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عدهـماهموك!ث!لاقنوممركلعمتفى

نحوعلىالانسانخلقيعيدالفنانمكانكلو!مقبولهومما

مؤ-مساتاحدىالفناناخرىوبكلمة،ا!ش!اريتهقايواظب

اثقافةعلىاالاضىالجانب1انجميعانعرر4وما..التربويةالمجتمع

الاهميةاجدادنااالىكولقد.الشعرهؤ،وحديثهافديمهاالمربية

يستإعالذيوالنضاليالحياتيالموروكذلكللشاعر*جتملثية

ماالقبائلاكانتسواءالشريةالمنظومكتاريخمييلعبهان

تعتفلثاء'ةي!!نبغاذالجاهايوناف!ان،ألسياسيةا،حزاب

كالمةبهتاطاث،عرهذالان،رسميااحتفلابنبوفهالعشيرة

والمؤرخحالهالسانفهو،بالعشيرةالمتعلقةالثقلايةالمسالل

-ال!ماليثو!هالىبالاضافة--!قومكان2نهيعنيوهثا.لايلاها

اههيةا&ربياداريخعبرادهلملاطينوالحركهاليومالصحنىبوطيفة

علإمالعباتيغدقونراحواةل!النظامعنالفكريالمنلاءوكونهاثاعر

القصر.مقتنياتمن*ذءاويعمونه

ءهرووه!-الخصوعىوجهعكالامويالعصرفيانهغو

اًخر-عصرايفيمن!احعةألاشدإفنناحريةالحزبيةالتناقضات

للكلمة.الحزبيبالمعنيسياسيادوراالعربيبألشاعرالتار-اناط

فيالحجاز،الانرصار.جركاتضدالامويالعفىبصففييقف*خطل

الالبيتاحقيةعنالمنافحا!اشميالحزبشمربزيدبنكميتوا

ندءبيدالله،الاخرهوشاءرهلهالزبيريوالضب.السلطةفي

م!والخواربم.كلمهلي،شعرمصمباتدعالنيكيالرقياتقيس

اءدض.رانافحالعبسيالهمرفيوحتى.المفوهـونوخطبلؤهمشعواؤهم

احقيىفعن،الخراعيوث!بلالرضيالشريفوخاصة،الفية

اهـلطة.فيالبيتال

يدعلىالشعرهذانشاةومنذ،الحديثالهربي1الشعروفي

،-اخافتاتيالوكلالتحرربمعركةملزمونوالشعراء،البارودي

واذا.الاستقلالوخىالاستمماريالعربدإياتمنذالعربيةالامة

زهاءانوجثف،الاخيرذالمائةالاعوامعبرالربىالشعرتفصتما

وحافظثو)!ءذ.ا"ستهمرمع"لمبركةموضوعهالشعرهذانصف

.الحد-ثالعربيالشهراعلامءنوسواهم3مروخليلوالرصبم

كانلانهنطبرافنيتهفيخفيفاجاءفدالروادهولاءشعرولعل

علىتثويرهالشال!راينويالتيلجماهيرامنالعريضةالقاعدهيعيب

الجيلوف!ورالسيابريةالقفزةوبمد.معاوالتخلفالاستعهار
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الوطنيةلتحررابحركةطزماالعربيالشعركلالشعراءمنالجديد

حسرب،النكنة:الؤيبتاريخنافيالكبرىللاحداثدسسا

،وسواهاتثرينحرب،حوناانفكسة،الجرانرتحرير،السويس

واليومية.العامةحيلاكناعلىوالمؤثرةاليمة.*صلأثهمن

الامةعلىوقفاللشعرالسياسيالانتحاءيكنلم،بالطبع

ملتزمينالماضا!رنشعراءكلانالسئية*ممففي.،ادربيةا

!5نروقهبلغإلالتزامهذاولكن،الاجتماعيالتعرربمعركة

الانجلوسكسوفية،الامموفنى.الروسيةالثورةشاعر،مايموفسكي

.!لانجليزيةالةشعراءاهموهو-ييتسوليمألاصرلنديكان

كمبحينوذلك،امرءاقصيدهاسسمناًول-شكسبيربععد

انتهتالتي1691عيمررلندا.11انتفف!ةحولالقصائدمنمجموعة

القواتهسيكلبعدامورة1فإمة؟عطمجر؟لهامنكانمروعةبكارثة

القصائد،قلكاشهر(،1616الفصحعيد"ضيدةكثت.الملكية

ئلاليناتوفي.اليوئم!تىابرو"ق!تمطنفظظلتافبيةرائعةوهي

في!ببراةيارا-ةهـى.ان؟لماركسيالضاستطاعالعشريخنالق!رن1

وسبندراوثنهمالكبارالشعراءمناربعهمودهالأنصيزيالشعر

وقد.*سباييةالحربفياشتركواالذينلوييود!ومحنيس

القصائدءنعددكصمنالمعركةض!يمقكتابةعلى!رتهاوثناثبت

الاسبانية،بال!!حودتعورالي"*91عاماسبانيا"اهمهالعل

بولونيا.علىالنازياان.الهلموات!بمالي+9291اًيلوداول*و

د!العشرينالقرنفىعليىالمعتدىالشعوبانوالحةيقة

وحسبئ.لتحررابمعركةوئيقةعتةئاسياسياثمراافرنرت

الاربعيندطالعفيالمحتلةباريسقمطوكانتالحلفاءطالراتبانالقول

الديمقزاطيةحستحريضيقصدايلوارلبول"الحريةأ"بقصيمة

،!:االحديثالحريةمفصممؤلسس،فرنساات،نفىوالتحرر

*فاثعنبلةعن؟هميةتقللاالقصيدةانلنلركذ!نبر!ان

مثعواما.

طني:ال!التحرروشعرالفلسطيفةالمعركة

وعامبل!روعدصلوربينتفصلالتيأالثلايوناهـنواتعوفت

الشعبقدمعديد،لمويةوانتفاضلالوراتفلسطينص9النكبة

الاحداىهذهواننكست،امث!هداءاآلا!ضلهلأالفلسطيينيلعربيا

نقولانيمكنمثواءايديطعلىالفعطينيالمثعرفيالنض"لية

من،و؟كو-4،جهةمن،الشبك!و"مطمياتهمبشفيهم



للهلهوالشاعربصديعليمثلاالحادثةهذهولناخذ.اخرىجهة

افيم2791عامفي.الاولوجنديهالوطنحارسوىلهاياهمجابها

بلفور،اللوردبحضورالقسى؟ءالعبرشصةالجامعةافتتماجاحتفمال

هذاءطورةالشعرواثرك،مصرعنممثلاالسيداطةءاحمدوب!فور

ترابناعلىالصهيونيةا!ولةألتيامالبلا!تهيئة-منيالذيالحدى

ةلللد)!ةالرسالعربةانسياسةيضجممباركةمفما،المقسي

فيالاحتفالخبالالضتراكبالرالساسة!بولنخلالىمنوذتك،المعتدية

:يقول،الخورياسكندو:الشاعرفكتب

الفاجعةأصلفتتعليكلوميمالورديا

صافةهياديلنطتمدمصرعلىلومي

الواكعةظروف،معربني،!كملكمنشكو

عتقاضعةامةاؤصااالامداءاوههت!

طامعةوفييفيئغداامماتشمتوالا

العربيالصفوحع!هوهناالشاعرأعليهيشددمااهمن،1

يبديان!مفةيكنولم.الغاذيةالقوىوحدةوجهفى!لتقف

المعفلةلان،ومبكراناضجاوحموياساالفلسطينيالشعر

عميقافومياتوجهاالفلسطينيينوعيفيبالضرورةتخنقالظسطينية

واصيلا.

تحولتفالفلمنعطينيالشعرحركةبن"لقولامكناطهص

،وذلكابثلاباتامرحلةفيونموهافض!متحيثمنجلريا-حولا

الفافىيوطيفها&ريطانيالمسقعرفدالومنياقنضالباشتداد

فيكبي!دورليكأى9.291-36!ائورةأنظني!!.الصهيوؤدى

علىكلؤثرل!الت!عبرانيعنيوهذا:.ألفنسطب!الشعرحركة"نضاج

كلاسيكيوالشعربرزفقد.كذلكبهايتانرهوبل،فحسبالم!ركة

الكرميوعبدالثريممحمودلرحيموعبد1محوقانوخاصه،الفلسطيني

للروحوارخوا،الفنىةهذهخلالالنحيريوحسن(سالمىابو)

الش!بويطمونيعسونهاللاح!اثوتصدواتطورهفيالفلسطبط

ناشعأنهمنكإنصالظمفاعاالوكنيةالقضاياعنويدافعون،!كط

والحقي!قة.الاميةتشود!اشعني!!اعاتبب!الوص!الوعييبث

عيرانجطمنألاو-عالقطاع1وعجزالوطنيةالاذاعةفيابتلةفيانه

ب!مكةينصطلعواانالفلسط!ييونالشعراءأل!تطاح،ال!رجمةتناولعن

-،دورثةعليهيرمارلواوان(مكاناتهم51حمودفص)الشعبتوعية

ىت-اداسيحفظها!اقانؤصائدكلتتفقد.اتثويري

ممعهم،ومجالا-مارهمفيويتداولونها،قلبمهـرعن-منهـمالعوام

و"الشهضد""الةداني"قصيدتي!قانيكتباانصثفةيكنولم

اذص،الثلاثيناتمرحلةفيشهريانجازآعظمت!داناللننين

كلتاجاعتهفقد.والمكانيانرهـانيشرقهافتاجمقهيقهصيدة

-،دتالتيوا،-ستشهادآفداء11ظاهرةعنحبتعبيراالقصيدلين

الافاالفلسطينيالثهبفدمحينما!لرا.هالعقدمنالثانيالنصف

السعمبخاضهافدانيةحربضوال!رحىالشهعاءمن
.النزوضد

الفلسهطيبالقصيدة1فىالان!اليةللرعشةالاولا!-سكان"وربه

'لقسام،عزالدينفيراىالذي!وودعبدالرحيماث!دالثساعرهـو

ات:فاوذلكحين،له%دوةمهشهدائهاواول3691ثورةومفبم!ور

الفةمق!بلكمنسارهاقدتحدفلاللحياةطريقكهذي

هذاان.ا8،9عام"الشجرةالقرية.عنالدفاعفياستشصهدحتى

فقد،المعامرالعرييتراثنافيا،لننزاميمثلمنخجرهوالشاعر

سلوكه!اه،بالسلاجعنهاودافعشعرهكلا!مبافضاتاتبنى

القائلةث4لعؤيدتهمصداقا

هذا&دضمخلصاف!لالقساممنهععنعب!الرحيمحادوما

داحتيعلىدوحيساحمل

اًلمديقتسرحض!لآفاما

غاينمانلهاالشريفونفس

الردلىصاويفيبهاوالتى

العدايغيظعماتواما

المنىونيلالمناياورود

."لعدااينيظمماتاللهكانوهكذا

بخناسبةالقدسفيفصيدةالقىقدمحمؤدعبدالرحيماًنقالو

!ول!يب!ال!قصهذهفيجاءوقد،الاربعيناتافي!اسعودالملكذإأرة

توديه؟اةفب،ع!لمنجئتامتزورهأجئت،الاقصىالمسجد

الكا.-ثةحسوان،آتهوبماالتنبؤاستطاعانهيمنيوهذا

الشاعردورو.آن،الفلسطينيالشاعروعيساحةعنكائبا-كنلم

!بيلها،فيوالاسثهأدالمرحلةزضاي!شالتبيرعلىمقتصرايكنلم

:خطاذه!.لىاواه؟المستقبلآفا!استشرافالىذلكتصىهوبل

اقات!الجيلبظهور:ألنكنةبعدالفلسإءا!ثسعرحركةأرشت

العربيلننداىهضمااكثرجيلوهو،لغلسطيبينالعرأءلصن

.وررالعربيالشعروبجركةألمصرأبثقافةاقصلأواعمقوالأنساني

ومحينرشيدهاشمهارونهمشعراءاربعةقلقالنسمينأتشهت

الذينالكييرينعنمضلا،ألصىي3وحسنالصيبمهـيوسفبسهسو

الشاعرلجعبلكي-الطبيهما1منوممان.المقالهذالهمتخشعلا

الخطابيالشعر1مننوعيسودانا-ومؤثراصاثثانضابلورا

يوسفالخطيبالشعرءنالؤعهذامثلوف،الحماسيالطابعذي

يستهد-ءتحريضياالحماسيةا،قصيدةمضمونوكان.تمثيخير

ال!والمباثوة،الههحواستنطض،الصفصةاثربالنضالثفكأب!ت

ات!التو-عقصيد!هولسمر11منأخرنوءسادكما.الفر

فيتسفانثونالتشرداللجىء'وب!سوعيتمميقتستهدف

الاندلسيونبما-فننهيذكرالشصمننوعوهي.4الخلاتالسنتمنتالية

الهيون1،"الإولالص!-يوسفديوانوس،ء.بلالعمسقوطاثو

ممثلخير،الخمسي!ناتاواسصميالصاثر"،،لل!ورالظوصاء

بقوله:،الاولأكىاعلىولن!ل.الننمعرمنانوء!ينلىين

الأعصارولاتخمدنيالر!لانجبارمادجانا،مشعلانا

اوارالخافلإثههلي6حصااللضالسنةالافالطفيسأمد

الطرعنها،وينوب-الضحىمثلخىترىجيهتياغسل!ولسوف

اختارولا،ارضىلا:"مض!متمثردااظلولن،للبةانا

والاق!رالايامتقمسحاقمدامهعيلنى،قدوومشيئتي

الدارئويهاالىإتعادخي،اناسي+ح!دانا،مجرمانا

قصاهـدهيلقيلانحينالخطيبهيوسفانافولوللحقيقة

ناعلىماثراكأن،ا"ضاسبيئوفيالمخيماتفيهذهالخطابشة

الكلوفكانتلو،فلسطين!وبوالتوجها.لسلاحنحوبأكاسيدفع

مواتية.التاريخية

وقد.،أ!نكبةتفرزهااناالمحتممنكان!دالتوجعفصيدةماا

لمواجدا!ادكعهوبالبثأرزينابالحزنالشعرمنالؤعهذاامتاز

العيونمجموعظ)منالامثلةبمضاقتطاففيبأسولا.و:اللجوءالغربة

!لنموذجخير،بضتعدانلحمكنالي،(،للنورالظماء

:يناتالخىفيالفلسطيني

العوائرالطلولعلىحداداناتوسياق!ألحزينالطلامفي

المقابروصمتالصمىفيجيبفوميشتاتاالر-فيواناليب

الانسيابالموسيقيإعنالاولالمسؤولهوادزينلحزناهذاانا

ينفيهلاالذيالانفمالي!واوعن،البيتينهلينفيالجناتزي

الحطدوةواف!يس،حدادا!عانما،الناتوسلان،الناقوسصوت



بلفطةالهموءهذاويتعزز.الجلجلةالىمنهاالىمالىافرب

بنشوةا"قفنمسحاناللتيئ(،المقابرصمتالوببارة"(الصدىا"

متلوعة.

حاداجدارايقيميكنلمالخمسسيظتشعرانبالذكروالجدير

بينيؤجكانماكثيرابل6التوجعوقصيدةلصابية5-القصي!قبين

ذلكومثالى.احدةواقصيدةفيالتحريضيالشعرمناكوعينهذين

اجزإئها:احدوهنا،الخطيبليوسف(،لاجيءهسة"فصيدة

بيارةفوفى-ي!سيرفي-!عةقوجناحيسفاطيرسقبرةكنتليصني

وغدرو--لنا

اًولا-للذبحانا-انت،انا-اق!ترباللاجيءايها-قبرةكنتليتني

-للردى،للووتنحن-مانتفض-للفداكبشاننحنه-نت2ثم

وانضحر.-تجرالكايك-خذفاندثر-ترلمانتواذا-انتفض

-الي!ومحتى(النكبةمنذبطمةالظسعصنيالشعرعنهينم،مما

غسانكنفلألي،:اعمالوخاصة،والقعةالروايةذلكفيوتشركه

الد،س.وحسا+لمعقدة-"ممل!بىما"روايةالاخصوىد

خامةنفسانية"لنكبةاثرللفلسطينيتتشكلانخنميةفرورةكانلقد

ال!لبعقعةانوالحقيقة.الناسمنسواهعنبمايتميز

المهزومالفلسطينيللضميرالاولىالمعتوىاهمابالتشسوا،حساس

وقد.بمحرهاقبللهيكنلمعالتقوىامامعنوةوالمقهور

وحىالمنفى!د"وائلمنذالهقدةهذهعنالفلسطينيالثمعرعبر

مثلماالاحيانبعضفيصراًحةهذا.الشعوفيصروهي.اليوم

سصرفياعتاتوفد.ايلاحيانحر!يللقصيعهمستيبطنةتظهر

ايضا.اللوشيةووبماالأصغاربعصرمصحوبةتاتي"نالخمسب!ئ

الصيب:ليوسفالابياتهذهنرىا،صريحةظهوراتهاوءن

نفسيب!صةهذهموطني

رسديسأح!،هودد:-يا،اين

رجسيغيرضيتهش!34لا

نفسيارجاءيحتلالميغير

كلالمرءيفقدان،الحسصذأاعمقوما،المعنىهذ؟ابعدما

م!رةستلالظسطبيةالنقدحركةانراييوفيةمنسه*شيء

الضمير1محتوياتعنامشفمنكتمكنلمماوادجواالشاومن

الانسانلنفسلىليةالعامالبنيانوعن،النفسيةعقدهوعن،الفلس!

دلنكبة.اه!*قا*دبيكراثهصببلعبر،الغلسطيض

علىشعونافيوتاصلتنمتقدا!لفهالرعشةاننرىاومكئا

لهذاالاولىالتاثيويةالخصيصةأصبحتاحتىالخطيبيوسفيد

الجيملوهوكنميههاعلر،الثالثالجيلشعراءواظبو!د.اث!مصا

ا(حتلة.1الارضمنوانما،المرةهذهالمنفىمنياتلم،لثبم

واحدنمطعامامحافثاظلالل!طيني(لشعرباناقولايمكن

ممسسةوبينالنكبةبينالوا!عةا،رحلةفياثعريالانتنمن

بالتثوبرتهتم،.المملفناكوماالقصيدةوكانت.ا!صوفةحزإران

وفرؤرةالكارثةوحسئالاجوءمفهومتعكسكانتانهااًي،والتلوع

؟صيدةانهاؤبما.المفبمعالشهوويكى'كلخلالمنوذلك،لثارا

عاليحافعتفقد/كئفوس،ك!ال!ممسةبعثدستهد!تحرإضية

من6الاستنفاريةالقالسيةالصورةوعلى،1جهةمن،الخليليالوزن

والالسبازا*ستفزاعلىالاقدرهوا!ليلبمالوزنان.اخرىجهة

المجلجلى"موشبقاهو،!منب!معببوذاك،الخطبة-للقصيدة

،!بلكلياحولاال!لشطينبيةالقصيدة!ت!وللمولهذا،والمفطربة

شبهميمنةهـيمنالئهيالتفهيلةاشعرباتاهاالمقاومةصكةثوب

ي!حين،ومن.الخهسميندخلا!لعربي؟2الشعرعلىطلف

الل!وءحسيعدلماذ،تماماتئيرتضالاموركانتالثالثالجيل
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علىيسبطراخذوانما(،اللاجئينمنيكونوالمالجيلهذاطليعة

جهة،من،ءولوالفالثورةفعلهوجديدموفوءالشعرهذا

بدلاوكان.الغزاةامامالمحظةالارضعربصمودبغرورةوالشعور

يركدلذي1آ،مرا،جديدهةتعبير-اًدو،اتمنالجديدهلاموض!وعات

تتطلبجدإررةمضلايناندوك!دممثامأ،الشكلعلىالمحوىا-بقية

الخيالفينوءيةكلفزةتحققتوهكذا.جديدةتعبيريةادوات

لثورةالظهورمنطقيةنتيجةكانت.آلفلىمطينيللث!سعرالتصووي

والاعاشةالحيمةلعدلسمميو،الستبكأاواسطكلالفلسطينية

لقد.وللشاءهـبخاصه،بعامةللطسطيز!الاولىالهمومهيوالئل

انعناعريعنيوهذا،المثورباورميراف!وءاا"لضميرلتار-ااستبدل

البندقيةواهمها،الجديدةالمرحلةهاحالىدخلتقدجديمة

اداءطرلىالىبالفرورةجتحظالعناصروهذه،والشهيدوالغداني

الخصقبالانشا،.الفنيةالالواتتويدمنفعلالكمكنتو،ج!يدة

انالموكةبل،وكفىالمعركةعنامراحدالشعراليسانيعنيوهذا

اجذر؟ؤتحولاعهيفانهوا!بعامةالفنوعيلىلالشعرعلىتفرض

فيالفنيةالصورةخصالصاهممنكانولهذا.وتقنياتهبنيتهفي

الامر،لمضموئهاعرض"لدىويصريةلمسيةقعوةلملكانهاالستينات

جمس!يماسكدفتلقد.وكثيفزخمماديمحتوىذاتانهايهنيالليم1

اللهنعلىوالصفصالحضورلقيلةعصيانيةمشخصلى!التاربخ

الاستيطبي.

الدورالثلاثيناتثوراتلعبتمثلماابانهالقولايمكنوهكذا

ومثامسا،الفلسطينيينالشواءمنالأولىلجيلاانضاجفياحبر

ظهسوروان،الثانيالجيل1انضاجفياحبرالدوراكمميةلعبت

منالثالثال!زانتكاوانضعق!الستيناتاواسصفيالمقاومة

يعنيوهذا.المقاومةبشهراءاليوميسمىالفبىالجيلوهوالشواءاا

وتاثرتاثرصلةاي،دائريةصلهوالمعركةالشعوبينالصلةانا

نموةىثهلمهانفعلوالموكةالموكةيخممالشعر،متبادلين

الشص.حركة

للمعركةأخدامةهمالثالثالجيلشعراءادىكيفيةباية

عاه!عتب!عزلتمثللاالمقهوماالشاعرعندالرمزيالعالمان

الشمويالجوهرفيالسالدةبالزعةارتباطولهذا.الجربة

ضاددغيرالوعيقطاعانقوامهاالنفاقىعةهذه،الفلسطيني

اث-راناطهاالتياتارتخيةالمهمةانويبلو.الوافعلقطاع

قسمانهبأنطهاسالشعورمنالفل!م!طيني1الروحتحر!هيبقسهالمقلوم

ارص!!اأةةمبا*حساسمنوكذلك،الكمانيةومالمهالتلىيخية

وجودازمةهيالمسالةاني2،هامثهاوحاشيتهعلىاو،التالىغ

ثعب"لوفى-الوجودبفرورةص4الغزاسسهذااًن.!ماو

تفاهلملاتنتاجكانالذيالحسهقا،واشتاتفر!الىالتاريخصئه

نحوالظسطيئيبالشاهـردفعالذيهو،ا(لشعبيالروحفيعميقة

اءلىواللفلسطب!المصيةالبئةمنالتعب!يةوطرؤ"الواثهاستلهام

موا-هةفينراناوهنا.المنفىبيئةامالمعننلالو*نبيئةكانت

!ية.الشهؤ!ةابفنيللشكلوالاجتماعيةالتاريخيةالصيمسة

الفييةالقضأيا.الثالثالجيلءلاثعرااثرك،نشاقماوائلمنذ

هتهأهممنوكان.حولهاث!هميمركروااننرنج!ا!!ألاسأسية

"!تل،الوطنفىا،فلسطي!ني0الشعبعروبةاولها.امورثلالةالقضايا

درويش،لمعمود،(عريياناسجل"هيالصهذاقمثلقصيدةوخير

القوميةالنزعةتنتثرأذي11القاسمالسميح"هكذا"ا!يدةوكذلك

:ا،خيرةهذهال!ببدة!يقولمو.الشعركبماخطهم!لعلى

العروبة1القلبى5كنبغيهكذاخصوبهصحراءتعر!مثاما

الر-وخةزعدةهوالمقاومةلثواءعليهشددالنيالثاشوا،مر



الثاعركخذهموقفوهنا.الوفىفيالبقاء!لىوالتصميم

والتشريد.التمجيرعملياتلم!جابههالمحتلةالارضفيالفلسيئ

،وفصيدة!يادلتوفيق،(رجوعياتالقصيدةلمننىاهذايمثلماوخير

الثالثةالمسالةما.ا!اسملسميع"البطالةسولىفيخطاب"

السوالراميةسوىكفنيدفىالثالثالجيلشعراءعليهآشددالتي

عبرالتفنيدهذاجاءوقد،(!لراليلارضالهيفلسطينان"لى

للفلسطينيينالوطنياتواجد-ءكدالذيالشعبي.الموللاىاستفام

عميقاواصلاتوظيفاالموروىهذاوظفولقد.ألقعمامنذارضمقه

ىعا-الفلسطينيالأس!انعينفتعاهمها،افىاض!د!ليخ!م

الععووادانة،الفازيةالصهيرفيةالثحصيةمقابلفىشخصيته

بالإدومكالتمسكو!لك،تدسفوشعبلهاارضايفؤوبكونه

ال!يانية.معالمهجممسيانالصوارادالنيللشعبالاصيل!ة

وهضمهالشبصوتالىاصفىااذ،اللسطينيالشاعر'ن

بموكةلتزامه1علىلهدلقضبرهلأمابرهنقدالنحوهذاطي

علىبرهنبل،قىنفصفزهاءمنذخوضهالتيالوطنيالمتحرر

ؤدمبفة.كمنالطوعي؟نوجههذاوورأء.*فئامهذاوطوعيةع!مى

نيءماالتلقاليةمنلهاففسفةوهي،الصةبقضيةالصالالتزام

هثا،ومن.ملتزماالشاعريكونانموالطبيسالش!ل!ان

ت!رإفتاسييهياساسيةظيةفااليوم؟لفلسطيئيالشعركان

هذاوءح،الشعبيةالمنظومةوروحالوطنيةللشخصيةادمنحن

وظفماكلفانولهذا.للعقلومنايرمملدعالمموابهةفىلنحنا

القصيدةفيومحليقىويهوماوكل،الشعبي1!دوىمن

الانسطينيةالشخصيةلسقرامزةكنايةهوانما،"لفلسطينية

الشعبيةاوالريفيةا!زعةأنيعنيوهذا.التاريخيةواصاثمها

الذي*مر،عليهاتسصولفايةوسيلةسوىليستشونا!

الرومالسية.ضريبةمنينيها

منكحامر،لفلسطينيةاثمورةاظ!بسا،السبعيناتفي

الثودهـط.الناقدمنصبلثلاهـلفسه2ضد،الخارجومنالداخل

،(،!مملامالثعلبيالتب)ـ)مثلمنعباراءالشعرفيتمروكلن

وبحدةكنتفالتي"لعبلراتمنوامثالهما،(،الطريقنصفحافروو"

'أيومالعسطينيالشعران.!يثورةلىانتهلاريادكرأجعيلزوعممل

منسوهأء،ث!ميزة1حص!عمهالهأ،بذاتهاقثمةممدسةيشكل

النقديةبمدرسةكمسميتهلأويمكن*داءحيثمنأوالمحتوىحيث

اطسلالدصالنقعياثوجههفاممثلي"همبينمنولعل.الثو!بة

مودحبود'حمدولععوى.ثحبورواحمدحويشمحمود!ععرنا

،الماديالرجليملك"ذ.الثوريبالئقداط!رمة!صواءاوضحاحد

للالدمى!ركحسساحرهـلشلوولعل.بهويتلالرلقدهيفهم*

مننوعاأجعالتبراحسعليهأملىافبمدرويشمحمودهووالئردبم

؟ف"بقيئىو!ط.بالتفلالا!ثنوبةالرماديةوممنها،ارمادية

فه.لعمقهونظرا.لفلسطيئية2!لصكةلضفايا!احعرالثاعر

الركبوالتقئي!الرهزور8.يستترا23!وفقد،إثعقدية

حالتهامن!ثعول!ةينقلأنكركما،احبفةإالفنيةويلاشكال

التيحامثية4الاحالتهاالى(الستيئهفيمملالته!اك1الوجد؟ثية

الطاقسةبتفجير،و؟ل!!سبعيئ!لىبديهعلىحعرسخ"خه

ثمنعةم!مةالصور'منجعلمما،والتلولحيه!هالالصية

الدرولشى3جمربكوئه؟نبركئلاأت!هوفى.وشصلبةصدفة

لىرفبهئتإيمهوبل،باثريذولم"هوسلمردالركييبثحو

هث!مثلومن.اهيابىلالرمزوراء"لتضغىوابث!زآةصأحعدم

أبةئضااداةبكونأنالشصهـصكعرمحهاضورقهالهاالتركيية

كنثسمناسعلأ"لباماطةلا3وذ!،2لعريضةالجملاهر!!ولر'

2مية.نصفثرللمبلادنافى

"،،
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شعرضانصفيالبحثاليحتمياسوفا!سوفنامماهذاان

تساملولقد.نقدهمعاييروفي،اتاريخيةياالقضاشيعراو،المعركة

يخعمانخلال!مئيمكنهالتيكأالكيبعنيومفىاتثرويثيمحصد

التياميفعةوعن،الاسفافيعر!لأشعرفيالجماهير!مية

وقعانثونالداخلية"لجهاهير!تجربتهلهاينقلانخلالهامنيمكينه

الشعرتوصيلمسالةطرحفدالشاعرهذالأناي.السطحيةفي

وفي.الصادلىالملتزمالفنالةصهءهيهذهانوالحقيقية.الثودي

وقواعدنالحيقدملا،لنقدلان،اسلحه"النقدينكسات!عهذا

الاشكال.فينحلتطبيقهايمكنقوالبفيومصبوبةجامم!

بضعتقترحاتتقديمهوالخصو!يبهثاانلهاناملكلثيهماوكل

كشطعلاالمنق!لان،ق!مراالرحركةطىاق!مرهاانهبتفيلا

وفرضبالتث!ريعلا،و!هبالتحليليلاويلأبا!نيوجهان

فيكليلةتعلي!مناستخ!تهاقدا!تدح!وهذه.السعحير

ألضالعىج!ملةتشكلالقيقهكيفنىولذا،الفلسطي!ني"لشعر

التيالقصثدانثبتفف:وحدهاالقصثدمنللن!ثودءإثي

التالعة:بالعصلامييتصفماهيومحمثهاالجملاير"ستوعبتا

النفي،لطابم!و!لك،البضة!ديةالنسبيالفياب:اولاا

ومولدلصادقة6بالعواطفنريغنلاليوجدانيمجمعليوالاعتماد

"لمؤداتفيهمح!رم!م،تجسيىشبهوضوحو!اجعيلةلاحيلة

اننلاعبمنبعيدمعجم،التبميديةالمفبرداتاعلىوتمتفوىالحسية

وفارغا.مجلاليامنهكانماسيمالا،اللفعي

ضهرداوالتاريفيةللوافةالشاعراستجابةعرضي:ثلأليا

الفنيةألاستجابةعلىمثالوخير.نفهالحم!سردلا،الحع!ازلأء

منهيالتي،حيثيلالهعرضلونبعينهتاريخيلح!الناهحة

مجزرةحوللرويشمحمود!الدمي،اث"عرلاالمؤرخاختصاص

فاسم.كفر

هوفبمخوىوالا،عميقوجدافيبمفنوىالصورةتعببة:ثالثا

،وخاصةالمدكبةالل!نيةالصودة!ما.مصالن!نيوادبخ!افيامن!!

فيممجوجةفهي،الاشياء4ب!ماليالتخييلاطارهماعنغل!ما

الشيء،منتقربناانهيالففصةالصورةمهمةاًن.القاركملانوى

الدورهعكا.لتادية!يقةوا!كل،خيالناالىالش!6تقرباناو

الوجمانيالمميق1بألعنصر،المصدالغ!رياو،العنملاللصنيشلارج

رثاءهولناجحة9الصورمقالنعهذاعلىمثالىوخير.والاثق

(،ي!لىلملشي،طؤبيا)فصيدةفيورفافهنحرل!م!!رويشمحمود

،فرب!ماايضاحمنأحريدابتغلىالقصيعةلتصيلهنامجالولا

ال!يه.نذهببماتوحيابيلاهابعضاقتطافمنباسلاومن

ابمدوالبحر-يصعمواانفحاولواولين-سواعمعممن!برالسفح

-مئاز)منأقربوالنجم-يمبرواانحاولوا-ولفى-مر"حلكلمن

ولكن-تصورهممنساضيقوالارض-يغرصاانحاولوا-ولكن

يصل-لملشيءكلبى-غامضلثيكلبى-يحلمواانحهو،

الىوانتميتسض!ممنالبدايةفارخت-ومزضصسمهفكوا

منك.اوضحلنصن-مبهمةكوفيالشياءيا..آه-لؤاهم

ماندلهانمنبدلا،الابياتهذهقراءةطمى

متساويةبنسسبيتملارجانوالوجدافميالتمنيانفحواه

وانسجتها.للرافهكه،ضويةوحد!وينمعجا!،!ريبا

ثفسنانجببل،وكفيالص!ةالقالة!لاءلموتفأسىلافنحن

،(ومزقكلص!سمهف!وا"اللياث!*منالتسلالعلىمرفمين

'رببمايعرفواانينبغيمماحريعرفونلألمثطلةامولاءاغ!تيلهل

؟ثاعر.فصدهماهوهئاكلا

كقعيدة؟نا!و!م!.اثصيمهموضوءتوحيد:رابعا



سرهووهذا،وموفوعدتجاربصةمنتوليفاتتولفالحديثة

لدىنجاحالاقتالتيلفلسطين!يةالألقصائدومن.الأودتتيعما

واحد.بموضوحمنهاوا!مةكلقتمتعالتيتلكهيالصاهير

مااذاالصوابنجافيلاولعلنا.الامد!اع!كعيرةوالامثلة

وهذاعوران!تلكةةفي،القصيدةحركةسير)الرضانأعالنا

لتجريدي1ابعهطاالانا!التيالعرضهط،االع!شقانتحار

ببهتحدالى،بالتمرييتتكانراقنيةفيلىشساءيتشب،احمف

،منالموضوعيةاحادكونهافياي،لصيدة2وحتليالديبعلب

.ونتيجةفنينةبأربطةوقرابطافنعفمونابناءتشكلانها،وفيجهة

اثاضائاوهي-المنكلماشانرى،الشكليينوالتكيرالتشعب!لأ

الشاعوابئنبالظنتفريحرةالداخليةالتجاربمنتجتاذسنفسه

!عالقصيمهمذه.القصيدةفيالثوريةفلسفتهيحشدانيحاول

!نالشاعريتخذهثوريوتوق!فللوا!ءذهنيوفهمفلسفيةخلاصات

تنلببان."لداخليةمحؤيلإلهبس!ماذ!كلممتمداالاحد"كه

الداخل!يةالقضايالان،الفموضفيدورهلهامرالخارجعليالداخل

.قضايايانهمانا.الاخرينتخصمممابهوالفردتمضفضابهي

توصيلواالعسير1منفآنولهلا،انتتضممااكراداظية

التيالذاتيةمييو!ناالثلاخلحولىالثديدالتمركزان.اليك

الجممير.تطيمفيكنرواموراقلبان"لاحوالمنبعلايمكن،

.شاعتىاذابأل!عارجارراخلتلطفانالفنيةالصورةاعدهكانوصذا

هووحدهاننلطيفهذالان،بالثبوثيقةصلةعكعونان

الاسفافاوالنثريةفيشعان!ونعنفاالمموفيبابعادالكفيل

.الشصري

كبلوالمجاز،المجاؤميالشعريةالصورةانعليهيتنازعلأمما

نااي،بالملرةاشبهصنانيمكن.الورةهذهومن،سواه

المركزذلكتضيءاشعاعنلممناها،المركريةالنقطةصكر!

دنر-ماعلىولنمثل.كهر-س؟لاايحمعألثرحاللقاركعهوت!ثرحه

!ويش:لم!مود،،دعشقطريقالمنماضذةوهي،كصورةبهله

ثقت..الصنرساعة..ت!موجثتيكلوينشق..استشتمافماعد

الف!سنبدةسنبلةممل!شابل،فىسبع.ا.للسنابلافبتتحبةجثغوفى

انشقادوهي،لمعنىاحولهايتهرثرنواةتقعالموزةقلبفي

النواة1هذهمضموننفهماننملكلاافنا.المت!لمجسدمنالقهر

الصفروةالشفزةهذهاناي،بممماومافبل!مافوءعلي"لا

.ثمةان،ا!ويف!رهايشرحهاسياقفيلفيقةانسوجةهي

خيالنا.امامادتكشفهممناهافتغضالصورةنواةحو!تد!لأشعاعات

جثةفيالقائمةالحبةعيرذاقهات!ررالقمرعنالج!ةانشقافىان

القمرانشقادااناي،سنا؟لسبعتتبتالغ0الحبةوحما،ائتهـلم

التيالسنابلحذه،الجثةمنالسبعالسنابل!عتملاايكا"+

يريدءالهثاعرانفورانفهم!ننا.سنبلةالفمنهاواحتكلا!مل

مناشئااوالميتمنالحي!وجو!كرةوالنحعدالتناميفرة

!*وهظ،الحياةانتجتحبةخرجت"لميتةا!ثةفمن.فقيضه

استطعنامالهمنسدانيكفيائن.منير!رطمعالجثةهذهمنان

نرىوهكذا.ا!جلأةاتنتعحياةالىمتفسخةجفمننتحوللكي

تكشفهايحاليةبشذراتاللبانارةنهح،التصوير1!النهعهذا،ن

تفقداندونبالوفوحيتفنعمعنىللصورةيجعلمضواه،طيوتكل

يكونمي-انن،الث!اعديستطع.الشائهريةجمال!يتهاالصوزة

علىلرغمهاالغامضةبألبورة!يقبرمضاتبضعيقدمان-مفصما

نأمنهتطلبوهذا.ايضارتحنيهاولتخصبها،مضمونيافر1ع

يكوناناي،المجلارينزوعهعيلىيعش!مابقمرشصرهعلىيحتمة

نومي"جولان"بثهالفنتعريفان.بهباسلاهدالىيعا

عينه.بامالقملالف!وفيهو
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عليهاعون1نكبغيالتيللماهيةالتنعيو؟ليسيرمنلش

ماوكل.المعركةشعرفياو،الملتزمالشعرفيالفنيةالصورة

منالاحوالبحالى!مكنلااماتاأستقرامناحعرلييتنطيراتمنقدمته

الشمولي.القانونبمثابةتعداناو،4البليةطابعتاخذان

،**

ال!نمسطيني،الشاسانافحواهمانمصكابوجيزة"لجالةهذهمن

ا،الفنتس!ييس"بمقولةطتزم،كافةالت!دي!ال!نضالفتراتفي

علىالبقاء.التصالدعطبةفيمعينصفالىانحيارا!نهوبوجوب

المعركة،اتونفيارقىوانشاقدالنلسطينيالشو1انفالحقيقة

م!نرافهكما،الحتعيشناجهاهوطل،ابلبألضرورةبهامتاثر!و

ناوالمالمكد.وتصوسمانقلهاعلىوامين،لأبعاثعاالناسوعيفي

الركةج!لةتستقطباناستطاصت!لاخيرةالاوفةفيالمعركة

التعبيراشكالكلقطلامافيتدمموان،الفلسطينيةلشعريةا

الموجوعةإلروحتلك،كلفاثءـفدوىالشاعرةفحتى.الجمالي

!خالىالذاتيإتدالرةمنفاخرحتهاالثورةحركلهاتالهثمة

حرير؟نمكسةبعدمامنذ،انتجته؟لنبمشعزه!جلواصبح،التاد!

وطتعيا.شعر؟

لا،الجماهيربقضاياالشمراتزاممنعرفتهماكلوبعد

هذه،يلالتزاموعممالالزاممسالةكلللخوضاعياثائمةال!

البلأفاكانولما.الكير1ع!نهاوفيلالكميرهيهاكتبالتيالمسالة

التاريخيةبالقفسايامةشمين،بامةوالرب،فيعةالفلسطينيون

القولسوىهذهآ*لتزامسالةبض!وصيسعنيف!لا،للشعب

،وهومتزمةليسفنثمةالندبفي.يلاخريننستوردلأزمكبأننا

ءلهذا.هائلةوقوىفلسظتخلقكونواتبهاتمدارسيشكل

كندفااما.والفويةاهـلمكيةازمحيهممنوامتالال!رإممسطةكانت

القرنمنذتلقائياملتفىمةعنشاابيلاثا.قمثطالنقيضعالافالامر

يا!يبساصالب!ثعلي*ننزام!ميةتطرحانوقلبل،الماضي

بقرارولسي،طوعاالشعبلىابالتوجهتاصوهي.العالمفيبلد

لان،با!ودملتزمشصفةان.سواهاوجماش!جم!دره

بل،فقطكشعببالظسطينيين،افرتفدالصهيوفيية1

حريةعلىال!ريمكنلأذلكومع.اينساكانر1دوبأل!فلسطينيين

من*فانافسانهووبما.باهه،نساناهوالنيالفنك

يصخقيلانسككانفإثلاً.وقطرصركلليالبشريهمماالقظيا2

مناءالشصيمنعاليهيفماملايته،عنجزءوهنا،الاضأالجنس

الليفما،والثل!ولألنهربالغابةينفعلالانسانكانواذا!لتغزلا

كانواذاأالطبيعةبمصي!تاثرهم!الننعبير1منالهشراءيمنم

لاف!معاذا،قريبااواصديقايضداذ،بطاساةيشع!الألسان

الفنو!ندنا،الشانكانمآواياولكنأرثائىشعرهنالكيكهون

.القتالشرا*تيخااللهوكفي،ملتزمة

ع!كلعدة:

فالا!سان.لحيسانتعريفعن!بحثونوالمدرونالصورلمقهمعنذ

اجتماعي،وحيوان،ناثطوحيوان6سياليوحيوان،عا"لاحيوان

اطلعانوالحقيقة.مميوماوالعر-ارسطوق!يتعريفاتوهذه

العربي،يلانسانيض!؟نيستطيع،العربية!ع!الالبيالموروىعلى

الاقدونةمالانص!طةيكنو!.شعريحيوانبثه،خاعيبوجه

.العربعلمواطشعر،العرباسمةوالشعر،العربيوانالشعر

انشائهباعاتولنتىبالشص!لثعلمه،كذلكسربيا!سانكانولما

الشعر.خكلمن


