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-ذنجشراءاسرائيلتقومويهف،أ!وقتهافيتحاكالتيوالدسائسافهالاممفي،ظف

منجم!يرثمعلىالعاسهعابة،المعليمسلاائوفودلكلعربيةمنووبافداتمثكتقكرلععيلهثةحطدحيريبرقلم

القضايامناقشاتحضورعنخارجيتهاوزراءتغيبمنالعربيةالولود*،،

معكل،الافتتاحواللقاء-خطبالمورةافت!تاحبحضورقفاء31،.اًلعربيةيانه-،المعروفالمنطقيارننعببرما،كتابعلىنطلقأنصحاذا

وحيويتها.ومرونتهاالعربيةلودالولقوةاضعالىمنذلكفيماحمادخيريالاست!اذمؤلفغيرالكش!ابهذايكلنفلن،"ما!جامع"

ومحايدالمريعاعاماعرضالنايقدمالكتابمنالثانيالقسموفي،كبيرةولاصغيرةفيهيغادرلماذ،"المتحدةالاممفيقضايانا"

ولبنانسورياقضايا،المتحدةالاممنشاةمنذاللعربيةالقضايالناريخفييقعضخماسفراالكتابفجاء.أحصأهاالا،بالموضوعتتعلق

الامنمبلسطريقعنوالجلاءالاسشقلالحققتالني(6،؟اسنة)،حمادخيريوالاستاذ.الكبيرالحجممنصفحةوثلاثينخمسمائة

الجلاءقضيةوفشل،بيانهامجالهذاليسمؤاتيةدوليةظروففيمؤلفاتهأسهمتفقد،التعريفعنغنيالعربيالفلسطينيالكاتب

البطولية(لقضيةثم،قرارالىالوصولفي(7،91سنة)مصرعنلذي1اً!طرمالسيلبهذاالعربيةالمكن!بةاثراءفيوترأجمهو-رجمافه

مصرعلىالثلاثيالعدواقمنتبعهاوماالسوشىقناةبتأميمالمتعلقة.فكريميدانكلفي،الكبيرالعربيالاديبقريحةتنتجه

(لرئيسيدعلىالباسلةبقيادتهالعربيالشسببمقاومةواندحاره،حلاتالركببين"المتحدةا!ممفيقضايانا"!تابويندرج

لقوةنشأةوأول،لنالل!سلامالمحبةالقوىوبنناييد،الناصرعبدجمالقضايادأعرضعندالمتحدةالاممفياًلكلايبشاهدهعمايعبر!و

تونس-وقضايأ،السوشىقناةتطهيروعملياتالدوليةالطوارىءالاممثوراتمن4كامادورةمدىعلى،المختلفةأجهزتهاعلىالعربية

التعويضقضيةأهمهاولعدل،ابدوليةالعولمحكمةقضاياثم،وليبيااللكشابهذاظهورويوضح.اشهرثلاثةالزمنمناس!تغرقتالمت!دة

الاممرفعتهاالتي،برنادوتامونتالمت!حدةالامموسيطقتلعنهذافييجريمالمتابعةالعربيةالروجالىالعربيةالامةحاجةمدى

،دولارا5،،628مبلغبدكعاياهامطالبةاسرائيلضدالمتحدةيفتقرونالذينألاجانببااراسلينالاستانةمنبدلا،اللدولىالبرلمان

دونالمتحدةالاممالىكاملاا،بنغالعامنفسفياسرائيل.دفعتوقد"يلوفونلذلكتبعابدلاوالذين،العربيوالفكرالعربيةالعينالى

وفكذا.الادعاءبموجب!ثليهاالمترتبةالقضلاليةيالمسؤولياتهتعترف"نخيريالاستاذأحسوقد.للاحداثياهموئيبارازهملصحفناكابا.نهـم

ودمغت،الجريمةبهذ.اسرائيلأدانتقدالعالميةالمنظمةانيتبينواللجانالامنومجلسالمتحدةالامملجلسات!نابصتهعندبالاسىحم،د

(911ص)"المرعيةوالدوليةالنظاميةللقوانينالتنربطابع،غصاباتهاخمسةوجودتبين"عندما،الدوليةالنددةلهذهالششطةالفرعية

المعروضة،الرئجسيةالثلاثالعربيةالقضاياالكالبويطرىهـنالكبيرالجيشالىبالاضافةالاسرائيل!بينالصحفيينمنستةأو

قسماقضيةلكلفيخصص،وعمانوالجزالرفلسطيئ،الدورةعلىمتشجيناودينهمفييهودايكونواأناماالذينالعالميينالصحفيين

الفورعلىلناويبين،والخامسوالرابعالثالث،ال!أباقساممقتمثيليقتصران،هذاكلبعديجوزلا،أقول،اتجا!أتهمفيلاسرازيل

فلسطين،،عربيكلوقضيةلقضيتهالفلسطينيالكاتباخلاصمدىعثرةاخدىتمثلصحافةوهي،العالمية(لندوةفيالعربيةالصحامة

ويواجينا..(صفحة.35)الكعابصفحاتمنعددأكبرلهايخصصاذ.(385ص)"...ل!ماثالثلااثنينصحفيينعلى،دولة

أغرفهاصبحتماوكلكلل،يهأدرماوكل":وألمبصراحةالمؤللفعندثلاثلواحالىهذ.دراستهتحقيقسبيلفيالمؤللفولح

الاو!ام،وراءيجريلاوان،يعرفهانعربيكلمنوأريد،معرفةخير،للقضيةالتاريخيةالناحيةيسردبد!-ذيبادىءفهـو،قضيةكلطرفى

الاممراتدومندورةكلفي،الخيالبحباليتعلقلاوان،طمكلفيولجانهاالمتحدةالاممجلساتفيحولهادارتالتيالمناقشاتيعرضئم

تسردوهي،تثحاليهاالعرب(لمندوبينأصواتيسمععندها،المتحدةومن.واستنتاجلاقةرائهر3قضيةللكلدراستهويختم.الامنومجلس

الحجة،تلووالحجة،الدليلالرالدليلوتقيم،وتناقش،وتتحد!ءعةالممالتطبيقيةالدراسةهذءالكاتبلناعرضأقسامستةخلال

فقد.فلسطينبقضيةيسمىماالمتحدةالاممفيهناكيعدلمانهبطونفيالكتابظلبيةلائغماسنظراالعربيالكتاباليه!يقنقرالتي

.يثيرهاماهناكيعدولم،طويلأمدمنذقيهاالقضيةهذ.انطوتلنايئبغيلذا.اللفوارالحي.العربيالواقعمتابعةعنمبتعدينا*تب

تلكأما،وكيانوجودلهاكقضية،العامصعيدهاعلىيشرهامنأو،اشهرثلاثةقرابة"استغر!الذيحمادخيريالاستاذجهدنحييأن

يدورماونسمع،أنباءهاالصحفتتنافلوالتي،عامكلفيتثارالتى(وواحدايوماعنهاأنقطعولا،خرها2الىاولهامنالدورةأحضر

فليست،الامليرأجواءأوالبر!أسلاكزبد!اتحملمناقشاتمنحوياجميعمنلاخرج،النهاروساعاتالليلس؟عكوأعمل،يومبعض

كل،منوجزء،اصلمنفرعوهيالفلسطينييناللاجئينقضيةالا0(16ص)"...اللكت!اببهذا،العناءهذاكلوبعد،الجهودهذ.

الرغبةاو،بهاالاهتمامعلىالحرصبدافع،ايضاالقضية.علمار.هذ.ولاالمتفرءلآواللجانالمشحدةالاممتاريخا؟لفاعرضلبحثهوالسننيفاء

السنوياننقريرمناقشةعند،عرضاصءلعاروانما،حلهافيالجديةو؟لمناحورات،داخلهاوالح-أة،لفةتالمخوودالاهاوأجهـزتهاعنها
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الدولبنتكاتفيفسرالذيالاهروهو،سلمبعمانثييريطانيامعاميركا،المتحدةالاممالىالدوليةالالحاثةلوممالةالعامالمديربهيتقدمالذجما

كضابه.فيا؟لفابينكما،عمانشعبحقيؤيدقرارأيضدمعاوهذء.(122ص)"...لاجراءاتهاوتطبيقاالهينةلانظمهتحقيقا

واميركامسقطسلطانبينالوقعةالاستعماريةالمعاهدةذلكومنحلمنوماءالكعيرةفلم!ينقضيةصفحاتوكم!االتبمالحقيقةهي

القاهرةةجربفيالمنشورالسياسيتحقيقيفياوضحتهاوالني)أوضاعهمبواقعفقدواالذين،فلسطينلاهلالسماح"الايراء

سكان"انعلىفيهانصالتي(58!اكتوبر25عددالمخنجب!ةاليوميةالامملارغامالاداةهميكوثوابأن،التلقلاليالعملحرية،الراهنة

لاجلالسلطانبلدانحد"الىيضلواأنارادو!اذاالاميركيةالبلادالاالتطورهذامشليكونولا،قضيتهمفيالنظراعادةعلىالمتحدة

.بمعادضينليسوااموالمتنزيلوفيمرخوصينفهموالشراءالبيع(802ص)؟(...الفلسطينيالكياناشكالمنشكلفياكلظامهمفي

"...شيءالسكونجهةمنعليهمفلايسكنواانأدادواو.اذا-علىبناء،الغلسطينيةالتحريرمنظمةبميلادبالفعلتحققماوهذا

سروالانجبرالسادسالقسمفيتتجهالكلالباراءوخلامةمؤتمراتلعقدالناصرعندج!مالالمناضلرئيسناوجههاالتيالدعوة

قظرتهالعالميةالمنظمةالىينظرألايجبالاننسانان"الى،الكناب.الفلسطينيالكيانوابراز،العرجمةالصة

انىأاعتبارعلىاليهاينظرانيجببل..دوليةعدلمحكمةالىفمنذ،الكتبعنفريبشيءوهذا،ايضاخبرىكتابوهو

والاتجاهاتالمصالحفيه!خحي..العالميالصعيدعلىدوليمؤتمرمنالقليلالانجدملا،امتبمنالخبروسرقت،الصحافة!هرت

علىاصدارهايمكنءأمةاحكلاموجودعدم"والى"..والارتباطاتاًلاتهامأصابعنحل.تذعلمجديد""خباطتحميالتيالعربيةالكنب

"...مهاالدولوفوأقفاوللمهبئالهيئةعلىتعرضالتيالقضايافيبلفولىوعداصدارعلىاللصهيونيةمعوتجامرهابريطانياالىموجهة

.(امعص)وطنلانشاءفلسطينبتخصيص،1791سنةنوفمبرشهرمنالثاني

الضخممؤلفهصفحاتاخرحمادخيبريالاستاذيختتموبالتفا؟لتبد؟الاميركيةالمتحدةالولاياتالىالموجهةوالاتهامات.لليهودقومي

..الصديقةالدولمعالتكتلعلىرائبينعملنامااذا"فائلا،الرانعلاصدارالمتعدة3الافيالمناوراتوالضغوطواجراءالأساةكونمع

وان..نقولأنأمكت،..الخارجفىواعلاماتم!يلناأجهزةمنوؤو؟خابهاوالاعترافانتعدةاكرائيل.الامملادخال؟م،فلسمطينتقسيمؤرار

الرحسنمنالمتحدةالاممفيتسيرقضايانابأن،بالقولنقطعيدحلابمالنااثبتحمادخيريالالستاذولكن.قيامهااعلانفور

سي!ألا،العالميةالمنظمةمنالخيرئنتظرأنوسعنافيوان،أحسنهـلىهـلىوضغطتاجراميةبمهارةلعبتالصهيونيةانللشكمجالا

بالزوالالاستعمارعلىيقضيانوبنطقهالتاريخحتميةواًن.المشؤوبمبلفوروعداصدارعلىبريطاليالاجباروأميركابريطانيامن

.(518ص)"...والفناءجيمسيدكلنىأرمشأصسلمنبريطاليشخص"عنالستاروكشف

نشوباثناءالبريطانيةالحربيةوزادةعلىعرض(128ص)"مالكولم

عطيةمحم!أحدج.ع.م.-الجيزةأهرامالاميركيالرئيسىعلىبالضغطيقومان،الاولىالعاببهالحرب

---طريقعنوذلك،الحلفاءجانبالىالحرباميركالتدخلويلسون

وقد."برانديسلويى"اليهودي،الاميركيالرئيسمستشار

الصهيونيالضغطهذاعلىبن،ءبالفعل.الحربالمتحرظالولاياتدخلت

رئيسسأعنهقالبلفوهـالنيوعدباصدارارادواماللصهاينةوتم

العرافىفىالمسر!العركأالراحسلالاميركيالرنيسرسه"للالىاحدىفيالناصرعبدجمال

..."..يستحقلاانوعدايملكلاعناعطىلغد":كنيديجون

المفرجىفبباضأحمدتا!بففلسطيئتجضيةان"دائمامؤلفهلنارزكداللكتابصفحاتوطواذ

*،*فيتحلأنلهايمكنلا،وذيولهافروعهافيلاجوهرهافيالحقيقية

نأيجبوانما،ولجانهاالعامةجمعيتهاقراراتهفيأو،المتحدةالامم

عنراضغيرالمفرجياحمدانتحسالاولىالاهداكلماتمن.(37عص)"نفسهافل!ذمطينفيتحل

يبذرءـم!لمالذينبلاديقانيالى"يقولفهو،بلادهمسرحمنشيءفيالمجيدةالعربيةالبطولةقضيةالرابعالفصليعرضثم

."امهاتهمبطونفيبعدابا؟همالمتحدةالامم،السائلةالطاهرةالعربيةالدماءأجبرتوكيف،الجزائر

المسرءكطالتاريخوثائقمنهامةوثيقةالحقيقةفيوالكتاب،المصيرتقريرفيوحقهالبطوليالجزائرياللسعبنضالتاييدعلى

الانحتىقدستوثيقةوادسمأطيب-.حالكلعلى-هوبلالعرافي.الجزالريةالفرانسية"ايفيان"اتفاؤيةحققتهالذيالنحوعلى

الجاددم!المنععيدالا!تاذكتبهماتنالسينااذاالبكزالموضوعهذافيقضاياصاحدىوجدثا،الكتابمنالخامسالفصلالى7ليناصواذا

لاريخمن"عنيزيدالمفرجيالاستاذكتابفانذللكومع،سنواتمنذالبطولياللكفاحرغم،الانالىحلالهاتجدلم.التيالعربيةالجزيرة

و.دصامةتركيزااكثرانهفي"الحديثالعراقفيالفنيةالنهضةعلىونعتب.عمانقضيةوهيألا،السنينمرعلىللمدوانالصامد

نافىيكونالاخلافانالفولونستطيع،باللصوهاهتماماوأقلللهاخصصاذ،القضيةعلىالكافيالضوءتسليطهعدماًلكبيراللكاتب

المعجممنفقريبالجادركتاباما،مركزةدراسةيعتبرالمفرجيك!نابوضوحعدممنبالرغموذلك،صفحةوكلاثنثلاثاالصفحاتمن

ينفيلاوهذا.العربيالعامالرأيجمهرةلدىالعمانيةالقصة

أصلهايرجععندماالقضيةتلكفياثولفلدىالر؟يةلوضوحاكبارنا

ومأسل!،البتزولهوعمانفيبريطلاكياأطماعوسر،البترولالىكله

تنمأصئودعلىارولفأتى.-وقدالمبترولفيأيضاومجداالعربمةالجزيرة
استقلالهابعدمبريطائياوادثاءعمانبقضيةالتاريخيةالحقا؟ئذكر

ا-1.بريطانيااعتراف!منبالرغم،لعروبننهالخائنمسقطلسلطانوبتبعيتها

كيدوببوركسودنهيوممبدمكعثةروروتءفيالموقعةالسيبمعاهدةفيعمانباستقلالمسقطوسلطان

مجلة.وكذللك،اللعربيةالمطبوعتهاحلإثالانحتى*ستعماريالضغطأفلحوقد.الثلائةافالاكلبن..291

....--وحقالاستقلالقرادنيلوعدمالمننحدةالاممفيالقضيةقشلفي
الاداًب-.دارومسمورا!اللميروليهالاداب8

الاممعنيصدرقرارأيلاقراراللازبةالثلثينأغلبيةالمصيرتمرير

عيمسيي!!ر!ى!سيى!سيرنجنضامنالم!ةاقا!خيةالحقائقبعضائرلفعنظب"لما.اتة
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العهطدمنكمالدةصدات.شيءفيالجادريضومكاه!اولجىالا!حبم
اسنثنينسا.اذاأدبعةوهيبالكت!الخاصةألفصولالىذأقي

الياروبسليماىا!لمج!المجاءـ!مدكراتنجل،واحدآنفيوقدقةمتفجعةمت،لمة!دلماتهاتبدوالت!المقدمة

،**هذاوخذوا،الكتاببموض!ععلاقةلهاليست-الاحيانبعضفي-

والاسانيدالوثائقاهممنوالمفكرينالقادةمذكراتتزالماالقادمالزمنمنموقفيفانوالأن":ذلكعلىدليلا5صمنالمقطع

كلثيرعلىكاشفةاضواءتلقيانتستطيعفهي،والادبالتاريخلدرهسةخارجهوبماانفعاليمقدارهوتغيراـلذيانالا،الوكفنفسهو

جديدأثراضافةفانولذلك،المغيمةوالمواقفالغامضةالقضايامنأحدلا..وأخيرالا4أنا..ذاتيفيالاأف!لاابيومفأنا،عني

الزعماءاوالمجاهديناسفارامنجديدسفرواذاعةالمذكراتهذ.الىمنبوجودياضحيان،لهاتوجعأنهيستحقالعالمهذاجمينجري

(لدراساتمجالفيلهحدلاترحيبايلقىانلثأنهمنوالمفكرفيالكالبانجداواضحالنوعهذامناخرىيكلمات."وجودهأجل

فيكييرمكانلهرجلمذكراتلنشرتقديريكانهناومن.العربيةفترةبعدالمتوحداللخاص؟لفكريموقفهليثبتهنااقحامهااراد

فتراتادقمنفترةفيبالراتالغربوطرابلسالعربيالعالمتاريخ.عمر.منومزحومةمليثة

حيث،الاولىالعا!يةاـلحربسبقتالتيالمرحلةوهي،التاريخهذارجو2كنتوانأحتضنهاولكنيالكلماتههذهالكعيرونينتقدوقد

طرابلس"وكانت،العربيالعالملتقسيمترسمالاستعمارخططكانت.اخرمهـانفيمحونان

اهمية،المناطقهذءادقمن"لينيا"عليهايطلقانقبل(؟وبرقة"النشوء"الصديقالمؤلفأسماهالذيالاولالفصلوفي

ايطاليا"وتعت!برهاعليهاتسيطرانفيتطمعايطالياكانتهحيثللص!حالاولىالمقدمانعنالتحد!فيالحريةلتفسهالمفرجييعطبم

الحربالىواستمر1191عامالغزوهـذابدأوقد،"الجنوبيةينحدرثم،مرةلاولالمرحلنشوءالاجتمابلآالضرورةوعنالعالمي

فيكبيردورالمنطقةهذهلابناءوكان،بعدمنتجددثم،الاولىالعالميةمناولالنقاشماروبئاللبناليالتاجرانمقرداًالعربيالمسرحإلى

فيدورهالهاكانباهرةاسماءوبرزتوالاستشهادوالكفاحالمقاومة1راقاالىيتحدرثم،للبنانأرضعلىالجديداللونهذانقش

وسليمانالمختروعمرالشريفاحم!السيدمثلوالنضالالمجهادالسيى،الاقتصاديبالوضعهنا.المسرحنشوءأخرتالتيالعوامليوجز

-حبيسةظلتوالتي،اليومنقدمهاالتيالمذكراتهذهصاحب(نباروليالوعيانعدامثمالوثنية(الملاعيب)هذ.ضدالواففالدينوعامل

البارونيزعيمهالسيدةالمعروفةالعربيةالكاتبةلابنتهاتيعحتىمدفونةبشكلعائقايكنفلمالدبنأما،ألاهمهوالاخيرالسببولعل،الثقافي

بالوثائقمزودةصفحة.53مناكرفيمنهاالاولالجزءتقدمانعندبعيدةسنواتمنذموجودة"ادشابيه"نلحظلانناونهائيتام

المذكراتفيجاءماتطابقالتيوالنطاقاتبالاسانيدمدعمةوالصوردليلايشكلقدمتهمافليسحالكلوعلى،عانسموراءبيومالاحتفال

.وخطواتمواقفمنالمخظطالمسرجمنغداأواليوميقفونلأالدينرجالبعضانعاىتاما

سياسيامجاهدااوصحفياكاتبا"الباروليسليمان"يكنولم.المعارضةموقف

الايمانصادقالسيفبحدومقاتلاوطنيازعيماكانولكنهفحسبرتضاميالعراقيالمسرحنثسوءأسبل!المفرجيالا-لتاذ"حصرثم

عنالاجنبيالنفوذمقاومةسبيلفيعاملا،والاسلاموالوحدةبالحريةاللعثمانيهالدولةعنالعراقوانفصالالعراقيةالوطنيةالبورجوازية

العربيةللامةوالوحدةانترابطالىداعيا،كلهوالمغربوليبياطرابلسألفهماعراقيةمسرحيةمحاولةأولفيهاجرتالتيالعشرينوثورة

والسياسيالعسكريالغزومقاومةسبيلفيالالسلاميوالعالمبنالنعمان"تحتهكنوانائنؤرةشبابوقدمهاالبصيرمهديالدكور

الوقت.ذلكفيالشرقيواجهكانالذيالموصلفيبالفرنسيةقدمتفقداوروبيةمسرحيةاولاما،"المنذر

العربيللعالمالايرالجناحمنالملطقةهذهفينشأوقد.مؤلفهاالمفرجييذكرلمالتي"داركجان"مسرحيةوهي9191سنة

بلادهاحبوقدجادوبلدةميولد.الافريقيالشمالىاو(المغرب).اـلدينبةالشعالر"المقرجيرهيفيالمسرحنشوءعواملومن

العملخضمفينفسهزجهـ!تعليمهيتمكادفماشيابهمطالعمنذس!يدمماوهو"محرمشهرمنالاولىالعشرةالايامفي.نقامالتي

للانتهازيةومجافاة،وعدقوايمانعزيمةعن،والاصلاحيالوطني...سطورفنيأوردتهالذيرأيي

والمشاقهالمتاعبفكرهاستقامةاجلمنفاحتمل،السيالةولااخلاقيةا،فرجيمالاستاذيبدو،،النهوض"و"المس!يرة"فصروفي

منوشقيالكميرالمرارةمنتذوق:البارونيةزعيمهتعبيرخدعلىاومما6591طمبداياتحتىالعراقيالمسرحلتطورتشبعهفىدثيقا

ايمانهضوءعلىسبيلهفيمضىولكنإيشقىانلهقدرماالدسثسامنابهدايجعلالذيا!البناءالتنبعبهذاونفخرنعجبيجعلنا

فيامالهوعضت،يجاهدالشريةوامرامةواثوطنباللهالصادقهتاـمناحيبعضفيلمتوسعين5الجددللدارسينمرجعاالصغير

فندا،امامهالعراقيلوكرت،مشاكلهازدادتكلماتتسعالخير.الجديدللعراقوالحضاديالثقافيالوجه

..ومبدئهمعتقدءسبببلفيمختاراالتضحيةكانتلب!واءللاسماءحشدهعلىالمفرجييلومالبعضكانوان

وقجاهلاشديداغمطاواجهقدالبارونيسليمانتاريخان-والحقشيءفياـلسراسةهذهيضرلاذللكفان،ممثليناو.كتاباأومسرحيات

والحرية،المقاومةمعركةفيتركهالذيالاثرعظممنبالرغم،لهحدلاحاولفقدذلكومع،نادرةتاريخيةكوثيقةمميزاتهاصميممذهوبل

صففييضعهمماوطنهتحريراجلمنلعبهالذيالدوروكفاية؟لمسرح-يخركزاللاالتيالعوامليلخصانالاخيرالفصلفيالمؤلف

توشفيالثعالبيالعزيزوعبدمصرفيكامل-مصطفىامثالالمجاهدينناضج!ةفنيةحركةأعطكمالاواعطنيفنانينأعطني"بقولهالعرافي

المغربفيالخطابيالكريموعبدالجزالرفيباديسبنالحميدوعبدآفاقعلىظلناضجةفنيةحركةأردتاذااما،ضيقأفقذاتو!نها

تستطعولمالاباءوعرفواوالكلمةبالقلمجاهدداالذيناولئكمن."ذلكلكلإحققالحريةفاعطني..واسعة

المهادنةاوبالاستسلامتغريهماو،هدفهمعنتحولهمانالاغراءوسائلالذينالناسكلبلوحد.المفرجيلا--*ختحقيقهيأملماوهذا

وزيرانكعفاطفيشابرهيماسحافىابوالفلامةروىوقد.للغاصبالعربيةاللادعلىومنفتحمستقرمتطورعرا!فيالعيشفيرغبةلهم

ايطالياجانبالىاستمالتهحاولالاولىالحرببعدايطالياخارجية.اجمعوالعالم*خرى

قوةفيامتنعو!نهبرالحاجةالبؤسفيغايةالوقتذلكفيوهو.المراقيالمسرحعنكتابلاهمالسربعالعرضهذاختاموفي

واخرج)هذءالاالدنيامنيملكلالنياالباروليسليمانانوقالتطفواقيالصخود-ثنيهألاراجيامهئئاأحمديدعلىأشد،بحق

.تشترىلاذقهفان(كرنكابخمسينورقة.يلاخرىالمسرحيةدداسلالهاتمامعنجئودبلا

الرجلنفسعلىعلامةتعطيالبسيطةالحادثةهذهانشكولا

خاضمنذبهسفالذيبلإطنهوايمانهعلالمطامعواستعللاله،وخلهحموديالحميدهبدباسمبغداد
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الدوأوينلمعظمالنكبةلشعرجيدواحدديؤانيتخصصلمت2الصحافيلاحياةفقد-خلف-،المجاهدينايطاليا.معمعالمقاومةمعركة

بإعضهمخدعنالوحتىالخ،صةوالهمومالذاتيةبالتجاربممزوجةفيعن+بلد.النيابةوحياة"الاسلامبمالاسد"جريدةيصدركانحيث

بنفممإعإعصرخكادالذاتيةفانالسليبطنالوفيالاماكناسماءبذكروحملهفرسهفركبوالجهادالقتالمعركةودخلالمبإعوثانمجلس

النكبة.شعرمنبنهاالقصائدمعظمعلىالطسيةالتغطيةلولاهذهوتصور،الغزومقاومةفييعملالمجاهدينمعومضبندقيته

عندإعمكانتوانتقليديةبطريقةالنكبةعنعبرواالذين-3مإعهوالمجاهدونالبارونيسليمانقاساهالذيالهولذلكالصفحات

شعرهماكثرفخرجالنيةسلامةمعهلاينفعالفنفانالعاطفةحرارةضخمةوثائقويقدم،؟لليبيةللشوالىالايطالبمالغزومقاومةفي

والشعاراتواليافطاتالخطبمستوىالىالشعرمستوىعنمصرفيوصداهاوالموأقفالمعاركعنومذكراتالمرحلةلهذءمنثورة

السياسية.زعيمها-لسيدةقدمتوإعد.والاسلاميالعربيوالإعالمولونس

ع..ع..ءتنظيماوتهذيباي-عليهاتدخلاندونهيكماالمذكراتهذءالبادوني

عنلزعادلنكبهارمهإساباإعهقلإععبعإلمعالسعاعنابتإعب!ربمهانمسالإعمقيستطيعاللشابظهرتالذيالتاريخيالنحوعلىمرتنةقدمتها،تاريخالىتحويااو

والحرارة-التجربةفنيةيرقيانبتطيعالشاعروالشيخ،النكيةرسومااودسائلاوخطاباتاومذكراتاو،الصحففيقصاصاتبه

.النقادوآراءالصحيحةالتميرطريقةعلىلا!ء-اررعرقيمنزاخرابحراتضموهي،الحربلمواقفاعداداتاوصورااو

العاملين.واسماءوالنقودوالعملاوالمعاركالسلاخعنالمعلومات

نجحنبلحراوعموديشإعرإعضيةالنكبةشعرمسألةليست-5واحتياجاتوالطعامالدقيقمنالجيشواحتياجاتوالاطباءوالمجاهدين

النظربغضالفنيةالناإعيةمنوراقياالتجريةفيصادقا-كانمانتقبلتعليقاتمنإعاحدلاإعصاصاتالى،والادواتا)قنابلمنالحرب

استيعابعلسىقدرةاكرالجديدالمشكلكانوانلمفةالمختاشطلهعنهذاوقائعوتنتهي.*حداثعلىوغيرهاوالاستانة"!رفيالصحف

التجربة..الاولى1العالميةالحرباوائلفيااعا5عامفيالمذكراتمناجزءا

ولكنيالأنتاجاسه!(والنكبةشعراءاسماءاذكرلانداعيولاحياةمنالتاليةالمرحلةعنكنيرانجزانزعيمهالسيدةلدىيزالولا

ممناوالنكبةشعراءانهميدعونممنكثيرينان:اقولاناستطيع.الكييرالبطلهذا

منكثيرااـرفضاناشنطيعالنكبةشعراءانهـ3علىشهرتهمطغتوالل!ااثارعلىالحفاظوهذاالجهدهذالهانرحمدونحن

النإعةشعرنقيناولوالنكبةشعرانهإعيهيدعون(لذيانسقجهمانعإا.تنشرهاانلهااتعحإعتىكاملةعاماخمسينالباروليسليمان

.جداقليلالوجدناهتقول

جديدةخطوهـ،أضافجديداديوانااتناولالواجبمنوبدافعفيوقلبتها-غيريمناكرالاوداقهذ.خدمةفيعشتوقذ"

حسسللثساعر"فلسطينيةكلمات"ديوانهو(لنكبةشعرخطالىرجوعناعندجديصةصناديقفيلترتيبهااضطررتثممناسباتعدة

النجمي.عمليةتسهيلذلكمنآملةترتيبهافيلث!هرينمناكثروبقيتعمانمن

لحماوباطناظاهرافلسطيناسمتحملقصائدستالديوانؤفيالتيالموالىءوتعددالمطريقمسافاتقضتفقدهيهاتولكن،الجمع

وهي:وعظاماودماالىتصلفلماج!وداتلكعلى47!اعامالترانسي!تبطريقبهامرت

المنفى-والغرقتشرين-اإعرالىاغنية-فلسطينيةكلماتورجعت،و،؟لهاالنفوسدإعيتهاتحزناكواماالاطرابلسفيهناالبيت

."المخيموساكنالجمار-إعلسطينيةغنية5-واـلإعودة."6191اغسطسمنذفيهاالعملاللهسخرانالىجديدمن

والسسأموالتوتروالغربةالنفيعنتإعثرالقصائدهذهومعظمالانيقالضخمالنحوهذاعلى.مطبوعاالعإعلهذاعإقديمانوالحق

مرةويستسلممرةيثورالقصائدهذهمعظمفيوالشاعروالضياعوحياةكفاحهوتاريخالعربيالوطنحياةفيالباحثينيعيناننصانهمن

بابل"قصيدةفيفالشاعرمصيرهعنثالثةمرةويخنساعلاخرىببرا3تحققانشأنهامنجديدةوثائقعلىالحصولالىوابطالهاعلامه

:يقول"والكلماتعلىالعإقطوتضعاثواقفمنكبيراوتكشف،الغامضةالجوانبمن

كلماتياسقطالمنغىفيغاضبةبلونيدكناءدرالإعةإعوريتيبحانشانهمنالمذكراتهذهنشروللعلالحروف

ثوراتاومجدوبلاشرفبلاالشمسعينوفي-.وجهادهالباروليحياةعنشاملة

النبواتبابيوجدلالغةتفنىلابابلفي

اللجنديانور،ا!اهرة)

أ،وأبيلار،الضالثوثالوليو!،الاولنابوليو!انألدري.+فلمسطحسة.كلمأت
اًلغرانمألطالا

وباغانيني،،بيرونواللورد،هاملتنوالليدي،بووادنهار،وفاغنر،....

بونجبز،وبودين،الروسيةوكاترين،وميسالين،وببمدديرأالنجميحسن:شعر

العنإاديخ؟عبرالغرامابطالالمعهإعوسواهمبوإعدورديوالمركيزةص11.،الادابهدارمنشورات

الملوحبنقيستنسيكولذةوعمقاطرافةالغراإعيةحيا-لهمفيوأن1*إ*ء،

بثينة؟وجم!لاعلىقلتهانسبقمااخرىمرةواقر!أ!ددلانداعيلا...

فيهوان،العالمسلطانالحبانكثبرعنتعلمانشئتان!فءقاصازالماالفلىمطينيالنكبةشعرانمنالمجلةهذءصفعات

سلسلةفطالع،والروحوالقلبالعقليغنيماوالعبرالامثولاتمنحقائقوعكن"هناكفلسطينفيالابديوعارنا2نكبتناعنالحقيقيالتع!بير

نخمةكتشها،المظهرالانيقة،الطمعاعإجميلة"لإعشاق5اشهر)ءا-:اذكرإعاانأحب

الحرادةاوالحقيقيةالتجربةمنخا-ليةالدواوينإعذ.معظمتا

،58اًب.ص.بيروت"المكشوفدار"ونشرتها-،القلماهلمنيعبرواانا-هـاعواالذينفالشعراء..التجرب!ةجزئيةاوالعاطفج"

.077"22تلفونافعموميةباكأساةعمقعندإسمتكنلمالبةعنجيدعإفنيةبطريقة

-.مستهلكاشيئاأصبحتالتجربه
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النفستسلسلهووالاشلوبالتعبيرطريقةفياعجبنيماوأحسئال!لماتكلملالتقدوصيتئاسنخطبدم

فولمثلاوثأخذ.المضمونمعللتعبيرالشعريةوالدفقةالشعريالقرواتمديتراجعيبشرليالعراف-الصنحفي

النجمي:حسنالشاعربلا"بقولهيستسلملكنهنحاضبامنفاهفيالثاعركهرفهنا

:يقولوهو"...!ثرلى

تستولىواللطمةالبعثسميراكماتكلولءلتقدوصيتناسنخطبدم

تررر

مشدوداالصخرةالىيبقينيكانالحقدمالتانبعدوالنارالدموهوالحقالعودةطريقكرسمفهو

واللفتةالصمترميبجربانبعدالطريققدرسمالدمجعلقدكانوانفالشاعر،الكلمات

.وثاربالزحفالوعدكانلكنهنفسهجوهرفيموجودفالياس"الكلمات"فيهابماالوساقل.كل

يدويأذليفيالبيتص!وتكانعبرقدالشاعركانوانالقوينفسيةاستعادةبمحاولةتفطيتهيحول

الصارخيصرخ.،،سنخطبدم":"التسويفات"تقليديةبطريقة

اقوىالبيتصوتالعودةعناستعلامهفيوالكاهنالعرالىعلىيعتمدالشاعركانوان

جفونالحنبوتماحدئثنىلصوصلب:لحياةمناليائسالااليهيلجالاوالعراف

فجاغضباحقديالصحراءيرصفالغزواتمديتراجع-يبشرنبمالعراف-الصبحفي

ويعلوالذاتيةتجاربهتغطيةاللشاعريحاولالقصائدمنكثيروفي

وثباوالجدارالاسلاكيعبر!بر!لناهذ.اتجربئوعموميةالمحتلاثوطنفيوالامحنالم!نباسماء

فهللاامحقيقياتعبيراعبرراوركانواانالشعراءمنكثيرفينشك

تنالب!قانمصىحسئلقافهلص؟وغهدساللفظضوعوقبلفنرسنهيتسبلسلنهايةلالفالمعنىفالرااتمبأليليقالالقدلنوبوابةوديرياسينويافاحيفااذكرانيكني

مثل:خعاؤ!منكتيرعلىاستحوذت"الراء"اناكط!راذكران؟فلسطينعن

عودة-النثي-فلسطينيةأغنية-.واًلعودةالمنفى-ايارالىأغنيةليثبتوقتهأضاعلالوفالشاعرالقافيةمملففيهاالاولىالقصيدة

الجار-ولنيةاغنيات-والر؟يا-.الصمتعربيةأغنية-النطععلىيسيرنفسهسلسبيليتركولماللعموديالشعريكتبأنهلنا

.والرء!لالوت-ا!يمرسحنموةقىلهكانتوانوهوالمتدادكالبحروتناولجاءثم.طبيعته

فالياءالنسعرقةالدذقةفيالتقسمحسنالشاعرعندونلاحظفيالشاعرتجربةمثلتجربةمعيتنالسبلاالبحرهداانالاشعرية

...:الاستعمالقليلوالبحرالقصيدتين

مثل:الواحدةالدفقةتقاطيعبينالفاصلهبموالواو

ءكلمافىأسقطالمنلىفيغاضبةبلوفيدكناء

علا:للخؤونةقلوهذاوضعفهاالعياغةتنالسقعدمفيالشاعرالبحرأوقعفقد

الميزانكفةيحملادضمونفيأثر

والزيتونالقمحيحصي/55--لأ-55/--بلونيدكناء

صعمتدثمارتخترثثقىنعيناهفملنفالنفعلنفالن

اروهـاتفيار3هروو!رسان.تفاعيلثمانيمنمنهالواحدالبيتيتك!نالتامفالمتدارك

والش!عارالمنمنموالتوبالزحافكانوان.والتشعيتالخنن:الزحاففيوقعهناوالشاعر

فمهفيالخلطعماًلخل.المراسصعبالبحرانالاتسهيلأداة

الشفتيئعلىالسطسنيلكالماءالعروضكانالحرةقضائدءفيالشاعرولكن

والجرإدابيالخسفيعشش

:يقول"عربيةأغنية"قصيدةالىونعود

الريحلالهصلواتياألادباجفل

العتمهفيقربالي

وناددممنتدمتبا

للنهارأغنياتياعنتعبيرا(أصدقهلاااجمله*دبةافضلان:قيل

لا،وحسن،ولون،ونمق،زيئمنهوالاديبفالاديب.الحياة

لمعإدخةلذ"يلبيبملشاوعرقديمعممهوينةلعماطيرفااللقدالعرفيمنطقهعلىيطلق.،والتسكين،والدلك،والمخدر،بالمرهمعالجمنهو.صادحمن.

الوت-"قصيدةاماالمسلوباثوطنديجمنلانهلهو!صنيالاول..المبضعاوالكيالىعمدمنلا.

الموت"قصيدةاما،المسلو!الوطنرتحمنلانهلهويصلىالارر10010
..-فؤادقصصمأقسرأثوضوءهدافيلغوصشستواذا

لانماامريمللقاريءفاحيلها"(لمخيموساكنالجار"فصيدةأما،والمعركة،الالةوجنازة،القطيعوجموح،البؤسميلاد:الشايب

عنها.كاملةودراًسةالتمحيصتستحققصيدةواحلام،يتضوروربيع،المدفعوقبل،والعانسةالموتوملالرأ

اللفظيةالشاعرقدرةعلىفملاحظتي"الراحل"قعيدةأما،"جم!تاريخ"كابفيمجموتو!،شر!والشرق،يولاندأ

المعئىبمفسالتيالالفاظالشاعرتوعواحدةقصيرةفقرةففيتلفون،581ب.ص.،"امشوفدار"منفعسراتفي!را

نظربمعنىجميعاوهي.شام-ترقب-ترى-ترمق:وهيالواحد1024770

."شام"وهياندلسيةكلمةالشاعروأحيا---------
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.:ليكلل"ولنيةاغنيات"لصيدأاما

شهررادياقصةليلكلف!

فربةصذحكلفي

؟السذدباديعودأترى

الىاؤطوكلحت"؟ورمررمزوهيمستهلكةالانأصبحتوشهرزادالسندبادفحكاية "اولكنالصبورعبدصلاجالشاعرابتدعهاحينماالحقيقةعنللباحث

خليلالدكنورفهوحقاتبناهامنأما،عليهايركرلمالصبورعبد

فيللقراءتقدمانكانوان،الجوعبيادر-والريحالناكط-الرمادنهر:دواوينهفيحاوي

...صلاحاستعملهافقدشهرزاداما.تركيزااكمرالاوليننالديوانجبنفي

العرليهيلافطارجميعتقلي!مفيالشعراءمنالكعيرتبمهمابمبسيسوومعينالصبورعبد

:القصيدةنفسمنالنجميحسنالشاعرويقول.صحيحةتجربةدون

ا!رذةاس!اىرتشهرزادحكايةطالت
...بورالعمر

اًلتأليةلكتبامنها!همتختاروانبورالادض
الصبورعبدصلاجمنبهتأثرقدوا!ربوالقلقالتجريدفهذا

:صلاخيقولاذ

أبفادبلاأحياالخيأنا

5ءونص57عولآة:++كأور-!.الطريقةبمنفسالمقطعهداويرر

!؟ةمه8كاهثامم!ص!،55-هقتهاوله:+ط*ه!ول++*ط+*ولث!ط!:النجميحسنالشاعريقولنهايتهاوفي

ر!ث!ا!8+ول!هول:+ط**ولولك!*قعالتاريخمومس

نه!ثا4!!ولع!8)ـ!ل!ص!+ص!3:ئ!!ولكاحم!قكأول،طول+هكأ+مهـ،"؟البكادثوبلحمهايكسو

أ-3*هىه!ظولخمأص!4كااووكلاه*ول+ح!:ل!طح!+،م!كا!ل!*ل!طول..

هه!!!دصطءرايهيردب،يعود

جفونه؟-نمبلايطعمها

!قك!ول---3+ولسو-كابلوا!ا!ستعممارغطاهمالذينالمغتصيينلليهودتصويروهو

وأباطيله.

ة+لك!-*د!كل880!!ول-:ك!*ولل!*++ولك!ح!3+*++ثر
الجذور"بقصيدةفتذكرني،(ا!خرالرجلموت"قصيدةأما

ه"،ل!ص!-هـ-ولول!كا!م!ك!ء-ة+!ورئم!ك!ول"طؤصب!ةمنا!خبرأقطعفاالعيسىسليمانالسوريللشاعر"الصامدة

ةع!!!8-!"هكا:!سول*!مات:اللكلفيحتىالعيسىسليمانقصيدةتمامايشابهالنجميحسن

ةيول3ه80!م!،ول:ولطن!++م!ول+*هم!قصةاللفبرأسياـننيهفيأضربمثله

غصهالفوبحلقي

!-!كل!؟،!ك!ولك!ول:ور5+ول+*ه-ولول+هءوالبيتالزيتونعنوحكاقي

)ول!!كا!!+هءفى:ل!ه*3+طط+3+**ك!ولهص!البرتقالوكوم

غربهالصدرذاكغيرصدركل

ة؟،ءكا!"ولول:-ى*مصق!!*+سور"!نآنكهبهالعمرحصاد.مامرالروعةموسم

ول!ث!ولن!ه)ه*:3++3ول!ص+!له!ول*ول:عامةملا-طاتولي

ح!!جمهههصءا*+*:ك!وله+ح!ه!*+!ك!+خهولهئيؤكدمماالعقيةالعاطفةاوالتجريديةبالصوومليءالديوان

ول++35.+طولبالتخليالثماعروانصحنفسهاالتجربة.منارقىالفنيةالناحيةانبر

كاي!ييهـ!3ء-:33*مد*+!*ول*+،!+ول+كا*هس:.النكبةجزئياتالىوالنفاذالعامةالتجاربعن

حم!!ه.ط8*ه"!ط!هط*+!الديوانع!يطغيالذيالنفسيالتمزقهذانرىانلرجوثم

بالشعر.الشاعرنغستمتزج-بحيثالعاطفيةباللصورملونانراه

ازطوان!الفلسطينيللشاعر"فلسطينيةكلمات"ديوانهوهذابعدأما
وآملالبةشعرفيجديداخطاأضافانهواعتقدالنجميحسن

ه
،؟بيروت-ارديىباب-ادحودكبرسارحفي!اواكثرفنيةأرقىافجميحسنللشاعرالديوانيصدران

ل!عارتاومحوالسليبةأرضنابعودةتفا؟لاواكثرالشعريةالتجربة
.الابدي

!م!مص!--اعرةالمناالدينعزمحمدالخديلىسالارثن
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