
بدايةفي..البدافيمنذ"الخليلعنبيا"ديوانالىوالان-

فبفدايتحهسانظلواث:ربعضاخ!لىلنااللغرلحداللقدفيلشاليقوالشعر.!ءمىاا!ظج-!!،3ل!

كلانبلعبثايكنل!مالاخت!يارانتشمعرالمختارةالابيماتقراعة

مركز"قصيد""اولىرلبيوبدبوفلحوظةفيالاممنعلىلمصدتجر.يدلبيتالخليعليمأ!ب

:)يرانحزمنا!خامىبعدالمنفىفيالفدسطينيحالقيقحجداالمناصرةعزالد!نللشاعر

مختصرةجيئنيرسائل

ماساوذهبمنكانهامممودةحروف!ابيروت-العودةدار-منشورات

إ!إالناسكليعيشأهكذا

القاطرةتعتالنطعفوقنموتوحدناأمالذينافيبالشعراءمنجديدج!بلالاخيرةفيالاونةلمع...

الاحساسثلجيةرسائلابجديدالشعرحركةفيالروادلجيلالتاليا!صففيمباشرةيلالون

مغامرةأنهانسيتلكننيوفيذاتالروادمشوىالىيصلانيشطع!موهـطجيلوجوددغم

..الشو!مرارةبهحر!انكبيان:جيلاللجديدالجيلمشوىالىاللفنيمستواهفييصللمالوقت

اللذاكرةوصدقدفقلاءل-المناصرة!زالدينسعدوانممدوج-جعفرالشيخحسب

ا!أ!ةفيحر!كلاننسيتيمتلكوسطجيلوجودمعهذا.الخصوصوجهعلى-خضورفايز

والرقابةاللصليبهيئةصممتهففواز-مصطفىعليخالد-مطرعفيفيمحمد:جيلالفن!ةالاداة

مكررةنهايةبدايةولكن..ونجرهمعماركمال-كنعانعلي-سنهابوابراهيم-عيد

ئوبتنيقدحزنيا.بانطةليدالوسطاللجيلمنتفوقااكثرالجديدالجيل

.المقفرة،تللعتبرميتني**،

اللفلكلوريسةالاغانيالرنرى"ناطوران"التانيةقصيدتهوفيبثعرهماثحواالذينارنبابشعراًئنامنواحدالمناصرةعزاًلدين

الثانيالمقطعولكن...القصيدةمنالاولالمقطعفيفيشعرهوافحاالحميمةوعلاقب4الصافةالعربيةبلغتهالجديداللشعرحركةصلابة

...تصورهفيالشاعرمعاختلفوأناسياسيمقطع-يبموكما-معهذا..قصائدهفيسكلكلمنيفوحاللذيالعربيبالتراث

-....لا..جداواللحديثالممتازالفنيالتكنيكوجود
احب.مايحبارجمليهالمحرصاراستطيعولكبم

شسللالموسيقىرائعةفقصيدة"الخليلعنبيا"قصيدتهأعاوحسنالسي!مهراىالشاعرينمعالمناصرةعزالديناصدروكد

الاعور)...الشعبيةالفلكوريةواللصوراًلنغملخلألءنار!لمبالىصدرت"العدائقفيالدم"بالممشتركةشعريةمجموعةلوفيق

مثلفياًلمناصرةشعر(..عن!ياخليلي-المقايرحنيةسالدحال"الخلإلعنبيا"الجديدةالشعريةمجموعتهولكن..اللقاهرةفي

،......الاولىالشعريةمجموعتهاعتقاديفيهبم

فلسطينىشهرلاطورار""اللخليلعنبيا"بنحداهال!لافكطينىالعنوان..المجموهـةعنوانهوالنظريلفتماوأول

خليليةاغنيةالحزنليلعرسهقك..فان..الجموعةهذهقصائدفيالشاعرفلشطينيةورغم...جدا

اللعروىبالتراثارتباطهبدليل..باللعروبةالتصاقااكثرقصائدء

..الضفائرمرخاةهاميهلصمغالحشوأيألتايرنتالىورروكماا!جمو?وعنوان.الواضح*نهانيالقوميواتجاهه

..صدأعنوان..المجموعةاسمتعمللتي11"اللخليلعنبيا"قصيدته

"حبرون"ياالمرإلزمانمرمرنا"عنبياخليلي"فلسطينيةشعبيةاغنيةمن!تمدلانهفلكلوري

مسبيهالقارانعلييعزلان-بعضهمكب-هـاالشاعراقليميةعلىتركيزاهذاوليس...

***-،ك!...المصىبو-ذااقليميينيعتبراًنالمسيابشاكروبدرلوركا

خليليةأغنيةاللصيفليلعبرسممتك!كلهم!اولدشاشيوعيطاممشأشاعرالليسالمناصرة!زالدينان

تثمرلا..اللحراللخليلعنبيا:تقولققول.ثو!لضاعربالهالانسانيةالصورللبعضتكرارهيفممران

علقم.كنالاعداءعلىسماكناثمرتوان..مجموعتهطولعلىيمتدالانسانيالقومياللفكرانوالحقصقة

عامفيمكتوبةاللقصيدةهذه؟النبوءةتحققتضولكن...لصفةتكرارهبهـانالمجموعةعنكتثسوأمنبعضاعتمدولد

قصيدتهوللعلهااللحدائقفيالدم"ديوانفيمكتوبهوكماس6691فيهيقعالخطاهذاانوالحقيقة..اقبميتهعلىدليل"الكنعانية"

لهذهنضيف6691.مايو-الآدابفيالمنشورة"كنعانيةاغنية)ثعتر!ونحنعربالكنعانيبنلان.؟..لماذا...النقادمنكثير

ديسمببرفينثمرهـاالتي"اليمامةزرقاء"الرائعةقصيدتهللقصيدا!ىالتاريخياللعربحقاننثبتانثحاولعندما-تاريخيا-بهذا

فىالرمزوعمقدنقلاملالشا!رتبعهثمايضلمالآدابمن06691الكنعانييناللعربوجودبدليلئابتحقفلسطين

.العنواننفستدملوالتيالمشهورةقصيدته:قولمهانكما

***لريدينأنتهل

دونشعر.منيخرجانيمكنلا..المناصرةلمثمعرالدلرسوللعلاللصينفينبقىان

اللعربيبالتراثالشاعرارتبي!وهيجداهامةملاحظةيلاحظانإ!المنفييننحن

فى-تظاهرة:التاليةالقصائدتقرأفأنت..والادبيالتاريخي:القديم:قولهاو

موسى-الرماديالمقهـى-نبكقفا-اليمامةزرقاء-الاحبةعلىدالراللعلمصدرفبىالحمروالنقوش

مقاطعوبعض"فروتاالىرساولآ-أحبهمالذينذهب-الغسانابيبنمهسلاربيعاكنتا(نمنذ

"نجرافاللشاعر(رتباطانلتجدالكنعانيينأعانيهـن)مصبيدتهابقممتقبيلكيف:علمتني

.شعره،ميزاتمنمميزةبلظاهرةاصبحوقدوافحارتباطالعربي.ماركمبمشاعرانهعلىيدللا..المتفرقةالصورمنغيرهااو

المناصرةعزالدينالشاعرلناقدمهمالراثنامنشخصيناهمولعل***

!0



"بعيدايا"قصيدتهفيجدااللبعيدحوريسمنتظراالهزيمةوطإة-القيدا"رىء:شخصتاهمهـا..العصريالرمزبم!اطارهمافي

اوزيريسلحمصرخك!ايصرخالقصيدةنهايةفييقفاثعراناللقديم1اللقيسامرىءرائحةان...خاصتدكل"اليمامةوزدقاء

هي:يةالشعرالمجموعةهذهقصائداهموللعل..الارضارجاءفيالمتنالروف!..اللفلسطينيالعربيالل!صريال!قيسامرىءشخصيةفيتفوح

اليمامه(زرقاء-الاحبةعاىدالرفي-الرمادي!ىالمه-نبكقفا)فىوالوصلمجيةاللضويةقدرتهتثبتتامةببراعةاللشاعراستغلهـما

اكسبهامتانةالذيهوابعربيللراثاستغلالهوللعل...خاصبش!كلالبلادفييحومالفلسطيني...القديمبالرمزالمعاصرةالتجربةدمج

خمرشءيتحم!ا)نت!لمعرانفرفمفحلةشعربةيقىومولىيةللغوامرو!إمكم!،..السدبةارضهاستردادفييعينهءمنيبحث

الفقرةنفسفياخرشاعرانلمحان!ناالاالقيسامرىءومنفىالمضتصبملكهاستردادفييساعدهممنحئاباالرومبلادفيالقيس

القيس.امرىءعنبالحدبثتوحيالتيانتصا)ت!النتيجةن!سفهيالنينةاما..واللدهثأرأخذوفي

اللشجرناطوروماتالمجيدفارسكماتلو:ال!قيساًمرؤلهل

حبيبييا...عظاءصفادفئاللخصبالواديايها

!العتبالجبلعلىكرمتناتحت!مامهيوماهناالقبرعلىت!رربما

والاعوامالايامتتعتئالسهوبحمامإتيا

المطرالشامفيويشمحالتحيهعنيأبلغي

العظاموتخصدتنمول!حنيبموتيقبل

وانتظر...ءطلميفادفناليمامهشرفياررمراءداره

شروقياديالومنيومااللقيامهبومالىهـهروماأسقطوانا

فمنالمنلىفي!الموتلاخشىاني..6791-48منالفلم!ينيالانسانرحلةتمثلالابياتهذه

-؟؟عرو!طيرويقصلمئدهفييرفعلوللعله...المناصرةعنهمايكتبفلىمذللكبعداما

ابياتهفيقالحينالثقف3،"محجنادو"رؤيامعيترىالا....كانوان..الاعرالىا!خمبرمنينتقلالشاعرل!عل.."جديدة

عنب:شجرةتحتالوتيريدانهفسر"فيجميلاتصويراالسياسيةالخمرءرحلةصؤرقد

..فاننيالخلاءفيتدفننيولا:"الرماديالمقهى"و"نبكقفا"

ائوة!االامتمااذااخالىاللقد!مللمقهىاللضليلالملكيمضيثم

تجمعبلواحهلشاعرالتراثمنالمستمدةالصورةتعدللموهكذاالطحالبخضرح!بطانهكللت

..وقدالمعاصرالثساعربراعةهيوهذه..كلهالشعريالتراثكاملارهنكبوتونشح

قم!ريكولكنارتباطبالتراثالارتباطانالناشثيناللشعراءبعضيظنيموتفيهلءكل

تج!لالمناصرةين"ىعزالشعربهايتسمالتيالشعريةالصويةراسميأددنهناها

يفعلانبعضالناشئينحاولكماس!لملارا51لجسبالتراثالارتباطادخطبللونوفيحمراءاش!اي!ووسفي

نجدبل..التناولفيذكاءولامبرربلاالقديماالاسمفيطرحيأسيادفنهناها

تاريخيةشخصيةغنتشحدكفالىاللقصيدةثنايرافيالفلسطينيالفلكلوركأكلمحم..دنسوهارمالفي

اثاعريقول...."اللغسانأبيبنموسى))قصيدةمفلاخذ...الرهـنبأعماقينموما...الكذب،هذانجر

افتحيهيااللقصرطغتةاياغرباءيا...وغداخمراليوم:واقول

..تهي!جكسو!اللنيفعمعمةغرباءباأسكتوا

افتحيهياخطباءمنا"الثأرفوراء"

الجارحجفنكفيبالكحلت!باهينحكماءمنالثار11ووراء

باسيافنانباهيونعن***

الذسانادببن"حوسىطلعاتعنتهبرا!رةهذهانرغم...ولكنهسا!دتهطلبالرومقيصرالىالقيسا"رويصلوعندما

-ماخوذةفهبم..غرنعاطةتستعيدالتياللقويةالجيوشيجدلان%ظاهرة""4قصيداللجديدالقيسامروايلقي،ماطلهقدالقيصرانيبدو

اللفلسطينية:الشعبيةالاغنيةمن-شكبلاالساخربماسلوبهاللجديدالقديصرامام

السطوحعيالليبنتياالرومبلادفيالرمانجمبصرمولاي

خيولناوشوفبمطليوالمناذرةالهكصوسوقاهر

كحالكيغوالزانتالنجومعدمنمولايياتعبت

سيوفناغواناوحناالمغامرةمن

الل!فلسطينيةالشعبيةبالاغانياًلمناصرةمعرفةعلىهذايقتصرولاأصومان.-..جرحيفويالئدبأنتإمرني

المقهى"قصيدتهففيالمصرمةبالاغنيةمعرفةلهانلنايثبتبل.المكابرهعلىتحضني

نجد:"الرماديالرومبلادهه!الزمانقيصرمولاي

ابينفسجلون...وفيبةوالمنانرةالهكسوسوقإهر

الحزينالزهرايهاالقفارفييضيعملكهخراجمنيا

تبتهجانتهذارغمحدودبلاملكهمنيامولاي

للسنيندووأزردياالاحزانلاتررعرمرموجيشه

الاخرينحزنتعرفلوآ.قلزمبحريجتاح

ا!حزبقالزهرأيها.المفقودملكناويستعي!

البنفسبمصعبداللحيصالحاغميةالىين!ركانالشاعرولعل***

قص!يدتهكتبعندماقصتياسهفشمجلواوزيريمسايزيسياسطورةالشاعرويستغل

الا؟



هـنبضربللنه!سالاديبونزوع،يقالكما،لهيىسرهولماخلقرنفسجيالليه

قهسد،!لميقتهوتاباهافطرتهتعافها،الادبيةالاهتماهاتاًوالاعمالتب!ح

هولبتةميدلتاننهاووومجالموهبةوغافبماًلمشوكاث.علىلغيصةلىلبليمدصفصنواللهـتقلإدصظامالخ...حز.ينزهرونت

.والاسماعالابصارصوبهيستلتاودائعةش!ة-يقبلااللذي.*للأ*

فيديوانشعريسطركلان..قلتاذااباللغفلا...وبعد..

الاولىاثعريةاءموعةاب!ذهعباسالجثارعبدعلينايطلعوانوهئالعربياورعبيالفلكلورمنايماءاتهيستمد"ا)خليلعنبيا"

قبل،منومعاناتها4بت!ربت4وتمبرلصيلشعر4بكتابتقراءهيعرلىلموهو-مرفيال!بةالاساهعامةاهصاووان..وا)ضاريخيالادبيلتبراث2

يكونلا*قر،قليلةاحيانفيواللقصائدالمقطعاتبعضبئشروقيامه-..اللوحمدحبهلعامابلالشاعر

الشعرالتعبيرهـ-نبرمصت"لهالاجماعيمةللفمهادةا)كفايرلأتمامكا!يا

السيئةىا!عقبىالونجبمةالمغاهرةقيلىمني!-ءببهوالاق!اروقعددطويلانقا؟ماتثبرالمناصرةقصائدمنقصيدةكلولعل...

لواق،العصربقيمءرتبط،الرؤىمنقنحادببكلكيانففي،الننائحالمناصرةقميدةلان...لدوربسه!4تبدوكانتمهماالجوانب

هـدهمننفحة،وا)لدمامةالقبحصورمنالحجاةوجه!ممينمالمحوتقرااناردتفاداوءفويةوبساطةوثقاؤ!كثافمةطب،تهـافيتحمل

وذواتهمشحوصهمفياصحابهااشنجماعءلىالدالةالش!عر؟قىالروحسهلفشعره،قراءتهفيصعوبةايةقيسدللمرلاستمتاعالشعر

بطزلقةعنهـماعبروانتىابشعورورقةاللحسرهافةمنرقدرالمهزومالتائروحزناللقوةغضبفيهرقبلقماابا0ازالنفسالىينس"ب-

.انتدهـصلوداءفستجدالثقاف!ب!هوالمؤثراتشعرهلمرررساناردتواذا

مناللقصائدوعثواتالشعبيةاتيوالحكاالقه.صعشراتقصيدة

جيلمناللعربيالشبابتجاربجماعالمجموعة!ذهفيزتمثللمفتو...تامااتحاداءمهوتتحدثمرءالىكتسللالعربيالتراث

ىفاسىبخدتافنيالتحرريةالثوراتهتحولاتشهدالذيا!ست!يناتاللعصقواللفهم..بلأالشعرالاصببالأ-كأالعربيا"فكأ:هناانتي

يلض،بشررها/زالوماالخمسيناتبدايةمنذالعربيطنالوانحاءبعضالانانصودةشعرهفربه!نجدكماالشعرفيالواقبةلمعتىالواعي

"-نالياقيمابالبقيهملويا،منهاخرىودياراتمرابع!ب!عماويتصاء!..والانسانيإقوميوا:الاقليميابعسادهبكلالحقيقي

ء!نهنعزلاليسا!بيرالوطنهذالكن،القديمةوا)هياكل"لانصاب

هوانما،واللخطوبالحوادثمنبهايعصفبرمايتألرلااوال!لياجهاتالسعالمس!بدعمان

ووهبهزخرتماورغم،وآخربشكل،واياهاومتفاعلبهاءلىكتزج

ادودةللجصولسعلىكبيرهامبنلجاش!ب!ظائفلع!امنهم"افأل!اس!اكثيرالعدفئودبتم!ص!

المثرية،اللبوتاتابناءمن"حدود)نفرالاءجمسورغيرذلككاناًن.س.

بهانغبرلذمرىمنحاحزعدواجمناللحاب!مئستعرذكراللحواخلقهااماخطاصحبهالمخيفهمنالزرقأءاًلوردهلسواكاً

هـ-ولاغايتهبلمغوكاد،والزوالبالمحق"عاووجودهااهتناك!انهددعباسا!صباري!ش!

لثف4المنهزمالمغلوبواستعادةاللعاقهةوالمقماومةالباسلاصمودا

.الانتصاردحتميةوايمالهنجهـممكناته!نوانتحملالتيالشمعوبلأالمجموعةهذهصاحباناعرف

9-ليرمنا!قلماهلعدادفيسلكبارزناقد"الزرقاءردةالواشواك"

بيسن،مرةبر،حانلاوقفتالجسامالحوادثهذهاناقولى،ولوالتا!كمابالرمدعني"ضت،اعوامسبعةمنذالسبابالادباء

-.فرحهفأستحال،النصرثماربجنياستمتاء4وبهنالمربياًلشبابوالاءهـ!لال!هـصلأوالمجام-عارريثعرالمشلدواويئلالموضوعء

الثوراتهسذهظشلفيبعدينعملمانهوتبدى،يأسا4وأما،حزناكل:"-اآبربالأالثاقبوملاحظاتهالنافذةنظراتمهعليهامسلطاالروائية

اهـ-ىونزوولالحريهالىوتوقهالعطالىشوفهبطفىءب!ااكفرةاوا!المءصلونادلىبلاالدقيقةواًلاستنتاجاتالمنصفةبالاحكام

نجتليوكذا.والضياعالحيرةالىيسلمههاكلمنالتامالخلاصا!ام!رهذاا!ماماتفيالمم!تجليبلحظهاطريفةهفارقةوثمة،العجب

منهيبغي،الادبيةاللتاجاتعلىيغلبالكارباللحزنمن!ما"تخرج-رغمانها)كتابري،اسلوبهوخصائصمياسمعلىوتغلبالاديب

حالالمحط،اووقيوالامانياحض4ابرغابتلكمالىالايماءاصثابهاالادبمادةطلابهابتهريستمنىاني-بغدادجامعة-الادابكليةمن

نقداولاالا!واهتمضغهخبزاببس!تفاللعياة،"حققهادوىايظالممن/الرا!باحثونعليهمااصطلحالتيالتاري!لأالتقمى+ماتبحسب،الربى

اللجسدمطالببعضلاشباعالحاجةوقتبهويرستعانالجيوببهتمادزددانامثالعلي!مواتالبنالسدينمطاللعفيالرادةمنوالدارسون

تامانسلاخ،والاباطيلالترهاتمنمحضان!تافىهياًنما.والروحوذهـك،!فوشو!يسو!واررباعيو!روخوالرافعيواًلاسكندري

بمجارا"سالان!حانيلزمماءمنجميكليوتحرر،والاوهلمالاضاليلمنووقفاكديمالعربيالادبفيالنثرا*مبمعإ،تحتمامرانهيعني

!مل.وخطةموقفامنهاوالانطلايعليهاوالنزولواقهفائهاغيرهاهواءواستقصاءواصتيعابهادراستهامنو!رغ،كذللك"فا!ثعرروائععند

عمنالتعبرالىبسالجبارعبدالشاعراًلناقدننىانغروفلا،والاحكامالرشاق!لآووالجزا)"الاسرمن!االح!بةاثواهدي!ببزما

والتطلعاتط،الاشوا!منوجدانهمفييختلجماوتصويريلهابناءه!وم4الادببالاعمالالاشادةمجالفيالقدامىالنقادعليهتعارفماوجماع

هعطياتعلىاللغالبها!فنةوالاشكالىاللقوالبذفسادائهفيوثميعالهللأتلآومقوماتالمشحوذالتعبيروعناصرالمطبوءالاداءسماتمن

بالرهـزاستعانةمنالطالعوندوادءاقامهاالتيالجديدالشعراوالاكاديميالتحصبيلمادةعلىيعوللافهـوكلهذللكرغم،للحقةا

الايعاءعلىوتعويل،والغرابهالغموضالىوأجوء،والصورةانما،وا!نقديةالادبيةدراساتهفيمفنياءصدرااعتمادهافيالجامعي

الصاخبةوانفاههاللقاموسيلآبتراكيبهاللقديرماللقالببديل،والاسطورةعلىالاستدلالفي،ذللكاحوجهان،استش!هادءكثبرةاققارىءيلحظ

قىمتماثلونالمحدثينالثمعراءانيعنيلاوهذا،المباشرةتهوتعبيبراالدادسونيسطرهبم!اضدهيقفرأينقضاونقدولأمسلمةصحة

الاصبلفحينهم،اللفنيةصياغاتهم!طمتشابهون،التعبيرية!إئق!هماغلبهبمشمئتانالعصريهاوفىلحداثة،والافرئحالعربمنالمحدثون

منغيبرءمالوفغيرعلىبرميسمهشعرهوطبعءنوبينهم،والمقلدمحضاللحالبطبيعةيعنيلاوهذا،عباسالجبلارعبدنتأجاتيسمما

والتقليد.التعملوكل،وجهتهلكلانما،عليهو*،ببهواستخفالىللتراثإستهوان
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التحليقأتاصحابالشعراءطريقةءلىالفكبريةوتهـويماتهبخطراثهالمجموعة4برتم!ء!ل(كنالصثرالقرنولاده)ءنوجيزمفتتحبهد

ن:2!طينمشدانبرتلا،الفنيمةالقيماشاءةفياخطيراودورها!عربرساللةءمرفاصغيربيانيجيء

اذن-اموتهدىهثللحظةفى-الان!اانيلوماذا،!كرتفىوالنضالبهاوالمحع!قالحإةمحبةعلىالانسانواتحثاثادنجبرة

..--:لسب!يلها

لارحت.اذنسلاسترحت

متربرمهعهدةعلىوالنص)اليونانمنشاعرانشدقنيومنالريحتجاوهاسالها!للجوعانوصوى-الرهل!و!خطىاللشعبر

:(هـهـلأزممالدكأور.الواجمالرأسىفيتتم!كعسالمقرورةالذاكرةفخطى-وتخفيها

بض!باعي".اشعرلاحتىوروحيعقليوأدقداللههـلمنلوآه"اًخط!ردورلهاؤما،منمفالفظااوموقعاجرسايعدلمفالشعر

..،النسجفيوالبراعةالصياغلأفياالابداع"نبرصيدهالادلالمنواهم

الانسأنبنيعنومتاعبناهمو!ن!لمفيهنعزل!نسن(انمانؤلالمءلسىتعهنوصةالا!رام!يإثثاًن،ممكناا!-ليصهراندوره

.؟الدنيارحأبفيالى!هاوتضصاعماالها!بىتغورفلا،الصحارياًلقفاررمالاجتياز

الفاضلةباورنالحالوناواليوزوبياتاصحابينزعماغراًدوءلىالثورات!فجراللشعرانيرلقسحول،اللقد!مالشاعروكان،القرار

اتقاءاًللىالظعوبهـع"ءخيلاتهـموافكارهمثطتخططالتبماكطهدينذبن5وهـن،ا!س!بدينوبال!اةيعصفووالانتفاضات

يشر!عال!،واجتلابالناله!حياةمنا)ضقائة!دضبه-4والىالمفارقات.والضجس!التابيرمناجممامنممحيينبينجليااللفر!بمصتمبين

:واف،ءبالصفاءالؤديرولآوهرب!ةانسطورةالاسءوضوعتناولمنالس،ءروبغية

ارحمامة.جنحايتوازناًنسأجهدالشاعرقصةمناكأروءبرقبلمنبهاعنيالتي-كلأكامشملحمة-

اضطرابالاعالي!اءفيح!قتاذاوقريها!لاهـن،منهافطان،فاضلالحقعبدالمرافيوالمفكروالباحث

العقا!ظؤرشأكلانساحهدجلجامشتحالفموة.-وع!لىوالمعاودةواللتشخيصالا/حاءطريق
.".قدومضامبنءعانبجملةالابرحاءالى،خمباباالوصشلمغا!بةانكهرو!

الطحالبظلالماءزرقةعنويرحلءلى،وابقاءباثمولح!وتهاانلولا،ايتداولاخلقها!ديمةتكون

القصيدةالتريببثغريفتصفو.مجدداص!غتهاالىيحوج،واللعصورالدهورتعاقب

ال!ر.!بماالرادغلمنوبقىوترجيعهاترديم!اههمةيدعالتياربا!بمةواًلمعانيالمضاءجمنهذهمن

والدقائقالوجوداتمعظمفياللجائلالحلمقائمةآخرالىاثسلء!،واللخصوصببةوالتركيزالتحديدمنغا،"في(الهورص)الى

الجديدالشاعرانذلكومفادوالطبيعةوا)ناسالكونفيالملموسةمسأ!ةوهذ.،والشغبللكيدالنزوعمنبهينطبعنوما،ءالتصبغ!ر

شاءريتهوفيكيوجدالهيثريماءوحيات!(منيشقيوهصرهروجيتمثل،تصيحهاومنطقهمملتهمفبمويلزمالبعغرل!ىبصحنتهامقطوعغيو

تل!بمنعليه!طوماجانباًلىرالف!رصيدمنهـجتاءووض!هـنءالرليسالميئوا،خرا!عاروفيوالمخماثنةالغفةاًعتمادوكذ!ك

وا،موشاةاللفاظمحضشعرهمنوجعلفلاالنممءوروتدؤقا!ءالسةناحيى"هـنالامثاليشبهبما،ير:شدفالكورس،ولذعاتهم/قوادصهم

فاولاو،المضمون!يوفجاجةالمعنىفيخواءتحكي!مفةعبارات:الركزلالأداء

لمحىوغوصللاسراراكتناهعلىا"الداغيرالمعانيءنطالبسهاليسيوانتالبثلانار-للر/ءإصمدلاباب-ملمسهافأحذرأفعىهي

ا!فكرمعط!باتمندءصيدهبه،د!عبى.اًلوجودحولوتساولالحقائقاطروأنان،باللوماز*!هـوعلىاًلانحاءمجالفيكذلكوبثلى.تخمد

الانسانيةالافا!ارتيادعلىويستحثه،ادأئهوتأصي!لتجرقي"هميقالى:وألاهوالالمخاوفمنوشعابهلطريقاءعأوزخلوألى

انسانيةظلالهفيتتحققامثللم(للمالتائقينرعيلفيوالانتظاملأالرحم

الاناجلدمنتلبسلمسالادراسراركاشفيا-ولكنحذرناككنا

بة.وجهكعلىوت!يمثوبا-الإسد

فييكونيكاد،عباسعبدالجبادالشاعراللئاكدانواحسب

بلاالشصهعانيهبصياغةتمرس4في،وحدءنسيج،قصائدهعموم!الفيعامااربعبنقبليصرخاجواهرياالشاعروكان

الروحوتوويمماتالذهنوخطراًتافكرأبتاملاتالمحمتفلةالزاخرة":السياسبلآألممارءمة

قصيدةمنه!عفياللفظيايسيابمعجمعلىيعولوان،الفنيالتحماملعلي!4يك!ريجت!نبومناليهمبقربيقذعمناًيقومادى

:"ثديوءحكاية"هـو!هخ!لفةقطرات:!صبررتهفينحتليهالامثاللغمةيشبهوما

الر!بورداللحناجرفرددت:بحر

مطوياالارض!ذك!قلبتفطزوللكن،غرقى-إقاللغريثقذلا...-مئفاءارهمزا-عابروكل

:بيضاءبطا!ةقصيدةفيادوئيسيقتفياو.الماءقراهةءعاالخطىتلسران-أسمدهربما

-العرا!واداًحلبثرنميغداة،!صرمغطاسانطونبرقول"الاولالمثلويذكرني

فالفراًت،أبكطدءوعلمحامزاراكانمتفيلةدب":!حد،إثاادبافيالرمزيمةرائدف!ارس

يولدوالمبمدمنلحو،فدميالواهـ!ةالثاعرلمطألعاتانعلىالنندليملذلكمنوغايتئا."ئحربةلا

البح-لفرووس،باورمائهمأتمري"لمكفحهصقلفيعليهايعولالتييلأوال!روالنقديةالادبصلاالكنبمن

.البرا!وارهات/،هـارجتتساصووجهاتها،مساداًتهافياللعديثةالادبيةالحركاتومواكبةذ!نهوتثقبف

تقليداأخالهانمنالقديمبا!حفوظالتألرقبيلمنو!راناحرىاليأةمنالستؤاةواررلهمأتاالمقولاتبعضلصليأغةالجنوحفيهااثر

ء"ه....بةاللذاتيةتجاربهعليهوتمليفقةوالموابالقبولمنهتحظىوالتياثعيةالو
سالهة.محاكأهاومعمص!أ

بصوابها.وا!قطعواقرارهاتصديؤها

اللهئدية-الماالعراالروائع2!ض!قراءةو!ىاالطسفةكتببعضيقرأوالدجمما

العبيدىلث!رم!ىيحث!قاناءوعن،ألاصديةودغاتهااومترجهةا!غربيةوالشوافخ
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ا(نتالحاعلاح!ن:حثاز!(التبرروي!ظامبافبدألابالاصللأحمطالبةاسرا!فيا!ليم

.والاسبابالعلملاصلاحوتترلد

المحىايهوديةاوالل!رةالص!نروننالغزوطلائعبدأتو!ن!ماالشيهـخمصطؤىو؟خالدرقنمورءئهواالدكتور:تألمف

!ى"المدفعولاالبندقيةزستخدملم!الماضيايقررواخر11فيف!طين

خلا!هامنبثتالتيالمدارسبافتتاحنشاطهـ،باث!رتبل،اللغزوهذايصهـرهاافىالدراسلمتسامطةفيهامامركزاالكتابهذايحتل

ارعد!باسلحةوسلحض!مواهدافهاطامحهااًلهمهيونيلأالاجيالفيويرستمد.بيروتمنالفلمصطببنيةالتحركا!لمهطمةالتادعالار!اثمركر

المعر!فيالم!نفبلفيالاتغارمنوتمكنهمتعدهموا!ر!ةفىاىقاننعليم.يعاللجهاللذيالموصوعاهميةمنا!ميتها)كابهذا

واستكملواوالثمقافيا!علميالانتصارلهمقحقوعند"!ا.اللعسكربلأ!هحياتفيواللفاءلمةا"ؤلرةأ!واملاواخطراهممنيضنبرمجضمع

محؤما.ا!راالمسكريالانتصاراصبحالاجيالاعداد.مستقهلمهابعادو*ءديدءرهءصرسمعالىوالقادر

الاسرائيسىللاجتمعالتربويةالاهدافءالمؤلفاناوضحوللقدالتعرفلناتتيحالاسراقمليالمجتمعفيالتعليمظاهرةو"عاللجة

المجضمعاهدافرجنالارفاطانكلؤداهـ،حقيقةعنوثخاورزث!صئ!لآافينهواعدادجةتروفيءدونا4ينتهجالذكطالال!لوبعلى

واو!حصلةاوؤفالاسرائيليا)ضعليماهدافوبينوحاجازلمهالاسرائيلي.المدوهذااليطيئطلعارءي/الاهدافهـنلناوتكشف،مواطنيما

طببعةالىورجعوذلك،اخرىبلدانفيالحمالهيمماللرؤيافكلاوالاحتلالوالغزوعلوانهكثبيت.ءبةكولهالتعليميستخدموكيف

مناريهـوداستجلاباساسعلى"قوماصطنابكأكدولةاسرائيلومقاومةالمدوانلدحركوسيلةا)"علإمباستخدامالمربنحناحرانا

التربريةكاحدىوتبرر4.ةجديدبوتفةفيوص"رهـمالاصليةءجتمعاتهم!.والاحتلالالغزو

ومن.هذهاص!راةعمل!فيالاهمالوسيلةولعلمهـااهامةالوساللاويحضوبم!المتوسطاللقطعمنصفحة)247(،لىيشتملواكتاب

فيللتغإيمرئهسه-ةاهدا؟،"لاثةالمدققيشخالصانيمكنهنادو!ةقيامالاولارةملفيالمؤللفانعالجوقد.فصولعشرةعلى

اسرائيل:والقوىتكوينهحيثمنالاءسازليالمجتهءالثانيالفصلوفياسراثيل

جمهتاللتبر،اج!ودااشتاتمنموحدعة"ويءجضهعتكوين-اوفى.الاسراليا؟للمجقعاللتبردويهوالاهدافداخلهالاجتمابلأ

ورطين.9ارضفيوفي،وتطورهاسرائيلفيالتعلميمنظامنشأةعال!ااثلثااالفصل

والروحية.فيهاا"دلملآالقوةاسبابتملكعصريةلةدوبشاء-2اللخاساللفملاوفيالا!زاصماالت!موضوععال!االرابعالفصل

الناشف1بيئوزه!ههونشرهاليهوديا)ءراثعلىالمحافظة-3و!ى،اعاليايىمالتعالسادسالض،فيالثانويلميمالتعءوضوع

،ودبينالاتصال.مرفيكصبحاسرائيلوتحويلاسرائيلفيالي!ودفيالكيبوتس،اتعليمالثا!أالفهءلوفيالبمار!تعلبالسادعاللفصل

.الجهوديالثعبلمضجزاتالرئ!بسية4والم!ثلىوجدوااينماالعالم"اي!لمالفصلوفي،اسرائبلفياللوبتعلإمالتاسعاللفصلوفي

عامة.وانطباهـاتخلاصة

!صرها!كن9!الاهداهذهاسرائيلهـهاتسضمدالتيالمصادراما

هعادر:بثلائةاسرا؟يخلمنفيالضعليمظاهرةعالحقدالكتابهذافانوهكذا

اللظاهرةلهذهالتار*حناحبكأهـنسواءوأبعادهـاجوانب!اجميع

لتراثهموحاملاليهـودلمعتقداتكتجسيدالي!ودبماالدين-االمناهـمع!ا!ةهـناوسةالتربو،الاهدافلةلمس!ف"اناحيةمناو

.اإتارخعبرالتعليمهذاوانواعالمختففةالتعليم"راحلناحيةهـناوالدراسية

علمية.عقلانيةحضارةهيمابمقدارامربيةاالحضارة-2هنهناهـكمااللخ...وابضمويلاللتربوبقىالادارةناحية"-ناو

.المصدرالاولبينللتفاعلتاريحيةكأكخلاصاللص!ونهي!ةكةإء؟ا-3.التعليمبظاهرةمباشرةغيراومباشرةعلاقةداتقضعايا

ء!هاوالناتجة(الغربيةاالحضارة)التانيوالمصدر(اثي"!دياهـينا)صراعان:"يقولانكثابر"!ااًلمؤ!فانبهلافنتحالة!يماالمقدمةوفي

الاجتماعية.والعدالةاكصحملواله،بالريادة"تلمخهيمعيفةكماوالسياس!أاوالعمكرياللجانبعلىي!قتصرلااسرائي!لءعاللعرب

تحد/ر91ع3سنةالمارهرللتعليمميالر!القانون!يجاءولقد!ىيتمثل!وعلمحضاديصراعشيءكلفبلهـوبلالاقت!مادي

الربويةالالمحسارساء:"اللتاليلشكلبااسرائيلفيالت!لبماهداف.ا!حظةفلسطينفيقامتمجلوبةقويةغربيةحضارةبيىنالمواجهة

والولاءهـنالومحبمةوعلىالعامومنجزاتاليهود،4قىالثقاففيمعلىنتائحانايقهنعلىواننا،بمدمصالمهاتتحددلمتةناشع!بيةوحف"رة

وا!رقي!اًلزراءية،لالاعمممارسةو!لىاليهوديوللشص!للمولةاسراثيلمدارسفييحدثماعلىالاخيرالسباؤفيتتوف!فاللمراعهدا

مبادىءت!ىوده"جت!تشييدعلىوالعمل،رائدلوجودالت!يمئةوعلى."ساعةبعدوساهـةيومبعد!ءصاارمربمدارس(وفي

."البشريالجنسومحبةاونوالتعواررصامحوالمساواةيةا!حركد!ولحةاسرائيلوبينكصبب!يضناالصراع!وهرفانوهكلىا

اسرائيلفيالت!ليمفيالبالزةالاتجاهاتبعضىنلاحظانويرمكنوا"س!!العربيالمعلمببنءسالأعائهعلىنحددهانيمك!نمغتصبة

و!ي:.ومناث(ملا)عامبمعناها(معلم)كلمةف!ء!نمااذاهذا.الاسراليلمي

الريادة!لىاإتهـد-ا)5(حزيرانفيالمعركةفسالذيبادطنقولانيمكنالتحديدهذاخلال

لا...ء21نكسةلاسبابتفسيراتافيوان.العربيالمعلمهو6791سنة صربالنعلى-
هذاوعلى.سطحيةاتفسيراتهيافمااإحقيقةهذهتتجاهلحزيران

العسكريهالروحف"-3حياتنافيواللتغييرالاصلاحالىةالد!باننقولانيمكنالاساس

"العبرباللغةعلىالتأهـد-4ارمربيةاتربويئالا!ووبيراصلاحلهـايعدفاتتخذلمحماذاالعبربيه

واءيةكانتانهانجدالصهيونيةاللحركةجذورفيبحثناواذااخصىوبكلالمطت.وسحريةصوفيمةدعوةستبقىالدعوةهذهفان

اهدافتحقيقفيالتربيةتلعبهانيمكصاللذيللدورنشاتهامنذانيجباجتماعيتغييراواصلاحايفياللبدءنق!لأانالقوليمكن

فلممطينلسكان)ءدميرواالقلووالاستعماروالاحتلدلاللغزوفياللحبركةفيالللادانطلقتا)تيوا!دءوات.العربيةسةالمدرجدرانداخلتتم

بمدارسنشاطهاالصهيوني-4الحوكةبدأتفقد.الاصليينالى1دعتوالتياللعربوالمفكرينالمسؤولي!نجميعمناللعربية

هذهوكانتالص!هيونيةاوالعبريةوبالمدارساليهوديةالارساهباتكلجوهرتضجاهلانما(دبمماالاقتصاوالعسكرياوالسياسيالاملاح

الحاحهاناحيةمنابعدوانيةرسمالتهاالىبدايتهامنذمتنب!لآالمدارسايةوان،اللعربيهلبلادافيالتربوىالنظامهوالجوهروهذااصلاج
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اً!ال!ممرةأحمالأد1اًعفمأقالروحوت!"(دينيةاساطيراعلىاغنماد)بالارضالتعلىق!لى
...المجموعسطأتلصهركاداةاللعبريىلأاللغةعلىاتأأددوأاللعمسكرأطقي

.متعددةبلادمنفلسطينالىقدمتوالتيالمتناهـرةا!صهيونية

عبدفلوالىتتمعمرجيلاوانتجتاهدافهاوحققتالضربويةالس!اسةهذهائمرتوقد

لآوكانواألتعصبوالعكريةوالاحتلالمماروالاس!بالغزويرؤمنصهيونيا
ليروت-داأطاداررات.

..ورو.فلسطينفيالعرببماللشعبالعدوانيةالاهدافهذهضحطة

انما"ا)ضافرةا!جياداعناق/"إديواناوجزااللوضهذافي

الديوانهذاقصائدنسجتالضيالاساسيةاللخيوطاستجلاءنحاولفي(لتعبممظاهرمنمظهرا(الكيهوتس)فيالتعليمويمثل

الانسانلازهـصةالرئيسيةالممصماتانأطاعأئهانقولانيمكنوالتبمواللعدوانوالسأيطرةوالاحتلالاللغزوروأطزرععلىيقومالذياسرائيل

المثيابجيل"يعيشالذياللفكريالضبهاعهذالكلاعيالواللعربيتعاوفةتربيةوتربي!ت!م(الكبوكس)ا!جماعةابناءنفوسفي

ا!جيلهذا.خاميرضكلالعرببموطنغاوفيعامباثكلبلمدمناسفيو-نميةالجنسينبيئالتامةاواةوالم!ىالارضفيالكملعلىوتشجيعهم

حدعلىلمجناللطهعنالان!تاناارحدللهـتحقصفأط4لمم!هلوعةالحريةليويهدبم!وصألاأسرائيلفيالمربتعلإلمويشكل.العدواثيلأالأسكريةالروج

التىالعربهةالارضهبمال!أئمدهذها.جبتالت!افالارض.سواءعنصريةكمو!ةاسراليلدولهويبرزارص!ونيةجبينفيعار

الصمنطرفانيخوض4أصراعلاطتىمركزاتكونانالاقدارشاءتوالدمعرجمروجههاسراليلفيالعربفتعليم.متعصبةاستع!ارفي

المففجيلنازركهـذاكل،والمضطهدالمضطهـد،تصمروالمىالمستصمرتراًثهعوجوهـرا!وحايتعارض!دهـالتمليم.ي!وديانفيهوالروج

طريقه0يجدانيسأطيعانقبلوالضياعوالمخماوفطللألقنهبةالواعبماسرائمرأفيالمربالسكانبينالتعلإمنسبةوان،العربيلأالأقلية

الش!صوبوص!ةشاللمن!ياتبرقراء،اتخمالذيالمثقفجيراوانواناليهود،السكان!دالتطيمبئسبةقورنتهـأاذاجدامنخفضة

حنأىيملحرسساوينظرانمتأالرأمةلمي!هألانساأسلخالاخونفئممهوساترأاغلوقرالمعلمينعدمحيثمنف"مؤاسرائيلفيالعربمدارساوضاع

لم!ةالمصتخصالهنجماالامورت!كلاو/ء!ماليهينظرونهماالتيالنظرةتوقروعدم،لملائمةاالمدرسيةالاتيةلوفروعدم،المؤهلي!نالعرب

الىاءداءاصدقاءمنفتحوللومدالبشرمنفئةلكلالافتصاديةاللذاتيةحيثومن،والملاعبكنباتوالموالمختبراتوال!نجهيزاتالماليالدلثم

ا!قدبمالعاللممللقبا)نئما"لالانهي!ارهذاوائناءاذن،بالعكساواورارسفيالنظربم!التعليموطغيانالعربعندالم!:!!التعليمتخلف

فىالخلاصيجدكيمفييدرلاحاأطراانسانئاوقفالعربيةوالمثاليلأ.العربهـيلا

الذكطاللجىلهذاابأءاحدهوعيدفوازامثطعروا.الزحامهذا

الىفصليناللعرديةالامةحياةنقس!مانصحانحيلتهفيفتبرتيينعايشالىالتعليماوضاعدراسةبعدالذهنفييبقىاللذيوالانطباع،

ككلل!رماليإمثاتمخاصى"نابثمكلمىحنىضبا7ع6مىلسع!نكببمانفلسعطمنيفيهوب!نجهةءناسرائبلفيالت!عليماهدالىبينمةالملاهوائيلا

4جدتوازديادالمسلأ!كأالفا-طبيةالثورةانطلاقة-2عامثكلمنواوضاولاثيليالاالمجتمعوحاجاتالص!ونيةاهداهـالحركة

.ار!!كريا!مربيالالتعداد-اللغزوفياهدافهيحققانالتعليمهذااستطاعولقد.اخرىجهة

عيدووازالشاءرفمائدفيالمرحلتينصدىواجدونفاننااذنعلىاسرائيلفيدولتهيقيمانواتطاعرالاغت!صابوالدماروالقئل

.هذاالجديدديوالهفيتربويةمعددةخطةبفضلهذاكل.فلسطينفيالوبيالشصاشلاء

نمكثيرفيهواللذىالضياعهرحلةقلأطاكمايحسدوهواليهودكماا!سأعبمطامحعلىوءشنندة،والوسلأدلوالالطأليبالاهدالى

....العربيةفلسطينارضعلىقوميوطناقاهـ4في
التيوالترددوالاضطهادالقهرولظروفالعامللضياعانعكاسمراحله

الخلييم"كلور"ةقصبففي.عامبشكلالنامبةللشعوباًتعيمث!هلخلالومن،اسرائيلفيالتعليماو!مابمعلىالننهرلىخلالومن

يصورالشماعرزج!دواللرموزباا!لالاتمبطنهخه.قيقصيدةوأرطرركسفاد!الهذافيعلأوناالتكيبذلهاالجبارةا)ء،ودعالىالتعرلى

فيه./خامرمنينن!-رمفونوجواسعمجالفيواللبحرالخليجلنافىالتربوب"المؤسساتقلعبه!ن11يجبالتيالمسعؤولليةعمقفا

برحاجهوهيوالفشلاأئجط،حتحتملالمجهولىفيقفزةه!اوالمغاكلرةهـجتممبايويىانيجبالذيالاهتمامابعادوتحدد،المربيهالبلاد

صورتهائايطرجاثعرلكنر،مواقفه،فياللحاسمالحادللانسان.التربويةلانظمتهالعربي

اللحائراللشباب،الفننرةتلكفياثبابصورةوهيقلتاكم!

بسرعةموقفهي!رانيرمع!نطيعولاالجديةالمواجهاتي!ىاللذيالمتردداتربويةا!ففيا!نظراعادةالىن!ونمااحوجفنحن

فيمواقعهفهقيىالل!مل!"ا،ما!سةحبزادظرصاتالىحيزءنوصمالعر!سالمجتمعلواقعالعربريةلتربهلآااهدالىملاءمهمدىمنلئتحقق

التخ!منجصءالشاعرتصيرحدوعلىعميقاستقراءخلالمنالاتنحققلاألملاءهةاوهذء.واهدافهوتطلعاته

المخاضيجىءالانسانشخعبيةولوأقعجهةمنوقمهوتاريخهالعبربيالمجتمعلواقع

يدهيمدالخليجيبقىو،العربيالانساناشواوأمعمتجاوبةالتربيةهدهتأتيحتىالعربي

اًلزجاجوراًءاضريروابقىيواحهها.اتجطا!تحديمعركةفبمبهسهفأللعاللذيالدورءعومئسجمة

الجطرارخوفوجالياخبىءانها،واحدةمعركةوليستوقت!ةمعركةليستاسوائيلمعمعركتئاان

والاشر!لأالاحادثجبنونحق!المصيرنصنعاناددناواذاوجودومعركة،مصيرمعركة

ارتكأومسأجينواهـءفيوالوجودالمصيرهلىاقواعدارساءمنبدفلاالوجود

حقأرائعةهـ:ةهـةوهيالجصر"واء!دةا!دل"!رةوفياننقوليمكئذللكوعند،الاجيالوتعدالرجالد!نعحيثمدارسنا

بالحزنتنضجوالتطحطالمبتكرةاللجديدةوصورهاالشعريببنائأسا."ا)عرجمبماالمعلمانتصرواخيرا":المشهوهـةالمقولةواطمثنانبثقة

ب.الر!الضياعللمحانماوالمرارةوالاسىا!خطيباحمد
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الفلسطينبمالانسانوجهبسهولةنامحاننسننطيعفلعلمنااذنابداهائمكنهر

والاس!رار،الهادئةالحياةمقوء-،تكلفقدالذيا!ضائعا!غر!بفتضمنيعامرحانوراءيصبكشلال

انغرسالترابا!صلبةقاءدتهوضي!اعلهاوبفقده،شيأءكلفقداد!نقارورة

صدره!مااعميقاوااهما!قاقفولهفياو

ودارحقلليكاناللشط!تروي!مالا....عصفورانوالليلانا

ياربابالاحزانوبذارهاحقو!اتمد..جاعااذا

واستدارقث!يماالعوبيمر"الضباعووذامناخلاصاتحققلاو!طباللضحارةتفنارفالشطآر

ؤطادمرمثلماعبرتوالليانياًلاحاد!ثيروهو،وجموىفاعليةواكثر!قااكثرشيءفالظلب

جر!...السيولداديجرفتاتفاعلاانالخاملينوالاصدقاءالراكدالواقعغبروهووالافئربة

ونزارخليلابنائيعات،هـبرالشميشيقظلاحتىالضياعلحلاساسصيمطلبواللعمقواللخصب

الكابية:الكالحةالرؤيةهذهمثلعلى
ودقدهالرموز،منرمزااومجردةفكرةليس"الوطن"الترابلان

واللجهلوالحاضرالماضيفقدالحبيبةهالاشياءكلفقدببساطة.يعنيغ!وبعدالمحيقوئحدا

امامنالممليةس!ذهتعملهمابكلااجذورء-نالاجتثاثانه،با!تيوالسهراقاصفاعلىالرخيصوااتبغ..اابلهاءاصحكة

.باتالمستوكلعلى؟ااخامليىنوالاصرؤاء

ياءالالفيفهمللم،حلمهيفلسفولموالرخاماللجميلةوالكنبوالاسواقيحوالر

يشمها-..يحسهاكماالاوال!سونوالدموالثمس

اوسناان-)كط(قالط!م!حنى.خلاللهامسنالتحرلرءلىوترغمهوتحاصرهبهتحيط

اميقهوةاخسيان،واتأللمالاللمبينالت!زعندهيتعذرحزينفلكفيالاشانيدور

"ا"المساءمعآ"ناأعودانمرةوحدةفيويندهجانالمدرلدوالفيالواف!عبيعن

!علاوووضهـورةا(ساسيامطلبااللخلاصعنالبحثدقيلذااجلادواالمجلمودأنا..اضاعوني

احيانااث!ماءهـذاكاناًن.الحررهذاادناءعنهاشىءيصرفان
.....والجرحالسكي!نأنا

حركته.هدفهما-تكبيلكانأاتياوالوانعاللحواجزاوالطريقبة

النافرةا!جياداعناقؤصيدةعنالحد/ثبصددونحنالانص!عونجدوا!الاطلالعلىالباكيانا

الواعيةاللطلائعالىبهاعيدفوازاللشاعريرهـزالتيارجيادهذءو!لمبااحزنيتخللهعبدفوازلنايصورهاالذيااعاللموهذا

وت!تالطر،فكلفي4العامملىالطلائعهده،الجيلهداابناءمن،محضةمبمافيز!قيةاسبابعنناجماليسوالالىىالسوادلونهعلى

الدراًوللمحيجاءبرماننوهانعلتطلزاء!انجدلم،الضغوطكل!ثكلاتفيالفلسفيالبحثاضناهللفكروعطاءنستاجاايسانه

وهص"المحتلالوطند!ان"ايخطيطيوسفالشاعر1بهاقدماتيفيبعيداجلورهتمتدتماماأرضبماحزنهوبلا!كبرىالفلسفه

بالنسبةاللعالم!شكلإخذاونكهضه1891عامانحمصصاربصدانهمفادهماهـوالشظءهذاان.الكثيوالشيءالصشر!صوممنلننمتصتبربتها

5مإظللو"لاالتيالارض3لىوهو:منفى-اورولءنللفلس!ت-نواضح!ةومظاهراسبادايملكشقاءوهوباكملهعربيجيلشقاء

المذكود.العلمظلت!حتالواقعةالارضكلوهو:وممهقيل-2اسرائبلصوهـة4نواج"داندان"قه.يدةففي.اديواناقصائدفيمحددة

والمخادراتالسلاحبقوةمخفوراكلانالعالمهذافانللامفىوبالنسبةوزرءوهـ!والغزاةالغاصمونديارهعناجلاهالذيالعربيالانسان

اللفلسطينيينوكانمنا!جهلهذاابضاءقيهوضعء"ءبصءرشبهوهووهـ4الىي!ودمتىيسألغريرب!اوجههعلىفهاموالدمبالرصاص

هؤ،ءمناقعالوهذاعلىاًلتمرديحاول"-نكلبانتطاروالثبورالودلالاجابطلأأمتى؟.متىاحبتهيرىبيدهارضهلليزرعووديانه

:الناؤرةباللج!بادالشاعريدعوهماللذينويعلهاالتامبالجهلتنضحكلمةوهي"داندان"هوواحدبصوت

نادىالتلعةاعلىالمهرصهلالداميمةالاسنلةكلعلىاللجمهوربهايجببندريلا4لكلمتلخيص

الق!روجهفاعتلى.ااسأبقةا

النباتاعرالسالسفجفيوازدهت؟اليهاكاالنهرارجعفمتى

طلف،تروتثمداًندان

:ذاكعندصبيةكائت"ثلماوأراها

هآ:اللظلمةفي!احدانداًدط

الضفةفياساهرااللقصبفاجاب3؟سوياالارضنزرع

"5....1.0"
.داندان

الميا.الذئبع!

التىالكارثة1ابعادلناتتوضحالديوانقصائدفيمضيناوكلما

الوافءعلىالجماهيراحثينوفتحاللطر!صعوبةذلكالىاضف:التمز!هذاكلالىافضت

.واقناعهاالخلاصطريق!د!مفيالرومانسيةخيالانهامنوايقا!صا!اءومنخبزمن!ر!4ليس...ذارغريب

آسممكانمرحلةفي،المصيموتقر.برالمباددةزمامهـكطتوايهابضروةفخارومن

اـيب.بالاسالالازساررسيةنئقاثممعبتناالعربي!ذافئىلجمفموميهاسوودظنكسرنقديمهمن-نارموقد-عليهمرا!ثتاءانيه)!وليس

فخارومن..حبمنللاغرابفليسدعيه

التعبووجههبركبب4وحل...وودعها

."درويشمحمود"البيضاءبالزثابقيحلمجنديقصيدة-اوقطارممطرصباحتلقفه

76



اللذكيا!!ثالرموقففنجد"الضفة!لىالاشجار"قصيدةفيامااللجيادكبتإ*هذه"اوكث!يرا.أواجمطاالجيلمهمةهيالمهمةهذه

كيانالتيالمرةةوتهخلالمنا!راتمنعددايومكلالمرارةتجعمىالي!سوكانالفشلبمرارةكألس!ااترعهـاكثبرا،الطر-قفي

الكتبيلقيبر4فاذايةالنهاحدودالصبربهبلغحتىايرشف!بالانتظ!ارالنهاية

علىمصمماابحقيقيكأالساحالىلليذهبشيءوكلابرنشاءهويتررالصباحرء-فيوءدت

السلاحب!دصوغربهضياعهاسبابيمزقانلاوقظهافرحاالقرىالى

أسفارااهديناءوودعناه"بيهب))لاا-مهببمألا

حقيبتهوطوى..معقوفةمديةفأخرجردتفما

؟سمةفيوضيعناهخلفيوالضحىخواء

الاغرابانش!وفتماللقبرىايرقاطفيالمحاولةفشلعقببمالخيبةا)شعورهذاومثل

وعابالمباحفيخولوللدىزجدهثورةلايالفقريا)*موديشكاوناللذ!ناللب"طاء1وجموع

ولخفظ..ومضىاوراؤ"طووالاخرهورقولحيثيشدهـومحمودإشاعرا

حارالاشانقرض...صفارايعودأنالصياديحزنلا

حركةقهو،اللفلسطينيينال!ربلحركةالثانياللشعكلاماا!أكبشءرة

السياحةمحطا!فيتقبعكانتالتبمال!ماهيرهذه،اللعريضةلجماهير11انىبكبز!لانحزنه!ف"

!اتحضنوهيوتقومتنامكانتو!كنهلبااكأهاتيسمىمااوالكدنهاربرهد

يبدولاذاللثانتظارهافيكانتولئن.الثورةبانفجارال*بيرالجركماءالبحارطحلب

لوجدناهاافرفي)وفانناصك!اعلىيدلمااللبعيدللقناهدام!االيأسضفةنهايةمناللقائلالوجوديالمعنىنعبيرحدعلىلكن

بخركصتشعركادتؤ!،اف!ورةلئرارةتلقفلثديدارهاصحاهـقىفيانهيقولصينبمتعبيرحدعلىاو،جديدمنعاثالافؤياحياةاتندا

!قال!امنوافلاتها،النافرةالحي،دهذه،وتذائرةالشةالقاطليقهااللخامىنجد،آلضوءعنللبحثال!اب"ازدأدتاظلاماازدادكلما

منعروقهافييجربمماحارءبرشيوسفرتالاعماقورهاتهـللتحتى:ذروتيئيمثلحزيرانمن

الحما!هـاستطاعتالحهيق!قىالفتةوريحهاال!تورةدمأنه.يد
/ثدياسمنوا!فلسطينيوناإعرباليهيرصلانيمكنماذروة-ا

هدء.السل!يمةوفطرتهـاالنقيةبطبي!عىهاوهعرفتهابهاالاحساس

حربكلعنبروجههاتشيحلانتدومهـاكانتا!تي2ن!،داإطبي!عةإ!لةلث!هورسوىميدلم

العودةطريقتشرحالتيالخطبتلككلوءنوالمكروؤوناتالاذاعاتلجماءـضربالئممبهالنفسعلىوالاعتمادالنبئماطذروة-2

..فلسصطينلى1يهيطحتىوالانطلرالقديمةالاساليب!عقماكتمشافهاب!رالفلسطهـ:.ن

عاماعشرينعلىيئيفمادهـدلممي!ت-بئاللفالثورةاندلاعان.غيرهاطريقعنا!ل

تفقدلاالجماهيروركنبالمعجزاتشبيهـ-اامراحفلمكانانمااكانحز!رانمنالخا!س-اننرىاننسطيعالزاوبةهذهومن

اولانهاكما.وروحهالشعبصصنعهـنكانتانلمعجزاتباايمانهاجديدميلادبدء

:بهـطيرثعر"نقلتماالناسكليرفهملكبملكني

اعب

جوادصولوالنولسوفدرزفحؤتمطريصهلإخشاميافي!حن

عادقدان:الركنفبمتمميخةوتفنفحزيرانشهـرمن

انماالروعةمنبهايحيطماكلمعالفارسهذاعودةان)2(جديدءئولدنا

والمن!ا"الكلدان"فصيدةفيرائعاصادقاانعاساايضطتنعكممىونق!!،حزيرانمنالخامسذتائجمنافنانيةللن!نيجةوبالفة

اللى4وبعودب4لكيرهـزبخشنصرسخصيةالقناهـريمشعي!رحيثكان،ساؤر؟ثم!كلاللعملحسزالىالملس!ولينيالانسانخروجبها

ا)نائراللش!روحوالىالفلسطينبمالثائرعودةالقناعةؤهـارالاولالثكلاطةشكلإنفيواضحماالخروجهذا

حياعادنجتسصرالخطببافلاسالشعبهذاابظءمنالواعيةا)طليعةللدىالثامة

وشاعروروناعادوافلاساعجزاالنطرياللعملوحيزالسياله-ةالاسالءبوعجزالنارية

رأيمنهسامرياتالخلت!قدرميملكانوالنثراللث!عرولابمجدالمقاهينقاشفلا.كاملين

رمحاالبرجفوقكانفررءنيصونمئعيدالىليتحولمواقعهيجاوزللمانوتطبيقه

الصغارويمبثراركبا!يطمئنهو!تهعنفيعبرببختصروي!نحدثي!فوازالشامجرلنايقو!هماهـوهذاان.ا!ضهاوفوقالمعركة

فيههذايخطوانمماا-لامدربوبأنءضىمضىماوبانلهمالغدبشانءلمىالاشجار"فصبةفيوكذللك"الس8وب"قصبدةفيايضا

الاخ!برةالخطواتالثمس!بارضالىبو!ا)نايرءرالنتط!راننجدالس!وبؤفبم."اللضفة

...حافراربا!ست..تخافوالاكلوقناعنه/يتعداكطع!رىنارزياعواللصالصاك"كانالموكة

طيفالست!لاالنقماشخلالهـنانهالامشكل!نهلهتحلاىتشطيمقدالكلمةا!

وعاد.مدفو!كانسيفألفاؤيه.واؤعهـواللذيالخطللهيتضحئائرةزميلة4+صو4بت،ال!وار!

ورجعت...جبيساالمنلىفيكنتومقارءةواللثراثهـراقراءة!مهايوما"ثلهكانتالتيالرجمبلةهذه

وبعثت...قرونان!ت..امت"اللث!اىالمماصةاكوابوارتتذافاللهادئة1الجلساتخلالمنالافكار

رهيمبةامواتا!الرفرارفيوترامتافظ!رةان.الشحديدوجهعلىونوادي!ادمشمقج،معةمقامففي

ررء.غارطوبىابفتعببرهحدعلىجعل،!الذيالتحولولهصبباموقف!ألممئاهـرلخصت

ء.صارالن!ضوءعلىللمصلمينطوبىأ/لفتشطيمعلاالاشع،ركلانه!والسبببانالتررفيناراتررعئائرة

م...........نأ01تنبتانالممارل!لآحيزالى؟ضاتدقعوللمكأفىءهـ،ردقبتانطب!،

ماميلما!حريقصاىلهالمانقلبهأفيولضمي!اعهلدويطلصورواحيرلسبابجدلظشطت!ثاسهوبافيواحدةزهرة

برها.مرالتيالمختلفةالمراحلعبراللحريقلسميالحالقالىم"حزيرانمنالخا!يفيحدث"قصدةمنس)2(

عبدحاجوللي!ثمشق


