
!ءكاور11!)!8

في!-هـ!الفنيا!صطأءر1ابرأريلياألممحسرجمبمافيرو

رجمرهـلم!لميبمأأقرمجياأت-،عرأشقيصط(ألىجوريلصماجطم

ت!،عبتشد--"ىتيةزرلحم!1!!3-حصصفى"لحى"ىز!91،3-رحم!با!-

حىءى.البح!!رزي!خاوسىون!هناربىحذضت!ى*عاما

ليإ-نجمىنالم،ا)2:-رةالمسهـتهلاع،)،ا؟؟هـيبمإطجيىج!ألىكبيا!في

طور-لم*5ا)--محرطجا.-ا-!كار!،.أفى.لماخر،ابر!"لط--!صطالصمط

-جح؟روا-افىطج+اهـحمهـ)أء؟!!كاط--أ--.ء!ا-ش--!أنج!

جص-ر--.صصكبهـكصطى..-جط----.ض-

!ازوحى-"تلههانضوت3أووافإن!-ظنرا\إ--خا.ور
..هـ!!لى.ءط

ولد.رشغله

لمنصجاقةإ-،ر*ةاإحربارةأمجريةفيالمدنيالشاعرولد

القراءذعبادىجءفياوتلقى1918ءإملىبطنارفيج!بيل

برأالمنصصط"قريةفيواحدةسنةدرسثم،والكنابة

رنى-يد-اخعيهمع-بعدئذوالتحق.إحربارةامنالقريبة

انتقلراحدةورحمنةفأمت-ىمهرح!صةالاالؤربسوقب،لية

*صميدافيالاميركيةانفونمد-لىطةالىزمطايننبافي

وبعد(9.!أ-6091زسحواتاربرحدرسحيث

،الجربارةم!ارورلىفيالتعليمفيعمل!حنخاتخرح!

وطرأبلس.،والبتردصجن،وجبيل

بااوإطفيرجطيداخيدمعالبهـازيلالىهاجر

ترصجهاماسرعانلكنه،التجارةواحترف،1391سصجفي

الكافقى،جرينالمهاللبنانييناحدهـزرء3عأىأمصضالجعص!ج

صجف!اطن/ىصمائهاصطومىالمديمجةعنلمعبرا،لبلادأدأخليةفي

قصاتدهأجءلديمج،ونمجطمأحبئاالتيأنىط!طمعةكصنشريبا

واخهتلطىإ،((الغابأغاني"و"اتغابكمنة"م!خل

اصى،جمالصملفيامحهافرالكن..شأجمىطاءابالزارعيصط

سانباول!ىالىرشيد!خوهفاهـتدعاه-يةأصدرالذ،-حى،قيرلح

لهوصصف!الشفاءالىتماثىانوبعد،الطلأجطليتلقى

التيفنسانتلممانبلدةفاختارتالبح!ر!مج،صطأصباءالم*

اخرحتئؤيهافل.لسانتوس!ثعر؟متدادعلىتقع

حياته.

لى-صجرليك!فيالقوعيوالارنثى،دانثقافةرزار!كبحىمنط

المدني-الشماعرديوات))عنوانتست69*"91عامدروأنه

القطعمنحسفحةمئةفيفجاء((الخوريلبليهمؤجص

الصجىمنالىعادالذيرصطيداخوهمة!دمتهوكتبةا؟حبسر

4اوررلم-اإطصمطموريةاحصجومةمننجدءجطذ8ء1جاء،مهـنأ

وتكريم.حفاوةكلمنثافلقيطآنذأثادجىدذ
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!و!!!!)1!!قه

ىنجط!حميه!ثىج

نرصاهرتحض،حسةأ)بنبشء،خ-كأأهـاحيعذ:!وبإزرهـ-حىان

بأففيث-يءلترأليركأتث3أةنزححجرأدبؤب--ح!نر،وأ

ا:ء!تخمخحافينزحواالذينال!-جريصر،لات.ش!-ج!يهشجبرات

هـصهـدمت!جممتال!عيلةأ)تحيبيعةت1ذن!أحفرر-وريةفرى!"ن

يعرفلأطصثةالمعقدذأء-!خبقيأإحمناعية1أهـنأحياذ

.خير-!ش*"كااذ%قي*ش.--عاتشغت-5ح!،ورو،.ح!ز؟.آخاافيأ

رراء!ؤمكالمسيلنهثلجاتأ%غةكأ،.هـد6فا.%عكأأ،أشعبد!

إ،االتي،ةالحىهذهسننفروالذإك،5هـنونارهمإ،ءلألادة

ا!!ادى!أ)ح!--ثأرتساأىإالعحودذرتمنؤ؟.!ء!هـء،ارط

كالام-اخليغتحتكىالتيأ.ضتبيعةانق-2كما.ألمتواف*.ح

لمدني:أيمجولط.ىجمالر.مج

ء-دقدحم3تبياا)وحىنشنلمئق!السحاالكات-صأوىزير1تتقد

بهمطىاأ!صطأوو!را-ىألث-مىتغ!--ت

1"اكمح!"!جنحفيا"ت-!مح!شموتقد

فرهصطصجورأدصطإحمينماىجح!يعايي-!حا!المصااىمج!!رأو

ذلمقعنلاأ-كأخاب!اطموادصحعفخماءفيكإئرأىط

العنقتثنإمالصيادجاءهاقاننجعدبطنرر"!عثال

أفراراالى((الغابأغانيمطن/)شء-طصتهفيويدءو

حيثتا!سمحاءاالطبيعةالىالممحمغول"المثتخنةالمدنىج5

يقاصطدالانساريحياو،االحقدويصجلالثى،البغصطيهحي

يصطحكو،تشجيهالتيوالطيور،ترويهالتيللمغدران

:ال!ديوالعمثحبالمتفتحللمزطىر

الممجىظمصصىحاأرمىألىفرارا

ا--،وأىجوللمحرأوطارفللطناًصج

صجماحكفيهماكللرحبرولم

نحىطارأكتشجصونارغدلمثبوتر

لطجدىجواوالطجشبلزحعرأمجصهافكماحلطج

واختار،ءألث!امنثاأداعب

ررذاكلفوقأطجافيصجا

السصهـيدةأورطصيهقةاوالاككار

الفريد3بالمعاليالمثاعريلهم

الثسمحرطبأحسنلهويوحيث



الكونحكلذاخخئمالذيإقهخامنشريبانا6ؤ:"--بكأ!يم

"نرتيب.أحىنورتبهةتننهى:!أأحح-ق

شاعرروحصدرهاأ-كأجغ؟أف:تكأهـصب

أثهـاروررحصرقأفكس،ر!تئتج

...حرلاؤ*افيالرحهنيدتخ!س

!جارمبدء!صاأنامماء-فتخعثصع

حيرذفوقكالنجيمخىونشبترى

يختا!!ىحسم!الذيالباريؤدرةلدى

بزعثالكابأىاوحنست"

أبد!الزري-احبابهمولخن--

ارشىبلااخاذةاخرومنا!ىلربة

ا!عرو

لبماورت

أتو؟بها

"حمبيخأمحاشبا

ا:5-،-بر

أوخذلىسأو

ل:خان"أكا-خمب-!الىبهي

طبيوةفوهحبهظتكوينهأللمه

.11لا
جص.هـ*

-أرلمكىؤ

تتهـ-د

كصو:.لا

تجماابعاا

ط!صشحما،أصى

!بحاب-ر6أ

ث،-ض!ئ!ال!9ا!

كأ3حىوابقلبالجا،لفوو؟لبفانإجصبترأحر*،وكي!

للازهـصص،نيحببالختافيلبنانواء5و!خالتعتبقكأعى:ن

بر-كأوأصى،أباثمقأؤ!س؟ل!مافيهوص،شةالمرضط

:؟قهـكوالىأ

واؤ3!-ز

كؤعاش

فيأشاأ

كمقفىحفىأفيالىصا

ص،!ألى*ئ

النترإئب

واخفاقه.أرزقاس!جيلفيالدائبهـمحيهرلء(!

!؟نبر،لبءلصىالش!عورمقحال"الىأري!لىالث!ديدوتعبة

وا،!يم/والمرارةا)!ذابغيرقيهاجنملالتبالغربة

أفهتفيلمعخادعهالسهـاراار1.كنا+لهإ:-صةبافا)ججرة

:ا!-م!تآ---حا-كا

.؟ألخزبالمههجيرفير؟يتمابر،رله

؟الروذابسوىفيهجنيتترىوما

ح!،بككيسى-جلميتالاأنتما

أ--تياعنوازور

يححصتمحضح"!تالا*خغاقلهذأنتعةة.يتهخىو3ز

الم!هجرفق!صرا!فيال!قاشهـنالفائدةفما.لحنانإلىدةالعو

الذييالغضبككحس"حاتكلكاكايه-ليؤشاكقولهدامما

؟4لوطن،ا)دنباةبمكانعليعتىر

؟!ما

+شكيم

رص!تثع

*اتحىأواجمشىلا

ياا!!ك

حجردحشو

ححخاثل

هـثبلاا

اخفقى.حا-ر

هـأ!وحاتهتحقصو

.ا!!-ورجط-النتابذألمثفي

فاز*ولع.ا-هـيعاالضفي

السذيالماللهاريئصنلكنةالءس!ةىوتعت،نفسهعلى

أ!.والقنوالياىنالىاستسلملذاك؟الايابلهيكفل

4خيالداعبطالماوردياحل!اق4بالنسبة!!جمرةكانت

المدنيللشاعرحدثماوهذا:اسعذابالرؤىىوملأه

:يقولفراح

بال!راببثسترغلثئانكنزكعكا

لصنابكاه-لمووانكألخمشىابصتلمى

أىصد"صناشعرهفيحياتهالمدنبانتماعرهـورإنخد

وحنينوشو"ت!غربةا)ممن3دكيافيلوويوماتت-نرربى

على"الكفحاملا،اهـزقاسبيلفيوكةاح.بوطر

صفولفيويتجرث4الكضب!لمعلليممهاجرواي.اثكأه

يقطعو،خيحمةالرررحملصول!لىياحنار4/ش!-!ثاوشرالعبأكا*ش

!ر.صانفلأأكأ،-حمىءفسار:ت3اأ--!-!-بوأكاا-!اًإجثىفاتالم!لح

اخمحةداألىصىا3فاذا/-اححضها01ال-ا..1 -ءلى--.س..!حصقىرحجررو!!صيا

:يقولفلن!ممعهلمأشياءهيعرضالمناىاعلى!اع!ألحمالأد

المفصاءفيكالمهـندلىء!مناءوهـلطإ-دلادأيجوبون

الهـجاءنجع!ىجزالىم!لطز

يقصف،9مقتالمظرحملالذيا،ا-ا)!و!-!

تم،ياطالشمالىوذاتا)يميرذأتيتمايلوكيفبر(الكشة))

بهبمفاذا،وجوههمفيوالدخانالغباررنفثو!السكران

:وجاهـا)-!اءيرونلا

كارىالسصميلرر-يرهيميلأقىضارااترىحينللهياو

الفبارافيوجوههـمريمفثيساراً%ويمينابنىميدور

الفضاءوجهعن!مفي!-صب

،منوبا،أل؟يالير،1اعحفص!ةاا)عص،3-.إزي،-لاىلضص!--هـا!!و

:اجباريحممومفيلهمأولحىضىتخعمامليكوفىرزأرأتق-،ا

يومكلق!وهصوموكممنودون3تو!لوك!ا

ت!!تظرد.دهئةفنادقأؤىاووا-الم-ط-ص،ء"أثا

اما،ارلازرص-ععاد*أتيأإت-لحمضليهاشاتهشفشا-ممكل!هـشتبأ

محشوقماشحمكلنءحأ؟-ذؤيربعنييالي--ضكلعو!ا؟أ-فيأو!!ر!ذ

خشن:اأ-،ر!اإقثلىبا

وطرشحرسأتعن-.ال!*،6:...الحخدصا-لنن3: -هـ.لى،--يممايمهـم-

.3.دص!ث!قدرزقماورء6خ!ثبعتأعميى!لم--!إ شسربنثىرو!هـ!

أحقمزرعهمحلىاميناعملال!!بأمض.اءراافإضامر

و--صسماركت4القالمصيىاله!الط!حى-طو،ح!حو5!فيابما



ا)دائ!!هـأعهمع!بىتهـرأى.العيش%تظفأحلإلأحى-نأ

برحرإلى.شةعاا-خبم-،يشوول!-و.كتوى1شةإرضاسع

كذ!!ذببهـف!*صا،تههـنكالات!ستعرآلتيهبةاللمزاصثممرا

.أ-!يفرؤقهم)جكم!مبوا،أ!نحاحواأس!وربأص!اصلها!ى

:اعوالخووأ!حيدةبالمكرالأ:ا)جبينبعر"!

6-7.لكسبهفاياكفنسىينب-ك

الكذبحمأةديلاالجدحلبمأ،في

مسعرة!ا،تونؤ-وولمكالشمر

أ،11أىاازكاءتأثلدءكهافي

هـا-ضأنيذولحتىغزحجدالوى.ى حمععاؤ..ءيبالأخ

اما،إمس!حباماءمنردلازرء"رر-قيلإنكاؤءجر!ده

دبنمناهمامافاءوالحىقبامختمىونفلاومحراثهكفه

النانمى:على

تنزؤ-!!،إفصء،زرهـ-كيكسات

أ)سببتئخايى!تعي؟دذسن،ء

)همام؟والمحراتكفكالى"

ال!قبمدىيوكبىلنالخامنعلىدين

شىتماحالانخئردفييماثله،الذيبشمقائاءيعزيهثم

:فيقولوا،دبالعلمحقلفيا)حاما-نوتمب

يةتعزللهاكحباءلميكنهو

واو!دب!العلمبخقلالعاملينفي

مىتالاديبيلاقيهمااخرى؟مخيدةفييبينكما

ريشيد:لتخأتهـاًويرفع.ا!تهذكرىيحييفهـو،عناء

بها/يسعدلاولكنهبهتسعدالها.ومفاخرهابأمجادها

جسدهيتلأشىانالى.امانيهاتحقيقفيعصرهويفنىم

أمتهمعهفتحياالاديبيحيما

سعداومافيههـعدت،وطا!

أمانيهايسقيروحمهمنيضل

ا-مسحداايفرغانالىفكاساكاهـا

العلمانوارءخااخذالذيالغربحكلىيحقدونراه

وظلام،الوهمضبابفييعيختىكانيوم،والمعرذة

ويكضس،حقدهلصممومينفثوراح،لخاتنكرثم،،اةالجي

النهم:كالذخبالزرق"نيوب!ن

الحممنفثوفاؤكفكانالحيإةماءغربياسقيناك

الذميمرعيتتعل!مانوفاهـكالن!جومرعيلعلمحف

نيمذئببا)ملم!أصمبحتالقطيعتر-ممىالجلفيوقدكضت
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امحيم-تؤور*-علىينمزانأت.يمصمف--را5،زأ+"تشو،تول-ء

نلمى.-طسلكن،ألاخنهامفي"تسهنسر-ىكازرحا.خه!،يلشو

!-شتلض.يا--ثر*مليثثش!اد؟إ-أإ)خصلم!!ب.نزلمنىكلىسترز-لى

حىتىؤيهاإحمزهمالمطالبةءنأءربأ5ء!يروإن،تمزلا

روح!ينكفلسىط-لان.النحاحممبيتا)ضهاينةدهـنحوا

:باأخياةالخارتلىوزلمبهمتالحرب

إفشمافيهؤمسهنمرعىتفل!ياصبتغ3أت-وباسننت

واو*كربىإراب!زلىضرهـبإصلح-اد!لخيوثا،%كوورلصتر

أ+أالمخودؤ!هـأ.ء..-2..!خحاأ....ؤلى كرم/3-رورهـصححى.+ر..-!-رحرحت

ودموءط-بمإححمووصلدروحألمعرفيفور-نحغىتفان

صصا؟اش.أرخاتسأ..إأتكر!اذا.ص.-،أ،
هـ،ز،؟سليلم!كرر.رحيأج،ث!"

بمإ-ر..-ء،-شييش*لأ!ك!أم.-.-تا!براشجماكأ.ازليط،.ز--.لاهـ.-،ت

ول!طالخاطرخفويرلمملهكانبق.!-،غتهفييتأرق

الدعاية:أبوأقخليهيسلؤ

مزخرو-ةألفاخمااالشعرألبمرلا

السصحبفياللمبرفتلاللماءفا)فمخل

ايعلسخهقابرأحملدولا

الذهبورنبوقليتيسرولصو

!ذلكطالقروياخيهافانصرألمنضماينصص!فلم

،رص--دهكلحوىالذيالديوانثدذاغيرلنايتركلم

حتملالتيالقصائدبعزتركقدكاناذاماندريولم"

يعوداقلالهلسببو)عل.ا)ديواناحباعةبمحدنطمهاانه

فلمأ.عليهالماديةالاعباءوتراكمللمثرورةتفرغا،عدما)ى

العص-تجاءف،ءاحدكانفقدذ)كومع.سانحةا،-تترك

فيها:ا)قائلووووةالمؤور--ينالاندلمممية

قلمااشمرءتانعصبةلمنانا

ألقشقهمناهـ!دجىسريشتف

لهافلبمرمناأقلامناتعيمثز

ترتزقمنهبابوالهجوبالمدح

أنفاروضةمنازارزأرنامن

إءبقااردانهمنينمخحوعس،د

لديفةلثورريةوصفاكهاتمطأرحاتالمدليالثاءرأث

للنكتة.وحبهروحهوخفةوطرافتهظرفهعلىتدل

علىجروالصقاربالونصحنهاتىاللوللصبايالهكقو

الشيب:هـ!ان

ليوقلنداعبنه-تأذتمساحبم

عكيبغيرالشيىبهوانتشمل



شبابهفييزلىأممشيييفقلت

!يمشي!يشببحتىأرعويولا

الذيالمتداعيبيتهوصفهارحاالسصاخرشعرهو!ن

صصقفهضدصمصاهوصطفقد.ألبرازيىفييمصكنهكان

ءإيمهأريغاهصتواذا،بالدعائمتمسمك؟دإخررالن!كمف

ناخشب"الاخرىالجهة!تل-خدها!هـع..جيةعمن

ون!ء!زصف3!قفكحنهوى

والصصترب،راهـسائمبال!زمم!ص-ن

نجمصنمنهبتالهـيحسا!ادا

ار-،-يم!5لصخسدأتهر،حتاء-

بعىضؤءكتاأبعصمهندلسا

رى؟،س!إ51ند،8؟مح!هـءتخححكفب

المم!هـفيهموضمعم!نفيا

بم--،!اص!-رهـ!ىامعصرانكث

الجميتلوافذت-بهييهالوصفهذافيماوأجهل

بازورار،تنظرومصيتعبتتدو/لهاجفونلاا)تيباامحيون

قارهـ-5ةاصكصىالمارونيراهأن4تيارفيهخلعاذابخشصط

خجلاسنجميتوارصطويغاؤلهثمتراهلذلك.الطريمط

ارورارأالنظرمنزعبتوقدجفوترإ،إعصونيماإزرزوا

ارأحسوبهي!هرقدغرربماثيابيبهلصوصطانأغافل

زوجت!معفب"يمصيشظأنهكلا،ذلكمنالادمصىو

وا،الاحرمنؤبسسهيدلواناصمديجرؤلا،كالغريبين

يلامسصه:

إ-عذارى!امنالغرر!اء،و!يمنكأنني3قصخيجوزوأيمهثى

ا)ت-ياصماواالىتج!جبالإجمالالشاعروصور

يعمداندون،المهجرفيحص،زلمهصلبصناصمتمدها

واض=ط،.صيطةليحكى،يةفطرؤجاءت،ينه،زا-وا؟يقثاتزوا)كط

لخمورهمنكثيرةكلواضعفينثرهاابهامولافيض،ضضس!ثلا

له:قو3

غعثدههـن5حسفالمرقسة3إمحاأبهعزمياطهاقتهـكأ"تكبم

،هـ4حه!-حى،آوخسوسبالمالمححم!وسعبوويمفجه

:المثصطربالخائفافر؟كقوله

با!دهفيات!-،ناكحاورلقلبهفي؟لإكأنيصص-تقرلا

أحر5الىتي!ير!ثكألهأخطكأابرتفيءأص!يمراعوؤع

أمحبالصجينوأريرنألاصواكهـوعلىفج"ىار!يلوهو

تليلة؟حص،ئدفيا؟!ألشصكلفيالتحنريدا)ىيرزع؟أم

ألتقليدالىاؤرباكانوالتمولمج!المئجرلخص!راءدلان،جدا

ظروفلكن،احسيا!بشاعريةويتمشص.ات-محديداالىمنهم

يى،.نو!،عرطمس!لمت-حشنصهةال)!ب،تووالمم!ؤ:لصورجةاادحياة

فيالايقرضحاءلاالحتمعرءنفؤ،نصر.بموهبتهوخنقت

تريصروامه.،بشعرهيعتيكيفءرفلكنه،السوانح

.دهاجزيشقصتيو،أفىهـفبهاهـججلو

دءصصق

ال!دللإوو!!!!!!!

عر،طةابداعيةفكريةمحجلة

المؤبفصطتصصدر

المغاربةالشقدميينالمثقفينمنجماعةعلي!مافصس

بنيسمحمد:المسؤولالمد.!

وأوروباالعربيةالدولفيألاششراك

المساندةالمؤلمسحى،تاشتراك

يعادأ!ثاماأودرهما05

يعاداهاماأودرهما1ه0
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