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صبري!صافؤا.-

ول!ن...ؤضا،أسا!4صب(غةصش..شيءصنععنعاجقا.اًه:عثمالجذور،ءتشعبالفلسطينيةللنكبةالة،ريخيةالاصولىءئالحديث

لقد،واخيرااولانفسهللفلسصطينيا11ادجىء..؟!هاغاعنلمصصوولامناللذيالرئيسيعنمخططناالانصرافالىصنناهتهفيالغوضيدفعباوفد

.زم!تنهائاليذوبوط:هماارلمواوإالمرتم!!النشكلأاللاجضنا!قداكنرعبرلنايحمللمالانسانياالتاريخان...،الدرإسةلهـذهاءددفاه

"فبدلا!اكتجموا،العودةاميإلرءجمةاعيقهااكيالمجبل!بصارهما،فلسطيننكبةمنمأساويةاشدنكبة،و!مجيةربداءةضراوةعه"وره

اص-واورا،الانساز-كأ1مندرةص،لبايقيهلليسجهـ،يأات!دى!ياشكلالقياحداثهاصياغةفيباكملهاللعاللماشتركامأساةايضاتعرؤطوللم

سلامبا-نرالاممهبئة-صوبرماتو/قاباون،الهودةناشيدايستمرئون،وساهمتابعال!اتشكيلفي4كاالعالملضماركالىقيالفلسطينية/النكص"

اكيىدةوابحةرا!ياسيةورقةالى،!قف"ف!و)تبينما،مريرونلشكلاؤمما.الاحيرةلمسانهاوضعفي،بقلركل."اكحضرةدلمدانه

هـوالهموظلوا،)1(المتء!اؤبةالعربيةاالحكوماتكلبربىفبىالمفعولفيالمشالركةمن)العالممنجزءاينبرىءانن!صتطيعلاانضاؤيه

لفلمسطيمنيةا93ئ!اةدةفرا1اعاىداميازعا!رر"اًاولضجةعاما!سادصتةسمعتعتوقعتوالتي،الضاريةالبشريةالمأساةهدهاحداثصياعة

كلمع،صصمتفيويمضغون،الامرجمصكأ1المعوناتؤناتيرتلقفون...ضصرياالمثقلىالقرن...العشسينالقرنمئتصففيوبصرهاع!الما

من!صمخطواتبعدعلىأا!راللجفىا"18ر.،العودةح!لمم،!ؤليلم!القيماز!مباملارئاءهمزرك!اللذينصطاءاللبمإ!يينءأساة...ا+سيبمشرات

ناترإ:-مافعالاابرجابياحلا،لأد-تاز،"(ا-رنوعمنصللأز!دم...بعودواورمعالميتينحربينفيليقاتاواالليلمهة"-ففيوخرجوا

اي!ر.بتدءياللامرئيةالصغرةاللهـائناتاكلتالذينالادميينمنالالافوعشرات

***خ-ررهذا...مشوهينووليروشيماانقاضزحتمنفخرجوا،اجصادهم

!الفدسطينية،الن!ة1كللزهحكلعلىظلالهاهذهاورحدي11جةتلبوتركتالجوعاتثورابرالطعامءنالبماحثينوملايين...يخرجراًدمدذين1

منور!مةلى3عبرزة-ولعتيعارانىءشايفعلءتالعجزواستطاعوطفلانسان"لبونمنواكير،القرنهكلاوجهءاجتل"حتجم!لتاالمضكلفة

زسنلفتك!والتسةالدراهذهفيزهـمظا)ءيلمت8ارراهمومن.-ماتها،الكرا!ية،عا"اعشرحهصةطعللليرصعوا،فلسطينبلدهممنون2يطر

اعهاؤ!ا/ءعير.ءإلبادبا-!ورطللمزور*!اينءأررءاةان،ب!دة)الئظرعلىيح!طونلاالذينمنا،لملايببنسلأتوعنة..اللعودةوحلم،اظلمو،1

اجملعانفممههازلمط!حاقأككبة5هذ"ز"ء*طع!مشالي،بالى،لاسىبالماللثرية...و..يمنبغيمماكثراكاكنةجاءت!مفيشلانحقوقهـالانسمانية

الانسماني.الضميرأ?اقفيدأءي19تغلغلهـ،معناسبيرة(الذيباافدرياولكن.قرنناضمر.ثقلارتيالاصرراث.19ال!ى31اتوعثسأ...،

اله!هكلونةالدعايةدواماترجهفيبصلابةائوفوف"قتتمكئو("صرأوةمنالفلسطت-"المأساة41بلضماتبعلغلملىيألهد،ءنواحدة

ر:م"،لاسىباالثريةاعماقهامعيتنا!صبفناتئجباملانها،المحئونكأالنصواتخدلىباكملهعصرناضمبراثقلتاالنيا"ساةزلك،انسصانيةولا

كلوبرطه-!شيءكلبل*،مالمجئونةالهء9!ونيةالساياتدصعارراحألاهارنيإءلى"الهاجانا"اعتدا،اتاولىابدأتومنذ.لانجبىةاا!محشرين

ؤ-صباحتاينظرزمستلفتالداميةالحقيقةهذه.ا"شالأةءعالمحداثازصد،غدوبعد..وغدا..اليومحتى،فلسطينفيالل!ادعين

العربي.1الادب.عصرنا..بعيتفهايةبشرءألص،ةاكبر

بضصةسوى،.ؤستغرقلمافرنساالنازيالاصنلالنكبةأنفرغماللفلسطين!ين1الللاجئينساكدايقدمهالؤيلوحيداو.التحدي

النز"!ذلاخلاليرك!باناشطماعاؤروءا"رسمي11النضمعبناالا،ثصهورتضلمىءالتي1الرههبةاالادقاماتحدي...المتسولتحديهواليوم

جهـودهوعبربجدارةاستطاعاذ،عصرناصانلانسوااًنعلآن!رفصقح،تاهـىالانسانفيهايننحولالتيلسصجلاتا،الغوتوكالةلى-جلاتبها

الىساهمتالعالميمةاللظروفاناحصبمص،فساأ/ص!.دءيانأا(*كددةاكثرزحديابذلكفيقدم..متسولالى..شحاذالى..رفم

الصشطاعالةرنس-يا!ضصعبانالا،اكورس!ذأ"ءقبقفيكبيرةدرجةعلىكلتجبرابىةورةالمتوليدبهأنضداللذيال!نحديذلكممنضرأوة

المقااوهةؤرقحولللالتفاؤطا)؟همحهـضافيفنامأساؤ"ي!صوغن11.وط:"،فىقدانص،ىتحديلانه،السلمة!كعنصريبة!ةرشا.ؤدقعان

يوليه.نروالزاوأسارتروابىاجونؤيركوركتاباتقظهرت،ج"ود!ازرة9وا"ؤليسا"حدياوهذا.الل!!لواالمنبتةوالجذ،رالضياءيجصورإنسان

!ا"يل،ءصء!فوا!لإوءات،وفركور!يكاسوورسوم،يرلواراوبولصسااع2نتميجةولكنه،الحياةمنبيهرواوا!ءتصصدالياموؤفوليد

،الفرنسصية،إةالمأسإزص!كلم،فهاخلاللىلتحمكلهاظهرت.وغيرهاكرامتهالانسانفيهفقدصراع،نفس!الوفتفيويائسدام

المقرورةباريسهيئقدصضىا،قإومةعلىالفر!ءيالشعب1ولتستحثكرامتهزماكلت!انبعد،شيءصبععناعاجزااصبجثمومنالاورمانص"

--يرتع"صدعاى-أك-وارعفيلقه"طلى9لمأكلتجعدلمإنر!أالجائعةساومكل،شيءكلمنمجرداهووبرقي،اللقاتلةالظروففكي-ين

"لمبصورةاليد1زدران؟نتظارفيااًلممزؤة/الغوثوكالة"يابمفيبالعشرات

اخهطى-،ءكلبةنذويبلىالقمةال!وتمومؤرلىاتتيؤدياتنلمل)11يقدمهلذيا!الوحيدرتح!ياهواهتا0الانيقلوكالةامثكايقممهخبزا

اكأحميا!جالىألىباأزوت-ببة!ا-دضرؤخ!،الفلىحمطيخيات"البباوبعتالائ-ىتحدي،وطنبللالافمةرا7بلاانسانتحدي،ليومااون!مطينيءاللاجىء

يجابية.وارحابةوارلملاملومنالضياعاتاوصحرافيلانسمانيةاا؟نهؤدراكلعتبددتفصان11
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السوؤيغرفوااتاكسنطاموااللذينالليهودالكتابالىبالا!مافةهذاذلهلاكئيبا،جهالتلانهبرالفرعاللسلامبموج!هاافتدتاواتي-إيلواًر

ببنامبنمرورا")؟(ر!ايانيالإحتىهرتزلتيودورمنذبكتابانهمالعالمية1موايسننطاعهتلر؟2طام.لحتجاءلبةنفسهاللنجدايوم!اتصحتانمنذ

)8(ا،ريسوليون)7(كوستلروارثر)6(اليوتوجورج)ع(لز!ائيليبودببرباريس...للباريسالنصر1لتحفيقفعالبموريقومانالادبهذا

ةدعدمعقولةلااتمبرداتقدمانا.الليهودية"الروايةواستطاعت،وغيرهم.ود!ولاوبلزاًك

عطفتستدروانواقعهـالراهنلدكلموكاانفلسطينألى1اليوودلمجيءخلالىبقوةنفسهات!حانلجزائري4الشعبمأساةواستطاعت

.؟المالعربيةالرواية!رمتفماذا...علييهالعالمبردريسديبومحمدييمريومولودفىعونومولودءمادمالككتابات

مم!،*الاحتدلمأساةللعالمحملتالتياللكتاباتتلك،)2(وفيهمالشرايبي

الىاللفلسطينيةالنكنةعنعبرتالتيالعربيةالرواياتتنقسمالجزالربان-"القلأللدالرأيخرافيةلهاكدتفىائر2لل!نرلفرونميا

،الأساةوجهعلىظهرتبثرا؟تعنعبارةهووءا!للأللقسم،قسمينحققعماالجز؟لريم!،لسا!وميةللروختعميقهاخلال،فرنسية

تطالبهماساةهصاكانالىالاولىالدرجةفيالبثراتهذء،تشرالشر)ايبي.ودرشيديبومحمدصررادمالكجقائر،لل!نراءرلنصرا

ثارةافيرغبةعنشكدونتعبركما،الروائبمالهمعيد1علىتعالجبان،العالم1ضصر6لهران"لاسبانيةالاهليةاالحرب1!ساةاستطاعتكذلك

جديةالىقرونيفوناصحابها1وكان"انبحق"لنيةطيبةرغبة،القضيةأاستطاعت،ايضاعالمياادباوانما،فحسباسبانياادياليستعطيوان

مسؤىالىالىتفعتالشالاعمادهوالثانيلقسموا.لففلمةاالمعالجةالمرعباللطفل..بوركانتاجافياميلاثما"رهاصاتتعلناناالمأساةهذه

ناالا1الاعمالهذهكافةمنبكثراكبرلتكبةاانصحييح..النكبةبصملا!ا"لداميةكمأ،لركت،الحربهذهفيفرانكوفاشةمرعتهالذي

علىكالطفجظهرتالتياالبث!راتركثرة،عنهاال!يقياالمعبرغيابوخيمينزهمنجواياًدبوخاصةاللعابرالادبمسنالكثيرعلى

هذهيمنحانانلنمانهما،بحقعنهاتعبراناقبللتميعهاالأساة!جهطيةالاوتوقراماساةء"استطاعت.وغيرهممخاثوولأنطوئيوالبرتووورفاثيل

!احدكلاءفورا،حقهائغمطهاالحكمهظاطلافتةااولكن،قيمتهاالاعمالالصينييناالادباءإعمال4"اغبفينفسهاعنتعلنك!نقديمةاالصينفي

فئانيكمنماحدالىالنكبةمسعنوىالىارتفعتاقيالاعمالمن.باك1بولالامريكيةوخاصةالعالميينااالادباءمنغيرهماعمالوفي

ورهافته.وحسهبادواتهالسساةحملادبا"تعطياناستطاعتكلهاسياولهذهانرغم

وقعتالنكبةعنسريعاعبرتالتيالاعمالباننقولىانونحب،اللخلاص،يست!كياللنصريستجلبالعالمابلد"نبكلوطاف!اخله

بينمأ،الاجوف!التسطحالجلديمةاالا(لمالجةالمباثرةامتاهاتفيكلهاولاانسالية،بشاعةمنفيهامابكلدقالو!وو.ا+سبمجزئيأنهعبرويحمل

ابعاث!اونضوجالماساةاعماقاتضاحبعدظهرتالتبماحثمال!ستطاعتخلالها!لسلأةيحمل"دب؟نجل!منتتمكنلمالفلسطينيةالنكبةاناالا1

لانذلك.النكبةامستوى/الىبحقترتفعوان؟انناهاتووهتشجنبانتعنيولا.لاالمضللةاضهيونجياإلادبثعاياتليئاهضبالعالميطوف9

الىتحتاجالتيالادبيةالاعمالمن-الخصوصإوجهعلى-ال!وايةحدالىنفسهاطرحتفقد،تمماسكلقيمةكالتا"ساةانجملككلملأ!نا

هذاتوفرعرملان،عنلاتعبرالقياثلاحثااوبينبرجمنهاكنيةمسافةالمبعثرةللقصرةاللقصصامنلعديداوعبر،؟لقصائدمنالكيرخلالما-

لابينما.المعالجةومباثنرةالر؟يةضبابيةفيبهايقعلاللزمىالبعد1الرواياتمنضئيعددوخلال،والمجلاتالقصصيةالمجموع!اتفي

الرتكزلان،القصيرة1القصة1وكذلكالمسافةءـذ.الىالقصيدةتحتا!الاافنلاينالاجدابوإ)العقميصبهاولم،قليلبعدلهاسنتعرض؟لتي

لبعداوليس،الزمنيةاوالانفعالية"اللحظهو-كليهمافيالمصريلا.الم!سرحالجالفي

الرواية.فياللحال1هوكماالعريضانركنيالازخاجطوفاناتإمامتمامايتلاشالادبي.الاتتاجهذاكلانغر

تنجوللم،الاخطاءهدهفيكلهاالاولالقسم1رو/اياتوقعتولقد،فلسطيناغتصابفيحقهالصهيونيةابهثممتالذيالصهيونيمالادبي

المبانئر،والتعبيريصا!الخطابيةالنيالصوتارتفاعمنمن"،واحدةالاداباكنا!موعلىبصملالهاتترراناللعالميةاالصهيونية"ستطاعتمقد

خاصة،بصفةالعمودىالشعرفيمادرجدالىمحتملاهذايكونوفدجيمسأعملافي؟لليهوديةانطثرات1نتعمىانيمكئنالمولا،لعالمبلآا

.منههااحدة،1تستطع!ولم.الروائيةوإلاعمالفيتمامامستهجنانهاالا،)3(كير،نجوشىدوعبر،)اإولشميوس(!وايته.فيوخاصةجويس

قضيةباًخلهاتحملالتيالاعمالكل)امامالمنصوبالفخ1؟نتجنبان

العملىفبمواللحسيالانساليبالجانبالاهتماماغفالوهوالا،وطنية،كز(يراصبيا8شعرا1ننجباناللجزائويةالمألساةاسحتطةعت)؟(

،به.بينماولألوطنيالتاريخيالجانبعلىالتركيزيئسنىحتى،لفنيا..اللشرق!اويلرحهمن1لهـعهـبد،جميملةةمأسل)إشسعرية(صرحية:وكذلهك

الوطنية..1القضيةجوهرعنفصلهيمكنلاجزءالاساسيلجانب1اهنا"ثصهرسورلهلعبرالمتنهامثرةاقصيرةاللقصصةميناللعدبمدافيرهدا

ف!ا.تها.الروااياتدنتضلالالنظريةالمقدماتودنترك-ا.ود!بنيالىث"للراق

*،*،كل(فهـكاوقلانز،لىاديلنسى1للفي،الحثصرلاالمثالسمبيلعلىالأ(

(اللعودة1طريق)هي...اربعروءاًياتتئضويالاول!اللفتصت..مياللر،وهنري،ارثنماكها/وها!ي،بروست(!لرسيل

سسسحرعر!سسي
للمرتعداين(طوبى)سسايهتهااحدثتأ4ف،اليائيلية،لأكسراكلالهبة)،(

عللمية.صلهيونيةضجة06!ا

لىوأيهـةوكحدءحهبعالمعرهـفالبريطانهيةارةلوفيا2،39ربليسى(!الرررفيليديا)بىا)البعريئفي

لعمبهرلت!"8ب!ءشطلئاكانتذ!ندبفيلاادحمإلهمه!صعاويهوضمجةاي!اقئيةا"6فىىلىوا"*طبدار"!فبو"*داب"ت!ب

الييود،الر!ائيينمنجيهلاحوللها"كلكوناناستهطلكلتانه!االا،اسحاس!ية

ضارعاهممهـنياحهـدعنىاسمهاشاواطلقتبعثدفياصائيلوىضمن2

فهـحى..لمصوصط)يةرىااوصساحبيهوديلىو،افيكوسهتهـلرارثر()افيات!لوالتوريعللوكالاتالعربيةالشركة

يخيحهةلتلالىايةاليوأاصاحس،يهيودييواف!،يهـسىاولىسلهي!بىان)لم8(لليلا-لمتنبي7اشارع

..العرقياليهودتهغرقجمكئللحديثبلاًلمليئة(5691(اكهودس)
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اقيعشقاا؟وسذاتهمدفيهظابممعقوليةرفم-السيمنقطعباربع(.اً)جدرابولعلي(فلسطينطريق)199(السبأعي1دوسف

...الوهابعبداغنيتسويا("لانبياءارض)و)11(سالملليوسف(فلسطينياال!محاعةدقت)ر

...شيءايحدثلمااخرمكانفيكلهاالأحداثهذهتمتولو...هكذامئق!مةالاربعالرواياتكانتوول.)12(اللكيلانيا&بب

ن،دون،فلمسطينءنايةدوايكتباناعلىتمإمامصرالكاتبوللكنا-تينأودوا-)ارضالانبياء(و(العودةطريق)-هصريينل!إنبينروابنمتين

،التكناتواسماعالاسلحةبانواعالعامةالمعرفةالاللديهيكون(فدتمطينيالاعةادقت)و(ؤليطينطريق)-ءيخينفلسطللكا"جين

هصرفهوهذاكلورغم.8(91عامالمنظقة"نلكفيولرتحربا،أبان.قسمكلمناحدةوانختا-فسوف-

بكلماتاحدلأثهابين.ه!يولهذا.فلطينعنروايتهئكونعلانابراهيممعنمضبمانفبعد...السباعييوسفنجروايةودنبدأ

الفاسدةاالاسلحةفضيحةالىا-صوتهاعلورءك!-بعيدمنتشيراعقةؤاومباد!4وثرائعةالمجه!عنظميحرءالذي"(اللفنانالمهندشاا!ضابط

على.الوةوفتحاولاوللفضيحة61هذهحقيقةبرممقتبحثانءونفابراهم،المي!انالى.الهروبيةرحلتهفي)مي.3("الصلمقيةوقيوده

!ساةابهادفعتفلسطينيةللاجئةال*بخريداشديدة،صورةثم.جذورهاالم!ثاركة"الىالتو!اجلمن،4891هامخرفيمعالميدانالى1لمنج!بللم

الر"مانسيةجهقصةفيالغارقأابراهيملدى("،دمة.)تعملانالىمنهرباولكن،وقتهاالوطنيالمدمواكبةفيرغبةولا،اكلركةافي

*.الساذ-!ةفلعقبعليهتراكمتالتيالديونتلك،بالقا!رةديونهلعنة

يخلمنالفنان1"..فنانلانهفيها،فئصلاإاهندلمسيةامشروعاته

لاغلبهذهاليوكانسيةالخب1قصةاستقطبتلماذاارري1اولاالفنان..والهدوءلسكينة5الى1خلقهفييحتاجالفنان0.)13(الهواء

،بنمابهاالمحوريالمقانتحتلإانبذللكما-خط،عت،الروايلة1صفحلأتودكولله!اعسرحافاالمقلؤل"بينما12()ص"يهـمرحانبدلا

الكانجمفسحةيديسبنمنالرو،ايةافيالاساسيةألمحوريةاًلازمة"افيتفياملاالمعركهلالىسافرالفشل1اهفامن!ربا..12()ص"صحه

ذلكبعدلروايةات!كنوللم.لرومانس!يةاإاًلعلاقه!ذهالاص!اثهةواكانت"لقد،اللعنةهذهمنخلاصاالمضاعفلميدائامرتبلهيعققان

لأؤصييعشمونالذين1الجنودافيمةفيثانوبمحورالها.نجعلانمن.النهايةنحىكألكوظلتا()صه"واستجماموهروبأتصفيةعملية

دونالأساةادهذهاللفنيلعلاجا)كاقازاء،ذخيرةبلالأالقتالىاواتصحرايستدرالكانب،"دذيالرئيسي1ايةالروابطلبراهيمافيصاركدماد

ءتعميقكنتتمكنللمىاعقةخطابيةفاتوو*8عبر،تمفقد،ابكث!مسه!اهماالعديدةالمعاركامنحقيقيةمعركمةايفي؟لسادجةالىمحتهعلىعطمنا

،لمم!للكبعيدلشخعم!ه3،هتماضستلالرطرهنممهاضمنانعلامراجدال!االمتلقياهتمةمفيفيببطلهاورلالبزج"لتيالاضرةالمعركةاحتى..الصفحاتعبرا(ءمتنرة

.......كانتوكذللكالافنتعالواصيلةمزيفةمعركةبانهاأنحسكنتغم،رها

الىالناسلميحولالذيهوالفنان!أإبعوى،التا.!هةاللذابرلة1ا!ملةفياث!ة!رهؤاضعا-القاتبيحلولهذا!رغمأ.فيهامشاركه

،اللعلافةهذهنحللان1نحا،لىلناول؟فيإ.منها-ىاتحىنفعلاخائدةنماذج.....010.3
..وور،السحصيههذهيكللىلمارىءعطإريسصرران-رباصروعيه

ناسنحاولولكننا،وسطجيتهاتفاه!نهاللقارىء!مدى7نوضحانرلا!طاوليحيه(التيشخته11على!يعطفانفيتم!كااحرالكانبايكون

طنعدلتجرلمرلدب!ماهيئوسفااداهلمممطش!ةكقالعاط!مصووللكاخطبمللعكعةأتع!قب.اوللكن،ورمريضةشاذةشخصي!علىعمالهماًلمحبمنينالفظكبارعطف

.....ا-ء".!!/البطولةعنالمبتسرالكا!نببفهمينضحهنابطلهعلىالكاتباعطف

جسوراكان"00.منفرةبطريقةالبداقيمنذالكاتبلناايقعمهبرا!ماتصر!كللانذلك.!ثليهاضنااعتراوللدهناومن،،الاخلاق

ايقبيم"والخلقية-الللثكليات!زنايقيملا.،.هـ"ترا..."ندفعامتلالمةثمغرومنجديرة.غبركانتوالاخلاقيةلبطولةامنباررربئالمسربالة

وايسر..،الطرقىباسرعيريدماالىيصلانالمه!..!لموموعيةكأمعالجفيل!ومانسياسلوبهاافشلمنهربهتمفقد.الردهءمدا1ولع

الكلماتهنالسيلهذاواحدةمرة..كذا....26،27(إ)ص"ا&تا؟للرومانسيةبطريقةالميدانالىكمهنإصعملهاثناءصادفتهال*نيالوقائع1

بخاليةاالصفحةفي11!كاتبايقذفؤسوفاتنظرلكن،0.02الانالائيةارضفيوهوحتىخطاءتتعقبهذهالر،مانسية)واستمرت،ايضا

قذ!انبعدواحدةلممرةوجهكفيبرسديةااح!فانهكلمباشرةحياةوسطصغيرافردوساابرل!تبلههيأفقدغروأولا،4المعرم

الصورة)عتم!صتىوذلك...الانتنمائ!يةالطريقةوبنفس،بالخاقيةءلىالموقفاورة!بافيهخسن(1إيمكنلافرلوسا،الكفاحيةالميدان

اللذيالمفتوحواًلقميص..الربعةوالقوام،لقويالعريضاالجسد))-الاحلابمفياللغارقبطله)صهـرارالكاتبباستطاعةكانوقد.الاطلاقا

عن.لكترف"إاتيالمشمرة!الاكمام...اورصعتعسرهشصمنهيبرزيجنيقابلالضارية،وانالميدانحياةبوتقةفياذنيهحتىالرومانسية

ث!سواشيكأنهانفهن!تاككوشالاصفروئناربه،ل!عارويهعضلاتالمقا!لةع!ةمنلناليخرج،عنفهوالواقعاوةضاوبينرومانسبته

اًلمرتفعا!صوته...قطةوجهفيعحفراءفيونكهكأنهاو.."الذرة.ثناياهفي.الارمةمأسلايةي!حملفنيبعملهده

اكتملتقداللصورة/انبدلا...28()ص،(الصافيةالعالبةاوضحمك!4بطلهرومانسيةوراءمنساقاظلبل،ه!ايفعللمالكاتباانالا

ا!بمممبحب،تعرلضرئينهدالمعكيرااوللهاوصماخىملتتفئيبقيةطرنجعالطلافلإسنالدنيةإلسلودعزلةوفيالمعركةارصأفيلهلومانسيجوتهيئةالىدفعهانسمياقا

...!..لاوجودهرغم،،المعركةد!اخلحالباينعتبرعانايمكننافلا.عنهاتامة

...!وبد!كفيالروايةطوالاهيمابرالثاشفقد،منهاباالقربالوقتطوال

،ارغبتهالكاتبامباحهراابراهيمفيهيحطىالذيالوقتفيه!المحماطوا...الشاطىءأعلىتطلرمليةربوةعلىيقعالذيالبيت"

المسبق2الموقفهذأاعنقايلاسنتغاضىاولكننا...سلوكهكلتبرترفيكانيعيشىلوكما4،2؟(ا)ص"الموالحاشجاربعضقيها.ننالرتبحديقة

على-المقلاةفيعمهلنغوص..مرادمننققهلانالكلأنبيددمنالذياالسخيفةلعالىية.اخلافلألهاصليوا،لمعركةاارضعنبعيدمكانايفي

،حيثالمريرالدابروافعهعلىاعيننااولنفتنإ-كنفانيغسانتعبرحدلحباذلك،مرادزواجةلليلىالساذجحبهيستمرىءثم،زوجت4مع

جنودهاللعياجزةالاعكانياتاأنغتال،عدةولاعتادبلاالمعركةاوسطيقفاتفاقهماتصيدومن،الا"ننينبينالغلافيالتوافقمنابعادهنرلمتالذي

الاللهما..!شيءفعلعنعاجزوهو،عيني"امام،الاخرتلوواحداالشايفنجانمنهماكليحبكأن،للغايةالملامحيةالاشياءتلكفإ

فيذبىوتهامأساتهوإتبلع.القليلةالوي!سكياكؤولىرمعورألاتهامعاقرة

الفصولهذهففي...86لتقياأ!ركةخلالهادارتالتياكللاثةلفصولا.91هكهيرينل،القاهوة،لنثسواللطبهـلعةلحربيةالشركةا)9(

لانربما،باللحركةونابضةحيةالرواية1بانتحسىانيمكنكلثلاثةااتقريبل،.ا9بسوت،!ه،والنشووالترجمة9للطليفالحكمةدار11).

بدمالىحسية-.خبرةماحداللى-اولهضابطاكانالسباعييوسف.6291،القاهرة،المعارفدأر)11(

بلابدباباتجنودفيهيحادبالذي1الموقفدساويةوربما،اًلقمتال63910نوفهمبر،القااهرة،لمالنمثرللطباعةالعرأبيةاث!كة)112

هذهبمدولكن،اخرنتيءبرلايوربما،ذخ!ةبلاومدافعبطاريات.والفنانالفنعنالكا،لبمفهومقشةممنلمجلالهنايىى)13(
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!-انف!د،4يتوعد4ال!بهذايئسيجيءهناومن،المنقذاًللبلدوبرا،ود:ظبهابرودتهاسابقالىيةالراواتعودالثلاثة،الفصول

ارحياةطفتر"كللىيمتو،افىقذالبلد؟اعهاقينشرالاخرا!والتمزقفيجدير!منلتفرب،جز"ياتهاءئ1)ءخ!م!في،الواقعيالفشالهمدفى

2ءةلالقاءرمباإرمتابةيركون،هءارلمذهـالف*رةالقولا*نو.!"لسليمة11.لنطح"كأواابىئتئرةسرا"يب

يركزلمالكاتبوانكأخ،ص،اللهزالشديدص-"دزلىالمغا.رقىفضف،ضقيهذاعقب4ازص!،ؤيدفنانمرادص،ولر؟ةالمعهذهاورهاءفبعد

روايته،علىاللةكرة!فهاضفاءلنا)تبهحكما!التبالددجةالعلاؤقىهدهك!لىاحضان"عركةفيعنهاسفرتالة!المنتصرةالهزيمةاواللداميا،نتصار

للفنيةاو؟الطاقة،الفلسفيةالضلمفيةوحدصاا)ةكرةل!ذهزوؤرتواورغبتهامامللقصةالسليمال!بباقر،دمباا*ا.نبةالأ؟-عتنميقته-ريننا

حولهتدوراساسيامحوراتتذمكلانلها،*كنعملمهالط:جمعةالؤإهمةوجودعدم!دفة..اللغببةءسقةللهإتملكمام9و،الاصلأفي-لوعظافي

النمودجووفاخلاليقدملمال!ا.نب،للكئ...ا؟يةلأالروالاحطاث1إكةكا؟السياقضرورةمن/وكان...اتلؤاباالبوم!رزافي،سفوءـ"ريننا

؟التلميحاتبعض-وى،الفنيبالثراءات!خامهيمكنكانالذي-نهى-هزيمتهاحضانهافييدفنحتىيرد!،انا،للقصةالصحيحاأفبي

الىالاشاراتأمن،العديدمع..واداملوا"لتمزقياضياعاعنالهزيلةله،نيشانلابانيخبوهالذي،رزمينلنهاب!؟هللقمائهمنبدلا،المنتصرة

وللكن..الروايةعنو؟نيعلنكمإللعودةطر!ق...طرإقلرسمزوقهالذي1اللنصرهذااجلمن،منحوساملأيالوحيد1(لمستحقانهارنحم

ولا..الروالةااحساثعبرلا...لطريقاءذايررسمللم..للاسفالكلأزبيلبثماثم،الموقفزعقيدءنرذلاثفيزيد،حطامهسعلى!لنحقق

نفولانيمكنناهدالكل"عنهبحثاالنشصاردةفيىخيالفي-تىسوىمنهالمضرجركونفلا،فيهببطلهدفعالذيالمنزلقاوعورةيدركان

،!افىساةمستوىالىالارنفاعءقجمالةزتهكنلمالروايةانبارتياحكلرغمالمعركةكضبلأميعمما،نهاو،هدياالخهرءيبوبةفيالأساةدؤن

جزؤجازها.داخلماد!،ا4اصملاونفروجهةمن-حلهيمكنشيءكللانذلك...الأسا،يةدها2ابعل

*3*عجبا"..اءأساةكلبع!ديرلملقيهاالتيالكلممئتاببعض-إكا/نبآ

الا(اللعودةطريق)حولعديدةهلاحظاتمناكزاللتماانهورغم*..ترتيبولا..تولليفبلا..عانجتةلض:طةلأنيبنا.نلقي...لحياننا

ابوعليالفل!عطهضياكاتبادوايةعنكضحدثالقدربهـذآسن!،كبانظ...)ص!28("صردةمجردوتتركت..طاؤ6ننافتضيع

قطرب)رواصة"عنوانضمئالطربقكلمةيضعالاخروهو...حيدرذه!طوالا!لاةفيادا"رأبرغوصفسانيمممنناهظاكلورغم

..؟.!ينالىارطريقوولمللم!قااررو؟رةر!متوو،ل..(!ررمن..النصرلتحقيقتوقاالمشحونالمحاربابرشحفيها،يغوصانه.المعارك

جزئياز،صاعبربرقتؤ!كانتوان...لانقولانزنتطبمالبدايةمنكانتالتي"لجديبةبالظروفنحسالمعاركهذهفيغوصهخلالومن

ومن،كلهاالعربيةالأمةبطرابئتوحدهخلالءز/ا!4سريعةاشارةؤافقتلماذاندرك!ومناللفلىطينيةألحوبخلالجوشسنا،نعيث!ها

وبينالعربيةالبلادفيالتحرريةالحركاتمصيربيناللكاتبمراوجةخللألمشاركتهرغم-مرادعاىيضنلكاتباانغير...تهاخطوالهزيمةا

!بئ،طريقرسمعنالروا!ةجزتوؤ!.الفد-طجنيالوطنهـصمعتعاطفهمواصدةفييستمربته،،تعاطفباى-المعركةافيالفعالة

هـطنماوا!ثم،الكثيريفضفدكانص.براريعليلا،عنوانهايعائكمامراًدو،يئرك.مزيفااستنئ!ا&اايةالراوانهايةفييمنحهحننى،ابراهيم

الوعيةالمعرفةهو،التجربةمعاقرةفيالغنيالحسجانبالىيفتقدهالغفرفيبراهيما.!رةالى4لإبزو!لين!ب..المستشفىافيجريحا

يستطيعانهفرغم،اتميزةااللفرد/بئوبمللأمحها،ا"شاةبجزئي!ات؟لعمببقةاخبرمكانفيؤ!ىب!بنما...ح!!معاترفلالهعلىتئرفخى...

هـ-نواحدلاذ"الواقصاللعحعبدعاىللهاالحقيقبنيبمعايشون"التعللهداعلىالسبا!طووسفيصرلماذ!الانص،ىادريولا.بطولته؟مجد

تحتجاثيةبلادهليجدصباحذاتعببنيهفتحؤقد..،ةالأسمواليدبهاويفنالخظملةللشخصةفيمنحها،للبطوللةالمعنىالمقلوباالمؤهوم

روايئ4فينجتمكنلمانهالا.تمامالهمصمرسلمةبل..الغزاةاقدام.لفعألةاالايجابيةالشخصيةاعلى

نايستطعولم.علببهات!إطفضايثراوالأساةابعادلناينقلانمنتلكارادالتي1الفلسطينيةالؤ،ة،نهىالىفئتقل...هذابعد

نايمكنالروايةفيدارماكلاناذ،للهاوفرديةخاصةملامجلنايقدمتمزقخلالهامنيجسدان-وسليمةطيبةبنية-؟السباعييوسف

ابعإديبلورلاهدافانوبالتاليةوطنبةمأساةايعلىببسرفيطبتىهذهفيفنتعل،طويرتهسلامةررغم،للاسفولك!ه،وضياعهاملسطين

،ا.ملامحيوضناوالقضية.اللفلسطينيةللاجئةالتجريدشديدةباهتة!ورةنهىجاءتاذ،ايضا

الخطابيلمةوهادفيالبدايةمنوقوعهالىيرجعذلكفيوالسببعيرتناردةطوفىذهافي9،ازمتةمةومباعياا/وكسفجسدفقد

..الخطابيةبرمسألمةواتدأ،هالهامشية9بالاحداثاهتمامهوالى...خىالضسصرثدوقلانتظارادكرةيقظ*هاوفي...اللشروقإت2صحرااو

،بلادهلتحريرزلمسطينيكلتوقلضايؤكدانفيالكاتبرغبةمنفانطلاؤ،الشروقايكونانفيبرغبتهالهوثهى،وطنهاالىبالعودةللهافدكلو

الاختينزوجيذهابحولتدورالتي،قصتهشخصياتاغلبلناقدمترضب!انتلبثإماهذهضراعاتهاانيخر.طسطينفي...هنإكالتال!

رغبتهخلالشاحبةتجريدإقىصورةفي،لالقظمبدانالىوسمىصريماللذي،النصرمن؟ش...يرأورء"لميخضحالذيالواؤععنفمام19عاجزة

تجريدفيساهموقد.علبهاالوطنيةمنفضفافةاردلميئاسدالفييلوحالذيلوطنامنويئس...اشلائهعلىراكه-ةالهريمة1بثائرتلوح

دارتالتيالتاريركيةال!نوةصخبشحوبهاوتوضيحالشخصيات،لئتفرس..اللحبمنويألىولاءوئياهـ..با!"،اليهالعودةطريق

الفلسطيفكأ،بالقضب-ةالاهتمامازدهرحيت،الروايةاحداثخلالها.قليلاالحب1هذاملامح

9؟91عاماغسطسفياللبراقثورةبعدالتبلورفيملامحهاواخنتافيالاقتع!اليةالكانبدغبةاطارضمنالحبهذاجاء؟فقد

نامنذالفلمسطينيةالارضوجهتغطيالعصاباتحرببداتانوب!يكونانالفراو.ريمناوكان.ر..ابراهيممعالقارىءتعاطفاستسطء

هذهفي...اً(39عامالانطلاقاشمارةاللقسامالدينعزالشيخاعلنفيال!اايةمنتضربجذورهلانالاءلتذعيلاو،يائسصا،الحبهذا

الفرنسي،الاستعمارلير.نحتالعربيةالشعدمبلدانترزحكانتائفترةاألرومانسيةالحبعلاقةوندنهىيلحالذي،الليماسصحراوات

ؤ--د،ودوالياللفرنسيينمنالغزاة،قاومةفيالحادةالرغبةوكانتينحتكما،السوداءالقاسيةدمناديرلمهويىلىابرأهيم1بيناللواضحة

صغيرةحادثةهـنتفجرانواسنطاعت،اللعربيةاللصفو!بينوءدتفهي،الاجتماعينهـىوضعمننفسهاوقتلإافياءلملاعحهلي،س2هذا

كافة-المبكىحائطءكانس!ليمانهيكلبناءاعادةفيالي،ودرغبة-فالطرو1ءفلكدفعتهاخ"دمة،سيدهاوابرراهيمصأدمةسوىليست

صاخب،دمويبلون؟وةاللفوجهبغتصوان،وطوفا!ا"4اللغضبمر؟جلالروايةانالوممكناكانوقد.اقدامهتحتالارتماءالىلضاريةا

مصطفى--سفنج،العرد-ةالجماهبريةالحركاتممببربينتوحدوانرمزيااوجهاالعلاؤةهذهنهبانوالتماسمكا!ؤيةمندرجةعلىكانت

اهـ-ىالغدصباحيرنوج":مااليومدمشقفيالمظاهراتبرقوداللبراقنهىحبباسنطاعةكانلإنهذلك،الل!رفيالتفسحدودبهايمتاح

فلسطين.فيالقتالميدان-خئاثةواالخمول1من/اللدرجةهذهعلىالأخر-كنلملو-لإبراهيم

-63الصفحة!الىالتتمة-فيهوىلممزؤاالبلدلمتدله؟إنعكاهـافيصبع،رائعاشموديااوجهاينالان
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ماكأنه،اذكرهزلتما..اعدملقدإ..للمسكنيا.. ..فظيعةقتل

!.الصوتهوعلولالماتنرةتنضحاقياسد!ماقداو!لموا!فأالعربي!يةفىاًلروا!مطمنئكعة منكمير)ذلكوعر...(145).ص"إ!للمسكيريا.س....

الرئيسيللشركصالنسبةشعئاتعدلاكلهاالاخطاءهذهانمحر-26ا!صفحةعاىالممت!صورتتفة-

،الاخطاءهذهكافةاغتفارممكناكانلقدبل،الروايةفيهوفعت؟لذىحمممممممم!

فيالروايةوقوعلولا،الاولىالكتابخطواتترافقمادائماانهاخيث

ملامحهأكلا!ساةفقدتحيث...والتجريدالعمومية...ا!شركهذاطربف)احداثتدوروقلقااضطراباالمتخمارجوهذاوسط

حديث..الوطنيةعنالحديتمنتيارفيثالاحدوانداحت،الل!رديةبالوانالروايةمطلعؤكيالكا.نب،بىسمهاكه!ارفيالقرىاصهـىفي(فل!عطين

اذا-الروايةتتمكنلموبهذا..مماثلشيءايعلىيض!قانيرو!،واضطرابهاوضجيجهاالةظنرةصخبمعتتناسبلمهادشةسلامية

..احداثهاراخلا!ساةابعادحملىمن-الطبقةا!خطاءكلاضفناالرجاليبدأ،الخضرةهساحاتوسطوداعةفيالنا؟مةالقريةهذهفي

لفلسطين.!يقاارادتهاللذياللطريقمعالمرسماوالكاتبيختارهولاءوسطومن،اقتالابركةالىللفثابالتطوءفي

اذهانهمفيوضعواالذيناللكتابكلاننقولانيمكنناو!اسلمىا!خشينزوجاالللطيفءوعبدسالمالاخوانهي-صغرةلئريحة

وا،الطري!هذارسممنيتمكنوالمو!ستردارهافطينطريئرسمالخظهووو--ذا.المعركةارتعاشاتكلخلالهامنليقدم-ومريرم

الستطإعتبينمما.الفلسطينيةالنكبةابعادءنال!حليمالقعبيرمنحقىالكاتبانغر،الروايةمن7الاولىالصعفحاتبهنوحياللذيالرئيسي

تحملفانللنكبةالحقصقيةالابعادبرصداهتمتالقيالرواياتالاحداثمنالعديدالرئشيالخطهذاحولينث!مىءانسلهبثما

سوفماوهذا.للعودةالحقيقياللطريمقميلادارهاصآتمحفويةب!يقةذهابفنعد.لللروايةالاساسيالمنطلقعنبصدأبهتضحواتىاا!ثانوية

ارتفعتالن!الروايات..الثانيالقسمرواياتعنحديثناعندنراهفسيالكاتببنايدفعالجبهةالى-وبىهـاللطيفسالم-الاخوين

النكنة.مستوىالىبحقوعن..سلمىعلىالاسشحواذؤمطفراجرغبةعنعديدةهامشيةسراديب

،كلهـثم،لدمجاهدين.الصوفصديراتونسجهماووطنيههماالاختينمقاومة

الشمس(ف!رجال)...روايتانالقسمهذاتحتتفويتلك،الجبهةالىالصديراتهذهتوصيلفيالاسطوريةسلمىمغامرة

منوالكايبان)15(بركاتلحليم(ايامستة)و)(1(كنفانيللغسانشاركتحيث.رويدةهامشيةاحداثفيمعهابنازجتاتيالعامرة

آبائهذكرياتعلىوعيهفتحالذي..جيلنا...الجيلهذاشبابسرمالقديمالوطنيخطواتميهادافقتاقيألعديدةالمظاهراتفي

،!ياةادراكهمطالعمع،عاشبينما...الاولىالعايةالحربضنور-ك!البلهاءالحلميةفراجرغباتثم.السوريةالاراضيفيالوفاارو

...سلمىمنالزواجوفي،اميتهرغمالوزارةمنصبعلىالحصول-

63!االتاني(كانرن)يناير،بيروت،الطليعةدالىت/1صر1()،.حياةجزئياتلناليقدمتماهاالرئيسيالروايةموضوعالفأتبتركوهنا

61!ا(شبا!)فبهراير،بيروت،شعرمجلةدارعنصدرت)ءا(وتمزيف4،واغتيالهتوف!فارىاضقودسرف!تهثمالدنيئةوحيلهفراج

سالم.يديعلىاخ!رامصرعهتم،برصاصةمريهواصاقي،روجتهلجثة

سلمىوطنيةعلىزاعقةبخطابيةالكلاتبيدقهذاكلخ!ل

وهدا،انسانيتهولاوانانينهفراجتفسحمقابل...وصلابتهاوشجاعتها

ساوقىمؤلة!اتارج.خىالمحردةلوطنيمتها.الزأعقةدسلنحسىالدإخديةالمنولوحات
حلال!مي.ثا!عهحطالسهب!ياله،مااءعر،طيبعملدالهحدفي

فكيف،تذ!لنيتكادشعبنافيالبطولة"حسية!خظابيةعبرالموقف

العهدهذا(19صي)"؟..دخلواوكل"ت.؟.بلادناالمست!مروندخل

فياابدسرنعهىوواكل..الرواقياحداثطوالسلمىقدرالكاتبيجعلهاللصامت

الثلاثةباجزالهالسارتررائعة..معقولةغروطنيةبطاقاتحملتالنياللشخصيةتلكالىبالاضافة

.لق0.مالرشدسن-001.الوفاابوسليم

.لق6.مالتنفيذوقف-2اهتماماستغرقتاليالهامشيةالاحداثمنالكثعرذموانكما

.لق.مهاللعميقالحزن-3الذقيواللاتماسكاينمتصتيتذلكوا!الذي!و،كبيرةبدرجةا!كانب

ادريىسهيلالدكتورترجمةيحاولوالذي.احداثهاكافةوينوش،كلالروايةفصولعلىتير

..اللىيؤديمما...باستمرارجزئيار4ببنبأنفه-درانالكاتب
ا!مانم!للاحداثالعفويالانس!ا!اشنمراريةمنالاحياناغلبفيانتؤاعنا

.لفى.35سارتررواياتاعمق-بالكاتباذا،نقودهصندو!وسق"!قيقابىقراجامختالانفبصد

ادريسلسهيلالدكمورترجمةخديعةخلالمنايدينابينليدقيالاحداثتيارفيفجأءانفهيدس

....ولممقفلاالصئدوقيكنلم"الهعنىمنوخاليةجوفاءحكمةطفولية

ا!سباسهميمعأوراته!ورأى،يديهبينحركهحينانغتحولكنه،لمف!احمكانابهانلعينيهش:د

وروزنتالروسيةمعبالاشتراك؟..ارىماذا؟..ماذا:نفسهفيصاح.الكضابىئهشيئافيهفراج

002طرابيشيجورجترجمةالكاتبمحاولةثم..(176ص)"اللكريمالقرآنفأخرجيدهومد

...الشخصيةاعمافهوبينالخارجياللحدثبينالمزاوجةفيايضاارماذجة

(؟ظا!علىعا!*ماوبينالخارجيالواقعبينالملامحيةاتوافقاتتصيدخلالمنوذلك

003ادريسمطرجيعايدةترجمةيرتديكانالرجلانفراجتذكر"اذ!اتمن4شخصيمضاعماق!يدوش

دصاظرافى!كأر!ا*المباتنرةالعلاقةمايدرول،ذلكيذكروهورعبف*ملكهاحمرطربوشا

-.*..912()ص"قليلمعذفكوهفيتعبثكانتالليوالادكاداللطربوشلونبين
001ادرسىوسهيلعايدهحمه"

لر.هذاذكرني"قظنلهفيالاخريفكربيخمالفراج.نوفهقىابىكلماتثم..

جريمةارتكبانبعدعندييحتميجاءقاتلبوجه،اراهالذيالاحسفرار
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العارا(منشيخوختكوانقذتوالمسكنةالذلىنفسكعلىوفرتإ..هناكزالوما0فلسطينفيبلادءنكبةثم..هيروشيمافياًلبشريةنكبة

الضياععداباتتجرعهمنخيرهناكميتاالانسانيطلفان(11ص)التياـضاريةاسيالمناكثراوواحدةعلىصباحكلعيونهيفتج

كتفهعلىاللجائعالعمرسنواتحملةمنوخو..واللاوطنوالتشردتركتالذيالوطن،فلسطينابناءمنايضاوهما..بكلصرناوجه.تمزق

،الدروبخبرمهربيد..الكويتحتىيرتفقهايدعنباحثاالبصرةحتىالابعادبعمقيعيانفأنهـمالذا.اشكالهااعنففيعليهبصماتهاالنكبة

وراء"..المرتجىالفردوسدللكالىالممزقحاضرهللعنةمنبهتهربرواي!تيهما..داخليجسداهاانالستطلعاثمومن...ططئساةالحقيقية

توجدهنا.حرءهاالتيالاشياءكلتوجد،فقطوراءه،اللشطهذا..الصغرةاللحسيةجزئيانهابكلالأساةزخمبحقلناينقلاوان

يوجدوالتصورالحلممثلالاذهنهفييعمئىلمالذيالتنيء..الكويتالفرديةملامحهاتجسدوالتي،الذاتيوجههاتهنهااقى!الجيزليلى

وعذاباتضياعهقيسابوسيدفنالفردوسهذافي(1(ص)"هناك!يقلىمااناستطاعا..العصرهذاجبينعلىءارشهالىةبهاونقف

سوىشيئاتفعللمالماضيةالعشراسنواتافي"..الطويلةالانتظارورغبتهما.الفلسطينيةالنكبةلدقانقاللعميقةمعابمتهماخلالمنذلك

انكتص،هـقكيجائعةكبرةسنواتعشرالىاحتجتلقد..طرت!ن!ان.كنفانيغسمانبرواية!أوللف.ابرمادهاكافةءلل!رىينقلاانفي

اللسنواتهذهفي..كلهاوقريكوشبابكوبيتكشجرانكفقدتصدرتارتبمالرواياتكلطليعةفي(الشممسفيرجال)تقف

ماذا..حقربيتفيعجوزكهـلبمقعوانتطرقهمالناسشقالطويلة،الازمةابعادكلوعمقتكثيففيتجسداناسنطاعتاذ.فلسطينءن

بل،شيئاينتظرقيسابويكنولم...(15ص)"؟.ستظركنتتراكللطساةالرمزيالوجهفيهعانق،ممتازرمزياطارفيلناتصوغهاوان

هذهيعيحتىكاملةسنواتعشرالىباكملهالنكبةوجيلاحتاجلقدغسانكاناكدايةومن.الالتحام.لمامبهوالتحملهااـواقعياالوجه

الجائعةالسنواتهذهعبريعيحتى..الداميةاللاانسانيةالحقيظةللعالماللفلسطينيةالنكبةتقدمهاللذيالتحديلنوعيةمدركا.كنفالي

رجل..بيتكليسان!"والنيتالاملحتى..شيءللكلفقدانهحتيقة..ملامحهبعضرسمناانسبقالذيالمبتورةاليدتحدى...اليوم

نصفاعطنيللكقالعاموبعد،شيءكلهذا!هنااسكنلكقالكريمساولكن...لتحديم!اهذالعنةمنابطلهجهـلتخلي!صثمومن

وبقيت..الجددالجرانوبينبينكالخيشمناكياسافرفعت،الغردةلانذللك..بلااوبنعمنجيبانعلينايصعب؟..تمامامنهتخلصوا

اعماقكفييموراللذيالضياععذاباتمنتعالي..)صءا("مقعيامن!مكلوتوقالمبتورةايديهملعنةمنالتخلصفيغسمانابطاللىغبة

وارضهوبيتهشجيراتهالىالملتاعتوقهمنيعاني..كيانككلفيمزق..واقعهماغلالمنداميةهروبعمليةخلال،كينونفلهحمقيقالعئيف

رالحةتنفسكلما))..معطاءلريةحلوةكلنثىيعشقهاالتيالارض..طريقعنتحلانيمكنلافا*شاة.تماماحيا.نهمعلىاجهرتالتيهي

تخرجحينزوجتهثعريتنسمانهاليهخيلفوقهامسشلقوهوالارضقدرالضاريةا"ساويةالخيوطتنسجحيثالنكبةمواقعمناللهروب

امرأةرائحة،اياهاالرائحة..الباردبالماءاغنسلتوقداللحما"ممنمحاولةخلالاجتيازهيمكنلاالقدرهذا..السليبةالارضابناءكل

..رطينايزللموهووجههافوقشعرهاوفرشتالباردبالماءاتملتبدلاالفخفتحاتاحدمنللهروبمحاولةايلانذللك...كأ4اللهرواب

8()ص"صغراعصفوراالحانيينكفيكبينتحملينك:ذاتهالخفقانزالمانفسهالفخدامما..اخرىفتحةوكاالوقوعالىتؤديان

نابدلافكان،شيئاتفدهلمالطويلةالانتطارسنواتكلانغ!..هذا..الفردالمغاسسذاجةمنتشابكااكثرفالواقع...منصوبا

فما..ويرحلكتفهعلىشيخوختهيحملوانسعدلكلماتيستجي!بالعمليةهذءكانتوان،الروايةاحداثنستعرضعندمانراهسوفما

لانحاجةفيوهما..صغراقيسزالوما..ولوداقيسأمزاللتفبمالسرهووهذا،التركيزشديدةالروايةاناذ،كبرحدالىعسيرة

كلوذاب..للحياةالحشريالمستوىذلكمنافضلمستيىفييعيشاومشحونة،معانمنالعاديةالظمةطاقةفوقبمامحملةكلماتهاان

لليسذلكانقالمن!هيهإ..تموت"الاخرةسعدكلماتتردرهـامامكافةيكشفاناللكماتباستطاعهناومن،الأساةلابعادالكانببر؟ية

اللىتعودانتأملوانتسنوارزعشرمنذ؟..الانءياتكمنافضللماالحقيقيةالصورةيعطيناوان،روايتهاحداثخلالالنكبةملامح

..!قريتك0.قريتكفيمرةامتلكتهاالتيالعشرالزيتونشجرات.-فياعمنالحماقهافييمولى

سنواتكلفحمل،الحلميةدواماتهمنسعدايقظه(16ص)"!ص،عشرمرور؟مد..الروايةاحداثب!أ91ع8عامصيفمع

انتظرالذيجيلهآلامكلمعالبصرةالىورحلكتفهعلىالاسياتةسمرهسنواتعشر..اللاوطن...اللداميةالحقيقةميلادعلىسنوات

انقطاعدونخلالهايجترظلسنواتعشر..هـجاءندوةواتءشرومن،الداميةالحقيقةهذهاستمراريةالاجياللكافةتؤكداناستطاعت

.العودةحلم.ةوالبيتاللعشروالزيتوناتبالارضحذمهالتيالكبيرةالأساة.كانتولما...حيالهاالشصرففيالجفيعبدأثم

فيتتوكدلماللذي.الجيل...اللتاليالجيلمنفانهسعداما-بصفةيجنجح!يالهاالتصرفكان..واحدةدفتيهابينالاجيالكلتضم

وعيهفتجولكنه...البيتولاالعشرالزيتوناتولاالارضاعماقه-جزئياتاختلفتومهماالاجيالتباينتمهماالطريقنفسالى-عامة

اعماقهفيالضياعتأصلثمومن،اللامحدودالهلاميواؤعهعلىاللاوطن..الكب!رالأساويم!النبعنفسمنترتويلتيا،الصغرةإماسيهم

فيماواحس"كاليتممر-سةوحدةعلىعيونهوتفتحت،مرعبةبصورةالفلسطينيةالنبئعايشتالتيالثلاثةالاجيالالكاتبيجمعلهدا...

وبع2()عىع"العاللمهذاكلفيوحيدانه،الصفرالوهاديرتقيكان..اسعدوجيل..قيسابوجيل...واحمهبوتقةفيويصهرها

اكثرمأساتهابعادانالا،تلكالمريرةو-دتهاهوالمنيتمزقانهتلخيصمناكثرليلستالتلاثالثسخصياتفهذه..مروانوجيل

مسجلاسمكان"هويتهحتىيملكولامطاردقهو،ذلكمنغوراحتىبوتقتهافيوانصهرت..النكبةعاقرتالت!اللثلاتةللاجياللم

سمةولاسفرجوازلا..الانمعيبىاوكاذا،ال!ودنقاطكلفي.واضحةبصورةلنخرجالصغرةهاسيهانجمعانستطاعتناوبا،النخاعا

عنيدينواصراربدابيمسحةوللذلك...شيءو،لا)ص؟12"مرورولنتناول...اليومالفلسطينيالانسانتتعقمبالت!المشكلالىكلةبرعن

المطاردة،والمطاردةالوحدةبراثنمنخلاصايجدعله،الطرقاتكل.حدهعلىجيلكل

تنوشالتبمالوحدةجحافلومن...فيهالههويةلاالتيالاردنمنلحلشاتاعنفوعيهوكاملعاشالذبمرالجيلمن...قيسابو

ابنتهمنتزويجهرروماللذجميعمهومن...كيالهكلقنتأكلاطراقهالللحظةهذهبعدعاشثم،والهزيمةوالاستسلامالسمقوطلحظة،النكبة

قالمن..؟يتزوجهاانيريدانهلهقالمن"ارادتهعنرغما؟دىسليمكالاستاذماتواالذينيحسدعأش..الضياععذاباتالدامية7

لواحدالصامتالتحديهذا.2.0()صمه"ابدايمتزوجانيريدانهلهشكلا)..واحدبيومالسقوطليلةقبلسقطالذيالقريةمدرس

...الصمتعبثيةكاهلهعنيزيحاناسعديملكلاالمطاردةعناصرمنسقوطمنواحدةليلةقبلتموتجعلكحيناللهعندحظوةذاكنتانك

فيمساربالنهايةفيالتحدياتهذءكلبهتقذفحننى،هكذاويستمر.إ.اللهيا..فقطواحدةلليلة..اليهودايدكيفيالمسكينةالقرية

الوارفةبظلالهتحلمالذيالمرتجىالفرروسالىالطريق..اللطريقشغلفيكانواالرجالانصحيح؟..هذهمناكبرالهيةنعمةاتوجدإ

هذاالىدومااله،ئقبحثهسبيلوفي...اللكولمت.-..الاجيالجميمبقيت..هناكبقيتحالايعلىولكنك..موتكادراموعندهنكعن
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المفتوحة"الافواهمندزينةنصفاطعامعلى*جىرايجهـنةسهانلاانكلهاالايديهذهتليثوما،يدمناكثريرتفقفانه،اللمريق

منحط"كلبمجرد"بانهيصفهانيلبثمافانهولذللك..42()صمعيجوبوتتركه.0.معهع!ودهاخيانةعنرصمةوبلاببشاعةتسفر

التباين،شديد-وابمهمروان-للاثنيناللحضاريفالتكوين..،(.)صعنيتحدثونكله!"..مرارتهابرنفسهيختبر9،الد!وبكلوصدته

الفلسطين!يةالصاعمأساة..واحدةمأساةقةبوفيمعاانصهار!مارغممنيعرفونلاوهم..!الطرص!علىنفسكتجد:يقولون...اللطريق

الراصةالىوننىالمسثوببةتحملمن.نعبؤدالابكانفاذا..الابعاديعرفاللذيوحدههـو)ص؟2("!و،ارصفتهاالاسودلو.هاالاالطريق

ادننىدون-نفسهيرضعمروانؤان..صلممهالاسمئتسقفترتوحدههوثم..اشواكهامنؤدماهد"-تالذيوحدههو..مرارتها

طرحهالذيالداميالنوالهذاامام-اللارو:،نترةاوللاانواءهح،ولة،والدمبالعرق،دعييممتوان،البالليةايامهيرتقبانالمطالبايفا

.ويشتري..؟الافواهسيطعمالذيمن"الاببةدار!دوبيزكريازواجاللذيالضياعذلكبراثنمننفسطينقذخىالصباحالقحقيقيا،بىما

42()ص"؟من00؟وحسنوتلمصللرياضاللخ:زويحمل..ميىلدبس.دايةالبمنذخطواتهرافق

،سوا.هناكليسان:احدينطقهلماللذيالدامبمالجوابويكونا!!وطروو!ة!لوا!تالت!رالاجالاخر...!رواناما

.0اللكويت...الىالاخرهوويرلح!با(!دسةرضكانع،ء"!ومنوالكرا!قالطلمحياتهامطاللعمنرضعتالنيالاجهألواول،الدامية

ع!كازصوتيسمعزالماكان..وسارورا،5البابصفق"ؤألاجيالمنايمامنمأساويةاكثرأزكل""ابعادؤ،ن..العودةوحلم

يققبالملحاحالأ-،ةصوت..)ص8(("برتابقى(لبلاطيقرعزررو!ةالىتوقاالاسيانالحلممنملاهحهاتنحتلالانهالكذ.السابقة

.خطاهكلالساؤراللحقيقيالتحديمنولكن،والبيتالعشروالزيئوناتالارض

علىكل-التلاثةالتلخيصية"نماذجخلالمنغسانؤدم!نب!د!ءحقهاويننننى،اؤدامهاتحتمنرحمةبلاالارضيسحباللذي

علقمها،وتجرعتالفلسمطينيةالنكبةمرارةنتوبتالتيللاجيال-حدةصراعهولا،اللضاريةمأساتهتثراندون،للحياتهاسليمةنتروط

فيالثلاثةنماذجهخيوطجمع.ا(أساةللهذهعغرا)5اررناهيةا"لا"حاؤت!توحين"احدمنالتفاتادلى،اجتي،زهافيالفاشلالبطوني

الفصلسمي،ابطآلهمنالىصخريةفيمنهوامعانا..واحد"صيراسالةجموعكلنت..الحافغلىات!الفشملالىمحاولاتهكل

الصفقة()الداميالمصرابعادنتكل!المأسا!رو"وطل!يهنشابكتاللذيالراعب.نوحدهورغم..37()ص"اليهتلت!فتاندون4حواليتمبر

علىمنهمل3فتن!لانبعد-الثلاثةابطالهأ.ؤمقاالصفقةهذء...فياكبريكونانعليه"اللطلألهةعمرهوتوأتالغضعودهورغم،!ذا

،الخيزرانابومع-السمينا&صراوىالمهربمعالاتفاقفيءدة4لتشواستغلوخدكهعليهةحكوالا،شجاعمن3ثروارجلمن

.ومأساةاللكويتالىا)حدودعبربهملميهـرب،للئكبةرابعنمطذجوهوصلابةاماميشعرلاولكئه..36()ص"العوبة"فوجعلعشرةالست

ثم،منالثلاثةالئمادج"،سبممنءمقااكثرالصغرةالخيررانابوالحشدهذامثلفي،وغربمئفردا)1كانبانهالاالبولوليفشلهحائط

وفيه،امامهمثوللهاعلىعشرسنواتمضبمرغماعتيارهاعنعاجزفانهيكتشفوضياعهوغربته.فوحدهاعماقمن..38()ص"البشرمن

اقتلعواالذيادومعلىء!سسنواتمرت"،صلمما!راعبةحقيؤكأماءلاستعادةاو37()ص"خهكرام!*ر!مرهايقوممحاولهاي!بف))

اثروساعة،يوموراءيوماا!لهذاءاشولقد،منهرجورء"فبهفليسللذا..فقدانهاللحياةعلى"ورتحهبداياتمعوعىالذيوجهـ"

السنواتهدهلحظات"نلحظةكلوافتقد،كبرياتهمعمضحه،ساءةعلىىمأساتهيحملوان37()ص"دللهيمضهغان))سوىأء،مه

إلطوالسواتعشر،قطلقبلهلمؤهـ،يعندللمفانهدللكومع،اللعشر.ويرحلكنمه

ببساطةيعترفان..؟أ"ورايةولكئ،ألامورقبلانيحاولوهوالحقيقة))تلكعلىفجأة!ئيهيرفتحنحجرالله،دسعا"ؤمع

رجولتهضاعتلقد؟النفعوما؟الوطنس!بيلفيرجول،*ضيعانههرب....هرب..هربؤداباهانتقولالقياللحقيقة..الراعذة

بل..68()ص"الملعونالكونهذافيشيءلكلوتباالوطنوضاعفيهالهقالصغرةرسالةلهوارسلتزوجالذيزكريافعلكماتماما

..68()ص"الحياةمحرديعتادحنىطوللوةتالىاحتاج"ؤدانهتعلملاالتيالسخيفةالمدرسةتلكينرللرانءلجمهو(ن،اتىقدرورهان

وفقدرجولتهفقدأنه.نقولالت!الرإب"الحقيقةتلكيبتلمعوحتىواحديعنأاندون46()ص"غاصمنمعالمقلاةفييغوصوانشيثا

بينالريرالالمتلوللبكلمالممفورفينف،،ءنتعانوالتي،اوطنأقطيئ"!لن"فزكريا،اللطفلةعمرهبم!ضواتاوالغضد*ودهءنهـما

منكثيراالخيزرانابوتعبوؤد..سنئوأتعشربعدوهانحش،فخذيهوغاصعفلسطينتركحينالمدرسةتركلانه،الانسانيفلمانروكنى

اريدانني..؟الحقيقةللكأؤول))..يستريحان.ربىويرالح!ياةهذهفانهابوهاما7.0(()ص"يقولانيحبكما،اقلاةافي،داكمنذ

ولفد..الئقودمنمزيدا..النقودمنمزيدا..النقودمنمزبدا..والبيتاللعشرواللزيرتوناتالارضفبمؤيسابوأصدلأمنفس!ي!ش!

هذااترى..ا!كأهريبطريقءنثررةتجميعاءصعبامنانه7ت!سفتاتردددون..واسر.نهاولاده..شيءبكليضحيانلمبثماوللذلك

وبعد..المالبعضامضلمكازر!.0؟اناهوالذيالحقيرالمضلموق.الاسمنتسقف..حلمهمنحىنرء.نحقهقامكانيةور،مه9":رقيص-نجما

..اتمدد..استريحاًناريد..واتفيرشيءكلسا.نركصامبنبائططنه"كأ،احساسفيئهمنبنرمدوالذيتحتظلأ"بارتي،حير"هددأ!ذي

لقد..قطا.نحركاناريدلا..اؤكرلااووافكراللظلفياسننلقيابايىملاحقنجرمستقراالحء،ةمنلهفبقىما))ير*يمتا!لانيرنو9،و

"كاؤطمناكثر،الهوااي!كافك!ناكأربشهلص،جما.فيفي.نعبتففد..12()ص"اسمنتمنسقفتحت..ذلكمنواهم..يءت

والتمددالنقودعلىالحصولفي.نلك،حةالملحربةوت!انق..72()صالذيالطينبيتمنيتحركانهو،طموحهكل..كلهطموحهكان))

الحل!!الفردوسالىالوصولفيالتلاثةالاجيالرغبة،الظلفي((اسمنتمنسقفتحتويسكنسئواتنئسمنالمخيمفي.و-صغله

..الظلفيويرءملمدون،النقودعلىارضناهميحصلونحيث،لرتجىاينبتانالمطمحهذالتحقيقفرصةاوللهتس!نححينيلبثوما12()ص

نايجبولكن،بأسلا،تر.نزقهـنتريدوانت،نرتزقانلريدنحن"الاس!ت...سقف..المر.تجى*لمهللحطاتيعيثمىحنىجذ!رهكل!ن

تفاصمببلءلىبسهوللةواتفةوا..52()ص"العدل!نونهىفيالامر.،رزونان"مسألةالاسىنفسهفيلبمان،لا،مروانبطريقهي!قكلىاندون

الياهعربةفياللخيزرانابوتقلهـمان،الداميكأابىميطة(اصفقةا)تلكمنيتزوجثم،سببايبللأأنتيطالقكان..اطفالاربعةركر

اللخزانخل1ديسقطواانشريطة-الكويتالىانحدودعبر-الضخمة،يومذات،يصحوحينلنةسهرغفرهلنامرهـذا..اك!وهاءا"راة

لىبعلمدة-)16(ابشهرفيكأالرحلتمتفقد-الحرادةالجحي!ميب-ايتش!غلهانيمكنلااررمألةهذه..((ا)ص"فعلماويكتشف

بالططئينةالواعدالحلمهذافيوتركزهمهكلنمركزؤقد...صلمل

.نهـكثغ!حيهـت،بهـالزأتالىي!رألمفىاالكانباخهتمياردلالةلاح!)16(.الاسمئتسقف...

المحيطةابأتالعذأكا!،الصحرأويةالمنطقةتلكفيالب-ا!.؟جةأرنهحربضطيع،ولامناسه،تقديراالملحاحالحلمهداقيمةيقدرلاكلروان

لاهبة.ف!راوةمنواقعهمؤلىماوكل؟إضكبةاباجيالشي!خوص!ه،فيإص"قرانيريدلرجل1ان))ولا،والدهتصر!صلفهمان
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اجتيازهايعدواوتي،أيثانيةالمطلاعزقطةؤكمد..وير-تر.ر-وأأرظىاللشرط،!رراعلىفقوأ1وو..ا(ء!،درور؟زيروتءوآزلى3ء.يىسهة!ات

التناقضشديدلسببالخيزراقابوالمطلاعموظفيعطل،بانفررورر!.اررحدةوب!أت

غرائزهتوهجتالذيالسمينالموطف!تاي!ةهدادةأو*ء"ابعادمعاللخؤانداخلالى!.جمطوا،ببور(طةشيءكللانمالا،لىالمرةفي

البصرةفيبراؤصةعلاقةعلىالخ-رراًراروا!،ا!قه-ةللوذهلتقاالستالدقائقخلالبعرقهماغتسهلواانبحد"-4ءر-وأثم4ال!ش-صي

يوقعلاثمومن،مئهالازمةموضععلىعئجمفأفيركف-د!،ب3؟و.دسهـرر"ذلكرر!ر،ارمراقيةاروودابخطزابرهـأءاتسنغرفيشها9التبم

وعدافيهامنهينتز3ىاعةربعيعطلهانررءدألاأز-زرانارو1!اشوةا!سبابمنخطاالصحراءفيترسمالكبيرةالسيارةومفتوكالم!

ارربعهذه..كوكبمعليلةبرقضاء-صرمافحساب4علمىيضةر-بهمتطويممااسيارةاواخذت)ء!؟8("..اقيففييذوبت!فيصألى

الخهررانابورفاقمنالحياةلانتؤاجكاؤجمةىنت،!للعانجتة!،محةوتدانى..والكويتبةآلعواؤجةارودودبجمقالفاص!لةالحهـفيالمنطقة

لاكثرضحاياهعلىالمغلقةبعربرخهاوءجزرأناً؟و*ء"اران!ب!د،الث!،زكأفصطر!ها(وهنا!غيرا!اللم!ق))و..رارر!ةررمورةالارو

اللحلم،الؤردوسارضعجلاتهالضصهبا)واكع"!ود،دقي!4ءممتريرنمنكانت.."توهجةؤ!دررص!بحةخوقثهجم!ةريتق!رة!نلارم!حواء

ابواحس"د!ئد،ؤهـمالواالثلاثةرررر،9انييجدالخؤانيؤنحواحديعدولم.،برراقةممنوفجة"ممتهـيرةدؤوسومفوق"!تفعاك!ى

عرقاينزفبدأقدجسمدهآإن،-تتقانرشثءلىاف4اوحشسررأن..الئوالالىقريبااللعلموبدا..8(ثه)2"عرفهبئء-،فيءر،ء!مض3

اهو،يدوولمالثقيلبالزيتور!وىذ"1يشمعرباتح!ى"ريعبرض*لمرواندهشةكبيرة)درجةتناءتبرينما..وتدانى..دلامل1وتداذكأ

ب!مببام؟وطهرهصدرهعلىازيتاهذاارواقبسببيرنسجفاعماقفيصغبرةخاقتةفرحةوز!كلردت..ورمه7وضساوةمنا!ف!ة

الفوهةالىمنرئي!اطريقهت!ممص!"انهغير..89()ص"؟الرعبت!وي،كالمص!،كأالهاء4الضخمةالسيارة،ا!تهرت..ؤص-طابو

مروانوجهعورةد!"فيسقطتإ؟ذايدرلممهادأسهاخرجوحينب!ميقالكلتشقالضخمة،رةالسبكانت))وا!واقعألارضبى!م!

ترتجفصورةمثلالداخلمنيلبمممهلوبر4بااحىأور!.":رحانندووضعفهموقوتهمويرأسهموبؤدء،مومطإمح!!وعائلاة،موباحلاء"!

ةتحرقراسهاللفوهةمنبسلووووبعونرارء4أش؟8فا*د،حاتطءلىلقدرجباربابنطحفياخذةانهالوكما..قبلهه!ومستوماضيهم

الفردوسالىالثلاثبالضحاياو؟مضبما.)2!89("نرحملابزمصرالبابدللكصفحةفوقمعلقةكلهاالثيونوكاؤت..مجهولىصديد

ولا..هناك!بقبر!!،للحياةباواعدأحلمااعماؤ!مفوول!ىال!يالمحظة9وجاءت..86()ص"غهـمرئيةبح:لألىاليهورنتمد-ودةينها

!ب،س!تمكئهارتياكقودالىحاجتهالاحرةاورمححظأتفيفي-كأ!أ،ازوجللما)شالابرواب..سا!دوابو+بلوجهـءفى،اوةأ!لة

شمس،القائظةاللش!مسهبريقيهكا!لالئة-لمهرءأقان"ئ،!ءلىةالاجب،لونزلت.اكضرلأهروبياصلمما،ا!هايةص!ىصلملالفردولىؤظل

بصحراءالليلفيويدفنهم،نقودهمفيأخذ،لثمعاعواقياللهبور34را،ذأرتحتىالمرةهذهفيهاانه-؟رتص19اوممبو.كةصو!الىاذللأثبئ

عقلهعلىتلح،الضحايادفنلمحظةف!هـة21!حظةهذهوؤتي..ار؟ويت-رمباللت!مس!ر!ت،ا!لاةؤصولأخرا!ور*ةالأ!وفوفيص!ت

الفكرةانزلقت"..".فنوارىولا.نتؤعزعلاصضهةدأبريمةكبيرة"ف!رةالهاربةارر-لاثةالا!،لرت!ىصفياو!زانجدر!نؤوقار!ا!ر(يمهبها

.."؟الخزانجدرانيم!والملذا:إز"لسهطى.،زرصر!ثم4رأرر"نالتي..الواؤء..!لنضسصرءفىه،انا،يبا!جحبمإقيوأقعهالىنمم!من

جدرا!تم!والملمآدا:الصدىترددلمها2الصحراءبر!آنقوفجأة))فينجنمددواكيابدااو!رء-ة9!رتركوللماك!ا!ةحننىردهمء)1ظات

..؟لماذا..؟لماذا..؟ا!خزانجدساناقرعو"املماذ!؟زانلخ9

.1()صر!.((؟لمماذالما+.ليمهيره+سيم2.عحمعييفحى!ىعييعى-حم.".لمهم

فيماكلعلىكثيفةومزيةطلالاالإصيرادامياالسؤالهذاقي4،.رهـ

ال!ربعلىداويةاحتجاجصرخةالىفيحيلها،احداثمنالرواية4

طريقهمارالىفنانةبعفويةويثن!ير،مواطنهافيالمأس،!مواجلامن4رش

..!احظبهبقي7،1 بصلابةالواقعمواجهةضرورهمنملام!"لضحتال!جاةفي

.الخزانجدرانيدقواانضرورة..هرولطادنىور*(اًلاداًلطدارمشموراتمن

حملمنالخمسبالمركزالفنيالاطارهذافيالروايةتمكنتوبهذا4

الثريس-ةجانهامنولوخلال..احداثهاداخلالفلشطينيةالنكبةابعادا***

اضاءتالتيالذكرىطوفاناتوخلال،واللصوروالايحاءات.بالدلالات.رأنط

عليهالممعماق،عفواكن!كلتولتي،صوماةوءجممالز"لتنمخصيالحد*.حاظلمقهخلمفيهدسلمك!005ا!قروياللشاعرالاعاصيرهـ

اللخصوعى،وجهعلىاللذكرىاستعادقيعندموضعمناكترفيالفني!.03طوقانلفدوىا،ياممعوحدي!

الخيزرانابواسضفاد!عند،اكثردوضوحوجهـهاءناسفرتأتن،ا.3.طوقا!اللاهـوىوجدتهاهـ

*،*.!سا/4لذكرى.5!طوقمان-ل!ك!وى!بااعطما5

كونبتارةيمالرواياتطبىكة!ي(ا!مسفيرجال)ىتتاذا0.2حجازي.ع،!م!قلببلامدينة.

لصيم(ايامسهة)فان،النكبةلابعادزكتيفهاناحهكأمنفل!هطينع!ن!..معاوف!قىوضمهرجانعيفاد

الفنية،الصياغةجودةحيثمن"الطلعفيالاخرى!جمماتقفبركات.03الصوفياللبالممطعبدريفالةابماتهـ

لم!ا-بيىدنقنئطوجهكسابعادبلادنالنكبةحينظاللعميقهفشتصب!حصهميةاللووفىحضعلإو!ة.03العيسىاسإيماىووورف!ةأبيانطهـ

.واستطاعتتناقضاتمناللعرببمواقعنافىلماالشاعلد،لوجهللمأساة02.عيدأردوأر"لأ ...فيسمسي"

الرئسميةالمحوريةالارمةحان!الى،ضماعمفهاؤك!تصملانالروايرة.2.!أح!لالىعرأببإاو!برانط3
....-.......

..11فيااللفلسط!بنيةاللنكبةاعماقحول"ررور1)نخيم.02الراويعدنارواللممملاما!لتنعا!ق! لحضاريهلارماتمنلكير،

شعسري.باسلوبهذاكل.وقيغضنواقعنا4وجبرلمها،رتعتنىالإيا!..ال!مواف!خاللدغنا41
ءوءحد05

يهبانخلالهمناللغنانا-"طاع،محكمفنيبماءخللألومن،ش!اف!

نطاقالىالذانياطار!اءنبالهنجربةيحرجوار،اعمافهاالاحداثهـ

...وشمولارحى(بكأاكأر.عيييييي.-لأ

6!



بيناثتحدياضناؤضرغهـا،بم!*ببرهلممصيره"أوحصبسوىرءلكوءتشتلمان"غريبةنجت!نائية(ايامستة)فيالاولىاللأللماتتطالمحنلم

عمهحياغ..اسرتهحياغلميه6الناسىأمربوحصلمغبل..،حجممات!محياتهالدامبةالثنائيةهذه..9()ص"الارضوجهمن.لمسحاوالب!حردير

لملأو-هواما،للهنفسهالاخرعمهنذربجنما،للمالىنفسصهنذرالل!يقيهاتمورالتياللشةالايامطوالالووايةاتحكمالموتشقامحاءورء!أ!*كبما

نؤظنصه.زهـرشيءلاييدوي-الروايةبطل-سهيليرضعا)داميةالثنالببةءـزرهوامام..؟حدات"ا

تشرعه..توفظها!تلبثماالازمةفارايةناذضاتهذهكلرغمالسؤال))والاملواتحدىاللبطوولتضاعهة؟في!دساخرى-ائ!ة

نر....-......-ء....أ...اونموتان:جدابسي!ظاللجواب.نموتو6نس-*سلمانهو

يمحدظنسئعيتذعها4.دلمحعبماكيونظدحدهالأفيسبوعافبللملعيلان!مممكعطفارلأدقكاءتياظد،المدىالقص!والراعبالانذارهذاامام.1(.)ص"ر"تهس
عاروفي

ور،ا

انوتتجربةسيعيظن،ا!كضبور*رأاله،سعواطفيرأقبلىن،اعماقهافىماكلبرآظاتحرظنبربختف،ةارروافيالاولىمةالآل!دإواج،ظ

توقظه.ءو.16()عي"ومنفوجودهمنالحياةؤتؤعروأ!ءتديا:طولةوافيإلتة-!يدىزاوتنخلالبهاوءذووب،"كاقضاتمنادياللحضرا،ءخا

لالماذالا!حبهناهدةرظدح؟نفيرء:!،ءلىالوأفع،اهـءوةهـفهمنداخلهايدور"اكلعن"مصحاًلمتيالدوجةالى،والاحداثا)زمن

..الابعادالفلسطينيةالازمةملامحووضوحبعمقفترسم،دلالات
ؤسد.الاسبوعهذافييموتؤد،بحبهريصارحهاالاناليربىهور

...-الانتماء.أرمةمسألهورمت(ايامستة)فياوووريةوالأرمة

ممعهـينالببحرلعص!اطلقتفقعلهدلامنهدكدمىليطأ9وأ(العصفوما"زمولضبا!مااطارضم!وجودهانن!لاكأاوان-شكريغاليأ!صدربئيرورولآها

الضجر،يعرفلنهذا.الالبوعفي"فانهثمقو22(!ص"صدرهااللضي!اعذلكازمةولكنها،الروايةدأخلتد،رالتيا!رةماتالانج

مناكثرهنارولكن...24()ص"موو،وا،وتا!!!اجانرب.ضياعازمةايعن4يختفوالذي،الملا!ا""هيز،،دالاب!الؤلصط!به!

ثثمومن،الاخراللديرنءقو!ىدينءنانه..ايح!!ذااطمعرئقاللظوفمنملامحهينحتوالذي،اوروب!!ةاوآانتيةمصر،اخرى

تكوراىالناسيريدهـ،مقدلىىرمزانهاثم،تجاح!4لحريرءهافاؤدةو،ذ،1ادبنافيالحق!بقيةالانتماءأرمةاى..بفلسطقالخاء"قيإلمتوعية

اللذجم!،اللعامرجمرابراهيمالشهيدابمةفهي،يكونوهانهميسهخطيعونلأكلا،محفوظنجيبثلاثيةفي(الجوادبدكمال)أزمةهب،ا*قىبيا

ومن،الانشناليمرخمها،لهاالملحأضآلصتأتقديسىخللأل،بطور.4دقدت(نحترقالتياصابعنا)الريسلىهـ،5دوايةفي(ساءيا)ارءلآو!

كمالمنكلان..(ايامستة)في(!هبلى)ازمةل!بستوأكنهـا..

"صنكلعلىالوثني!ة4ؤداسةارديةف!مدل،مقدلرونرقالىتحولثميكونانفي..ذاتهيحققانفيالرغعةتعذ؟4ود"اصاالحواد?!
يتمردسهببلولكن..الاولىبالدرجةابث*ظهعلى..برء-لها"مت.-..

والتمردعلىابراهيمافض!هيد،والدهارطولةؤج!،بماالعوانقهذهكلغلىيفصبممايثقدربايسلكا!في..لواقعهبارمسبةقىليفطاكأر

هذهونعيةعاىتمرد!و"،بقلأر،بطو!ي!"علىتمرداليساوء،مري،لسهل!بالنسبةالاطلاقعلىواردةللشمتالقرضياتهذه...!يه

حيئماالممتارللبطلمثالانجدهالبطووهدهعلىيتودؤجمينما،اللبطوله-الاودوبيةالطريقةعلىاخنيارهيحققلانالنتديرد.نوقهرغم-لاز4

انتعرت.6حبم،ارروايةاخركط3حش،دلكالموقفمنهير!نطلبوصعهاىممد..الحرية.0.الاساسيةالاختيارلتهبروطؤاؤهـتماما

ؤجطمابكل..المعاصرللبطلح!،نموذجا..بطلاطن..ا!إز!ةامام،اثهقينالداميةالتنائيةهذهأمامالاولىا!هـفيمنا؟ؤرف

.ملا?منالمعاعرةلللبطوللةماإو!ل،ابعادمن4زكلض2بصدالبحرديرتسه-لممان"..وجودهيسنفيالذيالاعداءانذار

"جظتوحدالتي،ناهدغصحرفييدفنانس!يلا!تطاعوؤد.)ص.ا("ورتاتمسجاو،باءانوتعيظرا-:وعا

يجدلماالتيألحفلمرربئازمغهابعادكاطلآ،وضياعهوتمردهببرءديه!هاالاوروبيةاللحضارغبهرتهالذيالعربيابالننشمنواحدوسهمل

ديرارمةمنترتوكوازمتهؤءذوعر...لمياءاحضانفيممظنقراوهاالانبهارهذارغماعماقهواكن..ارصفشهاعلىظشاتروالهالطو

نور،لمفتحيس،اليحرديرمنا!هايقالانزكره)ءولمب،ء..النحراشجارهاوظلالوهوائهاترابهامع"عاشالتيالارضالىحنتلم.زمور

اذهاكماة7..12()ص"وارمست!ولجوشوبانلقاغ!رانه"فيالبجمتفيمنهرباسنةمنذبلدهالىعآد"..فيعود)ص.ا("السنينالوف

ويلذي..وضجراوخبرغثقافةالمتخمإلاورو!اأ!موذجبذلكتسدضجراانسانامت"خلقتألمعقدغاللكبوىالمدن"..)صهـا("أ!قمجر

..بطولةواوالتحديالأرض..ق!دةالىمنه9،ربسهعيلأض!جرنترشتانبرمدعاد..ا()صع"يريدهاندونالالس!قرارالىيحن

العامالاطارضمنلهاحبهجاءوالة!ه!..اطفوالةواورويةوالعاوطؤاجةالىعاد..اللقريةدروببالحادهيقرع،الاوروبيةبالحضارةوىاء15

البحر.ديرالى..جنورهألىالعووةفئ!ورب"لممردهـوؤلهقهمناشرعتهالتياهـاميةاالتء!يأيةبرثنابرورهـءودتهليصدمجنرره

ازمذ...تماماوأنصهرتآاللجنسوالحببروتفةفيالآؤ"ظنا!نقت،نفسهاعلىالبحرديرا.نتجمعلم،ذا؟بنساءل،مدام"ةعهإى"لأوؤ،برإت

فيافنيةا!قهناهدةوأزمةبحرهـ..ديروءننفسه!ناباحثاله"جلأطىءالثعلىاو،الأنعليهارلمجفالتبمالتلةهذهعلىتتمددؤللأ

4بمودليقوممنهماكللطلقثمرمن..قدادصخها؟وثنب"ا(ةفك،الحر"ان..الخوفمعتاريضالللبلدباننفسهيجيبانايضانص!كا..أسأمه

رهـاد.الىالبحرديرفيهبةلحوئتالديالكببرالانصهلم،رونافيكا"لاالفرصسةتوانهوللما()صا"الخارجمنوخوقءالداخلمنصوو!

مفهوهـ-"ليقدم،ألوثوق!يةالنت!كأءعيه،ؤر/بيجيءس!بلبعد،التخلفذلكوببن،المتقدمالحضاريأمروباوام!عبريمن"فارناقكهلموا!لة

كلنقطةانيم!ر"انه..للهاالل!ءصوصبكأمعايش!4خلالمنللم،ل!!ة..سرادبهاكل..البحوديرسراديبطفييعبقالذيا)ءفهتري

لترابهـاا!بةامنعاصفةوجودهفيهـرؤ*6،!البحأهـيرهيدمهمنبايى-أس،والانانيةبالمحبة،والعرقافمطربرازءكأ))ءمتلمئاوبرظل

مظنعصبامؤمنا"يكونانلا5برششطيعلاوهوا()ص؟"لاعدانهاوأالبغض..13(.)ص"ابديتمزقفيانه،بلإقراويضإرانيقدرلا،وألامل

؟المنلؤضالجانببذلكفيقدم(27ءلى)"جماعياعنيؤامصمماحماسمياالعدوانامواجاتناوبت))كلهاالبحرديرزمزقثناياهفيبرص*سزهنرفي

./قدمبان4بئالرواتريدالذيالرئي!-ك!ابىطل..س،يللشخصيقىتمأما،الموجاتهذهنوقفاننريد.انحطاطهافيهاوتركتادلدغهذهءلى

و"بوةسحة!لهمعمقةتاللشخصب3لىتريءكبماوالت،ه!ولابر!،كلصلملار"،ن.الموتعيرلنايعدلم.التحديغرللنايعد)م.نتحدىانىربربى

ا!تيالاحدات،!كبراًنبلمعان)مكننطاللفهـ!بهذا..ابعلدهل!ر"الانيهالاجيال!رخرارتياهـ-ةا!4.الاخير!زكمإت،از"

ناالرؤ!ميالمبئلفهمحيت،آلاخرىالشع!صياتفرديةميهاتغيمتفكرهبقدر،بالنصريفكرلا،كلهاالبحركديروروو..ى،1()5

ل!خلالمنويق!دمؤ،نهاولهف..لمهـجملالرئيبكأنضءم!ء*كأالىرثصدنالابت،ئئاقئدك))صننىالمعركةاؤورفي،وجودهال،وجودهيص،شبان

ئرولوقيايكونان.ءانفييرفضهرلهـءلي!في.-.قي!هالذياللجانب،زوبربىبوجودهمفيرتفون،والا-تشهادوالبطولةالتحديم!اسطورة،اسطورة

بميردضثمومنالموتف!ذايرؤضلسمه!لىان..مفورء!مباجماعياث"فاالكامنةالحقيقةهيهذه..14()ص"مرواي!نهانبدلاوو!،نحو!(

سهيسل"...وا،واففءالملاشظاوق؟مهو"ءسفظ""قريداراءمنإلكثيراللبحرديرا!لبانكث!رغلحظاتفيير-اىكانوان،!،جلضميرفي

البوتقةهدهمناللحقي!قةاوشرجر"ومنظتكهليوتقةفيهـ،ءالاشكليصهرواكأ"...14()ص"وعبيدوق،رءونو!ءطونوردافيون2وبر"لةتجار))

في!7



والتيسراديبهافيالحضاريالثءلهفيصقاترالضاريةالواقعيةبهاتتسربلااذيالوثوفيالرداءرعم..فريدعئدمئهاصلابةاكثر

الهـوةتلك..الواقعهـذاجوفمنمانيةالافالتروطكلارر-*نتتجيءولهذا.سهيلعةدتيهاترآلتىباثكيةالمىوحورغم،عنده

شتىامامالتمزقذلكفيالسببهي،لابتلاعهقاهاالغاغرةالل!.ةارتيسوجملحربلابع،دموضحة،النصرلمع(ن!4الىصوقةفريدحرب

العدوداجتيازهاثناءالاعداءايديف!وقعتدماالتحذيبءسنعوفاملاتحاربانت"ر،وبانبظيعلا"دناحربمناكنرليست

وان.اللخلاصعندهاانورفاقههو/عظقدالتكما-قصةالنهالدولةالى(...43ص)"اهربأناستطيعلالانفيؤاحاربانااما،بالانتصار

تماما..المسرعنالاخرىهيمتوقفةالدولةهذهفيالساعة3ازتاولعدميتهليس..لنصر1ذ!املدونماالحربؤ!ماع4يرظرسههلان

الساعةعقربا،العاءكأالساحةعبر"البحرديررفيالميدانكساعةفانهثمو،من..4حرد..ؤدرهالحرببانلاعظقادهولكن،لساديته

متخمةرمزيةدلالةتحركهـماوروم..2(ع)ص"يتحركانلااللكيرة-التعذيبالاموطةتحت-ل"ربافكرةتنوشعتهـبرابعن!نفسهيوبدظ

الاعداء؟يواجهونكيف"الداخليا،ونولوجذلكعنهاي!فصح..لثراًءبا-.عقلسه

الرؤوسفعياللخوافيوالو!مضجووالخوالمسدلصالعتيقةباللبندقية..ىةكاة،ثوورةالوفريدونميةخلالمنبركاتحليميجسدكما

كلالحادثةتكمسبهناومن..12()ص"؟المسرءنالموقفةوالساعةكلفريرريررنراذ،الداخللاعداءواهمالهالسلوكياكبةوهذامعايب

ودمويةلضراوةالعميقاللكاتبةهممناتابعةاادراءيةااء،دطكلالا!لتمامءهملا،الشلارجاوواءعلىزاعقةخطابيةفياهشمامه

المبترالزاعقالفهمذلكعنكثيرابرنجشلمفوالذيالفلمسدةالاسلحة..اشكلةهظ"احقي!قةاهذهجيداسهيليعي!بينم،الداخلاعداء

هنااللحدثاعطىبركاتحايملان.السمباعيقلى"يروسفاللذي"الداخلفيالاعداءمعاف!منافاالتكبمااللهدنةنبرردائما..ن!ربدائما

واللحظة،المسرعناكأوقفةبالساعةربطهخلالمنالرمزيةامت!ادانهانلمجثمافاشه،الاعداءهولاءبروضوحيرىلاؤريدولان..)عي.ع(

الدامية.ا"وهجةاوالللامب!أ..والسرقةالوشاية...اللجليربىددر)ثنفيبرس!ولهيقع

)سننةفيالابعادجنيةالفلسطاككبةملامحكافةعلىنتمرفوحتى"الهربيدعوالهربجوفاء"بكلماتطةةالمص،بنف،،الواثقةالخببانة

تلك)18(ناهدةلشخصيةالعميقةالاء*تاداتندرسانيازمنأ(ايام.موقفهويوضج،الاولىاللحظةمئذمواجهون4فيلسهيليقفبينما

والنىتعمق،العربيةالفتاةلواقعالملخصة،لرموزباالثريةالشمخصيةبوثوهـةيعلنانفريدهمبينما،اًلابعادافلسطيني!ةاالازمةملا"ح

فيماكلوتفضحافلمسطينيةاالنكبةإبعادسهـيلشحصيةمعبضوازيرها..الهاينتميحقيقةعنالدائبسويلبحثمقابلفيانتهإ،.وغباء

العارمةرغبتهاخلالجلإبربةشائهةق!بمومن،حضاريتضلمفمناءماقهامن"وأ...قبلمن)17(ما.نيومزقالذيعالم!تاالطوبلالبحثنفس

الثورةليست..القيمالعنكبوتيالغظا!مذللكفيماكلعلىالتورةفيالصدق.الناسبهيؤمنمابمعظمكفرن!صهمعصادؤ،يكونانابرآظ

الت!ه!كيشوتيةالدونالثورةمجردولكن،الابضدالواضحةالعميقة...وللكن.ا()صع"ملجإبلاانهادركبرهةوفي.الوحيدملجإهكان

كلهؤلاءاتحدىاناريد.فضببحةالىبحاجةانا"بكينون؟هاتشمعرهاانتئصهر-تماماولتيوحدثكما-تلبثماهذهللارو"مياعذاباتكل

المصمتالتحهـيان..)ص(12("اكرهها..العناكباكره،النا!ىماكل،الرائعوصموده،الشعجلمعةمغا"راتهفتفوق،المعركةبوتقةفي

اللعنكيوتيعالمهاقيودمنالتخلصنا!رةرازد!ومخططكلمنالخاليصنوفكلامامؤ،درةصمبميةفيويصمد..بطولاتمنرفاؤ"قدم

علىالمعلقةاببهاصور.تترنقهاسميكةجدران.ضببئ4هاعأ))ا!قهماكثربمعنىاو..سرهمنهيئتفىعواحتىالاعداءلهيذيقهاالتياللعذاب

قديسةاتكونانيريدونهاالناس.جلمستاينماعليهافتشرالجدرانالثلاثةالايامطوالالباحثسهـيللنايلوحهضا..4حرقي..دقة

.الناسمشاعرعلىويستوليبلادهأجلءن!ميت3ءفعرفاباهالانكولنيدمعكماقيمبلاليسعالمفي-الليهاينتميقيمةعنالاولى

لماخرىواشياءوالرصانةوالتضحيةللبطولةركلزانظرهمفى!صبح1.-.العفنةالجرانيتيةباالقيممكتظعالم"ولكن،الغربيالعالمولسون

حاولت.بهتؤمنانيريدونهابماتؤمنانتستطيعلا.ب،له"ءطرنفسهيجداذ.1تمامامنتميا..الهبكلالكاؤر..شيءلكلالمتحبر

ومنهذا..117()ص"ؤديسةتكونان؟هابامظد)ءس.فشلتولكنهاولما.4بحريتالتزامهفرديةخلالالحياةمنتقرميبموقفلامإتزما

القداسةاهـديةوبين،قدلمشةتكونانعلىقلهرتهاعدمبينل!ظناؤةىاانهماءسلإلتؤكدجوهريةحادثةايالاولىالثلاثةالايئمطوالىتحدثللم

الداخلمنبتلبممها،بارتدائهاويطالبونهااكاسعليهايسبلهاالتيلازمةمعانغيرومن،البدايةمنمنتميايكونسهيلفان،تناليهاو

هذهاللحدودتتعدىانالرغبةهذهواستطاعت،التمردفيالرغبةولدت-عالمهجزئيإتلكافةوتحديهفراغهخلاليبدوكانوان..بالمرةالانتماء

الت!!ياطارضمنجاءالقيمةووذهطلىالصمرداناذ،المثماحبة.مريرةاتماءازمةمنيعاني،القيمالمتهرىء

...ول!ذاوسهيلهيتعيشهاالتيالمشخلمفةالحضاريةالقيملكلاللكبيراستطاعثمومن،رائعاالحقيقةبهدهبركاتحليموعيكانوقد-

فيالتخبطمتاهاتفيتدفعهاتلكالتءهـيفيمميميةاللهرغبتهافان.للك.المتحديرةعىقيالمجتمالظهـوؤءاتونفيالذاتيةبطلهازمةيصهران

نحن.نريدهلامااحياناضقولللذللك.ذتخبطاننا))الاحيانمنكببراللهوةتلكخلالمنتهـوسهيلفلكهافييدورالتيالمحوريةقالازمة

التحديهذالاندلك.ا()ص!ع"وتتعنجصعءمبصةلتخبلظ.غ،رقىللشروطبالاحرىاو،للواقعالفكريتصورهبينالممههـةالكببرة

م!رانسعيدكتحدياو،مثللاسهيلكتحديالجذورعميقليسىتوفرهايجبالتي..الانمممان!يةالثسوطمنالادنىالحد..الانصظإنية

ناهدةعلىاملاهاذ.(واللكلاباللص)محفوطنجيبرائعةفيللكلابالشروطوبين،كينونتهفيهيحققانيمكنهحتى،اللواقعهدافي

الومز...الأسمهذألي،ياش!صي7باكركأالنهرالدلالأتلا-كأ-181(0أ-هـيةادروت،!ارتررإباعيةيطل)17(

!!

فيدراسات

ااًلمعاصراًلمصريالواقع

ا!خوليلطقيءلالليف
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ثذخلالمنمجتمع!تاسراديبفييعبقالذيالحف!اريالتخلفالنابحجسدهانشراء..بالحرمانالغريرلزيشعورهاالاولىبالدرجة

هذاوبين،الواقعشبطلهافكرةبيئفدقهاللذيالواعيالخناقضمنستارخلالمناغيهارج،لهكليرنظرعالمفيرجلالىبالرغبة

لعبثيةكانبهادؤيةكنفانيغسانروايةلخمتبينما.دات4اللواقعبديفيناض!جةثمرةت!قعانتلبثمافانهالذلك.الوهميةالقداسة

كامواغناهاالتيالفكرةتلك،افىساةاطارمناللفردقيالنجاةفكلةالتيالوثنيةالقداسةمنعباءةويجردهاكأتتىاليهاينظررجلىاول

في-البلدةمأساة"نبالهربرامبيرالصحفيمحاولةخلالىفلسفياانهجيداتعيانهارغمهيدفيتقع،رغبتهادونالجميعاياهاالمجسها

قوميباطارهناؤكرتهسيجقدغسانكانوان،(اللطاعون)4رلإ1رواهـةالمضقفيحرمانهاكلصدرهفيوتدفن،الاخرالدينمن

أواعطاها،،مجتمعنافيالأساةمواقعكلالىمحجربةبالتذهب،صرف.وكاملهشعبتراثمشحديةفمهمناقتربت"والقدإسةاذقاليد

الشموليوجهها،احداثهبهااثرىالتياللرمزيةاللطاقاتخدلمنوالالمالفرحمنعالم.للحياةللهفةمناعماقهافيمابكلالليهتنجنب

اهـرحيب.فيصدرها"مغمورةدنيامنبصدقتنبع.والاطمئنانوالحنانوالننتسوة

للنكبةالرواليالطرحانباسىنسجلفانناهذاكلومع،الحقيقيوجههاعلىناهدةنعثرالحبهذاخلالومن..8(1()ص

للطتشاةعديد"جوانبهناكزاللتوما..نادرازالماالفلسطينية،فينتهلهمنفصلكك!لنتتصرفأناتممتتطيع،قوتهاناصببة.فملك

المعالجة.تسننلزمارجوك"الملهتاعةرغبتهالهايحققانمنتكنالذيهوفقط-الحبهذا

9!ءطصبريالكلية"انااحياهااناريد.احياهااناريد.نيح!اتي.تفههيان

تكونقد..حيانهالهاالناسيحياانتماماسئمت9قيد..آأ22)سه

5!رأكي3ه!.عالمنااطارفىالح!يد،فناومن.!خرهافعها!مضمى...ح!ىالتحردة

كاواللمىاهلاهدهيمر!اللديالريراواكعاولك!،،سحبمهل!4هده

لزفام!اوهـفئ!انناهدة..التقالدالجرانبقي..القيمالصنكب!.ؤبعلملمنافىائعرب!بة

ه،التجربةللجدة،ربماخائفة،ولكنهاتلكالتحدىتجربةتعيتزان"رريد

-(الصفحقيعلىالمفشورتمة-!بمشروعيهسههليمنتوكتداتطلبفانهاثمومن،اءرشيءلايوررما

001اللعالم..علىعلىالقتاةمنهاتطلسحريةكطقة،اللقائيداللجرانيتي

هنادمجتمعينلناسمنكبرعددكان.ال!رجبابلحو،ركضتغينيالحبلانذلك..افشعالادنىاثنةهذءفيوليس..وجولط

كم!فصجرحمتثملانصمادرياكللدت!بغضمضبدرىحلبلصنزكيكأنلبعضهماوشعرلشاذاشيئايعت!برهاللذيالعهـامالمجتمعيا!طارضمنهذاوجههيكتسب

!0.00.!.الىبهايمتدانوشمولاعمقاالعلاقةهدهايرة2الروتمنحوللذا.،محرما

لبب!قطفمثم!تالنابوعالانفيصإليلوحدةرد،دتعيشأمالمممقطفمثبب!،انف!مبيفيمابكلالنهايةفيأللتحمثمومن.ا!خرىالمجن!عيةالنشاطاتكافة

الى:امامهمفركمست.الوحدةفدىارواحنا،لللخونةالموت:اما"!موجههاملامحكافةببراعةلنافترسم،تناقضاتمنالبحرد.إروافع

الدامي.اللحمقيقي

ناونعذرز،مئةمناق"لمواولولنحتلها،الاذاعةالى،شبابياالاذاعة

ونزلوا،باللسياراتثمرطيمئةوصلمافسرعان.الوحدةتؤيدبالمتمهنرة،الفلسطينيةالنكبة"!محبوضوحلناترسما!بعادهذهكل

واللهلاش!كرانااكنلملكننب.تشاجرتنعم؟معهمتشاجرت.امامظتزاوجخلالمن.كلهاللعربيللواًقعالحضاريالاطارداخلونموضعها

الشع!يفرقواانارالواانهمفلماذا،وفربتهمنعم،ضربونى.العظيموعص-دوبءوببييانوناهلقوفريدصلي.الروايةإتشخصياازمات

...101؟....اللفلسطينيةللنكمةالعامةاللوحةالوان!تشكل.وخالداللجليل
ارتىواحدوليبيامسكو،لعم،بيمسعكوا.الوحدهءنيداوعاًلدي

نعم،،السجنالىارسلونيثماللصباححشيضربونئيوظلواالنطارة!بناءالملتاعةالرغبةمعحدكيالتيشكلالتياللوحةتلك.ا!بعاد

منالقجت،للكنكيفيخرججميدنح(سىو!لذاخر،اًكاهـد!."للي!هر.لونجبماـ(الرئشين،فيز؟همثمقواانفيالسليبةا!رض

تى:لمحاوتقولشذلكلعدوتأتن؟كيف،اً!ورهـدادفنوهاكىجبثىبايقافاملمنيعدللم.البحرد!رار!اذفياملمنيعد

..........يثتواانسوىشيءلا.ينسحبوالنذلكرغم.الجراديالاعداء

يدفىعلواىاباالطبالفىتروألليلكيفنغامكيفلمزامرك،حاحمدلنا؟وفكيفطبلههجفيراالوجودهداوجهعنيزيحواانفيافلحوا.وقد.2(2؟)ص"وجود!م
حسزن:كلهاوالدنصا

..المنصهرينوالضبباعاللعبثركامتحتمنيشرجوا،أنالزبفؤضاعاتكل

او!ىالشالعليهوالفالابيضالقنب!رالبسكيف؟وضاروذلديرلاعةانير؟كدواوان.وكثيفاوواضحاصلبا،فى3المعرجوففي

امي،يالا؟الجبانةالىويحملودهميومكلبا!كفاناهلالمدلفهمورفافي...11،.0.ء00001...

ينصباحداركالن.اللحارةفي"تزغرديناترككلناًنا...وراللبحرديرابماءدمء،ح!مسمسيرممه**اعنالمهودمهالبحر

فيلأحتهاالراسيمنعشرةيصفاوناعورةلشيرحارنادارممممتحيلفىتلمللمفييحيواانفيوجدارتهموجودهميثبتواانبحقاشطاعوا

..-..ساءتهعسير

الايامهذءفيبببتناالىالفرحيدخللناًبدا.الاصرجانبالىواحدااًر!أئقةاد!ىةمهار.!4بركطتسلبمانسجلاناحبالنهايةوفي

ستالىهبي3وا،بالملحفةتغطيوقومي،فاذ!ب.ابدا،السوداءهـ"اصترودماوريالروافالمحكمالبناءخلالنفسهامناعلنتالتب

احمدان:الحارةاهلمنيسمالكمنولكلوابيهالامهاوقوليالعروسمنا!هاافياللفنيةالاهـواتكلنادرينوحسأشبةرةبمهاالكاتب

.اًلوحدةتعودانبعدالا،يفرحو!،اردانجنزوج!،بطل!سسئابنفي-واحدةدفعة-ضمرمناكثروأستعمالوتذكرو-وارمنولوج

-0-دهشياسجلانالاذلككلمعاستطيعولا.الروائيالقصعملية

ويرقص.بيتكلفيالطبولوند!.الكبرىالفرحةتكونيومهافيوشفافيةشعراالنماضحةالروايةهذهمثلحتشا!الشديدة

فوفىمنال!ذسوانوتزغرد.والترسبالسيفشارعكلفيالشباب.العربيادبنا

ودقواقوموا:اللعالرةلاو!داقول،يومهاحيااناكنتفان.سطحكلء*ء

واللجاراتصديقلالك،اميياانتوتدفي.ف"بياببتيفيالطجمليمكننا،فلسطينعنصدرتالتيالرواياتءنالعديثهذامن

الصغرى،فرحتكم،هئا،انتم،تقيمونيومهاالزفاهـ.لحفلةوالاقاربوغمسانبركاتحليمكروايتي-لكاتببها./وقرا!ضيا/،تالر"اننرىان

لاحضسارواخواتيعمتيمعوتدهبينتزعرديانشئتماوتزغردينموهوبةوقدرةالفلسطينيةالنكبةبابعادعميقهنوعيةمعرؤ!ه-فانيكن

الثصالوال!الابيضالقنباز،انا،والبس.اهلهابيتمنعيوشابعادبجانبكاتحملاناستطاعتؤد،الموضوعكأمعالجغلىفنانة

والمتاذنةنحاسجميلقبرعندفاجلس،الجبانةالىواذهب،العجميمح!دوديةمنبهاخرجتعامةانسانيةد!لات،الفلسطي!نيةالنكبة

،محصرافرحانايىومانكاعلمائا،اش!ريا،ولديا،نحاسجميلياتسدانواستط"عت.ورحابةشموليةاكترافلقالىافردبفئاالتجربة

قليلا،واخواتنوعمتياميمعواثرحاًلىاللبيتاعودانللياتأذنؤ!لالانسانقضايالكافةلؤينه،"!خجردفيالواعيةالكا.نبمعاقرةخلالمن

نحوياديب؟.نحاسجميلياليتاذنهل،الوقتمنابعارللناتعريانمنبركاتحليمروايةؤتمكنت.المعاءرةالعربي


