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الفنانونضاضالشعارهذاصت."والحياة..للجماهيرالفن"

التاريخفيالحقاغيةالمعاولاعظممنواحمهالملتزمونوالنقادوالادباء

.(،والنخبةللصفوةوالةنها..للفنالفن"مدرسةضدا!امر

معجنب!الىجنباالثقافيةا!جبهةعلىا!ركةهذهدارتولثد

تنويضبهدفوالسياس!يةوالفكريةوالا!صاديةالطبقهصةالنضالات

ةب!2والاستعبادالاسنغلكلفيهيتتىجديدعالموبناء،القد!مالعالم

.واشكالهءوره

(كا،للجماهررالفن"-'وضوثبعيدحدالىالحياةحسمتولقد

عديرة:السلةخد!لهيامنوولدت

ولفتناوموف!وعاتناافكارنانستمداينمن؟الشعرينكقبلم

التيوللجماهبرلنفسه!حققانالثاعررريدماذا؟الشعرية

ودفعهمفيهموالتلأديرالناسالىالوصوليستطيموكيفأيخاطبها

وظيفة؟هلوالافضلا،جملوالىالامامالىودائما،الت!يرباتجاه

أمت!رةامثابتةخصوصاوالشعرعموماالفن

الفن:وظيفةفيالجديدهاكفيراتي!مالذيوما

والفلسفيةوالفكريةالثقافيةوتيمارا*الكبرىبهمومهال!ر-

والسيالسيةأوالاجتماعية

والديمقراكليةأالقوميةونضلاتهالطبقيةبصراعاتهالمجتمع-

الايديولوجروالنفسي'وتكوينهالطبقيةوانتماءاتهموقعالشاعر-

الشكلعلاقهومساأبمضمونهاالقصيدهشكلعلاقةما

المتنوع!قلأوم!اتهال!روبممغيرات،والم!جتمعبالرحلةمعاوا!مون

ب!وكةالادبيةوالميداشسالفنيةالمذاهبنشوءع!4وما

والتاريخأالمجتمع

دفقومثروعةاسئلةتعدلم،!يرهاوعشراتالاسئلةهذهان

هي..والتحليلوالصراسةاللبحثهامةموضوعاتاصبحتمئها..

الاستهجانمنالكيميريلقىال!نوظيغةءنالسؤالكانبرقس8زمن

المقسمةالفنحرمساتبترنيسالسائلاتهاماقلهليس،والاستنكار

ايفعاوالفن..وكفى"الفنهوالفن".تجارةاليوتحويله

ضيالفنلان)اأرحهاومصاالسائدةالطبق!ةبثق!افةعلاقمةلهلشس

القفونهوذلككان.،،والطبقيةا"اديةالمسائلعلىيسموانساني

القانعونلنفسخاضمةايضاالنقديةالحرككوكلالت..السلاكد

الساءلمة.والفنيةالفكريةا+لجاهاتذاتعنوتدافع

سيصمرالذي،،اقلاللالفلس!ينيالشعر"كتابمنفصل*،

برلبا.
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ي!حتى!نمسانلازم"هفن

"وبهرهم!م
فبهمثرالىنيسميت

عالىتقدمكانتالمستمرةوعراعاتهانفسهاالحياةحركةانفير

فيبيكونمنهحظهوروورد،والحاسمةالصحيحيةالاجا،باتاللوام

وعلم،الملميةالماهـكسيةظصراًلى..التنوحمو!ر..الىالتحليل

برالتساولاتكصطدمالقديم!ؤالنظرياتبدات..الماركسيالجمال

ء.لهنشط:با!نالعالقةالمسائللن5العديدحولوالاجابثتاوالمشكوك

بعد،تنتهلمالمعركةانالا..الخ..متضيراثه..الوره..مكونلاله

ونقديةفنيةقفاياحولمحتدصاوالادبيةالفئيةالمدارسعيراعزالولا

..متصارعةطبقاتههناكدامتماقائماالصراعهذاوسيبقى،متعد!ة

حولخلافاتهناكستبقى،الطبقيالصراعنوالبعه.ماالىوحتى

والنقد.والادبالفنفيمتعدث!مسائل

واستعماله.فهمهيساءماكثيراالتعبيرهدا"طبقيموففالفنلر

مصارءلخدمة!ورهيالفنونهل،مثلاالرأسماليالمجتمعفي

وكاثلتهاأالبرجوازية

الفنونان..صحيحالتمسمفمنالكثير!ييلأ،بنعمالاجابةان

الس!ائدغالبرجوازيةا)طبقة"رصالحتخممالسائدةوالثقاف!ةاوالاداب

فنانونيقوممياحميرا،ذلكجانبالىولكن،الراسماليالمجتهعفي

والادبية،الفنيةنصاجاتهبمملالمن،البقةهؤهمنوشواءبركتاب

الروحي.وافلالسهوتفاهننهالبرجوازيالمجتممازمةوفضحبتعرية

وهمومهوعذا؟تهغرنجنهعنالبرجوازيالفناناوالشاعرحديثان

النظامضدثمينةشهادةبالحقيقهيسجلمض!مطداخلومب!اء

وانتغييرهاليباليوةيسهمبهذاوهو،بهيعيشالذكيالاجتماعى

.!يدهولاذلكيقصدلانفع!الشد*كان

اءراسماليةالمهجتمعنفيالاضىالطبقاتفان،ذلكجانبالى

وطموحاتهيا،مصالحهاعنيعبرالذيونقدصاوالنونهاادابهاتنتم

بفملمكتملةغيرضبخةالبدايةفيتكونالطبقاتهلىهونيتاجات

كبيراترويجاتلقىالتيالسائدةالطبقاتلثقافسهالهائلةالسيادة

منخالنقديةوحركاتهاوالادبيةالفنيةهواًهيها8ولمدارس!(

هلىءتفقدوبرلك،الرا!ماليةوالتوزيعوالنشرالا*ممولسسات

الارسكلدملإسهعبروالتبلورللنكونالكافييةالفرصةالنتاجات

عليالقالرةالنقديةالدراساتوضبر،وابم!صرالفنانبينوالتلقي

الجديدة.بيةوالا!الفنيةالنماذجوتعميمترسيخ

طلا،*

خلكلمنعليهالاجابةواستقراءأ"الشعريكعبلمن":سؤالان

بالغسةحقيقةعنيكشفالخالرجوكلبلالنيافيالشعريالنتاج

والجماهير.الشعرمسالةصلالاهمية



ولخاالمثقفكاالنخبةاوالمس!ةالىبقصيدتهالشاعريتوجهحين

بشرائحهاةالبرجواز،الطبقةابناءا،غلبفيوهؤلاء)والمت!لمين

العريضمةالشعبجماهيرالىصوتهبايصاليهنمانودون(المتعددة

وازيبرءطبقيموقيفعنيعبرالامرحدقةفيفانه،والكادحة

ي!ر!بذلكوهو،الحياةفيودورهاوثقافتهاالجماهيريحتفر

ينتجونوالعبيديحكمونالظلأسفةحيث،جدم!وريتهفيافلاطونموقف

الرقيقمجضمعان!جهالذيالفهـرذلككانلقد..يتمتعونوالمامون

'،قفالشاعرفانكذلك.فيلهالعملتقسيمونظريةالانتاجيةوعلاقاته

للنظامطبيعيافرازهوالرجوازيةمهثقفيمنللصفوةيكنبالذي

فيه.العملتقسيمونظريةالرالسمالي

الفونهذااوائلمنذشههتقدالعملتقسيمن!ريهانغير

تعدفلم،أ3العاعلىالكبرىالامبربالياتسيطرةرافقتجديدةظاهوة

الانظملأداخسلالاجتماعيةبالطبقاتفقطمرتبطيةالن!ريةهذه

الفقيرةالبلادفاصبحت،كلهالعالملتشملامتدتلاكنهاالراسمالية

الطبقاتجانبالىالاست!ماريةللدولالمنتحبدورتقوموالمستعبدة

ظاهرتاننشاتذلكونتيجه..الدولهذهداخلالمسمحوقةالعمايىسة

:جمديدتان

فيوالكنابوالشعراءالفنانينمنالمديداصواتبرزت:الاولى

وهيالوطنميينالبرجوازيينصفوفبينوحتىالثالثالعالمدول

لهـثقافتهاوانما،فقطالاجنبيةللاحتلا،تلشى،مناقضا8موففاتحمل

وتخنفنتكتشفانا!صواتهذهواستطاعت،ايضاو،ادابهاوفنونها

،والتيوالغربيةالاستعماريةالدولفي*يجابيةوالفنونالثقافه

و&-عل.الدولتالكفيالسائدظللثقافةميناقضاموففاتمثل

تبجيلابلادفاهم!لا؟تفقد،ذلكعلىواضح.نموذجشتاينبكجون

عناوليد"روايتهخاصة،"لمتفىمةجةالرواءاعمالمهعلىحقيقيا

للثورةالمعهادبىموقفهبمدكنتاباز4ورفضرفضهجرىتم"الغضب

الاكريكيعة.للامبرياليةوالمنحازالفيتنامية

وبالاالتزامالوطنيةبالثقافاتالتمسكالىالاصواتهذهث!كتوقد

والهادفدة،للاحتلكلالمعاديةالجماهيريةالجركةلخد*فةوتوجيههالفني

الاجتماجم!.والتقدمالوطنيللنصض

الفنمجلاتفيعديدةاعواتظهرتذ!جانبالى:الثانية

بي!ةالاصوالادبالفنبمدارساصحاب!امنلملموالنقدوالادب

علىلاوالادبالفنيةاعمالهموينتجونلههايدهونراحوابلنق!

ايضا،للمضمونوازمافق!للأشكلليسالتقليدواستعرق!"ضارهط

الهىذل!كوقادوترائهـ،واقعل!عنيكوؤونمهـاابعدبالواحتى

عنبعيداالبرجوازيهةمثقفبممنواهمفوةب!النفبةنتابهمارتبا!

بلادذا.فيالدائرةالحياةوحركةالجماهير

طبقيينموزلفينعنتعبيرا(والثانيةالاولى)الاصواتهذهوكانت

فيوائمافحسعباوالاجتماعاور،سةمساثل!يليسبلاثنمالي

ايضا.والفنالادبمسائل

)خصوصاللماركسيةالواسعالانتشارادى،كلهذلكجانبهالى

فيالمجتمعاتال!اليةالطبقاتصفوفوبيناثعالثالعالمدول!

الارض.!سماحةثلث.لناكثرفيالاشتراكضةوانتصار"الراسمالية

وفي،والنقديةالفنيةالال!جاههـضبلورةفيالا!ميةبالغةآثار؟لى

لكماذجمظيرةوا،دابالفنونمنجديد"نماذجوتعميمك!بيت

الإشتراكيةالواقعيةمدوسةوقشات،المختلفةومدارسهاالبرجوازية

لتوائممالثورييةالواقعيةمدرسةظهـرتكميا،والادبالفنفيي

ولم،الديمقراكليةالوطئيةالثورةمرحلةتجتازالتيالبلادظروف

الاشتركية.الشورةموحلةالىبعدكصل

الذياقانونلنفسالممديثالعربيالشعرحركةخضعتلقد

الاح!،تفريسةو!تالتيالثالثالعالممولثقافاتلهخيضعت

تطوراتفوفتالصعبةام!تحاناتهاوالحي!اةكلرو!انغير،يلاجئبية

لتثقافهقا-كأمرا*ماتفىضتمحا،المجلات.ختلففيجديمه

السائمة.

!حديمث:ها!ثمهميعراثعيصلنةطة"حربرلأ))

اع!6791"حز.لران"فبلالحديثةالوبيةالقصيلهوصلت

الغريبةالرموزفيكرقتحيث،ومضموناشكلاالتعقيدددجات

حلفاتعندالفنيةالمننعةواصبحت،المبهمةوالد*توالايطءات

ا!يراتوفعكلواتباري،الشعراحجياتفكفيتتمثلالمثقضحن

هدفاوالرمز،مطلبااًلغموضاصبحخنى.الواحدللقصيمظالمتعورة

راجتكتبالفرةهذهفي!وتفوصاروعتهامقياسالقصيدظوصعوبة

عنا&حثعلىالشعراءوانكب،والاغريقيةاليونانيةالاساطبر

الشعرية.(تجربتهم)ليضمنوهاالغريبةالاساطير

ترجههحركةابوالعربيهالمنطقةشهمتالفترةذاتوفي

والهدارسىالف!ية،الفكرإةوالمذاهبالاوربيةوالفلسفاتالوجؤديةللكتب

منوداليوبكالهوولسونوكولنبوفوارودجمهاوكاميسارتربراصبح

بلادنا.في)المثقفي!ز"اثعرا*تجمعاتلدىالمرموقمينالابطال

)خصوص!الثانيةالعالميةالحرببمدالاوروبيالفنانسقطلقذ

الشعريةالحركةفشهمتالاورب!ةبالحضارة!جعةاملخيبةفي

الشاعروص!انفيوتداعت،والحاثةالمميق!ةالمزماتتلكمناك

ول!وداويهماساويةالصوراشدوالتراىالذاكرةاختزانمنالملتام

برو!صهعصفتكما،يقيةوالاضاليونثيةبالتراجيدي!ممثلة

ال!تيالفاجعهالاجواءالذه..وا!انتماءوالتوحدالاغترابمشاعهر

ولم..لهمبالنسبةالنموذجشهـلتومثقغوناشعراؤناعليهااطل

راحبر-لفقطوالفنيةالادبريةالاعمالعلىالترجمة!ملإمةتتوفف

والمعذبة،اتغربةاالغربفنافيارواحيستنسخونوفنانونياشعراوؤلا

اث!بينالفصاموقعوهكذا،الحديثشعرناعلىذلككلفاؤعكس

وقضايرلماهاالجماه!يرئقافةعنالشاعرلص!لانلحظةواًلجماهير

ي!(.وهمومهاوقضاياه!االاودوبيةبالمثقافةوارتبطوهموم!ا

.حزيرانفىالكارفئوتقع

لكفصه،عسكرإ"ميعركةفىللهزيمةتاريخاليسوحزيران

3!انو،وثقافيماوعسكلياسيسياالعربيةال!ياةفيجديدمنصف

نوعبامنعطفاور*نا،الجديدةللتحوساستجابةاحثرالشصر

محورهـاوطروحاتهاالفلسطين؟الثورةمثلتالشعريهالحركيةفي

عاىيىج!ؤالمقاتلالشعران!قا!اللالرصاصومم..الرليسي

،والم!خوردةالذاتيتالوجوديةوالأحزانوالتغري!الا!ترابشعر

..طضاتياوكلالنريبةالرموزويسقط

همزتانبهـعدالخاصةوثقافتةصوسمنالشا!رضربملقد!

*،الغربوالفلسفيةالتية(قلناعلااله)والذاتيةمومحراتهكلالهزيمة

واشواقها،وهمومووواقدفاعهابحركتهاالجماهيرميعتركودخل

تهموضوءهمستمداالفردلاالمجموءوجدانعنكعبيراالشعرفاصبم

الموضوثىوممع،حولهمنالهاثرةالاشياءحركيةمنواهاره

ش!-رعلىتنعكىانبدلاكانالشعرفيالجديدةوالمضامين

،لىثمرهيستمدباتالليالشاعروانخاصة،ايضاالقصيدة

تقلناوهذا،لهامفهوماثهرهيكونانحريصااصبعالجماكلير

ءما،المقلاالل.بئيالفلسطالشعرقىوالمصمونالشكلعنللصيث

ذل!ك،وتا!ببالجماهي!روعلافتهالشعرقضيهـةعنللحديثينقل!نا

الفهكلصلافالقولبديهياءومن،اثعرهذاومضهـمونشكلعلى

تعسفية.مسالةهووالمضمونالشكلبين

نافسنلا!للبحثتسهيلاالصلهذاالىسنلجاافناورغم

عيينصبحديثناولكن..معروفةاسمنعلااتبالطبعهناكللا(

لا.الحديثللشعرالعا8مةالحركة



ببهما.المسلاكلمنكتير،!ثهـراكهسيتداخلحديثنا

التاءل!ربالضةمسالةتبرزوالحماهوالشعربينالطلاقسةفي

بحساسيةتتميزالجماهدريةالالمقاطاجهزةان..العلاقمةطرفيعلى

مت!دفيهاتكتشفالتياللحظةولى،الشعر'قتلتقطهلماعالية

بالنسبةواضحفيراومفهوموغيرمشوشالشاعرصوتانال!ماهبهير

.والشاعراجهزتههتقفلاواخدلشاعراجؤتهامؤشرتديرلها

يلاحظحينللجماهيرالوضوحمنقلربثبرصوتهي!لانالحريص

التكتيكبتعديليبدامشوشةاو(ضعيفةالناسالىوصولهدرجةان

موفعوعاتهعلىالضروريةالتضيراتوباجراء،الخاصبثهجهازفي

اجؤظلارسالبينوالاسعجامالتطاب!!منن!ي!لمدثبحيثومضا!ينه

ل!لانفعال.بلاصفاءالجماهيرتبطالحالةهذهوكل،الالتقاطواجهزة

.التحر!؟اخمروا،فالتفاعل

،الناسالىالومولتحقيقمنالفلس!الشاعرتمكينكيف

ممهاأتعاملالتيالشعريةالم!الاتمبىوما

الفلسطينيالشعرفيالشعبيالموروث:اولا

الانسجاميحد!ولا"م!نسجمينطرفينالىيحتاجالشعركالقبثة"

واحد.بلنةاحسااذاالاوالجمهورالشاعربين

والمقاتلي!نالجماهيروسطيعيشاليمالثوريالشاعران

لهم،؟ن!يومايكوناندائمايحرصوههومهمقصاياهمعنويتحد

المشتركةالاههـدالىباتجاهويحركهميىهمشوهدؤئرانيحرصكما

الاذلكيحققانيستطيعلاوهو..اليهاللوصول5!3يناضلالقي

نتحيم!حينونحن..منهم!يبةبلغةاوالناسبرلغةتحدثاذا

وانما،والصيغوالمفرداتالالفاظبهانيلاالمحغةهـنهنا

واساطيرهموحكاياقهمام!ثالهميشملواسعامعنىاله"سهـلمغةنمني

تراثهمعلىيشتملكما..اًلخالخ..وعاداتهمواغانيهموقمصهم

الخ...والشعريالديي

وتكوينهموثقافتهمالناسلضةتشكلالتيالمتمددةا،جاكههذهان

يتعاملكيفالثورييعرهـالشاعرانبدلاوالاظ!والفعيال!نفسي

تمثلالتراىهذامنعديدةجوانمب!انثكفلا،وحرصىبوعيمه!ا

صيا!تهايعيدانالشاعرمنومطلوب،واتكاليةسلبية.راقف

ومسعلماتهم.الناسافكارصيانحةذهيدجديدبروحيه

فيصوفها،احاديثهم)والناس(لغةامعيتعاملحيناعرالشهان

يريد،التيالافكارتحميلهابمدمجمدالهمقديمهايعاودثمشعرا

قبولمهفتءاليهميقدممماالنفوراوبالغربةالناسيشعرلا

اليالمرادالتاثيرنقلفيالشاعرينجحوبهذا،بسهولةمهعهوالتفاعل

الناصالىيريدهمابنقلالاساس!يغرقهاليويصل،المتلقين

هورتهالشعرفيتم،الشاعريريدهماالىبدورهمالناسلينتقل

ال!رية.

لفةمعالتعاملفيالمقلاللالغلسطينيالشصن!حدايالى

عليه.الاجابةسنحاولماهذاأالمفتلفةمجلاتهافيالناس

ا!ش!عبببيين:ايلابط!اوا!لفيمةالاسيمحببر-ا

الشعبيينالاجمالورموزالقديمةالاساطيراستحدامعملإحةان

المفاجىهوغالباالشاعرلاكتشافنتيجةتت!اىلاالشعريةالتجرقيفي

التاريخية6الرمزيةلآاالحكالتلمكاوالاسطورياابطللهذاالمننرجم

هذهش!للان،القصيدة!كرمزلاستخدامهاتصلحاويصلحوالتي

العملعلىتعسفياقحاممنكثراالنتيج!ةفيتت!لاالعملية

للقصي!هةاددراميالبناءلىغريبلمف!مون(مترجمأوتضمينالشعري

الشاعراساساقعنيانالاسطورةلاستخدامالاساسيالثعرطان

وتكوينهثقافتهمنجزءلانهامعهاوتعايشهلهابالفته،نفسه

وهيوالصغارللاطفالالجداتحكاياتهيفلاساطير6النفسي
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فتختزفهأععويبشكلحي!حقتعبرللفيانالمبكرةالقراءاتممنايضا

علىمقصورةل!يمستلألسطورةوا،الوجدان.ص!اويتفاعلالذاكرة

الجميعيتناقلهافىاجتماعهملكيةلانهياالناسمنمحدودعددمسفة

الشاعريلجاحينهنامن..-ديلبعىجييلاالنميويتوارثها

نفمسهمعمنسجمايكونفانهبلادهفيالاساطيراحدلاستغدام

.لانايخاطبهمالذينالناسومع(ولا

بحركةالفلسطينيالقلاللالشعريقومانالطبيعي.لىككولونا

اغرقمتالتيوالاغريقيةاوونانيةعالمالاساطيرعنواسصةارقداد

اهمابطاوحكاياتههلااالناستراثمنويلتقطالحديثالعربيالشعر

،وجمهورهبالشاعرالوئيقةالصلةذاتاًلفاص!ةرمونرهواساكلرهم

الوطنيترائناخلاقابعثاالفلسطينيالشعرحركةشهترهكذا

علىلاريخياسقاطعملشةخي!منالشعبييينوابطالشاواساطررنا

والحافرالمأضيب!ينالراوجالناسوجدان!ف!يتم،الراهنالواقع

الفعل.صميرليالضهفيحتص

علىواق!درهمالغلسطينيةالثورةشمراءابرنرمنخالهابوخألد

نفريبتهفيخاصةالث!!نوالابطال(لديمةالاساطيرمع؟لتعامل

العملهذاففي،(يا91واحد!مصوةيبد(الالفالليالياجتياز"

،الناسبينداولاوشعبيةاساطيرنهااحرخالدابويتناولالشعري

ذاتالايجابيةالحوانبمنهالايتخيرمعهعاالشعريبتماكلهوهو

الاسطورةعلىالواقعاسقاطبهـمحاولةيقوملاانهكما،المعاصرةالديييمى

لواثعالاسطورةوابقمحكمةمزجبعمليةيقوممنهممالوفهوكصا

الراهنة.السياسيةوالجغرافيااثطريخبين..

:شدادبنعمثهتون

يضلابنسبهوالمتمفبيلتهمنالمر!ضهالاسودالربيالفوس

قبيلتهذمارعنالدفاعفيللبطولةعاليارمزاا؟نالناسوجدانكل

مميوةبدهـرجةيختصهالشعبيفالصس،ذلكجافبالى،عبىبني

يضقووحده،يقاتلوح!مدهفمنترة..والاشفاقالتعاطفص

ه!وابنةحبيبتهمن8حرومايبقىذلكورنملم،للقبيلةالانتصارات

مالك.لعمهبالمقتالناسفيشعر..عبلة

ع!لىويقف(المموه)ع!نترةىتديحالدابوخالد!يدةفي

فيالحيانةصكوكيوقعوم!الك،العربييةالامةعنيدافم6الصقوب

البعيدة:البلاد

واقف..واقف

عنترة

لرومواالكلسو*!

وصباكان

ظلبراقظ

عبسبنيبقاياالمجوساداهمحتى

الصتوبعلى

سنوالملكنكم

رجعتم

الغزويبماانفبل

العبدرده

واقف..وافف..هانا

عنترة

الرمعثعرس

تفرو:!":علىويشتمل،ءبيروت-اطليعهدارمنشورات*(

.وعممترة،شهرزاد-نرنذيبنسيف،هلكلبني



يويراا!ل

الخالهرهكلوالسهم

واقفالجبهتينفيوهو

جيشينبين

الغربءنزاحفواحد

الشرو،فيالمطاردوالاخر

انتم

وهم

الحالتينىوهو

تلمقيالتيالرماحطعين

تتحالف

اسالصلحتعقداو

وج!ا

بالعمالاصابعيغمسمالك

)11البعيتفيالبلادكنبتالتييبصمتحتالنصوعى

:(سملم

علىشعبيةاساطيرنااكرمنسالمالزيرأسطو:انشكلا

ومن،والكادحينتالفلاياوسا!فيخاعةتداولاواكثرهاالاص

الذيسالمالز*سوصةاحديجهلأئالعرب!الوطنامهتدادطىالنالو

كليب.اخيهفاتلجساسمنللثارنفى

ايديعلىا"!لهليمتلمالجديد"خالدابوخالداسمورةكل

س!المالزرريدعلىيمتلمأيضاوجساس،هحلانهرفمالعبيد

المهلهل:يطاردها؟نحتيظل*

العبيدفيقتلني

اموت

القبيلةايتامعاهتاننيلولا

جساسيديعلىيموتإن

وطنيانقاضهعلىابنيولق

حيفاوفي

الميناءعلى

الصعلوكاننياعلن

فارسها

المهلهل

جراحهغيركلإ"فيليس

والسيف

)2،والشوداء

كليبوصيةالشعبيةالاسهطورةهذهمندحبوراحمدويتهـناول

مطلعها:فييقولوالت!يلدمهبالثارفيهايطالبهالليالزيرلأخيه

..تصالحلاخويالؤيراخوي

:فيؤل

الرديشرمصوقىب

كليبراسرايت

المخيموجهيضيء

تص،لح!:كلقيل

ملزمانت:!بمايقول

تسامحلاالدماان

)3(دتبتس!ادفول

.3؟ص"عنترة"!ميل!من(1)

.01ص"المطهل"قصي!من"2)

،،بروت-العوددار)"لفلسطينياالولديةحكا"ديوان(3)

.11ص"الجرحفيالعينفصي!"من

سوره:ذيبنسعي

ابلدهوضقوانتصرقياتلال!ليمالفارسالعربياليمنملك

يستخممولمممتلم،الاسطورةترويكما،الجان5!شضمماالمجد

ينتصر،لمايضاوهو،وكلمأنهيديهبمجردة(تلف!كل،والجانالسحر

خالد:ابوخالديؤرركمايقاللالمعر!4فييزاللا!و

البلوغسنفبلالفتىميلى

امرهانتى:و!ديل

الميتونررءعلاحيث

العموعفيحبيبتهوهـفالت

،*فاسمكغرفيشوهدترعىولمأ

صباعذات

لهىشامةتتفياخدهوفى

قتلوهبانكلطنوا

يلا**(غزةمخيمعندفشوهد

المدينةحولشوهد

الليلمعيسري

ابهابجيوشفاستنجدت

هاشمبفزةعينهتفتش

القنالف!فا!!!

سعيدبوروكل

فاتلتالتيالوجوهكلتلبس

الشهيلةوالعيون

يقتل

يقتل

لايموتمنه

فيكممزنذيبنسيفويولد

النبيهالعصورهذيعبو

)1(لكمالخصوعد

،يزنذيبنسيفذكرمواراخ!الدابوذ(لدشصفيويترور

يقولكماوالرجوعالظمىو،أملاكننثروالفارسا!هديحنينف!و

المخلص:4سعيحاآخرحيناوهو،2!الارضعرس!عيدتهفى

اليمنلفارساشتياقكمولحظة

الجراحكزهرةطفولةمني!ج!

المخلصعلامةخدهفولى

الانسان

احبهامنحولالاسوارليدم

)3،صنعاء

لرل:بنيسببون

قصةعنوشعبيةانتشاراتقللا،شانعهوكما،التفريبةاو

الميمووو!يهااركبالمحتلةفلسطينفرىمن:قداصمكفر(*)

.الشهييرةع!ورته

.يزنذيبنسيفحبيبةابسم:شامةأ!يأ

ار-كلبدالنظاموبهعمانقربللفلسطميبهنمخيم:خرةمخيم(!ه،*)

بشعة.مجزرةالهاشمي

.92ص،يزنذيبنسيفؤصيدة.ق..اللإلىاجتياز(1)

-الادابدار)"الميليشي!اصدرعا!وسام"ديوان(12

.06ص(بيروت

"والعشرونالواحدةالبكائية"قصيدةمنالسابقالمصدر(3)

.801ص



النسهاسو"شحيزواسعةشهرةعلىالتويبةأبطالويعوؤ،المالهل

الراوي!عةمشهورةوباتت،فيهاذاكاوالبطلهناالىالا-نحتى

ينهيانالناسورفضاًلقرىاحدى!التفريبةيرويم!كانالذي

يكملانالراويعكفاصوا،الاسرفيغاز3بخاوذيابحكايته

خالد:ابوخالديقول،اسرههـقلاخراجهالقصة

غانمابنففيهااًليهاس

الاسركلسلا'"ينادي

!هـقطصوتاسمع-

يه!وسعلأى

اهليمدينةالحاكمونايهافيا

اح!روني

يزحفسلامة

فاخعلوهاوفكوه

غاحابنبساحاتهاالجموعف!ل

ننثنيانناتحسبوالا

)*(الجؤفيالرهاكنتفكواكي

زحفناانا

اربد!خيمربمناعليكنتم(مسمثلما!افكونوا

تفدوالاا

ممالاالموتفما

تموتوا..تموتواان

الوبالىالجيوشدفعناانولكننا

)1(البديلةالجيوشفيناتولد

فىختلفةبدلالةالشعبيةالاسطورةهذهخالدابوويستخ!م

زيدوابوفانمبنذيابحيث"الميلىيث!ياصصرعلىوسام"قصيلى

الزرفاءاوسعدىلتخليصتمسعلماقىالربيةللانظمةرمزسلامه

الاردن:فى!ايلولمجازرفيالثورةأو

تاويهوالالسىالمعنىقىل

وانسبتسابتندفاء

خلالهاالدمابحرفيوذياب

الصشمكانمازيادابوياحيفيا

،ممحبابهاصشلوحةوالاصيلةعباتكتر.كل

)2(مهـيليشيا..وحبابها

السنالبللا:

عنترةفيارعلىبطلالشىالشعبيالوجحدانفيالسندبرحاد

الاهوالحياكه!يصالووالذياظمراللاش!طنرمز)كنه...والزير

شعهسرةوليلةليلةالفقصصاكثرمنالسنمبادوفصة،والمخاطر

كمعاللورحلا"السعندباديستمخدمالفلسطينيوالشاعر،وتداولا

ارضه.عنباحث!الفلسطينيالشعبيواحه!التيللاهوال.وضوعي

خالد:ابوخالديقول"السندبادعودة"فصيدةفي

المنافيحامرتهاللبمالسند؟داناهذا

البعرالىعنهاوصدته

القرارفطتمثلنيانتبحريا-

وجاوفي

المدفيئراعطثبت

بهوادفع

يديهاياكلونانهم

ليفصها.اتينةيدضالثبمغانمبخاذيابحبيبة:سمدى(*)

الاردن.صوبفىرهيبصحراويسسجن:الجفر(*)

.85ص،هلكلفصيمةمن،.الليالياجتيانر(1)

.012ص"الميليشياصصرعلىوسام)ء!2)

مقلتييأشرعتقابعةالغريرةبلادي

اناثي

شطلأنهاكلعلىالمشدباديطلعهنا

بهالحبالىليالتلال

خبالهالتيوالجبال

:يقودانا!

الرص؟لاليكاعر

)1(عنككانولو

الابطالورموزالاسطورةمعالفلسطينيالتوريالشعرتطملان

فهدف،والسياسيالفنيالنجاحمنعاليةلرجاتي!قالشعبين

بقضاياثائماومرتبطومحلدواضحالاسطورةاستحداممنالشاعر

واحداستهـخطمعلىيعثرانالناقديستطيعولا،والجماهيرالو!ن

عنتعبيرميهالاسطوريدزالر6يهـونالمقاللالفلسيئالشعرفي

!الدابوخالداستخدام71نولنقوأ..الشاعريعيشهفردبىهم

:اخرىزابري!منالسندبادلاسطورة

:قالوا

الهبو!هومشقة-

التنينمربضالوديانفأول

الفانوعمرهاحيةجحريليه

الليلكلم!حطوثالث

بالغيللانيعحورابع

بالدم!فحالوديانوخامسي

الرؤىمكفنياا)وديانبرسادس

ارمالواالاعصارففاوز8

زمانمنالفرسانتخافهالذيوبعده

مغناطشىجبالأطرافهذ،ىففي

سيغهمننجاالذيتجرد

عارياالارصاديجابهلكي

نرر:انارحيدوصارنافعهعثهاالسبعةالموتوديانرغمولكن

التنينماتلانالعهد

والافعىوالغيلان

فنطرهالمموادينمدوان

الرمالننبس!انالاعصارنروضو،(ن

اًاجبالثوىفيالفولاذنسخران

الارصادنقمقمان

للاجيالالمربانشقان

)2(فلتمر..فلتمر

هـالشعبيهين:الابطالاواصمنمال!سم!طيهنيالثيالو)ب

معالاسميرالتعاملعلىالمقاقلالفلسطبءالشعردوريتوق!لا

نماذجبصنعايصايسهمواكنهالمشثورينالشعبميينوالابطالالقديمة

غنافي*وشخصياتعاد!ةحكاياتتناولخلال؟قالشعبميةللبطولة

الشعبية:البطولةدرجةالىوايصا!اوتعميمهامعووفة

ظريف"اكثسهورةالا!يةيت!ناولالصاثقابوالشعبياثاعر

البطلقصةخلالهمامنويصئ"دلعونا"باغنيةويمزجها"الطول

ضصالطويلونضالهمادلهوناوحبيبتهالطولظريفالظسطيني

-66!الصفحيةعلىاثنتيوقى-

-الاع!لامبرفىارة)"ههـانوك!ا!!عربيةحباغنية"ديوان(1)

.؟6ص(بغداد

.21عي(،الرابعالبمدمنكلمات"قصيدةمن...ثوسام2)
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-؟5-الصفحهع!المنيشعورأ!معميمضيبع
لجما!يرواالشعر

الشعبيالشاعريتناولكذلك.الص!ونيةوالحر43الانكليزيالامتص

ووضص.سرحانعنالهجرةبمدحدئتوافبقىقصةالبموييحيى

والى.الشعبيالشعرعنحديثناعندالقصيدتينهات!ينالىسنصد

بهفييلجاالشعبيينالابطالثصصوتعميمصناعةمناثكلهذاجانب

والارضثالفلسطهنيةالفلسطيشللفارسشويةرموزابتكارالىالشواء

فسسيفوليد!لكماهعمدةبحكايةالرموزهذهترتب!انلون

الياسن،زيدهوالفارسفالرمز،"خعرهنراععلىوشمأ،ديوان

:فغرهحببتههيالارضورمز

نليابازيد

النمراءالفارممة*شجاركعت

المخفرترب

اخضرمثتىب"ل

)1(-مزررعةوجراح

بطلةوهي"جبينه"دورسيفوليدحكايةفيخنر.و!حتل

فتغني:الظسطينيالشعبحكاياتليمشصرةفعة

يجي:حينيثقبنيولهناؤك

طايره!يوديا)

ممانعلىوداي!

دايرهنبممولأ

وابويا'مماطىسلمين

(2)،عطار"هخفدر"الووقى

و!مد!ععااررهورةورليلهشمشوناسطورة"صخر"!يشناول

متطابقومنه،الناسان!انفيء.اومختلفجديدبقالبالحماةالى

شانلللسطينيةامراةفدليلة،القصةهذهحولالمكنوبالتاس!مع

هنماالشعبيالبطلان،للسمطينبلال!اغزاالليالي!وديثسهشون

التميواسرتهالاهلهاوللانتقاموفىهااجلمنناضلتالتيدليلةهو

هدهمنمقطعفى"صخر"يقول.والغازيالنريبشمشونفتل!

لقومهاشيمشونتسلماله!دليلةلسانعلىالطويلةالشريةاسة

ولدا:ومرتينمرة

ل!لمونايها"

الع!!مةعليكمذا!

ممعهفاشمشونكانعندما

الندمنظبهفيانعرفتماما

لكموالبغض

حرفاالصيجملماوللشب

الاب!جديةمنواحة!

ا!م!ا!سكوت!دباللمالطلمون4يهاكنى

الحالمونايها

ضممشونمنبالال!رالاطفالكقتدالا

البمضمنجرةسوىليسس

ولشعبي..لكمبحبيحطمتها

)3(000وللارض

"خفرهنراععلىوشم"ديوان34ص"اعراس"قص!ةمن،1)

.(بيروت-العولةدار)

.،3عى"اعراس"رصيدةمن(12

بمد.تنشرلم!يلةفصيدةمن:صخر3-(ءأ
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ا!سطمني:الثسركلكدمماية

الشريتعامل،الابطالوقصصالشعبيةالاساطهرجانبالى

بيينوالمتداولةالمعروفةوالقصصالحكاياتمعالمقانلالدلمسطيني

معانيبتحميلهاالحكايةاستغداميتمايضاالمجالهذاوفي،الناس

.الناسالىيوعلهاانالشاعريريدجديدةوافكارا

:العاريوالسل!الدخداطفصة

الربي.والوطنفلسطينفيواسعنطافى!همووفةفصة

اصدويهدداحدمثلهرولدلملباسا-سلديانيريدالنبيفالسلطان

علىالخياطفبثعتال،اللباسهذالهيصعلماذابالقتلالذياطين

الىالسلطانفيخرج،جديدةملابسلهيصنعبانهويوهمهالسلطان

علىاحديبرؤولا،السي!إلابسه8الناسليرىعارياالشوارع

!لا:الناليوسطيمرخصغيراطفلاولكن،عارالملكيانالقول

.م!جنونالملك..عاريايسيرالملك

جديم!:دلالاتويحملهاالقصةهذهدحبوراحمديننناول

جسورشقيطعل

اللاهبهاملمةشفت!كل

العصورترابكفيهو"لء

الضوريكونفدا

الجلالهماحبسارويوم

عرياناهـمامكم

والسبكوالديناربالسوطصدا

ا!تالهليابهسرىلاص

لسمانبلاكنتم

:تختالشقيةنبووووانفلتت

السلطانمولا؟ا

عزيانمجنون

"(السدانمولاناي!سهوضا..يسترحما

)1،ال!ءلمطانففصيحة

و!ع!:!يهشصزاد!

العربيوطننافىلسىشيوعاالشعبيةالقصعىاكثرمنلمتبر

فمسةخالدابوخالد.ويتناول.ايفماالعالمامهتدادمكلوانماعقد

بنسهابناتانقن!فدمحونحيثالاالفبمدالثانيةالليلةكلثع!ذاد

ف!دخالديقولكماايضاصنو!ث،السلطانيدملىالقتلمن

الجالر:بادسلطانللاطاحةالممةتلكخصالجماهيرلنظيمفيالسهمت

هنكيرلون

عذابكوعن

وانتصارك

إدشرفا

شهريارونابحعلى

كان'،ياكانس

السعصدملكييا..مولاييا

!ة

وصة

وكلكية

يقومهرم

ياملمدلشهادة"فصيدةعن"الفلسطينيالولدحكاية"(11

.3معا



ينتفم!ونالضاءوهيا

الصبا!أالركنامولانايا-

المنشوروجمبع

ياقىتيديمن*رحل

سسي؟-

)1(الساهدينميونفتلقفه

ا!ني:شصة

لحرقوهاالصنالطالعاصحا*هلي!يحونرالتيالجنيشعرة

.منالديدفي!ت!ررلمساع!تكلالجنيفيمربضاثقةوقىاكامل

الفلسطينيونيحر!حينياتيلاالجنيوفى،"الشعبالقصعى

:الشمرة

والدارثالجرارلوليمة!مناسيطلب

الجني،خصلةمنشعرةوناخذ

ليسمعفن!ا،نحرفها

ي!يفلا

)2(القراءسوىياتيولن

:الاصالكليح!االتيسن!ريلا!ةصايغميودستعدم

الاسطور8وكقول

والجنيهنامتالكللوةان

السصةبساهاضربت

يفتشالسلطانابنوسص

ا!بيةالقدمصاحبةمن

الاسطورةوكلعل

كنمو

هعز

(+آخردالنسح

الظمسطييني:الشعر!!ربياها!!عى)بر

والصضؤالكنيرةالاحداءبالولىالعربيالتاريخكنل!-نردحم

،والتعاولالروايةطربقعنمميزا!مصياطابعااظنوالتي

الظسطشالشهرتعاملوكما.دينيةاواخلاقيةمفاهيم'قتمثلهلمأ

الاحعاك!والقصصهذهمعايضاكعامل،الشعبيةالحكاياتمعاقا!

دثيتمننحشهو*ولما،كداولهاواستصارالواسعةلشصتهانيرا

ا!ساعفالتاهي!راحداثوفيفصيدكهفكرةكدمةكلالشاعريوطفها

ف!ريةحالةاصلاوجدانهفيالاحداىتلكتشكلالذيالمتلقيلدى

.جمزةونفسية

سملقكا.شهالتىالضيرةوالمراةالغطاببنعصفصةمثلاذلككه

.فينا.ونطعاماالق!رفىانفيتوه!مون،الجياعلاطفالهاال!ى

.ثحبورواحمدخالدابوخالدكاكلالحادثةهذهيتناولا

خالد.إبويقول

)6(الحصىحفنةفيللصثماءاعدماذا

:دحبوراحمدوكول

شاهقاحلماامسرةكاأت

اليهنرقىولاننكل

يفنيلاالمسلودالحجروب!ر

.89عي"شهرؤاد))قصيمهمن.."اللياىاجتيكرء)(1)

.65ص"الدلير!ا،شميدةضالوحداحه(2ا))!يالر.دحبرراحمد(2)

(بيروت-العودةدار)"مطاردلاسمحبضالد"ديوان(3)

.95مي"والثل!مدينشدافصيتمن

.02صا"الرابعالبعدكهكلماه)ةفصطه.كا.وسام(")
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)1(لديهاماقيناتغنيولا

:اضىضيلؤ!يكولكها

الجوعهاجرفما

)؟(ينضيليسمالنطبخانا

زكادبنطار!قصةالصاندهاحدىفيدحبوراممدو!ستي

يلاندلس:فتحليالهثور

ورا!كمامنالبص-

الب!حرأوراءم!اذاس

النصروفارالقوتيسلبناخليفةس

وراهممنالبو-

31(البحرنريدذحن-

لسمفن:طارداحراوالىاخرىقصيال!فيولههير

)4،السفنمنالتيهبحاروهبتهماورالياحرفت

ومماوكة،طالبابيبنعليبينالمشصرةالتحكيمفصةوهنه

ايبمسابيبموففلكنالعاميبنعمروشخصيةدحبوراحمدفيتمثل

قيه:مديعةلا

ا&ربفقراء-دا..)*(الماءفاليبدا:فلت

)5(معافاظعوهم..صاحبيخالعانني

لمعاوية:مشهور!ولالىاخرىقصييتفيويشير

حيثحعاويةالمترابعجميعاالوصللفمراتيمطعلممن

مييو،قمطرود

)6!بفلسطيناثكلاليومفرخمأمكلود

العربي.الوجدانكلالتضحيةؤموذجتزالىلاعربيةامالدنساء

:المشهورةفصتلأ3صاميو!تناول

كبكوالاالخنساءامنافالت

الزسانفعمفا!س

..ا!كل

ولهنا

لا!فبخللابالدم!قنانمد

ملىلتشهد.الداخلالرح!منعبدقصةايصاصايغميولستعيد

اربد:منبحة

الاموابمالسمفن،الا!ثرعةكل

لنش

الرحهن(مبد)

مكانيبقلم

ول(الموسمقبلجاء!لفارس

فصيتمن(بيروتسالادابدار)إ،الوحداتث!لر"ديوان)1،

.6ص"الافاهز"

.7(ها"ليتامىا"!يد،من..يةحكا(آة

.28ص"متداخلةخالوطكلاثة"فصيد"منالساتجاالمصصر+(

وطني"يابضيياعيني"فصيمهمن"الوحداىكلعر")((

.23ص

.الحربعاتدحبورا!مدبهيقصد:الماء،*)

الكمةالىيم!والفلسطينيالولدلأقصيتمنالسمابقالمصمكل)ء،

.19عى"الرقابةحلفتهاالتي

.55ص"شخصيةرسالة"!يمهمنالسابقا!عسدر)ول

فنحسجريت)"الا!ثراليةمسلةعلىمنقولة!مثد"ديوان7

.87ها(،ركيااذاهـ)ضيتمنأملحق

الداخهل"وعبدالرحمناربد))ضيدهمنالسابقهصدرلمأ

.111ص



الفلسطيني:الشعراؤكهأ!شيعبيالمثل

للامثسالاسنخداماالعا"شصباثترمنالرجماالشعب

مناسبةاوحادثةتوجدفكادولا،منهايخلوحديثيكادفلا،الشعبية

اكر.اوالشعبيةامثالنامنواحدمهايتطابقلا

..والنفسيةالفكربةالناسحياةفييرتاثيرالشعبيوللمثل

اجل.الييلجاوهمسوميالحياةقسموةامامالتحرياتعنفالباحث

الامث!كاحديجد،خر7الالمتقاداوالنصيعةيوجهانارادو.فا

التشبيهمجادوفي،والركاالموقفتنوعمهمابمتناولهالهعبية

واسعا.حيزاالسا!لرةوا،قوالالشعنيةالامثالت!تل

القانونوحكمالمقدس!ةالاعرافمكانةالناسوجد"نفيرللمثل

المثلصحةفييناكشاناحديحاولو!دهـان..ال!موفصل

حينفانت.الصحيحةمماسنتهفىاستعمالهعندخاعةوحكمته

الابيضقرشكخبم":بقولكتفكيراوحساببلااموالهتواجهـهمايبذر

هذاصحةودحضبمنقشةعال!ا؟رديكونلأ.،(الأسودليومك

اعرف!)اهالسلاحنفسباستخدامالرديكونالغالبوفي..اه!م

ردمناكعربثور2وستجد.ا،الغيبفيمايالكال!-كلكلأ

لحافكقد!ه)،او"ففعةولاذهبالمصلاالسماءان"ةايمط

شعرهفيالامثاليستخعمحينالشاعرفانهنامن.(،رجليكمد

لهيتيحبمااجتماعياوالمعروالةالمشروعةالمسلحةاحديستعملفص

.الناسنفوسفيالمطلوبالتاثيرامماى

تثميئعمليةلشيالفلسطينيالشوفيالمثلاست!خدامان

احداىتبد"لاالىالشويةصياغتهاطارفييلاالشاعرلان،سحنة

الايجابه!الامثاليتخيرانهاوسلبيامعنىيحملكاناذاالمثلكلما

.سنرىكماالقصيدهببناءوعلع!

،"المخرزبلاطم،4الكف":بلادنافيالشائعسةالامثالمن

هنافيعا-ةويستشهد(،المخرزبتلاطمماالعين":ايضاويقالى

بتوهو،منهاكبرالوىمواجهةنفسهالمر،يجنباناجلمناثل

هسذهحضنفيدامما،النفسيالتواننمنشيئايحققالحالة

المروفة.الشعبية(الحدمةأ

مهماا"اجهةالىويدكلالسلبيةهذهروضيالمقلاررالشاعر

نواجه:انالوحيدخيارنالانالمقابلةالتوكاممافت

بالشهد:سمهاندهنوهيالثعالمبتعويوفد

كساء..!بعون..بشعظمهم..-صغار

أيحرربهمنمرهلأالليلبردايحتصرن

لثر!ءاعلى..لدفياالعرب!اهفتوحعلىانهارناو..اجل-

والاحياءالطرظةفيالنمرهذاويض!..اجل

المخرزتلاطمسوفالكفلان

تعجزولن

)1(ر!نعضالكفان،بعدعلينااحدلجهلنلاالا

عه!هـبعاهسده،الشهيدأررهواخالدابوكالد!س!اطب

الطريق:مواصلة

ياباياآء

"ماتماخلفمن"

بال!وثهاماهياومدوكنت

)2(ماتما-نرللمووعثي

لسانها:وعلىالارشامهمماطباايفماويقول

ولديعلىقلبي

8.اً،محا(،الفلسطيضالوررحكاية"قصيلةكا..مكاية،1)

.دحبوراحمد

.14عي*للإدبطاقات"قصيم!كا..دسام21)
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يي،الحجرعلىالالاسيكلبهيا

الط!حتيقالما

ابونادار

!يعوناالؤبواجو

يههأمقطعهفربفيونفخت

)1(،(بعيدوالمزارقفرهادارة)

المثليسشخسموالزهراتللاشبالالصالوابويغنيوصين

:فيقول،،(حجريسنمطالصخوة":المعهر!لى

لورتنايا؟مشوده

مسنوده

يسندهاماالكبرةوالصخره

)؟(ز!ر..حصولينغير

،"ذان2وبونللجلأران"السالرالقولصايغميوتستطدم

الوفى:يعيشهالذيالار!بحالةلتصف

للغازيئمع!حاالدتبكان

والقانوناللصةالحراسوخطى

*خفرالؤبيالشباكردي-

الاستارردي

آذان،عيونللجلران

)2(للالرارلصفي

رباعياته:"حدىفي"صخر"ويمول

ودسهولهاجبالهاالنافلسطين

؟(نطولهاكيفنفديهاماغيرمن

لربالهاماالحربغيربالحرب

)4("عجولهاالايحرثهاماوالارض"

معروفة:ام!ثالدلم!مم!نخمعاايضا(،الصالقابو"وجمول

عالمعدنالرك

غلا.بوالاصل

رقعتواصما

العولسجه

)5(العباببتطرحما

الغلسطيني:الشعرفي!شعبيةيلاغنيعة

يلتق!،وامثالهموحكاياتمالناساساطيرالشاعريلتقطكما

الشعرية،اعمالهفيويستخدمها،الدارجةالشعبيةاغانيهمايضا

الشعبيةالا!تلمةفيهتتهلقسحناتضمينالشايضاالاستخداموهذا

فيها.عضويجزءالىتتحولوانما،القصيدهبناءليفييب!صد

اشكال*،يةالفلسطينيالش!فيالشعبيةالاغنيةاستخماموياظ

اساسهة:

وتكسون،بكاملطالاغنيةكلماتالشالكليصونان:الاولا

،والفكرةالصورةعاىوثلالتهاالعام"هناخهافىفقطبالقصيدةعلاقتها

.،(الجرعلىولديوقلبولديعلىقلبي":المثلامل،!ه)

."مقطوعةبقربةيث!الليزي":اثملاصللهي(

72،47عيالمقصعظ،الشوة"اصطءقصي!ةخما..وسام(1)

.85ص،(مارصعوتين"فصيدةهما"ثوريال!"دووان(2)

القائمةعلىابي"فصيدمن(،طاردلاسمحبقصثد1)(2)

.96مي"السوداء

.91لأ2ايدل*،14!دد"الثورةلهلسإن"مجلة(،)

.901ص،!وربه،ء)



:دحبوراحمدعندذ!نجدممما

هنيهياالهناوامبالهنا

بيصلوعموولادعلييالوا

يجولواوبارموربالطبول

يرجوكالمبرشمهوالعيول

)1(هنيهياالهناو!مبالهنا

الشعبيةللاغيةالمألولىاللحنالشاعريستبدان:الثاني

مؤ!ثراوكلمةتومدانثر!منجديدا*مافيارهطىويصو!

لافنيةدناولهافىصايغميعندذلكنجدكما،يلاساسيللعن

المعروفة:"الطول!ريفيا"

الوشمنقشياالطول!ريفيا

الد!!يرمح..ذينياوطبتك

بعثتمفيكبالنالسوالثورة

)2(صفوفناتلمعمانعناءرل

*لمحنيهالاصليالكلامبينمزجبعمليةالشاعريقومان:الثدث

ضمشم!كلخالدابوخالدمندذلكؤجدكما،الشاعرو"م

طىالنمريتحققحينالالفبعدالثافيةالليلة،(.فنىشهرزاد"

:النناءيليا!المبقةوتمع!وناالعيونفيالؤحيعشش،الطافية

القسيولود

يتلاشىحزني

اكتافيكرفصالتيواتفاريح

لثتنن

الدبكهحلقة

التراسلمح!ياانت..*(جنري

رحابكفىوخيلياثور-

،الرثي

موحبايا

لهلا،م!يجاناويا

بلادناربيعياالبنفس!زهر

كل!ي،)الشما!الريح

عجبينيعدي

(**!يي)عالسيفا!ركيالحمام

الهنيواميل

جناصعلينافارد

حاصوريا

انعركيريا؟با

السنههذيسهولناحصلاموسم

مليحهياحمامكبرجم

يالفزل

نرظولناجاوبو

11(ميجانايا

.؟اصىلهالمحاملحمل"فصيدة.ق"الوحدات،،لر"(11

"اثورةفلسطين"ممجلة"الطولظريفالىجديدةاغنية،)(12

37.المدد

الدبكة.ر!مةترا!هاشعبيةاغنيةاسم:جفري،*)

معروفة.ا!*اسم:ميجانا(كلي)

دلعونا3علىلأ4غنيمهةالىاشارة:الشماليالريح(***)

.المشمهورة

اغبية.اسم:عالسيفالمرتكي،!يص)

.111مي(،شهوزاد"قصيدةمن..الليالياحتياز(3)

،9

؟حملأماالشاممريلجاالاسا-*الثحةالاش!لهذهجانبوالى

ءسيسدالذيبالبمليوحياللحننوعيةاوالانمنيةاسمتضمينالى

مثل:محموبرء

8!واويلك..ليليا"

الوأثيعوافردليليا

الشولىجني

يهـ،"ياباواوولى

)1(،(00وبغدادي

!سس!-ي:4!شسرفلىوالتقييدا!ثلى

يجعلانضلهمنيستطيعمجالايتركلاالملتزمالثوريالشعران

ومن،منه5ويستفيدالافيهموالتا!رللناسوصولااكرضيددهمن

ودقاليسمالناسعادات:الفلسطينيالقصيمةطر!تهاالتيالصانب

لديهم.ا!الوفةالحياةوصوراطفالهمالعابوحتى

فنى..(العونة)يسمىماف!لسطينفيا!روفةالعلاأتفهن

بيوتكللبناءعهالباستثجارعاثقالناسيقوملاالفلسطعنيالريف

وهثا،لانجافيءبالمملجميعآالقريةاهمهليتعاونوانما،م!

خالد:ابوخالدفيقول،(ألىنة)يس!ما

)2،غد"عونة"وانتجموعنا

ابهبعنويشصحينالمريضانالمروفةالدتيتالاداتوكا

وتضمنهاالعالةهذهصاءميوتتناول،القبلةالىيداراني!ب

الوفى.اًلىتد-!هانا!حتغروالمعايطلبحينمديدامعنى

الرقعاقبلةعليديريني(،مي"يا

)3(الرطايبحريرحشميعلىوارخي

حسى-العرببلاالاريافبعضفيتزاللا-فديماالهإدهجرت

5.،ملمظص.منديلطىالبكارةثميضعالزفافليلةالزوجاًنساكن

متدحبوراحمدويتناول..ايضاوالفحولةالعنريةلابرازالنمي

جديدة:؟بعاداويحملهاالماد

،البتو!طرمةممنديلهفي:الاميرسيخرج

وا!هاره..الوصوللرايةمعاظنشهد

تجيبألاءرالاملغرفةما

الشرارةفطفئيتساليلاء.انتظريقلت

هنيهة

الستارةوتهبطواحدةه!ني!

يسمعنا،لاالباب

الامير8!رعم!راعيهوخلف

عد!المنديلاذبيالمسالللهذهجاهزةحمامةخذ-

العص:سحيقمنقلنا

البكارهصعبةتلك

)،"الاميرزفةبعدالحماميخلصمن

والبضلأثبي،الغناءمنحزيننوعالىاشارةواووفليليا(*)

الموسيقية.الالحانمنحزينفوع

بمهالضونكلالنريب"قصيدةمنثوريات..الصاكاابو(1)

.03ص

.28عى،،ريفيةحكاية"قصلمقمن،وسام،2)

مي*"السوداءالقائمةعلىابيلأقصيد*من..حب!علالد13

الصععة"المراةفرسان"ضي!ةمبن"الوحدات!ئر،)،،)

.72ص



لمحلفعندها.الظسطينيالريفكلشثعهعاثو"اطرءلأ

استصا!ا"ايرء"لسىخاصة!ثوينبقراءةحونالونياضالسماء

امبساركسمعانالاوفكهذه!لوفادىوكان.الزرعلانلاذطه

:للسماءيش!مونوهمموقعياداءيهتؤنواسنار

بيرياالغي!ثالهيا"

)1(لمهالض!،نر!"!مسض

الصف!ري!عانايداالطبيعةبظواهرالمرتنطةالعاداتومن

بامليويهتلونالممدفيةالاوانيعلىيوقعونوهمالقمرخسولىعند

هلهتلدابوفالدقيتناول."قمرناتوكللاصتيا":اصوالهم

:قصائدهاح!ح!ل!العادة

ولويكمطاحموااالشيمنا!يا

لولصء

21،اصرتلالنا!كالصءيفترسمنمصاواذكروه

ويتص!!سطينكلللناسيالعياةصوررسمعرالشطيعيدببن

والطبا،ضروالدوثكوالحنتورال!سبهمثللى-"ا،شياءاصضش

الصبالا!ساسلمتلىءذلككلكاالشاعريتحمدهينالاطلاس

الوفى.*مسبلأيك

الصاثو:ابو!قول

111حدما

مهمااثا!نا؟

الش!صصرعففيان

لثراعبضايدولا

-لشباكدارياككل

بيزاحمحدولا

(*)هالحسبهقدام

سالم"ابو"والعم

لسهمنهلسه

ثروهعلىيفاصل

..حدما..دارنايا

الا!ر(كلا)"الديوان"زار

وس!فيلمسه

الدار

للزو؟رعطشو

حاركنافيولسمه

الشبانبيتجمعوا

المرممبيهولاد

امميفلييى1ذودشه

وبيلعبوا..بيتر!وا

)3("طافىديةطاوطا!"

الصال!هابو"لوه!ةترسمهاالتياليوم!يةالحياةصوران

الاهفلاملامبحيثاكمفبموالحنينالذكريد.ناخاصبنوع!شحننا

لث!موميث..طافية،طافى،طادويهتفونال!قاتيكونا!ين

.للزوارالصشانالبيت(،دوشك"فيالوطنرايحة

.ء،مي"طسطيطقصيدمن،"ثوريات":الصاد!ابو(1)

.801ص"والعثروفياداحدةالبكاءكية"مندصيل!..وسام(2)

.الخضاربيعسوقى:-الحسبة(*)

.الغيورجلوسالرفة:اناتيو(كل*ا

.6،1ص"مشوارمشوارنا"قصيدةمن"لوريات".(42

75

ا!ل:هظسط!يينيال!ثيرفيكدكلنيالتريق:!ما

لىالثلافىالربرس!يةالهدياناتولالةالعرييةمنلقتناد!دت

فيوعميقاهاماحيزاالاجيالامتدادعلىالد-شواحتل.العهلم

الناسبشؤوناليوىلارتباطهالاسلامم!الدينخاصة،الناسوجمدان

الشهريتعاملانكذلكوالهـحسالطبيعيوكان.العاديةوهيثهم

فرر،ا!تلفةود*تهابرموزهاالديان!هذهمعالمقلاللالفلسطيي

بالشمريسىمانتيجتهتكونلاسسنرىكما-التعإ"لاطاان

يتعامللكنه،فيبه*كمسثلالد!نمعيتطمللااساسالافه،الديني

،النهاسوافعانقلوبفياساسيامكونالشكلماؤثرةكوى-

الشعبيةالموروثات8عالتعاملعلىالفسمطينيالشعرحرميوكما

ممقماالاكروهوللناسالديني3الترامعالتعململىايضاصعي

.وثاليهرا

!هسلا!ط:ا!نرفي-،

النرآنعلىوفنايكنلمالاسلا!التراىمعالشص!عاملان

الاسلاميةالدينيةالحياة!نامتعدط!جوانبالىكعداهوانما،ومد.

احمدانشكولا.وغرهاكالشيعةالمختلفةالدينيةومذاهبهااللاضة

،اعموءالدينيالتراىمعالتعاملمجالفيتقرمااحرهومحبور

رينشيخفوالده،البيتيةوهـبيتهبئتهبسببذلككانوربما

اصغر:امنذالقرآنحفظيديهوعلى،همصمخيمفيمروف!8

اممداسيم

موتحمينسلمنوابي

)1(الصومشرىوي!صكم

اباسايقوماختيارهفان،مموماالتراىمعالشعرلعاملفي

التيالتف!مينوممليةالجديتفكرلهبينالتطابقمنحالةاحداءملي

ذلك:دحبوراحمديحققكيفمنارنلاه!،بهاجموم

الامينالسيد

منكبوتوخي!مارةلهكان

السكوتخيهةالممياردبنطدت

حليمهمنالبقاءتميهةلهكان

المهفوتوالتشرداليتم!مى،فته

حليمهالتمين..واليوم

التميمهفيالا!عراروماتت

فلاكلين:الطرادمنعالوا

يموتغدولي...نارةلهلشي

انه:*

انمتافهتضق،كوةالفالبدارفييشق

)2(والعصونالجندبينيعير

محمدالرسولحيلامنمقماشاالشاعراستعادكيفنلاحظ

حالةا!داكهبسوذ!،بلدهعنوم!نفيا8!الارداوهارباكانحين

وفي..ونب"الظسطيثيالش!تشردمعالموضو!التطابقمن

الننىاسواروعبممور،انعتاثهتحقيقطىامرارهمعالوقتنفس

:دحبوراحمديقولوالمراجالاسراءفةوصل.؟ا!ار

ينش!الصخرةعلىوكان

ينشيلهعنهد،قتفيهلهبابو

فيلهمتولو"

حم!الارضادصحيفان

القبيله..الحوار!صو،

.همي(،يلافادة"ضيتمن(،الوحدات!لالر"،11

خطو!دحة"قصيع!من"الفلسطييالولدحكايةلا،؟)

.28مي(،اطية



،،اورفيلةللاضاصولننى،*هاحيكسوفى

طويلابررؤيااغترابركان

)1،يوجاللهالىنبيوكان

:الارضمنكنهضوانماالسماءمنتهبطلا*بابيلوطير

الف!ونيجئالقيظفوارةفي:!لت

امإبرحزيرانظكلوع!

المنون3رو!ن،الابابلوويرعنظت

)2(عامرابنمرجمنننهضانيا

يثي:بالسيفمنهالمهديبانتطاريلأ!لاوالفلاعي

ا!يفالارضاخبارعنحررايرولم

المأيلوالشبم،المتكلمالحجرعنيرولم

.:العافلالوددفول

بالسيف"المهدمميسيخلصنا"

،+السيفوكان..ابمرناهلكنا

للطمنين:الوحيمةالق!لةليستوامعبه

كتي،كي8السيفكان:ورايت

)"(!الفقراءلنكلةوكنت

بالدكللاىمميقةذكرىدحبوراحمدشوكلكربلاءمذبح!لضنل

:ايلول!لابحةبعدكاصة،المعامرةوالايطءاى

الاحبههنالجديدوجهيتسالىلا

ذئبهللاسراروممانتبالثيابرعاةكانوا

يلا!وفيالال!ريثيثم!ذابالموتعلىموىيعنالباكنا

سوايأهديمتو"،النعيلثموفتقاسموا

أستحيلوحيداموتيفيودحلت

فزبه،فمذبحه،وطنا

جمايكسبقنيو!يت

النارقىتفور،كربلاءيا

51(لوصه9كنقلبمميفاذكر

انيفتديهدون،عامكليذبمالذيال!دضحيةهوالنلسطيني

اسماىل:افت!ىكماالله

..وابي

ر(سيفروكلالسكينمسح

نا-مانيابراهيم..؟ايه

اطعتكانيسفني9

اللهفداني.فا

حمتنيامىاو

اهليوربحنيالليالعيدي!5-

هامكلضعتبتهعلى

؟سماعيلاني

)ول!كلليسلحى

.73ص،(الهتا.!"!صيال!منالسابقالمصدر،1)

.9-9محي2"البشارة)ةقصيدةكاادساتجاالمممر(2)

لمه.الظسطينيةالطريقةعلىعرس"قصيمةمنالسابقالمصدر"3)

.011ص

اليالعودة)ـأفصيدةمنا،الوحداتطلا!":دحبوراحمد(،)

.38ص"كربلاء

.36،صالسابقالمصدر(ء)

ف!ءةمن"الاشرلهيةمسلةعلىمنقوشةقصاند))ديوان(6)

ة*عي"الا!ثرهية8!سلةعلىمحؤرةنقوش"

؟7

أنيالكلللتدميالاستغداماىمنكعيرفهنلاذلدجابالى

كالدفشم!ير،الاحرىالس!ماويةالدياناتمعايشترملأالا!ولذي

:فيتىلالاربمينالانبياءف!4اىامثلاهالدابو

اناالجىمغارة

الادبعينالانبياءا!لامفيصحنت

أـكلتكل

رفي!بمدممأكلت

عقيمحزنملان

لصوهـوا..انينهمعكناموا

()2م!ةاواصبص

:-فيثولالجنةمنوحروجههاوصاء"دمفصةيناولكما

دم2تفاحةنثللم

4!هبموهابشوديلالىميالمعبمنالقمعحبزنص

)2(الارمىفيالاكانتماالجنةانوالجا!له

بديللأ.بدلا،ىلوهابفابيللعهصابغميو!4ول

السل!اول!هينفابميل

اخيهكل

ربهعيونمندلد

يفرانهكلناو

نراهلكننا

يمرلن

)3(اللعاءاحفظرلتلا

.والصسكلنسفصةبسيسومعينومسثعيد

..يونسهماالحوت

الواسعالوفىهذال!نبحثلكنا

جوء)"(عننبحث

ا!سبب!:ح!راثبس

عذابمى!ن!حتويهبماالمسيحيالدينيالتراكطانككلا

الش!يةوالرموزبلايحاماتغني،والفداءالتضحيةومهفاهيمالصلب

لدجةوهنماك،وتضحيثهوههومهالفلسطينيمذابماتمعا!تنافمة

اكلا-يل)والفدالي،اهـ؟ح)الفاديبين41وفموعيالتطابقمنهالية

انيمتلكابلمنالموتوهوالعطاءندوةيصلف!هما،(الظسطيني

للاكرين.(الظمي)هيالحالتينفيوالمعجزة..المعبئة

يكلعبا!نفىالظسطينيالشعبييشهالدفعيا!فجعالواقى

:السؤال

..الريحبانت!ار

الريحجفت2ء

الجديد!الفادييبعثهاترى

المسحبمبمءبشرالذي،المممدانيوص،)ويجيب

النمليبعثفادالر8!لكحتالرملفيس

؟الارضعرس*هـسدةمن("الميليشياصثرماوسام"(12

.55ص

.56ص،السابقالممص(2-)

!هدةمن(بيروتسالطليمةدار)"الشوكاكليل"ديوان،2)

.018ص،(الدماءبمسحلن)ا

(بضداد-الاعلاموؤارة-)،(فيسمكلارمموكجئت"ديوان(!أ)

.ا3ًمى،،امتمادياورادافدم"!ميدةمن



11،الشهيدالرحم!"كلطمفىويحيي

:4ولادهيقاسية،الفاديانتظارفاسهووكما

يستنعلوالطلقالنزيفلمحح

هونا،

)2(النضليفى-شفالنفلبالجذعاليكلهزيلا

:اثعورةوهوالمعجزةهوالجديدوالمولود

جديمهلغاتلسانىت!توتسكن

الجنينسللنبيمكرسة

اليبل!خيولعليهايفلتون،لحظةيخافونها

اليب!خبولىوبمد

الجنينسينمواقول

أ3!العذاببص!فادبشارة

ومن:والسأحونالقتلةيطاردهالمخلصالطئلانفير

يا3طتئرحي

ينبوالبطشسيف

كاللارقابعن

ه!روموسانلو

عرهـالصيقة!د

)؟(المحالركبماكان

فيمرخومنه،مسالمأيكنلمثورتهالمسبحبدأوهينما

وطرده!م.لأالافاعياولادكا"ا:الهيكليحتلونالذينالصيارفة

الجكل:عارج

السنينمنومضمنذ

الثمينالورطكل

فنزعنامغاوفه

51(الصيارفةوطردنا

وسارالمجزةضقفدالربهسريملكالديالمسيحصاذا

بمدالاالمجؤيضقلاالفلسطينيالفداليفان،صلمبلمالاءطي

الجلجلة:فودالصلبيعبران

الماءعلييسيرلنانهمسافالهاعلمتني

الجلصه*م!يعلب"من

ويتحمل*خريناجور.ناالصاءقمهالىيصل"صلوبولان

ناعليهمالتيالمممس!وليةعلى!كدفانهلاجلهمالعذاباتكل

يتحملوها:

منه!دب!مملتكلافاولاجلهمالعظبامامهمجبلعلى

صلبتحينشبهتقمامنرالميجدواولن

:م!نارةيصيرالصليبىلىيرتنىحينوالمصلوب

الدلىهذاالاجراستحبرنى

النىيمرفممقعلعن

مطبمة)(،الاطفووعيونالضواري"ديوان:دحبوراحمد11ة

.05صاهـ""قصيدكا(حمص-الاندلس

المرلاولامة"قصيع!من"الوحد+طائر":ثحبوراحمد،2)

.78مى،(الصعبة

اجراسأ،قصيتمن..(،الولد!اية)،:دحبورأحمد(3)

.42ص،6591،(المهلاد

.09مي"فتح"قصيتمن"الثوكاكايل":صا"مي(؟أ

ليالعين"قصيد"من.."الولدحكايةكا)دحبوراحمد(ء)

.118ص(،اجمرع

لاالمحثلحمل"صيمقمن،،ارحدات!نرناادحبوراحمد(6)

.15عى

72

مس!مارانيديهفي

منارةووجيحولهالضولتكبر

مر.لصيء

لا:تقولومرة

ينصءفامرمنايستجديهوحين

الكسيححر!يمتىضبالنصيش

!وةقل!البلاد!صبححتى

1(لخكلتينقابالمنفيوالشجر

الشورةبقتلنجواقداسلعيبصلبهمانهمالطغاةيمتقدوحين

:واهصنهمكمل!ت!يحش!فون

حالتسامتيانالاجراستخبرنيساعتلا

العلي!بينا!رسيطدان

والطريقالرجالببعثةسيختفي

مدينةفرحاتبكي

المدينهبثارهاوتكتسي

الحزينهاختيانالاجراسضبرني

المياهمليالساريولتبعحمالعامن!رج

)2(الحياةوتبداصدوهاالجسورفتفتح

والفداءللماساةإفسىحمعبرالصلبرمزاستحداميتوفلا

بصرجاكمتفاوتةضاملتالفلسطينيةالفنونفمصم،فقطالثهرطي

التشكي!.التىسعوكلحاصةانرفىهالايم
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