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اكبر،كلدائماهوسشي؟اي-الشءان،نقولانهي

لييصحمااكثريصلحكهذاوحكم.منهايتكونالتيالاجزاءمنظم

يمكنمااللامتناهيالوجودهذافيكاناذاذلك،الحيةالنات

هـنشيءلايالكاملةالحقيقةانيبدوهنامن.صياةبلايعتبر

يطولهاانمنابعدابداستظلوقافهاصغيراكانمهما،مياء

علينامعتوملكانهحتى.وتحليلبعثيبلفهاانمنواشملنقيب

الكاملةالحقيقةالىنسعىاذ،وم!حمللينوباحثينوفلاسفةماء

.فنحنالحقائقانصافالىالاننتهيالا،ككلالوجودوفيالاشياء

ونتناول،جثةالىننتهيانفيكونوتعليلهحيجسمتشر!الىء

حطبة،الىايدينابينفتتحولوالتحليلبالتقسيمنامية!ة

مقتخربمانتلبثفلاوالدراسةوالتمحيصللمراقبةالنرةعضع

سعينااليهيؤديالذيانيب!وومكذا.رياضيةمعادلةمجهرنات

ناهوالاشياءمعرفةاجلمنعلومهوسالرالعغلكلتعنيهوم

الديناميكيترابطهافيذاتهاا،شماءنعرفاناما.عنهاالكميرف

فمطلب،الحهيمالعضويترابطهفيالوجودنوفاناما،ى

تلكمثلنحاولاًن.والفلسفةوالعلمالعقلمنكلانجنريفهص

نايمني،عنهانعوفانمجردلاذاتهاالاشياءنعرفانايأرفة

.والتصوفالدينالىالعلمومن،الشعرالىالفلمسفةمنص

وتحليلهتمحيصههناسنحاولالذيانحقالمفارفةافنانها

خليلجبراناممالالىنعمداذفنحن.وصوفيشاعرغيرس

والفلسفية،الفريةمضامينهااستخلاصببةكربلتهامحاويىندان

اننا.ا!يدالمزثىالىانفسنانسوقو!ننانب!وانما،ريتها

عنامرهالى،جبرانعالمهومتكاملاشعريهـاعالمانرداناول

واعني،وبلورتهواستخراجهالمنامرتلكمنواحدعزلبميةونة

الشاعرهالم،الشعريالعالمانحينفي،افكرياالعنمر

انه.واجزاءعنامرمنيتكونلا،*صيلالصوفياوسيل

بالثنائياتيسمىماجممعفيهاينصهروالوجودالوعيمنحالاحرى

يج!ولى-لابحيثحيمتماسكنسيعفلىوالجزنياتالمكونةمناصر

ياعنالحقالقبانصافالاكتفاءلنفسهيشالمهواذا،"ارس

جددىفما.ويذمرويحلليجزجملاان،الحالتلكجوانبمننب

ايمانهبالتقمصأهوكشاعرجبرانفلسفةمنجزءاان،مثلايقال

يقولكما"الواقم"منو.كيهشكلاوافع،بالتقمص-شمنكان4
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.)1)"مخنثةحقيقةابداهو"نفسهشه

عنالحفيقةففهوالتقمصبفكرةيأخذكانجبراناننعرفان

متتحصل،"المخئثة"عيرالحقيقةاما،الكاملةالحقيقةاما.!

،الشهريعالمهفىجبرانعاشهاكماالتقمصعقيدةنحباعنسا

عالمانه.تعودناهالذيغيراخدشكلالمحجاةعالمنايتخذانون

همالتئهينوان،العقلاءهمفق!كيهالمجانينانفيههيقالما

النغممعالمنسجمونوحدهمهمفيهنشانراالمغنينوان،ون

ابناءايضاهمفيهخنجيلابناءان؟لهوهذاوتمليل.ي

فصيرة،بيئناالع!مىالغالبيةذاكرةكانتولما.السعالنة،ل

ايقاعاتغيرعئىيسيرونوكانهميبمونممنمنأالقليلينانا

تراجعاالمتنافمةالحياةايقاعاتمعسيرهمفيالمنسجمونهم،ي!

فيتارىبعضابعضهايزحمالىالاجيا!فتعاقب.الازرحتىكعلا

الشعريةالقعصيةجبرانمقطوعاتاحىبهتوحيكص!،ود

").المشتملالابديالليحورالمتك!سالرمادغيرليس،رة

حالةهواصيلشاعرعندالنرانعلىالتشديدمنغاقيان

.جبرانفلسفةعنللاعتذارامهدانليس،نمن!ياعملامنهاكثر:

علىاصل!اوجديدااومهمايعتبرلاقد!الفيل!سوفالمف!ان

؟ديمعاشةوجوديةكحالةالفكرانالىانبهانوغاقي.فى

اصبحوقدمينهالفرمن،يقاسلابماواكثرمتميزهو،و

تب!والغعينهاالدويتان.الدارسالمعللالمحللللعقلوعا

الفهم،عليالسهولةفيغايهتركيبيةظاصةالاحياءلعلملتاب

فاكيراكثرالتنبيههذاقيمةوتبرز.معجزحياةنسيحذاقابحد

محترف،للذهننفسهجبرانيصيهاثانويةاهميةاينس!ا

والعمنة*)مامينبوع،القلبالىبالقياس،والتحليلير

قولجيتمااذاوللفلسنة،بالايمانقورنمااذاللعقل،نياة

الحياةتجدلاعندما":شذراتهاحدىفيفولههنامن.مر

عنيعبرفيلسو!ايحادالسىتلجاقلبهاعنيفصح!ا
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الملهمالمغئيثورمؤلفلألهجميعفيلنفسهاتخذقدجبرانكانولما

يخاطبانيشالمقطفانه،قلنهاعنللتعبيرالحياةندبتهالذي

الىمدكوونابدااننا.عقلهالىنتوجهانلناشاءهوولاعقولنا

اونفهمانقبليغنيهماونحيانحسانالى،عقلهالىلاقلبه

ولكنه!يغنيابداالالهام":جبرانيقول.فناءيقولهمانستوضح

حجردائماهوالتفكير":اخرمكانفيويقول.)4)"يفممرلن

اقلبلف،عراسجبرانيبلغماوكثيرا.)5("الشعرطريقفيالعثرة

الت!حد،الحقيقةالىبديل!ريقالعقلعلىتعاليهفلىسوالالهام

لغريبانه.جدولوالقلباسفنجةفيناالعقل":يقول.الجارح

)6(.(التدفقعنعوضاالامتصاصتخنناربينناالغالبيةانحقا

عنعوضاجبرانشعرمنلمتصانهنااخترناوقداما

عنعوضاالمجردالعقليالتحليلاخترناوقداما،معهنتدفقان

الاولى:مفارقتينامامانفسناوضعنادقد،الحيالشعريالتمثل

نفسههوشاعرعفدالف!ريةالمنامرتحليلانفسنانكلفاننا

ال!رساعتمادفيانناوالثانية.والتحليلالفربطبيعتهيجفو

نحولانما،الجبرانيالفكركاملعلىالعصولبغيةوالتحليل

مجردةفييةمعادلاتالىوحياةوجودحالةهوالذيالشعر

فيعذرنااهـ؟.الاصلفلىكانتهماانصاف،تعزتوقد،تغدو

ؤمستمدبصددهنحنمانتابعان،ذلككلصالرغمعلى،نرضىاننا

يقولانهذلك.نفسهجبرانمنسمستغرباذلكبدامهما-ايضا

معاننيالا.هعنىبلاهواقولهمانصفان":شنراتهاحدىفي

احللاذامليوان.)7("بلوغكالاخرللنصفيتسشىكيافولهذلك

نصفمنهكذافافرغهاشعريةاحياتهمندهواجرالجبرانيالذكر

تحليل.طولهلنالذيالاخرالحيالنصفذلكاخممان،معناه

اهلالىالعملعنحديثهفي،جبراننبي-،()المصطفى"يقول

الانصافد!من)8(."النورالىبرزوقدحبالمملانما":اوركليس

وتسعةبالعربيةثمانيةوهي،اعمالهفهمشئنانحنان،اذنلجبران

خلالهامنبرزالذيلحبهالمختلفةالمظاه!رنعتبرهاان،بالانكليزية

،الاعمالالذهالفلسفيةالاصولهوموفوعناواناما.النوراىا

نجدانعليناتغنمفقد،المؤلفاتهذهفيالجبرانيالفكروانهاما

ونحن.المبنالجبرانيالمفهومبهذاالحباماملوجهوجهاانفسنا

الموحدةالروحفظرنافييشملالذي،المفهومهذانتناولانما

الاستعانةالىمنسافينايضانجدفاحتى،اختلافهاعلىجبرانلاعمال

منشاعريةاقلقطيكنلمممنالتاريخفيالحباساتذةباحد

كفيلسوفمنهاعظمنفسمهالوفتفيوكان،الموضوعهذافيجبران

.فافلاطون،العملاقالمحببهذانعنيهالذياما.يقاسلابما

فيوربما،افلاطونعندالحبفلسفةفيكت!اباهم"المأئدظ"في

بالنقص.الانسانشعورعلىشاهداعظمالحبان،ايضاالتاريخ

اخراومحبوبالىتوقحالةفيفكونانيعنيعاشقينشكون!ن

الحبان،مجازااءلملاطونقولهنامن.ناقصينبدونهانفسنانعتبر

جهة،منالحاجةاًبنهو.والاستغناءالحلأجةبينؤ،مزواجسليل

جيلأاخرى،منالاستغناءسليلوهو.محتاجطالب،ابداالمحبلان

هييحبمااويحبمنوصلالىجاهدايسىاذالمحبغايةلان
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ونحنلنا؟+سومن.وا،ستكفاءالتماممنحالةبالوصاليبلغانفي

الحالةأتلكمثلحقانبلغان،والمكانالزمانمالمفينحيا

التكونعالم،العالمهذافييحياانسانعلىضعالمحكومانه

يبقىان،والثباتالازبقىعالملاوالتحولالصيرورةعالم،والانحلال

فهو.مستمرعشقحالةفيوباتالي،واخياجنقعيحالةفيابدا

يتبينحتى،ومشتهاهوهيامهدفوفهفايةيحسبهماالىينتهيانما

اخرىلفاياتالبدايةعيرحقيقتهافيلشيتانفايةتلكان

ؤممكما،يفهمانللانسانيقيضعندمافقط.جديدةواشواق

لوجهالمتحرتالصورةغيرليسوالمكانالزمانعالمان،افلاطون

الزمانعالمفيمزروعاكانوان،الانسانوان،الثابتالازلي

يبلغعندمافقطسالعالمذلكابناءهنجوهرهفيلشي،والمكان

حياتهطيلةيشدهحباانيدسكانرريقيضالوعيهذامثلالانسان

ويسداثوقيفيهيطفىءانشأنهمنجاالانعادالىالارضية

المستوحشالغريبتوقحقيقنهفيهوانما،الحنيئويرويالنقص

ا!لق.بالاذليا+يحادالىوالفناءالصيرورةعالمفي

القطبينعنيتكهعفحىفيالافلا!المنظاربهذاالحب!ررىانما

الانسافيينشداللذين،ا!بشريةالحياةفيالمتقابليناللعريين

ففي.يتقطعانليكادحتىبينهماابداولطبيمتهلوجودهالواعي

فيالتربةاكلردوعالالهيالبذارذلك،الانسعانقطبيبرزالاولىالبهة

ينمرانالىوحنيناشوقاوالمئتهب-وامانالزمانتربةسالغريبة

القطبالثانيةازجهةفيوينتصب.ويكملذاتهفيحققويسمق

صعيدكانمنهالذياكللقةالميتافيزيقيةالحقيقةعالمانه.الالى

لهيبو'طقشوقيفيهدانفصللالسانيكنمللاوالذيالاولالانسان

القطبيزكلا.قي"والنوبانبهوالاتحاداليهبالرجوعالا

كلاهما،مكانيلازمانيلا،اننمزقحداليالانسانفيالمتشادين

فيقطباليقطبايضما!الىالانسانطريقولكن.الهيعرقي

.ولازوالمكانالزهـانعبرتمر،وصليبهتمزفهوينهيشملهفيجممنفسه

الوع!ذلكعندهمليسالسبيلهذاسالكيمنالعظىالناسغالبية

يخنهواانينبغيالتيالال!ةلغاينهمولاالعلويلمصدرهمالافلاطوني

ثربالحياأفييستهويهمماالىالاستغراقخىمنجذبين،تراهماليها

الصثعا!همهؤلاء.مموهة2لبةقرزمنيةاغراضمناليومية

الوع!ثويمنجداالضئيلةللقلة،للقلةيبقىوهكذا.المخموعون

عل!ابدامسمرةوعيونهمالعياةلربزييسميرونالذين،الافملاطوني

وحدهترويانالقلةلهذهيبقى-المطلحةالبعيدةالهلويةالحقيقةامعا

الصيرورأعالمفيالبشريةالنفستكتنفالتيالعظىالئربةحكاية

المخضوبوحنينها،الديارالىالمحرفيالنفستلكثوقوقصة

خليلجبرانكانولقد.الانعتادثربعلىالممزقةالامانيبمم

الضئيلة،القلةتلكمنواحدارسومهفيكماكتاباتهجمعفيجبران

وهرالارسمهاوالرجلهذاكتبهمماشيءعلىنعثرلانكادفنحن

فيبالفربةالشعوريكومانفس،معذبةنفسعنتعبيرجوهرهفي

يبدأ،ماايمثاعالمالىاللاء!الشوقويشوجما،فيههيعالم

ليص!حتى.اليهوحنينايوقاأازدادتكلماوتحجبابعدايمعنوكانه

فيسنحاولوائا.والغربةالحنينشا!رانهجبرانفييقالان

!خون!رسمالفكريعالمهذنبصانالفربةوتلكالحنينهذاضوء

.تط!وره

يكو،اناما.غريبايكونانيعغههاجراماانسانيكونان

.فممثلثةفربتهانيعنيفذاك،رومنطيقياوشاعرا،شاعراالمهاجر

الناييمجتمععن،كشاعركريب،الجغرافيةغرقيالىبالاضافة

التقليد+سوىشيءعلىيجنعواانللناسكاناًذاهذاًساتقليديا

الزمانلااكان.ءعالمالىيشدهماكلعنكرومنطيقيايضاوغريب

كل!ان،دومنطيقيشاعرنفسفيكهذءمثلثةلغربةبدلاكانهنا



مجتمعالىوحنين،الوفىاليحنينانه.الوجوهمثلثحنيناهيه

جهسةمنوهو،بالخيالولوالشاعراليهيل!مثاليانساني

العلويةالحقيقةعالم،والمكانالزمانخلفأمعاالىحنينثالثة

تلكمنهتكونتالذيهواخلثاالحنينمذاً.المطلقةالالهية

جميعا.حياتهالحانجبرانعليهاعزفالىالثلاثةالاوتارداتالقيثارة

لممؤلفاتهسياقمن-لبدوكما،اخرىالىمرحلةمنعزفهتطوران

فو-او.لارهاعددفياوآتعلىاجراءتبديلايعنناجمايكن

فياخلاف!عنبل-الاوتارتلكمناكثرعليالعزفيعرفلمفط

تلكاوالمرحد"هدهفيماوترانغامتطنىكانتبحيثالضربتوزيع

اننامفيهاتعادلتالتيالوحيدةالمرحلةاما.رفيقيهانغامعن

اثيريةهارمونيةشبهالىفوصلتجبراناناملتحتالاوتارتلك

المصطفىوضنمنكليصب!ححيثالامكتابه،)النبي"فهرحلة،مهممة

المطلق،الالهيالعلويوالعالم،المس!حورالمثاليالانسانيوالمجتمع

.واحدةلحقيقةمتساويةافانيم

هيالتيالاخرىجبرانمؤلفاتولسانر!(للنبي"توضعةخيرلمل

اطتتحالذي"الموسيقي"كتابههي،لهوتجسيدالمثلثحنينهحصيلة

هجرتهمنسنةعشرةاحدىبمدطبمهوالذي،الادبيةحياتهبه

يذالكتيبهذا.عثرةالحاديةفيغلاموهوبوسطنا)!الاور

رربقةاسلوبهفييكونانيشبهالذي،عثرةالثلاءالصفحات

يخهامقالامنهاكثربالموسيصتشبيبهو،ثانويلطالبانثائية

جبرانمنالكميرلنايعكسالناحيةهذهمنفهو.عنهاولهراسة

فيبدواثببجبراناما.موعوعهمادةمنالقليلوالقليلالمشبب

كيفيعرفمراهقانهالا.ابراهقةحىعاكفنهفيفنمادياعاطفيا

طريةبعدكلونوانالشاعريةفيغايةهيلمةفيعواطفهيسكب

كتوحعةالكتاباهميةاما.القواعدمقلقلة،المواردمحدودةالعود

الغربةتلكمعالمنصاحيهنفسفييكشفهماففيالجبرانيللفكر

عندعنهاتولدومص"الاولىضوطهافيبعدوهيالميننافيزتية

نااليافيلجرانكانهنامن.ثيبمبهمضبابيحنينمنالفى

يخاطبهاوانلروحهتوأماالمهومةالكئبةالاثيريةالموسيقيفييرلى

عنصادفانموذجايعتبرانيمكنبماالتاليةالاسطرهذءفي

.الاسلوباوالروححيثمنان،علالكتاب

ياخيالات.وحلاوتهالغراممرارةاناءيا.والمحنةالنفسابنةيا)ة

متصاهـههرالحةيا.النرحونرهرةالحزنئمرةيا.البشريالفلب

الراظعتشاربهاالقلوبخمرةيا..المضهومةالمشاعرزهورطافةمن

نفسوسومطورةالجنودمشجعةيا.الخيالاتعالماعاليالى

ا!نفسسىاشباحالحاملةا+يبريةالنموجاتايتهايا.ايعابدين

نسنودعاعماقكوفيانفسنانسلمامواجكالط،واللطفالرقةويابحر

عوالم-حنهماواريفاالمادةوراءماالىفاحمليها،قلوبنا

.)9("الغيب

2391سنة"النبم))عهدبدايةوحتى0091سنةموسيقىمن

ماالى"صاحبهحملق!وكانهاليوجماجبرانحنينهيهبداالذي

مرت،"الغيبعوالمتكنهمما)ءالكيرملىواكلعه"المادةوراء

"عراشمرحلةالاواى:اثنتينبمرحلتينفهـرهمر.كماجبرانمؤلفات

وابتسامة)دمتو)(المتكسرةالاجنحةوأ"المتهردةالاصواعو""المروبم

وسنة7091سنةبينماظهرتالتيشبابهمؤلفاتجميعاوهي

"(المواكب)هفمرحل!ة،نسيياالانض!وهي،الثانبفياما14910

الانكليزيةمؤلفارراول،(المجنون)وثمبالوبية"الواطفو"

."النبي"لظهورالتمهيدبمثابةكانالذيثانيها"السابقو*

.7ءص،ابم.اصاملةالمجموعة-9
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أا،جبرانمؤلفاتمن*ولىالشابةالمرحلةفيالطبيسمن

الوتريمعلي،العازفجبراناناملتحتلبنانالىالحنينوترجمنى

الصينييمبىجسداالمرتبطجبرانهناانه.قيثارتهفىالبافيين

بث!رألبناناليروحاوالمشمود،للاولهجرتهموطن،بوسطنفي

كلوامونةالاولىسنةعثرةالا.شنىمرتع،الربوارزوماديشا

حياته.

بينى،قصيرةقصصئلاثمنمجموعة"المروبمعرانس"لضم

الاج)دوايةاما.اخرىاربععلى،)المتمردةالارواخأ!تشتمل

فصيرقصةتعتبران،التجاوزمنالقليلمع،ميمكن(المنكرة

هذاسماء4تجاهلفنحنادا،بالامكانيصبحوهكذا.مطولة

قصصكصيرثمانيمنمجموعةنمتبرهاان،صصرر!وتواريخالكنب

جمي!فهي.الردادحداليوانمراضاواسلموباورحامتشابهة

الطبيعمالجمالارض،لننانانه:يتب!للاواحدااطارالنفسهاتنخذ

الاختلادتجاوزنانحنان،ابطالىعلىتقومجميعاومما.المسحور

الضيففيوكانهمكموا،المبا!ثرةانروانيةواوضاعهماسمانهمفي

11جبرهوواحدلوجهفنعدثةافنعةهماو،الجوهرحيتمنواحد

اجبراانحتى.حيالهكاالشابةالمرحلةهذه!نفسهجبرانخليل

صايسميكأن.هويةربخنيقناعهيلبسبانيحفللاماكثيراهذا

يستخدم-او،(الكامرخمل!ل"المتمردةالارواح"مصصابطال

اللاعبااهمااننولبنانهفجبران.المتكلمفمير"المتدمرةالاجنحة"

خيااوطنلبنانةاالغصصلدهجميعفيالمسرحعكالاساسيان

هثالمشتعلوجبران،بوسطنفيحنينهوموضىا!حورجبران

اليه.وحنيناالمسحورلوطنه

العشاقمنالمتيمينممكلشانشانه،هذاالعاشقجبرانانالا

واستمالتهاالبرىءالالهيالصافيبحبهالمعشوقةامناعلييل!انما

علممنمافسيهجميعفيوالبغاءوالصوالرباءفيتصويرالمبالغةالى

،ك!فهم،وورحاقلبالبنانامتل!علىالمنافسوناما.فلبها

الصثرينوسيلعالتاسعشرالؤنلننان!يالكنيسةرجالالجبرانبدا

ولا-التسىهذهفيالحبكةجاتهنامن.واقطاعيوهونبدؤه

جبرالملبطلاوالبطللحبرانييسرالنياننعمن-تقريبااستثناء

!رءلمفاذا.المنالهسمينهرلاءمناخداوواحدمعيصطرعان

مداهـالحالينفينفسهيصيوانبهيش!هرانالاقلعلىاستطاع

وجمالا.وسحراطبيعةبهوالتشبيبلبنانوصففيللتفنن

وسلمالشابجبرانبين"اننكسرةالاجنحة"فيالحبيجمع

الح!ببراءةارتيطاقلبينبينيزفيالمدينةسرانونكن.كرامة

البادينفتحوهكذا.الفليظال!ظاخيهابنمنمدغمةسلىليزوج

مسرلبنكبجمالالتننيمننهمهليشبعالكاتبحبرانامامواسعا

رجاعيااخرىجهةمنوغضبهنقهتهجاموليصب،المسصرحبه

العامريبتليسرواالاخرويالطهرمسوحيلبسونالذينالدين

نفوسهم.فيالعارخالدنيوي

الد؟خارجفيطرد"اتمردةالارواح"في"الكافرخليل"اما

كى،لانهالالشيءلا!المسعورةالثلجيةالثتاءليالياحدىفي

باستطاهـكانمماوتعاليمهالمسيجالىاقربكان،القصةتصوره

ءتنقذهانلخليلوكان.يخخملوهانالرهبانورفاقهالديررئيس

سمضانبعدالجميلةوابنتهاارملة،لصةاخرفيالعاصفة

ع!وقتطويليمضيولا.القريةطرفعندالمنفردكوخهمامنانينه

المتحردالحهنوتيةبمسيحيتهالامخذ2خىمنقذتيهعندخليلتخفي

وطلت!ئغصيتهبنبلالابنةوتنشمف،منمريديهفتصبحالبكر

رجل!قبلمنالقبضعليهويلشخليليكشهفوعنصا.فيتحابا



علىوالخروجالكفربتهمةامامهالمححمةالىبهتى2والمنطقةفي

الفلاحبنمنالبسطاءجماهيروسصفيخليلينتصب،اكقانون

الثاني.مجيئهفيكمسيعويخنكم،للتزجتبمعواالذينالمرابعين

الكنيسةعلىكاسحهجومالىيتحولانيلبتلاالذي،دفاعهويمغنط

قربالقرويين،للاستبدادعككحالفمنبينهماماوعرو!اع

النتيجةو-كلون.فنعديئئازينحوله!يلتكلن،البا"دسينالطيبين

فيقترنخليلاما.هارباالمدسالكاهنويوليهلعاالاطاعيينتعران

ظلفيسعيدةاجتماعيةحياةبعدعاقنحياالقريةواما.ب!فتاله

البكرالمسيحببةفيالتقوىوبساكلةالطبيعيوالعولواليتعاونالمعبة

.الاوهـ!

المكررةالصورةوكانهالمروبم("عرالسفي"المجنونيوحنا*وياى

املاكف!دخلعجولهعنلصةالراعييوحنايغفل.امافرلخليل

الراعييسجئواانالاورهبانهالديررئيسمنيكونفلا.الدير

وممندما.مقدسةاملاكعلىتمدانهزصوامالقاءالعجولويحتحزوا

الفصحعيدينمظر،والديهمنسشميتتوسلبعديوحناسراحيطلق

اجموعاالىفبهايتوجهفرصةليهتبلها،الكنيسمةفيالمصلينوتجمع

انهمورؤسائها:امنيسةرجالعلىغضبتهكلفيهاصببليغةبصبة

غةلةفيوينعمونيعيشونالذين،المسيحاعداءالمحدثونيسيونالفر

الذينالبائشبنالكادحينالبسطاءحسابوطىالحقيقيةرسالتهمعن

يوحنا:يقولالجددالفريسيينهؤلاءفني.المسيحيقطنضاثلوبهمفي

كسوهاومعابدكنانساسهانهملمبديسوعيااقاموالقد"

ا!راءمختاريكاجسادوتركوا،المنربوالنمب،المنسعمجبالحرير

الشهوع،ولهببالبخوربدخانالفضاءوموا،الباردةيلارقةفيعارية

الهواءوافعموا،الخبزمنخاليةبالوهيتكالمؤمنينبطونوتركوا

الارامل.وتنهيداتاليتصنداءيسمعوافلم،والتسابيحبالتراكيل

فقدهي!لكمنالدينباعةواطردالحضيسوعيالانةتعاي

.)01("واحتيالهمرونحهمافاعيفيهاتتلوىمغاورجعلوها

مستبد،طبقينظامفيالخالصبالحقيئحىكانيوحناولان

يستحقلامجنونااعتبرفقد،والاخلاميالحقاعدائهاعدىمن

.المجنونبيوحتاساخرينتلقيبهعلىالناسدربموهكذا.الأهتمم

اجتماعيامصلحاالقصئاصجبراننعتبرانهذاكلبمديتوقعقد

قبلمنكذلكاعتبرماكثيراحالالىعلىوانه.!ريائارااو

قصعهابطالانالا!ننبارهذامثلعلىيشجعوالذي.وفنهادبهمقئمي

تت!سممعاركخوشفي-وخطابةكلامايكنوانسابدامنهمكون

مموذتكادئلاثفقضاياالمراكمثاراًما.اصلاحياجتماعيبطابع

عليهيطفىبركلطءسماويحب:القصعىجميعفيهيهيدائما

قئرأنانيةقيربوشبلةيلاالحبيفهملامجتمععليهويقضيويمعسه

والمملطاذوالقوةالثروةيجمعوندينرجال،خسيس!ةدنيويةولاغراض

ورسالته،المسيحاعداءاعدىالواقعفيهمبضماورسالتهالمسميحباسم

الذ!الوحثسليغذواالناسلعاءيمتصوناضاعلرجالاف!عنعام

.الانسانمكانقلوبهمفياهتل

والاصسلا-الثورةمظاهرجميعمنالرفمعلى،ببرانانالا

الثافءلقبيستحقانمنابعدهذهفصصهفييبقىالاجتماعي

الاجتماعي.المصلحاو

ثاثانتلماالبديللديكيكونانيمنيثلالرامصلحاممونا!
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-يىيصب!-يوصمحوهمجبر'دا'ج!لاحا'ي!وسن.س!.

كذلكسيمتبرانجازاذا-بدلملكايحملونهمااناو.ماجوهريا

الحبعنفالبديل.عليهي!ثورونلماسلبمجردكونهيتعدىلا

حبوصدعدم،جبرانابطالعنإهديبموكما،هومثلاالمفسدلفاسدا

الذيالمسصرالخمالىالحبمنالنوعذلكانهاو.مفسدفاسد

العدامهواقطاعينظامعنوالبديل."المتكسرةالاجنحة"فينلقاه

مصن،نظامبلاالذيالاجتماعيالنظامذلك،انهاضاعينظاموجود

اصئحكني!سةعنوالبديل.((ا!افرخليل"فياليهننتهيكالذي

الاطلاق،علىرجالولاكايسةبسلامسبحهومسيحبلارجالها

فياليهننتهيكالذيمجنونمسيحانهاًي.محد!عقائديجسمبلا

يوحنا.

علبيثورلماالمحددالبديليملكلاثائرااجتماعيامصلحاان

اجتماعيبطلمنفيتحولشذوذالىفي"البطولةتنقلبماسرعان

مر.ق!يكيفهممهيتكيفانعنعاجزلانهالمجتمععنشاذالىمصلح

"مجانيغو"كفارا"-استثناءبلاوربماسجبرانالهطالىنهنا

جبرالميمثلونذلككلفيانهم0()آلهةا)و"انبياء"وحتى(تائهينوأ

فيههومجتمعفيالشاذالمستوحشالقلقالمغتربالصيئيينحبئ

واركلالمسحورطفول!همومحنلبنانالىوخي!الهحنينهعبرابداوالمشدود

.فكااالحميمآلدافىءوالعيشارونسالبكرالجمالمنعالماىاتطلعاته

التمالمفاسديجتثانليس،ابطالهعبريثوراذالحقيقيجبرانهم

الذ؟الفا!سدالمجتمعيصمانبل،الجميللبنانفيالمجتمعهتشو

الاولهمهان.شائبةبلاالنيلبنانطبيعةفيالبكرالجمالءيشو

والانسانالمجتيملبنانوببس،والطفولةوال!مالالطبيعةلبنانهو

11جئرمخيلةبهتمهرالذيلبنانمنالنوعهذاصورةوتزداد

واولثاالمنشودالمرتجيلبئانهيقفحيثلاحقمقالظي،وصوحا

افصان.لوجهوجهاقصصهفيوثورقهنقمتهموضوعكانواالذين

الذ.المقالهذافيالمفسدينهؤلاءالىجبرانخطابمنيستوحىما

الملبنانتحويليمكنكيفليس"،لبنانيوليلبنانكملكم"دعاه

الاطلاقعلىمجتهعبلاوخلابجميللبنانهوكمبل،أفضلمجتمع

:يقول

لبئاني.وليلبنانكملكم..)ء

وجماله.لبنانيولي،ومعضلا!"لبنانكملكم

،والمنازعالافراشمنفيهمابكللبثانكملكم

...والامانيالاحلاممنفيهبمالبنانيولي

اما،الايامحلهاتحاولسياسةعقدةلبنانكم

.السماءازرقاقنحووجمالبهيبةتتعالىفتلوللبناني

لبنانياما،اللياليتتقاذفهادوليةمشكلةلبنانكم

جتباتهافيتتموجسحريةهادئةفاودية

...السوافيواغانيالاجراسرنات

بعيدهففكلةلبنانياما،وتجارةوبريدمرافىءلبنانكم

...الفضاءالنفيالارضتهمسهاعلويةوكلمةمشتطةوعاكفة

الصخوريتسلقونفصبيةلبنانياما،واحزابطوائفلبنانكم

...اساحاتافيالاكرويقذفونالجداولمعويركضون

فتغريدلبنانياما،ومناقشاتومحافراتخطبلبنانكم

ص!ىورجعيانوالس!فالحورأغصانوحفيف،الشحار-س

)11)".والك!فالمغاورؤ!طالنايات

-45الصفحةعلىالتنمة-
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أ.---الفكريعالمهفينجبر4مءة

-?38-.حميءالصفحةعلىالمنشورلأبع-

ا!حمهي--

المرحالةهذهعندهال!الذبماال!اميكونانالياذنعجبلا

الثورقوالاصلاءفيلاحغمة!واتليسبيةازرجبرانحياةمنالاولي

البسهإاتعلىتطضالتيالمعوعان."وابتسامةرممة"كتافيبل

ج!رارثعوعوضوحبكلهيالشعريةالمنتوراتمنالمجموعةهذهكي

الاجتماعي،الثايرجبرانلابوسطنكلمجتمعهعنالشاذا!ستوحش

وتقابهاوؤودوالحبالغربةألحانموجعشجيبصوتالمئنيجيران

الغامضالحنينمنبنوعمشحونهالوضنالىوالتحرقخوحدواال!بة

للحثاتوتجسيدالمجموعةهذهفيالبسماتاما.مفارقةدتيأالي

وتتقاربتتزايد!بدأتالمغتربجبرانحياةفيمتباعمهإ*نحتىكانت

المسحور،الجمالبلد،لبنانديهايعودلالحلإتاطراد،فيويتواصل

ومخيلتهالشاعرخلدفيتدريبايتحولبل،جغرافيةأرفيةكسعة

ادبجبراذفلىاوليةمعاولاتفبمد.مفارقالهيعلويلوطنرمزالى

دصعراحدى"الخالدةوالنارالاجيالرماد"كلكما،السابق

جبرازاخذ،بالتقمصايمانهفيهايتجلىالتي،)المروجعرائس"

انجا!الوطنآلىحنيتهيطإيالشدإية"وابتسامةدمعه"منثوراتؤ!

الانسانيأالنفسغربةاصبحتزرففربته.وطرداواضحااكلاطونيا

حنيزالديارالىحنينهاصبحكما.والمكانالزمانعالمفيالسجينة

كازمنه،مطلقالهيعالمالىسجنهاخلالمنالمتطلعةالنفسنلك

المض!روالاشواوالحنينيشم!اواليهنزوحهاكانوعنهالبدءفينزولها

دمت:وابت!سامةرمعةالانسانيةالحياةكانتهنامن.المبرحة

الانعتاؤامليضيئرهاوابتسامة،والتغربالميتافيزيقياننزوحيعتعرإها

والمطروالنهرالبحرالتقليديالمثليصبحوهكذا.الديارالىوالعودة

اغترابالمنتحبالبحررم!3هوىلمطر:جبرانكتاباتفيمالوفا

الهازالأءاكانيهوالجداولوخرير،والاوديةوالسهولالجبالفوق

جبرازمنثوراتاحدىتقول.الابويالبيتالىالعودةطرلقفيفرحا

:"وابتسامةثمعة)ةفيالشو

فوووتسيرغيمةوتصيرتجتمعثموتتصاعدالبحرم!اهتتيخر"

باكبتساقطتلطيفةنسيملتلاثتمااذاخنيوالاوديةا!طلول

كذ.موكلنهاالبحرالىورجعتالجداولالىوانضمتالحقولنحو

كغيصوتمرالمأدةعالمفيوتسيرالعامالروحعنتنفصلالنفس

قربالموتبنسيماتفتلتقيالافراحوسهولالاحزانجبالفوق

)12(."...اللهالى،والجمالالمحبةبحرالى،كانتحيثالى

فياوطناصورةيجسمدلبنانكانعندما،جبرانعمدلقد

اولئكعلىوغضبهإنقمتهصبالى،حنينهموضىويشكلمخيلته

!وفاما.اليؤلالجيللبمانهوجهيشوهونانهمرأىالذين

مجرد(أفلاطونيميتافيزيقيعالمالىفيذهنهيتحولىجبرانموطنبدا

والاقطاعيينالمستغليزالدينرجالعكمقصورةتعدلمالمرررةئورتهفان

،ب!الحبيبلبنانهصورةمخيلتفيشوهواممنوغيرهمالمسشبديئ

عووطرالمكانيالزمنيعالمهفيالمغتربذلك،صالانسانالىنمدتهم

الارضممغتربهفيالانسانمنكانلقد.تحمرمنهالذيالالوهة

الكاملىاللهصوزة،الامالوطنصورةنفسهفيمسخانالدنيءالمأدي

!لوثورتهونقمتهجبرانتقززفانوهكذا.البدءفيلهكانتالتي

59مي،2جإن.مس12

إإ

بلالانسما،آخرمحليمجنمعاياواللبنانيالمجتمعتستهدفنعد

التقغوهذااننعمةهدهمثل.الاوسعالارضيثمجتمعهفيفاطبة

قصبمنثلايئنظمالذيالمتصلالرئي!!الخط!عظلالمفيهو

مقلاءومجموعه،9191سنةالصادرهإ"المواكب"ا!ويلةجرإان

الوالمجنوز،0291سنةبالعربيةلهصدرك!ابأخر،،العواكث!"

ثانيها)السابق)و،1891سنةالصادرا،لفليزيةكتبهاو!

الاوابمنمج!وعتانالاخيرانوالكتابان.0291سنهصدرالذي

.القصيرهإالشدإيةوالمنعورات

الشعمفيناصخلقالنيإهي،ذاتهاحدكلالمهجرةايست

الجبرانمالااللاطونيالمد!ومفيكما،الانسانكانكاذا.بالامخنراب

مهاجربوالمكانالزمانعالمفيجميعاكنا،الهيعلويمصلرمن

منف!،حقاالمريرةالموحشةالغربةيحسالذياما.طريقق9ورد

.الهجرهإكير!اثهاالىتتوجهاذولكنها،علويةديارمنانهاتعي

جمي!وانهمسواهااللهالىالدربفيلشيافيتجدالبشربني

هـنشوهإفيباوحالهيتمرغونالرابيعالمهمبسعاسفتهالاهون

هياكالمرء!ةالغربةنلكمثل.المطاف!ومنت!الاربنحايةكيهيرى

انإائإوالتعااامنالمتقززمنمزيبفيهفولدتجبراننفسبهااحسعت

عليهإواضهمهكلهاايدبيةحياتهمنالثانيةالمرحلةمإهغإاعليهإ

وحبنفسهات!براتيجبرانفلان،التعالياما.المميزةصفتها

البشرإسانرالىينتميانمنأرفعوآإنهادإدإ،الوهيتهوعيهفي

!بفدالصننرورنراللان،التقززواما.النليدالترابيغبائهم

افي"كأنهم،مزورةسروتالارضيطينهمفيوكأنهمعليائهمنله

)13)."القرودواحفادلهةالم

يولصيحسهماتماماهووالتقززالتعاليمنالمزيح،أثان

)14(فيوسإ"العاصفة))القصصيةمقيطوعتهفيجبرانبطلالفخري

يصإ،العاصيةالجبالبينمتوحدفيكوختعالياالنادإيمتزلىالذي

انهالا.والر!ةبالجلاليوحيلغزاكلهاالجيرةالىبالنسمبة

القصةلراويةالرهيبوصمتهالبطوليةعزلتهبسريبوحانيلبث

وهوفالعاصفةفاجاتهوقدليلاءليلةفييضطرعنمإما،جبران

يوسيفول.المطرينحشىريثما،الكوخذلكالىيل!ان،الجبالى

:الفخري

المقاهتلكهيوباطلة،الانساناعمالهيباكللةلعم..."

اباكلبينورس.الارة!علىشيء!للوباطلوالامانيوالمنازعوالمرامي

ليإ-ورإ،مهاوثوو،1النفسبحبخليقواحدامرسوىالحياهإ

غفحينعلىالانسانوجدانتفاجيءفكرة...واحدشيءغيرهناك

الارفبينا)نورمنكبرجمنتصبة...الحياةفيرىبصيرتهوتفتح

.)15)"يةللالهاوا

عامنالبشرسالرالىالمتطلعوهوالفخريليوسفكانهكذا

له!بدتكماال!ملافةالمظلهةنف"خلالمن،الحياةبرجرأس

البلبالهكرورالارضيعشهمفييراهمان،من!لةاشراقلحظة

انترأعلىتجرولاالتيالبهيايةنفوسإهمغباءفي،البرجقاعدةعند

اكرا،منهمكلفيهيةالالمالقممالىالترابمواخيرعنابصارها

والهـراهياالاحتقاريفهـونمرانينوجبناء،والاشمزازالنقززيثيرون

!ضيفه:ايضاحهمكملاالفخرييوسفيقول

!ا(3جالكاملةالمجموعةفيالعنوانبهذامقالهراجع-13

.001صلأجالكاملةالمجموعةراجع-14
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،واحلامياخلاقهمعلىتنطبتىلااخلاميلانالناسهجرت...)ء

يدوردولابانفسيوجدتلاننيالبشرتركت،احلامهممعتنفقلا

اكللبلمأخييالا"يقولانالى."يساراتدزردواليببينيمنة

ولثرائهسمالناسمنهارباطلبتهابل،والتقشفللصلاةالوحدة

الوحرنظبت.وعويلهموضجيجهموا!كارهمولناديرهمأ!يمهموتعا

باثمافهاليشتروانفوسهميبيعونألذياـلرجألىأوجهارىلالكي

)16("...وشرفاقدران!وسهمثونكانما

!واخرىفصصيةمقطوعةوهي،((اتقبورح!ر"كياما

المجتمعجبراننظرفييمثلونوهم،الرجالهولاءىن؟العواص!

نتنة.متعفنةجعثسوىعيشهمحقيقةفيليسوا،بئسرهالبشري

كونهعنيزيدلاالذ؟قصتهبطلالراويةلجبرانيوضحهماذلك

:الفخريليوسفمكرورةمدورة

عاصفةامامروتعمثونانناسفترىالوهمبعينتنقرأنت)ز

منيجموالمولكمهمالولادةمنذامواتوهمأحياءكظنهمال!حياة

)17(."منهمتنبعثالنتنورائحةالثرىموقمنعرحينءظوايدكنهم

انيمننهنهايمكنصناعةاجلبانلمحدثهالبطلذلاثنصيحةتانتهنامن

.القبورحفرهي،الحي!اةبرجفمةانىبنفسهسماعملاقانسمان

:القولالىالراويةجبرانين!ع!وهكذا

،الامواتوالحدالقبوراحفرواناا!نا!الساعةق!كومن""

)18(."يسعفنيمنوليسوحديواناكثيرون*لأمواتانغير

."المجنونالاله"ؤهوقصتهوبطلجبرانمحدثاسماما

فيالفكريجبرانمودفمعانسجاموبكلايضاباستعتناولعله

مرادفاالاسمذلكنمتبرانوالشعريةالادبيةحيانهمنالمرحلةهذه

."لهالمطالانسان"ر4قاموسفي

انتعتبريمني،نالمجافيمنمجموعةبينالوحيدالعاقلتكونان

يفهمىكماالحياةكانتاًذا.عقلاءكلهمجماعةفيالاوحدالمحنون

4العوبالنرىفيوراسهالارضقاعدته-!جاالفخرييوسف

فينفسهعلوااللامتناهيةبالذروةيتشبثقىلذي،افلامتناهيةالالهية

الحضيضعلىالمتمرغينالمسترخينقبلمنومنبوذامجنوناحتماسيعتبر

جبرانكتابفي"المجنون"اعطىمابالضبطذاك،القاعمهعند

سرقتانبعدهذافالمجنون.وشهرتهلقبهالاسمبهذاالاولالانكليزي

عاريا-المدينةثمموارعفيسار،بهايشتركانالتياقنعتهجميع

الهىنفسهفيالجسمديالمأديمنثسهلأفركلشطنهوكماتماما

منصاحاحد!3عريهفيشاهدهوع!ما.المجردالالهيالسماوي

الىالمجنونالتفتوعندما.مجنونانهانظرواةالسطوحاحدعلى

ومنذ.مرةلاولالعاريوجهه-انكلويةنثذسهسالشمسقبلتاعلى

الىابدابعن!ايشتاقيعدولمبالشمسمعرمااصبحالحينذلك

المنبتة.السفليةالارضيةالبمثريةءلم!كاتهالى،المسلوبةافئفنه

حربؤطبعدهااصبحوكمجنون.بالمجدونابدايعرىاصبحوهكذا

.الناسواعرافالتسومجتمعاتاررسعلىدالمة

صوتين.بينحوات،بالعربيةالطؤلىجبرانؤصيده،((المواكب"

عن،يبدوماعلىصادران،السمعأرهفمانحنان،والصوتان
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راسعلىالالهيةفراهاالى،الجبرانيةالطريقةعلىبنعوسهمسموأ

اسفلالىببعرهادقىانكهو.نفسمهالهمنهمكل!صبحلبرج

عقيرتهرهع،العأعدةعندالحضيضيتمرغهمفيالنأسسانردرأى

وتقاليم!م،نطمهممنساخرا،الهتهمعلىمنهكمازيفهممندهؤزأ

ابداتظلانءئيهامحدوموئنهكبانهافي/جمدوا!كيبقيهكمت،!

العلويعالمها!ىببمرهارتفعانوهو.وصداموكدضىتعاالضثي

والمكانازماناتنائياتفوقبعيداهناك،البرجثمتعلىالرهيع

تتداخلحثهعاك،والموتالحياةوخلف،والشرالخيروتنا!مات

الحياةمسمبحاصونهرفع،شطمنهو!تةفي!تدوبانثظب،تجميع

فانلا:الاولالصوتارلفعهاذا.ا،طلقةانكودي!ادكلية

سمعوالوالجنيبهـيالارضفيوالعدل))

ن!والوالامواتويستضثبه

صضواانللجانينوالموتفالسجن

كبرواانوالمتراءوالفخروآ!جد

ومحتقرونموآالزهر!سارق

الغصالباسليدسالحقلوسارق

بفعلتهمقتولالحس!موقا/د

البشر"بهتعريلاالروحوقانل

جهته:منالثاشالصوترور

العقابفيهاولالاعدلالغابئتفيلش"

الترابفوقظلهالقىالصفصاففاذا

ا!كتابضدبدكةهـهـيالسرويقوللا

الشمسر!ذابراتهانثلعالناسعدلان

ا!قلوبمحد!لمالغناوغنالأيامحطني

(()91(الذنوبلفىبعدانينفييالنتوانين

منمرحلةيبلغانيعني،فيكتملالال!قطبهالانسانيبلع!ن

.المسكرةالشموليةوالمحبةوالرضىالعميقوالغهمالنفسيةالططفينة

وحفاري،مجانينالهةزالواماالجبرانيينوأبطنهجبرانواناما

على،رالواماوانهماما،قاطبةالبشريوالمجتممل!نسعانوأعداء!بور

مفممين،الحياةبرجراسعلىالعلويقطب!مبلوغرعمهممنالرغم

الحبرانياحتمالانعلىفدليل،الحانقةالمسمومةوالنورة!للمرارة

الىالادهاءاقربكانصاحبهادبمنالثانيةالمرحلةهذهخلالالمزعوم

مضق.راهنحالواقعالىمنهوالايهامالوهموالىاليقينالىشه

بحراع!ه(السوبرمان)جبراناو،)المجنون"جبرانانشغمالثكان

الذاتيةوبوحدته،الحقوجهتبيناجلمنالعنيفالشخصي

غبطةوبينبينه!ظليسحالفد،الروحيانتساميدتبعلىالمريرة

عنالبعدكلبعيدا-نرالماالواقعفيكانبرجراسعلىالاكتمال

اخوانحياةفيالكبرىافيساةيعيانوبينبينهايضابل،لمحوغه

.وهكذاالقاعدةعنددنياهماوحال!ىغارقينضانعيناررسوتمي4

فيحين،عليهموحقدهوسخطهالناسمنتقززهاعلنانرجبرانلان

ورأدشةورثاءحنانا،المهتديوهوضياعهمفيهيثير(نينت!رفان

.محبة.

مننغسهفيماكانج!!المرحلةهذهفيجبرانأفئوقداما

طبيم!ةبحكمعليهتحتمؤقد،ومجتمعهالانسانعلىومرارةصض

الىالفلسفيتطورهفييعبرانتفكيرهعلميهاقامالتيلمرتكرات

ويسموع)،الاممؤلفه،"النبي"مرحلةانها.ثالثةلاحقةرحلة
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اتىوالد.اعمالهخانمةئنتذي1أ(الأرضاليكأ"و(الانسانبن

لآا،آ.سمةصثثرتنتمعريةدشث!يراتأنر!بكبه!وتسومو،"الساعق)1

المر!لتين.بين3العبطران!بوثنه

ؤكمتهالأرضىىعر.لهبرجالحياةرتنجمرا!آك!ن.ثتنرمنأل!

منماسكةوحدةجميعا،نحياةبانأيغصاننزمنأنيعني،ث!كلنغة4اللال!اية

تس!تطيعم!أبعدائىتعنواني!شلاخانفحة.نتجزأ،لأتنفصملا

وكو،احهتمميتنهـراناما.عي!تقوماقيالثواعدب!لايرتمنعاى

فعلكط"!فضهموارالن!ووةفي!مالؤحنأ!حم!هـوثئئ!مم!قمةفي

فيهاهوالتيالاعالييقوضيإنال!نيثهفيفحعصي،أةنحتىجبران

ئهموشرفضهم.يتنغؤألذيناسفلمنحنىوادلىأحم!نفسع!ي!لوان

بئ(الس!،!كيالصافيةأ)شويمةجمر؟نمنثور؟ن!لاحدىتطنهنامن

فورةمن!جيرانعنصدرماكلعن!لتكقدر.ل!وىو!تهاتفوتان

طرلمحة:متمسرعةنيتننوية

.1(اتطئنةفىاتيلمثونومفضبب!دغرانا!دملما

الااوالقبله،ذوانيذبحتذألمالأالمق!خةفيا:!ابل!انليوكض!

مطثقين.جميعااترعدأاؤا

يعاثرانقبلالشمسوجهاماميكلقانذأنيفيندنسركيف

).؟(."بمنقاريلهمنافمسياظبنضتمهك!ادطاوهتركراتبه!

متقطعايلوحالآنحتىكأنالذيل!ياة9بوحديمجبرانأيوراى

فإساعداقد،يغورانيلنثلاثم،مشوش"وأحياناكتاباصهؤى

تبقىماحولهدارالذيالمحور،الاخرىاالفكريةمست!ماتهبجصعبعد

جميعا.مؤا!اتهمن

هـدىكائنكلفان،متتاهيةلاكليةوحدةالحإةكانتادا

لفوقداللامتناهيانه.أصغرعاأ!هو،الانساىو!اصة،بر،تالي

كاملةشجرةذاتهابحداإبفرةهيك!اتماط،كانلوكما،رالقمف!

مغمطسسة.

)كلاللاحقةمؤلغاتهمنواحدفيجبرأنلثعذراتاحدىكظتل

انه،الحنينبهذالفهمهالفيوان)1؟(."حنينمنكنلةحيبنرة

والانطلافيت!منفهاالتيالجالرا!تهـمزلميئاثىالبذرةفيامخصجرةشوق

فكل.القمطتدخلانقبلظل!ت!أافمتيالثجرةكيا،كضكلد،لىنحو

علىايضابل،اشواشهاعلىثقطتلضرذاتهأفيتنطوياذ!بذرة

الأكطل.دلك"لىا؟ذديالطري!رعنىتشتقه؟!ذيالم6-نتمارصورة

لرساننقولانيعنيالجرا!ىباثمسمبةنفسمهاضردمتكفان

الق!ط.ثيألمطلقةانلامتناهيةالحياةانه،ائهيةبذرةهوانسان

حنينانه.حبنمنكتل!هو،اذنجبرانايىبالنسمجةان!مانفكل

ناقب!لكانهالذبممااللهذ.دنأيرن!4الىالانسانؤ!طانقمال!الاله

القم!.يدخل

)2؟(((ويتحققالاثينمنما))أظبرهـاقشلراتاحدق!ف!

ا!لها؟ىعالدوهوالا،انتأ(ءىالىصمائروه!الا،ا!نافسانمنما

ذانهفيينطوبم!6كألبذور،اًنه.الباليؤ!صدورهكانمنهاةذي

.7ص9،!3!مكا!م!لا+ى-02
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ف!ة

موضسو؟للهصورةعلىاينصابل،اللهالىادحنينعلىفالطتلضر

مر.ا!مورة2لنثعلىالأث!مرالىانودياالكريىوعلى:حنينه

ال!مطبقة!يجبرأندولاياىهنا

غيمليي!ستا!نححىبني!لأ(ق!والابراج.لنسكسابقأ!رلم

.)3؟،8(العملاكةنقس!ككيأئانوأعد

زايمقدورهيعد.ئم!!ءفت!ررهفأا!تىجيرأنارىانك!

الما!ر.بدأتورى،ءكيجديد!مرحلهان.2!كنورم!تلملميثون

يتمرغوزايه!اط.أنوت!!جامتالهمهيوليس6انفيونصويونبخ!ي!

مز،نهمليسثذاك،بس!ولسالهويتلهون،ا!ذكأ9ظكلهماو!ىكلي

ج!همذاهلوزثيلالهمبر،التنررالنعسلييئيرونب!تاي!س!

الهشتالخسبثطعةنتتذلدفيئ!لهم.نفوسمكيآاللهعن

قشيمس!اذاحمى،دأنهاديالهأج!يةالنارعندقولم"كليتبأردة2

.لا،ونورلهبمن!ضاوتنجرتاثنارنلكستيعظت2،متبه!رجي

فافيالى؟موووهبهأنىبل،الناسيفتفرقنورخطراكلىلضر

تغيكيمانؤسهمهيادهاجعاللهايقظعنىلسعفهم،سالرأطيه

انله.معواحدةالننوسلدف

المغضبعلىااجديدةالمرحلههذهفيالستارينسدلوهكدا

والموقظالمنبهجبرانمك!!تليبرز،جبرانفيالقبوروحفاروالمجؤن

والنبي.

القادم(الصددفيالبقية)

لعببمةف!يمبرروت

.7صآيلص!م3!53لاهـولولم-آلأ

قريبا:يصلر

ي!!طموضوبما

أ"الب!الل!فملعما!ءمكص57مص

!ثزإث!مهـسلى!الممد،لمملظلألم!ل

هى!ايدةالج!ألرحعبة"ظاهرةنجووزبع!-!)

الم!،صر؟ألعربيالثوريالعملالسس

هـ-داعلى4علميىأجابةألكتابحذافي

.ال!لمالتسماؤل

بعدائترغدميةالوطنيةالجبهةاهممةتتأكدلماذا-(؟

؟راثزيعمة
ائس!ؤالذلكعلىاجابةالكتابهذا

.لجوهريأ

اتحيليملتقرجادةمحاولة،المذكوروألكفأب(3

التقحدميةأومحلنيةااسجبةكأالاهميةثوريينثغ

العربي.الوطنعمومفي

بغداد-الئهضةمكن!بةمفشورات

بميروت-الطاليعةدارسلعرب!اللعالمالتوربع


