
الفقةموكلأكلمالفة:!أ-!يععا!!ن!ماق

-------"اطفالياغةوا"!وعةحول

سليمانخمسيناتمننقفزاننستخيعكيف

الاخفال.شاعرسبعيناتالى.الجماهيرش!،عر-الصيسى

ربما؟البعيدوالمحهتقبلالثمانيناتفاقاالىبهبمالمنطلق

انهالعيسىسلبء،نخرازمنكبيرثاعرفيالقولي!

الجماهصرفيالعربيناعصرفييحملفهوغاجيالشاعر

ير!الدليمقراوتحررنانهوضنالحركةالكبرىالملامح

منالانتقالفيل-تشعرهفيوالمعضلة.والقومي

مناواحدابالمضهونالا؟خقالفيبل.ججلالىجيل

الجماهيريتفشعره.نوعالىنوعوموتتنفكلالىشكل

وبهذا.تقدمى-قوميبمقياسنفسهيقيس!!-ابوالطفو

كليماادكلإرارر.

الجناحين،بشعردـذو،العيسىسليمانيسجل،القياس

منالاحوال.بحال،ندعيلاواننا.الشعرداخلمسافة

كما،شعرنافيالقوميةالمسافةهذهقياسبامكانناانه

طرفيضبطعلى،الان،يساعدناوضعفيانناندعيلا

لكن..معاوالنلركالملءالمتواصلالشعريالخيطهذا

التيئالجديدةالشعريةالمسافةهذهفيالتوغلحقنامن

قومية،بمسؤولية.بفرحالعيسىسليماناختطها

:اابشعبهمنيتعبلافكأنه.لاطفالنل،بنضال

واياهم.فنقراهاطفالناياتىثم.شعرهعلىنستيقظ

اشاعرالهذاحبناباعلان،جيلينفي،نعتز،ولهذا

ماعطائهفيونقول،الحيةالامةوجدانفيسكنالذي

القومى.المناضلويفرحالعقلانيقدالنليشبع

الع!يسىأسليمانهومن:اولا

بنفسه،نفسهيقدمانالمرءعلىشيءاثقليكونربما

نطقالذيالمنتميالنضالمستوىمنكاناذاسيمالا

المعروفالعيسىسليملنان.العيسىشعرباسمه

يعطلم،ونضالياسياسياالمعروف،وتاريخياجغرافيا

كبارمنشكبدونانه،المعاصرأدبنافيبعدحقه

مشرقا،والتقدمالنهوضشعراء،القوميينالشعراء

العربيةالجماهيرصميماخترقوشعره،ومغربا

اًلفلسطينيقميصنامن،الكبرىالكفاحاتعلىالمستيقظة

ومن،النكسةحتىالوحدةومن،الوحدةحتىالممزق

العيسىسلبءانالثمماعر

سليمان.لعصىهـالجماهيرمجددادةالعوحتىالضكسة

عندهالاطفالغشعراالقوميةاالمسافةهذهيرىالعيسى

لهمكتبقضواوالذين،الاتية4العربيالجماهيرهم

المشتركة.للمبادىءاستطاعواحيثوانتصروا،ىال!

اليأسلان-،المناضليننفوسعلىفممتنعالياساما

اليأسيكونكيفاذن،-كبرىحماقةالسياسةفي

المرحلة،معنهايةشعراانتهىالعيسىانقيل؟امثعرافي

ومرحلتهموجماهيرهلشاعرناظلممنالقولهذافىوكم

-باقشيءكلاناحقيقةا.اللامتناهية7ةالمشتر

الجماهيرهذهابناءهمالعيسىفاطفال،متواصل

وفكرا.ارضاالمسملوبة،المظلومة،المغلوبة،تارةالمقهورة

المتواصلالقوميالصوتهذاهوالعيسىسليماناذن

الرملذراتومن،فلسنطينالىالاسكندرونمنفينا

،السدودفيالماءذرىالى،الاملحولالمتماسكة

تكتشفالتيوعقو)هم،تنموالتيالعربوسواعد

سليمانهومن.للوقلئعجديدةبمحاكماتالطريق

شاعرناانه:القولنستأذنهانلناليسمح؟العيسى

ساطعلعميقا،رفيعا،والانقىالاقوىبصؤته،المستمر

جذورفهي،تموتلاقضنيته.والشمساللؤلؤبين



لهذهالعربيالقومىالبناءحدودوهي،الامةعندالوعي

يضجناهذاكل.المتصاعدالصراعشعارهعالمفيالامة

عربهممنلكن:الغريبالسث!عريالسؤالمواجهةفي

العمقفيوراءهميغوصالذين،العيسىسليمان

دونفيراهحى!اضرهميواجهثم،السحيقالتاريخي

ذلكفينعكس،مستقبلهممقار،ةعنوقاصراماضيهم

العيسى،سليمانوينقلب،نهوضيا-مأد!،وياشعرا

؟والقصيدةالواقع.بينالمنفىهذاعلىصنمتهفي

قوميةانوهينفسهاتفرضمركزيةمسألةهناك

التاريخيالسياقفيتاتيالعيسىسليمانعندالشعر

العالميةآفاقتنفتحهناومن،ذاتهاالعربيةللمعركة

العيسى،يشاءكماالعربكل،فالعربشعردـ.امام

حضاريوعيخلالمن/قومىعبورحالةفيهم

مفتاحاتصلحعربيةديمقراطيةعنوبحث،متصاعد

ت/الوحدةالثورةفيخدمةالثكناتتجعلجماهيريةلحركة

منمتحررا،قوميتهفيتقدمياالعربيالازسلنوتجعل

يقرأ،وهكذا.ارتهانكلعلىمتعاليا،عصبيةكل

/شعبه/جماهيره.قومهمراةفىنفسهالعيسىسليمان

يانخوا":السعيدةغنائيتهفيجديدانقراهفكيف

؟"أطفال

)1(لاطفالغنائية:ثانيا

كبيرقوميشاعرينتقلانالنادرةالجراةمن

فيوضعهالى،الكبارمواجهةفيالأدبوضعمن

العابهمالىتنضافجديدةلعبةوكانه،الصغارأحضان

عالمداخلالشاعرلعبةهنافالشعر.الكثيرةالعصرية

شعريةومسافة،وانضاجتفتيحلعبةلكنها،الاحفال

العربيانالشعريشتطيعفماذا.الطفوليالوعيباتجاه

كالينابيع؟المتدفق،كالغابةالملتبسالعالمهذافييفعل

مرحلةتاسشىعلىالغنائيةبالكلمةيراهنسىالعبسليمان

رحلةفيالمفقودة،القوميةالبراءةمن.الوعيمن

الشائكة،السجونقضبانوبين.السلطةالىالسعادة

يبثربذاتهالغناءان.المريبالغروبهذاامتدادوعلى

يقهرالفرح،والمحاسبةالنقديوهجوالفرح،بالفرح

"الصادقون"يعودفلا،المصداقيةيجدد،النفاق

،بالنفاقالمقهورةالامة."النورمواكب"فييتلمى

انه.البريءبالغناءيحررهاانالعيسىهـليمانيريد

شعرهيكتنز،ذلكومع.صعبتحد.كبيررهان

منبدءاالثقافيالتحرير.امحرةالمخاالىالتوقبهذا

التعليمي،التحريرنصيبمثلنصيبهأكونتالابخف،ل

سليمانان؟والشلاحوالبترولللممالمجدداالغلبةوتعود

وتصقلىءالكلمةتقويه،ديمقراطيشاعركأي،العيسنى

حدودالكلمة،ابدايجهللا،والسطوعالامتلاءحدالى

دار،الكاملةاالمجموعة،اطفالياة:وا:81--ىا!!ليمان)1(

.اجزاءعثرة،7891بيروت،الاولىالطبعة،لاصغارالاداب

متكاملينسزالينيعرحوهذا.بدورهلالمقهورة،الغنائية

هىوما؟عرالث!هوما:والطفونةالشعربخصوص

الطفولة؟

فهي،.متعمقتفلسفالىتحتاجلاالاطفالغنائية

الطفل:الاطفالعندبذاتهاقائمةحالة،تامةببساطة

شعرنانجعلكيفاذن،غنائهلتجديديستعد،يغني

النهايةفييتحولوكيف؟مموعل،مكتوبااليهيصل

شكلاأالمتفجرة،معنىالمتصلةالاغنياتم!تسيلالى

المعادلة"يس!ميهلماحدايضعالعيسىسليمانان

بالشعرتعني"ماذا:فيقول،،(الجميلةالشعربة

اعني:لهاوقلت،الورقةعنراسيرفعت؟الحقيقي

وقتواحد.في،البعيدالقريب،الصعبالسهلالشعر

وصعب.الحالفيويحفظونهيغنونهالصغارلانسهل

بعيدة،غامضةتظلوصورهتظلمعانيهبعضلان...

سليمانويثرحا(.لم."الشيءبعضطممدار!ن

فهي،وفكرةوصورهلفظةبينالشمعريةمعادلتهالعيسى

مع!اوالوزناًلفهـريثعدهاكاملةشعريةصياغةاذن

فيهيتشابكنشيدصورةفيوتخرج،الداخلمن

المحسوس،والحلمالواقع،والغموضالوضوح"

.2(ل"والخيالالحقيقة،والمعقول

الاطفالشعرمنمحرومالعربيادبناانقولهاما

اهتمامفيهتراثناانذاك،تدقيقالىتحتاجفمسألة

الادبنس!ميهماخلالمنسيمالاوأدبهماعفالبالامنظور

يتوجه،الطفلاكتشافعصر،عصرناوفي.الشعبي

وحسب،الانسطنية/القوميةذاتهملاكتشافليسالعرب

وحركتهموعيهمبدايات،اطفالهملاكتشافايضابل

الانعطافةهذهفييندرجالعيسىولشمحر.المستقبلنحو

انابداعونرى.الراهنةالمجتمعاتفيفيةثقلالسوسيو

سيكون"الاطفالشعر\\عنوانتحتمميزادبينوع

الىاي:تساءلنامااذا،وسجالجدالومثار،شأنذا

والى؟الصغارلهولاءنكتبانالكبارنحننستطيعحد

فتصح-بانفسهمشعرهميكتبواانعليهميمتنعحداى

الىالشعرعبورهمويححير-الاطفالشعرتسميتهبذلك

حصرااي،والرجولةالطفولةمعاييرخارجةعلبيعيا

الاستجابةمسألةيثيركلههذاأذاتهالوعيمعياريةضمن

المجتمعانتاجتلازمانالواضحمناذ.للثقافةالاجتماعية

اطارنحددانيفترض،وثقافتهوبمبهانتاجهمعلبناه

خلالمنتخاطبناالتينلظلهرةالاجتماعيالاستناد

انس"القولالاصحمنانهونعتقد."الاكفالشعر"

اجتملعيا،ولهممنهميحنيرماوبقدر-"للاطفللشعر"

وابتكارامحلكاةانتاجهويعيدون،كثقافةيتمثلونهمابقدر

اننا.الاطفالبشعر،بعدمافي،نسميهانيصح

.ه-؟عي،اًلاولالجزم،اطفالياغنوا)1،

اً..ص،الاولالجزء،اطفلاياشوا"2(

ه



مااما/بالذاتنتاجهمهو"الاطفال"شعرانندرك

استهلاكهملاجل.بتصرفهمموضوعفهو.لهمنحنننتجه

نموهميتطلبهاالتيالمادةحقالهمنقدمفهل.الثقافي

قنطرين:علىالشعريج!برهيقيمشاعرناان؟الحضاري

للحرية"والغنا،"...العظيمةالعربيةالامةبعثامانة"

الجسىهـالشعريهذامعالمهيفما."احياةواوالثورة

؟الاطفالوبيناكبيراالشاعربينإلاقدادفيالإخذ

الاطفاللشعرمفاتهح:ثالثا

"اعئفالياغنوا"مجموعةمنالصشرةالاجزاء

،وقصيدخصيدة9مائةقصائدهاعدديبلغ.الكاملة

العربية؟اللغةورمم!،سبعةعددهاالشعريةوالمفاتيح

فلسطين.،العمل،العائلة.الطبيعة.الالات-الالعاب

العربي.اوطنا

العربيةاللغةتم!ءد(ا

شعرسليم،نفيعادياموضوعاالعربيةاللغةتلب

وهي.ابداعيةلغة.جميلة؟قوميةلغةفهي.العيسى

4الابجدرغناءيتلازم،(؟ا-2.ص،اجل"الجميلة

حروفنل"قصيدةفى.الطفلعندالقوميللوعيمفتاح

اللحن،والصورةالحرفويتداخلالوسيقىغناءمع

والمعنى:الشكل،والوضوع

ابنيألف"

بلديباء

ثورةثاء

"الثورةتحيا

انه:ومستقبليانهوضياوعيااللغةيعيالطفل

باتجاهويرقى،العربيةالثورةظروففينجلدهيبني

المرموزالمدرسةوباتجاه،بالعلماليهالمرموز،الوطن

المدرسة-الوطنوعيالعيشىويختحر،بالدنيااليها

منالمحبوبعبيرهاالاطفلليشمالتي"الوحدة"باسم

:(23ص،2جلاللغةخلال

وطنيارى/علميارى"

بمدرستي/الدنياارى

وحدتناباسموأهتف

لغتي"ياالحبعبير

العصافيرالذين/الاطفالالسنةعلىاللغةوتتمجد

العوبيةالحروفوتاخذ،"بردىنشيد"ينشدون

منيرفعهاانالشاعريريدالتيالداخليةالامنياتاشحال

(32ص،3جلالاطفالحناجرالىصدره

الشامعصفوريازقزق

الساميالحبديوانيا

انغامىقت/سربردىمن

اًحلامياولىواخضرت

ابداتحيا/بردى/بردى

6

بةوحم!قابلملألشى.العصفورفيالممثول.والذفل

نسمعه.العيسىشعرفي.حرةذات.قاعلهوبل

:(13ص،4)ج(واللغةاللونلعبةابادوارهيستغنى

باباارسم/ماماارسم

الساحراللونصيادانا

بالالوانشعرااكتب

فنانانا/حرااحيا

اعهافيراريثرعندهايتواصلالابداعيةالذاتهذد

الحرفويتداخل،(الثورة)الجديدةباللغة(الحرية)

العربيةاللغةهل.والثوريةالواقعيةتتداخلكما!واللون

يريداللغةعنصورةواي!الداخلية(العربشمس)هي

الامة!اطفالالىايصالهااشعارها

28(ص،6)جشعر/لغتيعلملغتي

أحلى"هيوالشعرالعلمبينالجامعةاللغةوهذه

شجرةثانياوهي؟"فصحىلغة"اولافهي./(لغة

بعضرالعربيالابداعمفتاحهيواللغة.تمراربالىتنمو

نابدلافنونمنبهايتصلماوكل،اعيسىاسليمان

محرضاالشاعرفيهتف،الامةبمصالحملتزمايكون

.(ص؟7،3ج)

"والثورةللاطفالالفنيعيشانعظيم"

بالالتزامالخاصتصورهمننماذجالعيشىلناويقدم

اصه،8ج،الصفيرالكاتبنموذج)الفنفيالثوري

قصةالشاعريستعيدالنموذجهذافي.(18-

فضلا،مضمونهاويقلبفيعصرنها،"والحملالذئب"

بذاتها:القيمةالشعريةالاضافةعن

القصةالعصربنتصارت

يقدمهالذيالثوريالالقهذاهووما،كيف

نقراً؟المعاصرالعربيللوعيالشاعر

الحملتسلح..وفجأة

اثنينبخنجرين

الحملتلمسراسهفي

مرهفينقرنين

الرفاقتجمعلمحةفي

رقاقخناجروكلهم

الرووسفتاكة

الرؤوسفيتلمع

الاغبرالذئبطعنوا/طعنوا

الفرسانمزقه

جلدهسلخوه/حدهوقفوا

بهبار/منهاصنعو/اهتفو

وادعخروفكلأقسم



الجائعالذئبيخشىلن؟ت

الارضذئابكلتسقط

الاحرارالحملانعاش

تصيدةفيالمضمونيوالانقلابالصمكليالابداعان

الشاعرلكن،شرحالىجانيحتللا"الحسغيرالحاتب)!

النحله"قصبسدذفي،اخربشكل،الخموذجهذايكرر

منالمقطعبهذاونكتفي.(8!ص،ج!)"الصديقة

فعلهومابالذئبالحملانفعلهمابينللمقارنةالقصيدة

به:النحل

حىترفيفانبرتنحلةسمعتها

المعتكرالدجىفياخوتهاايقظمت

البصر!حمثلقافلةوارتمت

الابربمئاتصيادناعلقت

المعتبرعبرةجلدهمنجعلت

يمجد(؟3ص/8ت)الثانيالحرفقحيدةوفي

وينتقل(الاولالحرف)والفكرللحرفالعربيالابداع

الحرؤ!لالقوميةرسالة،!العربية1)رسالة)الىمنه

ما)هيوالقومية(اللغاتأم)هييةفالعرب.(الثاني

ا-17((ص،9ج)الشاعرينتقلاللغةومن.(العرب

ويفاجئنا(الشاعرةالطفلة)الشعرفناعفالالاتعليمالى

حيث،للشعرالاطفالوعي،نظرنافي،يتجاوزبما

:يقول

أشعارهعلىالعاصييسهرنجوممننهراالجنديككان

آثارهمنخضراء4نسمالكرومبينملتسبحتزللم

ا!عاب/ثىيلا(2

فأية./الالعابالالاتتأقي/والفنالكلامالةبعد

يعتص!؟لاطفالناالعيسىالشاعريقدمالعاب-آلات

الامتدادحركة،-الافقية-الطويلةالحركةصورة

عادية،خارجيةالةليرفالقطار.القطاريمثلهاالتي

القوميللترابطمثالانه،مصطنعةلعبةمجردوليس

:(؟اصج؟،)3ـالعيسىينشدالذي/العرببين

العربأرضداريداري

العربوخنقطاريزار

يراد

بيت

دار!

قطاري

العربارض

العربيولجعي

يستعين.(فيالجغرا-فقيالاالرمز)القطاروبعد

الفضاء)مركبةأعماقفيغوراواعمقاحدثبرمزالشاعر

.العرببينالامتداديالوصلدورومقابلة(القمر

لكنه-تغييريبدورالقمرمركبةتناط،بالذقطارالمناط

:(3؟صة8ت)استعلائي.قوميدورأسفبكل

ادجووحةلاإرضإ+!اقوأإ

بالاشرار

أرحوحهدنياناخلوا

ازهارمن

الطغياناظفارف!حسوا

العدوانثاراوام!صوا

القطاربعد،العصريةللالاتالثالثادرمزاما

:؟(صه8.ج)"أكرةا"فيمتمثلفهـو.والمركبة

فارمنعصفورةكأنهاغاروالصاكبارايحبها:1

"الغناءمسحورةانشودةوالفضاءالارضفيحياتها

العربيةا،رضانهواللعبةبذهالخاصوالدور

قوةوالرياضة،العربالرياضيينملعبهيبكاملها

للرياصيينالاولوا)واجب،القوميالخصمعلىواستقواء

عدم"يرفعواوأن،الاقليميةجدرانيخترقواانهو

28(،ص8ج)الحرةالامةويوحدوا،"العربيةا)وحدة

واعدفجرألفيدينافيا)واحدالتراباشبالنحن

السباعتنصووغداضاعواالظلمفيأهلف،

رعداتحللسااتملأتتحدى...تتبارى

لملاعباو

فىالرموزذروةتشكلالتيالالةفان،واخيرا

ابويقدمهالذي"السيف"فيتتمثل،المجموعةهذه

الذيال!ربيالسيفانه.للاطفالالحمدانيفراس

والذي،معاوفيالاطفالالجماهيرفيالشاعرعنهيبحث

يقول.منهيسطعالعربيالضوءيرىان،مجددا،يريد

:13(ص.ا.)ج

الهوانيعرفلمالذيالسيفشاعريا

الانسانقحيدوةبشااكتب،بهاكتب

والحيوانالطبيعة(3

من:ورموزهاوقائعهابكلحافهـةالطبيعة

السماواتحنىوالحيواناتالنباتاتالىاجغرافيةا

حضوراالاكثرهيالحيواناتانالا.الغيبيةاروالاس

يختصرالمغنيوالطفل.ليالطفو،الطبيعيالمسرحهذافي

الرفيق:الارنبوصفهفى(7ص2،ج)إلعلاقةحذد

عائمالاخضرالعشبفوقناعمفرو!نموجايا

نلعبهيا،رفيقيانتارنبيا..منيتهربلا

المسيطرالرمزهو،وامثالهامحصفوراانوالحقيقة

عحمعوروتارة.حقيقيطفلتارهفهـواهـهـحطذابطلهعدو

افيرعصىتغيبحيث"الطفلعيد)!وفي.حقيهقي

يغنيمنندريفلا،البيوتعمافيرتمثل!الخبيعة



عيد)مدهشةطفوليةصةجوفيرائعغناءانهالا.لمن

:!13ص.3جخالثئفل

الحدائقصدرهازينتبالزنابقبالعصافير

والخلائقالكونزينةأنشأقناالكونويد

الله"يد"تحلخالنشيدهذامناخرمقطعوفي

علىمغلقةرموزصحالكلفيوهي."الكونيد)امحل

والطبيعةالاطفالمزاوجةالشاعريواصلو.الاطفالوعي

الطبيعبصةالتحولاتمنلهميحلومالصغارهمستعيرا

(1،ص3،ج)الطبيعيةوغير

لشمااعطرلمى،لمى

تكلماعمبروةرحومسسشةافر

الىالعصافيرمنالطبيعةفياعفالالارحلةوهكذا

ويعبىء؟الشتاءيأ.نيفجأةلكن.والبراعمالفراشات

وبايقاعشعريلطيفةخحابيةبلهجةلواجهتهاكفالناالنثحاعر

:(22ص4!ج)الاتيالمطرمشهدمعتماماسنسجم

قدالونارقداوقداو

الشجرعلىتئنالريح

المطرخيطى،نوتعانق

اعتراضي.بالتفافينقطعالجميلالمشهدانالا

يستكملبحيثنفسهبالايقاعالاغنيةواصلالشاعروليت

نحملاننريدلانحنوبالطبع.المطرصورةالطفل

متكامل،ككلالاشعارسجموعةالىنظرتناقساوةشاعرنا

،متناثرةواجزاءكمقطعاتاليهاالنظرفينرغبلالكنا

نظلمهانيجوزولا،الاصلفيهكذاليسشاعرنالان

الجعزءفيياتينا،المطرسشهدخارج.سطحيةبنظرة

منوتفاعلاتكاسلااكثرممتعمشهد(6ص)الخامس

:"والبطةرشا"لنقرا-الداخل

بجناحيهامجذافاتصنعالبطة

الحلوهورشا

عينيهافيولداوزرقتهالبحر

ا!!اءفوقوتسابقتا

الاضواءفي

شعاعرفاتوردفشراعخفقالبطة

المنمقيتغير،المشهدينقلب،(تغنيديمة"وفي

لجماعيةللاطفالالفرديالوجهمستمراويظل،الطبيعي

العيسىسليمانشعرفيالقاعدةليستالطفوليةالحياة

الحركةهذهفلنلاحظ.(الاخيرهدفههمكانواوان

:(2؟ص،جهلحقاالممتعة

ربوهتضحكربوهتبكي

الناثمالارضجفنأوقظ

وبراعمعطرااملؤه

ألىالزمنيتحول،ال!-جففصلالىالربوة!.ت

بطلا،يخانحبهمالاطفالمسرحفييتشخحسالحميف.نجطق

:(6ص.6ت)

الراحةف!-لاسميشفتيفىابسممةواآتي

تفاحةذقتممامزرعتيفيعمليلولا

عملالتكنطجدالتكنأولادياالحلوةايلمي

بطلاحللعتهولتحملميلادمنكمهـلليكن

الى"قحسيدةفيللصيفاحفرىصورةوتبدو

ءجيبة،صورة،(11ص6،ج)"تيمالحسغبركديقي

للطفلومفاجئة؟مثيرة

البحرإوا؟تنمناصيفاجاء..تيمصديقي

حرمنا!لثنتورطكلبتفيبماوهددنا

اخراسماال!ثاعريكتشف"ريمانشسودة"وفي

:.؟(ص.6ج)انلوززهرةلسانعلىللحسغصيرة

اللوزبستانفينسيممرريمريم

ريمسميناهاقديمالزهراسماوززهرةقالت

،المفيدة،الجميلةالشعريةالفلتاتهذهوبعد

الالتزاماتحديقةالىبالاطفالالعيسىالشاعريعود

7،ج)((الئخلة"بلساننقرأهماذلكومثال،القومية

.ا،جلالحصانوصفمناشاعرايقدمهوما12(ص

:(4ص

النخلة:

الوطنتربةفيجذورناتشابكت

الوطنازهرفيناإلتاريختشابك

كناجبلا،كناسهلا

كناينبوعامتصلا

ماالتواصلهذابتصوير،القوميالم!فهدويكتمل

كينابيع/العرب/خلالنامناىوالحصاالئخلةبين

متصلة:

المستحيلرفافيمنجيلالفمنقادم

والنخيلوالصحاري

انماالحشنسلكاناسنتسلنصلا

العربيالحصانالاصيلابنالاصيل

ثلةلعاا(4

شعريمفتاحنحوالانعطافيمكنضاالطبيعةمن

البسيطة،العميقةالعلاقةهناوالمقصود.العائلة:آخر

وه!،الطفلنشيدهيفالام.والاموالابالطفليبن

"فصورتالاباسا،الفجرفيتوهيخدالذيعصفورهل



بصورهالابصورةفجأةوتختلط.-بتعب!ليعمختلفة

الجزءالثالثفيو.(؟/7؟هص،جا)"دبر4أا)و!ان"

متعالية،مثاليةصورةافىمحئفالاا!،عريقدم(16ص)

:يقول.الامعن

العبيربأنفاسيحعوسرنجريخلىيرفمفك

راحتب4فيونعيمهب!!لتيماءالاا-ررسر

اليامخلوقشاحبعلياالدنجمامناغلى

وناظراعليقلبااد-،هرااتزكافدي

علاقهاليمريخته(17)صةإحأرااا!جزءوفي

والاب.الامبتقبيلالعيدليةاحتفللخا3سييهمبذشالاظفال

الغيببمثالياتامصنورةاثساعرايقرنلماذا"بىريولا

البيتمسرحعنا،بصورةويغيب"(المازك)والطبيعة

شا،القومىالبطلاوالعاملشكللتخذتوالمجتمح

؟إخالشخبدا

ل5لهاا(هـ

المنتجالعمليقصرالعبىسليمانانز!نهوللاازضا

والواحدةقصائددـالمائةنماذجلكن،ةالمرادشنالرجلعلى

شانالانتاجانوهيالمريرةالحقيقةهذهامامتضعنا

الحصريةالصورةهذ.الىبحاجةاخفالنافهـل.الرجل

:(313/.ص،اج)الضقر؟لمةلظاا

المنشاريدهفييضحكنجارصضصورعمي

اشعاردومافمهفييغنيوهو+3!ليعول

المنشاريدهفىيبدعنرلرمتصورعمي

هوالابداعالعملانذلكمننستخلصلااننا

تطلطلاالاخرىالصورةولكن،وحدهالرجلشيمة

فوقالفلاح.القادمةالاشعارفيتغيبلاانفعسى

كلهفهذا.وبنفسهإحقلهمعتز،بحداثتهمعتزجراره

فلاحوانا،يديصنعالاخرالحقل"الوصيسنع

تطل(9ص)3الجزءوفي.!9سلى.2جأا(بلدييا

الحديثالفلاحنقيضى)القويالقديمفلاحناصورةعلينا

:يقول.(الجرارفوق

المفتولام!،عدا

الحقولت!به

ثمرمنيشاءماتعكئيه

المطركدفقةغلةمن

البسثدوتنحك

لحصاداس!لمو

البشيسيسعدو

الميسىلنايقدم!2؟ىلى)لثالثاابزءاكلذافيو

الدرسيستحق(ازجاجاغرفة)غنيالش-روريانموذجا

السريعة.لعةالمطلهذهفيعنهنغتذرالذي،المفحسل

سضيخامنانموذجايدخلالصادانهويلفتناماانا،

الرمزانوهذان.الونجعناهميةيقللا-ىا!بالش-حر

فيوينعكسانالشعريةالصورةفييتكاملانالخاريان

العربي.الواقعفيكذلكليسللكنهما.الطفل5!راة

بعنوانقصيدة(؟3ص)الخامسالجزءفي.نجد

ختأمها:(العمالىنشيد)

وروحاقاعدة..الثمعبون!ن

الحياةملحمةنحنونكتب

فيامامنايتبلورالعملمضمونتطويرانالا

،(؟.ص،7جل"الطرقاتيشقون"الشسبابقصيدة

التصويريةالخطابةسبلون

واتصليبلاديارضيامعاولناحسولاكأهـي

وبالعملتضيءبالحبمشاعلناجمراتهذي

القوةهذهرائعلتصويراالعيسىلسليمانويصور

عصاقيرمنرسالة"قصيدتهفيالمنتجة؟،جتماعية

:(.3-92ص7،جل"الندىقطر

الحياةبناتدرياندونمنالحياةنصننعالذيننحن

البارحةمثلاليومفيهايمرمكافحةقديمةحارةمن

نحنالناسالجدعندوالناسالنحاس!شارقجيراننا

الدربنحنللتحريرونحنالشعبهذاصميموأهلنا

!أقلسطين

الوطنمشكلاتفيرئيسيجزءهيفلسطينان

اًثسارميخاصامفتاحاتشكلفانهاولذلك،احربيا

العربيةالقضنيةجوهرالىيرشدنا،العيسىسليمان

:(28ص،اج)ةصرالمعا

انتصناريودربداريفلسطين

السليبةبارضييبةغرهوجو..

اريدتحتلوثماريتبيع

الطفليبرز(8-.اصلالرابعالجزءوفي

:اثورياؤفهبمومتحميزاالفلسطيني

دارفيلبرقوالمناويلا

بالنارققاومالنار

صفدمنانايافامنانا

بيديساحرره...وخني

والوحدةارالت!ر:اوطنا(7

بحيث،القوميةالتوعيةعلىالصىسليمانيركز

هناك،المنظورةالقطريةاوصانهموراءانالاكفاليدرث

تقريباملازمالشعريالمفتاحوهذا.كبيرواحدومحن



الجزءالىت(7؟ص)الاولالجزءقححائددـمنلاغلب

:يقولحيث(28ص)العثانى

الامجادوطنالاجدادارض

للظلميركعلابالعلميتسلح

المنسكبالينبوععاش

تختجبلاشمسىعاشت
العربهـ،شالعربعاش

يرسم(ا-415ص،2ج:اللجميعقصيدتهوفي

الاخاءوخن،العربيللوخنمضيئة-ورةالعيسى

وحدتهعنالباحثالوطنوهذا.والتساعدوالمساواة

)جلأ،والاملالحلمافاقاحثعاعرايفتح.والدولةالامةفي

:(؟-6ص

للاولاديوهـاقالتالعصصفورهانيحكى

أولاديامثليكونوامنذورةللوحدةأسا

الاولادملاييننحناعصفورهامثلحلرنا..

الاجدادوفنوحدناالمقهورهالارضحررنا

،جه،21ص،)ج،الاجزاءصفحاتوتمتليء

الأساوية،القوميةالاضاءاتبهذه(7؟-9؟،17ص

:والشهداءالتضحياتكلرغماحيا-نا

وطنييماتبكيتتمزقالكبرىخريطتكلكن

وطنيياالعالمكنزيامحرومطفللكني..

والاملوالفرحالتفاولنحوالصؤرةهذهوتنقلب

:(6ص،7ج)المتالق

العربيالوطناناهادعصالمحرببستان.ذحلويا

ياحلوذوانسكبيمري"ومغارببمشارقه

الناسملاًلماع..

حلمهاشاعرايتابع!7؟ص.7الجزءفي)و

لي:الثفو

العربوحدذهيءالنسورملعبيا

اللخبجباهشااحريقهابنا؟تصعل

اقترانالوحدءمستوىالىالشعريةيةالرؤوتتعالى

الوحدة،بالتاريخالوحدةة(7ص.8ت!بااثورذ

والشمم!!العرب،(8ص،ا.جلاقوروي!ابالانتماء

.شيءكلفيالعروبةاعلانحتى!ا؟)ص

،،،

اضآافاقدةالوضوعية3ـالمطالعةبهذ*نكوناننآمل

وفتحنا،العيسىسليمانالاستاذاشعارمنجانبا

الانسانيالوعيسيرورةلانماءوكبارنااخفالناامامنافذة

بكل،عنهايغيب،متجددةطبيعةفي،معاوالقومي

حقالاعففالمناليس،العربيالاجتماعيالوضع،أسف

جانبالىفيروا،هوكماالعربيالواقعيعرفواان

قالى،العربيةوللحياةللحقيقةالاخرالوجه،المثال

اعلنهاالتيالشعريةالثورةخطداخلواقعيةاكثرشعر

جيل.بعدجيلاالعيسىسليمانبهاواستمر

خليلاحمدخليل

اللبنانيةبالامةالاجتماععلماستاذ
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