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ذعرعنوننقادذلعلىنقرنابهااليومبناعضتوانفلسنا..691بغداد

لقسرباالمقادة.نعطيلامصاعيبيلقنا؟لضيمعلىقسراسامناقمن.للزركاء-الثامنالجزء-الاعلام-!
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الخترالىجانحينائتمنامااذانكئولموفيناعاهدفانحئاذا.داغر

الفيالىتميللامناخلائقفاختبرصموئيلهربرياشئتفانللحصولجهداالمؤللفبذلثووالمصادروالبحوث+ألدراساتهذه

***ألىورافدا،مادتهالىخصبا،شكدونمالاضافتوتعمقهاعليها
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!و.ألاجابةهيتيستطيعفهل.قيرهفيالنجرفيالقرابةصدقعلىدليللغتيهمإوفياللقربىذوىمنهما

وما)):قولهالرصافيلسانعلىالتصريحاتهذهفيورد-3بالقهرالقوم؟خذحكمس!اسةونتقيالجلاءنثىولكننا

ثاثذةعالميةحربقياماستبعدفلاحربفيمستعرةفلسطيندامتالازرمممدودةبالعدلتكنلماذادولةاركانألايامتثبتوهل

اسماعهاتأثيرتحت9قدتهاافنيذاكرتهاالكبرىالدولالىتعيدباكمكرالارضاملأصإىاثاانمعلناجئتكالقومفبلاناوها

والحربماتلانهالرصافيعنصدوزهمعقولغيروهذا.الدنيئة:ءنهاقصبب!دةفيعايمهيرداإستانيوديعلهمانبرى

.مست!وةزاللتماالثانيةالعالميةمنالشعركدابامالرصافيوقولالسعرمنعجاباميهوداخطاب

أوعررة:وال!نورةابرصؤىوالجسرالرصأفةبينمر؟وحةلهاويا.ي.وادريادرحماوحقك

الررعلىالرمانعينبهابارضار،ـوىتجلبللمهىعيونمنوما

منالرمافيموقففىبيالراييخ!الفناانالمؤلفالاستاذحاولوالونربالئن!فع.بالاسلام.بربك.بالممما.بالارضمعرو!ياببغداد

ابو)قصيدةان!171ص)ؤقال.1691عامالكبرىالعربثورةبالدراعلمالشعرببحروانتفراة!(نكلامدرمنقريضك

الرتاءمعاليتحمل)مكةفنريفحسيناالملكبهارثىالتي(الملوكبالجزراذنالحقفيهمداذاسياسةبحرالبحرهذاوللكن

فيموفعهعنالتراجعمعاليمنلحملممااكثرعليهوالشممهوادمطف؟والبشربالعزالذللقيت!كيفاعزةبوجهعبالاعهدناك

ديناجيهلال،ذالاستذللكالىذهبكماالعربيةللثورة"أييدهعدممنكانتصحفي!ةفهجماتلسك!لةبه!هاالرصأفيتعرةى-3

.("الرصافيشعرفيوالاشإذاكيةالقومية"كأ،رظصرالدكأوريقولذلكوفيكلهاوفلسمطينالقدستهءغادربا!ب

الفصيدةفيالنظرانعامبمجردنظرناؤكطمردودالرأيوهذا:)1(!الاسالدين

واعنبوهاجمهاالعربيةالثورةاندلع!عنمماالرصافيمان.المذثورة،مروفاضطراداسبابمنعليهاوالردالقصيدةهذهوكانت"

انقمسماتهلحمتعينينفثىسهرمصرمنقدعلتىوفديفك!مكةح!مع!واانلتوللؤعميلهحمعهوه!أئهمعببهثب،نهاهجوممناصابهماللشدةؤلسظببنمغادرةالى

.."ملسطينجرائدصفحاتعلىله

حرسهماجاثارلثاحممعيناعليهمالحجامهومخزطظدثبلؤمحريمةيدذتكلكنماعجاج-الاسناذ)2(اخرموضعفيوثبتهاجلاهاالحقيقةهذه

.01ءا1000000لا.101فيهورداذ-عر!هكماالرصافي-بعنواننشرهمقالفي-ثويهه!

امطريو-نقماميماومص!اع!سمالرباربكليزميديليولحتههمع!عا!لافانتد.ايعيسىلعيسى-ملسطين-جريذةفيالقصيدةونشرت":نصا

النممايخقرلماوالعهدينقضلمافتهءصحتولوالشريففالوامنقالعلى-طهوجاء-اخنجاجاعاصعةالرصاميعلىاثيرتوراعاقو

العثمانيةالدولهسقوطلعدحنىالرأيهذاعلىالرصافيوكألعلىزائدة!نتهذهاروأملةابياتانوالصتعبةمجاملةابيات

00000100005نابانهيفسرلاشططمنذلدفيماالىالرصافيينتبهولم،القدار

دسشفق!ةبعدلابطلاعوروالثولكنهوطنيةميصالجنرلعابررو!يدصسدئدهالهالتوردبمفيهيتخلو-كلنلمعليهاثيرتاككطالعاءعفةولكن،المجاماةضروبمن

المتناهية،بصراحتهعرفالرصافيلأن،وايمانااعتقاداوانماوعطفا.منالنشاثثيبيرانمبمنالنيلتريدكانتلانها،شططمنالاخرى

مجدبل،محسبالمرثييبكلمالمذكورة(الكافية)فيانهوبدليل."5ئية--زبيةلالبابالرصافيرإإئفوق

عنتراجعايعتيرمما،ذاتهاالثورةومجدالعربيةالثورةفيالمرليردوأفماليوالأخد

تحردية:عربيةثورةهيا!اا6ثودةبانمنهوايرماظالاولى!رائه

الملودابوالحسينقضىغداةحلوكفي؟لعروبةوجهبدا"ومحلى:كا!من4.2الصفحةفيقالحينالواع!قيهوقعوهم

:يقولحتىهمالييهودبانفاع!رف.هذاخطاهدصححطدالرصافيفانحالاية

يك3فييليسالعزماتوفينظيربذىليس؟لمجدفيقضىللعرببلاءمصدرهماليهوداني!ينثم.للعربعمومةابناءبوا

الهـلموكيومبهلكهاتا.خنىالافدامواصلمليك:جاء.فيهوقدذاتهاالصفحةهامشعلىالقارىءاص،لثم."لهم3

السلوكمحمودماتانالىالمعاليالىيقالكلسلدلقدالعددالأسننقلالجريدةفيوالمنشورةاللمشأربهذاتصريحاتهانظر"

التريككالعذ!كاققديممجد-عرسللعروبةوجددملاحقفينشرناهاال!نصريحات!!ءلاهميةونطرا8(91لسشة4147

السهوككالر-الارضجنوبهزتالعربفيذهضةواحدث."الرسالةهذع

سفيكدمبكلمؤيدةحقوقالمبالسيو!واثبت.المزعومةالتصريحاتنص26-ة58؟الصفحاتفياثبتثم

!وكفيالتعاللبمناتوءحت!ىالحلفاءغشهولكئ.اطلاقاالرصافيعنتصدرلمالتصريحاتهذءان:الوهموموضع

ارمكوك!طنفيتموهلماادنصارلعديفوالموخالوايأبئماذلكعلىودليلمنما.جوادبهاظمالاستاذكاتبهاتخيلهاوانما

...بالدو!ةرأجممما"قلت:نصهماالمراسللسانعلىجاء-ا

يقولحشورةيتةوكتا!هاالرصاة!ايرش!،ل؟المزعومةاليهودية

ممم!ببكقحوبةنضمجوخيرنعلك!يم!دلعيلنيننجبرعليدعيمقريناليهودوعلىنف!مههاعلىلث؟ماوستكو!ا!لعدالىا!دمنحياتها

دهوكالىالخليحمنوضححزناعليكالعراقناحلقد.-."انفسهم

تبوكالىاكطمارضالىجميعاالاقصىالمسجدوناحاذار16فيمات.لالهالرصافيعنيصدرانيمكنلاكلاموهؤا

ركيكشمرمننزهتكماوهزغمزمننزهتلقد-8"91ايار01فياليهوديةا)دولىولدتاحينفي491
بكرامننناتث!هدالالد!ىديهيدها"-لمر(سلايفات.--2

السببادب:اًلرصافيشعرخصائصمناليهودتجاءوالبربريةالوحشيةاسننعمالعنونرمعهانفوسناوعدو

.اليهودواسرى
الرصاؤسينسعرخصائصمنحملةعنالفاضلالمؤلفتحث

."ضباعاتكونانالضواريوتأبى:قال

بها،ونعنيبالاملبات.واجدرهانظرنافيخاصةاهماغفلولكنهالسا31
هحاهلمنساخرةمنيةصورةتخيلعلىلم!بمصافيقدرةالقديمةالقدسلان.للرصامييوجهنيمكنلاالسوالوهذا

سيالستهمفبمالانكليز-ثالمعنونةقصائدهذلكعلىوكمثالوالرصافي8،91ايار28يومالتلاللهعبدالقائديدعلىسقطت

.والطليانالشيطان-.-الانت!ابظدة-.-الاستممارية9!صوالاردنفلسطنيىفياللصدايبتاللثحرفينطضرات)1(

،مريرةلممخري!ة،السياسيةاللقصائدهذهمنقهميدةكلفي62!ااًلؤابعاللمدد،اللبنانيمةالمالرابي(-)الفلكرجملة)2(
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والادب.الفنعنهايحدثكاسمىغايةلبلوخ،وسيلةاغترباجلهامن.-معاوالطرافةالخيالفيآيةهي،هجاهلمنفنيةصورةعبرتفيض

الاميركيةجرالمهافيالعربيالادب"فاريختستعرضحينوانتالسياسيشعر.فيالرصافيانمناًلمؤلفاوردهمايكونللذلك

تستعرضوصبن،ربوعهاديمتنقلاحيأتهجلصيدحقضىالتي.رأينافيللصوابمجامياالمبدممةالحيالاتيستجلبلا

صيدحا!ارتجدا!حصةهذهفيجرائمطوتتصفحوبيوتهاانديتها:امتابملاحقحول!لممة
منينفقوما،مالمنلمالادباءالادبءلىبهيجودوماوشعرهلادبية

والدهشة.العجبيثيرممامجهودشعرمنقصائدعدةالفاضلا؟لفااثبتالكتأبملاحق!بم

منالمهجركنوزالىاضا!م!يماليستهذابعدصيدحوقيمةالمؤللففاتكيفادريولا.-تنشرلمقصائد-عنوانتحتالرصافي

لاهلمنتجعاالارجتتنيئااوفنزهـةلافيسواء-بيتهوجعلالنفائيوالدررالقوميةوالالثراكية-فيكتابنانثرتقدالقصائدهذهبعضانالفاضل

زا3مربي!ةالرابطةجمعيةاتخذتلقد-تىالادبلاهلومنتدىالفضل:المثالسبيلعلىذلكمن.91ع9سنةالمطبوع-الرصافيشعرفي

ا!اجربادبتعريفنافضلوصرهلهيعوروانماايرسبونىلها-فياولهاارتي(لسلمانقل)قصيدة

،الاذهانصقلفيالادبهذاقيمةلنأيجليصحيحاتعريفاالعربيدقدوالاسارجازقدكمفحراكانبعدمالسلمانقل

الامزجة.وتلطيف،الاحساسوتنمية.اليهالمشاركت!ابنامنبعدا!ما121الصقحةفياثبتناهاوقد

منالدفينالكنؤبهذاتعريفنافيا!قضلوحذهالييهيعوداقولةمطلعهاار!نيالسعيدلنورياهجيت"ذلكومن

عنيعرفمنغيرهدساذ"لادباءحياة!بئالمإيولةالسير-وهذهالادبالربدوالحكمنفسبالتليدالمجدعلىلوحي

ضازيهاويتفهمالرائعهالذخيرةهذ.كلالادباءهوع!لاءوعنالادبهذا.المذكوركتابنامن012الصفحةفياتينناهاوقد

المهجريالادباقطابمنقطباصيدحكانمقد.وانجاهانهاواهدامهاالر!افىتكرىكنابفبمثرتفدالقصائدهذهبعضانكما

!ه.الحياةوالوانالادبعذاالوانمهالوقوفيمعبوبدوتالفاضلالمؤل!انعجبوهن.الرشودلىالحميدعيدالاستاذلجامعه

حغرحينالقاهرةمبمالعاليةا!ربيةالدراساتمعهديخطىءولمجنون-ضرةبذلكواعنيشعر.منليسماللرصافينحلقد

لالقاء5ودعاصيدحبجورجالاميركيةالمهاجرفي.العربادبلصويرمهمةفيماالازريالحسمينعبدالمرحومشعرمنمهي،261ص-الزمان

تلكالمعاضراتنتيجةفكانت،مع،دهفيوالادباءالادبعنمس،ـبةمحافرةالمطيعيةالاغلاطهـنالضخمالعددالىالاشارةمنهنابدولا.اعلم

ميولولهوصفتهالعربيألادبعنالبحتيقنضيه"ماكلجمعكناباوول!اكم..نثويهامشوهته.الكتابمنالقسمهذابهازخرالتي

فامتوقد(الاميرك!يةالمهاجرفيوادبا؟ناادبنا)باسمالربوعتلك.لكثرتهابتصحيحهاجدولابكتابهالحقالمؤلفانلو

بقراءتهانعمانلياتيحوقدالعربيةالمولجامعةمبرة.لاولبطبعه:خاتمة

ونقلتماالعراقيةإلصحفاحدىليزررتهاكلمةفيقيمتهالىواشيرورميرقيمنحأبءنالحد!ثانوعذري،اطلتقدانئياعتقد

قسامتالتانية-التيالطبعةذلكبعدصدرتثم.صحيفةغيرعنهااهـررروفي،هذامنلاكثريتسعالمجلةصدراحسبوماطالوان

حتىاللطنعةهذءتنثسكادتومابب!بروت(للملايينالعلمدالى)بطبدها.جلهيتركلاكلهيدركلاماللكن،كثيركلام

الاولى.كالطبعةنفدت.الصديقللمؤلفوتحية

وفداليومايدينابينالكتابهذامنالثالتةالطبعةذيهيوهأ

اللذينالادباءمنلعدداخرىوفراجمجديدةفصولاا!بهاالمؤفاضافي!اجيهلالايرا!-كرمنثاه

ومن،حياتهموسيرةادبهممنشيئاوالتانيةالاولىا،طبعةتتوعبلم

،ونقولا(شادبماابو)زكياحمدالدكنورش!ندراساتالمستدركاتهذ.

وغيرهم،زيدانامين،والحوماليعليومحمد،الخالويوسف،حداد.

.المتحدةلاياتالوفيوجدواممت.

وشاهصن"،مم!سطفاحدواوفيجنرلبربسعافىسالدكمووغوحعيبمعرفود،راولععاسكندرلاميركيةاا!جمرفيواديا؟نأ.اًدينأ

وسديم،ارسلانامينوالامير،الرحالاللدينسيفعناساتودرصييدحجورجتا!ليف

الارجنتين.فيكانواممنوغيرهممفرجالثالث!ةالطبعة-للملايينالعلمدارمذشورات

الاقطارفيالادباءمنلعدداثمعريةوالامثلةالدراساتمنوعددكثهي

واضافات،كافيةتوسعةالىبالاضافةالاميركيهاهاجرامنالاخرىحركاتهمفيوالادباللفنيمشيالذينالادباءاولئكقليلون

،فرحات،.والي!اشماضيابيحياةفيالادبهـنلالوانق!بمةذاتحركةتقفيومالاينيو!ينقطعلاالعروقديالدممشببةوسكمنلاقهم

،معلو!وفوزي،زيتونونظير،حدادالمسيحرعبد،ضعونوتوميقصت!ىانفسمهممنالادبتمكنالذينالادباءاولئكوقليلون،القلب

وغيرهم.عسا!وجورجويقطتهم،وسيهمصحوهمبينفرقلاوادبافناحياتهمكلاغندت

عندالخاطروسرعة،والنكتة،المباسطةاذباسنقللتانيواذكريخلقوالمكالوالوكما،وهزلهموجدهم،وتعبهـ!وراصننهم،ولومهم

وقد.الكنابههذامن،والثانيةالاولى،لطبتين-فيالمهجرادباء،فناويلبسعون،فنايكلونفهـم.الادبوغيرالهننجبراخرلشيء

مناكثرشي!ئاويوردالعنايةبعضاللونبهذايعنىهناالمؤلفوجدتاجلالفنمناعمالهماختلفتمهماالناسبينويعيشون،فناودشربون

يستشفانالقارىءيستطيعلونوهو،الادبمناللونلهذاالنماذجالعامةحياتهمفيشيءوكل،وجودهمفيشيءكلوالادب،والادب

يستشفهممااكثرالادبيةوملكاتهحسهورهافة،وطنيعتهالاديبعزاجمنهوالاديبالكبيرالشاعريأتيعرفتالت!االفلةهذهومن،والخاصة

والنثريةثار.اللشعرية7تحكيهاالتيورزانتهجدهصورمنصورةايةمن-منطويلةمرحلةفطعمقد،الطليعةفيصيدحجورجالاستاذاللامع

عفوالاديبيقولهاكلمةتغنيفقد،اعدادايعداواننيبهاالمفننىاللظلمرافقةررافقهوالادب-عمر.واطالحياتهدياللهمد-عمر.

حينمانت،بطولهاليلةالشاعرعليهاسهرطويلةقصيدةعنالحاطر!التجارةوصفقات،والشراءالبيعميدانمعهوفيخلوادتحلحلاينما

ميقريةمن،قليلةايامفيلكنبهاالتيالعابرةالتحيةلصيدحتقرهربحهفي.،الزراعةوحقول،الئفطاباروحفروالمعاملالمصانعفي

وصوؤلمسطينوديعالاسبت!اذللصديقهبالثلوجالمقلل(الالب)جبلديوانومنسيرتهتتبعمنذلكننبينكماودشلهونجاحهوخسارته

،،،والقلبالالببالابيضيناحييك":قائلارسالتهبهايفتتحباحثاويروحالاالتجاريةاعمالهبداغيبلدفييحليكادلافهو،شعر.

التعبيروحلاوةا)سجيةوطيبالنفس!ارةمنحيراشببناتلمسالتيالتحارةف!ن،عليههمومافيههموماواهله4الادبرفافىعنفيه
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فينبوعوأأ!هذاغيرمننفسكاعماقألىتدخلانالسهلمنليسبلاغةفي

الذياللونوهذا،السائرةوالنكت،اللعابرةهـلخاطرةطريق،ابطريق

السبايماضل:تاليفروايهالدعابةبالبوغيرهمبالطرائفوالاخرونبالمباسطةالبعضيسميه

*،،.المرتجلوالوحبم

مطلقالننالىجالسوسى!منحهينزايكونكاندلكللمطلىنتاجللقئمةمخنلفهمنتترلندهيلينفرحاتالياسالكبيرالعبقريالشاعرطرائففيلتجدوانك

الظمما"تقابلان،كذلكوالحال،عجبفلا.ييدوانطالاعجابفلاقدميكيسمرماكتابهفيمنهاشيئاصيدحاوردوالتيالخاطفة

بينتندرجمنناقضةنظربوجهات،السباعيماسلللاسآذوالينيوع،رهبس!ماخوذاالوقوفوتطيلتقفا!دونعنهتتخلىاى-تطيق

وسيلةالبناءبالنقلىباعتقادييرحبكاتبوكل.السطبقيناد!ريناوحتالهظرفمناكثر!يسهوبينمانكت4-وحرارة،معانيهوحلاوة

بصضانعلى.والانصافبالتجردالنقدذللكاتصفماللارتقاء.للشاعرالمرتجلةالمناسبة

ماعاى،لانهمالنقدحدوديت!خطونالاد،يةالساديةبحمىالمصابنالدعابةادبفيالمجليالغارسهوفرحاتان:صيدحيقول

واقيتزييف"علىيشباثونهمفاذا،طفببهلذةلمجرديحترؤونه،يب!و:فقالمرةذاتحربلريداعبوقد"لرتجل

ترزحالذي"الموهوم"الطويلالليلذلكويندبون"العربيالانسانمن!بسجعليهحمادمنلخببرسرجغيرمنفجواد

ةوعبالضميروعنةالموقفوعنةالتعبير"عنة"منالقصةتحته:فنالمرةلئيماوخاطب

عامة!المحليةالرواًيةفيوالعنةبل،لةاخابحداليلؤمهؤألرعرضاخيالهفدستيوماماشيته

الاصنلنفلفاكبرىلحازلذمن"اواليلسطاركست"رجمإدبئةلعطلامي!الصعمةا!مرلعلإالىالوصفحدودكلليؤقاللئيمميكهذاوصفااىيرىوالقارىء

يحتمللاواقعناان.واحجياتهااللغةطلالصممنبدوامة"تدويخ!".الروعةفي

هـوادبيعملايبانسلمناواذا.الاسلوبفيالفوغيةالزعةتلكايفرحاتانه:عنهويقولاخرىدعابةفرحاتعنص!يدح-سوجمرثم

اللظمأ"اسلوبلاعتبر!أ،للكافبملك!ومابقدرالقراءلجماهيرملد:فيقولعليهبالمنكبرياءهربهجرحانربهمداعبةمنيتورحلا

عنينفيقومياكسباثونهعنمضد،الجما!رل!ذهكسبا"خبوعواليالقنفذكريشناصيتيشعراتله!انتفضتعل!الغنيمن

الذيوالامانةبالدفةالمعنىاداءعنوالقصورالعق!همةالفصحىخذ:لهوقلت)انفاسي(ليصق!"لورىطىبالنغوسربكمنلو

القصصي.بالحواريتعلقفيماوخاصعة،المحليةاللهجاتبهماتؤديهالقرويالنساعرعئدوالمباسطةالفاء!ةادبعنرويماابدعومن

بدقةمتسترينالادبيةالاقليمية*تكريسيحاولونلمنالانعذرفلا:وطنيتفيوعنفهالوطنيشعرهعلىالمتغلسإنمناعترضلمنقوله

ازعوقين!اوامانضهاالمحليةاللهجاتذكرلكممماذلغيرفياعيداب،اميينانصاف

ذلكهعاهـو"والينبوعاللظط"ولقصةللقارىءالاخروالنصرصفرقدرهاصقرمليونفيمةلكمماكثرتممهما

منيقربالذكبماالمعبدلالخيال،والجموحالاسرافعنالبعيدالخيالالروعةعنيعبراللذيالمرتجدالظرفهذامننفسهولصيىح

طثيعةصميممنالمنزعاللذيذاثوافمي"السرحان"مننوعايكونانالموصودينالدينرجالمندجلفيقولهومنهالكثيرالشيءوالبراعة

بعضهم-يريدهكلما-يخناجلاعموماوالقارىء.النشريةالنفس:الدموثقلبالدجل

هذا،بطائل!هايخرجا!قبلمرةالف-ؤصظاي-القصظلقراءةالعذاراخلعمنكلحبالةصارتحينبالديا.لةتلب!س

الظما"فيوالاعجاز!وا-!ةلرةولوفيهاالاسنفراراستطاحاذالطارادمهفيالتقلولولاعليهاجزعاصوابهيطير

سطحيةعنبعدهامع،وتمثلهاهضمهاسهولةلمحييكمن،،والينبوعالعامةوالادبيةعيةواـلأجتماالوطنيةمجالاتهفيا"أجرادباما

اعتدالوالخيالالاسلوبالىاضفناواذا...وسذاجتهالتناولالحديثادبنافياثرهوالىاليهاشرتفقدواقعهفبمالادبهذاوقيمة

نإيصحادبيبعملالهايةغىلخرجنا،الغموضعنوبعدهالتحليلفيوادباؤناادبنا)كتابمن5791لسنةالاولىالطبعةصدوراثرعلى

الىوتدفعهاأحليةاالروايةتغنياخرىلاعطلنهوذجياشطلقاجمونفضلىمنالمهجرلادباءوماالادبهذاالىاشرتكما(الاعيركيةا!اجر

.الامامعنكتيتوما(مغتربحكاية)عنكتيتميماواللتلقيحالتجديدفي

،(القصةبطل)سناميموففحولالغباراخرونيثيرانوامافلم،ماضيابيوجدأول،القرويالشاعرواعاصير،فرحأتاويندو

الىومتداولعاديساميموقفانشيءكلقيلتأكيدهاريدفالذي.فبلمنقلتهمااكررانارد

الحظةافيضميرهيس!نيقظانابدابمسفغربفليس.الحدودابعدالتحفةهذ.علىصصيدحجورجالكبيرالالمعبمللاديبشكروالف

ل!خصيةممعلابوصفه،مىاميطىبانللقولهنامجالولا.الحاسمةيسدهاناحدبوسعيكنلمنقصاوسدالعرببمالعالمبهااتحفالتي

صديقهبخيانةيغرقاناما:بحزمموففهيحددان،الحقةالعربية.غيره

للسداعحسما،وا-!ةددعة"هيلغا"بوجهالبابيغلقاو،الالماني

استجابةكانالقصةفيسلوكهفانما...!ساميعاناءالذيالعنيفالخرب!جغربغداد

3-8مم!

المنتظربللكظحديثاصدر

دئسلصريوم"

الحصريسعاطعللعلامة

الجلاءالىميسلونمنلسورياعنملحقمعثانيهطبعة

!يبه!
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بانهبالتريثينصحهممنيهمونهمثم"وا!يادطاتالهـةأفاتوطورمر-لمةفيهتننأخراللذيالواقعلهذاتزييقالااالشرقيلواةمحنامنطقية

العربية.للامةوعدومخربساميبهايمرالتيالتطوريةللصحلةتأكيداوكان(الجنسيالفطام

ولوينصتواانمنهماطلبولكنبم،اصحولنأناصرخصءأوانايحفظالا!ميةمنكبيرجانبعلىعملااحجامهيجعلالذيالاكر،نفسه

ولتتاول،والخطبوالغجيجامرادناعنص!اولندهح!الومتبتضاننيءلى.انسانيمهذلكهنواكثرواخلاقيتهمرديتههـلعربيللاؤ-أن

قيمةتمامايتضحالعرضوبعد،بايجازالنكبةشعرفيالشعريوافعنااهـب!هيكونانارجمع-!طمي!لوكالمؤذفتريراقراريهـح-

بسبص.لمعيناء!يداالد؟وأنال!نجربةوضحطلة،والرهبةالخوفديهايراخلعدةلعواملمحصلة

فصائدهفيطوفانابراهيمللمرحومالنكبةتعرجذورتبدأ.اعماقهفيابداافتحركالعربي-الضميرجانبالى،اللجنسية

جديدف!يبقالبان!اكقلسطين4دص،صوغن5ووهـحاور.الوطضي!ةرغب!عدممجردالىساميعفةينسبانالمؤللفعلىيؤخذوقد

سنيابرأهيمشاعريةوتظهر،انذهكالنكبهوظيعةلد!رتهبالنسيةذهباليهماتمامايناقضهذاانبل،الاخرونفيه،لمغباناءالولوغفي

هلولكن.ءلاخرىالقصاندمنلكتير2و"الرمرأءنلاثاء2"لمحص!ته..الاصيلةالعربيةبعغضهسامياحجامتريرص،ولعندماالمؤلف

انهننكرلااننا.؟ألفنيةطريقتهعلىولسيرابراهيمنقلدانيعفيفتافا،قصنهفيوالعفةالخيانة.عندجثالمؤلفداموما

فصائ!هن!سانلا!نستطيعول!ن،المرةالتجوبةودهو"لنكبماعاشييعنيالمبانئرالجنس!العملنداـ553؟؟هناالحياذةماياسعان!ساءل

النقدية.ألمفاهيمتطورتحيثميهالعينس/لتيللهترة"دنقديبالمقياسعنالاسنغراقناهيك،الاخرينبحرماتا!تفكيرمجردمان،الخيانة4قم

تبمعوارساءأحاولةالأولالجزءتعتيرابراه!يممصائداننقوللذامنالصارخةاتيانةايض،يعني،عيئ)ـفباوالنهامهن.نقبيلهقفي

محاولات.فلتهثم،الغنيةلناحية2منخارجياعرضادناعرضوانلنكبة5انصا!عنيحدثنااناكابنبارادهلترى.العرديةالنظروجهة

وللكنه"الالساناخيو""أداشيدي":ديروهنيهفياـلناعوريلعيسىهـك!الثروعوصفعليهيرنطبقساميانلنايقولاـناو،الخ!بانة

يجسدانيحاولو)ـ!،العرضفيالقديمةالطريقةعلىسائرابقيالىيدعوناذلككل!؟القتلاوالسرقةديكاللشروعتماما،اتبنة

طوقانفدوىديوان!ر،-ثمجديداطارفيللنكبةلحقيقية4نجربتهاخرؤ-عنهاالاحجامثمابخيانةفيا،شروعكاناذاعماالتساول

فيعحاولةثوعهمنالأولالديوانيصتيرالذي"الاياممعوحدي"الأولانرغم،ذللكفياشك؟الاخلاقيةمنطائلةالمقوبا!ساميينقذ،لحظة

الصادرللشعرالصافيالمنهلهودديوان2ـ5هذوشعر،"لتكيةعناننعيير!ناشملانسانيةبابعادالموضوحالىينظر،ليبداكما،الكاتب

ولمفنيانضجتففدوىتكنلمولكن.الاصيلةالنكجةادضيةعن.الضيفةالمرايةالنظرةهذه

الكارتة"بعد"ؤصيدتهافافظر،والطنطنةالحطابيةمنالديوانيخلدييكمنلاارى،كما،مالهاخلافيدرسثمهللعصةكانواذا

ةتقول"الاياآمعوحديمر"فيمبميكمنمابقدر،العربيينوالوفاءالاخلا!ىاوالعربيةالعفةتمجيد

مفضوحةبوليسيةبحركاتالحواثوافتعالالرخيصةالاثارةعنبعدهـأ

العدممعنىالموتمعنىروحكعلىيخنىمالكوطنىيادفنعماهذايكونوقد.اخلاقياللااوالصبيانيقصد*6لتشويق

والمعته3عكذر8تحسبهمضارعااًستصرخهم.الالىاينالى(القرويالشاعر)الخوريسليم!رش!يداللكبرالعربيشاعرنا

اصمحسمأساتكودونثونهممنحالقدبالهمماواخلاقتربيةاستاذ،ور؟لفهواعتباددافعاتربويادرسا4القصاعتباز

الملمالبلاءثون3فلوبهماغلقوا-قدهـالانانيونهممن-لممتكاملاروائياعملااعتبارصالىنجبرهودفع،الاولاطرازامن

المحتكرللقادرواستسلمواضعفهمياالذلرقاباحنوامشاب!ةمواقفعناخرونثتابتحدثكما،النقديةالعقوباتطمائلة

الظلنبمغواتيالفجرويمسحموطنيياالغمرةستنجلي...يغطيهاانوواقعيته4رهفابحسهاؤلفا.واستطاعبهممرت

ودمبلهيبيروىلسو!ذوىمهماالظالموالاملتلك،ندىعمهلابنةسامياخلاسفيايضايكمنالأخلاقصوالدرس

النقمتغليالاحراردموؤيثأدهمعنالاحراريقعدلندونهنالاياختاتكونبانوالجد-رنشيءكلفي-ا!ربيةالشخصبية

الخجل.اوبالحرجيشعران

كافوالهاالعاديةوالمعاليالعلطعيةوالأنارةالخارجيالعرضيظهـرايثورهانالنقادببعضاربئفاننيانجبرةكلمةمنليكانواذا

"والدماللهيب"الملماليلاء""اللذلرقاب"الالىادن"تجعلهالنيالشرقعقدةالحساسية..الحساسيةلمجردالقصةعلى

معاني"النقمتغليالاحراردمفي""ثأرهمعنالاحراريقعدلن"منهاتسلملمالتيالعقدةهذه،الاشارةاوالتلميحلمجرديتحرك

سنرجع"نصيحنبقىاننريدلافنحنجه،هيريةوحمالةمطروؤةحواءصورةاًنالقصةعاىت!عيراحتعندمماالشاطىءبنتالد!ل!نودة

الشعرطبيعةاننلاحطوهنا،نرجعكميفنعرفانلريد"سنرجع!الكت!غلافعلىذكركما"اليمحدالىمهزوزة"ميها

الجماهيرفييؤتروهوالجديدةالتجردلآاحتمالتستإعلاالعمودي،دمشقمن،هنامنالغنانكادنأاذنفياهمسقاكا،،وبعد

الجيدةالاخرىفدوىمصاؤدباسنثشاءالحماسينطىءئمقراءلهساعة...الغاليةلغتنماعلىبغيرتهاعتز...وعروبنتهبامافةاعتزباشي

هذا."ا)-مماءط!نينة""اللقمحسنابل"ونارناد"رفية".الادبيةص"راتالانتمنمزيدوالى

الصادرانحبا"اعطنا"ووجد-لها""ديواناهااماالاولديوانهانأحيةمن

(لنكبةعنوعرتالفنينضجهافيههماكمل!قدالبيروتيةالادابدارعنسرايجيمحميىدمشق

وهناك.قديمةايخراراتبعضالتانيالديوانتخللانوجيداتعبيرا----

ثمالنكبةتجربةمنقيركبشعرهاانهيمدوىشعوفياخرىناحية

دلكوليس،جميعا-بينهاتمزجاناستطاعتوقد،الذاتية؟لتجربة

الشعبوضياعالسجننقجربةعنيعبراناستطاعحكمت!أظم،عيبا

.لذاالاسبانيةوالتجربةلوركاتم،رائعاعالمياشعرالناواخرجاتركيا!ابفى!بن

ولكن،جيدث!صعرالىوصلت"حبااءطنا"الثالثديؤانهافيدـفدوى

قبل.مناكثرواضحةالنكبةتجربةفتجعلقليلاتتراجعبانننصحهابسبسموردنلمعيدندبنان

منهه!لشعراءدواـوينظهرت،وفدوىوالناعوريطوقانابراهميمبعدثمس121،بيروت،الادابدارءنشورات

المشرد""ديوانيهفيسلمىوابوألاربعةدواويتهفيدشيدهاشمهارون***

وهسمىالرترانوسبيماـلادغاليوقصائبزقطانوخليلبلادي"واعن!ياتقائلينوجوهنافي-صرخونعندماكثيرااذفسهميخدعون..

محمودالرحيغغبدوللمرحومشاعرةمنهااكثرمقالكاتبةوهيطوبىاللذاتيةالابعادتخطىوانهعاليةمرحلةالىالنكبةشعروصللقد"
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سحبكمنبرقوبمجموعة."الاولىقصلالد.فيصدوقوراضيبارودالرحمنوعبدقليلةؤصائد

رعدودكرةوالطئطناتوالتسويفاتوالتقريربالخطابيةالقصائدهدءتميزت

فيسيالانهاركلجمعوالوالاخيرةصدوقراضيكقصائدقصائدهمبعضنضجانكرلاكنتوان

بنفسيوالقيتلصرختالعاطغيالحماسفيالخاصدورهمانكرولا"هويةبلاثا"لر"مثل

الشنمسفيلعيونكعطشيمنالذينالمجددينمنصفوهنار.النكبةلشعزالخطمالمادةواخراج

بالهناماتيزءنلاشعمهامسحوحيثتشتتجمفيرعر!فهوالخضراسلمى:مثلحقيقياتعبيراالنكبةعنالتعنيراستطا!ا

-01.1-.001طوةأنومعينومدوى"الحالمالنبعمنالعودة"ديؤانهافيالجيوسي
لساعردرىلدجديدمادمكلفييشكواصبحوالزعاماتوأليامطا!.

الصحيح.الطريىلهميمهدانيحاولميعيدوفوازديوالهاخراجبع!قصائدهفيشناروامينبسي!سو

سنةاككبةالىالشاعربنايرجع"ءا!لكأس".!صيدةوفيا)رحيموعبدديوايهفيالخطيبويوسف"دوارشمسيمي"دهـوابئ

لاوهوومسم!4الوطنعلىمماريةالاتاررول!مرتحيت8،91عبد-علوشهـناجمطوفطئد"للصمتاغنيات"ديوانيهفيعمر
......يا"ديوانهفيا&تيلبموحكمتعرؤوبابواحمد-السبعاويالكريم

را،التجربةمرارهيذوقاى-هـجوبلويحزريرزصتانكا!لرخرينلنكبة."!حر

جوادوكاظمالسياب:النكبةقضيةفيء"بالعربالشعراءومن

شعببمياواقترعواالئار"الاخيرديوانهفياًلبياتياثوهاب.ولعبدالعيسىوسليمان

ثوبييأخذمنوأعبدالقادر.،واللاجئونوالعربالعشروناًلملجأ:قصيدتان"والكلمات

الصلببعد.دلسطينعندريىانالناصري

طليقلسكيئاابنباراباسهذ.اشتطاعتمهلالشعريالميدانفيالادبيواقعناهوهدا

شعبيياوابنكنفسهافرضتوهلالئكبةعنواضحةصورةلناترسمانالدواوين

وللرجمالصلبالىسافو....؟باتنكبةيتعلقشعراكونهاحيثمنالعربيالشعرعلى

الصلب-فجربةفيادخلنيجديدافنياعملانت!ناولسبقتالتيالقليلةالمعلوماتضوءفي

الصلبكألىوجرعنيا)فاسطينياررأعرديوانانه.النكبةشعرفيجديدةصفحةاضاف

بيدرمناهربقى.(،القلبفيفلسطين"بسيسوتوف!بقمبن

وانقصائدععليهيرسمالذيالاولالمحو!هياصلباوبرقي!عادياشعراو!عموديابر!افقدالثماعرناحيةمناءأ

منهاخففانهلوثودولكن،الصحيحةالصودةهيالصورةهذعكانتمنجثالخطابيةالاخررناك!راءاثمارعنيختل!لاا،،ضيةالسثوات

الى-القديمةالشعاراتجزيرة:هيقصائدتسعفيترددتحيثالقدريم:شعرهاصسنمنلهقديمةمن-ق!صيدةالابياتوهده،والحماس

كأس-واليهطفلتيالى-الاهـركيالزنجياغنية-العوبالشعراءالكفاحفيزميلبميامكانيفحذسقطتانانا

الديكي!صحانفبل-ألضليانلصوص-اجر(سبلاجراح-الخلالجراحمنيسيلدمييخغكلاسلاحيواحمل

الش!عر؟ءعندكثرالصلباننجدونحن.سحابناطحةعلىالمصلوب-الري!احهوجعلىاطبقناشفتيالىوانظر

نااخشواننيويذكرهالافلسطينعنيت-م!شاعراًتجدلاحشىالصباحثورعلىاغيضتاعينيالىوانظر

."نبككقفا"يصبحالجراحخلفمنادعوكازلابماناامتلمانا

يهديها"اجراسبلاجراح"عنوانهاالنظرتلفتقصيدةوهناك......01.....1م

ولعق.جراحهمفيالاجراسيعلقونولايقاللونالذينالىالشاغرالحارجيهوالاثارعلوطعيالحماسفيمثيلاتلهالعصيدعوهده

سمبيرفييكا!حونالذينالمخلصينولاخوانهلنفسمهيهديهاهناالشاغرصسدرالعامهذاوفي.كالاخرينالبدايةميكانالشاعرانجث

اخوانهيستصرخهوثم،الطمولقرعولمحونشطء!ظروااندونو!مالنعبير.منالراقياتوىالشاشيباغوفيه"القلبفيؤلمسطين"

........ابيوسيوسلمىطوفانفدوىلاشعار.بالاضافةالديوانهذاانوازعم

بهبحللنيئلىهو!لبمحق!"ف!لمحهأ!يقولوابهمالجرادا!صر.الحدلقضد"اازقلمب!الاسا!هماعلوشوناجيعيدو!وازدمرالرح!بموعبدشناروامين

وهوالاصيلةكالحذورالثالتوحقهوفوتهعزيمتهمنمنأكدداثماولكنه.النكبةلشعرالجديدالبناءالفنيلوضع

.انقدهاناًوددوان.51منءمينةزاويةعناتحدثاناريدلاوانا

تر.الحيطناتخمدلىلنافالىلربنسيفولللديرانالعاملاالثكلللقارىءالمجطانارىو*ط،عميقابحثاوابحثه

المهمة.القصائدلبعضالاشارةخلالمن

غنعبادةهيالتي"القديمةضاراتابئاجررئرلكببر!توفيفصرخالجنةفيالثاعروضع"حك!ناظمبقولالشاعبريبذ

كاهلعلىأضيتاوقدالمزيفةواكسعاراتلالزع!ماتالصرنااولضيحزيرةهـناهـفتاتمئاتعنلمجااتعيبرهذاوكان."وطنييا51:فا!للا

...المملةاننقديمات

الدميمةالطواوشانيؤكدهوثمبسببهالهحصلماوبنشعبه

الوطنيةحماست!3ظهرالذينالزائ!فينالجوفالرجالعنعبارةهي(لتيالدبوا!فيالجيدةاتالقصامنوهـىالاولىالقصيدةوفبدا

ريثرتس!قطحينالزيفويظهرحقيقتهمان-تكش!فيلثونماولكنلنا"لياستمعوا"

لها:قممةلاصصرةاشواكاالقد!ةالطواويسلياستمعوا

....وطنييااسمعني

صاحياوالصحوةالزلزالغصةيوليالاغلالخريففالان

الجديد.الاعاصيروانسامظليساحرقوالان

ال!ميمهوالطواويس..ظبمكياتمددلاكي

صغيرهاشواكايسقطريشهاتصبخلمنافذةفهناك

الاولنفسهيسترجع"العربالشعراءالى"قصيدةفيوالشاعروطنيفيالاسودبالبرق

النواحسئمنافقدواشعاراتيهاوكفىنواحاكفىلهمويقولالصافيثيمنوطئييا

مصلوبة:وهيتناديويافاطغحتوالكأسوالاناشيدليمن
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كلامثرعالاحرفوستجريكتابكلفيملعون

الاذرءمفتوحبحرفيالاجراسرماءرشمن

لبريطانياموجهةولعلها"الشادءلمن"هياخرىوقصيدةكلسيطفحتلقد،للديك

حق5هوالذيالشعبيدخلهاولمالمرتزقةجيوشكوحيثوالرجعيةوكفاليتيهافكفاكم

انت(،من)ةقفؤيسألالفلسطينيحريةعدمتهوحيثوطنهعنبالدداعالاشعارلجناحغمسا

رغملهالشارعانالشاعريوكدثملهلشاـلشارعوكأن"جنبيوكأنهالعطشان"لقمرجرحفي

جنودنا.منعليهرشواماالعشافىزمرياياما

عاريمصلوبكاله

نقطةسييرهيحق!عيلتجرعنالدنكئتنافاضائدنائ!يوبثبيرالئنىلىمعظمامشثرلقداليامطاتموالصيحاتنتررانهواخرمعنىلتكرارالشاعريعودثع

الشاعرالامظهرحيثللشاعرالداتيةبالتجريةاتزجتفلسطينفيعناـلنكبةاتعب!تستطعلاالقوافيانحيثعبقرواديمنننهلهاالتي

قصيدةوفي.الاثننينبيننفرفىنكادلاخىبالعامةمفنزجةالخاصة،وانيقرءفلنصوتالك-بملكيتضربه"نحاولتمهمااللطينوان

خلفمنالداميبيتنا،"المرهيشك"صيرةالفاظفكررت(،ا3م"اما.المتنييشعرمنينشدونهقلاطفالالايحسنلاالمقفىالشعر

شعبمثاشىسندمنالشعباياديماغيروليس،مكبلينا-رصاصا،قضبانهمناجراس"قصيدةفيالاذرعمفتوحبحرفياحرفهفسيجويالشاعر

مذم"مفترساالجوعنابيعضكوان،والارهابالم!انقرغمهـجر!4عبمواديهم!الشر!شياطينيستنفرونالذينالىيهديها،،طيئ

.القصيدةفيتكررتعاديةالالفاظتلمعزبرمناـجراس

تدمعطينمظاجراس

"لعربيللانسانالكفاحتابعتالوطنيةالقصائدمظمجموعةوهناكتقرعلكيالرالحتستجدي

بينتجربةفيهامزج:السحابناطحةعلىالمصلوبوهيالاخروالانسانعبقرواديفيوصلاة

بادوهـمنسواعد-العاثرالعامفيالوت-اخرىوتجاربفلسطينالملجمالقافيةوسجيئ

والقيصر.والشاعرامريكيزنجيالىاغنية-الكوموناجراسيادفييلجمبالريشةكاللطالر

اـلفلسطينيللشاعر"القلبفي"فلسطينديوانهوهذا:بعداماالمعلمالقافيةوبراق

لمواناالنكبةشعراركانمنركنااعتبرهاللذيبسيسوتوفيقمعين.الاذجمسنابكهقدحمن

فينجاحزالماوالديوانقليلةلمحاتسوىالديوانمنشجظلكماقدماللهمالطفلبهطارقد

.مطردنقلعلننهراوسشرع

يتضعاوحرفاف

المناصرةالدينعزمحمدالقاهرةالاخضرالمتنبيروضفي

تقعم*لل!هار

ء

لمارليإبره!تره

-

العالمعةالوصديةهددبة

بوفوارثوسيمون

مذكراتهاالحديثعصرنافيوفيلسومةا!يبةكبربانهاوصصالتيالفرنسيةتوهل.املالبةوفيه

تخصصوهبم."والحياةوسارترانا"و"عاقاةفتاةمذكرات"فيالعربالقراءقرولالنيالرائعة

منرودمعهىموقفهاسمماولا،لفرنسبهببناثمقفينءاصىوانعكاساتهااللجزالراحلااثع!برمتهافصولا

الحزائريالشعبلشضالوتاييل!م"اثفلرةالجزائرحرب"م!نسارتررأسهموعلىفرنسافي*ثباءكبار

.و*غتيالبالقنلوتهديدوحرمانفرنسافياضطهادهـ-ىذلكورمعببلاقوومعط،ضوقمهعنعهـمودفا

سلرتر،حيلالهابشريكصلتهاوتطوربلاهبلاوعلاقلالهارطلأتهاعنممتعةفصولنلكجلأقبوكى

والمصر.والموتالحيهفيعممقةتاررفورويتض

:جزءانادريسمطرجيعايلهترجمة

لق:06لثا!يادريسسهيل!دثنورمراجعةحديثاصلر
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