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اوروبا،منتضحك.واوسعاكثردعاية"لل!!وددولةاتتأءسبيلفي

".عنهاقئكلموباختصار،وتلعنها
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والحلمالصكيونيةللدسعوهالحقيقيئوالارهاصاتاماملالتخطي!

تكنلمالروايةثكلالمتخئةالفنيةاًلدعوةهذء.العنصريالصهيوني

كنفانيغسانانبل.الصهيونيةالدعوة،حبرلادعوةغلافاالا
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الدفعتانابثتما!كرةصهيونيةادديةلارهاصأتنتيجة،سيةالمب

تعمل،مئها"يااساجزءالتصير،السياسيةالصهيونيئولادةبعد

اووعحددةاهدافولخدمةمنهاوبتوجيهشصهاراهاتحتبانضباط

عملالذيهوولبىبانهالص!الادبكنفانيغكه،"نويئيم.سلمفا

الصهيونيةوالرعوةالصهيونيللاءللامالعالهـو-هيف؟4دماعغسهلعلى

اله"!يوز*لأ.وا!اذيب

الىالتسللفينجاحهاهواصهيوديةاللروايةدوراخطرولعل

جملعلىالقربيةالسياسي*ال!م!عليقاتلتحتويحتىوفكرهائرباعقل

الصهيولي-الادبفي).الصهيونيةالروايةمنبنص!امنقولةكاملة
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***
الروايةلان،الاخرىافنونامنغيرهادونالبروايةلماذاو!نقول

معانها،باوسعالحياةفنوهي،الفنونكليسعادياالفنونفنهي

اكثرهاايضاوهي،القراءلدىوحظوةانتشارااكبااكثروهي

صا

"رسطم.-يقرس

فويمهحص!كر!امجطك!

اوسبفهيثمومن،واا.لميفزيونالمسينمافيصورالىللترجمةفابلي!ة

مكاناكلفيالناسوعقولقلوبالىنفاذاواكثرهاانتشاراالفنون

الصهيونعللادببالنسبةكلمنجزء،الحالبطبيعة،والرواية

فرو،بينالهامافرعاهيرأييفيالروايةولكن،الاعلاميةووظيفته

الداع!هوقديماالعبريالشعركانلقدحقا.الاخرىالصهيونيالادب

الماضيءالقرننهايةفيالصهيونيةالفكرةبروزحتىللصهيونيةالاول

*دل!فنونبينا!بربالنصيباستاثرتانتلبثلمالروايةانالا

فدالىبالقياسنسبياحديثفنلانهانظراوذلك،الاخرىالصهيوني

الشعر.

الروابتلعبهالذيالاعلاميالدوراهمةعلىيدلناماولعل

الصهيونيماالرواياتتتابعهوالصلإونيةاًلدعوةلصالحالصهيونية

الصهيونيفكرته-ادبيامحرراحياتهبداالذيهرتزلتيودورصدرمنذ

الدعوأتفاصيلاوضحتالتي"الجديدةالقديمةالارض"بروايته

.7918عامبالمؤتمرفياعلانهاكبل

الحركافيهرتزلبعدالثانيالرجل"صابوبسكيظلاديمير"اما

اليرطادمللجيشالتابعةالاولىاليهوديةبةالكيومؤسسالصهيونية

تزفا؟الارجوناحصابةالروحيوالاب،الاولىالعالميةالحربفي

اخطير.االصهيونيالرجلهذاكانفقد،الارهابية"لفومى

اولوايزمانعدوهوصفهكما،و!وبا5قصصياسالروسيواًليهودي

جوركس!مكسيمباهممامبضقصصهوكانت،السرائيليرئيس

واناشيداواش!حارهجابوتنه*3!قصصفعلترقد،تولشويولاون

الشبااوجعلت"اصهيوبةاالدعوةنشرفيالسحرفمل،ومقالاله

الصهيوعالمؤرخ4وصةكما"دعوتهعندبحيلالهمللتضحي"مستعدين

اب!بسام-الالرائيليحيروتلحزبالارهابيةالجئور).هكتبن

.(14صفلسطينيةثراسات-فزالة

رواباليهوديالبريطانيالسياس؟دزرائيليكتب1833عاموفي

لرزارءكرئيسال!ريطانيالحكمزمامتسلمهقبل"آلروىدافيد"

العنصرب(بئورهذهرواي!تهبردزراثلميبذروقد.البرطالية

ارافضللالدماواأ*فوقواالمتميزالصهيونيالبطلواستعلاءالصههونية

.المختاراللهشعبمنوحدهلانهالاخرىالشعوبمع

فلسطيمفيدةالموكلالارضحلممندزرائيليروايةخلتوامق

هذالتضيفبرمدهمن"ديروندادائيهل"اليوتجورجإ*رواجاءتفقد

أ!صهيوثسم(للحلمالصهيوئيةالروايةتجسجبدفييلاخيرةاللمسة

هذاالصهيوئيةالحركةاستئلتوقد.الصهيونيةوالايديولوجية



للصهيونيةيلاولىالبداياتعاصرتوالتي0188عامالصادرةواية

لانهااليهودبينواسعنطاقعلىونثرتالعبريةالىالروايةلجمت

فياليثوديالاندماجفكرةوتحطمنجبةالص!29العنصريةالنزعةوي

هلماوعاملا،صهيونيماان!للأالروايةاعتبرتوقد.العالمموب

التقديرفيوزيادة.الجديدةالصهيونيةالاستراتيجيةتحرفي،

اسمباعمطلقيامهاالاولىالايامفياسرائيرامتمتومؤلفتهارواية

ابيب.تلفيالهامهالشوارعاحدملى،)اليوتجورج

10915291العامعناسرائيللحكومةالشوكطالكتابوبى

"ديروندادانييل"اببوتجوربمبروايةالاسرائيليةالحكومةطدت

نا":اسراذساطبعثاسطورةثبتتلانهاأكبيرضعصفحة006

كانستالانجليزاليهوداسرةص!عتالتياهمببةا!ثرقواعد

الرومانتييئ--الاقتصاد-الدينيةالمراساتااكاريخيلنتسلسمل

"ديرومونداداذييل"اضافتالاربعالقواعدهذهوالى.واقعية

منذمضتالتيالقرنارباعثلاثةوفي،البطوليههيخامسةأعدة

لقد..الامامالىفثثراكثرالقاعدةهذهتقدمتالروايةهذهيور

."اسرائيلبعثاسمطورةالروايةهذمست9

ماكسالصهيونياماقيكتبكما-صهيونياكافكاالروائنوكان

كافكافرانز"كتابهفيابيبتلفيحاليا"قيمومؤرخهصديقهود

مدفوعا،صهيونيااصبحكافكاان"برودكدوقد-"وار!وهمتقده

فيوتوجد،العبريةاللغةلتعلمسعىوقد.السريةالروحيةنواه

وحننى..العبريةاللغةبتم"ريئالمليئةالدفاترمنمجموعةخلفلاله

محاضراتالىللاستماعيذمب.هـ،نجياتهمن*خيرةالسشواتي

حدالىمعرفتهتطورتاوقد.ببرفيايهوديةاالكليةفيالتلمودن

الاصلي،ذصهافبم"برنر"تاليفمنروايةفراءةيستطعكاننه

ارضالىالهجسرةفيرغبتهءط*حيانمنكثيرفييحدثني،ن

"و".برسب!يدويعملبأداءعيشهويكسبهناكليعيشسراظ!

في-ثيكوسلوفاكيافيالمقيمالعربيالكثب-الئسانيانورنتهى

الى(7191مارس*داًب)ا)صهيوليماكافكاكانهل)،الهامل4قا

للرعوةاحقيقياالمدلولتصورعنعاجزايكئلملانهكاقكالادانة

وماعليهالليهوددولةواقامةللسطينارضعلىللسيطرةلصهيونية

نفسها.فل!سطينلسكانكوارثمناسعبراهذايجلبهانلمكن

الروائىبفوزالصهيونيةللروابةيلاعلامىالدورحلقاتوتكتمل

يهوديةكاتمهمعمناصفة)نوبلبجلالزة،)عجئونيوس!شاموئيلأ)

عصرناالىاسرائيلشعبرسالة)أـتمثلكتاباتهلان،6691ئمعاخرى

عناليهوديكلشعبالثقافبىالتراث!ديماجلمنرائعاكفاحا-تكافح

بعمقالمتمهز!القصصفنهبسببو؟يضا،ا":وبةالكلمة!ريق

".اليهوديالشعبحيا6منموضوعاتاستيحاء

بلضطنيكتبلانهوامفاز.بتفوقهذوبلجائزةلجنةاهتمتكما

جميله،مبرية

!،يخت،كاتبطكأول،عجتونةبشه!"اللجتةاشال!كما

)،تاهيلا"يطلتهكدعوفهـالذيهذا9-صجشبم!لى0ا،لةاللغيمالحواًجفى

فيهتوسعالذياليومدثىادطارعهـاللهان//"التوسىالرعاءهذا

."ي!نجاهاتكلىوفى،!ممممغ،ا)ىتصلىحتىبممأووثح!ود

يمشفحقا-والجا+لرةلدلننوبللجائؤةاسائبلى6له!روفوزان

امنصرلة،1*تجاهاتذاىللصهور-"وتابمدهاالاستعطريوجهـهاعن

الصهبونمةالروايرلاانوهـولةلاولالاخرالبماحهيخغهـ،ل!هذا"للومن

الرؤباتفوض!وانعالميةادبيةةجاغاكبرالهـ،تتسللاجاستطاعت

المسشوىعاى،اعلملاكلندطتحققوالطالجالرةلجنةءلمى!الصهيونية

العالمى.

مندثمتالاع!ميةالنظروجهةمئالصهبونمةالروايةأهميةولعل

اجمععفقد.مجنونيوسفرواباتمناليهودالنقادموقفمعرفة

هدافيماادبيةفيمة؟يتتمتعلاعحنونرواياتانعلىاليهودالنقاد

6

والاعلاميةالدثا،ل!ةالناحيةمناما.العبريةباللغةكأ،بتهاعلىاره

اعلاورفىنظروجهةمنعجنوناعمالبابرازالدعائيونالنقاداهتم

كواحدمهو،الصهيونيةالنطروجهةمنتمامااعلاميةعجنونايات

،(8091)فلسطينالىالاولومهاجريها(1888ر)بولنداابناء

اهـىهجرتهمدوافعوعنبولندافياليهودحياةعنرواياته

،جذاباسطورياطارفيووضعهاالهجرةمبرراتوعن،طين

كقوميةالدينيالتراثحب!وايضا،الصهيونيةالتوسعهـأحلام

.بالشعوبالاندماجفكرةمعارضافلسطينبارضالصهيونيالحلمار

الرواية4تلعسالذيالاعلاميالموراهميةكد9كلههذاولعل

التطاب-قمدىنعرفوحتى.الصهيونيةالدكلوةلصالحميونية

نحددانعليناالصهيونيوالاعلاماصهيونيةاالروايةبينرمي

قيساسيمكنناحتى.الصهيونيالاعلاماهدافهيماشديدباز

للعدوالاعلاميالمخط!معانضباطهاومدىالصهيونيةالروايةوات

هيوني.

***
وهـوالاسرائيلإكأالسيال!فىمعومتوافقمتدزمالاسرائيليالاعلام

السربالىوموجهوالحلفاءالانصارسحببهدفالخارج19ىبه

واحبعاطوتثبيطهماسدائيلازالةعلىقدراتهممنتيئيسهمف

الاسرائب!الوافعلفرضنتيجةلاسرائيلموقعةعربيةمقاومة

وهو.الدوليالمجتمعفيالاستقرارمنلمزيداجتلاباالعالميمتقراره

اسائيلارضحلملتجديدالرانيلخارجاليعدالىأيضايه

التوسعيللكيانالاهـاسيالعمود،الهجرةالىودفعهماسرائيلنة

هـنلمنعهماسابقةااليهوداضطهادحوادثعلىوا&بهيد،سرائيلي

والدولية.المحليةالمجتمعاتفيكماج

الصهيونيسةالدعوةمنيئجزالاجزءالال!رائييليالاعلام

ةالالرائيله!الفطةمناساسيوجانب،الاسرائيلية؟ستراتيحي"

الوجودوفرضالمحتلةالرقعةوزيادةوالاستيطانللهجرةوسعية

والعالم.العربعلىصائيلي

المنظمةالصهيونيةالدعوةبدايةالصهيونيالاعلامصاحبوقد

الدعوةالىلجذبهاالعالميةاليهوديةالىووجه!918عامبالإتمر

اليهسوديغيرالمالميالعامابرأياالىوتوجه،وأحلامهادكيونية

فلسلإن.فيالقوميالوطنلف!رةومساندتهتاييدهسمان

الاهـ-رافتئيرت4891مايو15فيالرائيلفياماعلانوبعد

منذرالدكنوريلخصهاالتنالاهدافهذهالىوالاعلاميةم!ياسصلأ

النق!اطفي-"يلاسرائيليالاعلامعلىأضواء)ءكتابهفيتباوي

كالية:

منلوجودهاتبريرافلسطينالىاليهوديةالهحرةاستمرار-ا

نطاقها*سيء-02ثانيةناحيةمنسكانهالمددواستزادةحية

الحلم""الاسرائيليةالدولةحرودامكنمايطابقبحهثاقليمي

وفعلية.رسميةعاصمةو!ريسهاالقدسمدينةعلىلاستيلاء

الدولةاي:المنطقةفي،)الكبرىالدولة"تصبحبحيثتطويرها-

تستخدمحيويمجالايجاد-04وهس!كرياافصاديا"الاقوى

والمستقبلة.ايةالحا،والعلميةوالفنية*نتاجيةوطاقاتهاامكانياتها"

.تزولولاتقهرلاقاذمةكلمولةالعربعلىوجود!افرض-

عنهاوي!تفرعالاسرائيليللاعلامالعامةالنظريةالمبادىءه!تلك

اهـصىدولةومناخرىالىقارةمنتختلفوثروحتطبيقية،دىء

الرواي!بينالتطابقمدىهوبحثنامجالفييهمباماانغير.فرى

وأمربكاالغربيةأورباالىمو!ىو!هماالاسرائيليويلاعلامصهيونية

المبادىءهيوهذه.القارتهبئهاتينفيالمتمركزةالعالميةاليهوديةألى

العامة؟*سرائيليةالسياسةمعالمتوافذةالاسرائيليللاعلامتفصيلية

هـنالنابعةوامارةوالجهدللفكركنتاجاسرائيلتقدلم-ا

حقفماالتيالمعضاكاه("طىالتكيدس02الفربيةضار



اهملهاواليطسطيناسمهاكانالتي،الصحراء"فياسا!ل

التذكيحر-3)أغ.فيهاالحياةمعالمودمروا"العرب؟لفزاة"

القديم.العهدفيوردتدينيةلنبوءةقحقيقهياصائيلبانالمتواصل

الاضطهادمكاهرمن2يرهاوالنازيةبفمائعافتواصلالتذكير-4

بالتالييشكلكانانشاءهأوان،لليهـود،التاريخعبر،الاوروبي

لهاالعربمعاداةتصوير-..اليهوديةللمشكلةالتاريخيالحل

القويةعلاقاتهاحدتهمنيزيددين!،*عنصرينتاجانها-اسعمى

جيرانهامنمستمرةبصفةمهردةفسويرها-6.الغربيالعالممع

!سكانها،وقذفها!لميمفييحالمونالذينالمصريينوخاصةالعرب

حاجتهاعلىاًلتثيدس07البحوالى،اصلا"الاوروبيين"

والملم"الثقافمةمركري)ء،والامريكيةالاوروبيةالقارتيقعلىللاعتماد

قيطيدشانمنانعلىالتكيد-08امنهامتطلباتتحقيقاجلمن

منملفقطليسالفائدةتحقيقآسيويالافروبالعالمءلاقاتها

؟ضواءعلى).إضااواميركااوروبالقارتيولكنالعالموهذااسرافيل

)31(فلسمطينيةدراسات-هئتباوىمنقرالدكأور-الاسرائيليالاعلام

."36و35و2)صى

فسي-؟وروباف!المقيمالفلسطينيالكاتب،هاثمطل!ويصف

والقصصالرواياتشحدتكيف-الغرب"اوروباف!اسوائيلكتابه

وشغلتوجدانها!ىتغلغلتوكيفالاوروبيالانسانهخيلةالالسوائيملية

ايهوداتخطيكيفيةحولالاساطيرخلقطريقعنوع!ولاوعيه

ارصالىوصولهمسبيلفى!بمابريطافياتضعهاار؟+ي!للعقحاتالمهاجرلئ

فلسطينأرضالىاهودةاالمشردوناليهودهؤلاءالمنطاعوكيففلسطين

.بمعجزاتالوطنارضالىالهودةالمشردونالهود!ؤلاءاستطا!وأيهف

الاوروبيةال!مملطاتعل!التحايلفيتغننواالذينالالرصقصصفمن

التيالمهاجرينسمقنفصصالسؤهـالىوهوياتا!ورجرازاتوكزوير

ومن،اجمريطانيا*سطولحصارمنللت!بوالوافهاا"!كال!الحيو

اصطناعالىالا،ثبيةللجيوشالتاب!ةالئقلسياراتهوباتتعيير

هبوطهمعند،اللاجئين)المهاجرينالعيهودمعاركءنجماليةالخ!القصص

علىالخعرقةاه!راتااضفاءمع،الفلسمظينر،ءالشاطئعلىخلسة

السىالوصولسبيلفىالعقباتكليئخطىالذيالهاجرا&هودكط

افناعاستهدفتالمؤلفاتهذهانهاث!عقيلويذك!.فلسطئارض

فيهموطنهمالىالعاررينالبهودهؤلاءبأن،الثممكيقبللابماالقارىم

الوفعاءمنوكلهموالاقداموالعؤيمةاجلداثوةمقوببهمالسحرمن

ما،وعذابواضطهادرعبمنلاقوههـسابفكلوالمحبئوالبفاءللسلم

جنةالىبهاالمحيطةالارلأروربمافل!صطينتحويلمنلتمكينهميكفي

ا!ري!ةالصهيونيةالمنظماترجالكانالؤلفاتهذهفي.ارفببة

وممهم،الحوبنشوبقبلالنازيين3بارافناع!،حتىينججون

جوازاتوأثانياالنصصامغا!وةعلىاعازمبلأااًليهو!بمنح،ايصعان

يتلأربونمزارعالىالي!ودم!مراتوبتح!؟لىخووبموتاشيراتسفر

".جداضغمةرشواتمقابلوالسمكريةالفىراع!الالحمالعلىفيهه

.)32صلم)23فلسطينيهدراسات-الغربيةاوروبةفر!اسرائيل)

وبشكلواسعنطاقعلىوالقصمرالرواياتهدهترويجويتم

،الانوحشا!ثانيةالعالمية!لىالحيأعقبنفالتو،ا،-"؟اتخصعنتظبم

ووكالاتكالصحفوالاعلامالنشرةأج!علىالصهـبونيةسعمطرةخلالمن

رجالعلىوأيضا،والتلي!فزيونواداديرءا!!ينماو!ثركاتالانباء

التي4يبواًلاساالوسمائلع!اهنانتحد!ولن.والامحلابموالفكرا)فق

فهذا،الاجهزةهذهكلخلالم!يهدعاوبثفىالصيعونيالاعلامشبعها

فىالاسرائيليةالر!ايةردوهنايهمناو،؟،آخرءوضوعهميته2على

الروايةأجئيهاالتيالفلاكههالمجالهذافيويدخلى.الاسراليد؟،الاعلام

ارةليفيزيسونوبرام!وأفلامتممثيلياتعلىالسيهرةمنالاسرائيلية

الرويرل!ةالاءلامالىضف".ا،صحفال!؟أبووالاذاعلأوالسبنما

برنامعيخلولا،كاريخيةأ*ماسمكحتالتاريختؤيفالتىالملونة

"

ومناقشتهاالالرائيليةالرواياتذكرمن؟صمب!رفىب!اومبي

الرج!لمخغسلعلىللعمل؟كتللإنجمهورالىونقلهاتصويرها

الصهيونعة.ةوالدعوالامرائيو*علام!صالعوالامريكيلاوروجمط

!يلى**

السيطرةمنالالرائيليةار؟ايةاستفادةيجسدنموذبمأكبرولعل

الصهيونيةللحركةوافادتهاالفربية؟الاعلامالفناجهزةعلىلصهيونية

الصهيونيللروائي،(اكصرس"الشعهيرةالصبونيةبةالروانموذجو

الملايينعثمراتالروايةهذهمنكلبتلقد."اوريسل!ون)الامريكي

النربشةأوروباأنحاءكأفةفيالمكتباتواجهـاتونمزتالنسخن

وغزت،طويلةلاشهرا،ص!فاعمدةعنهاالكناباتواحتلت،أمريكا

فيلمالىالروايةتحويىجرىثم.النظيرفانقةباعدادالبيوتكتبات

الفيلمباسلوبتقثمفصنفسهاالروايةاما.وملونطويلمينملالي

نظروجهةمقاليومحئىهرتزلمنابتداءالصهيونيةتار-لتسجيلي

كشويهمتممرةتارضيةبتزييفاتالروايةتحتنمدوبالطنع.سهيونية

المتخلفة،الاقليةصورةفيوا!ارهمظسطينعرباهمالمعلعرب

الثانيةالعا،يةالحربفيالحلفاءمعالمتعاوناليهودموقف.مقارنة

لحالاتهااخرفيالحلفاءمعالحرباعلئواالذينالعربموقف

سفينةقصةالكاتباستثمرثم.المتحرهالاممفيبمقاعد!ميغوزوا

واق!فت.عنوانهاالرواي!اءطتاتي(،اكسودس)ةاليهودلهاجرب!

الاسطوللسفن!واج!!االمسفيثةعلىالطولةاسطورةلرواية

العصاباتالروا!ةاعفتالمقابلالوجهوفي.محتهمةلبر-طاني

هلىلاجبارهمللفلسطينيينالوحشيالارهابصشإليةمنلصهيونية

ال!تىالمربي!ةالدولعلىالمسثواية-كذبا-الروايةوارجعتلفرار

فهو،)كممودس"ءروايةبطلاما.الرححلعلىالفلسمطينيينتت

البطل،الصهيونيةالرواياتاليالمتفوقالصهيوكيللبطلموذج

رواعساعدوقد.ا!يأةمجلاتكلهم!الصأمنالممصوملعنصري

الاكاذيبهذءوانتشاراووالياالفبلمروابمعلىالمطبوعةلروافي

والاميرك!.الاوروبيالمواطقوجدانوعقلقلبفيالمخدر

اهموضسعفي"اًكسورلس)ء!وابهالىههس!النكادوضعلقد

الاميركييةالعقولغزتلالها،جوريونوبنووايزمانهرقيلىكناباتن

.الكتاباتهذهفعلتهممااكثرالاوروبية

ثراستهفي"كنفانبىغسانضيالفلسكلواووائيالكلالبوييثف

لروابةوالممائيالاعهلأميجهالهعق"الصهيونيالادبفي"لمت،ز

قائلا:مردخايالهمهيونثيولبطلها"ديروندادانييل"ايوتائورج

الاحداثلتمس!سلطعبعيلأوليدةبسهلمتهذامردخاين!!روبهةق

بالذاتالمحاةساتهذ.وكانص،مماثرةومطضواتاعلاذأتلكنها

ردوداكانصلانهاالصهيوني!ةالاوس؟!كيالروايةانتشارمبب

مئ!ادة،اجتهاداتعناعلاء؟ساودفىاعامطروح!اجتهاداتعلىباشرة

ذرهوحههيعرض،اممعاتاءكأءكراتخلال،ءيىدخاي4يمص

اد!اللاتلإاهواًلدعاوكطالاءلمرمىالو-4ليمثلال!اباتز!لكسمن

ي!مئاولا56(.اصررق!معبةورولة6لي!دى""التفوقتتويبميويدان

الروائيالصناءء-فىبعقكنفاني،صاناثوالمتابعةهذا"قالناى

موضوعئا.عقىاربمهذالان،الووابةفي،والاحداثالشخصيات

الترحي!هذاممطنالتهوق1ابروريمدواقيانهبمي!نامال!ن

الصهيونسهالنظيجهة9مبكروقتفىكد!مؤلفتهالانال،بمريم

لعئحرية.

ير!سح:ي"نافيالصه!،اليوتجوربملوا!ةلج!مودخاكطهوهذا

نادونتحولهفروةاىايصلولن،لىل!ت!لنت!قنالا"كمربانلول

التحقيقهوبالضبط.هـهذا!مبةشخصيةاخرىمرةمنسنانخذ

فص!حببالهكانتشعبامحاجعلتالت!،الدبئيةاكلمانهيوحب

الجوهراًنأوتشتتناتمزؤنامقيهمنىالذيما..العالمحي

اًلمثقفيندع؟محاراركب؟ردع؟يلاغف؟؟ارحالإدبم:قلالم!ازاليا



العب!ريةمودما،العبريالثمعروقهمفييحملونالذيناحفاء

فيفتحدسوف،عاليامتوىسوفننبىء:يقولوندعهم،العبرية

لشتردواالكافيالماللديهم..وعزراموسىمثل،مجيدولكنفاسعمل

،ليبتكرواالدولةرجالمهارةولديهم،اكنهارينمح!تليهامنالارفر

شاعراونبيببنافيمايوجدالا..ليقنعواالمتكلملسمانولديهم

المسيعيبالكفاحيلحقلمأبالعارتقرعالمسيعيةاوروباآذانيجعل

مؤجربحدقكى،ا+لراكايىيصقفيمابالسرجمعنالذي

يكلأيلايجادفيناالحكمةمنخزانهناك؟فيهاالوحولثىصراعال!به

جمهورية،القديممثلوتماماوبسيطكبير،جديديهودينعام

جبينفيكنجمةتلمعاقيالمساواة،الحمايةفيالمماواةفيهاتتوفر

،ناهيكالغربيةالحريةلمعانمنحمرهوماونصيهاالقديممجتمعنا

،ظبعضويمركزلجنسناسيكون،ذلكوعند.الشر!التعسفعن

عندالمضطهداذهودييحصلسوف..وينصوضودليحرسودماع

والاميركيالمضطهدكلانجليزي،الشعوبمحكمةفيدفاععلىذاك

اسراثلتكسبكماجديدمناسرائبلالعالمجمسبوسوف..المضطهد

ثقافةيحمل،الشرقطليعةفيمجتمعاسيكونمجتمعنالان..بدورها

-كلونوسوف..ازدهارهاثروةفيامبيرةالامممنكلواطسيس

ا!رقهيفي،حياديةارضا.بالعداءالمليئةللحياةمحطةمثلارفنا

عدولكن،صهوباتهناكاناعرفأص!وب!..للفرببلجيكامثل

.بدافدالعملوسيكون،شعبئمنامبارفيتتصكالتوئبدوح

هذه،مردخايكلماتفيت!ميلاالصهيونيةالدلوةوثنضمد

ويدعووعبقريمتةوقكبنعسلليهودالمنمريةالن!رةعلىروكدانه

والمثقفين*غنياءكلتحنيدوالى،كقوميةاليهودكيالدينقجسيدالى

فالافنياءيدفعون(امحتليها)العربمر،الارضمثراءاعمليةوالفنانين

جهةومن.ويقنعونو!ططونيعهونوالمسياسبونوالفنانونوالادباء

والاتراكفلسطينعلىالمسبحيةالغربيةاودوباالروايسةيلباخرى

انتحققهيمك!نالذىاًلفربىالنموذجعلىالعطفلاستدوارمعاولةفي

الغرعيةوخاقالحريةتحقيق،المتخلفلثمرقاثلبفى6كيعلاسردولة

فىاسراثلتصبعبحيث،العربىالثرقظبفيقىبيبسرراس

.للغرببلجيكامثلالثرق

يلالدمابمكيارعلىالقضاء"!ىديروندادائييل)اروايةاسهمتلقد

كقومية.ايهبمثبىاللد!أنيةالصهموةوالنىالصهيونيةللدموةا!ارفى

عمثراتوطيعتاكيديشوالىالعبربةالىااووايةهذهقرجمتوقد

ان!وصارتجموديبيتكلودخلتاورو؟كلفىوئثمرتالطبع!

.جديراصهيونيما

روايةفىيئبسدااصهيوئيةالىايةبهامتدوراكبرولعل

الىفنانمنلتهحوا!تو،"الجديلمهالتدبمهيلارفى"هرتزلى

ولإنه،فنبايكواام"رواقيهد!فولنهدتؤلالحترفوقدسياس!ء

ال!حمهيهنبةالإواًتهذهال!مرتهدولهذا."دعلا!اهدفاكان

منالمانيةطبعةاسوائيلأصدرت"قدالستبئاتحتىصدورهامئذ

الراًئبلمأورلبمصورة!بم!صرزودتبا،6291هامفىالرواية

ائلاسمادرجتوقدالمعايةوالاعلاملنث!واتنالملماضقولالورقعلى

كلطتطوراحصائبةبياناتالاس!راكيليةوالصور؟لروابةنصجانباً!ى

ومحلسم،النوابوالحي!ثىوالالتابمالسكانوكرالد"!صديرحركة

الصهبونىا*سلوبللم!د!الةوكحسد،للمرأالملونةوالصور

وتتعمدالفلسطيئية*رضع!حبلى،اليالشعبتحأهلفى،الاملام!ا

نا-لهااتالبةاالصهيوئيةالروالانظسعركمعلكماالرواية

ور!مكانهساا!هودتنتظراك،4د؟ء؟ل!الخاليةالادشعلىقركز

والفك!الغرليةرةالحةس6العها،بنقل!او!مووهاهألبصلحر*صليبن

،،اجديلمةا6لقدوهكأ*رشلأ)هرتزلروايهكلالتفدذا،الغربى

لحسابهتعملبانهاالظهوروثحاورعلمهث!و!الاوروليالعقلتخاطب

هرتزلانالذرلبومن.ألاوسط؟لشرقفيالفربى؟لوجودولفرس

لا

الذي)الاستعهاري)الحضاريللدورايضاروايتهفيضطر

واسيا.افريقيافياسرائيلضلعبه

بعدواسلورها4الصهيونهالروايةوظيفةكئفانيغسانلخصوقد

الليل"فيلصوص"مثلالصهيوديةالرواياتلصثراتلهالعته

يىائيل،و"غ!بار"ناثانلروبرت"اريحافينجمة"و،خلركوس(رثر

"لجوزيفالاخيرالاغراء"،كمانلتدبر(عمصضاعقابفي)يان،

هذهان-وغيرها..للسترغورن"احبرالانتصار"،يرتيل

فلسطهزوتءبخاهلوعنالعربعنباكاذيبمحشوةالصهيونيةلروايات

تعذيبفيالنازيوحشيةتعويرفيالوقتنفىفيوتيالغجودعم

جاند،4وعدماليهوديالقوميالوطنقهامضرورةالىلتضلليهود

يكونماغالباالصهيونيةالروايةفيفالبطل.الشعوبفيليهودي

تذ!روهنا،فيهمبللغواضطهادطويلمحناءبعداوروبامنادما

جاءفقدلذا،النازيلكنذيببشعةوقائعبالتفصيللرواية

برغراماليهوديالبطليقعوهنا.الارضيةبجنتهحالمازلمسطينلى

الصهبونيةمخ!اتلهليوويايضاعربيوعيري!وديغير!محص

هـيفهمالعرباما.الص!ونيالعذاب!دةاستثمارمع،مبرراتها

ومخربونوجهلةومتوحشونمتخلفونالصهيونيةالروايةهر

واضطهادهاليهوديعذابافهارخلكلومن.الفلسطينيةس!رش

الاندماجور!مهاذءهايشميالتيللشعوبأحتقارهالروايةبرر

الب!لتصويراىاالصهيونيةالروايةوتخلص.معها.التعايش

عذابا-4كلتخطيعلىالقادرالقويالبطلصورةفيالممئبليهودي

المهيونيالادبفي).فلسيمنفيالارضيةجنتهواقامةاعد!دهخطيم

79(.و69و59لىص

فانهاالاسرائيلياعربياالمراعبوجودتعترفالتيالرواياتاما

يظهرلاالذيالمحاربفيشكلاليهودياًلبطلنصوبرايضاواصل

وانمس!لسبطلقاتالسورقيادباباتايؤقانمثلايسشطيعالذي1

منزملائه.قالل!عددمعبالاشتراكفيفلسطينالعربيةالمدنعلىبم!صولي

وا4891حربعن"الكيرالجنون"حميريافيجدورروايةشل

حفنةاستطاعتكيفتروياتيميشئرلجهمس"الينبوع"رواية

الفلىطينيةالعربية.صغدمدينةعلىالاستيلاءالييودالصبيةلن

اليهوديالمحارب!ثوبةتضخيمفيالصهيونيةالروايةكمضيإهصا

محاربنغيرفهمالروالةفيالعربقلعتاذاوهي،يقهرلاالذي

صورةتقديمالصهيونيةالروايةتحاولاوالا!العلىفنابلهمإتسق!

نجمة"روايةتتحلأ!مثلماالعربيمعمواجهتهفيلليهوديانسانية

لتشايرفسكيقطعةعزفاثناء"انهعنناثانلروبرت"الريحلي

لميهتمالحضورمناحداانالا،ابيبتلالعربي!"الطائراتنقصف

فادر.شيءالجمالولكنوفتايفييموتوافبوسهمانيتحركاو

*،*

لواقعنتيجةللعربالحديثةالصهيونيةالروايةتتعرضوعندما

كيمااللومكلعليهموتاقيكادبةبصورةته.ورهم!يتمرةالممىالحروب

تخلفعنالقنرةاحاذيبمنحملةذلكالىاضف.بفلسطينحاق

فيلصوصى"رواياتفعلتكماوجبنماخلاقياتهموضعفالعرب

الانسانان.ايضا"اك!مودسو""الريحفينحمةو)،)الليل

الصهيونيةاياتالروفياثيذيبطالعكلماوغف!باالمأليتؤقالوببم

قضيةتغتقدعندمايزيدالتمزقولكن،وضعفهموجيالهمالعربعن

عدافيما-العربيةالرواياتفيوجودها*صائيلبمالعربيالعراع

يدفعبينما-العربيةالرواياتمنوقلةكنفلاليغسانروايش

لغسلباسرهالعالمالىجميعارواياقهمعمربالقضيةالصهيونية

باحاذيبالعالمدما!وحشوانركررالاسرائيليللعدوانوتهيثتهمخه

وكذبكذباالعربيشانمنوتحقرالصهيونيتمجدالتيالصهيونية

اروايرةاف!قجدوهـن.وتزييغهاالتارإفةالحقائقسردفيفافحا

ومزيفامصنوعاالرجلهذاكاناذا*عربيلرجلانصافاالصهمونية



هوالعق!هعونيةالروايةفيالطيبفالعربي،الصهيونيالاعلاملخدمة

التخلفمنوللعالم(أ!)لهكمخلصالص!ونيةبدوريقتنعالذي

لنجاحخيا&يةصورةالروايةترسمهداالى،دةوبا،ضوالاضط!اد

ومزارعواحاتالىالجرداءالصبيةالارص.ل!ويلف!هيونيةاله

اثارة:بهدفينهداتفعلالصهيونيةيةالرواان،ومصنع،مساكن

الص!امالرايوخداع،العربضدلليهودالعنصريةاكراهيةا

نمربيكنموذجاساليلصورةبتقديمالخصوصوجههلىوالغربيالعابر

العربالصهيونيةالروايةقحملوك!،!العنربيةالصحراءعلىمتقدم

الصبةيةبالرواالخديعة-دهبكذلك،الناريالهـةلمريلع!اباورر

كصورةالصهيونعةالمصريةالجبهةعلىالصراعتصويرحدالى

روايةلتقولحتىالاهرامبناءفيلليهودااسريينلتسخيرومعادةمكررة

هذه،المصريينفداليهود):"الكبرى"الومضةاو"جورنلستر"

يبنونالمستعبمونوداء،ا:التوراتيةالصيغةفي،تاريخية(!ألة

اثيعاد.ارضالىشعبهيهربمولى)إ(المصريينس!اظتحتالاهرام

ثلاثةبعد،السويسقناةنحوالمصريينيدفعموسى:اليومصيغة

يحملواًانالممردونيستطيعهل،التاريخعجلةدورانمنسنةالاف

الروايسلآفيالخديعةتصلالحدهذاالى"؟اخرىمرةا&!وظ

فيصورةيتوارىالمتكررالتوس!عيالصهيونيفالعدوان:الصهيونية

*واليهودالممريينبينكاذبيمفتاريخيصراع

***

تتوجهالاعلاميةالدعانيةمهمتهاديالاسرائيليةفالروايهوهكذا

ولاكلمالالصهيونيللمدرانوتهيئتهاتجنيدهالعالميالعامالرأيالى

خارجالمقيمالمالمياليهوديجذبالىتهدفكصالا!رائيليةالتوسع

الىولدفعهمائيليةالاسروالعوانالتوسعمنمروعات!تمويلالرائيل

وتهتم.وسعيلةاالاسرائيليالكيانفي!4الزاوحجرلاسرائيلالهجرة

والمثسباليهوديالمعاربوجدانبتكوينايضاائيليةالاسالرواية

اليهوديةبالقوميةور!هاليهوديالتراثبحبوثحنهاسراليلداخل

الذريةالمفاعلالىالكيبوتزاتمنومنجزانهااسائيلوبارض4المختلف

الاسرائيليالتفتتحقا!لقلديهتطمساسوائيليمواطنخلقاجلمن

تصبالوقتنفسوفيوارضحقكأصحابالعربوجودايضاوتففل

كغيرها،الصهيونيةالروايةتهدفواخيرا.عليهمالاسرائيليالحقد

خصائصلهاسرائيليوفنادبخلقالى،الصهيونيالادبفروعمن

تجميعهالىالاسراليليةالروايةتهدفوالذياثمزقالاسعرائيليالمجتمع

الزراعةبينيجمعالذيالجديدانيليالاسرالمحارببوتقةفييمبهوتلو

الالسائيلشةالروايةفترمي.العموانيةوالحربو؟لعلموالصناعة

منولشياسرائيلارضمنتنبعاسرانيليةروايةخوالىالجديدة

المصدنعالكيانيننخطىموحداسرائيليوجدانخلقوالى،خارجها

ناومع.والارضوالقوميةوالوطناللغةفيالحقيقيةوالفوارق

فيامهابعداسرائيلداخلمنالمكتوبةال!ريثةالاسرائيليةالرواية

عنتتخل/لمالروايةهذهانمع،امدوانيةاالحربيكأوانتصاراتها

ايديعلىاليهوديالاضطهادووقائعالقديمةالتعذيبمشاهدذكر

صمآبابآلامائيليينالاسرمنالجديدةالاجياللربطدتلررجال

الصهيونيالبطلشخصيةبينتلائمانعليهااصبحفقد،واجدادهم

.السلاحبقوةوالكيانالارضحمايةفيالجديدةوواجباقهالجديد

المعماصر-الاسرائيليالبطلمشهـلةان:"بسش!ورو،منكننبكمااو

هوالجديدظالاسرائيليةللروايةبا!سبة-8(!امواليدمنالبطل

ابيبتلفي،الميلادبشهادةلشيآبالهعلىفادتيازه،السونكيرأس

الكيبوتزمستعمراتمنمستعمرةايةاو،ناثانيااوالسعبئراو

هـنمباشرةرضعقدانههو،الاباءاولثكعلىايضاامتيازهوليس

علىتقعالذاليالثالصائتليالإسرالريىابنلانهبل،الارضثدي

اروادابهاحلمالتي،الدماةاسرائيلعلىالحفاظمسئوليةكتفيه

الثانيالجيلوجاه،فلسطينسىنمنالاولالجيلابناءمنالاوانل

لم

بعع!لنالحلملي!علثمالديناميتباصبعالصبملعشبملىالبصربر

،ثمفيوالبيتالارفيوقطعةالسغرحوازشكلسفمعيهعلىمعص

الاردنوسوريامنكلوبينالدرلةاسرائجلبينالقائمةالحمودصكل

القصةوالروايةاليهتتجهالذيالثيالثالجيلهوهذا.ومعرلبنان

سالمعاصرةالاسرائيليةالروايةمننماذج)."الانالمعاصرةلاسرائ!يلية

.(6؟و5!مي-0791العربيالكاثبدارسبسيمميومين

،الجديدةالالرائيليةالروايةاليهتتجهالذيالمعاصرالجيلهذا

وسلاحهقواهكليكرسجيل،والحلمالفكرلا،الدمجيلصو

المستجد.والحلمالموجودةالحقيقةالرائيلهـنلممفاع

لشحنوخدمتهابراعتهاكلالصهيونيةالروايةتركزهناومن

الروايةعنهاتستفنلمانريالنازيالتعذيببحكاياتالمعاربلجيل

الاسرائيليانكيبوتزنموذجالىمنهولل!ور،الحديثةلامراتيلية

ابنةديانمانيلالروائيةفعلتهماهذا.والمنتصرالمحارب.الاسرائيلي

والنمودجالاسرائيلإقىالحربآلةفالةاحدديانموشىلبنرال

والعنصريعةةالاميركعةللامبرياليةالممالةبينيحمعالذيسرائيليلا

الالرائيلي!ة.

واقعةبذكر()للموتولدان"روايتهاديانيائيلالستطت!د

،،(كالنسكيييمص))البولندياليهودينازيلمنزلضابطاقتحام

وترويالرواية.علسطيناد!وحدبمداسائيلياالانصارالذي:

الابالنلأريالضابظاجبركهف-الروايةلاحداثوكمدخلبالفصيل

الابنيتبقىواذ.للاعدامولديهاحدعنالتخليعلىكالنسكيحاييم

يتبقسيفانه،ديانيافيلروايةبطلكالنسكيدانيادالاخر

حروب-جاربثمتلاهوالهتعرض؟يهاجرفهو،ايضاوالموتللتضحية

خلكلومنلاسرائيلوولاوهيهودينهعليهتحتمهكقدرالعدوانيةاسرائيل

ابتداءحياتهاحداثكا!-كيدانياليستعرضالماض!اىاالرجعات

الىالمهاجرةرحلتهالىالنمازيينابديعلىاخيهاعدامواقعةمن

يجدالجديدةصةمرةالمسهالكيبو.لزوفي،الاسرانيليةالمستنصمراتحياة

وسورالجديدة"واسرالجديدةحياكهالجديدالاسراثلليالبطل

العذلأبحياةالجديدةبحي9تهيستبدلانهورجالهالكيبوتزاطفال

منذاكرتهالاحداثهذهيمحوان-سيدانه،النازيطلفيالقديمة

وحت))القدبسمبعذابهيذكروهانعلىمصممونولكنهم

حائطخلفالسربةال!دةبممارلةمتلبس!ادانيالضبطحينما

ماضيالىراجعهذاان،الخامرملفهفيمدهـرستهكتبت..ارررسة

نمى،ذجمن)..!عمرةالرابعةبلغوقد..لحمرهالىولشىطفوكفي

.(47ص-بسيسومعينسالمعاصرةالاسرائيليةالرواية

تعطيمفيالجديدةالاسرائيليكأللروايةالاهلاميةالوظيفةوتتجسد

الالرافيلميالكه:و!صليالىالمنتصيالمعاربالالرائيبمالبطلنموذج

الحربآلةجهازمنقطعةواصبحماضيهمنتماماانملخالذي

فيكالنسكيحاي!يموالدهالىدانياليكتبوعندما.ائيليةالاص

هيالكيبوتزباةبانلخبرهالجديدوطنهالىاياهداعيابولندا

الدفاعجثدلحسابيعولمظنتضابطاصبحوانهحياتهكل

الجديدبالنموذجالابلسانعلىالروايةتفخروهنا،الالرائيلي

لميهوديايانبفذرالابلهفيقول،المحاربالالراليليللبطل

يطيرهوبينماطوابقلاثةمنم!ونفي؟بمتجرسطحمناكثر!تفع

.سيناءعلىليسقطالسماءفي

هدالصهيمونيةللروايةالجديد*الاعلاميةالنغمةهيهذه

المنتحيالمحاربائيلطالاسرالبطلاسطورةوتعظيمالحربهيستيرية

القت!باستحدامالجديدالبطلاسرباذنالروايةوتمجد.دائما

الاولرالصهيونيةارواياتاوبينماتجاهلت.واروصعوالغزووالدم

الحرويبحكمتماهلهالاسرائيليةالرواياتتسشطعلم،العربيالوجود

الروابفيموجودالصبي-ان،المتورالالمرائيافىانوالع!والاسرائيلية

لمقضضومن.والانتقامللقتلوعنمرللحقدجديدةكمادةالاسرائيلية



الذ!الحديدالصهيونيالبطلفدرةمنالجديدةالالرائيليةايةالري

والكراهيةالحقدروحتنميةوعلىوقتلهالعربيابادةعلىيقهرلا

الوظيفةهيتلك.اصانيليقتيكلذكرعنذالعربضد

سيالسةتدشين:الحديثةالاسرائيليةللروايةالجديدةالاعلامية

المحاربالاسرانيليالبطلنموذجوخلق،التوسعيةالع!وانيةالحرب

الدم.وسفاحالقتلمحترفالكيبوتزمنالفادمالمنتمر

*،،

شركةلطائراتاظسطينيةااًلمقاومةرفيلاختطافحوادثوامام

وتستثمرهاالحوادثهدهالصهيونيةالروايهتسشعلاقيليةالاسالعال

لزيادةهذاتفعلوهي،الاسرائيليينمنالجديدةألاجيالللتآفهـفي

الكبارمع،لفملكماالاسرائيليينوالصبيةالاطفاللدىالحقدكمية

الفارغبالزهوالجديدةالاميالوملءالفلسطيمنيالنضا!وجهلتشويه

روايةفعلتهمثلماعربيةمقاومةايةعلىالقضاءعلىوالقدرة

".رازيلروث"الاسرائيليةللروانية،(وبنجيلسارةالسحركرالعالم"

الاسرائيليةالعالشرسةفيالمرانيليلطيارطفلانوبنجىفسارة

.وعندماالاسراليليةالعسكريةالمؤسسةلحسابحربيكطيارمهمتهادى

الىليتعرفوابنهابنتهاصطحبالمدنيالطيرانلممارهـةدورهجاء

احدرجاليوجهانيح!دولكن،ا!يارالابق!ادةخلالمنالعالم

منهماويطلب(أ!كذا)الطفالينراسالىالمسسىالعربالمقاومة

هافافا،اليالطائرةتصيلعلىالطيارلاجبارالقيادةكابينةالىالتوجه

حرحس!"حررسس--!حميحي!ىءحع

ص!

ء

سىءلم

لهنري"الجحيم2روايةبطلولسنكولنيعتبر

فيغرفتهالىيلحنأالبطلهذاانويروى،الحديسث2

قديمصبعقض!امضةبصورةأفكارهوتنطلق،الباب

فيقبمنزالتاليةفةالفرمكا."من"،!يراقباطلاقا

وهو،يجبممماواعمقاكثريرىاله.الشهسوة

اللامنتمىبأنيقنمناأنيريدباربوس!ان،ال!ق

لان،الواقعفيويلمسعهيراهماقبولأوالمنعزلى

القلقبع!مصرالاهتماممناليكوميةحياتهدقائقوتمنعة

وجهفيالفوضويةب!عانيهويقذف،منظمماولامعقو،

يكونفلنوالا،الامركلفمهماتقالانيجبا!قيقة

يلادابدارمنشورات

،

رجلسالجيلمومصارعةحركاتباحدىسارةالطفلةتضربعليها!تفق

محاولس!ةعلىللقضاءا!طانرةطافميتدخلوهظ،فتوقعهأهاومة

ائيليةالاسالروايةفيجديداظوراالروايةهدهوتمثل.ألاختطاف

العربيالمراعفضيةفيجديدتطوركلاعلاب؟توالبالتي

سلبا-وغثيرهاالطائراتاكأظافحوادثانتشارفع.لا!رائيلي

اسرائيلخارجأليهودوفيالعالميالعامالرأيفي-ايجاباو

ا)طمللرأيبالنممبةفهي،دورهاالصيونيةالروايةاخذت،.داخلها

منصورةفيالعربيالمقاومةرجلتممورعامبوجهواليهودلعا!ي

للاسرائيليينبالنسبةوهيالاسرائيلينالاطفالالىالارهاباعمالوجه

مغامرةبمثابهالامرتصورالخصوصوجهعلىمنهمالجديدة:للاجهال

للاسرائيلي.ببساطةالنعرلواءوينعقصدالعربيفيهاينهارنديدة

الصهيونيةالروايةتبثهاالتيالعنصريةالاعلاميةا!ن!رسجهة

يقهر.لاالذيالبطلصورةفيالاسرائيليصور

الاعلاميهبوظيفتهااساسامهتمةالصهيوقيفالروايةوهكذا

مخغسلوفي،ارصهيونيةلصالحارحقيقةتشويهفي:الدعائية

وعدوانيا،عنصرياخلقاالاسرائيليالوجدانوتشكيلوخلقالعالم

الاسرائيليةالسياسةاهدافمعتماماتتطابقانماهداكلكي:هي

الالرائيلي.الاعلام:

عطيةمحمداحمدالقاهرة

!!ىممي

رثئيباربوسلهنريلواية

طراب!يشيجورجترجمة

الادبفىالنموذج!اللامنتمىعلىمثملاسى

ثقبمنا!خرينليرقبويعيشبابهاليغلق!دق

الافكارأهموهو"الموتالى،جسمديخةملاذمقنيه

بسياهـجعصمهفتملهبتشعرىامراةليرىار

.(؟الفوضىالاى

المريعالبرجوازيينعالمفيالحياةيستطيعلات

جوهرياتنظيمام!نظمامكاناالعالميرىازيشه

العالميرىلادانهاللامنتميأما.بهيحمطالذيب

بأنويشعرالعميقةال!بةيحسىوهوازىالبرص

...ممكنالأح

قرشا4.مالش!

ححىح!خ!ا!كاصء!رممع


