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!ت!زعص!مفا:!د!رثروهـى

!عععععم4بر?*هع!بر**!ع!م*!عععيمبر*أحععععهـ*سسمع
بص!جمصلوصبركزجمزمحم!-

-ا-

بم!؟/-فيالاعلىلمثلهاباهرانموذجاالامةفيهرأتشاعر

!.-!"الب4وأفضت،قلبههامنوأدنته،اليهفاطمأرتع،ابنائها

!\/!!س7إك!؟.!-...كش".!"".نفسهأفيويحز،ضميرهافييعتملمابكل

!!ض!ميرح!ح!تنر،!2!!حثبم"ط\.سس.+!!)،وثقلهوخطرهجلالهويدرلث،وحيهايعييكدولم

"!خإ++.كمب!ثت--،نر!نيبةلم-.3..+بالاهبتتفجررسالة،الشعرمنرلى،لةيباخهاانط!قحش

كاقي!!!ش!مه!؟-ز!!،؟/"-؟.داخلهاصنالامة!اىالمفر،وصالظلامقلبفيمشاعل

!!!!-!!نم!؟فذت...+-معالمهااس!تبانتقداليطولاتطريقفاذا.وخارجها

-!ش!يم.-"،لا!/:...طلقةالمشؤجشالخطواذأ،فولجوهاالإبطالأماموصواها

د+د!+!ء-ي!2؟3ول؟!-،.!..ا..معشيةفوقفت،للعيوناللهبوهجكشفهاقدالظلاموي

!!ئي!الاظونز!بم!!....،"!-د-ح!+1!حائرة

!!غب!وهم!-*!سه!!ف+-ت؟به!ع!الم.لخورىاسلحم.رشيدالعظيمشاعرناهونر،الحساةومح!د !كهضح!بفيه!!..جبم،الع!ررسالهالعروبهمىالحدالدىالسعاعردلك

-حمر!!!يم!!ئه!!ع!هم!؟!ا..+بمنرترء.بر؟ة:!-فيأبعادبكلشاعرامامتقفناالخالدالاسملهذاودكرانا

-5!شيب!،وو.!!"+..:..!++.معةكهيأسم!هـ"تجسدتشاعروأمام،الكلمةهذه

ش!حمبماا*يب+!-+بز-ت.+والعذل،والولاءالوفاءقصصمزقصةامامثم،اللعروبة

.-)جمغ."!.1!-ن!؟:،(!؟.!!\.والالعيةوالبطولة،والفداء

،"ء.؟.خلقفيما،ويالقرثفاعرناأصرعجبب:قولأوهل

لأ+.البم!فميأليلىوفيما،ومجالاتهالشعرفنونشتىفي.وابدع

خ...!ه!!.!ط؟ليسأو3عجيبايكونلماداولكن؟وقوميت"وطنهسبعيل

--إ+،ش.!!!.كان،وطنوالىأللناساخرجتامةخيرالىينتميالرجل

-أا؟.؟ب؟-ك!أوالمعجزاتالاعاجيبمهديزالولا

بهلا"!ف!"دفعهقلأو،الساحر،الخفيبصوتهالمجهولناداه

!!نداءفئبى،وقتئذوأمتهووطنهحياتهواقعمنالمعلوم

201-4-الىالاولىالعالميةالحربقهبيليهاجربه.واذا،المجهول

ليالىفيبهيأنىرفيقاىثمأالزادهذامنوأطيبوعسلى،ونحفوات"الشبابريعانفيوهو،البرازيل

المسهحة!السعيدةآلذكرياتهذهمنخيرالموحثةغرشه!دمرهمنوالعنترينالسادسةفيالتحديد

...نرش.؟الرحيلقبيللشانودعكيفولكن

...عيرءهاجركماهاجرلم...لملالنهبهيوصفماواقل،حقاشاعرياالوداعكان

ومعاركاكهإ،افسميهالهاألىيصعنبعدبأقلبهالقلهووفظلالمهاصموأماذلكوعن.4!ثلفنانشاءربخاطبرالايجولانيمكن

منهمأحداولكن،به/وترنمالشعرقالمشالمهابرينوصن.بقولههويحدثناالوداع

وانقومية.الوطنيةشعرفيمبلغهيبلغلمغابتهاعنمنفردةصنوبرةعبفيوأمحددت،سلمااصطنمت"

هذاعندوقفتقدشاعريتهأنذلكمعنىولمجصأعزف.مساءكلاللبهأروحكنت.وقنديليعوديحولليهعلقتفراشا

محرضالفضالكبيرديوانهانفالواقع،الشعرمناللونمطلعفيالعصافيرتوقظنيحننىانامثم،اخرىساعةوأطا!،ساعة

القومىلكنه!ستىلث!عرلممولحماأحم!غرافيبدشعرعلىالعاللبخلق-للوفلجسدبم!عديهأقلب،طبصعيدحضنفيلارتميفأهبط،0الفجر

من.كماسبمقدارالهيمانقلبيوأبل،وترابهحصاءوألث!م،نقليبا

العصرفيالعربصناجة،حقيدغىاناستحقو)هذا-.أزا!يرهعيونمنوأترحقه،اعشابهشفاهمنأترضبه،الندى

بأفراحهمقيثارتهعلىوقعمالكثرةوذلك،الحديثج!ولالىبيتنحدر،جبليةمنحدراتفيلساعةأعدو!"

..والامهموامالهم،وأحزانهمو.حرءلبنانبرسنطرفيمجيلاار،وبنىأعودثم،لجينهبذوبأتبرد

فيقولشعرءعلىالحماسةغلبةسرعنويحدثنامناظصهمنومتمونا،أسحارهنسيماتمنجوانحيماللئاوسماله

وللفحت،أمتياناتمسمعيصكتخىبقادمتيأنهضكدتما))!،،لمجيعلىبعرضهالانعزى،ممربمافيأذخرهااقلاماالساحرة

لواقعهاخياليمخضعا،سريرهاعندجناحيفطويت،شفراتهاوجهي."الموحشةغربنىلياليفيمضجعيعلىاللحز!نجم

بينوانننقر،اللخمائلبينعلالتغريدتمريضهاواجبمقدما،الالليمبىلوطنتعإكتيوأي؟إودأعاهذاصنأجطىوداعفأي

...الجداولأشهىداًرهعنللنازجزأدوأي؟التعلقهذامناقوى
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اجرايبغيلا،دعوةكلملبيا،لان-"كل!تبلاالرسال4واللعداللةالحريةنجزمنأمت!نصيباللصوصسلبللقد"

في،ورزقهوححش"ودماغةؤ)-"مذربالىلى،شكوداولاواللحررة.المقيودتلميهامدنفة،اًلنلوطاعفيو!اثروهـا،والحق

.بالوطناسبالوهذاسبلبأغا!بلالرافيالانسانينش!د!ااك!الممقولاتأءصمىوالحقوالعرالة

ومتفقا،ر،جرءروضحى،أمهلىاءنأز*طحصاخر31ومادقطرالافيلبضسيقلبيحيالا،الرحمقصسرمنالمشعةاللجواهر

بهرنو،يلحضهاوالازاشيد؟يلقيطذيدلق!الىتظمجىجى"منالوج-ودهذافيسعادةولاجمالولانجبرقيصوران!مكنولا،نداها

ازث-ادها!علىقة1)جو.0نورهابانعكاسالا

ناوبعد،اللجلصخمشصىفبعدالحفلةانتهتاذاحتىالانسانياللشاعرالامستبهـةامةفياللحميالوطنياث"عروما/)

اىءوحململأو!حاؤاتحرو!اوأقعدهألحفلاقامقديكونفيويمس!لي،دهاي!سبحالتيالمبادىءهذهلان،سواهشاعرابم!قبل

اجردوأاحالرالىتوبهيبللىوالعرقيخرج،الاكتافم!ودةبل،ؤورمسبوطنهمعبودةلليستسيبلهـ،فيوءجاهد،محرابها

بيته.الىتقا"عربة/جدلا،والمطر"...جميعاالاوطان

الاموضوعفياًلكلامالىدعىما4ازالشاعرذكرو؟-

أفاباو،ذآلهبمعشماعرهالذخرضىمنطتبضموضعلمواولحسحرعه"مع"روريازا"مدينةفياولاقامايرلمىازالبرفيو

سرعانإو)كن،طويلبزمنالمهجرالىسصقهقدكانالذي

-3-الاقهمنتصة"كشة"لفحه،معهالعيشىبناعمذرعاضافتما

لارسالة،تهحأجانمهمنكان13"ذاللمثانشكولاوالقرىالمدنيجوبالرزفتطدبفيوخرج،كتفيهءلمى

الداعب"دور:لاداغ"الا!ة-"ندا!زلا!رهـا!اارال!ص؟نقاتلاقسىمتعرضاتببضاعتهوالدساكر

ووحدتتهـ-ىالعرورواسىيقلالب!الوطنالعرريللصعثغاباتفي"العتابا"يغشكهاو!و،الطاميةواللسيول

.....:.المخمىف"يلالبراز

تارير-خوءيمنعقيدةعن)ء!درذلككلفيوللهصمه!!سئمقهدكانالاولىالعالميةالحربنشبتوعندما

لأوالذي،ادتهالذيالخضاريودورهاوامحادهاامتهادهابسمو-يقولكما-اتثهرتالتي"مريازا"فبىالمقابم

يحسدركما،كلضطرببائسا!ا!مدر"زءانتثطال-.عودهحملثمومن.وعبدانهاوغربانهارهبانها.المثلت

لاوطنية.دقيقومقياحما،صاودقويعطمىنتعورعنهـ-نيملكماوكل"جنيروديريو))الىورحلوثيابه

..نر..-.....!ذهفياقامتهانبيد،لرةعنترينيتجاوزلاالدنياحطام

(ومعياسههـعورهلعبريعماعلىر!سهالن!!اءرويررص،مدرت-ةا)ىبعدهرحل،غاممناكثرتطللمالمدينة
ا!وط!كط.دتمعورهعنفيقوك،طنيةلا

بعضوفيبالتعلجمالامرالأولاشتغلوهناك."صنبولى"

...مكبرااناووطني،"كثرااناأمتي))فيهايرزقنمالتببالتجارةاشتفلثمبةصوتوانبالدارس

منجاصناكلوافكانما،قطعةمنهالغربئابعذاقتطعاذا"الطناحسمانفي-يقولكما-لمبالغته،ملصوطانجاحا

مننغبةتررواف!نما،تيطواناوئبنانفيعربياهدرواواذاجوادحي.محلحتهعنالعامةبالحالح4وانشغال،عملائهببعض

...دجمانجوم!ببعضمزدإزةبلغهاحين"صنبول"وكانت

خاملشعبوكل،مف!ولاساعديبلاديمنؤويبا!كلوىن"كانتولكنها،ولغوي!وخطيبكاتببينالعربىالادب

أضي.جسدز!خليةألاداتياعدمارر،هـلولارنديفيها.بهفقمعتالنتماءرالىتفتقر

انا،منهمواحدكل،العربمهنملوناسبعينمنواحدانا))اختةللعربسيةوالازديةوالجمعياتالصحفوكازت

...مثلهاقتدنينماقظخانهمومن،مرةمدونةمينأ*ب!انمسطلوطنيةواالادبيىةالحفلاتفمثسعت،زئذالىادالازدافي

اللظالمين،وصنائع،الظالمينعاىنحضبيج،مأصب.فرانيوللذا"القصيدةالىترظجوكلها،وساققدمعلىمتقووالخيرية

نفس!هعنلا،والعارالموتيدرآمنبصضف،الظدمعلىواًللصابرين.عودهو.وترلسازلمهالسلةعلىؤستجدهماوالاونودة

عالمشاغلة،فيهمحثودةكنفسهنفسن!ائمةسبعإحهملبونبى!حسمبرو،-وغليان،بلفوروعدفتضاحوا،الانتدابءهدكانتم

ر..ترففويت،العربيالعالمفيالصورأتوشبوبالخواطر

بقوله:ؤجحدثناعضدهالوطضجةمقياسعناماألى-يقولكما-المهجركتابوانشطر،رر"الفك"الحرك

أهانكاذا.تفسهارءاصبهـوحراريميزاناللوطنيةللمحبة".مذبذبينومرتزقة،واستقلالييناحتلاايين

علىكرامتكتقدملانك،بعيدمرنمناللخبزتشتريرحتاللخبازجاركالحانينثدهاشاءرالىالجاليةحاجةهـتعندئذ--

بة...قدميكراتعاىويحض،الحماسةويذكي،ا)بطولةويمجد،الحرية

يديك.جمطمنأعزصحتكلان،اللطبيباسشطثببتاعتللتواذا"لتأديةوانبرى،الهاتفصوتالىفأصغى،والغوثالجهاد

!سييىءلأعيى!سسيم

عوشناجيتالليفوا!جماهببرالتورة:الليومصصر

العربياننضالعراحل

8،16-6191

18132ص.بيرنتاإغداًوالثوالحركأودور

كا؟3لأ-



لمحغفغ!خةمغ*رزخمطهـ!ةء"*""""*مي"!يول!فىاغلىعرصكلاى،بصددن!ألموتاسه!بنتدأركعلىاللاضامسطاواذا

:-:...جنبيكجمناكياالنسممةمن

ممه:.بوطتكاشدهاعلىجميعاتاًللضرباهذءكلالاعداءانزلوؤ!"

"؟!!مر!ما:...."قىطنبللوا

لملأ:قس؟نقسىكعلىغبرتكالىلاللفصبةعبحهغيرتكبلغتمدىايمالى

مببىراىفيحرارتك4درجوؤ*تنترو،المجا!دينجدولفيرتةنتعلم

::ءر.ئيث،ءرامابمأنفنارر.ى،الشورلم"ه-مالمظبهذه

ممصع:يمقتمابمفدار،والكرأمةوالعزةال!وذالىأدر"فيردءو

:ع:.حخذاءوالال!والذلةالضعف

ععصع!*:ازعكالصاوجدز-اهالحماسيرز-عرهالىعدراواذا

بمما:بر-رارةفواراشعزا،والمؤا!!ماكظرات5لهـذص،دقا

بصع!؟والعصاقاعصالمعازصيبكلمنطلقازاخرا،وان!عقيدةالاي!مصان

:؟لصوادمقعييفيأأليس-:وتنوعت،اوؤارهتعددتشعرأ،4امتزفسفيا)!شجشمة

:؟نورثمالعالمفيليس*.والاحداثإواقفاصنلإءوصصظتتبعازغماته

!..أرىأعدؤام،معذرة:!ورراءب!نازفيأوكؤوالهنحدانقلكلههذافيو

:نصبعدانقل،اجل.ألعربية!-عراءمنغير!ماوالمهجر

:فازصعل-ق،وازجبا"ز"قراالعر.وبةاتخذقدخراشاعرا

:بالدماءالمضعرعصألغربالىلاجئةسالشم:وورضمصعونتارإخى--يواؤعانهاءلىلهاويدعوبهاب-ر

جارعههـشنىا!فعصماتهـفرة:وننصحدةالاستعمارضراوةفيهبلغتءحرفي،صلزيانس

الضائع:والحقولصالنابلأرضعلىمرت:هذدمتلىمنرجعلحدلالعربدنياءلىوسيطرتهوكلأته

*ء.والاحلاماال!حالصمنضربىالدعوة
،:السماءفيفزعتهااالاعينةشيلوكوعيون:اًصجادوطليقينارزومنصيغالذيالشصعرهذادوتقر

أمتدلأ:قدءربيشاءرامامازتفاعصا"قرظعشراربعة

:ادالتصنقتأزتصهكلنر:،اكصعصدممبصرئعروقهفيبررتحتىالعروبةبقضية

سوي..منسروسعي:،وزصلئماصاحيا،ومشاءرهوعقلهقصاجهعلىواستحوبصت

الدادؤايهماصنقتولمر:...ومقجماظاعظ

؟"جواد"صاحبها"الحصناءؤرحأنة"صنوسرقت:اخرىمرةأزتفاذاوررالنتهذاقراءةفيزوغلثم

:؟رعزيمهوصمابسين،وطنهعنبعحدارجسمههرعينىشاعرامام

ه!؟غايةويأسى،العربررورحمالكلرمرح:بروحهفيه

:؟ءالهولدرهمتبيعبلأبم-؟اصعت-دىاذاالثورةاشدوبثور،ما.يعصصيج،مورالاورمعص

:؟ضناأرتقالليرمنقشرةو؟قومهبنبصنرأئاذا"هبوأبالغعصبريخفحرو،احدءلجهم

دمي؟صنوزتن؟عصعدي؟،العرلييالخاقمعفىيتنالوكصالىاو،فااوازحرضعفا
:*.العربيةوالشهامة

:-*قفيةدابرطبرحميعهش،الالمامعلىالوو!رةأزءمولت

الحراكمشلولالشطوراءمستلقالجصحر؟صصو،ذا،ويألقرشاعرناعندور"والروروالقوميةالوطتيصة

الاخير:الزبديصعدال!لميلوهووكاز"*،-يرالكثعناجلبالقاجتزىءهناولكني،اًلجهسبيللا

الكل.ء،اكادلالةوللالمعض وتسضعصيرتخورسفائنناننصهدبصيراةيا3..

ك!؟العراكمنكشتأين..تعولوالريح4قؤ-"صوف!بيتصمصثلال*لءلىليدلالذيالبعضوهذا

7؟العربجامعةةال!رولىةبفكرةامت!ئهوفى،الاستعمارمن

*ا)وحدةالىغبهـهطريقلاالذعصموطريقصع،وملانص!مالكبرى

الدماءووافسينا،أز،الاكأصعدازخعصننص-اوك؟
:+.....تعدمهمو!لخسدة-والنمتالشصظصلة

ممهاعراءاوالسهلالخرساءأبريةاورزمهـد؟ا،رب-حءس!!و!والاستعهارصنوياقراقفصوامما

ممسماءأوضصحا،غصدللعدقتالو؟.وعصرهلؤمه،ظمهوا"ائمبجراعالىاقفامواز".كصحوا

بر..و:،ورفالعصولالتخلفسر4ازيدركعنقفموكذلعصوصو

كه؟منيماكلوسبب.بهز؟-تال-يمالاصفيوالفقروالجهل

نيهـظأرصعمنصنةفمو!وثم،لملأتليووشقاءمنالعالمبهويمنى

(كبمالقاوس!ريتوللدوثبضاعةلابيع-؟..مبرماقضصاءبالقضا?اجهمر!ونإةالبنغرخلاصعبىن

نر?1،:،بشجاعةللالستعمارليتصسدىشاعرزازرىثمومن
:.دصع--لىورجمدط..أردط،ارد!صبوومهل!-يالمثلبذاكض،ربا،ف-وبلاءرينهفي4ولينازل

مملأ*هذألملا!،ةوالزصفالغاشسمةالاحتلالقويءلىألجرأةفي

:الربصعزاصععصةعصص..:.ثامهامنالوطنوتخاجر،ررسالاخطبوهـالنت

ير"نر*صب!اعصفييحاربالالصحعصمارمعمعركص"فصوهو

مملأ4فصالهدذلكوصا.وأحدفصعدعندجمصعهازإتقيمختلفة

؟*لهكهلهل!*"**"!ه*كه*!هله،*ل!*كه**!!ه*ل!ممة**،***ممه*كه*لهل!*:-65الصفحة!ىالت!نمة-

ص!ا



امسهفيذاقهقدالذيلسيكمثهالغداةبهعثرتور--.!و

اللهوابجن!سهاللجنسضىديحكمعدشمعمهعنهضىفقيلللهـوانحنىجبتتأالعرب!ى!ئ!اجة.سيىسىعرممملقروي لعكسهسمعتلواعجبوللكنتللهواًلهاذقعحب،لا

!31اًلهمف!!ءلىا!تنهورتةمة-

و!صود4فاورالىؤحمخفثالثةمرةللشاعروي!خطربر+

وابلافيمطرها،الشعوبأرادةبهايخدرالتيالمستعمر،قلالوالاستالحر/ةطإبوبالاس!خماشةءاىالعرباثارةالا

نابهميهيبؤ!مهبتيالىيلتةتثم،المدمرةقذائفهمنيرقفالذيالاررحتعورارور"تالت!لترفيالجهدمضاعفةوءإى

مذ!رأ،الحرذلاحياةطاجاكفاحهمفيالامامالى!ضوا.وز!ض-!وحدتهمربئطرفيعثرةحجر

:يقولاذوذلك،السالفةبأمجادهماياهمو.-إةالعبود*ةةبأنرقضيالاسشعمارمشطقكانواذا

تودداذئبزادماحنرافزدهباسمااللفرنجيثيلاقيكلامرليمح!ذراكاعرؤ،نالاشقلالالى.ولى-اةفيوالر،ار!با

"ورداايوجوهاللحمعىتكسبكماسقيمهوهو،الودصجبحتراءزفولىهمفيويع!قانض:-ثالفالىدقطالمشهذأصنؤومه

موورااللقيامةيومضربواللقداللحمىعنباللجلملاءوعدونالئنا،ص:ودلى"رلنصل"مريةإءرا))نفييقض-يمشطروا،خرامنطقا

؟سجعدالللصعالليكاراكمفماليلربهمالسجودعافواقدالناساًرىووس-آة.الرقالىبةبا)ت-إ"غاالاهـكقلالن.وفي،والجد

مناللمداعمداالغمدفياغتلفتقدلمعزيمةتنتضوهالمانفواللله."دافىت-وقيبالرالىبا!ة

اللزمرداباللعفيقي!واللجومن..بعاصفالسماءصدرمتلبواوللمبرريردوناالذإناولممئكالىبالقولؤ-ت!ج"مرةلهبضطر.

مربداالنارمنبحراويمرجهاضلوعكمبيناللثلججباليذيباللهدتهكمفيفيخ،طبهم،كبأرا!،زواوانحغارأايظ))ثان

الممردااللباستيلهذاتهدمترةبالمعاولتعيرواللموانوهـلىا!د"ءلىؤجمعتمدوارروجمقونلور)،م.الابرروخزمن

للبتلعانفيمولرصدوتإىجالرعلىفيعدوللعار،تح!طمولسةالموالاستملابكمفمولعنص!بوإبأكتفصخمة.صحبإةالباب!ذأؤياءرولاض.نفسهمأ

مشهما.الاولفيب!ول،بمثالينهنامنها
مفردااكونيملأحر:..ارقاءسناللفمناللكونللياوخير"،

..-انرنر؟الالسلامهـصخيراأوحدتهالئافقل"الحنون"لللأماسلمت
حبولمهـبو!ويعز،حدو4صنمنادماعهـفيظيعود.

.ؤعوتر،حما.خهمصنتذكيالمجيدالمافيرونخاصاألقورو"والا!امبالاج-لالويئوبساخراخواذفىالىالغرببيمشي.

فيالاستشهاداستعذابالىوتدفعهمةمعنوياتهممن!امعيراكطماهليتيااربارءعلىج!ىاللخلال!م

:ؤ-!ول،ا!2!ادللاعجامالاعرابتوافىع3مكروهـ-ةفصلةرأيتماالا

فدىلهفليل!عودا?وطناوياأحبتيرويدا.،اميبنيرويداان.جهل.جه.رتكرلشاعربىدأزيو،أخانيأالثالىفيو

يتصددااناللهيأبىالنورمنسحابةالسحابمربدخلفأرى.وروولوذ!مأر،مصو"وزرالزصنلاء!ؤ

والندىاللسيفواللضيفبصبتضجحما-ةعصورمنمجدبقية؟لوا!طهـ-!لاذللهومناالزءأناوهـ-نىفيادموبرف

هـ!راج!داالافاتمنيسوفىراحفوهوالردىعنابهانذودؤكانا؟..فرنس!باهـن:وؤكلمفهانا..أهناهؤ!ألسءضا

اخمداالذلمااللعزذكرويضرممناعةالنفوساللخطبيكسبوقد..!ارادانيلظيهتااذن

مجدداع!!االاجدادمعونقطعحجابهنهتكالتاريخاللىفهبواص!اث-حجبهةالىاقفى-2ااسرىمرذ)"ورجؤر

وامجداالىمىالمجدالىصفحاتنضيفهس!راالللوحفيلناللعلر!فحملات،اءتعوحملاتءاكامفيحملالاستعمار

ءلىادعلامةرؤترونالذينامرمنالشاعرويعجبومستقبلقومهمءلىالمستع!رواعانتهم،تبعيتهمعنفيها

،بالالستقلالالمستعمرعلجهميمقحتىفينتظرونالكفاح.اف-رتازبمنوخزاوونماوخجلدوناوطانهم

ناولقررالوهمهذاينكراخرىدشيدذفينراءولهذاعاىنفسهوففنهع!خبا!ىحىؤلاءمنوا-دهذا

الىالرنونعدمعلىقومهفيحث،هنةلاحقالا!للألم!حبمر،يخرأنهذاتهالوقتفيويزعم،خعمارالالىخدمة

ذلك:فياليهفيلنستمع،الكاذبالستعمروعود.:مسقراوجهه.يالثماعرفيصيح

ثانحقاللسببفنجادفيلكحقاتيضعللم..حقضاعان-...!أجر!لهيعطىلامثلكأجرةنفسهعنناهـايا

حدانلله..سيفله..كفله..زندلهفتىحقماتما!مصر؟ا!،لميسرخصهـامن-لمسهساجريشريوكيف

الايماق"!"خردلالقلانسللذويودعبهاللظالمينجبالفانسفذهـصلسسمما...برفلالاأعبدايا..أمييننصفيا

لللانمساناللحبلسانواذخربلسانهماوربةوحوشخاطبصفرفرررف،صفرهلبونكلفيمةماللكمكنرتممهما

الاحس!انمننابذىترويضانما..بالاساةءالليهماحسنار!ص!ءقد،واووءرعصركمداهـسظلامءصرم

؟غسانبنىمناللبقي!اين؟اللحىابطالتراث؟التراثاينا!برإتلمجان...بدلابالدجىخفاشكمفليحتفل

النكرانعناصالتهجلتقداللعربيفالم3..تنكروهالاركابفيالعمرقخواالذينحفيينال!اصدوهذا

طغيانعلىطغيانافازدادأمرناشكونااللطاغيالىولكمالا!،نةف!بل،عامحفلفيأستعماريمنيهانتعمارالالى

ميزانولاكشلبلا،وعدعلى،علوعد،وروعلىوعدا.انكأز-لكرامتهرخضباندون

البهتاعلىسياستهاقمتأمةاكئبلوعود.نركنوالاؤ-يؤجصورهالمزريقفألموهذااءر11-وث!هد

!علالاذفنضعكاكفىودقدواهانةسخريةكفى!لدممنوا!ثالهالدءي!ذأءلىسخطهجامفيهاصبحكاية

بارتكابللعربالاستعماريبيتهماالشاعريراقبثمالذل-ءميضفيوتردوا،وشهامتها)عربىءابافقد.وا

العربية،فل-طينفيالتاريخؤهاعروخيانةغدرجريمةاكبر:ءرالتطلسانءاىالحالةصكاو!ذه.والهوان

أهـؤامراتهذهي!فضحرر.وحثم،كالسيفقلمهفيشض4خصطابعاللخدبصحنتركتبصفغهاللذلبلىعلىاللعزيزجاد

الف،بتالعروبةموقفعنعبروويهاجمهاالاستعماريةراسهجلدةيحكالذلليلومضىكفهراحةيحكاللعزيزومضى

فيالدفاعوالاستماتة،اراضيهاصنتجرجملالتمسكفيوبترسه...بسيفهيعودحتىدحكملآاللهواناحتمل!ظننته

ءايها.ذتامرال-يالقوىتكنمهما،النهايةحتىعنهبأسهطلائعصكمض"بعدمنارىد-كيالجبانانتظروللنثت
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روا.ز؟ةء"انرأي11كلءالرأيلجلودكمسياطهاترنمه.ر"روء-ءلى..دلحبمولاتأنلمب1!ذأفياءر11-و

؟ن!!تعىرالابالس!-ؤيهاهوةمناما..بموطنكمصاادنيااؤلم!ش!وكهت--وت-ا-زالآ!راؤب.انعرإي!بىهسشوروراءابائه

و-يورو!الخةليل،ؤا-2اينالىهـدالج!صجردءنعيونهبملا

-5-بسمعو.سفنهم!ساىإحه،اال!،ودليحروإونبالعربالنكاية

زبدلافاز-،،الورروبةصجدانالىمع"انخؤا:اواذاير-حالت--رحدمف،الشظرث-رلي"ير-إخصنذاتهحتةأ)وؤب

برءلرراؤدوأورامبل،ؤ--!جطالامجرووانشصاءرأص،مرور-صضاأات،بموصعاصةاهبم!ىامببروألازتفاخائهبمليواوليعوداءلىليالعطف

:ور-تالمفاك-جىحزهامض-ءوهالموأعطو؟ررهافلسفمع،ى-رزف-رؤيدشالضواحغ،صوذأك!ذاوازاء.أوو-حرور"ر-س

.وذاز،احقجؤك!امن:منه،بونميدة؟البركانؤجنغجرمدا!اإثماعرا

ألث-!،ذلكفينتععردإىالحدرثباأتطر"!انوة:لىؤت-4اوووا!الامنالال!ا!لذاتء!ورلمتهاهـ!يءفيكتردم!ن

كذل."لموءؤتاى،هءور!وقيا)ورروصء"ومالوررري/وطنيةلىا1.00تموافيهـنالمناياوأورد.ننا...أظ!"اأردعلىاهلكتناؤ!،

!--ذدفيزررورهوأص،اةتجربته?قماز!ركاننسمتطيع!و!ررطينافي!وداواؤرغتها!ذرا-*وزةمرادبهاأجرت

-في.ا)ظروادت--افيحيارىوشردتناسهـ-"علىبوادب-نالمحأنز!؟هم"

له.،وروويالورر!ءدز-اريالعروط!ص"ءنىأءوف-اونمنفبعنلهواهدهو؟ت-االلورىللثمذادابيححتى

نمثصأت.(للئيمصقداولا،أ-ءه،اءةداءؤ؟-الىورردكب"وطنبكادتما))،:يقولانالىلا

العءور،أصلمكذيونىت،ادرعلىزحاونودعوة،و"وصءدتكبيرر!!الىقىاللنتمي!افي-،حبىوا:يقل"للكنهاءادإ-كمص:وا:للئاالمسيحقأل

..ا"دىاز:راس،ب،رهـ،وفي،ال*دلؤسطأ!!يمج!هافيءجاننا؟صرتم!ل..!وو:قىيايداالانامأزرىمنالرزقءأ!تم

حنىباذ*ضاروو،أخذتماأضعافباختبهبار!اتعطيراللتوما"المرابتالمراؤت،ا!وصمنغنىنريدلاو!نا..اصبتموهبه

ا!خاطرطيبةوءادت،ور!اهاوءمراذا،ووت،صكمةاكاسدناملأت!صتاب-عقدماءاس!متاطهرهـمبببروتفيداسلو4واللا

..حكمتمناعقابءنمثكورة،ؤآرؤتمنتماريحفي!كببة،الازوجليلةهـنطجاتهافيؤحملصابكللياوروروعدذكرىوتمر

منواصلاح،كتصمنإ(ضة:الحد-دصحوهافىذى!ىو!،)).بة...ء.،.
.......!حمبددويالممت-وومالوءدذدكءاكاالننماءرقيحلمل.لذر-خ

ارضاءو،ررلم!وا!!ردادااورفاصيىدب(ندلجلىهارللع،،ووسطفئنا!رلم!طدورك!ا،الث--!لالجهرورنكلءاتهاصيفتنماكآ.-

للامغاوب،ومص،فحة،لللخصومةونتصان،وروةررءهـذارر!ف،،""شصركليااللحتىحصابؤاحىباكبىرءوعودكومنورناهـحق

.دلأقالاخمكارمفيالاءلىالمملوصرب،ا(!روؤ!الىوءووورءتممر!يراحتئت..ا)عبادمهج...الجاز!كاوفقتضيالولحودت!ر

وصبروا؟ه!-انأمنسلمها:"قازءد!اوهذه،1!"روبرةروحزلمك))ربلف.ياهرسناغيركجببمننكنل!المكارماهلمنكئتلو،--3

و!فو،لىبىطو!ةيرورقيد،با!رةوفروررءة،!درةونء،عةوصلأرب،1،ء.يممراكأ.-ووهـدكخاسرةدعواكافانمتشاءبماتشاءمنءعد7

السعلماللقىلمنوتأمين،لللي،مىورحمة،باللجر*ىورؤق،المقدرةعندءرالا!-وانتظوياونر!وبامةأضعفونحننفورفلقد-

"بار!لىاءمنهااويراض*قيإبالمباراة.ارزصرب..زض-رءهـاالحقت!عالى..كذفيبعدهمااللذياللكذبمصررريا

ه:وصقولوألاحزابوال-را!جالعروبة"نبحرثش،زمروجمه--(،دالبفيانكوت!بعدمرا-ءالمسيحوطنعىت!ي

اللعروبة؟بوامجوما؟اتعروقيء،:!،زئينكوبءونالنتيرسأنكمو"؟رو!جرةا!-!فكءطينالاواول"الللعينلبوضاص!""،أو

اوطانهـ،،وشمس،وروصها،ايعرلصةالاءةفى.كاراءرور"ا:ؤولوا))وتت-ص،1ا&،،يىصيورواانلا!طوا!رببالر!ءالشجارةلكم

وربرء،؟ها.اؤال!ه،،منتعددماومر!قى،اق!تهـاورو،وى!يتحرروااىالاحراداجدرماللأدى5ء:ف،،اىالافمس!نعبد-

ناارهادينوا،!طصائفهزاب3والا،الىسء(روالامةدير!آركروبقي!!ا(إرؤ.جنإلم!ءىدير،ورزاءرينشرانوقتئذويحذت

..مسصتط*سوشر،وشقاقط!!ور!ائ!ةءوالط!،معموخ-روزماون،وووكأ،بذص"موالعربؤيهاإهجور"ر،وديدة%رفيف!*بدةص

.ز*مرء!ان!وبرل،بنودمواا!برهـيةليسا!روبةبرنامج"ؤإزلملأ:3ا)ترصرذاتؤائي4واؤحاكلءلجهإلمردشماءهـزاصضبريص

هذ،حوبدشن،اللعه،"ودأرط()!موفيسبربهاصءلهتومصاثب،ال!لمووبليها؟تقطىربسمأم"*ةبباللحبرحبسةأماءةيرتلك"رؤبين"ع

وو-إدىشوكلصتربوآل،م!ررور3باطل،المناوعبوهذه،اًلمعانييشملا--رذهـ-قي41علىالمئيمااناسديت-"الذيالمدحعلىشيا

.بة.اللطرصرتتهمغلربءش-بادنذا!ةب3اللكوايرميمثلما..بالنذا!كأالاعاربترمي

عربي،فيبولملسبلوكفيولوأر،والىومعنحاتمروحا!كلروبرة"ير-!خر؟ابىساللةرةء،وابمنمنياشجاءقىورثتيعقوبأيء!

شاعرل3فيلفيا*تيواوالاخطلىاقيء-ىاوا"رىءوحرؤ"رةء"ور،حت!صدر،1اقبئسهموأءحظم،وورباتسلمواانعندعاللنشجاعةاقصى

علىسبفو،وسفاللعظمقىاللدينوءصلاحوطارقوأس،مةخالدوروح،ءربيالاحمصر؟04الاذاكوا!هكمتاريخكمفياللب!صنلللاياديمن.

.عربيمتسلطكلقلبءلىوءبةربراوأر!عا!وروح،عررب!ص!ي؟ل؟نكةرلابكؤر!،كيف..فعجبتقطيع!كأبكلءلمرىتورا.لكل

وناد،وو-،كوزاد،هناناددي4للد!باصحوضاليستاللعروبة"!المتضء-وفهيناللك..أشباحكم.نخايدتفكيف..اللدنيا.للغظتكم--

،+**كعم************بهه*****?-بر********بر************بر*******ء**كلهـ"****************ء*****"

عفلقمبثميلالاستاد.فا!يف:اليومصدر7-:
المعئظل!مسلفى

05...

سع4صوهـددحدصغء؟
:...؟

1813.بصبيروت-اللطا-ولدةدار
"-

*.

!كلكلي*مم!****بك!*-*،*ل!"كلأ**"كهك!!***ة-"**كه***!و!******مم!****للأ*"كلأ**"*كليللأ*ك!!ه*"،كه!ة*ممه**!*،!كلهـ!ه!لأللأكلههي،،16
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نفتفكم،بلوو،ملفا.نفمين"ن"قمبى،أستنكمأصزبالفصلتورو!،جامعا"نقمتطئامئنل،دياحؤ-4ونابزراز،اق!ط،رلاارحببرلىيثممبصر!ببى،هـ!،للك

."...الب!،نرساصرفرورر،قازننبىقئن،بالصكمقصدينركبنزخرو.امان!يناسهنتنثت،ب3ما

**عطزقالعرافيا!،ائطائففيرحلةللهاعبافيانيرثصعراراهدروبة))

كلغهورو"،،القرويا)ت-اعربلورالتبوليةالعرهيزالمث.اللنبلىفيفراتا41

شعراازع!تفكيف...ص،،وص-،1!تور!ابوأوش!حاًلاقطا!اعضاؤء،واحدجسدعروقفييجريدكيدمال!روبة"

قي)!ه؟ش!،ذوءلىمخ-إخهفيللاخطار.كلهاللجسد)!رضاللدمهذادورةيعوقء،وكل،إكلربي!ةا

ل!لىو.."ليلاهءلىإخشيلم"اعرلىياالمثللمفول...العروبةفلهت:ويقورون))

بالحبفؤادهخروقمندبه،وأفش-نءمش-قهاالتنالقرويهمبهااؤتمروناكانثم،حينالىاللضء-رعنعوؤتبل:ؤولوا))

.وليةالعر!ياليومحتى!مبوص-هاعملومن،يضلللمالعروبةنورعلىسارمن.اللفاشلين

صحاهـ"لأوهي،احياةافيرس!اك،ءوصي،حبهفهي.يضر

وهـن.مجسدةحقيقةماروصأإراهانيتمفىالذيالابهبر.القطيع!قى،تزولوبميثاؤها،اللضغننجمسحاللعروب"باسفنجة))

نائها،ليقظانفقهاويرا"ايعاثوراح.ءاجهاحياتهوفوتم،الامينعينتعمضعاهـهاظلوفي،الاور*خعماريرتكسروحدتهانتهاطىءوعلى

،صوتكلكي،حوتيمعربو،ح!!ردكلفيتهـاصولىىربىخاء.والرويتهـاليسر،المواهبوز"مرة،3تعماللحوالواسعةوفي"جادينها

ورثا.لهارفشيئوليخاجب!،محرابهاالىنتاءكلهايدلفووهيبها.!ربصعليهادخيلفهوصلبهامنيوللدلاحزبكل

عامة،اك-!راتراضصنر--ذذاك!لفيو!ثحجمء،برقدرقجهفيمئمغلاللعموديه2تصرب،اسة*ني!تقهلاكالمجو

ووعاءهـوة-وعاالذازيةتجاربهورون/الوطناحداثومنواحدا،جسداو،كودالماءيتعانقحىتمزعها!فمامح!بط-بهو!و

الور-ربي،أبرعث!كرة:ءليهالسيضرةالاساسيةلاغثرة."كانكماواحدةوروحا

.الشاملةلنهضةوا،بيةالعرحدةلووا:لهبقواك!اعريحدز-،ابهى"لتخروالا"وبالعروءن

هلورمنمقالروبىعفيدءفهـلى،عمدرءلدءهبررعنإلىمثلاهإبيعمي!صفماكعملان،اورمنراكينخامتيمنعلاللعرملبقعلوفلا)ا

م!برا4الذاسب!دهمنيتخزراز"..ءلا؟الناسعاددءلىويرضيسجيتهايلائماللقويمناللضعجمفحقويأخذ،اللخاصةمناللعا""

،بمخاطؤ-كلفول،هويرأهكماالزواجسرعنللرديت.دينها

.اعروساالان!دارمنيرمصمهاعلوياجو!رااكميقةاروحابت؟!فيوالى"

نجالسننعدادءلىلم!لمىياانتحلنعلايبمقهلعبكامامءمانمفهزمىنها.تجافبااللقةلعقا)ضظا"ينمنواصدأعبماديقالى

الاصق--بدفيالاجدادي!خلدأئبممقالخممفدأدمفالؤباجسرتللديمقراهـقىالادلىالمقغزعمرمففيكارهمااللعرملبقسبقينوقد))

فادالاصهـمقصلس!كةصلقات...ابئاائمصفتجصمزفبطلرلا*ةزومةيهلردامابمقدرااناسنيىدسا/فيجممايعبزحالافبباروءكلقى

للازهاددابادافا...الانهادثزماوفانهـ!مفديفعاىاللبنينرب!هما..هـ!ورهـ،دورنعبابباب.نص"رازقعمقممنها

افديالممنمن!الحزنسرحرر--بجودمنالتىللهانينبطوبىفيالالصصنكأاللعبتدتحريررنبىانعةوق:اب،الفرنشيقالثبربقبين"

-رتجبنوأزجبزاللائىالعربياتللم!!"اتليىطو،أ!لاللحريةبمبدأالاعظمالعربيشارءناج!رسنةاللفمنبئكشرامر،ى

؟ا،!اديقا!-يماللىوزلللى،اللئفزومفءعبكفارب9ايماللرفكمعد،عبالم!،عبابهبالاخاء

ال-!---ةالضادصه!"ا(--بول))ؤيونتألء!."ىهامصبالانساناخوالانسان":حد،ضهب3وؤ،ل.ا!له

:قول"غيرترجت!اؤيبقولانعسادفماذاالعربمميةةالاقتصادالنظماحدثمعالأءطدمفنلأفى"!ادالاجمنلمحبقلبل))

صتء"بسي.سد!محىا!وأيرمئنالعربر"هاث---قىا!حادانرارصنةااًلا!"ائزءهملءدركأمنقرو؟رادفاتهاءصنقةعد4بمننعلواف

..فمبدأ.اخريعقىاطهبالوحمقودوالا،النبي!اباللعاداراسمدالىباللقيم
اللحمزبسد"دلىقالنمنبهباصداصمببر-صالاللمفادالنائبقممتصمكل..

......-.اللعلياالهرارههبما.محديبماعاكلنا،حادماكلناياب؟يبيقه-باك*،هببب
4واؤيىمئل-دينمنهبين!ت--ىمنارعئاث!مل!بددت

"ؤومى-سبكةمنا،جعلادتياللواءتحتفانضوينالصىوصهنجريخيفلامماالاستعماريخوفننافلا..الامةلمجهوعالا

."هنفرصانه

الوطنيةبالمحبسعةخا!ظا-!9-صا!دااللة-لوبويردس:ؤجقولوبةالعرل!تعاىليعرتجا3ضجرو

حتىاعات-إإ"كلام!تفمقولءينكدجم!لكيحاامعهميخطرحولتخذواا.نسعتالتياللغة.ا-لمطواعاللخلاقةالخصبةالللغةهدءهي))

..*،اللقهبةفبها،اللهنصدقهلبها،لالفة1عابها،التورايمبها.الرصمهنللرساللق

!ديثبكلمحامدكميتلومخ!عىهـنؤ!عيحة:مم!!مونيا...المقيمؤالنعيم،فالسلم،؟،لهيبة

وحد،جثلكممئهاقيكمنبي!كرايبجامعكمرايي!،ؤرهوانمما،دونهابها!تر،ءتهااللعاميةالىعادلكل))

التأنىثللأمةء-أللحقتموهاذاالاهـصلمفيسهخيرلاط!عامل،وللق!هاكائر،وعليكمعليهارساس،العربايرهاوبكم؟ها

"رالدموالعاركبينط.لي"انجإ-زؤ-،ذال-"ددوتشووآلمدارسكمكلفيالبلاغةونهجوالحديثاللقرانفعا.واوورإكمقضدها

!حميححه+3!وهـكارر-لميش!!سوي!3!حيهكاح!ء!56ص-هححيحيح!!ءهك!!حح!عي/

اوريف!انعمارتا!يف:حدرنجاصد!

االحزا"يبةحفبمزيرلمجم!ور.الافصلئجهادا

الجزائريليرالتحرصبب!ت!قوادا-دلمورابمالاسهخقلألبعدتكضبدراسةاول

1813.بصبيروت-اللطليعةدار

(!حمي!ع!-5!%3!3!حعيححححيرص!هغح!!حح!حيحي3-هيحمح-8!!يك!*عحيث!-ل!ت

67



.سدىزصحكلفبهموضاعالهدىسبيلضلوالمنوقلفى!اذا.الازحبماصزيالالست!!الىوليحن؟ومهبينالرحىدازرذ

الردىدفععنكيحاولىفمنالليداذفضشذمنك:و!بماياؤا.!ه؟الى--الالترجاولالذيالانجاصزيالحبهذايسقابل

ارر!لدو!4أمرا!اول:المؤ*هـةالهصارصةرياتالابهذهيقابله

الوالعآ-هذارغمحيأنتبيتالملمنانحترغمستحهللا..لا..سعقمقهتحعلسعلمزبللكننت"فرنجيوتكونمبللنوللو

وان...حر".الحرب!ذافهوالوطنفيواحدحر"،دامماالةزادعربركب،الليوىعرببىالمنىعربيوللكنني

ذلليل!عبدءمليونبهعاش-،داللبمبيناللحبثميزلماذووكللولا"مود"يالعمرك

فيا)وطنيالدفاعكتإةتأور--تا.3!ء،مفيوالبلادوهذي،اللبلاد!هذييقولانشاعراأكرهواولا

مه،جركلءلىرايةبرأزنشلىوروةءضس"فارش"حن!ول)1الرمادتحتالناراضرمواوهماللع!دوربالعداءاوعروافهم

الةروع،ينشىءاعرال-فجال.سوريااستقلالس!-لفيوادكلفيباللحبهاموكمزاهداشاعراتعذ"ليفلا

وهـ-،ن.الخماصةبضفقاز"إإقيامال!احرعضربصيمل!لامفولللجهادصي!ة"،وطنيوفيهوارعلي-حرامفاني

الولاإ-صاتسا"رفيالخار"!ذهأصلمنالتنقلينويروحلإذكاءمناسبةفيهدنيرىالاضرىعيدويقبل

ال!فول.الىالمرءلىيفطرهلألوالارورب!يةفيبالتضحيةلاشادذ1و،حدةاومعنىوابراز،الوطنية

نابةلضجراهذهمنأوررةسهوربكل،،أمضهماشدوأاليهفلفصتمع.العروبةسبيل

اكراهـاولكن،4،وطشاستقلالاجلمنلاالبعضىت:رعمزيه!لللايتاللعب!بهذامالللعيسوب4اوللالسلامليس

أدورتلاأبياتفيذلظآءنلالوركلوثعظعللوليبظلأ.للتلاعر4لسو/ببااللسعحايا*مناتقاسقدحسواء"،الاععمحىفيءوالاسلاملعفل

:ؤالماوهذا!أصفهابهبف4اللعرببللواءتصتشملثايلتئمقليلاالمعنىع!لوا

منفبي!اوهـعتهلنلألأوقعبرمودمرفايل!تعيجياأقضوظل"،مثريمبنفسضحىمنملعنوننبفبشيضحىمنللدس

مقاتعحلمنكبدععوأساللتضد!ننوعمعيتنعلظءانولت؟الزفدمبالروحلللاموجامكنصمعب..جواقامجمنأينت

سلععيا؟يوشىللمعبءحمعفكلفنتفىهـمتي..امرلبنرنيارنتحيسملللعرتمراجعرببىفتىكننعلىاللدلىحمو

أصغريا!الاأملكلاحينيسر-كمعسريسابقطالماالوطنب"بدبنايمانعيدأعقاب!اولمحيفيناوللي!ده

ويدبعروفيفيممانازففأنامالففلوهبتمانو!ويه،اللبرازيلفمصاأحدفيأياماويمضى

شيايبذللالولايأنهي!رلكيفلسىباذلوللكماولوال،قصائدهمنقحيدةفييحمفهذيروحالمكانجمال

الليامسسداةالامةتنفءيدكلثو،حاسب..راضأناالم!ليففينحىبلادهواقعلهيتعرضمالحرعانلكنو

علياقو!بلياالمنحوواحسبواأوإلانوعبواخعموا..سلليآوني:صائحاوكدلدلوجمالنآ-

المتشاقضةالاحزاببعضفرتتضاالارجنتينوفيافشعراغبر-اللثسوراءلليسيسنقسلأررامللشعبفقل

النيل،الى.وادبائهالمهجرهذاأغنياءبعضويت!اون،علحهر"!لىلا...القسعاءبالهمةاللجبلهذائنقلوانما-

والتإإغآببالحعلعدوانونبظلا،ظقولكظب"،ووثمنيتتتأوبهمكباللخموظبأمنفايمانملا..والعمبنب

فيقولل-خهانوعروبةبعروبت"

جسانعقوقمنالتفرنجرغمعزءاللعروبةعزثاللذيجبلي

؟اللقنلآنحمايوالللذاتأم+حمندمنالعروبوحبعنفايحوظل

"لللبسذلني"؟وتنبحات""ظمبائهوهـو"لبنانيباللهعلعودايخوظلعندتيرنماسن!لكن

غهـاناللى...بهيصبحرمحظلعبمنواحدلالالسعتانا

!الاديانمندين"،وميلادممز-"أب؟مناللشرظببلاءجعموا

فن!ولسبحاللح!دساللعدللحملا)دط!!كثوخبهبملعمربمودبرلمئرممعصبيونءصرس!أرو!ااجممالعواز!ةااةو

فنبفننلحنبماتولعنواللذوملاهلكلاالمقعيداللحدل"نجيلهب3

،وحنللي،وتسامحنبوحملستيلنجهوظتتهبوالمسيحاحمدأيبدت*.

اثنانلاواحد"،..العروبةديندينكم..نصسادىويامسلمونياونقددراسات

يت!عىالتيانعروبةشدسلانتراقانتطارهورطول

العربي.الوطنأرجاءنورهاعموقدحباتهفيلىيىاهاأنمسعدذجيبللاستاد

فلاالشمسى،هذهمطلعالىوالحن!نقالثلعوبهويزداد

قائلابالمخاجاةلليهمايتوجهانالايهالمثوالقح!مةوالادبوالشعراللغاةفي

مسعجلاللمعفققبللليهطحمالععبق-.لمجتلبمللعرمسصتعجثلأعيلصبرءللمثع!ممميكيالحكيم-صيماابو-نعيمة-انجبر

الألليل؟اللحفيرديلفيجفي-اللردىاغماضقبلركزهاأرىأفبشو-السباء-ي-أنقدوسىعبد

مأعملااللعمماكيرواللحجاالمرس!للعمنالرلث-فيشاغممعقتؤلمقدلمحت-حسينطه-تيمور-مطران-حافظ

اجغوعينيلللموشوفوفدبداتت-ىتبتدآللايماظلوانتحو

،ظنحولبااللعرجمبماالأ!!حبعنفاستاللؤيبحبفيهاممنبيروت-الابئاليةالمكتبةمشموراالت7
المننألفيواخوتياللقدبيعل،جاردآولولالاعنلودنيلمنواعنل-

النافلة.والسلاةالدعاء-السين-بفمالسبحةجمع:السبحهات)1(

غظمهـتها.دلائلىمنبهيسبحمااوانوارهاالعروبةولسبحهات
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اليقظةابوتنق،اشراقاالشممستزدادثم..ثم""صنبولبصدينةالاسلاميةالخيويةالجمعيةوتدعوء

وت!مقالاستعمار،مدامامهينحمربعثا،شاملاعربب،بعخاحماهـ4تلتهـبرقحسبدةجنالمحتفلعاىفيطلع،الفطرعيدفي

والا!متقلالالحريةألى!السبيلبالكفاحألعربيةالبلادفيه:!هائلااليهيصبوالذياور!دبايرحوفيها،ووطنية

..اخرىارروأ-رهفمكبيااللحقانيصدحالىوصمتابالدمالشبفيفطرانالىصبباما

مويعا7،اخيراالعرزةطلائعالعروبةشاعرويرى؟بمأتم..اللجهادوابطالوعيدمجاعةفياللحمىواحرارأفطر"،

باطلا،ابدايكنلمالملهمةالمؤمنةبالكل!ةالقوميجهادهاناجلصعموفىن،افطرهاجدهاومن...ملكلعدىقدمهابلادك

قائلا:الظإمويحمدوسروراغبطةءيناهؤخفيضنومارواحاللفطرهذاهزولاظدحماكبادالفطرهذامسفما

تتفجرى!اماللنلض!ةمنهب!ميومسروريدمع!ولمسلم؟مليونمومعلجاضارفهلامةفجوعهنديصامللقد

والعضر)2(البدوالثقلينواستصرخللهموالشامومصراللعرافىثارمرءم؟صوماللعدىاوطانفجشمءامدصوماوطانهءنتجشم

والل!رالعز..فيهااللعروبةانللقنهمالظلمان..للظلمفاللحمدا!رمرماللعاطينبئحىتفبئبلادءالظالمينبلادوخلى

76اخفلماللطالميا؟..اللققرمنببابهتشكوالمالملوكوراحت

......ل!المعطمالنبيباياتيتببهشاعرتكريماللعيدهداأكريم
..الامهوشاعر،العرودهص:احه!و!ذلا

نا............اعجص-يرقمنعناقامحررةامسهب!الىاصوولكنني

علىتطهر،الموميشعبىهدىسريعهصول".وتلكمر،بمافتءظلهفي"؟منة،،"وواحمدعيسىنسجمنعلمالى

تظهرب!ينتجاكطالصوهم!ستعمارالحركيفمقتاافهطرالذقمهبرهمدينعدىبجثمانجاوسيرواامةاللعربيجعليمداهبوني

..-......ومنسمناببينحطمتناوقدشملنا!المذاهبهذيمزقتفقد

السباو،-الوحدويواتجاهه،الاصيلالعروبيشعورءءإىبجهفصم!بصهـءوسهلاواهلابيننايو!!كقرعلى،،سلام

مالى.اويأدردونواقتناعايمانعن،لذلكالدائبةوالدءوةا!عربقياليقظةبثا"رمغتربهفياخيرااليهتترأمىتم

..القرويالشاءرهوذلك.التيالشمسطلائعالافقفيلهوتبدو،العربييوالتحرر

امهناولتىيقوكاوامتهثألعر"لحمييرلمفةالا+مثالىخيرلناوالحبورالنشوةشدذمنهوفاذ+ا"لهاقباترصبره!!ل

نعامترينثد

..والفداءوالسخاءابىذلوشقديعلسرواتهاشدويليطابالعروبةللحسداحافي

وشعرهبأدبهغضرعواانقاطجةللصربواذا-كان!ليو!اار!اممعالزمانأبلىاللذيعلالمجدالحاليووققت

يفخران.الاولوطض"،للبنانفان،مرةالوطتيوجطده!اوو!لللدىالماضياحقرماشاخ!طوداالعزصرحسنعيد

..مرةمنامض،)1(هيكلرمةوبيناللحياةبممخافققلبينوضساكلذامن

ورمتماحد"ورواهبهمثلارتنمنعلىصعبايكنلملالمحوحولطقلييرقصواللقلبواللديباتهـحملاذىاني

واللجن.الانص!:الثقلان21(.ورمامرمموجمعهالعظاممنبليما:الرمة)11

!يث،،*ع!،*،**،كيك!**كي3*،،**،حكككيكي،،،،.؟!55555!رصهه صص-301* ... إاطوانطة"4ميءتار.بخيهمنننمورات3

الحسغيرالامير/1.(قيثاطعة)صالحانىأنطونحواشيهووضعطحعه9 .0001لاء

الكا.ثوامكمة:المطمعةعنصالرة
.....

بشيرالاميرشارعفرع

اللعربية:المنشوراتمن

ءلىوقف:العبريلابن،الدولم!!تصرتماريح-ا

برىاكزسانت

،.

بلزاك.دهـ.غراند،اوجببي؟اهـإكعبدبنلمحور-ررلمالطبريتاريج4تكمل-2

؟ر.لاالكيمالمولنألوسفالصرتفهارسهووضعوحققهلهقدم:ا!دا. ييه!ون01..ي

ثانية(طبعة)كهنعان!
بيديهوايزولتتانؤر!و

انويجان.ارطفونا:/الدك!وربف)م:9سلاميلاصدرتاريحفيممدكلة-3

ولرياكزلسانت9الاحلطيران:! ثانية(طبعة)الدورىالعزيزعبد

*عمونداودلبنارحةأورافت!1،ورلم،خيا!اسعدمذكرات:للبئانمنصوت-!ا
عهه**

صواياميخائيلالانكلجزيةعن
ا:5

!نبدىمخولللالتاذ!كأنياغنا!ع(لت!رقيهلمكن!ة:دع
للسعمهمواصيعرسدوابنلعرألى!ع!...

دريحهاانش!خهمشكل-العربيالخط!ى!

،م"مد88"؟*،ءهـمىعهء+،،يه"8،"قهم!"،*"أ!"مه،"ء!ا!5ههه55ههههه!هه5هه5-5

6!!



ضاولكن.لثاءاومهـجرهفيوالثرأءالكنىرصيبانقهوأخلا

..هـ:رروول.ذلكوؤاث!.../حكل(طهالذىالك!زقممةءرف-ان

بعدهالارصكمور!عاو!.العروبهرس!،ل"سولو!د،رراء

تمدم:درا!دابةكأزيقيمةلماعرفترضالاكأوزفعفستهمتيبعدت

بفىيهالنفسىوعزةشراًبيواللفنجعتامشبمتاباليلا

عزيقوميوعز..طراالناساغنىكأتوان..ذليقوميذل

أ!اطافىء!صوالخافقين،فيشعرهيدويكانالذيألشاعرهوذلك مجاهديؤإوبعاثينزلوا،وز،رلهباالمستعمرعاىفينصب

ءص?برص5هـنيبيعأنعلىفاكرهته.591عامالعللتنا،ولته وسلاما.برداالاحرارالعرب

على!بثمنهاليستعينالنقيسةكتبهوبعضعودهضنائنه

.العلاج
ه،دوسببه!افي،لطرقرلولجأنبقلم!تبلخبماففا7"وعارفيمدقائهاعرامبعضوتبرع

رودفئديراًراواءانقمو)ها،رفضؤىألوا!لىالنشماءرول!ن""..حفول

ثولهبي!!ح!لىراءرعيه،ر-"لجطليرال!للالسمه

!-يق!--رعلىوطن"فى/قبرأوايثاره،واعتذارهشكره

طرابيشيجورجترجمة.!..:رعينالمشالىالمالردور!جا،صكربته

،الكرامقاءصدالاأولككمزرووحللمصاءالر!ذاولكن

دروانه،طبعنر!روعصالىانالمنجمعوأماحولوامعد

.4لالباقيةا)!ت-خحهـمبلمةالامانيأعز-لفولكما-لهمحعفين

ا!بحثوفياًللعرفىجةاللطليعةالليهاتحتاجهامةمناقشد...الحياةهذهفي

والاجتماعى!وا!قتصادأيالسياسيالتخطببطعن***

-!ا!تقدميةالاحزابتكوينمحاولةوفي،اتباعهالواجب.إتانر-بء،صراؤ-جدهألاكجهرديوانهفيوررأثم
الثورية.والتجمماتذ-زدهلمتقررجاؤرنزحفامد!،طالالتيهجرت!وكأن

فاءو!خاكهلإو.4البوحن:كابهولازروالو،لاجنانؤاءوال!

لحناج-تان!أ-رزالطاشضحديثاصدرل!ه:قوفيبهيطالعنامماأثجىوحنينةأشدوتعاق،أنبل

.نرسيمرافئهفيقلكالفعلىرجمةاللففياللعمىإومكلولي

ءنال!ولالخيالىيغنيلو،ركابي.نوجهتألى..لبنانمعييسير-

-.-فيقولهقيأو

تمخربيروتميناءالىسفينالىوأتأء،نيهتمئتلمنهنيئا

يمفرحينعينهبمبنيلليتؤياجمالهامنأرىلاما..عينهترى

وظىامرهظالتصرإ-للديهايحلو"ل!عنىومن....عائدغراننيظنيواكبر .41و"وكأ.أو

بيوصنى!أ!!مى!ردوسمرلبعي..مغناي..بربارتي.

ء؟يرؤب!-م..0القوويوحبيبهااحبتهاابتالقرىكر+

-؟الىربارةالىالقرويبفاأخ!براا)41شاءقد!رلى

اً...فبهووسهعد،باراءربياارتابهلتفخرالح!يبةركتهقر
!صرلولش!ونص-...مخلمنكانكماوظل!لهاكنفها

منعم!4شيءولا،وطض"الىأ!ضجراالقرويع!ادأجل

طرابيشبئحولىجترحمةاو،ديوانهبهواعني،الخالدكن!ها!قرنن!فحصاد

.جه،دهتمارليرىعاد.."الحديثالعهمرفىالعربيواند

ابناوه،يصنصه،لاعروبةمجيدتاريطنالىتستحيلبق!لمه

كلمكانفيالاكبرالوطن4ايستقبلد،اعاايمانهبهاا"ؤمنون

اللوجوديةهاللكاذلآعبقريةعنكشفاللذيالاولالكندفطبكلفيوول،والاىام(والاجلالالحفاوةبمظاهر
...!..والفخاروالاعتزازالحبمنتمثالعروبى

فيها!لساناوضاععندميقةبراسةوفيه.العالمية***

.اللحياةمغامرةاجلالاالرأسماايخماانالاالختامفياملكفلاوبعد

!انث.ألامةوشاعرالعربصناجةجهادامام،وتحعية

يومالجزائرلابطهالالمالهمالعروبةرائدتحيةمنلأستعير

مالهفدقول،العروبةلشاعرتحيةمعتقلهممنخروجهم

لبنانيلقرشماهـا.حديثاصدرك!العظيمةتضرياتكمان"الناصرعبدجمالالرئيسقاللا

الامةتمثلتهالذيالاعلىللمثلتكريماكانت،الحريةأجل

عليهيكونن1ينبغيلما،وحسهاضميرهافيالعربية

هه!ههلميه!روسءههههه!ه!مم!ه!هعتيقاللعزيزعمبد."بنائناأمقالابطال
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