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وهناك:"شعراويابراهيمالاسظذالمصريالاديبيقول.وابرازفمحيصانالنكبةادبهـنا)ورديثيكونحتماالبعضروعفييدخل

فهذاةفلسطيندضيةوبينالحرانشمربينمشتركةكثيرةصفاتالادبان3-اذاانهالواقعو.الفلسطينيالادبعنهوانماالحديت

نفس!ومريرعميقبحزنفلسطينقضيةاحاطاللذيالقا/!اللجوكلهالنكبةادبفليس،اككبةادبفيالرمحرأس!والةلسطيني

فيالحرافعردرسمنكلمرةلاوليلاحظهالذيالحزينالطابعوانالنكهصةادتووموا)لشطي!نيا،دبأن4واللقول.كلمسطين!با

اباريق)واييأتي(بلاديفيالناس)الصبورعبدصلاحابدالحاتيجهلاور!جاصازماالنكبةاًدببآذ"،جمطالجونوحدهمالفلسطينب-ت

طلدء*-حزيرنانيصاحببميا":إءشدصلاحفهذا.ماونجبره(مهشمةالسياسي!ةحدوده!كانتمهملنمطبزلمحكانوهي،موضوءيةحقيعةاهم

زمنهذا":ويقول"الصباحوجهيينروللماقي-مت!ماالصباححماالعرباكوربوان،الاكبرالعربيالوطنمنينجزألاجزءهيانما

ور؟وس-منماله-وقىول/لمهمنمفضولفيهرمر!ءلا-اللضانعالحقللامةوالت!افبمالاجتمابرالنسيجمندط!فىاوجزءهوانماارفلسطيني

-الناسجثثعلىالحببواناتورووسالرريوافياتجتثعلىالناس.العربية

."رأسك.لحسس-رأسك!حسسىلأثرتقدولقا!ةواجتماءاس!باسةلها3العربيةالحياةكانتوأذا

مفترض!قالخكبةادبالىالاشارةهوالادباءبينالدارجانعلىالمعقولم!ندليس،دلسطجنونكبةفلسط!نبقضبةالحمو.دابصدالى

ف!طين.منموضوءالم"يرستمدالذياوالمظىطنيالادبانهة-هناهذاوعلى.ائ!جاةالمكمنعناعرعيس!ةطىا)ذيوهـوالادبلريخرالا

اعتبارم!4الممكنمناصبحاذجمماااحداالىالدائرةهذهضببقواؤدوهماحسناوبر"هـالنكبةانتجا)ذيله3ال،ربرىالادبسهميةالمم*ن!من

تقريري"-انترخطابيمهـو!ذالهاانكبةاالجهيشىرونالذيالادبذللكيصاللجالادبذللكيكنلموان،ات*:قىاادببرآذ4الاكلغلىمنهاذننج!أ

رببيبت!-""و"الالتهمارإلممن"و"الهـمميستضهـض"اًنيحاول"عاللمانذلك.ءلنهاموضوءا)"ثستمداوباللذاتنووعطبز!ض!بة

النكبوية!الاكيشهاتمن!نالك"ااخرالى"اسائل.دلم!طبننكبةبعدل،،جديدامجرىررءذاخذتوركا،،العربيةالل!ياة

يحتكرهلا-كانادباان-ا!نكبويالادبمنألضوعهـذاانوالحقحتىاودهمه-مكنلاللذلكأنه!اذانهاةلحب1نسهيجمنالادبكانولما

الادباءمنطبفةمعيعيشهووانما.عليهممقهءوراوليسالفلسطبن!يون.!يه،نجبتالذيالمجتمععنمعزولاعايهالعتود

الطبقةوهذهالنكبةقبلمابعقلية/ميشزالثكلااءنياالعربالشعراءووا!ظ!مال!ربيالممجمععني!غةهزةبمثابةولسمطيننكبهكانت

ولكنهم.شئتاذادجعيينسمهم.فلسطينيهنونجردلسطينيونميهاالممياسيةالنظم3انتو.القوميوالوجدانا)ورءريةوللحي!اةديهاقائمةا

وانالةورةالىيدعونلانهـمالالث.!ءلاتقدمينثواراانفسهميرمتبرونالعسكويةبالانقلاباتنضسادط-دراحتالهزةهذهضحايرءاولىفي

الذيناسياسييناطبقة"ثلذتكفيمثلهمادبهـمفييرمارسونهاكانوافيتهبكانتأتياصفةالطال!عييرلرياحكلهـ،وتعرضت،وباقتورات

الايامهذهانفسهـفيويسمونافكبةقبلماعقلي!ةبنفسيعيشونوالاجتماعيةالا!صاديةالنطماعرضتتم.العربىبئهيرالجملرغبات

النكبةفياالادبلجلرهمع؟لاء!التوريةعنيركونونماابعدوهملواراوراح.العربيالكيانصميمفيفسياخذتالتيال،زة.للكلاصداء

والوجأهةالمنبريةالشهرةحب+حملهموفد.السياسةنجارمئلمثلهمحيثالءهـيدالت!حديءواجهةفياللجديرهـةأئلالوورءاعنيبحثونالمرب

دلسطي!ني.موفوعكلفيبدلائهميدلواانعلىالادبيةوالوامعامدلامنلقربجديدةوميممفاهببممنل،مبدلاانهادركوا

:يقولفلسطينيوهذاالىالثورةهذهسرتو)ون.؟ونانيرجب"!الىكازنهوماوتجتاز

ائدونلصانساعاف-جدونءائدونوالىمضمونهالى..شفلهالى.."وضوءالم4الى...الادبصميم

واروءصونوالقلاعلكونلنواللحدود.ال!ياةعلىا؟فتاحهطريقة

-ا/دونللعانت!انازحونيافاصرخواعلىاسولىددالنكبةبعدماعهدفيالادبانلىاقولانرهـ3الا

:يقولماضيابوايلياءـو*هجريفيانيوهذاابديومن،النذهوارعالىور4المهمني!نزلددأ--نجديدةوظالف

لنىابللأدالابهبلاداًمو31اط"بلف!ور"ليتالاالاغلبببةايدجمماالىحياتهابهو.رةمقبه!+زيرنانت3التياركأ،صةالقلة

((اضدزا))اللىاحبوانه!"ورسنا"منارحب"فلندن))يعببنهاالذيالاعلوف"لمهمهبهتعينوانحعباتهابه"تفوح!انترلمبالتي

الارلحنى،ذيالك"بليفور"اوازبذواؤ،رعوو3هـونصحنامىيسماموللدال!كمةبعدماءال!فينشهدائم؟والا-تمرارالمض!على

:يقولطهمحمودءليهومصريوهذاالسمياسةمجالاتفيفىموافالذين.الحرال"ءعراواورهـيثاث!ربا

ال-ردىواماالحياةفامااءصدورمنا"/حميكفلسطينولمالزمنلهداتعهـ.أصلحللمالتيالقازمةال،يما؟ليهدمونوالاقت!صاد

بحفدفعهداشوررهمانالامرموقىنشعراءهؤلاءكلانومعاقصي!دةاهياكلايضايهـدفونفاموا،الامةحاباتمعتنجاوبتعد

هذاانمعهذا!فاصولياامشعراهذاًكانانبساءللانالنقاداحد.الجديدةالمضامينلحملتصلجاشكالامهـانهالي!قيمواوالمقالاللقصةو

المدارسفيالطلابيحفظهاوطنيةاناشيداالىنحولقد"الشعر))الفلسطينيالادبهوالنكبةادبيكوناناذنالضروديمنلليس

-كثيرالليهويلحآالوهابعبدمحمدالمطربويضنيهالاذاعاتبهاوتفتتحهدهانالااحسبولا.بالذاتفلسطينمنموضوعالهيستوحياناو

النكبة!عنموضوعكأابةالليهميطلب-جنمابهللاسننضنهادالادباءمنمنتءفهمايعبروهاللموانالعربالادباءوعيفيموجودةاللحقيقة
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لد!طيحنثمامخهايتناولالكلماتو-!يطتهفنانهووالثطعراين:ألتساؤلالىالادباءبعضيدلمحعالذ!ايفما5وهذاؤلكن

ماوبقصر.!دهحثاللذيالشعوريالائرنفسالسامعاوا!قمارىء؟النكبةمىصوىاهـىالالر*يتمنيرتفعالذيالفالسطينيالىدب

المطلوبة،اكالماتاخت!باراعلىقادرأيكونماوبقدرذاتهمعمخطصايكوننتشردوا،الذيروهمغيرهممناكمربهااتأزرواللذينهملفطتونؤل

السامع.اوالقاهـىءنفسالىنفسهقيالا!لرينقلانيستطيعيذقهلمملذاقوااللذينوهم،وبيوتهميهماراض"نانجثوااللذيرنوهم

فاعلادورا!هاناد،الوضوعفي-اكناطرز،يبيسالقارىءانء)ىكشفهلييتسنىمااكشفانهذامقاليؤياارجوكنتو،1.غيرهم

يجدلمن.مانه"ثتركاتازه!معينمنيعرفالشاعريكنللمفادافيه./ضيقانمنبدلاالبحثهذافان،لسطجمينيةالفيامش!عر،ةاالجفوةمن

التيالتجربةرأ-ىفيهوالمشتركالمعنهدا.القارىءادىصدى،بشعرليىء،ورينشعرهوكلابيناولاللةءولكث!يراالدازرةؤيه

بمثابهالحسيبارهافهالشاعريكونوانمأ.بالرهللمجءمعهايحوضولا.فلسماينيبشعرليسماوينؤلسطينيشعرهـومابينثمومن

ووتستجيبالذبمازثصيدهعليهاليعزفاوتارهيتخرالذيالنبيهذامنهايستمدالتيذانهالحياةاالىالرجوعمنالمجالهـذا!كبمابد

.؟والقلوبالضما"ر.كذلكيكونلظيعناصر.مرارز

منمعارااومعاداالانقولارازاما.السرمفء،حهوالمجتمعبأنهفلسطهء!شعركليروصفانللحقيقةالانصاؤءغيرمن!ل

يالونلاالانسانيةالغواطفمحصلةفي)ثعراءؤلمعل.مكرورا"ولناانالنكبةبةعتبارنكبةشاعرفلسطينيشاعركليكوناناوالنكبةشعر

منذالحبهووا!حب،شظث.جيرعهدمنذابطئسهـو!اليإئن،بجديدتأنيرافيهشاعركلعلىفاثرتاساسهمنكلهالعربي"معالمجهزتقد

الشجاعةوالوتهيوالشجاءةالحزنهووانحزن،الملموحبرنقيسعهدفييساويثلابالنكبةسوبىبةتألريكونولقد.مبانترغهراومبانترا

وحزنهحبهمجتمعولكل،المجتمعهويتذيرالذيولكن..الموتهومنلئاعريكونانيحيهفكيف.فلسطينمنالبافيالجزءتأثر-عيتهنو

والامه.واحلامهوامالهوشجاعتهويأسهالسويداءمنش!اعركذالمثيكونلابينمانكبةشاعراللهرهممناواريحا

شخصالغربةبهذءيحسو)قدشي?.لميالضياعاواللغربةارتيالاكلهـيشهـاتشعرهوالنكبةشعرانافترضناواذا؟دنىقاو

ولكن،حياتهطيلةلندنسظنشخصاولندنالىجاءكلإننتسترمنذلكؤلميى"الصدوذمناتفديكؤلسطين"متلفلسطينالى.تنسر

يذ!بح!ينملالمحتلةفلشطينكيجبران!ا7،لمكغربةليستالغربةهذه.بيناكماوحد!مالفلىطينيينعلىمقصورا

.باليهودا"تل!توقدفصجدهااللعربيةصفدمدينةالىبردلا-وفلسطين!شعرهواللذي-!الفلسطينيالشعرانغير

صفد؟يااناغريبوعلى.عنهايقوأانلاابعادهابكلذات!ءالنكبةالقادىءفيهدببشوان

غريبهوانترعلهاردةوجمهتتجلىانهبةا"-توىمناينتنعرهذايكونانبد!لملأذلك

!للأ:البيوت.نقولوصبرواملو،بخسوشجاعةحزنمنالنفسيةلالافعردوررملسلةبل

ابتصد:ساكنو!اويامرنيوله!ءعب!،اثثيكونانعنطقياالمعقولنجبر"نفان.صبرونفاد

ا!وارعتجوبءلاماعقولاغيرمنوكذللك.مهتايكونلنالاادب4ليفونولانتدهلغة

علاما؟عربييا.يعجيشهلاشيءمناوالفراعمنادبهيستمدان

السلامطرحتمااذاالذيالفلسطينيالادباينسإن،الذرنالكبارالادباءكلفولو

الس!ل!كلايردمنفلاانفس!مدكلفوالو،القامسطينيةالنكبةهـءوىالىالاثرحيثمنيرتفع

..هنايومااهلككانلقد.ذلثلوجدوهثان!ياألأدبذلكعنالبحثثماولاالمنطقيالتفكيرونة"ؤ

بةاحدمنهميبقفلمورلحواحيثتزخذال!ارجةبالطريقةعببهالعصولالادبهذا؟قيلريكفيلاانه

*،7.بافيالاب،راتبدونالدراساتعليهاو.اجرياشتهرمنبعضنمطبوء*ت

مبحجنازةشفتيعلىبنصفتقوملاعندقاالنسراندورجميعالمحيهنعرفالذيالووتفيهذا

مقلتيوفيبمهمةتقومحيالمتقدمةالدولفيالئشردورتقومكمإايكالبمهمة

الاسددلمرارةماالقراءالىتقدماكيبالبحثالباحثينقيكليفثمالمنطقيالتفكير

وداعا،.عليهالاطلاععليهميجبمااو4معرفةلىلحاجةفيهم

صفد!وداعااكتتسافوهيبصددهـااناالتيالمهمةهذهفيالانالمهيوفبل

منالوماياالسالم!ةالوء!يةالقصيدةهذهفياثاعرطبقلقدعلىالال!أققياناولااب،النكبةدمدي!نيةالفلسطالشعريةاللجذوة

فلسطينمنلمةالمحتالمنطقةفياللشعراءاحدكتبهاالننيعشرةالخسناناسنتطعناواذا.لسطبينياللفالشعرالىنمضيلكيللن!معرهوهـا

النفممىاعحلوبثفيتطن!بواولا،البيانفيتسرفوالا"قالحيثوالمجتمعالشعربينا)"!الرابطةنكتشفاناوبالمجتمعالشعرزربط

."السكوتبلالاشارةالمعانيابلغومنالوقفالكلامافصحمنفان.صعباءرالشعرتعريفانيقولونمنمزالقفينقعانلتجنبنا

عربيعورةمبا)ءةاواسرافاواطنابماغيرفييرعطيناصفدوشاعرتستطيعلاانهافقاللتاثءعراتعرفانديكنسوناميليمرةسئلت

وهو.السلاميردمنليساذكاسفامنهاويخرجصغدمدينةيدخلفيهاها3يتراتنالجسمانيةالا"ارمن.لقرآهحينماتعرؤ"ولكنهاتريفه

وقوفه.عندالبلاغةقمةبلغفقد"ء.فوداعا"بعديقفعندكلاالسهلعليهالامرنتوفيوجدوقد.واف،ئهارأسهافيبخددنحساذ

الذيلشا!اكلامالالرالبالغةالصورةوهذهاللكلامهذامناين:فقالديكنسوناميليوجدتهمما

:ؤالواورانتقطيعف!وصكمةاووءاطفةدكرىيكنللمماوالشعر

مشماعليالشطوطفيالمشاعلهذيشكلاماولكن،وحكمةعاطفةيكونوقدذكرىيكونقدوالشعر

ساح!يذ!ثاروضاءوالساحلرصفهمنجردتهاذالانكشمرالليسلش!وقيالبينانهذاعنديفيه

زيوت!تستمدؤ؟اديمنهبمدكرىالشعريكنلماذا:يلي3ماله"لمرالاوزانوتقطيعيقيالموس

وتفاؤليبسمتيمنوضياءهاؤ-كماخدرايترللثلاالكلاموهذا...اوزانمجردفهوحكمةاووعاطفة

وهووالثانيلالحزنء.ادقةصورةيعطيكاحدهماانبينهماالفرق!الاعضاءفيولاالرأس

والساحلالشطوطفيفالمشاعل.لهمزيفةصورةيعطيكفلسطينيبلالعواطفءناوالاشياءمنيئكلمالذيذلكليسالشعرلعل

الموسببقىوالادعائيةآلنبرةهذهمعا؟لوالتفواًلبسمةوالضياءالوضاء،التاريخعنالشعريختلفوهفا.ذاتهاوالعواطفذاتهاالاشب،ءهو

وطن4؟فقدلش!خصهذءكلتصلحهل..الحماسيةنطمولوحتى؟شمراشوقيرأيعلىيكونفهل،ذكرىفيهفالتاريخ

قبلالفلسطينيالمجتمعالىفلنرجع،المجتمعهومفتاحنادامما؟شمراتكونفهلحكمةفيهاوالفلسفة!العموديةالقصائدفي
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"قالبهيمان.المذهلاالنكبهوقعامامألتعبيرعنعاجزانف-"وجدانقياًلمجتمعمعمتناشجةقطعةانهمت!ناسيناوينناسغير،النبهبنما--وبعدها

الا)وفمئاتوغادركاءللأانفياراانهادؤدسائداقنالذيءماعيالاج.كلهاللعربي

البلدانوالىاللاجئينمعسكراتيخامالىضيهموأرهم؟"والناسمندلسطينياج!تماعيتركيبابن!اءالنكبةقبلدلسطينشعراءكإن

،نالكيشعراءمناللحياةءقهبعلىبقيمنوتفرق.الأخرىالعربيةابدبالاتسطحهفيالايتألرللموهو.عديدةقرونم!نذمتوارثقديم

الوظائفءنيبحثونأمربببةااللبلادفيالسابقالفلسطينيالاجتماعياواساس!4منالاجةمإعياتركيبتغييريحاولللماللذينيمالبريق

اين!عريةالخطابيةالمناسباتسرزنةه؟لاءوظل.جلإبدمنوالاستقرار.واقغيا/هابارأضبز،1الكبرىالاسرفاحتفظتف!".ا-للطبقاتمواًقعتعييبر

رتقسعيماوذكرىدلمفوروهـ!مناسباتفيينظمونبرةلسطينالخاصة.ولكنالبدووكدلكء،لهـمعلىايفلاصونوبقي.الإجهماعيةومراًكزهـ،

حفلافتتاحهاالىيدعونمدرولمةكلاورةتاحوعندايارمنعنمرمسوافىظالبلادفيالاذهلمجفبلتمثل3،تتاتيالموظفينمنجديدةطبقةظهرت

!ويالنكيبالاننتاجاهـوقغمروالقد-حتى.كانوالضعليمالادارةجهازتسييرعلبىاالانتدابابر"ايمبشعينكانوالتي

6ادتمعرامناخرىمجموعةالىهـ؟لاءنتخطىاننستكليعولكأتاا""!ثمالمدنذكط2افىوسطىالطذقةمنمستمدينالامربرادىءفيهؤلاء

-رالشعفيتسلكواخذتالمنفىفيشعرهـ،تبلورالىجني!بئالفاسطب.اللبلادفيال!قاتمعظممنت.كرفدصارتاىىالطبقةهذهنطاق

ال!مم!-لحيتمنالحديتالشعرمفووممعانسجاكلااكثرمسلكا.اوظ!ناطبقةمنالعطمىغالنيتهمفيالشمعراءوكاني

!ؤلاءبببنا!تمييزاحيانمايصصباز"الا.الكلمةء*مالواسهوالمة.مونايل!ميجدهافلاوظيفةءنيبتالشعوكانالمجتمعهذامثلوفي

الممحبيتذي!ةاللظروفلنفسفيضعونالذيناللعربالشعراءمنغيرهموبينهذهتطلمعات)ءدماك!الوطنيقى،-اتوالمنالخطابيةالموإقففيالا

المناقميفيوترعرعتنشأتالتكه!المجموعةهذهاناد.ا"لقافيةواكانمما3فراالضاعرتخدمالمناسبةكانتدلقد.الناسيمنروةالاله

وتناسجتمعهاكيهاحيأ.هاوتشابكتيدةانجدمواطنهاالفتفدالعربيةماوش.ر.القديمالعربي-الشعرظلولقد.ا"".سبةيرءهـما*ء،عرا

شاهـرببنالتمييزمثلاالصعبمنواصبحساءار"ا5فيوشاركت-دةازديادوامع.للشعرالروحيةالمهطدريئء*لأناض!ةمةابعصريسىمى

فاسطهبنيشاعراوابشسوريوشاعرسوريافييرميشىشاب!لمسظينيالوطنيبا!هرالنالهىا!ءمامازدادوالالمهةكماريالصهيونيارعدكج

نانستطيعلااننا.شاب!محرافيوشا!11،راقفييعيششاب.وؤدا!حفظسهلتقريريامقفىعمودياكانالذيالسياسيلاالننمعراو

منهويعطيه.ويأخذالشاعرفيهيعيشاوريالمجتمعحالبأينت!جاهلارحلضةامعفعلاتجاوبوااقدحتىالاساوبهذاشعراءمنعددلمع-

نريروواصفات"ثلاث؟اذنيثالح!الفلسطينياللشعرنجداينعزمؤ!رعلىاثمرعزم3انواللبلارافي!اتمركانتكيالت-قىبهباورالمه

.واذاحديخدأيكونوان..فلمسطينيايكونوان..!.رورايكونان:فيهصاحبطوقانابرا،يمالرحومهوءأبرزكان.عموما"!عربر""الت،!يئ

وسماؤها!ارضها!لسطيننكهةللهتجتمعانروو،نابفلسطدضياعنيالذينالفد"طين!يينالتوارمنثلاتةفيهاء*!ءلتط((اء(مراءااكلاثاءا)

...فلسطينفياللحب.عليههـ!يبماقلسطينعليهتنعكسوانوالامها-بلالىعليهمايرةقدمانرفيةيهيرجومنهمكل!**نالانرلصؤشنق!م

يخاظب.لمغضء:"اارضنافيالموجوددرويخئىمحمودالشاعرالىالى"معألااسياوربئاا)"وا-!منناسيةانطوؤاا!راهيميرةركوللم.انتشقةا

:فيقولحبيبته.بنتمعرهفيهاوخاض

صهـتكالتئم!داءكمؤابرصيا"4يرهـدعسىغانديمث!لزيمىمم!ايصو،للوحبذا

..امتدادالىوارطريق***

طالريناذكر..ويداكبقا؟هاالبلاداهلعلىعارفعصبةالبلادلممماسرةاما

ؤ؟اديعلىيحومان*،*

البرقمخاضلمحدءكبماباعطولهاارضاللقبر!وازصركد!اتسأتارصف!ببموتكفكر

بالسوادالمعبأللافق*"*

مدماةقبلاوتوقعيزب--ماو!زبلالب-لاديقلبماان

زاددونويوما*"*

ئيدمتكلا،وزورودي4اوالازاا-محقضأم،فضجلو،يدوننرلاد-الب!كلنللاءأج-

الحدادواحزان..مو؟ني،،*

اخر:مكانفيوبركولالنواصيهـودلهولهثميببومالعربي3ايه!1اهـأمك

اغنيهكانكلامكاللخصاصضيقولا3نهالسارباقغداالقصورر!بفلا

الانتثعاداحاولوكئت*،سبةالسالر؟،ةدروةالىر؟يتهفيطوقانابراهيمار.افيولقد

الربيعيهباررفةلاارولمطانث.قاءاولكنفرر-طنشعراءكليكنلمولكن.تحققؤدمنهحذرماانبحيث

بي!ه!منطار،كا)ممتونو،كلامك.اشعرامنالوزاهـذافيالجودة!ذهحبتمنطوؤانابراهم

الخريفيهوء":ا،منزلنابابجرقهاللت!مروجدتقدحال-ايعلىالموظفيئالشعراءمنإلطهقةهذهو

...اكوقشاءجت...وراءكااايا!توظفها*:"رةالاؤطاعية.الاس3،نتاك!الوظ!بفةمنا!ضلوظيفة

مراياناوانكسرتوءمايةللي!لط.انالضرالبجمعء،هـتهاكازتوالتيركيالتالمهدابأى

الفينلحزنافصاراتركياادتءلطانيخاطباةاروقبماالء(جيانسلىماا).شبيحف!ذا.نظامه

..الصونطياشظاولملمنا:بقولهادرنئضمحمد

!الوطنءلىثيةلمموىفمنللمربالورعهدكفيشقيتلا،امربا"

قيثارص!رفيمكلاسنزرعهاوالكأ-بلاموالاؤ-كءلءسيوف

سسعرفهانكبتناسبطوحوقوقومعقلها،اال!رل"صكدوسياج

.واحج،رمشوهةلاقمارروضلشرب!الاهـ-نوحبى-ل،والثابض-ون

:اللصوتمجهواقييانست..نسيتولكنيحملواحملتهمفهـا،الجبصالهم

صمتي.ام،القيثاراصدأرحيلكاب-واالنفوسضيمسمهماذاوضن

منالمحتاقىالارضفياليوم!وقيالحقباًلفلس!طينيالشعرلعللهوجدواللذي-3/حراكانان-الشعرمنالضوعهؤاانعلى

الشعربذوروبقيتالقداصالشعراءءادرهاحيثهئالك.فلسطين"لاابىريطانيهـابالاتاباناخرىووظيفةالتركيالحكماياموظيفة
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الىالي،ودوعمد.ارأضيهمعنالةخليرفضءقالمعربيكوناندونارضالمجتهعديجتورهأالبذور/لكدضربت!صاكبقوااللذينالنأس3مع

لمجوخريرجدلااذرابحهنجرفجارةالعرببهناللبهمعلىالاوجمإلجمل.ألى"-ديشمسصرارةفيواينعتنمتزم!تآكدةكهماإلذي

ارل!فاعالىبالاضادد"هذا..للعملامامهما"لفليص"ال*لميات!اوالمدارسزحمةوسطرةإرنهاالتت!مرررايةهناكنتم!عرا؟ناامسكيف3

الذياليهوديفالطاللب.للميهـوداذخفياضهاوللعربلميمالمعا.فتكاالخ:ز؟منضرودةاكأرزاداعندهمايشعرء"،رولذا؟والفرارا"ز،مةا

النفقاتكوفيرلهاحصرلامجآلا!امامهيجدبالجامعةحافيالالتيريدكب-ف؟!-أك4!العرللشعبالاساسيةبالقضا؟الشعرارنبط"كيف

شي!اارمربياللطاللبرجدلابينماواعمتلدراسيةمنحمنلهاللازمةوعزهـواالحياةاوداجالىوشدوهالنللى!ضما!رمنالضعراءاستنبته

ذلك.منذلككلنعرفبر؟ولبدهانهدهدالاماغانيمناحلىاغنبياتعلهـ"

مضى!ببمامراهم،تركونكانواالذينالقرىابناءاة-طروقدالمحتلةالمنطقةوبالفدعطينيالعربيالمجتمعالىالرجوعمنلنابدلا

لعبحدفيلعملاقراهمهجرالىاضطروا،المدنبمدادلهرللال"حاقيعيشونوكيفهناكظلواالذينالناسهؤلاءهمدمن.ددشطهنمن

لاال"سيالاخرىوالاروهلالبناءواعمالالبياراًتفيوكعقالاللطرقم!كبان!نقوبضعلىءملاللذياله"ههونيالتحدييواجهونوكيف

اسرانيلفيتصدراليالجرائداصهـىفي.قرأ.الليهودعليهايقبل؟عقولهـم!منالحضاريةجذورهماجتثاثعلىيعملواللذياللقومي

انناللية:سالةالر:"الجامحالجواد))فصيد""لمحيالقاسمسميحالشاعريقول

الاسطبلات!ا*-ةكباس!نالسواعدعربمنفاسمطهانا))؟الارضيمنبتنامننفركيف؟نفروكيف"

احدغند6591سنة)ىل.691سنةمناسحقنحلاتفيالمشهورة؟اللبغضمناجيالالكمياننبيجوكيف

احب/صا/بعىو.للبقرنومن3اماكانتالىتيالاسطبلاتللهذها؟جريرنا!نهدألن؟وكيف؟وكيف

،الاصدماءاحدإنييأفعندما،سهضةمعاملةيعاملناكانوشوني""طبلالا!المردأعبونناوملء

يسسمحلاهذامنواكثر.نومنااكلاكنمنبطردناويهددينزعجلزيارشاإؤطقلن..المشجوججبينتاونار-

العملهؤاانبحجةوالمجلاتالصحفبمطالعةالاسبوعارامخلاللنااحرفناايفاعيا..الرحمنضمادك!ير

ئيصديقدخلالاياماحدو!ك!.الكهرباءفيءبيرةخسارةالىيؤدي!للهفنار؟ياويا

.وعندماوينتتمديعربوبدأشونياعصابقىارتالماءمنئساليشربانهصبلارصء!ويا

من!اخرجانمنيطلببسإيعاملناالتيربريةالباعمالهلماستنكرتصبالمحقاتلجمطيا

هذا)لانالخروجؤودضتعندهسكننهماالتيالطوبلةالمدةرغمالاسطبل!الجارحموطننايا

وهدداخرمكانااجدحنىالفانونيةالمدةيمهلتيانمنهوطلبتحميمن!الوتحتى!اوتا!ث!

.اف-ا-اخرجللماذاعشرخمسةورودهـم!الاسطبلله!كانجميعبطردالاحزانقرسيبقى

هذءاشروانني.كلنالطردنامبرراًيجدلاحنىالخروجففضلتإ!الجامحجوادكعبد

التحريضسياسةاليهوصلتمامدىعلىاللعامأيالرليطلعالرسالة*،*

."الانسانيةغيرنا3الاكلهذهفيحتىتركواقدالعرببرأنالخارجيمالعالوجمااللصههونيونيدعي

هـانتاذا؟التحديهذاهناكالعربيلمالشعبيواجهكيفوللكنومنالعربيةالدولمنمالليهصدرتاوا"رعلىبناءعنهاورحلوابلادهم

فعلدلقدالامللهيصنعوانالاخرسالشعبينطقاناعراثامهمةيكشفونابدأوانهمبدليلرءاطلةاللدعوىهذهولكن.العربالزعماء

:"البطا)ةلى!وق،نخطب))قصيدنهفيالقاسمسميحالشاعرذللكخط!واانبعداتء!موهاافنيانفسيةاالحربا!"لمليبمنءؤخرا

معاشي-شئتما-افقدربمابقاءانذلك.الهجرةعلىفلى-طينفيالعربكللحملباحكاملها

وفراشيثيابيللبيعاعرضربماالت!ه!للدرلةيخللقان،شأنهمنكانومدنهمودراه3اراضيهمفياللعرب

..حجارااعملربماوماكانوافاليهود.اخرولاللهااوللامشاكلانشاءهااليهوداراد

..وعتهـالاواحلالمنهااهاهاواجتنناثالارضكلعلىالاستيلاءعلىيعملونزالوا

!شوارعوكناسىياسهبئديراشهرهاءملياتفيالص!بونيوننجحوللقد.مكانهماليهود

المصانعسودفياخدمربطديارهماللعربفغادرتعماريةالالىالدولمع"اونبالتخططهمشفببذ!ي

حبوبعن-المواشيروثفي-ابحثربرماالمغتصبةالارضفييبقولم.اجراميةديةاضط،1عمليةابشع!ي

وجائع..عريانا..اخمدربماالمدناهلمنالانتقالعلىرساعدهمللمحداالفقربهمبلغالذينالا

اساوملن..للكن..ا)-مسعدويامسل!تادثالعربيةالقرىو!**،نالجنوبفيالبدوعمتعالروبعض

سافاوم...عروقيفينبضاخروالى.روسىمعاهدةبموجباراضيهامعلليهود

**!هالاجتيأعيةاللطبقاتاحوالبرببنبسيطةفروفىمنهـنالككانولثن

باترابمنشبراحرف.لمبنيربماتجاه"الدولة"سياسةفان،المحتلةقلسطينفيبقيتالتيالفظببرة

شبابيللسجنلطعمربمايخضعونواحدةبولقةفيكلهموصهرهملسمويتهاكفيلةكانتالعربكل

جديءيراثعلىتسطوربماالتعليممنوالحرمانالاراضيمنواللطردالتعسفقوانينلنفسفيها

..اثاثمنكش،نتفلقد.اليهوداالعمألاجورمنبكثيرادلىلاجورواخضاعهم

..واواناسرائلفي2العربجعلعلىتعملباختء"اراليهوديةالدولهسيالسة

..وحوابي.تمييزمندلكيحتويمابركلالي!ديالعنصرلخدمةمسخراعنصرا

3؟بيواشعاريتحر!ربماللحكمتخضعمناطقالىالعربيةالمناطققسمتافايةهدهواتحقيق

للحب!ل!حميتطعمربماروكريباذنالامدينةالىاقريةمنينتقلانا!ربييستطيعالعسعكريلا

رعب!ابوس..قريتناعلىتبقيربماوانتزعت.ابىاحتقسموهو"بيتالشين"لمراقبةخاضعخاص

اساوملنء..لكن..الش!طعدوياالدواقىالمراقبةخاضعةادارة.حتووضعتالاسلاميةالاوقافجميع

عروقيفينبضاخروالىالاراضيتستملك"الدولة"وراًحت.الجديداللعنصرلمصلمحةتستغلها

!ساقاومعلشوتفرضاليهوديةوالمدنالمستمراتلانشاءمئاسبةتراهالتيا

!126اللصفحةعلىالتتمةتالاسرائيلةالسلاتترتئيهااسميةتعوبضاتقبولهالاراقياصحاب
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كا،لبأربا!ونفجول!!ثلىسحدع!موركما!صال!حة!اضع!افئووف ..نعرى

،الاش!عارننشد

بالمظاهراتء،بالغضالشوارعونملا

كبرياءالسجونونملؤشعلهليليفيتطفىءربما

..ناقماجيلاالاطفالونصنعقبلهاميمناحومربما

جيلوراءوطفلهطفلاوابيشعبييشتمربما

باقونهنااناغفلهاحزانينماطورمنتفمنمربما

البحواف!تشربواجبانتاريخيزيفربما

والريتونالتينظلنحرسمؤلهوخرافي

العجينفيكالخميرالافكارونزرع؟بدلهالعيديوماطفاليتحرمربما

اعصابنافيالجليدبرودةمستعاربوجه..اصحابيتخدعربما

حمراجهنمقلوبناوفيحوليمنترفعربما

الصخرانعصرعطشنااذاجدارا

جعنااناتراب،قكلوجدارا

نرحلولاوجدار

نبخللا..ننخللاالركيوبالدم!مذلهررياعلىاياميتصلبربما

ومستقنلوحاضرماضلناهنااساوملن..لكن..الشمسعدويا

تشبثالحيجذرناياعروفيكيننضاخروالى

اصول،؟القاعفيوافربي0..ساقاوم

*!ه"كاحياءمعزولةاحياءفيخروافقدالعربمنالمدنسكاناما

الحسابالمضطهديراجعاناصلالملاحياءهذهوتتعرض.اوروبافيالليهوديسكنهاكانالتيالغيتو

الدولابينفتلانقبلمنفقداليهود.الغيتوسكهـانلهايخنعرضكانالتيتلكمناتحرلشرور

اقراوا"...فعللكل"للهجوموصفا6591عامسبتمبزفيالاميركيةنيوزويكمجلةنشرت

الكتابفيجاءماتشييعالرالرملةمدينةفيالعربيالحيعلىاليهوديم!الجماهيركبم

الشعرهذافيالخاص!ةالر؟يةاين:فيقولمتسائليتساءللقديقورهاسيارةمعاصطدامحادثفيماتانبعديهودجموشابجتمان

ذاتءنتصدرالتياللخماصةبالرؤيةيتميزالحديثاثعرانحيث:المجلةف!قألهـتعربيا

منالشعرهذا!ينراهماالتسا؟لهذاالىيدعو!لقد.الشاعركراهيتهحىفيواندفع.بالحقديغ!غاضباالجمهمركان"

العامة.للقضايا.لبنومنالشعراءمختلفبينمتشابهايكونيكادنفسبالعصيوالاطفالالئيوخويضربالدكاكيئيحطمالعربيالحيالى

المعتلةالمنطقةفيالفلسطينيا!نم!عريميزماهوهذاانو!لالعربيةالاسروكانت."افنلوهم،اةلمتلوهم"ةي!صيحوهووالحصادة

ظاالج!اعةباسم!ينطقوىنهيبدواللذبميهذاانغير.فدتطينمنشبيه!االمنظركان.وهالعخوفص3فيالنواالذوراءبعضهامعفتجمع

وللذل!المجماعه،7دنين!لللمالشاعرانهوحمثوالذي.ذاتيهوالغيتواحمياءفيالفاضبةالسكارىبرماعاتبهاتقومكانتالتيبالفتن

خورعيرفيالناساصزانعنعميقصدقفيمعبوةذاتي!نهجاءتفقد/هذهقيا!يهودهما!اجمينانهوالفارؤانالا.اوروبافياليهودية

واحدةدوتقةفيالناسازصهاربيناف!دكذلك.مصطنعةانفماليةاو."اللعربفهماللغيشوس!انواماادة

ي!محولواانكادواحىوالمعاملةوالاضطهاداتالضغوطلنفستتعرضيكونانالش!عرمن"طبانالاحوالهذءمثلفيتس!تطيعلاانك

ت!هـالتيالمجتثةالمضطهدةالمسخوةا!بقةهبمواحدةطبقةالىان!دلانئعرايكلنلكيولكن.الطبيعةوراءالىيرنوميتافهزيقيا

الشخميةالقضيةصالحديثواءسبح.الرياحمهبفيووجودهامصيرهاكماشياءالاهذهالشاعرليفمرلللواقعريسمهخلالءط/لاالواقعيتحطى

انفصالىلاواح!ةقضيةصار.لاانهمااذالقولنافلةمنالعام!ةواالقضيةؤ-زيادةتوفيقالشاعريرتقدموهنا.ضميرهصفحة.علىتنعكس

بينهما.:فيقول"مضطهدينياصطورعلى"قصيدته

مصدداخرم!نمعفيخاصةقضيةلمحش!اعريكونانيصحقدمستحيلعشرونكاننا

العربيالمجمتمعلهايخضعالتيالاجتماعيةللظروف!يخضعلااطبقياتوالجليلوالرملةالدفي

الننحعراءمنكثيراانبل.فلسطينمنالمحتلةالمنطقةفيا!فسطينيكالجدارباقون،صدوركمعلىاهنا

لذللكوهمقضيهعنيبحثونالح!ديثالعمرفيالمخمتلفةالمجتمعاتفي،حلوفكموفي

هماينالىولا-كللمجونمايعرفونلاانهممنينمثماحزنهم.ضياعفيكاللصبالى،الرجاجكقطعة

يرجعاللذيشعرهمفيال!غموضبعيدحدالىهذايفسروقيد.ذاهبون،محيمنكموفي

مهـيتاؤيزيقيا.شعرهميصبحوهكذا.تبلورهاوعمالقضيةغموضالىنالىمنزوبعة

ب!لالىالناسودعوةالانعزالحدودتبلغاتيةاللىمندرجةالى!لكالجدادباقون،صدوركمعلىهنا

!لشاعر.الخاصالعالمالىللوصولالجهدمنمزيدالعلأولتفيالصحونثطف

منالكثيرالمحتلةالارضفيشعرانناعلىوفرتالحياتيهالمتاعبل!ال!اداتال!وليونملأ

حاجةفيفيههمماغمرةفيانفسهموجدوافلقد،الشعريةافناعبالسعوداءالمطابخفيالبلاطونمسح

يجدواانالاعليههميبقوللممتبلورةفالقضية.الشعرالىملحةا!صفارللقمةفسملحتى

وصاياهمنقرأانالطريفومن.المعينمنبهيغرفونالذيالاسلوبالزرقاءانيابيبينمق
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اميعلموئةالشعركتهـابةهيههقهمانأذألاسلوبهذاالىللوصولهشرةالخمس

!.الشبوانلاجلهاملعؤنةوصميةعشرةخمسفيوضعوافقدوهكذا،الشعرلحنالكتابةوليست

اًستعارةهيامالحقيقيةامههيالامهذهكانتانهناندريمالا:كتابفييوضعانيمكنما

كل!ايحسالت!الغربةتلك..غربتهليصفالشاعريستميرهاان.."الاظعانسائق"و"نبكقفا"منصناعتكمحرروا-ا

التيالقوةبضغطشعرواكلماصيومبعديوماحدتهاوتزدادهناكانسان.النجوملتسوقوااللطائراتاليومعئدكم

محمودالشاعروهذا.ثقافتهموعنحضارنهموعنامتهمعنتبع!موالتجديدالابداعدونتحولالتياتقيود1منانفسكمحرروا-2

صورةالجدداللغزاةفيفيرىالضاريخيةامتهذكريلتيسنتعيد/درويش.التفكيرفيواللحريةالشعورفيالصدقودون

وللصليبيين:للروماخرىومنالوجودلوحمن-واستعاراتكممجازالكم-بيانكمخذوا-3

القديمهدفاتريفيحملتك.واللدواويناللكتبمنلاالحياة

اشعاريم!نارهذهفيوليشعوبشريةكونيةحقائقخصاللكمفيلهـيهـن-،

ةالوديانفيصحتوباسمك.الخيالالحعقائق

اعرفها..الرومخيولولاا!باصرةالشاعرةاًوفسكمخلالمنالكونالىانظروا-علأ

!الميدانيتبدلوانسوىذللكاليهوماصوتاًللشاعر.الاوه!امخلالمنانفسكمالىتنظروا

004حذراخنوا.وزائلباطلهو

!الصوانعلىاغنيتيصكتهاللذيالبرقمنمنفهـانالنفسلواعجبثفيلطنبواولاالبيانفينسرفوالا-6

الفر!انوفارس..الشبابزينانا.السكوتبلالاثطرةالمعانيابلغومنالوقفاللكلامأفصح

!الاوئانومحطماناوبينالمعنىوإالصيغةبينوالتوازنالتئأسبعلىحافظوا-7

ازرعهاالشامحدودواذا.!جنحاخفيفاالقولفليكنمثلاطالرينكنتماذا.والروحالقلب

!العقباننطلققصائد.الحديدذوبمناللغويةالامواجفلنكنقاقميناوقأملينكنتم

بالاعداءصحت،وباسمكالشعريةاللصوروفيوالوصفالفكرفيالسخافهـةنجننوا-8

ديدانيانمتمااذالحميكلياهـفقنلكمسخرهماكمامثلاواللشمسالقمرتسخرواولا.والخص(ل

النسوريلدلاالنملفبيض.وشاءرشاعر

الافعى1وبيضعةجميمعمبلكمدخلهاالتيالابوابمنالواضيع.لدخلوالا-9

ثعنانقشرهايخنىء.قيورهممنتنجواولابعظامهلمقغترواالمقلدينالشعراء

اعرفهااًلرومخيولعكىوءشيطردا!قرأفلاونهايةبدايةلقصائدكمليكن-.1

انيقبلهاواعرف.السدواء

.الفرسانوفارسالشنابزينانارغقدواولا،انى!عورر!4تعلمواكأنقلوبكمتعصروالا-11

اتنمعرهذاازاءهناكالللولةتفعلوماذاةمتسائليتساءلوليقد.والابهامالغموض.لتعمدواكأنافهأركم

سلاحالىهئاكدعلاالعربيالنت!عر-جولت؟عليهاخطراكليثالذى.وخيالاوصناعةفكراوالاخلاصوالصدقالبس!اطةتحروا-12

.الاحؤاببعضلدىازماتاحدثماومنهالمقاومةاسلحةاؤوىمنالانمص،ن!قىتن!مصواولاالانسانبمصجمكمفيوطنكمتنسوالا-13

نا.لدركولكنهاالمفاومةوسع!تهاماالشعرهذاتقاومهناكالدولهان.الوطنيةنزعانكمفي

الثممعراءامتصاصعلىنعملفهيولذللك،صعبامرالمت!عرمقاومة.00007..:لا.،..4

وسياسته!اتئسح!التيالادلعةللمسالقاتالحوائزفترصدثقاك!باايننجاعةوا)هـهـلوارورفىوأوالىسدباءامساءليلعاساردعوا-ا

-......الايممانووالامل!ثباتوا

الطاللعبريم!والادباًدعبركطالنضعردرجمةوظائففيالنتععراءو!ظف

يقبل2وهل0الافلعاىيصمضوالكياللعطاءفيللهمونجزلاللعربيةدمومحكمكفكفوادموعهمكفكفواشيءكلوبعدشيءكلوقبل-اع

هؤلاءمنواحداانالاخبارفيفترةقبلفرأنالقد؟ذللكالشعراء.يخونكملاوالربيعرفيقكميزالل!والقمرلكلمتزاللاؤالشصس

ينولهماولنقرا.باريسالىفرقدالوظيفةقبولالىاضطروااًللذيئ.......ء.3-

اطفاءهااليهوديحاولالتيالشعريةارووة!نا!المسميحالسلعر!-واظووطصنمنالمحتلهالمئطمهفيعرالصانا!ولءدوا

لأ.الوافعحهةصهورةللذلكخلالهمننقرأفئرون،المبادىءلهذهطبيق
ثدراءها:و

بمهمتهفليقنع..لالديدانالصمت!لت!اج"،!ولحىاككيتاتخد/1!ونا!هـظكاخوانناالتميح-أهـاالحياة

ذاتيشعرفالثصعر.افكاهـهمترأودالض؟وبالهواجمسوامهـاللهـمباحلام!

بيتهمجهودوخان..جذوتهللشيطانباعمن.للنا!زا!جموعفضهـايايكشففهوولذلكالحدودابعدالىصاد!ولكنه

00للديدانالصمتمسمض!نقعاتأوا!رقالذا!ةانلنرى"ح!مانقصيدز"فيجبرانسالماثمثاعر

العصيهوالقممهـ-ذه.العربيةالاس!ماععلىغريبايهـؤنيكادهناكحدابلغتفد

الجمسوروالبصرللثممس:عندناالاملاعيادبافنأكيدتصلحلاا!قصعيدة

القصيهاللهواحةياللقانئامت!يئيثد،ايخرياعلتؤقد،اميملعونة

النسوراجنحةالريحبرغمنبتتجوعانوانا..ممنهيرضع

غنيهعادتوقلوبنا.،اميملعونة

قويهظلتوجذورن!افرشون!لغيرياغلتفقر

سخيه.كانتوانشحتان..اًلارضرجال..عدنا.بردانلانني0.انمفلم

-فينجحتولثنالشعرهدافياخرىنظراتمنبدفلاوبعد،اميملعونة

.خطواتتتلوهاولعالهابهاباسلاخطوةفتلكالتعريفبمهمةالقيامقلبهالغيرياعطتفقد

العنانمااعرفلافعشت

ناب(ابوابراهيماميملعونة
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