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استرشدت  لي طريق البحث، فكان خير من الرسالة، لينيرالذي أشرف من خالله على سير هذه 
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  ملخصال

ضوء انتاجه األدبي، من خالل  فيعلى دراسة الجريمة في المجتمع الفلسطيني ركزت الدراسة 
العوامل  أو ،بات الجريمةمسبّ  استكشاف ، لتوضيح أهميتها وقدرتها علىدراسة الرواية الفلسطينية

 ،ئة المحيطة بهاالشخصية مع البي ية تفاعللى ظهورها داخل المجتمع. وتوضيح كيفإالتي تؤدي 
أو ظهور السلوك اإلنحرافي، ويتم استكشاف هذه المركبات المتعلقة  ،وعالقتها في نشوء الجريمة

 في جل استكشاف الجريمةأبالجريمة من خالل تطبيق نظريات علم الجريمة على النص، من 
 لى قصته.إ نقله ، والذيمستمد من الواقع المعاش للكاتبالجتماعي االواقع ال

قضايا مجموعة من الالتي تناولت  لى تحليل بعض الروايات الفلسطينيةإت هذه الدراسة وهدف
نشوء الظاهرة اإلجرامية من أجل دراستها واستكشاف أسباب  ،نموذًجا مؤثرة في ظهور الجريمةال

كانت أدعمت ظهورها سواء التي  أهم العوامل ا، باإلضافة الى تحليلفي المجتمع من خالله
 لى عوامل ثانوية أخرى.إباإلضافة  جتماعيةا قتصادية أما مأ سياسية

ما مبنى الرواية الفلسسطينية التي أهمها:  تم طرح عدة أسئلة لإلجابة عنها،ومن خالل الدراسة 
كيف تعكس الرواية الفلسطينية مركبات الرواية المرتبطة و  تتطرق لقضايا االنحراف والجريمة؟

 والجريمة؟باالنحراف 

تم تحليل ومراجعة ثماني  حيث ،تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي هذه األسئلة ولإلجابة عن
وتم ذلك من خالل  ،اختلفت في نوع القضايا المتعلقة بالجريمة التي طرحتها ،روايات فلسطينية

جراء مقابالت شخصية مع ستة إلى إ، باإلضافة لنص الروايات المضمون استخدام منهج تحليل 
وتوصلت الدراسة عن مجموعة من األسئلة المفتوحة،  لإلجابة ،اد الفلسطينيينمن الكتاب والنق

 بينهما التمييز وأ ،واالنحراف الجريمة مفهومي بين فصل لى عدة نتائج من أهمها: عدم توفرإ
 المطروحة القضايا واضح بين ولكن وجد ارتباط األشكال داخل روايات الدراسة، من شكل بأي

 .الرواية داخل

 في الواقع لصورة انعكاس هي ن أن الروايةبيّ الدراسة مجموعة من االستنتاجات التي ت   طرحت
 نتاجاإل خالل من الفلسطيني المجتمع في الجريمة على الضوء إللقاء وأن هناك امكانية المجتمع،

 للتوصل الجريمة، علم نظريات على التحليل في اعتماًدا األدب سوسيولجي علم وفق األدبي
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 خالل من ،المجتمع في الجريمة لوضع مستقبلية نظرة الى شكلة، ويمكن الوصولالم لسبب
 فتحليل الواقع، أرض على األفراد مع تتطابق الرواية داخل وتطوره. كما أن الشخصيات األدب

 الشخصية بين المجتمع، والتفاعل داخل الفردية الممارسات فهم لىإ يؤدي الرواية في الشخصية
 في تسهم الروايةفي  الجريمة دراسةو المجتمع،  داخل بيئته مع الفرد تفاعل كييحا الرواية وبيئة

 قبل من لها عالجية أو وقائية حلول وضع وتسهيل ،المجتمع في ظهورهاأسباب  فهم
 .المختصين

 جلأ من النص نفس وعلم ،النص جتماعإ علم على التي تركزّ األبحاث توصي الدراسة بتطوير و 
 تعتبر الدراسات المجتمع الفلسطيني، فهذه في الجريمة ظهور تدعم التي لالعوام همأ  عن الكشف
  الفلسطيني، المجتمع في واالنحراف الجريمة مجال في هاؤ جراإ يتم التي الميدانية راساتللدّ  مكملة

 عن الكشف جلأ من ،المحلية الروايات دراسة الجريمة في والمختصين الباحثين على كما يجب
 التي القضايا ونقاش تناول على عالمإلا تسليط المستقبلية، وضرورة للوقاية يمةالجر  مسببات همأ 

 أهم وبيان ،المجتمعي العام الرأي تشكيل في مهم هذا ألن ؛عام رأي كقضايا الروايات تطرحها
 .فيه الجريمة واالنحراف ظهور الى تؤدي التي السلبية الممارسات
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Abstract 

This study has focused on studying the crime in the Palestinian society in light of its 

literary production through examining the Palestinian novel specifically. This is done 

to clarify its importance and power to explore the reasons behind crime or the factors 

that lead to its occurrence in the society. That was done through analyzing the textual 

structure for the novels included in the study and explaining the way in which the 

character interacts with the surrounded environment and its relation to the emergence 

of the crime or the deviant behavior. These crime- related components are explored 

through the application of criminology theories on the text in order to explore the 

crime in the social reality, that is derived form the writer's real life and which he 

transfers into his story. 

The study aimed to analyze some Palestinian novels that have dealt with a number of 

issues, which lead to the emergence of crime. The objective of this is studying them 

and exploring the reasons behind the emergence of crime in the society, in addition to 

analyzing the main factors that supported its emergence, whether political, economic, 

social or other secondary factors. 

  Different questions were raised to be answered through the study, among which are 

"what is the structure of the Palestinian novel that talks about crime and deviation 

issues?"  In addition, "how does the Palestinian novel reflect the components of the 

novel which is connected with crime and deviation?" 

To answer these questions, the descriptive analytical approach was used where eight 

Palestinian novels differ in the crime related issues were analyzed and reviewed. This 

was done through analyzing the content of the novels' texts and conducting meetings 

with six of the Palestinian authors and critics to answer a number of open questions. 

The study has concluded to some results, among which is the absence of the 



 
 

 ك
 

separation between the concepts of crime and deviation or any kind of differentiation 

in anyway within the study's novels. It has also concluded that there is a clear 

connection between the issues stated in the novel, and these results were analyzed 

through criminology theories. 

The study's conclusions clarify that the novel is a reflection for the reality in the 

society, and that there is a possibility to shed some light on crime in the Palestinian 

society through the literary production according to the literature sociology science, 

and depending on criminology theories in the analysis. This leads to knowing the 

reason behind the problem and it might be possible to have a future vision about the 

crime's situation in the society through literature and its development. 

The characters in the novel do match people in reality. This means that analyzing a 

character in a novel leads to understanding the individual practices in the society. In 

addition, the interaction between the character and the novel's environment simulates 

the interaction between the individual and his environment in the society. Moreover, 

studying the crime in the novel contributes to understanding the reasons behind its 

emergence in the society and making it easy to have preventive or therapeutic 

solutions by specialists. 

The study recommends that the researches that focus on the sociology and the 

psychology of the text should be developed in order to explore the main factors that 

support the appearance of crime in the Palestinian society. These studies considered 

complementary for the field visits that are conducted in the field of crime and 

deviation in the Palestinian society. The researchers and specialists in crime should 

also study the local novels to explore the main reasons behind crime in order to avoid 

it in the future, and media should discuss the issues stated by and in the novels as 

public opinion issues. This is important in forming the social public opinion and 

showing the main negative practices that lead to the appearance of crime and 

deviation.                                                                                                                           
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 الفصل األول

 لى الدراسةإالمدخل 

 المقدمة1.1
وتوجيهه في  الرأي العامتشكيل في  اومؤثرً  ا،كبيرً  اتلعب الرواية أو القصة في العصر الحالي دورً 

ولها مكانها ودورها الكبير في مالمسة الواقع المعاش، كما أن انتشارها المجتمعات البشرية، 
، فالقصة المكتوبة أو أخرى ق عالمي أضاف لها أهمية الواسع بين جميع فئات المجتمع على نطا

الرواية تعبر عن ذاكرة الشعوب ومشاكلها وقضاياها التي ناضلت من أجلها أو تلك التي تعيش 
لتحقيق غاياتها فيها، والرواية ال تنحصر داخل إطار أو قضية محددة بل تتنوع في المواضيع 

ياسة س توية بين أسطرها مواضيعمح ،ن والمكانطرحها بثوب فضفاض من الزماوتالتي تناقشها 
 .وغيرها دينيةواجتماعية واقتصادية و 

( هي إطار فكري يحاول من خالله الكاتب وضع العقل على أول 1992) ديفيدحسب والرواية  
و تداعياتها على جميع جوانب المجتمع التي تظهر أو تأثيراتها أخطوة إلدراك المشكلة المطروحة 

ضية المطروحة على شكل قصة. ورواية الجريمة لها دور مهم في إلقاء الضوء على فيه هذه الق
وأهم ما يقوم به الكاتب  .مسببات الجريمة أو كبحها من خالل بيان األثر السلبي على مرتكبها



2 
 

في رواية الجريمة هو طرح الفكرة عن كيفية تبلور هذه الظاهرة الخطرة في المجتمع، وما 
فبناء واقع اجتماعي داخل  ؟،اب تطورها وماهي تداعيات تفشيها وأثرها السلبيمركباتها، وما أسب

قصته يسهم بشكل كبير في تحليل إلى القصة مستمد من الواقع المعاش للكاتب، والذي ينقله 
ألن  ؛لى وسائل الوقايةإوحتى  ،ى الدوافع واألسبابإلالواقع والوصول  فيكيفية ظهور الجريمة 

من مالحظته على أرض الواقع كما أن  االنص بشكل أكثر وضوحً في  اًل ماثالمجتمع يكون 
عن طبيعة األشخاص داخل المجتمع،  احقيقيً  اطينا نموذجً الرواية تع فيالشخصيات المتنوعة 

فقط على  اطرح نماذج عن جرائم قد تكون حكرً ا تعمل القصة الروائية على ايصال فكرة و وأحيانً 
لى الشرطة أو األجهزة الرسمية إطرح قضايا مجتمعية قد ال تصل من خالل ، الرسمية األجهزة

لضوء على قضايا في المجتمع قد ال يعتبرها القانون جرائم ولكنها عامل مؤثر في القاء إ)أي 
 تغذية الجريمة(.

في لى وجود رواية الجريمة بشكلها الناضج كما إ رتفتق (،2010)الساوري حسب  والرواية العربية
تغفل عنها من  ولمو القضية المطروحة، أها محور القصة وجعل ،ي اهتم بالجرائمالغرب، الذ

أما الرواية تأثير في ظهورها، و ثقافية كان لها أو سياسية أاجتماعية  أحداثخالل زجها ضمن 
مدرسة كاملة ومستقلة تهتم برواية الجريمة والقصة البوليسية المهتمة بتحليل فلها  األوروبية

لى أصل الجرائم في المجتمع من خالل الكتابة إع قياسات منهجية للوصول الجرائم ووض
ن إفي الرواية الغربية و  اإلجراميةالروائية. وقد قام علماء الجريمة بتحليل البناء اللغوي للشخصية 

ًءا يشكل جز داخل الرواية مع البيئة والشخصيات  األحداثن تفاعل أل ؛كانت مرتكزة على الخيال
 ن المجتمع وحياة األفراد.م أال يتجز 

( من 2013) دروشالبناء االجتماعي في القصص حسب  يتم تحليل التفاعل بين الشخصية و 
)وهذه الدراسة تسمى  خالل االنطالق في دراسة العوامل النفسية والبناء االجتماعي للشخصيات

قة الفرد باألدوار فيه األحداث من خالل عال تجري األدب( والذي  ابسوسيولوجيا األدب وسايكولجي
الزماني والمكاني الذي تناولته القصة، ومحاولة ربط االتجاه  محيطهفي و المجتمع  فياالجتماعية 

 من خالل شخصياته. إبرازهلى إوعالم الخطاب الذي يسعى الكاتب  بين عوالم النص
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ظهرت  كيف :العربية في فلسطينالضوء على الجريمة في الرواية  إلقاءومن هنا سوف أحاول 
تم  وكيف ، وأهم العوامل المسببة لها،تم طرحهايوتبلورت كقضية ذات أهمية، وأهم الجرائم التي 

 .الجريمةوفق نظريات علم  وتحليلهاالجريمة في هذه الروايات؟، بناء 

 لدراسةمشكلة ا 1.2

 مجتمعال مستوى  على قراءة األكثر ولكونها العام الرأي تكوين في امؤثرً  اعنصرً  الرواية باعتبار
 لمعرض الفلسطينية الثقافة لوزارة النهائي التقرير حسب)  للرواية المبيعاب نسبة حسب الفلسطيني

 المعاش واقعنا من يتجرأ ال اجزءً  أصبحت الجريمة أن وبما ،(2012 فلسطين، في الثامن الكتاب
 المعيقات أكبر من وأصبحت شكل من وأكثر صعيد من أكثر على منتشرة ظاهرة وأصبحت
 نغفل ال أن علينا جبو  العالم، أنحاء جميع في البشرية المجتمعات أمن تزعزع التي والمشاكل

 الوسائل جانب لىإ وسيلة استخدامه أجل من االجتماعي العام الرأي في مؤثر هو ما أكثر عن
 والتصادم والثقافي السياسي والصراع االحتالل ظل وفي ،لمكافحة الجريمة والوقاية منها خرى األ

 تكرس وبداية الغربية، والعولمة االستعمارية السياسات بين الفلسطيني المجتمع في الحضاري 
 الوسائل كل استثمار أهمية أفق لدينا فتح خطيرة بديلة ثقافات ونشوء ،وتبلورها ،غتراباال ظاهرة

 تتناول ،منها جزء والفلسطينية العربية والرواية. للجريمة المغذية الظواهر لهذه التصدي أجل من
 والتغافلعلى الظاهرة،  الضوء إلقاء من أجل الفكرة طرح بشكل محدود، من خالل الجريمة قضايا

 والوقاية. العالج طرح عن

 ودراسة ،بها اإلهتمام يجب لمجتمعه، ومرآة  الفلسطيني الشعب ثقافة من جزء الرواية أن بما 
 الفلسطيني االجتماعي البناء في ضعفوال القوة نقاط استنباط أجل من علمية خلفية وفق تكوينها

 دراسة ذلك من واألهم نموها، تعيق تدابير أخذ أجل من مستقباًل  الجريمة تبلور في تسهم قد التي
 الواقع من وأبعد ،شمولية أكثر نظرة لىإ للوصول والمجتمع الشخصية بين المتبادلة العالقة

إال  فلسطينية، روايات توفر من بالرغمو  وبالتالي ،المشكلة جذور خاللها من لنستكشف الملموس
أنه لم يتم التوجه إلى تسليط الضوء على الجريمة من خاللها، وخاصة من خالل علم غجتماع 

هل استطاعت الرواية  التالي: ن مشكلة الدراسة تكمن في اإلجابة على السؤالومن هنا فإ النص،
 الغربية وقطاع غزة ؟يمة في الضفة ن تسلط الضوء على واقع الجر أالفلسطينية 
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 أهمية الدراسة 1.3
 : للبحث النظرية األهمية

يرسم صورة  دبياأل نتاجفاإل ،المجتمع داخل يحدث لما ومرآة  انعكاس هي الرواية أن على التأكيد
 يشعر ولم ،تأثيرها يالمس لم قضايا كتابة يستطيع ال فالكاتب األحداث،فيه  تدورالذي  المجتمع

 بشكل بعد فيما تأثيرها يظهر لم قضايا تطور يالحظ أن بالمجتمع محتك ردكف يستطيع فهو .بها
وعليه فإنه يكتب عن القضايا التي يعيشها ورأى . الرسمية المؤسسات تلحظها ولم ،واضح

 المجتمع في واالنحراف الجريمة مالحظة في تكمن الدراسة فأهمية المنطلق هذا ومنتأثيرها، 
 ومعرفة الخاص، طارهإ داخل شخصياتها تتحرك والتي ت كتب التي الرواية خالل من الفلسطيني

 على الضوء تنبع األهمية من إلقاء كما المجتمع، في الجريمة نشوء في تساعد التي األسباب
 من وذلك المتوقع، بالعمق قضايا هكذا مثل تبني في قصورها وأ ،دراسات هكذا غياب سبب
 العربية المكتبة ثراءإ العملية هذه شأن ومن. سبالمنا الجريمة علم بأدب االستعانة خالل

 .بمثل هذه الدراسات الحديثة والفلسطينية

 :للبحث العملية األهمية

 كيفية حول األساسي سؤاله عن االجابة هي، البحث جراءإ عن تنتج قد التي العملية الفائدة نإ 
 تكون  النص داخل المكتوبة ةالجريم ألن الرواية خالل من الفلسطيني المجتمع في الجريمة دراسة
 تفاصيل في تضعنا فالرواية. أخرى  تطبيقية دراسات ألي بالنسبة المجتمع مع تفاعاًل  أكثر

 دراسة أهمية أظهر األدب اجتماع وعلم المحيطة، البيئة مع الشخصيات احتكاك بسبب ظهورها
 خالل من الباحث ديي بين بتفاعالته المجتمع تضع ألنها ؛النص خالل من االجتماعية الظواهر

 اللغوي  النسق دراسة على يعمل النص اجتماع علم إن( 2011) زيما أكده ما وهذا مقروء نص
 للقيم فليس وانسجامه، تناقضاته بكل انتاجه وتعيد تحاكيه الواقع، تكتنف اجتماعية بنية بوصفه

 اجتماعية اتصراع هي النص داخل التركيبية فالدالالت اللغة، عن مستقل وجود االجتماعية
 لهذهو ، األكبر المحيط عن منقواًل  مصغًرا مجتمًعا يعد االدبي النصف لذلك وسياسية واقتصادية

 شأنها من الكتابة وهذه الجريمة، حول للكتابة إذ قد تدفعهم الفلسطينيين لألدباء أهمية الدراسة
 .الفلسطيني معالمجت في والجريمة ،باالنحراف مرتبطة قضايا برازإو  ،العام الرأي ثارةإ
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 :الجنائية ةالعدال وأجهزة الجنائية وللسياسة الجتماعية للسياسات األهمية

 معلومات توفير في تساهمقد  فالدراسة ،االجتماعية السياسة لمقرري  البحث ألهمية بالنسبة
 داخل واالختالف التباين تتناول فالرواية ،واضح بشكل ظاهرة تكون  ال قد المجتمع في وحقائق

 المحيطة والبيئة الفرد بين العالقة لتفاصيل رابطةً  ،قمعمّ  بشكل والغنية الفقيرة المجتمع قاتطب
 .السياسات ومتخذي ري لمقرّ  ضرورية المعلومات وهذه به،

 ما مع تتعامل األجهزة هذه أن في فتكمن الجنائية العدالة ألجهزة البحث ألهمية بالنسبة أما 
  هذه يجعل ما ،والقانون  القيم عن منحرفة انتهاكات وأ ،مةالجري عن معلومات من ليهاإ يصل

 .رسمي بشكل  معرفتها قبل والجريمة االنحراف مظاهر اكتشاف  على قادرة األجهزة

 ظهور من تحمي قد وقائية تدابير أخذ على األجهزة هذه في المختص الدراسة هذه تساعدو 
 تحليل خالل من وذلك ظهورها، وأسباب ،الوصفية كباتهامرّ  معرفة بعد المجتمع في الجريمة

 .األدبي النص
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 مصطلحات الدراسة 1.4

 :الرواية

 انتشارا الفنون  أكثر ومن صفاتها أنها طويلة؛ ونثرية خيالية قصة بأنها( 2014) نقاوه يعرفها 
 سواء المختلفة والقضايا والمواضيع األمور في بالتشويق تتميز. النثريّ  األدب فنون  بين وشهرة
 أو المألوف غير وإظهار اإلصالح عن يتحدث وبعضها فلسفية، أو اجتماعية أو أخالقية أكانت
 .والترفيه للتسلية الرواية هدف يكون 

 :الجريمة رواية

 عنها، والكشف بالجرائم، يهتم الذي األدبي النوع بأنها( (Franks, 2011 فرانكس يعرفها 
 .االجتماعية ةالبيئ مع وتفاعلهم ودوافعهم والمجرمين

 :األدب سوسيولجي

 بدراسة يهتم والذي الثقافة، اجتماع علم فروع  أحد بأنه( Andrew, 2005) آندرو يعرفه 
 األدب من خالل ربط وتأوياًل، وتفسيًرا، فهًما، اجتماعي: من منطلق األدبية والوقائع الظواهر،

 ورصد المجتمعي، سياقها ضوء في والجمالية الفنية، اإلبداعات ودراسة االجتماعية، بالمؤسسات
 .بالمجتمع األدب تصل التي المباشرة وغير المباشرة، العالقات مختلف

 :األدب سايكولوجي

 النفسية والجوانب األدبية، األعمال محتوى  بين يربط الذي العلم بأنه( 2003) عدس يعرفه 
 .النفسي التحليل لنظريات المختلفة المفاهيم خالل من بها الخاصة

 لم الجريمة:ع

 ليحدد واجتماعية فردية كظاهرة الجريمة أسباب يدرس الذي العلم ( هو2012يعرفه الحسيني ) 
 .المتنوعة مظاهرها في وتفسرها تحكمها التي القوانين
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 أهداف الدراسة 1.3

 طرح وقدرتهاعلى الرواية هميةأ  على ءالضو  لقاءإهو: و عام ال كان إلجراء هذه الدراسة هدفان
 اإلنتاج على الضوء إلقاء وخاص هو:. الجريمة فيها بما المجتمع تواجه التي الياتشكاإل جميع

 الجريمة ظهور في ساعدت ،مؤثرة اجتماعية قضايا تناولت التي( الروايات) الفلسطيني األدبي
 ،تبلورها أسباب واستكشاف دراستها أجل من أخرى، قضايا جانب ىإل ،والتقاليد ،العادات مثل

 في فلسطين العربية الرواية تجربة قصور وبسبب، ظهورها ىإل أدت التي ختلفةالم والعوامل
 تناول في القصور أسباب على الضوء لقاءإ لىإ فإنها تهدف الجريمة، قضايا طرح فيخاصة 

 قصة بناء جلأ من الفلسطيني الكاتب منها ينطلق ساسيةأ نقاط وضع محاولةفي  القضايا هذه
 ظاهرة نموو  ،الفرد في البيئة أثر تبين تامة بهيكلية جراماإل ضاياق تتناول قصة وأ ،بوليسية
 .منها والوقاية ،معالجتها يمكن وكيف ،الجريمة

والدراسة ترتكز على استكشاف الجريمة ومركباتها، من خالل النص األدبي فقط، ولم يكن هدف 
وبالتالي لم يكن هناك الدراسة مقارنة ظواهر الجريمة في الرواية كما تنعكس على أرض الواقع، 

ضرورة لمراجعة الجريمة على تنوع أشكالها في المجتمع الفلسطيني، على ضوء الدراسات 
 الميدانية.
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 أسئلة الدراسة 1.5
 

 :سؤال الدراسة المركزي .  1.5.1

تم طرح أي حلول من كيف تطرقت الرواية الفلسطينية لقضايا الجريمة بجميع مركباتها، وهل 
 مصادر قصورها؟ وماأجل مواجهتها، 

 

 األسئلة الفرعية:.  1.5.2
 والجريمة؟ االنحراف لقضايا تتطرق  التي الفلسسطينية الروايةكيف تمت كتابة   -1
 الشخصيات،) والجريمة باالنحراف المرتبطة مركباتال الفلسطينية الرواية تعكس كيف -2

 ؟(وغيرها الدوافع المظاهر، المجريات،و 
 ؟ داخل الرواية ومركباتهالقضايا الجريمة  عرضه يف الجريمة علم بنظريات الكاتب تأثر هل -3
 ،واالقتصادي ،واالجتماعي، السياسي) الفلسطيني الواقع الرواية مركبات تعكس كيف -4

  ؟(لثقافيوا
 والجريمة االنحراف لمظاهر هاتفسير  في اجتماعية وعوامل داخلية لعوامل الرواية تتطرق  هل -5

 الفلسطيني؟ العربي المجتمع في
 هذا أسبابما و  ،والجريمة االنحراف مع تعاملهافي  الفلسطينية الرواية في قصورال أوجه ما -6

 القصور؟
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 الثاني الفصل
  اإلطار النظري  2

 

 عامة الرواية على ي ركز والذي العام النظري  راألول، اإلطا: نظريين بإطارين االستعانة تتم
 وعالقتها الرواية حول تمحورت وعربية غربية ةميداني دراسات ،والثاني خاصة، الجريمة ورواية

 .الطرح خالل معا اإلطارين دمج سيتم. والجريمة باالنحراف

 الرواية تعريفها وأشكالها 2.1 

 وأنواعها: الرواية مفهوم. 2.1.1

 من النوع هذا في الكبير التطور بسبب الروائي األدبي للفن واحد تعريف حصر نستطيع ال
 من األخرى  األنواع على وتفضيله ،به األدباء من كبير عدد واهتمام الي،الح العصر في األدب
 األخرى  والنفسية االجتماعية بالعلوم وصلته والمواضيع األفكار طرح في لشموليته األدب

 المجتمع فرادأ نتاجاتإ همأ  من الرواية وتعد وطموحه، وتطلعاته اإلنسان بانفعاالت المرتبطة
 التطورات  مناقشة يتم القصة هذه خالل ومن ،ينمعين وزمان مكان يف قضية تطرح قصة لكونها

 المواطن يجهلها قد تفاصيل على الضوء من خالل إلقاء االجتماعية واالنفعاالت والقضايا
 .العادي
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 نثري  سرد: "بأنها( 186. ص ،1984) والشراب وهبي حسب الرواية تعريف إيجاز ويمكننا 
 مضمون  باختالف األهمية في اختالفها مع واحد وقت في اصرعن عدة فيه تجتمع طويل، خيالي

 وطرح ،الخارجي والعالم ،المجتمع وتصوير ،النفسي والتحليل ،الحدث هي العناصر وهذه الرواية،
 فهاوعرّ  ،"داخلها المطروحة القضية تناول في خيالي شاعري  عنصر وجود جانب لىإ األفكار،
 وفرض  عنه والترفيه اإلنسان طبيعة ستكشافال ديدج فن" بأنها( Goodyer, 2008) جوديير
 ."معها للتفاعل ئ القار  على الرواية لشخصيات الشخصية التجربة

 أي ثقافة من يتجزأ ال اجزءً  أصبحت ألنها ؛معين تعريف في حصره من وسعأ الرواية ومفهوم 
 .وتطلعاته آماله عن معبرة وصورة شعب

 ونوعية نمط في والتطور االختالف يالحظ مجتمع ألي الروائي اإلرث تطور على المطلع
 تشكيل في كبير بشكل وأسهمت الشعوب تاريخ من مرحلة كل رافقت والتي المطروحة القضايا

 ألنها ؛والسياسية واالجتماعية الثقافية حياتة نمط في المستمر تأثيرها خالل من له، الثقافية الهوية
 قد الرواية فإن ،(1999)كونديرا  وحسب عينة،م ألهداف بحتة نسانيةإ قضية رحم من خرجت

 المغامرة عن فتساءلت الوجود، جوانب مختلف الخاص وبمنطقها الخاصة بطريقتها اكتشفت
 تجذر اكتشفت أنها كما للمشاعر السرية الحياة عن والكشف فراداأل بداخل يدور ما وفحصت

 .البشري  السلوك اتقرار  في الالعقالني التدخل على وعكفت التاريخ، في االنسان

 لألمم، الثقافية والتحوالت الهويات صياغة في تسهم الروايات نإف( 2013)ابراهيم  وحسب 
 تلك في المجتمعات لتلك واالجتماعية الثقافية نساقاأل عن كشفت وروبيةاأل الفروسية فروايات
  ذلك في بما عياالجتما الحراك صورت عشر التاسع القرن  في العربية الرواية أن كما الحقبة،
 .واآلخر الذات عن الجماعية والتصورات العامة القيم منظومة

 طرح كيفية في امؤثرً ا صرً نع وتكون  األدبية هويتها تشكل عناصر عدة على الرواية تعتمدو 
 :هي الرواية عناصر وأهم النص، داخل المتناولة القضية
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 :الشخصيات -1
 لىإ تسعى التي واألهداف التطلعات لتحم ألنها العمل داخل المحوري  العنصر وهي 

 الفرح وأ بالخوف احساسها للقارئ  لتنقل النص داخل حية تكون  نأ يجب أنها كما تحقيقها،
 .والمتلقي الكاتب بين الرئيسي التفاعل عنصر تمثل ألنها

 الدور تلعب والتي البطل شخصية :اوهم قسمين لىإ الرواية داخل الشخصية وتنقسم 
 الحدث تطور في فعاالً  وعنصًرا القصة، أحداث في مؤثًرا جزًءا ، وتكون صةالق في المحوري 
األخرى التي تؤثر في الحدث ولكن  الثانوية اتالشخصي جانب لىإالمطروحة،  والقضية

 بشكل محدود.
 
 : الحبكة -2

 الحبكة :هما الحبكة ألحداث رئيسيان انوعن ويوجد المكتوبة، القصة أحداث سير طريقة
 األحداث تبدأ التي: المركبة الحبكةو  ومتتابع، تدريجي بشكل القصة تتطور أن أي: النمطية

 .إليها أدت التي األحداث استعراض يتم ثم بالنهاية، فيها
 
 : الموضوع -3

 وأ اجتماعية وأ سياسية بين ما نوعيتها أي الرواية أحداث حولها تدور التي القضية وهي
 .كتابتها ورومح القصة أساس الموضوع ويعتبر رومانسية،

 :والمكان الزمان -4
 :الرواية زمن -أ
 زمن وأ الماضي من قصص وأ الحاضر بين ما القصة أحداث فيه تجري  يالذ الزمن 

 .الكاتب يحدده
 :الرواية مكان -ب
 اماكن وأ قرية وأ مدينة بين ما األحداث فيه تجري  ذيال المادي المكاني طاراإل وهو 

 المدن. هذه داخل محددة
 : العقدة -5
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 ومعها الشخصيات حياة في المفصلية النقطة تعتبر والتي االحداث في الصراع طةنق وهي
 .الروائي المشهد مع بالتفاعل القارئ  يبدأ
 :الحوار -6
 وجهات بعرض الكاتب يقوم خاللها من والتي الشخصيات بين الكالم وتبادل المحادثة وهو 

 .بينها فيما والصراع المختلفة النظر

 الخيال، وحي من تكون  قد وأخرى  نسانيةاإل بالتجارب متعلقة وضوعاتم عدة تتناول والرواية
 ت نتج الذي المجتمع داخل الحالي المشهد ختؤرّ  ووقائع أشخاًصا، تصور الواقعية والروايات

ّتاب فيه،  تظهر التي البارزة والقضايا نسانيةاإل التجارب نقل لىإ يسعون  الواقعية الرواية وك 
 قد أو سلبية تأثيرات لها يكون  التي الظاهرة هذه على الضوء سلطي نص لىإ المجتمع داخل
 .األحيان بعض في ابيةإيج تكون 

 عن تميزها أساسية سمات أربع ،(2003) وآخرون  مطر أبو حسب أدبًيا، شكاًل  ـبوصفها للرواية
 : هي األدبية األنماط باقي

 خالل من قصتها ت حكى التي المسرحية عن تختلف وبهذا راٍو، يحكيه سرديّ  أدبي شكل  -1
 .شخصياتها وأفعال أقوال

  أكثر الشخصيات من عدًدا وتضم أطول زمنية فترة وت غطي القصيرة القصة من أطول -2
 أحداث عن يحكيان اللذين الذاتية والسيرة التأريخ عن تختلف وبذلك الخيال، قوامه عمل -3

 .حقيقية وأشخاص

 أشكال على تقتصر ولم ظهورها سنوات عبر طورت كبير، عالم فهي الروايات ألنواع بالنسبة أما
 متطورة وهي متباينة سمات ذات مختلفة مجتمعات في فكرية تيارات عن انبثقت ألنها محددة

 :وهي أنواع بعدة( 1998) مرتاض ويصنفها باستمرار،

 :الرومانسية الرواية -1
 المجتمع تمشكال إلى فتتتل وال والمثالية، الحب قصص عليها تغلب التي الرواية وهي

  .العاطفية المغامرة على الرواية عقدة وتقوم. األخرى  السياسية المشكالت أو الحكم أو
 :البوليسية الرواية -2
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 في الرواية ت قدم حيث واإلثارة التشويق قوامها البوليسية، الجريمة رواية عليها ي طلق أو
 خالل من المجرم نع لبحثل ،للرواية قراءته طوال هاحلّ  لىإ القارئ  يسعى ألغاز صورة

 .الجريمة أحداث تتبع
 :التاريخية الرواية -3

 ورواية ،اأيًض  وشخصياته بل التاريخ من أحداثه يستمد الذي السردي النمط ذلك هو
 شهدتها وأبطااًل  عظيمة وشخصيات اأحداثً  تقص دائًما ألنها ؛الماضي رواية هي التاريخ

 .بالماضي الصلة يقتوث وه التاريخية الروايةهدف ف. السابقة العصور
 

 :السياسية الرواية
. والحكومة الحكم ضد السائد للفكر المعارضة المبادئ رواية هي أو النضال، رواية هي

 بشكل إما ذلك ويكون  الساحة، على الموجودة السياسية القضايا تناقش السياسية فالرواية
 .الرمزية استخدام طريق عن ،موضوعاتلل مباشر غير أو مباشر

 
 :الوطنية ايةالرو  -4

 الذي االستعمار براثن من الحرية عن والبحث الوطن أجل من التضحية روايات هي
 شعب نضال يقدم الذي بعينه واحد بطل الحربية الرواية في األحداث ويمثل. الظلم يمثل

 .بأكمله
 :الواقعية الرواية -5

. للرواية الدرامية األساليب خالل من حقيقية وأحداث واقعيين أشخاص لقصص سرد هي
 المجتمع لخدمة الرواية مضمون  يقدمه الذي الواقع هذا تغيير إلى تهدف ما اوغالبً 

 .لألزمات تتعرض إنسانية نماذج بتقديم وذلك والطاقات، اإليجابية القيم بتدعيم وإصالحه
 

 :وحديًثا قديًما ومضامينها الرواية تطور. 2.1.2 

 وشكلها االصطالحي تعريفها عن بعيًدا تابتهاك أهداف من تحتويه وما بمضمونها الرواية إن
 لالنتاج عديدة أشكال فهناك وتطورها، اإلنسانية ظهور مع وتالزمت نشأت ، قدالحديث وقالبها
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 على الباحثين بعض عنه قال االنتاج وهذا ومشاكلهم، البشر النفعاالت والمؤرخ المتراكم البشري 
 وكتابته تدوينه دوافع ألن الحالي؛ عصرنا في واياتالر  يشبه بأنه( 2010) باقري،:  المثال سبيل
 ومشاكلهم وتأثرهم البشر انفعاالت عن الحديث في تتمثل الدوافع وهذه الحالية، الرواية مع ةمتشاب

 في به المحيطة البيئة مع نسانياإل التفاعل في التطور هذا مالحظة ويمكن وتطلعاتهم، وهمومهم
 والشعر الشعبي الموروث وقصص ساطيراأل :مثل ديمةالق الحضارات عصر منذ أشكال عدة

 .يلعربا

 مالي، الرأس الحياة ونمط البرجوازية بظهور البشرية المجتمعات داخل الرواية ظهور ارتبط
 قضايا ومناقشة تناول على القادر هو -التقليدية دبيةاأل المالحم عن بعيًدا- النثر ليصبح

 ه،ءبنا تزعزع التي والمشاكل المجتمع داخل التناقضات كتل على الضوء وإلقاء الحديث، المجتمع
 البطوالت تتضمن مواضيعها وكانت ،عشر السادس القرن  في اتقريبً  وروباأ في بدأت والرواية

 المرحلة هذه وامتازت الوسطى القرون  في وروباأ بأوضاع تأثرت ملحمية وقصص الفروسية
 مغيرة الفرنسية الثورة اندلعت نأ لىإ واحد نمط على المواضيع وسير والمعنوي  اللغوي  بالتكرار
 أكثر بشكل أفكارهم طرح على قادرين الكتاب وأصبح األوروبية المجتمعات في السائدة المفاهيم

 بشكل ليس ولكن المجتمع، تنقد التي الواقعية الروايات ظهور الفترة تلك في وبدأ قبل، من جرأة 
 .اليوم هو كما وعميق كبير

 تقليدية بين المفصلية الحركة كانت األولى العالمية الحرب نإ( Matz, 2004)  ماتس ويقول 
 بسبب فوضى، من سيليه وما والمستقبل الحضاري  الماضي بين فصلت ألنها ؛وحداثتها الرواية

 ذلك بعد ليظهر البشرية، للمجتمعات وعنيف مفاجئ تمزق  من ولىاأل العالمية الحرب حدثتهأ ما
 وانتقلت ومعتقدات، مفاهيم من تحمله وما البشرية للحياة الناقد الواقعي نصلل مالمح الغرب في

 ويضيف المتحدة، الواليات في اوتحديدً  األمريكية القارة لىإ وروباأ من الواعية األدبية النقلة هذه
 المعتمدة التقليدية بتحطيم الروائيين بدء في تمثلت الحديثة الرواية بدايات أن ،(2004) ماتس
 كانت التي وخاصة العرقية النزاعات قضايا تناول في والبدء المجتمعية والطقوس العادات على
 القضايا في التنويع الكتاب محاولة جانب لىإ الحروب، وقضايا أمريكيا في والسمر البيض بين
 من ستمرالم التقدم لتحقيق ،نسانيةاإل الثقافة ثراءإ جلأ من الواحدة، الدولة لحدود العابرة نسانيةاإل

 .االنسانية الحياة في تحيط التي والمخاطر خطاءاأل تدارك
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 نضجت التي العالمية الرواية في الحداثة مظاهر برزأ فإن  ،(Matz, 2004) ماتس وحسب
 نقد نطاق من والخروج تطرحها التي المواضيع شمولية فيتميزها   الثانية، العالمية الحرب بعد

 والتي الحياة جوانب جميع على تسري  التي التطور بمشاكل ملمااإل لىإ االجتماعية الطبقات
 ما بقدر االجتماعية البنية عن تتحدث ال الرواية وهنا نسانية،اإل قيمنا لتدمير عرضة تكون 

 من وتطلعاته حياته بنمط الفرد يتغير وكيف والتغيير التطور هذا ظل في الفرد مكان عن تتحدث
 الطبيعة نمط تغير تؤكد الحديثة والرواية المتطور، العالمي الصراع هذا زخم في االنخراط جلأ

 التي والتغييرات الطارئة المتغيرات هذه ضمن الفرد عالقة تحديد وتحاول بالفرد المحيطة الحياتية
 .سلوكه على طرأت

 من مشكالت عدة أمام العالمية الرواية حداثة وقفت -الحداثة بعد ما مرحلة -الحالي الوقت وفي 
 من اجزءً  شملت نهاأ من بالرغمو  االجتماعية، والفوضى التكنولوجية والعجائب العولمة همهاأ 

 .األولية الحداثة بمالمح تحتفظ الزالت نهاأ الإ ،الجديد الواقع هذا قضايا تناول

 بنفس تكن ولم القدم منذ وحدث قصة عن يتحدث كمضمون  فظهرت العربية للرواية بالنسبة اما
 في كان( 2004) الصادق حسب  العربية للقصة ظهور وأول اليوم، يهعل الموجودة الشكل

 الحديثة الرواية ولكن وليلة، ليلة الف وكتاب البخالء كتاب في الجاحظ عند العباسي دباأل
 للرواية الحديثة الترجمة حركة بداية خالل من بالغرب العرب المثقفين احتكاك خالل من انبثقت

 النصف بعد(  1992) شلش حسب األولي الظهور منحنى تأخذ عربيةال الرواية وبدأت الغربية،
  .عربية رواية 250 يقارب ما ظهرت( 1912-1870) عام وبين عشر الثامن القرن  من الثاني

 بعد ونضجت( 1997)وجولدمان  وكوهن تودوروف وفق بمضامينها العربية الرواية تطورت ثم 
 والريف، والعادات الشرف خلفية على القتل وضوعم عالجت التي هيكل حسين لمحمد زينب رواية

 بالقضايا مليئة عربية رواية مالمح رسمت التي، حسين وطه زيدان جورجي روايات ظهور ثم
 العربي الواقع على مضمونها في ارتكزت والتي والفلسفية، والدينية واالجتماعية والتاريخية النفسية

 .الغربي بالواقع التأثر دون 

 مطلع في تظهر العربية الرواية تقليدية في التغيير مالمح بدأت ،(2011) برادة حسب 
 شروط ضمن والثقافي السياسي الطرح بين تناغم شبه هناك كان حيث والسبعينيات الستينيات
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 كتابات المرحلة تلك بعد ظهرت ثم منفتحة، عربية قومية بتشييد والبدء االستعمار تصفية مرحلة
 في دهرتز ا التي بداعيةواإل الثقافية التوجهات مع القطيعة شبه ىعل تؤشر عربية بداعاتوإ

 وروح الثقافية الهوية وقيم التراث حياءإ على الجديدة الروائية الحركة لتنكب االستعمار، مرحلة
 لدى السائدة للتطلعات للتصدي ثقافية ثورةك يبدو المرحلة تلك في الفكري  نتاجاإل فكان الممانعة،
 شروط ضمن الحال هذا على الحداثة واستمرت واالصولية، المحافظة تاالطروحا أصحاب
 .المسيطر مكانة داخلها الدولة تتبوأ صراعية مجتمعية

 على العرب الكتاب قبلأسريع، و  بإيقاع المتغير العالم مع األدب تطور الالحقة العقود وفي 
 مقاومة في واالستمرار لعلموا العقل تامكانإ عليه تنطوي  وما الحديثة االزمنة حياة استكشاف

 العقدين في العربية الساحة لىإ عادت التي األصولية األفكار اطلقتها التي والماضوية الجمود
 والتي الماضي القرن  اتنثماني بداية مع ظهرت العربي األدب في الحداثة مالمح وأبرز االخيرين،

 وظفت والتي مجتمعاتها ألحوال دةالناق الجريئة المرأة  وكتابات الشباب روايات ظهور في تجلت
 .للواقع انتقادًيا وعًيا تبث نسانيةإ قيًما تعطي جديدة تعبيرية حوامل

 يد على م1920 عام( 1981)وادي  حسب ظهرت فقد ،وتطورها الفلسطينية للرواية بالنسبة اأم
 السياسي نىبالمنح وكانت الرواية الفلسطينية منذ نشأتها متأثرة ،الوارث رواية في بيدس خليل
 نتداباإل حكم تحت الرواية ظهور بداية مع فلسطين فوقوع األدبي، الواقع على نفسه فرض الذي

 للوضع انسياق ظل في الفلسطيني الكاتب جعلت والنكسة النكبة من تالها ماو  البريطاني
ة في كتابة الرواي ةالسياس عن نعزالفإن اإل( 2011) الجيوسي حسبو  عنه، والكتابة السياسي

 اللجوء ظروف عليهم هتفرض ما بسبب الفلسطينيين الكتاب بعض يد على بدأ الفلسطينية،
جبرا وغسان  ابراهيم جبرا روايات، وهذا ظهر في الهجرة بعد أخرى  عربية مجتمعات ومعايشة
 كنفاني.

 ةالكتاب من نتقالواإل م1987 عام انتفاضة بعد كانت الفلسطينية الرواية في التطور بداية لكن 
 على الضوء لقاءإ لىإ ايً تدريج نتقالاإل ثم والثورة والتضحية البطولة عن الكتابة لىإ المأساة عن

 مالمح من بالرغم حتالل،اإل عليه فرضها التي ظروفه ضمن خاص بشكل الفلسطيني المجتمع
 سحر قادتها فلسطينية روايات وجود عرف الفلسطيني األدب نأ الإ م1991 عام بعد التطور

 األدب مع مقارنة بسيط تأثير ذات كانت ولكنها التاريخ ذلك قبل االجتماعي الواقع لنقد فةخلي
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 مساهمة يشّكل"  الحالي الوضع في الفلسطيني األدب فإن ،(2001) الجيوسي وحسب السياسي،
 هذا تطّور وقد واإلبداع، بالحياة تنبض مساهمة وهي الحديثة، العربية الثقافة في فاعلة ثرية
 شّكلت كما ،عموًما الحديث العربي األدب في لتطوره مماثل بشكل الروائي الفن مجال في باألد

 وإبراهيم ،حبيبي وإميل ،جبرا إبراهيم وجبرا كنفاني غّسان تجارب مثل الطليعية، تجاربه بعض
 األحيان بعض وفي العربي، العالم في باستمرار الجارية التجارب في ة بناء مساهمات هللا، نصر

 العمل زال وما العربي األدب في لها مثيل ال فريدة معالجات الفلسطيني الروائي الفن نتجأ
 " . ونشاط حيوية بكل اماضيً  الفلسطيني الروائي الفن مجال في التجريبي

 : العام الرأي على الروايةتأثير  .2.1.3

 في كبير تأثير ولها ،لعالما أنحاء جميع في وقراءةً  تداواًل  الفنون األدبية أكثر من الرواية تعدّ 
 في ومؤثر كبير دور له أصبح األدب هذا انتشار سرعة ومع نسانية،اإل والتجربة العقل مخاطبة

( Keen, 2006) كيين حسب فالرواية فيها، والتأثير تطورها في والدفع البشرية الحياة تأريخ
 طريق عن يثاراإل شعور عنده وتدفع الحدث مع بالتعاطف يشعر القارئ  جعل على تعمل

 سلوكيات ممارسة في الوقوع القارئ  تجنيب لىإ يؤدي مما حزانهاأ أو الشخصيات بأفراح الشعور
 .بها يعجب محببة سلوكيات تقمص لىوإ خريناآل تؤذي ضارة

 فتعمل ،القارئ  دماغ داخل العصبية الخاليا عمل وتنشط تحفزّ  ،(2003)عيسى  حسب الروايةو 
 المقروءة الرواية فتعمل حوله، من للحياة ونظرته تفكيره نمط في ثيرالتأ على مباشر غير بشكل
 ما خالل من النص داخل معين حدث مع تفاعله بمجرد الفرد مواقف وتغيير الدوافع تحسين على

 التعاطف. بظاهرة يسمى

 السلبية في تتمثالن رئيسيتين وجهتين نحو الباب تفتح قد، التعاطف من تخلقه بما والرواية 
 من يهذب بشكل الرواية داخل والشخصية السرد مع للتعاطف الفرد يندفع قد أي يجابية،واإل

 يتلقى فقد صحيح، والعكس الضرر عليها وقع شخصية مع وتعاطفه حساسهإ خالل من سلوكه
 توخي أهمية لىإ يرجع الدور وهذا ،أيًضا سلوكه في العدوانية تكرس قد سلبية انفعاالت القارئ 
 السلبية ال الحميدة الصفات مع التعاطف شعور للقارئ  ينقل كي قصته سرد في الحذر الكاتب

 .سوية غير سلوكيات نحو دفعه وعدم فعله ردود في التحكم جلأ من
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 ليهإ الوصول تحاول فيما( 2003) عيسى حسب الفردي السلوك في الرواية تأثير خطورة وتكمن 
 لديه تخلقه نأ يمكن وما ،القارئ  الفرد فيه يشيع الذي المجتمع تقدم بمستوى  مقارنة الحداثة من
 النفس علماء وبعض الواقع، أرض على موجود هو وما معه تعاطف فيما االغتراب هالة من

 عطف استقطاب خالل من ير،يللتغ كوسيلة الرواية استخدام أهمية أقروا والتربوي  االجتماعي
 من النوع فهذا سوي، كاتب وتفكير مسلي سرد نتقاءإ خالل من الحميدة السلوكيات نحو القارئ 

 في بالمجتمع ترتقي سليمة اجتماعية ثقافة تشكيل في كبير بشكل يجابيإ تأثير له يكون  الروايات
 . جوانبه جميع

وهي في ذلك تقوم بما قد تقوم  ،قارئها لدى سريعة عاطفية استجابة تحقيق على تعمل فالرواية 
 وتلقي ،آخر لىإ مجتمع من التجربة تنقل الرواية أن كما ة،المرئي وأ المسموعة عالماإل وسائل به

 أخرى  مجتمعات في وظاهرة ومتطورةٍ  معينة مجتمعاتٍ  في تنمو مجتمعية أحداث على الضوء
 أفراد على الكبير الرواية لتأثير بالنسبة أما. معين بلد داخل محدود وغير اعالميً  خطابها وتجعل

 :في ثلتتم( 2011) صيني حسب فهي مجتمعها

 .آخر إلى اتجاه من التحول في عمًدا التسبب – 1

 .كامل تغيير إحداث في قصد بغير التسبب – 2

 .التغيير تقبل درجة في أو االتجاه في بسيط تغيير إحداث في التسبب – 3

 .مقصودة غير أو مقصودة بصورة التغيير، عملية تسهيل في المساهمة – 4

 .موجودةال واالتجاهات المواقف تعزيز – 5

 .التغيير منع في التسبب – 6

 للدماغ، الواعي بالنشاط الرتباطه( 1997) نويل حسب المتلقي لدى األدبي النص تأثيرنتج وي
 م دركة، لسانية كأدلة لألشياء تمثيالت بمعنى الصور من كأنواع نفسها تظهر األدبية فالمادة
 قبل من لهيمنة تخضع  التي غةالل من واالنفعاالت الصور هذه على يقبض العقلي فالوعي

 في الفرد نفس في اللغة تأثير ويكمن الناس، بين المنظمة التبادالت سيدة تكون  نهاأ أي المنطق،
 داخل االنفعاالت هذه وتفكيك تفصيل ويعتمد مفصل، غير بشكل داخلها االنفعاالت مرور كون 
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 فيعتمد العقلية مدركاته سبح بتأويلها يقوم حيث الخاصة، وتجاربه القارئ  خلفية على النص
 .فعاليتها تكمن وهنا العقلي الوعي حجم على التأثير حجم

 بسبب التأثر دون  الفرد عنها يمر فقد المرئية، وأ المسموعة األخرى  عالماإل لوسائل بالنسبة ماأ 
 تجعل التي اللغة عكس وهذا تطلعاته، وأ لمزاجه الوافدة المعلومة مالئمة عدم وأ ذهنه تشتت

 يسمى ما في المتلقي نفس في اللغة تأثير بالغ ويكمن الشخصي، وعيه حسب بها يتأثر لفردا
 والمسماة المشهورة نظريته حسب فرويد العالم عنها رعبّ  ما حسب وهي ،عالءواإل اللذة بمكافأة

 يهلد ألن خرين،اآل عن بعناية هامتهاست اليقظ الحالم يخفي"  تتمثل في ،(عالءواإل اللذة مكافأة)
 ال حالماأل تلك على االطالع هذا فإن عليها اطلعنا ولو الخجل، يستدعي ما هناك بأن اانطباعً 
 ةً معزوّ  كبيرة لذة نختبر فإننا الشخصية أحالمه نعتبره ما الكاتب لنا نقل اذا اما اللذه، لنا يجلب

 في رويدف كالم من ونلخص ،(1997نويل، ). " المتعة مصادر من الكثير تضافر لىإ شك بال
 الداخل من القارئ  تمس فردية مشاعر من الكاتب يكتبه قد عما ناتج النص مع الفرد تفاعل أن

 المليئة اللغة طريق عن الإ بتأثيرها والشعور ،عنها التعبير على اقادرً  حينها الفرد يكون  ال والتي
 .الكامن بشعوره حساسهبإ الفرد تجربة تغني التي والمفردات ،الشعرية بالصور

 الفردي شعور الال ينقل األدب بأن تضيف( يونغ كارل) مدرسة فإن( ت.د) البابلي وحسب
 التجربة لتستوعب تمتد للكاتب الفردية التجربة ألن للقراء؛ الجماعي شعور الال لىإ للكاتب

 التي العليا واألنماط بالنماذج عماقهاأ  في تحتفظ الروائية فالشخصية البشري، للتاريخ نسانيةاإل
 عن الفرد تركيب في النماذج هذه وتدخل المختلفة، جيالاأل عبر سانيةاإلن الثقافة في ختمرت

 يتحكم الذي الجمعي الشعور يستخدمها أداة  المدرسة هذه حسب فالكاتب نساني،اإل التخيل طريق
 .وممارساته نساناإل سلوكيات مختلف في

 فحسب شعوره، دون  النفسية القارئ  مشاكل حل لىإ الفرد سلوك تغيير في األدب تأثير ويتعدى
 خاصة عالقة ىإل تستند التي النفسية العمليات من مجموعة يعتبر النص فإن( 2003) عيسى

 للنص القارىء تبني ألن ؛والنص القارىء بين التبادل عملية وه هنا فالمهم والالشعور، اللغة بين
 لىإ شعتهأ أطياف يرسل ألدبيا فالنص به، يشعر عما امعبرً  ويجعله الخاصة، بسماته يسمه

 ضاءتهإو  "شيفرته" فك لىإ ويسعى منهجه، مع اوانسجامً  لفهمه، وفًقا المتلقي فيستجيب ،المتلقي
 تفسير ليكون  نفسه، للنص صياغة عادةإ  هاكأنّ  تبدو ،تركيبية تحليلية منظومة لىإ ااستنادً  انفسيً 
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 الحياة نحو ليندفع ،وهج نفسي فيه تأجيج طريق عن وقراره، الفرد لسكون  امتجاوزً  المقروء النص
  .جديدة بمفاهيم وتجربته ،فكره تضيء الشعورية ومكنونات برغبات

 رواية الجريمة 2.2

 :وأنواعها أشكالها الجريمة رواية.  2.2.1

نتاج حضاري معرفي يعبر عن عالقة الكائن إ( هي 2003) شلشواية الجريمة حسب إن ر 
ديث، وهنا يجب التفريق بينها وبين الرواية البوليسية ألن الرواية ن حالعاقل بعالم غامض متمدّ 

البوليسية جزء من رواية الجريمة وتتعلق بالطابع الجنائي، أما رواية الجريمة فهي أوسع في 
مفهومها وتشمل كافة أشكال الجرائم االقتصادية واالجتماعية وال تنحصر في الجرائم الجنائية 

 ة البوليسية.التي ركزت عليها الرواي

طار الرواية البوليسية، إوال تندرج ضمن  واقعية،وتصنف رواية الجريمة كجزء من الروايات ال
 ،بشكلها المفصل والعميق )السرقة موضوع الجرائموتركيزنا سيكون على الرواية التي ناقشت 

هنالك من ي )الطوبوغرافي(، لما والمخدرات( والحديث عن إطارها المكان ،واالغتصاب ،والقتل
وطيدة بين أصول هذا الجنس وفضاءاته المكانية، أي المكان الذي جرت فيه أحداث عالقة 

ة، ونقصد هنا البيئة التي ظهرت فيها رواية الجريمة، والمجال الذي تتحرك فيه شخصياتها، روايال
 وتقع فيه أحداثها.

ساهمت في دعم ظهورها مثل  فباإلضافة إلى العوامل األدبية، هناك عوامل اجتماعية واقتصادية 
ظاهرة العمران التي نتج عنها النزوح نحو المدن، وتكديس البنايات في مساحات ضيقة، مما 

 القتل، واالغتصاب(.و السرقة، و سمح بظهور بعض المظاهر الشاذة )كالجنس، 

 وهناك عدة أنواع لروايات الجريمة تم تصنيفها حسب القضية التي عالجتها، وهي تختلف فيما
 ( هي: (Willett, 1996أنواع رواية الجريمة حسب ويليت بينها بالشكل والمضمون، وأبرز

 رواية التجسس: -1
 التي تختص بالجرائم السياسية المتعلقة بالمنافسة بين القوى السياسية. 
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 الخيال العلمي: -2
 عندوجيا لو التي تختص بجرائم القتل والسطو المسلح والسرقة المعقدة والتي ترتكز على التكن 

 القيام بها.
 الخيال السياسي: -3
واالغتياالت  ،واالحزاب السياسية ،والديني ،التي تهتم بالجرائم الناتجة عن الصراع العرقي 

 واالنقالبات... الخ.
 (:االفانتازيا )األكثر شيوعً  -4
و أ ،والقتل بدافع الشرف ،غتصابقة بالجريمة كاإلالتي تناقش المواضيع االجتماعية المتعلّ  

بهذا النوع من الروايات ئ العالمي والعربي ملي اإلنتاجويعد ، و السرقةأ ،و المخدراتأ ،الغيرة
وبدأ هذا النوع من الروايات في  ،ثرة في حياة المجتمعات البشريةالتي تتحدث عن قضايا مؤّ 

 .م1789 فرنسيةالظهور في الغرب بعد الثورة ال
 
نساني، مة صنوان يتناوبان على المصير اإللجري( أن الرواية وا2003) بن عثمانا يقولكما 

ال من إرواية، فال يروي  من الجريمة لم يكن بإمكانها كتابة فالمجتمعات البشرية التي لم تعانِ 
و ظاهرة عانت منها أ ،أي من كان عنده دافع من أجل الكتابة لتأريخ مشكلة ،عاش الجريمة

الترهيب  أعمالومات الديكتاتورية من ظهور خفايا مخلفات الحكالمجتمعات البشرية في 
خلفتها الحروب والصراعات  الجرائمجديدة من أنواع  لى جانب، إوالتخويف وسلب الحريات

 .والحزبية السياسية ،الطائفية

فإن الرواية البوليسية التقليدية التي تعتمد على التحقيق والقتل والبوليس  (2015) وحسب وازن  
طار إفي العصر الحديث، فأصبحت الرواية البوليسية تندمج تحت أخذت تبتعد عن هذا الشكل 

لت كتب الرواية البوليسية بال جثة وال بوليس، وهذا ما حصل مع )، ية الجريمة العاممفهوم روا
عبقرية ا فيه ها تجلتفترة من الفترات، فالرواية عند الغرب هي مفخرة ألن روائيين بوليسيين جدد

المجتمع التي عانى منها منذ ظهور هذا الفن األدبي، فالرواية وحدها مؤرخة لكل مشاكل  ،وجوده
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من لها القدرة على أن تصهر بداخلها كل عناصر ومكونات المجتمع في نظام سردي صارم 
 تتيحه اللغة.

 :والحداثة في الشرق والغرببين التقليدية  ،رواية الجريمة .2.2.2  

 عدةل نتيجة ( في القرن السابع عشر2003) شارشر دب في الغرب حسب هذه النوع من األظهر 
دوار اعية ونتيجة التعقيد في تقسيم األوروبا بعد الثورة الفرنسية والصنأتطورات اجتماعية شهدتها 

للعمل والهجرة من الريف نحو المدن، ومع التطور الحديث في نهاية القرن التاسع عشر والذي 
وتعاطي  ،والطموح نحو السلطة ،مع مثل اتساع المدينةفي جميع جوانب المجت اجديدً  ابرز تطورً أ

 .لى ازدهار رواية الجريمةإما أدى موالثقافات البديلة،  ،للجوء للعنفوا ،والخمر ،المخدرات

( فإن ظهور هذا النوع من األدب بشكله الناضج كان على Scaggs, 2005) سكاجز وحسب
ازدهار وتطور أجهزة العدالة الجنائية في  م بعد1841يد الكاتب االمريكي إدغار أالن بو عام 

ويرجع بعض النقاد  ،الغرب، ولكن كان هناك ظهور لمالمح لهذا النوع من األدب في السابق
أسفار الكتاب المقدس، أما رواية الجريمة  إلىبداية ظهور هذا النوع من أدب الجريمة  الغربيين

مع ظهور  اكان ظهورها متزامنً ف ،اماعيً والتي تحدثت عن جرائم انتهاك ما هو متفق عليه اجت
ش هذا الكاتب في م على يد ناثانيل هوثورن، حيث ناق1850األدب البوليسي وظهرت عام 

، فالقصص البوليسية احدود ما هو متفق عليه اجتماعيً   نساني حسبنصوصه السلوك اإل
جة تتعامل مع ضابأجهزة عدالة جنائية ن واإلرتباط ،وعنصر التشويق ،الخيال :على تاعتمد

 .ومالحقة مجرم له وجوده ،والبحث عن األدلة ،الحدث من منطلق التحقيق

 او جماعية تمثل انتهاكً أأما رواية الجريمة فهي أكثر واقعية وتتحدث عن سلوكيات فردية  
في الروايات البوليسية المعتمدة  ظاهرٍ وهذا الجزء غير  ،اللقانون ولما هو متفق عليه اجتماعيً 

 عنصر التحقيق والشرطة في مالحقة المجرم.على 

 ،تطورها مع تطور المجتمعات ووما يوضح مدى ارتباط رواية الجريمة بالواقع الذي نقلت عنه ه
( فإن رواية الجريمة مع ظهورها كانت Rzepk & Horsley, 2010)ك وهورسليرزيب فحسب 

ر في القتل والسرقة ولكن بعد القرن واقعية خيالية ومرتبطة بالفقر وطبقات المجتمع الدنيا وتنحص
الوقائع بالطبقة  تالتاسع عشر أخذت مالمح هذا النوع من الروايات باالختالف حيث ارتبط
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واختلفت دوافع الجريمة فيها عن ما سبق، كما ظهر نوع جديد من الجرائم لم ى المجتمعية الوسط
 ،واالحتيال ،واالغواء ،والزنا ،تعدد الزوجات :تتطرق لها روايات الجريمة الكالسيكية مثل

وم المجرمين في الرجال بل تعداه لتظهر نساء مجرمات ارتبطن في هوالتزوير، ولم ينحصر مف
 أغلب األحيان في الطبقة المتوسطة من المجتمع.

لمكونات للرواية البوليسية في الدول العربية فإن الحديث عن ظهور مالمح ناضجة ا اما بالنسبة
في بداية الستينيات من القرن الماضي الذي ف( 2010) حليفيحسب  اتأخرة جدً جاء في مرحلة م

ثم اختفى، مرة أخرى، وراء البنية  -رواية وقصة قصيرة -شهد ظهور نماذج من القصة البوليسة
 .الواقعية، فتحول النص البوليسي إلى أداة لطرح القضايا االجتماعية

الغزو الثقافي وحركة الترجمة العربية لألدب هو  (2003) ن سبب هذا الجمود حسب شرشارإ 
الغربي، كما أن للعقم السياسي والسلطوية الحاكمة التي تسود البالد العربية مساهمة كبيرة في 

 الحد من ظهور هذا النمط من األدب.

كما ظهر في الغرب  جريمة( أن البيئة العربية ال يمكنها انتاج رواية 2012) تاج السر ويرى 
نتاج مثل هذا األدب بسبب االختالف إاعية في الوطن العربي ال يمكنها ة الحياة االجتمألن طبيع

نتاج نص إعة الحياة العربية ال يمكنها في بنائها وحركة شعوبها وعاداتهم وتراثهم، كما أن طبي
على  ايرصد مطاردة مجرم في الشارع، كما أن معظم قضايا الجريمة التي يتم تناولها تكون حكرً 

أن الكثير من الجرائم  عن فضاًل جهات الحكومية وال يمكن ألي شخص االطالع على ملفاتها، ال
 لبتة.أيكتاتورية وال يمكن الحديث عنها في الوطن العربي مرتبطة بالحكومات الد

  :إلنتاج الجريمة داخل الروايةجرامية وتفاعلها أنواع الجرائم والشخصية اإل 2.2.3 

مواكبة  وجاءت ،الغرب م فيأ في الشرق أكانت  المتناولة في األدب سواءاختلفت أنواع الجرائم 
لتطور المجتمعات البشرية التي انبثقت عنها، وهذه المواكبة للتطور جعلت مضمون الروايات وما 

لى آخر، فكل بيئة كانت إلى آخر ومن مكان إمن مواضيع تطرحها تختلف من عصر  تحتويه
االقتصادية التي كانت تمر بها، والرواية  وأتماعية والسياسية ب أوضاعها االجتنتج جرائم حس

التي ظهرت في الغرب قبل الشرق بقرون، تطورت بشكل متتابع عكس الرواية الشرقية التي 
ومن أبرز ميزات الجرائم، التي ظهرت في روايات الجريمة  .تأثرت بالرواية الغربية حين ظهورها



24 
 

( تطورها من مذكرات جنائية Rzepk & Horsley, 2010الغربية، حسب رزيبك  وهورسلي)
لى جانب إتل والعصابات والسرقة واالغتصاب لى قضايا تالمس جوهر المجتمع من القإشخصية 

ارتباطها بسلك العدالة الجنائية ودور المحاكم والشرطة والعقاب في التأثير في سير ونمو وتطور 
فبعد القرن  ،ة مع تطور المجتمعات البشريةجرامي، واختلف هذا النمط في الكتابإلالحدث ا

لى إلتنتقل من القتل  ،التاسع عشر تطورت مجمل القضايا التي تحدثت عنها روايات الجريمة
شر، وانتقل دور الجاني يز العنصري بين البيجرائم االغتصاب والسرقة واالتجار بالمخدرات والتم

خاصة في عمليات االبتزاز والتحرش لى المرأة كظهورها كشريك في الجريمة و إمن الرجل 
 .الجنسي واالستغالل المادي

تغير مع التطور  ،(Rzepk & Horsley, 2010)رزيبك وهورسلي حسب كما أن شكل الرواية 
الذي رافق جميع مجاالت المجتمع وظهور أجهزة عدالة جنائية تتمثل في السجون ومراكز 

مجتمع وارتباطها بنوع محدد من الجرائم، كجرائم التحقيق ونشوء طبقات اجتماعية مختلفة داخل ال
جل تحقيق مصالح أغلبها ألى جانب القتل من إة واالحتيال التي ارتبطت بالفقر السرقة البسيط

غسيل األموال والتهريب والتزوير والقتل المنظم ب، وظهور جرائم ارتبطت ةكانت شخصية ومادي
لى ظاهرة التمدن والتضخم السكاني، إظهورها رجع على ايدي عصابات منظمة كانت الروايات ت  

والتنافس على السلطة وما يرافقه  ءثلت في جرائم ذوي الياقات البيضاوبروز ظواهر للجريمة تم
 لطبقة الثرية.باشريفة والتي ارتبطت الغير من سلوكيات كالتزوير والمنافسة 

عن السابق وأصبح  اتلفت كليً اخ أما بالنسبة لرواية الجريمة في الغرب في الوقت الحالي فقد
(، فإن نظام 2016) فتحيهناك تغيير جذري في مضمونها والقضايا التي تعالجها، فحسب 

على  اا جديدً ا ونمطً ت رأسمالية بالمجمل قد فرضت وضعً المجتمعات األوروبية التي أصبح
ة الدولة األدب المناقش لقضايا المجتمع ومنها الجريمة، فمؤسسات المجتمع المدني وأجهز 

المختلفة التي اعتمدت على الحريات الفردية كانت معادية للجهاز البوليسي ونظام السلطة 
التنفيذي بشكل خاص وكانت قوة البوليس تعتبر شًرا ضرورًيا ينتقص من حريات الفرد وحقوقه، 

 ارئ.الطو ألنها كانت في مرحلة انتقالية بين مخلفات حكومات الحرب العالمية األولى وقوانين 

وليس الحكومي، هذه النظرة لجهاز الببنتاج األدبي الروائي تأثر اإل، فإن (2016) فتحيحسب و  
نسان والجرائم المجتمعية التي تنتهك مجمل ى مناقشة حريات األفراد وحقوق اإلإلفانتقلت الرواية 
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ها رأسمالية القوانين التي يستند عليها المجتمع، وفي وقت الحق تطورت أجهزة الدولة لتصبح كل
وهذه األجهزة لم تعارض هذه الرؤية المجتمعية  ،وهولندا ،وبلجيكا ،وفرنسا ،وخاصة في بريطانيا

ألن البرجوازية الحكومية كانت واثقة من أن قوانين السوق تكفي لسيادة حكمها،  ؛لجهاز البوليس
لسجون تضم من وفي ظل هذا التطور تغيرت بنية المجتمع ومشكالته وأنواع جرائمه وأصبحت ا

لرواية ظهرت الرواية العربية بشكل تابع ل، و المدنيين أكثر مما تضم من القتلة أو اللصوص
، ومنذ ظهور الرواية العربية احتلت قضايا المجتمع ا ومضمونً الغربية ومتأثر فيها شكاًل 

ة االجتماعية والسياسية وبشكل أقل االقتصادية محور معظم الجرائم التي ظهرت حتى نهاي
ال مع تطور بسيط رافق تطور مؤسسات إا بعد ذلك لعالمية األولى، ولم تختلف كثيرً الحرب ا

ل بحصول الدو  ءالبدو وبعد الحرب العالمة الثانية المجتمع في ظل حكومات االنتداب األجنبي، 
العربية على االستقالل أخذت القضايا الوطنية واالجتماعية تتبلور بشكل أكبر داخل الروايات 

لمام الكامل بأركان هذا األدب، حيث يتم ظ بروز قصص تختص بالجريمة دون اإلهنا نالحو 
 نقاش جميع جوانبها.

و أيقاع الذي يحتوي على جريمة ل اإلأنها تحمب( الروايات العربية 2010) الساوري  يصفو  
، أي جهاو عالأخرى في بروز الجريمة دون البحث في العوامل المؤثرة األو مطاردة  أتحقيق 

نها روايات ال يمكن اعتبارها روايات جريمة كاملة األركان تتحدث عن الجريمة عبر مراحلها أ
لى وقوعها وعالجها، وكما يبدو هناك غياب شبه كامل لدور مؤسسات العدالة الجنائية إالمتطورة 

 .في الرواية العربية بسبب دكتاتورية بعض الحكومات وسيطرتها على جميع مرافق الحياة

تحدثت منذ نشأتها عن قضايا اجتماعية  ،(2003) نيمطر وآخر  يأبوالرواية العربية حسب  
واقتصادية مثل القتل على خلفية الشرف وعمليات السرقة وتعاطي المخدرات وبعض الجرائم 

ال في منتصف إتطور الرواية العربية المختلفة  السياسية ولم يختلف هذا المشهد كثيرا عبر مراحل
 .ة في عرض المواضيع االجتماعيةأ لعشرين مع ظهور حركة روائية نسوية كانت أكثر جر القرن ا

 الربيع ثوراتبية تتغير في العصر الحالي بعد بدأت مالمح الرواية العر  (،2015) وازن وحسب 
نسانية شكلت مادة دسمة للروائيين إ االتي خلفت مآسي وقصًص و  م،2011التي بدأت عام  العربي

نسانية جديدة تابعة للجريمة خلفتها إوطرح قضايا  ،ا عن نمط التقليدية في كتاباتهمالعرب ليخرجو 
 الحروب الطائفية والثورات التي ال زالت تعصف بمناطق عديدة داخل الوطن العربي.
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نه ال يمكن أن يعيش بلٌد من إ( 1996)ا التأثر بين الرواية العربية والغربية يقول أيوب  وعن هذ
فالتراث اإلنساني ملٌك لجميع  ٌب من الشعوب بمعزٍل عن بقية بلدان وشعوب العالم،البلدان أو شع

ه فإنه ليس األمم، تأخذ منه ما تحتاج إليه، وتضيف إليه ما تبدعه، فيخرج في ثوٍب جديٍد، وعلي
عي أنه ابتدع هذا الجنس األدبي أو ذاك، فاألجناس من كان، أن يدّ  امن حق أي طرٍف ،كائنً 

 بنائها بما يتالءم وظروفها الخاصة.أها الشعوب وتضيف إليها من قريحة تناقلاألدبية ت

المتكامل الديناميكي الذي يتميز بــــــه الفرد،  بأنها التنظيم( 1998) ذهنيأما الشخصية فقد عرفها 
وتتكون من التفاعل المســـــــــتمر المتبادل بين المنظومات النفسية واالجتماعية، وهي من أهم 

لى داخل النص في مظهرين هما: مكونات العمل الروائي وال يمكن غيابها داخل النص، وتتج
ها الخارجي المرتكز ؤ ها الداخلي والذي يشمل انفعاالتها وطموحاتها وأفكارها ومعتقداتها، وبناؤ بنا

على السمات الشخصية للمظهر من شكل الجسد الخارجي، وتتنوع الشخصية اإلجرامية داخل 
 .ة ما بين المظهرين في عدة أشكال للبناء الداخلي والخارجيالرواي

( داخل الرواية تحمل صفات ومزايا المجتمع، 1998) ذهنيوما يهمنا هو أن الشخصية حسب  
وقد أكثر الكتاب من وصفها وأسهبوا في تفصيل مزاياها، لكي تبدو مقنعًة وحية، ليس باختالفها 

لكل، وينطبق ذلك على األحداث، فهي تتشابه مع الواقع عن الكل، بل ألنها منتزعة من هذا ا
 بتسلسلها السببي وتدرجها الزمني.

 شرشارحسب  ها الداخلي، داخل رواية الجريمةإن أهم ما يميز شخصية المجرم في بنائ 
وظهور الثقافات البديلة والبيئة االجتماعية  ،هو ارتباطها بالعوامل االجتماعية كالتمدن (،2003)

الشخصية وما يحدثه هذا التفاعل بين تفكير الفرد وبيئته من تحديد لسلوكياته فال يمكن أن لنشوء 
دات سلوك ترتبط بالواقع وخصائصة الذي انبثقت تكون هذه الشخصية خيالية بل لها أفعال ومحدّ 

لى الجنوح إلى توفير نزعة إفالصراع الذي يحدث بين البيئة والشخصية قد يؤدي ، في داخله
كثير من األحيان إلى وسائل التثقيف والتي تفتقر في  ،في المجتمعات الكبرى المصنعة وخاصة
فيكون ممارسة سلوكيات منحرفة هي الفرصة المتاحة من أجل تحقيق األهداف المرجوة،  ،والترفيه

مما يساهم في تكوين أفراد ومجموعات من األشرار ذات ثقافات فرعية رافضة للوسائل المتاحة 
من قبل فئة معينة داخل المجتمع تعبر عنه  ،و نشوء نمط سلوكي مقبولأهداف ق األفي تحقي

 .الشخصية داخل العمل األدبي بشكل متناول لتفاصيله
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صور عديدة ظهرت في األعمال الروائية لمثل نشوء هذه  هناك(، 2016) إبراهيموحسب  
ط المدمنين واألشرار وهنا يكون التفاعالت وأشكالها كظاهرة المخدرات التي تدفع بالفرد إلى وس

نتماء لهكذا وهذا اإل ،مثل هذه الظواهربلتحاق في نفس الفرد لال او الصداقة مؤثرً أعامل الجيرة 
ثقافات يؤدي بالشخصية إلى استعمال العنف والسرقة واالغتصاب كما كان يظهر في أغلب 

يمة كما يظهر في تفاعل لى الجر إة التي تؤدي النصوص األدبية، فهذه األسباب االجتماعي
الشخصية مع النص ال تكون منفصلة عن العوامل النفسية المؤثرة في تنوع الشخصيات والتي 

تدفع باتجاه الجريمة، وتظهر بشكل أقل من  التيتتمثل في األنانية والعدوانية والالمباالة المطلقة 
  .آخر ىلإالمؤثرة الخارجية وتختلف من نص  العوامل

هو العامل البيولوجي للعامل اآلخر المؤثر في بناء الشخصية داخل الرواية أما بالنسبة 
( مميزات معينة لها .Tabbert, n.dجرامية داخل الرواية التقليدية حسب تابيرت )فللشخصية اإل

ا ودومً  ،لى جانب درجة االندماج بالمجتمع الخارجيإ ة بالمظهر الخارجي كضخامة الجسمعالق
و الجانح وهذه احدى نظريات المبروزو في أوحشية في شخصية المجرم  برازالكاتب إل يعمل

ختالف ليه تابيرت، ولكن هذا الشكل اختفى في الروايات الحديثة إلإعلم الجريمة حسب ما أشار 
جسمانية  أنواع الجرائم وأشكالها ودخول الوسائل التكنلوجية المتطورة التي لم تعد تتطلب صفات

 جرامي.اإلمعينة للقيام بالفعل 

نتاج فعل الجنوح داخل الرواية عبر عدة مستويات ه العالقات بين الفاعل والبيئة إلوهنا تظهر هذ
داخلية وخارجية متفاعلة ومؤثرة في بعضها البعض، حيث تنقل صورة لتفاعل الفرد مع بيئته ومع 

اصة الواقعية صراعه النفسي الداخلي المنتج لسلوكه، فال يمكن اعتبار الشخصية الروائية وخ
 صورة مختلفة عن صورة الفرد الحقيقي المتفاعل مع مجتمعه.

 

 

 

 



28 
 

 الجريمة رواية في وانعكاساته الجتماعي_  النفسي السياق 2.3

 األدب: سوسيولوجيا .2.3 .1

نتاج األدبي والنسق االجتماعي الذي لبحث بين العالقة القائمة بين اإلن هذا العلم يهتم في اإ
ا من األنواع األدبية ما كانت لتظهر لوال السياقات و مؤكدا على أن كثيرً  األدب،ينتج فيه هذا 

 الشروط االجتماعية المرتبطة بها.

اسكاربيت بقيت صورية حتى طرح عام  اعندما طرح افكارً لى شوكينغ، إداية هذا الطرح ترجع ب
ي للجمعية الدولية لألدب في المؤتمر الثان "( دراسة بعنوان "مناهج السوسيولوجيا األدبية1999)

ف بها في معالجة قضية المقارن، وتتجلى أهمية هذا الموضوع من مالمح الشمولية التي يتص
 بالقضايا الكبرى والدقائق الصغرى التي تتصل بركائز علم سوسيولوجيا األدب وهي ااألدب أخذً 

مضامينها وأبعادها  ياها ليس في ظواهرها الفردية بل فيإ الكاتب واألثر والقارئ متناواًل 
اهتموا بالعالقات حيث  ،وفنجروف ،ورازومينيك ،ساكولين :االجتماعية، ومن رواد هذه المدرسة

االجتماعية المتعددة لألدب وقاموا بصياغة عدة مباحث فردية في علم اجتماع االدب مثل علم 
 اجتماع المحتوى وعلم اجتماع المؤلف والقارئ.

ن أاعتبار ب ، وإيجاد العالقة بينهما،الحياة األدبية والحياة االجتماعية يرتكز هذا العلم على دراسة
( تعد الرواية سيرة ووقائع تنطوي 2009)الحسين الحياة والمجتمع المادي واحدة، فحسب 

أصيلة بصيغة متدهورة في  انها قصة  تتناول قيمً أبالضرورة على تصوير واقعي للمجتمع، أي 
زل القيم االصيلة في مستوى ضمني وكأنها حقائق اكيدة، لتصبح مجتمع متدهور داخل نص يخت

بنية النص وبنية الحياة اليومية في تماثل مطلق، فاالبداع األدبي هو نتيجة وعي جماعي يقوم 
عن  اا معبرً  مباشرً ى األدب نقاًل إلتماعية واقتصادية بنقل ما في الحياة اليومية من ظواهر اج

 المشكالت والقضايا التي تقف كعقبة في استقراره ونموه.و انحالله واكبر أازدهاره 

ومن خالل هذا النوع من العلوم تم اثبات وجود عالقة قوية تربط األدب بالمجتمع الذي انبثق 
فالكاتب هو فاعل اجتماعي  لى ظهوره،إدت أعنه، فاألدب نتج بسبب وجود شروط اجتماعية 

دبي هذه، ولوال نتاج األؤثر في عملية اإلمتأثر وم المتلقي للنص هو فاعل اجتماعي آخر والقارئ 
وجود تفاعل وتداخل وتطور في عالقة مكونات المجتمع مع بعضها لما نتج األدب المعبر عن 
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و تطور هذه العالقة، فاألدب مشروط من حيث إنتاجيته و تداوليته بوجود المجتمع أعجز 
ع )احدى نظريات علم الجريمة التي ، ونظرية الفعل االجتماعي، ونظرية الصرا صادر عنهال

تنطوي تحت اإلطار العام للنظريات اإلجتماعية( كمثال، تؤكدان العالقة القائمة بين األدب 
(، 2008) الحورانيوالتفاعل اإلجتماعي، فنظرية الفعل اإلجتماعي لتالكوت بارسونز حسب 

كون حسب ما هو تنص على أن كل سلوك هادف يختاره الشخص من اجل تحقيق هدف معين ي
متفق عليه اجتماعًيا، وهذا ما يقوم به الكاتب في كتابة نصه المتفق مع الفعل اإلجتماعي 

عند لويس كوزر ورالف داهرندورف، الموجود في بنية المجتمع المحيط به، أما نظرية الصراع 
ج عن محاولة كل فرد فهي التي تفسر سبب السلوك المنحرف النات (2011)حسب القريشي 

هدافه الخاصة على حساب أهداف اآلخرين، وهناك العديد من النظريات األخرى التي تحقيق أ 
 سوف يتم التطرق لها الحًقا بشكل مفصل. 

 المجتمع الذي( فإن المكون األساسي ألي عمل أدبي هو 2005\2013)آرون وأالن حسب  
الياتها، فاألدب ال ينفصل نه يبحث في مشاكلها واشكانبثقت عنه الحياة االدبية داخل النص أل

ن النص االدبي تجربة مجتمعية بحتة، وكما أشار جولدمان ؛ ألعن سياقه المجتمعي
(Goldman, n.d. ) الرواية هي قصة البحث عن القيم األصلية في المجتمعات المتدهورة  فإن

قع عادة بناء الواقع أو تصور مرحلي للمستقبل المتوقع من خالل معطيات الواإ من خالل 
ية للرواية من خالل مستويين المطروح داخل العمل الروائي، ويتناول جولدمان الدراسة االجتماع

األول يتعلق في الموضوع الذي يتناوله الروائي داخل نصه والذي قام بكتابته من خالل  :ينرئيس
ية خر يكمن في الرؤية العامة للقضقيم باطنية زرعها المجتمع داخل تفكيره، والمستوى اآل

ءة النص بدقة بالغة حتى يكون المطروحة والمتمثلة في قياس الظاهرة األدبية من خالل قرا
لى تقنية تكشف عن الوجوه الغامضة للحقائق المعبر عنها بالمفردات إمكان الوصول باإل

طار نظري واسع داخل نظرية البنائية الوظيفية التي تشرح عملية ، وهذا سيتم في إوالمعاني
  ين الفرد والمجتمع في المجتمع.التفاعل ب

( مجموعة 1989)زيما يعرض و  ،إلستنباط المعاني والتفاعالت المرتبطة بالجريمة داخل النص 
لى الحقائق إمن خاللها علم اجتماع النص من الوصول  يتمكنمن الطرق البنيوية التي 

 وذلك من خالل: من داخل القصة المكتوبة، المجتمعية
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نحو كوظائف اجتماعية، وذلك من خالل تفكيك بنية الجملة المكتوبة علم الدالالت وال  -1
وتطبيق المعيار االجتماعي عليها، أي استنباط كل نشاط ايدلوجي من خالل تركيب الكلمة 

لى الوظيفة االجتماعية للجملة السردية المكتوبة، فالبنية السردية تشكل إمن اجل الوصول 
و ضمنية، باعتبار أنتاجه وتتماهى معه بصورة ظاهرة إتحاكي الواقع وتعيد ظاهرة ألنها 
نفسية واجتماعية ويكون تحليل البنية النصية من  يالئم الواقع ويملك اصواًل  االنص خطابً 

 على مستويين رئيسيين وهما: اخالل علم اجتماع النص قائمً 
 المستوى القاموسي والداللي: -أ

القيم االجتماعية أن  ما:من ناحيتين وه ليهاإنص يجب أن ينظر حيث يرى أن سوسيولجية ال 
فصل مصالح جماعية ن الوحدات القاموسية والداللية والنحوية والتركيبية ت  أو ، قائمة في اللغة

 تنشأ عنها صراعات مختلفة.

 المستوى السردي:  -ب
ويتناول هذا المستوى فهم عالقة القاعدة الداللية السابقة بمسار النص السردي والظاهرة  

 ولة.المتنا
 الوضعية السوسيولغوية:  -2
دبي وسياقه االجتماعي من خالل النشاط العالقة بين النص األ (2006حسب موريل ) وهي  

لى الحياة االجتماعية، وهنا يجب على الناقد إاللغوي، فاألدب وظيفة كالمية ونطقية بالقياس 
ظواهر نصية، بقدر  فياالجتماعي الدارس للنص عدم اختزال الظواهر االجتماعية والمجموعات 

قامة عالقة ثابتة بين النص والمجتمع عن طريق فهم المصالح إا على ما يجب أن يكون قادرً 
ل فّص ت   ةأيدولوجيلى لغة إوالمشاكل االجتماعية على المستوى اللغوي، وذلك من أجل الوصول 

  .على المستوى القاموسي والتركيبي والنحوي مصالح جماعية خاصة
 

( أشار إلى أن أصل التحليل اعتمد على نظريات علم االجتماع عند 2009)سين الحكما أن 
ظهار الموقف الواقعي إدوركايم وغيره لبيان أسباب المشاكل والجنوح في المجتمع من خالل 

، فدوركايم يعتبر انهما متالزمان ومتطوران معً أل ؛للمجتمع بمشكالته من خالل النص االدبي
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ن الفرد يفكر ويشعر بطريقة غير عادية حينما ينخرط إمن حيث  ،مجتمعلل اشخصية الفرد نتاجً 
 .بعضب بعضهم األفراد احتكاكمما يدل على انبثاق واقع جديد يخلقه  ،في حشد

 ا( أن دوركايم عندما فتح الطريق للدراسة العلمية للمجتمع فتح آفاقً 1999) اسكارييتويقول 
نسان في سلوكه ذا كان اإلإالت الدراسة االجتماعية، و تجديد مجا جديدة تمكن العلماء من خاللها

هتمامهم إ ن االجتماعيين ومحور خرين موضوع دراسة الباحثيمزاجي وارتباطاته الخارجية مع اآلال
هتمام الدارسين وعنايتهم، وبالرغم من استحواذ إ بداع واألدب ن تستأثر ظاهرة اإلأفيكون من المهم 

دب ما نه يمكن القول أن سوسيولوجيا األإال إمن علماء االجتماع عديد هذا العلم على اهتمام ال
ة وخطوط عريضة لم تلتئم في جسم متكامل الكيان موحد المنهج زالت ترتكز على أفكار رئيس

 .هدافه ومعين موضوعهأ دة محدّ 

( قائمة ضمن عدة 2005) ادريسة فهي حسب أما بالنسبة الرتباط السوسيولوجيا بالرواي
 بينها:فرضيات من 

 أن الرواية تماثل المجتمع والثقافة السائدة فيه. -1
تجاهات لعام من حيث تأثيره في القيم واإلعالمية مرتبطة بالرأي اإ ن الرواية وسيلة أ -2

 فراد والجماعات.العامة في سلوك األ
 ن الرواية وسيلة للضبط االجتماعي داخل المجتمع.أ -3
 لوجي للممارسات التطبيقية في المجتمع.يو يدألا للتفاعل ا فكريً ن الرواية تمثل حقاًل أ -4

 
ساسية التي قام عليها النقد السوسيولجي للرواية فإن الفرضيات األ (،2005) ادريسوحسب 

قامة توازن بين الذاتي والموضوعي في النظر إتتالقى مع نظريات لوسيان جولدمان الذي حاول 
ا بين رؤية الكاتب والوعي الجماعي ن هناك تجاوبً أدبية، حيث يرى جولدمان الواقعة األ لىإ

من  ادهسان داخل المجتمع وعالقته بأفر نترصد تحركات اإل الكتابة نهاأل ؛للجماعة االجتماعية
 .خالل رؤية الكاتب الناتجة عن احتكاكه بواقعه
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 :(األدب كولوجياساي) األدبي النفس علم. 2.3.2

سية التي يرتكز عليها علم نفس األدب، يقدم النص المكتوب عدة وظائف من بينها الوظيفة النف
نسانية فعلم النفس حسب فس وهذه العالقة تقرها العلوم اإلوهناك عالقة مميزة بين األدب وعلم الن

ألن النفس يصنع األدب  ؛لى األدب، ومن العسير الفصل بينهمإأقرب العلوم  (،2003) عيسى
القيم المختزلة لدى المبدعين  إلى لتعرفوكذلك يصنع األدب النفس، وأقر علماء النفس بأهمية ا

 والمؤثرات النفسية الخاصة الناتجة عن النص األدبي.

نتماءاتها إمع طبيعة  انسجامً إلى مواجهة النص بافتراضات معرفية إتسعى القراءة النفسية 
هو فهم خاص لقراءة  اسي للنص األدبي، ففهم النص نفسيً لى تصور نفإالعلمية، بهدف الوصول 

لى الخبرة إوهذا العمل يحتاج  ،وهذا الفهم قوامه الغوص في مكنونات النص، ةخاص
ا يتداخل علم واالختصاص وخاصة بعلم االجتماع وعلم النفس، ومن خالل تفسير النص نفسيً 

 :أخرى وهي جتماع النفس مع مناهج علميةإ

 بين بادلةالمت العالقات التي تهتم بدراسة تلك (:2006) موريل وتعرفها ،البنيوية  -1
 يسمى ما إنتاج يتم ي بناء حيث من خالل هذه العالقةأل المكونة األساسية العناصر
 بالمعنى.

 العالمات أنساق كل يدرس الذي العام العلم بأنها: (2006وتعرفها موريل ) ة، السيميائي  -2
 الناس. بين التواصل يتحقق بفضلها التي( الرموز أو)

العلم الذي يدرس المجتمعات و القوانين  بأنها (:2006) موريل وتعرفها  ،السوسيولوجية  -3
 .التي تحكم تطوره و تغيره

 صالت في استخدام األسس والمنهجيات ويقيم علم إجتماع النفس مع هذه المناهج الثالث،
 في: الصالتويمكن تلخيص هذه  ،في تحليل النص األدبي

لنص وقد تحدث في ا بحث عن الرغبات الكامنةلمن حيث ا :االتصال مع البنيوية -1
للشعور  اومكونً  امؤثرً  اروالن بارت عن اللذة اآلتية من النص والتي تكون عنصرً 

 ن.و الفردي للمتلقي، وهذا ما يوافق عليه النفسي
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من حيث طريقة تحليل النص وتأويله فالمتلقي للنص  :االتصال مع السيميائية -2
 ى تعميق الفهم.إلقراءة وصفة طبية مشفرة تؤدي بكالصيدلي الذي يقوم 

فالنفسيون يركزون على انعكاس الواقع المعاش على  :ولوجيااالتصال مع السوسي -3
خفايا النص من خالل لغة المؤلف المعبرة عن الكوامن الذاتية النفسية له والتي تم 

 وقضاياه. ،ومشكالته ،وأفراده ،تشكلها من خالل التفاعل اليومي مع المجتمع
 

دوات النفسية ومقوالت ا من األانطالقً  ،من خالل علم النفس نصالشخصيات واليتم تحليل 
يمكن أن يوصف بأنه يتصل بحقول  ،المنظرين النفسيين الذين يرون أن مجال هذا العلم

و أمثل الكالم والتفكير المكتوب ومعرفة آثاره على المتلقي  ،اا وسموً الوظائف النفسية األشد تركيبً 
هم غايات علم نفس أ فإن  (2013) عند كاتبها، وحسب عيسى تشكلها لىإالدوافع التي أدت 

األدب هي الكشف عن عملية التبادل بين القارئ والنص، ألن تبني القارئ للنص يسمه بسماته 
ا من أن علم النفس هو علم بالكليات، وأن األدب ا عما يشعر به، انطالقً الخاصة ويجعله معبرً 

وأن فهم النص من _ المنظور النفسي_ مؤسس على  هو معرفة باللغة والتراكيب والمفردات
لى المتلقي إوالنص األدبي يرسل أطياف أشعته  ا،الغوص في المكنونات واكتشاف ماليس مكتشفً 

ا، ضاءته نفسيً إلى فك شيفرته و إويسعى  ،ا مع منهجها لفهمه وانسجامً فيستجيب له المتلقي وفقً 
 عادة صياغة نفسية للنص.إ كأنها لى منظومة تحليلية تركيبية تبدو إا استنادً 

واحدة من القراءات النقدية التي استهدفت قراءة النص األدبي، ونحن هنا من  ،القراءة النفسية
خالل هذه الدراسة سيكون تركيزنا على الرواية المكتوبة لمعرفة دورها في الكشف عن سبب 

 حسب اره الفكري الخاصطإخراج القارىء من حدود إو الوقاية منها، عن طريق أ ،الجريمة
من خالل مونولوجه  ،و المجرم داخل القصةأليدخل في تفكير الجانح  ،(1990) اسماعيل
لى ارتكاب إتطويره لشخصية الجانح من الفكرة الذي يكشفه الكاتب بالتسلسل من خالل  ،الداخلي

و جشع أ ،مرض ، أوسباب النفسية الداخلية من طمعألمن خالل الكشف عن ا ،جراميالفعل اإل
ثرت فيه، من خالل أالخارجية الناتجة عن الضغوطات المحيطة به والتي األسباب و أ....الخ،  

فراده النفسية أخرى ولكنها تنقل المجتمع بتجلياته وتفاعالت ألى إعدة اعتبارات تختلف من رواية 



34 
 

سباب أ رفةومع ،الواقع أرضة من تحليل نفسيات المجرمين على ليكون على بعد خطو  ،للقارىء
 ب والمجتمع وجهان لعملة واحدة.دن األألجرامي، حدوث الفعل اإل

 

 في الرواية العربية الجريمة البوليسية 2.4
اضج موجود كما أسلفت سابقا بشأن الرواية العربية، فالجريمة بكامل تجلياتها والحس البوليسي الن

 شرشارب عدة مؤثرات حسب ول العربية بسبادبي في الدنتاج األبشكل مبسط وقليل في اإل
  ،دب الغربيوالتي هي سياسية واقتصادية وثقافية، كازدهار حركة الترجمة لأل، (2003)

والدكتاتورية السياسية المنتجة للعنف والرقابة على انتاج  ،وتقليدية أنظمة العدالة ونمط عملها
و أ ،تل تحت مسمى الشرفدب ناقد والذع، وطبيعة المجتمعات التقليدية الذكورية التي تضع القأ

نطواء إلوا ،العقل المتقبل للعلم إلى فتقارلى اإلإرجع وهذا كله ي ،و العنف ضد النساءأ ،الثأر
 تحت مفاهيم شرقية تقليدية.

( تطرق الى وضع الرواية البوليسية في الوطن العربي، ومفارقة وجود 2010)الساوري كما أن 
م بسبب عمليات في حين أن إنتاجها متعثر وشبه منعد قاعدة واسعة لتلقي الرواية البوليسية،

ن الوضع أسبب باكتفاء للقارىء العربي كما تنتاج البوليسي الغربي الذي الترجمة الضخمة لإل
السياسي في المجتمعات العربية والقوة السلطوية للحكومات جعلت الكاتب العربي في حالة خوف 

خاصة من  ،في الجريمة امشاركً  او كونها جزءً أائم عن قصور السلطة في تتبع الجر من الكتابة 
منطلق سياسي، األمر الذي لم يسمح بتبلور رواية بوليسية عربية بالمواصفات المعروفة في 

 اآلداب الغربية.

( موضوع عقم السياسة والبنية السلطوية الهشة بالمواصفات الغربية في 1984)الخوري أثار 
وهي ، الة فكره الجنائي وتكريسه في نظرته التقليدية للجريمةالواقع العربي مما ادى لجمود ح

نائية والب ،والحضارة ،نظريات التمدن إلىدون الرجوع  ،عوامل اجتماعية وأو الشرف أالرغبة 
 .كبر في تطور الجريمة وانتشارهاثر األالتي كان لها األ .الصراعيةوالظيفية، و 
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 الرواية داخل الجريمة اسةودر  تحليل في الجريمة علمدور نظريات  2.5

 نظريات حسبالرواية، ا داخل الجريمة نشوء في شخصيةوال المحيطة البيئة بين العالقة. 2.5.1
 :  الجريمة علم

األدب هو نشاط إنساني معبر عن الفعالية االجتماعية والثقافية للمجتمع ومعبر في اآلن ذاته 
 ألساسيات سوسيولوجية اجتمع وفقً تعتمل في رحاب هذا الم عن مختلف التفاعالت التي

كما يعكسه الكاتب داخل  ،معينة من الفعل ومنها الجنوح انماطً أ ، وهذا النشاط يفرزوسيكولوجية
روايته أو نصه ليخرج بالمحصلة النهائية قصة متداخلة بين العوامل المجتمعية يحضر فيها 

نوح بمختلف تفاعالتها النفسية ، وبالتالي يطرح النص قضية الجالنفسي والمجتمعي والتاريخي
من خالل عالقة الشخصية مع ما يحيط  ،ومع المحيط ،واالجتماعية مع النفس )عوامل ذاتية(

لى نصه، سواء مع المحيط المدني الذي إالتي ينقلها الكاتب  ،بها من تراكيب المجتمع المختلفة
تها، وعالقة هذه الشخصية هدافها ورغباأ والتي تسعى من خالله لتحقيق  ،تتحرك فيه الشخصية

لينتج في المحصلة النهائية عدة تفاعالت اجتماعية  ،مع الشخصيات األخرى المحيطة بالحدث
 .(Seago ,2014)حسب سياجو ،ومنها ظاهرة الجريمة أو االنحراف ،تسبب ظهور حدث معين

دبي نص أ إن كل (2006) العطري  فحسبفاألدب ال يمكن أن ينفصل عن سياقه المجتمعي،  
من كل المسافات  وبالرغم ليس سوى تجربة اجتماعية نفسية فردية متكاملة، عبر واقع متخيل 

بظالله على سيرورة  المجتمع يلقيالموضوعية التي يشترطها بعض األدباء لممارسة األدب، فإن 
د وبيئته العملية اإلبداعية من خالل بناء الحدث وفق هيكلية متكاملة من التفاعل المتباين بين الفر 

 بجميع مكوناتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية.

نسان ودوافعه ثق عواطف اإلدبية التي تو يمكن لعلم الجريمة استكشاف الجريمة من النصوص األ
وأثرها  ،متاحة في المجتمع المبني داخل الروايةالغير وتحللها وفق الوسائل المتاحة و  وانفعاالته

وهنا الشخصية داخل الرواية  ام،جر وما يتم دفعه من أجل الجنوح واإل ،حديد سلوك الفردفي ت
( دراسة تأثير األدب في علم .Richter, n.dتقابل الفرد داخل الواقع، وهنا يبرز حسب ريتشير )

عن طريق تحليل شخصيات  ،سباب الجريمةأخالل دراسة شخصيات الرواية لفهم من  ،الجريمة
ألن األدب قد يأخذ نظرة  ؛الواقع على أرضستكشافها ال خيالية ضمن النصلالمجرمين ا
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نتج ، فالناتج من احتكاك الشخصيات داخل بنية النص يكون صورة لما سياستشرافية للمستقبل
الذي يتم تشريحه داخل الرواية ل، فالرواية التي تنقل الحاضر بتقعن سلوك أفراد المجتع في المس

 ، بعد ربطهالمجتمعفي  ينالمحتك لألفراددراك تحليل اإل كن الباحث منفي قصة خيالية، ي م
فعل المرتقب حدوثه من قبل الفرد في صورة عن ال يتكون لدى الباحثلبشخصيات القصة، 

ف عن المسببات الفعلية ، وهذا الترابط مهم ويفيد أجهزة العدالة الجنائية في الكشالمجتمع الحقيقي
 لجريمة.ل المنتجةقاية ومعرفة البؤر الرئيسية حراز فعل الو للجريمة إل

ى االرتباط الوثيق بين الجريمة إلأشارت في دراستها  (Alshiban, 2012)كما أن الشيبان  
ن أوأهمية تحليل السلوك داخل األدب من اجل اكتشافه على أرض الواقع، وأوضحت  ،واألدب

لى حقيقة ودوافع ظهور الجريمة إل من أجل الوصو  ،دراسة األدب من قبل مختصي الجريمة مهم
يمكن استكشافه من  الذي داخل المجتمع، وتحليل شخصيات المجرمين الحقيقيين ودوافع سلوكهم

ه الكاتب يقوم في ااجراميً  ا، فبداية أي قصة تتناول حدثً خالل النص األدبي المتناول للجريمة
بمالحقة هذا التضارب  ئ القار  جل التشويق، وليقومأالكشف عن الحالة النفسية للمجرم من ب

وهذا التطور والتسلسل في التفكير يمكن مالحظته  ،جل معرفة السلوك المرتقبأالنفسي من 
ضطراب بالهوية النفسية ما بين مة، ومسبب هذا الجنوح قد يكون االبالنظريات النفسية لعلم الجري

تجاه لها الوسائل واألهداف، وهذا اال دفي التكيف مع المحيط الذي يحد ،واألنا العليا ،واألنا ،الهو
تجاه البيولوجي عند المبروزو الذي تحدث عن خلل م هو تطور لالالنفسي في تحديد هوية المجر 

 وظيفي ظاهر في سمات خاصة شكلية تميز المجرمين. 

و الجنسي الذي أخرى تشكله مثل الدافع العدواني أوهذا االضطراب النفسي يكون بسبب دوافع 
فة للقيم من اجل ه نحو اتخاذ سلوكيات مخالبضمن تركيبة الفرد الشخصية والتي تدفع  يكون من
هدافه، ومن خالل نظرية التحليل النفسي يمكن تتبع حالة المنحرف داخل النص من تحقيق أ 

خالل مكنونات الشخصية وهي الصراع الداخلي في التفكير والتي يضعنا الكاتب فيها من خالل 
دراك سبب نشوء هذا الدافع النفسي في إن تساعد الباحث في خصية والتي يمكن أ)المونولوج( للش

وهذا مهم في  ،هدافه ورغباتهنسان ألو خلل في تحديد اإلكاب الجريمة ما بين دوافع فطرية أارت
نساني حسب نظرية سارتر التي ترتكز على أن الفرد هو دراك اإلعلم الجريمة من أجل تحديد اإل

 ه بنفسه.من يحدد أهداف
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من خالل الشخصيات الحية داخل  ،ويمكن من خالل النص تحديد الالوعي في السلوك البشري  
ن أبرز ما يؤثر في سلوك الجانح هو البيئة إ، (Alshiban, 2012)النص، وتضيف الشيبان 

التي يحتك بها والتي تحدد ما هو مقبول سلوكيا وما هو مرفوض ودرجة التزام الفرد واندماجه 
االندماج  ،لقيم بينا هلتزام الفرد بهذيارية هي األساس من اجل كشف مدى إا، ونظرية الالمعمعه

ومن  ،نومتكيفي ،ينوطقوسي ،نفراد بين ملتزميفض ليتم تصنيف األوحتى الر  ،يفو التكأالتام 
 خالل هذه المقاييس يتم الكشف عن الجنوح في التزام الفرد بهذه القيم.

ا ايجابيً  ،لى تأثير أدب الجريمة في علم الجريمةإ( أشار (Manoah, 2012كما أن منوح 
وجعل  ،لمشكالت داخل األدب وشرح وتفصيل أسباب الجنوح والجريمةامن خالل طرح  ا،وسلبيً 

ولكن  ،يجابية لعلم الجريمةإوهذا قدم أهمية  ،المجتمع في وعي وتنبه لظهور هكذا قضايا تضره
ا يتعاطف مع شخصية المجرم وعدم طرح حل عادل انً السلبية برزت في جعل القارىء أحي

وغير عقالني في حسم عواطفه اتجاه  اشً و فتجعل هذا القارىء مش للقضية داخل القصة
هم النظريات التي تساهم في فهم ، ومن أ بطال الروايةأالناتجة من سلوكيات  ،السلوكيات السيئة

ة التي انتشرت في األدب الغربي بعد ظواهر الجريمة والتي ارتبطت بجرائم الطبقات المتوسط
لتفسير سبب االنحراف والجريمة،  ،منتصف القرن العشرين هي النظريات االجتماعية والقانونية

وابرز هذه الجرائم التي تم تفسيرها من خالل هذا المنهج هي السرقة والجرائم الجنسية وتم ذلك 
 الجزئي المستوى  ماعي من اجل تحليلطارها االجتل دراسة التفاعالت بين الشخصية وإمن خال

 جنائية. أو هويات منحرفة والتي قد تخلق اليومية التفاعالت في

وهذا التحليل اعتمد بشكل كبير على مفهوم الالمعيارية عند دوركاييم وخصائص المجتمع وما  
، وهذه الال السائدة فيه قد تدفع الفرد نحو االنحراف الثقافة تنتجها واستماالت يفرضه من إغراءات

معيارية قد تفرض داخل المجتمع سلوكيات تنحصر في فئة معينة تتبناها فيتم تحليلها داخل 
الفرعية التي تتشكل من خاللها هوية المجرم  بالثقافة النص من خالل البحث عن ما يسمى 

في رية الثقافة الفرعية والتي تبحث ، ويتم تحليل هذا السوك من خالل نظفوسلوكه المنحر 
مع المجتمع المحيط، وهذا  معينة جماعة بين داخل النص نتيجة صراع المنبثقة المعايير جموعةم

يظهر من خالل النص في تصوير البيئة التي يخرج منها المنحرف في كونها بيئة فقيرة لها 
ن من الجرائم في و حصر نوع معيأمن السلوك المنحرف،  امعينً  اسمات ثقافية محددة تنتج نوعً 
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هذه الثقافة وكيف يتأثر أفراد هذه الثقافات بعضهم  إلىو العليا المتسندة قات الوسطى أالطب
ظهار كيفية ة االختالط التفاضلي التي تسهم بإببعض والتي يمكن قياسها داخل النص بنظري

اخل ن ال تفصل دمع الواحد، ومحددات الجريمة يجب أانتشار هذه الجرائم داخل افراد المجت
و عوامل اجتماعية بحتة بل يجب تحليل سلوك الفرد وفق امل فردية نفسية أالنص بين عو 

جرامي التي تدمج بين اس هذا من خالل نظرية التكوين اإلمحددات بيئته االجتماعية ويمكن قي
 خرى التي تحدد الجنوح.المركب النفسي والعوامل االجتماعية األ

 :وايةنظريات علم الجريمة ودورها في تحليل الر  .2.5.2 

فهو ممكن حسب  روايةومن ناحية تطبيق نظريات علم الجريمة في تحليل الخطاب اللغوي في ال
للباحث يمكن من خالله  اتجريبيً  األن البناء اللغوي يشكل محيطً   ،((Frauley, 2010  فرويلي

الواقع  سقاطها علىإو  ،تحليل العالقات المعقدة التي تربط الشخصيات بالبيئة المبنية داخل القصة
 ،ثراء مستوى العلم التنظيري الجنائيإا في جدً  اوهنا الخيال يكون مهمً الذي كتبت في محيطه، 
ساته، ومن ي يصورها األدب، فالنص يعتبر كالتلسكوب والمفردات عدتلتنوع الدوافع واالسباب ال

جتماعية لى الواقع من خالل اللغة المكتوبة الستكشاف الظواهر االهنا يمكننا من الدخول إ
المختلفة ومنها الجريمة والسلوك المنحرف، ومن المهم استخدام منهج التمثيالت االجتماعية عند 

لق فراد، ومن خالل هذا المنطاالنحراف في السلوك االجتماعي لألدوركاييم للكشف عن الجنوح و 
ن نا أسير سلوك الشخصية داخل النص، فاألساس هخرى في تفالعام يمكن تعميم النظريات األ

 الشخصية والبيئة النصية رموز تمثل أرض الواقع.

وعن طريق استخدام األدوات التحليلية التي تقدمها نظريات علم االجتماع ومنها المختصة في  
بين  ،ال نتاج من التفاعل الواقعيإأشكال العالقات داخل النص ما هي إن كل فعلم الجريمة، 

لذا يمكن اخضاعها للتفسير والتحليل ضمن  ،يحيط بالفردواالجتماع الذي  ،واالقتصاد ،السياسية
مع النظريات النفسية لمعرفة دوافع الشخصية، ويمكن استخدام يجفالنص  ،النظريات االجتماعية

هناك سمات واضحة تدل على ذلك،  تذا كانإ ،النظريات البيولوجية في تحديد هوية المجرم
يمة يعتمد على التفاعل ما بين الشخصية والمحيط ولكن التركيز في تحليل سبب االنحراف والجر 

للمعايير  مخالًفا ااجراميً  و فعاًل أ ا،منحرفً  اليكون الناتج سلوكً  ،االجتماعي الذي تتفاعل فيه
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ية واالقتصادية في و االجتماعية المتفق عليها، ويجب الفصل ما بين البنية االجتماع، أالقانونية
 تحليل السلوك.

مكن قياس الفعل حسب طبيعته وفق نظرية فإنه من الم ،(Frauley, 2010) فرويلي حسب
نجلز في فهم تقسيم العمل ، ونظريات ماركس وإدوركاييم المتعلقة باالندماج االجتماعي

يجب التنبه ألهمية البيئة . و ساسيلتحديد طبيعة االنحراف ودافعه األ ،االقتصادي في المجتمع
حداثه داخل مجتمع بسيط تختلف مركبات أنص الذي تدور فال ،الجريمة في التحليل إنتاج في

 الثقافات المتنوعة والمتضاربة. ه عن النص الحضري )المتمدن( ذيالجريمة في

سباب نظرية ميرتون مهمة في البحث عن أ ن، إ((Zembroski, 2011  زمبروسكي ويضيف 
من خالل البحث عن الجنوح داخل المجتمعات، الستكشاف محفزات الجنوح داخل النص، وذلك 

كما يقوم التحليل االجتماعي على هدافها، أ جل تحقيق أالوسائل التي تسلكها الشخصيات من 
، مابين ساس الكشف عن البنية االجتماعية في المجتمع المسلط عليه الضوء داخل النصأ

و ميكانيكي، ليستنتج الباحث مدى استقرار الروابط االجتماعية واندماج مجتمع عضوي أ
ن نظريات مدرسة شيكاغو أدوار داخل مجتمعه، كما م األسيلشخصية معها، ومدى تقبل الفرد لتقا

حياء الفقيرة وخاصة تلك التي تناقش األ ،المتمدنفي الكشف عن الجريمة في النص  امهمة جدً 
ك فراد تلأيتشربه معظم  ا،معينً  اثقافيً  احياء نمطً مجتمٍع مدني كبير، وكيف تنتج هذه األ في ظل
جرام وفق نظرية التفكك االجتماعي، وهذا حتوي على معظم سلوكيات اإلويكون هو الم   ،المناطق

 المجتمع المتحضر المنبثق عن النص. فيمهم لمعرفة التوزيع المكاني للجريمة 

 ارتكاب إلى المدن سكان ميل بمناقشة سبب(، 1996)السراج حسب  وتهتم نظرية سذرالند
هتمام بسبب انحصار الجرائم لى جانب االفية، إالمناطق القروية والريكثر من سكان أ الجرائم

حياء العشوائية من المدينة، ولماذا تنحصر الجريمة ا داخل المناطق الفقيرة واألاالكثر انتشارً 
 مفهومه سذرالند قدم الجريمة، معدالت في االختالفات هذه ولتفسير بالرجال أكثر من النساء،

 جماعات عدة من يتكون  المجتمع أن حقيقة إلى يشير والذي ، الفاصل عياالجتما التنظيم عن
 معدالت وتميل الجريمة، ضد تقاليد لديه األخر والبعض إجرامية، تقاليد لديه بعضها مختلفة،
 التي الجماعات من لغيرها بالنسبة إجرامية تقاليد لديها التي الجماعات في االرتفاع إلى الجريمة

 الجريمة. ضد تقاليد لديها
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   النتائج: فصل تحليل في التي تم استخدامهاالجريمة  علم نظريات 2.5.3

 :ةالرمزي يةنظرية التفاعل -1

مزية واحدٌة من ( أسسها جورج هربرت ميد تعتبر  التفاعلية الر 2008)حجازي وهي حسب  
ماعية. وهي التي تعتمد  عليها النظرية االجتماعية، في تحليل األنساق االجت المحاور األساسية

حدات الكبرى بمعنى تبدأ  باألفراد وسلوكهم كمدخل ى تحليل الوحدات الصغرى منها للو تبدأ بمستو 
ترى النظرية التفاعلية فح ثابتًة لتشكل بنية من األدوار؛لفهم النسق االجتماعي فأفعال  األفراد تصب

أو بينهم وبين  فيما بينهمر الرمزية أن الحياة االجتماعية التي نعيشها حصيلة تفاعالت بين البش
ي من خالل المعان فيما بينهمدوار البشر اعية في المجتمع.حيث أنها تنظر ألالمؤسسات االجتم

بهم حيث  وأوطبيعة هذا الرمز والذي يحدد عالقتنا به   سلبيه. وأوالرموز التي قد تكون ايجابيه 
التي كونها عن هذا الرمز  رة الذهنيةو الصو أسلبيه اعتمادا على هذا الرمز  وأتكون ايجابيه  قد
ن نتفاعل معهم، ويري أصحاب النظريات التفاعلية أن الدافع الرئيسي عند الفرد هو الرغبة و عمأ

ا لسلوكيات جماعة محددة خاصة يسلك فيها الفرد ويتصرف بشكل مشابه تمامً  إلىفي االنضمام 
 وتصرفات أعضاء هذه الجماعة.

  ا بعد الحداثة(:النظرية النسوية )تيار م -1

وهذه النظرية تبحث في سلوك المرأة  ،(Akers & Sellers, 2012)اكرز وسيلير حسب  
مام أأخذ حيزها الحقيقي وكامل حقوقها الناتج عن صراعها االجتماعي في المجتمع من أجل أن ت

لنساء، جرائم ا إلىالنظرة الذكورية التي تسود جميع المجتمعات البشرية، وهذه النظرية تدفع 
ما أأجورها مقابل الذكر،  فالجرائم االقتصادية مرتبطة بتحديد عمل المرأة في صور معينة وتدني

ساءة لجرائم المرأة االجتماعية فهي مرتبطة ومركزة بشكل أكبر بالدعارة وهذا ناتج عن اإل بالنسبة
 الجسدية والجنسية التي تتعرض لها المرأة منذ الصغر.

 اعي: عليم االجتملتنظرية ا -2

جرامي متعلم وم هذه النظرية على أن السلوك اإلتق، ائدها باندورا( ور 2013) العواديحسب  
اتصال تحددها البيئة ومكتسب، ويتم من خالل التفاعل مع أشخاص آخرين ضمن عملية 

و االنقطاع، والبعد أوك المكتسب مرتبط باالستمرارية و الصداقات، وهذا السلأاالجتماعية 
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نا يأتي من خالل التفاعل مع اآلخرين المنخرطين في نوع معين من السلوك، التفاعلي ه
والجماعات المؤثرة في السلوك هي العائلة واألصدقاء وعلى نطاق أوسع الجيران والمدارس 

 واألماكن الدينية والترفيهية، وعلى نطاق أوسع تشمل االنترنت والتلفزيون والسينما.

 نظرية الضبط االجتماعي:  -3

(، فإن سلوك الجنوح في هذه 2006)المزعنن داها: ترافيس هيرشي وجونفريدسون، حسب ورائ
عناصر أساسية تشكل  ةالنظرية يأتي نتيجة ضعف الروابط االجتماعية وتصدعها، وهناك أربع

نغماس والمعتقدات، فكلما كانت هذه الروابط االجتماعية لتزام واإلي االلتصاق واإلههذه الرابطة و 
نحو األفضل، وضعف  ااألقران سيكون سلوك الفرد منضبطً آلباء والراشدين والمعلمين و قوية مع ا

 أحدها سيعمل على اضعاف اآلخر.

  حتواء:نظرية اإل -4

هذه النظرية بما يسمى بمفهوم الرقابة بشقيه الداخلي  (، وتتعلق2009)بركو لوالتر كلس حسب 
ويقف هنا دور  ،نتهاج السلوك المنحرفإألفراد نحو لوالخارجي، فهناك عوامل خارجية جاذبة 

من الضمير القوي ومفهوم  احتواء في الوقاية من السلوك المنحرف، ويكون االحتواء هنا قادمً اإل
 ساسي عن التنشئة االجتماعية في األسرة.أمستقر، وهذا االحتواء ناتج بشكل الذات ال

 االجتماعي:نظرية التفكك  -5

النظرية على البنية المكانية لتواجد  (، تركز2005)مر عثورستن سيلين وهي حسب  وصاحبها 
وفي  ااالنحراف في المناطق األكثر فقرً الجريمة، حيث تربط هذه النظرية تركز اعمال الجريمة و 

السلوك بعوامل أخرى مرتبطة بهذه البؤر منها وهي  امراكز المدن، ويعود هذا التركيز في مثل هذ
رات اجتماعية سريعة وغير مستقرة وضعف الضبط تدني الوضع االقتصادي ووجود تغي

 االجتماعي.

  نظرية االختيار العقالني: -6

(، ترتكز على مبدأ المنفعة Wajzer,2015لروادها كورنش وكالرك وهي حسب واجزر ) 
فهذا المبدأ بكل بساطة يعتمد على أن الناس سوف يتخذون قرارت  مقابل تنفيذ الفعل، المتوقعة
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ذا كان الخيار الذي سوف يختارونه سيعظم من مكاسبهم ويقلل من إما  على عقالنية قائمة
خسائرهم أو العكس، فقرار المجرم في سلوك الطريق االنحرافي متعلق في الفائدة التي سوف 

 يجنيها من اتخاذ هذا الفعل المنحرف كوسيلة لتحقيق منفعته.

 نظرية الوصم: -7

النظرية مشتقة من نظرية التفاعل الرمزي في (: وهذه 2008)الرويلي حسب وبيكر عند ليمرت  
علم االجتماع، وهذه النظرية تركز على الهوية الفردية والتفاعل الرمزي في السياق االجتماعي 
ومفهوم الذات، فتشكيل الفرد هنا هو انعكاس لتعريف اآلخرين له، فاألفراد الذين يتم وصمهم 

 .اة المنحرفة ليصبحوا أكثر انحرافً الهوية الذاتي ن هم على األرجح الذين يأخذون و على أنهم منحرف

 نظرية الصراع: -8

ة (: ترى هذه النظرية أن عملي2011)القريشي عند لويس كوزر ورالف داهرندورف، حسب  
متضمنة في الصراع والقوة التفاضلية بين  ،نفاذ القانون إو  ،وانتهاك القانون  ،صنع القانون 

ال إ سلوك الجريمة هنا المصالح، وما السياسية وجماعاتالجماعات االجتماعية واالقتصادية و 
و المتصارع أعم من الجماعة المنافسة أ كبر و أهداف أ س للصراع الجمعي المستمر لتحقيق انعكا

 معها.

 النظرية التحليلية النفسية عند فرويد:  -9

ية فحسب هذه النظر  ،(: تعتمد هذه النظرية على شخصية الفرد المنحرف2016)المرشدي حسب 
أتي نتيجة اضطراب في التطور العاطفي للفرد منذ الطفولة، وهذا يشكل يجرامي فإن السلوك اإل

من الالعقالنية والال انسجام االجتماعي وعدم السيطرة على الغرائز، والسلوك  اشيئً لدى الفرد 
ضعيفة بين عن العالقة ال األعلى الناتجاالنحرافي هنا يأتي نتيجة صراع بين الهو واألنا واألنا 

 األم والرغبات الجنسية المقموعة.

 نظرية المبروزو: -10

(: تقوم هذه النظرية على أن المجرم الحقيقي مولود بسمات نفسية 2004) السيدحسب  
وبيولوجية ستسبب جنوحه واستمرارية خالفه مع المجتمع المتحضر، والمجرم بالوالدة حسب 
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ل عليه، كما يضيف نوعين آخرين من المبروزو يمتلك سمات جسدية ومؤشرات خلقية تد
لوالدة في كثر قدرة من المجرم باأنون والمجرم بالعادة، وهم ليسوا المجرمين وهما المجرم المج

الفئات تحركهم غرائزهم ولديهم تركيب عاطفي يدفعهم  ذهجرامي، فهالسيطرة على نزوعهم اإل
 رتكاب الجريمة.التحت الظروف المالئمة 
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة وإجراءاتها 3

لى مصدر إجراءاتها، وسيتم التطرق في البداية لمنهجية الدراسة وإ ا الفصل عرًضايتضمن هذ
أدواتها،  لى مجتمع وعينة الدراسة ثم الحديث عنثم إ لى منهج الدراسةإالمعلومات، ثم التطرق 

 الحديث عن أسلوب تحليل البيانات. ثمو 

 ادر المعلومات مص 3.1
االستعانة بنوعين من المعلومات: األولية وهي النابعة من مقابلة األدباء، والثانوية النابعة  تتم

 .بالهياكل األدبية في علم الجريمةلى االستعانة إضافة إمن تحليل الرواية المكتوبة، 
 

 ةنهج الدراسم 3.2
 على المنهج الوصفي التحليلي من خالل اعتمادهاوذلك ، وصفيةت عتبر الدراسة الحالية 

هو األكثر مناسبة لمثل هذه باستخدام تحليل المضمون )أحد اساليب المنهج الوصفي( ف
عتمد على دراسة الظاهرة ت( 2002المغربي )حسب  ،ةالتحليليو  ةالوصفي الدراسة فإنالدراسات، 

 ا، فالتعبير الكيفيميً و كأا ا ويعبر عنها كيفيً هتم بوصفها وصفا دقيقً يكما توجد في الواقع و 
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التي سوف تساعد في  النوع من الدراسةمن أهداف هذا  ، يصف الظاهرة ويوضح خصائصها
 :هانجاز إ

 تحديد المشكالت الموجودة وتوضيح بعض الظواهر. -1
 ستفادة من خبراتهم في وضع تصورات مستقبليةواإل ،ا يفعله األفراد في مشكلة ماتحديد م -2

 خطط لحل مشكلة ما. أو
 الحقيقة وراء ظهورها. سباببتوضيح األير الظاهرة المدروسة تفس -3
 المناسبة. لالحلو محاولة ايجاد  -4

 

 مجتمع وعينة الدراسة 3.3
مجتمع الدارسة: كافة الروايات الفلسطينية التي تحدثت عن واقع الجريمة واالنحراف في فلسطين 

ا يصعب نص الروائي وأيًض لللى النقاد الفلسطينين ، إضافة إويصعب حصرها في هذه الدارسة
 حصر عددهم . 

 مجموعة من الروايات الفلسطينية وهي:: عينة الدارسة   -أ
تعتمد القصة في الرواية  (:1966رواية من قتل ليلى الحايك للكاتب غسان كنفاني ) -1

بشكل أساسي على الخيال بشكل تام، وهي محاولة لتقليد رواية الغرب البوليسية وارتكزت 
لى القتل الجنائي بصورة غامضة، وتدور أحداث القصة في محاولة المتهم فكرة الرواية ع

، وعنصر حكم عليه بالنهاية باإلعدام شنًقااستذكار عالقته بالضحية دون إدانته، حيث ي
 الخيال والتشويق هو المرتكز األساسي للنص.

 عدب عنها النزوح إلى واضطر, م1936 عام عكا في كنفاني غسان ولد غسان كنفاني:
 إلى العائلة انتقلت ثم, لبنان جنوبي في قصيرة لفترة ذويه مع أقام م، حيث1948 نكبة

، (األنروا) الفلسطينيين الالجئين غوث وكالة مدارس في الفنية للتربية معلًما دمشق، كان
أصدر , األسبوعية"الحرية" لجريدة أدبًيا محرًرا عمل حيث 1960 عام بيروت إلى انتقل

ية من منظور سياسي دون فصلها عن وايات التي عالجت القضية الفلسطينالعديد من الر 
 جتماعي.إطارها اال
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تناولت هذه الرواية، قصة  (:1986مذكرات امرأة غير واقعية للكاتبة سحر خليفة )رواية  -2
امرأة تعيش في صراع نفسي بسبب الظلم االجتماعي وتقسيم االدوار النتاج عن نظرة 

تعرض كيف يميز المجتمع المحلي بين الذكر واألنثى وما ينتج عن المجتمع للمرأة، حيث 
هذه النظرة من انحرافات على السلوك، وخاصة عندما تحاول المرأة خلع عباءة التقاليد 
عنها بشكل غير سوي، فالرواية تطرح على أن سلوك الفتاة السلبي الناتج عن هذه النظرة 

 إلجتماعي الذي يفرض عليها بشكل متكرر.ما هو إال ردة فعل منفجرة بسبب الخناق ا
م، 1941 عام مدينة نابلس في ولدت الفلسطينيين، الروائيين أهم من واحدة سحر خليفة:

األمريكي، صدر  واألدب المرأة  دراسات في أيوا جامعة من الدكتوراة  شهادة على حصلت
 والهولندية انيةواأللم والفرنسية العبرية إلى معظمها رواية، ترجمت 11 لها ما يقارب

 . والعالمية العربية الجوائز من العديد واإلنجليزية، ونالت
هذه الرواية بشكل أساسي ارتكزت  (:2010) براهيم نصر هللاللكاتب إرواية شرفة العار  -3

نشوء هذه  إلى، وطرحت أهم العوامل التي تؤدي على فكرة القتل على خلفية الشرف
ا اجتماعية وقصص أخرى تبين التأثير السلبي للتمسك الظاهرة، كما أنها طرحت عدة قضاي

 بالعادات والتقاليد ومفهوم الشرف في التعامل مع الفتاة.
م، 1954عام  )مخيم الوحدات( كاتب وروائي فلسطيني من مواليد عمان إبراهيم نصر هللا:

تبوا عن حاصل على دبلوم في التربية وعلم النفس، يعد من أبرز الكتاب الفلسطينية الذين ك
أول مشروع واسع على  الواقع الفلسطيني بحرفية كبيرة، وتعد سلسلة الملهاة الفلسطينية 

عاما، في حين أثار مشروعه  250المستوى الروائي لتأمل القضية الفلسطينية على مدى 
 إلىترجمت اعماله األدبية  اآلخر )الشرفات( الذي يشكل الوجه اآلخر للملهاة الفلسطينية،

 من اللغات األجنبية ونالت العديد من الجوائز المحلية والعربية. العديد 
تتناول هذه الرواية قصة أحد خريجي  (:2012) أبناء الريح للكاتبة ليلى األطرشرواية  -4

مؤسسات دور الرعاية، حيث عرضت مجموعة من القصص التي تتعلق بالحياة داخل 
ل استغالل وتسرب واهمال تسبب الحكومية وما يحدث فيها لألحداث من عوام صالحإلا

العديد من القضايا االجتماعية منها القتل على خلفية الشرف  إلى، باإلضافة في جنوحهم
والتفكك األسري والدعارة من خالل طرح عدة قصص تتعلق بنزالء مؤسسة اإلصالح، 

هم وكيف أثرت هذه الفترة في حياتهم على تبنيهم سلوكيات منحرفة )جنوح األطفال( وحمل
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لمفاهيم أثرت على حياتهم نتيجة الوصمة اإلجتماعية وطريقة التعامل معهم ضمن واقع 
 اقتصادي سيء. -اجتماعي

ثم من مواليد مدينة بيت ساحور، أتمت تعليها الثانوي في مدارس بيت لحم،  ليلى األطرش:
جازة في أكملت تعليمها الجامعي في األردن، حاصلة على البكالوريوس في األدب العربي وإ

الحقوق، صدر لها مجموعة متنوعة من الكتب توزعت بين الرواية والقصة القصيرة، عملت 
عمالها األدبية محررة في العديد من الصحف أهمها صحيفتي القدس والدستور، ترجمت ا 

 لى العديد من اللغات كالفرنسية واإلنجليزية واإليطالية.إ
هذه الرواية بشكل  عالجت (:2014) القاسممرمر للكاتبة رواية مدينة الحب والخطايا  -5

أساسي موضوع المصالح الحزبية وما تنتجه من سلوكيات من أجل الحفاظ على نفوذها 
ومصالحها، وتضمنت الرواية عدة مظاهر ألحتكار الحزب للقوة تمثل في عدة سلوكيات 

جرائم  سلبية نتجت من خالل تفاعل الحزب في محيطه، وأهم هذه السلوكيات تمثلت في
جانب ورود  إلى، من أجل مصلحة الحزب الشخصية، القتل على الخلفية السياسية والحزبية
، مثل قضايا التزوير جرائم ذوي الياقات البيضاءب عدة صور أخرى للجريمة مرتبطة

جانب عدة مظاهر أخرى كالمخدرات واإلغتصاب واإلعتداء النفسي  إلىوتهريب األموال، 
 .والجسدي

م، تقيم في رام هللا، 1977كاتبة وروائية فلسطينية من مواليد مدينة حيفا  :مرمر القاسم
صدر لها العديد من الروايات والكتب األدبية منها، مجانين في زمن عاقل ومدينة الحب 
والخطايا وأوراق مهربة من األراضي المحتلة، لها العديد من المقاالت النقدية في األدب 

 حافة المحلية والعربية. الفلسطيني والعربي في الص
 

تحدثت هذه الرواية  (:2015) فلسطين أبو زهولكاتبة رواية العشاء بعد السادسة ل -6
وبشكل أساسي ما اندرج تحت عنوان )الكؤوس الثالثة( عن قصة طفل تعرضت أمه 
لإلغتصاب من قبل طبيبها النفسي، ثم قتلت أثناء والدته، وترتكز هذه الرواية في طرح 

والدينية، والتي كانت المحرك  نانيةواألنفسية ال غتصاب والقتل على  الدوافعموضوع اإل
 األساسي لصور الجرائم التي وردت داخل النص.
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كاتبة فلسطينية من مواليد مدينة الناصرة، نشأت وترعرت في قرية  فلسطين أبو زهو:
 الجلمة )جنين( حاصلة على درجة الماجستير في التاريخ القديم.

تتحدث هذه الرواية عن حكاية أسرة  (:2016) السمان ديماللكاتبة  ج اللقلقبر رواية  -7
لى الظروف اإلجتماعية والسياسية حد أحياء القدس القديمة، وتتطرق إعريقة تعيش في أ

واإلقتصادية التي أثرت على حياة هذه األسرة منذ اإلنتداب البريطاني حتى ما بعد 
المراحل المختلفة في التأثير على حياة هذه األسرة  اإلنتفاضة الثانية، وكيف ساهمت هذه

في ظل المتغيرات المحيطة، وأهم ما طرحته هذه الرواية هي تأثير اإلحتالل اإلسرائيلي 
، المخدراتالعمالة و على الواقع الفلسطيني في مدينة القدس، وخاصة في عدة أمور تتعلق ب

قاليد ومفاهيمها الموروثة وخاصة في لى جانب قضايا اجتماعية مؤثرة مثل العادات والتإ
 .التعامل مع المرأة 
م، تعمل 1963كاتبة وروائية فلسطينية من مواليد مدينة القدس في عام  ديما السمان:

مدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ومن األعضاء 
ايات التي عالجت قضايا من المؤسسين لندوة اليوم السابع، صدر لها مجموعة من الرو 

 الواقع الفلسطيني، وتعد من رواد حركة الكتابة النسوية في فلسطين.
طرحت هذه الرواية باألساس قصة  :(2016) رواية خيانة مقدسة للكاتب أحمد الحرباوي  -8

 نها ناقشت مجموعة من القضاياأكما  قتل البطل لحبيبته بسبب تعاملها مع اإلحتالل،
)البلدة القديمة في مدينة  وء الثقافات البديلة داخل بؤر معينة في المجتمعنش تتعلق بكيفية

عالجت موضوع القتل على خلفية  ، كما أنهاتجارة المخدرات إلى نشأة دتأوالتي  الخليل(
، وتأثير وتغلغل العادات والتقاليد في الحياة اإلجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالتعامل الشرف

 .عات الشرقيةمع المرأة في المجتم
م، حاصل على بكالوريوس في العلوم 1991من مواليد مدينة الخليل عام أحمد الحرباوي: 

، والعديد من المقاالت النقدية في السياسية من جامعة القدس، صدر له ثالث روايات
الرواية الفلسطينية المنشورة في الصحافة المحلية والعربية، يعمل في اللجنة األدبية للندوة 

 ثقافية التابعة لوزارة الثقافة في الخليل.ال
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الفلسطينيين )من مناطق فلسطينية مختلفة(  والنقاد مجموعة من الكتابعينة الدراسة:   -9
 :وهم

م، حاصل على ليسانس أدب عربي 1949من مواليد مدينة القدس عام  :جميل السلحوت -1
لقدس، عمل محرًرا في للغة العربية في مدارس ا جامعة بيروت العربية، عمل مدرًسا من

العديد من الصحف والمجالت، وهو من األعضاء المؤسسين إلتحاد الكتاب الفلسطينيين، 
السابع التي تهتم في نقد اإلنتاج األدبي  اليوم لندوة الرئيسيين المؤسسين أحد وهو

ت ، كما أصدر العديد من الروايات والمقاالت المنشورة في النقد األدبي للرواياالفلسطيني
 الفلسطينية.

 
 في العربية اللغة درس القدس، في المكبر جبل بلدة في 1957 عام ولد: ابراهيم جوهر -2

كمراسل  المجاالت من عدد في الصحافة مجال في التخرج بعد عمل لحم، بيت جامعة
اليوم  الصحفيين، ومن مؤسسي ندوة ورابطة الكتاب اتحاد ثقافي، وهو عضو في ومحرر

نتاج األدبي، له العديد من اإلصدارت األدبية والمقاالت النقدية نقد اإل السابع المهتمة في
  في األدب الفلسطيني. 

م، تقيم في رام هللا، 1977فلسطينية من مواليد مدينة حيفا  روائيةكاتبة و  :مرمر القاسم -3
ومدينة الحب   صدر لها العديد من الروايات والكتب األدبية منها، مجانين في زمن عاقل

العديد من المقاالت النقدية في األدب خطايا وأوراق مهربة من األراضي المحتلة، لها وال
 . الفلسطيني والعربي في الصحافة المحلية والعربية

لى درجة م، حاصلة ع1988كاتبة فلسطينية من مواليد مدينة القدس عام : صابرين فرعون  -4
ها مجموعة من الكتب توزعت صدر لنجليزي من جامعة القدس، البكالوريوس في األدب اإل

حيث  ،في الرواية الفلسطينية النقدية بين الشعر والقصة والرواية، ولها الكثير من المقاالت
األردن التي تنشر للكثير من  -شر في دار فضاءات للنشر والتوزيعلجنة الن تعمل في

 .الكتاب الفلسطينيين

م، حاصل على شهادة 1976عام كاتب وروائي من مواليد مدينة بيت لحم : اياد شماسنة -5
ب تك 10األردن، صدر له أكثر من  –البكالوريوس في التمريض من جامعة الزيتونة 
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له العديد من المقاالت النقدية المنشورة في الصحافة العربية توزعت بين الشعر والرواية، 
 والمحلية.

 

ول في الجليل، كاب قرية في م،1952ولد عام  أدبي فلسطيني، وناقد كاتبهيبي: محمد  -6
حصل على الدكتوراة من جامعة تل أبيب في اللغة العربية وآدابها، صدر له مجموعة من 
الكتب النقدية في األدب العربي توزعت بين دراسات في الشخصية في األدب العربي 
وعناصر القصة ومقاالت نقدية في اإلنتاج األدبي الفلسطيني، كما صدرت له رواية بعنوان 

 مر األبيض(.)نجمة الن

 الدراسة أدوات 3.4
( تحليل مضمون الروايات الفلسطينية المكتوبة 1: )تمثل في لجمع البيانات منهجتم استخدام 

، وذلك والنقاد باءاجراء مقابلة مع األدكما تم استخدام أداة لجمع البيانات تمثلت في ( 2)
 .هةوالموج تطرق لمجموعة من األسئلة المفتوحةت ةانباستخدام استب

 أسلوب تحليل البيانات 3.5
الحميد  عبدعرفه  والذي ،الروايات والمقابالت كنهج لتحليلالمضمون  أسلوب تحليل استخدام تم
 في الكامنة المعاني اكتشاف إلى تسعى التي المنهجية الخطوات مجموعة ، بأنه(2000)

 الموضوعي، والمنظمالكمي،  البحث خالل من المعاني لهذه االرتباطية ، والعالقاتالمضمون 
وأنه يستخدم في تصوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية  المضمون  هذا في الظاهرة للسمات

 والسياسية القائمة في المجتمع.
، يمكن من خاللها ضمون في بعض المحددات الخاصة بتعريف تحليل الم يوجد اختالفٌ 

 :عبدالحميد حسب اتجاهين أساسيينمساريين تصنيف اتجاهات التعريف في 
  األول:االتجاه   -1

  ، وقدوالذي عاصر فترة النشأة، واستمر بعد ذلك ضمون هو االتجاه الوصفي في تحليل الم
 خاصة. في بحوث علم االجتماع بعض الباحثين هاستعار 

 االتجاه الثاني:  -2
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إلى الخروج المضمون وهو االتجاه االستداللي في التحليل الذي يتخطى مجرد وصف  
والذي  المضمون ت عن عناصر العملية اإلعالمية والمعاني الضمنية أو الكامنة في باسـتدالال
 .اية الخمسيناتبد ظهر في

( 1983 ،سالم)كيفية استخدام هذا المنهج في تحليل النص األدبي، وحسب هو وما يهمنا هنا 
ت خاصة ال تنفرد اللغة العربية بسما تقول:تحليل المضمون في اللغة العربية  نعند حديثها ع

يفطن إليها باحثو تحليل المضمون مثل حذف الموصوف واالكتفاء بالصفة لداللة الصفة عليـه 
وكذلك البدل وفهم  ،وهـو في العربية كثير ومثله التوسع في الضمائر لغايات عملية وبالغية

ا مما معً أو هما  ،أو المفعول به ،ضمائر الفاعل ل مععالقته بالمبـدل منـه واألفعال التي تتص
 جملة كاملة. من يحتم إحصاء هذا الفعل وما اتصل بـه 

والخاصة به، هي كما ذكرها  ضمون هجية المقصودة في منهج تحليل المولكن الخطوات المن
 :(1989، العساف)

 تصنيف المحتويات المبحوثة: - 1

ومن  ،هانه انعكاس مباشر للمشكلة المراد دراستأل ،ضمون حيث يعد أهم خطوة في تحليل ال 
األمثلة على التصنيف. أن تصنف محتويات دفاتر اإلعارة من المكتبات المدرسية إلى كتـب 

 .أدبية وكتب علمية

 التحليل:تحليل وحدات  -2

 حيث عدد بيرلسون خمس وحدات أساسية في للتحليل هي: 

ة: كأن يقوم فالكلمية(، أو الزمن ،الوحدة القياسيةو  المفردة،و  الشخصية،و  الموضوع،و  )الكلمة،
هو إما والموضوع: و  ،أو التربوية ،السياسية أو ،الباحث بحصر كمي للفظ معين له داللته الفكرية

ا به دوالشخصية: يقص .اأو اقتصاديً  ،اأو اجتماعيً  ،اا سياسيً معينً  اجملة أو أكثر تؤكد مفهومً 
الشخصية انـت تلـك الحصر الكمي لخصائص وسمات محددة ترسم شخصية معينة سـواء أك

المفردة: وهي الوحدة التي ات، أما تمعلمجمن ا امجتمعً  مفئة من الناس أ مبعينه أ اشخًص 
 .في نقل المعاني واألفكار كاتبيستخدمها ال
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 محددات الدراسة 3.6
 حدود: ةطار ثالثجاءت الدراسة في إ

 الضفة الغربية وقطاع غزة(.) لحدود المكانية: فلسطينا -1
 م(.2016 -1966)الحدود الزمانية:   -2
لمظاهر ومركبات االنحراف  وصفيال البحث الدراسة باعتماد التزمت الحدود الفكرية: -3

 .كما انعكست في الرواية الفلسطينية والجريمة في المجتمع الفلسطيني

 صعوبات الدراسة 3.7
بعدة عوائق وصعوبات واجهتني خالل فترة  لى نتائج وتوصيات، بعد مروري دراستي إت توصل

 تجاوزها والتغلب عليها، ومن أهمها: بعون هللا تمالبحث، 

إن موضوع دراسة الجريمة من خالل النص األدبي حديث ولم يتم بحثه من قبل في   -1
 دراسات سابقة تعلقت بالموضوع. ليفلسطين، وبالتالي لم تتوفر 

فال وجود لدراسات سابقة  الدراسات العربية في موضوع الجريمة واألدب شبه معدومة -2
، لذلك استعنت بالمقاالت الغربية التي النص األدبي إلستكشاف مركبات الجريمة حللت

تحدثت عن الموضوع، وهناك فجوة بين الرواية الغربية والعربية في تناول موضوع 
الجريمة في عدة أصعدة منها مستوى نضج وتطور الرواية الغربية التي سبقت العربية، 

ا في تحديد ماهية مهمً  ربية والغربية، وهذا لعب دوًراالعواختالف الثقافات بين البيئتين 
 الجريمة.

جراء المقابالت المفتوحة مع األدباء والنقاد، فشريحة كبيرة منهم اعتذرت عن صعوبة إ  -3
 النص.سوسيولوجيا االجابة بسبب جهلهم في مواضيع الجريمة وموضوع 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة 4

جانب  إلىالفلسطينية للجريمة  خالل فصل النتائج عن كيفية تناول الروايات سيتم الحديث من
ظهار أبرز أنواع الجريمة التي ظهرت داخل النص للروايات، وأهم العوامل والدوافع التي أدت إ
االعتبارات و والجاني كما صورها الكاتب الفلسطيني،  ،لى مالمح الضحيةلى ظهورها باإلضافة إإ

وكيف تم التعاطف معها وعالقة األطراف  ،ماعية لشخصية الجاني والضحيةالمهنية واالجت
لقاء الضوء إن وجدت وإالمحيطة بالحدث بتبلور ظاهرة الجريمة، والبحث عن الحلول المطروحة 

على كيفية تناول الكاتب الفلسطيني لعمل أجهزة العدالة الجنائية داخل الرواية الفلسطينية من 
 ارة.خالل الروايات المخت

استنباط ظاهرة الجريمة من خالل الدالالت والمعاني  المضمون سيتموباستخدام منهج تحليل  
لى جانب إوكيفية ظهورها في سرد الراوي وارتباطها بالتعقيد وعنصر التشويق داخل النص 

لقاء إحداث، و ه األوالحيز المكاني الذي تتحرك فيالمقاطع الوصفية حول الظاهرة ومركباتها، 
ة يص يعالج قضوتصنيفه ما بين ن ،وء على نوعية النص المتناول لقضايا الجريمةالض

شكال الجرائم التي تم إلى أ ، باإلضافةو بوليسيةأ ،و رؤية رومانسيةأ ،و سياسية، أاجتماعية
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هم االختالفات التي أ لى رؤية شمولية تبرز إ، ثم محاولة الوصول التطرق لها بالنصوص الروائية
 ية تناول الجريمة داخل الروايات في الدراسة. ظهرت في كيف

 للروايات السردية والجتماعية والسياسية السياقات  4.1
ين التاريخية،  اشتملت الدراسة على ثماني روايات فلسطينية لكتاب من مناطق مختلفة في فلسط

 المكاني لحيزوا ،والسياسي ،والسياق االجتماعي ،لى وجود اختالف في البيئةوهذا التنوع أدى إ
منها كل والظروف السياسية التي انطلق  ،بين كل نص وآخر، بسبب اختالف البيئة االجتماعية

 كاتب لكتابة عمله.

ن النصوص األخرى، هذه العوامل المتنوعة أثرت في نص كل كاتب، وأعطته مالمح مختلفة ع 
نه يبقى هناك أال إ ن الوضع السياسي واالجتماعي في فلسطين شبه متجانسوعلى الرغم من أ

خصوصية تميز كل منطقة عن األخرى، وأول االختالفات شملت الوضع السياسي بين المناطق 
الفلسطينية التي يخضع جزء منها للسيطرة الكاملة لالحتالل االسرائيلي وأجزاء أخرى تكون تابعة 

 للسلطة الفلسطينية.

( 1994فلسطينية )ضمن اتفاق اوسلو, حداثها في مناطق أومن الروايات المدروسة والتي جرت  
حداثهما في ن جرت أا)برج اللقلق، وخيانة مقدسة( اللتابعة للسلطة االسرائيلية، روايتا لكنها ت

 سرائيلية.المناطق تخضع بالكامل للسيطرة اإلالبلدة القديمة في كل من القدس والخليل، وهذه 

نه لم ينف وجود أال إداخل المدينتين  متشابهن أن الوضع السياسي واالجتماعي وعلى الرغم م
اختالف بين البيئتين، كما أن األسلوب السردي للنصّين اختلف في تناول القضية المطروحة، 

أحد أحياء القدس في حدثت ففي رواية )برج اللقلق( التي تتناول قضايا اجتماعية وسياسية 
ى جانب نمط الثقافة االجتماعية إلت الضوء على قضايا العمالة واالتجار بالمخدرا القديمة وتسلط

والعرف في تحديد السلوك، اعتمدت الكاتبة على الرؤية من الخلف باستعمال ضمير الغائب أي 
أن السارد هنا يعلم كل شيء عن شخصيات الرواية وبشكل متسلسل في نظام خطي يسير مع 

بة من خالله على تطور الزمن، حيث يتحرك الحدث في فضاء اجتماعي سياسي اعتمدت الكات
 ؛الوصف لعدة ظواهر وقضايا تتشابك فيما بينها، كاشفة عن مكنونات كل شخصية على حدة

ألن الراوي هنا شخصية غائبة عن الحكاية، أي أنه ليس شخصية تتحدث داخل النص، فكان 
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ا اهتمامه على القضايا السرد هنا يصف ويلقي الضوء على الجوانب المختلفة للقضية مركزً 
 جتماعية والسياسية المتناولة.اال

كاشفة عن نظام تقليدي متوارث ك في بيئة مدنية تتسم بالتقليدية، ن رواية )برج اللقلق( تتحر إ 
مع الوضع  للنص متشابه تماًما المكاني والحيزمنذ القدم، والوضع االجتماعي والسياسي 

ادات والتقاليد في مدينة االجتماعي والسياسي في رواية )خيانة مقدسة( التي تتحدث عن الع
ن القضية االجتماعية مسيطر على نمط حياة السكان، كما أالخليل القديمة، والعرف االجتماعي ال

محتل،  المطروحة داخل النص يرافقها منحنى سياسي كتحصيل حاصل لحدث يجري في بلد
بيئة االجتماعية عن رواية )برج اللقلق( التي كانت منفتحة على ال وهذا التحصيل اختلف قلياًل 

ثرت في سلوك شخصية )ليث( في ارتكاب الجريمة، والكاتب في رواية )خيانة االسرائيلية والتي أ
لم يكن قادًرا على المعرفة ، هو التبئير الخارجي أي أن الكاتب امختلفً  اسرديً  امقدسة( اعتمد اسلوبً 

)خيانة مقدسة( اعتمد على  هداف الشخصيات، كما أن أسلوب السرد في روايةوالتنبؤ بمكنون وأ 
خدام ضمير المتكلم في األحداث، فاست لوقوع المنطقي التسلسل السرد المتقطع الذي لم يحترم

ن هنالك شخصية تصف األحداث والشخصيات والوقائع من خالل منظورها السرد، أي أ
تينة مقيم وأعراف  ذي يقع في مجتمع مدني محافظ جًداهنا  المكاني الحيزالخاص؛ كما أن 

 ى التشديد.تستند إل

للمنحنى االجتماعي في  السابقتين مشابهالمنحنى االجتماعي المعالج داخل النص في الروايتين 
في هذه ، و تسم بالتقليديةالحيز المكاني في المدينة يرواية )مذكرات امرأة غير واقعية( حيث 

ة المطروحة من منظور ألن القصة تعالج القضي ؛الرواية هناك غياب كامل للوضع السياسي
للقيم والمفاهيم االجتماعية في مدينة نابلس، فالقصة تتحدث عن فتاة تتزوج  بينةاجتماعي فقط م

آخر بعيًدا لى مكان إن تهرب ا فتفكر في قتله قبل أرادتها وتعيش في ظل رجل يعنفهإتقليديا دون 
 هلها وزوجها.عن عادات أ 

السرد على ضمير المتكلم من خالل في أة غير واقعية(  اعتمدت الكاتبة في رواية )مذكرات امر  
هداف ية مصاحبة  غير عارفة برغبات وأ شخصية البطلة التي كانت تروي وتصف الوقائع برؤ 

يعتمد على التعتيم ، الشخصيات األخرى داخل النص، ولكن بسرد متسلسل في تطور األحداث
مونولوج الشخصية الرئيسية وصراعها  في تصوير مجريات األمور،  بسبب اعتماد الكاتبة على
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ا لرغباتها منظورها الشخصي وفقً كانت ت خضع كل األمور واألهداف ل النفسي الداخلي، حيث
التعقيد في الثقافة الذكورية من خالل تفاعلها مع البيئة  كانت تركز الشخصية علىوأمنياتها، 

كثر، سواء أكان ذلك الصراع داخل النص، دون وجود صراع حقيقي وتصادم بين شخصيتين أو أ
خرى، فالشخصية هنا تعتمد على مونولوجها ، أو بين شخصيات أو بالديالوج، أضمن المنولوج

 الشخصي )الحوار الداخلي( في تشكيل ووصف الوضع االجتماعي المحيط بها .

 أما رواية )مدينة الحب والخطايا( فقد اعتمدت الكاتبة فيها على التسلسل في طرح األحداث
اخل النص، وبتواتر زمني متتابع، بسرد يعتمد على ضمير المتكلم بين شخصيتين رئيسيتين د

عالن وجهات نظرها، ومن خالل هاتين الشخصيتين فقط، يتم الكشف تصفان األمور من خالل إ 
لى جانب وجود حوار أدى نفس الغرض، إهداف وصراع الشخصيات األخرى عن مكنونات وأ 

هدافها وتربطها بالشخصيات كل شخصية في التعبير عن طموحها وأ رية لحيث تترك الكاتبة الح
حداث هذه لم للشخصيتين الرئيسيتين، وتجري أالمحيطة بها، فيكون السرد هنا بصفة ضمير المتك

الرواية في مدينة أريحا التابعة للسلطة الفلسطينية، ومدينة حيفا التابعة للسلطة االسرائيلية، ولم 
أية قضية اجتماعية، ولم يصف الطبيعة االجتماعية للحياة داخل المجتمع  إلىيتطرق العمل 

في كيفية استغالل الفلسطيني، فالتركيز كان على القضية السياسية المطروحة، والتي تمثلت 
هنا لم يبرز له أي دور في الحيز المكاني جل تحقيق مصالح شخصية، فسلطة الحزب من أ

ار اريحا كمركز تطور الجريمة، لكن من المهم الحديث عن اختي تحديد مفاهيم كان لها عالقة في
لى حرية ة، فالتباين في أصول السكان أدى إجرامية، وذلك ألنها مدينة مختلطلعمليات الحزب اإل

ا للسياحة المختلط، كما أن كون المدينة مشتى ومركزً  الحيز المكانيحركة الشخصيات داخل هذا 
 ى توفير غطاء وحماية على تحرك األفراد وسلوكهم. لإدى الداخلية في فلسطين، أ

نسان مع البيئة التي تحيط به، فقد كان ل اإلالذي يرتبط بتفاع ،يكولوجيما بالنسبة للتفاعل األأ
في جميع النصوص، فجميع التفاعالت داخل البيئات الفلسطينية المختلفة لها  اشبه موحد ومستقرً 

 ة ومحاربة الظلم والفساد.اهداف وتطلعات موحدة في نيل الحري

ري فيها األحداث في بعض النصوص، إال للبيئة التي تج الحيز المكانيوعلى الرغم من تحديد 
ن هنالك روايات لم يحدد لها الكاتب بيئة واضحة، ولم يذكر أسماء حقيقية للمناطق بل  أ

 المدروسة. الخمسة الباقية بالوصف العام دون تخصيص وهذا يشمل الروايات



 
 

57 
 

ن واللقطاء، من انتهاكات داخل و طفال المشردما يعانيه األاية )أبناء الريح( التي تتحدث عفرو  
مؤسسات الرعاية االجتماعية، وكيف تؤثر نظرة المجتمع الرافضة لهم في سلوكهم المنحرف، 

 فراد المجتمع.سوياء مثل بقية أطفال غير أأبسبب تشربهم وصم أنهم 

سلوب السرد المتناوب، الذي ترويه ة )أبناء الريح( على أرواياعتمدت الكاتبة في هذه ال 
صية وعلى أسلوب التبئير من الخلف حيث كانت الشخ ،الشخصية الرئيسية للعمل بصيغة المتكلم

سرار جميع الشخصيات داخل العمل، بالرغم من تنوع القصص المحورية عارفة بكل تفاصيل وأ
والمكان، ألن النص يعتمد على سرد استذكاري والقضايا المطروحة والخلط بين الزمان 

جتماعية التي عانت منها، ثم تختفي صص تظهر داخل النص مع القضايا اإللشخصيات وق
خصية الرئيسية للعمل على خرى، ت طلعنا الشهر شخصيات أخرى وقضايا اجتماعية ألتظ

ويكون هنا الوصف خرى بالتناوب وباألسلوب نفسه، مجريات أحداثها، ثم يتم تناول قضايا أ
لقاء الضوء على الصراع النفسي داخل إأو الشكلي للظاهرة وحراك الشخصيات فيها دون الخوض 

مونولوج كل شخصية، ولكن كل هذه األحداث تدور داخل مجتمع مدني كما ظهر من النص، 
مع وجود بعض األحداث الفرعية التي ظهرت في مجتمعات قروية ثم خرجت من بيئتها األصلية 

 التي تقع فيه أحداث الرواية. الحيز المكانيداخل لتتحرك 

غتصاب ثم تقتل تحت فتتحدث عن قضية فتاة تتعرض لإلأما بالنسبة لرواية ) شرفة العار( 
مفهوم الشرف، وهذه الرواية حملت نفس سمات المجتمع المدني في الرواية السابقة وبدون تعيين 

تبت القصة بسرد متسلس اعتمد الكاتب على ضمير الغائب،  ل متطور، حيثمخصص للبيئة، وك 
رجي هو األسلوب الروائي، ي عدم وجود شخصية داخل العمل تروي الحدث، فكان التبئير الخاأ

بعادها وتأثيرها ألوصف تسلسل الظاهرة االجتماعية بكل تفصيالتها وا وهذا األسلوب كان منصًفا
لى تفكير خلنا الكاتب من خالله إنفسي يدعلى الشخصيات، وكان يتخلل النص مونولوج وصراع 

الشخصيات وتطلعاتها، كما استخدم الحوار الذي كان يكشف عن التناقض في مواقف 
 الشخصيات من القضية االجتماعية المطروحة.

بعد السادسة( فاستخدم السرد االستذكاري المتقطع، حيث اعتمدت  )العشاءأما بالنسبة لرواية 
بأحداث القصة، التي بدأت تتطور من خالل توقف  كلم إلى حين البدءة على ضمير المتالكاتب

، فينقلب السرد ويتنقل من شخصية الشخصية عن سرد قصتها والبدء بحبكة تكمل تتابع األحداث
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لى شخصية معتمدة على الديالوج )الحوار( بين الشخصيات التي تستذكر وقائع حدثت في إ
 النهاية. إلىير في خط واحد حتى الوصول الماضي وتبدأ بربطها بعضها ببعض لتس

غير محدد المالمح، ألن النص اعتمد على الفانتازيا  محيط مكانيوتجري أحداث الرواية في  
والخيال في ايصال القضية المطروحة، التي تمثلت في اغتصاب طفلة وحملها من قبل طبيبها 

 والدها.انتحار  إثر أصابهاالنفسي الذي كان يعالجها من مرض نفسي 

تتحدث عن قصة قتل غامضة بشكل مشابه للقصص فأما رواية )من قتل ليلى الحايك(  
هذه الرواية بسرد متسلسل منذ استدعاء الشخصية ءت البوليسية التي تعتمد على التشويق، فجا

تهامها بقضية قتل ثم غرفة التحقيق إل إلىضمير المتلكم الرئيسية التي تناولت عملية السرد ب
حداث وقعت بشكل غير متسلسل في الترتيب ا  يلقي الضوء على أمتقطعً  االسرد استذكاريً يصبح 

ي وجود محوري ألي لى حدث دون أإالزمني للقصة، فتنقلنا الشخصية حسب منظورها من حدث 
في صراع مع  ئ شخصيات أخرى داخل النص فالمونولوج الشخصي للشخصية الرئيسة يضع القار 

لى الفاعل الحقيقي وتجري األحداث في فضاء مدني له سمات ناضجة إ داخله لمحاولة الوصول
 تصف مدينة كبيرة ببعض تفصيالتها دون التخصيص.

ثراء التحليل، إلى التنوع في تشريح البناء االجتماعي والسياسي و دى إهذا التنوع في السياقات أ
م نه تال أإ ،خرألن كل قضية مطروحة داخل النص وعلى الرغم من تشابهها مع النص اآل

على العوامل والمركبات التي لقاء الضوء إلى إدى أختالف تشريحها بمنظور مختلف، وهذا اإل
لى الجريمة في كل نص من زاوية أخرى تختلف عن التي سبقتها بسبب خصوصية كل أدت إ

 بيئة وكل سياق انطلق منه الكاتب في كتابة نصه.

 الفلسطينية والنحراف في الرواية مفهوم الجريمة 4.2
من  ةناقشت مجموعة متقاربة ومتشابه حتى اليوم، غلب الروايات الفلسطيينة منذ ظهورهاأ ن إ

برز هذه القضايا هي القضية الفلسطينية أو  ،نظر مختلفة ةديب من وجهأتناولها كل  ،القضايا
ت معظم عبر مراحل تطورها منذ نهاية العهد العثماني حتى الوقت الحالي، حيث جر  )السياسية(

اجتماعية دون انفصال عن الحدث  مكانت اقتصادية أأالقضايا داخل الرواية الفلسطينية سواء 
 السياسي.
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هتمام الروايات ا إل( تفسيرً 22/10/2016يطرح الكاتب جميل السلحوت )مقابلة، بتاريخ  
 ما وإذا سياسي،الّصراع ال هذا بنار يكتوي  أكثر من بالقضايا السياسية يتمثل في كون الفلسطينّيين

لسطيني الف األدب على يطغى الّسياسي الهمّ  فإنّ " بيئته ابن الكاتب أنّ " االعتبار بعين أخذنا
وثق قضايا الجريمة التي تم ربطها باالحتالل هي ومن أ بهذا الواقع، بسبب احتكاك األديب يومًيا

لتبرز داخل  االقتصاديةعلى الجوانب تأثير  منالوضع السياسي  وما رافق )العمالة والمخدرات(
الضغط النفسي الناتج لى جانب ، إالبطالة والفقرك هم مركبات الجريمةالمجتمع ظواهر تشكل أ 

سيتم  لى جوانب عديدة أخرى إ ةباإلضاف من قبل االحتالل، عن عمليات الترهيب والتضييق
مقابلة، بتاريخ براهيم جوهر)إليها من خالل فصل النتائج، وهذا ما أكد عليه الكاتب التطرق إ

حتالل كواقع عسكري سياسي هو مصدر الشرور واالنحراف الذي يقود بأن اال (15/10/2016
ابلة، بتاريخ , ويضيف الكاتب والناقد د.محمد هيبي )مقإلى الجرائم بجميع أشكالها

 ةالجريم باّتجاه كثيرا يدفع الذي االجتماعي والتخّلف الجهل ي كّرس حتالل( ، أن اال24/1/2017
 .أنواعها مختلف على

من خالل تحليل مضمون الروايات المدروسة  لم تظهر فروق واضحة بين االنحراف والجريمة 
ذ أن الركيزة األساسية داخل جميع إفي طرح الكتاب، فلم يكن هناك تمييز واضح بين المفهومين، 

ياد إسب الكاتب الروايات كانت تتمحور في اعتبار كل فعل منحرف جريمة دون ادنى تفريق، وح
بين االنحراف والجريمة داخل التفريق (، فإنه يصعب 24/10/2016شماسنة )مقابلة بتاريخ، 

لدى  بخاصةفي ظل ضعف الوعي المتعلق بعلم الجريمة وعلم النفس، و  الرواية الفلسطينية
لى إن يلجأوا أون من تجارب خاصة دون يكتب نا حتى اليومءأدبايضيف شماسنة أن األدباء، 

  .فوقع كثير منهم في خلطالجرائم،  أو فيما يتعلق باالنحرافاتوالعلم هل الخبرة أ التقصي باستشارة 

 أبرزوعدم تحديد المفاهيم المتعلقة بالجريمة، توجد صعوبة في تحديد في ظل القضايا المناقشة، 
معرفة  همال قضايا أخرى لعدماول مجموعة متقاربة من القضايا وإ تم تنوقد ظواهر الجريمة 

بما اتفقت عليه  االكاتب بمفهوم الجريمة، فكان الحكم على أي سلوك باعتباره جريمة مرتبطً 
غتصاب رتبط بمفاهيم المجتمع كالقتل واإلو ما ا، أةعراف القانونية على أنه جريمالتقاليد واأل

 والسرقة.
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ت المدروسة بسلوكيات ايان مفهومها ارتبط داخل الرو أال إ، اتطورً أكثر وسع و ا أمً مفهو  للجريمة إن
لى غياب كثير من السلوكيات التي توصم بأنها جريمة بسبب اقتران محددة مسبًقا، وهذا أدى إ

، وحسب الكاتبة بمفاهيم ورؤى خاصة ومحددة مسبًقا مفهوم الجريمة لدى الكاتب الفلسطيني
تبرها الرواية هناك صور أخرى للجريمة لم تع( 23/10/2016بتاريخ )مقابلة، فرعون صابرين 

نها عامل مؤثر أالفلسطينية جريمة كاملة األركان، وتم تغييبها عن النصوص بصفتها جريمة، مع 
العقوق و الفساد المجتمعي،  ،ومسبب لإلنحراف ومركب مهم من مركبات الجريمة المجتمعية مثل

التفكك األسري، و ، اا ولفظيً وتعنيفها جسديً  ،اضطهاد المرأة و الميراث، و الشذوذ الجنسي، و األسري، 
 اختلفً يبقى م وهذا الطرح  ،الخيانة الزوجيةو ، (الزواج المبكر)زواج القاصرات و التهجير القسري، و 

 ى آخر.إلمن أديب 

ن الجريمة في أاتضح  فلسطينية،روايات  ثمانيوالتي شملت  الحالية خالل الدراسةمن و   
 وأ ،و على خلفية الشرفأ ،تل الجنائيالق :المجتمع الفلسطيني تتمحور حول قضايا محصورة في

دمان على واإل، تداء الجسدي واللفظيعالتصاب واغكاال خرى أظواهر جانب  لىإ ،سياسية خلفية
 .المخدرات والكحول

التي تعمل ألهداف  خرى كالعصابات المنظمةأ إجرامية ظواهرلى إشارات بعض اإل كما ظهرت 
ا دون إليهالتطرق  ينة الحب والخطايا(، وتمخاصة وفق غطاء شرعي كما ظهر في رواية )مد

 الرواية تناول كيفية عن الحديث يجب األمر ئباد في ولكن المفصل، الوصفأو  تحليلال
 مقابلة،)السلحوت  جميل الكاتب طرح حسب الفلسطينّية الّرواية في فالجريمة للجريمة، الفلسطينية

 بشكل أوردوها رواياتهم في طرحوها ذينال والكتاب الفت، بشكل موجودة (22/10/2016 بتاريخ
 به وستؤول سره سينكشف القاتل وأ الخائن نأ بيان مثل عنها، الّناس ليبعدوا ومنّفر؛ مقّزز

 تدهور وأ ،االجتماعي لمركزه خسارته مثل ،وخيمة عواقب جني وأ ،السجن وأ ،القتل لىإ األمور
( أن 24/1/2017)مقابلة، بتاريخ االقتصادي، ويضيف الكاتب والناقد د.محمد هيبي  وضعه

 عتداءواال المخدرات وتعاطي غتصابواال االحتالل، لسلطات والعمالة والسرقة القتل ظواهر مثل
 وقد الفلسطيني، الواقع في موجودة جرائم كلها اآلخرين، حقوق  على والتعدي والنفسي الجسدي
 في الفلسطيني المجتمع يواجهها مكهمو  وتم طرحها مختلفة بأشكال الفلسطينية الرواية تناولتها
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 الذي اإلسرائيلي حتاللاإل تحت الواقعة الفلسطينية األراضي في خاصةوجوده،  أماكن مختلف
 .ودوافعها أسبابها أهمّ  أحد ي عتبر
 الجريمة قضايا  معظم نإ (،23/10/2016 بتاريخ مقابلة،)فرعون  صابرين الكاتبة وقالت

 وصًفا عنها يحكى وإنما ،عليها دون معالجتها الضوء تسليط يتم ةالفلسطيني الرواية في المطروحة
 على وضعنا وإنما التثقيفية أو العلمية الشروح تقديم ليست األدب مهمة بأن إيماًنا ،وتجسيًدا

كقراء،  والمعالجة التأويل لنا ويترك المشكلة هذه وجود إدراك وهي العلمي البحث في واحدة خطوة
 الرواية أن شكّ  (، ال24/1/2017د د.محمد هيبي )مقابلة، بتاريخ ويضيف الكاتب والناق

حّل، ولم  أيّ  معها يجدي ال مشاكل أو مشكلة تعرض ألّنها ؛للوصف غالبا تذهب الفلسطينية
لغالبة داخل الروايات يضع الكاتب أي حل في أغلب االحيان لها، ألن الوصف هو السمة ا

سباب والدوافع ل قضايا الجريمة وقصور معرفة األفي تناو  الفلسطينية، لهذا يبرز الضعف
فيها حقها وتوضيح و ن يا منه دون أوانشغال الكاتب الفلسطيني بالهم السياسي وجعل الجريمة جزءً 

 سباب الحقيقية لظهورها.األ
رة بارزة للجريمة وجود صو  على(، 2016 /22/10 بتاريخ مقابلة،)وأكد الكاتب جميل السلحوت  

ساسي تدور حوله الوقائع األخرى ولكن عن طريق ربطه بعوامل أخرى ث أداخل النص كحد
مقابلة )جتماعية، كما تدعم الكاتبة مرمر القاسم هذا الطرح صدر المشهد كالقضايا الوطنية واالتت

كحدث الرواية الفلسطينية لم تتناول فعل الجريمة ن إمن خالل قولها  (19/10/2016بتاريخ، 
كذلك لم تلق الضوء على الجريمة المتسلسلة وال الجريمة ، طارًئا علته حدًثاللرواية إنما ج رئيسي

 .في الغالب لمن وقع عليه أثر الفعل طبيعية كفعل انحرافّي إنما جعلته يبدو كرّدة فعل

ن الجريمة داخل أغلب الروايات الفلسطينية لم تكن ظاهرة منفردة ومن خالل هذا الطرح يتضح أ
عطائها حقها الكامل من خالل بناء قصة متسلسلة تتناول كيفية إتب بداخل النص، قام الكا

ي حلول، بل كان يتم نقل قضايا الجريمة داخل و ايجاد أأهم تأثيراتها أ براز إظهورها وتطورها مع 
وضاع االجتماعية والسياسية والثقافية المتناولة داخل ص بشكل مباشر كما هي، كجزء من األالن
 و تشريح تأثيراتها واقتراح حلول لمكافحتها.لى أسباب ظهورها أص، دون الرجوع إالن
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 الدراسة روايات داخل جرامية ومركباتهااإل الظواهر أبرز 4.3
صورة في ظواهر محددة ومتفق من خالل تحليل مضمون روايات الدراسة اتضح أن الجريمة مح

 عليها، وأبرزها حسب روايات الدراسة:

 :ي الرواية الفلسطينيةف المظاهر الرئيسية للجريمة -أ

وطبيعة بالمرأة  متعلقةوهو القتل المرتبط بالمفاهيم اإلجتماعية ال القتل على خلفية الشرف: -1
 دورها في المجتمع وفق منظومة من العادات والتقاليد التي ال يجوز لها أن تتجاوزها.

سباب متعددة أص هي )ظاهرة القتل( على خلفيات و من أبرز هذه القضايا التي ظهرت داخل الن
من أبرزها )القتل على خلفية الشرف( حيث احتل هذا النوع من الجرائم المشهد األكبر داخل 

حسب العوامل والمركبات رواية وأخرى وذلك  ليه من زوايا تختلف بينر إالروايات، ولكن تم النظ
تماعي لى ارتكاب الجريمة، وأغلب هذه العوامل كانت مدعومة من الجانب االجالتي أدت إ

 المتعلق بالعادات والتقاليد فقطـ، مع رفض الدين للقتل وفق هذا الدافع.

ويكون التعليل "بالشرف" هو الغطاء الشرعي لعمليات القتل التي قد ال تنتهك الضحية حدوده  
رواية "شرفة العار" تتعرض الفتاة للقتل بسبب ضياع  البالية، ففيبقدر ما تنتهك مفاهيم المجتمع 

ليكتشف أهلها الحادثة ثم تتعرض  ،من قبل أحد األشخاص وحمل غتصابثر عملية ا شرفها ا
المتعلقة  المجتمعات الشرقية بعض للقتل لغسل الشرف وفق المفاهيم االجتماعية السائدة في

 :بالشرف

(. وحسب 233ص ،2010" )نصرهللا، وضع المسدس على جبينها، اغمض عينيه وأطلق النار"
القتل لم تأت بسبب أي ذنب ارتكبته الضحية بل بسبب مجموعة مفاهيم  هذه الرواية فعملية

رتباطه ، وهذا ورد داخل النص بشكل جلي باتقليدية يغذيها العامل االجتماعي بشكل رئيس
(، وبرزت 121ص ،2010بالشرف كما عبر عنه الكاتب " قتلها لتفريطها بشرفها " )نصرهللا، 

شكال للقتل على هذه الخلفية، قصد من خاللها الكاتب في رواية )شرفة العار( عدة صور وأ
 بسيف الشرف مثل: ات الذي يرتدي عباءة العادات ملوحً وجوه للمو  ةكشف عد
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قتلها ألنها أخبرت  ثم جنسًيا ن اعتدى عليها أخوهاأتغريد التي حملت بعد  قضية مقتل  -1
 " )نصرهللا،شرطةقتل شقيقته بتسع طعنات ثم سلم نفسه لل"اسرتها بذلك بحجة الشرف 

(، حيث أصبحت الضحية التي اغتصبت هي الجاني الذي يستحق 121ص ،2010
 العقاب.

التي حملت بطريقة غير شرعية فقام اخوها باطالق النار عليها وعلى  لبنى قضية  -2
جنينها ليموت في احشائها وتنجو هي ويتم وضعها في مركز االصالح والتأهيل 

 .لحمايتها من اهلها
لفتاة ما ورد داخل رواية "خيانة مقدسة"، حيث تم قتل اف صورة القتل على هذه الخلفية عولم تختل

نها لم تنتهكه، حيث برز في هذه الرواية ارتباط مفهوم الشرف بدافع الشرف على الرغم من أ
بمنظومة العادات والتقاليد وكيف يصبح التعلل بالشرف هو الغطاء للتستر على عمليات قتل 

على القتل  لواتي يحاولن الخروج من بوتقة هذه المفاهيم، وال يقف تأثير مفهوم الشرفالفتيات ال
من شبح  رتكاب صور أخرى من الجرائم، خوًفالى اإات أخرى تؤدي فقط بل يكون هناك تبع

خرى من الجريمة مثل ما ظهر في رواية أنواع ألتغذية  ارئيسيً  الشرف ليكون هذا المفهوم عاماًل 
حملت به ، ألن ابنتها ضيع بعد والدتهر التي قتلت ابن ابنتها ال (شامة)قضية ح" في "أبناء الري

بيها أيدي أمن الذبح على  لفتاةعلى ا اخوفً ، وتم قتل الرضيع وفق الرواية بطريقة غير شرعية
 , 2010)نصرهللا،  "حدقت في وجه الصغيرة الدامية، وضعت يدها على فمها وخنقتها: "واخوتها

ركبات هذه الجرائم كما ظهر في النصوص هي ارتباطها ببيئات اجتماعية متدنية ، وم(215ص
األهل الذين يقدسون العرف االجتماعي  هاالدخل ومستوى المعيشة وتفشي األمية التي يعاني من

وهذا التحليل سيتم التطرق الذي يغذي مثل هذه المفاهيم ويساعد على تبلورها داخل المجتمع، 
 ل. ليه ضمن العوامإ

وهو القتل المرتبط بدافع سياسي، من أجل تحقيق مصالح  القتل على خلفية سياسية:  -2
  معينة.

صور  تنه ظهر  أإالوعلى الرغم من احتالل مشهد القتل على خلفية الشرف الروايات المدروسة 
ا، ومن أهم هذه الصور هي القتل على خلفية سياسية )حزبية(، وهذا ظهر في أخرى للقتل ايًض 

 معينة حزبية مصالح خدمة برزت عدة صور للقتل من أجل والخطايا( حيثية )مدينة الحب روا
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رواية ال داخل الجريمة ظواهر أبرز ومن، كما ظهر داخل النص الحزب داخل معينين ألفراد
 العمليات هذه ومنأشخاص بهدف تحقيق مصالح سياسية،  عدة ضد قتل حوادث عدة فيتمثلت 

 :لحصرا ال المثال سبيل على

 :السعدي حسام قتل -1
 (.22، ص2014)القاسم،  "عليه تفاقاإل تم الحطام، وسط جثة "تركناه 

 : السلطان عين غيفارا قتل  -2
 (.63ص ،2014 )القاسم، بالدم" مبتلة ريشة مثل سقط حتى الرصاص "طيره

 :وقتلها سلمى اختطاف -3
 .(94، ص2014)القاسم، خطورة" وأقل أجمل ميتة شكلها "كان 
 

 الجنائي: القتل -3

لفية خرى تلك التي وردت في رواية "من قتل ليلى الحايك" وهي القتل على خمن صور القتل األ 
 عملية عن بالحديث  الرواية و السبب وال حتى الجاني حيث اكتفتجنائية دون معرفة الدافع أ

 ةوعملي التحقيق جراءاتإ عن النص داخل صورة وجود دون  بريء، متهم ومحاكمة غامضة قتل
 بريء متهم عن بالحديث الكاتب قام ودوافعه، فقد سباب القتلأ عن الكشف وأ المجرم عن البحث

إلى  للوصول األدلة من تحقق عملية وجود دون  عليه الحكم ليتم التحقيق أروقة داخل و جد
ية الحقيقي )وهذا ما سنراه حين التطرق ألجهزة العدالة الجنائية(، وهذه قصة بوليسية خيال لمجرما

 كتبت بدافع التشويق.

 واإلعتداء الجنسي: الغتصاب  -4

ومن أبرز صور الجريمة األخرى التي اتضحت في النص للروايات الثمانية هي )االغتصاب 
منها ما ظهر في رواية "أبناء أشكال، واالعتداء الجنسي( الذي تم التعبير عنه ووصفه بعدة 

 من كان االعتداء هذا نإ حيث الرعاية، سسةمؤ  أطفال على الجنسي الريح" حيث ظهر االعتداء
 لدى الجنسي الشذوذ ظهور مثل للشخصيات، المستقبلي السلوك تحديد في المؤثرة العوامل أبرز

االنتقام؛ ومن صور  أجل من بالقتل التفكير أو للعزلة دفعهم نفسي مرض من المعاناة وأ بعضهم
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 غرف إلى الكبار "يتسلل: هر في النصالمؤسسة كما ظ داخل األطفال على الجنسي االعتداء
)األطرش،  برغبة" أو بخوف المقاومة وتخف اللهاث فيعلو الحمامات لىإ يجرونهم الصغار
 )األطرش، الدار" وببنات بها وأصدقاؤهم الحراس فعله مما أكثر تفعل "ال ،(29ص، 2012
 .(144ص ،2012

خارجها  إلىاخل المؤسسة بل تعداه ولم يقتصر االعتداء الجنسي على االطفال كفعل جريمة د 
دور الرعاية االجتماعية ليتعرضوا له  إلىحيث كان االعتداء الجنسي السبب في نقل جزء منهم 

 أحمد ظاهر المدعو من جديد داخل دور الرعاية، ووردت أمثلة على ذلك داخل النص مثل: "قام
، كما أن (40ص ،2012 ،)األطرش مرات" عشر طفله على الجنسي واالعتداء بالتحرش حسين

االعتداء الجنسي على األطفال ظهر في المجتمع المحلي  جراء هروب بعض األطفال من دور 
لتحاقهم في ورش العمل لكسب القوت بسبب افتقارهم ألدنى مقومات الحياة السليمة وإ الرعاية

 داخل دور الرعاية االجتماعية.

 فخذيه بين رأسي ودس ذراعي من "سحبنيومن صور االعتداء الجنسي كما ورد في النص:  
 انه بحجة ورائي يقف كان "الحداد ،(63ص ،2012 )األطرش، المفتوح" فمي في وانتصابه

 الشذوذ ، وهذه االعتداءات أدت لنشوء ظاهرة(142ص ،2012 بي" )األطرش، ويتحرش يعلمني
ت هذه الصورة  طفال، وبرز أ وهم عليها عتداءاال بسبب تكرار الشخصيات بعض لدى الجنسي

 يقول كان والحراس، المشرفين فراش بين غسان "تنقل داخل النص بعدة أشكال منها: عند الذكور
 تفرك "يدها: اإلناث وعند ،(41ص ،2012 )األطرش، وأنتظره" يفعلون  ما أريد مايفعلون، احب
 .(146ص ،2012 )األطرش، ثيابي" فتردها اليه الوصول تحاول صدري  بروز

 عملية بعد اطفالهن باحتضان األمهات رغبة عدم تبعات جريمة االغتصاب كان من كما
برزت صورة أخرى من هور ما يسمى ب "األطفال اللقطاء"، و ظ إلىاالغتصاب، وهذا يؤدي 

 عضوه أمه قطعت الذي حمزة قصة في الصور الناتجة عن جريمة االغتصاب، ووردت بالنص
 الزواج على ليجبرها "اغتصبها اغتصابها عدب معها والده فعل كما يفعل ال كي الذكري 

 ،2012 أبيه" )األطرش، فعلة يعيد ال حتى عضوه وقطعت اغتصابها من أنجبته.....منه
حدى ( صورة اغتصاب األطفال في إ، وبرزت داخل رواية )مدينة الحب والخطايا(45ص

 مني الطفل قتربا...المخيم بيوت حدأ إلى به وجاؤوا طفاًل  الشباب اختطف "مرة المخيمات:
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 "لم بالجريمة الكاتبة وصفته الفعل وهذا ،(82- 81ص، 2014)القاسم،  يغتصبوه" ال نأ متوساًل 
 .(83ص ،2014 )القاسم، الجريمة" وقوع دون  الحيلولة في اجهدً  يبذل

غتصاب طفلة إ غتصاب كما ورد في رواية )العشاء بعد السادسة( هي ومن الصور األخرى لإل
 عملية مكونات إحدى ضمن خلل): الذهانثناء عالجها من مرض أالنفسي من قبل طبيبها 

 وولوجها" عناقها في عارمة رغبة ، "اجتاحتنيهروبه مسافًراالحسي(، و  واإلدراك المنطقي التفكير
 ابن لىإ بأًس  "ينظر بالنص ورد كما بالضحية وصف الطفلة وتم ،(239ص، 2015)أبو زهو، 

 للجنين. وضعها ثناءأبعد موتها في  (241ص ،2015 زهو، الضحية" )أبو

 ور دوافع اجرامية كاالنتقام أيًضاظهإلى ن االعتداء الجنسي باالجبار على ممارسته أدى أ كما
 أن حاول الذي ألخيها الشخصيات احدى قتل محاولة مثلما ورد في رواية "أبناء الريح" وتمثل في

 .(154ص، 2012)األطرش،  أخي" أقتل أني لو "فتمنيت تهرب أن قبل بالدعارة للعمل يستغلها

  والجسدي:النفسي العتداء  -5

احتل مشهد )االعتداء الجسدي والنفسي( صورة أخرى للجريمة ألغلب النصوص التي تمت 
دراستها، وبرز بشكل كبير ومؤثر وبعدة أشكال وصور اختلفت في الدافع والمسبب، ففي رواية 

 همها:أ  بتنوع كبيرء الجسدي وردت الضرب واالعتدا " حوادث"أبناء الريح

 لألطفال: االجتماعية الرعاية مؤسسة موظفي ضرب -1
 وتشتم نادرة "تضرب (،24ص ،2012 )األطرش، قبلها" ننم لم نإ تضربنا تنعس "حين 

 عنوة المرجوحة عن السائق "سحبني ،(27ص ،2012 )األطرش، صباح" كل أمها
 (.51ص ،2012 )األطرش، وضربني"

 :الرعاية دار في لوضعهم عتقالهمإ  ثناءأ المشردين لألطفال الشرطي ضرب -2
 (.48ص ،2012 )األطرش، سافر" تحدٍ  في الشرطي ضرب "احتمل 
 :زوجته على الزوج اعتداء -3
 (.128ص ،2012 فرفضت" )األطرش، الخياطة مصنع إلى لتعود "ضربتها 
 في العمل ناءلقطاء أث وأ أهل بال ألنهم لألطفال المحلي المجتمع افراد بعض ضرب -4

 :القوت لكسب العادية الورش
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 ليقطع المنشار تحت يدي سحب أموت، فكدت ضربني األول ،حداًدا ثم انجارً  "عملت 
 (.142ص ،2012 أصابعي" )األطرش،

 :منها والنساء طفالاأل حقوق  بسطأ وانتهاك الجسدي لالعتداء أخرى  صور وردت كما -5
 :ةالرعاي دور مؤسسات موظفي قبل من االعتداء -أ
 )األطرش، الرعاية" دور في وعقابنا تمردنا اسباب أهم المصروف واختفاء الطعام "كان 

 حبسونا"..... بدانناأ دشدشوا أجسادنا، وكورنا عصّيهم من "فهربنا ،(10ص ،2012
 يحرموننا أو المدربون  يختزلها والورش التدريب في "أجورنا ،(13ص ،2012 )األطرش،

 .(31ص ،2012 )األطرش، فاعه"ش معها تنفع ال بتهم منها
 :النساء تعنيف -ب
 يهددها التعب من اشتكت ذاوإ .....عائلته خدمة على ويجبرها ويضربها زوجها يهينها "بدأ 

 أنفي من الدم انبثاق مع شتائمي سيل "توقف ،(122ص ،2012 )األطرش، سرها" بفضح
: وصرخ نيبط ورفس "طرحني ،(154ص ،2012 )األطرش، وخرج" أخي صفعني أن بعد
 (.144ص ،2012 للعاطالت" )األطرش، تكية فاتحها مش أنا
 
 الشتم خالل من النفسي االعتداء الدراسة روايات داخل وردت التي األخرى  الجريمة مظاهر ومن

 روايات داخل اكبيرً  امشهدً  السلوكيات من النوع هذا واحتل الذات، من والتحقير واإلنتقاص
 من أخرى  لصور خرى أ عوامل تغذية في سهمأ نهأ الإ ذاته بحد يمةجر  كونه من فبالرغم الدراسة
 والوصمة.تحت عنوان التصعيد  الحًقا له التطرق  وسيتم االنتقام عامل كتحفيز الجريمة

 مؤسسات داخل األطفال على( الريح أبناء) رواية داخل اللفظي االعتداء صور أبرز ومن 
 : النص في ظهرت كما االجتماعية الرعاية

 النظرة جانب لىإ البلوغ، قبل اإلقامة فترة أثناء في وخارجها المؤسسة داخل الشتم  -1
 :المجتمع أفراد قبل من لهم الدونية

  شوارع" وأطفال لقيط، الحرام، "ابن ،(12ص ،2012 )األطرش، خلفننا" ألمهات "شتائمهم 
 اءهمبنأ وسحبوا وتوجس استهجان نظرات الزوار "تبادل ،(28ص ،2012 )األطرش،
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 )األطرش، المالجيء" تربية عاهرة، "أمه ،(51ص ،2012 )األطرش، منا" يحمونهم
 (.153ص ،2012 )األطرش، "....وامهاتهم حرام بنات كلهم "مش ،(99ص ،2012

 :الثانوية المدارس المؤسسة في طالب مع بدونية التعامل -2
 ،2012 ،)األطرش األولى" يامناأ في الحت واعدة صداقات سرنا انكشاف "حطم 

 )األطرش، وزرها" حملوك لخطيئة بل جنيته لذنب ال يدك له تمد من "يرفضك ،(132ص
 )األطرش، مهاتنا"أ فشتموا يتيمات نحن بل فقلنا لقيط كلمة "لدغتنا ،(133ص ،2012
 (.135ص ،2012

 
 ظروف تحترم ال التي المجتمعية المفاهيم في ولى ارتبطتاأل بالدرجة الجريمة هذه ومركبات

 واالبتعاد نبذهم يجب حرام أبناء بأنهم واللقطاء المشردين لألطفال المجتمع نظرة وكيفية خرين،آلا
 عمل يأ فيكون  الصورة لهذه األطفال تشربفي  النص داخل ظهر كما تسهم النظرة وهذه عنهم،

ت الدور تح هذا تفصيل وسيتم نبذهم الذي المجتمع من االنتقام بدافع به يقومون  منحرف سلوكي
 .اوضوحً  أكثر بشكل عنوان الوصمة

 ثم وخارجها المؤسسة داخل الرعاية فترة في أثناء المؤسسة أطفال على اللفظي عتداءاإل وظهر
، المحلي بالمجتمع لتحاقهماو  الرعاية دور من خروجهم بعد حتى النزالء لهؤالء النظرة المجتمعية

 ، اللقطاء، وأوالد الشوارع(.)كأبناء الحرام من خالل استخدام ألفاظ وعبارات مثل:

رتباطه بأهداف سياسية ة الحب والخطايا" بشكل أعنف إلوبرز االعتداء الجسدي في رواية "مدين 
 الحيوانات" تضرب كما النساء "ضربنا: منها ،حزباأل أفراد عمل هدافها ضمنأ لها قوى تدعم 

 )القاسم، وماًء" دًما امتأل قد وفمها..... عليها الجميع "انقض ،(22ص، 2014)القاسم، 
(، أما بالنسبة لألعتداء الجسدي داخل رواية )مذكرات امرأة غير واقعية( فكان 64ص ،2014

ومما برز من  ،و الزوج، أكان األبأنثى للذكر سواء نطلق اجتماعي مرتبط بمدى طاعة األمن م
  جرامي داخل النص:اإل للفعل تنتمي التي الظواهر هذه

 :وجتهز  على الزوج اعتداء -1
 (.12ص ،1986)خليفة،  ضربني" أيضا ناأ" 
 : نيحبب نهنأ هلهنأ  يكتشف اللواتي الفتيات ضرب -2
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 وحبسوها" فضربوها ضبطوها غرام "رسالة: العادات على تمردت التي حنان قصة مثل
, (56ص ،1986 )خليفة، صراخا" الدنيا فمألت "صفعتني أمي ،(33ص ،1986 )خليفة،

 مفاهيم بسبب النساء ما ظهر في رواية "خيانة مقدسة" تعنيفوهذا المشهد لم يختلف ع
 (24ص، 2016)الحرباوي،  يؤلمها" ضربه وال يخيفها صوته "ماعاد منها الذكورية المجتمع

 )الحرباوي، أخيها" من فمها أدمت "لطمة وهذه الصورة ارتبطت بهرب الفتاة من بطش والدها،
 .ي حاولت الدفاع عن ابنتهاوهذا المشهد ارتبط باألم الت (52ص ،2016

 
ضرب واالغتصاب واالعتداء ا، بالقتل والالظواهر االجتماعية التي تمثلت، كما تم ذكره سابقً  هذه 

ساسية المرتبطة لظاهرة األماعية ناتجة عن عدة مركبات تتبع اهي مشكالت اجتالنفسي، 
ظاهرة لها مركباتها ال فهذه للنقض، قابلال غيرو  الموروث، -الشرف-االجتماعي بالمفهوم

 جماعية رؤية من نابعة ألنها ؛الذكورية الروايات شخصيات على والتأثير السلطة المتأصلة وذات
 أغلبية أرباب األسر داخل المجتمعات الشرقية. قبل من عليها، اجتماعية متفق

 
 التمشك لعدة افرازها ورغم الثقافي، المجتمع تركيبة مع ومترابطة ظاهرة متغلغةالضرب   

ا بمفاهيمهم ألنه ،على تبنيها تال أنها حافظإ ،واالعتداء النفسي ،والضرب ،القتل :منها اجتماعية
 ممارسات سلبية باألصل. أنها خرى تتمثل في حماية الشرف بالرغم منتقي من عواقب سلبية أ

 
 تعاطي المخدرات والكحول: -6

والذكر العابر،  لتفصيلعليها بين اوهذه الظاهرة لها تأثيرها داخل المجتمع وتم تسليط الضوء 
رواية "أبناء الريح" تم التطرق إلى مفهوم  جودها، ففيو نها جريمة لها كيانها و أولكن ما يهم 

 ن.و دمان بشكل سطحي كإشارة لبعض السلوكيات التي يكتسبها األطفال المشرداإل
الخطايا( كأنها جزء رواية )مدينة الحب و  فيدمان في سلوك الشخصيات ة اإلوتم التطرق لظاهر 

، باحز في األ القادةمن السمات الشخصية للجناة الذين يقومون بتنفيذ أوامر القتل الصادرة عن 
 ال المثال سبيل وعلى مرة، من التي كررت أكثر  حشيش كلمة ومثال ما ظهر في النص

 آلنا "تنقصني ،(23ص، 2014)القاسم،   المزاج" يعدل حشيش بقرص اآلن لنا "أين: الحصر
 والخمر الكحول على دماناإل ظاهرة برزت كما ،(163ص ،2014 )القاسم، حشيش" سيجارة
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 ،2014 )القاسم، ونسكر" وندخن "نأكل: المثال سبيل عدة مرات منهاعلى الظاهرة هذه ووردت
 "وأفرغنا ،(66ص ،2014 )القاسم، كدمها" أحمًرا أريده وقال أحمر نبيذ كأس "طلب ،(22ص

 (.86ص ،2014 )القاسم، النبيذ" زجاجات

وضيح أثر تجار بالمخدرات فبرزت بوضوح داخل رواية "برج اللقلق" مع تأما بالنسبة لقضية اإل
 داخل المخدرات كلمة ردتقد و و  بالمخدرات، التجارة نتشارها هيالعامل السياسي في دعم ا

 :بأشكال مختلفة وهي النص

 :مخدرات  -1
 المخدرات" أدمن قد ليث "كان ،(400ص، 2016المخدرات" )السمان،  أوكار به "دخل 

 )السمان، التاجر" على يعرضها المخدرات من كمية "يحمل ،(403ص ،2016 )السمان،
 (. 416ص ،2016 )السمان، المخدرات" تعاطي من "َقلل ،(402ص ،2016

 :الكوكايين -2
 ،2016 )السمان، ألصحابه" هدية وقدمها والحشيش واألفيون  الكوكايين "وحملها 

 (.440ص ،2016 كوكايين" )السمان، يا انت "أين ،(401ص
 :الحشيش -3
 (.400ص ،2016 )السمان، الحشيش" معه "فتناول 
 
 :أفيون  -4
 يا أفيون  "يا ،(401ص ،2016 )السمان، األفيون" فحملها بضاعته لترويج "ووظفها 

 (.440ص ،2016 )السمان، المجانين" مسكن يا كوكايين يا حشيش
 

ا في زراعتها داخل بؤر في البلدة ظهرت في رواية )خيانة مقدسة( وتمثلت أيًض وتجارة المخدرات 
)الحرباوي،  المخدرات" سوق  تأزم نقودها، لىإ حاجةب ألنه القديمة من مدينة الخليل: "يصيح

المخدرات نتيجة لشن حملة من قبل السلطة بعد التنسيق مع  سوق  تأزم بسبب ،(24ص، 2016
 "تاجر للجاني الوحيد الدخل مصدر األوكار، حيث تعد هذه التجارة سلطات االحتالل على هذه

 (85ص ،2016 )الحرباوي، والحشيش" الماريجوانا يزرع األب، يعمل للمخدرات
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 المظاهر الثانوية للجريمة: -ب

مثل ما ظهر في رواية "العشاء بعد السادسة" وهي ، برزت صور أخرى للجريمة بشكل منفرد
لعملية قتل الكنيسة لها  وهمي عن سبب وفاة الراهبة تغطيةً  قام بكتابة تقريراعتبار الطبيب الذي 

صمت" )أبو زهو،  جرائم دانة الطبيب: "ارتكبتإا كما اتضح داخل النص في بالجرم أيًض 
 ،2015 زهو، قتلها" )أبو في واألخير األول المتهم ستكون  تصمت لم نإ" ،(223ص، 2015

تشابهت مع موقف الطبيب ولكن بشكل معاكس والتي  ، ومن الصور األخرى التي(218ص
ها للفتاة ءجراإجهاض التي رفض عار( في اعتبار الطبيب لعملية اإلظهرت في رواية )شرفة ال

 على الشهود هؤالء كل وحولي الخطرة العملية بهذه القيام استطيع "ال المغتصبة بالجريمة:
 في أصبح الفشل ( وفي رواية )مذكرات امرأة غير واقعية(162ص، 2010)نصر هللا،  الجريمة"

 عطار وأقرب صيدلية أقرب إلى "غادرت :جهاضكاإل أخرى  سلوكيات ىإل يدفع الزوجية الحياة
والذي اعتبر جريمة ( 33ص، 1986األمومة" )خليفة،  وذهبت الحمل وذهب.. بطني وأفرغت

، 1986)خليفة،  المسؤول" هو زوجي أن وعرفت الجريمة خياالت من داخل النص: "استفقت
 .(35ص

البيضاء داخل رواية )مدينة  الياقات بذوي  الخاصة الجرائم ضمن تندرج أخرى  قضية كما برزت
القتل،  عملية ظاهرة خطيرة لتشريع ضمن وردت حيث التزوير قضية وهي الحب والخطايا(

: بالنص ورد ما ية مثلشخص مصالح تحقيق أجل من رسمية ختاموأ وثائق تمثلت في تزوير
 )القاسم، مزور" بحوزتهم الذي القيادة "ختم ،(103ص، 2014)القاسم،  هوية" بطاقات "تزوير
بمركباتها ظاهرة مجتمعية نها ال أوهذه الظاهرة رغم كونها سياسية إ (.104ص ،2014

عملها ع لمؤثر في البنية االجتماعية المدروسة داخل النص، ولها دواف كالمخدرات ألن وجودها
و حتى أو نفسية أال أنه لم يظهر في النص مركبات اقتصادية وبالرغم من تركيبها المعقد إ

  المنظمة. للجماعة اإلنتماء لقتل سوى ثرت في دفع الجناة للقيام باأاجتماعية 

حتالل كما لإل القدس في القديمة البلدة بيوت والصورة األخيرة للجرائم تمثلت في بيع وتسريب
 في ابيوتً  اشترى  للعدو، وباعها راضيأ "اشترى : ضخمة أموال مقابل رواية "برج اللقلق" ظهر في

 البنك في حسابي "دخل ،(415ص، 2016)السمان،  اليهود" للمتدينين وباعها القديمة البلدة
 "هل ،(408ص ،2016 )السمان، آخر" بيت بشراء يوفقني هللا نأ لو أه  دوالر، مليون  نصف
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 )السمان، للخاطئين" جهنم كحب نساناإل عند المال حب المال، من شبع نسانإ عن سمعت
اقتصادية ناتجة عن تردي في النص (. ومركبات هذه الظاهرة حسب ما ورد 409ص ،2016

 ولى.األوضاع االقتصادية في فترة اإلنتفاضة الفلسسطينية األ

  الجرائم كما ظهرت في الروايات. : أنواع4.1جدول 

مدينةةةة الحةةةب  ناء الريحأب نوع الجريمة
 والخطايا

مةن قتةةل ليلةةى  برج اللقلق شرفة العار
 كالحاي

مةةةةةةةةةةةةةةذكرات 
امةةةرأة غيةةةةر 

 واقعية

العشةةةةةةةةاء بعةةةةةةةةد  خيانة مقدسة
 السادسة

 * * * * * * * * القتل
الغتصاب 

 والعتداء الجنسي
* * *   *  * 

المخدرات 
 والكحول

* *  *  * *  
العتةةةداء النفسةةةي 

 والجسدي
* * * *  * *  

 *      *  التزوير
 *  *  *  * * خرى جرائم أ

 

اتخذت عدة أشكال كان  حسب روايات الدراسةيظهر أن الجريمة  (4.1)الجدول ومن خالل 
 ،التزوير :واالغتصاب، تلتها جرائم أخرى مثل ،واالعتداء النفسي والجسدي ،جرائم القتل :كبرهاأ

لوجي ونفسي، وليس طلق بيو نوالجرائم من م ،حتاللإلوالعمالة مع ا ،وجرائم ذوي الياقات البيضاء
ن هناك حاجة لمقارنة هذه النتائج مع ولم تك بالضرورة ارتباط هذه الجرائم في الواقع،

 اإلحصائيات الجناية، ألن هدف الدراسة هو استكشاف الجريمة من خالل النص األدبي فقط.
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 .ق الرواياتوفالكلمات الدالة على الجريمة  ( أبرز4.2)جدول

أبنةةةةةةةةةةةةاء  الكلمة الدالة على الجريمة
 الريح

مدينةةةةةةةةةةةةةة 
الحةةةةةةةةةةةةةةب 
 والخطايا

شةةةةةةةةةةرفة 
 العار

برجةةةةةةةةةةةل 
 اللقلق

مةةةن قتةةةل 
ليلةةةةةةةةةةةةةةى 

 يكالحا

مةةةةةةةةةةةذكرات 
امةةرأة غيةةر 

 واقعية

خيانةةةةةةةةةةة 
 مقدسة

العشةةةاء بعةةةد 
 السادسة

 المجموع

 48 6 5 3 - 2 3 14 15 لعتداء الجسديكلمات مرتبطة با
 51 - 3 3 - 2 2 11 30 يالعتداء النفسكلمات مرتبطة ب

 127 9 6 12 20 16 41 27 7 القتلكلمة 
الغتصاب كلمات مرتبطة ب

 27 1 - 1  - 2 4 19 والعتداء الجنسي
 47 - 10 - - 22 - 12 1 المخدراتكلمات مرتبطة ب
 6 - - 1 - 2 - 1 2 تدمير ممتلكاتكلمات تدل على 
 9 - - 1 - 2 1 1 4 دعارةكلمات تدل على ال

 2 - - - - - - 2 - لتزويرا
 17 - 1 2 2 3 3 6 - كلمات تتعلق بادمان الكحول

 37 - 4 3 - 14 12 - 4 الشرفكلمة 
   

ا بسبب ارتباطها بالجرائم األكثر كلمة القتل هي األكثر حضورً  (  أن4.2) جدول يتبين من
 :لمات تتعلق بظواهر أخرى ثم ك ،والجسدي ،يليها االعتداء النفسي ،روايات الدراسةا داخل انتشارً 

 ا التزوير.وأخيرً  ،دمانواإل ،ةكالدعار 

 النص البوليسي 4.4
 هذه تحليل يك( وتمسوى في رواية )من قتل ليلى الحا لم يظهر هذه النوع من روايات الجريمة  

 الرواية هذه تتناول(:  م1994 الرابعة الطبعة -كنفاني لغسان الكاملة اآلثار) كتاب ضمن الرواية
 جنائية. خلفية على القتل ضيةق
 وقت الغرب في ذاعت التي البوليسية القصة سياق دخول الكاتب من محاولة العمل كان هذا 

 تحسب خطوة كانت ولكنها ،البوليسية الرواية أساسيات من للعديد تفتقر التي الرواية هذه كتابة
 دون  بريء، متهم ومحاكمة ةغامض قتل عملية عن الرواية بالحديث اكتفتفقد  لتميزها، للكاتب

سباب أ عن الكشف وأ المجرم عن البحث وعملية التحقيق جراءاتإ عن النص داخل صورة وجود
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 عليه الحكم ليتم التحقيق أروقة داخل وجد بريء متهم عن بالحديث الكاتب قام ودوافعه. القتل
 بالحكم الرواية ذهه وتنتهي الحقيقي، لى المجرمإ للوصول األدلة من تحقق عملية وجود دون 
 صمته القاضي فيعتبر ،التحقيق فترة طوال الصمت يلتزم الذي المتهم على الموت حتى عدامباإل

 .له دانةإ
 قتل بعملية المرتبطة –( الجريمة) كلمة النص داخل للجريمة شارتأ التي المفاهيم برزأ من 

 نفذ "الذي: المثال سبيل ىعل منها ( مرة50) يقارب ما النص داخل وردت والتي -الحايك ليلى
 لحدوث مفاجئة امكانية يثبت "فهو ،(620ص، 1966)كنفاني،  غامض" وحش هو الجريمة

 )كنفاني، الطعنة" عدا ما فيها شيء بكل قمت "جريمة ،(666ص ،1966 )كنفاني، الجريمة"
 (20كلمة قتل ) وردت حيث بالحدث مرتبطة قتل بعملية ارتبطت والجريمة ،(709ص ،1966

 "هل ،(731ص ،1966 )كنفاني، قتل"، جريمة "مسرح: المثال سبيل على منها النص داخل رةم
 بريئة" فاضلة امرأة  قتل "ليس ،(733ص ،1966 )كنفاني، الوثيقة" السترداد محاولة في قتلها

 بكلمة للفاعل وصف هناك كان ،قتل جريمة توجد نهأ وبما ،(734ص ،1966 )كنفاني،
 صوت "وصاح:  مثل مرة (22) ومتهم ،ومجرم ،قاتل بثالث أنماط: النصب وردت التي( المجرم)

 )كنفاني، كبيرة" بسرعة القضية المتهم قدم "لقد ،(688ص ،1966 )كنفاني، مجرم" الحضور من
يوجد مجرم،  انه وبما ،(752ص ،1966 )كنفاني، القاتل" أنني يعتقد "ال ،(699ص ،1966

 وعلى النص داخل مرة (20) بالضحية وصفها تم حيث الفعل عليه وقع فإنه يوجد وصف لمن
 بال الضحية نإ" ،(699ص ،1966 )كنفاني، شرف" كلمة الضحية أعطى "لقد: المثال سبيل

 مصيدة" في مجهول مجرم وضعها التي الضحية "صراخ ،(700ص ،1966 )كنفاني، أعداء"
 .(715ص ،1966 )كنفاني،

 
 على باالعدام والحكم ،القتل دافع عن وال ،الحقيقي القاتل عن الكشف بعدم الرواية وتنتهي 

 ولكن واحد. وصف تحت ووضعتهما والمجرم المتهم بين  تفرق  لم هنا الرواية أن األهم المتهم،
ستطاع مع عدم وجود أدلة كافية تدينه وا خانة المجرمفي  المتهم وضع الرواية هذه في الحدث

 محامي المتهم الخاص دحضها.
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 ا الشخصية والنفسيةمبين المجرم والضحية وسماته تالشخصيا 4.5
يوجد تباين في ظهور الشخصيات داخل نص الروايات، فهناك شخصيات ظهرت بأبعادها 

وصف لسماتها  إطارالنفسية والجسدية عند الضحية والجاني، وشخصيات لم يضعنا الكاتب في 
كثرة و  ،شابك القضايا المطروحتنوع وت :منها د النفسي والجسدي بسبب عدة عوامل.على الصعي

وصف مؤسسات الرعاية  حيث . هذا ما ظهر في رواية )أبناء الريح(الشخصيات داخل النص
النظرة كما تم التركيز في هذه الرواية على  االجتماعية بمعظم موظفيها ال بأشخاص محددين، 

للشخصيات، ومثال الجسدي و وصف النفسي أاعن البعيدً  المؤدي لفعل الجريمة العامة للدافع
 األطفال جعلتو للجريمة  ادافعً وصمة المجتمع أبناء الريح( في روايتها ) الكاتبة جعلت ذلك كيف

 .لهذه الجريمة بشكل عام ضحايا
الوصف، مثل كثرة في التعميم  معلضحايا سمات نفسية ميزتهم داخل النص ل تولكن ظهر  

وارتبطت بجميع الضحايا  ،مرة (50) بكائهم من الظلم حيث وردت كلمة بكاء داخل النص
، 2012)األطرش،  ط"نبكي ونتمرغ على البال"األطفال داخل المؤسسة وعلى سبيل المثال: 

" بكت أمي وبكينا معها"لى جانب ربط صور الضحايا بعضها ببعض ومثال ذلك: إ(، 24ص
كل التي وردت بش (، ومن أبرز السمات األخرى لهؤالء الضحايا54ص ،2012 )األطرش،

مثل:   بصور مختلفة ( مرة20ت داخل النص )الخوف حيث وردجماعي لكل الشخصيات هي: 
 )األطرش، "انبكي خوفً "الخوف بسبب قسوة التعامل معهم من قبل الموظفين داخل المؤسسة 

ما تكلم عنه  مثل ا من الوصمة(، والخوف من اكتشاف أحد هويتهم الحقيقية خوفً 26ص ،2012
 (7ص ،2012 " )األطرش،ا اخفيه عنهان تكتشف سرً أنا نهب للخوف من أ"البطل )سفيان(، 

: بحال رفاقه، مثل فرد بالصورة بل جاء الوصف مقروًناالذي كان يسرد أحداث القصة حيث لم ين
 .(8ص ،2012 )األطرش، "زنر الموت أفق حياتي بالخوف وسرق فرحنا"
 
" فنتحسس بلل فراشنا نصحو"رادي إال أخرى رافقت الضحايا كالتبول ال تصرفاتكما أن هناك  

 )األطرش، "عاملة تفهمت كوابيسي وصراخي"(، والكوابيس والصراخ 26ص ،2012 )األطرش،
 إلىكذئب جريح اقعى فوق ركبته، ضم ساقيه "الصدر  إلى(، ضم األرجل 42ص ،2012
د عند طفال المؤسسة من االنجاب عند الزواج وور أ اوخوفً  ،(68ص ،2012 )األطرش، "صدره

 ؟"اندفع هياجي وصحت بها لماذا"حمل زوجته  من خبر ًفاخو  شخصية سفيان حين انتفض
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ن يحصل لهم ما حصل معه داخل مؤسسات أ والدهأ حيث خاف على (7ص ،2012 )األطرش،
في هذه النظرة ظهرت ، و الرعاية االجتماعية ألن صورة الطفولة عنده ارتبطت بالبؤس والشقاء

 (129ص ،2012 )األطرش، "للشقاء انجيب أوالدً " اضت االنجاب تمامً ية فراس التي رفشخص
 .لنفس األسباب

و التخلي عن أبعمليات االغتصاب  تقام تيال للشخصياتو جسدية أولم تبرز صفات نفسية 
الذي وشى ألخيه عن شرف زوجته بسبب  -البطل –ابنائهم سوى في شخصية عم سفيان 

 "نتصاب كلما لمحت أنثىرتعاش واإلاإل"شغفه بالجنس قامة عالقة معه حيث عرف بإرفضها 
رفستني األتان بينما كنت أحاول "(، حتى أنه مارسه مع الحيوانات 97ص ،2012 )األطرش،

. وهذا التعميم بالوصف ظهر في رواية )مدينة الحب (97ص ،2012 )األطرش، "ركوبها
مشتركة بين األشباح فجاءت  جناة(والخطايا( في وصف السمات العامة لألفراد داخل التنظيم )ال

 "نأكل وندخن ونسكر ونتحدث قلياًل "كثرة الشرب والتحشيش والتدخين  وتركزت في)أفراد التنفيذ( 
 ،2014)القاسم، "فراط حتى يغدو البيت كله مدخنه خانقةإندخن ب"(، 22ص، 2014)القاسم،

 أيًضا ت، ولكن ظهر (23ص ،2014" )القاسم،من أين لنا بقرص حشيش يعدل المزاج"(، 22ص
رك مع لى جانب الوصف العام المشتإصفات خاصة للشخصيات الهامة من أفراد التنظيم 

, وبرز في النص سمات مختلفة لعدة شخصيات رفضت القتل في الجماعة ككل كما ظهر سابًقا
 نهاية الرواية وهربت، منها:

 عادل:  -1
ويحب المسرح ويقرأ الكتب  ة بعفوية،تؤاتيه النكت"خفيف الروح، يحب المسرح ويقرأ الكتب  
 (.31ص ،2014" )القاسم،لى بعد منتصف الليلإ
 أريج: -2
، 2014" )القاسم،غابت بذهنها عنا ثم انفجرت جاهشة بالبكاء"حساس البكاء ورهافة اإل 

 ،2014)القاسم، "ليك ببساطة قلبك الهشإأدرك السأم طريقه "(، والعاطفة القوية 28ص
 (.31ص
 وائل: -3
 (.16ص ،2014" )القاسم،في الطريق بكيت...." البكاء 
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أوامر القتل والتي وردت  التي أصدرت ائدالقة شخصيولكن الوصف المنفرد المتميز ظهر في 
يتمتع بأناقة خاصة.... شعره مصفف بعناية "صفاته الجسمية:  أبرزسم )سيادته(: من إبالنص ب

 ، ومن صفاته: النفسية(25ص ،2014،)القاسم "ال من خصلة ناعمة تتدلى فوق حاجبه األيسرإ
 ،2014)القاسم، "جابة الصحيحة وال ينظر مباشرة بعيني عادلسيادته يتحاشى اإل"المراوغة 

امية مبتذلة، يشرب يتكلم ببذاءة وع"بالنساء  والتحرش وبذاءة الكالمالسكر  (، كثرة20ص
 .(25ص ،2014)القاسم، "في مغامراته مع النساء ابالكندرة، فظً 

ا بالنسبة للضحايا داخل رواية )مدينة الحب والخطايا( فلم يتم التطرق ألي وصف خاص بهم أم 
 ألنهم كانوا يظهرون داخل النص كأسماء ينتهي دورها بمجرد القتل.

شخصية همها الحدث أ  إطارهناك عدة شخصيات تتحرك في  تكان"شرفة العار" وفي رواية 
بشكل منفرد وواضح، ومن الصفات  هداخل نصم مالمحهبرزت  التيالضحية شخصية الجاني و 

 التي وردت داخل النص:
 منار )الضحية(: -1
ال وظهرها للزاوية، تحدق بالفراغ بفزع، هزل جسدها، غارت عيناها إال تستطيع النوم " 

كل ما تحته، انحنى ظهرها  ا عنوانتشرت بقعتان سوداوان حولهما، وجلدها رق وتجعد كاشفً 
 (123ص، 2010)نصر هللا،  "وجنتيها وبرزت عظمتا ،قلياًل 

 يونس )الجاني المغتصب(: -2
 ،2010 هللا، " )نصرقامة متوسطة، شعره الناعم وعينيه العميقتين الذكيتين"صفات جسدية  

هناك صفات نفسية كمعاقرة الخمر وممارسة الجنس مع العاهرات وهذه الصفات و  ،(61ص
 اتقاسما مومسً "تربطه عالقة صداقة معه كانت  الذي-أمين–اشترك بها مع الجاني القاتل 

في الكرسي الخلفي للسيارة، اشترى يونس زجاجة ويسكي وشرباها فوق مرتفع يطل على 
 (.86ص ،2010 هللا، " )نصرالمدينة

 أمين )األخ الذي قام بالقتل(: -3
 ،2010 هللا، )نصر "عينيه الضيقتين، قامته المربوعة، شاربه الشبيه بشارب حالق قديم" 

 .(13ص
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ليث )الجاني(  شخصية في مرتكًزا وهذا التخصص في الوصف ظهر داخل رواية "برج اللقلق"
الذي قام باالتجار بالمخدرات والعمالة وبيع البيوت، مالمح نفسية منها العدوانية منذ 

شرس الطباع تمرس في "(، 397ص، 2016" )السمان، ستاذهأى بالضرب على دتع"الصغر
تمكن "في وجهه  كتشوه صفات جسديةبرزت و (، 400ص ،2016 ن،" )السماأعمال األذى

 )السمان، "دي بعينه اليسرى و ن تأ دتيضربه بعنق زجاجة شوهت وجهه وكا أن أحدهم من
، دون أن يتم وصف أي صور للضحايا الذين وقعوا في شرك عمليات بيع (402ص ،2016

 و شراء البيوت.مخدرات أال
ظهر داخل رواية " من قتل ليلى الحايك"  عمام يختلف وهذا القصور في شخصية الضحية ل

لم أكن قد شربت "يشرب الخمر  ابارعً  ًيامحامكونه  سوى  ترد داخل النصصفات المتهم: لم ف
 إلى تهام التزم الصمت حتى في التحقيق( وبعد اإل635ص، 1966" )كنفاني، كثيرا حينذاك

توقد باهتياج مثير، ممتلئة بعض الشيء ليلى نصف جميلة، تجانب صفات عابرة للضحية مثل: "
 (.633ص ،1966 " )كنفاني،ذات بشرة صافية شديدة النعومة....

ال أنها إوعلى الرغم من ظهور بعض السمات الجسدية لبعض الشخصيات في الروايات السابقة 
عية" ارتكزت على الصفات السلوكية المختلفة للضحية والمجرم داخل رواية "مذكرات امرأة غير واق

التي عبرت عن الضعف والضجر ورفض الواقع وعدم قدرتها على التأقلم معه  صفات الضحيةف
، 1986" )خليفة، بكي ما حييتأأظل "ومنها  بعدة صور: كثرة البكاء حيث برزت في تمثلت

(. والخوف الذي ورد بالنص 63ص ،1986 " )خليفة،شحوبي إلىأبكي واهمد وأعود "(، 28ص
" عرف ما هو الصحأ تملكني الخوف من خوفي ومن غلطي حتى بت ال "ا صورة منه أكثر من
 ،1986 " )خليفة،عن الخوف اوحين أشهق كنت أعبر بذلك تلقائيً "(، 18ص ،1986 )خليفة،

 (.24ص
يدمدم ": لسانه بذيء مثلة هذا الوصفأتلك الصورة السلوكية، ومن  لم تتعد صفات المجرمو 

تحمل البهدلة حينما يثقل أ"( كثرة الشرب 46ص ،1986 يفة،)خل ه"بالشتائم ألني جرحت كبرياء
 )خليفة، "فلطمني فارتميت هناك"( والضرب 95ص ،1986 )خليفة، "الويسكي على الزوج

حدى لى الحديث عن صفات عابرة إل، في حين اقتصرت بعض الروايات ع(33ص ،1986
اخل رواية "خيانة جاني دللالشخصيات داخل النص ومثال ذلك ما ظهر من صفات جسدية 

 " )خليفة،جسده المتآكل من كثرة الخمر والمخدرات" مقدسة" واقتصارها على هذا الوصف
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في شخصية الجاني داخل رواية "العشاء بعد مثيلتها ظهرت  وهذه الصورة (25ص ،1986
رجل كهنوتي برداء أسود طويل "الذي قام بقتل الراهبة  صورة لمظهر الراهب تبرز ف السادسة"،

للضحية  لى جانب صفات عابرةإ (218ص ،2015)أبو زهو،  "ليب ذهبي... صوته هادئوص
 .)كثرة النوم واالنزواء داخل خزانة(مثل: غتصاب التي تعرضت لإل

جميع  فيعدة صفات سلوكية مشتركة بين شخصيات الجناة برزت  وجودولكن من المالحظ 
قامة عالقات جنسية إو الجسدي واللفظي، العتداء وا ،والخمور ،تعاطي المخدرات :الروايات وهي

والبكاء  ،العزلة :لى جانب صفات سلوكية مشتركة لجميع الضحايا تمثلت فيغير شرعية، إ
 والخوف. ،والصمت

أغلب الضحايا داخل النص كانت من النساء  اتضح أنمن خالل تحليل مضمون الروايات 
وكل صور الجناة ارتبطت بالذكور ولم ولدوافع اجتماعية واعتبارات متشابهة في جميع النصوص 

، وكان سبب "شرفة العار"ال في رواية وايات المدروسة صور إناث مجرمات إيظهر من خالل الر 
 -الشرف –ال وهو أجله الفتيات أعتبار الذي ت قتل من ا ولنفس اإلا اجتماعيً ارتكاب الجريمة ايًض 

ا على حملت به بطريقة غير شرعية خوفً  بن ابنتها منذ والدته والذياحيث قامت المجرمة بقتل 
 بنتها من القتل.ا
عتبارت االجتماعية في تحديد سلوك الجريمة، ومن السمات من هنا يظهر مدى ارتباط اإل 

لى فقيرة ومن الطبقة غير المتعلمة إالغالبة للجناة الذكور كونهم من بيئات اجتماعية متوسطة 
ال إا ستاذً أوعلى الرغم من كونه  ،رواية )أبناء الريح(سوى في شخصية واحدة وهو والد سفيان في 

ا على الشرف. وفي رواية )مدينة الحب والخطايا( نه رضخ لمفاهيم المجتمع وقتل زوجته حفاظً أ
أن المنفذين كانوا من ال لقتل أصحاب نفوذ ومن طبقات غنية إكان الجناة الذين يأمرون با

 متعلمين.الغير البسطاء و 
 كما ظهر ةطفال دون سن الثامنة عشر غتصاب كانت من األا التي تعرضت لإلوأغلب الضحاي 

، ولكن قضايا اإلغتصاب للبالغين كانت ناث، على حد سواءمن النصوص وكانوا من الذكور واإل
ناث فقط، كما ارتبط الضحايا بشكل عام ببيئة بسيطة قائمة على الحياة المعتمدة على العرف لإل

لى الفقيرة ولم إن الجريمة ظهرت في األسر ذات الطبقات المتوسطة أستنتج والتقاليد، ومن هنا ن
يكن للمهن دور يذكر بسبب تساوي وصفها داخل النصوص، فمثال والد الضحية في رواية 

كانوا معلمين ولكن  -والد البطل-()مذكرات امرأة غير واقعية( والجاني في رواية )أبناء الريح



80 
 

يئة االجتماعية ووالد الضحية في رواية )شرفة العار( كان سائق الذي أثر في سلوكهم هو الب
وعلى الرغم من  ،بنهقاليد في فرض قيود اجتماعية على اولم يكن يتفق مع الت اسيارة أجرة بسيطً 

عتبارت التي رفضها أخته لنفس اإلنه قام بقتل ، إال أضحية كان يعمل نفس عمل والدهال ن أخأ
ته لنفس بنلذي يعيش  فيه الوالد والذي قتل مقدسة( يظهر مدى الجهل اوالده، وفي رواية )خيانة 

 عتبارت االجتماعية المتعلقة بالشرف. اإل
 

 ر في وصف الشخصيات داخل الرواياتالقصو  4.6
ا كيف اختزلت الروايات المدروسة صورة الشخصيات بين وصف للسلوك بشكل اتضح سابقً 

كما تم  ،لسمات الشخصية والجسدية للشخصياتوالتركيز على الحدث وظهور بعض ا ،سطحي
 يعزى  (15/10/2016 بتاريخ مقابلة،)براهيم جوهر سابًقا، وهذا القصور حسب الكاتب إذكرها 

 ال تختلف عن النظرة االجتماعية للمجرم والجريمةى أن رؤية النص إل االختزال في الوصف
 والتي ترتكز على الفعل.

 أغلب الرواياتفي صف أي و  وجود يتبين يات، أنه لمما ظهر بعد تحليل نص الروا حسب
خاصة على الصعيد النفسي  لنمط الفعل كنصوصها بشكل واضح ومميز ومحر  لشخصيات
 والسبب: آخرين، كتاب قبل من همالهاإ  كما أنه تم ,)الداخلي(

لى حساب كيان المطروحة ع في تفصيل وشرح القضية كان متأثًرا كاتبأن ال  -1
 شخصياتها.

دث والواقع المحيط بالشخصية هو المسيطر على بنية وتشكيل الحدث داخل النص، الح  -2
ها والتركيز على سمة نفسية خاصة بها بل كان هذا ؤ وأغلب الشخصيات لم يتم بنا
 بالوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي المحيط بها.  االوضع النفسي للشخصية متأثرً 

ألهمية حدوث  الكاتب الفلسطيني لم يلق بااًل ن ويظهرمن خالل الروايات المدروسة أ -3
الضحية ونبذ  عو استدراجه للتعاطف مالمتلقي للحدث، أ ئ تأثير على نفسية القار 

نحو الحدث والتشويق والقضية  ان تركيز الكاتب الفلسطيني متجًهاالجاني، فقد ك
بعد ألى إيتعاطف مع الضحية  ئ المطروحة، ففي بعض النصوص قد يجعل الكاتب القار 

في رواية )العشاء  هذا برز قده الجاني الحقيقي و الحدود قبل أن يكتشف في النهاية أن
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ك(، حيث جعل ورد في رواية )من قتل ليلى الحايبعد السادسة( والعكس صحيح كما 
دون أن يعير اهتماًما بحال الضحية،  الكاتب القارئ يتعاطف مع الجاني المتهم بالقتل

 القضية المطروحة حسب ما اتضح.الحدث و  كانعتماد فاإل
 

مرتبطة مع  أما الوصف المكتمل للشخصية يأتي عن طريق بناءها بمالمح داخلية وخارجية
جل بناء التركيبة النفسية الديالوج )الحوار الداخلي( مهم جًدا من أو ، بيئتها داخل النص

قرارت المتعلقة للشخصية، ألنه من خالل هذا البناء يتم تحليل سبب االنحراف واتخاذ ال
مع و  مع نفسها، يوضح كيفية تفاعل الشخصيةبممارسة الجريمة، فالبناء النصي السليم 

وأثر ذلك في تحديد سلوكها، وال يكتفي فقط  ،محيطها االجتماعي واالقتصادي والسياسي
بالحديث عن ردة فعل سريعة، كما ظهر لدى مجموعة كبيرة من شخصيات الروايات 

 المدروسة.
 بتاريخ مقابلة،)الكتاب من خالل المقابالت جزء من هذا الطرح، فالكاتبة صابرين فرعون ويدعم 

المعايير الجسدية والنفسية للشخصيات  عند وقفت أدبية نماذج قالت أن هناك (23/10/2016
وسلوكه بشكل غير مفصل  حديثه، وطريقه ولباسه، المجرم، هيئة المثال: سبيل على بشكل يذكر

 ى اكتفت بالتعميم وهي األكثر رواًجا في األدب الفلسطيني.وروايات أخر 
 في النص ترد لم الشخصيات إلى أن (19/10/2016 مقابلة،)وأشارت الكاتبة مرمر القاسم 

كما أن االعتبارت  .نفسه الحدث على بالتركيز تكتفي القصة فكانت منها، المتوقع بالشكل
والضحية لكن السمة األبرز لوصف الشخصيات االجتماعية والمهنية تشابهت في وصف المجرم 

 جاءت بالتعميم بين الضحية والجاني.
الرواية الفلسطينية ركزت  ( إن22/10/2016وقال الكاتب جميل السلحوت )مقابلة، بتاريخ  

المجتمعي العام في تحديد سلوك الشخصيات ولكنها لم تسلط  والتربوي  خالقيّ األ على المؤثر
 يات بحرفّية.الضوء على وصف الشخص

(، إن الشخصية في الرواية 24/1/2017ويضيف الكاتب والناقد د.محمد هيبي )مقابلة، بتاريخ 
الفلسطينية يشوبها نوع من الجمود والنمط الوصفي لفعلها، أي تأثر سلوكها بالوضع االجتماعي 

خالله، بل والسياسي المحيط بها، ولم يظهر في الرواية نمط سلوك للشخصيات تحرك الواقع من 
 العكس هو السائد.
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 الجريمة فعل على وتأثيرها والضحية بالمجرم المحيطة األخرى  األطراف 4.7
جتماعي المؤثر في الحدث، وله عدة أشكال تتمثل في األطراف المحيطة: هي المحيط اال

الشخصيات الثانوية المحيطة بتفاعل الشخصية البطلة مع الحدث، ومنظومة العادات والتقاليد 
 واألعراف المتفق عليها.

لى إدت ة الفعل والعوامل واألسباب التي أهتمام الروايات المدروسة على كينونإ على الرغم من 
لى جانب ظهور حركة لشخصية المجرم والجاني تطورت إارتكاب فعل الجريمة داخل النص 

يطة بالحدث لظهور الجريمة من قبل األطراف المح الحدث إال أنه وجد دور بارز ومغذٍ داخل 
 والشخصيات.

امل األساسي في من خالل تحليل مضمون الرويات المدروسة، برز ارتباط غير ظاهر بين الع 
 بعدة أشكال: ةطراف المحيطوقوع الجريمة واأل

 الموقف اإلجتماعي: -1

بن ابنته التي ق تلت بدافع اجتماعي اأولها ما ظهر في رواية )أبناء الريح( فالجد رفض احتضان  
 صلب من حفيًدا يرعى في ضياع الطفل داخل دور الرعاية "لن االشرف ما جعل الجد شريكً وهو 
 .(100، 2012)األطرش،  كأبيه" فاسد دمه أن البد ظالم، رجل

 عامل الصداقة: -2

كما أن التأثير السلبي اآلخر الذي ورد داخل النص هو عامل الصداقة، وتمثل في هروب  
ول مجموعة من المشردين اليها خططوا للهرب ساحبين معهم األطفال من دار الرعاية بعد دخ

 ،2012 كل أطفال الدار: "والدار تغرق في نومها والهدوء تسللنا من نافذة المطبخ" )األطرش،
(، وبرز عامل الصداقة كطرف مؤثر في رواية )مذكرات امرأة غير واقعية( حيث أثرت احدى 55

 ي من جديد"بيت زوجها الذي كان يعنفها "ابدئ إلىصديقات الضحية عليها فقررت عدم العودة 
حدى إن هربت مع عشيق عثرت عليه في أ إلىنهزامية ( ووصفتها باإل92،  1986)خليفة، 

 شوارع عمان التي هربت اليها.
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 القرابة: -3

وفي رواية )شرفة العار( برز دور األطراف في قضية قتل الفتاة في موقفين أحدهما سلبي كان 
كما ظهر في النص:  على قتل الفتاة وحرض عليه مراًرا وتكراًرا الضحية الذي أصروراءه عم 

"أرجو من هللا أن يكون في هذا البيت رجال ليقوموا بما عليهم القيام به لحماية شرفهم" )نصر 
والتقاليد  (، والدور االيجابي برز في شخصية األخ الذي رفض العادات167ص، 2010هللا، 

 عنها أمام سيوف القبيلة "سأقتل كل من يحاول االقتراب منها" )نصر امدافعً وقتل اخته فوقف 
(. وفي رواية )خيانة مقدسة( برز لألطراف دوران رئيسان تمثال في 179ص ،2010 هللا،

جانب ابنتها ورفضت الطعن في شرفها كون األب هو من سبب  إلىشخصة األم التي وقفت 
(. ليبرز الدور السلبي 52ص، 2016هربت" )الحرباوي، هروبها: "ابوها ضيق الخناق عليها ف

 أخيها" من فمها أدمت لخال الضحية الذي ضرب امها كونها دافعت عن ابنتها "لطمة
المتفقة مع جرائم  منظومة العادات والتقاليدل، ليبرز تأييده كذكر (52ص ،2016 )الحرباوي،

شكل سلبي وآخر ايجابي في تطور ما بين عامل مؤثر ب طراف جاء مختلًفاالشرف، فدور األ
 نظر الشخصيات المختلفة داخل النص.الحدث حسب وجهات 

إذ  طرح الكتاب السابقين،مع  جزئًيا (15/10/2016 بتاريخ مقابلة،)ويتفق الكاتب ابراهيم جوهر 
األطراف من يساعد بمختلف وسائل المساعدة في فعل الجريمة، وهناك من ن من يقول أ

الكاتب والناقد د. محمد هيبي )مقابلة، بتاريخ  قول، وييهرب من المكانيصمت، وهناك من 
 والتخلف الجهل سياسة مع كمتعاونين إليهم (، أن األطراف داخل النص ي نظر24/1/2017
 أو افقرً  الثمن، يدفعون  ما وغالبا متمّردين، كرافضين أو االحتالل، ويكّرسها المجتمع يفرضها التي
 تلتقي التي الضيقة لمصالحهم الجريمة عن يسكتون  كمنتفعين أو ذلك، غير أو ،اسجنً  أو ،اقهرً 
 .مباشر غير أو مباشر بشكل االحتالل سياسة مع

النص بسبب تركيز الكاتب على ضعيف داخل طراف حسب آراء الكتاب بأنه كان ظهور دور األ
على تأثير  وتركيز الكاتب داخل النص هلى ظهور إدت األسباب التي أالحدث وعدم تفصيل 

الحدث في الشخصيات الرئيسية فقط دون األخذ بالحسبان تأثرهم بالقضية المطروحة، فالكاتب 
غياب الوعي  إلى وهذا يعود كما اتضح من خالل الدراسة ،ن يشرحهدون أ اكان ينقل واقعً 

 الكامل لدى الكتاب في تبنيهم قضاياهم المطروحة واكتفائهم بنقل المشهد.
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 :ظهور الجريمة داخل المجتمع الفلسطينيلى إ ألسباب التي أدتالعوامل وا 4.8
تمثلت العوامل التي أسهمت في وجود الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني كما ظهرت في 

 الروايات المدروسة في اآلتي:

 :رئيسية عوامل .4.8.1

 :العوامل الجتماعية .4.8.1.1

 العادات والتقاليد: -1
في العديد من الروايات المدروسة بأشكال وصور  تظهر ىة، فقد هي أهم العوامل االجتماع

مختلفة، ففي رواية "أبناء الريح" تمحورت هذه القضية حول مفهوم الشرف من خالل النظرة 
، لتحديد من سيطبق عليه حكم القتل على للسلوكيات التي توافق األعراف أو ال توافقها المجتمعية

بن عمها في ظل غياب ه الرواية لمجرد استقبال امرأة الهذ هذه الخلفية، حيث تم القتل داخل
قارب الزوج للزوج حتى تم القتل بال أدنى فرصة عن البيت من خالل وشاية قام بها أحد أزوجها 

تسرع وقتلها حتى أنه لم يسألها ولم يترك " للتبرير وذلك على الرغم من أنه لم يضبطهم متلبسين:
، وهذا يدل على مدى تأثير (75ص ،2012 )األطرش،  "يرلها فرصة خاصة للدفاع والتبر 

العامل اإلجتماعي على نشوء هذه الجريمة التي ارتكزت اركانها على الوشاية واإلشاعة واختالق 
شاعات تكون في أحياٍن كثيرة الدافع الرئيسي شك وفق المفاهيم المجتمعية،  فاإلالقصص وال

 لجرائم الشرف.

عن فاعلية هذه الدوافع التي تسببت بقتل حسن لزوجته، بسبب  و ظهر داخل النص عدة صور
اشاعة لفقها ابن عمه الذي حاول اقامة عالقة جنسية مع الضحية فرفضت فنال من شرفها أمام 

من همسات أهل البلدة وتعليقاتهم  عائلة عبد الجبار لن تحتمل مزيًدازوجها الذي قتلها: "
شاعات التي تخلق الدافع (، وهذا بسبب اإل84ص، 2012األطرش، واستهتار زوجتك" )

الرتكاب جرائم الشرف، وظهر هذا في النص: "يفتتن الناس بقصص الجنس والمال اذا توج 
 (.85ص ،2012 الموت نهايتها" )األطرش،

 األخ رفض وهي النص داخل مظاهر عدة في بالشرف التلويح وفي رواية )شرفة العار( يبدأ
 بعمر شابة انفراد باستثناء يحتمل قد شيء "كل النقال للهاتف ملهاح ورفض الجامعة ختهأ دخول
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 الجامعة لىإ ذهابها ثناءأ بعيد من لها ومراقبته(  35ص، 2010)نصر هللا،  نقال" بهاتف أخته
 مالحقة واستمرار(, 36ص ،2010 هللا، فارتجفت" )نصر بالحافلة، يحدق واقف هناك "رأته

 تجيب التي وحدها "العاهرة شرفها ليختبر هاتفها على غريبة رقامأ من بها واتصاله ألخته الجاني
 التي الكلمة هذه ، الشرف(68ص ،2010 هللا، )نصر صاحبها" رقم تعرف ال مكالمة على

 )نصر بشرفها" لتفريطها "قتلها: المثال سبيل على منها مختلفة، بصور مرة النص داخل وردت
 به القيام عليهم بما ليقوموا رجال البيت هذا في كون ي أن هللا من "أرجو ،(121ص ،2010 هللا،

 .(167ص ،2010 هللا، )نصر شرفهم" لحماية

هي الراية السوداء التي  -العامل االجتماعي–ومن مظاهر ارتباط مفهوم القتل بالعادات والتقاليد 
 هللا، ن ت قتل: "ثبت راية الموت فوق مظلة الباب" )نصرارتفعت فوق باب منزل الضحية قبل أ

(، "هذه الراية لن ينتزعها من مكانها غير ذلك الذي سوف ينتزع روح تلك 167ص ،2010
( وبقي التلويح بمفهوم الشرف لدفع األهل لقتل الفتاة بعد 182ص ،2010 هللا، الساقطة" )نصر

: "أرجو من هللا أن يكون في هذا البيت حملها من االغتصاب من قبل اطراف محيطة كالعم مثاًل 
(، واستبدال الراية 167ص ،2010 هللا، ل ليقوموا بما عليهم القيام به لحماية شرفهم" )نصررجا

السوداء بالبيضاء بعد قتل الفتاة: "اصطدمت عيناه بالراية البيضاء التي كان اخوه سالم يعلقها 
 (.234ص ،2010 هللا، فوق مظلة الباب التي كانت تخفق وتنثر بياضها المميت..." )نصر

ا في بيت أحد وجهاء وضع الفتاة لحمايته ذه القضايا بالعادات والتقاليدمظاهر ارتباط هومن  
 الذي أمضت عشرة أيام في حمايته" )نصر -كفيلها -من قتلها "الرجل السبعيني العشائر خوًفا

 (. 228ص ،2010 هللا،

 حيث الشرف جرائم يف مؤثًرا االجتماعي أيًضا كان عنصًرا فالعامل "أما في رواية "خيانة مقدسة 
وراءها، وظهر أثر هذا العامل في تغذية الجريمة بدافع الشرف  يقف الذي الوحيد كان العامل هإن

 من يخلو "بيته: والدها على عار بأنها النص داخل جتماعيةالا المفاهيم وفق نثىاأل من تشبيه
 ابنته لزواج باال رفض وسبب( 24ص، 2016)الحرباوي،  ناث"اإل بعار مليء بيته... رجل
 العادات منطلق من باأل يراها كما الرجل صورة يحاكي ال يريدها الذي الرجل أن هو حبيبها من

 حزنها" من برجولته فرحه يستقي ولن.... بالدموع عينيها فيروز ابنته يقاسم "لن: والتقاليد
 هربها طريق عن العادات لحرمة انتهاكها بسبب ارتبط الفتاة وقتل( 25ص ،2016 )الحرباوي،
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 التراب" في رؤوسهم يدفن هروبها في عار من اقترفته فما دمها، "يريدون : والدها بطش من
عليها عن  الخناق وتضييق العادات منظومة بسبب هروبها وسبب (،51ص ،2016 )الحرباوي،

 ،2016 )الحرباوي، فهربت" عليها الخناق ضيق "ابوها طريق تحكم والدها بمصيره الشخصي
 شخص مع هروبها بفعل تلوث الذي "شرفه: الشرف عن بالدفاع اجاء مبررً  هنا القتلو  .(52ص

ها لم تقترف أي ذنب جعلها تفرط ، وعلى الرغم من أن(178ص ،2016 )الحرباوي، اختارته"
 بشرفها سوى انها اختارت مصيرها، وفق وصف الراوي.

، ليظل حرمانها من الزواجبب لقتل الفتاة التي هربت بس كمبررالعامل االجتماعي  واستخدم 
جل شراء المخدرات، فكان هربها الحجة التي استباحت األب قادًرا على استغالل نقودها من أ

 دمها: "يريدون دمها، فما اقترفته من عار في هروبها يدفن رؤوسهم في التراب" )الحرباوي،
على عوامل (، ويظهر داخل النص مدى تأثير العامل االجتماعي وطغيانه 51ص ،2016

حد البيوت لعدم السماح للمستوطنين اليهود أن اعتصام الفتاة وحبيبها داخل أ أخرى، فبالرغم من
من االستيالء عليه لم يمنع والدها من قتلهم، ليبرز هنا مدى تجذر هذه المفاهيم داخل المجتمع، 

 ،2016 اوي،"قتلهما بعد أن اطلق عليهما الرصاص داخل البيت الذي يعتصمان فيه" )الحرب
 (.177ص

 بدافع القتل بجرائم األمر تعلق إذا أنه( ١٩/١٠/٢٠١٦مقابلة بتاريخ ) مرمر القاسم الكاتبة وترى  
، ألنها كسرت تلك القواعد اإلجتماعية المرأة  كانت دوًما الدافع فإن غتصاباال جرائم أو الشرف

 أو ،خالقّيةأ أو دينية التربية كانتأ شيء، سواء كل أساس هي التربية من أن وعلى الرغم
، ألنها رغم أهميتها بحرفّية األدبي النص في الجوانب هذه لم تعالج الفلسطينية الروايةفمجتمعية، 

 ن تناقش سبب وجودها ومدى تقبل تغييرها.على عوامل اجتماعية تقليدية دون أارتكزت 

 األسري: العامل-2

 ظهر وهذا االجتماعي بين األبوين، النزاع ياضحا االطفال من وقوع  ظهر في رواية "أبناء الريح"
جن عندما الطفل احتضان الضحية أهل رفض في النص داخل  جد رفض في وتمثل والده س 

 فاسد دمه أن البد ظالم، رجل صلب من حفيًدا يرعى "لن ابنته والده قتل أن بعد احتضانه سفيان
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دار الرعاية وتفكيره في  لىإدخول سفيان  إلى، مما أدى (100ص، 2012)األطرش،  كأبيه"
 قتل عمه الذي سبب له المأساة في العيش داخل مؤسسة الرعاية االجتماعية.

 الجاني تعامل نمط في كمؤثر االجتماعي المتعلق بالشرف العامل برز  وفي رواية )برج اللقلق(
 نصال داخل الكلمة هذه وردت شرفها حيث على اخوفً  صديقه من تزويجها ومحاولة اخته مع

 على "تساوم ،(427ص، 2016)السمان،  عرضي" شرفي "أختي: منها عديدة بصور مرة (14)
 (.421ص، 2016حقير" )السمان،  يا أختك شرف

 :هي ،وظهور االنحراف ،األخرى التي ساهمت في نمو الجريمة سريةومن صور العوامل األ 
 التنازع بسبب عليهم اجنيً م ضحايا إثرها األطفال على حيث يصبح ،(الطالق) األسري  التفكك

 مؤسسات داخل و يتم وضعهمأ الشوارع،في  ليتشردوا الوالدين قبل من اهمالهم وأ كفالتهم على
 بالمجني األطفال هؤالء وصف الجريمة. ظهر لتلقي خصبة بيئة تشكل التي االجتماعية الرعاية

: المثال سبيل وعلى أشكال، بعدة رواية "أبناء الريح" داخل عليهم نتيجة هذا العامل االجتماعي
 .(40ص ،2012عليه" )األطرش،  المجني الطفل "اعتراف

برز دور العادات والتقاليد في الجنوح نحو الجريمة بشكل اساسي وفعال في روايتي "مذكرات  
واقعية" سلطت  غير امرأة  مذكرات"ن الكاتبة في رواية غير واقعية و برج اللقلق"، حيث أ امرأة 

 وبرزت االجتماعي ولدورها لألنثى نمطية لصورة رسمها األعراف والتقاليد وكيفية فةآ الضوء على
 اجل من زوجها بقتل البطلة تفكير خالل من الجريمة إلىالدفع  هذه النظرة كعامل مؤثر في

 السجن" سني خالل تعلمته واحد "شيء: الكاتبة وصفته كما والسجن القيد هذا من التخلص
 "...حرة تكون  لن نهاأ وكيف والسجن والتربية المرأة  ظروف عن "أقرأ ،(12ص، 1986)خليفة، 
 التي وكيانها المرأة  روح العادات من المتزمت النمط هذا يسلب وكيف( 30ص ،1986 )خليفة،

 تنفذ "امرأة : النص بشكل واضح مثل داخل ووردت هذه الرغبة الرجل كما بحرية تعيش ان تحب
 هذه ووردت ،(30ص ،1986 )خليفة، وتحس" وتشتهي ترغب مرأة ا الرجل، ينفذها كما رغباتها

 ،1986 )خليفة، فالن" حرم الحرم، "أنا: المرأة  مع التعامل في النمطية تصف آخر بشكل الفكرة
 العادات بوتقة من خرجت ذاإ الفتاة تحقر خرى من المفاهيم التيأ صور جانب إلى، هذا (74ص

 ،1986 )خليفة، الفتاة" به تصف نأ يمكن ما أبشع تعني يلةورذ وقحة كلمة "كانت: مثل والتقاليد
 .(23ص
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 الرواية في الجريمة مظاهر في اسابقً  ذكرت كما زوجته على بالضرب الزوج واعتداء 
مثل  منحرفة بسلوكيات بالقيام التفكير لىإ وتؤدي االنحراف تدعم المظاهر وهذه الفلسطينية،

 )خليفة، والقتل" الوقاحة بمسببات عندي الرجل رةصو  ت"اختلط: النص داخل ظهر كما القتل
 الدجاجة عنق اذبح كما عنقه اذبح "لم: مثل اعمق بصورة التفكير هذا ،  وورد(24ص ،1986

 )خليفة، المحالة" مجرمة سأصبح عصاباأل وضبط الحرص من والقليل الضغط من المزيد... 
 .(37ص ،1986 خليفة،) ني"يراود اسعيدً  احلمً  الجريمة "أصبحت ،(36ص ،1986

أما بالنسبة لرواية )برج اللقلق( فبالرغم من أن الدافع االجتماعي التقليدي للجريمة كان هو 
 العادات ورتابة سلطة من هرب هنا المجرم نإ األساس إال أن شكل الجريمة اختلف، حيث

 المنفتحة لحياةا حيث أبيب "تل: العادات ضغط من والتخلص للعمل ابيب تل مدينة إلى والتقاليد
اسقاطه  تم وهناك( 397ص، 2016)السمان،  واألصول" والعادات بالعقائد االلتزام عن بعيًدا

 رتكاب جرائم بيع المخدرات والعمالة وتسريب البيوت.إل

 وترويج لتعاطي الخاصة بالبؤر ربطها هي قضايا المخدرات تناول في الكاتبة وظفته ما هموأ  
 ومدروس منظم بشكل تعمل التي بالعصابات وصفتها خاصة منظمة بيئة وفق المنتوجات، هذه

الجيش االسرائيلي الرتباط المكان بالبلدة  حماية تحت المواد بهذه واالتجار االسقاط لعمليات
 "عصابة: النص داخل وصفها ومن القديمة داخل القدس التي تخضع للسيطرة االسرائيلية،

 تنشط التي للبيئة امحددً  اوصفً  ذكرت أنها كما ،(403ص، 2016)السمان،  الجانب" مرهوبة
 منها مرات عدة النص داخل وردت والتي باالوكار سمتها حيث والتجارة التعاطي عمليات فيها
 لىإ "فأوعز ،(400ص ،2016 )السمان، المخدرات" أوكار به "دخل: المثال سبيل على

 فوق  صوته "وعال ،(401ص ،2016 )السمان، المخدرات" أوكار رواد األشقياء من أصدقائه
 (.404ص ،2016 )السمان، الوكر" داخل طاولة

 للعدو، العمالة بتهمة ابنها تقتل ان بعد تفجيرية بعملية األم تنتحر اللقلق( )برج رواية وأيضا في 
... انفجار دوي  سمع التالي اليوم صباح وفي ولدي، يا لي "اغفر: توبته ذلك بعد لها ليتضح
وهذا يدل على  (.464ص ،2016 )السمان، الجنود" من مجموعة يحمل ذيال الباص انفجر

 همية العامل االسري في تغذية الجريمة.أ 



 
 

89 
 

 السلبية ألطفال مؤسسات التأهيل اإلجتماعي: النظرة-3

الجنوح في المستقبل اتضح  باب وفتح بالجريمة االستمرار في االجتماعي العامل تأثير كما أن
 التأهيل مؤسسات ألطفال ناء الريح" وخاصة فيما يتعلق بوصمة المجتمعبشكل كبير في رواية "أب

فعدم  بلوغهم وخروجهم من المؤسسة ومحاولة اندماجهم في مجتمعهم، بعد ىاالجتماعي، حت
من هذه  سلبي تأثرهم بشكل إلى أسوياء من قبل المجتمع المحلي يؤدي تقبلهم كمواطنين

 والشذوذ والدعارة كالسرقة منحرفة بسلوكيات ويستمروا رالدو  ن و الموصوم هؤالء ليتشرب الوصمة،
 لهم. حصل مما االنتقام أجل من بالقتل والتفكير الجنسي

 مختلفة بصور مرات عدة النص داخل الجزئية بهذه الخاصة االجتماعي الوصم مظاهر ووردت 
 جرحنيو  وضحكوا "تغامزوا ،(51ص، 2012)األطرش،  منا" يحمونهم أبناءهم "سحبوا: منها

 هذه جراء الموصومين سلوك في االنحراف ويبدأ ،(106ص ،2012 )األطرش، همسهم"
 حوالي الرواية خالل وردت التي األلقاب بهذه يصفهم من كل على الجسدي باالعتداء الوصمة

 "بنات ،(99ص ،2012 )األطرش، الشوارع" لمم الحرام، "أوالد منها مختلفة بأوصاف مرة (20)
 سبيل وعلى الوصمة هذه لمجابهه عنيف لسلوك أدت والتي( 133ص ،2012 )األطرش، حرام"

 ننتظر ولم أضحكها عما سألناها....وضحكت صاحبتها لكزت السور بجانب "لمحتنا: المثال
 ،2012 )األطرش، نتوقف" فلم دمها سال ونشتم، ونصرخ ونضرب نسأل نعرفه، ألننا جوابها

.... المقصف أمام من الطالبة سحبنا.... يتيمات نحن بل فقلنا لقيط، كلمة "لدغتنا ،(134ص
عدم القدرة على االندماج ف، (134ص ،2012 )األطرش، بجنون" وضربتها وجهها مريم خرمشت

 رفع معدالت الجريمة فيه. إلىداخل المجتمع يؤدى 

 النظرة السلبية ألطفال المخيمات: -4

حراف والجريمة الجتماعي المؤثر في االنأما بالنسبة لرواية )مدينة الحب والخطايا( فالعامل ا 
في  االجتماعية الحياة ظاهرة النص داخل تلقد ظهر  ا،ما تم ذكره سابقً ورد بشكل مختلف ع

: االنحراف لنمو خصبة بيئة تكون  والتي فيها البؤس ظاهرة على الضوء ملقية المخيمات
)القاسم،  فينا" نسانيةإلا وتدمر الذات وتشوه األرواح تقتل معسكرات عزيزتي يا "المخيمات

 سلوكيات الى يؤدي القاهرة الحياة ظروف بسبب نسانيةاإل من التجرد وهذا( 81ص، 2014
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 تلوطي أن معنى تعرفين "وهل: النص داخل ظهر وهذا طفالاأل على واالعتداء كاللواط منحرفة
 .(81ص ،2014 والجدران" )القاسم، األوالد

 اجتماعية وصمة هي( 68ص  ،2014 القاسم،) بالنص وردت التي )مخيمجي( كلمة أن كما 
البعض"  عند شتيمة تعتبر نهاأ تعرفين هل "مخيمجي،: المخيمات أبناء على تطلق سلبية

 الفساد بؤر المخيمات تلك لتكون  والفقر البؤس بحياة المخيم وارتباط( 68ص ،2014 )القاسم،
( 69ص ،2014 المخيمات" )القاسم، أهل سمعة يشوه االعالم "لكن: العمالء ومخابئ والسرقة

 هذا أعتبر الفائق، تشويه استقبح "كم: في النص ورد كما جريمة التشويه هذا الكاتبة واعتبرت
 مدينة اختيار سبب أن كما ،(69ص ،2014 األجيال" )القاسم، بحق الجرائم أعظم من العمل
 غالبية نأ وهو اجتماعي لعامل رجعي واالغتيال القتل بأعمال لالنطالق األشباح لفرقة امقرً  أريحا
 كبيرة مجموعة ووجود السكان بين بالتباين تمتاز التي فالمناطق أصليين ليسوا المنطقة تلك سكان

 سكانها "فغالبية :النص في هذا وظهر مشروع غير عمل ألي مناسبة تكون  فيها، الغرباء من
وهذا  (ص16 ،2014 )القاسم، لنا" امقرً  ختيارهاال الرئيس السبب ولعله المنطقة، تلك من ليسوا

 تم ذكره في السياق الجغرافي.

 على تأثير العوامل( 19/10/2016)مقابلة بتاريخ،  أكدتالقاسم كما أن الكاتبة مرمر  
لفقر والبطالة والحّد الشديد من تمثلت حسب طرحها في ا في نشوء الجريمة والتي االجتماعية

جتماعي هي كل ما يتعارض مع المتفق عليه في نظور االالجريمة من الم، فالحريات الشخصية
 .ذلك المجتمع

 :الصحبة عامل -5

 كيفية عن( الريح أبناء) رواية في برزت األولى عابر، بشكل مرتا صورتين في العامل هذا برز
 أطفال لدى المتاحة البسيطة الوسائل في اللذة والبحث عن باالدمان خاصة سلوكيات تناقل

 ،(58 ص ،2012 األطرش،......" )علينا ومرره واآلغو التنر الكيس في لطخَ : "الشوارع
 على المخدرات توزيع وكيفية( اللقلق برج) رواية في باالدمان تعلقت اأيًض  األخرى  والصورة

 .بهم وااليقاع األصدقاء

 



 
 

91 
 

 العوامل القتصادية: .4.8.1.2

داخل روايات  ي تشكيل الجريمةعى العوامل االقتصادية ف على الرغم من قلة تركيز الكتاب
الفلسطيني حسب نه كان لها دور كبير ومؤثر في ظهور الجريمة داخل المجتمع أال إ الدراسة،

 الروايات المدروسة.

 الفقر: -1

عنهم  -سري ضحايا التفكك األ -أقارب األطفال م ارجاع عملية تخلى ففي رواية "أبناء الريح" ت 
النص بعدة أشكال منها  فيضاع االقتصادية السيئة وورد هذا و األ لىإليتم وضعهم بدور الرعاية 

خوته، فتم وضعهم في إأبيه تربيته مع  ةنفصل والداه فرفض زوج امه وزوجقصة يحيى الذي ا
عمي رجل "ا على احتوائهم بسبب ضيق األحوال االقتصادية: بيت عمهم الذي لم يكن قادرً 

وزارة الشؤون  إلىومع الفجر أخذنا  ا،حافً  اوخبزً  ،اكنه صاحب دخل بسيط، قدم لنا شايً طيب.... ل
ن سفيان بعد قتل أ(، كما 54ص، 2012)األطرش،  "دار الرعاية إلىاالجتماعية التي حولتنا 

دبي:  إلىه فوضعه في دار الرعاية وهاجر للعمل ءأبيه ألمه وموت والده، لم يستطع عمه احتوا
 ،2012 " )األطرش،دبي للعمل إلىالرعاية وسافرنا سفيان قبل أن يتم الخامسة وضعناه في دار "

 .(101ص

وكان للعامل االقتصادي دور مؤثر في جرائم الدعارة كما ورد في الرواية كما ظهر في اجبار  
 الرجلين وفتح االستلقاء تتقن الدنيا في امرأة  "كل الزوج لزوجته للعمل بهذه المهنة من اجل النقود:

 في تمثلت األخرى  والصورة ،(128ص ،2012 )األطرش، المبلغ" قاسمنت ثم بالزبائن أتكفل أنا
 معانا "اشتغلي الدعارة من أجل توفير المال: ممارسة على ألخته اجبار احدى الشخصيات

  (. 146ص ،2012 )األطرش، مستقبلك" وأمني اقبضي نفسك، ومتعي

الفقر جانب عامل  إلىسة" تجار بالمخدرات والتي ظهرت في رواية "خيانة مقدكما أن دوافع اإل
 "يصيح المخدرات لشراء نقودها بأخذ ابنته على الخناق ضيق عوامل اقتصادية بحتة، فاألب هي
 سوق  تأزم بسبب ،(24ص، 2016)الحرباوي،  المخدرات" سوق  تأزم نقودها، إلى حاجة في ألنه

على هذه األوكار،  المخدرات نتيجة لشن حملة من قبل السلطة بعد التنسيق مع سلطات االحتالل
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 يزرع األب، يعمل للمخدرات اتاجرً  " للجاني الوحيد الدخل مصدر حيث تعد هذه التجارة
 (.85ص ،2016 )الحرباوي، والحشيش" الماريجوانا

فسبب اغتصاب الفتاة التي تم  رواية )شرفة العار(للجريمة في  دافًعاالعامل االقتصادي  وكان
لذي قام القتيلة لمبلغ من المال استدانه من الجاني، الجاني ا خأهو انكار  بدافع الشرف قتلها

لن اطلب النقود "لحقه وبرز هذا في تهديد الجاني لألخ قبل االغتصاب  اباغتصاب الفتاة استردادً 
 .(89، 2010)نصر هللا،  "اذكرك بشيء لن تنساه أبدً منك مرة أخرى....سأ

غتصب و الضحية من الماستدانه أخ لًغا مالًيامباب سبب االغتص كانفي رواية )شرفة العار( و 
خيها لعدم تسديده للمبلغ، وبرز هذا في تهديد الجاني لألخ قبل الذي قام باالغتصاب انتقاًما من أ

ا" )نصر هللا، بشيء لن تنساه أبدً  ك.... سأذكر االغتصاب "لن اطلب النقود منك مرة أخرى 
 (.89ص، 2010

وجود الفقر حيث أن الروايات التي عتداء الجسدي ضد النساء رة االكما ان من اهم مركبات ظاه
في بيئات تتسم  سة لم تقع في بيئات غنية بل كانت ت عالجاتناولت هذه الظاهرة داخل الدر 

و دون الطبقة المتوسطة حسب ما ظهر في النصوص، كما أن الحال بالبساطة والفقر أ
ون عدم االستقرار السياسي الناجم عن ا، ليكاالقتصادي السيء يشي بوضع سياسي سيء أيًض 

 في الجنوح، وهذا المركب ظهر في رواية )برج اللقلق وخيانة مقدسة(. امهمً  ااالحتالل مركبً 
 :الطمع -2
 سبب عن المحققين بتخمين مرتبًطا االقتصادي العامل كان ،(الحايك ليلى قتل من) رواية وفي 

 قضية للضحية الشرعي غير الشقيق موكله رفع الذي المحامي وهو بالمتهم، وربطه القتل عملية
" المدينة يمأل ثروته عن الحديث كان" الضخمة والدها ثروة في االرث يقاسمها نأ أجل من

" للتزوير سهاًل  مجااًل  تكون  بالعادة االرث قضية مثل قضية نإ" ،(693ص ،1966 كنفاني،)
 موكله ليرث قتلها نهأ المحقق من تخميًنا للبطل االتهام توجيه وتم (،695ص ،1966 كنفاني،)

 تم حيث السرقه وهو آخر اقتصادي دافع وهناك. العمل هذا مقابل نصيبه على فيحصل القضية
 المجوهرات بعض سرقة أثناء بقتلها فقام للص الضحية كشف إلى القتل سبب إرجاع التحقيق في
 ليلى في فتفاجأ المجوهرات سرقة يريد ثناءاأل تلك في كان مالًصا  إن لنقل" الضحية قتل يوم
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 كسبب بالفقر مرتبط االقتصادي العامل فإن ظهر وكما ،(750ص ،1966 كنفاني،" )فطعنها
 .الجريمة في ومؤثر كبير

 

 :العوامل السياسية .4.8.1.3

 :الحتالل-1
كان للواقع السياسي واالقتصادي الذي فرضه االحتالل عامل كبير في دعم ظهور الجريمة على 

 السياسي العامل فكان( اللقلق برج) رواية ويات وأشكال كما ظهر في النص، ففيعدة مست
 اثناء الجاني اسقاط في تتمثل كانت بدايتها مراحل عدة عبر وتطور به، وثيًقا ارتباًطا امرتبطً 
 بين خيره المخابرات ضابط: "الفلسطينية المناطق في المخدرات لبيع ودفعه أبيب تل في العمل

 حيه في العمل بهذا وبدأ ،(403ص ،2016 السمان،" )الكثير والمال العمالة أو يلالطو  السجن
" ألصدقائه هدية وقدمها والحشيش فيون واأل الكوكايين حملهم: "البداية في أصحابه مسقًطا بالقدس

 بالمسبب بالعمالة الجاني سلوك ارتبط( اللقلق برج) رواية وفي ،(401ص ،2016 السمان،)
 البيوت وتسريب بالمخدرات االتجار في تمثلت التي الجريمة على الباب له فتح يالذ االقتصادي

 العمل فرص لقلة اسرائيل في للعمل -الجاني – ليث ذهاب منذ االنحراف بدأ حيث لإلسرائيليين،
 إلى وانضم رفض لكنه البقالة حانوت في للعمل ابوه دعاه: "االنتفاضة ظروف بسبب القدس في

 ،(397ص ،2016 السمان،" )والبحر والنساء المال حيث أبيب تل في للعمل نالعاطلي من شلة
 ،2016 السمان،" )بها لتزامواإل لالنتفاضة الثورية النداءات عن بعيًدا منطلقة حياة أبيب تل"

 البلدة بيوت وتسريب بيع طريق عن بالمال الطمع في االقتصادي العامل وبرز ،(397ص
 في بيوًتا اشترى  للعدو، وباعها اراضي اشترى : "ضخمة أموال مقابل لالحتالل القدس في القديمة

 البنك في حسابي دخل" ،(415ص ،2016 السمان،" )اليهود للمتدينين وباعها القديمة البلدة
 هل" ،(408ص ،2016 السمان،" )آخر بيت بشراء يوفقني هللا نأ لو أه  دوالر، مليون  نصف
 السمان،" )للخاطئين جهنم كحب اإلنسان عند مالال حب المال، من شبع إنسان عن سمعت
 بعدة اإليقاع من تمكن: "العدو لصالح بالتجسس وردت هنا الجريمة أن كما  ،(409ص ،2016

 أجل من أمه قتل في تفكيره في برز اآلخر والمظهر( 403ص ،2016 السمان،" )وطنية خاليا
 ،2016 السمان،" )بذلك سأفكر... امي تلاق أن تريدني" اليهود للمتدينين بيته بيع من يتمكن نأ
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" الجبار عبد بيت من الخيانة سأستأصل" السيئة أعماله بسبب ابنها بقتل األم قيام ثم( 435ص
 ليث جثة السراج ضوء على رأوا.... ناري  طلق صوت دوى " ،(455ص ،2016 السمان،)

 (.454ص ،2016 السمان،" )رأسه من الدم يتدفق
 وارجاع العدو، مع لتخابرها لحبيبته البطل قتل في" مقدسة خيانة" رواية في حصل ما يشبه وهذا
 البلدة منطقة في تجري  األحداث إن حيث أيًضا ظهر الجريمة ظهور في كعامل االحتالل سبب

 الوضع عن األصل طبق صورة وهي اإلسرائيلي االحتالل لسلطة التابعة الخليل في القديمة
 االتجار تدعم المناطق تلك في االحتالل سلطة إن حيث القدس، في القديمة البلدة في السياسي

 تنسيق أخذ بعد االوكار تلك على السلطة قبل من الحمالت فشنت االسقاط، لغايات بالمخدرات
 بسبب العمل عن عاطل هو"بالمرصاد، وقف الظاهرة لهذه الداعم االسرائيلي الجانب من امني
 ،2016 الحرباوي،" )الفلسطينية الشرطة تمحق بقوة عليه هللا نيم نأ إلى المخدرات، سوق  تأزم
 (.24ص

 رواية داخل وصفه تم لما مطابًقا جاء الرواية هذه في المخدرات ظاهرة لنشوء السياسي الدافع 
 هي تخضع والتي الخليل مدينة داخل القديمة البلدة في تجري  حداثهاأ نأ حيث" اللقلق برج"

 لالتجار فقط ليس المناطق هذه مثل استخدام ذكر تم هنا ولكن االسرائيلية، للسيطرة األخرى 
" والحشيش الماريجوانا يزرع األب، يعمل للمخدرات تاجر" أيًضا لزراعتها بل بالمخدرات

 .النص في ظهر كما الصور، هذه السياسي المشهد يتعد ولم ،(85ص ،2016 الحرباوي،)
 في األحزاب السياسية: النفوذ-2

حتالل ت باإلل الجريمة التي ارتبطت بالعامل السياسي ليس تلك التي ارتبطمن أهم صور عوام
هم ما ظهر من ظواهر الجريمة المرتبطة بالعامل السياسي ما ظهر في االسرائيلي فقط. بل إن أ 

جل تحقيق مصالح حزبية، وفي ظل دام النفوذ من أرواية "مدينة الحب والخطايا" عن خطر استخ
جل الحفاظ على المصالح يني ستبقى هذه الظاهرة تتطور من أع الفلسطنقسام داخل المجتماإل

كان هو المسيطر على  -السياسي-الشخصية في ظل الصراع على السلطة، فالعامل الحزبي 
المشهد في جميع حوادث القتل التي وردت داخل رواية )مدينة الحب والخطايا(، فعمليات القتل 

حيث لم يكن العمل بشكل  بية منظمة ذات قوة ونفوذارتبطت بشكل وثيق وواضح بجماعة حز 
منحه فيزا لى بتقارير رسمية ومثال ذلك: "وزعت علينا صور الحاصل ع ال كان منظمً عشوائي ب

)الموت( وتقرير بأسماء افراد أسرته وعائلته......كان بانتظارنا عدد كبير من الملثمين بالكوفية 
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(، "تم االتفاق على الخطواط 20ص، 2014)القاسم، مهمتهم اقتيادنا وتوفير الحماية لنا" 
 (.21ص ،2014 التكتيكية للعملية وعلى كلمة السر بيننا ونقطة االلتقاء....." )القاسم،

، عن ةن التحايل بأهداف سياسية هو وراء عملية القتل الناجمة عن مصالح ذاتية بحتكما برز أ 
التخلص منهم: "أهو عميل آخر السرائيل، نعم طريق اتهام المنوي قتلهم بالعمالة للعدو ليتم 

على أعمالك ال على الوطن....."   انه يشكل خطرً إقول له أويجب التخلص منه، كنت أود أن 
(، فالنتائج كشفت زيف ادعاء القادة: "ليس جميعهم خونة، كما أننا لم 63ص ،2014 )القاسم،

 (.65ص ،2014 دلة التي يدعون امتالكها" )القاسم،نطلع على األ

ل سلمى التي خرى لتجنيد المصالح الشخصية بالنفوذ السياسي في حادث قتوبرزت صورة أ 
خرى للتعسف في القتل هي حادثة ادة ثم امر بقتلها، ومن الصور األحد القا أاعتدى عليها جنسيً 

ء قتل اخت )غيفارا مخيم جنين(، ألنها كشفت وجه أحد األشباح الذي قام باغتيال اخيها والقا
ين انها انتحرت "تم تلقي بالغ بوجود جثة فتاة أسفل صخرة االنتحار ي الباذان مدعجثتها في واد

ؤالء المسؤولين عن ، وبرز في النص النفوذ الكبير له(74ص ،2014 الباذان" )القاسم، يفي واد
أحد  على جرائمهم: "تم االعالن عن مصرعاصدار قرارات القتل مثل نفوذهم في االعالم للتستر 

(، والنفوذ في تزوير بطاقات الهويات للجناة "ليست 74ص ،2014 عمالء مخيم بالطة" )القاسم،
(، وكذلك تزوير 103ص ،2014 قضية واحدة، الشروع بالقتل وتزوير بطاقات هوية" )القاسم،

القيادات ألوامر القتل وبرز هذا في النص بوضوح "سقطت تلك المعلومة كالقنبلة في وجه 
بأمر الوثائق والصور وجميع  از.ش، فلم يتوقعوا أن أحتفظ بأدلة، لم اخبر أحدً  ن.ع.ح, و

الملفات وفيديوهات لقاءاتنا بسيادة م.ع، وكان ثمن احتفاظي بتلك المعلومات توقيفنا لعدة أيام" 
من خيانتهم وأن ختم القيادة الذي بحوزتهم مزور، وتم  ا(، "بت متأكدً 104ص ،2014 )القاسم،
 (.104ص ،2014 ا لتنظيف قذارتهم" )القاسم،استغاللن

تمرد على أوامرهم مثل ما حصل مع عادل الذي خرى هو التخلص ممن ومن مزايا النفوذ األ 
رفض االنصياع ألوامرهم وتم قتله وتزوير تقرير طبي عن حالته "كيف يسقط وسط الشارع أمام 

الصور األخرى  (، ومن142ص ،2014 التقرير خطأ طبي؟" )القاسم،في مئات الناس، ويسجل 
لللتبارز بين االحزاب لتحقيق مصالح شخصية بالخداع والتزوير والتي وردت في النص بشكل 

ما الهدف فلم يعد أمبطن وغير مباشر قول الكاتبة: "ال قواعد للعبة، كل فريق يدعي المثالية، 
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(، 142ص ،2014 قاسم،أن سقطت القضية" )ال إلىا وأصبح اللعب بين المبدأ والقانون مشتركً 
رياء من أجل أن يتسلق "تبين لنا أن الختم الذي يمتلكه مزور وأنه تم استغاللنا لقتل األب

 (.179ص ،2014 رضاء غرائزه وغروره " )القاسم،بالمناصب إل

 

 عوامل ثانوية: .4.8.2

 عوامل دينية:. 4.8.2.1

حيث  ي رواية )العشاء بعد السادسة(:في حادثة مقتل الراهبة ف ظهر هذا العامل عنصًرا أساسًيا  
 لوال الكنيسة تفضح أن تم قتل راهبة للشكوك في زناها فتم قتلها للدفاع عن سمعة الكنيسة:"كادت

  .(218ص، 2015ذلك" )أبو زهو،  تداركنا أننا

 :عامل بيولوجي .4.8.2.2

ج الضحية لزو  ظهر في رواية )أبناء الريح( وتعلق بشغف الجاني بالجنس، الجاني الذي وشى
شغفه  قامة عالقة جنسية معه، فقتلها زوجها، حيث ظهر داخل النصعن شرفها لرفضها إ زوًرا

(، حتى أنه مارسه 97ص ،2012 " )األطرش،االرتعاش واالنتصاب كلما لمحت أنثى"بالجنس 
 . (97ص ،2012 )األطرش، "رفستني األتان بينما كنت أحاول ركوبها"مع الحيوانات 

 :عامل نفسي. 4.8.2.3

تجلى هذا العامل بالضعف والجشع النفسي الذي تمثل في اغتصاب الطبيب النفسي للطفلة التي 
 رغبة اجتاحني، غريب "احساس كان يعالجها من مرض الذهان في رواية )العشاء بعد السادسة(:

 .(239ص، 2015)أبو زهو،  وولوجها" عناقها في عارمة

 يمة اجتمع أكثر من عامل في ظهورديد من صور الجر يجب التنويه أنه في الع وأرى أنه
 في في رواية )خيانة مقدسة وشرفة العار( اجتمع العامل االقتصادي مع بعضها، فمثاًل 

االجتماعي وفي رواية )برج اللقلق( اجتمع العامل السياسي مع االقتصادي وفي رواية )العشاء 
 تماعي كما تم شرحه سابًقا.مل االجبعد السادسة( اجتمع العامل الديني مع العا
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 االجتماعي الوضع أن( 24/1/2017 بتاريخ مقابلة،) هيبي محمد. د والناقد الكاتب ويقول 
 عن تحّدثنا لو حتى وتدعمها، العوامل تلك ت هّيئ االحتالل سياسة ولكن بقوة، وحاضر موجود

 على يعمل الذي حتاللاال حسابات من تخرج ال العوامل هذه العائلة، وشرف والتقاليد العادات
 مظاهر من وغيرها المخّدرات لتعاطي الخصبة األرضية االحتالل يخلق كما بالضبط تكريسها،
 .االنحراف

أدت إلى تفاقم  عن عوامل أخرى ( 19/10/2016 بتاريخ، مقابلة) وتقول الكاتبة مرمر القاسم
حّتى  المجتمعية المفككة،المؤسسسات الحكومية واألوضاع العائلية و  )فساد ظهور الجريمة، مثل

 (.نقسام كان له أثر كبير على ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع الفلسطينيأن ما سّمي باإل

 الوصمة والتصعيد للجريمة 4.9
ة، وهي الطريقة التي يرى أفراد المجتمع من خاللها الضحية أو الجاني، يشكلت الوصمة المجتمع

تصعيد سلوك الشخص  إلىجتماعية أدت الوصمة االن دوافع الجريمة، فهذه ا آخر مدافعً 
 إلىية التي أدت الموصوم ودفعه نحو الجريمة من جديد. ومن أبرز صور الوصمة االجتماع

ما يسمى بوصمة الشرف، ومن أبرز تأثيرات وصمة الشرف في الثقافة  تصعيد الجريمة
الوصمة،  من ضحايا هذه االجتماعية الشرقية هي فتحها باب االنحراف على مصراعيه لمجموعة

لى إو ضحايا هذه الوصمة لهذا المفهوم الذي تم وصمهم به فيؤدي حيث يتشرب بعض األطفال أ
انحراف في سلوكهم مثل ما ظهر في رواية "أبناء الريح" في تعامل المجتمع وموظفي مؤسسات 

والسبب هو أن الرعاية االجتماعية مع األطفال النزالء داخل هذه المؤسسات بطريقة دونية، 
 البلوغ بعد االطفال أبناء حرام، ويستمر تأثير هذه الوصمة في التعامل مع األطفال النزالء حتى

 تحقيق جلأ من منحرفة سلوكايات نتهاجإل قابلية لديهم لتصبح المؤسسات، هذه من والخروج
 رفضهم أن كماالنفسي الناتج عن الدونية في التعامل معهم،  استقرارهم عدم بسبب اهداف معينة

 عن لديهم الجريمة دوافع تكريس في م ساهمتشغيلهو مثل عدم قبول تزويجهم أ المجتمع قبل من
التفكير باالنتقام والسرقة واالغتصاب، وبرز التأثير الالحق للوصمة في سلوك هؤالء  طريق

بإجبار األطفال كما ظهر في الرواية في قيامهم  بسلوكيات منحرفة مثل قيام احد الشخصيات 
 أنا....ببالش ولكن ألحدهم رجليهم فتحتا أمرأتين من ولدنا وانت "أنا: بالدعارة زوجته على العمل

 تمثل سلوكها ، والشخصية األخرى (128ص ،2012المبلغ" )األطرش، ونتقاسم بالزبائن أتكفل
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 جئ،مال تربية وانت وأختك وبأمك بك سيقبل "من: الدعارة ممارسة على أخته اجبار أحدهم في
 نفسك، ومتعي معانا "اشتغلي ،(145ص ،2012رجل" )األطرش،  لمسة بال عمرك سيضيع
  .(146ص ،2012مستقبلك" )األطرش،  وامني اقبضي

جعلت الجريمة جريمتين  (اللقطاء) الشرعيه غير العالقات ألطفال المجتمع رفض تبعات أن كما
من هؤالء  التخلص إلىيضطر األفراد حيث  خاصة اذا كان هناك ناتج من هذه العملية كالحمل،

غلب أ  نإ حيث المجتمع، وظهرت عملية التخلص بأقبح الصور معاقبة من اخوفً  األطفال
 صندوق  في النظافة عمال "وجده الحاويات: مامأ كراتين في عليهم العثور يتم األطفال اللقطاء

 هؤالء رمي بوسب ،(38ص ،2012القمامة" )األطرش،  حاوية عند يومان وعمره كرتون 
 فيها تقسم رسالة معك تركت "امك: النص في ورد كما المجتمع وصمة من الخوف هو األطفال

 ،2012يقتلوها" )األطرش،  ال كي سرها كشف من خشيت لكنها عمرها من أكثر تحبك أنها
 .(38ص

من  و انتقاميةجرامية أإخرى سلوكيات أ إلىوصمة الشرف قد تدفع كما أن هناك تأثيرات أخرى ل
ا في رواية "مذكرات امرأة غير قبل الفتاة التي تتعرض لمثل هذه الضغوطات، وهذا ظهر جليً 

 الشرقي الطابع على للحفاظ تتعداها ال نأ يجب احدودً  للفتاة ترسم المفاهيم هذه نأ واقعية" وكيف
 قاب،الع تستحق ذكورية بمفاهيم وضعت التي الحدود هذه تتعدى نأ تحاول فتاة وكل للمجتمع،

 تنجح فال معه نسجاماإل تحاول شخص مع تقليدًيا وتتزوج تقليدية حياة تعيش الرواية فبطلة
 لتعاقر صدفة عليه تتعرف صديق مع أخرى  مدينة في لتعيش منه تهرب نأ قبل قتله فتحاول
 التي الذكورية باالفكار المرتبطة االجتماعية الجريمة هي هنا والجريمة هدف، بال وتحيى الخمر

 ألغلب نموذج هي الرواية وهذه شرفها، لحماية المزعوم القتل من أشد الفتاة على عواقبها كون ت
 نفس وعن الموضوع نفس حولكتابتهن  تتمحور التي الفلسطينيات للكاتبات الفلسطينية الروايات

 مختلفة. بقصص ولكن الهدف

الجاني، وهذا اتضح في عن مفهوم الشرف الذي قد يدفع بالضحية لتصبح  تتحدث الرواية هذه 
 المقترنة الزوجية الحياة رتابة من تتخلص نأ جلأ من زوجها بقتل فكرت سلوك البطلة حينما

 "وأصبح: منها عدة مرات لنصفي  بالقتل بالتفكير مقترنة الجريمة كلمة ووردت بالجمود والظلم،
ودني" يرا سعيدا احلمً  الجريمة "أصبحت ،(34ص ،1986المحالة" )خليفة،  مجرمة
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، وهذا التفكير بالقتل (48ص ،1986جريمة" )خليفة،  بال مجرمة "بت ،(46ص، 1986)خليفة،
التي تنتهك حرمة الفتيات قتل  مع التي تتساهلجاء كردة فعل على ما تسنه التشريعات الشرقية 

تقتل"  الوقحة الفتاة نإهذا بالنص بشكل جلي مثال على ذلك: " ، وبرز أيًضاهذه العادات
ح ليصب ،(34ص ،1986الموت" )خليفة،  عقاب تنال تتواقح ، "من(24ص ،1986يفة،)خل

السمكة"  بطن أشق كما بطنه أشق لى ذهن البطلة للخالص: "لمنتقام كما تبادر إالخالص في اإل
، (48ص ،1986ألنتقم" )خليفة،  إليها أتوق  أمنية الخيانة "أصبحت ،(36ص ،1986)خليفة،

ظهر في رواية "أبناء الريح" عندما شك سفيان بأن وشاية عمه وراء قتل وهذا الدافع االنتقامي 
 .(112ص ،2012ظنوني" )األطرش،  تأكدت نإ والدته: "سأقتله

  .(: العوامل المؤدية للجريمة داخل المجتمع الفلسطيني حسب النص4.3الجدول )

مدينة الحب  أبناء الريح العامل
 والخطايا

تل ليلى من ق برج اللقلق شرفة العار
 الحاييك

مذكرات امرأة 
 غير واقعية

العشاء  خيانة مقدسة
بعد 

 السادسة
عامل 

 اجتماعي
* * * *  * * * 

عامل 
 اقتصادي

* * * * *  *  

عامل 
 سياسي

 *  *   *  

عوامل 
 خرى أ

 *بيولوجي
 *الصحبة

 *نفسي   *جنائي *الصحبة  
 *ديني

 

ي والعامل االقتصادي هما من أكبر العوامل أن العامل االجتماع (4.3) كما يظهر من الجدول
جانب ظهور عوامل  إلىالجريمة كما ظهر في نتائج التحليل يليها العامل السياسي  إلىالمؤدية 

 .ي والدينيجثانوية أخرى كالعامل البيولو 

 أجهزة العدالة الجنائية داخل النص 4.10
اخل النص ما بين وصف بعض تباين واضح في تناول عمل أجهزة العدالة الجنائية د يوجد

وهذا  ،النصوص لجزء معين من عمل هذه األجهزة وتغييب غير متعمد لعمل أجهزتها األخرى 
 ب.بسبب اختالف القضايا والفكرة التي يريد أن يوصلها الكات
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عن سبب تغيب عمل هذه ( 19/10/2016 بتاريخ، مقابلة) وتضيف الكاتبة مرمر القاسم  
جزء من هذا المجتمع ال يمكنه  ئيةألن األجهزة الشرطية والقضا الفلسطينيةاألجهزة داخل الرواية 

 والسبب: فعل الكثير

 .يعمل بحيادية بحتةال مستقاًل بالكامل و أن القضاء ليس   -1

الجرائم المشار إليها ال تتم في مجتمع مدني مستقر ذي أجهزة شرطية بسبب  كما أن -2
 الواقع االحتاللي.

تسلسل واضح في  الروايات المدروسة، ظهر في رواية "شرفة العار"ومن خالل تحليل مضمون 
مع الحدث، من بداية وصول الشرطة لحماية الفتاة بعد تلقي هاتف  الشرطةعمل أجهزة أدوار و 

كانت أبواق سيارات " المركز، ومن األمثلة على ذلك: إلىنية قتل الفتاة حتى نقلها يخبرهم ب
" )نصر هللا، مسدسه... اضباط الشرطة يعبر الباب مشهرً  حدالشرطة تمأل الفضاء... كان أ

ستبقى الفتاة تحت "لضحية لحمايتها من القتلاأخذ الشرطة ثم وصف الكاتب (، 178ص، 2012
 .(181ص ،2012 هللا، )نصر "ا لن يصيبهالى أن نتأكد من أن مكروهً إحمايتنا 

 اللقاء وصولها عند الحدث من كجزء الشرطة ذكر إلى التطرق  تم مقدسة( )خيانة رواية وفي 
 من "قوات: االعتقال عملية بعد حصل لما وصف دون  ابنته قتل بعد الجاني على القبض
، 2016تنسيق" )الحرباوي،  على حصلت نأ بعد المنزل تطوق  نأ استطاعت الفلسطينية الشرطة

النص في داخل حيث ظهرت الشرطة   ، وهذا مشابه لما ورد في رواية "أبناء الريح"(177ص
قبضت الشرطة على فراس "لقاء القبض على االطفال المشردين إصورتين وهي محاوالتهم 

والتعامل مع األطفال  (،64ص، 2012" )األطرش، ويونس وهم يتسولون عند اشارات المرور
 دون وصف آخر. (48ص ،2012" )األطرش، الضابط يلوح بعصاه ويهدد"بعنف 

ما يحدث في مراكز الشرطة من استهتار في التعامل ع لعار"في رواية "شرفة ا كما تحدث النص
الليل هنا طويل "قامة تحقيقات وهمية فقط من أجل التسلية إالفتيات من قبل افراد الشرطة من مع 

، 2012)نصر هللا،  "والساهرون هنا بحاجة لقصص مثيرة يسمعونها منا مرة بعد أخرى 
 في وصف برزاية )مدينة الحب والخطايا( . كما أنه كان هناك وصف للسجن في رو (186ص

بيئة السجن وتأثيرها على الفرد بشكل واضح وشبه مفصل وما ينتج من تأثيرات على الفرد بعد 
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كان هناك سرد استذكاري من قبل الشخصيات للحياة داخل السجن وورد ذلك فقد  الخروج منه، 
حرمات  انتهاكن من مالبسه و في عدة صور منها على سبيل المثال:  كيف يتم تجريد السجي

كافة الحدود...  ن في اليوم األول يبدأون بتكريم السجين فيخسرونه كل شيء وينتهكو "جسده وذلك
استطيع الدفاع عن  أن دون "(، 117ص، 2014" )القاسم، يعرونه ثم يجلسونه القرفصاء ...

" )القاسم، اء كثيرةفي السجن تموت فينا أشي"(، 117ص، 2014)القاسم،  ن"جسدي بيدي الحيتيي
، 2014)القاسم،  "في السجن  يعلمك القلق مهنة االصطياد في السقف"(، 131ص، 2014

في ة على حياة السجين حتى بعد خروجه مثل ما ورد ي(، كما تناولت التأثيرات المستقبل134ص
لصوا جميع السجناء يدخلون السجن عقالء ويخرجون مجانين معقدين والعديد منهم لم يتخ"نص ال

بعد من آثار السجانين وعيونهم تمسح أجسادنا وترصد كل حركة، بعد السجن لم استطع التعري 
 .(117ص، 2014)القاسم،  "كالعادة...

كان هناك تباين في تناول دور الشرطة في الروايات، ففي بعض الروايات تم ذكر الشرطة بشكل 
في رواية )خيانة مقدسة( حيث لم عابر وباالسم فقط دون تفصيل طبيعة دورها مثل ما ظهر 

الكاتبة  تيطلعنا الكاتب على كيفية تعامل الشرطة مع الحدث، وفي رواية )أبناء الريح( سلط
الضوء على التعامل السلبي ألفراد الشرطة مع األطفال حيث تعاملوا معهم بعنف، أما في رواية 

مع قضايا الجريمة وشرحت )شرفة العار( فكان هناك شبه تفصيل لدور الشرطة في التعامل 
جريمة حيث يتم محاولة امل به الشرطة مع الضحايا هذه التعالكاتبة القصور واالستهتار الذي ت

استغاللهم داخل السجون، ومن هنا يتضح أن كل كاتب ركز على جانب معين من سلوك 
 الشرطة في التعامل مع قضايا الجريمة وحسب وجهه نظره الشخصية.

صالح والتأهيل فظهر هذا في رواية "شرفة العار" عندما تم ا يحصل في مراكز اإلما بالنسبة لمأ 
صالح اإل سوء التعامل مع النزيالت في مراكز وبرز في هناك، إلىنقل الضحية لحمايتها 

والقسوة في التفتيش والتهكم بشرف الفتيات داخل هذه  كما تم ذكرها داخل النص، والتأهيل
 ال نريد مصائب دفعها الشرطي أمامه ترنحت، أمسك بذراعها قائاًل ": ذلكومثال  .المؤسسات

يختلف عن المعاملة في مراكز  ال ا( وهذ188ص، 2010" )نصر هللا، انظري أمامك.....
االصالح حينما قامت احدى الشرطيات بضرب البطلة ألنها رفضت خلع مالبسها أمام االخريات 

ال عن ( و 189ص، 2010)نصر هللا،  "اكل قوتهكانت تتقدم نحوها بهدوء قاتل، تصفعها ب"
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دنى حس من الشرف لكنت أنت مختلفة عنهن؟ لو كان لديك أا اغتصبت ولهذ"التهكم بالشرف 
 (.190ص، 2010)نصر هللا،  "ن تسمحي له بذلك...ألمت قبل 

أما بالنسبة لمؤسسات رعاية األحداث فبرزت بيئتها بشكل واضح ومفصل داخل رواية )أبناء 
نتهاكات ألبسط الحقوق في هذه المؤسسات مثل الحرمان عن اإل خاصوتحدثت بشكل  يح(الر 

(، عدا 12ص، 2012ا" )األطرش، سباب تمردنأهم أ حد أكان الطعام "من الطعام الصحي 
 ا في مظاهر الجريمة.عمليات االستغالل والتحرش الجنسي كما ورد سابقً 

فبرزت بشكل عابر كما ظهر في رواية )مذكرات ية( بأنواعه )مدنية أو شرعأما بالنسبة للمحاكم 
، وبرزت (65ص، 1986)خليفة،  "طالب بالنفقةأه في المحاكم ءأدور وراامرأة غير واقعية، "
حيث كات القصة تدور في المحكمة  ك" ظهر في رواية "من قتل ليلى الحايبشكل أوضح كما 

في البداية حينما تم  الجنائية مؤسسات العدالةالتي جرت بها معظم االحداث، وظهر عمل 
( ثم ايقافه 621ص، 1966مكتبه..." )كنفاني،  إلىاستدعاء المتهم للتحقيق "استدعاني المحقق 

 ،1966 يك" )كنفاني،ف تم ايقافي بتهمة قتل ليلى الحاللتحقيق "في الساعة التاسعة والنص
.. مغطى بفراش شبيٌ خ ال لوحٌ إف: "غرفة ضيقة ليس فيها تم وصف غرفة التوقيو  (،663ص

لى غرفة إ(، ثم وصف التحقيق "اخذت بحراسة ملفتة للنظر 663ص ،1966 رقيق" )كنفاني،
المحقق... أخذ الرجل الذي ال أعرفه يتحدث وكأنه في سهرة ليس في تحقيق... كان 

(، ثم استفزاز المحقق للمتهم 665ص ،1966 بصورة ال تبدو" )كنفاني، امنطقيً  ايدخن...أليفً 
 ،1966 " )كنفاني،امحزنً  تك مع أطفالك.... كان منظرهم جًداالده وزوجته "جاءت السيدة زوجبأو 

القاضي يضرب المنضدة بكفه  ( ثم وصف للمحكمة "ضجة في قاعة المحكمة، فأخذ665ص
كان المدعي العام يهز رأسه ( وذكر المدعي العام "720ص ،1966 الهدوء" )كنفاني، طالًبا

( وذكر المحامي وعملية الترافع "قد جاء 721ص ،1966 )كنفاني،ولكن بصمت"  ساخًرا
المحكمة بالحكم وهو  أصدرت( ثم 721ص ،1966 كنفاني، ا..." )المحامي ليتيح لها مخرجً 

 حتى الموت. عدام شنًقااإل

لى عدم عدالته كما في رواية" إوظهر داخل النص عدة أوصاف تنقد القانون المعمول به وتشير 
ورة الغضب لشرف مهدور "ص " وخاصة في تساهل قوانين القتل في قضايا الشرف:أبناء الريح

في رواية )شرفة  وهذا ما ظهر أيًضا (,86ص، 2014)األطرش،  "قلصت الحكم ألربعة شهور
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هل ألطفالهم القاصرين رف مثل دفع األالقوانين وكيف تتعامل مع قضايا الشالعار( حيث ناقشت 
 (6)خوها لم يلبث بالسجن سوى أ" ث:لتعاطف القانون مع االحدا لقتل الفتيات بدافع الشرف

 (. 204ص ،2010 )نصر هللا، "رتكاب الجريمةأشهر لصغر سنه ودافعه إل

لقوانين المعمول بها في كبح الجرائم وانها غير انسانية انقد  فيأبرز وأهم ما ظهر كان  ولكن
 ومن أمثلة هذا النقد: يك(،ظهر في رواية )من قتل ليلى الحا ماوغير مجدية 

ا، ونحل المسألة على هذه الصورة، فماذا يحدث لو سألنا عما معينً  ان الجريمة تستحق حكمً إ" .1
 (.710ص ،1966 ؟" )كنفاني،ذا كان ذلك الحكم يوازي الجريمةإ

لى إفلماذا تلجأ  ،ذا كانت العدالة تتميز بانها غير ذاتيةإن الجريمة هي سلوك ذاتي و إ" .2
 (710ص ،1966 )كنفاني، "ذي هو قيمة ذاتية؟االنتقام ال

سم السلوك الشخصي إ بباسم العدالة ألنه قتل رجاًل  جراء انتقامي؟ اذا قتلنا رجاًل إهل العدالة " .3
 (710ص ،1966 ؟" )كنفاني،فما الذي نكون قد فعلناه سوى االنتقام

يعالج هذه  اذً إا فلماذالخيانة؟ ن يشعر بمرارة أن يغار؟ أهل يستطيع القانون أن يغضب؟ " .4
لكنه  جريمةرتكاب إن يقوم رجل غاضب بأن القانون ال يقبل إالقضايا فقط من الخارج... 

ستخدام إكي يعاقبه يقتله كأن هذا القانون رجل غاضب! لماذا ال يقبل الغضب لكنه يقبل ب
من الواقع؟ .... يأخذ  ثباتإالمصادفة ثم يعتمد عليها في  أدوات الغضب؟ لماذا ال يقبل

و وراءه، عدم أقع خذ منها، هي التي تجيء في اعتقاده فوق الواؤ ا للواقع وال ي  ثباتً إالمصادفة 
 (.710ص ،1966 " )كنفاني،منطقيتها؟
قضايا ن يطلعنا على مدى جمود القوانين التي تتعامل في أراد الكاتب من خاللها أوهذه النقاط 

الذي يعتمد  للعقوبة تنافى مع المبدأ الحديثالهدف األساسي وهذا ي الجريمة حيث يكون العقاب
ن هناك ، ويتضح من النصوص على أصالح كهدف أساسي أكبر من العقابالوقاية واإلعلى 

 :شبه كامل لعمل هذه األجهزة الفلسطينية لعدة أسباب منها اغيابً 

 .الخوف من السلطة وحداثة نشوء مثل هذه األجهزة في المجتمع الفلسطيني  -1

 .رواية الفلسطينية ظهرت قبل ظهور هذه األجهزة بعقود طويلةكما أن ال  -2
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التي تأثرت الروايات الحديثة لنمط عمل هذه األجهة، و الروايات الكالسيكية  وعدم تناول  -3
 بنمط كتابتها.

 

 بمؤسسات العدالة الجنائية   مفاهيم مرتبطة(: تكرار 4.4جدول )

أجهزة العدالة 
 داخل النص

حب مدينة ال أبناء الريح
 والخطايا

مذكرات امرأة  برج اللقلق شرفة العار
 غير واقعية

من قتل ليلى 
 الحاييك 

العشاء بعد  خيانة مقدسة
 السادسة

  *    *  * الشرطة
   * *  *  * المحاكم

مؤسسات 
الصالح 
 والتأهيل

*  *      

مؤسسات 
 الحداث

*        
   *   *  * القانون 
   *   * *  السجون 

 

ات رواي الجنائية فيالغياب شبه الكامل لدور أجهزة العدالة  (4.4) من خالل الجدول يتبين
طراف عن المشهد وهذا ظهر في طراف بالذكر تغيب باقي األمحددة، فحين تتناول رواية أحد األ

جهزة العدالة الجنائية أطراف أجميع الروايات باستثناء رواية )شرفة العار( التي تطرقت لجميع 
 ا عن باقي الروايات.كثر نضجً أنه كان أال إابر بوصف ع
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 الحلول المطروحة 4.11
حل مستقبلي ألي قضية من أي طرح  ة لم يتمالمدروسلروايات امن خالل تحليل مضمون 

أن  ( 15/10/2016 بتاريخ مقابلة،) جوهر براهيمإ الكاتبويقول القضايا المعالجة داخل النص، 
بأخذ دور الواعظ المرشد فاكتفى برصد  تهللحل يكمن في عدم رغبالسبب في عدم وضع الكاتب 
 ( 19/10/2016 بتاريخ، مقابلة)، أما بالنسبة للكاتبة مرمر القاسم الظاهرة والتعبير عنها بأسلوبه

 الحلول توضع حين يعترف المجتمع ويّتفق على أمر يتنافى وقوانينه،لى أن إفقد ارجعت السبب 
مع العلم بأن ، لها حاًل؟ يضع الكاتب عتراف بوجود الظاهرة فكيفاال ولكن إذا ما أنكر ورفض

قناع إوحين نستطيع  من مهام الراوي جعل القارئ يرى ما لم يكن ليراه دون عيون الكاتب،
 طاعتنا وضع خطط وحلول لها.المجتمع بوجود ظاهرة شاذة سوف يكون باست

 هذا الرأي حيث يقول إن ( مع22/10/2016 بتاريخ مقابلة)ويتفق الكاتب جميل السلحوت 
 ا، وال يطرح حلوالً األديب يطرح قضايا في أعماله، يسرد فيها مواطن الجمال ومواطن القبح أيًض 

وإنما مهمته  أخالقي ا،ا أو ا ديني  ، ألّن الكاتب ليس واعظً منه أن يطرح حلواًل  الها، وليس مطلوبً 
 مع.إلقاء الضوء على القضايا التي تؤثر في المجت

 إخراج هي األدب بأن مهمة (23/10/2016 بتاريخ الكاتبة صابرين فرعون )مقابلة، وترى  
 يعالج ال بالتأكيد ولكنه الحيثيات على تقف وعميقة واعية بلغة ،لى الضوءإ العتمة من المشكلة

 .منها نحد أو حلواًل  لها ونجد فيها لنبحث مشكلة بوجود يخبر وإنما

اكتفى الروائي  ا، غالبً (24/1/2017 بتاريخ مقابلة،) هيبي محمد. د والناقد الكاتب يرى و  
 ذلك كان اسواءً  للقارئ، أو ألصحابها حلول عن البحث مهمة وترك الظاهرة بوصف الفلسطيني

 .المفتوحة نهاياتها في وأ الرواية جسد في

 ويقف وراء هذا القصور عدة أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي:

 ض الكتاب.انعدام الفكر لدى بع -1

 أو تقيدها باألعراف االجتماعية. جوانب،انعدام الحرية في المجتمع في عدة  -2

 تخلي بعض الكتاب عن مهمته التنويرية ألهداف وأغراض خاصة. -3



106 
 

 رؤية شمولية للروايات 4.12
لى إتفاوت داخل الروايات في أسلوب وصف الظاهرة وشخصياتها والعوامل التي أدت  ظهر

لى أسلوب إوكيفية تعامل مؤسسات العدالة الجنائية معها، وهذا يعود  ،وجود ظاهرة الجريمة
الكاتب ونوع الظاهرة التي تعامل معها، فرواية )أبناء الريح( عبارة عن سرد استذكاري من بطل 

لذلك لم يكن هناك تسلسل في تطور القضية  ،الرواية ألحداث قديمة مرت منذ طفولته حتى شبابه
لى حدث آخر معين بشخصياته ثم ينتقل بالذكرى إمام صورة لحدث أبطل المطروحة, فيضعنا ال

لقصص و اشها أبشخصيات أخرى، ولكن محور هذه القضايا المتنوعة هي تجربة البطل التي عا
لذلك لم يكن هناك تسلسل لوجود حدث واحد  ،و سمع عنهاالتي عايشها عن طريق رفاقه أ

 تطورة.تتفاعل معه الشخصيات بطريقة متسلسلة وم

لى ظهور األحداث المتنوعة إدت أو االقتصادية والسياسية التي أولكن العوامل االجتماعية  
ظهر في  الوتيرة والتأثير، وهذا النوع  تعتبر ثقافة مجتمع رافقت جميع مجريات األحداث بنفس

ى بمضامين أخر رواية )خيانة مقدسة والعشاء بعد السادسة( فكان هناك مفاصل ألحداث أخرى 
و الحدث الرئيس، ومثال ذلك في رواية )أبناء الريح( حيث يستذكر البطل تؤثر في سرد القصة أ

ستذكار قصص رفاقه جتماعية ويبدأ بالكشف من خالل اإلحياته داخل مؤسسات الرعاية اال
وفي النهاية يكتشف مقتل والدته على يد والده، وهذا  ،وكيفية معرفته سر وجوده داخل دار الرعاية

لتطور العكسي لم يكشف بسالسة عن تطور الحدث وتكيف الشخصيه معه بل وضع الخالصة ا
جامدة تظهر ة يناقشها النص تكون كصورة في قالب مبني ومجهز داخل النص، فكل قضي

لقاء الضوء عليها، وحتى أجهزة العدالة الجنائية ا فيكتفي  الباحث بإال تتطور تباعً ركانها بكامل أ
بالنسبة  أما ,اجراءاتها وطبيعة عملهإداخل الحدث باسمها دون تفصيل عن  التي كانت تظهر

لى المونولوج )الحوار الداخلي( لكل شخصية حتى نفهم تفكيرها إللشخصيات فلم يدخلنا الكاتب 
 .ها بل كان ينقل لنا الحدث من وجهة نظرهوتطلعاتها ومدى تأثير الحدث في

فكانت هناك قصة بدأت بظهور  ايات داخل الدراسة،وهذا الطرح عكس ما ظهر في باقي الرو  
حداثها داخل النص وتطور معها سلوك الشخصيات وبرز أثر أتطورت و وجود ظاهرة حدث أ

وظهور تأثيرها على الحدث  ،خرى في تغذيتها ونموهااألالجتماعية والعوامل العوامل ا
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وك وتغيير لمن تحديد للسوما سببته من صدام بين الشخصية والحدث وما تاله  ،والشخصيات
 في وجهات النظر وتحديد لألهداف والتطلعات.

ومثال ذلك رواية )شرفة العار( فقصة الفتاة تبدأ منذ الطفولة حتى البلوغ حيث بدأ ظهور تأثير 
ة التي بدأت تحيطها ودخولها الجامعه وكيف يالعوامل االجتماعية على حياتها والثقافة الذكور 

دخول اخته نته ورفض األخ اية مع تطور الزمن في خوف األب على ابتفاعلت شخصيات الرو 
دافها همن خالله تفكيرها ووجهة نظرها وأ  ، مع وجود مونولوج شخصي لكل شخصية نفهمالجامعة

حداث بين العوامل االقتصادية الصعبة لألسرة والمفاهيم المجتمعية ومبتغاها،  كما أن تقلب األ
ا سلوك األهل مع الفتاة بعد كشف حملها ومحاولة قتلهجديد في غتصاب والتطور الوث االوحد

اية وكيف تم التعامل مع الحدث من احتواء وحم ،قاربجهزة الشرطة من قبل أحد األأواستدعاء 
فهذا  ن تقتلخشية أ خراجها بضمان عشائري لى مركز اإلصالح والتأهيل حتى إإللفتاة وتحويلها 

ويحاكي الحياة الطبيعية ونموها  ،حداثمع األ تسلساًل ومتطوًراا ومالصراع  والتفاعل كان واضحً 
 داخل المجتمع.

على ظواهر وأفعال داخل  لوبين في النهاية هو وجود فكرة وإلقاء الضوءولكن ما جمع بين األس
ا كظاهرة جامدة موجودً  أو كان هذا الطرح متسلساًل أ، سواء براز مدى تأثيرها ونتائجهاالمجتمع وإ

من خالل المقابلة ( 19/10/2016 بتاريخ، مقابلة)وترى الكاتبة مرمر القاسم  ص.داخل الن
ال أنه إ ،نفعاالت مع الحدثصوص في دمج اإلالشخصية أنه على الرغم من قصور بعض الن

 ما خالل من الشخصيات نفعاالتإ على الضوء تسليط الراوي  أجاد بحيث جّيدة نصوص توفرت
 .الجريمة أسباب لتوضيح كافية تكن لم لكنها ،متغيرات من عليها طرأ

 من خالل المقابلة الشخصية (23/10/2016 بتاريخ مقابلة،)فرعون  الكاتبة صابرين فيما ترى 
 المجتمع، من حية نماذج الفلسطيني الكاتب يقدم ،مباشر غير وبشكل األسلوبين خالل من أنه

 نحكم خالله ومن ،المتسلسل ثالحد من أكثر والحسي النفسي الجانب مع قراءً  نتعاطف فنحن
 هدافه،وأ  الكاتب رسائل إيصال في المرجو هدفها تحقق لم أو الواقع تالمس بأنها الرواية على

بل عدم صدق الكاتب في تعامله مع القضية التي يكتبها  الفكرة يصالإ أمام عائًقا ليس فاألسلوب
 هو العائق
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  .الروايات وفق عناصر التحليل (: تلخيص آلوجه التشابه والختالف بين4.5جدول )

وصةةةةةةةةةةةةةف ظةةةةةةةةةةةةةاهرة  
 الجريمة

وصةةف أجهةةزة العدالةةة  وصف الشخصيات
 الجنائية

وصةةةةةةةةةةف ل طةةةةةةةةةةراف 
 المحيطة

 الحلول المطروحة

 شرف جرائم أبناء الريح
ــــــــــــداء الجنســــــــــــي  االعت
 والنفسيوالجسدي 

 لسلوكفي ا تعميم
للمجـــــــــــــــرم كـــــــــــــــالغرائز 
 الجنســــــــــــــــية القويــــــــــــــــة، 

 والضحية:
 كالبكاء والخوف 

للشــــرطة  ر باالســــمذكــــ
 والمحاكم

 

 لعامـل سطحي وصف
 العائلة والصداقة

 بدون 

 فــــــــــي ســــــــــلوك تعمــــــــــيم سياسية جريمة مدينة الحب والخطايا
الجنــــــــــــــــــاة كالســــــــــــــــــكر 

 والتحشيش

 بدون  بدون  بدون أي ذكر

لكــــــــــــــــــل  تخصــــــــــــــــــيص الشرف جرائم شرفة العار
 سلوك معلين شخصية

 لعمـلمتسلسل  وصف
 هذه األجهزة

تــــرابط  لعامــــل وصــــف
 لةالعائ

 بدون 

للجـــــــــــــــاني: تعـــــــــــــــاطي  خيانة الوطن جرائم برج اللقلق
 المخدرات  

 بدون  بدون  بدون اي ذكر

مذكرات امرأة غير 
 واقعية

الجـــــــــــــاني: الصــــــــــــــراخ  اجتماعية جرائم
كر  والشتم والس 

 لعامــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــف للمحاكم عابر وصف
 الصداقة

 بدون 

ســـــــــــــــــطحي  وصــــــــــــــــف جنائية جريمة يكمن قتل ليلى الحا
للجـــــــــــــاني والضـــــــــــــحية 

 ت جسديةبسما

 مفصــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــف
 للمحكمة

 بدون  بدون 

 شرف جرائم خيانة مقدسة
 الوطن وخيانة

ســـــــــــــــــطحي  وصــــــــــــــــف
لســـــــــــــــــــلوك الجـــــــــــــــــــاني 
كتعــــــــاطي المخــــــــدرات 

 وهزل الجسد

 بدون  العائلة لعامل وصف للشرطة عابر وصف

غرائز  سلوك الجاني:  جنائية جريمة العشاء بعد السادسة
 جنسية قوية

 بدون  بدون  بدون أي ذكر

 ، نتوصل ألهم النقاط التالية:(4.5) ن خالل معطيات هذا الجدولبالتالي، م

لى جانب الجرائم األخرى إلروايات، في اصدر مشهد النص ت( أن جرائم الشرف هي التي ت1)
 كاالعتداء الجسدي والجنسي وكلها كانت نتيجة عوامل اجتماعية.

الفلسطيني في تناول  غى على أسلوب الكاتبلشخصيات هو الذي طعميم في وصف ا( أن الت2)
 شخصية المجرم والضحية.

كما أن كل أديب تناول عمل جهاز  ،( عدم تفصيل الدور الفعلي لعمل أجهزة العدالة الجنائية3)
 معين وأهمل اآلخر حسب ما تناسب مع الحدث.

 للظاهرة التي تناولها داخل عمله. مقترًحا  حاًل  كاتبطرح أي لم ي( 4)
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 لفصل الخامسا

 
 مناقشة النتائج .5

 الروايات تحليل خالل من الدراسة ليهاإ توصلت التي النتائج مناقشة سيتم الفصل هذا في
 التي ستنتاجاتاإل طرح ثم ،النظري  باإلطار ربطها خالل من وذلك ا،ؤهاجرا تم التي والمقابالت

 . التوصيات طرحو  الدراسة ليهاإ توصلت

 لنتائج التي توصلت اليها الدراسةا 5.1 

 من شكل بأي بينهما التمييز وأ واالنحراف الجريمة مفهومي بين فصل هناك يكن لم  -1
 جراميةاإل الظاهرة وصف في السائد هو بينهما الخلط فكان األشكال داخل روايات الدراسة،

 االنحرافية داخل النص. وأ
ء وتحليل األدبا مقابالت حسب الفلسطينية الرواية في الجرائم أنواع لبعض غياب هناك كان -2

  الروايات، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا االجتماعية.
 البيئة في الواقع وأرض الرواية داخل والمعالجة المطروحة القضايا واضح بين ارتباط هناك -3

يوم وبشكل مستمر، وتحمل سمات  كل الفرد معها يتفاعل قضايا نقلت فهي الفلسطينية،
 .المجتمع الفلسطيني
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 واالعتداء القتل جرائمإال أن  الدراسة، في الروايات داخل ظهرت يمةللجر  أنواع عدة هناك -4
 .األكبر الحضور لها كان والجسدي الجنسي

 بمختلف الرواية داخل الجريمة ظهور إلى أدت التي العوامل على للضوء تسليط هناك كان -5
 راميجاإل السلوك ظهور في البارز الدور صاحبة هي االجتماعية العوامل وكانت أنواعها،

 .النفسي والعامل كالدين أخرى  ثانوية وعوامل السياسي ثم االقتصادي العامل يليها
 الخارجية لسماتها الوصف ناحية من القصور الفلسطينية الرواية داخل يشوب الشخصية -6

 أو المجرم لشخصية السمات هذه أكانت سواء الداخلية، انفعاالتها ناحية من قلأ وبشكل
 .الضحية

 واقتصرت جرامي وعالقتها به،اإل بالفعل المحيطة األطراف لدور التهميش من نوع هناك -7
 السلوك نحو( االجتماعي الوصم) المجتمعية الفعل ردة على النصوص جميع في
 .راميجاإل

 خيالي بعامل للتشويق كانت( الحايك ليلى قتل من) النص داخل الوحيدة البوليسية الرواية -8
 .الفلسطيني بالواقع مرتبطة وغير

 بالواقع المرتبطة الروايات جميع في الجنائية العدالة أجهزة لدور غياب هناك كان -9
 على مبنية كانت والتي( الحايك ليلى قتل من) هي البوليسية الرواية عدا ما الفلسطيني،

 .الفلسطيني بالواقع اأبدً  ترتبط لم فهي الغربية، الرواية نمط
 دون  ظهورها، على تطرأ التي والتداعيات الجريمة، ظاهرة بوصف الروايات جميع اكتفت -10

 .لألسباب منطقي تحليل وأ القصة داخل المطروحة للقضية حل أي طرح
 
 لدراسةمناقشة نتائج ا 5.2

يقوم الكاتب على ضوء كتابتها بنقل حيث  ،تعتبر الرواية األدبية صورة مصغرة عن المجتمع  
و اجتماعية أكانت اقتصادية أمع سواء المجت مجموعة من السلوكيات والمشاكل التي تظهر في

ايجابي على المجتمع. وتعمل أو ه الظواهر تأثير سلبي نصه، حيث يكون لهذ إلىو سياسية أ
نماط سلوكية مؤثرة على استقرار البناء االجتماعي في عدة مجاالت أهذه المشاكل على صياغة 

في  امؤثرً  اقد تكون عنصرً من خالل هذه الدراسة الكشف عن المظاهر التي  . حاولتمختلفة
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 ،ظهور سلوكيات منحرفة وأخرى تساهم بشكل مباشر في ظهور الجريمة في المجتمع الفلسطيني
 على ضوء دراسة وتحليل الرواية الفلسطينية.  

 ةسوف يتم نقاش مركبات الجريمة في الروايات التي تم تحليلها داخل الدراسة، من خالل خمس
ومدى تطابقها  ،بالسلوك المنحرف )الجريمة( داخل النص يتعلق-لاألو محاور رئيسة: المحور 

أما المحور  .الرواية الفلسطينية فيمع أرض الواقع داخل المجتمع وكيف تم طرح هذا السلوك 
البيئة المحيطة  عالثاني فيتعلق بالشخصيات داخل الرواية، كيف ظهرت وكيف تم بناء تفاعلها م

مجتمع الحقيقي سواء كانوا ال فييمثلها األشخاض الفاعلون  بها داخل النص، وهذه الشخصيات
 .و مجرمينأضحايا 

لى ظهور هذا السلوك المنحرف )الجريمة( إيتعلق بالعوامل التي أدت فالمحور الثالث  أما 
في خرى تؤثر أاعي واالقتصادي والسياسي وعوامل ويقابلها في أرض الواقع المحيط االجتم

 .ظهور هذا السلوك

خل النص يتعلق بدور األطراف المحيطة بالحدث وهي البيئة داالذي المحور الرابع  يليه 
اصدقاء  وأ ،قاربأو الجاني في المجتمع الحقيقي من أن بالضحية و ويقابلها األفراد المحيط

بالدرجة األولى، والمحور األخير يتعلق بمدى وجود قصور في نقل الرواية الفلسطينية فعل 
 .األدبي النص إلى عالجريمة من الواق

 

 وقضية الجريمة: ةيالفلسطين الرواية .5.2.1

لقد ظهر ارتباط وثيق بين الرواية الفلسطينية وقضايا المجتمع التي انبثقت عنها، فأغلب القضايا 
التي تناولتها الرواية الفلسطينية حسب عينات الدراسة كانت لصيقة بحركة تطور المجتمع 

ت الفلسطينية داخل الدراسة حسب القضايا التي تناولتها بأنها روايات الفلسطيني، وتصنف الروايا
 من حقيقية اتعرض أحداثً ، والروايات الواقعية هي التي (1998) مرتاض واقعية حسب تصنيف

 مضمون  يقدمه الذي الواقع هذا تغيير إلى تهدف ما وغالًبا. للرواية الدرامية األساليب خالل
 إنسانية نماذج بتقديم وذلك والطاقات، اإليجابية القيم بتدعيم صالحهوإ المجتمع لخدمة الرواية

 لألزمات. متعرضة
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 & Rzepk)وهورسلي   رزيبك وهذه هي أحدى أشكال رواية الجريمة الحديثة في الغرب حسب 
Horsley, 2010 ) طارها البوليسي التقليدي مقابل التطور مع بنية المجتمع، إوالتي تخلت عن

الرواية الفلسطينية الواقعية التي تناقش أهم القضايا التي تؤثر في ظهور السلوكيات وبهذا تعتبر 
(، فإن روايات 2016االنحرافية، بأنها روايات جريمة حسب النظرة الحديثة لها. وحسب فتحي )

طارها البوليسي بسبب تأثرها بالتطور الكبير في بنية الغربية الحديثة تخلت عن تكثيف إ الجريمة
الرواية في جميع مجاالتها، جعل  على شكلوضع ونمط جديد  لى فرضمما أدى إتمع، المج

لى ظهور الحدث وعالجه دون التفصيل في حركة إتركيزها على مناقشة أبرز العوامل التي أدت 
 الحدث في العمل الجنائي.

ا لم تنفصل الرواية الفلسطينية عن أبرز القضايا التي دعمت ظهور الجريمة في محيطه 
 مذكرات) االجتماعي، وتطورت في طرح هذه المواضيع عبر مراحل تطورها المتعددة، فرواية

المنصرم، والتي تمحور موضوعها  القرن  من التسعينيات بداية في كتبت والتي( واقعية غير امرأة 
لك على دور العادات والتقاليد في تقييد الحريات وخاصة ضد المرأة والنتائج التي قد تترتب على ت

الممارسة المجتمعية، من قصص تتعلق بالقتل على خلفية الشرف أو االعتداء النفسي والجسدي 
 والعشرين، الواحد القرن  في ظهرت التي الروايات عن كاماًل  اختالًفا اختلفت وتقييد الحريات،

 لعدالةا بأجهزة مرتبط شيء من خلت( واقعية غير امرأة  مذكرات) رواية تمثلها الحقبة تلك فروايات
 أجهزة وجود تناولت والتي تلت، لتيا الفترة في ظهرت التي الروايات عكس وعملها، الجنائية

 تفصيل، بدون  ذلك كان نوإ حتى اجتماعي، وتأهيل رعاية ومؤسسات فلسطينية ومحاكم شرطة
 الفلسطينية الرواية كتابة وتطور الفلسطيني المجتمع تطور بين توافق وجود على يدل وهذا
 .المحيطة بيئتها لتطور صقةالمال

 بالواقع ملتصقة الجريمة، حسب روايات الدراسة، ألفعال المتضمنة الفلسطينية كانت الرواية
 ومساهمة بالعمالة تتعلق قتل جرائم فرض السياسي فالواقع األصعدة، جميع على الفلسطيني

 وخيانة اللقلق رجب) روايتي في ظهر كما سقاط،اإل طريق عن المخدرات ترويج في االحتالل
وجرائم أخرى تتعلق بالصراع السياسي بين األحزاب الحاكمة، وهذا ظهر في رواية  ،(مقدسة

 بالشرف تتعلق واغتصاب جسدي وتعنيف قتل جرائم ظهرت )مدينة الحب والخطايا(، كما
 وبرج ،مقدسة وخيانة ،الريح وأبناء ،العار شرفة) روايات في ظهر وهذا االجتماعية، وبالمفاهيم
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 األكثر هي الجرائم هذه وكانت ،(والخطايا الحب ومدينة ،واقعية غير امرأة  ومذكرات ،اللقلق
 ا.انتشارً 

 فرانكسحسب   التعريف الحديث لرواية الجريمة وحسب الدراسة نتائج حسب أنه يتبين هنا ومن
Franks, 2011) )والمجرمين اعنه والكشف بالجرائم يهتم الذي األدبي النوع ن الرواية هي فإ 

 لصيقة بقضاياها جاءت الرواية الفلسطينية فإن .اإلجتماعية البيئة داخل وتفاعلهم ودوافعهم
 وكانت األشكال، من شكل بأي عنها تنفصل ولم األصعدة جميع على الوطنية واالجتماعية

 الواقع وخاصة فيما يتعلق بالجريمة الناتجة عن أرض على يحدث لما حقيقية صورة الروايات
 للفرد االجتماعي التفاعل بين مطلق تماثل هناك فكان تفاعل األفراد داخل بيئة تنتج أفعالهم،

ر ذلك في أثالمكتوب، و  النص مع بيئتها داخل الشخصية تفاعل مع بالمقارنة وبيئته الفلسطيني
 .ظهور الجريمة

من خالل النظريات  نتاج الجريمةقياس المحيط االجتماعي ودوره في إومن خالل النتائج، يمكننا 
طار النظري النظريات التي تم تلخيصها في اإل االجتماعية المتعلقة بعلم الجريمة وخاصة

 خالل هذا الفصل. ةوسنتطرق لكل واحدة على حد

يتضح أن أغلب مظاهر الجريمة ارتبطت في بيئة متمدنة تعمل وفق نظام مؤسساتي حديث، 
االعتداء النفسي و االغتصاب، و المخدرات، و ل، وتنوعت أشكال الجريمة فيها ما بين: القت

 وجرائم ذوي الياقات البيضاء.والجسدي، 

الشرف كجزء من التقاليد. وحسب نتائج  سوى جرائمولم تظهر داخل البيئات القروية جرائم  
الدراسة كانت أغلب الضحايا من النساء واألطفال، والمجرمين من الرجال، وتتشابه بيئة الجريمة 

دت في هذه الروايات مع البيئات التي تتحدث عنها النظريات التقليدية في علم الجريمة التي ور 
 وليام: نظرية لمجموعة من الرواد أهمهم ،(2016) المالكي حسب مثل نظرية شيكاغو، وهي

ويرث، وهذه النظرية ربطت الجريمة في المناطق المدنية  ولويس بارك، وروبرت توماس،
 لى جانب نظرية التفاعل الرمزي التي إا، ا واجتماعيً ات المتباينة اقتصاديً والحضرية ذات المستوي

 لفهم كمدخل وسلوكهم (،  تعنى باألفراد2008ميد، وهي حسب حجازي ) هربرت جورج أسسها
 التفاعلية النظرية األدوار، وترى  من بنية لتشكل ثابتة تصبح األفراد فأفعال االجتماعي، النسق
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 وبين بينهم أوفيما بينهم  البشر بين تفاعالت حصيلة نعيشها التي االجتماعية الحياة أن الرمزية
 المجتمع. في االجتماعية المؤسسات

طرحت الرواية الفلسطينية الجريمة، كوضع اجتماعي، بكل شفافية، وكانت غنية على عدة  
، كما أنها حدثمستويات في نقاش ظاهرة الجريمة، فطرحت أهم الدوافع التي ساهمت في نشوء ال

طار االجتماعي )التركيبة االجتماعية( التي ظهرت فيها الجريمة، فهذا وضعت صورة مهمة لإل
 تحليل نإ( ,Katz 1988) كاتز السياق هو أهم ما يستند عليه في تحليل نشوء الجريمة، فحسب

 لالعوام الذي يركز على  التحليلي االستقراء خالل ممكن من النص داخل جرامياإل السلوك
الجريمة، وهذا ظهر في تناول الكاتب  ارتكاب تدعم والتي بالجاني المحيطة االجتماعية

أهم األفكار والمعتقدات التي  ومناقشةالفلسطيني للبنية المادية واالجتماعية المحيطة بالحدث، 
 تؤثر في المجتمع الفلسطيني.

 الفلسطيني والكاتب الفلسطينية يةالروا كانت فقد مقابلتهم، تالفلسطينيين الذين تم األدباء وحسب
 األدب حول همؤ آرا فتركزت الورق، على المنقول الواقع مع وموضوعية متوافقة شبه عالقة في

 ينفصل لم المختلفة نتاجهإ مراحل في األدبي اإلنتاج بيئته، كما أن ابن الكاتب أنفي  الفلسطيني
 تسليط أجادت الفلسطينية ايةالرو  في نصوص األشكال، ولكن هناك من شكل بأي واقعه عن

 نتيجة ،تغيير من عليها طرأ وما الشخصيات انفعاالت ونقل الفلسطينية، البيئة على الضوء
 والنص البيئة بين ن الربطأ كما سطحي، بشكل نقلتها أخرى  وروايات البيئة، بتلك االحتكاك

وآخر، ولكنه كان  كاتب نبي المتانة حيث من متفاوت بشكل جاء الفلسطينية الرواية داخل المبني
 االختالف بسبب وذلك نواع الجريمة التي تناولتها كل روايةألى جانب اختالف إواضح المعالم، 

 االختالف بسبب وهذا كاتب، لكل بالنسبة جرامياإل السلوك ماهية تحديد في النظر وجهات في
 .روائي لكل الشخصية والتجارب واالجتماعية البيئية العوامل في

رتباط الوثيق بين الرواية الفلسطينية والجريمة والمجتمع الفلسطيني الذي اتضح من اإل وبهذا
خالل النتائج، فإننا أصبحنا أمام مرآة مصغرة للمجتمع الفلسطيني بكامل تركيبته، على شكل 

قابلة للبحث والمعرفة، وبحسب  نص احتوى على رموز لغوية، نقلت الواقع بكل شفافية لتكون 
 خالل من النص، داخل اإلجرامي السلوك البحث في صبح من الممكنأ، (,Katz 1988) كاتز

والبحث في نفس الجاني كما طرحتها اللغة وفق  بالجاني محيطةالللعوامل  التحليلي ستقراءاإل
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خضاع البناء اللغوي لروايات الدراسة للتحليل البنيوي نهجيات ونظريات علمية، وهكذا تم إم
 لم الجريمة.لربطها مع نظريات ع

  الفلسطينية: الرواية داخل تبيان الجريمة .5.2.2

 عدة من الرواية طرحتهاقد و  الفلسطينية، الرواية في حضور المختلفة بأنواعها لقد كان للجريمة 
 فيها.  نشأ التي وبيئته نظره وجهة حسب كاتب كل خذهاأ مختلفة جوانب

 واالعتداء واالغتصاب، ،ل على خلفية الشرفالقت هي خالل النتائج من ظهرت التي إن الجرائم
 التزويرو  ،المخدرات ظاهرة جانب لىإ الروايات، جميع في ظهرت هذهو  والجسدي، النفسي

 ومفاهيمها البيئة مع انفعاالته ونتاج الفلسطيني المجتمع من جزء الجرائم وهذه والعصابات،
 ،(العمالة)الوطنية  الخلفية على القتل جرائم ظهرت كما الفلسطيني، بالفرد تحيط التي وتركيبتها
 الواقع عن منفصلة وكانت( الحايك ليلى قتل من) واحدة رواية في البوليسية الجريمة وظهرت

 الرواية لنمط تقليد محاولة وكانت  م1966 عام في فيها كتبت التي الحقبة في الفلسطيني
 .الغربية البوليسية

 خلفية على والقتل الوطنية الخلفية على القتل جرائم أن الذين تمت مقابلتهم على الكتاب ويتفق
 الرواية واالعتداء النفسي والجسدي وخاصة على المرأة، طرحتها والعمالة، واالغتصاب الشرف

الفلسطيني. وسبب بروز هذه  المجتمع منها يعاني التي المشكالت كأهم بارز بشكل الفلسطينية
تب وبيئته، فحسب البابلي )د.ت.( فإن التجربة الفردية القضايا هو التأثير المتبادل بين الكا

للكاتب تعبر عن استيعابه للتجربة االجتماعية للمحيط الذي ينشأ فيه، وتقليدية المجتمع 
 مثل هذه الجرائم التي تلقاها الكاتب وتبناها في نصه.  تفشيالفلسطيني فرضت 

 بسبب الفلسطينية منذ نشأتها،الوطنية في الرواية  القضايا وهذا أيضا يفسر سبب ظهور
لكن  والثانية. األولى االنتفاضة وكرستها االحتالل عبر مراحله المختلفة فرضها التي األوضاع

 تتحدث الفلسطينية الرواية أخذت الثانية، االنتفاضة ندالعوإ م2000 عام بعد األخيرة المرحلة في
 واالتجار التعاطي جرائم على التركيز مثل السابقة، الظواهر جانب لىإ للجريمة أخرى  ظواهر عن

 في يترعرع الفلسطيني، الذي األدب في الحديث المنحنى في التطور ذروة وبلغت بالمخدرات،
 ينظر أصبح الذي االجتماعي النظام هذا بها، كبير بشكل تأثروت  ،بالرأسمالية يتسم مجتمع ظل
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 وينظر الفردية، للحريات مقيد عاملك ،(2006) نقساماإل بعد الدولة في السياسية السلطة لىإ
 الحب مدينة) رواية في اتضحما  وهذا والجريمة، العنف نتاجإ في ساسيأ ومحفز كشريك ليهاإ

 والجماعات. األفراد بحق للجريمة الم نتج نفوذها استخدام في السلطة دور تناولت التي( والخطايا

ج مؤسسات المجتمع المدني، ( فإن جرائم السلطة السياسية بعد نضو 2016وحسب فتحي )
أصبحت هي محور ما يظهر في الروايات الغربية وحديثا في الوطن العربي، وهذا التطور في 
شكل الجريمة في الرواية الفلسطينة، يدل على نمو المجتمع الفلسطيني وتنوع المؤثرات التي تؤثر 

وتتناولها  كل مرحلة على حدة ات معينة تفرضهافي تركيبته التي يتفاعل معها الفرد، لتنتج سلوكي
مية الرواية تكمن في طرح (، فإن اه2005\2013روايات تلك المرحلة.حسب آرون وأالن )

شكاليات الحياة داخل المجتمع من خالل النص، والجريمة في الرواية الفلسطينية عبرت مشاكل وإ
فسطيني من خالل عن حقائق واقعية عبر مستويين، األول باطني مزروع في خلفية الكاتب ال

 ,Goldman)االحتكاك ببيئته، واآلخر من خالل النص المكتوب وهذا ما عبر عنه جولدمان 
n.d.):ويمكن استكشاف ذلك من خالل التالي ، 

 الدالالت على الجريمة في الرواية الفلسطينية: -1
 لى ظواهر الجريمةن في النص الروائي، األول وهو اإلشارة إوجاءت عبر مستويين مهمي 

نسانية، والثاني بأنها سلوكيات إجرامية منافية لإل)القتل، االغتصاب، االعتداء....الخ(،  
جرامية في سرد الكاتب من خالل شرح لتأثيرات المنبثقة عن الظاهرة اإليتعلق بالمعاني وا

، وبيان مدى تأثير هذه الظاهرة اهرة لعدة غايات وهي تعاطف القارئ وتصوير سلبيات الظ
 على الشخصية والمجتمع. بشكل سلبي

 الوضعية السوسيولغوية للجريمة في الرواية الفلسطينية: -2
وهي ربط الكاتب ظاهرة الجريمة في الرواية مع السياق االجتماعي الذي انبثقت عنه، من خالل  

قيام الكاتب الفلسطيني بإلقاء الضوء على النشاط االجتماعي المتضمن للقيم والمفاهيم 
لى عوامل ومسببات الجريمة، فكان هناك ة احتكاك الشخصيات به للوصول إحركاالجتماعية و 

 عالقة ثابتة بين النص المكتوب بقضاياه والمجتمع الذي انبثق عنه.
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 العوامل أبرز عن مفصل بشكل التحدث يتم لم الفلسطينية الرواية في ظهرت التي الجرائم أن كما
 حتى وأ والتفصيل التخصيص دون  بالوصف اتالرواي أغلب اكتفت بل ظهورها، لىإ أدت التي
 اكتفت الفلسطينية الرواية نأ على المقابالت خالل من الكتاب ويؤكد حلول، وأ عالج طرح

 شرح في الفلسطيني ونجح الكاتب ،للقارئ  الحلول عن البحث مهمة وترك الظاهرة بوصف
 هذه مع تعايش ألنه الل،لالحت بالنسبة السياسي بالوضع المتعلقة السياسية الجريمة وتصوير
 قبل من االجتماعية الجريمة سبابأ تشريح في قصور فيهالكن كان  ومؤثر، فعال بشكل التجربة
 المؤثرة الذكورية الثقافة لىإ يرجع وهذا واالنثى، الذكر الكاتب بينوتفاوت  الفلسطيني الكاتب

 .هابسبب منظومة العادات والتقاليد التي نشأوا في الشخصي وعيهم على

ألن  ؛على عدة مستويات ريمة في الرواية الفلسطينية ممكنوبهذا فإن تطبيق نظريات علم الج
البنية السوسيولوجية في الرواية واضحة ألي باحث في مجال علم االجتماع، فجميع روايات 
الدراسة احتوت على بنية اجتماعية واضحة المالمح، تحدثت عن األسرة والمدرسة وعالقات 

والجيرة والبيئة المدنية بكامل تركيبتها، من تباين في المستوى االقتصادي والنفوذ والواقع الصداقة 
السياسي واالجتماعي، والفقر والغنى والبيئات القروية والمخيمات، وأهم القيم والعادات االجتماعية 

قته ى جانب أهم مالمح وسمات المجتمع الفلسطيني المحتل وعالإلالتي تحكم حياة السكان، 
 الشخصية بكل هذا المحيط.

وهذا المحتوى السوسيولغوي وضع أرضية متينة للبحث االجتماعي في تراكيبها، وحسب سيجو  
(Seago ,2014)، بين الشخصية والمحيط السوسيولغوي يعبر عن التفاعالت النشاط فإن هذا 

  .رافاالنح أو الجريمة ظاهرة ومنها معين حدث ظهور تتسبب في االجتماعية التي

ن خالل ظهورها من كما أوضحت النتائج وجود فصل في الرواية الفلسطينية بين دوافع الجريمة م
طبيعته، وكان  حسب الفعل و سياسي، فأصبح من السهل قياسمنطلق اقتصادي أو اجتماعي أ

البيئة الفقيرة التقليدية، عن  في الجريمة هناك تمييز داخل الرواية الفلسطينية بين مركبات
كن من تطبيق عدة والمتضاربة، مما م ةالمتنوع البيئة المتمدنة ذات الثقافات ركباتها فيم

 ا.نظريات في علم الجريمة سيتم طرحها الحقً 
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في الرواية الفلسطينية،  اميكانيكيً  وأ اعضويً  كانأكان هنالك تمييز بين بنية المجتمع سواء 
لى جانب ظهور و العكس، إمعها أ خصياتالش اندماج االجتماعية ومدى وبروز معالم للروابط

مجتمع النص وتأثير ذلك على سلوكهم، وهذا ما  داخل دواراأل لتقسيم الشخصيات تقبل مدى
ظهر في روايات )أبناء الريح، ومذكرات امرأة غير واقعية، وشرفة العار وخيانة مقدسة وبرج 

 زمبروسكي الجتماعية، وحسباللقلق ومدينة الحب والخطايا( خاصة فيما يتعلق في الجرائم ا

  Zembroski, 2011))تصبح قابلة للتطبيق على نص الروايات  ميرتون  نظرية ، فإن
ذا كان البناء االجتماعي في النص واضح المعالم، وهذا ما إالمجتمع  داخل الجنوح الستكشاف

 ظهر في نص روايات الدراسة. 

أي شكل من األشكال عن محيطها، فبرزت كما أن الشخصية في الرواية الفلسطينية لم تنفصل ب
عدة دوافع وعوامل أثرت في تحديد سلوك الشخصية، وفقا لرغباتها في تحقيق أهدافها ضمن 

، فهذا هو المحيط األول المهم في دراسة الجريمة (Alshiban, 2012)المحيط, وحسب الشيبان 
في رواية )العشاء بعد  ظهر في جميع الروايات وخاصة قدفي الرواية وربطها بالمجتمع، و 

 السادسة( الرتباط جريمة االغتصاب والقتل بدوافع شخصية نفسية. 

 دائرة في تبقى نهاأ إال الفلسطينية، الرواية في الجريمة قضايا طرح في النضج عدم ولكن رغم
 ومنها االجتماعية المشكالت عن البحث تكمن في النص اجتماع علم مهمة ألن ؛األهمية

 الرأي ومصالح استقرار في تأثيرها درجة لقياس منها، للمجتمع الواقعي الموقف ظهاروإ الجريمة،
 . (2009) الحسين العام حسب

 والبيئة الشخصية بين متكامل ديناميكي تفاعل خالل من الفلسطينية الرواية في ظهرت الجريمة 
واستمراريتها،  لجريمةا ظهور إلى أدت االهمية بالغة قضايا الفلسطينية النصية. فطرحت الرواية

 التي االجتماعية الشروط عن ناتجة الفلسطينية الرواية في ظهرت كما الجريمة فخصوصية
 البناء في واضح وقضاياه الفلسطيني األدب بين التماثل وهذا كتابتها، لىإ دفعت والتي انتجتها
 وانفعاالت االتح توظف كانت المكتوبة السردية الجمل نإ حيث الفلسطينية، للرواية السردي
  ،عنها بالكشف للروايات البنيوي  التحليل قام ضمنية، أو ظاهرة بصورة الواقع تحاكي ومشاهد
 خالله من يتفاعل الذي الحقيقي االجتماعي بالواقع لصيق النص داخل السوسيولوحي فالواقع
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 وخصوصيتها ابيئته وفق الجريمة ناقشت الفلسطينية الرواية نأ على يدل وهذا محيطه، مع الفرد
يجابيي إ ثرأ ذات الفلسطينية الرواية في الجريمة دراسة تكون  وبهذا خارجي، تأثر يأ دون 

 .كتابتها في القصور بعض جوانب رغم بالجريمة المتعلقة االجتماعية األبحاث تطويرل

 الفلسطينية: الرواية في الجريمة ظهور لىإ المؤدية العوامل .5.2.3

 فجرائم الفلسطيني، المجتمع في الجريمة ظهور دعم في األبرز لدورا االجتماعي للعامل كان
ن أكما  الدراسة، روايات نص في األبرز الحضور لها كان الشرف واالعتداء الجسدي ضد المرأة 

 اساسيً أ االتفكك األسري الناجم عن عوامل اجتماعية كما ظهر في رواية )أبناء الريح( كان داعمً 
وك األطفال الذين حملوا سلوكهم المنحرف معهم عبر مراحل حياتهم في نشوء االنحراف في سل

 المختلفة.

والتفاعل بين الفرد وبيئته االجتماعية التي يكتسب سلوكه من خاللها، هو المحدد األكبر والعامل 
ة (، وهذا ما توافق مع تحليل الرواية الفلسطيني2003األبرز في ظهور الجريمة حسب شرشار )

الدافع األبرز في ظهور الجريمة داخلها، وأبرز العوامل االجتماعية  يئة االجتماعيةالتي كانت الب
حسب رواية )من قتل    التي ظهرت في روايات الدراسة والمتعلقة بظهور الجريمة هي  التمدن

نتشار ظاهرة الثقافات الفرعية والتي ارتبطت باجانب عوامل أخرى مثل ظهور  إلىك(، ليلى الحاي
لى جانب مظاهر متعلقة يتي )خيانة مقدسة وبرج اللقلق(، إعاطي المخدرات في رواتجارة وت

بالبيئة االجتماعية وخاصة فيما ارتبط في ظهور جرائم )القتل على خلفية الشرف واالعتداء 
جانب ما فرضته هذه القيم من عدم استقرار في النظام االجتماعي  إلىالجسدي على المرأة(، 

التفكك االجتماعي، الذي تمثل في التفكك  إلىمع األفكار التقليدية، مما أدى  المتطور والمتصادم
زواج طفال الناتجين عن األاألسري الذي فتح الباب على الجنوح فيما يتعلق بسلوك األ

 المنفصلين.

( فالدراسة العلمية للمجتمع من خالل علم اجتماع النص 1999\1983وحسب اسكارييت )
نظريات علم االجتماع، وعلى رأسها نظريات دوركايم لتحليل بنية  من خالل ةممكن تأصبح

 ,Alshiban) المجتمع للكشف عن الخلل الموجود فيها، والالمعيارية حسب ما ذكرت الشيبان
 ، هي اهم النظريات للكشف عن الجريمة في النظام االجتماعي.(2012
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التي و داء الجسدي ضد النساء ساسي في جرائم الشرف واالعتكانت الالمعيارية المحرك األ 
 & Akers) حسب ايكر وسيليرز النسوية طغت على نص روايات الدراسة، وهنالك النظريات

Sellers, 2012)، واألنثى، الذكر بين األدوار تقسيم رفض الذي تيار ما بعد الحداثة وخاصة 
 مجاالتها، بجميع والحياة العمل فرص توفير في الجنسين بين متكافئة عالقات اقامة لىإ ودعا

 سلوكيات انتهاج وأ القتل عمليات على قداملإل دفعت مهمة اسبابً وتوضح النظريات النسوية أ
 معها االجتماعي التعامل رفضت التي ،(مقدسة خيانة) رواية في الفتاة فهروب قيامها، دعمت
 في الجريمة طورت في مهم عامل النظرية هذه تفسر كما قتلها. لىإ أدى عائلتها، قبل من بدونية

 مسببات الذكر، ةالحداثة للنظرية النسوية آنف بعد ما نظرية تشرح حيث الفلسطيني، المجتمع
 رفض بسبب الزوجين، بين االجتماعي نسجاماإل عدم بسبب سري األ والتفكك نفصالاإل عامل

 مع المساواة  على ومحاولتهن الحصول عليهن، المفروض االجتماعي الحياة لنمط الزوجات
 هيمنة بسبب حريتهن يقيد الذي الزواج رابط من التخلص و الحياة، مناحي من الكثير في الرجل
 في ناءاألب بضياع تسبب مما لالنفصال، الذي أدى مزوجاته لمطالب األزواج ورفض الزوج،

  المجتمع.

 من واالغتصاب الجنسي التحرش مثل المنحرفة السلوكيات من العديد ظهرت المنطلق هذا ومن
األسرية وهذا ما ظهر في   الرقابة انخفاض بسبب المخدرات وتعاطي األطفال، ضد المحارم قبل

 طفالاأل عن ناتجة المنحرفة السلوكيات غلبأ  كانت ، وحسب هذه الرواية(الريح أبناء)  رواية
 تنشئتهم لكون  و كونهم لقطاء،أاآلباء  انفصال بعد االجتماعية الرعاية دور في يودعون  الذين

 في مناسب اجتماعي تأهيل وأ نفسي لعالج تلقيهم  عدم أن كما مستقرة، وغير ضعيفة ألسريةا
 النفسي التفريغ وأ الجنسي واالستغالل كالسرقة منحرفة سلوكيات انتهاج ىإل أدى الرعاية، دور
 .اآلخرين بممتلكات األذى لحاقوإ الضرب طريق عن

(، تفسر تفشي هذه الظواهر بين 2013عوادي )ال ن نظرية التعلم االجتماعي لبنادورا حسبإ 
سلوكهم المنحرف  من الثقافة البديلة في مكان تواجدهم، ينتج من خاللها ااألطفال، لخلقهم نوعً 
 هيرشي: لى آخر، وهذا ما تدعمه نظرية الضبط االجتماعي ورائداهاالمنتقل من فرد إ

لى ضعف الروابط ة إترجع سبب الجريم ،(2006) المزعنن وهي حسب وجونفريدسون،
االجتماعية، وهذا الضعف بالنسبة لألطفال داخل الرواية برز على مستويين، هما الضعف في 
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الرابط االسري والضعف في الرابط مع المؤسسة االجتماعية الحاضنة، فكان السلوك االنحرافي 
 احتكاك نتيجة مرنها تستأل ؛ن هذه النظرية تفيد في دراسة مفهوم جرائم الشرفأهو الناتج، كما 

 .المفاهيم هذه مثل يتوارث بمجتمع الفرد

)أبناء الريح وشرفة العار والعشاء  اتأما بالنسبة لعمليات االغتصاب والتي ظهر أهمها في رواي
(، 2009بعد السادسة ومدينة الحب والخطايا( فتساهم نظرية االحتواء لوالتر كلس حسب بركو )

الرقابة الداخلية الناجمة عن  حسب ما ظهر في الروايات بمفهومألنها كانت مرتبطة  ؛في تفسيرها
غراءات الخارجية في البيئة والتي تدفع نحو ارتكاب الذاتي في سلوك الفرد، مقابل اإل ستقراراإل

(، فإن العوامل )االجتماعية واالقتصادية والسياسية .... الخ(، (Katz,1988الجريمة، فحسب 
لعالقة الجدلية في أنا المجرم بين األنا واألنا األعلى، وهذا ما ظهر المحيطة بالجاني مرتبطة با

 من خالل النص.

 ختياراإل إن توفر بيئة مناسبة للجريمة، يقوي الدافع النفسي لدى المجرم وهذا ما تدعمه نظرية 
، وترى هذه النظرية أن (Wajzer,2015) وكالرك حسب واجزر كورنش لروادها العقالني

امي يأتي نتيجة توفر الدافع النفسي لدى المجرم مع توفر ظروف بيئية تدعم جر السلوك اإل
ارتكاب سلوك الجريمة، واغتصاب الطفلة في رواية )العشاء بعد السادسة( كان من قبل طبيبها 
بعد أن انفرد بها في احدى جلسات العالج، واغتصاب الفتاة في رواية )شرفة العار( تفسره نفس 

حينما اتيحت له الفرصة،  اسباب انتقامية نفذهع اغتصاب لدى الجاني، نتيجة أداف النظرية لوجود
خرى كالتي وردت في رواية )مدينة الحب نطبق على جميع حاالت االغتصاب األوهذا ي

 والخطايا(.

 هو الصحبة عامل كان داخل روايتي )برج اللقلق وخيانة مقدسة( المخدرات قضية أن كما 
 العوادي حسب لبنادورا التعلم نظرية عنه تحدثت ما وهذ خرآ لىإ فرد من نقلها في ولاأل المؤثر

والتي  لى آخر،حرافي سلوك متعلم ومنتقل من شخص إوالتي تقر بأن السلوك االن (2013)
 (، تهتم2005االجتماعي وصاحبها ثورستن سيلين وهي حسب عمر ) التفكك نظرية تندمج مع

  المدن، مراكز وفي افقرً  األكثر المناطق لىإ الجريمة ترجع هيف الجريمة، لظهور المكانية بالبنية
 كان حيث الفقيرة، والمناطق المدن مراكز في ظهرت الدراسة روايات داخل المخدرات فظاهرة

 هذه وبتفشي بالفقر تتسمان ناللتي والخليل القدس مدينتي مراكز في بالمخدرات تجاراإل نشاط
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االجتماعي آنفة  التفكك ونظرية قافات الفرعية  في تلك المناطق.من الث االظاهرة التي خلقت نوعً 
 سلوكيات نتشارإ تفسران( 2013) العوادي حسب لبنادورا االجتماعي الذكر، ونظرية التعلم

 في المدقع والفقر الثقافي المستوى  في التدني بسبب الجنسي والشذوذ الجنسي كالتحرش منحرفة
 .ينة الحب والخطايا(رواية )مد في ظهر كما المخيمات،

 داعم وبشكل الجريمة، ظهور في مؤثرا االقتصادي العامل كان االجتماعي، العامل جانب لىإ
فإن نظرية  ((Manoah, 2012 وحسب منوح والسياسي، االجتماعي العامل مع ومشترك

ص ختالف في الخصائات اإلختالط التفاضلي لسذرالند التي تتعلق بالمستويات االجتماعية ذاإل
، فجرائم الشرف  االقتصادية تفسر ارتباط كل مستوى اجتماعي واقتصادي بنوع محدد من الجرائم

والسرقة والمخدرات ارتبطت في البيئات الفقيرة، وجرائم االغتصاب كانت تدل على مجرمين من 
والخطايا( ارتبطت  بيئات متوسطة، وجرائم ذوي الياقات حسب ما ظهر في رواية )مدينة الحب

 صحاب النفوذ السياسي واالقتصادي.أفي 

، مهمة في اكتشاف (Alshiban, 2012) نظرية األنومي/ الالمعيارية حسب الشيبانكما أن 
السلوك االنحرافي من خالل مدى ارتباط الفرد ببيئته وما هو متاح فيها. تدعم هذه النظرية، 

ترى ، (Wajzer, 2015) واجزر حسب وهي وكالرك كورنش لروادها العقالني ختياراإل نظرية
 المجرم قرار تحدد التي هي االنحرافي بالفعل القيام خالل من المتوقعة االقتصادية المنفعة أن

 الفعل تنفيذ من المرجوة االقتصادية بالمكاسب متعلق هنا فالقرار رفضه، وأ السلوك كبذل بالقيام
 الجاني قيامف( مقدسة وخيانة لقاللق برج) روايتي في الجنوح سبب تفسر النظرية وهذه جرامي،اإل

 الشخصي اختياره وفق المادية المكاسب على الحصول في طمعه من جاء بالمخدرات تجارةب
 من للمزيد امستقطبً  وعاماًل  محيطه في امؤثرً  كان السلوك هذا أن كما أحد، من التدخل ودون 

 حسب لبنادورا اإلجتماعي التعلم نظرية تدعمه ما وهذا السلوك، من النمط هذا لمحاكاة فراداأل
 طريق عن آخر لىإ شخص من قال السلوكنت، والتي تحدثت عن التعلم وإ(2013) العوادي

 .االقتصادية المكاسب نفس لتحقيق التقليد

 ممارسة سبب أن تفسر ،(Wajzer, 2015) واجزر العقالني حسب االختيار نظرية أن كما 
 ظل في األموال جني بهدف كان( الريح أبناء) ةرواي في ظهر كما عليها جباراإل أو الدعارة

 ممارستها على بناتها واجبار للدعارة األم ممارسة في ظهر وهذا السيئة، االقتصادية الظروف
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 الدعارة ممارسة على زوجته الشخصيات أحد جباربإ الرواية نفس في العامل نفس وظهر معها،
 فنظرية الجرائم، هذه مثل ظهور دعم يف فعااًل  اعنصرً  الوصمة المال. لقد كانت في طمعا

 من لذاته الفرد تعريف على ترتكز والتي (،2008) عند ليمرت وبيكر حسب الرويلي الوصمة
 وغير منبوذ نسانإبأنه  اللقيط لىإ ينظر الذي لسلوكه. فالمجتمع المحيط المجتمع تقييم خالل
 انتهاج نحو النظرة هذه عمهلتد ذاته، عن المفاهيم نفس تبني لىإ يدفعه اآلخرين مع سوي 

 بها قامت الدعارة فجرائم ورائها، من اقتصادية منفعة هناك كان ذاإ خاصة منحرفة سلوكيات
 تحقيق جلأ من مطلقات وأ لقطاءً  نكونه مثل اعتبارات عدة نتيجة ومنبوذات موصومات نساء
 لسلوكيات توجههن لىإ ىدأ االجتماعية الوصمة عن الناتجة القيم لهذه فتشربهم اقتصادية، منافع
  .مشروعة غير

، (Wajzer, 2015) واجزر حسب وكالرك كورنش لروادها العقالني االختيار نظرية ترتبط كما
 السلوك أن عن تتحدث ، والتي(2016) المرشدي حسب فرويد عند التحليلية النفسية النظرية مع
 األسرة مع الضعيفة العالقات عن الناتج العاطفي، التطور في اضطراب نتيجة يأتي جرامياإل

 والال االجتماعي نسجاماإل عدم من شيء نشوء في يساهم مما المقموعة، الجنسية والغرائز
 ظهر كما الدعارة، ظاهرة توضيح نشوء الممارسات. وهاتان النظريتان تساهمان في في عقالنية

 المجتمع في المقموعة فالرغبات ،(وشرفة العار الريح أبناء) روايتي وخاصة الروايات نص في
 الدعارة ممارسة لىإ الفتيات بعض دفع الشخصية واضطراب والطمع النفسي والصراع التقليدي
الجنسية، وهذا ما ركز عليه العالمان في علم الجريمة  رغباتهن اشباع هي والغاية بالفقر تحجًجا

يق األهداف فرص غير مشروعة لتحق يكون توفر( حيث 2003كوالرد واوهلين حسب شرشار )
 األساس في تكوين نمط سلوكي.

 أبناء) رواية في ظهر كما( اوجسديً  اجنسيً ) االطفال على االعتداء حوادث ارتبطت أبرز كما
 الورشات في المهن صحابأ قبل من يتم عليهم االعتداء كان حيث االقتصادي، بالعامل( الريح

 االعتداء حدود عند تقف لم الظاهرة وهذه ،الفقر من اهربً  للعمل األطفال بها لتحقإ التي المهنية
 عن الناتج المتعلم السلوك فإن ،(2016) براهيمإ وحسب والتسول، السرقة حدوث لىإ تعدت بل

 نحو تدفع والتي واألنانية والعدوانية الالمباالة تخلق التي هي الفرعية والبيئات والصداقة الجيرة
 من ظهر ما وهذا سيئة، واقتصادية تماعيةاج بظروف ارتبطت ذاإ خاصة جرامياإل السلوك
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 ،(2013) العوادي حسب لبنادورا االجتماعي التعلم نظرية وتفسر. الدراسة روايات تحليل خالل
 توسع تؤدي إلى آخر، لىإ شخص من ومتنقل متعلم سلوك هو جرامياإل السلوك بأن تفيد والتي

 حيث الرواية، في ظهر كما البعض بعضهم سلوك في تأثيرهمبسبب  طفالاأل بين الظاهرة هذه
 السرقة.  ساليبأ لى تعلممما يؤدي إ بعضهم األطفال يقلد

 عبر معها المتفاعل المادية وبيئته الفاعل بين العالقة فإن( .Tabbert, n.d) تابيرت وحسب
كما أن .المتاحة والوسيلة الهدف بين فجوة هناك كان ذاإ سلبي بشكل بسلوكه تؤثر مستويات عدة
 تفشي في واالجتماعية النفسية للعوامل امساندً  الظواهر االقتصادي جاء في أغلب املالع

 المعيل، وفقدان األسري  التفكك هو الرئيسي مسببها كان والسرقة والتسول الدعارة فجرائم الجريمة،
 أن الإ الرجال، جرائم من أكبر بشكل واألطفال النساء بجرائم امرتبطً  كان االقتصادي والعامل
 سلوكيات لقبول دفعهم الذي والفقر سري األ للتفكك ضحايا كانوا ألنهم جاء المنحرف سلوكهم

 بركو حسب كلس لوالتر حتواءاإل نظرية هنا وتدخل األساسية، حاجاتهم لتحقيق وانتهاجها
  ( الذاتي) يلالداخ بشقيها الرقابة بأن النظرية هذه وتفيد الجنوح، هذا سبب تفسير ، في(2009)

 بالسلوكيات للقيام الفرد اختيار تكبح وأ تدعم التي السليمة(هي االجتماعية ارجي )التنشئةوالخ
 .المنحرفة

 تتعلق التي الجرائم وهي) السياسية الجريمة نتاجإ في فعال كعنصر السياسي فظهر أما العامل
 معها المتصارعة األخرى  واألطراف األحزاب ضد موجهة وتكون  السياسية والجماعات باألحزاب

( 2006) نقساماإل بعد الفلسطيني المجتمع في بالظهور أخذت التي( والنفوذ السلطة على
الصراع االجتماعي عند لويس  ونظرية ،(والخطايا الحب مدينة) رواية واضح بشكل عنها وتحدثت

 القانون  صنع عملية أن ( وتنص النظرية على2011داهرندورف، حسب القريشي ) كوزر ورالف
 وجماعات واالقتصادية والسياسية االجتماعية الجماعات بين الصراع في ةمتعلق كهانتها أو

 اآلخرين، على سلطتها لزيادة تسعى جماعة فكل السلطة، في الجماعات المصالح، كما تختلف
حيث  جل الحفاظ على سلطتها ونفوذها،األخرى من أ بالسيطرة على الجماعة جماعة تقوم حيث

 حساب مصالح ضيقة على تحقيق جلأ السيطرة االجتماعية من عن ناتجال الجريمة يظهر سلوك
 وعمليات االغتصاب عمليات كل فإن الرواية في ظهر ما الضعيفة. وحسب خرى األ الجماعات
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الضعفاء من جماعات  ضد الحاكمة السياسية الجماعة مصلحة تحقيق أجل من تتم كانت القتل
 االقتصادية. اجتماعية من أجل النفوذ وتحقيق المصالح

 ،(العمالة) الوطنية الخلفية على القتل سبب ( 2011، حسب القريشي )نظرية الصراع توضح كما
 الخلفية على القتل لظهور دىأ األرض على بين الفلسطينيين واليهود )بهيئة االحتالل( فالتصارع

 روايتي خالل من اتضح ما وهذا سرائيلي،اإل العدو مع بالعمالة المتورطين للفلسطينين الوطنية
 مع السلطة على المتنافسة السياسية الجماعات بعض قامت كما ،(اللقلق وبرج مقدسة خيانة)

 بأنها معها المتصارعة السياسية حزاباأل من فراداأل غتيالإ  عمليات بتبرير خرى األ الجماعات
 رواية في ظهر كما شخصية، مصالح إلى تستند الواقع في نهاأ من بالرغم وطنية خلفية على

 (. والخطايا الحب مدينة)

 والسلطة االحزاب بين الصراع في المتعلقة السياسية الجريمة نإ السابق، الطرح خالل يتضح، من
 منحنى تأخذ خذتوأ االنقسام بعد الفلسطيني المجتمع في تظهر بدأت الفلسطيني المجتمع في

( 2016حتالل، وحسب فتحي )اإل مع التصارع قضية عن البعد كل ابعيدً  الشخصية المصالح
مما يخلق  الرأسمالية،بنمط المجتمع الذي يتحول بكافة أشكاله نحو  فإن سبب هذه الظاهرة متعلق

ى ريات الفكرية والتي أصبحت تنظر إلبين مؤسسات المجتمع أساسه مستند على الح اصراعً 
 .الجهاز التنفيذي كمصدر للجريمة وإلىبعضها 

في القتل في رواية )العشاء بعد السادسة(، في قضية مقتل الراهبة على لقد برز العامل الديني  
( فإن القيم األصيلة في المجتمع ومنها 2009يد الراهب لمجرد شكه بزناها، وحسب الحسين )

في  االمعتقد الديني الخاطئ الذي تتم ممارسته بصيغة متدهورة وكأنها قيم أصيلة تسبب جنوحً 
 ونظرية ،(2013) العوادي حسب لبنادورا االجتماعي التعلم ظريةالممارسات مع األفراد، ون

 الدافع هذا ، تشرح(Wajzer,2015) واجزر وكالرك، حسب كورنش لروادها العقالني االختيار
 فسلوك الراهبة، مقتل قضية في وخاصة( السادسة بعد العشاء) رواية في ظهر كما القتل في

 كما بالقتل، الدينية الخطيئة مرتكبي مع يتعامل الذي نيالدي محيطه منا مكتسبً  كان هنا القاتل
 الفضيحة من فالخوف الجريمة، سلوك نحو امحركً  كان الدينية المؤسسة لصالح بالقتل المنفعة نأ

 ضد الجماعات لهذه صورة أفضل على للحفاظ الدينية الجماعات بين التنافس عن ناتج الدينية
 .بعضها
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 قد جاء متأثًرانتاج الجريمة في كل الروايات، فلعوامل المرتبطة في إهو من أهم ا والعامل النفسي
( فإن الصراع الذي يحدث بين البيئة 2003نتاج الجريمة، فحسب شرشار )بعوامل أخرى في إ

نشوء النزعة نحو االنحراف، خاصة إذا لم يكن هناك نوع من والشخصية هو العامل األول في 
االنحراف في تحقيق أهدافه، وحسب لنفسية للفرد لتدفعه نحو و خلل في التركيبة اندماج أاإل

 هذا سباب نفسية داخلية ، وارتبطساس في ارتكاب الجريمة يكون عبر أ( فاال1990سماعيل )إ
 الحب ومدينة الريح، أبناء) رواية في وظهر األولى بالدرجة االغتصاب قضايا في العامل

 وأ االغتصاب عمليات غلبأ  جاءت حيث ،(دسةالسا بعد والعشاء العار، وشرفة والخطايا،
عند فرويد  التحليلية النفسية النظرية تفسرها والتي الذاتية الضوابط ضعف نتيجة الجنسي االعتداء

 التطور في االضطراب ىإل الجريمة ارتكاب سبب ترجع (، والتي2016حسب المرشدي )
 الميول بين التوافق أو ،نسجامإلا تحقيق عن( الذات) العقالني الجانب عجزو  للفرد العاطفي
 الشهوانية الميول ضبط عن العقل عجز أي االجتماعي، النظام وبين الغريزية الفطرية والنزعات

 عن المثالي الجانب عجز أي الرقابة، في دورها داءأ عن وعجزها العليا الذات الغريزية، وانعدام
ي ناتج في نفس الفرد نتيجة التنشئة ختالل النفسوهذا اإل والردع، الرقابة في وظيفته داءأ

صة ضد اخ جنسي اعتداء لىإ أو التعرض متفككة االجتماعية الضعيفة الناتجة عن أسر
 األطفال.

 لىإ يؤدي مما االختالط عدم مثل سلوكيات نتيجة اجنسيً  اكبتً  تسبب التقليدية البيئات نأ كما 
 لتنتج نضباط النفسي للفرد،ا في اإلالنظرية، مما يؤثر سلبً  هذه حسب الجنسية الهوية ضياع

 المفاهيم هذه نتيجة تنتج أخرى  االغتصاب. وهناك أيضا سلوكيات همهاأ  منحرفة سلوكيات
 ظهر كما للفرد، العاطفي التطور في االضطراب نتيجة تأتي التي  الجنسية المثلية مثل التقليدية

 (.والخطايا الحب ومدينة الريح، أبناء) روايتي في

  المحيطة: األطراف لدى الجريمة تصعيد. 5.2.4

 نظرة هميةأ  عن تتحدث التي ،(2008) الرويلي حسب ليمرت وبيكر عند الوصمة نظرية نإ
 سلوك في االنحراف واستمرار ظهور سبب تفسر لنفسه، المنحرف نظرة تكريس في المجتمع

 االجتماعية، للوصمة رمؤث دور الروايات جميع في ظهر. االنحرافي لسلوكه تبنيه وتكرس األفراد
 بفعل الضحية أن ظهر وكما فيها، ستمرارواإل الجريمة لىإ الدفع في اومؤثرً  فعااًل  اعنصرً  فكانت
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 انحرافي بفعل قام فمن ثانوي، مجرم لىإ تحول األولي والمجرم ،جانٍ  لىإ تحول الوصمة هذه
به، وهذا ما  الفعل صاقلوإ نبذه بسبب متمرس مجرم لىإ المجتمع نظرة حولته معينة ظروف وفق

( فإن المجتمع هو الذي 2006وحسب العطري ) علم الجريمة بــ "االنحراف الثانوي"يسمى في 
من هذا الظل  اطاره، والوصمة االجتماعية التي تعد جزءً إيلقي بظالله على سلوك الفرد داخل 

 قضايا وخاصة لجريمةا تنفيذ في المحيطة )البيئة المجتمعية بكل مكوناتها( طرافاأل دور تشرح
 في ساسيأ كشريك النظرة تلك على المتفق المجتمع يظهر حيث الشرف، خلفية على القتل

 .تلك القتل عمليات على صمته بسبب وقوعها

 الجريمة تصعيد في طرافاأل هذه هميةأ  توضيح هملتأ  فقد الفلسطينية للروايات بالنسبة اما
 الروايات، فعدم نص خالل من واستكشافه تحليله نيمك لها بارز دور هناك ولكن مباشر، بشكل
 الضحية محيط من وخاصة الشرف خلفية على القتل بعمليات القائمين ضد معارضين بروز

 الظواهر، تلك دعم في ودورها االجتماعية الثقافة في المفاهيم تلك تكرس على يدل والجاني
 على امتفقً  كان الفلسطينية روايةال داخل الشخصيات بداخله تحركت الذي االجتماعي فالمحيط

االجتماعية وهذا يدل على استمرارية ظهور  تركيبته في متأصله سلوكيات وكأنها الممارسات تلك
فإن الناتج من احتكاك الشخصية داخل بنية  (.Richter, n.d) ريتشير هذه الجرائم، فحسب

سبب استمرار تأثرهم بذات النص يمكن الباحث من تحليل سلوك افراد المجتمع في المستقبل ب
 واجتماعية نفسية نفعاالتا مجموعة عن انبثق الفلسطينية الرواية في جرامياإل والسلوك المفاهيم،

 في الرواية داخل الشخصيات دراكفإ الكاتب، بيئة عن تعبر التي النص بيئة ضمن للشخصية
 والسياسية واالقتصادية عيةاالجتما المفاهيم بمستوى  امرتبطً  كان جرامياإل الفعل بهذا القيام

 الرواية في حضوًرا الجرائم أكبر بروز دعم في المحيط دور يتضح وهنا المجتمع، في السائدة
 . العمالة قضاياب اايًض  مرتبط وهذا ،(النساء على الجسدي واالعتداء الشرف جرائم) الفلسطينية

 الرواية داخل غياب كان لها فقد ،واالغتصاب كالمخدرات األخرى  الجريمة لظواهر بالنسبة أما
 شخصية مستوى  على ضيق نطاق في عالجها وتم المحيطة، بالبيئة رتباطاتهاإل الفلسطينية

 اغيابً  هناك أن على المقابالت في الكتاب ويتفق الجرائم، تلك مآسي من عانته وما فقط الضحية
 االجتماعية فاهيمالم بسبب الجرائم تلك مثل تكريس في المحيطة طرافاأل لدور كامل شبه

 .النص داخل الشخصية حساب على التراجيدي بالمستوى  الكاتب واهتمام
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 الفلسطينية: الرواية داخل الشخصية .5.2.5

 سواء والخارجي الداخلي البناء في الضعف من الفلسطينية تعاني الرواية في كانت الشخصية
 تعاطف لكسب النفسي نفعالهاوا الضحية على الضوء تسلط كانت بل الجاني، أو للضحية كان

 الذي الحدث حساب على ضاعت فقد الجاني شخصية أما التشويق. عنصر في والدفعالقارئ 
أخرى، والشخصية حسب ما  لىإ رواية من متفاوت بشكل وجاءت كتاباتهم، في عليه الكتاب ركز

لنفسية ( يجب أن تحتوي بوضوح على التفاعل المستمر بين المنظومة ا1998عرفها ذهني )
واالجتماعية للفرد داخل النص، وهنا  يتضح قصور في الشخصية داخل الرواية الفردية ولكنها لم 

 كانت ولكنها نفسية سمات عدة لها برزت الضحية داخل نص الروايات فشخصية تطمس،
 البكاء في تتلخص كانت السمات هذه واألطفال، وأبرز ناثاإل في الروايات جميع في محصورة
 من يتضح ولم وزوج، أب من المعيل سلطة تحت الوقوع نتيجة النفسية البنية وضعفوالخوف 

 الرجال من للضحية. أيضا بالنسبة للضحايا خارجية مالمح أي الدراسة روايات في النص خالل
 وهذا بشخصياتهم متعلقة سمات اي ترد لم( والخطايا الحب مدينة) رواية في للقتل تعرضوا الذين

 األخرى. الروايات في ظهر النقص

 نفسية سمات للمجرم نأ عن تتحدث والتي( 2004)حسب السيد  المبروزو نظرية تفسر كما
 في ظهرت السمات وهذه بالعادة والمجرم المجنون  المجرم هناكو  المسبق، سلوكه تحدد وجسدية
 للجاني خارجية سمات ظهرت حيث  ،(والخطايا الحب مدينة)  رواية في الجاني شخصية

 ذوي  جرائم)ب ارتبطت السمات وهذه. بشراهة والتدخين ناقةاأل مثل القتل لعمليات درالمص
المبروزو في النظرية آنفة الذكر، ولكن السمات  وضحأ كما بالعادة نيالمجرم( البيضاء الياقات

 ,Tabbert) الخارجية للمجرم ليست مهمة في تحليل الجريمة من خالل األدب فحسب تابيرت
n.d.) امل البيولوجي المرتبط بالمظهر الخارجي مرتبط في روايات الجريمة التقليدية فإن الع

واختفى بشكل ملحوظ في روايات الجريمة الحديثة بسبب التركيز على المحيط )االجتماعي 
والسياسي واالقتصادي والنفسي( في نشوء الجريمة، ودخول عوامل تكنولوجية متطورة لم تعد 

 ء الجريمة. تتطلب صفات جسمانية ألدا
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 فكانت رواية )مدينة الحب والخطايا( داخل القتل عمليات لمنفذي النفسية للسمات بالنسبة أما 
 فاستمرارية القتل لعمليات اآلمرة الجهة من االقتصادية المنافع على للحصول لألوامر راضخة

 االختيار نظرية تشرحه وهذا المادية، المنفعه على الحصول استمرارية تضمن الداعمة الجهة هذه
 المنفعة بأن ، والتي تقر(Wajzer, 2015) واجزر حسب وكالرك كورنش لروادها العقالني

 النسب مجهولة المنفذين هؤالء اصول نأ كما الجريمة، نحو تدفع التي هي المتوقعه االقتصادية
 العامل بلغيا ،(2009) بركو حسب كلس لوالتر االحتواء نظرية تفسره ما وهذا التنشئة ومجهولة
 االغتصاب لجرائم الممارسين الجناة سمات أن كما السليمة، التربية من الناشيء الرادع االخالقي
 غير امرأة  ومذكرات اللقلق وبرج الريح أبناء) اترواي في الجنسي والشذوذ الجسدي واالعتداء

 بسبب والهو االعلى نااأل بين العالقة في االستقرار عدم نتيجة جاءت( العار وشرفة واقعية
 فرويد عند ةيالتحليل النفسية النظرية وضحته ما وضعف "األنا" وهذا الضعيفه االجتماعية التنشئة
 .(2016) المرشدي حسب

 السمات في وخاصة الفلسطينية الرواية في الضحية وأ المجرم شخصية بناء في القصور رغم
 خالل من للشخصية النفسية وامنالك عن معبرة كانت الفلسطيني الكاتب لغة نأ الإ الخارجية،

 الرواية داخل فالشخصية وقضاياه، ومشكالته المجتمع صورة نقلت التي النص بيئة مع تفاعلها
 النتيجة لىإ به دتأ همجتمع داخل الفرد تفاعل عن صورة نقلت نهاأ الإ قصورها رغم الفلسطينية

 عن اللغة طرحتها التي النفسية راتبالمؤث يتعلق فيما وخاصة ،(الجريمة) وهي توقعةالم السلوكية
 .والضحية وارتباطها الوثيق ببيئة النص التي عبرت عن الواقع االجتماعي المجرم شخصية

 بسبب الضعف يشوبها ةالفلسطيني الرواية في الشخصية أن على المقابالت في الكتاب ويتفق
 الشخصية كتابة طلبهاتت تيال النفس وعلم الجريمة بعلم المتعلقة للثقافة الكتاب اغلب افتقار

 خالل من يستطيع األدبي الناقد ولكن الفلسطينية، الرواية السوية والشخصية المنحرفة في
 الفعل نحو دفعت التي والنفسية الشخصية السمات استنباط الحدث في الناتج الفعل مكنونات

 .جرامياإل
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 القصور:  . عوامل5.2.6
 تحليل في نقص عامل شكلت والتي الفلسطينية ايةالرو  في ظهرت التي القصور عوامل أبرز

 النص بيئة مع متفاعل واضح نفسي بناء إلى افتقرت التي بالشخصيات المرتبط هو الجريمة،
 السلوك في الجنوح أسباب والذي أعاق البحث في

 طرح قضية في الكبير القصور جانب لىإ ، ولكن تم التغلب عليه من خالل علم نفس النص،
 خال الذي بماضيها الفلسطينية الرواية تأثر الذي حسب رأيي كان بسبب الجنائية دالةالع أجهزة

 أن كما الفلسطيني. المجتمع في االجهزة هذه مثل عمل حداثة لىإ الطرح من الجزء هذا من
 من الحدث بناء حيث من الفلسطينية الرواية في الجريمة قضية بناء في اواضحً  اقصورً  هناك

 على نقل الفلسطينية الرواية اعتمدت حيث مطروحة، حلول وضع مرحلة إلى سيةالرئي المسببات
 و وضع صورة مستقبلية.أ والدوافع سبابلأل تشريح كافِ  دون  الواقع من الحدث

ومن هنا فإن الرواية الفلسطينية جزء اليتجزأ من الرواية العربية في تناول قضايا الجريمة فهي  
حداث اجتماعية واقتصادية وسياسية ولم يا الجريمة ضمن أ(، زجت قضا2010) حسب الساوري 

(، التي تناولت 2010تكتب بشكل منفصل، وهذا ال يتشابه مع الرواية الغربية حسب الساوري )
المجتمع، وذلك من  في الجرائم أصل لىإ للوصول الجريمة في الرواية وفق قياسات منهجية

الغربية وفق تلك  الرواية في جراميةاإل للشخصية لغوي ال البناء بتحليل الجريمة علماء خالل  قيام
 القياسات. 

 المساهمة محاولة دون  النقد من كنوع النص لىإ الواقع أرض من الصورة الفلسطينية الرواية نقلت
 بنمط وتأثرهم الفلسطينين الكتاب لبعض الثقافي المستوى  تدني عن ناتج وهذا الحلول، وضع في

 حداثأل العام، الرأي لىإ الموجه األدب من النوع هذا بأهمية معرفتهم وعدم التقليدي، الكتابة
. االجتماعية اآلفات من للوقاية سليم اجتماعي عام رأي صياغة وفي التغيير في يساهم فيه تأثير

بسبب الجريمة،  لظاهرة الفلسطينية الرواية تناول في فجوة هناك أن سبق ما خالل من ويتضح
 الذي والمكاني الزماني المحيط في المجتمع داخل االجتماعية باألدوار ردالف عالقة توثيق عدم

 خالل من إبرازه إلى الكاتب يسعى الذي الخطاب وعالم النص عوالم بين والربط القصة، تناولته
جرامي داخل النص حسب دروش ركان لنشوء الحدث اإلملة األة مكتشخصياته لتبرز صور 
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 العوامل دراسة في ن بعلم الجريمة(ق علماء االجتماع )مختصو انطل ومن هذا الترابط ،(2013)
  (.Scaggs, 2005) للشخصيات داخل الرواية الغربية حسب سكاجز االجتماعي والبناء النفسية
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 الستنتاجات 5.3
 طلقمن من الفلسطيينة الروايات تحليل أن هو الحالية الدراسة ليهإ تتوصل الذي العام االستنتاج

 في السائدة والسياسية االقتصاديةو  االجتماعية،و  النفسية، التركيبة يعكس الجريمة علم أدب
 في والجريمة االنحراف مجال في يحدث لما واقعية صورة طرح في تساهم بدورها المجتمع والتي

 .الفلسطيني المجتمع

 :يلي بما وجزهاأ الفرعية، االستنتاجات من مجموعة هنالك

 األصعدة، جميع على قتصاديواال والسياسي االجتماعي بواقعها الفلسطينية ايةالرو  ارتباط .1
 الواقع، بذلك الفرد احتكاك عن الناتجة القضايا من مجموعة طرحت الفلسطينية الرواية ألن
 .الخيال وحي من المطروحة القضايا تكن ولم

ت في النص، وهي جرائم الثقافة االجتماعية هي الداعم األول لظهور أكثر الجرائم التي ظهر  .2
سري اال لى التفككإي وما ينبثق عنها من عوامل تؤدي الشرف واالعتداء الجسدي والنفس

حتالل يشكل الداعم ن الوضع السياسي المرتبط باإلأخرى، كما الداعم لكثير من الجرائم األ
 ساسي في ظهور تجارة المخدرات.  ألا

 القتل وأهمها الفلسطيني المجتمع في المنتشرة الجريمة قضايا أبرز الفلسطينية الرواية تناولت .3
 وتعاطي الوطنية الخلفية على القتل يليها واالغتصاب األسري  والعنف الشرف خلفية على

 العربي الفلسطيني المجتمع عكس تركيبةي ومترابطة مما متعددة لعوامل ذلك ويعود المخدرات،
 .المعقدة

 تظهر كما صورته ونقل الحدث على الجريمة مواضيع رحط في الفلسطينية الرواية استناد .4
 وذلك اإلجرامي، الفعل ظهور ىإل أدت التي العوامل في متعمق تحليل دون  الواقع، أرض على

 .التشويق بغية للحدث والتراجيدي الدرامي العامل على الفلسطيني الكاتب تركيز بسبب

 البناء) الداخلي الصعيد على البناء يف القصور يشوبها الفلسطينية الرواية في الشخصية .5
 الحدث الذي حساب على( المحيطة البيئة مع التفاعل) الخارجي الصعيد في ضعفالو  ،(النفسي
 النص. داخل المبني القصة والسيناريو التشويقي حسب الشخصيات سلوك في يتحكم
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 بقضية والجنوح جرامياإل الفعل تأجيج في المحيطة طرافاأل دور الفلسطينية الرواية اختزلت .6
 المجتمع في الجريمة نتاجإ في ومؤثر وفعال كبير دور لها برز حيث( االجتماعية الوصمة)

 والنمطية الترابط هو الفلسطيني المجتمع أفراد بين العالقات يميز ما ألن وذلك الفلسطيني؛
 .االجتماعية والثوابت السلوك في المتوارثة

 الرواية وتركيز الجريمة، قضايا مع التعامل في الجنائية لةالعدا أجهزة لدور غياب هناك .7
 األجهزة دور تهميش مع االجتماعي المحيط في الحدث على الفلسطينية حسب روايات الدراسة

 وذلك الحدث، أو القصة على تأثيرها تفاصيل في الخوض دون  سطحي بشكل وذكرها الجنائية
 والتي منها، التقليدية الفلسطينية الرواية وخلو لسطينيةالف البيئة في جهزةاأل تلك عمل حداثة بسبب
 .كتابتها نهج الفلسطينيون  الكتاب ينتهج

 عمق في البحث في التحليل دون  بالوصف اتسمت الفلسطينية الرواية في الجريمة قضايا نإ. 8
 يةاستمرار  ظل في المستقبل ستشرافإل الكاتب من محاولة وأ للحلول، طرح وجود أو المسببات،

الرواية، وخلق حالة من  كتابة في الكتاب بين المتوارثة النمطية بسبب الجرائم هذه انتشار
ق درامي للحفاظ على عنصر مع الضحية في ظل سيا التعاطف )وتعني تعاطف القارئ 

 ( مع الحدث ال أكثر.التشويق

 بوليسي ايقاعأي  تحملإذ لم  البوليسية، الرواية لسمة الوصول الفلسطينية للرواية يمكن ال .9
 وتطوره، الحدث عن الفلسطينية الجنائية العدالة جهزةأ عمل غياب بسبب األشكال من شكل بأي

مطلق، بسبب حداثة عمل هذه  بشكل جهزةاأل هذه لعمل أهمية تعطي ال الرواية ألن وذلك
تي تأثرت األجهزة في المجتمع الفلسطيني، وغيابها عن نص الروايات الفلسطينية التقليدية وال

 بأسلوبها الرواية الحديثة.

 الروائي النص من الجرائم وارتكاب الجنوح سبب تفسير الجريمة علم استطاعت نظريات .10
 النسوية والنظريات والوصم االجتماعي التعلم نظرية وخاصة المجتمع، عن يعبر كان الذي

للرواية الفلسطينية المعبرة  النفسية، فالتركيبة النصية واللغوية ةيالتحليل والنظرية والصراع
والمرتبطة بالواقع االجتماعي تساهم في الكشف عن الدافع في ظهور الجريمة من خالل تحليلها. 
كما أن التركيبة اللغوية المتعلقة بتفاعل الشخصية مع البيئة النصية يمكن من خالل علم نفس 
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ألنها نتجت عن  في )النفسية(؛وافع السلوك االنحراالنص تأويل كوامنها الداخلية للوصول لد
 تفاعل الشخصية مع الحدث.
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 التوصيات 5.4
 على ضوء والعربية الفلسطينية بالرواية المتعلقة البحوث والدراسات في الواضح النقص إن. 1

 علم على تركز أبحاث جراءإل حاجة هناك أن يوضح الجريمة، وعلم االنحراف اجتماع علم
 في الجريمة ظهور تدعم التي العوامل اهم عن الكشف اجل من النص نفس وعلم النص اجتماع

 .المجتمع

 والجهد الوقت توفر البحوث هذه مثل ألن الرواية، في االجتماعية األبحاث دعم يجب.  2
 أسهل األدبية الواقعه على المجتمع ظواهر فدراسة للمجتمع، المّسحية الدراسات من بداًل  والتكلفة

 التي الميدانية للدراسات مكملة تعتبر الدراسات فهذه الواقع، أرض على ومراقبتها تهامالحظ من
 .اجدً  قليلة أصال هي والتي ،يالفلسطين المجتمع في واالنحراف الجريمة مجال في هااجراؤ  يتم

 قضايا تناول في االنحراف اجتماع وعلم الجريمة علم نظريات نحو ينيالفلسطين الكتاب توجيه. 3
، عن طريق تفاصيلها بكل االجتماعية الحياة يتناول سليم روائي نص بناء جلأ من ريمة،الج

 تقوم بها مؤسسات العدالة الجنائية. أو دورات ارشادية ورشات عمل

 أجهزة عمل على التركيز زيادة في مناطق السلطة الفلسطينية الفلسطينيين الكتاب على. 4
 مسبباتها تشريح جلأ من ،معها يتعاملون  التي القضايا واقع من لالستفادة الجنائية العدالة

 القارئ  بمقدور ليكون  مكافحتها، سبل وتوضيح المجتمع على أثرها لبيان النص داخل وتداعياتها
 الجريمة، كبح في يجابياإل األثر لها ون يك سليمة قانونية بطريقة القضايا هذه مثل مع التعامل
 داخل الجريمة لقضايا سليم عالج طرح إن. النساء دض واالعتداء الشرف جرائم في وخاصة

 .الجريمة ومكافحة وقاية كيفية في خصائييناإل وعي من يزيد النص

 ونقدها، المجتمع في الجريمة ظاهرة بوصف كتفاءاإل عدم الفلسطينيين ينالروائي على يجب. 6
 .المجتمع في كبحها جلأ من للقارئ  حلول طرح مع نشأتها عماقأ  لىإ الوصول يجب بل

 الرأي صياغة في تأثير من لها لما واألحداث للمنحرفين النفسي العالج في الرواية استخدام. 7 
 السلبي األثر فبيان المتلقي، على الكبير تأثيرها في النظري  اإلطار في طرحه تم ما حسب العام

ما  ذاإ خاصة لقيالمت نظر وجهة في التأثير في يساهم والمجتمع الفرد على النص داخل للجريمة
 .امنحرفً  مكان
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 عن الكشف جلأ من المحلية الروايات دراسة الجريمة في والمختصين الباحثين على يجب. 8
 عليها يحاسب التي الجرائم مع فقط التعامل وليس ،منها المستقبلية للوقاية الجريمة مسببات همأ 

 ظاهرة تدعم الرواية تناقشها ظواهر اكفهن الجنائية، العدالة جهزةأ جندةأ مامأ تكون  والتي القانون 
 . الجنائية العدالة جهزةأ عمل نطاق لىإ تصل وال الجريمة نحو المؤدي االنحراف

 المفاهيم لتوضيح وذلك الثقافية، المؤسسات طرف من وقائية برامج تطوير إلى حاجة هنالك. 9
 .    الفلسطيني لمجتمعا في اانتشارً  كثرأ أخرى  وجرائم الشرف لجرائم الداعمة االجتماعية

 عام، رأي كقضايا الروايات تطرحها التي القضايا ونقاش تناول على عالماإل تسليط ضرورة. 10
 إلى تؤدي التي السلبية الممارسات أهم وبيان المجتمع في العام الرأي تشكيل في مهم هذا ألن

 .واالنحراف الجريمة ظهور
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 مقدمة:

و العرف االجتماعي المتفق عليه داخل أمة بأنها كل سلوك يخالف القانون تعرف الجري 
المجتمع، وتشمل جرائم القتل بمختلف أنواعها والسرقة واالغتصاب وتعاطي المخدرات واالعتداء 

لى دراسة الرواية إرين.... الخ، وتهدف هذه الدراسة الجسدي والنفسي والتعدي على حقوق اآلخ
سببات الجريمة أو العوامل التي قد تؤدي الفلسطينية لما لها من دور مهم في إلقاء الضوء على م

كبحها من خالل بيان األثر السلبي على مرتكبها. وأهم ما يقوم به الكاتب في الرواية هو  إلى
طرح الفكرة عن كيفية تبلور هذه الظاهرة الخطرة في المجتمع، وما مركباتها، وما أسباب تطورها 

 لبي.وماهي تداعيات تفشيها داخل المجتمع وأثرها الس

الذي ينقله لقصته و  ،فبناء الواقع االجتماعي داخل القصة المستمد من الواقع المعاش للكاتب 
ى الدوافع واألسباب لإور الجريمة داخل الواقع والوصول يسهم بشكل كبير في تحليل كيفية ظه

لى أهم وسائل الوقاية، ألن المجتمع يكون مشرح داخل النص بشكل أكثر إوحتى الوصول 
نوعة داخل الرواية تعطينا ا من مالحظته على أرض الواقع كما أن الشخصيات المتوضوحٍ 
عن طبيعة األشخاص داخل المجتمع، وأحيانا تعمل القصة الروائية على ايصال  اا حقيقيً نموذجً 
ل من خال ،جهزة الرسمية أو العكسا فقط على األطرح نماذج عن جرائم قد تكون حكرً فكرة و 

لقاء الضوء على قضايا إاألجهزة الرسمية )أي  لى الشرطة أوإة قد ال تصل طرح قضايا مجتمعي
 في المجتمع قد ال يعتبرها القانون جرائم ولكنها عامل مؤثر في تغذية الجريمة(.

برز أنتاجه الروائي مبينة إلى دراسة الجريمة في المجتمع الفلسطيني من خالل إتهدف الرسالة  
تمع لى تحليل الجريمة داخل المجإا وتأثيرها، وتهدف الدراسه ظهوره التي أدت إلى سباباأل

دبي وفق علم اجتماع النص وعلم نفس النص، وهذه الدراسة تعد نتاجه اإلإالفلسطيني من خالل 
 من نوعها على مستوى فلسطين. ىاألول

 

 منكم حسن تعاونكم معي امتمنيً 

 أحمد الحرباوي 
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 الفلسطينية:   والجريمة في الرواية نحراف ال المحور األول: مفهوم وأنواع 

 ؟اأو اجراميً  امنحرفً  ما هي الظواهر المجتمعية التي وصمتها الرواية الفلسطينية بكونها فعاًل  -١

 ما هي أنواع الجرائم المتناولة في الرواية الفلسطينية؟ -٢

تي تلقي الضوء هل تفرق الرواية الفلسطينية بين فعل االنحراف وفعل الجريمة في الظواهر ال -٣
 عليها؟

 : المحور الثاني: ظاهرة اإلنحراف والجريمة

 تميزت الجريمة في الرواية الفلسطينية عن الجريمة في الروايات العربية ؟ بماذا-١

ظهور الجريمة في المجتمع الفلسطيني حسب الروايات إلى دت أما هي أبرز العوامل التي -٢
 الفلسطينية؟

سطينية الجريمة بشكل متسلسل كظاهرة بينت أسباب تبلورها وتأثيرها تناولت الرواية الفل هل-٣
 اكتفت بالوصف؟ أوعلى المجتمع مع وضع حل بالنهاية 

 : المحور الثالث: مركبات الجريمة داخل الرواية الفلسطينية

 جرامي؟اإلكيف تناولت الرواية الفلسطينية الفعل  -١

 كيف نظرت الرواية للمجرم أو المنحرف؟ -٢

 جرامي؟اإلو من وقع عليه الفعل أكيف نظرت الرواية للضحية -٣

 كجزء من المشهد؟ في الجريمة طراف األخرى كيف تنظر الرواية لأل -4

 والمجرم:  المحور الرابع: دوافع الجريمة 

و اجتماعية أمع عبر دوافع اقتصادية سباب الجريمة في المجتأهل شرحت الرواية الفلسطينية  -١
 و سياسية؟أ
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دوافع الما بين  ،و االنحرافات عند الشخصياتأ ،جرامرواية الفلسطينية دوافع اإلهل شرحت ال -٢
 جسمانية؟ وأ ،و البيولوجيةأ ،النفسية

 : المحور الخامس: الحلول المطروحة

 نه اكتفى بوصف الظاهرة؟أم أ ،للقضية المطروحة هل وضع الكاتب حاًل  -١

 لتصور حل شخصي لها من قبل القارئ؟ افيً يكون كا ،هل فهم الظاهرة المكتوبة -٢

 : المحور السادس: عالقة النص بالواقع

 هل نجح الكاتب الفلسطيني في جعل النص مرآة لمشاكل المجتمع؟ -١

وعلى درجة توافق مع  ،صليةا عن بيئة الكاتب األهل يمكن اعتبار القصة الخيالية انبثاقً  -٢
 الواقع؟

مع متغيرات  ،الربط ما بين انفعاالت وعواطف الشخصيات هل نجح الكاتب الفلسطيني في -٣
 و الجريمة؟ألتوضيح سبب ظهور االنحراف  ،صاديةواالقت ،والسياسة ،البيئة االجتماعية

 المحور السابع: الراوي:

قد  ،امعينً  اما مدى حيادية الكاتب في طرح مثل هذه القضايا داخل نصه، ومدى عدم تبنيه موقفً 
 ي؟يفرضه على المتلق

 الرواية البوليسية: -المحور الثامن:

سطينية بوليسية؟ ما نواع رواية الجريمة، هل يمكن الحديث عن رواية فلى أحدإالرواية البوليسية 
 ن وجدت؟إالرواية البوليسية الفلسطينية  ههي محددات هذ
 أجهزة العدالة الجنائية: -المحور التاسع:

        في معالجة الجريمة  ،والقضاء ،والمحاكم ،قصور في وصف دور أجهزة الشرطة أسبابما 
 داخل النص األدبي؟


