
لايخها-!!بضعررءاقياا

لر!لزهـفبلممهكهىات
-صحجيججيبم!جمفعيعئلن!ىصكح

من)رولانددوغلاسهواردالاصيركيالمست!ربكتب
النزاع"بعنواندكتوراهرسالة(71!اميتشيغانجامعة

".العربيالقصصىفيالادبيتمثلكما،الاسرائيليالعربي

التمهيداجزاءاهميليفيمانترجمانرأيناوق!د

الرلسالة.هذهمنوالقدمة

-ا-

الننمهيد:كا

لدىالالفةأنتدمماهـوفاائيليالاس-العربيالنزاعكانلما

قويرايلهميكونماوغالبا،المنقفينوغيرلمثقفينامن،الكثكلين

مو!ةارضااصبحفدالنزاعهذاانيظنقدالمرءمان6!4

جواننهمختلففياكاديميةبحوثأجراءفيأراغبناللباحثشين

هذافيسيماولا،الصحيحهوانهائبتالعكسانغير.واتجاهاله

.اكبرىاالقوميةالمشكلةبهدهالمت!علقةالادبيةالدراساتمنالحقل

العربيللنثروالتحلبلالبحثمشروععلىالمؤلفرآياستقروحينما

نايتوقعكان،4891عاممنذآلموضسوعهذاهيالمكتوبالقصصي

العربيالعالمكي،الموضوعهدافيالمنتفورةالاعمالبعضعلىيقع

العالمحتىانهاكتشفولكنه.اغربيةالاقطارفييكنلمانطبعا

.خاصبشكلالم!يدانهذاميكثيفةودراساتأبحاثايضتحلمالعربي

الي،المصريالناقد،شكريغالمطملاحظاتجيداي!تذكروالمؤلف

شهرفي،القاهرةفي،الاهرامبنايةفيءكتبهفيمقابلةفيلهقال

لمشروعه:اضافيةمعلوماتعلىالحصولبغية،9691عاماكتوبر

العربنحنعليناوكان.نحننعرمهممااكثرمشروعكفيتعرفانت"

فيالواقع.مفاجأةالكلماتهذهسماعوكان."انتتفعلهمانفعلان

نقصؤيالاسبابمعرفةالعسبرمنليس،الظملعند،انهالا

معرفةلتزما،فىولا.المعينالميدانهذافيالاكاديمهـيةالدراسات

الباحثينمنجدافليلعددعلىمقصورةكافبشكلالعربيةاللمغة

بالدراساتاوآلموضوع،بهذافآنالمهتصنلذلكوتبعا.الغربنويرهم

.الهدفلبلوعاللازهـةالاداةلم.إكونانهميبمولا،عامةالادبية

داتالجامعاتمننسبيافليلرودالمعاصرالعربيالعآلمفي،وثانيا

-اثالابححقلفيماحدالىضعيفةنزالىوما،العاليالطهيل

اعربمناكثيراهناكانمنالرغمعلى،انهذلكونتجة.ا!اديمية

العربي-بالنزاعالمتعلقبادبهمجيدةهعرفةءلمىلكونونفدالذين

عليامعاهدفياساتذةاوخريرنجونهممنهمقليلون،ائيليالاس
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البحثمنالنوعصذ!سفي-ضليعونهمأوسويهملون،للتعليم

لغيرهاو،الادابفيللدكوراهرسالةلكتهـابةواللازم،كليياالمتخصص

امحربي-االنزاع!كلةفيالبحث،وئالثا.الاخرىالبحثانواعمن

اعربيةاالمولالىبالنسبة،حساسةسياسيةمغامرةالالرائيلي

الباحثانىبلنسبةخاصةبصورةيصعوهذا.الشعوبمنوغيرها

يكونوور،العربكأالامطارفيبحثهباجراءيقومالذيالاميركي

الحكمنظاماىانظرا،العربياباحثالىبالنسبةكذلكصحيحا

امكاب-كأفانوهكذا.بحثهفهيجريالذيالبلدفياوبلدهفي

حقيقيخاصآهتمامذاكانءنالا،جعالجمهممتثبطقدالمجازفة

الاقطارمنكثيرفىوا!عةبرحلاتقامالذيوالمؤلف.بالموضوع

مختلفةانبصوفيأئديم!يامرجعايصبحانكيالرغبةولد*4،العربعظ

بركوبراضوهو،الا!!مامهدالد*4،ألمعاصرالعربيالعالممن

اص!ونية،اانصارالىاغضأبوهضاكلتهاعرف!ايزديقدالتيالمغامرة

عند،ا،ؤلفانغير.ا!طرفينململاأو،للعربالمواليةالعنامراو

والنقاد8تيالكضج!عانوهي،حقيقةووكدآنايود،النقطةهذه

لتنصانفيفابرلهمانذينالرسميونوكذلك،الواقعفي،العرب

العربي-ةزاعباباهتمامهوحماسياحسا-اترحيبارحبوا،ومصر

دوافعفيعارص!ارتياباابموافدالافرادبعضانولو،الاسرائيلي

ا،ؤلف،فرصقفيعاتقأيءشفءنهنالكيكنلمولكن.هذابحثه

ومستعدين،حدأقصىالىصيينالبلدنعربكان،العكىعلىبل

.مساعدةكالبذل

وفي.ميتشهغانجأمعةفيبدآالرسا!ةهذهقيالاولالبحث

نابداماسعى،نانهاًلا.المربيةوالمصادرالموادمنكثيرمكتبنتها

كمقيعلىالعثورالاوسههـبعيةالتنرقالىبرحلةيقومانا!لفءلمى

.المشروعفيالعربوالنقادكتاباواشثارة،4صادرامنكادية

تحديدا9691ست!ةصببفمنشهرينبيروتفياقامالغرضولهذا

أجرىنفسهالوقتودي.الاضافيةاكصادرعنوبحثا،للاماكن

وكلما.ببحشهتتعللاقادبيةلاعمالومؤلفينمختلفينباحثينمعمقابلات

دراسته،المطلوبالادبهذاءلىالمشتملةوالمجلاتالكتبكانتامكن

فقدالمصادربقيةواما.البروتيةالنتمروديمارالمكتباتمنتشترى

مجموعةتتوالمحرحيث،بيروتفيالامعروكيةالجامعةمكتبةفيوجمت

العربالادباءوأعمال،المعاصرةالعربيةالادبيةالمجلاتمنممتازة

اجراهاالتيآلمقابلاتخاصبشكلبهاستنارمااهمومن.الحديثين

العربةالقصةحقلفيالملىلفينأشهر،كنفانيغسانمعبيروتفي



مجلمه.لح/ررررفيسى،مسادروسهيل،ا!فلسنظينيةبالقضببةملفةلمها

نءاز!صب-إدالمداههيىوأحد،الس!برةادطاي!ةيةاللبنا"الاداب"

ء-لمىاحه"ولاوبه!.اشكالهبجميعانمرفيالثوريالادبعنن7ا

اهـؤلفانتقل،باحثةدراسةودراستها،بيروتفيالمصادراغلب

،لال!فحهـدافياخرىمصرير"عصادراكتثى،ؤطبعيهالفاهرةالى

الر،ءمةانوجدوور.رس،آكأا!لمدها!ليةااكتار"دبماوللشروع

"لملأورصتهه،اطود!ئةفظي!ماوآددهامج!عةاك!ليها!د!وة(لقعلديالاميركيه

لمقطابدهالفرصةاثبزت!امختنمكذركا؟قاهرةو!ي.أثمر""المجلأتهن

هـ--ناأضوع/،فااهنىموتهمهور!طذهـأديكبماوهو،شثريغالي

الهفأداجرا،نوا-!اخيرابرزكدوكان،في!اضورر،4-.،ن،الاب

المهمين.الفصةبوىث4المعر.صى

الروابر،توجودأمى--،كنيمرؤطا!جم!اش"المحييىملا(إأفكان

ال!ربي-باننإنأعوالمتعلمةبااهرب!ةا،كنوبةاتمه!لياتواوالاقاصيعى

هـقانلهبداماسطنوا!كنه.ؤراءليديينبعوان،ائي)كطالاس

ويىس،لافايةضخم،درالمصحجملان،الم!مةهدهتحقيقلالمستحي

اسواقبرميعفيا:حثاي!-(ولانكثبوايفيدمماولاالممليمن

الاكطار!جهكبما3،صرةالمهيئالعربرا،دنجيةالمجلاتاءهـادوفي،الكتب

كراء!!ينرحفدبلهاحسحينالبتغتعن7ازل!!توثف.العربية

كثيرااكتر،ا،واؤعر!،ىنصتال!!مالموادمنو!ف"مهاء:-كأةكمية

"ولهذا.ا&ضوعهذاؤجمي'كيز*!بالادبمجموعةر*كصبىيكاليمما

صيةالفصالاعمالكلفرأانهيزعمانيهكنهلاالمؤنف'ىمنارغماوعلى

*زالما4إفا،ا!الاىراتي-ادعر.كي:ؤاخالءنإكلهحولإكتوبةاالوبيعة

تكفبمبصثالضخامةمنىنتوكدهأبحث!االتيالموادانرأيهمن

ريثمسال3الاعلى،4طبيمونفيموسوى،عملاآلرسالهطهـذهمنلتجعل

التي،دروالمصاتهدففييتىوسحآخرباحثتقبلالمسفييقوم

اليلا.يرجع

الثانوبسةالمصادرواغلب،الاصليةالمصادرجميعكانتولما

ارلسالة،اهدهكتابةتافتضفقد،الهربيةباللغةمكهوبةالمد!وسة

الانكليزية.الىانعربه"ءنانتثبهبر،لننتبيءنرجمة،الفممورهبحكم

المبأشرال!فاءزرابطيبعةوكان،الرحمالةصلبمنحظ،هذاوكان

إىاا!مربيلالمنرجمةالافاص+صمنعد!منيدفالذي(ب)للملحق

يفهمدكطممكنجهدكلوهـبذلةط2أ!إانمنارغماو؟لمى.الانكليزية

نصبيضعانعايهبآنشمرفقد،جبداويفحصهاار*ربيلأالمصادر

"ب-هـةانكليزيةعبارةالىالمربيالاصلنقلرئيسيبنتىكل4عيب

والحوارالوصفياننثر1ترجمةنطخأصبشكلههـذاويصح.ومقروءة

القارىءاى4لمج!االموفوعيعكسآنتقتضيالتيألقصصيةالاعمالفي

تر-هةوآما.المربيالقارىءعلى4يمكسهدياعينهالطثررالانكليزي

لان،حرفيسةاكثربطريقةعولجتفقد،ألادبياوالنقدالممرديالنثر

(...).الكتاباتهذهمثلىةءثاقويانأمراناللغويالان!م!ابول!مالا

*و،الاسراتيلمي-المربيالنزاعمثلموفوع!أالمرءيعالحعندما

للالفاظحذراانتباهاير!تبهغنعليه،السياسية،بكأالحسغالةفي

،والاشخاص،ا:قضاياوصفؤءيستخدمهاالتنوالتسميات

نفسه!رعروالا،ذلكالىوما،العقانديةوا!وضاع،والحكومات

الانكليزيةالكتابةمستوياتاننجير.آلدقةعدماوالانحراؤإلتهمة

"للالفاظ،اختآرهوفي،مفرداتهفيالمرءي!وعانتقتضيالجيدة

مثلا،،ولهذا.القارىءحساسياتااكتلببماسلموبهيرضيبحيث

منإصلءنبهبارةآح!بانا"الالرانيطي-ا.حربيالذزاع))الىيسار

الازهـ-ة)او(الفلسطينيةالمشكلة)او(الفلسطينيةكأالقص)

وك!،،الخ(الصهيونيسالوبيالكفاح)او(الاسراليلية-الربية

سسطتارةيستمملونعامةالغربي!ينانولو،تما.،نفسهلشننءاتمذي

بر.:صاكأةالعربعنهايمبربينما،أالاسرائيلي-المربيالذزاع)

!لسلإق)وكلمة.(الفلسطينيةأشكلةا)أو(فلسطيئيةاالقضية)

الجغرافيةفالسلإناو،91لح8ء،مفبلقى3"ءروكانتكمافلس!طنتعني

برققولمحد)1((الغرب!!ئوافضنة،اسوافيلدوكلهلم-ومةل.لمضء،5التى)

نأءير.التخصيص"ضدبا-مهـااسءتيلأ)ىنلالون،رةممكنج!دكل

يم!نانتيالوححدةآتكأمةهمر(فلسطيم)انىء4س!بواو!الفارىء

لاهـودةال!ربرفيء!لأجىا!نالمرءيى،فئرهـهـما،متلاةاستهمالها

إ؟؟دكب!-الرال!يما،)الثلهلحتاهـىبا؟ف-:"أها."نركئ!--الى

الاع!لذك!ا)محربالمكابب!ملهاكما،اأ!ردات!دع3،نأصص!*وكبما

ىء؟هـا.واء!معىداتترادو،تءمومالم!جم!،*+(ا!روسالةكأالأدب

وا،ي!ل!وإي)بهعى(ألمر-لىلمحيلم"لم-صفاسص"!ررجنباث)ف41

لك!-نامالرافيلؤ!،8،!اعام!"ءنمتاوءكبذ2*س!دة(صو!وز!ه!)

كذهةلرسن"4اىءأقل!ر،ء،مبكل،وآء)إوف.ل!!شآندادموجودة

/ثفطتيئالأن،لل!!ودر!هوأ،وويلحيه(حأكبماترجالصهـا)أوأصهمونبم)

ودا)ء!!صلانلنن!ولأ،ا:لمحصودلملمنايى،ود!لصىعك؟دلأرر،بوربن

أفمو5ألم!ا!ت!؟ركهاليلو!ايطعبمنلأاووينال!رإنبب!خا!جا!كثيريئ

وو!كيضفلدور19!.ىناو،لورلهمنيمسزءدن!،!كا)ضزاع

2!غعذن!ارأر-ىاصرانالمهملن!كونكد،قليوءهـة.الرلال!

4نر(طر:"اسوا)،(صثببوني)*ظنألسنههمال/لمجف!سصاون،-ىبا

الأدسبر-!ك!()ؤ،اليهودمصال!،*4الىفي!ةدال!كط(،ورونيالص!)

ؤأ(تياليكأى)لفظةتعنبمب:ه،،يلالراوكطأرء،شد!المواةنله!كي

صءلاجوز-اهدايكونلاوفسد،اليووديةيانةباونالمؤمن،(يهوديةا)

تيلميا.اسرااولا

لل!ولف!مسماعد"تؤدموا41كلىشتوا!ش!خاصمنعدداان

هذهيمتنمآنيودوهو،الرس،لةهعدها."إماىاالراهيةج!ده

نفس!4الوقتفياس!ءنمعربا،اننتعكرواجبلبعفهمديئىديافرصةا

هنالكالاولالمكانويكي.نلرميعلعر!ن6بتفديمءئمصم!لاالمجاللان

بي!لا"!6،رمونبم،عألىءفىليالدكالرة:ارسالةالجنةأعضاء

،-مو!تهوروارشاد!مبوفتهمجادواالذين،ولمحيلهايم،كاروسماك

خاصط-كأغاسيكلبماتدكأوراللجنةرئشىقدمولفد.وتشحيمهم

واجارة،برمتهالمعئروعقسطنعلىالمؤلفوو،عدةوسالنن!نةم!ونته

النترقثراسماتباث*هـلمركركذلمكمدينؤا!،قف.االكتابركيأس!لوبه

الدكتوريرأررالذي،مي!نشيغاىجامعةفيالادريقيهالوالننهالاوسط

المننتلتوفيره،صرؤكيالاميركيالابرحأث!زلمرشكذد!،سكورجرول!يم

نايودكذلمكأوهو.واتقاهرةبيروتفيالابحأثبهذهلاقياماللارمة

،بركاتحليم):اهثالمن،آدمديببنا!مربواننإآد41ؤلةءنيشكر

،شكريكطظ،الناعوريعاي!ى،ادريسسلإل،كنفانيغسان

بالمماوماتاياهوترويدهم،بعملهلاهتمامهموفيرهم(مياصنسليط

اهـفيالكبيرالنزاعطبيعةاو!نكرءهمديبصيرت!وننفاذ،المفيمة

.ووفرةبغزارة!يهكنبوا

-2-

:المقدمةمن

1،،صرةاالعالىيئالمشاكلمن)!الاسرائهلي-العرجمطالنزاعا!

،ولاررزدماءمن!الةدج!دتضحدىتزالوما،جداالشائكة

اًلا.حلهاحاولواإذناالدولي!ةاورؤونفيوالخبواء،والمفكرين

اهـ-دادوتتزايد،جيدةدراورنالفدالمشكاكأوصوهمنالكئهران

الهاور!بضفىايدمطرداترايدابلاالمتعلقةالاكاديإةوالابحاثارررالى،ت

)-بةبالا،ال!زاعهدا4آهمه،لافطر6فيجمبهبم،يدوكوىاخذواالذين

ى!البانإبةبل،ف!بآنفص،مالاسرانبيى-ى9ىواالعربالى

واصا،ب!هاومتورطةممنيةتكونأنامغالني،كذكالثانثةالاطراف

ما.بشكلب!نتأ)رقدانها

رةالدطنصفودي،اوروب!اكلمنايعيشونالذراولئكان

.(ن..ع)كذلكغزةؤطاعذكرعنالمؤلفسها(1)



ا-صابا)ضسبةالالعراليليةالنظربوءهةمعرفةاكثرهم،ولءقيافربيا

نل،مت!ددةءواملالى!ذايعودو.الاسرائيلية-العربيةالمواجهة

هـوا!واءلهذهاحدانالا.الرسالةهذهفيتحلإلمهاا"ؤلفيحاول

رؤ،للص!يوببةالموالياو،الصهيونيارواًلىواالقصصي،الادبان

فىىتأبرهلهوكان،الغربيةالائاتقراءبينواسعاازتشارانال

.والاسرافياء"نالعربببنالهء!امحولوآهـائهاتجاهاتهم!بتكو

للصهيوفيةا،واليةائيةالرثالاعمالمنبرداا"هووفةالامملةواحد

قاعدةع!كرترلتيا،يروريسىلليوى/ألإع1300-الخروج)يةروا

اهـ-ى؟دتا!؟،فلىطينفياقنانصقىقيال!ا،5الم!حرببعدمافنزةمن

ألرائعيل.لوأكأفبام

ال!رجم!الع،لمالىضالمربنكلوجهةكانتاخوى!قىومن

الادبو!ئي.صئي!-*انفاراالافيهتنلولم،جداباهتبشكل

(الخووج)ء"صنوىالىيصلمالله!باجمس،والروافيماا(قصصي

رظوجهةتهثلنا(حح-ةرواقيثمةلي!مىانهاًي.ل!صهو.ئةدةا"ؤ

دواجالهـاتجدانتسضطصمع،الاسراليإية-كأالعربالازمةفيالعرب

أنؤاعاموةصوعفيالعربيالنثريالادبا!غير.اًلغربي!بنالأآقراءبين

فيث!يءالواؤ!ؤي،ف،صثصرأمواكن،موصودالاسرائيلبم-ا!ربي

غربية.لغةاقي

تحاء-ل!الانكليزبةاللغةقراء!قيهـماىالرسالةهدهمؤلفويود

ال:ؤايخكلنؤاءررةعككزيرتيا-االمر!ئياروائي،واالةص!ىللادب

محاوللآأتر"قط!تجرلم،ؤأف41يغلموحسبما.الاسرائهبر-لمالعربي

انفس!مل.اعربافبلمنتصى،عوالصنطاقيءلمىههة4اهذه!ثل

القصصياكثرمنالمتواؤ*رةالاءاهالى،قد!مالىبالتحديديهيدفلف4لأوا

ببنمااا!واقعة+لقنرةحررالعربعيةباللغةالمكتوبوالتمشلميوالروائي

ارهـ*،اةاساءهـهذهانيأملوهو.ومناؤثننه،9691و8؟91عامي

اجمحوثاؤيسواء،الثغرةسدطى-الادبهدابحثنتيجةوهي-

،الهوبنظربوجهمةالمتع!اقةاحامةاالمهرفةفيام،ا!اديه!صة

،الرافلمعمواجهننهمالىبهاينظرونالننياحقيقةاواستشراف

كناب!..يصورهاكما

4إن،عنهالاجابةالعملهذايحاولالذيالمحددالسوالىاها

التالية:العامةالاهتمامبعواملصلةذو

اكتوبة؟االاعمال!يما-ا

ء!الرفآلصكرركأا،وا!!اتالعبربالكتابيرصوركيف-2

الاسرائيلبى؟-العرويالنزاحفي

هـ-نالكنطل!أؤلملأمعل!ءهـوهاا!بهصورةجاءتىهف-3

الادبمناللموقهذااصع!اب

؟البهود!ورةجاءتكيف-4

الملاصئين؟ااىاالعربالكناب"،ظركمف-ء

ة7--رك!لىامرباالكىحابيرهل!االضيالاهميةهيما-6

؟احيرابرزتاتيالعربالفدائبءبئ

،وتطوره،العامةزوء!تهجثمن:الادب-هذاي!مونيهف-7

وأهميته؟

يلي:كماف*حباله،مةالاسئلةهذه

المكهوبركأ؟الاعماله!ما-ا

ال!ي1،ربكأا-بئالقصصاكثرإبئبالاعى،لالرهـالةهدهتعى

اؤإص-مى،،تيادوا:فماتثلاثالى،البحهثهداتيالظ،تضقسم

الطابعذاتوالتمثبلم!،توالافاصيصالرواياتهيؤما.وتمثه!يات

ص*نن!ا؟تبدووكيف؟مفمونهاهوما؟كأ-اكيالخاصي

لىالعسكريةاهـ-واجهلىالعربامننل!يصوركببف-2

اًاىباإغظرالالمرائصوقىالعربره"الارمةفيالرف!س!بة

اله!كما؟العاالم

الصداماتهناتعنيالازمةهلىهفيالرئيسببهالعسكريهالمواجهات

هـ،مسيناءوحرب،8؟91عاملفس!طينبكأاالحرباو،السصكريه

.6791عامحزيرانوحرب،5691

والاسرائبليءبئالعرببهنالثلا!لةاررلحةبالصداماتيتعلقاوفيما

الط!ربالكنابءؤلاءوألىوي؟اس!ؤالالع!ابروابعنالمؤلفيبحث

ال!سكريىةالم!ابهـإتهذهك!لالعربحسرلهارا(تسيحااوضمنا)

مسؤويىء"نوكم،انفسهمالعربعلىيقعاللومكاوكم؟الثلاث

الدعالاقصصادياىااو،الاسرافيلميالجصثستفوفىالىيعودهزيمتهم

؟الاسرافلليبناىاأجنبي!ةقوى-كدمهالذيكريوالعم!

،ال!!ربررصي،8؟!اعامالفلسطينيةالحربقضيةفي

كازواازهماماالذيمنوصعهمبفساد،ال!ز)مةاسبابعلىويتمثلون

انهأ-!واما،)1(جيوشهمالىالفاسدةالاسلحةبيعءطيستفيمور

،داشهاغلوبهثل)لل!هـبمخلصهعيرأيدالىجيوش!قيادةسلموا

آحرل!جبوهمنار.)؟((الاردذبمالعربي/لاجيثطقائع!راك!اناديا

هـ--لىىواررحيرةالسلاحفىالعامالنقصوهـ-!و،يردماكثيرا

ا،دنيفيالعواملىهدهكلعبهاهـرديالدورحجمفما.)3(العرب

؟4891عام؟حداثيعالجادياوالروائبمالقص!"ي

برءن6،91عإمسيناءحربحولىالهربنظروجهةيعرفونوالذين

"ان-!يرونالوبمنالكميرينانايعلمون،والممريببنالالمراليلأيين

ا)جث!؟!صبين،الواقمعثالي،تامةشاملةء-كر،ةمجابهةتجرلم

الالراًزءلميالقدمقبل،المصريناننيزعمهفهم.والمصريالاسرائيلي

--(؟قهمنطقةالىعربافيمسحبواانالفروريمنرأوا،سببنالأء!ي

البريطاني-ال!لحوانيالتهديدمجابهةمنيتمكنوامي،السو،مس

ءـ،اذن،هنساتعضيناالمتيجداالواةءحةلةوالمسط.)؟(ا!رفسيا

هزيى4ؤضيةمنموقفاالكئابيتخذهل:ايإالتاالسؤالتصيرالتى

كافواواذا؟لهـميطبكصايفسرونهطتراهمأم،5691عامسيناء

ذلك؟يفعلونفكيف،اليهايشبروناو،يعالحونها

ب!سايستهينانيرهكنلاحرباكائت،6791عامحز!وانوحرب

نفلفيالمتقده"وسائلهءر-قعن،بئلرهالعالمانوالواقع.أحد

لهسكريالاسراًؤيلي،اال!قدممنخطوةبكلالاتصالوثيقكان،الاخبار

رجةدلككانرلمالعربيتادوفي!ما.العربيالتقهقرمنخطوةوكل

برقها،جدربةمىطقةاصسابتجه،ء-"قوم!يةكارثةكانكما،ساحقة

بفةال-بامهـمتويات*،ليعءلمىالاوليإتتنظيماعادةواستوجبت

،الحربوو--ذهس.رالهربالمبىلفونيعرضفكيف.اعربياالمجمتمع

حربتتهواالذ/نا!؟أءسكروإلهإالسر!عةخسارتهـمايسرونوكيف

البدايةؤيادعواقداءرباالزعما،بهضانوذكرون،كثبعنحزيران

نطاقعلىأفيبياتد-لملاان(بعدف!ه(الاثثاءذلكءنتراج!واثم)

يصدرزفهل.افىممحرب!باالانتصارعلىالالرافيلييناء،نقدواسع

حتصأو،يتجاهلونهاا.!مأم،ا!نظر،لاهـ-هـهالعربا(ؤلفون

)1(

)2(

)3(

)4(

،،رفالمهدار،"الحد/تالعربيالصالم":يحيىجلال

قى-طباذ5و).5(862،815،9ص،6691هرة!اا

،معروفمصريمورحكتبه،الاوسطللثر!حديثتاريخ

المفكرننظراوجهةممف-لا،منطقيا،اعتنارهيمكنولذلك

.(ائيليةالاس-العرويةبمالمشكلةيتعلقفهماا!رب

.!33،؟92ص،السابقالمصدر

.227،333،336،554ص،لسابقاالمصدر

.06،506؟عي،الهلابقلصرا



يرؤضونهاأ

الاونههذاءة!ندىغ!ماالعربصودةهيما-3

العرب!؟لإدبمن

فيالايشخاعراغلبهةلان،شاملةقضية،الواقعفي،هذه

ناالا.عرب،الضرورةبحكم،همبالنزاعالمتعلقاسعربيالادب

العربصورةبينالمقارنةفيلاهميتهااشمكلابهذاوضعتقدالم!لة

.الاعداءالصهببونيينوصورة

الحرببن،ابطالهايمجدالذيالحربأدبمننوعالاأمةكلان

هذاملفيالمختلفينالاشخاصفيالممجلأةالفضائلانغير،عادة

تمجدهاالتي،ئلوالفضلامزاياتمعا،الاختلافبعضتختلفقدالاثب

العربيبالادبيتعلقفيمااما.فيهاتكتبالتياوطنيةاالكئةعادة

تستحقالتيالمزاإاهيفما،ائيلكالاس-العربيبالنزاعصلةاذي

جميعهل،اخرىوبكلمة؟سواهامناكثرالاشخامدفيالتمجيد

بعضبأناعترافثمةهلأم؟الردىويتحمونبواسلالعربالجنود

ءضدهـصاأعصابهمةفقدون(الامممنأمةأيةكجنود)العربالجنود

"ر!واباوام!يركيحربيشر!كلفي)؟ابادتهمباتماليصطلأ"ون

يكونصذلكء،وكشوا،المعركةفيالجهـبئقضيةتعالع،تقريبا،جربببة

لمببة،ساواإجابية،احرىائسائيةقىايا!و؟.(الطم!/منبكير

يكونوقح!قأزهسهماليالعربيرى،والحبنالشجااعةفضيمهعداما

الفنناذأس،حهفي

اهماكتشا-طالىن!تطلعانعلإناانادقولالىحاجةبيل!يس

وعليء.القتا/لميدانءقحارء(الرئيسيينالاشخاصفياثاثلةالمزايا

ء،دية،آرم!مخلوظتصورةفيهماممثاليةنماذجهمهل،العموم

يأاىانتساعلانا،هممنكانوربما(؟المزايامنعاديمقدارواهم

تفسهبيرعلىهذاإهاعدنالكبم،ضعفمنفيهمما!العربإحلل"دى

هزيمتهم؟

بتعييبر،الغالبفي،كبيرااهتمامايهتمونالعربئقفين41ان

ناالىيتطلع،بهذالفالم!/ولعلم.وتحسصينهالعريةالمراةوضع

مشكلة-؟حدايواًلىسإعالجونالعربأقصةاكتابكانانإعرلى

إكنفونهل؟الادبمنلنوعاهذافيبالرجلىإواتهاومساالمراةتحرإر

والحشمة-كالعفة،التقليديةالعربيةالمراةفضسائلءلمىبالتبهيد

بتصسويريهتمونتراهمام،-ارجلاعنال!زلةحهاةبقايامنوهما

تساعدلكي(تطورهمنبدلاأو)متطوراآدم!يامخلوؤاالعربيةالمراة

بشكلتنطبق،الواقعفي،ضلةالاسهذه؟المنئتوكالكفاجفيالرجل

اللائي،قليلغيروعهددهن،اعربياتاالكاتباتالنس!اءعلىخهـاص

اسرائيل.معاكفىاعموضوعفيأيكتبن

منكلالاخصوعلى،طويلةمدةالعربيةالبلاد*رورمنكلان

وعياللعربانإعلم،الانت!اممنبش!ءلعربرليةاالصحافةيقرا

وسيكون.بيينهموالحوا-سالخونةلا"لر،مفرطهـاربمابل،حاذقا

هيوما،الادبهذافي(الخودنة)يعالحكيفاذكرانالمهممنلذلك

نجبانننهم.الىالدوافع

كناباكتبارمدىقضية،وثيقااتص!الاالفوةبهذهيتصلوءما

حكومات-علىالسوا،والماضيالحافرفيسلحكوءأ!همالعربيةاكأصةا

العوبيةللشعوبالوطنيةللمطامحمباليةلام2،معادءةأم،خائنة

برونالذينالعربمشاهرهممن.فلس!نباسترداديتعلقف!ما

لناتبينانيمكنهذاعلىالاجاباتان؟مثلا،"لرعبأعداء"فيهم

ةمد"الصهيونيةمعبالنزاعالمتعلقالعربيالادبممانحدايالى

.والحكوماتالعربيةالمجتمعاتوهدفه،"ياثورو"و((ال!ولة

كلاجئين،ثورهمفيالعربللاجئيناالىالعربكلئيابانكرةواما

حولسيطرجالذيالسرالفانولهذا.خاصفصلفيفسنعالحها

بمد.فيمامنذرداسيعالح،وعملهماللاجئينطبية

!؟اليهودصورةجاءتكيف!-؟

يكونلن"اًلنزاع)ءاوالمرباربمننوعايانالالبحعي!ن

!متمراالحياة!عوافيالهلحوكانمتىلسيماولا،الاعداءفعلليفا

الادبتعرضإكونانيتوقعانللمرءبدلأولهلاا،انتصاراتهفي

،اءالسوأعلىوعيرهممنهمالاسراؤلمييىين،أ!مهيونيينإالليهودألعربي

لفديدالرسالةهذهمولفكانذلكومع.القاممدههذ؟عنحارجيخر

سلبيا،تضويرااد!ودالعربئيصورطريقلأبأيةيعرفانفيلرغبةا

همبئملهءفيالنزاعالهم!لى،رإبدون،ستساعدذلكمعرفةلان

أءهـاء،زالواوما،كاقواائيلإلينالاصانالواقعدامما،فمثلا

أمةايةلرىمثلما)أءوبإاأرواهممدىايفمالى،الحربؤ!للعرب

إصورهممدىايوالى،ومتوحشمجموعهمفبمقساة(اعدا،ها

طثيعصةبه!ينعتونالتيلبيةالىالمزاياهيوما؟ابشراصورةفي

تست!قاإجابيةمزاياالصهيوفيينلببهودانيظنونوهل؟الصهيونيين

العربي-اكزاعفيانتصاراتهمفيالفضليعزىواليها،الاعجاب

ئيبم؟الاسا

سغورهملمحب،كبيراتم-يزاإميزونبأنهمالعربيصرحىماكميرا

اسرائيىصليد!مون2؟ذيناالصهيونييناليهودبين،وتصرفلالهم

ولابالولاءيشعرونلاالذينالصهيونيينفيرواًليهود،وكاصروؤ!ها

ادىليس،التفكيرفيالخطلهذاووؤما.اسرائينصبالطف

تلأربدفهل.الصهيونيينغيرليهودانحوةىءثمورأيالعرب

اًليهودهولاءعناهماعماتعطيوهل؟الفكرةهذهالعربالادباءاعمال

ما؟حدالىحسنةصورةالصهيوثي!نعير

االلأجئين؟العربامنل!يصورأكيف-5

اللاس"ب!نمنجداالكبيرالعددموضوعيلعبانالمتوؤعمن

العوبىيالابفيرئيسبادوراارضهممنوخروجهمالفلسالينيين

واض!ةكنعددةوجوهوهناك.اسرائبلىمعالقوميبالنزاعالمتعلق

هذه.اًوللهميرهموتصواللاجئينالىالعربالكت!اببنظرةللاهتمام

داموما؟اللاث!مخيماتفيالحياةيصودونكيف:هوالوجوه

المحددةالوجوههيلأفما،مرضيةصورةيصوروهالنانهمالمفروضمن

مدىايوالى؟شقائهمعلىأثلبكونهاتننميزالتنالمخيماتحياةمن

قؤفيهمللا.خيمفيمحشور،يئعهاجزيناناسءمورةفييظهرون

الاستفادةعلىفا!ريناناسصورةفييبرزونحدايوالى؟المستقبل

يمكنالذين،اورس،تاو،لنالساهمومنأا!ئةظروفهممن

إهـودءحهـانبالى،وامهـتعاضهماالاجئينلنقمةاهدافبأنهمنعتهم

اسرائيل؟

الاواى:لاجئيناللاجئينبكونعلاقةلهمامحددتانمشكلتانهنالك

بيوتهم،خلفهمتاركينفلسطينعناللاجئيننزوحبسببصلةذات

،ا:امهومعلى،يعطيانالمتعادبنلطرفيناان.ووطنهم،وامحهم

زعماءانإزعمونفالالسرائيليون:اللاجئينلتروحمتناقضةاسبابا

عنالنزوحعلىالفلىورنيينالعربارغموافدالحينذلكفيالعرب

العرباما.الافرةالجيوثنمعبعدئذإعودوالكي،القتالمنطقة

منفلسطينواخرجوهم،م!نهـازلهممنطرثوهمقدينةالصهاانبقولون

يؤوردتا،تيالاسبابهيمما.)1(خروجهماثناءفيارهبوهماو

يمكنهمكان3ماحاربوااتراهم؟نزوحهماسبابحولالعربيالاب

الكتابيشعروهل؟العهانةضمدانفسهمعنللدفاعيحاربواان

يص!ورونوهل؟اللاجفشنزوحمنبالخجل،شعوراإما،العرب

9مسدوايقلأللوالملانهمأنفسهممنيخجلونمنصورةفياللاجئين

القمه-لآكخابرايوفيا؟القتالميدانفي"الشريفالموت"حتى

هنشمورات،يوردنيو("*خرالخروج":تشادلدؤارسكين)1(
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حقا؟امانلوااناستطاعتهمفيكانهل،العربوالرواية

ومدى،للاجئناب!يةفكلقالته!فهيالثانيةالمشكلةاما

،اللبنانيإنانمنالرغملىفه.الجديدةبيئاتهمفياندماجهم

عرببص!ةشعوبا)مر*ينو،والعراقبت،الاردنيينو،يينوالسور

فهـييندمجوالمالفلسطي!نه.بئءـؤلاءانالوافعيظل،كالفلسطإ:يين

العربالكن!بأعمالهـوفي((العربيةالاقطارمنشقيقاتهم"بيئات

فييعيشوناجانب))الفلسطينيوناللافونيبرزمدىايالى

صورةفياللاجئونيكلهروهل؟الاخرىالعربيةاتبلدانفي"الغربة

بأيالقإ(مب!دموآما،مخيماتفيأغلبهم!"زل،لاجئينتجعلهم

الىبحربةالعودةمنلتمكينهماسائيلدوهـءلتدميركا/فجهد

بيوتهم؟

حركةعاىالعربامنابيعلقهاالتيالاهميةهىما-6

حد،يئ؟برزتالتيلعرباالفدائهببن

،8(4:91ببين*ساقيايديعلىالثلاثالعسكريةالهزائمبعد

الوبافدائب!احركةأملهـفييروىلعربااخذ،91آ7و5691

،كاستروفيدلبجماءكأتنب!ونهموراحوا،ب-ديدمنبرزتاقي

الشورةوقادة،تونعوهـصاوتسي،منهو!وتشي،عهفاراوتشي

،)1(اثلاثاررضواتااو،المافميتينالسنتينوخلال.اجزائريةا

وتدريباتهمالفدائيبنبرفورمنحالىالعربيةوالمجلاتالصحفعمدت

وكثيفة.،واسعةتغظةالنصراجلمن

،بالنزاعيتعلقاهـ-ذيالعربيالقصعبمالابيحللوالذي

ركزواقدالعربالكتابكاناذاماوهي،واضحةمسالةامامهيجد

تهملرواياكمادةالعربالدائيبنحركةعلى(حدأيوالىأ

يتوقاناطبيعيامن،هـصذاعلىوريادة.وتمثيلياتهمواقاصيصهم

ومحارببن،بشراباعشبارهمالفدائيينصورواكيفيكتفانلىاالمرء

فدائيين.ااصبحولماذاو

العلالآ،زوعيتهحهثمن،يلادبهغايقببئمكيف-7

همييته؟ااث،هرت!و

الاعوامخلالالعربيالادبمنالفرعهذابتطوريتفلقوفيما

ا!كميةكانتوكم،الادبهذاكتابةتمتمتى،الاخيرةالعشرين

النوعإةحدثهـنواما؟ولمأدا،كتتفترةأيةوفهر،منهالمكتوبة

أسلموبا،-تطورتقدكارتان-وتطورتتغيرتفكيف،الادبية

العشرين؟الاعوامقنرةبدايةمنذ،وتناولا

المتعلقاروائيوا!ىالقصالادبطبهةخصائصفيالبحثبعد

الفبرعهذافضلما:ايتساءلانالىالمرءي!ضطر،اسائيلمعبالنزاع

بمجموعه؟والروائنالقصصجمماعربيابالادبقبسمااذاالادبءن

هـحل؟الهربيالادبمناللونهداالعربالنقاديقيمكيذ

الادبلمستوىمسعاوالهوميبنزاعهمالمتعلقالعربيالادبانيعتبرون

منحهثامالكابيالنوعفيسواء،ءامةالعربريوالروائنالقصصبما

المتعلقالعربيالقصصيالادببينيقار.ونوهل؟المنتجةالاعمالكمية

التيالاجنبيالقلصصطالادبوانواع،اًلاسرائيليةسالعربيةبالمشكلة

عندهم،،هيوما؟أ4مثابهةقومإسةومقاومةنضالحركاتتعالج

؟النزاعتعالجالننالجهدةالادبيةالاعمال!بمالنقصاوالوفرةاسباب

عاداة؟احاطةالمتفكلةو!افاقياحاظأدبهـقدبانثعرونوهل

أسصلةمنعنهايتفرعوما،العامةالاسئلةهذهعنالاجاباتان

.9691عامالرسالةهذهالمؤلفكتب(1)

لة.الرس4هذهإكسيرلف،معددةعديدة

لةسيغافييبحثان،فبلكل!بينكما،اؤلفااختارولقد

العربيئالارمةموضوءؤطالعربيالقصصيلمنرالرئيسيةالثلاث

ررولأو،لمياتلتففوا،الاقاعميص،طتالروا0وهي،اليليةلاسا

ا!فرالوسيلة،العادةبر،لبب!ميالقصعيالنثربأنالاعهـترافمن

الشعر،كانفلقد،وارائهمأككارهمعنالعرببهاير.برالمتيلشيوعا

الازمنة.افدمرزمتالعربيالادبفيالرئيسيةالوسيلة،يزالوعا

همصطورونقابلإا،واقعالظ!،عرباكنرعفقط!العشرينالقرنو!؟

الشعروكان.صيلإ،توالتم،القصيرةوالقصص،ياتالروابكتابة

طريقةافضل-ا.ربياالادبفياحبرالدوريلبيزالهاولعله-

حولمثاءرهمالادبيةصيغتهافيال!ربالادأباءيسكبكذلكمعروفة

تصلمرالتيالعربهةالادبيةالمجلاتجميعوتكاد.الفلىطينيةالمشكلة

الاحيانمنكثيرفيتنشرلاسرائيلالمجساورة"العربإالبلدانفي

موصوعؤجم!المنظومالشهرءنميابهـي،"المقاومةشعرهـ"يدعىما

هذاؤك!المعاصرينالشعراءاشهرومن.ائهبيةالاس-آلعربيةالازمة

صفيعيشؤلمسطينيعربيوهو،درويشمحمود،الشعرمنالمون

كفالمقاومهادب"كتابهفيكنفانيغسانوؤهـكتب.)2(اسرانيل

الفلم!طينبفيالعربعنهابباس"66!ا-8(91:ا،حتلةفلسطين

عنشهرهـمفيعبروأالذين،!ويشمحمودامثالمن،اسائيلفي

الاسرائيلية.للقوانجنالعربيةالمقاومةروح

ارورياالادبفيالشعرأهميةيتجاهلانلاحديمكنلاانهومع

هـ--دهفان،آخرموصوعأيؤطأو،اسرائيلمعبالارمةالمتعلق

ال:عركميةان(1:أساسييننلسبب،أ"تتعرضلنالدراسة

وا،لرسالةمادتها.لكلأطبحيثالضخامةمنالفلسظنيةالمشكلةفي

الاحس!اسيعوزهالمؤلفان(02جامعيةواحدةرسالةمناكثر

العربي،الشعرفيالخبيرةكأوالمعرف،العربيةاللغةفيالحسى!

الم!مة.هذهلمثلضروريانوهما

القصصيا!نثرببداياتالعهدحداثةمنالرغمعلى،ولكن

عالمفيكببرةشعبيةاكتسابفيشديدةبسرعةماضفانه،نسبيا

الكنابعلىوتاثيرهاالغربيةداب7انفوذبفضمل،العربيالادب

والنثر.معاالعربيالعالمؤطالثقافةنطا!تساعاوبفضل،العرب

الافلامطريقءن،ا!ر!االجم!ورالىاء!مايقدمبالقصصالادبي

الاهتماممستوىرفعفييفيدمما،مثلا،والتلفزيون،اسينماةديةا

الادبية.الصيغةبهده

استقرأهاالتي"صالرلردفيصفحاتثلاثلحوهظتلي)

مونتننالف!والت،اهـسالتهثرسهاالتيالمألقعلىللحصولالمؤلف

هبماصادراوهـده.تمثيلإات6و،أقصوصة166،رواية12

الاصوعلىأهمهاولكن،مختلفةعربيةاقطارفيتصدرعربيةمجلات

"،القصصالمجموعاتجانبالى،لبنانفي(الاديبو-+داب)مجلتا

نترجمانههناغرضنامنوليس.لهاجتمعتاننيالروا)اتوكتب

.(العربيالقارىءالىبالنمسبةاهميتهلقلةالمردهذا

الثاعوريعيسىترجمة

الانواما،هذهرلى،اترولاندهوارديضعانقبلذلككان)2(

غادرانبعد،ة-العربإالبلدانفييعيشدرويشفمحمود

8(ن.ع.)7191عام!رزاسرائيل


