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!بغأفهفيبم!حديث!غقيدو!لئ!

نسوفها،المختلفةال!تلمسالى،بعد،بحاجةا!سبناما

لاميمازجهعلىاليهمهتلويخه"الشو"جمهبينلنضعهاحيا،عص

اهليدمميكماكللشمر،اللالقمكلأكهفيرفيبهوالنزرركيه

الانشنالثركالى،،؟بحالتسفلارسالة،اخرى!سالة،الرصة

منالتوافههذهعن!جافب!تنأىجمل،للحياةومشحلالناسجم!كلم

النايةهذها*رمن،مخننارةاليخالصالفنمموجهمر!وثةوتصاسو

السهمب.قممعلىوالسيرالعدى*جواءفييمالتع،!كبسة

بهان!متلرال!تلمسالى،بعد،ب!حاجةاحسبناماثتول

الحياةمجاويمنواحدفىمعهالرحلةبدايةضوفض(2الشعر،)الى

منوجهعلىالعمتةوالمعض!ا!سامبلاحدا!المشحونةاثصجمية

المعع!ر.تاريخهاسابقفيتعرفهلما!ورة

بينالتمسفيال!سلزمن،رجعةفير،الىمممىقدلانهوذلك

هموممنمجتمعهيخترمماوبين*يمنع!يةالفنك"و-الشاعرهبوم

معينة.زمنيةمرحلةفيوروحيةممدية

ذاتبين،الالروالمتباثل،العضويالوصلزمنجلأوقد

يزدحهممابهختلفبهالمحيضالاجتماعبئ،؟لواقدعوبينألمنتجة"!نان

الصيخالمتعدررةالعراعوتصياتالحركةت!واتمنالواقيطا!جمه

رجملاشك!.

ا،جففاعيةظاهرةغيرلشى-عموماوالفن-اثمربأنالقولىأن

منرقعةفيمحدراموضوعياو"فعا،فنيا،تع!سانشانهاكير

ايضا،هيمحغة)ـفيمن

معبمفي،بالقصيرليسزمنمنذ،دخلالقولهذاان

.القانونصلابهفيواكلسالطميةالضاءممق

علا!ةتوضي!الىفورانبالران،الصددهذاكلي،عليناانما

و!لأ،المنتجةالفنانذاتألىاالمو!اقعاكاكههرهالال!س

علاقةليستالعلاؤ"هذهبانفنقولالمنتحالقيال!ملالى،ب!دظلي

وبا!بهيد،،هيبلجميعاالعمليةاواطراب!بنغيمل!3انجع!س

وشدبداهطاءاواسعوالطثيرانظثرفيوتباثلم!سبجدلىقصر

.؟!كلرة

بينباررهاثةالادلاءبضرورة،بعد،ملزميننرانالأهناص

مااذادههمنبراكلتناعلىلهالقاطعالدليلتقديماوالشعركلمي

بانضوافةالقولموقعمن،انهايتهاوالىالرحلةبدايةمن،جم!قثط

بتعريفانطلقنامااذا،اروبعبارة،او،جميعاوإالفنون-احص

الوعطاشكالاًعمقمنش!كونهبوصفالنزامايهوففجمه؟كيح!عر
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الة،لمةالجد)ءةاهلافةابسبب،يتحولكونهالىافاكةالاجتماعي

أخ!فىالواةعهذاك!؟ماديةؤوةالىالموضوعي،الواقعوبينبينه

!المقابروالمعبيءالمحرضالفعلوش!حيئوالنبوءةالكشف،شكل

عما-روفيماضسلاحالىالشسعرايتحولمعاالحالينوفيآحرصنا

الواكعحركةتعيقانشانهاعناك!تغييرالشروطايالكبرىالتغيببر

حرهـةوبينب!'؟،وبألتالي!،وترولالمجتمعبنيةوتكبلكياسن

ا!تحلل.!ينيبداثمويتالبدفيسترخي،الصاعدةالع!ريخ

المجندارتواطؤضروبمنفرباييدلم،عموماوالفن،فالش!ر

الاصبا4وراءزخفى!االطبقيالقهراوالايستمماريالنهبلخسة

ا-"وانشظاالفنبسموالقولأوالزائفةالل!يةوالمصوغاتالبديعية

.عداهعمابنفسه

،الاشارةسبقتكما،سلاحالىوادفنوالأثبالشصت!لانما

بىف!سبغويلهاوألوا!عتفسيراجلمنلااثعتالساحةفيوثخل

الكادص!-نوءماهيرالحيلأةلمصلحةبالثورةواشعالهقي!يرهاجلمن

!ه،الاولىوبااهرجةالهمرهذا!!الاساسيةالمساإةانحيث"

.ا"تغييره

كلوكي،الشعركيوا)حارال!يؤ!الدماننرىذلكضوءفي

ا-ياحةاوانالاءشماعيالواؤع!ايانسخمناصلاالمستمدهو،فن

الشعردمتمصلانشانهامنوالئتاريخالمجتمعهامشعلىالكلامية

!وفى،ف!ثمنهـ(أرتفعمهمهـا،رخيصةسلعةوتطرحهوجههوتمسخ

*ستعمارية.اوالطبقيةالنخا-كأ

الثوريمور11ي!تحدثالموضوعيةالحقائقهذهعلىتاسيسا

ناكيريبادنىيخامرنالاو!ا.الا!وجهوالاثب!الىللش!

كلىى،اثراي!ونماوابعدخطرايكونمااشدال!ورهذا

والخطورةموالصبالحدةمميزةمراحلكيومتهبلهم،الناسىحا/ضر

ا&-بالراهمةالتاريحيةالمرحلةكمثلتماماالبشريالتاريخمن

المثلثالهدومعألمواجهةثرجاتاعلىضوهيالعربيةاقناتجتازها

و"خالب:الاذرعوالمتعددالوجوه

ا،ءريكية.الامبريالببةتهاعليهوفيالعالميةالامبرياليةقوى-اولا

الامامىالمخفراسرائيلوقاعدتهاالعالميةالصهيونية-ثانيا

النفط.احتكاراتسيهـماولاالامريكي!ةللاحننكارات

العمالقوالاربزهان.عستنهعكيالغائصةالعربيةالرجعية-ثاالثا

الشعوببين،،السفنعشراتمنذ،المشتطةالمواجهةءـزرهنا

-الالرعواقىءروالوجوهالمثلثعدوهاوبيبن-هةمنالعربية



السنواتبحرفياشت!؟لاازدادتفدثانيةجهةمنوالمخالب

ررالتحىحركة!،عالذ!*مر.الضموصوجهعلىالاحيرةالعشر

هـنالامام!يةاخنادقاالىمواق!هاتنقلانالىؤالص!!الوطني

الصلىامنقاطالغشطينيالخطمنه،يشكلالتبمالعريضةلجبهة!1

اشنفارحالةفيالحركة!هتكونانالىواوالرئيسميةيلاولى

التيتشكل،المسلحةالفلىطينيةالمقومةصفولىبينسيمالاداثم

العبربية.الت!ررحركةجيشفئمتقلأمةكاشه،بدورهما

اررثرمنالع!يمجمهاالفل-طت!بةالقضيةاخذقهه!ناءن

وس-اسشةوفهـريةواجتهاع!يةاقتصاديةمنالقضايامختلفعلى

ساحةعلىمحوريةؤضلاكونهـابصفهوذلكساًلخ..وعسكرية

من،هذهاحالةوا،بدولا،العربيافناريخمنالراصةالمرحلة

منالتاثيربح-م،القضيمةالظسطبيةنمني6القضيةهذهتستلاكران

الثصحرحركةوعاىعا.كأالمعاعراهر؟ياالادبحركةعلىايضه(عني

ؤيممحورياخطا،بالض"ااي،تىكلوان.خاصةالبربهـالحديث

اثمراوالنثرفىدخاتسواءناصلمة41امررجةااملمةس(حة

.تميبزاوالثعص

ا*ربرياا!ثهمراحركةالىنرىكيفالمكمفالتمهبدهذابعد-2

اخس!طينيه؟ابال!فرربئزاثرهاحيتءناجمناىفيال!داث

عيوليستلت،ناًلحلإبثفيانتع!راحركةانفيعندزامراءلا

ازر.متوانعووهـاأحدبثاالعر-فيالش!رحركةمقيتجزألاجز،

ياؤفيلأمس!نت!قلةهوبةتممح!،انملكلاالئالخصوصيةربععي

ذالبانفيماصر4االادبحركةمنالامرو!ك!اتماها..حال

هـكأءقيجزالابرزءاً،الاخرى،همبماتكونانالحركةهده،تصولا

محثودةبخصوصيةبمورههـااءتارت،وانالمعاعرالعربي3بحركة

احركةا.اهذهتفتآبمجملعناستقلاايتهاتعلنانمقدررهافيليس

لبنان"،ؤي!الوطنيةررالتححركةلاردلكجداطبيعيامروهدا

افنباطلاق،واوالادباشعراحركة،حدايا،واؤمهاعنتنهكساد4رر

يوألتحردربةالوصنيةالحبركةمنجزءسوى،بالذاتهي،!ست

.بأكمرهالربيالوط!ن

واكثيرانكترثلالبنانؤ!بماالموصوعئاواقعالهمذانعرضونحن

روسن-ءأ-وراسيال!كأافيتاجرعنيصكرقدمننشنجبكلامقليلا

منهناك.التعصباعماهجاهلعناو،ه!نا

التزامالىلإ،ريح!بةاحقبقةنالتزمباان،الصلحوهذاؤي،حسبنا

صرورةالى،،بعدنشيرانيبقى.بهـ،اللبنافي!الشعبجماه!ير

،بم)"!ضء.مص4ره،ط!:"قىلفا-آكأ"ءعب،ا،الاسمالهىلؤصجةاءا!،لوؤوفا

نضوضانؤبلوذاك،الايجانرءلىالحرصرغبةمعالعلمىالبحث

هـذهاحدئتهاًلذي،المباشروغيرالمبافئر،الابرنءالحديثفي

فيلبنان.الحدثالشهرحركةنتاجفيتعدثه،!الوما،القضيه-

القضية:فمي-3

القص-"بأننقولفرعاتوالهالننفاصيلفيللدخولتهـجنيا

ال!ركةوممار!ماتوافكارومطامحمطالبمجملغيرررتالفلسطينية

الىالعمقفيالذاهبال!وبلتاريض!اعبرالفس!طتيةالوطنية

.الجاريالقرناوائل

ميلادهماعلىالاولىالصفواتمنذ،ا)سحركةهذهواجهتلقد

الصهيونيةوالموشةالبريطانبم8رالاستعمهـمامباشرينععوين

ااؤامراتمنرهيبةلس!لةعرضةصملهاالذيالاءر،العالمية

*ميعا.رهاالفقريلحمودابلغوروعدشكل

عليهاوالصهيونيةالاستعمارهجماتتضاعفتا)!حركةنموومع

مكاسسباحرازعلىاق!دروجعلهاألجماتهذهام10اهـ:لسهل!ما

التيالمتواظت!مةالموا!فالفلسطينيبالث!عبموجهثةضرر؟توانز"ل

الارضداخلسواءالرجعيةوالبورجوازيةالاقطاعت!الفاإتخ!ا
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خاربر!ا.امالفلسطينية

ؤصاتبقيت،الداخا!والتوا!ءالخارءمطالعدولثراسةرغم

بينوالائرحجمهاؤيتفاوتعلىمشتعلكأالفلسطينه"الوع!عيةالحركة

وتلك.الز!يةالفترةهذه

يئ"صلاسبابيصودمشتعلةبقا،صذهالنارانفيشكلاومما

فالسطينداخلالوكللم!يمة،توالانتفاضالشعبيةا%قجراتاطليعتهافي

منجاءهاالذيالاهميةفيتغاوتعلىالوجوه"آلتهمرالسكلمثم

ذلكفييكنولم.العربيةالوطنيةالغركةوصائلقبلمن؟لخارج

ةضيةالىتحولتقدالفلسطينيةالقضية!ونبسسببغرابةاشى

الاءماق.منمشاعرها%وتوالعربيةالشعوبجميعتمنيؤوصية

اشذ-حال!هيونحطا!زول!صدالعرجماالنضمالتصاعدومع

اصأالفلسطينيمةالقضيةتحولتومخالبهاالامبرياليةبنياب

الصرلانذلك.الربية(الوطنيالتحررحركةساحةعلىامامئمحور

إهدد،بلفحسبللاغتصابارض!؟منبرزءايه!دديعدلمالداهح

وتحريراستقلالهابسبيل،الحركة،هذهنضال،الوقت!فغس،ؤى

م!لمتمعهاوثاءالوحطهؤلمءالقوميةمطامحهاوت!قبقثبرواتها

المنقش-كم.

رخقلهايكيهالامرالامبرياليةادمولورعما!زاتمواالانضصاراتوعبر

منبداية،ا!ريةالوطنياتررحركةشههت،المعركةفيالحربي

عروية،ساحةمناكئ!رفيتجسدملحوظانهـوض؟،الخ!سينا!

كبير.شأنذاتواجنتماعيةسياسيةبتحولات

معبدايمةعد4الصع!سارهابخذالذي!العربوضالن!هذازخمقكبما

اوطنياالتحررحركة،فبنجديدةقديامةفبمانبعمث،يناتالخ!

الفلسطينيةللقصا،جديمظولادةبرالةوليمكن.و!،الفلسطينية

المقاتسلفيكقببهبرزتحببنالستيناتاواسط8ماتانشقت

القهراسطحةمختلف،جاعةوعبكبرياء،تتحمىالفلسطيني

الرجعيةوموففالصهيونيوالاغتصابخاص"الامريكيالامبريالي

؟لفلسطينيةالقضيةعلىالحرصذهاؤ4ادعكلاءرغمالمنواطيءالعربية

الجماهي!رلمشاعرتطقا،السياسبمانتعاملاسوقؤىوطوح!ا

لامالها.وابتزازاالواسصة

ار!القضيةتاريخمنسا!ة-!يدةبرصلمةقثعمهانغ

.6591اولالمامفيالفلمصطينيةالثورةانطرومعاطلقتقد

ألانطلا!اان،الصددهذا،فيالان!انعنيغيببففيالاانما

الجسامبالتفسحماتحافلكاويلتاريحمنبد(بىفراغمنيبدألم

عاى،جميعاباع!بائهانهصانتيالجريئةوالمواجهةالتيدوالنضال

ئؤالكبيرالاخنلالرغمالملسطيصيالآضعب،عالة"وطنيكة،ءة

يالي.الا،بر-الالرائيليالعثوحلعالالقوىموازين

تحولاانيهشيلابداتقدس،طعةجديدظمر*لمةانوقولنا

التحسررحركةلمصلمحةورجحهاالموازينهدهاصابؤدحاسما

الانتصاراتصىتشهدلمالمرحلشةهذهاناوالفاسطينيالوطني

متقد!عانوءببا"خيراانالىفقطقصدفابلذلكالىنقصدلم،لا

اجلىمنالثورةبراءةمشح!انمالحركةهذهاحشاءالىدخلقد

المسشقلة.ادولةاوبنماء:يهالوطالتحرر

منيتهزيمةافجعبانواحدةلحظةننسىانغيرمنهدانقول

الفلسطبيةقدابالمقاومةؤ+يختمذبحةامثرسوانالعرديةالانظمةبها

حزيرائلامتبحةهزيمةبذلكتعشيبااذاتادحلههذهصلملألوق!تا

.ااهـ-ول

المرحالةهذهخصوبةعلىيملفلانشثيءعلىدلانوهذا

المصروية.والشحدياتالكبرىبلاحداث

هذهمنخرجتقدالفلسطي!نيةالوطنيالتمحررحركةانالمهم

علىعزيمةواثدرؤساواصحعودااصلبو!ب"ميعاالامتحانات

79!ممف!على"ثمنمة!



يتأ.الخفالتتععرعلى..ه.اثر"لقضيظ

-11ا!مفحيةعليالمنشورتمابع-.
!حىححيي(سسهص

فيالعودةافلس!طينيةاالجماهييرلاحلامتحقعقاالثوزةصيقفيلمضيا

والتاريخ.الوطنااقل!واعادةلعمبيبةواالامالارضالى

العربىالادبحركةجاءتالموضوعىالواقعلهذاوانعكاسا

الن،بلغة،لرسم،الحديتآلشعبمحركةفيهابمسا،المعاعر

،هاتفةوالضمور!يهاالعاميةوملامحالفسعطينيةالقضي!ةقسمات!

المهناك،المعاضائعةهش!الوجهاواضحة،اخرحيناومامسة،حينا

القض!عةواقهعلرسماجميعاالالوانحقولبعنابدامترإوحة

ا،جت!اعيةالمواقعاخت!مغتلمةمنظوراتمنالمرفاالواحد

وادبائها.العربيةشواءمنوتلكالحركةهذهلزسانلف!يةوا

ال!ديثال!ربيالشعرصراليجدليالمنطقهذاسلامةعسشهاثة

الفلس!"-ةاالقضيةبدممعبأعموماالمعا)صرالعربيوالادبخصوصا

التحررصركةزهوضقرةفي،قنلمنيعرفهلمنحوعلى

تاريخمنالساكعةالجديدةالمرحلةفيايالهفلسطينيةالوطني

يومالى6591العامبع!دمامرحسلة-الفلس!طينيةالقضية

طيا.ال!ناس

الربيالشصحركةنتاجبأنفلنامااذاث!يئا/نضيفلاولعل!نا

جدليايعكسوهو،دخلفدالفلسطينيةالقضيهةبعمالمعب"لصيث

اخر،معسلمنمنسلاحاالساخنةمعركتهاارض،الفسيةمذهوافلع

والشجاعةباليقظةوتعبئة!وحواغناءوعيوانارةثوريتحريضيسلاح

القوىنسيجفيحياجزءا"ذلكبسبب،العربيالشا!كلفدضل

هو،الشاعرهظعنالنموذجاوالمثل..(،التحررحركةتفجرالي

الارضدا!لفيالم!سواءالفلسطينيالمقاومةشاعر،جدال!بلا

عنها.المنفيامالمحتلة

الخطوطفي،فيلبنانلتخ!تلفالحديثالشعرحركةمكنولم

!لرهاحيثمنالحديثالعربيالشعرحركةمجمل،عنالعريضة

و.لغلسطشية2بالقضيسة

فيالعربيافرديوانالىالولوجعتبةعلىونحنس4

نسجلانالايسمنافلاالفلسطينيةبألقضيةقأثره!هلشىلبنان

الثريق.معالموتوضيحالاضاةفيتساعدلعلهاالشاراتبمض

الصهيوزيالؤوكسالصيفهزنفسمعرضبجنوبهلبنانان:اولا

فاتتصابالموا!ينكاقتلاعالاجننياح:فلسطينضحيتهاسقطتالتي

.فلاستيطانعليهاوماالارض

بارضهكلمعالبنانجنوبيعلىتامرهيخفيلاالاسرائيليالعدران

ثالستراتيجي.ومووملأله

الايامحربفيالاخيراليومعشيةدا؟نموشىمر؟فقد

الجهاتجميععلىطبيعيةاصبحتاسرائيلحدودان"الستة

..لبشانباستثناء

:"انغوريونبنكتبديغولالجنرالالىالمعروضةرسالتهوفي

اسرائيلحدودالليطانينهرجعلالمستقبلفيألرانييلسود

.."الشمالية

وفبمس!وبهمخترفالبنانفيويصبينبعالنهرهذا-

وكانس:اشكولقالالفرنسية"الموند"جريمهلمرالصلتمريح

نرىانالمياهالىا-ةالحابأمسيوفحنيمكننالا"-للونداءرئيسا

فبمجاهزةالقنواتاصبحتلقدهدراتئ!بالليطانينهرمياه

."ام!رائيل

الاغتصطبلولةمووبطكباراقوالمنالقدسبهذانكننى

علىنشاهدضاذاالواقدعارضالى،فورنامن،لننتقلالصهيوني
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الفن؟اهليعبركماالطبيعة

الل!بنانيالسوبواقعمن،بعنفالنقريصدممااولان

والثعارالحرائقمنالشاسعةالحقيقيةمللوحةتللا6الراهن

المتختر.والممالمتظنرالبشرياللحموا

..الملجومالغضبظوكانثم

ولكن8(91عامالىتصل،الزمنفي،الوح!ةهذهحمود

في،عاليةو/بوتائربالارتفاعبداوالت!صيروالحرقالقمنلمنسوب

.مستمرارالوماالستيناتاواخر

الاعتداءاتفصاعدوراءانتماماالمووفمنباتوفد

الصهيونيالاغتصهابدولهـةرغبةتكمنلبنانجنوبيعلىئيليةالاسرا

اصحابهالتاريحينمن،اهلهمنتفريغهبع!د؟لنوبعالىالسيطرةفي

ا!زلصمه!صولبدايات!يبطسطينآء!لبررىكماتماما

لا.المأسساة-

وجرافيتاريخىامدادالاصلكيهوتهـبنأنجنوبيانةأنافيا

نرسملمفلسط!ينمعالحاليةحدؤدهوانالاللسطهـينيةالجليلوطقة

ذلك،منالرغمعلى،وانه،الا!لىالعالمةألحربنهايةم!بل

الفلسطينيةبالحياةالتاثرشديدآلصلةوتيق8(91عامادىبفي

الاقتصاديالمسعضيدينعلىسيمالااصعدتهامختلفعلى

إلاجتماع!.وا

اللبنافيالجنوبو!عامةلبنانفيالادبحركةانأثالثا

الذكر،الاففةللاسباب،نثرأتا!،بالتحديدالشعروحركةخاصة

الخضوصيةتلكمنحهماالذيالامرالفلشطينيةبالقضيةادتاثربالغ

فيهابماالمعامرالعربيالادبحركةنتاجمجملعنوالهتميزةالمحمو!ظ

الحديث.النسوحركة

بالقضيةتآثرتقدلبنانميالحديثالشعرحركةان:رابعا

تماما.الراهن!ةنهوضها/مرحلةآلقضيةهذهبداتحيناللسطينية

معالننثيدالوبيةالحدلثالشمعرحركةمجملمعالامركانكط

ولالبن!فيالحديختالشعريللنتاجالنسمبيةالخصوصيةعلى

.الجنوبفيسيما

ككلض،قدمماضوءوفي،الاربعالاشاراتهذهعلىقسيسا

اًلظسطينيةالقضيةب!صماتعنالكشفعمليةفي،مباننرة،نمخل

الوفوفمنانفسنمامعفينأبنانفيالحديثالشعرنتاجعاىواثارها

الاالقضيةتاريخمنالساطهسةالجديمةالمرحلةقبلمانتاجعلى

الجثسي6ق/!تض-!اا)تءللغرورة

فيال!ديثالثعمعرحركةان.ياريخياالثابةالحغائقمن-5

التوديالنهوضمرحلصة،والنموالولادةفي،سبقتفدلبنان

وما،تس!بقلمولكنهاالفلسط!نيةالوطنيالتحررت!ركةالرا!نة

وفيلبنانفيالو!نيالتحررحركةنهوض،تسبقن6لهاكان

الحدسي.والكشفالارهاصحالاتفيآللهـالاالهوبيةالاقطاربقية

حركةعلى،الصددهذاكط،يأخذمنالادبيالنقداًهلمن

علسالدائ!رةالمعوكةعنتخلفها،عموما،العربيالادب

تعريففي"بالننقصعيرالعر،بيالادبمتهما،الغلسطينيةالساحة

بألوريةسيتميزلم،جوهريلمب،لانهالفلسطينيةالمسالة

)11"..واًلئنامةساطلوبة

بابأنهتميزالذيالمعتلةالارضفيالمقاومةابوبأستثناء

احننضاناالفلمممطينيةلةيحتضناتلمءالعربالادبانتاج"فان..يساري

ررىولاالاتهامهذا،بحرميرفضمن.ه!ناك)2(((ونوريا-كاملا

يكونانيعولاالذيالادبمنالمثاليالموقفعنظاهرةسوىفيه

.المجتمعاتمنمجننمعلايالفو!ع!البناءفيلثريحة

.18عيا679سنة9امدداالاداب)1(

اص!ر.انفس)2(



وشازعشالنظعلى6بألصرورة،يعملالغولهذاانطبعا

.الصوأبمنمداهحوقالرأي

رإ!يهمنانطلا!ال!ربيالأدبعنادهمههدهينعيمنكهناك

اكحددحيز!ا!ي،ألفثرسؤونوجمهـيع،الأدبلضعشاملةعلمية

اورصالىيده!باالروي!4هذهضوء،م!يلأجتماعيالبناءمن

!كانماماتوريايكونانفيادعربيانإدبمالأنبهعنالننرع!يه

المشولىهذاالىبتدفجضالاجنط!يالوا!عطرو!أنحيئ

الثوهـكة.من،ذاك،او

مني!العربنوانتذسعرآلادبب)عنمدا!عاينرريمنوهناك

بالهالفولحهالىالعماسكيذاهباالال!ضينيةبالقفسةقلرهما

...او.االفصةاوالروايةاوالش!رديادبينتاجيخلويكادلا

الدولهواقامةدلسطيناجتياحب!دسيمالألمحيهدلقضيةائرمن

ليإرإالافرهدابانالتإكيدمع6ارضهاعلىأ!غتإصبةالأسإاليلية

يجيكدإنمااللعياإنديصظنإمباشرةبصورةيجيءانالض!ورةمن

النتاجهذافيتلمسه!مةمنيجعلالقيالامرمياشرةغيربصورة

.وعسروةشافةسمةذاداو

بصوتمنفرداجميعاا،ؤواقهذهمني!رض،اخكلا،ه!ناكئم

الحضارةبلثحسبميادعربإالأدباوال!ربيالحطضر)!يسال!ناعي

!،نماادنحيبهذايجاراذوهوصلاقدإالمالتإعميموجه!ىالمربيسإ

ه!حضارةمعينةحضارةعنيد!عان،وعيبغيراومنهبوعييحابى

اليالأوساظوالمشدودةالأ!عمعالمنحا(لالهالعربيورلبورجمازيةا

ال!ماليقوالتيعية،بطلامات6خاصة1،مريكية،العالميهة1الامبريالية

الغعليصالاسهامتهمةبالذاتالحضارةهذهعنيدمعانه

الفسعطينيةالساحةعليبالعربلحغتالتيالمشينةاللهرائمصنع

العربي.النضالساحاتمننميرهاعلىكما

حقيقةفهثمةجميعاالاراءهذهبينالاختلافامرمنيكسنومهما

بصفةالعربيالادبانو!شآنهامنالتهويناونك!ا!ا!كنلا

بموريي،يقوماو،معااًنفيمهمنينكقدياجتماعيانتاجاكونه

وهي:البقاءالى،بالتاتي،ويرشحانهقيهننهيشكلان

،لمخننلفدنيا،الاحتضانالىالاجتماعيبالواقعالنإثردور-

بامانة.عنهاوالتعنيربصدقومعايشتهاافعالواهذاه!موم

سلاحامعرميايق!مت!ونهالا،جننماعيالما/فعهدافيالمؤثرولورس

الكادحةالجماهيراعشارتسعهـةان"تتنصركيعنهللهـجماهكلغننىلا

وانالننحرراجلمنالنضالفيثهمسلاحالمعرفةاناثركهوا

ايضا،ولكونه)3(،،للمعرفةففدآنهمفيتفسيرهافجدهزائمهم

بألتفاولىويحصنهالثوريةبألرؤياويغنيهللتغييرالان!سانقيقيصعب

الهزائم،ع!دة،تثيرهاالتيوالعنو!البساوباءمنا!ناريخي

العربي.كالمجتمعالتطورقيدتزالطالنىالمجتمعاتفيوالنكسات

هذاالى،مارسيقدالعربيالادببأن:نقولللواقعوتقريرا

الفمضيةصعيدعلىالمتلا!مينوا!نأثيرالظثر،دوريذاكاوالحد

النسبةهذهعلى،ا!ولىف.لهامنذ،بهاوالتزمالفلسطينس!ة

،ايللقضية،لهااًلفهممنمختلفةمستوياتوعلىتل!كاو*فئاممن

تقيداتها.واتشابكجماذبهاتسمدفي

لاالمتالىسبيلنشير،علىالقولهذاصحةدلىومصداق!ا

فيحملاسهمتالتيلبنانفيالشعريةالاصواتبعضالى،الحصر

اواسطحتىبعدهوما8،91عامقبلمامرحلتيفىالفلسطينيالهم

علىبثوريتهاالساطعصةالثالثةالمرحلةابهـتداتحيضالستينات

المقاتلة.الشعريةالكلمةساحةعلىالباسلاليومياكضالسحة

قهد،كلهمنقللمان،التقليديينلبنانشعراءجلان-6

القغيةجوانبمناخراوجانبعلى!احدةقصيدةمناحرعقدوا

ع؟8ص28الجزءالكاملةالمؤلفات-لينين)2(

فدبعضهمفانذاكمناحير.جميعاالثلاثمراحلهافيال!فلسطينية

للقضية،بكاملهاالمكرسةالدواويناصدر

الدواو-نيشبهمااوظاهرلسليمان"الغلسطينيات"كديوان

الشاعر4791عامانناسفيارسل!ااقيالشعريةالمطولةكمثل

رردوالبا!خ.."واخوا،تهافلسطين"عنوانقحتسلامةجمولس

ومطلعسإاإ:بيتا931ابيالها

طورسينافيوحييهمنزلايا

فلسطينافيسللاماامطررحماك

والعرتعإموما،،لبئنشعراءطليعةفيالفرويالنإساعروياتي

القضيةالمقيدمإةوهي،العربيةالتحررلفضايامحناجرهوهبواالذين

:المزمجرةالوعيدبلغة(،بلفور"يخاجمبفاسمعه،الفدإ!طينية

ضنجبرياالحقحسابفاحسباكبروعو!كومنمنكال!قا

الخصم:منطقوالمسفهبعجتهالمقتنعبحدة!اقشهثم

بلغرياصحسنماغيركجيبمنتكنلمالمكارماهلمنفنتاو

وجدانه،هزقدماضيابوأيليا-هوكإيرمهجريشاعروهناك

فانجس!رىالفسإمطينيةالقإضيةمنالاساسيالحإنبهذا،ايضا

:صهإيإونا،ليخاطإب

لنابإدالالههبلادااعطاكمبلفورليتالا

لندناالىاحبوانتمقدسناارحبمنفلندن

بهاالىاصطفلسطينثدالنىالتاريخيةالصلةيؤكدنروحئم

ا،بدين:ابدالىلهمستبقىانهالأفياملهوطيدعنمعبراالعرب

بعدنالاح!فادناوتبقىقبنإالاجدادناوكانت

اللننانيالشاعروجهيطللعربيالشعروجوهابرزبينومن

الفضببجمرانشحنوفدالصفيرالاضل-الخوريبشارةالكبير

بفلسطينالهاثرالثورةصوتسماعهللنالمروءاتروحبهوعصفت

مسارالمثلشالناسفيسارتاتإيا!صمياءاق!صررتهفالهشد3691عام

عرفانامنذذمةخفرناهإلوالزمازاكلناالهلمياءسا!لل

لعاناؤءسعيراتجريتزللمبناعاشتالتىالمروءات

ف!يقولنإارضإدلسطينالمجدساحةالىبناالشاعرينتقلنم

الارجواناعليهاليارلبسلسهالمجدصفقجهادايا

يدانحيلاللممعاليوبناءبهملسطينباهتشرف

شفتانيابفوعلثمتهءبهت!اعن!طلجرحاان

....مقلتانارشمفته،عربيابيهالنجوىبأحتوانينا

الانتدابقهـيد!الاسيرلبنانوكنهنحوالشاعروين!ف

يكاداوالاسرقهرمنيعانيمافينسىذاكعهدالغرنسي

الامليرةالاختوهياسىمنفلسطينفكابدهبماانشغاد4بسبب

المهد.منذخبزهعلىنإإثدعهدوثمة

لماك!طاالتيفليسطينيا

اساناننسىاسىمنكابدته

الذيالعهد،علىاخهـتيا،نحن

كلأساالمهدمنرضمناهقد

لرامةتنزيهاالموتسوىلناخيارملاوالموتالذلةوبين

النفس:لعزةوصانةالحياة

الهواناظبىجبارةانفسانطممههانللموتشرف!

الحجمالىفقإطنومىءانبعرضهانحاول،يسيرةعيناتتلك

لبنانثمراءيوليهكانالعهغميالوجدانيالاهننما!منالكبير



الخمسينتتجاوززمه!يةم!ساحةعلىالفلسطينيةللقضيةالكانسيكيونا

تقريبا.سنة

افنعالحصيلةيكنلماالوجدانيالاهننمامهذاانالولويدهي

الاسمتهراض!بة،ا!وادفقيمباههاةاواتشعورميتصنعاوأ!اطفةا!ط

علسىغفبمنالشهـهلىاءصمورتخهـتزنهلماصامقرشحاكانانما

اكبارومن،الاسنالعربيالواقععلىثورة،ومنالمعتد!ييالغؤاة

يبنونالذينالابطلاولهـئكبفلسطينالوعنيةالحركةلفرسان

الماضي.وامجادالوبيا*،ضراتطلعاتبينالجسور

لبنيانمنالجنموبلشعراءنفرلدانالايمس!منالا9ه!ا

،المحتوىاوالشكدحيتمنغررهمعنيميزهملابهمخاصاحيزا

بارفضيةالحارتماسهمحيتوتكزمن،معاالامرينكيايناعيونمم

مختلفعلىلساحتهاامندادآللننانياتجنوبانباعتبارالفلسطينية

الياوالجبهاتهذهومنذفكاليالاسارةسبقتكماالجبهات

الخصوصي.وجهعلىمالشعر،الادبجيبهة،طيعنها

بالمبمالغةمننتهه!انثون،نؤكداننحب،الصمدهؤاو!

واشلبناىجنوبكيالشعياءبينيكنلمبانه،بعيداوفريب

الشهلىيانتاجهفيالفلسطينيةللفضيةذكرااغفلمن،اليوملمحيهم

الاءر،لواقعاستنادا،طناالقوليمكنبل.كثرامالاإنتا؟هذافل

الفنيالهم،تشكلبرحتومط،شكلتبالذاتألقضيسةهذهبأن

بأدمحادها،فسمطينخارطةتتقرىلتكادحتىالجنصثيإنلشاعراحمبر

.لبنانجنوبيميالشعرمساحةعلى،جميعا

شعراءاثارعلىوه!قظلطالت،م!نا،المجاليسعفناولو

جرا!اتما!نضالامت!صدياغضبا(بفلسطينالمشحونةاءلاتباعيينالجنوب

ء.فشهداءوتضحات

سبيلعلىبهوف!مالكترومنالقليلفختارائي،الخن،حسبن!ا

غير.لشيالمثال

،دييكتفوالملبنانشعراءمنبعضاانالىالاشارةسبقتلقد

واهنامنبرابهايهزونكثراوبقصيدة،ؤلسالينيامع!اناتهمرسم

الدواو!ناثمةدةوضعالىذلكت!جاوزوابلهناكصفحةبهسايشطون

ذلك.علىظاهرسلي!انبالشيخواستشههناالقضية1عليبكاملها

دون،جنوبيشاعرسليمانالشيخبأن6الان،نفميفانيهمنا

."الفلسطينيات"كلديواناسماهفصاتدمنفلسطينؤ!نظمهما

،ت!كأاك،ونشرها9291عاملانظمهاالديوانهذامنقص!يديقفي

:النت!مماءرتغولى،ارركشعغيةقننبس41جريدهفي

يدهاجنتملظبريطانيياسائر

ص!وف!ه!تمليكمنتحاولوما

هطلاعارضامنهاالجونةفيكم

والمينبالخفضلابالخسفينهل

فعلاواحدالبلاداذتدابيشقي

وسكسونيصهيوذك!بينحيرتم

الشاعران،كيفالواضحةالمباشرةفيغايةبصورة،يلاخذ

لمم!صوولية4،ذاك،عهدفلسطينعلىالمنهـتدبالبريطانيالاستسماريدين

!،ضحا،،قلسدننفيالصهيونيةالاهدافتحغيقعنالعدوانية

نابعدج!يعاا-رباجزيرةفيالاستعمارهذاخدمثة،ذلكبعد

ال!-وباعقابفيالزائفةوالتطويرالتمدينرايةتمتغزاها

الاوالسى.العالمي!ة

فلسطينانئاهـريخاطباياهالديوانمنثانيةقصيدةوقي

بالنصرالاءل-ذوةصدرهاقيويوكلعدهمتهاجمشحذبمياالجريح

عليها:القصوةةافتلأتمهما

فللغير،طشيلافلسطينمهلا

الطفرمنصبح،ليلهادجامهما
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ونأجي!الاملولو!دالثقةتعزيزعمثيةفيارشاعريده!بئم

امضىمنك!معلاحالوحد"فياقغوميالحلم1ضرحالىالوطنيالحماس

بفلسلإن:الوطهـنياقىحررهدق!لت!!قالاسلحة

حغرومنبدو"نالبريةعلىظاهـرةللعوبدولةتر!بي

.........الفتوحسفرفيتلكمكنوبة

اخرجنوبريشاعرعلينايطل،1الحوماليعليمحمد"وجهوقي

وصرخئوارهابطولاتالغنىلفلتطينالشعريعطائهمنادكتيررصد

و!ستنخى:حرضثماعدائهاوجوهف!

الشباباجدثذياعهدكجددي

وهضاباشمعابأورعدناك

تجهـيتهنسيفلسطيىصيا

إباالرقاحستىبناتمنيتما

الذيالامريكيالاستعماروز*الاتهاميديمدالشاعرلرىثم

الثرع!*المؤهلالوريثبصفتهالص!يونيةالحركةاحشانهالىافقلت

بريطيانيا6ومنهاالضموركلالاخدةالاخرىالاستعمارثوللقيادة

الاولى:الحاضنصية

والحباباس!دانيويوركانبتفولابلفورمريمفلدلم

امتلاكهاثرعيةمثبتاالارضنهـسهبفيؤكدالشاعريطودذلهـكرغم

:العصوراقثممنذملكيتهفيكانتلمنالحاضرفي

وشابأشبمجدهاوعليناتربتهافياللهغرسنحن

في!سددصادفيحسنالشيخهواخرجنونجيشاعرويئتي

الشعمببحىا!هرقنهاالتيالكبرىالجريمةعنامير!امسؤولية

عنينقل!لاالذىالامداداتبنهرتقترمه!اتزالوماالفلسطيني

موج!ة:بمرارةويتساءل،ال!هيونيالاغنصابثولية

..يتعامىشعبهبالمماالحقعنالاميركيالعاهلعهـط

بنفسالاستعمارثولىيخاطبالننماعرنسهءاخرىفصيدةوفي

:العربالشعراءمنغيرهاستخدمهالذيالشعريالمنطق

لروادالمرعىخعسببموطنبلادكممنعليهم11!ضتمهلا

بأجوادلسص!اباوطانخملكنغيركممياوطانتجودونانتم

دير"مجزرةالىالصيدةهذهفيي!يراذالصادقوالشاعر

الاولالاغنصابعامفيالصهاينةعصاباتارنكبتهااتي"ياسبن

ههدهارتكبتهياقدمماثلةمذبحةألىايضايشيرانيئم!مىالمحلا

علىلبنانيةقرية!ءولكنالعامذاتوفياياهاالسوداءالمصابأت

بأكثرل!صهاينة1ا1الجزارونفتكحيت(،حولا"وهيلسوبية4الحثود

اتوهةدنعبدون!طفلىوفنىواهراةشعبينضحيةسبعبنمن

بنكبتها""حولايشبه،،ديرها"ما

بايقادفلبياذكياهماوان

بالغين:وحزنبغيظضاعرنايمرخئم

واحدةدهياءفيفسعطيننمني

باحاديمنىلبناتالكن

الانساحعننرسلمهاالامثلةمنلاستزدناوسع!فناالمجالكانولو

منكثيرعلى،المعطالانتاحذلك،الجنوبقيالاتباعيالشعري

ضيقرغم،ولكن.الجوانبالمتعددالفلتمطينيبالهم،الصدفى

اهـىالاشارةاغفلناصااذامبررالانغسنانجدلا،المجال

الوطنيةوالقوميةبالقضايا،مبكر!خوقت،التزماجثوبيينشاعرين

ا!صوتالجرءبا،شهرهمافي،وعوفاالفلم!طيب!ةالقضمةوخاصة

الياسيةالحياةلمشاهدالبارعوالالننقاطالساخرةوالنكتة

والاجتماعية.

،شرارةالزينوموسىعبداللحهعبدالصسينهماوالشاعران

بهمازدحمتالذيناًلكيرالشعراءمنبره!(الىبألاضافةهذا

بامجادالتفنيقي6مختلفةبنسبشاركواوالذينالجنوبارض

.النازفاتجراحطعلىالبكاءفياوفلسطين



حيثالجودةمن،لبنانفيالاتباعيونائشعراءاحتلفومهما

يئ!قون،!،واسا!،ورهـطيناشكردىافراشصالفياعةوالكل

الاتتعدىلاالتىالقضإيةمنالمختارةالمواضيعفي،يكامورإاو

الىوالهت"البر-طانيالمنت!وشتمبلفوربوعدالتنديدحدودبقليل

اهرجم!االصفو"لىةاتىالسوةثمالاستعماريالصهيونجطالنمامرخكل

واكبارالماضيبامجادا!تخارمعوالمستعإمريناًلص،(ينةالاعداءومقا-للة

الحاضر.فيوالفداءالشهادةالوح

سإوفينيةنزعاتبدافعمنالعربقوةتصويرفيالمفرطإةوالمبالمغة

.الاعداءقوة،مننفسهالوفت،فيالمجانيوالنإهوين

فيالمنهجيةالضرورةاقننضتهالذي(لاستعراضهنابعد-7

لكن.لبنانالحديث!ارضالشهرنصلالى6غايتناحهـدودالىالبحث

منهالعابقالقطاعاذلكانماحديثشعرايليس،التحديدبأبمن

ندإ،باإجسهاوااسكعونجراحهابلونوالمصبعفلسطينبرائحة

ا،ثمربينالقاتمةالعلاقةهذهفيدائماالوضوحنششطان

واالشعريةالصوروراءالعلاقهـةهدهتتحفىفلقدوالقضيية

الشعراثواتوراء،ايفالاساطيرالرموزاوالشاراتاوعياقالتط

الذيالامر،الامحاءيشبهمااوالامحاءحدالى،جميعاالحديث

لا!المرا!وصهبةشافةم!مةاوش!رلهذاالدارسمهمةمنيجهل

العملالشعريبواطنيستقريان-الدارسهذآحاولمااذاسيما

الىموضوعتومئانه!ناكمنسمةاوهإنامنبصمةعلىمنهاليقع

بعينها.!يمةاومحدد

فيلبنانالحديثالشعرنتاج!يفواجهترانابماذاذلكضوءفي

الى.لشدهآلتيوالمستخفيةال!اهرة،الخيوطفتلمسرحنامااذا

الفلسطينية.القضية

هـتافي،الخوضش!لأفيالضرورةمنكاناذااثريلست

اللبنانيئما!االحديتالعربياتنعرموضوعةمي،المجالى

مجاللانافقطلشذلكالىضرورةمنارىلاشفصيا.خصوصا

الشعرف!يارسلالذيالقوللانبهيس!محلاالمحثدالبحث!ا

والتنويمالكثرةمنوتقييماوتاريخ!اوتقداوعرضاتعريفاالحديت

فالمقتم،كالمحللالمعرفموففعندهالوقوفعن،هطةيغنينابحيت

قبلمامرحلةبهجادتمماشعريةنماذجعلىنطليكلانحسبنا

قبلمامرحلةاد!الفلسطينيةالقضيةساحةعلىالثوريال!نهوض

الخصبةالنهوضهذامرحلةاليننتقلثمومنالسبشيناتاواسط

خصبةكانتهمنامنخصوصاالقضيةصعيدعإلىالثوريةإأبطإاءاتها

خصإبةكانته!نامن.خصوصاالقضيةصعيدعلىالثوريةبغطإ!اءاتها

..الغلسطينيةالقضيةامبرى

لبنانفيالحديتالعربيالشعرحدكةقريخبسبيلالانلسنا

ه!فهمنيهمناما.المجالهذاغيراخرمجالآلموضو؟فل!ذا

،بالقضيمةقلرمنهناكاذاكان6ترهاقيمدىعلىنقفانال!ركة

الطسمطيني!ة.

تلكفيالحركةهذهنتاجمنعليهالاطلاعلناتشرماضوءفي

نقللمان،غائبةشبهبقيتالقضيةانالفوليمكنالمحمدةالمقنرة

نااخروبكلام.لبنانفيمألحديتالشعرمناخعن،كليةظئبة

ءحاولةتكونا-كادالمرحلةتلكشعصفيالقضي!ةوجهتلمسمحاولة

هتاالمت!اثرةالمستخ!ةوالايماءاتالمضمرةالشاراتب!عضلولاخائبة

.جدامح!دلاداطاروفطذاكاواثاعرلهذاقصيدةفيوهنلا

بشعراءنتمثلانحسبنااليهنف!بماصحةعلىوقاكيدا

منواسعةمساحةاحننلواالذيناءالشصاولئك،،شعر"م!ة

الزمنية.المرحلةفىإتلكلبنانفيالحديثالث!عرخرإطة

واعقيدةاووحدة!نلم"شعر"مجلةانمنالرغمفعلى
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المؤسسين.وجوههاابرزاحدالونشييفولكما:مدهبا

يشكلوالمحولهاالتالواالذينالنن!عراءانمنالرغموعإلى

نامذةذالهالمجموع!بحدمنشاعركل"كأنبلهيئةاومدرسه

التنافض"حدالى/بنفسهقائمشعريوعالمالشععرعلىمستقلة

.البارزةالوجوهمنواحدالاخروهو،الحاجانسينعبيرحدعلى

حوا!كم!لمم((شعر"مجلةبرزتكلهذلكمنالرعمعلى

نفوذهلهكانمحدداتبراو،شكلتالحديثالشعركتابفيالسمارز

شعراءمنعددعلىكص!االجددلبنانننمعراءمنوسطعلىوتالرره

العربية.الافطاربعض

مجلةشعراءعنالرديثفيفستعيضان،هنايهمإنا،ليس

،الفصوصوجهعلىى،هنايهمظما.الاط!قوجهعلي"شدس"

الشعراء.هؤلاءنتاجاتفىالفلسطينيهامضيه1ااثرنستكش!انهو

المحورفيالافكاربعضبأ-رإادملزيإمئنراناالاستكشاءفمحاولةفبل

فيندوتهااو.المجلةعبرالمؤسمممون2النن!عراءاتنالس!يارلسلهاالتي

الكلمةمنابرمنونلكهذهغراكياو(،شعرخميس"،الاسنبوكل!ية

تلكمحاولتناخلالالادكاربهذهلنسإتنمرروذلك،المسهوعةاولمقروءة4

.الا!كارهذهوقعالشعريالانتاجفيولنتتبع

:لأالارلومؤ-،1المجلةصاحبالخاليوسفيقهلى

نجمدق-ن.نجدداندررنالاننالاالننمعرفينجمدنعن"

."تج!دفاظهاوفيناتتجمربداتالحياةلان

انهاعلىآلمجلةش!راءفهمهاالشوفيالجديدصفةولكن

اسن!افايقونانيجبالمضمونوان،شكلهلامضمونه.تاولة)

هذاصاغقد"رفقهف!اد"وان"؟آلمجتممقضاياعنتعبيرالاللذات

الانراًن)ءنإقدالحينالانتهـطفيواضحةتعريعيةبجملةرإالمثاالفكر

الشعربانهغايةمحمدإااستطردثم..فنتحبلانعكاساليسالشعري

."الست!يلةالر!با)واقننناصالنفسلابهاجوجسد)،

المثاليةالرؤياهذهفيؤكدالمرحلةتلكفيالونشييافي3

المقثمةفيعنهيتحدتاذالخاليوسفعندوالثو!يةالتجديدفي

الجدةشصإراء)ة:فيقول(،مختارةقصائد"يديبينعقالهإاالتإا

يؤخفونبالكميةمنبعض!.إباخرأوبشكلكلهمثوريونوالطليعة

ويق!يمونفيه4فيسكنإوالنابمالواقعبحضوربعضهموفىخذالثورية

بروح،الواقعهذافوقالبعضويعبر.والخلقالجمالاعراس

لكنثوري؟؟لخاليوسف،ايضاض!"منوراءهملجا،الىثورية

حين"صراحةواشدوضوحااكئرابكلاميضيفثم..المسيحبنعور

ضياعفيوسيكل.خلاص4يتمبالمسيحويلتقىبنفسهالانسانيلننقي

،،..اللقاءهذايتمانالى

..،قدشعرمجلةاسرةمنوهي،السعيدخالدهالسيإدةول!ل

امامليقفالحديثلثإاعر4منحتهاالنبيهويةا!لمقاءهذافيوجت

وهاعصرهنبيلمكونالفوضىوامامالعرب!"ا"بألعاالحالالعبثهذا

وع!مبالنفوريقابلمحروممتشردمضطهدمنفىإالجديدالنبيهو

."الفهم

علىنهضتالتيالمحوريةالافكاربعضعنيسيرةعيناتتلك

ت!نتسبانه!االقولعنغنيمةفيولعنلا(،شعر"مجلةاساسها

واًلفس!فة.الفكرفيالمثاليينعالمالى،وفروعاجنورا

عنللكشفوالمفاهيمالاراءهذهطرحالمجلةهذهيكفلموئن

حيثهيءنالحقيقةهذهتؤكدانحاولتبلالايديولوءورمو!ا

الصإددفإيلنقر!سالقائإديةاوالسياسيةالمذهبيةنفسإاعنتنفي

كما،شولمجلةفايس)،:0691عامخريففيالصادرمنها16

بؤخاصةكمجلةوهيعقانديسياصاواتجاهآي،مرارااعلنه

فيوالعقائديةالسياسيةالمذاهباصطراعفو!تقفالشعر

كله.العالموفيالعربيالعالم

وتعريتهالقولل!حفىهذامجهودايبتلاثىبحاجةلس!نا



بالدل!يلعلىيطالبمن!اكيصدلماذ،للعلمومنافالهخطلهوكشف

يافيالاجتما!يبا!راحالعلافطةانعداماًوالخواءمنطقةانتقاء

.سانزماناومكان

المحايدبمظهراكلهوراعلى،(شعر)،مجلةمنالحرصىهذاورغم

اًلمجلحةعداءانللمتننبعيتبين"مافسرعانوعقائدبأس!ياسبا

الضهيف.رشيددراسةؤيجاءكما"عدد!4يخلالأللشار

موجدة.اًوعداءيقلفلاالعروبيالتيارمنموقفهااما

مجلقلأ)(شعر،(افكارلبعضالمكعفالاستعراضهذامناردنالقد

ناهيموفوعيةحقيقةالىللوصولالسبا-كيول!،الالاسية

والمفاهيمالاسرعلى"ثوريتهو"حداثتهرغم"ثعر"مجلةشعر

العربيواقعناعنغريبابقي..طويلاحيلالناءليهااستقرتالنى

بوةلكوؤ4لاالفلسمطبيةالقضيةطاليضتهاوفيفضاياهعنبعهـيدا

جاءلكونهبلسعيدخالدةالسيدةاشارتءما!مفهومةعير!فعطهدة

الفلسطينيةالمرحلةانالىبالاضافةمعينايديولوجيموقفعنضبيرا

العربيةالارضلحىىابنيتناكلتق!تعمبحيثثوريةمرحلةتكنلم

.الايامهذهحاصلهو153

اسرةمجللآ)شعر"لمعكلمالثعريةالكتاباتجاءتانبدعلاش-4ءن

مشهجونةدهلوساتالعامالهاجصىامنخاويةلآضقسلأ؟صواتمجموعهـة

ؤ-با،لهاوجودلافاراتعنوالبهـثالتجريبوفذكاتالذات

قصائدبنظميتساغلالذي.الشاعرالزائفةوافسوائهاالكلماتتهاويى

يخونانما6الموقفاختيارلفرورة،للاخرين،للعامفيهاصوتلا

الشعر.

بعضمس!ننعربا"شعر)،مجلةشصاءمنالموقف!دايكونوقد

فلسطينفسيترىحزبيةلمؤسهـسةالذصشانتمانهمبسببالشيء

اذاالااللهم،أالكبيرالسوريالوفى،جسدمنيتجزألاجزءا

فطساالشعريانتاجهمفيميشكلالذي،التموزيالبعتؤيكانا

عطمبوجهالعربيالواقعمعانلأةصيغمنشعريةصيغةمحوريا

ابراهيمجبرا،)علينايظووما!سرعانولكنخاصيبوجهوالفلسطيني

يعاهـجوهموالخاليوسمفعندالتموزياللرمزبتفسميره"جبرا

منهةصيدوكلوالديوان،:كيقوللابألنقد"المهمجورهالبئر"مجموعته

هووت!هوزتموز!ماوالماءالارض:الاساسيةالمعادلةهذهعلىترعز

هابطمامطقاارادوهالذيالانسانهذاالانسانهووالمسيحالمسيح

:الخرابالارض!تهالياررماءكلن

،الا*ا)ىمددناه!افراعايا،ابىحرار،1"

.لعثنااصكرلفا

وحعناعينيكنورءرزالحياةنسصرد

ونغدونروح،تذراعاتناالريحمعنرخي

ثمعاللارضالسماءحاملين

يلهصد،لعاو

(ةرالمه!لبئرا)

المثاليالفكرانه

آلخلاصاانتظارعلى

الماؤ!االحياةاو!ال

ع!!ر"الينبوعنفس

وروجبالبكارةصوته

ؤ!سيته،-هـاهكاىبما

حدوثيتر؟بالغيب

:الاتكار

ويحملى"ورموزهصورهالشاعرعلىيمليابدا

فيالرنجيعيشيعمدوياصوتاؤوفىمنلمتنزل

وعن...الغابرمجدها6الامة،الىوي!د

تميزوانالحزبيانتمائهمرحلةي3"ا!وفيس

الالتزامبحرارةتميزكمااللغةعالمفبمالمغامرة

باهدابمعلقا،دلكرعم،بقيا"ته،انمافصيمة

عربرصةوتقفاوعدافعيتحققيديهعلىيجزةالمه

لهاحياهوىاي؟از"من"

"...انتظاروعينايوعداؤقيا

الشعريالتعبيرؤيجديدةطرلقةالىلجأقدادوفي-!انبيد

وتجسدونوازعهومشاكلهخواكلهتتقمصجديدةشخصيةابداعهي

علىانطوتاكك!الدمنسقيمهيارلشخصيةهيالشخصية،ه!هحياته

والصيرورةالانبعاثثموالغربةالموتكمشكلةوالمواضيعالقض(ياجميع

واستقطابهالكونمعالوحثهحيثالصوفيةهيلتجربةاتحقيقا

قشرةلتحر!تمتداكياللافث؟ه!يةالحساسيةحيثؤيهوالاستمرار

الشاعر.زوح،سعيدخالدةلسيدهاتعبيرحدعلىملبهوتلمسالعالم

الىارتواءغيرليستالكونمعالوحد؟ءـذهاننفهمانعليناانيا

المسألةترجعهنامن،نفسهاخالدةالسيدةبذلكتصرحكطالذات

منتابلميتانجبزيقيةنظبرة"الىادونيساشاعراعندكلههذافي

انكفاءأبرارزاتالىالارتدادمعهايبدوبنف4ق!ائماعاولالداتعالم

الطلموهورسوخاوا!رحقيقةاح!رالموضوعيالعالمعنفصاماواً

حسين)"...الكيافيثوجودهاالذاتمنهت!مستمدالذيالخارحي

("الواقعياًلمنهجضوءلأ!قديةدراسات"ؤيمروه

الموقعنستكشفاننحاولانالمجانيالعرضبابمنليس

ليستقيم،بالالسبابا!نتائجنربطاناجلمنانمااثاعوالفكري

فيالقوميةبقضاياناتأثرهحهـيثمنالشعهـينتاجهعلىحكمنا،بالتالي

ساحتهاعلىولابماالوبيهـرالت!حركةمراحلمنالمرحلةقلك

الهاجسانالىالاشارةمنبدلااصددااذا5وؤى.الفلسطتية

فيادونيسشعرفيبهخاصةمشنقلةمنطقةيحتللموانالفلسطيني

منسافطااوهملايكنام!،ذات4الو؟تفي،انما،المرحلةتلك

فيصدىكان،النقهضعلى،بلامشاعراعندالوجدانحسابا

اصواتمنالمعقدةالشبكةتلكؤيواذسنهمالتحمقداثمريعالمه

عالمهاثحنهن"من،لهـاحصرلاالتىواصدائهالاجتما?واقحعه

الهزيمة،والغربةالالفة،بةوالك!والفرحوالمأساةاًلهطولةعناعرجمكل

تحولات)ء"ويلانفهـجاربالرمزرسمتهالذيالن!ثوعلى"واًلانتصار

"(،والليل،ال!نهاراقاليمؤربوالهجرةا،تحولاتكاب"من"؟لصقر

الكانلبنانننلحديث2الشهرروادءنآنجرلرائدففردانيبقى

خاتونها.اىانصلانفبلالمرحلةهذهمساحةمنيستحقالذي

مجلىةتيارعناعوضالذيحاويخليلهوالرائدالشاعروهذا

فيا!ابهان!روجهةعنكرهوجهةف!اخننلافابسبب"شهر)ء

العرب!ضارةمنيقغونهالذيوبالموقفالشعربوظيفةيتعلقما

لسعد.ابولاحمددراسةؤيجاءكطوتراثهم

الصراع"قىضيةعالجقدحاويخلل!انمنالرغموعلى

اق"الا،اتافيينالفلا-حةرؤيالقررتجريديةا.بئمثابرلم!يا(،الانساضكا

الوجوديةبقضاياهصلةواوثقالعربيبمجتهكهالتصاؤااشدكان

فيالتعبعررلبرةواحدالمأساويبواقعهشعوراآرهف،ايبألتا،وكان

الواقع.لهذارفض"عن

،شعرهفيالعاريفلىطيينوجهعلى!عثراننحاولعبثاولكن

همعوفيهشكلأالذيالامرانط،بالفرورةا!لوبهوولشي

قفدالكاملالعوبيالوجهفيمذاباجانباكونهب!!ةالأاو-4هذاان

ناوحاولالمعاناةاشدمنهفعاقىالشاعرلدىوجداقياهماشكل

شعريةمجموعةمناكثرفيقلاوواحدةقصيدةمن؟كثرفيايتفجر

عننموذجيامثلا(،6291عامله؟زرا)9قصيىتهلملجيءقدو.احد"و

العربيالواقعمشاكلهمالنارفةالحميمةالوجدانيةالمشاركةتلك

.محددةزمنيةؤضرةفينوم3ا

رمزسوىليس"مروهحسيناقدمهكما6حاويخهـليلوعازار

الانبعافىيعانيهواوالانبعاثارهاصاتنى2يعااذياالعررياجيلا

(،الموتمنهخيرانبعهاثولكن4فور

حفاريااحفرةاعمق)

قراربلالقاععمقها

اكمسمدارخلفترتيم

م\



رمادمنليلا

(....المدارخلفمدفونةذجمةوبقايا

بهـصاتفرروق!واللهببالريحونةالمشحزارلطصرخةهيتلك

كماؤخربر!،(اوتاماساةتفوفىماساةوجهاراىبحه،ة"اصطدماذ

الاممة،برلجلةاىاالغرديبركحيمهامنالانا"،كرمظاساذطوانيقول

دورتها"نهاية!فىااحضأرةانخلالى

علىالشاعريحولما،ذاكءد،اموبياالواقكلالييكونوقد

حاويص!بلمثلكصيرشاعرعلىولكنو،آساغيطالنازفولصراخهذا

يةاشمبما4بطري!قت،الواقعتاقصاتوي،الجوهريالامرفيمثصفان

بأنمطالب)\،اصيبا!ضا،وهو..والإبحاالرهؤتمتمدالتي

(،الت؟قضقوانبنيكنمشف

،المرءهودةاثمريةا4تجرقيفيحاويخليليفطهام!ماوهذا

ذفىاتتاءرصاةؤا!وهوءالجربر:واؤ"!لقضابا!نه!اكبيربجما"ب

...(رش!ةللاو

ض:ا!نيمرلة-المجا8

؟اله:إنوياءهـدثااض*راءركةاناىاالالثصارةسبقتل!قد

احدثاال-مرحركةمجىهلىعن،العريصة!اخطوطفي،لتخمنلفتكن

!ييالااف!ك"طث.بئابااورضىةتابمرهاحبثمن4ال!رببالاقطاربقيةفي

.هذاالناسيومالىا!ه:،ت3واسطمنذسطوعهامرحلة،!

بوصففيف،أءرجمهاالئماعرانالىايصاالاشارةسبقتكما

الدربية،اككررحركةةيتسل!التيالقوىنسببجفيحياجزءا

وتعبئةالوعىوانارةا)!ثوريالنتحريضإبلملأحالمعركةارضدخلقد

ث!اهـ-ردلكعلىمنملاعربناوقي!،والشجاعةباليقظةالجماهير

هـئافىف-اوالا!رائيليا،سرفيالمقيمسواءآلفلم!صطينيهالمقاومة

وفيلك،البحثضرورةتستدعيهاوقفةمنلنابدلاوهنا.وطنه

تمارسللمالمقاومالفلسطتيالشوحركةانو!؟واقعةلتسجيل

لل!"ضلمين31!رياالوجدانةبالتآثيرصه!يدعلىاشوريافطها

عا-ىأ"ف،مارسته"رل،دكروبمح!ديقولكما،والجماهير

ف!لهاتمارسالحركةوهده،لف"الحلىيثالشههـالووربيصعيد

بهامندووجةللأثورةالعامةالحركةمنجزءاكونهابوصفالثوري

ال!كيقةووهاىوا"ءنهامنعزلةاواالهاموازقيلا!عهامتفاعلة

الثوريالشهرهذاان:قالحينثريويشمحمودانسارالموضوعببة

جماهيريةصركهءنمعزوليناصصحلبهثوريةعنيعبرلاالفلسمطتي

الثورةحركةكانتالذيرفسهالوقتفياذن.صراعهاءنيعبرون

الشعرحركةمجملعلىالثوريقليرهااوفعلهاتمارسالغلسطينية

حركةكانت،ليبنانفيالحدبثالش!رحركةومنهما،الحديثالعربي

لدىالوطنيالوجدانعلىلصرتاثيرهاتوأرسالمق!اومالفلسطينبمالمشعر

ومصهاايضاالعربيالشعرحركةوعلىبلفحسبالعربببة،لجماهير

نايمنيالقولهذاوليس.لبنهانفياررصبرحركية

برلمورها،هي،تتاث!رلمالمقسأومالفكمطيشهـيالشعرحركس

الهالمؤفىالحديثلشصرابحركمة،ذاكاوالنحوهذاوعلى

فيلاورءماالتأثركبيرتاثرتبل،ولبنانالعراقفيوخصوصا9لعربي

منالتقلإل"فهـرانهالىسبيللاموضوعىواقعوهذانهوضهامرحلة

قيمته.

،ابنانبهـاته،زاتيا؟لخصوصيةالتذكيرمنلنابدلاوهنا

مختلفؤ*الفلسطيص+يئبالقضيةتاثرهحيثمنمنهاالهـحنوبلاسيما

الراهنة.المرحلةفيخاصة،تطورهامراحل

لواجباتاعنينفصللاالشاءرثوران":فينمرارنستيقول

بينبحثناولو"انالانصيضنرضماكلمواجهةعنينفصلولا؟لصعبة

وجدنالماشجاعوتحدثوريبوعيالعوره!ذايلعبعهناًلعوبيةشعراء

هذايجعللااوافغاهذاانماالفلم!طتفيالمقاومةشاعرمنافضل

م\

1ءالسعرءنفصائلفهناك،لا،ثقطاًكقاومةشعراءعلىحهـراال!را

الانسانواحتضنبألثواءوانص"ربالارضثعرهما-حد)،الذيئالعرب

مطالب!ين،ولسنا.يكونأنقنصةرهنيرودابأباواىادكما"اهانا

بااحديثفقطمطالبوننحن،تسممتهماوالنئصعراءهؤلاءا،بته!،الان

انماجميعاالنتاجليسثم،لبنانفيا!حديتا(مشعريالنتابمعن

وولةكونهاالف!طثيةالقضيةبانفاسالراشعمنهالجافبذلكعن

وم!هم،كاةةالع!ربا،لشعراءامامصهبةواجباتئهـضعثور،"

البق-لأهذهعلىالانسانتع!ترضمواجهةقمثهكلكما،اللبنإنببون

.*رضمن

*لمستوالفحدةتضاعفت!دالمواجهةهذهانفيهشكلاو!أ

الواجمياتمنضاعفالذيالامروبسببهاحرلرانهزلمةبمدتحديا

صصبة.اكتراوا-باتاهذهوجملالعربالشراءامام

اثعراءا،لئكاسماءعن!نقفانالىبحاص*نرانا،وووا

ادصاءوكاانهموتساؤ،وافت!صدحكواالهزيمةمنالهولاخذهمناليم

اررءكونصراخهمكانوما،فضةحينعلىالزلزلةضرد*"الذ!الفي

عل!ينضوفيمابكللبرجوازياعأكه3تهرؤءلبىاث"!ادةاسوىءب!ال!

زعهواء(تقبضىء4-8؟!ا،وصقهـم!؟توا؟هاماؤكار8لانال!4(!3ص!ا

ؤحاصوه-االاء-"5ذهتا!ءغدافىاحوبموصلنه!ن9ءبأنلانكصهم

الطبظ،.موقعهمعير!ىكلالوالو،الحزبرانبةاهزبرهةؤعا.والمسننقبل

ثمبعيداوقريبمنعنهاء-اغولةلبست*مةهه!جهاهيرانلادركوا

*اقىهص:ءصكالالهابت"ا4علإ-ئصلابرحالعش؟ورعرالمساًن،الا؟دكو

اقعوا.رذاو8،المنت!لصلاقوتهاو--تعيدوعبهأت!متاكأنرهدالجماهصر

.?(لءلا

اىانلجو/حن"ادوبسى"الىال!ودةيلزممالزوممناماله

ا)و!بالتحررحركةن!وضمرحلةفيل!نانصيالحديثا!هرداخل

اىاالاشارةايضاا!رممنلكن.الفحسطينيةالساحةء(ىسي!1لا

الانتماءجصثمنههـناكلادونيسالمدىوبعهـيدواعتجاورهناادونيسان

وبدونتباعاثمرمجلةفمراًءتم!،فط*!نفف!،والقوميالفكوي

ادونيستآردمماثلايقاععلىنفسهااثعجلةتساقطتكمأتذكرةصجة

بذاته،محوراولكنوركلاالانتاجومتابعةبألموقفكلهااجموعةابقيةعن

نفاجأنعدلمهنامنالخصوبةلكونمااغزرعلىالخدلة!رحلةتابعثم

منبالخيانةنتهم":العريضبالصوتيقولادونيرسم!امااذا

عربية،،افن،هيو!بفلسطينيةالفلسطينيةالثورةان-لمجول

المقاومةبمستقبلالايمانشديدادونهسكان!:"ومن"حطدلقمهيأرهذا

مناحشا!دهافييعملومامخاطرمنبهايحيطء،رغم،الفلسطينية

ا:719وائلالقائلفهو،لغاقياعنالاشفالوعواملالسأبعناصر

السؤاللكان،ويخلخليعصفالذياللهبهذا،المقاومةلولا"

اما"؟ينقرضشعبنحنهل:هذاهومبالثرةواحثرالحاصااحثر

يرتضيفلاالوجدانيوقفا4هذابهايرسم؟اثصرلغةالىبنتقلحين

،عنده،اثصعرذلك،للهـحبخىاوللسياسةو!ببلةيكو!ا!للثعر

،عع!،م!واقفوالزمنالشوعنبيان.)والحبسةا!ء4نفسيمههو

كما،سضلمالبمالكو!معالوحدة!جمطتجربتهكانتجنوفلي

هيالمطلوبةالوحدةصارتالذاتالىالارتدادسوى"الاشارةشقت

راىالجديدالمنظورهذامن"الشيءواالانسانبينالجدليةالوحمه

بينوالجدلالتفاعل6مكان"فيهفوجدالفلسطينيالفدا*!ه!ال!ملاىا

بهذااعنزازهيصورراحثم"والعملا!قولين4امارسةواالنظرية

علىشعريفي،قاثرااكونا!هواليهاطمحماكل:قائلاالعمل

مواكبةهواثموريالشعران...المملذلكالكلمةعالمفيااواكبان

مقد!ة"ولعل،(تفسعيرهولاامتداحهولاوصفهوليمس،الثوريللعمل

على،تندربمالتيالقصا"لدتلكمنواحدةهي"الطوائفماوكلتاريخ

ومن.العربيالثوريالثصعرديوان9ء،والاقتداراكفاءةامنكنير

افيميمالغفلفلثعطيئوحهيت!فكالملحميةالقصيثههؤهفا"دحة



لدينوفاع"النامرلعبدالشاعريقدصهاهديةغيرليستالقصيدة

العربيالقائدوفاةك!بلودلك"بينهواثخصبم

طفليافاوجه"

يزهو؟الذابلالشجرهل

؟عدراءصورةف!الارضتدخلهل

؟ا)ثصرق؟برجهناكمن

الجميلا!خرابيئتولمالجميلال"!صفجاء

"..شريد!وت

الدماء-والنناريخاًلذبيحةسالوجهتقاسيمفياعرالنفويمضي

؟..ثورةاممجزرةاهيبلادهامرفيايحارح!تى

ا"دةواحدمسمىانهافي،وحدتهاحقيقةفييحارلالكنه

اليد:حديديتشكلهناومن،اسماء

اريحافيكبيض!يبصتاليانعلهوني"

القاهوةقيالناان

الذاصرهحدودان،اخوة

قلة،

(،...قيداالعلمالستهـحالكيف

القيالىويجرونهجهرون،قلسطينابناءالىيرىثم

؟..نشعرلمكيف؟القتلةاتىمتى:فببتساعل

الارضيم!الليل6يلخعهاالخليل؟جبالفشهرلمكيف؟اتواقى"

حجرفبمتئنحيفا،الثاترسقطهمنا،نازفدم،نشمعرلم،تؤا

معالشاعريصنخماا"..تبكبممريمالنى!ياتواكخل!ة،اسود

لاضعبهسمنيآخرالسمليقشيواناحبيبنضللك...كلاالملايين

:التشردلرحلةخاتمة

ليلىالارضوسمقيسا!مني"

يافابأسم

البشريةشردتهشعبباسم

بندفية"اوقنبلةسمني

بألبترايىنسيءانمنالملحميالعملهذاعلىحرصا4هةونقف

مواكبةعلىبذلكالدليلاقمتااننافعذرنااسآلاوان،والتجزئة

طموحه.بمستوىكانتوالتصديالجرء-لفلس!طينالشاعر

فكافتحاويخليلعندالرؤياتجلتهدهالس!طوعمرحلةوفي

فيوكانت...مخلصكلطلعةفيالجبلو!ابةارعداهولمنهالة
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