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لد!!!هة!!!!

ذاصكومعدةوزوولمم،،،"أ،(،هيرال!كممننتصلماننا"

لجماهىر!ال!قصدارمهنبعرزتخرج)بماننايقجناأي!دوفانه

الثورة!؟ونر،75فرصفاءفيوالذي،الرائمالحقيقيالمعلم

القب.ونبضالكدحوأكفوالماءا!خزعنريخفصملاجزءا

حرفكلانقولأوأكاد،كثىراسعدأمصكامص*يلقد

شمتصكلاببنمنمقتنصنثروازء،التا)يةالسطورفيجاء

عفيىأومن.شيءألىرغمفلسسيت"تصىظلتااللتين

الممىلملأحتة-ظرأن،شبىءكلرغم،ظلش،اللتعينالصلبتين

.21(2-1،2صا)لشةعشرين

(أسعدام))يت"رواكنفانيغانبدأالكل!ماتليهذه

الثمتصءاتتيماًلفلصط-تيةالمسيدذأهداهاإ-يا(19691

ا،هداءوحماسية"والمدرسةإت-!بالسسعدأماتى":اياها

كي!-،بلخفلسطينية./حمارربخيةلحظةلفورانزتاجوالمدخل

،نالانصصفيهاوحققمب-5ذرىمنذروةالمسصاحالكفاح

!!ااذيربهامحلمومغيرعطاءألى!اط-رأكادحاالفلسطيني

ن؟لخيالانهـ-مأ،عنةزر!وا!هما،فمفلسلإنمتقةؤقعتاو

المسلحة.للثورةلثسعبيةقواعدالىاللسوءمخيمارزلاتتحو!

/معهودةغيرر-!هاةرهوروأوع،"دثماهذاكانواكن

-1ءت،إحمالىصياأصبخىاذا!.ز-ءل:ممسمانيةوا.رفجاءت

هذا،ؤيغوالمعرا)حكء-ةمخهوتس!تمدالك،دحالإزصسمانتمجد

أجل!ما.مق-تشهدو!التاومةةرايحملالذيالانسان

عبرمااكثيرإذياالوطنلفقراءكنه،نيغسمانانحصازأن

س!!أمجاءتكذلك.ذروتهالىهتارصسلأعمالهفيعنه

غسىازفيتبنىالجدإداوأقعاهذاالؤيش!كلهافيزمحكس

(1دشالمبانض"با)علاقةالقازلقفا)ومصىوقتيل!!أكثر

و"،عرحق-قيةاءرأةسعدفأم،احفنوأالحه،ةبينوالجدلية

فيدرا!":لاخرىاالخبمةلىاالطرإقى":كتابمنفصلاأ*بر

.بيروت،الادابارداءنالشهـرهذايصدرالذي((فى!انبمغساناعمال

!؟

ألى.لهاأرضايكتبعنهاويكتبمنهايتعلماذوهوغسان

منأصداءكتابهبهااستهلالتيالقهص!رةغسانمقدمةفي

فءياتقاهااتتيوالفنألادبعنتونجاوتسحىماأحاديث

ببنا-اخلاقةبالعلاقة-فيهانادىوالتيا،5!عامنيسان

ويمه-ولحالتصعبمنالمثقفيتعلم.الهـتوريوالمثقفالشعب

يكصفففوءايركوبئإضالىىاالىثازية6،ليعيدفض،تعلمهما

الغد.الىالطريقلهم

الروايةثفيثمالاهداءفيتبدوكمما/سمعدوام.

أهـرأةهثيمافبقدر.(،المدرسة-الشعب"هي

تمثلمابقدربعينهمخبمفيزعيشلي،لذاتلأؤلسماجنية

فيداخلوالنفىؤيعموما!!كادحةاالفلخصمىصطيتيةالمرأةإخلا

انبعاتعنفقط"لبست((سعدام"روايةان.الوطن

أيض.،وتكنها،فيهالكاورخةالصحياةوتوةيصن!ئيالفلسطاشعبا

"تالثوروالمعرفةللشعبالمملمالد،ورعناسالسيوبشكل

لوحا.فافيإةارواوا.خلاله!.تاتمثقفيكتسبهاالتي

دهـلساتقدمدوحةكلان،للهـاويدروساتقدملصسع/1

الهزبه*فغداة.سعدأممنالرا!ييكتسبهاوخبرذ

أضافذةاوراءالمتوهجةالشمس(للراويابدت"خين

الهراغممنقبةزلحتيلخوبألنارمنقرصمجرد2وكأنها

نطوقي(المثقفيننحنأكتا"لا.وحين(215ءلى!".المروع

بفرعامسعدأتت(52،ءى).كالراياتبعضهاعلىأنفسن،

الاالفرعهـفيلمالذيالراؤيوضج.لتزرعهداللية

"؟سعدأمياوقش"."أهذاقالو،بالا"رجافاخشبعياغصىضا

الروابة.نهايةفي،الجافالخشصبىالغصنولكن.!(إ!،

الدروثصىمجملء-نا.،سشمادالد!اسىفانوهكذاأثمر

أز.،لونهوضيت-مهانانكسار.يمكنأيان!والتسعة

فرعو02"فعلت".ولم(اختارت"و"ارادتإ"الض،س

الترب!فييزرعجافاخنتمبياءرقا،بداوانحممادالية

هدذا.وينكلوانبدالا،انكساولحغلةفيوئو،اصحيحةا

يتعدل!"انالراويعلىوكان،لصمعدلاامتعرفهكانتما



إ"ابنسمنلل!دحينالروايةتتوجهمابقدروهثذا،منها

ىفالكامنلهموتبلوربانفشهماتعرفهمينفلسطو)بناتم

تما"ما/،سعدبأممعرفتهملتكوناللممثقفينتتوجه،داخلهم

.والثورةوالتاريخالشعبعندرسا،الرأويكمعرفة

اللح!ةفياكامناترى،ثوريةكأمرأة،.سعدامان

منهثمنلتمكنها-راهلاانها،رؤيتهامنةالقووتكتسسب

ناوت!عرفتحمليانها.الحيلةفيوتمرلسهابغريزتهابل

ليصبرعينيهاامامينموطفلاتكونسوفبداخلهاا.لنطفة

ةء،لرباتهمتعهدوتهملدوووأسععيدبسهد)ححلت،ةسهـأاأورجلا

بمعنىالعرفمةهذاتمرسهمااعطاهاولقد.كبرواحتىا

فيفهيولذلك.الاشياءفيالكامنةات!نماءقوة،الحياة

تبرعموالدالية،تهـزملالانها"،ايةداتزرعيمةالهزلحظة

بد.لا..

ش5مزيحهيشخصيةخلقفيكنفانيغسانايعلحو

الاسطوريهيدعلهابل،العادىوالانسمانالاسطورة

التوإزطهذاغسمانويحقق.البمثرمنالعاديفيالكامن

ناحىيةمنويربطهاناحيةمنللشخصيةالواق!يرر،لتصو

الىبها.ترقىإ!تيا4الداالصورمنبيجموعة/اخرى

فلسطيفةكأمراهلناتقدمسعدامان.الرمزمستوى

تغسا!:البسيطاليدويالعملمنزلعيشى،المخيمتسكن

بالمخي!مويى!ها.ؤظيل"!روش!إلمقاؤيوتنظف!تصعع

وزوجه!ا/.واخرحينبينالامطارمياهتغرقهوفقيرطيني

احياناعملم!يجدولاحي،يعملمحبطانسا.ن،سعد(ألو

منولبهلبيتهلاهل)،لفظهمعاملتهمياحباطلهيفرغوهو

سكل،-همهـاولرزان..!سعدلام"الروافيويظهر.!وله

ابنائها،كلهماكاناانلجزماننستطيعولا،وسعيد

نراهم.لاولكنناآخريرنهناكانوالارجح

لاو،71!9يمةهزبعدفدائياليصيرسعريذهسبطو

.مفخر؟ذهابهفيوترىتثصجعهرلءا-"سعدأمتخاف

ابنهاالتحاقعن(المثقفا)-دلراويسعدامتحكيوحي!ن

لهتقوقاذهايتصورفهو،يا.تقلدإؤعذهرديكونبالفدائيبن

-عاجئهولكنها.فقدهعلىخائفة،ابنهاعلىقلووةلانهاذلك

3بلرريكنلملوةذلالاطفالان؟أتدإري":إموقفه!ا

؟خيام.هناكمعهلسكنت.بهتلحقتالطفلانهذان

ليصم(طبخت،معهم)محشت...ة"سفرقخيمةعنخيمة

!365ص)"ذلالاطفال3نوأ..بعينيخدمتهمطعامهم

تكثمف"تفرقخيمةعنصمة"اتعظيمةسمعد/امكلمةان

..الثوريوخياماللاجىء-خيامبينبارفرقعظيموعيعن

.والخلاصالمماهروخيامإمفلسصطيخياالجحيم-خيامبين

اما،"حبس\)المتفىخيمةانالمتقدمبوعيهاتعرفانها

أنها.مستقبلهلطريقإجرااخفيار!فهـيسبالفدائيخيمة

استنكارورقةيوقعانرفضالذيسعدعنللرااويتقول

محبوسا:!انحينبالس!صن

نجطنفعلماذانجحبس!فينعيشلاأننااتحسب"

العجيب؟بسىال!ذاصكداخلأتمشياغيرالمخيمفي

44

وبيتك،حبسالمخيم.أنواعةالعمابنر!انواعالحبوس

والعاص،حبسوالراديو،حبسوالذجريدة،حبسى

لسنةوالصثرون،حبس1/عمارنا،الناسوعيونوالخ!وارع(

لس)؟الحبوعنأنتتتكلم..حبسواقختار،حبصالما.ضية

(255ص)."محبوسطعمركطول

وحيفاخلاصاالحرالاختيارفيترىسعداموان

بف،سعد،واختيار..الانسانعلىتفرضمذلةمن

ومىن،حرااختياراكان.استنكلرورقةوقعألا،الحبسى

حبسا.ليصفحبسههنا

وحىلفيغارق!ةحياتهاكلسعد!أمعهاشتاإقد

الوخلفي2،هنااموتانأريدلا":تقول،النهىمخيمات

يخف-،رك!،تمامما،انها(27اصر)".المطاخووسخ

ورأءواحداابناءها-رشلانهيتختار،الذهابسعد

لابنائي!تهاارسالان.ئيالفداخيمة،الاخرىتلخيمةالاخر

فمت،سعد.يذهبلماذا"بأنهووعيحريارواختقفمو

.(362ص)"؟هب!سيذ

الوافعسعدامالتقاءنقطةهوالموقفهذاولعل

هذهاءبنامحاولةفيلأو.الواقعفىالاسطورةسعدفيم

سعفأمكنفانيغسعانيربطا)رمزيةالواقحيةالشخصبة

او!!منالشخصيةتراققالتىالصورمنبمجموعة

مصادرتلاثةمنالصورهذهوتنبع.آخرهاالىالرواية

سفزدةاحياناترد،والمسشقبلوالمخيمالارض:أسالسسيذ

.واحدةصورةفيتجتمعواحيانا

الروالةمنالاولىبالفقرةبظهروراأوللسعدلاأمتظهـر

تبدو،"لتونب!أشجارالزالمحاطالطريقراسمنقادمة"

تمشبئاوهى،"الارصرحممنيمبثقلضيءمثل"

الفقرةوفي"حفيقدريحملهكرمح"اعاليةابقامتهماأ

،المتصردةبايحاءاتهماالثلاثالصورترتبطمباشرةالتالية

تتبم-.4وانها،بالارضمرتبطةوانها،تدأتيالمرأةهذهان

هـذه":مركبةجهديدةواحدلاةصورةقى،الممستقبل

يترتنوكأنهاالارص!لبمنتصعدا،دائماتجيئءالمرأة

(245ص)،(.لهنهايةلاسلها

وكأنهيبدو"المطرفيشعرهايبتلخين،سعدام

دموع!ابجىءتبكيوحين(96؟صا)"مسقيتراب

".الارهدأولمنذالمنتظربا.لنبعالارضتتفجرمثلما\)

،(278ص)"الارضلون.يثبه"ساعدها(.27ص)

".العطشيعذأبهاار،ضجلدتمشبهان"وراحتاها

.(392ص)

اهويتهصرتها"،معهلتحملسعدامتذهبواضما

الريفرائحةتفوحتمكون؟والنم!،اثكادحةالفللسطينية

المستقبل.وايضالأ..والحااضرالاضيؤيهاجتصع،والمخيم

فيبهاسعدأمربطالتىالرمحصورةفيغمانوينوع

نبع.وتاارةعلموتارةرمحتارةفهو،الروايةا!ل

ليتزرعهالذياتراليةبهـفرعايضلاسعدامولرتبط



يأسه،لح!ظة،لحظتهاالرا.وييرىوالتيالروايةبداية

ولثنها،وق!تهليرهذاان،بالحصاروشعورهواحباطه

قلتهل،عنبالعطيكيفوسترى،سدزرعهتزرعه

يد.التراب،حباتيعتصروانه،ماءلىلجيحتللا،انهلك

.(253ص)"؟ويشربها،الارضعمق

حبثالهزيمةعقبالناشفانيهاتداءفرعزراعةان

مخيمالىالمنفىمخيمتجحوليوقد/وازهارهالروايةتهبدأ

ومن،المعافيمنالعديدعلىودالارمزيافقطليسىللثورة

،والنهوضلتجاوزاانعلىالانىابقدرةلمسحدأمايماناهمها

سعدأمأنأفر.غم.الروايةوحدةيشكلايضاولكنه

ا!عضور"االعلاقةمنارتباطهاتستمدلا،لوحاتمنمكونة

مىنلهحصرلامااضافةيمكناذ،بعضها/وببنبينها

+الموجو"اللوحاتامناثنتيناواحدة)واسقاطأو،اللوحات

فبماسنناقشه،الرؤتفرضهالضرورةا*لبنا"ءوهذا،فعلا

التيهيالنهايةفيأ*لمارهماواالداليةزرعأنالا،بعد

لوحاتمنمجموعةوتحولهاالروا"لةلهذها)كليالمعنىتعطى

بعثعنرواية"سعدام"ان.متكاملفعنيعملللى

مخيماتداخلرةالثوتماء،الموتمنالحياةولادة،أمة

اطفالهاتلدن1سعدأمتختاركماوهكذا،والهزيمةالذل

در.بعلىييرانشعيديختاروكما،لللىطنإوتعطيهم

داتيةعرقتغرسسعدأمفان،2فدائياليكونسعدلخيه

حين.بعديزهرلتراهالهزيمةغداةناشفا

كوسيلةسعدامبهماتبطتشالتيالصورجهـالبا)فوا-

الوساثلمنعددالىغ!،نيلجأالرمزيوجودهالبناء

بينواحدفدائيسوىليعىسعدبانفمعرفتنا.الاخرى

رفاقه،معمشهدفيفعلانراهونحن،امثالهمنالعديد

للتدريباتعرضايقدمالاصغرالابنثسعيدوراؤيتنا

المخيم،فيالاخرينالاشبللمن.عشراتمعاالعسكرية

واحدةامسوىل!يستسعدأمأنعاىاضافيةدلالةيصبح

؟بوويحكي.فلسطيناامهاتمنامثالهامنالعدايدبينءث

لشاهدانوهما3بجواريقفإلذىالعجوزللرجلسعد

يشيرثمسعيدالصغيربنه21ع!نبالمخيمالاضمبالتدريبات

فيصيرواالاولادتلدالمرأةهذه":قلئلاسعدامالىبفخر

!334ص)"!تأخذوفلسطينتخلفاوهي،فدائيين

امهاتكلالمراةهذهصورةفيتتجسدسعدابوباللمات

الوطن.يعطيناللاف!فلسطين

اعظمالفلسطينيةالامرروزسعد.أمصور.ةوتتخذ

في."الدرعقلبفي"لوحةفيالروايةفيها"أشكال

فيالفدائيينزملائهمنعددمعسعديحاصرالجزءهذا

اماكنه!فيمختبئينوإظلون،المحتلةفلسطينداخلموقع

امرأةمرتحينجوعىوك!انوا.فيهاالحصاريمتد.،اهاأيا

ص)"امىجاءتقدها"سعدقهال،فلسطي!يةريفية

إمهلانجنقدبدلاانهالاربعةرف!اقهاحدوق!ال(28ا

امىتعرفونلاانتم))رأيهعلىاصرسعدومنالمخيمفي

هاويناد(28أص!"أمىوهذه،دائمابي-لحقانها:..
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الراةتذهبانمنوذعرهمديئالاخراعتراضوسطسعد

..."عليردي!!ايا،)الاسرائيلليين،نجنودأرتنأدي

ص)"جوعانيماأيا،سعدألا"..."يمماهونانا"

فلصقريباصارحتىمنهلسعد!واقترب(285-286

تطعمهبموظلتبالاكلولرفاقهلهءتوجاعاحتضنتهرأته

.الجنودبذهابقأخبرتهمالحصارأنفكحضىأيامخمسة

نأمنليرالرائعةشاعريتهااللوحةهذهوتكتمسب.

تامنوتكنكأمالعونلهمتقدمالاخرىالفلسطيحنيةالمرأة

رالمرأبكلالانأمهفعلاوهي)فعلاامهانهالأيصرسعد

يقولىلامهسعديعودوحين.(والصنىآجوهرافيواحد

لهاو/قول،جوعالاتتظعمهلمتووانهاهناكرآهماانهلهما

طحمنساالتب!المرأةاهذهؤهفضهـاادن.دائماهناكيراها:انه

،فلشطبن،داخلامهيرىدائمافهومحفردةحادثةلشى

وصحن.المنفىوفيفسطينداخلموجود!س!عداملان

لتخرختسعتديرثمابنهالهحكاهماللراويسعدأمتحكي

وهكذ!.فتقف"ياما"فجأةيناديهانفسهالراوييجد

الفلسمطينيبزانها،الجميعأمهيسعدفأمئرةادداتمكتمل

ارنحراعلىشبالذيالفدائيأموهي،فلسطينداخلفي

يريدالذيالثوريللمثقفالروحيةالامايضساوهيالمنفى

يفعالذياتشمائعالخطفيكنفانيغسسانيقمولا

تحركأيم!بحركاتالمرتبطالثالتالعالمكتابمنالعدايدفيه

ويمجدونللارسانا)كادجمثاتيهصورةيخلقونحينبلدانهم

والاجتمأعية،الحضاريةوأنمطتهالشعباقةثقامطلقب!شسكل

قيالزنوجوكتاب)وستاتيكيثابتواقع.فةادثقلهذهوكأن

ناأالاتجاههذاعلىمثلبهمتأثرومنافريقياغربفي

،طارتباط)جوهرتمجيدسوىليسىسحعدلامغسانتنمجيد

مثاليةصورةليستالنهايةفيوهي،والثورةبرالارض

كاصا،يعا.ملهاسعدوأبو،وتكدحو(تغسلتمسحنراهااذ

الثيءان.ومكسورمحبمطلانهبمفظاظةالكليعامل.

يوبدء،،الثورةهوتحفظبلاغمالانام!حدهالذيالوحيد

فينجدايدةروحخلقاوعلىالهـتغييرعللىقادرةم!طلقةكقيمة

سعد:اموت!قوله.الانبعانبلىوح،المخيما"ت

شصطانااللاكيجعلالفقر..العمابنياالهفقر"

يفعا!انسعدأبوبوسعكانما(،ملاكهـاالشيطانويجعل

كان؟ا"وبخماوبيويفشهبالنداسىيطلعخلقهيتركانغير

بالمقاهرهأومدعوسا،بالفقرمدعوسا،مدعوساسعدأبو

الزيندوشقفاتحتاساومدعوالاعاشة.بكرتومدعوسا

نإبولسعهكانمماذأ..الدولةبطارتحتاومدعوسالم

يومها2وتحسنروحهمنشيئالهردسعدءدهابأيفعل

راى.بكثيراكثر،اكثرتحسمنسعيدرأىوحين،قيليلا

اهصا-يشوفصار،رأسهرفع،شكلعيرالمخيم

ي!شصبالانتراهلو؟!همت،غيرأولادهفويشوفنييشو

منلمرق2شابكتفعلىبارودةتركلا،الديكمثل/



كاأتالقدي!ةبارودتهكأن،علبهاويطبطبألاجابرجه

.(6!3-335طنأ".ولاقاهامسصهـوتة

،إعيةألسائدتالاجت!والانمطة،إخاسراتغيرالثوردان

تيدلمعتتبدل-بعينهماخية؟،رظروفنتاجهيوالتي

افلسطينييناؤحمصلور،لتالي"الموضوعيةالظروف

وحالاتهمساأوكاته-معلىضعكشوأنبدلاللبندقية

حفارةأ؟هطةاتجاهفيباستمرارفعتدوالثورة،النفسيئ

هـوالتغصرهـذاعلىدالامثالاولعل.وثوريةجديدة

مهدأة،مفرعةرشالثىمدفحلرصاصةور!عدأماسشخدام

سلسلة.فيصدرهامنتتدلىكحلية.سعدمناليها

حبظسعدعنليسألالحثومةقبلمنالا"زيالافنديويعلق

هذهليكنحىغيرتنلقد":لسعدامبصدرالحليةهذهيرى

عقد!ليطىعنقهافي.إلجسمماانسعدأملهفتظول!الايام

الخارحألىالافنديطريقفيو(32(ص!)"حجابابل

وملونةمثلثةصغيرةقماشىحؤمة"القديماالحجاببلمح

هذاعن(325ص)".خبهـسميكألىومربوطة

.:لنلافنديلسعدامتقولالاولالحجاب

وذات،فلسمطهينفيكنامنذعتيقشيخليصنعه"

حجلبئ؟.شكبلادجالرجلذلكلنف!نصيقلتيوم

،فقراءظللمص،.سضينعشرعمريكانمنذاعلتز"انني

رر"هـينتهنالاوع!ثط:،تشردناو،لشغل؟نهتريءوظللضإ!

لح!/علىبادنضحكينتفعوناناسىهض،اك،؟حجاب.سنة

هيك،معالححباباذا:لنفسيلمحاتأصجاحاذلكالنا.س

ىى)"؟أاسههوماهنالكيكوناناجمكن؟بدونهفكيف

326).

حولكحليةمفرغةلطلق4سعداماستخدامان

تعصطثىازتالاالفلسطينيةفالمهـاة،دلالةمنأكثرلهرقبتها

تملكهـ!لافهي،والفضةاوتفحربالذهبلنتضز،لاالمخيمفي

الحح،بواستبدالإطورتهاينوتضزتفخرلمحىالمق!ابلولكنها

القوىلى،!المسرأةهذهقناعةعنيكشفبالطلقةالقديم

ؤني،الفعللسوىيحميهالنوأنهنصطيئالهاتوردململغيبيةا

بحلمف!المرتب!االحجابان.اطصطلحاالكفاحالحالةهذه

ثوريمجتمعفييظلانيم!نلاعه"الشرفعاودالانسان

استخدا.مان.خر7أوشيخكضبهاءهم"مارسواو!!لمات

كلنالعديددخولعلىدالرمزوحجىابكعقدالمفرغةالطهلقة

الحيادعصطالمتقدمةالمسلوكيةوالانمطةالجديدةر2الافيكا

ء-،نيميم"ماوهذا،الشعبوثقافة.للجماعةالقدرمة

تفاعلاتهيبلالاسض،تيكىالجامدلوصودبالصطصت،تماما

علا.وؤلمحيانفطصهالشعبدامماوديناميكيةثرية

6الثوشوأثرالاجتهـ،عيةالازلظمةعننتحدتدمناوما

ملحوطة)يفان،"سعدام\اروايةفيتنعكسكماعليها

كف*توانالكثيرونعندهايتوقفلاقدالمقامهذافي

فىمكانيءنابحثاظلكامراةلانصينفسياناأتوقف

تظلثوريتهارغمسسمد)امان.الفنفيوصور-ئطالمجتمع

!أحمكانتهايعطيهاالعظيماؤهاوع!طا،الاملل!مراةصورة

!!

تعطىانها.لذاتطذازثا.لى"كثههـ!ااصم:لةرلاء؟
.!مممارر".---لىهـى

عنحيمة"العظيمةكللمتهاتقولحرنوهيللضورةالم!نه،

تربي--قىمصطئوليةلولارأنهبالقولنلحقهـ،"تفرقاخيمة

.اذإنوتخدمهماهمتطبخلكىبا)فدائيينللحقت.احلفال!،

وليسىدورالساعدور،.دآخورةافيحتى!،هنادورهايظل

نااودفهـهميالقارىءلخطياءلاوحتى.إسيالالىالف!اعل

الشخصبية،سعدامعلىشيئااعيبلاهنااًننياوضح

هاتفكبر،وتماماسقمضضاكث-ختطب"هاؤطناؤ.ئيةوالرا

تقدربمفيقيصورعنا-أحدثولكنني،،تعوينهمعمنطقي

كنفازيغطصانعنالجعضظفعيداوقد.الثوريةالمرأةصورة

الفلسطيئبة،اخورةوا،بعينه،واقعيعبهسكانانهفيقول

ءؤسبواءفهاصموفيالمرأةقدكلضهالذيالك-يراعظاءارغم

ةلسطي!ىنداخلىإلسب،سيالنض،لؤياوالسسلحلكفاحا

الإلالص-ي،أفاعلأ،ذكوريجهزءذات-ثورةتغلل،المحتلة

كا1كوادرفيتغرسوالثورة،الرجلالفدالمئيهسوفيها

امرجم!.ازراثنا،تربةفي!ءطزط-تهخدالتج!لةالذكورالقيم

الاغسانيكنؤالمماصزطممطيني"الثور!واقعهذاانوبما

بقوليالحجةهذهعلىاجيبونكطي،عليها"طه،شاهدا

انهالا،لاواقعامينةبه-ورة!)ضزهـ،؟انوانالكالبان

قمبولا،اورفضساتر،ه--"موقفاياتخاذؤئيجرايظل

-"ففوحركأديب4مههتمن-زءنظرهوجهةعزوتعبيره

س!".دلصطعد-همالامولدرننرى-"الرواليفياز-!.كمبدع

اهـذيماواتساءلىشصلوالاحرفدازي1،ول،وسعيد

لصطع--دلامالطانيالولدر*صوناناراداوغسص،نيفعلهكان

إمط-"كأانالذيالدورهووماإرودكلهاكاركيف،بهنتا

حر؟اورصصئاامالفدائياحتزصبح،كانتهل،لها

زط-.ر!هـوفكانتلصسعدلام:ةالابهذهاناعتقد

از"قيولاولاالفني"المثطاكل!نأمديداكنفانيغسانعلئ

أبمالفكرةانالارجححبل،المىطبلهذاوجودهاتمحاشئ

ؤ!فسوككلزططانكضإ،باتاخذناولو.اصلاببا)4تخطر

الرجالؤ!يعرانه،بة2للخاقيليلةؤج!،المرأةصورنجد

في"سأموالمالبديهيومن،عمهميكتبا.فهوخالبوبالاكثر

ومعهذا.اكثريعرفعممايكتبانكاتبكلحقمنان

إبئا)كتابمهمةاضطلعقدكنفانيغسالمندأمماانها!ول

3-لممالاالمراةوماهيتها،فانغيابلامةالقومىالوجودصعن

/والطصورةالوجودمركز،الرجلكامتدادايكأحتا(او

وحدهغسمانيخطرلاالعيبوهذأ/.عليهكؤخذعيبايظل

وغبرالعربالكتابمنالعديدنتاجفييتكررنجدهبل

يظئر،التظدميةيةالثوراقفللءوزطبجمهمرغم،الذيناالعرب

.مرضر!وغير،متخلفالمرأةمنموقفهم

**ء*

،الضطالشكليةللقضايا.ذ!كبعدزرءقل

رلصساءق!ضيةاولها.متعددةوهي"سعدأم"تطرحهما

جدلاتثيرالتيالرواياتمن"لصءدام"ان.الروايهط

متحمسر،بينمأقرائهافعلردودوتتفاوت"شنكلس،حول



قىإرلا!تواضعاجشهادلي،ز،-امعشوردوبينالحماسشديد

الىصيةالرواهذهالىرأريوفي.الروايةور!ىوىاإى

زاحيةادشسكلمنردا،نفسهغسسانقالىكما،جاءت

قبلمنجريئةمحاولةهي(6691)((لكمتبقىما"على

نجىركلفككلروايةافبناء،يبي-جرشكلارتي،دفىكاتبهـ،

انجازولكنه،ا!ملافيفنياعيباايسوهذا،عضوي

.صن"اللمتعبيريختارغسانان.يةالرواضوعمولفرضه

حدث-،يقدملالانهعضويىوليس-،ملحهرناءتجربهته

احداثءنمجموعةبلبجما!"اوبفرديتصلاواحدا

!هـءتشكلمجملهاوفي،التاريخيوواقعهشعبمات!خص

تتعوقا)تيالتسعالللوجاتان.كليامعنىالاحداث

وحدة،حدةءلىمحنه!اكل،زشكلوالضىيةلرواامنها

المو!،ز!اصءنلهصحمر،لماز-ممسعانيم!ن.منفردة

ىطالم!هذافبتحسبف!سوجم-عهاداروتما،ألاضافية

الكت-ابئصنآمحدرداانونلأح!.الي"اشرزاالذيالكلي

ا)مثحللهذايلجأونلامةالش،رشخيقعالوايتتاولونالذين

للزيادةإلمةقامىفصملةاحداتوقواور"والذيأروضوياغير

حبيبباميلآفلامسطينياالكاتىطاختارونقد.للنقصاناو

أرخر-لىابو!!عيداخشء،ء!مايبةأونراقائعالو"روارخهفي

الاختت..لملأفطورغم.البناءهذانفلى(ا75!)"المتشائل

وا!التشائ!بتخ!بى-بوبىننالروايت-ببن)الكىير

بنتالكاتبمنكليختارهصاالتيالتناولوزاوب"ررىعد

وهـ-.قالا،لم-نالعمبينصشتركالىاسيشيء،كف!

زهـمالمسيرعبر5،مل-"الءكأنلهزامةصمودقعلواالت!صدي

هـ--"البطولموضوعهكنفانيغسمانيختم!ار.الت،راخببى"

يختار،.ووالعادياتكادحالانسانفيالكامنة0والالسماورة

البدطىا!عكمىلىهيفكاهية"شححىى-حبيبياميل

الملحمةخلاإ"صنليقدمالقديمةالململأحم!يطوريالاس

عىط.زرلصمودصةلالبطو

هـ-ذافيته"دز!دا،4ثةحادالمضالى-:ةبهذهوازذكر

اإىرو-راءلاحدزدوةاحضرصرةكنتفلق-د.السياق

خختاربتضضاوليةسردةقح!يدالةكمااذيامىطينيينالفل

ينمكشنوالقصي!ة.791أىا3691منالفلسطيهنئيالشىعب

-3،!40؟أ"!ا-افسلةالمهالو!داتاهذهفتتاحية(وعدد!تامن

احدقام4!رأءذقص-يد.بمنالث،ءرانتهؤاوحبن.وخازلمة

يظه-!لاانهمعشرضاوقحالبالندوةاكازوالذرنالطلاب

دامتفماخات!زوالنوعهذامنلقصيدةيكونكببف

النضالدامومى/،ونضا)4لثمحبتاريخزتىاولالقصيدة

كوض!-!خاتصةهن،كر!ونانيمكنفلامستمرا

بينالفارقيفرملاالشابهذاانلهمبدااذاللحاضرون

كاتتال!ثابهذامايحوظةانقع.والوا.والفناحياةا

وءىالسليمةبر-لقائيض"انهذلك،افادتنيحكمةتحتوي

والوحداتزهائيةلااضى،فاتيحتملالبناء(منالنوعهذاان

حلقاتعنمعبرةتزب!انيم!نت؟)4اقياخليةاندا

كدذدوكااهـةوالحخا.أ.عنه-رالمعاإتهـاريخيالواقعفيجديدة

ءوصنشعر/بئخالأصة!ئيهـ،بقدرخاتمة.ليستالحالة

!!

زقصاتاوزب-،دةحالةفبحتىإجى-ةصاتكوطما

.لداخابةااتحدىلراه!ذ

بالادبلسممىلماتهنتهب"لسعدم11""برواان

بتقدب-ميضطلعالذيالادبمنالنوعهزااي،ميالكلو

از،-،.تاريخهامن!معينةمرحلةفيألقوميةااذاتاصورة

للا؟-،نالوطنيهالماهيىقىزركدفإسطينيى"روأية

النهوساجلم!نكفاح"اثذإءالفللسطيثيالكادح

هـنلخديد.باروايتهفيكأفازئيغسانوليلتزم.لضحرروا

،بوالكفالنقادصلهاآكماالاشتراكية"الرواراسمات

ف-ينجدهاالتيالسماتهذهومن.الاشتراكيون

:"سعدام"

اق!-ان.وبممما،الكا.دحلملأنسانالانحياز:اولا

الكادحصورةانتمامارعىفهوناقلاوليساصعيلففان

صورةليممىىباذدال-!ةاشكالهااكثرفيالفلسطيمني

ناةالخيمبنتارابنصورةبلتاريالبروليالعامل

ةالثوشهذهان2ورغم،الفلسطىنيةالثورةوودوهوالمخيم

والطبقىبكأالكادحولىافيه!ايشا.ركوطنيتحررثورة

ومادفعواالمخيمصاتسكمانانالا،السواءعلىالوسطى

نا.الاخرينكلمناكثرلتخريراضريبةيدفعونزالوا

.تلمخ-ما1لىكانمنلثورةاشهداءمنئةبالم08ءناكثر

رجممنأغداميلملأدجمصوربانغساناهتم،م:ثانيا

الواف-عفيا-ركةاديالكمىبمبةعلىتركيزهاي،اليوم

توربة.اكثراجتماعيةىإانماالىلأزؤديوالتيالفلسطينبى

اهيوجلاتف!اؤلىبىلأهب-،لتفاؤلوا،أ.لتفا!ل:)لمثاثا

الى"!ثراؤطهوبلالواقععلىالىباتبقبلمنمفروضااو

الحاضهـوارر-،هفيالفاعللةالقوىمعرفةمنبعهللمستقيل

-يغروابفيفصانضمنهيعبرالذيالتفاؤل/ان.حركتها

الشعببفدرةشد،دإصانامنينبعل+نىاؤ"سعدام"

كل.نقديموعبرالثورةاتهزلمة"عبرتجاورعلىالفلسطينب

نيعرهـامنتفازلانه.جسامتضحب،تمنتنتطلب"ما

كجزيرةمنعزلة،الجذورمتقطعةلحظةلإسالحاضر

يخت،رحركةفيوجودهىبل،مىلملأطمليحروسطموحشة

للغد.تتوجهوحركةالماضيفيجذورلها

غمىلمنقالهلماهناثانيةونعود،أتعليميةا:را!!ا

كلتسا.يقفصلفياليهاشرناانلسبقاءثياداحديثفي

يةالرواهذ.هانغسانيقول."لكمتبقىمأ"روابة

هـقهدفهانالىتوصلوانه،،يمتىطلنيتساءلجعلته

روقجزءاكتابتهتصبحوانالحناسالىالوصول!والك-،بة

النطدب-!غالاجابةهذه2وجدتولقد.ا(وجودةلثقافةا

مالرءفعل!ك!.-"سعدام"رؤايةفيفضيا.نعببرا

روايف،ن"لسعدامو""لكمتبقىما"منكلاانمن

نشجحبةاصجوبةباالاولىماتتسمبقدرانهالا،!جريبيتان

يألء"لمالذيوالتداعيالشعورتيارباأسلوالاستخدامها

حتبم!دةاالثدر،لسهواكةالثانيةتتسم،العربيالقاريء



القرأءد.سباممبانهمآمبيبلامناببساطةهمولهمايمكنانه

درساتقمبالرواجابفيالتسعباللومآ،نآمنلومآة.وكل

؟حتلفسىالوف!االدرسهذايكونو!سعداميدهلىلاللراوي

نفسه.ءللمقاوعثادمعتوضحااومآآسا(

سآااتمتآممآباب"وااللىمتآضمبىالتعلالمبالبلاهئباان

يتمآنآللاروايتهفيلهغسانوتبني،الاشتراقبتآالادتي

ممآموتممؤمام!اسياجتآءايشنملررآلآتآائهمنبهتعلافرضا

راتآرنا،سهقنآكلا،"سعآام"يةفتآوا.ذانآاينبالنآاا

.رنتوتآقمللرارإبمآمدامتعلطيهدرسهي،ممبم!لهافي

تإرنتساءتآللراتآيالسلل!مييالعآتآرعندقصبرةتآقهـنبنبهمنا

يسبمآ،/المآعبممنآسةةي،المثئبفانببهالمغمآيآدكان

اهـ!يتمآوؤمتثبأنه،الخطنآيبلعلىمتآئيعآامآببلا

اؤآنتساءلبثم؟آظيماتتآاذمعرفنبميآينهنثصغيرئننبئآ

ولمإدوكأهب"مجحفةالثورىتنامثقفالصورهؤهتكنلم

ننةصتآالمبمأهيرالثنبفبييآال!لاقنبتآهتث؟كماليعأب

الثقفهـذايهدمانغسا.نارادهلام،احرجانب

درعلى،اعمآادآإبيآرقيآالهتبيمة1لحئبئبننبسياالمهتبؤآ

النآمينإبسآانمنبمآمآةان؟ثيآريمارهبظهآللآتآ،سعدام

الاسمئلىةهذهعلىالاجابمةمنشيئماقحملق!دللزواية

متآ،لمتبسببمتآلانتخرجلمااضا"يقيآتأحييآبآ،صآأب

التبربلىبمضالاجابنبهذهفيلبيآنآتآقد".المتيماهير

اللبا.مثبالابتع.التبريرفيهايئبيآلمولما"إبالتآاوإآلسلميآ

فىىاإبرعأقدكننبابلميانسآاكآناقباعماالنئبيآفمآوبصر

سآآااودائمنبسنبمآالنآيآنتيةالجماهيرآيآالمثئئآتنآلغآ

إسمنبكمآنبواحمآنبسمآيمآةهناكتنبتآ،تجاوزهيتمعارقبما

ت!نعآبلالممرفمآممآتآرسرتحمسافياللجماهيربرلمنبايمانه

بهـذلكفبؤديالمعرفةهذهمنجزءاينقلانلألفناعللىوان

!حركىةجاطهازصميممنالنا؟بعالتعليهيدورهلا!!جزءا

هير.الجماعلهذهالوطنيالعحرر

،،*

ريآائت!متعمليمآكننباني،غسانننترقب691عايبعايبفي

منالرسآموعلى."سيثباالىعائدو"،(،قآاتب"مآا

بعآمص،اؤآالا،هفريبانمآمتآااؤوتفيادحآايديمبكتابفب

لمحمآي.الدتبنيوالمستوتبوالعبعثبيآالمضممتنفيكبمميافامآقما

صلا.بهـسمآمفىالممآعبكاتآحب"ثآاؤب"تتنايآآتحيىن

هاسرنؤاسمدامفيممثليعآالمسملعآة1ثلنآبهياوانطلاقتآيب

انآبنآنآمن.شتآمآيات"حتمآاالىهلئدابروايةلناتقعآم

النببتآيوثبمممآاتفئتآاؤآالتآيآالفلسئبينيةالحآبى

عآآلالةسدثتمآيميإرفيسآانهي!لتمآمآ.دهـلمآطهـميبقبنبدهآل

صنباستمندمهالنبتبالنننآمآعنالاعببتماميقآذللآ

بداقبمتلهاتحآاواعبايقعآلامهنمافهيآ،السابنبحآابنآ

.عمآووهببناءفيعليتمآايعرأآإبلستئوننآابنبووسأآ

حينباغايماغدكانالأاللتآاؤب،وولآوبته.يآمآيد

ابرضههـهاإوراءهما-،ركين491فيعامنتسذامآفياللبعآئآتحت

المجهالعودةيستطيعهالمواللذانشهورخمسةالبالغ

فبالحتلةالمنمامةبينابالابو2.فتحبصددانيعو،لاخذه

فيالمبدبمبيتيآمالتز،وهب6791فئيالمحتلةإلمآيبةرا8قب91

في،يتهمانسكناسرائيليةامرأةيجدانوهناك.حيفا

الجيمبفيامباطييآابيبصارالربعتالمبفلآتبسترمآ

قيناحىمن-ت"ويبو!معمبإآأإبتبمواسعبو.ءئيليالاسرا

،دوفا،صيآصاروالتبمب،نا!"منمبلعيوربرابميآمى،

الىصفتيبومبإبآسعمبويعيم.الابننمآنتآريمما

ثمببالمبعبفةالمعر-الاؤبتسآافمن-ومآصدربتتوالضمااب

خالدالاصيبرأبنهص،ااميمباتممنموؤيآهمافيتبعآلئالى

علىبثببانكان!ؤبهابيآاتآبرب.المسالحةالمعبا.رسآفي

-يآليآمبوانيآارلحيفاؤآايامميبابعيماما.مآالدتنقوإآ

عصامقيآيآاليآؤحبآإبمهبانالامبؤجتصنيلمآامبآ

ر(ليبيمائيآن.والضحربالمبييآتبرنم

حنيبمنديئهميربعيآبحييباوتبوإبيمسعييآمواإآباؤآ

،ؤ!يتيآههـنطنيلتبسنناتبعيآيآليبوبانجهصاتيوإآآا

فكلدفيرحسئوليتهكامآيفامىحتآش:ءبإبيتبلمواجهتبتببسعب

ميآمبءعلىاليبمبيآهيآامنأقي،حبمتبآهوبعمبمفاسنمعم

ءزرهيحبسيآانغسماناراد.و)يبيآثاملتبثااعاءعشربن

لتركانإآسعيدإبعمبحينصارإآبضصيآمئالمسئولية

.ميهسآمآمسيبعمرهبتجاوإبلارهميعانبعمآلاسآاءسآ،

اهـ"ظبأل!،خليآعبالاصتبفيحيانانلآؤبأ،ستبان

"ماذاواستهزاءبجفاء-جنالاصلو،الديهقا.بلانبعدبالتيني

"!سضرجا!-بليريدانانهمما.نمملاليمبعلانجاءا

الذئيمايسمألانهحينتهماالهـكلاميوجهثم(8!3ص)

يفعلا:انبا"مكانهما؟اان

ييبننبلتعبلمو.اؤبا.حمبامن/سبريآواالامنيتآمكان"

ك!لافيرضيعاطفلاتتركواألاتمنبأيعليكمكأن!قد،ممكأ

الاعليمبمكانمستحتلافؤبمآايمياهمباكا/نوالنا.الثسربر1

كتبنإمبااذلتعباناتتبولوتآ..العوهتمحاوللبعنتتبسآوا

عشروت!سميديياسنةعشرونمضتلقدء؟مستحيلا

مكا؟لثكنت.لو؟ابنكتستردكيخلالهافعلتماذا؟سنة

؟قوةسبإحباؤبمم1/عآيآد.اهيبإاجيبمنالمسلاحلسآلت

نحال!ثقبلةالسلالممببتلتيمميتيدوتآ-عاجإبوهب!عايبببمآمآ

حنيبتبعبومآ!عيآربناميآثبانؤبم-ؤتبلا!والعآليتالتتآلاتم1

تجتومبهلاالميائعثآولاالممآودي!!تستمبلاالهتآموع

،إبمررتحميمانتستتبتمبلاالارممؤدموعكل!المعيبإبات

لجب..المةيبودعننبلفهمايبسآانينلابويهميبصتبهيآا

؟الانليآمملهمااهمبا..تبيآثآسنمآعيآريناممعتعي

.(؟.9-،.6ص)"3المإبلونإبف"التادسلملأسبهوأهمبا

ناالقا"لستةالمواجحآيتهيبهازاءلسعتعياويثبهيآتيآ

علىفإبيآا،يتحسرهمبنتبعليهيبتبىحائمآياذهكاليمفلسنميعب

لفممطينيبىابينيلةاتطولسنوشائعااظلهذسعيدقفومو

.التبكتابامنالهـععيييآنت،جفيوانعنقس

الوهـزاممنىعنالاولىوللمر!يتساءلشعيدانا

اصيتمالهنجالشمبةدائماك!اتت/فلنسطينانويكتشف



تهسثلؤهيؤ،،يعرلمإذياخا.لدابنهام،،فقدهعلىيتحممس

السملا!ليحانيرلدؤهولمثولذل،واًلمستقبلالمصنىظله

الدموعتمستوقف!ملاخالدمثلالاؤفطعثرات"وهف،ك

الدر.وعحطامعنائههمهزاراغوفييمحضونلرجالالمغلولة

هىمولذلك،لذلمستقبلينظرونانماوهم،الزهوراوتفل

وهدوفان..كلهالعالمواخطاء،اخطاءنايصححون

ناأ!ا21من)((البافيفنها!سهوخال!دولكن،عارنا

ز-إكمىثمضالارتركمدانفلسطينيجيىآجريطءرمزفدو

السلاحيمحملجديدجيلصورةفهوخاتداما.فقده،على

.لوط!ناوخلامنخلاصهليهصنع

التيالاورمىاسيةاءب!4اجانبالى.غسانويقدم

ته-ازيفر!--ةحبكأاوحبءررصع!امسةحولزدور

ياؤاأىماالل:دةؤ،رررلى3يعود.الاولىا)هحبكةمعوتتناقض

يق-معريباشخصاؤء"قيجدب-خهليزورلسنةعشبرينبع!د

ءصورةرس!/1يجدالحإوىرحجرةوفي.اسرتهمعفيه

س.ت-"والمهوكانا)ذيالكان1نفىفيالشهيدبدراخب"

*رهـهؤ،رلص!ولمطلب.ر--لاوحلفي!وة-!و!-،ق!د

آسماز--ىامنرطلجا.رقاللرفيوتثنه،بهاويصوداخي!

نصل!ستر!ال!مو!ذهانأ-سىانبعديافاالمىالرجوع

ءثسنروص،،عاشلمن*انجبى!ورةلصىيعبهـفاروحين.حقه

.لء،ءادتقدالصورذانفرح(انهالر!لىا"..قوأىعاما

لى-روركه،،لتدم12لثعرليخذهابلتهلىممحانبعدانهذلك

حب،.ز،%منب،المال!جزءاكأنبالذهولاسرز"افرادكل

يشء:نكانانهلزوجتيقلتاللمبلوفي":فجأذاختفىقد

وياؤ،،،ألإ-تتح!:ردوا،انادهالصتردااردزمان،ءللب!ول(

):ار،لتسبةإكنهاومثكإصكىمتحللاالصورة..وزحن

رنرىظوان(3!3مر)".لظىظموجسرنالينااجسركم

ر!-ال!ى-.عفييم-ونسطالفلبذلهاالتيالدماء،ا)شهيد

لى--.واءا)فلس!طينئيجذورهي،الارضأجلمنالمسنتمر

فارلىى"هللقد.ؤأسسطينفيارضهعلىاوبالمنفىكان

ورء)حفىؤ،ءر،اوقرارأقرارهوكانأممحلاحاذلكبعداللبدة

اخيه.صورةفيالمتمثلة

،سؤظىاوىمعيد،السلملأجحصلقبل.،7للبدةافارمظران

الءإ--ط-تي.أمتمعبأعسمأنإقدمهاآتيأا&صلبيئال!صورة

الظض-هبدوخالد،الأ!إ:دةبدربصورةاحتفظلالذيالعربياما

-،قيبالا!بابصورتهفهما،الروايةفييظمىرلاالذي

.والواعدة

نىظور-يمابظىنبالارواوفتح6791عام،ةهزادتلقد

ا--،اعليهاطلقآذيوا8،91ويالحتلالشق،فلسطين

ر،إضمف-قيودىهـىفي!691احتلالذيإوالشقالمرائيل

هذ!طحدوث1)ى،اورلمحا.أعهفلح2وتص!،عد،المحتلةالغربية

للم-مىالايجهـاببةأهـورةوا"الصلمبالصمورةبينالمواصهه

إ:،!!موأقد.ؤجل!نيحدتلممبالاشربشكلسطينيالظل

ء-ورذ"الستةيامالا"سدامب"مجموعتهفيحبيبئياميل

ر--!!ؤجمماعاشواالذلمننظروجهةصناجهةالمواهذه

يىرقلمالذيألفلمممطينيسحانالانعالثىظلورد.باسرازمل

لميمرض،؟ال-يوالمعنويةأ!مصوهـالماديهاىتحىملأارىظمه

.إمظماالذياليوم1+.أتجباناملعلىنيالص!-و،نال!بعلجه

حدتثم.منهالحتلالجزءتحريررعدالوطنشممز،فيه

لمالذىللجزءالصهارضةاحتلالبعدولىننفعلاالضم

الاملخيبةحبمجماامىليصورحينوفي.محتلايكن

الوط!لثىقفيالمزلسطينيونابههمنىياللتينوالفجيعة

،الارضتربهوالمنادانتههـنايضمايعبر،اولاالمحتل

"ابيكب،الروليام"قصىسيفيالادانةهذهيسمجلوهو

صورةلنا.فيقدمكنفانيغسمانأما."ضهجسبىعودد))او

لعودةاصقإتمكنولمتركالذيق!عمومنوأكنمشاب!ة

ممثأءكأرمىمجىلغس!انان.بالكارولالارضاحس-لملالليعدالا

بظثصعىور،"لتعدآماًلتي،ء-"ارالىمئدالعالفلى-ط*"يا

أذعرالاورصفواوسطوراءهؤرككل،يرىلكيبالذ.ربممض

ا)ء،ئشأةلمسطب-يال!تعورغسانتسض-ل!،نولقد

ا)-ميالىبادحدثمؤاكبةفيخطوأؤ"ىظبئاخرىخطوة

في!ىتار-"ل(لأمةال:فسيالوأقععلمىوانعكاىما.ز"--ط-يال!ل

هـ-ي"رترواؤأئيغى،نيقدمبثا"اتي11إ.وروىوا.الابداء-4

تا-كفيأسثيفيالواؤعالفلفيؤعلاا)مىاص!لةالقوى

بفواإنا!زر،(صفيةولص-حيد)أزرمولم-نالذ"ا)-فةا

شهد/ائ!مورش،ر)خباركسهمنمرزءط-عاد-م!-ناوءإلثو

الذبدةؤ-،ر!!بىتأرر-تأصرلذياالت-خمر)ضالارؤيم

ودمالمنفىقئيتمأالذي،الجبل(المرتهءعؤ-"و.عاكأت

،01خالد)بهاابمطاال-ملاححملول؟ت"ؤلسىي!أبنيرلحرؤ!

ملا.محهـ-امنال!حىرزور-رلتيوااهلهاتنىرالىيالبلاد

وامهفدوليوا)ديماإ.جهـواجرتهاااخجروا،(ؤ!ودوحبة،)

يوكصلمزىلمتغرقواير"الرانمنارتماوءلمى.أبالضبفيما

ه.لتتمتدزص!مبةصساحةوتسعض-ءسترتب!انهـاالاواحدا

واحتلملألىا6!لأعام.وحتىممط--يالألسوالخروج1791

ليااكامل.نفلسط!

فيكتعانينغسطلهاتعرضالشياال-جا؟--"الادةان

ولحنه.،وغنيئخبةةماد"حىيفالىاعائد"رواًلي-ة

.المزنب،.تهامعطبلاستغلالىا)ع!،فيالجهدإورطهالمالملأسف

تظىلى)فةالمختبقواهاقغاوالهذلأاتعرضهارغمفالروابة

،يبدوؤإ-هـا،عر-لعلحامكتوبة،فنصودة"!4بروأ

اهـىمجهالغالةي!!للاذهنيت؟لاقعإشالنقلفتجنح

أضاوتقدم.ا-جبدالفنإخلفتالذيالوجدازيإخناوىأا

فئيشخهميات،وكأن!،للحدتكأدواتأشخص---،تأ

و!اك.-،نينظىالا31:هـاًلهافيه-،نراؤلملأ،قه-رة4قصى

الازت"ا.ءوصمالا!لىوىعنهافنعرلاخالدمثلشخص:-،تظ

نرىفلا(الاصلفيخلدون)فدواما.وموقفلجيل

شخصب،تان.الخلطابيةاترالعبمامن"حءوء"ىلصومنه

قهناعهاتوافكارعنتعبرلضصخصيات"حبفا!الىعائد))

لىثيأفوافيمدا!!اخذتمبات4شمخمنهـ-،اكثر

يةوالراؤيقيمتهاووززس،ع1،-ية/جوداتول".منااتمخرج

تقليدلمبناءأهـوايتهغسانولفهـإ.كأ،ر.عا،نساوفي



تغبرالىإودياكشتمافثمالحررثفتطور!فبالمويبمدأ

فئحب!قوامهعضويبناءفيمترابطوالكل،فالنطرة

يحشارباختصارغسمانان.فريمهةواخرىاساسمية

انف!بقبلارسطولناوشرحهقدمهكماالكلاسيكئيالبناء

عملايخلقلاوحدهلبناءاوأكن"لسعرا"كتابهفيعلم

.نجيدافنيا.

عائد.في"غسارلهامظتعرالتنالاكلوراحدولعل

يملشوردالجادةلشممحاو،ياريادفيهاجهدهوكان"حيفاالى

سا،وهـو.ائيةروا"كضمخصصاسرائيلييهوديانسان

فالاسبرائبإبئ.قبإ"ءربياد/بايلدء!ثللىتماز"اعتقد
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الصف!وبيي!الة

ة!وةةص!كد

)1(آ!!ء
!ؤبسلمنأدوحهعومث--خاقولى

!ؤ؟ل""نليء.صج!بم!ايأعطيت

"ةقبلمنفتعرلماطىء)صشورتبوخذ

حباحالةا:بددان،مكننيحتى

...الحالاتادنىفيهذا

معاأ!ي!(2)

مدتلقهـايبقى!انلعشقككانان

.إالإنفلشحتدئي

أالتنل!ا!دد!اناالدبهـلى)3(

لي:اتقا

موحشةفأناتهحرز،بلا-

قل!ت:

أقهـرلأاإخه!أختنقولكنسي-

لي.قالت

الكبرىآصاشقةاتنمىلا-

فأجبت:

سمأنسىوكيف-

؟أالبحركانوالثاهـد

صعهـبةاحاؤلىا(1)

لت:قا

-حيالميماأط-متعدتما-

قل!ت:

تحيينولكنك-

قانت:

طاملج!،يغرقناانأء-ولبصا/-

قلهت:

شيئأ.نفعلاننقدرلكنا..!صحيح-

انفسنا!داخلفيحتى

..قابتسمت

..فرحفيتخبرني2جاءت.."ومم!ن

قالت:

ومراكب..وبحاراطفالالدنيافي-

الارض!كهذيبسطاءناسفيها

حقيق!لهـلىقايلةوأحلام

بنداد


