
ررمصصعيغتلور!هسعتمصع

.الولادةالىقصل..ال!ربالياذهب

.الجدارةمممرونبلغ،نتجد!د،نولدوا؟ن

.الموروررةلحياةاعلىلنتغلبنختارهالذيالموتالىنن!بالان

الصدفة.ر-حمععقدفاهااقىاله!فةلالغاءاليومنقف

نهددها.حينحياتناالىننتمي.نخالفهحينالعالمالىننتمي

..بالق!ذائفصلواتينانستبدلحينالوطنالىننتمي

.الاعياد-كونهكذا..ونفجر،ننفجر

الذيدملهمنالربفغ"اليوم،السابعاليومفيا!نونحن

."واسزاحادسابعاليوماللهوباركعمل

ابع.المىاليومهذايبا!كوثمنا.السابعاليوماللهبارك

نءيتنانلوالله،الوطنالىحبلايمناونمد،الموتنرقصفلان

ه!والله.الوطنهوجديدااسماو؟خذ،اليومالقديماسمه

..ادفى

نرتاح!ولكت،المملءنةرتاحلا،السابعاليومفيالانفحن

الهزيمة.عللةاليوم.الهزيمةمن

دمنا.يريدكماتكوينهاونعيد،الععوخرافةنقشرايىومنحن

كانتابدع!افيسالف!هلولاالقوليكنلمبدئنا،البدفي

الهزيمة.

!فرفي،دمنا-كتبهالنيانظريخهذامنالاولاليوموفي

ءينيكفروالمالذينادداث؟عندالغفرانعيدكان،الجديدمحويننا

الىفىيالوطنبخقخطاياناعنبالتكفيرمنهمبدلاؤقمنا،خطاياهم

اهـتيا!ااوبه!،يولدلمالذيالطفلوبحق،يتحررلم

جنونهم.ويومغفراننايوماؤ4.يصللم

عنننازاهاواحداسبوعؤ!اخرىمرةالخرافةتبدا،واليوم

،اليوماووم،اليومهذاففي.تستسلمالخرافة.مواقعها

يوموهو:المظلةعيدهوواحداسبوعفيثانبعيدالاعداءيحتفل

لى.اًلاوشكاءمنخروجع!

.الاسطورةفيسيناءمنخرجوااليوم

.المعريالجنديبقوةسيناءمنخروجهميبداواليوم
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ئفسه.يكررولا،الوراءالىيعودلاالنناريخ

الخرافة،ويقلدورن6بالخرافالةمستقبلهميربطونالذينولكن

!الالتار-خيعيدوو3سبالخرافةويراصون،الخراؤةالىوينتمون

نفسه.لتكرارمضطرانفسهويجد،الوراعالى،ارراء

عهليهم.تنقلبالخرا!ةحتى

.الولادةالىمنصلالحربالىنن!بونحن

اكلحر!لأ

الاولتشرين12

هزيمةعلىقادرونانن!ام!مناه-اتطولان...الحربتطولاذ

احتك!االت!بم!اللحطةمهـندموسنافيالهزيمةهزمنابعد!،العدو

.النارالىوي!

تنلإثه*!ديالذياو-با،الوحيدالقرارطيا!ار..النار

.القرنربعءهانةمنالانسانيلبرفنااسترجاعاى/ا

بانالجديرةالوحيدة،الوحيمظالمح!مةهيالنار..النار

.الاعدا،منالطرازهذامثلوبينبينناالعدالةتشرع

الانس!اىهذامهثنلاخب!اضاضروريةاا!تجربةهي،والنار

يتوحدفكاد،طويلةمدظءنذاختيرهيمارسلمالذي،العرجمط

الشك.في

التحققعمليةتدتملانمعناه-تطولاًن..ا)حمربتطولوان

فيالعربينالان!طصهرعمليةتنضحوان،المعدنهذا؟صالةمن

ء*يمه.وقناعاتمختلفةقيم

فمثل،وريصسرربعا!تصاراجلمنمعركةزخوضلانحن

الجماهيرلممارسةمسصلامساسيكون-ممكناكاناذا-الانتصارهذا

ارادتها.وتحرردمهاببخارمعجوناولشى

عمليمسانتتلاحمانعناه3-تطولاًن..الحربتطولوان

الذاتيةتجرقيهاخوصفيالهربيةالجماهيرارادةانعتاي:تاريخيتاى

.اخرىناحيةمناظاؤرهوتقل!مالعدوواستزاف،ناحيةمن

قوياحليفانكسباننامعناه-تطولاًن..الحربتطولوان

سيناءمنالثانيالخروج

يقامرونوهم..نقاسللنعن



هتا.المقلاللةؤواتهفييجندهان-امضىفيما-العدواستطاع

منوصموثظالحربطوليدفعهالذي،الزمنهولخطيراالحليف

هذهوفي.وشعوبنايودناصفوففيالانخراظالىالحياررمنطقة

الىالزمنانحيازيماخذ-هائلةتحولنقطةبمثابة،هي-العملية

مقاعدمنيأخذها،والسلبةالمتفرجةالعربيةالطاقاتكلجانبنا

..االحربطولفي!ت،المش!تع!لالبركانمنطقةالىالمنفرجين

ويثبت،ع!قالى!نجةمناترا!ةالامةاهذهوحدةجديدمنيثبت

واحلامها.وقرابهاوتراثهالغهـتهاالتحاماصالة

نام!؟هسوالزمانالمكانفيتطولاًن..الحربتطولوان

شعبلا...شهمبلااننعرؤطوان،اتار،غمجر!مرافقةفنادن

المعهاركوان،ثمنوبلاتضحيةبلاالانتصارعلىقاثرالتاريخعبر

لاستقسالفلنستهد..وحدهمالشجعانجيولفاافراديديرهالا

هي!ذه.مصانعناو!ي،اطفالناةاسوفي،بيوتنافيالحرب

.الحرب

اًلواسع..الواسعالتاريخيالفاريياخمذانمعناه-تطولوان

علىؤادروننحن.الكاملمداهالع!دوطاقاتوبينطاقاتابينجدا

وهصم.التكا.لرعلىقادروننحن.وتعويضهاالخسائرامتصاص

نايدركونالانبداوالفص!.الحربطالتاذاذلكعنعاجزون

العتيدةقناعا*!هموان،النناريخيسالمتيفبمطارئةكانتاذتصاراتهم

.الاؤ!نحارمنوالاقننرابالجنونفروبمنقرب

..نقاللانناسن!صكاننامعناه-اخيرا،الحربت!لوان

.نقاتل

بالمستقبل.حتىشيءبكليقامرونانهمالاءداءوسيدرر

.يقامرونوهم،نقاتلنحن:بينناالغارفىهووهذا

أدلصر

الاولتشرلن13

فينمتقدالمدوهزيمةبلورانالقولويمكن..الظنيمكن

رايكسس!ريوه!تالك.حزيرانمناليخهـامسمعاركفبم،انتصارهذروة

القبر.الىبالمنتمر-نت!الالتصاراتمننوعاثمةانيقولمجرب

علىالمحدودةاكتاههاتقوىلاثقهـيلاعبئااسرائيلافتصاركان

ابتلاعه.علىالمنطقةلشعوبلطبيعياالتطوريستطيعولا.حمله

حينا،رية4وبالشاصيئباللاساميةيتهموالم!رخينالمفكرينبعضوكان

وجدواولكنهمينتصروالمالذينسائيليينالاصيحنركانعن!ما

عملتعطلالتيالنشوةمفعولمن-جدارةبلابنصري!ونانفسهم

طارئىلأذاتيةبقدرةالمطلقةال!ثقةالىبهاالمصابينوتدفع،العقل

.التطورقوانينمفعولتثطلانبوسعها

اصابهم:ماوهذا

بانللمناقشةقابلغيرايمانالاسرافلبمالوءكافيتغلغللقد

،المطافنهايةفي،الاقدارهذهوتجسدت.بامتتانتدلو!الأقدار

ضماناتشكل-داودنجمةتحملحهـين-مثلا"الفانتوم"طائرةبان

يلاسطورةهذهب!نحةعلىالارتكازصارلقد.لمستحيلاابديا"لامنهم

الاسطورةحوريةيمثلالذيالمبكىحائطوعلى،جهـكأمنالعمرية

اخرىوسلأللإلىللاحتكامبديلاصار،اخرىجهةمنالقديمة

واؤلالمنطقةتاريخعلىتهـطاولااقلمستقبلعنللبحثتطقيةاحر

لشعوبها.استفزازا

..بمالخرافةالواقعاستبدلوا

..بالسصالتاريخواستبدلوا
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تشكيلمنانفسهمبهوعدواماتح!ق،ابدا،يهيمهميعدولم

هذافيتفرداتشكل،مختلفةثقافيةتقالي!دذاتجديدةقوميةذات

الطابعذات"*هودهمكلكرسوا،ذلكمنبدلاإ!افنخلفالشرق

برهاظاًلتاريخولاعلماء،والارهابالعنفحضارةلبناء"الغربي

هزيمةان،علانية،قالواماف!را.مفهولهبطلانعلىعريا

ارادةمعهاتفاءلمتتاريي"حتميةالىترجعلأالمنطقةفيالصليبيين

التجربة،هذهدروسمنيتعلموناذائيليينالاسفان،اتطقةاشعوب

بالتمسكتلافيهايمكنالسابقينزملا"،مهزيمةانالىمطمثنون

هزيضهم.وسببتالمنطقةعنالصلإبيينلىاغترابعل!قتاتيبالاسباب

الفلسف2صيدليةفيدواءيصيرانيمكننفسسهالداءان

الصلاونية!

روحباعاثةيعتزونقدالذين،الالرائيليونلفهـارتاح

منالخامسفيافيمرهمالمطلقةالثقةالى،الحياةالىاسبارطة

-حلمشكلةلمالسريعاكصرهذاانمعرفةتئي!اندون،حزووان

لهم،المنطقةشعوبقبولوهوحيوي4الاكثرمشاكلهمءنواحدظ

التفكيرالىالوبودؤهت،وكرستهاالمشاكلهذهرسخم!تولكنها

حصولوان.لاسرافلياوراءقضيةفيطاقاتهممنا،فىيدبتوظيف

جهسدمنالمزيدالىتحتاجالتيالاراضي1منالمزيدعلىاسرائيل

الى"البريالي!وديالطموح"الغىفدعليهاوالمحاف!ةحراستها

النعرمن41زبصدلان،آبافياودوبياحياة"طرازوخلقالتنمية

رسذاعسلىللمحافظةالاقننصاديةالطاقةاستنزافمنالمزيديئء

النصر.

قبورعلىالعثورسحرهمالذيئ،الاسرائيلإوناطمأنولقد

العربهزيمةنتسسائحبئنالمطلقالي!نالى،الوراةشخصيات

مىصبمحاربةالهـتفكيرمجردعلىال!ربمقدرةوان،ابديةستكون

عليهيقوىلاالذيالانتحارمننوعاستكوناوطانهمعالىاستولوا

اليعازردافيدالاسرائيليالجيشاركانرنيسسئلوبن.العرب

ملاييناربعة!ستطيعهل:شهرينقبلسداودباسميدلعونهالذي-

مليهـونء(ئةضدالقوىتوازندلى،الابدالى،!ةالمطيهودي

كببرلعددمهكن:بغرورداوداجاب؟متغيرةظروفوفي،عربي

نفسسهالاسرائهـيليال!قائدوجدفقطشهرينبعد.السنواتمنجدا

نهايتها.يعرفلامواجهةفي

والمصحفالمجلات!،الشهورةطلعشهاندايانوصد!

بتفبتكفيلة،الطالعسوءضدالم!صنةطيلقهمجرد،الغربية

البشرية.وق!دراتهمالتاريخيهومكانتهمومواردهملعرباطاقات

خطوكلتحويلالىضباطهمنجدبافوجا،فقطشهرينصل،ودءا

الاسرائيليينانواكد.لاسرائيلدائمةحدودالىالناراطلاقوق!ف

لسنواتالوضمهداعلىالاستمرار،الذاتيةبقوتهم،يستطي!ون

ادصدعمعجزةاندايانيجد!طشهرينوبعمد.طويلةطويلة

للفتك.موصةلميالاسراع

وجودهم،سوهرتشكلكانتالتيالخوفيحاسةفقدوالقد

انفسهم،ؤوجدوا.يخالفهملاالنيالحظبحاسةواتبدلوها

والتطاولبالاخرينوالاست!ارالصلافةحسابيسلأثون،الايامهذه

التاريخ.على

تنساماندولةتستطيعهل:الوجودالىالمحرمالسرالوعاد

طوانفتجمعالتيالدولةهذهمثلتستطيعهل؟الحوابعهلى

البقاءلأ؟تسطيعهل..العربامع،الحربالاتوحدهالاوجماعض

لسعيالوحيد،الوحيدالمضمونهيسزالتوما-الحربكانت

فيالمضمونالابديالانتصاروكان.التبلورالى1الاسرائيليالمجتمع

فلسطين.فياليهوديالاستيطانيالتجمعمحوريشكلالحربههذه

القاعد"أ-المعادلةف!رزهخلليقعحينيع!م!ماذا..يحدثفماذا

انتصارهفروةفياًلعدوهربمة



ميررالاسرائليالتحمعيفقدوهل،بقائ!ضرورةاسرائيلتفقدهل

؟وجوده

ولكن.وحسبالسؤالهذايتحاشىالاسرائيليالغروريكنلم

لقكلعالمسلحةالدينيةالخرافةوالىالمسلحالعنفالىباحتكامهكان

بالمسشقبلالتفكيمعنالثوقفولعل.انيليالاسلدىا!تفكيرمحاولة

فيهملتاريخياالحسوانحلالالقدرهحالفةفيالنظرواعادة

ونوراننقول-يئنعنيهماهوحزيرانحربفيانتصارهمبعد

احتقارالئنجهمادىالذي،انتصارهـحئروةفينمتفدهزيمتهم

هـصكثيراسخروا.والمؤرخينبالتاريخوالاستهتاروالمفكرينالفكر

لقوةالان"6791انتصارخافالذيتلمونالبروفسورمؤرخهم

اسائيلقببامببطلانقالالذيتوينييمنوسخروا."ال!قطتخلقلا

عنعاجزةولانها،الاللمعلىقامتلانها-االتاريخيالم!ظورفي-

ليسانفسهمباليهودال!لمتلحقوانما،اليهودت"للم!سطلةحلققديم

مزثوء-تجعلهماذ،ايضاخارجهابل،فحسباسرائيداخل

اسرافيلنصر"انقالالذيدويتشراسحقمنوسخروا.الاشماء

كارثة،الواقعفيكارانهعنقريبسثقبلفيستكنمفالعسكري

وهـو-ثوورثمرشاهدلقد.نفسهااسرائيللدولةالاولىوبال!رجة

..التلفزيونش!اشةتعرضهـ"التياشاهدا"-يهودياصلمن

ووحشيتهموتعجرفهمغطرستهمصوريعرضونوهمالفاتحينشاهد

ر!ءصاعلانااحيوهاالتيالجنونيةوالاحتفالاتشوفبيتهموملا!ر

كالتالتىالصورمموحمش"تناقضاضناقضكلهذلككان،معجدبلا

الجنودوصوراللابن-وصفصوفواحزانهمالعربآلامتطهر

ارىانكذ،كوتالمت.راءالص!-فيعطشاماتواالذينالمصريين

اصامفرحاص!قصونالوسطىللقرونالعائدةبقاماتهمالحاخاميين

نزعةاكتسحتهاوقدالبلادارىانيالييخيلوكان.المبكىحائط

*وس!الشر!1لمح!يمثلناليوماليهودهمها.التلموديةالطلامين

جيرانهمحقديخلقونبذلكانهم،اًلامبرياليةالمصالحعملاءدور

وهـصذا.الامبرياليةضحاياهمالذينالجيران!قلاء،وكراهبضهم

كيففسيعرفون،ا!رباًما.يواجهسونهمصيرثسواشكبلا

."...هزيمتهممنالثرسيستخرجون

.يعرؤونالعربهمها

الخوؤءصلوال!قد.واحداشيئايحققونالاسرائيليونهموها

نعرالىيسعونحينوهم.حقيقيخوفالىالعربمنالمصطنع

بذورلان،جديمةهزيمةالىالامرخر2هميسعونفانهم،جديد

اتنصارهم.زووةفىنمتقدهزيمتهم

ائلرر

الاولتشركن؟ا

ايىفى.قادمونفاننا.قليلاانتظرنا.العالما-هاانتظر.ا!

اليك.تصلالتبمالايديببناء،ا!ن،مثفولون

اليك.تحملناالتيالاقدامتربيةعلى،7نا،منكبون

عليهايعبرالتياجسوراتركيبملية9في،الان،غارقون

اليك.صوتنا

نتعلمالانفنحن.قليلاانتكرنا.العالمايهاانتظرنا!

بالكرةكثيراتلعبفلا.اشيانتطم،اخرىمرة.الارضيءللىالمشي

نابوسعفطيصيرقليلفعما.كثيراتلعبلا.تهتزالتيالارضية

ازطدفعهابوسعنايصيرقليلوعما.شئتاذا-اكوازنا)ىنعيدها
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شنت.اذاالألفجارالى

المشي.فننتطملإننحن

..!لمالعايهااانحتكلنا!

.تغروكانتكعمامةالنيلقاعمنيخرجوجههـناهوها

.تحتر!كافتكت!قيالصحراءفرنمنتخرجررناهيوها

قمسحمنجسداترتدي،السبيمنتعودروحظهيو!ا

.تعودو..شمسو

العالم.يسالنا؟متى،تذكرتممتىس

للعالم.نقول-تمامانسيتناحين-

.المجيءونواصل

العالم.يسالنا؟تمتنرونألا!

يافذالذيهو،وحده،وتنا5ان.المغفرةتعطينالن-

ولكن،الرحمفيتاخرنالأشانعتلر..نعتذ:/و.حن.المغفرةشكل

م!خليحاعرونلواةاوالشود،الايامهذهفيعسيرةالولال!

العالم.ايهاالمحايدالشاهدوانت.الرحم

من..القابلةتاتيالداخلمن،الجنينمعتاتيالقابلة-

.تعرفونانتموها.الداخل

،السميرةالولاثةفان،قليلاانتظرنا!العالمايهاانتكرنا!

اليك.قالعونو.حن،المهـعنتملا

تخبرناولم،آخرطريقعننبحثكنالانناتأخرنا..تاخرنا

اليك.يفضيادذيالو-بالصربهيالخصعبةالدمدهاليزان

.البركانؤوهةهوالرحمبابانخبرنالم

النيل.فيايديناسقطت،آخرطر*قفئ..

.البابليه2اغلقتليلفبىوجوهناوقعت،خر2طريقوفي

.الزماندعشقعناولندمشقضادت،آخرطريقوهـى.

العقم.وشاع

.حرباؤهات!صد!لا!العالما!ها*

العالم.يسألأاننهيما-

!للصية.اليكالوصولطريقوانها.الحضوراعلاناًنهاس

حراكأتواذا.تختلفتختلفلكضها،الحربصوتيشبهصوت

،الحربليستانهاست!وك،ال!لىيةتحبكنهتاذااوا،العالمايها

الحرية.ضجةولكنها

علىالمشينتطمفلأشا،قليلاانت!رنرا،العالمايهاانتظرنا

التوانن.الىونعيدها،الارضيةامرة

..وجوهنافيحد!

فرح.:العمهذا

.حمام:اررخانوهذا

الحزينة.الارضعلىالسلامينهمر:البند!"هذهفوهةومن

ائلحرر

الاولهك!ثرينا5

الولادة.هذهالىاجاكلمنذالوفاةيحملونانهم

التاريخيعيدونبا.همانفسهموأقنعوا،بلخرافةتوحعوالقد

الطيبي.سنالى

وهمساوتسقرهملثرايينهمثيتسري..مسعاثة..مسادة

ولم"تسقطلنمسادة.اخرىمرةفمطلنمستادة"وظرسة

الوةلةلانها.يئيلأخرابادةلمى2التدربالاالابادةمنيتعلموا

الجديدة.ذاتهملتشكيلالوحيدة

قادمون1لعرب

تسقظمسأدة



اوصاهمكماذنوبهمعنالتكفير!-"ولوالم،الغفران!هيدوفبم

اسوارعلىق!الهماالاالكئيرةوصإياهمنيأخنوالمالذي،الرب

بسقوظيحتفلون،ذلكمنبدلا،ىنواالغفرانعبررفي.اريحا

اعدائهم.

للتكفير،غفرانهميومفي،دفعنااالذيننيحن..نحنولكننا

غفراننايومفصار،رخيصةحروبثلاترج!ارتكبناها"اكفياذنوبناعن

به،جدصرونبتانثككدناتراببحقارتكبناهاآثامعنالعظيم

آباؤهم.بأننانشككدنااطفالوبحق

جلودنا.عساممني!تصببالصفىنكائ

جنودهم.أ!فىيةمنببيةلأافرحاوكان

الخطيئة.هذهصركفرز!الغفرانيوموفي

النصرانساهبمكثيرةلغاتيننقنونوكانوا.شيثايتعلموالم

بهانخاطبهمالننياللغةهذهالايف!ونعادواوما،اياهاالرخ!يص

لن،تكنأمهـما..النتائجتكنفمهماأنرثيهمامنشكرهم.اليوم

والعالم،والوطنبالحيىصاةالجدارةلغةالانانقناا!:االا-كلون

منها.وحرمصاهم

النارمعيهااطلقناالتيالاولىاللحظةفيانتصرنا،اءتمرنالقد

ولغاتناالقد-هةاوهامناقتلنالقد.واحدآنفيوعليناعليهم

تغلغلقبلفيناالمتغلغلالداخليالغزوفىلمىانتصرنالقد.الهـبا!لدظ

المعنويوالنفسي،الاحتلالمنذواتناحررنالقد.اراضينا"فيالاعداء

من*لمودناوحررنا،الحياةارصفهـةعلىالتسكعمنثرفهـنلوحررنا

.لجود،،تحتسرقصونكانواالذينالغزاة

ثم،والارادةالذاتتحريرسوالاكبرالاولالنصرهوهذا

التميالساعاتهذهفيالشائعالموتكهذاسهلاالارضيتحر!ريكون

الرلشد.سنالىالشرؤياليتاريخأفهـهانعيد

مرةشيمايتعلموالم.ثانيةتسقطلن.تمسقطلن"هسثادة

ل-صم.غضصن،ومنخط!يئتهممنيحميهمشيئايتعلموالم.اخرى

وممس!ادة.العالموعنعنااغترابهمبئسبسابالتشبثالايمطموا

دافعؤديمحصنلى!نتتحمصثتاريخيةمصصة،اهمبالنمسبة،ليست

الىاجاكلصذ،حولوهالقد.الموتحتىالقدامىمقاتلوهمعنه

.وينتحروني!حملونهاعقهظ.عقدواًلىنفس!كأحاولالى،فلصعطين

.وينتحرونيحاربون

.وينتحرونينتصرون

.وين!نحرونيتوسحعون

الامر،واقعفي،تكنقوتهههـلمبانهاآ!واافنيمسسالأرةان

عنالمنطقةالافلىابلحالةحلاالعصارحالةاختيالأضفان.مهـمرع!مالا

هسذاوعلى.الازتحارضروبكلنضرباالاالامرآخرفييكونلا

الوقصنفياسرائيليانتحاره!واصرائيليانتصاركلفان،الاساصر

هـوحتى،*البطيالت!ار!خيالاشر"رهبممسالهوعقدة،ذاته

قابلالف؟ريخبان،العوبءفيلايقاتللم،رخبصةحروباوهمتهم

.الخاطىءللتمديل

احصساقفياركانهامندكتاخرافةا.الخرافةدكتتلقد

ائيليةالاسال!ريقهعلىال!نارلخيةوالتجربة.الاسرائيليةالنفسية

والخرافة،للنفسحدثماهذاكانواذا.اخطائهافداحةأئبتت

واد-نغسيةحالةالىحولوهاا!نيالقدصمةالحجارةقيمةفما

والاسطورةوالمعنىالرمزولكن،صص!يح؟مسادةتسقطلماعقمه

والخرافة.الواقعبينالنمرخوقع.المطلقاليقينانكسر.تهاوى

الجسسداقتنم.محرمة!اقشتهاكازتالتيبالقيمالشكتغلفل

مستادةمصصارتبالمريبةالموتالتقى.للجرحقابلبمانهائيليالاس
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بينالخلافوقعفقد..تكنمهما،النتائحتكنومهما.للكسصرقايلة

اركانها.منمسادةواهتزت.فناعلاتهالالرائياكوبن

ذلك؟يعنيماذا

مباهاةهوالعصاربحالةالتباهيان،اليهمبالنسبة،يعني

شرعيةستضمنجداكثيرة..كثيرةاسعلةانويعني.بالشون

الورخصسونكانوهل؟خطامصواباالتجربةكانتهل:الطر!

اقاهـءوان،اليهودكلوطنليصتفلسطينانقالواحينيكذبون

نتساءلانبوسعناسيكون؟اليهوديةللمشكلةحلاليستالراتيل

فييهوديةدولةازساءعلىالصهيوفيةاميرارأله"!:ممةبعد

مواجهةهو-يقولونكماسبهمحل!تالتيالكارثةعلىردأفذصمطين

؟افدحبكارثةكارثة

يومفييطرحوهانعليهمينبغيكاناديااهـؤالهوهذا

خلفهميتركواانءليهمينبغيكان.غفراننارومصارالذيغفراؤهم

غيرهم.تاريخومنتاريخهممنشيئايننعلمواان،للودةجصرا

الشعوببهذهواستهننارهمعرورهمضحي!ة،انفسهمضحي"ؤوقعوا

الامر-آخرفي-انهميعرفوالم.القنتلحتىأذلوهاالتيالعربية

جذرايقيمواانيحاولوالم.جذوربلاءربئء.ا!نطهقةعنغرباء

يستطيعلاوالنابالم،بالنابالمالجذوراستبدلوا.لهمواحداحقيقيا

فى.بحرفيسفينةمناكثرلي!وا.صغيرةفبتةفيحقكسب(

خدعهملقد؟الحدهذاالىالبحرتهـمتفزانطائشةسفينةتستطيع

الطائشة.السفينةلمعاقبةالانتحركالذيالعربيالبحرصوء

قدتاريخياواحداشيثافان،تكنم!ما-ئجالنظص!مهما

وان،وغضباوفعلاحركةنطققدالهادىءالبحرانهو،حث

وانها،متحركماءسطحعلىتطفوانهاادركتقدالطائشةالسفينة

بايىابسة.الصلةتقطعاناخارتالي!كا

مسرحية،ا،ها-بالنفسالثقةغيابمر!من-البعضيقول

هـسعللمفاوضاتمقدور!ةوانها،تحر-صدحربالات!موقيحربوانها

فان،تكنمهط-يااكواتكنومياالاقوالتكنومهـما.العدو

علىوبرههـنصهم،بالنفسثقتهمواستردارهمالعربالجنولىبطولات

الجولانمرتفعاتعاىهواءهواءالافتراءسالنهىتمزيالوطنيةعمق

.سيناءرمالولحه

ذلكنفررفكيف6صعفاءكنايومنقبلهمولمنفاوضهملم

!اقويا،ونحن

وهـلىاالعربيالجا.باعلى،.الانتسقطباكملهامرحلةان

جديد.عالمعلىوتطلاوسعنواؤنناصارت.الاسرائيليالجانب

ذاتهالوقتؤ!كانت،العلحوعلىال!ربيالمدفعفوهةاطلتفمنف

وكانت،المسدودال!ربيالافهتفيء!اواسعة..واسعةئغرةت!فنح

لنا.عالم..جديدعالمعاىاطلالة

لدلستورا

الاهـلتثرين15

هذا-فلسلإنمنبعد3و،الجولانمنوأبعد،سيناءمنابعد

ي!حع!ث.افي

تستعملانالانبوسعك.جديداسطراًوابدأ،نقطةضع

مفكرة:

آخروطن



.ثورةيشعلونولكنهم.حربايخوضونلااًلجنودهؤلاء

.مربنيحرروز"ولدهم.واحدةمرةوكنايرحرلونلاوهم

الاغهـتراب.4؟ضهيطرثونولكنهم،عنهالغريببطرديكتفونلاوهم

،كة؟راالوطنءناغربنالقد.طروادةحصنكانالاءشابهذا

كأنه:خطعروةنقطةالىيومذاتوصكأ.كثيراالوطنعناواغرب

مستتي.رلاميراثالىيترولوكاد،لهلسناوكأننا،لناليس

حفكاانهنعرفانيرجبالزلزالهذامن..الانمن

*جرفجدارالذيالدمبهذاالااخرعلىفضللاحدولشى.وحغيقة

.الغزاةحصونمعالأغشاب

الع-واطفاصحابيقولهكذا!كثصراالفرجفيتتورظلأس

خشيتهـممناكثراثكارهمصحةعلىيخشونقدالذينالموضوعية

وطن.على

الفيالهرحهذاتكويناجلمنا!نيموتونالوطنفقواءولكن

اوط--ناكانومآذا.ببهجةيرموتونالفقراء.لهمكلهيكونلافد

.نابدلايموتونالفقراء؟الهـربايامالموتفيالحقغيرهم-عط

.أجك،ومن

قيودهم!يصن!نالعبيد-

لقد.غداالمساواةويصنعون،ا!نفيودهميكسرونوالعبيد

مرورن،حرروهلانهم،لهمالوطنوسيكون،الحريةفنءلمىزلصربوا

مرتين.وبنوه

تستعىلانن7انبوسع.جديداسطراوابدا،نقطةضع

:مفكزة

في!4اكالسينقسملا6اخروكن..المناريسخلفآخروطن

01.الحزنفييتورظومريق،الفزحفييتورظفريق:فرينينالى

ةا(وضوع؟العواطفاصحابيقول!لاوا."سابقكلامهذاًس

خهسكشلعسكريبلاغيرصدرلمادابالمعركةالثقةيفةدونيئالذ

.دقا!

العدالكأ،تطبيقالىسب:،لعرقلة:للغزوتعرضناهذاأصلمن

.جد-هـ.اجتماءى،زظامدات*ديدةصاهاىاتحولنادونوللمصلول"

اي!ضا؟وماذا-

صيملعارايتاًذا.الطدقيالايامميدانعلىغداالناورذافنح

واعام.الثورةؤ!ننتهسولم،الحربؤ!انتعرنااننافاعلموعراة

صباحهـ-لابوافي!نفتحصملوناالذ-نالشهداءاولئككرملماننا

:ونقول

الفرج!ايهاالخيرصباخ

المحرر

إلاولتثرين16

.(،السويدالىوسافرنا،زوجتينصيحهسمعتليتني

دمشق.ؤجممااسبرواسراف!لي؟،،رقالهكذا

.((؟الحفائبإنوا؟البيوتمفاتيحأين))

الاسراقي-برالموتكانكثيرةعربريةء،ئلات،ن7ا،ت!ألهكذا

ومرتفعاتالسويسقناةوضفافسيناءفيمنازلهاءناجلاهاور

.الجولان

طرلمحيعلى،بصمت،ا،نتجري"ومفاتبححقائبحرب"ان

مقدماق،اوتتكوت،العرببمالجانبعلىبجلاءنتائجهاتظهر.الصراع

ائيلي.الاسالجا؟بعلىبح!اء

929

ا،حقانب.عذىا!نويجسمون،ورودونالعربالمهاجرون

مهزبمصلميراينظرويعببدون،ايضاالأن،ايفكرونام؟"ودوالمهاجرون

نلخيانة.قابلوبوعد

له-درةلالا9الثسظهيفلسطينالىاله"ودي!ةال!ءرةكالت

الاعوامؤيصارتئم.ماديكيانب3التجسدعلىالصهيونيةالفكرة

نكريسعلىائيلءالاسالكيانلقدرةالاولالثرظهيالاخبرة

.الارضوهضموالتوسعالاحهلال

ؤ!نهجرةالانسازك!احقاانا!اللاارايباالتسلإمالصعبومن

الىؤلمسطصتالب!وديةالهجرةعاىفيطبقمكا!الىمكان"نالانسان

ونجيءجاءتيونية8الصالهصرةهذهلان،مطلأااقاروناهالذاايس

الهرةذه!سطحع!مكانؤ!ك!الفلسطينيالانسانحقلاجتثاث

اخبرى،جهـقىومن،جهةء!،الدائمةالهجرةالىولدفص،الارضة

لتثبيتأ!يةهجرةنعتبر-الصراعظرولىفي-الهجرةهذهفان

ارضاىاالقدوماختارانذيال،هوديوا!اصر.والاغتصابالظلم

يفجهديايكونان،الحرةارادتهبمحض،اختارقدفلسطين

.الغزاةجيتر

.الموعودالامانيتبخر.لاسيعابهالمعد!الارضنن!س،والان

الاشتراكيالاجضم،عيالنطامبينالصهيونبلآالممقارنةحماقةتسقط

المىاوالهذااعترا!بكأجملةظوج،!:،.الراسما!اهـضظاموبن

-صةالاشتراكهؤكظلاحياةباايى!ودبعضيض!!ليف:القاسي

؟والحرباىالرأكمممالالالاستغىظلفيالحياةابرلمن،ا!ممة

؟هذاحدثثيف..كيف

."الص*ةطمننتفتتانواما.الشوفنتيجةنتكتلاناما)ء

"لمضمونلاالذكبالتكتلهوو!،.الاسرائيليونيلإلهكذا

التيالضءعفاظاهرلاناضازلقدالعربمنألخوف-الحربالا

السابقءن؟اغفهت،ابدا-ة!كط!ل.الالراتيدةالقلعةفيتظص

نابوسص!و!كن.!لبب!نالمىؤالهذاعلى.جيبانلاوانه

.الهجرةسقوظالىسيؤدياتوسعاس!وظانبوضوحنلاحظ

نظرؤى-اءقىاوصذر"س!لاحقهـ.رادؤةكانتاتىاالررب!وان

الصهيودسص"احقا))!وجد،صراتامضهونةزودام!-ائيليالالر

ى11لىفرا"ا!عادارض)ءانىا!ءإرةاوصارت،العراءفينفسه

الإحيم.

.ا"اقيحوااوررولم؟بحرببداتلقد

الا!-مول!ل؟الاسرائ!بليلدى"الىسضرةحاسةالا!تعتمظف!

الاقتصادءصهالارمة.-جة)حننبراىمناخاصساقىعنتهيقولهكانما

..المدامطارفيلافتةزنصبانإجب4اقيقولهـل(الامنيوالتوتر

بط:الظل،ءالرصتعمل

."المطارفيالنوراءاطأ/ثسىأ،الا!عرماؤرالمصعلى))

؟يقولهل

المحرلى
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مثلؤكطماءارلموافي،حببا!طفيكثيرةمياهارأتت!

الداكنة.الزرفةهذه

رملااشصاهدلمك!ولكف،فسيحةكثيرةرء،لاوشاهدت!

اكسسة.الرمالهذهمثلمعاوالعموضيبالوضوحممتلئا

مثلعشتماويلأ:ئي،المجهـولتحاذيكثيرةاماسيوعثمت!

.المجهولمععجيبةعلاقةيضناوبالذيالمساءهذا

لمفتاجواالعقيبة

.هازرفى..ازرق



قبل،ر؟يتماول!ي،حياقيفيكبريرن-وداورايت!

.الجةودهؤلاءاصابع:لمىاكار-حءيون"قورسف،ن7ا

لاول،الآنأقراولدبخي،والغيطواقرالعبروءرفهـت!

.للانفجارالم!طهبالبركانصدر،مرة

رالمولكنني،الصمتءنكثيوةأنواعء!ىوت!ر!ت!

على،كالاعجوبة،لرابضاالصمتهذامظوقعسوة!حولم)ةراصما

.ال"مورمه!قناة

حهىالنومغرفةمنابضداء،أمكانكلكيتفرثرل!نلل

الحربفنهـصمفاجنةمواهبارةتحاد!لىونتتف،ا؟فياع

عك..!اكتبقىالوحيدةاح!قةاولكن.واة:"عالةءبوالس

هو،الداهـةالخقيقةهذهمنومودفنا.اسويسا!،ةضفاف

والاشتراكيةوالقو!"الوط!نيةعناكلاماحق،منحشآالذي،وحده

ط!رقءهترؤعلمىالمفجعةا)شنطوراتأوفقهأالنىال!م!منوغيرها

نا،بالطنع،يعنيلاذلك.ويطالى!(-سفى،ةضفافعلى،خطير

الخروجحينالىبالسلملتصابانخباوبالنضولمدلاص!تفي!منا

اعوقصارتبينهماالعلاقةانيهخياكنيم،ه"،كاةطرقمفترقمن

إسسرك-ئهماالمتبادلاررئيروان،البععييتصورورمماواخطو

نحوبصمناالتقد!مننتمكنلن:والمدىالعمقفيتت(بهفدئارا7

منالتحركولنذتمكن.هناكيتحركاء!عا"زينثمنامااجاداالتةفيئ

بلإمنا.التقهمعننعاجزدمت،ماهناك

الموتلغةانها.والمزاجاحبربرآتكبلاهناكوالحرب!

انها.السلبيالختامنشيديهفبهاداءئر،قصفاايستوهي.الحقيقية

.البشريواللحمابىرودانفبهار4لممفبىالذيالفاعللصمتا

اطلقهاالتيامجو-صةانكهكهالتاريحالىيردارهـيالموتمهارةاذها

.بالمزاحمشضفاكانعندمايومذات

."شطرينتشطرنيالسويسزرقةان

***
ا،صورمجلةؤكاا)ودصفكاممينؤ!بلكتبتهآالسطورهذه

طوإصلةساعاتووففت،-ل!السويف!،6مدىزرتتكدما4ؤهشان26

كاكأسواالذ-سرالمصريبناجودابوفقةتوفيقبورمديئكأانقاضللى2

يلاناسجل!ا.أسطوريبصبرأخاريرقىاالعاصسةكأاندلاعينتفىوط

ال!تحقه!لامجدافأعكاض!صانجحتهااكىالايديوأقبل

الاولتثرين18المحرلى

الشيوعيللحزبالسبسيالمكتبعفوثوثوكا!الوفيقالى

.الفيتناس

الجليدحتىالباردالقرارذلك،طنرمنك!هم،اليناوص

جائزةلكمكسبممنجر!ريبمشاركةالسوءد-قىالاكاديميمةاتخذتهالذي

.للة!لامنوبل

سةطمقد،الاسطوريبكفاحه،العإمالفيتناء!الشعبان

والهـرامةالانسانيثمرف4الانقاذيخايتارفكبأالكببرىالمسماهياتاحدى

الامبرياليةتس!ىالذيالاحتراممنكثهـاعصرنااليوأعاد،البشرية

والحريةللسلامالمحبةالنسعوببرهيعوان.منهلتجرءدهالاميرلة

كسادالذيالعإمالفةضناميالمشعبعطبهادينامدينةبانهاتشعر

العالمفياحدستطيعولا.ا)باسلوئائرهالعصرمسيهحجمونان

ؤهنئكمانفبوسعناذلكومع.مكافأةاوجائزةبأيةنضالكميثمنان

السويديةالاكاديميةءللىتفرفوااناستطعت!ملانكمالقلبصميممن

ولكن،.للسلامقدمتموهاالنيالجلىبالخممةالاعترافالمحايرلحة

يسددهاالتيالعظمحتىالجارحةالاهانةهذهنتحملانبوسهناليط

رسولباكثراكهالسلامقضيةون!ونحوكماسمويديةاالاكادب!يةقرار

لمنموبمكافاةبمثابةالاشراكهذاان.ؤيهاالعالميةالاميريؤالجريولآ

13م

م!.العالمناخرىبلادوفيبلادكمفيارتكبهاالتيالاميركيةالجرانم

الامبريالبصةممثلمهارةانيصروانالعالمفياحدبوسعوليس

جنوبفيالسلاماحلكلالىادتالتيهيا(فاوضاتفيالاميركية

الشعبعندالموتاقتحام!ارةانتدركاًلشعوبكل.اسياثرق

الحربانهىالذيهوركيالا!للتحبمالباصوتصديهالفيتنامي

.اًلسلاماحلالالىوادىالشجاعالفيناميالشعبصاربانت

سيفرحوناللاماجلمنوالمناضلينوادباءها!العامثق!ولعل

التيالحالرةفصفورفضتم،الاهانةهذهفىداىاباثرتملوكثي!ا

العالم.فيالهفابارسولالاخرنصفهااعطي

الاولتثرين18المرر

ينتظر،البريد4!سا

،تحاربوالفراشة

ثمشق.يااليكرسالتيتنتهطولا

اصابععلىانتصبتمنذ،تغنيلابحنجرةأصب!تالاغانيكأن

.الشهداء

اينأالى،اينالى

في!دلى،اكيدانملابس-رتديزما.ثلان،مكانالمدىفيليس

ثيابك..نخيطاالمدى

ا(!جديصبحفقد،المزيدرحمللاالمتوتروالسوكأأينالى

..الامويالجامعفي!بوابااو،يوميةعادة

يادمشضا..لعشق

..الزفافلياليالفتياتتدخلكماالحربتدخلين

.البط*راتمنالا!فالتخرجكماالحربمنوتخرء3ن

.الاماتالىالجداولتتحول،دمشقيا،تقفينوحين

الافق.حاف!علىالغروب-ضجمد،دمشقيا،تمفنوحين

دمشق؟لاإنااىوا

تئني،لابحنبمةاصيبتالاغانيكان

.الصفيرةحجارتكمنالابجديئيننعلمونوالشعراء

.ثمشىقالاتكونيفلن،ثصفياثفىءاي-كوني

:كانكمايبقىالذيبردىمنايتدؤق،وقشريناسكيناكوني

عنيرحلولا،بالقنابلويقصف،الضرائبيدفععاديامواطنا

البيت.

ثعشق،ياش!+ايىني

تنحني.ولا،الاشجارعنتنزللاالتيد!قالا-كونيفلن

اينأالى..ين2الى

فيتدلى،الميدانملابيررتديزمانكلان،مكانالمدى!يىس

ثيابك..نخيطاالمدى

دمشق!يا..دمشق

ينتص،البردساض

،تحاربوالفراشة

..دمشقيااليعكرسالتيتنتهيولا

ألا!لتثرين16المحررا

:يسالونالوطنيةالاناقةاصحاب

؟الحربفيالفلسطينياين-

الفلسطينيالمقاوملأن،السؤالاناقةعلىوودمنيجدلانولا

ومساممنسا-ابصارناعنبعيدا،المدرمعالموتبحوارملتعم

ورجاءنداء

دمشقالىبطااقة

1لشرارةو1لريح



..تصويرنالات2و

التيالثورةويىتأنف.العدواعماقىفيويفجرينفجرهناكانه

.اطوءلاالتوقفءنغيرهاومنعت،مايوتتوقفلم

ينبغيواهذا.المهركةعنآلاارحدإثلمجوزلا،المعركةفي

8!وموالامسالدائمةالمعركة4لازالفلس!طبم!المقاومعنافىحديث

هـصلوفي،رصاصة؟لفيا،ناروورضةكلي3حاضرلانه.وغدا

ايةوعن،سكينةايةعندازماغائبولانه.لمراعانحوخطوة

الفلىطينياكقا،ومإكفلم.العدو4!ةمصارمعمهادنةا*ةوعن،هدنة

هـنأحدمعخلافهيكنولم،المعركةلخوصىالاخرينمناشمةعن

المعركةفتحا(ىا!خريئدفعهو?اولةاندفاعهبسببالاالعرب

.المنشودة

.ا؟تجددةداز"الفلسلإ:ييحقق،الآنالمشتطةالحرببهذه

ءسيو.المتوترحلمهيجسد.لللاغتيالتعرضتالتيبتهينمي

حضوريكونهناومن.الانيبدأهلمالذيالعومعالصراعدائرة

وكثافة.وتوهجاتألقااشد،الانالفلسطيني

أ-فياهوا!قاومالفذت!إ:ءكان،الن-بياله!وءايام!!

4ق!،وا،حرض4آكان.الاسرائيليالامنمعادلةف!اصلملاشكل

يوالت!توا!تص!يلارؤ!ضحاغراىا4الؤث!هحولافياانووذجوا

وكاناخهولامنالامةروح!ح!يرروفىاكانتصهـحالة.انمنبدلا

المعركة.ووهابرلمنبالتضعحيةوتعدتضغطيجطهاواقعا

يفشءكبيرامعهـنىفينو!كنه.صحيح؟ومحاءساصبراكان

ا!سكبلأ.جسدفبمؤاعلاتوتراوكان.الافاق

المعرهـة.هذهاندلاعفيحياتهيجدرالفالسطينيالمقاومان

-صير.ع"مةشهجميةحادةءصلير.افضا!ثوريعملبشروطإحظى

ف!لمر.ادمرامكانيمةخلقلمى9قادرةوطنيةل!وشللعص،رقابرلا

فياًلعاطفيللر!،ءوقابلا،ا-،لاتااسوافيللحصارقابلايصير

با-مانو-خوضلآبا(عركةررحب..يرحبهنامن.الهـ،لاتاحسس

فلوبفي?هبوهو.قلبهفيتهصباءربأالثرايينان.اشد

عاىومتطاولا((وروركلا"و(،مخربا))الآننفسهيجدولا.العرب

الكل.في*لهتحمفمالواصد.((ملائمةغيرظروؤ!"

الوجهوحدعلىدل،لدلكلان،ص!جح؟الصورةيل!لاوج!"

المقاتلوال4!بجط.عربركبهاووخا!اوم.للقضيةالعربي

هـصو-الشاملت،هابرمه-الهدومعالمعركةوجوهر.فلسطيني

ماذا؟.سفرجوازءناعمق.ارضقطعةءنابعد:الوصدةالصورة

نسينا؟!ل

فذلك،الصورةفي،ضاعانهيسب!واذ،المقاومالفسعطينان

ي!سكنوالفلسطضي.المروبةوفلسطنةفلسطينتعريبءنتعبير

اجلومنولمسطيناجلمناللاحربوايامالحربايامالنارقبضة

محض--لمة.ارص4بقهكلؤجمطالشممبةكالرثحمنطلقاًنه.العرب

..الراكد"الايامفي..ا!نفسيةفي..القضيةفيكالريحمنطلق

اله،صفة.الاث،موفي

ير!صعدهـ-ا..انترارةا-عدو.ورطفىءالتكل!الشرارةاز"

ة4طاباسفليس.ث!ءكلعلىو-طغىأثولودةالنارتكبرانكثيرا

نئسى؟وأ،ذا.وا)تئرارةالمرر-حصورةالتقاظالتصو-صرآلاتعسعة

نااجلمنجسده-ةزقانفررمندصور"الفلسطينيمزقلقد

..ضيةوالهالارضقخ!صب

،فلسطيننحوكبرةخطوةلانها،فملس!فيك!عرسلحرباوهذه

الفكريصةالانافةاصحابيطرحفلماذا.افربكلسطينتجعللانها
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المقاومالفلس!طينيكانلقد؟ابعدصارتفدتمطينبمان،وحياسئلة

الهسدوضدالعربيةروبوالح.بعدهاوإبعى،الصربهذهقبل

ضدالفلسطينية9!ثورةواً.فلسإ:يةحربهييمثلهماوضد

عربية.ثورةهييمثلهماوضدالعدو

عنالمعركه)الاالمعركةفينننحمئالاعلىنتفقالمأاصابئاماذا

معالصومعالنارحواريستانفالفس!طينيالمقاوم،اثئ،دءوه

د!وه.والهدفالاملشبابيرجد!رعوه.العربالمقاتلينسائر

.جميعا.مناجك،يقاتلفانه،والعربيةافلسطينيةاالارضعناق؟رو

.وغداواليومأمس

المصر

الاولكشرين.2

تومالعمابناءلسنا

نفظ؟عندكم-هل

كلا.م

انن؟تعيشونىف

نالشعبيمكنيهفيفهمانالنفظيالرجلءلمىصعباكان

النفط.غيراخرىثروةمصادرمنبعيش

النض!هووانطونيو،انطونيوهوالنفط

نشبت.قدالاخيرةالحربتكنلم

صض"بةمقاطعةليستاميركاباناكتنهواقدامربا!ليكنولم

اشاثتساذا-،اميركابوسعانصدقوافديكونوالم!اسرائيلفي

اسبوع4دةالمهوناتانبوبةاغلاكهابمجردالسرائيلتخنقان

واحد.

للعمرو،حلإفةرستاءيركاانالركوافدالمربكل!كنولم

اعماهم.فدالمجا.يالحبوكان.ذاتهالعدوولكنها

لكياسرائيلءلمىتحافظا!ركاانك!مواقدامربايكنولم

القارةفيالاميركيةللمصالع-ارسكصبدورهاالاخرىتحتفظ

..ال.ربيالنض:وأه.ها،العربية

والسىلاحالمالسيلبان،ايض،افتئعواقديكونواولم

نسبة-شكللااسائيل-ا(!ثابتاسطواهاالىاميركامنالمتدفق

العربي.النضارباجمنكبيرة

الن!ييروالعربم(العربييناو)الهربمنمزبدتدركا؟ن

وا،درعاتالطلألراتوفودان(نصفعرناهكذا)النفظيينغير

العربوالاطفالالعربانث!هداءوان.!بارهممنيتيالاسرائيلية

اش!صالمنشكلانشهدانظ..العربيةالقوةبمضدريسقطون

هصدرلانهاتهددناالتيهيفقوتنا،الظهرفيالطعناوالانتحار

..للمدوطافةو"صلمروءتجواننانقولكدناحتى،العدوتموين

امثس!ارعافي..الفاعدظفي..العربمنبالمزيغضبمتى

وحفاركي!-الابارحراسيرغمونمتىأوالكتبوالحقلوالمصنع

صىلمورالصوتو*-ههاصدورنامناسلحتهماخراجعلى-القبور

أالاعداء

التيثروت!ضحايايكوواانعنويكفون،العربيعضبمتى

سلاحالنفطانألف،ءوااذامومصرء8ثاكلوااذاقوتهمتشكل

نض،بئرانندهـلرومتىأاهـ"-ء؟الحدنستخدمفمؤ!،حد-نذو

السياسيةالخارطةفيتهديلاجراءعلىفاور،المرحلةهذهفي

العالمية؟

نفظ؟عندكمهل-



منعم.
؟اد!نكلو!تنركوننايف

العربرسصيوجههالذياله،بقالسحوالمحلى.ردانيجبهكذا

ننرايينالىدماءناتلقلامير!،انيركلرفصاربةدء-،،اكفطكط

محضة.تجاري4سعةكآلهأهـمايعا"لبيءما!اسرائهل

لاستفساءتطرحهاًن..ا!ارعاىاالسؤالننقلاناةلمان

منت!4ءماالتةبيرل!فيةا،غهلةلانها،اخاضبةاقىا!هربالجما!ءبر

التظاهر.ءلمىالفالرةهي.اأفعلءإىال!،درة*/ب!ةر-علاءثيكرا*(ية

الامكلكيللسيدستثبتالت!و!!فيا.الحمطبتفلبعلمىالثاثرةهي

عاىالمتعاقببصاسبادهحبؤبأخارقاومانعمابء!،&-نااننا

:اماب!اوبيناءهـ-ناقيضةفيؤأميركأ،توماتعما-شا.:ادهاستع

ومعاهد.وغساتمصا)ح

ف!اذا-الشارعالىالهذتمنا(غص-سبزتقيلانهلةاان

!؟تتطر

المحرر

ا،ولكثرين21

،لناعالم

اوضح.الرؤيةتمبر،العإمةالمعماركدخانفي

لان.ضدناالعالموليس،مصناامالعاليسنرىنحنوها

الغامضصطاح4ابرهذاؤ!طماذا،نؤكفماذا.واحدا&سامالعا

؟(،العالمي-اعاماارأيا))

ؤصي!-لآارءلمىالديىلاعطت!ناقدالسوز-،ي!االاتحادش!يبان

الاصلمةالشعوبهذهبوسعكأط.واحدورالانس"!طوانن!!!طالحرقي

تقاسمناولكنها،ترفااكثربحياةتتهتعوان،افلساخ،تتعملان

+.ايراحريةا؟مب!انا-جلمقعردانتاج

لنا.العالمهذا

قضبةانعاىالداءلتصطيالاميرقيالمصحدةالولاي،توان

بول!عكانء.تنفصملاالغزاةبينالدممربىوان،واحدةالمدوان

تفصلصول!نها،عذابااقلالضعوبتجهراقالمتحم!الولايات

الحرتصةتصيرأناءلمن،؟لاكلصركيينالتضحيةحتى،نسيء

كا.،صغر

ضدنا.اله،لمهذا+

اوضح.ارؤيةاقصير،العطيمةالمعاركدخانوؤي

صداقىةمنالضخمةلميدهاتفضن!ريربابأكماهافارةهيها

كعلعنتكشفاماكطافر-لمجاان.فهمسوءءإىقامتاقديمة

.اوسعع،لمناتج!ل!ناصىوطهارنهاخصوبتهـا

ايضا.لناعالموووا

اوتليسواالؤبفيوال!،ونوالمثقةونالكتمابوهؤلاء

شرفاؤهماعلنلقد.ضىناكاهمويى-وا،مةناكلهمدليسوا.واحدا

الساطعسةالحريةمعركةتجاهمحايدين-*ونواولمالانسانيةهويتهم

الغىزو"ثرعية"الىا/تاءهماخرونواعان.نخوضهاالت!بما

الشرقي.ضديفونهاالت!ه!ال!صريةمخزونوكشفوا،الاسرائيلي

قضيةفقرءنيعانيوبعضهم.ضمميربلا،موبعض.مريزقبعضهم
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كتىاببعضبنشائعاادبياموديلملاكانتالبما)صهيونميةفتزوج

.الغرب

ملهمة.حزنمادةنكونانايريد.،.الشفقةي!با،صروالبعض

هسذهتاجاوصيئ.الشرقيةالشعوبركائياتجمعهواةمنانه

تصبح((العنفحضارة"عاىلتردالضفاس!خدامالىالشعوب

!البشريالانسجاممهارلةخشخارجة

يفهمونا.انيريرحونلالانهم،ف!/هونالنهغلاء

واصدقاء.اصهفاؤزااًلحريةأصدؤاء:ي!عانهو!تهالعالمهووها

كانالصهيوني-العربيامراعاولهل.اعدائنااصدفا،الصنصرلميئ

الجريمةلخدمةالكاتبيتطوعحين.الفربفبمالمعادنلاخنبارمحكا

الثرفخان.وخان،مدلللذئبضميرهاعطىوريكونفالصهيوفي

..اضاالكتابةوخان،الانسانيعنيهءا

عالع*-نخرجواانهمطالمانلعنهمولماذا،منهمنقتنفلماذا

.عاكالانه،الانسانية

لمحررا

ا،ولتثرين22

-ا-

:ال!شاطىءع!صصرمقهى

الؤح.وبرث!:لامياقول،اخيرا

هذهفيكثيراأفميعان..اضيعفىلاننيمناديلهاا!هااعيد

.كثيراتفالامهات.الايام

احبك.انيلاهـدقائيدائمااقولكنتفقد4خريفياتعال

بتيىكانت.الخريففيالااطيعهاولاحبينتي2ماماعننرفلاوكنت

عيونالحراسوعنعنيتخ!هاالشجراوراقلان،وتنبلفيكتصغر

.الاعواجمنيأتونكانواالذين

علىيقفالبرتقاليوالغروب.تلصاؤيراماصي،الان،والمح!

انها.اشاءكماذكرياتيأنتقيالمقهىفيوأنا.ويشربالزبدحافة

بالفاسدوالقي،حبةحبةاختارها.المنبعنقودمثلاماميتجلس

المفنوحة.النافذةعبرمنها

ولعيون،الواسءالاؤقهدالكلالصغروةالنافذةتتسعكيف

بسهمالمثقوبصكريادخل..البحرالهاادخلأالكثيرةالشهدا*

..البحرايهاادخل.المفاجئينال!وداحذيةمنالقادمالفرح

العالمويهعو،النخيلمئذنةعلىن7ايقفالذيالبدويخيمةادخل

.اًلعربامثيهداءاجراحفيخطاياهغسلالى

-ضيرلانهظاونهالذكيللترابطوبى،الشهداءأيهاتطلوا

ؤيااستحموولواتعا.تجيمونصيئبساطالبحرايصيرو.بحيرة

لمواادخى.اظيكم:وتقولبجراح!تخبعكمالتيفلسطينمياه

اصابعكمءرروا.لجنةاعلىظلخىالوطنهذانوافذالشهداءأيها

الاسطورية.النارلونهمهماالففرةتعيرأشجارهعلى

.الفرحوجدت:لاءك!(قول،واخيرا

حببفامنبطاقاتثلاث



الخريفيف!لشاطىءعلىالجالسالمقهىلهذازيارتيوأتابع

.الفصولسائرءن

المتهاثرالشجروريعلىاكتبأنالانبوسعي..يعنوبوسعي

إ..رسائبمتضيعلنالريحلان

نيةاالزنز

تركبان:الانهذايحدثءأحياناهذايحدث..هذاي!دث

وتسافو.زنزانةفيحصانا

لها:حدودلاآفاقاوتصير،الزنزانةجررانثسق!:انيحرث

بالحائط؟فعلتماذا-

.الصخورالىاعدته!

بالسقفأفعلتوماذا-

.سرجالىحوننه!

بالقيد؟فعلتوماذا-

كلم.الىحولته!

يحبالشعر،لاانهالال.للكلناقشةحداوضع.السجانتحعسب

الزنزانة.بابأغلقثم

:وصاح..الصباخفياليعاد

؟الماءهذااينمن-

النيل.من!

الشجرأهذااينمن-

لعشق.بسابنمن!

الموسيقىأهذهأينومي-

قلبي.من!

يحبالشعر،لاانهقال.للمناقشةحداوضع.الحارسغضب

الزنزانة.باباغلقثم

:المساءق!وعاد

القو!هذااينمن-

.بغدادلياليمن!

؟ال!سهذهاينومن-

الجزائر.كروممن!

الحرية؟هذهاينومن-

امس.وضمتهالذيالقيدمن!

حريته.ا!حهأنورجاني.حزيناالسجانصار

-3-

!ا:والشارع

.تحزنلنوحب!ببتي،ايفاالصنوبروغابات

ومنحرببلانقتلكناولكننا.احتفالاولانزهةالحربليست

.الحربقلة

الامة.برميلادالانالارضتحتفلكما،طفلبولادةامتبقجل!

..الحرمانمنالانتستيقظاكبوتةالسنينعشرات

ومحيونالفصذاًئفشظا-،الانجمعولا،الزيتونموسموهذا

339

.اًءلشهسدا

الر"،لءتزهـالىالتيالارضمهرهذا

.الثديومذا!الكمثرىفمملللصخرة

احصاهـ2ا-!!منن!اسىوغسدا.ارطائراتعددنحصيالان

العصافبرهوامواج،البطولات

تتففسثملس!نان.الباقيةالخطواتعددلحصيوالان

هـ!عادوما،طويلانتظاريلانتعالوا6.تعالوا.المقاتلينباقدام

امثرطة.سياهـامنمزيدلتل!!موضعجسمي

تصبرلار"ااضساحفيوتحارتي،الليلفيمعيتنامالفتاة

ده.جند

قىالضوط-وط،الل!لفيقدهيءلمىتبكيالحسناءوالشاعرة

.الصبماحفيقدكلك!آثارعلى

فيتدوراءراباأن!تصدؤوهالا..العدواذاعةتصدقوالا

الدخانتغطيالشرطةولكن،ؤرنربعمنداوردقيوفيقلبيشوارع

.جلديهـمن2الممما

لسانييحرسونؤالح:ود!تصدقوهالا..امدوااذاعةتصدقوالا

ه!لأمشاعريوصلتكمهـلى.قلبيحراسةيستطيعونلاولكنهم

؟العدودحبرسواعتقلها،الطريقضلت3،وصلتكم

يرور!فوال!صاش!،سوةالشه،نتغليالارض!تعالوا..تعالوا

الاغلال!!!!

شورلدأ

الاوللثرين؟2

حدبثا*صدرأ

عام5إئةهمطعهـالئف!ر

فهلوجل.ج

فطبىحلطفيترجمة

امماليةاالمعارضةنقد

بهنجين

كلحكلودررمفيوترجمة

الصلإ.وؤجمةال!رك!كأظررلعخ

ثاز"فى(طبعة)

9و.فايرآلن

غزالهأبوبمسامزرجمة

العشريرن:الةبرانفيالبروايتارياثودأتأ

ا!ا9-18!االالانيةأكورةا

يلاخفرالعفيف

بيروت!الطليعةدار

3181يه.ص


