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هذايق!عهاالتيواللوحة.حم!علىي!وسانيصعبفيهالسوري

8؟91)النكبتينبينالسوريةالقصةفياللسطينيالموضىعنلبحثا

للموضىالعامةالخرطةرسمعلىتساعدانبهاي!قصد(6791-

.ويز-الحدحيثاالعربيآلالبا!وربماال!ربيةالقصةفيالفلسطيني

الصاقااشدتمتبرالتيالصصيةعمالالامنكثيراانصعوبةالامر

طبيعةاضطرتهمظسطينيونالباءكتبهاالفسمطينيةالنكبةبموضوع

المرءيدهعممامختلفة!بيةا!اربينيتنقلوالأنآلشتاتظروف

عربي.!رلايالمعليالانتاجمنجزءاانتاجهماعتبارميالترددالى1

ف!ث!سرولالادبينشاهمبدأواالذيناًلفلسطينيينالادباءحالةوفي

ب!ص!بعديلبثلعممثلاكأفانيفغسان.للنظرلاقةاتلةتبمو

،هناكيلمعنجمهبمياحيثالكويت،أالىسوريةغاللرانالادبينشاطه

سيماولالفنيهةاطاقاقهتجرتحيثلبنانالىذلكب!دانتقلئم

الصيبويوسف.)1(ال!سطينيالموضوعذاتالقصةمجالمي

!انهىهدامةعنامر)مجموعتهفيالفلسطينيةالقصةفياسهما!ني

فيزمنااقامثمسوريةالىانتقلثمفلسطينفيالثانويةصاسته

فياوافىسوريةالىاعادثمآخرىعربيةا!اروفيلبنانوميهوكدا

بضعاقمثمالعراق!ىتتمساطهبد؟الهيجاابوونواؤء.الس!نجبنمات

نشرالحقجادويوسف.الكويتالىغادرهانداسوريةفيةواتا

السوريةالادبيةالسماحةفيوجودهوظلمصردي4آنتاصم!"

النكبة.بعدالثاليموطنهصارتسوريةانمنالرغمعلى،محدودا

السىالباحثتدفعألامةالقاصثمقتؤلفتكالىالشالامثلةهذهان

تدخللاخاصةظاهرةالمرحلةهذهفيالفلسطينيالكنابانتاجاعتبار

ادبمعنسالبطشروطقنوافرحينالاالعامةكتتاجاتالالى!ء

.21(ا(،حلمة

اثصارالرعلىبيروتفىكنفانيغسانالمرحوماستشهد)1(

والاستعماريةالصيمونصسةالمخابراتعورمنبتدبيرلسيارتهفيقنبلة

.7291ةة

المتعلقةالمن!جيةالمشكةفياقترحهالنىالمقياسهوهذا21(

ظرحانويتوقعالحدلثالعربيالادبفيالفلسطينيينالادباءباسهام

المحليالطبمذاتيلادبيةاسساتالدرانكلومعبث!سرهالمشكلةهذه

ذاتمنهجيةمشكلةبحلق!لاسهامهذاانذلك،العربيةالاقطارفي

والتانيةالمحليةاوالقطرلميةالدرايسةراييةفيالاولى:شقين

بجملته.النكبةادبثراسسةذإويعهمن

)5

*ث!ذ"وينمنهمنايتوقالنكبةامببانالتذكيرفيباسولا

دهيالا!الاحرىالزأويةمناكوبالطبع،سوري!ةفيالوبي

لظاشهتلاالتيالحديثالعربيالابكل"خلسطينياتيارز2وية

خهامنتاض،ناليهاالمشارللظاهرةيمكنوالىبهاالبحثا

المبم.هذاغيرمجا!فىتستحقالذيالاعتبلر

"ثتيالص!عوب!اليتضالىانمنبدلااخرىصوبةوه!ناك

ا!ومحى؟لصطرض"السوديينالكتابم!مانوهطا،ذكرهاسبق

عطجمةالموضوحهللأيعالبمناحيافاوهمباخراوبيشكلالظسطيني

.اخرىموقموعاتضمنسريع!امرورابهيمرونواحيانارئيسيية

س!المزطةهذهقىسوريعرييقصايانننجيخلولك!لاوه!ا

يموالمقي؟لو!يالإل!راممنانطهلاماللسطين!ساةالى"لاشارة

أ!طقيالإعاذ؟ىلؤفئه!نالبهحتايبئه!ماوجمفلر.القطراثب

2افي!ونحعرصعوبةيواصه،اخرىبهةمن،فانهجهةمنالموضوع

همناوك!،المش!شكةلدكلواهرتصنيفاليواتوصلاق!هاقهوئحديد

استقصلاليا.لاافئقثياالحاليالبحثكان

النك!ييةاقبل

ناللصءكهكلالسابقةالا!تراناتضوءفيوه!ا

كانمفبغ!سوريةفيالنر(بيةالقصةاناليبدذيبادىءيشير

عنكشفتكمامعهاوالتفاعلالفلسطينيةبألقضيةالتحسسالى

بو؟مى!م!انومنذللعمو(لتصمبمباتجاهشع!بدبنو؟فدفاعحمالسة

كلفلسطمنا.يكمبونالسو!يونالعوبالكنابا!المشكلهـة!الفلسطينية

؟لموضوءهللأعا!وأالذيئاوائلمنالجاابريشكيبالدكنوروكان

والدينية.القوميةاال!اسةمناطارفي

اسط!سةالصبقبلكتبتالتي(قزحقىس)دو"يتهوفي

!ستلتاريديانجهـمشهدا4691عامثعشقضون!ثرت)3((لاولى

الصيسثيبالصرالمبهـرالسوريالعربيللشىكمثاديسجلان

عن!انالمشهدويحمل.الصع!ره!امواجهةفيوبالمسؤولية

ن!ايةفيالصهورني!االحوةعنفووصف،أ،!"يتكلمصهيوفي"

المنسو!ثىالمشههفىيبدأ،اوربافيالثلاليناتاومستهلالصثرينات

التإلس:

،كةض،الحدثةالصهيونيةخلباء،كبيرجابوننسكيوقف"

ثاالصهيوتي!ةس!الضهورفيةالقضيةيبرضمة!أاولبرلينقاعدكا

2راءمنأثمطرقههلفئتةعم!اويدافع-ثكوقهامن،*وبمفيذاكاذ

الصهيوميةضومالوبلعىلغرصسة3لهسنحتوكلما.واصاف

متا!سبة.هنحرلهيالمؤلفننمربحات)3(و!ا

.3ءا-148ص،آح)4(فىس



كيدباطنهاوفىمسالمبركعهطاهرها،نافنةثقيفةبس!هم،الاللاء

،(..عه!يعون

يستخممهاكانالتيالمغالطاتتسجيلفياالثهدويمضي

وهم،طفهموعواآلاوروب!يينامنلامعيهبعقولنلتلاعبجابوتنسكي

التطالسيئةالصهيونيةواباكواياللقضيةالاساسيةبالحقائقالاهلون

علىمستمرةوبتاكيداتالقولبليغمنبثوبجابوتنسكييغلفهاكان

يشعرالمشهدنهايةوفى.)5،والانسافيةوالاستقرإرالسعلامافيم

هـنوبلغالاضريننفوسعلىسيطرتهاحكمق!دإنهجابوتنسمكي

،ويسمحيربءصالكلللاسشجابةاستمدادهمالىطظيهحداقناعااتهم

اتالي:1الالؤايلقي؟نلنفسه

هلأفلسطينمنارجافىعملمافىا،السادةايهيا،والان"

."أجحيماامجنةمنهاجعلوا

4أةكلمااناذ،ذلكبعدحيدثمايقصانالانللجابرجم!ولنترك

!سلوبايديتوليدهيمكنلاماالحرلأرةواال!قمنت!حمل

رنو

انبمثحتىالو-وهعلىالجوابليقرأهنيهةيقفكادوما))

جحيمأ!منهاجعلوابل:صائحاحادىوتالفاعة!

بينهم5،فرآوادوو-إناءجريءالصوتص!"الناسالتفت

عيينرب!،اذ،لهامةا1اسود،نالاءةءيل"وشاب،ومم!.تربمحننى

الشابوسكت.وفيرفدرالايمانومنوسف(لى*ةجعوظبعضفيهما

يلقيثكللىواكف!اظلالهألا.الجمعافيلقتاقىبكلفنهافعىانبع!د

لمجكماليس:يسائلهمىنهحيرةاشدنظرةحولهمنالمنحيرينالناس

الدهشةمنهتفاق!وا1انلبثواماآفهمالا؟وينت!مدعليينفصمن

!3امعنواوكلما،يزجرونهواخغوا،عليهوت!ىوامنهبعض،3وقبم

اهوت!ريلابصوتفالثم،وهزنهاستخفلأة4ف!م!وامعنهياجههم

ا)خبث:الىامادنىالسذابرةاالي

عنيهذكلافردعربيحيالوفسفتمبالكمما.اسرائيلبييا

دوميلنزالق*ـبواالذينآفانتم؟الحيرانا!لمتهيبوقمفةدنهصانفسه

باحتمالخليقةإداهافمااللينةاجسادكمفيالالهاً*قوا؟اـ../الاشيداء

)6(((0عنيمجدمننننرونامأ

ا!ربيالوتحولالنفالأصيلمنبكيريقوثنالاالجابريان

بهايخنشال!قكانفني.الصهيونيةالججبنقليمنطانهصينفيوحججه

الوا!عيالموقفالروائيالموقفهذايمكسوأبالبع.ورهطهجابؤت!نسكي

زكأة!طويلاشوضاقطعواقدكانوافالصهيونيون.الحينذلك!

اوإمةمنف!طينفيلهيتهياونكان!مالتمقبلالاوروبيا!اماالراي

تط"سا،معمومهـا!العربيالصوتكانحينفي،الي!وديةالدولةا

الحافريناوجمهرةالصهيوفيينالدعاةدهولارواتياالموقهفلناويعور

اف!صانانفيلك،العربيالطرفمناشمةقاح!ةاصكأسماعمن

طردحعربيوجودعدمزفترضكانتالس!واءعلىبميين2لاوصوواالضهيوزيين

الررهوةفدامتبعدهمنزانغويلواسائيلهرززلايهـامومنرز،طلاقاا

"فلىطينانالاو!وبيينوط!نففسهاظهليناساىوعلىالصهيونية

التار-!+ويذكر.((آرضبلاثمبضيانويجبشعببلاار!ي

ف!جمراي،الثلاثيناتمطلمفيفلسطسنزارحيسن(و!يزمن)ان

عربريهلم!طينيةمقاومةوجوداستعربابوزن!كيجارمثاطانتعاديفننرة

لألبطلالعربيءودفمنالافسانيستدلانويمكن.الصهيوفية!لمال!

قي:الت!الامورعلىالجابريلواية!

منطقانو؟عمننوعايال!ينذلكفيالعربلدىيكنلم-ا

الصهيونية.*دماءاتعلىللردالمحاجة

يتوافرلا،وجريذةوعاطف!يةفروسيةالمربيةآلوقفة1كافتس2

المن!كانوبالمقابل،مكتيكواالاستهدافمنالاررنىالحدفيها

تكلفعا"لصهيونيةدعاةاكثرمنجابوتنسكيانالمعروفمن1)ه

الصهيوني.!اصهابالروحيالابيعتبروهو

.152-ا"هص،!ءقوس)ول
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للهؤل!وكذلك-لاصضبرهاواف!لآخطةومبنياولقممنهجاالصهيوز!ى

الصهيونية.الحجحابطلاننظرب،وعيايظهرلسذيا

يهودهه،وهم.الصهيونيينبقوةكبيراستخفا!ءهناك-3

وانإ!الاثد"ءالهرب-،زاةعاىاللينةماعريكت!قوىلاضعافجبناء

فومسهؤوةمنرراتبدولار4بهمويهزأعليهملميثمفقلعربيا

روانياالحينذلكاليالوبيالموففمقتلوههناإ!بئسهموشدة

وولأاؤميا.

ميوبعمطالئليةالعايىةافحربخملالىالجا!رياستورووو

صلالكتبهاالت!القصيرةالالصصفينفنسلإةكا(آالموضوعمعالج!ة

افاءوتجاربالوا"عيةلجا،ربهالفصصهدهيالهكس،الفترةهذه

العرباهتمامفه!قسكما،الص!يونيةالفزوةمعالصدامبداءةفيجيله

جهة.منوحماستهمصهةمنالمسهيوفيكأإكلطامحوقالقاراءالموريين

افتوؤخاكلألتوان،فلسطين!كلاروفىحهالمعركةلخوضاحرى

العربقوةامديروىومبالغةالصهيونبيئتقوةتقديرسوءعنعشف

الىخاصبوجه!افرانويمكن.(قزحقوس)فيرايناكما

نشرتتط،ا(م!سهطينفيسنقاتلهم)عنوانتحهلالتيالجابريفيصة

كانالوبيالعامفرايمووفانعلى.لدلو!بم.!لهووقنكبةفبيل

!قوهالصوفي)والاشدادالصهيونيالعدوبقوة،اآصةالاستعلىائماق!ا

الصهيوب.طأستداداترينيوارنورانناسكاطصت،العهـبي

عدتهاالمقيلةلأللواوريعملااقم:نزث-نالعربوبيونالمموولسة

بل،(لعربا)يهزمواانيمكن(اليهود)انيصدقونلاذلكومم

ال!صورخلالخضفىنة8اا!ربيهالقوةبأنيقينشنهعلىكانوا

قصهاًن.خارفىا!يلرموف!فالمعركةكحسممجآةقشفضسوف!

وزحاولبهوزتنبا،زمامتأاـلممننقدهذاامل(فلسطينميسنقاتحم)

ا!لان)7(.خاعة(؟أ!عمحاا+أزدصديقابرلميةؤإ)قمنحهان

أودوبافيالمحاةلحدفينفسهيجدر!بقوديمشابالعرأبي

والنبرهالقويةألببةاذي،شير)ثالصهيوأمامأوجهوءما(برلين)

فيتحطهالص!عيونيمزلماعمعلىصبراالعربييطيقولا.المتفطرسة

،(الظاهر)عاىيحكهونلانهمالخاسرهوالمربيأناللناسيخيلو

في!حرالكامنةالوبية!وتفيهو"تفجوبآسدالهربياولكن

فلسطين.فيةقازلملكمهكذا:نليهـودويقولظافراوينتمسب!يونيالصه

سوريةفيا!عربيةالقصهمنالكثيرالشيء،لمرءفيتطرلاوبمالطبع

اظهرتأنها-حالأيعلى-وحسبها،اككبةقبلمامرحلةخ!لال

ا!رةالمبافرورةالىالانظاروم!تالص!يونيبال!رمبكرااتهـسسا

ممإلجةالاولأئلالقصةكتابعلىالسهلمنيكنولم.فهبالتصدي

تكنلمجديد!تجربهفتلك،الادبيالنوعمذافيالةوميةالموضوطات

للهوضوعآلجابريمعالجةتعتبرهناومن،موروثة!اعدةايةاىاتستند

ويزبد.سوريةؤ!الوبيةالقعةقاريعفيرائدةتجربة)فسملإنيا

ذللملاالحمينكيتخوضكانتنفسهاالمقصةآناذجربةل،ذهتقديرزامن

آدبيافنابوصفهامكانتهااحتلالوإمولدهاعن!حنصعبةمعركة

نا-ر8(مباترةالكبةبعد-الادبيالةنل!ذا4آيحوحين.لاثقا

-73-اعلإلأ!الفحة-ا،المننال!ة

المتعلقةقصصهوبعضالقصةهذهانمجدداالمجابريليذكر71(

جادولكن"منهاعددااضاعوقد،الخاصةجاربهتحهلبفلسالين

عنها.البحتفي

كلالعربيةالقصةلتطورععينتصورعلىا!الحاالح!ثيقوم-،8)

-0391الاولى:ايةالظاا،راحلخلالءن6791سنةخنىسورية

ناومم،6791س9591الثالثة،5891س0591الثانية،9491

فمانالحاليالبح!ثبصلبالصلةشديديكونلاقدالتصورهذا

للفصةالعامالتطوربين"لربطفيفا7لدهمنزخلولاقداليهالاشارة

يمكنللتغصيل.الفلسطينيللموضوعلأمعالجتيوتطورلسوريةا

فيوالثكالهابيةالاصالموتراتسبل:حسامد.،الخطيب:مراجعة

،القاهرة،بيةالصموالدواسات،البحونممهد،السوريةالقصة



اسوسر")االقصةاالمو!ع

ثيههيممحمهم

61الصفحةعليا!نن!ور!ابع
سسيىميههمممحه!3

و؟و(لامالغلسطينيالموضموعنحوالفور!لىتوجهقمعيهعنىيت!وي

قهـيل.بعدنرىسوىكماكسيرفير!تممشق!ه

ب!اومماأايضكيبةا

العربيالشلمدمتماعاو،ةبناية8(16عاما!طى"فتت

يتعلمجرحاالعربيةانفساكلوخلفتالصميم!يالعربيوايجمع

ثلايةحواليمضيبعدحننىيندعلانالواك!وقتابعلصدهةةممقله

العمىالجرءلهنايكلننينو!عالمرءكانهناومن.السنينميضود

مثلعربيقطرالب،شيسيماولاالعربضالاثبفيثعحمارخهـة

فصيدائماالقوميةعاحانفتهوظلتالصدامموأجهةفيدانماكفىسوريه

والفئية8الكريةالقيعةقفاوتعنالنكلرو،مرف،و!لا.الاوء

ومعالجةالزانلة!سطينرئاءعلىالسوريينالرباح!باءضىاتاهبل

اسننعراضمنجلياويظهر،الفسمطينيةللقضجمةالمفتلةكألنو"!11

نا6791عامونكسة48!اعامنكبهدشسوريةفييلادبيالنعبم

والقصةالشعرهماالكبيرادعبء"حملاافلذينالادبيينانوعين

متوزس!ع.هولامخالفوغيرطبيعياالامرططاويبدو.ألعص!يرة

الناسبهيلوذالذيا!نىوهوالعربلىيوان،زالرما،ككفالثعو

كانفاقدالقم!رةالقعةاما.كذلكالكبرىالأفر"حوك!ندالملم!ث

مطيعإأ-بيإآفوعاباعتبارهاعليهاالكناباختياريقعانأضنيشمن

تثيرهاكا،تاتياطنتلاضةوأثجافهمالو!عةآلاقهمانضاتقل!ليفا!ر3

نالهاارالواالنثركتابل!نصى.الفلسطينيةاكاساةكورات

للشص.زملائرهمحملهماإلاحساسورها!ةوالعنجن4/لننوتومنةصهل

مختلفهقهمصهميحملواانالاولىبافدوجةالكنابعؤلاءاستطاعوق!

ذلثالىمضافا،بالماساة.التاثرعننجمتالتي؟لعاطفيةالبمإنب

آلممرقنريشعلممث!لا،السياسيهالنواحيب!ضالحالىبطبيهه

الوحيد!،مجهوعتهفيوذلكألفلسطينيللخروجالموثرةالهشاهد

منذالمتماؤبةقصسفيحتىبديعومور)9(،(القلبكا!عدثونك"

الارضه،الىالحنين:النكبةةبعدالفلسطينيةالحياةثنانية8لخمسينات

،)01(("اخمايناالتراب"مجموعتهفيجليايتضجكما،ر!التشتت

حربةكاالسياسيةتجربتهعنالعجيليادسلامعبده،ككتوروكب

ف!مهبعسضوظهرت،الوإتبعضفيهاشاركالى48/91مم

آ/ل!نحويوآديب،،)11("النفسىواالحب))مجموعةفياثفالسطينية

النكبةجوانببعضرصدالقومي/فيوبااضزامهضطرمة41بعاطفتهثاوك

،"القلبادممن"الاولىالقصصيةمجموعته!مرانمنذوذلك

وايكثراسهامالسوريةأالقصةكتلىلسافركانوكذلك.9114مام

الفلسطينيالموضوعمعالةفي،السنوحعلىيصاويبدع،يقل

رفاعية،ياسين،زررورقرس:ه!ؤلاء.عيذكرانبدولا،القصةفى

،السمانغالة،السباعيفافل،ههـنداويخليل،نج!اديئعوقى

وكذلك،القصيرةالقصةكنابةفيطو،لباعلممون،سكث!ب"وماد

ا!لقصة،كتهبةكلاستهراريةاي!هروألمممنآضرينكتابذكر!مكن

شريم،بره!ان،البكاوالهاصيعبد،الصمالمؤيدنزأرشلوثلك

...الخ،الشعارأمنير

الغلسطبني،الموفوعيغنياخذالجديدالجيلان،ا؟!حظ

والتحليلالايجام!يةالىميلمن!طهرهبما،الخمسيناتنراخرمنك

محكللا،المسألةلبقىطلتعىوالاحتباجلثتسا؟لو2السيعى

بيم.اسبقفترةالىتعودالقصعىوالكن6291عامنشرت)\،

اوالسظالىفهـصصهامهـضموتعود،.691عسامنثرت).1(

.الصسينات

؟لغمسيناتاس!،االىق!صص!مصم؟يصد5191،عامنثرت،11،
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اعتب!روثمكئ.نذاك2ساءساكانعمامختلفاممنىالنكبةيعهليانقيؤث

محصسبالقصعرةاالقصةديلا،الاتجاهلهنماممبلاصف!يمطاعانتاج

)13(.القصر"المءملآيضاالمطولةضالروايةبل،)12(اب!لالاشباح"

؟الراهب،هانيانتابمبواكيربعضالصددهذا!!اننظرتلفتكما

سنا.الاحدثالجيل/؟لىينتميالذي

وعللموةمستمرنطوجيخطملامحتلمسيمكنعاموبوجه

بلبمش!اينالكتإبكانالبدءفهةمحبما6ادسوريةالقضةء!اللسغيني

ألعوبيأسفبم!طداةمنعليهاترتبوبمامهانفءا.لهزيمةآيألنكبة

ادركيزيفرضأنضبيع!ياوكان،وقشرلوهوتشتنهلامهو2الغلسطيني

الموقفهناو!كن،وا!نبوالزن؟لتشاؤممنجواالناحيةهذهطى

عقليسهتساؤلاتالىالكت"ب1كادما،سرعانألمضالرثائي؟العدفي

اطارتناولتانطباعيةاجوبةعنوقم!عتالعاضفيبالموقفاكنلطت

الموؤصفباانجاهمتبلورةغيركلؤشرلأتو!تلبهاالىبالأضافةالماساة

موكبالىبالتدريجأنضمأنيلبثولم.الرسو7لعربي4السياسي

للحركسإتالسياسية؟لربيةمنتغذواناشذونشبابألقصةكتاب

بلغهالذياشطورامنا-تفالولأاوااصلااذكيةفجرتهاالتياثوريةا

اسوري،االعربياألقطركيسيماولا،نعربيالوطنفياهـيا!سيألوعي

الىالعاطفةعض!همتحواتوقدالفلسطت!الموضوعيطرفوناواخنوا

والتمرد،الورةعلىتودضالىوألاشفاق،ألنكبةأمسببيعلىنقمة

صوالهـالاتجيمفيأتهعلى.وتعريةوفضعكشفألىوالنهز

ألاشلاةالىشديدأميلاأررهوريوناءربأالكتابىاظهرا،رأحلمختلف

مقاتاصمنامفل!صفيابناءمنبهانواسو"ء،المناضل!ينببطولات

متصلةالمدومعاشتباكاتهاستوتالذيالوريالعربيالجشى

(للقيةالقيمامبراذعلىجميعااتفقواكما،آخرحينامتقطعةحينا

ق!يهه،وتهـدنيووحشيتهالمدوبنذالة؟لتنديدمقابلالقتالفيألعربية

.ا+جاههفاصمبماكوىزهـزررفارسافتاجري!متبر

الدينفىاكا*نيببيينعنداالاسلالب

للفلبه:القلمبوحديثالممرقصري-ا

المجموع!ة(القلبمنصحدثوك)-مجموعهتظلحالىوعلى

6791سنةفنىالفلسطسنيالموضوعحولكلياتركراقئالحببدة

أ،لغئبمالفكريللموقهـفألاسالسية3السماتفيهاوتتمثل،الاقلعلى

عقدخلالاالفلمطينيةالنكبةأموخمسوعمنالقديمالجيلاتخذهالذي

تسميتيمهنمااوالخمسب،تنهايةحتى)النكبةبعدالسنينمن

لمجموعةاقمهصوتدور.(السوريةالقصةتطورمنالثانيةالمرحلة

لناتقهمالموصوعهذاخلكلومن،(الفلسطينيالضروج)حول

وءع!انافهم،الفرطينيين.ت!شرداهمهاألنكبةمنمختلمفةجوا/بالقصص

وبرهـولات،الخروجواانعودةومغامرات6الحياةصبملفياحهموكأ

المدنيينرإاوتنكيلهمالييهودوحشيةخرواوا،ألص!هيونيلعدواضدألكفاح

والرملةاللدمثلمختالفةفلسطبيةمونفيالاحداثوتجري.الابرياء

هـظورةغيرخاصةنوايااحيا،!الكاتبويطرق.وصفدوحيفاوعكا

حتءندرو(اوروبافيالفلسطينييناطلبةامداناةمثلالنكبةمن

أشدن"برامعةفياطالباكنت"!تهفيالكلالبيعالحاذ،"لكبة

حوإدث(ثناءاهلهاخبارعنهلمأنقطعتلنونفيفلسطتيطالبمشكلة

السرةا3ألغرابةفريسةفوقيالمأليةأ!وأردعئ"انقطعتءمأ!8؟91عام

وفي.اخرىجهةهنألخقيقيلجوعوا"ل!قةوفريسة-!همنو؟لأوعة

وؤنصلة،وسيا!ية،ثفسيةغنيةامكافاتالكلابيقممهاللبىالفصةهيكل

حهودفيضتهوتبقىا!كاناتهذهتوظيففييوفقلاألكاقبولكن

فنيا.ألمصنعةغيرالخإماألادها

ن!ابا8نخاعةزاويةمنكثرالىيالتفتألاتبان!العئ

الفنية،قيمتهايقدر2نثونامراممربهايمر؟لفلسطييالموفو؟ا

القصصوتبدو.ألروأدادبفيمشتركةتكونتكالدألاهرةوهذه

9؟.ه)12(بيروت،9
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اللسيمنوحننى،متملسكةاخلااليةاوسيالسيةم!دميةايةمىخالية

لااليهرمىقدالمؤلفيكونانيو!كنالذيواالانسافيالوطنيالعال!

احيانايضطرببلالقصصجميعفيواحدمسشؤىعلىيستمر

و-!جع.ا"فتظرالوعنيلالموففمعاكسالوججهايحملوقدبريتناي!ي

الصرفوالالكاءالسياسيةالرؤيةفيلثديداالرةليبألطبعذلك

دمشق"الىوصلتأ)فصةو!.الهـنكبةمناالاديقاالعانبصا

القصةوتنتى،ننش!توالىالخروجمرارةالاسرة،فراديعثيعس

قاسيونآعلىفيعتيقشاميبيتفياشملهااتموقدالا!سرةبمشهد

:قولالزوجةانخشالمقامبهاواطمان

(201صي)،(تدوملو!سه؟دة!اث،)،

اقبالكامقدورفيكانوابالطبع.رتشردنكبةظرفلظرذ!4انمع

المرةبا!!فارقهللايحاءالموقفهنايستغلانالفنيةايةالمنامنبئي

الكلايبولكن،(اقدوملوسعادة)/اللبوءلعتبرلاجئةاسرةموقفكل

صقل.ايدونالخمالأدةقمم

ناعلىغكدالقصصابعضض.ذلكمنأخطرهوماهةوربل

الكاقباككىنما،المنشوالةوالنهايةالسليمالحلهو(الخروج)

.الوصعالدرسلا"سعض"ثرجةاىاالعاطفي،لا.هـانيلجانببامشغولا

الىالنكبهاحداثر!متطيعولسطيعنيينفيناالقصصبعضلناوتق!م

اجتيازفيالاهوالكعأداةبعدينجحونول!همالم!شلةالمنطقةخ!رج

الحياةعحوباتآنالا.فلسطينفياهلهمالىوينضمونالحدروب1

مسشسلمين،يائسينأنغسكلعليف!ينطوونتصفثمالمخنلاالإرضفي

القصصاحدعرتنتىهكذا.الصربيةالبلادا!هالهوةعضدونئ!

حيفا:ضاحداها6سور؟لي

،الصباحفلالطورسفرةعليالاسرةكانت،ايامثلائةوبعدأ

بينفذ"...صامتينلهايسمونوكلأوا،تذيماعةالا3و،فت

:تقوللمهمدمنلىسالةأـحبالرها

صفنكم.عناخمبروني،ء-لمهصحتي،ثمشقفيالانفا

ويقولان،ضبلالهحسنعلىالإبوانتر"مىحتىالفبراقىوما

ط!حد:بصوت

حسعن.ر!الؤحةتمت-ا،ن

(.!دعشقجميعاوسشتلتى.نعم:حسن

أسرةتوبةقا!يةمنصحيحاالكلامهذايكونقد،وبالطبع

الف!ربكأالننصفيةفيالادكبثورأينولكن.لمملالببهاعلمسينة

منا!قصيصسمعانهالمصموعةمقدهةفى-شكدالكلالبانأالفنيةوا

وكان،واليقةالفنبينليمإئمفائقاجهد!وبللجمطالها!وإ.

مشكاة.ولكن؟الروإيهوامافةالضيقةسبيلة!بالفنالتضعيةب!ضل

.شءبدلتضحيةتصبحاتهاالففةبالتصفيةال!تضم!عة

كانالذي(المنقذ)ثورأنالقصص-ميمفيامعبفكللقد

(احتضان)لورصمفل!سطينتجاهبهتقومانالوبية*قالارهك

لناقم!وقد.لمالخروجسبلوقسوولغلسطينيين4الملاهنين

؟لتركيزوكك.علنوجنات!المنتىس!رةانهاعالهالبمةعديد

مصموفى،الحهنونوالهماللاجنينفلاروبوصفهاسورياعلى!افسحا

الى!ع!نحينولكنهمالامرينويعلايونيلابيطريتعلب8لصص

.،لمقامبهموايطويئنولأترح!بوالعملالع!نايةيجلونا!سموطءلة*رضي

للاجئيناللبنانيينمعيسةمثلاأنتقدالزأويةهن!خلومنولطه

مثلا.(عكاالىالرجوع)قةفي؟لفلسطينيين

انسلا!يانفسا(الفلبمنيحدثونك)ممصعةتحكلعاموبوجه

النكبةمنحساسةز!الأياإليالنظرلمفتضوتنجح،نبيلاووطنيا

ال!سطبية،المعاناةجوانبعرالتركيزكلتعمدكما،الفسطينية

اليهودف!ائعالتىتصف،يثميندير)!ةفياو-هاتبلخوربما

الىتفتقرعامبوجهالقصصهذهو،لكن.صارخةبواقعيةوغمدهم

مطالطمالششيا!!تعكسبقلكوللها،سليمةسياسيةلؤية
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.النمسينات1نهاايةمتىإ(لمنكبة

الصياغةمنالادنىالحدانالقوليمكنالئيةالن!حيةومن

منمجموعة(القلبمنيحدثونك)وءاتت،للقصصيتوافرلمالفنية

موفوعالافىرادتاريخمنتعوهي،الفنيدتشذبهالمالنياالحكايات

ولكنه،التاريخدقةومنءآنقصةفنيةمننفسهحرم،فصةة"لبفى

النفسيوالاقظعوافنفويقالائارةمنالدفىبحدمحتفظاظلذلكمع

الامانةعلىالكاءبحرصوقد.الصاثفةالع!يةالسردطريقةبفضل

اريخوالتواوالامحنالاسماءيذكروكانحدآبمداليالرواية!

11جمميلةالغتهثقوال!العغويةانطباع،ظاءعلىوساعده.احيانا

المنا-بالاسلأوبمرونةمنتقتربحشاحياناترقكتهتالتيالمعبرة

تطغىكانتالتقليديةالاسوبيةالاتبتربيةولكن،القصصيللسرد

وب!الجاهؤةاتباصابالهمثقلااسربهفيأتي!حرىأحيانفيعليه

باردةاسصطراديةملاضاتالاسلوبتعننرضواحيانا،الفربيةالمغرولت

اللفوية،الكالباثقافيةءرضيهاريدحشملأتكون،نقعدولاسخيفة

وذلكالتهمة4نفعنينفيانفيحدلالامرهذاالىالكاتباويغطن

يفعلكانمثاماتماما،القصةلمحلأالطاهريبهمهشهادالأستطرابرمكل

بطل(مرس)ؤصهف!.واللغويةالاجنبيةسثقاثاتتمسنعهضتمننبيا

القرية،استاذوبينالقصةبطل(فهد)بينحواريدورمثلا

دريد:"بنببيتالاستاذويسشش!

عنىامرانكلالفوواحدكواحدمنمالف"لناس

أالنص:هللأعلىالصالىويستمر

البيتأهتالمن:فهدقلا"

ثريد.للاستلا:لابنطل

!ريدأاابنهوومن:فهدقال

.المشهورةأحبهالمقصورة،وصاالجمهرةكتابصاحبهو:لاستاذا

دارناناياخفةالصهاتعليناسلط.الأشنعمار!ةمما:فهد

85ص."ولاريخنالأاثبناوعن!لعلمعنوحجبنه،بل!غااليو!جمونانا

القصةافنمع4محغامروت!هر،تقل!دياا!كأنبنفسكانعاموبو!ه

ظويععهيليةفيالقديمالجيلكنابيلافيهككاللعهطالناءال!قصيرة

عندكانو؟د.؟لصديثةالفنونمعللتلاؤمتعبيرهماساليبثالغتهم

كفلماالمقصدوبلالعاطفهوصكقلحسارهاف!ةمنالعمرقددري

اللقصةفنوعيمر"حلمنمهمةمرحلةعليشاهطظلانلقصصمه

القرننصفخلكلعالجهاالتيالموضوعلىاخطرمنلموضوعالسبيا

الماضي.

:والشرد"لنينوثنثيةحقيبديمس2

واكثروانلىابلهـنىاص!قبياناالفلسطينييننكبةمناحدبصغلم

حغيبديعالدكتوربيانمنتاثيراواشدالنفسفيوإرقعصميمية

.ا!)4الخسميناتةصينشرهيااتى"م!موثهالقصيرةالقمعىفي

لا-الاسالوليةتاثيرضدنغسهيسلحانحاولمهما-المرءوان

خطهالنبىال!كلالسحرازاء!ةموقففييكونانيستطيع

المنكودين.ومموعياالض!بدعاءالمضخمةالمل!مةضيبدلعتعبلأ9

المرءفانالسيالسيالوع!تطوراوالفنيالينو!تغيرامرمنيكنومهها

لكلماتالت،ثيريةالافةامنتناللاالتغيراتهذهاناحيافا!يشعر

منحىقنصماكثررااملمثتهذهانمنالرغمعلى،حقيبديم

والأنةلش!ية3النغمةعويلوالصالجلجلةقؤئرمااوحيراميلوثطاعيا

واحدش!6فيىلكمن-؟خرينيخميلكما-ال!رولشي.لصي!سة1

حيثومك!ته؟لمبهعلىوبالضبط،الجرحعلىيدهوضعبي!اانهو

ماوكل"لعالملفاتيتحاوكأانساساوممنىفواراثعاالعروققت!ص

بيان.مناوثيته

الحزين(ارتراب)مجموعتهفياالقصعىهذهبعضإنظر(14)

.2،6191!،ثعشق



الحنين:النكبةبعدالظسطينيةالح!اةثنائيةصبديعتح!ع!

سوىشءم!ناكوهل.التشردبعذا!والاكتو"ءالبرقالشجرالىا

المعاناذمجلد3يالصكبةؤصلتلتاليالصفحةؤيالثنانيةهذه

(حسين)يعيشأالزبنالتراب)!ي؟صرةالمطالفلسطينيةا

كلوممن،)15،(قلقيليةأبلدته!استرلههـعالصغيرالفلسطيني1

خطواتبعدعلىالاسرةمنزل.القروأالتلمسكنوفياللجوءحي

الدار،فربىقنفعههو)!شى.كذلكا!رادهاوقلوبكألكوبرب!ق!الهامنها

ة4المأسولمحبقيوكمدا!"شااؤضائعلمك41فيالنالرتسربحيزيد!ا(بل

البو?-قلقيليهابناءكليفعلوكما.م!سيةومصبحةةحلاحية

ليضع،،و**ابيهبياراتالىالظلاآ/فيو(تسئلمراانفسهفيا،برم

منهايصعنيأملداتمعدوبرتقالأتليفطفمبلابرياءليبيدولاالغاما

وتتراءىبهصدتهويملؤالبرتقاليقطفو.لمريضةااختهشمفيعصيرا

وتتهلل."منهاتنهلوهي،اخنهيدفيمزالمصيركأسءأصورله

ولكن:.شفتيهعلى!"يةابتسة

الحبيبة،شجوأ!ه،الشجرةهذهيفارفىكيفيدريلااته"

يرىوهو،قلبهالحسرةظجتاحت،بالرقألمثقلةتزاللاواغصان!

."!فبردمااكشفاءاالىم!ضطرانفسه

نا.الاوانفواتبعدولكن،ترررهمننفسهين!عااخيراوا

تومضالشر.ورصاصاتوراءهتركضبا"رصاض،وركفرولهيرلقفائحياةعدا،

وتتنائر،حراكدونويسقط،ااتعلأتبةوامه،لمريضةاخهصورة؟مامه

بن.اليوالكن،وتت!ركاليرتقالات

وص*،أبلمناول،الصباحعند،اثمساشعةكادت"

قامهةبرقالإتجئثجافبهلىوا.حياهثون،الارضعلىملقىوهو

قلبهارءنفلأت،مريعةيرت!اةوكانت،بالدماحدأهاتلوثتوقد

انسابثم،احمرنديادماؤعانق،9!اثعميرهاوسهالرصاعدة

."الحفىينالابعلى

التسراب)فييجدانيستإعالجدهيئةالمتخذالنافان

المعشىوهـرزالنن!يلعنيتساعلواؤد،اكلهـيوبااتعمثرا(،؟الرين

ىفلقصصممااالفنثبادىصرفا"بوقد،خزى41وعنالسياسي

يرصنيماذايهوأفمنولكن،الاسئوبيال!لقوؤيالن،(يةوهيالمطلع

عنقطلقيليةسلخيمنيوماذا،محرومفلسطينيصبيتدالرتقال

يدال!يطةءلىرسمهفيش!اركتا(-يجالشريطمنبخطبهاييينها

وفن-ذلكيعرد!منان-الهيثةاص!برؤ"يةعيرواخرىصهيونية

سوىحةىب!يعاماميكونانيمكونلا،كذلكقي--يهإنيستيم

.بالكاددمت4يغالبقارىء

هيوالانية.البرتفالاشالعنينهياذناالاو/اىالثنافيئ

عندواليمة.حالايعلىاكتواءوكلاهثا،الخيمةبعقاباحتو"ء

،!الرسميالمولدءث-"وفدتنقد.نا!ئحم!سمخلوقحقيبديع

61منذمذكراتهات!بلانالعزموبعضالفراغبهضذ!اواتيحللنكنة

هؤلاءلمص-ركيثيرالتظلموانها.9491-ا-31حتى-418!ا-5

وما.الداؤىءغيروصدرهاالظل!يلغبرظلهـإالىاللاجئيهنالمعذبين

مصيرهمعلىالنكهبينلتحالرافها؟لهماحطمنقىثيهانعكن،الذي

وءطشومرء!جوعمننو."2يحه!امآعلىالاثف!،احاضرهمعلىوالتوجع

بالريحاذاواالطمآلي!نةمنبشيءتشسعرهمبانلتهـموانها.وحرمانوذل

ساعل!دهمضمعفام!"قاةمنكلذرة،وبجهلحاو)!نهمأ،كلعليهـ!لتفسصد-هب

رمه،صكفى،ماشاغلصرءؤهااونسبتاوالريحتلكاتاذاوأ،اكنمر

فلسطين(برلين)قاله!يليةمن94!العامالهدنةخ!جهل(15)

ذانومء.وا!ان"الماأنهـابينلاوغاصبيطاهاهابينولكن،الهبطورة

عنال!طهرهذهكاقبتحدثكما-و!تحدثون،الناسينسى

نوافذجانبمنيعبراليهواديالقطاركانلقد.والميلودراماالعاطفية

لبرتقالألهمدؤيتهمصسون*طفالكاندخانهينجليوحينفدقيليةسرسة

باءهم.2فتلتالتيتفسها*يثيتقطفهاللبم
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واأن.القاسيةالمطبيعةمظاهرمنكجزءبثورهيقوآلاناجاهزأاساليهود

نابعدوذلكبعضورعبعضهااويش!عربهضابعضهان!يحثالخيم1

.الجماداتبينجمودمنعادهيكونماالمعاناةصهرت

.9،91سا-15الىالخي!مةمذكراتذىهي

،المجىزالخي!يةجارتيءصر9!اسوداحزينايوماكان،لماليوم

ال!بردبهغلر،اخضرصبركبرعم،!جاةالصضيرةالقناةما7!تف!قد

يتقنح.انقبلفثوى

الضغيرةان،بالدءعقشرفىاوعينها،الجوز،ل!مةكلوقالت

؟ر-فيتنبتسوهبةالخياخكاآمالهابالناليواؤ!ضت،مسلولةكانت

اهنة.الواحبالهامع

نوأدسيهاأ&هااالارملةوحف!ت،الثكلىالام؟/لفضا?ويلوشق

اكتزايلة،المتعثرةبخطاهائصغير،كئصرا،وتحاملالبكاءخوتشاركها

قلبي.الىالقلقوئسلل،أا)!ي!بسسطلهسو!3أليوتلاه!

ص!المةسكبظلهوكان،جارتيخيمةبابامامالقنىاووقف

ود!رفت،ظلهؤقبلتشفتيومهـعلات،ي!سنييكادطوينلأالارض

ويترثح.!ؤظلهكانفقد،ينشحانه

طلقلن،م!"يثرثرلن،امام!،يلانبتهعطيلعبلن

.اإلعناءغيباركلالميعنويمحوالنقيةضحكنه

الداكئة،الساذجلأبلغته،يواس!يها،امطامن"ففربورايته

معلامبا:!اوإ،!هول،الخيمةارضعلى"آ!سمجاةالصبرةامقيرإولمحته

واصسمناونزملامشاملاعبناوتتركيئأتغ!دسينناكيف-

1(للااالمشزكة

لانه،ئرممبكلامابرتقالواالخيمةمنكلاحقيبديعافعقلقد

الظسمطي!نية،المعالاةوإقعقلبمنبصدقمسشقىالاولىبالوجة

لفلسسطيني،1الل!وضوعا،ساسية،اللوحةر،صمفييسمانواستطاع

ال!بؤسوهبمالخهـارجيهـةالوانهااللوحةلهذهيوفرانجاه!اوحاول

رسمفي!قصرلمانهكه"،لعريواالبردواوالمرضوالعوزوالجوع

وصنين،ءاليةمنوظقوصو!وحرماننلمنالدداخليةخطو!ا

شدهاوللسلا..وكت.اخرىجهةمنبالتراب!اتشبثوصبروسو!

ق!،زمنتم!"ولم،حواسهكلعليهفمئكت6صارخ!ةعاصفة

منقهـطفتيناو!فة!قطفباننفسحهقنع2و،وهـاء!اماالى"ل!لاامة

ماوحدهالعاطني"لغنىمنالزخمهذاه!كانولهد،وكصزخمط

منالزخمرزا5اءوراوكان،كاملةادبيةحيلاةيشغلبانكفميلهو

احيواتامنكاملايلايشغلبانكفيلهوماإنيةالان!والهـقو!كأالمع!قبع!

وصدها-بىا"(طفةقئعحقيبديعمثلكاتبااناسفوءرز.الادبية

ءليال!رراوةوباوص"،وجا!لم!ياعلى-التةايديةوبالجظرة،نبلهاعلى

نايستطعكانماسنال!!متللجيليتركانورضي،،همي!تها

ومرحلته.م!حيطهلمنطقالتجاوفىمنبثم!9،هويفغله

آنوريط!اائمج!لعندالمي!!يالأاطار

المجاورةءا!هربببةوالاقطارسوريةالىالمرؤلمرييشيرحجنهم!م

للقضيةالعراب!اا"بعد،نفليلاالايتحدثولا،للاجفنملاذا؟كنثارها

ال!صصفي،*ا(؟لعجي!السلامعبدالدكأورفاط،الفلسطتفي

!ي!اشاركالتيالفذسطينيةالحربتجربةعنكتبهإاليالقليلهـة

الىربيالاطدبينالتفاعلوهوالاههـميةشديدموضوعايطرق،متطوعا

اينما"ال!ميلةؤصتهو("فيا.النكبةمادةوبينسوريةؤىسيماولا

اثناءالسعوريهـنالعربالمتطوسن-جربةمنجانبالنا-روي"كان

يسي!محليمرويزعيمحولالقصةوتدور.اللسطب!يةالحرب

ويصعوعونمشورةمنيستطيعهماكللهمويقدمالمتطوعينيسشقبل

ص!يمه:فيمؤمنولكنهالمعركةخدميةفيال!شةأبناءهإ
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1791سنةولد(17)



مايومااسنكلصامابهـبنهعياليعدانواخنازرراككليزان"

صعوروفيكمعروتفيولممايتطس.ولنارتيموسو؟اان

.ا"يه"..تتروران!فاسابنائطو"لبينهجم!ن!

نفس!هالغلسفهنيالشيخويجدالعربعلىلتغلبوناالميهودومن

لعشئكلالاركانرليسابواب!عكذليلاوعتسكعا!صثقكللاج!ثا

وضدالنرةبكتهفيعو!الليوهو،صوىدونمنابلمهطلب

؟لوممة.نذيوسما!كهلمىمنهيغلتيلامورزمامكادحونائدهمن

مماناتفصةبطلالشيخانهين!يبةمسالةعن؟محلالبلنافىيكثف

الستةابنلاورالىقهدفىوص،"لاركانرئيسمنولحطلاثمينانهشد

*رافي؟الىالتسللمنيمنعومملكيالجنودصاكوههاليب!نط!

.ليصد6يحتل!ااالتي

العدزرمنكيمرةجوإفبفيالبحثالىالقصةضهوقتكل!

التتريريةاللهجةوقستضلم،التعبيرعحان-ةلفد!عطييةالعربية

وإضعة:الشننتاجاتمنهادستقيانالانسانيستطيعولذلكالميمرة

الايم!وا،با،رشالفلسطيهـنيالتشبثعلىالقمصدقئكد-ا

و؟،لتض!يةالههولمجابهةوالاستعد"د،النفسعالهالاعتمادجملدة

ميالعربيةالفضائلعلىخ!اميبوجهونشدد،الرخيصوأبالص

الفلسطينية.القرية

المتطومنصفولىفيالكبيرالمعنويالنقنصعنتكشف-2

س!ماولا-م!نهمالكثررينانتظهروهي.4891ممصبقىالصرب

ابشعاستفوهابعدفيماوانيبئلقضيةاتاجرةلفرفياتواسالزعمه

الطبيعيحقصعمارسةمنالغلسطينيينمنم؟لىانتهواوك!مإستغص

الظسطيني.الشيخاابناءبناثرمصالرةعمميعةترمزكما،أءلنض!كل

الربيالشعبفهمعنعا!نكاقواالمتطوعينهئيب!يانلم

كانلقد.عليهيتهيجمكانمنوفيهم،معهالننعاطفعنبلاكظسطينيا

هوالذي-القصةراويميسوىاحدمعيتحد3انيحش1الشئ

علىالرأويويطق.نفسهالمجيليالسلاممبدالدكينورلادجح6ملى

فريته:عنللدطماعاستمهلادهعن"لش!يخحعث

لمالييقولهكانماولاصحاجميالمجاهدين-دماعدةلرشسفاللو*

سف!ئمبعضاوصنقيهممننصلهلماى،الاستهذاءابتسامةالاا،!ي

الميقمنهم!قينابرواحنانفديهماقيناالذينهؤلاءبكلتل!هشت!ممة

المحيافة"رأو"لتويال!الخفملاناحيثام!نهمولقينا،وللجودولأال!وق

.46ص-

القتالبام!ةفىكبيرنقصعنكل!كهـلصةعثعف-3

؟بوجهرئيسهمارت!باكاكصتوقد.وعتحعماسصتهموفياللمتطوعين

ا/لدكورويمصمي.المعركةبواكدوظهرت*مرحزبح!يئ!اص!"16،

كانالت!كعاالمصودالسلاعانواعشتشعيراعطهعلى!بيلي

للمتعومين.ي!ى

الاضىصتهكللتىىبشكلال!عليالسلاماعبدآ!اءوتعبلور

وتتعدث.أيضا!!النفسالحب)م!ج!وعةمنوهي(حمودكض)

!لمطشا.فضيةمم(نجمهعمتنأاألشعببنة1توبةشالقصةاذ،

ابنهااستشه!اذ،سوريةقضية*نقيلسهطينض!ييةا!سب!7!ف

محيناثهثثاوتشتريعطامهاسترجاعتريدوهى،!سطعونف!حهوبر

بامككالضامضالشعبيالايمانقمثلوهي.ح!نهبهتلفمياـال!من

تطرحنجمةالعمةمشرخلكلومن،المستقبلفيضسينض

التالية.ك!ر؟لقصة

ولكن،مايوملأيفتحأنمنبدلاسمعودطريقفلسطيئ-ا

9165،بيروت،،(لاالنفيالب)ءمب!وعتهمن،18)

للادكانرنيسابصفحااصبحأءلليالششكلياكيبغالباوهو(19؟

لعشق.كلللجصرإيةرييساثم
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الصعبة.ا!مةسيهترلمىالليذاك!اي

وئبطت،الزعماء،وتأمرالسامةويش،القادةفثلة)س2

المسلوبة.الارضمنايديهمالناسمنك!ثيرون!ى،لمتحمسبئ4سم

امصثثتولاايماف!اتفقفلم،الشعبرم!عز،نجميةعتيولكن

ر6.ص،،-تدة

باسموالتبرعاتاررحد!هعاكننعاقبةالحهـوماتكاتس3

طسطيي.إلييذهبهذلكمنشيءل!لأنوإض!حاكارزولكن،فلسطين

عارمنشديعهمعاناة(المؤ!لف-وي"لر9أجيليعاني-4

الشعب،م!بهةمنيخجلونالجيلكلأبنا6منوالوحميون،هـالراسة

بوفاحة.الظسطييةالقضيةفيستغلونيلأئتهازيوتاط

بحرفة:طؤلفسالرإويايتساملإخررهس5

حمود؟كتىسي!ملالليطما)ة

صربدو-يل،عاىهعنويكؤضيئتهيتزيان!ريدآثمجيل

ايكونيتياو"يعل.تحرد"نهايصيولاالنارفينفسهيلقيان

الغيب.بأالينفيتزاللاو"جيال.لهاعدالذيللسهمككلا

منالمنام11-ذتساؤد01اليهحمودكفنمنهميحملالذيذاعن

.73ص."انجمةعمتيعينهجعتأنبمدالاعين

عبداهـصلام4،نالاسنالجيلراييمئلألمهرك!دريكانواذا

وبداجيماالكبةوعىالذيالوسدالجيلرايه!نايمثلالعجيلي

للقضيةواستغلالىتخاذلمنرراءماآث!ءناتم4مصعوماحائرآ

اف!ئباييوحيولاالجرةحدودصمنظلومنه.ل!وهيافة

الحل-بمبمء(الفيبيالايمانمننوعايؤكدكانرإن،جديد

.اجيالبمدربما

ب!لنسبةهـضيةقؤةالسابقتانالجيليعبملأللامقصتاوتمئل

التصمنبكيراتانااةلهقمن!وانومنهما،العصقلري/لقيى

منالرغموعلى.المرحلةتلكفيالعجيلينشرهاالتي:*خرى

المرءةاننثرهماابانالقصتانهلالانبهحظيتللي6"لواسع!!ى

والرصيدا،!ضموقييةالمعالجهكلالنسبيةالواةانيلمحإنيستطيم

الحيناذلكفيالمجبينالنق!لا؟غفالالياديالكلاليهما،مبير

هل:ليتساورالمرءوان.الفصتينفيالو؟ضحةلفنية6للصموع

القصص!ثفيرالبناءقييعةعنعسؤولاهنا؟للسطينيالموضوعيكوت

قاثييانيقولالمرءيكال!؟(لصتينلهلاليناختيراللي،ثماسك

8لمعالجةحرارةعلىالتشكليدباتجاه!الباكهانالفلسطينياالموضع

.الستيناتنهايةحتىإكلعلى،"لشكليالقالبفيإثتسا!لسابل

ا،جمديدانئ!لعندا!سه"ةا!بةملامهح

الفنيالمستوىوفيالموضوعمعاتجةفيتطور

الموضوعمعالجةاناطمئنانبكليقولانالانسانممستطيع

ظ!ورااظوتالمسيناتمطلعفيالجديدأاليلعندا!نلس!طيي

واآلتحليماوقوةبالمضمونيتصلفيماسواءالافضلفحوو"ضحا

هدايؤخذانيجبوبالطبع.القصصيةوالينيةبالشكليتصلفيما

الجيلعلىالشبانانتاجتفضيليعنيوليس،الن!شىبممناهالتطور

جملةمناك؟نذلك،حقهالفلمعطينيالموف!عو،ف!اانهملهم"لسابق

رفيجمنصصامبانتاجدوناتحاوالفنيةالياسيةالعواملمن

الهواملوبصمد.جوانبهوقعدصالغلسطينيالموكعفنىعنمتوحى

يسودك!انالنبىالسيا-!لأالتففالى؟لاشارةيمكئاالسطس!ية

السنواتوخلكلفسطيننكبةا،بانلفلسطين'لمجاورةالربيةإلا!د

عامة"سيةالسبوالثقافيةالسمياسيةالتحليلاتكالتبحيثقتهاالش

عصتمملالحلاهةالطبقاتركافت.جدامح!ودةنخبةكلعحصورة

واللاعبلديماغوجية1ووالتشويشالتمليلاساليبمقلفاستدلأم

العامالرايلابعادولرهابوالاضططوالمطومكوصببرات

وفيو؟ئل..الجبرونتائابا.ومسبباقهاالنكبه!بيصةمرفةش



ولينهذلكبكلالثباي!يحس!ونا!مل!انيبدوكانلنمسطن!ا

هس!اخورويادمربم6النوعيانتحليلالىاثعنغر"تعامالاحساس

ومد.طنتطيلالربدفىوركبةللتعمقدس!اولةوصادالاصامي

يشطرر4لمولكنهمالمجالهدذافيشوطاالشبابالفصةك!خع

نن!شهاننستطيعلابحيت،للصحتالسياسيةالنمميعاتنجاوز

إثباءمنفرهمعنبهينزثونمأالياسيالوممهكناعرمنالمص

السياسية.الاديياتكتابمناوالاخرى؟(لفنون

!اترو!ءانيجبابما،للقصعيالقيالمستوىيستطعيلم

منهتانيكانتالنيالنقصعنيوقيانالتاثررو!وةاكجادبيةمن

الامكاناتاستثمارعنوافحعجزو!ر،والرؤيةالعمقكل؟لصص

ليبمانب4ارتاداجلمنالقصصيالفنبهايزخر؟ليالصحة

مادةمنوث!يلي،لعلسطينىاالموص3فيايغامةوالاسسافيةاشعية

ذلئبالدرجةو-كلجع.بنلأاتهاوفانمةمصقولةفنيةاشكالاشخم

يس!كمللمفتيابعدكانالحمسيناتفيالقصةفنانالى11"يولى

فسيرةسحلةسوىالمودوثةالويةمنقسبقهولم!النض!ا!سباب

االغ!ميندسبقااللذينلضدين2أفيو(لطااًلمصلةمنمتتطعة

أبمةكنابمنالمستحيلالمرءيطلبلاوبا!بع.ال!يدوجهعلى

بنىوهامرهونةإجتماع!يةيياهرةالفني!لإمتاضأ،+الفشاتمنفترة

الا!تتادالىيوصلناانيجبلاالاعتذارىالموقفمناولكن،الط!ت

هكيؤخلىانيهكنماواقل.(كانمماابدش!بالإمكانليسا!با

واطمانتاطروحالموفوعسموعليالشتانهاملادةالمرحل!ة!!ص

عشراتوان،الفنيةالقبمفىالتساهلالىمعظمهافيومالتله

و،لألنمي،مثلم!فينثرتالتي"لعابرةالوطنيةا،ثمصص

مهشامتقفالخمسيناتفي(الدنيا)و"لألامو"لأمنالشر!ية)

ليسشنتع-ذلكمنابعدالييلع!انيكادالمرءانبل.العكمهدا

بحرصصمروفينكانو؟الندينالكتابمنه!م!ان5-حلىعكولو

مسغلأمثليظصو!لملانتجهم"تقفنيمستوىقيفيرعلىالنس!بي

المذكورةالمج!فىوفسسطينيةوطنيةث!ىمننشرو.فيماال!رعى

علحة،حهجاتيلبونانصيرفونالكع!هزلاكان!كينا،ومثمك!ا

فيمانثروهاالتىالمجصع!لىالقصصهل!اكشضرلمول!لك

صلانةسعيدمثلكتاب-المثالاسبيلع!-هؤلاءمبينومن،بد

حيعو.ومحمدبحطليوشوكل

الأعينهم!مةعنصبلاانيحب؟لوهفعهثلأ1لىالاشاذةانملى

البمإنببعضاسسثمارفيالشبابالقصةكتاب!مهالذيالاسم

من،الثفيةبالصرجة-والانسانية،الاولىبالصرجة-القومية

للسطيني1عاكقواالعربياالنضالعنتحدثوأفق!د.الافلسغييا!ضوع

فيمعليورثراالقتالعمليةمنمخنلتجو"نبوصولوهخهصة

ماساةمنجوافبصودواكما،)02(والبسالةواننصحيةالصمود

هؤلاهلهعوثقصبوةعلىو"كمطوتشتتهموغابهماللسطينييناللاجئين

،2(اإالي!لومولاالؤصثتىوتعينصالمتلة*رثىالى!ضني

سآ.91ستنىبيننثرتيالتىالتاليةالقصصمثلاا!د)02،س

:الجنديفى11،م

خماثي.لطنان(هاممذك!هت"-

جابر.لسل!مان"ينسيلا!ل"-

.!جمنلر"،لترضسرجمهأكيكجمت5-

!يدر.عحمور،"لريف2لأ-

بغدالى.لشوفي،"مرتلتي8التفة1لأ-

.فالويلدطض،"النمرفبلة"-

فر.سعيد"الموتالىسدباد*-

صآلع.محلمح!،"؟لمطر-*

..نلغلارفارس،"؟ليعدنمنرصهالةلا-

الاشم،"لجيلكهمبعندال!امل؟يرضى!2ممدوان-)21،

.اد!هللأمعادمةكبي!كلذلصبديعلكثورويىد

الم!مياسي،المسثىوهو-للنكبةالاكماميالمشىابراز!لكينسواو"

لمهاجم!ةالكامخيافاتفضحفىصينحنكانيث!المج!ضلأوفي

هللأومن،ال!!ستعمارنصالاتهامأصبعوقوجيه،والتغلألالتههن

وبعدبالتعدي!إلاالخاصةابعلاهفييخنفحلمبإلذاتالشاثسيالجاتب

تردةت!يلفلسطينالمجاورةوالإف!لاالرجميةسوريسةدظ!تان

،رسزى"ثوالىبالددجةفلسطينن!كبةلمنناثيرنتيجةعنيفةساسية

به.هيمطذلكمنسثلة

التجربة:فيالايجابيةوالقيمالجديدالجيل

قمومنالخمسيناتفيالصالهدهـالسيكهيالجيلقصعيمكشف

منالعرييموق!ففيوافسانيةبطوليةمنلارلجابيةاالقيمبرإز4عثى

لشب!ضمي1في"لمرءريحس،معانالتهفىاونض!4كلس!ءالح!راع

الاحيهانمنكثيرفىاليهاتقتقركطدمؤفرةانسان!يةبلمسع!

باللف!هةواع!مقلةالامةالواطففيإالنرفةالاقعمالجيل!مس

الياطفلعبةعلييتمر!الجديداالجيلبطف!نما،و"لاسلوييه

موقف(!لانيدركا!وا،السواءعيليالفنوفىالعيلأفياجمد!ة

هلهوان،زخضحيتمناونوعهاحيثمنسواءالخاصةعخه

صساسبمرر،نتقاسانيجب-ومؤ!ةمقبولة"*كونمي-ال!"!

المرءيتح!دو؟لطبع.إ.دحاسمية؟لالريق!ةعلىكيلب!ونتق!ممن8لا

الدقيقالؤقاهناممثلوجوداجمطيعشوألاعاما!جاهبواث!عنهلن!ا

سروما،"لبيدالجيلمنوفظيرهالقديماليلمنكلالبكلبين

قمةمنالعدفيةفىغادقونوممفالسطينعنكنبواالذينالشبك

ق!عص.اخمصال!ر!!سص

م!ن"لمنفسيةتمط-كهمبطبيعه،الجديدالجيلكتاباخناروفد

،إخرى!هةمنالخمسيناىفى8لسيعميةاىالاصوبينتيجة،جه!ة

وكث!ت.الأفسانيةاراالنغاليةااروحأاد*!وب!عوعاتاظك

السودياال!ربسهـلجيشأفرأدمنس!يماولا،المقعلينبطولة

نا؟لقعسةكتابمنلصداتحوق!،لهممجباموفوعا،وضبا+

الح!ش،فيالالز!م!يةضتيفيمناكللا&4لجنىحيلا!يشوا

البصلة.روفوع!مناليبافنيهعناخاالجن!يمجلةلصو!وتكعا

لصال!طتالخمسيناتاوامس!قيتح!بم!داخذالاتمايلنكبةصانثم

حد.يقصىا!ةالناش!لالجيلايخااسصكبرىعومية

،ال!ثعرةلفهالأولالممثل)122،زدؤور!رسأاعننبارو(يمكئ

حيثمناوالظسطينيبالموضعالمتعلقانتاجهحجمحيثمنسولأء

تتوافرعنامرقصصهمعطمو!.*،تابملتايفنيواالانسانيالمستوى

اونغس!يةلحظهعلىالتركيزواا،نطباعوحدةمنهااسثسييةفنية

سميمطولأللاشخاصالنوعيةالنغسيةالصكةورصدنفسيسقف

يكهونبحيمابالشابالاسطنارلباط!لهو"لثيدمني،؟لجنود

منلوفم1وطى.الضيقيوجودهعناثسلاخاأارف!هعننسلاخه4

فحيهنت!ورفارس!صمنحييرفيوسنطقيةف!نيةص!وعوجود

وإختتام!6"لمنا!سبةالانسانيةنكهتما!عةكل!!اءفييحفقماقليهلا

يخحجد!دا!االىتشيرا!عابيةبومضة،الموضوعيوأتيعنسا

كلالغنيةوتوبتهالطبقيمنبخهفارساسعدوقد..العيل!لام8

؟المراعرمن"كاسعاةمنجطمهمةجواقبمعأءلتفا!لعلي6!يش

االتاريفية:القيمةجافبادفنيةقيمةالصصمنكتبهم!اولبض

المفدمنولطه.قص!قلأثرجةا!"لفنياالثرطيغفلاحيفاومنه

قعصه:بضعندنقفالموف!مو!"نصأنبلمه

ح!لقكلة":هماالفصصمنمجمو!تينزدفورفلاسنثمر)122

ىاكيا!ا2"،و(691ايار،كعسق،االثقلالةونارة،"الاعمررة

،إروهـياتمنع!لا؟لىبالاضافةلذلك،،6691لعشق،"ونصف

الشعييالميملأ!حمه!يسةلا!ش2891سنةلدغورفارساول!وفد

"!بةخرف6وفى؟لجيشضابطاثممطسماحميلاثهوبط،بععشق

بعدلثيك.



وجودعلىادبهيدنجد)3؟(((ترابمنحمغت!"قصتهكي-ا

مغترب6الباجةممعمدالقصةبطلانالجميع.عندالوطنيةالبذور

لهوتركو"لدهتوفي2انبعدفلسطينفيقريتهمنها،جرانلهسبق

ف!،البرازتركماتسنواعشرا)جاجةمحمد،وي!يماتداينمنئصىلموعبئا

نانيتهوكي،المضكأبينمندوجمعزائراؤورطينيقصدأنلهينناح

إبناعصاكيجدفريتهوي!ل.زيلالبر9الىبهأويعودآمهيعممطحهـب

ابنادفىاالوحيدةزإتخكلاصبحتوكدينةالصط،الاءدالفتالمستعلإن

لمحيجدامهعنو!ممأل.صدوريالمعلىصاصارواهـ،!اكتاف!كمعلى

!الي!جدهقبرهارلميزوى،وصوتهمناشهرثلائة،!بلتوشيتانها

يملكانهويكتشف،ع!"قشعوراعماكهاؤطويت!رك.ابيهقبرجانب

!فاموا*كلبثفلهتآنيانيمكنلائمباشيثاال!طىنارضفي

ابناءيحرسكمايحر!ص"-اوالديهقبرءلندليلتهءويقف.ا.هجر

لخلة.ايةؤ!"ليهودهجوميتوقعونوهم،الثمينهاشيا!مالقريية0

فيالبرازيلالجاجةمحمدالمغتربمكبيتلقىاليالتااليوممسياءو!

التاليعة:البرفية

،الزيوانتلالتاليالعنوانالىالم!الىواركس!لواش!رللابيعوا

فلسطين.-يافا

مضناظرينقىينوعلىي!-!؟طبالكاانلق!،!امذه3!ويلاحظ

يصوصانويضإزل،افناسفانومحهنياوالحسإلاذسانيأ!ح!ىه!ا

.والسانياءوكنياالمنتمي.لىالمنسحبمنالجاجهمحمد!دلبللى

محونمهفنهكانتورو.هذهالتحويلءمليةفيالقسراىأيليئويكادم

ماالمهبمفىا!)يةاًلارتباقاتمنالجاجهمحمدندىيكنتملو-(سهل

القوبة.علمتناكما-الموهيهواالانسافيةالا!تباطياتثلبآنكفهـيلهو

التفاولية،وبيالروحبألايجابيةخرهيا3الى(ولها/منالةصةاوتنضح

تقنقرلاوهي،اتثفراتمنفيييماكلمنالرغمءشإنالاتويتقهـي!لها

.التشو!اءلىا

جيداخاصةانسانيةزاويةا!ؤلفيرقااد"البطمشجرة"وفي-2

امام،القصةبطل،"لابطيق!.النضاليةائم!ياةنواياكا

.الذكرياتعليهوتنثال)124،،العزيزياتتل)،فيافوحي!دةاالبمشعوة

يقودانالضاب!هذأعلىوكانكتيبتهفيجنديااالشههدأبوهكانلقد

علىجريحابئيبيهويؤقي.العه!ومعللامشباكجنودهيوجهوآنلمعركةا

ناقبلالبطمشجرةآمامالوكلنيال!ابيشبهماابوهويلقينقادة

:الروحيسلم

نجصمت:ينهلايفسمفنهميهاسكنكنت،لآلترابهذاالىافكل"

(،...الريةشجرةلكلابدمكمنقليلااسقني.ظاميانني

....صلمرهالىقبضتهوضم

التال!:لنحواعلىالقصةاوتتنهي

يفقدلمالعز-نر؟توتل،صامتةمنتصبةابطماشجرةتنراللا"

صدرهالىيضمهاوظلابعهبا!اوالبىعليهااطنقترابامنقهبضةسوى

.)25(،،السملاالىبهتصعدودوحه!الدا

انتقاثاتمنلقصةاهذهالييوجلهانيمكنماكلمن،الرغموعلى

!ياعهلاقظلؤافها،ال!ابيةعلىاعتم!ده!ظحيةمنسيماولاقىسة

عين!يه.منالعععيستدروانجوهالىالانسانيشدانيستطيعموثر"

الفنية.المواصفاتكلقتجاوزهناالصدئحرارةوان

اللاجي.لحياةع!مياجوافارسررسم(الدضر)،!عةوفى-3

و"لتشردوالفلالثكلواالج!ع!املعليهتننأندالذي"اللاءىءم!نا"نه

القبروب!ينبين!فرقلاخميمةفيوحيثيااللاجيلناويبمو.الياسوا

مجموهته!ظهرتثما549،سنة،ع7الأدابف!نشرها)123

."الاخ!يرةالقطرةهتى)

حولهمارتالظسطينيةالسوريةالصوداعلىمهمعسكريتل،،2)

حميرة.فمحاياو!مالسوريالوبيالجيشفيهااستهـبسسلطاحنةمعارك

للمرةلقصةاددءفشرتوقد.56ص،الاخيرةالفعرةحش251)

.5291سنةآبءا،012ع،الحن!ييكلا!ولى
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الصبل!الصغيرةابننهوتن!عب.امراتهماتتانبمدوذلك

الدخانسحب.لبدثدف!يفننسلونكنهالنارباش!لالوقتقودوينهوث

.الدخانسوىيرىولاالحطبمنالمصاعده

ومثيو،مريرقطشجو!"أااللاصىءوضع!يه!نأفارسوينجح

اثيما!لم!نصة.لفديرأ!منويزيد.المآسانحدةاوجءآيىبذلكوينقلنا

التشو-ق.ع!ئصرتوكرذلكومعنضدئهاعلىتهئمدلا!لاملةوصفيةصوفىة

ال!لإقفيهاار!نطرويلغ!ت،وترجيهوتر!ؤانطباعوحدةالقص!وفي

التالى:

الجماداتهرهانمعاوالضدنالناءأ!ايثثولمماوانه"

هذهمنذمواأ*لىىاحالأآحسعت2بأنهاوتشوتحسالزريةالتعيسةا

.)26!"آحشائهافيتمضغطلننياالاف؟نيةالإرواحا

مشكلةوهي-التعاقهذانيالتعنرراسهواءعددممنالرغموبهثاى

فسيخفقلاالقارىءفانسدلكض(بةممارستهبم!فيفارسمنهاعافي

تنفنلماللاجيءحالةان.اهاتباليهارمىانتميالبهيدةالفرةتلمس

ذهـسك.مندنىهوما9ىاتبم،زا!لأ،برلف!سبال!ك!نرثرجة"الى

انها.بالجما!،بالحي!واناللاجيءلشبيهتلةصناالمسطآلةوليست

حركةويثير،اجماداثؤنمهـاالىيسفهنافهـالاءس!ان.دلكمنابعد

مصيرهامامجامدةثطعةلىوىليصىأنهتحسلانه!الج!اداتفىما

هذهأناهـءاا)ىويخيل.ساكنا،ءركاحدلاذلكومع،الدخاني

وهذا.حنيقةوالمجا:مجازاالحقيق!ةءلبلعبةفيتنصععلاللقصة

سرها.هو

الومضاتهالذهبمبلالدطيي"لموضىز:زورفارلمىاغنىلقد

النكبة.ؤمةمستوىمنبهاورفع،النكبةمنمظلمةاياثواالىالموجهة

احيا،صاوقدم،ق!مك!همنع!دفيكتيراتسا*ـلذلكمقابخلوتكنه

وغيرحيناذاالهاب!دمستساغيةكيرخامم!ادةفيهاقصصمثروعات

عندمقبولايكنلمانوا-معرولىإلطبعبراونحره.آخرحينامصقولة

المتطلباتمعالتجاوباالى!تالم!بعضكلسارعأنهوعر،الكييرين

الفنية.المتطلن!مبلل"لحة

أرلسمي.االتخاذلوادانةالجديدالجيل

فيمقع!ن"القصيرةلصف!ي)37(الراهبهانر!لناويمثل

القصةهلىهدأ.النبكةاثبجوهمنآخروجها)28،"التمئيلصالة

ق!ضيةءتانرسىالعر(بيالموففالمؤلفي!يجوالرمزيابعالادات

لالمسهتوىعدهالملسلإ:ليةالقضيةويعتبر.ا!حلة\/لكفيفلسإت

فمبهثوناففس!"القضيةأابناء(ما،المض!نمنفئرغاوجوثاالرس!

تحتفظالرس!لييةالسلطاتاًن.لمحيههاركةالمنصامنوأمحرومونومنفيون

الشعبأفيءوتحرمأيروزهاالليبالاسلوباقضليةامعالجةبخقلنفسها

هذهوتدور.و؟آعماضهمح!؟دهمعنوالدؤاعبقضيتهمالاتصالفرصة

تلكفيالن!هضال91الو!ليةم!ل)ثمشقإمعةجارصاب9ي،لقصة

علىالمصصوليرحاولانوهماعش!نوزميلهويالراتناويقمم.(القنرة

الدخولفيطولانويخفقك،الجامعةتقميطسهرحفلةفيبطاق!تين

بالقوةويخرجونهمالتنظيه4االلجنةآعضاءعليهمافينقضبط!ققثون

لاصحا(به.المرحيتركآصواال:طلانوبقنع،عنيفكعبرابمد

عثماناختفىوعال،وافسحةشبهرموز!وصاطةالقصةوئتحرك

المسرحوضشيبة.وارضحيةالبراءة-فىلسطيندورتمثلالراويوخطبهة

تت!كانتوربميا،الرسميمةالعربيةالس!ياسةامسرحالاغلبعلىشمني

،الستيناتمطاعفيسورقيفيكمالخاالرسهىالوسطبالضبط

بمرئشي(الاصلعف!امالدكأور)ال!الصةابطالأاحد!وص!لىوتذكر

الشعبالجمهورفىمثل.واقتذاكالقسسيناكلمالدكتورالجم!ورية

ع!يهيصرالذياإلرسميةالسياسةخثسبةكلبالةا!لوبالعرجمي1

.96ص،"الاخي!رةالقطرةمتى"!26)

.3191سنةالققببةفيولد(27)

.6291!موز،8لالاب(28)



كيرسلبيهناوإلجمصر،الممثيئت!يجىس9حديت؟ي؟لىالاستماع

الفئات،التنقيميةاللجنة)وتمثل،الخسةعميهوشطليواع

بالشراهسةانلجنةهدهوتتصف،وثتذاكسريةفيانحكمباالمشتركة

.الجم!هورضدبينهافيماوننضامن

الينذلكفيالنقمعيةا)جمامعةمذمبيبةرايالقصةهذهوتعكس

الصضوجمالورشاقتهالحواروايحاءالصعوحوارةءنلهةواتننيأفر

كتبتحولالتيالفنيةالقصيرهالقصصاجملمناعتبارهاتاصيحما

.الستيناتفيملسطينقضبة

يةيروافيالئضعفحويلبخلطعسطمينىا!ضف!اللجلا

فيغرييةظاهرةالدنظر،للفتالفلسطينيالموفعراويةومن

ظامرةوهي،الاأؤلعلى6791عمامنهايةحتىالممورية)92(الرواية

علىدوايةايةتركزعممبلالغلسعطينيبالموضوعايةدواايةقخصصعلم

وااجننطعيةااوسيالسيةجواف!بمنعنهيتشعبماآوالموضوعهذا

كلالتفلسطين!يةانمنهاموضوعيةاسبابئلذلكولعل.نسانية4

يصلحانيرمكنلاماوالحميةوالتاثر!الانفعالالحرارةمنتثمروآنذاك

ناشثاالفنرةتلكفيكانالروايةفنانثم".النف!طويلةلثروايةإدةما

شكولا.لفلسطينالموضعالمتطليكيصمدأنمنوابموالووفيهثي

؟لفلسطينىالمو!(نمثلامنها،خصوصيةكثرآخرىا-با؟هناكان

عل!يه:؟لكنابمنمهمتينفشينتركيزفرصةمنالقنرة(كلكفيحرم

نطرتهمكانتممنالماركىظيلالجاهئويا)كتبفثعة:الإولي

الطمةالوميةالنظرةعنختلفاللسطينيةالقضية-جاهالايديولوجية

الركيزعنبألطبعصرفهمم!ه6،وسخطهالمتعمسالجمهورنغوروقثير،

الاتجماهلنويخصبموضرعالاصلفيالموضوع6هثامعالهجةعلى

فيالفلسطينيالموضوننصييفنبرعاموبوجه.الادبكيالاننزأمي

.6791سنةحتىوكيفاكماضئيلاقصصص

افصركواالذينا(مودرفزم)ألحداثيةاقىعةكنابفئة:الثانية

بسبب"لمرةبالخيبةشعورهمونج!ثيرالغربيةالموضوعاتتقليدالىاصلا

الصدهةشدةانالا.ابرشماعيةاخرىعواملوبسببلقو!حةا؟لهزيمة

كثو!االذيوالضيياعالفي!بةشعوربينالصلةيبعرواآنلهمتت!حلم

الوميةالنكبةوهوالشصعورلهذاالاساسيانس!ببوبينمنهيعانون

انهظنو،عمابعيدورالفلسطينيةالقضيةلهـ3وبدت.4891عامالكبرىا

منه.يه"نونالذيالىعمريالقلق1

قمامالوبيةاروايةافنلانلفئتيناهاتينبالذكرفرتوقد

وعوعصحيحاينقىالسابقحكمناانعلى.كتاب!اأكما!علىبالمل

مسناكخبةبعدمافتهـةفيسوريكأتبأياًنتاجيخلوأنينموانه

بآخر.و2بشكلالفل!صعطينئاوصوع41الىاشارة

مطهاعالاستاذالروايةمجالفيالمرحلةهدهكتابآبرزولعل

بالنكبةالشعوريجصل"للبم3(،ا"القدر"جيلروايةفي)03!صفدي

باخاهابطالهتدكعالتيا(حركاتمنأساسيامحركافس!طينكلالقومية

القومبالرو"يةمذهفيواف!حاويب!و.القوميالنضالفيالتهـفاني

فيشاركواالذين*ولالرعيلمنالحكامضدالعارمالشعبيالشعور

يشترونكلأكوا"انكلالروايةقئكدوالذينفلسطئسقوطمؤامرة

الرو؟أيةاهذهوكل.،،؟لعربمالمن...اليهودالىويرسلونها*سلحة

السوريالفهميميزمأوهو،المنكبةالقوميالطابععلىاصرارايضا

وتمكى.لسةالصراهف!تشملهاالتيالمرحلةطوال؟لل!هطينيةلحهقيية

فييحفركانالليبا+لمالشعورعمقمدىكذلك"ا)قدر*يل"يةروا

هيالجميعبتقصيرالطم*قتناعجراءمنوالحماهيرالمثقفيمنصعص

و!مرهم.الحكمخيال!ك!8غضانهموفيالقضيةتجاهواجبهم

منعاملاالفلسببنيةالنكبةتعتبرالروأيةانذلكفيالاهمومن

مقابلوذلك،+ه؟8ءأـ3المللمعنى"لصةمصطلعالستممل(92)

كاما؟31القصيم8+هأ3والقصة1957*"الروالمصطلحيالنوعميةالللألة

.9291سنةدعشقفىولد(.3)

.0691،بيووت(31)
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منجديلةمرحلةوف!لا-محةالوبيالنردلدىالقوميالوعىتفيمعوإمل

فطتهم!اهواوهفها...):الردايةبطلنب!ليقول،إالاصيلةالثورة

،السطحيونيقولههـكنداسدرتها،منانطقته!لقد،آلعربيةبالامةالكارثة

ذاتيتهاتمتلكبانللامةانفارهوالموؤتةلمسطينضياءفان،الضيقةوأما

دهم8قلناعتصقبأنالمريضفعهاواقوقضتكلبأن،قشورهالاحقا

لقد...الحقيقيمصيرهاالىلتضلكهفهافيتحفربئن،بصيرتهاعن

خاصيتهاالىارجفنهإ،لامتناالحقيقيالبضبدءفلسطينكانت

.(2اصالهاتحدث،فىىا

العمالطابمذيالوجوديالثودهـطالتفسيربهذايكتفيلانبيلاال!

ارصديةلمصط!كياتاخدلمنفلسطينقهـضيةعلىالتعليقكليستمربل

تخصيصا:ا!حثر

لبضت،احقلوجود،أيحقلحريةدثوةكانتفلسطين-ا

واعمق.اثممل

اذاسللاسيعاديةبالنسبةالمعبئةعصرسييخققفلسطينقحديس؟

موجوثق.ا،سةاراثة!نت

بيمةالاصيلةحيا!هيتامعاني!كنالعالمينهار،نعن!ضا"

أ.(،الجديدةاررررةالفازيةبحريت!نالم!اصيلة

وجودهيستعبفر-بمثابية"لربيةالامةتكونذلكوع!-3

.قواهتتدفتجوصدهوباستعلاة

منطونخلكلمنم!ةم!سطينيعةشخمسية(القمرجيل)وفي

مرطةفيالسالدهالتصوطاتمنجانبالناتكشفانويمكن،الرو"ية

اية؟لروافيهانيلنايقمم.الفلسطينيةالثخعيةحولالخمسينلى

واضحه،انكليويةبهثقافةيتمتع،ثعشئفيلاجئافلسطينياشايبابوصفه

اجتماعية!اتولهونيويالظاهرفيمعاف!،الحيويةمنشطةوهو

داخلي"كقمنيشكوكمانما،حادعلىيستقرلاوهو،متشبة

وكانه،وإب!كاسوريةبميناقىحالىدالموهو،م!يتافيزيقيةمطلدلمحه

وين!يالعالمأازاءبالصناريشعروهو،التالهاليصديم!!ساةي!ميد

.بالمرارةحاداحساسعدس

هنايمكسوالمله،الفلسطينيبطلهبشانححراالكاتبويبمو

معينةكئرةفىسادالذيالف!سمطينيينتجاهالعامالشعوربينحيرته

وبينالإجنبيةالدكلوةرفدتهاعامةنفسيةعواملبتاثيرالفمسيناتفي

ا+!جاهاتبعضبمجاراةلهلتسمحامحنلمالتيالنظريةالقوميةمنطق!لاله

وبيعهمبلدهمعنتفليهمبجةالفلسطينيينبادافةتهمسكانتالتي

لدرجةبهماءثكبغورذدعإالىيذهببعضهاكفىوالتيااراضيهـ"

مععهـتعاففاعامبوجهصفديمطاعكانلقد.بالجالوسيةاتهامهم

مصحوباعةهم"نبيل)البطلقرفعوكان(القدرجيلأميثخمىياته

يررانيستطعلمالتعاطفهذاو،لكن.لفوفيةاالرعايةمنبؤع

النمطهلىأاختيعارمجردان.الفلسطيني،هافي،عليإبجناميه

كلالعمانه!انين8.المرحلةبمنطقعاملافركل!يكشف"لظسطش

الاخرىالشخصيياتومشفالمتشردبالسافليوصفوهو،إلرواية

يل.يبترهانيستطيعلاولكنهالمؤلفيقرهلالاضطهادهاستمسادعن

شضميةمنالأفهزاميلملجانبدليباستمواريؤكدذ!منالعكسعر

هلأ"يرفضوالمؤلف،،،لفلس!ية)الخامةوفلسسفته،"هداني)

االجميععلىتمميم!انكارالىمياليخري!بدوولكنهالسلبيةال!فلسفة

علىالمؤلفويتيم.لوجوكعلأاعتناريموذفعنإالتفتيشعالهاو

وهمزقومممرحلابشكلبالمأساةبالشعورلهاي!سممحفينالشخصية

تي!ووهناءايجابيموقفعنيتمخضلاالشهور!لأولكن8اصيانا

تبرئتها.فيوولأاجبهالش!يةادانةلي4ميلهبيناصحةواالمؤلهفحيرة

هوفهافي.؟لحيرةهذهي!مثلغريبالمور(هلاكي)يختارنراهولذلك

وقثورالتهمةعليهوتثبت،الطاغيةمباحتالىائبيلاالبطليسململذيا

صعصو4ويجلهفيبرنهذلكبعديعودالمؤلفولكن(الجماعة)ثائرة

بموراثفيم؟لميهوينسب،2واحدوقتفيال!مريةالشرطةوفيالمنث!مة

الغلسطيني"ختيرلماثلأ.اوننهايةفيإنقاذهضرغبةبينبيلالايقا2

قراءةعندلدهرءيتباالرالبهيالسقالهوهنلأأالمزموجأال!ورلطلأء



عريعةنفنلم(هاني)تيرئةأنذلكبعدالقارىءيشعوو.الر!اث4

.موارببشكلجاءتبل

فبلمنمصبوبئيهـرنن2فيال!حقهانييسلب41ولفانثم

بانخليقهكانت-الروايةفيتبدوكما-هانيشخصيةاًن.زميلاور

وبالفعل،ل!امعةاهيالبرجوازياتالغنياتمنمعين!طرازجذ؟،باتج!لمه

عليها،ذلكينثرنبيلاولكن،طبيعيموقفوهو،حبهكي!يليققع

وتجاه.يجا!هبالذذ!بانش!ورعنناتنجبألهلها،نيحبهاويفسر

منكانالذيوهووتامرهلدهاوابخيانةموفظبسسببالغلسطشيين

لاأهافي)ف!ن.((9-29ص)النكبةآثناءالبالؤئالمس!وولين

ناخنيقاالاتء،نكانوبالطبع.ذانهعنخارجتسببالايحب(نيجوز

اخرىفلسطينيةشخصياتهمناكآنلوالاستنتاجاتهذهمثلعنيبتمد

هانيبشخصيةا!ؤلفاكتفاءوامن،الروايةفيمختلف!ةمواقيفتمثل

ابقة.الساالاستنتاجاتالىالتومل/لناتبيحوحده

جميعبينمنأنهتنسينالاانيجبالساابقةالملاح!اتانعلى

ونجاوبتالفسطينيةللقضيةهغتاتيالسوريةالقصصيةالاع!وات

واصلقهاغوراابع!اصفديمطاعصوتكان6791عامحتىمعها

استجارلآأكثرالاخرىالاصواتكأنتحينفي،وعياوأعمقهاكومية

المعجلة.اعيالانطباعاتارررلحالاتااحسس!ك!اواثرلطوااحاطفةااع-للهعو

الآولخلامحيعة

النكبننينبنالسوتيةالعتفيالفلسطيفالموضو،انوالخلاصة

يوقعهاالشلقوةامنافصرجةظكعلىياتلم(4891-6791)

الفلسطينيةلقضعةاي!نبروندانماابناؤهكهعربيبلداالبخي*نسص

فىحدطثةهوذلكفيالرنيسيالسببولعل،والمركزيةا،ولى!ضيتهم

يمكنالفنهنيافيؤويآثبيتقليدالىالكنابوافتقارالناضء2القصة

يجبال!ضيقةهذهشعلى.لمدجربننهمنويستفيدواعليهيقيسواان

السوريةانقصةقطعتهالذيالباهربالتطوراتتنويه1منالمرءقمنملاان

الجليل.الموضوعهذامحعالجةفيعاماعثم!شحو؟ليظكل

السورقيالقصةفيالفلسطينيالموضوعيإهدملالمغسهونظخيةومن

اتالية:إ(لرليسسيةلنواحيا

حيانهمف!مربعصسيماولا،انفسمالفلسطينيينوصفسمآ

هنوخروجهم،ال!ماميفيالصلأامشهور'دناءومعافالهمالنكبةقبيل

وكفاحهم،الخيامفيلاكأينالىتحولهممنذلكعلىترتبوما"اشبيرد

العوورة،بمفهومون!لقهمكلسطيناليوحنينهموالبقا،*،العيشسبيلفي

الاساسية.*سرهذهعنلمتفدرعةاالاخرىالبمابوب!ض

هذهبخيما؟ابرزو،القضشةمنالسياسيةالناح!مالجةبس

يكونويكاد،فلسطينباعواالذينالعرباالعكامعلىالهبممإالمعا،الجة

بالمقاجملرهلا،القصصجمعفيالمتررة(اللالدمة)اتهجومهدا

في*وبطوللافهموت!ضحياتمفيهوحقهمبوضنهمالفلسطيتييعنتعلقعلىتاكيد

بالدفاعولى3كانواالفلس!طينيينانءلى"،جماعيشبهماوه!ناك.سب!!ه

نالووافلاتتوالاممارراتالامكاناتاعلوا،سملووالقارعو!نهمعن

ويخدعوهم.بهميفرروالمالعرباغحكام

بالمدفيينوزودرهوحشيتهوضررالصهيونيبا&موالت!نديدسثم

منصنع"لن!يطهوالاست!مارآنعلى!كيدمعلعربااطلىوض!د!هالعؤل

سيماولاو!طكهالنكبةاخيو!اعدالذيوهومذكورلأشيئآ،أليصد)

ورمطبتحليلمصحوبغيرات-كيدهذاكانوان،الريطانيالاكستمهار

كافيين.

بوجهويبدو.الربيةوالثورةالسطينيةالقضيةبينادبطسد

منالر!هنى!كلىتركيزانجدحيثالجديدالجيلافتاجفي.ط!ص

رئيسياعملاكانتالفلسطينيةلنكبة4اناكلرل.رئشي!يناعتبارينغكل

يؤلففلسطينتح!رر2ن:راثاني،الرجم!عةالثورةتجرعواملمن

!تم!أدبقىبالذةالنميةهذهوقبدو.الوبيةلض!ية2-جو!و

لنسب!.ا2!قو!عيين
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خاصاثحيدانبوهناةالصراعمنالحربيالجانبوصف-م

منانطلاقاالمهركةلى1والوجههمادسو!ييناتعرباثقاللينبسالةعلى

رافقوقدسلهـتضحيةواوبالنصرالعربيةالقضيةبعدالةاكيدايمان
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