
 ١

  بيان
  ريبــة جتمجاع

  
 حيث وصلت حالة    –نطلق  ن لكي   – هذا الزمان    نااختارجديدة   مجاعة إبداعية شبابية     حنن

 حلظـة   الزىب، وحانت )  بكافة أشكاله    الثقايف( اهلذيان الفلسطيين إىل أقصاها وبلغ السيل       
لقريـة،  إبداعية جديدة كانت ختتمر يف باطن املخيم، وا        محماً الربكان الفلسطيين،    انفجار
 والثقافة وقد كان للمشاركني يف اجلماعـة        نة الفلسطينية، لتطفوا على سطح النشر     واملدي

  .  وغري املنشورة اليت تعلن القدوم وشرارام اليت انبثقت من قبس اإلبداعإشارام املنشورة
أسـاطري   اليت يتولد فيهـا      نطلق يف هذه البقعة من رحم العامل      ن هذا املكان لكي     ناواختار

املكـان بكـل     هذا   نااختارواإلبداع أيضاً،   / الصمود/ املوت/ فلسطينية جديدة يف احلياة   
مجالياته وأبرزها مجاليات الدم ومجاليات احلجر ومجاليات احليـاة يف حلظـات املـوت              

  . ومجاليات احلب يف زمن احلقد
الروايـة   /القصة القـصرية  / الذي يعرب عن طاقات جتريبية يف الشعر          هذا العنوان  ناواختار

 بال جتريب لن يكون     .  من فنون   اخلالسينما  /الغناء  /املوسيقى  /الفن التشكيلي    /املسرح/
 جتديد، إننا نطمح لتجاوز املؤتلف حنو املختلف، وجتاوز الثابت حنو املتحول، ال نرفض              مثة

وخنبـز خبـزاً   إبـداعنا  /التراث بعقولنا/ الثقافةنعجنالتراث بل نرفض سلطته، نطمح أن   
  . بداعياً جديداً يستسيغه اجلميعإ

ت من غزة لكن آفاقها ستتسع لتجمعنا بفلسطني الداخل والضفة          والفكرة فلسطينياً قد بدأ   
وستتسع اآلفاق لتضم مبدعني شباب يف العامل        )عرب الشبكة اإللكترونية  (الغربية والشتات   

اناة واحـدة واالنكـسار   العريب بل ويف الشتات يف أحناء العامل ما دامت اللغة واحدة واملع   
ومن يـدري   ) يف أي مكان  ( يف كل بلد عريب وكل نفس عربية         الثقايف والسياسي متشااً  

  . أخرى ما دام التجريب تقنية عاملية على مستوى الفنبلدان/فقد نشمل لغات
نه حنو جمتمع عريب مث عاملي جديـد،         إننا نريد أن نبشر مبجتمع فلسطيين جديد، لننطلق م        

 والقرية الكونية اليت يبشر ـا الرأمسـاليون       مستمرة  عاملية   / عربية / فلسطينية يةفثمة جدل 
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نريد أن نفسر الواقع ونغريه، لكن سـنبدأ        نريدها قرية فاضلة، أحالمنا ال تعرف حدود،        
  .  وسياسياً فكرياًاليت تعاين خماضاًبفلسطني 

مع مبدعني آخـرين، ميثلـون      ونؤمن أننا جسم إبداعي     إننا نتبىن فلسفة العمل اجلماعي      
قادرون على أن نرسم خارطة ثقافية جديدة تمعنـا الفلـسطيين           ،احلركة الثقافية الشابة  

   .والدولية ويتقاطع معهار مبنعطف تارخيي يواكب املتغريات العربية  الذي مياجلديد
 جتاوز العهد البائد إننا نطمح بإبداعنا إىل التميز الثقايف والتأثري املرغوب وذلك رغبة منا إىل    

مون وأبواق دعائية لسياسة متهورة     الذي شكلت فيه أصنام ثقافية كان أغلبها فارغ املض        
 وتعرقـل  ،قادتنا ملآسي ال حتصى وتسبب اآلن يف والدة متعسرة تمعنا الفلسطيين اجلديد       

  .ميالد سياسة حكيمة
على أعتاب إصالح تارخيي يف      كانت الثقافة اجلديدة مرافقة لسياسة جديدة، ومادمنا         دوماً

  .  إىل إصالح تارخيي يف ثقافتنا الفلسطينيةسياستنا الفلسطينية فإننا دف أيضاً
إننا عانينا من بؤس السياسة الفلسطينية البائدة وحناول التمرد عليها، فلنتمرد أيضا علـى              

  .بؤس الثقافة الفلسطينية البائدة
مساح الشيخ وعلي أبو خطاب
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  :  جلماعةأهداف اأهم 
 .اإلصالح الثقايف •
 .التجريب على مستوى الشكل واملضمون •
 .تعزيز ثقافة املبدع الفلسطيين الشاب •
 . الشابةلق حالة من النقد الواعي لإلبداعاتخ •
 . متجاوزة للسائدإثراء املشهد الثقايف الشبايب بنشاطات ثقافية جديدة •
 .التعريف جبيل إبداعي جديد وتشجيعه •
  . الفلسطيينبداعلإللنوعية والكمية اإلضافة احماولة  •
 . اصل بني أجيال فنية سابقة وجيل جتريبالتو •
 . الفلسطيين، وقراءته قراءة نقدية وفكرية جديدةبداعإعادة النظر يف اإل •
 كبري، ونعين بـذلك   إىل حدتسليط الضوء على األدب الفلسطيين املهمش إعالمياً     •

لضوء على كل الفنون الفلـسطينية      ، وكذلك تسليط ا   أدب السبعينات، حىت اآلن   
 .املهمشة

 . والفن عامةًلفت االنتباه إىل صوت األنثى يف التجربة الفلسطينية يف األدب والنقد •
 .لطفل الفلسطيينا بإبداعاالهتمام  •
 . االشتراكية اإلبداعية •
  .الثورة الثقافية •
ريها لصاحل  عن طريق جت   – اإلنترنت   –حماولة الوقوف يف وجه أداة العوملة الثقافية         •

  .، ولصاحل خلق جمتمع فاضل جديداملهمشني إبداعياً
  

 


