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وبمستقباها،بنفسهاثقتهاايضاللهاوللتعيدالجماهيرنفوسالىالامل،بط،اللفنةا"ماولفيالذروةيبلغحينفيلانه.ادجمبماوباحث

زسه-،وايرمانهاالخلائع.دمممولكن.مقاومةدوواردورهذاكانانلليسبقوقد-.الفنيةاءماا"مستوىعنك!يراالنقديةدراساته

ا!تيالقضبةلارمحاداكهاادرووبو!يها،الليهتتهىاللذيوبالشمبمقالفيادد!يماوبا"ثكناقدكنفانيغسانالىخاصااهتماماوجهت
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...0001001المقاوءةشعرعلىتكعليقمجردكونهعنيخرجلااللذي،ذاتهالحتفي
والاظتمادللامبالاهسباتمنلعلسطهبنجماهيرزو!ظلكي،و!داء
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.4291سةفيعاءهـ؟كتبالبريدطوابعانحتىشيءكلويهـودونالقادرةا)ـوحيدةوهك!،طنالوؤق!اناثاروءلا)نكن.ةمحبءدلءانت

اةءفلجماص؟خبةابالمظاهراتيقوهونالعربىن،اسرائيماارضفيتخسرلالانها،وطنهاالىخرج،عسبيلفيدولئهابذلعاى؟اة،!ك!

"اضوناليهـودبينماتخمدان.للبثلاثمتوريءد؟ثور،يئحماسةعن."ا-متمر.ارصجماعهاوصرمانهاال!ائمعذابهاالاذلكجراءمناقعالو

وقنلوا.ءديدونمناضلونكاؤح.وقدفلسمطينتهويدنحوسيارر"تهمفيوج"ودهـاابمادها،اوللسطت-قىاالتورةطب-*"ءلىيدلكاوهدا.1()1

بقولهالانشائيةلغتهفيياسينصبحيمعلتفقأيجعلنلادللكواكناص-ابكأااورعاقيطريقاتارتالفلسطبجةوتجوازيةؤالب.وفادلمها

النازيةالصهيونجبةعلىؤإسصطينؤ!الآحرا-اًا.ربانء!رولىدلك"والمعاناةالمسلحاللكفاحطريقالمناضلوناقىور،وناختارلمتماالناءمكأ

كيف.)16("الثورةهذهبانتهاءالمجرمرالاور"تعماورائهاوءناللفقراءزاحروميناميادةاهـميةءلىفتحوتدال.ا)عدشة-داءكأ-قيةا

ينالمهاجرالافوتم!نجلبتلاؤ.نمراءشرأتت*قدانت3والصهيوفيقىالصارقالىء"،هيريالحرذووهمهـؤلاءنبافلسطينياالشعبلتورة

فاسعطينيةمثلدراسات-اسلةمنواحدتاب3اىااًنظر.جراتوالمها.،:ةالملتالثوريةوالامكانية

كمو!من!لمم"؟إكأالمحفلسطينفيالجهوديةالمراة"قعواراديرب3!اب"سعاحؤلسطينيكفاحءنيجريءاانالىله3هذامنونخلمه!

انقرنمطاعفيؤلمسطينفيايى،وديةالمرأةءوردتها.رآتا،ثمن?ردلليسء!-لمحكأفلسطيةيةثور،هوانماالاسرائبليا*دثاناةرر

استعمرات1ب--فوكيف،والثللاز*ء،ت،تالهشرينفيوبه!ها!لعشرين،الضورة*"طا؟الاتكترمجرةالاخلان،مقاشمةحرءكأاو4فداثبحركة

عدانهيراس-نصبحي،تكتاليكألىءموءلمويؤخذ.ايأوديةادن4واالمس4-جاللكف(حمنالاولية4الرحاهدهالفلسطينيةالتورةتخطتوقد

نوعا،الوقتدللكفئعموماالعربفبيهادرعالتيءلمجالاحتءظاهراتتكتيكوفق4المحظالارضداخىلمنالعدو"واج،ةفيوبدأت

شابكما؟اطاللبوابالمظاهراتكيف،او"،ودصدالمسلحالكغاحمنأ)ءدو،معالثاملةاج!ةالوالى!لانتقالتم!ي!دامحددين.راتيجبقىواسه

اللذيناللائككأاءفكرةالكاامة،راودا)تيالساذجةالافكاتبعضكتابا""الطويا"المقا،مةصربان":منهشيهوؤ(لكمااذنشطت.ةزو-ةهي

رأيكاندللكانويلاحظ.ذللكغيرالىالمقاومةرجالءعربونلحلم.)12(".ءممهنروىاعلىعلىالوطنيةا)برورةهي

للغةباغيبيةتفميراتالنكسةتفسيرفيالعرببلآهيةالرججم!رة-ارفلطينيالعنصرمنافنقادطوبرللأ-ط!:يةالفكاللقفجةعانتوقد

مجردكانتبلفوروعدمواجهةبأنيعترفانهومع.)17(السذاجةصلاحالدءتورويروي.جديدةارضمااررواواكسبت،اورتقل

اتخذتوانماالم-.لمحالكفاحشكلأ،خذ3لعاط!ةحماسيةمواجهةىناشه)13("اللحرجةالمرحلة-فلسطينقضية"كأابهفياعقادا

الناديومؤتمرء9191يونجوفيدمشقكموتمر.ا"ؤزمراتعقدشكلاواخصفيالعربيةالمقاومةضدالعنيفالبريطانيالاضطهادالرمن

تنديداقراراتباصدادالمؤتمرانواكتفى..؟91فبرايرفيالعربى!؟قتأالعربيهالمقاومةحركةلوقفتآن-!391-2891الثلافيتات

فيالمصاباتحرب"كتابهفيياسينصبحييقول.اللحماسيةالانتدابيقا؟شموناليهودبدأبينماالثانيةالعايةاللحرباءقيابفي

3391-.؟91بينحدثتالتيالانتفاضاتجميعولكن":"قلسطينول!هموالتسه!بلاتانوعودكلبريظانيامنانالوانبعدالبريطاني

تحدياتاعقابفيعفويةبصورةحدثتعاطفيةحماسيةفوراتكانتاللصهيونيةالعهصاباتحركةفيدت،وحدهمللهمؤ!طينارادوا

بنظريةومنفلسطينيةنوريةمنظمةايةهناككنوللم.صهيونيةوكل-خريرحركةوكانهااللبريطانيالاحىلال!واتضدالمسلحة

.)18("النصرحتىالكفاحلواصلواضحةعملاهـ؟يدافتاكالسودياتيالاتحادموقففياثرهللهذاوكان،تقدمية

عزالشيخببطولةحقعنيشيدياسينصبحيالشهيدانغيربقضيةتتاجركانتالعربيةالرجعيةانايضافيهدخلوالذيللذقي-سيم

-291عفلسطينفيالمسلحللكفاحفرديةءملياتقائدالقسامالدينكاقتألمقابلاللوج"فيبينمااستعماريةاقطاعجةقاعدةمن!لى-ط-ن

الا!زابتوحيدعناسفرتمظاهرات.ءموعةوقامت.3691اللطخرالىبالقباستقدميةحركةتمثلالص!يونيةماعيةاللجازارعا

يؤكدياسينصبحبمانالا،العلياالعربيةالللجنةفيالفلسطينيةاًلرؤساءؤراًرعلىبناءجديدمنالعرببكأالمقاومةوبدأت.أنئذاعربيا

علىالاحزابوظلت،العامللاستهلاكواذماحقيقيةوحدةتكنلمانهاالمسلحةالمقاشمةنجأييد،7؟91اكنوبرفيعالليهفيالعربوالملوك

الدولةمعللتعاونالحس!لينيمنبدعوةالمظاهراتانتهـتو.تئاحرهاتدخلودوناًلعربر-ةا)هـولثصنوالمتطوءيناتفلسطيني"نءلىاعتمادا

العراقصأرجيةوزيرالسعيدنوريبرأياخذا،بريطانياالصديقةالمجاهدبرصجيش،انجينفوقام.رورميةعربيةنظابقىجيوش

91ول36!اسنواتفيانهعلىياسينصبحياشهيداوإهـللنا.آنذالصديالعربريالانقادوجيش،انداخلمنيعملالذيميببنالفدءط

ايضاعكاوفيفلسطبينوشمالويافااللجلي!لفيفدائيةمنظمةقامتالمتخلفةليقىالعقي-تولعب.-تعدادالا!اهبقىعلىالخ،رجفييقف

واليهود.الانجليزضد"سلحةباعمالوقامت.فلسطينانح،ءوسانر.الانقاذجيشجهودفشلفيدورهااللحاكمةالاسريناخلملاؤاتوا

مسلحةفصائلشكلفينس،طهاوكان.واسعةشعبيةللنشاطهاوكانعه"اباتءلىحربيريدالل!عينيكانالعقادء-لمرحادكتورايبئكرشكملم

اءمالاوحتوتر.الشمالفيا)لسطينيةوالمدنالقرىعلىموزعةضياللصياخفىوقد.البريطاني!ببنضدالقد*بمةالءربيةا)ثوراتطراز

ومهاجمى"اليلمويةالقنابلوالقاءالالغامزرعبينآل!صائلهذهجبث!يزود،لمبالزيتونمنزلهفيمعربهاامرتهكبالتإءقىالإله

عدول9391-2691ثورةنهائجمنوكان.البريطاليةالمعسكراتالقاوقجيفوزيب!قي،دةالانقادجينتراورأءنيقةباسلحةالاالم!،حهـدإن

الكفاحاعمالوكانت،فلسطينتقسيممشروععنالم؟قترريطانياقائدهلرفهىوةحيةيةالدولالعررءةللمنازعاتاس-راوؤعؤور

الاستقلالتحقيقبهدفوطنيةتحريرللحرب.نكضيكيةكاعمالتشنالمسلأحمنؤللمماهدينالمجأجينتىقائدالقادرمحبدمعا)*ء،شنافاوقجيا

تحقمقوقد.فلسطينتقسيمومنعالليهوددةاللهجرةووقفالوطني0)14(شينالجيقىؤاءابز

بناءقلسطينتقسيمس!باسة!نمؤقتابريطانياعدلتاذالاخيراللجزءالجبوشالعررجةوتخلفالعربيةالرجعيةالاطم،عانالمعروؤطومن

بقيامانتهتالمورةانجمير.اءبريطانيةهيدوودجونلءضةتقريرعلمىشحقيقفبىمهيونيةاللهاعصاباتانجاحفيالاساسيدورهاللهالمن3

الىاللبلادوتحولث.ينكرشيئاتحققاندونالضانيةاره،لميةالحربحايريمقولالمجالىهذافيويذكر.فلسطينعلىيلاء?والا!اطماعها

ا-7(93991بيناللفترةوكانت.اللثفشديدارهابيانجل!يزيحكمكاز-تألعربيه-وشاللجان)):اسرائيلي)ممةرشرئيساولوا/بىمان

نشاطفيهاتوقفالتيوهيفلسطينياريخفياهميةهـهـاللفترات3اوللضباط،العربيالعاللمعلىالمسيطرةاللطبق!يةللاوضاعانعكاسا

وكأن،دكرهالساللفالنحوعلىبدأحتىاللفلسطيئيالمسلحالكفاح."النحافةفيغايةوالجنودالسمنةفيءفرطون

الفلسطينية.اقى،داتاوبهنالعربيةالطولبينللخلافاتصورةوحتى7(91اكتوبرمنالمسلحالكفاحادوارمندوراكاردللك

المدروسالتكنيكافتقدالفلسطنجىالممصلمحاللعملانالواضحمن.اسرائلف،م

منانطلاقايثاركانوانه.ومحددةواضحةممةعالماستراتيجهقيضمنا()ع"واللبناءالنكبة"كتابيالىفلترجعالاتزادةاردنافلمذا



قيانسانالخيمعلىلمحةاءتملمداالمسهاللفلسطينيةالثورةؤاءتىوهكذاومسنى،حناضسيالسيوعيمنانطلاقهمناكثروكأبببيةدينيةافكأر

فيستواتونالمدةوعضب!سخطهعلىاعتمادا،ابىالسالمحرومالممزقادوهـياالموقفت!ياراتضوءفيا!!دول!فيالمسلحالكأ!احمكانقىكرا!

ضدا!ثقيلةاًلصواريخاستعمالحداىاالثودةووصلت.ا!لملامبالاةلااكهماالصوراؤربوكانت،ازلمةالممالعالميةالخبراتمنوالأستفارة

الارة!انحاءكلوفياحدالوالليومفيالمراتعشراترمواج!4ايعدووء-ارستالقسامالدينعزا!نتصعخالفهاالتيالسريةالجمعيةهي

المحتلة.منالشيوخومجموعةالقساماللشميخبقيادة!391-3691مننشاطها

الفلسطبفيبينالشعبالهلملاقاتنوعيةفيجنوي"!اليببرحدثللقدعصرفيالاولاعوباالمجاهديننهجعلىالمسلحالكفاحز(ولوااللذين

ئت-عفاين.المنطقةفيالجديدةالامبرياليةممثلجليالاسرائوالعدو.المرجوةثمارهيؤتيانفيالمسلحفاحا!لكففشلالاسلاميةاللقنوحات

)الادبخريطةعلىالاحداثهذهكلفاسطينالعربيةالدولجيوشدخولاعلانان)91(ياسينصبحيويؤكد

كانصليبية51الحرونيحلالفياللعرريالادبانالملاحظمنقوةعلىادتكاناوالاست!لرمللتواكلوادءىاللفدائيللعملمثبطاكان

وربرهـ،.لملائك!لمبااثادهابقدربالانسانيشدلمغيبيا)22(دينياادبا.ومقدرتهاالعربيةاللجبيوش

على،دينيةحروبانهامنالصليبيةللعروبالظاهرللطابعذلكوافتقاداً،والببهود1،نجلبز،عدوينروجودصعبةظروفوفي

ستاداالايكنلمالمسيحيالدينانمئالانالمعروفالواقعخلاففرديةقدائيةاعمالعلىالوطنيالئشاطاقتمرءوحدةثوريةللقيادة

للاستهمادستاراالالليساليهوديالدينانكما.الاوروبيلللاستهـمارالخلافاتوللعبت.بالتدخلالعربيةالدولتطاللبصاخبةومظاهرات

الش!هيرةاللجملةمنذ!نعلىادلوليس.اللجديدالغربيالصهونيالميدانلخلومماثلادوراالغلسطينييناللقادةوبببناًللعربببةالدولبين

الصلينية".اللحروبانت!هتالان"دمشقدخولهلدىاللنبيقيالهاا!تيزيادةفيايضادورهاالخياناتلعبتكما.موحدةثوريةقيادةمن

فيتواجهةالاستعمارينووافعيةنضجااكثرالعربيالادبنجدببنما.)02(سوءعلىسوءاالموقف

لااعتمادا!اثارتهالسالسبةكقوةالشسب!لىبالاعونماد،روبيئوالا!الشكيوهـ!ماللعميقوالحزنابطشمشاعرسيطرت8؟91نكبةبعد

وث!قةسياسيبوعيالادببةالامحدالوت!زتبةالقديمةالامجادعلىمماهـلماشعلت6791نك!صةولكن.اللفلسطينيينكل!لىالتصديق

اقحرإرحسكأعاىوبالانفتأح،المسلحالكفاحوفيالن!عوبفيعظوكأنمحولالذبمماالفلسطينياللفداًئياللعملقوةفيلهاحدلاوثقةدهيبا

دابها.واالهالمجة؟النكبةبعدالفلسطينييناليأسعملماذا.عارمةمسلحةفىرةالى

الفلسطينيةالثو!ةلانضنهما؟وسريعاواضحااثرافسنجدالاناكافيالاستقرارحياةبعدوالغربةوالتنردالالمبحياةفوجئوالانهم

شاعرلاعمالبسيطةنةبمقا!،اللحدإتالعربيالادبعلىالمسلحة؟(لمسلحةاللفلسطينيةالثورةاشتدتلماذااما.واراًضيهمبلال!م

"فتح".و"لنكسةادفترعلىهوامش"قصيدتيهفيقبانينزارمثلالرالفلسطبئيللواكعالكاملالرفضعنحقيقياتعبيراكانتكرنها

:)22("النكسةدفترعلىهوامتنى"قصيدتهمنابياتاوهذهاللدكتورمعوسنتفق.الوطناوالاستقراداوالراحةيعرفلمالذي

طي!بون،بعدانتم،الاطفالايهاياان،نجاتهسيجد،العاللمان)جيدللعبادةتأييدهفيالبيطارنديم

طاهرون،اثلجواكاكدى،وطاهرون،حغ!مارتناسظقىفدونهم.المضمردينعنطريق،ذللكالممكنمنكان

اطفالياالمهزومجيك،عنتقراوالا"(..الارضملحهمالمتمرثونفهؤلاء00نهايته،نحبماوكل،ثقافتنا

..صائبونفنحنوقد.المتمردكامواللبيرانسانهوالحقيقيالانسانأنحقا.)21(

تافهوقاللبطيخثشر!مثلونعنامورهمولولواوالا"طاليةالمرمبالاةاجثرانعنهمالفلسطينيونطرح

..ه،!كالنمنخورون..منفورونونحن(للعالمسم،حول!الرائفالعالملليحطموامردونالمهونهضبانفسهم

يارنااتقرأوالاولم،المسلحةبالثورةمتفجرعاللمالىوليحونوه،الثابتاللياءسى

اثارناتقتفوالاالفدائيان.اللفداليالعملاوللويةحولرلمناقشةمجالهنالكيعد

افكادناتقبلوالالليحاربمنالخاصةمشاكلهكليطرحالذيا)جديدالتوريهوالمسلح

والسعال،والزووري،القيءجيملؤضحنالفدائيان.المعذبالفلسطصفيالشعبقضية،اًل"(مةقضيتهاجل

الحبالعلىوالرقص،الدجلجيلونحنالذيا!عاللمبرفضيبداانه،اللفلسطينيللثوريالارقىا)صورةهو

على"!لناوهي،)4؟("!ج"الضانيةقصيدتهمنابباتوهذهعملالىالرفضهذاترجمةالىويتح!ول،الهزيمةبرفض،يرعيشه

الادبفيالمسلحةاللفكصطينيةالثورةولدتهاللذيالعمهقىالاثرمدىالاحتلالووقفالارضعودة،محددمفهـوموفقالثوريللتغييرمناضل

اللحددث:العربيلاحولهالتيالحياةلادط،الموتيبافيلاانه.الصهيوني؟الاجنبي

فقدنامابعدمنشاحتايا"فتج"ياهذاومن،لشعبهكريمةحرةحياةمقابلاًلموتيبيعهو،ترضيه

ضجرناء،بعدلاحتالميلانصفشمسيابقدلىت!،واثقةعظيمةقويةالمسلحةاللفلسطينيةالثورةخرجتكله

يبسنارعدمافينابيعالررنحتةيرلمالتحريرجبهةبأنالقولان.بنفسهاالسليبالحقاستعادةعلى

قراناالذيكلءضكمقراناحيننجحتاللجزائريةالتحريروجبهلا،الغاباتبسمببلجحتاللفيتناءية

..كبرذابكمقرناخمسينخلقعلىقاثرةمسلحةثورةكللان.ساذجكولهو،الجبالبسبب

قامانناوارتفعتمنها.والاستفادةعموهاوخصائص2وخصائصهاوضعيتهاودراسةظروفها

حياتئاوازهرتالسياسيفكرهالهايكونأنالمسلحةالفلسطينيةللثورةامكنولذللك

نشفنامابعدامنانفيرى،علمياتحليلااللفلسطبيلتاريخايحللالذيالواعيالثوري

اللفلسلإنيالشعبسلكهالذيالطريقاهميةعلىادلوليسالتوريالكفاحاقصاءالىراجع8،91وحرب36!اثورةفشل

كلحمودالمحتلةالارضشاعريضدهااًلتيالامالمنالمسلحكفاحهفيتحكمهاكانتلتياالعربيةالهولالىواحالتهدورهعنالغلسطيني

في،"فتح"لمنظمةاللعسكرياللجناح"العاصقة"علىدرويشاشعبااللىزطلبكانتالتيالاست!مارمعالمتعاونةالعربيةالرجعية

:"اللعاصفةمنوعود"قصيدتهتحولثمومن.أ،ستعمارمنتنازلاتلتحقيقاللهدوءالفلسطيني

..ولليكناختياران.ومظاهرات!اطعات،سلبيكفاحالىاللفلسطينيالقفاح

الموتارفضانليبدلااللطريقو!ع،فعالاالعربيالدعجعلاللفلسطينيةالثودةطريق

الليراعن!الاغنياتدمعاحرقوانوتحويلهااللفلسطينيةالثودةاحتواءفياللفلسطينيةالبورجوازيةعلى

الزتونيشجرواعري.العربيةالبورجوازيةهعلهـلتحطبف،سبلةوالىديمائحوجيةالي

؟!



.(أ...واحدةء،ءنقطةعنيسبحثونوهمكلابالىاتحولورجالوحه-ى.ر!طرءئبحثاالصحراءفيإدشرويدورأسعدطلوبذلك

وفي.كادجحيمالمختتقالساخنالخزانداخلوهمالسيارةوصملتهمنهـ-،قبلمنقشراباخاطباللذيا)ـسمىن1،رباحدثه!ر!،

منال*يلوذلمنيعانيقيسأدو.بالامهماحلامهمتختلطالسيارة."؟!الدنياهذهفيطرقبعدأتوجد!اطبربقا)):ردد.اللطريق

ةءرءودصيبةدالتأبيهزوجةانفيءلفكرومروان.شةالاعاطحينؤشيرجالالثلاثةئانيأسعدلافاهمانفسواللغربةوالوحدةارة-اع

يفكراللخيزرانوأبو.وفخذ!ابساقهاأودتايتيالليهوديةاللقنيلةلولاهـلفيوحيدانه".الملتهـبةواللصحراءالشمسفيالمفردةرحلت،م!

التيورجولته،المالعنب!حثاالمغامرةفيضاعتالتيحيالإ4فيصتراءؤلآلمعتقل.و.بطاردهرضطهدهكلهوالعاللم."العاللمهذا

لعمهذلهفيالايفكرؤلامروانأما.الضائعالوطنسبيلفيضاعتموجودةالصحراء))وكانأمامهكلها)ء،لمرداصتىصحراءوالطريئ

نالها.لمالابئتهتزويجهامللولاالتيدين،راالخمسينللقاءهويتهيفقدوكادأوراقهطارتالملت!بةاله-راءوفي."مكانكلفي

هترفياللخيزرانابيمنالوقتيضيمأحلودانقطاحدىوفيالهروبشي?نكللملفهمانكليزيرجلواننقطه،العذابرحلةفبى

اللخيزراناًبووينال.الثلاثةموتؤجكتشف.النقطةموظنيمنسمجفقدالرحاةنقودأما.أهلهاضباعومحننفلسطوعناك!ريبوا

تدقواللملماذا":الرهيبا&ولؤالعليهميرددو.و!"اعاتهمأموالهماللعار.منأوحدةالومنال!وسة،منابتتهتنقذلعاهاكمغامرةعمهددفها

.(601ص)"؟لماذا؟تقولوالمملماذا؟اللخزاننجدولينالاخرمثلأيضااصطدمالذي،رجالالنئلالةثايثهوومروان

فيرجال))روايةنهايةفييتكررالذيالملحالسؤالوبهداتىهاراطويلةالسنواتاكلالبأنفشمعر.ديناراعشرالخمسةبشرط

اللفلمممطيبين:كنفانيغسانيئادي،موحيامؤلماتكرارا"التفلممس.القيمةواادوىعنبحثا،يتالكوالىاًلرحلةأمال.ك!جأة

السنينهذهكلمىمتمولماذا؟لمادا،الىوطنضاعحتىصه"نملماذاربالم،لسانعلى،اثلاثةسلوكفيرأيهكنفانيغسانورضع

روايتهكأفانيغسانيخخمالفاجعالنداءبهذا؟الوطنضاعحيئشيءولامألهماتهـمييكون،كالارامليبكونجميعأانهم،اللفظاًلسء"ن

يالروا!والبناء."الشمسفيرجال"فنياالمحكمةالقصيرةإوئتأكلي"بةا!ن!رمدالفلسطيفونفعلهماكلهذا،هذامن!كثر

ويحتاج.تقلببديفيربناءنفاني3غسانأدبفيلحموماوالقصصي.(26ص)"!كالاراملبالنواحت!بدأونثمووناالى

يقللاواللديأدبهفيالفنيالمعمارلاهمي"نظرامنفصلةدراسةالىحياةعلىليد!ناكلو،1المهربمنالاهانةتلوالاهانةممروانويجنرع

لادبه.العهيقالمضمونءنءنديأهميةصهفعهعئدءاحنى،وطنهعنبعيدااللفلسطينييعينسهاالتيا،هانة

اللقضجمودطلفي"التنمىفيرجال"روايةكتبتالمهربصف!4وعندما.الشرطة4لملأغبالهتهديدهجزاءعلىوجهها!ربا

تبقىما"ايةروأما.ليصةالدوالروتينياتاطارفيالملسظينهةبالوحدةالشعوروغزاه.ضعفه.تبينولكنهيردأنحاولالمن

منظمةمباشرةعلىالعامينصواليمضيبعدصدرتؤقد)28("لكمخيوطانقطاعورغم.بهتشعرلاحولهمنالناسوجموع4والغرر

الرواية).النكبةبعدمنظممسلحثوريفلسطينيننت،ط"رةلاولفتحلانعجيبحنينيغمرهظلانهالاوجههعاىالمهرببصفعاتالامل

الثوريةعملبباتهاأولىفتحوءارست-6691سبتمبرفيصدرتلوحم.والمثيرةالمتعددةحياتهمدشراتفيالناسهؤلاءمثليدور

منيخلولاوو:،الروايةاهداء!انلذا(6591ينايرأولفيالمسلحةوالاملقيسوابنهزوجتهديقيسابو-مأساةكانت.مأساتهمروان

بينما."يسيرزالمااللذيالاولاللعائد..خالدالى".معنىعنوالبعدعملعنالبححثفيأسعدوءأساة.و،مايمكريمتنىفيئ

(،كنفانيآني"الى"لثمرافيرجال"لروايةالاولالاهداءكانأءشا.الدرنصاحبعمهابنةمنبالزواجالرحلةدينوسدادالمطاردة

نجاحعلىالتانيالاهداءيدلئا.بالاسرةالشخصيالارتباطعنينممنالمكون!ةأسرتهاعالةفيفةكمنربيعاعشرالستةذيمروانكلأ!،ة

بوطنه.اللفلمبعطينبمروطفيفتحولكنمشوهةاخرىامرأةمنوتزوجوالدهتركهاالتي،وأخو-4أء"

فعبماللفنياللعملألسلوبتوةميحفيكئفانيغسطنيقولوكماابنهمنالمالموردانقطاعبعدوذلك،مستقيلهتأمبنفيطمعاثر!كأ

.وا!رةدفعةرأيهادقولانتريدالروايةصذهقان"لكميخقىما"علىالقروةللديهحتىيجدلافهولامهيكتبوعندما.؟للكويتالاكبر

صفحة7ع)جداقصبرةانهامع،بنجاحارادتهماالروايةأتمتوقد.كريهعملمنأبوهبهؤاممارغم،الكراهية

ؤصولبلاحقاواحدةمرة؟ريدهبماأدلثوقد.(صعيرؤطع!اتئفأبوه،اللفلسطهنيةاولساةثمرةهيمروانأسرةكأساة

واختلط،الوبرقيياربالودسولوجالسردفيهاواختلط.تواصلولاهـئبالكويتزكرياابنهينقذهأنبئملالطينيالمخيمفيسنواتعشر

خلالمنالعميقةاللفكرةفترجم.موحياذكيااختلملاطابالحاضرالماضيأثئىاءساقهافقدتانىاللفتاةمنتزوج،أخبارهانقطعتفلما،فقره

الصغيرالفلسطينيالشابحامدفىحيلفهيالقصةاط.بءطةقصةب!ببدتزوجوهاأنمبعاللجرفضوالتي،يافالمدينةاليهـودقصف

الفلسطيئيطنالوأرضعبر،الغربيةاللضفةفيالامالى،غزهمنيتالكوفيتزوجؤقد3رير،زأما.معا-وهانالمنتؤاجخمع.لء-،قهاوقدها

الاردنففي.الممزفة،فلسطببنهيواضحرنتعكلهناوالام.المع!نملةاو.والاهلطنالووينسىالكويت2ؤيتزوجهنادالىفيهبمنككل

المحتلة.الارضءلمىنهمابالطروبئفيوهو،أكأ"غزةوفي،حامدأممروانوالدلخعر9و.الاخلاقثماولا"،ل:4هـواناللخيرابوقالى3م،

وأسمدقيسابورحلكماالموحشةالصحراءعبرحامديرحل1(ذاأء،تعرؤط)،أنت:روروله!اسكقدرلهاوتصوورها)خكبةب!دااكاملأسا!

اللقصة.هيفتلك،قبلمنو"روان"اللخليقةبعدلئاشي?كتوبهذا،الا"رفيلييدلابئ-"روانإلم

نفسرهاالجعلناكنفاني!سمانقصصفيهامارادوا)شمسوتلعب.(8(ء!)

التبممس"فيرجطل"فيم.اللفلسطينيينعلىءفروضلقدررءز3رجلخدمةفبم./ورملسائق،رابعفلسطببنيالىالثلاثةرنجنعرفش

وفي.الخاليالعربةخزانفيالثلاثةالرجالموتاسبابمننجدهااللفارغالضخمالماءخزأنفبماقتبادهمءلهيهمؤيعرض،معروفثري

لرحلته.ا!زمنيالمؤنتروهي،اللبطليراهماأولهي"لكمقيىما))اللعؤابرحلةوتبدأ.دفعهيمكنهمكل(لقاء،الل!يتاىارركلارتهفي

دقاتويتسمو!يتسىونهااللقصتينأبطالةا!ال!محراءوكذالمثمقدقد"رمفلسطىميمه،ضلفهـوالخيزرالىأبوامسائقاأءكلا.ا(وتش

عليها.قلوبهماعأض!لقد.لديهأهونالوتان.العدومعمعركةأثناءرجواته

اللشطيني.وضياعهموضعيت!ممني!فرونالووايئينوأرطالضساءتورجولتهضاعطنالوولكن،الوطنررمبيلفيحقارجولته

زكرياورحلة(اللشمسفيرجال"فيالثلاثةرحلهبينشتانولكن.ضاعفىبرءوكل

فماتواومصيرهموءن!ممنهاربونالاولان،"لكمتبقىما"فييقوداللذيلراطباراناللخيزابوشبههاالتيالرحلةوبدأت

ء-نواحدةخطوةإبتدؤلممالاخيراما.واحدةاحتجاجكلمةدونالمب،رةخزانقاعفياللجميعيهبطأنعلى.ادبرتةلىااوالن،رالى

يربطوقامبل.الامبالارض،بالامالحلمءنيكفوللم.الوطنأرضاللخ!بزرانأبوويكشعف.بعدهاويصعدوااللحمودنقطةقبلالخالي
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هييكررانهبلبنتاالقادمي!نأنررفض،بطنهافيزويخةتحمله2

للمستقبل.رجلايد-كل0"!صبيا!صأنريد!كلا"اصراهـ:أديثيمةاا!ر!!ب

قريةالىالمحنلةاللفلسطينيةقريتهعالراالذيفيسهدحرىهوم!دةا-!8ا!صهـفحةمحاىالممنتورتنمة- الودشنيغادر،هايغادرانيالبتلاتم.ا!ت،رح!!ن*

ميسأبوابتعدوكلما.اللخبزللفمة،رلرزقمو!د!نلحثا،والأرض
ححس!ء

شطنحوبصرهصبوبعنع!ا.بغر-بهاحساسمهازدادوطنهعن

وخى."وصغيرنحريببأسهمضىوثتاك!مناكنراحسى))اثعربالرأعفةالغصونكلمن

نا.العشرالزيونوبجراتبارضهيحلممانهبالكويتك!4يحعن!مما!ر!حا!نبم!ت!اذا

ميسلابيالداخليوالمولولوجالومحي.فياريد!ناياعقئ،نكأخلنيغسانالخائغةاللصوناجفانخلف

9فد0النكبةبعدوطنهخارجالفلسطينيىساةا،دديقاكصويرمحلىالعاصفةفلأن

احتجتللقد"شيءكلكعدالهدتبين،ذهولفيلصنواتعننرظلبنبيذوكدتني

وشبابكوبيتكشجرافكفقدتالكنص!ىكيكبيرةسنواتعننر؟للىقزحوباقواس

وهنتطرمهمالناسشقالطويلةالس!واتهذهفي..كلهاوقرييكالعاصفع!ولان

تثقبأن؟.ننتظركنتتراك1مأذ..حقيربيتفيعجوزككلبص!عاللنليدةالعصافيرصوتكنسمت

.(15و14ص)"..بيتكليساًنهبيتك..بيتكسففالتروةألمستعارةوالقصون

انقضتهكذا.غريببيتوقبمالفالروقيالخيتنطفيسنواتعينرالواقفةارثجيراتجذوععن

كنفانيفمانبدقةصورهاكماللكبهببعدهـراًبوال*ررمطينكماحي!داللفلسطينيةالثورةطبعتهألذيذدكوتظيموسريعواضحاترانه

عئاءمنالعجوزقيسابوحا!واذا.،(افتممسفيرجال))فيلكبةبعدحدثمايحالفاثرهو.انحديثأنعربيادبناعلىالم!لمحة

تيهاريؤكد،لهأ!يلبثلاالسريعالموتدهلمجلب!دالديالىرحدةالعرجيالادب!ىخيمأيصمتانكنفانيفمانيد!ر.8،91

اللىالعودةانتظار،الاشظارحياةمنأففلالهوتبأنالمتدفقوعيهادبدلسطت!صدلىتم،النكبةلذهولنشيجة4891نكبةبعدافولءت!ا

حقيقي.أمل-بهلاالالشظارمنسنواتعشر.والوطنوانزقيونالأرضومحدم(نحماسىوغلب.2(ع)لجوءادبلأمتفىادبأء!بأرهيمكن

أجلومن،الجديدالغلسطينيالج!يل،فيسيحلماناجلىومنقلمس!ندأخلوفي.شعر\اعلنهفيوقنالادبهذاعلىالتصد/!

طريقه+فيوي!ضبمج،نبا،!لأ.نهفشيابويطرح،مستفرةجديدةحياةخضوء-4و!دمتداوله!سهودةالعلسطينيللشعمبي1الادبداملمةالمش

الئشويت!،الىالت!ريبسمالرظاحدأيدكيكي!قع،تلثوةالى!حنىنادكبةءنالتعبيرفيمحظيمبنمببالصهيونيهأ!ووع4"جهز"

ايمراءدروبعبولهريبهللقءنقودمنهعهمابكليطاليهألذيخارجالضرد"أومربيةلممكأسبفعلمردعارمةرضور،لمعميق

3،ء....عادتالخمسبتاواللفيافغرأمبمالننعرمنموجةربرحد.!لسمطين

--.،..-ء-انبعد.،الم!لم!فلسظينداخلالعرييألىشعوءلىالطرمةالمضوره

...))!..يعاودونبفأوا،بالحبالننمخصيةالارلناطاتالفلسطينيونحمئ
!اك!(مجثهالغدس!نبمالشاعرمصيدةبينبسيطةمفارنةان.بانوطنالأرنباص

والتورةالعرويعةوهي،5لشعرعقاباوظيقتهمنللطردتعرضاللذي،زيادةتو!جمق

مأ؟التورةمعمتناقضهوهل؟الخاصمنطفهللدينهل"صحمودقصافدوبين،1665وناري!ها)6؟ا"الم!تخيللم)لمحصبة

ص..؟الا.؟لصر،ث،،المسلحةالفلسطينيةلثورة2واشتداد؟لئكسةبر*ددر،يتس

المعاصرهلهكرللعرتودىك!كتابكيفلعكوقهللجبللمكرضبعلعرمىالوحيللحركههلجمعنىكناالىالغضبمنتحولالشعروان،حقيقةاصبحالأملانبوضوح

هوماألللانساناتنورةامللثودةالانسانهل؟الانقلابيةالعلمنة2لمقارتتأطيعبايتممعلاالمجال،اى.ا!فع!.الىالشعورمن،الحرب

انفلسفة-كلونكيف؟العئفامالعقل:العربيةالتورةالىأ-لطريقيهقفأيرن:هوموضوعنامنلياتإفالجزء.لظرناوحهةلويدكترظ

ماالسلطةاجلمنلورةالقائمةاللعربيةالثورةهل؟للثورة!لاحااتإج"مننماذجثلاثةوسنتاول؟الفلسظيبة(لثورةمنكنفانيف،ن

الث!عبأاجلى-!ن"،اللتميفيرجال"ةالقصصيادبهدراسةالىلناكدلليلامصصيا

كتابخاصةجديمةدراساتفيعنهايجيبالاسئلةهذه."دقواللبالرجالعن"و،"لكملبقىلممما")ر

رينه.وهم.اليومصصراللذي"مواقف"مجلةمنالثانياللعددأوطويلةقصة.)7؟("الشمسفيرجال":الاولالكب

مكسيم،الخسوركيبولس،خضرجورج،صعبحسن،حنشيهولمنالاستيقا!بعد(لفلسطيعيينلىثةتعرض،ف!يرةرواية

حشدر،ضاهرعادل،لاسلوج!ورلو،اللبيظارنديم،رودنسونأوجاءفياللهرولة!،كذللكال!ذبوالاملانكاذباللبسومن،اللحكبة

شرابي.هثمام،العيسىشليمان،حيدر،اللخبزللقمةعنبحثا،اللفلسظينيةالارضعنبعيدااللعربيالوطن

كلمحلىالقمرةلحظة"عنشاملاحواراكذدكاللعدديتضمناللبحثهذاالروايةوتعرض.الظسطينيالوطنعنبعيداالل!،ةوءن

شعريصوقاللمددوفي.غيرأغوسيانبول،يراهاكط،(،نتبمء.وروروان،وألعد،!ابو،قلسطينيةشخصياتثلاتخلالممأ

الشخص"فياللطيفعيدحسينهوالاولىللمرةينشر!ديد-ف!تاالبهـايةمن.العذابكنهربااللعذابلىحلةال!لاثةوي!ص

يحدهالامننعرجةشواطىء"كيالماغوطيمحمد،"القوسخارجوألادضالغودف"نسىدضعورنلحا!نغيباكساةالروايةفيسطركل

فيشرفوركيق،"آدمئصمةإ)فيبو(!ىرسركون،"اللبصرول*"4يصايكيفيعر!لااللذيسليموالمدرس،الاسودكالأبد4ا)خايى

حائؤعلىملصقات"فيحمداناًبووحمال،"وهـسوم!صيص)1!ياا)قريةوروطقيللمو،يحسدوالذي،صطصالراطلاقيرجميد

...!توهوحت!الارصفيطل،نهيحسد،واحدةبليلةايىهودأاهـي
فيالتناقضات"بصنوارالاولىوثيقتينالهدديتضمذو."

اللفلسفة،"بعنواللهوالثانية،فوير؟اخل!دفيع"الآلهيحعسيىحيالروايةلهذهالاولىالل!لماتعلبهتدلناوالوطنللارضحزينحت-نأي

لويالمعاصراللفرلسميالماركسيللفيلسوف"للضورةسلاحا-الروايةلأبطلاحد-قشأدووحملىوطئهفيوليمهـهاتاوانعة

التوسير.اللكويتالىطريقهفياللخاليةالملت!بةاللصحراءعبركفهعلىء،ر

الاملوالىالاوررالىمت،ية4.ئنيمكالمةكل."حبزلقمة)إعت!حثا

الذجم!*الجديدالحملمنقيسأبوينأففأنبعدحتى،جديدجيل!بم
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الضاب!فال.أخرىمرةاهـذلعادواحدةبطلقةسالم"اتوجينوالحرماناثسىوهدةمنقيسابويهرب.الكويتالىؤخضاهاتها

..الكفايةفيهماشهدتم!قد.بيوتكمالىانصرفوا":لهمالاسرائيليأينماولكنه.السمينالمهربأهوالهاالىينبههالتيالعذابدحلةالى

."جديدمنالمعسكرالىوانزللقنا،الخاصذلهء!اكلفحمل.كالطوفانتنرايينهفيودنسابأرضهرائحةتثدهيتجه

الممزقة.الفلسطيتيةالجماهيرفياتنورةيحرككنفانيغسانانووهـعا!هريبرحلةفيسارفقد،الثانيالرجل،أسعدأما

أئت؟يقتلونكلماذاأختهسألنهفعندها.نافهالسلاحيحمرلاامنانالا،العراقالىالاردنمنهربهلمهربديتارلكلشرينفدفعضحيتها

،الوحدةمن"الشمسفيرجال"أبطالعالىوبيمنما.بتفاقه!ثعر.للها!سططال!مطاهـ!ةمنخوفاالمحرقةالصحرأءفييدورتركهانه

أ،رثني".وللي!قظةللثورةوأ!عا((لكملبقى"مافيأ!وحدةتصبح.الجريئةرحلتهعبرالممزفةالالىض

دقاعاحياتيعنالدقاعفيرنحبت!امنمزيداالمظلفةبوحدتبميفيني؟"لكمتيقىما"رواي!ةتقول!ماذا

.(48ص)"..وخنيازكريانمررللقد.أسرتهعلىالساةاثارمنأيضايعانيحاكدان

يرفضحامد.الانتظاريرفض"لكمتنقىما))فيشيءكلانيزوجهالانحامدفاضطر.بكاهـتهاوفغر،بأخته،الصهيونياللعميل

انتظار،الانتظارلرفضومريم.محلماعشرستةمناكترالانتظارغزةيغادرأنقرر.المنزلفيواح!ةلتيلةيمضيانيستطعولم.له

القديمةزوجتهمنذهابهفيممرمجسرديجعلمهااللذيزوجها.هناأمكىنتلو)ء.المحتلةالارضعبرالاردنفيامهالىمتجها

!مله.الىانتابر!عااذا،ضحكااذا،هناأمككانتلو:لهاقالتشاجرااذا

غسانيؤكدهماهذا.يخسرونهشيءالفلطينيينللدىليس:عملاوجداذا،عملهمنطردوهاذا،الطنخعنعجزتاذا،الالم

عنرالتحركفيبدأعندماهذاحامدبطلمهاكتشفوقد.كفانيعلىبعد،أبداهناتكنلموهه،هناأمككانتأو،هناأمككانتلو

لوجه.وجهاالعدومواجهةالىالتحركحملهوعندماالمحتلةالارضستةفييمشيهاان؟حديستطعللم،الاددنفي،المشيمنساعات

ارخاسرليسهو،جديداموقفاخلقا*مجديماالاكتظارمننحركهانكانلو.الامالوطنهيأيضاهناالاآ0(11عر"-)..عاماعشر

خصمألىالرمنتحولحامديرمدوكلما.لديهماكلخسرلانهميهاللىزكرياالجباناضطرولما،أخنهمناًلعارناللماموجوداالوطن

حادشصةمحننعويضلالقوك!لقاءبهالتقىبالعدواللقىوعندما.لهيعلممنأولهوحامدولكن.أختهتزويجهالىاضطرولما،الخيانة

.التمشياتعنيكفأناليهطلباللذيساللماللفدائيغزةالىمقيداظللقد.منهافائدةلاهذه!التمنياتسلسلةان

هذا.والضياعوا"ففرواللعارالوتفهو،لكمتبقىمااما.المجزأةالوطنألىضعبروينطلققيودهيفكالانوهوعاماعشرستة

لانهشيئاتخسروافلنفتحركوا.الريحفبضوهوبةلكملبقىمافبمالرجالتسبتلعوهياجتيز!يصعبمخيفوحشالصحراان

يقولهوما"لكمتبقىما"دواي!ةتقولهماهدا.شيءهئالكيعدلمالوطنتركبشاعةهـدىيوضحانارادللمؤدفولعل.الروايننيئ

ما)ء:الفنفيممجوجصراحودونالمباشرةوباللصراحةكنقانيغسا!مثاله2منعشرةنبتلعالصحراءان".المميتةاللصحراءخلالوالهرب

حساب.ارخسارةحساب.البقاياحساب.ني.لبفىما.لكمتبقىيجسازأنمحليهفمحدودنايجتازأنأولامحليه،واحدةلليلةفي

.(58ص)"..الموتالاربعالمي!تاتهدهوبيئ،الاردتحمودثم،حموث!مثمحدودهم

أوقفالسامحة0الزءتمسيرةيوقفأنأرادؤقدالخائنزكرياأما.(13ص)"الصحراءفيالاخرىالميتاتمئاتقيجد

اللدقاتوكانت))الضياعمنجديدزمن،مرورتذكردقةكلتدقا!تيوب!ا.المواجهةفيأخرىمرةالعدوظهر"لكمتيقىما"في

.(64ص)"قاتلرصاصكطلقاتبينناتحوم.المسلحينالثوريينحمايةعلىباصرارونكنارهابهمنيعانيحامد

الفلسطينيلحركمعنىوفنحركهتحركاللفلسظيتيالشابحامدانللضسشآبطيدلبمأنمحلىوأوشكقدميهعلىدكعدقدالنتئزكرياأما

وتركناألمهجورةالمحطةغادر"وتحرك.ولامبالاتهوأنتطا!هترددهمنالذي"ساللم"الفلسظينبمالبظلاللفدائيعنبمعلومانهالاسرائيلي

صة4بالغرالمفعمألصمتصوتالمىنستمء،المحطمرصيفهاعلىوشيعس"زكرياالىوالتفت"محئدئذظ!لساللمولكن.عنهيبحتون

ويصف.(68ص)"...يدق.يدقي.يدقوالمجهولوالوحشة."شبحولادةعنتملنوقاسيةباردةممترجلبنظرات

عندمساالعدوالىحامدنقلهوقد.اليماصادقاوصفاالانتظلرمخسانأولدوامهفيغارقحامدبينمامريماغتمسبالنتنزكرياان

اللىاللفلسطبيونيتحركعندمااللصهيونيةلواجههماوهو،واجههأولوانتظار،ارعالى:لكمتنقىماهذا.بالاعاشةلبتي،لشهرا

اف!لسطينييمتحركاوعندها.7مةالقادالمربةانتظاد،الافنظار.أرضهمكلهاالاسرةان.وضحاياهايافاتعودأخرىومرة.ولقيماتهالشهر

ج!الىاللعنوفيتحولوا!جالان!ظارءئيكفالعنوضدللعملاللفلسطينيوالخروجاللهجوميصوروهويافاعلىالوحشيالهجومضحية

الموقف.بزماماالفلسطينيوسيمسكتحتغئعهبتحترفىيافاكانتالاسودالشاطىءووراء".دقيقاتصوضوا

الخيانة،تمزفىفانها،الحادبسكينهازكريامريمتمزقوحينفوقنطوفونحن.مكانكلفيالمتسا!الملتهبالضجيجمنملنبة

.للحياةطلبانقتلفهي،والاسمتسلامالافقمياهفيكالشمعلةتغطسويافا..والد!ياءالصراخمنداكنموج

من.كنعانيغسانبهايتحثالتيالنبرةحدةتزدادوهكذاأباه!ديافياوفي."..نقطةنقطةعيوننافيوتنطفىء،اللبعيد

التحركالىدعوةالى،"اشمسافيرجال"فيالليقظةالىدعوةأجلمنشيءكليؤجلكانالذيأبوه.اللعدومعمعركةفي(يضا

."لكمتبقىما"فيالعدوانضدلماذا؟أمهالىيذ!بفلماذاحامداها.هالسطينقضية،القضية

النكس!ةبعداما.النكسةقبلكنفانيغسانادبكانذلكاللفاي!ة،هوالامعناللبحثيى؟الامعنيبحثلامكتفياهـجلايكونلا

مجموعةمنمكونوهو.)9؟("والبنادقاللرجالمحن"كتابهفلدينلعلىيدلناالداخديالونولوجان.الرجالعمل،الشاقانعملبل

،تجاوزاقصيرةقصصاتمستوهي،واحدبطلهاقصيرةفصصومادأمت.بكالىليسالامعنالبحنفان..وتمزقهحامدعذاب

كاتب!وروعندما.لوحاتالمؤللفأسماهاكمانسمهاأنفالاصحغزة":اللفلسطينيةالشخصيةاللذاتتحديدفيجبمؤكدةغراللذات

وبعدالنكسةبعدقصصيةمادةصاد!وفنانمخلصةلسطينيوللم،كلهاكرتالصوفخيوط.اللإلفيوياءكوامحتالانراحت

هـصااهمفان(6891اكتوبر)المسلحةالفلسطينيةالثورةاشمدادولكن،عاماعثرس!ةالصوفخيطانعليهالفواكرةمجردأنتتعد

ءفي-سمنوريخبرةهـنيستفيدأنهو،بالكلماتكمقاتلمنهيمنمتظرغسانيصورهارهيبةصورةأيلنتكلر(41ص)"أأنتمن

واللحكايعهـاتالموادنجمعأن!جب":)02(كضباللذيتونغكماوتممعيصكت!سولكنهاحقااليمةصورةانها،اللفلسطينيللانتظاركلنفاني

واًللضبآطالوحداتأسماءنجمعأن!جبكما،بانتصاونااننعلقة،مكبا،هناراكعاعمركتمضيأنلكافضلكاندبما"الصخر

سرءالموادهذهنستخدمأنوعلينا.بشجاعةقاتلوااللذيئواللجنودواقفافتنتصب،ثقيلةقدآتركلكأنبانتظايالارضيمسجبينكيكاد

والرقصاتطالاغانيوتهـأليفللدعايةالعريضيةا!خطوطوضعاجلحامدجاءتوحين.((؟ص)"كاللجربجسدكفييتاكلكواللذل

نأيجبالقصصتروىحين"و."والحديثةالتقليديةوالمرحياتووشىالفرصةزكريااغتالالمس!لحللعملسالملليجندهاللفرصة

الاقمعينم!ثرعقتتحدالتيللقصصالوقتمنألكثيرنخصصلا!هابه،يستكئولمالعموواجهلانهذليلايعدفلمسالمأما.بسالم



بعدها،اخرىثموتطلقتحشىواحد*طلقةالاخزانتهاتتحملولاتقيلةلغبم،الناهروسلوكهمالممتازةوكلماتهم،الكيرىلهم3وأعما،كجمة

بندقض!ةاستعارةمنصوريريد.اللسلاحلار!متحفومنمعوقةالها-."موحيااتراخقق

الغزواللعجوزيسشكروبينما،صفدقلعةبهاليغزوالعجوزخالهفيكغفانيلغسانالاخيرة؟لمجموعةسارتمدىأيألىفلنر

عشرينالجليلفيرجلكلحمللو)ابأنهمنصوريفكرلىصاصةبعشرينالمجموعةصصرتللقد.المعوكةفيواللفنلللادبانحتمياطريقاهذا

(4؟ص)".واحدةللحظةفيثزقناهاصفدقلعةالىوانجهفشكةفئوريةاالطلائعتكوينمرحلةالمسلحةاللفلسطينيةاوصورةأتمتوور

اللقريةفييعملانيستنكربورجوازيلطبيبامارفقدداسمشقيقهأماالثوريةتنظيماتهاكونتكما،حولهامناللفلسلإنية،هيرا!جموالنفاف

حيفا.النظيفةالمدينةالىويتجهالصحةحلافىمعيقوداللذك!الموحدالثوريالتنظيملتكوينسبيلهاوفيالمسلحه

غسانيعقددلىماالتاريجيةالقصةفبمالحآسمةاللحظةوتجىءيومضةاللعدومعالمواجهةوأضحت.العدومعالشاملةالمواحهة

و"-نالارضمنبهربهالبورجوازياللعربيالمثقفيفعلهمابينمقارنةاللىالالغامزلىعالىالقديمةاللنندقيةمنالواجهةكالأنتهولطورت

قالكما.فيهاالعملعلىواقئاحماللقريةالىاليهودولجوء،القريةالثورةوقدمت.اللهليكوبترالعدكلطائراتواسقاطاللحديثةالصواريح

الىينصرفمنهمالواحديجيءحين،ابهودالىانظر":قاسمأبواسمههووه!ذايغمورالشهيدمثلالابطالمنعديدةعظيمةنمادج

وتشير"؟الكروممجدفيعيادتكتفتجلالمادا..ا!قرىفبمال!ملتحولالذي،خوصابوغانممحمودفهوالحقيقيأس!مهاماالحركي

وبقساء.أرضهعنبعيداالبورجوازجمواللطبيبفرارالىرذللكاللقصةالبرناويم!فاطمةوالمناضلة.الموتيتحدىمناضلالىطريقفاطعمن

عنها.دقاعاالسلاحويحملالارصيزرعمنصورالثادحاللفلاحالاخليلىالاديبةرسائلسوىادبنافيالرللهايظهرلمالن!ط(سنة8؟)

اللذكبمنصورعنلايفايتحدثقاسمالدكتور"الظليةا!قصةفياللىرسالةبعنوان(اطبنانيةا!ربيالاسبوعمجلةفي)بعلبكي

لراءفيلشاباالبورجوازكطالطبيبغرقحيفاوفي"صفدالىوصلبسبباللحياةمدىبالسجن!ليهاحكمالتبمالبرناوجمولمحاطمة.مناةلة

المدلمحعرويةعئعامدأوغفلايفاالليهوديةمزلوفيونعومتهاالمدينةالاسرائيليةاللعسكري!ةالمحكمةاعترفتوالتي.صهيونسينماتفجير

المديئة.في!نوااي!نماقتلىاللعربفيصطادالمدينةمنالحتمكناليهودكموصاحت.الصهيونيالارهابمواجهةفيرفاقهامعوصمودهاادلد!كب

ادطعسماماهـىويهربالقضيةيتجاهلكانايفاباليهوديةعلاق!وفي."اًحكامكمتهمنلفلن..شئمماافعلوا"الجرمينقضاتهافي

.واخيرااولاونتيهاقىالقصتعرفكانتفانهاايفااء،.والاتتىومنكنفانيغسانادبمنمكانهااينيةالاسطودالبطولاتهذه

يرأ"لمهمأبينالمعاني-ندا!يلحظةفيكنفانيغسمانيقارنبارعةوبنقلاتالرأياثالىةفينجحتالجزالرقيانثورةان؟الحديثالعردكلأاادبنا

خبزمنمنصورشطي!قهيأكلهماوبينومربرىزبدمنقاسمالدكتور.وغيرهابوحريدجميلةالجزالرياتالمناضلاتبقصصاللعالمياللعام

ء"كرسه!عارقاالطبيبكان.الرصاصمعجافوزمحترحف!اسمرالقصصء!مان"والبنأدقالرجالعن"كتابعلىملاحظة(ول

كننففييحزالبندقيةحبلأخذبينما.ايفاأسرةمنزلفياللهزازمن)الاخيرتينالققينعداوفيما.النكسةقبلماالىتاريخهايعود

!!،د!طا!طريبو!4؟كشف!موران.كاور-اومئصورللكتابتقديمهفيغسانالحترف!وقد.(ومؤخرةو!دمةفصص!ع

الأمركأناهـدناهطغريبوق)).المدنفياللحياةوضالةغريبةيرسمونالرجالولكن.والننادقاللرجالسيرسمهاناقصةلوحة!وجود

كتأبهمقدمةفيغساناكأشفهمانفسوهو(35ص)".يعهيهملااتجيهيا!وحةوهذه.والرصاصوالعرقبا!دمنهارلليلاللوحةهذه

يقاللونائي!دمنصورووجد.برعةالناسلسيهاويهفا)نكسةبعدمشطالر؟قيوجيداللفلمسطينيةللقضيةمخلمرأديبمنننتظرهاكت،

ف!!وايعرباستران!يجيةاماكنومنالاسطحوفوقمنظارذاتبمدافع.كنفانيغسان

مباتنراتاديخياسرداغسانيسردفم.الليهودكلتناولفيضيقةاماكنتيل!،نالقديمالصينيالكاتبكلمةفيلركنفانيغسانيبدأ

رشن.بزنفلسطاللىوبينالاولىاليهوددخولقصةلفناعنبعيداواللحكمة،اللعالمهيوتاريخهاالاستراتيجيةهارتليدلكتابعن؟فلا

بألصماءويمتسمونووداخاءفيمعاويتعاملونالعربمعيعيشوناليهودتجعلوالاشيءكلتوقعانهوالانتماران.حيلةالحربان"ثقول

جأءا!المى.صغيرةءحلاتفيويبيعونبالعربرء4!قيحدنونعربيةاللثممعور،يؤهـقهاللذكيباللذنبالشعور!نالفن!انيعبرثم.قيقععلأوك

حططلاعدادخلفوووتسترواالكبيرةالمحالففتحواالمهاجروناليهودوالمطيروالظلامالوحلقييزحفونالابطالبينماوالدفءبالنعومة

يىظرونا!هـربالجدودكان.والارهاببالسلاحالبلادعلىالاستيلاءالرجالالظروفهذهفييفعلماذاترى".والشرفالمجديصنعون

الاوروديوركهالي!ود،الاشكينازفتحهاافيالكبيرةالمحللأتالىمبالاةبلاملطخكيرنظيفاشرفالناليبنوااللعتمةصدرتحتيزحفونالذشئ

الارهمابية.ا!هاجعاةوجماعاتالاسلحةشحناتالمحلاتهذهتخفيبينمايدكاالذيالوحيدهوالكتابمدخليكونويكاد(7ص)"؟بانوحل

فالانجلإ-!ز.اليهودمعمتواطئونوالانجليز.بدقةمعدشيءكليمانهاالمخيماتيصففهو.كنفانيغسانادبفيالنكسةاثرعلى

الفيلهلمحةالاسيكتشفونولاالل!ربمعالصيدخراطيشيكتشفونالئاعمةالبووجوازيةجرييكشفوهو.هزكمةراياتمثلباليةخرق

ت!حركمحن!دويستحظوناليهودهجومعندينامونالانجلإز.اليهوديةشهـ-هـةواسلوبكتسليةاللقضيةوالستخدام؟لمظهريةاللدحكلايةوداء

وفبابها.المدينةفيمرتفعات3بفعلهاليهودعنا!ثافماويبعدونهـمالعرب.اكلقبضةانها.الفنانعلىالا"لرواضحةالنكسةوأرى.ووصول

استطاعتكيفميرينا3الاصليةقصتهالىغسانيعودواخيما.وجوههميغطيوالوحلالناسيبتسمكيف.(لوجوءعلىوحلانها

اليهـوديالسللأحمواجهةقيبطوللياعملاتعملانالقديمةاللبندفيةمواطنيهيرىوهوالمثقفماساةءىالننعبيرفيهذامناكثرمحدقآى

الحدصث!القدالتاريخقء-قصكأ،الجهوديوا)ةمدمالليهودكطوالمكرانأيمكن".لروو!يبحدثماوان،ممحدتمابتناسونوكانهميلهون

ففيالةلمسطءا)شماب!صورمبهـةول!نابع.6591فيوا)بىفيكتبتمناللر!ةبهدهننظفهااناستطث،كمف؟حقاوجو!ناهيهذه-كون

غس،نيتئسدوفي!،"انجليزيرةلسيارةعلىيقوصالحعنارو))قصة؟تبتمسمانناأصحيح؟فوقها(يونيو)حزيراىطرشهاللذيالوحلى

مصوريواصل!.الانجليزض!-دالكفاحفياةيىدابالماضيكحفالي(9ص)"..أصح!ح

اليهود-كأ"عواحاهاللقوير"في8ابالانالهرديالمسالحالكؤأ!فيمسيرتهخاهـ"مرتينةيستعيرالصغيو".هوعةالم!قصصطالعنامافاذا

الىيز!جموت4ر.نثةواهواب!الل!غمو))التاليةا)فهصةفيثم.حيفاو!ماممم!ابالاصحلوحةوص!.الاولىاللقصةمحوان"صفدالىو!نرق

ادوهـ.ويموتاللعدومعقتالفيفجأةبالابر!!-3بلكلكأكي"جنيئفلعةيعدهـ،عتيقةبندمصة.القديمالمسلحالكفاحتصور،محهادطاو-ع!،ها

برطوليامحملاكان،القديمفيالمم!لمح:بطالوالعملنقدالقصةوتتضمنو!علمالع!ا!يرلاصطيادصالحةمئصورالشابوي!برها!دف،العجوز

،ب،هى،،شيءكلالتهـى)1منخلفةءث،ئريةرمحقمل!ةمخططولكنهحقالليحلمصرهاصفدالىويلجما"الارجليزيةا!دورياتوي!نفادىحقيقيرحلاح

1(0سنننعلمرلل!-ق،ذنبهامنرأ!سهاتعر!!لاكأ!تف،ئرغزوةكانتلقدالكفاحومنالقديمالماضيمنقصةانها!اللعارمةوحمآس!نه!بندقيته

اهـ،.الحربزمنءنالاولاللقسمينتهيالقصكأوبهذه(.8مر)البندقب-صةأضحتكيفغسانويصف.نقدوفيها!قفيهااللقد
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9مشةالهو،كنفاليغسانييقولكماالاشتباكزمنفهوالف!ابمنالثانيالقسم

متيرترجمة-اللفيتناميةالتحولرحربمختارات-منههوشي)1(رأكيفصاقسىوهو.والعرياللجوعمع،اللحياةفقرمعالاثشجماك

6891!ابري!فىاللثابةالطبعة!ببيروتالطليعةدارشتر-شفيقفال.را!و،هدنةفلاالاشتباكفياما.هدنةفا!حرب.المؤللف

.8،3صبأن!،اخكبةابعدافلسصطي:بطاي،ةويهصف.المرة،ةاللصلمعمستمو

فخ!و-حسنتوج!!الجديدةوكتاباتهسيرته-جيفارا)2(/!يالذيالطعام!جلكلعنيفقنال،لاهتاشقبلك،ورهـضموفتال

.؟6صى6891مارسالاولىالطبعة-ببيروتداهـالان!حادنشرطول!طلع!ينبينالمقاللبموكيفلعردلأافت))عداهماكلشنالاف

.6891يونيو-السافيالم!د،ا،فلس!نيةالنئورة)3(حرهـ*اوممزفيملغوفراسليخطفاسهمكااخدمعكلصامكان.نهالىه

فؤاداحمدترجمةسالايخنما!يا!قدفي-ى!دررليا!وارد)4(بضىسا6791مارسفناريخهاحديثةفصةوهي(39ص)".بصل

.48ص6891الاولىاللطبمة-بمصرالمعارفدارنشر-بلبعهذهوقصتنا.6591سنةالىتا!يخاتعودالاولىالمجموعةفصص

.67!1مايوروو،العربيا)كابجطة)5(.النكبةبعدالفلسطيبونفيهانمرقاتىوالض!ياعالفقرصاقىتصيلى

دارنشر.-كئفانيغسان،المحتلةفلسطينفيالمقاومةأدب)6(الن!ةبرمدكبالانهماالمجمومحةمنألانجبرتينالقصضجنالى!نغفز

.6691-ببيروتالآدابلليلةفيكثيرةاشياءيتعلمسليمانصديق))الأولى.68!افبراير-

فلسطينبةدراسات-كنفاليغسان-الصهيونيالادبفي)7(لانهوفدائيينتوارايكونواانعلىجمي!االلفلسطينيينتحض"واحدة

.6791نوفمبر-(22)الغامتحطمهافمنازللهمحاربواامسكتواسواءلهمامانهناكيعدللم

.68!اسبت!مبرءشر-الحادياللعدداقذورةالفلسطينيفمجلة)8(السلاححملمنبدلاانهاللقصةبطلوعرف.شيءلابرانتقاماانعدو

.6891ديسمبر31محدد-الاهرام)!(القصةبطلقكرعندءا.الاستكانةظلفيحتىامانهناكيعدلملانه

.6891لىبتمبر6عدد-الفلسطينيةالثورة).1(اليرافوقعاللفدائيينصفوفمنالضابطاستبعدهشيءكلفيببطء

اللابق.المربرع1()1بمقدرتهالاسرائيلياللجندييفخروحين.الاسراقيلميالصوجنودلاهانات

.3(2ص-الفيتض،ميةالتحريرحربمختارات-منههوشي)12(و!ونالفلسطت-ندوربجيءبئنهالداخليفكرهي!بببهاليسكرية

اللحرج-ةالمرحلةفلسطينقضية-اللعقادصلاحالدكتور)13(نأخذحتىانتظروا.وقتكملاخذونلانكمذاك)):وفكر.فت،لاعلايم

،68!االاولىالطبعة-العربيةالدراساتهعهدنشر91(م6-)45!االىجلساللفدائيهنالابطالمعسكررفضهوحين(911ص)".وقتنا

بعدها.وما!أصراجعاتهاممنأفلتولما.أمهصبىبأنهالعموجنديمنهفسخرأمهجوار

واللحستكاللقاوقجيبس-نالتليفونيةالمحادثةر(وايةانظر)؟1(.بريءبئنهأمهاجابةصدمته،الطو

الليهودكنئف،بهاامدادهفرؤضالاولمناسلحةالاخيرطلبعندمافهعي".الامحمامقصصسماععنيكفحامد))للا!رةأللقصةاما

وسقوطالمفاجىءهجومهمفيذلكوتسببالمكالمةهذهبتسمعهمالوقفء-قوفها.السابقةالقصةفعلتكماشيدماومباشرةايضاتهـحكي

.؟7عىالسابقالرجع-الفعظليمصزقكما.!قياللفلسطينصنمنالسابقةالاجيالاسنكأصةمحسافى

.6691فياير!ردالآدابهـبر!لة-ا!كابعن!اليرابم)15(في!ي-دللعدودبقيحامدالفدائييفجرمحدما.والاعمامالكبا!حكمة

داو-فلسطينفيالكبرىالعربريةالثورةسياسينصنحي)16(اصواتسوىبمعيع!ولم0اللقديمةاسكمسماع-عنويكف،س!عه

.28و27و25صراجع،67!ايو&والثانيةاللطبعة-الكا؟باللعربي.الشوارعفيالث!ي!اقدامهووفع!لعدويهتميمد3ول.الانفجارات

ابطكتفصالايديولوجيبالانحرافا!خاصاللفصلانظر)17(الكلماتبهذه.اللختامملاحظة11تفرقلاخيمةءئخهـممة))

ال!دهـ4دارنتذر"اثورةالى..النكسةمن"اللبيطارنديماللدكتولىبالفدائبنللمحاقابنهاذهابتكتشفءنمحاالامتنطقهاالتيالبسيطة

ب!وو،.و!ا153ص-68!ا-ببيروتثياباتحوكأوطعاهاطبخ،أجلهممنشيئالتعملبهمتلحقانمتمعيمة

دارنشر-قلسطينفيالعصاباتحرب-ياسينصبحي)18(لوىشيفاسنشسرلمحنوهي.الكثيرةالخياممناخرىخهمةفي

.ع9ص،6791الاولىاللطبعة-بالقاهرةاللعربيالكاتب-،ةحيلايالادلىاللحدلانهامكمانكلفيموجودةوالخيمة.اخيمة

.112ص،السابقالرح!)91(سوى،اللبالليةخيا!مسوىشيئااللفلسطتيونيخسرلن.انشانية

فيا!بريطانيةبالمخابراتاللقاوقجياتصالقصةمثلاانظر)02(.اتغريرحرباجلمناللفلسطينيونايهاميا.واوتارهمقيودهم

.166ص"فلسطينفياللعصاباتحرب"ياسينصبعيكابالقضبؤضاعتحتىالغيرعلىالاعتمادفيعاماعشربئنوممنهبوا

.؟ا؟ص،الثورةالىالنكسةمن)21(لوحاتاخبمعخوىهوهذا.تضيعونكدتماووضعتمالفلسلإنية

(402اللعدد)الثقافيةالمكتبدة-المقاومةأدبسخضرعباس)2؟(.كنقانيللغسان"والبنافىالرجال!ن"3تاب

.15و14ص،6891أ!طساكثرهوماشاديهامنوتنتطرتستحتىكانتالمعركةان!أ-يوفي

نزارمنشورات-النكسةدفترعلىهوامش-قبانينزار)23(."والبناد!الرجالعن"م!هوعةمن

.6791اكثوبرالثانيؤائطبعة-قبانيالعالمان،نهارلليلوالرصاصبالممتصنعاللبطولةقصصان

.6891يويخ!رود-الآدابمجلة)24(الاديبان،وانبهالىبدهشةاللعظيمةالمسلحةالفلسطينيةثولىثنايارع

!لكت!،لطالدائمالمكنب-الآ!ويالافريقيالادبمجلة؟()ع،واًلانشادبالروايةالمحنلةالارضمحلىيجريماي!صاحببأنطاللب

.68!اصيفالاولالمجلد3و؟الل!دد-الآسيويينالثوويا!كملالسيد!اكيالعرلييةجماهيرنمايخاطبيانمطاللب

المعتلة.فلسطينفيالمقاوءكأأدب-كنفانيغسان)26(مطاللبالاديب.اللجديدةثوهـتنافيالمئرفطالعرجمبنالوجهالى،المسلح

الطلي!ءدارنشر-الشمسفيرجال-كنفانيذان)27(وهـذااياشرةتغطيهاللفنانحقا!بدلوهالعاللمالىيدليبأنأيضا

.6391الاوللىاللطبعة-بريروتا!اولويةولكحن،"والبتاد!جالالرعن"مجموعةفيواضح

ببيرولت-اللطلإمةدارنثر-للكمتبقىما-كنفانيغمسان)8؟(كنفانيغسانحن!اأةولهكلهوهذا.رواهاماعلمىدغطيبالمعركة

.6691لبتمبرالاولىال!مةءل!،ولكنهاموضوعاز4تنومحتوقد.وصادقمخلصفلسطينيفان

الآدابطدار!ض-والبنادوالر!العن-كأفاني!ان)92(ال-الدلحوةمنكتب!وتنوعت،اللفكهطينيةالقص!ةاطارفي"!ب

.6891اقيوبرالاولىاللطنعةسببيروتارهـ-دوصرالتحركالىا!دعوةالى"ا!همسفيرجال"فياليقظة

!علوشناجيترجمة-اللعصاباتحرب-لونجماوتسي)03(."والبنادقجالالركن"فيالنضالنداءالى"لكمتبقىما"في

.14وا13صع-6891يونيوالتانيةلطبعةسببيروتالطليعةدارنشرعطب"حمدأحمدالقاهرة
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