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!!!فلجظرغ!عغس
الذي..النضاليةالتجربةادب:(لثالثها!اصيةيس!بممعركةايةكيانلبناءالثوريالتركيبفي

قوتص،اوضعف!اغواملويحللاتعركظنتائجيستخهـلصالستراتيجيةالابعاداستكشافعماليةفيالثوريالادت

.!المستقبليةالعملتجربرةلاستخلاصوالمساهمة،والتوءيةالتعبئةاجبهةوخ!لق5والتاكتيكيه

وواحنسسا،8،عامالمعركةخضناقدكناولمالكونان،للمعدومضلعمادكبديلالثوريأالرادعتننمخيصفي

نستفخدلمللاشففهـاننا،36امعاالاولالثلافىالصدوانمنينعكسوهو،للمجتمعالفوق!البناءمنجزءاالادب

فالخصائص،الحالةهذ.ه!ثلفي/و..67لمعركةمنهما،االمعركةه!د،فيةعنالمعبرةصيغتهليجدالموضوعيالواقع

/وفهاعليتهما،نموهاشروطاطالىفيزمنيأتتداخللالثلاث،انسا؟!يضعءوهو..!تهاولثرو!،انسمازيتها

ثروة(استمرارهافرضحبةتقتصطهكذااو)وتنحناالتع،ملاتهـلللمواجهةحيماتهشرطمع،ثوريكأدب

،ء.اد-لا-التعاملاتومحمل،1والرحصه)والصه!ونمها،ستعمارلة
اولتالجهواسبلبهاكةءالمعابعاسميعابكاملة.يب"ة.-.ء--

..0.1-00..-...في..صفيسلكي!،،لنكئسمهالعاداتخلط!و"لةلحمرا"لةازلمورحوا

ر-"املأطلصالعدمهاالتكط-يهلمجرايحه.السرلممحهـمما...ء..-.

المعركة.فيالمعاصرالجديد،اداورناتح!لموكتعبير،الفعالةوجوههامنكوجها!عركةفييشرق

المصموة6لهسالتوىالاد!كانؤهلفيتتساوقوك!يغة،ومحلتواهاأ.وجودهاعنحتم!
..../وتحركها.،وخ!ط!اهاملامحهامعلاصحزحميتصعيد،

-يحفقولمالمعركةعختخ!لف1قداالادبانالحقويقف،المعرف!ةمنجزءا-صلبهفي!يحملفهوولذلك

لان-ولالفلسىطينية"الممىسألةتعريففيوالمتطورالتأمانجازدحياتهشروطليستكمل،انسازياكائنابوصفه،امطمها

..والتامة-المطهلوبة-بالثوريةيتميزلمجوهريلسبمطهـعوالفعالالفهـعيل!والتحامهمااالمجتمعمؤثراتخلالمن

..بها!ررالتىالظاروف!لطبيعةمنطقيةزتيجةوهذاوالتراثى،اهـكيكولوجىوتركيبه،والفنان!الاديبذاتية

مرالادباءاثضاالذيا!طربااب،سى!الواقع،وجودهمعنى!وجلزالتهغناهضمن-يحمللكيما..

مرتالتيار!رائيةوعيرا!عداف!التنا:و!اتخلال...التغييرعلىوعهامل،ومحرك..فعالفن!اءكأثر

النفس!ىالادباءواقعفيانعكست،ا!عربيةبانلدان،والانس!،نيةالاجهـتماعيةاوظيفهـتهيكتسبلهذلهوو

ضد..بعضهمعند،روة،!علردود!!لقوا!فكريالفكرمعيسهمفهو..وبعداها،نهماوابل،المعركةقبل

بمجمهشاتبالسلاوهـؤه..!كوماتهم!رااوبعضهموتأثرهورههـف!تهاالانسانىحسهخهلالمن-الثوري

...عمكرياا!حاصهاقبل،ا!عركأارضيةفياترتالاحمداثلتحليملالسليمةالثوريةالرؤيةلخلق-بالاحداث

..لا......االثورينةالستراتيجيةمعالمنسجمةالتاكتيكاتورمم
المحتلهضراوالطالممماومهادبأمباستثناء-عموماءاص...

الطش-روف!ادتوالذيصسارجااادبابأنهتميزالذيمالعالوسىتضادمناتنبع-معركهكللان..المعركة

هـ-ويرفعالقاوفةموقفيعمقحع)"الىال!وميةلم..العامةخلطوطهاينظمالذايفكرهاتخلق-/والاحدالف

اوتناقضانق-لصراعاتومن!طيقيةطبيعيةنتيجة،بالتحتيموه!.
العاطفةمست؟ىالىالصه-،ءالمشنعلم"العاللفةى..

ملالعرل!الادباغنتاجفكان-(1)الجذورالثاقيةعيةا)واتيه،2والذاضوعيةاالموطهانتراستكه،ل1ابانتتصالبعدائية

يا.وثور،كاصلاان،احتضاسهطينسيةالفللةالسيحتضن3-لتهغصصمحأولتهافي،الحعتمكأالانفجإرثم،ادالا!ا4وررج

الد،ولفيللفلمسطينيحينالنسحةبا)المن!ةكاادبالن.-.جوهرهاوالواقعسحنة

!،ئدالنواحدائرةفيوغرق،،!ئياىن،!ارعربية-والؤ!،الادبوشاجمفة،ف!ان،تقدمممارانطلاقا

هـيس،-ه!عينقضاءبىلم-ولولا.-مثللا-قا(نطوىؤد،اصبلة/علاو--"ذاتموهىمتلاحروةوظعيفةلمالثوريين

سء-كأكانفقد،كلظوصن..آظا!رةاهذهتعميملامكن..بافورةومرتبطة

غيىودممناكثرتميزالذيهو-خاصبشكل-المقاومه!ث!بفلاثالمعركةفيالادبدوريتحددلذا

.."الاعجا.ببستثيرالذيوالاملمالدابالاشراق":ثابتة

مذهل"بسرعةزر-زالمرضلةالارضفيالعرب!النتععرلان"-جمقوهو،والتوعيةالتعبمهادب:الاولىص!م!الخطا

،ويعتبره،العربيةالسباهـيةالاحهداثمعكاملوبتكيف.العسكريامالالتحهااندلاع

.)2("مهماأنهمنوجزءا،4ضوعلمواكمالافييسهموهو..المقاومةادعبا:اثما،ببةالفلا!مية(

:جبهةجبهتينع!لىار.بحا"المق!اومة!شعر"لنومع.المعركةاثناءالاحتلالمرحله
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فعإلاملاالصيغةبهذهنفسهيطرحالسوالولكن-.عامدغيراوعامدا-الردوجبهة،والتعبئةالتوعيبأ

،اذن،،نعود؟-ا!لممتةالارضخارج-العوبالادباءعلهـقدرو"انبت"انهوصحيح،الحسهبوزكيماالادبعلى

2اوادبشعرعنجاءالذيأالىتطرادفاقبل-،البدءالىالتيالكبيرةللقضيةبالاضافةلانهذلك""الجبهتين

ضلفوالملياشر،الاسماسياا!سببا!فنقولالمقاومةبالتزامعميقايماان.منينطلقلهاويتصدىيعيهاكان

يالةالفكرال!جزئةاقعواهو،ف!م!ينمعركةعنالاليطذ!كاو!مهمةالهتزامهقيمةمماتمااماويعيلتزعزعلاذاتى

ج!،ممطالعربيةالبلدان/وحددةافيافنمزقمحنا!ن!اصمةارض!ت!كطييستطيعلملكنه..)3("الحيات!الالتزام

اغلبمهعالاسا!مافال!!ا!ماج!زةال!ماليبوا!لاف!"الاقحاد"صريدةخ!لالصقالا،لهـلعالمنفسمهكعريفالعركة

لأس!طوا!عا!يةواي!إت!التحرو!ركاتق!يعفيالحزبعنشقودطالمتالعربميوعيون،النتءليهارويصنالتي

ا!!ول!د-!وما،الاح!أروالا!؟اء،ا!د!طوا!ف!دةالجر.اعمدةفتحواوالذاين،الاسرائبليا!يوع!اأ

حلالمنه0اإذإأ!د!أ.!م!رأأإرأبةنإراماا"!منأمالقاوسهإأحزياداؤ-ةكتولمةالمنافالفلسإأأ"قلامللا

والاد/ربمة.ا!الياسم!ب!تهظبمب!ات!كأس"الار"جب!لأانوصص-يحح..وغيرهملمادرويشومحمود

لبنيةا!طيق!ا!تركمجطلافيا!ن!فهلوتإرمطجااًلىانش!واالذللننالب،رز،ءالاعضبعض!،قادالشبالعربية

ا!مواق!ع!جة،لاحربرلمدهقالعو!اً!!تم!.قهو!بكحبيب-ا/!ما-الاسرائيمابالشيوعىأالحزبءن

ا!ممع!بن،!ىرالال!هفن!ه،ريةواالسميطرةم-،اًلال!فنع!لريعدداءتسثلاتةدروااصىالذين،نالاخرالثلاثةقهؤ،ور

قا!!بر!!عدفدحتىالل!ر!ةائرؤقيو!ءدفمون!ن!ج!"!لفءباسماء/95!اعاممند"الارض"زنترتهـممن

الما!هشوافبا!عديدوب!اء،الممن!حورةاًلب!الطأللارضوحر،ةثهالاردم،الارضصرخهةلأ،الارضشذ(ى)

الفالا!طص!ىالانمف!م!حجلمنبالىاً!يمةوال!م!رل!م!دتءؤ-باسهممفانبوردص:روتانلبثتكل،والتي،.الخ..

ووووءالاف!رزتطط.ت!جة!..اًلاتنم!قراكيخاصة،الاشتراكيةنالبل!دافيالنضاليةالنتاجالأتهذهنشر

اوالالمازإأؤ،والانكطيزسة،الاميركيةالركزيةالمخابراتاإأ!دلأماأهزذخألالروناءلأإازتعرؤ!ؤمأ!رلطانحنؤ،ننماا

فينية،الشواوالعقليات،اليمينيةوالاجهزة،الغرببةالالستاذبذلهالذيالط!يبالجهدخلالمنبل..العربية

غي!رالواقعوهذا..-إوسطىاالقروناوعقلياتالادابداربهلقا.متالتكماالطيبةوالمبادرةخ!فاني3غأمان

أواقعايخلقواجتماعيماا،واقتصادياسب،سيما،المشجانسإااحتلة"ؤالشطنفيالمقا.وكىةادأإطء))كتابهنشروطبعفيأ

كليلممسهكل،وهذا..وثقاؤجا،فكريا،أنسمتجاغيرالادبنشرصنعديدةلشوات.بحرجاءالنشرانومع..

..الناإسابعدويدركهالعربالثقورنؤ.يكفنأا،العأليالصعيدعلىترجمهتهوتوسيعالصهيوني

نايبستطعلمالممزقالواقعهذابحكمفالادب.لذاحياتهموضعوا،الفلسمطينيينل!المقاومةوادباءشعراءان

ا،رألاى،الفهـلسطينيأنالةالمسأعنكاملةالتهرسايحققاج،ةوبهو-ارضهمدانجلفي-اةملونلأيناوهماكفهمقفة

الكال!حة،ا!جمماببربم!صا!حالمهياتنرلادتياطه،اًالتوري..تبريرار!عوجودهمبرروافلقد..للعدوصريحة

،-ههـناومن..ج!لآمناكترعلىبرضماضلكاان،اليومبةا!--لادانةوتقةيمثل"أالم!ضلؤلمىطينادبان

المسألةعن.العربالاداباءقدمهها،التيالنتاجماتفي،نشمأ،للادل!عهذارو!تعرفىبزسهملمالتيالعربيهالبلدان

ثم..خللافواكهـثر-من،تناقضإأمنلكثر،الفلسطينية،بس،دبشكلسسطينيةالفلالمسألةتعريفمناس/وباسا

بعك!لى..التفا(علوصدقالتجربةاصا(لةالىادالافتقاال!ؤ!ة،الخيرةالقوىكللتجهجعوالسعي...وعلمي

..قلتهارغم،المحشلةالارضادباءاثاوبهقميرتماؤل--يىنفيالمورركة!-بوطريقءالنصرطريق،الثورة

تدفع،!م!بةوحالل!منالثمو!يالاثلطايميعلم!ذادت-----!،عل-ها،دوالاعف،بهاوالازطلاق..وءجرها

فقدالادبظنوبالتا)!..الامامالىفالم!مطينب!ركةرء-بنعملبواوعالىوتصويلها،وتطاعاتهشعبنا!-م

الفلسطينية،المسألةعصعإيدعملىوإأأئفهمناسال!يةوفيحفأباكل؟(ز-!،تبلورةفىسأموهـ.امامالىبالثورةيدفع

عا"مرأيكسإأاجلمناالثوريلإأرطهاستكما)4عدم!ي،الةالفعابالمواجهة،المغتصبأةحقوقناكا.ملاسترجاأع

بل،الفجيعةصوتخلالمنالنكمبةامعلا،متفاعلعالم!-المحتل!ةالارضلادباءسب4لنباحدتكما.-اشردوالمبا

اعيةاوالدف!االهجوميةومواقعنل،للمعركةالثواريةالارضمع-،دروس!لناإوان..والرجعيةوالصهيونيهللملأستعما"ر

اللاجئين،وعودةالمغتصبةالارصرإأعلاسأترجأاالنضالفي،العددالقلياةعالمثسعوبلتجاربمننستمده،ءديد.ة

الالم!ةج!سع!دمن(المرائيل)الخبيثالورمواجتثالث.لاشكالالاحتلال،وال!كيدةالصلبةالمفقاإومةفيوالامكازيات!

.هالعربية،اديرةقتصاوالاإأالضمغوهـالسإأ،اسب-ة،والحصماار

و"!ا،ا!كةفيا!انيي!اته!كللادب!استئفلدمف!ل!بة..اكريةوالص

المعركة؟طبميعةه!كألملألمن،اليومتواجه-مثلا-الفيتنامان

ناصية؟منفهي،،ازدواجيةطبيعةذاتالمعركأبلن..العالمىالاستعمار2عقلاانأوىالضاريةالعنيدةمقاومتها

اخرىناحيةمنوهب..الفارجمناجهةمو!ركةبمستطاعهبم(العربان..الضرباتتلوالضربدلهوتوجه

مسعلببسمتاقالمعرك!ه..الداظلفنمواجهة!وكلة..قرونهلتحطيبماستعملري"ثور"مناكثراجهـ"مو

\!



اصبحتف!ا،المعركةابعادالستقطبم!التيا"لنقطةولكنها،هيبل..او!ءلاشن!صرولا،و!إالصهيونمة

ابطبي!عةيكشفالذيوالمحك،الجديالعملمحوروا!م!ةا!بن!يةا!مكماج!زة!ل!!كة،ا!ا

السياسية،والفشاتوالقوىالعربيةلمادولللحقيقية،ا!رقيلملاجهزةوكل..لال!شعممارمباشرةوا!ا!مة

اما.م،وضعتناوالتي..العربىالوطنفي،والثور.ية-ب!فنبع!الة-تحطلأأا!فى،!ةو(الاقع!طد،واالسياس!بة

وتضامنناأ،وقدراتنا،لامكانياتناوو!اقعيةاحقهـيقبة2اجهةموالاجهزةهذ.ه..ال!ري!اليالدال!ف!ا،!ريا!ص!ا!!ا!ح

فى..لوجهوجهما"..اءوالاصسد،قاالاشهـداع!امام،احيالكفافصيلتضربنا،العدومصمالح!نهمااتنطلقالتىوالقواعد

..والخارج،الداخلوالقهوىالعدوتجروعمات"منهاتنطلق/والتي..الصميم

ضرورةفيوالاديهباالادبدأوريتجسدهنامنبذلكمستهدإؤ4،المض،دةالثورةلخ!لق،للثورةاالمعادلة

خ!صائلصهتخضعانيجبالتىالخا.صةارادتهامتلاكأ-رزظالتيالثوريةوبالمكماسحط،ألتقدميةب!النظمالاطاحة

غيةبجملاواإواعيإماإثأالاندماج!ليةفيالانساررةالثعوبتهضحياتخدلالالظهافرةالعربيهالتحرركةحر

..ا!عرىةاسمتكمالاجلمن..الوعرةمسميرتهمافى،العربمضة

فيخالاعلا!واج!زةالثوريا،دباالض!فيلفهىثموكلن..الناجيزصياسي(وال!الاق!تصساديخلررها

ارمثو؟"ابنواحدالقوىتصفييةالىترمىالتيالمحاولاتكلضدءمركة

الاعلاماجيهزةاناالىنشيراننود،بالاساس.البدبلقخل.--الىترصياوالتى،والتقدميةألثورية

الف!لسطينيةلةالمسثتم!ييعصفي،إلنتلمديدللاسمف،اسه!تالىأالعربيا!طنبايتجهالذيم!،.الرجعى-الالستعم!اري

ضدخاضمتهااالتىالجاعنبيةوالمعاركالضحبيحخلالمن..الاستعه"ررىبفيوالسيراوالتخلفالدماو!لاوية

الم!أولفهمظافقهـدلذا!البعضبعضهاوضدزفسمهماوالطهابورالخياب"الفه!ائلكلضد.معركةفهى،ؤبالتالىلم

مثق!فىن،جيلنا.اءابمنااكثرلدىمضببمافهمما،الف!لسمظمينيةثواريةاج!ضاتخلقفيوتسهمالص!همتالتيالخا/مس

..واسعةوجهماهير،وقراء..وهناك،هنا

ا!وريمةائروحاتمببيعفياس!ه!تاالان!لا!فاح!زةرون،قعمومناكثراسمتهدفالجديد.العدوانفالذا

ا!احبب!منوا!لنم!كن،اولااقثوريم!الللأما!رافع!اد!!اوع!معيبالعربب"البادانداخلفىاالمضإدةالثورةووىخلال

فمانوبالال!اييم!..تانيعا..وألنف!سيمةواالفنيةإؤ!يةالثقمأاكقدميمة:القيا.دات،يقتطنوواستهد.ف..ايضا.المتحررة

إكنلانوه!ز؟ؤ!فة،الاعلاماج!زة*كا!اغ!ببالث!رةحمةوالمصلالحقصاحبةالجماهيرعنوعزلهماا

فهىلذا!افيهااملينالعاااغلبووطن!يةاخلاصفي2متلأوكا..والاشتراقي

وزفسيا-علايا-التأ!بالخيائرصديوماس-تمتلأفظ!مالقيادات.وعزل،الشعبهيهالتنظيماتححبان

العلمبر!قىعلميهاوالرد..ا!واوتيحركاتأالهنمدهياليعفىلوالسعةابالجماهيراالحقيقيلتحامالاعنيةالثور

م!بواقطاقد"نها((كمل"قكرسىتئيإلا!باذ..ا!ع،-،حركتمنوالحد،إقياداتااهذاهحياةنعروطحجب

اجو-زةبر!انتحفنى،ذاكاوالشخصلهذاذماومدريممصلحةالحلصا،النضا/لخلالمننفسهالتطوير

يجباعلاماجهزةكونهامناكثر،الفردية!التذصنتأالهو(جودهاءاجهاض،كذإكالعنىو،اوالاشترابهية،الجهـماهير

زجهافي!وتسهم..الوالسعةالجماهيرلموتوجهتخدمانمنادرةالمباسلاحوانتزاع،.التقدصيوفكرها،الثوري

اركالمعاالستقطنتالاعلاماجهزةولكن..النترفبمعركةل!،لحجدايدةانجازاتيحققثوريعمللا"ياياديها

الصهيونيةواارالاستعمامعمعركتنا"اهلت،وتجا،الداخ!لية..التقدم

الحكم،اجهرةورا!(وءالط،وضضاال!!كا..وا)رجعيةقعصوخلق،ايضايستهدفالعداوانكا/لط،ثمومن

..ا!ميمادطالم!ف!،العدو!ممعالرفم!بةلأاًتمنمطاقض!وروحا(ولةوافريقياالسيافيا!طنىالتحررلحركةفماد5

والثورية،االتقدميةالقوىلمعاداةطاقاتهكلاغلبهأرس3و،البرةالجهودلآتحوجديداعتدائهىمو!عكسمب

للالثعترأكبة،يضسعكان-البعضه!ذابعضلنمعالتميسيزوقضاياالفيتنامجوباعنالعا!الغاموالرأي

صلبفيللنثصعبالمح!ببةالمسمجاتوكلوالتقدمصة،اضعاؤ!اإثالى،وبا،افري!ليافيالردةوحروب،النصي

حكممم،لاجهبزةيمكنفكيف..اذن..وشعاراتهبرامجهاأواصيبرهـ-يقيلواؤرااسيافيالمتاضلةالشعوابجبهة

وللاشتراكية،يةوالحرللديمقراطيةتعادياعلامواجهزة-هيوزيةوالصالاستصءار؟المنتشركالعدوضداللاتينيه

بصسدق..والرجعبةوالصهيونيهالاستعمارتعاديارا..والرجعية

؟إوجدارةثغرةخلق.،أايضما،الجديدالعدوانواسمتهداف

وتسجبالتقدوريالفكرتحارباالتياليمينقوىانالدولوبينالعربيةالبلدأنفي؟الثوريةالقوىبينكبيرة

الطاقهـاتكلبوجله/وتقف،والعامةمقراطيةالد.الررياتالماديالسندتحطيمالىأللهوبالتا،الصدي!قةالاشتزاكية

افورىوالعمل،التقهـدميةاوالنتاجاتوالاقلام،الخيرةفي،العربيةالتهحروحركةعليهترتكزالذيوالمصنوي

كلوتسمتخدم،المجح!فةوالتشريعلتبالعسف،المنظم..للامبرياليةالمناهضةمسيرتهما

نقطة،مناكثرفيلتنلتقيا،ذلكفيالقمعيةاجهزتها".ار،ضمعركشنا".هىوحداهافلسطينتكنءفلم،اذ(ن

!0



اف!ى،ا!فعلرداؤاموا!ق!لفئكسالةاأيعاذخط!ةثماف!،ألألمستفهـمارمع-ابتانمشاءق-،فعمومنواكسر

الثوربية.واًلمباكآةالم!بادرةإكعموأوه!ذاالواسعةالجمهـاهيرعنامحكمةبعزيةبالتمالطتهـصاب

تيضمى!الت!العالميةال!نظريةباالألاسترشماد:تا!ااقللكنه،سوداويةاكثراخزبديللايجادضربهايسهل

بضاءطوبقف!والسررسصييا!سميلاوامئ!صهإكيماا!اجوا!و!ليخرخ،للشعبالعاديسلوكهفي،ووضوحافيةكل!كشمو

ا!ريةا!نتسوائبكاافالهة!كنوالضحملي..أملان!تراكليهغضبمالجماهيرامتصماصلغرضتضليليهبراقةرات2بشعا

ومحيدم،/والاافيليميةالمل!وفببئاليةدالعمغنمات.ال!وجواوربئ..لدثور،يةروحهاولاجهاضالتعاظم!سخطهما

الفوىلكلالديمقرا!طالمجالوفم!معباالحكمالاست!تثاوادلدانفيالتقد!يون،الاداباءعا"شفلقد،ذلكومع

..المعركةفييطوهـههاللاسهال!والثو!فيالوطئ!بةالعسف!مظماهركلضدوالنترفطالمهـصيرمعركه،العربية

عربي-برلمكسداحل-تئالظيميح!اًيجاد.اوابعاوالانقلابهـات،العسكريةوالديكتانوريات،والبيروقراطيه

لل!معركةاال!مياهكلفن!عيئةا!يالطةالا!اانللمجصامرتيط!والتحموا،والقهرالكبتمظهـاهركلوضد،الشيةالقا

والصهيو!ببةا!العل&ي!ةللاس!إواالالجبهيللىتنوطيمبهالةاساسيط!الوطنيالتحررمعركةمع،تاموباسهام،تامبوعي

..دف!اعمةو!ياائتلاف!حكوماتااسالىوع!"4الرجعوهاديالااقهـتصاتحررنااسشكنمدلتمىخهد(ف!التيلنضالاتوا

..و!مسي!ا..المعركةج!يرهـب!بادةت!وىيثنهمولم..الاشتراكيلاطريقفيوالسير،،والسيالىكطا

الفر.بعة(الضفةباالانحهـدث)كمماالوطنيمةفالجبهات"ايهـةالالاف!اداربة،والحما،القسريةالتعاملاتللذدكغن

الاتطلاقالواطنية،والمجهوادكللخخسيقالا.!ثكادصجي!هيلأ..والمعيشميةوالفهـكريةوالسيا.سيه

النتعبية،العربيسةاالوح!دةاجياأمن،سديماديمقراطىبنهحواجهنأالتناقضاءتاالمثحوانالوا!خعهذامنوالطلاقما

وزجها،الوطنيةالقوىكل،لفوانابتحثيدودلك..التط!عاتعنبوضوحللتعبيرعقبهمناكثرأاالثوريالادب

..لثرفلكلصكهةفيالضعفمواطنع!لىاليدووضع،شصبنالجماهيرإلخيرة

التخملفعوامللمواجهةالمعركيالتحديداهذاواماموالتسأربأعيةالمجتميعيةوالنترائحالاجهزنأفيوالتمفن

هذ.تعريففيبهاءالادمهمةتنشأ..والعدوانوالضعف!ومعوقةمتكررةاماتااصطيداعاش4فقدلذا..والتنفيذية

لتحنزيقضصنهاوالعمل..حولهاو،الا"ستقطالى!الوسا"ئلمنالمتمكنالثورى،البديلبخللقللاسهاممحها/ولتهفي

..المرحهـلةف!اهدا..والرجعيةوالصهيونيةللاست!عمارالحقيقيةالواجهة

ث!وويعملءوحالدةتتهطنلبمالمعركةان،والخلاصةضرورةمن-الأداًحال!ا-اتمنبع!ي!ةمةاإلمواجلافاالذا

الفا!معركة.ليستفمعركتنما...لور!فكرووحدةدونيالحولاالدياللأ:هوا!ثائلا!جيدإو!ذاو!د!ت!حط!م

يمكنلاالغادراالهجوماوبشاعةالن،بالمقنابللان،مجأاجلةا/لالالغإر،اك!!ركللفرأ..ا!ذهافالابلأئا!تأوودإالاذطلاتأ

ول!..الرن!انةبالخلطباولاالحهـماسيةبا.لازاشيدايقافطالى،1المنتمبوهةالنشردورالىال!يئيةالاج!ةمن

واشكالهامضامينهافيقوةمنلتتمهملانقصائدب!االاهلية،والجامعاتوالكلياتوالمد/الىسىوالاندإيهالجمعيات

العداوانفياستعملتالتىالغاميةفا/لوسائل..الفنية،الشرقاصد(قاءأت/جمعياو،التبشيربةالجمعياتالى

دحهـضف!رورةأماماأوبات،لل!ؤخرةالا!لطادفمتا.الاستعصاريةاالمخابراتواجهزةمنظهمانفمن..غيرهاو

وال!حقائقالارقاملغةهي،واحدأة!وسيلةالافتراءات،الخهـامسىالطابوروخ!لقتا،عد،ةاوسا!فياقغلغلت"والتى

..الصلمجةخلالدامنالثوريالعملبنياتلهدأم..الوطنبن!من

ثوريةلةصأ!ضوخبوهيأ،1الفلسطينيةلهالمسمأاناولاتخلالم!اصن-العدوالحصافي(-ا!ركأوهـ!..

والادب..بللثورية.ويتم!يزيتمانيجب.وتناولها....والعمهـليالفكرىوالتخريباله!دم

جسية2الانتاالعلافماتمجملفيصؤثرةخاصةبفعا،ليةينعهـىالاسلحةتكنلم8،!احوبفيارتناخسماسببان

انصسأ،؟ربينثممن،الافرادبين،المجتمعيةوالعلاقاتواجهزةبل-المدارس!فينلقنكناكما!وح!دهاالفاسدنأ

بأنالاعتأنادالخطمنفلانهآذا..واعدائهما!القضية...خهليالدا،العدووجيش..والعميلةالفاسد.أتالحكم

..المعركةعنالعبرالادبي".للنوع"جامدةصيغةهنالأالعدومبادرنأبسمببالجدايدأت2رةالخهـسافليت،اواليوم

مرةتتكررانهالمجردبهاالمقطوعالحقصقة!مكمانة،تكتسبالاستممار!والاسناد،ا)كثيفالجويوالغيطاء،بالعدوان

..المرةبصدالخيازيةالواقعوبسبببل..اوحهـشا..لاسرائيلا!تماأم

الحركالفكلخالءنا!ايةلاإنمايافىأنةامكات!مةان...وشعوبنا،ا!هزتناداخعلفيا،الهدوامتلكهاالمحط

والمعركة،ب!ا!حبباةهصميرهاقئطاننترطة،ال!ئبةالرثدايثإ!ا!صرفيطروادةان!امنا!ص!ثلتوالتي

لتمج!،االتقف!بهحدوده!وتت!خط!!..الافهـمانوقة"يةادبا،تواجهالت!الايس!اال!ميةالمهيمةا!هاأفما..واذ!

وحرك!لمالواقالعبينالمننباد!ةلأالعلاقةه!..كوىبمعللاقه؟-ع!ما!الفو!يةوا!وىالل!بوبم

..االانم!مممانو..التوي!ح:!هصاف!تمتلخحىالااساهـسىيةالمه!ة!ذهان

المعركةفيوجودهاالادبيحققانيمكن،هن،فمن،مبرمجةو،موقونةت!كعنيكعيمةوحدةايجاد.الااو

اوظ!فيؤلأ!ايوجدان،!ط!عالاثس!ميائياالعطالىفدا...واقتصسالى!ا،وءس!كريا،فكولاوال!و!الللدفاع
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ة.التجريدفيسقوطالايديودواجي21التنظيرلةمسأتبدوا!نأ!اللةاالنصقولىق!ق!كال!ا!تئيضطحينالفنية،انوكاالت

ادبيعملفصيالبطونيالبصداهذ.ااستكماليمكنلااذ..."ا!بلاالىننيء!لأ)نتالعارختا!معركةاجلمق

ذلك-الىوسنشير-ندلىماالا"-كالروايةالنفس!طويلييعئىاللا،.جهيدأرالحمذر،التصييز،يجباانهوط!ب!عي

سريحاتتحولالتجربةاناذ..النقدفينظريكتاباوا!لمعوافنواطوالتعامل،الفدببهالص!لتف!الأنيديطج

والاسرع،ملاءمةالااكثراللونه!ااذ.7.القص!يذلمةعالمألىالظس!إالمسألهمعالتصاطفاوالعطفبح!جة،الال!ميني

اليوميبالحدثاقاالتهإاوالاكثر،وانعكاسا،تجاهإباالابهإدكل/تيتمثلانيجهإا،الادباءوجدانفي،فهالمعركه

!كو،ناتكل!استقطابأ،المعركةف!استعار..المعركيوالعقبهلتاجزالحواكلوتزيلوتهضمهاالانساتية/والاطر

وا،الحاسمللحدثاالترقبلح!ظةل!ف!الانسالىاعرمشافيلقد..اوثوريتهالاادلمبانساليةد!بعنالمصطنعة

اوجهإاوالقتالالسملاحوحملالقاومةفيالفعلياًلالدماجحهـيىن.ا.الو.طنيةإركالمعإلفيالرومانهإيونحنىينخرزإ

النار،خطضفياو،اريىا!ا!فا!ا!ادقالىا،.لو!..فعمالوجوادالى،روماتسيموقفمنالعركةتتحول

النتاجاليهيتطهإعالذلأيالثوريالفعلرداهم!يةيضعفقد.0اعماقنأداخلززإههةفيلناهإاتنا،خاصة

هذلمه،يسجلاو،يبالاديختزنفقدلذا..الادبيوهـوالمستنقعاتبحمىيموتا،ب!ارراونكهـانلقد

ر(وايةفيحدثكمابعدئذعنهاايعبرجةالعملألتجربةبؤيدصعحافدالانكابينما،اليولانحرثةااجلمنيقاونل

فإحمطإعنهايعبراو..((ال!حزإيةدإرإبإطإاإ)الثلاتيهإسارتريؤيدبونطنإبإنإإنوكها،ايطهاليافياالوطهـنيالتحررحركة

الوضعضداالنضال(اباناهـ،بهإموءقهإهاستعادةاولتهمحا!كليراليومانومع.-.روسيافيالديسمبريمن-ركة

الشماعرحالكإ!انكهإ،..ائمالقاوالاتإلمهإلالاراهإارهطإبوشكينيغنيهانسيارومابعداأليستوالعركة،الامرإ

:)5!رإبأإدإتنإفبإهطإالفهاسطينيواهـ،م،دمويواقعامامفالهـنا..شيللياوبايروناو

)6(الص!وافداحوكلالاني"غناؤناليكنالواقعههـذ/1وامام..جديدفماشياعهـصار

قيفالولاوامرعرض!ةيومكللانيكصواتوحاداقوياولكن..وصماءفيبا،عارمها"،حارا،نقيا

البوديهإهـرإدزيارةعرضةاوبيتيالعركةفيصوتهيتطإ!لف!قداالادلمباان..مابإاكوفسمكي

للتنظيهف""دلتفتيتترإحيلةتإهكونحين"فعلها))يتضاءلوهإد..العإسكرية

رقاواششرىانعاجؤلاني،انجازهلحيققالذي((الفعل))هي،ادبهلا،الاديب

القىماكلسأحفرفانثمومن..المعركةخهـلالمن..وجوده!بحقق

اسإاريكلواحهـفر،تصل،لجمماهيرنسا-الثورية-النفهإيهإالطبيعهإ

تونةزعهإىالكامهل(الوجدانيلتحاموالاالاتقلددبىجهإ،بمشإاعرها

..الدارساحةفيبطبيعتها)تحتاجلاقد،الاساسهذاعلىوهي،بالعركه

مأساثيوفصولقصت!/سأحفرخارجيينوتحريكاثارةعواملايهإالى(اعلةاوالمتفاالمتأهبة

هاتإيواالثورإيفزفهـالحا..وجودهخلالمناالادبايخلقهإما

امواتىوقبور،بيارتيعلى"فعل"الى"دافع))الى"كا!قحافنر-""منيتحول

ذلمقان!همركلواحفرمدمعليتساوق،الثوريزخهـمهيكتسب((!يئ!ا!ل)

((1ا!تيصلاوة!الشرلمهل!ءأمهمةمبناالنابع(الثوريفزلحااكانماوكثيرا..ا!وكه/

الواقعمكشفةإبصور،جهإدهنسإ،الشماءرانومعالخلافاتادابعإاأيتخطى،لخطربالىالمهددالملصيرنةضإيل

الارضفسإهإء-مطمينيالفلالشعبيعيشمهاهإذيالارهابيووجودهالانهإانمصيريهإبقضيحهإ"ويلتحما!عقائديهإ

اشهإاقهاتحمللقيالتجربة/ههـذههتعميميمكننما،المحتلةالهـفرلسيةالمقاومةفحربحدثكما..الحضإهإاري

-78-ال!قحةالت!ن!!محل!!..-!فلا-

العهإيى،لمثلهمثمكنماحياتهمقدروونقداءفالادبالذا

ما!مادوافطوئبيووزميدجه!كاكفالى!با0.ومعتقدهـم

لوص!استبسالقصائدحهيائهمقدمواالذينهرئ!نديزوهيخائيل
هإاريالبلالشاعإريقولوإكمماالاسباهإ4الاهدليهإالحرهإطفي

شصاولكل*ثابمنيهااهبوا:)؟(بولوفطا!ناك!

الالىضتتعرىاعند/ما.نموتا/نولكن"

!طلاو!هم!..المسمومثمرهاك!

أثمطريقاًولىاللايينيبع!أعندما

شىصمها:صحئالق!حيدةهذهفنعم
."الكاملةالقصيدةهي5هذ

العطولي،اوالاسشختمهـإد،المعركىا-لواقعههـذافهـأمابم
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والراوايات((بوهيردجمببلةمحماكم!اإ)و((1المرزائرفي9كاحي

كلوحركتالفرنسيالاستعمارادانتاالتيادجزازريةاالفلسطميمصةاد!رئاواووألةلم ..ضدهالخيرينالناس

-2؟ال!صفهحةاىعالميئشور

ءبرت،اليوناني2المقاومةبهـطلغليزوسزوجةانثم5!ى!يحمي

اليوناز--الما،التمعب!نضالصورااروععنبقصائدهما

سراحباطلاقالبة!و"طااحهتجاجانات(بياقصائدهاقأصبحتالذينكلقجربةقص:حبحيتايهالنضاوتفاؤلطالثروي

ء-+.-.-لا...بلدانش،ؤلىكثارهموكبم..وطنهمفىفالعم!يعا.زون

ايىهـن-6نطليالمنابهدللمحك!حمب!النت!ماعرجانح!لعدقصتاارلىالمحههحهااذ..اخروج"ؤ"له"+أل!ة..هذاجانبالى.إالعربية

اموونيزولي!!ءاإ)!لمنبعثهاايخه""لاود!ىورلاوس))حدةزولقهو!ب!لالفنيالابداععملحةتحساب.قلى

..ا!الماحراركلالىالرهيبالالس!لمامطهبيعة.رتهضعفبما2الءربفىالفعا(لة4.الواجهودصو/4

المعركة.فيكجعنديللموديبالعمل!

إلنتسعبأ،ل-لحواحكماللنهناظمخ!انالثمي!دجهـماانعهأقصامقلدمنظمءك!!مؤامياالهمافالننيرر،((ايداخ!))ائا!اخطادبر!اءاما

..العالمىالعاموالرأيس1)..7.صلهـصننف،ل-4تقللا4صههوهـكب..اخابا!داا!م!

....صمنالعدوت!غلغلاما.مالمناؤذكلسد.مهمةأ!،،..السلاح

-!لىص:،شرةإقيطكانالتر،1،زجروداابلوبرأوقصائدا،يبوالاد..ا)خامسىطابورهتحركاتقوخ!ن،الداخل

..داجميعاز!صاد-،رسوألانتاى،نق!!لبفي،31،دص-نلى،دجببأضحو"-و،اعيهودا،.هـصالىت-ول،هنا

تفغد-بماالون((رو"+دااوتو!)اًلدانأدجمماالنثطءرائدوؤصاا!جماهيرتسا-حليتصمادعديدةيةاهىرالجماالنض،ل

..اماملىا،يةلهضلراشالهجيموجحادفلضدااومةالمقهاحربابزخهـه!مالا،!ا!و..،ل!تروا،يةكورا!ةبا

الغضبجهيلخلق!ىايسهم"اودن))قفوانكلترةفيوبىتوىدوهـ-،1زواركو!كهـيليتهمارهرواست،العر؟ي.

اردو!دنننةءإاستوهـوارادفطا..لعسفااعاانىو3-لضد.لوا!با

..وغيرهم..امريكافي..الئالدنجاكقبإهه،ومنراًبربت

وقصاذدهممالادبيةاثارهمالسهمت..العديدش!ر!بمررورطز"ادحماالنو/ريةافارالاثحو-لمهمتهمانط

والتضامنوالتعهبهئهوالاثارةالتحريكفي-خ!اصبشكل-ولاضة(المفروالاءعاليلالاشاعأتسهامتضشرقهالاقو.."

العربيةارصطخوفي..الثوراذفعللهافكان..الامصيكلبتكريساوذلك..النفسيةاالحربسيولتذيربط

طوقانرفدوىهـ!!مينورصراءننسىاانيمكنلاإولاتاد!اضدءصيهقفميم!كريحاجهزلخلقجهرد!م

...-"رولهكحوا
العديد.وعيرهم..عزاموسميرة:كنفانيالئكغسااوادباء

المسألةخلدمةاقصكعغيرهممناكثرب!فاعليةالسهمواالذ،ين!ربخلالمن،دورهدي.ؤ،ه:،،ؤ،لاديب

..سطينيهال!لومع..اءوالس!على..والعثطرية،ةلفكرا..المفاومة

تحيلالتبيالجليلةالادبيةر2الاثايدركلاالمولقان!ابتزاروؤءيقولا!ا..شعريةقض.نعدلم،القضيةان/

صدر!حم!رصاصما.لحروفاوتزرإعفي،دقالىلأالكلمات.."الككابرتأخذ"فحين-اكمهيرال!عاغارياكساءر-

..الضدولقوتتأ..صةقنبلتن!فهجرالقا(فيةمنليدلا..وهكذا

..المداينةالحرائقوتلف..الناريةخبال!-وارالس!م،ء

تخطيانبل..وحداهاالانتصارزخلقلاالطتةانبالدموانما..بالحبرلاانك..برعبذاكعند،وتلاح!

عصتاموبفاعل،الثورياالادبلذاتقيكاملبث-دلمالنكبة"..ركتب

يصهق..سديد،نضا)بخطفي..المعركةجما.عيهمسهماؤلاءليتهيقدمانليسشطع،النثرورولكن

البهـلدانفيلثوريةلمرتكزاتهااقيخلوالفهلهسطينيه.لةالمس!أوايلموأراًراعونوروصا(ئدء..المعركطؤيؤطسالمتبدوره

ف-يالوطنيالتحرربحركةالتحاصطاخلالمن،العربيةلم،اك!رولك!ن..الةرني2الشصبلمالهبتقدوبهـهما

هـحالكفايه!امنهاوتضاااللاتينيةيكحاوامريقيا.رواس!يمااالادلطلوانااسههـمتفقدلأ،المعركةاؤكهامسمهه،،وصدهيعد.

!اليار!دلالفلسلطينية!لةللمسأ.يعطي،اكىالاششرالعسبهر((اد"رءي!ميتا))قيصهمثالالقهـص-رةياتواكالر،ىالاخ

اي!*برةالانسازصةااتقهـضمايابيمنبالفعلوجودها!تالا!انا!تلمنضد،حاربتاالتي00((ؤ"ركوو))!امرلل

..فيتض،مكقفيةوحنط..ارايسىبهاقهيا..اخرسلاحكااي..جنلنازنرا

عهلىءالقيتاالتيالذر،يةالقنبلةمماساةخلقتركمااككتاب"المقاوصحربافيها.صادورالورجتالح!ياذسبرة

الحمعبدعلىالفكريرادعها،ازاكىون،غاهيروشيما:المعفوإن"فوجيكبرو)"!وله!)):الثازرالجبكيال!الصحة

بمحملالمالعافىينالخيركلالناذههـا/وحنصنت،العالميليكونزنزانكهمنبعفوالذ؟يلأ((مالمزقالمنةاعوادتحت))

أةمأسامننريدآذريةاوالاسل!"الحربضدداؤمكفا-!بكتبااانثم..(البطولياستشسهـ،دهالىيض،فثوريادفعما

المحاولاتلكلاالفكريارادعهى!اتخلقان،فلسطينكعالىزأإ)؟العالمالع،مالرأيلكسببردورها/اسمهمتوثائقية
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نارا،وكالبرق،قهبرحاضنافى-وتا.الظهرمثلآو!ى(!وأفنهـرااًالرأدهلط!)4،،د!مم

شههياواًلمسا.فاتا)نهوءلير:طهـن-21اهـ"ورءلآإطلىانتعه"!عهة-

الكتوؤهكبريتكونر!هتعه...النهههرتصتصعماب/عهدهر

كهارأد)إبل!اديو:(يعسيقاعبا)اللجوقة.أضكن!اتير-جونمس

وؤإ-كؤ،نالطرفيزوررألغعهدهيي

.مث-ودهوبخريههه،ار!رءرهدعبعي"عهشباالنعهتص!دلمعههال!التعتونهده.نعرلا

ءهريايهمائكحافسغازجا.ءرو!4فيسا!جووطنءن.والازسانالشمسي!:علامتانهاتحد

شياءوالاالى*لىء،ءرتصوهكالنيئاب،عات،لىا،الصدودافهليهئيكيؤ!أسوذاأو!،

هـوئيبؤعهأنهرعدوأستعهرو،حتضنيا-دههرةفعه3زف،كعهعه.ئيايعهالط.!اعلمكي

،يرانالتكوو!جسى،لترابواأرلحجاواالاىفاقوز:هث!:(منظورةغبر)قةالر!

واءوإلانيولنبوصاعهععهأيوالذتوؤا.ي،(زوررأ

وئبرةز،رير،رهراولمح،راا،نه)أنبصثبه ..للهكهتا

،الننشحأنبر؟نهبروالعهذابالفعهكورثلوهه.هغمثببيمحتوصانعن

...عذراء4أ:جدإر3فانا!طوفيزوررأفكاتحكاكالهـغ!بفيشعب

الجسر.فوقطيوراسراب.صهت)،،بة.م...ومب3ص-لرتسد

شمبئاير:خ!دءمو""ير"صمعاأسالريغيبفيءما!،منظورةفر،بعيدة،ساخرة).اصوات
وعه-ده

ورءئا(..(:مقاطمة

..دتيبمعتمثليمىصكعه.\

:(هادىءباي!قاع)معاواللجوؤةاًلرأس.وفن

لغةيى.الازم!،الترئةؤبلمحصراءص:ببرل!لة

إ+نه"الشغيزصدهالاالخضومظ!تعرلا:ععاوادجوفهةالرأعه.ص،ءمت-.له

والانسالغا)نت-5-عهما:ىللأصت،نتر-رهاالاعهربيالصهشهعبء)عبعههرةز:تحعتكالثهكاعتيعهتعيوثهن

،الحدرو)نبهنتأزععبق!!أ.كاوأز،د!،،برءو.جمأكالثهكانيثهيهنبهوىإن

فانبالئيويهأءلمكعتوالمعهإواالعبنيتءص.والغرباعبهال-خعباهوئفتن

(.وةرحءف"ب"وسيقى)،كلخه!*ءلأأوالنبمالىئيفأكلأرد؟:طنر

اًنبايلميبهنبكالرععهونعه3أيمههعتحموت

الاداًبدار-كأمانيغصمان-"قىالمشألارضفيالمقاومةادب-اوحراأهـىتتحولانإدهانر..والاكنندائيهالتوسع!4

(7رتفولبات،وحىهتعهم،أاًلعرعتالثاهاعهعتلعت!عتيههمغلاسعت

18رو..اورههنرط-2الانهثهوظي!كشهتعهيتعهعهوعهنا..لمالصفهعو،عهها"رالاعهالمغعهبهين

..لمصدرانفس-3خلالمنلتتح!الشكا،المعركههذهفىا-لآألاساس!لشورىا
اث،"!اكماعررمي!لهمعاعدمباةاريشاعر:بوبوؤطانطون-(......

ظ،ربعدالواصدةالساءقيفيالاعدامصكم،عل،مالإلياللذرنؤاقيزاروفطوجهودز-،تفكيرز،ب.-استرارير-4ص--ألةالىالشك!ة

لحكماةرزالباسلةوءفاومت،ما،مابةلمحار..واعدما..2191تموزا32..ز،قت!،دوا

ؤ-كبما،،ليوا؟المانيامعاتسفاقىفىاؤراللذي(بورميالملكصكم)لالهمه..ون!سمتال!--لآادبازدرصز!فيلاانأت:في

1(91ء،مهوالمم!-اهولينبافهمعهاس!4ورعهاذتوالك!ت،.جثهالاعهباءالىوزيغ-ر

از:ةتفيالى،تالأءإة3اماتاتصاللافاد؟راروؤإط?"عوفي"ل!-لازتكاادنسجلانليحىبانن،ومع..تهامالاصابعبالم

-"لغتايئوا،اوتاانب!لىو!وبوبوؤتلىروكوهـب!"نه،"ةهالعبا،وولغا(ولمذمثب،س!عهةلراالمباوراتلصلكوثبلبعهأرثتا

((اثجالاءقىن!-"فيفيءثكيالواتقةالحفىربةابهلماز"خفبفةبعدوبة....".

مف-ورانق-هسالاصلمبماناحمد-ارثء!بلمخاريانته،ءرفاب"زاروف)ب!شص!لالمورركهءناتحلءوينلذا،ير*جما!يرحركاتقادد

.(بيروتالمعارؤءمكتبةتبادرانرزووبنماجماهـ-رزخاور--دانفهيبب،،خربااو

هـصمطعوالم(ارلص،ءسة)منؤلسطي!نيشاءر:رياد"وؤصق-05.وهـط،أص-نابرعةالناصقيةالحقاتهـ،قب،دحىوللتفافللا

نتقيونه(يهذعهلحلى-1)بعهوانتغصىدغ،تبعهانت-قهعتويثهالمعركايءبءيتصهعررصيعغقببوالثهإغات

تحوكنتكاالتيلا!ب!اربم"هـامالىاشارة:اللصوفوحىاكة-6بزخم..المحسىيروؤ!الشرمعركنةلخوضالكفاحيةالش!عبا

ادضرةكل:،م.صل!ول9178ء،مالفرفكانياثمباءداءال!ماءر،!صف..زت"وص-،1يالعركوجودهلصياعغةواعاستمراري

(اليروة)منينتىدروروتهـود"عاس،ماديازو!ؤ-!..از*!"ر!ابعد..قا"تهانطملاابعادرداوتحهد

بركاتو/حلإم!سل!بمناية!ؤجبرلح!مام!ةقاوءوشبماكبماا)ر!خيلاءيظ،سمهـحولسماتج!،إقطر!نالا،ديباعتظ،يتملاوهذا
ل!ء:رار"--حالءة،!ا،و

.جلهاةزضالببةوتائقبحق..ائتلاؤ-ةوطص-!اعدفاحهكوماتلخلقمت،ضلةوطنيه

خىايقةوهي..وحقود"جداريئضار،المعرعةوانصةخا

ئريالعجزا!محمدابغد.."حململابا
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