
من-مسج-ضعهمن!!!

لمح!ح!-الم".!علمط

كو،،المهيا!

الادابمنا!افيدلعلدلي!ينمئىهحمودجمغ!االنيالاقنتإم!فى

لمتيايييةجديب!محاولة،،(الصثةفيتن!بحينالماضيأبىإتمبم!لا"

!شقبلهيففلسطين.الو!لبمانرةيعمصالذيالعلمخم!رسمم

ا!الطييعةواشياء.الجدبد!عودتهان!ووتتفدمتنهضحمبننف!

تعيدحيي،ففبمبإن.فيالا!نجوالتقدمزمئفيالائسافيافبنلإد

"فللععى:وحدت!،للدموقعولذلاييتطاللفةعنتق!،نهفمبمه!اكتنمي!!

اطالايئرلميمهئالرويشيتابع!"سالقشجرابدمصيعة!خذابتي

تداعات!ونرسلهالشعدتضمالتىالمنالترةا!يكاضيهمملهجةرورت

كمفاع!لتالشلثالتففالصورة.الرؤيةاضا!تيربصثوابمظتطعط

تتقدمللحطت-ثوابتفتصببمكعودالتىهي9تاثمهورانيو!لإهابنى

ش!امرويشيكتبلاهكذا.الوفىشكلتشتعيرواجبهلالرةدإخل

منهفتلاكي؟النثروانسيايحالمثمعربلغةشعيه*كلسمانه،!رابسةاو

لنفاجا،وادلوفاليوسيخنحماوزبمددبثيطرةإماموىنأالإفتظحبة

هذفىيستطعانقلذشيلاوان،لوفوافياليوميامامنزاللااننا

الابداعيةالمعافلأةاولئرةخارجالشقوطهاولمهمن"الفلسطيني"الممد

الحدمقية.

ء

ثلاىنستلفتنا،(االاداب*منالماضيالعمدمقالاتنسرجعحين

:ظاهرات

الفلسطينية.للقفميةسياكسيةمعالجةايةمنالعددكيلو-ا

تشهدالفل!سطمنيبةفالساحة.الاطوردلىشيءي!بررهلاالغيابهذا

الثيرية!سميرتطفىاهميةولأحمرهاحواراتهااحنصب!احدفنرةعنذ

!تمايمةوكيفيه،المتعثهالامعفي4القفكرءفمسمائل.المعق!

تطيحهامركريةمسائلهي6تشرينحرب3بعدماظرو!ظلي!النضال

صرت"عنخاصعدرياىوحين.بالرهاالعربيةالثوريةال!كة

ويستكمهل،واضحبشكلالمسالةهذهي!حولا"الفلسطيينيالالب

غي!الاسبابعنالتساقللنافييى،الدائر؟لتقالشمحناصربعض

سياسبم،فرا4مييحيالاالفلسطينيافالابأالغ!يابلهذاال!ترعية

فيورية.النقاشهلافيالمشازكةكانتهشامن

نعثرلااننااي.جزئية،نقديةلراساتهيالمقالاتجهيم-2

ورسمالفلسطينيالاثبمسيرةت!يمتحاول،شاملةنقديةثراسةعلى

الب!عصلة،الىهرب!اليبئلي"ينقدهدا.تطوبرهوخ!مئصفاقه

دراسةمبنوتتصب،ا!امتبنإليىالخاميفيتفرفىحيناليي

-لكنل!ادانةليستفى!حظةهذه.نظريظبعياالتبمالا،بيةالمسائل

الجزئيعة.للنق!كةالهـيإس!الظإاه!منالتقليلترثدلاانه!كما،العيد

ظلفي،ا!لأإسابئمنالنيهدامخإورالىالنظرلفت؟ريدلكنه!

ف!يالنإل!هفااثدثها!طاليائلىالخللوابي،كليتصورغياب

خارجبهوجول!لاوكمان!الفلمييط!النقدبداحتى.باصهالبمد

هنوونسث!نيءالع!فةلنرو.يفيني*-منالذبميالجئرشالنقلكيالعمل

وامدة4ثصوو!وفيمئانالل!-التي،الورسفبيوسيمنطمهـاسة
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!جغ!هـ!

فاالشصبنيةمعيتعاملانيستطمع،شاملالقديالصورالترسم

داطلها.

الالبعلافية.مقارنطابعلهانقديةدراسةايةوجودععمس3

البمفهوم.الاخيرهذاتطوركصمنضيالفلسطبالالبالعربي

المنقديةالمفاهيممحاكةعممالىالغياباهذاإثىوفد.الخالمقاومة

مصطلحاتتحديدمسالةوتركت،الفلسطينيالابحولطرح!الئي

.النقاشتغثيةالادبهذا

لكنياءالمتونهتي"بيناقثمبةلثلالث9الملاضاته!هلناتسمح

الىالنقهناونيضالرمالبافغالى:مجئيتحف!الىنشيراننريد

.!ضلهيقوآابئرالنقاشفييعبنمنتآتيكبمرةاخطاءفيالوقورع

الىن!ما!المافانضا-،متفرفةنق!يةمقبالاتلموالسةنتصد!

لبيمورف!،لم!هاسماسيا(البناقييفترفالن!انك!ا!شروعتغييب

المنزل!م!نثي!هينا.ن!فابشكل،المقال!-النقل!موض!لأحاجمية

صدن!ب!،النق!بموفوءنهائةاجاطةفلا.فيهنقعالك!

،نسمحاطساب!نيحةطيهبةمونملاجطاتلن!ي!جلالمفالاتيهيةه!اءة

فىنتوخياهاعلميةمنقعببشكلبتقمممها،لإجقالنا

جهو*سينا!برلكتالةمحاوله"مقالهفىيسميميومععئجمرححمئ

فعبرياليالن!دثالاباينتإلشالبوثةض!ورةولالعريبةالثقا!مةعنلفيلبم

تق!الجركةلنمد،المحتبةالارضمنالقالمعلصالا!لعالتبمفبعم!الفالةء

ال!ح،مثصروعيفل!امم!نرىفانناوشبامللمكليبيثكلالمعإمىةالأ!يية

.كي!روالتي،المقالىبجهاكمبالىالصمافيهالاثلىةال!علويييةركم

!لهفييقدملأانيورغي،والصورةالاهبميههنهبمثلم!مطلة

د!إسة9هلهبمثلالقياممثصروعيةتفيياميافيةعبنا!رايةهلأا

صا-طايحمسلق!لاالم!ثداسات-بفةانفيصر.النقدية

بشكلتطعرحهبمافانمعآ،!رحهاحيناعااو،هذاالشابلإالبوجه

الشكلىلؤمة"اكغبيهانيمقالرهوهذاجم!يىمثالوافثل.خا!+

فهو."الفلسطهئيتمئالقصميرةلالقصةالرلىايةفيالفئيوالمفممون

الساحةفيالفريالتع!:عامهنظريةمرض!عاتكلرجيبدا

الظسطينيقونموال!مبالممية-الت!يةعلىحصب"ييرهنالنيالغلسطينية

تصلمهاي!مستوممهكنتىث!.،(فيااوالمت!لرةالديمؤاططا+لجا!ال!

عالىكرقهماكللمليكتممفمقدملإأكدونالقمميررةوالقصةالرواية

عاتي!ة.بقوةتندفعالتي!لفلسطينيئالسياسيةالتيادات،استيعاب

لعمالاخرالسببهيوالقصصيالروانيالفنحد"ثةانيسجلثم

للرو)!قالعاكظ.تعريفينالىا/لنيقدمعفنتقلهذابعد.هلأهاقلدة

الحيلاةمكشفالروافيكونعلى*!كدلالبيرشيتبريفافيقمم

الفكرياكثمفصهتموففعلىفيهيؤكدللوكاكثيواخرالبإطنيية

الروافية،تبمبةكثفانيعلى!دا!يمبشكليمرثم.والايديولوجي

ش!ر،ابو1صفدادهم-!لىفلسطينيإىلكائيينثلدلةت!ويتوقف

لونرواك!مضامينبهـتطيلويقوم،صرانيوفيصلسبولتيسير

وحين-ا!نرعنولقرغم-مرثريةاهميهـةالفنيالشكلامسالةاعارة

لي!يف!"اممرة"قممبنعئد!وقفالقصيرةالمضهالىينتقل

.المعمونربس"ال!يفةورحا

ملاحطاتداربعبيتسجيلالممريهـللمقاللألعرضهذالنايسممح

يتمقفلافانه،لروايةمف!مهتجديداماتبيحاولحين-ا

الفلسطينيةالروايةوكان.وظورهاالربيةالروايةعندواحدهلحعة

العربية.بالروايةالا!عليلهياعلافةلا،نسبياالولالهالحديثة



بشكلالمستوياتثمعالىالمقابرفيالاساسىالطإهذايقود

التيالميكافيكيةهذهبمثلليستبهالالبالسياس!ةفعلاق!ة.تمسؤ!

الناقد.يفترضها

بفساننحن!فانبمدالفلسثينيةالروايةمة(قشةنريدحيز-2

هيممبرراتوماأفمنيبقى،جبراابراهيموجبراحبيبيوامميلكنفاني

ولايتوقدف،جدا!يعبشكلكنفانيدوايةيعالحفهو؟ألحذف!1هذا

وكانهافوراالنتائعالىيصلبل،افننراضسايهعندتفصيليبسكل

لاحقاادبياجيلايمثلونرواليينئلائهـةعندالايتوقف/لمثم،مسلمات

الروائييوال!مينهذيخهحذ!مبررهوفما.وحنيبيجبراجيلع!

بايسرها.العربيةالروايةحقلفيجدا

المشاكل.نفسمنيعانيفانه،القصرةالقصةنقاشاما-3

فلسطينية!عةعنونتحدث،وجبرافيافيوتوفيقكنفانينحذف

.؟قصيرة

منينطلقالذي،جداالتوفهـيقيالمعالجةمنهعمسالةتبقى-4

دلالتهمايبيناويعالجهيماانثونالروايةعنمتناقفهـشينفرضيتين

ال!نق!ديالمنهي1المقالىيفتقدوبداك.الوبيةللرواييةبالئسبة

نماذجعندالاالفلس!نيةللروايةقحليلهفييخنوفيفلاكمهـا.المتماسك

.ثمالمقالبدايةفياهتراضا-لهعلىسريعبشكلتجيبمعينةادبي!ة

بوصفهاتظقمثيلاحورانيفدواية،المضمونلةمسثعندكثيرايتوق!ف

نقداهذاوليس،!طالسياسيكاتبهاموقفيناقشبى،دفأية

..حالايةعلىاثبي!ا

بطرحيبدافانه(،والجماهييرالشو"نضالابونزيهمقالاما

..الالتزاممتى،بالجماهيرالشعرعلاقصة:شاملةطبيعةمنمسائل

فعوض.الرياضيةالمعهادلاتملطريقةعلىسريعبشكلبحلهاويقوم

السنواتفيالسوفياتي،دالاتص4الادبالتجربةعنديتوقفان

جىبمثمكلالمسائلهذهطرحت،حي!ثاوكفوبرثورةتلتال!نيالاوالى

المسممللة،طرحتاليالعربيةالنقديةالصراساتعنديتوقفلأو،وخلاق

مفرطةنظريةمقمماتسوىقعملااستنتاجاتالىبسرعةيقفزفانه

نتحفظونحن:."افلا!نجمهورية"اقحامنوعمنعموميتها!ي

قريبا،جممرسوفكنابمنبروءلانهالمقالهنمام!ناقث!ةك!ح!يرا

:نقا!ث!الى!قطنشيرلكننا

،المعاصرةالعربيةالشعريةال!ركةمعالسهلالتعامل-ا

،(.المبهمة،والدلالاتالايماءاتوإالغريبةالرعونر"فيبالغر!ووصفها

الشعر"يولدالفلسطينيةلثورةاايقاعوعلى،حزيرانهزدمةتاتيع

بسهولةيقفزلانه.احدايقنعلاالن!نج!ةمنالنمظهذا."المقاتل

كما.جديبشكلمنافشتهاثون،ونقديةابداعيةممارسةعالى

قفسبر.اكداثونكاملاثقاف!ياحطالويمةمنيجعل

فيالعلاقة":بالجما!رالشعرالعلافةوالمبسطالاليالف"-؟

طر!العلافةعلىالتاثيربالضة!ل!ةتبرفيوالجماهي!رالشعربين

تلتقطهلماعاليةبحساسيةتتميزالبمإهيريةالالعتقاص2*هزةان

صوتانالجماه!يرهذهفيها-حشمفالتي1اللحظةوفي.الشعرمن

جموشرتدير،لهابالنسبةواف!حغيراووكأهـمف!ممث!وشالثاعر

قنهيارالاساسهذاعلى.ا،اجهزتماتقفلاواخرلشاعراج!قىت!ا

وحيعامقياسا(،الجطهيريةالالتقاصاصووة،)وتصبحشالمقادجميع

فا"مزة:هائله!لقاتالىلقودقدالفرضيةهذه.ومطلقا

اهس!معلىلدرجقالثالثةامنطربا،فضلقدالجماهيريةالالتقاط

الجعماهير.وسطالمهيحمنةالايديولوج!اائرنتيجة،االشعراءـاًلعرب

ثورا!مالاًن*.مافااًاوخاطيءافناقدمقياسانهذايعنيفهل

نفس!ماتثقيفباعادةالجماهيرخلالهاتقومالتيالنضاليمةالممارسسة

وهس،السائ!الرجعميةالثقافةمواجهةفيالثوريهـةبثقافتها

،نقوده؟لعإمواللوفىالفنبينتطابقادائماتفترضلام!دةعمذة

ثورية.نفسهاتعتقهفنيةشعبوي!ةمنتقترب،نظريةمهـنزلقاتالى

البماهي!رعنيبرالذيالاصيلاًلفقاولاه!و،الثوريفالفن
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نفسها.الثورةلغةهيجديعةبلشةالبورةتضءالتي

.فهلالمقالهقانماذجعن،المحتلةالارضشيواءغياب-3

يندسجلابوصفهالشعرهذامننقديسا-سياسياموقفايعهـنيهل!ا

والقاسمثرويشمساهم!انام!المقلاللالفلسطينيالهـثمعره!لةفى

بهميستش!ررالؤينالشعراءمساهماتاهمي!ةبنفسليستوزياد

.8ماذاام؟"لمقال

درويشلمجموعسةالموسفيوس!دراسةقف،اخركلفعلى

مسائليىثراستهبدايةمنذفهو."7رفممحاولة"الاخيرة

،حتىمتكاملبشكلبمناقشتهاالدراسةجمععناصرتقوم،مصعه

مضم!ون،)عنديتوقفلاوه!و.واضحةمنط!ةنتائ!الىنصل

الالرمعيخنعاملانهاي.القصييمهبنيةبدرالسةيقومبل(،الشعر

م!ثالاهذهث!استه!اليولسفيقهـمم.متكاملةبنيةبوصفهالفني

تفسيرالشىفالنقد.الابداعيةالعمليةادلأخلالجديدالنقددورعلى

الازعناصرلدراسةمحاولةهوبل،الغامضةلبمانبهوشرحاللشيو

يممحمدهذهالع!نقطةوعند.،ببعض!المئاعرهذهوعلاق!هالفني

اليوس!ثراسمةعلىالاساسيةلألملاحظةلكن.شعرابوصفهالشعر

يقسوماذ،الق!مةفىالسيكولوجيلماملاعليئركيزهسافيهي

،التحليليةالايديوبوجية:الاخرىالعناصربعضبحجبا!تركيزهذا

كليص،عداخليتحددانالقصيدةوبن!يةفالشو،.المثالسبيلعلى

النقديةالاضافةتبقىاليوسفثرالسةولكن.المختلفةالعناصرمن

بت،"القصيدقمسالةعليتركررهاان.العددهذاأفدمهاالتي"لوحيمة

،الاحياناعلبفيودقيقتفصيليبشكلالرموزتعليلومحاولتها

للشعرثرالممت،!نعتاجهالذيالعلميالمقتربطابغعليهاافسفيا

عمومسا.العربي

."وحدهالموتياجلمنلنازلات"عباساحسان.دمقالجما

يموتخمش"الحسينيالعابدينزينعليم!جمو!سةفيهعالعوالذي

المقالهذايطرحلم.،(الاخرالوجه"البنىسلوىومجموعة."ابرلا

ااًلمجموعتين،قصصهاتينخلكلمنالفلسلإشالابفيالموتفهمكيفية

يلاحقفهو.لاحقةتفصيليةلدواساتتصلحاوليةاشاراتليطرع

العلافات،اليهكشفسبيلفيالنهايةوحتىالبدايةمنذموضوعه

هؤيئكلمنالفلسطينيالاد!داخلالموتمسالةفهموكيفية

بالغسةاولضهملاحظاتمجردلأيبقيالمقالهذالكن.النصذجين

فيالمركزيةالمثلةهذهالرالسةمتبضهاخلالمننستطيعالاه!

الذي،النقدياغ!ااديبعاثلمقالكذلكويبقى.المعاصرةئقافتنا

شاورءابولروايةجداسركهـعةقراءةمنحعرليس

ه

الصدلمقالاتقثعثاهاللبمألسريعالمقديالاستواضهذاان

مسالتين:علىالتاكيهرويد(،اباس"منالماضي

ا)!صد،هذابهطالعناالذيالمرعب!اكقديالفيابان-ا

الابواةعالىيشيرلا،موادهلبقيةا)عاماإعشوى"لىبالاصافة

بهنىهليسس!قطانهكانتمهماالغلسطييمالصوت.المعامرالفلسطيني

كونانتستط.عالفلسطينيةالنقديةالمهـطرسةانكما.الرداءة

بالغمنزلق؟!عوقعقد((الادابمتحرير"لكن.بكعيرهذامنافضل

للاثبطلفلسطيثيتجميعاسوافقدم.لحسنة2النيةموقعمنالخطورة

ادبيبمقمياسالادبيةالمسائلقياسفرورةالىيقودهذاان.المعاعر

"الثوريمماا.والاعللام"الوري"الادجمطالابداعبينضحوالمحالفرفى،ثوفىي

بهاتمالت!بالطريق!ةمزجهماععمويجب.الخاصأمجاله!همافلكل

.-رن"الز!هرا

ناالعلميالتحلإلمنتقتربطيبيعةمنوهوبالنقديفترضس2

نمذجتها،واعادة،الماضميةالسنواتتجربةتقييمشاملبشكليعيد

الاثالية.الاعمالعاله!مشمصدالنقديبقىلاحش

بم!روت



-،-كأخئ!بموجمججبمصا11ى

دئنعنطحعدءرر

51أ7مهـأه!هـ33ممارياوليفييهالفرنسسيالناحثيشير

انهالفلسلإشةالمقاومةايديولوجيةعنا!ةلعراسته!ديههفي

رثيسية:منطلقاتبئربعةيعنى

تحليل:ثانيا،الراهنوضعيكلالفلسطيني!ةالمقاومةتيار:اولا

الملميالمنه!ف!موءعلىوالسياسيةقىالأدبالنصوصمنمحمودعمد

ظ!ورمنذ!لسطيئتاريخمنمظافياكليالنصوصهذهوضع:ثالثا

نااليقينفرورة:ورابا،0791سنةحشالسياسيةونيةالص!

أكلهـ.المسجلالانسلأييال!اريخفممقدامىفلسطينواهلفلس!طين

اك!رملا،مةراييفيوهي)المقدماتهذهتطبيقالقامحهحاررواذا

معاييربالضرورةعنلموان،المنا!لالفلسطييالادبلطبيعة

الخاصالادابعددبهايحنلالننيالش!يةالنماذجعلى(نهلألية

تمامامقتصرةتكونانتوشكوجدط،"الفلسطينيالاكببصوت"

والى،والمسلحالسياسيألفلسطينيللنضالالثوريةالمقوماتالى

بهاتتهنرالتيالجامعةالانسانيتوالحاسةالتاريضيةالحاسة

الوطنيةوحقوقهفضيتهعليهاوترتكز،الفلسطينيالشعبانتفافسة

ا!شروعه.

هراافوفيتالتيوالقوميةالوكنية(لعواطفاناعنيلست

السياسيالشواءالاخوةوعيبقيوان،الشبتيغألطهاالشسعر

بعدهمماناعنيولست..ال!ننووجهات،ختم!مط!وللايديولوجي

حونانهزيمةق!بلالمحتلةفلسمطينارشع!الدائراليوميال!نضالعن

اعنيهماكلوانما،شعرهمعلىالفالبةالفتورظاهرةيبرروبعا

عنبمعزلفعبيةاستلهاماتاوالهاماتوليدة،(التجارة"هذهانهو

ممارسة.اوتمملاالمركةوه!

!لسطينان6تقد-سيفيضطئا،اكونانوآمل،ليويخيل

معظمتزودلم-7،91الصهيونيالاحم!حلقبلماخرائطعلياسما-

وا!لةذكرلاتاو،ش!ميةلهموماطرمنبحراًلمم!شعراء

التناولىياتيهناومن،والفريالعاط!رصيدهمافقدت،صبا

بمارداالفلسطينيةالماساةتثيرهاالتيالمضد!يناوللاهكارالشعري

كليتجاوزونيكادوالمالشعراءهؤلاءانله-!سفومما.كالسقور

وفد،المبتسرةالنثرية؟والشعريةالصدهةثائرةالمنشورةضالد!

نا،يقالكماثرايينهمفي!سطينيسلكواانمقدورهمفىكان

الىالضيقةالذاتيئتجاربهميطيلواوان،ووجوداتاربخايتمثهـها

تواكببحيثوالجغرافيةالفودية"لتضمتتعمىثوريةانهانييةكجارب

لهيالتحرررحركاى!نيالتيالمعاصرةالفةببةالتجاربمنغيرها

الثالث.العالم

حننماتفضي،حيثةعلىكلا،الملأدقصاهكدلتناولمحاولةاي

فيتشتركالقصالدهذهانوخاصة،م!لممرارفيالتورطالى

ارىولهذا،الفنيةيالصياخة،المحتوىحيثمنعامةكثيرةخصائعي

ض!.قصائدلخمسبالعرضاجتزكهانالاسلممن

(،الطوفانحكمة"-ا

بالحدي!الوفىمنالحديثدحبورالاستاذقعيدةفييضتلط

!يب:!لابعذي،جردجهعن

لااحببتمنانلاكلفطمنةو-ميمنيسبعةكوكبتاخفثي"

."فاسعى،ؤدلأمعلىيسعمى

!سفيويوغو،للوكن(لضبابيةالرريلأهذهفيالشاعرو!معن

ق!اصد:فير

شة"8م!ع!8'8؟!ي!ك!ئاهـاهـغ!+*هـأ*أأ3هـ4انطرلي

"،ن!!له؟فى(حمه*م4اص!؟ول:ممء.3'ا872ل'".8.

،(قدمموتحركتافزبتكلما"

لقيابيقتلاحممنيضقهفيمانسبياتوفميقاالشاعرويصادو

ريس!يةفكرةذاتهفىالتلاحمهذاكانوان.الوطنوانعتا!الحبيب

يكثر،اخرصيخا(أهـ"51134+أ)متكررةكرعيهمحثرةاو،حينا

انعتاق/الشاعريسننشرفبينما.والعاثيالعربيالننعرفيوصبىلعا

الانسانلحيرةدقيقةصورة.روسمالمفبيلةجراحاتئنايامنا!فى

روافدبينناحيةمنوتوزء،خاصبن!3والاللسطيني،العربي

مقتضياتوبين،والشعبيالرسمي!وميهوانرات،الدئ

لمنفسهوالشاعر.اخرىناحيةمنالافي"المرحلةواملا"ت،النضال

يتمثلكماالخطاييالروحعليهيفلباذ،التفاليداسارمنبعدينحرر

ولا،السإقكا1ت!صمدلااسلوبيةوسانلوهي،وعيرهاا!ستلةتمددفي

ارريني!اولطفةاقعامهالقبيلهؤاكا.التجربةقؤ-وصهتسعف

هذهلمثلوا.هـاده،كافيافكريااوفنيامبرلىالهاأبخةلاالتي

الاسئلة:

"أاللهواين،انااين)ة-

"؟الجسمدفياللهدال!حي!لفكيف"-

نايعلولاالمناسبالغلسفياوالفريالجولهاي!وانلون

ميشافيزيقيةعتبةعلىالمستجبموفوفاو،وراءهكافللاحشوايكون

تبددقرآنيةاصداءمنيترورماالممنىهذاحتوين!در!،سانج!

فوضنيالناربريد"،(،آية"،،(يتلو":مواطن!فيفل!قةكذلك

"..ال!،ع-مين3وا"،،(الح!بقول

غيرالتهويممننوععليقائمالفكريالقصيلهتصميمانبرغم

الصراعيتطلبهاالتي(لاستراجيةالايدولوجيةغيابوبرغم،المركر

عجزببتعمتعةمقابلةمنالقصي!هتخ!لولا،الصهيوني-العربي

العربي:والفرر،التراى

الخيامفيالعتيقةاتيعالمفاعنىلا"

الولقهـة،ا،واويلولا

اكفي"لست

الهوبهـيالنضالبينتجمعالتيالغد؟شرافةعنالتسلألوبين

والانساني:

الصنوبر!طاام،نهارة)

ساريتانيدايو،فلمسطينيةذاكرتي

(،الانسانو؟رارتي..ضبيةملام!

للاغاكي"وفاتحةللعلابف!صة،)س2

ثراتهافقد،انا"لعذاجم!ف!اكحة"الصسيالاستاذقصيدهكانت

لنظري!مس!بقاتايعنوبمعزل،مستانيةحصكأقراءةمراتعمة

مقكامل،شعريعملاماماشيقئمنيكثيرعلىاع!لمومني،"لشعر

وقمد،والشحوبوالحنمينالضياعاصداءالق!بدةف!كمجاوب

الشاعرةحال!مضهاوالمتلقيائنالىالاصداءهذهمسيرةيعترض

يكونوالد.موضعغيرفى(ا!ت!يلةأ(لموسيقيةالوحثةاضيطراب

ص،المغمونفيم!مانالقصيمعههذهفيالسلبيةالعواملمن

يدمنافلت،الظسطينيهالتحرروحركةدونوضوره،رومانطيفته

فثر/الشاءرانع!لى.احكامغير!الصفحةعلىوتبعثر،الشاعر

النضيمنف!اهفيالفلس!ينيلفربةالحركيالتصويرعلىاحيانا

والعربي:

بميدفا!ساء.."

الس!غركان.(لعربيةكاحزانناعميق

نعلتينيصبنا

(،..جثولاويبع!نا

المعجمواقتراب،المباشرةالتقريريةواللغة،التكرارولعل

تجسيدليالشأعرنجاحثداًءيكمنذلككل-المحكيةاللنةمنالشعري

المقطع:هنىفييطالعناكماالظسطينيالض!يا؟

يوماالقلبه!ت!وماهـ)



..يجلدالطويلالرحيلهذاومن

،للقاءتاشيرة

،للوثاعوتاشيرة

للمدين!ة"برتاشيرة

لييافنهلالمتداخلةجزلي!لهاواالمضمونبصددلمناوما

لقضيةانعكا!سابوصسفهالفلسطينيالعربيالشعراناذكرهانالشاعر

ومن،الفلسطينيةالجماهيرانتفافعةيواكبانلهينبغيكبرىانسانية

والوطن:المراةسنال!سابيةاولفلاتمثلمنيتع!ذلم

اننتعالي"

وكونيشالي

وموتاطريقا

،(.الوطن(كذا)يكون

العاصفة"قواتفيفداليدفترمن"-3

:هذهقصيدتهمنالاخ!يرقبلالمقطع!خالدابوالاستاذيقول

شكلتهاالتيالقصيل!صارت

..لوريية

"..وصلية

!ورات،عنارةلمحهو،الفني!ميدتهلشكلمقاربهوصفوهذا

وهنا.طويلغيرلوفتفربهاتلامستوان،محيطاتهاتتنافردوائراو

السيطرةيستطمولم،الخياممادتهيغربللمالشاعرانالىروجع

القصصي،الان!مراحالافيا!اتفريسةيقعانا!بييمنوكهـان،عليها

الحكايةهذهلبقىولهذا،الرامزةبلاساسب!اتالممومياتيستبكلوان

.ا،وصالمفكة6متهافتةالم!بوكةالبدايةذات

خالد،لابي"!داب"فىقراتماباجودالقصيدةهذهلشست

اهممةعدا،لحةالقصهذهتعدسأنالمحضالاتفافطبابمنيكونوربما

كيرا،(متكافئةفنيةبمعالجةبمديحظلمموفموعوهو)موضوعها

وا،جمهورهعنالشاعرانفصال1وبفاصةةالحديثالشعرعيوبامن

لعملهوالوظفيةالاسطاطيقيةالصانبهبينالننوانىت!يقعنعبئه

انىول!ؤه،للتجربةاحباطهايالصابيةاليوجنوحه،الفني

واادصفعهـةلباضكاستخدامه،قريبامنالشعرالىتمتلاحيل

والموسيقى.والبنيةالفكرةعوراتيخفيلاثينوروالرقيملاثوات

هذاطرحمنبدااجد!قصاتدمنتبقىماالىالانتقالوقهـبل

ابيفصيدةتقعالجديدهالعروضيةالننصنيفاتايتحت:السؤال

أأ*"لأاه!ءألالبوليفينة؟الواحدةالتفعيلة:هذهخالد

النثربينتزاوجانهاام؟ا،+!ه"ولهـ--هـ؟هم")النثريةالقصيدة

رجحانا،اكثرالاخيرالبديلأتجملوالمصتوىالصياغةطبيعةأوالشعر

الشعر.نطايخارجالقطعةهذهمعالجةيقتضيبلورهوهذا

(،روميملك4!ىغسانيموافامنرسالة"س،

الحاكمةوالطبقةاثبابينالان!ماممنالقصيلةهذهتتخذ

مهموسحديثمنالق!د!فييشيعماوعلى،وموضوعالهاماثة

ولن.مخابراتهواجهزة،السلطانوجهفيبالتمردمقا!ا!ض!

المراعبعتمي!ةاؤمنلانيالفصيدهبهذهاعجابيكت!اناحاول

استطاعالشاعرا،ستاذولان،الطبقيالتناقضوتفجيرالجماهيري

خاصةبصفهوبعجبني.متكاملةوشويةنفسيةصورةتجربته!خرجان

المقطع:هفا

رجسيالناز!ل!يضصل"

الياساخدودجاوزنا..دمهموعلى

والقس

الفاسلريانارضيفيتسابقمين

الشمس"الونجكبدفيتتوهح

عنفضلا،و-!كد،لهاويض!هالعاملةللطبقةيلتفتالشاعرلان

شعرالىطريقهاتعر!لاالتيالمتفائلةالمستقبليةمننوعا،ذلك

حسناوجهلعنفلسطينفيألايامهذهيكتباًلذيوالرلاءالانهزامية

نية.

جارمورشيالشاباللرنسيالموسيقدعلىالستينيات!صلب

جيفاغودكنورةيلمالحانوضعالذيوهو،ه!أمدا!7-مهل

الحسيةكلواغراقها،موسيقهاهحلاوةان،!هلا،هه2أيل0407

واخشىوالسسطسية.لالفكريةالفيلممضامينمتابعةعنالنظارةعر!ت

والتضيلت،الرويالتزامعلىيوسفالرؤوفعبدحدعىيكوتان

الموسيقىعليالغارص*الموسعقىتفليبالىيؤديبحيثالواحدة

نوقيةتلةهكلحيضمنلملاحظة1هذهوهن،للمفمونالداخلية

مزاياابرزمنالموسيقىهذهيمدالقراءمنغيريولمل،بحتة

القصيد".

،(البيارقاع!تخطيطات"-ء

الحقيقه،فلسطينبينالفروعنالذيلةالقصيمةهذهكشف

اكثرحيال،!الشاعر،المفرضةالتضيطاتطمستهاالتيوفلسطين

يحاول،لفلسطينالمثمريالعربيالوجهتشويهمنكرننصفمن

وجههعنويمسح،اللغةوقيود،الزمنركاممنانتزاعانفسهانتزاع

بجواشبهجولهيكليلاسجنتهالتيوالرسومالتصيطاتوجلده

؟لمخلورلأ:ليلة؟لف

جلدكي،عليالرسم،الت!يطاتفنبيغررحينما"

عيني،كليلاصبعمررت

،اللماعكالضز،الوبيةاللغةحروف!لقبت

سحرياعق!اع!نقيعملى

،المعشو!نالعشاقصمرطانمت

والرابعالثالث،والثانيا،ولالزلزالأيقظني...

"(الالفبعدالليلةكل

ولامحةمركزةفنيةصورخلقعلىرائعةقدرةالصيليليلاستاذ

مثل:من

"الحبرةكاانبثقء)-

،(المشنقةبظلات!ءة)-

التركيز،منالمستوىهراالىتركىلاالاخرىصورةكانتوان

التشبيه:اداةا!ستعمالهالىهذايرجعوفد

(،..يليقبضةمنكالرايةيسقط؟سمك"س

،(..م!بةسحابةىلمش)ء-

منتقلل،الصورةطرفأب!ينللتلفائيةام!معافهاعنفضلا،لانها

والتجسد.والتماسكيلاستقلكلعلىقلأر!ها

زالما،يقولكما"الكلمةبابيعبر"وهو،الشاعرانعلى

المادةاووالض،والصابية،الكرارمنفليلغيرفييتمثر

؟لمسمتهلكة:الجاهزة

"أالصوت..ال!وت،الصوت"س

الصحف،الصيع!ض،الصحففصاصاتوراء"-

(،!الرس!

المرامة،،التنا!ي،الممزد،المقاتل،المهـوجانا"س

،،اوالزوال،البقاء،البظولة،الخيانة1

"!والةثهـا-الر"؟لعنقديمةوقصة،ططخابيرقااءمل"س

امريناقرراناحبالسريعالطوا!مذاب!د

؟مم!ماثرةنها2عن!علا،العددفصالدمعظمان:اولهيما

الهربيةالقضاياتجاهومسئوليته،الأبلوظيفةقط!رمعزوء

علىعستوييهاالظسطينيةالتحررحركةابعادمعت!كاؤالا،2.يخةوالانسا

والعالمي،الم!!

اعداثصافيتستدركانالا!ابكأ!فييزاللاانه:والثاني

اصالة.حعرفلسطينيةاصواتمنعن!غابهماالقماثمة

ددبم!مد

كندا-البرتابجامعهوالمقا!نالانكليزيالادباسناذ

لأ6



--.1!س
فيةصميكثو،1

مختلفيقصاصاعشرلثلائةفصةعشرةثلاثقراءةاناعترفط

،"الادا-ب"لمحلةعنهمثراس!ةلتقديم،الفنيةوالرويةالاساليب

الىيضاف.القصيرالوقتهذامثلفيالهـصعوبةأفايةفيامر..

الوفى،صالطويلةغربتيبسببق!بلمنلبعضهما!الماى!ذلك

بدلانوافصمنالمحاولةهذهيشوبفدعماسلفااعتنرولذلك

معا.كلاهمااودقيدقةغيراوصائبةغيرتب!موؤداحكام5او،منها

ناهيالاولىللوهلةالقارىيدركهاالتيالاولىالملاحظة

الفلسطينى:الوبيللانسانضيقيةمعاناةعنتعبرالقصصهذه

الموتحمدودحتىهويةشوالبحث،والانسحايبالتمزدالشعور

ت4الاشياء،والشخصرحمالىوالعودة،الارضفيوالفناء،والفداء

انطمللىوالمربثبا،جيدالجوهرالىتنطلق،بالبروىحبلىفيها

.الخلاصطريقانهالوعياتمواعيةوهيالهعفالىالرصاصة

فياجملاالفنيالتكنيكمستوىارتفاع:لثاف!ية2الملاحظة

فيمواضبعالشعاهـاتو!طقةوالمبالثرة.الصراخعنوابتعاثعااكثرها

لجاولقد.السهلةاًلمحاذ-هـوالحلودهلى.مثلالىبالانزلافىتغمري

الادبيكربعيعوثعمطراوةرغمصعوبةلاساليب1اكثرالىالكتاببععي

فيالشيخوموسى"مواطنذاكرةاغنقادءأالمعقدةفصته!المثعون

.(،سيجيالذيالفائب"قصته

فمن!الجانبوحيمةبعضلإكغ!بةىؤيةان:الثالثةالملاحظة

فلسإنولكنقضيةهوللفلسطينيالاوللاخأصة"لعربيال!انالطبميعي

يوقعنافيالتجريديجبالاالننضيدالشديعظبنواحهـيهاالمشكلةهذهتناولى

يىست،حلما؟ودورياليستففلسطين.الموضوعيالعالمواغفال

هيلعيشونواناس،تاريخيواقعهيوانما،فحسبهوبعثاموتا

وبيناخوانهبيني!يش،شهيدلافهخصوصيوشعب،معينةظروف

مستوىالىفلسطينرفعان.متميزا"كماعيواؤعفياعدائه

القصائدالمبتورةالىا!بالق!صصيجعلالشعديةوالروييةالئنجريسد

اللذينتت!يحهماالحيامماوالضىالاجتماعيالكشفذلكمناياهامصرا

تشوشاالمصع!الرموفيالىاللجوءيبدوالاحإصانبعضوهـي.القصة

تجاوزهيمكنلاالنيالموضوعيالعالمملاحظةفيشديداوفقراف!ريا

حبيبيلاميل"الستةالايامسداسية"لنتذكر.الفهماشدب!هالا

وحركةوالواوعالحياةمعالحقالفنهـانتقاعلعليباهركمثال

هوصلاةفشيداقبهـوالتيالجماهير

*محي!*

عداما)جميعاتتناوليدينابينالشإلقصصهذهمواضيمع

العربي؟لانسانومدإنلأفلسطين،الرضوانيلاحمدالطاحونة!مة

سبلىاستعالةفيالاشكالىبم!تلفالمنيدالصامد!نضاله؟ءلغلسطيني

وطنه.فيوجودهوت!هقارفمه

ومذبحيةايرلوماساةالارلحنكلالفلسعطينيينوضعويحتل

المعد.!صبينبالزامكاناالفدائيين

لحياةرعدا)خطيبلمحمود(،اموكباويالازعرلحكاية"

لهم،البوليسواصطهاد،الاردنمخيماتفيالفقراءالفلسإنيين

.الاجرامحدالىيصلحادطيقيب!دوععاملتهم

الشعواليشلورابورشاديلجا،،للسطينيةمربع!"وكل

التيالمذبحةوقائعبعضعنيفبشكللناليصوروالرمزوالوثائق

البلوحقدوصلوالتي،العربيا!جتممزهرةهمبشبابااودت

نازية.بساديةوالنسلابالاطفالوالتمثيلالتنكييلالىفيها

(،مواطنلحرةاعتقال"ضتهفيالمد!مونرب!عيلنساويقدم

هلأ

المقاومينضمدال!التفوقالتيالتعذيباساليبعنكابوسيةشهادة

.بالدماءالملطخةالاردنسجصنزنزاناتفي

قصة!كماتلكاوالقصةهذهفيايضافب!صة4اشبحوإمر

ال!جاء.ابوكواوو"السابعالباب"

فيممائلباهتمامالمحتلةالارضفي/الفلسلإضييناوضاعوتحظى

العدد.ؤصص

موففالمواطبنالكاتبيصورفياضلتوفيق"المخبر"قمصةففي

حتىالجميعمنهايتبرأوكيفالخونةاحدمنالعربالفلسطيهنيين

المراتاحدىفييولانهاذرهيباالقصاصويكون،و)ابنتهزوجته

امامجثثهموتسشعرضفيقتلونالجبالفيالغدائيينمنجماعةعلى

بعدالاردن!الىاخوتهمعنزحالذيالاصعرابنهفاذاالقروصةاهل

منهم.واحدالغفةاحتلاد

لنمووصفالحسينيالعابدينزينلعليسرالبري""دنمسؤنيث

ئيينالفد1ببطولاتتائراالمهـحتلةالارضفيالاولادعهندا،قاومةاحساس

صفوؤهالمالىلهاهللاالذيالطفل-البري-احدهبموانضمام

والوطن.والجماعةاد!ساىاالات!ماءليحس

"فيالدائرةالصغير1مهـمد"قصتهفياديماويمحمودويتناول

لاشتغاللاصاوال!مايعتقلطفليهـنكلمن،تظريباالموضوعنفس

الاسلحمة.ونقلالفدائي؟لم-مل

وهوالمحتلةا،رضمناخرموضوعالنافيقدمموعدمحموداما

عنباغترابهلشعرهالمثقفالعربيالاسعانس!قالسلطةمحاولة

فانبهاليخنتبىءانفاقمنحفرومهما،ونفسهومواطنيهووطنهارضمه

عارانهاخيرايشعروهوالنفقداخلحتىتلاضانهالسلطةعيني

لوجه.وجهاالحقيقةالىوالنظرالانفا!حفرعممولمقرر

عنتقحدثرباحلوليد،(الضونء)زهرة،واحمةقصةوهناك

اليهوديةالمستعمراتعلىيفيركان8؟91عامكبةقبلاللسلإنيئا"در

الخولمسةاحدبهيشيحتىوالصيمونيةالالكليزية!لقواتتطارده

فيقتل.

بفلسص!كلهاتتعلقمختلفةمواضيعتتناولالباقيةوالقصص

(،سيج!ث!الذيالغائب"قصتهفيالشيخموسىفيستعرفي،ايصا

يقيمبن!ا،ؤلمسطينماسماةعنالعربمسؤوليةرمزيباسلوفي

البهرولبينتضادا،(الزيتكتابمنمقامة"قصتهفييخلفاحيى

(،البصرالياخرطرت"اما.الفلسطينيالانسانواضطهادالعربي

بعدا&هايهودالق!سىمنمواطنمشاعرفوص!الواثيلفالوق

المحتلإسنبصماتعليهاتركتوفدوصباهعفول!تهمرابعليرىالاحتلكل

البحر.الىالوحيدلطريق1علىودلتهاءماقهزلزلتاثارا

لتصوروحدهاالرصوانيلاحمد"الطاحونة"قصةتقفواخييسا

ولكن.القهعطاحونةتفترسهمالذينمكانكلفيالثوريرمنعذابات

ؤضهتهم.خلودعلىيوميشاه!فعافم

*،*

كماضالماثبمالسردمنذكرناكماالقصصاساليبوتتمدد

العابدينزينلعاي(،سرالبري"وفياضلتوفيق"المخبر"قصة

ا)ـ!..اريماويالمح!د،"الدانرةفهالصفيرم!مد"والحسيني

الزيت"كتابمنمقععة"!مصفيكماوالموك!البسعيطالرمز

الرضوانيلاحمد((الطاحونةو"موعدلمحمود"الخلد،و"يخلفليحيي

لشيخ.1لموسى،(سيبمءالنيالفائبو"

الى"فلسطينيةمربمات"ق!صته!يشاورابورشادويلجا

والرمزقوالوثاالشعرفيستخدم،اكحمبيرصحاذاانتقا"لياسلوب

توفيقااقلنحووعلى.ايلودلمذبحةالماساويةلرؤياالعكتمل

وخاتمةمقدهة(،السابعالباب"قصتهفيالهيجاء-ابونوافيخنار

يتخلخملحيثالمباشرةكلفيسق!بينهمامااما،رمزيتين

"الكوكباويالازمرحكاية"قصةتبعووكذلك.للقصةالفنيالتوا!ن



الشاعر!،الرمزيبالاسلوبالتقريريةتقنلطحعثالخطيب!حمود

.الايصالويقطعالقصةيتعبمتنافوكلفي

قصتهو!وإدبهيفارويعندالاي!ائيالشاعرياالاسلوب"ويحمل

ئغسويحاول،عظيمةتاثيرية!ة"البصالمح!اخرطريق"!الممتازة

بمضفييقعولكنه،،الحنونزهرة"قصتهفيرباحوليدالمحاولة

قعرتهمنيضعفمماالنصتسلسلتقطعالتيالزانمةالتفاصيل

.الاقناعملى

الاسلوبالىالالوبباسلوبهمت!مزاالمدههونربعياصيرأويطل

الفجائيةالذاكرةبانتقالاتبالواذعالحلميختلطحيث،الريالي

قراءةكااكثرادتضناجالتعقيدشديدةموكبةالقصةمماجكل

واحهـه.

الواحإهدالحدثغيابوهيالتسجيلكس!ظاهرةوهناك

فهي،منهاالرمزيةوخاصةالعدد!صصمنحعيرفيالواحدوالبطل

المشاهدمنكمجموعةوتقدم،بالزمنتتقيدولا،الاحداثكمدد

منكاملسةرؤياالىالقارىءليصلوشخصياتومكانازماناتضتلف

الزيت"كتابمنمقممةة)قمصص!كما،مرئماغكلخميطيشدها

لألب!اب"و"فلسطبقيمربعات"و(،الطاحونة"و"الخلد"و

."الساء

ايجازفىواحمةواحمةالقصصاستصاضالىالانولننتقل

سريع:

فالب!ثنوفايق11ا!بر))

افهاذلكم!شفليس،لامعةغيرقصة،،المخبر"ؤصهـةكانتاذا

قصاعيانهزمنهنذاثبنالذيفياضتوفيقكتبماافضلعنتعبر

في(ربطها)انواروقد،متهيزةوشفصب!ة،اصيلةموهبةلو

ر4ليخضالوقتيجدلمانهعلىيدلمعلااجريالذيالحديثنهاية

الفني.مستواهعل!دلألهـةاكثراخرى!قصة

سوقفىالمنسرعمنمننوعفيههام!بسطةقصةانق"المخبر"

الخائنا!نبرصالمابيفشخصيهة.الشخصياته!ورسمالحدث

الذيئالثلالةاولادهلرؤيةلهفتهتكفيفهل،مقنعةوغيرباهته

لسدىتوسطهفييصل،لانالاخنلكلب!*الضفةعننزحوا

ثمكيفأذومهبنيوخيانةمعهمالضلو؟الى،لارجاعهيما،سرائيلين

انيطلق..المميتهالدرجةهذهالىلاولادهحبهيصلرجليستطيع

علمتكلهاالقرية1انجانبالىهذاأشؤونهفيتتدخللانه!ازوبخنه

يركبإ؟رةور6لهالزيتونكرماليخرجتالتيالزوجةتخبرفلم

سوءتمحوانالجميلةالنهايةتستطعولمأفتمي!تعسكرية

..بسيطة"لقصةلغة..البدايةمنذحدثالفيالقارلمج!معالتفاهم

شاعريةجملالاحيانبعضفيتعترضهاولكن،العالبىالسردلغة

وجهاصئرتتذكركيفالبسيطةالامالىانظر،موضعهافيغريبةتبدر

فىلتنسابهاللثامتحتالياسمينيةالب!سمةتسقسق"حيثابنائها

،أ"الغاضبفصمينيه

أثي!.*2!حمو؟ا((ا!كبلاي*زعو"حكلاية

مكلطوطة!بماكمو،اوالنصفالىتختمرانالقصةلهذهيمكن

لاتحليليةتقريريةبمقدمةتبع!فهي!متوازنكيرواسلوبها،جدا

شعريةلنةالىايصعااعثاولونالثانيالمقطعفيتقفزثم،لهاداعي

بالحدثلهاعلاةمةلاالتيالمجافيةوالصورالحذل!تمنكث!يرفيها

عنالقهريتحدث،الك!اتتسعفهفلانفسسهيحهيدالكلالبانوتحس

كلاللمعانينطبعحيالهالل!ةتقتحمعنمعا):بطلهيعانيهالدي

عينيهامام؟!اقهتندلق،بنفسهيفكروعنمما1(00الموترواق

يرجولىوحينما،الكاوةالكوابسصريرورقه،الايامءخثفتثن

مثلالى0(0والافكارعينيهبينصريعايخرالمتراميةالاحزانفي

11(سكينبطلهتغرقوالتيوحدهالكاتبموسيقاهاتثملالتيالجملهذه

الفصاحة،ركاممنتحت،م!رفيبسيطعاملعاطلثمهوبالمناسبة)
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النقودعرةيمسدوهوبهيثركلبتشككفجاةالقصةتبداهنادبعد

عليهويقبض،الممدنالمنانيرمنكانتالاجرةانيظهر)مرةبعدمرة

عينهيضيملذي6أدحجنالشاويشالبشريالوحشمخفرالىريسوقه

م!رمهيوق!انويحاول،بلااقهاينمنويستجوبهالصرةلخا

الحوار.بننعفىيبهالشاويشيبداوهنا،روفضولكنهبالسرقةيدينه

حلمالمسكينيبداالبجوبةحمودوعلىظلايدونوعاربسيطكله!!ا

الارضماتلصةجم!):"لمقدمةبهذه،(الكوكباويالازعر"مغتار

خيال،الحلممنواً!بثق..الاشكالىوزلزلتالحياةنبضاتوتلاطمت

بيقمنوبنئسانفاسهكبورالعنكبوتخيوطفاخئ!اخرلعالم

لألهاية.ماالىانفلش،الملامحهلامي،السوادحالكماردالحدقنين

.سقصبمرساةمثقلةبحىمشحوناخرويولديضتنقكيانهوها

،ادسوادمنالاطنانملالين!قه!تراكمتإلعارمنبحرقاعفي

عالقماهـووقيى،الديجورخضمفيقسبحمبندقةاشبياحوراحت

.(بالصممة

وهيمنيةالئيبمب!ةفيسقوطهلتصو-سكله!االتهويليةالصورةهذه

الحلم:يبداوبهـدها،اسودكشبحعل!دحشلانالشاويشالمعنب

منالباشومةو،خطف،دحيلانذهاببعداننعذيبتحتمنمختارقام

منهالصرة1فأخذبيتهالىدحيلانلحقثمالزنؤانةفىوسجنهالشركل

الىيصلثملهاذجوطنقي!لسفيحواربينهماويجري،اماعهوساقه

قافلا:دحيلانالىنفسهيسلمثماولادهامالىالعرةفيصبيتسه

لك!البندكليةواويداي-

القصهوتنتهبمأالمتعذيباثرمنعليهمغمىومختارالحلموينتهي

ايثعا.العصبةالميلودرامية

"ل!مههلينىاالعبعلإتزئن((!لابرريسر"

،انهاالتحريضيال!تعليميبالادبيسمىمافيالقصةهذهتمموج

الشيرالسوفييتياماتبذلكا!م!شةغايملأراركاديةصصتشبه

للاطفالقصصاوكتبالفاشيست!مدالحربفياستنسهد!الذي

كامسلاجيلاو!م!مهكتبهففقت،عشرةالثامنةلنحتىوايولاد

والذين،الانصارصفو!الىافضمواالذبنالمنافصلينالاولادمن

كانتلقد.،(الفتيالحرسالمعروهـ"كتابهفيفهـادييفلخدهم

الجيلفيوتنمي،لسواءاعلىوالخناروالمدارسفيتقراقصصه

.والفداءالتضحيةروحالصاعد

ندرةاكثرمنهوال!لىالمربيالادبفينالرالأشبمنالنوعهذا

مراعاةمعالقصصيالسردابا!سلوبالشديدالتبسيطعلىيضنمدوهو

توجهذدالحسينىالعابدينزينعلىانواعتقسد.الفنيةالجودة

لناوقمدموموثراضنع،2وكانبالذاتالجيلهذاالىهذهبقصته

:ساحرةطفليةش!مهـية

متلكم.فدائياإصبحاناري!د-البريقال

!لثر!هثاكفدالياتصبحاكي-

.لريدرنمااًشترطواسالفورعلىالبريفال

...الاعداءمنجنميمسلاحعلىبالسولعليك-الفدائيلال

.لشر!اهوهكا

ليالبري)للنايةصعباالشرطكان!د،ساكناالبريظل

.(عثمرةالثالثة

رايكأما-الفدائيقال

ذلك!افعلكيف-البرياجاب

تكونكنجحوعندعا.إ.وحدكتعر!انعليك-الفدايس!اجل!

منا.واحداواصبحتالسربكلمةنطقتفد

الثركل4انفذعندعابكماتصلكيف:ؤاليبتعدونسمعهمعنمدما

فيالدائيينكل-حصر!الشرطكنفذعندما-:"حدهمفرد

السر.بكلمةنطقتل!تكونلانكالبلادانحاءممل

استطاعوملاحظاتهنغسهعلىفيهاادمدلحديم!"تجاربويعد



هنواحدادشبحادمربكلهةينح!وانالصعبالشرطينفدانالبري

الفدائيين.

!فليحيى"ااثريتاكغلإ!مط!ة))

واحدخيربينهايشد،وتعليقضتلفةلوحدثلاثفافصة

واستعمارهااللطيننمزوعلىالعربيالبترولاكشعافتا،لروهوهفي

النفط.لشركاتحمايةلتاميسنواستيطانها

أير:فنيةصورةيحيىلنايقدمالاولىاللوحةوض

ضخمة.دائرةفيالدبيقالزيتوتكاتف.صباحذاتالبحرللوث

بداتوهكذا..الجارحةالط"ورمجرةمئلالفصولكلفيينتقلوبدا

..المشكلة

وحفرت،العاليةالامواجافتجمم!ظجيةعواصفيومذاتوهبت

سمكة..سمكةغيرتجدفلمالثلجيةالتهكلبعينالبتروليةميكوثركة

سعتهما.علىمقوحتينعيناهاكانت..للعجبويا..وملونةجميلة

محسوبةفيهكلمةكل،الخصوصيةشديدالمركرالرمزهذا

.تافيرهوقوةحرارتهيفقدلاذلكمعولكنه

تغيرالحالاختلفوالثالثةالثانيةال!وحةالىانتقلنامافاذا

*نتقاليؤثرولم،ينقطعلمالخهـيطكانوانايحائياواصبحالاسلوب

ب!فيتفسخالى"لثانيهاللوحةوترمز،القصةتوازنعلىكعيرا

فهادنوافيهالتوظيفوارباعالبترولموجةجرفتهمالذينالفلسطينيين

زمنقترصدالثالثةاللوحةاما.النضاليتاريخهمونسواالأنكليز

افرهاوفي.الامجادوسقو!،)القوىهصيزمن،واللجوءانشريد

المحمةفيفلسطينوبطلؤالمصارعالمحمالعيفاوي؟دالسعبمميدير

هذهاتذكرنفسهويحرقبنزينتنكةثيابهعلىيدرو،5؟91لعام

فيعنهاتخظفكلألتوان،،بفتيككعة"شتاينبكبقصةاللوحة

الرمز.توطيف

..التابلاينانابيبونسفالثورةانطلاقةالاخيرارخليقوفي

اكلكل.ايلونحنل!مايمكنوكانالاخير!نللسطرينموجباارلم

اصيل.لكثبموهوبةفصة"الزيتكتابمنمقامة"

رباحلواليك"!نون"زهوة

4891نكبةقبلصادممهاتبرياتياالوحيدةهيالقصةهذء

ويجوعبلادهتنهبانيرضىلاالذيالثائرالفقيرالفلسطنممهاعضة

لفلسطينيين1والبورجوازيينواليهودللانكا؟فىكلهالخيرويلعبابناؤها

فيهابماالفرادالثائرلومانتيكيةمسحةهيئالقصةماخذ..اثمعاونين

كرعاهالجماعةلان،التجربةضيقمقيتهـلالىوصعف،ص6ليجمالمن

مطروقة(لفكرة..الخلاصالىوطريقاوقعوةمكرتتخذهلا؟لكنها

"لصورضا!هنوتمكنه،والمشعةالثفافةوليدلغةجمارولكن..

لقصتهجعلالفلسطينيةالشعبيةبالروحالعميقةومعرفته،الموحية

النفس.فييحرحريناجمالاعلههاواضفى،لاذععةنكهة

بد،دحمبدالهـ""

الوبيالانسان!صورررالقصةهذهانقبلمقتجاوزاظتلقد

،مفقودةهويتهاتجعلتجريديتهاولكن،المحتلةاا،رضداخلالمسحوى

معيتطدثهربيفبطلها،عربيبلداي5ص!نفسكتتخ!يلانويمكن

تبم!ولوحلال!،فقدهاالتيوالحبوالدهشةةالبراعئباحثامرب

واحدةمائمةعلى-،لسينكنااو.العامالشارعفيبهالتقيت:هكدا

الم!عم!اًو.الباعيموقففيانتظركن!تإو.لوجهوجهاصضيرة

عرينسحبفدفالمكانالن،احرهالى..يرامماعلىشيكلكان

العلاقطتفي:مكانكلفيالتزويريرىالبطل.كلهالعربيالعالم

ناعلىيجرؤلاوهو.الحبفيالسياسةلىالفنفىالبشرية

لنفسه،يحفرهاألتييلانفا!الىتلاضهمثريرةعيندوما!هناك،يجاب

الانتقالعنويعجزعليهداستثقيلةرجلبفعلالنفقيتهدموفجاة

الارجرثامتماالانفادحغرالىيعوديلايقرروعنمعا،اخرنفقالى

ويمررالورإءالىوين!،حالكلهماستطالهالممل!وعيناالثقيلة

عبثا.حياتهامضىفدانه

ولفتهبقسوةنفسه-!اقب،الكلماتفىمقتصطالكاتبيبلو

تاثيراالنفسفيفتترك،الصلبةموضوعيتهامنحضورهاتكتسبجافة

تامرزكرياقصةبالحاحتذكرتلماذااقراهاواناالريلاولكن،عميقا

العربية.بالقصةالخاص("الادابم"عمصفيالمنشورة"الاعداء"

يرضوافهالاحمد((الطاحونة"

الرضوانياحمديبداهكذا"!عاءفسالت،الصنبورقنحت"

..المطا!دةبداتههـناومن؟الدماء1تلالياينمن:تساعل..ضشه

متدهاالدمجريبمدالصيرالسؤالهذايسالونالذينمطاهـدة

ثمالمحاكمةثمأالاغنقالوبمدها،المدينةصناب!يبرفيائاءعنعوضا

فهنا،مثلياتساءلواالذينبعضالام!يكنلمءاالطاحونةالىالسوو

جوففينلتقيوالان،قبلمنالسؤالبهمربطني،سواهميوجدلا

اينمن:دائماسي!الذيادسؤالجرابعرفواوهنا((الطاحونة

."المماءشبعكللنامنالافليس"أالدماءتثي

؟لنأسعلىالسؤاللي!حالفصيحالشعرالىاحمدلملمجأ

اغفة"الثالثةلوحته!انهثم،قصيدتمنكاملامقطعافيستخمم

مفصمةنحيركلماتففيهامنربيةكونقدعاميةافنيةيورد،1ممنوعة

جريئةتبمبةمقت!طالقصةصلبكليعخ!وهو،ليبالنسبة

ناشض!اوارى،للايصالالهرمونيالتنافياستممالف!جديدة

النثرية،المقاطعمعينسجملمالاقلعلىالفصيحةالقصيمةأرواد

مما.بعدهاوماقباهامااكثرولمةاللغةروحعنوبمده!المباشرتهاوذلك

متواذنة.فيركلهااللوحاتلغة!عل

!!ويفعمودأ(أ!ائرة!بماأ!رم!"

موفعوعاولاشكلالاجديدويافلشى،القدلأهذهعنداففلن

.ومطرووعاديفيهاالحدثانعنناهيك

لىلثلم!ابولرش!ميلا"فالسهمبهع!نةمربر!لى))

مدبحةعنريارلتوفيق!ي!همنبمقطعضتهرثاديبدا

فيكانالذيمحجوبالدكأوركتيبمنوثاكيبهقطعئم،ايلول

الص!فلب!!راليضمناالمجزرةوقتعمانلىالاشرفيةمستشفى

الفاجع.

"الصواطاو"الحهـية"و"القتلة1":لوحكثسلنايقدمثم

.المنظوراتمختلفمنوخلفياتهابالصورةلنلم

التاريغيةالوثيقةشكلتافذعاريةطبيعيةوا!يةلوحةفالقتلة

بناكقمحرابيمم!ونوممالاردنيينالجنودهمجيةتروي،الالبيةلا

ف!كلء.الثدىتحت:طمناخرىومرة"واثدائهنالنساءارحامفي

ظاموال!اللحمفتاتبعضبهاعلقالتيلحربة1خروجمعالثمى

،،..الطفليرضعهلم؟نبعدالثديعلىجمدالليملحليبواالدتقة

اللوحةفهـبقيتالفنيالاختيارعلىشالمشروعرشادحقداناعتقد

قياًلشرعاًهو.فنيةرؤيةلاتاريخيكتاب!منمهطعاعمفهارفم

هـنالخلقضيقاهوأالطرفىباسهرالقارىءالى؟لصعمةايصال

الذيالميلوثراميالحسبقايااهي؟جديدمنوخلقهالحمداستبطان

في(القصاصمقتل)المفرطةوالغنائيةهومنهيتخلصرشادبدحا

8(،اهفرثرعيديسقفنواخيفربيت"محموتحه

حياسلوبالىالاسلوبقحير"لحية1"الىانتقلنامافاذا

علييعلقانمخغرمينفلسطينيينبينيدورحوارفي،صثر!شعبي

الويليلوقبدوعبهضالحيةبيصاللي))انوخلاصته*حدافى

فيشاركنانحنوانما!طخار*!عةيىمستالاخطاء"سمهااونابهامن

ايصا.أل!

؟لحواروررد"لقدةترتفعا،الصعواء"البالثةاللوحةولى



يتركهالذياصنالفلسطينيادثيقبرمزمنلفاموحياشفافافيصبح

الصحراء":امهرحمصقطعوهانبعدالصراءفيوحيدااقاربه

رائحةاتشمماًخل!..وحبرهناوخلونيراحوا..جانبكلمن

والاحساسبالرهيةقلبيوامنلا..جاءالليلومنوالزواثةالقميص

تمتعي،انها،عميقاانطباعاالقلبفياللوحةهذهتمترلد(،...بالوحدة

لتتجاوزهما"القتلة"و(،المقعمة"عنف،بصيرةودؤيةحكيمبتفهم

مقنم.فنيهملالى

القض.يغعيىلا(،3الحية"لوحةحذفاناعتقد

بعضفيويؤنه،الاصيلالقصاماحسشاورابورشاديملك

انفعاليتهالىرا-ممالىراجعوذلك،الجوهريةاللصةاصطياديلاحيان

منبدلاالخارجاليفتتشصطريقها،احيانا،تضل(اليالسريعة

الداخل.!عميقاتغوران

اليمج!ابوالن!د((السيابعالبل!"

ذلكفبلاواًلستينيات3لاوامنذيكنب،م!مرمضطعىنوا!

الع!دقصصفمنم،قعمءمااكثرمنهننتظركناولذلك،قليلا

الجانبوميدةبفكرةالتزامهانجانبالى،ومضموناشكلاتتطوزء

مجالمنضيقت،السلاح1رفا!حتى،بهاورمنلامنكلتدين

شديدسردياسلوبذاالاحكامفاسيسياسياداعيةوجعلتهرؤيته

.المباشرة

يىلمةالفاسلوبعلىفيهمتكئارمزيبمقطعنواهـقصتهبدأ

ليجدساخوهاسالعملاابيلأكامريفة(فلسطين)الام!رةنر!ليلة

البابفتحمنويضرهابوابسبعةفيهافاعةفيويضعهلهالبىاء

الرذيالذائذعلىتطلكلهابهافافىآالستةالابواببطلناويفتحالسابع

السابع.البابالاينىولم

منالفلسطينينموتصورقريريةلوحاتكللهالكلالبلنايقممثم

عودفيلايتصلب"العا!للولداهزوجة"مقاتلةدائيالىمشرد

بالسلاحجمالب67اذحمربوعشية،الشاقيإبالعملمحمدالشابر

ا!كتيفالشعرمنهويتقدم"اكخغر،لىويجرالاركقكلعليهفيقبض

.العيونمىوالبريق،الاسود

،(...ارابن...ياالسلاختريد-

بت!كله.ويبداون

محمد"لشاكلعنيؤج،(البارودةيحملالولد"الثافيةواللوحة

فيللانخبراطالفدائبناحديدحثوهثم،مهـننبةفيويصلالحرببمد

.،،الكتعبمنكثيراقرالانه"فيقبلالمقاومةصذوف

الاسمتعدادوتتناول"الخيمة1عنيدافعالواد"الثالثةواللوحة

الاردن.فيالفدائيينافناءع!ملياتلمقاومة

ليرفاقهمعالكالبيستعرضوفيها"الابواب"والرابعة

2!ائهم.منويسخرالسياسيةآراءهاكقاومة

والستراتيجية،التكنيكبدحثاوىبالدمغيرفاخطهمانوسعنحنس

وليكن،كيسنجرالاخ)الىيديامدانعلىالموتافضلالنيثقوا

نااجلمنالمذكورالاخالىستمتداننياليدساقطمات!ي!ألكممعلوما

كستسلم.

وستبقىعديالرفيقكنت..(الحركياسمه)عديرفيق-

..ثوريتنظيمفىمختلفةواراءافكارتتواجدانصص"ظاهرة..

التجوبة.بهـذهمرتالثوراتكل

ذلك:بعدمحمدويقول

اننأ-

ايجاب!يا.كن..وناضلالصفوفإفيابق-

وانتأ-

..وهماموهعورورعدونايفوناظمسميحوالرفا!معكانا-

معك.كلنا

اصبيا،الدلسطينيةالمقاومة!ملألل)الستةالر!لىانلا!

فيهاليسواننىالشيالذائذعلىكلالتيالستةللابوابرموزامنا

.الامهـيرةشفاء

فيوالبر-قىالاسودالكميفالشعي"ثانيةمرةويرىاليمينظر

.العيون

"...ادافي...ياالسلاح!يدس

.يومذات!بالذيالأرشالصدذلكموضعوضعهـفيلثد

السابعالباب!ختحا،قعمةفيبداهماالىالخاتمةفيويصد

والاولىالحقيقيةالاميرةفهي،شو!ضامصلوبةفلسطينفيرى

ناوكنصحهسيفهيهالاولالبابفيسريمضياعلىوتدله،مزور

منيمتلمانسيقوملانه(،واحد"بغربة"-العملا!-المدويفري

هللأاناكلن.اسرانيلمشكلةالكاتبيحلوبذلك*ولىالضربة

تعليق.الىحاجةفيلييالفهـومنالنوءوهذا*دبمنالنوع

ووري!وق،!الهبيص!لىاخرطردق)1

اجسدالقوبحتىلتشوء،الاردنفصعلىالنقطةفياوقفوه"

.(،اسرائيلفيبكاهلا:لهوقالوا

ف!هافضالتيالمدينةاويتذكرعمتهلزيارةالقسيالىويصل

.صفيرةذكرىعندويقف،وفتوتهطكللته

!مرقهالذيالبحر..البحريرىان-سيدصغيروهوكانلقد

بالمساميرالمفقالبحربابالىلهرفا!معيسعىوكانالمغتصبون

شقاوئقبعنلينحثواالحارستعبوينت!رون(الخليلباب)

الذيبصرهمالكبيرالؤفىالبحرذلكهـونعلهماعينهمعليهيضعون

فالمه.ثوفماولكنالاسوارحجبته

ممتي!ياالاخرىالقسيفىتتوفللا-

منهكندلعفريبةووجوهممراعيهعلىمفتوحالانالدليلباب

مشاهالديالطريقيكنولم،وسارالبابهوتض.الداخلالى

فبل.منذاكرتهرسمتهالثن1البحرطريقملامحي!مل

البيت:عتبةعلىتستقبلهوهيعمتهلهوقالت"

أتغيرتالقسلايت!ل-

".الب!رالىالاهرالطريقفييفهـديزاللاكان..يجب!ولم

ثونالبديهـعةالقصةه!ه!ملروسة..برملةكل..كلمةكل

لكلالبمحينكملانها.ا7سرةوبسا!تهاتلقاثتهاذلكيحجبان

بالحياةتمورج!يدهقارة(لنفسهالانسانيكمشفاناروعما.هتمكن

الحزنيوعيات"!يدرويشمحمودروحالطوربينلأحسست..

واحد.العطيموالنبعاخرنهرايش!عبفاهـولىولكن"العادي

اثل!ونالربعي،(موا!ذكرةاعننقا!ة)

الكابرسيةالمدهونربع!فصة،الصعبالنصالىنصلوالان

!مةالفطانية،"غويا"لوحتمنمريعةلوحة..فنلاسميتهاكما

فتلها.ثمته2مر2واغتصابا،ر!رلىمنافلفلسطينياع!تقالى

وكانتالدمشبالصحفيوشالىوالقواالبابفتحالزفزانةكل

:المانشيتات

.الم!كلارةتمارسالفتاحعبديونسزوجةعلىالقبض-

مح!صودالمعرو!الم!امياحضان9ن!كاملةليلةتمضيالزوجة-

الالف:للمرةالمحققسؤالويرنالسواف!يريخالد

أالسوا"+هـيفالدبم!مودعلاقتكهيما-

صديق.-

:اخرىمرةالصحفاليهترمىاسبوعوبعد

فيها.تعإ3التيالبنايةامامقتيلةيونسلثريفةعلىالعثور

.نم.القصةالمفناحلفهميير2فيالهذلكالمقطعهذااخترتلماذا

يصبحوالاستغلا!مبلغاارومحوليةفييصلالنعرانذلكالقص!لفهم

وت!م،الفجائيةالذاكرةبنك!اثرمنثصم:صرياليةبلوحة؟شبه



بتارجحالمعنىوتحأموالحياةالموتبينالزوجةبلاكتقال،الحمث

بينالمراةحضو!وتصيم،والاستشهادالجريمةبينالقتلسبب

..الموتحتىوالصصدالص

اضيئةاالاشاراتمنالنصخلوعنناصءيئ،المربكالتضادووا

ء"نبالى،المغالقمفاشيحعلىتللىالنىالرموز4،الالر!مفار!في

فييغرقكجواتخلقوالتي،المتفجرةالطاثةذاتالمشحونةاللفة1

وافقدهالقارىء،بلبلةالىادىذلككل..والعقليالنفسيالتوتر

ذلفىكلورغمبل..ذلكومع.علميهللعصولجهدالذيالتواصل

عاليهوان،حدكطقدرهيباشيئاانيشروهوالقصةالقارىءيترك

ترقيبويعيدالخي!بطرفيمسكلعلهاخرىوأمرةالقصةيعيدان

حارقة.شصاشعةتحتمكسورةكاسكبقاياالعالمهذا

ربعيابرىءلا..ذاكولاهذالشىأذماممدحهذاهل

ارريكوباقيصيةالشيادةهذهضثليلمفيئايفعللمانهمنالمد!ون

منابرلهولا،البثريةالطاقةجزراقصىالىال!دونلحقهلانسان

الحطةكالرموزوق!دمهانبضا-هاكلدرفتجرر"اولمكالطبيبوقفانه

يمكناحداانيقلملانهقاسياطان،القلبتصيطلوروالمتعرجة

،هذهالثقةاعدمومن،بهاحسالذياليهظيمالاسىبهدايحسان

بنفسها.تنكلمانللشهالدةترك

الخيطهذافمن،قليلفبلالصحفماثليتاتعنتحدئتلقد

الصحيحهوانهازعملافهمالىتوصلت،باستهاتةامسكتهالذي1

!الكاسخأام(كل)يركبلانه9ذ،ك

خصرمنحدرمنزجبمطعةالقصةبداية.اأننرتيبساديد

:الكاس

يفنرلى.لملا"بوءارا!هراوقتلتامامهاغنصبتالزوجة:واقعة

فيباعلانالموتقبلوتلويثهاموزهالامكانالجلاثونصد)

الاخير:اانشيتاوخاصةههالجر

فيها(ققميمالتيالبنايةباب،امام؟نن!يلة،ونسشريفةعلىالعثور)

بكلذفسه!طرح،صلمباثورياكانم!ءا،الشرهيم،الرجلشعور،

واقت!م!..الدرجالىقفز..ضحكتهاالطرإقفيسع:هلوسلاله

وفننىللسكينهاس!لسا/ق!يهابهينماتغطىالشديجمدوراى..الفوفة

عنطهريةرئريا)الفخذاصلمنساقط!عثمطمناتبثلاثالا!لنين

.،للشرفالانتقام

4(!شهرهذا

بعدزنزانتهفييمملرواللالألذيا،متقلشعورلا:وا!عة

وقتلها.الزوجةاغنصاب

اللاشعورهـكب..ويعتقل،قميصهيافةعلىتقبضبيديرحس

رب(النفسيريحتبرير)والجنديزوجتهقننلوهولاعتقالهاخرسببا

الدعاء..الدعاءفييغوصتلاحقهالمقطوعةاًلسافي..العممننهرفي

لسببكانالاعتقال..ثملا..جاف!لثيءكل:يستلإئ..ترتفع

اخر.

التاليين:الاعلانينالىبالاشعورهلايلقلم:واقعة

.الدكلارةتمارسحالفظعبديونسذوجةعلىالقبض-

ممحمودالموولىالمحاصع!احضانكلكاملةليلةتمفيالزوجة-

.السوافيريخالد)

الاعصلإ،.تحطيمحملةمنوانه،ممكنغيرهذاانيعرفدانهذلك

وهلوساتهلاشصرهينشورولم.المضكرةجريمتل!لممارسةوالننحضير

بعينيه.الحريمةرأىلالمنهذلكوالقتلالاغتصاببعدالا

يعترولم..النفسمعتوافقفيالسبئمنيخرج:الخاتمة

لهتلوحزوجتهراى،العثرفةالىء-ضيهرفع..غالياالمثمناثفع..

وماتتاغنصبتانها(فتريامركررمز)بالسعالةمشرقةوهبمبيدها

مخلصادامما،دائماحيةمعهتعيش،خالد"ولكنها،قضيةلاشرف

لها.نفسهنذرالتيأللقضية

الثس!خ!سىأ(سييمءاللذي!غكب!"

ا!يئتزعالتشريدمنعذالف!طينيةالقضيةتاويخاىاترمزقصة

ويدين،الجبهاتكلعلىبالنيرانيرشقو،الاقنعةكلالشيخموسى

،المعلوبفيالمسامو-نرعوابأصم،منهموالغلسيميخن،العربكل

موكبفيبهليتاءرواالوارالىاخنوهوأالصليبدنانزلوهوانهم

اخرىمرةسي!يشىال!غبلالمصلوبولكن،امريه!اسائعيقودهجليل

فوز4.ال!،زةموكبمووررمجردالرعد!ائر

نلمسكماا(قاطعبعفيفيالجمالشديدة،بش!قىالرمزلغة

الترينر.منالمستوىهذاكلعلىتظللاولكنها،القصةردايةفيذلك

يراهالذيالت!هيميالفكريادخذصهولةهيالقصةضهفونةطة

فيذلكالىاالمحناوؤد،الحدهذاالىالامروتبسيطالكاتب

بحثنا.منالاولىث!لاحظات
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