبطرمم،وارهاقهااررفسلتىزيبوحثهم

كلفردنصيبيجعلتوفيبعاوزتاذا،ويسرسهولةفيترتكلبالجرائمكل..آثامهامن(لانسانيةلينقذالمسيحلهتعرضالذي!!رابا!ل

لاخطز-العام(لصالحأن"يقولكما"ضصرهلهيضطربانمناصغرص)لاعداثالمسيحقركعاحينالونرىلخطيذتهمصدىالاليىذلك

.(136ص،125

يقولىكما"الضميراوامرعاىفيطغىيعبدحينضرراواشدهاالاوثان

."لهاضميرلاالجماعةان"يفا1انقذنااذافنحن"الحواريينلسانعلىآخرموضوعفيويقول

*بدين"؟بدبهلشنوءعبم!منكلهاالانسانيةانقلذاالمسيحالسيد

.(116ص)

المكنياتفينعرةعنلميحجمواالحواريينانيقررنفسهالمؤلففانذلكومع

دخولالايحسههلمطويلجروبينهمنشابلالصلبيومالمسيح

اليهمرسالتهيحملبهفاذا،رأيهرستطلعالمسيحالى(وفدوهرسول

"ص(مرهالله.بتممتىيتركوهوان،والصلاةالعبادةالىيمرفواا!وهي

-*صشمهـء....

قرى!نقريةفيثلاثةالامبعدسيلقاكمانهلكميقولوهو"ميه

مصفسقبضيوممابدامنكمعلىويلومكمالمنفمنيحتركم..وهوالجليل لهفاصا!سيفهاستللانهاحدهمزجرأنهالىاشارةوذلد".علمه

صلبدطءصال.الرسالةهذءانالمؤلفويعترف.المولفيرذكركمامنهمجنديانن

بلغاثرهالذياحجا!همكاناتنفاين.شديداحزناالحوارييناحزنت

....اورأالمسيحيةفي(لخطيئةاغكرةاصلايصبحبحيثالغخامةمن

المدكةالعر،مهللشاعرهالرائع؟لجديديوان
....ربه،امرعصىحينالاولىدم2خطيئةهيالمسيحيةفيالغطمبمةان

طوفا!ءدومىآدمعنقالتحينالتوراةلعل"قائلايتحمثحينهذالدردوالمولف

انهتعنيبلرجلينعلىمىمناولانهالىتقصدلمانساراولانه

وهي"هو))المشهورذالطويلةقصيدتهاوفيه."انسانابذلكفاصبحالضيمباثراحسمنواولالخط!بئ!إدركمناول

،أييفديهامنالىتحتاجالخطيئةهدءانعلىالمسيحيالتفكيروجموم

مختلبوعاطفيةوطنرهوادطبقا-المسيحموتيحمبحوبهذا،عنهايكفز(دد!يالموتالىتح!ناجانها

يمكنفلاثمومن،البشرلخلاصمنهابدلاصرورة-المسيحي!فبر

الآدا!دارمشمورات-احجمواقدكانواان-الموتمنانقاذهعنالحواريبناحجاميكوىان

المسيحيين.لدىبالخطيئةلاحساس1لتضخمسثبا

2314..بص-تهـموجسدةقديمةفكرة،لآخرين1يخلصشخعىصتوضو،ة

وتدفعالآلهةلترصيبشريةضحاياتقدمكانتالتي؟الثمعوبفيفي
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الفرد0لح!ترمح!ينتسودالتيهيوالمحبة،المحبةديناولافالمسيحية،ولكنحقفهدا؟لجماء"ونظامالانسسانيالضميربينكاننالصراع1أما

بيدويدبعينوعينبح!منسن)انطردينمهيأليهوديةاما!الفرداخاهاليهوركانولماذاالضميريمثلالمسيحكانلماذالايبينلم؟لمرلف

ابطا)رواحدلسانعلىالمؤلف.بقول.القبيلةقانونوالظر(برجلورجلمليءوالكتاب،الضمرهذانوريطفىءانشأنهمنالذيالمنمريمثلون

الحب.قدرمنيرفعولكنهاللهقدرمنيضعلارأي"الحبهوالله))مولفهيوضحاناسلوبهءلىالغرببمنفليس،الفلسفيةبالطملات

هذاالهولكن.لئراوخيرمصدريكونوقد،هائلجباراليهودالهانالافكاروصراعبلفهطوالاتتخاصالاحداثصراعبستعرضلالالهذلد

الميعن.رمولالمفتيابنهوذاوها،أعص"خيراالايهـونلاالرجل.ايضا

افكي.وتعالىسبحانهبهأمرنامافوفييرتفعانالرجللهذاأيجور"أننجدواليهودبةالمسيحيةالط-يمانتينبينقارنااداانناوالواقع

اننستمعمنعقلاأسلمكناوانونحن،اعداءهمنجحبواانرجالهيأمرادجما!فيد!اشةتمثلاتياليهودبةمقابلفيالفردديانةتمثلالمسيحية

التام؟لقضاءفيهفان،عنهنسكتاننستطيعلاالخلابالكلامهذاالى.(لذيلزةاو

كاف!ي(نآخربتعبيرالكلامهذاومعنى،22صى"اسرائيلنجرعلىمناصفيوآىالىهيانجنادلىسبنالضصاومهذاالىالمؤلفويشير

.اثرقانونعلىقضاءالمحبةوالتنرا!خبران"متقولالاتهامرجللممانمحلىيتحدثفهوموضع

وانكر))المولففمقول،(لمر(ةفرديةايضاالمسيحيةأحترمتوقداحسبهماوكئت،التوراةعئهماتتحدثحيئفيه:.ببلاوصوحاواضحان

ارأرالتنالمرأةامرفيالج!بدةالمثوةصاحببهحكمماتاماانكار(قياقا((و!،حمناعهدضتماعلىاتبشهماامح!لمولك!،يختلطانلا

اوام!حوعلىصريحاتهجماهدااعتبرلانهع5ص"ج!وهايرانالناس23ص

ل!اتي؟لديانةانيارالاالئفبرمناللونلذلكقيافاانكاركانوما،الله،ولناسرائيلبئيمنفردابمارؤذلمانه"المسم!يحعنقيافاويقول

بالزوابمالمسببحمنعفقد.الفردتح!نرمالتيلملديانةالجماعةالاتخرم-قياتيهبموجماغهم،اسرائيليوذيولكن،منهمفرد؟ي3لوذيه

-احلسووكانانرر!لى،الطرفينمنلعلةالاالطلاقومنعواحدةمناح!رارهـفوا.56ص"بفسهمنهينتقمانمنهموأحدكلكرهوانمنه

.كان!سبلايوتطليقهنالنساءمنعددبايالزواج
وأن(لجماعةديانةانهااليهوديةللديانةفهمهفيواضح؟لجملةهذهفي

اعماولتبعةيحملفردكلاننج!د-ألاسلامفتطكما:المسيحيةوفيعنقائلامتافاويسننطرد.الاعتياربهذاالديانةلهذءتهدلدالمسيحية

فالمسووليةاليهوديةفياما،و؟!نارالجنةجثالاخرىالجاةفيموسىاليهذهبمماابعدخطوةبالإبمانف!بانماوهو"،المسعيح

ثصع!فرفيجاءمانوردذلكنجوضحولكي-دنيويوالعقابجماعية،61ص"الرةبفيا!ر4تسةهي.لكفراذلكارىوما،ثريعتهفي

ماكلمعالمدينة؟حرقوا))مثلااريحاسقوطعئدالسادسألاصحاح.!بر!اءةا!هودرأيعنيعبري!نلم،فردقيافارأير(يولكن

خزاتةفيجعلوهاوالحديدالنحاسوآنيةوالذهبالفضةانما.بها

الانسانيأخذانالنظامهذافيالخيانةمنانهنجدلهذا"الرببيت

قالعندمازارحبنزبدىبنكرمىبنعافانفعلكمالنفسهشيئا

ولسانفضةشاقلومائتينفيساشنعاريارداءالغئيمةفيرأيت"

شالارضمطمورةهيوهاواخذتهافاشتهيتهاشاقلاخمسونوزنهذهبالمكئباتقي

ممنه،وخيانةللاوامرمخالفةدلكفعد"تحتهاوالفضةخيفتيوسط

كل!ورجماعيةالمممعووليةمىوكمالاكافيلسقموفاكلنمو!ثممهوكدحميرهوبقرلط!ب!!!ص!ولمس!!ييم!ءكل!ص

وبمالهب!وههويرجما!السحىبلوحدهعليهالمسووليهلمعولمش!

.ا!

!لهـ!.!!ه
حتىنسلكواكتر)دنيويايضاوالثواب،يهتسونوالابناءالحعرمء!2،دبخدتضبر!-7

اب!امكتطوللكيوامكاباكواكرمالبحرومالالسماءكنجوميمبحالمبلأحمكةالعربيةللشاعرة

ذكرهمايردلموالنارالجنةانالكبمونيعلملاوقد(*رضعلى

في4ووجودهم،التوراةفيوالاساس!يةالاولىالخمسة؟لاسفارفي؟!لأقا

.وهذهالاخرىحياتهنر؟عمالهحتىعبءيتحملالفردانمعناهماديانةالملانتةرانك

الفرعونية.مصرفبمحدثكماالمستقرةالجما!اتكلعندظهرتفكرة

مظهرهكانهكذااو-قبلياكاناليهوديالديناننجدكذلك

الاجانببعضاتباءالىينضموقد،بالدينوثيقةعلاقةللجنسانابممامنشورأت

واالمجاورةطريقعنبلوالتبشرالدكلوةطريقعنليسولكن،د4*نتاربرات

-الاسلامجاءكما--فجاءتالمسميحيةاما.الخاصةالظروفاوالمصاهرة

.بقول.وقبائلهمجنسياتهمعنالنظربغضالافرادتخاطبتبشيريةديانة

حبان"الندوةدارفي))عنوانتحتطالمةقريةفصولاحدفياحمهم،123..بصبروت

هذافيالفضائلغايةليستولكنها،قدرهااحدينكرلافضيلةالوطن

يبدافالرجل.الاجتماعيالرقياطوارمنطورالوطنحبان.الباب

النفعلهيجلبمالهاوح!مايتهلاسرتهحبهفيأنتبينثملنفسهمحبا
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عنالدينمصلوجوبءنيتحدثحينوذلك،السشينمنالفينمندالمتضحيةعاطفةفيهفتنتث،وحدهيستطيعلاماالاذىمنعنهويممنع

لقيصرمااعطوا))قالىحينالمسيحبهانادىالتيالدكلوةتلك،الدولةثم،انفعمدينتهاولقبيلتهحبهانيتبينثم،استهسبيلفينجفسه

فيماالسوةبتلكتعمللمالمسيحيةالدولانولو"للهللهومالقيحرخطتمةليسرهذاأنالا..انفععنهوالدفاعحبالوطنانلهسبين

الدينبينالمفصلهذاالىبدورهيتحمسالمولفنجدونحن.بعدالناسلاقناعكافياالاجتماعيالنظامفيهيكونيومسيأتيبل،المالاف

الدين،حقفييخطئونبالدينالنظاميدمممونالذينان))!قولوالدو!.و!رهالوطنحبمنالوطنعلىاجدىعنهاوالدفاعالانسانيةحبان

ذلكيحوزولاللتطوروخاضعناقصوهوالانسانعملمنالنظامان..........
يعصد)الحلعيالرميمنالدرجههدهبلعمناولالرجلهدايكونو!ر

وضحشهبحفظكفبل،دفاعالملهعبالقتللألملاحلحبآدلاىاحمل(ومن،محلىينلدفوقالىيحاسترلا(ضبمااكتمكملااليعلى"قائلايستطردثم(المسيحبرلمد

..ثم"الوطنفوفىالانسماليةيضع(لذيالمذهببهذ؟اسرائيلبنياخذ
العصمةمنلاحدوليس،ينقذونهخاطئبنعبيدالىحاجةفيوليس

فيهيسوغحدالىالباطلياتيهلاصواباالعقيدةريعفيرأيهيجعلمابعيمصةبسبب،بمونقدبانهالرايهراائيليالاالمتكلميبرر

عنيد؟فعونانماالناسبايذاءالببنءنيدافعونالذينان.القتل،منهضعفايهونوؤد،بلادهمفيأذلاءضعاقاجعلتهمالذياسرائيل

عنالدفاعوبتخذ،ومزاياهحقوقهعنيدافعاكثؤهمبل،وحط!مرايهم72(و71)صفحاتعقيدةبهيومنلالكنهعقلاالجديدبالتطورمقتنعفهو

ناعلىتحملهعبادةنفسهالببنيعبدومن.بهيع!فىرعذراالممقيدةبنالمفرقهذأالىتنبهقد(طالمةقرية)مولفاننجد!ذا

قديكونالدينحمايةسبيلفيالماسفيوذيالضميرحدوديتخطىهسذانفسيةفيتدورانيمكناننيالنفسيةالمعركةوالىالدبانتن

-كونانيجبالدينالىالدمموةانالمؤلفيرىوهكذا."باللهالثرك.التالور

الدنيويلأالانالناسلامورصلاحافيهانعلىوليسايمانالدينانعلى؟لمظاهرمنالعبادةنقلتانهاهياليهوديةعلىلملمسيحيةثورةو؟هم

النظمفيالدينيؤثروانمالهاضمبرلاوالجماعة،الضإهبريحكم(لدينبماذا،"الضميرعالم(لىالمحسعالمومن(لنفساعما!الىوالمراسي!

المجماعسةفييؤثرفهو،مبا!ثرةغيرطربقةمحلىوسياستهاوالجماعاتمسنكانل!ذا"أنغسهوخسركلهالعالمربحلوالانمانيضض

."الافراد!يوفىجنالموجود،فيوحقهك!بانهللفردتعطيالتيالتعاليمهدهتصطدماتالمنطقي

(لىمنهالفكريالعملالىاقر!هو"طالمةقرية"كتاىانشكولا01
..وكان،القبيلةوالجماعةفالونغيربقانونتعتر!لاالتيبالنعاليم

و(لمسرحية،والقصةبالقصيدةالادجمبماالابداعحددكأاذاالادجمهاالمملوبضمربالفردالاهتماميمثلالديالمسيحبينالعد(ميقعانطيبب!

الاديبالىحاجتها(لمفكرالىحاجةفيالعريبةثقافتناانشكولا

مسائلتثرالتي(لكنبهذهالوانهنلون"ظارةقرقي"وكأببديانةيرمنونالذينا&!ودوين،الرومانشةابوانهقيلحشالفرد

."المختار(للهشعبوديانة!)المجموع
المسيحيالفكرمسائلمنلدياثارهمايكنولم،قرائهالدلىفكرية

مذامثلإثيرهاان.بمكنالتيالكميرةالفريةالجوانباحدالاكاملافصلاالمولفلهاعقدالتيوهي،الجبلعكالموعظةوليست

.الكابالمظاهرمنلطعبادةنقلاالاليست"الجبلموعظةالىعود))بعنوان

؟لشارودييوس!ا!ظهرةلاللقدماءقبلانهسمعتم"فيهاجاءفقد،الضميرعالملى1والحسى

.ةفلبهفيزنىفقدليشتهيهاامرأةالىنظرمنفأقولانااكل(ة.نزن

*.تعصبوالالكمفأقولانااماتقتللاللقدماءقيلانهسمعتم

-،

اليهايدكلوالتيالسلامدعوةالىبناتفضيالجبلعلىوالموعظة

فعلابهايؤمنلانهبلفقطالمسيحيةعنالكرمبصددلانهلاالمؤلف

البارارسمحالجنديانفيقول،معينةقلةعلىا!بالمفا"لدة.نعود!الحربانموضحا

الىيعودثم،الفوضىتعمحينالقنحساعمةالىبالسيادةيتمتعلاالفاتح

الحمويلياقوت(لمجدويصبح،قبلمنيسودهميكنلمممااحدايسودفلاالاولىحاله

*الجندييوجدانالاعتداءوصد.رومااهلمنءشرين(وعشرةمجد

الدرأية-اهلمنلسمعتوكما-عنرنهوالكتابذا.ديارهمفيآمببنقوماديحاوببلادهحدودخارج

كتابهجميعاعلجهاظهررتكتبوهى.يا-قوتكتباهممنذالجمعةيوموقععماحديثه!لمنيشيرالكاتبانشكولا

لمكانوأنالصيتوبعدبالشهرةوسبقهماالادباءمعجمالعالمميواجههاالتيوالسلامالحربمشاكلالىالسنينمنالفتن

.البلدأن.عجممبلغوشأنهخطرهفيسو.وضوحثيالسلامجانب(لىموقفهويشذ؟اليوم

خطوةكلفيهجاءتكتاباز"البلدانمعجموخطرسنكباتهيبلالاولىالقرونابناءمناببومذلكاحداثولبست))

وزأدت.ودقةبصبرعلمكلفى"مسائلووردت.بقياساليوملدلكهعاصرونابد(فالناسفردكلحياةفي،يومكلتتجدد

منبضتءيرصؤلفجمعمماكثيرعلىوتحفهطرائفهاثممنحينذاكاورشليماهلفيهوقعلمامعرضونابداوهمالمخمهو!

وطرأئف.تخ3صإ(وضلالى

نفسلهحررجلفيهالمجموعالعلمرراءجرىوقد

السصررعنفبحثوالرقالعبمديةنفسهذاقت.سيمةوقععماحديثهخلالمناليوممشاكل؟لىيشيرنجدهاخرلى،!ة
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وبجخ!.هوأءه!وتستروحماءهموتنتهـبأرضهمعلىأهلهاألارضرفجاجتعتسفزكحناظلتحثيهثةخطىفيوالانطلأق

واًلحبحادالهامدالمكانياقوتأليكينقلهاكلهالمكانالصبرتبذلودأبت.نجنةططفيهشاطونءالىلتصل

41واليو.وللجدبوالعطشوالخبوألاء:فوقهالمتحركةبعديسراوال!بعدراحةلتجدالحسارموالعزمالمضني

-،.الزمبمقأييسالبلدانبينوالسافات.وخامله0جيد..معسرة

ء!ل-وفقههوتاريحهوادبهوسكانهالبلدوحياة.والمكانوالرؤجسةالقراءذاثرفيالبلدانمعجمكتابجاءثم

وتقب--!ءبهوتشعرتعاينهكانكياقوتاليك"ينقلذلكت!دلاكثيرذلمحاسنجامعماوالرحلةالاقامةفيوال!سماع

فىاركيفالقديمةالدنيادولابويريكارجائهفيوتعيجىا!هـربكتبالبقفهـكان.إلوسائلتلككلأليهاادت

وأقاصج!سيرالىويهدبك.وسكنتحركوكيفوتنقل.لبوابهجميعوفيبابهفونجميعا

اذكسشصوعندألتأليفاضخمفىمبهاقبساقاذلفمىتجدلسانهلصطنعروحيعبد"ومسائلحروفهودونكتبه

.".وصفودقةقلمرفاهيةاهلهامنبكميرافصحفكانالعربمة

و!!ات.تعبيرهفيالفصحىباللغةياقوتاستمسمكوقدعلىىبكتابةضنينا-جعلتهالزهواثرذولفى.ثعرونبوغ

اعررحطلادباتعرضلانهبدلهيكنولم.طاعتهفياللممسانلينفردعليهميعرضهفلم4زمانفيوالممعلميندبينالمط

منس،لهتعرضمابكلوكانوتاريخهاورجالهاوفقههاالاوازليمتطعهلىطريقافيهسلكانهأبقنلاإ"حيابلذته

الىوخلصونثرهاشعرهااللغةفيفبرع.مفتونامعجبا.ا!كوأ!لكل!"!ل!هتولم

وألمرارصا.مكنوناتهامنوتهـفي!اوطرائفهاجواهرهانخسهيجبانالاحرارغلبالذيالعبدلهذاحقوقد

الصغاردونللكباريتحزباوياقوتصدريضقولمبجهودالايجتمعلاكانمافيهجمعانهتبينفقدوكتابه

كىلىووضعحقهحزبكلاعطىولكنهبلددونلبلدولاوطولالصبرووفركالترحلدوأمولكن.الرجالمنكثيرة

كتبه-حفلتاو-كتابهفحفل.ومكانهشاأنهعندفرد.نكنلممامنهابلغتنا"ثمأرأدماأبلغتههذهكل-العمر

لهخلقالذيركنهمنهاكائنكلاحذجامعةكاملةبصورة.وصفاتموهباتمنرزقماياقوتبرزقلملونجده

فيه.بالحياةوتحرك!

وكاتالعقولتاباهمابعضفأوردياقوتالستقصىوقدياقوتفانالقديصمةالدنياحوادثصؤرخاليكنقلواذا

الفوائسدكليجمعانارادولكنهمنهفرأنلفيهرورتاباهومعتعجبىكانكحتىأليهاينقلكاوجميعااليكينقلها

اخزرفقدحقاكانتانهاثبتفان.عليهاصاوحرلهااحرازا

ليجرفالباطلباطلاكانتأنهاثبتوأنبنصيبعلمهمنها

بغريب.الحياةهذهعن

*رتد(روصادردأر
!حلهيكنلمالحديثعنههداتحدثتالذي.الكتابهدا

كمااورعدهمنصاحبهلهساءكماالناسبينالشيوع

ثممخزوناظلالكتابلان.والمطلعونالادباءيشاءكانتقدمان

زمنف!اقبلتم.ألقليلالابهيظفرفلمقليلةطبعاتطبع

الماسرولتفتتقلولمطااللهرلكىطلالننسناعررابهمعجمأا!رتمبأوتااوسادغوؤو
طلال!وصد.المالبدلحعنالماشروروك!الحلدان

وألى-الكتابهذأألىفساقوالمنفعةللخيربيروتفي

مارعلىتبقيالمفاضلتيننشزداري-ألكتبمنامثاله2لعربيالتراثكنوزعلىتحتويسلساة

،فرتفوصادرودأربيروتدأرهمانفعاولابراتمنعاولم

.الناسعلىونشرتاهالكهتابطبععلىوأقبلناالمال

فرائدهاعاىبالاطلاعكلفبا!عربيةعغرمكلوحسهسبوطباعة،موحدو!ج،دقيقعلميبتحقيقتصدر

يخى-دبلدوكلمكتبةكلفيالانالبلدانمعجميجدانارعربجةادلادفيالمحققينكبارفيهايشتركانيقةزأهية

زهيد.وبثمنقريبمنللعلمرغبته

لدعوتلاقتنائهعلمطالبكلادعرانليصحولو

أءوصالضيرالاقحسدتوم،صوتيوأعليتدعوتىوثنيت((دتنرلإثئايلائمة)1لاولالكتابقريبايصعر

ألسبيل.

لاهلسيدالعزبزعبدبيروت
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