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الىواللعاثيالةوميالصعيد.!نعلىاشندتوظروهـحنهـاطئ!ةاوض،عحرببعداللعرب!ةالامةء"شتهااضيااللداميةالئصطةانثكلا

يمبطانالمواجهةفبلوالعكرالادبا!متطاعفهل.عديدةسنواقجوانبمنالكتراضاءةفيكبيردورلهاكان6791عامحزيران

فيمةلك!اكانتوهل..أ!الل!روفتلك،ءقالاوضاعهذهمناللثامتضربكبيرةقبضةكانتلانها.العربيةابلدانامخخلففياللعياة

تمت-دلظروف،فيهاثقتهالقأرىءفقداناناممسمئوليهامعممتوىنفسها،علىالمغلقةالقيعاناتفتحالعافيةالكسولةالابوابعلىيعنف

المتسلفونالمقودواشنلما!*لممةفردصانخلالهاعابعديدةهـمهوات..دنسعةباهرة،الحقيقةعلىءيونها،واللظلامللعتمةآلفةطولبعد

واذا؟..اللهدفبلوعنء-اعجزها،الكلماتطيوولوزيونواًلانضهاكمااللتالرإوةالهزيرمةتكشفتفقد.معاوالقلباللعينوهجهايرؤذي

ناالفعناستطاعفهل،وحدهاالفنفيالكلمةعاىالرؤيةقصرناتعتصهادياا)حمضاريا!تخلفمدىءئ،جمهء،بالعربللحقت

الكلمةدورءنا)تسا؟لاتبعضىهذه..؟اير:بهوانيميروان،ثفالخطواتفيهاتعمرتالتيالسديدة"ناقاتالاصبنئماعةوعن.بلادنا

عنننعرففسصوؤطهثابالتفصىلتناوالناهامااذا،النكم!"قبلطاباللذيالانسانانوعن.المواجهةلحظةفيمنكمرةتكبوانؤبل

!ف.بخئثالىولكن،مفيدخمإءالىلا،الرريهبالدرا!كأةرضالمواجهةالهذهيعدلمالىضهاوعناهتهشرفعنيدافعانؤجأةالليه

النظرنلقيانلنالليس..عليهاومالهاالقنرةبماهذهمضتفقدارعادقبضتيهبينيجمعوللم،الكافبيةوسياسيابالصورةفكرياقبلمن

هـدهواهم..العبرونأخذالدروسفءخلصمنهاالااوراقهافيفقدتها.اللذوداجلمناللقتالخطالىةجاةبهدفعاكبالقضية

قبلماظروفانهي-الناصرعبد!مالالرئيسىقالكما-اللعبربمشاكلمثقلوهومددةالمهالجبهاتمحلىالقتالساحاتالىذوو

.يتكلمواانيجبكانحينيهممتواانالىالكئيريندفعتاللنكسةربوديعرضقدموتهانعارفوهوذهب...تحصىلاوأزمات

اير!سامبعدافىساةصوتعنتلكدراستيابدأالنقطةهذهمنيرلمودانهمهكانثمومن.وللضياعنادطلقةدونماألمموتاسرته

كتباللذيالادبملامحاس!تخلصاننجبهااحا!لى،الداءبميةحزيرانتحترازحاذهب..الخطراحتمالاتادنىامامهتلوحعندمابالنجاة

تهيباةفمةاقبلماظروفالىنظرةفأول.واتجاها:"ا!نكسةبعدوالهموماللعلاقاتهذهفكبلتهالانسانجوهرعلىغريبةعلاقاتوطأة

ويتضبأوي!ستشرفليرىللفنالمجالواننفسحاللكلمةبدوكنهتمانرناوهوذهب.المصيريةاواجهةالحطأتفيانطلاقهعوقتمرئيةلابقيود

التياللعشريناًلنتصهورخلالالادبقدمماذانرىانوقبل..ويرودمنالالافتعرضقد،منههفوةادنىوان،للحظةتخاذلهانيعرفلا

الهدوءهذاالىاشيراناحب..يىوماحتىالنكسةمنذانقضتعيستطبولا.الوطنوعنالارضعنوالنزوحوالتشردللجوءشعبهيني

معنىىاللى..كاهلهملإبهظوالهزيمةاللعربيعيشعهالذيا)ظاهري.ويدودوي!ديلليضحيالحافزنفسهفييجدانعرفانحتى

اشوارع1تمتلى-ىء.شيءيحدثللموكأنهادىءباسالوبالحياةاللخواءعنايضاوتكسفت،هداكلعنةالمريرالهزيمةتكشفت

وتتنهـد.والمستوردةالمحليمةبايبضائعاللحوأنيتوتكتظباننسكعبئسراديبها..كلفي،العربيةاللحياةسراديبفييعبقاللذيالرهيب

مثالمشاهدينالافق:تلع،ضخمةكبيرةكرئات،اًلسينمادور.السلببالفلسطينيالوطنمنالباقيةللبقيةالكاءلالضياعوءن

واتطح.والتفاهةواللعنفالعرييشاهدواانبعدجديدمنتزفرهمالمرتفعاتومنيحةاللفالمصريةالارضمنوكبيرةعزيزةاجزاءوع!ها

المشروباتورشفاتاللنردواصواتالتافهةالثرلراتيلحويالمقاهـيوتئزشامرس4مراجعةالىالماسةحاجتنامدىوعن.الحصينةألسورية

اللذيالرهيباللجنائزيالهدوءهذايخفيهل..ترى،*!..خنةاررطتتملانهامبهطةقاسيةهةمراج...حياتناامورلشتىودقيقةوعلمية

هـصيالرؤ"،عهخلفسمجةممطوطةطويلةانتظارلحظةفينعينتمهلمواجهة،القوىونمهمتجمعالنفسفيهنلملمالذيالوقتنفسفي

المزدحمةواللتنصوارعهاجةالوالاضواءتلكصعنيهل؟شعيئاالباردلاشيءوىتهاالهريمةالعربرفضللىالاوالوهلةفمن.جديدة

قدمغايراشيئاانالمضيئةالخ!يالاتوواجهاتاللصاخبقيوالمقاهيالكبيرةالعرريةالامكانياتهذهكلانيص!قيتراهفمن.يصدق

هـن..؟ضحمةاكأوبةعنقدتكشفتكملهاباحي،ةان..؟حدثانفاللحقيقة..قلاقاوثذاذالمهاجريئمنصغيرةدولهامامتندحر

بهرجةبرغمالحديثةاللحضاهـةباسبابيأخذللممتواكلقدريشمعبحاربالتيالقليلةألمواقعوفي...يحاربواللملانهمانهزموااعربا

الظاهريالهدوءهذابرغماللعربانالحقيقة...؟الفدعةالشكلال!م!توفرتلوينتصرواانبراستطاعتهمانالمعركةائبتتاللعربفيها

هـرتالتيالنتوانيمنثانيةكلفيالثمالةحتىيتجرعونالجنائزي0العادلةالروف

اللبشسر"المبتذلةالءمعيرةالجملةهدهمعنىالهومحتىحزيرانءضذ

الموت.اللدائمالموتحضورفييعثونلانهم."فانون!!مودلالات..مقدمات)1(

المريرةاللحظةهدهيستغلاناللفنانوعلى.المعنويوا،وتاللحقيقي

"...انالموتمنخير"انهقادئهوجدانفييبذروان.الحاسمةلطبيعةالادبفهمضحالةعنوبعدههذاكلؤذبلوتكشفت

بقدراتهالفنانيملأهاانزةطلبالتيهيالبيفهاءالمنقوطةالمسافةهذهالكحةفقدانوعن.العربريةالامةكاهلتبهظاً!تيواللقضاياالمشكلات

ال*ميق.واستبصارهرريادته،ور؟اهصو.والمواجهةوالنبوةوالاستشرافالر.بادةفيالكبيرللدوهـها

يكشفوانالجماهيريقوداننال!لممنيتطلمبرياديدورفللفنمسئوليتهمنالهربالىالفندفعتالتيالريرة(القاسيةاللظروف

ادراسواءمقلهفهمااكئريكونواانعلىيسا!هموانالواقعلهميظلاوالمصفق!بنجوقةوسطينسسانالىالفنانودفعت،الكبرى

المعرفةوسائلمنوسيلة،اللعلممثلمثله،اللفنلان.لقضاياهتىيستطيعاندونواحزانههمومهيجترلضوءاعنبعيداوحده

علىيعضمدفاللفن.اللعلمادواتعنادواتهااختلمفتوان،اللبشريةعلىالسابقةالاياملاخطاءرزيجةاللهزيمة-كلنفلم.عنهاالكشف

معنىوبيس.الدقليهالمعرفةعلىالعلميعتمدبينمااللحسيةالمعرفةنتيجةكانتولكنها.ثغرأتهالبعضنشيحةاو،العسكريةالمواجهة

لا!



!ينار":،نر؟ىقخا!..لعامة9اظواهراهذهرصدناانوبحدور"توىالىصلابتهافيفولعلآلي"مدركاتيقدملاا!فنانهذا

وبالتابرالاحداتلمتناولفيالآسرةبساطتهموعناللعادبناًلناسرؤىهذهالىالوعمولفياللفنا!لموبانتحنيولكف.اورلمميهاالحقيقة

اقيار*ءجمبو(بوءثر.والةةبؤوالاستبصارالجسارةفيءممهـمتخلقههذالر3..الحدسيةوالمعرفةالحمسبةاللجزئياتهوالعقلبكأالم!رفة

تعينتهاادتي4اللحضارراللحظةجوهرعنوالباهرالواضحالعميقنفاذاواعمقلقضاياامواجهةفيجسارةاكثريكوناناللفنعلى./جب

-ياكا)*لبيرةاوالانعطافة.الأررصاويةامتداداًتهاركلاـهربي"االامةالفراءفلوبفيفيعةالرالمكانةتلكيستحقفالفنان.جوهرهاالى

ا!كيانية.اللقضيةتلكوضعفيالداميةالستةالايامحروباحدثتهاجوهرعلىايديهمويضع،الر؟يةعلىيساعدهملانهنفو!مولمحي

مسنءإنتوالتيالكلاميجبحيناللصمتمأساةتتكررالاوضرودةاكضشاؤط،ريادةفالفن..ونبوة!شجاعةكشفامنهماكثرولانه.الامور

الامةلإءيشهاافنياللجنائزياللهدوءوحالة.للنكسةالصانعةالاسباباصطحاب.للسمتقل!والستشرافطللحاصداجتيار،المجهولةللبقاع

؟ئ!فد!ةالا-قاطاتوصبك.سمي!طوريئاش!لارلحظةفيارهربيةاللبشريةالمعرفةمنءجهولة"خاطقعنلمثام9الاعاطةمحاولةفيالمقارىء

صسلآوطبي.السابقةالسطورفيالليهااشرناالتيالهتؤعةبدلالاتهاايامبعدكتباللذيالادبفينحسهاالتيالاولىالملاحظةلكن...

واللجوءالتخفيالىوالملار-ماتاللظروف.فضطرهاللذيالفنبمالشعبيرمحلفةالمواجهةوفيال!ففياللفنجسارةانهي،اللداميةحزيراق

اللثعيدة.الموضوعيةالمعادلاتاولالتاريخارريةفيواةتنكرالرموزالىوتطرفا،شجإعةاًللفنهةالاعمالاكثروان..العاديالانسانجسارةعن

رقبماءأعماقهمفيوزرعتالكثيريناصمتتبصورةالخوؤطوانتشار-بىودالتياليوميةالمكاشفاتمنللوراءرويدةخظواتمبعدةعاىتقف

توللدلمجفنيهأفكارازالماوهواللفنيالعملعلىينقضمونمز!جينال-ومب"اءصاةاانحاءكلوفياللفوارعو!يالمكاتبوفيالمقاهيعلى

بعدماحولهامناللقارىءوانفضاضلدورهاالكلمةوف!قدان.بعد...الا!وفة

وهـرارة.والخديعةوالزيفاللعجزلجحافلالجراديلزحفا"،مىيسقطاًنيحاولنقدياتجاهظ!ورالىاللحقيقةهدهادتوقد

الام!اداتواشنمرالىوالتكاشف.الانهيارقعقعةبعدنعيشهاايتيا!لامبأيكاتبهابالفي؟ىالرتلكتخطرلمفنيةاعمالعلىالئاؤدرؤى

اللبلدانبعضفيبعدهاماحاضرالىاللممةقبلمالخواءالاخطبوطيةالظاهـرةلهذهعديدةا!ثلةبنفسيشهدتوقد.الاحوالمنحال

فياللوحةخلفيةتشكلالتيوالظواهرالملاهح3لمكوكل...اللعربية.القاهرةلاذاعةالثافيباليرنامجوالاذابةالادبيةالئدواتفيايشقدية

العامةالظواهرهذهرصدناانبعداقول..اللحضاديةاللحظةهذهاللحضاريطلأاللحظةهمومعنالعميقاًلفنيالتعبيرغيابتؤكدوالتي

قمطشفوقيابدتالتيالرسومضلىنتعرفانسنحاولعجلعلىفدالتعبيهرهذاانن!مهالوقتفيوتؤكد.بلادناتعيشهاالتي

الكابية.العريضةاللوحةهذهرفعته،صورةالنقدعليهااعتادوملتويةجانبيةومساللكمساربيأخذ

العديدةالامثلةهذهمنواحدامثالاهناوساذكر.الاسقاطاتهذهالى

والنتييجة:ال!دور..الفنعن)2(-كناالماضيالعاممط،لمعففي..النقديةالظاهرةلهذهشهدتهاالمتي

عبدمجموعةنناقش-واناخيرتاللهوعبدالزياتلطيفةاللدكثورة

حزبرانايامبعدكتبتالتياًلفنيةالاعمالانسنلاحظاللبدايةمن.ا)ثاليبالب!رنامج(النقادمع)بر؟،مجفيالقصصيةخيرتالله

بالتوترالمليئةا:حضاريةالخلفيةهذهفوقتنهضالداميةالمستةانهاعنالمجموعةؤصصاحدىصحللالزياتلطيفةالدكتورةواخذت

الاعمالتلكعلىواضحةبصورةالتوترهذاانعصوقد.والتشويئنى.الفضبةلابعادر؟ينهضمنهاالفنانانوعن،النكسمةعنمكتوبة

منذانقضتالتيالعشريناللشهودخلاليخلقللمالزمنلاناللفنبةفادهشنيبعامينالنكسةقبلنفسهااللقصةهذهفرأتقدوكنت

واتضاحالر؟ىلانضاجكافيةزمنيةمسافة،اليومحشالنكسةفياسمتطعلمموانكبيرةبصورةللطيفةالدكتورةقدمتهاللذيافنحليل

ن"بعدنفقلم.اللذهولاوالل!شةمرحلةنعيشفنحن.الابعاد.عليهامقحمانهادعياوبهتوحياللقصةانانكراننفس!الوقت

تتوفروللم.ابعادءـااستيعابمناننتمكننستطيعحتىالصدمةدواراناولها.نقديةحقائقعدةلناتتأكد،كثيروغيرهالمثالهذامن

فجأةبدأتالتيفالمعارك.جيدادبايلتقديملالكافيةاللخبرةلنافييدفع4اللحاضرةهمومناعنالفنيعبرانبضدورةالنقداح!ساس

باللونالنوافذزجاجطلاءفييبدأونلناسايكدوللم.فجأةاذتهتوادص..اًللفنيهالاعمالعلىالناقدر؟ىاسقاطالىالاحيانبعض

وتكديس،الابنيةواجهاتامامالواقيةالحوائط!تشييد.الازرقاحكاماتتفاوتبدرجاتالاعمالهذهعلىاللحاضرةاللحطةملامحاهـقيإط

باللونالسياراتءصابيحوتقنيع.المتاجرابوابعندالرملاكياسوثانيها.تجربتهجزئياتوحمسبالفنيالىملنوعيةحسبواقحاء،

الاسطواليلأالاطفاءاوعيةداخلالكيماويةالسوائلوتجديد.الازرقالىاللجوءالىاللغنانتدفعوالسياسيةريةالحضطالكلروؤءطبيعةان

فيمعهمالصغيرة"الترانزسود"اجهزةواصطحاب.الحمراءالمعادلاتسراد.بباوالتاريسخكلتاهاتفيوالتخفيالملتويةاللطرق

حتى،المعاركتطوراتءلىوالتعرفالكسكريةاللبياناتلمتابعةالمكاتبوبين"جربتهبنولتحىوويدةباوشحةالتسربلوالى.اللخادعة

علىالقادرةالكافيةلخبرةاللفنانتتوفرللمثمومن.اللحربانتهتلتضلمفالنقدادراكانوثالثها.عقلهوالىالمتفرجوجدانالىالنفاذ

تجربةسوىللهميتوفرولم،المعركةبتفاصيلالقوميالوجدأنالراءرأبمحاولةالىيدفعهالموضوعيلأالحقيقةمستوىعناالفنيالتعىير

واالكبي!رالهروبتجربةوهي،التفاصيلمتنوعةالجوهرواحدةوهيالفنياللعملتمزفىعدبةباسقاطاتوالحقيقةالفنبينالصدع

السريع.المتخبطالانسحاب!ناللفنيالتعبيرتخلفانورابعها.قدميهعلىتوقفهأنتحاول

فانالانسانيةوالتجاربا!خبراتفيالمدقعاللفقرهذاكلومعالئاقديدررالتيالشاسعةاللدرجةبهذهالموضوعيةالحقيقةء-توى

اللداميةالستةالايامنهايةبعدمرعبوا!عازاءنفسهوجدقدالفنانالحقيقةتسجيلفيكبيربدورالاضطلاعاىاالناؤديدفعمداهل

تفاصيلعنيومكليتمخضحاضرازاء..تصدفىلاحقيقةازاء..ءصدراالنمقديةالدراًسة!ممونحتىبعادهاباالايماءوفيتلكالموضوعية

فبمبشاعتهاتتعثرانتليثءاتفاصيل..وغوراعمقا3-،ةأتزلايدارناقدوانخاصة.يكونهاانعنالفنعجزالتيالحقيقةمصادرمن

فئيعملعنارتمخههفيفتفشل،داخلهالمتراكمةالخوفطيات7هدهلحقيقةا!ننوعةالابعادعلىالتعرفالىاللجماهيرتعطتش؟مس

الامةقلب!لىجاثمصهيونياحتلالازاءهذاكلوفوقى..كبيروبأنالكلمةبمسئولليةالناقداحساسانوخاورمها.ولكنههاظةالل!

معهامب!نملع،اللفلسطينيةالارضمنالباؤيةللبقيةملتهم،اللعربية4للقارىء،يدفعاسعافااكثرالمباشرةمنقدراتتضمناءعبيريةاوىه-لمته

والآباهـوكلنبالمعادناللخصيبةالمصريةالارضمنونساسعةعزبزةلاجزاءالكبرىا!نقدوظيفةوهي-جديدمناًالؤ-بئالاعمالخلقاعادةالى

مواجهانفسهالفنانوجدالواقعهذاازاء..الحصينةالسوريةالارضاس!هاماتهتقديمالىالاحيانبعضفياضطروان-كروتشهيراًهاءما

اللخاصةر؟يتهيمنحهوان.والتحليلاًلفهمللقارىءيقدمانبضرورةتطيماالمععلىفقطيمتهدأنثونتلكالخلقاعادةعم!يةخلالاللذاتيكأ

وجدهناومن.ايفنيللعملالحسيهاللجزئياتخلالمجس!ةساةللمط.الفنانيقدههااليالمحدودة
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منالمأخوذةواللصيغبالتعاويذالعللعلاجعقلية،اللعربيالانسان.العربيةالامةفتراتاحرجمنفترةفيمسئوليانهازاءنفسهاللفنان

وهزوالانافنتيدوالخطبواللصياحالديماغوجيةوالث!صاراتالكتب1فهـان"-دوبريهريجييقولكما-والتزاماعملاالكتابةكانتفاذا

اخوانناتعبيرحدعلىالفارغ"الفشك"وأطلاقيال!واءفيال!ضاتيقبلانوعليه،المصاباتحربوتمجيدتبريرعنمسئولالكايب

الناسطاقاتاغراقهوحقاانهزماللذبم!كانوربما.)1(السوريينهذهازاءنفسهالعربياللفنانوجدوقد."كامحتيازاووععولليةهذه

بمبارياتاللجنوبيالاهتمامخلالفعاليتهموامتصاصجانبيةمهاربفيالمقاوعةوتمجيدتبريرمسثولية.دوبرير4عنهاتحدثالتيالمسئوللية

الاولى،الصباحساء،تحتىتدومالتيالغنائيةكلثوماموحفلاتالكرةهلهلتالتياللعربيةالكرامةائوابلثرتقاللحرببعداندلعتالتي

ايضاانهزماللذيمماكانوربما.المخدراتوتنتشرالخدرمعهافيروج،اترىمسئوليةازاءايضانفسهووجد.مباشرةاللقه،لجبهةعلى

الىمستوىاورصئولليةلارتفاعاعلىقدرتهوعدمالعربياًلمثقفتخاذلهويكشفوان،الهيبررهاوانالنكسةاحداتللقارىءيضيءانوهي

مسخمنعينيهامامللكلماتيحدثماعلىوصمته،عاتقهعلىالملقاةالصورةبهذهصياغتهافيساهمتوالتيأعملمقهافيالثاويةالاسباب

وايتارهلمصيرها،وتوجيههءلميهاالعهراستيلاءومن،وتشويهومتاجرةويدشودهليعقلنهالاجوفالغضب1يستقطبوان.عليهاظهرتالتي

اللذيكانوربما.وجههفيالمشرعةالاشياءهذهكلازاءللسلامةضميرايكونانمجملةوبصورة.المتعرجةالرلقةالشعاب.نلكفي

للوصولالمتتالليةالانقلاباتواسلوب؟السملطشهوةهوايضاانهزمهذهوازاء.والتمزقبالغضبالمليئةاللحضاريةاللحظةلهذهءمادقا

وشجيعها.الانتهازيةالنماذجوترب!ية،الكاذبةوالمكابرة،اللحكمالىيلقي،حدةء،لىعربيبلدكلفياللفناناخذالكبيرة1المسئولية

اللعربيالانساناماانهزمتالتيالاشياءهيالواقعفيهذهكانتربمااحساسايفرزوبدأ..وحدهابلادهعاتقعلىالنكسةمسئوللية

لحظةبل..بهاعلمهعشيةالهزيمةرفضلقد.ينهزملمفلنهيتعمقواانللكنيرينتتحللمبصورةاعمالهميالماسوشيةمنيقترب

اللحويةواللغاراتالظلاموسطيونيو9في.وخرجذاتهابهامواجهننهالحاللةهذهادتوقد.لهاناضجافهمايقدمواوانالقضيةابعاد

علىصرالىهواالناصرعبدجمالبقيادةوتمسكهللهزيمةرفضهلليعلنالنغمةارتفاعالىاللذاتتحقيرفيوالرغبةبالاثمالاحساسامنا،لحادة

احقيقةابهذهلومىءاناًلفنيةالاعمالحاولتقهل...الئصرتحقيقوللماللقضيةملامحعلىجنتبصورةالعامةا)لقضيةتناولعئداللذاتية

وتكشفالطريقللقارىءوتضيءالنفوسمناللبسلتحصدالعميقةءساربعدةفياللفنانقوىتشتيتالىادتكما.اعماقهاعنتمفر

الاملباذرةتلافيهاالىللطريقاعلىاقدامهوتضع،الهزيمةاسبابلهانتساهمفيهرغباللذيالوقتفي،ر؟يتهتمييعفيساهمتجانبية

التيا!لامبالاةحالةجنورعلىتعثرآناستطاعتوهل.اعماقهفيالحادةالتناقضاتنوعيةجملةاللحاللة1هذهعكستوان.شمولليتهافي

النكسةبعيد-العاديينالشارعاناسمنكبيرقطاعوجدانفيتمور.الحرجةاالرحلةهدهفيالفنانيعيشهاالتي

.؟!حربهماللحربوليست،هزيمتهمللشستارهزيمة1وكأن-ار!عب..السؤالهذاعلىتجيبانالىالدراسةهذهوتهدف

شخصية-لمقفييساهمأنالفناستطاعهل..آخربمعنىأواللحضاريةاللحظةلله!ذهصادقاضميرايكونانبحق"للفناناستطاعهل

الواضعاتتلكعلى-وجسارةباقتدار-يجهزوانجديدةعربيةانتتجاوزاءمالهاستطاعتوهل..؟واللغضبوالتمزقبالتوترالمليئة

ثم،طويلةاعوامهـذالنكسةاجنةمباءتهافيولدتاقيالرهيبةحيبةالراللريادةافاقالىالقوءيةالنفسفييجيثىعماالتعبيرحدود

نخاعهافيودب،العظامنخرتخىبدأبالمعتمةسراديبهافبمنمتلالسطهقاعلىنجيبوحتى..؟ومشروعيتهدورهللفنفتعطي

جديدةعيونااللعربيالانسانيمنحانالفناستطاعوهل.؟ءالسوس..الصغيرةاللجزئةالاسئبةمنبداءضمجموعةنطرحانعليناالكبير

تندملا،نخاذلولا!كيولاتشسلملاعيون...واقعه،ايرىالوطنوجدانفيالماساةتغلغلتبعدماالعربيالفناناستطاعهل

/الىالمستقبلمشرعةعيوناولكن...اللحلمبسرابتقتاتولا.نتأسىولاالوجهعنالقناعانكشف1وبعدما،النكسةبعدكبيرةبصورةالعربي

وبصعورة.؟تغييرهعلىقادرةالريرواقعهاعثراتاجتيازفيراغبةابوساللكخطراستفحلوبعدما،واللقضاياالحقائقمنلكعيراللقبيح

ا!!ةايتيارقاو!ةمفازةررجازانالادبهذاا-طاعهل..اخرىاستطاعهل...القاسيةا!يابهالاعمافىفيوانغرستاللصهيوني

رحابصةالىعاماعشرينمنذالمقاومةادبعلىالغاللبالطابعظلتشكلفيوالكيالياللجذريالتغييرهذاكلبعداللعربي1الفنان

وؤغيره؟.تتجاوزهثملترقضهبوعيالواقعتفهمالتيالايجابيةالمقاومةيخلقاًن..؟بحقمقاومةادبينتجانجوهرهاوفياللعربيةالقضمية

منوتعلم،اللضائعةاللبرتقالبياراتعلىاللطسيسقمكادروهلاثراءعلىالقادرةالففةوالاعمالوالشخصياتوالتجاربالنماذج

الفناناستطاعهل.الطريقالأساةمعالتعاملفي(العلمنة)اسلوبوهل؟.فيهالثانويةالمقاومةروحايقاظوعلسىاللعربيالوجدان

ماللقضيةيقدموان،البواسل(فتح)مقاتليمستوىالىيرتفعانبالنسبةاللبندقيةيعادلشيئااللعربيالانسانيمنحانالفنانلستطاعا

الشعبية(اللجبهة)انجبتهالمد!تزاللذبماالعظيمالطفلذلكاهاقدمهبعدالعرببمالفناستطاعهل..؟نفسهالوقتفيويرافقهاللفدائبم

افورجواد)الاسرفيوقععندمااللعاللمقلوبلهاقزتوالذبماالىتلجاالتيالتعبير؟لآالفنوقعلىهناقاصرةوالدراسة-النكسة

19ثمههجدزميلهمعالنبرانفجراللذيالطفلذللك..(اللبشبتىطرإف"فييجتاحالفنيهالاعمالمندفاقأتيارايصنعان-الكلمات

الحاكممقرصيثباللقسسوندسورفندفىردهاتفي(جابررياض)بر!ايزخروالتيوالمعوقةالكئيبةالاشياءعشراتيجرف..ا!سدود

مستودعاتوفي،الاسرائيلية(معاريف)جريدةمبنىوفي،الاسرائيلي.؟أوييريطهرويجاخدفاقاتيارا-اللعرجمبواقعنا

وفي(ماندللبوم)بوابةقربالبنزينوفيمحطةالبقعةبمحطةالوقود

مصرادباءيسهطيعهل...الرائعةاللشجاعةاللعملياتمنذللكغيرالاشنيصمل!..دأ)3(

فاظويتشدقونبا.،الفاخرةالمقاهيفيونحللهمكسلهميمضعونلذينا

هـل..بالكلمةالكلمةمنوي!خرون،وادحربالكرامةعنطنانة،وهيالكبيرةالاساسية1الحقيقةتلكيؤكدانالفناستطاعوهل

حاللهمهلادريولا،جيدااللقاهرةادباءاعرفواقا-هؤلاءيستطيعقلاانهزممااذاالعربيالانسانلان،ينهزملماللعرببمالانسانان

يرتفعشيئايقدمواان-المكلومةامتنابلداناًدباءبقيةحالهيتلكفيمكانايفيينهزمانيمكنلافالانسان.ابدالانتصارهوبسلة

الثالثعامهبعديتجاوزلمااللذكراللطفلالمعجزهذا4بطولمسضوىالىكما-الممكنمن..تقهرهلتياالضغوطحدةكانتمهما،اللعالم

.؟!المقاومةعنشيئايقدمواانهؤلاءيستطيعهل..؟عشر..ممكنةغيرهزيمتهولكن،الانسانسحق-العظيمهمنجواييقول

يكت!بعندءا.المقاومة9لمبفيالايتوهجلالمقاومةاادبانينهزمللمالانسانانالى..الكبيرةالحقيقةهذءاللىاحدفطنهل

القديمةوالمواضعاتالعلاقاتقلكهوحقيقةافهزماللذيربماولكن

الاداب،المعركةادبمفهوم،فرمانطعمةغائبدراسةراجع)1(.المعسولبالكلامالمشاكلوحلالاوامرواصهـاراًلارادةاملاءعاىالمبنية

.6891لوفمبرمشاكلالىبهاننظركناالتيالعقليةهوايضاانهزماللذيكانوربما
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الوحفةالابادةومجازرالملألمكةو!الاحداثالداميةبالجراح.ألمقاومهو)!مدماتينصتوحينما.القلم!نءنبد،السونكيبعديزبالكل

التيالرئيسيةالقضايافانثمومن.كفرقا!3وفيياسينديرديوسطالقابعاتاللذةفيالغارقاتالفنحورياتمنبدلا،الرصاص

تناواهاالتيالقضاياكلعنتخشلفالمحتلةالارضفنانشعريطرحهااتجتهاللذياللعظيمالمقاومةادبان.الشرابوكؤوساللخمردنان

الثلدانالمعيطة.فيالعربالشعراءاوالمنفىفيالفلسطينيوناللشعراءالباوورة،واللذي(الليلمنتصفمضمورات)والفرنسيةالمقاومةحركة

المحتلةالارضشاعربهايغنيالتيالتعبيريةالاساليبنختلفوكذلكلالالاتابانوسارفىجوكوروقصصوايلواراراجونشعربه.نفجر

اوقضأيا.هذهالكلماتفيهتتحولولم،الحدهداالىيتوهجللم،لفرنساالنازي

قىكتاباننعرفانبداءةعليناينبغيفانهالادببهذانبدأوحينمالانوالا.الكاتبوجدانفيالفنلنعانقالمحاربلانالا،شظاياالى

خاصامذاقاتمنحيه،المحتلةفلسطينداخلالفلسطينيالادبهذا.النضالءماركالقلمقبلباللبندقيةالمقاتلجانبالىخاضاللفنان

!-بلئاعرايبتطسعاتيار!اديةللكلمماتء!4لمضبح.وشيداوط!أداًخلءلقصهوخطط،الهتاريسفيجوالاتقصائدهمسوداتوكتب

نااوقيادىءيمسج،بديهيشيءلا،اجانباينحبهاان!ربكبماؤلمدايفأ/ص.الخاطفةالليلعملياتفيالترقب1للحظاتوخلالاللخت،دق

اًن.خاصرنينوادلوفةالعاديةالكلمات1هذهلمثليصبح..يسممعهومن.المقا!بمامناضدعلىوالتحللالكسلماضغيشعرمنهذا

عروملقاةعليهايعثرانانساناييستطيعالتي(!رركه!انا)كلمةكبيرؤارقفهناك.الجمهورمناللخالليةالنمواتفيالمدعينلرئرات

خاصاسحراالمحتاةالارضفيتكتسبعربيبلدأيفيالطريققارعةيموتهااللذي1ين...يعيتهااذياوبنالمقاومةعنيكتباللذيبين

برمايتغنىثمومن،/المخاطرةولمعةعجاعةالنتشرفللهايصبح..؟!ربئناطاللبلاهناوانا.0نجرا!اعلىكاماتهتنضجمنوبين

.خيلاءبعروبرتهيتيهفارسالمحتلةالارضفيوالشاعر،اللشاعرانالثالورا!رفلانني.ارعادهاشتىءنيعبروالنكسةيستوعبدبا

عربياناإ..ررلالكافيازمني!ةابالفترةيىمتوقو!هاورذانقضتالتياخترينا

كا!صخرعابهو!فىهـ-ذهاكتظاظعنفضلاهذا.عنهاجيدفنيتعثيروخلمقلانضاجها

يلامسهامن.نخمسولكن...المتوفزةوالتوتراتاللجامحةبالانفعالاتالعنمرينالشهور

اوطعاممنأحب!اوأطبمحلىالداميةاللهزيمةهذهاثريظ!ران1هـو،عنهوابحثاطلبهالذي

وا)زعترالزيت.شمربالنكبةادبمسيرةفيحلنتةانعطافةشكلفيواضحاالادب

عربيانا:-برلا)ضعب-رمرحلةيجتاروان.مقاومةفعلنفسهيصبحانمنالادببهذا

!2!زفضب!لالادبهذايصبحوان.معاالراهناقعهاشارفضمرحلةثمالمأساةعن

محمود!مدةفيهناتوهج،عرسانا:اللعادبةالهلمةهذهانفييسأ!ماننفسهالوقتفييهضي،وتحفزومقاومةلورة!ل

....كتائبالىررتدعياثارا،وبهاحوللهايخلقوانالمسلحةالمقاو"كأ

تبعاظمبمممالكلمة(وسطفةلمعاغملهمة،الابهاعربيؤوتصمبحاللميمعركراهحةهجلف!بهن.والتصميموالقتالالعزمءنالمزيدالمقاومة

كالفدائيةثميئا،اللعربيةالبلدانبقيةفيمعافاةدو!ار!قيالبالتتت،ولانع!ظاللعببدةالاسئلةهذهعلى4ادالاجنتلمسوحتى

لاسرائيي!بن.باخاصةداروسطقنبلةاللقاءبشا!هافيتعادلوجربر.4استطاعهللنرى،النكسةبعدالعربيةاللبلدانانجبتهالذيالادب

بالاشياءباللكفما،اللبطولةطعمالعاديةالالثياءتكسبهناومنوخ!نستظع..؟لاامعانقهتلىالملقاةالفادحةبالمسئولليةينهضان

الكثير؟منهاالمحتلةالارض1شعراءقدموقد،واخطرقةاثجاىةالساالزمنفيدفتزةالسبطاللقصربرفملوفيراالادبهذاكلتناول

المواهبومتفردوواضحةبصورةكثيرونالمحتلةالاهـضوشعواءالىالادبهذاسنجزىءفاننا،عموميةاوتسرعث!ونمافيهاابدع

؟الذيحسينراشدبجيلتبدأعديدةاجيالالى،بمون.والاء-وات.المتلةالارضفيكباللذيا/لشعراوللها.رئيسيةاقسام!دة

يبلغلماللذيدرو،يتىمحمودجبربعدماالىوتمتدالخ!مينتجاوزوثالث!ا.الاخرىالعربيةالبلداىبقيةفيكأبالذي1الشعروثانيها

و!ميحزيادولوفيقحناابووحناالعباسيبعصاممارة،بعدالثلاثن.الاضىادربيكأاللبلدانوفيالمحتلةالارضفيالقصيرةاللقصة!ن

دسوفيو?موداللهعبدوفوزيجبران.!سلللمقهوجبطوحبيباللقاسمالنصوصزوفرتمااذاالمسرحيةعنرابعقسميأتيانمكن41ومن

اللهوعطا!ينواحمدخضرةابو،فهدفياضوتوفيقإلاسمروفوزبمما.اوررالةهذهمخططعلىاللقسممثلهذافرضعلىالقادرة

ديوان.من(ووويةبطاقة)قصيدقهمن،درويشعحمود)؟(؟لمادا..المحتلةالارصفيارر!ر)((

.(فلسطينمنعاشق)

ةالمقاوء-وسادب،المحتلةفلسنداخلالمقاوهةدبباولءجدا

ميي!يييييحمسىعسحيىلشيماللذيهووحدهالادبهذالان.؟الذاتلملةالمشقلسطينداخل

80ءبيرةوبنعم..بنعمطرحناهاالتيهذهالا!علةكلءلىيجيبان

أ!اررئللرشرأسئدصص4!يعيشهاالنياللعامةالماساةيعيش.واحدةماساةمناكثريعيشالمحتلة
لأ.مر!ا-الارصمياللالما!ولار..بدورهالاصطلا!هامس!ويحهبدالهاممعره

عالصغ/اقيففلسطين."ضاعفةبصورةالمحتلةالادضخارجالعربيلفنان

هـكاالارصفنانلسمعلحتلصيع،مرءالاخيرللهـذالالنسبةضاعت

وف!ريخطوهاخطوةكلفيلضيعمرة.اللفاليومفيوبصرهالمحتلة

جديدديواناللضاريةافىساةتلكفو!ذلنيعيشوهو..يستنننمعهاهواءزرممةكل

الك!وللشاعرالخلاصوتنا؟ى،الاملاثمعةوانسحاق.الامانيللقصورهم!الر0ا!نهه،ر

ماساه.الداممهالسعهحريرا!ايامفيالمريرهجههالموااعالب!الي

الاضطهادماساةيعيشوهو.عاماعشرينمدوشهغ!بتووترقبهاللذي

الحيدريم!يلئدويعيشيومكدويسمع.المحضلمةالارضفياللباقينللعربالبومبى

؟"الآدا!دار!!!خدصدروللكرامةالعربيللكياناللعربيةللشخصيةالمنظمةالابادةاحداث
.-لانه.مضاعفةبصولىةافىساةيعيشانه.العربيةوالممقاومة4ال!ربه

واللذرلغيظبا0.ا،سىواواللحزنبالحقدالمتوهجقلبهادييعيش
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.و"ظالموؤهـعاحتلالومنجددولاجئينجددءشردينمنيعقبهابماايرمماسووا!-قعواروجماليشدلىوسليموزكيمؤيدوارراهيم"ثصور

للب،ئسبءت--إموللمالجديدةاكارثةاووذهرمدحظهيندبلم!4لللأتوؤخر--يحجازييعقوبوعافلةوهايليوف!واحمداللهءونوطارق

سوىانوا!عف-فيررتلجديدةاا)نكثةهذهانكأدرؤكد.غبهاالشعراءمنكثيروغيرهم..الزغبيحمودةومعمرسليمونايفقاسم

الفجر.اؤضرابت!بى?-نبصورة)5((الليلاخر)فياللحلكةتكاثفاللعالمللىولا)جزالتصل،بعدارمواالالهاصوانهمتحترقللماللذين

اللحم!تفجرقبلعيئدلال!ي!الاررمود)6((ا:وايهنادخان)وانها،الدافقاث!عراءهؤلاءتيارخضملى1و..الاسرافببةالحدودخارج

محلىالمتكاثفةالطلمكأهذهكلفيغموانه.ويميريكتسحوي!حمالذياكزوحرفضتانركد،طوقانوروىالكبييرةاللعربيةال!ماعوةانف!مت

منيستفيداءقالنض"،عرؤاالعطاء.و"عالفجروءع)7(اطر(آمعبروعد)كماسةونألقت،ادشاةبونقةفيوانصهرت،كسةالنعقبنا/لمسعن

يكنللمالهزرمةعنفانمنرووقنفهوولذاك.معهاينسولااكساةونتحالذيالحا"الرومانس!يالصوتفهجرت.واصيلة!كبيرةحرة

ا،فكارءراجعة.مص،ريعهاعلىالمرأجعةابوابلهفتحلانه.كلهشرارفسافوتوف،لاسياناالانفعانيالغتاءمنبرداءالقديمةاغنياتها

ءراًجعة..القديمةوا.لثقاتالقديمةوالابطالالقديرمةوالاحلامالقد/مةلالكأ.والعذابوالهجرالهوىفيوالتدلهاللحبفيالانغماسالى

الظلسطتيلمجبنيءقمعهاوانزاحتلاقئعةاجمص!سقطتبعدماشكبءكلااعطت)و(وجدتها)و(الاياممعوحدي)القديمةالثلاثةينهادواو

.لغتنى،وةأذتوانؤضويجديدصوتالجراحعمقمنءهاوانطلق..(حبا

الاقنعهجميعررقطت.والبطولةوا،نسانوالحبللالىضاًفيساةخلالمنيغنيانيستطيع

اكرعةوكأسيتبقىرايتيؤاولسقطتدوا"-قيوسطيغنونوهمهؤلاءلمحننلةاالارضشعراءان!الحقيقة

والزوبعةجثتياوالروصحأجمةيفجروخو.ببدةلواالامللاشراقةالحادقةاللداءيةالجراح

عينيكعنالماسهـورسقطت.عا5العرديالقنانوالعربيالانسانيوقظون.واالاسىالحزنفلبفي

رجولةبلايصولرجلايايحاربلس!لاحانجكونانالشعرفيهايستطيعاإنيالورريلةالىوينبهون

القب!بلةاحلامللموتسائقايا..تمزقيوسكينا

الرخامتم،ثيلشطتسنينمنذمنكمنتعلم

)8(الطويلةالتواريخ"نماسيجيادموعكسقطتالمهزومينالشعرأءنحن

!فمالذيرنهؤلاءن12وادرك.محينيهعنالغشاوةسقطتلقدالمحزوفيناحزانوعنالتاريخعنالغرباءنحن

تماثيلسوىليسوا،أحلامهعليهموعلق،ثقتهعاهاعشرينطواللهيكونلحرفاكيفنتعلم

ونرةونفىالقضيةعلىىيتباكونكانواالذينهؤلاءوان.جوفاءرخامية)3(الس!بنشكل

صرةالمتاجس-،مدكادبةتماسيحسوىلليسوادموعهمضحاياهاعلىالانسانمعاراةحروؤهتعاققعندماالايتألقلااللحقيقيفالشعر

المروعالسقوطهذابعداخذتاللقضيةوان.لهاتخلصولابالقضيةا،لجراح4فيتتأللقالذيالمحتلةالارضفمعروكل..الانسانوبطولة

تعدما-زمومن.موتاوحياةقض!بةمعهاصبحتجديداوضعااللقضاياهـئالتعبير1مرحلةيجتازانالشعراستطاع.معاوالبطولات

الاخرىهيسقطتفقدقيمةاللذلهلةللاساطيرولاالحزينةلللاغفاتوسطتتأالقدممنزهرةلمكوناناستطاع..فيهاالمشاركةمرحلةالى

..اكبيرةاالمدمرةاللقعقعةتلكخلالت.لمىوسائرةثائرةفتنهض،اًلقريمةالقبورونوقظالهـمملتوقداللجمر

الذليلةوالاساطيرالحزينةاعانيكسقطت..بحقشعرايكوناناستطاعاادقبمعنىاو..قدميها

مطيعةخادمةبالارضحالماياالمحتلةالارصشعراء

شئتمااختامهامنتعطيكالاسريىلمنيئتيناطيرأجمليا

الوضيعةثهوتكتكريساالفجرصلاةمثلنقيا،العينينلث!فافحزنايل

الاربعةالرياحدربعلىممزفةسقظتاللجمراحشاءمنالنابتالوردشجريا

)9(الاقنعة...جميع...سقطت/القهرورغماللظلمهـغم..يسقطمطرايا

تخفيا)*ي"للبناءالمحكمةالاقنعةحتى..استثناءدونجميعهاالبئراعماقمننغنيكيفمنكمنتعلم

وديعحمليمجردبأنهالع،إمفأؤ*ع،طويلةلاعوامهاصلادوراًءالعدوالقبرقدسهعلىيسيركيفئتعلم

النلزيوالاضطهادوالشتاتالشقاءمحاشواصهيونيمليوناقوامه)4(الشعريكلنكيفذتعلم

العرب1لكن.بسلامفيهيعيتونمكانءقلانفسهمويبحثون.المربعليهايلحالتيوالمشتركةالاساسيةالقضايانتناولانوقبل

الاسطورةهذهحتى..انبسيط"الانساني"الحمقبهذاعليهميضنونوعلى.الشعراءهؤلاءر؟يةعلىنتعرفانعإببنا،المحتلةالارضشعراء

هيسظت.لأاللعالمياللعامالراياسرائلبهاتاقنعالتيالزائفةالستةالايام9عقبواسلوبافهماشعرهمعلىطرأتالتيالتحولات

الكبير.الانهيارقعقعةوسطالاخرى.حزيرانشهرمنالدأ(بمبة

تصرحوتظل

الرعاعاللعربمنيحميمنالناسضميريا"الافننعةلعسقطتعئلأهاأو..حزيران)5(

..اللضياعمناللعائدينللحزالىابيت

ذراعيفينابكوتشدكانتحزيرانفيالعرببهامنيالتيالداًميةالهزيمةانشكلا

وأحلم0.اللعاليسديأشيدوأناف!-،ننتظركناالنني1اللحظةفيقاسيةصفعة،للجميعمفاجأة

اراعيوا..واًلمصانع..بالمدارسنفوسعإضىمدمرايكنلمالقاسياللهزيمةهذهوقعلكن.القبلات

اليطش؟راثنفييوقعهمولم.الكثيرورتوقعكماالمحتلهاً،رصشعراء

الاخير.درويشمحمودديوانعنوان)ع(الارضشاعسرأنصحيح.وسراديبهاالعدميةلصتاهاتفييغرقهماو

الاخير.قبلالقاسمسميحديوانتوان)6(الكامإة،تفاصياهاطعولةتعللمالتيالمأساةتكرارجديدمنشاهدالمحتلة

الاخير.1اولهعبدفوركبديروارعوان)7(هـةجدبكارثة..المأساةبشعب..بشعبهتحيقجديدةكارئةوراى

داًرمشورات(الاقنعةسقوط)اللقاسمسميجديوانمن)8(

.الآداب(المحتلةالارضشعراءالى)قبانينزارقصيدةمن)4(،)2(

.(الاقنعةسقوط)اللقاسم!لميحديوانمن)!(.6891ابريل،الآداب
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تموتاساطيريكانتوانوالمراعيوالمصانعالمدارسمنتخافمنيا

ضوءعنالانقاضفيابحثابنيادماءوباباللدموعالمةلملالقمححفنةمن

)13(جديدشعروءنالمساءلىاالصباحمنللكادحين

ميلادءنالانقاضوسطيبحثوانالموتيرمضاناذناا"بدلا).1(الجياعمنللثائرين

هـ-نالنكسةتكشفتوقدخاصة.لقضيتهجديدمنطلقوعن،جببد،اللحقيقةفانكشفت،شيءكشلىعنالاقنعةائكسةاءزقتهكذا

..قبلهااللقلسطمئيةافىساةعاشتهالذيللذللكالمغايرةتماممغايرواقعلاسورةالمضللةالدعاياتوتهتكت.اللجوفاءاميةالرخاالتمائيلوتعرت

الاسرفيوقعتقدالفلسطينيةالارضكلانالمغايرةهذهجزئياتاولالمبكىحائطبجوارلليريحايضياعصحرا(واتمناللعائدديعالوالحمل

..اللخصيبةووديانهايهاوصحاربجباللها..الاستعمارياسرائيلوب4وانكشفالاكذوبةهذه*هتكت.همومه

الجبالكلالىاترى،بهاانفلىمطينيتعلقالتيهيةالواالاكاذيبجميعوماتت.ا)بغيض

أفليبياراتوكلو(سفرت.الل!ربالحكامأيديفيقضيتهتاركا،صامتااليهاوركن

كلهاصارتكيفوتيقن.ادعالالسرابيطابعهاعنالدوليواللضميرالدوليةءودالو

ألبرةصارتزماءهاوان.حلاللقضيتهتملكلاالدوليةالمحافلانءنلفلسطيني(1

كبرت..كبرتواناولاالعالمىبالضميريأبهلاضارياعموايصارعلانه.هوبيدهالوحيد

)14(الجدارمعالقديمحبيياهازئشاالامن"جلسوجهفييصرخفانهثمومن..الدولألليه؟للقرارات

عمسقازديادالفلسطينيلدىيعنيةالاسيرالارضرقعةواتساع..اللغشاوةعينيهعنانزاحتبعدها

باللصورةادساةتفاقمهـعيتعيرللمفالشاعر.رقعتهاواتسطعالمقاومةعامعشرينمنناديت

واصرارابموقفهتمسكا!عهاازدادولكنه.!وهاحلامترابكانتالتىإ!-آه-الوقرالامنمجلسيا

..رونتهاهحتىلتفا؟لامعمفىبلللطسىيستسلمللم.عليه.عامعشرينمن

؟حميراتغيرتهل-بالسلأم،تمتربصصواعقعبروالليوم

..كثيراتغيرتما-بالبريديجي!كءموتي

منزلناالى،كالريح،نرجععن!ماوالخي!اموالمرارةوالحرائقالدمغابةمن

جبهتيفيحدفيالمجديدالعامفيحمراءزهرةيجيئكصوتي

نخيلاالوردتجدي..!قاتلايأتيمن

عرقوالينابيع)11(إ!فتيلابابيعنيرزلمد

كنتمثلما،تجدينيانوحدءهوعلميهانويدرك.الخادعةالدوليةالوعوديرمضانه

1()عوجميلاصغيراالجديدالادراكهذاومن.مصيرهايصنعوانقضيتهبز"اميرمسك

ولكنه.ساذجاتفا؟لاليسالشاعريعيشهالذيالتفا؟لوهذا.جديدمناللفلسطينييوللد،مثلهاالقاسي،يوليوكشممساضجالو

خيوطالسادرةحلكتهاوسطويت!لمسالشاةوسطيولدثوري-ماؤلالاصراللصليببرطاقاتعرفتهالذيذاثغيرآخرؤلمسطجمني.رولد

بعداللفلسطينيةلقضيةاتعيشهاالتيا"ساةفاحةيدركتفا؟ل.النور.الاردنوواديغزةفيالم!ماتوساحاتاللغوثوكا(ةوقوارم

ر،ريدركتفا؟ل.اللمهزيمةيضخمولاللطسيسعتسلملاولكنه،النكسةصفرفض.الوئهافيوافصهرالنكسةبوتقةوسط!لدقلسطيني

بالايديياخذوان..معاالجراحويأسوويعريي!فانفيالفئليشحذيدهيمدلافلسطيني.القديمة1والاغنياتاً)قديمةلمطهرالاس

..ادهمموسنهضش!رمنالخامسغداةولدفلسطيني.ويقاتلويحاربيىطعنوكن

عبمأبنةيا..تضعفيلا..اصمدي...حزيران

الجريمةنارتحصدهاالتيالارضاهذهالطريقعرضفيتنقضالتياللبرقضربة

وسكوتبحزنالليومتنكمشوالتيحرير!كانولوباللضوءالعابرتغمر

سيبقىالارضهدهاللقارىءيذكرلااو،اللقارىءيذكر

)16يموتلاحياالمغلأورقلبهاقلتماالناسكلرههملكي،لكني

انهزمالذيوان.اخرشيءوالموتشيءالهزيمةانيدركتفا؟ل:أعيد

2.لالىتحملالذيالارضهذءوانسانالارضهذهقلبغيرشيءحقاحزيرانشهرمنالخامس1فينحن

اللىوتمتدا!اقهافيجنورءتفربواللذي.وصلابةبجلدالرزايااً()2..جديدمنولدنا

معن!ىفليس،عاتجةريحامسامجذعهانثنىمافاذا.اغوارهااغوادعاللمغيرجديدعارلمم.جديدواقعاقبلالجديدةالولادةهذهومع

فوقاللحياةثجرة..ألانسانشجرةان..هوىاوانكسرقدانههذاذينهضالقديمةالجعثهذءيصرععالم.للقديمةاوالامنياتالاحلام

تنهضوسوف،فق!انثئتانها.تتحطمولنتهوىلن،الارض!ذه.واللصلابةالاصرارمنهيستهـمدبلموتهاعلىيتأسىلا.فوقهاشامخا

...جديد/منثانيةانه.لهنقيضولكنهللقديمجديداامتدادالسالجديدالواقعؤهذا

الشجرةستقوملذلك.معاوضدهامنهاينمو،اللقديمجثةفوقيولداللذياللجديد

هدهءوتلكن..القديمةوالتمنياتاًلقديمةالاساطيركلتموت

ديوانهـئ(القامو!!وإاورودا)درويش!ودقصيدةمن)13(انهارتبعدماحتىالموتيرفضلانه.معهالشاعريجرلىللمالاساطير

.(الليلآخر)...الوضيئةالقديمةللامالاص

ديوانمن(الاسير؟"ر)درويشحمودقصيدةمن)،1(0..و!كن

.(الليلاخر)،الموتارفضانليبدلا

الطريق()بمجلهنشرت(مقاطع)درويشمحمودقصيدةمنأ()ع

.6891ونوفمبراكتوبر،اللبيروتية.(الاقنعةسقوط)اللقاسمسميجديوانمن)11(و1().

(الآداب)بمجلةنشرت(حمزة)طوقانفدوىقصي!دةمن)16((حزيرانمنالخامسفيحدث)القاسم!مميجقصيدةمن)12(

.68!\نوفمبر."الاقنعةلممقوط"ديوانمنن
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)18(الحزينةاللصامدةمدينتيياأواهوالاغ!لمناللشجرةستقوم

تعني.معلوالمعنويالمادبماموته،موتهاللعربيهزيرمةتعنيمهكذاوفخضرالشمسفيستئوي

التياللحياةمظاهركلعلىوالاجهازالاطفالضحكاتعلىاللقضاءالشجرةضحكاتوستورقى

اللبسيطةالاءنياتعلىاالصغرالمناهيةجزئياتهاكل!طى،يعيشهاالشمسوجهفي

حي،ةمنحروفهافيالكلماتتحملهماوكلالبريئةالمجلجلةواللضحكات..اللطيروسيألي

يريدبملىلماوايةضهفي،اومالكنهالالمدستيلإتباضعطهانديحهرلعربيغلىلاعلىيكترايس!ولمحنلليان)17(اللطيرسيأتي،الطيرسيأتي،الطيرسيأتيبدلا

...مئاتدم!بمتلبغجذورهالانجديدمنالشجرةستقوم..نعم

أسمعكمانودبم!فيكان.والهناءوالسلاماللحياةرمز..ايطيوتوستأتي.واللضحاياالابطل

ميتعندلليبعنقصة.اليسيربالشيءللببساالطيورومجىءالشجرةقيامانيعرفوالشاعر

ألصمعكمانودبم!فيكانمنواثزيدالدماءمنالمزبدتحقيقهيستنزفصعبمطلبانهما

..قضةاللقضيةلليهادمعتالذيالجديداللدربوانخاص".التضحيات

)91(شفتييقصواللملوعشراتطرحواعاد.والمعابببرالر؟ىمن/الكثيربدلاللنكسةبعددفعا

فلملا،ا!لنبمجسدفيالابراللحياةرمز،!قيهير!صانابرتالتيالافكارأهمومن.جديدمنوهراجعتهاالقديمةالافكار

يهماللذيوانط،الننضعنيتوقفاوالفلسطينيقلبينبضانيهـمه.والعودةالى!فكرتاصاورها

يتمرث!مفبملانوأبلةبداشفانالونتفيلأللحقيقيهولمفلسطمنيالمجتليرآلظمجربتهر..ال!صبماة(6)

كالجبسالورابضاثقبلابالصمتويحسالموتهذاعلىالفلسطيني

وعلمىالاغنياتعلىويقضيا!زنيهشربل!صمت،كاللملوغاءضا!بمااللقضية!صرتالمحطالقديمةالطر!رةيرفضانىاءربدأ

وهـوالمقهورصمت.اللهزيمةصمتلانهذاتهااللبمسيطةالانفعالاتارتب!يفهاالجديدةفاللظروف..ءريدةللستواتاللضيقاطارها

...ءاً..........اللقضية1تعدفلم.المحدددةاللفكرةهذهزاحتياالىالقضيةدفعت

هداظليلمح!يسبمولمارساللفلممعطثنتئواإليمعجرسمتطيعالجنايممبسجمع،دإتهااللبسيطةحماته"جرديسعبشانالانسانمعهايسمتطيعثأرقضية

بوهـ،ةمحم!ةاللصامتة..الحزينةمدينتهلانيحبانحتىيستطيعلاذاتهااللجاةقفةأصبحتولكنها.لهايثأرلأملنفسهاثأرسواء

وباللهزيمة.الموت،والآنهناالفلسطينييكونانقض!يه..الصغرالمتئاهيةبتفاصببلها

،هذاكلالتحدياتتجاوزتلقدبل،الاطلافىعلىيكونلااو

ليستاللهواللكالافاعيانلو،فحسبيكونلااوال!لسطينييكونانفيلليستاللقفيةواصبحت

درلىكلفيتعربد،للخطرذاتهاكينونتهمتعرضتللقد.يكونوالااوالعربيكونانبل

وشعبيلاهليقبراوتحفر.الحدودتعرف!لاالتوسعيةاطماءانالصهيونيالوحثىثبتابعدما

ونارموتاوتزرعالاسرائيليالكنيسيتواجهةتتصدلىالننيالمبت!ذلةاللعبارةتلكوان

بلاديارض(لآنتمطرلااللهزيمةانلوشعاراو،دعائيةعبارةمجردليست"اللفراتالىالنيلمن"

وعارخزيحجارةمدى،كلاللصهيونبمالعدوتبجحفاقمابعدهكذ!..المحليللاستهلاك

الآنجنبكالىلكنتهذاالفلسعطينيةالقضيةاخذتالريرةالكبيرةالمكاشفةهدهبرعد

أرسيحبكشواًطىءعئدقضية..موتاوحياةقضيةمعهأصبحتالذيالجديدالوضع

...ذاتهاانحياة
-؟!اللميفيحلةعالىالتتمة-

واللخيانةالموترأينا.لموم

فينشرت(وطفيالىكلمات)طوفانفدوىقصيدةمن)18(السماءنوافذواغلقتالمدتراجع

.6791سبتمبر(الآداب)المدينةانفاسهاوأمسكت

ف!ه!نشرت(المقصوصةاللشفة)اللقاسمسميحقصيدةمنآ()9اسلمتيوم،الموجانحسار،وم

.6891ونوفمبراكتوبر(اللطريق)مجلةوجههاالضياءالىاللهوىدشاعة

الرجاءترمد

البلاءبعصةواتقت

تقدم*دا!ولرقرييياينةلحزامدين!نبم

والاغانيالاطفالاختفت

الجديد1الشعرمجموعاتمنعدداصدىلا،ظللا

و!مرالجو؟عاريايدبمدينتيفيوالحزن

مطرعفيفيمحمداللشاعرمهيمنمدينتبمفيوالصمت

الخطىمخضب

االشتاءحديق!رابضكاللجبالالصمت

غامضكالليل

سنةابوابراهيممحمدللشاعرهـءلفاجعاً!مت

فعيمةوباللؤلموت1ةبوكل

اللهنخلة

جعفرالشيغحسبللشاعربمجلةنشرت(وطنبمالىكلمات)طوقانفدوىقصيدةمن)17(

.6791سبتمبر(الآداب)
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عيعي-
النجوملونلها..؟ماثبيلا..تم،ثيلا

و.،.!كأالم!كألا!ر!ىفيافيله"اةتمهمر
.......اللذكرىلسعة
)23(عباده"نأكثريصيرحيناللحبوطعم

،الدماءوعمد"4الاحداتصنعتهاللذىالرهيباللجسرهذامو!-76ال!"ةحةاىءااأئنه،؟ووفىلمزوأ-!

اله-دونصرانامامالارءرمنحرحتارتكطالنازحنقوافلستعود .....بحصكمموكميحمئ
اكمنهـ-دافداحةتدركوهي،الثمنفداحةرغمستعود.الحاء-هـة

امنت!لأتالتيكتلكشاحبةحلميةعودةبمجردتتغنىلا"ف!ومن،بحقعمريسفينة

اثمن،ا4باهفقاسيةبعودةتتغنىانها.النكسسةقبلماقصائد.،1).2(حمامكفرخي)كنا

قة،اللحقبوتدركالاصرارتعرفعودة.والوضوحالنأللقشديدةلكنهاكلمنالمعنى.تلمب،شيمءكلفوق.نرزحال،ز.لمةو!ةان

طعمهو،جديدطمحمللهاعودة،الاقنعةغشاواتعنعي!نيهاانكشفتفقدقيمةو!معنىشيء!يفليس.وحبوبهجةدساطةمنارحياةفيها

..48!اعامطعمولليس67!اولمأنالمحبيمستطيعلاذاكحض.ورهافي..المزعبمالكئيبحضولىهافي

،الافدامعلىمشياتستطيعولا،لعبتهيأللفأنالطفلي!ستطيعو!،حبيب!4مع.يتواصل

)24(نعودالايديعلىزحفاأوأو..الوجناتفوقتزغردآوالشفاهفوقتتواثبأنالضحكات

بها،وينادي،يؤيدهاول!"اللعودةهذهفاحةيدركوالشاءرالوطنفليس.الوطنفيتسبرأنالجاة.نسشطيعلا،آخربمعنى

القاسيةالعودةهذهخلالشعبهجراحيأسو.وبشعرهبحبهيحتضنهاواللىالآمةاللعودةهوالوطنولكن.جاروا!،والجبالىالارضمجرد

وأ،العودةجسربكلماتهيصنعأننفسهالوقتفيويحاولالمريرة..الامحضنفيوالارتماءالزوجةوتاقاليبت

..بنائهوفياللجسرهذاصناعةفييشاركأنأدقبمعنىالوطنان

...أحبائياًميقهوةأحتسيان

عودتكمدلىبأفرشاللعينبرمش)21(المساءءع،منا،أعودأن

اللعينبرمشالوطنالمحتلةا!رضفيالموجود-حتى-الفلسطينيفقدولقد

اللدربشوكوألم،جوحكموأصضئ.الطبيعيةمظاهرهاكلفيهاومانت.طعمهاالحياةقفقدتالمعنىبهذا

بالجفبئهـلى،الجديدالنحوهذاعلىالقفبب!ةطرحيب!الشاعرأخذثمومن

وبالكفينتوحدفقد،قديمثأرقضيةمجردولليستذاتهاالحياةقضببةانها

با"كفيىالصوانصخرةأطحنجزءاوأصبح،النكسةعنهاتمخضتالتيالهانلةباكلامالفلسطيني

عود.لكمجسرسابنبملحعيومن..اللداميةالجديدةالجراحاتهذهمن

2()عالشطينعلىالتلنعناعةوأنا

،العودةجسوريصنعلاوحدهاللشعرانالشاعريدركهناالوردوغصنالنبعأنا

فيهسيشارك.اللجسرهذابناءفبمبلحمهسيشاركالهفيؤكدالمهجورةوالمدمأةوالمزراب

لهذافداءكلهالانسانيبكيالهوبالتضحيةالسلاحوبحملبالنضالاللحقلسنبلةأنا..السطح

الجسرفكذا.الوطنوالىالارضالىالعودةجسر..المرتجىالجسراللقبسابودوري..الشجيرات

اتواصلاهو،وللوطنللا!ضالاخلا!علىالساطعالبرهانهووحدهفلاحوومة..سكة،أرضةقط!رأزا

..حاضرهاوبيناللقضيةماضيبيناللعميقالترابفيرحيل

نحاربأنكانوعليناللحميمنتطلعبيارةفاذا

دجاجمنسربا)22(وكتابوخبزوأطفال

مناالعظمحتىالعارونحسبصورة،الجديدةواللجراحاتبا!رضاللفلمسطينبىتوحدهكذا

:باسلاانماف!ما..شيءكلفيالنظرنعيدجديدةبر؟ىيشتعلداخلهجعلت

الاجاجالبحرعلىجمرلحمناهذاالتيالعودةتعدفلم..أيضاالعودةقضي!ةوفيرأيناكماالطرقضيئ

)6؟(.نخناأونخنهاللملضفافامتلأتالتي،العقيمةالرومانسبةالعودةتلكهيالفلسطينييريدها

.اعءواللهالتتذردعاروعناللهـروبياخطاعنالجديدا*ممفيراانهولكنها.مغلقدربالى،عامماعشرينمدىعلى،وأفضتتا!عنببها

الطريقهونفسهالوفتوفي،الماضيلاخطاءالعميقالفءيحوهورقحةوسعاللذيفالعهوان.وبالثورةبالنارتشتعلعودةأصبحت

"تك-لمثعتبعدماالاولىاللصباحخيوطالى،المستقبلألىاًلحقيقيالشيءلكن.مأساتهموءمقالللاجئينعددأيضاضاعفالمح!تلةالارض

اللحالكة.جهامتهاواشتدتا!لمةالقتالعلىتدريبساحاتاىاتحولتاللجوءمعسكراتانهوالجديد

اللعودةطاللبيمعتوحمواوالنزوحالهجرةوافضميوان.والمقاومة

ننسظأياالىالكلماتتنولعدط(7)قميعانفيالثاويةالرامضةأجسادهممنصنعتبر!مورةبهموامتزجوا

يس!حع،وحدهاللشعرانيدركاللفلسطينيالشاعرانقلت0.للعودةحياجسرا،الاردننهر

النكسةبوتقةفيولداللذياللفلسطينيالانساناليهيصبوماينجزأنكالطريق*لومكليكبراللجسر

النهـرمياهفيالدموهجرة

-فشرت،"الجسر"درويننىمصمودقصيدةمن(!2)الوادي!هىمنر!ت

.6891ونوفمبرأكتوبر-"الطريق"

السابقة.ويشدرمحمودقصيدةمن((2)نشرت"وطنبمالىكلمات"طوقانفدوىقصيدةمن،02)

!نشرت"اللعودةجسر"زيادلوفيققصيدةمن(25).6791سبتمبر"الآداب"في

.6891ونوفمبرأكتوبر-"الطريق"بالزنابقيحلمجندي"درويشمحمودقصيدةمن(21)

سرت"وانهـضواأمواتكمأدفنوا"زياد"وفققصيدةمن(26).(الليلأخر)دلوانمن"البيضاء

لفسه.اللعدد"اللطريق"في(الاقنعةسقوط"القاسمسميحديوانمن(؟؟)
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ا(رالسكرطعم..خاصطعملهاقصائد..النكسةبعدماجراحاتءللمتهأنبعديعر!باتاللجديدالفلسطينيهذالان..أرقلرر"-كأ

ة:!اإجاول.معاوقاسبةحلوةقص،ئدلانها،زياد"وؤيقيقولكما..ان..اللطريق(ال!اصةة)

ءلمقةمنفجأةانبثقكدمحارا،السكينكنصلحادايكونأناللشعر،يقالاللذيكل

نأيسطيعحتىكذللكيكونأنيحاول.مقاتلجسدكلرصاص،لغو

الجراحاتبدماءتسوهجوان.والمساكينالصعالليكهمميسشنهض)27(الرجاليصنعللماذا

المقاوءةشعلةالنفوسفيللبوقظالا!طالالمقاتلبنوصلابةالداميةصناعةفي،بكلمانه،الاسهامالىيطمحاث،عرفانولذللك

..مضجعهويقضالمغتصبوجهنفسهالوقتفيولهدميعلىامهـمأقدايضعوأنالغضبأعماقهمفييفجرأن.جالالر!ؤلاء

اللقصائدللصعاليكواكتبان..بالكلمىاتيحاربأناللىأيضاويط!حبل..اللطريقبهـاية

مراسكراوقوةالمدف!عفاعليةلهابهونوان،شظاياالىيديهيبنا)كلماتتتحول

للمساكينوأكبولاشعبهجراحعنينفصلانإستطيعلاالحقفالشاعر.اللقفلمة

شرايييفي،قلبيقلبفييريشتوأعمسللواقعءعاز،ةيكنلمادا،داتهوجودهحتىيبررانالثعر"!طءعر

الفولاذحال!واكلأنيستطيعلاالفلشطينيالشالحرفانثمومن.بهعمماواحساسا

تشرينريحأشرباللببوميةوالتعاساتوالالأمالجراحمنولكنكلماتهاللقاموسمنيشتحهر

مغنصبيوجهوأدمي..اللعديدة

كالسكاكينبشعراللذيالوردارفضأننيبدلا

ظهريالردىكسروانشعرديوانأوالقاموسمنيأتن

)31(حطينصخرمنصوانةصكانهوةمعتؤلاحساروعلىالوردينبت

الفلسطينيالمقاتلوصلابةقوةوجوهاحدهبمالشعرحدةانعاملفبضةوفي

نأالىدائماالفالسطينيالشا!ريطمحولذللك.معاجذورهاوأحدمقاتلجرحعلىالوردينبت

مجردكونأنللهايريدلا.واضجرودوكببرةفعاليةلكلماتهتكون)28(صخرجبهةوعلى

الاضطجاعةعنديذكرونهاأواللفراغساعسةالناسيثرلرهااغنياتالفلاجنسواعدمن.الساةشعرينبضوالجراحالآلامهذهمن

وفأسا..مطرقةومدفعا..قنبلةيريدهالكنه..النومقبيلالمشترخيةيولدوصمودهالشعبصلابةمن..المقاتلينوجراحالعمالوق!بضات

..المحتلةالارضقلبفيالحياةمنهاماجزءا،الغناءتبباريعجرفهأنالمحةلةالارضشاعريأبىوللذلك.ادساةشعر

المقاتلالنسرأيهاءستوىالىيرتفعلااللذيالممجوجاللغناءهذاويرفض.الاسيان

السلاسلأظانناهشيا،الاعصارأيهااشتاقلانهكليةالغناءويرفضبل..المحتلةالارضفيالعربيمعاناة

عديدةمراتجحرينمنالملهوغأيهاعلى4بيج!زشميئايفعلاناللىاشتاق..بعيدأمدمنذالفعلالى

الرارةقلبفيالمسكوبازميلكأعطني..والضياعواللتأسيالتغنيأيام

شرارة..للغما..مطرقةأعطنيالاياموطالت،طالالاهلغريبياء:،؟ك

)32(قصيدةمن-!ساأصنععلنيالايام،شاختيديكفيالربابةوأورقت

نفساللجحرينمنلدغاللذياللفلسطينييوقظأنيريدالشاعران؟!تنادينامحروقاالعمرطولستظل!،ل

قضيتهتركهجحرومنالصهيونياللغدرجحرمن..عديدةمرات؟ا!راللحنمع

الدورهذايحققأنأيضايريدوهو.الدولليةوالمحافلالحكامبأيديهرمتعودةتشحذاًللعمرطولستظلوهل

نأتستطيعص:اجرالىأغنياتهلتحويلمحاولتهخلالمنللفنالكبير)92(؟!اللط!ينمنسطحعلى

ءلىالقادرةاللقاسيةالكلماتمنخناجر.العدوقلبفيتنغرسبكلالنكسةقبلمابأوضاعيضيقالنكسةبعدماشاعران

..الفدائبىانجابوأن!دلاالنكسةبعدمافنانويدرك.وفنحياةمنفيهاما

اللبلابلككلأغنيلاولكننيصهرته!،اللتياللقلوبمناالامهيستقيوانجديدةآفاقمنينطلق

السلاسلفانكتشفأنعلىليس!اءسدهاا!شعريبعطائهالليهايرتدثم،النكسة

أقاتل..اقلألل..أقاتلأنتعلمني..وجلدوجسارةبصلابةوتغيرهواق!ها

أكثرأحبكلانيأغنياتنانأخذ

وردخناجرغنائيالمصهورالمعذبقلبكءن

)33(رعدطفولةوصمتيوالديجوراللقتامغمرةوتحت

الرهيبةالسلاسلربقةللتحرهـمنالوحيدالطريقانيعرفهناوالنذوروالحب،واللبخوربالنورنعجنها

يج!لأنيحاولف!انهولذللك.القتالهو،خطواتهبالاسرتقيدالتيوالصخورالصوانقوةفيهاننفخ

أيضايحاولانهبل...وتفضحتمزقالكلماتورودمنخناجركلماتهاليللورقلبك،النقيللقلبكنعيدهاثم

اللب!صكصمتثورياصمتايجعله،جديدامعنىصوتهيعطيأن).2(اللصبورالمكافحشعبنايا

نايلبثللنالذيمحدالرطفولةاله.اللعاصفةيسبقاللذيكالهدوءأومنالمحتلةالارضفيالشعريستلهمه!االتيائقصائدهذه

فهو..كالاساطيروافعالكالخناجركلماتفي،وقاسياعنفا..ء.....
..لطلى."الاقنعهس!وط"اللقاسمسميجديوانءن(27)

فينشرت"الرالسكر"زيادتوفيققصيدةمن(31)هـن"والقاموسرودالو"درويشمحمودقصيدةمن(28)

.6891ونوفمبر(وكتوبرعدد-"الطريق".(الليلآخر)د.روالى

بفتترت"انتسمابطلب"اللقاسمسميحقصيدةمن!؟3)بمجلةنشرت(الربابةهمغنى"اللقاسمسميحفصيدةمن(9؟)

السابق.الحدد"الطريرق".6891أغسطس2فياللقاهرية"المصور))

دإ-وانهـص"أكثراحبك"!دروبمحمودقصيدةمن(33)"الىالفدائبنصغيرةاغنيات"طوقانفموىقصيدةمن(.3)

.(الليلأخر).6891اغسطس"الآداب"فينشرت
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عندماطوباسكبروافوقاممونكياوبعىد،اللخنادقجدرانءاىنر-مومن.اشررراتفجبرووالمى5قدرتهبرخ!ل*لل!اتبا؟نجبرايض!بق

!لمىربلتدراساحاتفحبمابالننعظايا"،المقاومةنيرانفيهااورتعلت..و.بر!اتل..يهاتلو..يقاتلاعههة4ال3ينهـفع

..كتبالمحصاباتحروب!أءنببرأجلس

51دوجرحيجعلوا؟القولجدوىما؟..أكتبماذا

لذاونثعبييا...هليأيا...بلدييا

)38(!بنتظيهشعرياكتبفأنااليومهذافييكتبكياننسانيجلمسانأحقرما

قلىبتخترقشظبةالآخرهوأصجحباثظاياالشعركتبوت!مابالكلمةبلدياحميهل

الذياللحدالىخطورتهاللعدوأدركثمومن.مضجعهوتقضالعدوبالكلمةبلديأنقذهل

هذهمنكلقصيدةان"طوقانفدوىئدقمطعندالمانموضمىفهقالاليومأولماتاكل

تصعنعالمحتلةالارضشعراءوقصائد."فدائياعشرينتصنعاللقصائد)31(الليلهذافييزهرأو/ورقلاءلمح

4وفومواقعهر؟يرةلحلىالهلمسطينيالانسانتساعدلانها.بحقالمقاومةشبعلقد.لمتالكلمأوانهذافليسللتغةيالاستسهل!مينكرانه

ل!!لاجالمطروحاللوحيدالحلهيالفدائيةالثورةمعهاتصبحد?ورةطوال،واحدفعلعلمىيعثرل!لكنه.التخمةحتى،كلاماللفلسطيني

تت!عسرضفانهاالكبيرالدوربهذاتقومولانها.الفلسطينيةالمسألةب!لفعلليبدلآلانقدالاوانانيعتقدفانهثمومن.عاماعشريرن

..العدو"نالمسهورللصراخ..وللامصادرةوالمنفي11-.جن00الكلمات

القصبةهدياسجمواو-ن،9فولباالىلمفظةأبدلىأنيىآن

الامنلهدوء،نجرالثوقيفغرفةواللقبرهللثرىحبيأ؟بتأنلي

)93(وجريدة..نشيدمنخيرالرمانهذافيالقيثار-!ترسؤالعصا

جيؤبر-بل-اببهايقضيلا،اشنعالاالقصائديزبالسجن!كنك!)35شجرةورائيلاحتمذ،المرآةفياصغروأنا

لهـذهالاسرافيليةالسلطةمقاومةان..اللجموعوسطفتئدفعنيرانهاقويبقعلعنهايستعيضأنيريد.نتساءرنافيميقبالكلماتهكذا

فييسهيرانهللشاعرتؤكدوالضاريةاللعنيفةالصورةبيها!لمقصائد.المنخاذلاللهادىءبصمتهأيضايضبقفانهوللذلك..هاد!مدمدم

شعرهمقاومةانيعرفوهو،الغنا."فيفيتمادى..اللصحيحاللطريقاللمدشقلبفيالرعبينثرفاسياء-مةا..مدوياءممتايريدانه

الطحرفىاسرعأيضاوهي،لهدعاية31برالواقعفيهبمالسلطاتمن..المقابروكصمتالبحركصهت

..لانتشارهاللشجرةسناعرفليتنبم

فكرةالزرقاءالاغذيةءانتالميتهالكلماتكلأدفنليتني

يطمسهاأنالسلطانحاولالمنبرهصمتقوةليليت

!جمرةميلادفعدتوترخمسين،للعا:يا!تمزفيدايا

جمرةالحمراءالاء"يةكانتتاريخيبالمنجلأكتبلليتني

يحبسهاأنالسلطانحاول)26(اللقبرهوجناح..حياتيوباللقس

ثورةظدكابالنارهـالكنه.مرةاللفبهايضيق.شاعرنايضيقباللكلماتهكذا

الماصفةبلونمغموسااللدمصوتن.....

هـشصربالمحتلهالارءرمبماللفلسطينيئافنمعرانيدركانئانيةيلبث

راعفةجروحأفواهالميدانوحصىعروئسمص!متؤكد.العربحوللهايتحلقكبيرةشعلةاًنه.القتال

الرياحبميلادمفوناأضحكوانااتلتاقيهياانها.أعماقهمفيواللبس!الةاصلابةاجذوةولوقد

،السلطانظوميضدما8،!اعاممنذالرهيبةالاضطهادسئواتطوالوقوياصاؤيابجوهرهم

).،(الصباحبمفناخأمسكتبوغماعماقهمفيالحياةجذوةعلمىحافظتالتي!.اليومحتى

طوردوءئنما.السلطانمضاجعيقضأناللشعرالستطاعهكذااقيهي..لمجهموتمزيقهالتقنيتهاالدائبةالمسذنمرةاليهودمحاولات

اضطلعقدواند،لصباحابمفتاححقاامسكقدانهادركوعذبوورجن..بالثررقفجرتهاللعاصفةجاءتماعلىفي!همحافظت

التيالرياحلميلادفرحامزهوايضحكفأخذ،وصدقىببسالةبدوره

اللغدبفئرمعهاتستدعكطوالتي.والاحتلالسفوالىاللرشكشالح!امقراخئيراقحزقبلنكنللم

والضءشسعالعذابطالبعدما،والامانوءوالندباهـادةالواىرالسلاصبينحبنارتفننتامولذا

والنتاتعامعشرينءنأختاهيانحن

)37(نقاتلولكنا،أشعارانكتبلانحن

الوطنثرىفوقا!قاءضرورة(8)اثهببهيقاتل-للاحالى،صجحرالىالشمعرتحولهكذا

تفجرلانه"اثعبيةابالجبهة))و"بف؟ج"يقاتلما3الفلسطبني

فيصقيقياسلاحاوأصبح،الصباحبمفتاحالشعرأمسكعندصاالمدفعقنير4لمفكان،اللئكسةخله"هاالنبمالداميةاللجراًحوسط

الهحتاة،الارضداخلالفالسطينيالشمعبيبشهاالتياللبقاءهعر؟ةبالسكلاينشعرهكتب،؟اللفدائيتوحدالشاعرولان..ال!بلةوقوة

!لىالحاحااللقضاياأكثريعاللجفبدأ،الرؤيةالشاعراءاماتضحت

ضرورةوكانت.الذكسةبعديعيشهاالتيالحضاريسةاللحظةهذهفينشرت(والارض!الفدائي"طوقانفدوىقصإةمن(34)

يريدهمالان.الخطةهذهقضايامقدمةفيمالمحتلةالارضفوقالبقاء.6891مارس،(ا!داب))

أء،مواللهرب.الخاببةالارضرقعةمناكثرلليسالاسرائيليالمستعمر"!طينيجرحيرو!ات"درويخىمحمودقص!بدةمن(35)

كانتهناومن.التبمسعيلمخططهسنيعاتحقيقاالاليسوضراوتهعنفه

.6891ليويو(1داب71"كلنشرت

"جلةفينشرت"شظايا"اسمالقيسميحقصيدةمن(38)ديوانمن"الدممغنى"درويش،ورمودقصيدةمن(36)

.6891فمبرنووبركتواو،تيةللبيروا"يقللطرا".(الميلاخرا)

الاغذية"درويشمحمودقصيسدةمن(.4)،(93)"فلسطينيجرحيوميات"درويشمحمودقصيدةمن(37)

.(الليلاخر)ديوانمن"والسلطان.6891يوليو"الآداب"فينشرت
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اللعسفبرتم،ء1):ظ-0.الاحزانوالالاموال-راحاتررءمء)):ظ!..دبء-مع،لمبرة4لوتطلباالحاحااللقضايراآكثرهيوالمقاومةالبقاءفرثرة

..لذا"اثذابا!8وطجمونزصفءنأكثرهرباالاردناًهـصاءهرايرأنعد4،الىنكسة

ادلائيرءمسأبقىر،لعودةل،متمحأنبعمفلالرائبورفضت،أيامسه!ةفيؤل!طيني

511قوتوالاسىوجرحيتتجد:أخذتالتيالداءيةاقعةالوهذهبعد.جديدمناراضيهمالى

أجداديحصنفيهنامطالبمايصرخالشاصاخذ.الوفنثرىعنانازحينااؤواج!لالإوم3ل

(لموروثوالسنىوأتضيهـ-ويضطرخىاللعدوأقرامتحتألة(ماالارضوزرعالب!(ءبضرورة

أرحلولناذلائيرغمسأبقىارفءة!وقيولكما-بدلااللزمانهذاففي...منهاال"ربالىمرءهـا

الاولحبيوقهعةوتاري!خيجذمريهنالواجهـ!ةاهذهمنالهروبأ"،.بالعنفالعنفمواجهةلأممن-غيفارا

وطنيهناالشاءريدء-وه:-،ومىئ..يمةلهزواالاستخذاءاهـ-ننوعاالاقلبس

بالعارالمغموسحقدكفيؤمت..نزرعأنضرووةالى

)(((ارحلو)نخناجرا،!ض

افنيالعواملاىروووا)وطنارض؟،نللرحيلالفلسطينيرفضانوحثية51الافدامتحت

عليهقامتاندياللفكريرالاسا!يمقضانه.عليهائيليالاسحقدل!!جرمقابرالارضو

ألاوللى.الر6موزفيجربزل5اليهادعاجنينيةف!كرةكانتممذاسرافيل)41(الهـمجيةالملاحلام

بقاءان"و!برلاشعبوذحنسكإنبلاوطنؤلهسطيهن"7918عاميظلأنبرتأءةي!-صلزم!اذ4ال*يبرالمطلبذا!-يخقق/وور!ى

نايرؤكدلانه،جذورهامنائفكرةهذهيؤوضالم!لمةالارضفيال!رباصء،بااقت3مهـماؤوقهابالبقاءيت!نمبثوأن..أرضهدىالؤ)-!طيني

البقاءهذاان.ثراهفوقاللباؤونبهالمتشثونسكانهلهءطئؤ4-يىن..اكمنكانومهما

استعماهـاسراليليقوضالذيالرأ!سيالئثبءهـواوافعاؤيهناسأظل

اًسرائيلتريداللذياثزفيالجمضلمءينهشانه.الداخلمنالاستءطانيأحجارمنمبنيب-تفي

الاصرارر،ئيهناومن.ورحلواأهلهاتركهاخاليةارضؤوقته"مهانالا"ب،رأعصانمنهـمئوعوخ3ؤلأ!

..المحتلةالارضش!!راءكلبينءشتركةرئيسبةفيغمة3البقاءعلىبيدجرحبىأمسمك!،ساظل

..نيةاللغلسهط"اللقضيةجوهرف!.تكرارهامناحدهمولسبعلا..!الاخرىوالوح

..تكونلااوفك!طينهناكتكونانقضببةللبلادييحمللربيع

كالصخورسنبقىهناكالسنديان)2((الارهاروباقاتالشمسدفء

اضهودكابلاديررىقوقالزيتونكعرالسوصالالامكلبرغمفيذاتهاالحياةهوالوطنلرىفوقفاللبقاء

لحفقسهوفاذاالخضراءاللبرقيكحمائم،بر!!جراحه!نأنءلى!بربرارةلسطينيانبرغم،ا!برراصات

كافوربلاديياارفكؤوقهـوفبقاؤه.المقا!مةجحافلهعالقادمةالامللاشعةلاخرىباحورلو

جشثسوىكناهللولاككلاللبقاءهذاسبيلمييتحملانعليهثمومن.الكبيرالقضيةامل

قبورسوىأكنت،ولولانا4،بعبالنل!والارضهذهتركلان.والاحزانواللجرحالعسف:شبمء

4()عكالصخورسنبقىهنا..كالسنديانهكذا..ومستقبلهاالقضيةحاضرهوفوؤهاوالبقاءوالموتالضبساعهو

بأن.بالموتنفسهعلىيحكمارضهيرتركاللذيالفلسطينيانضاقما/عدابنهاهجرهاالتيالعظيمةالامتلكمو(سبباالشاعريرؤكد

التياللعتيقةا،ثجارومناًلباقيةالصخورمنللوطناخلاصاافليكون..المحتلةالارضفوقاللحياةبمرارة

الامارضهامننزءتاذاالسنديانةاًن.ئراهخارجالحياةتستطبعلاالغاليوصبردتفهميللم

ءـويموتبلادهارضمنجذورءينزعالذيالانسانوكذللك.تموتاللباليقميصهانيدرللم

..الآخروالشدهالحزنرياحفييخفقدامما

هناكنا،غريبانونحناللعودهرايةتخفقستظل

الموتمنكناريبينةوأفهميهأخاهفخذي

)46(بيتناعنبعيدينكناأبيهثرىيبيعانالمذكان

الانساني،للجوهر1عنالانحرافمنلوع.الموتمننوعفالاغترابوأفهمب"

وبالامنبالحبيحسعندما..الوطنفيالايتحققلاالانسانجوهرلاناللبذرهفيالروحاختلاجان

حقيقةيقتربفانهبالغربةهداكلالانسانيفتقدتدمااما.وبالشحققالصخرءمنآقوى

رضسيواذا..المعفسوي4-وتواالحقيقيالوتمن..الموتمنممتدهالارضهذيرحمفيوجذورنا

يصبربأن..بالموتنفسهعلىي!حكمفاق"والغربةباللجوءاللفلسطينياللبالليوقميصنا

يرومكلفبيهيقتلوحيت.بمتصحيث،اللاجمينمخيماتفيحيةجثةوالشدهالحزنرلياحفييخفقدامء،

بالمفهوم-دانهيحققاناللفلسطببنبمالستطاعلووحتى..الانساناللعودهرايةت!خفقستظل

مت!حركةجثةابداسيظلفانه،الفلسطينيةلارض1خارج-اللبرجوازي)43(العودهرايةتخفقستظل

علىيردوهوالقاسمورميحيصرخالفومبهذا..جذورهاضيعتوالىاللعودةاللىالوحيدالطريقهوالبقاءانالشاءر،؟كدهكذا

......!.00000000اللعودةسيصنعالذيايغدهذاعلىاجهازالهربوان،اللقض-قيغد

)اللطري!(برمجلهلسرت(جدريهما)!اسم!محيأكهوبرر)4و؟لوفمبر!صعيدااللثقاءصرورةصعيرهااعماقفيتزرعارالامعلىثموءنصث

)الطريق(بمجلةننتر(كارر!نديان)جبراقسالمقصيدةمن(()عبم!لمةنشرت"بقاء"جبرانساللمقه-!ةءن؟؟()و41()

6891ؤمبونووبراك!و1!86فمبرنووبركووأ"يئلطرا"

)الطريق(بمجلةشرت(عريبان)دروبنشعحمودقصيدةمن)46(ديوانهمن(اللبائيقميصنا)اللقاسمسميحقصيدةمن)3((

6891ؤمبرنووبراكتو.(اكبنلجرادخان)
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،-صتطبعوصتى.القاسيةاللجوءمرأرةاللفامسطينيرمانيهكذاحؤصقوالذي،بيروتفييعيشالدياةلمسطينياصباهرؤجقرسالة

آخروجهالى.تمردالىيهـحوللهاانعلمب"قنمضىالمرارةهـذهيمنحان.0لمةاللجمهالاجنثيةاـصديقةواةلروالسبالجاميمةالدرجة..شيءكل

اللذيبالاسلوبالعودةالىالسعيوهو.فلسطينفياللبهاءوجوهمناللغررةفبمهناكيموتانه..شيءكلفقاءنفسهالرقتفيولكنه

با،،راق.المغلفةالشفقةغلىبالتمرد..دلملعنف..بدمهجيفاراعمده..هدفدونما

يشاركانعليه..المولليةاالاحمرالصليببمكاتقدمهاوالتيلونة41والاللاكال)يلانياجىازتالتيرسالتك

للعودةباباترنمالمكتفيةاررالمةالاغنياتعنرءيداالعودةغدصنعفيملادجئاح،بابيعلىحطتالتيرسالتك

أخروج!اركونانعلإ".اللجرائدصفحاتوعلىالاناشيدفياشواكتنفضتيدايفضتهاحين؟إ..اتعلم

الفلىطهتيهوحده"فهذا.وصللابةبجلدالارضلمىوقؤ2القابعللفلسطينيقلنيوفيوجهيعلى

صليبيحملاللذيالش!عبهذاالىالانتماءلمشرفاللجديرالحقإ!الغاليأخيا

يضربوانيبقىانوعليه..لعنتهويسجلالعشرينالقرنفيالانسانبيروتفىهناكاليك

يدافعوان.اللداميةالجراحوتلكالعذاباتهذهرغمجذورهالارضفيت.وتحيثهناكالليك

للوداتهابأسنانه..للاحمنيملكهـصابدخروبقائهوجودهعنجذربلاكزنبقة

...الاأكراستدعئالمنبعضيعكنهر

وفيثرىمنشبركلسأحمىبدسنانيهطلعبلاغنيةى

عنهبديلاأرضىولن..بأت،نيعمربلاكعاصفة

شريانيتريانمنعلقتلوالخريفيةكالشمستموتحيثهناكاليك

داريلسياجمحبتياسير،باقأنا)47(حريريةبئكفان....

اللحانيللزنبق...للندىكليموتواللذبمما،فلسطينخارجيبيشاللذيالفلسطينيهذاان

صلبانيجميععليتقوىولن..باقأناولاعمربلاوكعاصفة.منبعهضيعناضبكنهرحياتهدد4لانه،دوم

..واخذكم..لآخذكم..باقانا..عا5وللعنمهاالفالسطينيةالقضيةعارهوالفلىطينيهذاان.تاريخ

باحضانيوآخذكم..فيهفيصرخ..القاسمسميح..الثائرالغاضبالشاعر،براههكذا

منشبركلسماحعي..بأسنانيمحاريوياجرحيياهناكاليك

)05(باسناني..وطنيثرىناريفيالوجهماءساكبويا

فيوالمصيريةالاساسيةالقضيةهوالصعابكلبرغماللبقاءان..اليك..اليك

لكن.والهزيمةالغزوويلاتمنوعانتاحتلمتكثيرةفبلاد.فلسطينعاريجائعاالمقاومقلمبيمن

فوقهاباللحياةويستمتعالغازيفيهايرتعخاليةأهلهايتركهاللممنهاأياواشوافيتحياتي

الجوهـريامحنصرادائماكانالاصليةالارضاصحابفبقاء.هدوءفي)8((اللبافيبيتكولحنة

الصامتالوجودمجرد،اللبقاءمجردلان.الاحتلالوللغزومقاومةأيفيفياليهودشريكانه.ولعنتهاالفلم!طينيةاللقضيةعارانه

كلعلىوالاجهازالاحتلالانهاءعلىقادرة"فعللهائلةمقاوءقى،الرافضكانواذا.اللطريقبهروبهللهمييسرلانهاللحبيبةفلسطينعلىالقضاء

و!ةتحتالموتاللىالبقاءهذاادىلووحتى.وتسلطهجبروتهاكدقدوانه،ذاتهحقققدبأنهواهـمايتعزىاناللفلسمطينيهذالمثل

"لان.بذاتهااللحياةهوالموتهذافان.والارهابوالضغطالعنفهذافليس،الفلسطينيومهارةاللفلسطينيوذكاءاللفلسطينيكفاءة

..شيءأجلومنشيءسبيلفيموت..معنىله"ثت،الارضتركواالذينمنالعظمىفاللغاللبية.وخداعوهمسوى

فيهاوادفنعليهااموتكفانيالمتساو!المعنىلعذابانهميكونانلونوالتشريداللجوءمرارةيتجرعون

وافنىاذوبلراهاوتحتمت-ىتكتسبالمحتل!ةالارضفيالعربعذاباتان.فداحتهامع

أرضهاعلىعشباوأبعثفانهااللاجيءعذاباتاما.معنىتضحياتهم-كنسسبوكذللك،هـضا!فا

زهرةوأبعثليالدووالاشفاقالكاذبةالعواطفمنمجردةمسادبوسطضيع

بلادينمتهطفلكفبهاتعيثوينزعاكللاميباررالذيالاحمرالصدليبظلالتحتتضيع..البغيض

بلاديبحضنأظلكفانيعلىصيشفقفهو.تجريديةآلامالىيحولهاانه..كصوصيتهاعنها

(ع)1وزهرة..وعشبا..ترابانيجيريافئا،هليةاللحربضحاياوءلىاليهوديوعلىاللفلسطيني

ايضاموتهانول.معنىالفلسطينيا-جماةيصبحطنالوثرىفوفىاللاجئينمخيماتفيوعذاباتهاللغلسطينيالامان.الاسلوببنفس

.الارضهذهسيخصبلانه.م!ىكذللكيكتسبالترىهذا!وفى...الفعالالتوريدورهاتفقدثمومن،اللخاء!طعمهاتفقد

ولانه.للظرطلباالهمميستصرخوناللذيناللفحايامنتراثاوسهصنعخبزكيبالوحلحجنوا

للاجيالبالاشواكالمليئةالارضهذهفوقاللحياةتبريرفيسيساهمبالغبارورموشي

رلادهيرستردانيستحقاللفلسطينيانسيؤكداخيراولانه.اللقادمةالخشبيحصانيمنيأخذوا

للذللك.سبيلهافيوماتفوفهاعاشلانه.الكثيرأجلهامنبذللانهاًبياظهرعنالاثقالاحملجعلوني

والمحترقالوطنارضفوقمنهمالبافي.اللدائمالفلسطينييطحلمفانعامالليلةاحملجعلوني

..الحبيبالثرىهذافوقيموتاذيموتانهو،عنهابعيدابلاغتراًبنارجدوللحظةفيفجرنيمن..آه

اغصالهعرشستالمرجانشجرياالحمامطعميسلبنيمن..53

الطريقجوانبعلى)94(الاحمرالصليباعلامتحت

)اللطريق!مجلةفينشرت(بأسناني)زيادتوفيققصيدةمن).ع((تموتحيثهناكاليك)اللقاسمسميحقصيدةمن81؟(و)47(

.6891ونوفمبراًكتوبرعدد.6891يونيو.3فيالصادرالاسبوءي(الانوار)بملحقنشرت

الفدائيين(اللىصغيرةاغنيات)طوفانفدوكىقصيدةمنع()1الصليب!نساذجةاغنية)درويشمحمودقصيدةمن194(

.6891اغسطس(الآداب)فينشرت.(الليلآخر"ديوانهمن(الاحمر
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حقيبةليروطنيوالطاءالفداءمواسمفيموتياعن!ق

مسافرلمستوانا)؟ه(يقاللضالمضرجظلكتحتموتياعشق

)56(حبيبةوالارض،الماشقاننيففي..عليهاالاموتولااللفلسطينيةالارضفوقالاحب،ةلااذن

ارضهو،جراحاتهمعهيصطحبانالفلسطينيباستطامحةل!يسيكتسبوفيها.السنينالاؤءالىاللن-طضيجذور!رلطالارضهذه

يحوللهاوانالوطنلرىفوقيعينت!هاارعلببهولكن.ارتحلحيثماالىسيسا!ملأنه.مهـناه!وو"يكتسبيضماأوفيها.وفههـة"معناهوجوده

بهايتعىاشعاروالى.اللقادمةالاجيالالطرإقتضصيءمناراتالى..لليحييها!صموت،غد!ا!-يعفي

يقومالذيالدورتانوية3بر،ش!بماءكلبرغمبالبقاءلميفبثواالباقونونمادينيواتضصبي!نيخ!ي

قفرضالتياللقاسيةالظروفوبرمخم.4المحتلالارءرفوقال!ربيبهمحهصبيفيالمؤتولاروراظط3!ار

كلبرعم.الاسرائيليةالابادةحربو!غم.ءعيئةطبقيةاو."اعامحليهاثممكوىواالاياممنر!ررني

يرفع.وشجاعاومتأللقساؤ،ياالمحه!ةالارضفيا!عوبييصنى!ذا..ويرس!بني

..الكئيباللصهيونيهـودالو!ذاءلىألاحةجاجيةرا(نهليفيبهجردوالل!!!الريحمحصميرء!محلى

00.المز!مالوجودهذااسطورة،ذا.نهدقائهبرهجردويرهدملاحييها...وت!تلني

كاللجدارباقونصدوركم!لىهنا)53(هلسطيإ!

ا!حاناتفيالصحونننظف،جد!دمئكأدونيسس!نبعث.قلمسطبنة!ضرمادهؤمن

لللت!اداتالكحوسوزملأيمنحهاترابهافوقب!تههكذا..الريعوجهفيهامتهاو؟ردعس!نفب

ال!وداءالمطابحفيالبلاطونمسح-اةحييمضحهابذلكانه.الىنراب!ذاؤوقيبحيا.لهبايكفما.الح-اة

اللصغارل!مةنسلحتىويقاو!المتشائميندعاوييدحص.يبقىانقعليهثم،"ن.مضاعفة

الررقاءأنيابكمبينمنرساءداًنويحاوليبقىانعليه..الاجوءومفل!حمنيالهربءيرديعلل

كاللجدارباقونصموركمعلىووا...لمحن1والهمعابمعالحي!ةوعلىالبقاءءلىش!به

نتحدى..نعرى..نجوعوطضبياالمذبروحترابكفوفىلممأض

الاشعارننمشدللربيعأنشد،المزمارمع

بالظاهراتالصخاباثوادعاونهللأوالمثائميئالمباكهنوأفول

كبرياءالسجونونملأفمابتممموايموتالشتاءان

جيلوراءثالرابلاالاطفالونصنعالدموعيحتتمتخاذلواولا

الصخرانعصر،عطشنااذا...تريدكمالبقاءة!عركة.أياد!كمها"وا

نرحلولا،جعناانالترابونأكل)(5(الرجوعومعركة...!ضدا

تشبثاللحيجفرناياالذياللحدالى.وا!دلالاتالقيمعشراتاللبقاء؟تصبهـكذا

ع()7أصوليااللقاعفياصرجم!وحتى.اللبقاءهذابمجردؤيفئىا!طعربهاب"رءورخوة!"يصبح

الاساسالةاللقضيةهبمالوطنلرىهـويالبقاءضرورةأصبحتهكذافكباهـجردالبقاءهذاان.ءـوانولافيهمذللةلاووادئاورة،ءن3ولو

!ووهمرور!ابعدالمأساةت!يشهاالتيالجديدةالظروفطرحهاالخم!ا!فةحاضسيصنعاللذيهو!-!لانهالكبرىفيمته)4،داقهحد

تغراءكللجهاا!حئمومن0حزيرانليميدالكبرىالكيانيةالانعطافة...وشرعيضهالآسرةدجمهـصلمط!4الايجابي

ه!ااهميةيدركونلان!م.المتكررالشديدالاللحاحهذاالمحتلةالارض:لكمأقول

بضوودته.ويؤمنونالبقاءصحبنمنابعتماأنا

اللحلوةاللصبااحلامدنستولا

الظصطريق..والمقاومةالهممود(9)نسجناهااشرعةمزفتولا

جديد.متنالقضناياطرحواعادتالافنصةقنكسةاازاحتانبعدقلقناهاافكاراشختولا

الهريمةنيرانعلىابعادهانضجتالياللجديدةالقضاياهذهأخذتاعمارا(لعمرنصيثسانالارمتماانا

قف!يهاللقضيةاصبحصا!قبعد..اللعلاجاك!لولطبنفسهاتكلحالرورة..هنانبنيوان

العودةاخذتانوبمد،تافهةثأريةقضيةمجردول!ءى،موتاوحباة)55(دارار"،،نكب!نثاأرضفي!خا

أص!بحانوبعد،والضراوةباالهنفالملأ!ءالجديداللدءوياةثمكل!داالثنتتوكةالاحلاممنإلططولننراثااخلاصالارضفيوحالتةء

الار!يكعلوقعتوق!دخاصقىيرؤجوهرصرورةالادصفيالمقاءلانضرورةالواقعفيوهو.اثتركةروالاؤكالآ3ا،ثترالذكوو،دفو

اخدفتاجديدةااقبحولاتهذهكلب!د.للألالاح!برراثنفيال!ا!ع!طينبيةتصنعا!تي،اـجوهرقياالاشىه،ءهذهي!طحبأدطب-!طبلعل!الظسط-نجي

معولدالذكبالاسوبا،المعلاجاللجديداسماوبهابنفسها.نكلح*-لأالقض..بجوار!(هويظلانءلميهثمومن.غربتهفيم!ه،الانهالطجور

الفدابةالمنظماتخلالىمنواسعبشكلبكعد!انمااللذيو(العاصمفة)..والمصنىاطعماح!باتهفيهبمعهاا-هبىربقىا!

كشكنلىالنضتانيالاسلوببلورةفبمقىبفعاليساهمتالنيالهديدةالمكابر!جرحي-باآه

تل!عليهاءكأهدتاللذيا)ثبةب!ةحربطالانفلصل!طشةا"للحدئصلةةللميم!طمجهة(الفدائبقالصغيرةصلظاكأب)طوقانف،ىفةق!بءنء؟ء(.-.

يينتضموا)خي"فتح"تقودهاالتي!

النسمسة،اللحمهة)معلالفعالةالمنطمانظ"قكممواء!داحنياتهاا68!اغيء!ى!(ا!!ابط)وىلفهـلط

-.،...ع.هـءلمةفيئنشرت(الاسلا!خلف)ين!ىودرروحممو!قصيدةرون)33(

ىاحاولتاتياالمنكلماتمنذللكونج!(الشعبيئاكخريرقوات)وال-حهالمضا!اعددا!إفىاللطر)

زثرت(فلسطيئنثاجرحيوميات)ددوينئىمحمودق!صيدةأمن)56()1!طريق(فيزشرت(للربيعسحهيأ)جبرانسالمقصهدةمن)(5(

.6891لليوإو(ابالاد)في.سابقاالهالمشاراًاءفد

الاحيرديوانهمن(اللقضبانوداءمن)ريادلوفيقؤصبدةمن)57(زشرت(وةالاخبالركالة)الم!--"اعوىطارققصيدةمن)55(

.(يركم!داعلىا"صد).(يقالطرأرهجلة
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منتحرر،القديمالتحديوتغير،الفلسطينيللشةتغيرتهغذاوالاطمنئسانالامانتفقدهان..اللعرواووامتحتخناجرالارضتزرع

واثقاونهض.اللدوليةالقراراتاللىوالركونالاسنجداءومنالشكوىا،سالوبهذا.الوعودالحلمرلمتح!قوالرهو،لضصرباوالا!ماس

عارتغسلاقيوالدماءالتضحمهاتبغيريصنعلنقضميتهغدانمنيعدللم.اتونهافيونضجالنكسمةليرانوسطولداللذياجديدا

منوايقنالقديمةدموعهارتلع..واللجوءالطويرلمةابلان!ظارسنواتتتء"دلرائجةارةتبظلتانبعد،اللفلسطب:ىالىفكطببنقضية

..قصاح..الفجوبزوغ.فرسب،فيهارأيلهيكونمناخروالفلسطينيبهااللعبال!كومات

نارعينيوفي،أحتياا!لقفيد!"تيوقضيةشعبكقضيةحا!ص!وضعهاوك!القضيةوصعايضاولكنه

اللخليفةبابعلىالصئحكوىمنوتحررتدو)قيومداولاتسياسميةمناقشاتقضيةلاشعبينض،لىؤضية.تحور

النهاربابءلىيمولونسوفومن،ماتوامناللفلسطيئيكلأيقنلفد.الامنمح!لسوردهاتالمتحدةالامماروقةفي

)61(قذيفةمنبمصنعوا،عانقونيتكريرفي-المصادفةبمحضاوبعمد-شاركؤدكلهاً!مالمان

ضاريةمقاومةوهي.المقاو!ةتوللدالطويىاللض-اياتراثمن!كذاقيمةتساويتعدرمالتكبمااللقراراتهذهكلينبذبداثمومنممأل!صاته

واربراحوا"هانةاللذلمنعامارن!شردماءفي!و!جرزور!اًلانالفراراتفهول.بهكتبتالذياللح!برولاعلبهاكتتالتيالاوراق

و!ماالمخبماتلمجماعاشت!لمقد،هـتهب4ليلالموتمنتخاؤءلامقاوءةفيتكىولم،الداءجةجراحاتهابكلىالعشردن3!ماةالس!واتعاصرتقد

والموتالضهاعشتعا.اللبسبطإوتاهذامنوضراورةلينت!اءةاثحو!ذه.الالاممنءزيدفيول!ه-بالجراح!ذهتكربلىسوىاقعالو

البطولي،الوتبهداخسنهينفهيثمومن،المراتالافللحظةءلفي-كأءبوب-فيهاتحمو،عاما.عشرينءوالى!4تصنعل!التيالقيرادات

هـهـهوسطمعث!يكننسبالوحيهـالذيالموتلانه،بهترحببلاررو)"قى،المحاؤلهذهفياثقةاأؤفدتهاللنيهي،يرت!هاللمجريرمةوزر

..الكئمبالموتللحنعلىارمديدةاباتارتنو..قف!4فجربةمسهء!وءضىظهرهللةراراتهاقأداو

بالموتهلاالفيا.اللقديمالامنمجلسيا

ورور!اهاويااللنجمواحتر!الجريمةحقلمنحمراءزهرةجيئكصوقي

الصوتطستعلبرقا...اللربواتعبراللقاءالى..اللقاءفالى

الربواتءلىاربالا!ماع.ادعاالقديمالامنمجلسيا

الموتيقهرهاللنأرضفبى)8ء(القديمةاللقدسفي...أراك

)62(الموتيقهرهالنابداانهومن.ورقءلىقراراتجروىلاءناللفلسطينيقنبرهكذا

أئدرببو!ورةشدبدوعييعانقهبلموتسا؟ي3اا)كأرحيبهذاكبراحاعاىتمرداذن.للمقاومة!وضوالونالسلاححملمنمناصلا

علىكثيرةقرارجن..النصرهيكلفيالضحما،(ؤدابين!درموفيسورةيرثتلىلاللجرح.قيمةفلا،وا)تصميمالمحزمءضفهامنوخد،ءسديظ؟يا

ايليلوابروابالعئفطريقه!!في،تتارددب،تنمقية؟ويلةدرب..الاعهمنعانىاللذيللجسدالبوءيحملولا،الحرائقالايلفي

الشهداًءدولءمنفكلصوءعلىهلىاكلبمبرلءئها..الءكا-!بةع؟أراهلاوظليالظلتح!للاجب!ض!

ياوالضح،الذيال-رحفيأبصق..وأنا

موعديقبلسقطتاذاتحزنيلايراهاليىليشعللا

شقي"طويلةفدربنافرحمنسوىنبكيفلن،للعيداللدمعةخبىء

المدىعلىترتميصولالوموعدودونالسطحهفيتالووئسم

اللجهنميهالليلدفواطىء)95(ا.وحيعرورا

اللدهاءمشاعلءلىنعبوهاجراحهمنو.بسهه!ويرءهضإقديمةاءراكبهالملسطينييححرقي!كذا

)63(ا!!رحرورناجيءلكي.برهـ*ء"الذيرقالطوهووصرههداليانموقنا.والصلابةوالقوةالعرم

هي.للخلاصالوحيد-قبالطرهيالكبرةا!ضضحياتؤكهـذهير.ب!ق"ولذلزر.اللفرحاجنةاللجراحوالاحزانعا؟توسعطبزرعان

هـلمىجدددمنف!طهنيوقفانيسهتطيعادبم!االوحهداثميءا!يفاللع،لم..يدةأبر!اقىالمغااللجبوهـوتلكالصوتهداكلها)مالل!يسمعان

:!..ةالووبلها،بردوان،قدميهاصوتى---وى-قى41،ا)ورنئ.ر!الاعوامطوالاللفالسطيونيمنيسبمعللم

منا!كبيرحزنئامنار-!تربا!لخندةاليد"حديسوى!حديراتهمن!دمرةوام،اللأجيءا

جدراؤ:،قىءاللمطندرقىبرهـء!،جرهـئالاك--،نيةرها"كفر،وؤروشااص-زاباتهاونثهنتأخذ

.والحياةالموتاختلأجمنن(*-..المص!رذا!بنتىاء"-ن!مهعنالانسهانبهايدفعو،الكبرى

جديدمنفيكالحياةررتبعث..جديدةلغهالعالمبممعانيريدايوما!بمءي

عذاير:ا؟،ان!ال!ميؤجركأ؟يارئتيصلرتالعاللمأيها

(6)؟..لوحيهـاور-نايا--حزينحدادبهير

الووائبؤوالمن!هات(فتع)زقدار*يالكبيرةال!ءحيات!ذهللغتيواستحالت

ا!ىونرد،احياةافل!طيناًلىل!شردالتي!هاو"هىا،وررىكمين..فدائيا..سعوطا..جمرة

،الاءبات4أءماؤفىت!ن!جرأنوعلىالفوحعلىالقدرةالفل--طينى؟تسمعهل،العالمأيها

--،زنثقاتنصارت

تشرت(رلسطينيجرحيومب؟تط)درو.لنرمورمودقصبدة"ط)61(تدويأبواقا-51-زتبقاتبى

.(الآداًب)فياللاجمينخيامفيلاحترافي

فينشرت(والارضائنالفت)طوقانفموىعامىوسقصب6691(الآداً)ب)).6(!وقرونقرونا..مربيهاكنتوأنا

لرت"والارضا!فائي"!وق"نط!نوىؤهـءدةمن(63)(الاقئعةس!قوط)اللقاسبمسم!بحديوانمن)58(

."الآداب))فينشرت(فلسطبيجرحيرو?إتأيترددومحمودقصيدةءن)95(

نشرت"وطنيالىكلمأت)ءطوقارفدوىقهم!يدةمن(64).(الآداب)في

+..-."الآداب."في.(الاؤءلأسقوط)القالمعمسميحديواىمن)06(
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اللفلسطينيةالقضيةعديصنعأنيس!نطيعاللذيهووحدءفالقتالنشوانةأفنياتلانها،البليدةالمستجديةالاغنياتتلكغيرأغبيمات

..يتوقفولايجبنولايخافلاقتال..مستقبلهامرحيشيدوأن..؟عنألمحلىسجمي!4فيدفعتلانهاستحقها!اتعرلى،ا!نصربخمر

تريدهلالهالعدوانمقاومةبل.عضدهتفلولاالصدوض!راوةتضعفهلا..ةللفرحاغنيكنتؤاذا

اهـىالمؤديالدربعلىيمسيرانهاللفلمسط!فيتعلملانهااشتعا!ا!الخانفهالعيوناجفانخلف

فيبدلاوانهوشماقطويلاللدربانؤبلمنيعرفوهو،الصباحالعاصفهفلان

السفبرغماإقاومةيواصلأنالاعش!ا،!صرارطافنهاقيجديدءوبأنخابب!بميذوعديني

ومواصلتهصمودءان..والرزقاللقوتفيوالمر!ادبةوا!ضظهادقزحوبأقواس

يصرحفالهثمومن،مل!طينست!يداللتيوحدهاهـي!لممقاوء!الكبيرة،العاصفهو!ن

..الملتهبةجدوتهاوانسعالالمقاومةهذهاسنمراررفسو!ةاللبلإدهالعصاميرصوتكنست

معاشيشئتماأفقدربماالمستعارءوالغصون

وفراشي..!فيبيلابيعأعرء!رب!ما)65(الواقفهالشجيراتجدوععن

شوارعوكأس،ومحنألا،حجارا..أءملكرمايضيعلااللفداءلمنظماتيقد!مهرواانلءلم!+طينبماي!رفهكذا

المصانعسودفي..أخدمربماا)ظء!ةال!ضيةغدصضععلىالقادرةهـكماالمنظماتة،ذه،هباء

حبوبمحن-المواشيروثميأبحثدبسطالارضفياللظسطينيالث!(عررحسللذلك.مهم!نقب!هاةصولاغوعلى

وجائع..ياناءر..أخمدربماقاومة4اواستمرارودالهممهواللخلاصالىالوحيدطريقهبأنالمحتلة

اساوملن..للكن..الشص!ىمحدوياأحدحقمنللشى6!اععاممنيومداتاندلعتالتيإنترارةؤأ.

ول)9!!قاوم..محروفيفينبض؟خروالى..الضحايابدماءاببومدللك!دءوقدةاستمرت!نها،يوفقهاأن

فهدا..الثمنفداحةكانتء!م(والصمودالمقاومةمنبردلأهكذامطابةتستغيثدممنوصيةالىا!-تحالتالتيالركيةاتماءاهذه

الفلسطينيةالارضكلوقعتبعدط،اخلاءطاطريقهـووحدها)ـطريقولاالضحاياهؤلاءأرواحبايقافهاتزهقلاحتى،المقاومةدا!"هلمرار

الغشاواتجهيعالظسطينيعينيمحنانزاحتوب!دما،الاسرفي..دما؟همتهدر

الاقنعة.و

تعيدولا،يدلر،هبى

الفنيالشكلوافلضايا..المقاومةشعر(1.)تساوملاهبىرثا؟نا

)66(نقاومبأنقستعيثالدمؤوصكأ

شعرفىالفنيالتعسرقضاياعنق!ا-لمةكلماتالنهارةفيرقت
.-...........معناهااللض-حايادماءتصيالتيهيالدامي!ةالمقاومةهذه

منديواله"اللبطالةسوقفي"القاسمسميحقصبيدةمن(96)للتفجر،اصمودوابالغفبالشعراءاناشيديفجرالتيوهي.ودورها

.(كفيعلىدمي)يؤججعئدماالحقيقيفاللفن،المقاومةوالحقدالفلسطيضيأعماقفي

عيرالانفعا!تهدهنسانيةبايقنعنافانهوالحقدارغضبا!عماقفي

!هرجسم!له،انسانياوحقداأنسانياغضبالنايجسمانه.ا!نسانية

أآرالى،الاساتدتاهـى،الجحاثينألى(اللدممغني)يفعلهماوهذا..الانسهلمناجلمنوالحقداللغضبلنا الحضصاراتتمطورالمتتبعين،المثقفينالى،الجامعاتمدب!-كأفياللغائرالنكبةجرحمنيسمتلهموهو..وشررومحمود

....ايامناحفىالمسيحقبلررمنةؤ!لااخمسةمنذ..اللخلاصمنهيسظهم..والصمودوالقوةاللحقدكفرقاسم

موسوعة:تقذمكفرقاسم

ا!امال!رضاراثوح.نأرلاغني!لاحياالموتمنعدتانني

الاساتذةمنعشرا.تبةقامخمحممجهودثمرةلوهججرحمنصو!بماأشعرفديم

باريسجامعاتوكلياتصحاهـدارقىفيالوررزس!-!هنعوسجقدبيفييزرعالديعلالحقدوأبجي

فرزسا.ويساوم!جرخمنموبانني

الطبغةفيءمجلداتسشةالإنصحت!ص:،،ء!درجرحمبءلىأءشيأن،ايجلادصربهءلممتني

:بر-ةالعرول)7وأقاوم..أءمشيثم...و.مشي

.ل!...وربرأوغضصائورياحقداالنفوسفيالمثماعر!ؤججهكذا

ع.اللقديمةواليونانالشرق-0.1اثاباتهدهمنالخلاصطريقوحدهافهـياًلمقاومةطالبل.بموخ

ع.رتهااطورمبراوروء،-2علالمشطاتوها..ات(ولهر1اتوهاؤ

04سطىالوالقرون-3للنارالمسابحوالقوا

04عشروالسابعشر9ا!سادس(لقوذان-3القرونغباراللقوا

؟0عشرالثامنالل!ن-ء)68(ا!نقاتل4وا،فؤ

04عشر4!عاتااللقون-6نشرت"ا)طصقةمنوعود"رشدرومحمودقصمدةمن(65)

الطبعت!ف)المعماصرالعهد-7.(؟لليلآخر)د.لوانهفي

العربيةالمكتبةفيمث!للهالىسبقلممولص!رعة!(الاءوابعلمىاوشامحيون!!درولمئىووهودقميدةمن(66)

عويداتءمشوراتم(اللمببلصوآ)أنهلورؤي

024266تلفون-628بص.دهـوان!ن"اللدممغنى"درويش!"ءمودقصيدةمن(67)

الرابعاطارق-!ه5مدخل-الطعاراريةدء،ية.(الليلخرأ)

لبئاى-دجروت(""8-بر!قىء-ناصوات"القاسمىمميحفصيدةمن(6.لم).نر

،،5!.6891سبتمبر17في"الكواكب"مجلةميسرت
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المنشاةاللياقاتوذوي،المعحثينمناللغطكثروقدخاصة،المقاومة

ناارى،تماماعكسذللكارىانيغير،الفنيالشصهذاضعفحول

أ!!يه!مالمور!ر!اتحتف!هالكنفالتىالقماس!ةاظروفطاانكما.اللفريدال!اص هساسمك!لهي!ممحهالديهوالكبيرءالمصاياهذءبكلالسعرهذال!جر

فهو.ذاكا!خا!لطأسلوبهت!حهال!هم!والمصادرةالتهديدسطوة

!لمنهفمومن،المقاوطووالضهديداتشريدواالهروبفييكتبشمهعر

عندماللصغمارزفولور-اذ!و!،داقصيراًيكونانالىب!صطر..اللظروفطهذهكلسماتيحمل

بل؟لقنااخفجراشعوهوو."ثلهمقتحماباتلمعصااحربكص:دبم!غااومر.يالشظاكا

؟الظزلوور-قط-الجبريةالاقامةوحجراتالتوقبف!زنزازلمتوفيالسجنفيمكتوب

!إاكرز!-!3قصائدفهيثمومن،الحوائطعلىنحفرمصائداًنها.بةالمحدد!

..الاحي،نمعظمثيمثمصمسكيومواضحة،أحيلمنازاعقةأحياناع!ارخة
؟الدكل،ر!ف،!!

-..ىفيي!نخبطولاالرمزيالبئاءرفماهيةيعرلىلاالمحتلةالارصمئاعر

بوضوحعدوهو!رف،قارئهيعرفوهدفهيعرفاثه،الغموضمتاهات

تسألان!صظتور!-ر!..وجم!ودهيقهوطرلغمهيعرف.لثديدساطع

لدخاتامسم!اصرن..خاناللمىررسا.
ع!9الزوابعنصفيالماءخريرصوتلعني

تناسكو!مالمموا
حرولطولساحالىفيوالحن!الشمسومرايا

ارتعاشنافيوالرأحياناالتعبيرفيأخطأتربما

؟انجيصهطنجيبرائع-أخجللا-كنتولكن

هـصب.ألمىالاوجوهنافيويى-ى)07(قليباللقاموساًستبديتء:مما

تلقائياينبتالشعرتررلذللك.وجمهورهودووهلغتهيعرفطانه

لثفاهنافياكلاماويجمدلحنفالظووفازاءيفطر!نهلذلك.مباشرةاوولمبليصيبالقلبمن

مخيف،"بعبع"عنلهمزحكى!لإ!..الحربتجاربهبعضعنالتعبيرالى،المحتلةألارضفيالشاعريعيشهاالتي

عنيفطردءنث!الفهمعنعجزاولاالخبرةفيثقصاليس،تنضجأوعملأندون

وبالاهواءبالناسيعبث!الىالملحةالحاجةلبةفيرغبمةوكن،التجربةلطبيعةالعميق

.والدماءالاجسادي!بعثراصالخصبرياحالتجربةلتسعمحتىي!ئتظرأنيمصتطيعلاالذيالآفضاء

ث!العاءجةالكاماتبعهطيسن!حدمأنعنيتووعلائهذاو!و..واًبكتمال

نستطيعانناا"فدلهافصمحةمعاد!تعنالمحتفىنفسهلىم!أن!ونت!مها

!ار!ارا51أوا!معبيو.ءلىأمامهالمبثولةاللدءمحىعاطالالمىأدرالهايجد!كمدما

لصورءىارالاضررعدأتالكاؤ!الوقت4لديرفليس.اللحظةتلكثىيدهمتئاولعنغائبة-كون

البشر،زدرواصدعروضيبحرمنأكثريستعملأيضالهذاوهو.الا!مياءلتنمبقى

،الكدرونخنق
تتآصاد!أنكثيرا4يهمولا..لوا!دةالاقصيدةالموسيقيبر:!لهفبم

اللت!يفالآذان،الاذنصلابتهاتخدشأنو!العروضيةالبحورفغمات

لخطرواقاءلثواا!العذعننسعدكاصم-.

رألددرلو51أوأصواتسماعيومكلاعتمادتقدأجلهامنيكتبوالتيتسمعه

الاياملىونضبعصالر،ا،نصاتتست*فللنثمومن.اللغادرةوالطلقنالالفحارات

المتماشة.النغمات

فيا)!مورتث-صاللقلبيخترفى،الشفافي!ةوشديدنفادشوهذاكلبرغملكنه

ا!!أرؤثدةالايموسالاغرأفى!كنوبابتعاده،الرائعالس،حرالبسيطببنائهمباشرة

تطير،ذعوهاصنأص!صنكأ!في!بدايوقعهلاالذياًلفريدالتعييريوبأسلوبه،واوطلسميةالرمز

الحهـو!نحعلأتقدرءنناوك!كا،ن.لوا.دازها.ؤجربتهوقيهجأحيانانبوتهارلمةاعبوغمالحماسيالشو!اثن
.ص.-المج!-،ل؟خردا!تجربرقىفيوارتوهجالثرةفيالارتفاعهذابرغماله

حمحه.ؤور"ر31!
...-اءتهسادهصل!لمناللقصىووفيللمشاركةالقارىءفعاليةأمامدائما

ز!تعكم،لورجةأو4ا!ط"!-وبسبب.؟ل!لا!توالغميةوالموحيةالحادةالايمأءاتعلى

ف-خط!بعانظ8لأكأالرؤرمكوناتمنالدائمواقترابهالشعببنالموروثعلىبالتركيز

وورحاءآكلضة"دزىالىزءحدبهمء.والايراءاتالمعاليمنرق!أبهرتوصيماالىودجوئه،الشعبية

أ!ءواا)تا!كأيرذ5يدالرودالشكلءلى-جرقيبناءفيكث!رايعننمدفالههدالكلوهـبما

ا!كازخا.فيارطلوامحن!ععر!نه،اللب!بنوحد-منبدلاالتفعيلةوحدةعلىيعتمدا!ذى

علونة!ميأ"!وو-ىجرحيو!ات"روويشمحمودقمسدةمن(.7)

...المحورالسكللحيت!واللحرية

دروبكمديرزرع

.والصمفاءأسملامواال-ب5حأفظصبرياقاهرة

6891يوليو"الآداب"فيشرت
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