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بهماشتعلالذينارجياع،الهروبةوباعةالجياع:الاخرالصف

.اولخورسدةالىارتتواالذينوالوجهاء،الوطن

حدودخارجقيواجدونلاالروماناشاعراعلىبخافوليس
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ءقالاغرابكانفلئن.اثورةاعلىالنبرران-:صبال!ثغرةهذهومن

اولها،عديدةمراتبل،مرتينفالاكرباء،مرةالثورةهذهطعنوا

!لقتالمضطرةافنفهبم.الثلائيناتثورةواخ!دواًزبفهماسش!م!وايوم

ارراخلية،الروموجبهة،الخارجي!ةا!ومجبهة:جبهتصعلى

علمتهقدالموتسورةانكها.الكرسيبأبقياًلمرفيينالامبراءجبهسة

.القوموعلئة،الغزاة:الاعداءكلننوعانلقومهونسيكان

الفلسطينية:للثورةالبيبىالاطار:نالثا

وببعده،السياسبمبطابه4،والفلسطينيالقومبمالموضعي!اد

وهو.كلهاقللمان،الديوانجليستغر!ان،والامميالطبقي

اكلاميمورحيث،"الصعبةالممرأةعرسان"قصائدهميفووتهبلغ

يذاميربدعلىطوهيةويى!!ةليقدم(ال!ثورة)الكبشي.!رعلى

،3691عامثورةاجهضيومءار!هاانلهسبقؤقد)بالنحهـرثربة

الرأسمابةنصدحيث،"الصع!ةالمرإةولادة)،و.(8؟91و

،وحميثا!نظ!يةا،ورافيعلىوالاقالجمالبلدا!خارطةترسمالمهترلية

هـهـهفتهب،وتعر-!ا"المعارةالف!وا")،العرس-الثورةتفضح

القومي!ةار!تحدياتاماملعجزهاررتراوتذبعهاالثورةعىوتنقض

فجد،حيث"اًلهـبابيف!حانال!ععلىو"،القاريخيةوا!همات

،حربئ5ثمةفليسذهـكورغم،حربالفخاضوالدالب!وي

-65-ا!ه!فحةع!ورة



حبورأأصمم!هالمثشوعهدعلىئقلصعف!حة

اللي،يعذاشكلعلىهمالىقةفيبالاسايضانلتقيوهنا

نا،وة)الدداهممنح!فن"مقابلبهوشىثمالعلاليةفياررءفبل

،ال!راءجلودمنالنحربطبولتصنع،يرث"يصيانل!رنككان

.الرشواتعلإهاتعومالتيثصاؤهموتس!ليخساكلن

،المأساة-ا،هزل!ةاوالهازلةساة31معنتواجهالقصائدهذهفي

حربانهاغير،الحرببهباباكلليةالوجوهفويالجندنبصراذ

،(ايهرولن"-المرفوعالشعار!معهاونتواجه.اصحابهاصرهالم

نإراف!مهعلىكانولقد."البكاءحتىء)المضحكالشعارهذا-

جيفةعلىايلحقواتبعثروايوم،حز-كلانبومالقفارفيشتا-لهمكتذكروا

الاتضا!ها،برالوجاهةلعلماءصارخةلننعريةهذااًن.الخزيفقى

مثلتالفاظنكثرحيث،"الفقراءبيصان"بروالكشفالفضدحمحاولة

ينهض،وحيتاًلخ..الهففحة،الالمرا!،ا!رجة،اكشفوا

الم!خاذلين.خزييفثحالذيالشهداءمؤتمرلعح!فر"أبي"

يصورلاهواذ،با!ثورةالشاعرالتزاميسفرالمقصائدهذهوفي

الخارجمنبهاا!حيطالبيئي-السياسيوا!ارهاالموفوعيواق!ا

لف!هةكلفيروحهتذوبوهبلف!م!سب،(ايضاالداخلمنوربم!ا)

،رغمناظرإ"امامالوا!حالفاسداواقعاهذارغمانهغير.يقدمها

ينفكمالانه،ياتيولاشعرتهزحرقالذي(العربيالم!ثم)"الجني"

علىاثافركافهتنقضمينسي!ا،اخرىاثراملعبارةيطلق

وتظل.جراحهوشلتئمدماؤهتلتحمبكرايطلبل،دموتدلاالكبش

النخ!لةجذعئهزانحاولتمعااذاانهارغم،اطالعاسعيدةالث!ورة

النض.افيظ"قدا!غللان،الثمرعليهايساقط"لمنالولاثهل!ى/

الاملان،القولوفصاهـى.النارتتقمصفلسوفطاحرقىه!اولئن

بل-بانتظارهالشاعريكمفيلااسذيا،المزهروالاتي،انتفهـتحاالابيض

ملاسته":مطالقابلالىوبالتطلععاتقهعوالملقىءبالسبيقومهو

منواحمدلاهسوالورد!الاملهذا-"تلدينهلمناصغي،نسفي

بمجمله.للدبوانيثةالمطالحلويىةالخصائعى

:الدوامعاىإتجددةاالولادة-خامسا

جدليةصلةتجددهاعلىتداومالتيالولادةوبينالاملهدابين

والملحمي:النضلليالتواصلصيرورةعبهـرتنكشف

"..الطلقيعوثإدولهذا،افتربتثم،اموتلاوانا"

ولادةقصيدةلافي"المخاضات))لفظةمناًلتجددهذاًعلىل(دولا

وهي،(المفررلاالجمعبصيغةاستخ!دههاانهلاحظا"الصعبةالمراة

ساهـصةمريمالىالرءاةاتىكماالهفقراءاليهسايأتيالتيالمخاضات

اشتدادآنتنتشراننيالولادةمنايضا!ليهاثلولا.بعوعولادة

ا،دينة.سقفارخوفصيعصووساعة،القصف

التموزبسةالى-التولداستمراريةعبرسيلمموالشاعر

الناظسةفالمرأة.بادبجلاءعنهمايفصحلمهو،وانوالمنقاوية

الذيالشيء،ال!فينيقرمسادلطه،برماد-ستحموالحرارةللك!باء

نرداثعافييحصىلاات!ي(الثورة)((النار))لفكلةايف،عشهتعبر

((الماء))لغظةفيردبلمرلهافتج!دالننموزدمةاما.الدبوان

تختصرانالانفمن،أوالحركةالحياة)"النهر"ولفظة

-مل،وامننلاءثفللاذازجهماؤصو"ستبهعى"نفصجةابصادا

عنيشفوهـص.تكرارا،(اضارا))لفظةمنهماكلتفوفىواللتين

يسنتهلهاالي،ايضا"البابيفنتحانالجوععلى))مطلعفياًلتموزية

:اًلعبارةبطء

أوغل،الاعصابشصالى-

:مطورهفيساله
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موما؟ترىمل-

ليجب:

ويقتل.فيحيي،يدخل!هنماهلىماء(رى-

هذدـالصورة،الممتليءالمحشودالتعبيرهذا،"الاعصابشجو"

امالممتترامىشتىوبدروب،معاآنفىواونافيبالاندياحتوحيالتي

نباتاتفيالنسغانغتفارالج!مفيينتشرالهمسبيالجهازاذ،الروح

ال!ؤ!او،بئلافإر!!حي(،لش!ا"لصةانذلكزهـعلى،لربعا

لل!ركة،العدتدةوبالامكاناتبال!تفتعتوحيكما،التشعباتكثير

!موليى-ةهوضوعيابديلايعداني!كنالذي،انعبيرهذا

يرىانهووواهانبوءةيطلقانللشاعريسمع،واسعةرؤية

الثوراليها&ه-سد،ورمهـيمهاالهـطامناخريمازج(الحياة)الماء

احضهـانفييوررؤالجديد،وؤسحدت!طنمافيهاوايقتل،اذنموزي

ياتيانالانبعاثانيدركان4فيص.يهدمهانيلبثماثمالقديم

يدةالفصومقيوحفتراهلهذاوهو،الصداميةاكلحمية؟ليةعبرالا

والثمار)"،ا،ه،ناثالغاةالقنا،لو"الداشي!الثماربين،عينها

الجلرلة"محلى"يعانوالممنانومحنده.(التمونريالن!ولدرمزهنا

هـذاًوعلى،ال!شورلهميكتبولن،الماءصفحةعلىيسيروالن

ناومع.اواتاالارضجسدبتلبسالذيالجدببخخوحدهالنحو

ممنلضابدلاة،الاوانقبلا!ولالقلسكليأخذفدالثورةاص!اض

ءنش!2؟بهـ!للاهيجليقولكمسااو)ساعصةالجهرعلىالسير

؟!ي"حربنا،ا!للأداحكةالسادقىهذهوككن(،خاض4االميعانيان

.باطرادايىصلادعلىوتداومتوا،-داتي،(المعادة

:انشعريانكسدفامامالوامحعشفافية-خامسا

اه!مذهكانت*وربرول)للوا!عدؤيةعناديوانايفع!

شبكتيهاعلىتصصع.جلاءعينعنتصدر(فيهالوعيخصائعر

ياخ!انء!لهىوو(كم.الضبابيةمنوالن!سهالسمافرةصورنه

((،الكفايةؤمحيهدهاامب،))ليسهوال!غي،((الواشي"دورعراث4

الدنانير:يتهوتصافائماالىكامفصحهيالؤريللعنصر"يفاول

الممب،دة،"أءةؤ!لغموثمة،الاضفالثونالانباهالواعتلد4

الضجار،ايديفي!معا-هزةوالجنسد،حربمنوماتبداوالحرب

اما.نصراهـ،ففشلو!ن،اخو؟ةلاجهاضتدبروالرجعية

كله-اووطن،بلوحدهمطقاالساسةخلفهع!سانهشجرةجرعوعلى

وحيسن.الواسعةالخوذةفييتدحرج-المسنحضرالمعلباوطنا

الفار))بب!يعوفيخذون،المذياعابرةوراءدطلاسيلوذاحربا!دلع

تجرااًلفلسظيني،وان.البثجهازوراءمنا!عدوويقصفون،((الاذاعية

نا،اث!اعرتعبررحدعلى،"يءالص"هذا،المتشيىءالكائنهذا

اقدامى،االعربفرسانعادة،على"حاسرا"ويقالدرعهيرمي

الامر،بعدهاهمحياة،الذيالانتحاريهنالهميخوضسونكانواحينما

ناوحاولتجواان،ازبصرابهنومصبعبادبنالمعتهدفع!لهالذي

.الاجهاضسوىلهؤلإسغمارهايخوض

الثعلبياتمبا"ارهقهاثدالوجوهبعضانالشاعراماموجلطا

تضافؤدو،الانفا*ىوؤصبر((عرضي"غضبها،ن،"ا"ساوم

رووسهم.لعصدالاوانآنهدا؟"فيه،"الدمويبالوطن"صدورهم

:حجابالشمم!ىأل!يقيهاولاستريح!هالاعاري!ةوجوهانها

هـ"الوصوه،كلتكشصالوجوهكل"

:لشخصياتا-دسإاس

الشعرية،انت!يةمضمارثي،المثمرينالقرنمبتكراتلمنانه

ايهمسوراءهااث،عريخنتفياو،الشاعرباسمتتكلمشخصياتابتداع

الادبيللممصطالحوفف،يدعىماوهذا.قولهرريدمام!امعهمافى

اإقميرةاقصةامنالهـقصيدةيقربنهع.وهوبالتشخيعرالصديث

بهذاالمحدثونالعربالشعواءآخذولقد.سرحيبطابعويطبعها

اصعابوهم،الفلسطص:هونالشعراءامما،بعيدزممنمنذالمنى

فلدما،فليلاا،الاسلوبهذابمثلتسحلاالتيالننائيةالنزعة



مننهجسااعتمموءانعتمواماهنهم،امرهممطلعفيلهكنبكلا

اكمبير.عناهم

يم!(،الوح!ات!ئر"ديوانفان،الامركانماوايا

ييافدياوبينبينهخلالممامنالشاعريوحداليبالشصيات

عرجالذيالشاعر-الفدائيانكي!يناولولقد.والشعبوالثالر

ولهذا.نفوسنامنادسلوانلي!بمجاءما،(،السلوانمقى"على

،(منالمنظاممار!او،الق!انونعليخارج)((جوال"باتميتهمصو

سلطانالى)ءعينيهي!سسلملمانهكليتلخصالمحكمةامامودفاء

منالسسلطةعلىعصبي!و:الممنىمقدوجةعبارةوهن!،"النوم

ثانية.،منجهةسالولاخانع!روهو،!مهة

علىا!سمهـاتهمياكلتحفراخريانشخصشانالديوان!كل

الفدائ!إ،وشخصية)(،مجاهد"شخصيةوعها،حؤاالقاريءمعا،

فيهـ،تتسلسلتقليديةباقصمةاشبهسجاهد.!ة("سلوى"

.فهويةونه!ووسطابدايةلهاتجدبحيثمنطقياتدلا*مطى

اليهفرغبت،"جصمهـاليغور"منعليهخشيتالتيخطيبتهمعحتلف

نزهـطانالمنتي!"وكانت.والامنةالدا!فكاتب8باالاحتماءفى

وابمر،جنارتهفيالناليوخرج،مجاهدواستشهد.الصبةخا-!مي

الوجههو،ساحليبوجهوتتسمخاتمااصبعهاكلتزر،فتاةالراوي

ليلة.ذاتللراويمجاهدوصفه؟للي

نابنايجو!لبل-الم!يميالاستبصارصاحب6الثا!ررسم

شخصةرسم-،(تخه!لألا!آا!يمعين:"هوتعبرهنستعمل

ملتزما،حسياموقفايقدمالذيالفدائينفسافيكأتعكيبب!عاطةمحاهد

بانتوحيالقصيدةانومع.المعاركنيرانذكرتهضبتمنهواذ

ال!-هؤاانومع،حبصعنالهاهللثورةمهطهدعشق

ذاقهاهـ!للثو!ةحبعلىلا،يضطوي،مناكليفهمهكها،؟لثوري

ناالا،سبيلهافيالثورةتنافسلالتي!رضبل،ذاق!اجلومن

يبيناوبعراحةاليهيسرانافغلفد،كلهصلارغم،الشاعر

علىالثورةايثاران.ذلكدمللوحبذا.التلو!اوبلا!اعولومنه

الزيتونشهمحجرةمجاهديؤثرانالاصحولكن،عال!يةعلامةاـلخطيبة

كلها-الامورهذهاناث!وا.يوريةكغاياتوالضلوالبيدروامرم

منتض-كلاد-عليهاشعرهمجلادحتلةالاركلشسهراءاوففمارهي

وذلك.حفمورهابامننلاءالقارىءيشعرلا،الاقلىكهاو،ارريوان

منعليهاواحنىبالارضالصقفص،ا،!تلةالارضشراءعكيمه

عىسيماءهمتميزالتيالاورالقسمةهيهذهولمل.المنضشراء

افنيومة.شعراءمنعدأهم

ثانها،الرومانسيةكأالشخصخصانعىبعضففيهاسلوىاما

."الاوفاتكلفييعلح"حزناتلنوشعالنني،"الأم"شكذلكفي

التحتانيةالطبقةبناتمنفنياتيصورانوركؤورىالفلقد

.لمسرى،1لوسي"ت!ىواحدةومنيت،الرصتىانسبافوويبص

((،مابودةعالثعت"انني،لوسيتثسبه"الاللالصفيصفهالا"التي

.هغمورةاسرةمنتتحمددلأاننيلوسيتشبه،(ادفقراءبنت"وسلوى

انها،الرومانسهةهـنتميزهاجوهريةخص!صةلسليمىانبيد

ضاها،لوقعلسمع9يصيخواانالاطفالعلىاذ،الثوديةالرمشة

والقادم،ائنالقابلفهي،الحلوىمنصتهمنهمتكلصمللانها

م!هذاوالاهم.اثو!ةلكضبتيستنزفدانالاعليهيبقهـم!؟للي

،صاحب،(كربلاالىالودة)،فيقصيدةكالمتكلم،نجمعاافناكله

واخرالج!رحضيضبصنةكتصفنحدعاالمغيى،*صتبصار

ذا،حالقمفارقهةالرمانسيةالشخصيةنارقطهناوهي.!يهصف

ضبابيةتبقىسلوىلثخصيةانفير.نو!بطب!ولموففاشم

شخصي!ةبهتتسماللأىالتح!سالمهاكحعدولا،التأطيرثا!ة

الشاجيسي.الطابعذاتمبامد

الشطصيات!صذهسعنةكلقاركهايلمح،حالابهوعلى

الحمعةفييبمعون،ال!يراءفيوملق!ل!جلورماميمقتلعةانها
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اهـمسةسوى،هويهبلا،ائخيمكانسدانتماما،،ايامسبعة

الجميعولغاد،بالاميئشعورولونمااستقراربلا،العاميةالث!رية

المسحلحمحلولفيهايحل،نفوسهمفىيتمطىالقلق.!عائهبممن

لك:يقولونانكلوإجوههمتطالعك"ذوتحس،القربانخبزمي

.ا،اليقتالهالاعواموجىالشو!خيلفينالأتتصاهل"

ففحهكلما6الهشمس!ملقىبزبيباشبه،ذلكمع،انهمعر

والقنى،ويقتلواليقتلوايكبرونفهم:حلاوةازداد،ا!اجرةشواظ

هـاثرا)فصيدهبطليصووحيث،-سكلولأ؟كللهكن!فلاالني

العربة.وتخ!رالماءيؤر،الحمودكلعلىالمطلوبوحو،(،الوحدات

-كلتملفبحهدما،(،الحزننبرةاكتهلمت"كلماحهـلاوةتقدادوهي

.مشواالقنبلة

الشعبية.الروح-سابا

6ق!إندهمهظمتبا!الشعبيةالروحانالديوانخصائصومن

واحدةكلنتكرركعيرةوعباراتالفاظفيجل!يةالمباطنةهذهوتتضح

قصيدةفيسيما،الاحيانبعضفيتشعربعيخث،موةمناكثرمضها

الشعبي.الشرمنجديدفربالقعب!مهان،"المعا!ل-ءل"

ملص،اللويح،المحاملجهل،ال!نشامى:اًلمغرداتهذءواليك

خيالة،وكل!ياعينيياعيني،النبيدينيا،ديرتي،النشامى

اليهااًضف."الفرةواتتشراحت،السكرةلكن"،الارض

وعبارة،الئوكيطحنالذيوالفرس،الشوك-الدربصوزة

والالفاظالعباراتهذهمثل.ايضاالكلاسيكية(،الصحراءسفينة"

الشعرقاموسمنخمههيولا،عرالمطالشوقاموسكاليست

اكمىلحمةفيوجوثعايبرررماانغير.ا&مبعينورفيالطسطيني

قدالديوانفصائدمجملانوهي،بالحسبانتؤخذبانجد-سةضيقة

تيالتها.التيالنئلاىالسنواتفضونفياو،ايلولمجززةاثركتبت

والالفاظلننعابيراهدهمثليستخممالاملهزمشامرصمنلشيوانه

الممسالة،هذهازاءوعلينا.ايضاعامياشصايكعباًنءل،فحسبه

هيذهمثلمنتماماخلوالديوانمنالثافاالنصفاننلا!ان

كلما،"الايلوليلعدكا"عنالزمنبهابتعدكلماف!نه،الظاهرة

منالمجزرةصورةلننقريبأالاتصلحلاالتيالمباراتهذهعنهوابت!د

الداخ!،ى"ميهيواصلالتكينضمجهكانربو4بل.اك،ساف!مان

الذيهو،لوعةوتبزهاسابقننهاتتصىقصي!كلانناسبحيث

انوهانوبودي.الييةشبهالتابيرعنوابعااثسيةلفتهنى

السنةع!الترثدحميرةوهي-"اد!نشاومن)،عبارةانار

عبارةايةبهكتمتعلاماال!تعبيرواللرةالنمجاحمنتحرنر-امافة

بها.تستبطانيمكنععاصرة

:الاخيرةالخمسالقصلالد-ئامنا

ويتيور،الشاكليتناميحيث1،الاخيرةالحمسالضئدفي

بداياتلالدىذاتهفيت!لذ،!وقهالديوانكبلغحتي،ومضىناث!

وم!ما.طيهحبارلاحدالىناضجاشصيانفسانلمس،،الاولى

النض!نحوالننلربماسهمرارية،عطاءواجزلاسخىبمواسميبشر

الش!ثامعالترجهذاويتطابق.الهخاتمةحتىالبداءةممنذو&اصه

واخرها،0791عاماولاهاكبت،ءرمةكل!فالقصافد)انرفي

واكثراخصبالمشفبلانمؤداهادلالةافلمولتا،(7391عام

وايناعا.تفتحا

الإبملمفانا،اديااتطرفىلمواثياءا!ئسياءالديوانكلانبيد

ورغ!ا،ببصيرتهاتستطيعالتي،(الام"لشضيةالنفسي1بال!ترلميل

عليهاتردوان،الفا!بدونكفترسادةكستوعباان،اميتهاعن

وفهمها،الداخلإ4الحسميةقدراتهاالىيش!النهيالشي،ايضا

هذهمثلعليالمقومةشعرفيكعثروقلما.!فىيافههاللامور

الش!دجسداليايصااتول!ولم.نوعهامنال!بدهالشخمظ

الاثم""الىولا،الهـباءثروسالصفارمنهايتعلممحبرةيخدوالفي

الضيمق!ةأعنالبحث)البراىاـ!اولا،"الئارض!وة!ح"الذي



ايضما(ال!يقةشالبحث)اسراءهيبداوالذي،الدممنالطالع

توحدالىولا،السجن-الهـبيتالىولا،الا!كاذاكرةكا!كلقا

الذيالنهرفيهافهو،القسمةيتيلاتوحداكربلاءمعالشاعر

وحهةؤ!اجزرة4واوالنهروالثانرؤ،لشاعر،بعسبهافمقناهالتحمت

لمثوةكنونرالديوانفيبقيتلقد.لمحمتهاكالسمداهاالكلالاهو!ة

تخطئها.لاالحصيفالقارىءدشو&ل،انبشها

وخلاصة:خاتمة

العقدمنتصفصنذ،الفلس!!نيةالثورةتاريخنشطراننملكقد

كلتخوملحاايلوليقعمتمايزجماشطيرتينالى،اليومحتهالسابع

شطرهافياللمئورةالاساسيةواًلصفة.بهطالفصلثؤةليشكلمنهما

اما،الوووبنببهاالننصاولوتفاقم،لمتعاعداالضسارعهيالاول

ارلهذانا"!سواالطعنفهو،صميمياتمبزالهـثانياالشطريميزما

ناب!هت"التقسيملهذاووؤقا.مكانكل!الورةلهماتعرضت

الحق:ت!ءبئمعتماماتتوافخا!حقبتينبينالمقاومةشعرفينما*س
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