
صة هي إنما  استخدام في إنسانية. تجربة خ

 المعاصرة معتى وإسباغ استحداثها يبغي رة،

 المصادر، في عليها عرفناها التي بصورتها

 لهذا وإشعاعا. عطاء وتتغجر حياة نتبغى

I نسب سطورة الستخدام ا  من دوفره لما ا

 ما وهذا لتغجر، وا لتنامي وا واإلبداع لمخلق

خيرة. مجموعته لعائد  ا

 قادر أته أثبت الجديدة الشعرية مجموعته

فضل.  للمعرفة الطلب دائم وأنه وا

 وال الشعوب، وحضارة اإلنساني بالتاريغ ا

 دائما. الجديد وخولهى بته

 المنابة الصافية وننعابيرها ولجملها ذاتها

وتشويهها- تمزقها فيه نشهد الذي الواقع ا

ا ;

يكون־*־ قد الذي والتحول حذاد ميشيل

خير الديوان العاصفة( طيات في )تسيم  ميشيل للشاعر ا

 ومتميزة خاصة مكانة تحتل الني السابقة دواوينه إلى يضاف حداد

الخلية. الفلسطينية لشعرية ا الحركة مسيرة في

 ومكانة لشعر ا ماهية حول الجدل السابقة أعماله أثارت وكما

سيتجدد. الجدل هذا أن أعتقد فإئني الشعر ديوان في القصائد هنة

لتفسه، اختعلها الني الخاصة بالطريق حداد ميشيل تميز
 أذنيه وأصم ،وابفتعلة الجدية المعارك غمار خوفى عن وبايتعاده

ئ بهدوء طريقه وتابع شعره عن قيل ما كل عن  وإصرار وج
 والتفرد وبالتميز قدم ما بأهمية واعرفوا الجميع، به اعازف حتى

حظه. من كان لذي ا

ولى للوهلة تبدو قد كلمات العاصفة( طيات في )نسيم  ا

هذا عن ليبحث عقاله من الخيال 'تطلق جيلة متناسقة طبيعية
١٠٠ال
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 نفسه القارئ يجد ما وسرعان لعاصفة، ا طيات في المتستر لنسيم ا
 ولم توقعها الني لعاصفة ا شراسة عن بعيد" النسيم رقة وسط

تأت-

 واشتداد قلقه وإثارة القارئ شد في الشاعر ينجح هكذا
خيرة القصيدة نهاية في يكتشف حنى توقعاته  عاصفة ال ألة ا

 كما تمامًا ا#مال. وئحيي الفؤاد تنعش رقيقة نسائم وإئما هناك

 وأسماء السابقة دواوينه بعناوين لقارئ ا خداع في ينجح كان

 المنال، قريبة الهضم، سهلة إليه، ثنقادة القارئ فيعتقدها القصائد
 المستحيلة العصية ألمها لتقائها ا غمار خوضه بعد فيكتشف

الروض. عن البعيدة

لشاعر، ا بها بشر لني ا لعاصفة ا فافتقدنا لنسيم ا سيطر حقًا هل

 لشاعر ا قال كما وليس لنسيم، ا طيات في ثتغلغة لعاصفة ا أن أم
 وقد ا#راء تختلف قد العاصفة. طيات في المتغلف النسيم بأن

 وداللة التسيم مفهوم حول وتتفق تتصارع قد كما تمامًا تلتقي،

لعاصفة. ا

ت من المتاهة هذه في دخلنا وكما  يأتينا لشاعر ا فإن التأوي

لتساؤل. وا الجدل يثير ومما نتوقع لم مما بالكثير

السلسة الجمل هف المتوقع، غير أول أ

j في منعطف إلى قشير التي القريبة ومعانيها
 الصور تلك شعره في عرفنا فقد لشعري. ا

 المتبحر لقارئ ا لمرهق الني المعثدة المتشابكة ٠

عليك أغار أنت أخيك ■

دي أنت نك ,٠ ب

(٩)ص الوطن. أنت وأثك ؛

سة بعفوية وهكذا ن على ووضوح وس

 لسابقة. ا قصائده في ؛

ه في التحول هذا المتوقع غير وثاني ا

م مدار على لنفسه، اختار فقد حداد. ميشيل ؛
ا فغي ا#خرون، اختاره عتا يجتلف طريقًا ؛،

 العر الجماهير هموم حول لشعراء ا قصائد
لفلسه ا لقومية ا الحركة بين ما لسياسي وا \

’و الصهيونية والحركة جهة من الثوري ١

خرى، الجهة من االستعماري الغربى أ فقد ا
الذاتو وهمومه كإنان اإلنان حول شعره ١

ذع ا لنقد.را راضيا المنصف. غير لتصنيف وا ل

لح ديوانه قعائد في نجده نحن وها لشديد. ا ; ا
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 نفه لقارئ ا يجد ما وسرعان العاصفة، يات
ولم توقعها الني العاصفة شراسة عن يدأ

 واشتداد قلقه وإثارة القارئ شد في ناعر

خيرة القعيدة نهاية في ة  عاصفة ال أن ا
 كما تمامأ ا#مال- وئحيي الفؤاد ئنعش قيقة

 وأسماء السابقة دواوينه بعناوين القارئ ع
 المنال، قريبة الهضم، سهلة إليه، ثنقائ لقارئ

التعحيلة لعصية ا ألها لتقائها ا غمار صمه

 الشاعر، بها بشر الني العاصفة فافتقدنا لنيم

 لشاعر ا قال كما وليس النسيم، حليات في فة

 وقد ا#راء تختلف قد لعاصفة. ا طيات في 1

وداللة لئسيم ا مفهوم حول وتتفق تتصاع

ت من المتاهة هف  يأتينا الشاعر فإن التأوي

لتاؤل. وا الجدل يثير مما
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 لعادية ا بصمورها الهادئة لسلسة ا الجمل هنه المتوقع، غير أول

 حداد ميشيل أسلوب في منعطف إلى تثير الني لقريبة ا ومعانيها

 المتداخلة واالستعارات الصور تلك شعره في عرفنا فقد الشعري.
المراجعة: وتتدعي المتبحر لقارئ ا ترهق التي المعثدة المتشابكة

 عليك أغار أنت أحيك

دي أنت نك  ب

(٩)ص الوطن. أنت وأقك

سة بعفوية وهقذا  منه تعودناه ما عكس على ووضوح وم

السابقة. قصائده في

 عند لقصيدة ا مفامين في التحول هذا المتوقع غير وثاني
ربعين يقرب ما مدار على لتفسه، اختار فقد حداد. ميشيل  عامًا، ا

 تمحورت الذي الوقت فغي ا#خرون، اختاره عتا يجتلف طريقًا

 لفكري ا لعراع وا لعربية ا الجماهير هموم حول الشعراء قصائد

 الياري والفكر الفلسطينية القومية الحركة بين ما واليامي

 الفكر من يرافقها وما الصهيونية والحركة جهة من الثوري
 في حداد ميشيل تمركز فقد ا#خرى، الجهة من االستعماري الغربي

 الضوضاء عن بعيد" الذاتية وهمومه كإنسان اإلنسان حول شعره

ذع بالنقد راضيًا مي والتجاهل المتصف غير والتصتيف ال  اإلع

خير نه ديوا قصائد في نجده نحن وها لشديد. ا  ماضيه على ينتفض ا
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1 الماضي في غادره الذي الوطن هذا إلى عائد أده وئعلن كأه

؛ المزيفة الرقابة تعنت فغي جراحه. يغمد أن بعد عنده ليستريح

مل تحقيق أن وبؤكد (.١٢)ص يفيق غائب ضمير  ; في بالرمو ا

للعمل: الزنود واستعدت الضمير فاق طالما أكيد الوطن

 القادمة سفينتنا ن

 أجدادنا سترسوبميتاع

أرضتا منها؛لى لئهبط

له: وقو

 السرير ني وأغفو الوئم أحاور

 المصير أسابق

 الشمع ذباالت عن أبحث

(٥٧ )ص أنير. كي

 بتا الزمن وطأة على الشاعر ويتغنب

ويتتظر بعدت الني الخبوبة وبلقا، تحقيقها

 بحثع نقبلها فئجثو

ه(.١)ص بأفراحنا. عيها ونمضي

 على وتمتره بالزمن لشاعر ا إحامى المتوقع، غير وثالث

م ا#مال بإثارة الزمن مرور من خوفه  تحقيق في والرغبات وا#ح

 من العديد في لزمن ا من لشاعر ا تحاوف ظهرت لقد يريد. ما كل

 أن من الشديد الخوف يظهر هنا ولكنه السابقة. دواوينه قصائد

مل يتحقق أن قبل الحياة ويفارق بحاف الذي بحدث  يعى الذي ا

ثيرة بالخبوبة للقاء ا وهو لتحقيقه  إليها رمز يكون قد لني ا ا

ل وتحقيق بالوطن الدولة: وقيام االستق

؛يالذأذالثرعي

الحضور تؤجلي أن إياك

عمار فهذه (٥٤ )ص الزمان يطويها ا

 عمره: من العشرين في

 موعدي الشتاع مع

المطر تأحر

 باكورة لقننا فلقجعلي
 حينما الخضرة، أول في

(٨١ )ص الزهر يبرعم

قصان ني والجدل التاؤل يثير قد ومما

 والن والوطن. الحبيبة بين ما المزج هذا
 الز الخبوبة هف صور تتداخل وقد بالوطن.
 ير وقد الحقيقية. الخبوبة أو الوطن لئثقل

في لها وجود وال وجودها الشاعر يرجو الني
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 ; الماضي في غادره الذي الوطن هذا إلى ،

 ، المزيفة الرقابة تعنت فغي جراحه. يضمد ع

 في بالرسو ا#مل تحقيق أن ويؤكد ٠(١٢:ص

للعمل: لزنود ا واستعدت الضمير

,ادنا

.ضغا

وع
ه(.١)ص داحتا.

 ؛ على وتستره بالزمن الشاعر إحساس يع،

م ا#مل بإثارة ع  تحقيق ني لرغبات وا وا#ح
 من العديد في الزمن من الشاعر مخاوف رت

 أن من لشديد ا الخوف يظهر هنا ولكنه بقة.

مل يتحقق أن قبل الحياة فارق  يعى الذي ا

I ثيرة بالخبوبة ' إليها رمز يكون قد الني ا
ل ! الدولة: وقيام تق

؛ ي

الحضور

(٥٤ )ص الزمان ويها
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له: وقو

 الرير في وأغفو التولم أحاور

 المصير أسابق

الشموع ذباالت عن أبحث

(٥٧)ص أنير. كي

ماني بتلك الزمن وطأة على الشاعر وبتفأب  يرجو الني ا

 يزال ال كشاب عودتها وينتظر دعدت لتي ا الخبوبة وبلقاء تحقيقها

عمره: من العشرين في

 موعدي الشتاع مع

المطر تأحر

 باكورة نا لقان فلقجعلي
 حيثما الحضرة، أول في

(٨١ )ص الزهر يبرعم

خيرة حداد ميشيل قصائد في والجلل التساؤإل يثير قد ومما  ا

 اللقاء هو بالخبوبة واللقاء والوطن. الحبيبة بين ما المزج هذا
 بوله لشاعر ا يعشقها لني ا الخبوبة هد صور تتداخل وقد بالوطن.

 لغتاة ا تلك لبعض ا يراها وقد الحقيقية. الخبوبة أو لوطن ا لئشغل

الواقع- في لها وجود وال وجودها الشاعر يرجو الني
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 قصائد في تزال وال حداد ميشيل شعر ميزت الني الثوابت من

خير ديوانه  اللفظة المتناسق الجميل الداخلي اإليقاع هذا هي ا

 قواعد على وخرج الشعر بحور من تحرر أته فرغم والجملة.
 هذا أن إ# لشعر ا تعريفات قيود كل ورففى المرسومة القصيدة

 السابق شعره في وكما شعره. إلى يثد المنساب الداخلي اإليقاع

خير ديوانه قصائد في هكذا  لعاشق ا ذلك حداد ميشيل يظل ا

المتيم.

نامل أعالج  الحبيبة ا

 بالشفتين أمحها

(W )ص العيتين وأغمض

 المتفائل المحب العمر، منوات بعدد يعرف ال الذي ويظل

الحبوبة: جانب إلى إ السعادة يرى ال الذي

 عليا بعيد أليك سبيلي

 مرفئ لعيتيك بعشقي وإئي

 بالحضور مبادرة فكوتي

 (٨٢ )ص إيا حا رحالك وذي

الشاعر كان وإن القصصي بأسلوبها القصائد بعفى وتتميز
الني "حياة" قصيدة مثل ذلك من التخفيف جاهد" حاول قد

 "شعب" قرية من طفلة قصة قيها يروي

  القصيدة من مقطعين آخر حذف الشاعر

خير، قبل المقطع  هد؛ كان الزائد والشعار ا

 تقديم في ينجح "نادين " قصيدة في نجده

 أقار تعرف ال الخربة، في تعيثى فلسطينية

 تا أن وأمنيتها العربية، للغة ا نطق تتقن

معهم- وتعيش

 ميشيل شعر في التحوالت هنه هل
 في متعطفًا دشكل لديوان، ا هذا قصائد

 اإلنسانية والهموم القضايا مجمل من موقفه

 فرضن وظروف الشاعر عاشه خاصى لواقع

منه!؟ عهدناه لما ئغايرة 'فصائله

 م ألة الحقيقة تظل اإلجابة، كانت مهما

دنا ني الفلسطينية الشعرية الحركة  و ب
 I عديدة سنوات إلى نحتاج كثا متميز"، مسار"

ونستسيفه. به يأتينا

١٩٩٤٨١ العرب" "كل 'أملحق
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 قصائد في تزال وال حداد ميشيل شعر ميزت
 اللفظة المتناسق الجميل الداخلي اإليقاع ذا

قواعد على وخرج الشعر بحور من تحرر
 هذا أن إ لشعر ا تعريفات قيود كل رفغى

 لسايق ا شعره في وكما شعره. إلى يشذ ساب

العاشق ذلك حداد ميشيل يظل ا#خر انه

يجببه

(٧٧ ,)ص

 المتفائل المحب العمر، سنوات يعدد بعرف

انجوبة: جانب إلى ;إ

مرفئ يتيك

 الشاعر كان وإن القصصي بأسلوبها قصائد

الني "حياة" قعيدة مثل ذلك من تخفيف

 أن لو يقفئل وكان "ثب"، قرية من طفلة قصة فيها يروي

 على طغت لردية ا #ن القعيدة من مقطعين آخر حذف لشاعر ا

خير، قبل المقطع خير. المقعلع هدف كان الزائد لشعار وا ا  بينما ا

 طفلة لمأماة جيلة قصة تقديم في ينجح "نادين " قصيدة في نجده

 وال بهم، تنش ولم أقاربها تعرف ال الخرية، في تعيش فلطينية

 وتحضنهم ا#هل تلتقي أن وأمنيتها العربية، اللغة نطق يقن

معهم- وتعيش

 في برزت كما حداد، ميشيل شعر في التحوالت هذه هل
 وفي الشعري أطوبه في منعطفًا ئثقل الديوان، هذا قصائد

 تجاوبات مجرد أدها أم اإلنسانية؟ والهموم لقضايا ا مجمل من موقفه

 فجات عليه نفسها فرضت وظروف الشاعر عاسه خاص لواقع

منه!؟ عهدناه لما نغايرة قصامه

 أركاز. أحد حداد ميشيل أن الحقيقة تظل اإلجابة، كانت مهما

دنا في لفلسطينية ا الشعرية الحركة  لهم شقوا الذين وأحد ب
 بما لنقبل مفاهيم وقبتل عديلة سنوات إلى نحتاج كثا متميز"، مسار"

٠ ونتسيفه به يأتينا

لعرب"مج ١٩٩٤٨*ملحق"ك
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