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ماضيابيايرلميااقنطعرثورراءمنو-د./بئقديماالعالميةالادابتخلولاحقما

*..............*..اشعارهمفيب!،واشادواباوطانهمتمدحوا

شادكواالمهجرمنشعراءمنهناكالنايضى،الحقومن

ؤ-ءيما.ذلكإىارت-بررواضيصاابياثورارؤكماووطنهـمتمجيد!ىشعرافنظمواةالظا!سهذءفىشاعرنا

:رقولؤصائدهاحدى.اليهوأشواقهمبهتعلقهموتصويرالا؟ل

ا!ةتاز!فوفطادسعاكفوكف!بكىقنوهـامنكاركوبرا)ةبكىؤدبانباوش!أوءشأىقدمنهـما-داأنأظنلاولكني

البقاءسبيلفيائوتركبذرعاللعيشباضاقالمرءوادا.وكيفاكمام!إخه

الآباءانفساللهوسقىسلامعليكأبائناارضجدهـ--رةلمسىتشعره!يالظا!رةمهذءثمومن
بالاب:--اءاد!عزفوقت!-!لاطوعاهجرناكادهجرناكهـا-،أرضىجدررهىوان!ا،سب!حمهوالتسجيليلأحظةبالم

؟البأ!-اءفيالش-دودافنرةهـىنعيما!رسلواللحياةسأم،الدووستكىاطوالىبواعثهاوتفهمبهايهوالتنوبالدراسة

اءهابنيع،زب-،لبنيتخيلا-رىوصجدةؤبو.منها

،لهجرةاءلىؤعش،مدالتبفزأبالحوعشابهعلىو-ردينالمهاصر.صاضيابوالي)-اعرأكضاولدبلجنانالمحيدثةيةقرفي

ل!انهـلىؤجقول،ا)-هاهوحواؤزهءنتخرحلاوال-يالوواشر!نالقرنمطلعفيمصرالىرحلالمحيدثةقريةومن

لبنان.عمرهمنةتضساد-،دبةفيصبيا

تف.صوليلاؤنسيتكممااناهجرونيلللألىقلنساعرييال"رز"وخب3ذافيو،الابتدائإةشهـادةبدهقيورحل

متينغيراللحبلهذالليتياالنوىحبلطودتمباللكمما-بقلجهوؤى،حداثتهوملاعبطفولتامصور!نرء---د

وسكوني؟مهابتيلحببهجبلاشاهدتمفهل،الدنياطفتمفد.ورا?خاف،صاللبريءخال!لى

يئش-منذكونتلمحاسنيوكأننيوانطوتقرونمرتارزء-ا!--،التيالالم!كندريةاومحمرفيعا!هوكان

يبلت-غياب!مكاددلشوقالنيالا..وبقيتأبببتهاولهـذا."لفسيعلموان،قوتهليكسبيحملانمقاما

قائلا:عتابهعاىالت!اعرؤ-ردر،جار-والسالدخانببيعيشتغلالاسكندريةفينرأه

سفينكلالعلياءاللىركبواهماذابنيكتعن!لا:دناناش!-ارعلىوالاطلاعالقراءةفيفراغهوقتويسضخل

الم!-ونالللؤدؤللصي!دخلواللكنهم..ملاللةد!روكللم.والمعاصرينالقدامىالشعراءكباز

باللدونالعلىمنيقنعونلافينيقيامنالبحراقتحامورثوااهـ-ىؤجهمطالعاتهوكشرةللث!عرحنهدفعهوقد

وللشاهـبئدلبازيواللجسوفوقهاتزحفلللحشراتوالارض-تىألادبية،والمجلاتالصحففي4بعفىنهنترثممعالجته

!تسدينبم؟ولا!تسلنيذاكمجغونهملءءواددمعفأجابني.والشعربالادبؤ!عر

عرإ-مل..عنهوتفرقواألسودهغاباليومكالعرينأنامصر،فيقضاهماسنةعشرةاحدىبعدنراهثم

بحصوننللنفسهاللحصونيبنيواللربيسفوحيعلىالارمنيالاولديوا؟4يصدر،لبنانفيقضاهاالتيكالفترةتماما

حزونيوفوقأوديتيظلفيخيامهمينصبونيهوذاوبنوا!نتبسراالمصريةالامةالىويهديه"الماصي"زركار"

ديونيتردانالمروءةومنآميركاعلىليديوناًقخم.نحوهاعواطفه

الم!مه!!ن؟منالمثرييأخذأنوهزف"القضاءسخرمنلليسأوال!اقةنفسهنزعتحتىالديوالتهذايصدريكدولم

هـنالب!رشاعرناركبالجهولأ:داءواستجابةالتيالمشاممنوالهجرة.الجديدللعالمالهجرةألىالطموح

فيوهواكمماليةاميركاألىمهاجراورحلالاهـكندربةالعشرينالقرنواوائلعننرالتاسعالقرنفيءاواخربدأت

.عمرهمنينوانص-سالثازيةوالاجتم،ءبةوالاقتصاديةالسياسيةدوافعهالهاكان

4رحص-اماوكلالطموحالشابهذلرحل..أجل.والنفسية

عميقوحب،ومصرلبنانفيوصباهطقولتهذكرياتمعه

أثمنوما".ولغتبقوميتهيحدلاو،اعتزأزا)وطنينلهذإن.اللعربيةبيروتجامعةفياللقيتدراسة)*(

ه



كوداديأقللمان..كودادكمتحيةاللناهضبنمصربناءاورو!الخربةمطارحفيبارورابهيتبلغزادمنذلككل

ويعادي..فيكميروالليأبداويارضكمبكمكلفشاعرمنسببمنامتذ"ماثم،وحدتهفيبهيأنسرفيقمناحص"

حياتهيعيثىانمثلهطموحلشاعربمعياي!نلم!بماضب"حاضرهيربط

وألروحالفكرصحبةعنبعيدا،صغيرةمدينةفيمغ!ورافينزلمااولشاعرنانزلالشماليةاميركاوفي

مديف-"الىا!16عامصيفيرحهلنراهولهذا.والقلماخسسوءاليهاسبقهقدكانحيث"سنسنات!ب"مدلنة

يتصلاخذحتىفيهارحالهيحغريكشدولم.نيوبوركالاولىالمرحلةفيشاعرناوراح.ماضيأبومرادالادب

ويشتغلالثمعرنظمويواصل،هناكالمهجرادباءمنباخوانهفيحالفهالتجارةطريقعنالمجدالىيسمعىهجرتهمن

ة7مر"و"الفتاةزحل""كصحيفةالصحففيبالتحريرالاولىالمرحلةولعل..احياناعنهويتخلىحيناالنجاح

."الغربيكافهـحكانففيهما،عليهاشقهاكانتمهاجركلحياةمن

العربوألشعراء.الكتاببيناسمهلمعماوسرعانشيءلكلويتعرضشيءبايويشتغل،الجبابرةكفاح

لأوفد.واديباشاعراالمهجريونوعرفهالمدينةتلكفيا..القوتمنللضروريكسبا

"/ماضيأبوايلياديوان-"الثانيديوانهفهاصدرذلكلثجعهلمغامراتسما-ضةمسعودالشاعرتصويرأجملوما

.9191عاميقولاذالمهاجرينحياةمنالمرح!لةهذه

الرابطةلدباءوبينبينهالحلاتتوثقتنيويوركوفيظهرييقصميكاد..ظهريفوقوحمليمشياالقفارطويتكم

ورلثبدءريضةونسجبونعيمةجبرانأمثال!نالقلميةوحصفصلوقر..بكلالمبالغرالابوابطرقتكم

الرابطةهذهتدعيمفيمعهمتركواث،حدادوندرةايوبوبدري!سياللبرو!ووميضواللليلداج..الابوابوللجتكم

أداةوقتئذ"السمائح"يدةجرمنهااعضواتخذالتي.وخنجربم!فويصدري.راسيتحتوذراعي..صخرةتوسدتكم

والالمغة.الادبفىالتجديديةبدعوتهمللتعريف،وطنهينسيهانكافيماالمريرالشاقشاعرناكفاحوكان

العربي،الادببعثالىتهدفنت13هذهودعوتهممنغيرءأذأبكمايذيبهأنكفيلاالجدلدالمجتمعوكان

الهتقليددلئرةمنبهوالخروجفهـيهنشيطةجديدةروحوبثولكن..اميركاالىنزحتالتبىألاخرىالاجناسرمهاجري

الامة.حياةفيفعالةقوةيصبححيثالىوالمحاكاةالعربيوطنهينسيهاوالجديدالعالمفيهلذلبهانهبهات

تربةمنغذاءهيستمدالذيهومفهومهمفيفالادب..ولغته

لازحشارؤ!معرضلارسالةهو.وهوائهاونورهاالحياةقلب"فيتستحيلالهجرةنرىالعكسعلىبل

ا)-ياةمنالانسانؤفلموانعكاسهو.والعروضيةيةاللمغووتمجيدابوطنهتعلقاتزيدء،جديدةقوةالىووجدانهوعقله

..ءخدهموالانسان.بهاومتأثرافيهامؤترايعيشهاالتينشبومشاركة،1بقامهقهحقوعنودفاغا،عليهوغيرةله

وريثلىوألذي،ألاسرارولم!ر،الالغازلغز!والذيالأنسانلقومهواستنهاضا،بمستقبلهيماناوا،انهاحزواحهفرا

والإدر-ب.الادبضوعروو-هو/أ)طبيعةمعدائمأصراعفي..الوطنلخيروالعملوالاستقلالألحريةنحىو

وزفوذالفكرودقةالحس!ر!،فةأوتيمنهونظرهمفيسنوأتخمسهجرتهمنلىالاوالمرحلةفيقصى

فيفائقةقدرة!عوتقلباتها،احياةاتموجاتفي!رةالبصاجلمننهارايكد"سنسناقي"مدينةفيسعيدةغير

انف!-المننفشهفيألحياةتحدثهعماعبيروالشاًلإبانةنظمويتابعواوراقهوقلمهكتبهالىليلاوبخإو،العشى

ثير.وتآ.الشعر

فيالجدردةالادبية-ةالمدر!!زرهلىرادنرىوهكذاعربيااديبايرىفلاالمدينةهذءفيحولهوتيفت

ءوالمهـ،،لمهمونويست،الفسهبمعنإفتشونإحمدرونماكلمكانلامادياعالمايرىولنماوبتعاطفمعهنجتجاوبواحدا

..مجنحةبأرواحائهالجوفيويحلقون.مثل"الملهمالشاعرروحرخاصة؟فيةرحللر

الاستاذ-ورجفولكماالجديدةالضزعةهذهأ!!ءلىوصحادتهى،،وشعراءهاوأدباءهلكلصرلذكررهظ

استولتالذيايحازكإكالركبيرمفكرنقد!نتسلملم،صيدحوالحنينفاءالوملوهايلةطوقصيدةفينظمفيهاأعهدهويحن

العربية.الامةوحدةفهـكرةعليد،:منها،الثانيلوطنه

الستنفادوامثالهطوزعيمةجبرانءلىيأخذكانفقدالديمعنيضيهاالنيليكوانغرووابلعنياللكنانةجاد

تخديروفى،روحيةفلسفاتفيالكبيرةالادبيةطاؤخهمالوصممننفسميولأالعثار!جديخشيتفمافيهاالصباصرفتعشطر

حاجةفيالعربيةالاوضاعبينماوالاوهام،بالاحلامالشفوسوا-الاياتمهبطاللىشو!ينازءمشتاياللغربذمةفي

الناجر.العملىالاصلاحالىملحةائسمفيكنتاننلووددتالأسحرانحوهانسماتسرتوما

.واعتبارهقيمتهلهالريحانينقدأنفيشكمنومااكلممحطملوهصرجيشوالشر!لرتهمنهومصر،تابماللشرق

بتصحيحالاضطلاععلىأمةليفيالفكرقادةمنأقدر"فمنفياللحرمكالورقاء..فيمصرفاللحروللدعدىأممنعلاللحرأحنى

ونهضتها؟بعثهافىايجابيبدوروالقيامالخاطئةاوضاعهاهذءفيالفكرلةووحدتهالروحيةعربتهعليهوتشق

القومية،مقوماتمنمقوماهماللغةكانتاذاولكنهووأذا.،وأمسهيومهليحالهبينفيقارن،الديض"

الىأسدتقدالادبيةالمهجرمدرسةانفيهشكلافمماوأ!لملأء،ومصرا!لبنا:وطنيهالىحنينابالشعريدمدم

العربيةاللغةعلىادخلتهبماالخدماتاجلالعربيةميةالق؟:اخر؟طنكلعلىلهمأ

هـذه،وموضوعاشكلاالتجديدروحمنالعربيوالادبوبلاديأحببتهاالتيمصراليهماكونماأشودوطنان

لجزاءجهيمفيالحديثأدبنلبهاتاثرالتيالتجديديةالروحالاجسادمواطنفودالنفسفيشأنها.بعظمالارواحومواطن

العربى.للوطنالزادبقابعلىالسجينحرصدونهاللكنانةحبعلىحرصي

الجديدوشاوكالاتجاءبهذاتأثرتديماءاباانومعوتلادمستطرلىمنواللفنوجدبهخفيهاللجمالبلد

الوجدانيةصلتهبفقدلمالواقعفيفانه،وفنهبأدبهفيهالابدئضارةبمصرالافلاجداللشعوبمواكبهاسضت

مظهراالاالليلةمحاضرةضوعمووليس.ولحداثهبوطنهالاحفادفيينبعثونوالليوماثلواماوأثكوااللجمددعاش

الحلة.هذءمظاهرمنالاطوادعليمنبسطاكاللفجرفضلهمالنوابععلىالمسبغين
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جلاللهاسراللحقاللجلاللليسأفقهافيا!تياسطعهاواللشهبيف-ررمإوركز-وفيالمقامبهأرر--!رص:ذراحلقد

علاطلاووالباكيالحياحتىأرض!،لمحيهمىمانجبثءوأحب!الجداول"ديوانيهفأ"ء-در،لقامبا4وإءتوبلم!د!ؤومه

اصاللهافيأنالولل!اللصباومنىا!"حارهـ،دياللجذلانالصبامرحالهـوجعاهماالخي"جر-5ال))مر،"و؟لى-لىأ(والض،ائل

أديا!طفيالاث!سداءبوافحعيرههـنريح!الاعرفاًنيوصوتا،والادبالاخةؤي.،ا"والاص)ارز!دردأمنن!،ز"

غزاللهاوعط!فضيغمهاظلفيبساصهاخطرتكم..المنازلتلكودءوة،العربيالوفىارا.!عنءاعأ)ثالم،جرصنرت-ورث

شلاللهامعورقصت،أقمارهامعوسهرتاطيارهامعوشدوتبجهبعالتور!-ب:ذو؟فاهـ-ءوذوسدرخياكاا،أتا"

وزالهامعلللاحلاموضحكتصفصاقهامعللالهاموسجدت.وأثكال"صوره

أطفاللهاللغىمنشعريواخذت6شيوخ!ىحديثمنعقطيوملأتاءش--زازهمدئءاىليدلليانذلك3لملردلفعلام

برماللها!ولو..اكتحلتانهاللواللكرىيغمضهاقبلعينيتشتاقض"و-ز"ث،ؤ)-"منالاءحياةوبةالرورروحوزء؟/ن،بقومبت"

لبنانربىفيبالرببعيذكرهمتظرامغتربهفيوررى..41؟ر"العظو!-أز"ء!ج!دهالذيالمجبدانفيرلملأددلخدمة

شعريةب!مورةالربيعهـذاعنمعبرادلبهأءهـ!!منفيكلتف!ءا:"ؤطرماءاىزدلأمأننى-عرهمنصاتأ)-رزااتدلوءلملأم

:والاذنال!يهأتمتع؟..للجنانتجنوالح،بوالح.اولاءواؤاءأوأ!-ء،ترون

للبنانربرىوفياللرب!بعفيانافكاننياللمكمنفرتولمف!لةالطفو)جمنانء!ونفسهأطتداءفياًلمض!-ابوأ:-الت

للفهـرانالاشجارقا-تمالللربىنرويالنسماتالىأصغي.وسماحشهاوز!!متها،وبراءزهابعذولي-"ا،هاال،وو-"،بمم

واللغتياىاللفتيماتفيواللحبللله!بءتمشدو!!السوافيوالىوحر11لصناتلا.الوروداءمكبروو--"المشاطزو!الورولبنات

وب!ار!لاهـةداتعلمراًءب!امرتكلا..الارا!روالىؤيو/جدوالجهادأنوالر-شألاز--اتاخياثالذفيؤ!الاإر

"فلاناب-ن"مناولىبهاأحد"فلانة"نظنما:"تهاهـهصاتبكلالطبيعةلبنانثم.وهـعةانساوصخاطبتها---ت!ا

رهرو!"وظنهفيمقيما"و/بىركيوفيغاباولضنأرضها،ءلىبالحيهاةينجمنرواوكل،وصباهر،1صنفكاهدها

:الاص-!اموعربةاكتلفراكغجرهإث-ءولاروصالد؟جاعلىبالضصياءرطلو،-و!افيرالجمثس!طقروريى

ءباغترابلليستالاجسامءربةالنوىغيريشكااناشكول!ست.لىء،ئها

كعابلىأسهرز!ينوجللملينتفللمانكالسوسناناورافقه،الثاءرصعارتحلإذيال!:،نهو.ذالمث

اللهـفسابتلكعلىالشرقديوحوباللربالجسمنيويوركفيأنافاذااليهالحنينرهير"الذيل-:ان.نا"?ارقظان4خكربتؤي

بآلو!سةفيتشرينأسىفيصمتالدجىفياللفجر،فيابتسام:قازلملأابتهإتفيركنص"!و

وتهـابينجوىللبنانفيأناوندىرهراللغوطةفيأناأقمماللهافيوالصهباءوالسحراللضحىأهـقىهاوجفيومليححةص

مطواريالاخرىفيللغيرولليكنعممدةللبسلاديهبنيربسؤالهانجبرالقلبحزنهاجماب-!دهم؟النازحونأينسى:قاللت

الىوحنيناقالثوالارررهتزؤير-تونوالالا؟موفرججاهـاأسز،،وللبنان،عندي.ربوعها.احبسوريا..الارض

فيها:كانصانلحسسنواصالجمالأجملواذا.رلاددولآلل!!الرهطهااللفداءروصبمحشيرهـ،طياكرمهموالضالكلر"

عممر.6!رطسحيسيمحميحيمحى-.أ

!2تمقمطامبمأسمقفطبر

داؤا!يزلحا!ئايىم؟العربي!لقارىء

جم!باءينبخةضتعي!--ىشر.رهلنرتممةلمط!نهتتاضتة.!بم!ز--هـ

3874!ص.ص33703-تاتترلرقق..بنايةلمسورل!ناجهبيرت؟!)\ث!زآميما:!!اا!لروا

ب!ا؟اممزا:الئردل!ا

ل.قلسعرا

005ويتولتلهيوز!اليف!رنيناأز-لحا

006مورافياالبرتوزأليفرومامنامرأة

..ءديكفزتشارلزتأليفالكبيرةالامال

؟..روفائيلبارتاليفالعنراءالار!ى

..؟حايكسيمونتأليفالا!4لديرنالنا!ر

005بافته!!ب.))طبع"ثازببة((مذكراتالعربمعحن!ي

006ر6تانحسميتاليفالألسفةفىاً،،رك!مهقى8

006اًل!مثب"عروفهاشبمتأليفاللجعقريلاللفقهالعام!ىء!كذ 05حجارغيثتترجمةزراًدشفتكالما

005ناجيمنيرالدكنورقأليفيلان!السهكبههـانىءبن

:ص!.الي!دجممرومعرممدفطحالحسمئيتألليفاللفقهبيهلحعفرىاابب!ب!بالخ

ه::ابراهيمالهتنمييخجم!بلضببهمضتأليفح!ضاشلامال!ربفيالمر!ضة!

005اللطباععبدالا"الدثنورت!يقالسميراءالل!حاة4

:135:ضب؟فالمدوحاللبلإذرتبمالليفلعربئاعندالصه!جمدالبلهـداللطرنا.ححيس!.



حزبب"رونؤصهينكرهكلار!مسىأتينسسىلاولكنه،لبن،ناللحاليهالرياضعلىمررتاني

:وط،زفبةاللشاديها!طيورأنغاموسمعت

4للذو،باللذيوالاملس،للبنانيبليهمااناللههرأعحااثنانفؤادير"يحب!مللكن..!طربت

واديهفيوالثلج..ونحبههضابهفوقواللصيف..نشتاقهبلاديرهوراو،ارضيكطيور

تستعوير-"اللعقيانبقلائدحباللهساذكاءلهتمدواداالانهرتنح..النيلوفتربتماء

*-ترضالزهراءبالانجمعشيةاللسم!،ء.لنقطهواذااللكوثرماءذقتقدف!نني

فيسه.نكلفلاضحكايضحكنكزهرهالحقولفيالصباياواذاالاعصرقديممنتباركنهر"

أسنيس4اللذكرالسورروسقيننياللهوىلليخلهنقدالللواتيهنبللاديكماءلاواللأن...عذب

......خاطركيفيصورةيوماورس!مت

التب4ارض-الليكألحودحه!-كلهاعنديالارضستبقىوطنيرباللشاعرال!سنان..لل!

في4عرنتيبنت:قالى،والتذ!عرهيكليهدا:فقال،اللجمالسألواخاطريؤأعياأنشدهاودهبت

...000بلاديبناتاللى..نظزتحشى

"رايس4أنسيزعمويظلوطوائفاسياسسةيراءغيربمماطيبانرؤلمم..رايناها:قالوا

.نبكيهأنأحقأنت:لبنانللهيبكياشفاقهمنويروحهـكعالصباواللجمالصباهاوللى

نزي!غبراللطرفمنهداممالناظرالنزيهاللح!ممنيسفرلاسبسبابر-للأديل!قكن:فأجبتهم

......بلاديغيراحبفلست..قفرا

اهليهعلىالدنياضيقتملارضهاًلتخومرفعواًلللألىقل3؟حاللهاحالأىتأعل:قالوا

حامهسيوفهمقبل..اللله؟حماتهاللفرنج:يقولون4نوقأمارهاصروحهااللقضاءصدع

......زواللهاشاءالدهراًن..لصتموت

ناديهفيالاحبابستمانقغدفيانكيهنيك:صاحبييابلادي،تموتلنكلاأأتموت

ميه!انكتنسلا..فاشتقتهفأطنبواالنعيمعنحدثوكانالىبخيالهؤجافروحدتهليلفيءلجهالحخينويلح

***.حداث!ضهودزحا"ربو.بيناطرهبضيتن!لويروحلبنان

صكلنبلاطكمالالاستاذتكريمحفلفىلازوولولدعىقئنالتيبلادهبواقعممختإطةرواضب"فاطيمايرىوووضاك

الوطنالمرخفلبهءنلم!ؤالفرء!ةالمناسبة!زرهمنؤ-خخذيريىهوواذا.ذلككلفببستج!شه،الظلموطاةتحت

الحنينمنفيهيموجبمماالقلوبشغافلىاءممىنتعرفى،ومعهاهدهـاطفولته!فازل-وب-ور،حبفىلييلأدد

:لبنانلجمالألراللعوالوصفالمحسصغى3--رأمذ،ومصيرهالوطنلخرامةغضباقومهويستنهض

برسومووبعد!صاقنعف،انامقيمهاحالكيف..المنازلتلك:العرببكأبالنضرةاياكلم

ترنيمهاالىيصغيكمن..نشوىلحاظنااللطيورصورعلىتممشيف؟اديفيكامنااللحسبهكذاالرمادفيالللطىيكنمثلما

ونعيمهابؤلهافيونحصازهارهاالدمىالازاهيرفينعشقونكماد--لادي...متضمصب"أنابشساداوبشاثنمغرىلست

ونعيمه!ابؤسهافيونحبهاونعيمنابرسنافينشتاؤهاتحيةاللفعلمك..بلادييا

كلوم!اصراحيهدأوللم،سكتتلما..انفسنابعيناللخياللولا***

زلأقومهامنامرس..الللذفيوهوأفواهنافيشههـالارضوللكانلللطلروات.رجعتمافاذاحياتيالحياةفيدمت!ماانت

،**:رفاتيفيدرةكلفلتفطدراتجوارحيواًسمت!اللت

نسيمهاوللطفأرزتهاأحلاموحديثهنفسهفيحاملايال!وريةوتعثى...للبناىءاش

صررمهاوظبىغابتهالليثعنوفتاهممشيح،:بنبيهاحهث***

كرومهابيناللعمشاقعلىتحموتزلللماللكواكبانخبرهميعقلليساللذيالصامترسمهااتأملقطعتهلليلد؟ك

ري!صالواحظتعفتهوا!صحرلللردىيصىبلبلهازالماالمنزلوداكاللحمى(هذابيئتتنقلخاطريمعوتاني

قبءمومهاومنطوراشيحهامنونذيعهالشذىتلضقطوالريحاهـمدتيو،الخمائل..والربى

نجومهاللجينواحيانا،حيناشممصهاعسسجديلبسنوهضابها،**

وجومهابعدفتهـثسمتهللاوفيالربىفيالسهوليرقصواللفجرذويهأحبمربسكعههناأشتهـيهمنزلرسمههسنا

ونجومهالليلهافياللهوىوعنونجومهالليلهساعنحدث!م!التيهدي!لأجررفافيمعفيهكنتمعهدرسمههنا

لنعيم!اورجعة،لللغائببئبعودةاللحالمات.ا!شطوطوءنالعشية.بصد..فيالاصيل.فيالضحى

***3ئلا*
تازرفيخاتر"،ءالسمفيالتسا"وسرايزواهيا!نجوميدلغىءباللذياللدواهيدهت،،وقد،لقوميما

قدلفينفيث!ءأوصيفهـللقضاءانكيفوات-فاقلاهأوداهلبينفعمواالامواهفياللحماسويثير

صاغهـ،التيالقصصيةالقصيدة!ذهؤي.أمنياتهأكبرصار؟اللعرببةالحفيظةأيناين

ووشاها،والشم!-نبالخبواترعها!االلاذعالحضينمن***

:يؤولالموسيقىوعذوبةالخياللياطف!تنكروهافلاعهدكمح!تبنوهاوأزتم،للكمام!ي

الشقاءمنأ!طالارعىفيسوم،داتالللهني2رظلموهامنباللصمتتعي!نوالادووهاوانتم،أهلهاأل!نم

والعنماءالضرذوكجعلىحنانذووالله...فرق.الابي!النفوسيعلىعارذاك

السماءالىفارجع،للشعرداراالتسرابلليسى:وقال***

اللفضاءعلىملكيومد.بيتياللسماكفوفىوشادللخعيمورةءالىال-،طنعقلهفييئلصناورويستحيل

اللضبءهـاقيفيوسارلاعرشيحولالشهبقلتفتثإخالانإستطيعلاعاجزا-جمال"يق!الدهرفاداوانخلد

***لأ2فيقهيشض،1مالنايصوريروحث!ا.أفيئهأمسلمنأوم!4
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اللجفعىأغفلهلغغصناثنسعصكطأثففت4لللعفسسصئاللعصلاءاعياللروحممصئغئحؤسصاأصندعلملنعني

!س!كئايرنشدالارضفيمثرداالالجمىعاشوال!ث-اءار-روحعاللمفي!فاشقياللهفارر-نخغرب

و/وطف..8وحلهقىفأهـلهانكثفستحىوال!صلاءالفيىدالىيه:و،آد!-زالا!وف،ل

الاحسئعاأنتقكفث،لاللجماالفونواسضعوضوالنساءاللخموالىثعوفيمنهساواتصلروحيومى

لئصغص...يتبشفللمللبنسانبا.ثينث!بص"،-للبعصعاللضحع-إءقيقصئمننصكانرابمصصنصصصىآرندصحمصفاشصنء

الممغصنا..للصتاانسمبولليتهم..!نثسلو:اعوعثإلعياءاعابصك..حيرني-لمعنيا...عرالنض-اي!صان

***مصفاءولاكصللا:ؤدعلسص؟بلصراتنصثصأدصتتنى""كي!ل

نتىعرؤيالا--،ز-اتصنز!اذج،،دةالأيه،،هذهبهاءولا!للا:أجبتذجممسا؟تكونان.فنتس!يهل

زريالأتالداؤيعالرا)-وورصنزعاذج.ص،ة-يأبيالىا-االثراءمطدبيهـ-نكان*أكلا:قلت؟المال!غيهل

ألجميل.باصن،نؤجهتغنىمضاءأمكانحكمةذالفصيرياللذيأريدولأ

هءهعيش،ثتتصولهصالباثتنعتص)"فصملمروورشلىالعصهعص)جصسص،ثعثمالحياءاثمفصف!بعتةمصا..صصنسثص..انعةلللع

ضهاأرتىجمضلىوطصيعة،الورودأءم؟-رورتور-عحى"اطفافب?و***

والحص-ن.اصنتسوالي،إحب(غوص"ء،ر!ا!اجسووررو!ضلى؟تشاءالذيهـا:ادنليقلعجبا..نت!ماعريا:فقال

قسدالابت!-،لاتدرجةا)ىفع3زالشلأبالاغازي!ذهتنئضاءأوللبنانارضفىصيففص!لربيا:ؤقل

لحيقى،المووعذوبة،الفنورواءصنالم-هـعاكعاء.-صالهنا?صلماغهما...غربةفيولليقف-صريبههن!اف!اذ!

انعل!منب.ل!محصصو**جصه

ور-صتشصروا"وبثوءصصاهصسصصصعصصصصعصبلم-"أجصاهتصصفيهااللمصباءعتبعدصا:بصكابصتصلامجصهـنالللعتصاسنععك

هالولاء.فاءه11رهزاورهاأهصالنلمم،صصاساءصصحص:-رز"حىص*عصعباءجصاللتبرثإوناس!عارضككصصلعأروعلين!ااع

جانجاءلىب!خهمرامرا-خانا)!جىدازبربارتباطهأنء)ى..وأتقيعاءأردياءونعصيوكيهبصسىوفيه

هوهاماخرجهازبالىقعدأهواز!ا،فرباللبنانياتوساءسرنيما:فقل؟قهسهتشتاقثيءفمأكب-

الععومصص..الصئازئتصابصتمأاءاهـى..الانصاحصصالىالستصافياتصعصنفسصصتعتحعص

الثمعررونثميف"ذخيرق-)ف!وج!،ات،خاورطؤقدواللغناءاللعصا!يرالىو.نكسيي!ر..الروابيالى

صباة،الاوبته.وعر،انحقةوكماتجمتهفميطلناذتحباى،ا)وطضيوالهواءوالنوروالماءوالدوالي..اللعناميداللي

وطنه.قضاباعندفاعحارالقإمالايجابيةومشاركه***

ذلكفيىلمجكاريهالمهجريينا)تصعراءمنأ-داأظنولاالمساءفسيللبنانيشسهدعلاههـ-نءالالهفثشرف

وري،ا)-س!اصمرثجمدالقروياك!اءرنهيررؤجهقهرءواووفاءدوأنتوانمابموىدوأنتما:ؤقال

زعيتي.أنصرئصالاسصت،أصسع،5جما،الحصببيععإمصصنيعصابعصيصصأمسعاءتمسمصن...بلاعاولاأرعسالبصىللبناعصفااص

ير--معن!هاتا!ل-ظيركملالذيا!حوطنيالثمصر!ذافيوالر-اءفالضوبسحشر!االتيأمنجتهتتحققواخيرا

العربرياوطناليثمملصتىماضكماأمممالدىألوطن!إ"الدارب،ب-ببالغريطوقوكهثا.البنانلاىمرةفيعود

ش-وذزفيا!-ماءرنرى،بصودتهلح!خها.وحابأص"ول!-!ح

وشىجاعةوأيمانفيعنفالشماعرزرىاك-عرهذافيصادفهاءايهويقبلالوطنرابيظرقوالغبطةا!رور

قةالفردعاةءلىويشعي،كمارالاستيعاديو،االظاميحارب:هـ:ء-،

ينوالمتاجصرأب-،مسةقيمرترءلىيثورر،والطائفية

الوطن.بهقدساتانا؟مئأ.نذكر،قحدف،أنا..النجوموطنص

قلالهموالترتهمحرءإىالمقايفةثعنؤومهيحذرفيهو؟ارعنا...غرصرا!ى.اللبعيدالماضيفيألمعت

فب!ا،الوحدةالىالاخوةدعوذا--رافيهثم.نهنبأي؟مدندنا.كالنسمب-محقولكفيجمرحجذلان

وقوتهم،مجد!-مسابق--ضوو-دواليانرشتطجعوتوسدها؟وتىولايحىصجرالاالاب!رءغسلق

اهععاري.وئصعصهعزجصأعرتعوأصص؟قناهوسصهصغئة(صنحامص-بالاغصسا!ويععصع

؟متهعىصص...منثل!لاالتعناومصسلفيويخغصبع

اًلالسنا؟يتصابقولا،ناللعصصوصصتصيتقئعلا

؟"تنعببعص،":عدععالنائعلي!قىغشكئصتتصيصصعصولكم

***
غي*غؤهعرصمصببممعانت3--دنهعاهاللنصأتنالوللعذللنصأتص

صعدصامنجعائصمصفانصسص"،ككصتصةمباعصحهـعصأنا

،ممعىمنمبتاهـثئماغإمعدذع.نرابعنعىععأأنا

بالببغهيةسثيماغئصتثرعفامصتنى..بعتأإدمصصعىبا:لطيتصتعمصصأنا

للكعمعىربوعصصمنث"هصالبنهتصصااللتص--للاةقحسصل

المكحنىفيوصفقمت،كربصارو!-كماعانقتكم

معفدلةواسعارممتلزقع!ووبالل!-،،وباللدهـور،حبااصريا.!زأللارز

رناوت!..تصةحمصعص4كوت-.بمتصن-تصءللبتإ

المعاشرحلمي:للدارةكلؤذت-"فىف--للصصحمصدياقبكللب-عل
تححزنا.ك!بلادراكعودافي.فبطسىءللشىس
الاعينابالضياء!!ليكنيسانؤيرب!در
سوسنمازنبقى،أوث!عالرواليرت!لللرقل
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ابصصماصصدصصشعرصنزءاذجلعرصر.!ت-حلاهناوالمجال

بنموذجينمنهن!خفيو)كنا.أ-رى--"منالهكذافل،ك!الوط

ومعازيها.وعلنياتهازجاهعاصصكأللدولال

لىسرإا!صصاإصفىالوطنعلىالغبرةروحوفتورباادون،ةالجبمنصهمقن!
ويرىماوهـ!!ىووص"محا"وحوا"إ--اءرايرى

الحيواناتبدؤاعاهمالاورخالضاربى،ويسصحصهم.!يهم

قائلا:مواطنهاعنالث-!اتحتى..الطيورو

بربرارىمغامراتمنوباظفارء...بأني!ابهغيضتهعنيدفعالليثأرى

!نجارءاللغدرخشىاذاقريته..فيالنملويجتمع

*3*بمنقاره...عنهافيدفعوكنتهاللهزارهـ!ىويخشى

جزارهـا..تمدحالشاةولاالضيغمولا..اللكاسراتفلا

بلاتتهرب-!-اذبتانص-غتاكاو!صار!لم؟اللطيرتذكركماالنو!مالوطنيذكر!ى

المغربضفاففيبانتظرتكأنيئخدهـةؤا-لمجنفي،بالعربالال!كعم،رغدر!رى!

طفهل-ةاوللست؟..غيريالمصصصنهالعريبة!ا--لمجنعنرفىاء"لداؤعهادراؤينطاقللصصهيوبرية

ربمجىلغ!ربقاباهماباعتلهاأدربحض!ادةالصوعروبتهاآمؤىالاحرارال!ربدفاع

طريحهةفالت..ق!،ت!يالقتكأ:أبىأم-ح!مارالالىنتاء

معب-بطيفلصد-لىتضافتين

الى!فرتاوالاث،حعناكبت-!أندثءلمنقعطيمشاعاأرضا!لسطينفليست
متم!شراعدلى..اد!للأم-.ء.اًلقنا...بطوالفيدكمالقنابسصر..تطلبوهـ،فانه

يجبنا.وأن..يخ-افأنسوىالانامصفاتاللعربيففي
تتثاءبيلا1)ظامات.راذف4مؤفطرب!تخدعواؤلنباللخداعبيننساتحجلواوان

تع-صذبيلا..الففرانلالمج!فصامدكفلصصطينفانأولىفذللك..صصوهاوان

تا"ءبىالشماو"عبرتغربيوبعدنا..لاحفادناوتبقىقبلا...لاجدادت،وكانت

تتخرر---بانلابأس...تنتهيلامو!طللكميوماتكفلمموطناللكمتحسبوهافلا

قطةاوللست..جنيتتبع،ممكن!صا..رمتماللذبماولليسمحالانبتغيهاللذيولليس

--بأ3الطط00ورميتها..)وز:هاالا!ف،معكمتحملوابان-فأوصيكم..أبيتمواما

لاتطرفجما..يمهوزهمقي!كفمدؤتاوللكم..وطنالناارضهلهـنسنجصلفانا

تنفبلمكرمةفعندي...باببيم3**

كرومهاعصرت..وحىدىؤالصتهـ،يلأأموليعلالعربي.الشبابيامنهانالضصعر!زرااجملص،

تتصرهـىفلاقوارهـرى!1دؤى...فيجب4الاصيلالعرجممايصلخوا)!مقالس!مومنمدىايا)ى
........ؤينث:وارو-4ليتنتربوأعليهبننثصأوااناحدو"،!)وطنه

ارذيالعنبينضبمعصامكلفي.لصصيرهوالعهلبهازوألاعتزوطفهمحبعللابنمفطور

الطببالرحميقهـنالعبروقيستصىالغربةفعل!تهالمجدأجلصنالبررثاءرزاركبلتصر

وليصصريالثقابباعواددوريفيو،ولقهبقومبصههالاحتفاصإصفيهوالضالد2مجدءان

السببذاككهشيم..تيجانهماولهذا.امتهاصلمنالقلمميدانفيوالكفاحالصجبة

؟هـرةقلصصردهاتفياخطرت.والصروبةصةالصرببهتفصصرخالداادبياتراثالناخلف

؟القربالزمانركبفيوعبرتالكل!-ةهذهقومهرون!فهصفليا-صما-يرولعل

الدخانحلفات!ثلنسيتكا؟7بلم(السمير))مجل"منالاولبالعددلهمقالفيوردتألتي

!فاذهبينسيتكازب..نفصصها.:9191عامأصدرهاالتيئ

بنصه..العوابربهتمر!أبي:يقولصهالكلهذهقي

الغيهبدروبعلى..الهزيععندأحس!بلانيالصمحافةالىرجعتقداجل..."

الدجىفىدورىالظا!صاتياطفلمة.عمريمنليسىولغتهابلاديحىدكلةعيرؤيأنفقهيومكل

المتعبالسفينمين!اءفاإليئفيغيروالوجود،وجوداأصتيفيالفناءأعكبرازلابل

سواعدىفبين..نافذتىأتاقتيمفرأنمنالهـياأحبأشواكهاتدميني.ولان.فناءأمتي

ياونقبللظلامفعوذني..-اخرى...ياحينوالرالورودسواهاعلصص

ففىمعارض!لىلعرضصللالرضاحصص"..لهاأنابل،وباكياضاحكا..لامترعأنا

........."..وباكية

المصصصبإوبيعاميعاد..ابريلحياففظلبلباز!االعروبةغذتهصةكرعربيء)!ةهذه

..وأحزانهاأفراحهافيلهامغنيا،بهابارالهاوفيا

فارسثدينمحيي!رماناًملنايوحيشعاراهذهكلمتهمننتخذأنأحراز،فما

والانسانية!القوميةالمصصاعروأصصمى،اطفالوروبأنبلدائمل

حم!عتي!العزبزعبد


