
دهمىهـلمج!ث(لمحزيربرئمم!اأصيوى

!عىلهها!ر!لنايظلزويضفي

الملامح،بمختلفالاحاكلتامكان،البحتهنافي،ال!يلا

المراعبهيتمخضكماالجديدللانساناللبنانيونالادباءيرسههاالتي

اقلامتحاولوكما،والحريةالحياةاجلمنشعبنايخوضهالذي

الادبانواعوس(ئروالشعروالروايةالقصةفيتبس!هانالكتاب

التعبير.واشكالى

توزععنفقطناتجةالمسورةبتفلصلالالمامصعوبةوليست

زمنياامتداث!اءناو،ا!"لارمنقليلغيرعددفيوألوانهاءلا،!حها

يقظةمنالسنينعثراتالىوتبلورهافموهابتباشيرترقىمسادةعلى

القاصالانسانبخلقتجاوزهلأووجوبالتخلفواقععلىعندناالوعي

نابل.والحريةالاستقلكلاونشدانوالاستبدادالجهلمصارعةعلى

المذاهبتعدلاالى،شيءكل!بل،راجعلصهوبةامنكبيرامقدارا

اثراكمنالموقفوتشهب،المح!يامسالكواخ!لاف،قالايد!ولوصية

الجديد-!انالال!مفهوممنوبالتالي،وتناقضاتهاتاريخجركة

وصورته.

وانما،فحسبالحياةلواقع،نعكاساليسالادبكاناذالكن

ايضعا،صيرورتهالامكاناتواستباي،استشراف،ذلكالىهو

الادبالىحملتقدعشرالتاسعالقرنفيالههسش"بداياتفان

الكاملةالصورةمقابلفي6الجد!د؟نالافلولادةالاولىالعصاوين

تفسوافد،اًلتقليديوىواث.راءالادباءكاىالضكبما،القدي!للانساى

وتفصيل.دقةبكلسماتهابيانفي

)1(اليازجيناصيفالشيخيدعلى"اظمات"؟دببعتولمل

للغةواالادبفيالفديمالتقليديالتراثلاحياءتمثيلخيرهو

البحرين"مجمع"مقاماتفيفالبطل.وال!لةالمجتمعمنوالموقف

لتعبيرسااسلوبفيمصطنعةزخرفيةنزعةذاتاقاصيصوهي-

حغيف4وعنذافعنالعرجمطالانسانلاغترابالامثلالنموذج!و

كما.النهضةعصروبواكيرا،نصا!مرحلةفيوالقوميةالاجتماعية

عنكلياالكاتباغتراباقلهالشيعديدةاخرىدلالاتالكتابلهذاان

بالتقلإلمد،الالتزامسوىحيلزاماايمنوتحلله،وعصرهبيئته

(1)(0018-1871).

37

نتيجةسائذهظلتالنى،وذهن!يتهمالسقينمشاكلتقمصومحلولة

بعدالهرببهماممنياللذيئالادبيوالانحطاظ،الحضاريللانهيار

العبا-ة.ل!عصورافيوالاسلاميلهربياالافيدهار

عنالتعبيرفييجتهمونالتقليديونالادبلءكلنحينفبم،فى

بواثركانت،لممةالمستالراكدةوابيولوجيتهالمتخلفلانساناواقع

عنتعبرءمثرتاسعاللقرنالتاريخيالتناقضقلبفيمووالىادقظة

المرحلة،لتلكوالادبيةالفكريةالطلا"لعانتاجفيمختلفةبئشكالذاتها

الوعىآفاقنحوتوجههلمحطالنهضةلانسانيلاوليةالسماتوترسم

والحرية.للتقدم/الغربيةال!حضارةومفاهيعم،القومي

تعليمالىداعيا)2(1ضانيالبسبطرسالمعلمصوتارتفعوهكذا

بداييةبدحمعوتهمرسخا6والثقافيةالاجتماعيةالحياةفىوالثركهاالمراة

المفهومعلىوالقضاء،بالرءلمساواتهاالىسيرديالذيالمسار

فيالفعلحركةعنوعزلها،طويلازمناجراضهاحجزالذيال!قكدي

اولى"بازنقولاجرجيء!نهقالكم،،بحقفكان،الاجتماعيةالحياة

سورينسائيرسولاولبل،منبرعلىسوريةفيا!راةناصرمن

.)3((،000وتهريبهاتعليمهاالىثعا

المراةحريةمفهومصياغةفيالبستانيبطرسا*"الى!موءما

الوحدةمفهومصوغفيكذلكاأسهمفانه،الجدتدالانسانذهنيةفي

طرإمىقعنهكذاعاملا،الديبةالطوائفمختلفافياءبين!يةالوط

على،"سوريانفير"نثرةتصريرطريقوعن،وفي"مالرسةانشاء

فيالاستعمهـاريةالمخظطاتلت"افض8التيالديمنيةلفتنةاآثاراخماد

والعلمضةواللغوصةالادبيةالنشاطاتمحضلففىاسهمكما.لبنان

الحرك!ةزء"-م"زيردانجرجيقولحدعاى،عصرهف!44جهمما

والمجناجرائدواوالجمعياتالمدارس!ثمن،سورية!يالادبية

اساسيامصدرااخرينرايفيجعلهومما)؟(،،والادبوالعلمواللغة

العربسبمالاتجاه"بعثفيهامالورالعبال!يالفكومصالوكلن

اس!مىعسلىعربيةووحدةعربي!ةبأمةالقائلالعربيالقومباو

.)5(،(وثوميعلماني

.(8831-9811)(؟)

البولسيمة،المطهمة،اءرببماالادبتاريع:الفاخوريحنا(3)

.2301ص،5191لبنانحريصا

اً.250عر،نفسهالمرجع(4)

لحقيقة،ادار،الحديثلعصرا!طلعوبياأفكرا:موسىمفر(5)

.25ص،7391بيروت



-ط!-

البستانيبالرسوالم!لمال!يازجيفاصيفاثيختلامذةومع

القررمنالاخرالربعكيوالفكريةالادببهيةالحركة!وادمنوزملائهم

ترتسسإالجد-دالانسانلصورةالاس،سيةللامع1بدأتعشرالهـتاسع

غائسإصةمشادرءلمىفقطمقتصرةتعدولم،وعمقااسإ،ء"اءثربشكل

ال!عىتجاوزتهابلالاجتمإاعيالاصلاحمكلاهـروبهفرإا)وطن!يةللوحدهإ

الثقافيوالطورإسياًل!ساوالاكمتفلملألالقوميةاوحدةامفهوم

الراكوالى،ا!طالفكراىا:،دوالاستاًلب-ي!ونبذوالاجتماعي

"ظاهيمتلكلتحؤيقالمنطمإاتوالجمعياتوإناسيص!العإلمىضالالونقيمة

.الاهداؤءو

لحشر،التاله.ع،القرنمنالاخيرللثالثالادبيالتالىبحانهنامن

متوارهـكأوبو،حتامبعثرةصطوطااتأإقدم،ينسالمصا!ؤرنيةابدو

ةاسابخطوظحينكلفيو(كنها،آخرحيناود8!هاوضوحهافبم

فإيمتباعاالطلائعاقلامست!مملالتيالجدربىالهرببمالازسإانلصورة

،واللونيساتبالتفا!ه-ليواغنائهـ(وتعهيق!،بلورتهـ"علىالقرنهذا

فهـ،والفني!ةالادبيةالحركةونضجايتاريرحءركةتصرءعانسجاما

بإلادنا.

ال!ضزالفترةتلكؤ!للبنانيينبانهناانذكيراالمفيدمنول!ل

وانش!اء،السياسبموالالىتؤإلكل،اعربميةاالقوميةمفهوماطلاقفيالاول

لهمانكما.ا"م!هومذلكتحقيقسبيلفيللنضالالصريةالتنعياإت

معهـمطوحوؤ!ماا،عامبشكلالحريةمهـفهوماطل!قفيال!ءوالفضل

ودشر،والمجانإىالالزاجم!التعليمكؤإضإقىالابخنما!كبماالتحررقضايا

السيالىطالقمععواملمختلفضدالشجاإعوا):ضالالعلميةالمعارف

الجديدالانصإساننمودونتحولالتي،الداخإلىانفإءى،ا،الخارجي

.وتطوره

باوالكتإلشهعإرا،امننحبقىاسماءتسطعلاتالإحإهذهؤيوهنا

المفاهإ!تلكاطلاقفصىمتفاوتةوبمقاديرمختلفةد،سكالاسهمواالذين

له،كانالذإي)ولاليازجيابراهيمالشيخمنإ،مانذكر.ونشرها

نداء،أولاطلاقفيافضلا،والملهكبماالادبيحضورهالىبلاضافة

مطلإعهلإ:شهيرةقصيدةف!القومبيةلمرباقىانت!فاضاىايدوإ

اركباغاصتحتإىاخطباطمىفقدالهلىلط1،،اواستفإءؤوا-نإبهوا

ا)ـجهـمعية"اج!تماعاتأحدفيالةصيد"هذهبراهيماالثص.خاقىا

ا:شبداشكلاتحدت"ولقد.ؤي"عصواوكان"يهـةالسوريةلعلها

واهابت.الثورةعلمىللعربتحريفبىجوهرهافيواًلقصبة.الوطني

فيوكالت،الإتركيمالنيراعناؤ"ماعنو!لإقواقيحمواانبالسوريرجئ

وكان...الح!ماسإةتلهـبالير،لالفاظمفعمةللممثكل؟عإرمثهرةجملته"

..القوميهـةالعزةبطابعقولهم2فطبعتال!طلابنفوسفىبرالغاثرلها

.)س"اهـي،سيالتحررلحركةنشيداولالقصيدةهذهوكانت

صاحب)8(صالحالياسالشاعرالروادالادباءمننذكركما

الكليةطلابتخري!جحفلةفيالقاهاالتي((الحرية"لشمهيرةاةالقصإ

بالحريسةفهيهامتغنيا(1888)-وكيةالا!الجامعة-أالسورية

بسيادةفيهاومعرضاوالعبوديةالتقليدنبدالىداعياوالتجديد

:)9(ف!يهياجاءواستبدادمالعثماإنييإن

.(6.!ا-1847)(6)

-بيروت-للفلايينالهلممدار،العربيقظة:انطونيوسجورج(7)

.012ص،6691،الثايةالطبعة

(8)(+18!5).

الثقافة،دار،لحديثةالنههضةادواد:عبو،دمارونراجع(9)

.138ص،بيروت

..8واميهزينبذكرواعتزلميهدارفيالوقوفعنكخل

،،8غنيهسإعادوعنسليمىءنشرفوهابمندارناانما

...العامريهووهقيإرإفأنابهإواهاءاذلمح!يالملممنبملا

العلميهالادلةويقهـيمعبداكانلوالانسانيتمخى

الحريهبغيةالحبليقضمحي!سوانمنرأيتؤدولكم

4بالعربالناطقينمعشريابلاكفسلذوياأمنا،ت!يا

الن!بيهالحلىاللابسأ)ه!،،مولىأنتولا،انالستءبدا

والاسضفلكلالحريةفهـرةاطلاقعناحداثامعرضفي*موتناولا

فإ-ىسإوفروعإسإ"يرةاصابيروتصمبإبة"زشماظالىنمئميرادإالقومي

الح--هـبحركةفيمن!مجهد؟ول"وهيوصيىاوطرابامسثمشق

(1)1"صإيحةثوري""بأهداف1875عامسإتوقد1()0"لقوميةا

هـن)12("الاولىغايتهاإسيالس-اوالههـدفتوإلفجمهقياولوكانت

صورالدكتإبالت!كيإ*منهمانعلى،موإسإسيهااسماءسعنيعلنانخعير

اليازجي.ابراهيماًلشببخوبالترجيح،نمرفارس

لصورةاًل!ميقةالملامحخطواالذتنوا،!كوينالادباءطايعةالىعلمى

باسماءعندظتمثلتفدعشرالتا-عالقرنأواخرفيالجد)دالانسان

اث!ل1ونسبلي(ر518-1856)السرقأديبالاطلاقءلمىابرزها

هؤلاءدعافلقد.(2291-1872)ا!طونوفرخ(0185-1791)

بعضفياصلا-!يواشنراكي،صريحإعلإه"نإبمااىايبرااقجاهالى

للمجت!-عجديدمفهومصياغةفىر؟اخا؟مااسمهؤلأهـ،موا،الاحيان

حسب)كلو)طىالجميكلفيهيتمساودإ،قرالإ!د-5حكمالىيدكلو"

ويقوم،اهـياسةعنالدين2يهفويفصل(دينهحسبلالإكفاءانه

.)13(((ا!ديثالعلمءلمى

الهمثرينالقرنشمسوتطلعمحثرالتاسعالقرن-:صرملاوهكظ

بانئعكالرلم!متقدالطلي!ه-يناللبنان-نالادبا،مننؤبىاقلامو-كونالا

النمولحركةالممثلالجديدالان!،نلصورةسية4الالىالملأءحامختلفة

الاجتماعيةالعلاقاتلواقعتخ!حركةوهي،الف!.ةتللمثفياوا!تجلاز

والتجزئة،الوطنيلقهراظلوفي،المتخلف!ةالاؤطاءديةالنكمظلفي

الوفتنفسهفيإوهي،الاستبداديالع!ثمانيالخدموس!يادة،القوميإ

الشرقاحتكاكهواملتضافرتواشراقاتنقدمااكثراؤق؟حوتوجه

ومفاهيمهاالغربيةالحضارةتقدموساعد،معالمهحلملاءعلىبالغرب

الادباءاضطلعوقد.ودروبهألوانهرسمعلىالمتطورةاللإبرالية

وذلك،المرحلةتلكفيوالتاريحيةالادبيةبمسوإوليايهلملماللبنافيون

منارسوهوبماللتقمماسالىيةايديولوجيةمفا!ببممنصاغوهبما

فياًللبنانر!يونالادباءواصلكما.الشجاعاهـياسبىالنإضالقواءد

لدواعيسإضجيبين،لسابقمهمالكإفاحيةالإتقايىدترسإءغالقرنهذا

لجديداالانهانملامحتعميهفء!ىعاملين،مرحلةكلفيالظروف

طرالانفسههوو-دخلالقرنهداقيالصراع!"يتمخإرإالذي

معا.آنفيوتوجيهها!راعهذالعبةفبماساسيا

-5-

القرنمنالاولالعقدلبنانبهافتتحالذياالنا؟ريخيالوضعاما

فيا،سابقهـةاوضاعهعناسالميبشكلمختلفايكنلمفانهالعشرين

لعثماكياالاستبدادقبضةثديدحيثمنعشرالهـتاسعالقرننهاية

"عالاق!ظلفىالتخلفاستمرارح!يتأومن،الاحراررفابعلى

)01(

"11(

)12(

)13(

.9؟اص،السابقالمرإجع،انطونيوسجورج

.015ص،نفسهالمرجع

.156عي،نفسهالم!رجع

.4؟عي،السمابقالمرجع،موسىمينير



الكناباطلامتعهدلهاالتيا!كفاحتقاليدانسوى،المتردفيو!ئ!نيته

والمفكربصالادباءبنمنلهااتيحقدالسابقالقرنادامتدعلى

وعيفيشعلتهاويزكيأجذورهايعمقآخررءليلاللبنانيينوالمناضدن

هاجرتالتيالحوافرمعظمفيبل،فحسبلبنارفيالاالمواطفت

اخص.بةوعواميركاأوروباؤءسيمالاا)ذتانيينفوافلاليها

العشرينالقرنبدايةمنذتدناوالادبالفيمرحع!ىبرزوهكذا

فيجاه!واالذبئالروادمنعددالاواىالعايىكأالحربنهاقيوحننى

البلدانسائروفيلبنانف!للانسانيكوناناجلمنالميادينمختلف

عماوافولصيب!،العا"!يةالح!ض،رةبمنجزاتالتمتعحقالعربية

وقوهـقي.شحصيةحرياتمنوللامةللفردتوفره

السفاحاباث!مالذين1691ايار6شهداءقافلةاىافبالاضافة

اصلمنالمؤوب!ف(لهمودورقبيروتفيشنقاباشاجمالالعثمافي

بارصمس،فيافطلعالذيء،نوريذ!بلأدكريمكن،واًلننقمالاستقلال

حىلمةبأعهـباء،الحميدعبدالسلطانحكممنالاخيرةالسنواتكي

،"العرببمالوطنجامعة))بتأسشى6491سنةبداتسياسيةفكرية

الس!لطةعلىلثيورةاالىالعربفيهايدءوعنيفةفداءاتوباصدار

الاهـةيقظة"عنوانهالفرنسيةبالملمغىقىكتابوبنشر،اوو!ب"

ظهـر"الهربيالاستقلال"دوانهاشهرءةمجلةباصدارثم،"العربية

الصوالعالمأوروباانظارلفتمما7091نيسانفيمنهاالاولالعدد

.)14(الحطينذلكفيالوبيةالقضية

النشاظكانالشماليةاميركافياللبنانيينالادباءنشاظولعل

البنيةؤكطبلفحسبالعربيللانسانالذ!يةالبنيةفيلاائرا*عمق

ايرضا.الابدايةواشكالهللادبالفنية

باحرفمنهمثلاتةاسمشاءترتسماهحرينادبائناطليعةوفي

الريحاضط.وامين،نعهميخائيل،جبرانخليلجبراط:هضيئة

الفنية،اللأأياطريقشقتفدونههمةجبراناحهلاركانتوادا

فان،المعاصرالعربيالادبفيوالكونيةالفلسفيةالمعاناةعهدوثشنت

طرسيافىميوبلورهاالعربيةالقوميةمشاءرعمققدالرعلاليامب

الثوريةالجنريةااكهشتناماواذا.علمانيةليبراليةوسياسةوحدوي

الفوصعلىنعيمةادبوحمكا،لشخصلأدهونماذججبرانروحفى

الريحانيقلموفان،لكليةاالابعادالىالنفاذحتىالذاتفيالتاملي

وشسمرفالمغاموةحدودبهايبلغالتيدعوتهوصفاءبجراتهليدهشنا

يبقىانلاعلمى.والقوميالسياسيالالتزامفيالوسوليةالكلمة

العربيللانسانالحديثالجم،ليالبعداطلاقفيلريادةاةضللجبران

السج!فضملمعانعيمةولميخا"كيلايضالهيبقىكما،المرحلةتلكفي

اورمللمتجاوزكسبيلوالكونيةإيتافيزيقيكأاالابعادورافذتشريعالى

!صعبتحالفه4الد،يخيالتخلفقوىتضافرتالذيالعربيالانسان

والكونيةالميتاؤيزيقيةابعادهسلبهعلىجمدادوالاستالاقطاعقوى

ا)سياسيالبعدتعميقفبالفضلاخيراللريحا!طويظل.الموروثة

والمناضذينالكتابرعيلاس،!الذياللإبراليبمخنواهوالقومي

لعامة.االاولم!يةخطوطهرسمفيالسابقين
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الوضعتميزوالثانيةالاولىالعالليتينالحربينبينماف!ترةوفي

والاساليب.الموضوولتوبتنوعالاستلهاممصادربتنوعلبنانفيالادجما

يتصهد،اخوريابشارةالشاعر"الضغببرالاخطل"كانحينففي

نطاقوقيحيناالقوهيالشهورنطاقفيالجماليةالاحاسيسبلورة

سليمرشيدالاغترابديارفيانصرف،!ينكلوالغزلالحب

النضسالدوجا.ماءقصائدههمطيتعهد"القرويالشاعر"الخوري

.؟17ص،العربيقظة:انطونيوسجورجراجع((1)

9!لأ

والتجزئسةوا!معههوفيكأالاست!مارضدأحهـيةاكفااا"دهتقاوبعثالقومي

الروم!نطيقيةمداميكر!عايشبكةابوألياسكانحهنوفبم.والتخلف

الومئ،وترابهةالطب!انقةالىالاذس"نأعودةو!!حييالشعرفي

بحماليةعنلأناالانسانيةالرديا!يضيانعقلوسعبغصوبيوسفكان

ا)ذيعبودماروطتكرانفيكفيالقصةادبفياما.والايحاءالرمز

ال!مب،-صةالهلملاؤ،ت"وأبرزا،!ةنال!قىالواقهكطالانجاهركائزأرسى

!هيمالواقع،ميمالىا))نافذا،)15(،1الاشباءوالناسبيئالاليفة

ت،تناقضصراًعومنمتطورةناميةحياةمن،والااشياءالناسواقع

.)16((،الصراعهذافيإجابيةاومن

نزءصة،الفكريالانهاجوفي،الحقبةتلكادبفيبرزتولثن

افرنس!االاذتداباوحدهأالذيالسيالسبالكيانواقعمنالانطونالى

عيرمتو!.طية!ويةواكسالهالتارصغماضيفاليتجدبرهبعيةللبنان

الاذتاجفيبررتعامةظاهرةمنخا/صوجهسوىتكنامفانهاعربلمة

فيداكا؟الانتدابتححتالووولآالعربي!ةالبلدانلم!موالف!ريالادبي

العرب!يالوحدويالتيارولمواجهةتاري!خياالتجؤلئةلتكريسمحاولة

اجلالاس!قلالمنللنضال(الاساسيوالدافعا)نهضهعصرءةدالمترسح

فيسيمالا،المقابلفي،ارتقدصيالابعلىكاطولقد.والننحرر

لراًثمناتسنطلعبجماةالاؤلمهمهلأاقىعةبعثواجهان،الاربعي:ات

هـهـصورهوأزهى،الىربيالال!فص،حاتأر"ى،اللبنافيالضربي

فيالتقدميالادبعلىكانما3،والانسانيةالوطنيةبالقيمالمتنرقة

انازياالوحش!عارءةفيا.،لميةاا!وىيختماركاننفسهالوقت

با!واالحضارر--فممجزاتهاويمت!ددالشعوبحريةيفشسانطلقالذي

ء-صوبفيااحربينايبنمافعترةخارأدباكناأس!،موهكذا.مصير

يئواولدالروحيمةالابعادتعويقفي،وال!ريالجماليابداع!ممصادر

!االتراثحمايةفيأس!اكما،والوجم!اللت،نجاللانساى

عميراسماءوايه"ت.الهتلرإلآالنازيةانيابمنار!ابمية!حضارلأة

مضيثةعناوينسوىوالىض،لالادبؤكبورفاقهماصوريورئيففاخوري

باؤتصارالعالميالصم!يى-دعلىانتهتانىالفترةتلكتاريحمي

العربيةادولابعضباتنزاعالهربيالص*يمدوعاى،الديمقراطية

الباقية.العربيةللاقطاراستكمالهظرولىوتهيؤ،الوكلباستقلالها
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الاحلافالمسكريرةباسة-مر"هااتياالباردةاًلحرباجواءلكن

دوانيسة4هنبدافعاماالعاهنكثيرةومنا*،!المربيةمنطقتنافي

والعربيةاللبنانيةا!مهلماحةؤبطرحمتقد،والام!برياليةالاصتعمار

كما.الوطنيوالاستقلكلالحويةحماقيقضبةالخ!:اتامنانجداء

هـ-جقدشة:4وحذفوقالفلسطينبماللوطنالصهيوفي"اغتصابان

الاسبابيوتقصوالتجوئةاريالحضو(لتخلفال!يمةقمصا-،بالحاح

التاريخيةالتواحبممحهلمفمنا.هـبيااوجودالواقعوالحاضرةالبهيدة

ديولوجية.والا

منطقتناوؤببدنافيواووتيخاتالخوسهضاتشهدتوهكذا

الامبرياليةل،جمة1تصهببدمواجهةفيوالقوميالوطنيالنضالتصاعد

الصهيونيالعدوانمواحهةوفي/،التحررقيالمكنسباتعلىوالرجعية

التحهـررلحركةوكرديف.فلىطينؤي،العربيةالارصنعلىالاستيطاني

وءصالميا،ءحلياالمعاد-4القوىمعصراعيهافيوالاجتماعيالسيالىي

)وجية،الايديووال!أريخيةوأبهادهلمراعاهذاوجوهوالف!رالادبعكى

-ودالج!استقطبترفسيةاتجاهاتثلالةتدناحلبتهفيوبرزت

ومفكرينا:لادبائناالابداعية

)15(

)16(

ميكنبة-الوافعيالمنهحضوءفىنقديةكراسات:مروهحسين

.16ص،6591-بيروت-المعارف

نغسه.المرجع



للادبالمطلقةالج!ايى"القيمةعاىيركز،اقليه!ااتجاه-ا

الترائيةواإلعلإلاتالفكريةالخلفياتبعثنتاجهفيويواصل،والفن

والاجتماعب4السب"ب"وا!تحولاتالقوميةالوحدةلخطالمعاكسة

ومختلف،والشعر،الإناليالفلسفيالفكرويتوسل،التق!مية

الانسانيالنووذجلمخلق،الاسطوريالفصصلىيمالاا،دبيةالانواع

ولممبر،الا"جاههدالاربابالذاتيةالتصوراتحقيق!يرجسدالذي

والحر.الادبفيوالتاري!4الايديرولو*يةومقاصدممفاهيمهمعن

6اررءوت،تجميععليالتخلفواقعيرفضاك!ليبرااتجاه-2

فيوهو،واشكالهالادبمضامينفيالجذريالتجديدالىويسعى

إشكيوامكاقاتهالعرببمالتراثمإطيات*ارضوالهـفنميةالادإي"ثورته

اعضب!طرحدالىوالفلاةبالمتطرفين"!هبأنهبل.والابداعاننحول

الىيذهبكما.الوجوهكلمنلهومعارضةللتراثن!هضاالثورة

اسال!ياوشرطاالاجتماعيمةللثورةمعادلاواللفو-!الادبيةالثورةإزح

مس!!مارهبهأفضى؟أدونبمسمش!رومفقرو4إباكاناواذا.لها

وا!ازويموقفهفياثضاكيمنظورلى4والثوريالتجديدي

اننيارهذاوثعراءكتابمعظمؤانوا!ثورةالتجاوزقض"يامنالعام

باتجاهالهاالتزامهمومناث!نقدم!ةالغربيةالاليبراليةمفاهيممنينطلقون

رسموؤي،كالهوالإتادبهممضاإينصاغةفيالحديثةالحضارية

التخلفقضايامنمواقفهاصوءوفيهديهاعلىالجديدالانسانصورة

والمستقبل.والتسرئةيمةوالهر

والالتزاماتالتقدميهالميوللويا)كتابيصميسارياتجاه-3

تعإيقصورةعلىوالفنوالفكرالادبفيويمحإل،والالإنتراكيةالقومية

الصراععواملوتقصضيها،العصرظروفتفرضهاكما،الجديدالانسان

وفوىجهةمنوالقهـووالمميطرةاعدواناقوىبين،والعالمبالمحلي

.اخرىجهةمنوالرخاءوالعدالةالتقدم
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الحركةفيسادتالتيالرليب!الاتجاهاتهيباختصارهذه

ت!ؤالماوالتيالثانيةاولكيةالحربيةبإاإنتععدئا!ةالفكراثر؟يةا

لراهنة.االادبيقىال!ركةفيتسودبهصدحدالى

اًلتفصيليةالملامحتمتبمعكهذاموجوب!لثفىالمزءفرمنكانواذا

فليس،اتجاهكلفيالادباءلاماؤالان!اصبللئمودجترسمهااهمط

تتبدىكما،النووذجلهذالعامةابمالخطوظننوهانالاقلفييست!.ل

هـالمإروفةالاثارابرزخ!لالمن

التهيهبتبباركلفيواتجاهههـابمبةإالانسا!عاناةطبيعةولعل

لصورةكنجسيدالادباءيطرحهالذيابشريااأنموذجهويةلناتحدد

تحقيقه.الىادبهمإيدفيتمثلونهالذيالجد)يدالائسان

مكل!ثليأبررائارفيواتجاههاالانسا.ورةالمعاناةطبيعةهىفما

خلالمنالانسانصورةك،تبدوكيف:خر2برمع!نى؟الثلاثةالتيارات

؟*تجاهات-لمكمنكلعنا،،برةالاثارأبرز

لبنانواقععلىالمنكفىءا!تيارفياًلانسانملامحءلمىللدلالةيكةب

صلماحوهمممثليهاثهرمنلثلاثةالادبيةالالارالىإش-برانالتوسطي

الخإسائصادبهمفيفا!،سر!سرامروخ!لإلعلهوسهيدلبكي

.الاتجاههدافيالادبراءلرعبيلالمميزةالالساسية

(،الجبلاعما!من"كتابفيلبكيصلاحريثمسةتسعىحينففي

الارص!الانم!انقد!.بئعلىالتثيدلىا(لبنانيةاساطيرمرموعةوهو)

لبنسانيركونانفيا!اهةبرغبةهلهوال!بنانيالجبلمصيرووبط

عقلسعيدريشةتنطلق،الدهورمرعلىالخالدالالوهةوطنويظل

علىلتؤكد"حكىانلبنان"أسإليروفي،(قدموس"مسرحيةفي

عنهـدو!واء.والحقيقةللحبوطناوكونهالارضفيلبنانرسالة

تلدهلاكائناالمثال-الانسانصورةتغلدقلسعيدعنداولبكيصلاح

04

مبتدحثهمخيلةشاهقومنبصدمنتخلقهوانماومحيطهظروفهممكنات

ه!والواقعوئإها،الفهل،كبأصلاالكامةىئماالذاتيةوتموراته

ار!حللهالوبوالمحركللص!رورةالاولالداؤحوميالةلكرةوليد

.الاطلاقعلىال!وارمنإعايبي!نهمانيكوانغهرمن

يمانيجمنوان،فانهلركيسرامزخلإلادبفيالانساناما

اواقعاتغبيرفييكمنليسىعندهالخلاصدرب،انالا،وجوديةتجربة

فيمباث!رافعلاادييةاألكلمةالضزامفيرل،والموضوءيالاجتماعي

بر-وهربينا!تماؤضبانحلالالوجودازمةووحملوهكذا،الت،ريخ

انماالوجودازمةانيرعنبموذلك،ال!لمو7يوالفهلالديضيةالعقيدة

.نالانسإ-الإعلوبهن،الله-الكامةبينالانفصالأزمةهي

ا،فنيونقاءه،الادبلهـذاال!كيةاجمالبلآااىفيشكولا

وؤياهانالا،ا!قراءأوساظفيكبيراتأثيراله-ض!نان،لاساوبيا

ل!داتصونلاالتار،حيآلعراعواؤحعنكلياالمضقطعةا!تجر/تية

وانجذاب،الطاعيةالمصيريةالاحداثعصفتقاومإاثلمةديعمومةثيرالظ

الميتافيزي!يةالاحتمالاتعنبعببداالواقعتربةفيالا؟حراسنحوا،-ماناة

التأ!لي!ة.
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طالعت-"واًلفنالادبفياباالميماالاتجاهالىانتقالناماواذا

الثانيةاعالميةاالحربنها/يئعقبحضورهبرزبعضءهاعديدةأسماء

صرالشهلحركةاستقطابوم!،ورإللائعالصمسيئتفيوانطرح

علىحصورهبررا"!خروبعض،(،بعامةثال!دوالادبخاصةالحدولمث

.يزالوماالالجاههذافيدةالريامواقمعالىوقفزال-تيض،تاضنداد

ميرسةفيمراءوال!اًلادباءهؤلاءحشدلعسيرامنكانواذا

وت!ررالاستلهامءصادرلتنوعالهويةمحددةالمعالمواضحةادبية

فنياسلكاثمةفاى،الادبيتتاجه!فيوتشعبهاالكصةالخصوصيات

اتجاهاتءنتفررهممث"بهةفيفكروخلفيات،بس!!فيما!جمعدقبقا

اللمبنانيين.الادباءسائر

الجماليةالرؤيرلااعتمادهمفإهويج!عهما!ذيالفنيالسصلكاما

الرؤيو!الاسلوبعليهنرتكرماكلمع،الننعبيرفيأسلإباالك!يفة

الفكربكأالخلفياتتشابهواما.والاءحاءوالصورةا!رمزضروبمن

الواقعمنيننخذونهالذيالرافضإالجذريالموقففيصلا2فيكمن

مسااكثرهمفقدانوفي.المستوياتجىءءلمىوالحياتيالاجتطعي

عنمجردةمقولاتسوىيرفضونهاا!تيللمؤسساتبدلملايطرحونه

اخر،حي!عاالمناوراتاعبشةوفقدارا،وبلوعحينااطلقةايةلحرا

احيالنضاالالتزاممنلتحللوا،الفوديللخلاصدروبعنوالبحث

العربية41ئطقةفيرحاهتدورالذيالدهويالصراعفي،عيالجه

؟ويل.أمدمنذ

الاتجاههذاأدباءلابرزاص!ادرةاافىمشعر،قىالدواو)يئفيولعل

قلمىعلى!ئما،وس!واهالحاجأانسي؟و،مثلاالخالكيوس!ف

والايإراءاصورةواالرمزواعننمادهاالجماليةياالمرواكثيفةاالابعاد

الرؤياتلكمضامينتلمسعلىيعينكما،للتعمبيراساإس"وسيلة

ودلا+لهاالميتافيز-قيةيابعادهاوالحريةالبعثفكرةواحصضانها

فيالفدديةالمغرقةالخلاصفكرةاو،الشاريخيةإالالتزاماتمنالمترلملة

فيولعل.التاروخيةا!اناةمنالمطلقوالخروج،الهبثيةفياو

منوادانتهالواقعرفضءلمىدليلخيرمحةوظءصاممسرحياتبعفي

نإرشرهفيلتاري!"االثوريةلقوىاافلاسوعلى،الوبروهمختلف

سبيسلفيوتستشهدتسعىهياذ،للحريةءلادةالىوتحولها

فيجذورتنبتلا"االاخيرةحبشييوسفلؤ-ةانكما.انقاذها

الحديثةالقصصيةالجمالية"ممارسعلىشاهدخيرهي"السماء

ا!ق.العبثي1الاحساسفيوالوفوعالمناراتا!ويي!!.عى



وذجالن!كلقاليالاا!لجاههذافيالليبراليلأطريقتفضيلاوهكذا

"لاتنكل!،رمهاويفيرفضهاسيوفيقعيعودالذيالرا!ضالانساني

.موهومفرديخلاصىفياو،القاتلالعبباو،الطويل

ا--0

مضاعينهفانالادبفياليساريالتيرمواجهةالىهنانصلواذ

التقعميواتجاهه،والسياسيوالاجتماعيالقوميوالتزامه،الوطنية1

هم!الصراعدؤائقالىالنكرةفيالوعيلرجاتتفاوتثنسينالاالعام

ناتجة!جماليةشوباتمنيشوبهماقنسينالاكما،التاريخحركة

فيالوقوعوعن،الفنحسابعلىالموقفال!تزامعنالاحياناكثر

الغسوميمنبدلاالسطحعلىبلعومواحتفاءا!نيةالاحداثنمبكة

هرلاعبعضيخوضهاالتيالمعركةدخانيمهمينالاكذلك.الاعماقفي

بابرازاكتفائهمملاحظةفيالتقدمبةالهربيةالانطمةجانباًلىالادباء

ء-نوالصمتلانطمةاتلكظلفيالمجتمعلاوضاعالاإجابقىالجوانب

مطبقا.يكونيكادصمتاالسصلمبيةجوانبط

الىتقعالاتجاههذافيالادباءعاتقىعلىقنامرمنيكنومهما

خطوطهصطتكونتاقياجمد"وااًلانسا!ملامحتهمهقمس!وليةكبرحد

مراحلامهـتدادعلىاللبناؤ!يينأالكتابلاقلامالكفاحيالتراثعبرالعامة

الرويالاتطويرمهمةتقعكواهلهمءلمىانكما.المعاصرةالعربيةالنهضة

الجماليةوتعابصهـهاالملالمةاشكالهاوأسلم!سة،ادحياةالىاواووءقيا

المبس!.

اليومالاتجاههذافيالادباءأقلامتبدعثهمابنيوازنمنوان

فينفسهاهيانجتهمااو،قرنربعمنذسابقيهماقلاموهـانتجته

واكتنازا)رؤياكنىفيفارقايلاحظىانمنبدلا،الصمسيناتفترة

التعبير.مستوى

النالتشئوالقصاصينءالشعرامنالجديدالحيلاشظجكانواذا

بواكيرهفانوالتطورللتقدممعمارالاتخاذهبعديصلحلاالاتجاههذافي

المستقبل.فىناميةبمواس!تعدوالمؤلفاتوالمجلاتالصحففي

ومش!ال،الريى!يلادباءوينتجه،انتجهماانعلى

،الثفهالورفسوان،اللهفمروامهـيلي،عوادوتوفيق،سليمان

عسليومحمد،حيدرابووعلي،دكر!بومحمد،عيتاليوم!حمد

!مكن،الاسطورةاو،القصةاوالروايةحقللمجاوغيرهم!الخطيب

لفسنوالتقع!كعاالواقعبىا!.لجاهلمعالمترسيخااولىبدرجةاعتباره

لبشه-،اءتيارهيمكنكط6يئا،خيراـمقدينافىوالقصةالرواية

الواقعظلاميةيعانياذالذيالجد*دنالافلملامحتعهيقا،باخراو

التص!واحاسيسومج!عهذاتهعنلانسماىاتغربوظواهر6ومأسويته

التاريخي،بواؤعهارلباطهالاحوالمعظمفييفقدلا،والقلقوالصاع

&سبالاقلاو،والمصيرالواقعمجرىفيثيرالطعلىبقدرتهوثقته

خارجوالقص،"ةالب!ثرسلوانتكار،للغببياتا،ررتلملأمفريسةيقع

حركةتتيحهاالت!هعوالتقدماخلاصياوممكناتوالصيرورةالعراعدالرة

الرويطاطارفيالادبيةاصلارهمتطرحهعمافضلملأ.ومسيرز"الواقع

شانهامنونفسيةوسياسيةاجتماعيةقضايامنللحي6؟العاء4اًلواق!ة

القضاياتلكمجابهةالىودوحهومجتمعهمحيطهفيالافسانتجذإر

علىدةع"او،منفتحنضاليومنظورمتفائلةكفاحيةبروحوتجاوزها

قلبفيللخلاصمنافذعنوالبحثالبائسالواقعرفضالىالاقل

.متعدرةاختياراتمنيتيحهوماالواثع

كعمي!الىيتوجهكانادريسسهيلقلماننجدمثلاهنامن

الغربةالحضارةومهطياتالعربيةافىحصارةموروثبينالمجاص!ة"عاناة

في،والتراثالحداثةبينالصراعغوةفيالاصالةدروبعنوالبحث

الحداثةمعالمترفضذاكاذا!شقرحبشييوسفأقاصيصكانتحين

الحضاريةظاهرهاوطغيانالمدينةس!يطرةوبينبب!هاوتطابق

باستعالةروم!نطيقيحلمعبرالاللخلاعيمنفذاتجدولا،اللاانسا.بكأ

الرومنطيقيةالروياجردتهماوقهاللبنانيالريفوحياةالقريةماضسي

فييالناسلواقعوألالموالبوسالتعاسةمالاهرجميعمنالهووبية

.الحياةوتلكالماضيذلك

مجموع!ةفييوكدسليمانكميشالوشاءراأديبانجدانناكما

والنزعةالانسانية،،لالتحوطاقهـاتعلى"الن"رفيأحلام"أساطيره

"ساطيرطرحهـتهمامقابل،العريالارثفيالواقصةالر!!اياو.صول

وربط،لبنانعروبةلأعلىتامميدمن،عقلوسعيد،لبكيصلاح

تاريخ!يةوبعوامل،سجريةميشافيزيقيةبابعادوتراثهوواقعهمصيره

سياقفيبهاوتعبث4!حالتارحقاثقعلىتستعلي،مصطنعةخاصة

مفتعل.ذاتيلؤيوي

مجلهوجماعةالخالكيوسف،الليبرالهونالشعراءكانحينوفي

ررياحيو!منالجديدالارسانخامةيشمجون،العمومعلىشعر

الاهلارةعلىكعتمدجماليةوبئسلوبية،والمصننمعلل!ياةغائمةحضارية

يزالوماسليمانميشالشوكان،!!ةاللضوال!هشةالتصويرية

العربيالاجتماءياصراعاواقعمندالردالانسانصورةيستل

والحرية،الظلمقوىبينالجدليالتناقضمهاربذلكمجسداوالعالمي

الاستبدادظلفيالذاتعنالاغترابمستوىمنالضحولومراحل

نفسورالطلمهذامنابسببواكورةالويمستوىالىوالتخلف

اثصورةوطاثاتوالحريةالتق!مبهـور.ذاتهافيتصمللهوكأتيجة

وكشوفهساالفن!ية2دلادهافيكعيفةجماليةبأسلوبية،يروالتف

التجديديه.

فالحقيقة،والمقابلةالمقارنةمنلزيدا!نيتسعلاالمجالكانواذا

اختلا!على،لع!بواقيدالقصاصعينالادباءرعيلمنذكرنامنان

المواقحعتعزيزفيهامادورا،والعبيرالوعيطا!،تءنمسصوياتهم

ك!ادشعراءمن2خرينادياءانكما!.يةوالرواالقعةلادبالتقدمية

وسواهمحربوجوزف،صادقوحبيب،ابراهيموتوفيق،الخشن

فىالتقدميمسار!الشعرتثمبلآفيمماثلاثورايزالونومالعبواقد

بلرنا.

واحمدمروهكعسب!ودارسيننمقادايانالقولمناخيرابدولا

احمدوخليلسهدوعلميدكروبومحمدسليمانومببشال-هدابو

قم!دينالسيابوالكعابالباحثينمنوغيرهمشاكروالياسخليل

والف!ريالادبيالوصهتعميقفييزالونوماكبيرحداىاأسهموا

مواقعهتجاوزمنتمكينهءلمىوالعمل،الا"لجاهلوتاوالايديولوجي

اساليبهوتطوير،امامهالتاريخيةالروياآفا!واتساع،"بقةالم!

والجمالية.الففقى

عسورةهيالجديدالعربيالانسانصورةكانتاذا،وختاما

نحوالتوجهبأنالمدرك،والحري4التقدمبقيمالمؤكاالانسان

والتجزئة،والتخلفالتبعيةمنوالخروجالتجاوزطريقهو3يةالاشترا

الكتاباقلامفان،والعدالةوالوحدةالشاهـلالنضصرطر،قو!و

ا،قلامهيواهتماماتهممسضوياتهماخرلملافءعلىاليسماريهبئالوطنيين

.الصورة2تلكتحخيقسبيلفيوجهدبتضحيةعندظالهاملة

الاخصعلىايى!ومهىااجديدامربىاالانسانصورةكانتواذا

والهريمةوالرجعيةالظلمبوجهوالبندقيةبالقلمالثائرالالسانصورة

الاقلامطليعةفيهيلبنانهيوالتقدميينلوكأييناالكتاباقلامفان

.الانسانهذاخالآءعلىتعملالتي

داصبئمييشالبيروت


