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حظيت احلرب >هHم و عناية نتيجة طابعها 

خاص عرف بـأدب الكوّين، و صار لها ٔادب 
احلرب مشل ّلك جممتعات اYّنيا عىل الّرمغ من 

  .اختالف الّرؤى و القناعات
هتدف هذه اYّراسة ٕاىل إالحاطة حبركيّة ظاهرة 

احلرب و خمتلف متظهراهتا و جتلّياهتا يف أالدب  
حماوx الوقوف عىل العالقة امحلمييّة الّيت ٔافضت ٕاىل 

ب ٔامناطا رسديّة غري ذ~ التّالحق اّ|ي ٔاّمن لٔالد
  .معهودة

) الهوس(فهل ٔاحسن أالد>ء است�ر هذا الهذ�ن
  الواعي؟

  و هل عاد هذا �ست�ر >لنّفع عىل أالدب؟
 .�ست�ر-العالقة-احلرب -أالدب: اللكامت املفاتيحاللكامت املفاتيحاللكامت املفاتيحاللكامت املفاتيح

 
 
 

   Résumé     

En raison de son caractère universel, 

la guerre a eu un intérêt considérable 

et une attention particulière est 

devenue une littérature spécifique, 

connue comme la littérature de guerre 

qui inclut toutes les sociétés du 

monde, malgré la différence des vues 

et des convictions.. 

Cette étude a pour but d’englober la 

mobilité du phénomène de la guerre, 

et de ces différentes manifestations 

dans la littérature, dans une tentative 

de se tenir sur la relation intime qui a 

conduit à la fécondation croisée, qui a 

sécurisé à la littérature des schémas 

narratifs inhabituels. 

 Est-ce que les littéraires ont bien 

investit ce rêve conscient ?  

Est-ce que cet investissement a fait 

du profit à la littérature ? 

Mots clés :littérature , guerre, 

relation , investissement.  
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لٕالنسان  هتاكشف التّارخي عن مالزم عّدة حروب خاضت البرشيّة منذ وجودها    
ياسة من �ة ٔاخرى   .مكالزمة الّروح للجسد من �ة، و تداخل احلرب و السـّ

نقيض الّسمل، و رجل َحْرب و ِمْحَرٌب و ِمْحَراٌب، : جاء يف لسان العرب، احلَْرُب    
صاحب حرب، و قوم ِمْحَربَة و رجل : شديد احلرب، جشاع، و قيل ِمْحَرب و ِمْحَرابٌ 

  )1(.هنب مال إالنسان و تركه ال يشء ® : دّوه، و احلََرُب ِمْحَرٌب؛ ٔاّي حمارب لع

املراحل الّيت مّرت هبا فاختلفت لزاما تعاريفها >ختالف  تلّونت احلرب بألوان   
يايسّ (جماالهتا   .)...�قتصاديّ –التّارخييّ –العسكريّ –السـّ

ريتني تسعى رصاع بني مجموعتني كب"إاهنّ تعريف للحرب ف« نعتقد >لقول ورد ٔابسط    
  )2(."لتدمري أالخرى ٔاو التّغلّب علهيا ٕاحداهام

ياسة ٔاّهنا    ظاهرة اسـتخدام العنف و إالكراه كوسـي� محلاية مصاحل ٔاو "يرى ٔاحصاب السـّ
نفوذ ٔاو حلسم خالف حول مصاحل ٔاو مطالب متعارضة بني جامعتّني من  لتوسـيع
  )3(."البرش

القتال املسلّح اّ|ي ينشب بني دولتني ٔاو ٔاكرث يف "فهـئاّما احلرب مبعناها العسكرّي    
  )4(."سبيل حتقيق هدف سـياّيس ٔاو عسكريّ 

ياّيس و العسكرّي، حّىت ٔاّن املنّظر العسكرّي    يبدو التّداخل واحضا بني اÑالني السـّ
ياسة بوسائل ٔاخرى، و عّرفها  Clausevitzأالملاين Ôوزفزت  رٔاى ٔاّن احلرب امتداد للسـّ

  )5(."معل عنف يقصد منه ٕاجبار خصومنا عىل اخلضوع ٕالرادتنا"ٔاّهنا عىل

ياسـّية >لتّظافر مع ٔاطامع ٔاخرى تؤّدي ٕالشعال فتيل احلرب يف   يظهر ٔاّن أالطامع السـّ
يه العّ� أالولّية مجليع احلروب  �قتصاديةعديد أالحيان، فمثّة نظرّ�ت تقول بأّن العوامل 

قنعة خادعة ِلام يمكن يف اخللف، بل ٕاّهنا جمرد بواعث ظاهريّة و ٔاّن معظم أالسـباب جمرد أ 
 )6(.و املصاحل و أالطامعع  لبواطن اقتصاديّة و مباعث ٔاساسـّية تقوم عىل املناف
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احلروب و ٔانواع املقات� مل تزل واقعة يف اخلليقة منذ برٔاها هللا، و "املؤّرخون ٔانّ  يرىو 
  )7(."ٔاصلها ٕارادة انتقام بعض البرش من البعض

ُمه هبذا يؤكّدون عىل ثنائّية محميّية ال خيلو مهنا جممتع برشّي و ïّٔهنا قدره احملتوم، ٕاّهنا    
  ).احلرب–إالنسان(ثنائّية

 احلروب ذروة العدوانّية امجلاعّية،">ملوازاة للمؤّرخني يرى ٔاحصاب الّزنعات الفلسفيّة بأنّ    
  )8(."لظاهرات �جHعّيةيه الّظاهرة االٔكرث غرابة و فرادة بني لك ا

البشع اّ|ي منحها صفات خاّصة متنع تداخلها  يقّر هذا التّعريف جبامعّية الّظاهرة و طابعها  
ا العنف، و منه حبسب رٔاهيم فٕاّن حياة لك اÑمتعات البرشيّة يتحّمك هتمع غريها و ٕان شارك

لتّدمري و الهدم بفعل القتل املنّظم ٔاّول ٕاجياّيب يكّرس العمل و ýٍن سلّيب يكّرس ا فهيا عاملني
  .و املدبّر 

يسـتخلص من ّلك هذه التّعاريف طابع احلرب املعقّد، فهو مفهوم مركّب تتجاذبه ٔاطراف    
عّدة يسهم لك مهنا يف بلورة جوهر الّظاهرة �نسـياّيب و املتعّدد أالبعاد، و>لتّايل فٕاّن 

ن يّور الّ� ظّل الهجرة و التط الوقوف عىل مفهوم موّحد للحرب ٔامر صعب خاّصة يف 
لح، مع ذ~ سـنحاول تقدمي تصّور� و تعريفنا اخلاص للحرب فنقول ٕاّهنا خضع هلام املصط

يطرة عىل ما عند االٓخر، ٔاو ببساطة ٕاّهنا رصاع مادّي  هذ�ن واع و شهوة ماديّة غايهتا السـّ
فتّاك ال بقاء فيه الثنني، مع ذ~ يبدو لنا ٔاّن الّلك فهيا خارس و ٕان ٔابدى الواقع خالف 

    . وده و عتاده و املهنزم خيرس ٔارضهذ~، فاملنترص خيرس جن
تعّددت دواعي احلروب و ذرائعها عىل اختالف املراحل و  :احلروباحلروباحلروباحلروبأسـباب أسـباب أسـباب أسـباب - - - - 2

يطرة و الّرغبة يف المتّ حفاظا عىل البقاء،  أالزمنة مع ذ~ مل خترج يف مجملها عن طابع السـّ
  : فاكن ٔان قامت احلروب من ٔاجل

هو ما جنده مع إالمرباطورّ�ت القدمية الّيت خاضت  :احلرب من أجل الرثوةاحلرب من أجل الرثوةاحلرب من أجل الرثوةاحلرب من أجل الرثوة-أ أ أ أ 
شعوهبا حرو> عديدة يف سبيل الّرثوة، مثال ذ~ حروب إالسكندر االٔكرب مع 

  )9(.إالمرباطوريّة الفارسـّية
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كحروب أالمم أالوروبّية الكبرية عىل امتداد العامل  :احلرب من أجل الّسلطةاحلرب من أجل الّسلطةاحلرب من أجل الّسلطةاحلرب من أجل الّسلطة-بببب
  .فهيايف سبيل احلصول عىل الّسلطة ٔاو التوّسع 

تقوم العديد من اYّول ٕ>نشاء قّوات مسلّحة لّ�فاع  ::::احلرب من أجل أالمناحلرب من أجل أالمناحلرب من أجل أالمناحلرب من أجل أالمن––––تتتت
  )10(.عن ٔاراضهيا خوفا من احHل وقوع جهوم علهيا

ٔانّه ليس للحرب سوى )"اكرل فون(يرى اجلرنال Ôوزفزت :أهداف احلربأهداف احلربأهداف احلربأهداف احلرب-3
ضائع حّىت يّمت و ليس هناك ٔامر حمسوم ٔاو يشء  غاية واحدة، و يه الغاية الّهنائية،

  )11(."الوصول ٕاىل هذه الغاية

سعت معظم أالمم الّيت شغلت ظاهرة احلرب حّزيا واسعا من نشاطها ٕاىل حتقيق مج� من   
  : أالهداف الّيت لعّل ٔاّمهها

يادة-أ أ أ أ  يطرة و السـّ يادةالسـّ يطرة و السـّ يادةالسـّ يطرة و السـّ يادةالسـّ يطرة و السـّ معلت معظم أالمم عىل حتقيق ٔارىق شعور >لتّفّوق  ::::السـّ
يادة، و هو ما يربز بو  ضوح Yى إالغريق اّ|ين ٔاّدى اعزتازمه  و رغبة العنرصّي و السـّ

  .المتّ فهيم ٕاىل ٔان تكون عالقهتم ببقيّة الّشعوب عالقة حتمكيّة ال ضابط لها

يعّد أّمه العوامل املؤّدية ٕاىل ٕاشعال فتيل احلروب و  ::::العامل �قتصاديّ العامل �قتصاديّ العامل �قتصاديّ العامل �قتصاديّ - - - - بببب
يايسّ  الهدف االٔكرث اسرتاتيجيّة يف اخلطط احلربّية يوازيه يف هذا العامل         )12(.السـّ

يّدعي القادة العسكريّون يف ٔاغلب أالحيان قيام احلروب من ٔاجل ٔاهداف نبي� و    
غا�ت سلمّية من شأهنا نرش الّسالم و بسط العداx، لكن شـتّان بني هاته أالهداف 

  .الّزائفة و ما يعكسه الواقع من نتاجئ مؤملة و معا�ة و بؤس

مشهد احتضار جعوز وفاه ٔاجل حمتوم يه نفسها الّيت تتقبّل مآيس ٕاّن البرشيّة الّيت يؤذهيا    
 يعّدوهنا ٔافضل نيبل ٕاّن رجالها و ساسـهتا ا)ّطط ة >محلاس،وءاحلروب و تذهب ٕالهيا ممل

اللّعب، كيف ال و قد ٔاحضت عندمه ظاهرة طبيعّية اكالٔلك و الرشب، و انهتاؤها جيلب 
ء احلرب العاملّية الثّانّية ٕاذ ٔاحّس و ïٔنّه مقبل احلزن كام شعر بذ~ ترششل مع قرب انهتا

 )13(.عىل �نتحار
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تبقى نتاجئ هذا الّرصاع الفتّاك واحدة +ام اختلفت ٔانواعه و مسبّباته و ٔاهدافه، ٕاّهنا    
يطرة و الّرغبة يف التّمّ و ٕاحلاق أالذى >الٓخر قدر املسـتطاع هبذا تظّل احلرب .  السـّ

ّية و سوداويّة من بني لك الّظواهر و لنا يف أالدب خري رافد لها  و الّظاهرة االٔكرث ضباب 
  .ختييلية تصويريّة اتمتتّع به من قدر ي رامس ملعاملها بفضل ما 

  فكيف جتلت هذه الظاهرة يف أالدب و هل تعّددت ٔاوجه حضورها؟

  هل ٔاحسن أالد>ء است�ر هذا الهذ�ن الواعي؟

قّيص ٔادب احلرب عامليا ٔاّن تناول ظاهرة احلرب و يكشف ت ::::احلرب يف أالدب العاملياحلرب يف أالدب العاملياحلرب يف أالدب العاملياحلرب يف أالدب العاملي-4
  .نتاجئها يف معظم اÑمتعات و أالمم مٔال احلياة الثّقافية برصيد حافل و متنوّع من املؤلّفات

يزّود� التّارخي بأحداث ساخنة عن احلضارة إالغريقيّة وسـياسـهتا التّوّسعية بني القرنني الّرابع 
لقد . الد، حيث اكن طرفها الّرشيق الهند و الغريب ٕاجنلرتاقبل امليالد و أالّول بعد املي

و احلفاظ عىل سـيادهتا بفعل احلروب الّيت        اسـتطاعت هذه احلضارة بسط سـيطرهتا 
  )14(.مشلت معظم فرتات 2رخيها

يذكّر� 2رخي إالغريق >ثنتني من ٔاشهر املالمح، ملحميت إاللياذة و أالوديسة اللّتني  
يضطر� احلديث عن إاللياذة ٕاىل تذكّر حرب . شغلت احلرب حّزيا كبريا من ٔاحدا4ام

ق م كام نقلت كتب التّارخي، 1183- 1280طروادة الّيت وقعت ٔاحدا4ا يف الفرتة ما بني 
ٕالغريقّي هومريوس ذكرها >قتطاع شذرة مهنا موضوعا ٔال�شـيده أالربعة قد خّ� الّشاعر او 

  .و العرشين املصاغة يف سـتّة عرش ٔالف بيت

تبدٔا هذه احلرب هبروب هيلني ملكة ٕاسربطة مع >ريس بن بر�م م طروادة و يّمت  
بذ~ ٕاعالن احلرب عىل طروادة، و يسـتدعى بطل أالبطال ٔاخيل للمشاركة يف هذه 

  :الّيت يبدو �6 خبلفياهتا ما اضطره للتّساؤل احلرب

  ٔايّة حرب � رجل؟" -

  !بني هيالس و بني طروادة-
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  و من اýََٓرها؟-

  لقد رسق >ريس بن بر�م، هيلني ملكة ٕاسـبارطة -

  رسقها؟ و مل تقت6 الفاجرة؟-

  )15(."فّرت معه، و مل تبايل بأن تلقي رشف هيالس يف الوحل-

البداية حياة البطوx و اÑد و الّرشف، جفعلت امجليع هيتف هبا  شّلكت هذه احلرب يف  
و يقبل علهيا لكن مبيض أالسطول إالغريقّي ٕاىل طروادة و توعّده بتدمريها تدمريا لكّيا صار 

  )16(."ال اكنت هذه احلرب! � للهول" من متنّوا قيا+ا يصدحون بهنايهتا،

نَْست القادة و اجلنود هدفهم ختلّلت هذه احلرب فرتات من الّرصاعات    اYّاخلّية الّيت ا;
ا بدا بني الّرئيّيس حني جعلهتم ينشغلون >ملّ�ات مث ينشقّون و ينقسمون، و لعل هذا م

ن تأّججت نريان العداوة بيهنام بسبب السـبيّتني خريسزي و بريسزي، ئاخيل و ٔاجاممنون الّ� 
        )17(."در القائد العامٔاوشك البطل ٔان يغمد سـيفه من جّراهئا يف ص" بل

ليقّرر ٔاخريا �نقطاع عن املعركة و �نعزال يف معسكره و عدم �شرتاك يف احلرب هو   
يتواصل وصف اجلّو العام للحرب و الّرصاع النّفّيس اّ|ي ٔاضىن النّفوس طي� و . و جنوده

ٔايّة حرب هذه      !حرب: "تسعة ٔاعوام لكّها تعب  و خطوب و ٔاهوال اضطرهتا للتّساؤل
  )18(."الّيت اشـتعلت من هولها الّرؤوس شيبا

كام جعلت ٔاجاممنون القائد العام يرسل خطبة طوي� تفيض >حلّق و تعرتف >لواقع، بل   
تصلح للك زمان و ماكن النطواهئا عىل جانب كبري من احلمكة الّيت حرّي >ملتعّطشني 

ٔايّة حرب هذه الّيت تؤدي بأعّز " واها،والّشغوفني >حلروب �حتاكم ٕالهيا و وعي حف
باب؟ بل ٔايّة حرب هذه الّيت توقع العداوة و  املهج، و تذهب بأعّز الّضحا� من نفوس الشـّ
البغضاء بني ٔاخوين من ٔاعّز ٔابناء هيالس، فريشقان >لفحش من القول، و يتبادالن الهجر 

Dمن ٔاجل امرٔاة؟ دي حبياة ٔاحدهامو م و يوشاكن ٔان يلتحام يف نزال يمن ال  
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� ! ٔاخيل ٔاF من ّ|ة طارئة، و متاع غري مقمي-ٔاغضب –ٔاجاممنون –ٔا� " 
  "للهول

  )19."(و لنعد ٕاىل هيالس...لتنته احلرب، لتنته احلرب    

عقد ما نظم الّشعراء يف لك عرص و بالد +ام تقّدم زمن  دّرهاكنت إاللياذة و ال تزال    
  )20(.هومريوس ٔاو تأخر

اكن هذا احلال قدميا فهو كذ~ يف العرص احلديث، فقد حافظ التّارخي احلرّيب للغرب ٕاذا   
عىل دمويته حيث ٔامضوا ٔاكرث من ٔالفي عام يف حروب مسـمتّرة هنشت ٔاوارصمه، و هو ما 
يؤكّده 2رخيهم اّ|ي يظهر حرو> مسـمتّرة و حتالفات مضاّدة عكسـهتا مج� من احلروب الّيت 

اثنتان  :ة إالغريقيّة ٕاىل القرن العرشين اّ|ي شهد ثالث حروبامتّدت منذ احلضار 
  )21(.ساخنتان و ýلثة >ردة

مل تكن هذه أالحداث اYّامية لمتّر من دون تدوين و است�ر احتضنه أالدب من 
من مثل -ف« نعتقد- خالل عديد املؤلّفات ا)تلفة أالجناس، الّيت لعلّنا نسـتحرض ٔاّمهها روائيا

  .لتولسـتوي و شولوخوفما اكن 

حييلنا ذكر تولسـتوي ٕاىل رائعته احلرب و الّسمل الّيت ظلّت شامة مل تَُزل يوما و ال 
نون معاملها، فبقيت جنمة ٔاضاءت سامء أالدب الغرّيب و ال تزال   .حمت السـّ

اتّسمت هذه الّرواية من خالل است�رها لظاهرة احلرب >لتّعاقب القدمي حيث 
القلق اّ|ي ّمع ٔاورو> بعيد الثّورة الفرنسـية، و شغلت ٔاحدا4ا ٔالفي  جّسدت الّرصاع  و

ن عّرب أالّول عن حتّرك رجال الغرب حنو الّرشق ليقتلوا ٔامثاهلم، و روى ءاصفحة حواها جز 
  .الثّاين اندفاع قّوات اثين عرش شعبا ٔاوروبّيا ضّد روسـيا

  :  بيري و أالمري ٔاندريه فاكن االٓيتورد يف اجلزء أالّول من الّرواية مقطع حوارّي  دار بني

لو ٔاّن هذه احلرب اكنت حرب حترير، لكنت . ٕانّنا االٓن يف حرب مع �بليون"...
ٔاّما ٔان تكون احلرب ملساعدة ٕاجنلرتا ضّد ٔاعظم رجل يف . ٔاّول من ينخرط يف عداد احملاربني
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  .العامل فٕاّن هذا ال يناسبين ٔابدا

  :فقال أالمري ٔاندريه

  .حمارب يسري مدفوعا مببادئ يؤمن هبا ملا وقعت حرب قطلو ٔاّن لك -

  )22(."و سـيكون هذا رائعا للغاية-: ٔاجاب بيري

اكنت هذه الّرواية ٔاكرث الّروا�ت انتشارا ٕاذ ٔاحسنت إالمساك بلحظة يعّدها امجليع    
ا االٔكرث ّرشا و عبثية و ٕان ٔابدوا خالف ذ~، مع ذ~  رٔاى بعض النقّاد ٔاّهنا مل حتقّق م

  )23(."فوىض حبكتني روائّيتني و ليس لها من مركز وسط"تطمح ٕاليه النّفوس كوهنا 

تظهر غري بعيد عن تولسـتوي مؤلّفات ميخائيل شولوخوف الّيت تتناول جوهر موضوع    
الفقر و يث قّدم فهيا وصفا حلاx البؤس و احلرب مثلام ورد يف روايته اYّون الهادئ ح 

اكن علهيا جنود القيرصيّة يف احلرب العاملّية أالوىل، كام ساق وصفا ٔال« التّذّمر و اجلوع الّيت 
كريكوري يوّحض املقطع اّ|ي دار بني اكراجنيا و جلنود حياربون من دون ٕاميان >لهدف و لعل 

  : قال اكراجنيا لكريكوري" ذ~، 

  حسـنا عالم حتاربنا، ٔا� و ٔانت هذا ما ٔاريد ٔان ٔاعرف؟ -   

  .اّ|ي حارب ٔالج6 لك االٓخرينلنفس الّسبب -   

عَيلR ٔان ٔاجّرت أالمر ~ ýنية من ٔاّو® ٕاىل آخره، ٕانّنا حنارب من ! ٔانت ٔامحق! هاه-
نقاتل من ٔاجل القيرص؟  .. فاكهةو من مه هؤالء؟ طيور عىل ٔاجشار ..ٔاجل الربجوازيني

  )24(."لكن من هو القيرص؟ ٕانّه هنّابو 

عندما يصدر الDم عن ٔاحد املشاركني يف يصبح الوضع ٔاكرث عبثيّة و ضبابّية 
فقد جند تربيرا حلال التّذّمر و النّقمة لكن ما ال ميكن تربيره ٔاو التّساهل فيه هو . احلرب

فقدان الهدف يف حرب ختوض غامرها و ٕاّال ملا ختوضها ٔاصال، ولعل هذا ما يكشف طابع 
  .الفساد و �ستبداد اّ|ي ساد ذ~ اÑمتع حيهنا
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املؤلّفات املتّخذة من ظاهرة احلرب موضوعا و قناعا تسوق قناعات و تبقى  
و قد ٔاحسن . تكشف خبا� و نوا� رشيرة انطوت علهيا ٔانفس مل حتمل يوما >لّسمل و أالمان

  .بشاعهتا عىل الرمغ مناملبدعون ف« نعتقد نقلها و تصويرها 

عين أالدب العريب كغريه من آداب اYّنيا بظاهرة  ::::احلرب يف أالدب العريباحلرب يف أالدب العريباحلرب يف أالدب العريباحلرب يف أالدب العريب-5
و ٕابداعات متنّوعة أالجناس امتّدت عىل طول فرتات  احلرب، و ظهرت حولها مؤلّفات 

  .التّارخي العرّيب قدميه و حديثه

شغلت احلرب اهHم العرب قدميا فقد اكن Yى : احلرب يف أالدب العريب القدمي-أ 
مغروسة احلرب غريزة متغلغ� يف كيانه و  ّوة و احلرب، حفبّ و الق إالنسان ميل ٕاىل البأس

  .يف طبائعه

خاض العرب قدميا حرو> عديدة كت الّيت دارت بني داحس و الغرباء، و 
فالعرب . و اخلزرج، ٔاو ت الّيت عرفت حبرب البسوس أالخرى الّيت اكنت بني أالوس

عات الّرعويّة مع ذ~ اسـتعملوا اكنوا ٔاّمة حرب سـبقت سـيوفهم ٔايدهيم خاّصة يف اÑمت
احلمكة ف« عرض هلم من مشالك و ٔاحداث و لنا يف قول زهري بن ٔايب سلمى �حصا قومه 

  :خري مثال

مِ           Rَما عَِلْمُمت َو ُذْقُمت              َو َما ُهَو ِ>حلَِديِث املَُرج Rال
U
  )25(َو َما  احلَْرُب ا

رية فهيم حّىت ٔاّن مهنا ما دام سـنينا عددا كحرب داحس و لقد اكنت احلرب طبيعة فط   
الغرباء الّيت ýرت بني عبس و ذبيان و دامت ٔاربعني سـنة مل تنتج هلم خاللها �قة و ال 
فرس الشـتغاهلم >حلرب، و قد اكن سبهبا مراهنة بني قيس بن زهري و محل بن بدر عىل 

  )26(.داحس و الغرباء

تبدو ٔاسـباب احلروب العربية قدميا متعّددة و تطغى علهيا الّزنعة العصبّية اململوءة ٔانفة، فمل   
يكن هيّمهم ما تلحقه هذه احلروب من ويالت و معا�ة و دمار عىل رمغ تقديرمه املسـبق 

 :|~، و لعل هذا ما جيّسده قول ٔايب العتاهية
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 R ن
U
Rَك ِعْنَد الَكْرِب ِيف احلَْرِب ا ن ;ïَ َي َوَراِئاك ِ R|َعِن الَكْرِب ا X27(َما      تَِفر(  

ته اخلطب، جتدر إالشارة ٕاىل ٔاّن هذا احلضور مل يقترص عىل الّشعر فقط بل عكسـ   
احلمك، و أالقوال املأثورة الّيت يضيق اÑال عن رصدها مجيعا |~ اكتفينا >لّشعر كونه و 

  .تلف ٔاّ�هتمديوان العرب العاكس للك حاالهتم و احلامل ) 

شّلكت البالد العربّية مرسحا توالت عليه : احلرب يف أالدب العرّيب احلديثاحلرب يف أالدب العرّيب احلديثاحلرب يف أالدب العرّيب احلديثاحلرب يف أالدب العرّيب احلديث-بببب
حروب خمتلفة عكست ٔازمة ثقافيّة عربّية معارصة جتاذبهتا ٔاطراف عّدة فانعكس ٔاثرها يف 

  .عديد إالبداعات أالدبّية الّيت نقلت حال جممتع احلرب البائس

الّيت تناولت ظاهرة احلرب مركّزين عىل جنس  سـنحاول رصد مج� من إالبداعات   
و سيّمت ذ~ من خالل وقوفنا عىل عالقة الّرواية  اّ|ي يسـهتوينا الاÑالّرواية بوصفه 

  >حلرب، فهل ٔاّدى هذا التّالحق ٕاىل خدمة أالدب؟ 

جيب ٔان ندرك بداية ٔاّن الّرواية صارت ديوان العرب يف العرص احلديث بفضل قدرهتا    
ٕاّهنا شلك ملعرفة العامل جاملّيا، و دراسـهتا يف سـياقها "و فضح املسـتور،  اخلّالقة عىل كشف

، اّ|ي >سـتطاعته نقل بشاعة )28("الفّين دعوة ٕاىل تناول عالقاهتا مع عمل جامل الفّن العام
  .احلرب يف نسق جامّيل مثري

معيقة و ُمدَرَكة، مفوضوع ليست عالقة الّرواية >حلرب عابرة ٔاو سطحّية بقدر ما يه    
احلرب يؤّمن للّرواية عاملا حسرّ� يزخر >ٔالحداث الّساخنة ذات التّحّوالت املثرية و القضا� 
احليويّة، ٕاّن فضلها عىل الّرواية يتجاوز املسـتوى اYّالّيل اّ|ي يعىن به امجليع ٕاىل املسـتوى 

صيغ القول، فال وجود حلرب من دون  الّرسدّي التّخييّيل املتضّمن )تلف ٔاشاكل الّرسد و
  )29.(قضّية و ال وجود لقضّية من دون قصص

  : ٔاّن نسـبة 1976-1956بّني ٕاحصاء لفّن الّرواية خالل الفرتة ما بني   

مهنا متثّل احلرب %  15من هذه الّروا�ت موضوعها الرئيس احلرب و %  85 -
  . خلفية العمل ٔاو ٔاّهنا تشّلك ٔاحد عنارصه



 مسيــرة بوقــرة/ أ                                                                                هوس احلرب يف أالدب
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تزيد % 18عن أالربعني سـنة، و  1976هبا ٔاد>ء تقل ٔاعامرمه عام كت% 72 -
تني%  10ٔاعامرمه عن امخلسني و    .تزيد عىل السـّ

و ...) فلسطني –أالردن –مرص -لبنان –سور�(كتهبا ٔاد>ء من املرشق% 90 -
  .رب العريبّ غكتهبا ٔاد>ء من امل% 10

ارت حول د% 46، و 1956دارت موضوعاهتا حول حرب الّسويس % 38 -
 -1975حول احلرب اللّبنانية بني عايم% 10، و 1973حول حرب % 6و  1967حرب 
1976).30(  

يوّحض اسـتقراء بعض النّصوص الّروائية ذات الّص� مبوضوع احلروب العربّية إالرسائيلية    
ختّىل املبدعون و املفكّرون و النّقاد عن ٔاوهام املرح�  1967ٔانّه عقب هزمية حزيران

نيّة القوميّة فتوغّلوا يف ترشحي و انتقاد اختالالت اÑمتعات العربّية املفتقدة ٔالسس الوط 
  )31(.الّرصاع اYّميقراطّي و حريّة التّعبري و �عتقاد

راح الّروائيون حيلّلون ٔاسـباب الهزمية يف ٕابداعاهتم من خالل نواح متعّددة فظهرت    
البحر حللمي براكت الّيت مل تكن غري رّدة فعل عودة الّطائر ٕاىل : عديد الّروا�ت كــــ

  )32(.1967رومانسـّية حزينة و مرثّية دامية ملا حدث يف 

يتواصل الكشف عن سبب الهزمية و البحث يف عوامل احنسار املّد العرّيب يف روا�ت 
ياسـيّ  النّفسـيّة ة و العسكريّة، و �جHعّية، و ت الفرتة الّيت ٔانتجت ٔاد> ينضح >حلياة السـّ

  : كام بدا مع
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من ٕانتاج % 50عىل  1967 رصد هذا اجلدول ٔاّمه عرش روا�ت اسـتولت حرب
  )33(.احلرب فهيا

هزمية الفرد  1967يبدو ٔانّه >ٕالضافة ٕاىل احنسار املّد القوّيم فقد عكس ٔادب 
و ٔاغلب ما يالحظ عىل روا�ت ت الفرتة ٔانّه عوض ٔان تسـتغل الّطاقة  حيهنا، العريبّ 

احليلوx دون اهزتاز  إالبداعّية يف رصد الّظواهر إالجيابّية و العمل لالّجتاه الوحدوّي و
  )34(.الهويّة العربّية راحت تغوص يف الهزمية و تنهتـي عندها دون مغادرهتا

  ل صدور2رخي ٔاوّ   ٔاص6   الاكتب   الّرواية 

  ٔانت منذ االٓن

  الاكبوس 

  عودة الّطائر ٕاىل البحر

  عائد ٕاىل حيفا

  ٔاّم الّسعد

  سداسـيّة أالّ�م السـتّة

  العرس الفلسطيينّ 

  أالبرت

  مرص ٔاطول يوم يف 2رخي

  املتشائل

  تيسري سـبول

  ٔامني شـنار

  حلمي براكت

  كنفاينغّسان 

  عّسان كنفاين

  ٕامييل حبييب

  ٔاديب حنوي 

  ممدوح عدوان 

يد الرشجبي    السـّ

  ٕامييل حبييب

  ٔاردّين 

  ٔاردّين 

  سورّي 

  فلسطيينّ 

  فلسطيينّ 

  فلسطيينّ 

  سوريّ 

  سوريّ 

  مرصّي 

  فلسطيينّ 

  

1968  

1968  

1968  

1969  

1969  

1970  

1970  

1970  

1971  

1975  
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بنفس الّطابع املأساوّي و الّرؤية ) 1967(يسـمتّر إالبداع الفّين اّ|ي يستمثر احلرب    
تكن مل  1967مك تأخّرت حّىت اكتشفت ٔاّن هزمية :"الّسوداويّة  و هو ما يظهره املقطع االٓيت

  ...ٔاجل اكن �نفصال هزميتنا أالوىلأالوىل، هل تذكر ما كنت ٔاحّدثك به عن �نفصال؟ 

. فاحلّاكم مه اّ|ين اهنزموا و حنن ندفع الثّمن. ٔانت تعرف قناعيت بأنّنا مل هنزم مّرة واحدة-   
  )35(."ال بأس علينا ٔان نصرب و نقاوم

عىل مرشوع الوحدة العربّية، ٕاذ  1961عام  يبدو واحضا ٔاثر �نفصال املرصّي الّسوريّ    
  .استبدل بوحدة املصري الّيت اكن نتيجهتا هزمية زلزلت كيان الفرد العريبّ 

ففي . عىل أالدب الّسورّي عاّمة 1967جتدر إالشارة يف هذا املقام ٕاىل تأثري حرب   
ملرسح السـياّيس، املرسح مثال اكنت الهزمية عامال +ّما يف اجتاه غالبّية الكتّاب حنو ا

فالّصدمة الّيت تسـّببت هبا الهزمية اكن لها ٔاثر ٕاجياّيب يف بزوغ حصوة فكريّة يف ٔاوساط هؤالء 
  )36(.الكتّاب اّ|ين برز من بيهنم سعد هللا ونوس

إالبداعّي عربّيا حيث صار يشمل  1967ال نغفل عن إالشارة ٕاىل اتّساع جمال حرب    
تغّريت أالحوال و ظهر سـيل من إالنتاج أالدّيب اّ|ي  1967فبعد . أالدب إالرسائييلّ 

يعكس ردود فعل �نتصار إالرسائيّيل يف هذه احلرب كقصائد ٕاحساق شـيالف الّيت تغنّت 
>ملوازاة ظهرت بعض املؤلّفات العاكسة لتخّبط اجلنود . بتحقيق شعار ٔارض ٕارسائيل الاكم�

حملاربني لسـّياح لوحاممي الّصادر يف ٔاكتوبر و تعّذهبم لعل ٔاّمهها ف« نرى كتاب حديث ا
و اّ|ي طبع مخس مّرات، احتوى عىل ثالثني حمادثة اشرتك فهيا حوايل مائة و  1967

ٕانّين منذ ٔان وعيت لنفيس :"جاء فيه عىل لسان ٔاحد احملاربني. ٔاربعني من ٔابناء املسـتعمرات
  )37(."رب فهيا حر> حقيقيّة  كجنودو ٔا� ٔاذكر احلرب و االٓن هذه يه املّرة أالوىل الّيت حنا

يف عديد  هبدت معاملو  ،1973ٔادب خّص حرب  1967نشأ >ملوازاة ٔالدب حرب    
أالعامل الّيت مشلت املرشق العرّيب كام املغرب اّ|ي مل ختل منه اجلهود الّروائية، الّيت ٔاولت 

ربيع، حيث جتاوز فهيا  لهذه احلرب اهHما من ذ~ رواية رفقة الّسالح و القمر لـمبارك
إالحاطة التّارخيّية >ملوضوع و راح يتخّيل ما اكن جيري يف امليدان بفضل اجلهود الّيت بذلهتا 
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  )38(.الفلسطينيّة يف معركهتم مع العدّو إالرسائييلّ  الفرق املغربّية مبعّية نظريهتا الّسوريّة و

رب ترشين ، فظهر كتاب ُوجد ٔايضا من ٔالّف سريا ذاتّية متحورت حول ٔاحداث ح   
الوسام لٕالذاعّي عادل النّادي، و جاء يف مذكّرات حقيقية اسرتجعها صاحهبا منذ اكن 

  )39(.جندّ� يف صفوف املقاتلني يف اجلهبة فاكنت حاك�ت واقعّية ملا جرى

هّزة يف الواقع إالرسائيّيل عىل اكفة أالصعدة، و راح املبدعون  1973ٔاحدثت حرب    
الهّزة و الرّجة الّيت اختل لها التّوازن النّفّيس و �جHعّي و أالمّين يكتبون عن 

  .لٕالرسائيلّيني ما ٔاّدى ملراجعة شام� للك املسلّامت الّسابقة

ظهرت خالل هذه الفرتة ٔاعامل رصحية عّربت عن التّفّسخ اّ|ي ٔاصاب اÑمتع     
صاب كام ّمت رفض مسلسل لعُ ، ٕاذ وصف بأنّه مصاب مبرض ا1973إالرسائيّيل بعد حرب 

احلروب لكّية و انتقدت إاليديولوجية الّصهيونية حبّدة خاّصة مع مائري شاليف اّ|ي جتّرٔا و 
ٔانكر أالساطري الهيوديّة املتّص� خبرافة فلسطني ٔارض امليعاد، بدا هذا يف روايته عيسو 

  )40(.الّيت طبعت ٕاحدى عرشة مّرة

الّيت عنيت هبا العديد من الّروا�ت العربّية خاّصة  1982نّية جتدر إالشارة  للحرب اللّبنا   
مهنا الّسوريّة كــرواية املمّر  لياسني رفاعية و كذ~ روايته رٔاس بريوت الّيت عاجل فهيا 

، و قد شّلكت جتاوزا كبريا ملا تناو® يف روايته املمّر بذ~ اعتربت ٕاضافة 1982حرب 
  )41(.بنانّية خاّصةهاّمة للحرب عاّمة و احلرب اللّ 

 1982و لي� املليار لغادة الّسامن الّيت اختذت من الّرصاع العرّيب إالرسائيّيل صيف    
  )42(.حدý مفصلّيا

صار الّرشخ اّ|ي ٔاحدثه �جتياح بعد خروج ٕارسائيل رشوخا عّدة هنشت ثقافة     
  )43(.الب�، كيف ال و قد تركّز معظم الهجوم عىل املنشآت الثّقافية

تظل احلرب ٔاكرث ٔافعال البرشيّة ّرشا و فتاك بلك املنجزات و القمي الّيت تظاهر إالنسان    
 .ال جتلب سوى اYّمار و احلزن و املعا�ة-احلرب- دوما بصوهنا و نرشها، ٕاّهنا
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و من بني : "صدر عن عبد الرحامي �غي اعرتاف رصحي بفضل حنّا مينه، جاء فيه    
ين حنرت+م ملواقفهم هذا الاكتب الّرواّيئ املبدع حنّا مينه اّ|ي يشّلك حلقة هؤالء أالد>ء اّ| 

مضيئة يف خطّ الّرواية العربّية الهادفة ٕاىل خلق ثقافة عربّية سـياسـّية، اجHعّية توّحد 
  ) 44( ."و �سـتغالل  امجلاهري لتقف يف وجه الّظمل و القمع

قدوة للّطاحمني يف حتقيق العداx �جHعية و التّغيري يمتتّع حنّا مينه بسرية عطرة تعّد    
إالجيايب، هذا ما يظهره التّقّيص املدرك مجل� ٔاعام® عىل اختالف ٔاجناسها، مع ذ~ 
سـنصب �هHم عىل مؤلّفاته الّروائية الّيت تضّمنت تناوال مبارشا و معّمقا لظاهرة احلرب، 

  .لعل ٔاّمهها رواية املرصد

يخ يف حرب ترشين  تعرض هذه    اÑيدة من  1973الّرواية قصة حترير مرصد جبل الشـّ
العدّو إالرسائيّيل و ما رافق ذ~ من صعو>ت و حقائق لعل ٔاّمهها تكذيب ٔاسطورة 

جنازات الّيت حقّقهتا اجلهبة ي ال هيزم، فعكست بذ~ روعة االٕ اجليش إالرسائيّيل اّ| 
 لوال ختاذل اجلهبة املرصية و اخليا�ت الّيت علّقت و النّرص الّسوريّة و اكدت تأيت >لفوز

انطوت هذه الّرواية عىل مكّ مصطلحّي هائل خّص املعجم احلرّيب . النّرص ٔالجل غري مسمى
و هو ما تظهره أالدوات و الوسائل و خمتلف العملّيات و املعارك الّيت يعكسها اجلدول 

 :االٓيت
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  جتلهيا و متظهرها  املصطلحات

  الوسائلأالسلحة و 

  

  ٔامكنة عسكريّة

  

  خشصّيات و رتب عسكريّة

  

  ارسات و ٔانشطة حربّيةمم

  

-مدّرعات-طائرة-قنابل-رادار-مسّدس-رّشاش-دّ>بة- مدفع
  ...سفن حبرية-صوارخي-جّويح سال

املرصد                  -غرفةالقيادة-املعسكر-قاعدةعسكريّة-لكّيةحربّية

  

  ...القائد- املقاتل-اجلنديّ -الّرائد-املالزم-النّقيب-املقّدم

  

-تعبئة-تدريب-خّطة- مكني-ٔالغام-اقتحام-تفجري- معارك-قتال
  ...معل حريب-مقاومة

  :جتدر إالشارة ٕاىل تواتر مصطلح احلرب يف هذه الّرواية بنسـبة عالية و يف حاالت متنوعة

  .مّرة ةمائة و مخس عرش تواترت بنسـبة : احلرب من دون ارتباط 2رخيي-

  .تواترت مخس مّرات 1948حرب -

  .تواترت مخسا و سـبعني مّرة 1967حرب -

  .تواترت مائة و سـبعا و عرشين مّرة 1973حرب -

ٔاّما املعارك بوصفها ٔاداة احلروب فطغت عىل اكمل صفحات الّرواية و رصدت بنسـبة    
  .ميةو اثنتني و سـتّني مّرة لكّها دا تواتر تقّدر مبائتني

تظهر رواية املرصد ف« نعتقد الّرواية احلربية الوحيدة من بني روا�ت حنّا مينه، و هو    
ما عّززه احلضور القوّي و الفّعال و احلرّيك للمعجم احلرّيب، الّيشء اّ|ي جعل من احلرب 

  .يف هذه الّرواية ظاهرة فاع� يف الفرد العريب
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    ّ ه ٕاذا اكنت +ّمة أالد>ء زمن الّسمل هندسة النّفس يؤمن حنّا مينه بقناعة مفادها ٔان
البرشيّة، فٕاّهنا زمن احلرب تتحّول ٕاىل حتريضها عىل العمل بأقىص طاقاهتا وفق هندسـهتا 
الّسابقة فيخلق بذ~ ٕانسان مضحي يف سبيل وطنه، و هبذا يكون أالدب قد ٔاّدى دوره 

حشهنا و تفجري القّوة الاكمنة فهيا  من خالل اللكمة و معل عىل توعية اّ|ات البرشيّة و
  )Ñ).45اهبة العدوّ 

يف العمل البنّاء لتجاوز النّكسة و ذ~ بعودته من  1967ٔاسهم حنّا مينه بعد حرب   
منفاه �ختياري ع6ّ يقّدم رؤية و يرمس ٔافقا يّمت من خالهلام جتاوز الهزمية، فمل يركن 

كام فعل غريه بل س تّيارا معاكسا فّضل من  لالهنزاميّة و جترحي اّ|ات و ندب الّزمن
خال® مواص� النّضال >للكمة الّيت راهن عىل فعاليهتا، جفاءت معظم مؤلّفاته ٕايذان مبواص� 
النّضال و عدم اليأس و رضورة �سـمترار رمغ النّكسة و لعل هذا احلرص نلمسه يف كتابه 

عند العرب قدميا و حديثا، و  ٔادب احلرب اّ|ي تعرض فيه >سـتفاضة ٔالدب احلرب
  .كذ~ يف العامل مسـتدّال يف لك ذ~ بشواهد ٕابداعّية

  

        : : : : اخلالصـةاخلالصـةاخلالصـةاخلالصـة

ٔاحسن أالدب إالمساك >للّحظة املناسـبة ملا عقدت الّرواية مع احلرب رصحا من التّالحق    
  .اّ|ي عاد >لنّفع عىل أالدب

ظاهرة من ظواهر الّسريورة الّروائية  عالقة الّرواية >حلرب عالقة اجلزء >للك، فاحلرب   
بل ٕاّهنا حلقة جوهرية يف بنية أالدب ذ~ ٔاّن احلرب جتاوز للمألوف بفضل طابعها احلرّيك 
اّ|ي يؤّمن ٔامناطا رسديّة غري معهودة يف جمال أالدب، كام يكشف عن قدرة أالدب يف 

ن كيف يّمت ذ~ و من حتويل احلرب ٕاىل صورة فنّية مجي� خارقة للك آفاق التّوقع، لك
  .خالل ٔاّي الوسائل
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        الهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــشششش و املراجــــــع و املراجــــــع و املراجــــــع و املراجــــــع
 

   .)بح ر (عامر ٔامحد حيدر، مادة : قيق، حت )جامل اYّين محمد بن مكرم(ابن منظور  1

، 9املوسوعة العربّية العاملّية، مؤسسة ٔاعامل املوسوعة للنّرش و التّوزيع، الّر�ض، ج 2
  .162، ص1999، 2ط

ياسة، املؤسسة العربّية لّ�راسات و النّرش،  3 عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السـّ
  .170، ص 2001، 4، ط1بريوت، ج

سايم عوض، معجم املصطلحات العسكريّة، دار ٔاسامة للنّرش و التّوزيع، عامن،  4
  .184، ص 2008، 1ط

ياسة، ج 5   .170، ص1عبد الوهاب الكيايل، موسوعة السـّ

، عامل )ولو;ّ يسـ و مدخل من ٔاجل فهم س(هرة 2رخيّية ، احلرب ظاسـّيار امجليل 6
، ص 36،2007، ا2�Ñالكويت، العدد الفكر، اÑلس الوطّين للثّقافة و الفنون و أالدب

22.  

 العرّيب و إالسالّيم، مكتبة لبنان خيرفيق العجم، موسوعة مصطلحات عمل التّار 7
  .282، ص2000، �1رشون، بريوت، ط

دفاتر (غاسـتون بوتول، احلرب ٔاو ٔاقىص درجات العنف، من كتاب العنف ٔانظر  8
محمد الهاليل و محمد لزرق، دار توبقال للنّرش، : ، ٕاعداد و ترمجة)نصوص خمتارة–فلسفيّة

  .45-44، ص2009، 1املغرب، ط

   .162، ص9املوسوعة العربّية العاملّية، ج 9

   .163، ص نفسهاملرجع  10
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نظر خاY رمزي الزبايعة، جرامئ احلرب يف الفقه إالسالّيم و القانون اYّوّيل، دار ي  12
  .62- 60، ص2007، 1النّفائس للنّرش و التّوزيع، أالدرن، ط

دراسة شام� لنظرية توازن القوى و (ٕابراهيه ٔابو خزام، احلروب و توازن القوى 13
، 2009، 2،دار الكتاب اجلديدة املتّحدة، بريوت، ط)دلية >حلرب و الّسالمعالقهتا اجل

  .248ص

غياث جحار، دار �حتاد، بريوت، : ظر ٔارنوY ثوينيب، حرب و حضارة، ترمجةين 14
  .144- 143، ص1993

  .50، ص2001، 6دريين خشـبة، دار العودة ، بريوت، ط: هومريوس، ترمجة  15

  .55املرجع نفسه، ص  16

  .79-78نظر املرجع نفسه، صي  17

     .84املرجع نفسه، ص 18

  .85-84نظر هومريوس، إاللياذة، صي  19

  .28، ص1سل«ن البسـتاين، ج : ٕالياذة هومريوس، ترمجة 20

حازم الببالوي، حنن و الغرب عرص املوا�ة ٔام التّاليق، دار الّرشوق، القاهرة،  21
  .16، ص1999، 1ط 

/ الّسمل، دار و مكتبة الهالل للطباعة و النّرش و التّوزيع ليو تولسـتوي، احلرب و 22
  .50- 48، ص1ج ،)بريوت(دار البحار 

تار جواد، صنعة الّرواية، دار جمدالوي للنّرش و التّوزيع، ّمعان، ط 23  ، 2عبد السـّ
  .45، ص2000

، ص 1979 ،2جناح العطار و حنّا مينه، ٔادب احلرب، دار االٓداب، بريوت، ط 24
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