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لهكنتلغيصها-،المسلحةالفلسطينيةبانالثورةفكرتماكي!را

جديدلنوعيةميلادانهافيسواعدائهاأصدقائهاانتقاداتطرحبعد

وللفكرلصمةالاعتباررردميلاد،العربيالثوريمنجديع!

الثوربمما،الجديدالعربياثمورييتعمدوالدمفبالعنف،الثوري

عليهخيهتانبعد،وبالفعلبالفكر،وبااسلاحباملمةالمقاتل

بالممضقمنذطويلازمناالفملعنوكفابتذلتحتىالكلاملندة

"فوقمن"والثورةباتالانتاسلوبالىوركنالجزائرحرية

الثورةكانتوعن!ما.الانفعاليةوالاندفاعاتوالتهليلوالتبرير

بيوتنافيالركدينعارنالغسلومتقدمةمنتمرةالفلسطينية

تجيء،لا!جزةانتظارفيالسماءالينتطلعاوالاخبارنستحدي

الثورةانتكستعندهااما،فيهاويتمسحبهايشيدمعهاالكلكان

جديركمولودأضايهابسمببوايضااصدقائهاوسكوتاعدائهابفعل

مشاكلسخلافالهالعربيالثوريالعملوترا&البداياتاضاءيحمل

)ايلول)سبتمبرمذابحبعدالغلسطينيةالثورةاننكستعئدماس

حولهـا-منلالفصاشوفياخطا!لهارؤيةفيالجميعبدا،0117

أبدا،الثثر،الكدلللثوريالرالعالالموذحفهوكنفانيغساناما

لذا.والاسكاسوللافتصارالركودفي،الثوريينوالجلوالمدفي

فهافيتجربةخلكلمنالفلسطينيةللثوزالرريةهذهالىمدخليكان

بهواعجبسالبعدهلىساتابمهكنت.المظيمةالثوريةكنفاني

والكلمةالمكروهزالبامساحالمصابينبئالعبقريالبطلهو

والدراساتالمقالاتتلككنابةالىلمانيماهذاولعل،والعقل

هي!يةكعتالليالكانبلاله)1(.ونضا*ادبهليالمنممعة

الاثبالعريبمافتقدهاللبمالقضيةلاديبالفذالنموذءهذا.حياته

الكاذب.الصاخبالرنينذاتالجوفاءاكلماتطنيينفيالحدلث

ذلكالرجل،والسياسيوالفنانو*ديبالصحفيكنفانيغسان

اليه،النقديةثراساتهفيالرائد،فنهفيالمواهبالمتعددالفذ

الارضفيالمقاومةوشعراءالمقاومةادبكتشاففيالفضليعود

المنشورة،كنفاكلغسعانابفيالكاتبولرالطتمقالاتراجع)1(

ومجلسة،6791مايوعددالقاهرة"العربيالكتاب"بمجلة

(9691اذار)مارسالغداثيةالثورالبيروتيقكدد"الاداب"

فبرابر15عمدالقاهرية"الاخبار"لجريدةالادبيوالملحق

اعدادالليبية"الحقيقةا)لجريدهيلاسبوعيوالعرد،.791
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لره!!!يصدا

ه

لمؤمحر!رعالد!

فدطينالمحتلته"فيالمقاومةادب"الرائدكتابهطريقوعن،المحتلة

المحتتالارضفيالف!طينيةالمقاومةاثبعنعربيمربماول-

العا!عرفوعنه-الادابدارعن6691عامالنكسةقبلاصالرا

جبرالىوسالمالقاسموسميحثرويشمحمودباسماءمرلاول

هـلمعاميناستغرقالذيالكتابذلك،المقاومةشعراءمنوغيرهم

ثراسةالاثرميدانفيرائداايضاوكان.وعمرهكنفانيغسانجهد

النكسفعامفي-الصادر"الصهيوني*رربفي"بكتابهالصهيوني

ثر؟سكسلسلة،الفلسطينعةالتحريربمنطمةالابحسمركرعن

لراسقمربب"،لايضااخابهذافكان-آ2المدد،فلسطينية

باساليبم!لشاسبالصهيونيالالبفي،العربيةعربيورباللكةبقلم

كمهيد!فيصايغأنشىالدكتوربضوصفهكما"..9لعدوانيةو

ثرالمىفيوالنقدبالتحليلالكابهذاقنلولتوقد،للكعل!

الرواصالشكلفيالفنياتجديداذلكالىاًقمف.أ؟(سابقة

الروايادأعظممنواحل!تعدالتبم"لكمتبقىما"القصيرةبروايته

العالمية-الروايةفيالحديثللمكنيكمسمايرةالحديثةالعربية

قيارالوعيواحماباالح!وتدقىوتقطعو*محنالارمنةتداخلحيث

.والرريالف!ملالرتعد،معواصلأوفصوللونواحدةلدمه

صحفبتحقيقكسلسلةكنفانيغسانقدمالصحفيالمملوفي

حتشاهمحلولة"عيانتحتالبيروتيةالحرية"بمجلةهامة

الشعبىالصينألىرحلتهاعقابفي(6691)،(الصينيالعقل

.الثوريثعفانيغسانفكراكمالفعأسهمتبانهااعتقدالتي

رواتبطل"حلا!"فعلكما-كنفانيغسانصمملقد

،وايقمبالعنفالعنفومقابلةالمموتحديعلى-"لكمتبقىما"

المنفوبالعنفماك!3فييتحررالمستعمرالانسانان"فانونقالكما

لموجدلقد،بالموتالموتيتحدى،المدوبقتلهقتليتحدىانه

الاستممااجيشان".حياتهلهافوهب،قصيتهوالدمالعنف

-85الص!ةعرالتتمةس

اصهبونماالحلممنالصهيونيةالرواية"الكالبلراسةراجع21(

فيرادالثانيالممد،الادابمجلة،"التوسعيةالحربالى

.7291)شباط)

للدثنورساممالعربيةالتبرجمة،يلارشمعذبو-فانونفرانتز)2(

أببيروتالطليعةدارنشر،اثيسيجمالوالدكمورالدروجم!

.86ص6691ينا-سالثاليةالطبعة



!-ر!.ولاادي!اكنفاني!!م!ان

!7ا!م!ةاع!الممتفورتابع-
.!ىء

؟نصها"ص-ة،!علاتويرشمن،تط!بربعملياتيقومفهو.كاسرايصبح

-أقلأةحهت؟3ان.فى4ذي!رفوالمنافل.والاطعالا!نم!،ءويقتل

--؟؟-،نر.3طلؤومهخانف"يعداًنه.!ايضهامنحياتهيبدأالح!

وو-،-وبرل،فح!صجااث!لنف!حهيعوضان،رتفيلاانه.يقتل

لاحتضارالاخرينرؤيرت"ؤر!صبلغلقد.محا)"لامقتولبانهموقن

سه-ق!دفيره.يصصران!،لدلعما!قدريعي!طانيريدلاانه

ممىهـر!ال!دمآمةهذهمن.ووو!ئملقد.هولا،النصرمن

،واليأرر!الموتعلىورابقهافص(فيضنانجدنحن.تصدقىلاشجاعة

أما،هواءنضثركنانجن.ا،وتوبعدال!الطب!دهيجدهاهوأما

ان!م!انبت!.احظةكلفيمض"يسدشعدالمنفابناًنه.و!والعاصفة

-!مبح،هـابناعاىبثراوء-بحوهو،!،بهملىبنتراكنااقد

.)4(".افصلانصانا

ءلىوفناناودارساوناقداكاتباك!فانيغسمانحرصلقد

وانتكاساتهاثوراتهااسبابودراسةالغلسطيمنيةالقضميةظروفتحلبل

عثمية،بروحالعثوظروفراسةدالىالتحليلهذامنوالانطرو

لنضء-الوطريقصادقوت!بؤفاف-قئةبر!؟ذ!كلمنللخروج

الم!ص!تقبل.

ثببرالذي"المحىلمةفلمصطين"كطقاومة4اادب"كتابهفني

الجديدواكمشافتقديمعلىوحرصهكنفانيمخسانتفرداليبوضوح

أرقتكيفنرىالغابهذافي-قبلمنتطرفيلماككيالبكرالارض

علىالنكبةآثاربرتتععنيوكيف،ووجدانهفهانعقلالنكئة

نافرأى،وخارصهاالمحتلةالارفىداخلفيالاللسطينيالانسان

فلصطين،اهلعلىكميةكارثةمحرد*كنلم48911)فلسطيننكبة

برقدرانهبمتى،كيفيةكارممةأخطروبشكلأيضماكانتولكنها

نتي!لأفلسطييفيالصبرودمنالصهيونيأهدواناخفضما

حتى،عزلمواطنينفدش!ئتالتيالاجراميةالابرادةلعمليات

نوعالبافينفان،ض!عربيمليونرليعحوالبمالىعددهمانخض!

ا!لادالىوالمثق!نالمدنسكانانملمطلفرارفتيجةا،خرهوتالرقد

كانوابعيدينالذينالقرىسكانسوىتخلففلم،المجاورةالعربية

لقواتمهيأالوضعكانفقدثمومن،و!ريل!جماسيوعيكلعن

،وايضاعربيفكريوجودأيصدالقهعمنمزبرداتممارسكيالعمو

!يوت-لاال!صالتنظيماتداخلمنتعملههمشبهتياراتكثبتء!

السياسشةالق!اداترحيلعنينتحبينما.والطهـالع!لإوجمو

ص!تؤترة،ال!وفيالبلادالىالمثقفةالمدنوخاعاتوالفكرية

!اررءادلطالىتحول!م.الصدمةهولمنذاهلصمت،حزين

التي،المحتلةفلسهطينداخلفي،المقابلالصانحطو!ماا..حزفى

تقة،كلننخلفةبودائل،النرراعةفييعمل!نعربفيهاتبقى

ا!!رنيرتحتالربئرزح،عربر!ثقاهمطوصودالىويفتةرون

لأالعربا،لهق-!ولفيالمنمثل،اماملا)مكافيوال!صارالصهيوني

يهوديةمدىالى-وال!ريزالثعافيةافياداتاعادهتوخالتي-

عزلةيفرضارهابرىجدارقيامفيايضاويتمثل.وعلوةمحرمة

ويغسف،اخارجافيعربيةادبميةحركةكلعنالداخلفياومرب

حركةواصبحت،متقدمةاروسعلىعرببمئقافيوجودقيامامكاى!ة

بالطبعت!ثرلاصهيونيةأجهزةخلالومنصهيونيةايدثيكلهااضشرا

الرقابةانكما،العربيوالف!رال!بىئيالوجدانعنيعبرما

كلوسم!ابعرها"حتيمرا!بدلاالتكاالارها!يةالعسكرية

مج!عةبنشرالاتهـءولام!ادقمملكلتقتل.صبيأدبيممل

العربه"الترجمة،الارضمعذبوكتابمظدمه،لممارتربولجان)4(

.03ص

"5

الفهـري،الارهابهذامواصهةوفي.الرخيصةوالاعمالالتفاهاتمن

اشخصيةبعث!الى،برالاملكنفانينحساهبشر،الثقافيالحصاروبر!م

مسفولياتهو!لموجودهالفلمممطييالادبأثبتاذال!لسطتية

لالالاتصدمقاومةادبكونانوآخراأولابدلاانهمقدرا

إقاوهـفىاأدبوصوهمنالبارزالوجههوالشعووكان،اصلإونيا

الى!-كنفانيغ!،نوتوصل.المضنلةالارضهـاخلارفلس!ية

تعدادالظواهرفيانه"؟فافلاالمقاوث!نممويساريةعنهامةملحوظة

تلاحظعامةظاهرة،المحقلةالارضفيادرقيالمقاومةلش!رةار

غسانان)5(".هذاالمقاومة!ثسهـريم!عاريةظاهرةهبى:كا!بماحليوهـ9

الفلسطيئيةالمقاومةلادبالمةاومالنضافىكوالوجهلجهدب.شيدكأكاني

الادبلتواريخيقدمالمحتلةالارضفياحربياائقاومةأد!طان"

نالراجديدةوعلامةاالحقةقةفىفي!قدولنمودجاالمالم!ىا!!اوم

تحققا!الحديثةا!عصورفىالمعروفةالمقاومةآداباله!تطاءتما

التشي!دوشديدةالصعبةبرء!ماتهمقارلة،رد-!ضوىؤي،وار)!،ما

كلروفالاالمعاصرةالامثلةمنمالديناب!نرثابه2لاالتفيوظروفه

لب،العن!ريئاثريقياجنوبلولةحيتحتالسودالمواطنين

كتابهكنفانيغساناستكهلوقد)6(".ووحشبيةقسموةتفوقها

للمؤتمرالسادروقدمتالنكسمةبعدكتبتبدراسالمقاومة؟دبعن

*دببمجلةونثرت6891مارسفيبالقاهرةالمنعقدالعربللادباء

افذصطينه!االمقاومةادبصفاتأهمواخص.)7(الاسيويالافويقي

عفىطوكلةلفترةفابالذيالمقاتلالاديبن!ودج"مرةلاولقدمانه

المناضرالفنانبرؤيةكنفانيغصرويكتشعف".الثقافيةحياتنا

بصدوملتزمولكنهريا4يمصفقطليمىالمقاومةادبانالثمرية

افنحريموثوراتاورربيةاالثورةبعركتيتاماارتباطاومرتبطوواقعية

الااتزا.فقضجة".اكادمينااكتالىعلىيقوملانه،العالمفي

سوالرو!،التحريرقفيهليستوكذلك،مجردةنظريةليسمت

ادباعندتحتمللاوكو!،ئلكمباديءالقضيتبنلابعادالواضحة

وحذ،مساومةلوتشوإثاأوعموضاالمحتلةفلسطين!بالمقاومة

!كالمخنلةفلىكلنفيرأيناهالذيالمقاومةاد!جعلمابالذات

..!سى4ييولايسهتسلملا،يبكيولايمضوحلاادباالماضيةالعشرالمسنوات

اجتماعمبعداىايرقبظالم!تلمةفلمممطينفيالمقاومةادبان"

بنادالاالمقاومةتعلقاثنافهاعلىالتياكادحةاللطبقةولاءهويطرح

)8)".ومصيرها

جهدكلي!بها،الغلسطيمنيةلقضيةايعثهكصفانيكهان

وملشمثقفكأديربمسئوليى"منوباحساس،واهتماماتهوحيلا"

كنفانمف،نوجه،العدومهرفةفيا!يللام!لوبواتجامحا

الاددخملالمنالص!في!العنصر،"لدراسةاهتطماقهمنمانبا

نتيم!-*عنلمء"ا!ا!اصهيونيةاانفوجد،الصهبوني

فيوض!الكتابهذااهمببةتركزكما.صهيونيةأدب"لارهاصات

للعصالصهيونيالادبب!يقومانيالدائمةالمخفلاهملية

مماساذ-وحشوه،اقكلرالا!مراليليللطوانوتهيئتهانرجماا

صو"فيالعربيوتصورالتاريعيةالخنالقتقلبالتيالصهيونية

ففمنكئفانيفمص؟نوقصد.للدماءالمقطشالمتوحشىالمفندي

ا!د-الطريقانارةالىالصهيونيللابالواقعيةالصورةهذه

وحاباتهاه!مامالهدائرةفيالقفيةتدخلك!الحديرثالعربربما

الع!وانرمصازووفقويشصكلهالعالمبفهـرالعدوينةردلاوحتى

مثلانقرأ9نالمصإدلىمنيكونلن،ا0اتوسعواالغزوفيوأحلامه

ادئشر،المعتلةفلس!إنفيالمقاومةأدب،كأكانيفممى،ن)5(

.46ص،6691يلأواكماالطبعة،ببيروتالاداب

!م،ا،-"نةفلسصنفياالمقادءقيادب،كنة،نيغسانأ7(و)3

المجلى،والثالثالثاليالةددان،الاسهيويالافريقص!الادب

.6891صيفالاول

.97و78ء!اًلسالة!ادحع"8،



التايهلأ"مجلةفيالعربعنمقالا(يونيو)حزهـان5عدوانبمد

هثيللاو!ايلب!اكلةيقرر)6791(-!ليو1نموز14)الامريكية

امتبارعلىالعربعنالصهيونيةالرواياتفيقىاناهقدكنامالهما

)9(."تنافشلابديفيةمسلماتذلكان

رواي!ةكانتواذا،واوريس،وعورن،كوستلركاداواذا"

اعطتقد(الريحفينجمه)و(الانجلوساك!ون)و"ا!بنبوع"

"،المتخلفالثهـقالىالحض"رةيئقيل"انهمبرراالصهيونيالغزو

اصلاحية"مهمقى)لهالاسر!ديليالاستهعماروان"العربينقذاةو

كتابفيتقريبابالنصنفسهااملماتنقرأانيم!شنالنفانه

حزيران5!دوانعن"تثرشلوونسشونرانررلوف"كتئهسياسي

تموز!تلغرافصداي"اركيمنه!ولانشرانبعد)يونيو)

)1)0".91آ7"اغسطس"واب(يوليو)

اهلسطينية،االشخصيةكورعنوقصصهرواياثهعبرتوقد

للنفالونداءالمرالفلسطينيالوا!عمنالتحركدعوةبمثابةوكانت

أرضعلىكنفانيغسأنيقتلانالمؤسفمنكانواذا.والثورة

غساناشادفقد،أرادكماالمحتلةفلسطينارضعلىوليسررعربية

ربصال"روايتهشخصياتاحد"سليمالاستاذ"بموتكنفانبم

اليهوديدخلهاانقبلالفلسمطي!ني!ةقريتهفيماتلانه"الشمسفي

اللهرحمةيا!سليمأستاذياعليكاللهرحمةيا":واحدةبليلة

لطةقبلدموتجعلكحيناللهعندحظوةذاكنتانكشكلا!عليك

واحدةليلة..اليهودايدمكجفيالمسكينةالقريةسقوطمنواحدة

افيصحيحأ..هذهمناكبرالهيةنعمةثمةاتوجد4اللهيا..صط

علىومنك..موككاكراموعندفنكعنشنلفيكانواالرجال

الذروالمسكنةنفسكعليو!ت!هناكبقيت..هناكبقيتحالاي

كتفيكعلىكلهاسنيك!حملانثقبلكنت؟يلأنافعلماوانقلت

)11)"'خبزلكمةتجدكيالكويتالىالصحراءعبروتهرب

كيففماعالانسان"الشمسفيرجال"*ولىروايتهوتصور

خبز،لقمةعنبحثا،المحتلةارضهلمغالرةاضطرارءبعدالفلسمطيني

!سطينيبنشبانملالةلهربالمرافلسطينىاالواقعرمدطردقوعن

فييموتواانالثلاثةيلبثلا،نقلسيارةخزانفيالكويتالى

فتصرغ،واًح!احتجاحكلمةثونالخلالقسيارةخزانداخل

و!لا""أالخرانجمرانيدقواا!لماذا":سشفسرةالرواية

الخزانأجطراناتدقيلملمأذا؟الصدىقردكلهاالصحراءبدات

السؤالبهذا)12(،('لماذاالماذااالخزانج!وانتقرعوالململاه

لواقعهمرضوخهمعلىوتعت!الظلسطعئبىالروايةتناديالفاجع

بسان،ايضاوتقول،والرفضالاحتجابمعلىوتحضهمالسييء

جوعا،الموىمنهرباالمحتلةفلسطينارضمنالصبمن!ئدةلا

الروايةوتروي.الفلسطينيةارضهمعنبعيدارعبابموتونهمفها

فيحتفهمطثواأرضهممنهربواالذينالرجالمناحميركصص

اصدقاءمنصديقينمعرحلتهبدأفدكان".اًلئربةصحراء

كم..الصاقعبر،الارثنعبر،اسرائيلعبرقى'من،ك!بابه

لقد..امويتحدوديعبروالماوهم،الصحراهفيالمهربكركهم

الص!ورطريقوعن+ا.."ا"جهولةالاراضبمبتلكصدلقيهدفن

سلسلشرأمساء22العدد،الصهيونبم*دبفي،كنفاهـليغسان)\(

الفلسغينيةالتحريربمنظمة3الابحامركزن!ثر،طسطيني

..عاعى

.151ص(لسابقالمرجع)ءاً)

،ببيروتا!ليعةدارنثر،الشمسفيرجال،كنفانيغسان)11)

.11مى6391الاولىا!بض

.601صالسابقالمرجع)12)

.71و07صىالسابقالصرجع)13(

!،ا

كنفانيفس!انيحرضهمبالفل!طينيينحلتالتيدانعبةهاجعه

المامع!كأالعشرالسنواتفي".اتنكحةوافعورفضالثورةى

سنواتعشرالىاحتجتلقد..كنتظرانسوىشيئاتفملإ

وقريتكوشبابكوبيتكث!يراتكانكتممروكيجائعةسيرة

مقعوانتطريقهمالنالىشقالطويلةا!سصنواتهذهفي..يا

الثرو!تثقبانأتنتظركنتترالةماذا..حقيربيتفيعجوزللب

الحياةهذهاتعجك..بيتكلشىانه؟بيتك..بيتكغف

)14).."كااشحاذتعيشوانتسنواتعشرمرتلقد!نا

كنفانيغسمانبطليعاود(،لكمتبقىما"الثانيةدوايتهفي

رحيلولكن-ايضاالصحراءعبر-المحتلةالارضمنلر!ل

خارجالىهرباليسالمرةهذه"لكمتبقىما"بطل((حامدا

!لسطينية،ارضوالىفلسطينيةارضمنولفىالمحتلةلسطين

لسببالتي،الامالارض،المحتلةالارضتوحيداعادةبهدفحيل

ببراعهالروايةصورتهااليالفلسطينيالوا،عسيئاتكلفيمدها

بعديج!"لكمتبقىما"فيالجديدغسانبطلرحيل،صدق

طريقعنالمدولعنفوالضحديالفداءلاعمالالفلسمطينيحرك

الصلمو"حامد"الروايةبطليواجهوعندما،"سالم"لفدافط

يتحداهوبهذاولكنهيصمتولايخافولايهربلافانه،لوجه.جها

الاسرائيليعدوهويضعالروايةبطل"حامد"متحررالعنيفلتحدي

خلاقاحواراان.فيالعدووضد4طالمأالذيالانتظارفخ!

الجنميوعدوهيافاابنالفلسطينيالبطلبينيدور.عريبا

،الهصاراليسائه،يافامحتليمنانهكتشفالذيلاسران!لي

ودعناطيبارجلاكن،هيا:(للاسرائيليالهقلت".ساكمة

ولكنه.بالرعبالايلاليلنالصامتيلانتظاران.يافاعنضحدئ

شيئا.يفهملمكانه،المتعبتينالضيقتينبعينيهالي.يحدقلل

بينيمتدكانالذي،الصذلكبكلالامرانتهىكيف!هيا)

و!اة،"8المنشيةفيالمحروقاليهودوحمامحسنالشيخبايم

وانه،تمامايفهمنيانهاحمسست،بالضبطلهاذا،اثريلسست

حدثاذ!سيكون":فمضيت.كلهكذلكتهايةوينتثريتابعني

هذا1()ه."هناكنعيشكنا،تماماالحيذلكاعرففانامفيدا

الفلمهلي،بقضيتها!منالمسلحالقويالفلسمطيئيالرجلحوار

قببودهيفكانأخيراقرر،والذيالعنفأوالمونيهابلاالذي

وضيساعوالفقووالعاروالهزيمةالنكبةمنلهتبقىمايتركوان

ثلفلسطينيصورتينالروايةوضعتلكد،ارفهفيوالعزبةالوطن

والظهديني،اثع!للا!ر!ط،فلسطيننكبة2ىريواجهالذي

وحسنسات*عاشةخبزوانتظاربلاسمكلالةرضيالذياثمخاثل

المعيشيةوللظروفللعدروالذلالعارصنوففيوتقلب،الاغثة

بالدمثعمدالذيالنلسطينيللململاللالاخرىوالصورة،البث!مة

الاعسدامساحةالىالصوساقهعندماوحتى،والعنفوالقتال

الجامد!الراعبةالملامحبتلككررروبلافجاهوجههاكتسى"

فيسيموتونانهميعر!نالذينوجوهعادةكمخذهاالتيوالمتكبرة

يحترمهشي+سبيلوفي،جميماالناسانظاروتحتعامةساحة

ذمز-الروايةبطل"حامد"اكتاروف)16(.."صالناس

بطلاختار-والعنفادماجيل،الفلسطينيينمنجديدجيل

الاقوىهوصلر!لوحين،النضالطريق"لكملبقىما"رواية

عدوهالىالعنفورد،ويلانت!ارالترقبعنالفلسطينيوكف

اليينظرانبدلومنه".نحرهفيسلاحهاليهرد،الالرائيلي

.15و14صالسابقالمرجع)14(

الطبهلأببيروتالطليعةدارنشر،لكمتبقىما،كنفانيفسان)هـا(

.71مي6691الاولي

.45مىالسابقالمرجع)16(



فييتوهعاخولاذكاانصلهاأخذالذيالسكينعراقبمضى،كفي

قوقجديدمننصلهاوسحبتقمتناولتها،كدميبينملثاةالضوء

وعندها،أحيزعويلكانهالمحنرالمريرفانطلق،حذانيحاكة

المسحةظك،جدلدمنوجههفيولمحت.عينبمالىنظرقثظ

لصةذاتبوسعيسيكونانهفاثركت،العاجزالرعبمئال!رساء

محالة،لاسظتياللحظةهذهوان،واحدةرجفة!ونعنثهأجزان

فو!السكيننصلوصررو،عينيهفيالمرعبالبريقوفعتحت

بلاعنقيمؤخرةتجلدكانتاتيااللاهبةوالشمس،حذائي

)17(."هوادة

لكم"تبقىما"و"الشمسفيرجال)ءروايتاصدرت

مجهوعتيهالقصصيتينكنفانيغسان؟بمنوسمخار،النكسةفبل

انعماسانونلاحظ،)سمدام)و"والبنادقالرجالعن"

الفلسطين!ةالثورةقاذةمنكثلألدالفلس!طينيالثوريبالنضالغسان

للابراعالدافيالوقتلهينركيمدلمالاحداثوتتابعالمسلحة

بعضاللوحاتورسمالثصيرةالقصصبكتابةاكتفىلذا،الروائي

الصفية.والمقاتوالسباسيةالنثديةال!راساتمعالسريعة

ورصدرت!د،الابداعيةكنفاليكساناعمالكلهذهءليست

أخرىقصصيةمجموعاتثلاثالمذكورتينالمجموعتينالىبلاسافة

)عالدو،،(الحزينالبرتقالارصر"،"12رقمسريرموت"هي

مجلةنشرتكما.)الباب)بعنوانواحه!ومسرحية،(حيفاالى

قتلالذيمن،)بدنوانلهمسلسعلهروايةاللبنانية"الحوارو"

بصمدهنانحنولكن.حابفيبعدتجمعولم"؟الحايكليلى

فانش؟روقد.النضالبمفكرهعلىالدالةالنماذجبعضانتقاء

فيالشمس!"رجال"روايتيه(هميةالىليبرششاكلألماصراحةكنفائي

لكم(تبكىماأروايتهختامقبىذكرعندما-"لكمتبقىما"و

احسئ"الشمسفيرجال"و)لكمتئقىما)يعتبر)هانه

)18)."حبما

دارهنالصالر-"والبناورالرجالعن"مجموعتهفي

يلاجتماعه4الحسسنبد6891عي(يلاولدثريونأاحوبرف!الاداب

غسانمفهومفىشجسدالفلسطينيةللثورةالاجتمأعيالمفهوم9

علر،النكسهبشاعةاعلأشهوقد،المجموعلأ!مص!لمنكنفلايى

حهيطرفراحالسببعرفلقد،فيهاوالمتسببينالماساةحقيقةلؤية

اثمورمركو،؟صغوفالىخهالمنتسبينالىعلمىثوريبوعىويئظر

بالتالىفرى،شىءلىكعثيهملالائهابهابتاجرونببئماللموحة

.انالبورجويربةالثورةفيحيلالهعكعلحعىوالذينالحقيقينالثوار

.الثورةجل2منالعملليلجثونوالبؤساءالفقراءبينما،تلهو

فه،آمزالالهلالذنبثمرواخذ،كأفالحغسانالنكسةبدلتلقد

امنابلاتمدلم،الهزيمةعارعنهليزيىيلماتلفيرهبيئما؟راًلمط

ورر،ب!لأمتاخرالمت":الثوريالئعلبل،كافبةا)صورية

،لثظا،منتعشا،الاخرالطرفالصوحمعلىكان،جدابحراالهاتف

قلتباللئب.شعورايطيثهفيليس،فخورا،مرحايكونيكاد

يشفلهش!*لا.بحرايصحورجلهذاسنثمنصف6لاو-لنفسبم

-فىيفعلماذاترى،وراعد'وعاصفةم!رةالليلةكافت.بالليل

العت!كأصحركحتيزحصنالذينالرجال-الظروفهذءمثل

وهذا،ماطراالليلكانأبالوحلملطخانظيفاشررالناليبنوا

تجمعفكرةلدي:برفال:الهاتفمن*خرالطرفعلىالرجل

المخيمات،الى،يلارمنفيالناءرحينالىونرسلهاللاطفالالعابا

تلك.اًلمخيمات.نثمنصفكنت.الاعيادايامهذه،كعلمانت

مثلترفالتيالباليةالخرق،المتعبصباحناجبينعلىاللطخات

.72ص،السابقالمرجع)17(

.77ص،الس!انجقالمرجع)18(

.،

والفبااالوحلس!ب!قدفةبال!المرمية،هزيمةرالأت

أمضم:المناسبةالجولمةراسيالىقفزتنائمناو"،".والشفقة

،وستقو،للنازحينالعابايجمعوهوالسنةرأسعطلة!لانالعسيد

طلبضلثد)91(."المخيماتفيبتوزيعهاالمجتمعسيداتمننخبة

وهكذ،الهباتنجوزيعقياصاعناعلاناالصحفيمنالبورجوازية

9،91عامفيفعلتكما،الهزيمةعارمنالملوثضميرهاتغسل

أيم!".يومذاتكنفانيغسمانضمتالتياللاجمينمخيماتفي

السرءبهذءفنظفهااناستيطمناكيف؟حقاوجوهناهذه-كونان

أ..")02نبتسماننا؟صحيحفوفهاحزيرانطرشهالذيالوحلمن

يستعرض.فراحالثوريالاديبةؤاديعتصرألمأالنكسةكانتوهكذا

لوحالااوالقصيرةالمجموعةقصصمنالفلسطينيالنضالصور

الفلس!طينصالنضاللتجاربودارسمعلمالىتوللقد.بالاصح

ويشر9خالهمرتينةيستعيرالصغيرة"الاولىاللوحةمن،السابقة

قديمسالبدائيالفلسطينيالكفاحلوالحعالقصة.شعرضأ(صفدالى

مسماهـولكن.عتيثةوادلحةقرديةبصورةى4الصهيوالمستعمرضد

المعرفيفيالجميعاشتراكضرورةهويهمهمابل،تهمهلاالسلاح

صفاقلعةالىواتجههـكةعشرينالجليلمنرجلكلحملولو"

اب-برجزةغسانانتثدوالضا)21(".واحدةلحظةفيلمزقثاها

كلبورجواز؟ليعيتن،تعليمهيكمملعئحمالثريتهومفارقتهالعربيالقرية

بمورهنالواعياتاليهودياتالئساءحيثالنظيفةالمدينةقي

يحيالذيالمستعمرايىهودييفعلهبماواعغير،واذنعةالمالعنبحثا

المثارف!ةأتستمرالتاليةاللوحةوفي.العربيةالقريةالىمبامثرة

العييعملبينماالفلسطينية!عيتهيتجاهلالعربيفالبورجوازي

فميبقىالذيهوالفلاحاًن.!ببتهاجلمنش!ب!كلالامراليلي

فريبوا"الملناهليهتملابينما،قضيتهانها،عنهايدافعالارش

كلميزبدقةهناغسانويعي)22)".يعنيهملاالامركان،الملمناهل

البلافيالفلاحينطبقةان":،)فانونفرانتز"المظيم؟لمناضل

11تخشىلاالطبقةمذهان.الوحيدةالثوريةالطبقةهيالمستعمرة

حأوالون-شيكلبالثورة-كلسبانصمعبل،شيئابالثورةصسر

11غيرهقبليكشفالذيالمستغلالانسانهو،الجثع،المنبوذ

مجموعقصكلمممغهماهذا)23)".المجديةالوسيلةهووحدهالمنف

تعنموهيس"سعدام"ثالت،"والبناررالرجالعن"كنفاني

كا.المخيمذ!فيممري؟هترا،عميابنيامتعبة؟ئا"فلسطين

سعدءيلعبلمواذا،سنةعمثرونمرتفدوها؟ربياا!لس!ام

هيامنبدلاوم!ا)4؟(،)تفرقخيمةعنخيمة""أسيلمبفمن

يخسىلهلن،يقاللفمنالفلسطينيونيقصلمفاذاوالمئفاللم

ولد3قد"سعد"أما.المهترلةخيامهمسوىشيئاالفلسطينيون

ومموالضعفالضفمنتحرر،المثلاللينصؤفالىبانضمامهجديه

سماع!عنغسانبطل"حامد))كفالتيالباليةالعجلالزتقاليدحكم

يتحراديالعنف.للممودبابةوتفجيرهوالمنفالفعلدالرةالىبخروجه

الثود؟شعمدوبالمم،الباببةوالحيالنرافاتكلمنالثوريالمقعل

يد.البالعربي

/اكنفانر،غسانبوصح"!سعدام"القصصيةمجموعتهوقي

ذلامعانهاحقيقب"ـالافلسطئيةهـهعيةانهابرفم"سعدامثا

ببيروتالادابدارنشر،والبناررالرجالعن،كنفلاليفسان)91(

.8و7ص6891يلاولىالطبعة

.9مىالسابقالمرجع)ء2)

.4؟عيالسابقالمرجع)21(

.35صالسابقالمرجع)22)

.63صى؟لعوبيةالتربمة،يلاركلمعلبو)23(

.912اوا38ص،والبناررالرجالعن)24(



نابجبالنيالكادحةالجماهبرصفوفمنفهـى،فلسطينكلتمثل

صوتهاكانقد9ولذلك"اهزيمةامرارةعانتوالتجالثوريمنهايتعلم

نماليادفعتافنيالفلىلينيةالطبقةتلكصوت!ليبالشىجمةدالما

بصدالفلسطهنيةالرؤيا"سعدام)ءوتصور)5؟(".ا!زلمةاثمئ

باررصلاحالمقاومةعلىوتصممالانهيارمنبدلاالاصرارل!تقلأمالهـزيمة

الحرببدأت)ء:قائلةالخطابيةا)كلماتلتكرهانهابل،لكلمارز

والامل)26(".لاؤفلهقمتانضهتوحبئ،بالرادلمممووانتهتبالوادبو

منالم!صلمعالمكفاح"س*د"ابنهارحلةفيهو((سعدام))تر!بهالنىكل!

سعد(ام)ؤلم!سطبناليه"فرنوالذيؤ،لاءلى.المحخلةالأدضرحر.لراجل

كلرعمسيقافلونالخين،الشبا!ا،دناءجيلىؤكا.لتمهثلالهزيمةبمد

و!رفضالحبسىفؤ(ءرقع((سععد\)واكق،والالماتفاجرل،لضيء

لان"سعدام\)وسراواؤءاللا*ربالرصوحاؤفياررثملائهمعلوؤءان

الااشبإنارؤاقهمعقررولانه.القتالى؟علىانتورةعلىص!سعدا

يرفضفهو،؟تتسووايةالواقعبا،"ر4،لرص،اؤلىاراتيةايوؤمعوا

وصءن.ضدها)ضض،لعلى!صممبذلكوهو،اهزبهقىاوافع،الواقع

سعد"ام"فرحت،بالفعلالثوارصفوفالىلمبنضم"سعد)ءذهب

اينها،علىوقلقهاالامحنانبدقةكنفانيغسانلناويصور.تحزنواما

و!سان.الفورعلى،العدوهحاربةفيهدفهيحققانفياملهامع

الوا"قع،امرينبينالجمععلى"لممعدام"كتابهى9حبريصكنفاني

وتقلقوتتشؤقتعطفواقصكأاما"سءدام\)لنايقدمؤهو.والرمز

،الكبيرةالامصورةفيانايقدمهاثم.ببهبدهاتطعمهانو؟صمنىابنهاعاى

والتشردالغربةمنعاماعثمرينماسيرغمالشامخةفلسطين،الرمز

وهـد،الكبرلىالام،الرمزالامآلاملنايرصوروهو.الخيام!حياة

والفنسوالوحلطر4اواريحامهبفيخيامفيعاماعشرينعاشت

عانت.ماكلرغمشامخه،والضياع؟الجوع

الرجالوحذر،الخيامعلىيزحفالوحلرآىفقد،(سعد"اما

وراح.الوحلرفععليوصمم".الوحلسيدفنكميىلمةذات".قاللا

القلقةالمنتظرةامهالىصفيراا!تصاراليلةكلفيويهدييحارب

الفائقةومقدرتهالفلسطينيالثوريابنهاشجاعةمنهذاكلرغمالواقة

المعتلة.بالارشمكانكلفيامه"سعد"وراى.ارادتهتحقيقعلى

قصصفيفالرمزورعا!تها.بحنانهاورفاقهوت!طه،يجوعحينظعمه

لوحطتعنعبارةوالقصص.نفسهاكالقصصبس!كنفانيغسما!

!عىلااقي،((لصهدام،)هيواحدةشخصيمةتربطهافلسطيف"

دلاعابوسعهاماتعولوكنها،ابنهاوبنضالللثوارالمعنويبادظبيد

المقاوهـ،واثومناوحشيةاالعدوطائراتهاجمتهاك!االمخيماتعن

السلاحوضعمنمحثواالدروسكنفافي!سحان!رددالاولىالفل!صلمجعف

احرباظصتكيفغسانويرينا.القتالثيرجانبيةطرقاتخاذاو

طرحتالض!،الغرافاتمنسمسعدلامسالفلسطينيةامقككأاالثورية

كلفقدتحتىمحاماعشرينوعلقنهمشعوذكتبهالذيالقد؟مالحجاب

للقوةرمزارصاصةبهجديدبحجاب"سمدام"استبداتهلذا.شيء

كنفانيغسانلناصورفىقدبال!ملة.والاستسلامللت!كللاوالنضال

مغالظلس!ةالثورةنجبرتكيف"سدام"صيةالفصمجموعته!ى

وهـ!دلقد.اليوميوسلوكهوف!رهحياتهمن،لفلسطينياوضعية

عنسعدابيمثليمباءوكف.اهـملاحع!اتدريبفيطر!همالاطفال

.والسلاحالنضالىاحاديثيمجيلأونوص؟روا،والضياعالم!اممرةحلاخلاق

النقديةالكتاياتمنبركانابيروتفيكنفافىغسانف!روكما

السياصبنشاطهالثورةفيثورةالشهيدبطلناؤجركذلك،والابداعمة

الفلسطينيةالثورةقادةاحدكأفانيغسانوكون.اورياة4وكتاباته

الطب!صة،ببيروتالعوث!دارنثر،س!عدام،كنفانيفمان)25(

.8ص،9691الاولى

.14ص،ادسابقالرجع)6؟)

"!

يعلمكانانهذلك،الثورةالذاتيوالنقدالعلميةالرؤيةمنيمنعهلم

وانها،مأزقفي-0791(سبضمبر)ايلولتصفيةبعد-الثورةبان

الجسديه.اًلتصفيةخطر،الاردنفيالعم!سكريةالهزيمةبعدتواجه

التصفيةمنىا"ر"علىيخافيكنلمولكنجيداذلكيعيغسانكان

علىحرصهكلكان.الصادقا!لميابتحليلهتوؤعهاالتيالجسدية

البسد!ةاف!صفيةمأزقوتجنيمبهانيةالف!طهالتنورةاستورار

لمناؤفصة"فلسطينيقىلفؤور"مجلةعقدؤهانلأوةوفي.والسياس!ة

الذاتينقدهروء،نوجه،"الرا!وض!افيالفلسطينمةالمقاومة"

:،لوالارت!الشعاراتومهـ،جماللثورةمبةالعلال!ظرةءؤكدالطثوهـة

واحدل3يقولهالكلامهدا،!مالثمرة.اثورةافيالعلميةعدم.."

اصحهحواعلموايثورة،جديدانتم!ثااطرحاننياطلاورحا.لبدوولامنا

الثوريالفكرفانمطربابالضرورةليسالصنكرياركماانههوايضا

اهـلاقيوعطبةارتجاببةعءلميةلبمموبالثورةالمتعلقالع!مهكرياهيوا

ةميالخطوةبانالوعيشديدكان((.واخريومبعنتنجدلىشعارات

ءوفدحن)ء،ابديةاالتصفيةهتىااخلسطبضيةاالثورةانهاءطريق

لماذانميئاتعنيلاايلولفيالعسكر،لأاهزيمةابانعسكرياايضا

ايلولمعركةانايضانعرفونحنشه،سياالعممه"لحرقيتنائجهاتنعكس

المقاوهـة؟!ميةعويى"ولكنء!صعكرياالمقاومةفيهاتنهزمقدمعركةهي

الثورةمحامرةبأزمةواعياكان".التاليةالعمليةهيوانهائهاجسديا

طرا-قلاستكشمافللثورةالذاتياكقدوجهفقدلذا،الفلسطينية

مجلةعقدنهاالتمما-ارلموةتلكوهى،ازمتهامنإخروجافياكورة

بدرونالنكلريوالفكرالشعاراتصاجمغساناخذ-فلسطينيةشؤون

..تقاتللااوتقاتلهلالاولىبالدرجةالمهمولكن"ؤننالوبدشنعمل

نكتفيلاانيجبفعل!نضالاتتطلببلشعاراترفعليستفالقضية

اهـدافتنفيذعلىال!لهوالمطلوببلبالشعاراتالنالربتعب!ة

غسانيفق!سدهـمذاكومع)27(.المتوفرةالامكانياتمعمتساوية

متابعةبانموقنفهو،وخلافاتهاواخطائهاالمقأومةازمةفرغم.تفاؤله

نالتبين"ااضيةالقليلةالستواتفيالفلسطت!يةالثورةحركةتطور

واكد".سيشمرانهلفكولا،طراقدسالت!منمرموقامقدارا

تحسمهلاالفلسطينيةالثورةحركةداخلوايىسمارا!بمينبرنالخلاشان

:إقتالاميادينفيبالفعلولكن،المؤتمراتاوالصصفيةالتصريحات

يوماس!مرهناًلذيالحزءهوللقيمادةجدارتهسيثبتالذيالجزء"

عليهيتمشالذيالاستراتيجيالخطانمماردىتخلالمنللجماهير

ولاالاللسطيئيالوطنيالمجلسفيتقررلاقضيةهذء.الصحيعهو

هذه.اصحق"االتمريحاتولابالمقالاتولاالتنفي!يةللمجنةافينقرر

)28)".والدؤوبةاصبورةاالمببدافي!المارسةخلالمنتقرر

خلفيات،فلسطينفي9391-3691ثورة"اهامةادرالىخهوفي

النلفيةالىمرةلاولانظا!ياكنفانيغسانيلفت،(وتحليلوتفاصيل

ال!يهودوتفلئلالعربيةالارشلنونوالطبقيةوالاقتصاديةالاجتماعية

من!عئيلةنسبةسوىيملكونيكونوالمالفل!ممطيفيناللاحينلانفيها

الفزوفيوجدوابحيثاوعيامنكانوافقدذلكمنوبالرغم،الاراضي

السلاحليشترواالبسيطةاراضهمبيعالىدعاهمقومياخطراالصهيوني

العربيةالارضالاقطاعيون!العربيبعبينما،الصهيونيالغزولمقاومة

مثلثكابوسبينالعربيالفلاحانسحاقخلالمن"اليهوديللراسمال

وؤداهـسة،العربيةالاؤطاع!ةوالملكية،!رضالصهيونيالغزو:

مكانياخذالذيالتحديفان،الاتدابحكومةتفرض!االتيالضرائب

،الصكارا!ربالفلاينءنكث!يرااًن.القوميالتحديهوالصدارة

العربللمدكيناراصهبمباعوا3391وانتفاضة9291ابانتفاممةفي

،7191(ايار)مايو،الثافيالعدد،فلسطيخيةشؤونمجلة)7؟)

.63و؟6ص

.74عي،الساقيالمرجع)28(



والانتدابالصهموفيالقرولمقاومةسلاحاباثمانهاثنرو(كيالكبار

والتقليدالديننفوذلهعيشطرازيتحدىالذياغزواان.البريطافي

مواصلةمناحليركية-الاقطاعيةالقياداتمكنالذيهو،والشرف

الحالاتمنكثيرففي،ار-كبتهاالتيالجرائممنبالرغملهورهالمب

للرا!مالىتبيعهاالارضتاكرشترياكبالا!طاعيةالعناصكانت

علىاليهوديالاسشيطانيخعه،رالالىعبث!وقعلقد)92(.اليهودي

الاقطاعيةكانتب!نما،غيرهمدونالفلسطينيبغوالفلاحينالعمالعاتق

للإ،-ودالاراضيببيعهافلسطينضياعفيالمتسببةالاللسطتيعة

فيهامةنتميعجةاىاكنفانىغمعصانتوصلوقد.الامبرلا!يةمعوبتحالفها

التصوأذارهاا!لم!-ني93913س3691ثورةفشللاسبابدراسءت

القياداتالىبارجاعها6791عامهزيمةحتىافكهطينيةاالقضيةلازمت

الصهيوني.الامبريالبموالحلف،العربيكأوالانظمة،المحليةالرجعبية

كنفانيغمصانجطد:ميراتبعدةالهامةالسياسيةادراسةاهذهوتتميز

والنضالىخماعىالاصالفهم،النتائجواسننخلاصىوالتحل!بلالبحثعلى

الجدببةلل!؟لأالهمهفيال!ائدير4اقولبةامنغم!،نتحرر،لغسان

ف-لألمنالمتخفةالدولفيالوفىيةوالنوازعالدينبينالمستمرة

ثورةمفجرالون"،مالشيخالىنسبة)القسأميةالحركةلاهميةدراسته

فيوايؤ،،)جيظرامرتبةفيغسانوضعهالذي3691-9391

لرسدهمعاطلي*يااودورهالفلسطيتيللادبالنضاليبالطابعاشادته

الصقاتثورعاىاككيد،الانهزا!لأالضقلبديةالشعبيةالمثقافة

الفلسطيئمةاف!ورةتاريحمنالاستفادة.الفلمسطينيةالثورةفيالكادحة

فجم!العلمىالثوريوالتفاول،وانتكاساتهاهزائههااسبابتخطيهـي

الصغيرةاليومي"الانتصاراتتحقيقطريقعنالكليالمصراحرازامكان

مقاتل،ثوريكابىببكأماكب!غ!مانتفودالىهذاكليشيرالا.وتراكمها

هـل،الحياةعنالقفيةعئدهتئفصللا،علميينوفهـربوعيمسلح

يترمدوالان.عظي!ةثوريةسيمفونيةفيوالسلوكاغعلواالفهـريتوحد

.الثوريوالعملوالفكرالادبسب!باتكلمتخطياوالعنفبالدمالثوري

با!ذلاوالمماضل،المقماتللللأديربفذانموذجكنفانيغسانان

والثضافةبالوعيالمتمصزالعربيللاديبالعليمالانمودجهذا،وبالسلاح

والكتبارراساتالهنخصصىانيجب.اربوريينوالفعلولاصرار

السبيلهذاوفى.وعقلناوجداننافيدعائمهلتثبيتالخاصةوالاعداد

خاصاعددا-لفاتهمنموكتابيقنث!رتوقد-الادابدارتصدرانارجو

للنسوريالنضاليةالتجوبةانموذجلدراسةالادابمجلةمنممتازا

فيرفاقهعنهفليكعب،كنفانىغسانفىكاالمتجسدالجديدالعربي

رهسذا،والفنانوناشعراءواا!سىياسةوكتاب*دبونقادالسلاح

.عاديخبركأياليومهءالاخبارزحمةفييضب!الا!جبالانصذج

وتلك،كاملةاعوللهتستوعبمجلداًتفيكتاباتهكلتجميعيجيوايضا

علىيقععاتقهافانثمومن،فرديةنشرموشةايةبحملهاتئوءمهمة

الثقافةالمهص"منكجؤءالفلسطينيةالتحرحوبمنظمةالابحاءمركز

الفلسطيف4.الابحاثمركربهايقومالنيالجليلةوالثورية

وميارس!ااوارهاخلالالنمضءإليةكنفانيغسانتجربةقوارتلقد

لكضالكي!فوعودلالتهابقيمتهايمرولم،كثيرةلاسبابحيا"في

قض-خهيعببشوالذيوسوكافهـياالمتوحدالمناضملالثوريللاديبوميلاد

الضجرلي-سةءـذهباهميلأيشعرلمسدمهفيتجريف!كادحتىنهارليل

برنضالالمتهم!نمنوقلة)03(العدوسوىوخطورتهاوثرائهاالنكحالية

ا،ثا!بى(كانون)يناورالمصادسالعللا،فلسطيفكأشؤونمجلة)92(

.52و51ص،7291

نهايرسةان":قائلة"دافار"الاسرائيلياعثواصحيفةكتبت)03)

"إ)للجريمةكرسهاالتيلحياتهمنطقيةن!ايرلأتعدكنفانيغساى

ا!رخةتحول('كذا)ثابتةعدالةفهناك.)الثوريا)خضال)

.،)امحمالهمثمندفعالى)المناضلون)المجرمونويضطرانفجارالى

(تموز)يو!يو01عدد،البهـوتية"الانوار"،دةجرعننقلا

7291.

"،

العربيالثوريدلكالبيدالحبالألمودجدلث،و'دبهم!ليعم!+ى

حياتنافيكالممتادشبكيانفصالبلاتامبتطابقوبال!لبالكلمةالملتزم

منبحالالتجربةهذهمناتفلتالايجبوالان.وا!سمياسيمةالفهـرية

منجديدجيلخلقفينستثمرهاواننستبقيهاانيجب.الاحوال

تضحيةاحتراميكونفهكذا.المقاتينالكتاب،العربا)ثوريينالكتاب

الجديد،العربيالثوربم!بهليتعمددمهدفعلقد،واستشهادهغسان

وقودكنفافيغساندماًن.المناضلالفوريوا!فيوالدمبالعنف

!ءالعربيالثوريمنجديدةنوسلأولميلادوالعنفالثورةلالثمعالضروري

وا!رعباالتسوياتعنوالبحثوالبياناتالكلامبلفةيكت!بلاثوري

الطريقهوهذالان،بالصنفالعنفيقابلانهبل،والدمالعنفمن

،والخرافاتوالرعبوالذلىالاستكانةمنالج!اهصرلتحر،كلىالوحيد

فان،التحريركفاحيجىح!نومن":"فانونفرانتز"كتبكما

ووا،و!ميةكلوائفالىمقس!ماذلكقليكانالذيالشعبهذا

سميداذلكمعوكان،يغلح!لاهائلرعبفريرسةكاقالذيلشعبا

نفسهوينظم،التحريركفاحاثئ؟ءريخبدل،الاوهامزوبعةفيبضياعه

،جداواقعيةمههإتواووموعالدموووط!فييخلقو،جديداتطيما

)31("..جدامباشرة

تمسمنقديةدراسةكتابةالصفحاتاقصهـبهذهلم،وبعد

كتابفيكنفانيكساناشهيدايقولكانكما-"الموضوع؟با)برود"

الذكط-الرثاءكلماتصياغةاو،-المحتلةفلسطينفيالمقاومةادب"

س"الشمسفيرجال،)دواي!هفي"الاداملبنواح"غ!مصانوصمه

ذلك،كلرقم-ايفأوفنياوقوم!باوثودر،فردياالكارثةضخامةفرغم

الثورية،التجربةم!ستوىالىالارتفاعالصفحاتلهذهاريدفافي

الث!،الجديدالعربيال!وري؟لدموالتةميد،النض،ليةوالتضحية

العنفلمواجهةالوحيدالطريقانهويوقنالثوريالعنففرورةيعيبد؟

الهمجيلالىوالفكرالحلماجبالمنالعهوتغيرولقد.الاستعماري

وفد.والعئفبالهمم!اثلعربيبجيلمواجهتهمنبدفلاوالع!ف

لمواصلةودعوةمظاهرةالىتحولتالتبمالجنازةصورةابىهدرغمتابعت

قيميةاليولفدنيسالجنازةفيهزنبمماواكثر،المسلحالمنضال

م!ل-العاشرةابن،فايزابنهصورة،اثور؟اكنفانيغسانتضحيلأ

دافعا:،والمقلاللينالمتظاهريناكتافعلىمرفوعا-والعئفالرمجيل

بالدم،يتعمدالعربيالثورياننعم.)!الغمربعلامةاصبعيه

كنفانيغسانتفمحية!ونفبذلك،ترسخوالقضهمةيتزايدوالاصرار

دمووصبح،الصبيالنضاللقضيةقويةدفعة،والثوريةالنف!الية

الجديد.ا)عربيللثوريتعميداالشس!د

.95صالعربلمبلاالترجمة،الارضمعذبو)31(

عطيةمحمد؟حمدالقاهرة

لادهرسماكلضرةعلآلا

العامالريدكجاه-دصثمق

وكبرى8دال!ادارمنشوراف!وكي!

فيوا!ربيةاللبنائيةالنمشردور

.السوريال!ر


