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بم!يااال!برثم!ه!ه

القارىءبمبونالمحتلةالارضفيالمكتوبالفلسطينيالادبيفتح

لنفسمغايرةرؤىومحلى،بكرآفاقوعلى،جديدعالمعلىالعربي

البلدانمختلففيالعى-بيالادبتناولهاانسبقالتيالقضايا

يعرفلاالذيالكبيرالجرحقلبمنيصدرلانهفقطليس..العربية

اقضايالعشراتحقيقيةومعاناةعميقاحساسعنويعبر،المساومة

منمنطلق،الخارجمنقبلمنالعربيالادبتناولهاالتيوالاحاسيس

فيا!ةطاعلانهايضاولكن.المشاركةاصطناعخىاوالمشاهدة

وا)ننحرير11قاومةلحركاتفتيقارؤيكونانالعديدةالجيدةنماذجه

علىشاهدايكونوان.المحتلةالفلسطينيةالارضفوقجرتالتي

يسجل..ويستثيرويحفزيسجلشاهدا..والارهابالع!فمجازر

لاانسانيتهوتكمف،وتخطيهتجاوزهالى.لدح!وبعورةالضاريالواؤهعهذا

الفلسطينيالانسمانيحفزوء.وادعاءاتهالصهيونيالمغتصبزيفوتفضح

الاحاسشرووالقيمياتالذكركلداخلهفيويسثير..النضالىعلى

الحيلولةيكرسخىتأبهبد!اعماىالاستيطانيالاستعماريعملالتي

الالفسةوتعود،وتراثهموارضهموتاريخهمفإنفيالعرببين

ا)فسطه:--يالعربيداخلفيويبذر،والارضالانسانبنالمفتقدة

الاوضاعكلبرغموطنهاوطنواأرضهالارضباناليقينيالاحمساس

المختلفة.والحواجزالجائرة

بحق"قاومادبالناضيماالفلسطتالادبمان!ناومن

المحتلةالارضفيللمعركةالخاصةالنوعيةانيدركونلاالذينوبرعمس

تمنحادفبماهي،ظلهافيالادبهذايصدرالتياقاسيةاوالظروف

هـنألفناهلمامغايرةوطبيعة،جديدةابعاداالادبهذافيالمقاومة

مقاومادب..الواضحةانتقليديةوالمعاركوالشعاراتالخطبمقاومة

ايماظهاوفيالقوميةالشخصيمةبلورةفييسهماراستطاعلانهبحق

هـ!والمقاوهـ4اصموداروحيذكيوان،والهزيمةالقهرصدمةبعد

فيالراغبةالهوديةالدولةمحاو!ىازاءالعرببمالشعبوجدان

البق-احاقوا،الفلسط!ي!نيهنمنالفلسطينيةالارص(تنظيف)

فياملكلعلىالطريقققطكلخىالمشردشعبهمبفلولمهمالباقية

التغلغلتأكيدلهايتحققوحتى-زيادتوفيقيقولكما-العودة

بالغدر41أمنتانبعدفلسطينأرضفياليهوديللمهاجرالراسي

ببسالةيحارباناور*طاعولانه،فيهاالافقيالتغلغلوالعدوان

مناراتويشعل،والاجدادالآباءارضفوقالبقاءمعركةفيولثرف

القومسبمالاضطهادمنالثقيلالليلهداوسطوالمقاومةالصمود

،الامالارضالىالاوبة!ياللاجثينحقعنيدا!عولانه،البشع

"

..ءالمحظة
دساكيل!إسسه

فظبقمصبر!!ا

اناشبهـالعودةقدمتهاالتيلتلكءغايرةبصورةالحقهذاعن!دافع

يحاربولانه،المنفىفيالفلسطينيالادببهاتغنىالتيلألرومانسية

الشخصةلادابهالدائمةوب"الصهمحاولاتضدض،ردةعركة

ارضها،فوقافيمالذيالمثوهالعنمريالكيانهذافيلالفلسطينية

!ذعاعرهـممنا)عربتجرءدالىالراميةالممنهجةالسياسه.ضد

بينهاكثيفستارواسدال،وتمييعهالفخصيتهموطمس،لقومية

وتراثها.تاريخها:بين

الةلسطينيالعربيبينالقويةالجسورالادبهذاخلقفقد

فياوطنياا!حمررحركاتوبينوبينه،جهةمنوتراثهإتاريخه

هذهوفوق.اخرىجهةمنالخارجيالع،لموؤياعربيةالمنطقة

أيقطتلةكباالافسانيةوالقيىمالفنيةالاعمالعشراتعبرتلجسور

واستثارت،معاوقومببتهانسانيتهالمحتلةالارضفيالعربيالاتسان!

فيها.جنورهبتفلغل"احساسهوعمقتالارضتحريرفيالرغبةليه

الذيللادب؟متداد4حمتلةاالارضفيالمقاومالفلىطينيوالادب

ا!بمةامخططاتوجهفيوقفوالذي،الانكليزيالاستعمارتاوم

للادبواور؟تاد..طويلةبسنواتاليهوديةالدولةطهورقبلاليهودية

فشعر.جنسيتهكانتمهماوالانسمانيالثوريوللادبالمقاوملعربي

للمشعرامتداديوتيوحربعقبكبيرباهتمامحاليالذيالمحتلةلارفي

وابراهيمسلمىوأببمامحمودالرحيمعبدعندطينيالفلسلثوري

عمدوالانسانيالعربيالثوريوالمشعر..الخالقعبدومطلقلوقان

الشرقاويالرحمنوعبدالبياتياوهاباوعبدالسيابشاكردر

هيطبيعيامتدادالمحتلةالارضروفصص..واراغونونيرودا.لوركا

محمودعندوالنضالاتطورامعاغلسطينيئاالاقصوص"لرحلةلاخرى

وفارسالعامرياديبومحمدياسينالحميدوعبدالايرانيالدينميف

الذيالا*تدادلذاكمغايرامتداد..وغيرهمصدقيتيونجللمحس

وعيسىعزامسميرةعندالمنفىفيطينيةالفلسالاقصوصةلممته

وكببلالعنانيواحمدالحقجادويوسفكنفانبموغسانلناعوري

وغيرهم.شوري

فيالمكتوبةالعربيةالقصص"نوصلتناالتيالنمادجكانتوادا

النسبية،الشعربوفرةف-تمااذاللغايةشحيحةالمحتلةلارض

يفكتبتقصيرةقصةوئلاثينثلاثمناكترعلىاعثراناستطع!لم

عاميونيوحرباعقبتالتيالثلاثاًلسنواتخلالالمحءلمةلارض

حقيقنتين:لناتؤكدانعلىقادرةالقليلةذجاكولهدهفان،96!ا

ثكل،المحتلةالارضفيناضجةقصصيةحركةهناكانولاهما



أقصوهـيتيارايعنالمميزةوملاءحهالمشتركةسهمالهلهفنياتيارا

السماتانوتانيتهما.العاصرةالعربسقىالافصوصةتياراتمناحر

هـنكاتبكلتمايزدونتحللدالمشتركةارفكرقيوالارضالمشتركة

عنبالحد،ثاولاولنبدأ.و.لفردهلهمفرأتالذينالعشرةالكتاب

..المشتركةالسمات

اقصيصمنعل!هاالدثوراستطثتالءك!الاؤاصيصمعظمتتسم

يكسبالنيالمشت!-رثةوالرؤىئصالخضمنبمجموعةالمحتلةالارض

الاكصوهـ4طبيعةالمغايرةوضبمتهاالخاصمداقهاالنمادجهده

نض*لم!المحتلةالارصفىشاى!يص.المعفىفيكتبتالتيالفلسطينيئ

باخرىاوبصورةتناولتالننىاالعربيةالاقاصيصعنجتريةبصورة

..به-يى"ن.لكنب"الاؤصوصلأهذهلانووظيىس.فلسطينطساة

عنالفرىكتبوا..ا)جرحدطبمنالقصاصونكتبهابل،ا"خارجمن

الداءيةالمظاهراتوعن،انقاضهااماميقفونوهمالمهدومةوالبيوت

ادانهمفيونرةردد،تجفانقنلالمتظاهريندماءبايديهميلمسونوهم

اغروراقيشهدونوهمالرهبجةاللقاءلحظاتوعن..هتافاتهماصداء

فيوالاضطهادالعسفوعن..؟لكلماتالاشضةوتعثربالدموعالاعين

أيديهموؤبماا(صادرةالارضوعن..اكئبفىاالسجنزتزاناتداخل

أهـ-،مالممددةالاجسامأعينهموتحت،الس!اخنةالملكيةنزعأوباق

اثتجاروءن،قيضسمونهوهمالبردعالعيبروعن..لننراكتوراتا

ا!ه"وءعةزلمكءإسبفححهبهذالكللشس..ظلالهايتفياونوههالزيتون

فيالمكتوبةالأفصوكعمةلانا*ضاواكن،الخاصمدافهاالمص!لمةالارصى

افديمة،ال!لسطينيةاالقصيةلنفسجديدةرؤىتطرحالمحتلةفلسن

!،تجزؤعنوتكثسف،الفناهاالتيلتلل!مغايرةابعاداوتستشرف

الاؤصوهـةآدقعنغائبةبساطتهابرغمظلتواكنهاللغايةبسيطة

طويلة.ل!ةواتفلسطينعنكتبتالتيالعربية

التيالارضصلمك-بئلارضالعميقالاحساسسنجدالبدايةومن

هذهؤككليتغلغلسوحبيبةواخاآماالم!!لمةالارضشعرفيتلوح

الا!-داثجلدتعتو!شبض..؟،رةاز-طحعلىيطفو..الاقاصصى

وأكنه.اثةئاالب!دةأخلفتةاوفيخاطفةللحظةيبرقبينما..اخرى

العمبصالا!.،سهذا،!كر.الافاعبصجميعآفقفوقابدايرين

اف!انبينأجسصورامنعدداتخلقمتعددةصورقينفسهعنبالارض

ادراكابالارص،-ود؟"اثتنتبثامرةفيلوح،زالهووأرضهلمةالمحتالارض

اكرا،-!ة،واوالاملاكلملإ..بففدانهاشيءنلسيفقدلانهواعيا

؟لأاواطنة،حادااحساساأخرىوطوح.ذاتهاالانسانيمةال!صونةوحتى

بص-ءلا.جالرة!ودارعليهاتيضرالتيالارضرهذهالىوبالانتماء

ور،لحنور،الهم!ةهرإلالطوبالتاريجمتوهجاا!،ساثالثةيخنبدى

!!يا،عفورقيراثه،بالهاضيوثيقاواتصالا،الارضفيالمتغلغلة

جيل.وراءجيلاعرودلأفيينىضونينلذاوباسلافه،الارضاخاديد

،والبناءالتعبيرؤكطالحارةارغبةاللكفيرابعةمرةنفسهعنويسفر

زماء!اكانوانارضهمشيءكلبرغمفالارض..والبذاروالحرث

خاررسةمرة-كلبينما.غدااليهمفسينتقلايوماايديهمفيليس

اكحة!رةوا*كل!الصغيرةبالذكر؟تاًث!يدالاحصورأءدلكخلالمن

التشردس:-صبرعم،سمسىلاا)قياتضساريسوبا،القلوبفي

.والحرمانوالعسف

ذلكنلمس)1("ءرالاصالشارع))فياضتوفق!جموعةففي

((الاصفرالمثارع))في.!ايصأقاصكلؤكمابللارضالعميقالاحساس

وؤ--ي"رانكبأم))وفط((حمداناًلراعي)ءوفط

اور.محداهـهئمنصرخةساكربروضوحالاحسصلماء!داكيطل"سمورالكلب"

تناشدهالتيالاسرائييىكأريتاوجهؤي"الاصفراثارع"قصةبطل

روحىبهجرنيهجرتهااذالانني،ابدااهجرهالن)ء:ارر!ىيختاران

يهـ-الواضحةحمدانكلماتوكل.((الفبرحينسافينسيتهاوان

!6!اححىرزوأودمس!طبعة،بالناصرةالاولىطبعتهانشرت(1)

\

وبلنأثربزلمحافاهابغطسلو،هالبلدمنبطلعننر)ء:"حمدانالراعي)

نذليالشرقبدك..ميهاوبرجعثركلمنهدالىحمدان!ي!دني!ين

!دمموفهانفلماوعمره.دربهء،هيشالنذالدربح!د،ناما،نتر!

."عديقالغنمعالاخضروبرسيمهأ،حنظلعننطربهاامربةامية.

،الموتمعهجرالهاو-خسأوىبالحىاةالارص"لنوحدالكلمات!دهلمحي

بمرارةنحسداننا"سمورالكلب)1فيأما.وحبيبةوأص،،ا!ا؟للوح

بعدالمئىصظلسر،بةايماءة!كطلماتقدموهيألملتاعةقاسعمكلىت

:المهبتورةافيلدةاىاوء،دمح!ولان!مكلسمورأدطلبكأومان

نءمهججيننموت،مندفا،س..ببالدارمبم!هـوتربرءلى341ع9)

ألنفىمرارةادكلبا!قفما."ولوىولابيتلا،وادغطننىعالجو

معضى.للكالمركزةكلماتهثيلظيرفدمقىسمهووها.الانسانوأطاك!

وا.مأوىولابشتبنرإوتآ،والعطشأجوعا..الأر!رهجران

.ووجودهلانسانيتها،نسانكعدانشمولالثرابمعنى

المستصتالتشبثبذفكنحس)2(()الارضلحبلاننا)اودي

تلك،الصهيونيةلملمدولةالمفضوحةالامتراءاتكلوردض،بالارض

الفلسطينية،الاراضياخصب،عامربنمرجانتدعياخيأالامنراءات

عام-حدثافيااحدسا،لهبأ!وكان.لاهـولةمهلموكة،احرات!ن

تحتهيدفنلمكامذهعفودباربعةالمزءومةالدولةفعي،مودبل،!.!ا

واحدنعسعفىيركضاتياالحصيبالمرجهذابرالممماناربعطله

هذهفينلمس..أ3(الجنوبيةاكرملاجبالالىكابريةبحيرةمن

بها،والعملبالارضالحميمألالةص،قبينلاضجةدنيةمقابلهالفصة

لمحمد"اللجنة"وفي.وثراءالهاأصهيونيةالةالدوادء،،اتوبين

نفءعنوبالمواطنةلي"لارضامحمي!االأحساسهذا-سغر)4(طهعلي

التمى"قودلك.و؟)تع!يرا&ضاءكيماالمخلصةارغبةافلكخلالمن

وفي.أعنتهاعلىواهـ-طرةالارضهذهافدارتصيرالىالعارم

..تلكوالتعميرالبناءلرغبةاخرىصورةنجد)5("بالظراًلاخذ)ء

العبسنرجهامةمنالخلاصسبلمنواحداانتعميرمي!يصحصورة

الفلسصضيعنافي!يمهضالتياللعطةر،فتراب-راوبرث،الاحص،ظو

به!ب)6(خاصلمحمد"الميراث"ومي.لهزيمةواالشللعارنفسه

هـرزايمبحاذ.بعيدةخطواًتبرإلارضالع!قالاحساسبهذااغنانا

مبمالاجداديبذرهاالتيالتذافي"الي!قينيةالموروثاتمنجزءاالاحسماس

ليسضو!ااباشرةالملكيئلعحدوديةهـنوينفلت،الاحفادوالابناءنفوس

الجديدفعاذ،الص!بو!بماالمغتصبعليلاب?طرالتيالارضكل

الصهافي!همنهاغتصبهاوالتيا"ةنت3ا)صحبالأرضيمرلحندماحفيده

وبشكل،فيداخلهيتصمقحى،الارضديهذهؤمحفبضةيبدران

متا.وطنهالوطنوبانارضهالارضرباناليقين،!لموسحسي

د"وا!وهي)7!حبهجميلاءيل(،جبضةوءودةالزرقاءالخرزة))في

!(الستةالاياموراسية"اراًئعةاروايته.دكونالةيالستالقصصمن

فمثوجدازمحفورةظلتالتيالصفيرةراتانغدكاتلكنتعرو?لمىفاتف

والتشريد.النفيمنعاماغنرصنضوالالفلسطيني

شدبررأوهي،الثانيةركةالمشتالسمةاىاالانولنتغل

نوفبمعدر،البيرو.لية"اطريقا"بمجلهنشرت(2)

.6891وديسمبر

ارث"ت:كطا!ي(والادبالأدبعن"زيادتوفقرابرء31)

نوفمبمعس!دد،لبررولميةا"الطريق"بمجلةشترت(()

.9691بممبردو

.0167م؟يوءددةالبيوو-5،(ا!داب"برمجلةنشرت(5)

لوفمبمعلأدابيروؤءةاا)طريق"بمجلةننترت(6)

.\!96مبريسدو

وديسمبمبرتوفه(عددابيروليةاآلطر،قء)بمجلةنشرت(7)

6891.



لم--ؤكيكو!جهمنوئابعةبا،هـضالعمهقىالاحساسبهدا*لتحصاو

الفداءفرورةعاىاوآكيدهيأسمهاهده..المحتلهالارضقاصيص

اوحد!؟لفدائ!يهالضراوةوبهده.!وقلأالبقاءن4والارضعنالمنامحةإ

.لهاونوري.بهوجرارتهالبقاءديحقه2الفلسطينيالعربيبؤكد

هذهوتأخ!.لأالهاانسطفى-،4يففدهللوحدهاالارضيفغدهلا!شيل

تضطر(د4وأك-كافيةائئضحكتدلمبعابعاالهاممةالجوهريةالممة

خثفنح!للألأتوءئ،المخلفةارتعوروأتمنعددعبرتفسهاعنتمسفبرلان

!!مسص.الووررءمس!بمورائهاهـننفسمهادنكسفربهانتخفي

بر-ءد،لأ،يرأ)!-6ءإنأ:هـوهـ"!:"،شا(حى!لقىالآرهرويا(؟ءوبةكأالعرب

الةمببه.،ل!،ئلتنىءدإالرفئببت.لدولههذهسيطرةخلالمننصور

فيهسايدءوالتي!لقضية)هذهبالنسبةوخاصةالفنانيممدثممن4

خلانهامنيحأولاسابببعد3الياساسهامنالدولةهدهتقويضالى

الفدا!يمجدانا-هـسالشفيفةالموضوبجةوبالمآإت،تارةبالرمز

بالعملانفداليبنفواتبهنفومبماالفنيعملهفييقوموان،وا!لقاومة

فلسطينفياعرب"االاوصوصةلمحىالفداءتجهـانلذلك.العسكري

وأءت4،الهبرةعاليةبببةخطلاحدا!نااي،راعقةشعاراتليسالمحتلة

للاحداتاجنانياالتبركهبفينكمن،ا!فنيالعملداخلتسريروح

الاضطهادممعالطويليحهاطروفياروخصياتطيعةفيكوذهابقدر

والشخهمية3الح!دنتكوينمنجؤءأاًلفداءيصبحتمومن.والعذاب

،الحياةعرسفيالضووريالتعميدطقسهوالمراوالعمويصبح،معا

،المحررةفلسطبن،.الجديدةفلمسطينالىالوحيدالسيببلوهو

صاةالجسإلاتسماقالضروريالتعميدطفسهوالف!اءكانوادا

الاخرلىالعديدةالنضالأسالهبفان،المحتلةالارضداخلوصيرورتها

اقاصببصأغدإنفينلمسحيث،فيهساللعرباليوميالخبزثصبح

منهاالمئنروعةالنضاليةالاسالميببهذهواضحاا"؟فاءالمحتلهالارض

اكماتلتراخلقويلوسائلاهدهلد"رواضحاوابرازا،المشروعةوغير

القادمةالكيفيةالتحررلاحظةمعاوالانسمانالوافعتهيىءاتياا،كمية

الىالاشارةمنالا،خماءميصهذهمنواحدةتخلو،!ناومن،ريببلا

،،ال!ءمياناننمردوحركأتوالمظاهراتللاصراباتالواصحةالفعالية

علىواننحايلاحسهفا"واجهة!كبماواؤصلابةالصمودتمجيدالىاو

الاغتيالحوأدثعالىالطكيدعناو،الجائرةالعلأواذيةالقوانين

هـلمىو.رجمقياكفاحارإحيذكيالذيالادميالوقودباتبارهاالجماعي

ذحسوأنعسيرةاهـحدهامواءعلةعلىفأدرة،مشتهلةفنوهجةجذوكه

.والانتصارالعتىبشائر

أش،رعالاءمفر(1)11"جموعتةءئفياضتوديق"النبع"قصةفذي

القرية،حياةأمنالذيالثهنكانتاليطودإ!ةسالمتضحيةانذجور

طويلا.الم!ت.د!ددهمانبعدانحيأةمواصل!ءنابناءهامكنوالذى

(،اخ!راأم"وفي.لذكراهوتخلصتضحيتهتذكركلهايةفانالقرولذلك

الخهراماجلمنالحراثحسنكأتضحي!فكبرالمجموعةنغسمن

فبعد،السخيةكالارضاحنونةا،والمرضوالقهرالزمنعلىالمصية

تنإمفيالخيرةيع!ثآبرهمةكانتانورعد،للجميعلديهاماكلكانان

الامعىلدنحإهآبعدما-جسدهااهمتلا،41ءنرونينوتهدهدالمرضى

خيرهـصالص،مرأوا1طالماا!يناوهرب،بالقروح-السمامةالصهيولية

لحبها،مخالصألهاوفاظلحسنالخن.المقابلةأكرومواالتررالى

ودمه،بقروحهشجبرةا(ىفاستحالالموتعنهعجزالذيجذعهايروي

هيافتنتالدموعالاعصانمنتتساقطلم،البراعبمجفافهفيفتورو

وتضحيتهحسندماءولولا.بالطصناتالمجهدحسن!مدمنالقروح

باغصانهاتخنضنة،اصبحتخىا)فلسطينيةالشجرةكبرتلما

صراعانذجد"حمدانالراعي))وفي،"كلهاالقريةبيوتالمخضرة

علىالاور،يلاءفبمالراغبةوالععوافيالغدرذناب،ئاباللىمعحمدان

الضاريالعراعهذافيسالتالتيدماءهوان،خرافهوالتهامارضه

نامن"كأفنهاايي!بى،وذراعهخنجرهسوىفيهيملكيكنلمالذي

ي!خنجر..لسطحادوق،الليلفيو..ةغدبا.لملالكوقستن

الملل،يعر!لاالذيارفيلهرجعيكونبينما،الديمومقلاع،رامه

بيىناخطرهمي،الاشهبالجوادزا،الليل!رسيرأدقماش

منمحسب2دهحيالخلص،الفاديكهماء.."والزيتونأفىلمليلوم

هسذامننفسهم6،ءألا!حبةفخلص،!كنهاو\(هوانادد!ضو!

.الحيآةوبألارضالاحساساعماكهمكيونرهفذل

المسفوحسةجفء،ندمأءآنتجدنفاعلمحمد"لثآربالاخذ))!ى

ادنيوهي،الحياةبناءديالرغبهالذرية!لميأشعاتالي!ي"را

العياةلهموودرت،بنيهادممنالمزيدتدلمحعانمنألعريةمت

ننيقنايضا)8(نفاعلمحمد،(11رو.الجمجمة"وفي.الرخية!عنة

"لحتتوجددسموف،المحتلىكأالفلسطين!يةالأرضمهـمحت!اذاانه،

بينحاللاألمضطهدةألاكليةهذهلنبقىضحواالذينجماجمشبر،

"المهجيورالشاف-ء))وفي.الأرضهذهديوانتغلغليهودي

وبيوماوأمنهارما،هابأكملهالمحريةتدالعكيفنرى)9(صعدكيلدوح

مسوفىالبقاءثمنانوكيف6ارضهلمحوقفدئطينيانسانةلص؟ضا

وفي.الدرجةهذهالىدموي،الحدهنىاالى؟،ه!الو!.لى

الوحيدالسبيلكاناوالمفاومةصمود21اننجدفياضلتوفيق"الفرس

ايضساوانهمارضه1فوقالحياةمو(ء"لةهـ!حمهنبومكنلذي

المصأدرةاوامروجه!يبهاللاحتفاظيسلكهانعليهالذيلطريق

النلسمعظمهجرحي!ثالعربجحيمديارضهعالقلقد)ا:لزائفة

عليهايلفرإانالىاخرىمرةالافيوسيعانقها.لمحربهاميلبببقى-ضهم

ينتصرانمنثهبدولا،مستحيلمهذاعنهايتخهـلىاناى.نفاسحه

وضرورةوالمقاومةالفداءبينالمةوحدبوضوحييدوهنا.،1النهايةلأ

الوفى.ثرىفوقلبقاء

المقاومةاسايىبمنعددانلمسفاشا(1الاصفرالشارع"فياما

وتمبإدوالاضراباتهرات/المظلممثل،والفداءالتضجبةنجبرلاخرى

اليهورية.ا)دولةحدودحرساغتالهمالذينالخمسهةالضهداءكرى

لمحيالمجموعةعنلهدراسةفيخلدوقابنيقولكماا،صهمر،لشاهـع

التسيا،كلاهراتفصةهي"حيغاكلأ.لصدرالتع"الجدب"جلة

اهمرامقتبلفير"راتخممىسقطتحينلسواتقبلحيفاجشاحت

..العربيةالافطارالىالحدودتخطيءحاولتهمبحجةا)حدودلمى

بالغضبةمكانكلفيالعربضةالجماهيرتمساوجتتذاد

فاننا)11(طهعليلمحمد(،الوهميالخ!"وفي.)01(().النفمة

منالاقلتحققانيمكنلاهـةا!صبالانسسأنيةالعولأطفحتىبألهحس

بيناللقاءيتحققفلم.ومقاومتهاصهيرنياامسفاعلىانمرداخلال

تلكتمردهعئواعلنتالعسفهذاعلىلمردبعدماالاوصديقهطلها

بينهيحولانارادالذيالجنديوجهب!صكاقيالداولملةا!هفعةأ

عاسا"عشرينبمدلقاء)اوفي.البسيطالانسانياللقاءهذاإبين

يتحيل..بالارض..بالامالحقيقيالالتقا،اننحس)12(عورةلنبيل

مواجهةمنبدفلاثمومن،فوفهااله-هيونيال!هـوبقيطالمانحققه

؟(اليالليلللدملونلا"قصةوفي.داءيةبصورةالتنرسالعدومدإا

17الصفحةعوالت!مة

الخاصالبيروتيةأ(الطريق"مجلةبعددذشرتا)9)،(8)

6891وديسمبرنوفمبر،المقاومةبادب

،)الجديد"فييكتبعرركطلنافدمشعاراسمخلدونابن،01)

البيرولإقي"الطريق"مجلةفيهذامقالهتشراعيدوفد

.9691نوفمبرعدد

1666أهطس،البيروديةكاي!داب"بمجلهنشرت(111

م"الاتعاد")عننقلا

وديسممبرنوفمبر،ابيروتيةا،)ا)طريق"بمجلةنمثرت(12)

.،(ا،جمديد"مننقلا689(



فلسطينفي؟لعربيةيلاقصوأ

02الصفحةعلىالم!شوربع..9

!!و،وه!ه
تنفصسملابعرىيوثقالذيهوالدمرباطاننجد)13(خاميلمحمد

يوحدالذيوهو،المحتلةفلسطينفئالمقيممنالعربكلبينارباطا

الفداءدوخسيانعلىالتدليلمنالقدربهذاولنكتف.جميعابنهم

هـذهتابهبدفيأطلناوقد.الفلسطينيةالاقاصبصأغلبفيوالمظومة

ادببانالقائلةالسكاوىكلالمتوهجةبدمائهاتدمغلانهافليلااالجزئية

ومقاومة.ثورةادبولببس،ومعارضةاحتجاجادبالمحتلةالارض

لقصصالمميزةلثذةلثااالسمة؟ينالهامالسمتينهاتينبرمدتأتبم

والروح،يونصوفيالعربلهزيمةالجديدةالنظرةوهيالمحتلةالارض

عثراتعانىالذيالفلسطينيالعربيالفنانبهاينظراتيالمتفاللة

ايهه-ديةاالدولةظنتهااتيالعارضةالهزرمةهذهاىاوالخطوب،عبالمص

تكاثفسوىالهزيمةهذهفييرفلم،البشعلعدواًنهمانهائياتكريسا

حهمها.بانفجارالمؤذن(البراكبندخان،او)الليلآخر)فيظلمةا

سلباالمحتلةالارشفيالعربيللفنانانسبةباالهزيمةهذه.كنوإم

الاحس!اس4لىأرهفتايجابيةاشياءعدةفيهايقظتاذ،مطلقا

بذلكووحدت،المشطوريننصفيهالهزيمةضمتالذيالوطنبوحدة

وعمقت،جديدةبهورةقضيتهوطرحت،كلهالفلسطينبماشعبامثعطعر

انا!ر،يئتيقنح!يث،والحرببينالسلمالجدليةاملاقةالضلكادراكه

تكشففكما.والمقاومةوالفداءاحرباهوالمرتجىوالامنالسلامالى

هدهوصعتكما،ليتهانسلفيهتثيرفانهاالانسانانمانيةلاالحرب

ذاتهاماموخارجهاالمحتلةالارضداخلالفلسطهنيالانسانالهزيمة

!!بعدوماذا:الرهيبالقاصالسؤالوامامالمهمرة

ردتكيفنلمس)14)،)اًلسلطعون)ءحبيبياهـلقصةففي

وجهاووضعتهذاتهالىاليقظانحريزبطلهاالقاسيةحزيرانصدمة

؟..النهايةهيمااو؟بعدوماذا..القاسيالمريرالسؤالاماملوجه

للعربياكدتقدالصدمةهذهانمنتاكدناوقداقصةابناوتنتهي

مو!بروعي-داخلهفيلا-حولهيتلفتانضرورةالغلسطيني

منهااًلمشروعةالنضالو!"ائلكلفيبفعاليةيشاركوان.جديدين

نفسعلىويؤكد..المرنقبالفجرخلقفييس!محتىالمشروعةوغير

!متانيالتيثةالمبانا-ث،"القدرلبلمة"فيفياضتوفيقالمعنىهدا

خسروجيكتسبهناومن.بانتظارهاوليسنحنبسعيناولكنصما

عببدة،دلالاتلخرشجهاالمباركارومراوطلوع،الليلفيسميةبطذها

ماءةاستهو..ةاحيماواالطبيعةمنالمباركالفداءدلالةمقدمتهافي

تكاثعتالطلمةبعدماالفيمواًقراب..الصحيحالطريقبنورالبصيرة

.الدلالاتمنذلكونجر..السنينهذهطوال

النموذج(م)الاستاذخرجت2التيهينفسهاالهزيمةوهذه

..واخبهـا"ؤصةكبىالمحتلةالارضفلسطينييمنكامللقطاعالملخص

قوقت"،من-السداسية!صصمن-حبيبيلاورل"اللوزنور

الذيالرهيبالخنوعذلكاهابمنالغروجالىدفعيكهاك!وهي

وهي.وانسانيتهذاتهفيلكففقد،عديههاًعواًمطواللهاستسلم

ايضما-اهـمداسيةقه"صمن-"الروبابيكام2"فيايقظتالتي

الحياةتيارصدوعورأبالمقطوعةالتواريحوصلفيالقديمحنيضما

9691يوليوعددابيروتيةا"الطريق"بمجلةنشرت)13)

."ا+لحاد*عننقلا

فقلا0791ابريل،البيروتية،)*داب"فينشرت)14)

حيفا.في"اًلحديد)ءعن

؟لأ

الصةلبمالمجدلاويليوسفأتاحتالتيوهي.المتواصلالانسمانية

وان.حفيدهاعماقفيالارضانيؤكدان"الميراث"خاصمحمد

ارقفتالننيوهي.الحمببمةالعضويةالصلةللكوبينهبينهايعقد

الذيا!وافعبشاعةعلى،(الحارس))فياضتوفيقفصةبطلعليبو

المفارقسة.مرارةداخلهفيوعمقتواشجانهذكرياتهوأهاجتيعيشه

حساهلسطينياالفنانوجدانفيعمقتالتيومعههذاكلقبلوهي

فلسطينفيالمقاومةلادبالمميزةالسماتمنكواحدةوبلورتهالعودة

ايدإ-لهة.

الوطق؟،،صضفيالمشتركةارابعةاالسمة-العرإةوليصت

"تسمبتءلمىاصالدحفيطأرفناهاالتيالعودةنفسهي-المحتل

ولكضها.للموطنالتائقالمنفىفيالمكتوبالادبذلك..العودةبادب

الامانفقدولكنهالارضيفقدلممنءودة..كبيوحدالىمفايرةعودة

المنفىفينصف،نصفيناىاالفلسطينياوطنابانشطار!الوطن

الاسير،حنينولكنالىالاخر.يحنالنءسفينمنكل.الاسربرونصف

علىالوطنيحملالذيالمنفىاحساسغهيرمت"المحروموطنهفيالقاعد

الارضفيمكثالذيالفلسطينيحرمفقد.ومتاعرذكرياتظهره

وثهد،المنفيعاشهالذيالرومانسيالحلمهذاعذوبةمنالمحتلة

وهـ!سو-المذفىفرتطينيبهاقيتنىالتي-الذكرياتعالمبنف"

لديهالعودةكانتثمومن،وتمسختنهاروهيالاموفلممطهن،يتقوض

هذهمنوالتحرر،الراهناكابوسهدامنبالانفلاتال!لمممى!

ال!هفالىاوقتانفسفيوالحنمين،الظا(كأاحضاريةاالمواضات

بهاللحاقاىاالحن!ينليس.وكمواضعاتكواقعالوطنمنالمنفي

وحياةجديدةظروفظلفيمعهالتوحدالىالحنينو)كن،المنفىفي

جديدة.

احسساس!مقنلمس)15(طههـعليلمدم"تقالكلمات"ففي

خلفمعهغابواازريناوبدوإهمالمنفيبالوطنالمحت!لةالارضفلسطينيي

نفسهوهذا،اخائباالآخراكصفبهذااحميماوتواصلهم.الحدود

القصصيةالمجموعةبهاعتونالتي،)وتحيةسلاما"قصتهفينلمسهما

.96911)الماضيالعامفيالم!:لالوطنفيصدرتوالتيلهالاولى

بالاسمالاإحاءوهنا..((اًسبانيا)ءقصةفيالكلالبنفسلناويقهم

..بالذات"غايبا)حاضر"قانونمنتهكميةصورة،جداموفق

الىتحولتات!ابارضهمديارهمفيالمثردينارتباظمدىتظهرصورة

فيامساعةءفيقولكمالاجئينالىتحولواالذينوبثويهم..اطلكل

الخط"ا"،0)16(حيفادي"اًلغد)تبمجلةالمجموعةعندراسته

للحظةفنياتجسيدا(ناتقدمفانهاايضاالكاتبلنفس"الوهمي

الذياللقاءذاك..والاسيرا،نفيببن..الشظرينبيناللقاء

قصةو-قدم.الجائرةالموافعاتعلىتمرددونماتحقيقهيسشحيل

وهوالعودةاحلماخرىصورة)عاماعشرينبرعدلقاء"عودةنبيل

عمه"بابنء-عودسعدجن"لناتجمسدبينما..بخققاىيوشك

الآفي،نصفهالىالمتلةالارصفيالفلسطيذي،وق..حبيبيلاميل

للانسانالر-،ةتكاملحققالذيهوالممزقيناشظريناالتقاءانويهف

احداثلىلمسعلةبداتعمهبابنمسعودالتقىفحتما.الفلسطيني

ا!وؤتنفسفيمؤكدة..حياتهفيالاولىالممرةتحمتعديدةانسانية

قصصفيالانسانيجانبهاالاالهزيمةصىانوهي،السابقةالسمة

اررضبلالقاءاهذاجعلتالتيهيالهزيمةلان..المحتاةالارض

،)العودة))هي-ا&رراسيةمن-احرىقصةحبيبيولاميل.رومكنا

هذامنمتعددةشعريةلحظاتخيكلمنناضجةفنيةتنويعات)ناتقدم

،(فيفظبيالحب))فصكأاء،.العودةحلأث..الكبيرالانسانيالعث

نوممبعددالبيبروقءؤ،)الطريق"بمجلةنثرت(15)

."الانحاد"عننقلا6891وديسمبر

ددءميالمرا!فاهذهنشر"الطريق"مجلةاعادت(16)
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العودةلفكرةاكاملااككثيفتقدمفانها-الضايةالمىدا!من-

الىفلسإناعودةا..المح!تلةالارضفيالمقيمينالعربنطروجهةمن

الانسانيوالتحامهماطوررنالمشالنصفينالتقاءولفكرة،الماضقي

المميسم.

المحتلةالارضاقاصيصأغلبفيتسريالىفطالخاءصةا"مةا

وجهفي-الحضارةرديف-المدينةعا)مانفلاقعلىانناكيداهي

فيالعربمنالباقيةالبقيةومحاصرة،ا،حمتلةالارضفيالفلسي:ي

العسمففميوجهاصلابةاتبلورالىبالريفالالتمه،قادىوقد.الويف

التحلسلمقابلفيالعربمنلمةالمحتالارصريفيبملدىوالاضطهاد

المدنالصهيونية.زحاموسطمكانالهميفسحوااناسنطا!المنالنسببم

فيتذويبالراغباصهيونياالمخططاممامانحنواقىدانهميعنبماهذالان

ففي.المشوهالعنصريالكيانهذافيالفلسطي!فيئالشخص-قي

افيتواهذاًخلالمنبوضوحالحقيقةهذهنلمس"الاصعفرالمشارع"

المتحللةنماذجهمحاولةخلالومن.حيفامديمةفيالمضطهدالعرر!ه!

الضحايا..آلافاشلاءفوقالمستوطنالعدوامعااىاالازةهاءالمريضة

بعدفيهاتنخرطتكادواننيالشريحةلهذهالمتناقضةالشخصيةاما

لناتبدوفانها،اسعدامينشخصيةأعني،المريرةالسجنتجربة

وسلوكها.نفسميتهاعلىعصاوابصماتهالاضطهادتركوقد

الارضفيالمدينةعالمفييعيثيالذيالفلسطينيانوالحقيقة

احلاهما..سبيلينسوىاجائرةاالمواضعاتحيالامامهيجدلاالمحتلة

،المشوهالعنمريالكيانهذافياللأوبانآما..الحنظلمراهـةفي

والتقوقعالذاتعلىالعكوفواما،اجديداالجي!توالىوالانضمام

والتصذيبالسجنابوابفانالسبيلينرفضمااذااما..فيها

بطلاسعدلامينيحدثماهذا.هامصاريعءلىلهتفننحوالمحاضره

الذيالمطعونالجبوفيالانخراطرفضالذي،"الاعفرالشارع"

بطسلاليقظانحريزمصيرايضاورفض.،اصباحاحتىيرفص

فالانغسلاق.قتلهحتىالاضطهادعصابطاردهالذي"ألسلطعون"

يقودهانيلبثما،ولاانسانيتهالواقعبلاعدا)ةالوعيمعالذاتعلى

،م)الاستاذمناخرىصورةهذااليقظانوحريز.كمداالموتالى

وانسانيتهشخصيتهنسيالذي"اللوزنور..واخيرا"بطل

العالمحيالسمؤوليتهمنوتملمصصهنف"عاىانغلافهطولمن

فانه"الشقراءقطكي"نجباضتوفيققصةبطلاما..بهالمحهور

المدرابناءمنهايعافيالتيالاضطهادعص؟باتلكلرائعفنيتجسيد

ومنالاصدقاءمنالمحرومونهؤلاء..المحتلةالارضي!بم/العربمن

امتحقق.ومنخوفدونماالحرةالحياة

لانسانالمخنلةالارضقصصتقدمهااتيالصورةهذهمقابلفي

فيموا-هةالصلب،بالارضالمتشبثالريفيصورةنجدالههـبيالمدينة

"نحبالارضلاننا،1فيالصورةهذهنجد.والتزييفاعسفاموامرة

1(الحارس"و"الفرس"و"حمدانالراعي))وفينفاعلمحمد

1(اللجنة"وفي،فياصتسوفيق"الضائعاهـ-ديك،)و

فيللدملورلا)،و"الميراث"وفيطهعليلمحمد)وتحيةسلاماو

(،معالغروب"وسالماعةيف"غبراءابرلمام"وفيخاصلمحمد"الليل

النسبيةوفسرتهالاحط-القصصهذهكلفي..)17(احمدلمصطفى

للصلابةحيةصورةنجد-المدينةا!عاتتناولكصصاربعمق!ابلفي

الطريق""بمجلةالاقاصيصهذهنثراعيد)18(،)17(

.6891وديسمبرنوفمبر

.ء

.وبلحياءمه2وبالعربالارضوالتشبتوالرجولهواننماسك

الاحضهاءوهيالسادسةالمشركةالسمةاىاذلكبعدانتقل

هذاويرتوي..ناضجافنياتوظيفاوتوظيفاتهابالطبيعةالثديد

الفنانخلكلمن-الفلسظينيالانسانتوقمنبالطبيعةالاحتفاء

مسنجزءاجلهامنيناكحالتنحقوقهانعلىالتاكيدانى-بالطع

وجهفيالصهيونيةالدوللأوفوفوان،المقدسةاحياةانواسن

طبيصماوضدالحياةارادةضدوقوفلافهبطبعهموقوتالحقوقهذه

والنباتبالقهحالمحتلةالارضفيالعريهالاقصوصةتحتفيثمومن

(سسا.البكرالحياة"ظاهروكل،وااضاري!الاليفةوالحيوانات

الافاصيصفيهذهتحلىفانهاللحياةالبكرالعفويةالصورة..الطفولة

التماقاصيصهمعظملمحينفاعمحمدلدىوخاصة..كبيرباهتمام

هذ؟ؤي)18("واخرون..آحمد..حميد"فيسيماولاقرأتها

الت!هاوبكارالحياةلعذريةجنائزياقداسانشهدالمرهفةالاقصوصة

قداسص..الغضةعثرالا"شاطفالهااجسمادفيالصهاينةجنوداغتالها

الحقو)..والمفارةوالتلاًلنهر..الطبيعةجزئياتكلنجبهتشارك

الزهراتهذهعلىحدادامتجهمةوتقف..*ال!لمةالضوء..والهـروم

ا،ذب!هذهعلىصنامتاواحتجاجا،معهاالحي،ةاغنيلتادىالذضه

دي!اوقاسمكفرمذبحةبشاعتهافيفافتوالتيالمروعةالبربرية

المحننذالارضفيالمكنوبةالفلسطينيةالاقصوصةفيفالطبيعة.ياسين

الاساسيالبناليةالعواملاحدولكنها،مكملاخلفيامنظراليست

الفلسطينمالفنانخلالهامنيقدمالتي-واثخصيةكالحدثس

يقوله.انرويدما

حادرموزالىكستحيلالقصصهذهفيالطبيعةهـانثمومن

تقطعىالتيوالتملعيارخفيرحلةفيتس!م،بالدلاتمثقلة

الرقابية.اليهوديةالدولةاجهزةعبر،النورترىحتىالاقاصيصهذه

متانية.وقفةالىتحتاجالقصصهذهفيالطبيعةثرا-كأفانثموهن

لطارأالنور(الى)نفقوفي.فياضتوفيقاقاصيصانحلبفيوخاصة

الشاطىءـاً!جور)وف"عىلمحمد(المبراثو))91(اللهعون

لاننىاو(14رقمالجمجمة)و)بالظرالاخذ)وصفويلممدوح

سيةالسط)و(السلطعون،وفيايضانفاعلمحمد(الارضنحب

حبيبي.لاميل

ت!سأالتيالمميزةوالملامحالس!ماتمنمجموعةذلكبعدتبقى

ال!الرئيسميةالسماتلهذهامتدادبعضها..الاقاصيصمذهبي

بعهسوىيشملولمجزئيازالماالاخروبعضها،عن!تفعاو

؟لمجاولضيقهناوسثتني-السماتهذهمن.معظمهاثونالنماذبم

الجس!دالعجزحالاتالىالاشارةكثرةساليهاالممريعةبلاشارة

الشعبيةوالحكاياتالاساطيرالىالعديدةوالاحالات.الروحياو

الوثبالمجازرالمطاردللطفولةالمفتقدالطفولةامالعاالمرهفيروالتصو

بصوالبذاروللزرعوللبناءللعملالواضحوالتقديس،الرهيبة

الصغيرةءالانسانيةبالتذكاراتاحيانافيهالمبالغوالاحتفاء،خاصة

كليرأمنهحمنكأ.يرايقترببمنهحكرموزال!واناتواسضخدام

الفلسطبالفدائيللعملالواضح،واسبارالاحيانبعضفي(ودمنة

حين!نفسهيفقدالفلسطينيانعلىالتحيد-،تقالكلمات)انظر

السمامعتعمقالتيالجزئيةالسماتمنذلكوغير..قضيتهيفقد

.7981مارسالبيروتية"ا!داب"-91



لعورهامعهاوتبثورالاقصوسةهذهامالمالخاصةالملامعالرثيسية

ولانسانها.لقضيتهاورؤاها

المعئىبعالمالتصاقااكثرقبلمنعنهاتحدثتااتيالملامحكل

الملامحتناولانوالحقيقة.الاقاصيصهذهفيالمبنىبعالممنها

!ا،كبيراجحاففيهعملالنراسةنهايةوفيبممرعةالاقصوصةر!ذه

الىبالاشارةهنااكتشوسموف.خاصةضالهيةلراسةالىتحتابملانها

نجبرياهايعوداو،لهااعودانلييتاححتىالهامةالملامحمنعدد

الغاصالطعمذلكهوواهمهاالملامحهذهواول.الوقتمنفسحةفي

افرابمنالفريدالمذاقهذايرتويوالاقاصيص.هذهفياغلبالممبنى

ومن،واسلوبارؤيةالشعبيةالحكايةروحمناشدباالافصوصةهذه

فيوالحدثالملتقىلينالفواصلتحطيمالاليبمنالكثيرالىلجوئها

مادتهإتستمداتيالاسطوريةالفنتازياالىفيهتلجاالذيالوقتنفس

الثانيعةالسمة.والدينيةالشعبيةالميثولوجياعالممنوتهمورا!ا

جزئي!اتبيئ(لجدلياحواراعلىالاعتمادهيالاقصوصةهذهبناءفي

فيه.-واقعيةاوكائتكض"-للحقيقةالمتباينةالمصادروبينالحد

دبخئجااىبدورهاتقودايننيالمقدماتاساوبعناائسبىوالتجاوز

وتعقي!افراوةا)وقائعاكثرمعيتعاملالفلىطينيفالفن!ان.ءنطقية

ع!ىكانثمومن.و!معارقابةالمؤسسماتاشرسخلالمنويصدد

دالسمة.معامعناءوفيمبناهفياحقائقاهذهكليعكسانممله

فيللمعنىواحدمستوىمناكثرووجودوالتكثبفالتركيزهيالثالثة

الاستعمالمنللعئىاقىعددةالمستوياتهذهوتتبع.ااواحدةالقصة

المجانراتالىاللجوءمنوليس.بنائىكاساسالمفاهقةلاسلوبااحاذق

الرمز،منالفلسعطي!ئيةالا!موصةهذهخلوهذايعنىولا..ارموزااو

ش!جبهناالرمزواكن.!االتاببةالسمةيشكلبالرءزالاهتمامانبل

!هكليلا

!

!ئن،أف!فاإ

ا!صى

دأيشدايصتكاليف
.لعر؟.الكلالىجليلةخدمةيقدمالعلميالكتابهذاً)ه

التيلالغيبيةالمحرماتعنالنظرويعرف،سليمةمنهجية

الجنىالحياةمسلألل،ونجرصنظري،واحصائيعلمياساس

الاميركبادخدةوالولاياتا+لحاديةالمانياجمهورلة:المتطورة

3الاحتكارالراسمماليالاستثمارنيرتحتالجنسيةوالعلاقات

الشمسةفالطعقاتتعاليهاللىيالحقيقيالقمعضدل -..للنضا

مش!تطعاتيالرئشيةالعلل!يريدهالمؤلفويضع

النأداخلالامةفعثاتلجميعالجنسيةالحياةكلا!ماجوهي

البشرالجسدوحرمان،استهحيغرضوظيفةواعلا،ها

واءس!..موجيهةعدوانيةتزعةنحوالجنسيةافرائزاوصرف

المج!فيالامكانهاتجدلن"الجنسيةالاستراتيجية"مسالة

..وهحوميا

ه:تناقضينيبدوانقدمنهجينعلىالمؤلفاعتمدوقد

-طببمننفدانويمكن،الشمويىةصغةاساسي4فذانولأا

العلاؤأوممارساتلمطاهرالتضليليالرأسماليالتلأييفقدون"

."المنتجينلجماهيروالاصطهـاد

-سمي..-

3'

هجازا.اووافمحةدلالةكلنانعنحتىتقمدالتيالرموزالمبذلةير

معاثرمنينعلا.بالدلالاتعامر..موح.للغايةشفبرمز!و

وا)،وازيالمفارقةلعلاقاتااكليةااصورةمنواكنالدلالةمحدودني

الشعريبمعناهاالغنا.لمةهىالخامسةالسمة.الفنيالعملي

للغسةالحساسالاستخدامعلىتعت!داكيالغنائيةتلك،لرحب

انظر-احياناالبناءفيالمونتابماكسلوبوعلى،غالباالموحيةلشعرية

للطبي!عة،المرهفةالاشاراتوعلى-)العودةأو،النورالىنفق

مسنذلكغيروعاى..آخرثطءخلكلمنشيءعنالحديثعلى9

صذهكلاستخدامجانبوالى..وهناك.البناببةالشعرساليب

الفلسذنىالفنانرغبةجنبالىجنباتسيرااراق!يةالبشافي"لاساليب

الخاصيةشفرتهخلقوفي.الجماهيرالىاوصوداوفيالوضوحلى

بهعايحساو،العويفهمهاولاهميفهمونهاشفرة..وبينهمجنه

الفنسانلمصادةكاتتهناومن..عليهااقبضايستطيعلا.منه

معا.به1وعذالفاشطيئي

خلااهايلوحالتيىالمشتركةالسماتهذهكلفان.الغهايةوفي

فكريموق!فوعنواحلأةيةولعنيصدرونوكانهمالمخنلةالارضصاب

بايتنفبملا،اقلامبعشرةيمسكواحدكبيرفنإنكانهماو،تاحد

مئهمكلاباكلمعهايمصبحااتىبالصورةتفردهمالاحوالمنكال

الخاعىعالمهالرحيبعالمهاخلالومنا!شتركةالسماتهذهتاخل

الانإيةوواكانيةالزمانيةالرقعةومنالخاصةخبراتهمنيرتويالذي

يستوعبانخلالهسامناستطاعوا)تبى،تفاصهلهاوعانىالتبىخبرها

افربد.االانسانيالعالملهذاالعامةالهموم

حلافصبري.القاهرة

ب!أل!ط!!!!ا

عيتاثيمحمدلوجمة
أمسيعلي!شحهمصحيحةح!ولفياسهممنيبحثونن

عاسى،يسعدصعسو..ااعصرهذ؟!يمرانمنلها3

الراسماليةالمجتمعاتمناساسيينمجتمعينفيلشاكلها

الحيلالاوقحاعس*فضلنحولش-التطوريح!ظ

مسبكا،قوفرهاالضروركي،والنفسية*قتصاديةشوط

الحئسية،،وبالتافي،والمعاشية*قتصاديةصاعها

الطقي،والصراعالجنسم!يدانفيالراسماليهالمبتمع!ا

سلعة،مجردوجعلهإالجنسيةالحياةومسخ،القالم!عكاري

ه،6ديةوالوجدالحنمميةمزاياهمن-الرلأئعةالطبيعةلعجزة

فطفيولذاك..الرأصماليللاستثمارالراهنالشكلسوى

دفإعيا،مسمالية2لارالمضادالسياسطالنضالمننلاحم

ليؤكد(النف!سياانحليلعلم)الفرويديةوالطريقةالماركسبى*

وهسو،ا&رب!ئيمجتمعئمافيهابما،الناميةالمجتمهإتسائرإ

الالستثمارمجتمع،اكطالر.سماالمجتمعلخدمةالجنسيةلحياة

.ل.ق0.6حديثاصلد

!صه


