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اًلاقلامتنقصهاكالتلانها،النجاحالبقاعلهاالتيعةبم.يكتبولالموببههحطاً!ر.ياًلثثر

جبران":الدراسةعليهاًنصبتالذيالنثرهذاتبوابرزالانشترالكراًيمعبدبظمثراسة

توقاهفقدالاولاًما.القلميةالراًبطةمحملافيكانااللذان"ونعيمه-االعل!العربيةاود!اًساتممهدمنضمورات

الاث!بيغنييزالفلا-عمرهفياللهامد-الثانيواما.2191عامالله

وادبه.بتفكبرهارعربي

هـلىاًلمولفوقفهفقد-الدراسةهذءمن-الاوإ،الجزءاما4لمؤلف"المهجريالنثر"كتابظهر:الادبيةالدراسةحقلفي

المقدمىلتبمثابةذل!ليكون،التعييروصورة،العامةالمضاميندراسةالسهلبالحقلليسالادبهةالدراسةوحقل.الاشترالصريمبالاستاذ

قئا.فناالواًرطةكتابوللجهااليالادبيةالقنونلدراسةتهيىءالغيالىتيالحي!اةيعيدانالىيصإجلهيهاؤلفالان،بعضهم.بتخيلهالذكبم

.الفنونلهذءدرأسةجاءالثانيوالجزء،صاحبهايحياهاكانكمايحياهاقهو،الاولىسبرتهاالىعنهايتكلم

العربيهيةالفكرالبيئاتدداًسةالاولالجزءفيالمؤلفعالمج.ج!هـومنئ!فةمنعملهيخلولاولذلك.الكتابةعلىيقبلانفبل

الفكريالادبراءنكوينمصادرعالعثم،المهجرفيالمهاجرونكونهااً!خيوءـضالك.والعواملوالظروفوالافكار،الوثائقجمعمشقةهنالمكاذ

المضمونالىوزءانبعدالادبيالمضموندراسةالىاجتقلئم،العامةوح-دةفيكلهالثصيءهذاتأليفعلىالاقدامثمالبيئةاستحياء

دراسةالىانتقلثماًلوطنيفالمضمون،الاجنتماعيفالمضمون،الانساني.منسجمة

م"،المضامينهذءعنلننعبرالادباءهؤلاءاختارهااًلتيالتعبرصورةكما،نفسهمن-عملهخلل-يعطيكاًنالناجحللدارسبدولا

والقصةالمقالةفيتركرتالتيالادبية!ونهمالثانيالجزءفيدرسدراسض4تكنلموالعرضبالجمعاكتنىاذا،لانه،غرءنفسمنيعطي

والرسائل.والامثالوالسيرةوالنقدخهقإتهمنالكثيرقلمهيحمل،الناحيةهذهمن،فهو.الحيةبالدراسة

بهذايرحبانالايسعهلاالتقسيمهذافيالنظريمعنوالذي.ودراستهعقلهمن.بحملهكما،واحاسيسه

فيالانسجاموحسن،البحثفيالتريهزعلىيدلالذيالتنظيم"القلميةاًلراًبطةكتاباو،المهجريمماالنثركاب"الانامامي

-.المادةصماحبهاالقاهامحاضراتمجموءةيضمان،ضخمينجز،ينفييقع

فياًلزاويةحجريكونيكادالكتابمنالاولالجزءانودنديالدرالىصاتمعهدفيواللغوقيالادبيةالدراساتفسمطلبةعلى

الىالغهمنلازماهالدراسةونظام،اًلبحتدقةلان،الدراسةهذه.العاليةالعربية

المهبر،لادباءالعامةالفكريالتكوبنمصادرعنفصلذلمكومن،بائهالفماكنرةعلى،بطريقهجديد،بموضوعهواحدواًلكتاب.

فلسفاتمناليهاانتهىوماالمسيحيةالثقافةالىالمؤلفردهااتيانصرفواًالمهجراًدباستهدفواالذيئلان.المهجريالادبعنالدارسون

الغربادابتضمالتيالاجنبيةوالتقافات،واديانهالشرقشغلوبذلك.مستقلةكوحدةنثرهيطرقواولم،فيهالشعردراسةالى

ووضعتهمحياتهمافاًقىوسعتالتبماًلمهاجرةتجربةواخيرا،وفلسفاتهعلىصوراًمنهاالمقى،فارغةكانتمجوةهذاكتابهفيالاشترالاشناذ

الوطن.فيالدائموالتفكبرالحنينوعلمتهم،الحديثةإلحضارةقلبفي.المشعرمناهميةا)واًقعفي/قللاالذيالنثرهذا

صحيحةالمؤلفاختارهاالتيالطربقةهذهتكونانيمكنهلولكنالادبيسةالمدارسطلتعةفي-ولار.بب-كانالمهجريوالادب

هذهمننفسهاطلقلوانهيعلموهو،المهجريالنثروجهعنالتعييفيارضعلىغريبانثاانهرغم،الحديثادبنامجاريفياثرتالتي

امينهؤلاءمعيجمعانلاستطاع،القلميةالرابطةتجب!د،القيدانفمصهم،الىعادوالانهماًلمنزلةبهذءالمهجراًدباءنجحوقد.اًلمهاجر

نانستطيعلامنالرابطةمن،روةاسماءيحذلىإنبعد،الريحانيفيهقيلمماالرغمعلى،تاثر.لهكاناًلذيواسلوبهم،ومشاعرهم

كابي-الشعراءمنمماذوااًلرابطةاعضاءوجل،نثريةمدرسةلهمنعد!.عليهـماولهم

استطيعلاواًنا،عريضةونسيب،ايوبورشيد،حدادونهر.،ماضيالنثر،؟خذيهف،قردداوقفقدالاشترالاستاذانلثكولا

نثرمعمتفاعلةكانتلانها،المن!ثرهثح!فيااريحانيهدرسةاهملانالموضوعلان؟الاشخاصىبعسبيتناولهاو،بذاتهقاؤمبمء!-تأخذههل

اًلريحانيكانوقد.ظروهـكعرةفييهمتصلةكانتبل،الرابطةغدباءانالىذوقههداءحى،التعاريجكثر،معقدءةءفيماخذ.الذىبمما

فرقتالرابطةعميدوبينبينهالتنافىظروفانلولاعنهابعيدغركانالتبم"القلميةالرابطة"كتابفيالمهجريالمنثردوا!هفييركز

بةبينهماامريكا،مناًلشمابىالمهجرهوهناوالمهجر،جبرانخلببلجبرانعميدها

الاعمدة"كنابيلجعلتالموضوحهذافيالكتابةاًردتلو،واناكانتالقلميةوالرابطة.منهاالجنوبيبالمهجرإتصالايلهولي!مرد

مقارنا،جرياالدراسةفيوجربت،ونعيمهوالريحانيجبران"اًلثلأثة.القرقلهذاالاولالثلثفيالغرببمالادبعلىشتىحسناتلها

خيالاجبرانكانواذا،الئسيجهذاصميممنخيطايمثلالريحانيلانالرابطة"دمشقفيفالفوا،يقلروهاانهناالمشارقةوقد.اراد
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المضموناعني-المزلفذكرهاالتياثلاثةاسينالمفبينومن.متحرراعقلاالايكنلمالريحانيفان،مفكرافلناونعيمة،مصورا

الختركالقاسمنرىالاجحماعيوالمضمون،الموطنيوالمضمون،الانساني،المعربيةوبللغة،نثراكتبماعلىافتصرتقدالدراًسةونرى

روحمنورثاهالذيالانسانيالخطهوالمضامينهذهبينيربطالذيكعرايرتبطشعرالناتركاقدونببمه،مثلا-كجبرانسنرىونحن

وضو!اشتدلمالانسانيالحظهذاانيدبىبناماولكن..الشرقنعلمكما.اًلمقالهاًدبفينثراعنهاعبراًالتييةالفكربحياتهما

اشنعاضها-وطنبلايعيشانوهما-الوطنفقداانبعد-لانهماعندهماالكتابةوشغلته،بالعربيةالكنابةعنجاتهاواخرفيعزفقدجبرانان

الوطنية؟علىتطغىالتيبالالسانيةالمفقودهذاعقاًتيآثادهفيقتمثلجبرانقمةاًناًلنقادبعفقويرى،بالانجليزية

بخياله،مجتمعه.برفعانارادجبران:النروةفيتلاقتئلاثةاعمدةتتواصلافكارهظلتواذ0"النبي"الخالدعتابه-بالانجليزيةنمنبها

بمقله!والريحافيبقلبهونعيمهنحكمانالظلمومن.بالماءيفيضالذيالاناءتغيروانيكتملونضجه

،حلوةساعاتالكتابهذاصحبةفيقضيتاننيالحقوفي.العربيةالىمترجمةكتبهاك!روان،فقطالاولىالزاويةمنعليه

ورنتاقةالدهـقوبحثهالطبيعيذوقهبحسنكاتبهواسرنيمفيدةمفنعةصاحبهكتبه(لامرداد)هولنعيمهكتابايتناولانالمؤلفاجازوكيف

.بان،صدركأ،ببانهاتقدبتصتى،وروعةحيويةاًلدافقاسلوبه،نثرهمصادرمنمصدرافيجملهالعربيةالىبنفسهونقلهبالانجليزية

المبببن،العلميالمنهجعلىتعتمداسةدرلكلصادؤا،جاشتلايكوناًلمعربسسههما،الغربيالاسلوبطابعيحملالمنقولهذاانمع

..الجزاءنجرجهودهءنالمؤلمفا!لهفجزى،السليمالادبيوالذوو،لان"مرداد"ترل!يجوزوقد.الربيةالكسوةعليه.يضفيانالى

الهضداوىظسلء!الذجمياكفببرنرىبينما،بالعربيةالكاتبنعيمهدوحمنيمتحروحه

.تفدسرهعنواسلوباوفلسفةمضموناتطورقدبالانجليزيةجبرانكتبه

*ء-.!فيواسمةفجوقييترلراهمالهلان،تركهيجوزلاولذلك،بالعربية

بامانةدلىاًسته

و.جمضاعرافاتفيرايناوؤد،ونعيمهجبرانبيناللقاءوهنالك

ونافذا.،واسعاكأنالرابطةفيجبرانتاثرانالقلميةالرابطةرجال

الثوريوالعربياًلتوريكانوايرهما؟الاثنيئهذينبينالمتباللالظيرانصلمدىايالى.ولكن

صفدىمطاع!ورلمالثائر،الجهرانيالادبالمطلعلتطورانأالاخرمنونفاذاروحااقوى

.....يعضف!انالايسعهلا،وطمانينةسكينةمنالتطورهدااليهاشهىوما

سوت،الطيعهدار!شوراتنعيمهبهاتجلببالتي"الهادلةالشرقيةالروح"اًلىعادجبرانبان

،

صوا.نهفيوع!،ا!المهذافيالقيالانسانلانا!حادالاحاسيرقصر"المولفاتعلى.الاولالحرففيهسطرالذيالاولاليومفي

......م...:وادبهماالا"لنينشخصيةفيوالمتناقضةالمتشابهةالملامحتحليلفي

لاماحسعبماىسرصجثاا!لحطهحساس!ولمحيهطياًا.،كوااًلحقةراليحعيقةلالكولعيمعم!قب!سيريطلبهانعيمةكانببما،بجعلاحيهالقمةيضربكان،فجبران

03ء....قدميهعلى

وجهبلاطفرةبهواذ،ذاتهبدىالصفرعالممنفينبثقوابعادهبذلىاته

مشخصذاتهالىينظرالذيوعيهانه،ذا.نهتاريخيععرانه..فاريخبلا.....هـ.....عحر...........ء..........مر..حمر

ستكونالصيرورةوهده.المعطياتمنكمعطىلا،ذلتهيخلقانعليه

يعرضالذيذلكهوفالموجود،انقطاعبدونللخطرتعرفهصيرورة

اًلاحساسهذاًينتحرانواما.كيركيغارديقولكما،لملخطرنفسه:صديثاصلر

بطينةبامتزاجهمتفردوجدانوينطمر،الرقمتمةدياًلفردفيركض

)1(.شاهدمنوليس.الاخرينبطينأ،السديمية

،يحاولالثوريةابعاده.فهبهانني،الانبعاثيةغربتهفيالعربيوالانسانصص

اًلألحانبعلانيةنلجرلحلقوأدقعهألقوميينببىلموربدء.ذوتهدليستقط!بغربعدلألحسفابتهنم!بسلسسحماطسار-طه:

محممسب.مصرهثقلي!تحمللا.ولكنه،!ردايتكونوعندما،فردا..كا-

.هندسيلانتعك!للقممميةنفسهلتعالننجروبهفقاطقوميهل!"معاناوامصىلعممىهنماومن)!

..

فلاوجودهيحي!اانحاولواذا.82،ص"وخطوظهالتكوفي"،نهائن

شطوىعضوىتاكيدمحضالابمونقةفلكلاولالىنجا،قةلملائالتولمث!د4دك!هيمكيفاًلراهبهامببقلم

هردلكلاًلمسروعالوجودسرطمكاد."لوريالاعيارهالادلكلمكمه

.701ص"الثوريةهواًلضائعةانس!ان!تهعلىيحصلكيما

ناسبيلفي،انقطاعبدونتترىمختلفةوسالبةسلبيةاتجاهاتمملى

مادامتتوقفهدرجةفطلايبلغاي،متكاملغيرذاتههوعوقفيتكاملتعرعحديدةروائعةهعة4
....مبهـ

كتابهفىصفدكيمطلعالاس!تهدذانط!لاقةانالىمقدمااشيراناود(1)

كتاابماذ4.بقيةفيكصا،وجوريةانطلاقة"ىالئوالعربىىاإش!طعكلالحديتاسرجماالادبسماءفي
امهـئللالرجوديينا"لهلاسفهةبعضاثرالقهلريءيجتليان-!-

فىهذأ،ابهكتافى..خاصةوسلرتر،ميرلوبنتى،هيدغر،كيركيغلردالآدابدارسر-لرالثمن
الوجردبة--الهفررنبثاقة1تطبهيقهوفي،اقوالهممنالكثيرالىرجوعة03.375

ولطبيعه،لمحريةقهمهوفي،التا!يخرفض،الخفيافىلقو1%دىمجلىهـلأ
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كلونإكادالمذيلملامةالكليبالمصيرالاتحادمنبدولا.شموببهجذرية.72ص"عليهالمثارواًلواقمثوريخنهبنفائمةالماساويةالعلافه

.الفعالالمقائديبالموقفامتزاجهفيصوفياالثوريالانايدينهالذيالاذسانيالواقعالى.درجعهذءفالانبثاقة

العقائربم!؟الموقفيتطلبوماذالخطةالاولىالانبثاقةتتكونوبهذا.اللاوالحيةاوالواعيةعفويخنهفي

لنايكفلامطلقمقياستحرددالعقائديالموؤفيتطلبمااولانا)بديوالرفضأالثوريةالتجربةاجلمنالاغتراببدءوالرفض،رفضه

منيتضمنوما،البدايةسددم،القوميةالتجربةسديممنالخلاص)1(آخر.ككوناو،تشكل

مقياسفانه"المقياساما.4ع6ص"المشروعللوجودمبهمنزوعالسديميةادانةاو،اًلثوريالانايحياءالذيالواؤعادانةان

ص"..اًخرجود2ووبابداعوجودبانهايتعلقثوريوجودكي"نقلابيالنوريهالاستمراريةتضيءاًننىاللحظةهي،اللانعينعنوالانفصال

ابداءوعملية(المطمور)وجودناانهاءعمليةتكونكيفولكن.4ع7فيبل،فحسبالفرديةالاعماقفيليسواللاتكونالسديميةومناضلة

برالتطوروليست،التدءمنخلققضيةالقضصيةان1(الآخر!وجودناالثورية"فانهناومن..السديهيةتشكلالتيالاخرىالذواتبقية

،كناهوماعليبمانحنمابينذاتياانفصالانعانيدمناوما.التحولاوكليكونلانالتمريضطابعتحملانهاالافرديةانهارغمالعربية

لوجودناانهائناعمليةيحددكناسانحووانفتاحنا،نا3وماوعبينادمجردالقوميعةالتجربةتضمنهناومن.77ص"المحقيقيةفرديتهانسمان

لاستمراري!بررلاعنه.لأنهانيتناانفصالرغمنعايشهزلناولاكناهالذي.ايضااًلخلقامكانيةاجلمنبصميميتهالتمتؤجتذنقيفردياتنحو

الالئسذيقولكما-"لحركيالطابعاًستمراريةمنالقوبيةالتجربةفلا،وجدانلايهامنمستوىأيفيفرديةتجربةالمقوميةالتجربةاًنوبما

هذايكونلاأنعلى)ايضاوالموجوديم!المجردالتعارضومن-مطاع.وجودهمطلقاله.يوجداولاالفوديوجدانلفرورةوعيمعاناةمنبد

القومية.-التجربةمعنىينبثقالتمارضهذاومن.(سلبياالتعارضالذاتلاعطاءمحاولتهافيالمتعديةالندئيةالطفرةالالشىهذاووعي

و!التاليالخلقعدمضحلاًلتعارضبهذاًالاحساسضحلوكلماالتجربةهذهانوبما.وكينونتهااستمراريتهافعالية،وجورهاعبر

01الآنتنجاوزاستمراريةامحاولةالتعارضيكونوبهذا،الانبعاثبعثامكمانيةيعطينابعثفيعلتتحققانتحاولالانبعاثيةالقوبية

،وجودبانهاءيتعلقالئؤريالموجوديالانقلابيالمقياسداموماانهاًلقرديعيانبدفلا0.وهكذا،اخربتامكانيةيعطينا،اخر

"التجررولشموليةلمقي!اس5هذالشموليةبدؤلا،آخروجودوبابداعبهذاتكونانبدولا،تجربتهمطلقيكونوبالتا!،وجودءمطلق

ولا،العصرومعطيات)1(الماض!9معطياتنحوتنغتحانمن،القولممية.المتعاليةحربمبتهامقاليفيثوريةعمليةالاوجودهوما.وجودءتجربته

القلق\فيالخصينةلبكل1/.والذريالحر؟ةارادةنحوالانفتاحمنبدوان،الدائمالحاضرهوالمستقبلانيفؤضالممكناووالمشروع"

العوالمهذهعلىالتجربةانفتاحفيلان،الوجودأجلمنالعربيشحركةلحريةتنببتهتزولانماولمكن،الحريةحصيلةهوالمافي

)2(وشموليتهاوخصوصيتهاوعمقهاخصبها.اًلراهنالانمناعتلارامنفتحفالزامان.لهاسملاشيءالىينقلبخنى

العرسيةالجهـاهليةاعماقمناننجس"ؤدانهمطاعاًلاستاذيرىهذاوفي.يكونولايكون.يوجدولايوجدالحرالعربيوالان!ان

الشخصةممكناتجميععلىاشتمل،فريد..ثوربماانسانينموذج"الزاخرالانسانيوعمقهاخصبهافيالقوميةالتجربةعالميقومالتواتر

"اخرىحضاريةتطوراتضمنستتفتحالنى،المستقبلفيايعربيهولا.بكون؟يوجدولاالحرالمعربيالانسانيوجدكيفولكن.63(مر

ومجالاته،اًنفعالاتهيحب،جسهـهيقدسالجاهليالعربيكان".3ص،والحريةوجودهامكانية!ثهو،يعطيهاقيحربته،لحريتهانويم!هأيكون

بوجودهالاتمساليباث!ر.ذاتهفيالمطلقالانسانلتحميقيتعطشالغيابلحظاتتحيااناي،تكونولاتكونان،توجدولا.فوجدانلايمكن

والعربي.البطولهبممكناتعنيفةانسانيةطببيعةفياًلفنانالئورييكلنانبدفلا،،جودهستجرقيمطلقهوالمربيالانسانانوبما

داموما.اًجلهمنرحبوالعالم،مصرهموقومهيبدعحرالجاهلييحققهالذيالحريةووعي.وانسانيةتار.بحيةاليةفيشنحققةحرية

اًلصحراء،..لانهائيةذروتهالىوجودهيحيامناحلىفلااوتامئبدلاانبثاقة،ذاتيتهاعماقمن،يكونانعلىالقدرةفيهيكثفثوريتهفي

كلهاتوفر،النطولة،شيءكلفي،الفنفيالبساطة،الرمل،الريحالقومية.التجربةصميميةتكونالتيالمطلقةوحريتهاامتهمصرفيضوء

لميستوالبراًعة.ايضاالاوليالميتافيزيقيالرعبالثناعرالفارسعلىماهيةاوماهيتهيختارلاالآنيالتجربةوجودفيالثوريوالعربي

مشسكلة.منوليس،أيرضاالعالممنموقفهافيوانما،الذاتفيالسديميةفرفض.المتحققوجود.هياتيتجربتهفييحياهالانه"قه

العربيالعصرهذا(يمنل)وشعرهحيواتهفيالعبدبنطرفةولعلمنبدلاكانوهكذا.حريةبلايتأتنلاالبراءةاجلمنالذاترفض

.الفربالموارمنوليس.الرفضانيثاقةفيالحيةالحريةاجلمنوالتمزدالقلق

الى(والتمردالحريةأجلهنثوريةامننئتقلالاسلاميالخفهمومعبةالعبثوفضح،الانوتجاوزالاستمراريةمنبدفلا،يقين

اللامتناهـ-يامامينسحقالعربيبالانسانواذ.اليقينأجلمنتوريةلائه،السمديميةفيالآخرينضد،داتهضدالثورجم!المربيالفردان

مخاطرةبلا،معاناةبلافهو.خاصة.اث.وبيالتهجيننجعدافيزيقي،الميتا.بعانيألذي-ابدا-المراهقفهو.ثوبىبتهحربهيةفيخالقةداتكون

والرملالمربحلياليفيالوجودمركزكاناًلذيالانسانان.عفويةبلالاانه.المثروعأمتهوجودبل،فحسبوجودءخلقأزمةيس

طفولته!فيخنىهرمكائنمجرداضحىبدء،وجوده،حريتهأنه.سيدأاوعبدايكونانيرفضانه.يتملك

موففهيحدداصتهلثوريةالعامةالشرطيةعلىوعيهتفتحوفي.ذاته

هذدلماهيةدأعيةدمليةالهلضيمعطياتنحوالانفتاحصجردات)1(فيهالرفضثورية.فرتن!وبذلك.القوميواقعهمعطياتمنالشامل

عربيةثوريةشقفت1هذعند.."نقولانيمكنفلاولذ.المعطياتبذاتيةبالانحاد،امتهوبراءةبراءته،اليراءةاجلمناًلحقةبالتورية

تقييم.ي1يف!يد.لنتراتمجردالىوتحولف،حفارةوانطلقت،كاعلةهوماترفضتكوينيةشموليةونظرة،فعالعقيديموقففي،اشنه

بعدليى،هووكما،ته1ذكلموانه،اعهـقبلفيايج!بىاولليتتكونانبلاالقوميةالثوريةانذلك)2(.تخلق"نوتحاول،جاهز

ذاتها،كلهيالمصطيهلتهذهداصتفما.65صالم.أخرضءأي!مة

نحوها؟الانفتلحيكونفلماذا،خر6نحيءأيبعدوليست،هيوكما.اكونهانيجبمالاس،ارفضسااعيانعلىرفهض،ولكن)1(

فمكيفالاصهـالة،باحسلسالقوصيةالتجربةسيصدنحوهللانفتاح1امداوصاانمماءايبلارذضلانه،فحبللرفهضالرفضصدفلنوبذلك

ء،الاصالةباحساسسحتمدناكانت!اذا.ترانمجردتكون-أنيمكنالقوصيةلتجربة1كليةيرفضن1الفردامكانفيولان.الهـقرصيةللتجربة

يحنىبعد:الانغاحايجابىاوسلبيتقييمأييفيدهماانيمكمنلافهكيف!فحلهبالرفلضدامما

التقييم.محماولةيحنيفهيما.الككابعن133صىلىاجع

الثورى"كتابصن،25،،21،22،230،2صراجع)2(وسلرتراشبنجلرنود:قولهفيمطاعالالتاذاًوافقفهلاولذلك)2(

."التوريوالعربى..انفنمانحننكوناننحهتاجاننمااعتقدنانا.3؟3صالخ
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لافلماذا82؟ص"الكابةعلىانتصاداالتورية"دامتماولكناننضاربالصضمذلكطبيعةلتفهممحاولتفيمطاعالاستاذويلنفت

اًنبكااإضا.تفونولهنها.ايإلقنكهمنبدلابأنهنؤمناًئنحاول،الحلاج،العربمإاًلصوفيودنابنكالانبثاقات،ئوبىيةيحبهانبثاكماتالى

التعبمه"وثوبىبةالموسيكى"فصمنفيصغدبومطاع(لاستاذوئحاولتتعماإاًنتحاوللم(لماديةاالتفاتةالايعطنالمولفنه.0الفارضوئبن

انسانيانتاثناًدهاق-الموسيكىتحينهالومإالتحرديالدورببينأنو.هنهإر.ادتقدماملىطلكباستقننعتهكانوان.الانبثققئتهذه

يعبصداوعكتشافانوئحاول.النوبىبةالروحهدساكءن،مبراخلافي.المنمئإةاًلحضارةفدداذلفيالتصوففيالانسانياًفتينر

،ليزت،شومان،شوبرت،بتهوفن:عندالتصديالطابعهذاتطورلشهالمالذيالذا.ديوال!واقهالفوريةبدعوتهالمشئجبمال!ثاقةلهة

سترافنسافإ،،بعباهيإ؟مالمر،بعإاتوز،صستمباوس،.رفىخ،بادتوك،االتلتارهيألعاثمفىانفصمإلفد.الآلتو*مدفرانه.شبنءالنئبه

مصرنا،شابعهوالتحرران:وئستنتح...سيدوس،تت!ائكوثسبييالابخماثتءالماقاقنوعتحمتى.ذاتهااًلمسئلحبإفبمطيدهو(وان،اًئهوةفى

المأأقر2او28المجنونمنبمعباألصهلعبإيب"ا!صمليبونا،هدسجح!افملتحمبليلىلمولمسلىلمتعبمبهبمفي.يامللم4ولف.!خامأراًمبنحاولنمبثنبتبوحذإانيةوالم!تافيربلمأية

وحدة"الطفور:هذاكانواذا،طنوراًالاسايعفيالحياةكانتواإبا.نجديلةتحولأ

مدفيثبايبوفي،البافرمنينبولتفي،الارقضربيمبفيالمةأصذيحضسارةمربالمتملقئإالنقديكاللحبأفيهفذلفانهاًلمهصهزلعلاءابئباها

الرغباأ،فيوالاهصاد،التلببيهةفيفالادصقتاهرأكوحساسيف،رجمئب.حرئةولالههدمألامطئمنفيتيبغيفها(والابإهةقتميدائدنحاولت

هو،ا!حياة)رادةو!عيمرقوةنحوهتجهالذيالعظيموالرضوخ.نحولفيابلمنوليس.عبثالمعائم.مزيفالعالم.ع!ببمالعالم

كانتاذا.5278!"املاموجوداالانسانالكونءالمبديالمقياس،انطفاء،مرانطفاءثم..تنسحقالمعاناة،يرقتلالمأساةمولد.جديد

نكونأن،نحياهاأنالغبطةكلفالغبطة،ضميضهافيكذلكاةالحبالديونزيويالامةالصراعنموذجيبينوبالانفصال.وعتمات

حياتنا.هعإثورئتننتيإونوفيلإب.بهانفعلأنلا،تهاصميههنحذب)اً(.التارةئبيفالهرجهتجيببفمهوقلائقوني

لحيائعلإاعمإنبحتمننحكولانناعيه،نفكرأنئاهيااقمغتقلبو)لأعإمنيسهتدمتملبدا،الكوميوالتجيإبةبوبيهوالوقإودعبالتمإوبمهوهن

المصادمبت.توودمهاندركاونستطيعبالامبإلمصببرتقوةئييمهوليووديافماثيفيواعئمن

محدودذاتعإمولإتألببنمنطاتهالومإودلاأبمهقالانسائهمماناكان،الاببتمنعيالكولىعهيتمإمنالببجميب،الفوهيالكويب-ثومتيئاماهية

يعطي،بالجسدالفرح.امبالعابالارضالانصالومبانترة.اممحدودولأفيللامةذاىتكوينالىالرجمةمحاولا،تقييمهويكون،و.بتجاوزه

العوش:الحوةبابعادءالديرونئإيومحاكقيبكاوهناومن.اللإبوفاهـهأموالآمبللانسامبالعمييهالوجودبموالنئرطلتوونانفبلابيةحرفيف

ثاقنهاًنبئا!"لاب.وجودهجذر،ذاتهجذركان.المطلقالىوالتعطتىاجباذايمتاذوبهذا،داعيايرفضفهوولذايريدمايعيمنهوبخبه.بنبعث

ذاًنيتحفيغن،الماهقن،المعنىتقييكهاو،الماهيق،المذهءرإبحتهانادتبقهلان":نقومهلننسعإمتيعلاولكنئا.)2(..المراهعإالئومإبماعو

قضيتهمفميممهمفسيلتقىالاخرينمعالتقىماواذا.محبفرح"الايقاعذلكنفسههوإكونأ!الىيروهلهالمعير!ي!بالايقاعالبطل

.والاستكعإار.الحلهيومأودهمتحديغإيحاولونكمومبودبنكونهأههـانجهباولمفسن،الإبقامبهقإايهيقدالبذثبانولبإ.154ص

فيالبحعأانكها،الكلإهتدمإالبحثيصاحبالمعنىدعإالبحثان"وروة!وبمك،للاهوالمصيرئهالائقاعإلان،فيهتوثطألاالائوكعئهذا

اًابعهالفدوحوما.والهالواًلواتبينتوافقعدثإمنيهنيانماابا.تههـذاالبطقإيهكقأقد.للامبإالماقوالبئإوليبالعمثبيرتبمب،وادذاد

الواقهيف.اًلحدودتحيممنالافوعهبا!ورةوبراومبإإهروورمهودناولقافويمأ.156يب"..اًلتارةحعيدثقلبلا"البذثلبانبماولبإن،الائفايئ

اًلمبحثيتعضلوهندما.المقإوولإسايغإفياًلمسقومدلىفلإربقثواأانه"للامبإالمصيمبئهالائقاعئهويذبن

سوهـأنهبدلاالانسانيالمووففون،ومنودقيازورة.اًلىاولعأعنانمقاًلعمنيهوكفهافيفالكومإغفوهوذا..ا)ةهطئعئالالستاذوئقومن

شمإابافالانفصاليأانولذا..38حت"ثائيباأجميمنلأمووفايعهبجفلمبأمونواها،الايبتمئععدةالحياكاًلإسكافنمنحإفعت.نورم.نستودمذ

موجوداليسواقعأجلومن،ماواقعمنبسبباثورفأنا.للثورة-لاوأعطتعمليةثوريةكونهاعنكفتاذاالاتبلغهانتستطيعفلاالانساني

يرفضعندما،تبريركلالانفصاليشملعندماولين.937صبعدأفلاعمليةكونهاعنكفتماأذاولكن..16ص"حقيقياقيمابديلا

بوجودهالاتصاليباشولاعندما..الفرديقبللاعندما،ذانهالفكر،للثوريةبالنسبةالمخاصةاثارتهالعمليالواقعلان،انبعاثيةكعمليةتخفق

اـلانسانيننكمأبالحمإأو،العدمينلقورعبئتبقبن،طقيبهنعانبنكطفئة.العقتدكلبالمقأططاو،القيهيالبدئمهئيهدعإلاففدولذا

اثورئأهأ،الحهممبماالكوريأنموومبئنبةبنوهفإبق".العدهي

اكيتققاءالكئلئأالنفيارادةالاهولببسالمعدمبملبافوريبف0اوبى/وزبهبوعئواتقن"المعاهرالبومهالإهة"فصمهفيصفدهممطابأالاستاذيحئةئ

ومأوه،أاناتإ،آلفكبع!اًنه3870مإ"للومبودهيتقفيلإئعأتبمإيرفولفنر،همنطوادإ،مالرو،رولان،بروستهئدالمماصرالبئبئ

والمعزلة..والوحدةالغربةبؤرةفيمكانلا،ولاذمان.وجودء،ذاريخه،للطساةرؤياعندهمالفنيةوالر؟يا..كامو،سارتر،شتاينبك

منالعلوفيعأب،الم!بةدلىانتصارا(اافغأ)ااأعإمبقتدداماووولب!هريأالعصر،اًمإفافى،ابديم!اضطرامم:اًلانسئنحيواتفيلنعتديم

.المبواءاانراإامهانووايبئهضرإرالانسةو.بالامإفالئتئبنلإالبطولئإ.ابنهالبطمه!حرهثولبإنها

..الملاهعئطكقية،التكوئنبدايةفيمإائمبأالذاره..مروعإةاًلذات

اإنمت1الىئإرلممئ!دئأافلاعالاشااإانأتئهتهأود)1(الخلامي؟وما.للامإتيارهعئقةإولا..مإولئهحئحراو،حمبينمتكائعب

اتهـفقاناستطيعلااننيئم.ب!نا-المعاصرالبطل!ةمئللايبياتحادفي،الاصيلالفنفي،الحبقداسةالىالحنينفيلعله

مملامحابرازالىوفلققدكلا!)ولسل(:"!اموانتاجطتعنقولهفيمعهمجالولا.خر2بعثمحاولةفي،القويبالانسانالمأساو!الانسان

قصصهفيحصلممااكثرالمتردالانسانعندراخهخهـلالمن!هلتنحدرالنروةالىالصخرةحملهفيسيزيفمعيروهدا،للاختيار

واقليلاموفة،متهفاوتةظ!لالابعيدحدالىاءتبهالتى1،ومسرحيات!!الابداوالىثان!ةحملهافيثم،القاعالى

بإنه،رسالةفي،اًلىفهمإوت!د.6؟2رإ"سإرتراندالاعنرهرأا

نعأتمدىئه1الىرأ.وسالىةبكإرتادببينالعنورتكهابلليعدالهبأهواسطيلعتنمولانفمهبعن1مويإدانالورلمالىبناساجةلا)1(

المق!الةأهذهفي،(الئموليالنقدتجربة".لهلاحياءعمليهـةموأنما

أناعنموسيقادراسةكهتابهفيوفعمعمطاعاذالاسهلاانلونحرإكها)2(وتمعوئت،مراهمةاهالىالثوربكتويحالىاطمثيملانا1)؟(

الانس!انعنالتع!بيرفيتخلفمهلا!اضفاقهماأسبابوعن،العربيةلملهدل.القوميلراقعنابالنمبةالخ!.قرميةوثورية،اجتماغية

.الكبيرةدراستهجوانبعنلجانباستكمالأ،المعاكر-الحربي-.بالتفصيلالتقسهـيملهذاألحرض
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المنغتحةثوريتنافيقلبإتاذواعاسنستيقظدمناوما.تحققهعمببةفييطلباًلعدميان.اللاوجودنحوالديونزبوينكوصهوالعدمي"

بالمتاليفكرنابكتسبانبدفلاالقوميلوجودناالابداعيةالمجالاتنحووالمقمالفكلتقديمالايعسنلابينما،والغناءوالفرحوالجنسالحي

إمتكاملة.ايديولموجبملةفيبعديتحددلمولمويلازمئالأنهمناشمولنهنهحلخمالديونريوشطكانت،ؤ!.387ص"الصامتوالعويلوالماساة

تعيعندماالانقلابيةالتجربةكليةالاهوها"العربيفالمف!هادمن.الديوفزبوسيهلحودةفي(متحمدةفي)امنيةال*لمميةلاننيتشه

التجردسةكليةوبينبينهاوتصل،الوجودقيمفاصيوتنيم.4،ذا؟فالحلهعممبةالىالمنفعلةالعدابةتحويليمكنوهل

فيمعتصممنلنثلكل!خضلسخصطعصعهقعيلتوبتفجرايكونأنوطبكلكليكلهاصرام!طقض!بن،كاموفعلكما،هلىامنشببئاالتمردفينجداننستطيعفد

...اً.......-5ءه.0000واشدهاالمسائلافجعاًن":هكذاعليئاتطلالمقضيةدامتماولكن

كا!نالعكرفحم!ب2ترا3لاأإ"يركويناميهلمهعاثوليهلةلولوألإمبنو،انتجرلهلليجرجمآفيانمياشعراناستطيعاين:يتساكلل.الذيالقلبمشكلةهيتمزق!

التجربةبانسانلم.رنباطهمعهاويتفمجر،التجربةمعيولدالثوربم!يتطيعفكيف،عنيفةحادةن!بعثالقضهةداتما.(..صى"؟ببكط

اتاقةكلمعيتجددالنثوربميالفكرفانولمذا.الانبعات!خاولالذبم!؟في.العا"وجوده.رحققانالفرد

.بالمخاطرةيتسماولذلك-اًلتعبيرهذابىجازان-ويتوالد،الوجيدةحقيقتههيالارض.باننجبتبشهاحسكما،.بحمىانعليه

فالفلأو.الوجودجممابنيانهامه/الفكريةقيمها.فقدمالانقلابيةوالتجسبةسلاهـ"يصئعانيئبغيولحليها،الانسانيخلصانبجبمقطولها

الفكرتمنجانما..ذاتهاواًلثورةاًلعربيثوريةهوبثورتهالعربيمالحصزشةهيتلك.اطرىبداًية،آخرطفلاينبعثوبهذا.1.4ص

277ص"والخلقثيراـلتوهزرعة،الفعاليةاًننعددةالناميةذاتهالعربئالأرضران.والوجودالتعاودتعدم،تنسحقاليالذاتبعثفي

قيالانقلابر"لالتبمبةاو،للثوريةمبرراالعربيالف!يكنلموكذلمكيقولكما،الالوهيةهيوحدها،الحقيقةوحدهاهياننالمةال!ظيرة

نافينبغي"ثوبىبمشاتحليلمنبدلاكانفاذاهداوعلى.العربيةفياللاشرهـطحق-كاموعندكما-المردييبحلاانويجب.نيشئسه

ففولى!نا.اعماقفي..هناولكنبعيدالا..الثوريالعربينصإدفاًلذي(الحقيقي)الثوريالحقيقيالمتمردمنينبثقفلعله.الفكرظهرة

كانولؤر.266ص"انااكوناناولاينبغي،انامنافرفلكينخلقانعلينايحتموجودناعبثيةادراكناان.وعالمهذافهخلقيعي!.

وؤص،ةالثور/اللىواتفييعمل،عليهينئضنملبما،العريايفكل.اًلعبثيفضح"لعبثفو!ي،ونشجاوذهنحياهخر3حقيقيعألماـبعاد

ا!ركانهنانو".ذاتهخلقهاحافيةالانقلابيةاكجربةصميميةولايعاشانووصومناوبرافيثا.ووضوتايىراءتنااذنلضضصل

العردييحاولولذلك.الشاملةالعظيمةاثوديمبمالعربعقيدةالعربي.فحسبيدركان

ذانه.وفيالآخرينفيوالزيفاًلتزييفويفضحيفتضحاناًلثودي

المسؤولة/الذاتتواجهانيجبال!كيالاولىالانبعاثةهيوالحربةوهيواتناالثورجمافكرناتعانقايمدىالى:نتساءلاننستطيعواًلآن.

لاذاتؤتل،الحر/"قعتللانالمشو؟تكلبتحريرها،بهاواقعهاوحيواتئا.أددامتزاوجانلانهمابينهمالالقصيعنيلاوهذا.اًلثورية

الذاتتعيا)ءريةومن.الانقلابيةللتجربةقتلوبالتالي،انئوبىبةنحنالثوديهو-ففكرناهذاوعلى.المجردالمجالفيفكرناهياًلثورية

لبرنجه-الا..ولكن.الانقلابيةالتجربةو.ففجرتفجرامانماًلمس!ؤولية

--سخ..
الانقلابية-التجربة-داخلالتحققحرقيكونهفيالفكرتزييفاولأمسبئ

لحريتهالثوريوعيمدىفياذناًلقضية؟خالصوجوديكمقياس

تفجرمدى،.وفيحرةال!ثورةهذ.كونمدىفيأو،ولثوريته

ولنعي.نفراننعياًنيجبفلنثوروهكذا.لهاووعيه،انطلاقته

بل."حرارابكونارنتمالكنيجبلموفينثوعينإذاونفكربثبمين!عينسمطنعبنفكرلا!ألمجما

"

العربي؟ا،دبثيالفنيةالثوربة.نكونتمدىايالى..والآن

،قيسالذبمااليافيزيقبما(قياسالىنرجعانينبغيدلكلنتحرى

جيانا.انتاجاتمطاعالالستاربة

اول!ولنقدكليةفبقونسان)ء)بيننججرلألهلرالمنقدبيلنتمموولبممصلبطالمببنايوفيزبقيلكسوفبمالمبدممةعرةلملنت!9الاخببراًرديروان

على،وجدتجعلهاقي،الانسانفعالياتاصهـىالادبيالانتاجفييرى

يأ،حولهبالايحاءالادبيفيضماوبقدر.الذاتيجوهر.مستوىطوقانوووى

791"صاليتافيزيقبمالمقياسيحسد"ا،بقدرالحيبالرمزيحفلمابقدر

اشطامحتالتيالمحاولةهيالثوديالعربيالادبفيالعميقةوالمحاولة

الانسانيالواـقعفيالمورجميللشرطاالدهخليةاًلمعاناةعنمعبرةتوهجان

الابداعية"التجربةفيالاشكاليةالمعاناة"مطاعويسميها.عامة

،الصبورعبد،الملائكة،اًلسياب،الحاوكط:انتاجاتبعضفيوغيرها

منجبراابراهيمجبراوالشاروني.الشعراءمنالجيوسي،حجازي

)؟(.الرعبايقاعيسميهفيماالمعاناةهذ.وتتجسد.القصاصين.عناخببراصلمرل.ق03.ألثمن

العربي.اقعنارافيطخالمثقفيناعت!نرانأستطيعذلالذلك)1(خاشداو

بهذاتتفحلمن71حتىالمعانلةهذهطبهـيعةانأقولأكاريدلم)2

يخطصفديمطاعالاسهتاذجعلماوهذا،تا.مااتضها!الادبلامنالجميل

غنها.يعبرن1حهلولعشدماالغموضفي

الكتابمن3،803خ6.3،7،.2:صلىاجع-؟
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.اهسامثلائةالىمقسموالكتابالمخلصالتعبررمحاولهميالذاتاعمافىاشيتصاعد؟لرعبوايقاع

والاجتماعيةالسياسيةالظروفعنالكاتبيحدثناالقسمفيحركيةكلالىاللجوءدون،مدانانسانيواقعهبمالانسانأزمةعن

منصوراًلنايعرضئملثاعر5احضانهافيترعرعالتيوالاقتصاديةكانتوان..وحزنوك!بةحلممنتمضغبماتقنعانتحاولخارجة

نهلاقىالثقافةنوعلنافيكرثمشعرءمنبمقطوعاتمرمممةحياته،العربيةالذاتبواقعاللصيقتعبيرهفيالجاهليالعربيالشعروضاحة

للروحيتعرضحينمايبدعوالكاب.الحياةفيوتجاربهآرا?ثممنهاالذاتواقععنجمقالل!تعببرهفي!!أيضاالجبليرادبناففصاحة

توقعريشةالشعران.يرىالعيدفمحمدةالشاعرفيصلةالمطالفنيةادبناعانقفقدولذا،المخاطرةطابعمنيحملوبما،الآنالعربية

رسمتهالموحةالشمرانويرى.النادطنفودطهياوتارعلىعدبةالمحانا)1(جديدمنقصاحته

نهاية.لامافيفهياطارلهاوليسالطديعة
هو.ألطئيففي،الميتافيزيقيةبمقاييسه.،الاشكاليالمنحيهلولكن

وترلهانفدطكلريشةالشمرانما؟انسعانناعنللتعبير-والصحيحة-الوحيدةالطربقة

الصورمحدودةيخرلموحةالشعرانما

لناويذكرالعيدمحمدشعرالكاتبيحللالتانيالقسموفيالتفكيران)):كتابهمقدمةفيصفديمطاعتاذالال!قاللقد،وبعد

منينتقلوجعلتهعببهجادتالفنفاو!ةالشاعربهاطافالتيالمجالاتصيغةذاتتعد،موهي،العصريةللثقافةاسالىءةظاهرة،الثودي

طرقهاالتيالمواضيعتعددتوقدكلزءـرةاخرىالىمثمرةشجرةاجتمايمةمنبهاتعاىللرددائمامدعوةنهاأوذلكخالصةنظرية

كانولماوتصنيفهانبوببهاميالباحثبراعةوتظ!روتشابكتالشاعرالقارىءلىدىيثبرأنيوداًلكتابهذاًفانولذلك.مباثرةوسياسية

الصغربمجتمعهيتصلمابكلينفعلحساسافتاعراالعيدمحمدفهماجلمن،الايديولوجهـيةالثوريةالقضايااشتفافنحونزوعاالعربي

الشعرومنهوالسياسياًلاجتم،عيمنهشعرهفانالكيبروبمجتمعهلنعتقد.واننا77ص"والمحريةالثورةمعركةمناكأبىبخيلموقفنااعمق

.لمجاملات1وشعرالداتيم)؟(.ذلكاجلمنةمعمةجديةمحاولةانها

اراتمشسعداللهافاسهماابويعرضاًلثالثالقسموفيخضرمصطفى

العيد.امحمدشعرمن

شعرهعنتئفصملاالشاعرمحي،ةحليةتظهرالكتاىومحاسش ..

صاحبهحياةيستخلصالذيالنفسيبالمحللاشنهالناحثكانولهسا

خلالمنالعيدمحمدلعياةحيةصورةلنايعرضوبذلككلامهخلالمن

.شعره

!حننئ!يةعلىاًننهاللشامنلتذكرغمالمسرحيةسعلىهدلكاونملدبم!لحدؤننابلادطكنا)اً!زأاًئريالئئممعرراًئدالعبدمعمد

.مراتعدةالجزائرفياسرحاسع!اً!لهالقاسماًلىويقا،دراسة

فصلايعقدواةجبراًنخليلبجبراننرتلاًلشاعرانيذكرانهكما

الرتابمن35الصفحةفيذكرفانهالرأيهذاك،يروضجالكتاب!ي

فلسفةفيبالذاًتبجبرانتأثروامنطليعةفيكانالعيدمحمداناب!ااًنالكريرمالقاركدطءاذكرانبرييجملللكتابىرةالت!قبل

لمح!دابيالاانالمباحثإذكرنا8،صف!لآحاشيةوديوالموتالى-ياةبقصائدهالادابمجلةفيمراتروةاعرباالقراءنفحسعدالأ"ا)"،سم

!غهذاولكنالحياةفيجبرانفلسفةنغمقىعلىتسرتكادالميدتصميم"لمقاوركانوفد،الجزائر!،العرببمالادبعنوبابحاتهالجميلة

بشعراءبسي!حدالىنأثر!!كانوانفالشاعر،فيلكلنقننبم،افعرفاًذالادبيةالاوساطو!ا،.و!تىوفعا،ال!هـ*تا!جز؟/ريللارب

نتعره.ديبارزالعربيالشرقنتمعراءآثارفانخاصةوبجبرانا"هجربلادهـماصراتمنفنهمإتلمهمونأءشعيا!جزائرميانءرةلاولالناس

استطاعدالناحبالكتابقيمةمنتقصلااًلملاحظاتالبسيطةوهذه.اراة"ببهـ؟طييعةورونوطلكل:هموآلام

الذيالادإبروحيحملكابه!يبحانةوكانوفصولاابوابايرلنهانفياًلمعربيةللمكتبةسعراللها)"!-ةابوىاووا،خيبرةالمدةو!بم

الحقيقة.الاتهمهلاالعيدمحمدالجزاًثربم!ازراعرعناًننت-ؤبحتهوهوانتاجهغرةالجزانر

جلكانمقدجديداطورااًلمجزائريالنثردخلالمكنابوبهذه.خليفهآل

واآراف"عنفيهايعبرمقالةيكت-انالجزائرفيألاديبيرفعلهماوريوانةجئار!الورالاماولباابم،:نجدادكابنتصعحوحينما

ومرجهرج!يكانتالجزائرلانذلكفيمعذوروالاديباحاسيسهوارقربونالامد!اءالايعرفهالالم!دزاتكاروجا.لهمطبوعالير(لشاعر

طولالى،جتاجكهذاوبحثاستقراروعدماضطرابفيوالجياةماكلمئهمواستقصى؟يلأكسدقاءهؤلاءعرفسعداللهالقاسموابو

انهس!هـاللهعنعرفوقدصماسعتقراركصرمعتهالمديح!المملفيهاالالعانس!انواجابفيفجالالمخطوطديوانه!الايطلمعا!اًستطاعبألشاعري!ا"ل

...ى.بجمالهاالعينلمنمننععلينا،1وعر+.ز!ورباقة)ناوفطفحدائفه
ختماددالحدي!الجزانريالنثرفيدهببيةفرةبدايةبه..و

ناللاريبعاىيفرضالذيالعميقالادببابوفتجالمقالة)دب4ب

ال!حت.فيموضوع!ةطريقةوذاعلميةروحذاكون1!الدير"بلادىؤ!الناس"لإ-واضط!-!اخالا!تمممالدحملص)1(

"!شعرايعظيخااتيتطعلم:ارأ:اعبدانلم!ب-حظجع"،.،ارس

الزر،فيالرحمند!القاهرة-المعلمبنكليةجديتهاعنتخلتالمقللةانر-دتولذلك.إءديواكيالمغاملةفحيسه

..تبوكنا."والنتنمعرإ:-خض!اريةزاللحظ".الركينةلةالمفلىبعلا

-..-.للدراسةاستكمالافيحهـللهاض.بأ"اك!-!صجينابشى!اعمالبه!عاف

-**!اعنهبر!اناستظيعه،الىالا19.ا،لةطدفيأ-ءسشااص،ول1،)12

الىمماالجزليات:!خسلىاالالعرنىرءماثلدار،لا*-،ابر؟لاا.الإ-.علوىء7ا1

!-فدقي.أ،حصادع.-!إطا.--لكلطا
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فييظل"عبورمالونالكبيرالموجمي!اذ"كتلأثدلدوبثنهالعربمقممتهصع!در.و!بلهب

اًلجمايغربيلمادجميلمراهعيىسماصلغرئمبمالعرلةيرسم!يعبيدلنئم!لا!ليسمنمنالموكدنعبيدسلامةنال!-منديواق

تهضمب!يئةفيعاشهوفلاةالجيلابناءمنالعابرةالمتعةعنالناحثين

هموممنبخالصموولا،لاهواًئهاأرضاءليقنعله،الادبمنللون5هدا

منبمت!ربهوولا،دوحياويرمصهرفرياليبذح،الكفافالعيشالجيلمنلشاعرقرنربعمن"قربمانتاج"وطيبلهيب)ا

بينما،ويعنت،فيلهو،التحرريةقو!معركةفييساهملاسسؤولياته،والاقطاعالاستعمارعلىاًلثورةرسالةحملالذبمر،المناضلالعربي

،.ء..،..............الكبراًلعربيالوطنهذامنكال-جزءفي

متعدحملاللالوانبدسكهلنغمال!جرتمرجوعالألم!عم!روحرمالهبالمولعث!طومولموطمونهذاالىبالنسبةكمرةليست،تقريرباوالخمسوناًلمائةصفحاته

كانوهلأالحبيجهلكانلوشاعرهيكوتوهل،يحبانهالمحتوىحيثمناليهانطرنااذ،قليلةليستولمكنها،الزسالمدى

ولكنهأالحبمنالكيرفيهيكنلمملوالديواناسبمفيمكان".للطيب"والايمانبالحبراًخرةحياةعصارةفهي،والاجتماعيوالروحي،الفكرجمي

للحب:يفرخلانفسهالحبر!طيلاالظلمقوالولاء،والثورةالكفاحفيكاملةتجربةوخلاصة،الملياوالمثل

الواحمة.العريبةللامة

تغرىالسكرةفييطمععبثا"

".سكدكلعنسنلقوفؤاديقصائ!بضعسوىلهيكنلميوم،كبيراشاعرابهاًمنتلقد

"ادريلست"قصيدتهفييقولىكماالثعريتكلفانيشطيعلاانه(،،!اشباط13)الميرموكورواية

اًوالحربيةالمعركةعنشانا.فقللا،نظرءفيالوجدانيةالمعركةوان،فهـلفا

جواتكي،اتهمتاماو!لممتيالقؤمية،العرببحياةالمتصلةالمواضيعفيتظ!رماأنمترصمفاتهوان

...!لمالسيفبينسروفبنو"كتابيفيعنهوقلت...ومستقنلهابماضيها

برماكيدكود!الا،مامساعرميصخر"مااملفيهوني"2؟91عاممندوالمخطط4(!اعامالمنشور"والقلم

عسادالمذوبالطيباًلىوفميعرفومن،العربيالعلممنالاخضرفي.براهالذياًلاملعنرقللا

فربماالمشيبراسيفيلدانالاخفرمي5ايرالذيالاملعنوبعدهوط،رهالجيلبقوةيتضذىكيف

الموقادنضارةالرماداخفىوبعدهوطهرهالجيلبقوةيتغنىكيفعرفومن،العربيمالعلممن

الهوىعرفمافخرسكتواًذايزخرالصاكلبالثعريرجودىفشكولاعرف،الحياةترهاتعن

انشادبلاتبقىانشودة."وشباباواملافوة

ننطربيالاسبراً!طير-فجرحيلاواراهسوياخطقساالديوأنوارى،إتحققامليارىانذاوها

الاعوادمنيلقىمايكفيه*!م****ه***ء*****ءبربر******بر*********...*-.*3ء

!ه
للفىالذيهدانسيلوفهو.الاعولدمنيلقىمايكفيه،احل"

...لمه

مخلصاكانلما،الارائكعلىالمترفونيلقاهدمايتهموراح،الأعوادمن!..
..-.حدشا

صلهر

مندامنلعسهبهاخذلماوفياولا،روايةفيصادفاولا،لنفسه*.
لمه
.وعقيدة!ه

........"منالمانيةألطحعه
نصور،سوىالحعيعهكلليس،التزامايسمودهالذيهذاان".

لملأ
منه،نحنالمنيللشع!والاخلاصوالصدق،الاخلاصانه.ؤولةدالم!ا-

..."م

يصورعرحقائقلهنعالحمارمنلاحرلحاىصمةق!ينانقلطمالنبعانحميلمبتد!لمعامنومىلصسد:صرصوسوا!ا ...صء
"و

""
مض"

تتاثرولادوطنهلهاصلةلاجزإوةكلمعهايعيشكانمانجعلهالافترط".لي.
".

الشعورمع،عنهاألتعيبرفيوا!صدقللتجربرةفالاحلاص.أمتهبقضايا...

التساعرمننتطلنه"اهوالجمهورعنالانعزالوعدم،لالسؤولية:!،ارأرتارأرم!+اأنلديرمنكقيعرأدانلى*بدكارجما

لمه
احمالا.والفنانوالاد،!*

..."،تالعة
الذكه.. لاهواءارضاءاًلنجربةأصطنايمهوهؤلاءمنايعلىننكرهيو،

..تاييدهـلمكس!لهيقصدوتزلفا،وغرائزهم،ممولهمودغدنهةالفراءدلأ
*4...

...!واموالهم؟لم!يىا...م!ي
عندماالذروة.نبلغفرحتناوكانت،النجزئةحالهحم!عاعشنا.

*"

لهدعهاتمهيداالسوريالافليمدويلاتبينالمصطنعةالعدودنهدمإخذنا4
افلا.بعدفيماالعربيالوطناجزاءمنوسواهالاقليمهذابين،

المحطمة"الحدود)ءمنلقصيدة!يبيسجترالاالحدتهذايسحؤ؟؟اًدربىسوببلاًلدكورترجمة

امحاداعادةعلىوالتصميملالاملالمفعمةالحرخةهذهوممهاثا
*...

.العر،ء،
*..

شماءوهمة،والتضحياتالنظامراًئم!اعرباءامةسنمشيوفا"*صش!-ئذ!ا-راط!مموا
للا-..

الطريق.نفتتحاًلامام،الى،الامامالىلجديد5بالعهدونسرنضامانتأبى*

شعبامامالحرببعيدنفسهاتجدعندمافرنساجنونادويجن4ل!
*،

يوآدمشقروجيهاوليفميقصف،بدلاوجلائهاتحررهعنبرضىلاء!ا*ء7،****،!ا**"،،**،،،*؟ه"8،،*،"***"،84*
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شلمعر-يغفاًنيجوزوول،"بىرلمانويقترهـمجزرة،ا5،9ًاـيار92

؟الماساةهذهفجاهجامدا

دمانا"من"الخمالدةبقصيدتهتسجيلهامنعب!بدلسلامةبدولاكلا

لىقرلىلص.والسما:ا..اًلثكالىواستغاثاتالضحايااشلاءوادرها.ش -.والاياميايىاسدمعص،الس!هاحايهابة،دمالاس مدامالىالمكأاترع

ردها.يزالىويدعويحييهاالعرببلادفيثورةلكلبالمرصادوهو

:(لبنانتحية)و(مرحىلبنانا43!اًلبنانثورة

لصسابذلتماالعروبةيرضي

ويبقىالزهـانرفشء--.إر،ياتةإضاًلهجربعدوتعود

لنطفاالرهي!صتكفيان)ممنا*-:فئو/!د!اع(91تكريرمهحفلةفيالعليصالحالشيخثورة

للجبلين:اهمالهاعلىدمتتعقلمنافبة

دتاألوحودعن!-ا-ثهـاتصوضا،بخيبيفاسيونبنت
....،.دعانامننلبيعشنافلقد

اوصد!حعاكان*عتهوارووماالراسيحصندجبلانا

جنلات،الاالروادارهق
حاءواحوارك!نالملايين

........و:91ع6صمودهاثممصروثورة،ا9ًع5اًلعربيالمغربوثورة

عرمىالموتلجه!يرا!ولما!ريدالجيلوملهمالج!يدالجيلقائديا

رؤاهـمينولأحلامهمأيناتبالقيدوحاطمالحقود(الاسمد)ومروض
...-..لحدودلاساطردنيابنافاحطمهناانا

ورلماصعواوالعيتتىومناهم-(الوليد)و(عقبة)امجاداشلائناعلىوارفع

طيرأسرا!الفضاءفيحلقتالشهيدالحروعزةاك!اءفئرففلمثلئا
......(السعيد)احلافيدرالسعيدالطلقالغدولنا

العامارالوالالقعالتلم
.اقبيلع!ا8والسوريالمصريالاقليمينبينالتاريخيةوالوحدة

.(الجموعتزحفغدفي)الاستقناء

ينسى*لا،الخارجيالعدوعلىبالثوراتاهتمامهجانبالىوهو

لحورعلمتلوحصيافي-وتميما!اضطهادفيسجل،الداخليةبلادهبحوالتالا!*مام
0001.نر...(.)نحوىو(اكونلنلااو)والخر،ف(91ع3امنهالتخلسعلىالشعص

دلعىلالح!يدممنأ!رأت.ص
.رمماولسواها،والوجدانيات،الرئاءمنوالواًنالوانالى،هذا

ء...دراساتيستحق،الذبميالمحتوىالكب!الحجمالصغرالديوانهذابهيحفل

ماستحاكادالهاعنالنن!عر!صر.تفصيلاواكثراوسع

خراتحرقنالصورفيزفرأثا!وريمقوةبينا!اهـء،اكترقالعربيالاسلوبمهوالشكلاما

لح!يومايحيطشعراي.وانفا!اوزانهوتعددالجديدوطلاوة،موسيقا.وجزالته
-!...قصيدتهقراءةالاعلينافماكاملةالشاعرسيرةنعرفانارناواذا

وسمرو--!عرباالعالمينجمعبا!بر-اربالغنيةارررةهذهمعالمفبهايرسماقي)ذكريات(

هـدادأطراالصحارتكولفلولهىين!االذيالحدوتقبلالمىعلى؟طدلأدةكلتناونخنتم.القا،مية

!و..الجمصسوريةميلادممكظجطهاًلذبم!المستقبل،المريرالماضيهذابعد
ا!ودوال!ووادهاءكا

:المتحدةالعربية

وظلتشيكاوكلهالارر!تاووابي!-جيالحقودونارحمط!.دياضأراءرخة،وترعرعت

وخنزسلوراتفيضكلماتيشدابمنلجةفيتلوىالتعلاهالبغيقبضةفيوبلادي
صحاباومستحدتعمبلاودخيطاوغاصباًمدام.فحت

مستطابجراصنامنبدموالغاتعروش!منحرات
**

قاشوتكابذكمألمحريه!أغلابهـطردارزفاصشات!ند،ىحاةال!.رثةوادا
وقاتكالدوكم!لاعالي.ىدئنهاببمة،هم!فيوشعتالرهيبالقمقمحطم
الانهابوثانالاويس!بفاتتبحلدربا!.نرس،لبلار،زم

انعتاقاترحولحريامث!ئهاانتالاطيابيعربيةحرةروحاالجيلملهم؟،زبمبمييا

...ع........الونابعزهـكمنعزمبعضوف!بنا،غيرلاالدربدربك

اقعا.الرحباقعكحل!ونرىبيماالا!مىمرارةمنبيانصرجمرالحنايااثتزاذا

امسيعينيدلاجلاسلوسو!

بابالث-لحونونىواغني
قوسبوعمردواويناوديوانفيعيبدسلا!معموعدعلىانناهذامنض3!هل

؟الننمبابولحونالغدنغنياخرى

الحسعنبو5لسعيددمشق
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