
!عرتم!رهمس!صرلمعبر!ئ!ىلايهرال!صسئئ

بصرحممابه!!!

أرحبانهكما،المتشائمونيتصورهمماابسطالامرانواللحق...الاصدقاعأدها

..المتفائلونيأملممااللعزةنحوطريقهاللشعوبتضيءالتي،الثائرةالاقلامحملةيا

000الحضارةدانرةمنموقعهويحدد،نفمص"يفرضقالشعرهـصاليكموأتحدث،بكميآلتهنيسمعدنبم...والكرامةوالححرر

أنظسهيزرعنه1كما...والعلمالصناعةوجودفيوجودهويخلقتحريرمعرلةفيالعرببماالشعردورتحكياللت!ال"مطورهذهحلال

...المتعيةالحياة!لهاثبين.اللإبةالندية!يالتورييناللكمابعاتقعليانمؤكدا..ا!ربيةوألوحدة!لسمطين

ومعضلاته،وأشواكهالواقعق!يودرغمالعظيمةذاته-يؤكداذوهوألىيحتاج!كلظيماوواجنا،-دبرىنضالميةورؤول!يةوأدري!عيااس.يا

انسانيةمعينسجمفانه،العقبطتويتإوز،الحواجزورخ!فيئأبلمنوا!ضحيةألسيةلسبيلفيوللتفانيلحقيدةءلأحلاص

ينسجمانهكما...انلامعدودوكيانهالخلاقووجودهوروحهالانسان...ا!اضلةاكقدميةدقوى،1الكادحةللجماهيرالمجد

لضعف1والشكانغامفوقاوتقفز،الزمانمعتتجددالتياللعيقريةمعي!بجديدابطولماتاريخاأن،نموكانالاعزاءايهابناوجدير

!ورءوخلقت،ولهمنهوئنهاعصركلفيلتبرز،واللصمتالثوريةالتقمميةالقوىوجميعوافويقيااسيادفادتيالأيامهدع

...منهالنابعواللضماء،علي4الدالةاللعلامةوتكون...،لمالل!فسي

وءأي!كأ،اللقافالةوحداء،الضياءوهج،أد!لمباقلملاملمحلتكن

لتاري!اًخلألمنفلسطين-...الفجرنحوالراح!الوكب

.-ص-الاكألاصفي7ومثالأ،ألتضحية!يفدوة،ألكنابنضالردكن

اونرت.دضعربر،!لسطبمنالراحسل.نحرقوهيأ!جيالصوبهاتتجه،ومهـنارة،أوروولةللكلمة

والامبرياليةالاستعمارأشلاءعلىالعظيمالئصرالىطريقهافي

وكانت،الثامديارمنيئجز(لاجزءاالازلمهدفلسطينكانتللميةال!

فلسطئ،:وهي(لخمسةاللشامأجناد"نجنداًالاسلاميالفتحمنذ...الاخوةايرها

قصبةاللدمدينةوكانت...!سرين،حمص،دور!،الاردناللعواطفوفيض،الخيوةاالنفوسعطاء،يزالوما،اللتضعركان

منفلسطمئلحندآمراالملكدددن!ءلمممانحاءحتىفلسطينحند...
.-......و"-ننجد،يعطبمحاللقوهو...ا!فتحهاللحيماةوءراة،اك:تلة

قصر.فيهاوبنىالرهلةمديئةفابتنىالملكعبدبن!الوليأنجبه!ل?الاحدات،انفعالانه/كمما.00يحكيوص!ى،نصوروءيمسة،يأخذ

-بمد.فيماالمقدس.بيضتالىانتقلتأنالىاللعاصةهو!؟...الحياةوروعة،اتيمةوجمالى،اللجمالدقيموتخطيطةوابداع

بل،افلممنطثنبعربيعلىاطلقعرلغرببممندللكبمردرجوفدلتافلبلمسبطيىطنانهاالشعرعننتحدثبالناما،الحقبعضوله،قأنلقالوربما.
اسمقديما

بخكلةمننزحوااللذينالكنعانييناللصرب(وطنكانتلانهاكنعانأرض؟،الصناعةوالمنطقالعلمعصر!ي

...الميلادقيلسنة(.ء2.)صواليالعرب،صخسرءويفجرون،أرضهيفلحون،الهمرالىالقومأيصعد

ومائننيألفبنحوالمببلادقبلعليهاأطلقف!قدفلسطيناسمأط!ىن،لهمعلين،بههائميئ،للقمرنغنينزالماونحن

،وغزةيافا2بينثواطئهانزنتالملتيالقبائلاح!دىالىنسهبة،سنة؟..اوبهافهبرو?"

حيثالعثمائيالحكمحهىالشامدياربوحدةمرتبطةفلمىطينوبقيتباتوقد،الكلامءمنوفمنوغيرهالنتصرعننتحدثبرحنااوما

...متصرفياتثلاثالىورءهتبئرة.واسننيت،الاعداءصدريدقاحدوهـماراختواعانثانجا

هذهكل،فقيرجالدالبردمنتيقيكنزةونسجمحروم-،جوعتمنع

مكانممرفيادعروبةأبناءاخوؤ!ملع!طينءربهبو!ر...الن!ثرمنبحروأللف،الشعرمنبيش!آللفتسوىالامور

اشترك!قد..0واللحريةالاستقلالوتحقيقاللعثمانيالحكمعلىلللثورة4فيى"ابمقدادوالصدقاللصحةمنفيهالاخوةايهاالكلاموهذا

للنضالتمالفتالتنىواللعلنيةالسريةالجمعياتبجميعفلسمظينار*،ء،الحفلمرةمدارجفيسمونامهمالاننا..النهـظروقعبرالخطمن

ابن!اءدماءمعفلسطين!اضليدماءتلاقتوقدالعثمانيالحكمضرالاقمارمنوركبنا،اللسحابوناطحاتالمنالينغامخاتمنورفعنا

..العثمانع!المستعمرعلىالقضاءاجلمنوير!اوبغداددمشقللكلمة،ا!وءدلعلمة،الاولىللكلمةمدينينذبقى،واللكواكب

وأخذ91ا16حزيران.1فيالاولىالعربيةالتؤرةأعلنتوقد...المسوولةالمرشدة

حتى،بالثورةويل!حقونيتسابقونمكانكلمنا!ربيالشبابوتنورج،والاسسالدلحائمفيقوةمنا!طينحضارةبلغتومهـما

،انتصرتالبلادعنا!حهـمالعثمانيوزال،الشامالىاللحجازمنتحولت،صرىبالااو،الحضادةهذه.تبقى..اللصناعةوجماليةاللفنونح!

العربيالعلموارتفع،اقليميةغيراستقلالليةعربيةكانتوالتيالتورةوحنين،روحيغوثالىبحاجة،الرمادحضارةانسانروح.نبقى

عهودهنلعهـرشعارامنهالونكليمثلالتيالاربعةالالوانذووسىراج،الربابوهصممة،الناجموبحةاللىو!فةبفمفتبقى،لحاطفي

..المجيدةالعربرع!يانوحديض،يةالبدوموالورنين،اللعصفوروسفقة،الكوخ

اللحرباثناءوحلفائهمالانكليزعاىالعوباللقادةاشترطو.قد...القربلآ

مرسينمنالعريبةالنلادبا!ن!قلالبريطانياتعترفانالاولىاللعالميةحول،بالذاتالعصرهذاوفي،بهه!لانفسهامصؤالاانكما

اللبصرةوخليحفارسومن،جنوبااللهنديالبحرصتشمالاوأضنهالطوابقذات.الهـحديثةالحضارةبناءفيالشعرمساهمةامكانيةمدى

..غرباالاحمروالبحرالمتوسطاللبحزحتىشرقا...النجوم"غزوالتبمواللطائرات،الذرية؟الصوأريخ،المئين
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ودوياةمسيمالمحرارصدرفيفد،-النفطبسلاحالاستعملرفصاللح؟افنكبةجلووبلفور!ع!د

اذته!تالتكيالحربالسبعةاللعربيةاللجيوشوخاضت،الرصاص

كلتحتأصبحوااللذد"طينيينالفكانعربتشردحهلمبعدىبالهدنةةانصهيونيىوزءمأءالانكليزبينتجريكانتالائناءهذءوفي

.بالعودةيهننفوجيلابالنضصالي!نبضجرحانجمةفانصةيعت!براللديبلغورتصريحعناسفرت"غا!ضآتبريطانيافي

.الاخوةأيهاالتانيتشرين2بتاريخصادركتاببصورةوهواتعربعلىاللكوارث"

بهامرتافنيالمراحللتدركالدوليةالمقدمةهذهمنبدلاكاناهـىوموجهاانذاكبريطانياخارجيةوزيربذفورمنموفعا17!ا

للياتهمسؤوفيالش!ردورعلىخلاللهامنونطل،الفلسطييةاللقضية:نصهوهذا،رولشيلداللورد

اللعربية.دلسطينتحريرآجلمنالعربياللشعبنضالخلالومهماته..بةروتشيرللداللوردعزيزي

التالي،بالتصريحالملكصلالةحكومةبئسماليكمابعثانيرسرني

الاولى:التضالمرحلهةفيمالعرباالنةمعبالوزارةاللىرفعاللذيالصهيونيةاليهوديةالامانبمعلىاللعطفزصريح

فغناها،فلسطينفبماللعربيةالقفهارمربياللتعرواي!فدافامةالىالعطفبعينتنظرالملكجلالةحكومةان":ءايهووافقت

كما..الغاصبانعدوعلىواز!نصارات،تنف!حوامآلا،إتورجراص،جهودطافضلتبللوسوف،اليهوديللشعبفلسطينفيقوميوطن

والمياديناللملأهبةاةاريىافيالمناضلنالضازحداءيكونآنا-طاعشيءعمليجوزلاانهجليايفهمانعلىاركهايةهذءبلوغلتسهـيل

..اللعملاءواللحكامانخونةاللسالةوجهفيمحرالةونارا،ا!فافبةف!اليهودبةغيرللطوانفاذىوالدينيةالمدنيةانحقوقيضبمبرور

وصهفيالرياحأفاركما،الحاؤدالعدووجهفيالحربأشعلفقدايىهودبهيرف-انذبم!البحماالر!اوانحقوقولا،فلسطين

الصهيوشىالاحتلالبوا!ابذانالنطروقصادالنفوسرضعافي."فوهابلادأبم!في

الخادعةراوءوداططنوايومعابرةورحلةطارؤةنزهةمجودلفلسطين،ذانهفيدوييااكنرامايكنللمالوء!هذااناللواضحومن

اواذاممبت!نالعضلملبهؤاذاا!داءاستمرحتىبريطانجباكابوسةمننكندلسطينوتم،واحدجانبمنوتشجيعوآمنيةعطفمجردهووانما

..الاغ!ي!اءوذل،العملاءوخيانةالاستعمارحعدشهيدةبفلسطن.لملكلابماتمدلانهافيهااثصر!للهايحق-حتىبريرطانياأملاكمن

ي!نكبة/مادللهالاعربيةونكبةخطيرةقوميةنكسةكذللكبهاواذابرتخطيرةوثيقةلانالوعدهذاانالا،يدهافيلليسماوتهب

..الحديرثالماللمتاريخ.فلىءطنعربوتشردالكيرى،النكبةوسييتالشؤمالعربعلى

!دليرالجريرمةالث،ؤمبم!بربالغدروعداللعربيالشعرتناولوقدالتصريحصدوارحينيركونواالمفلسطينفيالبهودانفمع

الشعبعلىيجرهااقىكيوالويلات،مخلمزيها!غامللرأيفبين،الاولنسمةاثف.65العربمنيقابلهمنسمةالفانخم!مينعلىيزيمون

..شرهوا"ضواامامهتهاونواهماذااللعربي،هرةعشرةاثنتيمنالثرانيهود!ددعلىيزيدالعربعددأكان

لهمؤىاالا!*لز!ارر!عمرقيوورارقيروبمماالشاءرهووهاوجىودوتجاهلآلأء!لىالليهودجعل،بتفورتصريج،التصريح!ان

والوطنالارضاليهوداعطاءارادوااذاالانكليزان!ببنا،الظلمنهاية."عرب"كلمةذصح!ىوتجنب،عربيشعب

حق!بهاالليهولةاللعرهمبفلمحعطينبرئطاهاليالاأرصححإكىلندونلاوالىلكلت:!ن!ليكن:اإلنكيهقبيل

اللعاللم:فيبقعة

ءضجبرياالحقحساب!احسبراى-وعودكومنمنكالحقفياًمالهمتغذيمشجعةعاظفيةكلماتدلفوروعداليهوداستلم

-ةممرياثتاللعبادمهجا!جاز!اوذقعيالوعودتعد0اللدنياانحاءشتىفيواللضياعالتشردمنيقيهمقوميوطنانفنماء

ب.فريا!،صسغيرك!بمنق!نلمالمكارماهلرونكألوالمعاملانشاءفيلتستخدمهالألتجمعالصهيونيةالالةوانطلقت

استحداداالمستعمراتوبناءالتلمميرووسائلالسلاحوشراءوالمصطنع

:ير،ددثمبريطانيامنوعونوبتشجيع،ذلكبعديوالثكما،المقبلةللمعارك

تتحررثاهـلبدمعة!!توار"االخضمدوارعكتطويو!نا،دلسطينالىالصهاينةالمهاجرينوفود،الاة،مارودول

عفت-رومنشاأتىالمسيحوناوللوغىعلمتكمانحنللسلموءصدضدوالاحتجاجالنفلملصنوفوشتىوالمطاهراتالمعادكبدأت

احنلالهمنأراداللننالغاصبالصهيونيانعدوهذاوضد،بلفور

كل-كاذبمةجرىتهلهاوثيقةلخالوهـبمص!نحت،يوكيصلسوحرم!بقرويرل!توغلى.اللعربيةالقوميةعلىءللقضطحربةرأسرتكونأنملسطن

رسمىوو،ء!،

كاللشمس:واضحةحقائقمنما.عداهكلينفي:الللاجئينوتشرد-ايارمنع!نتهرالخ!اهس

ف!،سقأخاديعمنالحقائقلعرضمن

س-ارقملأي!وننصف!-4ي!رجميسادقصتص،الثايخ!الكونيةالحربهيللحلفاءالنصريتمكادوما

المنسافق"سوللار!ضشفلىطيئ!ب!!شكلةحلعناللنحثفيبريطانيامعالمتحمةالولاياتاسهمت

الوثائقءستشساتوثيقحةنسصهاأومنظمةيديبينالقضيةبوضعالناجحةا/للعبةوتمت،"الفل!ط!نية

بس،دقكذبوق-!ااهـكبرركلك!مفيفلسطينعلىالانتدابستنهيانهابريطانيماوأعلنتاتحدةاالامم

اللشد!رفيوامثالهالقرويرسالةماضيابواثعرويتالع.8(91ايارمنعشرالخامس

.......001الدوليةالمنطمةفيالقوىيجندوالاميركياللصهيونيارنفوذوكان

فسابلاداًلا4لبللأدا.بوعدليتبلعوبلفولسحريه!سه-افيمولتجربةبابءلىالعربيةالامةابناءوقفعندئذ،الي!ودجانبالى

لندناالىأ!صبوأتنم!م!،من!دحبد!نسالاحتفاظعلىوقلر!موجودهم(اثباتالىتد!وهم،داميةعنيفة

اللسبعبدوللهااللعربيةالجامعةودانت.ابائهمعنالموروثبكب(ر،م

أيضا:و(يتوعدالمنطص!ةفيالاعضاءدوللهاتستطعلمولما،الميدانفيتقفيومذاك

بعدسشالاحفادناوتبفصقنلنش،لاجدادناوكانت،للنكبةيتحركلمهيضميرهالان،العالميالضميرائارةالدولية

"!ؤتاوللكمموطنالنااارضهسمنس-نجعلواناتهديدعلىتجر؟لمتحتهامناللنتروليجريالتباللعربيةالدولولان
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إ!انذكرياتانقافمةأنص!رألأفنجيبهفيخملأيارعادوكلا؟انيهـوورينماوائهجرةالشعر

:الرهةرة

ا!عاروااللخزكيبدضانممصبوغةفتئ!تمالمتوالجنبىايادومحاد!ا!فع!فلسطينالىاليهوديةالهجرةالعربياللضعراولتنأوقد

بالتذاربالالاجباأصمتبالحفرمآأفثبةيآراحاتهثالملايآأهثن-اهـىالأرتثهثدمنالالاؤط،مئادمتدفقحظورةابلثالماالعربياللعامللرأي

الاللممنفاباتزللماهثالساحاللمرهآذآاللشمبيحصدهاالركطالمخازيممابيتثظما،العربرظالاربث

والسقمالجوعبسياطمعجونةطوقىطنالشاعرأفيخاطبالجديدالاحننلالهذابسبباللفلسطيني

اللغنمممنتمألتألاالرمحاأتاه:سانثراالانكلإلآ

)1(ذمابثالتهامهعأأابظفربيهثمابالبسالهلجندكموختمنابالعدالهلعلثدظآآهتحدناقآد

مراعتاباايادمنعثراتخامسىيومالناعورياللشاعرويعاتبواحتلالهانت!ابهفنسىكيفوؤئرصامهديرقابكمومكلرفنا

الفأضببمة:ألوانعثهثذع،الرمانللعثةثره:طوثانتثهماهآثهمريناتأيهآلثدظلثثانتمثتم،مندما

ذظمثاالأيامعثأورء!عآأاغيفحضالزمنصفتأثياهثاظ-اهاء(ساهمتثتثبرهثراتثرايرءـقنالآورنآاللعرنتىأحتللضآآءتظ

ثذظمثاالايى،!تصهأاال!-اركثحاياكهمذهآايعاهاتلقرنث-ثهءتآمماتثكانهآأرتسهتآتمظلثث،نقدبظض"لمكم

هـراالاي!امأبفضوالاذلالجبىصلمصورةياوتس!للهماليهودتهـر،بلىجلعنذاكبعدطوقأنثعروتعدث

غدراأالعرباف!ساءصشاروبهلابوممنكن!لاتىأحياناوالتجارةحينااممىياحةاباسمالريبةوطرقومالمشثوه

ليىايارمنعفرالخ،مىبانا!رجمه!اثءرا!:روف!دتخ!يرالرمنعفوةشبهفيواللهرباللعربيةالارضعلىالمبضةأمكنوا

جميعلانعآمبشم!لاللغربيالمس!تعمروانماوصهـفااسراتيلعصابات:البريطانجةا)وعود

وت!ئيتصلالبشعةالجريمةء"ئعفياشضركتالمظصرةالوثةاالاياديآيبغيرتذحأ!فويدصلمهرباللفثمألفبرريها

رتثر:!أنتمممارآثالنتاعرثلم!بذفثاللكبرىالألممهـاثهذمظصمثحهالراكآمفيتظآمنئأهثامآآاعث4عآثئآبهكأنالأتحبحراتثفي

كلابالاسودآدضإفيعاتماوغصره!الانكلإزخداعلولا"(كافي،هبينشعاعمنوهلرؤدةبعدلمجطةهلوطةببني

وذحر!نعوثلبلاناحمه"صيبلةاًرهـءور!ئرهوللغرخطم!طللشحراللعهـنجيالوفىفياكف!تجارعلىباللائمةالعربيالشعروي!حي

..الليهـ--صورتمداننىالاح!كاريةبالشركاتوجهفييقفوالمال!/ن

اًلنكبة:بعدالعربطالنت!عر-:والعونللاحاولىباول

"مختمض.--االموتبلهـليبوهدؤماير"ردزاصاروخاالةفبا/حيا

والصطبىا!،روووجوه.منلكناص،ضاواناربالتياللشىايعد!

لاشمعبقو!ر!ايممشممملمالبم،رغم!مازلملويسمتبلممقدلسعربللل!لقيللامواللكرامةبخارو،الوطنسماسرةعلىا!وببماللشمعبحملوفد

الحوريةا)شعاراتاوط!،.للنصرالعدةويعد،الممعركها!نضالبالتشاحراشتغلواايذينالرعاماتوطلابوالرجعيينانعملامن

البأاصؤغ.الممرظغلليثآتأاللقمأنآممر،مىءاللهمثهمنيالصةميتأمظعمامتناصيناللرنآصيظاء،اثدثواملالادااثات

والثسرةا،"دفقاتيخفبمانالنكنةبعدالش!مريمش!للموهنا..:السخريةبر،زرهطوقانالش!اعرفيقذفهمالواقد

الفا"طينيا)لعرببمالشاءرقيلفعندماالللاجئينأصاباللذجمووالضياعبقا؟!-!االبلادأهلعلىعارفعصبةانبلادسماسرةأما

هبظمث:.بدثيبآثيآآرثظذحأ4عنغمماآأها-متآروراظم-،هعثآنظرتبآاثغاننهثدتهاهههآهـم

الاصيثآأهبهاظالبربآاءالرملاث.*غلمنأتأاظأفآا؟هـاسثظ-ديهتاعآلىخرابهايتآمونآىم!وحماتها

ددخي!لب!صعهلجضنها،القدلىبوعسرحهاميسبفحضلعأ:ايارمنعشمرواللخامسىالعريبماالنتمعر

عهـنيرض!للمارر!سيمبقراريع!رفلم!اللعرببمالشعرانكمافييدوا!ساللدمسط!اتالىالعريبةالجيونتىانطلقتطندما

اللذيمماوالتعسفواللظام!اللجورمشىكانتنهالاالمضحدةالاممقراراتجبارةوعزيمةبالئ!رايماناقلوبهافيتحملكانتالعربيةفمسطين

اللىالمهاجرةاللعماباتااوالتيطاناللفل!طينيينا!رببردؤفىظهـورهااولحلىفاس!شبهسلاحاأيديهافيتعملكانتكما،تفءرلا

انا.وعدواظاماارضهاغمرخاضعتذللكومع،الاست!عمارمعمرتبطمعظمهاوءكوماتقياداًت

ا!جر،صوبالعيونوليد،طهمئمود!ياثعرفلي!ضبوالانم!ار!الخيبةالاللمجراحتجرمنهاوخرجت،المعركةاللجيوش

افرةنحوالالثآ(ورر*حذ،الرمانمممفأمبثءقثاددتفلسئآيآثتراتهفياللظهآاليالضحايا"لرمث

اللفعداوحقالجهادفحقاهـىال!طلمونجاوزأنجي.العربنىالمصيرمعركةفيالنصرمؤكدةباللعودةهاتفة

ىصاومآاصوهص،يعأهمهنالسيفمآهصلمجدببظيروعأوا:واتأحذتأثالاللم!حةآاًيارلرذهرحعأاتأجماأحمدالنث.،مرفلرنألآد

ا!ننقسيم:ثكلاةشجهفيالخطيب-وسفالشاعرولليصرخنفبمدكامانحن

الاء!صاد،.لاجمدنياللريحلاجنارماردأنانورةأنااًلنهارشهرياايارشو!يالك

أوارا!طفقينافيللهاحمراالللظىالسصنةأالافاقفيجمطمدنغنبمزلنامانحن

نار،فتوقدبممافهأسولتنبنيخىالليلولاحرفناًلتمنيشهريالك

اثرواالوغىساحو!جنوتيودموعهـصمجراحهمللميتينعشرالخامسيومك

اضترولاارفىلاأفمتمشرداأظلولن!اةأناوالهزيمهالضحايايوميا51

مأأراذويهـاالىمآادحتىجبى-ارةعربحهثورةاناالمأريمهيوآأياآه

الىلعرلعتسصكالدآمصااثوللمهثومسخأمابطابمثحيأتسموتنثدلتنععرلاضالعرحيولتأفامأبادآصارل:اصفث-؟لكنىبدمآآنجئآأألمأنحن

...+اره!فىمنهـهمانبآ،برناادومنبمرأتثو

التح!ير.معاركفياطؤبعدالمست!فيلرومةمزيناوتونايافاياعنكانت!ضا

فل!لىهـلمأ.مسابر"شصرمن)1(0.العرارشممننشبعانلون

311



وكرأمتها"،عزتهاحريرقهااجل:لسملامواالعربيالنتممعر

ودنفىعلىواللقضاء،فلسطينفيالصهيونياًلاد"تعمار0000000،،000.0
.ا-.....لاوو!،وععيسدة.زاريخاومحبه!لامامهالعربيهالامهاناليدلى!طمن

لوجمىنابهلعرب!اذ،لالولحرلمويرئرعىلاس!عما!جىبطبريهي!دبمليمنلمالطلمستعموالعركابيتقنكالسهامعلىعينيهاتممضانتستطيعلاانهاالا،واخلاقاو!يرة

الامورهذهكلالعربيةالارضمنوالرجعيينالعملاءوجود!انهاءدكوتهفي"ةطقبالعربيالشوكانلهذا،ءاببهاتغيرواللنئاب،بها

اتياللصديقةالل!ولمنوغيرهافيتامىحريرفيفعألهو!ريةمساهمةوطننااجزاءتريرربمدءقدلةوغايةهدفهـاالسلامجعللانهللسعلام

..مش!نركاعدواتكافحالاستعمارقبل،منعلإهاالمعتدىوكرامتناحري!تناو.نوالناالمسلوبة

نارجبهةيفتحفانهفلسطيناجلمنيكافحوهواكربيواشعووالتدطالوافحةاًلمبادىءللهةهووىاللعرجمطاكلثعركاناوقد،واعوانه

ويسرقونواللحرماتالحرياتيست!يحوناللذينلمحيتناماعداءءدىحديدة..نظرصاتاوق!فةالىتحتاجلا

-...بة.يرىلاعهدمااللعيسىسليمانالشاعرانطلقالميدانهذاومن

الطلاقاتها.وددراتهايكيلونثالشمعوباموال:،الكرامةال!نصربعدالا"*قراروالا!!لهـ!وءميررا

لللاذسانيئ،خيرةدعوةهو،عهـأمبشكل،اقومياالعرببموالش!ر

من-ال!يبصادقةوغضبة،أسلامواانعدالةسبيلفبماصبل،?وتلمالزصفاللعظيم!ماجطص(بم!فيهماوالالمااراللفننمظتيفيحمات

كصأؤوفىلل!ملاءولوالرجعيةوالاءبريالليةالاسمملمرعاىالقضاءاجلوفماهـرةادضمالتلثمالابلدبمما.شرقعلىبالضمساىكةوت

!...اللعاللممنشبرحور!مالات!امحبيبينعلىجوانحهمدتلمانبالحبكفرت

وثوادمعفل!طينلتحريردعوهمفيالعروبةشعراءيلميول!ذات!اذياال!مخوريخلميلالمةماءريرىا!نطدفقاهذاومن

!ممرجديدةخظدقصرحففييساهمونعندماالابطلف!بتنام:فجرنارودةو!كطارضناونثررآمالناثققبمدملونضيمه

..احربوجهقيتناموفيبوجهفل!صطينفييظهراللذيالغانتمماسلامالحناهنتربما

وانءطينيةالفكالقضيةيعيتىاناللعرببمالشمعراستطاعوهـكذاثلاثةعامينبعد،عامب!د

...انر.،نر..لا.....!اماللف

العبمحلمرييموارا!سمهـاءوالعاسا!صحا-بدملمحواميهيصحالسلامدامماالاناغني!نانيغير

هتافهـنعرببمشا!يوإلىركاجلزقههـاللدياوقلاالسليبةالأصرخةبكلللعومعميمل،انذعاثهفجوبمماعنيمنعحاءلا

فما-اللشعراءبعضعلىالعجالهالل!فيقتهذالسوكسنبانارذلك-الالئنضله:أفت!طبيةاالتحريروحوب/الم!معر

التوريالادبوأغنوافلسلإقغنواًالذيناثعراًءاسفضاءولفل،الكادهـ-ةالعربيمةالجما!ليرأمالمعالمربيالشعرتجاوبوقد

هذا.ليسواشملاوسعرراسةالىيحتاجالنكبةحولالقومبمبشعرهمالتىالشعبيةالضحريرحربوهو،فلسطينلقض*يةالوريا!حلومع

..!جالهاالمقاماجلمنالاجياليحثفشرع..المناضالةالعربيةاللطلائع،تتبنا!

اووالوووةوااالمئئممعرلانضمامالطلائعويدعو،الفاسدالاسوداقعالوعلىواكورةالتمرر
...اروستتيفجرليصنعالواقعظلاممنمنطلقاالشعبيةالتحمريرلكنائب

اللثورةوللهب،الجماهميروتمرد،الملايينزخمدشهدلمحهو..المشرقي

..الاخوةايهاخلالمنوالجهـاحوطارفىخ!الدف!يشهد،وساحميدانكلفياللعربية

اجلمناللعربيةالامةمعركةفيالش!ردوردراسةان،الحقالشعبي!ةانتحريرحربوطلائعاللعاصفةومغاوير2اللجنوبثواربطولات

.مبحمم:النحردروبءلىللجراحفينشد

القصريددفي

وانتكلجماالشم!ىالىالسفينوالقبم

منتنراتاطلبفأعتمر!ياليومعادمعبالنهافنقذ

زفومهدوردممنعمامة

الظفرموكبفنيالطلائعهذيمما

الارانأنواق"صرىالاقباراحرقيتململي

انفجرىش!نناياعاد!طادق

الاردنفياللهبمنموجا

واللغضبالشوتجحيممنصواع!ق!ا

سرامتناجرحمنبقيراإوغسن

الثههبمخضوضرضحىونشريها

ا!2اوىاشامخةالتاريخ"قلعة،عمري
....النجبا!فهببةجراح"نصخورها

)ثورتناالافداليسوغدا

المحتسبموسىمحمدلصاحبه1)1(اللعرببمف!ه!زحفهالا"تنالنا

46؟عتلفون-اللقعس:!يتنمالى!لمسمطينمن

الجماهيروويردسى،الاسنعماريصارعوءـو،العرببماثمراى

انترابنكمقابل-حسينالملكشارع-عمان!انس"،اللغاصباللع!موضدالمعركةوخوضللثورةالكادحةا!عربية

م!ناما)فحةالصمديقةالشعوبتحريرفيوفعالجديبشكليساهم

سسسىفلحوطعهـما/بر!ثدسعرمن)1(
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حنى،ودويه،.باهلهوسمائهبأرضهالعربياللشعرامتزجوفدأاللعربانشعراءلأنووللك،وكتبمجلداتائىتحضأجوحريتهأوحدئها

و"جموز،اللدالليةوعنقود،الكرمورمانةالبيدرسنديانةمنجزءاباتامض!ملليجدواالدنياعلىابصارهمفتحوا،القوميةاليقظةؤترةفىي

فيهامابمقداروالجمالاللصدؤمنفيهابوحدة،البدواغنيةوالراعيالموروثةالزعهـاماتوعقيةوالجهررالاستعمادبفضلم!مةمجزأة

..واللصفاءوالروعةالجلالمن..كةالفظالاجهماعيةالامراضمنوغيرها

متعمدةاكا،كالاالشعربيدرفيالعربيةللوحدةالسكلوةوطخذ،ب!،مبشراللوحدةداعهيايكونانمنالعربيللشعربدلاوكان

السواقيجميعم!تصبا!ذيالعميقالمجرىفيجميعاتبقىولكنهااللعربيالانسانورفعةالوجودسعادةانممتبرا،اجلهامنمناضلا

واهـر..انهـ!فووحدة،والمصدرالمنبعوحدةبسببوذللك،الشاردةةالاتتحققلا

الحديث،تاريخهافيالل!روبةقدر،الوحدةيصنعاللذيالعربيفالجيل)1(شمائيالخليجوفكي!حددونيمينيالاظلسيفيامشييوم

نضالله،سبلويذكروساحاتهميادينهيعدد،نفسهيبرف!اتجيلهذاوواقع،محتومامرالعربيةالوحدةانالعربيالشعرويعت!بر

العطيم:يريالمههدفهالنهايةفيويحددءراقيلقامتمافاذا..ةالمناضلةالجماهيرتعيشهانمنبدلاطبيعي

الغيهباسحاباجهواحرقتالم!خاأمواجبغدادفيات،:الوحدةهووالذبمماالاصلعلىطارثةامورفتلك،وحواجزهالاستعمار

الحطبعض4ام!ودافا/لعروشتض"لم!ينارصنعاءفيأناتلاقيابالفرقدينهاتفايا

الن!وبعىساععسرصا"-دثائرشعبالاورإسفيأنايفصلللمماوصلنفسءثكلفت

الكنبدغاةرفمو!-هـةدربهااسودالنيلفيأناسوىالمجوىفيوهرانوماالشامقا

)1(عربيءربباعدا؟?رب!ه!ولليمتشعبأفافيصلوحدكطمولهةعيني
علىهملتمقلة،يحكارأيت

للحربة:الطحلوة،االشعر؟)2(تلأمللمواختهاالحبيبفقد

علىدلليلاالثائربالحاضرالعظيمالماضييصللعربياوالش!عر

فضالولتحقيقهامتقد7وشوق،للحريةدائملوقاللعربياللشعرانفهـليخاطب..ومهـانزمانكلفينوادناولقاءترابئاوتماسكتراثكاصلة

...كلمتهاواعلاءرايتهاهـفعأجلمنمستمرومستقبلا:وحاضرا!صلموعطمت!نابقدرتناالمشكبهبنجميعالعربيالشعر

شمسءلىوالاذهانالعيونيقتحانمنالعربيالشعرتمكنوقدواندلسياوبغدادجموشا!عهدل!

اللحرية،اجلمنا!ركةفيوانقلوبالزنودلتشابكيد!ووان،الحريةاحكامي!دلعنفلسفتيعمقعن

النضالسبيلفي،الثوارويقود،الجماهيرويحفزالهممتستثيروأنمملكةفيللياللعروبةانأ

لانتصادها.وعربونا،لوجودهاوتأكيدافدى،لمحريةالمزيرواللكفاحالداجمطانعامن2قروللي،حبانجيل

الوهـاجاللضسياءسراجالصربيوالشعر،اليومحتىالجاهليةفمنذاعلاميتحتالاارتسقازهوهرما

اهـذيالاملوناقوس،اللضائعةالاجيالودليلالحاديالقافلةوصوت3(لاقدا!تحتالااللغربواصوض

ءلىالحريةاللعربياللشعرىفهموقد...الحريةاجلمننهارليليدقءلمىوتغير،التجزئةدؤبانافيهقعبث،اسودالواقعبداماياذا

انعربي،الانسانانسانيةأجلومن،العربيةالوحدةآجلمنلورةانهامنيرطلانالعربيالشعرفعلىوالصهيونيةالاستمماراوباشالحص

ويخلقالكامنةطاقاتهلليفجروامكاناته"واهبهامامالمحإلاتوفسح:الشعبيةالتحريروبحرببالثورةليبشرالغيبعالم

اللعنيفبالامرللحريةاللدعوةطابعاتسم،قد..العظيممسضقبله/وهـنشاهتطمنينفذكالس!يل"رابعنشاصع"للمغيرقل

الكادحة،بالجماهير،بالث"عبا!سوالايمانالشديدوالالحاحخث-:-امرلمجاويحكوركبنطاقتهافوقأنةسكحمات

...والالماواللعبوالع!مالاسىتتوابفيالضائعةوبملإينا!:طوا!صلن!لمثوا?ابداجاهـزاضريحكفاجعل

الصخودولطةتحتوتتحركقسيدهامنتتململ،بدأتقدهيوها)((الرمنانخكشقمن-للظريواؤ!ازمنيكنمر-ان

الىوتمضي،أجفانهاعنالثقيلالليلفتزيح،رأسهاعلىالمكدسةوفيهـل،وارحواجز)وارن"ومالمسافاتالعربياللشعرويختصر

..يغلبلااللذياللشعبالنسود.لا؟هاومعارج،النجوممدارجروا!ا-ابنا!!،تربرطالتبماللعريبةايوحدةليحققاصعابواالعهبات

صدا!صا5-قىالافهـ-لأأ.نراهاطا!كرهـنافاؤتلاينالانفصالييندعاوىنننكسفيس،ىوالنربىلاصالة1اوواثعورالدم

.،هاوالارضعلىتاهـتمابرلمعدتاريخ!اء-نتبحثخرجت:،الرجعيين،الاقليميبنواللقطريين

قراهـشاوأخ-!ارروابيهـا"-نوانحدرتأؤ؟هه-ا*ملتو!اءالاورصواهـهـدبغدادبعدتاولامصرعنللبنانتنألم

الجباهادىة-احابىءتوءمباحاع-هاف4سارالاهفازظروادناء!قيريبالروحهـن،ل،ارب!هاببنتنيءتال!خموماي

برجإهـاواتغطتء-،ضياء-نعريهظآرضكللة-كطأخيباد!ءار،ربخكنبب"دموجرىناريخناجرىءببهاارض

7.ومياهتعاو1آعجوب!،صاتلس!!الا!توارجتن5تحررقملاامةالشعبوهدا،اجزائهافيانفصاللاوحدةالارضفهذه

)2الثعبا!!أصحاخيقدوهـاووـ،ياضحاهافوقانطلقتجمعهاواللفروعاتغصونعذيدةالاصلواحدةشجرةابنائهابينتفريق

تخلفمناللعربيةالامةتعيشهالذيالأساويالواقع"نصويرولعل..قوميتناوأساسخلودناوسر،واجودنامقوماتهيدوابط

الثورةعلىحاقىأكبريث!كلالاستعمارقبلمنوتحكموتجزئةوةصعفالاصليةالوحدويةاًلروابطهدهعنيحدثناع!ندمااللعربيواللشعر

الشعبيذيقؤنارزينالعييدالسادةع!لىوالانقضاضالوحلإةأجلمنيعتمدبلفحسبمرسومةطبيعيةوحدودمكتوبةخريطةعلىيعتمدفلا

:الا"ووالضثرداللعذاباءبىواراضهلوحارسهاالوحدةصاحبالعربياللجيلافيالثورةروحلحلى

لى*ميراالسصرجنىمماأضلاعنافيانيغليالذياللعربيالدمباسميتكلمفانهالشعريتكلبموعندما،لتحقيقها

كثيرافتىألسشاكثيرااملنانحناللطلائعتتهـلمكما...العربيأوالجنوبوالجزانرفلسفيرحابعلى

نيرااسسذلفحملناتاجاالمجدورجوناا...الكبيرالعربيالنصرنحوالزاحفةالئورية

ءمعمئعراوساقوقوفاباطعمونالفاللصممعرغ!افحا-الللعييىسليمانشعر)1(

....القروياشبر)2(

فلر!طصسابرشمعرمن)1(لنروي1شعر)/3(

"اللغيتوويممحهمدشعرمن)؟(فدرحل:تاليماسشمعر)،(
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امرأضى.ن"وءليرهأوالانهزاميةألات!ليةاللعربيالشعرحاربؤفد)1(حصعيراالورا؟-حيللغادرأوجهنافرشوا

فرددوالغيبياتالوهمعلىعالةالمواطنبنتجعلالتيا!ربيالم!معوهـلمشعبنا!هاعانىالعبوديةصورمنقأتمة-وداءءمورةهذه

:فرحاتلسانعلىبقوللهاًاـسياسةووفههـتهيجلوأنيملانومن،ازكلرب!اطنالواجزاءبعضفيإطنيليزه

جوعاناالل!مرفعاش،ونام!وتا4ليرزؤابارياالل!!ولالىلىص،المحوريةوازفوىانتقدميةالطلائعوبطولاتاتتوارنضالالاالصورة

كافاالذيغيرامرهمنلكانسعىفيسبيلالغيإى!ء"،داولو.؟..الكادحةالعربيةوالجمماهـير

هسطالعارغهالمظاهرو،والمراتبالمنآصبهمهماثذيناوللئكأما.

لانهم:اللظهرالقاصمةوالغضبةاللهزءالقابالعربيالشعرمن.العرببالمبئهءواروراضإننص*را

دفعو(ؤ-داهفعاقبلقيلاذاالاخرداةءنخبرلاجليبذآونلا

موا3روصباباقرعواكمناسينا9بثىخفي!4ورمدوااذاقومامنتالت!القو"بمبةالعربيةالمبادىءمعينسجمالعربيالنت!عران

ضرعواأربابهملهمترلمتفانضربواأصحابهمءلمى"ونوااذاالعربيآلشعرول!ذا-نجد...نضالبيلو!ءقيدةاز"وريةاللطللأئءوها

وءر/فصعم!-روحاهـطحكأئما)ـ!-نلذاوتعفرذا،ءلىصورالامراضتىوشالانكاليةووالاقليمية،اللطازفيةعلى؟ورتهيعلن

كلمركأفياللعربياثعرلورمنار!حات!ذهان،ا!ولرخاتمةول"ذا...م!إةم!فيا،ستعماروالمسادعهودهاخلفةاتتي؟ماغي!ةالاج

المسؤولعرالنفرسالةعلىبوضءوختدلاللعربيةوالوحدة!لسطينوهـحب"خببرر!آلةانهاءلىويعرقهاالعروبةيحدداتعربيا)شكلرنجد

.0الايامهذهالعاللمتحكماكيالملتؤجمةواك!ن!ة،اللهادؤةوال!لمرةاللطقدين"مصبعنبعيدا،الجميعينلىفره!كافؤوكرامةوسبيل

وكفاحاازلسطينآجلمننضالايكوناناللعربيالشعراستطاعوقد:المغرضببنوتنتمكيك

فخلق،انساننكفنظروؤ"لهزصمحالذيبالمقدارالوحدةسبببلفيز،رهـ-ا/ءزو"،ببولالضها3ىزددياب-ئطفيوسرورشتاء2)ء-*ت

االط!افمسنتمكنال!نيوا)ساحاتالميادينجميعوطاف،جوانحهملءاإار!5لسواءباترء-صلأءمفىب؟رسثناحمدا.ؤ."نرفي"ت

...فيهاوالعملبهااوتارهـااضلاء!،الىضمتقينارةنه!افكم(وتضم

وهدير،فجرها!اللعلحوتمه.!أمةهةاف،يقالواللحق،فكا!)2(ذ"،ر!،الحروبجممااروجمطدامما!ء!ولميصلد!من!هـهاءا

منابنا؟هيكت!بهلورينريخونداء،بعثهاموا-دبفيت!نطلقأجبالؤرؤ"،سبيللاوحدةود.جلةاللد!نمنيجعلالعربر!ااثمرونرى

-لليلحتماتفبمقنسةالقوميالثوريالشعر،سيبقى...ج!يد:انخآيدةالمربيةاتقيموهوومنبعهآصلهمعاللدإنيئضقيمحندء،وذلك

...المس!كلهـرينوفيودالاحداثعبسات.ئررىوبممة،النضال-لاوالازتةآنالفربه"-!مع-لاترنهعروبتينشمب!رت-ل

الاصيلالقومياللشعر،اًلرائدةالعربيةالثورةشعرانهولعمري)3(وا.لي-لاوم!يطن-اوخليجناهاررادجاةزشر.ررءعرلله

يديه.بكلإااللخلودابوابيدقالذي

فرحهـاتاللياسشعرءن)1(

عليكم.والسلامفوحطتاليا(صشعرمن)2(

فلحوطصالرله.وريا-دمشقفددحوطبر!مدلشعرمن)3(

"!ههنئ55!!هه5!ىه!ههههههسس555!د(!هههح!هس5

!ه

رهـهـه
------صهـ

لبا،"

التنهيرللك1ذبروايةآخر

ويستاهوريس

يوماولفياوشاهدسايعونفيعيناميركىلم!فيريرويهاكما،فيتنابمفيالقذرةالحرب.رواية

والديتيةالسياسب"الخلافماتتمزقهلالتياالمنظقةتلكقصةه!نايقصوهو..بوذيراهبانتحارفيهوءمل

عايهيكوناذضميريةمأساةالسفيكلهذاويعيش..كلههذلفيالاميركيةالمتحدةالولاياتوتدخلوالعسكرية

المخابراتتدعمهمالذينمرينالمتلالجنرالاتمن4طغهوبينأكونغالرئيسهو)يخترمهرجليينيخت،ران

منهايخرجشخحم!يةمأساةكذلكولكنه،السياسيةيةوالانتهازالاخلاقدينالصراعانه...... الاميركيهيهالسر

راهب!ن-بالقربالروحبالخلاصليلتمسماسيةالدبلومهنتهيهجرابحيثضميرهفيمجروحماادصفير

..يابازلط

الفيتنامحربتصويرفي،الشهيزة"الشميطانمحامي"روايةلفموأوهو،ويسترووريسىنجحوقد

جعلترائعةانسانيةنزعةعنالتعبيروفي،الغامضةالمختلفةالشخصياتمنفئة.تلعبهالذيوالدور

.المعاصرةال!وايابئطليعةفيالروايةهذه

الشهرهنايصلر

5!وه!!وص!هه!ح!ع!!ه5555!5!!ه55سس،
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