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اإلهداء
إىل أولئك الذين أحيب هبم ومعهم ،إىل عبئليت ،وصديقبتي،
وكل من له فضل عليّ
أُهدي هذا العمل املتىاضع.
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الشكر والتقدير
ػؽ بػأف تحمػد ،كأنػت
ممتنة ،فسبحانؾ المٌهـ راعياٌ لمكرل ،فأنت األح ٌ
تضرع شاكرة ٌ
إلى خالقي أ ٌ
األحؽ أف تشكر.
ٌ
الرسػالة ،بػداان
أتقدـ بعظيـ االمتناف ،كجزيؿ ال ٌشكر لمػدكتكر" /كمػاؿ الػديب" مشػرفان عمػى اػذّ ٌ
باختيػار المكضػػكع ،كانتقػػاالن إلػػى مػػا بذلػػو مػػف تكجيػػو كرعايػػة ،فجػزاّ ا كػ ٌؿ الخيػر ،كأطػػاؿ فػػي عمػرّ

ساندان لمعمـ كاألدب.

أتقدـ بخالص شكرم لك ٌؿ مف ذل ٌؿ عثرة في طريقي ،كخاصػة أسػاتذة المةػة العربيػة بالجامعػة،
كمكتبة الهالؿ األحمر الفمسطيني.
كلألسػ ػ ػػاتذة األجػ ػ ػػالا أعضػ ػ ػػاا لجنػ ػ ػػة المنا شػ ػ ػػة األسػ ػ ػػتاذ الػ ػ ػػدكتكر  /فػ ػ ػػكزم إب ػ ػ ػراايـ الحػ ػ ػػاج

كالدكتكر  /عبد الرحيـ حمداف

الرسػػالة ،كلمػػا أبػػدكّ مػػف
فمهػػـ منػػي عظػػيـ ال ٌشػػكر كالتقػػدير لمػػا بػػذلكّ مػػف جهػػد فػػي ػرااة اػػذّ ٌ
الرعاية.
مما أبهـ فيو ،كأسأؿ ا العمي العظيـ التٌكفيؽ ك ٌ
مالحظات ٌيمة تثرم البحث كتجمٌي الكثير ٌ
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الممخص
تكظيؼ التراث في ركايات الممياة الفمسطينية
إلبراىيـ نصر اهلل
جاا البحث فػي تمهيػد كأربعػة فصػكؿ ،ك فػت فػي التمهيػد عمػى أاميػة األدب ،كأاميػة التػراث

فػػي تأصػػيؿ القػػيـ السػػميمة كاألع ػراؼ األصػػمية ،كالتعريػػؼ بالكاتػػب محػػكر الد ارسػػة ،كتعريػػؼ الممهػػاة

كايضاح المقصكد بها عند الكاتب.

تناكل ػػت ف ػػي الفص ػػؿ األكؿ تكظي ػػؼ التػ ػراث ال ػػديني ،فك ػػاف المبح ػػث األكؿ  :تكظي ػػؼ التػ ػراث
الػػنص القرينػػي لفظػان كمعنػػى كصػػكرة ،كالمبحػػث الثػػاني  :تكظيػػؼ الحػػديث النبػػكم الشػريؼ ،كالمبحػػث

يضاح الباعث مف كراا اذا التكظيؼ.
الثالث :القصص الديني مع إ
ً

كتناكل ػػت ف ػػي الفص ػػؿ الث ػػاني تكظي ػػؼ التػ ػراث الت ػػاريخي ف ػػي ركاي ػػات نص ػػر ا ف ػػي الممه ػػاة
الفمس ػػطينية ،فك ػػاف المبح ػػث األكؿ ػ ػرااة ف ػػي متابع ػػة األح ػػداث الركا ي ػػة كتكليفه ػػا ،كالمبح ػػث الث ػػاني
تكظيؼ الحدث التاريخي ،كالمبحث الثالث تكظيؼ الشخصية التاريخية.

كتناكلػػت فػػي الفصػػؿ الثالػػث تكظيػػؼ الت ػراث الشػػعبي ،فكػػاف المبحػػث األكؿ تكظيػػؼ الحكايػػة

الشعبية ،كالمبحث الثاني تكظيؼ األغنية الشعبية ،كالمبحث الثالث تكظيؼ المثؿ الشعبي.

كتناكل ػػت ف ػػي الفص ػػؿ ال ارب ػػع تكظي ػػؼ التػ ػراث األدب ػػي ف ػػي ركاي ػػات الممه ػػاة الفمس ػػطينية فك ػػاف

المبحػػث األكؿ تكظيػػؼ الت ػراث األدبػػي يالشػػعرم  ،كالمبحػػث الثػػاني تكظيػػؼ الت ػراث األدبػػي الركا ػػي
كينقسػػـ إلػػى سػػميف الركايػػة كالقصػػة ،كالمبحػػث الثالػػث أثػػر التػراث فػػي التشػػكيؿ الفنػػي لمكاتػػب نصػػر

ا  .كانتهى البحث بخاتمة تضمنت أاـ النتا ج التي تكصؿ إليها في اذا البحث.
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Abstract
Apply heritage in the novels in Palestinian comedy
By: tbrahim nasrallah
This research comes throng an introduction paving four chapters. The introduction talks
about the importance of the literature and the importance of heritage in building up good
value and good customs, as well as introducing the writer the fours of the study ,
introducing the comedy ahd pointing out its meaning according to the writer.
in the first chapter , discussed applying the religious heritage so the first subject of this
chapter applying heritage in Quran verse in pronounciation , vocabulary and picture .the
second subject applying al hadeeth al shareef and the third subject the religious stories
with pointing out the reason beyond this application . in the second chapter . applying
the historical heritage so the first subject is an out look in continuing the novel events
and its synthesis . the second subject is applying the historical events , the third subject
is applying the historical character the third chapter is applying the flocolor ,the first
subject is applying popular tale and the second subject is applying the popular song and
the third subject is applying the popular proverb.
The fourth chapter is applying the literary heritage so the first subject is applying the
applying the literary novel heritage and its divided into two sections : the novel and the
story and the third subject is the effect of the heritage in art collections by the writer
tbrahim nasr allah and end the nesearch with a conclusion concerning the most
important results that reached
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المقدمة:
الحمػػد الػػذم ػ ٌػدر لػػي أف أسػػير فػػي اػػذا الػ ٌػدرب ،كألهمنػػي القػػدرة عمػػى مكاصػػمتو ،كتحمػػؿ
تحمػؿ اػذا العػبا لػكال مشػي تو .لقػد كػاف
عثراتو التٌػي مػا كانػت لتػذلٌؿ لػكال إرادتػو ،كمػا كنػت أسػتطيع ٌ
مكضػػكع تكظيػػؼ التػراث فػػي ركايػػات ممهػػاة إبػراايـ نصػػر ا مكضػػكع د ارسػػتي .ك ػػد جػػاا االختيػػار

المميز لمٌتراث في ركايػات إبػراايـ نصػر ا .
النابعة مف الحضكر
أامية المكضكع ٌ
ٌ
انطال ان مف مدل ٌ
كثقافيػػة
فػػالتٌراث مخػػزكف األمػػة الٌػػذم يحفػػظ اكيتهػػا .ككحػػدة كيانهػػا بمػػا يشػػتمؿ عميػػو مػػف ػػيـ فكرٌيػػة
ٌ

كحضػػارٌية ،تتش ػ ٌكؿ عبػػر العصػػكر حتٌػػى تصػػب جػػزااٌ مػػف كيانهػػا ،كاػػك مصػػدر إلهػػاـ لألدبػػاا يثػػرم
لمسػػامع فيتػػرؾ فػػي نفسػو ألكانػان ال يتركهػػا غيػرّ مػػف المػ ثٌرات .كاألدبػػاا
ػي ،كيشػ ٌكؿ إيحػػاا ٌ
إنتػاجهـ الفنػ ٌ
فػػي ك ػ ٌؿ عصػػر يسػػتمهمكف ت ػراث أممهػػـ ،كمػػا يسػػتمهمكف ت ػراث غيػػراـ مػػف األمػػـ ،كلػػـ يخػػؿ األدب
بي مف اإلشارات التٌراثية التٌي يكظٌفها كؿ كاتب حسب درتو عمى استمهاـ اذا التراث كتكظيفو.
العر ٌ

أكالن  :أسباب اختيار المكضكع
 -1بػػركز ظػػاارة تكظيػػؼ التػراث فػػي ركايػػات إبػراايـ نصػػر ا  ،كاتخػػاذ الكاتػػب لمتػراث مصػػد انر مػػف
مصادر إنتاجو األدبي .

 -2اختيار كاتبان فمسطينيان لو الدكر فػي إنشػاا مشػركع ركا ػي كبيػر ي الممهػاة الفمسػطينية الػذم بػدأ
العمػؿ فيػو منػذ عػػاـ  ،1985كالػذم ص ٌػدر مننهػػا سػبع ركايػات لكػؿ ركايػػة أجكا اػا الخاصػة بهػػا
كشخكصها كبنا اا الفني كاستقاللها عف الركايات األخرل .

 -3تكظيؼ الكاتب لمتراث اإلنساني كطا اتو التعبيرية في خدمة ضيتو الفمسطينية التي اي محكر
الدراسة .
ثانيان  :أىمية الدراسة
 -1مساعدة الباحثيف في تحديد مفهكـ التراث في األعماؿ األدبية الركا ية ككيفية تكظيفو .
 -2إفادة القارئ العربي في التعرؼ عمى أعماؿ الكاتب مف خالؿ البحث .
 -3اإلسهاـ في تقديـ أفكار الكاتب مف خالؿ عرضو لتاريخ فمسطيف .
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 -4مساعدة الباحثيف في معرفة الحقب الزمنية التي يةطيها الباحث بركايات الممهاة .
ثالثان  :أىداؼ الدراسة
 -1تسميط الضكا عمى أامية التراث كأداة فاعمة في مكاجهة العقبات المحيطة بنا .
 -2إبراز درة الكاتب عمى استخداـ التراث بشكؿ سمس كفي متناكؿ القارئ.
 -3الكشؼ عف أامية التراث في خمؽ شخصية ذات اكية كانتماا.
 -4التعرؼ عمى األدب الفمسطيني كأاميتو في كشؼ الحقا ؽ المستترة .
رابعان  :مجاؿ الدراسة
حسب الفترة التاريخية صعكدان
 -1ناديؿ ممؾ الجميؿ .
 -2زمف الخيكؿ البيضاا .
 -3طيكر الحذر .
 -4زيتكف الشكارع .
 -5أعراس يمنة .
 -6تحت شمس الضحى .
كاػػذّ الركايػػات تةطػػي حػكالي  250عامػان مػػف التػػاريخ الفمسػػطيني الحػػديث منػػذ نهايػػات القػػرف

السابع عشر  ،حتى ما بعد االنتفاضة الثانية .2002-1682

كمػػا كيمكػػف أف يبػػدأ القػػارئ مػػف الركايػػة التػػي يريػػد مسػػتقمة كلكػػف إذا أراد القػرااة حسػػب الفتػرة
التاريخية صعكدان فيككف كما تـ ترتيبو .
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خامسان  :الدراسات السابقة
 -1دراسة مرشد أحمد البنية كالداللة  ،في ركايات إبراايـ نصر ا .
 -2تكظيػػؼ الت ػراث فػػي ركايػػة إليػػاس خػػكرم بػػاب الشػػمس  ،أمػػؿ أحمػػد  ،ماجسػػتير جامعػػة

النجاح 2005. ،

 -3تكظيؼ التراث في أدب إميؿ حبيبي  ،رسالة ماجستير .
 -4تكظيؼ التراث في ركايات نجيب محفكظ  ،سعد سميماف  ،دراسة .2002 ،
بعػػض اػػذّ الد ارسػػات لػػـ يتحػػدث عػػف الت ػراث فػػي ركاياتػػو  ،كبعضػػها تحػػدث عػػف الت ػراث فػػي

ركاية أك اثنتيف لكف دراستنا اذّ تختمػؼ عػف كػؿ اػذّ الد ارسػات ا ألنهػا تحظػى بد ارسػة مسػتقمة عػف
تكظيؼ التراث في الممهاة الفمسطينية  ،كعمى الرغـ مف تعػدد الد ارسػات فػهف اػذّ الد ارسػة ػدمت فػي

شكؿ مختمؼ عف غيراا مف الدراسات األدبية في المجاؿ نفسػو  ،كاػك أمػر ارجػع إلػى طبيعػة المػادة

التي امت عميها الدراسة  ،كما كأف مصادر التراث متنكعػة  ،كابػراايـ نصػر ا مػف الكتػاب الػذيف
عن ػكا بػػالتراث فػػي ركايػػاتهـ  .فمألديػػب صػػمة كثيقػػة بػػالتراث  ،كيسػػتمهـ الت ػراث مػػف مصػػادرّ المتنكعػػة

كبطرؽ تعبيرية مختمفة .

سادسان  :الصعكبات التي كاجيت الباحثة
مف الصعكبات التي كاجهت الباحثة أثناا إعداد اذّ الدراسة
 -1مة الدراسات كالبحكث في اذا المكضكع .

 -2عػػدـ كجػػكد مكتبػػات تفػػي بػػالةرض  ،كاذا كجػػدت افتقاراػػا لػػبعض الم ارجػػع التػػي احتجػػت
إليه ػػا  ،األم ػػر ال ػػذم يتطم ػػب الس ػػفر خ ػػارج غػ ػزة  ،كالمع ػػابر المةمق ػػة  ،لمحص ػػكؿ عم ػػى
المراجع كالمصادر التي تعيف عمى تماـ بحثي عمى أكمؿ كجو .

سابعان  :منيج الدراسة
ػي .لمتكصػػؿ إلػػى نتػػا ج
ػفي التحميمػ ٌ
لقػػد اعتمػػدت الد ارسػػة فػػي اػػذا البحػػث عمػػى المػػنهج الكصػ ٌ
الدراسة.
كاضحة كمفيدة تبرز يمة اذّ ٌ
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الد ارسػة ،فكانػت ركايػات الممهػاة لػدل الكاتػب
أما المصػادر كالم ارجػع التٌػي اسػتندت إليهػا اػذّ ٌ
ٌ
الدراسة كاي  :طيكر الحذر ،زيتكف الشكارع ،طفؿ الممحاة،
إبراايـ نصر حسب صدكراا ا محكر ٌ

أع ػراس يمنػػة ،كتحػػت شػػمس الضػػحى ،كزمػػف الخيػػكؿ البيضػػاا ،ك ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ ...،ك ػػد كػػاف

بكيػة ال ٌشػريفة،
القريف كذلؾ مف مصادر ٌ
الدراسة الرتباطو بمكضكعها ،إضافة إلػى كتػب األحاديػث ٌ
الن ٌ
كالقصػص الػػديني ،ككتػػب األمثػػاؿ كالتٌػاريخ ،كمػػا اعتمػػدت الد ارسػػة عمػى م ارجػػع متعػ ٌػددة ،إذ اسػػتندت
إلى بعض المسا ؿ النظرية ،كلـ يكف ألم منها طةياف عمى اآلخر.

كجػػاات الرسػػالة فػػي مقدمػػة كتمهيػػد كأربعػػة فصػػكؿ ،كانته ػت بخاتمػػة تضػػمنت أاػػـ النتػػا ج،

الدراسة.
ذيمت بالمصادر كالمراجع التي أفادت منها ٌ
كٌ

كأخي انر كليس يخ انر ،فهف أكف د كفقت فيما دمت فبفضؿ مػف ا  ،فمػو الحمػد كجزيػؿ ال ٌشػكر،

الرشػػاد ،لػػو األمػػر مػػف بػػؿ كمػػف بعػػد اػػك حسػػبي كنعػػـ
كاف كانػػت األخػػرل سػػألتو ٌ
السػػداد كالهدايػػة ك ٌ
الككيؿ.
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التمييد:
إف األدب إثراا لمحياة كلمركاية ،كتكظيؼ التراث في الركاية اػك أحػد أكجػو الجمػاؿ اإلبػداعي

في رصيد اإلنسانية .لذلؾ كاف مػف المهػـ التعػرؼ عمػى ػدرة الركا ػي فػي اسػتمهاـ التػراث كتمثمػو فػي
الصػػياغة كالتعبيػػر ،كالمقصػػكد بتكظيػػؼ الت ػراث فػػي الركايػػة اػػك تكليػػد دالالت جديػػدة فػػي التجربػػة

الركا ية كاعادة خمػؽ كابػداع لممػكركث ،كرجػكع الركا ػي المعاصػر بشػكؿ عػاـ إلػى التػراث أممتػو عميػو
ضركرات كم ثرات فنية تركت ظاللها عميو مما حدا بو إلى اذا التكجو في استمهاـ التراث.
إف الركا ػػي الفمس ػػطيني خض ػػع لمػ ػ ثرات كظ ػػركؼ شػػكمت ف ػػي مجمكعه ػػا دكاف ػػع لمرج ػػكع إل ػػى
ٌ
الت ػراث ،ككضػػعتو أمػػاـ حاجػػة ممحػػة لالسػػتفادة مػػف إمكاناتػػو كمخزكناتػػو كتجاربػػو ا ألف فيػػو كجػػداف
ادر عمى التمسؾ بالقيـ المتكارثة مف اذا التراث ،فػالتراث ممػيا بػالقيـ السػميمة
األمة ا ليخمؽ جيالن ان
كاألعراؼ األصيمة.

إف " األديب المعاصػر الػذم يفقػد اتصػالو بتػاريخ كمػو ،كتػراث أمتػو ،ال يصػم بحػاؿ مػا أف
ٌ
ي)1
يعبر عف كجدانها المعاصر ،ألف فقداف كعيو لشخصيتها يجعمو أجنبيا عنها ،غريبا عميها " .
إ نف درة الكاتب عمى استةالؿ التراث كاستقصاا الحقا ؽ منو لتزكيػد ركاياتػو بػو ،يمػد ركاياتػو
بمعػػيف ال ينضػػب ،ك ػػد " كجػػدكا فػػي الت ػراث معين ػان ال ينضػػب يمػػداـ باألص ػكات كاإلدانػػو يقػػكم ضػػد

العسؼ كالطةياف ،كباأل نعة التي يتكاركف خمفها ا ليمارسكا مقاكمتهـ لمطةياف "ي.)2

كلما لمتراث مف حضكر حػي كدا ػـ فػي كجػداف األمػة ا فقػد يمجػأ الكاتػب إلػى التػراث لػرفض

اليأس كالضياع الذم تكصؿ إليو اليكـ كاستنهاض لقدرات كالهمـ مف خالؿ عرض نماذج ار عػة مػف
التراث السابؽ كاألمجاد ا ليبعث في األجياؿ الالحقة األمؿ كلتأصيؿ الهكية القكمية كترسيخ الجذكر

كالجذكة ،فكاف البد عمى الكاتب أف ينكب عمى التراث ،يقرأّ كيستكعبو كيتمثمو أعمؽ تمثؿ ،كيكظفو

مػػع مػػا يتناسػػب مػػع أفكػػارّ كاعػػادة صػػياغتو صػػياغة سػػميمة تتكافػػؽ كتنسػػجـ مػػع مضػػمكنو الركا ػػي
كتخدمو لتكصيؿ الةايات المرجكة منو ا فمـ تكف كظيفة الكاتب اال تصار عمى تسجيؿ التػراث فقػط،

بؿ إنو يتعامؿ مػع اػذا التػراث مػف خػالؿ تفسػيرّ ،ككشػؼ عال ػة التػراث بكتاباتػو الركا يػة بمػا يخػدـ
ي1

يـ جديدة لألدب العربي القديـ كالمعاصر ،عا شة عبد الرحمف يبنت الشاطئ  ،دار المعارؼ ،مصر،1970 ،

ص.165

ي2

استدعاا الشخصيات التراثية ،عمى عشرم زايد ،دار الفكر العربي ،القاارة1997 ،ـ ،ص.33
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اػػذّ العال ػػة كيقػػكم الػػركابط الركا يػػة بي ػنهـ ،.كاػػذا يتكافػػؽ مػػع رأم حسػػف حفنػػي " الت ػراث اػػك نقطػػة
بدايػػة كمسػ كلية ثقافيػػة ك كميػػة"

ي)1

ا ألنػػو مػػا يمػػن األمػػة اكيتهػػا ك يتك ػػؼ عمػػى مػػدل سػريانو فػػي

عرك ها.
فػػي د ارسػػتنا اػػذّ سػػنتناكؿ تكظيػػؼ التػراث فػػي ركايػػات الممهػػاة الفمسػػطينية إلبػراايـ نصػػر ا
كالم لػػؼ " مػػف مكاليػػد عمػاف  1954مػػف أبػػكيف فمسػػطينييف ا تمعػػا مػػف أرضػػهما عػػاـ  ،1948تمقػػى

تعميمػػو فػػي مػػدارس ككالػػة الةػػكث الدكليػػة بمخػػيـ الكحػػدات لالج ػػيف الفمسػػطينييف كأكمػػؿ د ارسػػتو فػػي

مرك ػػز ت ػػدريب عم ػػاف إلع ػػداد المعمم ػػيف .غ ػػادر إل ػػى الس ػػعكدية كعم ػػؿ مدرسػ ػان ف ػػي األعػ ػكاـ -1976

 1978حيث عاد بعداا إلى عماف .ككانت حصيمة اذّ التجربة ركايتو األكلى يبرارم الحمى كمنذ

ذلؾ الحيف يعمؿ في الصحافة.

أىـ أعمالو:
أكالن  :الدكاكيف الشعرية:

 الخي ػػكؿ عم ػػى مش ػػارؼ المدين ػػة  -دار الش ػػركؽ عم ػػاف  -الم سس ػػة العربي ػػة لمد ارس ػػات كالنش ػػربيركت.

 -المطر في الداخؿ  -دار الشركؽ  -الم سسة العربية.

 أناش ػػيد الص ػػباح  -دار الش ػػركؽ  -الحػ ػكار األخي ػػر ب ػػؿ مقت ػػؿ العص ػػفكر ب ػػد ا ؽ  -ط -1دارالشركؽ عماف  -طبعك ثانية دار أبك عرفة  -القدس  -ط 3بيركت.

 نعم ػػاف يس ػػترد لكن ػػو  -الم سس ػػة العربي ػػة -.الفت ػػى النه ػػر كالجنػ ػراؿ  -دار الش ػػركؽ  -كالمرك ػػزالعربي لممطبكعات  -بيركت -.عكاصؼ القمب  -دار الشركؽ

 -حطب أخضر  -دار الشركؽ.

 فضيحة الثعمب  -دار الشركؽ. كامتدت األرض حتى الجنكب  -مختػارات شػعرية طػرابمس  -ليبيػا - .الرحمػة الثانيػة  -صػا دمف ديكاف الخيكؿ...بةداد.

 -صباح الخير يا أطفاؿ

 أشياا طيبة نسميها الكطف.ي1

التراث كالتجديد ،حسف حفني - ،مك فنا مف التراث القديـ ،-ط ، 5الم سسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،

بيركت سنة  ، 2000ص.13
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ثانيان :الركايات:
 ب ػ ػرارم الحمػ ػػى  -دار الشػ ػػركؽ  -م سسػ ػػة األبحػ ػػاث العربيػ ػػة  ،دار الشػ ػػركؽ طبعػ ػػة ثانيػ ػػة.1992

 األمػكاج البريػة  -سػيناريك االنتفاضػة  -ط - 1مجمػة  ،88ط 2القػدس  ،89ط - 3بيػػركت89ط 4دمشؽ 1990

 -عك  -دار الشركؽ عماف  1990كالمركز العربي لممطبكعات بيركت.

 مجرد  2فقط  -دار الشركؽ عماف  1990كالمركز العربي لممطبكعات بيركت.نػػاؿ الجػػا زة التقديريػػة لرابطػػة الكتػػاب األردنيػػيف  3مػرات عػػف ثػػالث مػػف مجمكعاتػػو الشػػعرية
كجا زة يعرار األدبية .
صدرت يبرارم الحمى باإلنجميزية ك يالحكار األخير ...باأللمانية.
كما صدرت مختارات مف صا دّ باإلنجميزية كالركسية كالفرنسية".

ي)1

ك ػػد أبػػدل الػػدكتكر إحسػػاف عبػػاس إعجابػػو بػػو بكممػػة صػػةيرة فػػي ديػكاف كبيػػر" اتجػػاكز حػػدكد
الطمػػكح الطبيعػػي لػػك ادعيػػت إننػػي اسػػتطيع كتابػػة د ارسػػة نقديػػة د يقػػة عػػف ديػكاف إبػراايـ نصػػر ا ا

أرضػػااا كيرضػػى بهػػا القػراا فقػػد طػػع إبػراايـ نصػػر ا م ارحػػؿ عديػػدة كرسػػـ لتطػػكر شػػعرّ خطػػا فيػػو

امتداد كفيو انعطافات "

ي)2

.

كيق ػػكؿ أيض ػػا عن ػػو  " :ا ػػذا ا ػػك إبػ ػراايـ نص ػػر ا  ...لعم ػػو أكث ػػر ص ػػكت تف ػػردا ف ػػي جيم ػػو
اسػػتطاع أف يحقػػؽ معجػزة فنيػػة حػػيف تعامػػؿ مػػع الصػػكر الحديثػػة  -التػػي اػػي صػػكرّ الخاصػػة ،كمػػع

المةة الحديثة التي اي لةتو الخاصة"...

ي)3

.

كمنظكر األديب إبراايـ نصر ا عنػد النقػاد فيقػكؿ الصػحفي عمػاد الػكرداني بعػد لقػاا مػع

إب ػراايـ نصػػر ا  " :فػػي اػػذا الح ػكار نكتشػػؼ كلػػع إب ػراايـ نصػػر ا بالصػػكرة ،ككيػػؼ أف تشػػكمها
يتخ ػػذ م ارج ػػع مختمف ػػة ،تم ػػت م ػػف الحي ػػاة بمفار اته ػػا كمطباته ػػا كبم ػػا تتيح ػػو م ػػف تمكن ػػات ػػادرة عم ػػى
ي1
ي2
ي3

األعماؿ الشعرية ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،1دار الفارس لمنشر كالتكزيع ،عماف ،1994 ،ص.663
تقديـ كمقتطفات حكؿ شعر إبراايـ نصر ا  ،احساف عباس ،ص .164
المرجع السابؽ ،نفسو.
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االنسالت إلى اإلبداع ،كاي التمكنات التي ادتو إلى التأريخ لمعذاب الفمسطيني عبر مشركع الممهػاة
الفمسطينية المتجذر في تربتو كالممتد في رنيف كنصؼ ،كالمتنقؿ في حقب تاريخية مختمفة منها مػا

عاشو الكاتب كعايشو ،كمنها ما بحث عنو في أرك ة الحكاية الم جمة ،ليظؿ مشركع الممهاة مفتكحػان

كمشرعان عمى المستقبؿ بأس متو الشا كة ،كالى جانب مشركع الممهػاة دشػف الكاتػب مشػركعان يخػر اػك
مشركع الشرفات التي يمكف اعتباراا بمثابة مرايا لكا ع عصي عمى الفهـ ،كابراايـ نصر ا يحػاكؿ

أف يقدـ رااتو لممكاف كلإلنساف كلمكجػكد .كالػى جانػب إشػكاالت الركايػة الجماليػة كالمعرفيػة ،يعتػرؼ

إب ػراايـ نصػػر ا أف الكتابػػة الممانعػػة التػػي تفكػػر خػػارج نسػػؽ الم سسػػة الرسػػمية تعػػرض صػػاحبها
لممحػػف ،لكػػف يبقػػى الػػنص كحػػدّ اػػك الضػػامف لسػػالمة كاتبػػو ،كيبقػػى الكتػػاب مفتكح ػان نحػػك المةيػػب
كالمقصى ،فكؿ كتاب يصػدرّ إبػراايـ نصػر ا مػا اػك إال فصػؿ مػف فصػكؿ كتػاب مفتػكح".

ي1

يعػد

مك ػػؼ إب ػراايـ نصػػر ا مػػف تكظيػػؼ الت ػراث  ،مك ػػؼ جمػػالي  ،كيمثػػؿ مك ف ػان فكري ػان عممي ػان  ،بحيػػث

يعتبػػر تضػػميف الركايػػة حػػدثان تاريخي ػان إنمػػا ي ػراد بػػو  ،استحضػػار مضػػمكف كدالالتػػو ا ليكػػكف عنص ػ انر
يدخؿ في مككنات التجربة الشعكرية كالركا ية الحديثة .

فالكاتػػب إب ػراايـ نصػػر ا مػػف الكتػػاب الفمسػػطينييف المهتمػػيف بالصػػكرة كالمةػػة كالحداثػػة فػػي
الكتابػػة ،كال يخفػػى عمػػى القػػارئ العربػػي منػػذ الكامػػة األكلػػى لمق ػرااة فػػي ركاياتػػو الكػػـ المعرفػػي الها ػػؿ
لمتاريخ ،كالقدرة الخار ة عمى تكظيفو بطال ة كمركنة لتكصيؿ أادافو ،كما يالحظ القارئ العربي منذ
الكامة األكلى غ ازرة اإلنتاج كجكدتو ،فهك مف الكتاب الذيف لػديهـ كػـ ثقػافي اا ػؿ كال يبخػؿ بػو عمػى

القراا ليزيدكا مف معارفهـ كي صمكا لتراثهـ كليرسخكا لحضارتهـ.
فقػػط كتػػب إب ػراايـ نصػػر ا فػػي الممهػػاة الفمسػػطينية سػػبع ركايػػات ،كػػؿ ركايػػة مسػػتقمة عػػف

األخرل تماما في شخكصها ك بنا ها الفنػي ك أحػداثها...تتنػاكؿ القضػية الفمسػطينية عمػى مػدل ما ػة
كخمسػػيف عامػػا بػػداان مػػف نهايػػات القػػرف السػػابع عشػػر " ك ػػد بػػدأ مشػػركع الممهػػاة الفمسػػطينية عػػاـ

 .1985ككانػػت نيػػة نصػػر ا أف يكتػػب ركايػػة كحيػػدة ،فػػهذا بالحكايػػة تتناسػػؿ لتفػػرز سػػبع ركايػػات
ضمف مشركعو األدبي الكطني .أمر طبيعي في نظرّ ،فالقضية الفمسػطينية -بتشػعباتها كانعطافاتهػا

كمالحمها -أكبر مف ركاية كحيدة مهما كانت درجة تكثيفها كشمكليتها.

ي1

لقاا صحفي مع إبراايـ نصر ا  ،عماد الكرداني ،

http://www.alquds.co.uk/?p=44149
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كيضػ ػ ػ ػػـ المشػ ػ ػ ػػركع ركايػ ػ ػ ػػات طيػ ػ ػ ػػكر الحػ ػ ػ ػػذر  ،96ك طفػ ػ ػ ػػؿ الممحػ ػ ػ ػػاة  ،2002ك زيتػ ػ ػ ػػكف

الش ػ ػكارع  ، 2004ك أع ػ ػراس يمنػ ػػة  ،ك تحػ ػػت شػ ػػمس الضػ ػػحى  ،ك زمػ ػػف الخيػ ػػكؿ البيضػ ػػاا 2007
ك ناديؿ ممؾ الجميؿ .2012
كبةض النظر عف طبيعة المضاميف التي يتناكلها الركا ي الفمسطيني ،فهف إبراايـ نصر ا

ي كػد أف ابتكػار الشػكؿ يشػكؿ المتعػة الكبػرل لمكتابػػة األدبيػة ،كالػكعي باألشػكاؿ  ،يتسػاكل لديػو مػػع

ػااز ،بػ ػػؿ تحػ ػػددّ طبيعػ ػػة الفضػ ػػااات كالشخص ػ ػػيات.
الػ ػػكعي بالمضػ ػػاميف .فالشػ ػػكؿ لػ ػػيس كعػ ػػاا ج ػ ػ ان
كيشػػدد الكاتػػب عمػػى العنايػػة بالشػػكؿ ألنػػو ال تكفػػي المراانػػة عمػػى المكضػػكع كتقػػديـ تنػػازؿ مػػا عمػػى

مس ػػتكل العنص ػػر اإلب ػػداعي ،أس ػػمكبا كلة ػػة كتركيبػ ػان .كف ػػي ا ػػذا الس ػػياؽ ،ي ػػرل إبػ ػراايـ نص ػػر ا أف
القضايا الكبيرة بحاجة إلى إبداع كبير ،ألف ما دكف ذلؾ يسيا إليها .

كعمى غرار مقكلة الشاعر الراحؿ محمكد دركيش ارحمكنا مف اذا الحب القاسي  ،في إشارة

إلػػى المجػػامالت التػػي يحظػػى بهػػا األديػػب الفمسػػطيني تكريم ػان لنضػػالو كنبػػؿ ضػػيتو ،ي ػرفض إب ػراايـ
نصر ا تقييـ المبدع الفمسطيني مف زاكية ارتباطو حص انر بقضية شعبو .كيقكؿ  " :ينبةي محاكرة

التجرب ػ ػػة اإلبداعي ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية بك ػ ػػؿ س ػ ػػكة ،ال إس ػ ػػباغ عش ػ ػػؽ ال مش ػ ػػركط عميه ػ ػػا إيم ػ ػػاف ب ػ ػػالنص
المتمقي ال كجكد لو لحظة الكتابة لدل إبراايـ نصر ا  ،لكنو يحرص عمػى أف يرضػي نفسػو كقػارئ
كأف ي مف بنصو .حين ذ ال يهمو رأم معارض أك مشكؾ".

ي)1

إف إبػ ػراايـ نص ػػر ا أطم ػػؽ عم ػػى مش ػػركعو الركا ػػي لف ػػظ الممه ػػاة الفمس ػػطينية ك ػػد أخ ػػذ ا ػػذّ
ٌ
التسػػمية مػػف المسػػرح ،ك ػػد عرفهػػا أرسػػطك " بػػأف فػػف الممهػػاة أك الككميػػديا فػػف ضػػاحؾ كسػػاخر يسػػتمد
مكضػكعاتو كشخصػػياتو مػػف حيػاة الشػػعب كأفػرادّ بػػؿ كينػزؿ أحيانػػا كثيػرة إلػى حيػػاة الػػداماا كأفػراداـ

كلةػػتهـ " ي)2ك ػػد اتفػػؽ النػػاس منػػذ أ ػػدـ العصػػكر أف الممهػػاة " تمثػػؿ الصػراع بػػيف الشخصػػيات أك بػػيف

الجنسيف الذكر كاألنثى ،أك بيف الفرد كالمجتمع كيستخدـ لذلؾ الشخصيات األكثر اتضاعان "

ي)3

ي http://maktoob.news.yahoo.com/1 1نزار الفراكم ،اكتب عف المكت ي ألني عشت داخمو  ،الجزيرة،
األربعاا 10 ،إبريؿ2013 ،

ي2
ي3

فنكف األدب العربي الفف التمثيمي المسرح ،محمد مندكر ،طي ، 1نهضة مصر1989 ،القاارة ،ص.81
المسرح أصكلو كاتجاااتو المعاصرة ،محمد زكي العشماكم ،ط ،2دار النهضة العربية ،بيركت،1995 ،
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المقصكد بتكظيؼ التراث اك استخداـ معطياتو استخدامان فنيػان إيحا يػان كتكظيفهػا رمزيػان لحمػؿ

األبعػػاد المعاصػرة لمر يػػة األدبيػػة لألديػػب بحيػػث يسػػقط األديػػب عػػف معطيػػات التػراث مالمػ معاناتػػو
الخاصػ ػػة  ،فتصػ ػػب اػ ػػذّ المعطيػ ػػات تراثيػ ػػة معاص ػ ػرة  ،تعبػ ػػر عػ ػػف أشػ ػػد امػ ػػكـ األديػ ػػب المعاصػ ػػر
خصكص ػػية كمعاصػ ػرة ف ػػي الك ػػت ال ػػذم تحم ػػؿ في ػػو ك ػػؿ ع ار ػػة التػ ػراث كك ػػؿ أص ػػالتو  ،كبه ػػذا تب ػػدك

عناصر التراث خيكطان أصيمة مف نسيج الر ية األدبية المعاصرة  ،كليست شػي ان مقحمػان أك مفػركض
عميها مف الخارج  .يأخذ مف التراث كيعطيو  ،يستفيد بذلؾ األديب كالتراث .

ك المتأمؿ في ممهاة إبراايـ نصر ا يكتشؼ إنها ال تعدك ككنها عناصر درامية تفضي إلى

مأساة شعبنا فالممهاة تصكر الكا ع إذف اي أحػد أشػكاؿ الكا عيػة ،كلكػف الممهػاة تختمػؼ عػف الكا عيػة
كفيػػو يقػػكؿ ي محمػػد زكػػي العشػػماكم  " :يتض ػ لػػؾ العال ػػة بػػيف الممهػػاة كالكا عيػػة إذا عرفػػت أف
المجاؿ الذم تدكر فيو الممهػاة اػك مجػاؿ اجتمػاعي كا عػي ،كأف مػف شػأف الممهػاة أف تعػالج عػادات
األشخاص التي د تتفؽ مع أكضاع المجتمع أك تتعارض معها" ي.)1

فالممهاة كا عية ذات مجاؿ كا عي ترسـ الحياة كما اي كتبتعد عف تصكير المثػؿ فقػط  ،بػؿ

ترسـ الحقيقة الكا عية كالماثمة بكؿ تفاصيمها .كيردؼ ي محمد زكي العشماكم

ػا ال  " :إف الممهػاة

تعتبر صػكرة معنكيػة لممجتمػع أك اػي عمػى األ ػؿ تصػكر مػف المجتمػع بعػض جكانبػو الخاصػة كتقػع

عمى بعض النماذج كالطبقات المنحرفة كتعقبها بالضحؾ "كمف انا تتض الحقيقػة الكامنػة مػف كراا
تكظيؼ الممهاة في الركايات كالمسرح لتصكير الكا ع الماثؿ في المجتمعات  ،كمػا إف كاجػب الممهػاة

فػػي رأم ي محمػػد زكػػي العشػػماكم  " :أف تعا ػػب البطػػؿ الػػذم يخػػرج عمػػى تقاليػػد طا فػػة محػػدكدة أك
الذم يخرج عمى أكضاع الجنس البشرم كمػو كيتحػدل مػا يمميػو اإلدراؾ الفطػرم السػميـ حتػى يصػب
سخرية الناس كمكضع لمزاـ كتهكمهـ" ي.)2

فالضػػحؾ شػػرط أساسػػي فػػي الممهػػاة  ،كاػػذا مػػا يكضػػحو لنػػا الػػدكتكر محمػػد من ػدكر " :ككػػاف
سػػالح الككميػػديا كمػػا ال يػزاؿ حتػػى اليػػكـ اػػك إثػػارة الضػػحؾ كالسػػخرية كاعتباراػػا السػػالح االجتمػػاعي
القكم في ركع كؿ ما اك خارج عف مكاصفات المجتمع كمألكؼ الحياة "ي.)3

ي1
ي2
ي3

المسرح أصكلو كاتجاااتو المعاصرة  ،ص.36
المرجع السابؽ ،ص37
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لـ يكف ادؼ الضحؾ في الممهاة حسبانو مصػدر التسػمية كاإلضػحاؾ فقػط  ،بػؿ كػاف بمثابػة

كسيمة لنقد الكا ع كاالستهزاا مف األكضاع االجتماعية الراكدة كالقا مة في الك ت الحالي ،ك د يككف
أيضا نابعان مف حقد دفيف كما يكض عمي أحمد باكثير بقكلو " ك د يبدك غريبان أف الفكااة كالسخرية
تنبعاف مف الحقد كالسخط ،كلكف تجربتي الشخصية عمى األ ؿ د أثبتت لي اذّ الحقيقة " ي.)1

فالنظر إلػى األكضػاع االجتماعيػة بعػيف نا ػد كمػتفحص ػد تشػعرؾ بالضػجر كاالنزعػاج لمػا

يدكر حكلؾ فال تستطيع إال أف تحاكؿ أف تصكر الكا ع الػذم انتابػؾ بسػببو الضػيؽ كالضػجر ،كعنػد

النظر في الممهاة اإلنسانية األكلى نجد بداياتها عمى يد بمزاؾ فهك أبك الممهاة اإلنسانية في فرنسا

كتبعو بعد ذلػؾ دانتػي كلكػف عنػد القػرااة فػي الككميػديا اإللهيػة نجػد اف دانتػي كػاف يقػؼ عنػد
محطات مختمفو عف العقاب كالثكاب كالجنة كالنار كتصكيراا بمنطمؽ ككميدم.
كما أف لةة الممهاة كما أكرداا محمد مندكر في كتابو "حيث لمةة الممهاة أف تسؼ أحيانا بؿ

كأف تنزؿ إلى مستكل لةة العكاـ"ي.)2

ككم ػػا أكرد محم ػػد منػ ػدكر "أف الككمي ػػديا تس ػػتقي مادته ػػا م ػػف حي ػػاة الش ػػعب كشخص ػػياتها م ػػف

أفرادّ ،كتستمد مادتها مف الحياة المعاصرة كتعالج المشاكؿ األخال يػة كاالجتماعيػة الراانػة كمػف فػي
حياة عامة الشعب"ي.)3

كاذا ما نجدّ ماثالن فعالن في مشركع إبراايـ نصر ا في الممهاة الفمسطينية حيث إنو صكر

الكا ع الفمسطيني كعاداتو كتقاليدّ صكر الظمـ الكا ػع عمػى الشػعب ،ك صػكر المعانػاة كالعػذاب الػذم
اساّ الشعب ،بؿ كاف د يقان في تصكير الحقا ؽ الكا عة عمى الشعب كالظمـ بكؿ كينكنتو كلػـ يخػؼ

منػػو شػػي ان ،كمػػا أف أبطػػاؿ الممهػػاة اػػـ أبطػػاؿ مجتمػػع كحيػػاة شػػعبية كشخصػػياتو لػػـ تكػػف شخصػػيات
تصكر طبقة النبالا ،بؿ اي تصكر الطبقة الشعبية مف المجتمع الفمسطيني ،كلكػف بالنسػبة لتعريػؼ

أرسطك لمممهاة كما أكردّ يمحمد مندكر بأنو فف ضاحؾ كساخر لـ يكف يتكافؽ الكاتػب مػع أرسػطك
مػػف اػػذّ الناحيػػة ،ربمػػا فػػي ركايػػة يطفػػؿ الممحػػاة  ،كػػاف إبػراايـ نصػػر ا يسػػخر مػػف الكا ػػع العربػػي

المتخمػػؼ الهػػش خػػالؿ النصػؼ األكؿ مػػف القػػرف العشػريف ،فقػػد كانػػت اػػذّ الركايػػة اػػي الكحيػػدة التػػي
ي1
ي2
ي3

فف المسرحية مف خالؿ تجاربي الشخصية ،أحمد باكثير ،طي ، 2دار المعرفة ،القاارة ،1964 ،ص.26
فنكف األدب العربي الفف التمثيمي المسرح ،محمد مندكر ،طي ، 1نهضة مصر1989 ،القاارة  ،ص.82
المرجع السابؽ ،ص.85
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كتبت فػي أجػكاا مػف السػخرية السػكدااا لمػتهكـ عمػى حػاؿ جنػكد جػيش اإلنقػاد عػاـ النكبػة  ،فكانػت

اػػذّ الركايػػة سػػاخرة عػػف بطػػؿ ممحػػك ،كعػػف زمػػف صػػاغتو األكاذيػػب ك ػػيـ التخمػػؼ كاألكاػػاـ الكبي ػرة،
كلكػػف بػػا ي الركايػػات السػػت فػػي المشػػركع الركا ػػي لػػـ تكػػف تحمػػؿ السػػخرية كال الػػتهكـ فػػي مضػػامينها

الست ،ربما أراد الكاتب استخداـ لفظة الممهػاة مػع عممػو يقينػا بأنهػا تحمػؿ معنػى السػخرية كالضػحؾ
ليشػػعر القػػارئ بالحػػاؿ السػػاخر التهكمػػي الػػذم كصػػؿ اليػػو الم ػكاطف الفمسػػطيني كليشػػعر القػػارئ بػػأف

العالـ العربي يقؼ صامدا ساكتا اتجاّ ما يصيب الفمسطينييف مف مآس تشعرّ بالسخرية كالتهكـ مف

المك ؼ العربي ،كيمكف أف يككف اختيار اذا االسػـ ا ألف الممهػاة كانػت تنتهػي نهايػة سػعيدة ،كربمػا
يككف تجاّ اذّ النهاية السعيدة لكطنو .كيقكؿ يعدناف الجكاريش  " :يعد إبراايـ نصػر ا مػف أكثػر

الركا ييف الفمسطينييف تكسال بالتقنيػات التجريبيػة الحديثػة مثػؿ :القطػع الزمػاني كالمكػاني ،كاالعتمػاد

عم ػػى معطي ػػات التحمي ػػؿ النفس ػػي ،كاالس ػػتفادة م ػػف تقني ػػات الفن ػػكف األخ ػػرل ،كاخ ػػتالط ال ػػكاـ ب ػػالكا ع،
كتداخؿ الحمـ كالكابكس بالكا ع عمى نحك يصعب التفريؽ بينهما عمى مستكل الركاية في كثيػر مػف

األحياف ،لذا جػاات شخصػياتو نمػاذج كرمػك انز لقضػايا إنسػانية كاجتماعيػة كسياسػية حسػب المكضػكع
الذم ينتظـ الركاية"

ي)1

كبالنسػػبة لمةػػة فقػػد أكرد يمحمػػد من ػدكر أف المةػػة كانػػت تسػػؼ أحيانػػا كلكننػػا ال نجػػد اػػذا فػػي
مشركع الكاتب  ،فقد كانت لةتو لةة فصحى  ،ككانت ترتقي أحيانا إلى المةة الشاعرية في الكتابة

ا ألنو شاعر فطبيعي أف ترتقي لةتو في الكتابة إلى المةة الشاعرية ،كانت ترد عندّ بعض الكممات
العامية كلكف كاف يكرداا عمى لساف شخصياتو كما تسمى األمانة العممية فػي نقػؿ المعمكمػات عمػى

لساف أصحابها ،فقػد كانػت المةػة تتناسػب مػع األحػداث كترتقػي كتهػبط عمػى حسػب مجريػات األمػكر

في الركايات.

يقػػكؿ يمحمػػد زكػػي العشػػماكم  ":الفػػرؽ بػػيف المأسػػاة كالممهػػاة لػػيس كمػػا يقػػاؿ اػػك الفػػرؽ بػػيف
خاتمة كؿ منهما ،فهذا انتهت الركاية بفشؿ بطمها كمكتو كانت مأساة ،كاذا انتهت بفكز البطؿ كظفرّ
بمف يحب فهي الممهاة ،كانما المسألة تتعمؽ باتجاايف مختمفيف تماـ االختالؼ .كما النهاية كالخاتمة

ي1

حركة التجريب في الركاية الفمسطينية مف الستينات حتى عاـ  ،1995عدناف عثماف الجكاريش ،رسالة دكتكراة،

 ،2000ص.209
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فػػي كػػؿ مػػف النػػكعيف إال نتيجػػة طبيعيػػة تحتمهػػا مػػا فػػي الكػػكف كمػػو مػػف سػػببيو مطػػردّ ،فػػهذا ت ػكافرت
األسباب تكافرت المسببات في أثراا " ي.)1

ربما يتفؽ إبراايـ نصر ا مع رأم يالعشماكم فعندما نق أر الركاية منذ بدايتها نجد األسباب

كاضػحة ،الػػدفاع عػف األرض ضػػد المحتػػؿ الةاصػب الػػذم تعػػدل عميهػا كانػػتقـ مػػف أامهػا ،فػػي تجنيػد
المػ ػػدافعكف كيضػ ػػحكف بػ ػػأركاحهـ مقابػ ػػؿ اسػ ػػترداد األرض ،كاعػ ػػالا كممػ ػػة الحػ ػػؽ ،بالتػ ػػالي سػ ػػتظهر

المسببات الحزينة بفقد ا الا المدافعيف عف األرض كاستشهاداـ ،كاذّ األجكاا الحزينة بفقد األبطاؿ

ما اي إال نتيجة حتمية لمػدفاع ضػد محتػؿ يمتمػؾ عػدة كعتػادان أفضػؿ كأ ػكل ،مػف انػا تػأتي النهايػة
الحزينة التي تتكافػؽ مػع المأسػاة بػالرغـ مػف تسػمية الركايػة بالممهػاة الفمسػطينية ك ػد أكرد الباحػث فػي

السػابؽ دالالت اػذّ التسػمية .كاسػـ ي الممهػاة جػاا أصػالن مػف المسػرح  ،كلكػف بعػد أف كتػب دانتػػي
الككميديا االلهية  ،أصب االسـ يعني ممحمة كبيرة  ،كبهذا المعنى أخذّ بمزاؾ فػي الممهػاة اإلنسػانية

 ،كأخذّ إبراايـ نصر ا بمعنى ي ممحمة الشعب الفمسطيني كال يحمؿ معنى السخرية مف الممهػاة

األصمية .


ي1

المسرح أصكلو كاتجاااتو المعاصرة ،محمد زكي العشماكم ،ط ،2دار النهضة العربية ،بيركت ،1995 ،ص.13
13














الفرل األول
توظيف الرتاث الديين





 المبحث األكؿ :تكظيؼ القرآف الكريـ المبحث الثاني :تكظيؼ األحاديث النبكية الشريفة المبحث الثالث :تكظيؼ القصص الدينية




















14


الفصؿ األكؿ:

تكظيؼ التػػراث الدينػػػػػػي
يعػد الػديف مصػد انر خصػبان مػف مصػادر اإللهػاـ األكؿ عنػد المبػدعيف ،الرتبػاط اٌلػديف بحيػاة
كيتمثػؿ
الٌناس اليكمية كالمعيشية ارتباطان كثيقان ،كيحت ٌؿ دك انر كبي انر في تشكيؿ الكجداف الٌتراثي لألمػةٌ ،
الٌتػراث الػديني فػي الكتػب السػماكية المقدسػة كمػا يحيطهػا مػف أبعػاد دينيػة أخػرل ،فػالقريف الكػريـ

كالكتاب المقدس مثالن كانا مصدريف أساسػييف امتػاح منهمػا األدبػاا ،كحاكركامػا فػي عصػكر األدب
بعد عصر صدر اإلسالـ في كثير مف المكا ؼ.
كاسػػتحؽ التػراث الػػديني التقػػديـ فػػي الد ارسػػة عمػػى مػػا سػكاّ مػػف أشػػكاؿ التػراث كأنماطػػو كذلػػؾ
ألسباب أامها:
 -1ألنو نمط أصيؿ ،كمرجع مقدس.
 -2ألنو يتردد في الركايات في غير مكاطف.
 -3يتردد أكثر مف غيرّ مف ألكاف التراث كأشكالو.
كلقد تأثر الكاتب إبراايـ نصر ا بالقراف الكريـ كاألحاديث النبكية كالديانات السابقة ،كنجد
ذلػػؾ مػػاثال فػػي ركاياتػػو ،فطريقػػة تناكلػػو ل يػػات كاألحاديػػث النبكيػػة ،مػػا اػػي إال صػػكرة يعكػػس مػػف
خاللهػػا ثقافتػػو الدينيػػة كاطالعػػو عمػػى الػػديانات كاألع ػراؼ الدينيػػة ..لقػػد كػػاف لمت ػراث الػػديني بصػػكرّ
فسخر كؿ ما حكتو ثقافتو مف القريف الكريـ،
المختمفة ،حضكر كاض في ركايات إبراايـ نصر ا ٌ ،
كاألحاديث النبكية ،كالمأثكرات الدينية ،في بناا ركاياتو ،فكاف التراث الديني مف الركافد الثقافيػة التػي
صقمت ثقافة الكاتب إبراايـ نصر ا في الممهاة الفمسطينية.
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المبحث األكؿ:

تكظيؼ القرآف الكريـ
يعد النص القريني مصد انر مهمان مف مصادر التعبير الركا ي كتكثيؼ الداللة كاث ار هػا بػالرمكز

الخصػبة فػػي ركايػػات إبػراايـ نصػر ا  ،إذا يالحػػظ أنػػو ػػد اسػػتثمر ثقافتػو الدينيػػة بشػػتى الطػػرؽ التػػي
تناس ػػب تجربت ػػو كر يت ػػو ،فن ػػكع ب ػػيف اس ػػتمهاـ بع ػػض المع ػػاني القريني ػػة ،كا تب ػػاس بع ػػض النصػػػكص
كاإليحاا أك اإلشارة ،مستةال الطا ة التعبيرية لمفظ القريني ،كفي ظنػي أف تسػكي

ذلػؾ يعػكد لماايػة

رمػػكز كدالالت ا ػػذّ اآلي ػػات القريني ػػة التػػي تفس ػػر معان ػػاة الش ػػعب الفمسػػطيني كتب ػػكح بمك ػػؼ الكات ػػب
كر يتو ،كالشكااد كثيرة عمى درة الكاتب عمى تكظيؼ القريف لتكصيؿ الفكرة المراد تكصيمها.
ففي ركاية يأعراس آمنو يكرد الكاتب اذّ العبارة التي تكظؼ النص القرينػي بشػكؿ ضػمني

فمػػـ يػػكرد الكاتػػب الػػنص القرينػػي فقػػط  ،بػػؿ ضػ ٌػمف عبارتػػو معنػػى الػػنص القرين ػي كمنهػػا " فقمػػت :
(الشيداء أحياء أيضا)  :أليس كذالؾ فقمت لؾ ! نعـ أحياء " ي. 1
اػػذّ العبػػارة كردت عمػػى لسػػاف ي جمػػاؿ زكج ي ناديػػة عنػػدما أطمػػؽ عميػػو الرصػػاص بيػػؿ
عرسػػو كخافػػت عركسػػو عميػػو فقػػاؿ لهػػا اػػذّ العبػػارات ليطم نهػػا كليكضػ لهػػا بأنػػو سػػيبقى حػػي دا م ػان

بجكارّ حتى لك رحؿ جسدّ  ،ستبقى ركحو حكلها ا لتحتفؿ بالفرح معها .

ك د كظفها الكاتب انا في ركايتو لمتأكيد عمى أاميػة مكانػة الشػهيد ،كالمنزلػة التػي يتمتػع بهػا
عند ا  ،ففي اذّ العبارة حث لمهمـ كلاللتحػاؽ بالشػهادة ،كتصػبير ألاػالي الشػهداا بػأف أبنػا هـ فػي
منزلػػة رفيعػػة كاػػـ ال ي ازلػػكف أحيػػاا كالػػدليؿ كلػػو تعػػالى " يرز ػػكف " ،فقػػد تكافػػؽ تكظيػػؼ الكاتػػب لهػػذّ

العبارة مع التكظيؼ القريني لها.

نجد في اذا السياؽ الركا ي محافظة عمى معنى السياؽ الديني فكال السػيا يف يكضػ مكانػة

الشهيد كالمنزلة التي يتمتع بها بعد استشهادّ.

ي1

أعراس يمنة ،ص .38
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ككرد أيضػا فػػي ركايػة يأعػراس آمنػػو عبػارة " لػػـ يسػػتطع أحػػد أف يثبػػت أف المر كػػة ذكػػكر

كاناث ،فكيؼ استطعت أنت ؟ كيؼ ؟ "

()1

اآليات ك د كظؼ الكاتب اذّ العبارة في ركايتو عنػدما جػاات رنػدّ إلػى يمنػو كأخبرتهػا بػأف
اناؾ ممكيف يحرساف بر زكجهػا الشػهيد ،كأف اػذيف الممكػيف المتمثمػيف عمػى شػكؿ امػرأتيف ػد التػا

لرنػػدّ (:اذىبػػي أنػػت ،ال تخشػػي عميػػو لػػف يكػػكف كحيػػدا ىنػػا)

ي2

كيريػػد الكاتػػب أف يكض ػ لنػػا بػػأف

الشهداا مكرمكف في بكراـ ،كاناؾ مف يحرسهـ مف المال كة ،لبياف الفضػؿ كأاميػة لالستشػهاد فػي

سػػبيؿ ا  ،فهػػي دعػػكة مبطنػػة تػػدعكنا لعػػدـ الخػػكؼ مػػف االستشػػهاد فػػي سػػبيؿ الػػكطف ،فهنػػاؾ الخيػػر

الكثير الذم ينتظر ا الا الشهداا مف نعيـ في القبر كفكز بحياة اآلخرة.

كيكض الكاتب في ركاية طفؿ الممحاة في عبارة " حكايتؾ ،كمػا تػرل ،كانػت خطػكة باتجػاه

تحكيػػؿ الميػػؿ الكبيػػر ىنػػاؾ إلػػى ابتسػػامات ،كشػػيقات ،كاسػػتعاذة عبػػر أىميػػا  :مػػف لػػو عمػػى ىػػذه

األرض يػػكـ سػػيحياه رغػػـ كػػؿ شػػيء ،كلػـ يػػنج مػػف مػػكت محقػػؽ كيػػذا ،إال ألف اإلرادة اإللييػػة قػػد
أعدت لو الكثير مما سيراه الحقا " (.)3

ك ػػد كظػػؼ الكاتػػب إب ػراايـ نصػػر ا اػػذّ اآليػػة ،ليرشػػدنا إلػػى الطريػػؽ السػػميـ لمرضػػا بػػالكا ع
كلمرجكع إلى ا فيمػا يصػيبنا كالرضػا بالقػدرا ليبػراف عمػى اػذا المعنػى فػي الركايػة عنػدما سػقط فيػو

يف اد كاك طفؿ مف سط بناية البيت كلػـ يصػب بمكػركّ ك ػد أحاطتػو العنايػة اإللهيػة ،كلػـ يكػف ػد
جػػاا ػػدرّ بػػالمكت بعػػداا فػػرح األاػػؿ بنجاتػػو كفرحػػت األـ بعكدتػػو إلػػى أحضػػانها سػػالما غانمػػا معػػافى
ك ػػد رسػػمت االبتسػػامات عمػػى محيااػػا بعػػد مػػا أطمقػػت الشػػهقات خكفػػا مػػف فقدانػػو ،فهػػك االبػػف الكحيػػد

لألسػ ػرة ب ػػيف ع ػػدد غي ػػر مي ػػؿ م ػػف البن ػػات .كاس ػػتخداـ إبػ ػراايـ نص ػػر ا له ػػذا المعن ػػى يش ػػعرنا بقكت ػػو
اإليمانية كامتالكو لقدر ً
كاؼ مف الصبر كالرضا بالكا ع كالقضاا كالقدر.
كيكظؼ إبراايـ نصر ا الزمف في ركايتو يطفؿ الممحاة متأث ار بالقريف الكريـ في عبارتػو "

حيف تبيف ليػـ الخػيط األبػيض مػف الخػيط األسػكد راحػت سػيكؿ القمػف تمتػد خمفيػـ كتجػرم نحػك
سفكح جباؿ خضراء بعيدة "

ي1
ي2
ي3
ي4

ي4

في اذّ العبارة تكظيؼ لمزمف كفيو تكافؽ الستخداـ الكاتب إبػراايـ

أعراس يمنة ،ص .93
المصدر السابؽ ،ص.91
طفؿ الممحاة ،ص.15

المصدر السابؽ ،ص.221
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نصػػر ا لػػنفس المعنػػى الم ػراد ،كاػػك الػػزمف كداللػػة اسػػتخدامو ،كتكظيفػػو لهػػذّ اآليػػة إلب ػراز ثقافتػػو

الدينية ،كلتكظيؼ اآليات القرينية في الكتابات الركا ية  ،كبػذلؾ يعتبػر القػريف الكػريـ اػك النبػع األكؿ

لممفػػردات كالجمػػؿ ا ليثػػرم مادتػػو المةكيػػة كجممػػو اإلنشػػا ية .كنالحػػظ اسػػتخدامها فػػي اػػذّ الركايػػة ا
لبياف الزمف الذم بدأ ،كطمػكع الفجػر الػذم يعمػو الهػدكا بسػبب الحصػار اإلسػ ار يمي ،لممكػاف فقػد عػـ
الهػػدكا كالسػػككف المكػػاف كلػػـ يتحػػرؾ سػػاكف طيمػػة الميػػؿ إلػػى أف بػػدأ الخػػيط األبػػيض بػػاالنفالت مػػف

الخيط األسكد كبزكغ الفجر.
يكض ػ الكاتػػب فػػي ركايػػة ي ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ أاميػػة شػػجرة الزيتػػكف ،كيػػذكر أنهػػا شػػجرة

مباركة في عبارتو " ثرث سنكات قحط تركت سيكؿ البعنة كعرابة كجديف كالػدامكف كترشػيحا كمػا

جاكرىػػا مػػف قػػرل ،مسػػاحات شػػاحبة ال حيػػاة فييػػا ،جفػػت الينػػابيع ،كبػػدأ احتفػػاظ أشػػجار الزيتػػكف
بأكراقيا الناشفة ،أشبو بمعجزة ،حتى قيؿ  :لك لـ يرد اسميا فػي القػرآف كشػجرة مباركػة لمػا بقػي

عمى أغصانيا كرقة كاحدة !" ي. 1

ك ػػد كظػػؼ الكاتػػب إبػراايـ نصػػر ا اػػذّ اآليػػات لمداللػػة عمػػى أاميػػة شػػجرة الزيتػػكف كلمداللػػة

عمى مباركة ا لها ،فهي ال تتكاجد إال في بالد الشرؽ األكسػط " اػذّ الشػجرة اػي مػف أصػؿ بمػداف
البحر األبيض المتكسط ،كصمت إلى إسبانيا عف طريؽ الفينيقييف كاإلغريؽ .كاذا كاف الركمػاف أكؿ

مػػف نشػػر ز ارعػػة اػػذّ الشػػجرة فػػي كػػؿ شػػبو الجزي ػرة اإلبيريػػة ،فػػهف المسػػمميف اػػـ الػػذيف طػػكركا تقنيػػة
اسػػتخراج الزيػػت .ك بػػؿ مػػيالد المسػػي كانػػت اػػذّ الشػػجرة مكجػػكدة فػػي الشػػرؽ األكسػػط كشػػبو الجزيػرة

العربية .كفي المةرب الشر ي يشكؿ الزيتكف كمشتقاتو أحد الركا ز اال تصادية المهمة لمساكنة".

ي2

يحػػاكؿ إب ػراايـ نصػػر ا فػػي اػػذا المكضػػع مػػف الركايػػة التأكيػػد عمػػى أاميػػة أشػػجار الزيتػػكف

ك داستها ،كاي دعكة مبطنة منو لألجياؿ القادمة بالمحافظػة عمػى اػذّ الشػجرة كزراعتهػا بشػكؿ دا ػـ
كرعايتهػا ،فهػي شػجرة أصػػيمة لهػا يمتهػا فػػي أرض فمسػطيف كجػذكراا منػذ القػػدـ ارسػخة كرسػكخ القػػيـ

كالمب ػادئ ،محفكظػػة مػػف ا عمػػى اػػذّ األرض .فػػي اػػذّ الفق ػرة يكض ػ الكاتػػب المعانػػاة التػػي لحقػػت
بأاػػالي البعنػػو كالػػدامكف ،فػػي فتػرة القحػػط كالجفػػاؼ كالسػػهكؿ التػػي أصػػبحت تخمػػك مػػف الخضػرة كمػػف
الحياة كلـ تحتفظ بالحياة سكل اذّ الشجرة التي حفظت كبكركػت مػف ا فػي اػذّ األرض ،كنالحػظ

مػػف تعمػؽ الكاتػػب بأشػػجار الزيتػػكف أنػػو أطمػػؽ عمػػى إحػػدل ركاياتػػو فػػي الممهػػاة يزيتػػكف الشػكارع ك ػػد
ي1
ي2

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .20

عبد الحميد بالعابد ،مجمة حراا ،مقاؿ ينكرانية شجرة الزيتكنة المباركة  ،العدد .2011 ،37
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حممت معنى مةاي ار صد بو رجاؿ المقاكمة ،كرسكخ اذّ الشجرة كرسكخ رجاؿ المقاكمة كثباتهـ في
كجو المحتؿ " .أتفهمػيف ،الزيتػكف يعنػي الكثيػر ،يعنػي أف تػزرع إلػى جانبػو زيتكنػا أيضػا ،كأف تنتظػرّ

حتى يصب زيتكنا حقيقيا ،أتفهميف؟"ي. 1

كظػػؼ الكاتػػب فػػي ركايػػة يزيتػػكف الشػكارع القػراف الكػريـ فػػي " فتحػػت أب ػكاب جيػػنـ ،كأضػػاء

الرصاص الترؿ"(.)2

فػػي اػػذّ الفق ػرة تصػػكير لالنتهاكػػات اإلس ػ ار يمية بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني ،فقػػد امػػت ػكات
االحتالؿ بفت النيراف ضد الشعب ،ككأنها كابؿ رصاص كيمتمؾ اذا الرصاص إضااات مشعة مف
يف
النيػراف ككػػأف نػػار جهػػنـ ػػد فتحػػت عمػػى الفمسػػطينييف كاػػذا يتكافػػؽ مػػع كلػػو تعػػالى  :ي ىك ًسػ ى
ػيؽ الِػ ًػذ ى
ً
ػكف
كىا فيًت ىح ٍت أ ٍىب ىك ياب ىيا ىكقى ى
ىكفىيركا إًلىى ىج ىي ِن ىـ يزىم ارن ىحتِى إً ىذا ىج ي
اؤ ى
سػ هؿ نمػن يك ٍـ ىي ٍتمي ى
اؿ لى يي ٍـ ىخ ىزىنتي ىيا أىلى ٍـ ىيػأٍت يك ٍـ ير ي
()3
اب عمىى ا ٍل ىك ً
ً
ً
ً
ً
عمى ٍي يكـ ً
يف)
اف ًر ى
آيات ىرنب يك ٍـ ىكيينذ يركىن يك ٍـ لقىاء ىي ٍك ًم يك ٍـ ىى ىذا قىاليكا ىبمىى ىكلىك ٍف ىحقِ ٍت ىكم ىم ية ا ٍل ىع ىذ ً ى
ى ٍ ى
فػػي اػػذّ اآليػػة تصػػكير لمسػػاعة كلك ػػت سػػياؽ الػػذيف كفػػركا بػػا كرسػػمو إلػػى جهػػنـ جماعػػات،
حت ػػى إذا جا كا ػػا ف ػػت الخزن ػػة المك أكم ػػكف به ػػا أبكابه ػػا الس ػػبعة ،كزج ػػركاـ ػػا ميف :كي ػػؼ تعص ػػكف ا
كتجحػػدكف أنػػو اإللػػو الحػػؽ كحػػدّ؟ ألػػـ يرسػػؿ إلػػيكـ رسػػال مػػنكـ يتمػػكف عمػػيكـ ييػػات ربكػػـ ،كيحػ وذركنكـ
أاػكاؿ اػػذا اليػػكـ؟ ػػالكا مقػريف بػػذنبهـ :بمػػى ػػد جػػاات رسػػؿ ربنػػا بػػالحؽ ،كحػ أػذركنا اػػذا اليػػكـ ،كلكػػف
كجب ػػت كمم ػػة ا أف عذاب ػػو ألا ػػؿ الكف ػػر ب ػػو ف ػػي ا ػػذّ اآلي ػػة تص ػػكير له ػػكؿ تم ػػؾ المحظ ػػة كلص ػػعكبة

معايشتها فجميع أبكاب جهنـ مشرعو لتستقبؿ الكافريف.
ك ػػد كظػػؼ الكاتػػب إبػراايـ اػػذّ اآليػػة بػػنفس المعنػػى الػكارد فػػي القػريف لمداللػػة عمػػى اػػكؿ تمػػؾ

المحظة التي مر بها الفمسطينيكف في ذلؾ الك ت ،فهي شبيهة بالك ت الذم يساؽ فيػو الكػافركف إلػى
نػػار جهػػنـ كتفػػت عمػػيهـ أبػكاب النيػراف ،فػػي اػػذّ الفقػرة يكضػ الكاتػػب االعتػػدااات الصػػهيكنية عمػػى

أبنػػاا الشػػعب الفمسػػطيني ،كمػػا يعػػانكّ مػػف تسػػمط كجبػػركت ك انتهاكػػات لحقػػك هـ فهػػك يعكػػس كا ػػع
األجيػػاؿ القادمػػة المعػػاش أك أراد أف يكثػػؽ لمعػػالـ مػػا يعيشػػو الفمسػػطيني داخػػؿ أرضػػو كػػؿ يػػكـ مػػف

معاناة ،كلكف مع اختالؼ في المسببات ،فه الا عصكا ا فاستحقكا أف يدخمكا نار جهػنـ ،كاسػتحقكا

ي1
ي2
ي3

زيتكف الشكارع ،ص.61
المصدر السابؽ ،ص .111

سكرة الزمر ،أية .71
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أف يحر كا فيها فالجزاا مف جنس العمػؿ بخػالؼ اػ الا الػذيف فتحػت عمػيهـ نيػراف جهػنـ ،كاػـ أمنػيف

مطم نيف ال حكؿ لهـ كال كة كال ناصر إال ا .

ك د أكرد الكاتب في ركاية يتحت شػمس الضػحى فػي عبػارة " تتعامػؿ مػع شخصػية ياسػيف

ككأنيا كتاب منزؿ مف السماء" (.)1

 .ك د كظفت اذّ اآلية في السياؽ الركا ي عند الكاتب لمداللة عمى أننا أمة ممتزمة بالتعػاليـ
الدينيػة كالكتػػب السػػماكية ،ككردت اػػذّ العبػػارة فػػي ركايػػة يتحػػت شػػمس الضػػحى لمداللػػة عمػػى أاميػػة

شخصػػية ياسػػيف ،فهػػي شخصػػية محكيػػة المعيػػار كالمرجػػع ،كتمتمػػؾ الكثيػػر مػػف الةمػػكض ،الػػذم دفػػع
سػػميـ لال تػػداا بهػػا كااللت ػزاـ بكػػؿ تفاصػػيمها كاج ػراا الكاتػػب لهػػذّ المقارنػػو بػ ٌػيف الت ػزاـ سػػميـ بشخصػػية
ياسػػيف ،كبػػيف التػزاـ المسػػمـ بتعػػاليـ الكتػب السػػماكية كالنصػػكص الدينيػػة كالكتػػب المنزلػػة .اػػي مقارنػػو
لبياف شدة الصدؽ في التعامؿ كالمصدا ية في االلتزاـ.

كمف العبارات التي كردت في ركاية يطفػؿ الممحػاة كفيهػا تكظيػؼ رينػي " أنػت تعػرؼ ،أك

البد أنؾ سمعت عمى األقؿ ،أف الشارع المعبد الطكيؿ ىناؾ ،يشبو الصراط المستقيـ " ي. 2

كلقػػد كظػػؼ الكاتػػب إب ػراايـ نصػػر ا اػػذّ العبػػارة فػػي ركايتػػو ،لبيػػاف صػػعكبة الطريػػؽ الػػذم

سكؼ يعبرّ الطفؿ كالمقصكد بو يالعريؼ ف اد فهك طريػؽ طكيػؿ ممػيا بػالعثرات طريػؽ الػدـ كالثػأر
الذم ينتظرّ منذ الصةر.
كما كظؼ الكاتب في ركايتو يتحػت شػمس الضػحى القػريف فػي عبارتػو " سػأذكر لػؾ شػي ا

كاحد اآلف كأريدؾ أف تجبني ،مػا معنػى ذلػؾ المشػيد الطكيػؿ الممػؿ عػف تمػؾ األمانػة األسػطكرية
التي يتحمى بيا السيد ياسػيف ىػذا ؟ رجػؿ يكمػؼ بليصػاؿ حقيبػة ممتم ػة بالمػاؿ مػف (عمػاف) إلػى

(مخيـ شاتير) ...كما إلى ذلؾ)

ي3

في اذّ العبارة يكض إبػراايـ نصػر ا أاميػة األمانػة ك يمتهػا،

كأنهػػا مػػف تعػػاليـ ديننػػا الحنيػػؼ كمػػا كأنهػػا يمػػة مػػف القػػيـ كالمبػػادئ المتكاجػػدة فػػي أعرافنػػا كتقاليػػدنا،

فتكظيفو لهذّ العبارة دليؿ عمى تمسػؾ الفمسػطيني بػالقيـ كالمحافظػة عمػى األمانػة رغػـ احتياجػو لتمػؾ
األم ػكاؿ التػػي يحممهػػا ،كاػػذا يظهػػر مػػف أحػػداث الركايػػة التػػي ا تبسػػنا منهػػا الفق ػرة ،فياسػػيف شخصػػية
ي1
ي2
ي3

تحت شمس الضحى ،ص .94
طفؿ الممحاة ،ص.19

انظر ركاية تحت شمس الضحى ،ص .95
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بطكلية كممتزمة بالتعاليـ كالقيـ التي يدعك إليها الديف اإلسػالمي ،كيظهػر ذلػؾ عنػدما يحمػؿ ياسػيف

حقيبػػة ممتم ػػة بػػاألمكاؿ ألشػػخاص ،كاػػك فػػي الطريػػؽ يسػػير ال يممػػؾ ػػكت يكمػػو الػػذم يسػػاعدّ عمػػى
تكممة متطمبات السفر ،فال يسم لنفسو الػذااب إلػى مكػاف لينػاـ فيػو ،كالفنػادؽ كالبيػكت التػي تػ جر
لمنازليف كالمقيميف العابريف أمثالو ،كيفضؿ النكـ عمى األرض كفي الشارع ليحافظ عمى األمانة التي

يحممهػػا ،فهػػذّ األم ػكاؿ ليسػػت ممػػؾ خػػالص لػػو ،ليتصػػرؼ فيهػػا كيفمػػا يشػػاا ،اػػذا مثػػاؿ ار ػػع ض ػربو
الكاتػب إبػراايـ نصػػر ا عػف األمانػػة ممثػػؿ بشخصػػية نضػالية ممتزمػػة ،كاػػذا يهػدؼ إلػػى الرغبػػة فػػي
تكصيؿ الفكرة كمحاكلة الترغيب في السمكؾ اإليجابي الذم أتبعو البطؿ الفذ.

ك ػد اسػػتخدـ الكاتػػب أسػػمكب اال تبػػاس مػػف القػريف الكػريـ بجانػػب التكظيػػؼ كانػػاؾ الكثيػػر مػػف
الشػ ػكااد عم ػػى ا ػػذا األس ػػمكب ،ك ػػد اس ػػتخدمو الكات ػػب ألا ػػداؼ كثيػ ػرة كلةاي ػػات تخ ػػدـ نص ػػو الركا ػػي
كعبا ارتػو الركا يػة ،كربمػا اسػتخدمو أيضػا لتػدعيـ كالمػو بالنصػكص القرينيػة أك لػيعكس ثقافتػو الدينيػة

كاطالعو عمى النصكص الدينية ،ك د ا تبس الكاتب النص القريني الصري في ركاية طيكر الحذر "

بسػػـ اهلل الػػػرحمف الػػرحيـ (كبشػػػر الصػػابريف الػػػذيف إذا أصػػػابتيـ مصػػيبة قػػػالكا إنػػا هلل كانػػػا إليػػػو

لراجعكف)( ،كؿ نفس ذا قة المكت ،كانما تكفكف أجكركـ يكـ القيامة ،فمف زحزح عف النار كأدخؿ

الجنة فقػد فػاز ،كمػا الحيػاة الػدنيا إال متػاع ال ػركر) ،يػا عبػد اهلل ،كابػف أمتػو ،مػت كذىبػت عنػؾ

الدنيا.)1( )...،

ا تبس الكاتب اذّ اآليات القرينيػة لمػدعكة إلػى الصػبر كاالحتسػاب عنػد ا  ،ك ػد كردت اػذّ
العبػػارات عنػػدما تػػـ دفػػف يأبػػك خميػػؿ الػػذم استشػػهد كاػػك يعمػػؿ فػػي المػػنجـ ،ك ػػد نقػػؿ إلػػى أاػػؿ بيتػػو

أشالا ،فقاـ يالزكبعة بعد الصالة عميو كدفنو بقػرااة اػذّ اآليػات ،كالقػاا الخطبػة التابعػة لمػدفف لشػد
العزيمػػة عنػػد أامػػو ،كلبيػػاف أاميػػة الصػػبر كاالحتسػػاب عنػػد ا  ،كلبيػػاف أف نهايػػة كػػؿ شػػخص اػػي

المكت ،كأف كػؿ نفػس ذا قػة المػكت ،كبيػاف أاميػة النجػاة مػف النػار ،كالفػكز بالجنػة ،ك ػد سػاعد عمػى
تكضػػي اػػذّ الػػدالالت انبعػػاث شخصػػية يالزكبعػػة بمػػا تحممػػو مػػف رمػػز لمقػػكة كااللتػزاـ بتعػػاليـ الػػديف

اإلسػػالمي ف ػي الركايػػة ،فمػػـ تصػػدر اػػذّ العبػػارات إال مػػف شخصػػية مثقفػػة كمحتسػػبة عنػػد ا أمػػكر

الحيػػاة ،كاػػذّ مػػا نجػػدّ أيضػػا فػػي الركايػػة نفسػػها عمػػى لسػػاف الزكبعػػة " اذىب ػكا كاكتب ػكا عمييػػا عينػػة
مستعجمة مف جسد العبد الفقير إلى اهلل ،لمعاينتيا مف قبؿ مر كة المكت كالبقية تأتي...

ي1

طيكر الحذر ،ص.22
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مػػاذا سػػيقكؿ عز ار يػػؿ هلل سػػبحانو كتعػػالى حػػيف يسػػألو ،ىػػؿ أحضػػرت ركحػػو ؟ سػػيرتبؾ

المسكيف كيقكؿ  :أرحمني إليي لـ أستطع الحصكؿ إال عمى ركح ساقو " ي. 1

اؿ اػذّ العبػارة فػي المحظػة التػي كػاف ير ػد فيهػا بالمستشػفى عنػدما طعػت سػا و كاػك يعمػؿ
في الكسارات ،كاي مف األعمػاؿ الشػا ة التػي فرضػت عميػو فػي السػجف بعػد حػرب ديػر ياسػيف الهػا
إيماننا منو بانتهاا األجؿ ك د سبقتو سا و إلى اآلخرة.

كفي ركاية ي ناديؿ ممؾ الجميػؿ ا تػبس الكاتػب كلػو تعػالى :يكلقػد كرمنػا بنػي أدـ

ي2

فقػد

اسػػتخدمها ليكضػ لمعػػالـ أجمػػع بػػأف البشػػر يتمتعػػكف بالك ارمػػة كنحػػف الفمسػػطينييف مػػف ضػػمف اػ الا

البشر نتمتع بالحقكؽ التي فرضت عمينا اعتبارات أننػا بشػر ،كمػا بػا ي العػالـ فمػـ يحػاكلكا أف ينزعػكا

منا اذّ الحقكؽ ك تمنا كتجريدنا مف

كؿ سبيؿ لمعيش بكرامة كأماف كحرية كاطم ناف ،كاستخدمها لمتنذر رغػـ المصػيبة التػي نزلػت
بو.
يليات التكظيؼ التي لجأ إليها الكاتب بحيث اتخذ مف النص القريني مرجعان مقدسان:
 -1كظؼ ييات كاممة أك جزاان منها في النسيج المةكم لمركاية  .كفي النسيج السردم.
 -2تكظيؼ المفردة القرينية  ،أك التركيب القريني  ،أك الصيةة القرينية .
 -3تكظيؼ جزا مف التعبير القريني كتةيب جزا منو.
 -4اتخذ مف تعبير القريف أسمكبا يحاكيو أك يحاكي مفرداتو  ،في تكظيؼ القكؿ القريني .
كمػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ يػػدعك إلػػى القػػكؿ بػػأف الكاتػػب اسػػتدعى النصػػكص القرينيػػة ككظفهػػا لي كػػد
أريػو ،أك ليحػػاكي أسػػمكب القػريف كمفرداتػػو  ،كتراكيبػػو  ،أك استشػػهادان كتمثػيالن ا ليػػزداد أسػػمكبو جمػػاالن،
ك يمان تعبيرية ذات درة عمى اإليحاا  ،كاكتساب تعابيرّ داسة كجالالن .

ي1
ي2

طيكر الحذر ،ص .254

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .139
22



مف المالحظ أف عمميػة تكظيػؼ السػياؽ القرينػي الػذم ػاـ بػو الكاتػب إبػراايـ نصػر ا أخػذ

منحييف ،فهما أف تتجو إلى المحافظة عمى السياؽ ،كفي اذّ الحالة تككف العال ة بيف النص القريني
كالنص الركا ي عال ة تشابو ،كاما أف تتجو إلى المةايرة كفي اذّ الحالة يختمػؼ الػنص القرينػي عػف
النص الركا ي ك د كردت شكااد عمى اذا األمر في اذا الفصؿ.
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المبحث الثاني:

األحاديث النبكية الشريفة
لقػػد كػػاف الحػػديث النبػػكم الش ػريؼ كال ي ػزاؿ مػػف المككنػػات الثقافيػػة األساسػػية لمكاتػػب إب ػراايـ

نصر ا ا لكثرة اطالعو ك راااتو ،كال شؾ أف األديب كاف عمى كعي تاـ بقيمة األحاديث النبكية
المفظية كالمعنكية ،حيث يعتبر الحديث النبكم النص األبم بعد القػريف الكػريـ ،فالرسػكؿ يصػمى ا

عميػػو كسػػمـ ػػد أكتػػى جكامػػع الكمػػـ فكانػػت أحاديثػػو جزلػػة ،فػػي ألفاظهػػا كيػػة فػػي معنااػػا  ،فعكػػؼ
األدباا عمى تمؾ األحاديث مف مفردات بميةة كمدلكالت كبيرة.

ك ػػد أثػػر الحػػديث النبػػكم الش ػريؼ فػػي ثقافػػة الكاتػػب /مػػف خػػالؿ تكظيفػػو فػػي ركاياتػػو ضػػمف
مشركعو الركا ي يالممهاة الفمسطينية في سبيؿ خدمة أفكارّ ،كتحميؿ السياؽ الركا ػي دالالت نبكيػة

شريفة.

لقػػد تخممػػت العديػػد مػػف نصػػكص األحاديػػث النبكيػػة الش ػريفة فػػي معػػاني النصػػكص الركا يػػة
لمكاتػػب ،ك ػػد طفػػت بعػػض ألفػػاظ األحاديػػث النبكيػػة عمػػى السػػط لتضػػفي دسػػية كايبػػة عمػػى فك ػرّ،
كتمن تجربتو تأثي ار يستمد مف جذكة الديف أبعادّ النفسية كالكجدانية.

استثمر الكاتب األحاديث النبكية في ركاياتو كمنها ركاية زيتكف الشكارع:

"  -كنت أريد أف افتف ليا بيت عزاء كاف أرل الناس يأتكف كيترحمف عمييا ،كنت أريد أف

أعد طعاـ (الكنيسة)

()1

كأقدمو ثرثة أياـ متكاصؿ كأدعك إليػو الفقػراء كأف أقػيـ عشػاء الميػت فػي

الخميس األكؿ الذم .)2( "...

فػػي اػػذّ العبػػارة تكظيػػؼ لمحػػديث النبػػكم الػػذم كرد عمػػى لسػػاف الرسػػكؿ لمحػػث عمػػى مشػػاركة

أاؿ الميت أحزانهـ كمكاساتهـ كتعزيتهـا ألف تعزية أاؿ الميت ا تخفؼ يالـ المصابيف ،كتهدئ مف
ركعهـ كفزعهـ ،كتسكف حزنهـ كجزعهـ.

ي1

طعاـ الكنيسة  :طعاـ يقدمو أاؿ الميت كصد ة عف ركحو كيدعكف إليو أاؿ القرية بعامة كالفقراا بخاصة  ،كؿ

يكـ مف األياـ الثالثة التي تمي الدفف _ المأثكرات الشعبية  ،جامعة القدس المفتكحة  ، 2009 ،ص.184
النقيصة :طعاـ تعدّ إحدل الحما ؿ لحمكلة المتكفى كمف يحضر الدفف مف أاؿ المتكفى كغيراـ .
عشاا الميت :يعممو أاؿ البيت كيدعى إليو الناس .

ي2

زيتكف الشكارع ،ص.127
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مصابا فمو مثؿ أجره) (.)1
كمف ذلؾ كؿ المصطفى عميو الصالة كالسالـ :يمف ىع ِزل
ن
فدعكة الرسكؿ انا لتعزية المصاب بالصػبر كالسػمكاف ،عػف أـ سػممو رضػي ا عنهػا الػت :
ً
و ً
ً
ً
أً
ػيبةه ،فيقػك يؿ  :إًأنػا لمأ ًػو ىكًاأنػا
س ي
ػيبوي يمص ى
كسػمـ يقػكؿ  :ي ىمػا م ٍػف عبػد تيص ي
صػمٌى ا ي ىعمى ٍيػو ى
ػمعت رسػكؿ المػو ى
اخميػػؼ لػي ىخ ٍيػػر ًم ٍنهػا ،إًالأ أىجػػرّ المأػو تعػػالى فػي م ً
ً
أ
إًلي ًػو ر ً
صػػيبتً ًو
ػيبتي ،ىك ٍ
ػكف  :المهػ أـ أجرنػي فػػي يمص ى
اج يع ى
ى ىي ي ى
ى
ى
ي
ىخمىؼ لو ىخ ٍي انر ًم ٍنوى (.
ىكأ ٍ
ً
أً
ىخمى ى أ
كسػمأـ ،فىػأ ٍ
الت  :ىفمى أما تييكفو ىي أيىبك ىسمى ىمة ،ي
ؼ المػوي
صػمٌى ا ي ىعمى ٍيػو ى
ىمرنػي رسػك يؿ المػو ى
مت كمػا أ ى
ً
ى أً
كسمأـ .ركاّ مسمـ.
لي ىخ ٍي انر ٍ
منوي
صمٌى ا ي ىعمى ٍيو ى
رسكؿ المو ى
ىع ًق ٍبني ًم ٍنوي يعقبى حسنةن [ ركاّ مسمـ.
[المأهي أـ ٍ
اغ ًف ٍر لي ىكلىوي ،ىكأ ٍ

ي2

كمف يداب التعزية أيضا التي صداا الكاتب مف العبارة السابقة صنع الطعاـ حيث يسػتحب
طعاماا ألنهػـ يككنػكف فػي يش ٍػةؿ بمصػابهـ يمػنعهـ مػف
لأل ارب كاألصحاب أف يصنعكا ألاؿ الميت
ن
طعامػا  ،فلنػو قػد جػاءىـ مػا
إعدادّ .لقكؿ المصطفى صػمى ا عميػو كسػمـ:ياصػنعكا ألىػؿ جعفػر
ن
يش مييـ) [الترمذم[ (.)3

كدع ػػكة الرسػػػكؿ إلعػػػداد الطعػ ػػاـ ص ػػمى ا عميػػػو كسػ ػػمـ ،فيهػ ػػا إعان ػػة له ػػـ ،كجبػ ػػر لقمػػػكبهـ،

كمكاساتهـ .

ك د كظؼ الكاتب اذّ العبارة لمدعكة إلى التكاصؿ االجتماعي كلمدعكة إلى مشػاركة اآلخػريف

األحزاف كمشاركتهـ العزاا ،فالفمسطيني يشارؾ أخػاّ فػي األفػراح كاألحػزاف كيبػدك أف مشػاركة العػزاا

كانػػت تحػػدث عنػػدما يتػػكفى أحػػد الجي ػراف حيػػث كػػاف أاػػؿ الحػػي يشػػارككنهـ أح ػزانهـ كيطمبػػكف مػػف

زكجاتهـ إعداد الطعاـ لمعزاا كاصطحابو معهـ :كػالخبز ،كالبػيض المسػمكؽ ...،فهػذا األمػر مكجػكد

ي1

سنف ابف ماجو ،ج  ، 5ركاية أبك الحسف عمى بف إبراايـ بف سممة بف بحر القطاف القزكيني ،مكتبة أبي

المعاطي345 ،254 ،ق ،ص .143
سنف الترمذم ،ج  ،5تحقيؽ أحمد محمد شاكر كأخركف ،دار إحياا التراث العربي ،بيركت1422 ،ق ،ص .322

ي2
ي3

صحي اإلماـ مسمـ ،ج  ،5تحقيؽ محمد ف اد عبد البا ي ،دار إحياا التراث العربي ،بيركت.
سنف الترمذم ،ج  ،5تحقيؽ أحمد محمد شاكر كأخركف ،دار

ص.211
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إحياا التراث العربي ،بيركت1422 ،ق،

لدينا كفمسطينييف كأراد إبراايـ نصر ا تدعيمو كتأصيمو فينا ا لنككف مجتمعان كاحدان متكاصالن يعيف

كؿ منا اآلخر عمى مشاؽ الحياة كامكمها.

كمف استثمار الكاتب لمحديث النبكم مف ركاية ي ناديؿ ممػؾ الجميػؿ " كانػت العػادة الدارجػة

أال يسمى الكلد قبػؿ سػبعة أيػاـ مػف مكلػده ،ثػـ يقػص شػعر رأسػو كتػذبف لػو ذبيحتػاف ،أمػا البنػت

فتذبف ليا ذبيحة كاحدة !"

()1

كاذا مأخكد مف كؿ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ " كؿ غرـ رىينة بعقيقتو ،تذبف عنو يكـ

سابعو كيحمؽ كيسمى) ركاه أبك داكد كصححو الشيخ األلباني في " صحي أبي داكد.

ي2

كمنػػو أيضػػا ػػكؿ المصػػطفى صػػمكات ا عميػػو  :عػػف بريػػدة رضػػي ا عنػػو ػػاؿ يكنػػا فػػي

الجاىمية إذا كلد ألحدنا غرـ ذبف شاة كلطخ رأسػو بدميػا ،فمما جاء اهلل باإلسػػرـ كنػا نػذبف شػاة
كنحمؽ رأسو كنمطخو بزعفراف( .)3ركاّ أبك داكد كصححو الشيخ األلباني في " صحي أبي داكد".

ي4

فالذبيحػػة التػػي تػػذب عػػف المكلػػكد فػػي اليػػكـ السػػابع مػػف مكلػػدّ تسػػمى العقيقػػة ي ، 5ك ػػد كظػػؼ

الكاتب اذا الحديث بمعنى أنو عادة كعرؼ اجتماعي كتراث متكارث مف السمؼ إلى الخمػؼ بقكلػو "
كانػت العػػادة" كأراد الكاتػب مػػف اػػذّ العبػارة تأكيػػد التػزاـ الفمسػػطيني بتعػػاليـ الشػرع كتعػػاليـ المصػػطفى

صمى ا عميو كسمـ ،كما كفي اذّ العبارة دعكة لاللتزاـ بتمؾ العادات كتكراراا عمى الػدكاـ لمػا فيهػا
اتب ػػاع لمػػػنهج السػ ػػيرة النبكيػػػة كالت ػ ػزاـ بػ ػػاألعراؼ كالع ػػادات االجتماعي ػػة المحم ػػكدة مػػػف بػ ػػؿ الشػ ػػعب

الفمسطيني.

كمف التكظيؼ لألحاديث النبكية في ركاية ي ناديؿ ممؾ الجميؿ عبارة الكاتب " كيؼ تسمف

ليا باألكؿ مف الصحف الذم تأكؿ أنت كعيالؾ فيو يارجؿ ؟!
ي1

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .216

ي2

سنف بف داكد ،ج  ،4تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ،مع الكتاب  /تعميقات كماؿ يكسؼ الحكت،

ي3

الزعفراف نبات بصمي معمر مف الفصيمة السكسنية مف أنكاع برية كنكع بضى طبي مشهكر ي الكجيز . 288

كاألحاديث مذيمة بأحكاـ األلباني عميها ،1991 ،ص.213

ي4
ي5

المرجع السابؽ ،ص .212
العقيقة :اي الذبيحة التي تذب عف المكلكد في اليكـ السابع مف مكلدّ ،ك د كانت العقيقة معركفة عند العرب في

الجاامية ،اؿ الماكردم " :فأما العقيقة فهي شاة تذب عند الكالدة كانت العرب عميها بؿ اإلسالـ" .ي الكجيز

 . 428مادة عقؽ.
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 -ألـ يخمقيا اهلل مثمما خمقنا كخمؽ الكمب أيضا"

()1

ك ػػد صػػد الكاتػػب انػػا القطػػط عنػػدما ػػدـ يج ػريس لهػػا الطعػػاـ فػػي الصػػحف الػػذم يأكػػؿ فيػػو
فالمو الصباغ عمى اذا التصرؼ ،كنهاّ عنو  ،كلكنو رد عميو بهذّ العبارة.
كتتكافؽ اػذّ العبػارة مػع ػكؿ المصػطفى عميػو أفضػؿ الصػمكات يعػف حميػدة بنػت عبيػد بػف

رفاعة عف خالتيا كبشة بنت كعب بف مالػؾ ككانػت تحػت ابػف أبػي قتػادة األنصػارم أنيػا أخبرتيػا

أف أبػػا قتػػادة دخػػؿ عمييػػا فسػػكبت لػػو كضػػكءان فجػػاءت ىػػرة لتشػرب منػػو فأصػ ى ليػػا اإلنػػاء حتػػى
شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليو فقاؿ أتعجبيف يا ابنة أخي قالت فقمت نعـ  ،فقاؿ  :إف رسػكؿ

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  /قاؿ إنيا ليسػت بػنجس  ،إنمػا ىػي مػف الطػكافيف عمػيكـ ك الطكافػات
ركاّ مالؾ في المكطأ كالمفظ لو كاحمد في مسندّ كصححو األلباني ي. 2

إف اذّ
"أف المشقة تجمب التيسير .كذلؾ أصؿ كبير مف أصكؿ الشريعة ،مف جممتوٌ :
األشياا التي يشؽ التحرز منها طاارة ،ال يجب غسؿ ما باشرت بفيها أك يداا أك رجمها ،ألنو عمؿ
ذلؾ بقكلو" :إنها مف الطكافيف عميكـ كالطكافات" كما أباح االستجمار في محؿ الخارج مف السبيميف،
كمس ما أصابتو النجاسة مف النعميف كالخفيف ،كأسفؿ الثكب ،كعفا عف يسير مف طيف الشكارع

النجس ،كأبي الدـ البا ي في المحـ كالعركؽ بعد الدـ المسفكح ،كأبي ما أصابو فـ الكمب مف
الصيد ،كما أشبو ذلؾ مما يجمعو عمة كاحدة ،كاي المشقة".
فالرسكؿ صمى

ي3

عميو كسمـ  /أباح أف تشرب القطط مف اإلناا الذم نشرب منوا لطهارتهػا

كخمكاا مف النجاسة كاذا ما يكضحو الحديث السابؽ.

ك د كظؼ الكاتب نصػر ا الحػديث بداللػة مختمفػة فقصػد مػف اسػتخدامو ال أرفػة فػي معاممػة
الحيكانات ،فهي مف مخمك ات ا

كمشاركتها لنػا فػي الطعػاـ دليػؿ ذلػؾ كلػو " ألػـ يخمقهػا ا مثممػا

خمقنػػا كخمػػؽ الكمػػب " كمشػػاركة القطػػط كالكػػالب لج ػريس مػػف كجهػػة نظػػر الكاتػػب كانػػت أفضػػؿ مػػف

ي1
ي2
ي3

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .371
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،ج  ،6م سسة رطبة ،القاارة ،1988 ،ص .155
بهجة مكب األبرار ك رة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار ،عبد الرحمف بف ناصر السعدم ،مك ع اإلسالـ
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مش ػػاركة الش ػػيطاف ل ػػو ف ػػي طعام ػػو بقكل ػػو ف ػػي ركايت ػػو " أييػػػػا الطبيػػػػب أف تشػػػػاركني طعػػػػامي ىػػػػذه

المخمكقات الطيبة ،أفضؿ مف أف تشاركني إياه الشياطيف! أليس كذلؾ !؟ "

ي1

م ػػف ان ػػا يتضػ ػ الفك ػػر ال ػػذم ي ػػدعك إلي ػػو الكات ػػب ،كا ػػك المعامم ػػة الحس ػػنة لمحيكان ػػات األليف ػػة
كاالبتعاد عف زجراـ فهـ مخمك ات طاارة بنص الحديث كدعكة لألجيػاؿ لال تػداا بهػذّ الشخصػيات

الركا يػػة ،نالح ػػظ ان ػػا اخ ػػتالؼ الس ػػياؽ النب ػػكم عػػف الس ػػياؽ الركا ػػي ف ػػي التكظي ػػؼ  ،كأف اتفق ػػا ف ػػي
المضمكف كالمقصكد.
كمف تكظيؼ الكاتب لألحاديث النبكية الشػريفة كلػو فػي ركايػة يطفػؿ الممحػاة  " :لقػد كانػت

الجنة عمى الػدكاـ تحػت أقػداـ األميػات " (.)2كردت فػي الركايػة عنػدما ركل الػراكم شػدة محبػة كالػدة
يف ػ اد لػػو كتعمقػػو بهػػا كمحاكلػػة إرضػػاااا بشػػكؿ مسػػتمر  ،كبالمقابػػؿ عنايتهػػا بػػو كمحافظتهػػا عميػػو

كدعكاتها المستمرة لو بالحفظ كالرعاية اإللهية.

ك د كظفت اػذّ العبػارة مػف ػكؿ المصػطفى -عميػو الصػالة كالسػالـ :-يمعاكيػة بػف جاىمػة

أنو جاء النبي -صمى اهلل عميو كسػمـ -قػاؿ :يػا رسػكؿ اهلل أردت أف أغػزك ،كج ػت أستشػيرؾ ؟
فقاؿ" :ىؿ لؾ مف أـ"؟ قاؿ نعـ :قاؿ " :فالزميا فلف الجنة تحت رجمييا" ي. 3

يكض ػ الكاتػػب بهػػذّ العبػػارة المقتبسػػة مػػف الحػػديث السػػابؽ فضػػؿ األـ ككيػػؼ أف ا فضػػؿ

خدمػػة األـ عمػػى الجهػػاد فػػي سػػبيؿ ا  ،فػػدعكة الكاتػػب انػػا إليضػػاح مػػا يمػػة األـ كمػػا تعانيػػو مػػف
صػػعاب فػػي حمػػؿ األبنػػاا كت ػربيتهـ كتعمػػيمهـ ،لػػذلؾ كجػػب تقػػديـ تقػػديراا كاحترامهػػا كالنهػػؿ لهػػا مػػف

فيض العطاا ،فخدمتنا لها كاجبة كخدمتها لنا كانت بدكف انتظار ثكاب مف أحػد ،تجػدر اإلشػارة إلػى
أف الكاتب كاف يحاكؿ غرس القيـ السميمة كالعادات الحسنة ،كالتػذكير بتعػاليـ الػديف اإلسػالمي التػي

نالحػػظ أف ف ػػة ميمػػة ظمػػت ممتزمػػة بتمػػؾ األشػػياا الجميمػػة التػػي فقػػدت مػػع اخػػتالط الشػػعكب كدخػػكؿ

األعاجـ ككثرة االلتزامات الحياتية كيتفؽ ذلؾ مع كلو تعالى " :اليكـ التكػاثر ،حتػى زرتػـ المقػابر،

كر سكؼ تعممكف ،ثـ كر سكؼ تعممكف" (.)4

ي1
ي2
ي3
ي4

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .372
طفؿ الممحاة ،ص .60
سنف النسا ي ،ط ،1ت عبد الةفار سميماف البندارم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،1991 ،ص .233

سكرة التكاثر ،يية ي. 3
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كمف استثمار الكاتب لألحاديث النبكية الشريفة فػي ركايػة "طفػؿ الممحػاة " اػذّ الحادثػة التػي

يكضػ ػ فيه ػػا الكات ػػب أف الع ػػرب ك ػػانكا مش ػػةكليف بح ػػركب كامي ػػة  ،كصػ ػراعات داخمي ػػة كل ػػـ يهتمػ ػكا

بفمسطيف ،حتى البطؿ يفػ اد عنػدما خػاض الحػرب خاضػها  ،كلػـ يهػتـ بػالقتمى  ،كمػا كيالحػظ بأنػو

أدخؿ الحديث عف الجنس ،ك صد مف ذلؾ انشةاؿ العرب بقضايا تافهة أخرل كاالبتعاد عف القضية

األـ كاػػي تحريػػر فمسػػطيف ،كاخػراج المحتػػؿ منهػػا كتحريػػر أ ارضػػيهـ ،كمػػف ذلػػؾ ػػكؿ الكاتػػب يكفجػػأة
تجد نفسؾ كجيا لكجو مع امػرأة ،تربكػؾ نظػرة عينييػا ،فتنحػدر بعينيػؾ إلػى األرضك لكنػؾ ،أثنػاء

انحدارىما ،سترل مالـ تحمـ بو أبدا  :أنيا عارية !! تحاكؿ أف تتراجع ،ال تسػتطيع ،البػاب نصػؼ

الجدار ! تمتصؽ بو أكثر كقبؿ أف تمتقط أنفاسػؾ ،تجػد نفسػؾ ممقػى عمػى السػرير كأصػابع الخبػرة
تعمؿ بميارة)...

()1

ففي اذّ العبارة كصؼ د يؽ لميمة مف ليالي ف اد مع فتاة رخيصة كبا عة اكل،

كمػػا أدرج أيضػػا خػػالؿ الركايػػة الكثيػػر مػػف المةػػازالت كارسػػاؿ الرسػػا ؿ لػػو مػػف السػػيدات لشػػدة جمػػاؿ
امتو ،كلـ يكف مف كجهة نظرم فا دة لهذا األمر في الركاية غير الحديث عف مثيػرات الجػنس التػي

تستهكم ف ة غير المثقفيف مف القراا.

كمف استثمار إبراايـ نصر ا لألحاديث النبكية الشريفة أيضا كلو في ركاية طفؿ الممحاة:

(الزكاج نصؼ الػديف) ك ػد الهػا فػ اد لممجنػد يعقػكب حينمػا أراد دعكتػو لمػزكاج كرأل بأنػو يكبػرّ سػنا
كعميػو تحصػيف فرجػػو ،كاػذا مػأخكذ مػػف كلػو صػمى ا عميػػو كسػمـ " فعػػف أنػس رضػػي اهلل عنػػو أف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :مف رزقو اهلل امرأة صالحة فقد أعانو عمى شطر دينو فميتؽ

اهلل في الشطر الباقي"،

()2

كفي ركايػة البييقػي قػاؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ" :إذا تػزكج

العبد فقد استكمؿ نصؼ الديف فميتؽ اهلل في النصؼ الباقي" ي. 3

ف ػػي ا ػػذا الح ػػديث دع ػػكة نبكي ػػة صػ ػريحة لم ػػزكاج لم ػػا في ػػو م ػػف اس ػػتقرار لألكض ػػاع النفس ػػية،

كتحصيف لمفركج ،كتنش ة جيؿ جديد ،كالمحافظة عمى الجنس البشرم مف االنقػراض ،كتربيػة األبنػاا
كتنش تهـ تنش ة سميمة كصالحة ،كاذا ما دعا إليو الكاتب في الفقرة السػابقة عنػدما طمػب يفػ اد مػف

يالمجند يعقػكب الػزكاج ا ليحصػؿ عمػى االسػتقرار المعيشػي ،فقػد أصػب فػي سػف تجعمػو ػاد انر عمػى
تحمؿ المس كلية ،ك إنشاا أسرة داخؿ المجتمع ،لتحقيؽ السعادة كانجاب األطفاؿ ،كاستمرار الحياة.

ي1
ي2
ي3

طفؿ الممحاة ،ص .75
ركاّ الطبراني في األكسط كالحاكـ كمف طريقو لمبيهقي ك اؿ الحاكـ صحي اإلسناد.

حسنو األلباني في صحي الترغيب كالترايب.
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إنهػػا دعػػكة مبطنػػة مػػف الكاتػػب لجميػػع الشػػباب لتكممػػة ديػػنهـ كالعػػزكؼ عػػف فكػرة عػػدـ الػػزكاج

كالرغبة في مكاصمة الحيػاة بػدكف مسػ كليات ،كالتمتػع بالحيػاة ،كغيػر ذلػؾ مػف العبػارات التػي يكرراػا
الشباب دا ما عند مفاتحة األاؿ لهـ بمكضكع الزكاج.
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المبحث الثالث:

تكظيؼ القصص الدينية
شػػكمت القصػػة الدينيػػة معين ػان ال ينضػػب لمكتٌػػاب ،ك ػػد لجػػأ الكاتػػب إلػػى تكظيفػػو فػػي أعمالػػو

األدبية ،كمف القصػص الدينيػة التػي كظفهػا الكاتػب نصػر ا

صػة خالػد مػع زكجتػو فػي ركايػة زمػف

الخيػػكؿ البيضػػاا كفيػػو يقػػكؿ" :انتشػػرت أخبػػار تعمٌقػػو بعركسػػو ،باتػػت حػػديث أاػػؿ الهاديػػة ،الرجػػاؿ لػػـ
يقبمكا باألمر كتهامست النساا فيما بينهف :ايؾ لرجاؿ ال بالش!! بعد أ ؿ مػف شػهر كانػت نظػرات

الحسد تمزؽ العركس حيثما ظهرت .كلػـ يقػؼ األمػر عنػد اػذا الحػد :ذات يػكـ كػاف يجمػس مػع عػدد
ػي الطػالؽ إنهػا أحمػى
مف شباب القريػة ،كحػيف ارحػكا يتهامسػكف ،انػتفض ك ػاؿ :لمػاذا تسػتةربكف ،عم ٌ
مف الشمس كمف القمر!! فصمتكا.
بعد يكميف كانكا يتناكلكف طعاـ الةذاا في الحقػؿ ،حػيف ارحػكا يشػكككف بمػا سػمعكّ منػو ،فمػا
عمي الطالؽ إنها أحمى مف الشمس كمف القمر!!
كاف منو إال أف اؿٌ :
فقػػالكا لػػو :مػػا الػػذم متػػو يػػا رجػػؿ ،اػػؿ يعقػػؿ أف تكػػكف انػػاؾ امػرأة أحمػػى مػػف الشػػمس كالقمػػر

كاما في أبهى كأجمؿ خمؽ ا  ،تضيا لنا الشمس نهارنا كينير لنا القمر ليمنا !!
راح يفكر فيما الكّ لو ،نظر إلى امرأتو ،لـ يكف لديو شؾ  :إنها أحمى.

اكتمػػاؿ القمػػر كػػاف مناسػػبة لمحػػديث فػػي ذلػػؾ مػػف جديػػد ،حػ ٌػدؽ رمضػػاف نصػػر ا فػػي البػػدر
ك اؿ :انظركا .اؿ يمكف إلنساف أف يككف أجمؿ مف اذا الذم أبدعو ا ؟!!
عمي الطالؽ إنها أجمؿ.
اي ٌ
فهـ خالد المالحظة ،فالتفت إليو ك اؿ ٌ :
عند ذلؾ ساد الصمت فجأة  :سأؿ .شك في ؟ !!
 -لقد طمقت امرأتؾ التي تحب ثالث مرات دكف أف تدرم .مف ذلؾ المجنكف الذم يمكػف أف

يقكؿ بأف اناؾ امرأة أحمى مف الشمس كالقمر معان ؟ اؿ لو محمد شحادة.
أحس بالكارثة.
كطعنة مباغتة ٌ
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جف ،راح يركض نحك أبيو ،أمو .ذاب إلى الشيخ حسني الػذم اعتصػر عمامتػو كمػا لػك أنػو
ٌ
يعتصر رأسو :ك اؿ دعني أفكر .مف أيف أتيت لي كلنفسؾ بهذّ المصيبة ؟!
ػس بػأف مسػافة اا مػة تفصػمو عنهػا ،كمػا لػك أف بينهمػا بحػر ،عػاد لمشػيخ
نظر إلى امرأتو ،أح ٌ
حسني صباح اليكـ التالي فكجدّ يعتصر عمامتو كما تركو ،جمس بباب المسجد منتظػ ار ،لكػف ثالثػة

أياـ أخرل لـ تحمؿ لو ما يعيد األماف إلى مبو.

ترؾ الهادية ،ااـ عمى كجهو ،حتى كصؿ القدس ،ككمما التقى بشيخ راح يرجػكّ أف يقػكؿ لػو

شي ا ،كاالٌ يكتفي بالصمت كما يفعؿ الجميع.

مضى اطعا البالد مف شمالها إلى جنكبها ،كمف شر ها إلى غربهػا دكف جػدكل ،كذات يػكـ،

كجدّ الشيخ ناصر العمي ممقى عمى طرؼ حقمو ،كبجانبو فرسو ،انحنى عميو ،سقاّ ميال مف الماا،

كأسندّ.

يكد الفرار منو ،طػكاؿ الك ػت،
لـ يعرؼ خالد كيؼ كصؿ إليو ألف اإلنساف الكحيد الذم كاف ٌ
يسكد كجهو برعكنتو.
اك ذلؾ اإلنساف ،الذم ذاب بنفسو ر يسا لمجااة ،كاا اك ٌ
أعناؾ ،كاف كانت لؾ حاجة في اذّ
 ما الذم أصابؾ يا كلدم ،إف كنا نستطيع أف نعينؾ ٌالبالد سعينا معؾ مف أجمها.
كػػاف الصػػمت ال ػذم ابمػػو بػػو الجميػػع ػػد اسػػتقر عميقػػا فيػػو ال يةػػادرّ ،نظػػر خالػػد إلػػى الشػػيخ
ناصر كبدأ يبكي.
بعد ثالثة أياـ سألو الشيخ ثانية ،فراح يبكي مف جديد.

أنا.

لكف شي ا مػا أليفػا فػي كجػو الشػيخ ناصػر أطمػؽ لسػانو مػف جديػد  :لقػد زكجتٌهػا لػي كأضػعتها
كانفرطت مسبحة الكالـ...
صمت الشيخ ،راح يعبث بمحيتو البيضػاا ،ك ػؼ ،تمشػى مػا بػيف جػدارم الحػكش عا ػدا يديػو

خمػؼ ظهػرّ ،محػد ا فػي السػماا بعينيػو العميقتػيف ،كمػا لػك أنػو يريػد تقميػب صػفحاتها بقامتػو القصػيرة
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ػي يػػا خالػػد .كمػػف بمػػو جػ ٌػدؾ ،لقػػد
المشػػدكدة ككجهػػو الصػػةير ككجػػكّ األطفػػاؿ ،ك ػػاؿ كالػػدؾ عزيػػز عمػ ٌ
كنػػت ضػػيفي لثالثػػة أيػػاـ ،فػػأرجك أف تكػػكف ضػػيفي ليػػكـ اربػػع .كعسػػى أف يمهمنػػي حػالن لهػػذّ القضػػية

حيرت العقكؿ.
التي ٌ

بعد ساعات ا ترب منو الشيخ ،ػاؿ لػو  :أعػرؼ أنػؾ بحاجػة إلػى أف تعػكد أكثػر مػف حاجتػؾ

ألف تبقى.

از خالد رأسو :كاؿ كجدت الحؿ يا كالدم؟
 إف شاا ا  ،ايا انهض ،جهز فرسؾ كتك ٌكؿ عمى ا  ،عسانا نصمي العصر في الهادية.ارحػػا يقطعػػاف السػػهكؿ ،يصػػعداف الػػتالؿ ،كيمٌتفػػاف بفرسػػيهما حػػكؿ الحقػػكؿ كالكػػركـ الخضػراا،

كبيف لحظة كأخرل ،كاف الشيخ يستحثو  :تك ٌكؿ عمى ا يا كلدم ،اليككف إال الخير إف شاا ا .

الحت الهادية عالية فػكؽ التػؿ ،ش ٌػد خالػد الرسػف ،تك فػت فرسػو .اعتصػر جبينػو بأصػابع يػدّ
اليسرل مطر ا ،عاد الشيخ بفرسو لمكراا  :لـ يبؽ الكثير ،اا د كصمنا ،لقد انتظرت كثيػ انر ،كلػـ يبػؽ
إال القميؿ.

يمز و
تجمع الرجاؿ الذيف يعممكف في الحقكؿ ،ككثير منهـ ٌ
مف فكؽ التالؿ اندفعت الهادية ا ٌ
تحديو إلى تمؾ الدرجة ،أمػا فرحػة الحػاج محمػكد كأمػو كأختػو العزيػزة كعمتػو
الندـ ،بسبب ذاابهـ في ٌ
ٌ
األنيسة ،بر يتو ثانية ،فقد كانت تفكؽ الكصؼ .ك بؿ أف يتكجو الحاج محمػكد إلػى كلػدّ انػدفع نحػك
الشيخ كاك يصي  :الشػيخ ناصػر العمػي !! لقػد أعػدت لنػا الػركح بتشػريفؾ ريتنػا ،كأعػدت لنػا الػركح

بعكدتػػؾ بابننػػا .يػػا اػػال ،يػػا اػػال .عشػػا ؾ عنػػدنا الميمػػة ،كعشػػا أاػػؿ البمػػد كمهػػـ .أشػػار ألحػػد الرجػػاؿ
فاندفع كالطا ر ،انتقى عدد مف الخراؼ ،كبدأ العمؿ عمى الفكر.
كاف الشيخ ناصر العمي كاحدا مف أاـ القضاة العشا رييف فػي الػبالد كمهػا كأشػجعهـ كأكثػراـ

حكمة ا كاذا ما أعاد األمؿ ثانية إليهـ.

تمفػت خالػػد ،عسػػاّ يػػرل ام أرتػػو ،لػػـ يجػػداا ،ػػاؿ لػػو كالػػدّ  :إنهػػا فػػي البيػػت ،كلكػػف تػػذكر أنهػػا

محرمة عميؾ.
ٌ

از رأسو بأسى مكافقان.
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فػػي المضػػافة التػػي كصػػمكا إليهػػا أخي ػ انر ،صػػامتا ظػ نػؿ الشػػيخ ناصػػر ،إلػػى ذلػػؾ الحػػد الػػذم لػػـ
يسػػتطع معػػو حمػػداف أف يضػػع هػػكة جديػػدة فػػي مهباشػػو ليعػ ٌػداا لمضػػيؼ ،فحمػؿ المهبػػاش كابتعػػد بػػو

كثي ار ،كبهدكا راح يطحف كدمكعو تسيؿ.

حػػيف عػػاد ،الحػػظ النػػاس يثػػار الػػدمكع فػػي عينيػػو بكضػػكح ،تنػػاكؿ سػػالـ ابػػف الحػػاج محمػػكد

مصب القهكة بطرؼ الفنجاف حتى ال تسػقط أم طػرة عمػى
دؽ
الدلة كالفناجيف منو،
صب القهكةٌ ،
ي ٌ
ٌ
ٌ
األرض ،أمسؾ الحاج محمكد الفنجاف بيدّ اليمنى ك ٌدمو بنفسو لمشيخ ناصر العمي.
حاف ك ت اآلذاف ،اؿ لهـ الشيخ ناصر ،لنص ٌؿ اليكـ انا ،كلتسمحكا لي بػأف أكػكف إمػامكـ.
أ ٌذف الشػػيخ حسػػني لمصػػالة .اسػػتكت الصػػفكؼ ،ػ أر الشػػيخ ناصػػر الفاتحػػة ،ثػػـ راح يق ػ أر سػػكرة التػػيف

يبسـ ا الرحمف الرحيـ كالتيف كالزيتكف كطكر سنيف .كاػذا البمػد األمػيف ،لقػد خمقنػا الشػمس كالقمػر
في أحسف تقكيـ كعندما سمع المصمكف ذلؾ ثار بعضهـ ،ك الكا  :اخطأت يا شيخ !!
صمت ميال ،فصمتكا ،ثـ طع الصالة ،استدار كسألهـ  :كما الػذم يقكلػو ا تعػالى .ردكا :

يلقد خمقنا اإلنساف في أحسف تقكيـ .

راح الشيخ ناصر يهز رأسو كما كأنو يفكر في مسألة ليس لها ح ٌؿ ،ثـ اؿ  :مادمتـ تعرفكف

أف ا يقكؿ ذلؾ ،كأف اإلنساف اك أجمؿ خمؽ ا  ،فمماذا تفر كف بيف الرجؿ كامرأتو ؟!!!

عـ الصمت مف جديػد كاذ أدرؾ خالػد مػا يقصػدّ الشػيخ ،انػدفع نحػكّ يعانقػو كيقبػؿ يديػو .أمػا

الشيخ حسني فقد ضرب جبهتو  :كيؼ لـ يخطر ببالي اذا ؟!
فقاؿ لو الحاج محمكد :ألنو لـ يخطر بباؿ أحد".

ي1

ك ػػد كرد ا ػػذا -الحكػػػـ -عن ػػد الحنيفي ػػة كالشػ ػػافعية ،كف ػػي كفاي ػػة األخيػ ػػار " ك ػػد ن ػػص عميػػػو
الشافعي"
" ك ػد أخبرنػا المبػارؾ بػف عبػد الجبػار األرذم ػػاؿ :أخبرنػا القاضػي أبػك القاسػـ عمػى بػف أبػػي

عمى القاضي المحسف عف أبيو اؿ :كاف عيسى بف مكسػى الهاشػمي يحػب زكجتػو حبػان شػديدان فقػاؿ

لها يكمان  :أنت طالؽ ثالثا إف لـ تككني أحسف مف القمر ،فنهضػت كاحتجبػت عنػو ك الػت  :طمقنػي
ي1

زمف الخيكؿ البيضاا ،ص .19-18 -17
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! كبػػات بميمػػة عظيمػػة ،فممػػا أصػػب غػػدا إلػػى دار المنصػػكر فػػأخبرّ الخبػػر ،كأظهػػر لممنصػػكر جزع ػان
عظيمػان فاستحضػػر الفقهػػاا كاسػػتفتااـ ،فقػػاؿ جميػػع مػػف مػػف حضػػر  :ػػد طمقػػت ،إال رجػالن كاحػػدان مػػف

أصحاب أبي حنيفة فهنو كاف ساكتان ،فقاؿ لو المنصكر  :ما لؾ ال تتكمـ ؟ فقاؿ لو الرجؿ  :بسـ ا

الػػرحمف الػػرحيـ يكالتػػيف كالزيتػػكف ،كطػػكر سػػنيف ،كاػػذا البمػػد األمػػيف ،لقػػد خمقنػػا اإلنسػػاف فػػي أحسػػف
تقكيـ يا أمير الم منيف كما اؿ الرجؿ فأ بؿ عمػى زكجتػؾ ،كأرسػؿ أبػك جعفػر المنصػكر إلػى زكجػة

الرجؿ  :أف أطيعي زكجؾ كال تعصيو فما طمٌقؾ " ي. 1

ككرد فػػي كتػػاب ركح المعػػاني " كعػػف يحيػػى بػػف أكػػثـ ،كبعػػض الحنفيػػة أنهمػػا أفتيػػا مػػف ػػاؿ

لزكجتو إف لـ تككني أحسف مف القمر فأنت طالؽ ،بعدـ ك كع الطالؽ كاستدال بهذّ األية في القصة

المشهكرة " ي. 2

ككرد فػػي كتػػاب المةنػػي المحتػػاج " كلػػك ػػاؿ لهػػا إف لػػـ يكػػف كجهػػؾ أحسػػف مػػف القمػػر فأنػػت

طػػالؽ لػػـ تطمػػؽ كاف كانػػت زنجيػػة لقكلػػو تعػػالى :يلقػػد خمقنػػا اإلنسػػاف فػػي أحسػػف تقػػكيـ نعػػـ إف أراد
بالحسف الجماؿ ككانت بيحة الشكؿ حنث كما الو األذرعي" ي. 3

ككرد في كفاية األخيار " كمنها لك اؿ لزكجتو :إف لـ تككني أحسف مف القمر أك إف لـ يكف

ػي كالقفػاؿ كغيرامػا :ال تعػد طالقػا التطمػؽ
كجهؾ أحسف مف القمر فأنت طالؽ ،ػاؿ القاضػي أبػك عم ٌ
كلك كاف زنجيان اسكد كا أعمـ "...ي. 4
يتض مف خالؿ اذّ العبارات أف الكاتب انتقػى فكػرة صػة خالػد كزكجتػو مػف اػذّ األحكػاـ،
كربما لجأ الكاتب إلى تكظيؼ اذّ القصة لعدة أغراض منها:

ي1

الجامع ألحكاـ القريف ،القرطبي ،تحقيؽ عبد ا

بف عبد محسف التركي ،جزا  ،20م سسة الرسالة،2006 ،

ص .114

ي2

ركح المعاني ،لأللكسي الصفحي ،الجزا  ،30دار الطباعة المنيرية ،كاحياا التراث العربي ،لبناف ،1996 ،ص

.175

ي3

مةنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الخطيب الشربيني ،تحقيؽ محمد خميؿ عتياني ،جزا  ،3دار

المعرفة ،القاارة ،1997 ،ص.329

ي 4كفاية األخبار في ح ٌؿ غاية االختصار ،اإلماـ تقي الديف أبي بكر بف محمد الحسني الحصني الدمشقي
الشافعي ،ج ،1الطبعة الثالثة ،دار النشر بدكف ،طر ،1999 ،ص .523
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 .1ليقحـ لفكر القارئ بأف االستشهاد مف القريف الكريـ كالرجكع إليو ككسيمة حقيقيةا إلصالح أمكر
النػػاس كاالختصػػاـ لديػػو إليجػػاد معضػػالت حياتيػػة جمػػة ،ال تحػػؿ إال بػػالرجكع إليػػو ،ففيػػو يكػػكف

الحؿ األمثؿ لحياة الم مف ،كالحؿ األمثؿ الستقامة الحياة كفرط النزاعات.
 .2ليعػػرض لمقػػارئ الضػػرر البػػال نتيجػػة اإلفصػػاح عػػف أمػػكر ،ال يسػػتحب اإلفصػػاح عنهػػا لمػػبعض
كما فعؿ خالد عندما أفص عف جماؿ زكجتو ،فأصب لحديث أاؿ الهاديػة كحسػداـ كغبطػتهـ

لو كاف لها الدكر البارز بمقتؿ زكجتو في نهاية القصة.
 .3ربم ػػا لج ػػأ الكات ػػب لتكظي ػػؼ ا ػػذّ القص ػػة تح ػػذي انر لك ػػؿ األزكاج ،بض ػػركرة االمتن ػػاع ع ػػف الحم ػػؼ
بػ ػػالطالؽ ،ألف الزكجػ ػػات ليسػ ػػت عرضػ ػػة أليمػ ػػانهـا لػ ػػذلؾ عك ػ ػػب خالػ ػػد بتح ػ ػريـ زكجتػ ػػو عميػ ػػو
كمحاكالتو الجمة ليصؿ إلى حؿ سميـ ليرجعها إلى عصمتو مرة أخرل.

 .4يهدؼ الكاتب مف اذّ القصة إلى تعميـ األزكاج ضركرة التةني بجمػاؿ زكجػاتهـ كاالاتمػاـ بهػـ
كالحب الكبير الذم يجب أف تمنحو كؿ زكجة مف بؿ زكجها.
 .5ضػركرة الرجػكع لمعممػاا كذكم الخبػرة كاالختصػاص فػي معضػالت الحيػاة كاستشػارتهـ فػي أمػكر
حياتهـ.
كاكػػذا يتضػ مػػدل غنػػى التػراث الػديني لػػدل الركا ػػي كتنكعػػو كت ار ػػو  ،كاػػك مجػػاؿ يشػػي بسػػعة أفػػؽ

المبدع كاتساع معرفتو كعمؽ ثقافتو.

إف ل ػػدل الكات ػػب إبػ ػراايـ نص ػػر ا كعيػ ػان دينيػ ػان  ،كايمانػ ػان ارس ػػخان بض ػػركرة اس ػػتدعاا التػ ػراث ال ػػديني
ٌ
كتكظيفػػو ا ليكػػكف خيط ػان فػػي نسػػيج البنػػاا الفنػػي لركاياتػػو ا ليمنحػػو بعػػدان جمالي ػان فض ػالن عػػف األبعػػاد

الفكرية كالتعبيرية .
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الفصؿ الثاني:

تكظيؼ التراث التاريخي
مصدر إلهاـ لمكتاب بشكؿ عاـ كلمركا ي بشكؿ خاص بمػا يشػتمؿ عميػو مػف حقػا ؽ
التاريخ
ه
تساعد الركا ي عمى إضفاا ركح التاريخ كحقا قو عمى العمؿ األدبي األمر الذم يشكؿ ركابط تدعـ
أراا الركا ي ككجهات نظرّ ،حيث إف اناؾ "عال ة جدلية يف الفف كالتاريخ ،ففي الفف مادة مف مػكاد

التػػدكيف التػػاريخي .كمػػا كأف التػػاريخ بػػدكرّ يشػػترؾ مػػع الفػػف فػػي دعاماتػػو الػػثالث :اإلنسػػاف ،كالزمػػاف،
كالمكاف" ي.)1

كالكاتب حينما يكظؼ التاريخ بشخصياتو التاريخية يككف د أضفى عمى تجربتػو الفنيػة نكعػان

مػػف األصػػالة الفنيػػة عػػف طريػػؽ اكتسػػابها اػػذا البعػػد التػػاريخي كالحضػػارم كاكتسػػابها فػػي نفػػس الك ػػت

لكن ػان مػػف الكميػػة كالشػػمكؿ بحيػػث تتخطػػى حاضػػر الػػزمف فيمتػػزج فػػي إطاراػػا الماضػػي كالحاضػػر فػػي
كحدة شاممة متسمسمة " كمف ناحية أخرل ا فهف الفػف يجػد لنفسػو الػكحي كاإللهػاـ فػي أحػداث التػاريخ

كانػػا نجػػد الفنػػاف الػػذم يسػػتمهـ التػػاريخ فػػي إبداعػػو الفنػػي يتخػػذ مػػف األحػػداث يأك الحقػػا ؽ التاريخيػػة
المجردة نكاة ينطمؽ منها خيالو الحالؽ ا لينسج حكلها مف ر يتوا كر اّ اإلبداعية"ي.)2

كمػػا ينبةػػي عمػػى األديػػب أف يتحػػرل الد ػػة كالصػػدؽ التػػاريخي فػػي نقػػؿ الك ػػا ع التاريخيػػة ػػدر

اإلمكاف ،مع المحافظة عمى فنية الركايػة كالعمػؿ بفنيػة كا تػدار لخمػؽ عػالـ ركا ػي يتمتػع بهبػداع فنػي

كاال أصػػب الركا ػػي مزيف ػان لمصػػدؽ التػػاريخي ،فالصػػدؽ الفنػػي ينبةػػي أال يجػػكر تمام ػان عمػػى الصػػدؽ

التاريخي أيضان.

إف المجػػكا إلػػى تكظيػػؼ التػػاريخ فػػي الكتابػػة الركا يػػة يتطمػػب اإلطػػالع الجيػػد عمػػى مصػػادرّ
ٌ
كالقدرة عمػى تصػكير أحداثػو بطريقػة فنيػة ترغػب المتمقػي كتشػد ااتمامػو لمػا يػرد مػف معمكمػات دكف
الشػػعكر بمراجعػػة التػػاريخ " فػػهذا كػػاف المبػػدع حريص ػان عمػػى نقػػؿ أفكػػارّ ،كاحساسػػاتو ،كتجاربػػو إلػػى

ي1

الركاية التاريخية في األدب العربي الحديث ،أحمد إبراايـ الهكارم ،اسـ عبدّ اسـ ،دار المعارؼ ،القاارة،

1979ـ .ص.3

ي2

الركاية التاريخية ،مرجع سابؽ ،ص.22
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اآلخػريف ،عميػػو أف يسػػمؾ فػػي ذلػػؾ أفضػػؿ السػػبؿ ،كأف يسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ أفضػػؿ الكسػػا ؿ ،لكػػي ينقػػؿ
المتمقي إلى عالـ تجربتو " (.)1

عند تزكيد الركايػة باألحػداث التاريخيػة تظهػر خصكصػية اإلبػداع فػي تمثيػؿ الكا ػع التػاريخي

بكجهة نظر الركا ي كالذم يظهر مف خاللها درتػو كابداعػو الركا ػي فػي خمػؽ عػالـ جديػد يةيػب فيػو
التقريػر التػاريخي ،كالم شػرات الزمنيػة كالمكانيػة ،كتقػكـ مقامهػا مجمكعػة مػف المقكمػات التػي تعطػي

الػػنص اكيتػػو الحاض ػرة كتخمصػػو مػػف ايمنػػة الكا ػػع كالمباش ػرة ،كتجعػػؿ منػػو رمػػك انز لةكيػػة اسػػتدلت
بالتاريخ الكا عي لصنع تاريخ بعد إعادة سبكو بطريقة تخدـ الحاضر كالهدؼ مف التكظيؼ

حيث إف التاريخ بأحداثو مسألة مهمة ألنهػا تػرتبط بكصػؼ الحاضػر الػذم اػك جػزا ال يتجػ أز
م ػػف كينكن ػػة كاس ػػتم اررية األح ػػداث التاريخي ػػة ،كفػ ػػي ص ػػياغة الم ػػادة التاريخي ػػة بص ػػكرة معينػػػة ألف "
الماضػػي التػػاريخي اػػك عامػػؿ ذانػػي ،يسػػتنبط فػػي كػػؿ لحظػػة مػػف اآلثػػار القا مػػة ،أك بعبػػارة أخػػرل
مكضكع التاريخ اك الماضي الذم اك الحاضر " (.)2

الحاض ػػر ال ػػذم يص ػػكغ الم ػػادة التاريخي ػػة كيش ػػكمها إلع ػػادة رس ػػـ الك ػػا ع التاريخي ػػة ،كامكاني ػػة
إنتاجها كمدم مال مة حركتها في الزمف الحاضػر مػف خػالؿ تكظيػؼ الركا ػي لمتػاريخ بصػكرة منتجػة

فاعمة حية ديناميكية تشع حيكية كحياة ،لتتناسب مع مجريات العصػر الحػديث كاالسػتفادة منػو ػدر

اإلمكػاف ،لكػػف اػذّ العال ػػة فػػي الركايػة المعاصػرة اتخػػذت شػكالن أخػػر ،فتعاممػػت مػع التػػاريخ بطريقػػة

أخػػرل ال يكػػرر فيهػػا الحػػدث الركا ػػي الحػػدث التػػاريخي ،بػػؿ يتفاعػػؿ معػػو تناص ػان كتطػػك انر كمسػػاالة،
كخدمػػة التػػاريخ لػػألدب أمػػر مهػػـ حيػػث إف " الػػذيف يػػدرككف التػػاريخ إد اركػػا كجػػدانيان متعاطف ػان مباش ػ انر،

()3
يركف أف اإلحساس بالعمؿ األدبي يتةير دا ما ،كأف فهمو مف أجؿ ذلؾ ،ينمك نمكان مسػتم انر"  .نمػكان

يتماشى مع العمؿ األدبي كيساير الكا ع الحديث ،كفهمو لمكا ع الرااف كبناا المستقبؿ.

" فاالرتبػػاط بالتػػاريخ ارتبػػاط بالمسػػتقبؿ ،كعنػػدما تةيػػب أم صػػمة بالماضػػي ،فػػي أم صػػكرة،

كالسػػيما فػػي الجانػػب الثقػػافي كاألدبػػي عمػػى نحػػك خػػاص تضػيع الحػػدكد بػػيف اإلبػػداع الػػذم يمػػت مػػف

الذات الجماعية في صيركرتها كتحكلها ،كيةدك اإلبداع ضربان مف الشطحات المثقفػة التػي ال تػرتهف

ي1
ي2
ي3

الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش ،محمد صالح زكي أبك حميدة ،مطبعة المقداد ،غزة ،ط.2000 ،1
"مفهكـ التاريخ " ،عبد

العركم ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1بيركت ،1992 ،ص .38
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إلػػى أم عمػػؽ تػػاريخي " ...ي . 1عمػػى اعتبػػار أف لجػػكا الكاتػػب لمتػػاريخ لػػيس المقصػػكد منػػو إعػػادة
كتابة التاريخ ،كانما اك رااة لمكا ع انطال ان مف ر يتو كمك فو مف التاريخ.

كفي ركاياتنػا مكضػكع الد ارسػة يشػير الكاتػب إلػى تكظيفػو لمتػاريخ بقكلػو " إف إيماننػا بالقضػايا

الكبيرة يحتـ عمينا إيجاد مستكيات فنية عالية لمتعبير عنها " ي. 2

إف التعبيػػر عػػف اػػذّ القضػػايا يتكجػػب عميػػو احت ػراـ خصكصػػيات التػػاريخ النابعػػة منػػو ،مػػع
ٌ
إيجاد لةة أدبية كفنية تفي بهذّ األحداث كتصفها كصفان د يقان ك ار عان.
ستعتمد الباحثة ،عمى تناكؿ ركايات الكاتب التي كظؼ فيها :
 .1األحداث.
 .2الشخصػػيات التاريخيػػة ،حيػػث تجػػاكز الكاتػػب الػػزمف التػػاريخي ا ليمازجػػو مػػع الػػزمف
المتحدث عنو.

يالحظ عمى الركا ييف في الفترة األخيرة اندفاعهـ لالستفادة مف التاريخ كنػكع مػف إعػادة الثقػة

لمشخصيات الحالية المهزكمة ،كاستنهاض لمهمـ كتنشيط لمقدرات المهممة.

كمػػف ثػػـ " انعكسػػت طبيعػػة المرحمػػة التاريخيػػة كالحضػػارية التػػي عاشػػتها أمتنػػا فػػي الحقبػػة

األخيػرة ،كاحبػػاط الكثيػػر مػػف أحالمهػػا ،كخيبػػة أممهػػا فػي الكثيػػر ممػػا كانػػت تأمػػؿ فيػػو الخيػػر ،كسػػيطرة
بع ػ ػػض الق ػ ػػكل الج ػ ػػا رة عم ػ ػػى بع ػ ػػض مق ػ ػػدراتها ،كالهػ ػ ػ از ـ المتك ػ ػػررة الت ػ ػػي حا ػ ػػت به ػ ػػا رغ ػ ػػـ عدال ػ ػػة
ضيتها...انعكس كؿ ذلؾ عمى نكعية الشخصيات التاريخية التي استمداا شاعرنا المعاصر ".

ي3

كالكاتػػب إب ػراايـ نصػػر ا " لػػـ يكػػف بمعػػزؿ عػػف ا ػ الا الػػركا ييف الػػذيف اسػػتممكا التػػاريخ فػػي

كتابػػاتهـ الركا يػػة ،فكػػاف مػػف األصػكات المتميػزة فػػي مجػػاؿ الركايػػة العربيػػة الفمسػػطينية ،بػػؿ كػػاف مػػف
العالمات الفار ة في استمهامو لمشخصيات التاريخية ،إذا اتخذ مفهكـ التاريخ لديو كعيان خاصان ممتدان

كشػػامالن ا فقػػد كانػػت ركاياتػػو تأسيسػػية ال عمػػى صػػعيد الكتابػػة الركا يػػة التػػي ترتحػػؿ بعيػػدان فػػي الػػزمف

الفمسػػطيني فقػػط ،بػػؿ فػػي البحػػث األعمػػؽ عػػف أسػػس تشػػكؿ الهكيػػة كالػػذات اإلنسػػانية ،حيػػث تعتبػػر
ي1
ي2
ي3

الركاية كالتاريخ ،حسف اليمالحي ،س اؿ التجاكر كالتعالؽ.http//www.doroob.com/?p=13546 ،
زمف الخيكؿ البيضاا ،إبراايـ نصر ا  ،الدار العربية لمعمكـ ،الج از ر ،ط ،2009 ،4المقدمة.
استدعاا الشخصيات التراثية  ،عمي عشرم زايد ،

ص .120
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ركايات ػػو مض ػػي ة لمت ػػاريخ عم ػػى نح ػػك ب ػػاار بشخص ػػياتو ،فق ػػد عم ػػد الكات ػػب ا الس ػػتخداـ الشخص ػػيات

الحقيقػػة ،كاألخػػرل المتخيمػػة ،فجعمهػػا متنقمػػة بػػيف فمسػػطيف ،كس ػكرية ،كمصػػر ،كلبنػػاف ،كاسػػطنبكؿ،
عاجنة التاريخ بالقيـ الكبرل كأس مة الحػب كالمػكت كالقػدر كالعال ػة مػع الطبيعػة فػي أعمػؽ تجمياتهػا،

متأممػػة فػػي ذلػػؾ التػػاريخ الركحػػي لفمسػػطيف ،كمعيػػدة فػػي ذات االعتبػػار التػػاريخ النضػػالي كالػػكطني
الفمسطيني المتألؽ ،كتدعيمو لمقيـ كالكرامة ،كالعدالة ،كالتحػرر ،كالحػؽ فػي الحيػاة ،كالتسػام الػديني

الذم يصؿ إلى درجة مف االتساع كالنبالة حدان غير مألكؼ " ي. 1

كمػػا ككيفػػا ا ألنػػو ينصػػت
تعػػد تجربػػة نصػػر ا الركا يػػة كاحػػدة مػػف أاػػـ التجػػارب المتمي ػزة ٌ
باسػػتمرار إل ػػى الكا ػػع الفمس ػػطيني العرب ػػي خاص ػػة فػػي لحظ ػػات التح ػػكؿ الحض ػػارم كمػ ػا يتعم ػػؽ بتم ػػؾ
المحظات مف يـ كدالالت إنسانية .فنجدّ يتجو نحك التأصيؿ كاستعادة المكركث في إبداعاتو كآلية
جديدة مف يليات التكظيؼ ،لتظهر بذلؾ طريقة تعاممو مع الكا ع مف خالؿ الخط الذم رسػمو لنفسػو

م ػػع ا ػػذّ الركاي ػػات ،الخ ػػط ال ػػذم يجم ػػع ب ػػيف التأص ػػيؿ كالتكظي ػػؼ ،فينف ػػت عم ػػى التػ ػراث كيتج ػػو إل ػػى
الماضػػيا السػػتعادتو م ػػف أجػػؿ إع ػػادة بنػػاا الحاضػػر كاستشػػراؼ المسػػتقبؿ ،كا ػػذا التكظيػػؼ الفعم ػػي
ػنـ عػف كعػي ثقػافي كبيػر بػالتراث مػف جهػة ،كبآليػات تكظيفػو لخدمػة
نـ عف شيا فهنمػا ي ٌ
لمتاريخ إف ٌ
أفكار الكاتب كايديكلكجيتو مف جهة أخرل.
إف مػػا يميػػز ركايػػة ي ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ عػػف سػػا ر ركايػػات إب ػراايـ نصػػر ا اػػك الحضػػكر

القكم لممادة التاريخية ،بؿ اي عمكداا الفقرم .ممثمة في النصكص المرتبطة بحيػاة شخصػية كبيػرة

في التاريخ الفمسطيني ،كفيو يقكؿ الكاتب إبراايـ نصر ا  " :ما يحزنني اآلف ،أنني لـ أتعرؼ إلى
اذّ الشخصػية العظيمػة مب ٌكػ انر ،كمػا يحزننػي أكثػر أنهػا شخصػية شػبو مجهكلػة لػدل طػاع كبيػر مػف

النػػاس ،فػػي فمسػػطيف كخارجهػػا ،لقػػد كانػػت اػػذّ الشخصػػية الفريػػدة تسػػتحؽ أف تمتفػػت إليهػػا األعمػػاؿ
الركا يػػة كالسػػينما ية كالتمفزيكنيػػة منػػذ زمػػف بعيػػدا لكػػي تكػػكف جػػزاان مضػػي ان لكجػػداننا الشػػعبي كالمسػػيرة

عمػػر اػػذّ األرض ،أرض فمسػػطيف "...ي . 2فممشخصػػية دكر بػػارز فػػي
النضػػالية لهػػذا الش ػعب الػػذم ٌ
تقػػديـ الحقػػا ؽ التاريخيػػة ككػػذلؾ األمػػر لمكثػػا ؽ التاريخيػػة التػػي " تمثػػؿ مػػف جهػػة بقايػػا مػػف إنجػػازات

الماضي ،كلكنها مف جهة أخرل تمثؿ شهادات عف الكا ع"ي. 3
ي1
ي2
ي3

 ناديؿ ممؾ الجميؿ  ،ص ،4كممة الناشر .
المصدر السابؽ ،ص .8
مفهكـ التاريخ ،عبد ا العركم ،الجزا األكؿ ،األلفاظ كالمذااب ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،الدار البيضاا،

ط ،1992 ،1ص.81

41


ػت لكػػـ مػ ػ ار انر أف تقف ػكا عنػػد ح ػػدكـ كالػػى اآلف ل ػػـ
كمػػف تكظيفػػو لمكث ػػا ؽ التاريخيػػة " :لقػػد كتب ػ ي
تستجيبكا ! إف الرجؿ الذم يقؼ أمػامكـ حضػر إلينػا منهكبػان كاػك فػي الطريػؽ العػاـ ،فبكصػكؿ أمػرم

اذا إليكـ ،يجب عميكـ أف تنظركا في مف نهبو مف عربكـ ،كأف ترسمكا إلينػا غريمػو السػارؽ كترجعػكا

المنهػػكب إلػػى صػػاحبو"ي . 1ك ػػد كتػػب اػػذّ الكثيقػػة يالظػػاار إلػػى ياألميػػر رشػػيد كطمػػب منػػو إعػػادة
الحاجيات المسمكبة.

فػػي اسػػتخداـ الكثيقػػة اػػذّ بيػػاف لنفػػاذ القضػػاا كالمحافظػػة عمػػى حقػػكؽ الرعيػػة حتػػى كاف كػػاف
المسػػمكب ش ػػي ان تافه ػان ،تعتب ػػر ا ػػذّ الم ػكاد التاريخي ػػة مػػف شخص ػػيات ككث ػػا ؽ تاريخيػػة مرج ػػع الركاي ػػة
كعمكداا الفقرم الذم يستند إليو متخيمها في كؿ ما لـ يقمو التاريخ ا ألف الركايػة مهمػا رجعػت إلػى

الماضي فهف كجهتها الحقيقيػة اػي المسػتقبؿ كلػيس الماضػي ،بينمػا التػاريخ يجسػد الكا ػع كيتجػو إلػى

الماضي.

ي1

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.427
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المبحث األكؿ:

قراءة في متابعة األحداث الركا ية كتكليفيا
عمى الرغـ مف الحضكر الكثيؼ لممادة التاريخية في ركاية ي ناديؿ ممػؾ الجميػؿ باعتباراػا
تػ رخ ألحػػداث ك عػػت فػػي فتػرة زمنيػػة محػػدكدة ،ك الحػػديث عػػف شخصػػية تاريخيػػة لهػػا ثقػػؿ تػػاريخي "

يمثػػؿ ظػػاار عمػػر الزيػػداني ذركة حكػػـ األم ػراا المحميػػيف فػػي فمسػػطيف كاسػػتقاللهـ فػػي إدارة ش ػ كنهـ

الذاتي ػػة عم ػػى ر ع ػػة كاس ػػعة م ػػف البم ػػد"...

ي1

كب ػػالرغـ م ػػف بس ػػط الت ػػاريخ لس ػػمطتو عم ػػى لة ػػة الركاي ػػة

كأحداثها ،فهننا ال نشعر بتمؾ الفجكة بيف مػا اػك تػاريخي كمػا اػك فنػي ،كال نشػعر بالحػدكد الفاصػمة

ليككنا نصان سرديان يقكؿ التاريخ بطريقػة فنيػة ال تاريخيػة "
بينهما ،بؿ إنهما يتعالقاف كيمتزجاف معان ا ٌ
فهذّ المادة التاريخية المكثقة كما استعممها الكاتب في الركاية د انتقمت مف مستكل الكثيقػة بػالمعنى
التاريخي إلى مستكل النص السردم الركا ي ،الذم يساعد التخيؿ عمى خمؽ تصكرات جماليػة تقػرب

القػػارئ مػػف الزمػػاف كالمكػػاف ،بػػؿ يجػػد لتخيمػػو كجػػكدان ككيان ػان كا ع ػان ،ثػػـ الػػذااب بعيػػدان كراا األحػػداث
السياسية كاالجتماعية كغيراا ،لمحاكلة فهـ كتمثػؿ الكا ػع المعقػد فػي تمظه ارتػو الحميمػة جػدان"

ي2

أ
إف

الركاية  -مثالن  -بحدث تاريخي ،كفاة عمر الزيداني ،كتكلي أحد أبنا ػو الحكػـ ،ليصػب متسػممان بعػد
كالػػدّ أعمػػاؿ الػػبالد القػػا ـ بهػػا ،كالكاتػػب ال يسػػرد الحػػدث جاف ػان كم ػا فػػي كتػػب التػػاريخ ،بػػؿ يػػنفخ فيػػو

ال ػػركح باستحض ػػار شخص ػػيات كأح ػػداث متخيم ػػة ،كم ػػف الشخص ػػيات المتخيم ػػة  :نجم ػػة زكج ػػة عم ػػر
ػاار ابنهػا ك امػت بتربيتػو كاالعتنػاا بػو يقػكؿ الكاتػب "
الزيداني كالد ظاار الزيداني التي اعتبػرت ظ ان

عمتػػي ،كصػػال كيكسػػؼ يناديانهػػا خػػالتي .أمػػا شػػمة ،التػػي
كػػاف ظػػاار يناديهػػا أمػػي .كسػػعد يناديهػػا ٌ
كانت أكبراـ فكانت تناديها كمما جاات في زيارة  :أختي! أما عمر الزيداني نفسو فكػاف يبتسػـ كممػا

رياػػا ،أك أراد منهػػا شػػي ان ،فتسػػتجيب ،كمػػا لػػك أف اسػػمها كػػاف عنػػدّ ابتسػػامتي " ي ، 3كمػػف األحػػداث
المتخيمة إضااة القناديؿ لمعرفة األطكؿ عم انر كاأل صر عم انر ،كيتناكلو الكاتب بأسمكب مكجو ليجعؿ

المتمقي يتخذ مك فان مف فكرة تكلي الكؼا لممنصب .الجديد ،فعيكف األبناا المعمقة بالقناديؿ كانتظار

انتهػػاا زيػػت نػػديؿ أحػػداـ ،كارتبػػاؾ نجمػػة كخكفهػػا عمػػى الظػػاار ،كعػػدـ مبػػاالة الظػػاار بهػػذا الق ػرار
كتك ػػؼ تكليػػو كحياتػػو عمػػى انتهػػاا إضػػااة اػػذّ الشػػعمة ،كمنػػو " حػ ٌػدؽ الظػػاار فػػي كجػػكاهـ ،كسػػأؿ :
كما الػذم سػيقكلو النػاس؟! انالػؾ شػخص كاحػد ال غيػر ،أنػت يػا سػعد ،مػف سػيقكـ مقػاـ أبػي ،ال أنػا

ي1

انظر فمسطيف مف عصر ما بؿ التاريخ حتى انتفاضة األ صى كتكابعها  ،2002حسيف شريؼ  ،ج ،2الهي ة

المصرية لمكتاب  ،القاارة ،2003 ،

ي2
ي3

ص .693

الركاية كالتاريخ ،أحمد بك حسف.http://www.ribatakoutoub.ma/spip. hp?article84 ،
ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .17
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كال صػػال كال يكسػػؼ ،كػػاف حديثػػو صػػارمان ،كمػػا لػػك أنػػو أمػػر ،ككػػـ كػػاف صػػكتو يشػػبو صػػكت أبػػيهـ،

كمالمحو تشبو مالمحو ،كنظرتو تشبو نظرتو ،الحادة الكاثقة "...ي. 1

كظػػؼ الكاتػػب التػػاريخ فػػي ركايتػػو ي ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ بشػػكؿ مختمػػؼ بػػالرغـ مػػف تكظيفػػو

لمتاريخ في ركاياتو السابقة كاالختالؼ في طريقة التكظيؼ لهػذا التػاريخ ،فقػد كظػؼ الكاتػبن أحػداث

النكبة سنة ي 48فػي ركايتػو زمػف الخيػكؿ البيضػاا ،كتقػاعس الػدكؿ العربيػة فػي جػيش اإلنقػاذ فػي
اؿ ي 67فػػي ركايتػػو طفػػؿ الممحػػاة ،ككػػذلؾ الحػػاؿ فػػي ركايػػة طيػػكر الحػػذر ،زيتػػكف الشػكارع كأعػراس
يمنػػة ،تحػػت شػػمس الضػػحى ا كلكػػف نجػػدّ فػػي ركايػػة ي ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ يكظػػؼ فتػرة إيجابيػػة مػػف
فترات التاريخ الفمسطيني بالرغـ مف ظركؼ االحتالؿ التػي أحاطػت بػو ،كلعػؿ اختيػار حقبػة تاريخيػة
بعينها إيجابية كانت أـ سمبية تخضع لشرط مالامتها لمعصر الذم استرجعت فيو " فال حقبة جػديرة

باالنتساب إلى التاريخ إال ياسان بحقبة أخرل اختر ها التػاريخ ،نصػ ار كبيػر كػاف االختػراؽ أك ازيمػة

مدكية ،فالتاريخ يظهر في أزمنة انتقاؿ اإلنساف مف شرط يعرفو إلػى يخػر ال يعرفػو تمامػان ،فػال يظػؿ
حيػػث كػػاف كال يصػػؿ إلػػى مػػا اعتقػػد أنػػو كصػػؿ إليػػو .ك ػػد يتجمػػى االنتقػػاؿ فػػي تقػػكيض اإلنسػػاف لػػزمف

ضاؽ بو ،بقدر ما يستظهر ،أيضان ،في تقكيض اإلنساف الباحث عف زمف جديد ،كلعؿ اذا االنتقاؿ

فػػي شػػكمية ،اػػك مػػا يحػػدد حقبػػة تاريخيػػة مرجع ػان لحقبػػة الحقػػة ،ذلػػؾ أف ال اركػػد ال يحتػػاج التػػاريخ ،كال
يحتاج التاريخ إليو " ي. 2

كتكمف إيجابية تمؾ المرحمة ي بالمشركع الذم حممو الظاار الزيداني رمز الحاكـ الديمقراطي

السياسػػي المػػدافع عػػف شػػعبو ككطنػػو  ،حيػػث حػػاكؿ تةييػػر النظ ػرة إلػػي الػػذات بهيقاظهػػا مػػف سػػباتها
كتبعياتهػا الباليػػة ،كتصػػحي نظرتهػػا إلػػي الػػديف كالجهػػاد كالك ارمػػة كمثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ " :أمسػػؾ الظػػاار

الجابي الذم أرسمو محمد باشا كالي صيدا مف عنقو ،كسألو  :لـ أسمعؾ ماذا تريد؟
 -أريد أجرة الطريؽ إلى صيدا؟

عرابة ؟ اؿ تعمؿ عنداـ أـ تعمؿ عند الدكلة؟
 كمنذ متى تأخذ أجرة الطريؽ مف أاؿ ٌالدكلة.
 عند ٌ -أنت تأخذ ما ليس لؾ إذف !

ي1
ي2

ناديؿ ممؾ الجميؿ  ،ص.16
الركاية كتأكيؿ التاريخ ،فيصؿ الدراج ،كتاب الحمقة النقدية في مهرجاف جرش السادس عشر  ،1997دراسات
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كبكؿ ما فيو مف ٌكة ،دفعو ظاار فالتصؽ باألرض.
أشهر رجاؿ الدرؾ أسمحتهـ.
 ستمكتكف كمكـ إ ف لـ تخفضكاا .صرخ في كجكاهـ.كاف الخكؼ يحتؿ مالم النػاس ،كالمفاجػأة التػي احتمٌػت كجػكّ ال ٌػدرؾ ككجػو الجػابي المم ٌػرغ
بػػالتراب ا إذا لػػـ يسػػبؽ أف تجػ أر أحػػد عمػػي إاانػػة متسػمٌـ أك جػػاب أك عصػػياف أمرامػػا ،سػػكل ظػػاار،
الذم سبقتو صتو ،في طبرية ،إلي عرابة بؿ كصكلو إليها.
 يا سعد خذاـ كاسجنهـ ،كسنرم ما سنفعمو فيهـ !أحس بظاار يعيد ترتيب األدكار مف جديد "
ارتبؾ سعد ك د ٌ

ي1

كالشػػرؼ مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ " ركػػض الظػػاار ،تعثػػر ، ،أدمػػت أشػكاؾ الميمػػكف يديػػو المتػػيف كانتػػا

تعمػػالف عمػػى إبعػػاد األغصػػاف ،كاذا بػػو فجػػأة أمػػاـ ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذم أطبػػؽ براحتػػو عمػػى فػػـ الم ػرأة
كيشهر سيفو باليد األخرل في كجو ظاار.
أدرؾ الرجػػؿ أف الرجػػؿ الػػذم أمامػػو اػػك ظػػاار العمػػر ا بمحمػػو كدمػػو ،لكنػػو أدرؾ أكثػػر أف
فضيحتو ستككف أكبر مف أم جنكف يمكف أف يقترفو ! أبعد يدّ عف فػـ المػرأة ،كتق ٌػدـ نحػك الظػاار،
تماما...راحت تسترّ بؿ اآلخر !
فبدت المرأة عارية بثيابها الممز ة ن
تسػػايفا .تطػػاير الشػػرر ـ كػػؿ نقطػػة الػػتحـ عنػػداا سػػيفااما .زحفػػت المػرأة ك بعػػت خمػػؼ شػػجرة
ترتجػؼ .نظػرة الرعػب التػػي أرسػػمتها أطػارت مػػا تبقػػى مػف عقػػؿ ظػاار الػػذم أحػػس بنفسػو يةيػػر عمػػى

كمرغهما مف جديد
الرجؿ غير عابئ بشيا...انحنى كمرغ يديو بالتراب ،مرة كمرتيف .ك ؼ ،ثـ عاد ٌ
محاذر أ ينظر إليها  :اؿ دنس بياضؾ ؟
نا
كتقدـ ببطا نحك المرأة،
ازت رأسها نافية.
ٌ
 الحمد  .زكجة مف أنت ؟! بنت صاحب الميمكف .الت بصعكبة. خمع عبااتو ،كناكلها إيااا كظهرّ لها .سار نحك جثة الرجؿ الممقاة اناؾ.أحس بأنها د سترت جسداا نظر إليها  :ما اسمؾ ؟
كحيف ٌ

ي1
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انية.
 ٌ أنت تعرفيف مف أنا يا انية ؟ !ازت رأسها ت كد أنها تعرفو.
 ٌسرم ؟
 لقد غضبت لؾ ياانية ،فهؿ تعاادينني أنؾ ستكتميف ٌازت رأسها ثانية م كدة.
ٌ
انية !
 أريد أف أسمعؾ تقكلينها يا ٌ -أعاادؾ".

ي1

كمثػػاؿ إك ػراـ الضػػيؼ " ا تػػادكا رجػػاؿ الػػدرؾ المػػذيف ألق ػكا أسػػمحتهـ كالجػػابي .ػػاؿ الظػػاار :

أكرمكاـ مع أنهـ ال يستحقكف اذا" .

ي2

كمثاؿ البطكلة " فالبطكلة في أف تبنكا بالدكـ بأماف ،كأف تزرعكا أشجاركـ بأماف ،كأال تخافكا
عمى أطفالكـ ،ألنهـ محاطكف باألماف...الحد الذم ال تحتاجكف فيو ألم بطكلة أخرل"...

ي3

كالى المرأة مثاؿ عمى ذلػؾ " خػرج الظػاار مػف الػديكاف ك ػد تخفػؼ ـ كػؿ تمػؾ المالبػس التػي
كصؿ بها صبحان ،بسبب دلؾ الدؼا الذم يةمر طبريا فػي مثػؿ ذلػؾ الك ػت ا كأشػار إليهمػا أ تتقػدـ

تشد بيد عمي يد زكجها ،كتشد يد عمي يد حمااا.
نحكّ .سارت كاي ٌ

طمبت مجي ؾ إال لترم بعينيؾ مصير اذا الفاسؽ .كتطم ني.
 ماي
ناكلها سكطاٌ ،ك اؿ لها  :اضربيو.
أمسكت السكط ،كتأممتو شبو غا بة.
اؿ لها ظاار ال تترددم.
كصاح الناس خمفها :اضربيو .اضربيو !
ك دمت نحكّ كفي يداا الصكت لكنها كانت خا فة :كجاااا صكت الجمكع :اضربيو.اضربيو!

ي1
ي2
ي3

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .100 -99
المصدر السابؽ  ،ص .142
المصدر السابؽ  ،ص .141
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فجػػأة ألق ػػت الٌسػػكط أرضػ ػان ،فتعالػػت احتجاج ػػات الن ػػاس خمفهػػا كت ػػأففهـ ! نظػػرت إل ػػى نعمه ػػا،

خكضػت فيػو مػرات كمػرات كػي تسػتطيع اإلفػالت مػف
فرأتهما ا كاف ممطخيف بػالطيف كالعػذاب الػذم
ٌ
النعؿ األيمف كحممتو ،كنظرت إلى المتسمـ .راح يرجكاا :رحمتؾ يا أختي!
ذلؾ المتسمـ .خمعت ٌ
عند ذلؾ خمعت النعػؿ األخػر ،كانحنػت كتناكلتػو ،كتقػدمت نحػكّ ،كانهالػت عميػو بكػؿ مػا فيهػا

مف كة تصفعو بنعمها بجنكف كالناس صامتكف حكلها ،ال يجػر أحػد عمػى التػنفس ،فػي الك ػت الػذم
كاف بعضهـ يبكي فرحان كتأث انر.
عنػػد ذلػػؾ تقػ ٌػدـ ظػػاار صػػكبها ،كأمسػػؾ بيػػداا التػػي كانػػت تختػػزف مػػف القػػكة مػػا ي امهػػا ألف
تصفعو حتى يكـ القيامة"ي. 1
كمف ثـ إلى الحب مثاؿ عمى ذلؾ " اؿ لها ظاار :ال عميؾ!
يةير
بكت .مس دمكعها بهبهاميو كاك يحتضف كجهها :تذكرم أنني أحببتؾ منذ رأيتؾ ،كلف ٌ

اذا أم شيا في العالـ"ي. 2

كحػػاكؿ الظػػاار كػػذلؾ تةييػػر نظػرة القبا ػػؿ العربيػػة إلػػى اآلخػػر باالسػػتفادة مػػف خب ارتػػو كعمكمػػو
ػدبير عسػكريان فيقػكؿ الكاتػب
كحضارتو كتنظيمو ،ا تداا بقػدما نا الػذيف كػانكا أفضػؿ حنكػةن كتجهيػ انز كت ان

عمى لساف الظاار "  -أنا اآلف بحاجة إليؾ يا بشر.
 -الشيخ ظاار بحاجة إلى بشر! كيؼ؟

 ستككف يا بشر مس كالن عف تككيف فر ة مف أاالي طبرية ،كفر ة أخرل مف البدك. أنا ؟بشر ؟

 نعـ أنت ،كمف يمكف أف يككف أفضؿ منؾ لتدريب عسػكرم ،لقػد دربتنػي أنػا ،أـ نسػيت يػا -ال لـ أنس ،كلكنؾ اآلف أمهر مني ؟

ػت أكثػ ػػر مهػ ػػارة منػ ػػؾ ،ألنػ ػػؾ ال تريػ ػػد أف تصػ ػ ٌػدؽ أنػ ػػؾ أكثػ ػػر مهػ ػػارة منػ ػػي أك لعمػ ػػؾ
أنػ ػػا لسػ ػ ي
ي3
تجاممني!"
ي1
ي2
ي3

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .163
المصدر السابؽ  ،ص .130
المصدر السابؽ  ،ص .180
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لكػػف طمكحػػات الشػػيخ الظػػاار الزيػػداني تحطمػػت كاصػػطدمت بذانيػػة متحج ػرة لحػػب التممػػؾ

كالسػػمطة كالسػػيطرة كاألطمػػاع كمنػػو " رأل حسػػف باشػػا رأس ظػػاار فػػي يػػد الػػدنكزلي ،فقػػاؿ لػػو .ضػػعو
عمى ذلؾ الكرسي .أريد أف أراّ.
كضعو حيث أمر .كانت العيناف مازالتا في أكج تك داما .نظر إليهما ثـ أطرؽ مفك انر.
بعد ربع ساعة رفع حسف باشا رأسو ،كسأؿ الدنكزلي.
 اؿ أنت مف تمو أـ كاحد غيرؾ ؟ أنا يا باشا ،ك د كنت عند كعدم لؾ! كـ سنة خدمة الشيخ؟ أكثر مف نصؼ عمرم! ك بؿ أف تعمؿ معو ،ماذا كنت تعمؿ في بالدؾ؟ كنت حطابان ياباشا. ككـ كنت تحصؿ مف ماؿ في مهنتؾ تمؾ ؟ خبز يكمي يا باشا ! ككـ كاف دخمؾ السنكم عند الشيخ ؟ لـ يقؿ عف ما تي كيس في العاـ.الحد ،كتخكنو؟!!!
 تأكؿ خبزّ ،كدخمؾ كؿ عاـ يصؿ إلى اذا ٌك ؼ أمير البحر ،كسار نحك الدنكزلي ،ك اؿ :
 فمينتقـ ا مني إف لـ انتقـ منؾ !كبضربة سيؼ خاطفة أطار رأس الدنكزلي !! "

ي1

اػػذّ األطمػػاع عر مػػت مسػػعاّ إلػػى المقاكمػػة أكثػػر ممػػا ك فػػت إلػػى جانبػػو كانتهػػى بػػو المطػػاؼ
بالقتػػؿ مػػف مسػػاعدّ أحمػػد الػػدنكزلي ،غيػػر إف إيجابيػػة المرحمػػة التاريخيػػة المكظفػػة ركا ي ػان ممثمػػة فػػي
المشركع التةيرم الذم حممو الظاار عمى عاتقو كاك إنشاا كطف كمي خاؿ مف االحتالؿ ،أك لنقؿ

حمؿ مس كلية أف يككف متسمٌـ كأف يقاكـ المحتؿ ككز ار ػو .كيعمػؽ
أنو كجد نفسو عمى تحقيقو حينما ٌ
ي1

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .554
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نص ػػر ا عم ػػى ا ػػذّ الركاي ػػة فيق ػػكؿ " لق ػػد كان ػػت تجرب ػػة كتاب ػػة ا ػػذّ الركاي ػػة ،تجرب ػػة اس ػػتثنا ية ،ف ػػي

ػيحس بهػػا أم كاتػػب يمكػػف أف يقبػػؿ عمػػي كتابػػة ركايػػة عػػف
صػػعكبتها ،كفػػي حجػػـ المسػ كلية التػػي سػ ٌ
ظػػاار العمػػر الزيػػدانى ،أك عػػف يممػػؾ الجميػػؿ كمػػا كػػاف يسػػمى فػػي المرحمػػة المتكسػػطة مػػف نضػػالو،
حيف لـ يكف نفكذّ د تجاكز الجميؿ بعد ،لكنني خرجت مف اذّ التجربة إنسانان مختمفان ا إذ أحسست

بأف حيػاتي مػع ظػاار العمػر ،ػد أعػادت ترتيػب ركحػي مػف جديػد ،ككضػعت أساسػان جديػدان كمػذاالن

لهكيتي ،كأنا أتتبع تمؾ الجذكر الذاابة عميقان في أرض فمسطيف  :فمسطيف العربية ،فمسطيف الجماؿ
كالتسام كاحتضاف اآلخػر كالقبػكؿ باختالفػو ،كاحتػراـ اػذا االخػتالؼ بكػؿ أشػكالو كأطيافػو ،فمسػطيف

الةنى الثقافي كالركحي كاإلنساني ،فمسطيف الطمػكح ،ككػؿ مػا اػك ح ٌػر كجميػؿ كطيػب .كاف كػاف لػي
مف أمؿ فهك أف تنتقؿ كؿ تمؾ األحاسيس التي عشتها إلي ارئ اػذّ الركايػة ،ألننػي عمػي يقػيف مػف

أنو ،عند ذلؾ ،سيحس كـ أصب

ي1

أفضؿ ! " ي. 1

ناديؿ ممؾ الجميؿ  ،ص .9-8
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المبحث الثاني:

تكظيؼ أحداث التاريخ في الركاية
يستثمر الكاتب إبراايـ نصر ا التراث كيستمد منو مادتو لتشكؿ جػؿ ركاياتػو ا األمػر الػذم

يعيػػد طػػرح إشػػكالية العال ػػة بػػيف التػػاريخي كالركا ػػي ،كمػػف ثػػـ بػػيف المحكػػي كالمكتػػكب ،كيػػدفعنا إلػػى
البحث داخؿ النص الركا ي ا لتفسير دالالت ذلؾ كاألسباب التي دفعت نصر ا إلى اختيار حقبػة
تاريخية بعينها كاسترجاعها  ،كتكظيفها في ظركؼ زمنية معينة ا لتعكس اذّ األسػباب إيديكلكجيػة

سياسػية يحػػاكؿ الركا ػي مػػف خاللهػا ي إسػػقاط الماضػي عمػػى الحاضػر ا لالسػػتفادة مػف تجػػارب ذلػػؾ
الماضػػي بسػػمبياتو كايجابياتػػو ،ػػد اتٌخ ػذ الكاتػػب مػػف اػػذا الماضػػي مػػالذان يفػػر إليػػو مػػف كطػػأة الكا ػػع

المتخمؼ ،أك د تككف اذّ األسباب زينو فنية ال غير.

لػػذلؾ تسػػتدعي عمميػػة تكظيػػؼ التػػاريخ فػػي الركايػػة كعي ػان كبي ػ انر مػػف طػػرؼ الكاتػػب بالماضػػي

كالحاضر كبشركط الكتابة.

سػػنحاكؿ إب ػراز التكنيكػػات التػػي اعتمػػداا الكاتػػب لتكظيػػؼ أحػػداث التػػاريخ كاخراجه ػا إخ ارج ػان

فنيا بما يحقؽ لو الصدؽ الفني دكف تشكيو حقيقتو التاريخية.

الحػدث التػاريخي مػع الحػدث الفنػي حينمػا يعمػد إلػى اتبػاع

أكالن  -يصهر إبراايـ نصر ا

تقنية االسترجاع عف طريؽ المكنكلكج أك تيار الكعي إلحدل الشخصيات الر يسة في الركاية ،فيهيئ
الطريؽ لمكثيقة التاريخية حتػى تشػارؾ بحضػكراا فػي التشػييد الفنػي .ككمثػاؿ عمػى ذلػؾ  " :كصػمت
إلى الظاار رسالة أخرل مف األمير ناصؼ النصار ،أمير " المتاكلة "

ي1

مف بالد بشارة.

البصػة كيػاركف .فكتػب األميػر ناصػيؼ
كاف ظاار د كتب إليو طالبػان منػو التنػازؿ عػف ريػة
ٌ
أحد منػو ،كبػهزاا كيػدؾ مكايػد كثيػرة،
إليو  " :ال تظننا مثؿ غيرنا ! فكا إف عندنا أماـ سيفؾ سيكفان ٌ
ألنػػا نحػػف
فػػاألكلى لػػؾ أف تػػدعنا غػػافميف عنػػؾ فػػي اعتػػدا ؾ عمػػى جيراننػػا ،كاال فػكا العظػػيـ سػػتندـٌ ،
م ما عااػدنا ،فػدكنؾ األمػريف ،أنػت ك أريػؾ،
طالما يبةي عمينا فانتصفنا مف الباغي ،كعاادنا فقمنا بز ٌ
كنحف نرل فيما يبدك منؾ رأينا"...

ي1
ي2

ي2

.

شيعة جبؿ عامؿ في جنكب لبناف.
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يقػدـ لنػا الكاتػب المعمكمػة التاريخيػة كتكممػة لممشػهد السػردم دكف تكمػؼ أك صػد ،فيميػز

الكثيقػة التاريخيػة عػف السػرد بخػط غػامؽ كي طراػا بمػزدكجتيف حتػى تتبػدل تاريخيتهػا أك يكامنػا

بكا عيتهػا .يقػكؿ فػي مقػاـ يخػر معتمػدا طريقػة االسػترجاع نفسػها " :حػاكؿ أف يتػذكر إف كػاف رأل

القنديؿ الذم خمفو مف بؿ ،لـ يسػتطيع " :ىؿ ىك ىنػاؾ فعػرن ،أـ أنػو صػكرة لػذلؾ القنػديؿ القػديـ،
قنديمي " ؟! تسااؿ.

لـ يجر عمى االلتفػات " :أتخشى تمؾ الخرافة يا ظاىر ،حتى بعد مكت صػالف ؟ مػاذا بػؾ،

أتعتقد أف قنديمؾ يطاردؾ ؟ أـ أف قنديمو يطاردؾ ؟! "

أغمض عينيو كفتحهما ،ككػـ فػكجئ باختفػاا القنػديؿ مػف المػرية  " :مػا الػذم يعنيػو ذلػؾ يػا

ظاىر ؟! ما الذم يعنيو ؟! "

امتدت يداّ فرفع غطاا رأسو .كؿ شػيا عمػى حالػو،
عاد ليحدؽ في ذلؾ الكجو الذم أماموٌ ،
باسػػتثناا شػػعرات بيضػػاا ،ال تكػػاد تمحػػظ ،كلػػك لػػـ يكػػف ضػػكا القنػػديؿ الجػػانبي يسػػقط عميهػػا بكػػؿ تمػػؾ

نفسا عميقٌا " :مػا الػذم تتكقٌعػو يػا ظػاىر ؟ لقػد كبػرت ،كآف
القكة لما رياا في مثؿ ذلؾ المساا أخذ ٌ
السكاد"...
لمبياض أف يبدأ بالبحث عف حصتو مف ىذا ٌ
أغم ػػض عيني ػػو ،كح ػػيف فتحهم ػػا م ػػف جدي ػػد ،كػ ػاف كال ػػدّ يق ػػؼ خمف ػػو ،بش ػػعرّ األس ػػكد الكثي ػػؼ

الطكيؿ! مات عمر الزيػداني ،دكف أف تظهػر شػعرّ كاحػدة مػف الشػيب فػي أرسػو  " :لعػؿ اهلل رحمػو،
فمات قبػؿ أف يػرل شػيبي ىػذا ،كأنػا التػي ،اآلف ،لػـ تػزؿ أصػ ر منػو بعشػريف سػنة حػيف تػكفى "

تقكؿ نجمة لظاهر " ي. 1

ثانيان  :كاناؾ طريقة أخرل يقدـ بها الكاتب الحدث التاريخي  ،كعرضو " مف خالؿ انعكاسو

عمى تصرفات الناس كسمككياتهـ كظهكراـ في حكاراـ .كتعد اذّ الطريقة مف أكثر الطرؽ انسيابية

فػي عػرض الحػدث ،فالشخصػيات اػي التػي تتػأثر كتحكػـ كتعنػي كتفػرح دكف تػدخؿ السػارد ".ي. 2
كالمثاؿ اآلتي يكشؼ مػا يسػعى الكاتػب إلػى بيانػو كلكػف عمػى لسػاف إحػدل الشخصػيات ذات الػكزف

التاريخي كاي " فرح ما عميؽ كيسر كاف يحتضف ركحو .حيث النػاس يعممػكف فػي حقػكلهـ كيرعػكف
مكاشيهـ ،كيبنكف بيكتهـ ،دكف أف يتعرض لهـ أحد.
ي1
ي2
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ال طعػػاف غريبػػة تمػػتهـ زرعهػػـ ،كال سػػيكؼ تمػػتهـ ر ػػابهـ .كألكؿ م ػرة ،لػػـ يػػر إنسػػانا مضػػط ار

لمعمؿ كبند يتو أك سيفو إلى جانبو.

يمر بحقؿ أك طيع أك ناعكرة إال كتحدث مع أصحابها.
لـ ٌ
 تسألنا يا شيخ عف حالنا ،لقد نسينا كؿ أياـ الجحيـ البعيدة تمؾ!كحيف كصؿ إلى سرام رب أذاف العشػاا بقميػؿ ،كجػد أخػاّ يكسػؼ كالػدنكزلي كنجمػة كأبنػااّ
في انتظارّ.
 -مقنا عميؾ يا شيخ

اؿ الدنكزلي.

 كاف يمكف أف أظؿ مقان عمى كؿ شيا لك أنني لـ أ ـ بما مت بو اليكـ " .ي. 1يخيػا اػك النتػا ج التػي أعقبػت معركػة المنسػي ،ك ػدـ أيضػان أثػر تمػؾ
دـ لنػا الكاتػب حػدثان تار ن
الظاار لحمؿ عبا اذّ المس كلية ،فعرفنا
النتا ج عمى البالد كالعباد ،كايأ الكاتب مف ناحية أخرل
ى
ببعض مكا فو كأخال و مف خالؿ تفقدّ ألحكاؿ رعيتو كس الهـ عف أحكالهـ لكنو يعرض الحدث في

شكؿ حكار بيف الشخصيات حتى يبرئ نفسو مف مةبة الك كع في خطػريف أحػداما تػاريخي كاآلخػر
فنػي فػاألكؿ كػي يتحاشػى  ،تجااػؿ الظػاار لرعيتػو بالتخػاذؿ ،كبيػع الػكطف ،إذ يككػؿ المهمػة

لشخصية تاريخية اي أحمد الدنكزلي ،كينزع عف نفسو المس كلية أماـ القارئ كأماـ التاريخ ،كالثاني
يجنب نفسو الك كع في فخ التسجيمية كيعطي النص مصدا ية فنية.

ثالثان  :يخرج الحدث التاريخي عف طريؽ تعدد كجهات النظر في سردّ ،أك سرد الخبػر مػف

أكجو مختمفة كعمى لسػاف شخصػيات عديػدة .رغػـ أف كراااػا سػارد كاحػد .ككمثػاؿ عمػى ذلػؾ مػا دار
بيف الظاار كرسكؿ الكزير في معركة طبرية حيف سألو عف رأم الناس فيما يتك عكنو بشأف طبرية "
كثير.
تهمنا نا
 -ستمضي ليمتؾ انا ،كتةادر مساا الةد فسالمة رسكؿ الكزير ٌ

كلكنني أريد أف أسألؾ :ما الذم يتكٌعو الناس في الخارج بشأف طبرية ؟ ماذا يقكلكف ؟
تردد الرسكؿ.
ٌ
ي1
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 أصد ني القكؿ ،فأنت ضيفي.ػدمر مدينػة مثػؿ
ال أكتمػؾ يػا شػيخ ،فهنػاؾ غضػب يسػكف الكثيػريف مػنهـ .فهػـ يقكلػكف  :أت ٌيحدث فيها أمر كبير كهذا.
المرة األكلى يا شيخ التي ٌ
نتفرج ؟! إنها ٌ
طبرية بالقنابؿ كنحف ٌ
 اذا اك الكالـ الطيب ! فماذا يقكؿ اآلخركف ؟ أصد ني القكؿ.تردد الرسكؿ ثانية.
ٌ
 ؿ ما لديؾ فمك لـ أرد السماع الحقيقة ما سألتؾ. -يقكلكف إف طبرية إف لػـ تسػقط بيػد الػكزير اليػكـ فستسػقط غػدان ،ألنهػـ يعرفػكف أم ػكة اػي

كة كزير دمشؽ ،فكراا الكزير الدكلة كالٌسمطاف كليس كراا طبرية سكل نفسها يا شيخ !
 -كلكف طبرية لـ تسقط كما ترل.

ػدما ألنهػـ ال يسػػتطيعكف فعػؿ شػػيا،
 ال أكتمػؾ يػا شػػيخ ،فػبعض النػػاس تقػكؿ اػػذا الكػالـ نػ نكبعض الناس تقكلو ألنها تريد أف ينتهي األمر بسرعة فال تظ ٌؿ منشةمة بما يحدث انا ! فمف صيدا

الدكلة.
حتى دمشؽ ال كالـ لمناس سكل طبرية ،كما يحدث فيها كاذا أر يقمقهـ كما يقمؽ ٌ
 -كاؿ ترل بأف تؿ سميماف باشا سينهي ذلؾ كمٌو ؟

 أعذرني يا شيخ ،ال أستطيع أف أضع نفسي في المنتصؼ بػيف رسػالة حممتيهػا إليػؾ ك ػرارستتخذّ أنت !
 -ما متو يكفي" .

ي1

مف خالؿ اذا السرد لكجهات النظر المختمفة ،في أعمػاؽ تفكيػر النػاس ،وينتقل بيػنهـ جميعػان

ليعػرؼ يراااػـ كمػا يفكػركف فيػوا ليخمػؽ جػكان مػػف مػؽ االنتظػار ،كليضػفي عميػو طابعػان فنيػان ،بػػؿ أف
المحمؿ بالرسالة.
ينطؽ الظاار بق اررّ في كجو السمطاف كالدكلة مع الرسكؿ ي

ي1
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محتاجػا إلػى خاتمػة تاريخيػة تحسػـ
ثالثان " :تػدار األحػداث بطريقػة تصػاعدية تجعػؿ المتمقػي
ن
المك ؼ كتكشؼ النهايػة ،كفػي اػذّ الحػاؿ يبمػ الصػدؽ الفنػي فػي تمازجػو بالصػدؽ التػاريخي مرحمػة

متقدمة "

ي1

 .كخير مثاؿ عمى ذلؾ أحداث الركاية ،فكمما تكغمنا في القرااة نرل.

كتيػرة األحػػداث تتصػػاعد نحػػك نتيجػػة كاحػػدة أعمػػف عنهػػا ظػػاار فػػي حػكارّ مػػع أاػػالي طبريػػة "
التفت يمينػان ،كشػماالن ،كأمامػو ،محػاكال ل ٌػـ الجميػع .ك ػد كانػت نهايػة أك خاتمػة الركايػة تاريخيػة بمقتػؿ
الظاار عمى يد الدنكزلي .
كؿ أاالي طبرية تحكلكا إلى مب كاحد كأذف كاحدة.
أشار ظاار لنجمة أف تصعد كتقؼ إلى جانبو.
ترددت ميالن ،فأعاد طمبو .صعدت كك فت إلى جانبػو كعينااػا تتصػفحاف كجػكّ النػاس ،كبػيف
ٌ
حيف كحيف تنظر إلى الظاار.
كانت كية كصمبة كعادتها.
لقػػد سػػمعت مػػف يصػػي ليمػػة أمػػس  :أنهػػـ يريػػدكف ظػػاار كالزيدانػػة ،فممػػاذا نمػػكت نحػػف؟ !!

كلذلؾ أرسمت أمي نجمة إلى سميماف باشا اذا النهار ا أرسمتها لتكصؿ إليو مطالب طبريػة ،كتسػمع
مطالبو .لقد أرسمت إليو أ رب امرأة إلى مبي عمى اذّ األرض ا تكاضعا كأمال في أف يفهػـ رسػالتنا

ػؽ الدكلػة !
كمنا إليو .يريد أمكاؿ الميرم نعـ الت لو أمي ستصمؾ أمكاؿ الميرم كاممة .سيصمؾ ح ٌ
لكنػػو طالػػب بػػأف تخرجػكا كمحػػارمكـ فػػي ر ػػابكـ أذال ،كأف تهزمػكا طبريػػة بأنفسػػكـ بػػأف تفتحػكا أبكابهػػا
التي لـ تستطيع جيكشو الكصكؿ إليها.
حؽ الدكلة أف يأخدكا الميرم لكف إذالؿ الناس كتمري كراماتهـ فػي الكحػؿ فميسػحؽ لمدكلػة ا

ألف الكرامة التي كابنا إيااا ربنا ليست ممكا لمدكلة ،كحريتنػا ليسػت ممكػا لمدكلػة ،كأركاح أبنا نػا التػي

ي1

الركاية كالتاريخ ،نضاؿ الشمالي ،بحث في مستكيات الخطاب في الركاية التاريخية العربية ،عالـ الكتب الحديث.
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تنتزع مف أجساداـ منذ شهريف ،ليست ممكا لمدكلة .كمف يقكؿ إف كرامتو كحريتو كركحػو لمدكلػة ،لػف

أمنعو مف الذااب .سأفت لو الباب بنفسي ،كليذاب عبدا إلى حيث يشاا.

تعممكف ،أخكتي كأخكاتي ،كأامي ،أننا حتى اآلف لـ نخسر ،كلـ ينقصنا شيا ،إف كتنا اليكـ
اػػي كمػػا كانػػت عميػػو أمػػس فرجالنػػا أ كيػػا كأسػكارنا منيعػػة ا فممػػاذا نخػػرج إلػػى الػكالي كنقتمػػو ؟! كنحػػف
نسػػتطيعا فأتحمػػؿ كأحممكػػـ معػػي مس ػ كلية تمػػو ،كنحمػػؿ جميع ػان نقمػػة السػػمطاف .كػػؿ مػػا أرجػػكّ أف

أحػػافظ عمػػى بمػػدم كأحمػػي شػػعبي ،كأف يرحػػؿ ال ػكالي كيكفينػػا يذاّ .فككن ػكا عمػػى حػػذر كحػػاربكا حػػرب
دفاع ،ا تمكا كؿ مف يقترب مف األسكار ،كأما القتؿ لةير ذلؾ فتجنبكّ .أخكاتي ،أخػكتي ،كأبنػا ي ،لػك
كػػاف الػػثمف الػػذم يمكػػف أف تحصػػمكا عميػػو اػػذا الػػذم حػػدثتكـ عنػػو ،لحممػػت أرسػػي بػػيف يػػدم كخرجػػت
ألسػػممو إلػػى سػػميماف باشػػا !لكػػف كػػؿ كاحػػد مػػنكـ يعػػرؼ ،كمػػا تعػػرؼ كػػؿ مدينػػة ك ريػػة حكصػػرت بػػؿ

طبريػػة أف الػػذم يطمػػب أرسػػا ال يكتفػػي إال بكػػؿ الػػر كس فهػػؿ بيػػنكـ مػػف يسػػتطيع تقػػديـ رأس أمػػو أك
ابنتو أك كلدّ أك أخيو أك أختو أك زكجتو إلى سميماف باشا ؟!
 معاذ ا . معاذ ا .راحت الصيحات تتكالى ،كامتألت مكب الناس بػالقكة مػف جديػد ،لػكح بشػر مػف فػكؽ حصػانو

بسيفو ،كربتت نجمة عمى كتؼ كلداا  :ا ينصرؾ" .

ي1

بينمػػا تتصػػاعد كتي ػرة األحػػداث المتعمقػػة بسػػير المعركػػة ضػػد طبريػػة نحػػك نتيجػػة إيجابيػػة ،إذ

يػنج الظػاار بػػهخراج جػيش سػميماف باشػػا مػف طبريػة كانتصػػارّ فيهػا " فػي صػػباح السػبت األكؿ مػػف

تحرؾ جيش سميماف باشا العظـ نحك الشاـ ،فتدفؽ البشر عمى طكؿ الطريؽ
كانكف أكؿ سنة ٌ 1742
الم دم إلى دمشؽ ،حيث اسػتطاع الظػاار أف يقهػر أعظػـ كزراا السػمطنة كيػردّ مهزكمػا بعػد اثنػيف
كثمانيف يكمان مف الحصار "

ي2

خامسان  :ينتصر الفني عمى حساب التاريخي تمامان ،فيككف لممتخيؿ حضكرّ المميػز عنػدما

تحاكؿ الركاية التقاط اليكمي مف حيػاة النػاس العػادييف البسػطاا الػذيف أ صػااـ التػاريخ  ،كلػـ يػكلهـ

أدنػػى ااتمػػاـ ،إٌذ يفس ػ
ي1
ي2

لهػػـ المجػػاؿ لمكػػالـ كالتعبيػػر بمهجػػاتهـ المحميػػة عػػف مشػػاعراـ كااتمػػامهـ،
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كاثبات كجكداـ بحكاياتهـ البسيطة عمى اختالؼ مشاربهـ كمستكياتهـ ،كيككف لهـ نصػيب فػي بنػاا

ػباحا ،فتػدفٌؽ تجػار المنطقػة الصػةار كسػػكانها .كػؿ يحمػؿ مػا لديػػو
الركايػة " .فتحػت أبػكاب الخػاف صػ ن
مف بضاعة ليبيعها .كصؿ أناس يقكدكف خيكلهـ كمكاشيهـ ،كنسػاا يقػدف الحميػر التػي تحمػؿ سػالؿ
كؼ عف الحركة .كاصؿ با عك الزبيب كالتيف كالتفاح كالميمكف
الدجاج المعمٌؽ مف أرجمو ك د ٌ
البيض ك ٌ
كالعن ػػب األحم ػػر ،كص ػػاح باع ػػة الخػ ػكاتـ كاأل ػ ػراط كخي ػػاطك المالب ػػس الج ػػاازة ،كاإلس ػػكافيكف كتج ػػار
األ مشػػة كالسػراجكف كالبيػػاطرة ،كػػؿ يػػدعك النػػاس إليػػو .لػػـ يكػػف الظػػاار ػػد رأل سػػك ان كهػػذا مػػف بػػؿ،

سك ان يعج بالحيػاة كالبهجػة كالضػحكات كالمفاكضػات الطكيمػة حػكؿ سػعر حمػار  ،أك غػزاؿ ،أك نمػر

صةير ،أك سعر ذراع القماش الحريرم القادـ مف الهند" .

ي1

سادسان  :د يعمػد الكاتػب إلػى ذكػر ك ػا ع تاريخيػة كيقحػـ مشػااد بأكممهػا دكف أف يخػؿ ذلػؾ

بجكار األحداث الكا عية كاذا ما نجدّ في نهاية الركاية ،حيث إف الكاتب يقكـ بتقديـ معمكمات عف

النهايات كذلؾ مثؿ  " :دخؿ حسف باشا المدينة كأباح لبحارتو نهبها ،كبعد أياـ كصؿ جػيش محمػد
باشا العظـ ،فاتهـ بالتقصير لتأخرّ عف مكعدّ خمسة عشر يكمان.

ألقى حسػف باشػا القػبض عمػى إبػراايـ الصػباغ الػذم لجػأ إلػى معػة جػديف كمػارس عميهػا كػؿ
أنكاع كأشكاؿ التعذيب ،حتى اعترؼ بمخابئ مالو الذم كضػعو فػي صػناديؽ فػي الفرنسيسػكاف بعكػا
كلدل بعض التجار الفرنج ،كبعضو في أمكنة أخرل مثؿ صيدا ،ك يػؿ  :كػاف الكاحػد مػف الصػناديؽ
يحتػػاج حممػػو إلػػى ثمانيػػة رجػػاؿ ،كسػػمـ التجػػار الفرنسػػيكف ،بنػػاا عمػػى أمػػر مػػف حكػػكمتهـ 63 ،ألػػؼ
كيس ذاب مف أمكاؿ الصباغ إلى حسف باشا ،إضافة إلى  82ألؼ كيس درااـ ،كتحؼ كحمي !!

ع ػػاد حس ػػف باش ػػا إل ػػى إس ػػطنبكؿ ح ػػامال رأس ظ ػػاار المحفكظ ػػة باألدكي ػػة ،كابػ ػراايـ الص ػػباغ
المكبؿ بالحديد.
اسػػتدعى حسػػف باشػػا أكالد الظػػاار إلػػى عكػػا ،ككعػػداـ باألمػػاف ،فحضػػركا كمهػػـ ،إال عمػػي،

فأعدـ سعيد كألقي القبض عمى اآلخريف كسجنهـ ،ثـ تـ نفيهـ إلى إسطنبكؿ "

ي1
ي2
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ي2

.

المبحث الثالث:

تكظيؼ الشخصية التاريخية
تعتبر الشخصية مف المككنات األساسية لمتجربة الركا ية  ،فال يمكػف تصػكر ركايػة مػف دكف

شخصيات ت دم كظا ؼ ر يسية أك ثانكية .بالرغـ مف ذلؾ  ،فهف الشخصػية فػي الركايػة الجديػدة لػـ
تعد ذات أاميػة كبيػرة مػف منظػكر النقػد البنيػكم ،كلػـ تعػد لهػا تمػؾ الهيبػة التػي أكسػبتها إيااػا الركايػة

التقميدية ،فقد امشت كأصبحت ال تعدك أف تككف " عنص انر مػف مشػكالت السػرد فػي العمػؿ الركا ػي
مثمه ػ ػػا مث ػ ػػؿ ب ػ ػػا ي مش ػ ػػكالت الس ػ ػػرد...أك ال تع ػ ػػدك أف تك ػ ػػكف كا نػ ػ ػان لةكيػ ػ ػان ،مص ػ ػػنكعان م ػ ػػف الخي ػ ػػاؿ

المحض".

ي1

إف مف أكثر ما ي رؽ كاتب الركاية عمكمان كالركاية المكظفػة لمتػاريخ خصكصػان كيراػؽ كاامػو

اػػك تعاممػػو مػػع شخصػػيات جػػاازة محػػددة المعػػالـ كالثقافػػة .شخصػػيات لهػػا كجكداػػا كحضػػكراا فػػي
التاريخ الرسمي حددت بدايات حياتها كنهاياتها كتب التاريخ سمفان مما يقيد الفناف الركا ي كيقمؿ مف

حيرتػو ،كبػذلؾ مهمػة الكاتػب ال تقتصػر عمػى تسػجيؿ التػاريخ بػؿ تتجػاكزّ إلػى إعػادة صػكغ لػو كفػػؽ

ر يػػا نابعػػة مػػف ظػػركؼ العصػػر الػػذم أنجػػزت فيػػو ،كمػػف فكػػر الركا ػػي التػػي تعكػػس يمػػا ي ػ مف بهػػا
كأاداؼ يريد الكصكؿ إليها" ،ألف التاريخ معطى مكضكعي في الماضي ،ػا ـ انػاؾ ،كلكنػو معطػى

متةير .إننا في كؿ عصر نفهػـ الماضػي فهمػا جديػدا مػف خػالؿ التعبيػ ارت البا يػة لنػا ،كيكػكف فهمنػا
لمماضي أفضؿ كمما تكافرت شركط مكضكعية في الحاضر ،شبيو بما كاف في الماضي " ي. 2

كفػػي النظػػر فػػي ركايػػة ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ نجػػداا تعػػج بػػالكثير مػػف الشخصػػيات التاريخيػػة

كالمتخيمػػة عمػػى الس ػكاا  ،فمػػف الشخصػػيات التػػي ثبػػت كجكداػػا فػػي كتػػب التػػاريخ ،نجػػد إلػػى جانػػب
الظاار الزيداني ،محمػد العمػى ،حسػف باشػا ،سػميماف باشػا ،إبػراايـ الصػباغ ،أحمػد الػدنكزلي ،محمػد

باشا العظـ ،كحسف باشا الج از رم ،كناصؼ النصار ،كأبك الذاب ،كعبد ا الكاكم ،ككريـ األيكب،

شخصيات أخرل مف جيش الظاار ،كشخصيات أخرل مػف جػيش الدكلػة ،باإلضػافة إلػى ذلػؾ يكجػد
العديػػد مػػف الشخصػػيات المتخيمػػة التػػي زادت مػػف تالحػػـ الكا ػػع بػػالةكص فػػي أدؽ تفاصػػيمو كسػػاامت

في نمك األحداث كتطكراا ،أمثاؿ بشر ،كغ ازلػة ،كأطفػالهـ ،كسػممى ،كابػف عمهػا ،كجػريس ،كزكجتػو،
كنجمة.
ي1
ي2

نظرية الركاية ،عبد الممؾ مرتاض ،ص.90-85
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في ركاية ي طيكر الحذر كاي مف ركايات الممهػاة الفمسػطينية مكضػكع الد ارسػة الركايػة التػي

رصد الركا ي إبراايـ نصر ا مف خالؿ مسيرة حياة الصةير المرحمة االجتماعيػة التاريخيػة األكلػى

مف مأساة الشعب الفمسطيني النازح عف كطنػو إثػر نكبػة  ،1948كا امتػو فػي مةػاكر جبػؿ النظيػؼ،

كمػػف بعػػد فػػي مخػػيـ الكحػػدات ػػرب مدينػػة عمػػاف ،كمػػا لقيػػو مػػف متاعػػب كمحػػف جمػػة ،كاك اراػػات ال

تطاؽ حتى نكسة حزيراف  ،1967فهي تعبير مكضكعي لنسػؽ مػف األحػداث كالك ػا ع المألكفػة التػي

ثـ ك كعها بالفعؿ"ي. 1

يقػػكؿ الركا ػػي " ريػػاح صػػةيرة ناعمػػة ابػػت فةسػػمت ركح الصػػةير ،فبػػدا أكثػػر فرح ػان بالحيػػاة

كا بػاال عميهػػا مػف أم إنسػػاف فػػي ذلػؾ السػػف  .انتشػر البشػػر فػػي بيػكت متباعػػدة ،زرعػكا أمػػاـ المةػػاكر
دكال ػػيهـ ،كا ػػـ ي ػػدرككف أف إ ػػامتهـ ان ػػا ل ػػف تط ػػكؿ ،يتجكل ػػكف كضػ ػرتهـ معه ػػـ ،كيش ػػقكف .كل ػػـ تك ػػف
األشجار التي يحبكنها ،أشجاراـ الفمسطينية ،عػاجزة عػف أف تنمػك فػي اػذّ السػفكح ا فزرعكاػا ،كاػـ
عمى يقيف أنهـ سيترككنها انا ذكرل ألياـ اسية عاشكاا بعيدا عف كطنهـ "...ي. 2

فػػي اػػذّ العبػػارة تكظيػػؼ ألحػػداث تاريخيػػة ،حيػػث يصػػؼ الكاتػػب فػػي العبػػارة السػػابقة حادثػػة
التهجير الفمسطيني ،في سػنة 1948ـ ككيفيػة التهجيػر ،ك ػدرة الشػعب الفمسػطيني فػي محاكلػة إيجػاد
كطػػف م ػػت لم ػػكطنهـ المس ػػمكب ،بحي ػػث يخم ػػؽ كا عػ ػان فمس ػػطينيان مث ػػيالن كال ػػذم عايش ػػكّ ف ػػي أرض ػػهـ

الحقيقيػػة ا لكػػف فػػي حقيقػػة أنفسػػهـ إف إ ػػامتهـ انػػا عارضػػة كاف الخضػرة رغػػـ أنهػػا متكاجػػدة إال أنهػػا

عارضة ،حتى األشجار الفمسػطينية عػاجزة عػف النمػك عمػى أرض م تػة لمتعػايش عميهػا بػدالن م تػان
عف األرض الحقيقة لمشعب الفمسػطيني ،كبػذلؾ تتضػ التعالقػات التناصػية التػي يكظفهػا الكاتػب فػي

الجكانب السػابقة أنهػا تقػكـ عمػى التقػاريرا ليصػب الحػدث أكثػر انسػجامان مػع مقاصػدّ كغاياتػو ،التػي
يهػػدؼ إلػػى ترسػػيخها فػػي القػػارئ كذلػػؾ ال كطػػف بػػديؿ لمفمسػػطينييف ،فقػػط فمسػػطيف اػػي األسػػاس كأف

حاكؿ خداع نفسو ،كحاكؿ حمؿ خضرتو كأشجارّ معو ا ليقيـ لػو كطنػان بػديالن يشػبو الػكطف الحقيقػي

م ػػف خضػ ػرة كأش ػػجارّ ،إال أف األش ػػجار ت ػػأبى أف تخض ػػع لتم ػػؾ المفار ػػة الةريب ػػة ب ػػيف تػ ػراب عاش ػػت
كتكاج ػػدت في ػػو كا ػػك المك ػػاف األنس ػػبا لتكاج ػػداا كب ػػيف تػ ػراب جدي ػػد ال يم ػػد بص ػػمة له ػػا ،كا ػػذا ح ػػاؿ

الفمسػطيني الػػذم ال كجػػكد لػػو إال فػي أرضػػو  ،كبهػػذا يقػػكؿ مرشػػد أحمػد " :تكمػػف أاميػػة اػذّ الركايػػة

فػػي ػػدرتها عمػػى تشػػكيؿ فضػػاا ركا ػػي ذا خاصػػية دالػػة عمػػى معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني النػػازح عػػف
كطن ػػو كالمتس ػػمة بالقس ػػكة كاإلك ارا ػػات كاالض ػػطهاد السياس ػػي كاإلحس ػػاس باالنكس ػػار كالحن ػػيف كالحم ػػـ
ي1
ي2

أفكار ،محمد حماد ،مجمة ثقافية شهرية ،ك ازرة الثقافة ،المممكة األردنية الهاشمية ،2010 ،ص .131
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بالعكدة .كبهبداعو اذا استطاع إبراايـ نصر ا تتبػع سػنكات الشػتات الفمسػطيني منػذ الخػركج األكؿ

عاـ 1948ـ كحتى تداعيات ازيمة عاـ 1967ـ حيث تناكؿ مادة يكميػة كصػنع منهػا عالمػان ركا يػان

مفصالن بصكرة مذامة ،ال سجالن تاريخيان ،فاتحان بابان جديدان اك مفهكـ التاريخ بػالنص الركا ػي كأاميػة
كجكدّ ال بكصفو أحداثان مباشرة بؿ جكا انر لركح زمف ما"ي. 1

يكض ػ لن ػػا الركا ػػي م ػػف خػػالؿ تكظيف ػػو لشخص ػػية البط ػػؿ فػػي ا ػػذّ الركاي ػػة كا ػػك يالص ػػةير

كنمكذج ألطفاؿ فمسطيف ،فالطفؿ كما يكضحو الكاتب في الركاية يعيش طفكلة صعبة اسية تنتهػي
باستشهادّ  ،كاك ال يزاؿ صبيان فيقكؿ الكاتب  " :كلـ يكف حذا ّ الثقيؿ م االن لػدخكؿ بحػر األسػبكع

التػػالي دكف أف يػػذكب ،تاركػػا دميػػو طعػػة مػػف جميػػد .أمػػو كعدتػػو  :اػػذّ الجمعػػة لػػف يعمػػؿ أبػػكؾ،
سيستري كتنزالف معا إلى عماف كتشترياف الجزمػة التػي تريػد ..تػأخر الجمعػة ،لػـ يػأت ،كظػؿ الكعػد

معمقان ،صبر الصةير ،لكف حذااّ فقد الصبر حيف انػدفع باتجػاّ حجػر كضػرب أرسػو انػاؾ ،مشػرعا

فمو إلى درجة ال يمكف معها إصالحو أبدان " ي. 2

فػػي العب ػػارة يص ػػؼ الكات ػػب معان ػػاة الطف ػػؿ ،كمػػا يؿ إلي ػػو أا ػػؿ المخيم ػػات كالش ػػتات ف ػػي ذل ػػؾ
الك ت ،ككأنما أراد الكاتب تعزيز فكرة تؿ أحػالـ الطفكلػة ك تػؿ األطفػاؿ ككػذلؾ حػاؿ يالصػةير إذا
يفارؽ أسرتو ،كيستشهد كاك في صباّ ،فالفراؽ اك أصعب امتحانات القدر لألاالي.

نالحػػظ أف الكاتػػب يرمػػي مػػف كراا تكظيػػؼ معانػػاة الطفػػؿ إلػػى نقػػد الكا ػػع الفمسػػطيني الػػذم
يضج بالظمـ االجتماعي ،كيبيف الدكر السمبي الذم تقكـ بو سمطات االحتالؿ ضػد يالصػةير بدايػةن

بأسػػر كالػػدّ كتهجيػػراـ ،كالفقػػر المقػػذع الػػذم يعيشػػو أاػػالي المخيمػػات ،فقػػد كانػػت تعػػيش أس ػرتو فػػي

الكهػػؼ  ،كمػػا كيريػػد الكاتػػب مػػف كراا اػػذا التكظيػػؼ أف يظهػػر منهج ػان سػػا دان فػػي فمسػػطيف فػػي ذلػػؾ
الك ت كاك عمالة األطفاؿ فقد عمؿ يالصةير كي يستطيع الحصكؿ عمى متطمباتو المتمثمة بأبسط

األشياا كالحصكؿ عمى الحذاا مثالن.

كيحدثنا الكاتب عف الطفكلة الضا عة في المجتمع الفمسطيني فقد كاف يالصةير يعػاني مػف
الجػػكع كالجهػػؿ ،كاضػػاعة الك ػػت فػػي صػػيد العصػػافير كتػػدريبها عمػػى عػػدـ الك ػػكع فػػي الفػػخ مجػػددا

فيقكؿ " :ابطا إلى السهؿ ،ماال باتجاّ بقايا أعكاد الذرة البيضاا ،شقااا ،أخرجػا مجمكعػة مػف الػدكد

زجااا في عمبة كبريت فارغة نصفها طحيف ،طحيف مختمس مف البيت في غفمة مف أمػو،
األبيضٌ ،
ي1
ي2

البنية كالداللة في ركايات إبراايـ نصر ا  ،مرشد أحمد .مقدمة ركاية طيكر الحذر ،د.ت  ،ص.2
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ػي أف أطعػـ العصػافير أـ
أمو التي حيف تكتشؼ ذلؾ تصػرخ  :اػذّ الكميػة كافيػة لصػنع رغيػؼ ،أعم ٌ
أطعمكـ ؟! انا فػي الطحػيف الجػك األمثػؿ السػتمرار حيػاة الػدكد .ال أاميػة لمػدكدة الميتػة فػي الصػيد،
يجػػب أف تتحػػرؾ كػػي ي اراػػا العصػػفكر .فػػبعض الػػدكد يفسػػد عمميػػة الصػػيد بحركتػػو النشػػطة ،حي ػػث

ػخ بػؿ كصػكؿ العصػفكر بثػكاف ا كأحيانػان ،يبػدأ العصػفكر بنقػر األرض بػنهـ بػؿ الكصػكؿ
ينطبؽ الف ٌ
إلى الفخ بأشبار ،معنى ذلؾ أف الدكدة أفمتت.
ف ػػي عمب ػػة الكبري ػػت م ػػا يكف ػػي الص ػػطياد س ػػرب م ػػف الطي ػػكر المختمف ػػة ،عم ػػال بس ػػرعة لم ػػزمف
أاميتو ،تقاطعا في السهؿ يرداف عصفكريف باتجاّ فخاخهما المنصكبة.
 أخ لك كانت لنا أجنحة !الها الصةير ،كعبر خميؿ دكف أف يعمؽ  ،كعيناّ عمى عصفكرّ.
انطبؽ الفخ ركض خميؿ كركض الصةير خمفو " برؽ " سميف ،حيف كصػالّ كػاف شػبو ميػت

تناكلو الصةير مف يد صاحبو ،أخد الصةير نفسان عميقان معمنان بذلؾ ارتياحو.
اصطاد العصفكر الثاني ،كالثالث.
 أال يكفي ؟؟ سأؿ خميؿ. يكفي .اؿ الصةير. لمف سنبيعها ؟يهمنؾ .اتبعني".
 -ال ٌ

ي1

مػػا يريػػد الكاتػػب كلػػو فػػي اػػذا التكظيػػؼ أف أطفػػاؿ المجتمػػع الفمسػػطيني يعػػانكف مػػف الحرمػػاف

كالفقػػر كاػػذا يػػنعكس فػػي سػػمككهـ ،فيتحكلػػكف إلػػى أطفػػاؿ شرسػػيف فاسػػديف ،فالصػػةير كصػػاحبو فػػي
الركايػػة انعكػػاس لهػػذا المجتمػػع القاسػػي الػػذم ال يمػػن األطفػػاؿ سػػكل الحرمػػاف كالفكضػػى ،كفػػي مػػكت
الصةير دليؿ مف الكاتب إلى أنو ال مكاف لمطفؿ في المجتمع الفمسطيني القاسي.

ي1
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يستمر الكاتب في رسػـ معانػاة الفمسػطينييف فػي ركاياتػو ،ففػي يركايػة أعػراس يمنػة يبػث مػف

خػػالؿ ركايتػػو اػػذّ ظمػػـ المحتػػؿ فػػي تش ػريد أبنػػاا الشػػعب خػػارج بيػػكتهـ حيػػث تعتبػػرييمنػػة معػػادالن

مكضكعيان كاسقاط األبعاد المعاصرة عمى التجربة الركا ية كانعكاسها عمى الشخصيات بحيث تكحي

إيحاا رمزيان بأبعاد الر ية المعاصرة لممرأة المسيطرة عمى انفعاالتها كغضبها ،كمف اذا فهف مقاصد
ن
الكاتب تتض ا فهك يرمي إلى إظهار ما تمتمكو المرأة مف أساليب كطرؽ تسػيطر مػف خاللهػا عمػى
عكاطفها كانفعاالتها ك درتها عمى التحمؿ كالصبر كمعايشة الكا ع المأساكم ،المفركض عمى الشعب

الفمسطيني ،مف اػركب كتشػريد زكجهػا عػف بيتػو كمالحقتػو مػف بػؿ ػكات العػدك ،كمنػو " أنػا نفسػي

كنت في مكاف يخر ،كبيننا حكاجز كثيرة ،دكريات
فعمت ذلؾ ،كلكنني كنت مضطرة ،ألنؾ يا جماؿ ى
ي
كعزؿ مناطؽ عف مناطؽ لـ يتةير شيا مف يكمها...
يكمها ػاؿ لػي إف عرسػان كعرسػكما ال يمكػف أف يػتـ .مػاداـ العػريس فػي منطقػة كالعػركس فػي

ػت أكثػر مػف عػركس تعبػر الحػكاجز،
منطقة ،كما بينهما كؿ اذّ القكات ،ه
ػي اػاتيف أري ي
مت لهػـ ،بعين ٌ
كالجنكد ينظركف إليها مف خمؼ أكياس الرمػؿ ،كمػف طا ػات أبػراج الػدبابات .كسػأفعؿ مػثمهف .كحػيف

فعمت ،حيف لبست ثكبي األبيض ،أعادكني .اؿ لي الجندم :أعراس ما في!! ..أعراس ممنكع!ي. 1

يقكؿ نبيؿ حداد عف شخصية يمنة  " :أف استمرار الصمكد في صراع أحداث الركايػة يعتمػد
أكالن كأساسان عمى صمكد المرأة ،اي الظهير الذم ال يصمد دكنو أم خط أمامي..
كيق ػػكؿ  " :الكاضػ ػ أف كراا ا ػػذا التكج ػػو فكػ ػرةن بنا ي ػػة ت ػػرل أف لألبط ػػاؿ المي ػػدانييف ب ػػالمفهكـ
المباشر لداللة البطكلة فضاا خاصان ال يجكز أف يقترب منو كيستحضر فعمو سكل أبطاؿ مثمهـ مف
مثػػؿ الظهيػػر الخمفػػي  :النسػػكة كاألطفػػاؿ " كالم ػرأة بشػػكؿ خػػاص " حيػػث إنهػػـ بػػاتكا أداة مػػف أدكات

الثكرة ،بؿ إنهـ الزيت الذم يسهـ في إذكاا الجذكة كابقا ها مشتعمة عمى الدكاـ "

ي2

كما كتظهر أيضان في ركاية يطيػكر الحػذر المػرأة الصػابرة المتحممػة ألعبػاا الحيػاة كمكابػدة

الفقر ،كتحمؿ تبعات اػذا الصػمكد عمػى أرض اآلبػاا كاألجػداد ،ك يامهػا بكاجباتهػا تجػاّ حفػظ الحيػاة

ي1
ي2
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كمتطمبات األسرة ،كمنو  " :أمي لـ تكف تتك ؼ عف العمؿ ،تحضر المياّ مف مكاف ما في الجبؿ،

عمى رأسها ،تعمؿ في الخارج لتعمي السكر ،تطبخ ،تعتني بي "

ي1

كما كيعتبر يجماؿ زكج يمنة في ركاية أعراس يمنػة معػادالن تصػكيريان لرجػاؿ فمسػطيف فػي

المقاكمػة ،كفػػي التشػػتت ،كفػي العػػذابات المسػػتمرة ا لتحقيػؽ النصػػر كالرجػػكع لمكا ػع الطبيعػػي كالعػػيش
مع األاؿ كمع الزكجة كاألبناا ،كيتضػ مػف ذلػؾ ػكؿ الكاتػب فػي الركايػة " مػا الػذم سػيقكلو النػاس

لك سمعكني ؟..

أعرؼ ،كنا نسترؽ لقااات زكاجنا ،كما لـ نسترؽ لقااات حبنا ،ترسؿ لي إشارة صةيرة تقكؿ
لي فيها أخرجي مف البيت فقط ،كسيرم في أم اتجاّ تريديف ،سأختار المحظة التي نمتقي فيها كنت

أمشي كأحس أنؾ " غزة " بأكممها ،مف شمالها لجنكبها ،كمف شر ها لةربها.
أسألؾ ،ما الذم يحدث لنا ؟ زكجة كتكاعد زكجها ؟

فتقكؿ لي صد ي أك ال تصد ي ،اذّ أفضؿ متعة في الحياة التخفي ؟ تعػرفيف ،يشػعر المػرا
بقيمة المقاا أكثر.
كنت تذاب بعيدان بي داخؿ أز ة طكيمة ،أماكف لـ أكف أعرؼ بها مكجكدة ،كحيف أ كؿ لؾ :

تبال في احتياطاتؾ األمنية ؟ تقكؿ لي  :بؿ احتياطاتي الزكجية !!

 تعرفيف كاف مبي سػيبدأ بالتقػافز داخػؿ صػدرم لمجػرد فكػرة أننػي سػأراؾ ،كحػيف أسػير مػفبعيػد متتبعػاي خطكاتػؾ ،أ ػػكؿ اػذّ امػرأة ،تسػػتحؽ أف تشػعؿ حربػان مػف أجمهػػا ،إف حػاؿ أم شػػيا بينػػؾ
كبينها ،لكف المفار ة أنهـ يدرككف ما أفكر فيو كلذلؾ يشعمكف حربان لكي يمنعكني مف لقا ها "

ي2

كمنو أيضان "  -يريد صكرتؾ مت لؾ .صال يريد صكرتؾ.
 كلماذا صكرتي فأنا أراّ كمما كاف ذلؾ متاحان ؟ مت لي. إن ػػو يري ػػد ص ػػكرتؾ ،ألف ذل ػػؾ المت ػػاح ال يكفي ػػو .يعتق ػػد أف ش ػػكمؾ يتةي ػػر ك ػػؿ ي ػػكـ .أحيان ػػاأصد و ،نعـ ،أحيانا أصػد و ،بخاصػة حػيف ال أسػتطيع اسػتدعاا كجهػؾ تمامػان فػي لحظػة أحػس فيهػا
ي1
ي2
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بأنني بحاجة إليؾ ،بحاجة لؾ كأنؾ بحاجة المرأة كالحبيبة ،أتعرؼ ،أحيانان أحس بأننػا لػـ نفػرح أبػدان،

ال ،أرجكؾ ال تفهمني غمط ،أحيانان أحس أف المرتيف الكحيدتيف المتيف اختمى الكاحد منا االخػر كانتػا

حكلكنػا إلػػى
مػرة لننجػب صػال  ،بػؿ السػجف ،كمػرة لننجػب ناديػػة بعػد السػجف ،كاػا أنػت تػرل ،كػأنهـ ٌ
مفارخ دكف أف ندرم.
تقكؿ لي :إنني أبال ؟ ألننا لسنا مجرد مفارخ؟
أعػػرؼ أننػػي أبػػال  ،كلكػػف اػػذّ المبالةػػة ال تػػدؿ إال عمػػى شػػيا كاحػػد ،أننػػا حرمنػػا مػػف العػػيش

معان ،تعني أننا كنا نحتاج لبعضنا البعض أكثر ".ي. 1

يقػػكؿ نبيػػؿ حػػداد عػػف الركايػػة  ":إف الحػػدث األساسػػي اػػك محػػض افتػراض يقػػكـ عمػػى ركنػػيف

أساسػييف  :االضػػطهاد كالعػػدكاف مػػف جانػػب العػػدك ،كالمقاكمػػة كالصػػمكد مػػف الجانػػب الفمسػػطيني .لقػػد
تمااي العنصراف لدل اذا الجانب كتحكال إلى " حالة " كاحدة يعيشها الجميع "ي. 2

كبذلؾ يككف الكاتب د نج في تصكير كخمؽ شخصية نمكذجية ألبعاد إنسانية .
كالركا ي ،باعتبػارّ فنانػا كلػيس م رخػا ،فهنػو بػال شػؾ ،يسػعى إلػى تحقيػؽ الصػدؽ الفنػي مػف
دكف أف يش ػػكّ حقيقت ػػو التاريخي ػػة ،كتكظي ػػؼ الركا ػػي لشخص ػػيات تاريخي ػػة مكتمم ػػة ا ليكج ػػو أحػ ػداث
الركاية كيصنع مف اذّ الشخصػية مػرية يعكػس بهػا يمػو كأادافػو ،كيعكػس أيديكلكجيتػو بتعبيػر أدؽا
ليقػػؼ مػػف خػػالؿ ذلػػؾ عمػػى أاػػـ أسػػباب تػػداكر األكضػػاع اال تصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة كحتػػى

الدينيػػة فػػي المرحمػػة التاريخيػػة التػػي ي ػ رخ لهػػا ،كيبػػيف عمػػى صػػعيد يخػػر أاػػـ أسػػباب انتصػػار اآلخػػر

الةػػرب ،كانكسػػار المقاكمػػة ،كانعكػػاس كػػؿ ذلػػؾ فػػي المرحمػػة المعاص ػرة إلنشػػاا ركايػػة ا لكػػي يفس ػ

المجاؿ لبركز اذّ األيديكلكجية كيفس المجاؿ لمكا ع التخيمي حتى يأتمؼ مع األحداث كالشخصيات

التاريخية .بحيث ال تككف األدكار اإليديكلكجية التي ت ديها مختمؼ الشخصيات فػي نهايػة المطػاؼ
إال رسما إليديكلكجية عامة تخمص إليها الركاية كتكػكف الممثػؿ إليػديكلكجيا الكاتػب .ممػا يعنػي أننػا

في اذّ الحالػة أمػاـ إيػديكلكجيا الركايػة كمهػا كالتػي نقصػد بهػا التصػكر الخػاص بالكاتػب.إذ " عنػدما

ي1
ي2
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ينتهي الصراع بيف اإليديكلكجيات فػي الركايػة تبػدأ معػالـ إيديكلكجيػة الركايػة ككػؿ فػي الظهػكر " ي. 1
كاذا حقيقة التكظيؼ لكؿ تراث تاريخي بعمؿ فنيا ليعكس فكر الركا ي كثقافتو كعا متو.

عػ ػػرض الكاتػ ػػب فػ ػػي ركايػ ػػة ناديػ ػػؿ ممػ ػػؾ الجميػ ػػؿ ظمػ ػػـ األت ػ ػراؾ كانػ ػػاؾ العديػ ػػد مػ ػػف الكتػ ػػاب
الفمسػطينييف ك فػكا عنػػد حػكادث ظمػػـ األتػراؾ كبشػػاعتهـ مثممػا فعػػؿ عبػػد الكػريـ السػػبعاكم فػػي ثالثيتػػو
يقػػكؿ فػػكزم الحػػاج " تقػػكـ ركايػػة أرض كنعػػاف فػػي أج از هػػا الثالثػػة " العنقػػاا ،كالخػػؿ الػػكفي ،كالةػػكؿ "

عمى تصػكير حقبػة ممتػدة مػف تػاريخ الشػعب الفمسػطيني كاف تػـ التركيػز عمػى مدينػة غػزة فمقػد امػت
العنقػػاا عمػػى تصػػكير مرحمػػة مػػا بػػؿ الحممػػة الفرنسػػية سػػنة  ..1789كعػػرض فيػػو لممعاممػػة البشػػعة
كفيهػػا صػػكر مػػف مقاكمػػة الفمسػػطينييف لهػػذّ الحممػػة فػػي غ ػزة كحيفػػا كعكػػا ...كالمجػػازر التػػي ارتكبهػػا

نابميكف في تمؾ الفترة.
أما الخؿ الكفي فتصكر المرحمة التي سػبقت دخػكؿ القػكات المصػرية بقيػادة إبػراايـ باشػا إلػى

فمسطيف عاـ  ...1830كفيها تركيز عمى معاممة األتراؾ البشعة كمظالمهـ كثكرة أاؿ غزة عميهـ.
أما الجزا الثالث ففيو استمرار لتصكير مظالـ األتراؾ كلكف بشكؿ مركز اذّ المرة"...ي. 2
نصر
ا
المطمع عمى أعماؿ إبراايـ

في تكظيفو لمتاريخ الفمسطيني يشعر بأف التاريخ ي ر و

كيشػػعر بخكفػػو عمػػي التػػاريخ مػػف تزيػػؼ األعػػداا فنجػػدّ يكاصػػؿ تقػػديـ الحقػػا ؽ بػػالحركؼ كالكممػػات

بطريقػػو شػػيقو كمداشػػو جميمػػة رغػػـ اإلطالػػة ،فقػػد عػ ٌػرج الكاتػػب إبػراايـ نصػػر ا عمػػى ظمػػـ األتػراؾ
كبشػػاعة سياسػػتهـ مػػع الشػػعب الفمسػػطيني كاػػذّ حقػػا ؽ تاريخيػػة كمثبتػػو بكتػػب التػػاريخ كالنصػػكص
التاريخية  ،ك د اـ الكاتب بتمثيؿ الفساد التركي بعدة محاكر كما كردت في الركاية:
 -1الرشكة :
كانت الرشكة مف عيكب األتراؾ ككانت منتشرة بشكؿ كبير في الجػيش التركػي كاػذا مػا نػراّ

كاضحان عندما يقكؿ أحد الجنكد لمقا ػد بػأف السػالح ػد ا ٌػرب إلػى جػيش األعػداا يقػكؿ الكاتػب " لكػف

ي1

حميد لحمداني ،النص الركا ي كاأليديكلكجيا ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاا بيركت ،ط،1990 ،2

ص.35

ي2

دراسات في أعماؿ الشاعر كالركا ي عبد الكريـ السبعاكم ،فكزم الحاج ،كيخركف  ،منشكرات ك ازرة الثقافة،

 ،2000ص.17
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أحػػد ػػادة المدفعيػػة ،انتهػػز الهػػدكا الػػذم أعقػػب عطسػػة سػػميماف باشػػا األخي ػرة كأجػػاب  :لػػـ تبػػؽ لػػدينا
ذخا ر مكالم.

 لـ تبؽ لديكـ ذخا ر؟! أجؿ مكالم. كأيف ذابت ذخا ركـ ؟! إلى طبرية مكالم! كلـ يبؽ شيا؟! ال مكالم .لـ يبؽ شيا.مبتمعا عطستو ،ك بؿ أف يبتعد ،صاح:
عادت ار حة الةبار بقكة أكثر ،فأخفى كجهو بمنديمو،
ن
ليمحؽ بي القادة ..كمٌهـ !!
 لماذا لـ تخبركني بذلؾ ؟ صاح بةضب. كن ػػا عم ػػى كش ػػؾ أف نخب ػػرؾ ،كلكنن ػػا انش ػػةمنا ا ػػذا النه ػػار بمجمكع ػػة م ػػف رج ػػاؿ أمس ػػكنااـيهربكف السالح إلى ظاار.
ٌ
يهربكا السالح إلى مدينة نحاصراا ؟!
 كيؼ يمكف أف ٌ نحف نحقؽ معهـ مكالم ،ككؿ شيا سيتض . -كمتى سيتض ؟! تقكلكف إنكـ أمسكتـ بهـ في النهار ،ألـ يتض شيا بعد ؟! "

ي1

فػػي اػػذّ المعركػػة التػػي كانػػت تػػدار بػػيف األتػراؾ كالظػػاار الزيػػداني معركػػة طبريػػة تمقػػى جنػػكد

األتػراؾ رشػػكة مػػف الظػػاار ك ػػامكا بتهريػػب السػػالح لمدينػػة طبريػػة كاػػذّ سػػمة لمفسػػاد التركػػي فػػي ذلػػؾ
الك ت.
ي1

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .297-296
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 -2نظاـ االلتزاـ :
" كاك يعني أف يدفع شخص ما لمسمطاف أك مف ينكب عنػو مبمةػان مػف المػاؿ ...كيسػمى اػذا

الشخص الممتزـ ...كيقكـ اذا الممتزـ بتحصيؿ الخراج أك العشر مف الفالحػيف ...ككػاف اػذا الممتػزـ
يعمػػؿ بكسػػا ؿ إراابيػػة لتحصػػيؿ أضػػعاؼ المبم ػ الػػذم دفعػػو بحيػػث يصػػؿ الخ ػراج الػػذم اػػك عشػػر

ي 10/1الةمػػة إلػػى نصػػؼ اػػذّ الةمػػة أحيانػان ..كمػػا يشػػير بعػػض البػػاحثيف "

ي1

كيسػػمى القػػا ـ بنظػػاـ

االلتزاـ بالممتزـ أك يالمتسمـ " كاك مف يجبي الض ار ب مف الفالحيف كسكااـ لصػال الدكلػة كيسػمـ

األمػكاؿ لهػػا بعػػد ا تطػػاع حصػػتو منهػػا ،تعينػػو الدكلػػة بقػرار مػػف الػكالي أك الػػكزير "...ي . 2ك ػػد اسػػتةؿ
األتراؾ المتسمميف اذّ الفرصػة ك ػامكا باسػتةالؿ اػذّ المناصػب لصػالحهـ كفيػو يقػكؿ الكاتػب " كػاف

الرجػػؿ م ػزارع ،كلػػـ يسػػتطع دفػػع كػػؿ مػػا عميػػو لممتس ػمٌـ ،فنػػاداّ المتس ػمٌـ ك ػػاؿ لػػو  :ال تخػػش شػػي ا يػػا
كتردّ لي فيما بعد! فما رأيؾ؟
جريس ،سأدفع ما عميؾٌ ،

لػػـ يصػػدؽ جػريس أذنيػػو .كافػػؽ ا كبعػػد مػػركر أيػػاـ أرسػػؿ إليػػو المتسػمٌـ  :عميػػؾ أف تػػدفع فكا ػػد

الماؿ الذم أ رضتؾ إياّ !!

جف جريس :أيطمب مني فكا د الماؿ ؟! لماذا لـ يقؿ ذلؾ منذ البداية ؟!
ٌ
ما كاف يفكػر فيػو المتسػمـ شػي ان يخػر  :لقػد رأل زكجػة جػريس ،كعااػد نفسػو عمػى الظفػر بهػا

بأم كسيمة ممكنة ،كحيف حانت الفرصة استةمٌها" .

ي3

اذّ سياسة المتسػمميف بػذلؾ الك ػت اسػتةالؿ

كؿ مف لديو حاجة عنداـ ،كمحاكلة إركاعو بشتى الطرؽ لمطالبهـ ،كمحاكلة االستفادة منهـ ماديػان

أك معنكيان.

 -3الض ار ب :
كاػػي ض ػ ار ب تعسػػفية ال حػ ٌػد لهػػا كاػػي تشػػبو إلػػى حػ ٌػد كبيػػر نظػػاـ االلت ػزاـ ،...ك ػػد اسػػتخدـ
األتراؾ اذّ الضػ ار ب بشػكؿ مجحػؼ بحػؽ الفمسػطينييف كاسػتةمكاا أيضػان لصػالحهـ حيػث كرد بػأكثر
مف مرة في الركاية يقكؿ الكاتب " أرسؿ كزير صيدا لهـ بأنو انتظر أكثر ممػا يسػتطع ،كاذا لػـ يكفػكا

كيحصػؿ ،مػا عمػيهـ رغمػان عػنهـ ،كمػا لمدكلػة مػف مػاؿ .كػانكا يعرفػكف إنػو
بما عميهـ فسيخرج بجيشػو
ٌ
ي1
ي2
ي3

دراسات في أعماؿ السبعاكم ،فكزم الحاج ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،غزة ،2000 ،ص.22
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يستطيع ،كيدرككف أنػو إذا فعػؿ اػذا فسػيحرمهـ ممػا تبقػى مػف م كنػة ميمػة يخب كنهػا دا مػان لمثػؿ اػذّ

الظركؼ"ي . 1كمنو أيضان " طافكا في المضارب كما كانكا يطكفكف عػادة ،كأحصػكا المكاشػي كالخيػكؿ
كالجماؿ كما يحصكاا عادة ،كفي اليكـ األخير ،أخبػركا األميػر بمػا يترتػب عميػو مػف ميػرم".

ي2

إنػو

لمػػف المجحػػؼ أف يعمػػؿ المػزارع طيمػػة النهػػار بتربيػػة ماشػػيتو ،كزرع طنػػو كمحاصػػيمو كيػػأتي المتسػػمـ

ليأخػػذ مػػا يشػػاا دكف أم حػػؽ كيصػػادراا لمدكلػػة ،دكف م ارعػػاة األذل الػػذم يمحػػؽ بصػػاحب األرض،
كالضرر البال الناتج عف حرمانو مػف ممتمكػات أفنػى بهػا عمػرّ لمحصػكؿ عميهػا ،كالمحافظػة عميهػا،

بكؿ ما ممؾ.

 -4السمب كالنيب :
كاك سر ة كأخذ كؿ ما ليس مف حقنا ،بؿ اك مف حقكؽ اآلخريف ،ك ػد شػاعت اػذّ الظػاارة

عند األتراؾ عمى" جميع مستكيات اإلمبراطكرية ،بحيث يقػكـ كػؿ مسػ كؿ بسػمب مػف اػك أدنػى منػو
حتى يصؿ األمر لممكاطنيف الب ساا"...

منها عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

ي3

كاشتهركا بها كما كض الكاتب في ركايتو بطرؽ عدة

أ  -سمب النساا كما يكضحها الكاتب نصر ا في ركايتو كاآلتي " :كصؿ جابي الض ار ب
كعػػدد مػػف رجػػاؿ الػ ٌػدرؾ صػػباح يػػكـ خمػػيس .الشػػمس مشػػر ة ،كالػػدؼا ينشػػر جناحػػو عمػػى الكا نػػات
بمطؼ .ساركا بمحاذاة البحيرة كعادتهـ ا لكف مػا حػدث مػب الػدنيا ،مػا إف ك عػت عينػا الجػابي عمػى
تمؾ الفتاة الجميمة التػي تسػير بصػحبة عػدد مػف الصػبايا ،خارجػات مػف بػيف شػجيرات خضػراا تجمػد

فػػي مكانػػو كتمثػػاؿ نحتتػػو العكاصػػؼ كاألمطػػار كحر تػػو الشػػمس بأشػػد لهيػػب ! لكنػػو اسػػتطاع أف يرفػػع

يمر الجميع بالتك ؼ ،حتى تعبر كمف معها .عبرت ،ك د أخفت نصؼ كجهها ،بعػد أف فكج ػت
يدٌّ ،ا
بهـ.
مشدكدا بذلؾ القكاـ ،ك ػد تحكلػت ركحػو التػي عمقػت بهػا ،إلػى حبػؿ مطػاط يمتػد
ار بها تبتعد،
ن
كيمتد كيكػاد ينقطػع لفػرط تشػبتو بتمػؾ الفتػاة ...أمػر بتفتػيش جميػع دكر القريػة فمػـ يجػد شػي اي أضػطر
إلى تفتيش البيكت بنفسو ،تركهـ الجابي كدخػؿ ،كبعػد لحظػة سػمعكّ يصػي  :لي ً
ػأت ثالثػة مػنكـ إلػى

ي1
ي2
ي3

ناديؿ ممؾ الجميؿ  ،ص .21
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انػػا .حػػيف دخمػكا عمػػى عجػػؿ ،كػػاف يقػػؼ أمػػاـ سػػكر القمػ محػػاكال اخت ار ػػو بعينيػػو سػػار مقػػداد خمفهػػـ

طكيال يبكي ،كيرجك الجابي  :خذ كؿ ما لدم كأعداا لي.
كالجابي يبتعد.
 -خذ حياتي كأعداا لي !

كالجػابي يبتعػػد كيبتعػػد حتػى اختفػػى .كبػػدر البػدكر تتفمٌػػت فػػكؽ ظهػر الحصػػاف كػػي تعػػكد".ي. 1

اسػتطاع الجػػابي التركػػي سػمب أحػػالـ المتسػػمـ بسػػر ة ابنتػو أمػػاـ عينيػػو ،كعػدـ درتػػو عمػػى الكػػالـ ،أك

حتى الدفاع عف ابنتو ،أماـ مرأل كمسمع جميع أاؿ القرية كعمى عمػـ الجميػع ،كعػدـ طمأنػة الفتػاة،
كارجاعها إلى بيت كالداا كحمايتها مف يد المتسمـ .
ب -نيػػب البيػػكت :كفيػػو يقػػكؿ الكاتػػب نصػػر ا  " :كانػػت بعػػض األخبػػار التػػي جػػاات مػػف
رل يالبقاع د حممت الكثير مف األاكاؿ عف نهب البيكت كاغتصاب أكثر مػف ثالثما ػة امػرأة بعػد

مطاردتهف كسط البساتيف ،كاحراؽ رل بأكممها بعد ذلؾ .ك د كاف الكالة كالكزراا يتةاضكف عف اػذا
إلرضاا جنكداـ الةرباا عف تمؾ المناطؽ !" .

ي2

 -5سياسة الحصار :
مف العذابات التي كاف يصبها الترؾ عمى أبناا الشػعب الفمسػطيني سياسػة الحصػار كتجكيػع

األاالي كترايبهـ كاخافتهـ كليكمنا اػذا ،امتػدادان لهػذّ السياسػة المقيتػو بحقنػا كشػعب فمسػطيني أعػزؿ
كمنػػو ػػكؿ الكاتػػب  " :اعتصػػر الحصػػار أجسػػاد المحاص ػريف أكثػػر ،بحيػػث أصػػب عمػػى الم ػرأة أف

تحم ػػؿ م ػػيالن م ػػف الطح ػػيف بط ػػرؼ غط ػػاا أرس ػػها ،تض ػػع الكمي ػػة القميم ػػة ف ػػي محم ػػاس القه ػػكة بح ػػذر،
المحماس الذم ال يزيد حجمو عف حجـ صحف ،كبعد أف تتأكد مف أف أم ذرة طحػيف لػـ تعػد عالقػة

بطرؼ غطاا رأسها ،تضيؼ ميال مف الماا ،كتبػدأ بتحريػؾ المػزيج ،ثػـ تنتظػر نضػكجو عمػى النػار،
فتكزع الرغيػؼ بالتسػاكم عمػى أفػراد عا متهػا".

ي3

فالحصػار يفعػؿ أكثػر مػف ذلػؾ ،مػف شػدة االحتيػاج

كالنقص المستمر لممتطمبات الضركرية ،كالالزمة.

ي1
ي2
ي3

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .178-177-16 -175
المصدر السابؽ ،ص .22

المصدر السابؽ ،ص .31-30
68



 -6الفساد الجنسي:
" اك مف أشهر أنكاع الفساد األخرل المنتشرة في بنية الم سسة التركيػة ،بػؿ كفػي الشخصػية

التركية ...لقد اـ الكاتب بتقصي دركب الحياة االجتماعية كالسياسية كاال تصادية زمف األتراؾ ،كلـ

يخػرج عػف اإلطػار العػاـ لمحقػا ؽ التاريخيػة التػػي أراػا ،حتػى كاف اسػتخدـ خيالػو فػي صػياغة بعػػض

األحػػداث فػػهف اػػذّ األحػػداث تنسػػجـ مػػع ذلػػؾ اإلطػػار التػػاريخي العػػاـ فالفسػػاد الجنسػػي الػػذم ذكرتػػو
المراجع أكثر مػف أف تحصػيو ركايػة أك كتػاب فػي التػاريخ ،كلكػف نكتفػي بػبعض اإلشػارات "

ي1

كفػي

ذلػػؾ يػػكرد الكاتػػب فسػػاد سػػميماف باشػػا ا ػػد الحممػػة ضػػد الظػػاار الزيػػداني فػػي معركػػة بريػػة كاػػك مثػػاؿ
عمػػى الفس ػػاد ف ػػي ب ػػا ي الم سس ػػات يق ػػكؿ  " :ص ػػاح س ػػميماف باش ػػا بأح ػػد خدم ػػو أف ي ػػذاب كيحض ػػر

جاريتػػو ،رحػػاب ...كانػػت رحػػاب بعيػػدة بعػػض الشػػيا عػػف صػكاف الباشػػا ا فقػػد يثػػر دا مػػا ذلػػؾ ،ألنػػو
كاف يرل أف المسافة ،مهما صرت ،تحشدّ بالشكؽ إليها ! كمجػرد انتظػار كصػكلها كػاف يبعػث فػي

جسدّ عاصفة كية مف الرغبػة ،كاػي متعػة كاممػة بح ٌػد ذاتهػا !...أبصػراا تتق ٌػدـ نحػكّ ،فتةيػر م ازجػو
فجأة ،رفع طرؼ الةطاا كأشار إليها أف تندس بجانبو.
فػػي الخػػارج كانػػت العاصػػفة أ ػػكل كال تحتمػػؿ ا فػػالجنكد الػػذيف كػػانكا انػػاؾ ،غػػدكا فجػػأة بػػيف
عاصػػفتيف ! لكػػف ٌأيػػا مػػنهـ لػػـ يسػػتطع فعػػؿ شػػيا ،سػػكل أف يقػػبض عمػػى الحبػػاؿ أكثػػر ،ك ػػد كػػانكا
جميعاي ،أسرل فكرة كاحدة ال غير  :ماذا لك أفمتت الخيمة مف بيف أيديهـ كطارت فػي الهػكاا ،مخمفػة
سميماف باشا كمحظيتو عارييف كما كلدتهما أمهما؟!  ...كتراخت األيدم حكؿ الحباؿ ! " ي. 2

يرمي الكاتب نصر ا مف تكظيػؼ اػذّ الشخصػيات التاريخيػة لرسػـ اػذّ الحقػا ؽ المخزيػة

لألتراؾ كبياف أف فترة حكمهـ كانت أسكأ حكـ مر عمى الدكلة الفمسطينية.

ي1
ي2

مرجع سابؽ ،دراسات في أعماؿ عبد الكريـ السبعاكم ،فكزم الحاج ،صكرة الذات كاآلخر ص .31-30
ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .299 -298
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الفصؿ الثالث:

تكظيؼ التراث الشعبي
التراث الشعبي:
ػي بفطرتػو كعاداتػو كطبيعتػو .كتػراث
يتمتع الشػعب الفمسػطيني بةنػى فػي ت ارثػو ،فهػك شػعب ح ٌ
اذا الشعب ديـ دـ اإلنساف ،كاك مستمر في ك تنا الحاضر.
كا ػػذا التػ ػراث ،كتػ ػراث س ػػا ر الش ػػعكب ،ص ػػكرة لشخص ػػية الش ػػعب الفمس ػػطيني ،في ػػو انفعاالت ػػو
كأحاسيسو كعكاطفو ك يمو ،كمزاجو الخاص في إحياا األفػراح ،كتحمػؿ األتػراح ،كفػي مزاكلػة الحيػاة،

كتفسير ما كراااا.

" فالتقاليػد كالمعتقػػدات كالفنػػكف الشػعبية تميػػز شػػعبان مػف يخػػر ،كتسػػـ كػالن بسػػمتو التػػي تجعمػػو

كتشد أجزااّ بعضها إلى بعض كتقيـ كحدتو " ي. 1
كيانان ا مان بذاتو،
ٌ

كبذلؾ " تراث شعبنا اك تاريخو غير الرسمي ،كتاريخو الحقيقي الذم خطٌتػو ،كتخطٌػو أيػدم

أبنا و .كاك ركحو الصاعدة مف عمى األرض كالمنبعثة مف خطكط المحػراث فػي عمػؽ التػراب ،كاػك

ركاية يمحمد العابد كمكاكيمو ،يكالشاطر حسف كبطكالتو كغيراما ".ي. 2

كاكػػذا نجػػد أف تراثنػػا الشػػعبي ،بمختمػػؼ فنكنػػو يتميػػز بأاميػػة مزدكجػػة " ،فهػػك يػ دم دك انر فػػي

تكجيو شعبنا ،كفي تقرير نمط حياتو ،كتفكيرّ ،كأمانيو ،كأحاسيسو مف جهة أخرل "

ي3

ك ػػد أن ػػتج تػ ػراث فمس ػػطيف ثم ػػا انر يانع ػػة م ػػف األغ ػػاني كالقص ػػا د الش ػػعبية الفمس ػػطينية ،مختمف ػػة

األشكاؿ ،متنكعة األغراض.

ي1
ي2

المكسكعة الفمسطينية ،القسـ الثاني ،المجمد الرابع ،ص.223
األغاني الشعبية في فمسطيف كاألردف ،عبد المطيؼ البرغكتي ،جامعة بير زيت ،بير زيت ،ط1979 ،1ـ،

ص.14

ي3

صكر مف األدب الشعبي الفمسطيني ،تكفيؽ زياد ،عكا ،ط ،1994 ،2ص.17
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كمػػا يسػػعى الكتٌػػاب الفمسػػطينيكف لتحقيػػؽ أاػػداؼ مػػف تكظيػػؼ التػراث الشػػعبي فنجػػد الكاتػػب
نمر سرحاف يقكؿ " :يهػدؼ كتٌػاب التػراث فػي فمسػطيف إلػى اػدؼ كاحػد تقريبػان ا كاػك التأكيػد عمػى
أف تمؾ الثركة األدبيػة الشػعبية تكضػ عال ػة الشػعب الفمسػطيني بالحيػاة كالكػكف ،نتجػت عػف تفاعمػو

مػػع األرض ،فػػأفرزت ثقافػػة كطيػػدة الجػػذكر ،شػػامخة األركػػاف ،فهػػك شػػعب عػػاش يالؼ السػػنيف عمػػى
أرضػو مسػالمان ،مكافحػان مػف أجػؿ حيػاة مسػتقرة ،فأكجػد أدبػان شػعبيان يشػهد عمػى ذلػؾ مػا فيػو مػف أغػػاف
كمكسيقى كحكايات تخمد شخصيتو العربية الفمسطينية " ي. 1

يمثؿ استخداـ التراث كتكظيفو كالبحث عف الجذكر في الركاية الفمسطينية المعاصػرة يمػة

فنية ،إلى جانب إسهامو في تجمية الهكية الثقافية الكطنيػة ،خاصػة فػي مكاجهػة المخػاطر التػي تهػدد
الػذات العربيػػة الفمسػػطينية ،فقػػد تعمػػد االحػػتالؿ بػكعي كاصػرار محاربػػة تراثنػػا كالقضػػاا عمػػى عناصػػر
ثقافيػػة ت كػػد أصػػالتنا كمكاننػػا مػػف التػػاريخ كالحضػػارة ،ك ػػد أدرؾ مبػػدعك األرض المحتمػػة كغيػػراـ مػػف

كتٌػػاب فمس ػػطيف ا ػػذّ األامي ػػة لمتػ ػراث الش ػػعبي ،كدكرّ الفاع ػػؿ ف ػػي إيق ػػاظ الش ػػعكر ال ػػكطني كالق ػػكمي
كابقا و حيان ،لهذا كاف اتكا اـ عمى اذا التػراث ممػا كفػؿ التجػاكب األكسػع مػع أدبهػـ ،كتقػدـ شػهادة
عمى االعتزاز بالمكركث المشترؾ .حيث يقكؿ الدكتكر محمد بكر البكجي  " :ال بد أف نشعر بشيا

مف الخصكصية م تان ،فالتراث الفمسطيني ،اك تراث عربػي منػذ الكنعػانييف حتػى يكمنػا اػذا ،فيجػب
أف نحافظ عمى مالم المكاجهة مع االحتالؿ اإلس ار يمي الذم يستهدؼ استمالؾ كؿ منػاحي الحيػاة

لمش ػػعب الفمس ػػطيني "

ي2

كال يك ػػكف الحف ػػاظ عمي ػػو إال بال ػػدفاع عن ػػو كمحاكل ػػة إحيا ػػو بش ػػتى الط ػػرؽ

المناسبة لذلؾ ،فالتراث الشعبي يقدـ معطيات ثقافية منكعة كعديدة ،فهػك فػي إطػار إثػراا المعمكمػات
يعتبر مصد انر مف مصادر المعرفة لػدل الشػعب الفمسػطيني ،كاػذّ المعطيػات الثقافيػة تقػدـ معمكمػات
لها أامية في حصيمة حضارة الشعب كحياتو الثقافية ،لذلؾ يجب تعريؼ األجياؿ الالحقة بعمؽ اذا

التراث ،كأصالة الشعب الفمسطيني كتجدرّ كاكيتو بأرضو كتراثو ا ألف ارتباط اإلنسػاف بت ارثػو يمنحػو
الهكيػػة كالحػػس باالمتػػداد التػػاريخي كيكسػػبو الثبػػات فػػي مكاجهػػة زعػػازع العصػػر مػػف ا ػػتالع الجػػذكر

الحضارية كغربة النفس كالفكر"
لػذلؾ سػػعى الكتػػاب الفمسػطينيكف إلػػى إثػراا م لفػاتهـ بهػػذا الػػزخـ المعرفػي كالثقػػافي مػػف خػػالؿ

تكظيؼ التراث الشعبي داخؿ كتاباتهـ.

ي1
ي2

مكسكعة الفمكمكر الفمسطيني ،نمر سرحاف ،البيادر ،األردف ،ط ،1988 ،2ص.5

أصكؿ األغنية الشعبية العربية في فمسطيف ،محمد بكر البكجي ،مكتبة القدس ،غزة ،فمسطيف ،2013،ص.4
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كيعػػد الكاتػػب إبػراايـ نصػػر ا

مػػف الػػركا ييف الفمسػػطينييف الػػذيف أكثػػركا مػػف اسػػتمهاـ التػراث

الشػػعبي ،كبمػ بػػو الحػػرص عمػػى تكظيفػػو حػػد التفػػنف فػػي اسػػتخدامو ،كجعمػػو ركيػزة اامػػة فػػي كتاباتػػو،
كاتخاذّ عنص انر بنا يان لمتعبير عف ضايا كطنية كانسانية كحاالت نفسية تعيشها الشخصية سػكاا فػي

األفراح أـ في األتراح ،كأكثر مف استمهامها في ركاياتػو  ،كاتخػذاا عنصػ انر بنا يػان لمتعبيػر عػف ضػايا
كطنيػة كانسػانية كتقػؼ اػذّ الد ارسػة عنػد أاػػـ المػأثكرات الشػعبية كاألغنيػة الشػعبية كالحكايػة الشػػعبية

كالمثؿ الشعبي ،كعف طريقة تكظيفها في ركايات إبػراايـ نصػر ا  ،كدكراػا فػي الحفػاظ عمػى الهكيػة

الكطنية ،كالكشؼ عف أبرز دالالتها كأبعاداا الفنية.

كأاـ تمؾ المأثكرات :األغنية الشعبية ،كالحكاية الشعبية ،كالمثؿ الشعبي.
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المبحث األكؿ:

الحكاية الشعبية
تمثػػؿ الحكايػػة الشػػعبية ارفػػدان مهم ػان مػػف ركافػػد الت ػراث الشػػفكم ،الػػذم يػػتـ منا متػػو باأللسػػف،

كتع ػ ٌػرؼ الحكاي ػػة عم ػػى أنه ػػا "المحاك ػػاة أك التقمي ػػد كا ػػي اس ػػترجاع لمكا ػػع ،كتص ػػكير الح ػػدث بكاس ػػطة
الكمم ػػة ،ك ػػد كان ػػت الحكاي ػػة ط ػػك انر جدي ػػدان ف ػػي حي ػػاة اإلنس ػػاف القصص ػػية ك ػػد نش ػػأت م ػػع اإلنس ػػاف
الناضػػج"ي" ، 1كالحكايػػات الشػػعبية اػػي "حكايػػات تنا متهػػا األجيػػاؿ مشػػافهة كلػػـ يعػػرؼ مصػػدراا ،كلػػـ
تثبػػت ركايتهػػا عمػػى صػػيةة كاحػػدة .كالحكايػػة فػػي صػػكرتها التعبيريػػة لػػكف مػػف أل ػكاف التمثيػػؿ الكالمػػي

يعتمػػد فػػي البدايػػة عمػػى فػػرد كاحػػد غيػػر معػػركؼ اػػك الػػذم يبتػػدع الحكايػػة كيتصػػكر ك ا عهػػا كيركيهػػا

لمناس ،كاي فػي صػكرتها االجتماعيػة أسػمكب اجتمػاعي ادفػو اإلصػالح كالتقػكيـ كالتكجيػو كالمدافعػة
فػػي مجػػاؿ الحيػػاة العامػػة ،كعمػػى اػػذا نج ػػد فيهػػا النقػػد الػػالذع ،كالسػػخرية الم ػرة كالفكااػػة الض ػػاحكة

الالذعػػة ،كمػػا نجػػد فيهػػا إثػػارة العبػرة الرادعػػة أك القػػدرة النافعػػة ،أك اإل نػػاع بحقيقػػة الكا ػػع األلػػيـ الػػذم
تتجنبو األنفس".

ي2

بذلؾ " تككف الحكاية الشعبية بهػذّ الصػكرة االجتماعيػة مػادة متطػكرة مػع الػزمف

فهػي دا مػان تالحػػؽ المجتمػع فػػي تطػػكرّ كتتابعػػو ،فػي اتسػػاع نطا ػػو كتعػداد أغ ارضػػو كتنػػكع مصػػالحو،

كبهػػذا التفاعػػؿ مػػع أحػػداث المجتمػػع كانػػت الحكايػػة كعػػاا لكثيػػر مػػف أحػػداث التػػاريخ كتصػػكي انر د يق ػان

لك ػػا ع اػػذا التػػاريخ يػػدؿ عمػػى صػػدؽ اإلحسػاس الشػػعبي العميػػؽ بهػػذّ الك ػػا ع " ي، 3كتشػػكؿ" اسػػتعادة
الحكايػػة الشػػعبية ك رااتهػػا مػػف جديػػد عمػػى األجيػػاؿ الناشػ ة شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ اسػػتعادة صػػكرة الػػكطف

كاستحضػػاراا فػػي الػػذاكرة " ي ، 4لػػك نظرنػػا إلػػى الكػػـ المعرفػػي المسػػتجمب مػػف التػراث لألجيػػاؿ الناشػ ة
لعرفنا مدل تكافقهـ مع اذا التراث ،كسعيهـ لالستفادة منو بشكؿ كبير ،كمحاكلة المقارنة بيف التراث
كالكا ع المعاش ا ليرسمكا مف خاللو بصيص أمؿ كيتمسككا بقيـ مكركثة منذ السابقيف ،حيث تعتبر

الحكايات الشعبية نسيج خيالي نسجت مف فف كابداع الخياؿ الشػعبي ،ليػتـ مػف خاللهػا رسػـ كعكػس
كا ػػع ربمػػا يسػػعى إليػو القػػاص ،أك ربمػػا يطم ػ فػػي كجػػكدّ ،كال ننكػػر بػػأم حػػاؿ أف الحكايػػة بأنكاعهػػا

المختمفػػة اػػي إث ػراا لممعرفػػة البش ػرية كحصػػيمة لثقافػػة تراثيػػة ،كتحمػػؿ كصػػفان كصػػك انر لحيػػاة اإلنسػػاف،
كاألحػػداث التاريخيػػة كالجةرافيػػة كالعػػادات كالخبػرات المعاشػػة فػػي القػػدـ ،كيقػػكؿ نمػػر سػػرحاف" :انػػاؾ

ي1

انظر :الحكاية الشعبية الفمسطينية ،نمر سرحاف ،الم سسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ط1988 ،2ـ،

ص.21

ي2
ي3
ي4

المرجع السابؽ ،ص.23
انظر :التراث الشعبي الفمسطيني مالم كأبعاد ،خميؿ حسكنة ،مكتبة اليازجي ،2006 ،ص.168

انظر :حكايات شعبية مف فمسطيف ،نمر سرحاف ،دار الفتى العربي ،ط ،1القاارة.1987 ،
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تشابو بيف الحكايات الشعبية في العديد مف الجزي ات المشتركة التي ترد في ثنايا الحكايات ا كلػذلؾ
كاف البد مف البحث عف كحدة أصةر مف الحكاية الكاحػدة المتكاممػة ،كسػميت اػذّ الكحػدة المكتيفيػة

أك الجز يػػة كاػػي أصػػةر عنصػػر فػػي القصػػة الشػػعبية ،كلهػػا القػػدرة عمػػى االسػػتمرار ،كاػػي الجػػزما

المتكرر الحامؿ لمعنى أك يمة ثقافية ،كالذم لو القػدرة خػالؿ الزمػاف كالمكػاف كجػزا مػف التقاليػد فػي
ثقافػػة معينػػة ،كتعتمػػد صػػفة االسػػتم اررية لهػػا  ،كػػذلؾ عمػػى ػػدرة أف ػراد المجتمػػع ،كحفػػظ اػػذّ المػػادة
الثقافية عمى مر األياـ ،كمف ثـ تمكيف األجياؿ التي تميهـ مف اكتساب اذّ المعرفة ،كما يػرتبط بهػا
مف يـ عف طريؽ العمميات العقمية في التعميـ كحفظ المادة " ي. 1

كالحكايػػة فػػي الركايػػة تعتمػػد اإلشػػارة العػػابرة ،كالممحػػة الس ػريعة ،كالتنبيػػو الخفػػي ،كتعتمػػد عمػػى
بعػػض خصػػا ص العنصػػر الػػدرامي ،لتضػػمف النفػػاذ إلػػى األعمػػاؽ مػػف خػػالؿ بسػػاطة لةتهػػا ،ككضػػكح

فكرتها ،كجمالها العفكم ،فتيةني الركاية بالطا ة الجمالية ،كتمداا بالقيـ الفنية المعنكية كالشعكرية،
م ػػف أج ػػؿ ذل ػػؾ فق ػػد كج ػػدنا الكات ػػب إبػ ػراايـ نص ػػر ا

بص ػػكرة مميػ ػزة – كغيػ ػرّ م ػػف ال ٌكت ػػاب

الفمسػػطينييف – يجػػد مػػف الحكايػػة الشػػعبية مػػادة خصػػبة ،يكظفكاػػا فػػي ركاياتػػو عمػػى مسػػتكل الشػػكؿ

كالمضمكف " محققان مف كراا اذا التكظيؼ مزيدان مف العمؽ الداللي أكالن ،ثـ مزيػدان مػف الثػراا كالتنػكع

الشػػكمي ثاني ػان ،كأخي ػ انر المزيػػد مػػف الػػتالحـ مػػع جمهػػكرّ الفمسػػطيني الػػذم يشػػعر بعال ػػة حميمػػة مػػع

ي2
ػر ال ينقطػػع ،كمػػدادان
الحكايػػات الشػػعبية "  ،فيقبػػؿ عمػػى ػرااة الركايػػات مسػػتنتجان حضػػارةن كت ارثػان كبيػ ان

كاسعان كعريقان ال ينفصؿ عف تاريخ شعب كتراث أمة كحضارة أجياؿ مرتسمة بكضكح كمشر ة إش ار ة
ثبكت كنصر.

كيعػػد امػػتالؾ إب ػراايـ نصػػر ا لمثقافػػة التراثيػػة كاالطػػالع عميهػػا كتمكنػػو مػػف أدكاتهػػا الفنيػػة

عامالن مهمان في نجاحػو فػي تكظيػؼ الحكايػة الشػعبية " ،فطبيعػة المضػمكف الركا ػي الػذم يتفػؽ فػي

كثير مف عناصرّ كجزي اتو مع ما اك مألكؼ في التػراث كمػع مػا ينسػجـ مػع طبيعػة القػيـ كاألفكػار،

كالتقاليػػد العربيػػة " ي ، 3كمػػا يػػرل إب ػراايـ السػػعافيف ،أم ػ انر ضػػركريان ا لنجػػاح العمػػؿ الػػدرامي ،كنجػػاح

الحبكة الركا ية عند الكاتب ،كاذا الذم نجدّ ماثال عند كاتبنا محكر الدراسة في ركايتو ي ناديؿ ممؾ
الجميػػؿ  ،فقػػد مػػزج الت ػراث باألحػػداث مزج ػان درامي ػان غيػػر منفػػؾ السػػرد  ،كيظهػػر ذلػػؾ بػػأدؽ الجزي ػػات
ي1
ي2
ي3

الحكايات الشعبية الفمسطينية ،نمر سرحاف ،ص.27
التشكيؿ الجمالي  ،صال رجب  ،رسالة ماجستير ،جامعة السكداف ،2010 ،ص

تحكالت السرد يدراسات في الركاية العربية  ،إبراايـ السعافيف ،دار الشرؽ ،ط ،1996 ،1ص.16
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كالعناصػػر الركا يػػة فػػي ركايتػػو المشػػار إليهػػا فػػي السػػابؽ بحيػػث أشػػار الكاتػػب نصػػر ا إلػػى حػػب

كاستمالة الشعب الفمسطيني لمحكايات الشعبية كدكراا في التسػمية كاعػادة ذكػر األمجػاد السػابقة كاػذا

مػػا كرد فػػي الركايػػة عنػػدما ػػدـ عػػرض شخصػػية الحك ػكاتيي . 1كاػػي مػػف الشخصػػيات ذات األبعػػاد

التراثية ،فالشيخ سعدكف كاك أشهر حكػكاتي فػي الػبالد ،فقػد كانػت عػادة األاػالي فػي ذلػؾ الك ػت أف
يجتمعػ ػكا ف ػػي ال ػػديكافا ليس ػػتمعكا لمحكاي ػػات كالقص ػػص م ػػف س ػػعدكف ،ال ػػذم يس ػػتخدـ معه ػػـ أس ػػمكب

التشػػكيؽ  ،كمػػا كانػػت تسػػتخدـ شػػهر زاد ذلػػؾ فػػي حكايػػات يألػػؼ ليمػػة كليمػػة  ،كاػػي مػػف حكايػػات
القصص الشعبي العربي التي تزخر بها المكتبة العربية ،كالتي مػا ازلػت تحمػؿ نفػس السػحر كالبريػؽ

الذم ظهرت بو منذ أمػد بعيػد ،ذلػؾ لمػا تفػردت بػو يالميػالي مػف أسػمكب القػص كمػا حػكاّ مػف خيػاؿ
كتشكيؽ كنهايات سعيدة .كالك ؼ في منتصؼ الحكاية عند نقطة مشك ة كما كرد في حكايات ألؼ
ليمة كليمة " كأدرؾ شهر زاد الصػباح فسػكتت عػف الكػالـ المبػاح ،فقالػت لهػا أختهػا مػا أطيػب حػديثؾ

كألطفو كألذّ كأعذبو ،فقالت لها كأيف اذا مما أحدثكـ بو الميمة القابمة إف عشت كأبقاني الممؾ " ي. 2

ك د كظؼ الكاتب نفس األسمكب مػف التشػكيؽ فػي ركايتػو السػابقة الػذكر كمػف ذلػؾ " كػاف يػا

مػػا كػػاف فػػي ػػديـ الزمػػاف مدينػػة صػػةيرة تحػػيط بهػػا الجبػػاؿ كالسػػهكؿ مػػف جهتػػيف ،ك ػػد كػػاف يمكػػف أف
تككف مثؿ كؿ المدف في اذّ الدنيا ،ألنها تقع تماما في كسط العالـ ،لكف اذّ المدينة كانت مختمفة
عف أم مدينة في اذّ الدنيا ! اسألكني ليش؟
 ليش؟!!!-ألف النػػاس لػػـ يككن ػكا ػػادريف عمػػى ر يػػة بعضػػهـ بعض ػان مثػػؿ خمػػؽ ا !!فمػػـ يكػػف انػػاؾ

شػػمس تضػػيا نهػػاراـ ،كال نجػػكـ تضػػيا لػػيمهـ...كطػػار الطيػػر ا يمسػػيكـ ب ػالخير ،غػػدان بػػهذف ا
نكمؿ الحكاية.

تعالت أصكات االحتجاج  :ال تتركنا معمقيف في الهكاا يا شيخ سعدكف.

ي1

الحككاتي شخصية تتمتع بقدرات فنية متعددة ،فهك يحكي حكاية مف الحكايات التراثية ،كيركيها كيجسداا

بأسمكبو معتمدان في ذلؾ عمى تعابير كجهو كحركات يديو كجسدّ كمو ،كاك يكظؼ في كؿ ذلؾ طبقات صكتو
ليجمب ااتماـ السامعيف ،كيدخؿ السركر في نفكسهـ ،يتكظيؼ التراث الشعبي في المسرح العربي ،أحمد صقر،

مركز اإلسكندرية لمكتاب  ،د.ت ،ص.44

ي2

ألؼ ليمة كليمة ،جكار األزار الشريؼ ،مصر ،1951 ،ص .10
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أحر مف الجمر! "
 -ال تككف الحكاية حكاية إال إذا انتظرتـ بقيتها عمى ٌ

ي1

فقػػد سػػعى الكاتػػب مػػف كراا اسػػتخداـ عنصػػر التشػػكيؽ فػػي حكايػػة سػػعدكف إلػػى جػػذب القػػارئ

كاحتكا ػػو كجعمػػو متابعػػا لمقصػػة مػػف بػػدايتها حتػػى نهايتهػػا ،كاػػذا يتحقػػؽ فػػي مػػا تطرحػػو القصػػة مػػف
عكام ػ ػػؿ التش ػ ػػكيؽ الت ػ ػػي تب ػ ػػث المتع ػ ػػة كاالس ػ ػػت ناس كاالس ػ ػػتمتاع ب ػ ػػالقرااة ،كا ػ ػػذا يعب ػ ػػر ع ػ ػػف التن ػ ػػكع

كالتفػػرع كالتعػػدد فػػي المكا ػػؼ كالح ػكار كالشخصػػيات كاألحػػداث كالمفاج ػػات التػػي ال يتك عهػػا القػػارئ،
نتيجة اإلتقاف الكاتب في استخدامها  ،كاذا مػف أجػؿ أال تكػكف القصػة مممػة جامػدة  ،كتخمػك مػف

المتعة كاإلثارة.
ػؼ لنظريػػة أفالطػػكف فػػي المثػػؿ
فػػي حكايػػة سػػعدكف التػػي ػػاـ بقصػػها عمػػى الحاض ػريف تكظيػ ه
كمص ػػدراا كه ػػؼ أفالط ػػكف ،فق ػػد أخ ػػد الش ػػيخ س ػػعدكف إط ػػار حكايت ػػو م ػػف كه ػػؼ أفالط ػػكف حي ػػث إف
األشػػخاص الػػذيف ال يػػركف الشػػمس ،كالمدينػػة التػػي أبتميػػت فػػي الظمػػـ كعػػدـ ر يػػة الشػػمس كالنجػػكـ
نجداا عند أفالطكف في كلو:

"-سػػقراط :كاذا أرغمنػػاّ عمػػى أف ينظػػر إلػػى نفػػس الضػػكا المنبعػػث عػػف النػػار ،أال تظػػف أف
عينيو ست لمانو ،كأنو سيحاكؿ الهرب ك العكدة إلى األشياا التػي يمكنػو ر يتهػا بسػهكلة .كالتػي يظػف
أنها أكض بالفعؿ مف تمؾ التي نريو إيااا اآلف؟
 غمكككف :أعتقد ذلؾ.سقراط :ك إذا ما ا تدناّ رغما عنو ك مضينا بو في الطريؽ الصػاعد الػكعر ،فػال نتركػو حتػى

يكاجو ضكا الشمس ،أال تظنو سػيتألـ ك سػيثكر ألنػو ا تيػد عمػى اػذا النحػك ،بحيػث أنػو حالمػا يصػؿ
إلى النكر تنبهر عيناّ مف كاجو إلى حد ال يسػتطيع معػو أف يػرل أم شػيا ممػا تسػميو اآلف أشػياا
حقيقية؟

 غمكككف :إنو لف يستطيع ذلؾ ،عمى األ ؿ في بداية األمر.فاستطردت ػا ال :إنػو يحتػاج ،فػي الكا ػع ،إلػى التعػكد تػدريجيا بػؿ أف يػرل األشػياا فػي ذلػؾ
العػػالـ األعمػػى .ففػػي البدايػػة يكػػكف أسػػهؿ األمػػكر أف يػػرل الظػػالؿ ،ثػػـ صػػكر النػػاس ك بقيػػة األشػػياا
منعكسة عمى صفحة الماا ،ثـ األشياا ذاتها .كبعد ذلؾ يسػتطيع أف يرفػع عينيػو إلػى نػكر النجػكـ ك

ي1

انظر ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.82
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القمػػر ،فيكػػكف تأمػػؿ األج ػراـ السػػماكية ك بػػة السػػماا ذاتهػػا فػػي الميػػؿ أيسػػر لػػو مػػف تأمػػؿ الشػػمس ك
كاجها في النهار.

غمكككف :بال شؾ. -سقراط :كيخر ما يستطيع أف يتطمع إليو اك الشػمس ،ال منعكسػة عمػى صػفحة المػاا ،أك

عمى جسـ يخر ،بؿ كما اي ذاتها ،كفي مكضعها الخاص.
-غمكككف :اذا ضركرم"

ي1

.

ربم ػػا س ػػعى الكات ػػب إل ػػى تكظي ػػؼ ا ػػذّ الحكاي ػػة الم ػػأخكذة م ػػف كه ػػؼ أفالط ػػكف عم ػػى لس ػػاف

الشخصية الركا ية سعدكف ،حيػث تعػد الشخصػية الركا يػة أحػد أبػرز العناصػر الفنيػة الركا يػة ،فهػي

مػ ػػدار المعػ ػػاني اإلنسػ ػػانية ،كمحػ ػػكر األفكػ ػػار كاآلراا العامػ ػػة ،إذ تقػ ػػع فػ ػػي صػ ػػميـ الكجػ ػػكد الركا ػ ػػي،
كالشخصػػية الركا يػػة تسػػتمد أفكاراػػا كاتجاااتهػػا كتقاليػػداا كصػػفاتها الجسػػمية مػػف الكا ػػع الػػذم تعػػيش

فيو ،كتككف عادة ذات طابع مميز عف األنماط البشػرية التقميديػة التػي ن اراػا فػي حياتنػا اليكميػة ،فػال
تشػػػدنا بث ار هػ ػػا غيػ ػػر المػ ػػألكؼ " فهػ ػػي ذات ث ػ ػراا داللػ ػػي ،كغني ػػة فػ ػػي جكانبهػػػا النفسػ ػػية كاالجتماعيػ ػػة

كالجسمية ،مثؿ نماذج متفردة يضمها الكا ع اإلنساني ،كاي أيضا تحفؿ بالعمؿ كالحركة"...
نجػػد أف الكات ػب نصػػر ا

ي2

ػػد اسػػتعاف بالشخصػػية الحكا يػػة كلكػػف داخػػؿ الركايػػة ،حيػػث كػػاف

ال ػراكم شخصػػية مػػف شخصػػيات الركايػػة التػػي ترصػػد األحػػداث ،كتصػػؼ المكا ػػع كاألمػػاكف ،لتضػػفي
نكعا مف المصدا ية ،كنكعان مف الكا عية الحكا ية ،المراد إ حاـ فكر القارئ فيها ،كحديث سعدكف في

مدينة الظالـ كالميػؿ ربمػا صػد فيهػا الكاتػب الحػديث عػف المػدف التػي تقػع تحػت كطػأة المحتػؿ ،فهػك
يترؾ أامها في ظالـ دامس كحالؾ ،ليبحث أاؿ تمؾ المدينة عف خالصػهـ مػف اػذا الظػالـ كالبحػث

عػػف الشػػمس التػػي ربمػػا اػػي رمػػز لمحريػػة كرفػػض الرضػػكخ تحػػت كطػػأة الظػػالـ المتمثػػؿ فػػي المحتػػؿ

كعػػدـ االستسػػالـ لمظػػالـ كالبحػػث المضػػني كالمتكاصػػؿ كالمسػػتمر لمػػتخمص مػػف اػػذا الظػػالـ كاف كػػاف
الػػثمف غاليػان كمػػا أشػػار إليػػو الكاتػػب نصػػر ا فػػي حكايػػة سػػعدكف كاػػك تػػزكيج أخػػت األميػػر مػػف أم
شخص يحػاكؿ إرجػاع الشػمس كالنجػكـ ليػري عػف المدينػة ظالمهػا القاتػؿ كيرجػع النػكر كالحيػاة لتمػؾ

المدينػة المظممػة ،يحػاكؿ الكاتػب تعزيػز فكػرة عػدـ االستسػالـ كالرضػكخ ،كمحاكلػة التصػدم لمظػكاار
ي1
ي2

جمهكرية أفالطكف ،أميرة حممي مطر ،مكتبة األسرة ،القاارة ،1994 ،ص  -33ص .34
الشخصية في الركاية الفمسطينية ،محمد أيكب ،نقالن عف :عبد الفتاح عثماف بناا الركاية ص ،108دار األمؿ

لمطباعة كالنشر ،القاارة ،1997 ،ص .19
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المفركضة عمى الشخص ،فهي ليست أمكر مسممة يقينػان ،كال تكػكف تمػؾ الحريػة إال بالسػعي الحثيػث
لمتخمص مف يكد المحتؿ المفركضة عمينا ،كمحاكلة كسر اذّ القيكد كعدـ االستسالـ لها .كاػذا مػا

سػػعى إليػػو أفالطػػكف فػػي مدينتػػو الفاضػػمة الػػذم حػػرص فيهػػا عمػػى كجػػكد مدينػػة ا مػػة عمػػى العػػدؿ،
ا مة عمى حفظ حقكؽ اآلخريف ،دكف المساس بحقكؽ المتبقييف كتعتبر حكايات رمزية .

كظ ػػؼ الحكاي ػػة الش ػػعبية يخرافي ػػة سػ ػرايا بن ػػت الة ػػكؿ دليم ػػي ظف ػػايرؾ لط ػػكؿ لمركا ػػي إيمي ػػؿ

حبيبي ،لقد ػاـ الكاتػب إبػراايـ نصػر ا بتكظيػؼ اػذّ الحكايػة فػي ركايتػو دكف اإلشػارة إليهػا حينمػا
ذكر أحداث ما جرل مع الظاار " عندما كاف يسير بجكار بحيرة طبرية فسمع أنينان كصكتان مكتكمان

فسار باتجاّ الصكت مع ح اررة الشمس كعيداف السنابؿ الصفراا اليابسة متتبعان الصكت إلى أف كجد
فتاة مختطفة مف بؿ رجؿ ،حاكؿ تخميصها منو كلكنو أشػهر عميػو السػيؼ فاضػطر الزيػداني لمػدفاع
عف الفتاة كعنو ،ك تمو كمف ثـ دفنو كاتجو إلى الفتاة كستر بدنها بعبااتو كسألها عف اسػمها ،كلكنهػا
لـ تنبس ببنت شفة ثـ أعطااا حقها في الرحيؿ دكف أف تذكر ما جرل لها ألحد ،ألنو تؿ مف أجؿ

الحفػاظ عمػى شػرفها ،عػػاد إلػى طبريػة كأخبػر أامػػو بمػا حصػؿ معػو عنػػد البحيػرة إال إف أامػو نصػػحكّ

بمةػػادرة المكػػاف كأخػػذكّ كغػػادركا طبريػػة ،نظػػر خمفػػو أثنػػاا رحيمػػو مػػف طبريػػة إال أف الػػدـ الػػذم خمٌفػػو
كرااّ لـ يسم لو باالستمرار أك حتى التفكير بالرجكع فما كػاف عميػو إال أف يةػادر طبريػة كبعػد فتػرة

أرسمت الفتاة عبااة الظاار كبداخمها جدايؿ شعراا ب ار حة جميمة "...ي. 1

ك د امتػاح اػذّ الحكايػة مػف الحكايػة الشػعبية التػي كػاف مفاداػا " أف أاػؿ الفتػاة عممػكا بحبهػا

لحبيبهػػا ،فقػػامكا بحبسػػها داخػػؿ بػػرج عػػاؿ كمنعكاػػا مػػف زيػػارة أم أحػػد ،فجمسػػت كحيػػدة لفت ػرة طكيمػػة
لدرجػػة أف شػػعراا طػػاؿ كثي ػ انر فأسػػدلتو لحبيبهػػا كتسػػمؽ البػػرج كأخرجهػػا مػػف الحػػبس الػػذم كانػػت فيػػو
كتزكجها كأنجب صبياف كبنات.

كظػػؼ الكاتػػب نصػػر ا اػػذّ الحكايػػة الشػػعبية ،كأشػػار لمجػػدا ؿ كرمػػز إلػػى العهػػد فقػػد أشػػار
الكاتػػب فػػي الركايػػة إلػػى أف الفتػػاة بتص ػرفها اػػذا تعااػػدّ عمػػى بقا ػػو بػػداخمها كحمػػؿ الجميػػؿ لػػو مػػدل
العمر فهي تهديو جدا ؿ شعراا كاذّ الجدا ؿ اي أغمى ما تممؾ المرأة ك ػد أادتػو إيااػا بعػدما رحػؿ

مػػف طبريػػةا لتػػذكرّ بعهػػداا لػػو بعػػدـ نسػػيانو إيااػػا ك ػػد تكػػرر فعمهػػا اػػذا مػرات أيضػػا فأرسػػمت لػػو اػػذّ

الجدا ؿ أكثر مف مرة ،كعندما شػاخت المػرأة أرسػمت لػو جػدا ؿ لبنػت صػةيرة ربمػا حفيػدتها السػتمرار
عهداا لو كتجديدّ رغـ كبر سنها كاشارة منها لعدـ نسيانو كعدـ التخمي عنو ،ربمػا لجػأ الكاتػب لهػذا

ي1

انظر ركاية ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص ،111ص.113
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التكظيؼ كنكع لتمخيص أشكا و في إعادة ص الحكاية المركزيػة فػي عممػو الركا ػي ،حكايػة البػا يف
عمػى أرضػػهـ مػػف أاػػؿ فمسػػطيف كصػػالتهـ بالمشػرديف غيػػر المقيمػػيف عمػػى أرضػػهـ ،كارسػػاؿ الجػػدا ؿ

الصػػةيرة لمداللػػة عمػػى تمسػػؾ األجيػػاؿ الحديثػػة كالمسػػتجدة بالعهػػد ،عهػػد العػػكدة كالبقػػاا عمػػى أرض

فمسطيف ،عهد انتظار عكدة األحباب ،عهد الصمكد عمى أرض فمسطيف.

فاسػػتمهاـ الركايػػة الحديثػػة لمحكايػػة الشػػعبية فػػي معماراػػا الفنػػي ،يقػػكم البعػػد الػػدرامي ،كيعمػػؽ

الكعي بالػذات كالكا ػع المعػيش ا كنجػد فػي تكظيػؼ الحكايػة الشػعبية انػا تمخػيص لكشػكفات الركا ػي
الشكمية كلعبو بعناصر عالمو الركا ي كتكليفة الحكايات كاستعادتو لهذّ الحكايػات فػي نػص متشػابؾ

كثير الفركع كاألغصاف بحيث يصعب الدخكؿ إلػى عالمػو دكف التك ػؼ عمػى ذخيػرة معرفيػة بالسػرد

كعناصرّ.
ككما يرل الكاتب عبد الرحمف بسيسك بأف " ظاارة األكلياا ،أك ذكم الكرامات مف الظكاار

كبير مف الحكايات التي تمجد ا الا األكليػاا ،كفػي
در نا
الشا عة في التراث الشعبي ،كيحكم التراث نا
إيجابيا في اذّ الظاارة " ي . 1كتقؼ بعض
عنصر
نا
المقابؿ اناؾ حكايات تسخر منهـا كبذلؾ تمثؿ
ن
األعماؿ الركا ية الحديثة عند اذّ الظاارة مػف خػالؿ رسػـ شخصػيات تحمػؿ اػذّ األبعػاد التراثيػةا

لمتعبيػر عػف الظػكاار ،كاألفكػار السػمبية فػي التػراث ،كفػي الكا ػع ،كالعمػؿ عمػى تكػريس نقيضػها
اإليجػابي كتطػكيرّ ،كتمثػؿ شخصػية يفػ اد نمطػان لهػذّ الشخصػية  ،فهػي شخصػية غريبػة تمتمػؾ

كرامات عديدة ،كتجرم عمى يديو خكارؽ ،فبمجرد "أف يهػكم مػف أعمػى سػط البيػت ثػـ ال يصػاب
بأذل دكف أف يصدر أم صكت مف البكاا أك الضحؾ "

ي2

فيقكؿ الراكم معقبان  " :تمؾ كاحػدة مػف

المعج ػزات التػػي لػػـ تسػػتطع السػػيدة الكالػػدة كتمانهػػا ،عمػػى الػػرغـ ممػػا ستسػػببو له ػا مػػف مشػػكالت".

ي3

كما كأف ف اد بطػؿ ركايػة طفػؿ الممحػاة عنػد إبػراايـ نصػر ا كػاف يتميػز بالعديػد مػف الخػكارؽ منهػا
درتػػو عمػػى جػػذب الجميػػع كسػػحراـ بجمالػػو كحسػػف منظ ػرّ كطػػكؿ امتػػو كمػػف العبػػارات ال ػكاردة "

كاز أرسػو بهعجػاب ال يخفػى ،صػحي
تك ؼ السيد القا د فجأة أمامؾ ،ألقى نظرة ذات معنى عميؾٌ ،
ي4
أف المحظػة لػـ تػدـ سػكل ثػكاف معػدكدات ،إال أنهػا كانػت تبػدك كهشػارة بينكمػا ،تنبػئ بأنػو يعرفػػؾ "

لكف اذّ الشخصية تصاب بفقداف التكازف كعدـ االنسجاـ التاـ مع الذات كنهاية غير مجدية ،ككػأف

ي1
ي2
ي3
ي4

استمهاـ الينبكع ،عبد الرحمف بسيسك ،االتحاد العاـ لمكتاب كالصحفييف الفمسطينييف ،1983 ،ص.55
طفؿ الممحاة ،ص.14
المصدر السابؽ ،ص.15
المصدر السابؽ ،ص.55
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الكاتب يريد أف يكصؿ لمقارئ بأف زمف الخرافات كاألساطير د انتهى بػال عػكدة تػذكر كال أصػؿ لهػا

في الكا ع.

كتظهػػر الشخصػػية الة ار بيػػة كالعجا بيػػة م ػرة أخػػرل فػػي ركايػػة يطيػػكر الحػػذر حيػػث أف بطػػؿ
الركايػة يالصػػةير متمثمػػة فػػي صػػكرة طفػػؿ فػػي بطػف أمػػو يسػػتمع إلػػى حػػديثها مػػع األخػريف ،كمػػا

كيخاطبهػا كيستشػػعر األحػداث مػػف حكلػػو ،كيحػب فتػػاة كاػك داخػػؿ رحػػـ أمػو بػػؿ خركجػو مػػف بطنهػػا،

كعنػد دكمػو إلػى الػدنيا كخركجػػو مػف رحػـ أمػو يسػتمر فػػي محبتهػا مجػددان" ي ، 1كتكػكف نهايػة الطفػػؿ

المكت بقذيفة كيككف مسرك انر لكجكد محبكبتو بجكارّ.

ي1

طيكر الحذر ،ص.6
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المبحث الثاني:

األغنية الشعبية
تعػ ٌػد األغنيػػة الشػػعبية أحػػد أفػػرع الت ػراث الشػػعبي ،التػػي تػػردد فػػي مختمػػؼ المناسػػبات ،س ػكاا
أكانػػت مناسػػبات سػػعيدة أـ غيػػر ذلػػؾ  ،فهػػي تمثػػؿ ثقافػػة شػػعب ،كرسػػما لعاداتػػو كأف ارحػػو أك أح ازنػػو،
فاألغنيػػة الشػػعبية جانػػب مهػػـ مػػف تراثنػػا الشػػعبي فػػي مجػػاؿ فنكنػػو القكليػػة ،كاػػي نػػكع مػػف اإلبػػداع

الش ػػعبي ،غني ػػة بفكرا ػػا ،ازخػ ػرة بألحانه ػػا ،عظيم ػػة بمعانيه ػػا ،محبب ػػة لمنف ػػكس ،ترددا ػػا الجم ػػااير ف ػػي
المناسبات .كاي كجو مف كجكّ الحياة التي عاشها الشعب الفمسػطيني عبػر تاريخػو الطكيػؿ ،كتحػيف
الفرصػة لػػيعكس مػػف خػالؿ أغانيػػو الشػػعبية " تجػذر فػػي أعمػػاؽ التػاريخ ،كتمسػػؾ بالتقاليػػد ،كبػػاألدب
كالثقافة ،كيحترمها أعمؽ احتراـ كنحف ،نحافظ عمى تراثنا الماضي كنحبو كنطكرّ "ي. 1

تعرؼ األغنية الشعبية بأنها " أغنية تعتمد لحنان شعبيان ديمان ،كلكنها تمتاز باعتماداا المهجة
ٌ
العاميػػة ،كالكصػػكؿ بمضػػمكنها الشػػعبي إلػػى أعمػػاؽ النػػاس ،كانتشػػاراا بيػػنهـ ،س ػكاا فػػي ذلػػؾ أعػػرؼ
م لفها كزمانها أـ لـ يعرؼ "

ي2

حيث يقؼ إلى جكار األغنية الشعبية شعر شعبي حديث ،لـ يتكفر

فيػو عنصػػر المحػف الشػػعبي ،كلكنػو فػػي الك ػػت ذاتػو يمػػارس أحػد أدكار األغنيػػة الشػعبية فػػي الكصػػكؿ
إلى الشعب .يتض مف تعريؼ األغنية الشعبية عند عبد المطيؼ البرغكتي بعض الخصا ص مثؿ:
المحف الشعبي يالجمػاعي  ،كأنهػا ال تنسػب إلػى ا ػؿ معػيف ،أك زمػف مح ٌػدد ،مػع أنهػا ػد تنسػب إلػى
عبقرٌية شعبية فػذة .كلهػا خصػا ص أخػرل منهػا  :الطػابع الشػفهي ،أم انتقػاؿ المحػف مػف إنسػاف إلػى

يخػػر ،كمػػف جيػػؿ إلػػى جيػػؿ ،كمػػف مكػػاف إلػػى يخػػر بالطريقػػة الشػػفهية .كالتبػػديؿ فػػي المحػػف كالشػػعر،
كالعفكية ،كصدؽ التعبير ،كمكاكبة الحدث.

السمات العامة لألغاني الشعبية :
" كضع الدكتكر أحمد مكسى  -أستاذ األدب الشعبي في جامعة القاارة  -ينقالن عػف مقػاؿ د .أحمػد
مكسى بعض سمات األغنية بحيث تتميز عف غيراا مف األغنيات الشا عة كاي:

ي1

صكر مف األدب الشعبي الفمسطيني ،جميؿ السمحكت ،محمد سالـ شحادة ،ج ،1منشكرات الركاد ،القدس،

 ،1982ص.9

ي2

األغاني العربية الشعبية في فمسطيف كاألردف ،عبد المطيؼ البرغكثي ،جامعة بير زيت ،بير زيت ،ط،1

1979ـ ،ص.32
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 -1أف األغنيػػة الشػػعبية يجػػب أف تكػػكف شػػا عة كلكنػػا يجػػب أف نحتػػرز انػػا أنػػو ليسػػت كةنيػػة شػا عة
يجب أف تككف شعبية بالضركرة.

 -2أف األغنيػة الشػعبية تنقػؿ عػػف طريقػة الركايػة الشػػفكية كاػذا أكجػد نصكصػان عديػدة لألغنيػة ذاتهػػا

في إطار المجتمع الكاحد.

 -3أف األغنية الشعبية تبم أكج ازدااراا في التجمعات الشعبية حيث ال يكجد لها نص مدكف.
 -4أف سمة المركنة التي تتسـ بها األغنية الشعبية كالتي تساعداا عمى أف تظؿ محفػكرة فػي ذاكػرة
النػاس كأف تتعػػدؿ باسػػتمرار لمكاجهػػة األنمػػاط الجديػػدة فػي الحيػػاة كالتعبيػػر مػػف أاػػـ الخصػػا ص التػػي

يجب االلتفات إليها"ي. 1

"كرغـ االختالؼ بيف مكسيقا الشعكب ،ككذلؾ التفاكت في ميكلها ،أك عزلتهػا ،أك اسػتقاللها،

فهف اناؾ رابطان مشتركان يجمع بينها ،اك أداا األغاني الشعبية"ي. 2

فاألغنية الشعبية أحد عناصر المكاجهةا لرسـ مالم الثبكت كالصمكد ،كرسـ صكر حقيقيػة

لمت ػراث الفمسػػطيني " فالشػػعب العربػػي الفمسػػطيني ،يكاجػػو بأغانيػػو الشػػعبية كافػػة المحػػاكالت العدكانيػػة
الهادفة إلى سحؽ شخصيتو العربية ،كؿ ذلؾ في سػخرية جارحػة تعبػر عػف أعمػاؽ المك ػؼ الشػعبي
الحقيقي " ي. 3

تػػدكر األغػػاني الشػػعبية الفمسػػطينية ،كمػػا فػػي سػػا ر البمػػداف ،حػػكؿ مكاضػػيع مشػػتركة ،فهػػي
ػب كاألفػراح
تتحػػدث عػػف األعيػػاد كاالحتفػػاالت الدينيػػة أك تتحػػدث عػػف الطفكلػػة كالمػػيالد كالختػػاف كالحػ ٌ
كتتةنػى بػالكطف
كاألعراس ،أك تذ ٌكر بالحرب كالحماسة ،كتحث عمى القتاؿ أك تتحػدث عػف السياسػة
ٌ

كجمالو ،كاالعتزاز بو ،كاالنتماا إليو ،كتتناكؿ بعض األغػاني العمػؿ ككسػب الػرزؽ ،كيكػكف بعضػها

ازلي ػان مازح ػان يضػػفي عمػػى الجػػك نكع ػان مػػف المػػرح كالسػػعادة ،ككثي ػ انر مػػا نجػػد اػػذّ األغ ػراض متداخمػػة
متناغمة في األغنية الكاحدة.

ي 1أصكؿ األغنية الشعبية في فمسطيف  ،محمد بكر البكجي  ،مكتبة القدس  ،غزة  ،2013 ،ص.84
ي2
ي3

التراث الشعبي الفمسطيني مالم كأبعاد ،خميؿ حسكنة ،مكتبة اليازجي ،فمسطيف ،غزة ،2006 ،ص.24

تاريخ فمسطيف ،عمر الصال البرغكثي ،خميؿ طكط  ،ط ،1القدس ،1923 ،ص .136
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تعتبػػر األغنيػػة الشػػعبية جػػزاان مػػف التػراث الفمسػػطيني " ،كنظػ انر ألاميػػة اػػذا الجػػزا مػػف التػراث

الفمسطينيي رصد ليككف إثباتان عمى أف الهكيػة الفمسػطينية لهػا مػا يػدعمها كي صػمها .كاذا كػاف التػراث
عمكم ػان يشػػكؿ جػػزاان مهم ػان كحيكي ػان مػػف مككنػػات الهكيػػة الثقافيػػة ألم شػػعب فػػهف الت ػراث الفمسػػطيني
يتعدل ذلؾ لسببيف:

أكالن -المحاكالت الدا مة إلس ار يؿ كالهادفة إلى طمس اذا التراث بؿ كنسبتو إليها.
ثانيان -إف جزاان مف اذا التراث مازاؿ يشكؿ نهج حياة في بعض القرل الفمسطينية".

ي1

كالنػػاظر فػػي أعمػػاؿ نصػػر ا يجػػد تمثػػؿ السػػببيف جمي ػان كظػػاا انر لديػػو فػػي اسػػتمهامو لألغػػاني

الشعبية التراثية حيث اػدؼ مػف اػذا التكظيػؼ إلػى تقػديـ كػؿ نػكع مػف أنػكاع األغنيػة الشػعبية ،ليقػدـ

التفاتو كاعية لقيمها االجتماعية ،كأنو ليحدكني األمؿ في أف أتمكف مف إظهار تمؾ القيـ فػي أكضػ

معالمها مف خالؿ النصكص الكاردة في ركاياتو ،استخدـ الكاتب لمحكر الداللة عدة مكضكعات في
تكظيػؼ التػراث الشػعبي فػي ركاياتػو مكضػكع الد ارسػػة كمػف اػذّ المكضػكعات ،الةنػاا عنػد االنتصػار

عمى العدك كفيو يقكؿ إبراايـ نصر ا :

" كاف الناس ير صكف في الشكارع ،كما لك أنهـ في عػرس كغنػاا كزغاريػد النسػاا تنتشػر فػي
الهكاا كطيكر ممكنة.
راح الظالـ كالظالـ دايما بيركح
مهما اتجنى عمينا كمالنا جركح
مابننسى ييكـ البعنو  ،مف ظممو نجكح
كالدـ الطاار سايؿ عمى لبكاب
راح الظالـ ياربي..ال تعيدّ
كزيدّ ياربي ذؿ كظمؾ زيدّ !
ي1

األغاني الشعبية الفمسطينية في طاع غزة ،خالد جمعو ،جميؿ العبادسة ،ط ،1الهي ة العامة لالستعالمات،

فمسطيف .2001 ،ص.6
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حرـ مبي مف مبي كفرحة عيدّ
يكـ رفرؼ عيالبعنة زم الةراب" ي. 1
ك د كظؼ الكاتب اذّ األغنية فاسقط تجربتو الركا ية اإلنسانية عمى األغنية فأصبحت تعبر

عف ر يتة ككا عية المعيش  ،كغدت كسيمة لمتعبير عف القيـ الشعكرية الجمالية  ،ككظفت عنػد عػزؿ
الػكالي الػذم كػاف يتهػدد يالظػاار كيريػد تمػو ،كا امػة كالػي جديػد بػدالن منػو عمػى كاليتػو صػيدا ،كعنػػد
عػػكدة الظػػاار لمبعنػػة ػػاـ أاػػالي البعنػػة بالةنػػاا لمظػػاار كتمجيػػد لبطكلتػػو كفرحػػة بعكدتػػو ،كفيهػػا مقػػت

ش ػػديد لممحت ػػؿ حي ػػث كص ػػفكّ بالظ ػػالـ المتجن ػػي ،كالج ػػارح كالمج ػػرـ ،كالةػ ػراب كمحاكل ػػة ال ػػدعاا عمي ػػو
لالنتقاـ منو ،كذكر األسباب مف كراا الدعاا عميو باستالب الفرحة منهـ .ربما لجػأ الكاتػب لتكظيػؼ
اػذّ األغنيػػة الشػػعبية ليػػدلؿ عمػػى كػرّ الشػػعب الفمسػطيني لممحتػػؿ كبةضػػو لػػو ،كالػػدعاا عمػػى المحتػػؿ
بالزكاؿ كعدـ العكدة لما يحققو مف يالـ كمضايقات تفكؽ التحمؿ كالصبر ،ك د ابتدأ أغنيتو المكظفة

بعبارة ربما اي يقيف لدل أبناا الشعب الفمسطيني بػأف زكاؿ دكلػة إسػ ار يؿ حتميػة رينيػة ،كال بػد بػأف

تتحقؽ يكمان يكالظالـ دايما بيركح .

الحاؿ.

كمف األغاني الشعبية الداعية لذات الفكرة التػي كظػؼ الكاتػب أغانيػو منهػا " يػا ربنػا تصػم

كتعدلؾ كا يا مايؿ .
يا ربنا يا كدكد.
تخرب ديار اليهكد .
تمسك "
ال تممسك كال تخمي العافية ٌ

ي2

اػػذّ األغنيػػة مكجػػكدة فػػي كتػػاب األغػػاني الشػػعبية ك ػػد حكراػػا الكاتػػب ككظفهػػا لمتتماشػػى مػػع

الفكرة التي يطم في إيجاداا لدل المتمقي .
كمنو أيضان  " :ياربنا كأنت عالـ .
تخرب ديار كؿ ظالـ .
ي1
ي2

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.78
األغاني الشعبية الفمسطينية ،خالد جمعة ،جميؿ العبادسة ،ط ،1الهي ة العامة لالستعالمات ،فمسطيف.2001 ،

ص .166
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مهك ميف مف الفقر سالـ .
كال بقمبك كا رحمنا " ي. 1
كمف األغاني التي كظفها الكاتب لتمجيد البطكلة منها :
" تجمعت طبرية كمها أماـ السجف ،عانؽ الناس سجناااـ كتصاعد الةناا في باحة السجف:
خيي ياظاار ياخالي كعمي
ياعرؽ الذاب شعشع في دمي
ميف غيرؾ أامي ...كيفرج امي
ـ أحمى طبرية يكـ التقينا "

ي2

كالكثيػر الػػذم ال يمكػف حصػرّ فػػي اػذا المبحػػث مػػف التكظيػؼ الػػذم لجػػأ إليػو الكاتػػب لتمجيػػد

بطكالت الظاار كالشعب الفمسطيني كالثكرة كالثػكار ،كمػف المكضػكعات التػي كظػؼ الكاتػب األغػاني
الشعبية فيها اي الندب عمى الميت كالحزف كاطالؽ الةنػاا لػو كنػكع مػف التصػبر عمػى الػبالا الكا ػع
عميهـ ،ك درتهـ عمى تحمؿ  ،اذا البالا ناتج عف كة إيمانية كمعتقد كم بالعكدة إلى البالد ،كطػرد

المحتؿ منها ،كتحريراا كمنو ما كرد في ركاية طيكر الحذر " لماذا يترككنها انا كحداا بهػذا العكيػؿ
الذم ال ينتهي ،كمف تمؾ التي كانت تةني كما لـ يتعكد الةناا الػذم تةنيػو عا شػة لمصػةير ،كتةنيػو
أـ خميؿ لحنكف كي يناما.

إلي كالناس ما اي عارفو
مكتؾ ٌ
إف الزيتكنة اليكـ بعدؾ ناشفة

إلي كالناس ما اي حاسة
مكتؾ ٌ
إف الةيمات اليكـ فك ي يابسة

إلي كالناس ما بتتكمـ
مكتؾ ٌ
ي1
ي2

األغاني الشعبية الفمسطينية  ،ص.173
ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.179
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غصف الشجر عميؾ راح يتألـ
إلي كالمكت اك بعادؾ
مكتؾ ٌ

كيؼ بدم ألمؾ تاعيدؾ لبالدؾ "

ي1

في اػذّ األغنيػة الزمػة إيقاعيػة  ،تكػرار نظمػي لتكليػد أحاسػيس التهد ػة لمطفػؿ  ،ك ػد كظفػت

اذّ األغنية الشعبية تكظيفان فنيان ار عان  ،جاات منسجمة مع ركح النص الركا ي كر ية الكاتػب  ،بػؿ

أسهمت في تكامؿ البنية الفنية لمنص السردم فتسمت بو كأثرتو .

كظؼ الكاتب اذّ األغنية عند فقد أـ خميؿ لزكجها كاك يعمؿ في المنجـ كتفجر الباركد فيو
كتقطيعو أشالا ،كحيف تشيعو امت بالةنػاا لػو ،فػي األغنيػة شػعكر بحػزف الػبالد عمػى أبنا هػا كعمػى

ػب
بعػػداـ عنهػػا ،فهػػي القكيػػة بهػػـ كاػػذا ربمػػا سػػبب تكظيػػؼ الكاتػػب لهػػذّ األغنيػػة ا ليػػدلؿ عمػػى حػ ٌ
األرض ألبنا ها فهـ جزا ال يتج أز منها كاذا البيت الذم يقكؿ فيو الشاعر خالد نصرة:
فػػػػػػي قمبيػػػػػػا الػػػػػػذرات عػػػػػػف ذراتػػػػػػي

أرض إذا يكمػػػػػػػػػػػا نأيػػػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػػاءلت

ي2

لربما اي ذات الفكرة التي أراد الشاعر اطالعنا عميهػا أف حبنػا ألرضػنا كتمسػكنا بهػا متبػادؿ

بيف األرض كالشعب ،كال تكاد أغنية شػعبية فمسػطينية إال كتتةنػى عنػد فقػداف المحبػيف كتشػييعهـ إال
كتػػذكر الفقػػداف األعظػػـ كاألكبػػر كاػػك فقػػداف الػػبالد ،ك ػػد يمجػػأ إلػػى اػػذّ الفك ػرة فػػي الةنػػاا كنػػكع مػػف

التحامؿ عمى الجراحات فمف المفقكد أماـ فقد أرض ككطف كمنها:
"عطشػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػى النيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

مػػػػػػػػػػػػػػػػف كيػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػدم أدكر؟

فمسػػػػػػػػػطيف عػػػػػػػػػاكدم يػػػػػػػػػا بردنػػػػػػػػػا

محاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ببحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكدم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بردنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

حاطػػػػػػػػػػػػػػػػػة فينػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػييكف

كعطشػػػػػػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػػػػػػى النيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

مػػػػػػػػػػػػف كيػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػدم أشػػػػػػػػػػػػرب

فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف أرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ي1
ي2
ي3

حاطػػػػػػػػػػػػػت فينػػػػػػػػػػػػػا العسػػػػػػػػػػػػػكر "

طيكر الحذر ،ص.36-35
ديكاف خيكط الفجر ،خالد نصرة ،دار المشرؽ ،القاارة ،1989 ،ص.132
صكر مف األدب الشعبي الفمسطيني ،جميؿ السمحكت ،محمد سالـ شحادة ،ج ،1منشكرات الركاد ،القدس،

 ،1982ص .163
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ي3

فػػالهـ الجمعػػي فػػي فقػػداف الػػكطف أكبػػر عنػػد جميػػع الفمسػػطينييف ،كتمنػػي عػػكدة األرض اػػي

غاية عظيمة كطمكح مسعي إليو مف الجميع.

كمف األغاني التي اـ الكاتب بتكظيفها في ركاياتو أغاني الزفة كاألفراح  ،كمنو ما كرد فػي

ركايتو ناديؿ ممؾ الجميؿ :

يػػػػػػػػػا دار كسػػػػػػػػػعيا الفػػػػػػػػػرح داريػػػػػػػػػف

كخرنػػػػػػػػي أشػػػػػػػػكفؾ ياألمػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػالعيف

مابعػػػػػػػػػػػد زينػػػػػػػػػػػؾ يابدريػػػػػػػػػػػة زيػػػػػػػػػػػف

يػػػػػػػػا أخػػػػػػػػت ركحػػػػػػػػي ليػػػػػػػػكـ القيامػػػػػػػػة

مػػػػػػػػف بحػػػػػػػػر عكػػػػػػػػا حتػػػػػػػػى طبريػػػػػػػػة

مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي مثيمػػػػػػػػؾ كاهلل يػػػػػػػػا بدريػػػػػػػػة

يػػػػػامحمى أسػػػػػمؾ كحركفػػػػػو المضػػػػػكية

ي1

مثػػػػػؿ الػػػػػي راجػػػػػع ألمػػػػػو بالسػػػػػرمة"

في اذّ األغنية التي التها ي نفيسة زكجة الظاار األكلى عندما امت بزؼ عركسو بدرية
التي امت بخطبتها لتنجب مف الظاارا ألنها ال تستطيع اإلنجاب منو ،ك ػد امػت بزفهػا لػو كترديػد

اػذّ األغنيػة ك ػد كظفهػػا الكاتػب ربمػا بهػذّ العبػػارات بالػذات لمداللػة عمػى المشػػاركة فػي صػد المحتػػؿ
كاخ ارجػػو مػػف فمسػػطيف ،فبمشػػاركةي بدريػػة ي نفيسػػة سػػيتـ اإلنجػػاب كاػػك الهػػدؼ الػػذم يسػػعى إليػػو

كمتااما  ،إذف بمشاركة جميع الفصػا ؿ نسػتطيع الكصػكؿ إلػى الهػدؼ المنشػكد كاػك تحريػر فمسػطيف
كطرد المحتؿ منها.

ككظؼ األغنية الشعبية أيضا لمزفة كلو:
يا زيدانة ريت المكت مايراكـ
ياسباع البر يا مبيض ثناياكـ
تمر كا عمى الجرد كالجرد يابس
يخضر الجرد مف ريحة اكاكـ"
كاذّ األغاني مستكحاّ مف أغاف شعبية كاردة كمنها:
قػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػػف أزفػػػػػػػػػػػػػؾ

عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكح الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخرة
ي1

أك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميف

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.219
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يػػػػػػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػػػػف

يػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػك العػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػكد

قػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػػػػػف أزفػػػػػػػػػػػػػؾ

كالنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي داىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد

فػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػخرة الشػػػػػػػػػػػػػػريفة

ي1

يكظؼ الكاتب األغاني الشعبية ليةنػي ركاياتػو بػدالالت تراثيػة ،كاحيػاا لمتػراث ،كحضػكرّ فػي

ذاف المتمقي ليككف كاعيان حيان في فكرّ كثقافتو.

ي1

األغاني العربية كالشعبية في فمسطيف كاألردف ،عبد المطيؼ البرغكتي ،جامعة بير زيت ،بيرزيت ،ط،1979 ،1

ص.190
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المبحث الثالث:
األمثاؿ الشعبية

تش ػػكؿ ظ ػػاارة تكظي ػػؼ التػ ػراث ف ػػي الركاي ػػة ج ػػزا ان كبيػ ػ انر م ػػف ثقاف ػػة الػ ػراكم كتأص ػػمو كامت ػػدادّ

المعرفي كالفني في الب متعدد الصكر ،كمف صكر تكظيؼ التراث تكظيؼ األمثاؿ الشػعبية كالتػي

تعػ ٌػرؼ كمػػا ي اراػػا خميػػؿ حسػػكنة " جمػػؿ صػػيرة لكنهػػا نتجػػت عػػف خبػرة طكيمػػة ك ػػد ٌثبػػت صػػحتها مػػع
ي1
الػػزمف ،كدكنهػػا فػػي سػػجالتو .ليصػػدراا فػػي الك ػػت المناسػػب حكمػػة لمشػػارع كانتقػػادان الذعػان لمحيػػاة "
كيعرؼ محمد ماضي المثؿ بأنو " الكالـ الذم تتقبمو العامة كالخاصة مف حيث المفظ كالمعنى ،كاك

أبم أنكاع الحكـ ،كاك كجيز العبارة"ي. 2

عنػػد النظػػر فػػي تعريػػؼ األمثػػاؿ ال ػكاردة يتض ػ بػػأف المثػػؿ ال يصػػدر إال عػػف خبيػػر كحكػػيـ

بش كف الحياة كأمكراا ،كيحاكؿ اذا الخبير تحميؿ ما في نفسو مف نقد الذع لمحيػاة ،كاػذا مػا حػاكؿ
نصر ا اإلشارة إليو في تكظيفو لألمثاؿ الشعبية داخؿ ركاياتػو محػط الد ارسػة ،كاػذا مػا نجػدّ مػاثال

لديػػو بصػػكرة كاضػػحة فػػي ممهاتػػو الفمسػػطينية ،كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف اسػػتمهاـ الت ػراث فػػي األعمػػاؿ

الركا يػػة يتخػػذ شػػكميف " :األكؿ تسػػجيمي يكتفػػي بهحيػػاا الت ػراث ،كمحاكلػػة بعثػػو ا تمجيػػدان لمماضػػي،
كاالعتزاز بو ،كالثاني تكظيفي يستمهـ التراث ليكػكف أداة فعالػة فػي التعبيػر عػف الكا ػع المعاصػر "

ي3

كعنػػد النظػػر فػػي أعمػػاؿ الركا ػػي نجػػد بأن ػو اسػػتخدـ الشػػكميف فػػي كتاباتػػو الركا يػػة ففػػي مكا ػػؼ نجػػدّ
يكظؼ التراث كفي مكا ؼ أخرل نجدّ يحيػي التػراث ،كبخاصػة عنػد اسػتخداـ األمثػاؿ الشػعبية نجػدّ

المطمػػع أف امػػتالؾ شػػعب
يركػػز عمػػى الشػػكؿ األكؿ ألشػػكاؿ تكظيػػؼ الت ػراث حيػػث يعكػػس لمقػػارئ ك ٌ
لتراث اك رسػكخ كثبػات كيقػيف ػاطع المتالكػو أرضػان لػو جػذكر فيهػا ،كاػذا مػا أكردّ مػنعـ حػداد عػف
التراث الفمسطيني بيف الطمس كاإلحيػاا " لقػد حػاكؿ اليهػكد منػذ مطمػع القػرف العشػريف إرسػاؿ بعثػات

أجنبيػػة لد ارسػػة جةرافيػػة فمسػػطيف كثقافتهػػا ،كالحالػػة المعيشػػية كط ار ػػؽ الحيػػاة فيهػػا ،ك ػػد حػػاكؿ بعػػض
الباحثيف األجانب ربط كؿ اذا بالكتاب اليهكدم المقدس ،كالنتيجػة فحكااػا أف معظػـ عػادات كتقاليػد
سػػكاف فمسػػطيف اػػي عػػادات كتقاليػػد نابعػػة مػػف التػػكراة ،كبعػػد عػػاـ  1967صػػعد أحػػد ػػادة إس ػ ار يؿ

ي1
ي2
ي3

المثؿ الشعبي العربي الفمسطيني ،خميؿ إبراايـ حسكنة ،دار ابف خمدكف ،فمسطيف ،غزة ،2002 ،ص.12
أ كاؿ كأحكاـ في األمثاؿ ،محمد إبراايـ ماضي ،ج ،1الجامعة اإلسالمية ،غزة ،2011 ،ص.6

البناا الفني في ركايات م نس الرزاز ،نكاؿ مساعدة ،عماف ،دار الكرمؿ ،2000 ،ص .161-160
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منصػػة الكنيسػػت ك ػػاؿ :لػػيس انػػاؾ شػػعب اسػػمو الشػػعب الفمسػػطيني فهػػك ال يمتمػػؾ أدبػان كال ت ارثػان "

ي1

كلكػػف إميػػؿ حبيبػػي عضػػك الكنيسػػت العربػػي كالصػػحفي رد عميػػو كمػػا أكض ػ الػػدكتكر البػػكجي ػػا الن:

"سأ دـ استقالتي مف الكنيست ،كسأتفرغ لكتابة أدب يعيش أكثر مف دكلتكـ"ي. 2

تشكؿ الفكرة التي سعى إليهػا إميػؿ حبيبػي كالكاتػب محػكر الد ارسػة ،ربمػا حبيبػي أعمنهػا عمػى

حمػػؿ ك ػػؿ كتاباتػػو اػػذّ الفك ػرة ،كا ػػي فك ػرة االمػػتالؾ الحقيق ػػي
المػػأل لكػػف الكاتػػب إبػ ػراايـ نصػػر ا
ٌ
لمػكطف ،كالػدفاع عنػو بكػؿ مػا ممكنػػا مػف ػكة ،اسػتمهـ الكاتػب مػف التػراث مػا يتناسػب مػع فكػرّ كأدبػػو
كأادافو التي يرمي إليها مف كراا استمهامو لهذا التراث ،ك د استخدـ األمثاؿ الشػعبية بشػقيف فالشػؽ

األكؿ بالعربية كالشؽ األخر بالعامية ،كما كرد مف األمثاؿ الشعبية العامية في ممهاتو "مصير الحي
يتال ػػى"

ي3

كيضػػرب اػػذا المثػػؿ فػػي التأمػػؿ بر يػػة األحبػػاب بعػػد غيػػاب ،طالمػػا اػػـ أحيػػاا كلػػـ تػػدركهـ

منيتهـ ،ك د أكردّ الكاتب في ركايتو طيكر الحذر عندما ت ٌػـ القػبض عمػى يعمػي ألنػو يمتمػؾ سػالحان
داخػػؿ بيتػػو عنػػدما ت ػ ٌػـ اعتقالػػو مػػف بػػؿ ػ ػكات االحػػتالؿ ،فػػي تصػػكير ار ػػع كد يػػؽ لمحظػػة اعتقال ػػو
كتصكير لمشاعر ابنو كزكجتو كأامو ،ك د الت اذا المثؿ خالة الصةير التػي كانػت ستصػب أمػو،

لمتخفيؼ مف ك ع اعتقالو ،كإليمانهـ با بأف الةا ب مهما طالت غيبتو سيرجع لكطنو كأامو كيتقابؿ
معهـ يكمان كاذا يتكافؽ مع كؿ الشاعر أحمد شك ي:
إذا رزؽ السرمة كاإلياب

ككؿ مسافر سيؤؤب يكمان

اجػر مػف كطنػو ،حػؽ اسػتراتيجي ،حػؽ ػانكني ،حػؽ تػاريخي،
فالعكدة حؽ طبيعػي لكػؿ مػف ٌ
كاذّ الحقكؽ يجب أف نتمتع بها داخؿ حدكد فمسطيف ،ربما أراد الكاتب انػا مػف كراا اسػتمهاـ المثػؿ

الشػػعبي لي كػػد عمػػى فكػرة العػػكدة فطالمػػا نحػػف أحيػػاا سػػنعكد يكمػان ألرضػػنا فمسػػطيف كاف كافتنػػا المنيػػة
فسيأتي أكالدنا مف بعدنا ليكممكا عمى نفس المنكاؿ.

كمف تكظيؼ التراث لممثؿ الشعبي ماكرد في ركاية ناديؿ ممػؾ الجميػؿ " نعػـ ستسػامحو ،فقػد

كنت البادئ بالظمـ ،كالبادئ أظمـ دا مان كستكتب إليو "...ي. 4
ي1

التراث الفمسطيني بيف الطمس كاإلحياا ،منعـ حداد ،م سسة بيساف لمصحافة كالنشر ،ط ،1فبراير ،1989

ص.29

ي2
ي3
ي4

إميؿ حبيبي بيف السياسة كاإلبداع األدبي ،محمد بكر البكجي ،غزة ،فمسطيف ،2001 ،ص.25
طيكر الحذر ،ص.167

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.200
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كردت اذّ العبارة عمى لساف الظاار عندما طمب مف أخيو سعد أف يكتب ليعتػذر عػف خطػأ

صػػدر عنػػو ،كاػػذا االسػػتمهاـ ربمػػا لسػػبب ر يسػػي أف اإلنسػػاف مهمػػا عػػال شػػأنو كمهمػػا كبػػر كاعتمػػت
مراتبو يجب أف يبقى متكاضعان كأف ال ينسى بأنو مف الشعب كجزا منو ،كأنو جػاا لكػي يخػدـ أبنػاا

كيمف عميهـ بالعطاا ،ربما نحتاج نحػف فػي يكمنػا اػذا إلػى تطبيػؽ اػذّ النظريػة ،فػي
شعبو كيتفقداـ
ٌ
حياتنػػا ،ألننػػا نفقػػد المثػػؿ ،نفقػػد الشػػخص الكػػؼا الػػذم يتحمػػؿ مس ػ كلياتنا دكف تػػذمر ،دكف اسػػتعالا
كتكبر .ك د أشار الكاتػب أيضػا عمػى لسػاف الشخصػية يعثمػاف إلػى صػفة ضػركرية يجػب أف تكػكف
حاضرة في القادة ،كاي صفة الحذر ،فيقكؿ " :أعرؼ يا عـ كلكف الحذر ي تى مف مأمنة ! ألـ تقػؿ

العرب ذلؾ"ي. 1

ك ػػد الهػػا عثمػػاف ابػػف الظػػاار لعمػػو سػػعد عنػػدما كانػػا ينتظػراف كػريـ األيػػكب ،ذلػػؾ الشػػخص

الػػذم اسػػتأجركّ لقتػػؿ الظػػاار ،كلكػػف سػػعيدان بػػدا متخكفػان مػػف تػػؿ الظػػاار ،حيػػث أف كزراا دمشػػؽ لػػـ
يسػتطيعكا تمػػو ،فػػرد عميػػو عثمػػاف بػػأف الحػػذر يػ تى مػػف مأمنػػو ،لقػػد طمػػع سػػعد كعثمػػاف ابػػف الظػػاار
بالحكـ فقامكا بالتأمر عمى الظاار كتخصيص كػريـ األيػكب لقتمػو ،طمعػان فػي السػمطة كتػكلي القيػادة

فقػاؿ عثمػاف المثػؿ ،كالمثػػؿ كرد عمػى لسػاف العػػرب بهػذّ الشػاكمة " مػف مأمنػػو يػ تى الحػذر "

ي2

اػػذا

مثؿ عربي ديـ كمعركؼ ،يردد عندما يصاب المرا بمصػيبة تحػدث لػو مػف شػخص أك مػف جهػة ال
يتك ع أف تأتيو المصيبة منهاا ألنو يككف مطم نان إليها ،كيظف أف الشخص أك الجهة التي سببت لػو

المصيبة ،ال يمكف أف تةدر بو أك تنقمب عميو ،كال يخطر ببالو أف يصاب مف اذا الشخص أك تمؾ
الجهػ ػ ػ ػػة المعينػ ػ ػ ػػة ألنػ ػ ػ ػػو يكػ ػ ػ ػػكف مطم ن ػ ػ ػ ػان لػ ػ ػ ػػو كمػ ػ ػ ػػع ذلػ ػ ػ ػػؾ فهنػ ػ ػ ػػو يمػ ػ ػ ػػف مأمنػ ػ ػ ػػو يأتيػ ػ ػ ػػو الخطػ ػ ػ ػػر.
يعم ػػؿ الم ػػرا جه ػػدّ أف يأخ ػػذ الحيط ػػة كالح ػػذر ،كيس ػػتعد لمكاجه ػػة الخط ػػر ال ػػذم يتك ػػع أف يأتي ػػو م ػػف

شػػخص أك أشػػخاص معينػػيف ،كيكػػكف مطم ن ػان لهػػـ كيعطػػيهـ الثقػػة المطمقػػة ،كيطمعهػػـ عمػػى أس ػ اررّ
كأخبارّ كخططو كاستعدادّ ،لكنو يفاجأ بأف مف كاف يعتمد عميو كيعدّ مف أنصارّ كأعكانو ،ػد خانػو

كأعاف أعدااّ عميو بعد أف كاف يحسبو عكنان لو ،كاذا الذم نجدّ حاصؿ مع يالظاار بطؿ الركاية
عندما اتفؽ عمى تمو ابنو كأخكّ طمعان في السمطة كالقيادة كتكلي زماـ األمكر كمها.

ي1
ي2

ناديؿ ممؾ الجميؿ.422 ،
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المالحظ عمى استمهاـ الكاتب لألمثاؿ الكاردة في ركاية ناديؿ ممؾ الجميؿ معظمها بؿ أشػؾ

أف تككف جميعها ترتبط بحس سياسي ،حنكة عسكرية ،فهك القا ؿ انا  " :حصاناف ال يربطاف عمى

مذكذ كاحد " ي. 1

ك ػػد أكردّ الكات ػػب ف ػػي ركايت ػػو عم ػػى لس ػػاف يالش ػػيخ فػ ػكاز عن ػػدما أراد أف يخ ػػرج يبش ػػر م ػػف

الضركب ،كيبقى لو السمطاف في باديتو ،دكف منافس كدكف أف يككف شيخاف في البادية التي يقيماف
بها .ك د كظؼ الكاتػب نصػر ا

اػذا المثػؿ ليػدلؿ عمػى حػاؿ األمػة اإلسػالمية اليػكـ حيػث تسػير

أمكراا بال ا د يقكداا إلى بحر التقدـ ،كال مكجو يكجها الكجهػة الصػحيحة التػي أراداػا الخػالؽ جػؿ
كعػػال ،كال مرشػػد يػػدلها إلػػى بػػر األمػػاف كيسػػير بهػػا إلػػى طريػػؽ الع ػزة كالنهػػكض ،كال مرجػػع يمكػػف أف

تسند إليو ضايا األمة الكبرل لمنظر فيها كايجاد الحمكؿ الرشيدة كالسديدة لها.
ك د لجأ الكاتب نصر ا إلى تضميف ركاياتو بكثير مف األمثاؿ الشعبية كاذّ بعض منها
يلو فػي كػؿ عػرس ػرص يأصػيمة كأخػدت ػديش يأعمػؿ خيػر كارمػي بػالبحر يثمثػيف الكلػد

لخالو يالةا ب حجتو معو ياألسابيع مرت كمم البصر يبنقكؿ ثكر بيقكلكا احمبكّ يإلتـ المتعكس
الرجا يمف بكى عمى أحبابؾ ،تبؾ عمى أحبابو .
عمى خايب ٌ
رمزية بعض المصطمحات التراثية :
الرمزي ػػة ف ػػف ظه ػػر ف ػػي الش ػػعر العرب ػػي  ،ث ػػـ امت ػػد لمركاي ػػة العربي ػػة ،كا ػػذا االمت ػػداد ن ػػتج ع ػػف

تعػرؼ الرمزيػة اصػطالحان عمػى أنهػا " حركػة أدبيػة ظهػرت
التطكر الكبير في الفنػكف األدبيػة ،حيػث ٌ
ػاؿ غايػة
في النصؼ األخير مف القرف التاسػع عشػر ،اعتمػدت الرم ىػز لةػة ،كالمكسػيقى إيقاعػا ،كالجم ى
كمحػك ار .كالرمػز انػا معنػاّ اإليحػػاا أم التعبيػر غيػر المباشػر عػػف النػكاحي النفسػية المسػتترة التػػي ال
تقكل المةة عمى أدا ها في داللتها الكضعية ،بحيث تتكلد المشاعر عف طريؽ اآلثار النفسية ال عػف

طريؽ التسمية كالتصري " .

ي2

فػػالرمز يػػدعكنا إلػػى إحيػػاا الفكػػر كأعمػػاؿ العقػػؿ " فػػاألدب الرمػػزم يفػػرض عمػػي القػػارئ ػرااة
كاعية ،كيػدعكّ إلػى كشػؼ المعػاني الخفيػة فػي غكصػو عميهػا ،إذف القػارئ مػدعك إلػى المسػاامة فػي

فكرة الم لؼ ،كالى مال اتو في تفكيرّ ،كاذّ القرااة الكاعيػة المسػماّ الحقػان خال ػة ،تقػرب القػارئ مػف
ي1
ي2

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .165

الرمزية في األدب العربي ،دركيش جندم ،مكتبة النهضة ،مصر ،القاارة1958 ،ـ ،ص .13
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المقركا ،فميس المطمكب فقط أف ييحزر القارئ مدلكؿ الصكرة  -الرمز بينما أثر الرمز الحقيقي"

ي1

فالرمزية طريؽ كاع إلحياا فكر القارئ "كلـ تكف تجربة الرمزية العربية نتيجة تطكر طكيػؿ ،كمػا لػـ
ػجع
تكػػف ناجمػػة كالرمزيػػة األكركبيػػة عػػف أم أسػػباب فنيػػة أك اجتماعيػػة أك ثقافيػػة .ك ػػد يكػػكف ممػػا شػ ٌ
ي2

أحست بو الصفكة األدبية ،ممف تعمـ في مهػاد التػراث الةربػي الحػديث "
عمى ظهكراا البرـ الذم ٌ
"كفػ ػػي كتابػ ػػات جب ػ ػراف ظهػ ػػرت الرمزيػ ػػة لمم ػ ػرة األكلػ ػػى فػ ػػي األدب العربػ ػػي الحػ ػػديث مختمطػ ػػة بنزعػ ػػة
ركمانبيكية تخيمية .كلقد تأثر بأسمكب جبراف كمنحاّ كثير مف كتػاب كفنػانيف ،ال فػي المهجػر فقػط،

بػػؿ فػػي الشػػرؽ األدنػػى كشػػماؿ إفريقيػػة كال سػػيما تػػكنس ،حيػػث يمكػػف أف يقػػاؿ  :إف لجب ػراف مدرسػػة
صػػةيرة .ك ػػد ظهػػرت بعػػد جب ػراف ثمػػة مػػف الشػػعراا مػػالكا نحػػك الرمزيػػة متػػأثريف بأسػػمكبو إلػػى جانػػب
تػػأثراـ بػػالرمزييف الفرنسػػييف ،لنقػػؿ إف جبػراف مهػػد لهػػـ بتمػػؾ» المبهمػػات « التػػي أشػػار إليهػػا ميخا يػػؿ

نعيمة " ي. 3

استخدـ الكاتب نصر ا بعض مف الرمكز التراثية بكثػرة فػي ركاياتػو كمنهػا  :القناديػؿ حيػث
حمؿ الكاتب القناديؿ في اذّ الركاية
إنو اـ بتسمية الركاية األضخـ عمالن ي ناديؿ ممؾ الجميؿ فقد ٌ
مػػدلكالت شػػتى منهػػا " :خطػػكة إشػػعاؿ القناديػػؿ ،كانػػت أخ ػر مػػايمكف أف يمتجػػئ إليػػو النػػاس حينمػػا
يختمفػػكفا حػػيف يكػػكف انػػاؾ أمػػر عظػػيـ فيػػو مالمسػػة ألطػراؼ المػػكت ،الختيػػار ذلػػؾ الػػذم سػػتنطفئ

ش ػػعمتو أكالن ،ال ػػذم يعتق ػػدكف أف حظ ػػو يق ػػكؿ إن ػػو س ػػيعيش ط ػػكيالن! كل ػػذا ،ف ػػهف عمي ػػو القي ػػاـ بالمهم ػػة

الصعبة ،المهمة األصعب ،كمف تنطفئ شعمتو بعد ذلؾ ،يككف مف سيعيش أطكؿ ،كمهما كاف عػدد
المختمفيف في أمر يككف عػدد القناديػؿ مسػاكيان لعػدداـ" .

ي4

اسػتخدـ الكاتػب اػذّ العبػارة عنػدما أراد

أخكة الظاار تنصيب المتسمـ ألعماؿ طبرية بعد كفاة كالداـ يعمر الزيداني ك د لجػأكا إلػى إضػااة

القناديؿ األربعة ألنهـ أربعػة أخػكة ،كالقنػديؿ الػذم سػينطفئ أكالن اػك الػذم سػيعيش صػاحبو أ ػؿ مػف

البا ييف ،يقكؿ الكاتب " اـ الذيف باتكا عمى كشؾ معرفة ترتيب كداعهـ لهػذّ الػدنيا بعػد ميػؿ"...

ي5

ربط الكاتب شعؿ القناديؿ انا في اذّ الفقرة ،بشعؿ الحياة ،كعند انطفاا القنػديؿ تنطفػئ الحيػاة لكػؿ

()1األدب الرمزم ،انرم بير ،ترجمة انرم زغيب ،ط ،1منشكرات عكيدات ،لبناف ،بيركت ،1981 ،ص.10
()2

االتجااات كالحركات في الشعر العربي الحديث – د سممى الخضراا الجيكسي – ترجمة د /عبد الكاحد ل ل ة،

مركز دراسات الكحد ة العربية ،بيركت – لبناف 2007ـ ،ص. 502
()3

المذااب األدبية كالنقدية عند العرب كالةربييف ،شكرم محمد عياد ،،دار الفنكف كاألدب ،الككيت،

،1993

ي4
ي5

ص .98
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منهـ ،فكاف القنديؿ رم انز لمقدر ،كشػعمتو رمػز لمعطػاا الػدنيكم ك ػدرة مكاصػمتو اإلضػااة ػدرة صػاحبو
مكاصمة حياتو ككجكدّ كبقا و.

رمػػز الكاتػػب إلػػى القن ػػديؿ باألمػػؿ ،كانطفا ػو انطفػػاا لألم ػػؿ ،كمعايشػػة الخيبػػات ال ػكاردة م ػػف
انطفػااّ مػػا اػػي إال نتيجػػة حتميػػة كاردة بسػػبب مةػادرة إضػػااتو كفيػػو ػػاؿ الكاتػػب " اسػػتدارت ،سػػارت
بصمت نحك ذلؾ الضكا المنبعث مػف خيمتهػا ،ك بػؿ أف تةمػؽ البػاب ،رفعػت أرسػها كأطفػات القنػديؿ

المعمػؽ فػي عمكداػا ،أطفأتػو كمػا أنهػا تحطٌمػػو ! "ي . 1ك ػد أطمػؽ تسػمية اػذا الفصػؿ فػي ركايتػػو ب
ٌ
ي نديؿ مطفأ كدمكع حار ة ك صػد انػا نػديؿ غ ازلػة عنػدما أحبطػت مػف فكػرة ابػف عمهػا ،حينمػا أراد
أف يقػكـ بتزكيجهػػا لشػػخص يخػر رغػػـ معرفتػػو اليقينيػػة بمحبتهػا لػػو كمحبتػػو لهػا .كرمػػز الكاتػػب لمقػػدرة

العطػػاا بشػػكؿ أكبػػر بقكلػػو " نػػديؿ أكبػػر مػػف شػػمس "

ي2

ك صػػد بػػو عطػػاا يالظػػاار بػػال حػػدكد،

فالقنديؿ لديو حد ،في انتهاا زيتو ،انتهاا إضااتو ،كلكف الشمس عطا اا دا ـ متكاصؿ ،ألنها طا ة
متجػػددة ال تحتػػاج لك ػػكد ،فكػػاف عطػػاا الظػػاار عطػػاا منقطػػع النظيػػر متجػػدد كمسػػتمر كدا ػػـ مثػػؿ

الشمس ،ك د اتض عطا و حينما عطؼ عمى الرجؿ الذم يعمؿ لديهـ في البيػت كحػاكؿ أف يصػم
خربو أخكّ سعد "ازّ الظاار ،ازّ ثانية ،كعندما انتبو .سألو :لماذا تبكي يا جمعة؟! "...ي. 3
ما ٌ

تحكؿ مدلكالت القناديؿ تختمؼ في كؿ مرة بحسب الرمز الذم يسػتخدمو الكاتػب فػي ركايتػو،
نجد انػا الكاتػب يرمػز لمقنػديؿ بحيػاة جديػدة ،كفكػر جديػد ،كا بػاؿ عمػى مجتمػع جديػد ،منفػت  ،يمتمػؾ

كفكر يختمؼ تماما عما عهد فقد اـ بتسمية الفصؿ بالميؿ كالقناديؿ كفيػو " أمػاـ بكابػة دمشػؽ،
ثقافةن نا
صافحو ر يس القافمة  ،كاتفقا عمى أف يمتقيا بعػد سػبعة أيػاـ فػي المكػاف نفسػو ،ك بػؿ أف يبتعػد ،تبعػو
صكت الر يس :انتظر.
أك ؼ ظاار حصانو ،كاستدار متكجها إليو  :نسيت أف أخبرؾ أف أكؿ شيا عميؾ أف تفعمو

اآلف اك أف تشترم نديالن ! أشعمو كأحرص أال ينطفئ ،كاال ستجد نفسؾ في مشػاكؿ أنػت فػي غنػى
عنها! "ي. 4

ي1
ي2
ي3
ي4

ناديؿ ممؾ الجميؿ  ،ص .73
المصدر السابؽ  ،ص.87
المصدر السابؽ ،ص.88

المصدر السابؽ  ،ص.118
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اتخػػذ الكاتػػب مػػف القنػػديؿ معػػادالن مكضػػكعيان لصػػحكة الضػػمير ،كاضػػااتها رمػػز إليقػػاظ الػكازع

ػب الشػ ػػهكات ف ػػي ذلػ ػػؾ الك ػ ػػت ف ػػي دمشػ ػػؽ ،كانتشػ ػػار
ال ػػديني كالخػػػكؼ م ػػف ا  ،النتشػ ػػار الفػ ػػتف كح ػ ٌ
الباغيػػات ،كانتش ػػار المص ػػكص ،ط ػػاع الطػػرؽ ،فهض ػػااة القن ػػديؿ تحف ػػظ مػػف تس ػػمط الظم ػػـ ،ك ط ػػاع
الطريؽ كالمصكص ،كتك ظ الضما ر.

األحصنة  :اـ نصر ا بتسمية ركايتو بزمف الخيكؿ البيضاا ،ك د اتخذ مف األحصنة رمػ از
لمنقاا كالطهارة ،كمعادالن مكضكعيان لمرفض كاإلباا كالمقاكمة ،فزمف الخيػكؿ البيضػاا ،زمػف المقاكمػة

حمػػؿ الكاتػػب الكثيػػر مػػف المػػدلكالت التراثيػػة لمخيػػكؿ العربيػػة ،فهػػك لػػـ يكتػػؼ بػػذكراا
الش ػريفة ،ك ػػد ٌ
كحصاف عربي يشارؾ في الةزكات ،كصد المحتؿ ،كمرافقة صاحبها ،بؿ ألصؽ صػفة البشػرية بهػا،
فجعمها أمان تشعر بابنها كتشاركو أمكر حياتو ،ترضعو كتهتـ بػو " أمػؾ حميمػة ،تمػؾ الفػرس البيضػاا

ػس بأنهػا تتػابع
الكا فة اناؾ ،تنظر إلينا ،كما كانت تنظر إليؾ في ذلؾ اليػكـ البعيػد ا كلسػبب مػا أح ٌ
اآلف ما يدكر يبننا مف حديث!
نظر ظاار إلى حيث أشارت ،كانت حميمة ،تتأممػو بعينػيف كاسػعتيف دامعتػيف فخػكرتيف ،كمػا

لك أنها تقكؿ لو لقد كبرت!"ي. 1

يكظػػؼ الكاتػػب عنايػػة الفػػرس بالظػػاار كخكفهػػا عميػػو ك مقهػػا كفيػػو "بػػدأت حميمػػة تصػػهؿ ،بعػػد

مركر ثالثة أياـ عمى غياب الظاارا كفي اليكـ ال اربػع كانػت تصػهؿ كتبكػيا أمػا فػي اليػكـ الخػامس

فكانت تبكي بصمت"ي. 2

امت اذّ الفرس بهرضاع الظاار كمػا كرد فػي الركايػة ألنػو فقػد كالدتػو بعػد مػيالدّ ،لػـ يقبػؿ

عمى أم نساا األرض ،فقط أ بؿ عمى يحميمة الفرس العربية لديهـ ،ربمػا لجػأ الكاتػب إلػى تكظيػؼ

اػذّ الحادثػة ليػدؿ عمػى أصػالة الظػاار فقػد أرضػعتو فػرس أصػيمة ،كاكتسػب منهػا األصػالة كالعركبػة
كالعزة كاإلباا ،كالصمكد كاذا يظهر مف كؿ نجمة لمظاار " بعد أف استيقظ كتناكؿ طعاـ إفطاره

ظيػ ارن ! كقفػػت كنظػػرت إليػػو ،كمػػا أنيػػا تػػذكرت شػػي ا مػػا كػػاف عمييػػا أف تنسػػاه .ثػػـ قالػػت :

اتبعني !

ي1
ي2
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بسرعة أدرؾ ظاىر ما لذم نسيتو ،فنيض،
ظؿ يسير خمفيا إلى أف كصر تمؾ الفسحة الكاسعة مف األرض التػي كانػت ميػدانا لسػباؽ

الخيػػكؿ نظػػرت خمفيػػا ،فكجدتػػو يخمػػع حػػذاءه .ابتسػػمت .انتظرتػػو حتػػى كصػػؿ .اغمضػػت عينييػػا،
كأغمض عينيو ،كراحا يسيراف في تمؾ البقعة الكاسعة حافييف ،قالػت لػو ككأنيػا تقػ أر أفكػاره  :لقػد

خطكة خطكاتؾ األكلى ىنا ،لـ يكف ىناؾ مف بقعة مػف طبريػة أفضػؿ مػف ىػذه كػي تسػير حافيػان
مر ،ككمو فيؾ اآلف ! أنت بحاجة ألف
فكقيا ،فينا األرض ممي ة بالخيكؿ ! ال تحاكؿ استرجاع ما ٌ
تسير اليكـ فكؽ ىذه األرض كأف تحسيا ،كتحس بكؿ الخيكؿ التي عدت فكقيا ،أنت بحاجػة ألف

تتشربيما معان  :األرض كالخيؿ ! "

ي1

أراد الكاتب أف يكصػؿ لمقػارئ الحقيقيػة التػي غرسػت فػي الظػاار منػذ صػةرّ عمػى يػد نجمػة،

حينمػػا امػػت باصػػطحابو إلػػى ميػػداف الخيػػؿ ،ربمػا اػػك رمػػز ألرض المعركػػة ،كالخيػػكؿ رمػػز لممقاكمػػة
كالػدفاع عػػف األرض كحمايتهػػا ،كصػػد المحتػػؿ عنهػػا ،كاػػذا ربمػػا مػػا صػػدّ الكاتػػب مػػف كلػػو يكتحػػس
بكؿ الخيكؿ التي عدت فك هػا  ،بمعنػى أف تحػس بالمقػاكميف الػذيف سػبقكؾ ،كأف تسػعى لتأخػذ مكػاف
بيف أ رانؾ في ساحات الكغى كالقتاؿ ،ك كلو يأنػت بحاجػة إلػى أف تتشػربهما معػان  :األرض كالخيػؿ

حب المقاكمة كحب الدفاع عف األرض كتممكهػا كالسػيطرة عميهػا ،كيعػزز اػذّ
ربما صد فيو الكاتب ٌ
الفكػرة عنػدما يشػػير فػي ركايتػو إلػػى حػب تممػػؾ الػكزراا التػركييف لمخيػػكؿ كمنػو " كػاف ظػػاار ػد سػػمع

مػػف كثي ػريف ،عػػف حمػػـ ال ػكالي بػػامتالؾ تمػػؾ الفػػرس الزر ػػاا العا ػػدة لعػػرب الصػػقر كمحاكالتػػو الكثي ػرة
لش ار ها ،كرفضهـ المتكاصؿ لذلؾ".

ي2

فبػػامتالكهـ لمخيػػؿ العربػػي ،سػػيطرة عمػػى جػػزا مػػف التػراث العربػػي ،سػػيطرة عمػػى سػػمة عربيػػة،

سػػيطرة عمػػى حػػؽ فػػي الػػدفاع عػػف األرض ،سػػيطرة عمػػى مقاكمػػة شػػعب لعػػدك متخمػػؼ امجػػي سػػالب

لحؽ الحياة ،سالب لحؽ الثقافة كالفكر.

ي1
ي2
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الفصؿ الرابع

تكظيؼ التػػراث األدبي
ػكر
أف الركايػة العربيػة تمثػؿ اآلف ،الجػػنس األدبػي العربػي األكؿ الػذم يشػػكؿ التػراث فيػو حضػ ان

كم الداللة عمى تحكالت الحركة الثقافية العربية كعمى استجابة الركاية العربية لهذّ التحكالت"ي. 1

كمػػا كنعنػػي بػػالتراث األدبػػي كافػػة العناصػػر األدبيػػة التػػي انتقمػػت إلينػػا عبػػر العصػػكر المختمفػػة
بجانبيها الشعرم كالنثرم ،حيث إف " ألكاف تكظيؼ التػراث العربػي كثيػرة جػدان ،ممػا ي كػد أف الشػاعر

الج ػػاد ب ػػؿ كالمفك ػػر الب ػػد أف يق ػػؼ م ػػف ت ارث ػػو ا ػػذا مك فػ ػان إيجابيػ ػان ف ػػاعالن ال يفن ػػى في ػػو كال يتجاام ػػو أك
ي2
إف مفهػػكـ التػراث األدبػػي فػػي اػػذا الفصػػؿ يشػػمؿ المصػػادر التراثيػػة األدبيػػة التػػي اسػػتخدمها
يعاديػػو ٌ
األدبػػاا فػػي ركايػػاتهـ س ػكاا أكانػػت مصػػادر عربيػػة أـ محميػػة أـ عالميػػة ،كمػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف

األدبػػاا فػػي الك ػػت الحػػالي سػػعكا إلػػى تكظيػػؼ التػراث األدبػػي فػػي كتابػػاتهـ كفػػي نصكصػػهـ الركا يػػة،

كمف أبرز الجكانب المكظفة الشعر ،كالحكـ ،كالخطب ،باإلضافة إلى القصص القصيرة ،كالركايػات،

التػػي يسػػتمد منهػػا األدبػػاا معطيػػاتهـ الفكريػػة كبعػػض رمػػكزاـ الدالليػػة ،كيسػػتقكف منهػػا م ػادتهـ ذات
الدالالت اإليحا ية ا ليككف لها دكر فاعؿ في مجارية العصر ،كمتطمبات الفكػر بحيػث يكػكف مػنهج

التعامػػؿ مػػع اػػذا الت ػراث "منهجػػا تكظيفيػػا ،منهج ػان يعػػايش الت ػراث ،كيعػػيش فيػػو ،كيكظفػػو فػػي صػػا دّ
ألاداؼ إنسانية كاجتماعية عميا" ي. 3

كم ػػف ان ػػا تتضػ ػ أامي ػػة تكظي ػػؼ التػ ػراث اإلنس ػػاني ف ػػي األعم ػػاؿ الركا ي ػػة لم ػػركا ييف ا ككن ػػو
ينطػكم عمػػى عناصػػر فكريػػة كجماليػةا كمػػف الممكػػف أف تسػػتثمر اسػتثما ار فػػاعالن فػػي األدب الحػػديث،

كاألدباا أنفسهـ متفاكتكف في تكظيؼ التراث ،فمكؿ طريقتو كمنهجو الذم يستمد معطياتو مف ر يتو

لمت ػراث كر يتػػو لػػو ،كمػػا أف الظػػركؼ التػػي جعمػػت الػػركا ييف يسػػعكف إلػػى تكظيػػؼ الت ػراث ربمػػا تةيػػر
نظػرة المجتمػع لمركا ػي ،كتقييمػو بقػدر تعػدد أدكاتػػو ،كامتداداتػو الفكريػة ،كالثقافيػة ،كمػف أامهػا التػراث

اإلنس ػػاني ،.كمنه ػػا إعج ػػاب األدب ػػاا باإلب ػػداع الةرب ػػي ،كان ػػاؾ عكام ػػؿ ترج ػػع إل ػػى طبيع ػػة األكض ػػاع
السياسػػية ،كأسػػاليب الحكػػـ فػػي الػػبالد العربيػػة ،كطريقػػة تعامػػؿ األنظمػػة المختمفػػة ،كاالنتكاسػػات التػػي
عاش ػػتها األم ػػة العربي ػػة ،كالس ػػعي نح ػػك تأكي ػػد الكح ػػدة القكمي ػػة لم ػػكطف العرب ػػي ف ػػي مكاجه ػػة الجه ػػكد

ي1
ي2
ي3

النزكع األسطكرم في الركاية العربية المعاصرة ،ص.6
الشعر العربي في القرف العشريف ،فكزم الحاج ،مكتبة كمطبعة األزار ،ط ،1994 ،1ص.250
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ص .18

االسػػتعمارية ،التػػي ال تكتفػػي بهيمنػػة مػػف الن ػكاحي السياسػػية كاال تصػػادية ،بػػؿ تتعػػدااا إلػػى الن ػكاحي

ػر مػػف األدبػػاا ،إلػػى السػػعي فػػي تكظيفػػو فػػي أعمػػالهـ الركا يػػة،
الثقافيػػة كالفكريػػة أيض ػان ممػػا دفػػع كثيػ نا
كيسعى األدباا إلى التنكع في استمهاـ األشكاؿ األدبيػة التراثيػة ،حيػث تصػب اػذّ األشػكاؿ المكظفػة
مػػف أشػػكاؿ الت ػراث األدبػػي تخػػدـ ر يػػة المبػػدع ،كادفػػو األساسػػي مػػف ذلػػؾ االسػػتمهاـ ا ممػػا يضػػمف

التفاعؿ المتبادؿ كالخالؽ بيف التراث األدبي ،كاألدب المعاصر ،إف " التكظيؼ الكاعي لمتراث يجب
أف يتعامؿ معو بحيكية بالةة ،بحيث يجعؿ مف اػذا التػراث مػادة إلنػارة كا عنػا كمسػتقبمنا كيبحػث فيػو
عػػف النمػػكذج الػػذم نفتقػػدّ فػػي حاض ػرنا "

ي)1

ككيػػؼ ال إذ إف فهػػـ الماضػػي فهم ػان جػػادان يسػػاعد عمػػى

استثمارّ استثما انر فعاالن في األدب المعاصر كانارة الحاضر استنادان عمى الماضي كفهمو جيدان  ،إف
تكظيؼ التراث يجعؿ األديب المعاصػر يمػارس مػع ت ارثػو نكعػان جديػدان مػف العال ػة ،تختمػؼ عػف تمػؾ

العال ػػة التػػي ترتػػد فيهػػا إلػػى التػراث ليكػػكف غايػػة فػػي ذاتػػو .كفػػي المرحمػػة الجديػػدة ينطمػػؽ األديػػب فػػي

رحمة جديدة مع تراثو ،مزكدان بالقيـ البا ية كالخالدة في اذا التراث بعد أف تجرد مف ارتباطهػا بعصػر

معيف لتصب رمك انز تدؿ عمى كؿ عصر " .كما أف المعطيات التراثية في اذّ المرحمة تأخذ مالم

جديػػدة ،باختيػػار األديػػب منهػػا مػػا يكافػػؽ تجربتػػو ،كيت ارسػػؿ مػػع امكمػػو ك ضػػاياّ ،كأف يكظفهػػا لمتعبيػػر
عػػف اػػذّ القضػػايا ،فيحقػػؽ بػػذلؾ اػػدفان مزدكجػان بحيػػث يمػػن تجربتػو نكعػان مػػف األصػػالة كالشػػمكؿ عػػف
طريػػؽ ربطهػػا بالتجربػػة اإلنسػػانية فػػي معنااػػا الشػػامؿ ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل يثػػرل اػػذّ المعطيػػات بمػػا
يضفيو عميهػا مػف دالالت جديػدة "

ي)2

لػذلؾ كػاف مػف الطبيعػي أف يسػعى األدبػاا إلػى إثػراا ركايػاتهـ

بالتراث األدبي كأف يكظفكّ كنكع مف التعزيز ألفكػاراـ ال كزخرفػة لفظيػة ،أك إضػافات لةكيػة ،بحيػث
ال يصػ " معػػاداة التػراث كمحػػاكالت ادمػػو فهػػي إمػػا أف تػػتـ عػػف جهػػؿ أك عػػف سػػكا نيػػة تجػػاّ الفكػػر

العربي كالشخصية العربية " ي .)3فالمبدع العربي اتجو لتكظيؼ التراث كزخرت م لفاتو بو ،كمف اػذا
المنطمؽ سعى الكاتب إبراايـ نصر ا إلى تكظيؼ التراث تكظيفان إبػداعيان ،فقػد الحظنػا أف تكظيػؼ

التراث في الشعر مثالن يكتفي باستدعاا شخصيات معينػة أك أحػداث معينػة لمك ػكؼ عنػد داللتهػا أمػا

إحيػػاا الت ػراث بكػػؿ يمػػو كعاداتػػو كتقاليػػدّ كشخكصػػو ،فهػػذا أمػػر ميػػؿ الحػػدكث ،فكػػاف ال بػػد لػػو مػػف
كاتب بارع كمبدع مثػؿ يإبػراايـ نصػر ا

كشػعرنا أف شخصػياتو أصػد اا لنػا نعػرفهـ حػؽ المعرفػة،

بؿ ربما نعرفهـ أكثر مف األصد اا الحقيقييف ،عند االطػالع عمػى ركايػات الكاتػب إبػراايـ نصػر ا

ي1
ي2
ي3

الشعر العربي في القرف العشريف ،فكزم الحاج ،مكتبة كمطبعة األزار ،ط ،1994 ،1ص .250
استدعاا الشخصيات التراثية ،عمى عشرم زايد ،في الشعر العربي ،القاارة ،دار الفكر العربي ،1997 ،ص.58
الشعر العربي في القرف العشريف  ،مرجع سابؽ  ،ص.250
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يتض لمكامة األكلى درتو عمى تركيض التراث األدبي كاخضاعو لصالحو كاتجو في اذا المضمار

إلى طرؽ في تكظيؼ التراث األدبي منها:

 -1التكظيؼ المباشر لمنصكص األدبية يالتناص .
 -2كمنها أيضا إعادة إنتاج القصص األدبية.
 -3كمنها انعكاس تأثر الكاتب بآراا كتاب يخريف.
سنتناكؿ في اذا الفصؿ تكظيؼ التراث األدبي بشقيو  :الشعرم ،كالقصصي.
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المبحث األكؿ:

تكظيؼ التراث األدبي (الشعرم)
عنػػد النظػػر فػػي ركايػػات الكاتػػب نجػػد تػػأثرّ الكاضػ بالشػػعراا كاسػػتيحاا مفرداتػػو الركا يػػة فػػي
كتابتو اإلبداعية مف أشعاراـ كبذلؾ امتد الكاتب في تكظيؼ التراث في ركاياتو كمف اػذا التكظيػؼ

مػػا جػػاا فػػي ركايػػة طيػػكر الحػػذر فيقػػكؿ الكاتػػب فػػي عبارتػػو  " :غػػاب كغابػػت حنػػكف أليػػاـ طكيمػػة،
فتأكد لي أنها تشبهو فعالن كحيف رأيتها انتفض مبي ،ك مت  :أصبحت كالقمر تةيبيف طكيالن.
لكنها راحت تبتسـ ككأنها لـ تسمعني "

ي1

يكظػػؼ الكاتػػب الحالػػة النفسػػية التػػي يعيشػػها البطػػؿ يالصػػةير عنػػد ر يػػة محبكبتػػو يحنػػكف
بعػد غيػػاب طكيػؿ كفتػرة ليسػت بػػالكجيزة ،ك ػد كػػاف فػي غيابهػػا ينظػر إلػػى القمػر فػػي ليمػة اكتمالػػو ك ػػد

أنػػار السػػماا ،كبعػػد فت ػرة غػػاب القمػػر فمػػـ يطػػؿ كغابػػت حنػػكف مثمػػو أيض ػان كلػػـ تطػػؿ ،كعنػػدما جػػاات
كانت ردة فعمو انتفاض مبو في اػذا التكظيػؼ اسػتيحاا لمفػردات الشػاعريأبػك صػخر الهػذلي التػي
كتبها عنػدما اشػتد بػو الحنػيف عنػد ر يػة ديػار المحبكبػة  ،ك ػد تةيػر حالهػا ،كاػذا يتناسػب مػع الحالػة
النفسية التي يعايشها البطؿ عند غياب محبكبتو كعند ر يتها بعد فترة غير صيرة.

تتكافؽ اذّ الحالة النفسية لمبطؿ مع حالة الشاعر عبد ا
كانػػػػػػػػػي لتعركنػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػذكراؾ ىػػػػػػػػػزة كمػػػػػػػػػا

أبك صخر الهذلي القا ؿ:

انػػػػػػػػػػتفض العصػػػػػػػػػػفكر بممػػػػػػػػػػو القطػػػػػػػػػػر

ي2

فالعال ػػة المباش ػرة لتػػأثر الشػػاعر بػػذكرل محبكبتػػو اػػك التػػأثير ذاتػػو النػػاجـ عػػف ر يػػة البطػػؿ

لمحبكبتو كالدليؿ عمى ذلؾ كلو يانتفض مبي .

كمػػا كظػػؼ الكاتػػب الت ػراث الشػػعرم أيض ػان فػػي ركايػػة طيػػكر الحػػذر فيقػػكؿ " كحيػػدان كصػػامتان

كعػػادتي كنػػت ،يهػػب صػػكت أمػػي كصػػكت أبػػي مػػف بعيػػد مػػف أ صػػى العتمػػة ،اطع ػان عمػػؽ المةػػارة
باتجااي"ي. 3

انػػا يشػػير الكاتػػب فػػي اػػذّ الفق ػرة إلػػى الحالػػة النفسػػية لمبطػػؿ يالصػػةير كالػػى كحدتػػو ككآبتػػو

ككأنو يذكرنا بالحالة النفسية التي عاشها الشاعر يخميؿ مطراف في صيدتو المساا ،حيث يصػؼ
ي1
ي2

طيكر الحذر ،ص .18
طكؽ الحمامة في األلفية كاآلالؼ ،ابف حزـ  ،ط ،3ضبط أحمد شمس الديف  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،

 ، 2003ص.13

ي3

طيكر الحذر ،ص.16
112



غربتو التي عاني فيها شكنان كحزنان عميقان كيالمان فريدة ال نظير لها لـ يشعر بها أحد ،حيث تعػددت
اآلالـ كالهمػكـ كاألحػزاف التػي انفػرد بهػا الشػاعر ك جمكسػو عمػى صػخرة مػف صػخكر الشػاطئ متمنيػان

أف يككف مبو اسيان كيان مثمها كال يتأثر بعكاطؼ الحب كالشكؽ كال يشعر باأللـ كعذاب الفراؽ.
فيقكؿ خميؿ مطراف:

بكػػػػػػػػػػػػػػػػػيبتي متفػػػػػػػػػػػػػػػػػرد بعنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي

متفػػػػػػػػػػػػػػػرد بصػػػػػػػػػػػػػػػبابتي متفػػػػػػػػػػػػػػػرد

قمبػػػػػػػا كيػػػػػػػػذم الصػػػػػػػخرة الصػػػػػػػػماء

ثػػػػػاك عمػػػػػى صػػػػػخر أصػػػػػـ كليػػػػػت لػػػػػي

ي1

كمف تكظيؼ النصكص الشعرية التكظيؼ الضمني الخفي ذات النص ال ا ب فػي الحاضػر

كحدث امتصاص لمضمكف النص القديـ كمػا فػي ركايػة (طفػؿ الممحػاة) قػكؿ الكاتػب عمػى لسػاف

الػػػراكم " :لػػك كنػػت تع ػػرؼ تمام ػان مػػا يج ػػرم لػػؾ :لقمنػػا إف الري ػػاح لػػـ تجػػر بمش ػػي ة أحػػد كمػػا ج ػػرت
بمشي تؾ  ،كلكنؾ ال تعرؼ اذا األمر ،أعني جرياف الرياح " (.)2

في اذّ الفقرة مف الركاية يصؼ الراكم التألؽ الذم كصؿ إليو البطؿ يف اد بعممو كحصػكلو
عمى الرتب ،كالنعـ التي أطمت عميو دفعة كاحدة ،ككؿ اذا بةفمة منو كعدـ سعي لما تكصؿ لو
ك اذا تكظيؼ مع بيت المتنبي القا ؿ فيو :

السػػػػفي يف
ػػػػو
مػػػػػا كػػػػػ ىؿ مػػػػػا يتم ٌنػػػػػى المػػػػػريء يدريكػ ي
الريػ ي
ػػػاح بمػػػػا ال تشػػػػتيي ٌ
تجػػػػرم ٌ
يكض الشاعر في اذا البيػت مػة حيمػة اإلنسػاف فػي إدراؾ األمػكر كفػي معرفػة الحقػا ؽ بػؿ
ي3

فالبحػػار يركػػب السػػفينة كعنػػدما يصػػب فػػي عػػرض البحػػر تأتيهػػا الريػػاح التػػي ربمػػا تسػػيراا
ك كعهػػا ٌ ،
بطريقة سميمة كصالحة لمحصكؿ عمى كت الصياديف الذيف عمى متنها ،كربما تةرؽ السفينة كتهمؾ
كؿ مف عمى متنها ،كاػذا مػا أرادّ الكاتػب إبػراايـ نصػر ا عنػدما كظػؼ اػذا البيػت الشػعرم لداللػة
عمى أامية التككؿ عمى ا  ،فالبطؿ يف اد لـ يعرؼ حقيقة ما تكصػؿ إليػو مػف مكانػة كشػرؼ كعمػك

امػػة كمنزلػػة ،كاعجػػاب الفتيػػات كمػػف بالقصػػر إال بعػػد أف خػػاض غمػػار اػػذا الػػدرب الػػذم كػػاف منػػذ
الكامة األكلى أصعب مما تخيؿ ،ككأف الريػاح ػد جػاات مكاتيػة لػو كسػاعدتو عمػى الكصػكؿ إلػى مػا
اك فيو بشكؿ سميـ كسريع .
ي1

ديكاف خميؿ مطراف ،ج  ،4دار ماركف عبكد ،بيركت ،1977 ،ص.146_144

ي2

طفؿ الممحاة ،ص .106

ي3

ديكاف أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاا العكبرم -ضبطو مصطفى السقا كزميالّ -شركة مكتبة كمطبعة

مصطفى البابي الحمبي كأكالدّ بمصر1971 -ـ.236/4 -
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كفي ركاية ي أعراس يمنة يكرد الكاتب تكظيفان أدبيان لمشاعر إبراايـ طك اف فيقكؿ في عبارة

لػػو فػػي الركايػػة " كتسػػقط أمامػػؾ غيػػر ػػادرة عمػػى السػػيطرة عمػػى أعضػػا ها المرتجفػػة ،تفػرفط كجنػػاحي
عصفكر مذبكح " ي. 1

ففي اذّ العبارة يصػؼ الكاتػب إبػراايـ نصػر ا الحالػة النفسػية يآلمنػة عنػدما كانػت تػ دم

مهامهػػا فػػي مسػػاعدة األطفػػاؿ المتضػػرريف مػػف الحػػرب ،ككيػػؼ ايمنػػت عمػػى ر يػػة اػ الا األطفػػاؿ ،
ك ػػد فق ػػدكا أعي ػػنهـ ،كأرجمه ػػـ ،كأعض ػػاااـ ،كا ػػي تحػػاكؿ مس ػػاعدتهـ بش ػػتى الط ػػرؽ لتالش ػػي الكض ػػع
النفسػػي السػػيئ النػػاتج عػػف اػػذّ اإلصػػابات كلكػػف فػػي م ػرات ال تسػػتطيع مقاكمػػة األمػػر تسػػقط كمػػا
يصكر الشاعر إبراايـ طك اف حالة الحبشي الذبي عندما يسقط.

كما كيكظؼ العبارة نفسيا في ركاية (تحت شمس الضحى) فيقػكؿ " لػـ يكػف األمػر مختمفػان

في أعماؽ ذلؾ الرجؿ القابع في حضف كرسػيو ،الرجػؿ الػذم جمػس كطػا ر مػذبكح بخجمػو متمنيػان أف

تنشؽ األرض كتبمعو " (.)2

في اذّ العبارة يصؼ الكاتب يياسيف كعيكف الناس متعمقة بػو ،كارتباكػو النػاتج عػف تمثيػؿ
يسميـ نصرم مجريات حياتو كسيرتو الذاتية ،حيػث كػاف بهمكػاف القػريبيف مػف يياسػيف أف يمحظػكا

ارتبػاؾ يديػو ،كحركػػة أصػابعو التػي تػػكحي باضػطرابو كخجمػو ،متمنيػان أف تنشػؽ األرض كتبتمعػو لكػػي
يكؼ الناس عف التحميؽ بو ،كاذا يتناسب مع األبيات الشعرية إلبراايـ طك اف القا ؿ فيها :
ػػػػػيف يمصػػػػػػفنقان حينػػػػػػان فػػػػػػر
كجػػػػػػرل يصػ ي
يبػػػػػػ هة فسػػػػػػألتييـ:
حتػػػػػػى ىغمىػ ٍ
ػػػػػت بػػػػػػي ًر ى

ػػػػػػػػب
ػػػػػػػػى تتن ِكػ ي
ىبصػ ه
ػػػػػػػػر يػػػػػػػػػزكغي كال يخطػ ن
كػػػػػػػذب؟
س
خػػػػػػػاف ال ن
ػػػػػػػرح أًىـ المنيِػػػػػػػ ية تى
ى
ي
ي

ػػػػػػػؼ ال يخطػػػػػػػػى
كاذا بػػػػػػػػو ىيػ ٍ
ػػػػػػػزىكىر مختمػ ى
يعػػػػػػػػػدك في ً
ػػػػػػػػاء فيرتمػػػػػػػػػي
جذبػ ي
ى
ػػػػػػػػو العيػ ي

ِب
كز ٌ
كيػػػػػػػػػػػػػػػػػ هة مكتػػػػػػػػػػػػػػػػػكرةه تىتصػػػػػػػػػػػػػػػػػب ي
ػػػػػػػػػرب
كيكػ ي
ػػػػػػػػػر بالحيػػػػػػػػػػاة فتيػ ي
ػػػػػػػػػاد ىيظفػ ي

ػػػػػػت بػ ً
قػػػػػػػالكا حػػػػػػػركةي ركحػ ً
ػػػػػػو
ػػػػػػو رقصػ ٍ
ػػػػػو قضػػػػػػى ،فػػػػػػلذا بػ ً
ػػػػػو
ػػػػػات ،دكىن ىكػ ي
ىييػ ى

فػػػػػػػأجبتييـ مػػػػػػػا كػػػػػػػ ىؿ رقػ و
ػػػػػػص ييطػ ً
ب
ػػػػػػر ي
صػ ً
ب
كي ػ ن
ػػػػػػػػػػع ه
ػػػػػػػػػػر ي
ػػػػػػػػػػرؽ تػػػػػػػػػػػارةن ي
ى
ؽ ييشػ ٌ

ركحػ ً
ً
ػػػػػػو؟
ػػػػػػو ييػػػػػػػدعى حػػػػػػػركةى
أعذابػ ي
ي
ي1
ي2
ي3

كػػػػػـ ىمنطػػػػػ و
ػػػػب
ؽ فيػػػػػو الحقيقػػػػػ ية تي ٍقمىػ ي

أعراس يمنة ،ص.29
تحت شمس الضحى ،ص.9

ديكاف إبراايـ طك اف ،األعماؿ الكاممة ،دار العكدة ،بيركت ،ط ،2005 ،1ص.141
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()3

يصػػكر الشػػاعر صػػكرة ار عػػة يلمحبشػػي الػػذبي

كاػػي صػػكرة حيػػة كناطقػػة ،يرسػػـ فيهػػا إبػراايـ

طك ػػاف حالػػة ذؾ الحبشػػي الػػذبي  ،األليمػػة حػػيف يػػذب كيأخػػذ يصػػفؽ بجناحيػػو كيجػػرم انػػا كانػػاؾ،
مكػػرر الخط ػػى ،كأنم ػػا ا ػػك يمح ػػؽ بالحي ػػاة الت ػػي سػػمبت من ػػو ،كلق ػػد ص ػػكر الكات ػػب حال ػػة شخص ػػياتو،

يياسيف  ،كيأمنة في الركايات ،بالحبشي الذبي الذم يفرفط مف ك ع السالح ،كاستالب الحياة كاي
تتكافػػؽ مػػع الشخصػيتيف ،فػػاألكلى مػػف ك ػػع الحيػػاا بػػو لتصػػكير كا ػػع معاناتػػو مػػع االحػػتالؿ كمشػػاادة

الناس لها بمسرحية تمثؿ مف بؿ يسميـ نصرم  ،كالثانية مف ر ية المصابيف كالفا ديف ألعضػا هـ،
كمتضررم الحركب مف األطفاؿ ،كعجزاا تقديـ المفقكد لهـ ،كاك تكظيؼ ار ع متناسؽ الجكانب ينـ

عف درة كامتالؾ مف بؿ الكاتب.
كمػػا كتقػػكؿ (أمنػػة) فػػي ركايػػة (تحػػت شػػمس الضػػحى) " :يحيرنػػي اػػذا المػػكت الػػذم يػػنقض

ممز ان دكرة الحياة بؿ أف تنتهي"ي. 1

ففػػي اػػذّ الفقػرة تسػػتةرب أمنػػو مػػف ػػدرة المػػكت عمػػى اختطػػاؼ الشػػباب ،كاألطفػػاؿ ،كالشػػيكخ،

كما استةرب ابف الركمي عندما اختطؼ المكت ابنو األكسط محمد فقاؿ:

فممػػػػػو كيػػػػػؼ أختػػػػػار كاسػػػػػطة العقػػػػػد

تػػػػكخى حمػػػػاـ المػػػػكت أكسػػػػط صػػػػبيتي

ي2

المػػكت الػػذم يسػػرؽ فرحػػة األمهػػات ،كاآلبػػاا ،ك يك ػػؼ اسػػتمرار الحيػػاة عنػػد ا ػ الا المسػػمكبة

أركاحهـ بفعؿ االحتالؿ ،ك درتو عمى تؿ األحالـ في نفكسهـ كنفكس ذكيهـ ،اك نفسو المكت الذم
أختار أكسط أبنػاا الشػاعر ابػف الركمػي بعػد صػراع مػع المػرض كالنػزؼ ،كظػؼ الكاتػب اػذا البيػت
لمداللة عمى عجز اإلنساف أماـ المكت ،كعدـ درتو عمى تحممػو ،كالحيػرة التػي يتػرؾ اإلنسػاف عميهػا

حيف يختطؼ الشخص الميت.
ككما يقكؿ الشاعر أبك ذ يب الهذلي:
فارىػػػػػػػػػػػا
الم ًن ِيػػػػػػػػػػػ ية أىن ى
شػ ى
ػػػػػػػػػػبت أىظ ى
ىكًاذا ى

ي1
ي2
ي3

و
أىلفىيػ ى
ميمػػػػػػػػة ال تىنفىػػػػػػػػعي
ػػػػػػػت يكػػػػػػػػ ِؿ تى ى

ي3

أعراس يمنة ،ص .102
ديكاف ابف الركمي ،محمد حسف بسب ،ج ،1دار الكتب العالمية ،بيركت ،ط ،2002 ،3ص .400
أبك ذ يب الهذلي حياتو كشعرّ ،نكرة الشمالف ،عمادة ش كف المكتبات ،جامعة الرياض ،ط ،1980 ،1ص
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فػػهف التميمػػة اػػي كػػؿ مػػا عمػػؽ لػػدفع شػػر متك ػػع حصػػكلو مػػف مػػرض أك عػػيف ..أك رفػػع شػػر

حاصؿ فعالن ،كلعؿ اذا اك صد الشاعر في البيت المذككر ،ككػاف أاػؿ الجااميػة يعمقػكف الخػرزات
كالعظاـ كنحكاا عمى األكالد لدفع الشر عنهـ ا تجنبا مف إلحاؽ األذل بهـ فيصػكر انػا الكاتػب فػي

العبارة عمى لساف ييمنو حيرتها فػي انقضػاض المػكت عمػى شػخص معػيف دكف سػكاّ ،كاختيػارّ لػو،
حيث يصكر الشاعر انا المكت بكحش مفترس ينقض عمى الفريسة كاك الشخص الذم يريد المكت

اصػػطحابو إلػػى الفنػػاا ،يتكافػػؽ اػػذا المفهػػكـ مػػع مػػا رمػػى إليػػو الكاتػػب بالركايػػة فػػالمكت فػػي فمسػػطيف
كالكحكش الكاسرة ،الكحكش المتعطشة لدماا الشهداا ،الكحكش التػي ال تػركم ظمأاػا سػكل بانتهػاؾ

المزيػػد مػػف األركاح مػػف الشػػعب الفمسػػطيني ،فتقػػكؿ ييمنػػة  " :نحػػف انػػا ال نتعثػػر بالحيػػاة ،بػػؿ نتعثػػر
بػالمكت " ( ،)1فػالمكت مػف كثرتػو أصػػبحنا نحػف مػف نتعثػر بػو كال يتعثػػر اػك بنػا كمػا أكضػ الكاتػػب
عمى لساف يمنة ا ليعكس لمعػالـ مػدل انتهػاؾ حقػكؽ الشػعب الفمسػطيني  ،فػالمكت كحجػارة تعتػرض

طريقؾ كمما حاكلت أف تسير في أم درب مف دركب فمسطيف.

فػػي ركايػػة يزمػػف الخيػػكؿ البيضػػاا يكظػػؼ الكاتػػب مقكلػػة يعا شػػة الحػرة عنػػدما المػػت ابنهػػا
عمى ضياع األندلس منو فتقكؿ عا شة البنها:
لػػػػػػـ تحػػػػػػافظ عميػػػػػػو مثػػػػػػؿ الرجػػػػػػاؿ

أبػػػػػػػػػػؾ كالنسػػػػػػػػػػاء ممكػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػاعان

()2

" حيث نظرت يعا شػة الحػرة إلػى كلػداا يأبػي عبػد ا الصػةير  ،سػمعا معػا صػهيؿ الخيػؿ

فكؽ الهضبة كالتي سميت فيما بعد بػ ياضػبة زفػرة العربػي األخيػرة  ،نزلػت عمػى إثػر تنهػداتها ،دمػع
مف عيني كلداا ..األمير المخمكع يأبك عبد ا الصةير ..حيث صػار عػ از ّ اػك البكػاا ...حينهػا..

نظرت إليو أمو ...الت لو  :نعـ ..ابؾ ..ابؾ كالنساا ممكا مضاعا ..لػـ تحػافظ عميػو كالرجػاؿ...

كانت طػرات الػدمكع اػذّ اػي يخػر عهػد المسػمميف باألنػدلس ..كيخػر عهػد أبػي عبػد ا نفسػو بهػذّ

البالد بالد الفردكس المفقكد"ي. 3

ففي ركاية يزمف الخيكؿ البيضاا بكػى خالػد ،كبكػت الحمامػة كاػي الخيػؿ العربيػة األصػيمة،
فتكافؽ المك ؼ مع الكاتب إبراايـ نصر ا فيقكؿ " ذلؾ المساا ،فقد خالد الصبر ،نظر إليها ،كبػدأ

ي1
ي2
ي3

أعراس يمنة ،ص.104
خالصة تاريخ األندلس إلى سقكط غرناطة  ،شكيب أرسالف  ،مكتبة المنار  ،مصر ،1925 ،
المرجع السابؽ،

ص .341
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ص ..24

بهبػكط التمػػة ،دكف أف تةػػادر عينػاّ امتهػػا ،كصػػؿ ،لػـ تتحػػرؾ ،بػػدت ككأنهػػا مستسػػممة لشػػيا غريػػب

خارج حدكد اذا العالـ...اؿ كاف يبكيها ،أـ يبكي شي ان ضا عان كالذم تبكيو " ي.)1

يكظػػؼ الكاتػػب اػػذا البيػػت ضػػمنان لحالػػة يخالػػد الػػذم بكػػى اػػك كالحمامػػة ،فقػػد بكػػت الحمامػػة

لضػػياعها عػػف أامهػػا ،ك ػػد بكػػى خالػػد ضػػياع زكجتػػو أمػؿ منػػو ،كلكػػف يتسػػااؿ الكاتػػب انػػا اػػؿ سػػبب
بكاا خالد اك ضياع زكجتو أمؿ منو أـ بسبب ضياع الحمامة منو في ذلؾ اليكـ كتعمقػو بهػا لدرجػة

اعتباراػػا شػػي ا ال يمكػػف االسػػتةناا عنػػو ،فكظػػؼ البيػػت الشػػعرميلعا شػػة الح ػرة كاػػي تصػػدر تنهيػػدّ

جعمت ابنها يأبك عبد ا الصةير يبكي عمى ضياع ممكو في بالد األندلس.

كما كظؼ الكاتب في ركاية (قناديؿ ممػؾ الجميػؿ) الػنص الشػعرم ففػي عبػارة " كػاف الخبػر
تمساف األرض
الكحيد الذم مأل البيت بهجة ،اك خبر حمؿ بدرية .فألياـ طكيمة ،لـ تعد دما نجمة ٌ
كاػػي تنتقػػؿ مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف ا كحتػػى عنػػدما تتعػػب فػػتجمس أخػػر النهػػار تحػػكؾ مالبػػس لحفيػػداا

القادـ ،كانت تبدك كجالسة عمى كرسي مف اكاا " ي. 2

يشير الكاتػب انػا إلػى فرحػة ينجمػة كاػي زكجػة كالػد يظػاار كاػي التػي امػت بتربيتػو بعػد
كفاة كالدتو ،كيشير إلى فرحتها بسماع خبر حمؿ زكجة يالظاار يبدرية كاذّ صػكرة تػكحي بفرحػة

ينجمة كاي ذاابة كراجعة كما الشخص القمؽ الذم ينتظر خب انر سا انر فقد كانػت تنتظػر مكلػد الطفػؿ
كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ تجهيزاػػا لمالبػػس المكلػػكد ،ك ػػد صػػكر الكاتػػب إبػػرايـ نصػػر ا فرحػػة نجمػػة بقمػػؽ

الشاعر المتنبي في البيت التالي :
ي3

أكجييػػػػػػػػػػػػػا جنكبػػػػػػػػػػػػػان أك شػػػػػػػػػػػػػماالن

عمػػػػػػػػى قمػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػأف الػػػػػػػػريف تحتػػػػػػػػي

حيث إنو كاف يمتطي بعي انر كيسير بسرعة كأنها سرعة الري  ،كانو يكجهو مرة صكب الشماؿ

كمرة صكب الجنكب ،ك د كظؼ الكاتب إبراايـ نصر ا اذا البيت لمداللة عمى فرحة نجمػة ك مقهػا

م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقبؿ كم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يحمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لمظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاار م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف مفاج ػ ػ ػ ػ ػ ػػآت ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ يتك عه ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عقمه ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يكمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان.

ي1
ي2
ي3

زمف الخيكؿ البيضاا ،ص .24
ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .222

ديكاف المتنبي ،دار بيركت لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ط ،1983 ،1ص .140
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كما يكظؼ الكاتب التراث األدبي في الركاية ذاتها فيقكؿ " حاكؿ كب انػدفاع الحصػاف ،لػـ يسػتطع،

كحاكؿ مرة ثانية ،لكف الحصاف تحكؿ إلى صخرة متدحرجة ال كة لو عمى ك ؼ اندفاعو "

ي)1

كفي اذّ العبارة تكظيؼ لبيت امر القيس الذم يقكؿ فيو
س ٍي يؿ ًم ٍف ىع ًؿ " (
ص ٍخ ور ىحطِ يو ال ِ
ىك يج ٍم يم ٍكًد ى

ًم ىك ٍّػر ًمفى ٍّػر يم ٍق ًب وؿ يم ٍد ًب وػر ىمعػػان

)2

كمػػف تكظيػػؼ الشػػعر القػػديـ نجػػد أف الظػػاار عمػػر الزيػػداني بطػػؿ تػػاريخي كيتحمػػى بالصػػفات
كالقيـ الحسنة كيسعى إلى تذكؽ الجماؿ كالقدرة عمػى االسػتمتاع بػو كشػيا ال ينػا ض فكػرة البطكلػة،
كال فكػرة التمسػػؾ بػػاألخالؽ كمػػف اػػذا مػػاكرد عمػػى لسػػاف الشخصػػية فػػي كلػػو " كحػػيف أطمػػت عيشػػو
فز إلى مبو بيت شعر لعبد الخاؿ الدمشقي

ي3

كلمحظة كاد يقفز إلى لسانو
فقد كانت األلحاظ ترشفو رشفا ! "

أمف قطرات الطؿ جسمؾ أـ أصفى

()4

لمدنكزلي الذم اـ بقتمو فػي النهايػة ا لينػاؿ رضػا
عيشة اذّ المرأة التي د اشترااا ا ليهديها ٌ

االنجميز ،لكف االنجميز تمكّ لخيانتو لمظاار.في اذا البيت اسػتطاع الكاتػب أف يكظفػو لمداللػة عمػى
القػػدرة عػػف التعبيػػر عػػف الجمػػاؿ دكف النظػػر إلػػى مفػػاتف المػرأة ذاتهػػا  ،كلكػػف التمتػػع بالجمػػاؿ الخمقػػي

الذم اك عميها.
ك ػػد كرد فػػي ركايػػة يزمػػف الخيػػكؿ البيضػػاا التػػي ركػػزت فػػي مضػػمكنها عمػػى الخيػػكؿ كاػػذا

يتض ػ ػ مػ ػػف داللػ ػػة العن ػ ػكاف  :زمػ ػػف الخيػ ػػكؿ البيضػ ػػاا ،أم زمػ ػػف المناضػ ػػميف ،زمػ ػػف الش ػ ػرفاا ،زمػ ػػف

األص ػػالا ،ك ػػؿ م ػػا تعني ػػو الخي ػػكؿ األص ػػيمة م ػػف معن ػػى مض ػػافان إليه ػػا البي ػػاض ك ػػؿ ا ػػذا خمع ػػو عم ػػى
المناضميف مف أجؿ فمسطيف.

د كاف أحد فصكؿ الركاية يالخيؿ ك د كرد ذكراا في الركاية مرات عدة كمنها:

ي1
ي2

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .433
ديكاف امر القيس كممحقاتو بشرح أبي سعيد السكرم  ،المحقؽ  ،أنكر عمياف أبك سكيمـ  ،محمد عمى الشكابكة ،

مركز زياد لمتراث كالتاريخ  ،2000 ،ط ،1ص.964

ي3

محمد خميؿ بف عمي :يداؾ الدرمي أعياف القرف الثاني عشر ،دار البشا ر اإلسالمية  ،دار بف حزـ ،ط،3

.1988

ي4

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص .479
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 " -مف تعرفو الخيؿ لف تجهمو الناس"

ي1

 " -لـ أكف سكل كاحدان مف عا مة كتبت الخيؿ أ دار رجالها"

ي2

 " -كمػػف الخطػػأ أف تبقػػى الفػػرس فػػي الخػػارج ػػاؿ أحػػد الرجػػاؿ أترككاػػا فهػػي حػرة ػػاؿ الحػػاج

محمكد ثـ راح ينشد :

حميناىػػػػػػػػػػػػػػػا فأشػػػػػػػػػػػػػػػركت العيػػػػػػػػػػػػػػػاال

إذا مػػػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػػػيعيا أنػػػػػػػػػػاس

كنكسػػػػػػػػػػػكىا البراقػػػػػػػػػػػع كالجػػػػػػػػػػػرال"

نقاسػػػػػػػػػػميا المعيشػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػػػكـ

ي3

كػػاف بطػػؿ الػػزمف األكؿ الخيػػكؿ كاألف ػراس التػػي عشػػقها النػػاس كاعتبركاػػا كػػأكالداـ كبنػػاتهـ

يراعكنها كيسهركف عمى راحتها يكفكنها حقها حية كميتة عمى حد سكاا.

كك ػػـ ك ػػاف زمنػ ػان ار عػ ػان مفعمػ ػان باألص ػػالة كالش ػػهامة كالك ػػرـ ينس ػػج في ػػو الكات ػػب حكاي ػػات يأا ػػؿ

الهادية مع خيكلهـ بخيط ممتد مف المتعة كالتشكيؽ كالحنيف إلى تمؾ األياـ.

كلك تأممت ذلؾ الزمف لكجدتو بسيطان ممي ان باألحالـ البري ة كالحب الصافي كالخير الػكفيرا ذلػؾ ألف
التراب كالبيكت كانا مفتكنيف بسحر الخيكؿ  ،فانطبعت نفكسهـ بصفاتها كخيراا كجمالها.

يتخمؿ اذا الزمف الكثير مف المشااد الجميمة ،مشهد إنقاذ يالحمامة كاي الفرس التي أحبها

خالد كتعمؽ بها ،كاعادتها إلى أامها.

ك مشااد افتتاف خالد ابف الحػاج محمػكد بػالفرس البيضػاا ،ك ػد ضػمف الكاتػب اػذّ األبيػات

دكف غيراا لما فيها مف انعكاس ألصالة الفمسطيني  ،كنقا ػو  ،فهػك كهػذّ الخيػكؿ ،ذك أصػالة كنقػاا
كج ػػذكر ابع ػػة ف ػػي الت ػػاريخ الفمس ػػطيني ،كم ػػا كيعك ػػس به ػػذّ الخي ػػكؿ العركب ػػة الالمتنااي ػػة  ،الش ػػعب

الفمسطيني ،فتعايش اذّ الخيكؿ مع الفمسطينييف أكسبتهـ طباعها كاكتسبكا أصالتها كعركبتها.

ي 1زمف الخيكؿ البيضاا،
ي 2المصدر نفسو،
ي3

ص 211

ص 212

المصدر نفسو ،ص.10,11
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المبحث الثاني:

تكظيؼ النص األدبي (قصص  -ركايات)
أكالن -الركاية:
أصب التعامؿ مع التراث في اذا الك ت يتـ بصكرة أكثر كعيان مف بػؿ ا فتعػددت بػذلؾ

معطي ػػات الركاي ػػة ،كتع ػػددت التقني ػػات الفني ػػة المكظف ػػة داخمه ػػا ،كم ػػا تنكع ػػت العناص ػػر التراثي ػػة

المسػػتمهمة مػػف الركايػػة العربيػػة  ،كبػػاألخص الفمسػػطينية بصػػكرتها الحديثػػة ،كمػػف المجػػدديف فػػي
المجاؿ كاتبنا محكر الدراسة ،حيث استقى مف التراث األدبي القصصي كالركا ي ما يخدـ فكرتو
التي يسعي في تكصيمها لمقارئ ،كيعكس ثقافتو ك رااتو المتعددة لمتراث كاالكتسػاب منػوا ليكػكف

زخمان معرفيان كتراثيان كمزجان لمتاريخ كالتراث الركا ي السابؽ بالالحؽ ،كمف انا فقد كظػؼ الكاتػب
نصر ا الركاية الةربية كالعربية في ركاياتو كمنها:

ربط الكاتب إحػدل شخصػيات ركايتػو ي ناديػؿ ممػؾ الجميػؿ شخصػية البطػؿيظػاار عمػر

الزيػػداني بالشخصػػية النمػػكذج فػػي األدب العػػالمييزكربػػا اليكنػػاني كبػػذلؾ كظػػؼ إحسػػاس البطػػؿ
فػػي الركايػػة اليكنانيػػة فػػي أرضػػو كفهمػػوا لتفاصػػيمها كتمسػػكو كشػػعكرّ بهػػا ككردت اػػذّ العبػػارة فػػي
مجػػاؿ تحديػػد شخصػػية ي زكربػػا المقبػػؿ عمػػى الحيػػاة ،كالمتػػع  ،كالشػػهكات  ،يأكػػؿ ماطػػاب لػػو مػػف
األكؿ  ،كيشرب حتى التمالة  ،كاف يعشؽ الرفصا ليعبر مف خاللو عف تجاربو التي تعجز المةة

عػػف التعبيػػر عنػػو ،ففػػي شخصػػيتو الركا يػػة يعمػػر الزيػػداني فػػي كثيػػر مػػف م ػكاطف الركايػػة ،منهػػا
مالمسػػتو لػػألرض كاسػػتمداد القػػكة منهػػا حيػػث سػػعى نصػػر ا فػػي ركايتػػو ي ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ

لتأصػػيؿ الجػػذكر الفمسػػطينية كبحثػػو بأرضػػو ،كتمسػػكو بهػػا كبهػػذا فهػػك يقطػػع السػػبيؿ عمػػى المحتػػؿ

بهدعا و ممكيتو لألرض  ،كترسيخو فيها.

ففي ركاية يزكربا اليكناني يكض الكاتب مدل تأثير األرض في نفس زكربا البطؿ مف
ػس األرض بأصػ ػ ػػابع دم ػ ػػو بخف ػ ػػة ،ث ػ ػػـ خط ػ ػػا بالقػ ػ ػػدـ
خػػ ػػالؿ االلتحػػ ػػاـ بػ ػ ػػاألرض فيقػػ ػػكؿ :يكمػ ػ ػ ٌ
األخرل ...ي. 1
نج ػػد نف ػػس الفكػ ػرة ل ػػدل الكات ػػب نص ػػر ا مكظف ػػة ف ػػي ص ػػكرة تعم ػػؽ البطػ ػؿ ف ػػي أرض ػػو،
كالتحامػػو الشػػديد بهػػا ،ك ػػدرة األرض عمػػى فهػػـ أبنا هػػا ،ك ػػدرتها عمػػى إعطػػا هـ الصػػالبة كالقػػكة،
ي1

انظر ركاية زكربا ،ترجمة جكرش طرابشي ،دار اآلداب بيركت ،ط ،6سنة  ،1983ص.77
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فهػػـ أشػػداا مثػػؿ اػػذّ األرض التػػي تحممػػت ظمػػـ تعا ػػب االسػػتعمار عميهػػا كتتابعػػو ،كبقيػػت ثابتػػة

بصكرة أٌذامت العالـ كراسخة بشػمكخ كعػزة ،كنجػد اػذّ الفكػرة ماثمػة عنػد الكاتػب كمكضػحة ،ك ػد
كظفهػػا فػػي شخصػػية (نجمػػة) كاػػي إحػػدل شخصػػيات ركايتػػو ي ناديػػؿ ممػػؾ الجميػػؿ فقػػد كانػػت
نجمة بمثابة كالدة يظاار عمر الزيداني كاي زكجة كالدّ يعمر الزيداني لـ تنجب مف زكجها

ك امت بتربية الظاار عمى انو ابنها ا ألنو فقد كالدتو أثناا الكالدة كلػـ يقبػؿ عمػى الرضػاعة مػف

أحد سكل الفرس ،فقد تعهدتو كأعطتو مف حنانها كرعايتها الشيا الكثير ،كأثرت في شخصػيتو،
كانػت ال ترتػدم الحػػذاا ككممػا سػ مت عنػد ذلػؾ أجابػػت  ":لػـ أنتعػػؿ حػػذاء مػف قبػػؿ ،حتػػى يػػكـ

عرسي ! لقد طمب الشيخ ظاىر…" (.)1

الت اذّ العبارة عندما أرسمها ظاار لتتفاكض مع يسميماف باشػا فقػد ذابػت إليػو عمػى
كثير في معنى ذلؾ! اػؿ يكػكف ذلػؾ
حصاف أصيؿ ،كعندما شااداا تسير حافية كعادتها ،فكر ان

نكع مف التكسؿ ؟ أك ربما نكع مف االستهزاا بو ؟! كما أداشو أيضان عندما طمب منهػا الجمػكس

عمى كرسي رفضت كفضمت الجمػكس عمػى بسػاط عمػى األرض  ،كالسػبب كمػا الػت نجمػة يلػـ

أبتعد عف ىذه األرض يكمان ي . 2فكر سميماف باشا لحظتهػا بكػؿ مػا التػو اػذّ المػرأة ،كعمػـ بأنػو
أمػػاـ ام ػرأة داايػػة ،كأف الظػػاار عػػرؼ مػػف يختػػار لػػو ا ليفاكضػػو بػػالتك ؼ عػػف القتػػاؿ بيػػنهـ فػػي

طبريػػة ،اػػذّ األفكػػار التػػي طرحهػػا الكاتػػب خػػالؿ ركايتػػو ربمػػا اػػي معتقػػدات لجػػأ إليهػػا ا ليثبػػت

لمعػػالـ أجمػػع بػػأف عال ػػة الفمسػػطيني بأرضػػو ضػػاربة فػػي أعمػػاؽ األعمػػاؽ  ،فقػػد جبم ػكا مػػف اػػذا
التراب كاـ جزنا منو كاك كذلؾ فقكتنا كجبركتنا مستمد مف أرض لـ تكف يكمػا إال رمػ از لمصػمكد
كالشػػمكخ كنحػػف نسػػتمد منهػػا اػػذّ العظمػػة كالكبريػػاا ،كالقػػدرة عمػػى الصػػالبة ،كمكاجهػػة المسػػتعمر

الةادر بكؿ جبركت ك كة ،كعدـ االنحناا لو في أصعب المحظات كأسكأاا ،ي كد الكاتب إبػراايـ
نصػػر ا بفكرتػػو اػػذّ التػػي كظفهػػا مػػف ركايػػة زكربػػا بأننػػا كاألرض صػػة كطػػف ال يتك ػػؼ كالنػػا

بػػالنبض بػػاألخر ،كاػػذا الػػذم أشػػار إليػػو الكاتػػب منػػذ بدايػػة كتابتػػو لهػػذّ الركايػػة التػػي أاػػدااا إلػػى

ربيع األجياؿ القادمة تحت كممة مفتاحيػو تػتمخص فػييرحمػة البحػث ىػذه ..عػف جػذكر أعمػؽ
ي3

فربما يأتي يكـ تتزعزع فيو فكرة انتما نا كامتالكنا ألرضػنا عنػد األجيػاؿ القادمػة ،أك فكػرة فقػد

الػػكطف ،أكأننػػا دخػػالا عميػػو كال جػػذكر لنػػا فيػػو ،كلػػيس لنػػا الحػػؽ بالػػدفاع عنػػو يقػػكؿ زكربػػا فػػي

ركايتو :يإف الحقيقػة ىنػا ...فكػاف جكابػؾ إف اليكنػاف كالػكطف ال يعنػي شػي ا ...إنيػا ال شػيء
ي1
ي2
ي3
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كلكػػف ىػػذا الػػر شػػيء إذا دعانػػا ،لبينػػا دعكتػػو بػػر تػػردد كبػػذلنا حياتنػػا فػػي سػػبيمو عػػف طيػػب

خاطر

ي1

كاي ذات الفكرة التي تبدك جمية لدل نصر ا

كلكنها مكظفة بصكرة أخرل بقكلو:

(كؿ ما أرجكه أف أحافظ عمى بمدم كأحمي شعبي ،كأف يرحؿ الكالي كيكفينا أذاه ..ي. 2

كادؼ و
ساـ ،ككمنا فداا الكطف كتحقيؽ العركبة ،كجالا
فالكطف يمة عميا كاـ جماعي،
ه
المحتػػؿ ،كالتصػػدم لػػو ،بكػػؿ مػػا ممكنػػا مػػف ػػكة مسػػتجمبة مػػف أعما نػػا كجػػذكرنا كتاريخنػػا ال ازخػػر
كالممػػيا باألبطػػاؿ ،أمثػػاؿ الظػػاار ككالػػدّ عمػػر الزيػػداني ،فقػػد دعػػا نصػػر ا إلػػى الػػدفاع عػػف

فمسػػطيف كترس ػي الػػدفاع عػػف األرض بقكلػػو يىػػذه الػػبرد بػػردؾ كبػػردم يػػا سػػعد مثممػػا ىػػي
بردىـ .ىذه برد كؿ مف يجػرؤ عمػى الػدفاع عنيػا ،أمػا الجبنػاء فػر بػرد ليػـ ،ألف جبػنيـ
ىك بردىـ الكحيدة التي باستطاعتيـ أف يرحمكا إلييا اآلف ،دكف أسؼ عمييـ !

ي3

.

كم ػػف ان ػػا يظه ػػر التكظي ػػؼ الحقيق ػػي م ػػف كراا ا ػػذّ العب ػػارات المبطن ػػة ب ػػدعكة جماايري ػػة
لمتضػػامف فػػي صػػد العػػدكاف كلتحقيػػؽ مقكلػػة عرفػػت منػػذ التػػاريخ يمػػا أخػػد بػػالقكة ال يسػػترد إال

بالقكة  ،كاذا ما أشار إليو الشاعر عمي محمكد طو بقكلو:
كليسػػػػػػػػػكا ب يػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػميؿ السػػػػػػػػػيكؼ

يجيبػػػػػػػػػػػكف صػػػػػػػػػػػكتان لنػػػػػػػػػػػا أك صػػػػػػػػػػػدل

4

ثانيان -القصص:
مػػف أسػػاليب التكظيػػؼ الحديثػػة إعػػادة إنتػػاج القصػػص كالركايػػات بأسػػاليب ك كالػػب فنيػػة

جديدة كاػذا مػا نجػدّ فػي ركايػة إبػراايـ نصػر ا ي ناديػؿ ممػؾ الجميػؿ عنػدما ػاـ بهعػادة إنتػاج
صة كا عية تاريخيػة يميسػكف بنػت بحػدؿ بػف أنيػؼ  ،مػف بنػي حارثػة بػف جنػاب الكمبػي أـ يزيػد

بف معاكية كانت بدكية ،ك د ثقمت عميها الةربة كالحنيف إلى الكطف ك كمها لما تزكجت بمعاكيػة
في الشاـ ،فسمعها تقكؿ اذّ األبيات:
ػػػػػػػػػػػػػػت ً
اح فيػػػػػػػػػػػػػػػو
تخفػ
لى ىب ٍيػ
ي
ه
ػػػػػػػػػػػػػػؽ األرك ي
ي1
ي2
ي3
ي4

ً
و
نيػػػػػػػػؼ
قصػػػػػػػػر يم
إلػػػػػػػػي مػػػػػػػػف
ػػػػػػػب
أحػ ى
ِ

ركاية زكربا ،مصدر سابؽ ،ص.37
ركاية ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.310
المصدر السابؽ ،ص.144
عمي محمكد طو  ،شعر كدراسة  ،سهيؿ أيكب  ،دار اليقظة العربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر  ،دمشؽ ،

،1962

ص .222
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ػػػػػػػب إلػػػػػػػػي مػػػػػػػػف ىن ٍقػػػػػػػػر الػػػػػػػػد ً
ىفكؼ
أحػ ى

ػػػػػػػػػػػج
ات الريػ
ػػػػػػػػػػػاح بكػػػػػػػػػػػؿ فىػ ٍّ
ً
كأصػػػػػػػػػػػك ي
كب ٍكػ و
ب
ػػػػػػػػػر يتٍ ىبػػػػػػػػػػعي األ ٍظعػ ى
ػػػػػػػػػع ه
صػ ٍ
ػػػػػػػػػاف ى

ً
ػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػف ىب ٍ ػ ً
ػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػؿ ىزفيػ
أحػ ى
ً
ػػػػػػػػػكؼ
ػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف ًقػػػػػػػػػػطٍّ ألػ
أحػ ى
ػػػػػػػػػب إلػ ِ

ػػػػػػػػػػراؽ ع ٌنػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػب ينػػػػػػػػػػػبف الطيػ ِ
ككمػ ه
و
عينػػػػػػػػػػػي
س عبػ
ػػػػػػػػػػاءة كتقىػ ى
ػػػػػػػػػػر ٍ
كليػ ٍ
ػػػػػػػػػػب ي
ً
سػ ً
ػػػػػػػر ىب ٍيتػػػػػػػػي
سػ ٍ
ػػػػػػػي ىرة فػػػػػػػػي ك ٍ
كأ ٍكػػػػػػػػ يؿ يك ى

ً
ػػػػػػب ً
س ال ى
ػػػػػػفكؼ
شػ
أحػ ى
ػػػػػػب إلػ ِ
ػػػػػػي مػػػػػػػف لًػ ٍ
ً
إلػػػػػػػػي مػػػػػػػػف أى ٍك ً
غيػػػػػػػػؼ
الر
ػػػػػػػب
أحػ ى
ػػػػػػػػؿ ِ
ِ

ػػػػػػػػج عميػ ً
ػػػػػػػػؼ
أحػ ى
ػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف ًع ٍمػ و
ػػػػػػػػب إلػ ِ
ً ي1
إلػػػػػى نفسػػػػػي مػػػػػف العػ ً
ػػػػيش الظِريػػػػػؼ

ؽ ًمػػػػػػػف بنػػػػػػػي عمػػػػػػػي نحيػ ً
ػػػػػػر و
ػػػػػػؼ
ى
كخػ ٍ
البػػػػدك أشػػػػيى
خشػػػػكىن ية ًعيشػػػػتي فػػػػي
ٍ

إلى يخر األبيات التي تباكت بها ،كاى تحف إلى حياة البادية التػي نشػأت فيهػا ،كيقػاؿ إف

اػذّ األبيػات كانػت سػببا فػي طال هػا ،فحينمػا دخػؿ عميهػا معاكيػة  ،كاػى تنشػد ذلػؾ أمػاـ كصػيفاتها

اؿ :ما رضيت ابنة بحدؿ حتى جعمتني عمجان عنكفنا؟ اي طػالؽ ثالثػان كأرسػمها إلػى أامهػا فػي نجػد،

ككانت حامال بابنو يزيد ،فكلدتو في البادية ،كأرضعتو عاميف ،ثـ أرسمتو إلى أبيو غير نادمة.

ك د اـ إبراايـ نصر ا بتكظيػؼ اػذّ القصػة عنػدما ذكػر صػة يغ ازلػة كبشػر التػي أحبػت
ابف عمها  ،كفضمتو عمى كؿ الرجاؿ ،كاألمكاؿ ،كمنها ما كرد فػييركايػة ناديػؿ ممػؾ الجميػؿ ،فقػد
تقػػدـ يمحمػػد بػػف مخمػػد مػػف بنػػي صػػخر ا ليتػػزكج يغ ازلػػة ابنػػة عػػـ بشػػر ،ك ػػدـ مه ػ انر لهػػا حصػػانو

األصػػيؿ كخمسػػيف نا ػػة ،كعنػػدما شػػاكر يبشػػر يغ ازلػػة بػػاألمر رفضػػت ا ألنهػػا أحبتػػو كتعمقػػت بػػو

،كلكػػف راكغتػػو إلػػى أف تكصػػمت إلػػى اػػدفها منػػو حيػػث جعمتػػو شػػيخ القبيمػػة بػػدؿ الشػػيخ فػكاز ،كمنهػا "
جمس بشر أماـ غزالة صامتان ،سألتو ىؿ ىناؾ ما تكد قكلو يا بشر!

 ىناؾ ما أكد قكلو يا غزالة ،لكف الكرـ صعب عمى البشر!. 2("...ك ػػد لجػػأ الكاتػػب إلعػػادة إنتػػاج اػػذّ القصػػة  ،ككأنػػو يريػػد أف يػػزرع فك ػرة  ،حقيقيػػة مفاداػػا أف

فمسطيف اي تمؾ العركس يغزالة التي ترفعػت عػف جميػع طالبهػا كاكتفػت بػابف عمهػا ،ككأنػو يرمػز
البػػف عمهػػا بشػػعب فمسػػطيف األبػػي ،الػػذم لػػـ يتنػػازؿ عنهػػا ،كلػػف يػػذلها يكمػػا بػػالتخمي عنهػػا كالقبػػكؿ

بأفضؿ مف اذا الشعب ،كاذا يتكافؽ مع كؿ الشاعر ابف الساعاتي:
ي1

سمط النجكـ العكالي في أبناا األكا ؿ كالتكالي  ،عبد الممؾ بف حسيف القصامي ت عاد المكجكد  ،عؿ محمد

معكض  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،ط ،1998 ،1ج ،3ص.139

ي2

ركاية ناديؿ ممؾ الجميؿ ،ص.59
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كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

ترفػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػؼ الرمسػػػػػػػػػػػينا

ىحصػػػػػػػاف الػػػػػػػذيؿ لػػػػػػػـ تقػػػػػػػذؼ بسػػػػػػػكء

كسػػػػػػػػػؿ عنيػػػػػػػػػا الميػػػػػػػػػالي كالسػػػػػػػػػنينا

( )1

كاذا أساس الخالؼ بيف القصتيف ففي صة ميسكف الكالبية بمت الػزكاج مػف معاكيػة رغػـ
محبتها البف عمها كتعمقها بو ،كمف ثـ ندمت عمى اػذا الػزكاج ،كرجعػت عنػو ا كلكػف بقصػة سػممى
رفضت كاي األبية بترفعها عف حبها ألحد ال يقدر يمتها كعمك شأنها كمكانتها في مبو.

فالكاتب ال يتػكانى فػي اإلثبػات لمكػكف بػأف فمسػطيف رغػـ طمػع الطػامعيف كاسػتيالا المتػآمريف

عميهػػا رافضػػة مبػػدأ التخمػػي عػػف شػػعبها ،كعػػف أبنا هػػا مكتفيػػة بػػالتحفظ عمػػيهـ دكمػػا ،كأبػػدا كراجيػػة أف
يأتي البطؿ الحقيقي ،لخالصها البطؿ الذم يتحدث عنو الكاتب عمى لساف الظاار ا الن  :يأخكاتي

كأخكتي ،أف ىناؾ مف يقكؿ  :ما يحدث لنا سػببو أف ظػاىر ال يريػد أف يكػكف أقػؿ مػف بطػؿ ! إف

أسكا فكرة خطػرت لإلنسػاف  :أف يكػكف بطػرن فػي الحػرب ،كىنػاؾ ألػؼ مكػاف أخػر يمكػف أف يكػكف
فييا بطرن حقيقيان.

كلكف ىذه الحرب فرضت عمينا ،كلػـ نخضػيا لكػي نصػبف أبطػاالن ،بػؿ خضػناىا لكػي نكػكف

كرمنا بني أدـ) صدؽ اهلل العظيـ نحف ال نريد أكثػر مػف أف
بش ارن كرميـ اهلل تعالى حيف قاؿ (كلقد ٌ
نككف بش ارن .أما ما أحمـ بو أف تككنكا أبطاال كمكـ بعد ىذا الحصار .فالبطكلة فػي أف تبنػكا بردكػـ
بأماف ،كأف تزرعكا أشجاركـ بأماف ،كأال تخافكا عمى أطفالكـ ،ألنيـ محاطكف باألماف سيصبف كؿ
رجؿ بطر حيف يتجكؿ في الطرقات ،كمػا شػاء دكف أف يعتػرض طريقػو أحػد ،أك ينػاؿ مػف كرامتػو

أحد ،أك يسرؽ قكت عيالو أحد ،أك يعبث بحياتو أحػد ،أك يقيػد مػف حريتػو أحػد ،كتكػكف البطكلػة
حػػيف تسػػير الم ػرأة بمفردىػػا فييابيػػا الجميػػع ،ألنيػػا بطمػػة عمػػى جانبييػػا أطيػػاؼ م ػػات الػػبطرت

كاألبطاؿ ،أريد شعبان كامرن مف األبطاؿ ،ال شػعبان مػف الخػا فيف بػيف ىػذيف البحػريف  :بحػر الجميػؿ
كبحر عكا .البطكلة الحقيقية في أف تككنكا أمنيف إلى ذلؾ الحد الذم ال تحتاجكف فيو ألم بطكلة

أخػرل.

ي2

مػػف المالحػظ عنػػد الك ػكؼ عمػى مفهػػكـ البطكلػة عنػػد الكاتػب نجػػدّ يكػرر اػػذّ العبػارة فػػي

مكضػػعيف فػػي الركايػػة ك تك ػرار اػػذّ العبػػارة دليػػؿ عم ػى تعمػػيـ اػػذّ الفك ػرة لػػدل الكاتػػب ،كتعنػػي القػػيـ
المكجكدة عندّ اي التي ساعدتو عمػى االنتصػار عمػى األعػداا كتحقيػؽ النصػر كترسػيخ اسػمو عبػر

التاريخ ،ليكمنا اذا.
ي1

ديكاف ابف الساعاتي  ،ديكانو تحقيؽ أنيس المقدسي  ،عمي رستـ  ،بيركت  ،المطبعة األمريكية 1938،ـ/2،

،385

ي2

ص .406

ناديؿ ممؾ الجميؿ ص  -141ص.314
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الخاتمة:
لقد أدرؾ ال ٌكتاب الفمسطينيكف القدماا كالمحدثكف أامية تكظيؼ التراث في كتاباتهـ الركا ية،

 -1فعرف ػكا أاميتػػو فػػي المحافظػػة عمػػى أصػػالة العمػػؿ األدبػػي ،الػػذم ال يمكػػف أف يصػػدر مػػف ف ػراغ
تقػػافي أك اجتمػػاعي ،فػػأدرككا أف أفضػػمية الكاتػػب ك ريادتػػو تكمػػف فػػي درتػػو عمػػى اسػػتيعاب الت ػراث

كحفظػػو ،كال يقصػػد محاكاتػػو  ،كانمػػا القػػدرة عمػػى البنػػاا عميػػو ،ممػػا جعػػؿ الكتٌػػاب يةكصػػكف فػػي بحػػر
التػ ػراث ض ػػمف ش ػػركط كمع ػػايير تحك ػػـ ا ػػذا التكظي ػػؼ ،كبخاص ػػة أف التػ ػراث مم ػػيا بالص ػػكر الحي ػػة
كالمحاكاة لمكا ع المعيش في يكمنا اذا ،بحيث يككف لهذا التراث سػيطرتو التػي تجػذب الكاتػب ،كاػذا

فنػو دكف أف يفنػى فيػو،
يطكع التراث في خدمة ٌ
ال يعني بأف يقع الكاتب ضحية الستعباد التراث ،بؿ ٌ
فاالتكػػاا عمػػى الت ػراث ال ينفػػي عظمػػة الكاتػػب ،كال يػػذيب شخصػػيتو ،كال يحػػكؿ الكاتػػب إلػػى نسػػخة
مكػػررة مػػف اآلخػريف ،فالكاتػػب المبػػدع كالمميػػز ال يتك ػػؼ عنػػد اسػػتيعاب التػراث  ،بػػؿ عميػػو أف يجمػػع
بػػيف تجاربػػو كبػػيف تجػػارب القػػدماا ،كيسػػتةؿ درتػػو فػػي إخ ارجػػو بشػػكؿ جديػػد يناسػػب عص ػرّ ككا عػػو

الحالي.

 -2كػػاف التػراث الػػديني مػػف الركافػػد المهمػػة التػػي سػػاامت فػػي إثػراا مكابػػة الكاتػػب إبػراايـ نصػػر ا
الذاتية كاطاراما الثقػافي فػي تكػكيف أسػمكبو الخػاص ،كيتمثػؿ ذلػؾ فػي االسػتكثار مػف اسػتيحاا ألفػاظ

القػػ ػريف الكػػ ػريـ ،كمعاني ػ ػػو كص ػ ػػكرّ ،كتمميحات ػ ػػو كاش ػ ػػاراتو ،ك صص ػ ػػو كمكا ف ػ ػػو ،كاألحادي ػ ػػث النبكي ػ ػػة،
كالقصص الدينية ،كاستثمار ذلؾ كمو في التعبير عػف أاميػة تكظيفػو ،كالكشػؼ عػف انفعاالتػو كتقػديـ
رأيو في التكظيؼ ،فقد جاا التكظيؼ لمتراث الديني في الممهاة بشكؿ مدركس ا ليتسػؽ مػا يأخػذ مػع

ما يقكلو .مما يدؿ عمى أصكؿ الثقافة الدينية لديو كعمى أصالة اذا المصدر.

 -3كتكاصػػؿ الكات ػػب م ػػع التػ ػراث األدب ػػي بمختم ػػؼ أش ػػكالو كأنكاع ػػو كبخاص ػػة الش ػػعرم ،حي ػػث ت ػػأثر
بأشعار السابقيف ،فأصبحت لةتو الركا ية لةة شعرية مما من لةتو الركا ية الخصكبة كالحيكية.
كتركيػػز الكاتػػب فػػي تكاصػػمو بػػالتراث األدبػػي ،كالشػػعرم ،كالقصصػػي ،كالركا ػػي ،يضػػفي عمػػى

ػز خاصػان كركنقػان ،كتعكػػس ثقافتػػو األدبيػػة ك سػػعة اطالعػػو ،كسػػعة مداركػػو ،كت ٌشػػبع ركحػػو
كتاباتػػو تميػ ان
بػػالتراث األدبػػيا لتػػنعكس فػػي شخصػػيتو التػػي تميػػزت بصػػفات خاصػػة ،أمػػا بالنسػػبة لمتػراث التػػاريخي
كالشعبي فقد كاف لهما الحضكر البارز في ركايات الممهاة مف حيث تكظيػؼ الشخصػيات كاألحػداث

التاريخيػ ػػة ،كبعػ ػػض األمث ػ ػاؿ الشػ ػػعبية ،ممػ ػػا يعكػ ػػس ثقافػ ػػة الكاتػ ػػب التاريخيػ ػػة كالشػ ػػعبية ،كاسػ ػػتثماراا
كتكظيفها بما يخدـ بناا النص الركا ي ،ك درتو عمى نظـ التػراث نظمػان ركا يػان ،كتطكيعػو فػي السػياؽ
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الركا ػػي كالممه ػػا ي .فق ػػد ك ػػاف ا ػػدؼ الكات ػػب إيض ػػاح الت ػػاريخ كرس ػػمو أم ػػاـ أنظ ػػار األجي ػػاؿ التالي ػػةا

ليفتخركا بأمجاد السابقيف ،ا كليستفيدكا مف أخطاا السابقيف ا كليتجنبكا الك كع في مهاكيها ،كيالحظ

عمػػى الكاتػػب الت ازمػػو فػػي اسػػتراتيجيات الكتابػػة الركا يػػة ،كالمحافظػػة عمػػى تكافراػػا بنصكصػػو الركا يػػة،
كمراعاة عناصر الركاية الزمانية كالمكانية كتكليفة األحداث كبنػاا الػنص الػدرامي كالحبكػة كالخاتمػة،

ككظؼ التراث بمختمؼ أشكالو كأنكاعو :يالديني ،كاألدبي ،كالتاريخي ،كالشعبي  ،كتأثر الكاتب بمةة
التراث كبخاصة في معجمو الركا ي ،كاستخداـ مفردات تراثية في كتاباتو كالسنسػمة ،كالكػديش...إلػى

يخرّ.

ك ػػد سػػااـ التػراث أيضػػا فػػي تشػػابؾ األحػػداث فالحػػدث الركا ػػي لكػػؿ ركايػػة اػػك امتػػداد لحػػدث
ركا ػػي فػػي الركايػػة السػػابقة لهػا كترتيػػب زمػػاني لمتػػاريخ ،كاألحػػداث التاريخيػػة ك اسػػتطاع أف يكلػػد مػػف

ػاا جديػػدان ك ػػد بينػػت الد ارسػػة أف الركايػػات تتعػػالؽ مػػع بعضػػها
األحػػداث أحػػداثان جديػػدة كمػػف البنػػاا بنػ ن
ػداا مػػف 48
الػػبعض ،فػػي رسػػـ التػػاريخ الفمسػػطيني بصػػكرة ركا يػػة كمحطػػات التػػاريخ الفمسػػطيني ابتػ ن
ككصكالن إلى انتفاضة  2000بما فيو مف حقا ؽ كمعاناة.

س ػػنالحظ ف ػػي ركاي ػػات إبػ ػراايـ نص ػػر ا  ،كب ػػاألخص ف ػػي مش ػػركعو الركا ػػي ف ػػي الممه ػػاة
الفمسطينية أف إبراايـ نصر ا أضاؼ لمتراث في ركاياتو:
 .1أنسػػنة األبطػػاؿ كذلػػؾ بتصػػكير حيػػاتهـ العاديػػة مػػع أسػػراـ كمػػع أطفػػالهـ لكػػي يظهػػركا بش ػ انر
إضفاا الصفات اإلنسانية عمى الجماد كالحيكاف .

 .2شيطنة الخصكـ كالصاؽ كؿ الصفات البشعة بهـ.

 .3إدخاؿ عنصر التشكيؽ كالربط بيف األحداث التاريخية عف طريؽ التمهيد لكؿ حادثة
ػص
 .4إفساح المجاؿ لمعكاطؼ ك صص الحب كالةراـ التػي تسػتهكم القػراا منػذ أف عػرؼ فػف الق ٌ
كيمكػػف القػػكؿ إف ب ارعػػة الكاتػػب الركا يػػة ػػد ظهػػرت فػػي اػػذّ الفج ػكات أكثػػر مػػف ظهكراػػا فػػي
الحكادث التاريخية.

كيالحظ عمى الكاتب في المشركع الركا ي التركيز عمػى القػيـ التػي يػرل الكاتػب أنهػا جػزا ال
يتج ػ أز مػػف الهكيػػة الفمسػػطينية ،كذلػػؾ مثػػؿ  :الكػػرـ ،الشػػجاعة ،إكػػراـ الضػػيؼ ،إك ػراـ الخيػػؿ ،مكانػػة

المرأة...
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كلقد لجأ الكاتب إلى تكظيؼ شخصية يظاار عمر الزيداني في ركايتو ناديؿ ممؾ الجميؿا

ألسباب منها:

 -1البحث عف نماذج بطكلية ار عة مف أجؿ استنهاض الهمـ.
 -2أف معظػػـ شخصػػيات البطكلػػة اسػػتهمكت فػػي الحػػديث عنهػػا فػػي الركايػػات ،لػػذلؾ لجػأ إلػػى
شخصية الظاار فهي شخصية جديدة لقارئ.
 -3البحث عف شخصية لها امتداد تاريخي في فمسطيف
ك يالحظ عمى الكاتب أنو كاف يسػعى إلػى إحيػاا التػراث مػف النػكاحي األدبيػة ،كاالجتماعيػة،

كالتاريخيػػة ،كالحضػػارية ،ككػػاف يسػػعى إلػػى تشػػخيص مأسػػاة الػػكطف فػػي شخصػػيات متشػػظية تشػػكؿ
عالمة عمى تشكّ الكا ع كمأساكيتو ،كما ضياعها إال نتيجة حتمية لضياع الكطف.
كأخي ػ انر  ،فػػهف الد ارسػػة أظهػػرت أف الكاتػػب نصػػر ا كظػػؼ الت ػراث فػػي ممهاتػػو بشػػكؿ سػػمس

محبب لمقارئ كالمتعمـ ،كنالحظ بأف التػراث ػد طػاؿ معظػـ نصكصػو الركا يػة بقصػد أك بػدكف صػد
فالكاتب ال يمكف أف ينفصؿ عف ت ارثو أك أف يككف بمنأل عنو مهما بمةت درتو كابداعو الفنػي ،بػؿ
يأخذ منو ما يخدـ ر يتو الركا ية  ،فيعيد تشكيمو ،كتأليفو بسيا ات لةكيػة جديػدة ا ليعبػر مػف خاللهػا

عف انفعاالتو كمشاعرّ.

كبعػػد ،فػػهنني ال أدعػػي بػػأف الد ارسػػة المتكاضػػعة اػػي الفصػػؿ فػػي د ارسػػة تكظيػػؼ الت ػراث فػػي
ممهاة إبراايـ نصر ا فما دمتو لمدراسة غيض مػف فػيض ،فػهف أصػبت فبتكفيػؽ مػف ا كاف مسػها
صكر أك فتكر فمني ،فالكماؿ
ه

كحدّ ،كال بد لمنقد أف يمارس سمطتو ،كيقكـ المعك ٌج.
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المصادر كالمراجع:
أكالن :المصادر:
 القريف الكريـ.

 األحاديث النبكية الشريفة.
 الركايات:

 -أعراس يمنة ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،4العربية لمعمكـ -بيركت1996 ،ـ.

 تحت شمس الضحى ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،1الدار العربية لمعمكـ -بيركت2004 ،ـ. زمف الخيكؿ البيضاا ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،4الدار العربية لمعمكـ -الج از ر2009 ،ـ. زيتكف الشكارع ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،4الدار العربية لمعمكـ -بيركت2000 ،ـ. طفؿ الممحاة ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،4الدار العربية لمعمكـ -بيركت2002 ،ـ. طيكر الحذر ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،3الدار العربية لمعمكـ -بيركت1996 ،ـ.-

ناديؿ ممؾ الجميؿ ،إبراايـ نصر ا  ،ط ،3الدار العربية لمعمكـ -بيركت2009 ،ـ.

ثانيان :المراجع:
 أب ػػك ذ ي ػػب اله ػػذلي حيات ػػو كش ػػعرّ ،ن ػػكرة الش ػػمالف ،ط ،1عم ػػادة شػ ػ كف المكتب ػػات ،جامع ػػة
الرياض1999 ،ـ.

 اسػػتدعاا الشخصػػيات التراثيػػة فػػي الشػػعر العربػػي ،عمػػى عشػػرم ازيػػد ،دار الفكػػر العربػػي-
القاارة1997 ،ـ.

 اس ػػتمهاـ الينب ػػكع ،عب ػػد ال ػػرحمف بسيس ػػك ،االتح ػػاد الع ػػاـ لمكت ػػاب كالص ػػحفييف الفمس ػػطينييف،
1983ـ.

 أصػػكؿ األغنيػػة الشػػعبية العربيػػة فػػي فمسػػطيف ،محمػػد بكػػر البػػكجي ،مكتبػػة القػػدس -غ ػزة،
.2013

 األعماؿ الكاممة ،إبراايـ طك اف ،ط ،1دار العكدة -بيركت2005 ،ـ.
 األغ ػ ػ ػػاني الش ػ ػ ػػعبية الفمس ػ ػ ػػطينية ،خال ػ ػ ػػد جمع ػ ػ ػػة ،جمي ػ ػ ػػؿ العبادس ػ ػ ػػة ،ط ،1الهي ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة
لالستعالمات ،فمسطيف2001 ،ـ.

 األغػ ػػاني العربيػ ػػة كالشػ ػػعبية فػ ػػي فمسػ ػػطيف كاألردف ،عبػ ػػد المطيػ ػػؼ البرغػ ػػكتي ،ط ،1جامعػ ػػة
بيرزيت1979 ،ـ.
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 أ ػكاؿ كأحكػػاـ فػػي األمثػػاؿ ،محمػػد إب ػراايـ ماضػػي ،ط ،1ج ،1الجامعػػة اإلسػػالمية -غ ػزة،
2011ـ.

 ألػػؼ ليمػػة كليمػػة ،طبػػع عمػػى نفقػػة سػػعيد عمػػى الخصكصػػي كأكالدّ ،ج ػكار األزاػػر الش ػريؼ-
مصر1951 ،ـ.

 إميؿ حبيبي بيف السياسة كاإلبداع األدبي ،محمػد بكػر البػكجي ،ط ،1مكتبػة القػدس -غػزة،
2001ـ.

 البناا الفني في ركايات م نس الرزاز ،نكاؿ مساعدة ،مجمة  ،دار الكرمؿ -عماف2000ـ.
 تاريخ فمسطيف ،عمر الصال البرغكثي ،خميؿ طكط  ،ط ،1القدس1923 ،ـ.

 التراث اإلنساني ،في شعر أمؿ دنقؿ ،جابر ميحة ،دار الهجر -القاارة ،د.ت.

 التراث الشعبي الفمسطيني مالم كأبعاد ،خميؿ حسكنة ،مكتبة اليازجي -غزة2006 ،ـ.
 الت ػ ػراث الفمسػ ػػطيني بػ ػػيف الطمػ ػػس كاإلحيػ ػػاا ،مػ ػػنعـ حػ ػػداد ،ط ،1م سسػ ػػة بيسػ ػػاف لمصػ ػػحافة
كالنشر ،فبراير 1989ـ.

 التػراث كالتجديػػد" ،مك فنػػا مػػف التػراث القػػديـ" ،حسػػف حفنػػي ،ط ، 5الم سسػػة الجامعيػػة
لمدراسات كالنشر كالتكزيع -بيركت سنة . 2002

 تشػػكؿ المككنػػات الركا يػػة ،مصػػطفى المػػكيقف ،ط ،1دار الح ػكار لمنشػػر كالتكزيػػع ،الالذ يػػة،
.2001

 تكظيؼ التراث الشعبي فػي المسػرح العربػي ،أحمػد صػقر ،ط ، 1مركػز اإلسػكندرية لمكتػاب،
.2002

 جػػامع أحكػػاـ الق ػريف ،القرطبػػي ،تحقيػػؽ عبػػد ا بػػف عبػػد محسػػف التركػػي ،ط ، 1جػػزا ،20
م سسة الرسالة2006 ،ـ.

 جمهكرية أفالطكف ،أميرة حممي مطر ،مكتبة األسرة ،القاارة.1994 ،

 حكايات شعبية مف فمسطيف ،نمر سرحاف ،ط ،1دار الفتى العربي -القاارة1987 ،ـ.
 الحكايػ ػػة الشػ ػػعبية الفمسػ ػػطينية ،نمػ ػػر سػ ػػرحاف ،ط ،2الم سسػ ػػة العربيػ ػػة لمد ارسػ ػػات كالنشػ ػػر-
1988ـ.

 الخط ػػاب الش ػػعرم عن ػػد محمػػػكد دركي ػػش ،محم ػػد ص ػػالح زك ػػي أب ػػك حمي ػػدة ،ط ،1مطبعػػػة
المقداد -غزة2000 ،ـ.

 د ارسػ ػػة األدب العربػ ػػي ،مصػ ػػطفى ناصػ ػػؼ ،ط ،2دار األن ػػدلس لمطباع ػػة كالنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع،
1981ـ.
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 دراسات في الركاية العربية ،الم سسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط1908 ،1ـ.

 ديكاف ابف الركمي ،محمد حسف بسب  ،ط ،3ج ،1دار الكتب العالمية -بيركت.2002 ،
 ديكاف أبي الطيب المتنبي .شرح أبي البقاا العكبرم ،ضبطو مصطفى السقا كزمال و،

 دي ػكاف امػػر القػػيس كممحقاتػػو ،شػػرح أبػػي سػػعيد السػػكرم ،المحقػػؽ أنػػكر عميػػاف أبػػك سػػكيمـ،
محمد عمى الشكابكة ،ط ،1مركز زياد لمتراث كالتاريخ.2000 ،

 ديكاف خميؿ مطراف ،ج ،3دار ماركف عبكد -بيركت1977 ،ـ.

 ديكاف خيكط الفجر ،خالد نصرة ،دار المشرؽ -القاارة.1989 ،
 الركايػػة التاريخيػػة فػػي األدب العربػػي الحػػديث ،أحمػػد إبػراايـ الهػكارم ،اسػػـ عبػػدّ اسػػـ ،دار
المعارؼ ،القاارة1979 ،ـ.

 الركاي ػػة كالت ػػاريخ" ،بح ػػث ف ػػي مس ػػتكيات الخط ػػاب ف ػػي الركاي ػػة التاريخي ػػة" العربي ػػة ،نضػ ػػاؿ
الشمالي ،ط ،1عالـ الكتب الحديث ،إربد  -األردف.2006 ،

 الركايػػة كتأكيػػؿ التػػاريخ ،فيصػػؿ الػػدراج ،كتػػاب الحمقػػة النقديػػة فػػي مهرجػػاف جػػرش السػػادس
عشر 1997ـ،

 ركح المعاني ،لأللكسي الصفحي ،الجزا  ،30دار الطباعة المنيرية ،كاحياا التراث العربػي،
لبناف1996 ،ـ.

 زكربا  ،ترجمة طرابيشي  ،دار اآلداب  ،بيركت  ،ط1983 ،6ـ.

 السرد يدراسات في الركاية العربية  ،إبراايـ السعافيف ،ط ،1دار الشرؽ1996 ،ـ.
 الشخص ػػية فػ ػػي الركايػػػة الفمسػ ػػطينية ،محمػػػد أيػػػكب ،دار األمػ ػػؿ لمطباع ػػة كالنشػ ػػر ،القػ ػػاارة،
1997ـ.

 صكر مف األدب الشعبي الفمسطيني ، ،تكفيؽ زياد ،عكا،ط1994,2ـ.
 صكر مف األدب الشعبي الفمسطيني ،جميؿ السمحكت ،محمػد سػالـ شػحادة ،ج ،1منشػكرات
الركاد ،القدس1982 ،ـ.

 فمسػػطيف مػػف عصػػر مػػا قبػػؿ التػػاريخ حتػػى انتفاضػػة األقصػػى كتكابعيػػا  ،2002حسػػيف شػػريؼ  ،ج،2

اليي ة المصرية لمكتاب  ،القاىرة .2003 ،

 فنكف األدب العربي" ،الفف التمثيمي المسرح" ،محمد مندكر ،طي ، 1نهضة مصر ،القػاارة،
.1989



ػػيـ جدي ػػدة ل ػػألدب العرب ػػي القػ ػديـ كالمعاص ػػر ،عا ش ػػة عب ػػد ال ػػرحمف يبن ػػت الش ػػاطئ  ،دار

المعارؼ ،مصر.1970 ،
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 الكامػػؿ فػػي ضػػعفاا الرجػػاؿ ،ابػػف عػػدم ،تحقيػػؽ :يحيػػى مختػػار غ ػزاكم ،ط ،3دار الفكػػر-
بيركت1998 ،ـ.

 كفايػػة األخبػػار فػػي ح ػ ٌؿ غايػػة االختصػػار ،اإلمػػاـ تقػػي الػػديف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد الحسػػني
الحصني الدمشقي الشافعي ،ط ،3ج ،1طر1999 ،ـ.
 لساف العرب ،ابف منظكر ،ط ،1مج ي ، 13دار صادر لمنشر ،بيركت1990 ،ـ.

 المثؿ الشعبي العربي الفمسطيني ،خميؿ إبراايـ حسكنة ،دار ابف خمدكف -غزة2002 ،ـ.

 المسػػرح أصػػكلو كاتجاااتػػو المعاص ػرة ،محمػػد زكػػي العشػػماكم ،ط ،2دار النهضػػة العربيػػة،
بيركت.1995 ،

 مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،ط ،1ج  ،6م سسة رطبة ،القاارة ،د.ت.

 مفه ػػكـ الت ػػاريخ "األلف ػػاظ كالم ػػذااب" ،عب ػػد ا الع ػػركم ،ط ،1الج ػػزا األكؿ ،المرك ػػز الثق ػػافي
العربي ،بيركت -الدار البيضاا ،د.ت.

 المكاف في الركاية العربية الصكرة كالداللة ،عبد الصمد زايد ،ط ،1دار محمد عمي الناشر-
تكنس 2003 ،ـ.

 المكسكعة الفمسطينية ،اي ة المكسكعة الفمسطينية ،القسـ الثاني ،المجمد الرابع.2001 ،

 الن ػػزكع األس ػػطكرم ف ػػي الركاي ػػة العربي ػػة المعاصػ ػرة ،.نض ػػاؿ الص ػػال  ،ط ،1اتح ػػاد الكت ػػاب
العرب ،دمشؽ2001 ،ـ.

 الػنص الركا ػي كاأليػػديكلكجيا ،حميػد لحمػػداني ،ط ،2المركػز الثقػافي العربػػي ،الػدار البيضػػاا
بيركت.1990 -
ثالثان :المجرت:
 جدلي ػػة التم ػػااي مكض ػػكعان كتقني ػػة " ،أعػ ػراس يمن ػػة " إبػ ػراايـ نص ػػر ا  ،نبي ػػؿ ح ػػداد ،مجم ػػة
أفكار ،العدد  ،189األردف.2004 ،

 محمد حماد ،أفكار ،مجمة ثقافية شهرية ،ك ازرة الثقافة ،المممكة األردنية الهاشمية2010 ،ـ.
 ينكرانية شجرة الزيتكنة المباركة  ،عبد الحميد بالعابد ،مجمة حراا ،العدد .2011 ،37
رابعان :الرسا ؿ العممية :
 حركػػة التجريػػب فػػي الركايػػة الفمسػػطينية مػػف السػػتينات حتػػى عػػاـ 1995ـ ،عػػدناف عثمػػاف
الجكاريش ،ي رسالة دكتك ارّ .2000 ،
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خامسان :المكاقع اإللكتركنية:
 بهجة مكب األبرار ك رة عيكف األخيار في شرح جكامع األخبار ،عبد الرحمف بف ناصر
السعدم ،مك ع اإلسالـ http://www.al-islam.com

 الركاية كالتاريخ ،حسف اليمالحي ،س اؿ التجاكر كالتعالؽ،
http//www.doroob.com/?p=13546
 الركاية كالتاريخ ،أحمد بك حسف:
http://www.ribatakoutoub.ma/spip. hp?article84
 الجزيرة ،األربعاا 10 ،إبريؿhttp://maktoob.news.yahoo.com/ 2013 ،
 الركاية تحمي كاتبها مف خطر األنظمة المستبدة ،القدس العربي ،مايك،2013 ،14

http://www.alquds.co.uk/?p=44149
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