
ال!يل!،ضا

فاهيوكماله!دورف!!!نوميةكلكددة

اتى1،يدالقضلكمالاحصائابالياسالاستدلاليمكن،

ارتباطهعميقعن،وللوحدةبالوحمةللتننيناعركملاأفرمعا

ذ!11الف!ربةالخصانصايرزاوهي،العربيةالوحمهبفرة"لوجماني

قصيدةفباستثناء.والسياسيةالأدبيةش!عيتهجمهاحولهانتبلور

المصريةالوحمهبمناسبةظمها،والتي(،الوحمةوحيمن"

مشعورهضهوانما،كاملةبقصيدةا&ض!يفصلم،السرية

الشعرية،تجاربهمنالعديدخلال،القويةالعروبةوعاعفة،القومي

الاولى.لأالادبيةمراحلهم!خلاسة

مجيععكالكلاسيكية1النزعةلسيدا!اياجعاذللىحونوفد

الخطابهبروحالثنهرينتيهلو-نمما،المراحلهذهفيلالبيةلتجاربه

اورما!ميوالانعا&بألمناسبةالتقليديالتفقوا،وألمبالثرة،الجزلة

معقم!يالوجهانيةلمحاللحظة.وبئلموالفبالحطثالانمفاحاتنوهح

نايشاالفكل-معانكلمةوتتنايثي،؟لتاريخيةواللحظةتتزامنصائده

مستقالصنيا،شعرية!ؤيةبناءمنلألادبيالتامللطاقةيسمحلم

ع!ن،يحاءا!اوا،وثلا+لها،ومظهيص،وابامعابعقلانقها

بألو!غ،فصائدهواتسمتا."لعي!ةوالتجربةالخار!هالضيقة

لالع!شةمنخصاضاشجكلومحه،الم!نفعلةاللصنيةوالمماحكات

للابداعالاطنىالتجليامن،الصميةمشاعرهرلوخبين-ايغا-

لالمحائيالمشدةوالاثحطع،للفيةالفنيالتصويروخصوبة،الغيالي

اليحدةفمصطلح،عاطفيةوكدلالةكرمزالشويةلملمةالمي!

تؤلمسي،عاضفيلاذهي،سياسيمصطلحئامركمالشعرفي

اثبي.لا

والسماحبهاالغبرتباللهفتلهذيالوحدة!!يع

صاض!منهاوالمجدوللع!بخا!منهاوالشاملممرفا

ساحكلفيتخطرخفافةشعيناعلىآمالاتز!

،حالربحتى!لا!روهاعاصفلاللطغيان!!مد

ضاحنشوانباليزمنرورلىخالدمشعلفيهاللنور

الوحدة"وحيمن،)

للمظمليسمحانثونسجيتهعلىالخيارينطلقاكلوالهذاعلى

'ارتجالا،التمث!بيهفيرتجل،والتصؤرالتعبيرلبلورةبالتدخلالفني

والتوكيب.ايلابضكارلىالاالشديتللبسدةج!انحاصورهويبتي

رؤيتهخلكل،نامركمالشعر!الوحم!وجدانيتبلورلم

منانبعثواتما،الفلسطينياقالى-حركةعبنبمؤل،القنية

وكاحدالوطنياثنحممهيبوجدانممنزب،اًلحركةهئهاطا!

نجنطورفتطورالوجدانبهلاجدلياترتبطالتيالاساسيةالمقومات

نبفتالتيوايلالبيةالمثقافيعةالحركةمصاحبا،الفاححركة

،لقضية.وظرولىالنضلاوأقععلى

كمادنامر،شبرفي،العربيةبالوح!العاطفيالحسينهض

ليستالقومية!لماطفة،اساسأموف!وطيةفناعةاجمنافعلى

واقعية،بحقيقةايمانوافما،عرقنيةنزعةاو!نمريوجدانمجرد

كامةلهامطركها!يارفيتتحققالوبيةلفبمداوحمةالىفئظرته

والتار!و،لغةالارض.بلامةالمو!وعهةالمقوماتكللهاتتوفر

ففي.المشزكةوإلثقافة،نيةالاتو*ماننالافتصاديةوالمصالح

بهذهكأمشروطذاتيتحسسألهبربياوالمكان،العربيالزمك

هذاداخلعبيعيكوجوداناءوبرموضع،*بخنماعيةالأرتباطات

الرحب.الواحدايرطن

افطعاصفةكل!هناومنهناكمنانا

الدفا.هلع!علىقلنيتجس!دهالكبيروطني

مرمنادرفيالتاريخي!دهالكبيروطني

هنساامتنابعثفيازلولمهنالرمنافا

الفنااحتهلاثمباءنجومهابينطقت

موطنابيوسهولهاص!دائهافيونحت

لت-طآماللبنانفيبغدادفي،محر!

بنسطتجرياحلامهاانما...نمعيهالا

جزالرية"غنية8ال

انهمن،وانسانيتها،كقوميةمشأعرهموضوب!ةعلىادلولا

طانفيس،.،كلفوىيبب،بالمسيحيةا،يمانالشديدالمسيحئوهو

المقو!تكاحدالاسلاميالدينويبرز،النظرةمحدودوديني

،المغا*بعضذلككليفاليوربما،العربيةللوحدالبمهرية

لها،التاريخيوالمنطلقالرابيةللامةهريةا"لىفومةاالاسلامفيعتبر

الهيد-فيشاعر"!يدتهفيالرسولالىالصابموجهافيندف

:"ااطا

،الاركانموطدقدسهامرحاللووبةشيدتأنت

الحدثفىالىبهروسنمشياللياليانفركموسنحميه

عمفن.لألىيختهيعربييوماتكينملمالعربوحده



ناحيةفمن،موضوعياالقوعيةبذالههـقتنعناعركم!ممانذا!ا

بأاتهديختربطهالتيالعميقةالروحيةالوشاتي!يكشففون

الراهن،العربي!وافعألىينتمنىفهو.ويقصحي3كتار،الصبي

ا!ربيبللفىالش!ميةومكوناتهالنفسيةبخصملالصهمرقبطا

ي!المامربالربيتجمصاليوالؤابة،و1مكارهوتصوراننهافنهبثنا

تدبطه...ؤابزائرواليونوالسصديةوالرلأقطول!بنانسو!يا

انه..والعباسيوالامويوالاسلاميالجاهليبالعربياقوىبوشائع

النضالساحةعلىبووبتهالصامدالعربيبا!اقىموعولةفات

لألثرقا:سماءتحت

ينسيالتثوفىولاالاماليلاخيالييذكيالصحراءخياليا

الماف!ررمحرابقمسيحنايامنانطلادذكرىهناكمنليانا

وانسجنبينمايتهاث!شعريشيطانهناكمنليافا

..فيا!طرالفنفينمظأوتارللفصاحةبيه!!ت

عرسياوهاممليهاوضتنييتيمعرسالعقيقولوالي

والدمقيال!والشللأيالصياللهوالسهرالكواعبمنياين

ونعع!*تمسيضيافالناميكلنحياالامسدولأسبمنصور

وفشليلىعهدمنحالمافيطلالحطهاعلىللعشايا

وليمظلمراعالكلعية!لف!ة،تحرريةعا!يفة،القومية،لعاطفة

الفكرهتنبعثانفىوولا،والاستقلالالتحدر"جلمنالضالي

،مبكرةقنرةفي،ناعركمالصصرفيالقويجهشافهابكلالقومية

مطلقةصرةمنمحتمرجة،ملامحهاواستكمالالنضوجفىتستصثم

بتاثي!ر،ميةواوحقيقةموفوعيةفغرةاالى،مثالميةممحذات

المصطرعةالقولىبحقيقةوالمرايةوالتمرسالوعنيللنضالمعايشته

الىفيرهمفبلالسوريونيتنبهانبؤيبوليس،وخارجياطخليا

للتقنتوالتقسيمغيرهممناكثرتعرفواالذينوهم،القوميةالقهـرة

،وببسا!و&اصنيةالعدبواعقاب!مونفيالمصطن!السياسي

الى-فلسطين-الجنوبيةسوهـساابناءانظار-وجهنبزي!

الامبريايىءاللحملةفيرهملؤنتصضواوفويتعشقوهاالرةهذه

الطبيعيومن.والقوم!يةالوطنيةجلورهممنافتلاعمااستهعفتإل!تى

الاستعمسارامو،جهةفيوتتبلورالقوميةالعاطفةترتبطان

المتمسكاولومالوطنيالعسخلالومن،الصهيونيويلاستيطان

الحدودالهدالماناصركمالفدول!د.وبالروبةبالارض

ا!.احد،العربيالوافعمعتنفقلا،مصطنعةكحمود،السياسية

العربي:لننحررالنضا!سبيمكمارلخوضالكافيالتماسكتيولا

تولبناشلتاننيالحمودفنلك

سيالتهفيها!سمنولكل

لعبابناغدادصنعومن

لعرباالتاريشانيسعتاهـيد

ضساقط،ادطننالنضالبحركةلألث!يةالتجربةبأرتبا!ر

هبتكلب،المريخةالذابلةاوراضاا،القوميةالفرةشجرةمن

،وتئاقضهمالمملاءمفاءةعندكشف7الالعاءاذيلاوارتفعتالعواصف

مصالحهملارتباط،الهربيةللشعوبوالقوميةالس!ياسيةالاماتيمع

نامركملا،حشفوبالممارسة،مراحلوعلى*مبرياليةبالمصالح

اثيكايضاوبالمما!عة،*ستعمارجانبفيتقفهـليالقوىضيقة

العربية.وبلوحمةالعربيةللقوميةالمعاثيموففهم

الضيق،المثاليةجسريعبراناًستطاعمدىايالى،رامن

ياهدالى،لأالوطنيالتحررامن!ا،حيثللوحعةد!يتهو!بود

ناعلىبالتحيدلوطنيةاالثورةمفهوم!تسعيان،الاجتماعياثعصر

الاجتماعبةالتىىبتصفيةالايتملن،"لرجماللمستقبلأدور

ومصالحه.اهدافه،ا،ستمماريا!صمعبإلثعاركة"لضالعة

و،السلطنوالزهلا!،الا!ظم!خيافةحشفثدنامركملاكاناذا
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تقف"/تيالطبقيةالن!وينفتحقيفةالىقيصلانه1ال!ل"لتزلدفمن

القكل!وح!هبل،العوبيةا!حتسبيلو!يالتحررسبيلفيخبة

فبلطويلاومتاا!تكلدالطبتىابألبناءالجمانيفلاحت!اك.اراحد

و!ا،الفطيةالوص!و!ىى،الضيقية"انخرر!ىا!يتنبهانا

ناالا،موضوعيأ،رمنانبعثت"ثعوعيةعاعتانمنا!فم

بالنسبةالشويةتجربتهفيواحدة.لصةتحسملم.الهامةالمسالة

كملاوظل،وإفعالنالقوميالحلمتحريكيامكاتهاالتيللقوى

لممحمل'لتبمالبعث!صبلايديولوجيةصمىومفاهيعهنظرتهكلنممر

الوقت.بصورالا،وتتضحالاخرىهي

بالغا!طنيةالمسالةإولى!بانهالبممبالامكلنكانواذا

التوصل-الافلعلىشعرهبقراءة-المستحي!لرمن،اهننمامه

بعثيموقعفمن،الاجتماعيوجمانهإليها-تنىاننيالأبعادالى

"(1ه26-1591)لعرييالضعاو-اءلصحرافى"قصيدة!أديينا

معركةفيالعربيةالامةلامكانبت"كسخيدا،البرول.ابارنجناميم

!الاصتقص:

للافحار1لصعراءنداءا،رضمناطلإلاسودذلك"

اترعقودمرهبينهمنلنسجنانرمامهملكن!لو

الحلىمافلوا!حمنا.لواتالسماءالىورفمنا

ولضادفئيمنقان!طالغدارتعةوفيحقناافه

بالثعارمسيرةاست!يكملايينملحقناافه

"(!عارلنةبا*صنونمشالحصونبهوسنبني

فالاستنكلللتحررللمصةالقصيدةفيتتجها!ناعيم!لستانا

بالمدالةعحقتانتثفانالص!بةومن.المحليةللعوارد*مبريالي

لنةراقيالمتعاوفةالسلطةعكلهصمافشناذوصا،الأجنماعية

الشخصية،المنافععمىوعالبهاانتها!يتهاوعلى،الاسننعمارمع

الطنية:المسىليةحسمنايصانمنطلقانماا

وح!مسطنيليهفي!ضالحكمثىماذاالواءخياليا

بمساصيباثعوىو!هصالمالاس!هاالرهالهكان

دحرسصهبينماوطابتالدارفى"لسدطينهمةوممت

الفلسبالسم؟لتلايخوضوا.ال!ثرالط1فيالروبةوثبة!معنوا

حين،بشراسةالعربيةالزعاماتهبجفدناعركمالكانواذاء

!من،شعوبهاعليالمةتعار!الذيالوطنيالقىمنتحقئ

الحمينفسادويتبدى،الاحتماعيالقهرالىنظرتتبينالمستحيل

!دياوتنافسأ،ظقيةوعيوبا،شغصيةا!ماعاالثدبةكجديتهل!

فيكحكمتالتيالمثاليةالروالشه"نشكو'،للسيطرةيتسابئ

لمبحدودوالزمته،السريانطعقةحولاللجاموفتفدوحدافه

يستهانلاصاكنةط!كللقي!لتالتيارو.ا!سبهذه.يتجاوزها

إلشعرية:افيربهالىاطراعلىبها

فدساوطافناثرىفيبهلأيبميقعظاسوارعلى2لضدايالمال

النورينتهيالايصضطبيعةعصابتهزالتومانوريماتند

الغلفالىهـشرحمهيمةالق!عالمي!دبانالطبييومن

الذي!ضطرابملا،الطبقةعناللطةفيةلانض!،!مدة

الشرفكرةعلى!المفاسدبتعاليقها.الثعريةالتجربةعيييئمكس

الذينفسهالتعيروهو،الارفيوطبيعة،ا!ندرالمتعلة

انحرافا:اشدبصقفللتمسكيد!

عمرفادءامخطدولد.و!شنامرحبنيااانهمناما

اكبدأنيةواثنشع!،حيو:حرالش!يةالتجربةوسيلى



أؤسفاترورهصهاصلةببرودالقصيمهعا"لاخلنرحفوألف!ية

:اثنافرةاالاجتماعيةالقوىب!ين

يبانىلامنأثاريخيعديلش

اثا.659ل-هابيلامافابيلبنيهكا

الاجتماعي،التفاوتالىالتنبهانلي5فشيرأنهنادنابدللأ

4الشعر!التجربةوظمس،التفاوتهذامعالجةألىالنظرةفير

،وقنفكل*جتمصلوقي1الحس،!رهغةبلاسععي!ة،فصممال

المجتمعبثرتهرفىاننيالمعكافئةغيرال!فرصعلىكلهالسضمعاخطة

:ولقكاءافنياءالىالواحد

الصيمشهريا!ضان"

لخيغالد!عدحزنت

البالسونالجياعحرن

لصالمونااشرون

رفبثهموتباوبت

ص!اتهمو!اعم!

المقغبكطولحتى

مرونالم!ظئلردوفيستوي

المترفون!نعمون

الجاشينبالبايسين

كه.اليامفيالجريمةعلىالصابرش،الصمتين

اشتراكية:بفرةالبث1احضانمننامركالوينالي

كعودلاامةدالشعلداتبق!اوللمدافسحكلنه

تزوللاوللة!ساميطمعنىالر-!ىميةن!نا!

و!يلالنيفيألينيكعىطمماتحطهأشرجميةفى

عثلالينانالثع!ماوجوداالؤرقعن!لغضه

الاصيلالعث!سيبض"

"06+االاصيل

وطعت،بجهدالاالئورةالىقتحول!امامحين!ىانيلا

باثمب*رضلاالىتصلانقيطويلاش!وطاالثريةالتبرية

كا:بداهثو!،ال!رةمص!الى

(،مبنا2وماالثعبإحصما)ة

كيع:"د

الخطاياتنتؤالشعبجراحمنالصاياتلك

بأليطلأواثىال!ليبالمماحكهوالعك

ايامواصليبطوفوالمتفتان!ىالشعبا

مشجبعكبمحىليستا!ماناعركمارعاقطالبعايةفى

،ولمالنكلةمعدوكةصبيلاليةبمثالية،النكبةقيالربيةالانطمة

لتيالاملخيبةوالمتر،ادارةيلض،نفعرانثنىإنيلبث

،وتضال!الربوالملولدالحكموفي،الربيةاالمامعةفىبمامنئ

فىعاطتوالمنالري"لاق!اعيالكوينصغرةعمهارح!ويخياله

الامرجمية،والعفاءالأمجلي!كةبالشي!ءالشسوفياصاال!بية

واستنكارهحير!كلايستقطبمر؟ستفمفصايدهاجواءوكنفو

وفضبه:

البلادعكالقغ!اءسوىبالبلارر!لتم*ـملاا

لجهاداشرعليانتحرتالتيألبرصبة؟

وادكلفيمثرثاألاتيرالشعبانطرواقىموا

نادروويهولا8نونلهي!ىفلايشكو

العبلابينمةالجبارركبهااللروقياين

النجادو!الوملا!يثبركلعفاهنشت

ال!نميمة،والفسادع!تىمكلافوجمتا

،،ال!ادلوببللةاميبللشبولوك

(،الرب!ال!مةافياباالى"

بظواهرالحكامضامسدتاعركهكلسر،اليبتىا!عيولفطب

و"لجماهير،الرعاياتاحيةبحرعيواستطر،مر!ةوففسع!ا!ة

لمأدلى،القيمةمحد!دقولاالهنعنىهنلأويهثل،السلطةكارج

بأعميةمراخهقواتيالليللحعيرالطبقالكوينكبين

تنطيسا:

ودمصمذإءنعغاندطنيصا

سييلهاشدبفكلصفولىمنظم

هقيمهالحهل!ببب!سق

لايتطللىللم!ح!عكل

و!زةباسطالربمشتاتقم

ثعىاعللئاط!بمتمو!

مصراوحم!مةلاءهملىعقي

لفكرااشرفىاا+ج!وتلبكل

الفخداكستنهض*مكموحت

ضراجملى!تهىمريعت

البعثابواب!كلدالوبيةالانطعةفيفامركمالىاملخاسوحين

"لذياتوهيبتنظيعه،بهيثصالنىلوحموي2!دلمبيلبممم!ب

لهاليبعثانكما،معهيتواقىالن!الاجتماهيومحشاه،كتمناه

الفسطبنيةالقميةأجلم!3بالكفا!لناللا4كيهالاعتزازمندصيد.

.46"امممنذ

فد"هكلن!اللجميعلبعث*2

العيا.طلعفيوصدهفينعيثي

الحياهيعتنتي!منحرلكل

صباهفيكالمجد،،خالدةنقية

الجميلهلدارناعبرهنعودفدا

والزهورالع!رفتضحك

والنسوهـالاسواروتهزج

بمهالخعيهوقضحك

.،دصىدال!بيةالمنيقةشه!تالتيالثوريعهألانتفافاتومع

بطت،ال!يظبرطنيةللصكةوتصمرهاالصنيرةاليرجوا!ية

ا.لضثعة!تهوأسشد،الاحداثسحرتو!تتفتحكمالمشاص

دشيكة!لطو!الحمو!ةالاحلاملداودته،الربيةالانثمةكل

التي؟اتوميةايههمتصاراىمعالشربةالتج!ربلر!ودت،الو!8

!يبةبعوثةاقتناعاوإ،ثاد،بالذاىممر،فئالثوراتهذهانج!قا

ارضهماله!ايدينخي!يجمساان!يبثوال"دفلطينيينوبان

القوميةفارسيخلف،الغفقة.العربيةالوحتراي!اتقحتالسليبة

الجرحصممن"لعرييةبسحنتهاهلالئي،الظمةالممشولى

عبدالنامر،،المريالعم!بسحنةوجدانياوت!لمق،الطسطينيإ

والاستبسالالمقاومسةفي!موحهاارطنيةلؤيتهحققاللي

وصصة3والظميما،الحيمدلسيالةناصركمالويصدح،والاستقص

..سعيدبوروانتصكات،الاحلا!ور!يالاسلعه

مبدالنامرانويبدو،بنقدكلهعبدالناعىنامركمالو!ا

حمودالياكيصو!دفىروهو،وللوممةللزعيماكصورهضق

منضخمت!التىوا،تعيىءبهااتسمالتيالمثاليةللطبيعة،بعيت

عبدالنعرشخص!وان!ي،اثوح!صنعليوامميتهالكلدمكانة

انضوتكهاالفسطعئيةالقضيةوانغوت،و"لومحيالقوميومشك!

اجملقصائدهنفركمالحعبلقد.اعطافهلىالقوميةالفوة

لطبيعةلقيقمفنس("جمالأد"اضيديهدلعل،المرحلةهذهظ!

.الفترةمذه.فيصوراكه



يمينيهددتاااليكاليث

امسيبينيكلمحت+-

ال!دبحالكاتفيفديتك

بلادبمماثنيافيطيفثامحه

العبقريقلبهاجم!او(نت

بنيهارغباتعلىخفقت

علأيكاستفافىلجهادالان

اباأنصراوقعقدفتبئى

!وماالنمررزدهلم،مبلك

جهراباسمكواهتفجمال

العبيدهمساتعئاطك
إل!الأعند؟البومع،اصحو

لذةفي"لمبدمنبعب

بايمانسهشعبملاحك
الرلىيستبيحللدذىصش

هـقاظسطينفيوليجمالى

الساطا.اًلسعجميعالهمناك

جريحمعنىالفلشا؟فيه

المتىشبابيانطلاقم!ه

صلواتيلمىاليهاخن

شا!يهفيالوهم؟ينشني

برباه!فىامسناعنانش

جديداانطلاق!انريدجالى

قليلاالرفاؤبعضضل؟ان

ل!وبفاصمداعداحيداشوفي

يدبم!وضعتيديكوبين

كديلمحتمقلتيكواكل

لأفتدلمالعمرفيوعيرك

اوحدحلمعلسظل

النميالغمامثراهاوفو!

المقصدالىبنيهاخغوى

المجهدصدرهعنلتحمل

المرعدالثلاسرثربناعلى

يعقدلمالبكرثرقناوفي

ء.-ديياافاديكولست

للفرقسدباسمكواختال

صس!يفؤادوجولهبوملء

لاسى-و-2امس!سنوينحر

المت!ديحلمعلىوطئت

موعدفيالمجرمعوكان

اج!!لمشبابكوحق
المسوردظاميءمعبلنا

المسجقبةفييكبر
مرسريوسعتومقبرة

المزودالىالمسيححنين

معبديفي.الوهممعفاخلو

اسودواقععلىلاعسحو

اجودعالمالىو!منو

تحقدولاضمعفنفلا

تصمدانالمجدلكسيعد
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ضا،اطارهداخليعملاللييالوحدويالتنظيمهوالبعثكك

العربيةالانتصاراتببماديمموالن!كيالعربيالفارسعبدال!نامركان

،قاخراالفلسطينيالفجرالىفاصركمالإهتدى،الوننيينوبت!م

علىبسواتالظهورالىإلفلسطينيةالشخصيةسبفتهللقد

:السياسي.المرء

فملتئم،الحكمالىوصولهبمدانقسمفقد،النعثاما

ال!ربصفوففيخلافاتمنصآحبهاوماالسوريةالمحريةالوحمة

نفسياتمزظوعاش،الاحدا!بنارناصركمالمشآعرواقوت...

،للحزبو+4وبينبعبدالناعرالأرتباطثيقة4اعواضفهبينرهيبا

اخرممى،اليالوحدةمعتفكيرهبوا!عفهوالخهطاتبينضا!عا

ال!زبمنالبسمشاعرواجتاحته.الانفصالف%لنهاتتوال!

سقصطقدعبدالناصرواما.6691غالرهانالىالوهسةمنذ.هف

رقما،منمجلىلقراربقمبوله،!م6791بنكسةجوادهصهوةعن

التقديرمشلارعلىالنسيانسننالىدوجرزمبالرةواسدلت2؟2،

عصينبضمااسرعوما،لهئاعركمالفلبأكنهاالتياليقة

الحركةبدمائهاحركتالي،الصغعروةالفدطيبةالرجوافيصة

قهرمنواثباالفداءحسامالمهثمقالجديدللفارسمهللا،الطنية

افيدقية:ثوريةالى1الخ!ة

ف!سملكوسادوي"

الالامياحلامعاشتفصة

الخيمشياءنتنبعقصة

الظلامجمشياتووتتهاالجوعحاكها

لاجشينمنحفنةوبلأثي،بلارريفي

!ينرطللهمعثرتكل!

04

وبقمياوهط..بالؤجوو!ود

411صماعة*مقصةانها

م!مةفيسبشعشرصمموا

وانينودعوء

وحنينوشغاء

فلدهشعبفصةانا

السنين.مضاهاتفيورموه

وصمدفتحمى

واتحدوثرى

انخيمبينمايشعلوحضى

"العلامدنيافىالصدة!رة

ساصل!ال!تفاعر!لالث!يةالتوبةتنقيع،هنالألى

واسعكملا،ذاتيةروافدالىالشعريخةالطافةو-ضمربا-لثوري

!لسطين.مقالأتهمج!ءالىالرجىيمكنالقوميةالفكوةلموموع

القضيةالىلياكمانظوبانهاثقوليمكنشدتدوبأيجاز..الفورة

كقضبئةوالاخلاعوللاح!لللاستعارمجابهةكقغصيةالفلسطينية

يتملنوانه،انعربيةللحضارةوتحد،بكممهالعربيممصيرغزو

الكاملالتحرويتطلبم!وهوالمسلحامفابمعبرالاظسطينخرير

ومنطلقكاسائي"لعربيةللامة2لذاتيةالقوةوبناء،المربيةللوادة

داكلوالتقعمبهةالو!ن!يةالوىبتوحدتتما:خيو؟أ،فعلارالهث!

واثنقعي!ةالتىميةالجبهةبناءهنلامنلينهقافداعربيكل

ويشيرلذه؟لجبهةمنالعدبيةالرجعيةنامركم!ويستبعد.الشاملةا

الحريرالوطنيةحبهةفيالمشاركة!يآلوطنيةالبرجوافييةحقالى

!عركةفيبهيثوم1نبمكنهاالليال!وروتهيءتحدر؟نعلى

المصير.

أثبيةلرهسسات

!ل!ورمنش!ل!مع

حي!أطه.دحبنطهمذكرات

ه"ادبناهاصرمن

الهنداوي.خليلالنفرانرمالةلبديد

خورفيرليفالمسقوليلأدب

مباركزكي.دوحواءآدملمن

الضيا!!ل.دبالشعرلالتكسب

خ!ئبةساهياثعاوبةادبمنمثضصياته

اومروءالحياةبغواردوسعمون

والتمردكامو

افيععنضوبابا

!و&فرانسيس

ور،أوييه
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