
فلسطينفيالثديثيلادبيالنقدحركة

لياغيهاشماونكلةور:تا؟!ف

ص(03-7391اً!قاهرة.العرببةوالدراساتالبحوثمعيمنشورات

يافطهالفمالدكتورحددتقديمهمنالاولىالقصارالكلماتؤي

الحديثالاددثاكقدحركة"علىكاداواكتصرافىياهذاكتابهمنهح

مرونالفلسطينيينا&قادنقيدؤ!يغابىالخوضوتجنب"فلسطينفط

الب!دلمحربعثرتهمبسبب،ف!طينخارجفيالنقديرش،طهمكان

اتسمعه!ناهـن."م4891شة؟كسةبمدالعرببةوعبرالعرببئ

منبشبمءالنقدبةالنصوصايرادعلىحرصه"اىالااماقهالمجال

ونصوصمقالاتمنجمعبما-توس!عهالى0انما،!ب"الممعة

والكيفيةالفنيةص!مودجاورتوسعاالنقدلفهـوم5!كط-،ابحاث

حدودالى،والرابعالثالثالفصلينفيخاص-فى،إوضوعيةوا

.اًن.":!الحمينيستشعرهانفسهاهـؤلفكانردما،بهيم!اخرى

ومهـترؤوا"شترينكبارفهـيهافيركالتي1السولىيشبهالنقدم"دان

.(116ص)((وتجبرهمالتجطرة

فيالضلبيعينمنعبدالرحمنالدكتوروشقيقههاشمالدك!نوران

اتياالاولىالمرة!هـهفليست،موضوعاتهبشنىالفلىفييهالننواث

الطويلأة(لمقدهـإتالىيحتاجحتىمنهناحضةلفا"6فبيه!ايعالج

،(مناخ"الاولالف!لف!ي!حملاناذقجرملا.امريضةاوالتهـمهيدات

فيووفىبواجتماعياوثقافياسياسباالعاموالفس!طيفينؤررطهن

القصة"كحابهقك!موضوعالهااكثرعئدالوقوفا!الةدكانعجالة

اث!افيالفصلالىينتقلثم.")1(و(الاردنؤلمسطينؤيالقصبرة

منح!يثالحديثةءالادبيةإدارسواالمذاههـبعلىى-ايضآبايجاز-ليتكلم

عنوي!ف،جاورهاوماطينفلم!ريا-،8وزلماثيروتطرر*ـ"زشاتها

كنالانسانالاشتراكية)الجديدةوالواؤنح!يةوالرمزية"الرومانمبموؤف

اتيللتقسيماتت!يداوالفنوالحياةوالكوناطبيعةواوالمجتمع

.اكنابامنابى،ؤ.4الفصولفبراتبع!ا

***

-!دونه-وموصوعيةوعلميةدقةبهكعهدنا-الم!ؤلفيعترؤكا

قعميهوضعانمنذ،القصيرةالقصةعنكتابهفيفعلومثله-اتعهـمسب

لقرناكلناكأننالنصفمرحلةبان،الحقيقيةالموضوعارضعلى

تقاريظسوى"!نامفلسإنفيالادر-جمماالنقدحياةمنعثرالتاسع

القرنواطلالغتمرةتلكانقضتانمالكن،تمقخرولا-لمجملاسادص!ة

التيكتدكطغرةالفلسطتلبيةالنقديةالحركةطفرتصتالعشرون

بظهوركتاب،ال!حديثالعربيالشعرفيالباروديسامبممحمودطغرها

الخالديلروحي"هوجووفيكتوروالعربالافرنجعندالا،دبعلمتاريخا)1

جامصرزفي،فرنسا9!أالعلميطلبحبسئكان(بوردو)فبمكنبهالذي

مؤتمراتهمفطوش،رك،امشثرؤيناعلىتعرفوهناكوغيرها،السوربون

والمجتهسالع-ةالفرنمبالثقافةجويعيثئانلهواتيح،العلمية

الذرنسي.

الهامةالملاح!فيوكتابهالخالديعندالمؤلفوقفةاهميةوتبرز

فطكتابهالحسينيموسىاس!قىالدكتوربهجاءماالىاضافهاالتي

والدكتور،"العشرينالقرنمنالاولاربعافيالمعاصرالادبيالنقد"

الههـاقية،"الاؤسلام"مجلة!الغنابهذاعنمقاللي)ا(

.م6791الاولتشرين.الثانيالطمر-الرانج!كأاهـنة
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التاريخبما!ب!ثرائدل!الدي3اروحيمحمد"فئالاسدالديننامر

الادبح!ي!اة"ؤخيافي!عبدالرحمنادكنوروا،(،فلىطينفيالحديث

."ا:كبةاحتىالنهضةاولمنالحديثالفلسطيني

افيل!نةالارببنفترةوهي،اكاكيطفرةتلتال!كبماا!فترةاما

فس!كان"ؤليهاالنقدان/المؤلففي!ةولم8(91عامنكبةسبقت

يفقه"لماناصيالخادوحئثتابمستوىعنيقللا..رف!عمستوى

الذينامتابمنكوكبةثنبتهماالغتهـةهذهانتاجعممدة.(7،ص)

!واءتتالاحرو،يةالتاثرالرومانسيةلواءتحتمنهمؤمانضوى

منها.يقتربهمااوالجديدةالواقعية

انقهحدتائكواولهؤلاءالمجالبافساحي!فام/1،اؤلفانوللحق

يتد!لة!ه!ىنانى؟،!فسهاعنوخاطراتهمالنقديئونطراتهمآلىاؤهم

عنكتار"فينحاهالذيذاتهالنحوعلىاراءهويبديالاحبياناكثر

.،صةالقصالقصة

ؤدوىاىابيسخليلمنتتبعهاالئنيالاولىبا،درسةبدألقد

اهتماما.صبابمثلمق،اعضائهغعندالاهم،الجانبموضسحا،طوقان

على!يههـاوترجمبزهمنهاوالغرضواهىتهاالرواياتعلىبيدسخليل

وكلال!ابةعلىلىيبقتوويقوقىبربز،"الكم"صناكثر"ا!ف"

ا!نشا-بي،اسعاؤءمحمدعندطويلاوؤفالمؤلفلكن.بهايتصلم!ا

لمواق!فاخلالمنالعامةاواقفبامعنياكانفالاول،السكاكبموخليل

واتحاد،ءياتهممرافقكاذةفيباهلهاللغةاصلة:شل3منالخاصة

اقا!"واوالوزن،والعب!رية،واننقليدوالتجديد،والمعه!الل!

القضي!هذهاواريحوندمانقبلاًلعربياثمرقيدمماعدهمااللذين

اقولا"نيمعلاهذااننجر.الروادمرحلةبعدال!ديثنقدناؤ!را

ول!ل،للنقدادؤهقافهوم4اعنمواقفهاكثرفطاننئاشيب!ئيا؟بتعاد

يكوناذ-فاعاتاواونعإومنالمؤافعليهاخذماعلى-الس!كاكهنط

لان،الفلهـطينياكقمدحركة!-البساشببيكلنءودااصلب

يكونان-واندفاعاتعلوممنالمؤلهـفعليهاخذمهـاعلى-السكاكيني

"...للمشمرالقديمةالعربيةالمفاههمفئبابادخل"ؤقدهيكنوان

.(19ص)

التي-لمعمرهزمرعلى-النقديةالبرء!ه!أشاكراحمدم!،ولاتاما

كتابهفيقبلمن-حليلهافيالسهبقدصلميباجهيلالدكتوركان

كلهانضجااكثرتكونؤقد،"وريالىؤكلأالحد/ثالشقداتجاهات"

)الانكليزية(،والاجبيةالقديمةالعربية،المزدوجةل!ثقافلأول،سارقي4عند

منف!يهاماوتبنىروايا-"لاشهروايلداوسكارمقدمةترجمانهخاصىة

اًلشاعر")ءلكتابالكرمبمنقدفيوا!حااثرهاظهرنقديةمفاهيم

وفط،ؤصةالعربيةالىالنفلوطبأنقلهالذيامرنسياروسصانلادمون

عنه،ا!نقلمنالمؤلفاكثرالذي(الاكبفيأاثخه".فيا)منموقفه

هـنوبم!بب،ا(وضوعيوالنقدالذاتطالصقداقضيتيمعالجتهوفي

والمازنيالمصاد(لديوانا)ع.وبمنثطالبمرمئفنثدالاخيرةالقضهلآ

كل-(+نثمرحتى"تمهلهلمالايامانفير،نعيمةلميخائيل(الغربال)و

.(111ص)"رائعاتئمرات.نبهتعدكانت

صاحبالعسينبمموسىاسحقادك!وراالفترةهذهاعلامواخر

البصوثمئكثيروصأحب،لهوالطريحالنقدفيالمشتركالجهد

فلسطينوتاريحالفلسطينيوالاابالةربيالادبؤكزاله!فةوالدرا!ات

الدكتوداس!تثناهمالذينالقلةمناكرمياث،كرواحمدوهو،خاصة

بذه6النقدينشاكهماكثرانمعالكتابهذافيلهمو!ضالمؤلف

ضلة.الم!ط!نفلم!خارجكان،انفدجه

تلكووإدرسةاهذهاتباعمنالنقدفطآخرونمسصهمونثمة

الفطيشونحتىيعرفهميكادلايئالذالمغمورينم!اكثرهم،الفترة

وبغيرهمبهمموجزة9هامشبتعريفاتالىاتطلعكنته!نامن،انفسهم
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-
!
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الظسطيني،النقدصكةفيالاهرىوا+يجاهنالفراتمغموريمن

سلومويو-فالسصغريوعيسىحمدانداودعنشيئانوفلالاننا

.الستارعبدوابراهيمجياراللهورالدةالطيباويوعبداللطيف

اعلامفيه،فكهابقه،الفترةهذهنقد!الوا!يالادجاهاما

عبدالله:البالسزينبعلمييهوا!حاالمؤلفاعجاببداوقد،ومسهمون

وانطويلةممماو!فتهتكوناناننعجبفلا،صدقيونجلاليمخلص

خلالهمنليكشف("المضفونالادباءءأبعنوانطويلامقالالدلاولينقل

ثم،الجديدهالوافعيعةتيارمنومكانهالنقديمخلصمستووإعن

هذهء؟الاكبراليالسارناقديكونيكادة)انهيىقولألثانيعلىيرج

النشاهـاتانواعشتىتشملفلسفةصاحبلانه،(،...القنرة

الروسيالادبءلمىاطلاعهمنافادبمانظرتهوسعثم،والشقدالانسلألية

و!القنى("،خلمونابن"عنلهمقالينفيكوواتجلى.لهودراسته

عنكنابيهوفي"العربيةالماريةالمدرسة"عنومقالة،بتهوفر""منهع

حصيفةنقديةبأراءء)فيهما،اقهاللذين"تشخوف"و"بوشكين"

اتضاعسائرواما.(175ميل"مدرمشهسماتمنوافرقس!فيها

واثوارهم،كتناسبراء2فيهمللمؤلففكانتالنقادمنالانجاههذا

،(181ص)ءطالبهاكثرفيال!ابةالىيجنحكانالعزونيفعارو

وتركه.(184مى)حيعيراالنقد!ىانناثريامهـنهمهعنيخرجيكنولم

ثم،خوريو-يوسفالبنملدوعبداللهحورانيبرجابصعةيى!ص!لفا

منانذاككانالذيالايرانيسيفالدينمحممودعندليستر!توقف

وصه.،091عيلوحرارةحيويةالمتوثبين"الطليعة"مجلةكتاب

صريعة،واحكامصميماتمنالنقديةيلايرانيمقالاتفيمماالرغم

الفلس!ي!.النقدحركةفيم!نةله!سيطل

***

فرو،ولا،واهمهاالكابفصولانهزر،والاخررالخامس1الفصل

ميففسهالالبلض!وبةتبعاكصوقيازدادالفرةهذهفيفالنقد

حزيرانهزيمةبحدتاججاوازداد،م4891عامنكيةي!هالمحتلةفلسطين

.م691لأعام

المولفجعلمما،جداكلثيروالمنتديالادبيالقزةهذهاننناج

المص!تلة"فلس!نقاالنقدحركةمنصورة"بالفصلهذايمنون

فيالنقدحركةفيفيلماكلجمعلان،فيهلهت!ي!مرمامعتمشيا

الوفىفينجتانرهاالتيال!رو!بسبب"عس!يرامرافرةاهذه

التياراتومنالصهوفيالععومنالوبيالوطنهذاومواقف،العربي

رهـفىلقد.(102محا)(،...والابخنماعيةوالسياسية،الدولية

ارائعة"الفنيةالصورة"توضميحعلى-الحهدوسهـحهما-ا!لف

الفلسطيني:الثالوىفيوج!ارةبحقتمثلتالتيالغننرةهذهفيللنيقد

يتطقفيماخاعة،زيادوتوفيق،القاسموسميع،لحرويشمحمود

اصحابهوهم،لاولم،وجوههكلمنالهفنلةالارضشالوبتقويم

ومراراته،افويقهوذا!ا،مضايقهوسلكوا،تجاربهدانواالؤين

النقادمنكيراشتطانبعدماهيتهعنالكشفعلىمنهماقدرومن

اح!همجارحتىوضديسهالشعرهذاالىالانحياذفىواسرفواالرب

منالفصلهذاان8."القاسيالحبهذامنانقتونا"صوتهبئعلى

الماءروادمنوالنقادللباحثينعذبامشرعاسيظلخاصةالكتا3

محهودتطورف!ثلما.الذهببميزاناحكامهفيه-نرنفاوولف،الزلال

الولعلا!لفيقولفيمااو،نقدهفىتطور،شعرهفيبسرعةلوويش

الذيالسريعتطورههوالنقديةثرويشمحمودشخصيةيميزماابرز

ص)(،عمرهمنالثلالينحوليحوموهولاطنةنضعمرحلةالىاوصله

غمرتالتسال!تساؤلاتكلعنثرويشميحموداجابلقد.(؟.2

المحتدكأالارضشعرمورمقمم!تهاوفي،لمربيةااكقديةالاوساط

في-كلمنالتيالموضوعيةواهميته،كلهالمعامرالوبيالشعرفي

الىانصفنمومن،الطهورظسطينترابمننرةبكلالتحامه
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حياتهعنفيمةوئر!قةفخلقسا!لفباصطلاح-"الخاصةانهموم"

اولية":لشمرهوعن،م!اهـاتهبدايةكلألتالتيإإهذبةاوطدإفنه

وكشفحللى!اا)تىكم!ودواويمه،وثقافتهوتائراتهمإراءآته،و!وافعه

بتواضء-نفسهيعدانهحتى،خلالهامنالشعريتطورهعنبنفسه

ن!يلااقدادا،حقيهءيئوشهرةنجاعمناب"وصلماكلبمد-جم

الصعألصلمثمنابتداءوالمقاومةالاحننحاجلشعراء-فلسطينيةبملامح-

.واراغون،لوركاو،حكمتبناظموانتهاءالجاهلية!ي

علىىاخرضهوءاالنقديةبمشاركتهفسلط،القاسمسميحاما

ماخلالمنخاصةهووشعرهنغسهوعلىعامهوشعرائهاا!اومةشعر

والفنةاإوف!عن":فيدكروبكحمدالاستاذلهجمعمافينقرا

ازاحوود،ومقالاتابحهـاثمنغيرهوفي،((وشعريوقضيتيحياتي

ف:رات!!والعربالنقادافترافمات.نكثمرعنالسضارةجايعافيها

تهوشمهعامةالمهاومةثمرؤلميوالرموزوالاصطللاحاتالقفعايالبعض

ايى!.وغببرهاو"اماهرةوالحبيبةوالاببالاما!عودوبيئن،خاعة

شعراكفء:!ااقياالاه!يةتعليلفيالاسرافعلىردايقولالذيهو

اكفاداخوتناعلىانكرلاانا:"والعربيةالمحليةالثوائرفيالمقاومة

انكوولكنني.كبيروزنذاتف!،!قةالحتيبهلىهان!الهمالوب

،4موضهغمرفئالاجتهادوبللمقدسةابقارالىقصلأهشاتحويلعليل!

ب!ضاًن.العوبرىلوطنافيعهـناكتبداعلىالتعسفيةالاحكامواطيص

دون!نامنيصلوك!ماكليبتلهوناصبحوا،جمالاكباروإبيهمالنقاد

1،(000مذاقهواكنشالىهضمهسعاولة

هـعاماوكتابتهبنقدهالأاليهال!ظرةتشعرالذيزممادتوفيقواما

في!اط-لآالفلسطيميبنلنقادارائدفهو(262ص)(حابشعرهتشسعر

،قإواعدهوارساءبهوالاهإتماماليهالنظرةحيثمن"لشعبياالاب"

ا!جماعةاببينوالتفر-!،اليهالمنتميوالفنانالشعببتوالربط

الفاكلورية،ادررايقولمدالذيالصاعخطرالىوا،!تنبيه،الفردوالب

اىاثممنونقاله،وتسنيإإإ4اثعبيالادببجمعإهذاتفادبىومحاولة

.ولم!ص!تبعيدة!مادالىح!هاريدمااذامببسرةيصيمة!عيحةعربية

!أالاخيرالاقتراعهذاه!ا(!تخصصببنرايمااثري

الارضؤصالمقاوهلأشعرعلىالكلام!يرفي!4تو!يقويشارك

فاوهة-؟4شعراء-بأنهمفيعتر!وعراحةوواكعيةصع!فيالمحتلة

الرحيموع!بدسالمىوابوطوقمانابراهيمواصمللاالننيالطريقواصلوا

وان!-!،لأاولئدلشعرامتدادشعرهموان،فبلمنواخرونمحمود

وا(ظاما،ست!مارضدعامةوالانساةيةالوطنيةالجبهةشعراء

لفهإرهماعطتبالارضوالتشبثالبقاءاجلمنالمعرممةوان،الاجتماعي

خارجه،منلاالبيتداخلمنيكتبواانلهمفاتيح،خاصةهيزات

اوط!ني.االروحيبالغذاءتلةالم!الارضداخل!نببينالفلسطيممواوان

علىكانوان،ؤوةشعرنا9!كانان":واصدقهقولهاجملوما

شه."امعا(ننينةلعفودةاالرابرطةمن،اخنناههنافمن،لحماكتافنا

...اثصجاعالفعلمنالشجاعهـةالكالمةاخذذالقد.كفاحهوقعمية

علىمتواضإنإدورحالكلعلىاًنه..شعرائنإابنورابالغإلاوانني

صب!ةلانه،المورشانمنافنقل!يجبفلاذلكومع...(قدنا)

نااستطهينااقتااقوللاوانا/...العالميالكفاحبيدريرتفع،حبةإغإى

ير!كنلاان!ز،،5مطالكعيرولكن،وشمولهارخهلأبكلمعركتن!انعكس

ثمراءنااًن...الاولىالقراءةمنؤيمتهي!دانالاحوالمنبحال

انما،الشعبلجماهيرالعاء"التجربةعلىفقطيمتمموالمالثوريين

."...الذاتيةتجربتهمدلىايضاإعتمعوا

!س!نقدهفيتمثلالخاصا،جالفياما،العامالمجارفيهنلأ

لشاعرمخطوظلديواننقدهمثلمن،انفرادعلىالدواوينبعضنقد

يش،لرولمصمود"ؤلس!طينمنعاثت"ولديوان،المنعمبعبدايى"رمؤ

الدكتورعليهاخذاوف.عبداللهلفوزي"المطرمعموعد"ولديواء

ونزعتهاثتبرير،ينق!هاالتىإحماسإتهالمخطوطللديواننقههفىإهياشم



انهفهـاحسمب"فطسطينمنعاشق"لننقدهاما.الىهجيةغيرالتالرية

.هذاديواز"عننفسهدرويشممحمودكلامالىدحكلائميضيف

حركةؤصلف،ركوامهناخريننجد،ا)مبارالثلالةهؤلاءبمد

،"نهرهم"فبموصبتتيارهمرفدتمتاركةالفرةهدهفيالنقد

حولوافكارهآرائههـىزيادقىتوفيعلىردهفياللمهعونطارقمنهم

وصكهالذي"ايديكمعلىاشد")ديواننقدهوفي،،الشع!بيالاب

و-الم،(5603!)"لمةهبماعيراكأثريا)هـنقد"منبالقرباثورف

مسالكالجزا"هـيللشاعر"خطرفيالشقاء))لديواننقدهفيجبران

وم!مد،ايف،زيادلننوفيق"ايديكمعلىاشد/"ولديوان،حداد

لهث،!وقد،لرويشلمعمود"الايلاخر"لديواننقدهفيخاص

ءالواؤب-ةحركةفيمتبلورمستوىعلىيدلباله-محقوهو-لفا،ؤ

وسميح،سالموعفيف،ءلكعاثورجووده!ولاءالىافمف.الجديدة

رريقلأورياض،القاسمونب4،دلهوالياس،مواسوفاروفى،نزهة

ماوهو،ا،!واحوااخبارهممنضديئانهرفاىالىنقوقمينوغيرهم

الاربحركةمزرخيمنغيرهاوهاشم3تورالدبهعليئيطلعانارجو

!ؤيبة.فرصقىؤيالحديرثالفلسصطيني

*،*
ؤلف4اؤ!يهرصدالذيالكناب!ذافيالشيقةجولننيختامفي

واعلامابارزةاوابه"دهااتهـجاهاتهابكلاحديثاافلس!ول!ضياانقداحركة

قببلة،تكنوانء"!ةرء،ودفببهااسهمواممنقليلاليسوعددنقادها

نقدعنمستواهفيقيل؟نقدافل!طينؤبانعلىالدلجلورلاؤ،م

هامةودراسات؟ادحاثمقالاتالىونبه،الاحرىالعربيةالاؤطار

لاسباببسهولةايهـااالوصوليمكنلاالءيالمجلاتبطونفيتك!ئ

ؤي!،-ال!يمماؤلفهانتبلهال!تانقبلاودعهانءلييرؤ،شضى

واشعمىإلاتملاحظاتاًلىسونقرهاالكنبءلىاءلامافيعادتيهي

المعاصر.اللمغويالاستعمالفي)ث!ه.وء،1ربما،فصيح"لماء:4ندلغوية

:(83ص)فيو"...انكاد":(32و31صأفىفياجاء

كلالابأنخبرهيقتونلاكادالفعلانوالمعروف،"...لاوممكاد"

ووايجىءلما)كريمالقراًنوفي.للضرورة-ندرةوفي!لشعرا

"يكادلا"يقالانهكما-ااسننعملاتهكلفي"أذأ"منمحرداالاالفعل

اث!ببن(""با!قاءالا!شلة":(913ص)ؤبطاوبر،ء."لا-كاد))وليس

فر!ة!،اوجماعةاي(بالثاء)((ثلة"فهـص!يحه،عامياستعمالوهو

الكتابوفي."الاخرينمنوثلة،الاولينمنثله"الكريمالقرآنوفي

178(،ص)"ارادته"فتارجحهـت(،143ص)تتارجح:الكلماتايضا

وعدمالتذ،ذببمعنىوكلها،(؟91ص)"...التارجحهذاولعل)ء

الاساليبؤ-ءومشتقاتهالفعلهذاشيوعمنارغماءلى.ا،ستقرار

هاجم5تذكرهولاالقديمالاستعمالبه!!رلم،علايؤهو،العديثة

ؤقط.و-هـجح،تترجح:(رجحمادة)بالهرهـانففي،اللضة

نقديةمعالجاتوصلتنا)):ايضاالكتابفيالمولد)الشائعومن

ناوا،مرولى،(033ص)"..مما،وصب"و(223ص)"...

:فيقالبعيرهبل،بنف"يتعدىلا"وصل"الفهل

...اليناو!صل،اليناوععلت

احيانا-نت!بينهاولاجميعافيهانقعالهناتهذهمثلانوا!صب

الصديقالاستاذبسماحةعلميولولا،الاخروني!"بماخلالمنالا-ا

الموفموعيبالنقدوترحب!هباللغوياتوشغفهصدرهوسعةهاثمالدكتور

اليتطر!تلمأعليهعودناوالذي،"لمجاملةا)ءيعرف!لاالذيالبناء

النقدحياةفيناصعةتاريخيةوثيقةفسيظلأالكتاباما.ذكرها

الادبكل!اخرىميادينفياخروثائقتتلوهاانزلمرجوالغلسطش

الفلسطيني.

بكارحسببنيوسف

المنتبدهارآدادقيالعرللغةاسترليس

الفردوسيجامعةسالادابكلية

يرانا-مشهد

الوطنخارطةعلىمضيئةافتراضات

سبذن"-دعبد

بانهاالقصي!دظ"ت*دك.سبم."الانكليزيانناقدوصفعندما

الجمهوراووالهجتهعالشاعر:هيالثلالةرووسهمثلتفبمتوير!

الحقيقة6اولواقعااسمعليهانط!تاناعتدناازرباالتجمرنجةونط!

وا،كانوتقصرتب!اللزمالطتطوستمتدخطوالرؤوهووـذوبيش

فيالمثلثهلذانتصورانيمكلضاكانه،)ءياالتيوالواقععر4وانى

فيالثلائةالمثلثاضلاعتتساوىانالامثلاو!عاولكنمختلفةاوضاع

.ا(طول

مضيئةاؤنرراضات)ا!صيدةمثلثرس!سهخحاولالمدخل!كأامن

ديوانه!حواهوالشياسعهيداعليمحمودللى،عر(اوطناخارطةعلى

!ؤوسبينالمهـساؤصاتسقوىكيفلنرىال!مواننعسيحملالذي

المثلث.

الذياحاما،الحامحروؤ-علىمضيئةنقاطذاته!ب!دالقصدة

.4ايىالطريقؤجمع!الاجسادوزرحالمستقبلاقننحامسيبلفييناضل

مجرحةعيوننا

.هارردقيكثرةءن

الهزائمفي

اسيقفيالاطفالاصطبع

المعباةامطارنا

رصلتهاتمستطيبالحقولعادتما

للثورةاتقد"ءاالجوهـرالافتراص،تصاحبالشاعراستوعبلقد

الوعياويعابالاسفهذاوحرك6الفسببحال!شهروطنضمناحربيةا

ا!نهايةفيبقتاككمااالممارسقى)تكونويعا.مه!-باالذيالوافعباتجاه

المسووليةضوءوعلى-،تجددهاولحيويهالازماوشرطالثقافت"هدما

واكأناهام!عهاانطاقىقنه،ا)!ثورةحركةطوحتهه،الاذينوالاننزام

خلالمنوتطويرهالواقعةهمعلىالقالرةصدةالر!والافكارسب2بالشجا

الانسانية.سيمفونيته

الثرط!هداجوهرالافترافاتافقدتاورلمحالوعيهداولولا

الرؤي!ا--اا،وقف-مةظورخلالمنمحهودحققهوالذي*المطلوب

ورعيالهممماذلكعلىادلوابيسالافتراضناتمجملءلىينسحباناللذين

مجهةمن/؟16/العد!فيالمفورةاضهصافي"رعيفؤادالدث!نور

واازوسياالعملجودةحددالننيا):دايةهوالمحتوىان)ا-لطلا!لع

بدولايص-دهاىثكلاييحتاج،محتوىاي،حتوى5ل2للأنو،ثقافننه

دوريقننصرولا،عضويةوحدةؤكبماهثهيالت!حمشكلمنا!جيدللمصوى

ؤيشوههايجابااوسطبايهلموئربلالمحوىعلىتجس*با)*:يلهـثك-لا

بر.برالسطاالافتراضماتصاحباصابوه!نا،يغ!يهويطورهاوويفقره

.(النجاجمن

اًفلاعيشساوىالتيال!هبة4ه،دلةا؟حقيمقمنبدلاكانواذا

المحاصرااجقعرمزمعنقفانمنمهربفلافيهاافصهدةامهـثلث

.تالافنراظقدرةمنلنتحققاررملب!بةمعطياتهبتاريح

لكنكب!..

المفاصلفيالموت

الطريقمحا-رفيوالسع

للرجالاؤول

ط!لقةفابالنصر

طلقةفابالنصر

ابسطفييتيوالا-ضشفاؤ-اكشفابصواحةالاحساسهذا

يعثهااليالراهئةاتاريحيةاللحظةو)ءدةالشعريةالد!قةانحالاله

يجهلهالذيالسر؟!ال!خطواتستقودنااينالىولكناؤكلناهذاانسان

لىماجاسدلوحنىحلهمسؤوليةالشاعرفيتحملالعاديالانسان



بقدرصدفةمحضياتلمموقفمعالصمودنتيجةاروتغمرةيعاليه

مهلكة.مالأةشيجةجاءما

اتجاههيغيرمصيرنا

المواجهةللنبدا

...فلنبدا

المواجهة

الفنمسؤىالىبالواقعالسمعيددليمحمودلشاعر1ارتفعلقد

الطلمولهحدودخارجالشعريةالنبوءةمويمفييغ!عهالذيالثوري

الوس!.

لهذهتناولنسامقياسهيالتيالم!دل!مهالثالثالطرقان

ولا.موتوهناحياةاننه!نالك...ومواههاحنودهاهوالقصيد*

الحيطةلنايعنبمالذيا!ربم!ءاروتبرغبتنافلنتخذغيرهماموثع

غدافانونصنهومعاتصونالوحتىبالحافرولنصطدم.المنجدع!

صوتعبرمعانصسفنعالوا.تضحياتنا!وقالالينينتظراجمل

الشاهر:

."لجداربكسوة

الجدارتصاكممي

الجديدةكشوفنافيالدخولتاشيرة

بوقفةمرهونة

القديمتستؤى

لهت!يا

تطبيقينقدلممارسةمانكريةنبشالصعبمنيكونقدوبعد

مقولةايةبنمتناسقةحقلا-لىبالتاليلنجدشوي!لعالهكامل

هذاوروحءع!دفيالواعيالدخولنهايهانالا،تطبيقهاوجزليات

هيةثلاثنتائحمعتضعناالقصيدةامثن

تطويرهبليفىع9الوالمعايشةجادةمحاولةالاطنراضاتاًنس

بالمستقبل.تسميتهعرجميطنت!قدبمااستبدالهاو

اعتقدفيماشاثلالتيال!يقيةاتمرةصفةتاخذالتجريبيةان-

عمةفيالثورةلنحققحياتنافينمارسهانينبغيماموموميوبشكل

الوبية.الوحشةاخرةحشالانسانداخلمنبد*ام!ستويات

لحقيق!ةسيالسيوعيعبريمرالذيالشديدا!مفالتركيزان-

اووتالهجديد،الموتءلىشاهدةيلةالكلالقعبلمةهدهمنجعلالعصر

خروجهيمارسالذيلانساننا.الخالدقالحياةدمجثورهفييحملالذي

مسرعا،حيات!نانحوالمتقدمال!غدشمستحت

فيملموسانجاحاحققتقد"الافتراضات"اننرىصنامن

الحديثة.القصيدةابادبينالمسداةت!ئ!ت

حماثهشفيبن

،سع..ج)طرطوس

.

الوطن"كو!ةع!مضببئةاطنراضمثتا"

السعيدعليمحمودشعر

الكشفبلونتصبح،وتتوهعالووقتنفتح،الدهشةامام

امامها..والصدمةوالاقتحامالذهولشكلوتاخذ،والاغتصل!والد!ل

،المصاتجميعفيتلوحتاديلوللاشياءاجنحةللمخلوفاتتصعرو

والضيقة.البحثجولةمنالمتعبونالمسعافرونفوقهايقيلوطلكل

وتظهر،المجاملةتنهزم،الخلاشةالمصالحةتسقطالدهشسةامام

مباثراتتم!تلكلانهاشالسعهبحريةوالصراحةالص!قكلاشات

فتيلينطفىءالشعر!عشةامام:اقول.والاحتلكلوالفزوالمجابي"

كهربةمنتثيرهلماالضي!"احجامهاعلىالشخوصوشكشف،اك!طةا

حافراكلانيمكنمااكاضيمنوتبعثوتغيرتكشفوخلخلتؤ

ديواناناقشانيمكنهنيالقناعةهذهضوءعلى.المسمتقبللي

السعيد.عليمحمودللشاعو(الو!خ!ارطةعلىمضيئة)افترافات

يقفالذيجيلناشعراءمنواحدالشعريةالمجموعةهذهصاحبه

06

نحو،ضايمضجمهااًنه.وقوةصلابةبكلالسيا-!ال!ماروطأةامام

ابتعدناكلياؤيناقتلتهمهصه!ضاياهـ"ويث!يروالاشملالاعمق

شفيرعلىتارةواياه-(نقفالننيالمصيريةوههومناق!فاياناانها،عنها

سيالذاتالاىةراببفهلعنهانناىاخرىوتارةوالمجابهةالتضفي

بره"هوء"،نالافن06بظتقف!وكاداخطار!اثننلتهمنهاوالهـنفسيا

وتجاف-عالذيالانممه،ن،العالماصتماعجىعفيالانهانهوالاش!تراكي

جديدتين.ولغةبرلميعيالتار!ويكتبالانقاضبينمنينهضاناجلمن

قىا(اح!في،يصفعف،والشاءرالاقسانالسعسدعليومحمود

4ب!يوفة!ينايعدق،انسانيمهعنغريباانصهفيهايشعرانني

يقدؤ:!،ئقبالحظيواجهنا،المطرتنتظروهيتفحمتالتيالمحترقة

.الا-لهاممسماحةؤيجميص(فنقفب!،

مشكم،وانا،منكممن

طلاءبدونال!رمرآةوابر،

ضربة،والاحرىاءمفةابينما،ال!فاصلال!روانليرى

منكم.وانامنكممن،مجدا!

،الحياةهذهؤ!نقيض،نوالث!رالخيرهوكطوالكراهيةال!صه

اءرالشهلنالمكشفالمجموعةهذهوفيللا،سانالكاملالوعيوغرووة

الاشياءنواجهانويطالتابهالمحيطوعالمهالانسانبب!العلاقةعن

وحريتنا.حفورت"منتنالانشانهامنال!تيالاشياءكل

حولنامنالذيوالعالم

يدور

السوارومدارهافيترققلادة

م!لمحهوكشرة..مريضةسريرة:اقيلهاووقفة

:يقولثم

تضيقاتساعها!هالفضاءكوائر-

طلقتهاشريكةارتفخهاالتيالجمهـيلةالزوجة-

مخدرهثكيلة،ضعكةةيهآنس!شطالذيوالوجهوالخضراءالما-

المواجهةفلنبدآ6المواج!!لنبدا،اتجاههيعير!ميرناس

وال!ضادووالبترولالقمح،ار!نافو!القتالمؤونة-

واركلس،الورمم!نالارادةلت!ريريدعونب!رهيثوروعندما

..و"كانازمانااستصمارمنللتخلصيئ،ضلوهو:صابحواسفبصره

والدمالاكلمعح!ارقيسوىحلايرجعدلاعنمصامعهونتعانقنبصره

..الرصاصيطلقان..الخلاعرثر!مة..الخلاصاجلمنوالتراب

.الرصاصطلقان

وعيك"شهكلهحداؤ!ىالىيحنرمالمجموعههذهفيمحموداان

ابعاديحهويالرويا"نزمف؟للقارىءينقلاناجلمنويضحيالفؤ،

والمماطلة،والتضليلالزيفعلىقدرتنافيخاطب.يالانسانالمصير

والفرحا)حزنؤينتضامناناجلمنفيناكامنهومايسشفزكما

اًلتيالاننيعياءيخاطب.ء..والاوهامالاماتكئ!ثي،وللانتصارالالملي

تجربئالشه،عرقب!قىهكذا.معناكا!طوالانسلأليةتجم!فاانشلأدهامن

انط..مكتملةيىستنفسهالو؟تصمن!"لهاحدودلاوالسعسة

للشاعرالراصلحظالحساسيةانءنناتجوهذا،الاحيانبعفي!ت!تواتر

ذهففيوالمنتمثرةالواعبةال!فني!ةال!ساسيةاجهزةمعتتصارع

دأجلالديوانفيمقطعمناكثرفيالمباشرةالشاعراشمصرانكهما

الحادة.المواجصةعلى

تنافص(الوطنخارطةعلىمهـضيئةاكئرافع!)فانهذاومع

لتكونايضاوتطمعوالارضوالثورةللانسانعظيمةسم!نيةلنعكلن

.عاديوغيركبيراعملا

ترشمحانيعصلالمحلب



!ر)-!ال!د!هم

توبصر-ابدلااارد

ديوانسالادابدارعن-بروتفيصدر7391عاممناذارف!

..القاسم!سميحمراقب

المرا!تفرهامسانلجملةنتتبعالىالموجزالعرقىهذاؤ!ونحاول

بعراستهاوطموحوعداليبحثنااليهاوينبه،ومضمو/1شع!لر)

القاسم.لسمميح،هـيالش!النراثوضمناصرىمرصةفيمفص*

-ا-

الشائعالدينيالمورولىعلىكلهامراثيهؤطالقاسعمسميحيستند

للهواطن..والاجتصعيالنفس!كاالتمكوينضصيردخلوالذياثمرفىافى

بهجردتضمين-سابقوهفعلكأسا-الموروثهذامنيستفيدلاوهو

لغةيستعيرهوبل..اشطرهم!الدفييةالقصصاوالا!اتأبر"!ض

مرافلم!هعلىمسبفا..نادبا..راثياأبعهديها)واووراةنال!ر2

المر،الحرن:باتجاهيننا،شاعرتنتهبنادرةانسافيكأمسحة

الوكلجراحعلىالتعاليعندز!قفلامريرةبسخري!الممشوبوالحزن

واحد.مصبفيليصباالاتجاهانيلتقيئم..يحدثبأساوالتش!ت

الن!ية.فيير*دنىما،هذا..الفعلن!ورضالتح

الص،رةمعوالوعظالح!هة:الدينيلموبالا!يتق!صأث،ءراان

و!ما...ودطبا..حزنا:امسشودأت!كل!كطا؟زئوةالبراقة

بكيتاب!زر؟ودكاء،ءؤنتحزنا

"هجورهامنازليتزلولم

82صىوحثمعيةمفائرأا

الارل!ةالصيثهقصةمنمن!قاالرفياًبرماهالممماءر-خاطبووكتا

يستغفسرلكنهبفعلتهيدمغهالربيكلمهحين..مبوذؤ،-ى..

:جدوىدونالخطيئةلبمحو.؟،ة!ك*،لملوير:زرر

المقطعفياما9ص)11صلبيباللهنت-لمجصمفلوادااىاطفىاعطيتك

ل!دهتعودف!المغنيربابةشكلبراخذ"المعونفالارثال(ا)ضافكط

فيجديداصوتافي!سالعازفاًما..بالجدتذكأرانهاالانو،باه

فيواصل..خ!ا،صعمضيع..بالذجبمدوغو،صيرضينهلا..درو،

قويا:يعصفماسرعان.مردصورة"لمه-ييأس!ياخذارزياغفراته

اللآخاعهفي!ي"-نمةندحرلم

وطاعى4وسمعا

وشكرنااةأد.صا!!لالمىحملنا

منازلهـنا5واناًستباحوا..ا!زاةفيناتنماحر

1(ص!ثكرناو

الديبمالحسدائرةمنالقصةفتءدج..الادانةخ!-وظ؟!بدأ

فتبدا،الوطن:للشاعوءلاب!ي!بالها*لتةهـءم(الازديئالخطيئة)

القناعةالىبالجرمفيشير..بالتف(الانخنىافامضةا)ضالمه

الثوريبوعيهيبصروهو..اثكرا،الالامرغمنيرهـلمكولاو،3..

:المخذولونالر؟بنةيه"ءمهما

مولاييا..ن!م!نهسيديانو!أعاؤب

الطوفانفبموكناالليلالديةفيخمرتهيهإقركاو

61ص!سلاحهوت4وا

فيه.وردتموضعكلفيباطراداتا،لملمكتبانش،ءاث،ءرهكذا)1(

61

مناجلهاويطرؤالشاعريندبهاذبيحةصبية:4وطنايبدوثم

:الاستنجادالالناليسالمنتصرينالربابنةفيابففيةالابوابكل

91ص!المتحدةفي!اوالمتحدةالاممابوابنطر!ان

له:تجلىالذيالربمناشدالوفىااجلمنيصرخثم

وربيالارضجهاتربياكيراكان5ل

02صمائدنكمماشينااكللبان

لهايقدمرالماالتيمراثيهمنتصففيونحن-اثاعريقترب

ترائيا،رمزااودينيةقصةيضمنلااذنانه:قضيتهمن-ضب

في!السبي)يتذكروحين:معاجديدةقديم!ةبلهجة..يحاكمانه

..الطفولة:المخنلالميزانالايتذكرلا..صفيراكانحينوطنه

المعتدينطائراتبهواحأنأهةالولىأقبرطائرات

والفات!!ين..الكونصلعةعلى..صفراو!فتبيش!سطععلى

22صورقمنوطيارة-اي،ب

الالوء:السلعنذلكبعد(يتساءل)انالشاعرحقفمن

المنافييجوبجسمي..وجهكت!تانذاها!ربويا

احساسالظالمالكونهذاف!..التنائه(الفلسطتط)احساسان

.وحيدايواجههاالا-وارسوىوتس..اتجهانى:بالاستلابعمييق

فيأسايطهررائ!ة(معاصرة)الىاثاعرمعنقترباننا:مستلبا

..بكلمةعصريابعداواعطائهبالتراثالروحذغخفيفائقةقدرةالشاعر

الحاضرةقذ؟عالشاعريلبسه:اخرى

فيهايقولالتيالصيحةؤطيتلخصبالحصارالاحم!؟سونروة

:(للديوانالاخيرالغلاففياختيرتاالت!الابياتوهي)الشاعو

حبيعذبنيلمالاسوارعلىوحدي

شعبيولاشهبيغربني

نواأسدأي/الغزاةبنلدأقواغلقت

؟7صالانوارخوفسأامنحبيبتطواطفات

ساحرةبطريقةالديوانمنا،حبرالثلثفي(المراثي)تبدا

رثاءفيوقال:)بقولهيبدافهأو..القديمهالدواوينبرواةتذكرنا

المعقوفين(الشاربينذات)الطأواأندؤىعليناوتنرى(...الالفولة

اًن...الاجنبةباللغاتوالملوكللحكامالفضةالطةو،يةوالأناثيد

فنرى:واثارةدلاهـةواكثرهاالطغولةرموراغنىيتصيدالشاعر

طائسرة)منعليهاخوفىامهفتنهرهالتينهيخسلق:صفراصورته

..(اليهود

وللصيقلنفسمهرثائهبينمن)المرائيابلغ-رايركبنةك!-يظل

:انهمبعديموتوالمللذينيخصمهاالنيتلهـك(..المجهولوالجندي

دمميشيضبلرئائهمحدودكأديقفلالكنه:عثدهبالرثاءاحق

..الطرقي

والدمالحسرةنهرفينتممد!وموا

64م!ا*م!ربفيبالننوبةنصعدوتعالوا

رمز:بالميلادالشاعرحلم-والرثاالحزنركامبين-ويظل

:والتحررالجدي!الولادة

اًلميلاد.انن!ن!؟..انذاها..الميلاداًنت!..الميلاد

س3س

اشاراتمحردهي)قليلةاسطرانخصصهذاعرضنانضهيانثمبل

سيمخطىؤلممسحيث..المرا!يفيالفنيللت،ولأاكثرلا

ناعود-االذيهريالشهعطائهفيءديدة!وباتلحوهيالقاسم

.وابتكاراكلصاصرةواكثرها*الففالتجارباحدثفيهيقدم



و!سو..الهمصوفالابجدياض!قسيمابذلكمخالفا..و)د()؟(المقطعبما..ا!ظبواالخمدئةؤكرةعلىمراشب)ررهـفيالفاعران

:فيقولالمرروطةالتاءاملافي،يئجاوزي!،،بالانسانقصص"القصةقابمتارضيةافكارمنعليفااضفى

هسالصرم!صلؤصتكل!باسلوبموضوعةالشاعرناولفقدالمهيحبهـدااوالتزا"!ويسأل

..كثصروسواهها6صيتاصبرازهار:اوبالحزنةاضواالدفي!باالوعطلغة.لستعيرؤهو..تطمامف،لسب

ن!ودبمامراثيهفييقدم-كل4ذلكبعد-القاسملسم!بحانظلتض/مب"ههـنارون،والوءببداو:دباشالاشصارةرالكتذصف..والت!نبو

..!كتشفوينفريبشر..ينوبربر!اكم:الارضصمننبي:جد/يدلنبيامهوالجديداقديماا،"رر؟بنعى،راتاويئالقرآرل!ياتالابيات

يوءن،افديهيدصزوالحزنالنبوسطجديرداعااصاويقي3..و-حري.الاحساسظلكيعم!

بر،يمؤىيسيروفبوءين4ااعناقمن،.الثمبصراًحمناعالطاء،تالءض!حدودعنديقفلاشاط!ساترائييسنن!ضهـجواوهو

..الخطايا"ف!رةاتوبةا4مهمودبيرددبا!ردنسةالمحبطالبلا::ا"ثورةوالحكماًلقديماث*راعلىقيكىءهوف!االدينية
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