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لمحفاف!!بمغ!عمالض!م!كرالشؤؤل!لبنىشال!ية4

فيجلريالغييراتخفلم8(91عامفلسطينكارثةوقعتحصن232832؟تلفون-بيروت،ا23:.بصر

هزةايضااهمدثتولكأها،فقطاللعددحيثمنهناكالعربيالمجهمعكل!+ول-.هول:هـول!هـ*هـالهـ8!،+!،*لهس3هـالهـ،ره

المحتلمة.فلسمهطينلعربالاجتهماعيالنركيبفيجوهرية

!ونارقوأ4الذين)1(عربيالف2.اهـ0ارباعثلاثةمنفاكثر.ة؟8"ه*!رهـ!-!!"لملأ

سكاناما.القرىسكمانمنكانواالصهيونيالاحتلالبعدفلأمهطينفي.!.!:4-د؟!2-هـ+298:05ء92

4891ال-حربابانفلسطينمن!ما!مهاحقةاللغالبية!جرتدقدالمدن

لمجهكنالمقهتيادةفيلسهمتلاهرقطمهزمركزلمطولكنلمحعاحدلثلمدنهاهن!ألمقلبلذللكاوعرببمهـعريرمايرولصابما

د!مير!سكربم!الفكرقيةارحكماكزلا!يقيا!لمبىاحكمحولاغصإة!حىهكذا،اايضلركلرىاكلا/وصصىا

خصوصا،الريففيالعربميةالتجمعاتعلىاللقمعيةوالقوانينارواأحص!ر!عأهـ*"سم-!اء

عمليةحقيقاة!يسزماماله!ي!أالجوكان،وا!نقبوالمثلثا!جلإلىفي3وو!+ه!8ك!88!!8

ايضاولكن،فهطهناكمنبة:ثقادبياوسيماسيت!بارلايخلإرةكبج

اةاثحي!ضمنتدخل!بوهلآلتمهاراتالبكرالتربة/لمكفيبذورلزرع

اورلة.االارضفيواد.بسي!ة.الادبيةاللص!ونمي!ةصكليرهـقربر

رمتخعذفلسطيىهدايمئ!عبمنفيوااب!رضصفنثمغلاًالذجماافنم!ارادكا!كقبل4قيونصاعمالملىصصقعاىة

الممريةبالاقلامون،لرا،ولانصبمابهلانطلا!4مركزابالذاتالقاهرةمن

جديدةلرحلةنوريةرازدةالحينذللكفيكاؤمقالتيوا!هوريةوالابنانيةى!!8"،3ع!اس!ءحه!ص!!4"ها

البارزونا!فلسطينيونالادباءحتىو-طويلنومبعدبياللعرالادبخاضهاول!.*ول!8!!ه

كانتانتيامعربرهـةاالعواصمالىبنمت!رز!ميدينونطويرلةللف*رةظاوا

مجمالهناليسكميرةعواملاسهـمتلقدوتعبهئاهـ.صلحورهال"متفتج

س!با!ب،بهتننمضعنصكاالذيالمركزمنادبيافل!ءطينحرمانفيتعدادها

صكانانهبعدفيماثبتوامدبمما،هناكاهعربيالادبحمققفقددالمكورعمملاون

اللائق.اردءـاره،الاولا!طرارمنؤوميارائدا

فيبارزادورااقنقةةاي!لس!ينيةالطلائعلههتاللنكبةوبعددرويشأبناية-سورياشارع

و؟قتوفي،عريضةاسسوضعفييقالماكلر!ونجحتمنافبها

عليهفيطبقممااك!ئرمىالمنبادبوصفهيمكنغربكيلادب،نسبيماؤصيرالاشتركات

هوبالزرات-النم!روكان،المجوءاادباولهلسطينياالادبوصف

نوعيتطورحدثالماض!بمةالمن!سنواتوخلال،المجالهدافياًلرائعدليرةا5سوريافيعليرةا2:لبنانفي

خيم،ءتوفعهوكما،!بانئرةالهقيفصمد،الادبذللكطبهمةفيرزبادولاراتلستةاواسترلينيانجنيهان:الخارجفي

صاخبحماسميشعرانفجرثم،ان!ولان!ةيجةهوكأزمااولااللصمتريالاا005الارجنتينقيعدولاراتا.:أميركافي

!ل،الذهولمنهـءسااذ،التياث!!ناو!مرورع!جاوبينهيعادلهامااولبنانيةليرة25:شميةاالرالاشتراكات

/بمنلمالمنلىفييكتبكانالذيالادبهذاولكن.صديقالتصدمالى

ال!ءصثا-باللض!يرالهالرنغني-فقطالتاثرمنا:وعالهـفىاعيخضهمقدماالاشتراكقيمةتدنع

كاؤتالتيوالاجنب!بةالعربيةالادبيةللاتياراتاضالخضعكانولنهبريديةاوفيةمصرالةحه

للوصداوننيجة-الادب!بلأحياتناط!ب!بعةفيوالىسيعالعميقؤعمههاتفعل

والشكل:المض.ونفي،نوعيلضغيرالمنفىادبخضعا(زدوجالطثرلاجملائالف

وؤرضت،الادبيالتكنيكعلىشخصيتهايثةالح!التياراتفرضتالادارةمعلشأنهليشفق

عربى-المف262رسميماالمحهتلةالادضفيالانالمربع!داد)1(

ان.ال!سيكاجموءمنبالمذةا؟االيحرااي



والبهدهـ--"الذلفيرظملعدوانابكشوغربيافبعد:المضمونءلىنفسهاالشعبيلضميرااجمتارهاالتيالمرحلة

لمأزراعه،وزيرأال!اككانالذي،دايانموسي"اوامرصدرتوص-نشعراءحطمالخ!سيمناتاوائلثسهدلهاللذيالصاخباللحماسيالسعر

والبصنةنحفدرىو!المربيةالاراضيمندونمالا!طخصةبمصادزةوغادروا،الشكلحيعتمنأالقليدبم!الكل.ود-الاخصعلى-المنهى

تقوداخرىاهزوجة*كانت،اً!ننماغورالصمهلمنطقة!ي،الالمدوديرللكارفةشخهميالكذتجا،المواحلمنلمرحله،فيهوجدوالذكمااالحماس

:يوءذاكحدثالذيالدكلويالصدام.العميقالحزنمنفريدنوعالى

للسسربالعروبةارضالجلإلفيالمنادبم!نادىبارزدوراللعشريأتمنذفلسطينحأةفياللثيعبيانىءعرودور

.اللذهبمناغلىوترأبكمثصلماللكفساغورناصالاهازيجمنافيهمإلىنقلواالذينهماللفلسطينبينانوالواقع.جدا

انشطىبةالمصادرامرالش-اغوررجالوبوحدةالمشرقفيءلانوطنهةمظاهرةمنهاتخلوتكادلاالتيوالسحجات

يئشطبراحبااوصدةمستمحيلامركدايانالشعبةالقصيدةتلكيعرفلامنالفلسطينيينمنوقليل،العربو؟

اللتقليدية:ال!صحجة،ثممن،و.اتيكبماوالت3691فيشنقمجهولفلسطينيمناضللناخلفهاالتيالئادرة

غنىوالباروداتنارهبت.وعرضهاالاريا!طولفيفلسطينيةصلاةاضحتانكلثتما

خالدبوياليناتسلمكب:حيناللصباحفينقا"اقرارتنلإذي!نتظرالمناضلذلككان

ظغناحامييانواحويركملتاالاسيرخلي،ليليا

للطيرةعكامنالنار!نتجناحوويرفرفاللفجريفيقراح

خ،لدبوياليناتسام!رياحوهبةفيالمننوقيتمرجمتا

هالديرةحاميياقداحووتكسرواضاعالحبايبشمل

اللحن:وءأ"غير***

ممصوبةبالكونجمحثيتيننم!دقيلمكحسراتيكل/افضبموقفليليا

جاهالوالريح!بوب.سبقجدءقياناميننسيتيمكن

لعروبةاحامييا"خالدروياللي!ناتسلمآهاتيونسيت

الزغالليطرجتسمعلو؟هـاعاتيبيديكانقضتكيف!حيفيا

نوبةعلىنوبة*،*

***وطانيمحلىدمعي،خوف!دمعيتظنلا

سخريةفيفيلوكذلكمنابمدالىا)سغبيالشعرويمضيجوعانيبالبيترغاليلوعاكمثسة

،العدومعيتعاطوناللذيناللخولمةس!ة،اللعظمحتىجارحة،الريرة؟بر-!رييطغمهاراحمين

المضي،ب!ه،يخش!ونللموطنياالازحرافامتلمةمتمثلا!همويجعل؟راحوعالمشنقةلبابقبليتنينواح!واني

اللعربية.الاوساطفيوحدووم***

اعطءتقاامةفيالانتخاباتاش*ولمعخاضوااللذينالخونةفعنأ.هار!ا.لقض.كه!راحكيفمرتيوبركرة

وانئلث:الجليلفيالعربيةاللقرىلردد"المعراخ"اسم!صغار!اعلىو؟هااوعلمييلهاو

امءهـ-والىمحالعجسايبسلائميااتفرجاماسوارهاايمهافيخليتريرتييا

داخصموهـعلممهداخواالعراخافرسمانشوفو!سلاحهااشصريتاالحربالدعتنبميوم

اتوابالبشم!اخش--لمب،بديوشوؤوشيفوفونة"،*،

إلثص!-4افيوب-وسلشم-"ونخاوهـوضجبرمعالمكانهو8؟91عامفلسطينسقوطبعدا)ث"عبيالادبظلوقد

اب!وركتيءاشك!وللس!بدوير-ءتىمنكلحينانهويبدو.2"واقهاعنامرهأعلىالمغلوبالشعبفي4عبراللذي

انرء-انات-لمليمحجايبن1اخوياشوفواءلمتتحمنتندفععنفمطاووراتالىاللجليلفياًلاعراسىاءحولكانت

عالمظا-ومالطشالم!معل!مسوم"ج!لمعزلمتلالالاصاس!طاتبوسعيركنلمالش!ب!فيواثعراءا!قوالين!طن

!اشه-ولليفيكراكوزاتهـ!ولعاى.زءفعلازمادلمطاتءـذهاضطرتوقد،ا!ظاهرينعلىادظرتفلإحانالاادم!بوني

ا)ور"امءنابدا)يمفلمءوةالمحالارضفبمالشىمببالشعرانوان،اصمه*ريا3!اللحاالىالممقوا!ينمنكببرعددتقديمالىبعدورورلم

لنئحبياالذكاءيستطيعالتي1الوسمائلكافةمس!ت!عملا،المقاومةفيبدوره..تحركاتهمعلىممارمة5رقابةتضع

الارضعربءنوكثبر.اللحاجةوقتسلاحامنهاليجعلتجن!بدهاانوتءتطي!عالن،رؤعلمناكثرتف"لالكل!ةفانذلكورغم

مافي!هبدباسمالمعووفا)شمعبئالثءاعرعمصرانيتفدون1-تلةاالنلعرةفيعرب"تظاهروناشتبك91ع8اياروفي،حصارها.لخترق

محا،للآ؟لمن،تحلمعرآسعوو،و،الخمسب!ناتاواسطفيالفحماكتطاهرينوللكن،ق!نالى-قوطالى"باكالاشوتطور،العدوشرطةمع

يزرعهاكانالتيوالميجاناوالعت!اباالمواويلءاالاؤطوجهفيللوقوفاللشرطةصموفنحواندؤ"وابروضها3"افهمصالىايرشدونكانوااللذين

.الاغنصابوحكمالافءطبضدوعرضها!جل!بلطول3فيازهادلميلاللجفياتفت!تذاكوءت،الطريقعلىودحرجوهافمنرؤوها

والاعراسوالبوتالبراريفييفرحالتذمعبيالشعركاناذاولكن:جديدةأوونروجة

نءملاركلماطور،جمالمجباانت!اجاالاحيانغالبفيويكون،تلمواقىء--!ءو)ك!يسىالبولفيى!الجل،-لرء-صإضاءسةاو..

وس(ف-لاءتمدتمهماسعبالوأـيسظاهرةوثكل،احرالىلسانوارهـ--لشب-صلداًبانتحورتاللصروبةارض

واصدمصدرالىبهاا!ودةالممكنمنوليس،و!فهاوايبطثىالارهاب-ئيمسمجلس"-لمريحاًل،صمسع!ب*.بورفبماخوانصا

معهكذاالحالكانادا-اسكوتاعليهويفرضاللعقابصبهلي-لرتر--لىااء-ارضأ،:اهـ-نرء-ا4!لص-اوقعى!ظل!و

الفصيح.الادبيالاؤتاجمعكذللكليسفانهلثعبياالشعرالشععريحدث3هـلم-نخلةالمحالارضفيالشعيماشمعراورتجاوب

السدويعن!مدهاالتيالعديدةانوسائلسبقفيماذكرناللقد.اللعربية3الط!والحرالاوضاعمعمذ!للاتجاويا-سنرىكمالفصءبما

عن،الادبيالانتاجطريقعن،للتعبيرمحاولةايهوجهفيالوقوف!الاء!يئصيرحين،ذكرناهاالتيالاهزوجةوراءتأتنأتياقالابيات

ومطاللبهم.المحتلةالارضعربمشاعرحقيقة:تقول،الجماعي

ترغبالتيالعربيةاللكنربنوعفيلةحياالعدوبوسعداموماات"بالتهـرركرسيزعيماكبربللابن

2



عربيةروايةاولكلونانالصدفةقبيلمنليسانهكما،اللعربية،بالطبع،فالهالمحننلةالارضداخلطبعهااعادةفيالخاصةالموستات

العراقي.اللبب!ودي،ابراهيم!وسىا!اهيمروايةهياسرائيلفي!.ت.ايضامعيناومضعمونا،الانضاجمن!ينامس!توىيفرضانيستطيع

،!اص!ةبالعربريةته"درصوريفة16المحتلةالارضفييوجداذناًلثقافةحولالاغ"صابسلطاتلضربهاللذيالفولاذبم!الطو!وهذا

علىكلها،ش!ريةوسبع،ا-بوعيةوثما!(للحكومةوهي)يوميةهـهاالكتبمنركامفي"للاةراءة19مرببماة!مااغراقولىءقنصرلاالحربية

اللداؤرةداخل-وتعبرالص!ونيةائ!يليةالاسر2ا!حزاب-صبعالاطلاقفقطصارمةرقابةا!رجم!الاد؟جميالاز"،جومراقبة،"ق،قيوالتالرخيصة

معارضة.اوالي!ةهوانظروجهةءئ-،ببونيمةاللصنواةيكونمثقفعربيجيلزش!وء!ونالحلولىهحاولةفيايضاولكن

شعراعمن،بالعربيةيكءجمونالذينعآلاالاسرائيليةالسلطاتو؟قدر.المعاصرةاللفنيةالاؤ،قعلىاوسعلانفتاح

ا!يهودهـص8بين!موكاتاشا!ا28المحتلةالارضفي،وكأاب3حوالليهولمةيرالمحلارض1فيافتانوإكأبئالعوبالطلاب)1(العدد

.اشرفي:نافيهـم!اتذينالورربن!صبةتقاربمببما،اليكود-اللطللابهجموعمنبالمئمة

ب!دالمحتلةالارضفيا)عربيةالكنبمنوطبعصدرا)فيوللكن.الاقلعلنىبالمئة؟ا"ودالي!لطلاببااضسبةا!ثانويةل!راسةاا!ار

لا،دواياتخ!مىوحوا)جاشعرياديواناعشرخصممةي!تعدىلا1891ا!تلة،بالارضالعلياالمعاهدفيفقطعربيام!اطامخةويوجد

للكءوفىذهابهاقبلحصلتقددامتما-اكثرهاعلىهناللحكمداعي-ينب!؟أنبينماا!بهوداللصبةءجموعمنبالمئةواصدمنا!لاي

الرؤيب.اذنعلى.بالمئة12لمخونواان-بالارقام/حدننااذا

غرامي،شمو5وىرزشر!ماسراًتيلقيامالاولىالثواتفيالعربيةالاقي!ازجةؤالمدارس:تعقي!ااكمثرهنافاثلكاةدلكررء!

ءن!ءحاو!ةثمةكاؤت:كاررمداوظلالجمهورمع"جاوباييلاقلموووااببهوديمة،ءتاثي!ةالابالمدارس!شوىدونبرامجاعطاءعاىموءمكأ

كان-نشر-اللذيومعظم،اثمرمنالنوعهذاالىالانظريشحويلالبدءدراسما!مةابرموا4انودونا!ربالطلابمنكبيرعدددونيحولوحده

المصريةتموزب!ورة52!اعامق!مومو!كن،وهضموقشقلاوتاؤهاركيكا.الثانويمة

المرنقبة.الهزةاحدثتاللغطف!ه!دروس!أا!ربيتلقىاثانويةاالمدارسفيوحننى

ثلاثاناعتبرتاللتيا!يهوديةالصحففوجئت91ع2وبمداممثيريناعجزالىيرؤديا!ذيالامر،المطلوبالمصهةوىدو!الا!.قي

فيحاسمنوعيبتغير،نسيعااثبتتووا!غراميا)شعرمنسنواتعنينجحونالفى،ناو!ئكوع!ز،الثانويةاتنصهادةافيالنجاحعن!هم

انت!اجايللنشراستعدادهااعلنتانبعدتت!لقاهابداتايتيزل01الرر.الع!اليةت،مدراسااكمال

ضلة.المحالارضللصبشعرييغادروناللعربالطلابغاللبيةان!ةرداحصاءاتالبءتوؤد

القوجم!الانناجهدانشربعدمقراراا!هوديمةالصحفواتخدتعلىللعملاعمارهممنلمخنروالخا"سةعشرةالرابعةبينمدارسهم

اللىدائماتنقابكانتالقرىفيشعريةا"سهاتاقاءةالىالعربفلجأحلةالريدخلونالذينالعربالطلالطمنبالمئة.9وانه،اللقمة3!

معظمسيقانوبعد،وا)ـحماممطالاقبالشدةبسهبوطفةمظاهرات.لة1اًلدراكمالالىوليسالعملالىيغادرونهاافعانويةالدراسية

كلكامالىعديدةءمراتالاورمياتهـذهفيشاركواالذينالعربالشمعراءسشةكلتص!وق،اللعربالطلابهجم!عمنؤقطبالمئهعشرةان

الاء-يات،ءـذهمثلامامةبمئعقرارصهـرجوابيلاسةاعسكريرءئافراهمالاؤلت!صاديج!وضع!يستطيعاللذينواولئك،اثانويةاالشمهادةفي

الانظمة.مننظامينخذهانيمكنؤواًراغربوهوالشروطمنلهعاس!لةالىمرضونوالجاورمةلدخولؤأ!يلهـموالا!ما?

**،ولهراساتالمخصمصةالكلياتاما-معيمةكلياتفيالدراسةمنتمنع!بم

انتظرتالتل!الازرفاعةايقافووطيعيكنللمالقرارهذاانعلىنقصو!نو،إؤهلملاتافيلمحادحؤةمىمنع!كتطنيالشرقبةفيالادب

لتنطلق.سؤاتهخصى.متكلمد

الوجهالاالواقعفييكنلمالمحتلةالارضداخلحدثاللذيانمناخرىاءلسلة،ضضرضهاؤااللقل!بلأ4اللنآةهذهتخرجوبعد

اللقرة.للكحوالي!ي:اللفلس!عفيينالمنفىشعراءبينحدثلألماالاخر"منوياتهالهخطيممستموةومحاولاتوالادار!ةاسياةقىاالاض!ادأت

الىالصاخبال!مال!من،بالتدريج،ينحولبدأقدالمنفىشعركاناحسمنفي،ا!وطيفااو،اصيراهيالبطالهنكونماوغالبا،ومؤهلاتها

اللتصديق"عدم"مرحلمةكانت..املاا،نمثرولكنالحزيناًللحماس.المتخرجاخ"هءام!مجطلاتفيامجالاتفي،لحالات11

يغصأنمنحجمااكبراواقعاصارحينمريرةنهايةانتهتورالتفافيةالاجهاللكلهستمرتحطيمالىضعالووواادىولق!

-65لصفحةاطىالمتتمة-الثقاؤةنوعبةوكانت،الرائدرءـادوللعب3ءنوعلىكانتبالتالعربية

تحطيمفي،جهتهامن،تعملالعربعيةالسموقءلىالمفروضةاللعربرية

.اخرىناحمةمن.العرجمطارثمقافيالمتوى

!لمحاولاتدائمايخضعالمحتلةالارضفياللعربيالثقافياوضعاان

حدثاصدرولا-هيونيةللصاةا)دالرداخلالىالعربالمثمقفينلجرءسصمرةيهودية

-نالمعارضاللىالعربيالمثق!ففينمسبانالاسرائ!نليةالسلطات!يهم

ال!يهودكبل!طراجمةا!شخصلحيرقاعدةعنيصمرداًمءاالصهاينةلينالمواالىاوالصهاينة

العربية.

ص!يو!حكماءابروتوكولاتاذا،باللوبيفىتصدراًىللعسحف""!محفهيذ!كسبيلوفي

التولمسيخ!مفةمحمدتا!مفالعواصمفيلمدرةا*للكتبوتمح،!"ونيةب!سسةترتبطكانت
..بة.هسألةمعتهما"لتكنلماداالمحتلةالارصفيطبعهايعادارالعربية

العربية.القوهية

لحة!تحلبمقدص4معكاصاةاميذةعربيةترجمةاولعاىالعوبيئا!لادمناًلظدميناليهودلقتمجعفهبمذللكمنواكثر

العقادمح!ودعباسالاساذالمرحومصنوزورديرالص!فةؤ:.لمنوللي!س،التشوث!فيريادة4بادعربيانن!اج!منشر

ب!بروت-ا،مربرك!ا!كأ،ابدار:اكانترألارضفيلمربيةباتص!رالتيءشرةتالالصخفمنثلاثتكلنان

البلادمنأسرائيلالىقدموايهودويرصدرهايحررهاانماالمحتالة

...ء6!اعاموتخصرسميةالاحصلءاًت)1(
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عإ-ى"ا*وجيها"واته"يلسلاحهواف"كاغإىدىرآ3ءرالاالاخر

.أرر-ءوياتة"3اال!ارثةبع!ا!قي!و"لآاد!

كلازتناص-ةؤمن:جةءزدوقىء،5هذه"وص.4ال))ء،هةوكانت

اهـولا!!اءهاوبراورازهاومنضيديهاجرعبردة-ءطها/ةوماافيالدو-كا2الهءفحةاىءإمووالمائةزت!مة-

الىارضةال!ءونيةالاصزأبكازتتانيةزاص-بئوكلن،ا)تهأ!يزوصء،هاوهه!ص-!!!ه

اللحكوءقى.ادخ،حيج"ازمن،أورريرةاقىالمعارض"وامفهاد!،لمففا-5رلمف"ط

نآجداير،مهصزهبوه!،المعارضالمابآمصربدام91ع8عامدفب،1لفرض!التازفرو!صفظ!"ع-ذا!4الثيءص!تو!د..جا!لبا)5

ا"شرنتركةبانشماء،و!"-بةبربئباتخاباتالاق!جماالىكربيقيالاصواتنإض-5اوء*لمةاقت،تزون/:المر?44الارص!بامرباءالأدباب-!-)ظرووطا

العرب-كأ.ا:للأدا-فيةالءتادرااعر.يةال*ةبووب-د،ةهتاءةهاتعه"وجميا"ةزلقىءكروتهلا"كبا?،دإقالءدم

نءالمعزولالعربيافارىءاز"مءلىذ!ك!حماير!،دالسنرنوكاباتما-يواجوون-"وى!ال!ول4وجء"ى-أدة-ء،ما*رلطأءارفءرور

.اعلأسلااز،فه!للكهـكبمامع!بنلونتذأ*باطبمفيرء:*"و!لىزاص.4.."القضبقى)ءد-الانر-"مهلإ"طىيرء-ط!!

الكضببعضبئشرالعامذدكب3!أمدهعلوبا.إ."رقد"ئراو،"*هـةروص!ىالمنةادب-ارهاخا)ذي.ذاكإرواليلاال!روطمنواج"و!اواء-،!م

نءمو!وبينغيرءةهورين.)مابوباوللأمباوهامعطه،أ3انالى*!رامه!ةاةا.ت!دياأ!،2ءأروا

.الادولرصهت"نجادينوغ-رالاررءإموبص-ت***

ه-ذهأو!*ءعالظاءى?!ىربي4الماكلارىءاالاد:شجعوور،البروة"نشالطة*أرقدمحءىاخرىور-نواتءثسزت"طرط9سو

الكلدلي---ةالا!ءوالىاغراقأىا،وداليالاءهالرجالدأنطإق:ا)"جارةكانتل-ءلم!ةرائهـال!بههوأ،درويرتر?.ود4اسه،لمةالمءدإلمه-طكلنفي

بالمفمصدة"".سهءكأهاعلىءادةيصطلحة!والىقييصوالرخاكا!،ةبل*بال"المصالارضو!ه!العر!يالادب!ةزةش!دت!ال*ف!وةا)ةللكفيءة"ودة

عرل!عء-رزهبابصورةس-اس!ايرتكاءإونالذين-وع!وناتءبزاوءط:ع.واص!ةد!ورةالقو"فيا?كلرالىاالورزلمن

قي.إ"رك!باضفوراتواا)قديمة-الثدسهي،تبعض-*4ةالمحالارض،ا)-عة-ء،تاوالىطؤكم4ا!اآذ!ل،ينتيلأالدروتءرفيورترى

:لمءتهللازشنروطىوخأضعكأروءدردةدقي"تاكتسمسأل"و)*نءت!مال-*علءنوالوالرأةب"ناءدوقا،دىءالها،أ!ورهـءبئ،ازجدور

نءدإزثعق.الم-*ءا-كمااا!ء"روتر!غإىلشتهـدررأحةدانهاالاذمةنت،كا.هن،ء-ملاار"فه!اواصدةااووبادضبه"هـا

"الارض))ج:،4ل.قأف!آ.ا!بارزينالعربألاعضاءرمض!اشهيوع"بئا

!وحالمسالصه!بونيالطوقءنخروجهاببب-لءثتءآاتيا"المربادلط-لاصقوقتفي-!.،هـ!"ودوعاك!ذا"!ةوأ،ران

مهمت.اقبه!*قببساطةء-،غهـافلةالمحالارضؤ-!المقماوهةادبانالا،المن!فى

قنونمنهـ*فيدة،زشرةتطجمعالارض"نظمةبدات!ء!اءلم.معاوالارضاراةا"!!ربابزروا،/لاوراعءلىووة3ءروا

اذندوناز-ءت"فيواصدةننيرةر؟صدارءواطنلاي/-5حازها!اسريتبنهطماانآلا،ا-،ص-"ا!ذهأىءآ31رب"فص.لبرمدوءهاست*ود

كانتنشرةعشرةللاث9591ىامآلارضهـرتوا!،ا!ط!ءاتداررةمناءظبفيوبك!ترةض:آ!سةلمزراء!ازذياغزلاف*رانهـوالاناليه.،رةالاش

-الارضءسخفى-الارضنشذى-الاهـض:دوةوواسماء.لمءترهإء!هاءنا!ءرزورءفيطوءقىظا!رة-الاولىالوهأةيهدوكما-يكنلم!رثةال!13

..المقماو"قىشعر

ساليمميملكهاعكادي?ور"رةمة3مطفي...الارضروح-الارضدم

"لم!تصيثس!يدبرمهرفيالمنصررمبدخاضأألاخ*رعددهـ،وكان،و:قالجا?!المدىالظهرقو-ور،ول!المتالارضعرب"4واج!-!

اوصالاخرىالصف!،توصمرش!،الاو)ى*ةاللصفالناءسع"دورةء"-تاظبى-"ا3ت/ر:ااء*!-رةعلاؤ،!لمفي!،شاازةء-أ"ا،ال،ئريرهة

033سعببدبورديإبىءذاك!خطابهاللكاعل))الهـءران((مننوعابنبتاتياللقلها(ودفد:دا،دإسطببنارضا)مرب

،النازحبناصأب"مابثث!را"رااليو"يةعللأؤ،يهاحمه-بم!بأصأرها

ير*-ونوالمالررير-نا(سم!ؤولممبنصواباطاراأءددهـذأانوب!ث..
ال،جرانذاكورأءوصء،ءنرهاقيها"أساوكلفيزكمن"اللفض!ية))وكان

وصلدرتب!ل!مالأفا،زوانلا!مبحمللأتواةفى!ها(اولاأرعقىأ"ازنمرةرءنبموقجوإب!ناز،ميىكأت-ةوات!أتخمسالىةافىالمحالارضعرب؟احتاج!قد...

انطمة.اقادةدحقنفنناتورار((إكمرق"وان،اية"او!"!ولمءن!قطوابأ.هماًها"ميرخسروالم

اولاالفرديةآلاصاس-ساء!إبلانه!جيعةاكثرظاهرهفيلى:دوكان

اول!ورالا-لدبمرزقلنجيماا،ءلى2اوونفمركةصاءدردتهاالماتلمة"و!"طشرذفيره!ةكمال!را.!وطن!"ايترآو))لم-!طالمطايةزهافي-ولاز،م

-....اوصدآباايرءرورا-ش"ا-كلوضؤقط-)."!ال!زلتددقلقد
ثلاثاو"رفينالاولىللامرةاللعربيالمقاو"قىشعرتهفسى،لهاءثهل

تهـاهعالتجذلكفيجديدةءلملأد،!جهـيدمنلليشهدايضاواكن،والاء"راب

.....روسطامرهاءلىمغاوليقى"ادلإة))صارانهدبئةبت!فا؟اللذياللصغ-ر

لمحرصةاهتهرواؤفد،اصرىولبمحاوالمربالادباء!ام.691وفي
يرجا.عرزص،م

ويقدمدلسظببنآجمد"وامنو!و،زموزفيب!بنايهـوديازبالكاوجود

شفهياصلمفاممهفعقدواو"جودهرصة4انص!روا،"مربصديرق43نفسكل!لارلدتءداهالوطنو!فدا!ل،ريمةباألاص-عادىاخذ2وص-ن

لث*-راؤيه؟قون?تدىبهء""منيتخذواانفهاهبمقل،ميسمحءلىقيالمغلوبال"ربية"الاهـلي""فيتالاخرالطردطالىالءواطفلقك

يقدمدامما-وووويت!بىالحضورعلىيرقدرمنالسماعالىويىعونورلمرهاشباالاخر،وجديرنوعمنءلالمحة،ةالجبيب!رود،1ءع،اءرها

.يراهاللذيآنالم!فيثسهللةورط-لق!ربكمهدبربئزفسص4.والنزالا"تءديعلالمحةوهي،ووجودهابقوزها

بقصجدةلمموزبرضياءجناعجب!فد:?زنةالاولىالتجربةوكازتالارضشعصراءءنوغ!بره،إشتىاللدرو!ينجحثواتاعشرب!

،-1891عامينةالصهاايمديعلى4ؤريئادميرهتف.عرب!نظثاءرالقاهـااعماقؤي-هم(-ناولتاأماطفتينهانيندجنيدفي،ايشبابكأإةالمح

اًلعربيالشهاعرفدمدلكحدثانولمحور،ونشرهـاالعهريةالىرجمهادتادبرهاصتاالذيالمقاومةءوقفداخل،واحدةعاطفة-إلازت،،ن

ولما،-التمليميمنه.بهمنواق!بل"للدولةاللعداء))بتهمةكمةالمصاالى.المحتلهالارض

اثه"ههـكبما.االاتفاقذلكماتمحنهللدفاعي!وديكاتبايينيرلميوهـهـة"ءركةكانبللس!لأاختبرابربمنللمالمقاومةءوؤةءانالا

محاولةاةالمحتالازصفيالمربهكت،ب1بدلواحدعاموب!د."وتاوحبباة"سألة5يعتءرخبيثء!و"ع

جمعيةعهلىيقترحانءج"بىاهـارونالب"وديللروائيؤاوعزوا،اخرىلههياسةالتقلبدبةبوحنض-ءتها)مسكريالحكمزه"دى3ءفرأبر؟،لفد

اللحمابقىوتوؤيرصفوؤهافياللعربالادباءقبولالاسرائيليبنالكتاب4سلاصكانؤقد،الوحيدالاغنصابسهللاحيكئلمالروهعانالا..القمع

65



فييمعيالاغتصابقيودفييعيشوايذممي!ريتههدلتالذبميااعرفالسمنائنانالاعلههيوافقولم،برالاكثريةردالاؤنراحءـذاانالا،يم

.الصمودعلىاهلها،تشمجيعوتحيضهاالفء،ةتلكرثاء.ال:عينءلىيزيدونالذينأهااعضا

معه:يرددونالجليلاهلجعل!رينههمهواوحينللشعراءباأ:مم!بةنهائيةدهاعاتجميعهاالمحاولاتهذ.واحدثت

الفنيهاللدفءرعشةبلادييالرابكفيانا"كحددانالضيوريمنوصاد،،لاسلوبذلك"حالةباسهاللعرب،الكتاب

اللمسجديهالبراريقلبفيالتينكرومفياناعلىلحايلمحاولةولاةيهالزييفلاواضحةبصورةانتسابهاديبكل

ترابكفيجذوريوهناهذااللعربالادباءفيهاواجهالتيرةظاللفهذءفيانهويبدو-اللقانون

"؟اجنبيهايادتقلعهاكيف،ايضايخض،رواانالسياسةفييعملونيذيرنلالمربعلىكانالاختيار

:القصيدةزهايةفيوإقول،وعربيير،ودي:صفىبينالىالاسرائيلياللشيوعيالحزبفافق

احبتيرداقياابكيجئتها))فرصةالاتحادجريدةعلىيشرؤءكاناللذياالعربيللحزبوال!ب!ت

طيونحفدجروحيحملتللاقلام،الممكنةاثجاعةمناقصىبحد،اءمد"هاوفتحبهاالاستمنثار

"!لغربةلبارض.الرمزالىنجه!بربدأتكاالتلللصبية

:يقولاللذينف"4وهومنشاعروهو،فاسماسم!بحدشرالجريدةهذهصفحاتوعلى

ماصبوي!ئبعبلدييااجوعأ"من"ارم"اسمها،جيدفنيعملهيرمزيةف"ءببدةمناجزاء،الرامة

موائداعطأميمنابىقاياجملكثيرامغرقةيستبصولىةالمعضلةفيالارضدلعربعن-يداناثاربعة

بلادناترابياللكثالرالااخرىرهـزية!سرصقى!ياضتوفيقاسمهكاتبنئرلما،مزيةالرفي

المائداشقيقيياللكثمالرانامحمودونثر.."المشوهون"اسمهاوقصة"اللجنونبيت"اسمها

صاخبالراا!نهريطلولكي."ؤلسطببنمنعاشقا)مناجزاءدرويثى

"!روافداللمصباددعناديت،القرىساحاتفيظلألمقاومةلادبااحقي!قيالميدانولكن

وهو-هذادرويشىمحمودشعرفيسيعاتطوراثسهدانناالا..الحفظطريقءنظلالواسعآللحقيقيوتئره،العنيفةواًلمهرجانات

لكنوفحسبالشمعريةواللقدرةالمضمونحيتمنأيسمرموقتطوريرسبللناةناؤديستطيعالمجلملهذافيالقليلةالمصادرومن

سبفودالقاسمسميح.اعرالنتجانبالىوءـو.ايرضاازشكلحيثمن:اساسيتينملاحظتين

بالاس!وبوالاحاقالتقليديالعمودءنالخروجحركةا!الوبا!!هـريجلليس،المنفىلضعوعكس،المعنلةالارضفياللشعر:اولا-

حرارته.يفقداندونال!ديث.اًلاعجابيسهثوواملدائملوريانئراقولكنهيأساولانواحاولابركاء

العرلمجةالبلاد-مشاكلاللعربةلمةالم!الارضشعراءغنىلفدمن!لةبر!رعةالمحتلةالارضفيالعربيالشمعرومالر:ثانيا-

معالعربيةشعراءمنكثيرتجاوبمماباسرعوتجاوبوا،واحدا*هالموضوعهاكمالاويعتبرهاالعربيةالسياسيةالاحداثمعكاملور*كيف

أالسنواتخلالالعربيةالساحةبهاحفلتاتنيوالصداماتالعارك.مهماتهمنوجزءا

منالاحداثنلكعلىيطلشعرهمانبلفعطذللكليس..المافية***

الجادحةالمفادقةتلكسطورقبلرأينالقد.وصمودااملاضر31مواقع،الرخانينجليانفبيلوحتى،مصرعلىالثلائيالعدوانولبان

يشجعهاحين"غزةمنفتاة"عناللدرويشفصيدةفيجاءتاقىكاحدبعدفيمااسمهبرزفسوطةمنفروبمماوهو،فهوجيحبيباللقى

اللذيهووكلنهاهليهاصمورفيالامالويزرع،الطليقو5وكأنهاجتماعفيقصيدة،(ظبريافيالانمنفيوهو)الاربعة"الارض"فادة

شعرتفاريلمالروعهذهان..الجبهةمنالاخرالطرفعلىيقف:حيفافيخاطفشعبي

نفسهالدرويشوللشاعر،السنينامتدادعلىالمحتلةالارضفياقاومةاباللنيسودتسخراللحنجريءؤصيديياصميميمنتفجر

ليها:يقولاخيرةقصيدةسعيدوبورالقنالارضاللىت!ويمجلجلةوارسلها

الذصفيكنخلةوانت))..المبيدكالقدر؟الفزوله-دخفاؤاطارواؤسذالابطالالى

وحطابلعاصفةانهـسرتما!ة!ه*

هاضفالرجزتوماالبنودصفاقيالنصروترجومصرجمالبالساراتنذر

..والغابالبيدوحوشودوداخلكلوفردوسازغ!وجهؤمبمارضناجهنم

!"واتبابا!ورخلفالمنفياناولكنبم:يقولثم

فصيدةفيمصهدمةمرحلةالىالاحساسهذايطورماوسرعاناورودكء-معندكم!روحيشرودامذياهـ!بقربقبمت

المخلة:الارضخارجا!هبنية"ا!قاة"فيهايخاطباخرى..بةبعيدمناولركءمانقةنفسيولذيبصجتيتحرفى

ايطريقفيونعبر"اأناصريمعالمحضلةالارضعربردد!قريبماذاتهاالغنرةوفي

مكبهلين:فيهايقولاخرىقصيدةهعاابوحنااللشاعر

اسرىكأنناعزميماءا!عمودسعيدبور

يدكام-ادرللم-يدبمياالمعسولهاحلامناالىستبك

وجعااصستثطيكعلىاللخليجصخرةوعلى

"؟الاخرىمناللإخيلهال!وشكلتفنى

فيقولالبارعةالاشارةهذءبعدص!ميةاكثرمرص!ةالىويتقدمؤمبوايالرجالالمجد!ف

للها!الذاليلهالحياةيطيقحرابر..

للديكأمنسياصرتلعلي"،اليهودهدمهاالض!اللبروةمن،درويشسليممحمودوللشاعر

الريحفيؤضغمةونضاللهاافريقياعن"اجنحةبلاعصامير"اسمهمطنوعشعرديوان

المغربالىنازلة.المقصودالحقيقيالنغمالاطلاقعلىالاذنفيهءتخطىلا،التحرري

حاولتاذاولكنيليلى"اسمهاقصيدةالد!ويشلكاعرالمحتلةالارضعربويردد

انساراناليهوددخولبعدالقطاعمنعربيةفت!اةمصيرفيهايصف"غزةمن

"!كوكبيديعليحطجارحةنصلشفرةاللقصيدةهذ.فيوتلتمع.الثلاثيالعدوانفياليه
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جديدالوباالشيخيحضررلن،اننيالعلافةذاتوهي،قصرههي"بافغارج"علاة"4انذلك

الحسناءلابنته:الليمنعنالقاسمللسميحاخيرةةوصلىعنها5رق

*!ا!صباح1بالشباكيعبرلا"

القريةتلفاخرىاغنية:جراحالمعبودالادقمنونطلالا

حزينةصفراءاغنيةاسمرصعيدكيصدرفيجرح

الصامتةاللعيونمنتسقط3!الداسمرخديدكي!عدرفيوجرح

حرباءالىالحقول"حولتالسمراءتعزعسرفيوجراح

اللبنيالىالاخضرمنلونهاتفيرالحريهزلبقةسقي

..ابرماديالىالاحمرالجبلسفحفي

"!ا!ه.0.المحراءعطشفيربيعاوزسيل

تعيس!ثلياابوالشيخ"اللعربيهمحرائي

للعيداخضرلوبثمةليسالثمعاعريجعلماذالههوالعربية"صحرائي"علىالشئمديدان

الحدار،يومانه:وصمودااملااكثرموافعمنك!هاالمثلهعلىطل

الاغتبتيوموليسواللقاتوالقهوةالا-ودالشايالوف!3..."

،،*ثكناتصارت

وداساللفجرسعيدوبرورا--وطمنورجاني

السمماءفيمملقاسودحجرامثمساكثركثر

وحثسةالاتاسنانتحتالحقولتحطمت"!اكيدوالنصر

بوهنيبكونالاطفالشمكبلاانهأ"الليمن!ضية"عنام"قضي!نه"عنيصحدثتراه

عاجزينيقفونالقرويونوففةذات،والبسيطةوالحقيقيةالصريرحة:اضمحةالوالر؟يافييقف

".ايضاويبكون.لامرأةوحبهلوطنهحبهبينفرفايجدلاح!يناللدرويئي

اليهيلجامايجدلا،اللشجاعةحددديتجاوزحين،التصإبماانالارضخارجالعربيةالمما؟كوبينالمقاومةادببينا!لاؤةان

السخرية.غيربن"،طةالشعىالشعرعبركيفرأيناللقد..طبيعيتلاحمهوالمرونتلة

امرءعلىا!لوبويكونسمتهاعلىمفتوحةاللظلمعينفكونجنالمثلثفياللطيرةمنرسوفيمحمودالشعاعران..الحقببقمةهذهعن

السخرية،مناكثرجديهوماالمطافنهايةفييجدلنفانهشجاعاطعمافيعطيهآلصضيرةاكفاصيلبوابةمنالمتلاحما!اتمهذايدخل

مناكثراعتنار.يمكنلاوضعهوبرقهالمواجهالوضعاناعتبادعلىالارضشعراءاكثرهوبالذاتالشاعرهذايكونوربما..بداءـةاثر

.غداومهزلةالببومكارثة:مؤقتمدارعلىللجماهيركىءقد:ا!ربيةالاحداثمعتجاوباالمغيصبة

عماشة،ابيرجاءعنؤصيدةوله،الجزائريةالثورةملاحمسنينسبع

.حيردبوجميلةءنوثالثةاررلمطينادياعنواخرى

درالاشتراكيةعنالشهيرةقصيدتهاحمدالامامنشروجن

جميط،الرجعيينايعربالملوكفيهاهاجماخرىبقصيدةالدسوفي

المرأهثئأب.:قالاحمدالامامالىوصلوجن

شاعرصنعاءفيصارالعمامةللبس..،بشالث)
...تاجرلللضربوزع!امة)ويشترىيناعوطسن

ومكا!رماطكلفيتقامر،تلهووزعامةويشترىيباعوطن

يفاخردومابجد.واصلهيمجدهذا
ا-المجى.باللبشالر"مكةجاءمنمحصدبنتابنانا"
"!كافربالاسلاملصستالنبينسله!نكانلو

للنسملا.رحمة-2*"،

الضر.-شمطان3اكثردائماكانواالمحمتلة*دضفيالعربالشعراءانعلى
....كانتواني؟واجهمكانتالتياليوميةالمشاكلمعبالطبعكلجاوبا

.2اً"بوءاتس4الاكتصابللنكليسالمزمنةالاسرائيليةالمحاولةمجموعهافيتشكلبا!تاني

المعتلة.الارضفيا!ربيةاللشخصيةوسحق

...،000000.1*المعروهـءالاسرائيليالميا.مشروععناللدمنلشابق!ءيدة!دينا

الاكاديميهعصومولرلاا!ديهمري--تي!.الفرللدينالليسا!حظولسوء،اللعربيةالفرىمنعددنهديمالىادىالذي

....اللقصيدةلهذ.العربيالنص

مصروعهجورج:لمترجه":اللعربيةا!قريةجوالشاعريصفانبعد،ترجمة19تقول

581.ب.ص،بيروت،المكتنموفدار:لناشرهاللعيدماتثم..)

الاغنيةوتلاشت

المكتباتف!ييبهـاع!الاربعةباجزائهوالكتابعيداىهناكيكونولن

العربية.الاقطارفيالمعروفةالقادمالعامفي

الطرةيلعبوالنالاطفال

ستصمتاللطيور

كعكهعلىيناديرلنالكعكبائع
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شكفلا،ازواقعفيالبهنتقىتستمثيرا)مامدةبربئالسحرهدهأنفيليلديامجلسا-""لا-المحتلةالارضفيالورربجم!؟يرىخين

الىءنيبىروانء؟!ت!ويحدتمابأ!صمبمبمنتععورءنناب!فىانهافييسنطيعدأ15لي،*لىيةوتو"زيوريئةعمإة1ر،*و!آوللم17ادةضلأرد4إت"!ر

وف-عاؤها.الايى!حكايةوفيمحي،اكابوساويرهر،يومذات!يقع؟ءنه،مولان

الي!قيننالطابع!حااتخذتوور،ازتصعبياللصنهرفيءهيقضهود"ن:جوابايعطب،لالءيىمن،سلجمإمصالءدأيف

،المدنو!ويى-!،الارضجانبلى/،يفال!فياز""فدءوزهاز*?ةالنيةبحسىنيمشيريرةيؤ-ف!؟ومج!س

يحهصدانالعدودومعحيتدهن:ارر!يبهدورلهـ/آاةضبةاداًرىاو!كدقيالبسر!اقلخحاورهامصسممسلص

الءمق،يددش،!حقيقود4ء-5يرفالرهوأجأوا!ةةككلتخلىفواالء"ليئوال!-رللجاهاهـ--ك!اء.،-هاعفتاو

هـوطنباالار"باهـحقبإقةوق9،الا-داتسطيح!وقيهرا."اينطرفى-ختص-صعيرةفىصاجلح-وفث4صس-

م!"ءرا،4اب!ورال-فكثرء-نيخيةالىءارطيب!عت"بحهم!اجزا،الارضوفىالمضوببهقبةفى31ؤ-!وبمض،-م!

لمضي.ءاسرءانفيىوالى،تفءكاةجمياالبايةبابمنبر"ةهاارر-القىز/-"رءالكااصورةصه.:-"ف-كبماوبعف،--م!

و-ءن./5،طاور!مهـذا!توض!ء..إرةده-"اتطدلصرهـ?الء-يلع!-ساتهء-ماجلصء-ناللب!ضيترأوقد

كقصةتتسلم"؟خرااعربااا%"ءبىعبنجرربة!!الءكايةهـذهنشرتاسب-قىاعل!صهـ،شاءتء.-فيهاوالل!ل

الفصفى!ةاءسالىلؤ"ةرلاقصةتتهاجمد3،زةورزيمداول*ن،آكأبرن4ولتمب-ص--ديثؤفيث-وأ!ت!-همواى

ا،فاومةادبمنبهيحةةظ-جزءااضحتماوسرعان،الء"-قهبئاقصصرةاإ--كأروب-لملأاففاافوا!،-متل!-4

لمت"ول.األارضدكيمالتحبينصقيبايلفسوىنهى!م3-يلفوهـصه

-ةز!فءصهاان،الحكايةووخهفسمنبرممصبب،بئسلاة!سال!ة"-الجل!فكطدا"ماسخونويه

محصلف))تر.لحت(الارض!طع"لمصءاصكأا،،طضلصجلعندما9)ةرجي-ارص-دم)-،-3!-ااصكا"المانونهمؤ

،3ثيراصا"دا؟وبهفيلم،ا)-لمء!ا؟را!-بموبسنا!دولةيئر((ط*هااف:بز!ةعد-صر:-ص!-ريرء!ف!ما!وكل

ارضيءن،الوروألاال!:رمنادخصما!ىءجل!سجل)):و!الب-فى)اءمخصهـ-أر!ه،--،،لمهـ،ت-امب-،بونها

!"لز/تاء!ث"4-ب"لمحا!ف-ة3لالم!صا-،ءزر-زافعه!نر

ور"ة-ةخه"ه-نطبفئ!ورككم،نمماما،الاوض/!اءبعدهااسةءروقىالمضنب-ادفخااج!ىء-!ع./:ب!خيراتها

ب!د!علماومضل،والدهيعلمونا*مرا"طلعفيكانانءنذ،واكأركأاب-اور،"والضائقات!قى،ءاكبماف-ونحن

.ومال!ذاص.ثودا/"-4بالكمبب-نباعذا!ء-نظ-لوللسن

ار-ووز--!ما-يعاماللله-اثراوسنةوازورف-ف،الا؟موءوت!ا!ك!-ونبإ!ةة--نالسانط--لملأق?--ير9--!ه!فنحصن

ىأفولءضوبدءوةووصلمنهنه،اررصاحةصابطله،سجالهءاكاداوص،"دلمح،ول!ه".-دةقىالبقيعا!،ا!بمادديراخنهالسالنغهةهذهمن

."ءل-هاءف1،كأ))ارضهوةء"قى!!طلل:رزربرء.بئ،الاراضيمر*ه"اكلداناالءرإإؤيإز،)):و-"اءنجق-ولا!يرةع:ق!ءإدةدنهارضيعلم

صإ"هـءملأ-"وعطل،المور-نال-ومفيحىبئصاءهـا)ىآدوونزل."اكانامجهولخير

ا)ءاجز.-والدهوراوقزاد!د،،لملألالاص4ءلمطات"ع؟"محاونهالمعروف،معديجبروكان

:ج،طريوبء-وت،الغروطاصهـىءنبةءلىمناصحهـموزادىلفيريةا!ركوصءبئ،لأمال"ردصتىاول"ا!نقي:لماللجهءبمفروضالبقيعة

تةضل!الجامدا؟راهببم:لالىهـه)ء!انءلىورة3المذرةعنلإقهه،.دةمجإولش،عوطرةط

جا.:"ا)ىح،ءدومه"الازضظارغر!ة!يالم!هدءنصأمدارووزهض!والطللمهـرمراصرتنيز"-اكبمات-افبماناأ)

.3هةالمراو.دأتا-مةاؤلمعكأودصلايرافكبمانء-هـى!ربدف!-دااؤعليساع

فءمةألارضؤطمة،الم*"ةا؟نباتمعك!راختيماياءالءاكمولليوذا/-محيني4أوصا+ت--4وا+-طلمربي

؟لكروماءجديضداركلنالرص.فةموقعمن6791.بلموك48ني-الإه-رزاللطثءفص-ىازيؤص-هندزتالقدو

المرصومءنورزتها!ذي،ل!(آمأصفرةياايوه:حامداًبووقال!بث-واز-.مجىديةإ-بتاؤ--!4أولساننفير

.واللدك/بىصماللهواللدي((!نيصء--هـ-ئفك!ورء-ءبار-زء-وهـىلفرو

هـور-ك-للدبم!وابلالهـكوادلاب،!آرعلملام3بلأش:م3لحاالدا

؟ازبات4رووابمما؟كوننصان

وا)هـيءن،رزتهاعه-ولكسيدييا:ال9تمللا!لحامداًبووة*ر

سنة.خمست!عشرابنوانا5مصالحةها2وقنصماامس

نبإسؤ-هاالارض!ذي.ط-ب،اتباتمنت!-هذا:اًلحاكموولال

.اة("هـوة!ط،ل!ذا،صخوربااية

يحر!االةراء.ور،شمبنشو!"-نشو:حامدابوؤ،ؤإفضةرةلمراًئعةدراساتساساة

كلءرق!!!لمكوصكأرةهونءرةصؤ-ها،م3الحاصف-سةلىاكل!-،س!وؤربول!!ق

و!وعهرههراابروبم!،طشلقارضمش!اي،دالبة-او-ة/ينةواءدكلهاصنحلقاتستفي

ايدواكألقصتمااي..ا!لوازاكماناهتراوءمري،!هايقلحجار.زنبنهـبة.ا"لصرم2لاددب-ا

عليها؟عبي!نهاتلعبهاغب

ءلىدي.كلنرلاالدو)قى،فارغ-لمجابلاشءرة3مان:اًللحاكمفق(لر.لقي(0.معاصوونادياء-2

لأ،!هـقهاهذا،احد.لق4..اللصهتجم!رية-3

صضسةياغنبةالدواة!حكيواللل4؟حقها:حاعدادوفتسصاءلل0ق0.4الم!اركسيةقضايا-؟

ت"قويتب؟بدهاكبف،وغظميل!ميالابماثمازلمةوانما،الحاكم.لق4..والثورةالأدية-م

حكىبلاش،محكمةفيانت،اخ،ء،ريااى!مع:ات،3!افقال.لق.!3اللصمتجمهورية-6

..طعمةءالوشالادأبدارمنشورات

-:فالثمؤلميلاوفكر
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والقي!دالسجن؟ستة.!اخدوانتدونمات!"تةزاخدالدولة،رأيكشوطيب-

اسنمدتاذااراك:ءوقالراسهحامدابوفهـر

وسادالىحتىالهـدولةالصمواخواليانهاليقاماابويسيديياوالله-

....لعدومهرة".ألارضمعوةاسما

اللبردليألي!!اصسك-وؤث،حدهكما!دا،ت!لإببمارآانااحتجماريا:ايحاكم!فر

ش!م!صا؟يكرا

..تتدودءبيفيؤرنريحكمكمنشمايفاللحاكمصفزهيا4للوا:حامدابوفتص!ك

الطفولةاورهيك!اعوجاسوداخروبا

ا(تد!اما!بمايثرئب:يئهءنمو!وعصاهعلىيدبوخرجنفم!4حامدادووسحب

الربيعاسميك"!"ظلماضلحكم"

!واروردالاعثابفث-محنلجإاىنتتناادا-اللفنية،ت؟رافالاعمنالكثيرلدبايكورقد

،ءالسماسميكانيرتطيملااصداًن3و.الحكارةهذهمنننالكي-الناقدلبرود

..والرعدالامطارفعتنضليتالسخريةور.قى،خارقبايجاز.مط!!!ط.و!ص،هاا*راممروربهارهـر

المجد!لكانيندرا!ءأنجبرشديدةكاملةصورة،منهاتؤوحامدةاللصايشعبية

بتحيرييلفرحتفليسسب،تميذياومن؟آقارىءا،،مالذيؤما،اعطاقيهامماثلص-زيستظيع

!دمنكقطمة،الروكايةقيهلدخلو!تفي،والنظريةالباردةلمقاييسبا

"!وء!لموءهـيوليس؟اهنةالرالمعركة،لحم

المرحلةنفسير"طءنؤلسمنءاشق))فييعبدالدرو.ثران،!لارضبالقءرارنجا!منالنابعة14بحكمه،حاءدابولخصلقد

عاى!مجفصعبواافى،ناالعربلمحضلة9الادضثبابتءرهـقالاولى-حقيةقى-،الارضفياجيال-عيرا!تراًءبانهوصفهالذىالوامعمن

معالحصيلةتجيءانءنالمهمن/بمنرلثم،ورسةءبااككبةبعدالغزلا!وجخروب!رن)):*لمةالمحالارضفيالهـربييراهاكماالمسألة

التصجربةاخ!تانب!دالاالفنيا:ف.جامنا-ءوىاهذافياللدرويتذىالثع:فيريةللمسحالجارحلاللنهوف-عغيرورربلمةهه،كؤ،ل"اسود

حجما3:واونتهولااكثرفاضحتءميماللهىحتالأساةوتعمقتمداه!؟اينظامر!:قىعلى

بومية،،متلاحمةبصورةكلهاالحياةهياضحت:جذوراًواعمقوود،السيماررجمةالمناشيرعلىنفسهاالسخريةهذهعكست)قد

.)،(واءدا!!بوعامة-قىدا،يحققهاارلللمرءيقدداتياالقراءاـتاءتعمنالمنانتبر.للكمطالمةتكور

آضغاليسلم!،اتءاالش!بببةبالصورمليء،العظامجتىجارح،ساخرلناولؤ،!ه!

لمجننمحيالمفماومهةادب"كملللأب!ن(الاولا!!لمن)*(!ع!ها-ابدا-الاةفابيرملألم،ال*رىفييقالكيا

."ا،د،اباردا"ع!اكدطرهذ،1يصدرا)ذي"لمةالمش!يماجاءتالتيللظاهـرةءبكرار!اصهـكه!ءامدابربطحكايةالى

سبق.قماالليهااترزاوالتيدرويشمحمودالنشاعربربيعلىبعد-

كا!هههههههههـهههههههـهـهـههههـهـههصابوعنهعبرالذي،والبسىيط-البدبي،العصبئلزجاذلكان

لماادب"طورفيءتقدممستوىووو-و"والارضالشخص"بينحساءد .نقيدمالمتئىمكهصة-لا--..المحتلةالارضفيا!ربيالمقاومة

012السجندرويأقمحمودا)شاعراًودع6691منالاولالنصففي

الصورغبلوزهـناكالطوبلةاقا"تهفيانهوبدو،المحتلةالارضف!بن

اللعلاقةوالارضأالشخصبينالعميقالمنطقي"المزج"للذللكالنهازية

ئفىا!ةاا!مامال؟كا،،-،:...والشباللشخص،الوطنمعوالللاقةاللفردية

أ،"ؤلمصطةبئجمقءاث"ق"الدرويشفىب،بدوكما،ا)بسجن!ي

ءإطف!ا"-ميداليسانه:واحدخطينتظمهااللقصائدمنمجموعةوهي

ظل!التيايقي!فيكليدمجهوبل،فقطالوطنمعالمعلاؤةمشحونا

(ايفرزدقويرصنفأ!).امرأةيةبدالرجدعلامةبين-مابتاو-موزعةيعنمسبرونهااكءمراء

بوطنه.4وعلاؤة

القصبدغفيتضحي"ؤلمسطينمنعاشق"في،الحببةان

ايضها!هوجماللهايضمحيا،بالارض!المهافي4تضيعحدالىثصفافة

ب-ف،نانتايمقالمستشروتحقيقعببدةاجم!نشسحأاكأرا!لمةهدوزجمدو.."فلسطيني!ة":"ساحركلمةفيملخصا
وا!سم:..)):كافيةمن

نر....:...:.منديلااخيطسوف.المينمن".رموش

صادراذاروصنببغدادالممثنىاامهنن!كأمىباالكتاب1فيرلالبب+01شيءوكل،الميررو،ايضا-المنقذالهاللفعطهداءدستوهي

لمي!حكسعراوو!4والعس

ترتيلا.داتفؤادااسقيماصينواسما

..الايكعرائنه!يمد

والقبل:اللشهداءمناحلىحملةت!3

"!تزلولم...كانتفل!"طنتة"

العربيالمال!فيالمكةباتج!بعومن..المحدلك"

خيال!مفيتجنج

ههيو،!هه!هع!عيحي5صداكمن
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