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 دمةــمق
 

 قواعد النشر في مجلة )الزيتونة(

 اللغة العربية وآدابها
 
ً

 تعريف باملجلة:  -أوال

عن املجلس  محكمة تصدر  مجلة دورية نصف سنوية (الزيتونةمجلة ) -

 العلمي في مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع.

، باللغتين وآدابهاتهتم املجلة بنشر البحوث األصلية في اللغة العربية  -

 نشر من قبل.ي  ي لم ذالعربية واإلنجليزية من نتاج الباحثين، ال

 تعبر املواد املنشورة في املجلة عن آراء مؤلفيها. -

 
ً
 ت للباحثين: تعليما -ثانيا

 أن يتسم البحث باألصالة والقيمة العلمية واملعرفية وبسالمة اللغة ودقتها.   .1

أال يكون البحث جزًءا من بحث سابق منشور، وأن يقدم الباحث إقراًرا  .2

 للنشر بمجلة أخرى.  
ً
 خطًيا بأال يكون البحث منشوًرا أو مرسال

 من رسالة علمية، يتم إر  .3
ً
فاق نسخة إلكترونية في حال كان البحث مستال

، مع اإلشارة لذلك في الصفحة األولى CDمن الرسالة العلمية على إسطوانة

 من البحث. 

( صفحة بما في ذلك األشكال 40أال تزيد عدد صفحات البحث على) .4

 والرسوم والجداول والصور واملراجع.

ذكر اسم الباحث أو أّي إشارة له في متن البحث، وذلك لضمان سرية  .5 أال ي 

 ملية التحكيم.  ع
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أن يقوم الباحث بتعبئة طلب النشر املوجود على الصفحة االلكترونية  .6

 وأن يلتزم بالدقة التامة في تعبئته.   للمؤسسة،

باللغة العربية واآلخر باللغة  أن يتضمن البحث ملخصين؛أحدهما .7

( كلمة، مع ضرورة كتابة 200اإلنجليزية، على أال يتجاوز امللخص مائتي )

عنوان البحث باللغة االنجليزية، وأال تكون الترجمة حرفية للملخص 

 والعنوان.

 تنسيق البحث: -اثالث

 ( سم.  21*29( بأبعاد )A4الورق: من حجم ) -

 سم للجانبين األيمن واأليسر.   4سم لألعلى واألسفل، و 5الهوامش:  -

 املسافة بين األسطر: مفردة.  -

( كما Windows( تحت نظام تشغيل )2007wordالخطوط: من برنامج وورد ) -

 يلي:

  :اللغة العربيةSimplified Arabic غامق للعنوان ، 14، حجم الخط

ادي لباقي النصوص والجداول ع 12غامق للعناوين الفرعية، 13الرئيس، 

 وترقيم الصفحات.  

 
ً
 طريقة التوثيق: -رابعا

 املصادر واملراجع: - أ

عند ورود آية قرآنية يذكر ما يليها في املتن: اسم السورة، رقم اآلية. مثال  -

 ( وتكتب اآلية مشكولة كما في نص القرآن الكريم.  2)األعراف:

النبوي الشريف: يشار إليه في املتن فقط باسم الكتاب يتبعه فراغ،  الحديث -

فرقم الجزء تتبعه شرطة مائلة فرقم الصفحة يتبعه نقطتان ثم رقم الحديث 

 .234:53/1))صحيح البخاري  :إن وجد

 ،يعامل )ديوان الشعر والرواية( عند التكرار في املتن معاملة الحديث الشريف -

 ( 1/35يمثال: )ديوان املتنب
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 ويذكر املرجع في الهوامش في نهاية الصفحة بحسب  -
ً
ما عدا ما سبق يعطى رقما

، ورقم الصفحة بين قوسين مثال: اسم الكتابالتالي: اسم الشهرة للمؤلف، و 

 .(2017األدب العربي بين عصرين  اململوكي والعثماني، ) ،أبو علي

 في ن -
ً
 هاية البحث على النحو اآلتي:يتم ترتيب قائمة املصادر واملراجع هجائيا

اسم الشهرة للمؤلف؛ االسم األول، تاريخ النشر بين قوسين، نقطتان، اسم 

الكتاب، عدد األجزاء، ذكر اسم املحقق أو املترجم، الطبعة أو رقمها، دار 

 النشر، مكان النشر، الجزء.  

،  األدب العربي بين عصرين: اململوكي والعثماني(: 2017) نبيل خالد، أبو عليمثال: 

 .  غزة، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع

اسم املقال، اسم  ،املقاالت: اسم الشهرة لكاتب املقال؛ االسم األول، السنة - ب

 غميقالدورية، العدد، دار النشر، مكان النشر، رقم الصفحة مع ضرورة ت

 اسم الدورية. 

علم األصوات الكوستيكي، مجلة النجاح  ،(1989) ،جوادمثال: النوري؛ محمد 

 . 190-157جامعة النجاح الوطنية، نابلس، العدد الرابع، ص  لألبحاث،

عرف به كما يأتي، مع ضرورة  -ج  كالشبكة العاملية ي 
ً
 الكترونيا

ً
إذا كان املرجع مصدرا

 :وضع تاريخ زيارة املوقع

 ثم الرابط بين  ،ثم اسم املوقع ،ملقالثم اسم ا ،االسم األول  ؛يذكر اسم الشهرة

 وتاريخ الزيارة. ،قوسين

 إجراءات النشر:

يقدم املؤلف من داخل الوطن وخارجه نموذًجا لطلب النشر في مجلة  -

 بثالث نسخ ورقية للبحث ونسخة الكترونية على الزيتونة)
ً
باإلضافة  CD( مصحوبا

 إلى اإليصال املالي الخاص برسوم التحكيم على العنوان التالي: 

 .(86 /4) – (kبلوك ) – النصيرات – مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع

 kghonem@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 00972598 915715: جوال       2557747009728هاتف:   
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 .  املؤسسة$ رسوم تحكيم في 50يقوم الباحث بدفع مبلغ  -

تخضع جميع البحوث املرسلة لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير لتقرير أهلية  -

 البحث للتحكيم، ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث مع بيان األسباب.

بعد الفحص األولي وقبل فض البحث يتم إرجاع رسوم التحكيم في حال ر   -

 .التحكيم

إرسال البحث للتحكيم النهائي، أو في حالة طلب ال تتم إعادة الرسوم في حالة   -

 .  الباحث سحب البحث

تخضع األعمال املقدمة للتحكيم، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات  -

 التحكيم، وال ترد األعمال غير املقبولة إلى أصحابها، دون بيان األسباب.

هدى الباحث نسخة من مجلة ال - عند  ة التي تشتمل على بحثه املنشور زيتوني 

 . صدورها

(، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداعجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) -

 وعند قبول البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من املؤلف إلى املجلة.  

يخضع ترتيب املواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو  -

 قيمة العمل. 

إن االلتزام بهذه التعليمات يعني سرعة اإلنجاز وتحقيق املصلحة للباحث، علًما  -

 بأن اإلخالل بها يعني تأخير البحث لحين اكتمال املطلوب.  

 وهللا ولي التوفيق،،، 

 هيئة التحرير
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 المكان في الرواية النسوية الفلسطينية تجليات 

 في مطلع القرن الحادي والعشرين
 

 أ. وداد محمد ريان    أ.د. كمال أحمد غنيم 
 

 

 الملخص
انطالقًا من أهمية الفضاء الروائي الذي يعد من تقانات السرد الروائي، حاول البحث تتبع الفضاء في 

 شكليه: 
الشكل األول: الفضاء الجغرافي ) المكان (، وركز البحث على الفضاء الجغرافي من حيث كونه مغلقًا 

 فتم رصد تشكالت هذه األفضية في عدد من الروايات مجال البحث.  أو مفتوحًا، 
الشكل الثاني: الفضاء النصي، وهو الصور الشكلية للنص السردي، وهو فضاء طباعي مكاني يتشكل 

 عبر مساحة الكتاب وأبعاده. وبالتالي تم رصد هذه التشكالت.
 

Abstract 

The manifestations of place in the Palestinian feminist novel at the beginning 
of the twenty-first century 

The research tried to trace the narrative space, which is one of the novelistic 
narrative technologies, in its two forms 

The first form is  the geographical space (place), with a focus on the geographical 
space in its two types, closed and open, in some related narratives. 

The second form is the textual space, which is the formal images of the printed 
narrative text with its dimensions, where these formations were monitored 
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 مفهوم المكان:
يحتللللل المكللللان منزلللللة منمللللة كتقانللللة مللللن تقانللللات السللللرد الروائللللي، ويعللللد  
مفتاحلللللللا ملللللللن مفلللللللاتيب قلللللللراءخ اللللللللنص  حيلللللللث تلللللللرتبط العناصلللللللر األ لللللللر  ملللللللن 
ش صلللللليات وأحللللللداث بلللللله ارتباطللللللًا وثيقللللللًا، فلللللللم يعللللللد ديكللللللورًا أو  لفيللللللة للروايللللللة، 

مثلللللل عبلللللر اللغلللللة والكلملللللات،  فلللللال يوجلللللد    وهلللللو عبلللللارخ علللللن مكلللللون سلللللردي يت
مللللن  للللالل اللغللللة، فنللللو بللللذل  فضللللاء لفضللللي بامتيللللاز، ي تللللل  عللللن الفضللللاءات 
ال اصلللللللة بالسلللللللينما والمسلللللللرت، أي علللللللن كلللللللل األملللللللاكن التلللللللي نلللللللدركنا بالسلللللللمع 
والبصللللللللر،  ن للللللللله فضلللللللللاء   يوجلللللللللد    مللللللللن  لللللللللالل الكلملللللللللات المطبوعلللللللللة فلللللللللي 

 .(1)الكتاب 
ن أشللارت  ليلله الروايللة أو عنتلله أو سللمته فنللو  ذن  مكللان مجللازي حتللى  وا 

با سم، وليس هو المكان نفسه المتمثِّل فلي الواقلع ال لارجي   ذ يضللم المكلان فلي 
الروايللة هللو )المكللان اللفضللي المت يللل(  أي المكللان الللذي صللنعته اللغللة انصللياعا 

وللله دور كبيللر فللي تحريلل  األحللداث ورسللم  (2)ألغللراا الت ييللل الروائللي وحاجاتلله 
الش صيات ووص  المتطور الروائي، فالمكان ليس عبثيًا  بلل لله ضلوابط تكلون 
متصلللة فللي أغلللب األحيللان بالوصلل ، وهللي لحضللات تضنللر فللي الروايللة متقاطعللة 

، وهلللللو متعلللللدد تبعلللللًا لتغيلللللر األحلللللداث (3)بالتنلللللاوب بلللللين السلللللرد ومقلللللاطع الحلللللوار 
ن واحلد، وهلو والش صيات  بل يتعدد بوجنات النضر، فال يمكن الحديث عن مكا

                                                           

 .27( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص1)
العربيلللة، البنلللاء والرقيلللا )مقاربلللات نقديلللة(، منشلللورات اتحلللاد الكتلللاب  ( سلللمر روحلللي الفيصلللل، الروايلللة2)

 .75، ص2003العرب، دمشق، 
 .62( ينضر: حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص3)
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غيلللر منتللله وغيلللر متجلللانس وغيلللر مسلللتمر، وهلللو يعلللي  عللللى محدوديتللله كملللا أنللله 
 .(1)فضاء مليء بالعثرات والحواجز 

ويللرتبط المكللان ب طيللة األحللداث السللردية، بحيللث يمكللن القللول  نلله يشللكل 
المسار الذي يسلكه تجاه السرد. وهذا التالزم في العالقة بين المكلان والحلدث هلو 

لروايلة تماسلكنا وانسلجامنا ويقلرر ا تجلاه اللذي يل لذه السلرد لتشلييد الذي يعطي ل
 طابلللله، ومللللن ثللللم يصللللبب التنضلللليم الللللدرامي للحللللدث هللللو  حللللد  المنللللام الرئيسللللة 

 .(2)للمكان
ويللرتبط المكللان بللاادرا  الحسللي، ويللتم تقديملله عللن طريللق وصلل  أبعللاده 

وغرافيللة تحكمنللا ال ارجيللة والدا ليللة، فالمكللان  مسللاحة ذات أبعللاد هندسللية أو طب
، وهو فضال عن ذل   نضام ملن العالقلات المجلردخ يسلت ر  (3)المقاييس والحجوم 

ملللن األشلللياء الماديلللة الملموسلللة بقلللدر ملللا يسلللتمد ملللن التجريلللد اللللذهني، أو الجنلللد 
، و أهميللة المكللان   ت تللل  عللن أهميللة الزمللان أو الشلل وص (4)الللذهني المجللرد 

قللع  للار  المكللان بللل   بللد أن تقللع فللي فضللاء ألنلله   يمكللن أن نتصللو ر أحللداثا ت
 .(5)مكاني حقيقي أو يصوره الكاتب بواسطة اللغة 

وقد تعددت المصطلحات التي تناولت مفنوم المكان، فقد سمي بالمكلان، 
والحيز، والفضاء. وحضي كل ملن الفضلاء والمكلان فلي الروايلة باهتملام البلاحثين، 

نه مجلرد شليء صلامت أو  لفيلة، تقلع حيث يتجاوز المكان في النص الروائي كو 
                                                           

 .36( ينضر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص1)
 .30، 29، 20( حسن بحراوي. بنية الشكل الروائي، ص2)
، 1لبنللللان، ط -لللللنص، دار الحداثللللة للطباعللللة والنشللللر والتوزيللللع، بيللللروت(  عتللللدال عثمللللان،  ضللللاءخ ا3)

 .5، ص1988
 .5( اعتدال عثمان،  ضاءخ النص، ص4)
، قسلنطينية، 1(  دريس بوديبلة، الرقيلة والبنيلة فلي روايلات الطلاهر وطلار، شلركة اشلغال الطباعلة، ط5)

 .180، ص2000
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علينا أحداث الروايلة، فنلو عنصلر غاللب فلي الروايلة حاملل لد للة، وتقانلة منملة 
ملللن تقانلللات السلللرد فلللي الروايلللة، و لعملللل األدبلللي حلللين يفتقلللد المكانيلللة، فنلللو يفقلللد 

 .(1) صوصيته وبالتالي أصالته 
وقد آثر المشتغلون بدراسة عنصلر المكلان فلي الروايلة اسلت دام مصلطلب 
الفضللاء الروائللي عللن مصللطلب المكلللان الروائللي  حيللث وجللدوا فللي األول شلللمولية 
أوسلللع، لكونللله يشلللمل المكلللان. فالمكلللان الروائلللي، مكلللان بعينللله تجلللري فيللله أحلللداث 

، ويكلون المكللان الروايلة، بينملا يشلير الفضلاء الروائلي  للى المسلرت الروائلي بلكملله
. فمجمللوه هللذه األمكنللة هللو فضللاء الروايللة ألن  الفضللاء أوسللع (2)دا للله جللزءًا منلله

وأشمل من معنى المكان، وما دامت األمكنة في الروايلات غالبلا ملا تكلون متعلددخ 
 .(3)فإن فضاء الرواية يلفنا جميعا 

 الفضاء الروائي:
حدده، ويحليط بنلا ملن ُيعر  الفضاء بلن ه  الفضاء الرحب الذي يحددنا ون

كل جانب، من فوقنا ومن تحتنلا، وعلن أيماننلا وشلمائلنا،   ننلائي، يلقدي دورا ذا 
 .(4)أهمية في عملية الفنم والتفسير باعتباره مكونا من مكونات ال طاب الروائي 

والفضاء هو مجموه األماكن الروائيلة التلي يلتم بناقهلا فلي اللنص الروائلي 
للسلرد،   يوجلد    ملن  لالل اللغلة فنلو فضلاء لفضلي  فنو من المكونات األ ر 

بامتياز وي تل  علن الفضلاءات ال اصلة بالسلينما والمسلرت أي علن كلل األملاكن 

                                                           

، المقسسلللة الجامعيلللة للدراسلللات والنشلللر ( غاسلللتون باشلللالر، جماليلللات المكلللان، ترجملللة غاللللب هلسلللا1)
 .6– 5، ص1987، 3والتوزيع، ط

 .62( حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص2)
 .63( حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص3)
، 1( علللزوز عللللي اسلللماعيل، شلللعرية الفضلللاء الروائلللي عنلللد جملللال الغيطلللاني، دار العلللين للنشلللر، ط4)

 .40، ص2010مصر،  -القاهرخ
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التلللي نلللذكرها بالبصلللر أو السلللمع،  نللله فضلللاء   يوجلللد سلللو  ملللن  لللالل الكلملللات 
المطبوعللة فللي الكتللاب، ولللذل  فنللو يتشللكل كموضللوه للفكللر الللذي ي لقلله الروائللي 

أجزائلللله ويحمللللله طابعللللا مطابقللللا لطبيعللللة الفنللللون الجميلللللة ولمبللللدأ المكللللان بجميللللع 
 .(1)نفسه 

و  ن  العناصلللر المكونلللة للفضلللاء هلللي األملللاكن المتفرقلللة المتلللرددخ  لللالل 
مسار الحكي، والفضاء هو كل هذه األشلياء  ن له يلل  مجملوه الحكلي ويحليط بله، 

 ن ه مجموه األمكنة التي ...  ن  الفضاء في الرواية هو أوسع وأشمل من المكان، 
تقللللوم علينللللا الحركللللة الروائيللللة المتمثلللللة فللللي سلللليرورخ الحكللللي سللللواء تللللل  التللللي تللللم 

، والفضللاء أوسللع مللن (2)تصلويرها بشللكل مباشللر أم تللل  التللي تللدر  بالضللرورخ.... 
المكلللان  حيلللث يشلللمل األملللاكن، بااضلللافة  للللى عالقتللله بالش صللليات ومنضورهلللا، 
وعالقتنا أيضًا باألحداث، وتحليل المكان يقود  لى تحديد طبيعة الفضلاء الروائلي 
فينا،  وأن د للة مفنلوم الفضلاء   تقتصلر عللى مجملوه األمكنلة فلي الروايلة  بلل 

للحلللللوادث فللللللي هلللللذه األمكنللللللة، ولوجنلللللات نضللللللر  تتسلللللع لتشللللللمل اايقلللللاه المللللللنضم
الش صللليات فينلللا، وملللن ثلللم يبلللدو مصلللطلب )الفضلللاء( أكثلللر شلللمو  واتسلللاعا ملللن 

 .(3)مصطلب المكان 
وقللللد صللللاحب مصللللطلب الفضللللاء  شللللكالية، نتجللللت عننللللا دراسللللات ورق  
م تلفللة، فضنللر الفضللاء الجغرافللي، والفضللاء النصللي، والفضللاء الللد لي والفضللاء 

وهق ء النقلاد والبلاحثون  ن ا تلفلت وجنلات نضلرهم وتعريفلاتنم  كمنضور أو رقية.
للفضلاء الروائللي     أن نلم اجتمعللوا عللى أمللر هلام هللو أهميلة هللذا الفضلاء.  ن  مللا 

                                                           

 .27حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص( 1)
 .64حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص( 2)
( ينضر: سمر روحي الفيصل، الروايلة العربيلة، البنلاء والرقيلا، مقاربلات نقديلة، اتحلاد الكتلاب العلرب، 3)

 .71، ص2003دمشق، 
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ينمنا التقسيمات السابقة للفضاء المكاني هو الفضاء الجغرافي، الذي يعني مكان 
نمللا الفضللاءان ان للران األحللداث فللي الروايللة، ويلللتي مللن بعللده الفضللاء النصللي، بي

 فنما يتعلقان باألسلوب وهذا يتطلب بحثًا  اصًا.
 أقسام الفضاء الروائي: -1

 الفضاء الجغرافي: -أوال
الفضاء الجغرافي هلو الفضلاء باعتبلاره مكانلًا جغرافيلًا فلي الروايلة، ومكانلا 

عللللى أنللله  الحيلللز  يتحلللر  فيللله األبطلللال، وهلللو الحيلللز المكلللاني، فيعرفللله لحميلللداني
، وبللذل  يكللون معللادً  للمكللان، فالفضللاء (1)المكللاني فللي الروايللة أو الحكللي عامللة 

الجغرافي في الرواية يشمل كل األماكن التي تتحر  فيه ش صيات الرواية، سواء 
كانلللت ملللدنا أو أريافلللًا أو قلللر  أو بيوتلللًا أو وسلللائل النقلللل أو أملللاكن ااقاملللة وغيلللر 

 ذل .
وهللو أكثللر المباحللث التصللاقًا بمفنللوم الفضللاء الروائللي، وأول أشللكال هللذا 
الفضللللاء وأشللللدها حضللللورًا  ألنلللله يتجسللللد كللللذل  ضللللمن مسللللاحة مكانيللللة، ويتعللللالق 
ب اصللللة باألمكنللللة المرجعيللللة والت يليللللة التللللي يضللللمنا الللللنص السللللردي. فالفضللللاء 

ون األكثلر الجغرافي  ذن هو السمة األساس التي تطبع مقوللة  الفضلاء  وهلو المكل
حضورًا وتجسيدًا في العمل الروائي، فالفضاء الجغرافي هو الحيلز المكلاني يلقطر 
الرواية، وبالضرورخ يوجد حد أدنلى ملن ااشلارات الجغرافيلة فلي كلل روايلة، يجعلل 
القللاري يتصللور المكللان الللذي تنتجلله حكايللة الروايللة. ودراسللة الفضللاء الجغرافللي   

المرجعيللللة الواقعيللللة والثقافيللللة وا جتماعيللللة  يمكللللن أنف تنفصللللل بحللللال عللللن  حالتلللله
والتاري يللللة، فنللللو فضللللاء ُيحيللللل علللللى المرجعللللي بكللللل لوازملللله، ولكنلللله   يطابقلللله 
بالضرورخ، وهو يستقصلي الملدن والقلر  والشلواره، كملا يلد ل  للى البيلوت ويعنلى 
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بالغر  وتلثيثنا، وكيفية اشتغال الكاتب على هذه العناصر المكانية. و  ينحصر 
اء فللي اسللتعراا محتوياتلله وصللوره  بللل يعللا  كتجربللة، وهللو مفتللات لولللو  الفضلل

 عالم النص للتحليق في فضائه الفسيب.
 تنوع الفضاء الجغرافي )المكان( في الرواية النسائية:

 الفضاء المفتوح: -أوالا 
لقلد كلان للمكللان المفتلوت نصليب كبيللر فلي الروايلة النسللائية، ولقلد كلان للله 

به الرواية من تفاعالت وعالقات تنشلل عنلد تلردد الش صلية  أهمية كبر  بما  يمد
، والمكلللان (1)عللللى هلللذه األملللاكن العاملللة التلللي يرتادهلللا الفلللرد فلللي أي وقلللت يشلللاء 

المفتللوت هللو األمللاكن المفتوحللة علللى ال للار ، وهللي أمللاكن حركللة واتصللال  حيللث 
نقالتنا يتجلى بوضوت فينا ا نتقال والحركة، وتعد    مسرحا لحركة الش صيات وت

وتمثللل الفضللاءات التللي تجللد فينللا الش صلليات نفسللنا كلمللا غللادرت أمللاكن  قامتنللا 
الثابتللللة، مثللللل الشللللواره واألحيللللاء والمحطللللات، وأمللللاكن لقللللاء النللللاس  للللار  بيللللوتنم 

،  ن  الفللللللروق التللللللي بللللللين مكللللللان وآ للللللر،  ن مللللللا يتحللللللدد (2)كللللللالمحالت والمقللللللاهي 
ضلللنا الكاتبلللة عللللى العلللالم الروائلللي با نعكاسلللات النفسلللية والرقيلللة الفنيلللة التلللي تفر 

 المت يل.
 :الشوارع والطرقات 

هللللللي فضللللللاء مفتللللللوت، أمللللللاكن تتنقللللللل فينللللللا الش صلللللليات، فتشللللللكل فينللللللا 
مسللللللللرحا للغللللللللدو والللللللللروات، ربمللللللللا أيضللللللللًا مسللللللللرحا ل فكللللللللار، ت تللللللللل  سللللللللماتنا 

 ود  تنا بطبيعة الشاره والش صية والحدث الذي يدور فينا.

                                                           

أغنيللة  -الحصللار -فللي الروايللة الجزائريللة، )دراسللة فللي ثللالث روايللات: الجللذوخ( فنللد حسللين، المكللان 1)
 .80، ص2003، البحرين، 1الماء والنار(، فراديس للنشر والتوزيع، ط

 .40( حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص2)
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هما طريللق يمللر بالفلللل والحللدائق، وهللو وتميللز الكاتبللة بللين طللريقين، أحللد
طريق عام، تسير فيه العامة، د  ته مادية، من حيث الجملال والنلدوء واللروائب، 

 أما الطريق ان ر، فنو يحمل الجو النفسي لصبيان يافا:
"كان الطريق األول من بيت سالم يشق مساحات برية، وكان يمر عبرر 

عة الشرررمو، وحررردائقها الفررريات السررراحلية التررري هرررقلت بياضرررها أشررر
المسيجة التي تسكب جداول عذبة من أزهار الجهنمية الحمراء، ويعبق 
جوها برائحة البرتقال الذي لم يفطم عن ترابه، يميل الطريق يسارا نحرو 
شارع العجمي، حيث تسير السريارات متجراوزح حميررا تجرر أحمالهرا مرن 

علر  الردوام،...  الرمان و الليمون، باب مخبز أبي العافية كان مفتوحرا
أمررا الطريررق افخررر فهررو طريررق فتيرران يافررا، وكرران عبررور هررذا الطريررق 
بالنسرربة لهررم طقسررا روحانيررا، يخطررو برره الولررد عتبررة الشررباب، فمررا  ن 
يتعلم الهبي منهم خطواتره األولر  حتر  يتحردار أخرر أن يجررب السرير 
علرر  هررذا الطريررق الررذي يشررق الشررواطج الرروعرح، فيجررازفون بسررامتهم 

الهررخور المزلقررة، تررم يتقرردمون شرربرا شرربرا، بأرجررل مترررددح أسررفل  فرروق
 .(1)جدار المرفأ العتيق"

فنلو طريللق وعللر،   يصلللب للمواصللالت العاملة، بللل يشللكل تحللديا لنللق ء 
الصلللبيان، فنلللو طريلللق زللللق عبلللر الصللل ور الحلللادخ، لقلللد اسلللتفز الفتيلللة، وجعلنلللم 

يننلللا هلللذا الصلللبي صللل  يتنافسلللون للوصلللول فيللله بثبلللات للمرفلللل القلللديم، فيعطلللى ح
الشللباب والفتللوخ. لقللد تحولللت د  ت هللذا الطريللق مللن العمللوم  لللى ال صوصللية، 
ليس ألنه مقطر دا ل حدود، ولكن ألن الراوي قد  صلص الطريلق لنلق ء الفتيلة 
المغللامرين، فللال يعقللل أن يغللامر رجللل ناضللع أو امللرأخ بعبللور صلل ور زلقللة فقللط 
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نا  صوصية حياخ الصلبيان. وفلي ذلل  ملا ليتحد  أقرانه في عبور شاره فقط،  ن
نملللا معلللادل  فيللله ملللن ارتبلللاط علللاطفي بالمكلللان ومفرداتللله،  نللله لللليس مجلللرد شلللاره وا 

 موضوعي للوطن.
 تص  الراوية حالة الشاره بعد اجتيات رام اهلل:

النوافذ المحروقة  "كان شارع ركب مهاب بقذائف حارقة، وكانت ذرفات
مرمية في وسط الطريق، والكتير من األغراض البشرية التي طارت من 
البيوت بفعل االنفجار مبعترح هنا وهناك، فرردح حرذاء نسرائية، جرزء مرن 
دفتررر وملزمررة مررن كترراب مسررود الهررفحات، بقايررا زجررا  مكسررور لذرفررة 
نافرررذح أو لررربعض الكرررجوو الزجاجيرررة، مرررع جلرررود متطرررايرح مرررن هررروفا 

نزلية، كران جهراز الهرراف افلري منتزعرا ومرميرا علر  جانرب الطريرق م
ومكسررورا بحقررد،... وكرران هنرراك بنايررات كاملررة متفحمررة مررن فرروق  لرر  

 .(1)تحت"
فالشاره الذي يفترا فيله أن يتكلون ملن أرصلفة، سلالكا لملرور السليارات 

ت بفعلل واألفراد، تتغير معالمه بفعل القص ، ومعالم عمارته المحيطة به، فتبعثر 
القصللل  مالبلللس وكتلللب وأحذيلللة، وسلللقطت شلللبابي ، ورحلللل الجملللال واألملللان ملللن 
الشاره في آن واحد. وهنا يصبب وص  الشاره دا  على جرائم ا حلتالل، معبلرا 
عللللن وحشللللية مقيتللللة، تنتنلللل  أبجللللديات الحيللللاخ،  نلللله المكللللان المفتللللوت الللللدال علللللى 

نمللا مكللان  الوحشللة، لكننللا هنللا وحشللة مضللاعفة، ألنلله للليس مجللرد مكللان مفتللوت وا 
 مدمر، لم يبق على حاله.

 ويسقط الراوي على الطريق الحالة الفكرية والنفسية للش صية:
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"فرري الطريررق  لرر  السرروق تسررل  داود برراجترار لحفررات رسررمها لنفسرره، 
وسرر أنها استجابت  ليه بالتنفو! الهور تجرر لمخيلتره هرورا أخرر ، 

لتحمرررل ترددهرررا وتشرررتت دافئرررة وحالمرررة، سرررريعا مرررا تخرررتلط باألفكرررار، 
أجزائها، ها هو يتخيل فاطمة بعينين دامعتين ووجهره مهرفر، هرا هري 
واجمة تلوك حزنها بوحدح قاتلة، وداود وحدر يعرف مبعث همها! وحردر 

 .(1)يملك أن يزرع ابتسامتها الجميلة في  شراقة وجهها"
لقللللللد ضللللللاه فضللللللاء الطريللللللق فللللللي غمللللللرخ أفكللللللار داود، فلصللللللبب الطريللللللق 

م تللللللراوده. جللللللاء الطريللللللق دا  علللللللى التمللللللاهي مللللللع الللللللنفس فللللللي مسللللللرحا ألحللللللال
الت لللللليالت فحصللللللر الفضللللللاء فللللللي م يلللللللة داود وأفكللللللاره فقللللللط. فالمكللللللان المفتللللللوت 
هنللللا يتللللدا ل مللللع مكللللان آ للللر، لكنلللله يحللللافض علللللى د لللللة الوحشللللة، ألن المكللللان 
ان للللللر الللللللذي تسللللللكنه فاطمللللللة مفعللللللم بمرضللللللنا واصللللللفرارها ووحللللللدتنا،  ن ذللللللل  

 ا النفسي الذي يستشعره داود.المزيع يعع بالنب
وفللي سللياق آ للر مللن روايللة  م مللل  تنللال أزقللة م لليم العقبللة نصلليبنا مللن 
الوص  كمكان مفتوت رغم ضيقنا، فنلي أزقلة ضليقة، تتلراكم فينلا ميلاه األمطلار، 

 زقاق يسلم زقاقا:
"الزقاق الجعد يأخذ حوا. وحوا تستسلم له، ال تكراد تقطعره، حتر  تردخل 

، أكتر انكماشا، فزقاقين أخررين ليسرا أقرل تغضرنا، لكرن زقاقا تانيا جعدا
حرروا ال تبرردو محتاطررة فرري سرريرها أو متحففررة، تحفررف حرروا أزقررة مخرريم 
البقعرررة التررري قلمرررا تنشرررق عنهرررا مفاجرررلت، تهرررمها عرررن فهرررر قلرررب، 
بجغرافيتهررا المتقشررفة، الهررامدح فاهريررا، بأتامهررا المكرسررة، ببتورهررا 

زجة، بدماملها الرمليرة التري ال تنكرأ التي تخزن ميار الهرف القاتمة الل
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 ال لتتشكل تانية، بالحراشف الناشفة عل  أكفها المجرحرة، بالتهضربات 
الطينية الطرية والمتيبسة، ببقايا جبات االسمنت المقساح عند حواشي 
البيرروت، بتجمعررات الحهرر  والحهرريم والحجررارح العشرروائية، ببرررك المرراء 

 .(1)ت"المتجمعة من فضات السماء والبيو 
هذه األزقة جاءت بشكل عشوائي، فعندما ُرمي الالجئلون فلي الم يملات، 
وطال الزمن ولم يعودوا، اضطروا  لى أن يتوسعوا على حساب الشواره، فضاقت 
شواره الم يمات وأصبحت أزقلة مفعملة بلالبقس والفقلر، تجتنلد فلي تماسلكنا أملام 

األمطلللللار، وتحاصلللللره سللللليل ملللللن الضلللللغوط الطبيعيلللللة والبشلللللرية، فالمكلللللان تنلللللدده 
القلللاذورات، مملللا يلللوحي بااهملللال اللللذي تعيشللله م يملللات الالجئلللين ملللن البللللديات 
والحكومللات، لكللن هللذه األزقللة آمنللة، تنشللق فللي ننايتنللا عللن أمكنللة متسللعة رحبللة، 

 يملقها د ء  نساني لم تنزمه الضرو  القاسية.
 :القرية 

القريللة فللي معضللم الروايللات بلننللا مسللقط رأس الش صلليات، ومركللز  تللرتبط
اسلللتدعاء اللللذكريات والحلللوادث واألشللل اص، ولكننلللا قلللد تصلللبب مفجعلللة أو م يفلللة 

 بفعل المحتل، وهذا ما ركزت عليه روايات النكبة:
فالقريللة انمنللة المطمئنللة تحولللت بفعللل الجللدار الللذي قسللمنا  لللى قسللمين،  

ت تكثر فيله الكلالب البريلة واللذئاب، التلي حشلرت  لى مكان م ي   حيث أصبح
 في جزء محدود من القرية فحد من حركتنا وقلل من أماكن صيدها:

"كانت العائلة تهرعد برين أشرجار السرريو والترين الواقفرة علر  منحردر 
الجبل  ل  حقل الزيتون عل  التلرة المقابلرة، لكنهرا مرا لبترت أن ارتردت 

الروادي الرذي يقتلعرون أشرجارر بعرد أن عل  أعقابها ونزلت مسرعة  ل  
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عالجهررا عررواء كلررب مجنررون، ازداد الهمررو، وتهرراعد  لرر  احتجاجررات 
عالية في القرية عن ضرورح الفترك بهرذر الحيوانرات البريرة التري هردها 
الجوع بعد هرذا الشرتاء الطويرل، ال سريما أن الجردار األسرمنتي الشراهق 

النررراو برررين السرررهول قرررد أغلرررق علينرررا المنافرررذ، وسرررد  مكانرررات تنقرررل 
 .(1)والهضاب والجبال، فكيف بالكائنات األخر "

القريلللة كمكلللان مفتلللوت تحوللللت بفعلللل الجلللدار  للللى مكلللان محاصلللر، وتلللل  
صفة   تنزه عنله مفنلوم المكلان المفتلوت، ألننلا تبقلى بحصلارها مكانلا   يملارس 
فيللله اانسلللان  صوصللليته، بلللل زاد فيللله منلللع تلللل  ال صوصلللية، مملللا زاد المكلللان 
المفتوت وحشة وقلقلا، حيلث سلدت منافلذ التنقلل بلين السلنول واللتالل فقيلدت حركلة 

 البشر والحيوان في آن واحد.
أما د لة القرية في المقطع السردي التالي ملن روايلة   رب  نلي وضلعتنا 

 أنثى  فني مكان مفتوت يغمره الفرت:
حمرل "ركب أخي أحمد فرسا جميا عليه الكتير مرن الزينرة والردنادي  و 

شمسرررية مزينرررة برررالورود الكتيررررح، الرجرررال حولررره يغنرررون ويهرررفقون، 
والنسرراء خلررف الرجررال يهرراهين وبزغررردن. خرجنررا  لرر  ضررواحي القريررة 
وجلسرررنا تحرررت أشرررجار الزيترررون، شرررربنا العهرررير وأكلنرررا الحلرررو  وبعرررد 
العهرر عردنا  لرر  القريرة، وبررالطبع كرل أهرل القريررة يلتزمرون بالحضررور 

 .(2)فراح تكون دون دعوح"وتقديم الواجب، فاأل
أسلللقطت الراويلللة عليللله معلللاني الفلللرت وا نطلللالق، لقلللد كلللان مكانلللا رحبلللا، 
استطاه المحتفلون أن يمارسوا فيه عاداتنم فلي اللزوا  بكلل حريلة وانطلالق، ذلل  
ألن الكاتبة هنا لم تضع ضمن مكونات المشند ومعطيلات المكلان المحتلل، اللذي 
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وقسللوخ وعللدم اطمئنللان، حتللى المكللان المفتللوت  يمللنب المكللان النللادي انمللن وحشللة
 يكون مكان فرت وسعادخ في غياب ا حتالل.

تص  الكاتبة سحر  ليفة في رواية  حبي األول  جمال القرية، فالغروب 
 الذي عمنا، اصطحب معه سكينة وهدوء ووحشة:

"غرروب نررزل علرر  القريرة وألبسررها غمامررة سرحرية فيهررا فررال وروائرر  
لطابون والزبل الحار ورذاذ الغبار، كان األوالد قد تركوا تنز وتنتال من ا

خلفهم حجارح مرهوهة عل  شركل أعمردح هرغيرح، وكررات هرنعت مرن 
القما ، وأتار لعبرتهم مرع الطيرارح اللعينرة، ومرا خلفتره تلرك اللعبرة مرن 
رشررق وتررراكض ونعررف غبررار، وبرردا المكرران موحشررا حزينررا، لكنرري كنررت 

 .(1)رح عينيه"مأخوذح بإحساسي ومخيلتي ونف
كشللل  هلللذا الغلللروب روائلللب الطلللابون، مسلللرت لعلللب األطفلللال أيضلللًا، بلللدا 
النللدوء والفللرام الممتللد الواسللع موحشللا، ولكللن هللذه الوحشللة انشللغلت عننللا البطلللة 

 بلحاسيسنا الدا لية وانشغالنا ب يا تنا ال اصة بالحبيب.
 :المدينة 

ال ارجيلة،  فضاء مفتلوت يسلمب بالتنقلل والحركلة وا تصلال بلالعوالم
موضللع  صللب ثللري ينبللي الكاتللب  طابلله الروائللي عليلله، مللليء بالللد  ت 

تتصل  بالضل امة،  )الرايرة البيضراء( والرموز الم تلفة، المدينلة فلي روايلة
 تحيطنا البنايات من كل جنة، تنتشر فينا  فتات دعائية وتجارية:
رح، وقرد "تدير وجههرا  لر  األعلر  نرافرح  لر  البنايرات التري تحريط المنرا

علقت عليها مئات الافترات التجاريرة، ولوحرات الدعايرة الضرخمة التري 
تخنق فضاء هذر المنارح التي ال تشبه المنارات البحرية أبدا، ... وسرط 
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المدينة هذا هار أشبه بمحطة قطار ممتلئة ال فقط بملهرقات الدعايرة 
كررن التجاريررة الترري تفغررر أفواههررا الحمقرراء مررن كررل األسررط  والجهررات، ل

أيضاا بكل ما هب ودب مرن  عانرات وخطابرات تحترل الحيطران، ... لرم 
تعد تم  براحة هنا بعد أن امتألت المنارح بعشرات المتاجر ومحال بيع 
الطعام والعهير، وهار الميدان أشبه بمحطة للعابرين المجقتين افتين 

 .(1)من قراهم  ل  ما يفنون أنه قلب المدينة"
عالنللللات، لقللللد أصللللبحت تجللللذب الللللزوار الللللذين المدينللللة مكتضللللة بمحللللال  وا 

يريدون قضاء وقتا ممتعا، ولكننا أصبحت ضيقة على أصلحابنا، ت نلق هلدوءهم 
 وتندد راحتنم وعزلتنم فينا،  ننا فضاء مفتوت مت سع.

 المقطع السردي عبارخ عن وص  لمدينة كركو   الص للمدينة:
لعرة افشرورية "مدينة كركوك في األهرل، بيروت وأسرواق تردور حرول الق

الشرراهدح علرر  تاريخهررا الطويررل، مررع السررنين، عبرررت البيرروت والشرروارع 
 ل  الجانب افخر من نهرر خاهره هرو، الرذي يفهرل جزئيهرا، وتكرون 
الجزء الذي يعرف بالقورية، التي كانت منطقة بساتين البرتقال والنخيل 

معروفرة والعنب والزيتون، وسواقي الماء الهرافية، وافبرار االرتوازيرة ال
 .(2)في كركوك بالكهريز، ..."

فالمدينللللللة تطللللللورت بمللللللرور الللللللزمن علينللللللا، فقللللللد كانللللللت مجللللللرد منللللللاطق 
بسلللللاتين وبيلللللارات، أي قريلللللة أكثلللللر مننلللللا مدينلللللة، ولكلللللن الحيلللللاخ التجاريلللللة امتلللللدت 

  لى جانبينا، حتى سيطرت المدينة على القرية فمحتنا. 
 ال و  والترقب، بفعل الحرب التي قامت: سيطر على فضاء المدينة
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"لررم تعررد بيررروت المدينررة الضرراحكة الاهيررة، مألهررا الخرروف، وهررارت 
شوارعها خطرح يختبج الموت في زواياها، وبدأت تنقسم  لر  منطقترين، 
شررقية ذات األغلبيرة المسريحية، وغربيرة بأغلبيرة  سرامية، كنرا نعرري  
ونعمرل فري بيررروت الغربيرة، علرر  حردود مخريم هرربرا وشراتيا، ومنطقررة 

يسرركنها فلسرررطينيون وسرروريون وتجررار لحرروم المسرررل  الكرنتينررا الترري 
القريب، رغم االشتباكات اليومية في العديد من المناطق القريبة، بقيرت 
المناطق المطلة عل  البحر، رأو بيروت وشرارع الحمررا، هادئرة نسربيا 
مليئرة بالحركرة والسريارات،...كنت خائفررة أترقرب باسرتمرار حردوث مررا ال 

 .(1)نتوقع"
ينللللللة الواحللللللدخ  لللللللى فضللللللاءين، أحللللللدهما تللللللدور فيلللللله رحللللللى انقسللللللمت المد

الحلللللرب، سللللليطر عللللللى أهلللللله ال لللللو  والحلللللذر والنلللللدوء، فضلللللاق عللللللينم فضلللللاء 
المدينلللللللللة، والفضلللللللللاء ان لللللللللر آملللللللللن بشلللللللللكل نسلللللللللبي، ملللللللللا زال يعلللللللللع بالحركلللللللللة 
والسلللللليارات، هللللللذا ا نقسللللللام وال للللللو  سلللللليطر علللللللى الش صللللللية، فطبللللللع حياتنللللللا 

دينللللة، حتللللى أننللللا تركتنللللا، وكللللان هللللذا أيضللللًا بللللال و  والترقللللب، فضللللاقت بنللللا الم
 التر  سبب في انفصالنا عن زوجنا.

 يرتبط فضاء القدس بروائب متعددخ في نفس الش صية:
"فري القرردو تتشرربع األدرا  داخررل البلرردح القديمررة برائحررة الغسرريل، حترر  
عندما انته  عهد الطشوت واللجون التنكية العريضة،... وكما أن لكل 

  األقل يتميز بها، فإنه يمكن للمرء أن يستنشرق مكان رائحة واحدح عل
فرري القرردو القديمررة عشرررات الررروائ  فرري لحفررة واحرردح، تتررأرج  تلررك 
الروائ  المتغيرح التي يضمها طريق باب خان الزيت في القدو العتيقة 
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متدرجة الكتافرة والقروح برين سراعات الضرح  والعهرر والعشرية، وتترأود 
خهوهرا تلرك المجديرة  لر  الهوسربيو بين العطفات والدروب واألزقة، 

لرر  كنيسررة القيامررة والجررامع  أو طريررق برراب الررواد أو سرروق العطررارين واا
 .(1)األقه "

والللللروائب متغيللللرخ بتعللللدد أحيللللاء وأمكنلللللة القللللدس، وبتغيللللر األزمللللان، يملللللر 
اللللللراوي عبلللللر األزقلللللة والمنعطفلللللات ملللللارا بلحيلللللاء المدينلللللة، يلللللربط كلللللل حلللللي ملللللن 

اصلللللة بنلللللا، حتلللللى يتشلللللكل فضلللللاءها الالمحلللللدود أحيلللللاء هلللللذه المدينلللللة برائحلللللة  
مللللللن روائللللللب متدا لللللللة. هللللللذه الرقيللللللا  نمللللللا نبعللللللت مللللللن شللللللعور الش صللللللية تجللللللاه 

 القدس وروائحنا.
 :السوق 

هلللللو مكلللللان علللللام مفتلللللوت، وسللللليلة لكسلللللب اللللللرزق، ملللللن سلللللماته الضلللللجيع 
والفوضى، ا كتضاض وا زدحام، أما سلوق الجمعلة الكلويتي، فنلو ازدحلام ل نسلان 

 حد السواء: والحيوان على
"كان سوق الجمعرة أكبرر سروق فري الكويرت، وكانرت جرود دائمرا تسرمع 
قبل أن ترار، طوفان هائل من أهوات تخر  من أالف الحناجر البشرية 
والحيوانية، تستحضرر فري ذهنهرا هرور الجمرال والهرفريات النحاسرية، 
وهررراا الررداللين ونشرريس المتسررولين، والسرروق نفسرره ينبسررط فرري غيررر 

الفهيرح، كجترة امررأح عاريرة خرجرت أحشراجها فري الحررارح،  اتساق تحت
تجمعرررت أسرررراب الرررذباب حرررولهم وهرررم يمررررون علررر  أكررروام مرررن البشرررر 
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المسررتلقين علرر  األرض، ممررن فقرردوا أذرعهررم أو سرريقانهم أو عيررونهم، 
 .(1)يمدون مئات األكف لهم"

لكلللن هلللذا الفضلللاء يتشلللوه بوجلللود المتسلللولين، تتسلللاقط عللللينم اسلللراب ملللن 
 اب، مما جعله مكانا محزنا، بد  أن يكون مكان للشراء وا ستمتاه.الذب

يصبب السوق مكانا لعمالة األطفال الصغار، لقد كان مكانا مجنلو  لعبلد 
 الرحيم:

"رافررق عبررد الرررحيم أحررد شرربان الحررارح  لرر  القرردو، ليجرررب حفرره فيهررا، 
مرر وهناك عمل في سوق الخضار حماال بالسلة، في البداية لم يكرن األ

سها، ولكنه سريعا ما أتار انتبار الناو بنشاطه وخفرة فلره، حتر  أن 
رجررا  نجليزيررا كرران يبحرررث عنرره كلمررا حضررر  لررر  السرروق ليحمررل لررره 
الخضررار بسررلته مررن برراب السررويقة حترر  الهرررارح ويعطيرره مقابررل ذلررك 

 .(2)عشرح قرو ، ...ترك السلة وبدأ يعمل عل  عربة بعجات"
ممللا جعللله يفللرا نفسلله فللي السللوق ليللدبر  لكللن الطفللل كللان مللن النشللاط

قللوت يوملله، لقللد أنقللذه مللن أن يمللد يللده ليسللرق، لقللد هللذا العمللل مسللار حيللاخ الطفللل 
 من السرقة للعمل الشري .

 تص  الراوية السوق وما يحتوي من بضائع، وازدحامه:
"يطررن سرروق هررويل  بالبشررر والسرريارات، مفاهررل الحركررة فرري السرروق 

المتو  بشمو هفراء وسماء زرقاء كأنهمرا تنشط تدريجيا في الهباح 
حقيقيرران تمامررا...تمر حرروا بسرروق تجرراري بررأربع واجهررات مطلررة علرر  
الشررارع، أتررال مررن البضررائع، ذات العررروض التخفيضررية، علررب شررامبو 
كبيرح الحجم ومنففات وأكياو حفاضات ورزم مناديل ورقية في عبوات 

                                                           

 .237( كلير حجا ، برتقال  سماعيل، ص1)
 .322جناد الرجبي، رحيل، ص( 2)



 

 -26- 

جيرة الضرخمة التري نايلون تفتر  الرهيف أمام واجهرات السروق الزجا
تحمرررل ملهرررقات عماقرررة لمجمررردات نبيرررل الغذائيرررة مرررن أقرررراص الكبرررة 

 .(1)وسمبوسك الجبنة وفيليه الدجا  وأهابع الكباب"
مكلللللللان مفتلللللللوت متراملللللللي، مكلللللللتض بالبضلللللللائع والالفتلللللللات الدعائيلللللللة، لقلللللللد 

 أجادت وص  السوق وصفًا ماديًا.
 

 يحمل السوق في هذا المقطع روائب البضائع:
"تفررروح روائررر  السررروق المتراهرررة التررري تطفررر  ببضررراعتها وترررذكاراتها 
السرياحية، مترل قوافرل مررن أطيراف مختلطرة، تنتشررر مترل غيروم ملونررة، 
يبررررز بينهرررا شرررذ  الجوافرررة النفررراذح، وحررردح رائحرررة تبررر  الهيشرررة نررراعم 
الملمرررو نرررزق المفهرررر بخشرررونته الذكوريرررة، مشررركوكا علررر  الحبرررال 

بين الحين وافخر تنبعث رائحة حموضة الداخلية للمحات المختهة، و 
المخلل المسكوب في مرطبانرات زجاجيرة مردورح، ويتهراعد معهرا عبيرر 

 .(2)أكوام من ملبو اللوز بالسكر ممزوجا بماء الورد..."
روائلب متباينللة، شللذ  الجوافلة، ورائحللة التبلل،، والم للل، ومللاء الللورد، كلنللا 

ا تنبلللع ملللن نفلللس عاشلللقة روائلللب تجلللذب المشلللتري، لقلللد كلللان وصللل  السلللوق وصلللف
 للتفاصيل الدقيقة ل شياء.

 :المخيم 

، الفلسلللطيني 1948الم للليم حاللللة طلللرأت عللللى أهلللل فلسلللطين بعلللد حلللرب 
اللللذي كلللان يعلللي  فلللي أرضللله، سلللواء فلللي القريلللة أو فلللي المدينلللة، كلللان يعلللي  فلللي 
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أمالكلللله ال اصللللة، سللللواء كانللللت هللللذه األمللللال  أراا ودونمللللات كثيللللرخ، أو قطعللللة 
يسلتقل بنلا علن غيلره، كريملًا معلززًا، مسلتكفيًا بملا تغلله عليله صغيرخ ملن األرا، 

أرضه من مزروعات، وما يربيه من حيوانات، بعد الحرب ُهجر هذا المواطن من 
أرضلله، ورحللل فللي منللا  عللدخ فللي الللوطن العربللي، ودا للل فلسللطين، يعللي  علللى 
بعللد علللدخ كيللللومترات ملللن بيتللله وأرضللله ولكلللن   يسلللتطيع الوصلللول  لينلللا، تغيلللرت 
حالته من حال  لى آ ر، فلم يكن الم يم مكانا كريما للعي  أبدا أينما وجلد، هلذا 
الم لليم للله حضللور عضلليم فللي الروايللة الفلسللطينية، وقللد ضنللر فللي الروايللة النسللائية 
أيضًا بشكل كبير، منذ أن كان  يملة، وحتلى أصلبب بيوتلًا ملن الحجلر والبلاطون، 

، الذي رملي بله الفلسلطينيين شلتاء، تص  الكاتبات الم يم، فنذا م يم تل الزعتر
 مكان مكشو  بارد، ممتلئ بالوحول،   يصلب للعي  اندمي:

"حررين بلغنررا الزعتررر جرراءوا بنررا فرري الشررتاء، الوحررل حترر  ركابنررا، أرضرره 
الحمراء اسرتحالت سريا علينرا فري الشرتاء، وهرواجر البرارد الجراف اقتلرع 

مرع مجريء الهريف الشوادر وطيرها، بقينرا سرتة أشرهر فري الوحرل، ترم 
جرراء الرردرك ونقلونررا  لرر  غرررف تنررك، مررا زال هرروت المرراء النررازف فيهررا 
يهرف أذانري  لر  اليروم، كنرا نحترا   لر   ذن كري نغيرر مراء التنكرة  ن 

 .(1)تساقط منها"
ثلللم تلللم نقلللل هلللق ء الالجئلللين البقسلللاء  للللى غلللر  تنللل ، لقلللد كلللان متسلللعا 

 مفتوحا، ولكنه كان ضيقا على ساكنيه.
ة فللي عمللان، عبللارخ عللن بيللوت متالحمللة، رحلللت منلله مئللات م لليم العقبلل

 العائالت لضيقه، تنقسم فيه عادات الناس ومالبسنا:
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"كادت البيوت أن تلتحم في مخيمه قبرل أن تجررف جنوبره أليرات أمانرة 
لروا مئرات العرائات مرع تعويضرها...  العاهمة، فتشق شرارع األردن، رحل

ة، فسرراتين قهرريرح وأذرع بنررات الاجئررين المرردنيات يلرربو علرر  الموضرر
مكشررروفة، بنرررات الفاحرررين فررري أترررواب مطررررزح، حتررر  أغررراني وعرررادات 
األعررراو لجيررران بيررنهم حررائط اسررمنت رقيررق، اختلفررت حسرريب منرراطق 

 .(1)فلسطين، مدنية أو فاحية"
احتفض أهل الم يمات بعاداتنم ال اصة حتى السبعينات، ثم أصبب الكلل 

ئالت والبلللدات فللي الم لليم، لقللد كللان عالمللا نسلليع واحللد، لقللد عللا   للليط مللن العللا
متسعا يحتوي على تقاليد وعلادات بللدات وقلر  وملدن فلسلطين، وقلد اتسلع فضلاء 

 الم يم لكل هذا التباين.
 :البيارح والحقل 

كروم العنب فضاء مفتوت رحيب  لكنه قاس بالنسبة لمحمد الذي يرعاها، 
 تاجنا العنب كي ينضع:فضاء ممتد أمامه، ملتنب من شدخ الحرارخ التي يح

"قاسررية الفهيرررح! لمعانهررا الررذهبي يجرررح البهررر، وفرري ملمسررها قسرروح 
النررار! تطلررع محمررد حولرره متررأما، السررماء هررافية، شمسررها هررريحة 
كالماء ولكنها ال تروي، بل تزرع بالفمرأ، عناقيرد الحهررم تجلرو علر  
عروشررها الخضررراء هررامتة، رغررم أن األرض تلتهررب مررن تحتهررا، أشررعة 

شررمو، هررمت العاهررفة، الهررواء السرراخن، ملمررو التررراب مررن تحررت ال
 .(2)جسدر المرهق، كل شيء بدا حارقا با فال"
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أوحللت لنللا شللعورا با متللداد الالمتنللاهي، والحللرارخ الالمعقولللة التللي ألنبللت 
 جسد محمد المتعب من رعايتنا وحرها.

األمللاكن فضللاء البيللارخ فللي المقطللع السللردي التللالي يللوحي بللالحنين، فللذكر 
 في القرية على سبيل استرجاه عند جميل قد انتنى:

"تجول يحير  فري حقولره محييرا أشرجار الخرروب والترين، نرام قانعرا فري 
فلها، كقيلولة بعد الفهر في األيام الخوالي، البئر القديمة، حيرث أطرق 
الجندي النار عل  دروير  وفطومرة، مرا زالرت فري مكانهرا، ودلرو البئرر 

من شجر األريس ما زالت كما تركها، زار قبر زوجته، المربوطة بغهون 
حيث الورد الجوري األحمر المقلم باألبيض عاد يتفت  رغم الدمار الذي 

 .(1)اهب المنطقة، وأقسم أنه تحدث  ل  روحها"
فيحيى الذي هاجر، رجع مت فيا  لى بلده، زار بئلره، وبيتله وأشلجاره وقبلر 

 أن يرجع ثانية  لى منفاه. زوجته، عا  في حلمه أيام عديدخ قبل
 :البحر 

يتصل  البحلر با متلداد وا تسلاه، ويتصلل  أيضلًا بالغلدر وال طلورخ، كللم 
أنه مكان لالنتقال بين البلدان، ولقد وضفت الروائية الفلسطينية البحلر فلي د  ت 

)األزرق بررين السررماء   حللد  ش صلليات روايللة أللرروانم تلفللة، فللالبحر بالنسللبة 
لم و يلل  وذللل  ل وضللنا تجربللة مقلمللة فللي طفولتنللا، ولكنلله ، مكللان مللق واألرض(

 بالنسبة لزوجنا الصياد مصدر رزق بما يجود على شبكته من أسما :
"عنرردما كانررت مامررا بنتررا هررغيرح، سرربحت دون قهررد فرروق سرررب مررن 
قناديل البحر فلسعتها لسعات مجلمة، بعدها قررت أال يمو منها البحر 

بينها وبين البحر ضخمت من وجرودر سو  الساقين، لكن تلك المسافة 
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داخلها، وهار هدير أمواجه المتاطمرة يقررع طبرول قلبهرا عنردما تقرف 
عل  شاطئه، كانت تقف وتنفر  ل  أزرق اهلل الفسي  وتستشعر وجرود 
بابررا هنرراك، كمررا لررو كانررت تنتفررر أن يررجوب  لرر  الشرراطج بشررباك تنرروء 

 .(1)بهيد وفير"
دا ل صدر ألوان بلصواته النادرخ كائنا  هذا المكان الفسيب المتسع يتربع

 م يفا.
فنو المتنفس، والمكان  عشتار غيمة، بطل رواية لفر أما البحر بالنسبة 

 الرحيب:
"البحررر عنواننررا، أخررر مررا تبقرر  لنررا مررن الحكايررا، أسررقط عليرره جنرروني 
فيحتررويني، ألجرررأ  ليررره بعررد التعرررب، أرمررري برره هرررنارتي ووجعررري، أفقرررد 

مجقتة، ترسرمني كرائن أخرر يسركن جسردي، يبحرر ذاكرتي، ألبو أخر  
برري بعيرردا، مررا الررذي يحرردث لرري فرري حضرررتهن كيررف يهررب  انرري أنينرري، 

 .(2)فراغ نفسي وراحتي..."
فلللإذا ملللا ضلللاق بللله الحلللال، رملللى أحمالللله فلللي أمواجللله الكثيلللرخ، ورملللى ملللع 

 صنارته أوجاعه، يبتلع همومه وأحزانه.
يافلا، فلي بيلت يطلل  ، عاشلت عللى شلاطئ بحلرزبيردح السرتبطلة روايلة 

 على البحر:
"كنرا نعرري  فري قلررب مدينرة يافررا فري بيرروت منفهرلة، ولكنهررا متاهررقة 
عل  شكل حردوح حهران، وكنرا نسرمع هردير البحرر وهروت الريراح مرن 
البحر الذي نطل عليه من شرفتنا ونوافذ الغرف. بحر يافا الجميل الذي 

ولكنهررا راسررخة فرري هيررأ لرري سررعادح ال حررد لهررا لسررنوات طفولررة قهرريرح، 
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عمق الوجدان وتموجات الذاكرح، كنت أشم البحر الذي كنا نعري  علر  
بعد خطوات منه، وكان  خوتي يجيدون السباحة، وأخي الكبير يحملنري 

 .(1)عل  كتفيه ليهل بي  ل  الهخرح المنبسطة الواسعة"
لقللللد كللللان البحللللر لنللللا سللللعادخ   تنتنللللي، وطفولللللة باذ للللة بالجمللللال، هللللذا 

الواسلللللع ملللللن الميلللللاه الزرقلللللاء رسلللللق فلللللي وجلللللداننا عملللللرا طلللللويال، نقلتللللله الفضلللللاء 
 عبر سطور روايتنا وكان له حضورا كبيرا  الل الرواية.

 :المقبرح 

"كرران يومررا شررديد البرررودح حررين لبسررت فاطمررة معطفهررا ووضررعت غطرراء 
رأسها وانطلقت نحو المقبرح، تريد اطاع والدها علر  مرا كران مرن أمرهرا، 

نه، بنفو القردر الرذي تريرد احتضران حجرارح قبرر أخيهرا وتريد االعتذار م
 .(2)الحبيب زاهر"

"عنرد الرردفن فقررط هرررخت هررد ، انتحبرت فرروق جتمرران هررديقة طفولتهررا، 
كرران الجتمرران الوحيررد الررذي أمكنهررا دفنرره، ...غرسررت هررد  أهررابعها فرري 
األرض فوق القبور، تجبرل الترراب كمرا لرو كانرت ترداعب المهرير نفسره، 

ات مررن ألمهررا وقاذفررة  ياهررا فرري الهررواء وعلرر  وجههررا، قابضررة علرر  حفنرر
جلست في مكانها مغطراح برالتراب وباكيرة...الرجال القائرل المتبقرون فري 
جنين حفروا القبور، األطفال راقبوا بفضول بينما أنولت األجسراد المكفنرة 
في األرض، النساء رفعن التراب عن القبور وقذفنه بقوح علر  وجروههن، 

 .(3)دائية مرتعشة لم يشهدها العالم"ندبن بأهوات ب
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"سراب جلف، سيا  الشوك الطويل، حين تنكسر أشعة الشمو خلفه 
يخيل  لينا أنها قرية  لدورادو هغيرح، تشبه قريتنا، تعي  هناك، تفهر 
عند مناهفة الشمو للسماء وتختفي خلفه، تماما هناك خلفه، خلفه 

هر فجأح وتخرب حت  تماما موقع غذاء الهقور والغربان، كانت تف
النبات األخضر الذي يمور تحت العيون الجائعة والشبعانة عل  حد 
سواء كأنه يزدري الدنيا بقدرته عل  حمل الجريمة دون شكو ، هناك 
انتشرت مقابر بشرية مروعة، مقبرح واسعة،  ل  جانبها مزبلة تتزاحم 

كشافها عليها الهقور أوقات الجوع، بعض األجزاء كانت مكشوفة، وان
الفاض  فت  شهية الهقور،... في أطراف تلك الضاحية، تحت اقدام 
عين خفشة نائية، نامت مقابر موت  بأرقام غريبة، تودعها الشمو 
وحدها لحفة يذهب الناو  ل  خراريف العجائز، ويدسوا أجسادهم في 

 .(1)مخازن النوم"

 الفضاء المغلق: -تانيا
يطلق على األماكن المحدودخ، ويكون لنا  صوصية في ذات الشل ص، 
قد تكون هذه األماكن مغلقة عامة، أو مغلقة  اصلة، فلل األماكن العاملة يمكلن أن 
يرتادهلللللا عاملللللة النلللللاس وتلللللد ل ضلللللمن نطلللللاق هلللللذه األملللللاكن، اللللللدوائر الرسلللللمية، 

الفنللللادق السللللجون، والمستشللللفيات، والمالهللللي والمعسللللكرات والمقللللاهي، والحانللللات و 
والمسلللللاجد والملللللزارات والمتلللللاح ، أملللللا األملللللاكن ال اصلللللة فيكلللللون التواجلللللد فينلللللا 
ألصلحابنا بشلكل رئيسللي، وهلي موجللودخ أساسلًا لنلم، ومللن مميلزات هللذا النلوه مللن 
األمللاكن أننللا تجعللل مللن فينللا منعللزً  وذا  صوصللية فللي  ارجنللا، ويكللون التواجللد 

اللذين ن تلار ملن يكلون فلي دا لنلا، في هذه األمكنة أطول فترخ زمنية، ألن نا نحن 
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وهللللللي الوحيللللللدخ التللللللي يمكللللللن أن تسللللللتوعب همومنللللللا، وفينللللللا نسللللللتطيع أن نعمللللللل 
 .(1)ب صوصية متناهية، وهي تبعث األمان فينا، ومن أمثلة هذه األنواه البيت 

واألماكن المغلقة مليئة باألفكار والذكريات وانمال والترقلب حتلى ال لو  
ة ماديًا واجتماعيلًا يوللد المشلاعر المتناقضلة المتضلاربة والتوجس، فاألماكن المغلق

في النفس وت لق لد  اانسلان صلراعًا دا ليلًا بلين الرغبلات وبلين الواقلع، وتلوحي 
 .(2)بالراحة واألمان وفي الوقت نفسه   ي لق األمر بمشاعر الضيق وال و  

 :السجن 

جيز، ي ضلع يتص  السجن بالحدود وا نغالق، كما يتسم بااجبار والتع
السلللجناء لقانونلللله،  نللله مكللللان منللللا  للحريلللة وا نطللللالق، يلللرتبط أيضللللًا بالتعللللذيب 
وااهانللة وااذ ل، المقطللع السللردي التللالي يصلل  الزنزانللة، فنللي معتمللة بللال هللواء 

 و  شمس و  ضوء، ضيقة، تشبه القبر:
"كانت زنزانتي في الجهة الشمالية من سجن عسقان معتمرة جردا، فرا 

خلها وال شررمو، رطبررة، ضرريقة، هرري بروفررة افتراضررية للقبررر، هررواء يررد
عل  الحائط الترابي المليء بالشقوق ترتسم عشرات الجمراجم والهياكرل 
العفمية، يبدو أن الزنزانة كان يسكنها أحد السجناء الجنرائيين اليهرود، 
عند نهاية الحائط المرتفع جدا فتحة هغيرح مدججرة بالشربك والقضربان 

تعررد  حجمهررا بضررع سررنتيمترات، تتسررلل منهررا خيرروط وهرري فتحررة ال ي
الشمو علر  اسرتحياء، ...فري هرذر الزنزانرة الليرل يشربه بعضره بعضرا 
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واالنتفار يفترت الوقرت، يجعلره مرعبرا، ... والشرتاء الرذي أحرب يتحرول 
فرري هررذر الزنزانررة  لرر   برررح تمررارو هواياتهررا فرري التطريررز علرر  الجسررد 

 .(1)المنهك المتعب"
ردهلللا عللللى جسلللم السلللجين فلللي الصلللي  والشلللتاء، مكلللان تسللللط علللذابات ب

 للعذاب وااذ ل وقتل اارادخ والصمود.
فللللللي الزنزانللللللة يفقللللللد السللللللجين حتللللللى القللللللدرخ علللللللى األلللللللم، فالجسللللللم الللللللذي 

 لونه العذاب فقد القدرخ على الرقية:
"هنا في هذا المكان الشديد الرطوبة أعي  علر  حرب فاطمرة وذكريرات 

مهعوق مرن ألروان التعرذيب، لقرد تجراوزت  مستقبلنا المفترض، جسدي
عتبة األلم  ل  فقدان الحواو،  ل  التخردير الكلري، ال أسرتطيع أن أر  
فعيناي مغلقتان من الرورم، أكمرن هنرا، مقيردا  لر  نفسري بحبرل، أعتقرد 

 .(2)أن شيئا ما، أو أن كل شيء في قد تكسر، أعتقد اني سأموت"
هللذه الزنزانللة، مللن  للالل الجسللم القيللد المثقللل بللاأللم، فاقللد الحللس،    فللي

يمل  السجين    حبه ومشاعره، يعي  علينا، ويقتات مننا ما يعينه عللى قضلاء 
 أيامه.

 :البيت 

البيت حضورا منما في رواية المرأخ، فنو المكلان الحمليم ال لاص،  يشكل
مكلللان األلفلللة واألسلللرار، قلللد يكلللون مشلللحونا باللللذكريات والمشلللاعر ومكانلللا لل للللوخ 

 وممارسة الشعائر، مكانا لال تالء، ولممارسة أشكال الحياخ ال اصة بلريحية. 
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طيني البيللللت الللللذي تعللللي  فيلللله جللللود الينوديللللة مللللع زوجنللللا العربللللي الفلسلللل
المسلللللم، احتللللو  علللللى ثقللللافتين، ثقافتلللله المسلللللمة، وثقافتنللللا الينوديللللة التللللي كانللللت 
تمارسنا في ال فاء، لقد كانت صاحبة البيت الينودية ت في أسرارها ال اصة عن 
ن كلان  زوجنا، تمارس طقوسنا بعيدا عن وجوده، و  يمكننلا ذلل     فلي بيتنلا وا 

 في نفس الوقت بيته:
لهررواء وهرري تغلررق برراب الحجرررح، وشررعرت بالسررجاد "أحسررت جررود بتيررار ا

البنررري الررردافج تحرررت قررردميها، كررران منرررزال مرررن السرررهل أن يكرررون فيررره 
الشررررخص هادئررررا، كررررل خطرررروح مكتومررررة، ومكيفررررات الهررررواء تغطرررري أي 
ضوضاء، ...دخلت بسرعة  ل  الغرفة الملحقة بحجرتهما، والمخههة 

اح الهررغير لتغييررر المابررو، تررم أغلقررت البرراب هرردوء وأضرراءت المهررب
بجانررب المرررأح، ...الرردر  الترري تحررتفف فيرره بحليهررا وهررندوق بنرري فرري 
نهايترره، ارتجررت محتويررات الهررندوق وهرري ترفعرره نحررو النررور، التمعررت 
الفضررة بعررد أن أزاحررت الغطرراء، كانررت يررداها تألفرران شرركل ذلررك الشرريء، 
المينورا التي اعتادت أن تشعلها في الحانوكا، هدية ربيكا لها والغررض 

حيررد الررذي حملتررره معهررا فررري رحلتهررا الطويلررة مرررن رمرراد كيشرررينف، الو 
...تتابعت ذكريات أخر ، ذكريات احتفاالت السربت العديردح التري أنرارت 
أسرررح غولررد شررموعها الهررغيرح وغنرروا هررلوات ليلررة الجمعررة، ...أخفررت 

 .(1)وجهها في يديها وبدأت بكل هدوء تغني"
صلللة، امتلللداد لنلللا، ألننلللا فالمكلللان هلللادي بلللال ضلللجيع، يكلللتم أسلللرارها ال ا

ربتلله، لقللد اسللتطاعت أن تمللارس شللعائرها الينوديللة بتكللتم شللديد، فلللم يعلللم زوجنللا 
بلللذل ، بلللل  ننلللا أيضلللًا قلللد علملللت أو دهلللا ديننلللا، كلللل ذلللل  فلللي  فلللاء وتكلللتم، لقلللد 
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اسللتطاه الللراوي أن يصللور فللي هللذا المقطللع مللد  قللدرتنا علللى الت فللي فللي هللدوء 
 بالندوء أيضًا.تام، وعكس ش صيتنا التي وصفت 

تصللل  الكاتبلللة البيلللت، فنلللو صلللغير يتكلللون ملللن غلللرفتين فقلللط وصلللالون، 
ولكلللن تلللم اسلللتغالله بشلللكل كاملللل بحيلللث يصلللبب بيتلللا حميملللا، بلثاثللله المتواضلللع، 

 وتقاربه الدال على األلفة:
"تألفت شقتنا من غرفتري نروم وهرالون مطرل علر  الشرارع، ممرا جعلره 

ر الحجرم وطقرم طرابيرزات، أشبه بممرر عرريض فعليرا، اتسرع لطقرم هرغي
وزاوية جانبية لبوفيه متواضع، غرفرة نروم أبري وأمري كانرت تفرت  علر  
الهالون بباب مزدو ، ...أما غرفرة نومنرا وهري ذاتهرا غرفرة معيشرتنا، 
فكرران بهررا تلفزيررون وهرروفا بتجويررف اسررتغلته أمرري مخزنررا للبطانيررات، 

د...هررنع لنررا وخزانتران الكبررر  لمابررو البنررات والهررغر  لمابررو األوال
أبررو معرراذ سررريرا مررن طررابقين، أتبعنررار بررلخر مررن تاتررة طوابررق، ...فرري 
الليررالي المطفررلت، تقرراوم أجسررادنا اتغفرراء، تتقلررب أنفاسررنا علرر  كررل 
جنباتهرررا، نرررتكلم، نهمرررو، نقررررص، ننغرررز، نرررتاكم، نتررررافو، نتوجرررع، 
نضحك، تتوشرو  األجسراد القريبرة، وسرط غضرب األجسراد األبعرد مرن 

 .(1)ن حفيف الكام " قهائها ع
جملللع هلللذا البيلللت الصلللغير حيلللاخ كبيلللرخ، ألشللل اص كثيلللرين، فلللرغم ضللليق 
المكان اتسعت القلوب، لقد استطاعت الراوية في أسلطر قليللة وصل  حيويلة هلذه 
العائلة في شجاراتنا، في همسنا، وجعنا، أسرارها، لقد كان فضاء رحبا بمشاعره، 

 ضيقا بحدوده.
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ملللان ملللن البيلللت، فالبيلللت اللللذي يحتضلللن العائللللة تنتلللزه د  ت األملللن واأل
 وأحالمنا ويكون مصدر استقرار أفرادها، يصبب ركاما:

"انهار البيت فوق رجوسرنا، البيرت الردافج الرذي كران يضرم علر  هرغرر 
أكبررر أحامنررا وطموحاتنررا، مابسررنا األنيقررة الترري تختارهررا أمنررا بعنايررة، 

لعابنا المحشوح بالقطن والغيم أدواتنا المدرسية واأللوان، كراسة الرسم، أ
والحب، البيت الذي كان يستيقف هباحا عل  هوت أمي وخريرر المراء 
الذي ينسكب فري المغسرلة حتر  يحلرق أبري لحيتره، علر  رائحرة القهروح 
المنبعتة من المطب  المتواضع وطاولة السفرح بمقاعردها الخشربية، كرل 

ل األحرررام شررريء تحرررول  لررر  ركرررام، ال أقهرررد البيرررت واألتررراث فقرررط بررر
 .(1)واألمنيات"

تننلللار األحلللالم واألمنيلللات، بفعلللل صلللاروز يقلللع عليللله، تتملللزق األلعلللاب، 
تتبعثلللر الكتلللب والمالبلللس، يتحلللول ا ملللان  للللى  لللو ، والفلللرت  للللى ك بلللة، ت تفلللي 
 اللحضات الحميمية ال اصة التي تميز أهله عن غيره من البيوت باننياره وهدمه.
وبينملللللللا تلللللللزدان البيلللللللوت فلللللللي األعيلللللللاد بلللللللالفرت وتشلللللللرق بالسلللللللرور، فلللللللي 

 بيت الجدخ صبيحة يعلن الحداد:
"فرررري بيررررت جرررردتي الكبيررررر، ازدهرررررت مملكررررة بكرررراء، فيهررررا يررررذبحون 
األشررررواق أيررررام األعيرررراد علرررر  عمرررري المفقررررود، وينشرررررون تنويحررررات 
حارقرررة علررر  حبرررال الغسررريل تحتفررري بوجعهرررا نسررراء الحرررواري القريبرررة 

 .(2)والبعيدح"
تتبلللللدل د  ت الفلللللرت  للللللى د  ت حلللللزن، وتتغيلللللر أغنيلللللات العيلللللد  للللللى 

 تنويحات على الغائب الفقيد.
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 :الغرفة 

الغرفللة مكللان حميمللي بشللكل أكبللر مللن البيللت، يحمللي  صوصللية أفللراده، 
 قرديم وعهرد وأيقونرة هرورحويحتفض بلسراره. يدل فضاء الغرفلة المتسلع فلي روايلة 

فني رغم سعتنا، يحس ساكننا بلننا  لم ضليق  على غير ما يتوقع من ا تساه،
 قذر:

"كانت غرفة تكاد تتسع لمنزل بأسرر، فقد كانت من العقرد القرديم مبنيرة 
بالحجارح الضخمة المتبتة  ل  بعضها بمواد طبيعيرة أغلبهرا الرروث ألن 
اتسررمنت مررا كرران قررد اكتشررف بعررد، وكرران لهررا سررقف مقبررب كسررقوف 

ينفذ منها النور لذلك كنت أضيج اللمبرة المساجد ونوافذ هغيرح ال يكاد 
ليا نهارا حت  ال أفل أر  طريقري بالتحسريو أمرا المهراطب واألجرران 
التي كانت فيما مض  أحواض ماء وأوعية لعلف الدواب والدجا  وديرك 
الحب  فقد غطيتها بألواح خشب وطراري  واستعملتها كمقاعرد ورفروف 

ال أخرر  وال ألتفرت حرولي  وخزائن، وعشت في ذلك الخم عيشة الكفراف
 .(1)حت  جاء الربيع "

فبناقهللا القللديم، ونوافللذها الضلليقة، جعلللت مننللا مكانللا مضلمللا، جعلللت روت 
 ساكننا تضيق فينا وتكره عيشنا فينا.

 كذل  كانت الغرفة في فندق شنير في لندن، يحتوي غرفة حقيرخ:
"حملت حقيبتي وهرعدت  لر  غرفتري فري الردور التالرث، غرفرة هرغيرح، 
بالكاد تتسع للحركة، فيها سرير بقربه كومودينو عليها مهباح هغير، 
وخزانررة مابررو خشرربية باهتررة، شررباكها ذو الررذرفتين يطررل علرر  شررارع 
كرومويل، شارع مزدحم بالحركة، كانت مكانا ال عاقة له من قريرب أو 
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جررذاب للفنرردق، وضررعت حقيبترري علرر  الحامررل الحديرردي. بعيررد باالسررم ال
جلسررت علرر  حافررة السرررير، درت بعينرري بررين جرردران الغرفررة، وأجهشررت 

 .(1)بالبكاء"
فالغرفة لم تتناسب مع نوار المدللة، التي عاشت حياخ مرفنة، لقد أثارت 
في البطلة مشاعر األسى على النفس، أصبب المكان الذي يفترا ان يكون 

 ريبا  لى النفس بعيدًا منبوذًا.حميميًا وق
والغرفلللة أيضلللًا تصلللبب مللللو  مزريلللا لعجلللوز وحيلللدخ   تقلللدر عللللى رعايلللة 

 نفسنا:
"كرران الجنرردي يراقبهررا، بينمررا يتجررول افخرررون فرري الغرفررة، برردت مكانررا 
بائسا، ورائحة العجز تفوح من كل الزوايا، رفع أحدهم الستارح، فأزعجه 
المنفر، كران مرحاضرا قرديما، جردار حجرري متلكرل، واألرضرية المهملرة 
تشققت، فانحشر الماء في أكتر من موقع ضيق هانعا منراطق داكنرة، 

 .(2)ريهة وضوء الغرفة الضعيف أتار عهبيته..."الرائحة ك
 فالغرفة تصبب غير صالحة للمعيشة.

 في المقطع السردي التالي تغوص الغرفة القديمة المحدثة في الماضي:
"فتحت عيني وأنا أحلم، فوجدتني في غرفة خالي، جدران نفيفة بطراء 

عاجين، جديد، ورفوف الكتب تنفث رائحة الدهان والخشب المهنفر والم
ونررد  الهررباح مررع الياسررمين وزهررر الخشررخا ، شرريء مررذهل ويرردير 
الرأو، وجررام فرون خرالي مرا زال هنرا يحلري الغرفرة كتحفرة فنيرة قديمرة 
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مررن أيررام زمرران، وأسررطوانات عبررد الوهرراب وأم كلترروم تررم فيررروز وعبررد 
 .(1)الحليم"

فالبطللللللللة التلللللللي تعلللللللي  فلللللللي العصلللللللر الحاضلللللللر، تسلللللللكن غرفلللللللة  النلللللللا 
ي تحلللللللتفض فينلللللللا بلشللللللليائه القديملللللللة، ينلللللللدمع فينلللللللا زملللللللان حاضلللللللر القديملللللللة، التللللللل

وزملللللللان مضلللللللى، يسللللللليطر الزملللللللان الماضلللللللي عللللللللى المكلللللللان فيطبعللللللله بطابعللللللله 
القلللللديم، يلللللذهل ملللللزيع الموسللللليقى ملللللع اللللللورود بطللللللة الروايلللللة فكلنملللللا انتقللللللت ملللللن 

 حلم  لى آ ر.
 :األماكن المقدسة 
 الكنيسة: 

مغللق تقلام فينلا الشلعائر وهي مكلان للعبلادخ فلي الديانلة المسليحية، مكلان 
الدينيللة المسلليحية، ولكللن البطلللة فللي الروايللة   تحللس بال شللوه و  اايمللان، فنللي 

 مجرد زائر تدين بديانة أ ر :
دخلنا معا كنيسة القرية، وجلسنا في أماكن متباعدح، بردأ القرو ترديرد  

ترررانيم لررم أفهررم منهررا شرريئا رغررم محرراوالتي فرري قررراءح دفتررر األناشرريد 
الموجرود علر  المقعرد الخشربي  لر  جرانبي، نفررت  لر  العجرزح  الهغير

الذين يحيطون بي، فشاهدت الخشوع عل  وجوههم، أحاول أن أقلد مرا 
يفعلونررره فرررأجلو  ن جلسررروا، وأقرررف  ن وقفررروا، جلسرررت فتررراح بجرررانبي، 

 .(2)وركعت عل  ركبتيها، تم بدأت الهاح معهم"
 ااحساس بقدسيته. كانت مجرد متفر  على المكان، فلفقدت القاري

 المسجد: 
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مكللان العبلللادخ، يقلليم فيللله المسلللم شلللعائره وتطمللئن اللللنفس وتحللس باألملللان 
والراحة، وهو مكلان مغللق علام،  ذ يسلتطيع أنله يد لله جميلع األشل اص، وتتغيلر 
د  تلله حسللب السللياق الللذي جللاء فيلله، فنللو حللزين فللي المقطللع التللالي، فقللد شللند 

 مذبحة:
زينررا أكتررر مررن أي وقررت مضرر ، وجرروم يغطرري "الحرررم اتبراهيمرري برردا ح

الوجور ويمنحها فاال تقيلة، وجور المهلين قهر وجوع وحيررح وانتفرار 
 .(1)خائف"

والمسجد كمكان   يحزن، ولكننلا نفسلية األشل اص هلي انعكسلت عليله، 
 فحزننم انعكس حزنا ثقيال أر ى بسدوله على المسجد.

والمسللللللجد يصللللللبب مكللللللان للحللللللا علللللللى المقاومللللللة، حيللللللث يلللللللبس ثوبللللللا 
 آ ر غير ثوب الصالخ والعبادخ:

"وقف المختار في الجامع، وقال لهم  ن ما حدث لهرو أمرر أهرعب مرن 
أن يحتمرررل، فباتضرررافة  لررر  سررررقة األرض جهرررارا نهرررارا وأمرررام العيرررون 
وا بقهررد اتذالل وكسررر الرررجوو، فقررد أخررذوا الشررباب كرهررائن واسررتباح

 .(2)القرية والممتلكات،..."
ففي المسجد تثار النفوس كي تقلاوم، فال شلوه اللذي يعلم المسلجد، تحلول 
 لى أروات ثائرخ ضد المحتل. والمسجد أيضًا مكان ا طمئنان والراحة، فيه يصب 
الشلللل ص نجللللواه وأمانيلللله وتوبتلللله بللللين يللللدي ال للللالق، فتجتاحلللله السللللكينة، ويغمللللره 

 ا رتيات:
مرح خلف  مرام المسرجد أحرو باالرتيراح، وكرأن حمرا  "حين هل  ألول

تقيا انزاح عن كتفيه، وحين جالو ذلك الشي  الشاب وفرت  لره قلبره، 
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غمرررر  حسرراو بالسرركينة واألمرران! وحررين قرراوم دموعرره متحررديا ضررغط 
الوجرررع! قرررال لررره ذلرررك الشررري  متعاطفرررا: ابرررك يرررا أخررري، فالررردمع يطهرررر 

به فل يتقد كجمرح متوهجة دائمرة القلوب، وبك ! وال يزال يبكي، لكن قل
 .(1)االشتعال."

فلللللم يكللللن المسللللجد مجللللرد مكللللان، بللللل  نلللله فضللللاء يحللللوي مجموعللللة مللللن 
األحاسللللللليس التلللللللي تلللللللوحي بنلللللللا الكلملللللللات.  ننلللللللا أملللللللاكن مغلقلللللللة عللللللللى مشلللللللاعر 

  اصة، تستوجبنا حرمة المكان وشعور الش ص تجاهنا.
 :البئر 

جللزء مللن  رث موجللع، للبئللر فللي الروايللات الفلسللطينية د لللة  اصللة، فنللو 
فقد كملا فقلدت األرا، فلالبئر سلقيا اانسلان والحيلوان واألرا قبلل النجلرخ، رأس 
مال الفالت الفلسطيني، وهو كمكان مغلق، مجرد بئر به ملاء، ولكلن الش صليات 
هي من تجعل له القيمة العضيمة، وقد تنوعت الد  ت التي اقترنت بالبئر، فكان 

ا آ للر، ففللي روايللة حريللر مللريم، يشللتاق عبللد الحفلليض مرعبللا حينللا وكللان ملجللل حينلل
لشللربة مللاء مللن بئللر بيتلله، ويتسلللل  ليلله  لسللة أثنللاء الحللرب، والشللوق   العطلل  

 يضنيه لشربة ماء:
"شيء ما أخذر  ل  بيتره، دار حولره وهرل  لر  البئرر، أدلر  دلرور فيره، 
فوقررع، فجررأح أحررو بيررد تامررو كتفرره، فررانتفض مررذعورا، كررتم هرريحة 

وساعدته مريم حين وضعت يدها عل  فمه، ناولته دلروا كران بهعوبة، 
في يدها، كانت تعلم أنه سيمر عل  الدار، وأنره يشرتاق أن يشررب مرن 
البئر، لطالما ردد: البئر تعيدني  ل  هناك، عد فأدل  دلور، كانت تقيلرة 
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جدا، وما كاد ير  جتة ذلرك الطفرل ترتفرع نحرور، حتر  تفراهر أن الردلو 
 .(1)يستطع االمساك به" انزلق منه ولم

ولكلن البئلر المكلان المحبلوب، اللذي يعيلده دوملا للبيلت، يصلبب قبلرا لجثلة 
 طفل، قد رمي دا ل البئر، فالشوق يتحول  لى فزه ورعب وهروب.

 كما يصبب البئر ملجل الطفلة الصغيرخ التي ترفا النرب من قريتنا:
م قرد رحلرت، "في الهباح، عنردما أفراق الجيرران مرن نرومهم، كانرت مرري

تحايلت عليهم بإباغ ابنتهم ليا أنها قرررت الرحيرل مرع نفميرة، لكنهرا 
ذهبت  ل  أحد أطراف القرية واختبأت حيث يطيب لهرا االختبراء، دسرت 
نفسها في الفجوح الضيقة داخل بئر الماء، تلك التري ال تتسرع  ال لبنرت 

فيره هغيرح متكورح عل  نفسها، وهندوق أحام مزين بالهدف وكيو 
القليل من الخبز والجبن، ...لكن ما تسمعه افن يلقي الرعب في قلبها 
الهرررغير، تنفجرررر القنرررال فتزلرررزل األرض، أمرررا مرررا يعقبهرررا مرررن أهررروات 
العذاب واأللم فما هي  ال لبشر، بقيت مريم فري مكانهرا داخرل البئرر، ال 
تتحرك طوال يومين، وال حتر  عنردما وهرل رجرال غربراء يتكلمرون لغرة 

 .(2)ة النتشال ماء من البئر"غريب
لقلللللد ضنلللللت البئلللللر التلللللي كانلللللت تلعلللللب حولنلللللا وت تبلللللئ ملللللن أقراننلللللا فلللللي 
فجوتنللللللا الضلللللليقة، مللللللا زالللللللت آمنللللللة كعنللللللدها بنللللللا، ولكنلللللله يصللللللبب أيضللللللًا مكانللللللا 

 مفزعا، لقد زيب المحتل د  ت األماكن عما عندها الناس علينا.
 :المدرسة 
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المدرسللة، فضللاء مغلللق علللى طالبلله ومدرسلليه والعللاملين فيلله، هللذا  فضللاء
المكلللان يحتشلللد بحكايلللات وقصلللص، للطالبلللات والطلللالب والمعلملللين، فلللي المقطلللع 
التالي، الطالبة نوار التي درست في المدارس الدا لية، تشفق على صديقتنا فاتن 

 من مثل هذه المدرسة:
دا فكررح المدرسرة الداخليرة، "تأملتها نوار، هي ال تعرف أنها لرم تحرب أبر

هررذا المبنرر  الكبيررر وغرررف النرروم الترري تضررم عشرررات األسرررح المغطرراح 
بأغطية وشراشرف بيضراء، ال يفهرل بينهرا سرو  خزانرة جانبيرة هرغيرح 
بيضاء، وناموسرية تمرن  للنرائم بعرض الخهوهرية، الحمرام هرو افخرر 

سرعة، كبير تتراهف فيره المغاسرل وغررف االسرتحمام، وغرفرة الطعرام وا
فيهررا موائررد كبيرررح لتنرراول وجبررات الطعررام، وهنرراك مشرررفة تجلررو علرر  
كرسري قرررب البرراب، تراقررب كررل مررا يحردث وكتيرررا مررا ترررغم الفتيررات علرر  

 .(1)تناول كل ما في طبقهن من طعام"
فالنضللام والرتابلللة والشللراكة، وعلللدم ال صوصلللية، كللل ذلللل  مللا تعلللاني منللله 

 فوسنن.الطالبات مما يجعلنا مكانا كرينا في ن
أيضلًا فلي المقطلع السلردي التلالي علدت المدرسلة مكانلا كرينلا وغيلر نزيله 
ألسلللمى التلللي تعلللاني ملللن تعصلللب المدرسلللة  بنلللة زميلتنلللا، وتفضللللنا عللللى بقيلللة 

 الطالبات:
"تبرردأ حهررة الجغرافيررا، فتسرررألنا أبلررة زينررب عرررن موقررع فلسررطين برررين 

غضرربي،  القررارات، رفعررت منرر   هرربعها كعادتهررا وهزترره بشرردح، مررا أتررار
فهررززت بإهرربعي جكررارح بهررا وبأبلررة زينررب، شررعرت بررألم فرقعررة  هرربعي 
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الذي أهزر دون جدو ، وهمست في أذن ريحانة جارتي في المقعد: راح 
 تشوفي، واهلل لتخليها هي اي تجاوب وتعمل حالها م  شايفاني.

أسندت ذراع يدي المرفوعة بيدي األخر ، وهرززت بإهربعي مرن جديرد، 
نررب منرر : متررل العررادح فرر   ال منرر  محضرررح الرردرو. اختررارت أبلررة زي

استشطت غضبا، وشرعرت أننري أود لرو أنفجرر كقنبلرة يدويرة فأقترل كرل 
 .(1)من في الهف وأولهن أبلة زينب ومن "

لقللد أصللبحت مكانللا  انقللا ومللدمرا بالنسللبة للطالبللات اللللواتي هضللم حقنللن 
 في المشاركة بالنشاطات الصفية.

 :الحديقة 

مغلللق ي للص بيللت بعينلله، يسللتغله أصللحابنا فللي جلسللات  الحديقللة مكللان
 السمر والراحة، في الليالي الصيفية الحارخ:

"توسطت الحديقة تاث دوالي عنرب هرنعت معرشرة عفيمرة، فاسرتغللنا 
المساحة المفللة تحتها جلسة هباحية أو عهرية لشرب الشاي، وفي 

حيمرة، أماسي الهيف التي تسحب فيها شمو النهار سياطها غيرر الر 
وتنزوي في غرف البيت الضيقة، فتب  لهيبها عل  الحروائط المعروقرة، 
تستبقينا فسرحة المعرشرة فري حضرن نسرائمها األلطرف، وهريفها األقرل 
قسررروح، حتررر  سررراعة مترررأخرح مرررن الليرررل، وضرررعنا فررري الفسرررحة مقاعرررد 
وطرابيررررزات باسررررتيكية وهرررروفا خشرررربية...عل  طررررول سررررور الحديقررررة 

ة عل  الطريق الرئيسية، ارتفعت شجرتا خروا األمامي من الجهة المطل
وشجرح أكدنيا باسقة، امتدرت أذرعها من فوق السور  ل  الشرارع، فري 
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جهات السور التاث، توزعت أشجار تفاح وليمرون وترين وشرجرح تروت 
 .(1)شعتاء وشجيرات متفرقة با هوية وبا توزيع منهجي"
أصلللحابنا اللللذين  الحديقلللة التلللي تتكلللون ملللن علللر  العنلللب متللقلللة بوجلللود

 ينتمون بنا. يزينون مساحاتنا، ويعتنون بشجيراتنا، لتكون لنم مصيفا.
 أما الحديقة في المقطع التالي، فتعاني  هماً  قاسيًا من سكان البيت:

"في المرح األول  بعد عودتي  ل  فلسطين، ذهبت  ل  بيتنا كري أطمرئن 
مغبرررا تعمرره  علرر  أوضرراعه، وكنررت أفنرره فارغررا، رأيررت حديقترره مكانررا

األوانرررري الباسررررتيكية المحطمررررة وشرررررائط أقمشررررة وسررررخة البررررد أنهررررا 
استخدمت يوما لمس  زيوت قديمة، وتربة جافة اختلطت ببقايرا الزبالرة 
سررنوات وسررنوات، لررم أهرردق مررا ترررار عينرراي، هررذر األرض الترري كانررت 
حديقررة غنرراء اسررتحالت  لرر  شرربه حديقررة، ألن الحرردائق والبيرروت لهررا 

ر ما كانت عليه في الماضي...كانت شجرح الهنوبر العالية أشباح تتذك
الترري غرسررتها أمرري منررذ زمررن طويررل قررد شرراخت، وانحنرر  جررذعها متررل 
مهرراب بررألم الفهررر الديسررك، وكانررت عررروق جافررة ومتهررلبة ألشررجار 
الحمضيات تقف بجذوعها الداكنة في الحديقة، متل شموع انطفأت ومرا 

 .(2)عاد أحد يحتاجها ليعيد  ضاءتها"
فتصللللفنا الراويللللة وصللللفًا مقسللللفًا، فكلننللللا حاويللللة قمامللللة، فالسللللكان الللللذي 
يستلجرون البيت لم يدروا بقيمتنا لد  أهلنا الغائبين بحكم ااسرائيلي، وبشعورهم 

 تجاه كل شجرخ فينا.
 
 

                                                           

 .229-228( حزامة حبايب، قبل أن تنام الملكة، ص1)
 .233-232( ليانة بدر، أرا السلحفاخ، ص2)
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 )الفضاء النهي(:. الفضاء باعتبارر مكانا تشغله الكتابة -تانيا
تملام بالكلملات التلي تعبلر علن يحرص الروائي في هذا الفضلاء عللى ا ه

أحوال الش صيات ومشاعرها وهذه األلفاض قلد تتلدا ل معانينلا  ذ للم يفصلل بيننلا 
بعالمللات ويقصللد بلله  الحيللز الللذي تشللغله الكتابللة ذاتنللا باعتبارهللا أحللر  طباعيللة 
علللى مسللاحة الللورق ويشللمل ذللل  طريقللة تصللميم الغللال  ووضللع المطللالع وتنضلليم 

 .(1)ة المطبعية وغيرها الفصول وتغيرات الكتاب
الفضلللاء النصلللي  ذًا هلللو الفضلللاء الطبلللاعي وهلللو فضلللاء مكلللاني، ألنللله   
يتشكل    عبر المساحة، مساحة الكتاب وأبعاده، وهو مكان محدود   عالقلة لله 
بالمكان الذي يتحلر  فيله األبطلال، فنلو مكلان تتحلر  فيله علين القلاري، هلو بكلل 

.  ذًا فنللللو الشللللكل ال للللارجي (2)تبارهللللا طباعللللةبسللللاطة فضللللاء الكتابللللة الروائيللللة باع
للرواية، الذي يعنى بتركيب الفقرات والمشاهد والفصول، أي أن  الصورخ التشلكيلية 
لللنص القصصلي )الروايللة(، اللذي يتعللالق ملع المحتلو  الللدا لي، ويقلدم تسللنيالت 
تعتبللر صلللة بللين الكاتللب والقللاري، التللي تسللنم فللي توليللد رغبللة لللد  القللاري لجعللله 

 يقبل بشغ  على قراءخ النص وتحليله بعمق وروية.
 مفاهر تشكل الفضاء النهي:

 الكتابة األفقية: -1

وهي الكتابة العادية التلي تبلدأ ملن بدايلة الصلفحة ملن أقصلى اليملين  للى 
نف كانت تقليديلة سلائدخ فلي معضلم  نناية السطر من أقصى اليسار، هذه الطريقة وا 
الكتابللات   ت لللو مللن أهميللة، فقللد يللوحي رص  الكلمللات متتابعللة بتللزاحم األحللداث 

                                                           

، علن ميشلال بوتلور، بحلوث فلي الروايلة الجديلدخ، ترجملة 54حميد لحميداني، بنية اللنص السلردي، ( 1)
 .112، ص1971لبنان،  -، بيروت1فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، ط

 .56( حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص2)
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كثللللر الروايللللات التللللي . وهللللذا مللللا كانللللت عليلللله أ(1)واألفكللللار فللللي ذهللللن الش صللللية 
اعتمللدتنا الباحثللة.  ن مللا يللدل ذللل  علللى كثللرخ األفكللار وتزاحمنللا فللي فكللر الكاتبللة، 

 فالسرد يسير دون انقطاه.
 الكتابة العمودية: -2

هي الكتابة التي تستغل فينا الصفحة بطريقة جزئيلة فتوضلع الكتابلة علن 
أنشللل الكاتللب يمللين الصللفحة، ويتللر  يسللار الصللفحة  اليللا مللن الكتابللة، وذللل   ذا 

حللوارًا سللريعًا علللى هيئللة جمللل قصلليرخ أو مفللردخ، بللل  ن نللا تقصللر  لللى أن تصللبب 
وقد تللتي الكتابلة علن يملين  كلمة، بل قد يضع الكاتب نقاطا دليال على محذو .

 .(2)الصفحة وعن يسارها ويتر  وسط الصفحة فارغًا 
مرن "عتمة الدار تربك عبرد الررحيم، فيتحررك بحرذر، يأتيره هروت حمراد 

 الداخل:
 هذا أنت يا عبد الرحيمن -
 لماذا تجلو في العتمة يا جدين -
 ال زيت للسرا .. -
 أنا أكرر العتمة! -
 العتمة تستر الفقراء.. -
 .(3)الفقر هو العتمة!" -

                                                           

 .56، ص( ينضر: لحميداني1)
 .56( ينضر: لحميداني، ص2)
 .302جناد الرجبي، رحيل، ( 3)
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وهي تل ذ بعدا جماليا، أما د لتنا فإبرازها في سلياق اللنص ألهميتنلا للد  
أيضًا األغاني واألناشيد والمواويل التلي غالبلا ملا تكتلب كتابلة رأسلية  الكاتبة. مننا

 بغية  برازها، ألهميتنا ود لتنا القوية في الرواية.
 "وهناك كنت

 مع سيدات الحياح
 كنت في األلوان
 في ليلك التوت
 وأرجوان الرمان

 ومرجان شمو متعبة
 وفي األزرق 

 ما بين السماء والماء
 وهناك كنت

 وأر  أسمع 
 أحاديتهن وضحكاتهن

 التي أرست أوتاد األرض
 كل ذلك كان في غزح

 في فلسطين
 وهناك بقيت

 .(1)ما أمكنني البقاء"
 
 

                                                           

 .230-297( سوزان أبو النو ، األزرق بين السماء والماء، ص1)
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 التأطير: -3

يقصلللللد بللللله الصلللللفحة دا لللللل الصلللللفحة، وعلللللادخ ملللللا يللللللتي ذلللللل  التللللللطير 
دا للللل الصللللفحة المكتوبللللة بالكتابللللة البيضللللاء البللللنط العللللادي فللللي الكتابللللة ويعمللللل 
التللللللطير عللللللى جلللللذب انتبلللللاه القلللللاري  للللللى قضلللللية محلللللددخ فلللللي الزملللللان والمكلللللان، 
كملللللللا يقلللللللوم بتحفيلللللللز اللللللللواقعي للقلللللللاري  ذ يمثلللللللل ا تالفلللللللًا ملللللللن نلللللللوه ملللللللا دا لللللللل 

. مثلللللللال عللللللللى هلللللللذا، تقريلللللللر )روبلللللللرت فيسللللللل ( فلللللللي كتابللللللله )رثلللللللاء (1)الصلللللللفحة 
األملللة( اللللذي أوردتللله سلللوزان أبلللو النلللو  فلللي روايتنلللا بينملللا ينلللام العلللالم، فجعلتللله 
ب لللللللط أصلللللللغر وسلللللللط الصلللللللفحة للد للللللللة عللللللللى أهميتللللللله، فنلللللللي طريقلللللللة لجلللللللذب 

 اهتمام وانتباه القاري:
 "كانوا في كل مكان، في األزقة، في الساحات الخلفية

 وفي الغرف المدمرح، تحت المباني المنهارح، وعل  جوانب تجمع
 النفايات، توقفنا من عد الجتث عندما وهلنا  ل  الرقم مائة.

 في أسفل كالزقاق، كانت هناك أكوام ساكنة رهيبة
 حيث تم ذبحها -نساء وشبان، رضع وشيوا -من جتث

 أو رميها بالرهاص، كل ممر عبر األنقاض أفه  عن مزيد
 الجتث، اختف  المرض  من المستشف  بعد أن أمر الرجالمن 

 المسلحون األطباء بالمغادرح. في كل مكان وجدنا عامات
 .(2)عل  مقابر جماعية حفرت عل  عجل"

 البياض: -4

ينبئ البياا عادخ عن نناية نقطة محددخ فلي الزملان والمكلان، أو ننايلة 
فصلللل وبدايلللة آ لللر وقلللد يشلللتغل البيلللاا للفصلللل بلللين أحلللداث متعلقلللة بشللل وص 

                                                           

 .57( ينضر: حميد لحميداني، ص1)
 .333، 332سوزان أبو النو ، بينما ينام العالم، ص( 2)
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. وقللد تللم الحللديث عنلله عنللد تنللاول (1)معينللين لتلللتي أحللداث أ للر  متعلقللة بلل  رين 
 موضوه الحذ .

 التشكيل: -5

تكلن متاحلة ملن قبلل، ويسلت دم ويعني به است دام أشلكال ملن الكتابلة للم 
لتمييلللز فقلللرات بلكملنلللا، وملللن أمثالللله اسلللت دام الكلملللة البلللارزخ، وتشلللكيل العنلللاوين 
الدا ليللللة ب طللللوط م تلفللللة، وهللللو بللللذل  يسللللنل علللللى القللللاري منمللللة تتبللللع الوقللللائع 

، وينقسرم والتمييز فينلا بلين ملا هلو  لار  زملن اللنص وملا هلو دا لل زملن اللنص
 (2) نوعين:من حيث عاقته بالنص  ل  

 :التشكيل الواقعي 

ويشير هذا النوه من التشكيل  لى أحداث القصة أو يحمل مشندًا مجسدًا 
لحلللدث ملللن حوادثنلللا، فلللال يحتلللا  القلللاري  للللى عنلللاء كبيلللر فلللي اللللربط بلللين اللللنص 
والتشلللكيل ويسلللنل هلللذا عليللله عمليلللة التصلللور وذلللل  بسلللبب د لتللله المباشلللرخ عللللى 

 .(3)مضمون الرواية 
تفتللتب رجللاء بكريللة فللي روايتنللا عللين  فشللة، فللي كللل مطلللع فصللل جديللد، 

 بمشند يجسد للحدث الذي يشير  ليه هذا الفصل، مثال ذل :
"عاقترري بترراري  الخديعررة كبرررت علرر  شرريء مررن الخبررث، كرري أحترراط 
لمحررراوالت اتيقررراع بررري،  ذ كنرررت علررر  يقرررين كامرررل برررأن قريرررة جررردتي 
هرربيحة، أناسررها وجيرانهررا، والقررر  الترري تجاورهررا، قررد وقعررت ضررحية 

                                                           

 .58( ينضر: حميد لحميداني، ص1)
 .59بنية النص السردي، ص( ينضر: حميد لحميداني، 2)
 .58حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص( 3)
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احتيال التراري  بشخوهره المراكرح، كرانوا حينرذاك يرتعبرون مرن أعرراض 
 .(1)وا  حباطا ألي فكرح اقتاع جديدح."المقاومة، فقرروا أال يقاوم

فالموضللوه الللذي بنللت عليلله هللذا الفصللل هللو بيللان سللبب انطفللاء المقاومللة 
للللد  الالجلللئ الفلسلللطيني اللللذي ي لللا  ملللن تنجيلللر آ لللر. وهكلللذا فلللي كلللل فصلللول 

 روايتنا.
كذل  فعلت سوزان أبو النو  في روايتنا األزرق بين السلماء والملاء، فقلد 

 بتشكيل من واقع أحداث الرواية: افتتحت فصولنا أيضاً 
"ترراث سررنوات برمتهررا قضررتها سررتي نفميررة فرري مناكفررة اتسرررائيليين 
لتتمكن من رجية خالو مازن مرح أخر ، وبعدها أهب  وقع حياتها كله 
ينضبط وفق مواعيد زيارتها لسجن رامون، بل باترت ترربط زمرن كرل مرا 

 .(2) يجري حسب قربه أو بعدر من تلك الزيارات
د كانللللت هللللذه ا فتتاحيللللة د لللللة علللللى مللللا فللللي الفصللللل مللللن تفاصلللليل لقلللل

لزيارتنللللا  بننللللا ومللللا يت لللللل هللللذه الزيللللارخ مللللن تفتللللي  وأحللللداث، ومللللا يحللللدث بللللين 
الزيلللللارتين، لقلللللد أصلللللبحت الزيلللللارخ ميقاتلللللًا عائليلللللًا. وقلللللد جعللللللت بعلللللا الكاتبلللللات 
لفصللللللولنا عنللللللاوين تللللللدل علينللللللا، وقللللللد جعلللللللت الللللللبعا فصللللللولنا أرقامللللللا، وقللللللد 

ا بلللللين التلللللرقيم والعنونلللللة، وربملللللا سلللللاعد ذلللللل  فلللللي معرفلللللة ال طلللللاب  ذا تجملللللع مللللل
 ما كان في زمن النص أو  ار  هذا الزمن.

 :التشكيل التجريدي 

وهللي عبلللارخ عللن لوحلللة غللال  تجريديلللة يللقدي الفنلللان د لتنللا ملللن  لللالل 
رمزهللا، وامتللدادها الللد لي، وهللي تتطلللب  بللرخ فنيللة عاليللة ومتطللورخ لللد  المتلقللي، 

                                                           

 .81رجاء بكرية، عين  فشة، ص( 1)
 .119( سوزان أبو النو ، األزرق بين السماء والماء، ص2)
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القلاري النلاضر  للى الغلال  أن يتمتلع بنضلرخ ثاقبلة وذكلاء ناضلع ادرا   فعلى هذا
 .(1)بعا د  ته 

بعللللللا الروايللللللات لنللللللا لوحللللللة غللللللال  تجريديللللللة، مثللللللل روايللللللة مللللللاروس، 
وروايللللة عللللين  فشللللة، حريللللر مللللريم، صللللورخ وأيقونللللة وعنللللد جديللللد، هللللذه اللوحللللات 

 قد تتناسب مع محتو  الرواية أو قد ت ال  هذا المحتو .
 

 ألواح الكتابة: -6

ويقصلللد بنلللا اقتبلللاس فقلللرات أو كلملللات أجنبيلللة أو مقتطفلللات ملللن لنجلللات 
شعبية وتوضيفنا في نسق الكتابة األصلية التي تعتمد الفصحى في تعبيرها، وهلذا 
التشكيل يقوم بدور التحفيز الواقعي، حيث ي تل  تفاعل القاري مع هذه العبلارات 

صلليد الثقللافي الللذي يميللز كللل قللاري عللن األجنبيللة أو اللنجللات المحليللة حسللب الر 
 .(2)غيره 

 ومن ذل :
"في برد تشرين أغلق أحمد نافدح مقه  عبردون، أدار المسرجل فهردح 

 المغني العندليب:
 ومنين نجيب الهبر يا اهلل يداوينا
 والي انكو  بالحب قبلينا يقول لينا
 .(3)سافر من غير وداع من غير وداع"

                                                           

 .60ينضر: حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص( 1)
 .59ينضر: حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص( 2)
 .97األطر ، رغبات ذل  ال ري ، ص ( ليلى3)
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 وفي الختام:

رواية المرأح الفلسطينية في مطلع القرن الحادي والعشرين أهمية بالغة،  ذ اتخذ المكان في 
ارتبط ببقية العناهر المشكلة للروايرة، وتتجلر  أبعرادر بوضروح، وقرد ترراوح مرا برين األمراكن 
المغلقررة واألمرراكن المفتوحررة، الترري تشرركلت فرري معفمهررا حسررب ترسرربات الررنفو الوجدانيررة، 

األمراكن التري شركلت الروطن المسرلوب، وقرد ارتربط المكران  وتهوراتها للمكان، خهوهاا فري
بأبعررادج جغرافيررة ووجدانيررة وقررد شارركل حسررب الرجيررة الخاهررة للشخهرريات. ولقررد كرران المكرران 

 حقيقياا في أغلب الروايات.
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، 1فلسلطين، ط -ابتسام أبو ميالة، الحب المحرم، مركز بيت القدس لل دب، رام اهلل  -1

2008 
 دريلللس بوديبلللة، الرقيلللة والبنيلللة فلللي روايلللات الطلللاهر وطلللار، شلللركة اشلللغال الطباعلللة،  -2
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 .2019، 1لبنان، ط -أسمى العطاونة، صورخ مفقودخ، دار الساقي، بيروت  -3
 - عتللللدال عثمللللان،  ضللللاءخ الللللنص، دار الحداثللللة للطباعللللة والنشللللر والتوزيللللع، بيللللروت -4

 .1988، 1لبنان، ط
 .2016، 1مصر، ط -، رحيل، دار المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرخجناد الرجبي  -5
، 1لبنللان، ط -حزامللة حبايللب، م مللل، المقسسللة العربيللة للدراسللات والنشللر، بيللروت  -6

2016 
المغرب،  -حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -7

 .2009، 1لبنان، ط -بيروت
ل طلاب فلي الروايلة النسلائية، مركلز أوغاريلت الثقلافي، فلسلطين، حفيضة أحملد، بنيلة ا -8

 .2000، 1ط
حميلللد لحميلللداني، بنيلللة اللللنص السلللردي ملللن منضلللور النقلللد األدبلللي، المركلللز الثقلللافي   -9

 .1،2000المغرب، ط -العربي للطباعة والنشر، الدار البيضاء



 

 -55- 

، مصلر -ديانا الشناوي، غيملة عشلتار، دار  نسلان للنشلر والتوزيلع، طنطلا  -10
 .1،2016ط

عملللللان،  -رجلللللاء بكريلللللة، علللللين  فشلللللة، األهليلللللة للنشلللللر والتوزيلللللع، األردن -11
 .1،2017ط

رحلليم علللي جمعللة الحربللي، المكللان ود لتلله فللي الروايللة العراقيللة، أطروحللة   -12
 2003دكتوراه، جامعة بغداد، 

لبنللللان، -سللللحر  ليفللللة، حبللللي األول، دار انداب للنشللللر والتوزيللللع، بيللللروت  -13
 1،2010ط

، 2ط لبنلان، -ورخ وأيقونة وعنلد قلديم، دار انداب، بيلروتسحر  ليفة، ص -14
2008. 

لبنلللان،  -سللللو  البنلللا، عشلللاق نجملللة، دار انداب للنشلللر والتوزيلللع، بيلللروت  -15
 .2015، 1ط

سللللو  جلللرات، أبلللواب ضللليقة، المقسسلللة العربيلللة للدراسلللات والنشلللر، بيلللروت  -16
 2015، 1لبنان، ط

رقيلللا )مقاربلللات نقديللللة(، سلللمر روحلللي الفيصلللل، الروايلللة العربيللللة، البنلللاء وال -17
 .2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

سوزان أبو النو ، األزرق بلين السلماء والملاء، دار جامعلة حملد بلن  ليفلة   -18
 .2018، 1للنشر، الدوحة، قطر، ط

قطلر،  -سوزان أبو النو ، بينما ينلام العلالم، مقسسلة قطلر للنشلر، الدوحلة  -19
 .2012، 1ط

عللزوز علللي اسللماعيل، شللعرية الفضللاء الروائللي عنللد جمللال الغيطللاني، دار  -20
 .2010، 1مصر، ط -العين للنشر، القاهرخ

غاستون باشالر، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المقسسلة الجامعيلة  -21
 .1987، 3للدراسات والنشر والتوزيع، ط

ايللللات: فنللللد حسللللين، المكللللان فللللي الروايللللة الجزائريللللة، )دراسللللة فللللي ثللللالث رو  -22
، 1أغنيلللة الملللاء والنلللار(، فلللراديس للنشلللر والتوزيلللع، البحلللرين، ط -الحصلللار -الجلللذوخ
2003. 



 

 -56- 

كليلللر حجلللا ، برتقلللال  سلللماعيل، ترجملللة نلللو  الميملللوني، دار أثلللر للنشلللر  -23
 .2017، 1السعودية، ، ط -والتوزيع، الدمام

األردن،  -ليانلللللة بلللللدر، أرا السللللللحفاخ، األهليلللللة للنشلللللر والتوزيلللللع، عملللللان -24
 .1،2019ط

األردن،  -ليانللللة بللللدر، ال يمللللة البيضللللاء، األهليللللة للنشللللر والتوزيللللع، عمللللان  -25
 . 1،2016ط

ليللللللى األطلللللر ، رغبلللللات ذا  ال ريللللل ، اللللللدار العربيلللللة للعللللللوم ناشلللللرون،  -26
 .2011، 1ط لبنان، -بيروت

ميشلللللال بوتلللللور، بحلللللوث فلللللي الروايلللللة الجديلللللدخ، ترجملللللة فريلللللد أنطونيلللللوس،  -27
 .1971، 1لبنان، ط -منشورات عويدات، بيروت

نبللللال قنللللدس، يافللللا حكايللللة غيللللاب ومطللللر، الللللدار العربيللللة للعلللللوم ناشللللرون،  -28
 .2014، 1لبنان، ط-بيروت

نللللردين أبللللو نبعللللة، رب  نللللي وضللللعتنا أنثللللى، المقسسللللة العربيللللة للدراسللللات   -29
 .2016، 5ط لبنان، -والنشر، بيروت

لبنللان،  -نللوال حللالوخ، السللت زبيللدخ، الللدار العربيللة للعلللوم ناشللرون، بيللروت -30
 2015، 1ط

 2017، 1لبنان، ، ط -وداد طه، حرير مريم، دار الفارابي، بيروت  -31



 

 -57- 

  
 المملوكي والعتماني  فتوحات العهرين في شعر الحرب 

 " "دراسة موضوعية
 يحي  أحمد رمضان غبن

 ملخص

، واعتملدت هلذه الدراسلة العصلرين الممللوكي والعثملاني تناول البحلث أصلول الحلرب فلي شلعر فتلوت
الكليلات على أصلول الحلرب المعتبلرخ فلي عللم التكتيل  العسلكري الحلديث، حسلبما يلدرس فلي مقلررات 

، واعتملللد الباحلللث عللللى الملللننع الوصلللفي فلللي التحليلللل والدراسلللة، وقلللد بينلللت الحربيلللة المعتملللدخ عالميلللا
ي تميلز دورهلا فلي رسلم الصلورخ الدراسة دور شعراء العصرين في التسلجيل اللدقيق للوقلائع الحربيلة التل

 األدبية. 
War Origins in the Poetry of Conquests of the Mamluk and Ottoman Ages 

"Objective study" 
The study discusses the origins of war in the poetry of Conquests of the Mamluk 

and Ottoman eras.  
The study relied on the origins of war considered in the modern military tactics as 

taught in the globally accredited courses of military colleges. 
The researcher adopts the descriptive approach in the analysis and study, where 

the study shows  the role of poets from both ages  in the accurate documenting  of 
military wars  that had a distinguish role in drawing the literary picture. 

 

 المقدمة : 
وعلى آله وصحابته  حمدا هلل وصالخ وسالما على سيدنا رسول اهلل 

 الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربنم وانتنع ننجم  لى يوم الدين وبعد: 
يعد األدب من الروافد المنمة في ثقافات الشعوب، يعبر عن أفكارها ، 
نجازاتنا في شتى مجا ت المعرفة اانسانية، فنو: تاريق وحاضر  وحضارتنا ، وا 

 ومستقبل . 
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ونضرا لكون الشعر ابن البيئة، يتناول كل ما  تجسد فينا من ضرو  
تار الباحث دراسة األصول سياسية ، وعسكرية ، واقتصادية ، وفنية، ... فقد ا 

الحربية في شعر فتوت العصرين المملوكي والعثماني، فمما   ش  فيه أن األدب 
في هذين العصرين قد ضلم كثيرًا من المستشرقين، وبعا مقر ي األدب 
المحدثين ممن وصفوا هذا العصر بعصر الجمود الثقافي واألدبي والعلمي، 

 ية منمة من تاريق األمة ااسالمية الناصع، بغيتنم في ذل  أن يلغوا حقبة تاري
 تجاوز حده الزماني ستمائة سنة. 

التفت الباحث  لى تل  الفتوت والمعار  العضيمة التي وقعت في 
العصرين المملوكي والعثماني، واهتمام الشعراء بتسجيلنا ومتابعة ضواهرها 

من تاريق األمة،  الحركية ، وتصاويرها الدقية، ليبرز لديه هذا الجانب المشرق
من هنا انبعثت فكرخ البحث والموسوم بعنوان:  أصول الحرب  في شعر فتوحات 

 دراسة موضوعية   .  -العصرين  المملوكي والعثماني
 أسباب اختيار البحث : 

رغبة الباحث في الكش  عن حركية التصوير الفني في شعر فتوت  -1
 العصرين المملوكي والعثماني. 

 ضنار المنجزات العسكرية وا نتصارات الكبيرخ التي حرص الباحث على  -2
 حققنا المسلمون في العصرين المملوكي والعثماني . 

 أهمية البحث : 
يقدم البحث دراسة جديدخ في موضوه األصول العسكرية ، من  الل  -1

الدمع بين العلوم العسكرية واألدب وبيان أثر ذل  في  دمة األفكار 
  الموضوعية للنص األدبي .
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يدرس البحث مد  تحقق األصول العسكرية في الجيو  ااسالمية  -2
 الل العصرين المملوكي والعثماني، وكي  تمكن الشعراء من التعرا 

 لنذه األصول العسكرية من  الل تلري نم للوقائع الحربية الم تلفة. 
تضمن البحث مجموعة من أشعار سجلنا الكالسيكيون أمثال شوقي  -3

والبارودي والرصافي حيث عدهم الباحث من أعمدخ الشعراء العثمانيين ، 
 ذ كانوا من أعضم رجا ت ال الفة العثمانية وضنرت كتاباتنم اابداعية 

 م . 1927 بان فترخ ال الفة ما قبل انتنائنا عام 

 منهس البحث : 
لبحث على المننع الوصفي  في الدراسة ، ألنه ير  أنه أفضل اعتمد ا

 الطرق للوصول  لى نتائع مفيدخ من هذا البحث . 
 مبادئ الحرب في شعر فتوحات العهرين المملوكي والعتماني

اتفقت المدارس العسكرية في العالم على جملة من المبادي الحربية التي 
نت مقياسا للنجات، وعلى قدر  ذا است دمت في حرب من الحروب وطبقت كا

 التزام الجي  المقاتل بنذه المبادي واألصول يكون تحقيق النصر والتمكين .
وألن الشعر يعبر عن تجارب الشعراء، وعن ميادين العمل في شتى 
المواقع  حض الباحث أن شعراء العصرين المملوكي والعثماني قد تعرضوا في 

موا بذكرها مما يوحي بشدخ تنضيم الجي  أشعارهم لنذه المبادي الحربية وقا
 المقاتل في العصرين السابقين . 

لذا سنتناول بالدراسة هذه األشعار، ونبين مد  فعاليتنا في تجسيد 
المبادي الحربية من  الل وص  الشعراء لمعار  الفتوت والوقائع الحربية 

 المقر ة في أشعارهم.
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ل كل في موطنه وقد آثرت أن أعر  عن كل أصل من هذه األصو 
 بشيء من ا  تصار غير الم ل بما ي دم فكرخ البحث ،ويفي بالغرا. 

 األهل األول: الردع   
ويقصد به منع الدولة المعادية أو الجنة العدوَّخ من ات اذ قرار باست دام  

قوتنا وأسلحتنا ضد قوات أ ر   ،أو يكون بمنعنا من العمل أو الرد على أي 
، ويكون هذا من  الل  القيام بإجراءات وتدابير  (1)رهجوم من الطر  ان 

كفيلة بتحقيق الرده في صفو  العدو  ومن ذل  قول الشاعر عبد الجليل 
 ه :  1313حينما انتصرت الجيو  العثمانية على اليونان سنة  (2)برادخ

 شديرررررررررد ال يقوم له الهخررررررر  ببأو  فقررررررررام أمير المجمنين بردعهرم 
 كذا الليث يخش  من بوادرر الههر   فبررررررادرهم منه ههور غضنفر 

 (3)عفيم بني عتمان يا حبذا الفخر   يشيد أركان الخافة فخرها 
فالشاعر يمتدت أمير المقمنين ال ليفة العثماني عبد الحميد الثاني الذي  

قام بإرسال الجي  التركي لقتال  يطاليا التي د لت بنغازي الليبية فردعنم 
وأمناهم بالنزيمة النكراء ، فكان بلسه شديدا فنو الليث المنقا على فريسته   

لعثمانية ، وقد كان هذا الرده يغلب أبدا ، ولم يت ل عن شبر من أرا ال الفة ا

                                                           
،  دار المنارخ  3ينضر: العسكرية ااسالمية وقادتنا العضام ، جمال ال لفات وبناء الدين أسعد ،ط (1)

 .  90م، ص 1983، األردن ، 
هل ( : شاعر، من أهل  1326عبد الجليل بن عبد السالم بن عبد اهلل بن عبد السالم برادخ )ت  (2)

خ. مغربي األصل، هاجر جده عبد السالم مع والده الشيق جيدخ، من فاس  لى المدينة المدينة المنور 
هل وولد هو، وعا ، في المدينة. وتوفي راجعا من مكة  لى المدينة بعد ما أعلن الدستور  1145سنة 

 العثماني . 
 . 275، ص  3م ،   2002، دار العلم للماليين ، بيروت ، 15األعالم ، الزركلي ، ط

م ، ص 1973،  دار المريق ، الرياا ، 1الشعر الحديث في الحجاز، عبد الرحيم أبو بكر ،ط  (3)
143  . 
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من  الل الجيو  الكبيرخ التي ذهبت لسات الوغى ودعم المصريين ا واننم في 
 ليبيا المعتد  علينا . 

 ن الرده يتحقق من  الل ااجناز على العدو وا  افته ، عندها    
 :  (1)يستطيع أبدا أن يتقدم شبرا واحدا للمواجنة  يقول الرصافي

 تململ في األعداء شوقا  لى الضرب   وقد علم األعلللللللللللللللداء أن سيوفنا 
 (2)فلم نستطع زحفا على الضمر القب  ولكن هو البحر الذي حال بيننا 

فاألعداء   يستطيعون القتال أو المواجنة ألننم  ائفون ، فنم يعلمون   
 أن سيو  المسلمين قوية مشتاقة لضرب رقابنم  . 

 
 األهل التاني: حشد القو   

ويعني هذا المبدأ جمع أكبر قوخ متاحة سواء أكانت مادية أو معنوية  
 لمواجنة  العدو بحيث تتناسب القوخ مع الموق  في الزمان والمكان 

 .(3)المناسبين
وقد أكد القرآن الكريم على هذه القضية حيث نجد أساسات هذا المبدأ 
َتَطعفُتمف ِمنف ُقوٍَّخ َوِمنف ِرَباِط الفَ يفِل  مبنية تحت قوله تعالى : }َوَأِعدموا َلُنمف َما اسف

                                                           
ه ( : شاعر العراق في عصره. من أعضاء 1364معرو  بن عبد الغني البغدادي الرصافي  ) ت (1)

 نسب. ولدالمجمع العلمي العربي  )بدمشق( أصله من عشيرخ الجبارخ في كركو ، ويقال  ننا علوية ال
ببغداد، ونشل بنا في )الرصافة( وتلق ى دروسه ا بتدائية في المدرسة الرشيدية العسكرية، ولم يحرز 
شنادتنا. وتتلمذ لمحمود شكري انلوسي في علوم العربية وغيرها، زهاء عشر سنوات. واشتغل بالتعليم. 

 الدستور العثماني. ونضم أروه قصائده، في ا جتماه والثورخ على الضلم، قبل
 . 268، ص  7األعالم ،    

 .  478م،  ص 1957، 6ديوان معرو  الرصافي ،معرو  الرصافي ، دار الحياخ ، لبنان ، ط (2)
، ص 1986، دار األرقم ، األردن ، 1ينضر: التعبئة الجنادية في ااسالم ، أحمد الحوفي ،ط (3)

237  
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َلُموَنُنُم ا ُكمف َوآَ ِريَن ِمنف ُدوِنِنمف َ  َتعف َلُمُنمف َوَما تُنفِفُقوا ُترفِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ للَُّه َيعف
ٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه ُيَو َّ ِ َليفُكمف َوَأنفُتمف َ  ُتضفَلُموَن{ ]األنفال:   [ . 60ِمنف َشيف

يذكر األشر   ليل مادحا، لما فتب عكا شاكرا  (1)فنذا الشناب محمود
واصفا حشد  له ألنه انتقم لصالت الدين األيوبي حين أ ذها الفرنع منه فيقول

 الجي  المملوكي الكبير : 
 منه لسر طوار اهلل في اللقرب   أدركت تأر هاح الدين  ذ غهبت 

 (2)أمتالها بين أجام من القضب   وجئتها بجيو  كالسيررررررررررررررررررول عل  
فجي  األشر   ليل كالسيل في كثرته وفي شدخ اندفاعه حيث أزال  

كل ما هو كائن أمامه من حصون منيعة لنذه المدينة حيث كان الفرنع 
 يتحصنون بدا لنا . 

وكما شبه الشناب محمود جي  األشر  بالسيل شبه جي  بيبرس 
 فيقول : بالبحر ال ضم الواسع الكبير الذي يل ذ كل شيء فال يق  أمامه واق 

  ذا ما تهادت موجه المتاطم   كتائب كالبحر الخضم جيادها 
 (3)له النهر والتأييد عبد وخادم   تحيط بمنهور اللواء مففررررررررر 

                                                           
، أبو الثناء شناب الدين ) ت محمود بن سلمان بن فند بن محمود ال (1) حنبلي الحلبي ثم الدمشقي 

هل (: أديب كبير. استمر في دواوين اانشاء بالشام ومصر نحو  مسين عاما. ولد بحلب، وولي  725
اانشاء في دمشق. وانتقل  لى مصر، فكتب بنا في الديوان. وعاد  لى دمشق، فولي كتابة السر نحو 

وكان شيق صناعة اانشاء في عصره، ويقال: لم يكن بعد القاضي  ثماني سنين  لى أن توفي بنا.
 الفاضل مثله.
 . 172، ص  7األعالم ،    

فوات الوفيات ،ابن شاكر الكتبي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة الننضة المصرية  (2)
 .305، ص  1م ،  1951، القاهرخ ، 

م 1938هرخ ،ابن تغر  برد  ، دار الكتب المصرية ، مصر ، النجوم الزاهرخ في ملو  مصر والقا (3)
    ،7  ،170-172 . 
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مصورًا عضيم حشد الجي  العثماني  (1)ويقول الشاعر البنائي البعلي
 عند فتب  يوار في عند ال ليفة محمد الرابع : 

 يفتض عرض األرض منهم والفا   هبوا كما هب النسيم  ذا سررررررر  
 لم تلف متلهم النوافرررررر جحفررررررررا   في جحفل سدوا البسيطة كتررررررح 
 ومن حيث ال أدري أواخرهرررررررم وال   أربوا عل  التعداد حهرا واعتلوا 
 (2)بهم وماء األرض قطر أسبرررررررررررا   فكأن وجه األرض حلقة خاتررررم 

فالشاعر هنا  يص  كثرخ الجي  المقاتل ، ويذكر عضيم حشده فنم 
سدوا األفق من كثرخ عددهم ، ولم يسبق ألحد أن رأ  مثل هذا الجي  العرمرم 

 عددا وعدخ ، فنم كثروا على العدد فلم يعلم لنم أول ولم يعر  لنم آ ر  . 
لملو  وال لفاء لحشد القوخ ضد المعتدين لضربنم كما دعا الشعراء ا

 يقول حاثا ال ليفة العثماني :  (3)وهزيمتنم ، فالشاعر المصري أحمد الكاش 
 لذمارهم وديارهررررم فادونرررررررا   المجمنون  ليرررررررررك مستبقررررررونا 
 للحق أبلس والرجاء متيرررررنا   فاحشد كتائبك التي أعددتها

                                                           
م ( : أديب باحث، من فقناء 1082عبد اللطي  بن َبناء الدين بن عبد الباقي البنائي ) ت  (1)

الحنفية ، من أهل بعلب ، تعلم بنا وبدمشق. ورحل  لى القسطنطينية، فولي قضاء طرابلس الشام، 
 د، ثم قضاء   فلبه   فتوفي بنا.فقضاء بلغرا

 . 268، ص  4األعالم ،    
نفحة الريحانة ورشحة طالء الحانة ،محمد بن فضل اهلل المحبي ، تحقيق عبد الفتات الحلو ،دار   (2)

 .  396 -395، ص  2م ،   1967 حياء الكتب العربية ، بيروت ، 
ه (: شاعر مصري، من أهل القرشية )من 1367أحمد بن ذي الفقار بن عمر الكاش  ) ت  (3)

الغربية بمصر( مولده ووفاته فينا. قوقازي األصل.، وكان له اشتغال بالتصوير، ومال  لى الموسيقى 
ينفس بنا كربه. واتنم بالدعوخ  لى  نشاء  الفة عربية يشر  عرشنا على النيل فتدار  أمره عند 

ل ديوي عباس حلمي، فرضي عنه وكذ بت الضنون، وأمر بااقامة في قريته )القرشية( فكان   يبرحنا ا
    مستترا. 

 .  124، ص  1األعالم ،    
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 تجد العداح  ليك يحتكمونا   لقوتك الرهيبة حكمها واترك 
في األبيات السابقة حث من الشاعر لل ليفة على  رسال الجيو  
المسلمة  لى أماكن القتال ، فبواسطة الحشد يكون النصر ، ويصير األعداء 

 يطلبون الحكم من المقمنين الذين هزموهم في شتى المواقع . 
فمن كانت معه القوخ كانت له الغلبة ، لذا  ن هذا يقكد مفنوم القوخ ، 

فإنه ينبغي علينا ااعداد الجيد للمعركة ، والحرص الشديد على امتال  القوخ 
 وتحصيلنا . 

جي  السلطان عبد الحميد الثاني  باألسود ، (1)ويصور أحمد شوقي 
فني تحافض على األمن في وقت السلم وتنشر الشر وتعيث فسادا في األعداء في 

 ت الحرب فال يق  أمامنا شيء حيث يقول : وق
 لنا م لب فينلللللم وللموت م للللللللب   ثمانون ألفا أسد غاب ضللللللللللراغم
ذا حلمت فالشلللر يقضان مغضب   ذا حلمت فالشر وسنان حلللللللللالم   وا 
 (2)وتضنر في جللللد القتال وتلعلللللللللب   وتصبب تلقاهم وتمسي تصدهم 

ري الحديث عن تعداد الجي  ومن  الل المقطع السابق يتبين للقا
 ، وهو مجنز بكل ما يغيض العدو ، ويقنره ويجبره على التراجع . الكبير

 

                                                           
ه (: أشنر شعراء العصر األ ير. يلقب بلمير 1351أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي )ت  (1)

)سمعت أبي يرد  أصلنا  لى األكراد فالعرب( نشل في الشعراء، مولده ووفاته بالقاهرخ. كتب عن نفسه: 
ضل البيت المال  بمصر، وتعلم في بعا المدارس الحكومية، وقضى سنتين في قسم الترجمة بمدرسة 

م  لى فرنسة، فتابع دراسة الحقوق في مونبليه، واطلع  1887الحقوق، وأرسله ال ديوي توفيق سنة 
 عين رئيسا للقلم اافرنجي في ديوان ال ديوي عباس حلمي.ف 1891على األدب الفرنسي، وعاد سنة 

 .  136، ص  1األعالم ،    
م ، ص 2000الشعر العربي في الفتوحات العثمانية ، عثمان مكانسي ، دار الضياء ، عمان ،  (2)

142 . 
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دامته  األهل التالث: اختيار القهد واا
 ن ا تيار القصد يعني تحديد األهدا  ،فال يوجد انجاز بال تحديد 

يفكر بندفه وفي سبل تحقيقه دون ا لتفات  ل هدا  ، لذا   بد للقائد الجيد أن
ن الند  الننائي  لغيره من األهدا  التي قد تعرا له  الل المسير ، وا 

 .  (1)للجيو  المتحاربة يكمن في تحطيم  رادخ ال صم والقضاء عليه 
لقد ز رت أشعار الفتب العثماني بنذا ففي نناية كل معركة يحطم 

 يفرون من تحت براثن أسود ااسالم العضيم . الجي  المسلم رقاب األعداء ، و 
لقد ثبت المجاهدون في الميدان دون النضر لغير هد  واحد وهو تحقيق 

 النصر في المعركة يقول البنائي البعلي : 
 من يلتقيهم يلق منهم أجبررررررا   تبتوا تبررررررات الراسيررررررررررررات تهبرا 
 (2)ما شيم  ال قد أهاب المقتا   شاكي الساح بكل أبيض مخذم

فالشاعر يصور هذا الثبات العضيم الذي يجعلنم   يلتفتون أبدا  لى 
الوراء ، لقد كان هذا الثبات سببا في تيئيس األعداء من  لحاق النزيمة بالجي  

 المسلم . 
حاصر الجي  المسلم أسوار طرابلس ،وعانى معاناخ كبيرخ في هذا 

 ل  أو يتراجع بل استمر في حصارها وحقق النصر يقول الحصار ، لكنه لم يت
الشناب محمود في تصوير هذا الثبات وعدم ا نثناء عن القتال والحياد عن 

 الند  السامي ، حيث يقول : 
 (3)أقل عناها أن خندقها البحر   نهضت  ل  عليا طرابلو التي 

                                                           
 .  91م ،  ص 1988ينضر:  فن القيادخ في ااسالم ، أحمد بصبوص ، مكتبة المنارخ ،األردن ،   (1)
 .  396، ص 2نفحة الريحانة ،  (2)
 .  323، ص 7النجوم الزاهرخ  ،  (3)
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لم يقتصر الشعراء على تصوير الثبات بل ذكروا استثمار النجات بعد أن  
 ألحقوا النزيمة في صفو  األعداء وطاردوهم يقول الرصافي  : 

 تململ في األعداء شوقا  ل  الضرب   وقد علم األعداء أن سيرررررررررررررروفنا 
 (1)قبفلم نستطع زحفا عل  الضمر ال  ولكن هو البحر الذي حال بيننا 

فقد حال البحر دون رقاب األعداء ، فالجي  المسلم مطارد ومالحق  
دامته لد  الجي   لجي  العدو المننزم ، وهذا يدلل على اعتماد ا تيار القصد وا 

 ااسالمي في العصرين المملوكي والعثماني . 
 األهل الرابع: المباغتة والمفاجأح

وبطريقة   يتوقعنا ،  وهي الضنور أمام العدو في وقت   يقدره ، 
وبلسلوب يجنله ، بحيث تضطرب صفوفه ويرتب  قادته ويدب الرعب في جنده ، 

 . (2)ويصير فاقدا للتوازن عاجزا عن ات اذ القرار الصحيب 
لقد اتص  عند المنصور قالوون بالفتوحات وا نتصارات ، وكان دائما  

للحرب ، بل وكان  يحافض على حنكته وحكمته في توجيه الجيو  ااسالمية
يحافض على عنصر المفاجلخ  كي يصبب العدو في حيرخ   يدري ماذا يفعل يقول 

 الشناب محمود : 
 ألشقر البرق من تحجيلهرررا غرر   غر األعادي منك حلم تحته همم

ن أشبهت لطف النسيم سر    (3)معن  العواهف ال تبقي وال تذر  لها واا
فنو ي في  ل  حلمه عاصفة تقتلع كل من تصدر لمقاتلته ، حيث   

 تفاجل العدو من هول وثبته ، ومن توقيت غارته وقتاله . 

                                                           
 .  478ديوان الرصافي ، ص  (1)
 .  100ينضر: العسكرية ااسالمية وقادتنا العضام ، ص  (2)
 .  323، ص 7النجوم الزاهرخ  ،  (3)
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 ن الذي يمتل  المفاجلخ يمتل  التصر  في توجيه دفة المعركة وطريقة 
القتال فينا ، حيث يصير العدو مدافعا   مناجما ، ويستحيل عليه أن يحقق 

  حيننا النصر .
هذه المفاجلخ هي التي حققت النصر والتمكين لجي  األشر  حين فتب  

 عكا يقول الشناب محمود : 
 غضبان هلل ، ال للملرررررك والنشب   ففاجأتها جنود اهلل يقدمهررررررا 
 (1)جم الجيو  فلم يففر ولم يهب  كم رامها ورماها قبله ملرررك 

لقد كان عنصر القوخ يتمثل في مبدأ المفاجلخ التي لم يتوقعنا العدو ،  
وفي مبدأ اا الص هلل تعالى الذي يعتبر من أهم األمور التي تزيد من الدافعية 

 القتالية  لد  الجي  المجاهد . 
 األهل الخامو: التعاون 

نه يعد مفنوم التعاون مفنوما واسعا فنو يشمل كل المجا ت ، ويعر  بل
التضامن من أجل الوصول  لى الند  وذل  من  الل توحيد كل الجنود في 

 .  (2)كافة الدوائر والقطاعات لتحقيق النصر 
ذل  التعاون على كل المستويات  (3)يذكر السيد فتب اهلل الشري 

 ا قتصادية والعسكرية في معركة الموصل قائال : 
 في حفر خندق وضرب سور   فأدركتررررررررررنا غيررررررررررح الغيور 
 (4)لنحفف األمررررررررروال والعيررررررررررراال   بذلنا جهدا وهرفرررررنا ماال

                                                           
 .  305، ص  1فوات الوفيات ،   (1)
 .  105ا العضام ، ص ينضر:العسكرية ااسالمية وقادتن (2)
 تولى على وق  النبي يونس بن متى ، عا  فوق التسعين ، له شعر حسن ومدائب جيدخ .  (3)

 .  279، ص  2الروا النضر ،  
 .  279، ص  2السابق ،   (4)
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فمدينة الموصل تتعرا لنجمة شرسة وقد اقترت الشاعر على الوالي أن 
يقوم بحفر ال ندق وعمل السور وبذل الجند البدني والمالي من أجل الحفاض 

 على تلمين البلدخ ونشر األمن واألمان في صفو  الناس من سكان المدينة . 
 ويقول أيضا: 

 جررررررررال والجنرررررررودا وحرض الر   قد عقدت الرايات والبنرررررررررودا 
 بذاك قو  النرررررراو  ذما شدها   وغلق األبررررررررررررررررواب تم سدها 
 وهرنا ال نخش  من الحتوف   أعط  من الساح والسيوف 

  
هذه ال طة الدفاعية التي وضع أسسنا الشاعر في أبياته السابقة تحتا  

 أجل تحقيق القنر للعدو .  لعنصر التعاون  من
 هذا المبدأ بقوله :  (1)ويقكد البارودي

 قيام تلهيها الهافنرررررررررررررررررررات القوارح   مدافعنا نهب العدا ومشاتنا 
 (2)وجردا تخوض الموت وهي ضواب   فلست تر   ال كماح بواسا 

يف ر البارودي بالجي  العثماني ، كي    وهو شاعر السي  والقلم ، 
حيث يص  التعاون الكبير بين عناصر المدفعية وبين عناصر المشاخ، حيث 

 حقق هذا التعاون بين هذين السالحين عبر ملحمة كبيرخ نصرا مقزرا . 
  ن التنضيم الدقيق للجي  يرسي قواعد التعاون بين القوات ، مما ينضم
الجنود ويجعلنا متضافرخ فيتحقق النجات ، لقد وص  شوقي هذا التعاون وتلثيره 

 حيث قال : 
                                                           

ه( : أحد القادخ 1322محمود سامي )باشا( ابن حسن حسني بن عبد اهلل البارودي المصري ) ت  (1)
جركسي األصل، من ساللة المقام السيفي نوروز األتابكي )أ ي برسباي( . نسبته  لى الشجعان،  

 ) يتاي البارود( بمصر، وكانت ألحد أجداده في عند ا لتزام ، ومولده ووفاته بالقاهرخ.
 .  171، ص  7األعالم ،    

 .  106ديوان البارودي ، ص  (2)
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 له موكب منها ، وللعار موكب   يسوق ويحرررررررررردو للفرار كتائبا 
 (1)تود لو انشرررررررررررررررق الترررر  فتغيب   منفمة من حوله ، بيرررد أنها

في كل تركيباته ومكوناته ،جي     ش  أن الجي  المنضم المتعاون
منتصر لذا   بد للجي  المسلم  من الحرص على تحقيق مبدأ التعاون في كل 
مراحله  ليشمل كل مراحل المعركة من القرار المبدئي  لى ال طط ا ستراتيجية، 
وبعدها المنام التنفيذية، تعاون مستمر من  الل المشاورخ ألجل ات اذ قرار 

المشاورخ في ال طة، ثم توزيع المنام والتعاون الكامل في  الحرب، وبعد ذل 
 تنفيذها والقيام بنا .

 األهل السادو: الهجوم والمبادأح
وهو يعني البدء بالنجوم حيث يقدي تحقيق هذا المبدأ  لى كسب 
لزام العدو بات اذ  طة دفاعية لم تكن في حسبانه ، والنجوم يرفع  السيطرخ ، وا 

جاهدين في الوقت الذي يضع  الروت المعنوية للطر  الروت القتالية للم
 .(2)ان ر

 يذكر الشاعر تا  الدين المالكي فتب بغداد مبشرا به قائال : 
 قلعة بغرررررررررداد فأرداها   خليفرررررررة اهلل مرررررررراد غررررررزا 
 (3)اندك لألسفل أعاها   وعندما حاهرهرررررا جيشه 

النجوم حصار ، وتطلب هذا النجوم بلفض الغزوعبر الشاعر عن حيث 
 ضع  طة دفاعية لكننا باءت بالفشل.، مما اضطر العدو لو مدينة بغداد وقلعتنا

                                                           
 . 169 الشعر العربي في الفتوحات العثمانية ، ص (1)
 . 102ينضر: العسكرية ااسالمية وقادتنا العضام ، ص  (2)
 الصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر  ، محمد أمين بن فضل اهلل المحبي ، دار السعادخ ،  (3)

 .  339، ص  4ه ،   1284مصر ، 
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واصفا الجي  المملوكي حيث بادي  (1)ويقول الشاعر أسامة بن منقذ
 العدو بالنجوم حيث يقول : 
 وجحفلهم في أرضها متزاحم   غزوتهم في أرضهم وبادهم 
 (2)فناجيهم مستسلم أو مسالم   فأفنيتهم قتا وأسرا بأسرهم 

ومن هنا تضنر قيمة البدء بالنجوم حيث أضحى العدو ملسورا ومقتو    
 يدري أين يذهب و   لى أين يسير . 

على السلطان مراد بن سليم  ويذكر شدخ النجوم  (3)ويثني ابن القا 
 وطريقة التقدم حيث يقول : 

 تبريز تم بررررررررررررردا من ذاتهرررررررررررم خور  وعندما اقترب الجي  العرمرم من
 جبنا وقد طاشرررررررررت األحام والفكر  فشجعوا أنفسا منهم قد امترررررررررألت 
 شاهت وجوههم خوفررررررررا وقد خسروا   قلوبهم خشيت أبهارهم عميرررررررت 
 (4)عان أسير وذا في الترب منعفرررررررر   سطوا بهم، فتراهم: ذا يفررررررررر وذا 

فنو يصور الجي  المسلم المتقدم على جي  الروم ، ويص  قدر ما  
: ن أمرين أحالهما مر هماحققه هذا النجوم الكبير على العدو ، حيث صاروا بي

 القتل واألسر . 
                                                           

، أبو المضفر، مقيد أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري (1)
هل(: أمير، من أكابر بني منقذ أصحاب قلعة شيزر )بقرب حماخ، يسمينا الصليبيون(  584الدولة )ت
Sizarar ومن العلماء الشجعان. له تصاني  في األدب والتاريق . 

 .  291، ص  1األعالم ،    
م ،  ص 1953البدوي  و حامد عبد المجيد ، القاهرخ ،  ديوان أسامة بن منقذ ، تحقيق أحمد أحمد (2)

224 . 
هل (: فاضل من القضاخ، له نضم.  1020فيا اهلل بن أحمد، المعرو  بابن القا  الرومي )ت (3)

 أصله من التر ، كان فصيحا بالعربية عارفا بلدبنا. ولي قضاء حلب ثم قضاء الشام فقضاء غلطة . 
 .  168، ص  5األعالم ،    

 .290، ص  3 الصة األثر،   (4)
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زمام المبادرخ ، والبدء بالنجوم على  ومن هنا نر  أنه   بد من امتال 
 العدو وذل   متال  عناصر المبادأخ والمباغتة .

 األهل السابع: المرونة والمناورح 
والمناورخ تتمثل في المقدرخ على الحركة وا نتقال وفقا لمنارات الميدان 

 .  (1)المتنوعة 
وقد كانت الجيو  ااسالمية كثيرخ المناورخ لتنوه األماكن التي كانت 
تحدث علينا المعار  ، وهذا يرجع  تساه رقعة الدولة في العصرين المملوكي 

 والعثماني. 
 ن المناورخ تحتا   لى مكر و داه ،فالحرب قائمة على هذا يقول النبي 

    َعٌة ُب َ دف :   الَحرف
 : (3)ل عبد الباقي بن مراد العمري ، وحول هذا يقو  (2)

 فغدت غذاء لألرانب مشبعا   لعبت تعالب رمحه بأسودهم 
 ولو أنهم طلبوا المكان البلقعرررررا   طلبوا الفرار والت حين تخلص 
 (4)وتحهنوا، وحهونهم لن تنفعا  أمس  ببلغراد معقل حزبهررررررررررررم 

فمن المعلوم عن الثعلب الضع  ولكنه ينتصر بالمكر والدهاء والذكاء ، 
وهذا تصوير رائع لشدخ  ث ان الجي  المسلم في الروم ، وقد جعل األرانب التي 
  تلكل اللحوم أصال ، تلكل لحم األسود من جي  العدو ، ويقكد على أن 

                                                           
 .  234ينضر: التعبئة الجنادية في ااسالم، ص  (1)

ه ،  1422صحيب الب اري ، الب اري ، تحقيق محمد الناصر ، دار طوق النجاخ ، سورية ،  (2)
 . 64، ص 4 
 ه( : أديب، من شعراء العراق، من أهل الكاضمية. 1379كاضم آل نوت) ت  (3)

 . 215ص  ، 5األعالم ،    
الروا النضر ، عصام الدين عثمان بن علي بن مراد ، تحقيق . سليم النعيمي ، المجمع العلمي  (4)

 . 80، ص  1م ،  1974العراقي ، العراق ، 
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نفعنم فني مورد الحصون التي اعتمدوا على منعتنا في ثورتنم وتمردهم لن ت
 سنل لجنود ااسالم فنذه الفترخ   تعدو عن فترخ مقانسة واستمتاه لنم . 

وتتضب المناورخ من  الل كثرخ الفرق الضاربة في الحرب، فنذا يقاتل 
 من  ل  السور وذا  من  ل  النفق يقول الشاعر مصورا هذا المشند : 

 للنررررررار  مض  سريعا عاجا  ومن عا السور من الفجار 
 لم يقدر الفرار للعبرررررررررررررررررررررور   ومن أت  منهم لتحت السور 
 وانقلبوا هرع  عل  األدبار   فولوا االعقرررررررررررررررررررررررراب للفرار 

فتطورت المناورخ  لى استثمار عام للنجات أد  لمالحقة الفارين من 
 األعداء . 

لتدريب الجيد ، فعلى قدر التدريب الذي ي وضه  ن المناورخ تقوم على ا
، لمنام القتالية في ميدان المعركةالجندي يتكون لديه لياقة عالية تمكنه من أداء ا

 والمقطع السابق يدلل على كبير اللياقة الموجود لد  جنود الجي  ااسالمي . 
 األهل التامن: األمن والتأمين  

يتمثل في توفير الحماية بكافة أشكالنا للقوات والقيادات وتجنيبنا 
 .  (1)المباغتة والعمل على صون المعلومات واألسرار 

 ن بداية العمل األمني تكون بالرصد ،والرصد يعد من أبجديات العمل 
 المناري القتالي في الميدان يقول البارودي : 

 بها فتق من الهبرررررر  ال م يطير   ترانا بها كاألسد نرهد غارح 
 قيام تلهيها الهافنات القررررررررررررررررروارح   مدافعنا نهب العدا ومشاتنا 
 (2)وجردا تخوض الموت وهي ضواب   فلست تر   ال كماح بواسا 

                                                           
 .  81ينضر:فن القيادخ في ااسالم، ص  (1)
روت ، ديوان البارودي ،البارودي ، تحقيق . علي الجارم و محمد معرو  ، دار العودخ، بي (2)

 .  106م ،  ص 1992
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فبداية العملية القتالية قائمة على الرصد كما أشار البارودي ، وبعد أن 
جاءت الساعة المناسبة للقتال بدأت المدافع في الضرب ، وبدأ األعداء في 

 التراجع وا نكسار متفاجئين من هول ما رأوا من شدخ بلس الجي  المسلم . 
من تحقق ويقول الرصافي في وصفه لنتائع الحرب ، حيث ير  أن األ

 من  الل اانجاز الكبير الذي حققه الجي  المسلم فيقول : 
ن هو نام استيقفت تتألب   تنام خطوب الملك  ن بات ساهرا   واا
 (1)ولكن خلقا في السباع التأهب  ولم يتكلف قومك األسد أهبررررررررررررررررة 

ن ورد في قصيدخ مدت لل ليفة  العثماني ، فنذا  شعار باألمن العام وا 
وهو أصل تبحث عنه الدول ، فلية حرب تنتني بعدم تحقق األمن هي حرب 

  اسرخ بامتياز  .
ويضنر جانب التلمين العام لميادين القتال حيث يضنر وضع المتاريس 
وعمل ال نادق وبناء األسوار التي من شلننا تلمين جنود المسلمين ، ويضنر هذا 

 شاعر :  اصة في الحرب الدفاعية يقول ال
 (2)نحو المتاريو لقد أتوا بها   وقطعوا األشجار من أهولها 

 ويقول أيضا :  
 (3)في حفر خندق وضرب سور   فادركتنا غيرح الغيور 

 األهل التاسع: الحفاف عل  الروح المعنوية  
  ش  أن القوخ المعنوية تفوق في قدرها على القوخ المادية ، فماذا يفيد  

 السالت  ن كان حامله قد اننار نفسيا ودمر معنويا . 

                                                           
 . 45ديوان الرصافي ، ص  (1)
 .  219،ص  2الروا النضر ،   (2)
 .   217، ص  2السابق ،    (3)
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والمالحض من  الل النصوص الشعرية أن الجي  ااسالمي يتميز  
بالروحية القتالية العالية المرتبطة أصال باهلل سبحانه وتعالى فنم يقاتلون في 

 . غاء رفعة دين اهلل سبحانه وتعالىاهلل وابتسبيل 
 ن أهم أسباب ارتفاه الروحية القتالية ذل  اايمان العضيم الذي يعيشه 

 في فتب تكريت : (1)الفتى المجاهد يقول منج  بن محمد الدمشقي
 بالحق حت  الكفر أهب  مسلما   ملك من اتيمان جردا هارما 

 (2)رضو  بأيسررررررررررررررررر لمحة لتهدما  قد جهز السفن التي لو هادفت 
 فاايمان هو السالت الذي   يستطيع أحد أن يقنره منما بلغت قوته . 

وتجسد اايمان في أروه صوره حين نجد الشاعر العثماني يرد فضل 
 النصر  لى اهلل سبحانه وتعالى يقول البنائي البعلي : 

 عفم منة وتفضررررررررررررررررررررا واهلل أ  بالفت  زاد الدين عزا واعتا 
 (3)وأعز جند المسلمين أولي الوال   بالنهر أنجز وعدر سبحانه 

 ن الجي  يحتا   لى من يثير الحماسة فيه ويدفعه  لى القتال بشكل 
قوي ، وهذا أسلوب من أساليب النبي في حث أصحابه على القتال حيث يقول 

                                                           
منج  بن محمد بن منج  بن أبي بكر بن عبد القادر بن  براهيم بن محمد بن  براهيم بن منج   (1)

أهل دمشق. من بيت  مارخ ورياسة. أنفق في  هل(: أكبر شعراء عصره. من 1080اليوسفي الكبير)ت 
صباه ما ورثه عن أبيه، وانزو . ثم رحل  لى الديار الرومي ة )التركية( ومدت السلطان ) براهيم( ولم 

 هل وعا  في ستر وجاه  لى أن توفي بنا.  1056يضفر بطائل، فعاد  لى دمشق )سنة 
 .  291، ص  7األعالم ،    

 .  9م ،  ص 1883بن محمد ، المطبعة الحنفية ، دمشق ، ديوان منج  ، منج   (2)
 .  395، ص 2نفحة الريحانة ،   (3)
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ُا  النبي  َرف ُضَنا السََّمَواُت َواألف  ُقوُموا ِ َلى َجنٍَّة َعرف
، وعلى هذا يقول  (1)

 :الشاعر
 قد فتحت ألجل أهل السنة   وهو ينادي دونكم والجنة 
 (2)كذاك والطفل مع العيال   فدافعوا عن دينكم والمال 

وفي دا ل المعركة نجد الشعراء يثبتون الجنود ويصبروننم يقول الوالي  
 حسن بن عبد الباقي : 

 ودونكم فتك القنرررررررا والمهند   اهبروا باهلل ال تهلكوا  أسرررر  
 (3)نجوم وفي يمنار شعلة فرقد   سر  في متار النقع بدرا تحفه 

ومن أساليب تنمية الروت المعنوية ترهيب العدو وكسر نفسيته القتالية   
ورغبته في القتال وذل  عن طريق الحرب النفسية فني تشكل معركة مستقلة 

 تمارس زمن السلم  والحرب يقول الشاعر : 
 (4)فتحسب أن الرعب فيه زالزل   ويهتز قلب األرض خوفا  ذا مش  

 

 الخاتمة 
دراسة موضوعية ،  –أصول الحرب في شعر فتوت العصرين المملوكي والعثماني تناول البحث  

اعتمدت هذه الدراسة على أصول الحرب المعتبرخ في علم التكتي  العسكري الحديث، حسبما يدرس في مقررات 
 الكليات الحربية المعتمدخ عالميا. 

ه حتى عام 923ة يبدأ من عاموقد اعتمد الباحث التقسيم التاري ي للعصرين حيث  ن زمن الدراس
ه وقت سقوط ال الفة العثمانية لذا استشند الباحث بلشعار للبارودي وشوقي والرصافي وغيرهم من 1335

 المتل رين ، ولم ينسب هق ء األكابر  لى العصر الحديث . 

                                                           
،  دار  حياء التراث ، بيروت ،  5صحيب مسلم ،اامام مسلم ، تحقيق. محمد فقاد عبد الباقي ،ط (1)

 . 1510، ص  3د.ت ،   
 . 80، ص  1الروا النضر ،   (2)
م ، ص 2000الشعر العربي في الفتوحات العثمانية ، عثمان مكانسي ، دار الضياء ، عمان ،  (3)

112. 
 .  245،ص 1نفحة الريحانة ،  (4)
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 تبين من خال البحث ما يأتي:
ية واكبت هذه ا نتصارات وكان أن التاريق ااسالمي حافل با نتصارات ، وأن الحركة الشعر  -

 لنا دور كبير في تسجيلنا، وحفضنا لنا. 

ضنر في البحث دقة التسجيل  للوقائع الحربية التي جرت في العصرين ، وبان اهتمام الشعراء  -
 بنا. 

تعد الدراسة الموضوعية رافدا منما يساهم في تجلية أفكار جديدخ ارتكزت علينا النصوص  -
 األدبية . 

ية دراسة األدب العربي من  الل تعالقاته الم تلفة مع مجا ت  م تلفة في العلوم ضنرت أهم -
 المعرفة ، ما يكش  عن بقرخ النص ، ويقدي لضنور د  ت جديدخ.

 ن طريق التحرير والنصر تكمن في تحقيق المبادي األصيلة التي حافض علينا أسالفنا من  -
ي تم التعري  بنا في ثنايا  صول الحربية التالمجاهدين من قرآن وسنة ، واتباه القيادخ ل

 . البحث

  

 المهادر والمراجع
  . القرآن الكريم 
 م . . 2002، دار العلم للماليين ، بيروت ، 15األعالم ، الزركلي ، ط 

 1986، دار األرقم ، األردن ، 1التعبئة الجنادية في ااسالم ، أحمد الحوفي ،ط . 
  ، الصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر  ، محمد أمين بن فضل اهلل المحبي 

 ه . 1284دار السعادخ ، مصر ، 
  ، ديوان أسامة بن منقذ ، تحقيق أحمد أحمد البدوي  و حامد عبد المجيد ، القاهرخ

 م. 1953
 ديوان البارودي ،البارودي ، تحقيق . علي الجارم و محمد معرو  ، دار العودخ ،

 م .1992بيروت ، 
 م. 1957، 6ديوان معرو  الرصافي ،معرو  الرصافي ، دار الحياخ ، لبنان ، ط 
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  ، م . 1883ديوان منج  ، منج  بن محمد ، المطبعة الحنفية ، دمشق 
  ، الروا النضر ، عصام الدين عثمان بن علي بن مراد ، تحقيق . سليم النعيمي

 م .1974المجمع العلمي العراقي ، العراق ، 
 دار المريق ، الرياا ، 1الشعر الحديث في الحجاز، عبد الرحيم أبو بكر ،ط  ،

 م . 1973

  ، الشعر العربي في الفتوحات العثمانية ، عثمان مكانسي ، دار الضياء ، عمان
 م . 2000

  ، صحيب الب اري ، الب اري ، تحقيق محمد الناصر ، دار طوق النجاخ ، سورية
 ه .1422

 ، دار  حياء  5اامام مسلم ، تحقيق. محمد فقاد عبد الباقي ،طصحيب مسلم  ،
 التراث ، بيروت ، د.ت .

 دار  3العسكرية ااسالمية وقادتنا العضام ، جمال ال لفات وبناء الدين أسعد ،ط  ،
 م.1983المنارخ ، األردن ، 

  ، م .1988فن القيادخ في ااسالم ، أحمد بصبوص ، مكتبة المنارخ ،األردن 
  ات الوفيات ،ابن شاكر الكتبي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة فو

 م .1951الننضة المصرية ، القاهرخ ، 
  ، النجوم الزاهرخ في ملو  مصر والقاهرخ ،ابن تغر  برد  ، دار الكتب المصرية

 م .1938مصر ، 

ق عبللد الفتللات الحلللو نفحللة الريحانللة ورشللحة طللالء الحانللة ،محمللد بللن فضللل اهلل المحبللي ، تحقيلل
  م 1967،دار  حياء الكتب العربية ، بيروت ، 
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 التلقي لفنون األدب الرقمي التفاعلي في الشعر العربيسيميائية 
 ددعاء عاب

 ملخص:
أتاحت الثورخ التكنولوجية اتساًعا في تطلوير فنلون األدب الرقملي التفلاعلي، فواكلب  العصلر،  

فئات المجتمع، فلم يعد مقتصًرا على جمنور بعينه، واستطاه تحويل ما ما جعلنا مستحوًذا على معضم 
هللو مجللرد  لللى محسللوس، مللن  للالل المللقثرات، فلصللبب اابللداه الشللعري متجسللًدا فللي عالماتلله اللغويللة 

 -والسللنوغرافيا -النصللية، وعالماتلله غيللر اللغويللة المتمثلللة فللي فنللون األدب الرقمللي التفللاعلي )الفتوغرافيللا
تصلويرية(، مملا أسلنم فلي تيسلير عمليلة التلقلي، التلي ترجملت الشلعر بصلورخ جليلة، نسلجت الموسيقى ال

 عالقة بين الفنون وبين المتلقي، وهو ما يسمى األدب الرقمي التفاعلي.
Abstract: 
The technological revolution give the space in developing the interactive  digital 
literature arts  as it has coped with the centuray which mad it absorbed most of the 
category of the  category , as it has n't become limited on a specific audience and it 
was able to change  the concrete into tangible  through the effects  as aresult for 
that 6he poetic creativity has embodied in his textual linguistic remarks  and the non 
linguistic marks represinting through the interactive digital literature arts such as 
photography , cenography and the pictorial  music  which contributed in faciliating 
the recipt which translated the poetry clearly and it created a tight relationship 
between the att and the recipient and it is what we call it the interactive digital 
literature . 

 
 المقدمة:

استيعاب اللغة العربية  لى التطور التكنوللوجي، أصلبب أملرًا حتميلًا، تمثلل 
في مواكبة العصر، وهو في حقيقة األمر يعد عنصرًا  يجابيلًا، كلون اللغلة العربيلة 
أصللبحت أكثللر انتشللارًا، وتصللل  لللى فئللات المجتمللع كافللة، ربمللا عنللد ربللط الشللعر 

اعلي، سللرعان مللا تنتقللل أذهاننللا  لللى تللل  السللمات المعاصللر بللاألدب الرقمللي التفلل
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والفنون التي يتمتع بنا األدب الرقمي التفاعلي، ويفتقده األدب الورقي، لكن األمر 
  يجعلنللا ننكللر أهميللة األدب الللورقي، الللذي حللافض علللى األجنللاس األدبيللة،     ن 

ا فلللي جعلللل انتقلللال األدب ملللن اللللورقي  للللى الرقملللي التفلللاعلي سلللاهم  سلللناًما كبيلللرً 
 عربيتنا تزاحم اللغات األ ر  في المجا ت التكنولوجية.

فلاألدب الرقملي تميلز بفنللون جعللت تناقلله ونقللده بصلور متجليلة وواضللحة 
أكثر، بااضافة  لى النص نجلد اقترانله  للى سلمات جسلدية، ورسلومات تعبلر علن 

موسلليقى األلفللاض، واا للرا  التصللويري، الللذي يركللز علللى زوايللا معينللة، كمللا أن ال
التصلللويرية لقصللليدخ ملللا تالئلللم موضلللوه اللللنص، وتعكلللس الحلللال الشلللعوري، ملللثاًل: 
عنلللللدما تكلللللون النبلللللرخ حزينلللللة تالئلللللم الصلللللوت، واللللللنص، والموسللللليقى، الرسلللللومات 
التشللللكيلة، لتشللللكل لوحللللة فنيللللة متكاملللللة، تواصلللللية، تتالحللللق فنللللون األدب الرقمللللي 

لفنللللللون، اابداعيللللللة، التفللللللاعلي وفللللللق المسللللللتجدات، فلصللللللبب بحللللللًرا زا للللللًرا، بتللللللل  ا
 والتعبيرية، التي تنب مع ريات التغيير.

 الدراسات السابقة: -
(: النضرية النقدية المعاصرخ واألدب الرقمي 2018منال بن حميميد) .1

كتاب األدب الرقمي أسئلة ثقافية وتلمالت مفاهيمية لزهور كرام 
على نضرية التلويل والتلقي في  تأنموذجًا، رسالة دكتوراه، اعتمد

لبحث عن آفاق النص الرقمي، وقام على أساس ااجابة على ا
السقال هل يستجيب األدب الرقمي لتطبيق جميع النضريات 
الحداثية؟ وقد كان مجال التطبيق هو كتاب لناقدخ مغربية وهي زهور 

 كرام.
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كل يتضب أن األدب الرقمي أصبب محط اهتمام النقاد في انونة األ يرخ، و 
يتطرق  ليه أحد من قبل، وارتليت أن  أميط   الجانب الذي لمناقد ينضر  لى 

اللجام عن فنونه التي تشكل محور عملية التلقي في األدب الرقمي التفاعلي، 
بالتزامن مع العالمات السيميائية التي تسنم في توليد العالقة بين ما هو لغوي، 

 وغير اللغوي. 
، اا حلللداثيً ول موضلللوعً فلللي أنللله يتنلللا تكملللن أهميلللة البحلللث أهميرررة البحرررث: -

وفللللق رقيللللة التفلللاعلي لكشلللل  علللن اسللللتجالء األدب الرقمللللي ى  لللللى افسلللع
حداثيلللللة، ربطلللللت بلللللين ملللللننع ونضريلللللة حداثيلللللة، أثملللللرت علللللن مكنونلللللات 

 .األدب الرقمي التفاعليفنون ومضامين 
 بلللين اللللربط، التفلللاعلي الرقملللي األدب فنلللون علللن الكشللل  هررردف البحرررث: -

 .الجمنور على وتلثيره التفاعلي الرقمي ل دب اادراكي الفعل
 نضريللة مللن كللل بللين يللربط بحثللي مللننع علللى البحللث قللومي :البحررث مررنهس -

 ملد  لقيلاس وا ستبانة ،وا ستعانة بااحصاء السيميائي، والمننع التلقي
 التفاعلي. الرقمي األدب فنون  مع الجمنور تفاعل

علللى مجموعللة مللن األشللعار العربيللة، التللي  البحللث : اعتمللدحرردود البحررث -
 تتوفر فينا فنون األدب الرقمي التفاعلي.

 السينوغرافيا(. -الموسيقى التصويرية -محاور البحث: )التصميم الفوتوغرافي
مضفللللر  -عبللللد الللللرازق عبللللد الواحللللد -أمللللل قطللللراوي -الشللللعراء: ) تملللليم البرغللللوثي

 هشام الجق(. -عروخ ابن الورد -المتنبي-النواب
 
 



 

 -81- 

 بين السيميائية ونفرية التلقي: -

تعللللد السلللليميائية مللللن المنللللاهع النقديللللة الحداثيللللة، التللللي تنللللتم بالعالمللللات 
بلنواعنا الم تلفة، اللغوية وغير اللغويلة، وعنلد اللربط بلين األدب الرقملي والملننع 
السلليميائي نجللد التقللاًء بللين كللل مللن الللنص األدبللي اللغللوي، والتفاعللل الرقمللي غيللر 

سللتدعى شلبكة العالقللات المتلل زرخ لتجسلد تللل  العالقللات، و  تكتمللل اللغلوي، وهللي ت
تل  الشبكة بال نضرية التلقي، فني سلسلة من الصيرورخ التي يلقينا الشاعر على 
جمنوره، وكلننا نتحدث على العالقة بين النص والجمنور، وبلين الُملقلي واللنص، 

واسلتدعاء جديلد لللنص  وبين الُملقي والجمنور، فني شبكة ملن العالقلات، وتلويلل
األدبي، تجعله يتفرد بسمات مغايرخ عن المللو ،    باستنطاق عمقه الفكري في 
نملللا بتحديلللد  حلللد ذاتللله أو وصللل  سللليرورخ تشلللكله ال لللارجي كملللا هلللي فلللي ذاتنلللا، وا 
طبيعة وقعه وشدخ أثره في القراء والنقاد من  الل فحص ردود فعلنم و طابلاتنم، 

 .1تلقياته  فني نقد للنص من  الل نقد

 
 فنون األدب الرقمي التفاعلي: -

 ، للللُت، َيِفللللن  فللللنَّ الشلللل ص: كثللللر َتفنمنلللله فللللي األمللللور، افللللتنَّ فللللي الفللللن: َفَننف
اتبلع  تفلنن فلي القلول والكتابلة،الحديث: اتبع فيه فنونًا وأساليَب حسنة من الكلالم، 

                                                           
جماليللة التلقللي مللن أجللل تلويللل جديللد للللنص األدبللي، هانسللت روبيللرت يللاوس، تحللق: رشلليد بنحللدو،  1

 14، ص:2004قاهرخ، د.ط، (، المجلس األعلى للثقافة، ال484المشروه القومي للترجمة)

 النص

 الُملقي

األدب 
التفاعلي 
 الرقمي

 الجمهور
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ًا، الفلن: عملل الكالم جعله فنون نَ نَ أساليب جيدخ متنوعة، تفنن في كتابة الراوية، فَ 
 1 بداعي.

وهو  ما يجلب المتعة، وهكذا يدفع الناس  للى ا عتلرا  بللن األكلل وشلم 
مللا   2الللروائب الذكيللة وم تللل  األحاسلليس الماديللة األ للر  يمكللن أن تعتبللر فنونللًا 

ألننللا تجلللب  ر والموسلليقى والرسللومات مللن الفنللون يبللرر جعللل التصللميم، والتصللوي
للمتلقللي، الَقبللول، والتلقللي الُمللد عم بشللبكة مللن العالمللات المسللاندخ، التللي تسللنم فللي 
تشللكيل نللص أدبللي رقمللي تفللاعلي صللوتي حركللي لللوني نغمللي، عناصللر متكاملللة، 

 شكلت ما لم يشكله النص الورقي.
الفلللللن  جمللللللة ملللللن الوسلللللائل التلللللي يسلللللتعملنا اانسلللللان اثلللللارخ المشللللللاعر 

فللي ، و 3فللة الجمللال كمللا فللي التصللوير والشللعر والموسلليقى والعواطلل   اصللة عاط
، تمتللللز  األدب، لي للللر  بحلللللة جديللللدخ ااألدب الحللللديث، يعللللد ثيابللللًا حللللداثيًا يرتللللدين

رتبط بالفن الجماهيري، فالفنلان يعملل قصليدخ أو روايلة بلساليب لم تكن معنودخ، ت
، 4يلة حقلةأو لوحة أو مقطوعة موسيقية، فني تسمى ال لق الفني، وهي أعملال فن

فالعالم أصبب يستمري ويتمثل أساليب الفن الحديث، وتغيير المحتلو  والمضلمون 
 .5مع تغيير األدوات واألسلوب

                                                           
، ص: 2008، 3،  :1ينضللر معجللم اللغللة المعاصللرخ، أحمللد م تللار عمللر، عللالم الكتللب، مصللر، ط 1

1746 
(، النيئللة المصللرية العامللة 98معنللى الفللن، هربللرت ريللد، تللر: سللامي  شللبة، منرجللان القللراءخ للجميللع) 2

 11، ص:1998للكتاب، مصر، 
بداه النقد، كلود عبيد، ط 3  65، دار الفكر اللبناني، د.ت، ص: 1الفن التشكيلي نقد اابداه وا 
ينضر مبادي الفن، روبين جور  كولنجوود، تر: أحمد حمدي محمود، النيئة المصرية العامة للكتاب،  4

 228، ص:2001مصر، د.ط، 
ن، م تلللار العطلللار، دار الشلللروق،  ينضلللر آفلللاق الفلللن التشلللكيلي عللللى مشلللار  القلللرن الحلللادي والعشلللري 5

 50م، ص:2000هل/1421، 1مصر، ط
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يتشللللكل انطالقللللًا مللللن المللللواد التللللي تقللللل  هيئتلللله )اللغللللة،  األدب الرقمللللي
الصلللللللوت، الصلللللللورخ، ا شلللللللتغال عللللللللى الوثلللللللائق والملفلللللللات، ملتيميلللللللديا، البلللللللرامع 

ود المقترحلللة مللع القللاري ) يلللارات  اصللة، قللرارات فرديلللة، المعلوماتيللة(، فللي الحللد
تللل  المللواد  تعللد فنللون ، 1وضللعيات نفسللية وذهنيللة، سلللو  اجتمللاعي وثقللافي...(

الرقمي التفاعلي، ونسجت عالقة بين الفنون وبين المتلقي، وهو ملا يسلمى  األدب
ضلع  نسليع ملن العالقلات التلي   تجعلله ي ضلع لو  ألدب الرقمي التفاعلي، وهلوا

 يي أفللق حقيقللمللن حيويتلله و  اكتماللله، القللراءخ فللقللائم وثابللت،  نمللا نصلليته تتحقللق 
 .2نصية النص الرقمي 

يعتمللللد عللللللى  د للللال النصلللللوص  المقكللللد شلللللتان بللللين الرقملللللي الللللذيمللللن 
بالصلللليغة الثنائيللللة التللللي تللللد ل  لللللى الحاسللللوب، ونكللللون أمللللام التطبيقللللات الرقميللللة 

الذي يعتمد على الصورخ الفاعلية المرئية،  التفاعلي: الرقمي الكتابية فقط، واألدب
 .المرئية التي تسمى بالفيديوهات

أملللللا قولنلللللا فنلللللون األدب الرقملللللي التفلللللاعلي: فنلللللو:  األدب اللللللذي يوضللللل  
معطيلللات التكنولوجيلللا الحديثلللة فلللي تقلللديم جلللنس أدبلللي جديلللد، يجملللع بلللين األدبيلللة 

لكترونللي...و  يكللون واالكترونيللة، و  يمكللن أن يتلللتى لمتلقيلله    عبللر وسلليط اا
هلللذا األدب تفاعليلللًا     ذا أعطلللى المتلقلللي مسلللاحة تعلللادل، أو تزيلللد علللن مسلللاحة 

، تللل  مجموعللة متلل زرخ مللن الفنللون التللي تتعلللق بللالتطور 3المبللده األصلللي للللنص 
التكنولللوجي، المرتبطللة بللالنص األدبللي، التللي تعبللر عنلله، وتبللث  يجابيللات ُأثمللرت 

 دب  لى األجيال.من األدب التفاعلي، ونقلت األ
                                                           

، 1انضر األدب الرقمي  أسئلة ثقافية وتلمالت مفاهيميَّة، زُهور كَرام، رقيلة للنشلر والتوزيلع، القلاهرخ، ط 1
 50، ص:2009

 50األدب الرقمي  أسئلة ثقافية وتلمالت مفاهيميَّة، ص: 2
 49، ص:2006، 1ة البريكي، الدار البيضاء ، المغرب، طمد ل  لى األدب التفاعلي، فاطم  3
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 أوالا: التهميم الفوتوغرافي، وعاقته بالنهوص الشعرية:
يعللد التصلللميم الفوتلللوغرافي أحلللد فنللون األدب الرقملللي التفلللاعلي، تسلللتدعى 
الصورخ الفوتوغرافية ما   يستدعيه النص منفردًا، فتصبب المعاني مجسدًا أمامنا، 

 -اللللنص -النصلللية، تتللللتى اللللد  ت ملللن  لللالل ثالثيلللة: )التصلللميم تفلللتب المغلللالق
 االقاء(.

 عناهر التهميم الفوتوغرافي: -

الفضللاء(،  وهللي تحمللل د  ت اجتماعيللة مللن -ال طللوط-الشللكل-)اللللون
منطلللللق تلثيرهللللا علللللى الجمنللللور، بالتفاعللللل معلللله، وا نسللللجام،  أصللللبب التصللللوير 

ة...األمر اللللللذي يعنلللللي أن التصلللللوير الفوتلللللوغرافي تقريبلللللًا واسلللللعًا كممارسلللللة ومتعللللل
 .1الفوتوغرافي، مثل أي شكل للفن الجماعي 

فللالفن الفوتللوغرافي )التشللكيلي(: هللو ترجمللة للحيللاخ وللمجتمللع، وللطبيعللة، 
من  الل تفعيل دور اانسان وعالقته بنذه المعطيلات، وهلو لغلة  نسلانية ابتكرهلا 

شكال فنيلة  اصلة، وهلو يتوجله اانسان ليعبر عن )الواقع( ويبتكره الفنان ضمن أ
 لللى النللاس، عبللر المللواد الم تلفللة لي اطللب الجمللاهير، وي للص فللي رسللالته هللق ء 

 .2الناس على رقية واقعنم على نحو جديد أو على فنم للواقع بصياغة جديدخ
فللالنص الشللعري عبللارخ عللن رسللالة يريللد الشللاعر التعبيللر عننللا، ويجللد أن 

و فللي نفسلله، ممللا يجعللله يلجللل  لللى أسللاليب الللنص وحللده   يكفللي ايصللال مللا ي بلل
شللعرية مكملللة للللنص الشللعري، ومللن تللل  التصللوير الفوتللوغرافي، فنللو يمثللل لغللة 
م اطبة تواصلية مع ان رين، فنو يحاور المجتمع من  الل التعالق بين اللنص 

                                                           
 15، ص:2013، 1حول  الفوتوغرا ، سوزان سونتام، تر: عباس المفرجي، دار المد ، بغداد، ط 1
بداه النقد، ص:  2  62ينضر الفن التشكيلي نقد اابداه وا 
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والتصلللوير الفوتلللوغرافي، التلللي تسلللاهم فلللي تلقلللي اللللنص وفلللق جماليلللات سللليميائية، 
 بير عننا منفردًا.يعجز النص التع

ذق اللللذي يصلللوم الشلللعر كللللداخ تعبلللر علللن الواقلللع الشلللاعر هلللو الفنلللان الحللل
 دروب سلللكت  بواسللطة التصللوير الفوتللوغرافي، يقللول تملليم البرغللوثي، فللي قصلليدخ،

 : الم افات
 غموضي وضوحي ولغزي بياني

 شفيٌ  ترد  رداًء شفيفاً 
 هواٌء وماٌء له قدمان

 وزلَّ عن الضنر ذنبي اللحوت
 وزلَّ عن الكت  الكاتبان

 ولم تثق الروُت في الجسم ستراً 
 1فلو ش َّ بعد بدت للعيان

ا تحللاد للليس منبثقللًا مللن الللنص الماثللل أمامنللا،  نمللا التكللات  بللين الصللورخ 
واللللنص، والصلللوت، فالشلللاعر رسلللم بلسلللانه، وهلللي العالملللة اللغويلللة والرسلللام رسلللم 
بفرشللاته وهللي عالمللة غيللر لغويللة، والجمنللور تلقللى الللنص بسالسللة، كللون العمليللة 

للغوية التلي تلدل أصبحت تفاعلية، ليست نصية فقط، لقد حفل النص بالعالمات ا
-وضوحي-على األنا الشاعرخ المشتملة على ضمير المتكلم في قوله: )غموضي

لغللزي(،    أن األلفللاض تحللوي رمزيللة، أ  وهللي التسللوية فللي جميللع حا تلله، التللي 
منبعنللللا التيلللله والضللللجر مللللن الواقللللع، ونللللر  التسللللاوي بللللين السللللواد والبيللللاا فللللي 

والغموا في سطوعنما، ثم التماهي التصوير، وهو يجسد التساوي بين الوضوت 
                                                           

 (.موقع  لكتروني) ،14/3/2021 مع تميم، سلكت دروب الم افات، 1
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مللع المللاء، فالشللاعر جعلنمللا وكلننمللا شلل ص ماثللل أمامنللا، وأي شلل ص هللذا، للله 
كتفللان، وقللدمان، وضنللر، جسللد، وجعللل النللواء والمللاء رداءيللن شللفيفين، لللذا   ثقللة 
بين الروت وجسم، أي التناسق العجيب الغريب بين ألفاض  يلا تمليم، كيل  جعللت 

ًا لحلال التشلضي والتيله وفقلدان الثقلة، فنلو  لليط بلين الم افلات الماء والنلواء، رملز 
التلي أطلقنلا فلي عتبتله النصلية، وقلد فعلل ذلل  فلي كلماتله، وفلي  لقائله، وصلوته، 
وصلللورته، لقللللد اسلللتنل المقطللللع بصللللوت متوسلللط الللللوتيرخ، ثللللم يعللللو ويسللللرِّه وتيللللرخ 

 االقاء.
ينلللله وبللللين وعنلللدما أطلللللق الم افللللات، فللللي قوللللله زلَّ علللن الكتلللل ، وربللللط ب

التصللوير الفوتللوغرافي، الللذي مثللله بللاللحم المتسللاقط، وت لللص مللن ذنبلله بواسللطة، 
تشضي وتساقط اللحم، وهو تماهي مع الصورخ، التي جسدت النص، وبين األلوان 
التي اشتمل علينا النص وهما األسود واألبيا، وكلنه تماهي بلين اللنص والللون 

بلليا كلاللون األسللود المعلاكس للله، فالوضلوت بيللاا، والغملوا سللواد، فلاللون األ
ويركللز عللن بدايللة أو ننايللة الحيللاخ النناريللة والعللالم المعلللن، غيللر أن ننايللة الحيللاخ، 
أي لحضلللة الملللوت، هلللي لحضلللة عبلللور عنلللد  نقطلللة ا تصلللال بلللين المرئلللي وغيلللر 
المرئي، فنو قيمة ننائية وأبيا الغروب هو األبيا البارد للموت، الذي يفضلي 

الفللللرام الليلللللي، فقللللدان الللللوعي، األبلللليا بدايللللة لللللون المللللوت   لللللى الضللللباب،  لللللى
، وبلللذل  2، أملللا األسلللود فنلللو المضلللاد ل بللليا، واألسلللود يلللرتبط بلللالضالم1والحلللزن

تساو  األسود واألبيا، كما تسلاو  الغملوا والوضلوت، فنلو أبعلد فلي الوصل  
 مما وسع  يال المتلقي لمحاولة الربط بين  ما هلو لغلوي )اللنص(، وملا هلو غيلر

 لغوي )التصميم(.
                                                           

ينضللر األلللوان )دورهللا، تصللنيفنا، مصللادرها، رمزيتنللا، د لتنللا(، كلللود عبيللد، مجللد المقسسللة الجامعيللة  1
 55-54م،، ص: 2013هل/1434، 1للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط

 64صنيفنا، مصادرها، رمزيتنا، د لتنا(، ص:ينضر األلوان )دورها، ت 2
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-قلللد زوا  الشلللاعر بلللين عناصلللر علللدخ، وهلللي: )اللللنص 1أملللا فلللي قصللليدخ عشلللقة
 التصميم الفوتوغرافي(، كما يلي:-الموسيقى-الصوت

 النهوص التصميم الفوتوغرافي

 

 كم أضنَر العشُق من سٍر وكم كَتما
 وكم أماَت وأحيا قبلنا ُأَمما

 قالت غلبُتَ  يا هذا، فقلُت لنا
 ولكنف ِزدِتني كرما لم تغلبيني

 بعُا المعارِ  في ُ سراِننا شر ٌ 
 من عاَد ُمنَتصرًا من مثلنا اننزما!
 ما كنت أترُ  ثلري قطم قبَلنمف 
 لكن نم د ُلوا من ُحسِنِنم َحَرما
َر الحبِّ بيننما  يقسو الحبيباِن قدف
َسُب بيَن العاِشَقيفِن دما  حتى َلَتحف

 

 
 ويرجعاِن  لى  مٍر ُمَعتقةٍ 

 من المحبِة تَنفي الش َّ والُتَنما

 

 
 جديلٌة طرفاها العاشقاِن فما
 تراُهما افترقا ..    ليلَتِحما

                                                           
موقللللع )، 15/3/2021، تللللاريق ا طللللاله 2018/أكتللللوبر/24ِعشللللقة،  –تملللليم البرغللللوثي، مللللع تملللليم  1

 (. لكتروني
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 في ضمٍة ُترجُع الدنيا لسنَِّتنا
 كالبحِر من بعِد موسى عاَد والفتَلما
 قد أصبحا األصل مما يشبنان َفُقل

 هما كذلَ  حقًا ،   كلنَُّنما
 شيٍء جميٍل بتَّ تُبِصُرهُ  فكلم 

 أو كنَت تسمُع عنُه قبلنا، َفُنما

 

 دمي فداٌء لَطيٍ  جاَد في ُحُلمٍ 
َلَتيفِن فالَّ   أعطى و  حَرما بُقبف

ن   نَّ النو  لجديٌر بالفداِء وا 
 كان الحبيُب  ياً  مرَّ أو ُحُلما

 

 أو صورٌخ صاَغنا أجداُدنا الُقَدما
 بال َسقاٍم فصاروا بالنو  ُسَقماً 

 

ُر وهٌم تكاُد العيُن ت طُئهُ   الَ صف
 وجوده باُب شٍ  بعدما ُحِسما

 والشَّعُر أطوُل ِمن ليلي  ذا هجرت
ُه أجمُل من حضي  ذا ابتسما  والوجف

 

 أكِرمف بنم ُعصبًة هاموا بما َوِهُموا
 وأكرُم الناِس من يحيا بما َوِهما

 طفٌل متى تحكمف عليِه َيُقلف  والحبٌ 
َته ضلما  ضلمتَِني ومتى حكَّمف

ن أطعَت بغى   ن لم ُتِطعفُه بكى وا 

 

نَّ بي وَجعًا شبنُتُه بصد ً   وا 
  نف رنَّ راَن، وعشٍب حيَن نمَّ نما

 كلنني عَلٌم   ريَب تَنفُشُرهُ 
 أو ريُب أ باِر نصٍر لم َتِجدف َعلما
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العالمات اللغوية وغيلر اللغويلة لتجسليد يعتمد الشاعر على مجموعة من 
الشللعر، وقللد تماثللل أمامنللا مللد  الللتالقم بللين كللل مللن العالمللات اللغويللة )الللنص(، 
وبللللين العالمللللات غيللللر اللغويللللة: )التصللللميم الفوتللللوغرافي(، فالقصلللليدخ قائمللللة علللللى 
الغزل، مثلما دل عنوان النص على ذل ، ثم غللب عللى تصلاميمه الللون الترابلي، 

لحقللللللول والصلصللللللال، والتربللللللة األرضللللللية، وهللللللو يللللللدل علللللللى األوراق فنللللللو لللللللون ا
، وهو من األلوان التلي يقلل فينلا النشلاط الضلاغط، 1المتساقطة، والحزن وال ري 

، فكلٌل 2ويكون أكثر هدوءًا، ونشاطه ليس  يجابيًا، ولكن اسلتجابيًا متعلقلًا بلالحواس
وال طللاب المتجلله نحللو  مللن اللللون والموسلليقى كانللا لنمللا دورًا فعللاًل فللي ا نفعللال،

المتلقللي، واللللربط  بللين الللللون واللحللن أقلللرب  لللى التصلللور والتصللديق  حتلللواء كلللل 
مننمللا علللى عنصللر جمللالي مللن ناحيللة، والشللبه الكبيللر بللين تللدرجات النغمللات مللن 

، فالعناصلر متكاملللة سلواء أكلان علللى المسلتوي النصلي والتصللميم، 3ناحيلة أ لر  
والتصللميم، فنللو يوسللع مللدركات المتلقللي مللن  أو الللنص والموسلليقى، أو الموسلليقى

 فلللي جلللادَ  لَطيللل ٍ  فلللداءٌ  دملللي لللالل  يجلللاد اللللرابط بيلللننم، فحينملللا يقلللول الشلللاعر: )
َلَتيفنِ /ُحُلمٍ  ن بالفلداءِ  لجلديرٌ  النلو   نَّ /حَرما و  أعطى فال بُقبف   يلا ً  الحبيلبُ  كلان/وا 
ردا  الللللنص باللغللللة الشللللعرية التللللي شللللملت علللللىُحُلمللللا أو مللللرَّ  نضللللٍم، يحمللللل  (، وا 

ن كانت أقلرب  للى جدليلة الحللم وال يلال، والرغبلة فلي الوصلال،  د  ت غزلية، وا 
فالدقللة فللي التعللابير والمعللاني تجسللدت مللن  للالل الللربط مللع الصللورخ، التللي جعلللت 
األلفاض تتجسد، فالمحبوبة ليست ماثلة للمحبوب    في  يالله أو حلمله، ربملا دلَّ 

ر مكبوتلة  ألن   واقلع لنلا، للذا تماهلت الصلورخ ذل  على رفلا الواقلع، فالمشلاع
 مع النص.

                                                           
 126م، ص:1997، 2مد م تار عمر، عالم الكتب، القاهرخ، طينضر اللغة واللون، أح 1
 186ينضر اللغة واللون، ص: 2
 175اللغة واللون، ص:  3
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 لغة الموسيق  التهويرية: -تانياا 
تتمثللل بالموسلليقى المصللاحبة للللنص الشللعري، وتتناسللب معلله، فللإن كللان 
ذا اتكللل الللنص  الللنص حزينللًا فالموسلليقى تكللون ذا نبللرخ مقلمللة، ت تللرق القلللوب، وا 

 لصوت النابع من الشاعر.على الفرت والحب تر  الموسيقى حاملة لنذا ا
لقللد كللان الشللاعر العربللي فللي جاهليتلله موسلليقي بطبيعتلله وفطرتلله، وكللان 

، الموسلليقى لغللة راقيللة اجتماعيللة، ذات 1التللرنم بالشللعر أول أنللواه الغنللاء الجللاهلي
تلللثير  للاص، تعبيللري ت للاطبي، يتجللاوز الكللالم ليصللل  لللى التواصللل العللاطفي، 

 لُمتلقي، والُملَقى.فنو التقاء روحي بين الُملِقي، وا
وقد عرفنا ابن سينا:  علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث 

، يقصللد 2تلللتل  وتتنللافر وأحللوال األزمنللة المت للللة بيننللا للليعلم كلل  يقللل  اللحللن 
المتفق في الموسيقى هو ما ترتات لله اللنفس، يتجلانس ملع الد للة النصلية، كلملا 

حيلث يشلعر السللامع كلننملا صللوت واحلٌد، كللان كانلت قلوخ امتللزا  الصلوتين معللًا ب
ا تفاق بيننملا فلي درجتله وبلا تال  ا متلزا  بلين األصلوات تتوقل  قلوخ التوافلق 

، فاللغة الموسيقية كلما امتزجت بين األصوات زاد من قوخ التوافق بيننما، 3بيننا.
فللا متزا  فللي الشلللعر ينللتع مللن امتلللزا  الحالللة الشللعورية، ملللع الموضللوعات، ثلللم 

درا  موسلللليقى تجسللللد اللغللللة فللللي  رسللللالياتنا، غيللللر اللغويللللة، تسللللتند  عاطفللللة  
 المتلقي، ما يجعل المتلقي يتلذذ بالنص ويتفاعل معه.

تتمضنر الموسليقى عللى شلكل لغلة ذات تنضليم  يقلاعي، متذبلذبًا، ك لط  
القللللب فلللي النبلللوط والعللللو، فالموسللليقى عبلللارخ علللن ألحلللان  مجموعلللة ملللن األنغلللام 

                                                           
ينضللر الشللفاء الرياضلليات جوامللع علللم الموسلليقى، ابللن سللينا، تحللق: زكريللا يللونس، المطبعللة األميريللة،   1

 1هل، ص:1370م/1907القاهرخ، 
 17الشفاء، ص: 2
 18ينضر الشفاء، ص: 3
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، تتحلدث الباحثلة علن اللتالقم بلين الموسليقى 1قلد تقلرن بللفلاض داللة  المت لفة التلي
والصلللوت، وتالحمنملللا، ألن الفلللن الموسللليقى هلللو: الجانلللب التطبيقلللي اللللذي ينلللتم 

، وهلذه القاعلدخ األساسلية 2بطريقة   را  الموسيقى، والصوت هو المادخ ال ام لله
غيلللر لغلللوي، التلللي وجلللب أن تسلللير علينلللا العالقلللة بلللين ملللا هلللو لغلللوي وملللا هلللو 

فالعالقلللة بلللين الصلللوت والموسللليقى والشلللعور، هلللي شلللراكة فلللي دراسلللة الصلللوت، 
بللللالرغم مللللن التقللللارب بللللين الصللللوت اللغللللوي، والموسلللليقى،    أن شللللتان بيننمللللا، 
فكالهما يحمالن وضيفة تواصلية،    أن الصوت الموسليقي يمتلاز علن الصلوت 

يقي، ونشلللعر بللله علللن اللغلللوي بالوضيفلللة الجماليلللة، التلللي يعكسلللنا الصلللوت الموسللل
 سماعه.

فلللي النصلللوص الورقيلللة تجللللد اللللنص أمامللل  بحاجللللة  للللى فللل  الشلللليفرات 
 ست را  الد لة، ثم سبر أغوار النص بحثًا عن مضلامينه، لكلن األدب الرقملي 
كان له كلمًة أ لر ، وهلي أن األدب المقتلرن بالصلوت والموسليقى، يصلبب أكثلر 

مللللود درويلللل ، للشللللاعر تملللليم وضللللوحًا مللللن غيللللره، ففللللي قصلللليدخ منللللداخ  لللللى مح
البرغلللوثي، امتلللز  المقطلللع بلللين الشلللاعرين، وكلنللل  أملللام مونوللللو  واقعلللي،    أن 
الشاعرين لم َيلُقوا الشعر بحضرتنما، فما هو سو   عادخ التركيب والملز  لللنص 

 المكتوب، وتجسيده  لكترونيًا.
يبللدأ المقطللع الشللعري بللالنص ال للاص بللدروي  فيقللول: هللذا البحللر لللي/ 

 ا النواء الرطب لي/ والملب من أثر الدموه على الجدار البيت ليهذ
فللالمقطع يحمللل ثقافللة الشللاعر الفلسللطينية التللي تقكللد علللى الملكيللة ألرضلله، بللال 
تجزئللة، بللالرغم  مللن ثائريللة الللنص    أن الموسلليقى أتللت لتحمللل الحللب الللوطني 

                                                           
علللم األصللوات وعلللم الموسلليقى دراسللة صللوتية  مقارنللة، عبللد الحميللد زاهيللد، دار يافللا العلميللة للنشللر  1

 16، ص:2010والتوزيع، 
 17ينضر علم األصوات وعلم الموسيقى دراسة صوتية مقارنة، ص: 2
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فلللاألول بمثابلللة األب الملللليء بالتحلللدي، فالعالقلللة بلللين الشلللاعرين وطنيلللة، وراثيلللة، 
الروحللي لر للر، واسللتكماً  لمسلليرته الفلسللطينية، فللالمونولو  قائمللًا علللى: )نللص 

المتلقللي(، تلكللم عناصللر تكاتفللت لنسللع -الصللوت-الموسلليقى-نللص تملليم-درويلل 
 العالقات بين المتلقي والُملقى، فيقول تميم:

 العن ، من قليالً  استعيدوا أقول
 الوضوت، بعَا 
 المذابب، انحسار بعد ةللكناي متسع فثمة
 األزلي، ان ر مع حواراً  هذا ليس ولدي، يا
 الفلسفي بالجدل هو و 
 فيهِ  لبس   الشمس، في الموت، هو
 تقتضيهِ  بما حاور الحرب، هي
 شعر ،  صم  يفنم يوم تنتضر و 

 يفنموه لن
 التقيةف  ثوب اليوم تلبس و 

ن السالت، و لِّ  ، وا   .1العربيةف  اللغة أعداء  يعلِّم حتى َقلَّ
الموسلللليقى الحقللللة هللللي التللللي تضللللرب أعمللللاق لفللللرد، وكلننللللا تحللللاوره تكشلللل  عللللن 
توجعاتللله، توسلللع َمِ يلتللله، تجعلللل  ت لللر  ملللن يقضتللل   للللى واقعللل ، فيقلللول تمللليم: 

 -الشلمس -الملوت  -الملذابب -انحسار – متسع -الوضوت -العن  – استعيدوا)
( فنلللي  العربيلللةف  اللغلللة- أعلللداء  -السلللالت  للللِّ  -يفنملللوه للللن-  صلللم  -الحلللرب

الفاض كفيلة ألن تنزَّ جلباًل قلراءًخ، فكيل  بصلوت جنلري مقرنلًا بموسليقى، فلالحوار 
يدل على وضلوت العبلارخ التلي هلدفنا وهلي ملدت شلاعر فلسلطين، بصلورخ واضلحة 

                                                           

، تلللللللاريق 2021/ملللللللارس/19منلللللللداخ  للللللللى محملللللللود دروبللللللل ، تمللللللليم البرغلللللللوثي، تلللللللاريق ا طلللللللاله 1 
 (.موقع  لكتروني) ،2012//أكتوبر29النشر
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ن يكن متسعنا الحسم والد لة الحتمية،   المواربة، والكناية،    غموا  فينا، وا 
الللذي تتسللتر  لفلله القضللايا، وأن تكللون الكلمللة سللالحًا فتاكللًا  بعيللدًا عللن الغمللوا،

واللغللة سلليدتنا، فنللو قابللل بللين سللالت المقاومللة وبللين سللالت الكلمللة، واسللتدل علللى 
 ذل  من  الل محاورخ محمود دروي ، الشاعر الثائر الفلسطيني.
العالمللات غيللر  -رائعلة تللل  القطعلة الفنيللة التلي تللزاو  بلين ثالثيللة: )اللغلة

المتلقللي( فالموسلليقى لنللا دور فعللال فللي جلللب الملقللي ومنلله قللول مضفللر  -ويللةاللغ
 1النواب في نصه في قصيدخ،  في الغربة   ينبت    صمت األيام :

  الشاعر بين موسيقاه التلي اقتصلرت عللى آللة الجيتلار ذي النبلرخ او لقد ز 
للى نصلفه الحزينة، لقد غلب على اللوحة الفنية السواد، واقتصر ضنور الشلاعر ع

األعللللللللللى، بشلللللللللكل  فلللللللللي 
تملللللللللللاهي بلللللللللللين السلللللللللللواد، 
فلللللللللللالنص اللللللللللللذي يحملللللللللللل 
صللللللللللللوتًا حزينللللللللللللًا يحمللللللللللللل 
الحنللللين، كلللللان   بللللد ملللللن 
موسلللللليقى تتللللللرجم الحللللللزن، 
فنلللذا النبلللات آتلللى متلللل رًا، 

بعد ماذا؟! بعد أن تجاوز عمرًا، بالرغم من قدوم األملل     أنله جلاء فلي وقلت   
التي تشي بتوجع يسكن الشاعر يبحث  رجاء فيه، فالشاعر أطلق عالماته اللغوية

عنه، ما أن آتى األمل بعد حزن عميق،    أنه لم يشِ  غليله، ُتر  ِلَم؟؟!! ألنله 
ن كللان المللللب ذا العالملللة اللغويلللة الداللللة عللللى  آتللى بعلللد زملللن، ويللللٍس قلللد طلللاَل، وا 
الالفائدخ، ألنه الملب يست ر  بصلعوبة، ويلذوب وينتنلي بسلنولة، وكلنله قابلل بلين 

                                                           
، ُنِشللللللللر فللللللللي 18/3/2021فللللللللي الغربللللللللة   َينُبللللللللت     صللللللللمت األيللللللللام، رائعللللللللة مضفللللللللر النللللللللواب،  1

 (.موقع  لكتروني) ،، موقع أدبنا2020/أكتوبر/29
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لغربللة التللي مضللى فينللا أكثللر أوقاتلله، وبللين الحلللم الراغللب والنللاجس بللالعودخ  لللى ا
وطنه، فال فائدخ، الحياخ شاقة،    أن العمر كالملب سريعة الذوبان في الحياخ، ثلم 

 يتلس  على األمل عديم الفائدخ.
فلللالنص زا لللر بلللالمرارخ    أن الموسللليقى نسلللجت حزنلللًا أعملللق تغلغلللل فلللي 

قة بين الصوت الذي اتسم بالندوء، والسكون، ربما ألنه أراد العاطفة ونسجت عال
عكللس ألملله، فالتبللاين بللين الحللزن وبصلليص األمللل انعكللس مللن الللرتم الموسلليقي، 

 وكان سيمفونية تعز  كالم الشاعر، على أحزانه.
لقلللد غللللب عللللى الشلللعر  ثلللارخ النزعلللة الدفينلللة المسلللتمدخ ملللن الحلللزن، ومنللله 

 الرازق عبد الواحد: قصيدخ  يا عراق  للشاعر عبد

يعللذب الشللاعر بعللذاب وطنلله، حتللى علللى فللرا  المللوت، أيم ُحللب  هللذا؟! 
صلللوت شلللاعر تفجلللر  -هلللذا؟! طللللَّ اللللنص بواسلللطة: )موسللليقى نطقلللت أيم علللذابٍ 

بان م(، انتقل المتلقي من النص الكتابي  لى اللنص المرئلي، فالشلاعر جعلل ملن 
وطنلله طفللاًل، تللل  العالقللة بللين األب وا بللن، تماثلللت بللين الشللاعر الللذي اننمللرت 

ن سللقطت الللدموه  فنللو لعللدم رقيللة وطنلل ه، وهللي دموعلله، لشللعوره بقللروب أجللله، وا 
تللللل  عالمللللات غيللللر لغويللللة، جعلللللت المتلقللللي يرسللللم  تللللل  العالقللللة فللللي م يلتلللله، 

                                                           
، قنلللاخ 2020ملللارس10يللا علللراق، آ لللر قصللليدخ كتبنلللا شلللاعر الننلللرين عبللد اللللرزاق عبلللد الواحلللد، ُنِشلللر 1

Kanun (.موقع  لكتروني) ،كانون 

 قلمي عل  أوراقي افن سأطبق ألمي من المهدوع قلبك عل  خوفاا 
 علمي بها أطوي يداا  هبني افن علماا  كلها روحي فيك نشرت
 والفالم   األضواء من ضجيس   به يحملني فيك بموتج  حلمت ياما
 كلم   با  أهواتاا   الجنازح  عل  منترح   وأشعاري وهحبي أهلي
 حلم   من األرض بقاع بأنأ  أهحو ذا أنا تناديني وها عراق  ال

 مانتلم   هدع فيها الروح وأابهر لغتي وال أهلي ال الناو فأابهر
 1تلم   ال العراقيين في الئمي يا رئتي مقطوعة   ولو فيكم أموت
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 -الضلللللم -مللللوت -أطيللللق -ألمللللي-مصللللدوه-فامتزجللللت الكلمللللات اللغويللللة: ) وفللللاً 
 ئمي(، اتكلل الشلاعر فلي انتقلاء معجمله الشلعري -مقطوعة-أموت-أنل  -الجنازخ

وه، فنلللي ملللن ملسلللاخ معذبلللة، فتحالفلللت تلللل  ملللع صلللوت الشلللاعر المصلللاحب لللللدم
أصوات بال  كلم، صدمة اتسمت بالحدخ، امتزجلت بحلزن دفلين، نحلن أملا }ملز   
تركيلللب  استحضلللار ال يلللال للللد  المتلقلللي{ فنلللي صلللناعة بلللين الموسللليقى والقلللول 
الشعري قائمة عللى التللثير فلي المتلقلي والت ييلل، فالشلاعر تجلاوز مراحلل العشلق 

فالشاعر يرثي نفسه لموتله،  والوله في حب وطنه، وتغنى كعاشق يوده محبوبته،
 لعدم قدرته على رقية وطنه، أيم الرثاء هذا؟؟؟!!! 

 تالتاا/ السينوغرافيا الرقمية:
لقد أِلفنا السينوغرافيا فلي الفلن المسلرحي، وطالملا تعللق الفلن السلينوغرافي 
المسلللرحي بعمليلللة التلقلللي، والعناصلللر الفنيلللة المتكامللللة التلللي تشلللكل اايصلللال ملللن 

لللٍق، فكللان   بللد مللن التطللرق  لللى العناصللر السللينوغرافيا وجمالياتنللا مرسللل  لللى مت
الرقمية، كوننا تشكل عالمات سليميائية غيلر لغويلة، تلرتبط بالعالملات السليميائية 

 اللغوية، وترتبط بالتلقي.
احتو  المسرت عللى العناصلر السلينوغرافية،  ذن ثملة د  ت بلال حلدود، 

متلقلي، عنلد تلقيله الشلعر ملن  لالل العناصلر ومعاٍن غير متناهية، تشلضى  للى ال
( كلملللة  تينيلللة مشلللتقة ملللن اللغلللة skenografiaالمشلللتملة عليللله، فالسلللينوغرافيا )

( وهللللي كتللللب أو رسللللم أو لللللون، grapheinاليونانيللللة، تعنللللي فللللن رسللللم المشللللند )
( فللي المسللرت اليونللاني تعنللي مبنللي مللن ال شللب للله بللاب واحللد أصللبب skeneو)

لللله ثالثلللة أبلللواب وكلللان يقلللع  لللل  المسلللرت وهلللو ملللا يسلللمى فيملللا بعلللد ملللن الحجلللر 
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 علللللى معنلللى  ضلللفاء اجللللل ملللن التصلللورات يرسلللم الللللذي لفلللن، وهلللي:  ا1الكلللواليس
 2 الفضاء

فالمسللللكية التفضللليلية التلللي تتمثلللل فلللي سللللو  الكلللائن الحلللي، تشلللير  للللى 
، لقلد 3التواصل العاطفي الضمني، وتعمل على فرز العناصر التفاعلية فلي الواقلع

السللللينوغرافيا كفللللن غللللزوًا شللللاماًل لمجللللا ت الحيللللاخ اانسللللانية، وقللللد وفللللرت  حققللللت
التكنولوجيللات الحديثللة بللدائل وحلللول مبتكللره ومتنوعللة لم تللل  المشللكالت التقنيللة 

 4التي كان يصعب أو يستحيل تنفيذها ميدانيًا.
فالسلللينوغرافيا تلعللللب دورًا رئيسلللًيا فللللي الكشللل  عللللن الحقبلللة الزمنيللللة التللللي 

العمللل الشلللعري، قللد يتسلللاءل سلللائل كيلل  ذلللل ؟! وبكللل بسلللاطة، اتسلللم ينتمللي لنلللا 
األدب الرقمي التفاعلي في تنوه عروضه، ما بين المعاصلرخ، والتلراث، وقلد يسللل 
مرخ أ ر  وما عالقة ذل ؟! بما أن الشعر يقوم على التواصل الفكري بين الملقي 

كسللنا، وبللذل  جعللل والمتلقللي، فللال بللد مللن تقمللص الفتللرخ الزمنيللة التللي يريللد أن يع
المتلقلللي ملللن  لللالل العالملللات غيلللر السللليميائية أن يلللدر  تماملللًا حيثيلللات الُملقلللى، 

 وأبعاده ود  ته.
لكن وجلب أن أنلوه  للى أن الشلاعر وحلده يشلكل العنصلر الفعلال،    فلي 
حال كان العمل تمثيلي، هلو ملا سلنراه فلي األعملال التمثيليلة التلي جسلدت الشلعر 

 لللالل األعملللال الفنيلللة، تتجسلللد أهلللم وضلللائ  السلللينوغرافيا،  العربلللي التراثلللي، ملللن
                                                           

 4، ص: 2013/ابريل/14ينضر مفنوم السينوغرافيا، شادية زيتون دوجان، مجلة الوطن،  1
شكا ت التعري  والمعنلى، فاضلل  ليلل، الحلوار المتملدن، ه: 2 ، 20/9/2007، 2044السينوغرافيا وا 
 19/3/2021، تاريق ا طاله (موقع  لكتروني)
ينضلللر معجلللم المصلللطلحات العربيلللة المعاصلللرخ)عرا وتقلللديم وترجملللة(، سلللعيد عللللو ، دار الكتلللاب  3

 114م، ص:1985، 1اللبناني، بيروت، ط
 -مسرت الجزائري المعاصر مسلرحية  نلون  للم لر  علز اللدين عبلارينضر جماليات السينوغرافيا في ال 4

 22، ص:2018أنموذجًا، رابحي بن علبة، رسالة دكتوراه، كلية انداب واللغات والفنون، قسم الفنون، 
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ترويجللًا  لللى الثقافللة البصللرية مللن  للالل تشللكيل معللاني الللنص د ليللًا، وترجمللة مللا 
هو حلواري  للى مرئلي ومحسلوس، وتنلوه الصلور وتوسليع مجلال الحركلة، والتللثير 

أليقونيلللة، فلللي المتلقلللي ذهنيلللًا ووجلللدانيًا، تبليللل، الرسلللالة الغامضلللة عبلللر المقشلللرات ا
، فالسلللينوغرافيا أداخ فنيلللة 1وتلللوفير اايقلللاه الزمنلللي والمكلللاني للممثلللل والمتلقلللي معلللاً 

تسلللللتعمل جمالياتنلللللا ألغلللللراا فنيلللللة، بواسلللللطة الدهشلللللة واابنلللللار للللللد  الجمنلللللور 
 .2المستند ، تكمن منمتنا في توليد رغبة التفاعل مع العرا

 
المعاصر،  سلتطرق في هذا المحور  لى السينوغرافيا في الشعر

 والسينوغرافيا في  حياء التراث. 
 السينوغرافيا في الشعر المعاصر: -

                                                           
 4ينضر مفنوم السينوغرافيا، ص: 1
 -ينضر جماليات السينوغرافيا في المسرت الجزائري المعاصر مسلرحية  نلون  للم لر  علز اللدين عبلار 2

 11أنموذجًا، ص:
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 لقد قام الشعر المعاصر عللى تكافلت الفنلون وتشلابكنا فلي األدب الرقملي
وفلللق العالملللات اللغويلللة، وغيلللر اللغويلللة، وهلللو ملللا  ، بنلللد  تقلللديم الشلللعرالتفلللاعلي

س على المسرت، أو اشلتمل تجسد في سينوغرافيا الشعر المعاصر الماثل أمام النا
 الشعر على عناصر لغوية وغير لغوية، ساهمت في عملية التلقي.

نجللللد فللللي شللللعر الشللللاعر هشللللام الجللللق أثنللللاء  لقائلللله الشللللعر علللللى  شللللبة 
المسللرت، لقللد داعللب الجمنللور، وتحللدث فللي البدايللة بشللكل كوميللدي،    أن الللنص 

وحلده ملن يلدير المسلرت، يحتمل الد  ت الدرامية، وهنا تكمن قلدرخ الشلاعر كونله 
فيبلللوت علللن مكنوناتللله، متسللللحًا بللللدوات لغويلللة، صلللوتية، جسلللدية، انفعاليلللة، يقلللول 

 الشاعر في قصيدخ التلشيرخ: 
 عروبتي بأن هغر  في علمت وقد

 شرفي
 وعنواني وناهيتي

 في وكنا
 نردد مدارسنا
 الحان بعض
 متا بيننا نغن 
 1 خواني العرب وكل - أوطاني العرب باد

قصلليدخ جسللدت التعللالق العربللي النصللي، الجمللاهيري فقللط، وهللو مللا أشللار 
 ليلله الشللاعر فللي نصلله، لقللد حفللل االقللاء بعالمللات غيللر لغويللة، تكشللفت مللن لغللة 
الجسد، التي طالما ارتبطت بالد  ت اللغوية، فال بد من نسيع تفاعلي جماهير، 

الرغبة في حلم بتمس  نبع من سرعة البدينة التفاعلية في تلقي النص القائم على 
                                                           

 (.موقع  لكتروني) ،20/3/2021، تاريق ا طاله2013/ يناير/13التلشيرخ،  –هشام الجق  1
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عربلي، لقلد اقتلرن اللنص السلابق، بنبلرات صلوتية غنائيلة جعللت الجمنلور يتفاعلل 
مع الشاعر، وتشلكل التفاعلل ملن  لالل التصلفيق بملا يلتالءم والميتلرون الصلوتي 

 للشاعر.
الحللذق هللو الللذي يسللتطيع أن يسلللب جمنللوره، يحللاوره، يداعبلله،  الشللاعر

وهكذا كلان الشلاعر، صلوم ملا يمتلل  ملن أدوات بمننجيلة متكامللة وجعلنلا تلشليرخ 
عبللر مللن  اللنللا  لللى الوسللط الجمللاهيري، وسللبر أغللوار المسللرت فللي وحدانيتلله    

 أنه سلب الجالسين كافة:
 بطولتنا ترو  التي الحكايات في ونسرح
 أقه   ل  أقه  من تمتد بادنا وأن
 األقه  المسجد ألجل كانت حروبنا وان
 أخجل ال العربي أنا

 عماني أهل من الخضراء بتونو ولدت
 نخل لي بغداد في العربي أنا
 شرياني السودان وف 
 وعملاني وجيبوتي موريتانيا مهري أنا

 وعلوي ودرزي كردي و وشيعي وسني مسيحي
 1ترحل  ذ والحكام األسماء أحفف ال أنا

ما جعل الجمنور ينفعل مع الشاعر، هو والنصوص التي طالما َحُلم بنا 
كللل عربللي، دون ا صللطدام بللالواقع، دعللا  لللى وحللدخ عربيللة بللإطالق مللدن العللرب 
فتجد الن لة في العراق، وجذورها في السلودان، أي التلرابط هلذا؟؟!! تمتلع الشلاعر 

لقللاٍء، يحللزن عنلللد الحللزن ويشلل اركه الجمنللور ذلللل  الحللزن، ويفللرت عنلللد بحضللوٍر وا 

                                                           
  https://www.youtube.com/watch?v=BQe41B8eytY :(موقع  لكتروني) 1
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الفرت، أنت أمام مشندي شعري تمثيلي، انتقلى معجمله ملن الجلذور العربيلة، التلي 
 بحاجة للتلشيرخ.

ثلللم تمتلللل  الفلسلللطينية الشلللاعرخ آ ء القطلللراوي الجمنلللور بُعذوبلللة  لقائنلللا، 
ورقللللة كلماتنللللا، طالمللللا الللللنص موجلللله مللللن أنثللللى  لللللى أنثللللي، فللللامت  نغللللم كالنللللاي، 
اقترضللت ألفاضنللا مللن وحشللة سللجن المحتللل التللي تقطللن فيلله النسللاء الفلسللطينيات 
الحواملللل، تقلللول الشلللاعرخ فلللي نصلللنا، وقلللد اسلللتنلته بإهلللداء  للللى تلللل  األسللليرات، 

 فتقول:
 ا حلتالل، سلجون فلي يقلبعن زللن ملا فلسلطينية أسليرخً  و مسين ست  لى 

 دا للل مقيللدات وهللن...الزنللازين دا للل وأنجللبن حوامللل، وهللن اعللتقلن اللللواتي  لللى
 .1  ااسرائيلية المعتقالت

العتبللة النصللية المتمثلللة فللي ااهللداء تسللع  المتلقللي فللي التنبلله للللد  ت 
النصللية، وكلنلله يجعللل  كمتلقللي وناقللد، تللدر  مقصللدية الُملِقللي، وهللي مللا أشللارت 
 لينلللا الشلللاعرخ، فلللي  لقائنلللا، ذو النبلللرخ الشلللجية، وهلللو ملللن الطبيعلللي كونللله ااهلللداء 

من أنثى  لى أنثي، من الشاعرخ  لى األنثويات، فال بد ملن  يحلاءات رمزيلة موجه 
 أنثوية، ثم أكملت نصنا )أنثى من الضوء(:

 
رت أشرعتي  علو ←   كم أشبه الضوء  ن حرل
 علو ←   وهرت أنت  تودل الشمو لتم فمي
 علو ← وحدي وال نخل يا عذرا ألوذ به

 علو ←  أهزلر نخوح في غيرح األمم
 علو ←  يفور دمعي عل  القضبان محترقاا 
                                                           

قصلللليدخ الشللللاعرخ آ ء القطللللراوي أميللللر الشللللعراء الموسللللم السللللابع الحلقللللة السادسللللة، تللللاريق ا طللللاله  1
 (.موقع  لكتروني) ،2017/مارس/29، 15/3/2021
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 علو ←   1وتشهق الري  ملء الكون في رحمي
لقلللد تنلللاغم صلللوت الشلللاعرخ فلللي  لقلللاء اللللنص، وحركلللات الجسلللد، فلللالتنغيم 
اعتمد على العللو األنثلوي المتحلدي، لقلد انفعلل الجمنلور ملع الشلاعرخ الثلائرخ التلي 

مللللع العالمللللات غيللللر اللغويللللة صللللوغت ألفاضنللللا ذا العالمللللات السلللليميائية اللغويللللة، 
المسلللرت(، لقلللد اتسلللم  -التفاعلللل الجملللاهير -الصلللوت -المتمثللللة بللللل: )لغلللة الجسلللد

الصللللوت بللللالعلو الللللرافا، المتحللللدي، وكيلللل   ؟؟!! وهللللو موجلللله  لللللى األسلللليرات 
(، رحمللي فللي الكللون ملللء الللريب وتشللنقالفلسللطينيات، عمللق العبللارخ فللي قولنللا: )

اسلللتمدت العبلللارخ جبروتنلللا ملللن معانينلللا التلللي تجعلللل  تلللدر  الملسلللاخ التلللي تعيشلللنا 
، وقولنا:   يلا ن ل و  وحدياألسيرات، فالريب جاءت لتدل على هول المعاناخ لننَّ

، لقلد حمللت العبلارخ أقصلى العلري العربلي، األملم غيلرخ فلي ن وخ أهز ه/به ألوذ عذرا
في ألم الم اا، وقد اقتنصت د  ت األللم     ن وخ في تر  األم األسيرخ وحدها

والوحللدخ مللن التنللاص الللديني فللي قصللة العللذراء مللريم علينللا السللالم، وقللد تشللابنت 
كلتللا القصللتين، وناسللب ا سللتدعاء، فالعللذراء  اضللت ألللم الملليالد وحللدها، وكللذل  
األسليرات، تللل  اللد  ت تشللابكت ملع المسللرت وال لفيلات الحاملللة للقضلبان، التللي 

 ت النص ماثاًل أمامنا.جعل
كما نالحلض األللوان التلي اعتملدت علينلا فلي 
المسلللرت تشلللي بلللد  ت األلفلللاض، وهلللي الللللون األسلللود 
والرمادي، واألزرق، فاللون األزرق يدل على محاوللة 
النللللللروب المسللللللتمر، والفللللللرام المتللللللراكم وهللللللو طريللللللق 

الالننائي، ويصبب الحقيقي  ياليًا، وهو يلدل عللى حركلة ابتعلاد اانسلان، فنلو   
، أملللا 2النلللروب بعيلللدًا علللن الواقلللع، هلللروب محلللبط علللن الملللد  البعيلللد يملللنب سلللو 

                                                           
  (.موقع  لكتروني): قصيدخ الشاعرخ آ ء القطراوي 1
 82-81رها، رمزيتنا، د لتنا(، ص:ينضر األلوان )دورها، تصنيفنا، مصاد 2
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الرمادي، لون الضباب، يعبر عن النم العميق، وتولد الرمادية في بعا األوقات 
المعتمللللللة شللللللعورًا بللللللالحزن وا نزعللللللا   والضللللللجر، ويسللللللمى هللللللذا الوقللللللت بالوقللللللت 

يعبللر عللن  ، ويللرتبط األسللود بللالضالم الجللوهري البللدني الللال متميللز، وهللو1الرمللادي
حاللة السللبية المطلقلة، حاللة الملوت التاملة واللال متغيلرخ، وهلو للون الحلداد بطريقلة 

ن كانلت  ،2مفجعة، لون العقوبلة اادانلة تلل  األللوان تعبلر علن أفراحنلا وأتراحنلا، وا 
األلوان تحملل ثنائيلة د ليلة،    أننلا أتلت لتلدل عللى السلواد القلابع وراء السلجون، 

علللى المسللرت تللدل علللى أمللل رغللم الوجللع،  ذن ثمللة عالقللة بللين وااضللاءخ ال افتللة 
 اللون والفكرخ والنص.

حياء التراث الشعري: -  سينوغرافيا األدب الرقمي التفاعلي واا

ط بالنسلليع الفنللي الللذي يللربط بللين الفنللون، وأودم أن أمللي  المعاصللر الشللعر اتسللم   
ل تطلللور لللله جوانلللب بعيلللدًا علللن السلللليبات، كللل اللجلللام علللن اايجابيلللات التكنولوجيلللة

عدخ، وارتليت من األفضل البحث في أغوار الرقملي اايجابيلة، وأجلنلا وأعضمنلا، 
المسلللاهمة فلللي  علللادخ تقلللديم التلللراث، وفلللق رقيلللة حداثيلللة، وملللع التحليلللل، والحلللوار، 
والتمثيل، والتجسيد، تل  المساهمات جعلت النتا  األدبلي التراثلي أيسلر فلي الفنلم 

شلللتمل عللللى فنلللون يصلللل فئلللات المجتملللع كافلللة، لكونللله ي ،والتناقلللل، جعلللله واضلللحاً 
 تساهم في فنمه لكافة الفئات.

من روائع المشلند اللدرامي السلينوغرافي األدبلي الشلعري، تجسليد المواقل  
التللي قيللل فينللا الشللعر، فتجللده مللاثاًل أماملل ، نللاقاًل للتجربللة الشللعرية بتفصلليالتنا، 

ي  الدولللة، فللنحن أمللام مشللند ومنلله تجسلليد المبللارز التللي جللرت بللين المتنبللي وسلل
 درامي، َفِصيٌب بالدرجة األولى، قام على المونولو  بين المتنبي وسي  الدولة.

                                                           
 115ينضر األلوان )دورها، تصنيفنا، مصادرها، رمزيتنا، د لتنا(، ص: 1
 64-61ينضر األلوان )دورها، تصنيفنا، مصادرها، رمزيتنا، د لتنا(، ص: 2
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فنلو جعللل الشللعر التراثللي ذا النبللرخ القويلة، واأللفللاض الجزلللة، التللي يصللعب 
علللى المتلقللي  دراكنللا، تقللال أماملله مللع توضيلل  التقنيللات الحداثيللة احيللاء التللراث، 

ت دمة أهلم عناصلر  حيائله، وقلد كشل  علن كنله الشلعر وماهيتلله وتعلد اللغلة المسل
مللن  للالل التمثيللل المسللرحي، ومشللنور الموقلل  الللدرامي فللي األدب العربللي الللذي 
دار بللين المتنبللي وكشللاجم والللي سللي  الدولللة، وهللو مونولللو  حللواري بيللننم علللى 

 :1النحو انتي
 كشاجم: األمير   يعتذُر لكنه!! يقبل التحدي.

 أيم تحدي!!المتنبي: 
 كشاجم: أن تكتب ما   تستطيع حفضه.

 المتنبي: أنا قبلت وكتبت.
 كشاجم: أريني...

المتنبي:  ، ستسمعنا في المساء عند األمير، وأبلغله أننلي قلادم  ليله فلي 
المساء، بحضرخ سلي  الدوللة، وأضلي   للى الرهلان، أن ي لرَ  أحلدنا ملن مجلسلنا 

 عاريًا،  ن  سر...
يبدأ الحوار بلين المتنبلي، وسلي  الدوللة، وعلن الرهلان، والشلعر، ويبلدأ  ثم

الجمللع بالضللح  با سللتنزاء مللن المتنبللي    أنلله عنللدما قللال الشللعر، أفحمنللم، فللي 
 قوله: سلقول الشعر على مرحلتين، لتسنيل األمر عليكم، قال: 

ر َمت  فوكَ  ال ز ياَرَتها َتهو  َمن َقومَ  َتزا  َواأَلَسل   ض  البي ب َغير   ياتح 
 2الَبَلل   م نَ  َخوفي َفما الَغريقا  َأنا أاراق باها  م ملا لي َأقَتلا  َوالَهجرا 

                                                           
موقلللللع ) 20/3/2021، تلللللاريق ا طلللللاله2014/ديسلللللمبر/13مبلللللارزخ بلللللين المتنبلللللي و سلللللي  الدوللللللة، 1

 (. لكتروني
 (.موقع  لكتروني)مبارزخ بين المتنبي و سي  الدولة، 2

https://www.youtube.com/watch?v=1wDbsCiesX0
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أن تقللول أننللا أمللام قصللة وقصلليدخ اسللتدعاها الموقلل ، بلشللكال قوالللب  للل 
اسللت دمتنا الشلللعوب فلللي آنلللذا  العصلللر، وهلللو دليلللل عللللى حيويتنلللا، فالبحلللث فلللي 

 التراث واستدعائه جعله يصل  لى فئات أكبر، ووسع من دائرخ المتلقي.
 ثم تابع المتنبي بعد حوار طال، باق أبيات القصيدخ، فقال:

قَ   الل  ميَ َنو   كانَ  ما  الزََّلل   م نَ  ياجَت  ال رَأَيكَ  بأنل  َمع ر َفتي َفو 
ع   أن ل   أق ل   ل   َب َّ  َه َّ  ز د   أعد   سل   عل   احمل   أق ط  ل   سارَّ  أدن   تفضل  1ه 

اللغللللة  -اللللديكور-وهلللي: )اللبلللاسلقلللد قلللام المشلللند عللللى مجموعلللة عناصلللر، 
(، قللام المونولللو  علللى ااضلاءخ -المونولللو  -ا كسسللوار -النصللوص -الفصليحة

في ذهنه، األبيات، و  يستقيم المعنى  ف  لغز الشعر، بمعنى قد يسمع سامع تل 
 : )الللنصتلى الللنص بإلقلاء يحملل عالملات لغويلة وهليوبلل ويصلعب قراءتله، للذا أ

، فيقللللول الممثللللل فللللي فلللل  األلفللللاض، عنللللدما ادعللللى أصللللحاب سللللي  الدولللللة (وفكلللله
ففسلرها، وملا هلي تلل  األلفلاض سلو  مجموعلة بفارسيتنا، وهي ليست من العربية، 

بلللراز جملللال ورونلللق العربيلللة، ممتلللد ول ملللن اللللنص هلللو  ملللن األفعلللال، فالنلللد  األ
بالللدراما التللي جعلللت الللنص أقللرب  لللى الفنللم، ممللا سللاهم فللي تلقللي الللنص بصللورخ 

األحلداث واللنص، لباسنا، موحًيا  لى البيئلة، تالطملت ملع و  أوضب، فالش صيات
 لموق  الدرامي في  دمة النص الشعري التراثي.فالتشكيل جسد ا

عنللدما يسلللل سللائل، مللا عالقللة السللابق بالشللعر، وببسللاطة فنللي عناصللر 
تكامليلة، جسلدت موقلل ، أو قصلة قيلل فينللا هلذا الشلعر، وهللو موقل  تراثلي، فنللو 
وض  عنصري الزمان والمكان، ويناضر من  الل النص واللغة، ومكوناتنا، كملا 

 تي:يتضب في الم طط ان
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ومنه أيضًا بلالرجوه  للى اللوراء أكثلر، وصلوً   للى الشلعر الجلاهلي تتمثلل 
السلللينوغرافيا ملللن  لللالل انعكلللاس العصلللر الجلللاهلي، المتمثلللل بالبيئلللة الصلللحراوية، 

واللباس البلدوي، والنيئلة الرجوليلة، واسلتطاعت 
السلللينوغرافيا الرقميلللة التفاعليلللة فلللي اللللربط بلللين 

معبللللرخ، فجعللللل الللللنص الصللللوتي، والموسلللليقى ال
الكلمات تتفجر بإيقلاه معبلر، لليس فقلط لتللثير 
كلملللللات اللللللنص، فحسلللللب   نملللللا التماثلللللل بلللللين 

عنصري الزمان الجاهلي، والمكان في البيئة الصحراوية التي جعلت المتلقي أملام 
 للط  فكللري يللربط بللين الللنص وبيئتلله وزمانلله، ود  تلله، يقللول الشللاعر عللروخ ابللن 

 الورد:
ر َأال َتقرررررولا   دام عا  الَعين   َأحَورا  َطرف   الَقولَ  َلها َوا شَتك  الَغزو   م نَ  َأقه 

 الماطاو عا  َعَليه   َيعررررررررررشو ال اأَلمر   م نَ  ب مازَمعج  الَمام   َرجع   َعن َسرررررأاغنيك  
هرررران   َكرررررَأنلي الاها  َعنها  مالَ  ح   رات عا  العوذا  َحوَلها  َكررررررريم   َأَغررررررر   ج 
نينَ  م ن رَأسي شابَ  َفرررررما ررررررروالج  َتتاَبَعت س   1الَوقائ عا  َشيََّبتها  َوَلك ن ط 

 

                                                           
)تقللول أ  اقصللر مللن  فصللاحة العللرب اجمللل شللعر لعللروخ بللن الللورد اروه مللا قللال عللروخ ابللن الللورد... 1

 (.موقع  لكتروني) ،20/3/2021، تاريق ا طاله2020/فبراير/13الغزو واشتكى(، 
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عللادخ صللياغته وفللق  ثللم شللاهد اسللتيعاب األدب الرقمللي للتللراث الشللعري، وا 
متطلبلللللات وأدوات عصلللللرية، فصلللللام التلللللراث بصلللللورخ صلللللوتية موسللللليقية تمثيليلللللة، 

التكنولوجي والشعر التراثي عالقة طردية، ساهم في فلضحت العالقة بين التطور 
  حيائه.

علللروخ بلللن اللللورد: شلللاعر جلللاهلي ملللن الشلللعراء الصلللعالي ، ملللن الشلللائع آنلللذا  أن 
الشللعراء الصلللعالي  كلللانوا يقطنلللون الصلللحراء، واألملللر أصلللبب ملللن  لللالل المشلللاهد 

 التمثيلية أكثر سنولة في تجسيد الموق  الشعري. 
 :الفعل اتدراكي للمتلقي -

يحتللللوي هللللذا المحللللور علللللى ااحصللللاء لللللردخ فعللللل المتلقللللي اتجللللاه الشللللعر 
التفللاعلي الرقمللي، وقللد جللاء فللي محللورين، األول: ااحصللاء للجمنللور ا فتراضللي 
على مواقع التواصل ا جتماعي، وان ر ااحصاء من  الل ا سلتبانة للجمنلور 

 الفعلي.
 أوً / ااحصاء للجمنور ا فتراضي: -

عررررررررررررررررررردد  عنوان القهيدح
المشررررراهدا

 ت

عررررررررررررررررررررررررردد 
 االعجاب

عرردد غيررر 
 المعجبين

عررررررررررررررررررردد 
 التعليقات

نمرررراذ  مررررن تفاعررررل الجمهررررور 
 االفتراضررررررررري مرررررررررع الشررررررررراعر

 والشعر.
سرررررررررررررررلكت  .1

دروب 
 المخافات

حللللللللدهم يقللللللللول الشللللللللعر أ - 349 78 5500 64،407
 بلسانه وان ر بفرشاته.

كلماتلل  لمسلللمعي طلللرب  -
 وعزت ب  لغة عرب.

أشللللللللد   ننللللللللا اليللللللللوم فللللللللي -
الحاجلللللللة  للللللللى  صلللللللالت 
األذهلللان قبلللل البلللدء فلللي 
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  صالت البالد.
نللي عللاجز عللن التعبيللر   -

صللللال كلمللللات أ  يوجللللد 
تعبللللللر عللللللن جمللللللال مللللللا 
سللللمعت ومللللا رأيللللت للللل  
الللللللللل  تحيللللللللله وللرسلللللللللام 

 المبده.
رهيبللللللللللللللللللللللة الكلمللللللللللللللللللللللات  -

والرسللللللللللومات واألللللللللللللوان 
 وااعداد والموسيقى.

انا الذي فلي شلعر  هلام  -
وانتضللللللللللللللللرت سلللللللللللللللللماعه 

 صلللللللللللللوت  -كالولنلللللللللللللان
والكلللم ينسلللجان رنلللة فلللي 

 السمع مالنا ثان
كلماتللللللل  تسلللللللقي اللللللللروت  -

 .القاحلة لتزهر
روعلللللللة اللللللللنضم وجمللللللللال  -

 الرسم وقوخ االقاء
،2،132 عشقة .2

006 
شللللللللللليء   يصلللللللللللد ق هلللللللللللذي  - 1،641 655 69000

حللس أالقصلليدخ كللل مللرخ اسللمعنا 
ول مللللرخ سللللمعتنا كلمللللات أي نللللنأ

لقلللللللاء يفلللللللوق ال يلللللللال   ياليللللللله وا 
 الفصحى.نه بالعربية  اصًة أل

 يصللل  حلللالأعللر  كيللل  أ  -
ي أعنللللد سللللماه هللللذه القصلللليدخ  

 .ي  لقاءأجمال و 
مللللللللدري القاهللللللللا مللللللللن جمللللللللال -

 القصيدخ و  ا لقاء و  المقطع.
كللل بيللت يقشللعر بللدني .. كللل -

نوتلللللة تدغلللللدم قلبلللللي والرسلللللم   
يوجللللد مللللا يوفيلللله .. شللللكرًا لكللللل 
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العللاملين علللى ا للرا  هالصللورخ 
 والبرواز ال الب.

،3،546 المتنبي .3
305 

 حلى اللغة العربيةأما  - 1،542 1000 23000
الوحيللللد الللللذي نللللافس شللللعراء  -

 الماضي والحاضر
جمللللللللل تللللللللاريق أيللللللللا اهلل مللللللللا  -

 العرب
ن ننقللللللللللل التللللللللللراث أجميللللللللللل  -

 العربي عبر الفن
جملللللللل شللللللليء هلللللللي اللغلللللللة أ -

 العربية
،3،521 التأشيرح .4

159 
قصللليده تكتلللب بملللاء اللللذهب  - 2،698 2000 45000

احللللس الشللللاعر يقولنللللا بكللللل 
 من صدق الكلمةما تعنيه 

بكلللي عنلللدما أعللللم لملللاذا أ   -
أسلللمع هلللذه القصللليدخ األكثلللر 

 .من رائعة
 -تحيللة لكللل نللاطق بلغتللي   -

 مزقت جميع كتاباتي 
-وهدمت بيوتا   ُتحصى
 وسل في معالم كلماتي

للللللللللللللللللو يوملللللللللللللللللًا تنطلللللللللللللللللق 
  تلسللللل  يلللللا -بالفصلللللحى

 حر  بالدي
خ و  أروه ترجملللللللللت قصللللللللليد -

حالللللللللة العللللللللرب والمسلللللللللمين 
 .حاليا

شللللللعره   يحتللللللا  التصللللللفيق  -
لكللللن يحتللللا  البكللللاء بلللللعلى 

 .صوت
انتهررررررررر   .5

عقررررررررررررررد 
تصلللللميم جميلللللل وجديلللللد..  - 28 4 333 8847

والقصللللللللللليدخ غايلللللللللللة فلللللللللللي 
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 الروعة اتيجار
أقسللى أنللواه ا غتللراب أن  -

 تستوح  في وطن
مهرررررررررداح  .6

 لرررررررررررررررر  
محمرررررررود 
 دروب 

145،28
0 

ر  أن كلينمللللللللللللا يبللللللللللللده أنللللللللللللا أ 47 23 1000
بطريقتلللللله وبمفرداتلللللله ال اصللللللة، 
كالهملللللللللللا يرسلللللللللللمان فلسلللللللللللطين 
المقاوملللللللة بالكلملللللللات، كالهمللللللللا 

 مبده...
140،36 يا عراق .7

6 
فالجبللال تبقللى جبللال، تعللانق  - 373 45 5900

 الشمس
واهلل رات انجللللللط هالكلللللد ملللللا  -

 انقنر من اسمع كلمات 
حلللللللللزن مللللللللا سلللللللللمعت أمللللللللن  -

 رائع اً عذبنا شعر أو 
الشلللاعر كلللل  تللللثرت عللللى  -

 ��والوجع  هوحسيت بغربت

ضررررررررررروء  .8
 أنت 

 كلمات الشاعرخ جميلة جدًا... 8 2 93 7،040

تقررول أال  .9
اقهررررررررررر 
مرررررررررررررررررن 
الغررررررررررزو 
 واشتك 

شلعر قللب ورجلل مثللل عللن  - 37 20 677 39،865
الشلللللجاعة والكلللللرم رحمللللل  

 اهلل يا عروخ بن شداد
 بالرجولللللللةمضللللللرب مثللللللل  -

والكللرم والعلللدل رحمللل  اهلل 
 خ.عرو  يا

10،587 المجموع
،274 

150،503 3827 6709 

 97.52%نسبة ا عجاب بالشعر التفاعلي: 
 2.47%نسبة غير المعجبين بالشعر التفاعلي: 

يتضلللب ملللن الجلللدول الماثلللل أمامنلللا النتيجلللة ااحصلللائية للفعلللل اادراكلللي 
لتلقللي الجمنللور للل دب التفللاعلي الرقمللي، فقللد بللل، عللدد المشللاهدين  لللى تسللع 
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قصللائد، عشللرخ مليللون ونصلل  المليللون مشللاهدًا، وقللد بللل، عللدد المقيللدين للله، 
، فقلللط وهلللي 2%%( مقيلللدًا، بينملللا المعلللارا، بلغلللت نسلللبتنم 97.5نسلللبة ) 

سللللبة تشللللير  لللللى مللللد  تفاعللللل جمنللللور القللللراء العللللرب مللللع الشللللعر الرقمللللي ن
 التفاعلي.

وربمللا نستشلل  الد لللة مللن  للالل تعليقللات الجمنللور علللى الشللعر، التللي  
تعليقللللًا، فللللالجمنور   يتفاعللللل فقللللط مللللع الشللللعر والشللللاعر 6709بللللل، عللللددها 

لبحللور، والفنون... نمللا ناقللد لمللا يللراه، كاشللفًا عللن جماليللات النصللوص، وازنللًا ل
معارضلللًا للشلللعر، يرتجللللون شلللعرًا عللللى وزن ملللا يسلللمعون، فلللاألدب التفلللاعلي 
أسللنم اسللنامًا كبيللرًا فللي فللتب بللاب التواصللل الثقللافي بللين شلل وص   يعرفللون 
 بعضًا، والجامع بيننم الشعر، وجعل المتلقي يدر  جماليات لغته الفصيحة.

 ثانيًا/ ااحصاء للفعل ا دراكي للمتلقي الفعلي:
اعتمللدت الباحثللة علللى ااحصللاء مللن  للالل اسللتبانة لقيللاس ا نفعللال لقللد 

 الجماهيري اتجاه الشعر الرقمي التفاعلي، على النحو انتي: 
 أراء المعارضين أراء المجيدين

تكررررررررون اكتررررررررر تعبيررررررررراا وأقرررررررررب وهرررررررروال 
 للمتلقي.

   تعطي الشعر حقه الكامل

الجررررراهلي يمترررررل أهرررررم جرررررزء مرررررن  الشرررررعر
األداح التررررري تاقررررراو عليهرررررا علررررروم اللغرررررة 
ذا قلنرررررا أن القررررررأن  مرررررن نحرررررو وهررررررف واا

ز  لغوياا  معج 

  تعجبنلللللللي الموسللللللليقى و  أحلللللللب سلللللللماعنا 
 أحب سماه الشعر ال الي من الموسيقى

الشرررررعر يعتمرررررد علررررر  لغرررررة الجسرررررد الرررررذي 
 يلق  بهذا الشعر

 تقليلللللدي غيلللللر-عاديلللللة جلللللدا-  يعجبنللللي-) 
 ملفت(

يسررررررتطيع ايهررررررال اكتررررررر عنررررررد مشرررررراهدح 
شرررعر مرررع عررررض فيرررديو قرررد يكرررون هنررراك 

 عدم جذب لكلمات الشعرية

  يعجبنللللللي ألنلللللله يشللللللتتني عللللللن فنللللللم بيللللللت 
الشللللعر عنللللدما انضللللر الللللي اشللللياء ا للللري و  

 اركز في كلمات الشعر
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أترررررررأتر بهرررررررا ولكنررررررري أفضرررررررل أن تقتررررررررن 
 بالفنون اللغوية

 

  أفضلها، وأجدها تشد المتلقي
  يزيد من تفاعل السامع المشاهد

لقرررد جسرررد االدب الرقمررري التفررراعلي الشرررعر 
وجعلررره يتمررردد ويتسرررع ليهرررل أكبرررر عرررددا 
مرررن فئرررات المجتمرررع، برررل وجعلررره يتمررراه  

 بين التراث والمعاهرح...

 

نهررررا توهررررل الشررررعر الرررر  دمرررراغ جميلررررة أل 
 المستمع أكتر

 

جرررردا ذلررررك يعررررزز ويهررررقل المهررررارح  جميررررل
اللغويرررة ويسرررهم فررري منررراحي كتيررررح ألبعرررد 

 .حد

 

أجررررررد أنهرررررررا مرررررررجترح أكتررررررر وأقررررررررب  لررررررر  
 المستمع.

 

تكررررررون اكتررررررر وضرررررروحا وفهمررررررا وسررررررريعة 
 الحفف

 

لقرررررد أهرررررب  الشرررررعر عررررراما مرررررجترا فررررري 
المقاومرررة مررررن خررررال انتشرررارر فرررري مواقررررع 
التواهررررل االجتمرررراعي ممررررا أترررراح الفرهررررة 

 فئات أكتر...لوهوله الي 

 

اجمرررررررل شررررررريء ان يقتررررررررن الشرررررررعر مرررررررع 
الموسرررررررريق  المناسرررررررربة لرررررررره وخهوهررررررررا 

 الهوت الملق  الندي
تعطرررري روح للشررررعر و تجعلرررره أكتررررر قربررررا 

 من األذهان

 

الشررررعر ان كرررران مقترنررررا بفنررررون لغويررررة او 
غيررر لغويررة علرر  حررد سررواء، فهررو يوهررل 
نفررررررو الرسررررررالة لكررررررن ان كرررررران مقرونررررررا 
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فهرررو افضرررل و  بتعرررابير مرررن اللغرررة العربيرررة
 يعطي اهتمام اكبر

  عل  حسب دور الموسيق  وانطباعها
افضررررل -نعررررم-تعجبنرررري-يعجبنرررري-)جيرررردح
 -تعجبنرررررررري جميلررررررررة-يعجبنرررررررري -شرررررررريء
جميلررررة  -رائعررررة متكاملررررة-ممترررراز -جيرررردح
 جيد(-يعجبني نوعا ما-ومجترح

 

  تجذب المشاهد وتجتر فيه
  ��ال بأو به أحب الشعر كيفما يكون

أفضررررررل الشررررررعر المقترررررررن  أنررررررا شخهررررررياا 
 .بالفنون اللغوية

 

ربمررررا يكررررون أفضررررل مررررن الشررررعر الررررورقي 
 .الكتابي فقط

 

حسررررب نرررروع الفيررررديو والشررررعر فقررررد يكررررون 
 انسب هوتيا أو فيديو

 

يتضللب مللن الجللدول ا حصللائي  سللتبانة اعتمللدت علللى تسللاقل أ  وهللو: مللا 
-لغويللللة )التصللللويررأيلللل  بالفيللللديوهات التللللي تعللللرا الشللللعر مقترنللللًا بفنللللون غيللللر 

 لغة الجسد(؟؟؟-التمثيل-الموسيقى
وقللد احتللوت ا سللتبانة علللى )أربعللة وسللتين( ردًا، وتفاعللل الجمنللور علللى 
 بللداء الللرأي فللي هللذا التسللاقل، وأجللاب )واحللد و مسللون( ش ًصللا، وتللراوت رأي 
الجمنللور بللين المقيللد والمعللارا، لكلللن القلللة القليلللة عللارا، فقللد أيلللد األدَب 

المقيلدين الرقميَّ التفاعلي سبعة وثالثلون وعلارا أربعلة عشلر، فكانلت نسلبة 
ن دلَّ ذلل   فنلو يلدل عللى تفاعلل الجملاهير %73)  (، وهي فاقت اللنص، وا 

للل دب الرقمللي، مللن  للالل انراء التللي تعبللر عللن تبللاين الفئللات العمريللة، كمللا 
 في الشكل انتي:
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 وكانت نسبة الجامعيين، كما يلي:

 
 بالنسبة نراء الجمنور، يتضب من  الل األشكال ااحصائية انتية: أما
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يتضللب مللن النتللائع ااحصللائية التفاعللل الجمللاهيري مللع األدب التفللاعلي، 
وهلللو ملللا يقكلللد عللللى العالقلللة بلللين المتلقلللي، الملقلللي، فيسلللتطيع المتلقلللي أن يتلقلللى 

جماليللللات األدب التفللللاعلي، الشللللعر التفللللاعلي وتلويللللله، ورغبتلللله فللللي الكشلللل  عللللن 
 وتفري، المعني وتلويله.

 النتائس: 
ترجم األدب الرقمي التفاعلي الحال ا نفعالية للشاعر من  لالل فنلون األدب  -

 الرقمي التفاعلي.
تعالقلللت العالملللات السللليميائية اللغويلللة، والعالملللات غيلللر اللغويلللة، وآللللت  للللى  -

الجمنلللللللور(، -اعرالشللللللل-د  ت وانفعلللللللا ت متشلللللللعبة بلللللللين ثالثيلللللللة: )اللللللللنص
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العالقة بيننم حوارية، بفعل عملية التلقي وربطنا بالسيميائية، التلي أصبحت و 
 جعلت الشعر ماثل بمكنوناته.

تشابكت د  ت األلوان والمعاني التي طرحنلا اللنص، فنلي تشلي علن الحلال  -
 الشعورية، وتسنم في سبر أغوار النص.

صلللللوص الشلللللعرية، وصلللللوت تعلللللد الموسللللليقى فنلللللًا قائملللللًا بذاتللللله، تناغملللللت والن -
الشللاعر، فللالنبرخ الطاغيللة تمضنللرت مللن  للالل الموسلليقى التللي ترجمللت الجللو 

 الشعري المنين.
اتسلم بالنسليع استطاعت التكنولوجيا الحفاض عللى التلراث الشلعري وعصلرنته،  -

الفنلللي اللللذي يلللربط بلللين الفنلللون، وهيمنلللت اايجابيلللات التكنولوجيلللة بعيلللدًا علللن 
نلللب عللدخ، واألفضلللل البحلللث فلللي أغلللوار الرقملللي السللليبات، كلللل تطلللور لللله جوا

اايجابيللة، وأجلنللا وأعضمنللا، المسللاهمة فللي  عللادخ تقللديم التللراث، وفللق رقيللة 
حداثية، ومع التحليلل، والحلوار، والتمثيلل، والتجسليد، تلل  المسلاهمات جعللت 
النتللا  األدبللي التراثللي أيسللر فللي الفنللم والتناقللل، جعللله واضللحًا، يصللل فئللات 

 لكوننا تشتمل على فنون تساهم في فنمه لكافة الفئات. المجتمع كافة،
تعللد السللينوغرافيا مللن الفنللون التللي أسللنمت فللي بنللاء الللنص الشللعري والكشلل   -

عللن تجلياتلله، علللى المسللرت، وقائللدها الشللاعر وحللده، فنللو يعتمللد علللى تقنيللات 
متشابكة، من لباس، أللوان، ديكلور،  كسسلوار، مجموعلة تشلكلت أسلنمت فلي 

لكلللللن قلللللد يشلللللتر  ملللللع الشلللللاعر مجموعلللللة ملللللن ليلللللات اللللللنص، اسلللللتدعاء جما
األشلل اص علللى المسللرت، ولكنلله فللي الغالللب يكللون وحللده دون مسللاعدخ، ألنلله 

 يقوم على االقاء بمساندخ عناصر السينوغرافيا.
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بالرغم من تل  اايجابيات التلي توصللت  لينلا الباحثلة    أن األدب الرقملي،  -
قلللللد يعتريللللله بعلللللا السللللللبيات، مثلللللل: ملللللا ورد فلللللي اسلللللتطاله اللللللرأي للللللبعا 

 حقللله الشلللعر عطللليي  الجمنلللور، وقلللد أعربلللوا علللن رأينلللم بللللن األدب الرقملللي 
 ألنله، و  تعجبنم الموسيقى، ويفضلون الشلعر ال لالي ملن الموسليقى، الكامل
، فبعا الناس يميلل  للى األدب المقلروء أكثلر، الشعر تابيأ فنم عن يشتتنم

وينسللجم معلله، ويركللز فيلله، والللبعا يتجنللب الموسلليقى الصللا بة، وان للرون 
 يرون في است دامه تزيي  الصورخ الحقيقية والمبالغة في ذل .

 :التوهيات 

باألحللللداث بعللللد  للللوا الباحثللللة غمللللار األدب الرقمللللي، والرحلللللة المليئللللة 
الشلليقة، توصللي بتنللاول األدب الرقمللي مللن جوانللب عللدخ، مللا زال النقللاد لللم يتطرقللوا 
 لينا، مثل الزوايا اا راجية، وتناول فن  من فنون األدب الرقمي على حلدخ، ألن 
 الفن الواحد بإمكان الباحث  عداد رسالة عليه، ما يدل على ثراء األدب الرقمي.

توصلللي الباحثلللة بضلللرورخ  علللداد أبحلللاث علللن  حيلللاء التلللراث األدبلللي  كملللا
  العربي بواسطة األدب الرقمي،  وتل  من  يجابياته.

 
 :المراجع

األدب الرقملللي  أسلللئلة ثقافيلللة وتللللمالت مفاهيميَّللللة، زُهلللور كلللَرام، رقيلللة للنشلللر والتوزيللللع،   .1
 2009، 1القاهرخ، ط

والعشللللرين، م تللللار العطللللار، دار  آفللللاق الفللللن التشللللكيلي علللللى مشللللار  القللللرن الحللللادي .2
 م.2000هل/1421، 1الشروق،  مصر، ط
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ا( وليد سيف وأترها عل  أعماله الدراميةجنسية  : )التغريبة الفلسطينية أنموذجا
 تحليلية وهفية دراسة

 شقرح أبو محمود أحمد شيماء
 ملخص البحث

ي لص البحث  لى الكش  عن جنسية الكاتلب )وليلد سلي ( أ  وهلي الجنسلية )الفلسلطينية(    
وأثرها على البناء الفني لعمله الدرامي )التغريبة الفلسطينية(، حيث تللثرت كلل ملن الش صليات 
والحللدث والحللوار والصللراه الللدرامي فللي المسلسللل بجنسللية الكاتللب تلللثر ا جلي للا كمللا سيتضللب مللن 

 لدراسة. الل ا
Abstract: 
The conclution of the research shows that the auditor has a 
palestinian nationality which affected on the artistic structure for his 
dramatic art  I mean The Palestinian Emigration as it has effected 
highly  on the characters , incidents , the dialough and the dramatic 
conflict in the series with the writer'nationality as it will appear through 
this study.   

 :المقدمة
وليللد سللي  كاتللب فلسللطيني كتللب مجموعللة مللن األعمللال الدراميللة، كللان مللن     

أبرزها مسلسل )التغريبة الفلسلطينية(، اللذي يعكلس جنسلية كاتبله فلي حيثياتله كملا 
 سيتضب من  الل الدراسة. 

 :أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة  لى تحقيق مجموعة من األهدا ، أهمنا:  
وأثرهلللللا عللللللى ش صلللليات مسلسللللله التغريبلللللة التعريلللل  بسللللليرخ وليلللللد سللللي   -1

 الفلسطينية.
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توضلليب أنللواه الحللدث الللدرامي فللي مسلسللل التغريبللة الفلسللطينية، وكيفيللة  -2
 تلثره بجنسية وليد سي .

بيللان الللراوي فللي مسلسللل التغريبللة الفلسللطينية وعالقتلله ب لللق تيللار الللوعي  -3
 ومد  تلثره بجنسية الكاتب.

 يبة وتلثره بجنسية الكاتب.بيان الحوار الدرامي في مسلسل التغر  -4
 تحديد الصراه وأنواعه، ومد  تلثر هذه األنواه بجنسية وليد سي . -5
 :أهمية البحث 

 سللي  وليللد الكاتللب جنسللية بللين العالقللة عللن تكمللن أهميللة البحللث فللي الكشلل     
 والحللوار األحللداث   للالل مللن الفلسللطينية، التغريبللة ومسلسللله علينللا، يترتللب ومللا

 المسلسل. في الدرامية والش صيات والصراه
 :أسباب اختيار الموضوع 

 وغيلاب أوً ، الرغبلة هي الموضوه ا تيار  لى الباحثة دفعت التي األسباب  ن   
 ثانًيا. وُكتَّابنا الفلسطينية( الدراما) على التطبيقية البحثية الجوانب
 :منهس الدراسة 

 تحليللللل  للللالل مللللن( التحليلللللي الوصللللفي المللللننع) وفللللق الدراسللللة سللللارت ولقللللد    
 سي . وليد الكاتب بجنسية وعالقتنا الدرامي البناء عناصر
 :الدراسات السابقة 

 التلفزيونيلة اللدراما: مننا السابقة، الدراسات من مجموعة  لى الدراسة لجلت لقد   
 بإشللرا  المصللري، عطيللة الللدين عللز: الباحللث  عللداد الفنيللة، وضللوابطنا مقوماتنللا
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 ماجسلتير، رسلالة وهلي ااسلالمية، الجامعلة انداب، كلية علي، أبو  الد نبيل. د
 التلفزيونيلللللة، لللللللدراما النضلللللري الجانلللللب الرسلللللالة تناوللللللت حيلللللث ،(م2010)  علللللام

الفلسطينية، وتشابنت  التغريبة مسلسل على وطبقتنا مننا بشي الدراسة  استعانت
معنا ببعا الجوانب النضرية، كالمصطلحات النضريلة، مثلل: الش صلية والحلدث 

 وغيرها...
وقد دار البحلث حلول قضلية أثلر الكاتلب وليلد سلي  وش صليته عللى المسلائل    

التاليلللة: الحلللدث اللللدرامي، والش صللليات الدراميلللة، واللللراوي وتيلللار اللللوعي، والحلللوار 
 الدرامي، والصراه الدرامي.

 المهاد النفري
 م(، 1948وليللد سللي  كاتللب فلسللطيني ولللد فللي مدينللة )طللولكرم( عللام النكبللة )   

ومن المعرو  أن طولكرم تقع على حدود فلسطين المغتصبة، ولقد كان بيته يقع 
مباشللرخ بجانللب م يمنللا   لللذا شللندت طفولتلله المبكللرخ مضللاهر الملسللاخ الفلسللطينية 
متمثلة في معاناخ الالجئين، وتطور أوضاه الم يمات في الضفة الغربيلة، ويقلول 

طلولكرم المعلرو  كنلا نصلطدم فلي ذلل :  أذكلر أننلا عنلدما كنلا نتمشلى فلي سلنل 
بحلللدود ملللا يسلللمى  حلللدود الندنلللة ، فننضلللر  للللى فلسلللطين المغتصلللبة ملللن وراء تلللل  

كل هذه العوامل ساهمت في تشكيل وعيله اللوطني ووجدانله الفلسلطيني،  1الحدود 
ومنللذ ذللل  الحللين أدر  أن القضللية الفلسللطينية هللي شللرط وجللوده، وقبللل الحللديث 

الفلسللطينية( بجنسلليته،  بللد أن نقلل  عنللد مفنللوم  عللن مللد  تلللثر )درامللا التغريبللة
م صلللللص ل  لللللرا  -)اللللللدراما التلفزيونيلللللة(: وهلللللي فلللللي األصلللللل نلللللص مكتلللللوب 

يتحلى بشروط الكتابة اابداعية، وقواعد النص والحكاية، وهذا النص  -التلفزيوني

                                                           
، دار األرقلم، غلزخ، 1عطا اهلل، هديل عوني: حوارات في الفكر والحيلاخ، تلق: يوسل  موسلى رزقلة، ط 1
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عر  بمصطلب  السيناريو ، وهو يحتوي على الحركة ومضمون الصورخ والحوار، 
لقصة التلفزيونية، يبدأ العمل اللدرامي بفكلرخ تكلون جديلدخ، تعتملد عللى و تحددهم ا

تصللللاعد األحللللداث، هللللذه األحللللداث تنللللتضم وفللللق حبكللللة محكمللللة الصللللنع وممتعللللة، 
وتتضافر مًعا لتكون قصة، يعمل عللى نسلجنا مجموعلة ملن الش صليات ويجلري 

والتغريبة الفلسطينية مسلسلل دراملي يحيلي  1كل هذا في حيز من الزمان والمكان.
والكفللللات  العللللذاب   فنللللو يحكللللي ملحمللللةويعيللللد  لللللى األذهللللان الحللللدث الفلسللللطيني 

ير  نفسله وأبلاه وأمله  الفلسطيني من  الل ش صيات واقعية حيث  ن الفلسطيني
وهلم ينجلرون ملن بالدهلم  وجده وجدته وعمه وعمته و اله و التله وآ لرين، يلراهم

 العربيللة الللدراما أنتجتللهُ  مللا أشللنرِ  ِمللن واحللداً المسلسللل   ُيعللدم ، 2م يمللات لللى مللرارخ ال
وء يطتسل في  المسلسلل نلال النق اد  من العديد حسب الفلسطينية القضية على الض 

 الدوليلللة سلللوريا شلللركة) أنتجتللله م تلفلللة، عربيلللة دول علللدخ ِملللن الجلللوائز ملللن العديلللد
 للُمشللاهد وُبللث م،2004 عللام سللوريا فللي بالكامللل تصللويره وجللر  ،(الفنللي ل نتللا 

 فلي لله علراٍ  أول فكلان رمضلان، شلنر طلوال حلقة،(  31) َعبر العام نفس في
 .3م2004أكتوبر 15
 جنسية وليد سيف وتأتيرها عل  شخهيات التغريبة:  -أوالا 

 ن للش صلليات الدراميللة أهميللة بالغللة  فنللي تجسللد فكللرخ يللود كاتللب السلليناريو 
وهذا يتلتَّى من  الل ما تلعبه هذه الش صيات ملن حركلة  يصالنا  لى المشاهد، 

                                                           
، عللللز الللللدين عطيللللة، الللللدراما التلفزيونيللللة مقوماتنللللا وضللللوابطنا الفنيللللة، وهللللي رسللللالة ينضر:المصللللري 1

م، 2010ماجسلللللتير،  شلللللرا  أ.د. نبيلللللل  اللللللد أبلللللو عللللللي، كليلللللة انداب، الجامعلللللة ااسلللللالمية، غلللللزخ، 
 141-139ص

، المكتبلللة األهليللللة، الكويللللت، 1ينضلللر: سللللي ، وليلللد، الشللللاهد المشللللنود )سللليرخ لمراجعللللات فكريللللة(، ط 2
 476ص ،2016
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، ومن  الل أبعادها الجسدية، والنفسية، والثقافية، وا جتماعيلة   1وحوار وصراه
حيلث  ننللا تحمللل فكللًرا وموقفًللا  فنللي   تعللي  بمفردهللا  نمللا تللقثر ان للرين وتتلللثر 

الش صليات قلد  بنم، وش صيات التغريبة الفلسلطينية أقلرب مثلال  للى ذلل ، وهلذه
تلثرت بجنسية كاتبنا )وليد سي (، الذي وزه جنسيته الفلسطينية وما ترتلب عللى 
هلذه الجنسللية مللن صللفات بللين تللل  الش صليات، و سللنذكر فللي هللذا المقللام بعللا 

 مضاهر هذا التلثر:
 أبو أحمد، صالب الشيق يونس )الفلسطيني المكافب(:  -1

األسلللرخ، وقلللد تللللثرت هلللذه  فلللالت فلسلللطيني يكلللافب الضللللم واألعبلللاء، وهلللو رب
واللللذي علللا  نفلللس  –جلللد وليلللد سلللي  الفلسلللطيني  -الش صلللية بلللل )أبلللي  بلللراهيم( 

ضرو  )صالب الشيق يونس(، فقد عا  في قرية )باقة الشرقية( وواجه اضلطناد 
ملللال  األراضلللي الكبلللار اللللذين كلللان يغلللرينم افتقلللار األسلللرخ  للللى العلللزوخ العشلللائرية 

ُعللدوا غربللاء علللى القريللة  ألن حمللولتنم فللي بلللدخ  الكبيللرخ فللي القريللة نفسللنا، حيللث
أ ر  من فلسطين، وكانت أسرخ )أبلي  بلراهيم( تضلطر أحياًنلا  للى استضلافة نفلر 
ملن حملولتنم لتسلتقوي بنللا أملام القريلة متكبلدخ تكللالي  هلذه ا ستضلافة، وللم يقلل  

نما هذا التلثر لنلذه الش صلية هنلا،  نملا تعلداه  للى أن كلتلا الش صليتين قلد أصلاب
ال للر  المبكللر بعللد النجللرخ وبعللد أن تمللل  مننمللا الشللوق لقريتنمللا، وانتنللى بنمللا 

 .2المطا   لى الموت
 أم أحمد، زوجة صالب الشيق يونس )األم الفلسطينية المكافحة(:  -2

                                                           
، دار الفكلر العربلي، 1ينضر: أبو الرضا، سعد، الكلملة والبنلاء اللدرامي رقيلة نقديلة تحليليلة مقارنلة، ط 1
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هللي سللنديانة فلسللطينية، فنللي الفالحللة زوجللة الفللالت المكللافب، وهللي أم القائللد     
لم، و المغترب ألجل العمل، وهي جدخ المغتلرب المجاهد، والشنيد، والمثق  المتع

ألجل العلم، والمحروملة ملن رقيلة ابنتنلا النازحلة قسلًرا، واألم الثانيلة لرشلدي اللذي 
أفقدته النجرخ أمه فما عاد يعر  أين هي، وتلتقي هذه الش صية مع جدخ الكاتب 

نملللا تلتللل  )أم  بلللراهيم( فلللي أننملللا أنجبتلللا أربعلللة أبنلللاء وابنلللة واحلللدخ، وفلللي أن كلتي
األسرخ حولنما فنما تتصفان بالشلجاعة والقلوخ والصلمود فلي وجله ملال  األراضلي 
قبل النكبة، وفي وجه ال يمة ومعاناتنا أثناء النجرخ، و تجلاه الشلوق العلارم لالبلن 
الشنيد، شنيد النكبة ) حسن كما في المسلسل(، أو شنيد الملرا )محملد ابلن أم 

الحللد مللن التقللارب،  نمللا تعللداه  لللى أننمللا كانتللا   بللراهيم(، لللم يقلل  األمللر عنللد هللذا
مشجعتان ألبنائنما في تحقيق طموحاتنم، حتى لو كان اللثمن )غربلة(، وحلت للو 
كلللان األملللر سللليمس عاطفلللة األموملللة فلللي مقتلللل، فكلتاهملللا كانتلللا تقلللو ن:  ابعلللدوا 

 1واسعدوا 
 أبو صالب، أحمد صالب الشيق يونس ) الفلسطيني القائد(:  -3

كبر ل سرخ، وهي ش صية مكافحة وقياديلة، تلتقلي هلذه الش صلية ملع ا بن األ  
 بللللراهيم )والللللد وليللللد سللللي (، الللللذي كللللان أيًضللللا أكبللللر   وتلللله، و يتسللللم بالصللللرامة 
والتصدي للضلم، وقلد شلار  واللده مبكلًرا  فلي رعايلة األسلرخ واللدفاه عننلا، و ينلتم 

ل، وكللللذل  بتعللللليم أ يلللله )محمللللود( كمللللا فعللللل أحمللللد مللللع علللللي، رغللللم ضلللليق الحللللا
، وكلذل  فلي 2يتشابنان في الزوا  من فتاخ )مدنية( رغم ا تال  العادات والتقاليد

العمل في دكان فلي )م ليم طلولكرم( بعلد النجلرخ للئال يملدا أيلدينما ألحلد، وليعليال 
أسللرتينما،    أن وجلله ا  للتال  كللامن فللي أن األول ان للرط فللي ثللورخ الثالثينللات 
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تداب البريطاني التي كانت تسعى  لى تطبيلق م( ضد سياسة ا ن1931-1939)
وعلللد بلفلللور  ليصلللبب بعلللدها القائلللد أبلللو صلللالب، أملللا ) بلللراهيم( فللللم ين لللرط بالعملللل 

 السياسي.
 حسن )الفلسطيني الذي لم تنصفه المدارس فلنصفته الثورخ(:  -4

ا بللن الثالللث ل سللرخ، وهللو شللاب منللدفع لللم يكمللل تعليملله مثللل أ يلله علللي    
مللل لكللن الضللرو  حالللت دون ذللل  فلللم تقبللل بلله مللدارس المدينللة رغللم تمنيلله لللو أك

،    أن ميلللدان الثلللورخ قلللد قبلللل بللله فلللي شلللبابه، 1ألنللله يكبلللر العملللر المطللللوب بعلللام
فالتحق مع أحملد بنلا، ثلم نلال الشلنادخ  ليلورث أسلرته حزًنلا كبيلًرا، وهلو يلتقلي ملع 

لنكبللة، والثللاني )محمللد( عللم وليللد سللي ، فللي فكللرخ )المللوت مبكللًرا(، فللاألول شللنيد ا
 .2شنيد المرا

 علي )الفلسطيني المتعلم(:  -5

ا بللن األصللغر، والمثقلل  وراوي المسلسللل، والللذي يشللبه عللم الكاتللب )محمللود(،   
 3في كفاحه ألجل العالم رغم ضيق الحال

صلللالت بللللن أحمللللد صللللالب )الفلسللللطيني الللللذي فللللاق زمانلللله وتحيطلللله هالللللة  -6
 الفلسفة(:

يلتقلللي بالدرجلللة األوللللى ملللع الكاتلللب )وليلللد  هلللو ا بلللن الثلللاني لقائلللد الثلللورخ،  
سلللي ( فلللي تملللرده وشلللغ  المطالعلللة لديللله، وهلللاجس الشلللعر، وتقمصللله ل زملللات 
سلللقاط ذلللل  قسلللًرا عللللى بيئتللله  الوجوديلللة التلللي تثيرهلللا الكتلللب الغربيلللة المترجملللة، وا 
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)طللللولكرم( البسلللليطة الريفيللللة، التللللي   تفقلللله هالللللة الفلسللللفة التللللي تحلللليط اانسللللان 
صللللالب المتنللللاثرخ علللللى طاولتلللله تشللللبه كتللللب وليللللد التللللي كانللللت المعاصللللر، وكتللللب 

تسترعيه، كمقلفات سارتر وكولن ولسون، وكذل  يتشابنان في محبة  عبد الرحيم 
 .1العلي  صاحب المكتبة الثقافية، والتي   تب ل في كتبنا على قرائنا األوفياء

الكاتللب قللد  تالحللض الباحثللة مللن  للالل تللل  العينللات التللي أسلللفتنا، أن جنسللية    
أثللرت علللى جنسللية ش صللياته الرئيسللة فللي عمللله الللدرامي، وأن أي فلسللطيني قللد 

 هجر رغًما عنه من بالده، سيبحث عن نفسه بين هذه الش صيات.
 جنسية وليد سيف وتأتيرها عل  )الحدث( الدرامي:-تانياا
 ن الحلللدث اللللدرامي ركيلللزخ هاملللة   يمكلللن ألي عملللل دراملللي ا سلللتغناء عننلللا    
عمللللل الللللدرامي هللللو حللللدث يللللدور فللللي فللللل  موضللللوه أو موضللللوعات كمللللا تميللللل فال

وهلو كلل واقعلة تحلدثنا   -أي )فعلل دراملي( -الباحثة، والحدث الدرامي هلو فعلل 
الش صيات الدرامية في دائرخ زمان ومكان العمل الدرامي، سواء أكلان هلذا العملل 

 ألجلللزاء البنلللائي سلللقالتنا هلللي ، والحبكلللة الدراميلللة:2مسلللرحية أو مسلسلللاًل أو فيلًملللا
، وقلللللد كانلللللت أحلللللداث 3ومحبوكلللللة مترابطلللللة أحداثللللله تبلللللدو بحيلللللث اللللللدرامي العملللللل

 )التغريبة( على عدخ أشكال، وهي:
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 :األشكال التي جاءت عليها أحداث التغريبة وتأترها بجنسية وليد سيف
 تأترر بجنسية وليد سيف المشهد نوع الحدث

 الحدث السلفي:
الحلللدث اللللذي يللللتي علللن  وهلللو

طريللق حلللوار الش صلليات فلللي 
بدايللللة العمللللل الللللدرامي، حيللللث 
يللللللللتم الحللللللللديث عللللللللن أحللللللللداث 
ماضللللية سللللابقة علللللى أحللللداث 
العمللللللل اللللللللدرامي فلللللللي لحضلللللللة 

 1العرا

 المشند األول في المسلسل:
حيللللللللث يقلللللللل  علللللللللي علللللللللى 
منصلللة التكللللريم، يلتيلللله  بللللر 
وفلللللللاخ أحملللللللد، يلللللللذهب  للللللللى 
الم للللللللللليم فلللللللللللي )طلللللللللللولكرم( 

ه قلللائاًل:  أنلللا مسلللرًعا  فيحلللاور 
علي أ و  بس بلدي أكولل  
اشلللي أنلللا للللو   لملللا صلللرت 
اشلللللي  ثلللللم يبلللللدأ هنلللللا بتلللللذكر 
الماضي الذي يعلد المسلسلل 

 2برمته

نالحض أن المشند فلي م ليم 
)طللللللللللولكرم( وهللللللللللو الم لللللللللليم 
)الفلسلللطيني( اللللذي وللللد فيللله 

، ويللللللللللللللدور 3)السينارسللللللللللللللت(
الحللدث باللنجللة الفلسللطينية، 

 وهي لنجته أيًضا.

 الصاعد:  الحدث
وهلللللو اللللللذي يبلللللدأ بعلللللد مقدملللللة 
العمل ويل ذ بالصعود  للى أن 
يلللللتم الوصلللللول  للللللى اللللللذروخ أو 

 4األزمة

ويبدأ ملن المشلند الثلاني فلي 
الحلقة األولى من المسلسل، 
وهللللللي القريللللللة، وعمللللللل أبللللللي 

، 5أحملللد وأبنائللله فلللي األرا
ثلللم تتصلللاعد األحلللداث حتلللى 

 6تصل ذروتنا وهي النكبة

للللللد حيلللللث شلللللند ) بلللللراهيم( وا
وليللللد سللللي  هللللذه األحللللداث  
فالجنسللللية الفلسللللطينية ُكتللللب 
علينللللللللللللللا أن تحيللللللللللللللا هللللللللللللللذه 

 التفاصيل.

تجسللللد مللللا حللللل بعائلللللة وليللللد يبللدأ مللن النجللرخ، حيللث تبللدأ  الحدث النابط:
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وهللللللللو حللللللللل الصللللللللراه حينمللللللللا 
تتغللللللب  حلللللد  القلللللوتين عللللللى 
األ لللللر ، ولكنللللله لللللليس الحلللللل 

 1الننائي

قصللللللة ثانيللللللة، وهللللللي قصللللللة 
 الالجئلللين الفلسلللطينيين التلللي

( حتللى 17تبللدأ مللن الحلقللة )
 الحلقة األ يرخ. 

سلللللي  حينملللللا هلللللاجروا  للللللى 
طللللولكرم، وكانللللت صلللللر ات 
الكاتللللللللب األولللللللللى الرافضللللللللة 
للنكبللة تعلللو لتنللذر بلللن جيللل 
النكبللة الللذي وعللى الم لليم   
يمكللن أن ينسللى الللبالد التللي 
سللللمع عننللللا مللللن آبائلللله دون 

 رقيتنا.
 

 امتازت أحداث التغريبة الفلسطينية بمجموعة من المميزات، وهي:   
 الواقعية: -1

حيث كانت تحاكي الواقلع الفلسلطيني )الحقيقلي( اللذي ملر بله الفلسلطينيون قبلل   
 النكبة وبعدها، ولقد استمدها )وليد سي ( من جنسيته )الفلسطينية( وتاري نا.

 الحدث المركب: -2

ة الفلسلللطينية، حيللث يعتملللد فللي تركيبللله وهللو الحلللدث الطللاغي فلللي التغريبلل
عللللى قصلللة رئيسلللة تغلللذينا مجموعلللة ملللن القصلللص الفرعيلللة، أي أنللله يوجلللد  لللط 
رئيسللي واحلللد لتطللور الحلللدث األول، بينملللا يوجللد  طلللوط تغذيللله وتقويلله رغلللم أننلللا 

. ويتضلب ذلل  2فرعية، سواء أكانت هذه ال طوط متفقة أم معارضة لل ط الرئيس
طينية، حيللث تتجللول بللين الحللدث الللرئيس، وهللو المواقلل  جلي للا فللي التغريبللة الفلسلل

التلي تعيشلنا أسلرخ أبللي صلالب الفلسلطينية قبللل وبعلد النكبلة  حيللث  نل  تنتقلل  لللى 
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أحللداث فرعيللة ) مللع معلللم المعللار  تللارخ، والم تللار أبللي عللار  وأبللي عائللد( فللي 
 القرية تشعل ذروخ الوجع في  على هذه العائلة التي   حمولة لنا.

اث أ ر  تجعل  تفت ر بنا كاألحداث الفرعية التي أحاطت علي ا ثم أحد 
) كاألحداث التي تحدث في مدرسة المدينة معه، وهلو الفقيلر بلين أطفلال أغنيلاء، 
وما يحدث من تفاعل بين هذه الش صلية وغيرهلا ملن الش صليات الفرعيلة كف لر 

ضلائفنم المدرسللية المعللم بله واكتشللا  ذكائله، واتكللاء أبنلاء الم تللار األغنيلاء فللي و 
عليلله بسلللطة القللوخ( وكللذل  تعللذيب أبللي عزمللي ألحمللد الفللالت الفلسللطيني الشللاب 

وغيرهلا ملن األحلداث التلي  1الذي يتمس  بلرضله رافًضلا سياسلة سللطة األراضلي،
تكللون فينللا مواقلل  العائلللة ومللا يلعبونلله مللن أدوار حللدثًا ثابتًللا، واألحللداث األ للر  

شللدخ  وفنللا حملللت الوسللادخ لتنللرب بنللا تحللت فرعيللة،  كقصللة أم سللالم التللي مللن 
وابل القص  والرصاص ضن لا مننلا أنله وليلدها، وحينملا أدركلت أنله الوسلادخ فقلدت 
عقلنللا مللن الصللدمة، وأصللبحت تعتنللي بالوسللادخ وتنادينللا سللالم فنللي لللم تعللد تفللرق 

، وقصللة سللعيد 2بيننملا فيعتبرهللا رشللدي بمثابللة أمله التللي فرقللت الحللرب بيننلا وبينلله
، وقصللة أم محمللود واستشللناد 3مللوت فللي الصللحراء فللي طريقلله  لللى الكويللتالللذي ي

زوجنا بعد تسللنا الحدود ليل ذ ملن بلالده المحتللة برتقلاً  أو أي شليء يسلد جلوه 
ولقاء وغيرها من القصص الفرعية التي تسلير فلي  طلوط فرعيلة  4أسرته الصغيرخ

 ب الشيق يونس(.تبرز الحدث الرئيسي وهو ما يجري مع عائلة )أبي أحمد صال
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وتلتقلللي هلللذه األحلللداث ملللع جنسلللية )وليلللد سلللي ( الفلسلللطينية، التلللي عاشلللت كلللل   
ن لللم يعشللنا هللو بنفسلله فقللد عاشللنا جللده  تفاصلليل هللذه األحللداث المركبللة، حتللى وا 

 ووالده، وهو أكمل باقي التفاصيل بعد أن أصبب م يم طولكرم مكان.
تر  الباحثة أن هلذه األحلداث الفرعيلة، للم تغلذِّ فقلط الحلدث الرئيسلي،  نملا أراد    

الكاتب )وليد سي (  يصال أكبر عدد من التجارب التي مر اانسان الفلسطيني  
مللن اانجليللز تللارخ وا حللتالل الصللنيوني تللارخ أ للر  ونكبتلله، ثللم مشللكلة الالجئللين، 

قة، ست عشلر حلقلة مننلا قبلل النجلرخ، ( حل31ولقد بلغت عدد حلقات المسلسل )
وسلبع عشلرخ حلقلة أثنلاء وبعلد النجلرخ  فجنسلية الفلسلطيني ملرت بمراحلل وضلرو  

 أراد الكاتب  يصالنا بكافة حيثياتنا. 
 .1التشويق:  ويتم من  الل  لق التوتر والقلق دا ل الحدث الدرامي -3

خ، وملن هنللا كسلر الملللل اللذي قللد تتسلبب فيلله اللوتيرخ الواحللدملن  للالل وكلذل  
فإن التشويق ركن منم من أركان الحبكة الدرامية  وهو السبب في جذب المشلاِهد 

 حتى آ ر مشند في المسلسل.
ولقد  لق الكاتب الفلسطيني في تغريبتله الفلسلطينية، جلو ا ملن التشلويق فلي   

كللل حلقللة مللن حلقللات مسلسللل، ولعللل مللن أبللرز المشللاهد التللي بعللث فينللا )سللي ( 
، مشللند )معانللاخ  جئللي ال لليم فللي فصللل الشللتاء(، حيللث تتسللرب ميللاه قلقًللا واضللًحا

المطلللر  للللى  يملللة مسلللعود، فيسلللتيقض عللللى صلللراز زوجتللله )لطيفلللة( التلللي تنبنلللت 
ل مر، هل ستغرق ال يمة؟ ماذا سيجري لطفلله الرضليع؟ أم أننلم سليلحقوننا قبلل 

مشاهد، أن تننار؟ هل ستتسع  يمة أ ر  لنم، الكثير من األسئلة تجوب ذهن ال
هذه األسئلة  لقنا عنصلر التشلويق اللذي بعثله الكاتلب، ثلم يلتم حلل هلذا التشلويق 
ملللن  لللالل وفلللاخ ابلللن مسلللعود حينملللا تقلللع لطيفلللة عليللله أثنلللاء هروبنلللا  للللى ال يملللة 
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األ ر  وسحبنم  ياها ليحموها وولدها ملن الشلتاء، تملوت الفرحلة األوللى لمسلعود 
دموعللله ملللع المطلللر، ثلللم يضلللرب  ولطيفلللة، فيصلللرز مسلللعود بعللللو حنجرتللله لت لللتلط

 .1ال يمة  عًنا  ياها، فنو  جئ حرمته ال يمة من أعز ما يمل 
فللي الحلقللة نفسللنا، يقلل  المشللاهد عنللد مشللند )موضلل  األونللروا( الللذي تسللبب 
فلللي سلللجن أبلللي صلللالب، حيلللث أهلللان األول األ يلللر  ألنللله  جلللئ، ونلللاداه بلبشلللع 

  ألن كلرت الملقن رث ينبغلي األلفاض  ذل  حينما رفا أن يعطيله )ملقن( الشلنر
أن يبللدل، فتحللدث معلله أبللو صللالب بمنتنللى األ للالق    أن الموضلل  شللتمه، فقللام 
أبللو صللالب بضللربه حتللى كسللرت رقبتلله فاشللتكاه  لللى الشللرطة وسللجن، هنللا تتللابع 
األسللللئلة تتللللر  فللللي ذهللللن المشللللاهد، هللللل سلللليتبقى أبللللو صللللالب فللللي السللللجن؟ هللللل 

ا للرا  أ للينم مللن السللجن؟  سيسللامحه الموضلل ؟ كيلل  سيتصللر  علللي ومسللعود
 .2هذا التوتر المنبعث في طيات هذا المشند ي لق جو ا من التشويق

 3المفاجلخ: حدوث ما لم يكن منتضًرا، أو متوقًعا -4

النكبة التلي  طفلت حسلن ملن ريعلان شلبابه فلي طريقلة غيلر متوقعلة، والنكبلة 
تلل، غرسلت التي فرقت رشدي عن أمه، وهذه التفرقة في ضلل وجلود الحلدود والمح

في ذهن المتلقلي أن رشلدي   يمكلن أن يلتقلي بلمله مجلدًدا، وأن بلارودخ حسلن   
يمكللن أن تعللود لصللاحبنا الحقيقللي  فمللن سلليعيدها وقللد استشللند حسللن؟ ومللن هنللا 
ي لق وليد سي  عنصر المفاجللخ  ليغيلر التوقلع، فيقابلل رشلدي والدتله فلي الحلقلة 
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، هلذه األحللداث 1لصلاحبنا كملا سيتضلباأل يلرخ وفلي حلقلات ال ليم تعلود البللارودخ 
 ليست  يالية  نما هي وقائع مستمدخ من معاناخ )الجنسية الفلسطينية(.

 أحداث التغريبة هي أحداث تواصلية: -5

ويكللون الحللدث تواصللللي ا مللن  لللالل تطللوره ودراميتللله، ومللن  لللالل تمكنلله ملللن 
 . 2 يصال مضمونه ورسالته  لى الجمنور

اعلللل الجمنلللور ملللع مشلللاهد مسلسلللل التغريبلللة تلللر  الباحثلللة أن السلللبب فلللي تف
م(، و زال التفاعللل قائًمللا حتللى 2004الفلسللطينية الللذي عللرا للمللرخ األولللى فللي )

م(  يعود  لى جنسلية كاتلب المسلسلل، فملن ينقلل جنسليته 2021اليوم ونحن في )
وتجاربنلللا ومعاناتنلللا  للللى الجمنلللور سللليكون أكثلللر دقلللة وتفصلللياًل فلللي نقلللل تجربتللله 

وجده، من كاتلب آ لر ينقلل تجربلة لجنسلية غيلر جنسليته وللم يعل   وتجارب والده
ما عاشه  األول من تفاصيل  ولذل  استطاه الكاتب  لق أحداث تواصللية  زال 
الجمنللللور يتفاعللللل معنللللا حتللللى يومنللللا هللللذا، اسللللتطاه أن يرسللللم الوجللللع، واألمللللل، 

أدت  وقصًصللا منبتنللا عمللق ال لليم والم يمللات،  ذن فنللذه التجربللة تجربللة واقعيللة 
 للللللى اتسلللللام األحلللللداث بالتواصللللللية، ولتقكلللللد الباحثلللللة وجنلللللة نضرهلللللا أجلللللرت هلللللذا 

( سلللللاعة،  عللللللى 15( عينلللللة،  لللللالل  )138ا سلللللتطاله، واللللللذي تفاعلللللل معللللله )
 ا تال  أعمارهم، على النحو انتي:
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جابته  الرسم التوضيحي السجال واا
هرررررررل شررررررراهدت مسلسرررررررل   -1

 التغريبة الفلسطينيةن
 %(98.5نعم )

 
 

 

 هل أترت فيك أحداتهن  -2
 %(99.3نعم )

 
هررل شرراهدت المسلسررل أكتررر  -3

 من مرحن 
 %(88.3نعم )
 %(11.7ال )

 
برأيك هل تمكن الكاترب وليرد  -4

سرررررريف مررررررن نقررررررل الواقررررررع 
 الفلسطيني بشكل مجترن

 %(100نعم )
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هررررل تعاطفررررت مررررع  حررررد    -5
 شخهيات المسلسلن 

 %(98.5نعم )

 
كل مرح تشاهد المسلسرل  في -6

مرررح أخررر  هررل تتررأتر بررنفو 
 درجة المرح األول ن

 %(84.4نعم )
  (15.6ال )

برأيك لو لم يكرن وليرد سريف  -7
كاتب التغريبة فلسرطينياا هرل 
كران مسلسررله سرريكون مررجتراا 

 بنفو الدرجةن
 %(18.3نعم )
  %( 81.7ال )

هررل وزع الكاتررب وليررد  برأيررك -8
سررررررريف شخهررررررريته علررررررر  

 شخهيات مسلسلهن
 %(88.7نعم )
 %(11.3ال )
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برأيرررك هرررل هنررراك شخهرررية  -9
تقمهرررها الكاترررب أكترررر مرررن 

 غيرهان
 %(59.1نعم )
  %(40.9ال )

  

  
يالحض من  الل ملا سلبق أن لمسلسلل التغريبلة الفلسلطينية وقلع عللى مشلاهديه،  

فنم  يزالون يتابعونه  لى اليوم  ذل  ألن كاتب العملل فلسلطيني الجنسلية، فجسلد 
عماًل يحاكي تجربته العميقلة، فانعكسلت جنسليته عللى عملله، ولقلد كلان الجمنلور 

أنللله للللو للللم يكلللن وليلللد سلللي   (% رأوا81.7واعًيلللا تجلللاه هلللذه النقطلللة، حيلللث  ن )
فلسللطيني الجنسللية لمللا تمكللن لمسلسللله أن يلقللى هللذا الصللد  الكبيللر، حيللث تمكللن 
من استمالة الجمنور، وكسب تعاطفه تجاه ش صليات هلذا المسلسلل، وتجلاه هلذه 

 القضية.
 ) الراوي وتيار الوعي( و )تأترر بجنسية وليد سيف(:  -تالتاا
، لللليس األمللللر 1يملللارس اللللراوي دوره فللللي نقلللل ملللا يعللللر   للللى ملللن   يعللللر      

مقتصًرا على العمل الروائي أو القصصي فحسب بل على الدرامي أيًضا، وينقسم 
 الرواخ  لى: 

                                                           
العربية، ، مقسسة األبحاث 1ينضر: العيد، يمنى، الراوي الموقع والشكل )دراسة في السرد العربي(، ط 1

 58م، ص1986ببيروت، 
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أي السارد المقلفي، يضنر في ننايلة العملل اللذي  الراوي بضمير الغائب: . أ
فتلراه تلارخ يحللل وتلارخ يتلد ل  يرويه  فيسقط المسافة بينه وبين ملا يرويله 

 .1في التفاصيل
مجموعلة ملن اللرواخ يلروون األحلداث بلدً  ملن أن يروينلا  الراوي المتعلدد: . ب

 2ش ص واحد
  يتجللزأ منلله،  الللراوي المشللار : يكللون الللراوي ملتحًمللا مللع الحللدث وجللزًءا  . ت

حيللث  نلله يرسللل األحللداث التللي عللا  غمارهللا  لللى المتلقللي، ويكللون أحللد 
 سواء أكان هذا العمل روائًيا، أم درامي ا. 3أبطال العمل

                                                           
، عللالم الكتللب 1ينضللر: حبيلللة، الشللري ، ال طللاب الروائللي )دراسللة فللي روايللات نجيللب الكيالنللي(، ط 1

 294م، ص2010الحديث،  ربد، األردن، 
، المركلز الثقلافي العربلي، 3ينضر: الحمداني، حميد: بنية النص السلردي ملن منضلور النقلد األدبلي، ط 2

 49م، ص2003مغرب، الدار البيضاء، ال
، النيئلة المصلرية 4، ه11ينضر: سعيد،  ليفي، مكونات السرد الفانتاستيكي، مجلة النقد األدبلي، ملع 3

 75م، ص1993العامة للكتاب، القاهرخ، 

 أنواع الرواح

الرررررررررواي بضرررررررررمير  الراوي المتعدد الراوي المشارك
 الغائب
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فنللللو الللللراوي المشللللار  الللللذي   يتجللللزأ مللللن الحللللدث قللللط، فنللللو  1وأمللللا )علللللي(   
ة األحلداث ، ويتشلار  معله روايل2الفلسطيني اللذي يتشلار  ملع  الكاتلب فلسلطينيته

التي   يمكن ألي فلسطيني نسياننا،   )علي( اللذي عاشلنا، و  )الكاتلب( اللذي 
سمعنا من ِفيه واللده  بلراهيم، وعلا  بقيلة تفاصليلنا منلذ و دتله علام النكبلة، حتلى 

 اليوم.
أي ملا يطللق عليله  غيرر المباشررواتبع )علي( في تيار اللوعي األسللوب 

يتم هلذا األسللوب بلسلان بطلل ملن أبطلال العملل مصطلب )الترجمة الذاتية( حيث 
وكللان )علللي( يللقدي  3يسللت دم ضللمير المللتكلم، ويحلللل الش صلليات تحلللياًل عميقًللا

هللذا الللدور مللن  للالل  تد التلله الصللوتية فللي كثيللر مللن المشللاهد، كمشللند عللودخ 
) ضرخ( لزوجنا الثاني رغًما عننا على أن تتطلق، حيلث  نله ملن العلار فلي ذا  

طلللللق الملللرأخ، وكللللان شلللرط رجوعنللللا أ  يسلللكن )رشللللدي( ابلللن زوجنللللا اللللزمن أن تت
الشلنيد )العبلد( معنلا، فعللق )اللراوي المشللار  عللي(:   للم يكلن زمًنلا هيًِّنلا بالنسللبة 
 لللى الجميللع رجللاً  كللانوا أم نسللاًء،    أن مللا يزيللد الشللقاء عليلل ، أن تكللون امللرأخ، 

وللدها ذلل  ا نفصلال  تل  ضريبٌة  ضافية، هل كان يجب أن تنفصل  ضرخ علن
 4الموجع وما ال يار البديل؟ كان الطالق في الري  يتا م العار... 

وحينمللا تشللاهد هللذا المشللند، تللر  علي للا فيلله،    أنلله   يللتكلم بللل يكتفلللي 
بنضرات الحزن التي تجول المكان على أ ته وحالنا، وكل هذه المشاهد يستذكرها 

)الررراوي ره هللو عبللارخ عللن ذكريللات علللي علللي، أي أن المسلسللل كللله كمللا تقللدم ذكلل

                                                           
 ينضر: مسلسل التغريبة الفلسطينية بجميع حلقاته 1
 479ينضر: سي ، وليد، الشاهد المشنود، ص 2
 107-106ات السرد الروائي، صينضر: العيد، يمنى، تقني 3
 قع إلكتروني(.وم)، 15ينضر: مسلسل التغريبة الفلسطينية، الحلقة  4
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الذي كان جزًءا   يتجلزأ ملن هلذا العملل اللدرامي، فنلو ملن ش صلياته المشارك(، 
 الرئيسة.

 
 الحوار الدرامي وتأترر بجنسية وليد سيف:  -رابعاا

الحللوار هللو األسلللوب أو اللغللة التللي تللدور علللى لسللان الش صلليات، وتكشلل  
األساسللية التللي ينللد  الكاتللب  لللى الوصللول الصللراه بيننللا، وتوصللل  لللى فكرتنللا 

 ، والحوال في التغريبة جاء على صورتين:1 لينا
 2المونولو : هو حوار الش صية مع نفسنا -1

 الشلللاب  ذا  حسلللن كحلللديث )عللللي( ملللع نفسللله حينملللا استشلللند حسلللن:    
 علر  الطفلل، ذلل  السلنديان، وشلراه الطفوللة عملر وقاسلمته قاسمني الذي النبيل
 النحلللو وقواعلللد الكتابلللة لغلللة أتعللللم كنلللت الملللاء، وطالسلللم األرا لغلللز يحلللل كيللل 
 كللان حينمللا المعجللم أمتطللي كنللت والسللنبلة، والصلل ر الننللر لغللة يللتعلم كللان حينمللا
 كللان األجوبللة، يعللي  كللان حللين األسلئلة أكتشلل  كنللت والعواصلل ، الللريب يمتطلي
 فللي هنلا  أكنلله، للم الللذي الجلزء أنلله أعلر  وانن يكنلله، للم الللذي الجلزء أنللي يضلن
 أحبلله، التللي األرا جلللد يلللبس حسللن، أ للي يرقللد النجللوم وتعرفلله أجنللله مللا مكللان

 شلعري، ملوال فلي الضلائع الوطن عن أبحث هنا أنا الجديد، نبضه مننا ويستعير
 جرحلله ومللن وزعترهللا عشللبنا ينمللو عينيلله علللى فيلله، األرا يكتشلل  هنللا  وهللو
 كتابته وتعيد األرا تكتبه هو هنا  البري، الشومر وعروق النعمان شقائق تتفتب
 والمدرسلللة  الكتلللاب منللله سلللرقت اللللذي أنلللا... وأنلللا فصلللولنا، ملللن فصلللل كلللل فلللي

 عليللله ألكتلللب جللللده أسلللتعير تصلللفه التلللي الكلملللة علللن أبحلللث هنلللا أنلللا... والمحبلللرخ
                                                           

 382م، 2003، دار الحرم  للتراث، القاهرخ، 1ينضر: غنيم، كمال أحمد، المسرت الفلسطيني، ط 1
 206ينضر: أبو زيد، فاروق، فن الكتابة الصحفية، )د.ط(، عالم الكتب، السعودية، )د.ت(، ص 2
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 أينللا حسللن جديللد، مللن حيللاتي أتللابع لعلللي الرضللى، بللبعا وألشللعر فيلله، شللعري
 . 1 األرا وأنصفته ضلمناه الذي النبيل الشاب

ومن هنا تالحض أن هذا المونولو  يشلكل فلي ذاتله  )تيلار اللوعي(، حيلث     
 نلله أضنلللر شللليًئا ملللن )تلنيلللب الضلللمير( الللذي يلللل  )عللللي(  كونللله هلللو ملللن ذهلللب 
للدراسلة، بينملا حسلن للم يسلتطع، كلذل  فيله نجلو ، فتشلعر وكلنله يتمنلى للو يعلود 

ير شلعور ملن فقلدوا أحبلتنم حسن  لى الحياخ، حاول الكاتب في هلذا المشلند تصلو 
يصلللللال ذا  الوجلللللع اللللللذي يعشللللل  أعملللللاق أهلللللالي الشلللللنداء  للللللى  فلللللي الحلللللرب، وا 

 المشاهد  فالجنسية الفلسطينية لنا ضريبتنا.
 2الديالو : حوار الش صية مع غيرها من الش صيات -2

ويغلب هذا النوه من الحوار على مشلاهد المسلسلل   وملن أمثلتله الحلوار   
وأحملللد وحسلللن حلللول )بلللارودخ العبلللد(، حيلللث طللللب أحملللد اللللذي دار بلللين  ضلللرخ 

البللارودخ مننللا  ليعطينللا أل يلله حسللن فيقاتللل معنللم حينمللا كانللت قللوات ا حللتالل 
 تداهم القرية عام النكبة، وكانت  ضرخ ت بئنا لرشدي:

أحمد: ي تي اسمعيني، العبد كان مجاهد، والبارودخ اشتراها َتيفحارب فينلا،  -
ممكلللن تعمليللله للللذكر  المرحلللوم  نللل  ِتبفِكلللي بارودتللله لللللي بلللدو  وأحسلللن شلللي

  3يجاهد فينا زي ما كان العبد هيعمل لو اهلل أعطاه طولة العمر

                                                           
 .قع إلكتروني(.وم)، 20ينضر: مسلسل التغريبة الفلسطينية، الحلقة  1
 206يد، فاروق، فن الكتابة الصحفية، صينضر: أبو ز  2
 تبكي: تبقي، حيث يستبدل أهل قرية أحمد القا  بالكا  وهي لنجة من اللنجات الفلسطينية: 3

م،  1995، مكتبلللة ال لللانجي، القلللاهرخ، 3ينضلللر: عبلللد التلللواب، رمضلللان، بحلللوث ومقلللا ت فلللي اللغلللة، ط
 10ص
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 ضللرخ: كالملل  ي لللوي علللى العلللين والللراس، بللس البلللارودخ بللدي أحفضنلللا  -
لرشدي، رشدي اللي مبيعرف  وجه أبوه  ثم يعد حسن أ ته بلن يعيلدها منملا 

 .1ضرخ تتابع المشاهدحصل، حتى توافق  

رجلللللاه األمانلللللة  حتلللللى تصلللللل  للللللى مشلللللند وصلللللول  بلللللر استشلللللناد حسلللللن، وا 
 )البارودخ( للطفل الرشدي، ويدور حوار ما بين )أحمد(، وابن أ ته )رشدي(:

، أبلللو  أحملللد: تعلللال يلللا  لللالي اكعلللد هلللون، هلللاي بلللارودخ أبلللو  يلللا رشلللدي -
أيلللام الثلللورخ، اسلللتكرضنا  الشلللنيد اهلل يرحمللله، اشلللتراها ملللن صللليغة علللرس  مللل 

تيحللارب فينللا ونللال الشللنادخ، ا ثنللين اللللي حملوهللا عرفللوا كيمتنللا وصللانوها، 
هللاي ورثللة أبللو  يللا رشللدي، وريحللة  اللل  فللي يللوم رت تعتازهللا، هللاض صللراه 
طويللل مللا  لللو غيللر ننايللة وحللدخ، طالمللا فللي فلسللطيني واحللد عللاي  الحلل  مللا 

 2بضع  

ن جللاء الكاتللب بنللذين المشللندين  ليوصلل   ل رسللالة للمشللاهد وهللي: حتللى وا 
ن هجللروا األجلداد وقتلللوا  سللبوا اللبالد فللإننم للن يسلتطيعوا سلللب البلارودخ، وحتلى وا 

                                                           
 قع إلكتروني(.وم)، 16ينضر: مسلسل التغريبة الفلسطينية، الحلقة، ص 1

 قع إلكتروني(.وم)، 20ينضر: مسلسل التغريبة الفلسطينية، الحلقة  2
 استقرضنا استكرضنا 
 أي   يضيع  ما بضع  

 وقد استبدلت الضاد ضاء، وهي لنجة عربية تجعل الضاد والضاء في نطق واحد
ينضلللر: حجلللازي، محملللود فنملللي، عللللم اللغلللة العربيلللة، )د.ط(، دار غريلللب للطباعلللة والنشلللر والتوزيلللع، 

 300القاهرخ، )د.ت( ص
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انبلللاء، فلللإن الجنلللاد ميلللراث يتناقلللل عبلللر األجيلللال حتلللى تتحلللرر أرا فلسلللطين  
 ستبقى تقاتل وتكافب حتى تعيد بالدها.  -جنسية الكاتب –فالجنسية الفلسطينية 

تالحض الباحثة أن وليد سي  قلد  نولع(، و )الديولو ( من  الل )المو 
ناسب بين الش صيات وحواراتنا  فمثاًل ستجد طريقة علي )المثق ( ت تلل  علن 
طريقللة غيللر المثقلل ، سللتجد أن عبللارات )فتحيللة ابنللة حيفللا المدنيللة(، ت تللل  عللن 
د عبلللارات )لطفيلللة ابنلللة القريلللة(، سلللتجد أن ابلللن الثلللورخ يسلللت دم مصلللطلحات الجنلللا

والنضلللال كلحملللد، أكثلللر ملللن اللللزو  الثلللاني اللللذي بلللاه البلللارودخ لشللل ص لللليس لللله 
عالقة بميادين الجنلاد،  ذن فقلد تميلز الكاتلب وليلد سلي  بوضلع المقلال المناسلب 
في مقامه المناسب، مست دًما الش صية المناسبة، وهو بذل  قد ميلز  ش صلياته 

 متناسقة.في حواراتنا حينما جعلنا تعبر عن ذاتنا بلغتنا ال
 
 
 الهراع الدرامي وتأترر بجنسية وليد سيف: -خامساا

وهللو مناضلللة بللين قللوتين متعارضللتين، تتصللادمان فينمللو بسللبب هللذا التصللادم 
الحللدث الللدرامي، وتكمللن أهميتلله فللي قدرتلله الفائقللة علللى بللث الللروت فللي مكونللات 

 ، ولقد ات ذ الصراه في التغريبة الفلسطينية عدخ أشكال: 1العمل الدرامي
 صراه الفلسطيني مع الجماعة:  -1

واتضب هذا النوه من الصراه فلي كثيلر ملن حلقلات المسلسلل، كصلراه أحملد 
صالب الشيق يونس مع الم تار أبي عار  وأبلي عايلد عللى حقنلم ملن محصلول 

                                                           
 343ينضر: غنيم، كمال، المسرت الفلسطيني، ص 1
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أحمللد التللي   حمولللة لنلللا،  األرا، الللذي أنكللره أبللو عايللد استضللعاًفا ألسللرخ أبللي
 .1وحينما قام أبو عايد بسرقة زيتون هذه األسرخ

 صراه الجماعة الفلسطينية مع جماعة أ ر :  -2

كصلللراه الفلسلللطينيين ملللع اانجليلللز، وهلللذا نجلللده جلي لللا فلللي الثلللورخ الفلسلللطينية 
م(، وهجرخ الينود  لى فلسطين  فيصبب أبلو صلالب قائلًدا ملن قلادخ 1936الكبر  )

الثورخ، ويتحول الكثير من رجال القرية  لى مجاهدين ألجلل فلسلطين، وكلذل  هذه 
 .2م(1948نجده في صراعنم مع المحتل عام النكبة )

 صراه الش صية الفلسطينية مع نفسنا: -3

وهللذا نجللده فللي عللدخ مشللاهد، كمشللند صللراه أحمللد مللع نفسلله حللول اسللتثمار 
ام التلي تركلت فلي نفسله طاقته في الجناد حتى وصلل  للى  طبلة علز اللدين القسل

أثًرا بالًغا جعلته ي تلار ميلدان الجنلاد فلي سلبيل اللوطن فلي ننايلة المطلا ، حيلث 
قال القسام:   أي بغي أشد من البغي الذي يصنعه اانجليلز والفرنسليون فلي بلالد 
العللرب والمسلللمين، وهنللا فللي فلسللطين   ينحصللر البغللي لالسللتعمار الللذي يسللمى 

نتللداب  بللد أن ينتنللي فللي ننايللة المطللا  طللال الوقللت أم ا نتللداب البريطللاني، ا 
قصللر، ولكللن البغللي األكبللر وال طللل األعضللم، هللو  طللة ا نتللداب فللي تنفيللذ وعللد 

، ولقلد أكملل  طبتله محلذًرا ملن تمكلين الينلود ملن فلسلطين  اصلة فللي 3بلفلور... 
غيللاب زعمللاء العللرب عللن هللذا المشللند  األمللر الللذي دفللع أحمللد  لللى أن يسللتوق  

 ويفكر بطريقة جريئة، تدفعه  لى الثورخ. نفسه
 

                                                           
 قع إلكتروني(.وم)، (2ة )ينضر: مسلسل التغريبة الفلسطينية، الحلق 1
 )مرجع سابق( 16ينضر: التغريبة الفلسطينية، الحلقة  2
 قع إلكتروني(.وم)، (6ينضر: التغريبة الفلسطينية، الحلقة ) 3
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 صراه األفكار: -4

وهلللللذا تجلللللده فلللللي ا لللللتال  األفكلللللار بلللللين الطبقلللللة التلللللي تعلللللي  فينلللللا )سللللللمى 
السويدي(، والطبقلة التلي يعلي  فينلا )عللي(  اصلة بعلد النكبلة وم ليم الالجئلين، 
هللذا الفكللر الللذي كللان متعشًشللا فللي عقللل أم سلللمى حينمللا وجللدت هللذا الفللرق عائقًللا 
فلللي زوا  ابنتنلللا ملللن األسلللتاذ عللللي، حيلللث كانلللت تلللر  أن كلملللة ) جلللئ( تعتبلللر 

، وهلللذا النلللوه ملللن الصلللراه تجلللده فلللي )صلللالت( وهلللو أقلللرب ملللا يكلللون  للللى  1عيًبلللا
الكاتللب كمللا أسلللفت الباحثللة، حيللث كللان يقللرأ كتًبللا فلسللفية، ويقللرأ لنللاز  المالئكللة، 

نفسه في مشكلة كبيرخ، وسميب القاسم، وغيره حتى أصبب أكبر من عمره، ثم يجد 
في صراه كبير بين ما يحمله من فكر وبين هلذا الواقلع، فتبلدأ مشلكالته ملع أهلله 

 .2البسطاء، وبينه هو
 
 صراه الش صية الفلسطينية مع الطبيعة:  -5

كصلراه عللي ملع  هذا الصراه في المسلسل كان صراًعا مع فصلل الشلتاء ، 
هذا الفصل وهلو يعلود عللى أقدامله  للى المدينلة متحلدي ا ميلاه األمطلار،  وكصلراه 

 ا مياه األمطار من كل جانب.الالجئ مع ال يمة ومحاو ت تثبيتنا حينما تداهمن
 
 
 

                                                           
 قع إلكتروني(.وم)، (26ينضر: التغريبة الفلسطينية، الحلقة ) 1
 قع إلكتروني(.وم)، (25حلقة )ينضر: التغريبة الفلسطينية، ال 2

 في هذه الحلقة تالحض ثقافة صالت الكبيرخ
 قع إلكتروني(.وم)، ( 28ثم يبدأ الصراه عنده والتمرد على الواقع، في الحلقة )
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 الخاتمة:
  تاًما، توصلت الدراسة  لى مجموعة من النتائع، وهي:

ملللله التغريبلللة الفلسلللطينية، لقلللد أثلللرت جنسلللية الكاتلللب وليلللد سلللي  عللللى ع -1
فالتفاصلللليل التللللي جللللاء بنللللا الكاتللللب تللللنم علللللى أن مللللن كتللللب العمللللل هللللو 
فلسللللللطيني الجنسللللللية  ألنلللللله جللللللاء بلللللللدق التفاصلللللليل التللللللي   يعلمنللللللا    

 الفلسطينيون.
وزه الكاتب ش صيته وش صية أسرته على أبطال العمل، كجلده  بلراهيم  -2

بللراهيم الللذي تق مللص دوره أحمللد، والكاتللب الللذي تقمللص دوره أبللو أحمللد، وا 
 والذي تقمص دوره صالت...

 جاءت أحداث التغريبة الفلسطينية على عدخ أشكال، وهي:  -3
 تجده في أول مشند من المسلسل. الحدث السلفي  -
 والذي يبدأ من المشند الثاني من المسلسل. الحدث الصاعد  -
 يبدأ بضنور قصة الالجئين. الحدث النابط  -
بللة بالتواصلللية  والسللبب يعللود  لللى واقعيتنللا، وكللذل  امتللازت أحللداث التغري -4

 بلننا مركبة حيث يعتمد على قصة رئيسية تغذينا قصص فرعية.
)علي( هو الراوي المشار  في مسلسل التغريبة الفلسطينية، ولقد اسلت دم  -5

 األسلوب غير المباشر في تيار الوعي.
   أن الحللوار  تنللوه الحللوار الللدا لي )المونولللو (، وال للارجي )الللديالو (، -6

ال للللللارجي هللللللو الحللللللوار الطللللللاغي  فقللللللد كللللللان سللللللبًبا رئيًسللللللا فللللللي  ضنللللللار 
 الصراعات، والكش  عن الش صيات.
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نسق وليد سي  بين الش صيات وطريقة حواراتنا، فطريقة علي المثق ،  -7
ت تلللل  علللن طريقلللة غيلللر المثقللل ، وطريقلللة أحملللد المجاهلللد ت تلللل  علللن 

 طريقة الم تار أبو عايد...
ات ذ الصراه الدرامي مجموعة ملن األشلكال فلي المسلسلل، مننلا: صلراه  -8

 الش صية مع نفسنا، صراه الجماعات، صراه األفكار... لق.
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 السيرح الذاتية في األدب الفلسطيني بعد األلفية التانيةموضوعات 

 نور حسن نجم

 ملخص البحث

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل  طاب السيرخ الذاتية في األدب الفلسطيني بعد األلفية الثالثة،  
ملقًيا الضوء على ما حفل به ال طاب األدبي الفلسطيني  الل تل  الفترخ من موضوعات منمة، عالجت العديد 

ي مجمله ك طاب سيرخ جماعية، من القضايا ا جتماعية، حيث يبرز  طاب السيرخ في األدب الفلسطيني ف
م وما قبلنا، وقد ا تارت 1948ُتحاكي النم الجماعي، والواقع الملزوم الذي عايشته قضية فلسطين منذ نكبة عام 

تصب في هذا الجانب، وقامت بالوقو  على موضوعاتنا بناًء على أدوات المننع الوصفي  أعمال ةالباحثة ست
 لنتائع التي تبرز غنى ال طاب الفلسطيني بالموضوعات المتنوعة.التحليلي، وتوصلت  لى مجموعة من ا

 . األلفية الثالثة -فلسطين -الذاتية  السيرخ الكلمات المفاتي :
Abstract: 

This research deals with the study and the analysis of the biography discourse in 
Palestinian literature after the third millennium, shedding light on the important topics 
of the Palestinian literary discourse that handled many of social issues during this 
period, where it stands out as a collective biography discourse simulates the worries 
and the dire reality of the Palestinian conflict since and before the catastrophe in 
1948 , The researcher has chosen six novels that fall into this aspect, and she has 
examined their themes based on the tools of the descriptive-analytical method.  And 
reached a set of results that highlight the richness of the Palestinian discourse on 
various topics. 

 مقدمة:

يقكد الدكتور  حسان عباس في مقدمة كتابه )فن السيرخ(:  كنت، وما 
أزال، أومن بلن الحديث في السيرخ، والسيرخ الذاتية، يتناول جانًبا من األدب 
ن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريق  العربي عامًرا بالحياخ، نابًضا بالقوخ، وا 
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فسية العربية  ألنه صورخ للتجربة الحضارخ العربية، وتيار الفكر العربية والن
الصادقة الحية التي أ ذنا نتلمس مضاهرها الم تلفة في أدبنا عامة، فنجدها 
واضحة في الفنم النفسي وا جتماعي عند الجاحض وأبي حيان وابن  لدون، 
ونلقاها في رحلة ابن جبير وأحسن التقاسيم وصورخ األرا، ونستقرينا في 

 .(1) وثورخ جبران والمعري...  س رية المازني والشدياق

لقد كان الدكتور  حسان من أوائل النقاد العرب الذين التفتوا وعنوا عناية 
منمة بلدب السيرخ الذاتية وحضوره في الكتابات العربية منذ القدم،  فًتا  لى 
الكتب والمقلفات العربية التي حملت جوانب من السيرخ الذاتية والغيرية عند أدباء 

ية، وقد كان كتابه هذا فاتحة للدراسات التي انشغلت بالحديث عن أدب العرب
السيرخ الذاتية وتصنيفاته، والمناقشات والحوارات العديدخ حول ماهية هذا األدب؟ 
وأين يتم  دراجه بين الكتابات والفنون النثرية؟ وهل يد ل ضمن الرواية األدبية 

 بذاته؟ العادية، أم ي ط لنفسه نوًعا مغايًرا يستقل

وقد ضل هذا األمر محل جدل ونقا  طويلين     أن السيرخ الذاتية أثبتت 
أننا نوه  اص من الرواية، تد ل فينا الروابط النفسية والذاتية والش صية أو 
الجماعية ضمن السرد الروائي لنا، وتتميز بلمور عديدخ وكتابة من نوه  اص 

اص بنا، يجعل الدراسات يجعلنا تتميز عن الرواية، وتصن  ضمن نمط  
البحثية تنصب علينا بشكل  اص لتدرس ما فينا من  صائص فنية وجمالية، 

 ومضامين أدبية وموضوعات بالدراسة والعناية والبحث.

                                                           

 ،1األردن، ط-لبنان/ دار الشروق، عمان-عباس،  حسان، فن السيرخ، دار صادر، بيروت( 1)
 (.5)ص ،1996
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وفي هذه الفصل تقوم الدراسة على تجلي المضامين الفنية في  طاب 
وايات محل الدراسة، السيرخ الذاتية في األدب الفلسطيني بعد األلفية الثانية في الر 

ن كانت الرواية الفلسطينية هي مزيع  اص بين الرواية والسيرخ الذاتية،  وا 
ف طاب السيرخ الذاتية يكاد يشكل حيًزا بارًزا وملحوًضا في الغالبية العضمى من 
هذه الروايات  نزًرا ل صوصية ال طاب الفلسطيني القائم على رواية الذات 

ة لنذا الشعب الذي عاي  الويالت والكربات وعر  المنمومة بالقضايا الجماعي
الكثير من أنواه األلم والحزن، وشند على ألوان من الم سي التي بقيت محفورخ 

 في الذاكرخ اانسانية الفلسطينية، يتوارثنا أجيال فلسطين، جياًل بعد جيل.

ض وفي رواية السيرخ الذاتية أو  طاب السير ذاتي بعد األلفية الثانية يالح
هذا التماز  البي ن في ال طاب الفلسطيني الذي يمتز  بالقضايا ا جتماعية 
وغيرها التي تنعجن بالنم الفلسطيني العام الذي يتجسد في القضية الكبر  

، وضمن هذا الحوار اانساني تتكش  المضامين 1948لفلسطين منذ نكبة عام 
ب، وذل  على الرغم من الفنية التي تحملنا هذه ال طابات السردية بتجٍل واض

 مضي عقود طويلة على المعاناخ الفلسطينية.

 ن   ما يرمي  ليه النص الروائي الجديد في عالقته بالقاري هو أن ينضر 
 لى العالم نضرخ نقدية. فليست هنا  أية ش صية يمكن أن نتماهى معنا أو 

تنا  ذا كانت نسقط علينا أحاسيسنا، وعندما يحصل ذل  فإننا سننتني  لى نقد ذوا
  لكن رواية السير ذاتية الفلسطينية   تدعو  لى (1)ممثلة في بعا هذا العالم 

نقد الذات بقدر ما هي تلقي بثقل هذه الذات في الكتابة، وتبرز الوجع الجماعي، 

                                                           
، الدار 2قافي العربي، طيقطين، سعيد، انفتات النص الروائي النص والسياق، المركز الث( 1)

 (.152)ص ،2001، المغرب-البيضاء
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وتحضر بالذاكرخ الفلسطينية وتفصيالتنا المتنوعة وتقدمنا على أرا رحبة 
 ث والتفاصيل والحكايا. مزروعة بتاريق كامل من األحدا

 السيرح الذاتية:
 لغة:

السيرخ  هي الطَِّريَقُة. ُيَقاُل: ساَر ِبِنمف ِسيفَرًخ َحَسَنًة. والسَّيَرُخ: الَنيفَئُة. َوِفي 
(. وَسيََّر ِسيَرًخ: َحدََّث 21التَّنفِزيِل الفَعِزيِز: ﴿سُنِعيدها ِسيرَتنا اأُلوَلى﴾ )طه: انية 

 .(1)ساَر الكالُم والَمَثُل ِفي النَّاِس: َشاَه َأحاديث اأَلوائل. و 

وجاء في )تا  العروس(  السيرخ بالكسر السنَّة، وقد سارت سيرتنا والسيرخ 
الطريقة، يقال سار الولي في رعيته سيرخ حسنة، والسيرخ النيئة، وبنا ُفسر قوله 

 .(2) ( 21تعالى: ﴿سُنِعيدها ِسيرَتنا اأُلوَلى﴾ )طه: انية 
ا:  اهطاحا

تعر  السيرخ الذاتية اصطالًحا على أننا  تعبير عن أهم مضاهر الحياخ 
الش صية لكاتبنا، وهي حياخ ينفصل فينا الدا ل عن ال ار ، وذل  أننا في 
شعاٌه، انفصاٌل واتصاٌل، انطواء على الذات وافتراق عن  صميمنا، تركٌز وا 

 في الوقت نفسه. (3)الذات 

                                                           

 (.3/425) ه،1404، لبنان-، بيروت3ابن منضور، لسان العرب، دار صادر، ط( 1)
 (.387)ص ه،1306، لبنان-، بيروت1الزبيدي، تا  العروس، مكتبة الحياخ، ط( 2)
 ،1992، عبد العزيز، شر ، أدب السيرخ الذاتية، الشركة المصرية العالمية، القاهرخ( 3)

 (.4)ص
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باس، أن  كل سيرخ هي تجربة ذاتية لش ص ما  ذا يقكد الدكتور  حسان ع
بلغت هذه التجربة دور النضع، وأصبحت في نفس صاحبنا نوًعا من القلق 

، ويقول عباس  ن الناس (1)الفني، فإننا تجربته عليه كتابتنا وا  راجنا  لى العلن
في ذل  ومنما يطل علينم األبد وا تلفت أحوالنم  هم أحد رجلين: رجل وصل 

حيث يقمل وانتصر على الحياخ وصعابنا، وأحسن الت لص من ورطاتنا  لى 
وشعابنا، ورجل كافب حتى جرحته األشوا  وأدركه اا فاق، وكال العاملين، 
أعني الوصول وال يبة، يبلغان بالتجربة حد النضع على شرط واحد: هو اكتمال 

لى أساس من التصور ألطرا  هذه التجربة ورقيتنا عند التطلع  لى الماضي، ع
نضرخ ذاتية  اصة، ولو  هذا الشرط لكان كل  نسان قادًرا على أن يكتب سيرخ 
ن  لتستمع  لى أش اص يقصون علي  قصًصا من أحداث حياتنم،  حياته، وا 
يمتع  سماعنا ويبعث في  شيًئا من النشوخ، ولكننم يعجزون عن أن يكتبوها 

. وروائيو فلسطين (2)من الحياخ سيرخ كاملة، ألننم يعجزون عن أن يروا مكاننم 
وكتابنا لما عايشوا مرارخ الحياخ، والضلم منذ وقت مبكر  وجدناهم يعون مكانتنم 
ووجودهم وحضورهم في الحياخ، فكانت كتاباتنم عبارخ عن بوت مشتعل، وعواط  

 متقدخ، وحقائق تنبا بالواقع.

  ذا كانت ويشير الدكتور عباس في كتابه عن السيرخ الذاتية  لى أنه 
السيرخ عامة تتطلب لرواجنا أن يكون بطلنا ش ًصا ذا تميز واضب في ناحية 
من النواحي، فإن هذا الشرط أساسي في السيرخ الذاتية ب اصة،  ذ  بد لشمول 
الرغبة فينا أن يكون صاحبنا ذا صلة دقيقة بلحداث كبر ، أو أن يكون ممن 

ون؟ كما قلت قبل قليل؟ ذا نضرخ لنم مشاركة في بعا تل  األحداث، أو أن يك
                                                           

 (.94( ُينضر: عباس، فن السيرخ، )ص1)
 (.95-94( المرجع السابق، )ص2)
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 اصة  لى الحياخ وحقائق الكون، قد تجعله سابًقا ألوانه متقدًما على أبناء 
. وفي التجربة (1)عصره، أو ذا غاية كبيرخ، أو صاحب أ طاء جسيمة 

الفلسطينية يسمو أبطال هذه السيرخ، ويضنرون في أو    نسانيتنم وحضورهم، 
 بصدٍق طاٍم.

يرخ الذاتية نلمب تردًدا للعديد من المضامين التي تتشكل في روايات الس
عبر الحكاية الفلسطينية وضمننا، وتتر  أثرها الفني والجمالي  ضافة  لى قيم 

 متعددخ، ومن هذه المضامين:
 النكبة والتشرد: -أوالا 

 ن  رواية النكبة الفلسطينية قد بدأت منذ تل  اللحضة التي راهن فينا 
كل شيء، ثم وجدوا أنفسنم يسقطون بقوخ نحو القاه، القاه  الفلسطينيون على

الذي شند  ذ ننم، وضياه أرضنم، وتشتتنم اشتاتًا عديدخ، ثم نزوحنم وتشردهم 
في غياهب الحزن واأللم، وذاكرخ النسيان التي يتدحرجون  لينا بمرور الزمن، 

 فيما قضيتنم تراوت نفسنا ما بين الصحو والنوم.
يم نصر اهلل )زمن ال يول البيضاء( نتتبع مع الكاتب في رواية  براه

أحداث ما قبل النكبة، ال يانة وا ستعمار في أبشع أشكالنما، وسذاجة 
الفلسطيني وانحطاط بعا الش صيات التي جعلت فلسطين لقمة سائغة لتلقى 

 مصيرها المشقوم.
را حا ت بيع األراضي، ممارسات ا ستعمار البريطاني، تمنيده هذه األ

لتكون عنوًخ في يد ا حتالل ااسرائيلي، انشغال المواطن الفلسطيني بشعارات 
واهنة، وسط شرعنة الجميع، ومقامرات وصراعات ودسائس آلت في النناية  لى 
 تسليم مفاتيب القدس، وأرا فلسطين  لى ا حتالل ااسرائيلي عبر وعد مزعوم.

                                                           

 (.96( السابق، )ص1)
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أحداثنا منذ نناية الحكم  يتتبع الكاتب نصر اهلل في روايته التي تمتد
العثماني على فلسطين وحتى سيطرخ بريطانيا على األراضي الفلسطينية، ثم أ يًرا 
وقوه فلسطين تحت ا حتالل ااسرائيلي، في ذاكرخ تصطب، بالوقائع اليومية التي 
قد تبدو رتيبة أو اعتيادية  لكننا في حقيقتنا تشكل ذاكرخ الفلسطيني، الفالت 

انسان المسالم الحالم بحياخ كريمة بعيًدا عن الحرب والم سي، ذاكرخ البسيط، وا
معجونة بالتجذر في هذه األرا، وبحبنا، أرا   يعرفون غيرها، و  يدركون 
مكاًنا سواها، وضعوا قسًرا أمام حالة من التنجير والتشرد، أ ذوا بغتة من تل  

يد حًبا بليدينم، فتطرت لنم األحالم، والحياخ البسيطة في أراضينم التي كانت تم
زادهم وزوادهم، ويكتفون بذل  راضين     أن باتوا غرباء عننا، حل ت مالمحنا 

 وصية ملكيتنا مننم بكل تعنت وضلم وبشاعة.
يرسم الكاتب مالمب فلسطين عبر أحقية النادية التي هي قلب فلسطين، 

 رافع لنذه القضية.وجزء منه، ونموذ  عن القضية الكبر  التي يعار  فينا كل 
 "هدوء. هرا القاضي.

 هدأوا.
هل تسم  لي يا سيادح القاضي بأن أقول جملة واحدح في هذر  -

 القضيةن
 لقد أاغلقت القضية لهالحكم، فماذا ستقول بعدن -
كنت أتمن  سيادح القاضي أن يكون السيد جيمو أرتر بلفور الذي  -

وعد اليهود بوطن قومي في فلسطين أن يكون هنا في هذر القاعة 
كمك الذي يقول  ن الهادية ألهلها. شكراا سيادح  افن ليسمع حا

 القاضي.
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 .(1)رفعت الجلسة" -

ينام العالم( وعلى غرار نصر اهلل تت ذ سوزان أبو النو  في روايتنا )بينما 
من هذا الوجع الممتد والضلم الذي لحق بالفلسطينيين أزيًزا لنا في صناعة  طاب 
الذات الجمعية المتقدخ بالنم المنسكب بال حساب  لكننا تبدأ من حيث توق ، 
فإن كان هو تحدث عم ا حصل قبل النكبة وهيل لحالة التشرد والضياه 

لحدث األ طر في حياخ الفلسطيني والذي الفلسطيني  فإن أبا النو  أثقلت بوجع ا
 سطر بداية رحلة تشرده ونزوحه ثم ما تبع ذل  من أمور.

فالكاتبة أبو النو   المنتمية  لى جيل ما بعد النكبة ت وا من منفاها 
تجربة روائية رائدخ في استقراء النكبة الفلسطينية رغم الفاصل الزمني بيننما، 

، 1948لتي اقتلعت من قريتنا عين حوا عام تحكي تشريد عائلة أبو النيجا ا
وترصد الرواية بلسلوب درامي  أعراس الدم  في حياخ عائلة أبو النيجا مد خ أربعة 

والقتل والندم العام « عين حوا»أجيال متعاقبة، بدًءا من الترحيل القسري  من 
 ،1970، وأحداث أيلول األسود عام 1967ومرورًا بنزيمة يونيو حزيران  1948

  (2) 2002، ونناية بمجزرخ م يم جنين عام 1982ومذبحة صبرا وشاتيال عام 
 لتسطر الكاتبة المعاناخ فصاًل فصاًل تعنوننا بعناوين ت تصر الملساخ والسنين.

"متلما فعلت النكبة بحسن، ألقت النكسة لبنه يوسف في المهير 
اخي. المجهول عينه. أطبقت مخالب االحتال عل  عنقه با نية للتر 

تحكلم جنود  سرائيل في حياح أهل الضفة الغربية. من ياسم  له أو ال 
                                                           

نصر اهلل،  براهيم، رواية زمن ال يول البيضاء، منشورات ا  تال ، الدار العربية للعلوم ( 1)
 (.466)ص ،2012، ، الجزائر6ناشرون، ط

لسوزان أبو النو : رواية المنفى الفلسطيني  في عيون جيل ما « بينما ينام العالم»( حا ، 2)
 )موقع  لكتروني(. بعد النكبة،
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ياسم  له بالمرور، بات أمراا متروكاا لمزاجهم، وليو وفقاا ألي 
بروتوكول، من سياهفع ومن ال ياهفع، كان قراراا يتخذونه عل  هواهم. 
ومن سيجبرونه عل  التعرلي ومن سيتركونه، كان قراراا يتخذونه في 

 .(1)لحفة الحاضرح"ال
 وفي رواية )برتقال  سماعيل( جاء:

"شو بيهمهم من هدول الزعرانن عندهم األميركان واألمم المتحدح في 
هفهم. عندهم أسلحة ومدفعيات جاية من أوروبا. يعني فلسطين محكوم 

اليهود  عليها باتعدام بعد تات أسابيع. لما يطلعوا اتنجليز راح يرفعوا
علمهم ويدافعوا عنهم. تفتكر ابن غوريون راح يستن  لحد ما نضرب 
جنودر والكيبوتساتن لحد المهريين واألردنيين يحتلوا  سرائيل الجديدحن 
ليريحوا أول في بادنا بعدين يطلعوا للقدو ويدمرورن واهلل ما راح 

شي يخاطروا اليهود بهيك اشي. راح يهاجمونا أول وراح ينهبوا كل ا
حنا وراها. تتذكر اللي هار في ساحة بر   بيطولور. راحت حيفا. واا
الساعةن بيهتمو  شو يهير فينا. يمكن هار الزم كلنا نطلع من 

 .(2) هالبلد لحد ما يعبر هحابنا الحدود ليساعدونا..."
تعبر الكاتبة كلير حجا  في روايتنا التي ات ذت من عنواننا د لة على 

 ير برمزية البرتقال  لتعبر عن الملساخ التي عايشنا أرا فلسطين، أرا ال

                                                           

 ،2012، ، الدوحة1أبو النو ، سوزان، رواية بينما ينام العالم، مقسسة قطر للنشر، ط( 1)
 (.165)ص

رواية برتقال  سماعيل، ترجمة: نو  الميموني، دار أثر للنشر والتوزيع، حجا ، كلير، ( 2)
 (.33)ص ،2017، السعودية -، الدمام1ط
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الفلسطينيون ولم تبدأ على يد الينود  بل كانت تمتد عبر عقود طويلة قبل ذل  
 بكثير.
 الحزن واأللم: -تانياا

ُيعر   الكندي الحزن بلن ه  ألم نفساني ناتع عن فقد أشياء محبوبة أو عن 
ُأجمع على أن   الحزن لفقد عزيٍز   يدانيه  . وقد(1)عدم تحقيق رغبات مقصودخ 

. فكي   ن كان الوطن كله قد تم فقده بكل ما فيه من أحبة وذكريات (2)حزن 
 وأشياء عزيزخ على القلب؟!

هذا هو الشعور الذي ُتصب، به النصوص النثرية الفلسطينية،  سيما 
ة ووضوت، وكي  السير الذاتية التي تعكس الواقع الفلسطيني بكل شفافية وصراح

  يكون الحزن واأللم السمة الطاغية على هذه النصوص وقد اتسمت بطبيعة 
 الواقع والحاضر والمستقبل اليائس.

هنا  حالة حزن وألم شديدين رافقت اانسان الفلسطيني، على أثر النكبة 
والتشرد، سواء كان في الدا ل يعي  كالجئ دا ل أرضه، أو كان في المنجر 

اللجوء والشتات األشد، وقد اتسمت غالبية ال طابات الفلسطينية  يعي  حالة
النثرية مننا والشعرية، وغلب علينا مشاعر الحزن واأللم التي ارتبطت بطبيعة 
الحياخ الفلسطينية والملساخ التي   تزال تنز حتى يومنا هذا، وآثارها محفورخ 

 كوصمة عار في جابين العلم كله.

                                                           

الكندي، رسالة في الحيلة لدفع ا حزان، من ضمن رسائل فلسفية للكندي والفارابي، تحقيق ( 1)
 (.20)ص ،1980 لبنان،-عبد الرحمن بدوي، دار األندلس، بيروت

محمد، ضاهرخ الحزن في شعر متمم بن نويرخ الي ربوعي، مجلة جامعة تكريت  عمر، ننى( 2)
 (.137)ص ،2010، 1، مع2للعلوم اانساني ة، ه
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البيضاء( ابراهيم نصر اهلل، يعي  الفلسطيني  في رواية )زمن ال يول
األلم منذ البداية، ليس على يد الينود وحدهم  بل كل من ت مر ومن د  ستيطان 
الينود على هذه البالد، فتبرز مالمب األلم والحزن عبر المكابدات التي جعلت 

 من حياخ الفلسطينية حياخ كفات متواصل:
دية. أما أخور محمود فقد وجد "كان ناجي أخر شخص يهل  ل  الها

نفسه بعد أن تقطعت الطرق وسقطت الرملة واللد ويافا وحيفا، وحيدا 
وعاريا كما تركور في تلك الساحة ذلك اليوم، وحين وهلته رسالة من 
ليل  تقول له فيها:  نها ستغادر مع أهلها بالطائرح  ل  بيروت، أهب  

، بعضها يتجه للبحر، عارياا أكتر وسط الجموع التي راحت تتدافع
 .(1)وبعضها للشمال، وبعضها لرام اهلل وبيت لحم..."

وفي رواية )بينما ينام العالم( يبرز الحزن في أشكال متعددخ، ترسم مالمب 
الوجود الفلسطيني بين اللجوء والشتات، حالة الحزن المستشري في كل أجزاء هذا 

فقط أولئ  الذين شندوا  الوطن، والذي لم يرحم منه أي موان فلسطيني، ليس
على ضياه فلسطين  بل كل جيل قادم كان يقع تحت طائلة األلم نفسه والحزن 

 ذاته الذي ألم  بمن سبقه من األجداد وانباء:
"هنا، في هذا المكان الشديد الرطوبة، أعي  عل  حب فاطمة وذكريات 
مستقبلنا المفترض. هذر هي الخيوط التي أتشبلث بها كي أتنفو. 

سدي مهعوق من ألوان التعذيب. لقد تجاوزتا عتبة األلم  ل  فقدان ج
الحواو...  ل  التخدير الكلي. ال أستطيع أن أر ؛ فعيناي مغلقتان من 

                                                           

 (.486( نصر اهلل، رواية زمن ال يول البيضاء، )ص1)
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الورم. أكمان هنا، مقيداا  ل  نفسي بحبل، وأعتقد أن شيئا ما، أو كل 
، قد تكسر. أعتقد أنني سأموت..." شيء فيل
(1). 

هذا الحزن الذي تش  به المفردات والكلمات التي تنضمنا الكاتبة لتكون 
لسان حال ش صيات روايتنا التي تتحدث عن سيرخ جماعية معجونة بذكريات 
األلم والحزن الشديدين، ليغلفنا موجات من المشاعر التي تفقد معنا الحياخ 

  ن وا نكسار.منطقيتنا، ومسارها الحقيقي، وتسَكب المشاعر في اتجاه ال ذ
 ن  أبو النو  تسطر الملساخ الفلسطينية بصدق موغل في الحياخ 
وتفصيالتنا، على الرغم من بعدها عن الوطن جغرافًيا، وعن تل  األحداث 
زمانًيا،  ننا تروي المعاناخ الفلسطينية في أبسط مشاهدها التي طحن فينا 

ثوا بكل معالمه، تجعل المواطنون وعجنوا بطين األرا الذي تمسكوا فيه وتشب
من روايتنا عناوين فاصلة كل مننا ت تزل شيًئا من الحكاية بمرور الزمن 
الموحل، حكاية لم ي بو صوت الرصاص فينا، ولم ييلس الفلسطيني من حلمه 

 بالعودخ  لى الوطن وبتحريره:
( "تتهاعد األرض مباشرح بعد الخضرح التي 1968-1967)أبطال 

ألردنية، وتتحول  ل  تال هخرية قاحلة، حيث تكسو بلدح الكرامة ا
مخيم لاجئين الفلسطينيين، مدينة أخر  من الخيام الباردح والطرقات 
الموحلة، وكذلك المقر الرئيو لحركة فت ، حركة المقاتلين التوريين 
الفلسطينيين الذين انضم  ليهم يوسف، تحت قيادح مهندو شاب اسمه 

، تقدمت عبر ضباب 1968من عام ياسر عرفات. في )أذار( مارو 
الهباح قوح  سرائيلية غازية وهائلة؛ لتعبر جسر الملك حسين متجهةا 
 ل  الكرامة، بهدف القضاء عل  القاعدح المقاتلة لمنفمة التحرير 

                                                           

 (.157( أبو النو ، رواية بينما ينام العالم، )ص1)
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الفلسطينية في غضون ساعات. أخطأت  سرائيل في حساباتها، فقد قاتل 
تلين مع أحزمة ناسفة الفدائيون بشجاعة أسطورية. واندفع بعض المقا

حول خهورهم، ليفجروا أنفسهم ويفجروا معهم الدبابات اتسرائيلية 
 .(1)ويحولوها  ل  أشاء..."

 ننا الحياخ التي وجد الفلسطيني نفسه محكوًما بنا، يائًسا  لينا، وافًدا 
 يقتات ذاكرته، محاوً   ثبات وجوده وأحقيته فيما أجبر على الرحيل عنه عنوًخ.

 االغتراب: -اتالتا 
 االغتراب لغةا:

ُب:  جاء في )لسان العرب( في معنى ا غتراب، من مادخ )غرب(، والَغرف
َرَب، وَغرَّبه،  بًا، وَغرََّب، وَأغف الذهاُب والتََّنحِّي َعِن الناِس. َوَقدف َغَرَب َعنَّا َيغفُرُب َغرف

، َصلَّ  اه. َوِفي الفَحِديِث: َأن النَِّبيَّ َربه: َنحَّ ى اللَُّه َعَليفِه َوَسلََّم، َأَمر بَتغفريِب الزَّاِني وَأغف
ُب: النََّو  والُبعفد، َوَقدف  بة والَغرف َصنف  َوُهَو َنففُيه َعنف َبَلده. والَغرف َسَنًة ِ ذا َلمف ُيحف

َبَب جاِلسًا، . .. َتَغرَّب  َقاَل َساِعَدُخ بفُن ُجَقيَّة َيِصُ  َسَحاًبا: ثُمَّ انفَتنى َبَصري وَأصف
ٍد، َطائٌ  ُمَتَغرُِّب. َوِقيَل: ُمَتَغرٌِّب ُهَنا َأي ِمنف ِقَبل الَمغفرب. َوُيَقاُل: َغرََّب  ِمنفه لَنجف

َعَن ِفيَنا َرَب ِ ذا َأمف  .(2)ِفي اأَلرا وَأغف
ا:  اهطاحا

                                                           

 (.186( أبو النو ، رواية بينما ينام العالم، )ص1)
 (.1/638ابن منضور، لسان العرب، مادخ )غرب(، ) (2)
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 ن ا غتراب  ضاهرخ قديمة قدم اانسان في هذا الوجود، فمنذ أن تكونت 
بشكل أو  –معنا وفي ضلنا األزمات التي تتم ا المجتمعات األولى نشلت 

 .(1)عن أنواه من ا غتراب  -ب  ر
وا غتراب مصطلب ُيعنى بل وص  مضاهر البقس اانساني والقنر 
ا جتماعي عبر عالقة اانسان بالط بيعة والمجتمع، وهو فوق ذل  ُيشكل مد اًل 

واهر ا ستالبية في واقع مننجيًا مميزًا تعتمده العلوم اانسانية في تحليل الض
، ولقد تزايد ا هتمام بنذه الضاهرخ على أثر األحداث (2)الحياخ ا جتماعية 

الس ياسية وا قتصادية وا جتماعية التي عصفت بالشعوب، وهوت بنم  ما أد  
 لى شعور اانسان في هذا العصر با غتراب حيث الال معيارية والال معنى 

واليلس والعزلة ا جتماعية والغربة عن الذ ات وفقدان  والال هد  والال انتماء
، وقد بات هذا المصطلب ضاهًرا بقوخ في الكتابات األدبية، حيث (3) النوية 

األدباء األكثر تلثًرا بنذه المشاعر، نضًرا لمشاعرهم ورقاهم التي ترصد كل تل  
 السلبيات برهافة مفرطة.

 جاء في رواية )بينما ينام العالم(:
هأنذا هناك، وراء الهف األول من األشجار في بستان الخوا، وكان "

الفام يزحف. كان الجو بارداا وكان شعوري بالوحدح كبيراا حت   نني 
لم أشعر بالخوف. تنيت رجلي وتقوقعت داخل تعبي متخيللة نفسي في 

                                                           

كنعان، أريع، ا غتراب والوجودية في أغاني الحارس المتعب لبلند الحيدري، مجلة كل ية  (1)
 (.153)ص ،2012، العراق-، بغداد102انداب، ه

، 72، مع2وطفة، علي، المضلاهر ا غترابيلة في الش  صية العربية، عالم الفكر، ه (2)
 (.281-241)ص ،1978

 ليفة، عبد اللطي  محمد، دراسات في سيكولوجية ا غتراب، دار غريب للطباعة والنشر  (3)
 (.13، )ص2003والتوزيع، القاهرخ، 
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حضن أسامة. لقد نمت عل  هذا النحو، منههرح في فلمة السماء 
واستيقفت قبل الفجر فوق طبقة رقيقة من الضباب  المليئة بالنجوم،

 .(1)تحوم مقتربةا من األرض..."
مع كل ما عاشه ويعايشه من حالة تنجير  -تلقائًيا- ن حياخ الفلسطيني 

وضياه وشتات، ومعاناخ، وفقد مستمر، و ذ ن متكرر  تجعله يعي  حالة من 
وهوخ كبيرخ ما بين مشاعر ا غتراب واليلس والتشاقم، وشعور با ستالب، 

 اانسان ومجتمعه والمحيطين به.
وهذه الضاهرخ تبرز في أشكال متعددخ، بعضنا يرتبط باألدباء والكتاب 
 أنفسنم، وبعضنا ان ر يتجلى في حياخ الفلسطيني ورسم ش صياته بشكل عام.

 جاء في رواية )برتقال  سماعيل(:
ا لي  بدك تبيع البيتن "سأله سالم محاوالا الحفاف عل  تبات هوته: "باب

ما كنا دايما بنقول  نلا راح نرجع لهن "هذا هو حلمه.. أن يمحو تعاسة 
األعوام التمانية الماضية في اللحفة التي يدير فيها المفتاح في قفل 

 .(2)بابهم"
تتبد  التعاسة والحزن المرير على مد  سنوات احتكمت فينا هذه العائلة 

على الحياخ ومصاعبنا ومتطلباتنا، فما كان مننم     لى األمل، فلم يعنه الزمن 
 ال ضوه  لى الواقع المرير ببيع مفتات العودخ متمثاًل في رمزية الوطن المسلوب.

في رواية )ربيع حار( لسحر  ليفة، يضنر ا غتراب في أشد صوره قسوخ، 
 عند الطفل الذي عاي  الملساخ وأصبب يتعلق بلبسط األشياء من طفولته:

                                                           

 (.179( أبو النو ، رواية بينما ينام العالم، )ص1)
 (.78( حجا ، رواية برتقال  سماعيل، )ص2)
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"جلو عل  الهخرح حزينا ينتفر فهور قطته وسماع حركتها بين 
األشواك. أهيب بالوحشة وبحزن خاص غريب من نوعه. كانت القطة 

ليو بحيوان، بل قلب وروح تتحرك عند  ؽقد بدأت تتجسد لو بشكل مخلو
قدميه وعل  ذراعيه وفوق هدرر حين يحملها ويدور بها أنحاء الدار. 

دق وأذن تسمع ويلبي النداء. يقول "عنبر" هذا المخلوق له قلب ي
 .(1)فتلتفت  ليه وتركض نحو... أحبها"

لقد حملت تل  القطة التي أسماها باسم )عنبر( للطفل سعادخ تجعله يدر  
ماهيته، يتعلق بما حوله، و  يشعر بلنه وحيًدا في هذه الحياخ، فقد أتعبت الوحدخ، 

حوله، وعدم اتزانه شعورًيا مع غيره، وحالة التنقل، والمشاكل التي يجدها من 
فكان في فقدها حالة من األلم تشابه حالة فقد الوطن التي يعايشنا أهله، ويعانينا 

 معنم.
وفي رواية )قبل أن تنام الملكة( تعاني البطلة األم/الكاتبة من حالة 
اغتراب، تنعكس على كل تفاصيل الرواية الممزوجة بسردية تعبر عن المعاناخ 

دية والجماعية للفلسطيني بشكل عام، على المستو  الش صي للكاتبة، وعلى الفر 
 مستو  السيرخ الذاتية التي تروينا، ومن ذل  تقول:

"تهالحت مع مهنتي كمعلمة في الكويت، تم في األردن. وحاولت أن 
أكون فخورح بها. تقمهت هيئة االختاف من أجل االختاف وأشياء 

في داخلي أردتا التتوير، با حل لي أقنع ذاتي أخر . لقد رمت التغيير و 
التي تورمت قليا حين أسندت  لي هفوف التوجيهي أني قد أهنع 

                                                           

 (.34الكتروني، )د.ت(، )ص(  ليفة، سحر، رواية ربيع حار، مل  1)
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، وفللت عل  تورمي حت  حين تبين لي أن التوجيهي دمل في  جياا
 .(1) المجخرح..."

 وكذل  في قولنا:

"...أن الحيررراح فررري بلرررد نفطررري كالكويرررت لرررم تجعلنرررا كرررويتيين، كمرررا كررران 
باجنا الكتر الذين خلفناهم خلفنا في المخيمات يتهموننا أو يحسردوننا. أقر 

كانت حياتنا في الكويت، في واقع األمر، امتداداا لحياتنا التي كانت يمكن 
أن تكونهررا فرري المخرريم، موسررومة بالشررتات مررع القليررل مررن التحسررينات 

 .(2)واتضافات"
والشتات والضياه التي وجد هكذا تتشكل الحياخ في الغربة، حياخ التشرد 

الفلسطيني نفسه فينا، من دون أي  رادخ منه، مجبًرا على تقبلنا، ما جعل واقعنم 
مرهوًنا بمشاعر الغربة وا غتراب، مقنورون من الدا ل، فيما مرارات األلم   

 ت   و  تندأ بتاًتا.
 الذات وافخر: -رابعاا

ا تجاهات والقيم نتيجة  ن  الذ ات هي  مجموعة منتضمة من الصفات و 
تفاعل الكائن الحي مع البيئة، و الل  برته مع األشياء واألش اص وقيمنم التي 

، وتتشكل هذه الذات من  الل  التفاعل ا جتماعي، (3)يمكن أن يتمثلنا في ذاته 

                                                           

، 1حبايب، حزامة، رواية قبل أن تنام الملكة، المقسسة العربية للدراسات والنشر، ط( 1)
 (.79)ص ،2011، لبنان-بيروت

 (.153( المرجع السابق، )ص2)
، 1987أبو زيد،  براهيم أحمد، سيكولوجية الذ ات والتوافق، دار المعرفة، ااسكندرية، (3) 
 (.71)ص
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. أما ان ر فل يعني (1)وأثناء وضع الفرد في سلسلة من األدوار ا جتماعية 
وعالقة هذه الذ ات مع ان ر سياسًيا واجتماعًيا وحضارًيا اكتشا  الذ ات، 

وثقافًيا، وهذه العالقة قائمة على أساس أن الذ ات هي المكون األساسي في حركة 
الفكر والثقافة بشكل عام، وهي األصل، وهي الصواب، وان ر هو مجرد ضل 

نموذ  عن . فنما (2)لنذه الذ ات، وهو فره عننا، وهو ال طل لكل  تصوراتنا 
ومن  (3)التفاعل ا جتماعي المتبادل بين ش صين أو أكثر في مكان معين

 البدهي ان يكون بيننما عالقة صراه واحتدام مستمر.
 ذ يجتمع كل مننما في  عالقة جدلية افتراضية، فقد تكون األنا على 
حساب ان ر، أو  لغاء ان ر لصالب األنا، وهذه العالقة قائمة على ثنائية 

ألشياء، وعالقة التضاد القائمة بيننما، واستحالة الدمع بين هذه الثنائيات، مثل ا
الحياخ والموت، وال ير والشر، والصواب وال طل، والذكورخ واألنوثة،  لى غير 

. و  يمكن (4)ذل  من العالقات الثنائية والضدية التي تحكم منطق األشياء 
ورخ التي نت يلنا عن أنفسنا   تتم الفصل بيننما. فنما  مولودان مًعا، فالص  

                                                           

ران، حامد عبد السالم، علم النفس النمو: الطفولة والمراهقة، عالم للكتب للطباعة زه (1)
 (.389)ص )د.ت(،، والنشر والتوزيع

شارفان، روبار، ان ر في فرنسا المعاصرخ العربي كب  الفداء، صورخ العربي ناضرا  (2)
 (.593)ص ،2008، لبنان-، بيروت2ومنضورا  ليه، مركز دراسات الوحدخ العربية، ط

 ،1982، عبد الجواد، أحمد رأفت، مبادي علم ا جتماه، مكتبة ننضة الشرق، القاهرخ (3)
 (.90)ص
عودخ،  ليل، جدلية العالقة بين األنا وان ر في سيناريو جاهز لمحمود دروي ، جامعة  (4)

 (.1)ص )د.ت(،، فلسطين-النجات، نابلس
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بمعزل عن صورخ ان ر لدينا، كما أن صورخ ان ر لدينا هي بمعنى من المعاني 
 .(1)صورخ عن ذواتنا 

قد يكون الصراه بين اانسان ومجتمعه، أو بين أفراد هذا المجتمع، ومن 
 ذل  جاء في رواية )قبل أن تنام الملكة(:

"جدتي رضية لم تدخل بيت خالتي رحمة منذ سنوات بسبب زوجها منذر 
ألنها تهفه بهرماية عتيقة، معبرحا عن عدم رضاها عل  خالتي رحمة 
ألنها اختارت أن تضرب وتهان وتنهب من الهرماية العتيقة عل  أن 
تحمل لقب مطلقة، خالتي رحمة، التي تهر عل  زيارح جدتي رضية مع 

ن تلين قلب أمها مشيرح  ل  خلفتها الائي كبرن ولم بناتها، تحاول أ
 .(2)يدق بابهن بعد: علشان البنات"

فش صية )رحمة( في الرواية تعاني على يد المجتمع، وعلى أثر زوٍ  
سيء يعاملنا معاملة سيئة، فيما هي تصاره الحياخ من أجل تربية بناتنا 

 األربعة.
تعد قنوخ الصبات(، تحت عنوان يقول الكاتب أنور حامد في مقدمة )يافا 

 )حكاية الحكاية(:
"هناك الرواية األخر ، رواية الطرف افخر، التي طالما تجاهلناها بإباء 
وشمم لم يساعدنا في الوهول  ل  ضمير العالم، بل جعل الطريق 

                                                           

رسالة ماجستير، جامعة النجات الوطنية، ياسين، أحمد، ان ر في الش عر الجاهلي،  (1)
 (.4)ص ،2006، فلسطين-نابلس

 (.104( حبايب، رواية قبيل أن تنام الملكة، )ص2)
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سالكة أمام الطرف افخر. فلسطين بادنا يرددها أطفالنا، ربما دون 
 .(1) عاطفي..."وعي لكنهها، بل باندفاع 

 ن   الصراه بين األنا واأل ر، صراه طويل يرتد  لى البدايات األولى 
لوجود اانسان على هذه البسيطة، ويد ل في أ ص العالقات اانسانية، كما 

. والصراه (2)تبد  ذل  واضًحا في الصراه بين األ وين قابيل وهابيل 
الصراه الدا لي في المجتمع، وبين الفلسطيني مع ان ر بشكله العام، بعيًدا عن 

مكوناته وأفراده  هو صراه من نوه  اص، صراه حقيقي كما يصوره الكاتب في 
مقدمة )يافا تعد قنوخ الصبات( رواية الصراه مع الطر  الثاني الذي تمك ن من ا، 
ومن  يصال رسالته الكاذبة  لى العالم، وأصبحنا اليوم نلتفت  لى الوراء، 

 ا كثيًرا.ونحاسب أنفسن
ان ر في الصراه الفلسطيني يتجسد في صورخ العدو الذي حرم 
الفلسطيني من كل حقوقه، ان ر الذي  لفه  ار  دياره مشتًتا منجًرا، فتسيدت 
معالم هذا التشرد واللجوء والنجرخ كل الروايات الفلسطينية التي   ت لو واحدخ 

 مننا من جانب يتحدث عن بعا الملساخ:
يا ملكة الملكات، فأنا هي أنا: ابنة أبي الحائر، دون نية من  "وأما أنا

جانبه لتبين طريق الهداية الوجودية، وابنة أمي المتحاذقة عل  حيرح 
أبي، المقتاتة عل  ضاله، المتحايلة عل  الحياح، بقدر ما يسم  به 
ذكاجها الفطري وتعليمها المحدود واالجتراحات المتأتية من الحالة، لقد 

                                                           

، 1حامد، أنور، رواية يافا تعد قنوخ الصبات، المقسسة العربية للدراسات والنشر، ط (1)
 (.5، )ص2012بيروت، لبنان، 

 (.593شارفان، ان ر في فرنسا المعاصرخ العربي كب  الفداء، )ص (2)



 

 -169- 

ت عل  انتشار لحم بشري وافر في بيت ضيق، واهطدام الطلبات، كبر 
 .(1)وتشابك األمنيات، وطعام كتير لم يسمني كتيراا"

لقد مثلت حزامة نموذًجا من نماذ  الفلسطيني الالجئ الذي تعب ووهن 
متشرًدا ضائًعا، يعاني مرارخ الحياخ مع العائلة الفلسطينية الكبيرخ التي وجد أفرادها 

يصارعون حتى أنفسنم وذواتنم  ار  حدود وضننم، في  يام أو بيوت    أنفسنم
 تتسع لنم و  ألي من أحالمنم.

 الخاتمة:
توصلت الباحثة في نناية عرضنا لموضوعات السيرخ الذاتية في  

 ال طاب الفلسطيني  لى مجموعة من النتائع، وهي على النحو التالي:
صبغت الروايات الفلسطينية بنمط سردي ُيحاكي الواقع الفردي  لقد -

 ، والجماعي، وتشكلت ضمنه السيرخ الجمعية الفلسطينية في شكل جلي 
يجمع التاريق معجوًنا بالملساخ، والواقع بالحلم الضائع، في نضرية 

 تشاقم نحو المستقبل الذي   يجد بصيص نور.
مننا السيرخ الفلسطينية  هي  كان من أبرز الموضوعات التي لم ت لُ  -

محاكاخ حالة التنجير والتشرد واللجوء التي عاشنا الفلسطيني على أثر 
 م.1948نكبة عام 

اتسمت الموضوعات التي تناولنا  طاب روايات السيرخ الذاتية ضمن  -
النم والوجع الفلسطيني، فبرز الحزن وما يتبعه من مضاهر ألم ودموه 

الواقع الذي عا  فيه الفلسطيني مشرًدا وحالة اغتراب واستالب عن 
 من بلد  لى بلد، بعيًدا عن الوطن األم فلسطين.

                                                           

 (.72( حبايب، قبل أن تنام الملكة، )ص1)
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كما برزت موضوعات على غرار الذات وان ر، ومن  الل هذا  -
الموضوه تشكلت العديد من الرق  ل نسان الفلسطيني، سواء اتجاه 
نفسه، أو اتجاه ان ر الذي تمثل في صور عديدخ، أبرزها صورخ 

 ان ر )الضد/المحتل( الذي كان سبًبا في معاناته.

 المهادر والمراجع:
لسوزان أبو الهو : رواية المنف  الفلسطينيل في « بينما ينام العالم»حا ، سمير،  .1

، 2017 بريل  21القدس العربي،  عيون جيل ما بعد النكبة،
o.uk)https://www.alquds.c مساًء. 10. الساعة: 24/3/2021(، بتاريق 

، المقسسة العربية للدراسات رواية يافا تعد قهوح الهباح(: 2012حامد، أنور ) .2
 ، بيروت، لبنان.1والنشر، ط

المقسسة العربية للدراسات  رواية قبل أن تنام الملكة، (:2011حبايب، حزامة ) .3
 لبنان.-، بيروت1والنشر، ط

ترجمة: نو  الميموني، دار أثر رواية برتقال  سماعيل، (: 2017حجا ، كلير ) .4
 السعودية. -، الدمام1للنشر والتوزيع، ط

 مل  الكتروني. رواية ربيع حار، ليفة، سحر )د.ت(،  .5
دار غريب  دراسات في سيكولوجية االغتراب، (:2003 ليفة، عبد اللطي  محمد ) .6

 .2003رخ، للطباعة والنشر والتوزيع، القاه
 لبنان.-، بيروت1مكتبة الحياخ، ط تا  العروو،ه(: 1306الزبيدي ) .7
عالم للكتب  علم النفو النمو: الطفولة والمراهقة،زهران، حامد عبد السالم )د.ت(:  .8

 للطباعة والنشر والتوزيع.
دار المعرفة،  سيكولوجية الذلات والتوافق،(: 1987أبو زيد،  براهيم أحمد ) .9

 .1987ااسكندرية، 

https://www.alquds.co.uk)/
https://www.alquds.co.uk)/


 

 -171- 

افخر في فرنسا المعاهرح العربي كب  الفداء، هورح (: 2008شارفان، روبار ) .10
 لبنان.-، بيروت2مركز دراسات الوحدخ العربية، طالعربي نافرا ومنفورا  ليه، 

لبنان/ دار الشروق، -دار صادر، بيروت فن السيرح، (:1996عباس،  حسان ) .11
 .1األردن، ط-عمان

مكتبة ننضة الشرق، مبادئ علم االجتماع، (: 1982عبد الجواد، أحمد رأفت ) .12
 القاهرخ.

 الشركة المصرية العالمية، القاهرخ. أدب السيرح الذاتية،(: 1992عبد العزيز، شر  ) .13
مجلة  فاهرح الحزن في شعر متمم بن نويرح اليلربوعي،(. 2010عمر، ننى محمد ) .14

 .17، مع2جامعة تكريت للعلوم اانساني ة، ه
جدلية العاقة بين األنا وافخر في سيناريو جاهز لمحمود : عودخ،  ليل )د.ت( .15

 فلسطين.-جامعة النجات، نابلس دروي ،
رسالة في الحيلة لدفع االحزان، من ضمن رسائل فلسفية للكندي  (:1980الكندي ) .16

 لبنان.-تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار األندلس، بيروت والفارابي،
جودية في أغاني الحارو المتعب لبلند االغتراب والو (: 2012كنعان، أريع ) .17

 العراق.-، بغداد102مجلة كل ية انداب، ه الحيدري،
 لبنان.-، بيروت3دار صادر، ط لسان العرب، ه(:1404ابن منضور ) .18
منشورات ا  تال ، الدار  رواية زمن الخيول البيضاء،(. 2012نصر اهلل،  براهيم ) .19

 ، الجزائر.6العربية للعلوم ناشرون، ط
، 1مقسسة قطر للنشر، ط رواية بينما ينام العالم،(: 2012أبو النو ، سوزان ) .20

 الدوحة.
، 2عالم الفكر، ه المفراهر االغترابيرة في الشلخهية العربية،(: 1978وطفة، علي ) .21

 .72مع



 

 -172- 

رسالة ماجستير، جامعة النجات افخر في الشلعر الجاهلي، (: 2006ياسين، أحمد ) .22
 فلسطين.-الوطنية، نابلس

، المركز الثقافي انفتاح النص الروائي النص والسياق(: 2001يقطين، سعيد ) .23
 .المغرب-، الدار البيضاء2العربي، ط

  



 

 -173- 

 

 

 

 املحتويات

 
 3.... ................................................................................................................................. اإلهداء

 5........ .............................................................................................................................. مقدمة

 الحادي والعشرين املكان في الرواية النسوية الفلسطينية في مطلع القرن تجليات 

 9.. ............................................................. (وداد محمد ريان)و (كمال أحمد غنيم)

  دراسة موضوعية: اململوكي والعثماني فتوحات العصرين في شعر  الحرب 

 57. ................................................................................................ (غبنيحيى أحمد )

  سيميائية التلقي لفنون األدب الرقمي التفاعلي في الشعر العربي

 78........ ................................................................................................. ( ددعاء عاب)

 جنسية وليد سيف وأثرها على أعماله الدرامية )التغريبة الفلسطينية أنموذًجا(: دراسة

  تحليلية وصفية

 121........ ........................................................................... (شقرة أبو أحمد شيماء)

 األلفية الثانيةالسيرة الذاتية في األدب الفلسطيني بعد موضوعات 

 149. ............................................................................................... (نور حسن نجم)

 173.................. ...........................املحتويات ...............................................................................

 

 


