
ل!ل.دون،...!غنمها.اومنهايعثاالاوراق.مملكة.،ر.فاخت."ءولاق"وىلا،أ!!همىهـ!ر

)1("الصادوالاسماسة؟رلخا!وبهذا.النواًبم!يحر!رعىعيرمر.

لمقلمهاعنيهعقلهةوحععهنادبم5لشعراءديفيشيحءببترومنمىنرؤمعزوت!بط!ول!لف!هـ!و!

مكاص
ررادعندالاتق!والا"لاولادهالمهلبلنصمحةالمىت.ء"،رونن

لقادإسالااكيمارونؤراءاتعلى..تحصى!وشواهدآئأدمن0،اخطوةأ؟علتتبصدر!همندذوأ.ء 3لىرو،لمحدهءالكرهير!هسا!ددلاومعالالم4به3..مرامنىد

لم

و.نشعبها.وتموثهاسعننهافينتيمالىء

حخلتمي!زوكه!يحتارأنألا4جل!بأومارونؤاريءرشعولا.الادبيةالم!همهفيءإرور-2

أكئر.ا-تغلالهيحسنكاناذياالمعرفة

هـعديثا!ةءدتفيقيمتساوأجادةيجيد،.اللهرحمهىنوقد!بيرقىالضرصدلأ!اأبررأزصاولمة،اًلىكأير!ع:ودرو،رونءصرةزكأمللا

والادببرالىءاربرخا(شصلةافنونواابعماومبئكثرلىفهماالعمبقالم!ضلع.وا!ربربئالاد!ةم!اد!!طماروناصورةنعرض!ماذاالمافيمقاكا

نألقادئهبردوالا،ا)فرستيةأواًلعرببب!ةفيانواللغةوالفا-صفةوأ!د!ناطت!كبمااولنهؤىإوضعا!اداًء!كلودصاروىصفيقة!فهـ7"جالؤلأ

الالصلامبةا!لسفةواالاسلامتاريحفيالسواءعلىؤدمهلرلسوحيرده!س..عمرهمناةرنأ؟ن!لثيإقاربء!ؤ-هاسلخالض؟الأدبريةالجهة:اًلاصيل

والفاسة-ةالنفسىعلموفي،واللاهـوت.المس!بحهقىالكنب"سةتادبربموفي،عيود،ارونالاولىقيالحقبةوولموالادبياءساعابل،كبالادبفا!ممل

ةاونن!ار،إ-الكتبمنالضخمةللكمياتتمثلهمنبلغوؤ!.الح!إثةة-!ب،للأتزةهلللما!إ،-يردمادونعهرءنواحدة-اء4اناحسبولا

اشارا.نهؤص!ه!،أنهوتنبيشادرسااتذبمهااك!والفلسفيةوالأدبية-يالادرلىالعم3انوما،والتدربر-ىفاًلونأليأوواًلدرساًلمطالعة

والقسسيوالقديسينوالملو!والصعاليكرالكتابللشم!راءالممرةوجو!ر4صه،قل3كانبل.عيشهكسبوسا!منيلىبلمةا!ت!ليه!او

لوكم،بدو،ومقالانهوقصصهياتهحكابصورهمتزخرا!ذينبريناً!ورلالاثماروألازهارو!ا-ةاًا!واءوالغذاءاورةهساه!ك!ما"اتأتماما،نجقسه

مهـما،اًلزمنخاطرفيمرواالذلميئاًلازاليل3واصرآنفيي!عاريشكان.ا!ثصروةبح.،ةمنا!صه-بمء!مجمتشعكلاًلىتي

فييحب!اكأنهاو،فببهاتحركوااقيالاقطاروتياعدتالعهمور(بعدت.أياًلى!لسرء(رونأعم،قءنءهدرتالىءبرةا!حا:بئالاهـفيه

والرديثة.مهاالقديرمةألاحداثةلمبورواليط-الم!4.قىروشاذججمطءليةالانمطالىمشدودازةصء"يجدكانصر

برصبرلمخهبأجةتكأوالم!ناًلزء،نؤوقبرجلقكانلوكمايبدوانهؤردوس!"3انالكلامإيحةءلىالملهـهيناك،لى!لق،ءافينصتى،اًلادب

عينببهأمامتهاروالعصذورتمحىوالابمادالمساقاتكانتاو153والنافذة.اورود

والم!"هرارهاووحدتهاصبرورلم!افيالانساني!ةاحياةأؤتكهر،خاطرهوفيروائعفيهأدشنعاطعكتابرااؤناساًدبمنفأ؟لفاستطيعليتضي"

..قلبهاغوادفيأويدهقبضةفي413يجريرو"ضلان،راالصارووسيرها

العظ"ماالن!رهذامن)بشمدبصءداإدهبأ!ادى-،جةفيليسقهـو.د.،-.....---س..!.

سه-ضدشا!هـاًوالىاصشاجك!ه،لهيحلوما4لفاليحىل!.إا"تزجا!ياد..--ى3**لا--*--....د..-.-.---،3لى":.لاكالا

التيا!صودةبهابرءهـلىالةذةلممة3واملحةأ--ةا،!لطرفةاوالفاددةؤ-كأتار..رش--*د+نر*3-لا+3لاد3كا--"ب؟فئ-لإتر*في-.*--....د..--.ء--س-...لأ

..س..--خ.-.،*.---.رظ!جيئبزخج!!؟لاكا"+6-؟..*لأ.،...-لا

افنيالحكايةرمفداواليهبربى،!ه!الذيالعمهبئاغزىأبروة-حانير:ةغي.-لأد7-د-د.ى.،ءبسلإ،؟ش.ى---.-سس.ءد-س...ش.سني3تركاص"3!-ئنفيإظ.**--.لآ؟ش.--.*خ.-7---د.

-.رلانارةاواء،*جااولاتة*عهقىويير--+----ح-----ء.3،*.سكأ-ةس-*ىبز:!!--زر!.-؟لإلافيبزشتر--..*-.لأ-ئر؟!؟؟*3-!؟طظ؟خ--؟قينرقي.د؟لالالأ*سلاد-.ش!+..،لأ.--س.د-+-!.خبمسإفي-تج

الفكر")ءرأه!للق!مئهأصدر!و"ننعرفلاالذىألانسالىهدا.ى.-ء--..كا..!)دننول!؟33لاءت"---بز.:"!3؟-كا--.ء--.--.-لاني..-"س:.3:--بم

......إ+--*؟ء-كا...ءحيمالاخفيل!ير-!جخ!لا!؟به!شصفر--لآ.ةلى-ذ-خ.-د-جض؟+؟لاس+د-.لا-.؟-ى-.:ء

ؤهـبرمهاالاوراقبطونؤ!ماولقبألى*خبعانتر!،أكأرة!الاوراًقناسذاو؟3..لى.-3-3."*؟زر.!*،سس.،!نر.قيإدة.كا."!د!.-!لأ7-لا،!ج!-لايزى..س..

نر-كاخ-.:.كا+-.ى-.ة+،-زرخث!.-كا--".-.؟*لاخس.خس-بن:.:.-،ظخ!ظ3ء3--.*-3-خلأ؟!3!:"*خ"لأ؟خ!ل!لألألى--.*-غلألأكا.لأثز+،لا،.-

هـنقالءاوملءةبءاكلؤيصهلمالكثرةقىوخاص،وصدبرثها(.؟:ش.!قى!؟".رز،برع---لا-!ء--صلإ/لإس!!لا!.؟-

كه!ردلي،ل!،بةفاء3الاءىاكا!!أليوردهـو،ؤهاو"ءروزلمبأقيتاءثقيولاتلا-لابز-.03-ل!"د-ءل!9،!-،..ظ-:لإ-*؟:"3نج!نفي؟نرخ-لأ3-*!--.-:""؟قي!--في

...ء.شلالإ--:د-:،-كاعلأء-ءلالاى-.!خ!كا*.لم.ة7-.رد-ج:--.-.--*ب،*ل!-غ-.!كأ:ئنلالإ-لا--+-بزلأ3

ءثدماآ!أخودياعءرابررروواارءىاصورةأءطيركو!ط.ار*تار4.4"لم!رؤة-.-.-د-.،ءء.)!-خفي*-.-بز-..-لاد.بز3---*.؟-س.:نجبه!ء*د-.?خ-س.-ى-رزر-*-

فيلمنقنهاالىتير،لاصكاما،ينطقلا((وورقصءرمن))!صرء!ءنلحدتد3ج*3-.ء،لا!نر-.لا.!لا-بزبم-.*لا.س-+.3:.لا.

3!*3--ءلأ-د):-لإ-."زريخ!نم-:رز!حثن!ه!ءك!خ!يم""-.-خ--،..3-بر.--3!.ذ.-ى.!-*.-ى--ير3*0-+"--

ا:،لىاأبر*د؟أن،لهاافتهوأ-ر،لءةبتعاقهطولءلى،ع:ودء،رونالىكتب!!،لآ.؟--...مفي،!،*عبملافي--+-6--لاء-.ص؟.؟ل!د.س-"؟!د-س---*ء

فيرلمفهاًلذىاًلمدىالمومصدلمثافيلةه-لىولمهوؤ-.4ؤء!ولما،ود،قيءبزيرلأفىلأ:؟:؟؟!3س.!-..!زوكلفي!ء-*نر؟!.ةش.؟.طلا.قئ.---فيخة*.،.-07+

...........بة...03لإد*؟-لا-سلاخ!"حزفي-3،!+كاقي!تر!ننس3؟-لا--ى-ش--لى..-؟..لإ.نر:*--لإلاءش!.-لإ3!:ئمنرج!---لا-.

وء-لىير"،(وص!!هـيرمهاأاـ*إبز"ثا!لم!اا!تياجاهـهـةاالأصكامعلىتورنه.قي:،سة،.-س!3"--*!!"-ءسلم؟إخ-*في..-لأش!لا---."--+

..!-فيىى،س.--ة-.!-ظورل!!ك!-!سيم!!ح!غهىجم!رز-.ى.لأ-سلإ!"؟.؟*كأ-؟جمد-يرءش:ىل!ء:+3-"ءخ؟ظ--ظلاكاكا3--كال!--.-ة

ثموعلشوايىلت!ربالط)ظالهااويرت!"كطأءرأالاوعلم!هامفكرصعار!نقلا!دد.لأ:!نر؟س!كأ!،-لحد!*7؟لا-ض!ن!،كه؟جمثلاظ!-؟!لأ-.!3+خكايزفيبمبننرس.ءس.في-.س33!خجبنشك!ضجلاص!!-

.الشهـرةلمررر-!مواقرنجءربومحدثبنؤ!ءاءيبن...+-.+ش-.،؟إ،،-هـ9-"933-لا..-.-"خ!--!،3

ؤكااغراقهرعمكان،دودرولرونأنزو!حاًنألانممذلر!ول!ضافيئربنفي+-ء.!--ظج-!،*.يطلآ!-ض"-:**-23شسلا*!"ء"د!.3*

.؟!-لا-في،!لا!--!.-

يرد.؟راأإدإ*نلم،الكتببوساطةولاءرو-د!اماضياكإمتوؤيالقراءةبمبم!3فيفيبزإ-س.د-!!ع!+كأ!".-"ءلا--طء---

وز*ء-ط-حوإ4تعءتفكانت9تياً"ا-يةا"للحياةاه:ةالر!لحتاةظ"ره:"!لا-3؟ةلالإبملأم-!"*-؟،!-3

ءونبرمتئكانواالذيرنالناسباؤداروؤ!ودصهحوا!مرمىوعاىعمبنيهاكلامغ*!،!كأيز-؟"!-ر--لإ--س.سحس/؟!!ء.؟!+-د

ومجتممعه.5عصربرممرونكانواالؤينأوحوله"*كالا+.-وسلإص".

لمحما.-!*.--:دءا3،-

لىء-!تحواالذيرنالقلاللالعربالكت(باحدعبود.هودون-*د--؟!د----

الادبيةآثادهمجارفافو؟لببهبالنابضمةاًاحباةلدؤقالابوابتهامصراع.*!

يهما.مثي!للاونكهةصرارةفيهما-ءلا+ع.!

:ادوو!اء!هلمءيىاهـكتورامض،!،إورولاذياهوماروىاليس"-!سسص.
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!



جلودلهمللىقاءأعيدتودجلنة"جمتانالناركأهل)1(اًلعلامهاًلدكتورسهدي"

:ابهدمكأنفيإقولتمالقدواسوالادجدقرأ،انةاتلىرإ"محتء"مدر!تلممذاليوممض!ثك

فه*!مصطفىجالطمنمزودلانهالزادءنىصجا)رسولواءقنع.."منفحزؤهاالد؟ةورااما....اًلمطغمةكفاععينكنيسةظلفي!والطوبى

.تزودلممنبالاحف،!ت!!ويئ:اث،ءراؤولؤدينبئضوءف:،1دؤعت.بحههااخزرتهاواظتكب،اجديديناجامعة

فياًناسعببز-ر:الناليف"برةوليضفهالاعياناحدعنبرجىدث!اوحنفصلملاإمق!!-،أنأهنىاال!--!إروايرةأأذتهاءقبلزبر-"مايجف

ءزرول"بجاد-....."كمض!

()كلمةبهـذهلامى-اس"ضانيالمباحبعن4صد،ثي!رأآخرمكانوفيا*لمت!نفكالحيةا!ضجردةؤلانعهود،لمارونالدائمالمعاماًل!،بكانولثن

رالنسيم..يرمينتىالضبأنزعموا))"الحبوان؟ت،ب))"ناسه!ارهاا!تيمارونكضبوان.سبا،"فيقطعلاددروشوقلمهقلبهإنرفاقءن،وما

."رالسيالةيركيهقىا":ضازكاأنساًزعوانا،بةا!سباًاةفا؟حولى""ا،.نهلىررلمةوءهاجمبمالتنتلكوأخاصةعبود

ف-يراًتاًلموطفينله"وء!استغلالءنلحدبرتعنواناإضعوهواقواصر-كأ4وحملا،ار"قيدير"ءقالاتهوصة!)2(اتهإوحهـا،"والاجماء

)1(."مصرنواطرزامت))ادواقياإ:ت،ف-كبما-اًا،"!"مف-أنيمتفداذبرجناالادباءبعضءنالدفاعفي

)2("ا!فرعونناًلادب))ح!ولهـظلفييرقولو!و!رممطءدىلناتطهر(وجبرإ،قا)نحت!!فادت!اًص.د)حقهمغمطلمبمقد

حاملبلغةانخفالغللأمأو،ا!حل!بنا!جوآ!ءنآهوأ!فقاه"مس.مهبرواًقعا!رالادمماقومحاىدالناسالمبانضسإلانهصالعأىمارون

."النارفيالشعر!واء-ى11،اررسبهـطاءابسطاًلىمارونذهبدقد.العصر-وبأحدات

...0001ةات-الحكابرأفواه!جمنإبئقطروالكهاوالعجائزيرين-والقرواًلفلاحين
حهاله،ومنرورماسنمنلادبياًلعملىلكارحددلاأربعدوالار

.5آئارفيالصنوريوالمح!وىادبهفيالثوريةظ،هـركاشجلمصراًنإصحطول.وكأبا.نهاحاديرصهبرها2ععيرركانالمحبالطربرفةوالتهةابيروالامثالوالنوادز

ومهصادر!"ا&ورقيحول-بئالماضكا،ىضاقؤاوااذيرنأبورضيصقدؤدوحصسناًلطبعسللاروةمنءايه-نمدهاا"رامأوصحةوؤ"هابحلاو"ويرر!وا

اسضاذف-"عاىا"ودربئاالءصورةماءاةىفيبال!ا1ازتعبودولرونعضداؤهي11!لادبدوأدا!حدهـوءجودو!ادون.اثمبءامةء-دالذوق.

أ!ء،له.أو3*،داته"ءوله،ابصرا!؟!ريرةنص!أتاهأنناأومارون4الجسفوالةلموةفيباإصذلتادةليالنصصح،الداعيناوائلواحداإغربيهفي

مقالانه9سلةسا.إ*رأواليأنا:!*?ةاش!قالم!ضىكينهـؤلاءقالىا!ضاسحىثر،ةألىلعا،جي9برجهمنألادبانزالضوورةالى،كثيرةكلراًبت

ر-،ءفيالو!!افورراًهـء*ةبريينانص،ولحيت)"؟(الوفىباا!مرءنولىين،ا!،سوجما!يرالادبرببينان!طع"،وصلفرورةوالىووافعهـم

ا!وأحد:بر،لحرف!في!ول.اصس"*وبا"صازرأورءيررؤيا!"رة،تا".-برةإةاليمأحبواناًلنيالقلاقلأدبائنااءدو!و.،،دعالتفول!لآاًاكأوبةا!لغة

يرنجلقاءةالمممبصتعبدواً)!،عر،ا!تمرألىهىمنأو؟:ياورراد!ن))،!وجوه؟لوفيعلازهاعاىآهـ،ؤر،وماسيهامباه!جهابكلصان!بةالاف

ناالمل!ب!صةوطفبب!ان؟:دادالاسافنرطاعو!ل،أ!فسصرىنانحرةهـنبءظ،ق!"يجضلانعناًستضنىطؤماانضب!"واالاديببقلمجدبربىة

ؤرناكب؟الىنقياما؟العظي!اًلشاعرالاربربةوا؟ينصربربئ!صأ!لال3ومثالاذ"ء"داتكقفايا،4الببوميحه،تئاوقائعأتفهؤ!،لال،إمهمادة

ايرقظ-ح!*ىالحبر،4بوقفيغخين!لىارو،،ءتفيأل!!بةرفيايبطركاورمكصء-!،رأنفلموبو،دلكوغيرالآوالبطاالسكوميارروتينوء،لبيالغلاء

..!؟.الاؤرفصبةالا"ة.ر،ك4،ررىالم*واء*،ةمقالا!في21ءد؟ئهاتسجهلومن!رهأحد؟ث"خابمة

أيسطولمكنالنئهموببرتجاةونيرناذأوهـمالا"!فياشء،هـ،وإتلةان.أول!يءبرءنأم*"!ارطوناإضمصببمافي/ظصيه"-كانالذيزفسه

فرولا،!صةالةءهـفادأف،ر*ي!فينالذيا!وطهيك!شم!ءرزاش!صعر،ط،ت-4جمعؤيظلى،غبود"ارونأنبا)ظءنبرمربر!لاوس.

ولمجباكلنهانفياالتي"!،رتوأ،،الأزكسانح!وقدوأ!كازمظلماؤورتيرواًلوقلالعالناسلمشضخطقولاالحيماةمعينمنيرخرفلاا!ذياًلادبرب

ومحهدف-،،4ا"تؤولنيرإكونمنلىكلملجأ،صجأ.نراب،،جثم،ن!يرفم،"-ؤراز"الىكأبوليه،فيالتفجرابهوليملأادبهليغنبمالاوألاحداث

.((ب!دذيرزأيرباقيلا!كوودروشوطراًئفوطحوء"يوركاه،تمن،ذوقهوص!لهذاكوتهاختزنته

أالراًبأ!طال:ضا!بالش!رمن!روازع.ؤرنجمةفيشريرلعقبث!.وعبر

03اًلعا،يصةأبداًبءىلاالنماور!أوإطبيعةامع!الا"4وامشاهداتهكل.فيوهو

(1اد؟لوباقووي))لم!نوانلى:لأؤوفي،يهقؤ.ء"-دةمائدالقص!ءذهومنأحىدأوانثمخاصه!صديصودتد"،أبردايغنىولا.الفنيةقراء؟ته

!،-رير--ف!االأيالمدنء:هات،ب؟4استؤرويؤ?كأرروي!صارإةوهيت-،رةير!عأنأوأدبيأوزارلم*جم!حمدثالىيشببرانالطجمبسبةااشاظر

اررو"،ليين/نجاطبفقام،رومافيالش!وخ!مص)أماملي!لمهااًلداذوب.ا*الماالى"ة-سللاذ!ت"بكلماًوووروؤةبصارةاوشمرب!بتمنبمظع

وخانتعإاء--لىططلبانوكبريائهاوءساحه!افصصات،،منبلغبك!إما.ت.اوةالادب-ب-الكثصبمنأليهتأتيالؤيالمتشعبالإهه-ء،

فيجاءولمؤد-.ألا/نيفيللمصكلمينمثالاليكونالرجلهـذاكلامتحمجيل.قراهاإتياإدبرض!يةاأواإ"!ابىبخية

-ة)((اًلقرويقولمنالمطعاهؤاالخطبةهذهيرسمضعمصلفكب)1()بئانفيالطائفيةءنحديئهفيفانظر

اةآءصارتأالتيرومة!"طوةمننابلإيافياقوىيدفلأتامنأ)):المحببةنكهتهأدبهعلىتلقيانورثاقةؤةبلبماالاستعاراًت

-.لتعؤبربنا.اًلكبرىالمخمازنفييعينون(اوروبافي)هناكانهم:نيق!يل

وشقاءنا.-بر؟س:،اليكماًلسماءتنقلأنمناًلرومانيونايهاءخافوا"بويرصاليهينسبالزبائنمعتقصبرؤكل(اًلبهـدلةبرسم)مصضخدما

،جع!!ءان"اؤوا-،القاررصهةتاراتهاسلاحفت!إدناعاثلنقلاباًربمونوأنوكذ!ك.تأخيراوابطاءاحدا!بهبرنجئكوحين4ءضهجامالضواجهعليه

لا.ك،ءبيداغصصبهاازوافدف)الخطيئةزيصر)سموهتمثالاصبوصيناسراثيلبنوفعل

ني.يرقولمن،لكمءبيسزءنلماذا""مذلوبمنليبراوا.يببحمولهعنهـثلمخطايراهملحملبهيتمسحون

!لصيناءوسوأي،الاجنال!ىمضنخلمةأءةمثةازكمتساوونلماذا"لاعمبباعن!اتنا.منتطهرنافلو.فبناوالعيبزماننانعبببنحنوهكذا

..للكوناسصادا."يسنضشرثمحينايكمنكالعر"هيانجيالطائفيةأغراضاخنغتؤوليا

يئة؟برحياةتقلقونذالملم":عندناوالطائفية

56م!-الجرابئمن11(،21صوأرجهواندمقسى)1(

68صالهجرابمن)2(و."اخادييت"ورقعلل!حبر"و"الجرابمن"و،"المحهكعلى")2(

؟أ.1صسهان"واربرو"دمقمى)3(."وحهـكايهاتوصوه"و"يةالقر

وار(جوان"دمقسى)،(."ا،ص"ورقعهـلىحهبر")3(

!



"..وقوافةعلاككلبالشماعرنعئيلا"...اًلعقلإصإقهلاأنيكادعمالكمبنايفعلهفماأ)

"درر"علىالغواصى،اًلكاماتالصافذلكباكصاعرنصنيولا"..النهـمةمطامعهـميشبعانلأعملهمفيالناسوكدحفالارض

..اًلجوؤ،ء؟لفص،حةيعتصم-واًلابداعالصكبرعنيعجزقمنالاافاظولاالعؤيزاتنساءنانهـجراًننا.البلاًلنىونهرباًلمذننغادراننا

القبورننيثيفص!نام،القديماجننراًرمنيكثرالجديدعاًبطدفتهومنهمرنمل!يعساءابناءولادةمنيئم!سنافلآد،المخيفةالدببةالاذخالط

واعجميةأعربيةالاكفافيلنلبس.."تضطهدهبلدالرومة

محنو!!مجلجلدأرة!صبودس!والدمنإلطولفيكتمنفمنههـمالثوريالمحتوىملامحتوضبحفيلنزيدالمقاطعهذهاوردنااننا

توز!د/1،الصحراًءكحكمالجمافةسلمىاببمابنحبهمفينفسهلمحندفتش.عبودمارون!ثئد

..الشحاذينكخبزوهناكهنامنالملمومةالعتأهيةابي،فيالتاريخوضعالاممبناءفياًلوطنيالشعر.دورعنبحديثهفهو

كفولوههيهعبلةويناجبمورمحاسي!فافيعرضيتعنترمنومنهغلماًلفريماًلاستهمارك!النظامتصفعالتيالقويةالخطبةلهذ.ترجمته

.لثمراتابط!وانسانجتهاكرامتهاعلىوالقضاءالشعوباستصباداًلاقوياءومحاولات

لكب!،موسعافيراهممالقنافذاًلفرردوبيتحوليهم!جمن!منهـمطريهني،الثوريالطريق!لىالعربرالادباءالشعراءيدل،و(فضائلها

بهم(ئه8في!يتيهفيفائهقيفيظماجريراويتبعو*!هه.المقم!في.والعبوديةالالستبدادومنالالست!الىمنالتحررلاجلالنض!ال

فيحل!خمارتهاًلىويأوىن!اسابيخودمافيينننلفلمنومنهموأدبائنابشعرائنايهيبانه،المعضوىعلىميدلبأفىيكنفيلاولكنه

نفسه.صاد!لإيهاًنشاد"واًلاسابيبواًلتعابرالصورمفيفيالتقاليدظلماتمنففرجوالان

الف!مسراءشميخعنهفيعمدفالمننبيببابيقفمن...ومئهمألاسالهبثنويع!لىيحضهموهو.الوطنيةاًلمش!امرلحنالتعبرفياًلبال!ه

"...الحقلهقالثمغبارتياراء":متمتماهاذنا.والانفتاعالانطلاىضوءالىالتنليددلبن،الطروء

نسيم!امشروحا،راًحتهظلالفيفيتفيأالبهاءيقصدمنومنهمفسياننافهاًلشعريطلقوناًلذينالشعراًءعلىالثودةيلنفهو

يقع.ولايسفثم،اًبىلميلان،بودلبرمع،ويرى"الظلشعراًء"فيسميهماًلوطنيةالمناسمنات

هديرحنجرتهوفي،الخزامةانفهفيلاتزالاًلعربيشعرناان!معظم)1(مخاطبتهئمفيفيقول،وجوههمعلىيهباًلبلادةهواً،.

ة"تخشخمثيخلاخيلدجلهوفي،الفحولمتىفالى؟اًلمحلولالمشلولالشعرهذامنالشعراءيعفيناالا"

الت!المزمنةالاخطاءجوانببعضيحدداًلساخرالقوكرالكلامهذامنيشولونلاولماذااًلجباهتكوي،وانش!مسليلياليليايصيحون

4شجاتيظ!راًصرىجهةمن،وهو.اًلمق!رونالشعراءعليهايتهافتبعد"يقولثم.."قيحواحتىالاستسقاءبداءبلاهمالذيالظلهذا

عث-راتمنذالمتناقلةالاحكامبنتهااًلتناًلقداساتافضحامفيمارونيركونأننرجو":.اًلاخرىالشعوبعندالنضانيإلثمعرمننماذجذقل

فمارون.اًلقدإماًلعربيالادبفيالطنانةالاسماءبعضحولالقرونفيفئرىالظلفيبرحواالنواًبغالمحلقينلثمعرائناوتذيهرحصنفيها

ا؟يبنزلأهر.امثالبهايتمتعالتي/ة،كأالعرالشهـوةزعرعنهمنإتهيبلاحيتىغصاتدعلاالتياًلحرباءاًخضرادالاخضراًدهذاغيرمحياهم

واًل!اهية.سلمىوسماه،واًلدهيربيهكانهرقصةيرويثم."اًلظلتبرحفلاباخرتمسك

من،الفائراًلمناريمارونمنراًجمثلفيكانمني!نفرانعجبولابطولةو)منف.الضفراء-راعيغانمبنابدإالمرحومباسمتيصلم"دياب"

وبلادته.اًلحكمشعربرودةللقماءهبوكيف.9918عاموفدالذيالجرادمكافحةفيالهرصهذا

مئئنماذج((ومجضرونومجددون))"اًلمحكعاى"كتاب4،في.انفاسهلفظحتىاًلجهادهذاًفيواظلويرفترسويفنكفيهيبالجرار

ي!الصدارةيحتلكانالمذيالشعرحص!نلمدكالملاحقةهجماته.اًلبلي!دالشعرمحاربةفيمارونوبلنهاًلذيالقسبمهذاواليك

الحكلاحاىما))لهيرقولانعلىلبجر؟احديكنولماًلعربيالمسرحبه!ميفعلفماذا،الجرادمناكثراخييااًلظلشعراءان"

والهراًوياًلجارموعليالخوريوبشارةوالملاطالعقادشعر:"بعينيك،طالبوراءهحقيموتلا:المثلبقولتعتقدكنتواًن."ديابالف

العربيالشعرأئمةيزاًلونولايرمتبرونكانواممنوغيرهمالمعلوفوشفيقعلىفترحممتوان،هؤلاءقبلللادببحقو!مطالباساظلبانيفثق

روضونلامهرجاناتوتقامالشعراًملمرةالويةلهمترفع؟تزالاًلحديثولا.8ء"ديابألف

ظلممادوناليومنجدوفد.أعلىاوالمنتهى!سددةمنقريبافيهااًلزاخرالقولهذا"النا!دمهمة"حوليقولاخرموضعوفي.

ابعدالىالقاسيةالعنيفةتلكحملانهقيالقصائدبعضاً.الشعراءبعض1)2(بالتحدي

كانءضدما،الحربينمابينايامفيسنهاالتيوالقسوةالعنفحدودشاعر-اًدايتمننىاًنشقانني.اًلادبفياعدائيهماًلمقل!ينان"

نانبدالتفكبرنهورقعندماولكننا.وضراوفهفرامهأوجفيفلمه."مبدعانسمهلىمانلناويننن!،ذاًكويحاكي،-هذايقلدشخصيةبلا

العاطفيوالتعلقالشعريبماضيناالرأفةبابمنالالي!يبقسموتهحكمنااكروماثعالبعنيناملامأجورنجبرناطورانه،ا(ناقدحظاقلماا"

الآهـ،قالىالالتفات!علىلنجروزرنلمد"ا-لاننانؤمنئومقاييىبقيميئركولا،ساعةاخرحتىيجالد.ولكنه،وسهـكاكيننابندقهاتناالي"ونسدد

التيالجمودجاذبيةانها.اًلجديدةالنفحاتاستقبالعلىولاالبعيدة!."يدهفرغتاذااًلا

فيبالغنااتجبالشعرد4وجوهنابتهديمالسماخمنتمئعناتزالولاكابت.سنمافبيهاعلىمارونينتخ!ث!ااًلتيالمسرحببةاللهجةهذ.فيان

سنةالفمناًكثرمنذالفناهابلغةخاطثتنالازهاقلوبنمافهـ،السمهارفعوالعنأدالت!ديروحعلىاًلمبسنيةطبيعتهمظاهرمنطهرا،بهيشوتيةدون

اًليناتسلل!،تسهل،اًلقديرممندمعبدةمساربنفوسنافيلهاوتفتحتبئئرالاراًدةعنادعيبرفيرسوببماو!ااًث!رقيالروحاًلىالمدخلوهي

الافل.الجهدعنالب!غريزةبفعلقطععلىابدابالعملوالشعروالادبالحريهقضيةلخدمةنغعصنه

العرب!االشعربتطوربرصزءوحسئبعلمهاشطاع،مارونولكن.الوطنيالشعرالىواًلبلادةالتفأهة"تسللعلىاًلطريرق

للثورةونزتحه،وبجرأته،الافرنجيواًلتمعرالنقد0اصولعلىواطلاءفيعبودمارونماكرسعمرهمنكرسعربيااًديبالائعرلىوائنا

ن!المخضرمينالثسعراءهولاءشعرفيماكليرميزان،المألولىعلى/ص.والمجتروالمقلدينالطفيلببينمناًلشعرساحةلطهيرالشالىالئضال

بيالايالنسعر*محتزييفومنالقديمالعربياًلشعرلروالسبءاجترارال!الدالشعرتحديدفياللاذعةالملتهبةاقوالهمنبعضافألبممع

فيالسائدالتيارضداندف!اعهكانهناومن.ينسخونهكانواالذي:+!*جولىؤالشمر

اصحاببهايتمتغكانلتياًاًلعريض!ةاث!راتدعاءملتقويضالحينذلك..وم!ر!ونخالدونفالشعراء،اًلالهةلماكتالشاعردلا"

اًلتياًلمقاومةقددعلىغنفهافبمهجماتهكانتوكالعادة*.الشبرذلك!9ضدأرجواندمقى)1(

اتالشوصرسوخمنبلغفقد،تثيرهعكانتالذيواًلسخط.للاقيهاكإنتهـ62صوألىبرأندمقسى)2(

-73الصفحةعلىالننننمة-22عىاًل!على)3(

6



الذكر؟الحيةداكاك:بيفح!يحشعرهفي/تجوراركهـوميروساعمى"د!ناههههههه*05 !5حمهـه!!

3-.رقولانتءيالاهفي2لا/شمهعطهان!ومصا.درهأ4باًلثور

ال..سيولبالربءلميهتحزكأنم،االفراتفلب،رنا"ورءن5

تزولواصلها"إلينا"فتلقي"نزالنا"طولالثمااح!صونتملى!-6اً!صفحةءلىاًلمندسب
الفراتقاببهودعن:فيقولوجودهالميخ!نبيي!نكرانطهيريبكاههههههص

ؤصصيا.شعرهل!ب!ميرينفرونكانوا،اص!محابهاالشعراءانصمارمنالكثيربئان.ل!اكتعرضاله

المصريويلقي،إلصورفبمإنفخص؟!"نا))عنلاينزللة:!مااءاناًتت"إروناليوماًصبحواًوادن،م.بودماروناسملسماعمجردمن

،:!ا!ما،ريرلاوطهقصضيشعولنا،بموناننر/ب،أ!ءوضت!اد،5لاشمعراهـتتيطر،بئرس!مواالذبرنا)لمقلائلبينكانواًنهحقعلىكان

هذبر-!ببنللهقامرنا.صكلعبطأمهبطناليالعجلوعود،نفسها!:!،!!رق!كانال!!الاعجاباياتاضعالىاًليوميوليهمنومنهـم.العرجمي

(لم.اًلصنيدين-".ضحاياهالشمعراءعلى

اًلمتف-!لمحا!فنىايرفهـو.مارونءـوالحفي!ياًلعنب*انك!كللهو!!اصح!-ابعلىعبودماروإنلهج!اتكانبانهالاعتراف-الحقومن6

نءالموتحتى.اًلدفىعلحا!رحمملهوالذبم!ا،هوعليهحملالذجمماالعنادالش!رإجةللحركةالتمهيدففلالحينذلكفيالشعريةاًلزعامات

!ظهرهوالاةفى!لىاووادصوابا!!بنبفياًنها!!باًكباادو!ة.اًلادبيالمسرععلىطلائعهالظهوراًلمجالوافساحالجدبربة

اً&تاإالقضاواحبعنهاالدفا،فيللموتأبطالهوا-تعداداستعدادها!صعهسد!لىعبودمادون،أداء"اًلذيالكبيرالثوريراًالمور

)صرفالامنهالاإربرواككطاليائسةالقضا؟اوالغاسةاًالمضايراهينفسطكانممااً!يمورفضبللمناقمشةالتطاولعلىالثاسجرأاله،.الادبي

نفسه.هانحوءاًلتبماًلنضالطاقاتوتحريكاًلج!د.منالليس؟واًلفكروالادبالشعرفي"تابو"وومحرمامقدسايعتبر

كىق6دائميبدو،فيهايخنه!يزجاًك!اًو!ارككلفيوهوالنقدفوفىيرقعشانهعلامهمامقاممنولابالمإدمكللاكانمهفااسم

.داستثهاكطا!باب!وانه؟!ؤ4ءلىدو?ءلالناساذهانفيرسوخهاباغمن"هماثكرةمنوليممى.والتسا؟لواًلشك

ابىطوليةالنزعةوجوهمنوجه!ط،هذه،والاستقبالالفداءدوح.اًلنقاشفو!ترثىانيسعها

الثائرهانالاف،ع:ودتهـ"ارونإلانسانيالجوهرصميمفيتقومالمتيواب--هـلممىابيابنلابداعاًطمئنانن"يزعئىكيفإناهرألقد

تاف-"!لمنأناقراالاديبو،وتهسف،أستداًد.وءملاءا"كلءإىلالاوا؟-ؤدمه!مشعراءمواضعيؤخرهواخرىمواضعوفي.الضاهية

.يوتقلبو!تذلوفبيجءوا!فرذدفأالر،ميواينوالمعريفراسابيامثالمن

هـ-صنمارونتحررءرىعاىإد!نااوردناهالذيالاخيروالنصإبىضحكيفء)1("الناقدكلهمة"حوللهمقالهفييقولفاسمعه-

اًملميقفانيرأبىفهو.الادبيةالوثنيةعلى.وتمردها)ةكريرةاًلتلمجيةإظلأل."الادبيةللوثنية"رفضهوفيالمتبعللرايا)رضوخعدمفيمذهبه

ءفالخاشعموؤف،كهوهـروس،/الادبجبابرةاًلبشرية.نعتبرهممنلر-،كذإكاراًطفلااًنااءا،اًا-قأؤلملأمالشلمقألسنةرقولون"

والكبار،ادبائئااكثرتحملالتيالنقصعقدةمنخلووهواقدسىااوواًدبم!الفهـنافةما..ويرسمنونفهبرضخونكالانعامواحديقود!مالقومارى

من،الميادينكلفي،ادنىهواًدبنابابئالاعتقادعلى،اخعىرضوع!همن!ساولات،.الادبيةاوثنيهااسمعليهااطاقيناالتيالقديماًلا/عبادة

،وكتارشعرائناكباراوضعلامجالورأنه،الاخرىلتحضرةاالث!عوبآدابحقيقةلانقروالهـوادةالرققلانمانرجوهفذاكاقلحنافاذا،عليهاالقضاء

بأررباءابردافيز!ومادوناما،الاخرىالاممعنداًلشعراء!ارجانبألى1."باطلا.تدحضولا

.فسفيهمنابدايش،فولا،الاخرىاًلاداببهـلأمو،يافياًلعرببةوسعراًءدمنعازامسرور،آخر،باكل!ن!يتؤدلو،مكتمئبدب.يا

تحةزهكانتالتمردةنفسهان.-العكسيقولوبئيئالمذأ*لإابكباراراءحملؤ-صه4الفكلإوالوثيةاًلتعيةعاىكلادونثورةمظاهرومن

رؤ!همالذينوال!ابافحراءشوكةخفضسببلىفيلانطلاقداف،وبلات:الغخناواسرارف!ه،!ممحدمعلهمإ-ركانافيناالمشنشرقينعلى

يركنلموهـو..لايستحقونهاذدىالىالجما!روغباءال!اذبةالشهـرةنالذ!ادبائناءنوسخرقي"ادبناعلىآدإبهممقاريسىتطبي!قوءحاولا.نهم

.الشعراءكبارحتىيوقراويتهيبعاىحملانهذلكمنونذكرتمحيصدونا&متشرقيناراءينقلون

سياكلالىو،يخحولوالسضريركأ؟لقسوةضأججقلمهماكانومقدإرالاخرير--ناراءبنسخأتهمهتهـماكثبراًظاه"الذي،)2(كراتنهوفسكي

واالمقلدينوال!،بالشعراءمناك!هرةاءحابطيتناولكانكلمالاذءلآجباًلمستشرقدشمالقىبنشراًليهمانسمبهبعضفأصلحولدثمومسخها

يقعكانعندماوالعطفواللطفاحبةبابن!حعمدرهكانت،المزركين!يئطهواتهامهوماتونبلاشيرعاى4حمك3ث.4علهاث،ءفي

والصبرالانأةمنيضعكانأنه.الشعرأءمناداشئينلاحددروانعلىف!و."المض"بمع))كتابهفيآرائه"نالكتيرفيأعمىاتاءا؟تباغهما

هـ-نماصميواررك!،ؤطروزهاواق!اكانئهئينكتب!تمحهفيوالجداًلشهروجودانثادفيسؤينالمسترأءبتأثرهحسينطهعلى/نجكرمثلا

.القدمدالض!وا)كأ،بالشعراءدداً"مةفييرضعهجماكانبقدرمحاسظا!عرر-صاكل!اعرانلمجودافلمئحطانىمر4وغلبةأكلرباتلداًلقصصي

منكبيرافسماؤهـسلخ،مملماًنه/تىيكنيمالناقدقما!ونيرقولفاسمعه.الاحدأث/نجصردعندءاومأشاتهنفسهذكرمنلايتخطى

ال!فاهاتءلىماءتاد،تلامذنهيقدء،!اًلتيالفروفىتص!حفيعمره)3(:اًلزعم!فا.علىرداً

يكةنتفانوالناؤد.المعاماًجياتواولىىيركانوقر.تملأ!أ(كانتاككبماوغير!ه-،وا)مردوس!!وءيروس-شعرءاى/ؤ:اتلإ-بئيلز!افلا"

مثلم،والش!عراءوالكتابالتلامذةجيوشفيالكامنةاًلنادرةالمواًرووبولا.هـعوورلىوسششهببةغيرالمشنبيشخصيةان.حسينطهليرضى

اًطنانبينالثميناًلم!دنفلذاتاكنشافاًلىاًلذهبءناداحثا،بمعىاب!-لىاحرباأرىوانني،والرا!بماوالسامعوالبصهرالاعىيسمنوي

الادباءمعاماةفيالق!وةهذهفان،حالكلعاىأ)ثرىاًواووود/،نفونف!و.ذلكفيإدوالقافبةللوزنيركونوقد-المئمعربمواطن

طريوكلالضهفاءالناشئينمعاملةفيمةالرصوهذهالاقوبر،ءناًاض!عراءإ،رعوركانوأبلالارؤاموبالاعلاميحثوهفلم،كابىوشعرهميكونان

.مارونقزعةفيالدنياوجهيتشكلانكانتااًاملموروادالطلبةمنالعود.مالملءمةشعرهمي!ضعوألمذا9وا،الشعرلايصلجحبلثالمنثراًلى

لقد.الوسطىاًلقرونفروسيةيشبهفيماجذورهاالضاربةأث!ريةنطحتصجمن،ابىءمبرعرالصطوهو،اليست!اني!لميم،نيرةشاعرت!طمتاًما

والأخطلاًلمعقادعاىقسمالذلك،البعضعندوالتعابىاًلغرور/بمرهكانفيه!حلم(لىذاالش!ريحباهل.الالياذةفياًلتاربضيةالجدراًنتلك

المكتابعندالوداعةيحبكانالعكسوعلى،،ابستثسقين!جمنوطهفطل!بوهل؟المتجس!دةكلمته!كا؟تثانيةءرةاللهبرنجفخكماروحنامن

يومشرزفيمهدأيت":ازنيأبااعجابهسببووضحفاسمعه.والشعراء95؟ص،اتوأرجودمقس(1)

زئبق.فوقركبتمسكمحاجركأنومالمجينينذا،الظلقليلاعرجرجلا758-اوقدماءمجددودط(2)

ادولاجباراًاداهبيفاذايكتبءاخلالواستقريمنبامعانكنتاقراهمث؟6.الرؤوس(3)

ص!7



اك!عونيادافي-اًلىب،ء"ت؟ل،!إءوجه!عوتهوفي،ابى،!باقدإبمارقضاللحظ!ةتلبنصهفقتاًن،نجظريفي،فهو..غاهةاًدكانواًنعنج!ية

اصءصازء2"ون-ءإنز!ضإىاندون،جد.ربىةس!ا2":هاأ:ستهي،ا،خرىؤ--كبما.،ت"،1ت.يرةةدءنولالا!ءسقةنت!،اًلوديرعهعصركأابجملى،بروةالط

والم!لهـقى:وميةا)ق!((!اًدبرءاوماتإدينافكل،ش،إبىء،سة!جل!ل

:اًاعهىهذافييورولاسمعه:دلالىظر11تهالجمهتح.بكأنتقىسلطجهاركلعاىاًلنقمةوهده

اسواًؤ،،اًلىماتزلآيرىب،اوروالىمء،مل3الخب!براًلت،برربرشاؤر))نعازء4بالسيووء4الي:،"شيخدهصهعرالجبارالمكااذا

أدب،ؤنا؟!44-لابربئورل.ةامادا؟1?دزما!ةقىغيررجضعق،ل،جريردمنبودمارونصملاتدنززردثانايرتر"،،اًاقارىءيسحسبن،لا

إكونولالابرتفياءاوراالىدأ*!"،ا.أآتفؤ،وحده،كاعصقر،على&ااتكلاركد!ء-،الادبرم!المسرحيحتلموركاؤوااًلذبربئاءوالثههعرالادباء!:ار2طاى

اسضا.النتيراآعودمنالماءويمصالوجهرآفحالمهبسضىأد؟الايعرف،بمنلمورأرونان،شهعرهنماكتريمزألذيواًلزيفالصقا-بىطابع

ابىوقفينهفجولا،يرعتقمالااًلهديمففكط.،بجمآتهالقديمنعهيبهداثههعرائف-الدىالكلامءومهاوىاًاقولمعايبعنوالبحثالتهديرمعير

،الاخلاقوتدمثالط:اعت!ذبأ،جرةاولكن.ال!المادابعلىالغارةلنههن..وادبائنا

كلكضءسمينلنتغرب."!شبلور"او"م!نرو)1عادثمهاجرمعازكل.!فكم،اهـ":.-كأالناص"بئهذهعاىلاتهءصر،النقديةماروناثاران،لا

اًل؟ظع-.مزربرفاًنبنا.ثرقجباولاءربيالااًدتاصهادوالااًلشرؤيةبضواصناهـاًلجهللادباواصهحةااآضطوط)وصهعاًلجدبربئاءلمولاتباملأىفهـ؟

أستفء؟داآطورؤحى،والمحبيط-اًاجوراتاو"ؤثالتربةصواصروحهسبنا.والبقاءبرالحهاةبريشركانالذياًلجىريدالمئم!رو

.الاست!طانمنل-وزنواوالتعبيرالاسلوبعناًللاذعحد،ئهفياليهلمحاستمع

تت،ر،لانانرولم!ولكمما،صابونفقااليئوالحياةا!فنليسوا)را!،-ماكالزبر،تاًلمنصذلةيناًلكنابمخاولاتعلىردا،)1(واًلقافية

النقبةاللهافةاً)ىنحتاجاننأ!.كلامنابهاونرصعاًلاقدميننجفابهونلهوالطرير--ق،اًلصحيعةاًلكلإقعاىيردلكيف،اً!دماءالكمتابتقيل!!

وحد!مء،ءفالفرنجةال!ربآدابفيلان!هـهوهس،اًلثمسنوراًلىحابختا!،لاته--التقضيوالتي،القدممنذالادبعباؤرةاتبعهاالتي،الجد*دة

نحسننكوناذافاهـا،.مصدرها-ألىاًد؟،مت،صريردوناذلايرء-جاونرتعد،شلاا)ولشب،م!بهيسه!الذيامصراظروؤءعوبتفهمرالحياةالدائم

)1("؟لملأء!!38ؤب(ءا،"أيفهما-ةيرومنالذينكأجدادزا-ادأخ!،الىو!كلوكيفاًليهاستمع،اكبماالضواالعصورمنوالرثالمبااًلبا

الثوريرةنزغهمنجانبو!كطمارونغنداً!عصرير"الروحمظاهرو"ن،أرتيةس5--ا(رغةواًلفصحى"اًلث"عب!مة"!ا،،"-ةبينا!وسطاطربرقا

الموةعفييرقولؤ،سه!4.مستمرةليصهورةادبرضانطويرصتزورةاىاتهدده:لاجافةدطب!ير.رد!ا

6-.(2)4نفه،اًل!وامهشمنلاتوخذالالفاظو.،وو!ياتا"واًليدكالاحياءالادب"

و"در!عةجديرداتجاهعامؤ"بكلء-"هرتطودفيالعإلمادابان))نعاولليلى،الفوةمىالىندعولااننا.بنت!أنهاالقواميستستشاربل

((؟ههـامنشيءعندنافهـل،*(د،تة،معينوالسا(قراءواب-:كناف!ال!دلقواآوناكتطعحفرهالذياًاء:دقطمر

ةاإصإ-اإفرإتلدخولواد.كةاًلادبئاروابل!حدعوفهوكذلكررف!صحب،لمصبثناهممهتااليئالمضعدونو!م،عرشناءنؤلميلافلننزل

واصهدائها:انجاؤقيلاالرطبةالفصحىاللغةلواًءتحتواحدةعصبةونسيرفنهلاؤى

إؤ!ونلافمعطمتاالاناما.طويرب!./ور-ى!ممدرل!صةحبراقأحدث))في!!ن.الراؤ*ي؟طخزمهجورةكا.ةباحياءجديدا!ةليس،المكروهة

)2!((ارزقاابواببوج":اتههءدولذلك.ةبرالءتأالادببصلمةف!الوما-اصرابهاواًلضوديبشهازهشروىومنشرحهاوءنعنهاغهى

ب،الاعراوا!وومهروةا!داقةأبروابطمادونربطتالدعوةرهذه".الذوقاصحابيعرفهاالفاظأمةلى3فيفلاشعر-الننبعر

كعمر:ورو"بئاليب،آ-ياةالمت!صاةالموأضهبزععاآجواالذينبا*؟،ببعي!منونرتاحبلا!!اهـ،.مناللغ!ةلنريجادب!بةزحوزةالى!،جةفيانصلا))

.)((والمارنيوالريرحانيالمة،خوريا!تجديردصوبءصهـماتجهفمن،الا"ليير-اممونلاالذينالنعإ"هؤلاء"بئ

كبير،وا!ةالاساوببينيرتال!!الادب:""اهاا4هقالتفيمعهواسهاً!رطوبةحيثالقبوفيوقعد،كهولتهفيالجديدب!بت"هجرنته:ابهفي

وث-ةءنا"تردوأأ)ولواؤيعصدربئعاىءماضللاقبربىءو،وال!ا!4وإرورلى3لجاص/ظ9!-ءانالىندءوه!انناؤ"ضة،اوبدعقىالىندعو!ملااننا.و)العؤن

.)5(الاوزاًن4اآسمابربعوواحياءودثمابلينبذمعالعربوفصحاءنيوالإصثفها

عناف-را!)-ت.أآقوأفيوؤ*تلالاوران/وبمصرؤ،واآثهعرواء،))اًآهاظاًإعاءيةالاعةوفي،حه،ةتفيضالفاظالقديرمففي؟،الاستعمال

اآفرنجةزق،داحدشبها)ديثودالمتاشرورادعاةمناوالعروضعلمعلىهـ4اسهتةملتهلماالبهلولفلترك،غيره،غناءهالايغنيوش!بقةفصيحه

.برالوطواط-.الفصاحةصربهتعدلمعفهي

اهـ!وزنكل./؟أفمود*يق-ةوصبةالعرديةالاوزانفيادىانني"نأ)فههصر.ىللغةصونافيهازرىالت!مةالر!هيدالخطةهيهذه"

-قى،المو!كأنتالوزنواررص!قيام،الةاخ"شاعونالهفؤهتى،خاصالش،وتهدبرب.بسهوب!،ءفص-ىتصيرالعا"يةؤاللغة،عليهاال!وغاءثورة

يرخلقونالعالماءشعرلرىه،ب.في،ؤليلاألالفاظهبأشاعرنالابانيل!داًوأ"خ!.روإفكيرانيواالاعرابو4ا)فصهاصظلؤياةالادبياورجافل-"ا؟لؤلي

.دهاجةهاو4ورطبحى-صبتلاءركلإليهاقيروقمولص-قىالالقاظيوافقمنبر!رهؤكما.القلإ،مةوالاغرأضالروالسبءنإنرولنجبشافيلاالمسم!قلبن

--االفاظرتادوأيفرل!اويا!ببتفي2ءواًتا!!شدبإلمتزمقالانكببزيرونالةاريءيرجغضكدلكبهويتشدقوناًلكلامير!"ورونالمذين،إئكاواًصدنا

ؤهوانمفاعبضنءفياعاتن?أقاداالعرليبالشاعرا"ا؟وءضفردة"ض!دةرزانة((.مأربسدالماممنوتضبببرلهكانهبغيربرء!ثه

ربوت!ا؟عرر-ةالفاطار!فو"*ى..عهصماءدةوةء"رنانشمرلهكانبرمبرلابر!فن،واكقلإدج!بةوالعنالتحذلقءلىاضائرامادوناًن

التنمعراءهـنكانشاءحيثليقعدووابأونهادأخدهـ،وقوافيمأثورة!نالثمانبنحىءب،!شبلبيصف!"ظلاًلذياًلثوريالا!بهذاءن

"!اًلكبارالف!ول،والفكرللادباًلتحرريةنظرتهفيال!ئورياللهبهدامويبتديء..عمره

الرد/بالرديرت،اًلرريءاآرأيهذادلأورلصندهينانلنابرجقالاكانشتاآثكبماووشبءوختهآتهكلاايامحتى4.نفادؤلىمالتبالنظرة!ذه

اًلشسعردروسىأتريسىفيءهـرههغتىسبعينابنلشيحمنالجدةكلاب:اءهـنلوبرهـصوالادباءا)نههمراًءمنأهنياالر-لفصفيدائما"تجعل

ز"وس.فيالث!ص!رب!ذاوالاعجاب:كأالمحبذورغرسوفيالتقليديالعبربي..التقاليداغلالفييتخبطونأظلواالذين4اجي

ا"صهيكهليرفضهناانهإؤق.كلمنالطلصكأمناكحاقبةاًلاجيالعابمألاخببرةالسنينفيالعادةمادرجتاًلذلأيعبودماروناًن

71ص،وارصاند!قسى(1)حيانموذجابرففكان،ءمرهبسببالاعليه"الادباءشمي!ح"لقبالقاء

نفسهالمصدر(2و2).اً!!ر.بةبادوحيس!ىانيمكنلمانف-4"غاليقانفتعتالذيللشيخ

216و!5!ص،و!را!ءء!ر.د(؟)لأفنجر.بدير،،كانالتياآثسجاغةفينتجلىاًلعصريةالروحوهده

71ءى،نوارصو/1دمهتسى(5)65ص!!،وارجوأندورهت(1)
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يرىاًلذي.ألالهانه؟الاذم!انمنختاداًالارءبئتكونؤ*.ةء"كل-م!رنجةاًنه،ال!رارهءنباتتورافي4جا.ؤقضىالذيالشعري

ليترإظاالعمرالقصيرلهذاالمجد،العجائبابي،اًلارصيللالهالمجدالثءاهـص.ؤ-4،مرعالذ؟يالتقاءدياًاث-وورءنحقبهي!قيقيانسانيةؤيمة

اءيظنمو!اانالافليدونالارضاتعما.الاجيالالقديمالابمطاء-رنهائيةبصورةو"وضوعةوالقوافيالاوزانمنجاهزةؤوالبفيعواطف".

الذر،-ةفيليحء،وإموتلميت؟ر"دمانه.اوتراب!الالههذاصنعالثصعريالعملتطوررالى/دعوو،والمكريالع،طفيبالمحتوىلهاعلاقةلا

وادقى"خميراعلاقة،عضوبرلمةعلاقةالنتحعريوا)فا)باًلمتوىبينالعلاؤةتصبحبحيث

الكونيه،اًلحربويرلاتارغمور"لمفائلاءاروقظلاًلاتانهـتاًلاجلاًلراهقالانفعأل"عخما1ؤجنةفا)ولاء!دقىألحصبةعلافةاي،ليإ"ادةانه-كلا

ااضروريالعملج!و،5،.اًلانسانيولي،لمسزلبال!ء،ةللاملأدعو.إوظل،وتبعلههاووفاؤا4النفسمبالحا)ةؤادد!اعاىور،تيانض،صةافكرةولما

عسالذتوف"طعوهيدكانالذيءاىيردفاسمعه.المم!ى؟قيلهذالتاء!الشعريالضلمقساعةالنفسيةولحالتهالتذاعرلمزاج

")1(الحزببسبباعملا.بهااصطرح!امحلىمارونصليابئ،ءمناحدرجر؟لمنظرربئاًذها

؟اوتاعمابنالشيباليس؟الحرباًنقضاءلئيركفلومن"و،وو-ءكلمتهيمقولانعلىدائمااًءتادالثمائرفماروقعجبولا

ج!رانهاعلىبم،اتلي؟اًلانضظارضفةفينجنلى،!ا!ندنجبمانا7،ؤانفعد.الربرحاني!ديقهمثل

انق!لأ.يخرجاًنهيح،ولىومشهرضمعهدالضايةةسىوفيخعاهل!منالضلمقبقيمةاعتقادهاًدجرأة!دءعللهالجوافزمنيكونوقد

؟يهرامالتلرتتحضاوالنفسةجد!لاءلمتصفخء!!شيئايرهققكاديببانهوايمانهشيءعليهايعلولاالتط.والادجمطالدط

اًل!عادل،اًلففبلاًلثقبلالضهفيذلكوننتظرنمهلاني!بادناًلرغبةابابيرطملسلطانكلللزواجلمنجعرقىبينمايبقىسوففذا

ال!ع!بةفيعدلبالسبىبةفأئظلمالمعروفةاًرسطوفرةعلىرداالةنفيقولهالىفلنستمع.والارهأب

هواًذاح!ننىواجبيالحملانا:الفرنجهاحدبقوليم!ثلهوثم)1("للطبيعهمحاكاةاوتقليدالفن"

."عليبماةمتوورركأبهفيهشيتالمممموكبفيالإيصسةالفنفيهايشاددجديدوخلقطريقابداعالفن"

الشلاقالدهلىحهاة:ووجوههامعانهاانبلفيللحياةاًلتقلإبرسىهذاالنواميسهذهاحدوالفندائرتهامني!خرجشي،لا.الازليةنواميسمها

/اح!اةاقض*-ة،د،44ألاقىةافيئيا!ءأألقضيئمنيرقفانءلىمازونحملاًلفن"يطبع"واًلالبيعة"رهن"الصللأقوال!ان.تحددلاالتي

ووضعي.وساخروقادذهنمنانجتظرالنيالموقفوالموت..واحدابهلممرانثالوثيااتحادافيتحدان

يب،ن.اًلمذب!ويلناسلاحياةاًلجمحبهيخفيلاجهةرويئؤهواًهـا!اني.يخميذوقولكنه.باصولعلماالفنادىلست"

صد/تهمعرضؤييقولؤاسمعه.بهيتغنونوللذينللموتو/كرههالحياة."كاتبااصيرهلاولكنهيخطيءالااًلتلميذ

)2(و-اؤظثوفيءناًلادبولط4اًلذيالتوريالدورعنيعبرهواخرموضعوفي

"ولسذاالحياةواًمجادؤلذاتوالىاًلحياةالىإحنشوفيان"تقارباًلمجتمعاعرجاجلتقوبرموسيلةفميصورهالانسانيةالجياةفي

اًبى،ئسحاؤظ-،ابراًهيمحافظ،الشصبابفيص!،قياما...احبه:)2(ءلمزارفسبمشأ!بافيقولوالمدفعالسيففعل!وفعاليتهاب!خةها

ؤجمناتت*تااولاإوتار!ون"مناناوما،لوتاالىحئينهؤأكثرالمسكيناصمحابكاحد،ما؟يوارنولرقالكماؤقظالحياةنقدالادبليس"

اًلادضوجهعاى!،نئا،وءااًن:)3(.يقولاًخرمكانفيوهو."اليهواً!قريئ.ا!ياةندوإلادب.الحياةعلىثورةالادببل.الغربي!بن

فلا.اورفعا!:!صىذ!تاذا.برطنهافيو!ولةيعملماكلمنل!يرارءالخطاب"ابنكأعرابيبالسصفاعوجاجهايقومان.ير!!!و.ضرتها

."الجيفةعلى-راعالابانيرعلأن"انءلىحملهوالادبافناباهميةواعتقاده

كانح!ثالاايفجوهفي،كفاععينفيعبودمارون!رفوالذكيما"وففعناًلنأربصرؤطللمحتوىالقيمةيهب.الذيهووحدهاًلةني

اوقى،ربااً!ظاهـرضروداًتعنبحيدا،سجيتالاعلىنفسهبطلق"والاخلافى)3(ا)دين

114،--اؤمدىيذكر،الر!ميةالمحافلفيالدراًسةجوفيوالرصمانة.واحدةاًلوانوإحدةبريثةوالعاهرةاًلطوباويةيرصودالفن"

اًلمكركرةضحكاتهوفي،لمقةالمنطملامحهفيتفجراكإء-كانتالحيا.نية..بهقيمجدخلقابرءرجكلتيهماومن

و،قلمظ-!!يهاثءإدأتوفياًلمستمإءةودكرياتهالمتلاحقةنكاتهسبلىوفيجميعلاهـوت!انموسكماالهـصديالفندرلىصناانعليناحرجواًي

المصفىألعرقبهألمقتتلاعبعتدمااصابعهفيحاجبيهو!زشفتيهالفنفيالاخلاقيهمكمالذينايها.ا"حواشرهـ،.لنتقيوالدمالملحمخطايا

كييانفيؤ-قيدآ،نالذيالحيالمزخممدىإذكرانه.قبوهفيوا(خق.اؤدجاًلخسارتيناًيليفولواثم.اياتهمنطهارتكمعنهترضىلاما

1)ءبةون!هـ4ا-لنفسيشبابهيقهرانالدهرلمشنطعلمالذيالشيخذلكيتبإةصلمحبوقوللهدينلااشمعرا":الاخطلفولذكرتاًظنني

ؤيهاي!جدلانهباطمثنانعليهايقبلكانانتيالسليمةالبس!يطةلمباهجها.للشعرمعياراًالدبئليس:الدهر

اًلصغيرةكفاععين.فيءارونزائران.لادبهومادةوخواؤزفيابيعنفسهاهياًلساميةالفئاناًدبيةلااًن:دينانمع(قولواخيرا

،وف!الاهنهاي!رجلا،والادباًلةكرلروادومحجة!ارةج!لمهاالتي"الشام!بةالفضيلةصروبمنعرب

والعقلبقىالنفسبةالصصةواًلعافيةعنصورةالابداًلى4مخيكفياًنطبعتء!يالونموؤقتالىمارونليضتهياًلاصرىالمواق!كلفيكماوههـنا

اؤوكاماملاالانحظءرعرؤطاماذ-انفيمحسدةوالفنيةاماطفيةوافك!كه!وهنااًلانسانيالقطيععندهايقبعال!تيوالمواضعاتللنقاليد

؟لمرضةو!ازدادتوعندما،الإيامثقلامامولاأزعماءواواًلر؟ساءلافريسيبن-قىاءصفعا4توجيالااًلثوريركأ4لزتتابىالاصرىالمواضهيع

العاصفكأ.تقصفهاالت!كالسصب،،نةهوىوانمايدبولميزحفهـلم.الاخلاقعنواًلدقعبالتقوىالمةظاهـرينمنوالمنافقين

الرياةوهه!ء،،مت!اعباًحتمالهسرعلىمارونيدلنااخرئجهةومن.الفهـرةتجليمظ!رلانهماالاء!ميلانافنواالشعرمازونمجدلقدلا

مرضهؤراشفيرتقالبكانعندماالفاخوريلعمزإقولهاالكلمةبهذهالانسانهوالذيالفذاًلكائنهـذاًوفي،الجياةفياًلخلاقة

الاحير)((الحلموةاًلكلماتوكلرملادائماالسصاحر،ابداالساخظالمقاتلوهذا

..مرةاولعمرعدت")قالتع-فياًلغاياتغا/بئؤيهىيرالذيالانسانفي-تمج!يديلقيها

11!اًصفروجهـث:نيقالحتىفيهالاثارةو"للأوز4،وموصعجمالهوم!ىمبا!جهوسببالكونبهدا

:)،1القائللهوماروناليس

نفمهمهالمصدر)1(232صوارجراندمقسى)1(

!5وارجراندمهـقسى)2(233صوارجوان)2(دمنسى

691وقدماءجدد)3(.نمسهالممهـدر)3(

6!اصوقدعدجدد)1(31صوادجواندنص)4(
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رع!حرحممم!شيهليييسيىحمس!مح!.بهـمم"لدلمبىفىصهدستينابنوانا،لثال-لمموال!،طويرلادربا:فاجبن!

-1.اًلصفحةس!إىالم!نة"ورتضهة-4.....هفرك!ا.وا!ح اًلدمععصلدر.،!الهاربصلمم،ليلممدلمحللا

ؤجسداامادانف-كعإىلى*"*!:وؤالدمبهـفىات-ثمه3ؤاد"ت

.-!وءسيممسي،.عيحيس-*لسر(،،سمهاوليتبهاالهـزءمناث!فىاةالحبلمسم؟داتروجدتاما:فقات

ؤه،ةمنا)والىروكأاقاطعاب،!هاًلحدبرث!!!از"باناًودواخبراً

،تدقاككه!الساعةزاكهـ،كلة،الانص،نتواجهمشكلةاًعقدالى4.رورالممتتهـةىدخلع!دء،مفا"رأ"عنمارونف!بهـاتحدتالتي"دوداج"

ؤ-بالانسلنقتطوي،مبرربلاانذار.،بلا،هكذاتقفأ،انمانلبثنم،بئا!نهـلم-وأولال--صديدذابهبايرقي3انتاًدياً!لمجاتااولىلابراء

وحبدااًلحياةددبفياًهـابقشريكهونترك،المعنويالنسيانعللم!مهمنجواًنبءنءارونبقام!ححةصورةتعطص:،انها.الما"رةلصياته

شةخيه.علىجوابلا،حائرام.غلبة"علىقدرتهلاسبابالمفاتيجوتعطفيالموتموفففيحتىالس!اخر

هـ-لملاللموتيجدلانيسىو!وانيالافالفكواًست-!ان.ومدوسصتهـاصاؤنراًتقفكانتاةياوؤوتمهصعفهولاىسار،با)*ياةاًلموت

وهـ-ا،ألادبعئثصرمنهاماعنصااًلرهيبشبحهوكان،تفشبدااو1)1(ةالدائمةالثورير"لنزءخه

البس.انقأطعوجودهلحظةكلؤيوزتبت،يرهبنااًك-بحوواًيزالا*!متنفرنبمالىقددقدواًنااًطهيصدقاًنالرائدعلى:ا!هـربقالت"

غامفادليلاو*اًلوجوداًلح!ي!اةفية،صالمعاوجوديةاا!فلسفةأنغماس0اًلحدودءنفادجعتفيهمرغوبغبوسغيراًكنتو/لكت!اًلاب!يةاًل!

ء!ىدديلا!لهانكارهاا!بر؟اًلموتموضوغمجابهةمنالهـروبعاى!!ىلمإئثكرمناشكراًعقابيعلمىوعدتولمااادخاهاابوابهاعلىوقةت

ز؟رقنا،اًلتيتلن،هذهالعبثوفكرة؟ن!مهالوجودووذافيفعالهتهاللىياال!لمباي،الموتورهذااًورثانناللذبربئ+وجديوابي،المكروه

اليس-؟ح!با.نناتاؤهةهيلماذاً.الموتذلكشبحوليدةايضاهي(لىست.ولاولاخرطالىلمحتجلم

..ير*ن!.(شجمئا/وكأن،ميردوبللا،بمىاطةبكل،هكلذا،سنمضى،لاننالىضةرقيتحىتىالىءادةاًلطبيعياًلاصقانالاممناسترحتوما

؟فاجوإبقأياثقلمخطيرةاحدإتمرت،اًلمةءريالاحةقاىالماًعانيكاماةاشهر

ؤ"--قىو*،جذب،بهإضفعلى"نوهـا،الجوابهذ!يرفدصفمن:،ازت!لكقلتاذلا.شاءاللهاننحلقفسوف!لنااكدولكن،عليها

لي،"-وتانؤمالانهؤصةلنا.،رويانه.هناالكاتبمافعلهوهدانفعاولااما،ؤول"دق!كإ.واحدا،وماالكضابةءنانقطع."رشدي.باوغيئمد

-ثىفبشرمغطىمسجيدجلاالاالموتوللايرهخلس،ذجططةلرن13كأدمامندةترالابىبكؤ"عالاصبعكزضعامماتصدقلاتوءامثلكنتاذا

خوفابدننافجشعرونصدقه،بعدفيماا"لمانغانومنولكننا.اليضالاوا-ىاثادي.!رى،قر!ذ!فمناكأراًلى4تاريشيرجعدؤ".نري

...........بربدركبر!إدلانهبضاالافيه.نرىلاادالماضيعبودمادونمنوتضحك

كل-نماتثممبرهميالمرلمحصاءجلسوؤدحي!االمد!ونالرجلذكزمن

-يست!بقظوارظللأم،والوص!ةالسكونيش!ئالحظةكلفي،اننا.اًلخوؤءفان،ذوؤ!علىنفسيءملتاخييافانا.ارتاةسيودفارونملامحمن

رهيبةإءيضأاءامتتراقصالا"واتاشباحوتروح،البدائيالطفلقهنجار؟ء4ءنازخلففلما!زمنماشيتلاني!بمافيهفالفضلشيءاعجبككاى

حعلعا.نموتانفنكاد،،"(!!ةو!موارداداً!طإورماواًانواًرجوهـذاعلىاكب،باعا!د.واني،ورطءة

..ي!بغونمااًلىواصلون

.،(ثةالح!ومنطق،الخهاةونعمرنا،ر1)مها،علبت،طلعحينولكن،

.ؤبهـ-!خوؤااشدلمرة9هـذهكنت؟كاررءنالمسسشئمفىالببس

ثم،اًل!اءتمف:البساطةء،يركأوياوتأفا.نعئهاتفا!ةايةزرىناجء-كأال!هرة:لا،واؤولن!ساشجعبقيتولكني.الاوملىالمرة

القصةهذ.طليرضفعل4..ولاائير!ب،علىلرغملجسدا!لذأييختكاىعمحال!الهذ-ها.نف!فيألاعتقادهذاتمكنحتىذلكاكرروظلات،ريرببدون

.-،نودئت،13(،هـةقلبالجراح،ش!يمفزالمااخدعهالممؤاناوبعد

أش!ما!يعلكىؤجميلق!مةتالايرالممم!سيطوالبقهـسوللح!اجوبالرع!اً،،امتنئ!ائمنبعلىمرر4نهاكا)كيرء،"رء"دركلهـ،هدهعلىيرحىواًؤقاكنبعلينا!3و،اًلعقاب.كجناحكبما

..........بر4ءمافوالاسترالموتبالاستهـزاًء

اًلتياًلانسلنيةوالعاطفه،الحبهناك.اجلهـ،منال!ياةتعاثرانةجدير

بهاًحقظالذيالاخلاصقذلك،اًلقصةتلكفيمااوقعولعل.لانموتظهركماليظهرانهتظنلا-لامصلوبغرقتيفيقباككاكان"

ذرؤها،ا!تيالص!ادقةالحارةأ)دمىوتاك،اًلراحللاستاذهالتلميذ،اًاوتالاسهشقبلشجاتكمنش!بئاسهـادإ،هبش):لهؤلمت.للبا؟

هـنلي-تاذها.لا.تبر/رابىولئهايجداندونمنالمبطلابكتوا!؟!بماعنكبرججبزاقايكمنطلبتانت.حالكلفيلعبةليستفالعملية

.التلمىفهذااجلمناز،أ،ءمهاجلروئولا،اًبي!هاجلالف،لسليكسمبشربتها.ترعوأ!"/نجنىولممنتربتهاولكنك،الطشى

الشرحافةفيلاي!قعوان،ش*ودهالكازببرجسعمالاافضلكنترالحيهـاةاوتالاغلبسألئربهاوانا،بالموتالموتفغلبت!بربئالاباًلحياة

،،بتشف،نتبتى!ة!-!بواتؤ،بلامق!رحاتسا؟41يرةوكواق.والضقريرر!وزوالمابنائيانهود!راًرملعيشتيمحلىواعزائبى.-بعدوا؟!ب

تلكان،القصةررجاقوفقا،الاع!قادالىاميلوأنا.نفسهالقارىء"ؤ!في،موالمانهـم.واحدةلبلةمعكيس!روالمالذينكأللاميذك

تعببراًكانترلىاؤلفاحسعمكم،المضلمه!الإنرمبذاجلمنتكن31الدموعا(ستفىدخلمتبروملاقط-برنجاموالمتلامذتكان،ماروناستاذنايالا

سينقضالذيأ!رهيبشبحهومن،الموتمنألادديالخوفلذلكمب!مافيكانلوعبود!ايوماعكيرلماًلتيالابديرةاًلتضوم.نجاوزتبربىمولا

وهذا؟اء"باءياال!لمميذمحليرءدنفسول4تمثاومن،يرحبهاالىجم!اههعلىاقيرائك،للضاستهبهاجديدةدة15بقلمكويرزودبكا،برخنيءاعبزرها

..تدقماتزالامهساعةانسمعحيناطمئنانهمابرفسر.سماءكلتحتالمبثوثين!"للاءهـذك

صاددة،هاوتصويرعرفهاإةكأطرفيبمىيطة،بهوضوعهاعمبقةقصةيثالىفاقلعتالكبرىبالمغارورةقمتيرومال!،سروانتتكنولم

روزايا،وتلك،اسلوبهافيسلسة،وتمبريراتهاوءشاعره،انفعالاتهافي؟بع!وماذا:الابديماللصؤاًلجواًداتجدانترجو

.ر!ودعايقصصفيعليهاوف!تقلم،ازئ!.،اع!رفيرهدر!ناذينواالملماتفينفةقدككأانالنيقنحناًلشأسروأناً"ا

وان،الحياةصحميممنرانهاتنفعركاًلقصكأانذلكتعليلكانوربمااًنر!فلااًذيالطربرفا!جواًب،الةذبالحواب"نكنظفرانابداينا

الينا.نقلهافيصادقوالهلحظانهافئياعاشؤ!المولف!.!يركيرحما"

علب"تقومالذيالعجيبالتناؤضهذاؤكرةؤيهااحببتولقد

مظهـراجلمنبريكيوان،برفنى،الذي،اًلموت.الانساني!بكيالا؟اًلمقصةلم!عدعالب

يحشبط.اًلذينقيضهمظا!رمن..أ
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