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لمج!!ففلمصحمما!

صهه5!ههى!ل!ه!
والعقبةسيناءفيالعرربالجيشصركةقوضت،67!ااب،إر25الى15من،فقطايامعشرةخلال

يماتلهامى،يخالخارثمهدانتدرالتيالغطرسةمنسنةينعنترخلال.بنيفالاسرازيليالتبجحصناهراممات

نسانية.اولاتضليلاوايروزز

يقةالحقيصعودماهـ،2التراجنعاتمنسل-اةفيؤنجأةالاسرائيليةالغطرسةاركمشمت،مالاهذهوخلال

التنفيذ.موضعتوضعانورصهتنتظركانتاالتالمافهواهداوطهـاقاتهالعرر!الشعبقدرةو!الماالاصلية

تبجحصجردالورايلةالايامهذهخلالبدتقدالاسرائيليةقىوالعسكرالسيا!يةالغطرسةكانتواذا

دمغتمق"وغز"يتعارمنؤقطسبوعيناخل!لاتراجعوفدئبلجون.سراالانولوالسؤ!-،"ناواذ،،مشيروهمه

وحده!-ذ.افان"النجاةؤرصانعدام"منوالشكوىالذليلالصهتالىنكفاءوالى9بواش!نطنالاهـ--جادالى

كليةالماضىسنه؟العنترينخلالسلطاتهاا!متخدصمتالتياسرائيلداخلداجخطيرةزحائج)"ستكون

.الشأذيبأ"))علىالمحدودةغبرالقدرةوباوهاموالعهم!ةالتفوقاعروبمش!اوربالغرالغزاةسكانهالريشوسا(ئلاوا

في،وضعيفمابارزادورا،الفطاقهذافيأزيلالستخدصضه،السسالتبىالوسائلبينمن،الادبور/عب

سفكانتالاسرائيايةالرؤاياتمتجبالاهيمونيةالصكوصتالماضيةسم!4المنترينلم!لفض،.واحدان

الىاليهوداوصلتحتىالمحتلةالارضداخلرأسكلوفيبيتكلفيوالخفوق-تورلاءوالالهالغطر!ةجرتومة

اسالسها.صناسرائيلأاقتلاعطريقهـ-نالاالنثمفهاءعلىتم!-خع!مي(مرضبةاحالة

والعسكريالسياسيقفللءوزضيجةهوالمضلل"الفزوالادبي"هذاكاناذاالت؟مالانالمبكروصن

جماهـبدمأغغسلطابصعاتخذالذ.يالادبيالغزولذلكزحبجةكاناوالعسكريباسي/الم!وفاواانام

.س!يظل،الصهيونيالادبف،نالثانيام!حيحاالاولأضفننرالاأكانسواءاز"الواضحمنولكن،كلكظم

المضللة.الدعايةلخدمةالفننجنيدأتومشرتبايىالتضلنتائحعلىالشواهداوضح،تاريخيا

االادب"حولللنشركنفازبغسانيعدهكبيركت،بءمنالفصلهذ.أ."الاداب"تنشرالنطاقهذاوفي

الصهيوزية:الروايةصعيدعرى!كأالعنصرالغطرلسمةتلك!نليخحدتالذيالفصلوهـو،"الصهبوزي

م،اثرةفظوضتها(التضليلمنسنةينعمشرفيابنبتالتيالغطرشةهذ.ه..ونكائجهاوصورهاارر-:،بها3

(1االادابا"!الصوابمن

5!يغ!س!!ه

فقدان"دوولذرودرآيفيمنطقياسببا"وب!سقولياتهابالهويةالكاملانبقولهالمطلقوتفوقهابيهوديالبطلعضمةوولنرودروبنيفسر

-عدمهي،واحدةحالةفيالايحدثانيمكنلاذلكان.."الموضوعيةاًلكاصشعورهبسببموضوعيتهمنكثيرايفقد"اكليهوديالكا.نب

ملاح!ةفانالناحيةهذهومن،ومس!؟ولياتهاالهويةتلكموضوعيةالاحداثمنالشديد(القربقن)وللذللك."..جاتهاوبمسؤولبهويته

وضوحااكثرص!يغةالىمبانئرةترجمتهاو/مكنت!اما.،ءمحيحةووانرود،نف"قتالوفي،تعطيطولكنها،حيوية!لتاباتهتعطيوالنئمخصيات

يتمانالايمكنلالاموضوءييةقضيةعنا!يهـودياللكاتبدفاعان:هيلا.ا(ل"المايوبيامننوول

صا.ضو!مولاسنو!لا
بةالكاتبكانفاذا:الص!بحهوالصبهيان،انواقعفي"وسرى

اليعهودياماتبفيهايسقطالتيقض،تأالتظيفسسابالذاتوهذاف!انه،ايضلماجسديوااللعقا!مبالمصى،الاحداثمنحقاقريبااليهودي

الروائي.عملهعبرا،صراثيتناولصهيونيكاتبيفقم!ا،اثذيبالقدر-موضوعي!تهيفقدلا

معوئيشدافيدهو،لاحداثامنحقاقريباكانشاعراانسنرى.بعيدمن

قصيدتهفييتحدث(1!091عامفلسطينالىووصل1886ماموللد)ءنالكاتبابتع!كالماالوضوعبةلحنبعدادوماسنلحظفانناولذلك

يسمواانيكر!ونمصصواحد،كاتريلاسمهرجلعن"الضريح"اكسوروى""فياوريسلليونان:منهااقتربكيامااقلوبعدا،الاحداث

قا.مبانهبالاعتقادشحنهمحلمو!ةعلىالقصيدةءمبريحتجوءـو،بالرواد.؟ت!ريباكاملةف!نيةعىحالمةفيولكنه،فقطبالمايوبيامه*اباليس

."مخ!يفةكانتتركناهاالتيالحياةان"يقولحينبرىبتفحيةفهي،اورشمنالاحداثالىاقرببصفضها،مثلا،دايانيائيلاما

يجدالتبالعاللمفيالوحيد"الارض!طفلسطينانهذاكاتريلو"يرى.منهلاموضوعيةاقل

اطلاقعملي!ةعىيحتحوهو)2(واللكرامةاللحريةالليهوديالفردفيهاالتممعور"يكونانهوحقابالملاحظةارجديرفاناخرىناحيةومن

05صى-المصندلىنفسى-22ص-وولنوودروبر،الحدليثةاسراليلاادب-ا
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معطوبةشصنلصيارةديمسلعيننصفيهودرجالسبعةبءطيعكيف!-سهـهلان،فلسصط!بنؤيالبكودياتف،بااعمالعاىالامجادمنفالة

الج!بسةبلم!،اوامردونما،ي!سحواانالهربمعمعركة"نتهوها!صذهولكن،للم!اةفرصةاليهـودياعطت،ا!عاللمبلاددونمن،ابىللاد

وب!،وللة،واحدارجلايفقموااندونويحتلوه!االمجدلمنباللقرب،المعء"وما(بيهـودياللبط--ل!سيتقدم،طويلا.:قىلنلةللمس!النظرة

ناملس-يننصففقطىيهـوديأ"نلائونوسيسنطيع)!(ذانهمائدهم.لذ!لخوروةوراءصطوة،المستوياتجميعءلىالمطلقالتفوقيمثلالذي

عردها"كأنكىميعلموحدهالله"التيهاحاميةرالزمواوعكلايصتهوا-الابطال"لىؤآفهءنتميزهاللص!يونيالادبفيطحوظةظاهرةليص:ح

حفنةبها.لؤدبالننيالطريقههيهذهتكونوتكاد1().ازبرقلمحبمثلالاميرهـك!الغرب،رواء،تالثانيةالعالميةالحربقصصفي"الاشباح

لمحياما)11(صفدفياللعربالغنراةمنهـ،ئلاروداالليهودالصبيةمن.الرخيصة

ير!ودياوبت!و!دا3؟"علىتعينفقد،عكاالىصفدمنالممت!دةا!رىالت!ه!"المايوبا"!ا!ةفييكونانيمكنلاالحالةهذهوصفان

ت-لفيعطينانف!ىهاصعف!داوفيدياللعربيطونااًلغز2يواج!هودفةبامطلفبطكثر"علىتستمصجممااتننيبااكلفيهـةاشبهنفسصيمرضهنبل،ووللنروداست!ملها

............المطاقالكئصريبالتفوقع!قاش!وراوراءهاتخفي،اللنى"فاء

علرللىلاًلهولممديرمينمنمعظمطكوفا!عمفدعربهيالا(ن!لهوادي،روزام!حدل!سلكلحقيقياياكووء،وديالياللكاتب!مبطرح،مب!صوقتوفي،البدءفي

فيالاستراتيجببةالامكنةعلىبمبطرونازعربولان،جطز!ونلاارزينالا!تحملروايةفحطآمولاىبالله(9؟91-187ع)رابتويضز

واحتلالهمضرلمهوداتفوقي!وخرلا-د،للط!ع-وووا..المدررةكلرو"تفىو!!طمستديمةبخطورةيعهث!،عاديغيررجلانه":غن!4

.....شاداخله،جسمايت!بع،اكثريحتالاجونحيتالىدايمايذب:الاحداث

.)12(زهامثهللاروه،و!ة13ت......

اصباتكط":"ا!دس"فييقولمالكو"الانكليزيوا)ضابط.جن-ارساواجب!لىيعوددم،الرراعه!باو!لىالمنطمهيتررح!بن

فيومثافيمقانلفهو،الاؤضنهوالليهوديالمحارب،اليهـودادجنودازنركسنماالجيتئلرنتوةنلقائهمنولوعانه..للذلكاللحاجةتدعو-

ث!قف!مستوىاعنىلرددبيلارشكاونالهانحانا،5رحبل.ا..احد.آو!!كط،للاخرينقدوةيكونجمط3!اجبها!قياماير!دانهلمجردالفاسبد

وس"-لصح)13("اجمعالعاللمفيالسلاح.لمءتومثاليىلرجلو!عقلاني،هوليبرز،ضنعهينضعاؤلأاغببيياءرجالا،يامولىيقابلكلهذللك.غمار

ناب)اللبونديةالمقاومةئحركةالحسكرياللقار!))الي،ودي"وندكاللشريالخطهـتاكاناواذ)3("افتالكطاتقبلكرجلعكسهـ،

و-يص!تطيع)14(2ثسة"اقسعةيتحاوذجمكنللمازرءم(ا!انيقىار-ر!ذلك،"لكاسقوط،المثضةالف!نيةالناحيةمنفانهذالهحدفيمهلكا

ي!ص:حانؤقط05ةنر...ا.نر.،و.!و.دمئاتءنبالرغم،اث!بح"ثلالظرىءاماميمر"البطلهذاان

يشصدىوان1(عمرلونممنعمر)لمقال!ماممن!نمزوسمهلازقاب!هواح!نالب"لهذأمثلولادةآ!يبموولا)(("9ءرا.لهلهغالمكرلسةالصفحات

.........ة...روايةى!لصنرىاد:مص،دف!ةالقرنهدابدايةفيوالمعصومالمنفوق

اًحد!-م!يجندل))بسطو.لهمهـ،ورينمسلحينالرارزتلانهسدبمس!

بعد،فببمااللبمالماخرجالوسيمستطيع)16("الفرارعلىالاخرينورجبرالء"+ن)الاولىالحربعسرز،1886عامالمولود،ح!ريافيغد،ر

منصوارخباطهـلاقانفرارعلىالعر!يجمبروا"ان،سصلاصالمنفدو!رير.إدونلاؤنلم..النماذجعلىبالقوةمفروضةالبطولة"ان(الدنر

معلفةأاصواتمكبراتبواسطةاقةجاراتاصواتاواذاعةالناريةالالعابل-مكماقهـاتلواالقتال!هاجبروامااذاولكن،خا؟يدونهاولاا)حرب

باللطبع،اتنوح،هذامنعربومقانلون)17(دافنأ""عركةفيالاشجارعلىدسرالصيغة!ذهنحوصمعودهاللبطل!ذاوسيواصلأه("احديرماتل

يستعملوناليهوداللجنودانالي،وديةالهجمهـاتااحدىخلال-!قدون!اوو،مون"و!يه"يرزمنالىتملحتىاكعقدة-الصيغة،البشرية

وذون،1اوباكينيستسثمونمافسرء،نوللذلك،الذويةالمأبلبردن"رزالقادموناللبنوبالعواللتثراتا2ءلمماءوالمدربينغيرالصغار

وسيعلئ)18(هيروشيمابدلهاشيرومايهـةةوناوهمبر،لفرارطلقاتببضعالفرارعلىسوريةمصفحةعشرةاثعبماحبارعلىفادرين

صو،مكاناىفي،ماشع!يحار!لم"انه"اكمهودس"فبمدافر)6("؟تر:اد!،مناليكوديملللناقىاللبطولاتافلك...ءمصودةغير

......ف!دما،بالاهانةباءمالهـيمفعره!الوافعيالسهـودياءتراف"وشبصر

الاعلانهذااخردافيدوسيوكد)91("صصن!احارب"طلماصرينهل!بيل01)7("هـالمعنعبرانلهيمكنلاال*لامبافييشعرونمنزلايبنون

انتمجاهـةنستخلضفيبالطهعصذايسمتانرا(نهوذلملك2"لليهون!يكباتصورنتتعبنرااعلىجداخطبرةنون،ئجلهستكون!فنياانس،ن!با-المومفهذاان

نا":اللي!ديمعساخننقاشاثركانولليكيراهبيدعلىالتاليةمنهسنع:رالذيلمالبابوسيكون،اللص!وفبماالاببهيقوماللذيالدور

ولكن،للقديرشبنالمعجزاتويترك4اوايدفينفسهي!.عالكانولليكي،ا)يفاضحإلعنصرياوقفا*و،اخرموقفالىاليهوديالتفوفىءقدة

!جر!هاو!!2!!ا"ابخرا!هاعبءنغ!هيحملآنيجباببهـوديانوالادب،الاخرىافموبمنالوقوفاللىبلأورهسبمؤدياللذي

دكوني!ودياتشتريانالاطلاق!لمىتستلإحلاانت"فبادوول.!رىسهاكذالوقف،الاخرى

كارلفتشليهودياصلمنشخصا))انمنبالرعم)22("جاسوساذهبهـ-مزخصةؤلمس!طينمسألهفانالصهـيونيةللروايةبالنسبة

دةمجزرةاسوأفي،هاملكنهومبانترغيركانوانا،دورالعبلليوجر..جو!ي!اتذبح،جولياتداوودذبحالارضهذهوعلى"...الجملة

نامالن!مههت!رر،!لرعهد!يحدثتالتيظك،التاريخفيودالي!هىوايى!ود!ا&طلان)8(اخر"جوللياتيذبحسىاخرداوود:والليوم

وذد-ك،الهيةعي!اداةكونهاعج!ازهمنيزيد،معجزطزازمننبي

272ص!-ساكسونالانجللو-!.غيرلمجسمهرب،شكرونما،يجعله

086ح!-الينبوع-1.مبى،دىءاب!مطضي:،9ا)-ذياك،ريجهذامنيشهـ!لاشريطاان

816كىددرال!نفس-11.القارىءعي!مبماماممنيرمرالفيالعملمبادىءوابس!ابىشريةالنمادج

.782صالمصدرنةسا-ا؟يرىاناقارىءاهذاوبوسع.الهصهيونيالادجمطالعملفينهايةدونما

013صالمصهدرنفسى:14-5.2ص-اكسودس-13

138ص-16-125ص-2515صالمصمدرنفى:،-3

535صالملصدرن!ى-8517صالمصدلىنغسى-5

!91ص-ا!-3،8ص-الينبوع-18(لعربةاإلح!رجمة)اسائ!يلازر-شي!لجوزففرانز-6

-77ص-نملنانروبرتبقهلملواية-الريحفينجمة-.113.2ص

ا!.ص-4521ءى،للعس!لولاللبن-ميعكسى-7

.151ص-ا!سودس:2؟(،!2ص)غودنلسصربقلم"سلكسمونالانهـجهـلو"يةروا-8
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يتمة*ونالذيناولئكاحباذني...؟اللعذابحقوقكليملكوناليهود)23("هتلربطل!ولليوجر،ال!ساميةابصواباقنعهمناًولو5لءوجر

الالساني.بالضعففالميجر،يستسلمانالاالعالمعلىليسالنوغهذامنرطلوامام

نابوسعنالليسانهيعلنالانكيزيالقبرصبؤالمباحثقائد،اليصضاراللن

أ(لانسانيبالعملاهبملب!وءدكب)نارجالفيشمتعونتكبللبطلعندليسىللمولماي"مسلخون،.فلسطينفيف!.)(؟("(اللي!ود)اوئئكلنخيفشءضانفعل

انتماردسي!سمر،حاهزادضحيالمهصومال!طلفانالعملساعاتؤىفي.امثالكالصغارالرجاليئكلونانهم..الشائكةالاسلاكوراءليسواو
..........،اعاقيفيجماء"فالصهاينة،فكريصعيدوعلى2()ع"الفطوروقعات

نموذحااكسودسيضحيوفئا،واص!ة-لرررلحظةزشخللهلامطلق-ا،لا..ا .!..اهـعءإنس،الهط..،بعلبالهلبعيرقناعممهمايبو!"طع،اللذكاء

السافل،اللبطلمعرفةفيارتباكأييوجدلا":الضارخةقةالحقبالتلكالتةوقوهـذا)26(ينية"،بز!لمه،نفسيانا،ات-ببعد!ماكدتإزمنوا

نأ!باللرئيسيةوالمشكا"،والصوانيالخطتعريففيغموضولاأ،دذ!لىاقنابلايلقونالذينفمالليهـود،الاخلاؤيالهمعيداأبرصنايشمل

يلتعىلعندمطيامواتعنيالخق!قة)7لى(-قلجياةلمضن!م!ريحرجو"-ائثمخ،اه!اونععخاوصىالفابل-آ!-حينفي)27(ضحاياأودماراء،إح!واالايرتعمدرىالعربية

.،........د!وداانهـ5و.جد)28(.الاطفالالاتة!للا،لاد!شة،العرنجية

اتحب،رأيدونمامسبقةسياسيةفضيةءنهللتعبيرالصه"إونيإلادبؤبم،رردثفونفلنطينالىا،قادمةالسفيمنقىء!رعلىآفظاظاغلاظا

اللىذلكوسيا؟دي،تجاهلهااوتشوبههاثمنكانومهمل،حقي!ةلاية)92(همأ!ونهمتفاجئهموقناليةأخلاقيةروائعءن،المناسبةالللحظة

"الكاريكاتوريةماوسمايكي"مغامراتتجر؟لاطريفةمعركةضلىالتفرجتلارمريةالطائراتتقصفلتنتمايكوفسكيقظعةعزفاثئا!))وانه

ركابسيشتطيعكيفا*ركةهدهفيوس!شهد...بمثاهاالانجانعلىانفبوسعهم..يتحركأوايهتملمالحضورمناحداانالا،أبيب

صوديردواأنفلذ!طبنالىبالسرالمهابرون"اقيدارض"سفنةكاننطوالووحتى).3("نادرشيءالجمالوللكنوفتأيفييموتوا

قدفهمابمجردالم!مهلمحتين7هلوداف!توىاببكساللبريطنيتنالمدمرتينالب!وديالفطهة-س":اللخوفمنأكثرحقيقيهوماثمةفأنخائفين

ولا.)38(اتساعاخمسىتشنمرمعركةفيالمياه-وخراطيم،رةبالحجالمدءورقىؤ!ةداجبرواذا)31("اللتبهمنسنةالفيعبريجفلمالذي

نجسفواالذينهـمأنغسهـماليهود-أنوهووهاماحقيقياشيئاالمؤلفرز؟رفانالارضتحتاليثىعلىجفعينمستعفرةي!ودالغزيرالسورية

الثناطىءمنمقربةعلىراشةوهي"بارشيا))ا!،جرينسميئةيفةالص!ستصدروكذلك،الارضتحتالعملفيستستمرالمدارص"

شبماسةوتدفعبرطانيالأتحرجذعايةيركلقواحتى.خصاث.25قغرقوا")22("تمريناتهاباا-مقمرةانضإعةالىصيمفونيةالاوركسضراوسحواصل

178سا!صدس-3آاسرائيلفيعائلةكلللدىيوجدأنه"الينبوع"فيميثنروسيبلغنا

خهولاتدراساستا.جمكلللى.اءخماداالامير؟يةا535!دامجلة-37يحاربواآنالمظ!يناك،سهؤلاءمنطلبواذا،)33(اثارعاللمهومن

اميركيةصهـححفسمتفي!5!ا-58!اخلالنثر:تا!دسروا،ةلم(العرب)!الجبناء،طبعاانتصرناوقد،اص!طداممجرد"فسببكون

0،4العدد:وت2يبر:المحررملسق-ؤالمس!نمجلة:ملالكلالنهر)هدهت!ديأنبدولا)34("حقاجيبماكانبعضهـ!أنرغميقارلونا

.(،691أ172تهـعلمت"المسيحيةفكيتي،مئ!لمسيحياعترافالىمجضمعةالفضائل

.166ص-اكسودص-38"با)روحيهـوديايكنللماذام!يعيابركونانالمرءعلىا"تلمنبئن

هـذاأنالا،ممضء،عذاباتعذبتقدهذه!تيأنمنغمبالر3()ع

سييسحى"":الهإليالنئمكليتخذالعذاب

الواحدغالللنخصيحقممااكثرؤرمونتكيتيتعدبتلقد:مارك"
ثن:منالالثازمةاطمعةءم!درت1.يتعذبان

:..نعرؤطفرمونتكيتيكانتاداعمآاتساءلانني؟ت!دبت:آري

الكلمة.هذهمعنى

اوندلنننطلنرنا4أنتضكديجعلكاللذيما،كنعانابنيااللعنةعليكمارك

(،اللغيبيةاليهوديةوالللتقمالكيرلدفرولسيغموند"كتاب-23

03ص-باكماندافيد-

الرإحميمدرللطنه..ا.15ص-ودرا!:25-و24

فياليهود.أعداءألدأحدبرادرطلسانعهلى،اكاودس-2آ

.ا!اص-اية1اللرو

الهضمجهازلامراضالاميركيالطبيالمجمععضو.137صىالرقيفدىنجمة-7؟

.4،1صالمصدرنفسى-28

.05؟اصالمصدلىنفسى-!؟

الوضميةالقرحةلموضوعمبسطةعلميةدراسةاوسع9150.1صىالمصدرنفسى-.ل!

117صالمصدرنفسى-31

.585ص،كهكودا-؟؟

المونةوالاشكلالبالصورمزود.ههـذالكللىبعدفهـيمايندمالمؤلفوكأت)7؟ص-الينبوع-33

هواالرائيلتنيهوديكلأنليؤكد!وايتهنهداايةدمبد!يصودالدتواضع

اللقرحةيخافاوبالقرحةمصابمربضكلليهم(..(الاخيصرالفصل-!"اثازعالم"اللواقه!في

013ص-دابامنيىئيهلبمللخدائفينطو،ح-،3

.اح.ان4-الننهتمن.للملايحاللمدارمقبنالب"رإوايةفيوالمواقف-،جالاصخ!)5.5ص-اكسود/سا-ء3

..مالمسيهحدىيكتنشفعثا،؟68ص-.47ص-68،ص-ليبهبوعا

المسيحىاللدينوان.،مسيحميةمنهيهوديةأكهثر،.الواقعفي،أنهلجدة

--.سسهـلمحم(الليهوديةاللشجرةجذععلىزهرةالالهش

ه



منالص،!يون!هإةالروايةستواجهإهماعلىدليلاالااللفظةاتإناقضات.)93("الاماهإالىالهإجرة

الصورةهذهعلىتتهإاوحسياسيهإفإهإناورات:النطاقهدافياشكلات،لهإهااغةبالمباوتنفخهاالحقأئدإتهإ.خملاالص،يونيهنالروايةان

،الثتدبوضنوحاورمألةيواجهف!و،الادبيال!ملفي.نترددأنيرمكنلابمانهكوستارلارثر"الميلافيئصوص"روايةوتعشف،أيضاتخترعها

.الاندماجر!ضالىيؤدياللذيارعرفيا!قفحصقةوبكشفنشيجة(بجبنهمشهوراكانالذي)نقنهـالثطاشهـعاباوفاةعلىعامب!عد

روارللاتالعاللمشعوبكلتتعرضيالص!يوليالفنيالعملفيأة!ءى"منحفضابهيحهمظأنيستطعلملانهراسهاخرقتللطلقة

والاتراك،برابرةوالالمان،جبئاءفاببولونيون،باخرىاوبدرجةةالسخرهإهذهدايانيائيلولكتمشف.(()."المحليوقديهإظبطلئا

والانجلإرإ،وخونةفرارونوالعرب،لاء3اواليونانيون،ءرتشونا!لبىصةأيهـنها""جيديونللهإانعلىفتقول."للخائفينطوبى"في

اللبإ....انتهازهإونوالاميركيون،متواطئونوا؟جيالارضمعهوابنييوديالىأذإهبنى،هنامنأخرجي،اللصغيرة

ليهإتالعقدةهذهأنالمراقبيكتشهإفوفجاة)1،("أبطالهإت!ةمنه

نايهإكنرحل(!للعحهإهإولكنه،تركهإاارماتإويكونفرهإهإا"
.:...انهإصارناان":يقولعإوريهإنابنالىيهإتهإع.حينفقطالادباخننراعمن

*كأ،كبا!تلعفبلكنةلم!ارللضفهل!يومثلمنلشمكىجظانب!لليهمن4ق!د")يولبهوديالنصرانهبل،فقطاسرائبلتاريحفيالاكبرالنصريكنل!مسيئاءفي

نءقلعلةقلة"وكانت،)!4("!رىمنالاوامرأخذعلىاغنادقدبظا!رةكايبلبوكاهـوىوي!ترة!ممه)2.4!"قاطبةاللعالمتاريحفيالاكبر

...لا..--(العربالى)ننظر،ونفعلنقولماكلبعد":كلهذلكنتاجهي

ية(اللفنارالمجارر)ائناءاير"ودايواءلخطرنفسهاتعرضهقدالبولونيينالهمعبمنانهوعليهـمبالقو!نثسعرلااننا،جداخخدهم!لا،ءلمن

مقابلالالماطإالىلهإسللإهإوهمثماليهإودمنفلساحراستفىفواخرونو!.

62اًلاهتلىرامامتصممد)نمباح!عهالولوظكانتواذاة()"!كاقةءزجمبويقولالأ،("..يومذاتاشبالشعور!!بأنالتصور

-....أنهي،اسرائيلفيبديهيةقناعهثمةانبمرارةالمحتلةالارضمن

قدبنادقوستمهإدهإهات(و!عشرةشخصمابثلاثين،اليهإدفان،يوما.)(4("!ببلادهميرتقونكيفالهإرب.سيعلهإونالإهإهإود)

رهـ-واأنالافهإطينفيالانكليهإيفعلوللمهإ(لا)1بكث!يرأكثرصهإدوا**دإ

)52(،ال!ودة!!لهمئبللااضطهاداومارسواالعربجانبالى!م،!جإتادوناو!ةوارهـةار.رقبالتفوقاتتبجحهذايكنلم

.56ص-المصدرنفص!-9،.53ص---اكسهودص48-يسه:بمأنالناقد.يستطيعحدالىواضحعرفيموقفالىأدىبل

.131ص--المصدرنفسى.5ء-بللادبالاعجاباستلبهاللذيوالاميربرالاوروبياللتياربأنمعه

..(61،صوايضل.)1ء(-.صالمصسدرذض-هل،أعماقهفي،بدلكمالبيكان"اكسوثسى"بواخصوصا،الصهيوني

ىاكهلايكرافتلجنهرفمعت"دولي.نقرير.كا"نفيقداذلك--ومع2ءالت!قليسالانتاجهذافيمافأهم:خنيعنصريموقفحاجات

الى(ايار)افدليهافيالعنف!ااندلاعبأسبلعزاً"قد.291عامفلسطين،اللعربوخصوصاالاخرىاللشعوبمنالموقفبل،فحسباليهودي

لأةومملاللخما!هبونيالملخبعططجراءمينلعرببللح!ق+ال!ذيف!الأجحثل.درفيموقفبمانهالايوصفأنيمكنلاموقفوووو

الهـخهإهإهإ1هإ!هإ.المو،جهإدالهـيهإهإدهإنالمتنلسإبغيراهإا-لغدهإع-هإهليهإهإديهإلنسإإالبر00.0000اا1اً.

."الصيهيون-يةاللحنةصسلالاحيلقيافيحدودهاوز-المتحاوالتوسعالعلمةعزوهاتيريرعلىمادرعلصهوببه!دعوىتكنلمل!لالىوفي

اوهـو،التاريجفياخرهإهإوكلاعتهإدهاالتيبالمبرراتالاللفلهإلإن

اللشهـددثقهي!ابماجمعهامجموحهمهملالىط!!8ائييهلانمه.يطلامةللبرالمهلك!ةال!لنةاأدنالعربيةاللدعوىهدهوللكن،والاخلافيواللل!نبوالحضاريالبدجمطالتفوق

!.مالىالغهإازيبهاينظرارإكهإالطريقةوهو،هاالملتصهإالاحهإوجهإهاهإها

اليدولولحئ!ضحغ!اللع!رايطاوفهيهـ،لن!ياسة!ما2.ظلدالعرح!تدالفىمطبعةعىنوصمدلىلهالتا.للغزويتعرصالذيالشعب

!.....بتغطيةمطهإالبةكانت،الروايةفي،الصهيإونيهإةالحركةأنالا

يهإهيهإفييرالهإاللرأهإائيينلهـهإنهإلاالهحهإائقهإذ.هلسلسلةلنالا-(اليهإههإدلهإءلا.1.ا.1-.0......

!-"لرفضهإبريرهاولىا،لنطاقهإدداحل،حدواهفيهإصيهإين

اهـصصهيونيةايةاوواأ.يةنيواحهداةاشلإرةتوجدولا،كثيرأوبقليروالثسانبهبىة،اللخارجفيفيهاعاشواالتيالمجفعاتفيالي!ودالدماج

يمونه!اأسكفار،واوبدلاضسدإحددءلئنجداه!ل"لبريطاأا"لالملىسيتهـعهماب،بعضىالهعرلبي!ةعرفاجمبما.أرصهمنكاملشعباقننلاعتيرير

ضحدالعربامعوكللمنواسالانيلهيزأناعهـلىو!رو!(كلو-لمر)"اراارها"اببهوديةاللدولىهـنالغرضكانللقد)غولممانناصومي!قول

اكك!الي!دلهحرةاللمكريطهافيالسممهاج1موضوع!هوحتى،الليهود"والاندهاجالقيودرفعيهـدرهكاناللذيا&هوديالمفعبعلىاللحفاظ

بة..الولاياتيهـودابسيطا،بعدفيما،لغسهغولممانناحومولكن)عأ(

ينلذاا"حمالع!الهلماالعحلبدخو.أويطدصليواكلنوايسم!محر-اللبى،"باالثمهرفلفسطمنايتنيالجو"مجلة-وستش!،الاميركيالمجتمعفيبالاندماجالمتحدة

فلىألموقفاهذاويهدخهـل(89ص.اكسودس)"لللقتليصلحونلايتعرصالعربيةوافبلادالسوفياتيالاتحادفيفقط"أله"اوبررفر

فللسهيطيسنحر!ف!الانكلمزى.سويترافمرالعل:الرخ!يصةالما)خة15،اخرىخط!ةغولدمانوسبقؤ)6؟("الولاءازلواجبة-لمشكلةالليهـود

...-"..-...هإإالا،هإادفيحتىالي،وداندماجضداللعهإلالهإروريمنلإيسأنهفيمعلن

نإحيسم!واللهـذ(ي(اا؟حمه-اكسودس)الهـعربللصالحيتجسامىمنالسلسلةهذهوليمه"ت.)47(الشرقيةلمواودوباالسوفيا!هما

جهسإبخهمهإههم!هإهإأمينالهححجأاهإءهإد.هانكليزهإضابط"ال!هإدسهإهإيهإبوذأ

:ندرفياالكهـتنابيركزاكس!ود.لسوق!ب(142-اكسودس)"للهيد!همالم-ههالليفكيىالللولىد!رضسخوبالفعل-.3رقمالمصهـدرنفسى:!3

وا!ربالافكايزبينحهـلف،بأنهاكركةلماويصورالهـنقطةهدهعلى!واصلابالهدضرلا،.275وعددهمالسههفهينةتلكعهـلى"اليهودلبقهـيةوسمحللمنلولىة

خهـهإهإحسلفهإيرهإللحإهإزيهإ،(الاحإيرالاهإراء"هإني/المهإقهإنهإسى.اليهإهإدضسإ.(؟هإا.الشانهإتشرين)هإهإلهإهإطينافى

اهإير-الحإمايهإهاهإلهإنالانهإليزاليحإنهإدانكهـا"سإداودالملك(هإمندق4لسسهإهإهإد.7ةصهـ-هإوستهل7هإثر-الليلهإهإدهإوص-4.

ص7)،(بأدأهإيهإهام!لموز،.كاذوا!الهإرسإ1هإفهـهإهإ،هإهإحعثهإيهإبهإظاظهإهإهإليهنإالهإهإ630ص-41

لسإأنعهإهإتضهإهإما"الانكلبزهإهإ،قانمهإالمهإركهنالرهإأيمنإهإتههإهإر(5891.146إيارأ15-ابيبهإلهإهإرهإىحإطلهإ-42

هإال!جهإهبللبلاالدبلاءد،1هإههإ،هإستضحهبيومذاتا"التالليةبماالصيغةاًللبيالل63910ارار-53الهإدد-لاابيبهإهل-نيهإاهإتالهإك-43

"!سإنالانجلوسهإيهإدوافياتههإذاالموقهإ!-ا؟هإص(،بلادهإهإالهإالاك!يز.بقالسلالمهإدرنهإسهإ-حسإسإرالسإد-44

اهإهإ،بفيب("نن.هإاللييلفحهإهإ-لهإهإصوهإهإ(لم77صهإ)الر)يهحفيإإجمهإهإفي.اهإهإهإائهيلالهإهإهإهدمة-!لاايلهإرألهإ-5؟

59..(ص-)ليلعر.بمت!زانهلر.ومانللفالميؤ3.يتههمحهـيث"عملاقخديال.6291فطالشلينزرس23لههإددا-6،

اللعتنات.افياكل!عظمفيلللعربدعهمهمألساس2ع!لىبعنفالانكليزويهاجما-،-26791يوم.نيويورك!نرويتر-نقلتها-الصخفعنإ-47
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،اليهودالاطفالمعنوياتعكس،ارنفيععديمة"تهمحيل.نبدوارعربيرشونانهم،ونمت،5باذ،ميحهمون!ن!م"اليهوديساعدونوالاميركيون

الاطفالبينالاهدافأووالاللعابوالاغاذكيالرحمننوعأييبدويكنلالم.)53("..همضمالر

تسيرأبديةقافلةفبميولدجديداجيلا،جامداوجوداكان،اللعربالقارىءكانبوسعواذا،العربمنبالممقفيقاسلاكلهذلكولكن

ليش،التصويبحتى،العربوتصويب)95("لانهائيةصحراءفيمبانتساعدواالهـربايعت!برإ؟للفالصههونيالموقفطبيعةيأ،مأن

كانوا،ا).6(بط!مرهمالليهؤدفيقوموراءهمموتاهميتركونوهمجيدا.،أنيمكنلاواحتقارهالعربيتصغيرفيهناالمبالغةفان،وبالمواجهة

بالجلابيبوهمذلكيفعلونفانهماللدباباتقيادةدءرفونأنهمصحيحهـا:بكتيرذللكمناكثرانه،معركة-س،خنةضرورةتفرضهعملمجرديكون

انهايض!يعرفوإلكنهتركيايثراءبهؤلةيستطيعوالليهودي)61(،الارضمنو/احدمربعشنتمترلايجادمطلقورفض،للاجتثاثتبريرانه

آرثرويمفرد62(ةاليدبقبضةالاعربيأيمعالتفاهمبالوسعلينس.فوقهاحواراقامةيمهـنالمشتركة

ساخراوصفاعربيةقريةتقاليدلوصفصفحةاعشرةسبعكوستلر؟الضهـجمونيةاالرواياتفيللعربباللنسبةفلسطينمعركةهيما

قريطفيآرضبيععمليةعنينحدتحينو)63(يطاقلااستعلائيا.!جورواندفاعورشوةارتزاق.لهضرورةلاترف،ترددءبلا،انها

تتوجسب-كانتههـهاللقريةفيعائلمةكبيركل))أنيبلغناأخرىعرببلآ:الببهاترميالثبالنتيجةمنإووئرنةاتعاستهاتكثسبهذهالصورةان

بماالقريهـةسكانمنفرداع63ادبصفات!أخذتثم،حدةعلىرث!وته4واقعبصالةكلفق!وااللذين،-اوروبامنالقادمونا!اجرونفاليهود

اأيضمسامعناعلىكول!منتلرويكرر)(\6("البهابيلوالاطفالذللكفيسب!يلفي"يستميتوناللذينهمعامالفننمنذكوطنالفلبسطينيةبالارض

يمللا.حينوسخريتهمالاوروبيينخببالبالعادة.نوؤدالتيالجملةتلك!عاماللفتناوللهافوؤهاعاشىاللذيالشعبأمامالارضووذ

ناقرر"بجملة"ابنهتزويجالابقرر"جملةعنالاستعاضة.منؤ*رةوراءؤكرةترتصف،مثلا"اكسودس"منصفحةستمئةان

اوريسويعزف)65("الثمنعناللنظربغضطيبةزوجةلعيسمىيشترياجسواؤدفلسطينءربكانلو":اللقرارهذاالىبالملألفلتنتهي

نأالاميركيةلكيتياليهوديالبطليقولحينالمغريةالنغمةهذهايضاسجبدونمنها2الهرببله،منهاطردهمكانأيبوسعكانلماارضهم

المقاتل"وأمام)66("جمالستةبكدفع،يشتريكأنأراد"عربياوأؤلأجلهامنليعيشمواالاشياءمنقليلالعرب-لدىكانللقد،حقيقي

باسنان!م"والسكاكين!الترابفوقالعربيزحف"الشريفاليهودفي"يعشىقرجلفعلردةليسوذلك..ةسمبيلهفيليقاتلواذللكمن

الفرقةضباطيتبعهمببطءيزحفون"الاخرىالاحي،نا!في)67(مواجهـةمنفالهننصل،تبريرمجردهيا(لمعوىهذهان0)54("أرضه

)68("ظهورهمالىبنادقهمبتصويبالزحفمواصلةعلىمجبرينهم.للتضليلالاستسلابمعلىالمؤلفيرغماللحقيقة

حتىالقتالقردوارجالهأناالقاوقجيفوزيالقادةأحديبلغوحينبخف(راًلاجتثاثبت!هريرريبدوأنالمطاللبأللصهيونياولفأان

،لمسلبسببحسعناابااللخ!طلإسمعوفعروىدضلميقمهـائ،فالقافعليقجبمفاخرضلنقظة4يسالصهاالمؤلفوركانوادا،بوطنالعربجدارةبعدمحكماصرأر

)96!"منهملكلكراتباثهرفيواحددولارحما!لأ*وفونن!انهمالت؟أالكيفيةعنالحديثتجنثفينجحواقدفل!طينحربكبل

جأتم!يفقدن2باثهرواحددولارسيبن.في،مستعداارهربيكان؟لا:النمبهوذج)البالودفوميوطنالىاصرشعب.وطنفيهاسيحونون

علىيعرضونالسوارعفيال!عربالاطفاليدورآناذناظيمبممنفانهءلىارغمواالمعاصوينالملؤللفيندان(لهر"زلاللجديدةالقديمةالارض

نايهوديةأيةترفض"!.7(.وحيناللعذراواتاخواتهممضاجعةالليهـودادىاللجوءاختاروأوللكنفم،باللفعلوؤعتلانهاالنقطةلهـذهالتعرض

انكليزية،فتاةايجادبالوسعيكنول!،الانكلببزالضباظأحدمعتعيشىاضلا.بالحياةجد"رغير،كأمب،اًلعرب،بأرمن*الاعلا!قرببوقع4

اللعربفانالفردي!اللشجا!ةإمعيدوءلى7(!ا"عربيةبامرأةجاءفانهيجت!ثأن"راق"لشعبتت!يحنظريةالانالىأحديعرفلاو

م!نتحميناتاوراءمنيقاتلواأندون"فهم،تعال!ةذلكمنأكأعلىرفضتؤدالنظريةتلككهـانتاذاوللكن،البازيةالامتخلفاشعبا

والسموير!سللقاهرةتمشيا،طلاق...أنعلىا!مقيمةفلامسلحاسمنت،جديمدمنتمثلهاالتيال!هيونيةالروايةفاط،-وتاريخيعالمجمانطافى

الانكلزيالضأبطويدئي!72("بال!ينالزبدة4قطعأنمنأ!ليسومع:الغربيينال!راء!منواسعقطاعلدىقبلتقد،معكوسةبطريقه

جعربيمنقهـوتماخراذ":+ةةنادر"ثهادساكسو!"الاخرمحض!ا!كوللمفيكلـوكأنالعرجماألتخلفعلىاللصهيولي.اًلتركيزفانذلك

..افتراء

.371!-الاميرقيكيتيلللا!ع!،اتدس-!5التيالحركةسلوك-تبرربآنمطالبةالصهبونيةائروايةكانتللقد

..2.؟حمهالريحفينجمهة-.آوهذه،العربحظسوءمنكانواذا،الانممهانيةالم!لةهذهالىأدت

.702ص-الريحقلى،1نجمةآااللحركة،لتلكالمباشرينالاوراءيكونواأن،تملكعنتقللامهزل!ةبد،رها

.؟!2صاسدس62هـ!أكثو،الشعوبمنالحقيقيموقفهاعنالصهيونيةكشتفتفقد

.؟ا-301ص!اللليلفيلصوص-63.اللعربءناللحديثفي،يكون

.؟اصاللنيلىافي!صوص-،6)55("الاخرىالاممحض(راتفوفىا.لبناءفيخبراء"فاللعرب

.اضىوا!كن27صىالم!درنفى-آ5بوستالوكرتاتكباريهاتالاالمشا!دةيستحقشيئالم،يئتجوا"وهم

.377صا!دلى66اذاو!نم)6ء("الاخيرةسنةالاللففي،طهرانالى/طنجةمن،حقيزة

.103-صا!لودس67لبسلفيفانماماتواادا"ولهاحافزأيللديهمليس.معركةخاضوا

.518ص-سدس1-68أجلمنفيموتوناليهود!أما،لنفباسبصل-فيأو-وأفنببهمحكإمهم

.521ص-ا!ودس-96،للالمانالاسراريبيعالمصرفيالوزراءارئيس(57(-و".)فيصمل-"البميب

منالصبيةجهماغةحولهمنآريطرد":357صا!ودس.7،للالمانيتجهونالعراقيوى،برومكحيبللترحرجت-باجمعها،واللقاهزة

3رزىاراتم؟-!لا:؟دلديلايداتر:ولسألملهيلااحقهظلأحدهمأنالاا!عرباوالاف،لع()8"نازيعميلاللقدسمفتي،لالمان..يخجهونأالسوزيون0

صورااتريد-ان!صرف!،لا-أالهثوبشومزقال!يليبمنخالثلمب.3؟اص-اكمهودلن-53

باقيهتفمسكالاخيرانالا.لصبيايجتازان!7لىيلحهاوعشهدها؟يةعهـار.588ص-اكسهودس-لأء

للطفل-نقندقطمةارايرمى.!عذلىاءانهها،أخ!تيلعجنكربما:وقال.337صاكسودص-ءه.

."!ذاتهاأنكبخهياالسيهارةأحرس"لهوقال..18صالليلفيل!صوص-56

.432ص-اكسودس-186.71صق-االرححفينرمة-57

.347ص-الانجلو-ملكسون-3872ص-براونالانكليزيالجنرالللسانعلى،اكمسودص-ء58
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انت،بتالتبماللشمديدةانحيرةتلهيفيالمظارنةيتاي،دأناللاارثاءوبوسعرهح-لذبئنهيعتقدياردذللسعبعدمنك!يبو./نزعلىطائشةطلقةواطلق

يةوالعبرواللفرنسيةوالدانمرةيذلآوالالمانيالانكلينثوةتتييهييروونذبظصبيةولذأك)73("اللجهلةرداوالقلياو)خسعلنختبرالاوانآنلقد،شاياع

كانواذا"بالعربيةالم!طنسوى"فيهامنيسمتطيعلاعربيةدكانفيلان"مهجورةكأالعربياللقرىفيروننزهاتفيالليهـوديتمشىكله

الودياللهاننفوقذلنكبينالالتقاععبثعلىقاطعادليلاوحدهذا5اللذيالامر،ي!فاتلواأنبيناللهع!بدالملكقبلمنخيرواقد.سكانها

تفنللماللدفانيتةهعارض"أتيهفةأفمرالمدهشىلهـاتثاللعوبيوالرثلفاوعع،وللذللك)(7("نذذليعأذنياالامو،يروربواأنوبين،يرءلدونهلا

المشوى،!ذامنشعباان)97("الاقلعلىسنواتعشرمنذكضتقدواذا)75("!بوضاعةيلعبون،بعنفيلمعبواانيسنطيهـعونلا"ف!انهم

لهاويقوها(اليهيديف)نيواوناالىيذىب"باتثأفراداهاحدقذتيلوان،لقظذبذرباجعسهلمحا،تيوصباليهـودهحقبوديكذلليالوضعذان

المسذينهذاوولابيلم).8("حانماعليهستوصقفانها..وحبهاأنهيئيسهاووجلدبالوادلؤمسلحوئبرهباللهاايعيعبدووةهويلةمضوةعوقتح!م

انطلقت"لهيزوجهاأنثاوايانانوقيقليمينثذهبلحيهث،أسوامصياعاالقبيليكاعبذلك،أ.يوعاحلمالرحعةذلبعلميووثببرع،العي!يعأعينأمام

ر؟تهـ"صعاراذعتالعربي،ارسات..تثهلادوصحةهيايتيلبالةلها:تثعوذاعنظنيا،لعبللىتبعذ،وسنسعمد)76(عينلهتومشيأندوق

الهحيع!للضجهيئلعكجواب)81(".ا!وراصت!يهثلانوبينوها،الت!يذوئيسلعدللنلقحم!سعفىفىبوهـودتينمم!وراصذئي

تيانبها،الى،يواعدلاانهبالنبهث"منبملافلهاالنفاذتثهذعولظتيء--تذنجوتبونيالليهـودكاذا،وذربوشعةيوفةعملابسضخمعربيوئذ

هـ،تيولا،4ذاالتهـجممنسوءاأكثرمديحوهو،بالعرب"مديح"وبعد")!محث!مايعبرما.وجوههمءلىيبدون2دونالتلقيحغرفة

الرواياتفكرةوهيبالارضواللجدارةاليهوديالتفوقفكوةلخدمةالا،كاضبةاصواًت(اللخارجفيسمعتبلحظاتللعيهـادةا!ربيدخلأن

صاسبة.الا!الصهـببونيةلمات!معالى"ادخلتوبعده"ا)صمتوعم،بشريةغيرصرخةثم

،نتديداعطفاعببهالمؤلفيعطفعربيا"اكسعوثس"فيد.خجداًلبرتداللدكأوراللساقات"اللقاحاخذأنوبعد(سنوات7)دافيد

الدربيللشعبالاوحدالهتيلاصدمايىالاتداهة"،بالديباع،يعتذلانراأحنحايا.البدساللدنينورذقال"دنيثئياسمثااعايذعيامانهاخئنحي"

يفلعتالممناللجهلءرىاالىالايوءجثبوااللذينالوحيدوناذوم.:الروايةفياهلعنظربتلع"خسعةلد)77("هناكااياللذاذاللععيبيمنبذثير

بوج!لآيدليأنء(ربي&طلأتحواذ!)82(".الاخيرةسنةالاللف!يواحديهوديعلىتكوءوأاللكلربمنهائلاعددافيهنرىذاتها

(الليهود)ليأ!م":عادةسيقولفانهاللقائمالعراكفينظرهءلمناه)؟7(ا!هافتيةمنعددأتىأنابمجردللفراروأركنوامزقوه2لاوالقدس

ولذنومكلابواولادكلابانهم،توااينوراتوملناليترنيواذن..المسهيذاهي

فياللهيعلمهوماوبطيخابندورةسيزرعونلأء!ا..يعملونكيفيعرفون.6.2ص-1!ودحم!-لأ3

وسنجد)83("أبوياجدا!الىواللهاننا...الصخريةاًلتلةته16،05ص-الريغفىنجمة-،7

جمي!لاسمهعربيايطلاميتث!ترأ.جيمستألليفمن"الجنبوع"في.7اص-الريحفينجمة-75

تفرنتىالتيصفحةالالففييتولى(جمايل:ا(ؤلفي!نبه)طبري.2؟ه-253ص-اكسودس-76

بفلسطيئوحق!مجدارتهمواثباتالليهودعنالدفاعفوقو"نفسهاالرواية.136-134!-ا،خيرالاغراء-77

عذاليالعربيةالمةاومةةائى-أعمالليمةعوؤذهلاعرلاء-طاانأنيبعح.175ص-الاتوالاسهاء-78

كانت8(91حسربئنالانيانبئؤعلائهيشرةياًنه80؟91حردذائناء

اليهوديةالمزارع؟مامملأهوشينالصحراءمنجاءوااناسمنعربياغزوا

اذتسب"حرلأنهءلىلةدلسايينالصهيونيميةاالاحتووذهنا(.25ص)

الاكثىلىاليهوديالبطلنظرو.جهةعلىبذلكمزايداالليهوديالتفو!:حديثاصدر

تىميرعلىلىرةريخاظاذيالناسأكثوامرباواهي(؟76صى)تكائتعا

فهه!ولجديراوذبابصعوه!حراولذصحيثماصص!حوشمبدلىبالاسمضى"المزبالوبمةلصوحرحاالتها.المعمتزلة!يرفيا!ط!ةلنزع!ا

!أن!لىن(لليوودهوصلتوسلمطائينيفالمج!نمعقصىلادومكاطنيةفى)ئةبانيمشعر!حتنمهـيمف!علإأغلي!ف

ا!"زيمةبقبولالان!يزيةائرياضميةالروحالىيلجأواأنالعربعلىالللببيةباللجا!ةالاداببكالية"للأهيةالا!اللفلسفةاستاذ

فب4ترنينااًللذياتذانالىتوصلمناذربعاذلكلعلثااذا"...لانه

اللذيهواللعوبيهـنياذنبحت(2؟3هس)"!.نلأذللذيمنذالليوناذيولي

الصفيبييئححاربوالى9المرلايذولي؟نفتحفائيوودهسرأهحمنينحر

بننولىكناعطا!ءهالموفكا!لأللذ(ي6(عىهـوه)إلاقم!لاميبحديندبموحقمونهغلولقنعإطهالصفهحأ!واح

فناح!ماسعيرخرللعروأيلي!فييطمعهدبأملثرجممامنفا!هد"لثالمددلعلافماًلممهيوحساعملىفنيشعريواند

الانذللهيادذليواثنهيونليلونع.(الانكليهيأي-)لئررنه"حليلس"أ!الفذعدبعيركسععرو!عحاعفا

في)هـشااًلبيوتاهذهكليمتلكالذيالرجل،مصطفىالشابذلك"

كلمةأيةإطاتللم،ع-يذهـاني"بصويةرائعهوا!؟آكلرذهأنتي(الذذموال

-78الهءفحةعاىالتنمممة-ا)يفكرمكتبةمشش-وراتمن

..،.ص-اكسودسسه-4397رقمالعماص!بنإعمروشارع،،-ليمياطرابلسء

.!36ص-ا!دس-.8بيروت-ءالادابادارمنشوراتالفكركلكتبةمناطلبوا01

.515ص-اكسودس-81

.927ص:لكحمللسهـان.ع!لىا-اكسودس-82-

52ءلب-"الليلفهبلل!موص"فيعربيلثهـسابالسانعلى-83هه!ىء
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يتحدثا"الريحفينجمة"فياجنبيامراقباان.اللقرفعلىتبعثكاو
الصربمعالشبابالليهودعاش"أنبعدالعربية"العخسمة"عنا!صهيو!اابر!الرواا!عنصريرلآفىظرا

بصفتهاا)87(صحتهـ"علىوافئرفواومع!اصيلهمحقوللهمفيولسا!ثموهم

وجههعربيرجليعرضحينوحتبى،ببداهتهامشكورغيرحعيمه-8"ء""حىاةءءلىالمن!مورا!ةهلآ-

أيةويرفضالمدقعبالتخ!لفيعتر،ففانهاليهودمعاللصدامفينظره!!ههههه

تمتلىءالتياللشائعةالبدائيةالنبتةظكوحتى)88(للتقإممساعدة

فلسلإنالىتصلنم،النخلةم،انيةالافاليدعنالبعيدةاللصحارىبهاغدائيتناولثلقد..يمكنماكأقصىورائع،ؤدب،العبرانيينضد

منبالسرمنهاش!تلةمئةبضهريبياركونياليهوديقامحينالاان)؟8("حتماجذاب...البلاطعلى،الماض!ه!الاسبوعفيعنده

.)98(!ارمراقءنفضيقىللتحخلميرمزهوبعدلظاولةايعر!لااثذيالاقطاعيالملاكهذا

البلادفيهتلتيبوقتفيالليهـودءنكلمةايةيقللمانه،الساعة

افتراءعماليةابثمعيبدو،وموضوءياناريخيا،كلهذللكان.باللحرب

اس!"هوديكاتبتناوسي!بدوالعالمفيدعاويةأجهزةآيةاروكبغهاحين"الهنبوع"وواقيفييجيءالنماذجهذهأطرفأن،على

الريمكتببنالخريباد.يلهذامنمكانهغيرفيبارزيلايجوث!اتصو/بىؤبطيعملاناميركيانعجوزانوهما،4ةوزوجبروكا،ستريحمل

بوشعيليسالأ:عشرالتاسعالقرنأواخرفيفلسطينالىوصوا"الشكل.لأصذلمجاد*ةالاراللحملة.،!ته..اسراببلعلى،المقدسةالامكنة

أصفأنيمفنيوكيف(فلسطينفي)الاشجارأصفأنبطاقتنولا؟:ا)تالي

!جبهـذاتثابهاللجنةنتكااذا...ع؟وانمينوالزيونا!خيلجمال.لمإؤ.ئرشببصاتجدأنآملا،!رياءثل!لة!مةالىفن!ب"

.....ءذ9()أا00.0.0ًهسبإرات،محدطات،اسكهـانوراريع؟تحدفماذا..تاوااومنأناسفي
ي!رباىمبل،بالطبع،كا!سيءلك.".جدجم!بلهلكودطاًر

هـشانوح!ن،تقريعاقرنلرلعفلسطمنالىانخملاشتلات!ياركوني!؟:ونز؟ماذا4المقددهال!بحيرةتلكصلفةوعلى..س!ي!اح!يةفنادق

.........معفمفينبهدأنفسهـتطيعكناالاولىللمرةهظاتميناحيناذكرانني

ذل!منوأهم)19(الاف8منأقلفلسطينفيا&الودعددمجموعفلاالانأما..المم!يحأياممنأنهالوكما"ماولتبدوماءبغرالقرى

ا!فلىءطينبةالارضلقلبنفسهاالصهيونيةالدلمثاية)ت!جندأنقبل:كلهبالالفة،وأنازوجني،شعرناأقد..المميقةالارقيازيةالابارالاشيء

اوكنور،الارلئديقولمنقرننصفمنأكتروقبل،ؤ،حلة!برافيالىهن،كح،!وا!قد..الارلمحن!ي،الحدودمنالاخرالجانبعلىأكهر

جءلوا(ابهـود)انهمسمعت"الر-ا!لسط!ق!طفيفيون!هوالليومالاردنفيتجدأنتس!ط!عأنكأعنبما(!)كانتكمابلادهمعاى

ش!ءدللكانمك3ولا،كالوردتتفتح(...)ااطفلملاو،صعيرةرآوحوهـ2،-المقديماقعهـ!ارياءفيلاناسا(تاظرمن"ئات

سمعالتيالشةهدهكانتانندرىلسناولالطع)29("ا!صمعل
........(862!)"...المال!وحةالمياءابارقربيلعبونملائهـببةبوجوه

!خل!حواحنبماسجارالسمماءاللهلهـخاسمسهكي"بزرعبعدغصاهينأوجمنوهاربهاطفالرلندليفوالماؤلفيبرىء،للعربوالمديح،لاسرالنهل"الانتقاد"هـذاأمام

جئنةاللىالصحراءتحويل-بلفيالتععلىويحمثوهمالزوار-"رس"لتعلىوو،!،،"ضحكةتهريج!بةبطرإقةا!طاومستواهذءته
....حد"قصىالىالردثاوية

ا!حبباة"شعارت!حتالاحت!يالهداترتبافنيمربيتهمبرأيمسهترشدين

تلككانتاذانمرفلاانناكفا)39("خدءقىمقابلخدعة،صراًعفسب"ولىالمتصادمةالنظروجهاتبينلنقاشايلتهولعندمااما

تبرعقد.كانالذيالاميركياليهودي"زودمانغابة"هياللجنةبىررات!راف-،ءرض،،اللدفاع!يرغبتهحيثمن،نفسء4العرببم

ياف!ةبوضعفقامواباسمهغابةللمئسلمئواالمهـالمتبميلغلاسرائيل.اللصهيونية

)49(.منهالمالمنالمريدواستمرارللخداعهؤديمةفابةعلىاسمهتحمل،اجدادنازركهامنذتنتجلمالتلمةهذه)):للعربياببهودييقول

يقومأن!ةبغي"حضاريدور"أماماليهـوديسيضعللهذلكان،رةالحجمنالتلةننظفسوف،تنهارمدرجاهاوتركأ!ما!مكموهاللقد

وهـن،مصلحالىغارمنينقلبانه،المعنيالتث.حب!ارضةرغمبه."وسمادالراكتوراتونحضر

ينسىأنيسنطيعلاانهبمرارةيقولوسنسمعه،ق(ضلابالىشقيكبوحيث،نناباا:.بةكافاثواديينتجهما":العربيفيمجه:"

فيهادعيتاكجمه!الاولىوالمرة،ا!ءمحوديةالعربيةفيالعبيداس!واق))نعينتىأننريد(!)يزحزصهاآناالمرءعلىيت!عينلا،رةالحجالهاوض!ع

ىتأنيسشطيعلاولانه)59("للسرقةكعقىبرجليديقطعاثاهدة"أررء!دتكمولاتورازلكم3تراولانقودكمقريدا!!نآ(!)؟ؤاآباعاش!ا

.!"الاصلاحيةالحركة"طابع،ادن،يتخذعدوانهؤانال!ربادوربحقيقة،عربيفغمن،العلهبالاء!راؤ!هذاان)85(

كئ!فالىذدممانمرجو(س"ا!حف-،لاهـهشة"ثيرالتخلفءلىواصرارهـمال"،!يمي

فضائلءإنءحمافسةبيانه،وداتجهالجنودفبضةفبموؤعاخرعربي!لى

.182ص-الريحفيروة-87،يروياداظجعاتخلفهداز"الوقتفيمبديا!ف!صطيناًللي!وداصتلال

.177ص-الهـليلفيوصللض-88علىالاشخاصيج!وفامبنطنيانتريطاث"،دكيف،مناسنةندو

.6؟ص-اكسودس-98فيينالتطهناأنشكوالا(22(ص-الانجلمساكسون)ةالشعاش

أدب"ف!عنهإقرأ-18!افل،رمات1855فىولهـد-.!نجمة"روايةؤكا،ماثوزاسمهامببركيصحفيغضبسيتفراررمتويات

.ابةص-ال!نرود-ووبقلم"اللعاصرالرائيليكنلم)أرضهالارضانلهقلءرجمماو!في!فجرالريح"في

ه!ف!لسصينفييوجدكانا!ا،في:رسمياحصاءفي-ا!-لمحكانكمكا!،ؤفلاحولىومىضنقعاتصحراءمجردكارهنا،أرصثمة

-.يهيوديالف12يكنهلمستعمرةالوسخب*:ب*وتونكانواأطفا*مفنصلاناهرونطواليتناقصوبئ

.ء3ص-الرلحفينجمة-29انشايسرقوالمانهم،عددكمتضاعفاببهودأىأومنذ،مهوث!مفي

!مع-لىاشيل*ايتللنبقلم"الدخدلمسةالسمها.ءادرد"يةفيث3!وفقركه!(حيا.لكمو!نواررراخوماالملارياور!سرةواولكنهمأرضكممن

اف!ا-اللثا.نيةاللعهالميةالحرباباناللروايةفيجظكلخاصطا!ىاررةبرهـورةتكرار!!حدالىالمهاين4لإروائبببنالئغمةهذهوتروق)86(

.(6291الاولين!ثش-8لغهدداءالمنجلهد)أوتل!وكننيهـو.161-16.س-الاخ!يرالاغراء-81

..؟ص-للينبوعاروايمة-،!.،3ص-الليلفيلهصوكس-85

..؟ص-اكما!دص-176.59ص-الهـليهلفيلححوص-86
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