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ما-حدالى-اللشعرهذايستطيعالجماعيةالتمردلحظاتوفي-ا-

تبرووالتي،الدفينةالطبيعصصةالنثصاطاتمجهـوعةاًستنفار

التيصاركرسالتياللقيمتراًثصيانةينبغيكما،ظاهرياقىمتناقض،4ولطبيعتلللاذصانومر!فامكثفاتجسيداالشعريكونحين

المعرفة،لميدانائراءتشكلانسالمجردوليسئهانفسهالشعرياللثوري.الىهنا.يتحولالشعر..واللكونلمالجصاةتار!اءطبكليتحدفهو

اللشعرسخارجيبرزاللذبما-الثوربمرالإبديولوجيالت!بارلانوانماالىويحيلها..14زوبطلهالانصممانمشاكلأدرزيتناولانسمانيملقط

هذينصرورةفوفىاستنادقاروة-باللشعرالالتحامأجلمن-يصبح..ونطهرهـا،الارضظلماتمنيدا!هروؤد!ماتنبر،متقدةجمرة

تمارسانتستطيعنظريةمنجزاتالاعتباربنظرمتخذاالتيارين!ؤفرة،انصصانيةفصمالي!ةين؟،الحالةهذهفيالشعراناذ

منالشرعية،وسطيبحداخرىوبعبارة،الضرورةمنوسطبمبحدءهلها..!هوهـ-لمالاذكلمانيجىودالومعومتفاعلىة

لمحبمفعلامحنصرايمونانالشعريسهطيعالشرطهذاهثلوؤ!م،والذيبينن!االذيالانسانوطببهصةالانمصمانيج!سدا!شمعران"

)3(.."اللعياةوا!عباوسىعتتفتححيثالىوالاخبر،ننفيمههداية4عافعلىأخد

تويستانيطرحهالذيالمثنفا!ف،م.)1إو!داميقة511ءلكاته،آفاقها

فلمممطصنالشعرلسصعهـمبرلمقافصالافي"التعمعملكومعلايمكنناطكيسعثسهاضرهم،ال!شعرلارت!باطصكبماتجسبدهبم،الانسانيةالشعرلوظيفة)2(تزارا

وانسانصشا،العربيواقعناعلى.اًللفعالوتأثيره-بالذات-المحتلة..آؤ"قهوانفصإح،ا)ص-"!رالاناربمل!ات،كصالم

فانوبالضرورة..6791حزررانمنالخامس1بعدخاصةاللعربيشعرقضعيكأاننرى،المقولاتهذهوفق،اقاومةاثراخذناواذا

التجاريةالروجا-تثشينااذا-يشهدفالشعرهذاوترجمةاًنتشار!شللماذا،اوقتاذاتفيوفنب!اذمانياومداصكتسبالمقاومة

الارضعلىلليسانعلاقاتبنيةتغييرفيالاسهام-الناشرينبعضلدىئرةبهـماوالمظالمحيطةالذالببةوالماديةالظروفعن.الشاعرولاالشعر

يعملاستمراذا..لعالموااللعربيةالبلدانفي،بلوحسمب،المحتلة..فيه!-أوالموثيرة

فلسطينهيسنضالبةارضمنالنابعة،ذاتهاالاصيلةاللثوريةسؤلاهتجربته!ن؟زاراتحدثكما-"ةقاد2الاانىططمن-"و!صيكون

فياللينينيةالماركسيةهي-العلميةالايديولوجيةومن-المحتلةقيمةالمقاومةلشعراءطيباني:))-اللفرنسيةالمقاوهـةابانالشعرية

يلتحم-اًلواقعيالصعيدوعلى-الشعرهذافنلذأ-الغالبلحظةضمنتاريرخي!اجدارتهاافتتاللتيال!ليم"!لىتزيد

معقدديالكنيكضمن-وانم!اني"روحيوكنشاطللتعبيركواسطة".".خاصبشكلشامخة

..كلهروهامنهضمرمابينالواعيالالتحامذلك/الشعرمنيجعل؟لماذا

"المختارةوللغتهالمميزصوتهتمنحصهاقيئصفةاالىبالاضافة"هـ،يفعلهوهذا-والنضالاثم!عربنالتزاوجان:"تزارايقول

الارضعلىليس،الحقيقية"اللبطولةابعاد)يجسدنضاليكشعراذينالاولئككصبةبالااقهمةبذي!يسى-لمعمليالمحتلةالارضسعواء2

اجلالانسانمنفيهايناضلالتيالارضكلعلىبل،وحسب،المحتلة4اخفاوفاالحيادء-قىلاءكانيا!موفىةاالصبوقيمن!ا+نين!م!!تنكبون

..العالم1تغييرثمومن،والاجتماعيةالانتاجيةالعلاقاتبنيةتغييربكلل!قيقةالمجالليفسمحالتعليق"فيهيختفيالذيالحدحتى

الرريةسمأقمن!سمتانهما،لممالعلوتغيير،الانسمانتغييران.".سؤددهـا

لذا..الئضالوفي،المحتلةفلس!طينفيالعرب!بماالشعر!بمااًاضريةورعرور!،ا!يةاالارضوعلى،عهـندنا،اللعياةتؤكدما3و

فهمالى-بالضرورة-نحتاج،المسألة،هذءاعيننانصبنضعفلكيمناللبر!"تنبعاللتنسصهـذاأهميةان"اذ.مخأءهـةاهميىةالمقاومة

الشعرية،الحركةواهدالىوبداياتومعطياتجوانبلكلسليمعلميالمىالحالاتبعضفبىالاستجابةتسهظبص،نوصحتهشرعيتهانعلى

فيهاتتمثلاقي،وعالميا،بلوحسمب،عربيااومحلياليسعامةبرصورةالشوبةجربةاللةتش!جيبمثلصاجماعبصةك!رورات

..المقاوهةروح،فقطبالحدثيلتصقلاالشعر!-ذامثلاًن..الفرد:لصبروراق

حالعةفيممونماوغيالباحيئحصر"هيالشاعرلغه،نالوفتفيفعالدعم-للحدثبالنسبةانه.معهكليايندفعانما

..اجتماجمبةحقيقهلانهاوخلقتغيبر.مكوناتهقبلمنالمعطاةشروطهومن...منه،فيهيعانبمالذيذفسه
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السليم-ميدانهاخارج-"البطولةابعاد"وجودسهبيكلء-2-

وهدا-"اللعربريالانهأنعليهايناضلا)ءريالجبهاتتعدد"و

ب!الصراع"شكل"اعتبارفينفسهيناقضمودليثم-صحيج..المحتلةالارضفي،والمقاومةالشعرور"إئللم:اول!فيللذا

اللمراع""مضمون"هوانما،الغربيوالاستعمارالعربياثرقاللقفلألابعادالكاكللوالوء!بالموضوعيةالاضافاللة-روريمن

.."امبرهعلىهغلوبوشعبغاصبةعنمريةدولءبناليومي..-ءموما-ا!ربيطنالوفيا"ورةاوؤضبةبل،الف!طينية

الارضفي،يسميهكما"المعارضة"3لممعر"تفهم"دصرهوالاشننتاجاتخلقفياليهكونالريمكصالديالاساسيوالمبدأ

"-،فذاد-..اخرونيم!مميهما3"الاحتجاج))وشعر،المخلةاسةدرهو،المقاومةشعرفياًلبطولةابص،داو،المقاوءلألابعاد

..4بواياهروظفوعلى..البئدقية-الكلهةمنهاانطلقضالتيالفكريةالارفة

بعدمالآمرحلفرضتهاالتياللجديدةفالاثكال.العربيالصعيد

-3-اجلمنانضالااساليبتطويرفي..67حؤبرانمناللخامسى

الديمقراطيةفلسطيندواة:التوريالببإلوخلق،المحتلهالارصتحرير

ءئاوس!ا!قهو،الصهـيوني-العربياللصراعافقان.اولاشعربمة)قيثوبيناليوميا)صراعلمضموناشكالا"ليست..الحبرة

المحبةالعربيةالتشمعوببينالصراعهـصاذ...ورطي!نيةاللفالرقعةمرحل-ةأنعكاسهيبل..)1(.".ا"رهءلىمغلوبوشعبغاصبة

والاحمتكاراتالامبربائيةقوىوبين،والاث-ضراكيةوالتقدمللحريةالضحرر1حركةمعالعضويارزباطهافي11!فالسطينياًلوطنيالتحرر

..اجمعا!عاللمفي،والتفاروالان!اسهذا..اجمعالعا"فيايضحرروحرهـةلأالعرب

للدوللأ-المعارضىة"نسكل"مناللصراعطابعينجرجو؟،ذافكرئبئاتووضع،والاسابيبالوسهائلفي"التغ!بميرارادة)حمل

"مصمون"الى-عيرهااوإ-معوديةااواسرائيعل!انتدولةايةحتى،ثوريةومشاريع-الفدائيااعملاجححءلبعض-ثوري

والرجعيةوالصهون!يةالاستعمارضدافىظمالثوريالعملطابءالفدائياللعملاكنمسبثوبذل..اتحرربر"هـامالمرحلة

وركائزها...أيضىا،الاصيلةيرصةالتور

كليعةصعددت!ددت-المقاومة-ا)كفاحباساثيان:ثانياوادعادهاوالمقاومة،،قواهااثورةاوتصنسيفتفمببمفانلذا

بدءا..الجماهيريةوالا.*انات،الثوريةوالمناطق،الثور.لةا!اتومتضالة،،قلقلألمحرديةاجتهاراتاسهاسءلى،المحتلةالارضفي

تتنوعوبالمقارلثم..المسلءا"لكفاحوحتىا)-أئطءلىالكتاةمنللبديلولا،التجزئةوواقعابنفسيالواقعلابعادواعفهمعلىتدلللا

ا،مبريالليىقىللجيثروالمسصاعداتاللصسكريالتحثميممدوتيرةوازديادالارضفي،الفدائيللعملالجديدةالرؤيةطرحتهالذيالثوري

ته.نيعها،وعموم،اسرائبيللدىالحربلاؤمتصادياتثمالاسرائيلي..المحظ-ة

والاستبطانوالتوسعا!اجهةفياساليب!اوءلمميةول،ولمتخط!"للمعا!ضلآ"نضالي"فكل.!المقاومةفكراعتمإدانبلى

..دياط.واقض.اعلاميا-ووسسكري!ا،وفكرياسياسيا،والعدوا!وفكروجذورلةاريحالتجميمنثصرا!4فبمنطق"الاحتجاج"او

اثورةايلازمانظلا،المقاوموالش!ر،فالثصءراًءهناومنومثلذللك،الارضجبهةمئظمةمنابتداء،والمقاوء-ةالفدائيالعمل

بمرحلةواننرهاء،التمهيديةالكفاحيبباسالبدءا-اوحدكطريق-...هدايوءنأوحنى،الثلاثيناتمند

كلفيرل،وحسب،المحنلةفلسطينفيلليس..الناجزالتحرر")5(المعاصرةالعربيةالمقاومةشعرفيالطواقىابعادتعدد"وان

الشعرهو،الثوريا!فدالىقلمئ!عر،العبربيالوطنمنشبروبنيات،متباينةحكمانظمةلوجود-باغنقادي-طب!بعيناتجهو

ورى،الدقيواصوالاضطهادامسفواالا!طيجابهوجلمبهإذياوهصلعيةنفسيةفعلىوردودلاتوات!لم..أيضا،ءض!ب،ي!نةاجتماعية

ضوتعرقلالتبوالاجهزة،والبيروؤواطي"اتسلطااًشكالوكلبلالعربيةاهـضئامنبقعةكل..فيكذلك..4متبافي،الفدائيللعمل

وا،انعربيالبلدهذأفي،الخا!ة-كأالعرباثورةم!ببرةومتمثب4مباينةوجطه!برهـةثوريةحركاتلوجودو؟لمقابل...

..ذاكاو..السياسهبئالفةاوالتنظيمياللجهاز..ومتصمارعةمخشلفلأوستراتيجيةتماكصيخكيةورؤى!طلقاتوذات

في،الثوريةالميليةمنجزءهوالفدائيالعملان:و)اللثااو"هعارضا"ثءبراالمقاومهشعراعتباريمكنلا،هناومن

يمتلمكحينالثوريصفةالفدائيويكتسب..والعاللم،العربيالوطنمقاومثمعرانهبل-اًلمعتلةغيرالارضعلىحتى-"احعتجاج!أ"

لكيما"كلرشدةنظرير4بدونامحمىفاللعمل."صنثور.رورؤيةنظريةانهبل،الاربعيناترونذ،العربيالنضالتاريخفينظريايمتد

الص-مولبلأصفةواكتساب،المرحليمةتخطيالفدائيا!مليمستطيع-اللحدلمثتاربخنافي-ا)إفصوج"ءلىالصرينات"!يقد

بعدالتحرروفي،الهدمبعدالبئا،فيلستقبلبلأاانظرصةواالجزائروفي9191ثورةمنذممروفي0291ثورةمنذالعراقفي)

..الاحتلالالادبتاريخفيذ)كوقبل(الخ.الجزالريءبدالقادرحركةمنذ

.الهقاومللشصبطبميعينا"جهواقىاومالادبان:ورابعا..اًللأصورءرءلى،اللقديمالعربي

ادبطفثمه-لوعيا-واختلفت،الارضجبهلتتصددتمهـما-الفالسطينيالشعر-حدودعنديقفلاالمقاومةشصروأن

للحكوماتءفاومادبوثمة..)6(.2!اثورةمنذالعراقفيمقاوملم-عميقهعبر،خاص*أهمميةكتمسبالفلىطينيالثمعرانبل..قطعا

ت!وزثورةبعدحتىىوعير!ا،والهانهيمة*تأتوريةالدوالعقلياترياد-درويس!اتحجاهتباور،حينحزيران5وبعد،ؤبلللثوريةالرراه

،5291بصدحتىمقاومادبثمة.م.عجوفيا..عندنا،5891-طوقانفدوىكثمعربكائياشعراوليس،ثورى/كشعر..اللقاسم-

الاحتلالسنوات3؟"ترالذيالمجتمعيالواقعس!لبياتلكل..وللان..."والفرسانالميلا"ديوانهاقبلوباللذات-حزيران5قبل

...والتسملطواللبيروقراطيةوالمليةوالاستعماروئض(ليا،حضاريايتصل،الفلشطنيةالمقا!مةشعرا!بل

العملانبمعهى..حضاريتانعملف!ان.والفداءاقاومةاانيةللحرالمحبةاثعوبحركةوشعبر،الثوريالعرب!بالشعر

يحققوبهذا،سلبيواقعازالةاجلمنيسعىالمقاومأو،الفدأئيالوقتفي،وامعي،عربيشعراله.ة-اجمعالعالمفيوالسلام

عبرليس..لذئكيسعىاو،ايجأبياواقعا-كبديل-بالمقابل-..نفسه

التغييرعمليةعبراثوري،االواقععبرول-وحده-اللثوريالحلملتطبهقهيسعىالذياشعرالمقيمالفرديافنطبيقكانولو

التراثلمجموعانسانيةاضافة،حضاريايضيففهووبهذا..والنواياالهدففيالسليماللقاءيحقق،شعكريكغاللي،6لب

..البشريالكاتبلكونولكن..المقالةلهذهضرورةوجدنالما،والمنطلقات
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من،ؤلسطينالىبآحراوبثمكلنزحواإ-نا)ذ،!داليامالرفض،وهناك!ناتطلقاتي-الننفاز-4الصيحفمانلذا

ف!م..للميعادكارضفلسطينلخلقالصمهيون!بةادعوةامنطلقشعراءالارضأهايةمنوالقليل،المحتطةالارضفيالمقاوهـةشصر

..-لصتعمر-اارث!انيالفصهلوهم..أبوااماشاءواستعماريون..فقط"ضجنمعلر"اًءالنتمعروهؤلاء،الشعرهذاواعتبار،لمةالمحت

حالةفيوجودهموشطبشطبهميرمكنلا،الاولالفهمي!للكن-العرافى!يالادباءوب!ضشكركيكغمالي-المتهمالجانبانبل

،قومياتاوشعبمحوؤضيةليستالاساسهيةقضبااعتمبار،العا!طالوفعفيوهم..و"وريينمارك!يي!ين-انفسهميعتبرون

الارضوت!حرير،(امبر(يا!ي-ء.،لميوفي)اح!لاليكسأنور-"وبلاللت-يال!نجديدصيحاتكلمعحنى،لآاللفكرإالرجعيةبصف

..!رهاا!!الآوالارضء!لسطنفيوالانسانوبذللك..تخطياولا،وعجماولااصكا)كأوليس،اانقلبيطلقون!،

مارياستهمحنصريكمذهب-الص!بونمبةبيناللخالطفانلذاوفقها،ش!ءكليقيسمونالمتي"التجديدية"-الى!طرةيضفون

الارضسكاناللعربوبينجوصةمن-ىين-الي،ودإةوبين-.فهو.وا،،تجديدبم!فهو-مثلا-"اديسيا))اشعصايكونان

دب-فياواتيطا!ببردافع-الجهودزحينالناوبي!ن،الاصليين!ش،ولوما.."لمالعاعلى.بنثنيلا"لانهمرفوض

..ينقذهللم"شكري"الكاتب-ديالكتيك-ااننجد-ءنصريكلمن-مابرومحاية-يطلبونكونهمبسبب،رجعيونهؤلاء

دف!ل"هو"المحهلةالارض""عراءنضالشكل"ان-خم-اذ"الجميالةالمخاوفاتو))"العالمهواء"لعراءيكونواانالشعواء

!سالعرا!فيالاخوةبعضوايدهة.!غيرلا((.."المعادضاقي"التجديد))جرك-"!ن"ءتعزلون"ؤ!موالا..ذلكوغير

"مضمونو""شكل))لمةالمحتالارض"ثمراءرفة!اذاا"لمت!نهاالورنر+4!،اللعالمرياحاوص!!ااندهد،ابوابهايضج

دول!ة:وهوالخوريالبديلخاقوارالوا،الاسرأئيلبىالوجودوا)تجريبالىجدير-!فياثمروعةاثم!باباتطلعاتكلرغم-

المسلمونلعوب111فبها./نرعاقيىالتى،ال!.إهقراطيةالحرةفلىطهنطلقاللزينالاوائلروادهـاتخليمنسمواتبرمد-الشعريرلآوالمعاناة

ء....المحضالشكلهوسوكلإداد/ةواالسريالب-قىأغلثهم
هذهالرفضحا)قىؤان...متكامىءبتذكل،والممصيحيونوالي!ود

نضاللهمفيبل،فقطعارهمالفميلجسالواضحشكل!ات!التي-4-

دبشركما-"المعارضلآ"حالةتتخطى!،ايضاوصمودهماليومي

..السياسيوالتكييفيجاتخراهـذا،تفندفالوقلئع-الكاتب

هـ-نالسلبيالركامكليرفضالذيهواقاوماقالادبلذا

س0-ارادةضدتقفالتياليبالاسكلاو،الماضيةالعهودموروثات

التغيبرارادةي!ملدامطالادبوهذا..العاللمتغييرفيالشعوب

كيلى؟الشىعريكنفبوهكذا،ببوسالعاللمي!سفلا،قهووالثورة

بينوتمييزنا.للصهيونية-عماركسب-ن-عدائنامقابلفيالعهـاقيالشصكذان،المقاومةصمة،المحت!الارصفيالفلسطيني

الىصهيونيتحولاذاالا.المحضةيهوديه"نحاديلاالذكط1)-،!ودي..تعددهامع-بيةا)عراتا!جبهكلعلى...ووالمصركلي

الىالنظرعلىالحقالحرصلهذايمنبغيلا"ذللكمقابل،اؤول-يف3نفكرانالمهمبل،نعيشكمان!!شانالمهميىس،اذن

اللامتناهية،وقيفنهانسانكلاحتراًموعاى،حدةعلىكلالاخ!اصوأضهفم./وهـ!ةلمخوريءهردال،كه"يجبكصانعهت!انيجب

للعلرقاتالاجضماعية")7(.نيةانمطضر3افظيماجلمنالكفاحيعظلانتتحملهـ-أالتكاالسسعلأ.،ذه،يجبكماالعينئىنحققلكلنعملوا!

الىيل!المحتلةوالارضفلسطينفيائوريا(-أضزفانرزا..مضامينمن"مقاومة"كلمة"اب!اد))

الفروريالكفاحفي"الوسائلؤهشكلة".اكفاحافيدةعدإيباسها)المحلينالاجانب،هـداللكفاحياؤ-قضهدد؟ولا!لا!المقاو"-4

!جماا!ولة"مفونو""شعكلبنيوتركيبتغييراجلمنوالحكوماتوالانظمةالحيىةسلبياتكللتثهلتغ!ى!دل،وحسب

الثوربر4،البديللااجاد،القائمةالعلاقاتومضمونشكلو"قلسطبنصرةدولةا"تهـفيااول!ذنبماالختهعفيءاجلمن..اًهج..

علىاولر!بئفهاتطرحكملم،تماما،اليهودعلىنفسها!طرحرج!يموق!هو"اسرائيلدولة"بقاءاؤراًرفانأذا..متحررة

لنا-خيارلالانهيتجنبوهاانالا))اليهوديملكولا..العرب،الحرةمقراطيه4اللدفلمممطبندولةلايجادزطعايينة!ماانهاذ..

فيفنحن..واللاعنفالعنفبينابهـا)8(-ا!عربلللمقاومينولايرب!وهو..،عدواني!ل!هب،اخلاليوجوداسرائيللان

ميزانفيدورهيلعب،التزاهنااوواستنهـافت-ا،المبرهـةقالب..ا--قيالعالآبالاهبويالي-!ديان-

شرهـاءيجعلناموقف،يتمردالذيالعبدعنفنشنكرولإن،القوى-وافيمكأمر-اسراليلدولة"نفكل"وجوداقرارقآنلذا

فيالاغلاليضعاورذالسيديمارسهاللذيالمستمرالمنففيالنضال"شكل"يكونان:ش!ربمماظليؤ!مءلىالطبهـيعيمنيكون

ضهـالعرب"جنودايكونواانيرنضون"ا!مهـودكانفاذا..!دميهشكل"هو،مسلحاكفا!"وحتى،ساوكااوشعبرا،االعربي

ثوريين"مناضليناو"المقاومة"صففيمقاتاينيكونونلافلم"إ..إ""مارصء

ما"الوسائل"فليسذللكرفضوااذاانهم)).؟.!اسرائيلضدداخل،يوما،وجورهيعتبرلمالمعاصراللفدائيناادراكومع

الهدف))بل.العنفارتضواقدكإودادأبروما،يرفضون.يولوجيايدا"إنئى/يخعا")-مفهـو"طببميااًأ"ر"المحمتلةفلمصطين

موقفمن-اللحالةهذهفي-يخرجونقهموبذللك.."ذاز"1)ءوري..!ماريالاستالصهيونيالحكمنطاممعاجتماءيااو،نفسيااو

ا)شاهليمكنلاودذلن..اللصهاينةا(يهودالى،المحض،الليهوديشخذهءملايفيالنظامالذامشروعيةاب"يو!ايقرو!مبل

"فان:"الدينيا)تسامحو"الدينيةالنظرةمنطلقمنمعهم-هنا--(المقاومينمنا!وديةالف"ائلسصرزءولانيك!نفكيف..

موفف،ا،حمضا)رينيبااو!فينخدعواالاالماركسيينعلمثدالتاريخ.؟ا."ءعارضقىشكل))الى-المحتاقىالارضداخل

الشيوممية،وتجاه،عموماأررملمينوتجاه،العربتجاه"ا!داءا،الادبيالاستقطاببملأبحمط"معادض-قى"3لممةاخذنالووحتى

الايمانوزعهـقدرةوالمنطقالاخلاقبينالخلطحصبلمة"لانه:مثلاالمح!لة:فك"طينداخلالناسمنعريضةص-!"ورورهـ،تجمءفهيا

،دوناجتمدعهـةو!لممياسيةذاح!طبيعةاثمكالا،مباننرةيوؤ!رانءلىؤ"-لفلسطيمن/فطنونويهوداومم!مإيهنمسامبن)وغيرهـمعربا

استخدامهـنبدلا.وبانهالدنيا!لحياةذاقبىباستغلالالاعترافوتركيبهالحكمطبإكأونيعارض،وير،ودا(يغالروهاولمالاحتلال

علىحكماصدارالىببهـمننطاءاخالصةاالعلايةالموفةصمكتسباق..فدطينالىارر"م!يطانيةفي-ربدثاؤءوا2جاممنوسيالسية

..سياسينظامعلىاوالاجتمأعيةالعلاقاتالثمكالمن"شكل"..المتلةاللعربيةالارضسكنةمنلاولاالفصبلوهم
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ه!هلتمر.بر"!المجبةالوو))"المف!يهاللجسممور"عبر،قص-رولوقتفيفماممإن.المقاوءةاءلضعريحدثماوهذا-الثه.يوع!مايكرههوما

صوفيامهرجانفيضلةالمحالارضش!عراءمناوقفا،ومن!..ائلالمسفييجعلهاالذيالرباطذلن!و،يخةادداالمؤسسةفي)9(المحتلة

..العالمبمالعامالرأبم!وفي..واعداءاللعروبةالانسانيةاعداءمع)01(..الثورةءضادمع"تحاللف

سامراجلهامنال!نيقىالغابانالاعتباربمح!بنهؤلاءياخذوللم..للعرباصلكوهـنفالسطينحريةواعداء

فلسطينيخأتارلصنعال!يهبمعون"هاجزءهي!ةالمصالارضلءء
وهمطوقانفدوىعن/جدثواللم!م.ذللكومع..!رلجديدة-6-

اللهويةولاندل..فدوىلان!ا،معهااصهادنةاجوازفيرضك!وا

الوطنفي"البعض))حفيظةيتيرما"دعض"هيا!فكريةا!م..؟كيف..وطنهمفيغرباءالمحتلةالارضشعراء

..العربر!اً(..")1وا،تاجالضهلىطريقءناطيتةاءن!فصلين))يسوا

كان!الارضانمعاذ..وأعمقاحدنوعمنءربتهموانبل،وحسب

-7-عبرالمجتمعمعالالتحاميحققونلالكنهم..اطبيع!ةاكذلك،أرضهم

لب،الفلسطينيا)ثه-عبمعيلتحمونانهم..والانتاجالعملعلاقات

كلبل،المحتلةالارض8-عراءواجهالتيالاساسيةالمهمةانوالناهضةلللاحتلالالمنحررةاللعالموشعوب.بخاصةايعربيالفعبمع

الجديدالتاريخبصنعللاسهاماللعملمم!ر،ألةءـطاالقدمييناللكتابداخلالغربرةيكتسبونفهمللذأ..عموما،-فوالعوالامبريالي!لمة

انس،،الحيالانسان،اقعيالوالانسمان،!الانسان"،اللعربيلوطننا-ضهـوريةالورربةهذه))اني!حس!ونانهم،جديدةبمعاناة.ارضهم

ا!عاللة"فيماركسيقولكما،فلويرط،ضلكويمميهملالذيهومنبدلاواكن،الانسان!تطور-فيشرآلىنمىتيقولكصا

لب"لليحبدعالانس!انيشخطماوريهوالتاريخ"ليساذ"ا"فدلصةع!لميةاتاءكهلمنهمالناسيعيصتىوذلفى..خمرارباسهعليي،اكغلب

"..عاياتهمتابصاالانساننمثططالالليسالتاريخان"وص--ى،لحملهمنتاجفي،اخرىءرةمسهمانفيجدواوحتىا)عمل،

جيداون3يدر،المحتلمةالارضلنتعراءيسهيئونندلذانوأظناوةصاطا-المحتلةالارضلش"راءلضعرفيالمهمهو،هذا-يوجدوا

"اللضرورةمعرفةهيا!حرية:))هيجلمنا!ةكاست!فا!أانجلزؤولة.."ا"!مادةبللانتاج!معبيدافيهايكونونلاجديدةاجتماعيىفى

يجت!ازهإذياالوعيهيالحموية:"بقولهء،ركمساعناهـاوالت!زيادوتوفيقالقالهمموءمميح!ت!ودرمك!دقأن،*دااجلومن

يمتلأك!-،التيالم!رهـهةهي،ايالممارلهـ-ةءئصرفيذا"دهعنالانسانهـربؤلسطيفونوهم،اسراليلهكأسفرجوازاتصماوا..وفيرهم

-الوء!هذا-وان..1()2"..لهيا"ع!ه،وبومفهاخ!رعننساناارضفي-تغربهمايرعك-وو"!مغرد"ااء!ثلواوذ!:-و..لللاتهـ،ق

براستطاعوا-كمناضلإن--المحتالآالارضشعراءللدىتحقققد...المشبابالعالميصوهـ،ء!رجانعبر-إ!الميعاد

"احرار"فهم.."الحوية)1لاف!ميحفقوانل"41مارس"عئصر"على-ىالاضطهادوض!ب!ةانعكلملسمو،للمتعريبالرلمحضهذاان

..الءصونيالاخلالسجةاءانهممعيدةر،)ةجتهويا!اسرائ!"!رجوازءلىالحهعولهن.و.لمةالم!ضالات

اللحية-الانجريقوحدةسان))نجد،الحروكةموضوعفازاءلؤابأحقي!ةالعا!كه!العامالرايقناعهوتعمق،(الاضطهاددلالاتالىتضاف

مركزاغيرهتجاهامنهمكليؤلفالذينالاخريناولئك،لحسوسةاعلسصا)كاملة"وشخصوهونجنهحقوقهلاستعادةاللفل-مطتطالشعب

ي!لكفما،حقا،الاساسالواقعهيوال!نساؤلال!تراءمنينضبلافمسطيني،شعبه!اكيكونانينفونالصها!نةاناذ.ءووطنهارةه"

الاق!حايكنملان-11(ركسيةالانسيةمنظورفي-شخعياوفردإ.طونفمماذا..العرببم(امنمعباهذالم*عاكلطهسيحاولونوهم

نستطيعلاولكننا،والحياةاللحرارةكلنهاتلقىووي!اانغمرهواذاامعأفأ(دلسطبنيةغير)سالرازء!جو..رزب،دوألفاسميتذىلدد!و

هـاكلهع،والاضطهادا؟لالتقلالىاعلاقاتنن!ىانلحفةايةفي..الملشلينبب!ةهويتهموشمويهاضطها!همفي

هذارونتحولالتيهي.طبقينظامكلفيالا!بنة"ءمورمنتولدهولى?هـ-الىاضافة،ةالضمر،إخرقياذه5يعاليرالشاعر

كمنماظين"الاولهدلمحناهـوإعوائ!اهذهضسدواللكعاحالانسانيالى"وأصلعء-لمحيسعهموت!الب!ير،نرب..ذلكومع..أ،خرىالاضطهات

ذاته-معالفاءلمةالانسانمحلافة))فان-غارودكي!ووجبهيقولكما-حين،ال!سررةللغر!ةاهذهلتهميق..أرواأمالضاءو-الصهيوذية

3-ل،ف!لااستخدمهواذاالاللتحقيق!ابلةلي-ت-ماركسيقولوسذووشعرواسماءعنلموينءلىجديدةشائكةأسللاكايض"-ون

الاالجهـاء!،البشربهملالايستطاعلابورهوهذا،النو!4قواه..اوتامناسوأظرفىلم!اجهـوناذيمناا!فلسطيه!نبجنالمناضلمبنهولاء

()12.".اداتاريخكنتبج!ةت"مراءضديشمعونوينتص!ون"بهـستبديرةاا!نةضو"اللذينوف!قياذ

محلاقةوان"،نضاله!ن،شةصللا؟كفنان،الشاعرحري!ةفص!ألةةالعربب-حهميةالمفسحقم!اولهفيال"مهايه!ةمع!ةالمحتالارص

النوعي!سة،ما!ليتهب!دار،هي"الاخرين))ومع"ذاتهمعالانهان..؟لذات،المفاو"-4اللفلسطء:جة

للصنشءالجماعيةالبشرعهلمبةضمصالتاريخطوباأساربالاخريناتت+دش-نا?،صرخلق،هيونيةاللصالاءلملأمإجهـزةغرضانبل

..سنالتاروارههسل،"و"فىافياوجودبجدوىبل،ءقىاونوشعرجودوبجدوى

لشروطعميف،تفهـاكان،"لمةالمحرالار.ضعراءفعلهوهـ،كلعب!فى-مرتبحءثاللخطورةمنالسألةهذهوان..ككل،الفرائبم

اللخا!جعلسمجنهم،واضح،وكرفضالداخلية،حريرلمتهـماللذانيةحروتهـماللدولومنبل،ألادباء"ناوويداعلى-.ضعوالكلالتخطيطدفيفكأ

..يلاقونالذيوا)كلسفبعدالاالاإجابيةالناحبكأهـنكببواًفي"،ؤلاتثيراندون.إ.المربربمبة

..."التحررك"ا)،،ممن،اء!مقرمحداتهننسبهضا،فمالحرية..اووائياالل!مل-لأتمنظممعلبت-انازءة

بموضوعبةاجابتحين.النخاعحتىصرة،طوؤانؤدوىكانتولقدهـ،ضهن-/النفسيالجانبفي-؟ةوكز،الصهاي!نة"رومب"ان

..لها"حاورتهمابانالصهاينةاسئلىقىعلى،ووضوح.الريبةتصروخلىق،الثقةوغيابات-"ككا-،لةادوراءعلىز،3تو

رغم،دلالهوذاتءهيقة،وصحبهويشدرحريةكان!كذللكقوان!اتظللكي..حكمونقاموجهاز،فشةلكلىو،عرر!قلبملفي

تغر؟!م"شكل"فيضهـهم"وجهدالا!هطهاو+فاللص"انتحكالى"كلالتهموت!لتتضارب("ميةوالرىاشعبببةا)يرقياعصكرواللاميهالاع

كه!!الاسرائيلىالش"رجوازبرمنحهمبرعض،معنءغرباالعربيرظلأ*.ما،وبر،لتالي..ابىعضر،-اوعضالى

بوعيالمصتلة،الارضثتهراءفعلهما،الضبرودةفمعرفة))اذنتطبببقتحققولقد..بمممهولةضربر،م-نهاأ-عافرف!نهمب!د-يمكنو..

.ءالواضحالنضماليهمولخطلانساني!تهمتعميمقا.خاصوبر!ده،حزيرانمنالخامسفيباخراورثكلالعدوخط!ةمنجزء
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ينهبهايؤيدقكيدمناكثرلان،الساعة"وضوعاصبحت-مصر-8-

..الم!مألةهذهحول-مصرفي-الادباءالاخوةبعضاو4..

ادلمدانفيالعربالادباءت!جاتومول2دميذرءونار!"ا!عرب!المقاومةمعجزة:"ا)شعبرية"المعجزة))ءنالكلاماما

..وق!بلكتبمماذللكغيروال..ل،مالاخ!ةا!"اورللحةالمقاو""معجزة""اللحقيقيةالمعجزة))غ!ابءنكتعويض

تتحولانضدلكننا،المصريةابخروخىضدلسناىلواقعفبمعر..أنناف!طبيعةفيالخاطىءالت!!نفس!في،أيض،تسقطفهي-ساب!ا-

في-مصرعليهترضىلاماانبمعنى،ضيقةافايميةروحالىمن!ب!واذ"جبهاتهاتههـدمع"المحتلةالعربيةالارض1علىالنضال

..!ومامقلمولا..ثورياليساو،!ربيمالتى-والادباللسيالةةبل-!!ةمقاوول-يوج!انيريدلاانه..غا!!يماالاستاذكلام

اللفدانيلالعملوالتشكيكالسخريةنحدان،فظعا،غريمالشيللذاوبطولات6عام!ببوراحدالث.وكأن.6791صزيران"ىالخامس

....(58لبنانو)وسورياوالعرا!واليمن،شهيدالملإونعبرالجزائر
شكريلكاتباحددثفيو!ناكهناثرةالمنئلمالمديحكاماتغطاءتحت.

مهرجهـانف!الاسرإئيليالورلممتحتلساروااللذين))ان:فالحيثالمقاو!"معجر"-ضه-!تدرج2لا..لتهـن!وبفياحداتوه!

..-المسلحة

ا!شحريريةالمقاو""منانطلاقهمنقطةننحددلا..""..فيا

للدوهـقيالتامةالمعارضهمنوان!ا،ايي!ديللوجودصوشمامالةنف!ادقبل"ن-إجب3ما-قدرسلمالمقماومةهعجزةولكون

زسنارر:وفد"اله.!يونيةتتيملمانهايعنيفلا00كلهاالماضيةاللعهودفيةامم!مياسةواالادب

الوجودالصهيونن"؟"منوللش"أيهوديالوجود"منلم،ذا:اولاف!ا!فاضلفالكاتبالمضمونبثء-ناما،الافضلنحونوعا

وسببتواضعغت!اللمحركةاساءتالتيالعقلإ4بان:ونجيبانءعال!زيمة.،بمد،نومحيايئعيرلم)االذيالادبهذاانيتجاهل

الي!ودلةوالص!وني!ةسنوالتعهسيا!لا!لميا!خلطعقلية!يالنكسة-تعبيرهحدعلى-"بس!واتالاخهرةأل!زيمةة:لءرقتهقدالاسماع

.......اح!ود"ضنتهورةوالقصائديناواللدوراجه"نإقلو..بعمقتغيبرقر

م!كسرقتهاخالغةلننيللعالممةلفعالمت!يونيةالامحلاسر-ئيلدخرحهز((،)هينمعفليةاوءطبوعات"أدالاتح"ةجريدفي..ينوالاخروريادوالقاسمدرويتر

.....فيماذللكد!دثم..وغيرها"يدالج!"مجطةثمفي"الارض"جبهة

اوللمي.اللعامالرأيمتوى!لىو.لبلورالفدائيالل!لس!ة"عوروازبقنعكل..دواوينهـممنوصلنا

تنة!لاسجبهاتهاقعددرغم-ا!قاومةاؤوىكلان:ثانجا..مقياداتعلىطرأاللذبم!ا!نوعيوالتغير..انساهاتهأغالبومن!جفكر

41ازافيبلاليهوديةمحوفيلشمتهيالانطلاقنقطةاى-الان-صاذهبن"اصحةيرؤكددليلمنالمخرللوجدنا..اللفدائياللعملى

الارضفياس!نعماريكوجود،ووجودطاوو!يونيةويمئهصطنر..السه

ا)ثاني،العرببةالشعوبنصرةمؤزمرهناقشاتانواظن..المحتاةالماردنيقيائظرةانتمدتالمن!لهالارضىمراءة!أئدانومع

..اللذهنءنبعيدةلجست،ا!قماهرةفيالمنعقدوالوحدة،التقن!فيو!ناتضعفنقاطمنتخللمفهـبط.للحياة

!المعبراف:"1(-)(مرارااكدناكما-نهتمق!اننا:!نالثا..ثمشفاقيةفيزياد"لوفيقلكن،عموماالقصيدةوبناء،الموضوعية

الملحةالوطنيةاللقضاياأبعادتنموالفالسطينيةالقضيةأبماد..اموازكمادفنوا-))الاخيرديوانهوخاص4،دكلأئدهوكتنافة،صوره

اللعربي،الوطنفيالرا!:ةالرحلةبهاتمتازالتبمالديناميكيةللطبيعة!-اهـ-قيفي،قيالحياتيالظواهردواسةيهءهـ!ايذي"وانهضوا

،)ب!عحرريجماهيريصعودلكلوا!دافعالمساعدالثوريوللمناحؤنكماتوازف-ااًوجر..اووءالدونا!ءش"عاووناوقوت،غم4ور،!افي

اللحقضايامناناذ..الافضلنحوا!افرةاللعربيةالتحرريةالمسيرة!ة!أنباللى...اثورياا(،!ءلر!رةالنوجم!ا!ور

الوحسدةا!وطنيةوقضيمة،الاجتماعيةالانظمةنوعيةا!ربيالواقع..ا!قا!مسميحلدى"الامةو"دروب!لدى"ف!والوالحببب!بمة"

.ا!خ-.المثنائيه،الهسكريةوالاتحاداتالتقد!ةالنضالليةبعضفي-!نلتاكما-اخركمثالطوفارفدوىنطرحانويرهكن

ومتماور-لمث،و"واجهموحدعربيموقفلتكوينا)!ورةقوىو"تنظيم!!هارغمفهي"والفرسانالليلو""المغلقالبابامام"قصائد

وازادن"،أإحنيةافل!عطينوتحريراغننصبةاالارضافواعفي!لاسه،موأ!شنالنواح"حوقعمنتحوللتفقد،والمنهجالةفديرصيهمارىغنر

..وعدوانيوتوسعيا-إيخطاني،بماصهيوالصت!ماركيكوجوداسرائيلشمخوصمحبرالبطولاتوته*ويرالضحديموافعايىاللذاتعلىالمغلق

..الحيةالارضعلى.اللحاليالمجتمعبنيةفيفي،ابعهكافةوازاول..وغير!ا"..حمزه"قصيدةفيكصاثوربة،فدائية

الافطاعانظمةلقايامنالعرليةارضناتطهيردونيتملنكلهوهذا
لالفاظهبالا،الثورية4-البالاؤالاتتحققان"المعجزة))لكئ

هـصةلورواًلهـيكضا،اللبيووةبراطياتوالاجمبقيللقواعدواالاست!همارواضطةالمناللعربيةالجماههرصنعمن!ط"ا(،جزة"وان،اكورقي

تم!مز،رون،الحكو"اتلكلثقتهازمىحانت!ه!واللغقذاتوالتنكلممات
..."...اثورية،ابرالمنظريةتتمسلحوادك،وكلنتيلسكماو!!اتنظي!االمنظهـقىو

ااسابقة!روواقفهلءنانوبتتحولا!ودونللعملوالؤقي!ة-الرسههءفىوالاطر،وسابيا"4الماض؟ءواؤعوتنخطى

شخصت(تكبماوا"فلسطينلثورةةلجديداالاتفاق))ان-:ورابعا.ا

ب!!-لثررةاابعاد-يتابعراحالذبم!اللعالميلأا/لصامالرا!بلأاه!مامات-.لنصاهـب

الفدائيألىملوجبهـةالمحتلةالارضقش!دهبم،،حزيرانمنالخامس!ط،يةىوال!ال!كربةقطاعا.دهاكلفبم،!رالجماان

الذي!و..عهيدتحرربم!!نضال"كمثفقىياتبرلمدامن،اجنحتهابكليفصلهاوالمم!لةي!جزىءلم!عرانالتارصجوان..العجزاتصإنعىقى

ا"-،..!ا!عربالكت!ابايضاوكذللك،(كالعلمالعامالرأيءيونفتح..والتاريحواروع"أحإطواهرلمحن

المعىنإالر!مية"لكاالاس"كانتفقد"!الاخيرالعدوان"قبل-9-

افقالمتحدث!نوضيق-واقليمية،العرلي(الاعلاموعوغ!ائيةاًلدلاوماسي.
....صخةتجاهلثم،اقاومةاش!رفيالابداعءبخة.صجاهلان

انوتحكمةأج!عي!إئيل!و!تعجولحييوددع!تدلسمماصكما-اوكاث!ريفلبم!إليىعبهذلايعتبرشكريغاليالنافد1برأنالقولالىيدفعشا،مةممونهفيالثورة

،لمية،الالاهببرياليةقيادةمنبدغم!حمققإحزيرانعفي-الاخيرليس!ن!!اف..عياه!يةتقعماص!لمنالا،لإورياا!.اوما!دب

الاسرائيلي:-1،ر،،كاللوضعاللحديدةالسمي!اسعةالمعاد!ة-تمريحاتهبضهـسوتحفظئالئنعراص"رامئنارعم-بسيسو

.....ءفاومةشاعرةفدوىويصتببر..!سفيترعالانه،،ثوربثصاهـرا
كوحودولسرائيلللاعترا!كهقالل-دقط-ال!دوانآثلمرالة10

..رالىقريبة-عزامسميرةالرحومةشستعاكما-عاشت-اانبلحهـلان!مند

الاوسهط.افنرقمنطقةفيالسم!لاحلالفائماستعماريصهيوني..والحياةالئقد!كط-المصربماال!هن

-82-ا!صمفحةعلى-ال!تمقى-غيرمن-العربوالادباءالادبالىالرؤيةفيالاق!يةوءـذه
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عندفامحه..اشا!الدىالعربيالوجداناصالةى!قلا!وميالأ-!روجه!-!ة-

"-ن،ءثركطويللاريخمحبر،معناعاششعبالاكرادانتم-!؟-اكلمله!رةعلىالمننتهور-ت!نمة-

يظللأالا،القوميمةولاالوطنيةلمحةالمكلمنولليس..سياواقيالافراح*،*

هـرعاىالكفاحيبالتضامنالعربيعبالفتهشقيقهيرفدالشعبهذاكتكتيك،فقط.العدوانثارالازالةاهـعوةاخطورةتنشأهناومن

تدفع،المشتركيراصاوالانسانيالموقفوحدةظللكبما،السنين..لوقتانفسفيوسترانييجية

..النتحعبينبينالم!افيءالانحمادلخلقالسبلافضلنحوباللعمل4ا"لازاوهناكهناا!دعوةفي!حققالتيالمساعبهذهفانللذا

ل!لنغ!هاالكرديةالسألة"طرح-مثلا-العراقفيوعئدنااررءاة.ين،كلوورةثكك،والاخوىأح!ولااقق.لضبب"اثارالعدوان

..نهارلليلومزمنةم!قدةكالةك!هىتواجهـتاوهي،سهواتمنذمإتهبانو،زواول..لمةالمحتفالسطبنوخارجللشدبوءجهنداخلامنوتتخوف

..السودانفيالثواراللجنوبمشكاقىواج!ما3،الاولصطالشرقءنطقةفيوا!نضالالفلسطينيهلثورةامعاللمتطمس

اللقومي!ةحقوقهبكاملالكرديالشهعبتمتعجانبالىنظلونحنؤواءدمن!ا!دةص!ثوريمو!ف3و،ا!حرريا!ماليالن-فالمنهـبرزء

ط!،اللوافيةالجمهـوريةنطقفيالذافىالحكموبضمنها/اقنروعة...4اللعالمبرياليةالا!

اللطريقهو،سالكرديةالممشكلةالسلمياريرامباايح!اىلعتقدنظلالابعصاد،هذهاستودبقد،المحتلةالارضفيالمقاومةثسعران

فيواللخسمائرافنضجباتوتفاديالاخوةبينالاقشتاللانهاءالاصوبعب-ر-يطبرحبانمازمغيروهو-والكلمةبماللصورة-عنهاوعبر

/مطحسوف،لهبميا،الكردبقىاشكالةاحلوان..والارواحالاموال.شعررت.بصصغةسياسياهدؤ،إطرحلكنه..سي!اسيةمفا!ة-ال!سعر

هـنستبدالةك!والاببةجمب!ةوالرجالامبريالليةاللقوىعلىالطريق.مالمسلحالكفاحمعاركفيوكما.الننترفيكما،الشعرفي

انضالاجب!ات،ءلىالقوميدورهممارسةءنالعرافياللجبشىاشقالا)تسوريالتللأحمءنوفكل.لمهاواللفداءالتضحيةروحابصاديمكنلا

الكردية،الشكلةحلفأنتممن..،يجبكما،..،ألعدوانقوىضد،العالميىةالنتورةقوى،وبيناللعربيةارضهاءلىالثورةقوىبين

واسرابل،4الامبريايىضدالمعبركةفيالاكرادالاشقاءبمهمناوومةيدفع.جسط

الاستعمارير"،المواقعتصفيةاجلومن،المنطقةوأمناستقلالءهددكخطرفهـتفيبرئداةاثمريكون،صتالثوري"الفدائيوالشعر

..الخ..،ا!تق!!ةالانظمةودعم!.يبنالثورا!عربوالشع!اءالمحتلةالارضوشعراءنته!عرعببرارتبط

المستاللة(والحزب!ية)الوطنيةالقوىلكلرطنيمؤتمررتوصزوقدالضحركابعادليوسع.آنيا،الغلمههطينيةباللقضية..مكانكلفي

هوةوالمظجصةالراولوىاكلوعزل،ا"تنهكاقىهذهلحلواكراداعربا..وآنيض4التناولابثادخلالمن

..حل!ناك*اةروراءمنالاس!نفادةتحاولالتطتقفعقلببةهي،احتلمةاالارضبشعراءالثمككعفلهبئفانذا

لواجهوقد،عديدةواجنهاداتبحلولعندنالواجهالمشكلةوهذه،ا!*ريةالانتهازيةعن،صرمغارلةموا!عمنوتنطلق.الليمينمع

اوطنيةاوالوحدةالاستقراريحقق(1)ذيالحل"شكل))ا-خطط!ءبفم..الثوهـيمحتواهمنلافراغهالتقدميباللفكروالمةأجرة

..المعركةالىوالنتهعبيةالصسهريةالقوىكلوزحمتهيد،للعراقالارضلته!راءامجصادهـوامشعفدستسقط،الاردواج!ةوهذه

والرنوج،الافارقةفضا!ااو،الكرديةا-،لةاعنالدفاعفهـل..تسقط،الازدواجيةهذهان،حينمنذسقطيتتكنلمان،المحتلة

حقوقهاكاهـللسسايتحققلكيوالدياناتوالاجناهرالقوهـلمتوكل،ومحةواهاقياثمرا!لقصيدةاف!نيةيناقشلاالذبم!الن،قدهـونبسبب

تعمهقانهااذ..العكساو"اعبربياالوجدان1فيضعف"،المشروعةمحطفدون-ينادشولا،ايةرديةالمقاومةشعرفيالتطوروعوا"ل

اثوفينيةوالنط!رةالقو!للضعصبوتخطالوبردانهذالاصالةا)شعري،"الحدثتناولونجاحاللضةعلىالسهطرةهدى-عاطفةاو

؟..الضيقةوالاقليميمة،الفدائيةاللقصيدةومعطيات.اللقصيدةفياللعضويةوالوحدة

موقهطهـو،الشسيو!ماإلحزبمناللقاسمسميحموقفانثم،القصيدةبن(ءعلىالعالميالنتمعروحرءةوالهجديدالتراثوتأثيرات

فياللفزب"سإئلبعىعارضلانهالقاسميدانفهل..بحتتنظيميفيذللككلاتأثيرومدى،تقنياالمحضلةألارضثعراءبوفالذيوا!رى

؟.يخج!ةالهتراوالاكعلكهفيا)نتعريةالشسخصءقى"تم..وعطاءأخذا-عموما-العربيالشعرحرهـقى

شكل"))أخذتف"المعارضة"زكنلمان..بالطبع..كلا،!ت!اءصر،تاريخينهـصا،انضج!،ابعادهـ،،اشاعراوخصوصية

-..باللطكهد..شءلمثللمماوهذا،الانس،فييللفكرالمداء..اللخ..الايديولوجمبماوموقعهافكرها

ظاهرةهو،الثورياللحزبفيالداخليا)صراعانالمعلومومنانالم!خصصالموضوعبماالناف-دواجبمنوغيرهاا)جوانبهذه

حزبهو،صراعمن!خلوالذي(الليني!ني-الماركسيوالحزب،عافيةلمضه،ء-نامت-وعيندوذاكاوالشاعرلل!ذااًتتإء!جزلانلايبحثها

..،لوالنضاؤعالوارضعكسىفاعلإتهمحدوديةيعنيوهذا،خامل..المقاومالفكرمجموعضمنوحركتهنتاجه

فهو،الواقععلىاكوريةنظر/تهتطبيقي!حاولالثوريا!حزبداموماوالا،الاخر!و"عنفسهمعصلمدقايكونانالنافدمننظلباننا

..صحبحوالع!س،اقعبالونظريتهلاغناءخاصوعبمالىيحتاجسيؤديذل-!كلان..الحقيقةفوقهينوريةدااءجإنغسهعلىيضفي

الواقعمناس!تخلصةاقىالنفي))هيالمارى!يةالن!بةأراد..ذاكاوالنهجهدا،الموضوءيةحسابعاى،يرجاملانالىبه

والحزب((..خطبلاعملفلا"هناومن"..عنهكوالمصرةالموضوع-باعتقادنا-"ومس!يئامجأ"لا"شكريالاسهصاذدؤم!قحينلذا

يعني..الصراعاوالاخطاءاواالملاحظاتهذهفتلفيهتحدثلااللذي:ا!صيغةبهذه،الوقتذاتفي

..مجدوغير،دعالغيروجودوهو..حقيقيءملبلملاحزبانها--ذيااللبسفينقعلنللمقاو"ةالمعنىهذاحيودوفي..."

،ذاكاوال!هوهذاخروبملحدليس،الصراعيطزمقدواحياناالوب-هـان1هـ-نبالتمحاللدرو!تر!حمودالهمواحهنكثصرونفيمهوقع

ورهائلبسببوانشقاقاتانقها"اتى51يتفجرقدبلالتظيمءن"المىياسهبئباللذبذبةالقاسمسميحواتهام،الاكرادءندفاء4فياللعربي

وحدةاسنمرارامكانيةعدمحالة)الحالةهذهانمع..جوهريةيرؤهـدحببئ:ننهول.."..ال!شيوءيلالحزبرضتهومعلمانتمائهفي

نءالقيادة1لدىءجزحالةهي(الفكرووحدة،لىالعمووحدة،انننظيمن!هـ44عني!نفياًنيحاولؤ!و،اللصيغةهدهعلىشكريغالء!الاستاذ

الحزبلتطويرفعللةاداةالىا!راعوتحويل،داخلياالصئاقضأتحل..بتأكيدهل،الانهام

رواهوتنقية،صةالفكرقدرات-4و-طوير،التنظيميمةوحد"4وتمتيمنء-ندد!ويمه!دفاعيع:يماذااذ0.اقىالمهأهذءانناقشىذلكومع

اللخ...الثورية؟كشرادا
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مجلشقى..هاديعباسفاضلالسيدالفرنم!يةعنترجمهاوتجربتهالقضيةمنالموففحولالاجتهاداتنتتصارع،ائه،ارىوأ

.42صالاولىافسنةاًلرابرعاللعدد96الثعرالسلطةومضمونشكلاجلمناو،مثلا،الفداليواللعملاللفل!سطبنية

،شكريعاني:اللعربريةالمقاومةنشعر!ءالبطولةابعاد)5(و)؟(مناو..ككلالاستعماريالصهيونبمالوجودمناو،المحتلةالارضفي

هياك،قنتةءلميهاتأتيا!ضكطوالرلود28ص96!ازهوز-الآدابمجلةازاهـفىاو،الاوسطاللشرفىاز!ةللحلكبديلنالعدواآثارازاللة

خرون،!ومناقشةالادابعرضفتي11بالذاتالموضوعهذاءلىاللفدائياللصملهويةحولاو..اميريالي-صهيونيكوجوداسرائيل

..قاهرةلاسبابللنشرالموضوعارسالي..اهـخ..اللخ..يختطهاانيجبلااويجبالتبموالايديولوجية

الادبفيسائلى"كأبنامنفصلهوالصددبهذابحثلنا6(لنثائخالىالناضلينكلسيوصل،الظاهرةهذءدراسةانارىاني

..اللطبعتحت،الآن،بيروتالبىإوجودا"وإلانساناللفلمطينية..اللقضيةلمدالةوامافة،موضوعيةاكثروحلول،ايجابية

امننتورات-ار!شريناالقرنمادكشية:عا!وديروجيها!!.و!7!.واضعافها.الثوريةالمنظمةوحدةتهديدلدرجةالصراعيصللاانعلى

.191-.91صالآدابدار،الحزبمن-كشيوعي-القاسمسميحموقففيانأجدولا

في!ما.مناتالاضون!9(و!8(المعاديإلصففبميقفلممعارضشهرغمفهو..سياسيةذبذبةاي

مطلعفين13لأاللذيماركى،بمدهوفن-!برل!اءحين)11(هووهذا،بالاساس،العادلةفلسطينلقضيةولاللنظريةولاللحزب

نرفهـالا،الفلسفيةالناح!ةمن"التغرإب"فكرةفطوراً،آنذاكحياته.المهم

اتملاطريقعن11!بيعةعنانفصاله"منتنشأالانسانتغرسلدايةانحال!""!هماانيمكنلابمجملهاالمسائلهذءانارىوختاما

.الاهتمامالضروريومن..وخارجهاالمحتلةالارضفيمهاومشعروجود

وعلى،ا!طبيعةءلىامىهطرةاعلىالاونء،نقدرةازديادو?،واًلانتجشعراءق!يلمنيتغولدائمةوملاحظة،موضوعيانقدعببر-،وتطوير.به

يجداذ،غريب3ث"خصنفسمهيوا-"نجده،بهالمح!ب!العالمتويل!ا!ةرهمقفي،عالميا،ليسهم،ترجمتهثممن..الم!تلةالادض

تخطياهـىتتسجهذللكمعلكمها!لهنتاجمن!كبماباشاءمحاطانفه..!مطبنفيقض!بتناوعدابةباف!انيةالعاليالعامالرأي

والفئ:الاشتراكية)مترايدةفوةداتهافيوتكتسبسيظرتهحدود

الاغنراب"عنمطولةاسةدرودنا(اللغربةعن-122صفيننرآرنستالجزائرجمامحمدبغداد

انجازهابعدنشرهابصددنحنخاصبحثموضوع"وا)حياةالادبؤ.نراً
..اًلفائدةلاشتكمال.مسهو

.(المقدسهالعاللة):ماركسكارل)12(وهو،آ698رومانيامواليدمن:تزاراتريستمان)2(و)2(و)1(

.(،،18مخطوطات):ماركسكارل)13(معءملوقد،زيورخفي1691عامالشعرفيالداديةاللحركةمؤسس

ونيسانواذار6791ايلولاعدأدالآدابقي"قالاتلمراجع)،1(الفرنسيالشوعيالحزبالىانضمثم،2891سنةبعدالسرياليين

بغداد-الاول511دد"الءد،بةالثقافة"و9691واذاد6791وتموزعامباريسفيتوفي،الفرنسيةالمقاومةابان-وايلواراراغونمع

.اللصددبهذااوفىتفاصيلا*هاليهالمشاركتابناوفي..!6!االشعرعننف!مهتزاراكتنهادراسةمنوالمقتطفاتوالترجمة،6291

حى-

ء.?-ء"
((1لميا!صعوبر!جصبوبرهمح!"

نخهةتعحريرءفييتنماركالذيالممتارالسمينويءروهاإب"تصدر))الآدا،0791ابر!ل)نبهسانمطيمفي

السياسةفىشاطةعرببةثقافببةثورةالىبا!دمكوةائنصلبة،الموضوعاتمختلفمعالجين،العربالادباءمن

الاثبواقهعخاصةبصورةالابمطثهذهوسعه"ئاولوالاقتصاد.والاجتماعوالادبواللغةوالديقوالفلسمفة

ووءمنوافرقسطالتنصبابلادبولعميكون،المرجوومس!نقبله،وف!نونهالوانهبمخنلف،الحديثا!عربي

الابحاق.

،للمشاركةب!ه!تتصلانالمجلةتسمتطبعلاممنوالادبأءوالنقادوالباحثينالمفكر-فىلجمبعمفننوحوالباب

.0791!فبرا!!تن!باطآخرعنالمرسلةالمادةتتاخرالاعلى،الممتازالعللىهذاتحرير
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