
ثو،؟الميا!م

::اء،--بللكاخبإ8ور!!!ةأج!مقنقاظ

النقاطاستجماع،اليتملإهـيةالدراسةهذهفينحا،ل!سولم

بث!كلجديد..الفلسطينيالاثببدراسةبالثرعتسمحالتيالمفصلية

فيقندرجالذيالعامالاطارتلمسالىالحاجةامامنزالىلااننااي

النقاطاثنشالىنحياولفنحنلذلك.الادبيةممارستنالاظه

.مادمارسةالنقديةالانطباعيةعنالادبيالبحثتميؤالتيإلاساسية

عبر،داخلهاكاجديمةثرا!سةا!بحاجة،الظسطينيةالادبية

،النظري-النقديالزل.لان"الربي"الادبيسياق!داخلوكلا

اكى،العامالسياقهذاعن،،،المقاومةالب!"انتشاررافقالتي

خهـرجالذيالنوعي-امميفالحجم.و!رةمفيمملةفتلال!ألىءم!

هذافاعتبار.لانجازاتهمطابقالشي،الهزيمةبعدالفسمطينيالاثببه

الادبي،بتاهـخهاالقفزةهذهرب!دون،خاصسة(،نوعيةفخرة"الاب

ق!ةكيةالع!هذهوثتمثل.مفرطةنقديةمدميةنشو-الىالى

انها.اليهاتت!ءاتيالنصيةالمدارسي!تعدمهماواحدزرانط!

!جريفاعدتهو!ىالصفرومن.منطلقاالصؤنقطةدائاكفشفي

،وافمعةالممارسة-الالبهبنسفلننقوم،الامامالى،الانطباعييةالكتابة

الىوالهرائمالزاجعثتراتفيقود،للادبمشوصةصورةمكانه

الاعلاممية،(لاالثقافية"انيحاجة!ععبحهنامن.بدايةاكنبرالفجالصفر

مهـل!قالىويحيله،الندقديالعملي!عرالذيالغاد!المقياسهي

ال!ثقامية.بالممارسةلهعلافةلا،اعلاص

الطسطيني،الادبلمواسةمنجةنقاطعنالبحثم!ثروعيةكثي

النقديةالمما!مةداملومن.الابلهذاا!ف!وعيالتطورداخلمن

.فالمنم!الادبيللتطورا!امالتصورالىاللحمةاعادةكحاول"لتي

طريروفويينمنينطلق،منطلقاالصزمنينخذالذيالمتميعدالمنظري

انعكأسمجردالالبك!تبرالتي،ال!الانعكاسفنظرية.اساسحن

تاريخها-الاساسيةمكوناتهاعنالادبيةالبنيةتول،لداق!مبامثر

عنالاحبوفي،الألعكاسمةةملعنالواقعفىوتهبحث-ال!اص

ايديولوجيف!فوءعلىتركيبهاوتببدالمرآةتلملم.الانعكاسهذاكليقة

مجددا.فيهللو!عتعودمفترضا!بيصفرمنتنطلقلذلك.للوافع

بش!رلهدلأقةلام!ثالياعالما،الشعرخامة،الالباثراضانكما

لردية،سيكولوصكةثدالسم!الىيقود،الخاصةالابمماعيةبنيفسهالا

!دالادبيةالممارسةالنبتالتيالمعقعةالعلا!ياتشبكةكتنأصي،الن!ية

الىالابداعيا!اتقودفريةاسقاطبممليةوقوم،داضلها

الممستوىعكيقوم،المنهجينهذينرضىاًن.واللاش!*ابنعة
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الايديولوجي.الانتاجاشكا!منشكلاالابتفترضقلثمظعليالن!ري

تح!،عمةانتاجلعلافةيغضعكانتاج،لستهبدولتقومب!لكوهي

وتع!ب!يته.اضتلفسةبال!بنياتالوثيقةعلاكلنههنا.منالمجتمعمسيرة

الجماعي.التعبيركعافةخارجلهافيمةلاالفرديالابداعادةفراا!اي

اثاضىتجاوذالى،الامامالىحركةهو،الجماسالتعبيره!ا

شكلابوصفهالانتاج.ثمتصرسهظوالحلمالمستقيلللحقاتاستشراقا

يالس،حيثالايديولوجيالمستوىأ!اخلتضعهاي.ايديولوجيا

الحركة-الداخاليةوالملافات.الدلالة-اللغةحيزاساساليحتلالادب

الاثب-يصبع،الاولياهـحديدهذااساسعلى.النصداخل

الن!طةهلىهمنانسقادراستهويجب.ايديولوجياحقلا،الممارسة

اوو.

محونتاريخ-الادبيالتاريخاليالاع!نباريود،!منانط!لات

للعملي!ةمدخلاالتاريخهذايصعحانلهون-الحالةالادبيةالهماص!سة

الأ،*دبيةانمارسةداخلثورايلعبلاالظهـبخيفاتعئعر.ال!نقدية

باعهاثةيقومالايديولوجي.فالحقلداخليفىحاضرةلصةبوصفه

طبقي.ص!اعحقلبوصفه،اليهجد-فةمنأ!روافعافةع!ناصرهتربب

العناعرلمقضياتهذهتارى،تخضعهؤهوالتنفميمالترتيباعالههمهلية

يوصفهلراشهيمكنلامتداظلاجزءاثاريخهمايصبحهث!من.العراع

حينتغضع،التكوينيةعناصوهالسهـالنار!يةالدستص!6بل،لاريخا

الادبيالتاريخيصبحه!ا.الخامحةآلصكا،ثاخلمنالصراعلمتحليل

الاساميللهحل!يل،ارركهيحجب"نلونالادبيةللممارسةاضاءةته

ثراستها.تجريالتيللمرحلةالمحدداكهمباروتبطالتي

مطيني،الفكالالبثذاسةآليةتتحدد3ـ،هذاثنطلقنقطةداخل

المستوىهذاثاخللنكنثسف،العامالايديولوجيبالم!كوىربطهعبر

اتلسطينيادريقعواين،ماصرةاالادبيةاالحركة-ممونتار-

لى-فظص!نابتشاقمدبذلكدنكون.هذهالتكونعملمةتاخل

الحقيسقيةالبداياتداظاالبحثليجري،الوهميةالبداياتكم!جيل

الادبيسهصرورسة5استطاعتالذيالحاصالصوتمن،الواقعية

الشيسعة.ال!بيالا!بهخريطةداءلزرعهالظسطيف!ة

وخرجمة،العربيةالايديولوءليةالبنيةالى،مبامثرةقفزفاحيئ

هذافان،الفلسطي!نييةألايديولوج!اخصوصيةم!لين،العربيا،دب

العوب!لوجيالا:!يوالبناءلهيهين!رجالذيالسياقوحدةالىيعود

نابل،اءتباطياليس،هذاالوح!لأ"عا!لان.واررعرالحديث

الفيبها!مالشالمسعا!م!طبيعةالىتعودالاساسيةسعا!لاره



تمركزهو،لطرحا!ذاحمظكلو.(،لةهضةاعصر"تيئإدامنذلعربيا

كونالىادى-جزيإوإسوريا،ولبنانالاساث!ر-اإبفرافي

فالمسالة.العامسيا!هافيموحثظوالصاعدةالمهيمنةالايديوفوجيا

،والتراثالتغدم-طرحهاوطريقةسلتحررواالكولونياليةسالمركزيه

سمح!ت-الاصالةعلىابخحافظةمعانغ!ربيةالمنجزاتاسبمحا!ا

الازشطؤراتكانتواذا.متناسئظورالىوادت،اهـ،!!يبوحدظ

نيالاكثفهـرالىاساساالمستندالانشطمار1سالايد!ولوجيهالبنيةداخل

الوطنيسةالطبقيةالصراعاتتناميعنكتعبيرجاءت-التراجيدي

عليمحمدسذغاموهزيمةتراجعمنداكخرعةاجتاحتالميالعاصفة

مصر،في9191ثورة،ا!وبيةالثورة،!ألاحالال،الوابيةالثورة)

توجهالتؤكدجا!تنهاة(...4891هزيمة،سوريهـافي.؟91ثورة

اصحتلذقك.رالابالتحلإلىفيةائوح!ةنقودهال!كناعرمتعدد

للانشط!ارعرضة،المعاصرةالعربيةللايديولمجي،الداخاليةالعنا!ر

الغربيةالليبراليةبالتجربةالتاثرتنامي-الجذديةلتحولاتوا،الداخلي

دورتناعيالقوميه.الحركةبروز.يولوءيةالا!دنم"ذجو-واستعا-ة

التيالاساسيةالنقطةادةغير.النإالءربةالثقادسهفيالمدت:ءالبعد

اخرىمرةتؤكدالانش!ارات/هذهانهي،هناعليهاافربرزيجب

هتاو!اخل(اساساالمشريفيأالعربيالايديولوجيالنعوج!وحدة

الادبي:المستوىعلىظاهرقي!اهمحدثتالتوجه

علياًلنمرد.البيعقالشعريةالحركة!لادةالاولىالتباشير-ا

ابوللو،،الديوان).جديدينومضمونشكلعنوالبحثالقديم

الاممية،البالغالشعريالان!اراليوصولا!لبنانفيالرمزيةالمهوسة

،"الشعوالحركةاش!ظهـاعته!نا(،الحديثالشعر""لالةالىادىالذي

بخلغلةتبداان،المتبلورغيرالجبرانيالفنيالانفجار-استيعابعبر

اعادةسبيلوفي/قسهالثابتهذاضمنءنالبنائي،؟لموس!يقيالثانجت

فياي،القديمةالمضامينعلىا!وسيقي!نخل!التمردالدلالةتنطيم

بمتلقد.جديدةمشا!لعنجديدبشكلالتعبيرالىالوصولبلى

الشعريالتبرلتطورالداخليةالضروراتضغطتحت،الولادةهذه

الشعريةبالانجازاتسالتاثر-الانتاجيةاثمدلملاق!ةالياستناداوا.نفسمه

هذهكانتولقد.-ودقيقةخاصةبصورةالغربميإن!الاخرىالادابفي

منسذشاركاثذيالثقافيالانفتاس!تيارمن!زءااخرىجهةكاالولادة

الانضاحهذاوصللقد.العربيةالايديولوجياعياغةفيالطهطاوي

اصبحعهحين،الجديث!افسويمةالحركةلأمعالشكلية!وقهالى

تع.الشعرفيالقد-!البنائيالجداركسرتفصهـضالتجديدآلي!ة

ية،الشصال!ركةتؤثمر،واليوم.)-جديدةهـةاالقصبياتبداا!الوعول

وا،القصيدةبنيةالىوصولا،الجديدة6كاراتهاتجاوزفرو+سةالى

-الشعريالمحولمننهائماالتخلصعبر،الفاصالقصمع!شكلالى

اكوقفتكاملتاسيسفيسبيل،الشعريةال!ملةاوا!ش!ريالكلام

بداياتهافيتزاللااتيالانعطافة.هذهالمركبن!القصيلةفيالشوي

ائمشعربهيمرالذيالتطورلضالاساسيالمؤشرهيالتجريبية

-.المعاصر

عنوبحثاالفربيللنموذجاستعارة،العربميةالروايةولادة-ب

الرواييالفنفولالة.الادبيالبناءثاخلالاجتماعيةالحرك!صوت

السمو!دخولمع،بداتاجتماعيةاداخليةلحاجةتلبيةجاءت،العر؟!

محلية،برءوازيةنشوءبدايةمعوتباورت،الغربيةالرأ!سمالية

كانالاملاذا.!اساساالصحافهـة)الديرهالتعبيريةادواتسا-كلتشف

ألاحمكلافان،الروايةلاليوفياساسيااًلافتصاديسالاجتمامم!

فيالمقررالدبررلعب!!الادبيبالشكلالننالر-النربيةبالثقافة

اليههذهكشيرالثي*ساسسالمؤثراًن.الروايةهذهتطورخطرسم

جهة،منالشعريةالتجديدمحاولاتبداجمةمعتراههاهوالولادة1

الشكلبدايات!كلمنالشعريبالعالمالالقاءسبيلهـ!سيرهاوف

!وناهموالشعريةالبنيةمن*فترابيحاولالذي،الجديدالروائي
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الرواثية.للبنيةالداطليةللمرورات

بتبلورهااقصيرةالثصةبدات،الالاسيينالحدينهذيئبين

،مبر!يقيةشيريةشوةالىالوصولواتطاعت،الاهميةالبالغ

يوسف)الامالشويا!وقفداخلافعي3الوثح!ثالىاللجوء

تحليلشعراخرفيهوادفىييبالفرالاسطور!الىا؟نجاءاو(اثريس

.(تامرزكرب)البناءحدثي

بالغالىتغيرالمعاصرالعربيالابإفيالعامالنطوشهذااشرلقد

فالاب.الداخ!الاادجماوالبنلا،ايردبكألدلالةاجملأءستوعلىالاهمية

عنالحساسيةالتعبيروفي،العامالا'ر!ولوجيالموقفص،غةفييشارك

الذيالفاجعالىفىالوصول.العردءاف!اقشاثوعيداور!الجد!ثىة

معاولةالىادى،ممريضوثقاهاتمبيريمظضداكهضذالي)يسبق

التشك!يكل.المستوىثلىحتهي!ير:4،نر!خ

"ملنسةتناقضاتهبجميع،النقافىللحقلالحامائثينان

اولى،جهةمنفيهو-:الابعادمزدوجه!االواو!هيحملوال!ع!ة،

منالهـنموذج1كانلذلك."المتقممة)ء.لإانحقا؟ات،فعليالالحافىمحاولة

نقطةايجادمحاولةاناًكي.نفسهاحركهد4ا(ثاخليالطوركأ،ج

نصذجاستعارةمحاوليةضهنمنكانت،التعبيريالمستوىدلىالنجاوز

يحد!"اناستطاعلوص!الاييرالطموحانير:ئيلاهذاان.خاربركأ

الماصيارقاعاتفممن،عمليابقي.بل.!الماشمعكاملةفطيعة

استطاعتالنقطةهذهداخلمن.الطموح،!ايملىلمبمماتطويرهمع

الجديده.اسلوبيتهااكتشاولروائيية1والبنسإالمثههـيةالحركة

داخلالخوضمحاولهـةهواخرط!حمع،الطموحهذاترافقلقد

الوطنية-المسالة)العربيالمجتمعيواجههااننيالاساسيةالمشحل

سبمييلعلىالروحعودة)الاولىالروا؟تكالمتوربما(لاجتماعيةا

الوطنيةا!سالةداخلللخوضفنيااثحكاملةالمحاولاتاولىمن(المثلا

علافاتممنطقاكنشافمحاولةمستوىوعلى،الفميالمستوىعلى

جديدة.شكلية

يضا)حهديثالاببط،وحدين41الطيمحينهذبتداخل

الفاعلةالثقافضةلتيارات9منالعديدتاسميسسبليفيالاولىطريقه

الفني.الت!عبيهـرميستوىعلى

فيي،والتياراتالمدارستتعدد،العامةالاشكاليةه!هضممن

الوحتعامل.انموحدثقافي-ايديولوجيحقلالىالوصولسبيل

بيلاليفرسعمعلىالقدرةخلكلمنفقطيكشعفلا،عليهنركرالذي

خصطسةمناكأشافهيمكن،بلالحديثالابكراسهعندواحد

صوعفيهتتشكلالذيا!قلداخلطرحتاقىةالمركرالاسئلة

تعدديةتنفيلاالسيا!وح!ةان.العربيةال!مقافية-الفهـريةالحركة

الواملمنجملةالىيصدهذاان-ختلفاومممفصلا،*صواتفي

طبقنى،صراعحقلالايديولوجيالحقلكونهوالاطنقعلىاهمها

واذا-واساسيةحاثؤكنافضاتيحمل،الموحدسيافهضمنفهولذلك

المعامرالمصريالاثبتطبعانأستطاعتقد،المحغوطؤالروايةكانت

الىيعودهذافان،الزمانمنكليلةلغترةالكلاسيكيلواضيابطابعها

والبحتممرفيالموحدالثقافىالسياسيالواقعاهمهامن*لسبابجملة

)البرجوازيةالوسطىالطبقةتطمحمعكاملةحركةعنالواقعهذافممنمن

طبعالذيهوبالذاتالسببلىفيالىتها.وهذاا(والصغيرةالولسطى

اك!جزااسياسياالواكعحيث،الساسابالشعرالاسيويالمشرقالب

المفتتة.الثقهفيةوالبنيهه

،حاداطابعاالاس!ميةالاسنلةداخذ،حيثالهثقافىالمساران

.ويسمحالواحداثمقاكلالشكلداخلبالتبلورالخاميللصوتيسمح

موحد.ضافي!لىداخلبدلابتعلدية

الهنج!ثثلىالت!هـهةكصيلمةاشاراتكل،حاولنالقد

فإطعن:



لحقلى؟هنانأ!ونحن.ا!هربيةللايديولوجياالموحدلسيا!ا-ا

اءلحا.محيقيءساعحقلبوصفه،باسهالايديولوجي

6)خغية،آ!دبية؟(ـ-أرسةاشكالتصديهانعلىالتاكيد-؟

؟-*س!فج5اس!مصياتجافبانلها،واحدة؟نسكافيهـةداخلمنظرح

الادبتماقي.-للوطنيةلثوالمسطالثقلفي

-3-

-:حدافانه،لحديثء،طينيانلأيلادبحولالنقاشيبدأحين

ص،تحهالذيالمتبلورالناضجا!شعريبالهـت!يارحديدوباك،بالشعر

الادبيانصوتيبدام!ة-".والكوميم!مود،!قان:الشلائةالشراء

الانيبيغانيجهيبةهاخلبجديعاابعاداآلارحا،الفهياتبلوتيمالفلسطيني

اساسية:ققاطئلاثعلىالتاكشدمنهنابدلاانهغير.العربية

احديثة.ايةالشعرالحركةمناساسيجزءهوالشعرهذاان-ا

لماولاشوقيمعشه!نساخطاهالذيالفني1الانجازمعيتهـلأاخل!هو

محاو،الشكلمشكلةامامينقنعلذلك.الرومانسيةلأالمدرسةمع

ال!ممدومنالقص!د!غنىمنمستفيدا،الجاميدةاطار،نها-جاوز

داخلها.ئبالموسيقي

نضال!عةت!ربةدا!لفنيايوظف،ه!نا/الازجازهذاكانواذا-ب

ىىالمسضعىاساسيةعلام!ةالارضىقصبححيث،ال!موصيةبالغة

كاملا.ئقاديا2:ا!نىالتصبع،ترتفعالعلامةهدهفان،اكباشرالحيماتي

ويركداخل.ا!ال!ةالارضمعتشابكهالفلسطينيالصوتيبداهئا

،ا!الو!ولاسالمهاب!ك!شعركيلحئاخلثا،بالارفىالشهوجسد

للنضالية.الهمايسثنحو

المواكإكأ،ابعادهاللظعوللدبماعيييطاليجتيبذقدهذ،هئا-نن

والناهـ-لبؤسايءمواويصبهنيموموايمسك،بالقبيلقالظاعريتوحد

نبوةوقرممفعح!تيفنيجماهيرينشيدالىاًلشكل!يتصل.باس!ها

هؤايهكمه!.أ!مارسةدأخلالسياسيوالحس،المبالثرةالمخاطبة

لغسةبناءالى!ؤثيم،القصيل!بنيةعلىنفسهالاسماسيالبمد

الشص!.الحنمنقريباحنداضلالجماه!يريةالافاشيد

النهتو:بزآلغ!لمطض"!فيالتنجربةتتاسس،اي!لأثةالاطاراتهذهداخل

منسلوص؟لأيأتيالغلاتثطالصوت.الثباىلصوتوللكيشاطحوهولواؤ

محمداالاووحلبقخأثرتكتظف،العرببيذالثقاطةتبداحيثل،المولجوط

اربالف!اولىف!،ا!ساسي!ةلنقطةاانغير.الارواءدثراسهامام

.كاص!ريالت!ال!!علىالامرارتبقىالمتكاماكأالفلسطينيةالشعركة

هنسمدويصيأن،الحقيقيالاسقظهلعبابمنرنساالممايسقتيظكث

بالارما.تلتحمالشيالقصائدالشا?هـاولى

ا?-برية.يةالشصأهـلسةالمهداخل،الشعرهذاتاريخينفرس

،تلتقطوافعيةنوافذفتمح،الغالبا!روهانسميالب!دصلالمنيحاول

.الممعددةالاءمواتنثففظ.جديدمنصياةإكأوقميدالواؤءيةماساو

الثؤطلي،البحهقتبمموضسببيطمنوهنا.ليىومياتثبناتلهمداهبئم

،ا!با"!اًلفقاغمحط.السياش!فالضفط.الشعرركأاللضةوانسياب

لكلتفعا!رجع،الادبيةالممارلعةهذهعنالب!ت1طابعضهورالى!ؤثكي

بوممفهادلالتهـصالريالفوفيقيمةالشعروليصبح،للاحداىالمبا!ثر

مصملىعاء!نفسهيسمحبمحوسأ،الظهناظابتنهبلل.نلكالياصيديا

تفاوترسمفيبداقدكانوانلكنه،الفلسطينيةالشعريةالممارسمة

عام،بشكلالعربيالشووطورالفلسطينيالشعرثطوربيهنمنهبدلا

دنصودميةدلأاخألمندثصوصيخهباتانظافالفلساثينيللصوديسمحطقد

نحوالمسيرةواب!ندات،كاملارمزالتصبحالار!يف!ارتفعت.ا!راع

ا!عامر.اور!طالشعر!روتهاالىكصلالمتيالرمز،هذا

العوبصةالووما.سيةالىيضماؤط،جديدابعدا"لشعبيالايقاعوامبج

بالمققلثنبلأللغلسطينيللظعدبسمعالايقادنهظا.نلظميكلولوليهو

الفاجعالاحساسوررتفع.خاصةثشكيليةبنيةدطصن،المبا!ارا

؟ض!هاعىنضالىحماتوقياالموت!!عبطلحيظ،محموهعبداليحيممععفللوت

فلسطينيم!دو!عال،لظملثوريص!اسو*،جمايةتجربة!اهثظكي

نضاليا.ع!نواناننصبح،بالعره!انوبيةإلاتضيالى

داخل،4891عامالاقتلاعبعدالفسمطينيالصوتاستمرلد

عبي،الظاملعالعليظهئللمتتغحاولوان.احاس؟أسفئييكأي،

ضمين،بالرهاالتجربةيحفن،صاجعروكتلسيص3ألىاثث!وء

عسىالغدرةت!شصوراندفىن،الذأتحورتدرنزءب"ترأج!يمد

ككوىطوكات()دأليةكلبيعةمنلبخولوجينفيداخلالا،اكفىلجاوز

ء/،برتالواقعيطالظعلبية؟ظثغيبثهاخأقلام!فادلمكأ2م!وتقنوحضهي

ودوظ.-نضالات!داخلال!.إهيرنبرةوعن،مباشرفوميالتزامعن

الهما)جما!ريتنقل،شعريةنغ!ةعهنوبةثا6الوطنبواب1امام

فاجعةرومانسيةوقففيلمنطلقاتهالشعريخلصاو،بسيسومعين)

.،الصيبيوسف)حادماساوياحساسمع

الفلسطينيةالشعريةالتجربةأستكملت،الثلانةالاصواتهذهعبر

اخلداا!طنبمالبمدعمق،علىالاووعلىالأكيداستطاعت،مورتها

!صميومصلبلتشكلفياعلىالشعرهذاقدرةوعلى،الثقافيالوعي

لمسلاافيطفاتمع،بتحعاد!"!هااحنلالدون،الوبيةايشهريةالحوكة

الحاد،المماساويالوعيبهذأترغ*هالؤ!ا.فليلاالاالتشكيلى"ب!يننها

هميرتبؤحيت.الغالببطلبعهصرةاثد9الشعرقيال!ركةسيطبعالذي

جلريةمراج!ةبضرورةالفاجعبمالأورشوبقبمفكللا!نياالتجديد

الثنفاكية.لف!نهضةجوريدقسشىسبيلفيللنفس

ةؤه.وصيغللظ!بللتبللمعتنةالايسق+دعللقاعلبللظيئبتثونرناء

سل!تتمارسهالذيائفاملافقحئحمعالمباثمرةالمواجهة1هميحمل

الهـلفةتعود،الثقافيابسص!وىايىااتى؟عهذايصلوحينءالاحتدكل

".اًننالنوظه"بداياتسلء3سل،((يالو!:2"حثبمهالطتيالعربيذ

وتتجساوذ،المسحوف!نبرميع3ا-نجسىب،جطمستودع!م!االلفةقعوث

مشعوناقومياسياجالتصبح،(الايص،ل)اله!اديهالدلالةدلالمها

،جملتهذهال!فلسطت!يةاشعويةابن!النغ!قيخصوصية.بالتاريخ

اثعكببي-الاهبيلننياظ-لالظعر.ظلملاتنملعيلموفاالظعي

بينالمستوياتالعمودتفق!داي.ميمالمرة-ط!قىم!رلسة!نايصبح

صخسى؟"السياس!باللغةالفنيةاوث!كأوتميت!،المباشرةابعالصا

"اكمشكيليالهمجاء،التجربة+*فيهد"حضلى.بمنهماالتفريقيص!ب

للتجرقيلغوكيوعدمجردالشعري؟!شتضقواصبح،القانمةاخر!

ايةالمحتلةالارضفيالجد-داق!هك!ريص!جطلم،لذلك.الجماعية

ببحثونالشعراءوا،م!تاخراصل3ال!-يدفالشعر.جديةمناقشات

اسؤشكاغتنالن،سؤلحاالشكثؤذناإء،.:!،س.الس!ياسيةاللهلغةسب

.فالاصرارالؤومي،واسعااكارااوكأؤميا:ء!اواخذ.باثخاطجةيسمح

!سورةهـ-و،كاالعربالخارجهمطحقصقيحةم!ى!اتلآباوالالتحام

!صن.السياور!الوعيعلىا(ياشراثو!ل!!لىيئجطسيهو!وجبة

افيساويةاًلفلسطبيةالانتماءلهـجة"ذظتر،ب!تالفنبماواقعاهؤا

معلناللا،اص،لى،مثقدوعاالللىطثؤ"اللبعيولي!ا،(ئلأؤنمئعاظلؤ)

يهتؤبمنجغط+-الص!بو!يةالدثلةمعهـيال!ا-؟ال!راعوداخل،الار!

صياخاموقىا،الشعرفي!تي،الصوهذايغرضالذيبانمن!العدكلنفي

الجماوو-ريبالبحرالامأيصاق،الظرجالىويهزربابلارحل،م!لغج

./،العربو

المنفىفيوالقصم!يةالرواليةالتجوبةكانت،ؤفسهالوفتفي

،عن"ظيحومعنوب!ئولبلبطالويامعلنللظعاق،من،ثبحث(غنلاني)

الوعبميعود.الكاملةالفجيعةداخلالن!اليةالممارسة

ليلتصق،ا!.لجاهاتالمتعددةبالرموزوالحركةقداخللأ،الفلسط!ني

كانفاذا.العامالعربيالسياسي-الثقافيوبالهم،اث(ملبالشرط

دور)!انونيابمد؟المحتلةالارضف!اتخذقدالثقافيالمقاومةشكل



المنفى،مي،امتزجفانه(،اثمعبيةوالرموزالشعبيالادب،اللضة

كأحسدد؟خلها!يوتشكل،العررجةامقاف!يةابالحركةكاملاامتزاجا

لم!مدثة.اتهااتميار

والثقاالي،الايديولوجيالمستوى،علىحز-سانهز-مةالارتلقد

اساسميةتياراتفيئلاتةتمثلتمختلفةفعلردود

داظهممارلهةكهوالتحديثالحدائةمضمقمقوحج!يمدةاعاث!-أ

النقد))لعظماج!لالصادفىكناباطتبارويحكن.العربيةللحياةنقدية

امامهيضعالذي،النقدلهذاصارخانموذجا(،الهزيمةبعدالذاتي

المعطىاناي.العربيةالحياةالماسهعلىيحاكمفنقثصانهوذجا

وتجرياننقدي،اييهمفيالاول41كانهناياخذ،الايديولوج!الثقافي

لألمقنرفة.م!هاتهـاداخلمنالسافعظالايديولوجيامحاكضط

سببالل!يمةافرض1)ذي،المتخلفالسلغياث!نياربروزبس

الاشوا،!"الطريقوسلوك.ال!سماويةالتعاليمعنالابتكا/م:واحدا

الليبراليقوا!اركسيةالفهـريةلتياراتاضدمملةفيوئرع."الملحد

العربية.ال!ثقافةداخل

وانممياسي.الثقا!يالمشؤوعلىالماركسيالت!ياراثراشقداد-ج

4المسماذاستيعابومحاولة،السابقةالسياسيةللممافىسةذاتينقدعبر

الممارسة.هذهعنفالبةشبهكانتالتيل!ثقومية

لكفا.العرجم!الفكرعلىجديداالفكريهال!تياراتهذهنضيفلا

ثيحقي!!!خلفلةالى-بهنورهامنالم!لةطوحاعادةعبر-مشير

علىامممشوبنصرىلماانعكاسالوافعفي،هيالايديو!وجيةالبنية

!بعتالشالخل!"لهذهال!ميقالانرونر.والعس!ريالس!ياسعي

لكنه.مباجمربشكلالثقافيالمشؤىعلىي!انتحكنلا،الهزيثة

مست!للا.العميقةا)معالهـفاتتيحد!انتسسطيع،جديدةببداياتسمح

والثنفاسىوالايديولوجيالسياسيالفلسطينيلوعيسمعهنالكن

المرحلةتقودألمقاتلةفالمنظمات.و!وحااكثراثكالاآخذابالتبلور

الىمفرة،ال!يمةعلىعمليرداولوتشكل،ومحسهـرياب،سيا

41ستهوىعلياًما.الم!ثحبرالشهالكفاحمفاهيمفبمالنصرآفك

،بداتالمسمقلةالنلسطيصقيالشخصيةفان،الثقافي-الايديولوجي

،العامالقوميالوعيداخلالكاملإلاندماجمنتحررهامملية

الادبي،اك!ستوىدلمىلهابدلاكانه!نا.الخماصيصوتهاعنلتبحث

جمحماعنالثابت،المعتلةالارفيفيا)ثقاؤ!ية47الحركروفاستعادةمن

،!صار.المستوياتجميععلىرومانسيةصعيدمرحلهفيالظس!يني

للصوتلساماالطابعهو،المحتلةالارضمنالقاكمالشعريالصوت

نحوالمرطهههذهاليالفلسطيفةالروايةوصت.الغلسطبمم!الشعري

اثمشعبيالصوتعنوبحثالوموزعنتعخل)واضحةففممةوحعه

.-الستة"مالاتوسداليةسعدلمم-(الرومانهـصي

!وع!عيةواض!ابدا،الفلسط!يالثقاكلالاضاركهـاناذا

الوبيالثقافيالاطارفان،المسال!المقاومةميلادومع،الهزيمة

المستوي!.جميعلهتعرض!تالنيالشاملللاهؤازتعرضالعام

دريثفممص،عنالمواقعداخلمنيبرتالذي،اف!ابتالوا!ي*طا!

الجديعتالمرحلةاستيعابصهقاثروغير،متراجعابدا،ملمرمة

كاداخلوالباحث،ا!لباثرةللواقبكأ؟لرافضا!لاخووالتيار.بسعة

ن!النروجالاممدادموقعمن،الشعريال!موتصالداخليةالتجربة

مسعالاالاستمرارتجربتهتستطعولم،كاملبئمكلانهار،الغربي

الولمحىنعوان!افتهابداتقسدكانتاني1الالونيسميةالمبمبة

داخلهمناغلبهابالوات!الذاتتجاوزداخلمنالتكولع-التار!

وا!عيسةمستقبليةالىيمةالونبحدلتصل(الدمشصمهياراغانية

العمق.

المستوىعلىالصيمةاحدلتهالذيوالمباثرالمميضيلا!قماجهذاان

حيث-الشعريةلل!وكهداخليهطورآليمةمعتراقى،الثقافي

بداتاًي.تجاوزهالستطعلمم!"خةحثودعندتجريبمنهافيوقفت

ظكتملت!نتهي،لاالذاتحولدورةفيالسكونيالثباتمرحالةكثخل

المحؤطي،الروائيالشكللشمملكدلكوام!تعت،الثقافيهالازمة

الرواني.نتاجنااليومتطبعا!تي،الموففروايةتياربامتطادولتبشر

،عنوانالفلسطينيالادبيالثابتجعللي،العواملهذهشاركت

العالم،اكش!مافيميدالذيافىري،الرومانميفالطابع.المرحلة

عنواناشاملااصبح،والبندقيةالهويةعنيبحثلوريتوجهمنداخل

منالانتقالاستطاع،الفلسطينيالعوتاناًي.عامةادبيهألمرحلهـة

تطورفيالتفاوتمتفاوتهـة،ةادببرضيةداخل)إت،محيةاخصوصيته

ويط!رحسبافا!لسطينخارجارطوركانحيث،الض.يهةالمبئضة

الشامل.الهثقافيالمستوىعموميةالى(جديدة-طوفيهـش.نحفالمشكلات

لاستعاثةرحيد11الوقااصيحتاالتيالقتالية/ا!عارلسهكاحم!تش

الجد!دة.العربعةيةالومح!وصأصميس

البعد.الداخلفيالفلسطينيةالادبيةالنن!بربةخصوصيةانع؟ر

المرلمجعةغيرالاجتماعية،التشكيليلبحثاضمور،الصارصأالمكلو"ب

سمحت،واقعي!ةرومانسيةنر!برةضمن-ال!ربيللوضعبن!دية

اًلتجربة،هدهاستيعاببيمطولةالسائ!العربيةللايديولوجيا

التنيظيراصبحولقد.الجديدةالمرحلةكيالاد/ىام!نادهاوجعالهأ

وجرى.وآفاق!لأالتجربهـةهذهلابعاددراسركأىلم9معاليام!ناالنقدي

كمقدصهة،شعبيتهاوعلى،الصارخ!الفومطابهعهاعليالتركيز

ثون،القديمةالادبعهللتجربةاست!مالالىبضيريبثمكللتحويلها

!الادبالحديد!ةالمحاولاتولاثةرا!تالتيالنشكيليالبحثخطورات

،الذيالسلالمةلوجياا،يديوداخل-الالننقاءهذاانكير،لعربي1

كنا!طعنكشفانلبثما،ياسرهالادبيالتاسشغنسفمنظروهحاول

حردس!ةعنتعبعروابوصفهاالفلسهطينيةالثوريةفالحركة.المركزي

والبناء.فالبناهالهدمصياغةفيبالمشاركةمطالهـب!ة،جماهيرية!ثورب

هناش.ايجابياتهاستيعاببمدالقديمانقاضعلىالأيتملاالجديد

ال!بوكيرمرحلةوانتهت،الاسمسيملأرقه؟لىالغلسطينيالادبوصل

السانم!.الايديولوجيمااسارمنالا"يقمحاوتوبدات،الاولى

دورالعب،الفلسطينيةالشريةلرؤيةادداخكلالتطورانكما

استيصابعبرحاولالذيالشوفهذا.الننجاوزمحاولات!مأهاما

للممارسةانسمانيافقصالبحثالعربيةالواقمعيةالشعريةالننجربة

لصياكةطموحسهوبمرالأشماء،علىتك!يدهفمهصمنالمنضالية

دااالذاتمراجعةموقعكلنفسهوجد،متكاملةنضاليةملحمة

بواكيرهفنمت.الدلأ،تفيهتنغيرواسعادبي-إيديولوج!ضل

همذامعشاملت!يسةثونالغاصتاريخهعنيه!مانروبداالشكلشة

لتاريخ.ا

عاطن:يحدم!االفلسطيني*ثبالجدي!هانالالصاهة

عمليةمبرالى،والطموحالحقيقيال!ور!ينالتفاوت-ا

متقمعة.لمحميةمرحلهـةنصكعويرجيتحولالىللذاتفنيةمراجعة

هيتحعرايتيا،الادبيهلاب!نيةالداخليالتطولىفرررات-ب

ب!رعيهةمفاهيمهالاثباستهلكفلقد.باسرهالمهلمسارالاخرى

فبله.هانمنالعربي:الالباليهوصكلالذيالمسمدودالجدارالىوصل

كنتى.لادا!يةحرعاسادفيار!عتمنعفزةكابدلا
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اليبصصق،الفلسطينيلاثب1ليالجديد*التبلورمرحل!ةدمثل

منلا"حشمافمحاولةفمنمن،العربيالادبيبالوافعالالم!عام

وجدتالذيوالمو!عوعيالداخليفالتنا!ي.ادفنيةللرؤياحد!دظ

جداركسرصسبيلفيمليها!رض،الفالطينيةللادبيةالتبمبةير"



الليثاءبالتبمبةنقطتالىالمودة،ليالسعايدةيديولوبيا،8استيعابية

الفنيةاطاراتهاعنالسريةالممارسةتب!ثحيث.العامةالادبية

ه!ذهالمراجةلممليةاًلمع!دوةالواملاحدكانولقد.السيم!

التحليلفيتتحددلاالايديولوجيةالبنيةفياللانمأفيات.خارجيا

،حيثالواقعيالمراعارضييةمن.لبنية5هذءخارجمنالاالاخير

وبدات6اشرسهاالهجماتلاقسىالظسطينيةالمنضاليةالتجربةخضعت

النقدفابتد.الوافعواقجةامامتتراجعلبدايات1يومانسية

كرحتهاالتيبالاسئلةالالتحامطسيرةوتكت،يرتفعالاخنجاجي

النب!رةعاثت،الروائهالمسشوىفعلى.العرب"الادبيةال!كة

حوالادا!لكاالبحثوابتدا.كنفافيدوايةبنيةالىالمؤترةالرمزية

ماساويةبنبرةالنضاليةالممارسةسسمتقبلعن،"والأطرشالاعمه"

.فبداياتوفوحااكرالتحولهذاكانفلقد،اف!عرفياًما.حات

الممارسة!لمنتبحثاخذت،المحتلةالارضش!فىالشعريةالرموز

الواقعانتقادهمداخلنفسهاوافعة،الشعريالتعبيرآف!فىعن

يمكنلا،الممليةهلىه.الجنريةالمثورةضروراتدنوالبحث،العربي

مستوىعليالسائديرفض،حقيقيتشكيليبحثمعتننرا!وانالا

الابداعي!ةالعمليةداخلالايديولوجيبالصراعيقوم،ايالفنيةالبنية

البف؟صةوجاءت،الواحد!القصيدهلهيالتصدبد2هكذا.نفسعها

شكلبدايةاوجديداشكلالتفرضالبيضاءوالمساحدالصرامية

انكاالبدايةلتهبدلاوكان.(احبكلااواحبكأللقصيدةجديد

استيعابم!حهـاولةفجرت،الوبيالشعريالانجازداخللتاسس

الصوتوارتفع.علنيوبشكلنفسهالتطورضمنمنالانجارهذا

.(خغرةاعفيعلىوشمأالاصواتمبعثرةببنيةمشحوناالقروي

سبيطفيالووملأسيالموقعداخلمنانتناقضيحملالمخيموبط

اصواتالتفرض3لأتيالممارسةفماساوية.نفسهالرومانسيالجدارك!ر

لقديمال(!صنينوبقي.(الوحداتطائر)الجحيميبالتوترمشحونة

وا(الا!سابمبصاعشاشهاتبنيالعصافمير)احيانايتشكلصوكه

مع!.بداالداخللياما.(حزيناكدجرشقمر)متوتراينساب

مسنلألمتكاملةالقصيدغالىالوصولمحاولة،القاسمسميحمراثي)

.الشكرثوالم!ض!مونبهـينيح!كفاوتاالذيالقديرالحنينمممن

نايريد،حيافااالدقيقوغيرجداالسر"الاستعراضهذاان

تصل،الفلسطينيالاديببهايمروشاملةعامةحال!ةالى-يؤثر

الفصيدةبداياتنبلغحيث،الاخيرةلمثدويشقصائدفىلروتهاالى

.الماصم!ناخها!سسالتيالمتكاملة

موقسافينفسهالتجد،الفلسطينيةالادبيةلممارسة1كعودمنا

عنالايديولوجياًلمستوىداءلالبحثاشكاليهضمن،ال!يقي

كمرجعدورهمنالفنيالبحث.يتخلىالنضاليةالممارسةصوت

اننيالصراععدمليةاناي.المستوىهذاصياغةفيليشارك،ه!

(،الواقعي"للصراعصدىم!جودليست،الادبيالمستوىعلىتتم

نضايى"مشاركةانها.الطبقي-الوطنيالصراعارضعليدجديالذي

مستويين.عالانفسعها"كدخاصة

الفنيةالحساسيةتلالي،حيثالفنيللعملال!داخليةالهبنية-ا

"لممارسةحركيةكافالبحث.والجاهزالمطبالادبلترفض،الجديمق

خضمنلتبحث،القمىادسائدترفضجديدةصياغةهو،الفنية

شاملةلحظةالقصيعقتصبحهنا.جديدشكلعنالجماهي!رعوت

لرريا،منافذالىالشاعرموتويت!هصل،ال!ماعيةالماناةكا

الدالم.التجاوزلمنطقتالبساللهدم

لمضةجديد!مفاصل!تشاىصيميث،اللفوية1البن!ية-ب

الواحد،اللغويالمصطلححولللئ!باتمككللا.نفس!ال!جربةمعكنجدد

احدوتصبحالثو!نالط!حتثقلمديتللغهدائم!عش!اقبل
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.البالق!هناوينه

نفسهليجد،الفلسطب!الشوكتجدد،المنطلنيه!نهذينضمن

الارضمنالقاثعةالاولىفالبدايات.جد!دشكلعنالبحثهمداخل

احمرفيههايتزاوجبتش!لميةالفنبمالمسمتوىعلىطبعتوالتي،المحتلة

،اريومتصود!ال!بياتي،،السيابقبا+لي)واحدشعريصوتمن

اثحمكالهياعنالبحثالى،اكعامرةالعربيةالثع!عريةالحركةضمنمن

لجا.خاصة"وولسلإخيةحصانةة)ا!ثاءودون.الجديداللغةداخل

صوتهالىوصو،الحصاناتجميعكسربهـمحاولةأليومالادبهذايقوم

معنهايةانتهيا،الخاعيوالثابت6الرومانسيةفا!حلةالمتميزالفني

استعاث!الساندةالايديولوجيااستطاعت،حيمنالايديولوج!االارتهجاس!

يكتشفالغلسطينيالاردببداولقد.الوط!نياررتراجممعاففاسها

المقلاسلفصوت.،(لبحثتربةفيعميقاالانغراسخلا،منملام!ه

ليست.ا)شعح!منالقربي!صرومافسيشكلداخليعلولاالثوري

كلالثوريةاكمار-ةكانتفدائما.ثوريةعمار!مسه"الشمعبوية"

روافدصااكثرفياقعيةالواا!حركةتستشريمست!لية،الادبيالحقل

الفلسطينيللصوتيصبحالبحثهذااًثكايىصةضمن.تقصسا

الربية.الادبيةالممارسةداءل،خصوصيته
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الذيسارالتطو*ءر4تدراسة،السابقةا!نقاطفيحاو،نالقد

-!كد.الويمةبص!مامرحلةعلىمركرين،الفلسطينيالادبميه

يوجد.لاالعهـبيةالادبيةبالخويطةالةلأقةعضو؟صةعلىالمسارهذا

هئ!اك.وا!ثقالنظريسةالاسئلهكانتطالماكاملادبياست!قلال

خصوصييةالصوتهذايماخذ.العربيالادبداخلخاصىف!سطينيصوت

الهملان.موحههالوبيال!ثقافيالزمن.الزمنمنوليسالمكانمن

،م!جازالعربيالزمنفلسصط!ينيةان.الافيرالتحليلفيموحدالثقافي

المدو.معالصراعلههداخلالزمنيتوحدحيث،لمركريةاللموكة

ا!عوفىلا،مس!تهـقلايوماجمهنلمالفلسطينيالثقافيالؤمنلكن

الادبيالشكلتجربةتصبعهنا.القصيرةالقصةاوالروايةفىولا

الذكملهوالفلسطينيالمكاناًمط.تل!حمثمصينائننفاوت.متقاربة

صسوتوو-والفسمطينيالصوت.ا!خاصبصوتهلزمن2هذايشحن

تلتفالارضحول.عرواولالحديثادبنالمح!الرحميةالارضتجربة

الممارسةوفرحلأمأسطو؟تعكسماساويةنبرغفيوتتعمق،التجربة

الممويهـة.

اشيطءتاخذحعث،ال!ديعةالهـت!ربةهو،المفلسطيضالمكان

الو!!يجباهفا.الؤمنفيالانسانامتداد1لمشعكلبعدهماالطبيعش

ع!صالتركيزاما.الفسمطينيالصوتحصوصبسةعنوالبحيت

سوىيكسلم،فىنهالهـفاسعطينممةالادبيةالمتجربةالشاعلةالخصائص

الممارسةترفضفجين.داخلهامنانفجرتدومانسيةمرحلةوليد

ث-!ء،لكلبويلاجعلهاعبرتاريخهاتزولرالفلسطيتةالابداعية

فرضالتاريالريهذا.الح!لتيلتاريصكمامخلصةتكونفا.ها

تصميممبمداكتشف،العدو-حتلهـاارضداخلاعزلالقتالعليه

ال!عميماءصةآضمنالسصابقةالاطاراتتجاوزضرورغ،تجربته

نجديد5ليلتجمفجاء.ال!قيقيةتجربننهتثعفوض!من،الداخلية

الطليع!هذا،داخلوليشارك،الوبيةالثقافهـيةالتجربةفيبالطليص

.التجاوزآليةعنالبحثلي

الصورةالى،والاستطرةالتشبيهتعتمدالتيالمباشرةالصورةمن

ايس!سوتا!الأالغعافيمةومن،القصيد!ةالىالشعرومن.المركبة

الونجيالادبيالاريخخريطةالفلسطينيالشصيدخل،يبحثالذي

ففسها.الممارممةمستقبلعنتبحثحقيقيةتجرقييعمللانه

بيروت


