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االالإهع!حا!ه!فب!اأنيثلثعأط

كنفانيغسانالمناضلتابمينالي

المقاوملأوحركةلبنانفيوالوكلنيةالتقدميةوالقوىالاحزابدعت

والجبهةاللبنانيينالكتابواتطداللبنانيةالصحافةونقابةالفلسطينية

اكموز9الاررماءيومايمتابينياحتفالالىفلسطينتحر-سالشع!

مروراىنجو،لمنالممبهالعرييةبروتجامعةفيعبدالناصرج!القاعةفي

كنيفاني.غساناستشهادعلي

الكتباثحادباسعصادقحبيبالاستاذكلمةيلي!يماوننشر

اللبنانيين:

،المترنحالشهادةبانقاضالمثقل،النجومبراعفالمثخنيومكفي

النازفوالقابضالوعدوجهعلىالمصلو*الصدروتمزفىالقهرعصفمن

الراية.وافولالافاقوهجرةالهزيمةتناسملرغمالسكينحدعلىابدا

الراعدةوالبراءةالسماخروالحزن3الجرالنغوةفتىيايومكفي

..الموتالىوالشهـوة،الصوق

بالمناممباتالمتربصوناولئك؟الخليونيقولماذايومكفي

الانرعوبسط،الحناجرعرضاليالسباقينفيليكونوا،الدوائر

..الخاويةالاصداءوامتدادالحراخمساحةعلى

الاطفالوحدقاتوالترابالريحفافلةفيكترحلايهاغفرانك

.الهماجرة

كلمات،االنوىع!منكاستلبتهوقدالحبيبةوجهعينيكنصب

.العاشقاتوالقصائدالوجد

فنطلقبعرسكاليوم)نحتفلكابرجديتكبابجديةلنااينفمن

ننكمرانمغافة!ونالن!شدتلوالنشيدميكونرسلالؤحاجنحة

متفعمة.شظاثام!وتتطايرمرأتكعك

التياللمعةومطلعالاخيرالجرحضفةعلىالوصلزمنيافنرانك

"ليستعكا".لصفركفيكلها!ادهذاالىحاجتكما،بعدننعقدلم

عليمنظلالهمتزايلتوالرفاقالتاوهمرميعلىفهيعنكبالبعيدة

لمالعجههسوىال!ل!1منيبقولمالتوىمنومنهمقضىمنفمنهمالرمال

..)المحاملجمل)و"النهع"و

انيابنامنصنه.لديكاشنبقه.لنازادكتدعلاذلكمع

الروياوافاقالهاجسيسكنونالذينللرفاقحارابهواحتفظوالمخالب

المتعبين.ومحاجر

.المغامرهوبكارةوالرجولةالسمفاملمةايتهاففرانك

علىالصدرطاويا،الصمتيومك!لاثرتا!الامرعادفلو

والترابوالر-وجهيمنهاربا،الاحمرالخمطعلىمتوثعا،الحرية

.اًلمهاجرةالاطفالوحدقات

ويسمرنيالانحاءعليياخذ،يلاحقنيالمالهمفراسك؟اينالىولكن

..كربلاءقاعفي

؟والمكانالزماناحتواءعلىالسلطانهذاجاءكاينفمنأعجبا

..المترهلةبالكعفةلابالمغعاءالمكشزالرشيقالرمحذلكانكبكوالعهه

الارفيبارحبمصدركعتضنانالاخيرالوداعلح!ةفياردتلعلكام

الظاهروعانقت..واللهبالجمرمنرقائقفتفجرتجس!دكمنعساحة

عمركوهو،العشقكتابختمتوبذلك،الحبيبةجسدمنوالبم!

.

عرز

ا!ير!ميع!ممور"/ل!!ا

ا)فجيعة.الوافعانهالاالاسطوؤموبفصل،عمرلرجميع

..ثرت8لىالامرطدلو

الجسور..الطليعةفياهلهمنوانت"البيت"ارادةهيولكن

وانزلهبالالتزامايمانكآمنفدالرجالميمثلكومنبشريعتهملنزمتانا

أ..انزلتالتياكانة

الصمت،حثودخاربمالى،يومكفي،مسوقارايتنيمنامن

نقتاتالصمتعليعمرنانقفانخاصةيومكبعدينبغيكانحينفي

..الميلادنصنعحتىالفمللوحدانيةونترهبمائهعنونصدوخمبزهلن

وتطراًلميزانو!عتدل..التقويمسلكالىالزمانحياتفتعود

..الانسانمل!تهعرويستويالارض

اللينانييظامتاباتحاد"كياسرنكوهم"البيت"اهلفباسم

..حضرتكفيمكا.ليآخذانالسيداجمالىاسمح

"باتقوىما،السخاءفيالمعجزةوانت،عندرمنليوهب

..العارفينموكبفيواسهـرطلعتكواستثمرفعجزيعلي

موجزاعجلعلىساقفالاديب"كسان"منساحلكلندفق!

الموفدجلومنميباوذلكالصورةخطوطمنمغتمرا،القولفي

علىوانا،فحسبيوبعدالامكانوهزالعندي*دواتبفقرواعترافا

.بلالماءوارسمبالرمراتعمثانالساحلهتا

"فسات"فييخوضواان،ا!فاءالملاحةرجال،وللاخرين

!رجل،الشهيد،العاشق،المنافل،المعلم،الرحالة،*نسان

فروبادجاكومنكانولثن.الموتوادمانوالسخ!ةوالصحافةالنئ

والنواصلالعدودواقامةالتجزئةمحاولةعليهاوالافتراءالحقيقةعكل

لغةالتعاوفياستخدامعلىمحمولاارافايالذات"غسان"شغصيةفي

غير.ليسللايجاركلمساهذه

في!شطصهةالن!ريسترعيمااولانعليالقولفياجماعفثمة

ث!رأهو..العجبثراوهاهوالتقد*بالغويستث!الادكب"فسان"

الكيمفيالبارئاالشكلع!قصرتهثموالنموالتوالدعذالراءهذا

مرحقليخلويكادلاوحتي،الييانواساليباكلمةصورمنالكيرو

.."غسانبتوفيع"ممهور"باسق"فرسمنالكمابةحقول

أاذ.القلمية؟ثارهحيالىتاخلثاالقيالدشةمبتهنامن

الرغممنوثو؟لك!لىوالجودةالاصالةجملفحسبالغزارةفيهانرى

كعذيبجسدفيمفتنةفيهاظفارهاوتنشبكحامىهكانتالتيال!ول!

.سواءحدعدهلالوحا

بشانه.الصالسركابان،بمد،عجبولا

واحدموهبةحصيلةوالكيفالكمفيالرائعة!لارتلكامونترى

ايامأواطزلوالارزاءاثحنعليهاواهتلفتعدةميادينعلىتو!كتفد

وكلئفاليقينعلىالسؤال!سمتقرماسرعانلكنأا!قو!التعمي

الداخ!االىالنال!منبالانتقلاوذلكال!شةطلفيةعنالستار

لانها2ولاداتكدافعحيثالتفجرونبعيلأثارفيالجوهرعلىوالوقىف

ا!و!يختب!+الصد.قرارفيهنا!هها..الامطارعقودوحمراحم

منجوالانت!وكطعميدولا..والعذابالنفيسحةوكحنمياللاجيء

بهاثنهنامن.بالثورةالاقترانوكان..اًلسرابلىوىماءول!

الرحاكان!ذهه!اومن"غسان"عندالوجيصانغافهبالعرىرجلة

النوىومرامياشحمراء.اقتحاعهافيباسلة،عطلألهال!باذخة

السحابعنالمطركمابهاكعفق،بالقفسة")فسانهـ)رشحهكذا

ؤنو!حيقلمهعليشواظاجرتهكذالمالقروحةامبدعنوالوجع



عينيه.ضياءوفيويديهلسانهعلىجرتكذلك

اح!فمنف!دفهو..كائمايخمر!ينانلف؟نكانوط...

سائرابهافهضثم.العظمونخاعوالاعصابلحمهوانزلهاشعبهفضية

الارفياثفالمما.زلزالهاواخرجتالارضزلزت.حتى..أهلالغامحقلفيفي

الحادالملامحالنموذجبخصائص"غسان))ليتفردبعدمزيدمناثمة

بينالنر،العمليةوالممارسةبالفضيةالايمانبينالصارمةالوحدةعن

رجاليتشكلالوحدةهذهعجينمنانالثوراتكتابوكل،والسلولر

ذلكعداوماالشمسالحقيقةهيتلك..يتعممونمائهاوفيالثورة

..نفا!طواخشاففباطل

اككلىنمسان"غيابفي،نلقيهااذموجعةالنظرةتكلنماولشد

الثورةموادمناكت!فواوهدفنراهموالفيعندناالاباهلمنالك!ير

الشعرمناًنيةفيوحنترهاقاموسهامنمفرداتبتهجينيدكلونالنى

بالنقدالتعاملسبيلعلىوذلكالمزاجمرهفةالعودرخصة،النثراو

الآفمةهذهتاخذانما،ولكن..الرائم!الوجهوارتداء..المنداول

انفطاععلىشواهدهيواذحقيقتهاعلىتتبدىخىالضوءميمكان!

الوباءهوذلكم،والرايالسلولربين،والوجداناللهانبينالصلة

لمشيءلا.منهالدائرةنقطةفيكماوطتااطرا!فيالمتفشيالفلبي

وانفاسالشعراء،كلماتالشمسخيوطحتىالجرثوميالتلوثيلحقه

والشهادةوالبراءةالحقيقةارضالى!..المفراينفالى..البنداق

.غسان.اركا.والثورة"القضية"ارفي

النيرانعليهاالتورفالسمنبعدوراهولاانهزيمةفيفالموتاو

مصلتلقد..،،كسان))يا...طارقياجلودنافيادخلهيا..

وجهالعفنوعلا،الاحلامالنالفيوفيسنتالنترايينفيالمماء

..الانتكار

وحرود"سعدام"عذاباتفي"حيفااليالعائد))اما

"نرالىاماأ"البرتقال"عنماذا...(الهمسفياتائهينالرجال!

أ"حزناة)يتقطر

بمدأصوتلهاأيسمع"البناد!)اوعن

تثاهدالجدارلم،الارضاحشاءمنالعدودتعبروانت،لعلك

من"الغارج"لعمايةالسماءالىهناكارتفعالذيللانفاسالكاتم

المرآةاليالتحديقبراعةسوىللرجاليبقلملذاك"الداخل"-

نضحكلا..الاعرابومنافبالانسابكتابمنتيسرماو!اءة

.عودةنحيرالىمضىالطرائفعصر..بطردهلشبتتلكياصديقي..

لضحكلاأ..والخبرالمبنداوديوانالعبرلكتاب"المقمعة"تالراالم

...الاندورذاجاءلفد..الضحكمنمولاحسنك..عليكبالله

غيرها.لناسماءفلا..الارضفيوامكث..الصليبعودفاعرنا

بفانونالصخرةالايمان.دلااليكالتهنئةازفانكم!قلت

يتسلحانبشرطولكن..المعجزةاجتراحعلىالانسانوفدرةالحتمية

لااستشهادفملفييتجسدوالثورةبالشعبايمان:سلاحكبعثل

فيمثلاوذهبتالحجةبنفسكالقيتوقداشتعالعلىالاينقطع

.؟الثوراتسكل

مشاركهعنلا..كسانياالتهننةاليكآزلىانكمت،وبعد

فيلكمشاركةعنبل؟..للشهادةت!ريما،الابوا!فيللت!!خين

..والافنعةالمسوخومملكةوا!سقوطالعقمزمنمنالخلاص!رحة

فغورابكمشغولافسيقلالرفيقايها،اسرفنافيكرسيكاما

الشامخ.يالحضورمنك

والوحدة.والينمالنفيج!مرعلىولدتييمعليكفسملام

..الفضاءسزحم..الشهدا"منقبيلاتوالدتيومعليكوسلام

الانسانمجداجلءنالمنشدينصفولىتنقمميوموسلام3!ثليك

..والارفي

ضورابكمشغولافسيظلالرهيقايها،اسرتنافيكرسيكام!

الشامخ.بالحضورمند

.*

السامرانيماجد:منرلطلة

..الن!اميمبعدماوزمن..الثقافة

هذاصكلا!منالاولفي"العراقنف!شركةعمليماتتاميم"ء!ء

ي!الحياةواصعدةمستوياتكلعلىالكبيرةدلاتهلهحدئاالعام

تلقا"ليايتحولميدانمناكثردي"المؤشر"وجدناحتى..القطر

الاقتصادية،:،(التعبئة":هي،واساسية،مهمةنقطةعندليلتقي

جمبصعسيرخطوظوكأن..عبيةوالتف،لسياسيةوا،والثقا!ية

حماية":هو،واحدهدورعند،واحمهومرة،التقت"الجبهات"

وهناك.."متكاملةيورة"الكميرونوجدهالذي"المظيمالمكسبهذا

العا!تموزمنعشرالرابعميانفجرتالتيالثورةانالىذهبمن

العا.حز-يرانمنالاولفيوالحفيقي،الفمليتكاملهاوجدتفد8

لتحريرضوةاجرأتمثلهذهالطميمعمليةكونالىفبالاضافة"

!و..الشعبلمج!وعبالنسبةالكثيرتعنيمانها،اكطنيالاكتصاد

ووسانلبطرقنفسهاعنعبرتاتيالاستجاباتهذهمنذلكعلىالل

عل!)معنويةقوىمنتملكمابكلوتساند،السمتعلن،مختلفة

القو!كلانتحس،5891تموزثورةومنذ،مرةولاول.(الاقل

ارضعلى،واحدصففيتقفالقطرهذافيوالتقدمية،الوطنية

الكبيرأدلاحهاكهذهودن،لة...واحدةقضيةاجلمن،واحدة

اباذنفسمهعلىوالتفرق.والانقسام،التشتتعانىلشعببالنسبة

واطاقاقىالجهودمنالكئيوعبرهاوتحولت،السلبيةسادتهافترات

..اليهتتوجهان!جبكافيالذيغيرمجالالى

البنسا،:البناءفيخطوةاولالىاشارةالحمطكانهنامن

!فاو..يتعزفيموفمهاوجدتالض!الوطنيةالجبههوبناء،الاقتصادي

النمللانسانالحقيقةالولادةيوملهياكثرعززتهور،بطرافها،هي

.بيدهامودهويمرف،ا!نصادهزمامويمسك،ثرواثهيحرر

ويفبم،الجىديحفزان..الكثيريثيرانكهذااحدثبدولا

المديأ،اليومبغدادلتجدخى..بالفعلحدتماوهذا..الطاقات

!و،الالفبعدالواحدةلياليهاعنكيرةاش!ياءلكتحكيالتي

جديسد!منونهاراتهالياليهاتبدا،"فريةساحة")الىتالولت

..،التاسيم:هي،حيانهافيجديدلهضيةعن،جديدوباسلوب

01فنيةولرش..يةو!ى،عربية،9كريهتواتء..

شمفيتعودناكمالااغلبهويكتب،يقال،كميروشعر..مسرطيات

ىنضفيهالتجربةاننماذجهمنالكيرفيتحسشعرانما-المناسبات

...حزررانمنالاولكانتالتفجرلحظةوان..زمنكابدأتفد

افمالانسانوجوداوكدانهذلكمنوالاهم..ويتع،طف،يبشرشعر

يحم!كماالتطلعي!حمل:الوطنمنالقلبفي..الحمثمنالصميم

بدأ!فدالجديدالانسانزمنان:ليقول..الكبيرالانسانيالهم

."انتاميمبعدمازمن":اسمهزمن

طالم،"معروفةمدنا"فتجدها،الاسماءخريطهالىوتنظر..

.مدأ:الاصيلالشعرصوتسكنهاكما،الشعبصوتسكنها

شلشجميلمحمد،الصائغيوسف،الزهاويآمال،يولسف



...و...و..الواحدعبدالرزاقعبد،ال!ريخليل

اولى،س!ابةيديفيوجهكلكأن..))

...الجزائرصفحفيالممالمنازلبعاش

،الحمراءالساحةوسطالاعلاملهفة

....حمامةيديفيوجهك

ع!فحة،الاباركانتالتقيتكحين

"،الطلأحبكالشمالحقلوفي

(؟791حزىان!ةالثورةجريد*سكلهالةالمسطعن-يوسفسعدي)

الهث،،صوتك(طاردوكنت"

صوتصوتكفبلكالهامامجاهيلعبريفلفلكان

،الكلماتسرىخملفافامر

:!لأة

اهدابنا،عوقعبروامنابعرتانا

يستيفالونالشهادةددوبفيومضواً

"...ينهضون،مبورهمصخرعرجون

:الئؤرةجريدةسنعرافواسصوتككان-:الخوريخليل)

(71!؟حزصران4

في!ةمنافثةفيالحبةنعوزهلاالمتاملانجداوبديص..)"

يحناجلاوهو...و...واجتماعيةسياسيةنظروجهةمنالتاسم

عندلمحنو،وثاعرهمالناسضمير!الحمثهذاعنبهيعبردليلا

مرالتيالظرو!فسوةلفرظيبدو..حلمايمثللسنواتكانكثيرين

..مستحيلا،باسهوالعالمالامةشهد.لهاالتيوالظروف،بلمفابها

ومي..بلرنافيوتاريخها،الاحعكاريةوالشركات..والنفط..

حمودوذات،يوميةبئحداتالمواطنعنديرتبطذلككل..العالم

"..وكبيرةصغيرةاحداثهيوتتجسد،الناسذكرياتكلتمخل

)؟791حز!ران5:الجمصريةجريدة-الصلا!ي!يوسف)

،والشعوب،الاممحياةفيالحاسمةالقوميةالمعارككلوكما

ايضأالكتيراستقطابوفي،الكئيراثارةفي،"المعركة))هذهكانت

اشياء،ءليزيلجاءللفطرالمعامحراتار!فيامظيماالحدثهذاوكان..

امام،لوجهوجها،الجميعوفعكمادهو..جديدةاشياءوليرسي

..السلبيالماضيرواسببقيةازالفانه،التاريخيةمسؤوليتهم

الىدفعتهاوكبيرةواسعةلموافيعمحركاميهكانالذيالوقتبنفس

هـدهعلىالانسانظلفيهاالك!رفتراتفي"معينةموجات"الطل

اها..مجاخيرفيلتكرسلا،اليومنعودانالزمنويشاء...الارض

منمتم!رةبجوانبوالجتويةالحديةالنظرلاعادةحامزالتكونوانما

..واذحمسارتحديدبهدف..بالذاتوالفكرية،الثقافيةحعاتنا

((مصيرمعركة"فيالانساني!ونحينفرورياالتعديدهذاويكون

زاجدمنادباشابينفتجد.اليومشعبنايخوضهاالتيكهذه

مدكوواطارهامناخهاوفممن،المعركةارضفيوجودهبحكمالاديب

عبد)"المعركةمعحياتهخط!وكل،ومواففه،فاعليتهينسقلان

..)5/77291/:الجمهوريةجريدغ-البصريداودالجبار

الحدبيمكنلا"أنهالبياتيالوهابعبدالكبيرالشاعرويجد..

واهفايثمرالذيالتاميملان،ا)ثورةعنبمعزلالتاميمعملإكأعن

..جديداالمستغلةالطبقاتصالمحفييكون،ثورةثون،منالر

صاررهياشالورةاعمابهيجاءعندناالتاميماًن..

.-

لرفي،الجماهيرخسةمييوضعالتاميمانذلكمعنى..الجماهير

الثورةجريم!)"جديدةحضارةبناءولي،والروحيالمالممستواها

(7291تورفي5

فيرامناسرعف!،عمرهشاهدهوالثوريالاديبانوحيثا)

امعاثعولوفهيح،اضاساالىوتبسيغها،الكبكلة3الاحداتناولفي

النغطثركاتتاميمثورةتساويثورةهناكانأحسبولاسالحقيقية

عبدالا)"..5891عامتموز14ثورةسىالحديثتاريخنافي

)7291تصز5:الثىرةجريعة:نيازي

تعميوالفطرابضاءمنومنانااديباوثلاثينما"لةحواليشاءوفد

اللمبمدينة"ولاختاروااجتماعالىفنفاعوا،موفنهمعنالتعبير

المؤممة!النئركةمنشاتمنجزءعلىعبرهاطلعوا،كركوك:"الاسود

اللمواجتمماعهمجولتهمنهايةفي،ليتخذرا،فيهابالعاملينوالتقوا

بالمرحلىالمرتبطةوالفكريةالادبيةالقضايامختلطعبرهناقشوا

عىتعبيراكانت"وتوصياتفرارات)ءجملةاتخذوا..وطروفها

..صريحا،ومعنوياماديا،ودثما،موفغهم

-:القراراتفيجاءوفد..

الاح!كاريةالعرافينالطلنريمةتأهيمانجازالمجنمعونيثمن-ا

فىمعركتهافيالعربيةالثورةحركةقطعتهبعيداشوطاويعتبرونه

والرجعية.والصهيونيةيلامبريالية

يتخلصاقياقراراتالكلالكاملدكمهمالمجتمعونيملنس2

قي!وما،وزه!فهالمظيمالانجازهذالحمايةاز!ثورةقيادةمجلر

والفر.الصمودمستلزماتمنذلكعلى

وفوا،نذعبنلجماهيرقطض"الذيالشوطالمجتمعونيثمن-3

علويؤكدون،اوطنيمااالجبهةالىوصولاوحدنهاتماسكفيالتقدمية

.الثورةمسيرةونهميقالطمبملحمايةالسبيلهيالوحدةهذهان

و،المرحلينهذهفيوالفنانالاديبدورالمجتمعونناقش-4

الكاملاثوريمداهالط"يمانجازياخذانأجلمنيقدماهانيمكن

الادببالحركةوافععلىالظميممردودتحققاناجلمنوبالتالي

الوقوايؤكدونكما.وحضاريةاجتماعيةظاهرةباعتبارهاوالغنية

العربينعساناةدضيةتلتزملاالتيوالفنيةالادبيةالا-لجاهاتبوجه

.عامبشكلويلانسان

اجتماصاسنجابةوالفركلجىاالادجم!ا)نتاجانلىارركبد-5

وبالتاا،كذ!كاصلملاوو"يةحضاريةاسضجابةهمابل،هح!-تية2و

هـالعاعمهالحياةجزئيا!عنبالتعبيرمطالبانوالفنانالادببفان

.الثورةمسيرةهلالمنوطننا

ا،باث3التوعيةفيوالفنانالاديبدور(هميةعلىالتاكيد-6

ءاعنالابداعيةوطهوحازرالفنيالاداءجلأسبالىللجماهبروالانية

العربيةوأكأناسخبنايعيشهاالتيالتحولمملياتوتعجيلتعميق

الادبيسالمؤ-ساتبهاتهومالتيالتخريبعملياتضدوالوقولى

المث!بوهة.والفنية

الفعاالاسهاماجرمنثوريةعمليةالظميمانعلىالتحيد-7

العقيم..المظهريللانفاقوممسيلة-وليسجديدغعربيةحضارةبناءفي

للادبأ(الموففيالجانب"مؤكدة"التوصيمات))جاءتاذا



هى..اكثرشيئاتحملو!يجاءت"التوصيات))فان..والفنانين

-.بتوصى

ال!،م!ةالهيئاتلاعف*موحدعاماجتماععقدالىالدعوة-ا

بافبةالرامنةالمهاممنافشةبهدف،القطر!يالثقافيةللمنظمات

لهم.

معركةثعنحونشاطاتهاوتوجيهالقطرفيالثقافيةالمنظماتدعوةس؟

اختصاصه.حشبكلالمرحلةهذهفيالصمود

الادبىساءمنتوعيةفرقلتشكيلالثقافيهالمنظماتثعوةس3

القطر،افحاءمحتلفطؤ!والتثقيفالتوعيةبمهامللقياموالفنانين

الانتاجية.القطاعاتفيوخصوصا

منالاعلاموزارةمعالئغافيةالمنظماتجهودلنضافرةالد!س4

والحفاظ،الشعبيالصعيدعلىتقدمالنىالفنيةالاعمالتصعيد،جل

المعركة.بانتهاءالشعوربوجهالوفوفبهد!ادامتطهلى

ريعهيخمصموحدموضلاقاهةالتشكيلييئالفنانيندعوة-5

.الصمودلدكم

معرضكلفيالمباعةالمعروضاتثمنمن.ا%نس!بةحسم-6

.72!الا/ا/مناكلتبارا،الصمودلسم،نشكيلي

والفنانيعنالادباءنتاجاتمكا!تمن01%نسبةحسم-7

ث!هلم51قي51

?!!معر
ولي!ئيرا!موت!ليف

نعر!1الزا-يلىجليلةخثمةيق!مالعلميالكتابهذا5

لتي!9المعرماتالغيبيةعنالنكلويرف،سليمةمنبية

الجنسطالحماةمسلألل،وتجريبينظري،واحصائيعلمياساس

الاميركية.المتحدةوالولاياتا+كحاديةالمانياجمهورية:المتطو:

،الاحتكاريالراممعماليالاستثمارنيرتعتالجنسيةوالعلاقات

فيالشعبيةالطبقاتنعانيهالذكطالحقيقيالقمعمدكلننالى

مشحطخيعالشالرليسيةالعللعلىيدهارولفويقمع

الن!امداخلالأمةفئاتلجميعابنسيةالصل!كلاكعاجوهي

اليشرممماالجسدوحرمان،استهحسيفرضوكليفةواطارها

هذاولشي..موجهةعدوانيةنزعةنحوالجنسيةالغراتروصرف

المجملفيالامكلأهاتجدلن،(الجنسيةالاستراتيبية"مسالة

..!جمعبوميا

هما:م!ناقضينيبعوانقدمنه!نعلىالمؤلفامتمدوقد

تطبقه5ننفدانويمكن،الثسموليةصفةاساسياقانوكا

العلاقانوهمارساتلمظاهرالتضليليالرأسماليالتكييفقانون"

."المنتجينلجماهيرالاضطهاد
(و

.--

6

ا!داضهة،فيالمقدهةاو،الرسميةوالمجلاتال!حففبملنشودة

/امناعتباراالصمودلدكلمالسينمااو،الم!مرحاو،التلفزيون

/7291.

.الصمودلدعمريعهيخصصالعرافيةللكتبمعرضافاهة-8

سيمديعهايعصصعروضلتقديمالمسرحيةالفرقدعوة-9

.لصصد

فوتفرا!ة،معارضلافامةال!تغرافب!الفنانيندعوة-.1

اقامةوكذلك...الصمودلدكلمريعهاي!صص،شخصيةا!وحدة

اعلاميا.الصمودلدعم،م!ننقلهمارض

فيالثقاؤيةالمنظماتبينالارتباطلجنةالمجتمعونيوصي-11

..القراراتهذهتنفيذبمتابعةلقطر

،،،

وما..النطاقهذاعلىيالكثيريعدالثقافيالواقعيزالوما..

طورفي،ودكرية،و،دبية،منية،وائجازات،المحمالهنادال

تشكلانلهايتوقع..ا!ادمةالاشهرعنهاتتمخضقد.)نجافي

القالر،فيالثقافةلواقعبالنسنةنطاقمناكثرعلي"نوعياتحولا

القادمةالرسالةفياليهاوساعود..الكثيروتبعث،الكثيرتثيرضي

..العرافيالياالثقافةوهموم،العرافيالمتقفهمومعن،!لعدث.

السامراليصالحماجدبغداد

كيقأءص!أوأ4

مأ!

مي!نارششدكرجصة
كسيمرلمش!عس!عةصلىفياسهممنفبحزت

طسبم،-صضو..اسعرهلطفيمكانم!لها

الراسماليةالمجتمع!اتمناساسيينمجتمعينفيماكلها

ا!عملادصاء-!كلندولب!ي-التكلريحثع!

مسمبثا،تريرهاالمهرولي،والنفسيةيلافتصادية!وط

اجنعة.'وبالتالي،واساث!ة*قتصاديةهها

ا!فييم،دالعطءالم!يميدافىفيالر؟سماليةالمبنمع!

!معة،مودربعل!العنسعهالحياءوسخ،الق!يملاري

يالوحه!يية،العنص!مرا؟ءمنسالرانعةالطببعةجزة

فلقرلذس!..سماليالي4ل!س!إهسمارالراهئالشكلىمولى

طا!سا،للراسمالع!المفعادالسهياعع!النضالم!حم

ليؤ!االنفس؟لتحليرعله)الفبرويديةوالطريقةاكاركسي

وهو،العربيمجتمعنافيهابما،الناميةالمجتمعاتسانر

ءي!ستئمارمج!نمع،الراسماليالمجتمعلخدمةالجنسيةضياة

.ل.ى006

الآدابدارمنشورات


