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 الشكر والتقدیر
 

 من توجيه   تهاللجنة المشرفة على المناقشة لما قدم     إلى  أتوجه بالشكر والتقدير    
  على هذا الشكل، وأخص بالـذكر      إخراجه و ، في إثراء البحث   اوإرشاد ساهم 

 الذي لم يأل جهـداً      ، األستاذ الدكتور عادل أبو عمشة      على الرسالة،  فالمشر
 كما أتوجه بالشـكر إلـى       ،جيهات السديدة  والتو ،في إسداء النصائح المجزية   

 .  واهتمامه،الروائي صافي صافي على حسن تعاونه


 .وإتمامه، وإلى كّل من ساهم في إنجاز هذا البحث
 
 

 نبيل نعيم عقيالن 
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  ملخَّص الدراسة
 صافي صافي روائياً

 هر أغوار يهدف هذا البحث إلى تتبع الفن الروائي عند الكاتب الفلسطيني صافي صافي، وسب            
حيث برز صافي علـى     . ، وذلك الستكشاف خصائصه ،والدعائم التي شكّلت معالم هذا الفن لديه              

وحصـولها علـى جـائزة    "  الحاج إسماعيل " الساحة األدبية الفلسطينية بعد صدور روايته األولى        
       " ، واستمر نتاجـه حتـى صـدور روايتـه        ) 1989( اتحاد الكتاب الفلسطينيين في العام      

وقـد أصـبح    . ، هي الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة ألعمالـه           ) 2005( في العام   " الكوربة  
  ) .2005( حتى عام ) 1992(عضواً في الهيئة اإلدارية التحاد الكتّاب منذ العام 

  
وتبدأ هذه الدراسة باستعراض نشأة الروائي ، وبيئته الخاصة والعامة ،موضحةً أثـر هـذه               

 .النشأة في تشكيل بذور ثقافته األولى ، وانعكاس هذه الثقافة وأثرها الواضح في إبداعه الروائي 
 

 محيطه الثقافي ، واالجتماعي  وتصف       عولما كانت الرواية تشِّكل تعبيراً عن تفاعل الفرد م        
 وقـد  التطور الناتج عن هذا التفاعل ، فقد تنوعت تعريفات الرواية حسـب مضـامينها وأشـكالها             

تطرقت الدراسة إلى هذه األنواع ،ووضحت معالمها األساسية ، ووضعت أعمـال الروائـي فـي                 
الرواية التقليدية ، والرواية الحديثـة ، والروايـة التاريخيـة           : مواضعها منها ، ومن تلك  األنواع        

 . الحديثة ، والرواية الجديدة 
الحـاج  : ( اريخ صدورها وهي    ثم تناولت الدراسة مضامين روايات الكاتب مرتبة حسب ت        

وقد سبق التنـاول   ،) إسماعيل  والحلم المسروق ، والصعود ثانية ، واليسيرة ، وشهاب ، والكوربة   
التفصيلي لتلك المضامين تلخيص موِجز ألهم األحداث في كّل رواية ؛ ليشكِّل ذلك مدخالً لدراسـتها     

: ك لتعددها وتنوعها ، ومن هذه المضـامين    وتم تناول هذه المضامين في كّل رواية على حدة وذل         . 
تأثير ظاهرة القمع الذاتي والجمعي وذلك من حيث تعدد مصادرها واخـتالف تأثيرهـا  وظـاهرة                 
االغتراب ، والحنين إلى الوطن  والمرأة ، والطفل ، والتناقض القائم بين األنا واآلخر وتأثير هـذه                  

زت هذه الموضوعات على النقد السياسـي لألوضـاع         وقد ركَّ . العالقة على نمط الحياة ومالمحها      
الفلسطينية والعربية وطرق التفكير، وسطحية الوعي التي أعاقت حركة تقدم المجتمع ووقفت عائقـاً              

وقد سبق التناول التفصيلي لتلك المضامين تلخيصاً موِجزاً ألهم األحـداث فـي كـّل               . أمام تحرره   
 . رواية 

حليل عناصر العمل الروائي وفق المـنهج التحليلـي،  حيـث            ومن ثم ذهبت الدراسة إلى ت     
الشخصيات ، والزمان، والمكان، والحبكة، والصراع، وهو تحليل يقـوم علـى الدراسـة              : شملت  
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المتأنية لكّل رواية بشكل منفرد وذلك بوصفها عالماً منفرداً بذاته ومتميزاً بخصائصه ، وقد سـيقت                
يعزز التحليل ويدعم األفكار المطروحـة ، كمـا شـكَّلت آراء        األمثلة والنصوص من الروايات بما      

 . النقاد والباحثين ألعمال الكاتب الروائية رافداً آخر من روافد هذا التحليل 
اللغـة ، وتنـوع     : ثم تناولت الدراسة الظواهر الفنية في الروايات موضوع الدراسة ومنها           

لماضي ، وقدمت تعريفاً نظريـاً لتلـك المظـاهر    األساليب السردية ، والحوار ، وظاهرة استدعاء ا       
واستحضرت الشواهد والنصوص التي تمثل تلك المظاهر من الروايات ، وأفادت الدراسة مـن آراء      
النقاد والدراسات المتخصصة ، كما أنها لم تغفل بعض الظواهر الفنية األخرى التي سـاهمت فـي                 

ناص بأشكاله المختلفة والتراث واألسـطورة ،       إثراء الشكل والمضمون الروائي كظاهرة توظيف الت      
 . حيث ساهم هذا التوظيف في اإلثراء الثقافي للنصوص كما صبغها بصبغة إنسانية مؤثرة 

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ذلك االهتمام المشترك للروائي مع غيـره مـن الـروائيين                 
مة ظاهرة في الرواية الفلسطينية بعد توقيـع  المحليين بالمكان، وتوظيف األسطورة، حتى غدا ذلك س 

اتفاقية أوسلو، وتوصي الدراسة بتتبع هذه الظاهرة، واستحضار الشـواهد عليهـا مـن النصـوص          
 .الروائية ،  وتحليل أصولها ، ونتائجها على الفن الروائي الفلسطيني 
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Abstract 
Safi Safi as a novelist 

 
 
This research has aimed to trace and fathom the narrative art of the novelist 
Safi Safi in an attempt to explore the underpinnings and the characteristics 
which have shaped the distinctive features of this art. Safi has gained 
recognition in the literary arena since the publication of his first novel, Haj 
Ismael, which won the Palestinian Writers Union’s award in 1989. Since then, 
Safi has written a number of novels, and has become a member of the writers’ 
union’s executive committee since 1992. The present study covers the period 
between 1990 and the appearance of Safi’s The Curve in 2005. 
 
The study opens with an overview of the novelist’s upbringing and the micro-
macro cosmoses that constituted the environment in which he was raised, with 
some attention being paid to the manner in which that upbringing helped to 
shape the formative seeds of his education in a way which left its impact on 
his fictional creativity. For, the young Safi opened his eyes to the scenes of 
the 1948 Nakba, which he had to undergo with his family at the outskirts of 
Deir-Ammar refugee camp in the Ramallah district. With the rest of his 
Palestian people, Safi has all along shared and embraced the dream of return 
to the native soil and also of  being freed from the anguish of homelessness. 
However, at the age of twelve, and like many of his generation, he suffered 
the shock of the 1967 Arab defeat which left a tremendous impact both on his 
heart and mind. Afterwards, Safi became more directly involved in political 
activities which led him to suffer the experience of imprisonment (1980) in a 
way that left its marks on most of his fictional writings. 
 
Now in as much as the novel constitutes an expression of the interaction 
between the individual and his social and cultural milieu, and in as much as it 
describes the kind of evolution resulting from the aforementioned interaction, 
this literary genre has admitted a variety of definitions based on its content 
and form, which has led to classifying novels into categories such as the 
conventional, the modern, the modern historical and the new novel. The 
present study has sought to demarcate these categories by clarifying the basic 
features of each category and has then placed the novelist’s works in their 
relevant categories. Subsequently, the study has dealt with the influence of the 
Oslo Accords on the content and artistic form of Safi’s novels. 
 
After clarifying the elements and features of theoretical definitions, the study 
has moved on to consider the empirical aspect where the specific content and 
subject-matter of each of the writer’s following novels are explored in order 
of publication (Haj Ismael, The Stolen Dream, Ascending Again, Alyaseera, 
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Shihab, and finally The Curve). This laying out of relevant content and 
subject-matter constituted a preface, preparing the ground for going into the 
details of the narrative texture in Safi’s works. The content and theme of each 
novel has been approached and dealt with separately to show the wide variety 
of subject-matter which included the following: the impact of self / collective 
oppression in the multiplicity of its sources and the variance of its effects; the 
phenomenon of displacement and homesickness; the duality of the 
woman/child issue and the impact of oppression and exploitation on their 
intertwined fates; and the extant contradictions between the self (ego) and the 
other in as much as the relation between the two influences life style and its 
various features. The study has shown how these themes have focused on 
politically criticizing the internal Palestinian situation and its Pan-Arab 
counterpart as well as exposing the existent patterns of thinking and the 
shallowness of awareness which have both obstructed the movement of social 
progress and emancipation. A succinct summary of the most important events 
in each novel preceded the detailed presentation of the above-mentioned 
themes. 
 
 Subsequent to the foregoing presentation the study has moved on to analyze 
the primary components of a novel, which include such elements as character, 
setting (time and place), plot and conflict. This analysis was based on a 
thorough analysis of each individual novel as a distinctive and independent 
entity in its own right. Examples and parts of text have been cited to reinforce 
the analysis and support the presented remarks, all against a background of 
the critical views of other researchers and critics who concerned themselves 
with the works of our novelist. 
 
After this, the present study dealt with the artistic aspects in the novels 
covered here, paying special attention to such aspects as language, variety of 
narrative styles, dialogue and flashbacks. The researcher has noted how the 
variety of styles reflects the variety in themes and implications in Safi’s 
different novels. The study has provided theoretical definitions for all artistic 
aspects and cited relevant examples and texts to illustrate each given aspect, 
making use also of the opinions and views of critics and other specialized 
studies. Nor has this research overlooked other artistic phenomena which 
have likewise contributed to enriching the fictional/narrative form and content 
in the novelist’s works such as the phenomenon of utilizing different types of 
intertextuality as well as heritage and mythology which have all added to the 
cultural enrichment of the texts and have helped to adorn them with an 
effective human touch. 
 
Through exploring the various aspects of form and content in Safi’s fictional 
experience, and presenting the most important critical views about his literary 
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endeavor, this study has sought to respond to a number of questions regarding 
the fictional/narrative art of Safi Safi: Has the novelist succeeded in making 
good use of, and employing well in his works, the modern techniques of 
narratology? What are the most salient influences on Safi’s narrative art of 
some major political events such as the signing of the Oslo Accords? Has the 
novelist succeeded in depicting the concerns and sufferings of the Palestinian 
people in its persevering attempts to attain political, social and cultural 
emancipation? How has the novelist managed to set out from his own private 
vision and his personal experience to reach the sphere where he mirrors the 
broader human experience in its yearning for progress, liberation and getting 
rid of ignorance and captivity? The answers to these questions are to be found 
spread out throughout the different sections of this thesis. In fine, the study 
has also noted the interest that the novelist has in common with other local 
novelists in foregrounding place and intensifying the employment of 
mythology to the extent that the use of such devices has come to be regarded 
as a distinctive characteristic of the post-Oslo Palestinian Novel, which could 
constitute an interesting area of study for researchers concerned with 
Palestinian narrative art.             
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 المقدمــة

 إن األدب والفن في أجمل تجلياتهما إنما يقدمان المعادل الموضوعي الفني للواقع الذي نحيـا  
 وراء انتشار   وربما كان ذلك هو السبب الرئيس     . المعادل األكثر إنسانية وعدالً ورحمة وأمالً     ، وهو   

 . اهنأنواع الفنون واآلداب، وتأتي الرواية على رأس هذه الفنون في وقتنا الر

دراسـة  ب ومن مبررات دراستي الفن الروائي عند صافي صافي، أنها تأتي ضمن اهتمـامي  
وذلك لما يقدمـه    ،   ئهالرواية العربية بشكٍل عام ؛ لما لهذا الجنس األدبي من حضور الفت لدى قرا             

شـكل  فن الرواية بـات ي    حيث أن   ،  من تجارب إنسانية عميقة  ، تساهم في إثراء ثقافتهم اإلنسانية            
وجهاً أدبياً كاشفاً لمعالم وخصوصية أي مجتمع من المجتمعات، مثلما يقدم دراسة اجتماعية تاريخية              

وهكذا الرواية الفلسـطينية فإنهـا تتقصـى         م أفرادها وآمالهم وانكساراتهم،   ألحوال الشعوب، بأحال  
 الـذي    ، ا المعرفـي  المشهد بأبعاده االجتماعية فتقدم شهادة على درجة كبيرة من األهمية في مبحثه           

يخوض في تجربة فيها الكثير من االختالف عن تجارب الشعوب التي عاشت تحت االسـتعمار أو                
 . االحتالل الخارجي 

فباإلضـافة  ، إلى إنتاجه األدبي الممتد والمتنوع       ويعود سبب اختياري للكاتب  صافي صافي      
اساته ومقاالتـه األدبيـة والنقديـة        فقد شارك األديب بدر    – موضوع الدراسة    –إلى رواياته الست    

المنشورة في الصحف والمجالت الفلسطينية والعربية، وقد تناولت العديد مـن الدراسـات أعمـال               
 أن من حق هذا األديب تناول فنه الروائي بشـكل شـامل؛         روائية بالنقد والتحليل ، فوجدت    الكاتب ال 

هامة في  فيها رواياته تغطي مرحلة     لتي كتبت    الفترة الزمنية ا   السيما أن  ألضعه بين يدي الدارسين ،    
 وذلك في قالٍب أدبي متطور يحقق تبـادل          ،  غاية اإلنتاج األدبي   وتوضح  ، حياة اإلنسان الفلسطيني  

الخبرات اإلنسانية من جهة ويوثق الكثير من المشاهد الحياتية في ذاكرة فردية وجمعيـة ال تعـرف        
موعة من التحوالت الهامة التـي ألقـت بظاللهـا علـى     وقد شهدت هذه الفترة مج   .الوهن أو الملل    

  .الرواية الفلسطينية 

وتتمثل أهمية الدراسة في أنها تتناول روائي فلسطيني ، لم يتناوله أحد من الدارسين  وذلك                
في دراسة شاملة تحوي أعماله الروائية جميعها ،حيث اقتصرت الدراسات التـي تناولـت أعمـال                

ددة  منها ، وذلك على شكل مقاالت أو دراسات متفرقة ،  كما تساهم هـذه            الروائي على جوانب مح   
 . الدراسة مع غيرها في تسليط المزيد من الضوء على تطور الفن الروائي الفلسطيني 

  : فهي حسب تاريخ صدورهاأما الروايات موضوع الدراسة
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(  اليسـيرة   و ) 1994  ( و الصعود ثانية   ) 1991(  المسروق       والحلم  )1990( الحاج إسماعيل   
  ) . 2005(والكوربة    ) 2001( وشهاب  ) 1996

 الحـاج دراسـة فـي روايـة       :   أعمال الروائي فمنها   تناولتعلى صعيد الدراسات التي     و
،  حيث تناول رواية الحـاج       دراسات في األدب الفلسطيني     في كتاب   ، علي عودة للدكتور   إسماعيل

 نحـو دراسـة     فـي كتابـه   ،دراسة للدكتور نادي ساري الديك    وإسماعيل وعناصرها الروائية ،       
 ، الذي تناول المضامين الروائية في رواية اليسـيرة وألقـى            تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة   

كما تناولت بعـض الرسـائل       الضوء على مفاتيحها ، والعالقة بين الزمن الروائي وبين الواقع ،              
تب الروائية في معرض دراستها للمضامين واألشكال الفنيـة فـي           الجامعية نماذج من نصوص الكا    

 محمـد أيـوب      رالشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة ،  للـدكتو        : الرواية الفلسطينية ومنها    
حيث تناول نماذج لشخصيات مختلفة من روايات صافي ، كالطفل ، والمرأة  ،  كما تنـاول زكـي                

في الحلم المسروق     وأثر        " نجوى  " الرواية الفلسطينية  ، شخصية      العيلة في دراسته ، المرأة في       
 . بيئتها الخاصة في تكوين مالمحها النضالية ، وتعاملها مع الواقع االجتماعي والسياسي 

التي تناولت أعمال   وهناك العديد من المقاالت والدراسات المنشورة في الصحف والمجالت          
لهـام أبـو   إ  للـدكتورة  " ج إسماعيل ا الح" القمع لدى صافي صافي      توالدية :الكاتب الروائية منها    

 تحسـين   والصعود ثانية لألديب صافي صـافي        ،1990،   125 ع القدس ، : الكاتب  مجلة  غزالة ،   
صافي صافي من الحاج إسماعيل إلـى الصـعود         و  ، 1995 ،   162، ع  القدس: منصور ، الكاتب    

 ، 1996 ،   ، تمـوز   5السنة األولـى ، ع    نابلس ،    : نوافذ     مجلة ثانية إلى أين ، بقلم محمد الحاج        
 / 7 /5 رام اهللا ،    : ، الحيـاة الجديـدة      جمال يـونس    " اليسيرة  "  في رواية صافي صافي      قراءةو

  علـي الخليلـي    –المكان في فلسـطين      منحنى الزمان و   –رواية الكوربة لصافي صافي     و ،  1997
  .  2005 / 8 / 29 رام اهللا ، : صحيفة األيام 

منهج البحث الذي اعتمدته في هذه الدراسة فهو المنهج التكاملي الذي يقوم على إعطـاء          أما  
األولوية للنصوص الروائية وتتبع بناها الداخلية وتحليل دالالتها ، وهذا المنهج يتيح للباحث التحرك              

 ضمن واقعها الـذي     في كّل اتجاه ، فقد أفدت من المنهج االجتماعي في دراسة الشخصيات الروائية            
تتنفس من خالله ،  والمنهج النفسي في تفسير تأثير بعض الظواهر التـي بـرزت فـي الروايـات         

 .كظاهرة القمع الذاتي والجمعي وظاهرة العنف وغيرها 
ويقسم التمهيد إلى مبحثين حيـث      . ويتألف البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة           

  الرواية الفلسطينية وفق مضامينها وأشـكالها الفنيــة حتـى بدايـة            يتناول المبحث األول ، تطور    
التسعينيات من القرن الماضي، أما المبحث الثاني فيتناول السيرة الذاتية للكاتب ، وقـد استعرضـت         



 ك  

فيه أهم المؤثرات التي ساهمت في تكوين مالمحه الثقافية واألدبية وأثر بيئته الخاصة والعامة فـي                
  . نتاجه الروائي

  ، فيقسم إلى ستة مباحث    يقوم           المضامين الروائية عند صافي صافي    : أما الفصل األول    
كل منها على تتبع المضامين المختلفة التي قامت عليها كّل رواية من الروايات موضـوع الدراسـة       

ن هذا  على حدة ، مما يتيح التفصيل والشمولية في تناول هذه المضامين التي اختلفت وتنوعت  بيد أ                
اإلفراد في التناول ، لم يحل دون الربط بين المضامين التي اشتركت في أكثر من رواية  كالمرأة ،                   
واآلخر ، والقمع الذاتي والجمعي واختالف تأثيره على الشخصيات المختلفة   كما تناول هذا الفصل                

لذي عكـس بصـورة     مجمل القضايا الفكرية واالجتماعية والسياسية التي رسمت عالمه الروائي وا         
وقد سبق التحليَل تعريفٌ موجز لكل رواية ليشـكّل مـدخالً قبـل             . صادقة وعميقة العالم الواقعي     

 . الولوج في الدراسة التحليلية والتفصيلية 
  ، فيقسم إلى ستة مباحـث        عناصر األعمال الروائية عند صافي صافي     : الفصل الثاني   أما  

: رواية من الروايات موضوع البحث وذلـك مـن خـالل              يقوم كل منها على تقصي عناصر كل        
 . الشخصيات ، والزمان  والمكان ، والصراع ، والحبكة  

التقنيـات الفنيـة       ، فيتنـاول    ظواهر فنية في روايات صافي صـافي      : الفصل الثالث   أما  
 الفني وتيار   المختلفة التي وظفها الكاتب في بناء عالمه الروائي كاللغة والسرد والحوار واالسترجاع           

الوعي ، كما تناولت بعض الظواهر االنقدية التي أثرت الشكل والمضمون كالتنـاص  والتـراث ،                 
 . واألسطورة ، والجنس، ودالالت العناوين، وصور األغلفة وارتباطها بالمضامين الروائية 

صـافي   مجموعة من النتائج التي تتعلق بالفن الروائـي عنـد            أوردت فيها فقد  ،  أما الخاتمة 
ذلك االهتمام المشترك للروائي مع غيره من الـروائيين المحليـين بالمكـان، وتوظيـف               : وأهمها  

 .األسطورة ، وانتهى البحث بقائمة المصادر والمراجع وفهرس موضوعات البحث 
وقد واجهت في إعدادي لهذا البحث العديد من المشاكل لعّل أبرزها شح المصادر والمراجع              

 التي تعالج األدب الفلسطيني بعد مرحلة أوسلو ،  كما أن الوصول إلـى المكتبـات                 ، وال سيما تلك   
 المختلفة كان أمراً في غاية الصعوبة في ظّل الحواجز واإلغالقات اإلسرائيلية المتكررة   

آمل أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة وألممت بجوانب البحث التي رسمت مالحهـا فـي                 
ن أحسنت فذلك توفيقّ من اهللا العلي القدير وإن قصرت فمن نفسي   وسلواي               بداية هذه الدراسة،  فإ    

 . في ذلك أنني أخلصت النية ، وبذلت قصارى الجهد لتؤتي هذه الدراسة أكلها 
 

 واهللا ولي التوفیق
 نبيل نعيم عقيالن
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 التمهيد

  ) . 1993( عام حتىتطور الرواية الفلسطينية منذ النشأة : المبحث األول 

 أو أدبي هي رغبة في الحيـاة رغـم الحـدود             ، إن الرغبة في التعبير من خالل شكل فني       
حدوديـة الطاقـة   م والزوال،وحتمية ،  بمعنى أنها تأتي رغم سقف الموت   اإلنسان،الموضوعة أمام   
 كما أنها تتطلع إلى األفق الرحب الذي يعطي         العالم، وتعقيدات    ، اب تجليات الواقع  البشرية في استيع  
 ومن هنا   .حولها إضافة إلى إسعافها لنا على فهم الذات وعالئقها المختلفة بما            الحياة،الداللة لتجارب   

 والزمة أساسية لتسليح الفـرد فـي صـراعه           ،  والوجود  ، تصبح الكتابة جزءاً من مغامرة العيش     
  . )1(.  األبدي مع القوى الخارجة عنه 

فن الخروج عبر الذات إلى العالم األوسع المتمثـل فـي           " ويمكن تعريف الرواية على أنها      
شرائح أخرى من البشر ، للعيش معهم ومحاورتهم في واقع اجتماعي تاريخي يضمر فـي جـوهره    

  .)2(" التوق إلى الحرية والتقدم والجمال 

الوارث ، لخليل بيـدس   :  ظهرت بعض الروايات منها    ية الفلسطينية فقد  أما عن تطور الروا   
، لكـن الدارسـين      ) 1943( ، ومذكرات دجاجة ، إلسحق موسى الحسيني عـام           ) 1920( عام  

 عدوا و   ) 1948(  ومالمح خاصة بها قبل العام        وجود رواية فلسطينية ذات أسس     إلى عدم أشاروا  
 احتلت الرواية الفلسطينية مكانة رفيعـة  وقد، )3(  ومبالغة تهويالًترة الحديث عن وجودها في تلك الف     

 واستطاعت التخلص من عقدة الشـعور بالـذنب        ،يني والعربي منذ بداية الستينيات    في األدب الفلسط  
الصادرة   "رجال في الشمس  " ، وقد شكَّلت روايتا       )4(الشعب  لعدم استشرافها ضياع الوطن وتشرد      ،

 ،الفلسطينية لغسان كنفاني قفزة هامة في تاريخ الرواية         ، ) 1966(  " ما تبقى لكم     "و  )1962(عام  
 . أسلوب تيار الوعي بشكل واضح حيث خلجتا البناء الروائي التقليدي واتضح فيهما

وقد اختلف تعريف الرواية الفلسطينية وفقاً لتطورها الزمني ، حيث حمل هذا التطور تغيـرات فـي      
 :يمكن تقسيم الرواية تبعاً لهذا التغير إلى ما يلي الشكل والمضمون و

                                                
  .156 ، ص2005 ، 82هة اإلنهيار ، مجلة الكرمل ، العدد  محمد برادة ، الكتابة ، الحرية ومواج)1(
  .7 فيصل دراج ، أفق التحوالت في الرواية العربية ، ص )2(
  . 16 إبراهيم السعافين ، نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين ، ص  )3(
  .491 عبد الرحمن ياغي ، حياة األدب الفلسطيني الحديث ، ص )4(
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  : الرواية التقليدية -1

، وهـي مهمـة   )1(والوعظ واإلرشـاد    على وظيفتها المتمثلة بالتعليم      وتأتي تسميتها اعتماداً  
 – بـدايات القـرن العشـرين      منذ   –بدالالتها وإن تكن فقيرة ببنائها ومحتواها ، وقد حمل ظهورها           

ية تتمثل في وعي الذات الجماعية بضرورة البحث عن أشكال تعبيرية قادرة علـى خلـق                أهمية أدب 
 وسـاهمت فـي     ، الشكلية   للغة من قيود السجع والبالغة     وقد أسهمت في تخليص ا      ، ذوق فني جديد  

وقد هيمنت الرواية التقليدية بمواصفاتها وموضوعاتها حتى الثلـث الثـاني     . خلق قاعدة من القراء       
 التـي  الوارث في روايته ،  بيدس كان من أبرز من مثل هذه المرحلة خليل        و ،)2(ن العشرين   من القر 

واسـحق   أجمع الباحثون على اعتبارها الرواية األولى فلسـطينياً ،           حيث،  )1920( صدرت عام   
ولم تمتلك الرواية الفلسطينية في هـذه        ) . " 1943( الصادرة عام    "مذكرات دجاجة   "  في   الحسيني

فترة أسس ومقومات العمل الروائي ، كما أنها بقيت بعيدة عن واقعها ، ويمكن القـول أن الروايـة    ال
  .)3(. " في تلك الفترة كانت سطحية وساذجة 

  :الحديثةالرواية  -2

 وقـد   وتفسـيره، وهي الرواية التي تساهم في تحرير الذات وذلك من خالل تحليل الواقـع              
وهي مرحلة انتقال   التراث  دون إغفال ألثر     ، واالجتماعية المستجدة   ظهرت لتلبي الحاجات الجمالية     

، فقد كانت تعبيراً عن وعـي فنـي         )4( القصصي من البساطة والتقليد إلى مرحلة النضج الفني          نالف
 وقد عكـس    بالمتلقي،متطور وتجسيداً لمفاهيم نقدية تتصل بوظيفة الرواية وصلتها بالواقع وعالقتها           

 وبهذا تتحـدد    معه،س األديب بالحاجة إلى أدوات جديدة في تحليل الواقع والتفاعل           هذا التجديد إحسا  
كما أنها تسعى للتعبير عن العالقات االجتماعية القائمـة          " .أفضلغاية الرواية في البحث عن عالم       

كما  )5(" السائد ير عن وعي جمالي يتخطى حدود الوع       تصد جديدة فهي أو اإلسهام في خلق عالقات      
 الموقـف الـرافض    التناقض الجذري مـع الواقـع   " : ايف الحداثة في إطار الرواية أنه   تعريمكن  

                                                
  . 22 ،21 ، الرواية العربية في فلسطين واألردن في القرن العشرين  ، صشكري عزيز الماضي )1(
  .454 األدب الفلسطيني الحديث ،  عبد الرحمن ياغي  ، حياة)2 (
   . 35 بشار إبراهيم ، نظرة على الرواية الفلسطينية في القرن العشرين ، ص )3(
  . 49 ،  ص. س . م  شكري عزيز الماضي ، )4( 
  .54 – 50 ،  ص. ن . م  عزيز الماضي ،   شكري)5( 
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التجاوز لما هـو قـائم ،       فني  للثوابت ، التخريب الخالق ، البحث المستمر عن آفاق جديدة للعمل ال           
 . )1( " .ورحمةوذلك من أجل شيء أكثر إنسانية وعدالً .. الثورة على القيود والتقاليد 

 

 ذلك التصميم الهندسي الـذي يعتمـد علـى           ،  الفني  الرواية الحديثة   أهم ما يميز بناء    ولعل
 كما أن التفاعل بين الحدث والشخصية يـؤدي إلـى           األحداث،البداية والذروة والنهاية والترابط بين      

ق  وتهدف هذه الروايات إلى التأثير في القارئ عن طريق تقديم حقائ           السببية،نمو األحداث وفق مبدأ     
الحياة، ات وتصوير نثريات    يئد اهتمت الرواية بالتفاصيل والجز    نوعية وفنية بصورة مقنعة ولذلك فق     

صراخ في ليل   "    ، حيث تعتبر روايته      رائد الرواية الحديثة في فلسطين         جبرا إبراهيم جبرا   ويعد
لتحـديث فـي    ، أول رواية حديثة بالمعنى الفني ، وتبدو سـمات ا 1955والتي نشرت عام  " طويل  

   :أمور منها 

تطويع  القص للتعبير عن أزمة الفرد واإلنسان حيث تخلص من كونه للـوعظ               - أ
 . صةلوالتعليم أو للتسلية الخا

ـ    اوث يختفي الـر   استخدام ضمير المتكلم حتى النهاية، حي      -  ب  هي التقليـدي ويتواج
 . القارئ والسارد دون وسيط

داعي والحوار الداخلي مما يسـاهم فـي سـبر أعمـاق     استخدام تقنيات السرد كالت -              ت
 .الشخصية المحورية

التشويق من خالل التناوب بين السرد والوصف والحوار وتصوير بعـض النزعـات              -ث  
 . النفسية

  )2( .القدرة على خلق اإليحــاء من خالل اللغة  - ج

ن ويمكن تصنيف الروايات التي تصور تجربة الكفاح المسلح مـن منظـور خـاص ضـم              
لقيادتـه، وتلجـأ هـذه الروايـات إلـى       حيث تعالج معاناة المناضل وحيرته ونقده     الحديثة،الرواية  
، كما تصور هذه الروايـات   )3( بحيث يحملها الكاتب رؤية معاصرة مع بعض المفارقات   ةاألسطور

                                                
  . 74 ، ص 73حمن منيف ، الكاتب والمنفى ، ص ر عبد ال)1(
  .54، ص  شكري عزيز الماضي ، الرواية العربية في فلسطين واألردن في القرن العشرين  )2(

  .65،  ص .  ن . شكري عزيز الماضي  ، م  )3 (
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   "البكاء علـى صـدر الحبيـب       "  :ياتصمود الناس وتحديهم وخوفهم وضعفهم ، ومن هذه الروا        
غريب عسقالني  الصـادرة عـام         ل   "الطوق"  ورواية   )  1974  ( ة عام رشاد أبو شاور الصادر   ل
 وقد امتاز هذا النوع من الروايات بالتسجيلية الوثائقية وتوجيه النقد لألنظمة واألحـزاب              ،)  1979(

 .واألفراد 

 

) 1987(م  كما يمكن تصنيف الروايات التي وقفت عند االنتفاضة الفلسـطينية األولـى عـا             
 وتبـدو شخصـياتها   فلسـطين،  فهي تصور الصراع الدرامي على أرض  ،  الروايات الحديثة  ضمن

 ومـن  اجل الحرية والحفاظ على اإلنسـان ،  عادية بشرية ، تحلم وتفكر وتفرح وتتألم وتصارع من          
  .)1(  .1991هشام عبد الرازق والتي صدرت عام ل    "الشمس في ليل النقب"  رواية ذلك

، فاإلبداع الروائـي  )2(تميزت روايات االنتفاضة بأنها كتبت تحت قهر االحتالل اليومي          وقد  
قد تمت صياغته تحت نار العنف والمقاومة ، ورافقت الرواية الحدث وسجلته إبداعياً كما أن الكثير                

صـة   خا   هم وعياً بالنقد الـذاتي للتجربـة        من روائيي هذه المرحلة قد مارسوا السياسة ، مما منح         
 . وأنهم طوعوا أدواتهم لمحاربة االحتالل الذي حاربهم بدوره ، مما أكسبهم وعياً ذاتياً مستقالً 

   :الرواية التاريخية الحديثـة - 3

نتيجة تنوع أساليب التفاعل مع التاريخ      ،  وقد ظهرت في العقد األخير من القرن العشرين          
ذا النوع من الروايات التعامل معهـا علـى أنهـا    ويفرض ه "  ،حسب رؤية األدباء لألزمان الثالثة    

 هـي  للتاريخ بـل  فهذه النصوص الروائية ليست تاريخاً وال محاكاة وثائق تاريخـية، أعمال فنية ال    
 وينبغي التفريق بين هذا النوع من الروايات والروايـة  .)3(" التاريخ لتجسيد داللة فنية محددة  تتوسل  

تسجيل لحياة اإلنسان ، ولعواطفـه وانفعاالتـه ، فـي إطـار             : " أنهاالتي يمكن تعريفها ب   التاريخية  
 اإلنسـانية الميل إلى التاريخ وتفهم روحه وحقائقه ، وفهم الشخصية         : تاريخي وتقوم على عنصرين     

 .  )4(. " وتقدير أهميتها في الحياة

                                                
  .74 ص– 71ية في فلسطين واألردن في القرن العشرين  ،  صشكري عزيز الماضي ، الرواية العرب )1(
  .  152 مصطفى عبد الغني ، نقد الذات في الرواية الفلسطينية ،  ص)2(
  . 75، ص.  س .  شكري عزيز الماضي ، م )3(
   .128 محمد يوسف نجم ، فن القصــة ، ص )4(
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خـرى  وعلى ضوء هذا التعريف فإن اختيار الكاتب لبعض األحداث التاريخية أو إغفالـه أل       
ومـن  ،  فـة   ومن حقه أن يغير ويعدل في األحداث المعرو        ،   له داللته في الرواية التاريخية الحديثة     

 حيث تنتقل عدسة الرواية     ،) 1991(  ليحيى يخلف الصادرة سنة      رواية بحيرة من وراء الريح    ذلك  
خالل  من   1948لتصوير المعارك في مناطق عديدة من فلسطين ، وتصور الدور العربي في حرب              

وال سيما سوريا والعراق ، وتشير إلى جيش اإلنقاذ وما          ،من البالد العربية     التركيز على المتطوعين  
 عام  لديمة السمان الصادرة ويمكن اعتبار رواية القافلة  يعانيه من نقص في األسلحة ،

 

رواية األجيال ، كونها تعرض القضية الفلسطينية من خالل التركيز علـى أسـرة              ) 1992(
حيث تبدأ أحداث الرواية في القرن التاسع عشر قبل بدء الهجرة اليهودية بسنوات عديـدة ،  ، حمدان  

ؤرخ وبـين     أما الفرق بين عمل الم      .  )1( " .1982 لبيروت عام    اإلسرائيليةوتنتهي باجتياح القوات    
رج أما الروائـي    المؤرخ مسؤول عن تسجيل الحياة التاريخية من الخا       "  فإنكاتب الرواية التاريخية    

ارة ،  فهـو ال يصـف الفعـل          فهو مسؤول عن تقديم الحياة الداخلية للبشر الذين عاشوا هذه الحض          
  . )2("   ولكنه يعيده مجسداً كما حدث  في  الماضي البشري 

   :الرواية الجديدة -4

اية رو:  عدة تسميات منها     والمعنى ولها  الحديثة من حيث المبنى       الرواية تختلف عن وهي   
 ، وهذه الروايـات بطبيعتهـا البنائيـة     New  novel ، والرواية الجديدة  Novel antiالالرواية  

وهي تعبير فني عن حدة األزمات المصيرية التي تواجـه اإلنسـان ،   . " وهدفها تتمرد ضد التحديد    
 مهددة بالذوبان   تحس غموضاً يعتري حركة الواقع ، كما تشعر أن الذات اإلنسانية          " فالذات اإلنسانية   

ليست إال جزئية ومؤقتة ومتناقضـة وقابلـة دائمـاً للنقـاش     "  كما أن معاني العالم حولنا اآلن     )3(".
  .)4(. " والبحث 

 ظل عالم تتفتـت   في ،شيءوالرواية الجديدة هي فعل إبداعي يدعو إلى إعادة النظر في كّل            
  األمر الذي أدى إلى عجز الروايـة         لجماعية،ا وتحتار فيه الذات الفردية وتتشتت الذات         ، فيه القيم 

                                                
  .  79 ، 78ردن في القرن العشرين، صشكري عزيز الماضي ،  الرواية العربية في فلسطين واأل )1(

  . 352 إبراهيم السعافين ، تحوالت السرد ، ص )2(
  . 78، ص .  س .  شكري عزيز الماضي ،  م )3(
  .125آالن جرييه ، نحو رواية جديدة ، ص  )4(
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 ففي ظل فقدان اإلنسان لوحدته مع ذاته فال بد مـن االسـتناد إلـى      .وتحليلهالحديثة عن فهم الواقع     
وفـي هـذا     التسلسل، وفي ظل التبعثر فال بد من إلغاء منطق الحبكة القائمة على             التفكك،جماليات  

ة مباشرة وغير مباشرة ويتعمد مخاطبـة القـارئ أحيانـاً    النوع من الروايات يتدخل الروائي بصور   
أما مهمـة الروائـي   .  والهدف من ذلك هو تحطيم مبدأ اإليهام بالواقعية  ، ويحادثه ، ويعلق ويشرح   
 والروايـة  يقـرأ،  وتدفع القارئ إلى التفكير من جديد في كـل مـا   والشك،فتكون بإثارة التساؤالت    

 ظهرت في فلسطين بسـبب اهتـزاز        الجمالي وقد تي تهز وعي القارئ     الجديدة تثير األسئلة الفنية ال    
وترهل العمـل   " عملية التسوية   " وظهور  ية وانكفاء تجربة الكفاح المسلح      الثوابت الوطنية والتاريخ  

 وفقدان النموذج القيادي وازدياد الفقر بمـا يولـده مـن قهـر              األحزاب،وتفسخ  ،الجماعي المنظم   
 ج الثورة من حمل البندقية وشعارها إلى شعارات السالم وجوامعها ، إذ تحول نموذ " وحرمان ،

 

  ، والقارئ فـي      )1( " مما يخلق تعابير أدبية خاصة قد تالئم المرحلة أو تكون مناهضة لها             
ولكنـه مـرغم علـى      هذا النوع من الروايات ليس مجرد متتبع لمغامرات وأحداث صيغت بمهارة        

 وهو يلعب دوراً إيجابياً في المتابعة والبحث ، وال يخفى وجود قـدر              االشتراك مع البطل والكاتب ،    
من الذاتية في رسم الشخصيات من قبل المؤلف ، وقد تخلص الروائيون الجدد من أخالقيات األمس                

ساسـيتين همـا   وا هـذا بقيمتـين أ    لوأفكاره وتخلصوا من قيم اإلنسان األخالقية واالجتماعية ليستبد       
  . )2( الصراحة والالمعقول

 واالنقطـاع   ،الطبـاق الزمنـي   : وقد استخدم هذا النوع من الروايات أساليب سردية منها          
 تصفان حـادثتين    األخرى،فقرتين الواحدة بجانب    "  تعبر عن    وصفت بأنها  والسرعة التي     ، الزمني

لتـي  كما أن التالعب بالضـمائر ا      )3("  يظهر كأنه الشكل األكثر سرعة للقصة        الزمن،بعيدتين في   
 أمست وسيلة للتمييز بين مستويات الوعي والالوعي لديهم         بعضهم،تساعد في تمييز األشخاص عن      

فهذه الروايات تقوم على اإليهـام المتبـادل بـين          ،  وتنعدم الروابط المنطقية التقليدية بين األحداث       
تتحرك مـن    كما أن الشخصيات ال يجمعها موقف مشترك         .والقراءةالقارئ والكاتب بصدق الكتابة     

خالله وإنما يجمعها الحركة النفسية الداخلية النابعة من حقيقة المأساة اإلنسانية التي ال تقتصر علـى             
المصير الحتمي بل تتعداها لتشل قسوة العواطف البشرية أما الحوار فوظيفته الكشف عـن الحركـة    

                                                
   .9 نادي ساري الديك ، عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية ،  ص )1 (
  . 541ين ، تطور الرواية العربية الحديثة في بالد الشام ، ص إبراهيم السعاف)2(
  . 542،  ص .  ن .  إبراهيم السعافين ،  م )3(
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  واديالصـيف لفـاروق    رائحـة وتمثل رواية ،)1( .النفسية الداخلية وتطورها في أعماق الشخصية   
وهويتـه وقـد     تقف عند اإلنسان الفلسطيني ومصـيره        النموذج حيث  هذا    ، )1993(الصادرة سنة   

(  تسـعى روايـة     كما،  والتذكر والرمز، والمناجاة، األمكنة، المتناثرة، وتعداد  على اللقطات    تاعتمد
، فوضـى معقول وال إلى تجسيد قيمتي الال    ) 1991( درة سنة   ليوسف ضمرة الصا  ) سحب الفوضى   

وتشكل التجربة الفلسطينية   ويشكل العالم الروائي فيها من ومضات ال رابط بينها وال تخضع للمنطق             
 .  )2(  بمفاصلها الدموية محوراً رئيسياً فيها

                                                
  .548، ص .  ن . إبراهيم السعافين ،  م   )1 (
  .114 ، 112 شكري عزيز الماضي ، الرواية العربية في فلسطين واألردن ، ص  )2(
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  :  بطاقة تعريف بصافي صافي: المبحث الثاني 

عـام   )1() للـو   بيت ا ( ولد في قرية      ،  صافي  سليمان  إسماعيل صافي : االسم والشهرة 
انتقل للعـيش    وقد   ،    بيرزيت  جامعة  دائرة الفيزياء في   في موظفاً ويعمل حالياً ، ) 1955(العام  

  .)2(.  حيث أكمل تعليمه المدرسي فيها  ، 1967في رام اهللا بعد العام مع أسرته 
 

  الخاصة البيئة: أوالً 
عاشـت   تفرزه من صعوبات حيث  عاش الروائي حياة أبناء الالجئين بكل ما         : الطفولة - أ  

 أسـباب    حيث امتلكت   )4(  ) بيت نباال    (إلى  قرية    ، وتعود أصولها    )3(   مخيم دير عمار   فيأسرته  
  . 1948 بها نازلة التهجير في العام العيش الرغد قبل أن تحّل

اعـي   ور  ، وتحمل صافي عناء مساعدة األسرة منذ نعومة أظفاره فعمل ناطوراً في المقاثي           
 وبعـد    )5(. ا مما تجود به طبيعة بيت اللو الغنيـة          مام ، كما كان يلتقط الفطر والخبيزة وغيره       أغن

في موسم التين كـان  ؛  ف كان يقوم ببعض المهام قبل ذهابه إلى المدرسة  التحاقه بمدرسة دير عمار،   
رع  ويخرجون لقطف الثمر ووضعه في صناديق عند حافـة الشـا           ، الفجر أذانيستيقظ وأخوته عند    

 وقد تركت هذه الحياة أثرها في نفس الروائـي      ، ليأتي التاجر ويجمعه ليتقاضوا على ذلك أجراً قليالً       
فقد كان والدي يكتـري كـرم    "  :  حيث يقول على لسان الراوي"الكوربة " ليظهر جلياً في رواية    

 السحاحير قبـل    نتسابق على  ، يكون على األغلب قرب الشارع الرئيس ،       )بيت اللو   (تين من أهالي    
، نصحو قبل صالة الفجر نعبئها بالتين ، ننهي هذا العمل بسرعة لنسـتطيع بعـدها                ...... أن تنفذ   

الرجوع إلى البيت وغسل أيدينا ووجوهنا وحمل حقائبنا والذهاب إلى المدرسة لنصلها قبـل قـرع                
 .  )6(" الجرس 

                                                
 .   الشمال الغربي من رام اهللا وتجاور دير عمار ، وأهم مزروعاتها الزيتـون                وهي بمعنى بيت اهللا قرية تقع في       )1(

  .176محمد حسن شراب ، معجم بلدان فلسطين ، ص 
  . 2007 / 8 / 13:  ، جامعة بيرزيت ، رام اهللا ) مقابلة شخصية (   صافي صافي ، السيرة والنشأة ، )2(
محمـد  : ينظـر   .  اهللا وفيها مقام الشيخ يوسف ، ومقام النبي غيث              قرية تقع إلى الشمال الغربي من مدينة رام        )3(

 .  393، ص . س . حسن شراب ،  م 
  قرية تقع شمال اللد على بعد أحد عشر كيالً ، تتوفر المياه  الجوفية في أراضيها وتزرع فيها معظم المحاصـيل      )4(

نسمة دمرها األعداء ، وأجلوا سكانها وأقـاموا        )  2310 ( 1945الزراعية وأكثرها الزيتون ، بلغ عدد سكانها سنة         
  205، 204،  ص . س. محمد حسن شراب  ، م  :ينظر) . نبالط ( على أنقاضها مستعمرة 

  .2007 / 8 / 13:  ، جامعة بيرزيت ،  رام اهللا ) مقابلة شخصية (    صافي صافي ، السيرة والنشأة ، )5(
  .78 صافي صافي ، الكوربة ،  ص )6(
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 ومـن هـذه      ،  وفكـره  وقد كانت لبعض الشخصيات في أسرته تأثيرات واضحة في نشأته         
 : الشخصيات 
 

    )1986 – 1911:  ( شخصية الوالد  -ب 
كان ينتمي لعائلة عريقة ، قوي البنية ، يدافع عن أهل القرية الذين كانوا يلجـأون إليـه إذا                   

 فقـد  ورغم هذه الشـدة  : " ويضيف الروائي قائالً  "اعتدى عليهم أحد من أهالي القرى المجاورة  ،        
في ثالثية  " أحمد عبد الجواد    "  قة خفية ما تزال محفورة في ذاكرتي وتشبه شخصيته        كانت لوالدي ر  
  وما يزال تأثير شخصية والده يلح عليه حتى في سلوكه اليومي فيشـير إلـى               . )1(" نجيب محفوظ   

الحاج إسماعيل  "  تقمصه شخصية والده بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها أسرته بعد صدور روايته             
وجدت نفسي الحاج إسماعيل الذي ال يهاب أحداً وكان أمامي إما أن أتراجـع أو     " :يقولحيث   ، )2("

 "    والده في روايـة معالم شخصيةوتظهر  .  )3(" أن أتقدم وأواجه ،  وقررت أن أخوض المعركة        
لهزيمـة   لم يعرف ا   ن عاماً   ييقاوم الموت بكبريائه الذي بناه طيلة خمسة وسبع       " : " الحاج إسماعيل   

 هزائمـه لـم تكـن       لذاته وأسرته ، لحمولته ولبلدته      من قبل ، عارك الحياة طويالً وخرج منتصراً         
وطـول قامتـه ،     م يهزم أبداً ، فانفتال عضالته       نتيجة ضعف أو جبن منه ، فهو القوي والمقدام ، ل          

  . )4(" وعرض منكبيه لم يهزمها أحد 
 

  )1987 – 1920: (  الوالدةشخصية - ت
 نيفة لوالده، كما عملـت علـى توجيـه   لدة الروائي صفات الرقة مقابل الصفات الع    حملت وا 

 الذوق الفني ألفراد األسرة كسماع أغاني فيروز، وكانت تحثهم دوماً على العناية بمظـاهر              
 )6("دانيال " وهي من قرية ، )5(" كانت تدفعنا لمحبة الشجر والحجر والعصافير " :البيئة 

                                                
  .2007 / 8 / 13:  ، جامعة بيرزيت ، رام اهللا ) مقابلة شخصية (   صافي صافي ، السيرة والنشأة ، )1(
فقد تمت مقاطعة الكاتب بشكل شبه كامل من قبل أقاربه بعد صدور روايته الحاج إسماعيل العتقادهم أن هناك  )2(

صافي : للمزيد ينظر .  الروائي بشكل قاطع نفاهتطابقاً بين شخصيات روايته وبين واقعهم األسري ،   األمر الذي 
   . 27- 23 ص صافي ، السلطات االجتماعية وعالقتها باألدب ، مجلة الكاتب ،

  . 2002 / 3 / 26مقابلة مع صافي صافي ،  جريدة الرأي ،    محمد ضمرة ،)3(
  . 3  صافي صافي ، الحاج إسماعيل ،  ص )4(
  .2007 / 8 / 13:  ، جامعة بيرزيت ، رام اهللا ) مقابلة شخصية (  ة ،  صافي صافي ، السيرة والنشأ)5(
 ، قرية تقع على "اهللا قاض"اهللا ، فيكون المعنى     : أي  " إيل  " قاض و   : أي  " داني  " اسم كنعاني فينيقي يتألف من       )6(

(  ،   1945د سـكانها سـنة      بعد ستة أكيال شرقي الرملة ، تتميز أراضيها بالخصب وتوافر المياه الجوفية ، بلغ عد              
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ما جعل عالقتها بأبنائها عالقة مميزة، وكانت صـبورة،         لت كغريبة في القرية     د عوم قضاء يافا، وق  
أمي لـن   " :حيث يصفها الراوي بقوله      "الكوربة  " قوية، وتظهر بعض معالم شخصيتها في روايته        

تستطع التأكد أننا ننام جيداً، ونتغطى جيداً، لن تستطيع مرافقتنا إذا أردنا قضاء حاجتنا، أمـي لـن                  
 .)1("، كنت أحس كم أحب هذه األم..... صص األطفال، يا لها من حياة حكايات األولين وقتحكي لنا

   
  :ة القريتأثير - ث

  ) الكوربـة  (و )اليسـيرة   ( فـي     جلياً في معظم أعمال صافي الروائية ، ال سيما           ويظهر
ه ابنهـا األثيـر     يشعر معها إن   تلك المنطقة التي     ال يغادر " ويصفه الروائي أحمد رفيق عوض بأنه       

والخبير أيضاً ، إن ذلك العالم القروي البسيط ، البكر ، وربما الساذج والغافل أيضـاً هـو ملعـب                    
  . )2(" الروائي صافي ، الذي يعيد إنتاجه إلينا  في كّل مرة من زوايا مختلفة وإضاءة بلوٍن آخر 

 ويبثها فـي ثنايـا       ، هويختزن صافي في ذاكرته الموروثة كل العادات والمعتقدات في قريت         
ها فنجده يصف قريته التي لـم       رواياته لتشكل لوحة فسيفسائية تعرض القرية الفلسطينية بكل تفاصيل        

ط بعـض    سأتسلل عبر األسالك وأجلس في أراضيها ، أشـتم رائحتهـا وألـتق              " :ها يوماً   يعش في 
نا هناك لعرفت كيف تكـون  لو ك.  وسآكل من تينها القريب وصبرها      الميرمية والزعتر و الجلثون ،    

 تأثير القرية في أسماء األماكن حيث أن عنوان          ،ويظهر )3(.  الجنة دون أن أبذل جهداً في تصورها      
وقد ظهر فـي   " بابونجبل  " و"  عيون مارون    "و" بيت اللو   " هو موقع في قرية     " اليسيرة  "روايته    

 الـذي دار بـين الـراوي        في الحوار  كما يظهر     ، روايات صافي ما يشير إلى وعيه بمظاهر بيئته       
 :" الكوربة  "ووالدته في رواية 

 لماذا تبول الكالب في كل مكان ؟ "  - 
 . الكالب تصنع حدودها مثل الضباع  -
 وماذا تفعل الضباع ؟  -
تبول على صيدها  ؛  لتؤكد لنفسها ولغيرها أن هذا الصيد ملك لها  وحـدها  ،  ويقـع  ضـمن              -

 . )4(" . حدودها 

                                                                                                                                              
محمد شـراب ، معجـم بلـدان        : ينظر  ." كفار دانيال   " نسمة ، دمرها األعداء ، وأقاموا على بقعتها قلعة           ) 410

  . 372فلسطين ، ص 
  .28 – 27 صافي  صافي ،  الكوربة ، ص )1(
   .2002 ، ) 86( ، صوت الوطن ، العدد " شهاب "  أحمد رفيق عوض ، صافي صافي في رواية )2(
  .58 ، 57،  ص .  س .   صافي صافي ،  م )3(
  . 102  صافي صافي ، الكوربة ،  ص )4(
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 البيئة العامة : ثانياً 
اختزن الروائي في ذاكرته كّل الدمار الذي حّل بوطنه وشعبه منذ الهزيمة األولى في العـام           

 فقد استمع بأذٍن مرهفة لوالده وهو يحدثه عن ويالت المجازر التي ارتكبـت فـي حـق                  ؛ )1948(
 التي خلفتها تلك الفاجعة فكان      شعبه ، وعاش بنفسه اآلثار النفسية واالقتصادية واالجتماعية المدمرة        

اقتالع شعب بكامله من كامل وطنـه  وإحـالل          " جزءاً من عموم مقاومة هذا الظلم الذي تمثل في          
شعب آخر محله ، في عملية استعمار استيطاني ال مثيل لها في التـاريخ ، ولمـا كانـت الروايـة                     

لجهود الروائيـة أن تنصـرف إلـى    بد ل تتمثل هذه القضية ، كان ال   الفلسطينية في كافة اتجاهاتها ،    
  .  )1(" إنسان القضية ومعاناته وموقفه من مختلف الظروف التي مرت بها القضية 

ويذكر أنـه قـد     ،   كان صافي يبلغ من العمر اثني عشر عاماً          1967وبعد هزيمة حزيران    
تـه لزعمـاء   ساهم في المظاهرات التي عمت الوطن ضد الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة أثر دعو        

وعـايش  القهـر   ،  في مخيم قـدورة   فترة من حياتهالدول العربية لالعتراف بإسرائيل ، وقد عاش 
الذاتي والجمعي واختزنه لنراه الحقاً على شكل دفقات شعورية فائضة في أعماله الروائية جميعهـا               

زلت آمـل بـالرجوع     ما  " :فنراه يتحدث على لسان والده الذي لم يبن بيتاً ألمله الحي في الرجوع              
، ظـل ينتقـل   .... لبلدتي وهكذا ظل بدون بيت ، جعل من بيته مضافة للمهاجرين وألهل بيت اللو        

  . )2(" من بيت آلخر حتى استقر في مخيم قدورة 
 

 التعليم والثقافة : ثالثاً 
 ) دير عمـار  (  مخيمتلقى صافي تعليمه االبتدائي في مدارس وكالة الغوث في  :  التعليم   –أ  

أما مرحلة التعليم اإلعدادية والثانوية فكانت في مدارس الوكالة في مدينة رام اهللا ، حيـث حصـل                  
 ثم انتقل إلكمـال دراسـته       )3(  )1973(العام  على شهادة الثانوية العامة من المدرسة الهاشمية في         

 كان  وقد ،) 1978(الجامعية في الكويت فدرس الفيزياء ،  وحصل على لقبه العلمي األول في العام               
  ولكنـه     ، مشاركاً فعاالً في التوعية السياسية للطالب ، وبعد تخرجه استمر في العمل في الكويـت              

كنت أخاف المـوت فـي الكويـت        "  : كان يحمل وطنه بين كتفيه وكان قلقاً من حياته في الخارج            
 .  )4(   "  أن أعيش ميتاً ويدفنوني هناكخفت على نفسي حتى وأنا ميت ، لم أكن أتصور

                                                
  371أحمد أبو مطر ، الرواية في األدب الفلسطيني  ، ص  )1(
  .24 ، 23 صافي  صافي ، الحاج إسماعيل ، ص )2(
  .2007 / 8 / 13:  ام اهللا ر/ جامعة بيرزيت ) مقابلة شخصية (   صافي صافي ، السيرة والنشأة ، )3(
   .7 صافي  صافي ، الحلم المسروق ، ص )4(
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تطوير المختبرات وعمل   " سافر صافي إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث تلقى دورة في           
، ثم عاد إلى أرض الـوطن ليحصـل         )  نيوجرسي(في  ) Rutgers(من جامعة   " العروض العلمية   

  ) . 1998( من جامعة بيرزيت في العام  " تعليم العلوم " على لقبه العلمي الثاني في 
 
 وانصـب   ،تركزت قراءة الروائي في تلك الفترة حول الثقافة التقدميـة والماركسـية           :  الثقافة   -ب

 إليمانه أن وظيفة األدب ال تقتصر على تناول معضلة مـا            ،اهتمامه على األدب الواقعي االشتراكي    
 .وتناولها بالوصف والتحليل ولكنه يجب أن يساهم في وضع تصور ما لحل هذه المعضلة 

أسـاس  " حيـث يـرى أن       في أن دراسته العلمية قد ساهمت في إذكـاء خيالـه          ويرى صا 
االكتشافات العلمية والنظريات قد وجدت أصالً من خيال العلماء ، كما أن الحياة والعلـم تتغيـران                 
وبذلك تتغير القيم  ومهمة العلماء والفنانين واألدباء تكمن في تغيير هذه القيم بما يتالءم مع مسـتقبل          

  . )1("  وبما ال ينفصل عن الموروث الثقافي األجيال
 

 : حياة الروائي العلمية واالجتماعية : رابعاً 
 ثـم    نفسها ،   جامعة الكويت عمل صافي معيداً في قسم الفيزياء في الجامعة          فيبعد تخرجه   

 عمـل   وبعد عودته إلى فلسـطين     ،   )2(  األشعة، مسؤوالً عن قسم  عمل في وزارة الصحة الكويتية      
 المدرسة الهاشمية ومدرسة الفرندز للبنات فـي مدينـة رام اهللا ،             : الفيزياء في كل من    مادةل ساًمدر

 تمـام  ولغاية إ  )1993(منذ العام    موظفاً في قسم الفيزياء ،       ،معة بيرزيت   قبل أن ينتقل للعمل في جا     
 .هذا البحث 
 

سطينية المـدمرة عـام     وكجزء من نشاطه في حماية الذاكرة الشعبية التي تتعلق بالقرى الفل          
 "  بعنوان              ، كان من المؤسسين لجمعية بيت نباال وكان مشرفاً على إصدار كتاب حولها             1948

  ."أسبوع بيت نباال ، خمسون عاماً من االحتالل  
 لغايـة     )1992( منذ العام صبح عضواً في الهيئة اإلدارية التحاد الكتاب الفلسطينيين وقد أ 

 حيـث   )أوغاريت(اشترك مع الروائي الراحل عزت الغزاوي في تأسيس مركز          و ، ) 2005( عام  
 وعمل على توجيه الكثير مـن  ،ساهم في تقييم الكثير من األعمال األدبية قبل نشرها من قبل المركز  
 الذي ساهم وما يزال في رفـد        ، الكتاب الواعدين وهو ال يزال عضواً في الهيئة العامة لهذا المركز          

                                                
  . 1998 / 7 / 28صافي صافي  ، رؤيتي الكتابية للجانب االجتماعي في الرواية ، مجلة الحقيقة ، غزة ،   )1(
  .2007 / 8 / 13:  رام اهللا / جامعة بيرزيت ) مقابلة شخصية (    صافي صافي ، السيرة والنشأة ، )2(
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بية بالكثير من األعمال الروائية والنقدية ، وقد ساهم وجود الروائي في مركز أوغاريت              الساحة األد 
 . في تواصله مع الحركة األدبية الوطنية 

 وله العديـد     ،  ومنها هو أدبي   ،   عدة لجان منها ما هو علمي      فاعالً في        وكان الروائي عضواً    
بية والمحلية كمـا شـارك فـي العديـد مـن            من الدراسات والمقاالت المنشورة في الصحافة العر      

األدب الفلسـطيني بـين المنفـى        "  في جامعة بيرزيـت    المؤتمرات منها المؤتمر األكاديمي األول    
 ومؤتمر الثقافة الفلسطينية بعـد    "لماذا اليسيرة   " حيث قدم شهادة ذاتية      ، 1997في العام   " واالحتالل  

وتجدر اإلشارة إلى أن الكاتب قد      . ي رام اهللا وغيرها     خمسين عاماً من االحتالل في وزارة الثقافة ف       
 عـدد  : القـدس  المنشورة في مجلة الكاتـب ،   " ساحة الحمام    "   القصص القصيرة منها   بعض نشر
 ،  و     ) 1991(  ،   137 عدد ،     المنشورة في مجلة الكاتب       )نجان في هالف  ( و  ،  )1989(  ،   112

  .1989 ، 163د  عد، مجلة الكاتب ) قفص ( ، و ) رق أ( 
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 الفصل األول
 المضامين الروائية عند صافي صافي 

 
 

 القهـر الـذاتي والجمعـي       : الحاج إسماعيل ويشمل   :المبحث األول    •
ألسرية ، والغربـة          العالقات ا والطفولة ،   والمرأة ،   و وعالقة األبوة ،  
  .والواقع الصحي

تي والجمعـي    القهـر الـذا   :  ويشمل الحلم المسروق  : المبحث الثاني  •
  . رأة ، والطفولة ، واآلخر ، والغربة المو

 اآلخر ،   تجربة االعتقال   و      : ويشمل     الصعود ثانية   :المبحث الثالث  •
  . والنزعة اإلنسانية ، والمرأة 

اآلخـر،  و ثنائية اإلنسان والمكان      :  ويشمل   اليسيرة: المبحث الرابع    •
 .المرأة  و

 الوهم الشعبي واالنحراف الفكري     :  ويشمل    شهاب: المبحث الخامس    •
 . اآلخر والمرأة ، و، 

 . رحلة اللجوء ، والمرأة  واآلخر: ويشمل   الكوربة: المبحث السادس  •
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 المضامين الروائية عند صافي صافي :الفصل األول 
  )1(الحاج إسماعيل :  المبحث األول

 :  روايةالتلخيص  -1

زية وهي الحاج إسـماعيل،  تلـك الشخصـية    تدور أحداث هذه الرواية حول شخصية مرك     
 .الجبارة التي عاركت الحياة طويالً ولم تعرف ضعفاً أو استسالماً

يبدأ مرض السكري بالنخر في جسد الحاج إسماعيل ويوصي األطباء ببتـر أصـبع قدمـه              
ولكنه يرفض بشدة ويفضل الموت على فقد جزء من جسده، فيستفحل مرضه ويقرر األطبـاء بتـر                

 وتجتمع األسرة من أجل اتخاذ هذا القرار الذي يحتاج إلجماعهم ما تطلب عودة المغتربين من                ساقه،
 .األبناء

يبدو أنه يعيش تناقضـاً     " وفي المستشفى يبدو الصراع الداخلي لدى الحاج إسماعيل جلياً ،           
لحـاج  ليس من السهل حله، فهل يعيش بواقعه الحالي، مريضا ويجب قطع رجله، أم يعيش بنفسية ا               

 ، ويصور الراوي العالقات االجتماعية التي تتطور        )2(" إسماعيل الذي عارك الحياة ولم تغلبه قط          
وتظهر الصورة القاتمة ألهم المرافق الصحية      .  بين النزالء القادمين  إلى المستشفى من كل صوب          

الممـرات وغـرف   حيث قذارة الغرف ، والمرافق الصحية ، والتدخين في       " رام اهللا   " في مستشفى   
فإذا بي أجد واحـدة مهترئـة،   " مكشطة " فتشت في الحمام عن   " المرضى وسوء المعاملة الطبية ،      

، كل شيء مقرف المرحاض ال أتحمل أن أبول فيـه، المغسـلة             ....أأنظف الحمام نفسه أم الغرفة؟      
 الوضع كـذلك     ويستمر )3("مغلقة المصرف ، وماؤها مختلط باألوساخ والصابون يطفح من جنباتها         

 .حتى يتولى الدكتور عماد إدارة المستشفى فتنقلب األمور رأساً على عقب وتتغير بشكل إيجابي 
بيـت  ( و  )بيت اللو (وتحمل الرواية في معظم فصولها ظاهرة االسترجاع الفني حيث قرية           

لجـوء  والمقارنة المستمرة بين وضع االستقرار االقتصادي واالجتمـاعي والنفسـي قبـل ال            ) نباال
واالنحدار الالمتناهي بعد اللجوء في مخيم  قدورة  حيث يسير هذا االنحدار موازياً النحدار نفسـية                 

 .الحاج إسماعيل وصحته 

                                                
 1989، وحازت على جائزة االتحاد في الرواية عام 1990عام حاد الكتاب الفلسطينيين في القدس  صدرت عن ات)1(

 وتقع أحداثها في مئة وإحدى عشرة صفحة من القطع المتوسط ، وجاءت في خمسة عشر ، ولم تكن قد نشرت بعد ،
 .فصال 

  18  صافي صافي  ، الحاج إسماعيل ، ص )2(
  31، ص . ن .  صافي صافي  ،   م   )3(
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وتبدأ بقية الشخوص بالظهور حيث يصل االبن األكبر حسان من أمريكا،  وشـوكت مـن                
هم أنهم قد قدموا خوفاً من      الكويت ، وماهر من أسبانيا ، و نزهة من السعودية ، ويتضح من حوارات             

اتهام الناس لهم بالتقصير ، ال حباً ووفاء ألبيهم المريض، ويبدو هذا الرعـب مسـيطراً علـى أدق         
تصرفات جميع الشخصيات ومشاعرها ، بمن فيهم الراوي الذي يرافق أباه المريض طوال مسـيرته    

  راد استقبال أخيه حسان في المطـار ، فهذا ابن  رفقة أخت الراوي المقيمة في المخيم يخاطبه حين أ       
أنتم من ستنهشون لحمـي  " فيجيبه " ال أرى ضرورة لذهابك يا خال، تجنب أن ينهش الناس لحمك   " 

 . ) 1(" وليس غيركم 
ويتضح سبب هذا الجفاء العاطفي بين األبناء والحاج إسماعيل في أنـه كـان قاسـياً فـي                  

كما كان يضرب بآرائهم عرض الحائط فهـو مـن            ، معاملتهم وكان يكثر من ضربهم ضرباً عنيفاً      
 . يقرر وهم جميعاً ينفذون 

تشتد الخالفات بين األخوة حول تدبير الشؤون المالية لعـالج الوالـد وتبـدأ الشخصـيات                
هـم  :  "المغتربة بالحديث عن الصعوبات النفسية والمادية في الغربة كما ورد على لسـان شـوكت           

ثيرة ، لكن الواقع غير ذلك ، نحن في الكويت ال نعـيش علـى الزيـت                 يعتقدون أننا نملك فلوساً ك    
والزعتر، حسان لن يدفع حتى لو ملك ذلك ، هو دائماً يقول بأنه ال يملك مع انه يعلِّـم أوالده فـي                      

 . )2("أفضل المدارس والجامعات
ـ         ان عـن  يتقاسم األبناء أعباء اإلنفاق على والدهم بعد السفر، ويتنازل األخوة الـذكور لحس

 .البيت واألرض وله حرية التصرف في العقارات، ويستأنف الراوي معاناة العناية بوالده وحيداً
تستمر حالة الوالد في التدهور ويصاب بحالة من الضياع الفكري، فيلتبس عليـه الماضـي               

 . بالحاضر خاصة بعد بتر قدمه ويموت تدريجياً حتى يعلن الطبيب وفاته
  :المضامين الروائية -2

العملية األدبية التي ينجزها الفنان أو األديب ، وهو التشكيل الجمالي األكبـر             " المضمون هو 
للعمل األدبي، وهو الذي يحدد المواقع والمواقف واالنتمـاءات وزوايـا الرؤيـة ووجهـة النظـر                 

 :ومن المضامين الروائية . )3(.  " ، إنه المعمار الفني الذي يظهر به الموضوع...والفلسفة
 : ظاهرة القهر الذاتي والجمعي  - أ

تتعدد أشكال ظاهرة القهر في روايات صافي ، وتلعب درواً كبيراً في سـلوك الشخصـيات          
وتوجهاتها ، وقد رصد الروائي هذه الظاهرة من خالل تعامل الشخصيات معها ، حيث يتولـد هـذا          

                                                
 . 46ص، صافي صافي  ، الحاج إسماعيل   )1(
  . 52 ، ص . ن . ،  م صافي صافي   )2(
  . 119ص جوالت في النقد األدبي ، عبد الرحمن ياغي ،   )3(
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شخصيات في تعاملهـا مـع   الشعور عموماً نتيجة اإلحساس بالظلم الذي تتعدد مصادره ، وتختلف ال      
هذا الشعور ، حيث نرى بعضها يتقوقع على ذاته وينصرف عن التفاعـل مـع تطـورات الحيـاة                   
وتناقضاتها ، ومنهم من يتخذ من هذا الشعور وسيلة لشحن الذات وتقوية العزيمة لالنطـالق نحـو                 

يمانه بقيمة الفـرد    تحقيق الغايات  والمضي قدماً نحو التطور ، وقد ركّز صافي على هذا الشعور إل              
في عملية التحرر ، وأن تحرير اإلنسان من عوالقه الداخلية هو السبيل لالنطـالق نحـو الحريـة                  
األشمل ، وكأنه يرنو دائماً في أعماله إلى إنسانية الفرد ، ويتناول كل ما يحد منها ويجعلهـا تشـعر      

 . بالعجز أو النقص ومن ذلك شعوره بالظلم والقهر 
بالقهر النتقاله من حالة األمن     ) الحاج إسماعيل ( ي شعور الشخصية المحورية     ويتناول صاف 

سـأله أحـد   " واالستقرار قبل اللجوء إلى حالة التشرد والفقر بعده ، ويصف ابن الراوي هذه الحالة            
ما زلت آمل بالرجوع لبلدتي ، وهكـذا ظـّل بـدون أرض              : الجنود لماذا لم تبن بيتاً يا حاج ، قال        

 ويتحول هذا الشعور بالقهر إلى سلوك عنيف يمارسه مع جميع أفراد أسرته  حيـث     )1(" ل  بدون عم 
نراه يضرب أبناءه وزوجته ، ويمارس قهر ذاته حين يصر على رفض العالج ، ونرى هذا الشعور                 

ما  يأخذ أشكال جسـدية    " يتوالد في أبنائه ويمتد إلى الجيل الثالث ، حيث تظهر أشكال للقمع منها                  
 ، )2(" نيفة ، ومنها ما يكون قمعياً مستتراً ،  وهذا ينطبق على اإلناث كما ينطبق علـى الـذكور        ع

ويمكن أن نالحظ هذا الشعور في أبنائه فنجد ماهراً  يهدد أباه بالضرب في حالة قام األخير بضرب                  
رغم إرهـاقهم   والدته ، وحسان يتحكم في أفراد األسرة جميعهم ويأمرهم بتحضير الطعام والشراب             

لتذهب كّل واحدة فيكن لعملها ، رفقة اذهبي عند الوالد ، نزهة ،             : " نتيجة العناية المستمرة بوالدهم     
 كما نالحظ آثار القهر تظهر على سلوك بنـات          )3(. " نظفي البيت وأواني الطعام ونريد شاياً أيضاً        

يلعن أبوكم تضحكون كـأنكم      "  الراوي        " في وجه أخيها    " نزهة  " الحاج إسماعيل حيث تصرخ     
ولم تغير الغربة في سلوك الشخصيات رغم انفتاحهم على عوالم أخـرى إال أن               . )4(" في محششة   

 . سلوكهم وتفكيرهم القائمين على العنف لم يتغيرا 
 

  :عالقة األبوة  - ت
األب بأسـاليبه   يبدو وتظهر في الرواية عالقة تنافرية ، قائمة على العنف بدل الحوار واالنسجام ، و    

الخاطئة في التربية السبب الرئيس في هذه العالقة التي تمتد لتشمل كل أفراد األسرة  ولم يظهر فـي      
                                                

  . 23، ص صافي صافي  ، الحاج إسماعيل  )1(
 ، 1990  ) 125( مجلة الكاتب ، عدد  " : الحاج إسماعيل"  إلهام أبو غزالة ، توالدية القمع لدى صافي صافي )2(

  . 70ص 
  . 87، ص . س . م ، صافي صافي  )3(
  . 69ص،  . ن . م ، صافي صافي )4(
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الرواية ما يشير إلى تحمل الوالد ألعباء تربية أبنائه رغم القوة الجسدية التي تمتع بها ، حيث نـراه                   
تب على ذلك عمل األخوة منـذ مرحلـة         يستغلها من أجل فرض هيبته وقمعه على األسرة ، وقد تر          

أنا كونـت نفسـي    "الطفولة أو هروبهم من هذا الواقع األسري العنيف ويظهر ذلك في قول  حسان             
 )1(. " بنفسي ،  والشاطر يعمل مثلي ، أنتم شردتموني ،  وبالذات هذا الرجل الذي  أتيت من أجلـه            

 والمجتمع القائم علـى األبويـة       بهيمن عليها األ  ضياع الفرد في العائلة التي ي     " كما تصور الرواية    
المستحدثة ، وتكاتف هذين الطرفين في وجه إمكانية تحقيق الذات  حيـث يمثـل األب أداة القمـع                   

 وتظهر محاولة االنفكاك من هذه الدائرة السـلبية         )2(. " قوته ونفوذه يقومان على العقاب    . األساسية  
هـل يكـون    "  :يل االيجابي لها كما يرد في قول  الـراوي           من قبل جميع أفراد األسرة ووضع البد      

، في اإلخالص والوفاء واالحترام والقيام بكل ما يجب أن يقوم            األوالد كما اآلباء ؟ فنجيب في سرنا      
 وهذه ليست دعوة لتجاوز المجتمع األبوي أو تقلـيص دوره كمـا   )3(. " به نعم، لكن في اإلذعان ال    

 سلبيات هذه العالقة من أجل بناء األسرة على أسس سليمة           زها دعوة لتجاو   ولكن )4(يقول محمد أيوب    
وتكون قادرة على إنتاج أفراد مؤهلين للتعامل مع ذواتهم ومع اآلخرين على أسس تضمن النهـوض            

الكفاح الجدلي بين رفض الحقـائق وقبولهـا ،    " وقد اعتمدت الرواية في هذا الصدد على        .بالمجتمع  
تفاظ بها ؛ فالعمل الفني في رأي التحليل النفسي ليس وحيد الجانب ، ففيه يتفاعـل                وبين هدمها واالح  

  .)5(. " االتجاهان المتضادان ويكونان معاً استجابة واحدة 
 : المرأة  -ث 

 تعاني من كافة أشكال القمع واالضطهاد ، ال تملك من أمر             وهي  ظهرت المرأة في الرواية   
وإذا كانت الرواية تمتزج أحـداثها مـن خـالل عالقـات            " رضوخ ،   حياتها شيئاً سوى التسليم وال    

عنصري الوجود البشري الرجل والمرأة ، فالذي ال شك فيه أن صورة المرأة أكثر استقطاباً لحركة                
وعنفـه    فالزوجة تسكت على ضـيم زوجهـا       )6( . "الواقع وأغنى داللة لتحديد موقف األديب منه        

ناته المتكررة حيث تختار الضيم وتحييد مشاعرها كزوجة مقابل         ، وتسكت عن خيا    النفسي والجسدي 
استمرارها في بيتها لتربية أبنائها ، وهي تتفانى في سبيلهم وتتحمل كل أشكال الذل والحرمان ويرد                 

مسكينة هذه األم ، تعمل للجميع بهدوء  بدون ضجة ، كـّل             " : على لسان الراوي ما يصف حالتها       

                                                
  . 50، صالحاج إسماعيل  ، صافي صافي  )1(
  .60النظام األبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي ، ص  هشــام شرابي ،  )2(
  . 21،  . س . م ، صافي صافي   )3(
  . 90 – 88 ص محمد أيوب ، الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة ،  )4(
  . 146، ص مصطفى ناصف ، دراسة األدب العربي   )5(
  . 55طه وادي ، صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، ص   )6(
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  وتظهر المرأة وسيلة للتعويض عن المهانـة  )1(. " نها ، تتحمل كل آالمنا    منا يلقي بهمومه في حض    
التي  يلقاها الرجل المقهور ، وللتعويض عن قصوره الالواعي بإسقاطه عليها وضعية مـن القهـر                 

 األم التـي    ةكما تظهر صور       )2(" تقضي على إمكانياتها الذهنية واإلبداعية واالستقاللية والمادية        
كما يرد  " ألسرة من التفكك واالنهيار في الوقت الذي يتخلى فيه األب عن دوره تجاه األسرة               تحمي ا 

 )3("  زعمت رفقة ، ستبقى أمـك          ارتباطكم ببعض ال ينتهي بوفاة الوالد كما      : " على لسان الراوي    
لـك   وذ في مصير األخوات دون أن يمتلكن سبيالً لالختيـار        " األب واألخوة   " ويظهر تحكم الرجل    

لم نطلب منكم أن تزوجونا هؤالء ، أنتم وأبوكم من ضيع علينا الفرص الكثيـرة  " نزهة  " على لسان   
 ومن هذه البداية الخاطئة فـي  )4(. " ، طلبنا أطباء ومهندسون ، فضلتم أن تزوجونا من أبناء بلدتكم           

  فالبدايات الخاطئة ال     حرمان المرأة من اختيار شريك حياتها تنجم كل األخطاء ، ألنها تترتب عليها            
المرأة من القضايا المهمة فـي األسـرة         د  كما يظهر استبعا    )5(. يمكن أن تؤدي إلى نهايات سليمة       

دعانا شوكت لحضور جلسة مغلقة اقتصـرت علـى         "       وحرمانها من حقها الشرعي في اإلرث     
 ، وتنتقل المـرأة  )6( . " الذكور فقط ، جلسنا في غرفة وحدنا ، قال يجب أن نجلس معاً جلسة رجال       

من ظلم وتحكم الذكور في أسرتها إلى جور الزوج وتحكمه في مصيرها ، فقد ورد على لسان رفقة                  
 كما أنهـا ال تسـتطيع أن   )7(. " أردت أن أهرب من سلطة أبي فوقعت تحت سلطة عمي وأبنائه         " : 

ينمـا ال أسـتطيع أن أعـيش        تجاوزت اآلن األربعين ب    "  : حيث تقول    تستقل في فكرها أو مسكنها    
عرضت الروايـة  وقد "   ، )8(. " حياتي لوحدي مع زوجي وأوالدي  لم أحصل على استقاللي يوماً      

للمرأة في الموقف الطبقي لدى المثقفين من أبناء البرجوازية وذلك على لسان االبن الجـالس قـرب        
هم عن الظلم ولكنهم لم يعيشوه ،       هناك الكثيرون يتكلمون وبأعلى أصوات    " سرير والده في المستشفى     

 .  )9(. " يتكلمون عن الفقر وهم يعيشون في فيالتهم 
 

                                                
  . 85، صالحاج إسماعيل  ، صافي صافي   )1(
  . 180، ص " مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور " لتخلف االجتماعي  مصطفى حجازي ، ا )2(
  . 97، ص . س . م ، صافي صافي   )3(
  . 84، ص . ن . م ، صافي صافي   )4(
  . 129ص،  عباد  ، القصة واألقصوصة الفلسطينية عبد الرحمن  )5(
  . 88، ص . س . م ، صافي صافي   )6(
  . 86، ص  .ن . م ، صافي صافي   )7(
  . 85، صالحاج إسماعيل  ، صافي صافي   )8(
  .195، ص  نصوص من األدب الفلسطيني المحليمجموعة مؤلفين ،  )9(
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  :  الطفولة -ج
ويأتي تحديد معالمها عبر تذكّر الشخصيات لطفولتها المقموعة من قبل الوالد ليشـكل ذلـك           

 الروائي طفولة   نوعاً من التفسير لسلوكها العدواني وعاطفتها السطحية تجاه األسرة بعد ذلك ، فيذكر            
تصدى لمدراء المدارس حـين طلـب مـنهم    " ماهر الذي قضى أياماً في الجبال ومن بيت إلى بيت  

 ويخضع األطفال قسرياً لتقليد اآلبـاء وتقمـص أدوارهـم           )1(. " على طريقتهم   " يربوه  " الوالد أن   
جمة أقاربه كي يسـاهم    للموقف الذي يجبره أبوه فيه على مها      " الراوي  " السلبية كما ورد عبر تذكر      

أنت ابن الحاج إسماعيل ، يجب أن تكون مثلي ، أريدك           " : فيخاطبه بقوله   في حماية سلطته وهيبته     
لـيكن   "  : كما يخاطبه    بقولـه      . " اآلن وأمام بيت عمك أن تحمل عصاك ، تلوح بها في الهواء             

   .)2(. " قلبك مثل الحديد ، اتفل عليهم 
 

 :  العالقات األسرية-ح
هذه العائلة مليئة بالتناقضات رغـم التماسـك        "وهي عالقات سطحية ، تتحكم فيها المصالح        

 )3(. " الذي يظهر لك من خارجها والمصالح هي التي تحدد العالقة بين الناس حتى األقارب مـنهم                 
 لقـدوم   كما تُظِهر األلفاظ المستخدمة من قبل الراوي طبيعة هذه العالقة العدائية حيث يبدو سـعيداً              

ويخاطب أخاه شوكت القـادم مـن       " سيصد هجمات األقارب المستمرة     " أخيه ماهر من إسبانيا ألنه      
ويبدو أن  األقـارب ال       . )4(" ما أريده فقط أن تتسلموا إحدى الجبهات ، جبهة األقارب           " : الكويت  

ـ               ال " ده المـريض    يجتمعون إال في األزمات وهو ما عبر عنه الراوي بقوله لدى زيارة أقاربه لوال
نريدها أن تتكرر في زمن الشدة ، بل في زمن الهدوء أيضاً ، أنا أعرف أنها لـن تتكـرر إال فـي                 

 أما العامل اآلخر الذي يتحكم إلى حد كبير في العالقات األسرية ويضـبط إيقاعهـا               )5(. " األزمات  
 " . الخوف من كالم الناس " فهو 

 فنـرى الـدافع     )6(. " له األكبر الذي يخافون منـه       اإل" والذي وصفته إلهام أبو غزالة ب       
المشترك لعناية األبناء بوالدهم ال ينبع من الذات بل من هذا الخوف ويصدر هذا السلوك عنهم قسراً                 
ال يخضع لرغباتهم الطبيعية ، فنجد أن سبب قدوم شوكت من الكويت         وحسان مـن أمريكـا    

                                                
  . 22، ص.  س . م  ، صافي صافي   )1(
  . 95ص، .  ن . م ، صافي صافي   )2(
  . 46ص، .  ن . م ، صافي صافي   )3(
  . 51ص  ،  .ن . م ، صافي صافي   )4(
  . 93، ص الحاج إسماعيل  ، صافي صافي   )5(
   ) 125( مجلة الكاتب ، القدس ،  عدد  " : الحاج إسماعيل" إلهام أبو غزالة ، توالدية القمع لدى صافي صافي  )6(

  . 72 ، ص 1990
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 ، كما يظهر ذلك في موقف الراوي الذي يرافق والده طوال            )1(هو أن ال تحفر األلسن في ظهورهم        
أتعب اليوم ألرتاح غداً  األقارب والمجتمـع يلزمـونني علـى القيـام              " : حيث يقول   فترة مرضه   

مـا يجبرنـي أن     " :   قائلـة     وتصف رفقة حقيقة مشاعرها تجاه إخوتها المغتربين       )2(. " بالواجب  
الحـاج  " ل هذا الخوف من كالم الناس ذروتـه عنـدما يطلـب              ويص )3(." أراكم هو ألسنة الناس     

أمسـك برجلـه    " من ابنه أن يبقي أمر بتر رجله سراً خوفاً من كالم الناس وشـماتتهم               " إسماعيل  
ال تخبر أحداً لنحتفظ به سـراً       : اليسرى ، قارن بينهما ، تأكد بأن إحداهما قد قطعت ، فقال ، اسمع               

   .)4(. " بيننا 
 

 :بة الغر -خ 
 وهي في الرواية مظهر من مظاهر تشتت األسرة الفلسطينية ، وتتحدث الشخصيات المغتربة عـن               
حياتها ومشاعرها في الغربة ، كما تصف دور المغتربين في تحسين أوضاع أسرهم االقتصادية في               

 الوالد وصله مني خالل العشرين سنة الماضية مـا قيمتـه          : "  الوطن فقد ورد على لسان  شوكت        
وقـد    )5(. " ثالثون ألف دينار ، وماهر وصله مني ما قيمته عشرة أالف دينار حتى أكمل تعليمـه       

أفرزت الغربة نوعاً من الصراع الطبقي بين أفراد األسرة مـا يسـاهم فـي زيـادة النفـور بـين             
ن أن  الشخصيات المغتربة والمقيمة وشعور المقيمين بتعالي المغتربين عليهم ، بينما يرى المغتربـو            

 ، حيث تخاطب نزهة المغتربة في السعودية أخاها وتضعه فـي      المقيمين يستغلون جهودهم وأموالهم   
عندما تأتون إلى هنا تتباهون بلباسـكم وبسـفراتكم هنـا           :  ، وهو يرد عليها قائالً       )6(فئة الحاقدين     

 العالقة بين األخوة    وتبدو . )7(" وهناك ، تربيتم على إعطاء المشورة ، وضعتم أنفسكم في األعالي            
المغتربين والمقيمين قائمة على أساس من الشك والغيرة واالستعالء الذي يبدو واضحاً حين ترفض              

 .  )8(" أنتم لستم من مستوانا : " نزهة تزويج ابنتها البن رفقة قائلة 
 

  :الواقع الصحي -د
                                                

  .  21، ص . س . ، م   صافي صافي )1(
  . 39 ص  ،   .ن. م ، صافي صافي  )2(
  . 84ص  ،   .ن. م ، صافي صافي  )3(
  . 99ص  ،   .ن. م ، صافي صافي )4(
  . 52ص ،   .ن . م ، صافي صافي )5(
  .70ص   ،الحاج إسماعيلصافي صافي  )6(
  . 75،  ص. ن . م  ، صافي صافي  )7(
  . 70ص  ،   .ن . م  ، صافي صافي  )8(
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حتى بتنا نشك   " ة ،      وقد أظهر الكاتب سلبيات الواقع الصحي في مواضع كثيرة من الرواي          
بغياب العنصر اإلنساني في رعاية المرضى الذين يتركون لرعاية المرافقين وسط غيـاب األطبـاء          

 ، وقد غدت هذه المرافق الصحية تفتقر إلى النظافة وتعتمد على المـرافقين  )1(. " وندرة الممرضين  
ياس والمحارم الورقية  أمسـكت      أرض الغرفة مليئة باألوساخ واإلبر واألك     " في أعمال التنظيف ،       

 ، كما تسود حالة من الفوضى يساهم بها         )2(. " اإلبريق ومألته بالماء ، وسكبت على أرض الغرفة         
 ويظهر ذلك إثر حادث طرق      –  والذين ال يعفون من دورهم في هذه الصورة القاتمة            -سلوك الناس 

ن داخل وعلـى أبـواب المستشـفى ،     حالة من الهيجا  " وحالة الفوضى التي سببها أهل المصاب ؛          
 ويرتبط تحسن األوضـاع      )3("  صياح ، سيارات إسعاف تطلق صيحاتها ، سيارات كبيرة وصغيرة           

عماد الذي نـراه يضـبط المستشـفى بمرضـاه  وأطبائـه             . في المستشفى بشخصية واحدة هي د     
قد واضـح لتعيـين     وممرضيه وحتى زائريه ، فهذا الرجل المناسب في المكان المناسب وفي ذلك ن            

أشخاص غير مؤهلين ، ليكونوا مسؤولين عن أمور أساسية تتعلق بحياة الناس ومصائرهم   ويظهر                
تقصير األطباء والممرضين حين يخرج الدود من أصابع الحاج إسماعيل المريضة دون انتبـاههم ،             

 المستشـفى ال    الدود يأكل أباك قبل أن يموت ، أخبرتكم أن هـذا          : " حيث ورد على لسان عارف        
  .  )4 (. " يصلح لعالجه 

 
إن هذه الرواية التي حملت في ثناياها الكثير من القضايا االجتماعية قد جـاءت مـن إدراك         

بين البعد الذاتي والبعد اإلنسـاني      .. الكاتب لطبيعة العالقة بين أدق الخصوصيات وأوسع الشموليات       
  )5(. " ها ودائرة الكّل في أبعد آفاقهـا اإلنسـانية          بين دائرة األنا في أخص زوايا     . الواسع العريض   

  )6(. "فكلما انغرس األديب بتصوير العالقات االجتماعية من الداخل حقق ألدبه ارتقاء وسمواً فنياً 
 

 

                                                
 السنة عود ثانية إلى أين ، مجلة نوافذ ،لصصافي صافي من الحاج إسماعيل إلى ا" محمد الحاج ، مقالة بعنوان   )1(

  . 52 ، ص 1991  ، )5( األولى ، العدد 
  . 31، صالحاج إسماعيل  ، صافي صافي   )2(
  . 54  ص،ن . م ، صافي صافي    )3(
  . 44ص ن  ، . م ، صافي صافي   )4(
  . 54عبد الرحمن ياغي ، جوالت في النقد األدبي ، ص  )5(
  . 73في نظرية األدب ، ص ، ماضي شكري عزيز  )6(
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 الحلم المسروق : المبحث الثاني 
 )1(:  تلخيص الرواية -1

ين عاد من الكويت بعد دخـول  تبدأ هذه الرواية على لسان الراوي مروان بضمير المتكلم ح         
الجيش العراقي إليها ، ليعود ويستقر في مخيم  قدورة  في رام اهللا ، وذلك بعد أن تلقى مكالمة مـن             

وتتوفى ابنته  ميسون  على الحـدود العراقيـة          .  زوجة أخيه  نجوى  بأن أخاه  خالد  قد استشهد             
 .قد خسر بيته ومدخراتهاألردنية لتكون آخر ما يفقده من ثمار غربته، حيث كان 

 ويبدأ الراوي بسرد طبيعة الحياة االجتماعية في المخيم بعد عودته، حيث تنعدم الخصوصية            
وسائل كشف األسرار كثيرة يشترك فيها الرجال والنساء واألطفال ، وقـراءة فنـاجين القهـوة                 " :

لضوء على الحياة النضـالية      كما تلقي ا   )2(" وجلسات األزقة والتقرب والتباعد ، والتشفي واإلشفاق        
في المخيم والقمع الذي يلقاه أهله في المواجهات ، ويتذكر الراوي حياته في الكويت  والتناقضـات                 
التي كان يعيشها المغترب في بالد الخليج والصراعات التي يعيشها في سـبيل العمـل واسـتمرار                 

 .وجوده في تلك البالد 
ائعات سواء من أمريكا وحلفائها أو مـن الطـرف          وتبدأ حرب الخليج ، وتزداد مساحة الش      

العراقي ، وتعتري الراوي حالة من القلق على أخيه عبد القادر الذي لم يغادر الكويت بسبب أعبائـه    
المادية وأمام هذه الحالة يتمنى أن يمتلك شخصية الفتى محمد الذي عاش معظم حياته في المخيم وال              

، محمد يحمل السيجارة ويدخنها أمام والديه، محمد يعـرف          محمد ال يخاف الموت    "  يخشى الموت 
  . )3(" أكثر مني ومتفائل بينما أنا لست كذلك 

وفي غمرة أحداث حرب الخليج تلد زوجة الراوي مروان وترزق ولـداً وتتصـادف والدة               
 .زوجة الراوي ووالدة نجوى زوجة الشهيد خالد وترزقان بمولودين ذكرين 

 الخليج في مدينة رام اهللا وأمنيات العربي المثقف والبسيط فـي            وتصف نجوى أجواء حرب   
نتائج هذه الحرب ، وتصف زوجها الشهيد الذي كان يؤمن بالسالم ويؤمن بإقامة عالقات مع اآلخر                

 حيـث   من أجل الوصول إلى الهدف األسمى وهو الحرية وكان يصفهم بالمضـللين           " اإلسرائيلي  " 
  . )4(" كوماتهم مثلما حقوقنا مسروقة منهم عقولهم مسروقة من ح " : يقول 

                                                
، وتقع في مئة وثماني صفحات من القطع المتوسط ، وقد جاءت 1992 صدرت عن دار الكاتب في القدس عام  )1(

 . في أربعة فصول 
  .8   صافي  صافي ، الحلم المسروق ، الفصل األول ، ص )2(
  .20،  ص . ن .    صافي  صافي، م )3(
  . 6،الفصل الثاني ،  ص . ن  .    صافي  صافي،  م)4(
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 وتسرد نجوى بداية تعرفها بخالد في مصنع عبد الرحمن المعبـي  لألدويـة فـي رام اهللا                 
عاش خالد أيام طفولته في الجبال       ":وتتحدث عن إنسانيته وعالقته األصيلة بالطبيعة     ) مصنع الشعب (

  .)1("  حقيبتهوالوديان يأخذ عنزاته إلى المراعي حامالً كتبه في
كنت فاعلة في االجتماعـات النسـوية       " : كما يظهر دورها النضالي الفاعل في االنتفاضة        

وتستمر نجوى فـي اسـترجاعها       . )2(" والعامة ، كنت فاعلة ومؤثرة منذ كنت طالبة في المدرسة           
من ضـرورة  للزمن لتقف عند اتهام صاحب مصنع األدوية لزوجها الشهيد بكتابة بيان تهديد له يتض             

مضاعفة اإلنتاج واستيعاب المزيد من العمال ورغم إنكار خالد الشديد لهذا االتهـام فـإن صـاحب                 
ويصاب المناضل الفاعل بحالة من اليأس والضياع بعـد أن          .  المصنع قام بتشكيل لجنة أدانت خالد     

تمتع بـه صـاحب     باءت جميع محاوالته إلثبات براءته بالفشل ، ويظهر مدى النفوذ والتأثير الذي ي            
وتستمر حالة الضياع التي تصيب المناضل إلى أن يتم اعتقاله          . في المجتمع ) البرجوازي  ( المصنع  

في سجن النقب الصحراوي حيث ينهمك في نحت الحجارة ويصنع منها طيراً على شـكل حمامـة                 
 . سالم 

 وقتلـه وتـأتي   ويأتي خبر استشهاد خالد مشوهاً حيث قتل على أيدي ملثمين قاموا باختطافه     
كـل   " : وتصف نجوى تلك الحادثة بقولهـا        الوفود التي تمثل كل أطياف الشعب كي تعزي بالشهيد        

محاوالت التشويه لم تؤت ثمارها ، ازدادت الوفود والجموع بزيارة بيتنا ، منع التجول على حينا لم                 
زي الوطنيـة ويبـدي   ويأتي صاحب المصنع  المعبـي  ليرتـدي     . )3(" يمنع الحشود من التجمع  

 . استعداده لدعم أسرة خالد  األمر الذي تقابله  نجوى  بالرفض المطلق 
وتظهر صورة فضاء االبن األكبر للشهيد وكأنه يكمل مسيرة أبيه فيبـدأ بتوزيـع البيانـات              
ويتحدث عن ظلم االحتالل وضرورة محاربته ويتم اعتقاله من قبل الجنود وإطالق سراحه لحداثـة               

كنت أتوقع أن   " وتخيب أمنيات نجوى وكّل الشعب المسحوق بانتصار العراق وسيادة العدل           .  سنه  
تذّل أمريكا ويمرغ أنفها في التراب وبذلك نساهم نحن العرب في صناعة العـالم الجديـد وتغييـر                  

  .)4(" أين الكيماوي يا جماعة؟... مساره بما يضمن حقوقنا 
إسرائيل لتحقيق السالم وتستشـعر نجـوى عـدم    ويظهر الراوي مروان ساخراً من شروط   

قدرته على االنسجام مع األوضاع التي يعيشها وتقترح عليه حلوالً عملية وذلك بأن يقـيم عالقـات                 
ألن عمقنا االستراتيجي يكمن في هذه العالقات التي لـم يسـتطع            " اجتماعية قدر ما يستطيع وذلك      

                                                
  .9  صافي  صافي ، الحلم المسروق،  الفصل الثاني ،  ص )1(
  .10،  ص . ن .   صافي  صافي ، م)2(
  .64،  ص . ن .   صافي  صافي ، م )3(
  . 8، الفصل الثالث ، ص . ن .  صافي  صافي ، م )4(
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مامه على بناء مجتمعه ويحافظ عليه ألن تلـك هـي     كما نصحته بأن يصب اهت )1(" عدونا تقديرها   
أما أخوه عبد القادر فيفقد أفراد أسرته جميعاً في ملجـأ العامريـة ويبقـى               .  المهمة التي ال تنتهي     

 .منتظراً لتصريح الحكم العسكري لزيارة الوطن
 

  المضامين الروائية -2
 :القهر الذاتي والجمعي - أ

 تعدد مصادره وتأثيره على سلوك الشخصيات ، حيـث           يظهر هذا السلوك متفاوتاً من حيث     
تشكل الغربة وقسوة الحياة فيها ، والتمييز الفاضح الذي واجهته شخصية مروان  سبباً من أسـباب                 
قهرها ، كما أن فقدانها لجميع مدخراتها وأموالها نتيجة حرب الخليج قد ضاعف من هـذا الشـعور           

تظهر منعزلة مترددة ، وغير قادرة علـى االنـدماج مـع     فنراه يؤثر سلباً على سلوك الشخصية ؛ ل       
ظروف الحياة الجديدة ، ويالزمها هذا السلوك حتى نهاية الرواية ويظهر ما يشير إلى حالتـه هـذه                  

حاولت أن أهرب من أخبارهم ، حاولت أن أفرح مع فرح ، فلم أستطع ، فاألخبـار                 "  : حيث يقول   
جزاً بيني وبين زوجتي ، وتضع حداً بيني وبـين نفسـي ،   تضع حاجزاً بيني وبين ابني ، وتضع حا       

  . )2(. " وتضع حاجزاً بيني وبين اإلنسانية التي أعيشها 
ويشعر كل من خالد و زوجته نجوى بالقهر نتيجة ممارسات البرجـوازي عبـد الـرحمن                
المعبي الذي تآمر ضد زوجها وطرده من العمل، وعمل على تشويه سمعته مـن خـالل التشـكيك                  
بوطنيته ، ويتأثر  خالد  سلبياً نتيجة شعوره بالظلم والقهر وينعزل ويتوقف عن نشاطه السياسي وقد                 

ضعف كثيراً ورأيت وجهه أكثر شحوباً ، أطال شعر لحيته          : " وصفته زوجته في تلك الفترة بقولها       
الظلـم ورده    ، أما زوجته  نجوى  فتستمر في مواجهة هذه            )3(. "  ، وغارت عيناه وجفّ بريقهما      

حتى بعد استشهاد زوجها ، وتشترك  نجوى مع  محمد  ابن المخيم في االعتماد على مبدأ المواجهة                   
والتحدي في التخلص من الشعور بالقهر والظلم ، حيث نجد محمداً يواجه بطش االحتالل وال يأبـه                 

 .  قوة وقدرة على مواجهة التحديات ابمنع التجول ، وهذا ما يزيدهم
هر القهر الجمعي فتظهر من خالل ممارسات االحتالل القمعية على مـدار السـنين            أما مظا 

ويظهر فرض منع التجول مفروضاً على أهل المخيم طوال  فترة حرب الخلـيج ، ويظهـر هـذا                    

                                                
  . 4ص   صافي  صافي ، الحلم المسروق ، الفصل الرابع ، )1(
   . 2، ص .ن . صافي  صافي،  م  )2(
  . 59، الفصل الثاني ، ص .ن . صافي  صافي، م   )3(
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قرف ، قرف ، قرف     : " الشعور على لسان نجوى بضمير المتكلمين لتعبر عن الهم الجمعي بقولها            
  )1(! . "  التخلص منه ؟عف ، ونحارب القرف طوال حياتنا ، فكيف نستطي، قرف ، إننا نعيش القر

 
 : المرأة   -  ب

 وقد تطور دور المرأة  بالمقارنة مع الرواية السابقة حيث الزوجة الفاعلـة فـي األحـداث      
 :  واألم والمناضلة وقد استطاعت  نجوى  تجسيد هذه النماذج على النحو التالي 

 ، وتشير األحداث إلى تمتعها بالحرية األسرية التي تمكنها مـن        التي تحب زوجها   :الزوجة  
اتخاذ قرار الزواج من الشخص الذي توده ، وهي تقف إلى جانب زوجها في الوقت الذي تخلى عنه                  

ال يا  " :  المجتمع ورفاقه في النضال ، فنراها تخاطبه حينما شعر بأنه يثقل عليها بمشاكله السياسية               
 وهي الزوجة التـي تراعـي مشـاعر        )2(. " تك ، تمسني بالضبط كما تمسك       حبيبي ، قضيتي قضي   

زوجها، وتتضامن معه ، وتعمل على التخفيف من حزنه ويأسه بعد الظلم الذي وقع عليـه وطـرده           
ألقيت ما بيدي جانباً ، وأسرعت نحوه أحضـنه ، حـاول منعـي لكنـي                : " من العمل حيث تقول     

 ونرها ال   )3(. " ه ، مسدت له شعره ، قبلته في أكثر من مكان            استطعت اإلمساك به ربتّ على ظهر     
تكتفي بالتضامن الشعوري معه ولكنها تأخذ دوراً فاعالً في الدفاع عنه ، فتشاركه اللقاء مع الوفـود                 

كلكم تعرفون ما حـدث ،      : " الشعبية والوطنية ، وتحرضهم على أن يتخذوا موقفاً شجاعاً من أجله            
اإلجابة عليه بصورة واضحة ، هل تستطيعون معرفة قدراتكم وقوتكم في لجـم             أمامكم سؤال يجب    

 )4(. " خطوة عبد الرحمن المعبي وإعادة خالد إلى العمل أم ال 
 حيث تعتني بطفلها وتتحمـل مسـؤولية األب واألم عنـدما يتعـرض             زوجة المعتقل وهي  

كنـت أرسـله إلـى    . " مالية لألسرة  لالعتقال إلى جانب قيامها بعملها كموظفة لتتحمل المسؤولية ال        
  .)5(" المدرسة التمهيدية ، أرجع قبله إلى البيت ، نتناول الغذاء معاً ونخرج لنتمشى قليالً  

:        وتصـف حالتهـا   ، حيث تتلقى خبر استشهاد زوجها بصـدمة بالغـة    زوجة الشهيد وهي  
ي الخـارج يقـول ، ممنـوع        تشتد أعصابي وتهتز ، تزول الغشاوة عن عيني ، وصوت دورية ف           " 

 وهـي   )6(. " التجول ، أجد نفسي واقفة وأنطلق مسرعة نحوهم ، حاملة الحجارة أو أي شيء أجده                
                                                

  . 23صافي  صافي ، الحلم المسروق  ، الفصل الثاني ، ص  )1(
  . 51 ص،. ن .  م صافي  صافي ،  )2(
  . 56، ص .ن . م  صافي  صافي ،  )3(
  . 45، ص .ن .  م صافي  صافي  ،  )4(
  . 61، ص .ن . صافي  صافي ،  م   )5(
  . 63، ص .ن . م   صافي  صافي ،  )6(
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كما نراها تستشـعر  . تستشعر تضامن الناس معها والتفافهم حولها ما يساعدها على اجتياز صدمتها           
ي ، وحزنت وحدي  وبكيـت       ولدت وحدي ، وفرحت وحد    : " الوحدة وتتحمل أعباء الحياة بمفردها      

 ومن الجدير ذكره أن الرواية الفلسطينية قـد          )1(. " وحدي ، لكني شعرت بأهمية تحملي للمسؤولية        
قدمت معظم النماذج النسائية التي زخر بها الواقع ، وتناولت صورة المرأة وقضيتها مـن خـالل                 " 

تلك " أخرى ، وبالرجل من جهة ثانية       إبراز عالقتها بالقضية الوطنية ، وبالعالم من حولها من جهة           
 . )2(. " العالقة التي ستظّل المفتاح الرئيس للحياة اإلنسانية 

" إن عالقة نجوى بزوجها هي تجسيد للعالقة بين الجنسين في فترة التحرر الوطني حيث                   
وذي  شهدت المسيرة الفلسطينية تحول المجتمع الفلسطيني من مجتمع مأساوي ، إلى مجتمع نضـالي   

نشاط اجتماعي وسياسي مستمر ، وهذا أدى إلى نمو الكوادر النسائية السياسية ، وهذا الواقع الجديد                
  .)3(. " يفرض تحوالً نوعياً في العالقة بين الرجل والمرأة داخل هذا المجتمع 

كنـت  " :حيث تمارس العمل السياسي منذ وجودها في المدرسـة           : المرأة المناضلة وهي  
 تحريض زميالتي ليكن مثلي ، كنت مميزة في المدرسة ، وكنت  مسؤولة لجنة الطالبات                أعمل على 

 وبعد مسيرة نضالية نراها تعين في اللجنـة         )4(. " في الكلية ، اشتركت في النشاطات العامة للمرأة         
مـن  العامة لنساء فلسطين في األرض المحتلة ، وتحاول كل الفصائل اجتذابها بينما تختار أن تعمل                

 . أجل خدمة قضية المرأة 
 ةونجد المرأة تشارك في فعاليات االنتفاضة والمسيرات الوطنية إلى جانب تحمـل مسـؤولي       

ماذا تفعل هؤالء النساء بعد رجـوعهن إلـى البيـت              " :البيت وتربية األطفال حيث تتساءل نجوى       
 وتنتقد  نجوى  المجتمع الـذي   ،)5(. " أرجع ألطبخ وأكنس وأعتني باألوالد    : سألت إحداهن فقالت    

سررت بفاعلية المرأة ونشاطها ، لكنـه ظـّل         " يحد من دورها وفاعليتها في عملية التحرر والتقدم         
ضمن الحدود االجتماعية التي رسمها الزوج ورسمته األطراف األربعة ، االنتفاضة سـتنتهي لكـن      

ا وبيئتها التي أهلتها للعب دوٍر محـوري   كما نراها تتحدث عن نشأته)6(. " المرأة لن تنتهي قضيتها    
إنني " في الحياة السياسية حيث نجحت في التخلص من القيود االجتماعية حيث تقول نجوى                              

                                                
  . 14، الفصل الثاني ، ص صافي  صافي ، الحلم المسروق  )1(
 جامعة تشرين ،: دمشق  ،   " المرأة في الرواية الفلسطينية " )  دكتوراة أطروحة ( حسان رشاد الشامي ،  )2(

  . 10 ، ص 1997
  . 62ص ق ، تحوالت المجتمع في الرواية الفلسطينية ،  رئيفة شبال )3(
  . 2، الفصل الثاني ، ص . س . صافي  صافي،  م   )4(
  . 14، ص . ن .  صافي  صافي،  م )5(
  11، ص . ن . صافي  صافي،  م  )6(



 28

، لقد أتيحت لي الفرصة ألقرأ الكثير وأشترك        ... جئت من عائلة متوسطة ألبوين موظفين ومتعلمين      
لجيران واألقارب، كان يصر األقارب أن ال أخرج عن         في المكتبات العامة، لقد كنت موضع انتقاد ا       

فـالمرأة عنـدما تتحـرر مـن           " )1(" تقاليدهم، وانتقدني الجيران بسبب خروجي على أعرافهم          
العبودية وتكسر القيد االجتماعي المكبل لها ، فإنها بذلك تكون قد كسرت القيد النفسي بداخلها  وهو                 

وقد بـدا   "  ،   )2(. " حيان بين المرء وبين فعل الخير للصالح العام         القيد الذي يحول في كثير من األ      
تعامل نجوى مع واقعها االجتماعي أكثر فاعلية وتأثيراً ، خاصة في االجتماعات النسوية والعامـة ،        
مما حدا بفصائل الثورة أن تحاول اجتذابها بعد أن أضحت رمزاً نسوياً ، تتبنى مواقف بعيـدة عـن               

 )3(. " ة المرسومة األطر التقليدي
 رغـم  – التي تضحي من أجل تربية ابنها وحمايته ، ونراها تشاركه عالم الطفولة       وهي األم 

 كي تستطيع أن تجيبه على أسئلته الكثيرة ، كما أنها تخاطر في نفسها من أجل                –مسؤولياتها الكثيرة   
أن يبتعد وينزل فضاء    نهضت مسرعة نحوه ، اعترضني الضابط ، صحت فيه          . " إنقاذه من الجنود    

 " .)4( .   
 : الطفولة  -  ت

 تظهر مالمح الطفل في الرواية وقد تخلّى عن عالم البراءة والسذاجة ، والتحـق بـأدوار                
الرجال ، وقد ظهر ذلك في مالمح صورة كل من  محمد ابن المخيم ، و فضاء ابن الشهيد  خالـد                       

يبيع الترمس أحياناً ، يبيـع الجرائـد أحيانـاً    "  :ويظهر محمد  الذي لم يتجاوز الخمسة عشر عاماً          
  ، كما يظهر ذلك من خالل لعب األطفال التي تعكس            )5(. " أخرى ، يبيع الخضار ، يبيع كل شيء         

:" أجواء السياسة التي يعيشونها بشكل يومي ، حيث طغت مفرداتها على مفردات الطفولة المعهودة               
ضة ، يصرخ في األطفال بأن هناك منعاً للتجول  حتـى            يخرج فضاء ويلعب مع زمالئه لعبة االنتفا      

 )6(. " نكاد نصدق ذلك ، يذهبون ويشرون كبريتاً ويسحقون عيدانه ، يحشونها في رصاصة فارغة               
. 

والطفل يعيش الخوف واالرتباك حين يداهم الجيش منزل أسرته ، ونراه يرفض أن يعامـل               
ده بعد أن أطلق الجنود سراحه ، وطلب منهـا أن           معاملة األطفال ، فقد ثار عندما تحسست أمه جس        

                                                
  . 2، الفصل الثاني ، ص صافي صافي ، الحلم المسروق    )1(
  . 128نماذج المرأة البطل في الرواية الفلسطينية  ، صفيحاء قاسم عبد الهادي ،    )2(
   . 212 زكي العيلة ، المرأة في الرواية الفلسطينية ، ص   )3(
  . 1، الفصل الثالث ، صصافي  صافي ، الحلم المسروق   )4(
  . 20 ، ص ألول ، الفصل ا. ن . صافي  صافي ، م    )5(
  . 22اني ، ص، الفصل الث.ن . صافي  صافي ، م    )6(
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كما أنه يشعر نفسه رجالً بعد استشهاد والده ، حيث سيشـارك            . تخجل وأن ال تعامله بهذه الطريقة       
أمه مسؤولية العناية بالطفل ، وتتناقض مشاعر الطفولة مع اإلحساس بالمسؤولية عندما تذهب أمـه               

سأبقى في البيت لحين عودتك     : فرح كثيراً ، بكى ، وقال       " : لسان نجوى  ىويرد عل من أجل الوالدة    
ويالحظ المتتبع ألدب االنتفاضة أن األطفال قد اخترقـوا حـواجز      . )1(. " ، وسأساعدك في تربيته     

 )2(. " الضعف والخوف بسبب التغييرات العميقة في البنية النفسية التي أحدثتها االنتفاضة 
تماعية صعبة تولد فيهم العديد من التسـاؤالت العميقـة          ويعيش األطفال أجواء سياسية واج    

هل سيصـبح   " حول العدالة والظلم والحق ، وهي تساؤالت تفوق مداركهم وتفسد أحالمهم البريئة ،            
الجندي مسالماً إذا ابتعد قليالً ؟ كيف سيتحول شامير إلى رجل يحب السالم ؟ وتشك  نجـوى  فـي         

النفس على التعامل مع أطفال فلسطين وفق المرحلة السياسـية      قدرة االختصاصيين في التربية وعلم      
 . التي يعيشونها 

مميزة فهي مسؤولة حيناً ، تسـاهم       " وعلى ذلك نالحظ أن مظاهر الطفولة في هذه الرواية          
وهي تنتقل فجـأة  .. في إعالة أسرتها وهي متفوقة حيناً آخر قادرة على ما يعجز عنه الكبار بذكائها         

 )3(. "  إلى مرحلة النضج من طور الضعف
  :اآلخر  - ث

 دون أن يقـيم وزنـاً   ومقدراتـه  ويظهر اآلخر األمريكي الذي يريد السيطرة على العـالم        
القـرار ال يحـدده بـوش وأعوانـه     : " لتطلعات الشعوب وأمانيها ويرد ذلك على لسـان نجـوى      

ي السيطرة على مقدرات العـالم      األمريكيون فقط ، بل تحدده أمريكا بصفتها قائدة العالم اإلمبريالي ف          
   وهو    )4(. "وعدم السماح بإعادة رسم الخارطة السياسية بما يصطدم مع مصالحها كما فعل العراق              

الذي يسيطر على هيئات األمم المتحدة التي يفترض فيها أن تحد من طغيان الدول وتمنع التجاوزات                
 . واالعتداءات  

ي بحقوق اإلنسان والديمقراطية ظاهراً ويقتل المـدنيين    كما يظهر اآلخر األمريكي الذي يناد     
في بغداد ليل نهار ويظهر ميزان العدالة األمريكي الراجح الكفة دائماً لمصلحة حليفته إسرائيل حيث               
يحتج ويحشد احتجاج العالم معه إذا أصيب أحد المدنيين االسرائليين ، كما يرفضـون الـربط بـين     

  وتصف نجوى اآلخر األمريكي بأنه عدو لإلنسانية وقاتل لهـا   )5( " .قضية فلسطين وقضية الخليج     
                                                

  . 31ص  الحلم المسروق ، الفصل الثاني ، ،صافي  صافي    )1(
  . 114 محمد توفيق الصواف ، االنتفاضة في أدب الوطن المحتل ، ص  )2(
  . 33، ص ج اإلنساني في أدب غسان كنفاني نجمة خليل حبيب ، النموذ  )3(
  . 3 ، الفصل الثاني ، صصافي  صافي ،  الحلم المسروق   )4(
 .  19، ص . ن . صافي  صافي ،  م  )5(
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تباهوا بحبهم للطيـر وأذاعـوا برنامجـاً        " وتشير إلى التناقض بين قولهم في اإلنسانية وممارستهم         
مصوراً عن غراب البحر وهو مبلل بالنفط، يأخذونه ويغسلونه ويعالجونه بينما يصطحبون الـدجاج              

 ويمكن   .)1(. "  وفي مواقع المواجهة لتكون دليلهم إن كان هناك هجوم كيماوي          في ثكناتهم العسكرية  
تجسـيد لكـل المعـاني السـيئة والقـيم الهابطـة ،       " إجمال صورة اآلخر األمريكي هنا على أنها  

واالنتهازية والعدوانية والكراهية واإليذاء ، هو الجانب األسود للحياة على األرض ومجهض لكـل              
  . )2(. " لة ، والجوانب المضيئة لإلنسانية ، وهو رائد وراعي    الظلم المعاني الجمي

 من خالل تأثير إعالمه السلبي ، ومن الجدير ذكره أن الفلسـطيني  ويظهر اآلخر اإلسرائيلي  
كان مضطراً لمتابعة اإلعالم اإلسرائيلي في تلك الفترة ؛ ليعرف كيفية حماية الغرف مـن السـالح                 

لمناطق التي سيتم توزيع الكمامات الواقية فيها حيث لم تكـن السـلطة الوطنيـة           الكيماوي ومعرفة ا  
اإلذاعة اإلسرائيلية طلبت   :" الراوي مروان   "فقد ورد على لسان     .  الفلسطينية موجودة في تلك الفترة    

منا جميعاً أن نتابعها ، إنها تحاصرني ، تضعني في سجٍن رهيب ، لماذا أصدقها ؟ سواء صـدقتها                   
 وهو إعالم موجه لمحاصرة الفلسطيني والنيل من عزيمتـه        )3(. " بتها فأنا مجبر على سماعها      أم كذ 

؛ فتظهر األغاني التي يتم بثها في زمن محدد لتتغير معانيها الفنية وتتحول إلى وسيلة للقهر والكيـد                
"  اللوزيـة  على جسـر " هي مجرد تحذير مباشر لنا ولكل العرب وأغنية   " ال تلعب بالنار    " فأغنية  

صـفارة  " تنتقل  بنجوى إلى جسور العراق المهدمة أما الصوت الوحيد الذي تطرب له  نجوى  هو          
 ومـن مظـاهر     )4(. " يعلن عن هجوم صاروخي على إسـرائيل        ) نحمان شاي   ( اإلنذار وصوت   

غتها ذلك التلفاز   التأثير السلبي والسياسة الموجهة لهذا اإلعالم الذي ما فتئ يستهتر بالثقافة العربية ول            
يشوه ويحور كّل شيء ، تتغير الكلمات والعبارات بحيث تصبح الجمـل مكسـرة          " اإلسرائيلي الذي   

بهدوء " شرموط  " ومبعثرة وصعبة التفسير ، ويظهر ذلك في الترجمة إلى العربية فمشروط تصبح             
. مضـايقات   : اوضـات   مف: الثـورة  الروثـة      . الحـدوة   : الوحدة  . المالس  : السالم  . بدهاء  : 

 . )5(. " السفل طيني : الفلسطيني 
على أنه بربري ، لم يرق يوماً إلى المستوى الحضاري          نظرة اآلخر إلى الفلسطيني     وتظهر  

يظنون إننا بربريون ، ننقل الماء على رؤوس نسائنا ، وعلى جنبات حميرنا ، ونتبرز               " الذي يعيشه   

                                                
  . 28 ص  ، ، الفصل الثانيصافي  صافي ،  الحلم المسروق   )1(
  .  174، صوائي الفلسطيني صبحية عودة زعرب ، الشخصية اليهودية اإلسرائيلية في الخطاب الر )2(
  . 21 ، ص . س . صافي  صافي ،  م   )3(
  . 25 ص ،. ن . صافي  صافي ،  م  )4(
  . 38، ص . ن . صافي  صافي ،  م  )5(
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لخوف من الفلسطيني الذي يتحين الفرصة من أجـل القضـاء    كما يالزمه هاجس ا)1(. " في العراء   
إنهـم  " عليه وهو ما يبرر لهم قتلهم للفلسطيني دون رحمة فقد ورد على لسان أحـد االسـرائليين                  

حيث عمل إعالم اآلخر     " )2(. " يريدون قتلنا بصورة وحشية وبال رحمة، أشعر بالفخر ألنني قتلتهم         
.  كل الوقت من قبل ذلك العربي الذي يتهيأ للهجوم والقضاء عليـه           على إقناع شعبه دوماً بأنه مهدد     

كما اهتم التعليم بغرس هذه الصورة للعربي في األذهان من أجل تكريس العداء للعرب ، مما جعـل              
 )3(. " هذه الصورة المشوهة جزءاً من ثقافة المجتمع اإلسرائيلي 

ضمن تيارين ، وقد مثل  الشهيد  خالد          أما النظرة إلى اآلخر من قبل الفلسطيني فقد ظهرت          
يجب أن نقنع جيراننا بأننا نريـد       " التيار الذي يعتقد بإمكانية السالم والحوار والتعايش بين الشعبين          

السالم ، ويجب أن نصل إلى كّل بيت ، فلسطينياً كان أم إسرائيلياً ، حتى الجنود يجـب أن يقتنعـوا           
ه النظرة من خالل فكٍر إنساني حالم بأن يسود األمن واألمان هـذا              وتأتي هذ  )4(. " أننا نريد السالم    

ما معنى أن تهدر دماء الهنود المسلمين والهندوس على موقع أثري قـديم      " العالم الذي يتسع للجميع     
بينما يموتون من الجوع ، ما معنى الكره المتواصل بـين اليابـانيين والصـينيين أو بـين الهنـود            

 وتختلف بقية الشخصيات من حيث قناعاتها بجدوى السالم والحوار مع اآلخـر             )5(. " والباكستانيين  
السـالم عنـدهم أن نكـون سـقائين         :" وترى فيه استسالماً ويرد ذلك على لسان نجوى حيث تقول         

 "      وحطابين في خدمتهم ، السالم معهم هو أن نقبل بالعيش معهم دون إبداء أية مالحظة تخدش                
 ويرد استنكار مروان  لهذه الكلمة التي فقـدت          )6(. " طفل أو محارب أو مستوطن      امرأة أو   " حياء  

معناها الحقيقي وأصبحت بمضمونها اإلسرائيلي كلمة تثير االشمئزاز ، كما يستمر كل من  محمـد                 
و فضاء  في مواجهة اآلخر مما يعطي بعداً رمزياً برفض الجيل القادم لمضمون السالم الحالي كما                 

غير ناضج  " فاآلخر بالنسبة لهذه الشخصيات يبدو      . اية  خالد  ومقتله رمزاً في االتجاه نفسه          تأتي نه 
 .)7(" وموهوم عدائي  لتحمل مسؤولية السالم وغير قادر على التعايش مع جيرانه، وهو 

 
 

                                                
  . 26، ص ، الفصل الثانيصافي  صافي ،  الحلم المسروق   )1(
  . 27، ص .  ن . صافي  صافي ، م  )2(
  . 42، ص دب اإلسرائيلي وليد أبو بكر ، صورة العربي في األ  )3(
  . 17 ، ص . س . صافي  صافي ،  م   )4(
  . 16، ص .  ن . مصافي  صافي ،   )5(
  . 2،  الفصل الرابع ، ص ن . صافي  صافي ،  م  )6(

  . 185 ، صورة اآلخر في الشعر الفلسطيني ، صطه  المتوكل )7( 
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  :الغربة -ج 
  واالغتراب من حيـث تـأثير المكـان الجديـد           في الحديث عن الغربة    لقد أسهبت الرواية  

واختالف الثقافة ، ومشاعر الشوق والحنين للوطن ، وما تعرض له المغتربون الفلسـطينيون فـي                
ويبـدو أن اإلنسـان     . ." الكويت من مظاهر التمييز أثناء حرب الخليج وآثار هذه الحرب علـيهم             

شـديد  الفلسطيني بحكم تكوينه النفسي والبيئي والفكري يكون عزيز النفس جياش العواطف ، إذ هو               
 . )1(. الرفض لألشياء التي تحط من قيمته 

ويصور الراوي  مروان  مشاعر المغترب الذي يصر على البقاء بعيداً عن وطنـه بسـبب              
كما تظهـر مشـاعر   . اإلغراءات المادية التي توفرها الغربة ، وبسبب الشعور النسبي باألمان فيها        

تمنيت أن أصل الـوطن وأصـبح        " :مروانالشوق والحنين المستمرة للوطن حيث ورد على لسان         
  )2(. " بلون ترابه ، حيث ال أشعر بالغربة وال االغتراب ، وهكذا انبعثت فـي الحيـاة مـن جديـد        

ال يسلم الرجال على النساء باأليدي هناك ، يجلـس          "  العادات والعالقات في الخليج      ةوتختلف طبيع 
خلف باب الصالون تنادي الزوجة زوجها أو تطلق        الرجال معاً وتجلس النساء في مكاٍن آخر ، ومن          

  )3(. " إشارة ألن يأتي ويأخذ حصة الرجال من الشاي والقهوة 
بلهجة أهل البلـد ، ويبـرز   " أينبي " ويعامل الفلسطيني المغترب كأجنبي وتطلق عليه صفة     

ـ         " التمييز من خالل أغاني األطفال عندهم        ذا هنـدي   هذا مصري فولي ، هذا فلسطيني حمصي ، ه
  ، وتبدو إقامة عالقات اجتماعية مع أهل البلد غاية فـي التعقيـد            )4(. " ناسي ، وهذا فلبيني سليني      

والتداخل حيث تسود نظرة دونية إلى األجانب الذين يمكن أن يتعرضوا للضرب إذا دخلـوا بعـض              
يرانه الـذين قـد     مناطقهم ، كما أن زيارة أحدهم إلى بيت من بيوت المغتربين تجعله محط أنظار ج              

 .  ينظرون إليه بريبة وتشكك وفساد أخالق 
ويصف الراوي العالقة بين المغترب في الكويت وأهلها بأنهـا تناحريـة ، حيـث يعتقـد                  
األجانب  أن لهم الفضل في بناء الكويت الحديثة ، ويعتقد أهل البلد بأنهم قد جاءوا لسرقة أمـوالهم                   

  وتظهر دعوة الكاتـب      )5(.  كان حظهم من التعليم أو الثقافة        وهم ينظرون إلى األجانب كخدم مهما     
إلى ضرورة البقاء في الوطن رغم كّل الظروف الخانقة فيه من خـالل النهايـات التـي رسـمها                   

فالراوي قد فقد أمواله ومدخراته وتوفيت ابنته ميسون التي أنجبها في بـالد             . للشخصيات المغتربة   
                                                

  . 9 الشعر والقضية ،  ص ،نادي ساري الديك ، محمود درويش   )1(
  . 6، الفصل األول ، ص صافي  صافي ،  الحلم المسروق   )2(
  . 9 ص ، . ن . م ،في صافي  صا  )3(
  . 13، ص . ن . صافي  صافي ،  م  )4(
  . 14، ص . ن . صافي  صافي ،  م )5(
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ر  جميع أفرد أسرته في ملجأ العامرية وأصبح مشرداً ينتظر موافقـة             الغربة ، وفقد أخوه عبد القاد     
ن لسان حاله يقول أن جميع اإلنجازات فـي الغربـة مهمـا             كأالحكم العسكري كي يزور وطنه ، و      

عظمت فمصيرها إلى الزوال ، وأن اإلنجاز المادي أو المعنوي الحقيقي هو الذي يحققه اإلنسان في                
 .وطنه 

ى أن هذه الرواية قد كتبت في ظل حرب الخليج ، لذلك نجد أن الخطـاب                وتجدر اإلشارة إل  
السياسي قد طغى على بعض أجزائها، وقد عاش الكاتب هذه الفترة مع أبناء شعبه في مخيم قـدورة                   
يلتقط آمالهم ويعيش أحزانهم ، وصدماتهم ، فقد وردت الكثير من المشاهد التي تصور تفاعل الناس                

الجميـع كـانوا فـي       " :ب واآلمال التي علقوها عليها ، ويصفهم الراوي بقوله        مع أحداث هذه الحر   
انتظار الجديد وها هم يجدونه ، بعثت فيهم العروبة مرة واحدة ، كانوا أكثر قربـاً مـن أي وقـت                     

 ونراه يصف مرارة الخيبة بعد هزيمـة  )1(. " رأيتهم فيه ، بعث فيهم المارد العربي الذي نام طويالً           
تالقت العيون حزينة ومشمئزة ، ورأيت دموعاً في المآقي ، وغصات في الحناجر  سـاد     " : العراق

 وعلى ذلك يمكن اعتبار هذه      )2(. " هدوء ، راحت العيون تتطلع نحو األرض ثم خرج كّل إلى بيته             
 )3(. " صرخة إدانة ضد المحيط الخارجي القاتل للحلم والملوث لحياة اإلنسان" الرواية 

 فيظهر التعاضد والتكاتف بين أفراد الشـعب الفلسـطيني فـي            الصعيد االجتماعي ى  أما عل 
المحن والشدائد حيث يعتبرون أنفسهم أسرة واحدة تجمعهـا وحـدة المشـاعر ويوحـدها الهـدف                 
والمصير، ونرى ذلك في أكثر من مشهد في الرواية ومن ذلك تضامن الناس مع زوجة الشهيد خالد                 

غاب شباب الحي وجاءوا بهديـة،  : " الدة  فضاء حيث ورد على لسان نجوى     والتفافهم حولها بعد و   
جاءت النساء بهدية وجاء الرجال بهدية ثالثة، لم أكن أعرف بأن الحي استطاع تنظيم نفسـه لهـذه                  

  .)4(. "  الدرجة 

                                                
  . 22، ص  ، الفصل األولصافي  صافي ،  الحلم المسروق   )1(
  . 6، الفصل الثالث ، ص .  ن. م   ،صافي  صافي   )2(
 .  13نزيه أبو نضال ، التحوالت في الرواية العربية ، ص   )3(
  . 35 ، 34، الفصل الثاني ، ص . س . م  ،صافي  صافي   )4(
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 الصعود ثانية  :  المبحث الثالث 
  : )1(  تلخيص الرواية -1

 عربية لم يحددها الروائي بل أعطى األمكنـة مـن الصـفات    تدور أحداث الرواية في دولة 
الجغرافية ما يالئم أية دولة وذلك إلضفاء صفة العموم والشمولية وتتحدث عن مشكلة طالما تناولها               

األمر الذي يولد صـراعاً نفسـياً       . فكر اإلنسان األديب وهي االعتراف تحت وطأة التعذيب والقهر        
أما زمنها فهو آخر السـبعينيات وأوائـل        . ي محاسبة الذات واآلخرين   رهيباً تتخلله لحظات قاسية ف    

  .1982الثمانينيات حيث االجتياح اإلسرائيلي للبنان سنة   
يلتقي ماجد بمجاهد الذي يحمل فكراً مختلفاً في زنازين التحقيق، ويبدوان فـي حالـة مـن                 

ة التي تغفل إنسانية اإلنسان وتتباين      اإلعياء الشديد ، ويبدأ كّل طرف بنقد األحكام واألعراف الحزبي         
شخصيات الحزب الواحد في تبرير االعتراف أثناء التحقيـق ،حيـث أن همـام اليسـاري يعتبـر                  

 . االعتراف خيانة ، أما حسين فيعتبر أن االعتراف جائز أحياناً 
وتمضي الرواية على لسان الكاتب بضمير المتكلم في سرد رحلة العذاب وطرق التعـذيب              

هيبة ، والقمع الجسدي والنفسي الذي يتبعه النظام السياسي من أجل الحصول علـى االعتـراف                الر
ويلتقي ماجد برفاقه في السجن ، فتتغير معاملة هشام له بعد علمه عن اعترفه في التحقيـق ، كمـا                    
يحتد  حاتم ويوشك أن ينقض عليه ،ويتم نقله إلى غرفة أخرى ،  هي غرفة المجـرمين بـالعرف                    

دني ، فيظهر أحمد قاتل أبيه الذي اعتدى على زوجته ، وآخر مزور لجواز السـفر مـن أجـل                    الم
 .العالج ، وثالث متعاٍط للحشيش وتظهر األبعاد اإلنسانية في هذه الشخصيات ودوافع جرائمهم 

ويكشف ماجد عن سبب اعترافه ، حيث ادعى والده أن والدته مريضة جداً ممـا أدى إلـى            
اكتشف الحقاً أن هذه مجرد كذبة في محاولة من األب إلنقـاذ ابنـه مـن االعتقـال                  انهياره ، وقد    

وهذا شبيه بما فعلته أنيسة أخت رجب في شرق المتوسط ، حيث ساهمت األخبار التـي                . والتعذيب  
أنيسة التي دمـرت حيـاتي ،   : " نقلتها له عن عذابات أمه ومرضها في انهياره ، حيث يصفها بقوله       

  )2(" . ألخيرة في السجن جحيماً ، كانت تنقل إلي حقارات العالم الخارجي وانتهاءه جعلت أيامي ا
يخسر ماجد عالقته بمحبوبته ريم بعد صراٍع مرير مع نفسه، ويقرر أنه إنسان آخـر بعـد                 
االعتراف ويحتاج إلى بناء نفسه حسب رؤية جديدة ويمضي في السجن مدة ستة أشهر، األمر الذي                

تي عقدها معه المحقق الذي يخبره أن الفترة التي قضاها في السجن كانـت عقابـاً                ناقض الصفقة ال  
" لنواياه ضد النظام ويلجأ إلى بيت خاله بعد خروجه من السجن لتبدأ رحلة البحث عـن الـذات أو                    

                                                
من ، تضمها مئة وسبع وسبعون صفحة  ، وتقع في خمسة فصول1994 صدرت عن دار الكاتب في العام   )1(

 .القطع المتوسط   
  . 44المتوسط ، ص   عبد الرحمن منيف ، شرق)2(
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ويبقى تحت مراقبة أجهزة األمن ولكنه يواجههم بسخرية وثبات حتـى           " التكفير عن ذنب اعترافه ،      
  .)1 (. مراقبته يقلعوا عن

اكتشفت أن عالم السياسة والعمل السري ليس هـو         " ويبدأ بمحاسبة فردية وحزبية صريحة      
كّل شيء ، اكتشفت أنني تركت دراستي وأهلي وأقاربي وحتى مشروع خطبتي ، عرفت أن هنـاك                 

  . )2(" أشياء غير السياسة البحتة من حقي أن أعيشها 
م القاضي والتي تتضمن اعترافه على همـام وكانـت تلـك            ويقرر ماجد أن يلغي إفادته أما     

خطوته األولى في طريقه لعالج نفسه ، األمر الذي يلقي به في السجن مرة أخرى ولكن هذه المـرة          
  )3(" أهالً يا رفيـق     .. عانقني وقبلني قائالً    : " على طريقته ويستقبله  هشام  استقبال من قبل توبته           

أن حاتم وهو مسؤول حزبي كبير قد تعاون مع النظام مقابل إطالق سراحه             وفي السجن يفاجأ ماجد ب    
 . 

تدب النشوة في قلبه بعد قراره الشجاع ويعيش حياة سعيدة في السجن ويحظى باحترام كـل                
 . رفاقه ويبدأ بطرح وجهة نظره وإن اختلفت مع حزبه ورفاقه 

كن همامـا يقـرر وجـوب    يقرر ماجد العودة إلى أرض الوطن بعد خروجه من السجن ، ل        
ذهابه إلى بيروت لمواجهة االجتياح اإلسرائيلي لها ، وأثنـاء االجتيـاح يشـارك ماجـد ورفاقـه                  
والمعتقلون السياسيون من مختلف االتجاهات السياسية ، في إرسال برقيات التضامن مع المقاومـة               

 . وشجب العدوان وإعالن اإلضراب في السجن 
قرر يإلى أرض الوطن ، وينال قراره احترام مسؤوله هشام الذي           وأخيراً يقرر ماجد العودة     

 . أن يرسل رسالة إلى الرفاق لالهتمام به
 

  المضامين الروائية -2
  :تجربة االعتقال - أ

أن األدب ينزع   :يعود اهتمام الرواية العربية بقضية السجن السياسي إلى عدة عوامل منها            " 
التجربة تحدياً للمبدع ال بد له من أن يجابهـه كمـا أن             بطبيعته إلى الحرية حيث تمثل هذه       

العالم العربي أصبح من أكثر مناطق العالم خرقاً لحقوق اإلنسان وصارت أنظمتها الحاكمـة     
 .  )4(. " هي األشد استبداداً وتعسفاً في معاملة المواطن العربي

                                                
  .113 ص الصعود ثانية  ،صافي صافي ، ) 1(
  133، ص .ن . ، م  صافي    صافي  )2(
  . 148، ص .ن . ، م   صافي   صافي  )3(
  . 180، ص" القيم السياسية في الرواية العربية "  النص والسلطة والمجتمع ،  عمار علي حسن  )4(
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كمـا صـورت أسـاليب     تعرضت الرواية لتجربة االعتقال وتأثيرها على النفس البشرية ،       

التعذيب الرهيبة التي يتعرض لها المعتقلون، والمهانة التي تترك آثاراً قاسية ال يفلـح الـزمن فـي                
محوها ، كما تناولت العالقة بين المعتقلين ، وصورت مشاعر األهل واألقارب وخوفهم الشديد على               

ع الرأي اآلخـر ومصـادرة   العون لهم في ظل نظام عربي يقوم على قم يد  أبنائهم وعجزهم عن مد     
والسجن الكبير وهو الحياة فـي ظـّل القهـر    " الصغير " الحريات ، كما قارنت الرواية بين السجن      

ومصادرة الحريات ،  وصورت رحلة الصعود اإلنسانية من مرحلة السجن الداخلي وهـي مرحلـة        
من أوهامهـا وخوفهـا     الجمود الفكري والخوف والوهم إلى مرحلة التحرر الداخلي وانعتاق الذات           

حيث تجد أمنها وسعادتها من خالل االلتصاق بالجماهير وهي حرية يمكن لإلنسان أن يشـعر بهـا                 
 . حتى وإن تواجد بين القضبان 

 
 :  اآلخر - ب

وذلك من حيث أنه يشكل       القائم على مصادرة الحريات ،     النظام العربي  ويمثله في الرواية  
الحيطة والحذر منه ألنه ال يؤمن جانبه ، والعالقة معـه تقـوم             مصدراً دائماً للقلق ، ويجب اتخاذ       "

 ويتشكل التناقض في هذه الرواية بين النظـام العربـي وأحزابـه             )1(. على أساس غالب ومغلوب     
السياسية ، وتبدو العالقة بينهما في الرواية قائمة على التناحر والنزاع ، األمر الذي يحد من فاعلية                  

ر آفاقه التي تصبو إلى الكرامة والعدل والتحرر من قيود الخوف والتهديـد ،              المواطن العربي ويأس  
أطرافـاً  " بالنسبة للفلسطيني قد مثّـل            اآلخرف. ليأخذ دوره اإلنساني في عملية البناء الحضاري        

أخرى ال تقف في مقابل األنا وقوفاً ضدياً ولكنها تمثل صورة من الخذالن أو االنحياز إلـى اآلخـر         
 شكٍل من األشكال ، فالعربي الذي يمتلك وطناً التجأ إليه الفلسطيني وعـانى فيـه مـن القهـر                    بأي

  .)2( . " والغربة وعدم االستقرار 
مـن أجـل    " نظام الـوادي    " وقد عمم الروائي األمكنة من خالل اإلشارة إلى المكان باسم           

موضع االنتقاد ولكنه طال األحزاب     شمولية التناول والوصف والنقد ؛ فلم يكن النظام السياسي وحده           
 النظام صورةالرقعة القاتمة في هذه العالقة وقد جاءت        أيضاً التي تساهم بدورها في زيادة        السياسية

 : في الرواية كما  يلي 

                                                
  .21، ص صورة اآلخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه ،   لبيبلطاهرا  )1(
القاهرة " اآلخر في الرواية الفلسطينية المعاصرة "   بعنوان  )  دكتوراةأطروحة(  حسن قسيم محمد عبيدات ،  )2(

  . 6 ، ص 2002، جامعة القاهرة 
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 كتناقض يهدد استمرار السلطة ، حيث يبدو الحفاظ على هـذه            النظر إلى األحزاب السياسية   
أي  " :فقد ورد على لسان أحد رجال المخـابرات       " لمركزي للنظام   السلطة واستمرارها هو الهدف ا    

نظام ال يستطيع الصمت ، إنه ألمر طبيعي أن يدافع عن نفسه ، كل األنظمة تدافع عن نفسها  ونجد                    
تكلم كما تريد ، لكن ال تنخرط في عمل سـري    " :النظام مع حرية القول ولكنه ضد حرية األفعال       

 القتل والبطش في مواجهة األحزاب المعارضة حيث ورد على لسان مجاهد             وهو يعتمد على   )1(. " 
كنا نختفي بين النـاس لكـنهم       .. لقد سحق الشعب سحقاً ، أبادوا أحياء بكاملها ، أبادوا السجناء            : " 

"   وتظهر صورة النظام مستهتراً بإنسانية الفرد المعارض ، ويطلق لفـظ              )2(. " كانوا يبيدون الناس  
 ربطـوا رجلـي     "   :حيث ورد على لسان ماجـد     . لى أبشع ممارسات التعذيب واإلذالل      ع" حفلة  

ينزل من السماء فتنزل يده كالمهـدة وتلقـي       " أبو سمرة   " بحبال ورفعوها ، أمسك بي اثنان ورأيت        
 . )3(. " بحملها على رجلي وتبتعد ، تعلو وتسقط محدثة دوياً في جسدي 

 
 ، فيظهر في الرواية أن النظام يرى أن المواطن الصـالح هـو              لناسأما عن العالقة بين النظام وا     

المخلص للدولة ، أما الناس فقد ملوا األحزاب وملوا النظام أيضاً ، لكنهم يتعايشون معه كمـا أنهـم          
يركضون وراء لقمة العيش ، ويعيشون على فتات النظـام وهـم يـرون أن السياسـة ال تطعـم                           

ألمثال الشعبية التي تدعو إلى تجنب المواجهة مع النظام ،وتدل على عالقـتهم            ، وتتردد ا   )4( .خبزاً  
القائمة على النفاق أو الخوف ، ويبدو التعاطف الحذر من الناس مع المعارضين ويظهر ذلـك فـي                  

ورفاقه إلى الهرب من كمين ألجهزة األمن ، كما ويظهر ذلك من            "  ماجد" موقف المرأة التي دعت     
أرسـلوا   " :براء الخطوط عن قبول دعوة أجهزة األمن من أجل   تثبيـت اعترافـه        خالل اعتذار خ  

  .) 5( ."ألكثر من خبير خطوط وحين علموا بتفاصيل القضية اعتذروا 
 

 :النزعة اإلنسانية: ت 
 لقد مثلت شخصية ماجد في رحلتها عبر ذاتها وتناقضها مع المظاهر السلبية في المجتمـع               

أما ذكـره   "  الحزبي رؤية شاملة من أجل الوصول بالفرد إلى قيمته اإلنسانية            العربي ونقدها للجمود  
ـ        كمـا  ةلطائفة معينة فهذا يعني االنتماء القومي واألممي التي هي روح إنسانية أكثر منها أيديولوجي

                                                
 . 37، ص .   "  الصعود ثانية" ، رواية  صافي    صافي )1(
  . 16ص ، . ن . ، م  صافي    صافي  )2(
  . 61 ، ص.ن . ، م صافي   صافي    )3(
  .117، ص .ن .   م ،صافي   صافي    )4(
  .162ص ، .ن . ، م  صافي    صافي  )5(
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 وهو ال يرى في معاناته النفسية والجسدية سـبيالً مـن أجـل تحسـين                )1(." نحسها في فكر ماجد     
الخيار الوحيد أمامي حتى أعود إنسـاناً  " : الحزب بعد اعترافه ،   وقد ورد على لسانه  صورته في   

  وهو يرى في تلك المعاناة معركة الحياة ويرى موقعه فيها من خالل احترامه لنفسه وللشـعب                )2(" 
 في تصويرها األلـم اإلنسـاني النـاتج عـن           "شرق المتوسط   " وتلتقي هذه الرواية مع     . والقضية  

: " ضطهاد والظلم حيث ورد على لسان بطلها رجب في وصفه لعذابات البشر من منابت مختلفة                اال
كانت أفواههم وهي تصرخ بتلـك اآلهـات         . أمس فوق ظهر الباخرة ، كانوا يغنون بشكٍل مختلف          

  . )3(." تحمل معنى ألم اإلنسان ، رأيت دموعهم المتحجرة في عيونهم 
ام السياسي والمعارضة كونهما يهمالن هذه القيمـة ويعتبرانهـا        ومن هنا كان نقد ماجد للنظ     

فمتخذو القرارات يعتبرون بقية البشر مجرد أدوات لتحقيق لمطالبهم ،  مـا         :" آخر همها فنراه يقول     
  .)4(." أحلم به هو أن يكون هناك تطابق كامل بين القرار والوضع اإلنساني 

ث عن التناقض االجتماعي، رجل ، امـرأة، ذكـر          ينزع للحدي "     وفي اإلطار نفسه نراه     
أنثى وهو ينظر للمرأة على أنها إنسان قبل أن تكون أنثى ، هذه هي النظرة الحضارية عنـده وهـو        
. في الوقت نفسه يحب ويعشق ويحس بها كأنثى دون أن ينزل من المستوى اإلنساني عنده وعندها                 

جناء الجنائيين وتستمع لمشاكلهم وتعيشها وتعتبـرهم   ونجد هذه الشخصية اإلنسانية تقترب من الس    )5(
ضحية المجتمع الذي داس إنسانيتهم ثم عاملهم كمجرمين ،  ونجد الراوي يصاب بحالة شديدة مـن                 

وجـدت  "  :الحزن بعد إعدام  أحمد  الذي قتل أباه العتدائه الجنسي على زوجته وهو يصفه قـائالً          
 الغناء والعزف على أوتار العود ، كان يغني والحزن يتناثر           أحمد أكثر إنسانية ونضجاً ، كان يهوى      

يوظف ثقافته الدينية واألدبية والفنية والتي هي جـزء مـن           كما نالحظ أن ماجدا     .  )6(" من عينيه     
الثقافة اإلنسانية ويستعين بها من أجل الوصول إلى ذاته اإلنسانية التي لم يستطع الحزب أن يحد من                 

حالة السعي الـدائم    " ومن هنا فإن رحلة ماجد في الصعود تمثل               .  من قهرها    تطورها وال النظام  
نحو اإلنسانية الكلية التامة التي يتطلع إليها ، إنه يريد أن ينفذ إلى رحابة اإلنسان الكّل ليتخلص مـن       

                                                
رصد ظاهرة استدعاء الماضي وظواهر أخرى ، مجلة دراسات ، العدد السابع :  مقالة بعنوان  تحسين يقين ، )1(

   .69 ، ص 2001والثامن ، 
  .121، ص   الصعود ثانية،  صافي  صافي  )2(
  . 133 ص  ، سط   عبد الرحمن منيف ،  شرق المتو )3(
  . 154ص  ، . س . م  ،صافي   صافي )4(
  . 70، ص . س . م  رصد ظاهرة استدعاء الماضي وظواهر أخرى ، : مقالة بعنوان  تحسين يقين ،)5(
  . 77ص، . س . ، م صافي  صافي)6(
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ـ  " ولعل ذلك يأتي من      )1(. " ضيق اإلنسان الفرد   ره  نظرة األديب إلى األدب الكبير الذي يصلح لعص
ولكّل عصر وينفع الناس ويعرض لشؤونهم ، ويوجه حياتهم في جيلهم ثم يمضي بعد ذلـك لينفـع                  
الناس في كل األجيال حيث ينظر بإحدى عينيه إلى الوطن الصغير ممثالً في بيئته وزمنه ، وبعينـه               

من محليـة    والروائي ضمن هذه النظرة ينتقل       )2(. " األخرى إلى الوطن األكبر ممثالً في اإلنسانية        
فاألديب المعاصر يمكن أن يصغي إلى نبض الحيـاة        " التجربة إلى إنسانيتها حيث ال تعارض بينهما        

في أضيق زقاق من قريته التي ال موضع لها على أي مصور جغرافي ، محلقاً في الوقت نفسه فـي    
  .)3(" رحاب األفق اإلنساني ، فوق كل الحدود 

 :ومنها ، ا وقد ظهرت عدة نماذج له : المرأة  - ث
كل أمهـات  لتبدو ك اسماً  الكاتب ولم يعطها ، "أم ماجد   " وظهرت مالمحها من خالل      :األم 
 ونراهـا توصـيه     أبنائها  تربية   ظهرت صبورة ، تتحمل المشاق واآلالم من أجل       ، حيث   المعتقلين  

ا سيلم به بسـببها      وكأنها تستشعر م    ،  وحماية لمستقبله   ، بعدم االقتراب من عالم السياسة خوفاً عليه      
وقد   ، وهي سبب إحساسه اإلنساني المرهف حيث زرعت فيه قيمة حبه لذاته ولآلخرين منذ الصغر             

ونراها ينفطر قلبها حزنـاً عنـد       . رأى في انتمائه السياسي طريقة للدفاع عن اآلخرين المظلومين          
هم جميعاً وهي تشكِّل المالذ     لقائه في السجن ، وتشعر أن كل السجناء أبناؤها وتدعو اهللا أن يفرج عن             

اآلمن والقيمة اإلنسانية التي ال تتغير بتغير الظروف ، وهي تبرز معاني التسامح والعفو مهما بلغت                
األخطاء فنراها تعمل على رفع معنوياته في السجن رغم وصيتها له باالبتعاد عن عـالم السياسـة                 

"   إلى أمها بعد أن تزوجت من المناضـل           كما تلجأ  زينب    )4(وتطلب منه أن يواجه الموقف كرجل       
  .)5(. " زينب أفرج عنها وعادت إلى أهلها إنها اآلن بين أحضان أمها " رغماً عنها " همام 

التي تتحمل بعض المسؤوليات النضالية حيث تظهر كحلقة وصل بـين           " أم هشام   " وتظهر  
م بأنه سيرسل رسـالة لألصـدقاء      أخبرني هشا " التنظيم داخل السجن وخارجه فقد ورد على لسانها         

  .)6(." هناك ، يوصيهم باالهتمام بك ، أعطني عنوانك 

                                                
  . 186صعبد الرحمن ياغي ، جوالت في النقد األدبي،   )1(
  . 307 ، ص  توفيق الحكيم ، فن األدب )2(
 .  213قيم جديدة لألدب العربي القديم والمعاصر، ص  ، عائشة عبد الرحمن )3(
  . 176ص  ، الصعود ثانية،  صافي    صافي  )4(
  . 96 ، ص .  ن . ، م  صافي    صافي  )5(
  . 177، ص . ن . ، م صافي   صافي    )6(
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 يبدو األثر الكبير للثورة في النهضة النسائية وفي تطور المفـاهيم            ثحي :  المرأة المناضلة 
أنها كيان خاص مستقل ، له حقوقه وعليه واجبـات تجـاه         "  واألفكار بالنسبة للنظر إلى المرأة على     

التي تظهر عضواً نشطاً في الحـزب  تقـوم   " زينب "  ويظهر ذلك من خالل شخصية     )1(" ه      وطن
بمهامها النضالية ، وتلتزم بالقرارات الحزبية شأنها في ذلك شأن الرجل ، وهـي تملـك قراراتهـا                  
الخاصة في السفر إلى بيروت والزواج من الشخص الذي اختارته ، وال تولي العادات االجتماعيـة                

الـذي  " :اهتمام فتتحدى رغبة أمها في إقامة حفل زفاف لها ، ويرد على لسانها مخاطبة أمهـا                 أي  
أريده يعيش اآلن في الوادي وال تنسي أنني أرضخ لقرار حزبـي بغـض النظـر عـن المسـائل                    

أما النظام فإنه ال يسجن النساء بتهم سياسية حيث تـم اإلفـراج عـن                 . )2(. "  االجتماعية التافهة   
 . ب وزوجة هشام  بعد التحقيق معهما عدة ساعات زين

الرجـل  " كما يظهر أن عمل المرأة النضالي هو الذي يحقق لها مبدأ المساواة مع الرجـل                
  .)3(." ينقل البيانات ويوزعها ويقاتل ،  والمرأة إذا قامت بنفس العمل أصبح ال فرق بينهما 

لحزب واالنفالت من عقال أعرافهـا      وتظهر بعض مالمح التحرر االجتماعي لدى أعضاء ا       
من خالل سماح همام لزوجته المناضلة زينب بالسكن مع ماجد في نفس الشـقة وذلـك للضـرورة              

أما نظرة المجتمع لهذا التحرر فيظهر رافضاً له بشدة ويظهر ذلك من خالل موقف خـال                . األمنية  
ا يتبادلونها في البيت كما يعتبـر       صفة المومس واتهم الرفاق أنهم كانو     " زينب  " ماجد  الذي أعطى     

الزواج خارج المحاكم الشرعية مرفوضاً حتى وإن كان ذلك بسبب مطاردة أجهزة األمـن لزوجهـا      
 . )4(. "  هذا ليس زواجاً، لقد كنتم تتبادلونها "  :فقد ورد على لسانه

قف كـل   ويظهر نقد الجمود الحزبي وإهماله للعالقات اإلنسانية أكثر وضوحاً من خالل مو           
حيث اعتبرا أن سبب إطالق سـراحهما هـو   . من هشام وهمام لزوجتيهما المناضلتين بعد االعتقال    

االعتراف، فتخليا عنهما متجاهلَين بقسوة تامة قيمة المشاعر اإلنسـانية والحيـاة المشـتركة بيـنهم       
عتـراف   وجـه لهـا تهمـة اال   " ويظهر ذلك حين قرر هشام  أن يلتقي زوجته بعد إطالق سراحها         

وتظهر  )5(. " لن أتصل بك منذ اآلن      : أنكرت ، أبلغها بتجميد عضويتها لحين اتضاح األمور وقال          
 من خالل شخصية ريم وعالقتها بماجد وهي تمثل المرأة المحافظة التي تهدف من              صورة المحبوبة 

فـي زواجهـا   عالقتها مع الرجل إلى الزواج وبناء األسرة، وتظهر ضعيفة ال تمتلك حرية القـرار         

                                                
  . 118 مصر ، ص سيــد حامد النساج ، تطور فن القصة القصيرة في  )1(
  . 96ص،  الصعود ثانية ، صافي    صافي  )2(
  .  97ص،  .   ن . م  ، صافي   صافي    )3(
  . 94ص ، .  ن . م   ، صافي   صافي  )4(
  . 97  ص ،.  ن . ، م  صافي    صافي  )5(
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حيث تتزوج من غير ماجد حسب رغبة أخيها ، وهي التهتم بالثقافة بشـكل عـام وإنمـا تظهـر                    
في الوقـوف ضـد   " زينب " كشخصية رومانسية تدور في فلك عواطفها ولكنها ال تملك الجرأة كما   

كيف أزورك فـي هـذا   " رغبة أخيها، وال تجرؤ على زيارة ماجد في السجن وقد ورد على لسانها            
الوضع، كل الناس بمن فيهم خالك اتهموك بصفات ال أستطيع التلفظ بها، لقد كنت محاصرة فكيـف                 

 .  ، والحصار هنا هو طوق العادات والتقاليد في المجتمع )1(. " أزورك 
كما يعرض الكاتب للظلم العام الذي تتعرض له شريحة واسعة من النساء في عالقتها مـع                

فقد ورد علـى لسـان    . خفّى بين ادعاءات الحياء والمحرمات الجنسية    أزواجها، وهو ظلم إنساني يت    
هو الذي يبدأه وهو الذي ينهيه ، لم أسمع أن امرأة تطلب            : " زينب في معرض وصفها لتلك العالقة       

. ذلك من زوجها ربما لو فعلت ذلك لشك فيها ، ال يريدها أن تكون مثله ، فهو الرجل وهي المـرأة     
 ")2(.  

 الذي يظهر خمول الناس الفكري ومحدوديته ، حيـث  النقد االجتمـاعي شارة إلى وتجدر اإل 
تعمل الشريحة األوسع منهم من أجل توفير لقمة عيشها وال تمتلك رؤية شمولية نحو التقدم والتطور                
، حيث يؤثرون القديم رغم تخلفه على اللحاق بالركب الحضاري ويصرون عليه بسـبب تعـودهم                

فقد تسببت آليات القمع والقهر المنظم في آلة الدولة في المجتمع العربـي             " د ،   وخوفهم من أي جدي   
إلى كل أدران التخلف والتدني وسيادة الالعقالنية والتفكير المطلق والغيبي وإلغاء الحـوار والخلـق     

  وقد شمل هذا النقد بسطاء الناس ومثقفيهم على حد سواء، وقد ورد ما يشـير إلـى            )3(. " اإلبداعي  
ذلك من خالل موقف األطباء الرافض الستخدام األجهزة الدقيقة في العمليات مبررين ذلك بـأنهم ال           

وحاججهم األطباء األجانب بأن المتعة تكون بإعطاء معلومـات أكثـر        " يجدون متعة في استخدامها     
عجـاب   كما يظهر ذلك مـن خـالل إ  )4(. " دقة لصانعي اآلالت لتطويرها ، لكن العرب لم يقتنعوا   

كـانوا  " الناس بشرطي المرور الذي يعمل على تنظيم حركة السير بأعضائه متناسين التكنولوجيـا     
 وال يخفى البعد الرمزي في هـذا    )5(. " يخضعون إلشاراته ، يتناسون التكنولوجيا ويتبعون الحرفية        

إلـى الـوازع    المشهد حيث حاجة الناس المستمرة إلى من يضبط سلوكهم وينظم حياتهم وافتقارهم             
 . الذاتي في ذلك 

                                                
  . 142، ص  ،الصعود ثانية،  صافي    صافي  )1(
  . 103، ص. ن . ،  م صافي   صافي    )2(
  . 10عبد الرحمن أبو عوف ، القمع في الخطاب الروائي العربي ، ص   )3(
  . 125ص ، . س . ، م صافي   صافي    )4(
 . المكان نفسه   )5(
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جسراً يمتد إلى المستقبل امتداداً ال يحده شيء ، ومادة هذا           " لقد أقام الكاتب في هذه الرواية       
الجسر هو هم الكتاب بأفكارهم وأخالقهم وتمردهم على كل ما وجد من األكاذيب والحقائق أيضـاً ،                 

   . )1(. " حركة والتغيير فالحقيقة الموجودة ليست هدف الكاتب ، وإنما هدفه ال
 

                                                
  . 90 حسين مروة ، دراسات نقدية ، ص  )1(
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 اليسيرة :  المبحث الرابع 
 )1(:  تلخيص الرواية-1

تعتمد الرواية على مزج األسطورة بالواقع وتتخذ من التراث وسيلة لذلك؛ فاليسـيرة هـي               
( قرية فلسطينية تقع ما بين السهل والجبل ويمكن أن تكون أية قرية قبل عام الهزيمة والتهجيـر         

يمكن للقارئ أن يشاهد لوحات متناسقة عـن الريـف الفلسـطيني البسـيط والعـادات                ، و  )1948
والمعتقدات والبيئة ، كما أنها تتخذ معناها األسطوري من خالل األحـداث الخارقـة ومـن خـالل          

وهـي  " أشـيرة   " يقول المثقفون بأن اسمها األول كان       " التفسيرات المباشرة للراوي لسبب تسميتها      
أي الربة والسيدة العظيمة ، وعندما احتل البعل مكانته الرفيعـة  " أشيرة البحر " ، وهي   خالقة اآللهة   

  . )2(" ، وأصبح خليفة ، أصبحت زوجة له بحكم اإلرث 
" فظيعـة   " و  " أبو عمي   : " تبدأ الرواية بالحديث عن شخصيتين مركزيتين في الرواية هما        

نشأتهما وزواجهما ما أضفى عليهمـا طابعـاً   حيث أحاطت ظروف خارجة عن المألوف بوالدتهما و  
فقد ولد أيام الثلجة الكبيرة وتوفيت أمه في يوم مولده ورضع من معظم             " أبو عمي   " أسطورياً ؛ أما    

نساء أهل القرية أما أصله فربما يعود إلى قبيلة خزاعة وهم من العرب األقحاح الذين جـاءوا مـن               
ألم " أبـي عمـي   " فقد ولدت في نفس يوم مولـد  " يعة فظ" اليمن بعد خراب سد مأرب ، أما عن     

ولكنها قد تأخرت كثيراً عن اإلنجاب فدعت ربها في السابع والعشـرين مـن شـهر                " قابلة  " تعمل  
رمضان أن يرزقها مولوداً وقد كشفت عن صدرها فانبعث نور من السماء أفقدها وعيها ، فصـحت           

:  ويقول بعض أهالي القرية أنها تلعثمت وقالـت          "فظيحة  " وقد تجمع الناس حولها فأخذت تصرخ       
  .)3(."  فظيعة 

أما زمن الرواية فهو يمتد منذ خروج األتراك من فلسطين مـروراً باالنتـداب البريطـاني                
الذي كان ظالمـاً    " العابد  " وسيطرة اليهود على فلسطين ، وتبدأ أحداثها بالتداعي بعد مقتل المختار            

وكان " اليسيرة  "  القرى المجاورة ويكرمهم كرماً شديداً من قوت أهل          حيث كان يأتي بالضيوف من    
 .يقتل من يمنع عنه قوته

بعد انتشـار خبـر     " فظيعة  " و  " أبي عمي   " وتبدأ عالمات غير عادية تظهر على كل من         
مفاده أنهما يتكلمان ويجيبان على أسئلة الخلق رغم طفولتهما حيث يدخل عليهما األطفال الـذين لـم     

وهمـا  " عجيـز   " بلغوا سن الرشد فقط بعد أن يكونوا قد توضأوا ، وحدث أن دخل عليهما الطفل                ي
" نائمان ولم يرد عليهما السالم فأصيب بحالة من اإلعياء والهذيان واالنعزال فاستعان والده بالشيخ                 
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م الكبيـرة   وأحضر معه عدته المكونة من الطبول واألعـال       " اليسيرة  " الذي استقر في    " عبد النبي   
 .  والكأس بعد أن نبذه أهل قريته لعزلته عنهم والعتبارهم طقوسه وعدته دخيلة على الدين الحنيف

كـانوا مـن خاللـه    " احترام أهل اليسيرة وتحول بيته إلى مـزار        " عبد النبي   " نال الشيخ   
  . )1(" يفرغون طاقاتهم ، ويعودون أقل توتراً وأقل انشداداً ويقظة 

واية عن التغييرات التي أصابت القرية الفلسطينية بعد خروج األتـراك حيـث             وتتحدث الر 
( شقت الطرق إلقامة سكة حديد وبدأ اإلنجليز ببناء مخازن الحديد والخشب وأخذ الناس يعملون في                

 ) . الكامب 
التقت مصالح المختار أبي مسعود مع وجود اإلنجليز والمستعمرين اليهود حيث أخذ يطمئن             

خارج البلـدة   ) بوكاج(لقرية ويقلل من خطورة إقامة المستوطنات وكان يلتقي مع المستوطن           أهالي ا 
الثائر الذي يقاوم اإلنجليز ويدب الرعب      " الظبع  " وهنا تبرز شخصية    . لالتفاق على أعمال تجارية     

ـ    . هفي قلوبهم وقد كان صديقاً لحسن سالمة وعبد القادر الحسيني حيث احتفظ بصورتيهما حتى ممات
وامتد ليشمل كافة أرجاء القرية ويظهر أهلها مشـاعر         " الظبع  " و  " أبي مسعود   " وحدث نزاع بين    

"  فظيعـة  " و " أبو عمي " و " عجيز " و" الحقد تجاه المختار وأسرته إال أن يتدخل الشيخ عبد النبي      
" اليسيرة  " يمان على   حيث قدموا يدقون الطبول والدفوف ويرفعون األعالم  فعاد الهدوء والوئام يخ           

. 
مطلوباً لإلنجليـز ويطـارد   " الظبع  " ويمسي  " أخو الظبع   " يشتد وطيس المقاومة ويستشهد     

في البراري ، وكان في تلك الفترة قد كلِّف بجمع تبرعات للثورة ومن هنا بدأت شخصيته تتبدل من                  
 . الثائر إلى المستفيد والمستغل لمصالح الناس 

من جليلة التي كانت إحدى عشيقاته وذلك فـي       " فظيعة كما تزوج الظبع   تزوج أبو عمي من     
 ، واستمرت حفالت الرقص أسبوعاً  حضرها وجهاء ومخـاتير           1936فترة اإلضراب الشهير عام     

القرى المجاورة ، كما حضرها زعماء الثورة ، وكانت أجواء العرس تحمـل معهـا الكثيـر مـن                   
م في حالة من العري والسكر  وفي الليلـة األخيـرة مـن              الخطايا واآلثام حيث رقص العرسان وه     

العرس نزلت الشهب من السماء بكثافة ، وأصيب الناس بالهلع ، وقتـل المختـار برصاصـة مـن      
حيث أصابه بها حين كان يحاول إخراجها من المسدس بعد أن علقت به ، ولكـن                " الظبع  " مسدس  

سعود عباءة والده ويقول أن الحي أبقى مـن الميـت   الفرح يستمر بعد أن يلبس ابن المختار الحاج م    
 ، وفي نهاية العرس تأتي النيران على البلدة وتقتل من أهلها ومن القرى المجاورة وتشـوه مـن                   )2(

عـدة الشـيخ عبـد    ( الخلق كثيراً ، ويعتبر الناس ذلك عقاباً من اهللا ، كما تضيع الرموز الدينية                

                                                
   . 25 صافي صافي ، اليسيرة ،  ص)1(
   .63 ، 62، ص . ن .   صافي صافي ، م )2(



 45

شؤم وتتوحد جهود أهل القرية في البحث عن هذه الرمـوز وجمـع            ويعتبر الناس ذلك نذير     ) النبي  
 .المال من أجل صنع عدة جديدة  

ولكن ظروف الناس المادية تصبح سيئة للغاية بعد توقف األعمال ويذهب كّل من أبي عمي  والحاج                
ظ أبـو   مسعود  ألداء مناسك الحج ، وشرح أمر اليسيرة هناك لعلهما يأتيان بالمساعدة الالزمة والح              

ماؤها يجري وال يصـل     ... يقال لها عذاري    " عمي عندما غاص في الصحراء أن هناك عين ماء          
  .)1(" للنخل القريب منها ، بل يبتعد عنه ويسقي شجراً بعيداً 

تحتوي على سكاكين وفـؤوس وكتابـات علـى الجـدران     " بابون "    يتم اكتشاف مغارة في جبل   
ولكـن  . اف الذي يدل على عراقة قريتهم وتدينها منذ الزمن األول           ويفرح أهل اليسيرة بهذا االكتش    

الذي بادر لمعاونتهم مقابل المال كانوا قد اكتشفوا موقع         " الواوي" علماء اآلثار اليهود وبمساعدة من      
 . اليسيرة القديم ونسبوه إليهم مدعين حقهم التاريخي فيها 

ية في القرى المجـاورة ويرحـل أهـالي          تزداد أخبار الرحيل والترحيل والمجازر اليهود     
وتقع اليسـيرة   ) بيت اهللا   ( اليسيرة عنها بدون مقاومة ويذهبون إلى قرية في الطرف الشرقي تدعى            

تحت سلطة اليهود الذين عاثوا فيها فساداً فقتلوا الكسيح واألعمى ونهبوا خيرات البلدة ولم يبق فيهـا         
بالسخرية من ألفاظ أهل اليسيرة وبعض عاداتهم حتى سـمع   " بيت اهللا  " وبدأ أهل بلدة    .إال أم فظيعة    

أحد سكان القرية يخاطب ابنه بأنه سيشتري له الجئاً في العيد ، ويدب خالف عنيف بـين                 " الظبع  " 
المعروف بتعاونه مع اإلنجليـز     ( الطرفين وينتهي بتدخل أفراد الشرطة التي تعين بدورها الواوي            

ة ، بعد أن  سرق ونهب أموال أبناء بلدته والقرى المجـاورة وقـال عنـه               مندوباً للحكوم ) واليهود  
  . )2(" الحرامي بظّل حرامي لو شلنا عن راسه العالمة " أحدهم 

تختلط الحقائق وتتبدل ويطال التزوير رموزاً وطنية وأعماالً نضالية؛ فقصـة قتـل الظبـع              
 إلى سرقة ثالثة خيول من اإلنجليز وفـي         لثالثة من الجنود اإلنجليز يحولها الواوي والحاج مسعود       

محاولة تفسيرية لما حّل باليسيرة وأهلها نجد الراوي يعلق بأن اهتمام أعيـان اليسـيرة بمناصـبهم                 
ومصالحهم وعدم اهتمامهم بالحضارة وحركة التاريخ قد أدى بهم إلى أن يعيشوا على هامش الحياة                

مسعود  يلبس الدماية دون حيلـة أو وسـيلة  أمـا    فيظهر الظبع يلعب السيجة مع المسنين ،والحاج        
الشيخ عبد النبي، فقد كان يسجل كّل شيء ولعّل أهم ما سجله،  كتاب في أصـل الخلـق وفصـله                     

 .ونهايته  
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  المضامين الروائية -2
 :ثنائية اإلنسان والمكان - أ

"  الفلسطيني            وهي الثنائية التي بنيت عليها الرواية ، فتظهر اليسيرة وكأنها تمثل الريف           
.     في فترة الثالثينيات مـن القـرن الماضـي          " اإلنسان  " ، وأهلها يمثلون أهل ذلك الريف       " المكان  

تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً لذلك فقد كانت محط أنظار األمم الغازية على مر العصور              " اليسيرة  " و
ء لثوار الحركة الوطنية أم لقـوات االنتـداب     إن موقع اليسيرة جعل منها موقعاً عسكرياً مهماً سوا        " 

، والمكان هو مهد الديانات السماوية ، وقـد         )1(. " البريطاني واالستيطان المدني والعسكري اليهودي    
ونجد في المفاتيح ما    . وطأ األنبياء هذه األرض  ووسموها بهالة مقدسة ال تفارقها ما استمر الزمان              

يسيرة وخاصة أنبياء بني إسرائيل ، ومنها قصة سـيدنا موسـى فـي           يشير إلى تواجد األنبياء في ال     
قضى فيه أربعين يوماً وليلـة       " اليسيرة  " صعد إلى الجبل يدعو اهللا ليقيم دولة في         " المفتاح الخامس   

 ، كما يتحدث عن مسيرة النبـي عيسـى عليـه السـالم              )2(. " ليأخذ الوصايا على حجارة مكتوبة      
وقالوا هذا من عبـدة الشـمس فـال    "  اليهود ضده في هذه األرض المقدسة والمؤامرات التي حاكها  

تقربون ، وإذا وجدتموه داخالً تقتلون ، وكان يوم سبت ، يوم أحيا ميتاً من قبره فقالوا يقتل ويـدفن                    
 ، وقد ورد في هذا السياق أيضاً وصايا األنبياء للبشر بـأن             )3(. " محله ، وحاكوا المؤامرات ضده      

 بشريعة اهللا العادلة وينسجوا عالقاتهم اإلنسانية وفق دستوره العادل والشامل ، لكن الطمـع               يلتزموا
قد أعمى بصرهم وغلّظ قلوبهم فكانت الحروب الدامية على هذا المكان ، وكان عقاب اهللا لإلنسـان                  

تخذت مـن   وقد ورد ما يشير إلى ظلم اإلنسان في المفاتيح أيضاً ومن ذلك الحروب الصليبية التي ا               
ألقوا بالرضع من فوق السور ، فهـرب الـبعض        " الدين وسيلة للتغطية على أهدافه المادية الشجعة        

.. والبعض اختبأ في الدور  انتهكت أعراض النساء وشووا الرجال فوق النيران ، وكان مـا كـان                   
ريخيـة الشـاهدة    بهذا المفهوم هي فلسطين التا    " اليسيرة  "  إن   )4(. "  ويومها قتل سبعون ألف جسد      

 . على قيام الديانات والحضارات المختلفة التي زالت جميعها وبقي المكان على مر العصور 
وقد أورد الروائي في مفاتيحه إشارة إلى يهود السامرة ليشير إلى إمكانية التعايش في المكان رغـم                 

حيـاتهم وديـنهم    االختالف في المعتقدات ، حيث حفظوا حق الجار فصانهم الجار وأمـنهم علـى               
أحبوا أرض اهللا ، وصارت لهم مسـتقراً        " وأموالهم فعاشوا معاً على مر الزمان دون قتال أو دمار           

دون حرب ، دون قتل ، بل رضوا في العيش سلماً ، فبنوا معبدهم ، وصلوا إللههم ، وإله غيـرهم                     

                                                
  . 47، ص  " اليسيرة "صافي صافي ، رواية   )1(
  . 24 ، ص المفاتيح، "  اليسيرة "صافي صافي ، رواية   )2(
  . 35، ص . ن . صافي صافي ، م   )3(
  . 46ص ، . ن . صافي صافي ، م   )4(



 47

حه ليصل إلى فترة الحـرب  وقد تدرج الروائي في مفاتي , )1(" اليسيرة " وغنوا  عندها على أطراف    
حيث يظهر  . العالمية األولى وهي فترة الزمن الروائي لتصف هذا المكان واإلنسان الذي يعيش فيه              

 أهله وأعمالهم وعالقتهم بـه وقـد شـمل هـذا            تالمكان وهو الريف الفلسطيني ، بتقاليده واعتقادا      
م الفطري إلى تفسـير بعـض       الوصف أوصافهم الخارجية أيضاً ، وترد صورة أهل اليسيرة وميله         

الظواهر تفسيراً أسطورياً ويعمدون إلى استبعاد التفكير المنطقي والتحليل العلمي لما يعترضهم مـن              
حوادث ، واألمثلة كثيرة في الرواية ومنها تعاملهم مع كل من  أبي عمي          و  فظيعة وعبـد                  

 .النبي  وعجيز على أنهم بشر يمتلكون قوى خارقة 
صفت الرواية الناس في الريف الفلسطيني وصفاً دقيقاً، فتناولتهم بالوصـف الشـكلي              لقد و 

والتحليلي وتغلغلت في دقائق نفوسهم لتكون لوحة غنية بالمشاهد التراثية التي تمثلهم في فترة العقـد             
حـث  يمكـن للبا  :   " الثاني من القرن الماضي ، ولعّل ما قصده علي الخليلي في تقديمه للرواية أنه             

."  أن ينشد   إليهـا – األنثروبولجيا –التراثي أن يتعلق بها في بحثه، ويمكن للباحث في علم اإلنسان  
أمـا البـاحثون     ) . " 29 – 27(، هو ذلك الوصف الدقيق ألهل اليسيرة الوارد في الصـفحات            )2(

أيضاً في طباعهم   االجتماعيون فلقد أكدوا أن أهل اليسيرة معروفون تماماً في أشكالهم ، ومعروفون             
، يهمون في مشيتهم هماً ، أي أنهم يسيرون بسرعة كما لو كان أمر مهم فـي انتظـارهم  وتـرى                 
جذوعهم متجهة إلى األمام قليالً ، وفي مشيتهم شيء من القفز ، بل إنه أقـرب إلـى القفـز  وهـم      

وإلـى   ،)3( ." ، وهم بالفعل كريمون ، ال يـردون ضـيفاً         ..... سريعو الغضب وسريعو اإلرضاء     
جانب الحزم والسذاجة معاً هناك الوضوح الذي أشار إليه الكاتب بالعري ورسم لـه لوحـة كاملـة              

بقصة امرئ القيس الشاعر الجاهلي مع نساء حيه على غدير الماء عنـدما طلـب مـنهن                 " تذكرنا  
لكنـه إيحـاء    ولم يكن العري الجسدي هو المقصود بعينه و         )4(." الخروج عاريات يوم دارة جلجل      

من الكاتب بتعرية حقائق معينه وهو ما حصل مع تطورات األحداث في الرواية كما يصف الكاتـب         
أثر الشائعات والحيز الفكري والزمني الذي تشغله لدى أهـل اليسـيرة  حيـث ورد فـي الروايـة                  

" شيخ البلـدة    " ى لسان   ويقال بأن أهل اليسيرة عطلوا أعمالهم عشرات األيام إثر انتشار شائعة عل           " 
  .  )5(. "  وإمام مسجدها تقول بأن هذه عالمة من عالمات القيامة 
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متتالية من القواقـع الماديـة والمعنويـة        " وأهل اليسيرة يعيشون في عزلة مكانية أدت إلى         
احتبس اإلنسان داخلها ، وخلقت حواجز وحدوداً شكلت عوائق تقف في وجه اإلنسـان فـي سـعيه        

  .)1(. " بالعالم واآلخرين لالتصال 
ونجدهم يتوجهون إلى اهللا ويؤدون واجباتهم الدينية حق تأديتها في حاالت الخطر والجـزع              

نادى المؤذن لصالة الظهر ، لكن معظم الرجال آثـروا أن          " كما حدث إثر حادثة الفيضان في البلدة        
ار اإلشاعة التي تقـول بـأن اليـوم    ، لكن الرجال ارتعبوا إثر عودة انتش........ يصلوا في بيوتهم   

 بيد أنهم    )2(. "  ربما يكون يوم القيامة ، فتوضأوا وذهبوا إلى الجامع بانتظار موعد صالة العصر              
يرتكبون المعاصي ويسكتون عن اآلثام في أوقات الرخاء ويظهر ذلك في مشهد عـرس كـل مـن             

 . فظيعة و أبي عمي  حيث ارتكبت الكثير من المعاصي 
م يؤمنون بالسحر والشعوذة والعرافين ويمارسون اعتقاداتهم الخاطئـة فـي معالجـة             ونراه

حيث أرسل والده في طلب الشيخ الذي قرأ ودعا ودهـن           " عجيز  " اإلنسان المسحور كما حدث مع      
، وجيء بشيخ من قرية أخرى ، جاء يحمل عصا رمان وأغلق عليه باب              .... جسده بزيت الزيتون    
  . )3(. " ربه البيت ، وعمل في ض

يقفون ساكنين متفرجين أمام التحدي األكبر الذي يواجههم وهـو ضـياع            " اليسيرة  " وأهل  
كشخصية مقاومـة   " الظبع  " أراضيهم واغتصابها من قبل االحتالل ، فال تكاد تظهر سوى شخصية            

 . وحتى هذه الشخصية فإنها تنحرف عن مسارها الوطني لتعمل من أجل مصالحها الذاتية 
ويلجأ أهل اليسيرة  إلى الوهم والخرافة في التعامل مع الموقف المصيري في حياتهم حيـث         

كما قاموا بتحديـد  . لتقرأ لهم فناجين القهوة وتحدثهم عن مستقبلهم الغامض   " فظيعة  " يتوجهون إلى   
ضـيه  مراجعهم الدينية والسياسية وسكنوا إليها رغم قناعاتهم بأن هذه المراجع تعمل وفـق مـا تقت               

مصالحها الذاتية بل نراهم يدافعون عن األخطاء الظاهرة لهذه المراجع كدفاعهم عن انتهازية  الظبع                
وسرقاته لألراضي واألموال فهم كانوا بحاجة إلى شخصية كـالتي نسـجوها فـي خيـالهم حتـى                  

سـيرة ال  يستطيعوا العيش واالستمرار في الحفاظ على هويتهم واعتزازهم بذاتهم ، كما أن أهـل الي              
يعرفون القيمة الحضارية لبالدهم إال حين يكتشفها غيرهم من األجانب واليهود وال يستطيعون تثبيت              

  . )4(. " هذا الحق لضعفهم وتخلفهم وقوة عدوهم 

                                                
  . 167 بناء الرواية ، ص قاسم ،  سيزا   )1(
  . 13ص ، . س .  ، م  صافي  صافي   )2(
  . 19، ص . ن . ،  م صافي  صافي    )3(
  . 83صصافي صافي ، اليسيرة ،   )4(
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ومن هنا فقد جاء احتالل المكان دون مقاومة تذكر وقد وصـفه الروائـي بشـكل سـاخر                         
وهي نفـس السـهولة     " اليسيرة  " ه بعد إلقاء ثالث قنابل على       ومات في هذا الهجوم عجوز وحمار     " 

وأن " التي دخل بها اإلنجليز إلى قريتهم بعد رحيل األتراك وقد ورد في ذلك على لسـان الروائـي           
ولم يكن ألهل المكان أي دور يذكر فـي   . ) 1(. " القنابل الثالثة التي ألقيت كانت كافية لهب األتراك    

 .كال المرحلتين 
  :خراآل -  ب

 في فلسطين وسلطت الضوء على مظاهر هـذا         الوجود العثماني  لقد تناولت الرواية أواخر     
مـا  " ضريبة العشـر    " الوجود حيث يبدو الناس وقد أرهقتهم الضرائب المفروضة على األراضي           

 وتميـزت    )2("عبد النبي   " اضطر بعضهم إلى ترك أرضه والرحيل عن قريته كما حدث مع الشيخ             
لناس لهم بالكره وتمني الزوال كما يظهر في الفقرة التاليـة والتـي تبـين أيضـاً تشـجيع      مشاعر ا 

يقول آخرون بأن سبب مجيء الشيخ عبد النبي  اليسـيرة        " العثمانيين واهتمامهم بالحركات الصوفية     
هو امتالكه للعدة المكونة من الطبول واألعالم الكبيرة والكأس وأن كره قريتـه األصـلية للحكـم                  

 ولكنهم ورغم سوء أحوالهم االقتصادية فـي ظـّل           )3(. " التركي جعلهم يضجون بكّل ما ارتبط به        
الحكم التركي إال أنهم يسمون السنة التي خرج منها األتراك من بالدهم بسـنة الـنحس لشـعورهم                  

 هناك ورغم المجاعة وقلة إنتاج األرض إال أن " فقد ورد على لسان الراوي . بالقرب الديني منهم 
 نوعاً من األلفة بين أهالي البلدة وأهالي القرى المجاورة قد تكونت مع األتـراك ولـم يريـدوا أن                   

  . )4(" يتعاملوا مع حكام جدد ال يعرفون لسانهم  وال طباعهم
 
وهم يعتمدون في حكمهم للقرى على المخاتير الذين يقومون بتطبيق قـراراتهم ، وقـد                : اإلنجليز 

وراً في تغيير الحرف والمهن التي اعتاد الناس عليها قبل مجيئهم حيـث أصـبحوا               لعب اإلنجليز د  
يعملون في المحاجر وسكك الحديد وتحسنت أحوالهم االقتصادية كما قل عملهم في الزراعـة وقـد                

فهذه أول مرة يتاجرون فيها بالحجارة وبهذه الوسائل الحديثة للنقل وبنـى            :" ورد على لسان الراوي     
  .)5(. " مخازن للحديد والخشب ، وكان قد أقيم في الكامب المحددة والمسبكة اإلنجليز 

                                                
  . 21ص ، .ن . ، م صافي  صافي   )1(
  .المكان نفسه   )2(
  . المكان نفسه ) 3(
  . 4ص  ، .ن . م   ،صافي  صافي )4(
  . 30ص صافي صافي ، اليسيرة ،   )5(
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وتظهر الرواية غفلة الناس وجهلهم لطبيعة أهداف االنتداب اإلنجليزي في بالدهم وسياستهم            
الرامية إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وذلك من خالل مساعدتهم في بنـاء المسـتوطنات         

وال ينكر أهل البلدة بأن األمور اتضحت لهم الحقاً ، حتى أبو مسـعود              " حماية لهم   وتوفير األمن وال  
ـ  . )1(. " الذي تم بناء معظم الكامب على أرضه فإنه بدا نادماً           زكما صورت الرواية اعتماد اإلنجلي

طلب اإلنجليز أن يتجمع الشباب وحـدهم       " على الجواسيس من أجل توطيد حكمهم ومطاردة الثوار         
انوا يمرون من أمام إحدى الدوريات التي يجلس في داخلها أحد الجواسيس وإذا ما عـرف أحـد           وك

 كما سلطت الرواية الضوء على حالة النـاس االقتصـادية أيـام             )2(" أول رايت   " من الثوار يقول    
الكّل يعرف أن اإلضراب قد أكل األخضر واليابس في طول الـبالد             " " 1936" اإلضراب الشهير   

  .)3(. " ها وعرض
الذي يعقد الصفقات السرية مـع      ) بوكاج  (  فتظهر في صورة التاجر      صورة اإلسرائيلي أما  

 من خالل أغـانيهم  االمختار وهي عالقة مرفوضة من قبل أهل البلدة وحتى أطفالها الذين يستنكرونه 
لـديني  ، ويظهر عمل اليهود السري تحت غطاء البعثات األجنبية من أجل تثبيـت فكـرة الحـق ا                 

جاء كبير الخبراء وقال كلمات ال هـي     " والتاريخي لليهود في فلسطين من خالل الحفريات المختلفة         
كان مكانـاً طـاهراً ،   " جبل بابون " هذه هي اليسيرة : عربية وال هي أجنبية بل تكلم باليهودية قال        

  .  )4( . "، فصفق الذين معه وغنّوا ورقصوا .... أرض بابون كانت مكاناً نظيفاً 
ويظهر أثر المجازر البشعة التي قام بها اليهود أثناء سيطرتهم على بعض القرى الفلسطينية              
حيث هرب أهالي بعض القرى وهجروا قراهم خوفاً على حياتهم وأعراضهم وذلك قبل دخول قوات               

يعاً ، وأنهـم    وجاءت األخبار على أن اليهود دخلوا قرية مجاورة وقتلوا أهلها جم          . " االحتالل إليها     
 . )5(. " يتقدمون باتجاه اليسيرة ، فبدأ معظم الناس بتحضير أغراضهم الضرورية ألخذها معهم 

حديثة كونها توسلت التـاريخ ال كوثيقـة   التاريخية  الالرواية  وتقترب هذه الرواية من مفهوم      
ن مسـؤوالً عـن تقـديم     ، وإنما لتجسيد داللة فنية محددة فالروائي كا  وال محاكاة للتاريخ    ، تاريخية

، وذلك من خالل انتقـال األحـداث مـن الفتـرة      الحياة الداخلية للبشر الذين عاشوا تلك الحضارة      
 .العثمانية إلى االحتالل اإلسرائيلي مروراً باالنتداب البريطاني  

  :المرأة -ت

                                                
  . المكان نفسه   )1(
  . 9ص، . ن . صافي صافي ،  م   )2(
  . 58، ص . ن . ، م صافي  صافي   )3(
  . 81، ص . ن . ، م صافي  صافي    )4(
  . 85، ص . ن . ،  م صافي  صافي   )5(
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وراً رئيساً فـي     في المجتمع وعلى ذلك نراها تلعب د       ةوتظهر في الرواية كأحد مظاهر اللهو والمتع      
 تلعب نفس الدور في تناقل األخبار وبثهـا         امجتمع يبحث دائماً عن أسباب اللهو والترف ، كما نراه         

وتساهم المرأة كثيراً في رسم صورة اليسيرة العارية التـي ال مكـان فيهـا لألسـرار                 .  في البلدة   
قارئـة  " بار فيها ، والمرأة هـي  كقابلة للبلدة في انتشار األخ" أم فظيعة " الخاصة ، وقد ساهم عمل   

التي تشبع انحراف أهل اليسيرة الفكري باعتمادهم على قراءة الحظ والمستقبل من خـالل              " الفنجان  
العرافين وركونهم إلى العجز والكسل ، لذلك نالحظ انتقال هذه الوظيفة من أم فظيعة إلى ابنتها مـع          

 . اختالف المرحلة والظروف المحيطة بها 
رات غير الطبيعية التي اعتقد بها أهل اليسيرة لكل من أم فظيعة وابنتها كانت نتـاج                إن القد 

ثقافة مجتمع يلح عليه هذا النمط من التفكير ونراهما التساهمان في خلق هذه األنماط الفكرية وإنمـا              
د فترة  فقد شكّل حمل أم فظيعة بع     . تتقبالنها كفكرة موجودة في أذهان الناس وتعمالن على ترسيخها          

انقطاع طويلة حادثة خارقة بالنسبة ألهل البلدة ، وشكلت ظروف الجو الطبيعية حين حاول قسم من                
أهل اليسيرة قتلها رسالة من السماء تعزز مكانتها ، ويتوالد الوهم والخرافة فـي تصـور القـدرات          

تبرك ويعد ذلـك    الخارقة لشخصية فظيعة منذ وجودها في رحم أمها ، ويلجأ إليها الناس من أجل ال              
فالخرافة تستوطن حيث يستوطن الجهل  فـالمجتمع المتخلـف حـين            " جزءاً من تفكيرهم الخرافي     

يعجز عن تفسير ظاهرة من الظواهر التي تضر به ، ينسبها إلى قوى غيبية لـيس فـي اإلمكـان                     
  .)1(. " مقاومتها 

إقامة عالقة غير شرعية    حيث تم اتهام فظيعة في       ويربط الناس بين شخصية المرأة والخيانة     
" مع الظبع  واتهام  جليلة  زوجة الظبع بإقامة عالقة غير شرعية مع  المختـار  حيـث ربطـت                       

وبـرغم  " الثقافة الشعبية ربطاً محكماً بين شخصية المرأة والخيانة وبين المكر والمراوغة والخداع           
فريق هذه تعتمد أسسـاً سـطحية مثـل    تفريق الثقافة الشعبية بين امرأة وأخرى ، لكنها في عملية الت     

ليست دائماً هي المرأة األنثـى وإنمـا        "  كما نالحظ أن المرأة في الرواية        )2(." جمال المرأة وشكلها  
تتحول أحياناً إلى رموٍز أخرى قد تدّل على الحياة أو الحرية أو الدنيا خاصة في لحظات الخيانـة أو       

 )3(. " كما تنطبق على المرأة الضعف أو السخرية التي تنطبق على الحياة 
تقول واوية  بأن األمور لـم تتوقـف عنـد     : " وتظهر المرأة كإحدى مصادر التأريخ للبلدة    

مقتل أخي الظبع بل إن اإلنجليز عرفوا بأن أحد الثوار كان مختبئاً في بيتها عند مخزن        التبن                        

                                                
  .187  ص،، القصة واألقصوصة الفلسطينية عبد الرحمن عباد    )1(
  . 122فيحاء قاسم عبد الهادي ، نماذج المرأة البطل في الرواية الفلسطينية ، ص  )2(
   .63لروائي ،   ص  أحمد الزعبي ، في اإليقاع ا )3(
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 ويظهـر ذلـك حـين       ل ووسيلة لإلذال   ،  كما تظهر المرأة ضحية للثارات بين الشخصيات         )1(.  " 
وأوهمها بحبه واغتصبها بعد أن تسربت شائعة في البلدة         " مظوية  " أخت المختار   " الظبع  " استدرج  

وقد كانت هذه الحادثة وسيلة البتزاز المختار       . والمختار  " جليلة  " تقول أن هناك عالقة بين زوجته       
ون مع أرضها ، إضافة إلى خمسين دونمـاً فـي           مائة شجرة زيت  " الذي وافق صاغراً على إعطائه      

  وتظهر المرأة غير آبهة بانحراف زوجها السلوكي         )2(. " السهل حتى يتمم الزواج ويستر الفضيحة       
 ال تحاول ردع زوجها أو االحتجاج رغم معرفتها أن له عشـيقات           – زوجة الظبع    –، فنرى جليلة      

 .  وعبثه الدائم مع النساء ةرغم سمعته السيئ"  الواوي "تقبل الزواج من " واوية " كثيرات ، كما أن 
ولم تظهر صورة المرأة سلبية حتى نهاية الرواية ، فقد ظهرت تشارك في عملية المقاومـة                

إحـدى وسـائل   " فظيعة " كانت " ضد اإلنجليز  حيث شاركن في نقل السالح واالتصال بين الثوار          
الح وإخفائه ، وكانت تقضي معه وقتاً وهـي تنقـل لـه      بنقل الس  - أي الظبع    -االتصال ، تشاركه  

هي الوحيـدة التـي تمسـكت ببلـدتها         " أم فظيعة   "  كما أن    )3(. " صورة عن الوضع في اليسيرة      
 . ورفضت الرحيل منها رغم الخطر الداهم ورحيل معظم أهالي القرية عنها 
وهام علـى نسـاء أهـل    ولم تقتصر صورة المرأة الساذجة ، والمقبلة على االنحرافات واأل       

بعد االحتالل ولجوء أهل اليسيرة إليها يلجـأن إلـى      ) بيت اهللا   ( اليسيرة فقط ، بل تظهر نساء قرية        
الشيخ  عبد النبي لطلب العالج وحّل المشكالت ، ورغم محاولته صدهن إال أنهن ال يتـوقفن عـن                   

يـنطّ علـى   " تـه حيـث جعـل    زيارته والتبرك به ، وحين قرر أن يعاقبهن كي ال يعدن إلى زيار  
 ونجد أنهن يقمن بزيارتـه      )4(. " ظهورهن وأرجلهن ورؤوسهن ويضرب على الطبل وهن يصحن         

إن جنّوا جماعتك ، عقلـك مـا        : " زرافات زرافات وبأعداد أكبر من ذي قبل مما دفعه إلى القول            
 . في إشارة إلى رسوخ هذه الفكرة وعمقها في ذهن المجتمع " ينفعك 

 
 المالحظ أن الروائي قد أشار وفي مواقع متعددة إلى العالقة بين الهزيمة والخزعبالت              ومن

فغياب روح العلم عن حياتنا عامة هو الذي أفرز في واقعنا بطوالت كالمية فارغة ضيعت الوطن                " 

                                                
  . 49صصافي صافي ، اليسيرة  ،  )1(
  . 82ص ، .ن . ، م صافي  صافي  )2(
  . 58ص ، .ن . ، م صافي  صافي   )3(
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ـ    " كما أنه أشار إلى أن       . )1(. " أو تاجرت به لصالح حساباتها       اعي الفساد السياسي والتحلل االجتم
  .)2(. " واالنهيار األخالقي ليس من الضروري أن يكون مبعثه االستعمار 

كما أن الكاتب قد رسم األحداث السياسية على الساحة العربية دون إثقال أو ترهـل حيـث                 
جاء بها على شاكلة الصور والمناظر المرتبطة بشخصيات محددة ، كذلك رسمه لحـال الالجئـين                

، حيث عقد موازنة بـين حـال المواطنـة والتشـرد وعالقـة        ... جاورة  وأوضاعهم في البالد الم   
  . )3(. " المتشردين بمحيطهم الجديد وقد وضح أن المواطنة تسمو على كّل شيء 

  
ويظهر الواقع العربي الذي ال يختلف كثيراً عن واقع اليسيرة من حيث الضـعف والعجـز                

لكاتب اسـتفادة الغريـب الغـرب مـن المقـدرات          ويظهر هذا الواقع في ثنايا الرواية حيث يورد ا        
والخيرات العربية النفط ويحرم منها القريب  العرب ويظهر ذلك عندما يذهب أبو عمـي إلـى دول          
الخليج من أجل طلب المساعدة فيالحظ نبع ماء يقال لها عذاري ، ماء يجـري وال يصـل للنخـل                    

 . القريب منها بل يبتعد عنه ويسقي شجراً بعيداً 
 
 ومن ذلك أن يقوموا بإسقاء الخائف       العادات االجتماعية في الريف   طرقت الرواية لبعض    وت

وهو ماء يذكر عليه اسم اهللا وبعض آيات القرآن ليعود إلى حالته الطبيعية ، كمـا                " طاسة الرجفة   " 
وتقوم بتغيير واحـدة    " سبع بدالت   " تم تصوير العرس في الريف الفلسطيني حيث ترتدي العروس          

كّل ليلة من ليالي االحتفال ، وظهرت األغاني الشعبية التي تقال في هذه المناسبة مع األخذ بعين                 في  
االعتبار تغيير الروائي لألسماء في األغاني لتناسب الشخصيات ومن ذلك ما ورد على لسان  جليلة                 

 ال تقولي لي شو بدي          غير الظبع ما بدي : " ليلة عرسها 
 كما تظهر القرية أسـرة واحـدة حيـث    )4(. " ال         نيالي بيقعد حدي           الظبع سيد الرج  

 . تتضافر جهودهم في الملمات واألفراح ويتناسون خالفاتهم ويؤازر بعضهم بعضاً 
 

 

                                                
 / 7 /5 ثنائي ، صحيفة الحياة الجديدة ، جمال يونس ، اليسيرة نص يسرح بالمتلقي بين المكان العادي واالست )1(

  . 15ص  . 1997
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 شهاب  ، الجزء الثاني من رواية  اليسيرة  :  المبحث الخامس 
  : ) 1( تلخيص الرواية  -1

بضمير الغائب حيث يصف حالة الترقب من قبـل الظبـع            تبدأ األحداث على لسان الراوي      
يثبـت ملكيتـه    " قوشـان   " وباقي أهل اليسيرة لشهاب الذي غاب مدة ستة أيام في المدينة ليحضر             

" الـواوي   " باستعادة دوره المركزي وتأثيره على أهل اليسيرة بعدما أخذ          " الظبع  " ألرضه ، ويبدأ    
  ، ثم يظهر شهاب  في اليوم السابع ويشارك جميـع       –حتالل   ثبوت تعاونه مع اال    –هذا الدور رغم    

وحتى الحيوانـات فـي الموكـب       ) الشيخ عبد النبي وفرقة الكشافة      ( أهل القرية ورموزها الدينية     
وقد حضر وجهاء وأهالي القرى المجاورة لمشاركة أهل اليسيرة سعادتهم ولكنهم           . الضخم الستقباله   

لم يعـد  " ه وقد تغيرت مالمحه حيث يبدو عليه اإلرهاق والضعف        يصابون بالذهول عندما يشاهدو   
شهاب ذلك النجم المضيء وخاطف األبصار ، وهو يخترق السماء من فوق ، لقد انطفأ رويداً رويداً                 

"  ، ويستمر االحتفال رغم الحالة النفسية والصحية لشهاب والتي تنبئ بعدم تمكنه من إحضـار                 )2(" 
 . لألرض يثبت ملكيته" قوشان 

أما الفصل الثاني فقد ورد على لسان أهل القرية تارة والراوي تارة أخرى حيـث يصـف                   
هو رقيق مقابل خشونة أهلها ، طويل الروح مقابل أرواحهم          : " شهاب وصفاً جسدياً ونفسياً وثقافياً        

ـ )3(" والجميل مقابل عاديتهم  ... في مناخيرهم    بب اختالفـه   وقد استمد شهاب تأثيره األسطوري بس
 ، فقد اختلف عنهم في الشكل والثقافـة والسـلوك فأحـاطوه بهالـة      ه عن أھل قریتھ   في كل ما يميز   

خارقة وتعلقوا به ورفعوه إلى مرتبة اليسيرة  حيث يقصده الناس ثم يقصدون   اليسـيرة  لتحقيـق                    
 . رغباتهم المختلفة 

غايـة  " ين ، الغذاء والجنس فهما أما فلسفة شهاب في تحقيق السعادة فتكمن في تحقيق رغبت         
اإلنسان ووسيلته في الحياة الفعلية ، فالغذاء ليس فقط للقضاء على الجوع ، بل هو من مصادر القوة                  
والصحة ، والجنس ليس فقط من اجل الحفاظ على الجنس البشري من الفناء بل هو أيضاً من أجـل                 

رحة رغم عادية مواصفاتها الجماليـة إال أن        وقد تزوج شهاب من ش     . )4(" المتعة والراحة النفسية    
 .               بساطتها وجرأتها وإتقانها لما تقوم به جعلها المميزة من بنات اليسيرة 

                                                
تسعين صفحة مـن    وتقع في خمسة فصول واثنتين و      ) 2001(  صدرت عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين في العام         )1( 

 . القطع المتوسط
  .12   صافي  صافي ، رواية شهاب ، ص )2(
  .24، ص . ن .   صافي  صافي ، م )3(
  .28،  ص .ن .   صافي  صافي ، م )4(
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 ويرد الفصل الثالث على لسان شهاب بضمير المتكلم حيث يبدأ بسرد األحداث التي مـرت               
 يلتقي بالمحامي مراد ويعجب بشـمولية       حيث" القوشان  " به في المدينة أثناء محاولة الحصول على        

التي تتعرف على أدق تفاصـيل حياتـه   ) شوش  ( فكره وأناقته ، ويتعرف على امرأة يهودية تدعى         
وحياة أهل اليسيرة وأراضيها وعاداتها ، ويبدأ باكتشاف عيوبه واستشعار نقصه كلمـا تعمـق فـي               

نبهر بغناها وجمالهـا وانفتاحهـا علـى    معرفتها ، كما ويتعرف على المحامية  سعاد الصيداوي  وي        
 . جميع األفكار إال أنها محددة الهدف بشكل كبير 

وانحرافاته السلوكية الممتدة في المدينـة إلـى مختـار                " شهاب  " تصل شكاوى كثيرة ضد     
اليسيرة إال أنه وأهل اليسيرة كانوا يحسدونه داخلياً حيث توفر له ما حرموا منه ، ويستمر  شـهاب                    
على هذه الحالة حتى يفاجأ  بكمين من بعض الرجال في الشارع حيث يأخذونه إلى مزرعـة نائيـة            
وينتهكون رجولته باالعتداء الجنسي عليه ، ويصاب بحالة من الهذيان حتى يصـل بلدتـه ، خـائر          

 . القوى  مسلوب اإلرادة والفكر 
لقرية خالل األيام الستة التي     أما الفصل الرابع فيرد على لسان الراوي الذي يصف ما حّل با           

بتجميع شباب القرية وأغلقوا الطريـق      " الظبع  " وقام  " اختفى فيها شهاب حيث توجه الناس لليسيرة        
المؤدي للمدينة، وحققوا مع شبابها وتحدثوا مع وجهاء المدينة وهددوهم، وكانوا فـي فعلهـم هـذا                 

 المجاورة ، وقد اشترك الشيخ عبد النبي  فـي    يحاولون تثبيت تفوق اليسيرة وقوة رجالها أمام القرى       
 .إقامة الصلوات والدعاء من أجل عودة  شهاب 

 ويرد الفصل الخامس على لسان الراوي بضمير الغائب حيث يلقي الشيخ عبد النبي  خطبة               
طويلة يتحدث فيها عن الذنوب واالستغفار ، كما ألقى الحاج  مسعود  كلمة برر فيها أخطاء  شهاب                   

  مغامراته مع نساء المدينة أنها نوع من الصراع بين القرية والمدينة  ووصف
وكان االحتفال بعودة شهاب يصخب حيناً ويهداً حيناً ، بينما نساء اليسـيرة يقمـن  بإعـداد       

، أما شهاب فقد كان هادئـاً  . الوالئم الستقبال الضيوف والرجال تتحدث في أمور التجارة والزراعة    
" في التدقيق في وجوه الزائرين مردداً عبارة واحـدة          " أبوعمي  " اإلرادة ، ويستمر  ، مسلوب القوة و   

  )1(" قل يا شهاب هل فعلوهـا فيـك   : " مخاطباً شهاب " الظبع " وينفجر  " ما جابش شهاب القوشان     
" ة  اليسير" صامتاً عندما يأمر الظبع  بقتله حرقاً دفاعاً عن          " شهاب  " في إشارة إلى اغتصابه ويظّل      

انفصالها عنه ، وقبل تنفيذ حكم الموت تظهر كتيبة للجـيش اإلنجليـزي             " شرحة  " وكرامتها وتعلن   
 .وراءهم ويأخذون  شهاب  وتتبعه أفعى السقيفة الضخمة وصغارها " الواوي " ويهرول 
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 المضامين الروائية  -2
 : الوهم الشعبي واالنحراف الفكري  - أ

لعالقة بين اإلنسان والمكان ، ويصبح هـذا التنـاول أكثـر        تستمر الرواية في تناول ثنائية ا     
العالقات " اليسيرة  " شمولية وذلك بوصف عالقة أهل اليسيرة بالمدينة ، بعد أن تناول الجزء األول              

 .الداخلية في الريف بالتفصيل ، كما تصف عالقة أهل المدينة بمكانهم لتكتمل مالمح هذه الثنائية  
 هذه الرواية على زاوية أخرى من زوايا اليسـيرة ، إنـه الريـف               يسلط الكاتب الضوء في   

 غالبية سكان فلسطين حيث يتناول كيفية انتقـاء         – في زمن الرواية     –الفلسطيني الذي يشكل سكانه     
الناس لرموزهم وقياداتهم الذين يمثلونهم وهو انتقاء عشـوائي ال يحكمـه المنطـق وال األسـباب                 

أن " هم الشعبي الذي هو من نسج خيالهم وأوهـامهم لـذلك نالحـظ           الموضوعية ، ويعتمد على الو    
الجماهير التي رفعت شهاب على أكتافها وحولته إلى أسطورة ، تقرر هي نفسها حرق الرجـل دون               

 . )1(. " أن تسأل أو تحقق أو تعطي عذراً ، وكأنها ال تستعمل سوى عواطفها السـطحية واألوليـة          
كلي سبباً في بناء أهل اليسيرة ألسطورته ولم يردوا هذا االخـتالف            الش" شهاب  " لقد شكل اختالف    

إلى أسبابه الحقيقية البادية أمامهم بشكل ال يقبل اللبس أو التأويل ؛ أما شكله الجميل فنتج عن عالقة                  
غير شرعية بين أمه والضباط اإلنجليز ، ويختلف في سلوكه عنهم المتالكه المال الذي ورثه عـن                 

سبب تحصيله العلمي في المدينة ما جعله يتبنى فلسفة ما في هذه الحياة ، ورغـم أن هـذه                   أبيه ، وب  
الفلسفة تقوم على إشباعه للذاته وخدمة مصالحه إال أن الناس تستمر فـي سياسـة تبريـرهم لهـذه        

نتاج لثقافة مجتمـع يبحـث عـن        " وهذه التبريرات ليست من صنع الكاتب إنما هي           " االنحرافات  
والمنافع على حساب الحقّ واليقين اللذين يعرفهما الناس جميعاً إال أن جـّل النـاس تغيبهـا                  اللذات  

نتيجة لخلق األعذار ووضع الحلول غير المنهجية للناس وذلك يعني إلغـاء للعقوبـة حتـى يسـير                
   .)2(." المجتمع وفق فئة مضللة ضالة تحاول تبرير ما يوهم المجتمع وتغيب الحقيقة عن حياته 

ويظهر مصدر هذه المكانة التي أعطاها الناس لشهاب  والتي تعتمد على القـول واإلشـاعة التـي                  
عرفوه من الحكايات العديدة التي قيلت في مجالس النسـاء          " يشارك في نسجها كل شرائح المجتمع       

 ومجالس الرجال ، عرفوه من الشباب األكبر منهم سناً ، وعرفوه مما سمعوه من أخـواتهم وبنـات                 
 )3(، وعرفوه مما سمعوه من أهالي القرى المجاورة الذين كانوا يـزورون اليسـيرة                   ... جيرانهم  

وينتقل هذا االنحراف الفكري في اختيار الرموز والقادة إلى الجيل القادم حيث أشار الكاتب إلى ذلك                

                                                
 )  86(  ، العددوسؤال الداللة ، مجلة صوت الوطن " شهاب "  أحمد رفيق عوض ، صافي صافي في رواية )1(

  . 53 ، ص2002
   .158نادي ساري الديك،  عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية ، ص  )2(
  . 23  صافي  صافي ، رواية شهاب ، ص)3(
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. هذا هو شـهاب  حمل الرجال والنساء أطفالهم فوق أكتافهم وفوق رؤوسهم وهم يقولون لهم      " بقوله  
 وتظهر طقوس أهل اليسيرة الساذجة من خالل تبركهم بشهاب والسعي من أجل نيل رضـاه ،                 )1(" 

 مـرتبط  – وهو الذي يمثل الوهم في أسطورة المكـان  -عنهم  " اليسيرة " حيث اعتبروا أن رضى  
الراوي " وقد وردت نظرة الناس إليه على لسان         . - الوهم بأسطورة األشخاص   -" شهاب  " برضى  

" كان شهاب ناجحاً ، كان مشهوراً وثرياً وسلطاناً ، كان فوق الفشل  وفوق الفقر  وفوق الحيـاة             : " 
ويشـير أحمـد    .  سوادهم األعظم    ا ، وهم بذلك يشيرون إلى الصفات التي يفتقر إليه         )2(" المغمورة  

وجود  وذلك الخوف مـن      لم يغادروا بعد تلك الدهشة من ال      : " رفيق عوض إلى أهل اليسيرة بقوله       
تمكنهم من البناء عليها أو التحليل من خاللهـا ،  " رؤية " المختلف أو الغريب ، إنهم بعد لم يطوروا       

 ؛ فأهـل    )3(. "  ولهذا كانت األسطورة أو قل الخرافة ، هي جزء من عالمهم  ومـنطقهم ولغـتهم                 
 خالل فكرهم البسيط وهـو مـا        اليسيرة يهتمون بخلق األسطورة والوهم لكل ما يستعصى فهمه من         

حصل بالنسبة لتعاملهم مع شخصية  شهاب  فعلى الرغم من معرفتهم بأصوله المشبوهة وعالقاتـه                
المشبوهة لكنهم  كانوا معجبين به ، وقد رفعوه إلى مرتبة األسطورة  ، فهل علّق هؤالء أحالمهـم                   

 !. . وآمالهم على رجل ال يستطيع أن يتحمل ذلك ؟
عالقات القائمة على المصالح الخاصة واإلقبال على حياة اللهو التي عبر عنها الكاتب فـي  ولم تكن ال 

 تميزهم وحدهم بل يشترك سكان المدينة معهم في هذه الصـفات   - الريف   –حديثه عن أهل اليسيرة     
فلجنة األراضي تضم غالب النشاشيبي     " حيث يظهر تعاون سكانها مع مؤسسات االنتداب البريطاني         

مين درويش كمساعدين لمأمور التسوية، وتوفيق ناصر كمساٍح أراٍض وشكري صـالح وأسـعد              وأ
   ويظهر تعاون المحامي  مراد  مع اإلنجليز واليهود ويظهر ذلك في قول                )4(. "سالم ككتاب تسجيل  

  .)5(.  ولكني لم أشك كثيراً أنه سمسار لصالح اليهود أو اإلنجليز " شهاب " 
 سعاد الصيداوي التي تمثل انفتاح المدينة على الغرب تهـتم بمصـالحها             ونجد أن المحامية  

الخاصة ومتعتها الذاتية وكأن المادية المطلقة التي تطغى على كل المشاعر اإلنسانية واالنغماس في              
 . الشهوات هو كل ما يمكن تقليد الغرب من خالله 
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 مقصوداً إلظهار التناقض بـين  ولم يأت توظيف مهنة المحاماة لكل من مراد وسعاد عبثاً بل   
أدوارها المفترضة في توظيف علمها وثقافتها من اجل الدفاع عن حقوق شعبهم وبين دورها الـذي                

 . تقوم به وهو خدمة مصالحها الذاتية القائمة على استغالل سذاجة وفقر اآلخرين من أبناء شعبها 
وكية والفكرية وفـي عالقـاتهم      وبذلك يشترك أهل المدينة وأهل الريف في انحرافاتهم السل        

القائمة على تحقيق المصلحة الذاتية ليبقى المكان عارياً، وحيداً، في مواجهة التحديات التي تواجهـه                
 . ويفسر السهولة التي تدعو إلى السخرية في السيطرة عليه واحتالله 

في البحـث   ومن المفارقات التي تظهر في هذا الصدد تضافر جهود الناس وتنظيم أدوارهم             
أمام القرى المجاورة وتخليهم عن هـذا الـدور فـي    " اليسيرة "  بتوطيد سلطة   شهاب واالهتمام عن  

 .مواجهة االحتالل
إن التركيز على الجهل والنساء خالل الفترة التاريخية التي تناقشها الرواية يحمل في حـد    " 

انت تحمل بـذورها فـي الحيـاة        ك ) 1948( ذاته داللة هي حجم الرواية اإلشاري ، إذ أن هزيمة           
 )1(. " متوقعـة تمامـاً    ) 1967( السلوكية للمجتمع ، تلك البذور التي لم تتغير كثيراً فكانت هزيمة        

كما أن التعمق في روحية المجتمع يؤدي إلى شد عضد الرواية والروائي معاً حيث يبحـث الكاتـب       
خالل فهم القوانين والقـيم التـي تحكـم         في دهاليز المجتمع وهمومه حتى يستطيع إثبات الذات من          

  .)2(. "  المجتمع فينميها أو يحاربها 
 :  المرأة  - ب

والتي تكرس طموحها واهتمامها في البحث عـن         وتظهر صورة المرأة البسيطة في الريف     
كما تظهر  . زوج مناسب لها ويظهر ذلك في تنافس بنات اليسيرة من أجل الفوز بشهاب زوجاً لهن                

 من مصادر حفظ التراث والفولكلور وذلك من خالل ترديده في األفـراح والمناسـبات         مصدراً هاماً 
أمـام شـهاب لتسـترعي      " شرحة  " المختلفة ، ويرد ذلك في عدة مشاهد في الرواية منها ما غنّته             

 :مقاالت الجليلة بنت مرة " انتباهه 
 شربت الخمر ما بين اإلمارة 

 شربنا الخمر في كاسات جوهر 
  )3(. " عقل وأصبحنا سكارى فزال ال

                                                
  . 29 ص   ،جوائز الفحم ،   الخواجةعلي )1(
  . 149 ، ص  ، نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية  مجموعة مؤلفين )2(
  . 37  ص،صافي ، رواية شهاب صافي    )3(
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وتستمر صورة النساء اللواتي يعتمدن على الوهم والخرافة في تسيير حياتهن وذلك من خالل قراءة               
فناجين القهوة لمعرفة الحظ وقراءة المستقبل حيث تستمر  فظيعة في لعب هذا الدور وتلجـأ إليهـا                   

 . شرحة  لمعرفة مصير زوجها بعد اختفائه في المدينة
 المرأة في المدينة فتظهر مثقفة ولها دور في الحياة االجتماعية وتبدو محـددة األهـداف            أما

وال يشغل شعورها العاطفي حيزاً من تفكيرها، كما تبدو متحررة من الضوابط الدينية واالجتماعيـة               
تمـع  حيث تقيم العالقات المتعددة وال تأبه العتراض المجتمع وهي تدعو شهاب أن ال يعير هذا المج     

  .)1(. " إنهم ال يستطيعون عمل شيء سوى الصراخ ، وحتى ذلك تستطيع منعهم منه " أي انتباه 
ومن المالحظ أن الكاتب قد وصف جسد المرأة من خالل  شرحة  في بلدته مما يشير إلـى                  

كانت تهز كتفيها من فوق ومن تحت ، وتلفهمـا لفـاً فـي      " اهتمامه المركزي فيها بالمتعة والشهوة      
حركة دائرية متناسقة ، وتحرك صدرها كأنها تلعب به لعباً ، ويروح بطنها إلـى اليمـين واليسـار       

أما في حديثه عن المرأة في المدينة فقـد           .  )2(. "وإلى فوق وتحت كما لو كانت أمواجاً من البحر          
 ) شـوش ( أضاف إلى أوصافها الجسدية أخرى سلوكية أثرت في شخصيته كما ورد في حديثه عن          

، هي تريد فقط عالقة إنسانية مع أمثـالي ومـا   .... شوش تهتم في كإنسان   " و  سعاد الصيداوي         
 .  )3(. " أجمل أن أشعر بإنسانيتي أمامها 

 : اآلخر  - ت
وهو يعمل على تسهيل تمرير األراضي لليهود من خـالل القـوانين التـي              : اإلنجليزي     

يثبت ملكيته لها في الوقت     " قوشان  " ألرض على   وضعها لذلك والتي تقضي بوجوب حصول مالك ا       
الذي لم يملك قسم كبير من مالك هذه األراضي الوثائق الرسمية الالزمـة حيـث اعتمـدوا علـى                   
الوصايا الشفوية والشهادات الشخصية في تحديد أراضيهم ، كما أن قسماً كبيراً منهم لم يعمـد إلـى          

   . تهرباً من دفع الضرائب تسجيل األراضي باسمه في الفترة العثمانية 
ويحِكم اإلنجليز رقابتهم على أهل اليسيرة ويعملون على تجريد أهلها من السالح كما حصل              

ويرد ما يشير   . مع  الظبع  بينما يغضون الطرف عن اليهود ويسهلون امتالكهم لألراضي واألسلحة            
فيه عن الظبع وهم يشددون الرقابـة       منذ اليوم الذي عفوا     : " إلى ذلك على لسان احد سكان اليسيرة        

  )4(. " علينا ، إلى متى سنظّل نرقص ونغني تحت مسمع وشوف اإلنجليز 

                                                
  . 55ص، صافي  صافي ، رواية شهاب   )1(
  . 35، ص .ن . صافي  صافي ، م   )2(
  . 49  ص،.ن .   صافي  صافي ، م )3(
  . 15، ص .ن .  صافي  صافي ، م )4(
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ويظهر انبهار الضعيف وشعوره بالنقص أمام اآلخر اإلنجليـزي واليهـودي صـاحب الحضـارة               
والسطوة ويأتي ذلك من خالل حديث مراد مع شهاب   حدثني عن تخلـف المـزارع الفلسـطيني                   

شهاب الشعور نفسـه أثنـاء   "  وينتاب )1(. " سبة لغيره خاصة أولئك القادمين من أوروبا وغيرها      بالن
 اآلخـر اليهـودي  ) شوش ( من حيث االنبهار بثقافتها وعمق إطالعها وتمثل       ) شوش  ( عالقته مع   

 عكس الشخصيات العربية التـي تعـيش   –الذي يستغل علمه ومعارفه من أجل خدمة مصالح شعبه      
 حيث نراها تسأل عن أدق التفاصيل الجغرافية والسلوكية وحتى الجنسية ألهل اليسيرة             –دينة  في الم 

وما يجاورها من قرى كي تساهم هذه المعلومات في معرفة مالمح الشعب الذي يسعى هذا اآلخـر                 
:          " فـي هـذا الصـدد       "ويرد على لسان شهاب     . من أجل السيطرة عليه واحتالل أرضه       

نها سألت لمجرد فتح حوار ما معي وإشعاري باالهتمام بي لكنها كانت تطرح العديد مـن                اعتقدت أ 
ـ "   ويظهر اآلخر في الرواية )2(. "  األسئلة حول كّل قصة أوردها    المتخلفـة  ةكعقاب نتيجة الذهني

  .) 3(. " للمجتمع الفلسطيني

 
ـ             " اليسـيرة  " ن روايـة    لقد أسهب الكاتب في الحديث عن عالقة اإلنسان بالمكان في كل م

وعن عالقة الناس فيما بينهم ليشير إلى االرتباط الوثيق بين األنماط السـلوكية والفكريـة               " وشهاب  
للجيل العربي المثقف الـذي عـانى   " فالكاتب ينتمي . 1948السائدة في تلك الفترة وبين هزيمة عام       

الزدهار المادي والفكري الغربـي      ويالت التخلُّف الحضاري المرعب في بالده ، واستنشق نسمات ا         
ومن ثم تفجرت أزمته في ذلك التمزق الملتاع بين الرغبة في أن يعيش حياته بعيداً عـن ضـراوة                   

  ولعّل ميله في العودة إلـى الماضـي          )4(. "  التخلف والرغبة في أن يعيش مجتمعه كما يريده هو          
ة األمة ، وللدفاع عن تراثهـا وروحهـا       مسكوناً بهاجس دور الحارس لحماية ذاكر     " يكمن في كونه    

  .)5(. " ضد كّل عوامل السقوط واالنهيار التي تعصف بالوطن من الجهات األربعة 
 

                                                
  . 45  صافي  صافي ، رواية شهاب ، ص )1(
  . 48، ص .  ن . صافي  صافي ،  م   )2(
  .191توكل طه، صورة اآلخر في الشعر ، صالم  )3( 
  . 131 غالي شكري ، أدب المقاومة ، ص  )4(
  . 41 نزيه أبو نضال ، التحوالت في الرواية العربية ، ص )5(
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وأخيراً وبعد استعراض أهم المضامين في كل من رواية اليسيرة و شهاب ال بد من اإلشارة                
وهي  ) 1(توقيع اتفاق أوسلو        إلى بعض االتجاهات التي ظهرت في هاتين الروايتين اللتين كتبتا بعد            

 :  ومنها اتجاهات بدأت تظهر في الرواية الفلسطينية كنتيجة لهذا االتفاق

يحملـون إحساسـاً    " أوسلو  " حيث عاد الروائيون الفلسطينيون إلى وطنهم بعد         : نقد الذات 
جديد وغير  مؤلماً وذلك بسبب إدراكهم للذات الضعيفة وحضور اآلخر القوي ما أدى إلى خلق واقع               

متوقع في الخطاب الروائي ومن هنا نالحظ أن األعمال الروائية الصادرة بعد أوسـلو قـد حملـت               
وحدة فريدة في الفكر والمعالجة ؛ وذلك ألن األسباب النفسية المعقدة التي أحاطت بالروائيين كانـت                

لعربي وتغليـب المصـالح      ، وتظهر انتقادات الروائي للمظاهر السلبية الداخلية والتفكك ا         )2(واحدة    
 . الخاصة بشكل جلي في كل من اليسيرة  و  شهاب  

 ويأتي توظيفها ليعكس الحنين الدفين لدى الفلسطيني بأن يظهر كشخصية البطل            : األسطورة
الذي يتجاوز الشرط البشري ويتجاوز العجز نحو الكمال، وهذه المحاوالت تقـوم علـى الحكايـة                 

ي ، وقد زاد توظيف األسطورة بسبب البحث عن الهوية المفقودة ما جعـل  الشعبية أو التراث اإلنسان   
وقد قامت كل من الروايتين على      . الروائي يحاول إثبات ذاته في وجه محاوالت  التذويب والطمس           

 . مزج األسطورة بالواقع 
 تعاملت مع الفلسطيني بوصفه بطـالً ومقدسـاً       " أوسلو  " إن رواية ما قبل      : البطل المهزوم 

، لذلك كانت هذه الروايات شديدة الثقـة        )3(فيما رسمت  صورة نمطية لليهودي بكل أوصافه السلبية          
فقد تميزت بسمات منها ظهور البطل المهـزوم بـدل          " أوسلو  " وبال أسئلة تقريباً ، أما الرواية بعد        

 ية شهاب ذلك الفدائي الخارق ،  وتميزت شخصية البطل بالتردد والشك وهو ما وجدناه في شخص
 حيث أفرزت مرحلة المفاوضات والحوار نوعاً من الضبابية في تحديد            :النظرة إلى اآلخر  

االتجاه في تناول اآلخر إال أن اتفاق السالم قد نزع الغشاوة ليعود اآلخر إلى صورته التي رسـمها                  
ـ           )4(مثقفو أوائل القرن الماضي    بح السـالم    حيث ممارسات القتل والمصادرة واألطماع التي لـم يك

                                                
 اتفاق أوسلو هو إطار عام للحكم الذاتي الفلسطيني وهو مجموعة من المبادئ العامة التي تحكم التسوية  )1(

يلية بشكل مرحلي، ومن شأن االتفاقية التمهيد إلجراء مفاوضات الحقة على الوضع النهائي  اإلسرائ–الفلسطينية 
السيد ، التسوية الصعبة   عدنان  حسين . / 1993 / 9 / 3لهذا الحكم الذاتي وقد تم التوقيع عليه في واشنطن في 

  .93 – 92ص 
 . 51 – 47 ، تأمالت نقدية ، ص مجموعة مؤلفين  )2(
 / 4 / 20رفيق عوض ، البطل المهزوم يطغى على الرواية الفلسطينية بعد أوسلو ، جريدة الخليج ،   أحمد )3(

2006.  
  . 174 المتوكل طه، ، صورة اآلخر في الشعر الفلسطيني  ، ص )4(
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المزعوم جماحها ،  لذلك ساد اتجاه روائي ينتقد هذا االتفاق وقد طغت عليه  روح التشكك والتـردد        
والغموض وجلد الذات ، كما عادت مقولة العربي المتخلف الذي يقابله اإلسرائيلي المتحضـر إلـى                

فالنقد االجتماعي  " ا    الظهور ما يستدعي نقداً اجتماعياً لتشخيص جوانب التخلف وتحليها في مجتمعن          
ال يقنع بما هو موجود  وال يستكين إلى ما هو تقليدي ولكن يبحث ويحلل ويشخص ، داعياً لتجـاوز       

بشكل واضح هـذه   " شهاب  "  وقد تناولت رواية     )1(" . التخلف واتباع أساليب جديدة لحل المشكالت       
 . العالقة كما ظهر سابقاٌ في العالقة مع اآلخر 

                                                
  .  117 صبحية عودة زعرب ، الشخصية اليهودية اإلسرائيلية في الخطاب الروائي الفلسطيني ، ص )1(
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 رواية  الكوربة  : دس المبحث السا
  )1(:   تلخيص الرواية -1

 تبدأ األحداث على لسان الراوي بضمير الغائب بوصف يومه الدراسي األول في مدينة رام              
وتظهـر صـورة   ) الوالد والوالدة وأخوه علي وأخته عليا (اهللا بعدما انتقل للسكن فيها وأفراد أسرته   

هل سمعتم في يوم عن شـيء       " لى عدم عاديته مما يثير الفكر       المعلم عبد الجليل الذي تدّل أسئلته ع      
  .)2(اسمه خارو ؟ هل تعرفون رتنو ؟ هل تعرفون كيناهي ؟ هل تعرفون مريام ؟ 

ضـوء  " إلى رام اهللا وتبرز األمكنة الواقعيـة        ) بيت اللو   ( ثم يبدأ مشهد الرحيل عن قرية       
وتعود عقارب الزمن إلـى الـوراء       "  اهللا   سور مستشفى رام  " و  " عمود اإلذاعة على طريق سردا      

حيث نراه يبحث باستمرار عن ملكة النحل ليشـاهد         ) بيت اللو ( ليستذكر الراوي تفاصيل حياته في      
ملكة األرض التحتية ، تشبه الموت بل هي تعيش مع األموات لـذلك تراهـا   " هذا المخلوق العجيب  

 وهو فتى يكبره بسنتين ويملك ثقافة واسـعة       -مد     ويدور حوار بينه وبين  حا      )3(" تكثر عند القبور    
 .  حول طبيعة النمل واألفاعي ،  وتندلع الحرب وتبدأ رحلة الهروب –

ويرد الفصل الثاني على لسان الراوي بضمير المتكلمين حيث تتصاعد مشاعر الخوف مـن            
د واللجوء األول من    باسترجاع ذكريات التشر  " الوالد  " القتل والتشرد بسبب الحرب وتأخذ شخصية       

وغيرها من القرى المجاورة لها وما نزل بأهلها مـن جـوع وتشـرد، وتبـرز                ) بيت نباال   ( قرية  
شخصية  العم  إبراهيم  وهي شخصية دينية لها تأثيرها، وتكثر أدعية النسـاء والرجـال وقـراءة                   

ل السترجاع األرض وهي    القرآن كما تبرز صورة  لدبابة  تمثل الجيش العربي الذي تعلقت به اآلما             
دبابة تقود مدفعاً يمكنه إطالق ثالث قذائف فقط تجاه تل أبيب فيجيب الضابط عند سؤاله عن سـبب                  

 وتتعثر الدبابة فـي  )4("  ليسوا وحدهم هناك وهناك مهام سيقوم بها غيرهم من الدول العربية           " ذلك  
مروان  ومحمـد ،     ( اوالت الجنود   وتستمر مح  )5(" فالنزول أصعب من الصعود     " هبوطها المنحدر   

من أجل اجتياز الكوربة الخطيرة إال أن المدفع ينقلب في النهاية ويؤدي إلـى         ) وعبد ، والقائد سعيد     
 . انقالب الدبابة 

                                                
 ، وتقع في مئة وإحدى وثالثين صفحة من القطع 2005عن منشورات اتحاد الكتاب في القدس سنة  صدرت )1(

المتوسط وتقسم إلى ستة فصول  ، وتبدأ من الصفحة الثانية عشرة مع مالحظة أن صفحات االفتتاحية ضرورية من 
  . حيث التعريف بالشخصية المحورية وهي تمثل خاتمة الرواية  

  .6، ص " الكوربة " ي  ، رواية    صافي  صاف)2(
  . 14 ،13، ص. ن .   صافي  صافي  ،  م )3(
  .43، ص . ن .   صافي  صافي  ،  م )4(
  .45، ص . ن .   صافي  صافي  ،  م )5(
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 ويرد الفصل الثالث على لسان الراوي بضمير المتكلم حيث يتضـح أن  انقـالب الدبابـة                 
مد  وتمزيق جسديهما فتعم حالة من الحزن والكآبة فـي           والمدفع قد أدى إلى استشهاد  مروان  ومح        

الراوي  حول ثنائية الحياة والموت ودور اإلنسـان         " القرية  ما يولِّد أسئلة محمومة في ذهن البطل          
" فيصف بيوتها وأشجارها حسب وصف والديه وأقاربـه      ) بيت نباال   ( فيهما ويشتد شوقه إلى قريته      

و )    الميرمية  ( أراضيها ، وأشم رائحتها وألتقط بعض أغصان        سأتسلل عبر األسالك وأجلس في      
 ويتمنى الراوي لو كانت جميـع       )1(" ،  وسآكل من تينها القريب وصبرها        )  الجلثون(و  )  الزعتر( 

حيث أن لها ميزات خيالية في عقول أهل القريـة          ) الشقيري  ( الدبابات المشاركة في الحرب كدبابة      
ع أرواح ، وتتضافر جهود أهل القرية جميعهم من أجل إنقاذ الدبابة والمـدفع        فهي مثل القطط لها سب    

المنقلبين ويتقاسمون المهمات ويظهر رأس الجندي  مروان  مهشماً تحت الدبابة فيشارك جميع أهل               
" النعالوي  " القرية في جنازة مهيبة تليق برأس الشهيد ويدفنوه في مقبرة القرية  وتشارك شاحنة                     

ليص الدبابة والمدفع ولكّن طائرة إسرائيلية تفاجئهم أثناء احتفالهم بتخليص سـالحهم وتلقـي              في تخ 
 . بقنبلة تأتي على الدبابة وتدمرها بالكامل 

أما الفصل الرابع فهو فصل التساؤالت التي تتعلق بالمسـتقبل والمصـير ،  كمـا يصـور       
اتها بعد الهزيمة ، ويظهر إعالم العدو الـذي   الحالة النفسية التي أصابت إنسان القرية وحيوان يالراو

أبـو  :  تقـول صـباح   " يدعو إلى االستسالم ويثير قهر النفوس من خالل ما يبثه من أغاٍن عربية             
  . )2(" . سمرة  زعالن ليش ، و عامل حاله مش سأالن 

نـه  وأخوته أن يغادروا المغارة التي احتموا فيها أيـام الحـرب أل    ) الراوي  ( ويقرر البطل   
) عيـون مـارون   ( يقتنع أن الخوف على الحياة هو الذي ألقى بهم فيها وتقرر عائلته الرحيل إلـى    

 .حيث العديد من الكروم والخضراوات 
 وفي الفصل الخامس تأتي قوات العدو من الشرق ويعتقد األهالي أنها القوة العربية قد أتـت   

ويبدأ إذالل الجيش لألهالي    . هم عند معرفة الحقيقة     لنجدتهم فيصفقوا ويهتفوا لها ويتسمروا في أماكن      
على خلع مالبسه وإجبار األهالي على النظر إليه ، وتسـتمر اإلذاعـات             ) جامع  ( من خالل إجبار    

العربية في خطابها التضليلي وبث األغاني الحماسية ، أما القرية فيغادرها الجميع وال يبقى فيهـا إال      
أن يمتلـك لغـة     " الـراوي   " مكنة وكأنها ترسم حدودها ويتمنى البطل       الكالب التي بالت في كّل األ     

 .الحيوانات وبعض تصرفاتها الفطرية 
وهم ) بيت اللو   ( حيث يرجع الناس إلى قريتهم      " الراوي  " ويرد الفصل السادس على لسان      

ل  من أهوال ، ويأتي جنـود االحـتال  1948في حالة من الرعب بأن يصيبهم ما أصاب الجئي عام           
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من اجل تفتيش القرية ومصادرة األسلحة ، ويدور حوار طويل بين والد الـراوي والجنـدي حـول      
، ليكشف الحوار عن ذاكرة قوية ومتوارثة عن كل تفاصيل تلك القريـة             ) بيت نباال   ( قريته األولى   

مفتـاح  المدمرة ، أما المختار فيتعرض ألبشع أنواع التعذيب عند مقبرة القرية ليعترف عن مكـان             
وتقوم طائرة بقصف عليـة المختـار بمـا    . الموجود في القرية والذي ال يعرف عنه شيئاً        ) المدفع  

( المبنى الذي يعلو قمة أعلـى جبـل           : تمثله من رموز القوة واألصالة ويصف الراوي ذلك بقوله          
 الشـدائد  اآلن سيكون بال طربوش ، وتخرج زوجة المختار عن حالة المؤمن الصابر عنـد       ) بابون  

وتنكر قدرها فيذكِّرها النسوة بصبر سيدنا أيوب وموقف زوجته عندما اعترضت علـى قضـاء اهللا                
          اهللا تعالى قد أبدلهما البالء بعد الصبر رخاء وتبدأ تباشير المقاومة بالظهور من خالل توزيـع  . وأن

بير من النمـل ، وتختبـئ   المنشورات الصادرة من رام اهللا ، وأخيراً تظهر ملكة النمل وسط حشد ك     
في جذع شجرة زيتون تماماً كما فعل األهالي عند خوفهم من الموت ويشعر الراوي بحالـة كبيـرة                

 . من الراحة وهو يشاهد ملكة الموت حريصة على حياتها 
 
  المضامين الروائية -2

 :رحلة اللجوء - أ

األمن إلـى   دل حياة شعب من بهذا الوضع المأساوي الذي أباألدبيةالثقافية تأثرت الكتابة لقد 
بكل تفاصيله المتشابكة،  التشرد، وعبر المبدعون الفلسطينيون عن هذا الواقع االجتماعي ـ السياسي 

 بل خذوا ما تقدمـه  مواضيع ومغامراٍت ال تبتدعوا: "حين قال" دوستويفسكي"عمالً بوصية الروائي 
تدع أي خيال مهما كان ما يمكـن أن تعطيـه   ولن يب لكم الحياة، فالحياة أغنى من كل تخيل وابتداع،

  .)1( ."الحياة

إلـى  ) بيت اللـو    ( وتظهر رحلة اللجوء في هذه الرواية من خالل انتقال الراوي من قرية             
، وهـي رحلـة ماديـة ونفسـية وردت           ) 1967( رام اهللا لتمثل معاناة اللجوء الثانية بعد هزيمة         

ز الثانية عشرة وألقت المزيد من الضـوء علـى معانـاة         تفاصيلها على لسان الراوي الذي لم يتجاو      
الالجئين وآمالهم في تلك الفترة، كما ألقت الضوء على صدمتهم بعد مواجهة واقعهم الضعيف بعـد                

وهـم ينقسـمون    . الهزيمة الثانية لتبدأ معاناة أكبر حجماً من سابقتها من حيث ازدياد عدد الالجئين              
ذين يعيشون على خير أراضيهم ويوفرون فرص عمل بسيطة للقسـم  ال) دير عمار( إلى أهالي قرية  

اآلخر وهم الالجئون الذين تشردوا وفقدوا أراضيهم وخيراتهم وأصبحوا مزارعين يكدحون من أجل             

                                                
 ) االنترنت  (  االجتماعية للنكبة في الرواية الفلسطينية ناهض زقوت ، اآلثار )1(
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كما يمتازون بالبساطة   . توفير لقمة الخبز ألطفالهم وأسرهم ، وهم يعيشون أمل النصر والعودة معاً             
( حيط بشخصية القائد العربي وإمكانياته وقد ورد ذلك في وصف دبابـة             والسذاجة ويرسمون هالة ت   

دبابة الشقيري لها عجالت من كّل الجوانب من فوق ومن تحت  ومـن اليمـين ومـن                  ) " الشقيري
اليسار  والمحرك موصول بكل العجالت وهي ال تنقلب ولكنها تدور كما تدور القطة حين نلقيها في                 

هالي القرية مرتبطين أشد االرتباط باألنظمة العربية وجيوشها فهـم معقـد            ويظهر أ .  )1(. " الهواء  
اقتربت الدبابة مـن  " األمل وهم المسيح المخلص لهم من حياة البؤس والتشرد التي يعيشون                  

القرية ، كان كثير من الرجال قد اعتلوها ، واعتلوا عربة المدفع ، كانوا يلوحون بأيديهم وبقمصانهم                 
ويهتفون للقادة العرب ولزعيم الفلسطينيين  أحمد الشـقيري          " يواوون  " ياتهم  كانوا يكبرون و    وبكوف

، كما يظهر ذلك في تكبير الرجال وزغاريد النساء كلما سمعوا صوت قذيفة من الجيش العربـي ،                  
لجهـة  أي من ا " ولكنهم يصابون بالخيبة والصدمة عندما تفاجئهم دبابات العدو آتية من جهة الشرق             

التي تمركزت فيها القوات العربية ، فتنكشف أمامهم حقيقة الضـعف المريـر ويواجهـون زيـف                 
أيقظت هذه الهزيمة في نفوس الناس جميعاً ، والشـعبيين علـى وجـه              " وقد  . أوهامهم وضاللتهم   

الخصوص كيف أن المطالب والحقوق ال تنال إال بالبذل والتضحية والجهـود الشـاقة ال باألمـاني              
  .)2(" ألحالم واآلمالوا

وقد استطاع الكاتب من خالل توظيف مشهد سقوط الدبابة العربيـة والمـدفع أن يختـزل                
حيث تمسي العشرون عاماً من سني اللجوء المريرة الطويلة مختزلـة           " أحداثاً وأنماطاً فكرية كثيرة     

ها تكـون المشـهد     في مشهد وحيد هو سقوط الدبابة التي يتواصل سقوطها هنا وهناك ويتواصل مع            
ومحاولة اإلنقاذ ، حيث يفقد الزمن الحقيقي مساحته وحيث تتولد مقاصد إبداعية ونفسانية تستشـعر               

 ويستمر سبر غور الذاكرة من قبل الراوي ليصور جيل اللجوء األول وهـم              )3(. " في رحم الرواية    
ي ويصور واقعهـم بعـد      أسرته وأبناء قريته ليصف انهيار نسيجهم االجتماعي واالقتصادي والنفس        

إحدى السقائف في بيتنا الحالي عبارة عـن  " اللجوء ، ويصف الراوي حال أسرته بعد اللجوء األول         
" السـمكة   " مبنية من الطين المجبول بالتبن الناعم ، فتعمل على تماسك المبنى ، سموه ب               " خشة  " 

" عريشـة   " جال يجلسون تحـت     ، كان الر  " .. الغشيمة  " وقد أضافوا إلى الحيطان بعض الحجارة       
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صنعت قوائمها وأذرعها من جذوع األشجار ، وترتكز في ناحيتين على سلسـلة حجريـة تفصـلنا                 
  . )1(. " األولى عن دار عمي ، وتفصلنا الثانية عن زريبة الحمار 

وتعلق الناس أحالمها في العودة على هذه الدبابة التي تمثل البعد العربي في تلك المرحلـة                 
سمة كما تلقي الضوء على حالة التضليل التي ساهم العرب في تشكيلها والتي تتمثـل بـالتفوق                 الحا

 . العربي وحتمية النصر 
ومن ثم تدميرها بداية مرحلـة      ) بيت اللو   " ( كوربة  " وقد مثل انقالب الدبابة والمدفع على       

الرغد الهانئ والركون   لجوء أخرى لجيٍل يختلف عن سابقه ، من حيث االستغراق في حياة الماضي              
إلى السكون ، وانتظار المخلص ، ويعمد إلى إعادة تشكيل ثقافته وسـلوكه مسـتفيداً مـن أخطـاء                   
الماضي ، معتمداً على ذاته وعلى المواجهة بدل الهروب ، وكأن انقالب الدبابة قد اتبـع بـانقالب                  

حمل فـي كنانتـه تاريخـاً    المنعطف الحاد الخطر الذي ي    " فكري وسلوكي واسع وقد مثلت الكوربة       
 وال شك أن هذه المنعطف كان يتطلب جهداً وفاعلية أكبر من قبـل              )2(. " وسياسة واجتماعاً وثقافة    

اإلنسان الفلسطيني للحفاظ على مكانه ، ويتطلب من العرب أن ال يستثنوا الجهد الشـعبي الحيـوي                 
وهم يحتفظون بوعيهم الجمـاعي أن      " للفلسطينيين وهم األعلم ببيئتهم وجغرافيتهم في هذه المعركة         

 بهـذا   –الدواب بشكل عام ، والحمير بشكل خاص هي التي أنشأت الطرق وهندسـتها والكوربـة                
. "  تمثل االنحراف الرسمي عن جادة الطبيعة ، والذين يعيشون عليها من بشر وحيوانات               –المعنى  

)3(.   
 على التعلـق بأسـباب الحيـاة    وتظهر أجيال الالجئين رغم القهر وشظف العيش ، مصممة  

واالزدهار والتقدم ، لتكشف عن عمق الشعور باالنتماء لألرض والهوية ، وعن عجز اآلخر ورغم               
كل محاوالت الطمس والتدمير عن قتل الحلم الفلسطيني واألمل بالنصر والعودة ، وقـد ورد هـذا                 

لو رحـل كـل أهـالي    " اوي  الس" الموقف على لسان العديد من الشخصيات بعد الهزيمة حيث قال           
سأشتري قطعة أرض فـي  : " فقال " العم إبراهيم "  أما )4(. القرية سأرحل فقط إلى نبعنا ومزرعتنا     

   . )5(. " وأبني لي بيتاً ، وسأتزوج من جديد ) بيت اللو ( 
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ويظهر جيل اللجوء األول وكأن عقارب الزمن قد توقفت عنده لحظة اللجوء وهـو يعـيش                
"  كي تستأنف الحياة دورتها من حيث توقفت ويظهر ذلك من خالل الحوار الذي دار بين                 أمل العودة 

 :لماذا لم تعمر لك بيتاً يا حاج ؟ قال بثقة لكن بهدوء : " والجندي " والد الراوي 
  )1(. " أملت أن أعود إلى بيتي ورزقي فحجارة بيتي الجديد والحصمة جاهزة هناك  -

 
 :  المرأة  - ب

وهي مبعث األمان فـي ظـّل        دور األم في أجواء الحرب والخطر      "ة الراوي   والد" وتمثل  
مسحت على رأسينا ، والمسـت أكتافنـا         : " الراوي  " مشاعر الخوف والتهديد فقد ورد على لسان        
  وهي على استعداد ألن تضحي في نفسـها فـي            )2(." كانت لمساتها مبعث حنان لنا ، التصقنا بها         

 .  ) 3(. " تقد أننا سنعيش إلى األبد ، وهي على استعداد أن تموت من أجلنا هي تع" سبيل أبنائها 
تحاول أن تحفظنا أسماءنا ، تسأل مـا   : " واألم تلعب دوراً أساسياً في بناء الذاكرة الشعبية وحمايتها          

 وتظهـر ثقافـة   )4(" اسمك ؟ ما هو اسم أبيك ؟ في أية قرية تسكن ؟ كيف تعرف قريتك األصلية ؟        
نساء الدينية خاصة فيما يتعلق بقيمة الصبر على الشدائد منها ، حيث أخذن يسردن لزوجة المختار                 ال

قصة سيدنا أيوب مع زوجته التي ضاقت ذرعاً بابتالء زوجها بعد أن قام الجـيش بهـدم منـزلهم                   
 ،  اصبري يا أخـت ، واسـتغفري اهللا       : " وإذالل زوجها ليذكرنها أن اهللا جاعل بعد كل عسر يسرا           
  .)5(. " وسيفرج اهللا عنك وعن زوجك كما فعل مع سيدنا أيوب 

  : اآلخر -  ت
التي تكررت فـي  ) بوكاج (  من خالل شخصية صورة اليهودي قبل االحتالل   ترسم الرواية   

، حيث كان يعمل تاجراً ويتخذ من هذا العمـل غطـاء            " الكوربة  " و" شهاب  " و  " اليسيرة  " رواية  
واإلنسان ، ويظهر في هذه الرواية عسكرياً علـى ظهـر الدبابـة  ويعلـق       لمعرفة تفاصيل المكان    

كـانوا يتحملـون   :" الراوي على احتمال اليهود للمضايقات من قبل األهالي في تلك الفتـرة بـأنهم         
ويستمر اآلخر في إشاعة جـو الرعـب         . )6(. " اإلهانات الصغيرة من أجل خدمة أهدافهم الكبيرة        

 خالل المجازر البشعة التي يرتكبها من أجل إفراغ القرى من سـاكنيها كمـا           والهلع بين السكان من   
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يمكن أن يرتكبوا مذبحة كما فعلوا قبل عشرين عاماً ، أو قبل أقـّل مـن                :" ورد على لسان الراوي     
قرب الخليل ، قتلوا جنوداً ونسفوا بيوتاً ، أصبح النـاس           ) السموع  ( سنة واحدة حيث اقتحموا قرية      

 كما يصور الراوي صفة الغدر التي يتبعها اآلخر من أجل تنفيـذ أهدافـه     )1(. " ي أماكنهم   أصناماً ف 
كان الحارس اليهودي فـي     : " ويظهر ذلك في حادثة قتل جميل عندما حاول منعهم من قتل المفتي             

انتظاره هو ومسؤول يهودي آخر ، قام االثنان بوضع كيس من الخيش على رأسه وخنقاه ، وألقيـا                  
  .)2(. " ه في حفرة المراحيض بجثت

 من أجل قهر اإلنسان والنيل من إرادته ، كما ظهر سابقاً فـي              إعالم اآلخر الموجه   ويظهر
رواية الحلم المسروق  ، حيث يقوم هذا اإلعالم ببث األغاني التي تكيد وتمرغ الرؤوس في الوحـل          

 ، يا تشوفلك حل بحكايتنـا يـا تعـزل       مين قلك تسكن بحارتنا ، تشغلنا وتقل راحتنا       " كأغنية شادية   
ال يمكن أن يكون انتقاؤها قد تم بشكل عشـوائي ،   : " ويعلق الراوي على ذلك بقوله      " وتسيب حتتنا   

   .)3(. " ال بد أن هناك علماء وراء اختيارها 
كما تطرقت الرواية إلى أساليب اإلذالل التي يتبعها اآلخر لرموز الشعب من أجل تحطـيم                

لماذا يفعلون ذلـك    " بريائه ويظهر ذلك من خالل إذالل المختار وهدم بيته ويتساءل الراوي            أنفته وك 
  .)4(! " مع المختار الذي أحبه الناس ، هل يريدون إهانتنا جميعا؟

، فقد تناولت الرواية بعض االعتقادات الخاطئة للنـاس كاتخـاذ        أما على الصعيد االجتماعي   
عض األشجار مساكن لها ، فكانت تخاف ارتياد المكان حيـث يقـول             الجن لآلبار وعيون الماء أو ب     

  .)5(. " أنا أخشى شجرة الخروب هذه ، فالناس تقول أنها ملجأ للجن : " الراوي 
أال " وهو يشير إلى صدمة الهزيمة والتغيير االيجابي في وعي الناس حول هـذه األمـور                

 الماضي هذه العين إنها تخشى اآلن الشـياطين     ترى الناس لم تعد تخشَ جناً وال شياطين، سكنت في         
.  في إشارة إلى اتجاه الناس نحو التفكير المنطقي والـواقعي            )6(. " الذين جاؤوا على ظهور دباباتهم    

كما ويندرج ضمن اعتقاداتهم الخاطئة ، أن مشاركتهم في غسل الميت تعـالج بعـض األمـراض                 

                                                
  . 97، ص "  الكوربة "    صافي  صافي  ،  رواية )1(
  .92،  ص.  ن .   صافي صافي ،   م )2(
  . 89، ص .  ن . م صافي  صافي  ،  )3(
  . 123، ص .  ن .   صافي  صافي  ،  م )4(
  . 95، ص .  ن .   صافي  صافي  ،  م )5(
  . 106، ص .  ن .   صافي  صافي  ،  م )6(
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 ، فلذلك كانوا يشاركون في هذه العملية ويصرون علـى      الثآليل تزال إذا مسها غسل الميت     " الجلدية  
  .)1(. " أن يلمس الماء المنساب على جسمه أيديهم 

 السيئة التي وردت عادة الصراخ واللطم في حاالت الوفاة من قبل            العادات االجتماعية ومن  
وههن بـالتراب   رأيت النساء يبكين ويمزقن ثيابهن ، ويعفرن وج     : "النساء حيث يصفهن الراوي قائالً    

كن أقرب إلى حالة االنتحار وهن يضربن صدورهن ، ويلطمن خدودهن ، كـن يضـربن مراكـز            
   .)2(." الحياة فيهن

كما أشار الروائي إلى أهمية التعليم الذي يوجه الجيل القادم إلى روح العلم بـدل االعتمـاد                 
أحكام التجويد فـي المدرسـة مثـل    لقد علمونا " على التلقين والحفظ الذي ال يؤثر في سلوك الناس  

 كمـا   )3(" عمي إبـراهيم    " لكنهم لم يعلمونا كيف نقرأ مثل       . اإلدغام واإلظهار واإلخفاء واإلقالب     
هل سمعتم في يوٍم ما  يوم عـن شـيء           "جاءت صورة المعلم غير التقليدية وذلك من خالل أسئلته          

، كيـف يمكـن   .... عرفون مريـام   اسمه خارو ؟ هل تعرفون رتنو ؟ هل تعرفون كيناهي ؟ هل ت     
 نقداً للتاريخ الفلسطيني الـذي لـم   )4(" معرفة ما يحدث اآلن إذا لم تعرف ماذا حدث في الماضي ؟           

يستطع أن يضيء أبعاد وجوانب القضية الفلسطينية وأن يوفرها بصدق وأمانة وبحداثة موضـوعية              
 . )5("للدارسين جيالً بعد جيل

                                                
  . 52، ص " الكوربة "    صافي صافي  ، رواية )1(
  . 51، ص .  ن .   صافي  صافي  ،  م )2(
  . 41 ، ص.  ن .   صافي  صافي  ،  م )3(
  7، ص .  ن .    صافي  صافي  ،  م )4(
 .5علي الخليلي،  رواية الكوربة لصافي صافي، منحنى المكان والزمان في فلسطين، صحيفة األيام، ص  )5(



 71

 الفصل الثاني
 مال الروائية عند صافي صافيعناصر األع

 
 .الحاج إسماعيلرواية عناصر العمل األدبي في : المبحث األول

 
 .عناصر العمل األدبي في رواية الحلم المسروق: المبحث الثاني

 
 .عناصر العمل األدبي في رواية الصعود ثانية: المبحث الثالث

 
 .اليسيرةرواية عناصر العمل األدبي في : المبحث الرابع

 
 .شهابرواية عناصر العمل األدبي في : المبحث الخامس


 .عناصر العمل األدبي في رواية  الكوربة    : المبحث السادس
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 عناصر األعمال الروائية عند صافي صافي  -الفصل الثاني 
تقوم الرواية على تضافر مجموعة من العناصر ، حيث يعمل هذا التضافر علـى تشـكيل                

  منهـا  ةوقد اعتاد الدارسون أن يصنفوا الفن القصصي بناء على أمور عد  " مالمح العمل الروائي ،   
الفكرة أو الحدث أو الشخصية أو المكان ، وحجتهم في ذلك تصدر أحد هـذا العناصـر الـنص                   : 

تنوع عقليات القراء ، أو تباين تجاربهم في الحياة         "  ، ويتباين هذا  التصنيف نتيجة        )1(. " القصصي  
فالقصة كالبناء الضخم ذي الكوى العديدة ، ولكل قارئ أن يطـّل مـن              .... أمزجتهم  ، أو اختالف    

وسأتحدث عن عناصر العمل الروائـي وفـق    . )2(" الكوة التي يختارها له ذوقه ومزاجه وطبيعته          
 :اآلتي 
 وهي عالم شديد التعقيد ، وتتعدد الشخصيات بتعدد األهواء والمـذاهب كمـا       : الشخصيات   •

كما أنها واسطة العقد بـين       بكل ما فيها من تناقضات      طبائع الناس داخل المجتمع    أنها تشكل 
جميع المشكالت األخرى ؛ فهي التي تصنع اللغة ،وتبث الحوار وتستقبله ، وهي التي تقـوم        
بدور تنشيط الصراع  وقد أصبحت دراسة الشخصيات تتجه إلـى وضـعها فـي إطارهـا           

  . )3(والحوار الداللي شأنها  شأن الوصف والسرد 
 

 " :الحاج إسماعيل " عناصر العمل األدبي في رواية : المبحث األول 
 :شخصيات الرواية   •

كشخصية محورية تدور في فلكها باقي الشخصـيات        " وتظهر   : الحاج إسماعيل " شخصية  
 من حيث تأثيرها في تطور األحداث وحركة الشخصيات، وهي شخصـية            )4(وهي شخصية مدورة    

لكنه ما يزال عريض المنكبين ، يداه مـا تـزاالن قـويتين     " في مالمحها الداخلية والخارجية   قاسية  
 ، وتبدو مالمح قسوته الداخلية عندما قام بكسر يـد    )5(" إصبع من أصابعه تعادل ثالثة من أصابعي        

 ابنه  ماهر  وضرب زوجته ، وإجبار ابنته على ترك وظيفتها والزواج من ابن عمها الذي عـرف                  

                                                
  . 114عادل األسطة ، قضايا وظواهر نقدية في الرواية الفلسطينية ، ص  )1(
  . 25ف نجم ، فن القصة ، صسمحمد يو )2(
  . 87الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ،  ص  عبد )3(
وهي التي تتكشف لنا تدريجياً ، وتطور بتطور حوادث القصة ، وينشأ هذا التطور نتيجة تفاعل الشخصية مع  )4(

محمد يوسف نجم ، فن : ينظر . الحوادث الذي يكون ظاهراً أو خفياً ، وقد ينتهي هذا التفاعل بالغلبة أو اإلخفاق 
  . 86القصة ، ص 

  40 صافي صافي ،  الحاج إسماعيل ، ص )5(
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 "   )1(كما أنها شخصية قد اتخذت من االنتماء العائلي بديالً عن االنتماء األشمل للوطن              . بانحرافاته  
لذلك يعيش الحاج إسماعيل ضمن هلوسة الماضي وضمن قيمه التي تعتز بالقوة والشجاعة الفرديـة               

ـ        " وحماية العائلة من ظلم العائالت األخرى        ي إطارهـا   وفي سبيل تعزيز مركز هذه الشخصـية ف
العائلي نراها تدافع باستبسال وقوة ،تخرج أحياناً عن حدود المنطق خاصة في ذلك الموقـف الـذي           

نهض الحج إسـماعيل ، أتبعـه   " يتصدى فيه وحده لمجموعة من الرجال في دفاعه عن أحد أقاربه        
لـع   بضربة أخرى ، وقف على جسده وصاح ، واهللا  ألذبحن اليوم  عشـرة مـنكم   أصـابهم  اله     

  .)2(.. " لحقهم 
وهو لم يتردد في استخدام قوته ضد أخيه وأبنائه عندما حاولوا االنتقاص من هيبته بفضـل                

إنهم يستهزئون بي ، سأريهم أنني ما زلت أحتفظ بقوتي وأنـا            : " أموالهم الزائدة فقد ورد على لسانه     
  . )3(" الذي صنعت لهم هذه المكانة 

ج إسماعيل اإلقرار بضعفه الجسدي رغـم بلوغـه الخامسـة    وأمام هذه المكانة يرفض الحا 
أمسك بإبرة المغذي   " والسبعين ، كما يرفض االعتراف بالمرض الذي أصابه ويرفض أي عالٍج له             

 ولكن هذه الشخصية تصاب بحالة      )4(" وبحركة تحٍد قطعها    .... ، شدها ، سال ماؤها على جسده ،         
رير الذي آلت إليه بعد قطع رجلهـا ، فقـد أصـبحت تخلـط      من الهذيان عندما تصطدم بالواقع الم     

ماضيها بحاضرها ، ولعّل السبب الرئيس في ذلك يكمن في عدم مقدرتها النفسية على مواجهة واقع                
حالة من الالوعي يعيشها ، يطلب من مرافقه أن يلمس          " عجزها الجديد ويصف الراوي حالته بقوله       

  .)5(.... " أصابع قدمه ، ينهض ليراها 
موتاً تدريجياً يتالءم مع هالة القوة والجبروت التي رسـمتها          " الحاج إسماعيل   " ويأتي موت   

الرواية له ، حيث تم بتر ساقه أوالً ثم مات وعيه وأخيراً مات جسده ، ويعلق الراوي على ذلك بأن                    
 تقبل ذلـك     حتى اآلن ال يستطيع   : " رفض هذه الشخصية لواقع عجزها الجديد هو السبب في موتها           

  .)6(" لو تقبله لعاش بباقي جسده 

                                                
  . 251 مجموعة مؤلفين ،  دراسات في األدب الفلسطيني ، ص)1(
  .18  صافي صافي ، الحاج إسماعيل ، ص )2(
  .94، ص .  ن .   صافي صافي ، م )3(
  .17، ص .  ن .   صافي صافي ،  م )4(
  .65، ص .  ن .   صافي صافي ، م )5(
  .97، ص .  ن . ي صافي ، م   صاف)6(
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أما عشـيقاته فلـم يسـتطع أحـد         : " وتظهر شخصيته العابثة مع النساء في حديث الراوي       
  . )1(" االقتراب أو االلتفات نحوهن 

 تمثل جيل النكبة الذي أهمـل       ببعدها الرمزي " الحاج إسماعيل   " شخصية  ويمكن القول إن    
مسيرته الكفاحية في استعادة حقه المسلوب ، واختار الهـروب مـن هـذه            معالجة أخطائه وسلبيات    

األخطاء بدل مواجهتها واستئصالها ، وقد رمز إليها المؤلف بمرض السكري وهو مرض يمكـن أن      
يهلك صاحبه في حالة اإلهمال كما أنه مرض وراثي قد وظِّف ليشير إلى تـوارث األجيـال لهـذا                   

أنت أيضاً مـريض بالسـكري      : " دى مخاطبته ألخيه األكبر شوكت      التقصير وهو ما أكده الراوي ل     
 وتتعزز هذه الرؤية الرمزية بتصريح الراوي بأن والده كان سيعيش لو بتـر              )2(" يجب أن تستريح    

الجزء المتعفن من جسده في إشارة واضحة بأن الحياة في مجتمع صحي تعوزه الجرأة فـي اتخـاذ                  
 . مظاهر التخلف والفساد في مختلف المجاالت القرارات العالجية والتخلص من 

أما بقية الشخصيات فلم تستطع التخلص من سطوة الشخصية المحوريـة ونفوذهـا رغـم               
الذي يبدي إعجاباً واضحاً بوالده      : )الراوي  ( شخصية  فاالبن األصغر     محاوالتها المتكررة ،فتظهر    

يات المختلفة باعتماد القوة والعنف وسـيلة       عندما يتحدث عن قوته الجسدية ، وانتصاراته على التحد        
أنا لست مثله ، ال أستطيع سوى أن أعبر عن عواطفي           :" لذلك ، ولكنه يشير إلى اختالفه عنه بقوله         

ويعترف بصراحة فـي اسـتمرار تـأثير    " بالكامل لزوجتي وابني ، هذه هي الحياة ، الحياة تغيرت       
حاج إسماعيل رغم أنه ينغرس في داخلي شيء منه ،          لم أعد ال  " شخصية والده على تفكيره وسلوكه      

  . )3 (" .انه تحت جلدي بالضبط كما الحضارة التي أعيشها 
متأثراً بشخصية والده العنيفة رغم دراسته الطـب فـي إسـبانيا             فيبدو : أما شخصية ماهر  

عت أنـك   واهللا يا حاج إسماعيل لو سـم      : " وذلك عندما هدده بعد ضرب والدته حيث يخاطب والده          
 كما أنهـم ينادونـه فـي إسـبانيا          )4("  مسست أمي في شعرة منها ألتيت أتخلص منك وإلى األبد           

 .بإسماعيل 
 يسمي ابنه الخامس إسـماعيل ، لرغبتـه فـي    ياالبن األكبر الذ : وتظهر شخصية شوكت 

 وهـو األخ  استمرار تلك القوة والسيطرة التي تمتع بها والده ونراه يكتب البيت واألرض باسم حسان 
 .   الذي يعيش في أمريكا ، وذلك في قرار منفرد وغير قابل للنقاش تماماً كسلوك والده في السابق 

                                                
  .95،  ص .  ن .   صافي صافي ، م )1(
  . 50الحاج إسماعيل ،    ص    صافي صافي ،)2(
    .106، ص .  ن .   صافي صافي ، م )3(
  104، ص .  ن .   صافي صافي ، م )4(
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التي تقع تحت ظلم ممتد ، حيث يعتدي عليهـا زوجهـا مـراراً                : شخصية زوجة الحاج  
ياتها معـه   ويمتهن إنسانيتها حين كان يحدثها عن مغامراته العاطفية والجنسية ، ولكنها تستمر في ح             

، كما أنها لم تعبـر  )1(" واهللا لوالكم لتركته منذ زمن  :  " من أجل تربية أبنائها ، حيث تخاطبهم قائلة       
عن موقف رافض واحد رغم فداحة الجور الواقع عليها ، وهي تؤمن أن طاعة الزوج مـن طاعـة     

أتيت لطاعتك  وطاعة    ربي اغفر لي ، أنا      : " اهللا حيث تقول بعد أن جامعها زوجها في موسم الحج           
 . وتستمر في العناية به أيام مرضه وضعفه  . )2(" الحاج إسماعيل من طاعتك 

وهي االبنة الوحيدة المقيمة في الوطن ، وهي مثال المرأة التي ال تملك من               : شخصية رفقة 
ـ                 رأة أمرها شيئاً ، فقد تزوجت رغماً عنها من ابن عمها  عارف ، وهي تعرف أنه كان ينتقل من ام

ألخرى ، وقد حاولت ذات مرة أن تفلت من قيد هذا الظلم إال أن محاولتهـا قـد فشـلت وعـادت                      
وهي كباقي الشخصيات تعتبر أن التزامها ووجودها مـع أفـراد أسـرتها وحتـى          .راضخة للتقاليد   

  )3(" ما يجبرني أن أراكم هو كالم الناس " خدمتها لوالدها هو شكل تدرأ به عن نفسها كالم الناس 
القادمة من السعودية ، فقد ورثت صفاتها العنيفة من األسرة ويظهر ذلـك              : شخصية نزهة 
والصعاليك ، وهي تثيـر إشـكالية       ) النّور  (حيث تصف أخوتها ب     " الراوي  " في نقاشها مع أخيها     

ن العالقة بين المغتربين والمقيمين ، وتصفها بأنها عالقة متوترة يسودها جو من عدم الثقـة ونكـرا            
 . الجميل

زوج رفقة  ، حيث يدل اسمه على صفاته ، فهو يدعي المعرفـة               : وتظهر شخصية عارف  
في كل شيء، ويقتحم كّل نقاش ويتدخل في كل شيء، وهـو يحـاول أن يـرث شخصـية الحـاج        
إسماعيل بقوتها وسطوتها ، إال أنه يصاب بخيبة أمل أمام أول تحد حقيقي يواجهه بعد مشكلته مـع                  

لـم  "  أبناء الخليل ،ويعترف بفشله ويقر بحاجته المستمرة لسطوة الحاج إسماعيل كما أنـه   عائلة من 
يحصن نفسه بتعليم يحميه من جهله ، ففشل في إدراك حقيقة بسيطة مفادها أن الحاج إسماعيل لـن                  

القول إن   وأخيراً يمكن    )4(" يدوم له ويحميه إلى األبد ، ولهذا لم تحقق هذه الشخصية أي تفرد يذكر               
 . جميع الشخصيات بقيت أسيرة لشخصية الحاج إسماعيل وفقدت كّل مالمحها فيه 
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 الزمان  •

من خالل ما يتسلط عليـه       وهو مظهر نفسي ال مادي ، ومجرد ال محسوس ، ويتجسد الوعي به               
ة الرواية  وليس المقصود بزمني  "  )1(" بتأثيره الخفي غير الظاهر ، ال من خالل مظهره في حد ذاته             
اهتمام الروايـة بـإبراز التغيـرات       " هو زمنها الخارجي فقط ، بل وزمنها الباطني المتخيل ،وهو           

  .)2( . "النفسية التي تحدث داخل اإلنسان نتيجة إحساسه القلق بإيقاع الزمن 
لقد امتد الزمن الروائي شهرين كاملين ، وهما فترة مرض الحاج إسماعيل وما طرأ علـى                

صية من صراعات وتغيرات أثرت عليها وعلى بقية الشخصيات ، وتشير هـذه األحـداث         هذه الشخ 
إلى وجود صراع بين جيلين أساسيين يتمثالن في الحاج إسماعيل وأبنائه وبناتـه ، وتـم التطـرق                  
بسرعة إلى امتداد هذا الصراع إلى جيٍل ثالٍث من خالل الحادثة التي رفضت فيهـا نزهـة تـزويج       

الذي يشير بوضـوح إلـى      ) الراوي  (  رفقة ومن خالل الحديث بين ابن رفقة وخاله          ابنتها إلى ابن  
حين طلب منه عدم ترك أبيه في المستشفى والـذهاب السـتقبال   ) كالم الناس   ( توارث الخوف من    

  وقد تنّوع الزمن وفقاً لالسترجاع الفنـي         )3(" تجنب أن ينهش الناس لحمك      " أخيه في المطار قائالً     
ت ؛ فالحاج إسماعيل يعود إلى زمن قوته وجبروته ليهرب من زمن ضعفه وهوانه ، كمـا            للشخصيا

 ،  ويصور زمـن      1947يصور الصراع غير المتكافئ بين العرب واليهود إبان فترة التقسيم سنة              
الخير واالستقرار في الماضي ويقابله بحياة التشرد والضيق في المخيم  ،  ويمتد الزمن بالنسبة إلى                 

اوي ليشمل التنبؤ بالمستقبل وذلك حين أشار إلى توارث األجيال لألفكـار والمعتقـدات التابعـة                الر
الحاج إسماعيل لم يولد منذ خمسة وسبعين عاماً ولن يموت خالل سنين ، يحتـاج               : " للجيل السابق   

 عشرات السنين بل مئات منها   ، إنني مجرد زهرة أو ورقة على شجرته ، وربما نكـون جميعـاً                    
وفـي كـل لحظـات       " )4("  الشجرة باقية وستتغير مع الزمن      ...... أوراقاً على شجرة الماضي ،      

التوتر في الحاضر يلجأ السارد إلى الماضي يستعين به ليكشف بعداً جديـداً وعالقـة جديـدة مـع               
حلول الحاضر   حيث الماضي بقيمه ومفاهيمه لم يعد يجدي نفعاً ، ولم تعد القوة والسطوة صالحة لل                 

 ")5( .  
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  المكان  •

وهو العوامل الثابتة التي تحيط بالفرد وتتأثر بـه         ئة المادية ،  يالمكان في الرواية هو الحيز أو الب      
 الجغرافيـة  داللتهـا  "ال يراد بكلمة المكان في الروايةو. )1(. " وتنعكس على تصرفاته بالحياة 

يراد بها داللتها الرحبـة   طقة ما ، وإنمابمساحة محدودة من األرض في من المحدودة ، المرتبطة
. وهمومها وتطلعاتهـا، وتقاليـدها، وقيمهـا    التي تتسع لتشمل البيئة وأرضها وناسها وأحداثها،

والحركة، يؤثر ويتأثَّر، ويتفاعل مع حركة الشخصـيات   فالمكان بهذا المفهوم كيان زاخر بالحياة
 من النتاج ويبدو المكان في األغلب األعم   )2(. "  الروائي ذاته وأفكارها كما يتفاعل مع الكاتب

الروائي الفلسطيني وحدة بنائية مركزية بسبب وعيه بالدور الذي يمكن أن ينهض به في تعميـق     
الموضوعات ال سيما عالقة الفلسطيني بأرضه ، وبمفردات بيئته التي يجسد من خاللها صـلته               

  .)3(." وه بقضيته الوطنية ، ووعيه لطبيعة صراعه مع عد
مساحة واسعة من الرواية ؛ فهو يحمل أبعاداً ومعاني متناقضة          ) المستشفى   ( المكانويحتل  

تناقض الحياة نفسها ، حيث األلم واألمل ، الوالدة والموت ، وهذا يتناسب مع التناقض الرئيس  في                  
ضر وجيل يحـاول    الرواية بين جيل يعتمد الهروب والنزوع إلى الماضي بدل مواجهة تحديات الحا           

في أحداث روايته الضوء على أوجه      )  الروائي  ( جهده أن يبنى طريقة جديدة في الحياة ، وقد سلّط           
التقصير واإلهمال الذي تعاني منه هذه المرافق الصحية، حيث المحسوبية والمعاملة غير اإلنسـانية              

جلست في الممر   "  بالمرضى ،    من الموظفين والقذارة واعتماد الممرضين على المرافقين في العناية        
أدخن سيجارة ، فرغم يافطات منع التدخين فالكـّل يـدخن ، األطبـاء يـدخنون ، الممرضـون ،                    
المرضى، المرافقون ، وحتى الزائرون ، أعقاب السجائر تغطي األرض وتضيع بين أوسـاخها ، ال             

 )4(" سراً وعالنية وبين الواقع     عالقة بين اليافطات وبين ما يحدث ، ال عالقة بين القوانين المكتوبة             
وتتردد أسماء المستشفيات المختلفة للمقارنة السريعة بين الخدمات الصحية في هذه األماكن، فيرد             . 

في القدس لتكشف هذه األمكنة عـن معضـلة اجتماعيـة           )  المطّلع  ( و  ) المقاصد  ( اسم مستشفى   
و على حساب المريض أو الوضـع       أخرى وهي تفاضل الناس وحرصهم على الشكل االجتماعي ول        

 . االقتصادي لألسر 
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إن المكان في هذه الرواية يفضي إلى فلسطين بوصفها المكان اإلشكالي الذي يجـر إليـه                " 
"   ويأتي المكان الرمـز  )1(" صراعات متعددة ، ويكشف صبر اإلنسان الفلسطيني ومعاناته وأزماته     

الوطن األم  )  بيت نباال (شرد  ويستدعي مكاناً آخر وهو       والذي يشير إلى التهجير والت    " مخيم قدورة   
ومكان الخير واالستقرار ، وقد تمت اإلشارة إلى بعض األمكنة األخرى والتي تمثل الغربة وأمـاكن      

وال يتوقف الـراوي مـع األمـاكن غيـر          " الشتات والمنافي كالكويت والسعودية وأمريكا وأسبانيا       
كمـا تبـرز    )2(، " ها لمجرد التعريف بأماكن الشخصيات في المنـافي   الفلسطينية كثيراً بل يشير إلي    

( الضياع والقهر الناتجة عن النكبة التي أصابت المكان العـام   "  األماكن غير الفلسطينية لترمز إلى      
انتم ضيعتموني ، رميتم بي     " ، ونالحظ هذا المعنى في كالم حسان المغترب في أمريكا           )  فلسطين  

 ، ألقيتم بي وأنا شاب يافع في شوارع شيكاغو بين العبيد ، بين اليهود واألمريكـان              من أجل الفلوس  
  .  )3(" ، لقد أضعتم عمري شاباً وكبيراً 

علي عودة أن سبب قرار الشخصيات المغتربة في عدم العـودة للـوطن             . واتفق مع رأي د   
جتمع قد تخلص من سـلبياته       وإلى م  وفاعلرغم امتالكها لألموال يعود إلى توقها إلى وطن متطور          

 ، وأضيف أن هذه الشخصيات ورغم سنوات        )4( ومفاهيمه المعرقلة األمر الذي لم يتم بعد في الوطن        
الغربة واالنفتاح على عوالم ثقافية وحضارية مختلفة لـم تسـتطع الـتخلص مـن إرث المفـاهيم                  

 تعارض ذلك مع رغباتهم     االجتماعية الخاطئة خاصة فيما يتعلق بحرصهم على إرضاء المجتمع ولو         
ويتحـدث  . الخاصة أو رؤاهم الصائبة ، وبالتالي فإن الغربة تشكل مالذاً آمنـاً لتلـك الشخصـيات             

الراوي عن تأثير التفاوت الطبقي الذي أفرزته الغربة بين األخوة على مفهوم االنتماء للوطن حيـث                
االنتقادات بينما يعاني المقيمون من     يصف الراوي إخوته المغتربين بالمتفرجين الذين يكتفون بتوجيه         

هناك من يتحـدثون  : " مرارة الظروف السياسية ويسعون إلى تغييرها، حيث ورد على لسان الراوي 
ويغيظني أيضاً حـين    .... في السياسة والقمع رغم أنهم لم يعيشوا في المخيمات ولم يعرفوا السجن             

  .)5(. " يتبجحون بتصرفات يتكلمون عنها بأنها رجعية 
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 الحبكة والصراع •

 سلسلة الحوادث التي تجري فيها القصة ، وترتبط عادة برابط السببية  وقد تكون الحبكة                الحبكة هي 
مفككة ، وهي سلسلة من المواقف المنفصلة واألحداث المتفرقة والتي تبنى وحدة العمل القصصـي               

نتظم الحوادث والشخصـيات  وهنـاك       فيها على البيئة أو الشخصية األولى أو النتيجة العامة التي ت          
الحبكة العضوية المتماسكة والتي تقوم على حوادث مترابطة وتسير في خط واضـح حتـى تبلـغ                 

  .)1( . مستقرها
تعتمد الرواية على الحبكة العضوية حيث أنها تقوم على تطور األحداث تطـوراً طبيعيـاً                 

 من خالل مجموعة من الصراعات التـي        يصل إلى األزمات بشكل مترابط ، وتتشكل حبكة الرواية        
تتمثل في الصراع بين الجيل القديم والحديث وحول مفاهيم السلطة والسيطرة والعنف وهو الصراع              
الذي الزم الراوي منذ بداية الرواية وحتى نهايتها ، كما يظهر الصراع الطبقي الـذي تمثـل بـين                   

 .  شريحة المغتربين والمقيمين 
 إسماعيل سبباً الستدعاء بقيـة الشخصـيات المتناقضـة بأفكارهـا            وقد شكَّل مرض الحاج   

وسلوكها ما أدى إلى إثارة العديد من التساؤالت حول الواقع االجتماعي والسياسي حيث ساهمت في               
وقد تصاعد التوتر بشكل واضح لحظة وعي الحاج إسماعيل للواقع بعد بتـر قدمـه        . إثراء الرواية   

هل قطعوا رجلـي ؟ أيـن رجلـي ؟  آخ  آخ               " يرية التي أصيب بها       وساهم في ذلك الحالة الهست    
 وقد شكل هذا التوتر المتصاعد تمهيـداً فنيـاً          )2(" بكى ، أفلتها ، تحسسها      ..... قطعوها ، قطعوها    

وتحمل الحبكة بعداً رمزياً يقوم على رغبة اإلنسان في التخلص من سـطوة الـزمن     . للحظة الحل     
 . خلص من سطوة اآلباءورغبة األبناء في الت
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 "  الحلم المسروق " عناصر العمل األدبي في رواية : المبحث الثاني 

 :شخصيات الرواية  •
لقد حشد الروائي عدداً من الشخصيات التي جاءت تتحدث عن نفسها بحريـة ودون تـدخل مـن                   

وجته فـي   الكاتب حيث يبرز صوت مروان شقيق الشهيد في الفصل األول ، ومن ثم يعلو صوت ز               
ويمكن تصنيف هذه الروايـة     . الفصلين الثاني والثالث ليعود مروان إلى الظهور في الفصل الرابع           

نستطيع أن نرى مالمح البطل الجديد مـن        " حيث  . من حيث دور الشخصيات أنها متعددة األبطال        
خارج بهـا   نصوص االنتفاضة على أنه ليس فرداً أسطورياً بقدر ما هو جماعي آٍت من الجماهير و              

 : وقد ظهرت شخصيات الرواية كما يلي  . )1(. " إلى التغيير المطلوب 
وهو يمثل شخصية المغترب الفلسطيني في دول الخليج وهي نمـوذج            :   شخصية مروان 

لشريحة واسعة من المغتربين الذين قضوا أعمارهم في الغربة وعانوا مرارتهـا وقسـوة ظروفهـا              
البيت لـيس بيتـي  والحيـاة        : " ذي يكابدونه، ونراه يعبر عن ذلك بقوله        البيئية والتمييز الفاضح ال   

 ،وهي شخصية لم تحاول التمـرد علـى         )2(" ليست حياتي ، وأنا لست طرفاً أستطيع تغيير مساره          
حزينة ومغلوبـة علـى     " واقعها السيئ ولكنها تتعامل مع تحديات الدهر بعد وقوعها فهي شخصية            

"  فقـد غـادر    )3("  مكاشفته لذاته استدرار الشفقة واستنباط المبـررات         أمرها ومقهورة ويحاول في   
بعد دخول الجيش العراقي إليها، ليعود تاركاً ما أنجزه عبر سني غربته هنـاك ، ويسـتقر       " الكويت  

في المخيم وتبدأ صعوبات التأقلم مع الحياة الجديدة ، فالحياة المستقرة نسـبياً فـي الغربـة تقابلهـا                  
والعالقات الرسمية الحذرة في الغربة تقابلها البسـاطة        . ت المتتالية التي ال تهدأ في المخيم        االقتحاما

والحميمية في المخيم ، كما تعكس هذه الشخصية أخطاء المغتربين الذين يخططون لحياتهم خـارج               
 .أوطانهم ، لتكون إنجازاتهم في الغربة سراباً في الوطن 

لحياة النضالية في المخيم نتيجة الصعوبات التي تعترضـه         ولم يحاول مروان االندماج في ا     
في التأقلم مع ظروف الحياة المختلفة ، فنراه أحياناً يقف موقف الرافض لـبعض العـادات كتـدخل         
الناس في صميم حياته الخاصة ، وأخرى يقف خائفاً ومتردداً أمام االجتياحات العنيفة من قبل قوات                

اعة الناس واستخفافهم بإجراءات عدوهم القمعية ، ويبدو ضـعف هـذه            االحتالل وثالثة منبهراً بشج   
الشخصية واضحاً عندما تظهر عاجزة عن تقديم أية مساعدة لزوجة الشهيد نجوى التي كانت علـى                

 . وشك الوالدة 

                                                
   .359 مصطفى عبد الغني ، االتجاه القومي في الرواية ، ص  )1(

  .2صافي ،  الحلم المسروق  ،  الفصل األول ، ص  صافي ) 2(
 ) 5( محمد الحاج ،  صافي صافي من الحاج إسماعيل إلى الصعود ثانية إلى أين ، مجلة نوافذ ، العدد   )3(

  . 29 ، ص 1991حزيران ، 
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فهي مثال الزوجة التي تقف إلى جانب زوجها فـي شـتى الظـروف               :  مروان زوجةأما  
. يت والطفلة في الغربة ، وتقاسي مع زوجها شظف العيش في المخـيم              واألماكن ؛ فهي تعتني بالب    

 لتكثيف معاني الغربة وصور الضياع فهو المغترب الـذي          عبد القادر   وتظهر شخصية األخ األكبر     
قضى من حياته ثالثين عاماً في الغربة وفقد حقه في العودة إلى وطنه بسبب قانون االحتالل الـذي                  

ترات دورية أو يفقد مواطنته، وهي الشخصية التي تمثل الفقـدان بكـل             يقضي بوجوب عودته في ف    
للقصف في الوقت الذي لجأت إليه أسرته وفقد زوجته وأوالده          " العامرية  " جوانبه فقد تعرض ملجأ     

لنراه بعد ذلك يعيش بين مطرقة الحكم العسكري في الكويت الذي يقـوم بطـرده دون مسـتحقاته                  
 . عسكري في الضفة الغربية الذي يرفض عودته المادية وسندان الحكم ال
محمد شـاب لـم يبلـغ       : " وهو الفتى الذي يمثل جيل االنتفاضة المقاوم         : شخصية محمد 

الخامسة عشرة بعد ، طويل القامة ، أسمر الوجه مجعد الشعر ، تكسو مالمحه ابتسامة تحمل معهـا              
ع بها أقرانه فهم ال يخشون العـدو ولكـنهم           وهي شخصية تمثل الجرأة التي تمت      )1(" نوعاً من الثقة    

يبتكرون طرقاً جديدة في مواجهته ، كما وتعكس هذه الشخصية الثقافة السياسية العالية التي تحلـى                
لم يعتقد أحد منـا  :" بها هذا الجيل ، ويظهر ذلك في حواره مع مروان عن حرب الخليج حيث يقول   

 تبجحوا بذلك أمام العالم ، وجاءت  هذه الصـواريخ           "حدودهم  " أن أحداً يستطيع أن يخترق حاجز       
وهو يتحمل المسؤولية كرجل ناضج حين يحضـر لبيـت نجـوى بعـد      . )2(" لتفض بكارة الوطن  

الوالدة ويحضر هدية البنها األكبر فضاء حين غفل عنه جميع الحاضرين ونراه يعمل علـى بـث                 
ذه الشخصية على الحركة مقابـل العجـز        روح الحماس والتفاؤل في قلب مروان ،  وتظهر قدرة ه          

ونرى هذه الشخصية تعمل على نقل صفاتها االيجابية إلى جيل آخر لضـمان          . الذي يبديه  مروان       
استمرارها حيث يخرج مع ابن الشهيد فضاء ليعود هذا األخير يحمل نسخة من نداء جديـد للقيـادة                

الحـرب مسـتمرة    " تـي وردت فـي النـداء        الموحدة ويرمز الروائي لتلك االستمرارية بالعبارة ال      
  . )3(" واالنتفاضة مستمرة والتجدد مستمر 

هي شخصية محورية، أثرت في األحداث وتأثرت بها ، وهي تمثل المرأة   : شخصية نجوى
الفاعلة في المجتمع الفلسطيني ، حيث تظهر مشاركة في العمل النسوي والمسيرات بل وتدافع عن 

لكن الجهد " لى تدعيمه بشكل عميق داخل المجتمع ، فهي تتحدث عن نفسها موقف المرأة وتعمل ع

                                                
  . 19   صافي صافي ،  الحلم المسروق ،  الفصل األول ، ص )1(
  . 26، ص . ن .   صافي صافي ،  م )2(
  .39، الفصل  الثاني ، ص .  ن.   صافي صافي ،  م )3(
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األكبر كان في المساهمة في وضع برنامج نسوي لألرض المحتلة ووضع عالقات واضحة بين 
 .  )1(" اإلطار النسوي في الخارج والداخل 

 تعود إلى   وتثير نجوى قضية حرية المرأة من منطلق حريتها السياسية ، ولكنها سرعان ما            "
السياسة ، وتحليل أوضاعها في المنطقة العربية امتداداً إلى الساحة العالمية ، وذلـك مـن خـالل                  

تستمد قوتها من نشاطها السياسي الذي يشعرها بأنهـا إنسـانة           كم ا أنھ ا      ،   )2(" تالحق أحداث الخليج  
ورثة منذ آاللف السنين عـن  تحقق ذاتها وتتمتع بحريتها وتنعتق من سجن القيم والعادات والتقاليد الم 

  وهي زوجة المناضل التي تقف إلى جانبه وتعاضـده أمـام كـل               )3(. المرأة ودورها في المجتمع     
التحديات التي تواجهه فهي تعتني بابنها عندما تعرض لالعتقال إلى جانب أعباء عملها ولعل اسمها                

 . اركه هواياته وهمومه وآماله نجوى يأتي لتوضيح العالقة مع زوجها فهو يبثها مشاعره وهي تش
ويظهر دورها الفاعل والمؤثر عندما تعرض زوجها التهام كاذب من صاحب المصنع الذي             
يعمل فيه ، فنراها تناقش الوفود التي جاءت لتتضامن مع زوجها وتطالب بفضح صاحب المصـنع                

لك المشـكلة  ونراهـا   أمام الجماهير والمؤسسات ، كما تظهر فعالة بأفكارها من أجل الخروج من ت    
تمنع زوجها المناضل من اتخاذ قرارات خاطئة تتعارض مع مسيرته النضالية حين قرر اللجوء إلى               

من أين تأتي بهم وأنـت صـاحب العقـل والتعقـل            " مع صاحب المصنع قائلة     " الزعران  "منطق  
مـد يـد العـون      وتستمر هذه الشخصية في تأثيرها حتى نهاية الرواية حيـث ت           . )4(" والمسؤولية  

والمساندة للراوي مروان الذي يمر في فترة ضعف وعجز ويهرب مـن واقعـه وال يقـوى علـى              
" مواجهته فنجدها تقدم حالً واعياً يدل على تمرس كبير في الحياة كما يدل على ثقافة عميقة بقولهـا           

لشخصية والعامـة ،    أقم عالقات اجتماعية بقدر ما تستطيع ، فالناس هم المخرج األساسي للمشاكل ا            
   . )5(" عمقنا االستراتيجي يكمن في هذه العالقات التي لم يستطع عدونا تقديرها 

 
وتظهر مالمح هذه الشخصية من خالل االسترجاع الفني من قبل زوجتـه              : شخصية خالد 

جئـت بقامتـك الطويلـة      : " نجوى ، وتبدو بعض مالمح هذه الشخصية الخَلقية من خالل وصفها            
 أما صفاته الداخلية فهي تمثل الجانـب  )6(" ك الجذابتين وشعر لحيتك ، وشاربك يغطي وجهك       وعيني

                                                
  .61   صافي صافي ،  الحلم المسروق ،  الفصل االثاني ، ص )1(
  . 32  محمد الحاج ، صافي صافي من الحاج إسماعيل إلى الصعود ثانية إلى أين ،  مجلة نوافذ ، ص )2(
  .64لفلسطينية ، صرئيفة شبالق ، تحوالت المجتمع في الرواية ا  )3(
  . 57، ص .  س .   صافي صافي ،  م )4(
  . 4،  الفصل  الرابع ، ص .  ن.   صافي صافي ،  م )5(
  . 7 صافي صافي ،  الحلم المسروق، الفصل  الثاني  ، ص)6(
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النقاء الداخلي لإلنسان الفلسـطيني مقابـل العبـث         : " اإلنساني في شخصية المناضل ، وهو يمثل        
الخارجي ، الصفاء الداخلي مقابل الغباش الخارجي ، المظلوم الطيـب مقابـل الظـالم الـوحش ،                  

" خالـد   "  وتظهر هذه الشفافية من خالل اإلشارات المتكررة لتعلق          )1(" بيعي مقابل الالطبيعي    والط
عاش خالد أيام طفولته في الجبال والوديان ، يأخذ عنزاته إلى المراعي حامالً             " بالطبيعة ومظاهرها   

كانيـة الحـوار   كما تمثل هذه الشخصية شريحة من المجتمع تؤمن بالسالم وإم. )2(" كتبه في حقيبته   
  وتظهر فاعلية هذه الشخصية من خالل        )3(" في حل جميع المشكالت التي تواجه المجتمع اإلنساني         

خرجـت  " قدراتها على إيصال أفكارها إلى شريحة واسعة من المجتمع الفلسـطيني واإلسـرائيلي           
ت فتـرة فـتح   أفكاره إلى النور وصارت النداءات تحمل لغة تفاوضية وتدعو إلى السـالم ، فمـدد           

المحالت التجارية ونجحت القيادة الموحدة في السيطرة على الجمهور بعـدم إلقـاء الحجـارة يـوم      
 . ، ويستمر خالد في دعوته وأفكاره حتى لقب بداعية السالم )  4(" مظاهرة السالم المشتركة 

ر تُقتَل على   وأخيراً فإن هذه الشخصية بما تمثله من آمال السالم ، وإمكانية الحوار مع اآلخ             
أيدي ملثمين في محاولة لتشويه نضالها وأفكارها ، لكن المجتمع بكل شرائحه ينكر هـذه المحاولـة              
ويشارك في تشييع جثمانه ، وتشير تداعيات األحداث إلى تعاون االحتالل والبرجوازي عبد الرحمن              

والمعبي من الشخصـيات   " )5( )بيت إيل (المعبي في قتله ؛ فالسيارة التي استقلها الملثمون تتجه إلى  
التي يطلب منها الحاكم العسكري االجتماع به حين يعلن عن لقـاء مـع شخصـيات مـن رام اهللا                    

  . )6(" والمناطق 
وهو البرجوازي الذي يستغل أمواله ونفـوذه فـي تسـيير      : عبد الرحمن المعبي     شخصية

يلتقي بالحاكم العسـكري ويمتـد   مصالحه الشخصية وإن تعارضت مع مصالح شعبه وأهدافه ، فهو        
تأثيره إلى القوى المناضلة والنقابات والمحامين ويظهر تأثيره على القوى الوطنية من خالل الحوار              

                                                
  . 1998 / 7 / 28مجلة الحقيقة ، "   صافي صافي ،  رؤيتي الكتابية للجانب اإلبداعي في الرواية )1(
  . 8، ص. س .   صافي صافي ،  م )2(
  . 16،  ص. ن .   صافي صافي ،  م )3(
  . 17،  ص. ن .   صافي صافي ،  م )4(
، تقع على بعد ثالثة أكيال من البيرة ، في الشمال الشرقي من رام اهللا ، ودعيت بعد ) بيتين( اسمها في األصل  )5(

ن ، ولما هاجر إبراهيم عليه السالم إلى اً محل إقامة ملوك الكنعانيي قديمبمعنى بيت اإلله ، كانت) بيت إيل ( ذلك 
 .فلسطين ، نصب خيامه قرب بيت إيل 

  . 45،    ص.س .   صافي صافي ،  م )6(
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الذي دار في منزل الشهيد  خالد  حيث كان موقفهم من الخالف بأن هذا الرجل ليس خارج الصـف        
  . )1(الوطني وبأنه قدم خدمات جليلة لالنتفاضة 

صية تستطيع تسخير كل الظروف لخدمة مصالحها ، فقد تضاعفت أموالها نتيجـة             وهي شخ 
منع دخول األدوية اإلسرائيلية إلى الضفة الغربية ، ولم تستطع قوة في المجتمع منع الظلـم الواقـع               
على شخصية المناضل خالد من قبل المعبي ، بل التقت مصالح جميع القوى والمؤسسات مـع هـذا         

ولـم يكتـف       . مت جميع مخططاته ، حتى ألصقت التهمـة تمامـاً بالمناضـل             البرجوازي ، ودع  
بذلك ولكنه يعود الرتداء الزي الوطني بعد استشهاد خالد ، ويعلن في الصحف عن تعهده               " المعبي  "

بإعالة أسرة الشهيد وتعليم أطفاله ، وعندما تحاول زوجته نشر إعالن الجريدة نفسها  تـرفض فيـه         
 الجريدة ترفض ذلك في إشارة إلى تواطؤ الصحافة مع البرجـوازي لمـا يخـدم                هذا العرض، فإن  

 . مصالحها 
أردنا أن ال يوضع حد لخيالـه إال        " وتظهر داللة االسم في سياق الرواية        : شخصية فضاء 

 وهو يمثـل الجيـل      )2(" الجدران الصلبة القاتمة والمغلقة التجاويف والتي يجب خلعها أو اختراقها           
القادم ، فنراه على حداثة سنه يبدي قدراً كبيراً من الوعي السياسي ويأتي ذلك نتيجة تفاعلـه            المقاوم  

اليومي مع السياسة ومفرداتها ، وعلى ذلك تظهر شخصيته كطفل غير عادي في حواراته المختلفـة          
يبـون  هل هناك جنود طيبون ؟ لماذا ال يعطونا هـؤالء الط " ال سيما في الحوار الذي دار مع والده       

لماذا يبيعوننا الفواكه والخضـار إذا كانـت قـد        ! البيوت التي يعيشون فيها ألنها لنا وبناها عمالنا ؟        
 )3(" لماذا وعدهم الرب بهذه األرض ؟ وأين هي األرض التي وعدنا ربنا بها              ! زرعت في أرضنا ؟   
 ق بالحيـاة واسـتمرارها  إشارة إلى التعل فقد حمل اسم والده الشهيد في    "خالد  " أما شخصية المولود    

 . رغم كثافة الموت الذي يسببه االحتالل ، واالسمان يعنيان الخلود والذي هو نقيض الفناء 
رئيس وزراء إسرائيل فـي فتـرة حـرب    ) شامير  : ( وتظهر أسماء شخصيات حقيقية مثل    

ئيلي في  الناطق اإلعالمي اإلسرا  ) نحمان شاي   (وهو مراسل صحفي و     ) يوني بن مناحم    ( الخليج و 
الفترة نفسها  ، وهذه األسماء الواقعية وغيرها تجعل القارئ يعيش تفاصيل الواقع في تلك الفتـرة ،                  
بأحداثها وتفاصيلها ومسميات شخوصها الذين تابعهم الناس بدقة بالغة في مرحلة دقيقة من حياة هذا               

 . المجتمع 

                                                
 .45  صافي صافي ،  الحلم المسروق، الفصل  الثاني  ص)1(
  . 8،   ص. ن .   صافي صافي ،  م )2(
  .12،  ص. ن .   صافي صافي ،  م )3(
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تبدو واقعية تمامـاً ، تعـيش       إن الشخصيات في هذه الرواية ومن خالل ممارساتها اليومية          
الواقع كما هو ، وتؤكد في مسارها على الحياة فـي تقـدمها وانفالتهـا مـن واقـع االنكسـارات                   

  .)1(. " واالنتكاسات 
 
 الزمان  •

يدور زمن هذه الرواية في فلك حرب الخليج األولى، والسبب المعلن لهـذه الحـرب وهـو       
 .من ذلك مع أحداث االنتفاضة الفلسطينية األولى دخول القوات العراقية إلى الكويت ، وقد تزا

 : وقد وردت اإلشارات الزمنية في الرواية لتعبر عن عدة معاٍن منها 
لم أكن أتصور   " حيث يقول   " الكويت  " معرفة الروائي بحقائق الحياة في الغربة        - أ

  ،   )2(" بعد االثنتي عشرة سنة التي عشتها في الكويت أن حياتي ستكون هكـذا              
 . تحدث بعد ذلك عن أدق تفاصيل الحياة في تلك الغربة لي

الزمن الذي يرمز إلى فكرة معينة ، فنجد الطبيعـة متعاطفـة ومتفاعلـة مـع                 -  ب
األحداث ، فاألمطار تنحبس في الوقت الذي تحارب فيه بعض األنظمة العربيـة       
إلى جانب الواليات المتحدة ضد العراق وتسقط األمطار في جو احتفالي حـين             

  )3(" غنوا لألمطار التي هطلت تلك الليلة ، غنوا لخالد "لد ابن الشهيد خالد ، يو
الزمن الحقيقي ويصفه الروائي بدقة متناهية لتأثيره البـالغ فـي بنـاء الحبكـة               -  ت

وفي الساعات األولـى  " الروائية ولتحقيق مبدأ الواقعية التي تنسجم مع األحداث       
رت سيارات اإلطفاء لتعلن خبر بـدء       من السابع عشر من شهر كانون الثاني م       

  .)4(" الحرب 

 انتقال الراوي للحديث عن شخصية أخرى كحديث نجوى على لسان زوجهـا الشـهيد               -ث
لكشف بعض  " حيث كانت عودة الشخصية للوراء       . )5("لو كنت حياً    " حيث تكررت عبارة    

ولـذلك كـان   . العناصر الهامة وربما االحتفاظ ببعض العناصر لكشفها في زمـن الحـق         

                                                
  . 151  فخري صالح ، في الرواية الفلسطينية ، ص )1(
  . 1  صافي صافي ،  الحلم المسروق ،  الفصل األول ،   ص )2(
  . 32،  الفصل الثاني، ص. ن .   صافي صافي ،  م )3(
  . 30،   ص. ن .   صافي صافي ،  م )4(
  .19، ص . ن . صافي صافي ،  م  )5(
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التسلسل النصي للزمن في الرواية من تقديم وتأخير وحذف وغير ذلك من األبنيـة الهامـة                
  .)1(. "فيها 

 الزمن النفسي الذي يرتبط بدواخل الشخصيات وحاالتها النفسـية كمـا ورد             - ج  
مـرت  " على لسان نجوى على إثر تداعيات األحداث بعد اتهام زوجها بذنب لـم يقترفـه                

ت ثقيلة في البيت ، ابتعدت عنه وأنا أفكر في األمر بينما هو مستلق على المقعد دون                 الساعا
اختار ثالثة مفاصل متفرقة زمنياً ، غير أنهـا موحـدة   "  ونالحظ أن الكاتب قد   )2(" حراك  

مختلطة على المستوى النفسي والفني ، ليعكس الوقائع المرعبة في جـدليتها الدمويـة مـع         
في جحيم الذكريات والتداعيات ، فكل ألم يستدعي من خالل تيـار الـوعي      الذات المتشظية   

  .)3(. " زميله القديم ، وينذر بألم قادم 

 المكان   •

التي تشير إلى التشتت واللجوء بشكل بارز في الرواية ، فقد ظهرت أسـماء               برزت األمكنة 
ها المغترب هناك فقد أشـار      لبعض األماكن في الكويت لكي تشير إلى الصعوبات الجمة التي يواجه          

" التي شبهها بالمستوطنات لصعوبة دخولها                " ضاحية عبد اهللا السالم     " و  " سينما غرناطة   " إلى  
إنها مثل المستوطنات هنا ، إذا دخلتها تجد كل األنظار تتجه نحوك ويمكن أن تتعـرض للضـرب                  

لإلشارة إلى استمرار رحلـة المعانـاة    نفي األرد" الرويشد "  ويأتي ذكر نقطة   )4(" بسبب أو بدونه    
" مخيم قـدورة    " والتشرد فقد توفيت ابنته هناك على إثر الحمى التي أصابتها طوال الطريق ويأتي              

في رام اهللا ليؤدي نفس المعنى ، ولكنه على الرغم من اقتحامات الجنود المتتاليـة إال أن العالقـات           
 . قة مقابل فتور العالقات وحذرها في الغربة ببن سكانه تمتاز بالحميمية والبساطة والث

الكّل يعترف بأن هذه الحياة هنا ليست سوى        " والمخيم يرمز إلى تشرد الفلسطيني في وطنه        
 ، وفي المخيم ال مكان للحياة الخاصة        )5(" معبر لحياة أخرى ، ولكنه ال يعرف بالضبط ماذا ستكون           

ويبدو المكان عدائياً فـي هـذه الروايـة ، فتواجهـه            . " أو األسرار فوسائل كشف األسرار كثيرة       
الشخوص الرئيسة بالسخط تارة وبالرغبة في التكيف تارة أخرى ، حيث يعاني شقيق الشـهيد مـن                 

" قـدورة  " قسوة الكويت ، فيفر بأسرته خوفاً من الموت ، ثم يجد نفسه كسجين في غرفته في مخيم              

                                                
   . 50رواية ،  ص سيزا قاسم ، بناء ال  )1(
  . 42، صصافي صافي ،  الحلم المسروق،  الفصل  الثاني    )2(
  . 79سليمان األزرعي ، فلسطين في الرواية األردنية  ، ص   )3(
  . 15،  الفصل األول ، ص . س .   صافي صافي ،  م )4(
  . 7،  ص . ن .   صافي صافي ،  م )5(
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حـوال   تتجلى فيه مالمح البؤس والشقاء وسـوء األ        األول  :المخيم في مظهرين   وتظهر صورة    )1(
وفضاء رحب إلعادة بنـاء  ،فيظهر المخيم على أنه موئل المناضلين  ، يالمعيشية، أما المظهر الثان

  .)2(. المقاوم الذات وتنامي الوعي

 
 الحبكة والصراع   •

من خـالل  تعتمد الحبكة في الرواية على تتابع األحداث وتطورها ، ويظهر عنصر التشويق  
السرد الذي يظهر في الصفحة األولى من الرواية من خالل المناجاة الداخلية للراوي عند حديثه عن                

 ؛ ليثير فضول القارئ حول مالبسات استشـهاده لتتضـح           )3("من المؤكد أنه شهيد     : " أخيه الشهيد   
 .الصورة في الصفحات األخيرة من الفصل الثاني 

 الصراعات ، حيث يبرز صراع اإلنسـان الـداخلي بـين      وتقوم الحبكة على مجموعة من    
آماله في االستقرار واألمان وتحقيق الحد األدنى من الحياة الكريمة له وألسرته وبين شوقه وحنينـه            
إلى وطنه وأهله ، ويظهر صراع المرأة مع مفاهيم المجتمع الموروثـة حـول دورهـا النضـالي                   

ار السالم والحوار التي حملها خالـد وبـين اآلخـر           ويظهر الصراع الرئيس من خالل تناقض أفك      
المحتل الذي يرفضها ويعمل على اعتقال أصحابها وقتلهم ، ويتفرع الصراع مع اآلخر ليكشف عن               

ويظهر الصـراع بـين     . الصراع الطبقي وما له من تأثير ال يقل خطورة عن تأثير االحتالل نفسه              
ة التي يمثلها خالد تقابلها الطمع واالستغالل والتسلط مـن          القيم المختلفة فاإليثار والتضحية واألصال    

 . ِقبل االحتالل والبرجوازي 
   إن الحبكة في الرواية تعتمد على الترابط العضوي بين األحداث والشخصيات فقد وصل             
التأزم إلى ذروته عند مقتل المناضل ، ليعود اإليقاع الروائي هادئاً ويكشف عن المصير الذي آلـت                 

وقد جاءت الحلول واقعية ومنسجمة مع      . ه الشخصيات األخرى التي ارتبطت بالشخصية الرئيسة        إلي
الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ؛ فما زالت يد البرجوازي هي الطولى فـي المجتمـع ،       

 . كما أن االحتالل ما زال يرفض فكرة السالم وانتهاج الحوار ويتمسك بسياسة العنف والقهر 
 

                                                
   .60 ، ص 1996 ، 79العدد  مجلة كنعان ، ،ة في روايات صافي صافي  بناء الصور ،   إبراهيم العلم )1(
  . 151ص ،  قضية األرض في الرواية الفلسطينية المعاصرة  نشيد الزيتون ،نضال الصالح ، )2(
  .  1صافي صافي ،  الحلم المسروق،  الفصل  األول ، ص  )3(
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   " الصعود ثانية"عناصر العمل األدبي في رواية : المبحث الثالث 
 الروايةشخصيات  •

منذ بداية الروايـة لترسـم مالمـح الضـعف           تظهر كشخصية مركزية  و:  شخصية ماجد 
والتداعي النفسي الذي وصلت إليه هذه الشخصية بعد اعترافها علـى نشـاطها السياسـي ، وتبـدأ              

اً من خالل عالقاتها المتشعبة مع الشخصيات األخرى التي تدور في           مالمحها بالظهور أكثر وضوح   
 . فلك هذه الشخصية وتعمل على تطورها وتزيد من تفاعلها مع األحداث 

وهي تمثل وعي المثقف ألزمته التي تفرض عليه أن يختار، إما التشاؤم واالنعزال والهرب              
ن أجل تغيير هذا الواقع  واستعادة التوازن        من مواجهة الواقع ، وإما المشاركة مع جموع الناس ، م          

  .)1(. "بين اإلنسان والمجتمع 
 إن هذه الشخصية المدورة تعتبر مثاالً للضعف اإلنسـاني الـذي يسـتمر فـي المقاومـة                 
والصراع من أجل االنتقال من مرحلة الضعف إلى القوة وما تواجهه فـي طريقهـا مـن تحـديات         

 النفس اإلنسانية التي ترفض الضـعف أصـالً ، وال تسـتطيع             تساعدنا على الكشف عن خبايا هذه     
االستمرار في الحياة وهي تحمل صفات الرضوخ والتبعية ، ولكنها تعمـل علـى خلـق معالمهـا                  

 . الخاصة لتكون الذات القوية المستقلة بعد ذلك 
وقد مرت هذه الشخصية بعدة مراحل قبل نضجها واتضاح معالم قوتها ، حيث تظهـر فـي      

نموذج البطل المهزوم الذي يتفوه بما جادت له نفسه من صفات يلصـقها باألنـا               " اية لتعبر عن    البد
أنا الحقير ، أنا الجبان ،  أنا المذنب         "  حيث يرد على لسان ماجد       )3("  بتجلياتها الدونية    )2(البارنوييه  

 وهو يمثل في هـذه  )4(" ، يجب أن أداس باألقدام ، يجب أن أسحق سحقاً ، أن ال أستحق هذه الحياة      
اإلنسان المقهور وهو ينوء بثقل العالم المرعب المليء بالظالم  ويركز على            " المرحلة من الضعف    

  .)5(. " ذاته المشتتة الضائعة في هذا العالم المرعب 
إن ماجداً بسبب إنسانيته المرهفة والرومانسية الظاهرة وبسبب ثقافته وفكره الواسع األفـق             "

تطاعة الفرد والمجتمع التخفيف من الفجوة الموجودة بين التناقضات فـي الحيـاة ، وإذا               يجد أن باس  

                                                
  . 67الرواية الفلسطينية ، ص   فيحاء قاسم عبد الهادي ، نماذج المرأة البطل في )1(
 وهو اضطراب نفسي يتميز بهذيان نتيجة الشعور باالضطهاد أو العظمة  ( paranoia )  وهي مأخوذة من كلمة )2(

نعيم الرفاعي ، الصحة النفسية  دراسة  :أو االثنين معاً وتكون  منتظمة وثابتة مع حساسية انفعالية واضحة  انظر 
  .  263 صفي سيكولوجية التكيف ،

  . 18، ص 1994 / 10 / 20 النهار الثقافي ،...!  محمد العطار،  الصعود ثانية)3(
  . 2 صافي صافي ،  الصعود ثانية ، ص )4(
  . 11صرئيفة شبالق ، تحوالت المجتمع في الرواية الفلسطينية  ،   ) 5(
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كانت هذه التناقضات ضرورة لوجود الحياة ذات العناصر المختلفة فإن التفاعل بين العناصـر هـو                
 .)1(" ضروري أيضاً الستمرار الحياة 

بـدأ بسـرد أسـاليب      وتأخذ هذه الشخصية في سوق المبررات للسقوط واالعتراف حيث ت         
:   " التعذيب الجسدي وقد بدا هذا األمر من أوهن الدوافع مقارنة باألسباب النفسية وفي هذه المجال                

انهالت الضربات متتالية ، حاولت أن أعدها ، لم أستطع متابعتها ، صاح أن أرفع رجلـي  صـحت     
 رجالي  وانسكب دلـو      زاغت عيناني ومالت  . ال تصرخ يا كلب     : صرخ  . متألماً ، صرخت ، آخ      

 ويبلغ الصراع النفسي ذروته عندما يعرف ماجد أن  هماماً لم يعترف             )2(" ماء على رجلي وجسدي     
وقد مرت هذه الشخصية بمرحلة الوحدة والعزلـة فـي   . رغم كل ظروف التعذيب التي تعرض لها     

والتدبر ومراجعـة الـذات   السجن بسبب قرار الرفاق بنبذها ، و أثارت هذه العزلة في نفسها التأمل              
لتمهد لمرحلة أخرى في حياتها ثمثلت بالمواجهة والتحدي ، حيـث تقـرر الشخصـية أن تواجـه                  
مخاوفها المتمثلة  بالنظام  وتتحداه بعد أن استفادت من مرحلة السجن فنجد ماجداً يصف شعوره في                 

  )3(" شعرت أنني انتصرت في أولى المعارك بعد سقوطي :" تلك اللحظة 
   وتأتي بعد ذلك مرحلة تصويب الخطأ حيث يقرر ماجد أن يتراجع عـن إفادتـه وينكـر            
معرفته برفيقه همام رغم تيقنه أن ذلك سيؤدي به إلى االعتقال ثانية ، إال أن ذلك سـيكون مصـدر         
سعادته ألنها الخطوة التي تعد بمثابة التطهر من أدران السقوط وتظهر هذه السـعادة فـي اسـتقبال        

جاء المعتقلون السياسيون من الغرف األخرى وجلسنا معاً  لقد          : " ق النضال له في المرة الثانية       رفا
  ،)4(" عدت واحداً منهم ، االحترام الذي أناله أشعر به كبيراً 

 وتأتي بعد ذلك مرحلة النضوج الذاتي والقدرة على اتخاذ الـرأي المبنـي علـى الخبـرة                 
اجد  قراره بالعودة إلى أرض الوطن رغم قرار حزبه بإرساله إلى            والتجربة والوعي ، حيث يتخذ م     

بيروت ، ولم تكن هذه المعارضة عشوائية بل حملت موقف الشخصية من أن النضـال والمواجهـة        
وقـد تحـول    . يجب أن يكونا في الوطن األم لذلك نجد أن رفاق ماجد  قد احترموا قراره وباركوه                 

ليشكل قدوة وممارسة ومفهوماً نضالياً  وليكون واضـح         " إيجابي      ماجد من بطٍل مهزوٍم إلى بطل       
 ) .5(. "المعالم ومؤكداً انتماءه أمام محاوالت فصم االنتماء 

                                                
دراسات ، العدد السابع والثامن ،  رصد ظاهرة استدعاء الماضي وظواهر أخرى ، مجلة  يقين ،  تحسين  )1(

  . 69 ، ص 2001
  . 60، ص صافي صافي ،  الصعود ثانية   )2(
  . 114، ص. ن . صافي صافي ،  م   )3(
 . 148، ص. ن . صافي صافي ،  م   )4(
  . 91 حنا مينا ، هواجس في التجربة الروائية ، ص  )5(
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وقد ظهرت عدة شخصيات تمثل الفكر اليساري الفلسطيني ، حيث اتخذها الروائـي مطيـة               
سـي ، حيـث تتطـرق إلـى         إلظهار الجمود واألخطاء التي ترتكبها هذه األحزاب في عملها السيا         

دستورها األساسي الذي يهمل دور التثقيف ، كما تناول االختراقـات األمنيـة لهـا  واألولويـات                  
التـي تعتبـر الحـزب    همام وفي هذا الصدد تظهر شخصية     . النضالية والتفرد في اتخاذ القرارات      

: "  ويصفه ماجد بقولـه    يمثل الدكتاتور الحزبي  والنضال فوق كل العالقات اإلنسانية األخرى ، وهو         
نادراً ما شارك في األحاديث االجتماعية ، كان يهمه فقط أن يتحدث في األمور السياسـية ، كـان                   
يريد من الجميع أن يسيروا ويلعبوا ويضحكوا وفق خطة وضعها في رأسه تؤدي إلى خلق نمـاذج                 

تبـدي قـدراً أكبـر مـن     بينما تظهر شخصية هشام الحزبية أقل استبداداً و . )1(" أخرى لشخصيته  
المرونة واإلنسانية؛ لذلك نالحظ أن ارتباط ماجد كان أكبر بهذه الشخصية حتى أن عودته إلى دوره                
النضالي كان من خاللها دون غيرها في إشارة رمزية أنها األصلح لقيادة حزب نضـالي وقـد ورد            

رة الحزب في ذهني يجـب     سأنسى أن هناك سجيناً اسمه همام  ، صو        :" ذلك على لسان ماجد بقوله      
 وهـو المسـؤول األول عـن    حاتمكما تظهر شخصية ) 2(. " أن أراها من خالل هشام وليس غيره      

رفاق الحزب ليرمز إلى حتمية السقوط واالنحدار في حالة تجاهـل الجانـب اإلنسـاني للمناضـل                 
كاد أن يشَـل    والتركيز على األهداف الحزبية فقط ، فهو مناضل قد صمد في غرف التحقيق حتى                 

إال أنه قد تعاون مع النظام مقابل إطالق سراحه في النهاية بعد بداية ظهور أعراض ضعفه النفسـي    
على أكتافه بنيت العديـد مـن الخاليـا فـي     : " إبان زيارات أهله له في السجن ويصفه ماجد بقوله   

! . اومة األخرى ماذا حدث     الوادي ، لقد كان أكثرهم ثقافة وتجربة ، لقد قابل العديد من فصائل المق             
 وهي شخصية تمثل السقوط والضياع بعد ذوبانها في الحزب مقابـل الصـعود الـذي حققتـه               )3(" 

 . شخصية ماجد بعد أن نجحت في تكوين ذاتيتها 
أسماء عربيـة قريبـة مـن       :   وهي    هزاع ، ومروان، وسعيد   وتظهر أسماء المحققين وهم     

 .لى حالة التناقض بين الفكر العربي الرسمي وأحزابه السياسية الواقع  ، وقد تم توظيفها لتشير إ
يدل اسمها على انتمائها لحزب ديني يختلف في دسـتوره عـن الحـزب        : شخصية مجاهد 

النقـد  اليساري الذي انتمى إليه ماجد حيث هدف الروائي من توظيف هذه الشخصية إلـى تكثيـف                 
 ، وقد عكست هذه الشخصية الجانب اإلنساني في         ضلألحزاب اليسارية ، وذلك بمقابلتها بطرٍف نقي      

الفكر اإلسالمي ، وتقدير هذا الفكر لما يعتري النفس البشرية من ضعف أو انحدار  وذلك من خالل                  
سيقبل اهللا توبة المؤمن حتـى      :" إبقاء باب التوبة مفتوحاً لمن يريد ذلك ،ويظهر هذا في قول مجاهد             

                                                
 .167  صافي صافي ،  الصعود ثانية ، ص )1(
 . 168، ص. ن . صافي صافي ،  م   )2(
  . 149، ص. ن .   صافي صافي ،  م )3(
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واب اهللا واسعة ، تستطيع أن تدخلها من أية جهة تريد وسيغفر اهللا لك              لو كان محمالً باآلثام كلها ، أب      
   . )1(" إن شاء 

 الذي ينتمي ألسرة متنفـذة وبرجوازيـة         حسين :وهو   شخصية المتعاون مع النظام   وتظهر  
حيث كان والده صديقاً لمدير المخابرات وقد أنقذه من محاولـة الغتيالـه  وقـد اسـتطاعت هـذه             

امها بالعديد من األنشطة الحزبية أن تدعم موقفها داخل الحزب وان تتعرف علـى              الشخصية عبر قي  
إلى المعتقالت ؛ فنالحظ أن توظيف هذه الشخصية قـد   ) بالرفاق  ( كافة األعضاء واألنشطة وتؤدي     

جاء لدعم النقد الموجه إلى األحزاب ، فعلى الرغم من انكشاف تعاون هذه الشخصية مع النظـام إال         
ة الرفاق لم يعرفوا شيئاً عن ذلك ما أدى إلى اعتقالهم حيث يرد على لسـان  ماجـد بعـد أن     أن بقي 

وددت لو أصرخ فيه ، هو يعرف عن عمالة حسين لكنـه لـم             : " عرف حقيقة الشخصية من هشام      
  . )2(" يخبرنا ، لقد كان هشام سبباً في اعتقالنا 

عه المناضل مقابل فكره السياسي ، وقد       فقد أظهرت فداحة الثمن الذي يدف      : شخصية ريم أما  
ظهرت شخصية رومانسية تطمح إلى تأسيس بيت مع زوج تحبه وتشاركه آمالـه وخيباتـه ، أال أن    
ماجداً كان يرى أن الوسيلة األفضل للتقرب منها هو إقحامها في ساحة النضال ؛ لذلك فقـد فشـلت                 

 أمـا هـي     )3(" ستكون مشروعاً لمناضلة    قلت في نفسي    " العالقة بينهما وقد ورد على لسان ماجد        
 . فتطلب منه أن يكتب لها عن عواطفه 

 إلظهار خصوصية العالقة وشذوذها في المفهوم االجتمـاعي       بزينبوقد جاءت عالقة همام     
السائد ؛ فقد تزوجا دون حفل زفاف ورغماً عن أهلها ، وهي شخصية مثقفة تنـاقش فـي األمـور                  

الحب هو جزء من الجـنس       :" سية فقد ورد على لسانها مخاطبة ماجد        السياسية والحزبية وحتى الجن   
 ورغم كّل الصعوبات التـي      )4(" كيف ستالطف امرأة تراها أول مرة ، ستقذف في داخلها وتنهض            

واجهتها زينب في المعتقل إال أن هماماً والحزب قد تخليا عنها بعد إطالق سراحها ، وهي شخصية                 
 قرار الحزب بتجميد عضويتها ولكنها رجعت إلى أهلهـا فـي الخلـيج              إيجابية حيث لم توافق على    

 . مصممة على إقناع الحزب بوجهة نظرها 
وذلك إلظهار صـورة     : الشخصيات المحكومة بسبب جرائمها الجنائية    وتظهر العديد من    

ـ " أكثر واقعية للسجن ، كما يظهر البعد اإلنساني عند هذه الشخصيات ويبرز الوجه اآلخر                رم للمج
فتظهر شخصية أحمد الذي قتل والده بعد أن قام هذا األخير باغتصـاب زوجتـه ويصـفه ماجـد                      
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لكني وجدت أحمد أكثر إنسانية ونضجاً ، كان يهوى الغناء والعزف على أوتار العود  كان                :" بقوله  
 وقد انتهى بـه      ، )1(" يغني والحزن يتناثر من عينيه ، تقفز منها الدموع أحياناً ، لم اصدق أنه قاتل                

 .األمر إلى إعدامه شنقاً 
الذي يملك آراء تدل على وعيه فهو يعتبر نفسه سـجيناً ألنـه    : شخصية الحشاش  وتظهر  

الديمقراطية بالنسبة لي ال تعنـي      :   " يتعاطى الحشيش كما يتعاطى ماجد السياسة والفكر فهو يقول          
ي ممارسة حقوقه أيضاً ، وأنا أريد ممارسة        فقط حق ممارسة الجماعات لحقوقها ، وإنما حق الفرد ف         

  . )2(" حقي في األكل والشرب ، ديمقراطية الجماعات تسمح بقمع األقلية لكن ما أفعله ال يقمع أحداً 
) شرق المتوسط ( وقد أجرى الروائي مقارنة بين شخصية ماجد وشخصية رجب في رواية            

 )3(: لعبد الرحمن منيف وذلك في عدة محاور منها 
ن رجباً قد مات بسرعة ألنه اعتقد أنه يملك قدرات محدودة رغم تحمله الكثير مـن                أ -1

فلم يمت حيث كان يعتقد أنه يملك قوة ال محدودة          "أما ماجد   . العذاب في أقبية التحقيق     
 .)4( 

أن رجباً  قد مات وهو يحاول التكفير عن الخطأ الذي ارتكبه بتوقيعه استنكاراً ضـد                 -2
كذلك ماجد فهو يملك الرغبة باالحتفاظ بصـورة المناضـل قبـل    حزبه في الجرائد ،    

 . موته 
لقد سافر رجب إلى الخارج فاكتشف ذاته ، أما  ماجد  فسيكتشف ذاته أمام كل النـاس      -3

. 

وهو يصارع ضعفه ومرضه أمـا ماجـد   ) شرق المتوسط  ( لقد مات رجب في نهاية       -4
علـى  ) الصعود ثانية   ( ن في   فقد خرج من دائرة الضعف إلى القوة ، وانتصر اإلنسا         

 . جمود الفكر الحزبي 

 الزمان  •
تدور أحداث الرواية في أواخر السبعينيات، حيث ترد إشارة حول اغتيال السادات فقـد ورد         

ظهيرة يوم سمعنا عن اغتيال السادات ، طار السجناء فرحاً ، غنـوا ورقصـوا               :" على لسان ماجد    
 إلى خروج القوات الفلسـطينية مـن بيـروت فـي بدايـة               ويمتد الزمن  )5(" وهتفوا في الساحات    
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ويضفي هذا االختيار لألحداث التاريخية المعروفة طابعاً خاصاً على الرواية الواقعية            . " الثمانينيات  
يمتاز بالتماسك والترابط بين الحياة الشخصية الخاصة والحياة الخارجية العامة المتمثلـة فـي هـذه        

 ) .1(. " المعالم 
 بتحدث عن لحظـات صـموده فـي         لزمن الطاغي في الرواية فهو الزمن النفسي فهو       أما ا 
 كما يرد الزمن النفسـي      )2(" رغم مرور الساعات بطيئة ومملة دون القدرة على قتلها          " التحقيق        

تلك الليلة المشهودة والتي تعتبر بحق الحدث األبرز في هذه الرواية ، ليلة القبض على ماجد ،                 " في  
 عليها بتفاصيلها من خالل وضع مثالي للهروب والتحليق عالياً ، فهذا هو ماجد يشكو األرق                نتعرف

ورغم كل محاوالته بتقلبه على الفراش فال يجد للنوم سبيالً ويأتينا الحدث من خالل وصف يـزداد                 
، وقد رافق الزمن النفسي الشخصية منذ سقوطها وحتى استطاعت أن تنهض من جديد              . )3(" خفوتاً  

لتعبر عن القلق والتحفز لدى الشخصـية خاصـة فـي    " مرت الساعات بطيئة    " حيث تتكرر عبارة    
 ، ونـراه  171 ، 63 ،   52، فقد تكررت هذه العبارات أو ما يحمل معناها في ص            مواقف االنتظار   

حلقت في األعالي وأنا أسمع كلمة رفيـق ، مـر           " يشير إلى الزمن بعد انتصاره على ضعفه بقوله         
  . )4( " ن طويل دون أن أسمعها ، ابتسمت شعرت بنشوة االنتصار زم

وقد تنبأ الروائي بأحداث مستقبلية تناولها كنتيجة طبيعية لمنطق التطور والتـراكم ، حيـث               
إننا اآلن نتحدث على أن مرحلة التحرر الوطني واسعة جداً ، تضـم كـّل               :" ورد على لسان ماجد     

بعد التحرير فيحدث اصطفاف جديد ، سأكون في مواجهة مجاهد ، كـل         الناس ما عدا العمالء ، أما       
القوى تريد االستفراد بالسلطة دون اآلخرين ، الذي يصل أوالً يقمع اآلخرين ، الذي يصـل يعـيش           

ونجد أنفسنا بعد ثالث عشرة سنة من كتابة هذه الروايـة أمـام لوحـة      . )5(" على حساب اآلخرين    
فلسطينية ، وهي ما نبه إليها الروائي حيث االقتتال واالنقسام الـداخلي اثـر              قاتمة للحياة السياسية ال   

 . أحداث غزة حيث أمسى المكان الذي وحد الغايات واألعمال ال يتسع ألبناء الوطن الواحد 
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   المكان •
وقد جاءت صورة األماكن في الرواية عامة لتالئم مالمح أية مدينة عربية ، فقـد تـم                 

ء عامة لألماكن  ليشعر القارئ مدى الهوة بين النظام السياسي العربـي وأحزابـه               اختيار أسما 
لنفس الغاية حيـث ورد     " شرق المتوسط   " ويتماثل ذلك مع رواية     . . فيشعر أنه في سجن كبير      

وأنت يا بالد الشاطئ الشرقي ، بدءاً من ضفاف البحر          : " وصف المكان فيها على لسان رجب       
 بيـد أن  )1(" راء ، لماذا ال تتركين بشرك يصلون إلى سن الشـيخوخة ؟            ، وحتى أعماق الصح   

اآلن وأنـا   :" الزمان فيها كان روائياً منفصالً عن الزمان الخارجي فقد ورد على لسان رجـب               
 كانون األول ، موعد دخولي إلى المستشفى ، أصرخ من أعماقي صرخات ملعونـة               22أنتظر  

  . )2(. " يملؤها الوباء 

الصـحراء الشـرقية ، و الجبـل        : مثـل   ) الصعود ثانية   (سماء بعض األماكن في     وترد أ 
الشمالي ، والجبل الجنوبي ،  وجبل  النبع ، وذلك في الدولة التي أشار إليها الروائي باسم  الـوادي              
وقد حملت هذه المالمح الجغرافية أيضاً معنى الصعود والنزول لينسجم المكان والشخصـيات مـع               

كما يرد اسم شارع الحرية كنوع من السخرية حيث         . اية القائلة بفكرة الجمع بين النقائض       فكرة الرو 
يرد في سياق مطاردة سيارة األمن لماجد ليكتشف الحقاً أن المحقق الذي يقودها هـو نفسـه الـذي        

 وهو نوع من السخرية إلظهار التناقض بـين الشـكل الخـارجي للنظـام            )3(. أشرف على تعذيبه    
ـِّد الحريـات وجوهر أ  . فعاله التي تصادر الفكر وتقيـ

كما يرد المكان الذي يعطي داللة نفسية للشخصية المحورية فنرى ماجداً عند خروجه مـن               
عند الجسر كانـت    :" السجن يتحدث عن المكان بشكل يدل على الفوضى والضبابية التي يشعر بها             

ة قديمة ، ثياب وصوت أبواق السيارات يعلـو         األتربة والغبار تختلط مع البضائع المعروضة ، أحذي       
 بينما تظهر األمكنة جميلة وواضحة عندما يتخذ قراره بتحدي السـلطة ونفـي            )4(" فوق كل صوت    

شارع الميدان أصبح بالنسبة لي شيئاً آخر ، صرت أحبه ، أتمشـى             " إفادته واعترافه تحت التعذيب     
  .)5(."  ية باللبن والمغطاة بألواح الزينكو في الشارع وأنا أطّل على البيوت الفقيرة المبن

وهو المكان األبرز في الرواية ، وقد ساهم في بناء األحداث بشـكل بـارز ؛                 : "السجن  " 
فالسجن هو مكان التعذيب وامتهان إنسانية الفرد مقابل أفكاره السياسية ، وهو المكان الذي تنطلـق                
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ا رسم الروائي صورة السجن ليكون نموذجاً مصـغراً         من خالله االنتقادات لألحزاب السياسية ، كم      
عن السجن األكبر الذي يعيشه المواطن العربي ، فوصف مرافقه كالساحات الرياضية وأماكن العمل              

ليعبر عن التناقضات التي يعيشها هذا المواطن بمـا         " كالمخيطة ، والدكان ، والمقهى ، والمسرح        " 
هل هناك سجن لألغنياء وحـدهم  : " قد ورد على لسان ماجد  في ذلك الصراع الطبقي في المجتمع ف      

أبدع الكاتب في التعبير عن السجن بأسلوبين يرتبطـان         "  وقد   )1(" ؟ نعم ، لألغنياء وأصحاب الجاه       
ففي المرة األولى لم يشعر به كما ينبغي للسجين ألنه أصـالً        . مع الحالة الوجدانية التي كان يعيشها       

من ناحية جسدية ، وهنـا  .. ير اعترافه ، أما في المرة الثانية فهو أسير حقيقي كان أسير أفكاره وأس 
نعرف أن السجن إما أن يكون سجناً للنفس وإما أن يكون سجناً للجسد وكالهما مر لكن لن تسـتطيع   

  . )2(" أي قوة سجن الجسد والنفس معاً 
 الفكر الثوري والثوار، وهـو      فقد عبرت عن المكان المحوري الذي يصدر       : "بيروت  " أما  

 لـذلك فهـو يسـتحق       )3(المكان الذي تجتمع فيه القيادات الحزبية وتتخذ القـرارات المصـيرية ؛             
التضحيات الجسام التي بذلت من أجل الدفاع عنه أمام االجتياح اإلسرائيلي له ، ولكنه فـي نهايـة                  

ا حصل حيـث انتهـى ذلـك العـدوان     المطاف بلد له إمكاناته وطاقاته التي يمكن أن تنفذ ، وهو م           
بانسحاب القوات الفلسطينية منه ، وقد التقت فكرة سقوط المكان مع سقوط الشخصية لتنفـي وجـود     
فكرة اإلنسان أو المكان األسطورة ، وقد ورد ما يحمل هذا المعنى على لسان ماجد بعد سقوط قلعة                  

 األساطير من قبل ، سقطت األسـاطير    فوجئ الجميع بسقوط قلعة الشقيف التي كتبت عنها       " الشقيف  
وهو الفاصل الحدودي بين فلسطين واألردن فقد كـان الكلمـة     " الجسر  " أما  . " واحدة تلو األخرى    

" ودعت األقارب وكنت برفقة والدي على الجسـر  " األخيرة في الرواية حيث ورد على لسان ماجد         
األخير وأن قرار العودة هو القرار الصـائب   ، وذلك في إشارة واضحة إلى أن الوطن هو المالذ  )4(

 . ؛ فالوطن هو مكان النضال حيث التناقض فيه واضح ال لبس فيه 
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 الحبكة والصراع    •

لقد اعتمدت الرواية في بنائها الفني على ظاهرة استدعاء الماضي لذلك فقد جاءت الحبكـة               
دائرة الفعل الدرامي بـل تتسـلل علـى    من قلب  " فيها عضوية ،وترتبط بتطور األحداث التي تأتي        

شكل إيضاءات خافتة من الباب الخلفي للذاكرة حيث تشكل عدم القدرة على معايشة الزمان والمكان               
 وقد ساهم الصراع المادي والمعنوي فـي تشـكيل مالمـح          )1(." الراهن قوة الدفع لحضور الحدث      

التنـاقض بـين قـيم الحريـة      : لفة منها   الحبكة الروائية وذلك من خالل التفاعل بين تناقضات مخت        
والتطور وبين قيم االستبداد والتخلّف ، وصراع اإلنسان مع ضعفه وسعيه الدؤوب لالنتصار علـى               
هذا الضعف والخروج منتصراً من هذا الصراع ، ونجد هذا المفهوم واضـحاً فـي حـوار ماجـد              

 تجمع بينها ، إن الحياة أكثـر اتسـاعاً          لماذا ال يمكن الجمع بين النقائض رغم أن الحياة        : " الداخلي  
 كذلك نجد الصراع بين فكرين يمـثالن الجمـود والمثاليـة مـن خـالل                )2(." مما نحدده ألنفسنا    

الشخصيات الحزبية مقابل المرونة واإلنسانية من خالل شخصية ماجد لتكون الغلبة للفكـر الثـاني               
 .  الذي يوافق المنطق والطبيعة البشرية 

تشويق منذ بداية الرواية وذلك من خالل السيل الجارف من الشتائم التي أطلقتها             وقد ظهر ال  
الشخصية المحورية على نفسها لتجذب القارئ إلى النص ليتعرف على سبب هـذا الجلـد القاسـي                 

المواضـع التـي تتعلـق بالتعـذيب ،         : للذات ، وقد تصاعد التوتر الدرامي في عدة مواضع منها           
عتراف ، وموقف ماجد  في المحكمة حين قرر سحب اعترافه ، وقد سـاهمت               ومواجهة الرفاق باال  

 . هذه المواضع في زيادة تماسك الحبكة والتواصل الشعوري بين القارئ والنص 
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 " اليسيرة " عناصر العمل األدبي في رواية : المبحث الرابع 
 :شخصيات الرواية  •

ت دور البطولة الجماعية، وإن كانت قـد        تنتمي هذه الرواية للشكل الذي تلعب فيه الشخصيا       
برزت بعض الشخصيات في بعض مواضع الرواية فقد كان ذلك لتعزيز دور الجماعـة فـي بنـاء          

وبمـا أن  . النسيج الروائي ؛ فالروح الجمعية هي المسيطرة على جو الحـديث عـن الشخصـيات        
تعتق نفسـها مـن قيـد المعقـول     الرواية قد أعتقت نفسها من قيد الزمن الحقيقي فقد كان لزاماً أن          

: والمقبول منطقياً واجتماعياً ومن هنا نرى أن بعض شخصياتها قد رسمت لتمثـل بعـدين ، األول                
يحمل بعداً خارقاً خارجاً    : يحمل صفات اإلنسان العادي الذي ينتمي لبيئته وينهج سلوك أهلها والثاني          

) اليسـيرة   ( ذلك ليتوافق مع أسـطورية      عن مألوف المجتمع ومتفوقاً على قدرات أهله ؛ وقد جاء           
( المكان الذي شهد بداية الخلق ، فمن الطبيعي أن تكون خصوبة الخيال الشعبي المتوفرة عند أهـل               

والمتوارثة عبر األجيال  قد جعلتها أرضاً مهيأة لتستقبل األساطير والخرافات والكثير من             ) اليسيرة  
 : الوهم ومن هذه الشخصيات 

وتظهر هذه الشخصية في بداية الرواية وهي تبحـث عـن أصـلها             :  ميعبي   شخصية أ 
" بأنسابهم وجذورهم ، ونجده ينحـدر مـن قبيلـة             " اليسيرة  " لنستدل من خاللها على اهتمام أهل       

وهي نفس القبيلة التي ينتمـي إليهـا         ،   إثر خراب سد مأرب   " اليسيرة  " التي انتقلت إلى    "  خزاعة  
كرمه ، ومن أجل تبرير خوارق أبي عمي فإنه يشير إلى أن نسباً قد حـدث             حاتم الطائي المعروف ب   

مع أحفاد النبي عليه السالم وبعد هذه العراقة التاريخية والدينية للشخصية فإنها تصبح مؤهلة لتتبـوأ          
مركزاً مهماً في القرية ، وتصبح تصرفاتها الشاذة مبررة في عقلية مجتمع تلـح عليـه األسـطورة              

 جميع تصرفاته ، كما أصبحت والدته تمثل معجزة ألهل القرية حيث توفيت أمـه قبيـل               والوهم في 
 .والدته فخرج الحي من الميت 

 وهي السنة التي طرد فيها األتـراك وجـيء          –أما زمن والدته فقد ولد أيام الثلجة الكبيرة         
اليسيرة بأن خروج    باإلنجليز بدالً منهم وسميت سنة النحس وفي ذلك إشارة أخرى وهي اعتقاد أهل            

والدة  وقد مهدت وفاة   .الطبيعة عن مألوفها ما هو إال إشارة من عالم الغيب وهي نذير فرح أو ترح                
بيوت أهل اليسيرة ليكون المؤلف بين قلوبهم ، وقد استغل المختار هذا             أبي عمي ودخوله إلى جميع    

   )1(" بكـل تناقضـاتها وتماسـكها       فأبو عمي جاء ووحد البلدة      " األمر في حل مشكالت أهل القرية       
وكان الرتباط أبي عمي و فظيعة التي ساهم أهل اليسيرة في رسم صورتها الخارقة أيضاً سبباً فـي                  

أما تسمية أبي عمي فهي تعطي انطباعـاً بالبسـاطة          . تالزم هاتين الشخصيتين حتى نهاية الرواية       
 . والسذاجة فهي شخصية ال تسعى للزعامة أو التميز 

                                                
  . 15،  ص " اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )1(
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   : صية  فظيعةشخ
وقد ساهم أهل اليسيرة في إضفاء صفة القدسية عليها بسبب استثنائية الظروف التي أحاطت              

بل وفي نفس اليوم ، أمـا       ) سنة النحس   (بوالدتها ؛ فقد ولدت في نفس السنة التي ولد بها أبو عمي             
 الخلق التي تتعلـق  قدراتها فقد ظهرت وهي ما تزال في بطن أمها ؛ فهي تستطيع اإلجابة عن أسئلة          

بالمستقبل ، وهي من صنع اهللا كما تقول وقد تكونت في العشر األواخر من رمضان ما قبل ساعات                  
السحور ، وقد تنبأت بالدمار الذي سيحّل باليسيرة وأهلها بعد احتالل اإلنجليز لها ما زاد من سـخط                 

قالته ، واعتبار ما قيـل مجـرد        وانقسمت البلدة إلى رافض لكل ما       " أهل اليسيرة على الشخصية ،      
خزعبالت ، وذهبوا إلى أبعد من ذلك حين ادعوا بأنها شيطانة ابنة شـيطانة ، أمـا البـاقون فقـد                     

،وحاول بعض الناس قتلها في ليلة ماطرة ، فاعتقـدوا أن ومـيض البـرق               )1(" صدقوها وخافوها   
 لها  فقوي شـأنها وتعـززت        وانهمار المطر واهتزاز األرض من شدة الرعد هو حماية من السماء          

شيء فإنما يدّل على استعداد أهل اليسيرة الفكري بل ورغبـتهم  مكانتها الروحية ، وإن دّل ذلك على  
 وأن سـكون  من أحداث في رد األمور إلى قوى غيبية ال تخضع لسلطة العقل في تبرير ما يلم بهم               

، فلحظة  أبجدياتها وتوارثوها جيالً بعد جيل      " اليسيرة  " الطبيعة وهيجانها ما هو إال لغة قد تعلم أهل          
ارتفعت المياه فـوق الجسـر      : " الوالدة لكل من أبي عمي و فظيعة  قد شهدت جواً ماطراً   حيث                

 وسـقطت   )2(" الموصل إلى الشارع الرئيس ، وانتشرت إشاعة تقول بأن الوادي قد جر معه أطفاالً               
وقد سـميت   . ي نفس اللحظة التي يؤذن فيها لصالة الظهر         لتتم الوالدة ف  " اليسيرة  " الثلوج وغطت   

 . فظيعة لفظاعة الظروف التي ولدت فيها 
ونالحظ أن شخصية أبي عمي وفظيعة تنموان منذ اللحظة األولى لتكوينهما، فقد ولدتا فـي               

وبعد أن أسبغ أهل اليسيرة عليهما صـفة  . ظروف تنم عن عدم الرضا والراحة من قبل أهل اليسيرة       
القداسة تهيأت لهما الظروف في لعب دور رئيس في حياة الناس وكان ذلك منذ طفولتهما ، فقد بـدأ                 
الناس يأتونهم زرافات ليقرأوا لهم حظهم ومستقبلهم من خالل قراءة عيون األطفال وكان ذلك ممـا                

ة إلى إصرار الناس علـى خلـق األسـطور        زاد من قدر اليسيرة  بين القرى المجاورة وفي إشارة           
 ، فقد أشار الراوي إلى اختراع الناس لألسباب التي تدحض عادية هاذين الطفلين أمـام      واتباع الوهم 

فاخترعوا أسباباً متعددة منها عدم الطهارة والوضوء ، والصالة هللا تعالى ، أو عدم              " من يدعي ذلك    
ر من الحكايات التي تخلـع      أنشأ أهل اليسيرة الكثي   "  ، وقد    )3(" تسديد دين سابق أو اإلساءة ألحد ما        

                                                
  . 12،  ص " اليسيرة " في صافي ، رواية   صا)1(
  . 12، ص . ن .   صافي صافي ، م )2(
  . 13ن ، ص .   صافي صافي ، م )3(
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. على الطفلين الصفة الطقسية ، ووصل األمر بهؤالء إلى االندماج الفكري واإليمان بما يسـمعونه                
  . )1(. " لكن الخيال الشعبي أسبغ عليهما ما ال يوجد فيهما . رغم أن الطفلين كانا عاديين 

دوراً ايجابياً في الـدفاع     وقد تقمصت شخصية أبي عمي وفظيعة الدور المرسوم لهما ولعبا           
عن  اليسيرة ووحدتها وحّل مشاكلها حين كادت القرية أن تنقسم على نفسها على إثر الخالف الحـاد    

 –الذي نشب بين المختار والظبع حيث ترأسا مسيرة قرعت فيها الطبول والدفوف ورفعت األعـالم          
وار اإليجابية التـي قامـا بهـا تقـديم      ومن األد)2(وهي رموز دينية لها احترامها عند أهل اليسيرة    

للظبع  عندما أصيب في قدمه أثناء مواجهته لإلنجليز ؛ حيث قدما له العالج ورقياه إلـى أن                  "العالج
 . استعاد صحته 

 وكـأن   1948وقد تغيرت نظرة الناس إلى هاتين الشخصيتين وغيرهما بعد هزيمـة عـام              
.         " هم إلى مراجعة ذواتهم وطرق تفكيرهم         الهزيمة التي أحدثت هزة إيجابية في الوعي دعت       

 أثراً على وعي الشخصيات ، وامتدت الهزيمة إلـى أولئـك الممتلكـين    1948فقد أحدثت نكبة عام    
لبعض الميزات السياسية أو األسطورية أو الدينية أو غير ذلك ، وفد عبر الكاتب هنا عـن تراجـع                  

 ، ولكـن هـذا      )3( " ل الناس ينظرون إليهم نظرة عادية     التقديس أو االحترام لهؤالء عن طريق جع      
التغيير لم يكن عميقاً فعلى الرغم من انتزاع صفة القداسة عنهما إال أن فظيعة  قد لجأت إلى قـراءة        
الكف والطالع مما يشير إلى استمرارية شعورها بالتفوق وامتالك قدرات غير طبيعية أما اسـتمرار               

 اءة طالعهم فيدل على حاجتهم المستمرة إلى مثل هذه النماذج من البشر الناس في المجيء إليها لقر
وقد أخذت مكانتها في القرية بسبب عملها كقابلة ،ما أتاح لها فرصـة             :  شخصية أم فظيعة  

 ومعرفة أدق أسرارها ، ما أكسبها صفة القوة وجعـل شخصـيات             الدخول إلى كل بيوت اليسيرة ،     
لهذا السبب ظّل الناس يكرهونها ويحبونهـا       " مركزية في القرية تخشاها وتتجنب عداوتها كالمختار        
 وقد مهـدت أم فظيعـة  فنيـاً لـوالدة            )4(" معاً ، فهي التي تأتي باألخبار وهي التي تنقل األخبار           

وفي إحدى ليالي رمضان وفي السـابع  " مت اإلنجاب فترة طويلة ولكنها   فقد حر ) خارقة  ( شخصية  
والعشرين منه ، خرجت ووقفت فوق بيتها وكشفت عن صدرها وراحت تدعو ربها أن يرزقها بأي                

بمقـام  "  ، لذلك فقد غدت أم فظيعة        )5(" وبينما هي كذلك إذا بنور ينبعث فجأة من السماء          ... شيء  

                                                
تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي ، صحيفة الحياة الجديدة   )1(

  . 15 ، ص 1997 / 7 / 6  ، 677العدد 
 .45، ص"اليسيرة " افي ، رواية   صافي ص)2(
  15، ص . س .   تحسين يقين ، م)3(
  . 6س ، ص.  صافي صافي ، م )4(
  . 7، ص . ن .  صافي صافي ، م  )5(
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" فظيعـة   " ، وبعـد والدة     )1(. " رة ويتقبلون أعمالها وأقوالها على حد سواء      المقدسة لدى أهل اليسي   
لتخرج علينا في الصفحات األخيرة مـن الروايـة         " تختفي الشخصية في غمرة األحداث المتالحقة       

  .)2(. " تتمسك بيسيرتها وتبقى في المكان وتمارس وجودها الطبيعي
 الديني ، وتظهـر عليهـا بعـض مالمـح     وهي شخصية لها بعدها     : شخصية  عبد النبي   

الصوفية من حيث لجوئها إلى العزلة من أجل التعبد ؛ فقد كان يعقد حلقـات الـذكر فـي زاويتـه                     
فأخرجه أهل قريته منها العتقادهم أن في ذلك محاولة إلخراج الناس عن دينهم فلجأ إلى  اليسـيرة                   

كونة من األعالم والطبول والـدفوف ، وقـد   واستقبله أهلها العطشى إلى طقوسه ورموزه الدينية الم       
ملمح الروحانيات أو الملجأ الروحي ألهل اليسيرة عنـدما تـداهمهم األحـداث             " ظهر لهم على أنه     

وتلفحهم الفواحش ومساوئ األمور ليجدوا لديه منفساً ينقذهم من تأنيب الضمير وليشـعروا باألمـان    
  .)3(. " الرباني 

ة من حيث تأثيرها على حياة الناس وتفكيرهم إذ وقفت موقف           وقد كانت هذه الشخصية سلبي    
إلى إصدار الفتاوي في البلدة ليغير نمـط  " المحايد في فترة عاصفة باألحداث المصيرية فهو لم يلجأ       

ومن هنا نرى أن عمل الشيخ عبد النبي يقتصر في البداية على األساطير والتخيالت                " )4(" حياتهم  
ثم أصبح صاحب عقيدة يدعوهم     ... ضج خلقياً فال يشاركهم أعراسهم الفاضحة       ، وأصبح فيما بعد ين    

التباع الدين حيث هو في عزلة عن اآلخرين وهذا يبين موقعه االستسالمي مـن الـدنيا والسياسـة            
  )5(" والمجتمع 

الذي كان يعتبر مخلصاً للناس مـن  " بعد الهزيمة فهو " عبد النبي  " وقد تأثرت مكانة الشيخ     
  )6(" مهم ومشاكلهم لم يستطع حماية الطبول واألعالم ، ضاعت العدة وضاعت هويـة اليسـيرة                آال

  فقد ظهر نموذجاً للطفل الذي يرث اعتقادات ومفاهيم قريته منذ نعومة أظفـاره فقـد                 :عجيز  أما    
ض انتدبه المختار كي يذهب إلى مجلس أبي عمي  و فظيعة  بعد أن ساوم والده وقدم له قطعـة أر                    

 –من أجل أن يرشداه إلى مكان فرسه البيضاء المفقودة ويخرج  عجي من عندهما منهـار القـوى                   
 وكأنه لم يحتمل الموقف خاصة وأن       –شأنه في ذلك شأن بقية األطفال الذين تعرضوا لنفس الموقف           

                                                
   162نادي ساري الديك، عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية ، ص  )1(
 إلى الشك النسبي ، صحيفة الحياة الجديدة   تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق)2(

  .15 ، ص 1997 / 7 / 6  ، األحد ، 677العدد 
  . 163،  ص . س .  نادي ساري الديك ، م )3(
  . 23، ص"اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )4(
 . 163، ص . س .    نادي ساري الديك م )5(
  . 74،   ص. س .   صافي صافي  ، م )6(
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شـيخ   ذاكرته تحمل الكثير حول القدرات الخارقة للطفلين ، فيصاب بحالة من الجنون  ويلتقي مع ال               
عبد النبي  ويشاركه طقوسه الصوفية ويعزل نفسه عن أهل قريته ، وأخطائهم ومعاصيهم  فيحيطـه       

 . أهل  اليسيرة  بهالة من القداسة ويسمون الجبل الذي يقيم فيه باسمه 
 وهي الشخصية التي تمثل القوة المطلقة التي ال تخضع لمنطـق التفكيـر           : شخصية الظبع   

يستطيع عمل كل شيء بعضـالته لكنـه ال         :  " لى مركزه في  اليسيرة      وقد حصل بقوة عضالته ع    
 وهو ال يخشى أحداً وال يقر بسلطة أحٍد عليـه ؛ فقـد قـام      )1(." يستطيع أن يربي أطفاالً أو زوجة       

بضرب المختار ومن معه عندما حاول وضع حٍد لتمرده ونفـوذه ، وهـو ال يعتـرف بالضـوابط                   
تقل من عشيقة ألخرى دون أن يحاسبه أحد في إشارة إلى اإلذعان الناجم          األخالقية في قريته وإنما ين    

 . عن الرهبة  أمام منطق القوة 
وقد لعب دوراً إيجابياً حينما قام بقتل ثالثة من الجنود اإلنجليز، حيث عال شـأنه وتوطـدت    

وعبـد القـادر    قال الظبع والذي كان ثائراً وصديقاً لحسن سـالمة          : " مكانته ليصبح رمزاً للمقاومة   
الحسيني، إذ احتفظ بصورتيهما في جيبه حتى مماته، قال بأن االشتراك في الثورة لم يكـن بشـكل                  

  . )2(." تنظيم فردي، بل كان يجري جماعياً
كما لعب الظبع دوراً بارزاً في تنظيم األفراد وشن الهجمات ضد االحتالل اإلنجليزي وجمع              

ول إلى قوة ليس لها غاية وال ضابط سوى مصلحتها الشخصية           األموال للثورة ولكنه سرعان ما يتح     
،    )3(." وتحول الظبع من وحش كاسر ضد اإلنجليز إلى وحش كاسٍر ضد الناس واإلنجليـز معـاً        " 

فقد أصبح يستولي على األراضي لصالحه وأصبح القامع للناس بدل أن يحمي وطنه من األغـراب                
تشكل مالمح الخالف   " ومن هنا نرى أن شخصية الظبع       . رواححيث لقبه الناس فيما بعد بقابض األ      

والتناقض حيث يتعامل معه الناس تعامالً متناقضاً فمرة يجعلونه عربيداً زانياً ومرة أخرى يرفعـون            
من مقامه ويجعلونه قائداً رمزاً، وكأنه يقول أن شخصية الظبع تتالءم مع التقلبات السياسية وتتـأقلم                

كانت مجاالً للشك في الثوار الذين خلطوا ما بين النضال وأشـياء      "  شخصية الظبع     كما أن  )4("معها  
أخرى لذلك استخدم الراوي هذه الشخصية إلحداث كسٍر ما ، لكن الذاكرة الشعبية أصالً كسرت مـا        

                                                
  . 46، ص"اليسيرة " افي ، رواية   صافي ص)1(
  . 48ن ، ص .   صافي صافي ، م )2(
  .51ن ، ص.   صافي صافي ، م )3(
  .164  نادي ساري الديك ، عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية ،  ص )4(
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خلعته من قدسية على الثوار في القديم والحديث وكأن النكبة قد ساهمت في زيادة الوعي السياسـي                 
  . )1(."  ألفراد عند ا

وهي تمثل السلطة الشرعية في القريـة ، وتشـترك مـع            : المختار الحاج مسعود  شخصية  
في استغالل الظروف لصالحها ، وال تدخر جهداً فـي سـبيل دعـم نفوذهـا ؛                 " الظبع  " شخصية  

تي فالمصلحة الشخصية هي المحرك األساسي لجميع تصرفاتها ، كما أنها تعمد إلى احتواء القوى ال              
تهدد سلطتها إذا ما فشلت في القضاء عليها ، فتتقرب منها وتبتعد عن الصدام معها وهو ما حصـل                   

كما أنه  . مع الشيخ عبد النبي و عجيز فقد أدرك تأثيرهما الديني وآثر البقاء محايداً أمام هذه التأثير                 
ال  الظبع مثل ابنـي ،       انحنى أمام قوة الظبع  بعد أن رجحت كفته في الخالف الذي نشب بينهما وق              

  .)2(. " لكنه ابن عاق ، ويجب أن يأتي ويسلم علي وأنا راٍض عنه 
وهي شخصية ال تكترث بالمصلحة العامة أو الضوابط الوطنية ، حيث تقوم بعقد الصـفقات            

وتلتقي به خارج القرية لدرجة أن اسـميهما قـد          ) بوكاج  ( وتقيم المصالح التجارية مع المستوطن      
في األعراس في إشارة إلى نقد المجتمع لهذا التالزم فقد ورد على لسان  أبو               ) السحجة  ( ارتبط ب   

 :عجيز 
  كوك يا بوكاج مد ايدك تركناها 

 وأبو مسعود على السطح يحزر شو معناها 
 كوك يا بوكاج مد ايدك قطعناها 

  .)3(. قروشك ما تنفعنا وطريقك ما سلكناها 
 ؛ فبعد الهزيمة وتشـرد أهـل    الظروف التي تخدم مصلحتهاكما أنها شخصية متلونة حسب   

يغير المختار جلده بما يالئـم المرحلـة الجديـدة ، ويؤيـد              ) بيت اهللا   ( اليسيرة ولجوئهم إلى قرية     
الواوي  الذي بدأت تظهر عليه مالمح السلطة والنفوذ في خلق اإلشاعات التي تشكك في البطـوالت    

رغم كل البطوالت التـي     : " بح أسطورة ويتضح ذلك في قول الراوي      والتضحيات الثورية كيال تص   
قام بها الظبع غير أن هناك تقوالت حول أصل تسميته ، ونكاد نلمس أن هـذه المحـاوالت هـدفها             
التشكيك بشخصه وباألعمال التي قام بها ، لئال يصبح أسطورة لألجيـال القادمـة  وجـاءت هـذه                 

  .)4(" وأيده في ذلك الحاج مسعود التقوالت من الواوي بشكل خاص ، 

                                                
ياة الجديدة العدد   تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي، صحيفة الح )1(

 .15 ، ص1997 / 7 / 6  ، األحد ، 677
  . 47، ص"اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )2(
  . 37ن ، ص .   صافي صافي ، م )3(
  .93ن ، ص.  صافي صافي ، م )4(
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وهي ترسم مالمح الجاسوس وتبدأ بوصف استعداده السلوكي لمثل هذا الدور           : شخصية الواوي     
كما أنها تمثل الفئة التي وجدت في قوة االحتالل وسيلة الستعادة أمجاد عائالتها الضـائعة واألخـذ                 

ما طمحت في الوصول إليها لتبدأ بعد ذلك ببـث  بثارات قديمة ، أو بناء مرتبة اجتماعية مرموقة طال      
 الخَلقية والخُلقيـة   وقد رسم الكاتب مالمح هذه الشخصية     . سموم حقدها الدفين على الناس والمجتمع       

كان مربوع القامة ، أبيض البشرة ، منخفض الرأس  يتطلع إلى الناس مـن               : " فقد ورد في وصفه     
  .)1("ل أنه يالحق النساء في    الطوابين تحت إلى تحت ثم يصنع ابتسامة خبيثة ، قي

وهو من أسرة كانت قد فقدت أموالها في إقامة الوالئم والمناسبات من أجل تدعيم مركزهـا                
وقد سطت أسرة المختار على أراضيهم لتفوقهم في العدد والقوة ومن هنا أصبحت الشخصية ترصد               

 . الظروف التي تستطيع من خاللها تحصيل حقها المغتصب
اإلنجليزي ثم عمل في المحاجر وحين رفـض أهـل          ) الكامب  ( وقد بدأ الواوي عمله في      

وفـي إشـارة إلـى دور      . اليسيرة بيع الحجارة للمستوطنين اتفق معهم كي يأتوا ليأخـذوها سـراً             
الجواسيس الفاعل في تدعيم سلطة االحتالل، وبسط نفوذه وتمرير أفكاره، فقد كان الواوي أول مـن               

شف موقع اليسيرة القديم حيث كان يعمل مع البعثة األجنبية التي جاءت للتنقيـب وهـو                ساهم في ك  
  . )2(. موقع يساهم في تدعيم فكرة الحق التاريخي لليهود في فلسطين

وبعد االحتالل أصبحت الفرصة متاحة لهذه الشخصية أن تصول وتجـول، وتـتحكم فـي               
في الوصول إلى قراهم لجلب أموالهم منها ليقوم بهذا         مصائر الخلق وثرواتهم؛ فقد استغّل قلة حيلتهم        

كان يذهب إلى قرى أخرى كان أصحابها قد هجروها         : " الدور فيأخذ منها ما يشاء ويعطي ما يشاء         
، ويروح يعبث في محتويات بيوتها باحثاً عما هو ثمين ويسهل حمله ، ويقولون بأنه جمـع أمـواالً                

  . )3(" كثيرة 
 

 المكان  •
قرية عربية تقع ما بين السهل والجبل من أراضـي فلسـطين عـام              " سيرة وهي   تظهر الي 

 ، وهي قرية كبيرة نسبياً بحيث تصلح أن تكون أرضاً خصبة للقص ، وليس شرطاً أن تكون                  1948

                                                
  . 34،، ص "اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )1(
  .80ن ، ص .   صافي صافي ، م )2(
 . 92ن ، ص . صافي صافي ، م  )3(
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هناك قرية بهذا االسم ؛ ألن الراوي هنا ذكر المكان وقصد من يحلّون فيه مؤثراً جعل القرية تنطبق                  
  .)1(. " ان خاص على أكثر من مك

 يلعب المكان دور البطولة في هذه الرواية ؛ فهو يستدعي األحداث التي ارتبطت به سياسياً               
 نقطة االنطالق نحو عـالم  – التي تمثل القرية الفلسطينية      –واجتماعياً واقتصادياً وقد شكلت اليسيرة      

فـي  ) يافا ( رد ذكر المكان       من األمكنة في تسلسل يبدو أحياناً قد انفلت من عقال الزمن وقد و      
حادثة قتل عابد المختار الظالم الذي عاث في مجتمع اليسيرة فساداً في إشارة إلى التخلص من الظلم                 

 . وأهله خارج الحدود الجغرافية لقرية اليسيرة 
وتظهر أهمية المكان من خالل إصرار الشخصيات وسعيها الدؤوب في البحث عن جذورها             

كردة فعل على كل محـاوالت      " لى تشبثها باألرض التي حماها اآلباء واألجداد وذلك         كإشارة تدل ع  
  )2(. "  االقتالع والترحيل فال الباقون في المكان أكثر أمناً على وجودهم من الراحلين أو من رحلّـوا  

تهي وتظهر هذه اإلشارة منذ بداية الرواية في بحث شخصية أبي عمي عن جذوره التي قيل أنها تن                . 
إلى قبيلة خزاعة والتي لجأت إلى هذا المكان إثر خراب سد مأرب وتلتقي     فظيعة مع أبي عمـي          
في نفس النسب لتأكيد وجودها التاريخي في المكان وإسهاماتها الحضارية التي تعم لتشمل اإلنسـانية      

محـدقاً  جمعاء ، وتتضاعف جهود الشخصيات في تأكيد أصالتها في المكان عندما يصبح الخطـر               
واالحتالل وشيكاً ويظهر ذلك في موقف  الظبع  إثر اكتشاف موقع اليسيرة القـديم وزعـم العـاِلم                   
اليهودي أن ذلك الموقع يؤكد تواجدهم وحقهم التاريخي في المكان ويدور الحديث التالي بين الظبـع                

رعها منذ مئات   نحن كلنا حراثون وزراعون ، ونحن نحرث هذه األرض ونز         : " و العالم اليهودي      
السنين ، فكيف تقولون أنها أرضكم ، فرد عليه العالم نعم هذا صحيح ، انتم حرثتم األرض ببغـالكم          

أنتم ال تحسنون إال حمل التراب بالقفة ، بينمـا نحـن         . وحميركم ، لكننا حرثناها وسنحرثها بعقولنا       
  . )3(. " وا إلى خمامكم الذين نعرف أي تراب يجب أن يحمل وأي تراب يجب أن يبقى ، فارجع

 
كما يظهر أثر الدمار والمحاوالت الدؤوبة لردم المكان وإسدال الستار على حـق أصـحابه              

، وذلك على صورة تدمير اليسـيرة وبنـاء          ) 1948( الشرعيين فيه بعد االحتالل اإلسرائيلي سنة       
نقـل الـردم بالحـامالت      جاءت الجرافات ودمرتها وتم     : " إسرائيل على أنقاض القرى الفلسطينية      

                                                
   تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي، صحيفة الحياة الجديدة )1(

  . 1997 / 7 / 6  ، 677العدد 
 / 7 /5  جمال يونس ، اليسيرة نص يسرح بالمتلقي بين المكان العادي واالستثنائي ، صحيفة الحياة الجديدة ،  )2(

  . 15ص  . 1997
  . 83، ص "اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )3(
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الكبيرة حيث تم استعماله في إعمار طرق جديدة تكون في خدمة المستوطنات الجديدة، ويقال بأنه تم                
 كما يرد دحض مزاعم القائلين ببداوة سـكان         )1(."  إعادة استعمال حجارتها في بناء الحدائق العامة      

نطوف قد عاش منذ آالف السـنين       : " المكان وأصحابه الشرعيين بشكل مباشر على لسان الراوي         
على هذه األرض ، ولقد كتبت الجرائد في ذلك الوقت عن اكتشاف مغارته في جبل عجيـز والتـي              
احتوت على سكاكين وفؤوس واوان حجرية ، ووجدوا كتابة على جدار المغارة على شـكل نقـوش     

 2(." حللها الخبراء وقالوا بأن الكلمات تدّل على اسم الرب(.  
ر تبعاً لمصالح القوى المتحكمة فيه ، فقـد                 ولما كان المكان هو الثابت الوحيد في واقع متغي

أسبغ عليه الكاتب من السمات الدينية والتاريخية واألسطورية ما يبرر هذا التهافت الالهث منذ فجر               
ريخ القـديم   سطوة التاريخ وفلسفته التي أغرته باستعراض التا      " التاريخ على احتوائه ومن هنا نلحظ       

والحديث باالتكاء على نصوص من العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكـريم والتـراث العربـي                
وقد مثلت المفاتيح في النهاية مكان االصحاحات أو الفصول التاريخية          . والتاريخ الحديث والمعاصر    

لضوء على ما تقـدم فـي       ، فرأينا الكاتب يعيد المشهد التاريخي الديني الحضاري في سياقه ليلقي ا           
  .)3(. "  الرواية ، كي يقول أن التاريخ يعيد نفسه 

 وترد اإلشارات المختلفة التي تبين أن المكان وجذوره الضاربة في القدم هي التي تحـرك               
معنى " مشاعر اإلنسانية وتستفزها من أجل السيطرة عليه ، فالمكان في الرواية قد شهد بداية الخلق                

 المشي والخطو المتئد ، ولقد كانت في األصل جنية بحرية تمشي على وجـه    –ليسيرة   أي ا  –اسمها  
اليم ، طرفها السفلي جسم سمكة غائص في الماء ، أما طرفها العلوي ففتاة بارعة الجمال ويقال بأن                  

." اليسيرة هي السيدة العظيمة والتي كانت على شكل سمكة لكن الظبع هو الذي أغواها وفلق ذيلهـا              
،  ولما كانت اليسيرة تمثل بداية الكون فقد استدعى المكان رساالت األنبياء مـن أجـل وضـع                   )4(

دستور ينظم حياة قاطنيه   فيثيب أخيارهم ، ويعاقب شرارهم ، فكانت أرض اللـبن والعسـل فـي                   
أوقات الطاعة والتسليم  وكانت األرض التي ضاقت على العاصين فيها بما رحبـت فـي أوقـات                  

يختزل رحلة الحضارة واألنبياء على األرض ويركـز        " والكفر، فنرى الكاتب في المفاتيح      المعصية  
 ثـم ينطلـق إلـى       - صلى اهللا عليه وسلم      -على أنبياء بني إسرائيل ، ثم يأتي بآخر األنبياء محمد           

                                                
  .93، ص"اليسيرة "  صافي صافي ، رواية )1(
  . 83، ص. ن .  صافي صافي ، م )2(
   تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي، صحيفة الحياة الجديدة )3(

  .  15 ، ص 1997 / 7 / 6  ، 677العدد 
  .26، ص. س .    صافي صافي ، م)4(
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ريخ من خالل شخصية اعتماد الرميكية ، الشاعرة الجميلة ، وينتقل للتا          ) األندلسي  ( التاريخ الوسيط   
  .)1(. " الحديث حتى يصل اليسيرة بأحداثها المعاصرة لزمن الرواية بالفعل 

ومن هنا نالحظ التطابق الكبير بين الجزء األول من اليسيرة ومفاتيحها حيث جعلها الكاتـب           
بمثابة فهرٍس يوثق للجزء األول ويعتمد على رؤية كلية للعالم ثم يحدد موقعه الراهن فيـه لينطلـق              

اية المنطقية وهي إعادة تكوين هذا العالم وفق دستور عادل ، خاٍل من ظلم البشر وآثـامهم                 إلى النه 
التي بالغوا بها إلى الحد الذي يستحقون بسببها غضب اهللا وعقابهم ، وهو األمل المنشود مـن قبـل                 

 . البشر 
أسـرى  ولعّل هذه العراقة الحضارية والدينية هي من األسباب التي تجعل من أهل اليسـيرة   

تأسر الناس بموقعها وبالسـكن   :" لها ويتحملون في سبيل حمايتها أقسى الظروف وأظلمها فهي التي           
 )2(."  فيها، وأهل اليسيرة هم أسرى بلدتهم، إذ من الصعب على أهلها أن يروا ما هو خارج بلدتهم

 
 الزمان   •

 العربـي إثـر انتصـار       يمتد الزمن الروائي لليسيرة منذ انتهاء فترة حكم العثمانيين للوطن         
 ، وتلتقط بعض المشاهد في فترة االنتداب البريطـاني  1917الحلفاء في الحرب العالمية األولى سنة       
ومع أن هذه الرواية قد تناولت أشخاصاً ينتمـون   . " 1948وتنتهي بكارثة االحتالل اإلسرائيلي عام     

 قد وصفت فضـائل العصـر الـراهن         إلى حقبة أخرى ، وتناولت حقائق تتعلق بتلك الحقبة إال أنها          
ورذائله ، وبذلك يتعين على القارئ أن يجهد خياله ليضع نفسه في نطاق الفترة التاريخية المتناولـة                 

ال يتابع مسيرته بشكل أفقي، وإنمـا       " فالزمن  هنا      .  )3(. "  ويندمج في روح تلك األزمنة البعيدة       
كابوسي فاجع وال يتأسس بتواصله التاريخي، لكـن        ، وألن الزمن باألساس زمن      .. يتداخل ويتمازج 

  .) 4( ."الرواية هي التي تؤسس زمنها ،  للوصول بالمفارقة  والتناقض  القائم إلى ذروته
فالروائي هنا هو مؤرخ المستقبل ، ألنه وحده من يستطيع التقاط جـوهر حركـة النـاس                 "

 )5(. " لمستقبل من خاللها واألشياء من الوقائع السالفة والراهنة واستشراف طريق ا

                                                
   تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي، صحيفة الحياة الجديدة )1(

  . 15 ، ص 1997 / 7 / 6 ، 677العدد 
  . 27،  ص "اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )2(
  . 104 ، 101 ترجمة بكر عباس ومراجعة إحسان عباس  ، ص   مندالو ، أ ، الزمن والرواية ،)3(
  .116  فخري صالح ، في الرواية الفلسطينية ، ص)4(
  . 41 نزيه أبو نضال ، التحوالت في الرواية العربية  ، ص )5(
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وقد جاء التأريخ الزمني في بعض أجزاء الرواية مناسباً للمستوى الثقافي الذي عاشه مجتمع              
القرية حيث انتهج التأريخ وفق مناسبات طبيعية خارجة عن المألوف كالفيضانات والثلوج الكثيفـة ،          

 ، أما الزمن الذي الـذي       )1(" الكبيرة  ولد أيام الثلجة    : " حيث ورد أثناء الحديث عن مولد أبي عمي       
يتعلق بتفاصيل حياة القرية اليومية فقد ارتبط بالمناسبات التي يجتمع فيها النـاس كشـهر رمضـان           

 . واألعياد 
فكلما ركّز الكاتب على الشخصية وذاتها تقلص الزمن من الخارج،          " أما عن الزمن النفسي     

 وقـد وردت إشـارات      )2(. " عت الرقعة الزمنية  وصغرت وحداته وكلما خرج خارج الشخصية اتس      
 ومن ذلك شعور الناس بقيام الساعة بسبب خـوفهم الشـديد إثـر              الزمن النفسي ،  كثيرة تدل على    

وتتباطأ عقارب الـزمن     . )3(الفيضان الذي حدث في القرية إبان مولد كل من أبي عمي و فظيعة                
." عروسين بطيئة ، خاصة بعد موت أم أبي عمـي           مرت األيام بعد ميالد ال    " في المناسبات الحزينة    

حيث يستطيع القارئ أن يربط الماضـي       " كما عكست الرواية زمن الواقع رغم أحداثها الماضية          )4(
 ، فيتـذكر أحـداث االنتفاضـة    1948بالحاضر القريب ، مثال ذلك قتل الجواسيس ما قبـل عـام            

 المزارعين عمال خـدمات عنـد اإلنجليـز         المعاصرة ، وكذلك الحال مع بيع األراضي ، واشتغال        
إنها دائرة ، الحظها الكاتب وأقام تناصاً فكرياً في جزأين مـن            . واليهود ، وكأن التاريخ يعيد نفسه       

 .)  5(. " التاريخ 
 وذلك من خالل اإلشارة إلـى اسـتغالل          كما أشارت إلى سلبيات الواقع في الفترة الراهنة       

لحته الشخصية غير عابئ بالجماعة وهمومهم وآمالهم وانجـذاب         البعض لنفوذه من أجل تحقيق مص     
المجموع إلى هذه الفئة المستغلة رغم كل السلبيات التـي تحـيط بهـم ومحاولـة خلـق األعـذار               
والتبريرات لهم ما يزيد من طغيانهم ويجعل مهمة تحرير اإلنسان من أوهامه وخوفه وإذعانه هـي                

شار الروائي إلى زمنه المتخيل باإلشـارة إلـى المفـاتيح      المهمة األصعب من تحرير األرض وقد أ      
االثني عشر التي هي عمر اليسيرة ويحدد عمرها الراهن بالمفتاح العاشر والذي تكون فيه السيطرة               
لغير أهل اليسيرة وهم يعبثون بمصائر أهلها ويستبيحون خيراتها أما المفتاح الحادي عشر فسـيكون             

قالوا إن األجداد يقرأون اثني عشر مفتاحاً ، كـل          " خير سيكون بيد اهللا     بيد أهل اليسيرة والمفتاح األ    

                                                
  . 4، ص"اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )1(
  . 165ينية ،  ص  نادي ساري الديك ، عالمات متجددة في الرواية الفلسط)2(
  . 13،  ص. س .  صافي صافي ، م )3(
  . 15،  ص . ن .  صافي صافي ، م)4(
   تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي، صحيفة الحياة الجديدة )5(

 .15ص ، 1997 / 7 / 6  ، 677العدد 
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مفتاح يفتح باباً أو عدة أبواب ، واألبواب منها ما هو صالح ومنها مـا هـو عاطـل ، وال يمكـن                       
ويقولون بأن المفتاح الذي ال يحسن أهـل اليسـيرة          .... إصالحه ، فكّل شيء يسير وفق إرادة اهللا         

له غيرهم، وأن فتح أحد األبواب من قبل غير أهل اليسيرة سـيزيد مـن صـعوبة            استعماله سيستعم 
امتالك أهل اليسيرة واستعمال المفتاح التالي، وهم واثقون بأن المفتاح قبل األخير سيكون بأيـديهم،               

فتسعة مفاتيح قد تم استعمالها في فـتح األبـواب حتـى اآلن، وأن           . والمفتاح األخير سيكون بيد اهللا    
اح العاشر يتم استعماله اآلن، لكنه ليس بيد أهل اليسيرة، ويقف أهل اليسيرة متفرجين على فتح                المفت

 وقد يكون السبب في جعل الروائي فك قيود فلسطين وفتحها يأتي من الخارج عائد إلى                )1(. " أبوابهم
لسياسـي  الـوعي ا " أن جوهر قضية فلسطين له امتداده العربي واإلسالمي وربما يكون ذلك بسبب           

  . )2(" والفكري حول تاريخ فلسطين القديم والحديث، وهو أميل إلى النزعة الدينية التي توحد الناس 
 أما الزمن الذي يتنبأ به الكاتب في المستقبل فهو يالئم النظرة الدينية التي تقضي بوجـوب                

وهو ما يقابله مرحلة    انتصار الخير على الشر في معركة حاسمة وسيحاسب اهللا الناس على أعمالهم             
الطوفان في المفاتيح وتنتهي المفاتيح بإعادة التكوين حيث الحكم العادل بين البشـر وفـق الرسـالة             

 . اإللهية وتحقيق جوهر استخالف اإلنسان في األرض
 

 الحبكة والصراع   •
لم تأت األحداث في الرواية في المرتبة األساسية، ولم يكن هناك حدث مركزي تتفرع منـه                

قية األحداث، ولكنها جاءت متفرقة تخلقها الشخصيات من خالل تالقح أفكارها أو صراعها، كما لم               ب
وإنما كان المكان هو الذي يوجه سير الرواية        يكن الحدث هو المحدد لسلوك  الشخصيات ووعيها ،          

العديـد   ، وقد وظف الكاتب كما أن عالقة الشخصيات بهذا المكان هي التي حددت مالمحها وثقافتها       
من الشخصيات ذات البعد األسطوري لتالئم الدور المرسوم لها في مكان يكتظ بالحوادث التاريخيـة        

 . والدينية واإلنسانية، كما أن توظيف هذه الشخصيات قد ساهم في إثراء الحدث وتنوعه 
وقد ساهم تفرق األحداث في مالزمة عنصر التشويق لجميع مراحل الرواية ، حيـث تعـدد      

اع وتنوع منذ بداية الرواية ؛ فنجد صراع اإلنسان من أجـل إثبـات انتسـابه لهـذه األرض                 الصر
وقد ساهمت األبعاد المختلفة للرواية في تنوع عنصر الصراع فيها          .  وصراعه من أجل البقاء فيها      

ـ                 ذة حيث الصراع المطلق بين الخير والشر الذي الزم بدء الخليقة ، كما تناولت صراع القوى المتنف

                                                
  .77، ص"اليسيرة "   صافي صافي ، رواية )1(
 تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي، صحيفة الحياة الجديدة العدد   )2(

 .15ص ،  1997 / 7 / 6  ، 677



 109

في مجتمع اليسيرة من أجل بقاء وتوطيد زعامتها وأمام هذا الكم النوعي من الصـراعات تراجـع                 
 الصراع الداخلي في نفوس الشخصيات التي امتازت بالبساطة والوضوح حتى نهاية الرواية  

            وتختفي الحبكة التقليدية وسط االنتقال عبر األزمنة المختلفة وتحّل محلها األسئلة التي تستفز 
فكر القارئ ومشاعره مكانها ، كما أن الرواية قد تناولت معاناة الفلسطيني عبر القرون لتميز الوطن                

 . الذي ينتمي إليه 
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 "   شهاب " عناصر العمل األدبي في رواية: س المبحث الخام
 :  الروايةشخصيات

ـ             زء تظهر شخصيات جديدة في هذه الرواية وتطرأ بعض التغييرات علـى شخصـيات الج
 : ومن هذه الشخصيات " اليسيرة " األول منها 

وهي الشخصية المحورية التي استدعت الحدث الروائي وتداعياته ، كمـا          : شخصية شهاب 
أنها شخصية توضح بساطة أهل الريف ، وسذاجته من خالل رغبتهم الملحـة فـي إضـفاء البعـد       

الراكد في القرية ، وقد حاك الناس في        األسطوري ألية ظاهرة مختلفة ال تنسجم مع الواقع الرتيب و         
القرية أسطورة هذه الشخصية دونما تدخل منها ، بل ونشاهدها تتقمص هذا الدور وتحاول تعزيـزه                
بما يضمن لها استمرارها في لعب دور البطولة والزعامة فـي مجتمـع يسـهل خداعـه بـالوهم                   

  -:وتتمثل أسباب انجذاب الناس نحو شهاب في .  واألسطورة 
وقليـل  " هو الناعم مقابل دفاشاتهم     :" فقد صور الراوي هذا االختالف بقوله       : اختالفه    -1

الكالم مقابل ثرثرتهم ، والهادئ مقابل إزعاجهم ، والجميل مقابـل عـاديتهم  وطويـل              
القامة مقابل متوسطها وقصيرها ، واألشقر مقابل سمرتهم ، والمسالم مقابل  عـدوانيتهم   

س هذه الصفات الخارجة عن مألوفهم إلى أسباب أسطورية لها عالقة            ، وقد رد النا    )1(" 
بالمكان األسطورة حسب اعتقاداتهم ؛ فاليسيرة وشهاب أصبحا بمثابة الملجأ للضـعيف            
والمغيث للملهوف ، إنها المكانة الروحية التي يسعى الناس إلى خلقها وتـدعيمها وبـثّ     

لمنطقـي والتحليـل الـواقعي للتغيـرات        الروح فيها كلما زادت الحاجة إلى التفكيـر ا        
 . والتحديات التي تحيط بالمجتمع 

 وقد جاءت شهرته نتيجة جماله ؛ فهو أشقر مقابل البشرة السمراء: الشهرة والمال  -2
ألهل اليسيرة ، ولم تكن األصول المشبوهة لشهاب كافيةً إلقناع الناس في سـبب هـذه االخـتالف                  

 وأصر أهل اليسيرة علـى                    -ر شرعية بين أمه والجنود اإلنجليز        حيث إنه ابن لعالقة غي     –والجمال  
كان يتطلع إلى كّل واحد     : " جعل هذه الجمال خيطاً آخر إلكمال النسيج األسطوري لهذه الشخصية             

منهم ومنهن ، وجه يضيء وعيناه تلمعان ، ونور يشع من حوله ، فإذا ابتسم في وجه أحدهم رجـع             
 ، كما انه من أسرة برجوازية قد ملكت المال واألرض وقد تـرك لـه             )2(" ياً مرضياً   إلى بيته راض  

 ثروة كبيرة أخذ شهاب يغرف منها ويستخدمها من أجل إشـباع نزواتـه وتعزيـز             - التاجر –والده  
 . مكانته ، حيث لبس أجمل الثياب وارتاد أفخم األماكن في المدينة 

                                                
  . 24  صافي صافي ، شهاب   ، ص )1(
  . 25،  ص . ن  .   صافي صافي، م )2(
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لب على هذه الشخصية وأن الهالة التي أحاطـت بهـا      ونالحظ أن السلبية هي السمة التي تغ      
هي من صنع أهل اليسيرة ؛ فشهاب لم يؤد عمالً واعتمد على مال أسرته ، ولم يحـاول أن يتقلـد                     

لم يسع شهاب للسلطة والسلطان رغـم  : " سلطة ما في قريته رغم تضافر الظروف التي تؤهله فهو     
  . )1(" أن الناس اعتبروه سلطاناً 

 
 حظي شهاب بفرصة التعليم في المدينة في الوقت الذي تلقى فيه:  م والثقافة التعلي -3

 نظراؤه تعليماً متواضعاً في القرية ، ولكنه خرج من هذا التعليم بفلسفته الخاصة التي تخدم أهدافـه                 
وتعبد الطريق أمام إقباله على حياة المجون والترف ، فهي شخصية أنانية لم تفكر سوى في نفسـها                  

فكر شهاب فـي  . لم يفكر شهاب في أمه وأبيه وأعمامه وأخواله وجميع أقاربه ، ونجح        :" لذاتها    وم
 ومن هنا نجد أن فلسفته في الحياة تقوم على إشباع رغبتين همـا الجـوع                )2(." نفسه فقط ، ونجح     

 . والجنس اللذان يعتبرهما معنى الحياة ومحور الصراع فيها 

 تخضع لضوابط دينية ولم تساير أعرافـاً وضـعية ، ولكنهـا          إن فلسفة شهاب في الحياة لم     
فلسفة قائمة على المصلحة الذاتية القائمة على االنغماس في الشهوات، وبـدل أن يقـوم المجتمـع                 
بمحاسبة هذه الشخصية وثنيها عن معاصيها وآثامها فإنه يقوم بتعزيز دورها وجعلها رمزاً، يدافعون              

 . منه أو االنتقاص من مكانتهعنه ويصدون كل محاولة للنيل 
أما المرحلة الثانية من حياة الشخصية فإنها جاءت في المدينة لتعري بساطة هذه الشخصـية        
وسذاجتها في واقع المدينة المعقد والذي ال يؤمن بأسطورية األشخاص أو األماكن ، فنشاهد شـهاباً                

لما زاد في هذه االنحرافات كلما ابتعـد        يمعن في انحرافاته السلوكية ، فينتقل من امرأة ألخرى ، وك          
عن الهدف األساس الذي جاء من أجله إلى المدينة وهو إحضار القوشان الذي يستطيع مـن خاللـه        
إثبات ملكيته ألرضه ، وتستمر هذه الشخصية في حياتها الماجنة حتى تهزها صدمة الواقـع  فـي                  

ه وذلك بعد تحذيره مراراً من استمراره فـي    المدينة ، حيث تم انتهاك رجولته باالعتداء الجنسي علي        
هتك أعراض الناس ، فكان العقاب قاسياً كما الجرم ، لتسقط أسطورية الشخصية إلى غيـر رجعـة       
وتتعرى الشخصية تماماً من كل خوارقها المزعومة والمختلقة لتظهر شخصية ضـعيفة ، مسـلوبة               

فكـرت فـي اسـتغالل      : "  وفي ذلك يقول     اإلرادة ، وهي تشعر أنها منبوذة من اإلنسان والحيوان        
حبـوت  . حاولت ذلك مرة ، اقتربت من بقـرة تبـدو حلوبـاً             . األبقار ألشرب حليباً منها مباشرة      

    .)3(." اقتربت برأسي من ثديها ، فانتفضت، ورفصتني ، وداست على بطني .... تحتها

                                                
  . 33  صافي صافي ، شهاب   ، ص )1(
  . 32ن ،  ص. افي، م   صافي ص)2(
 . 59ن ،  ص.  صافي صافي، م )3(
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يظهر ذلك فـي موقفـه أثنـاء        وتأتي المرحلة الثالثة لتمثل مرحلة التوبة والشعور بالندم ،و        
خطبة الحاج عبد النبي التي تحدث فيها عن معاصي البشر وفتح باب التوبة أمامهم إن هم صـدقوا                  

انسـكبت دموعـه    . استمع إلى كل كلمة قالها الشيخ ، واغرورقت عيناه بالدموع ، وبكـى              : " فيها
   )1(." آمين ، آمين ، آمين  : ،  وما أن بدأ الشيخ الدعاء حتى ردد شهاب مع المصلين....بغزارة 

... ال يعود المعنى السمها إال االنشـراح        : " وقد ورد في سبب تسميتها      : شخصية شرحة   
 تفتح هذا الصدر وتزيل كّل ما علق به من شوائب  ومن هم              – يعني شهاب    -إنها تشرح له صدره     

  .)2(." رد واالنشكاح وغم ، وتلقيه خارجاً ، وتبعث فيه الغبطة والسرور ، والتهيج والتو
هـو فـارع الطـول    " وقد كانت شرحة غير مميزة في صفاتها الخَلقية أمام تميز شهاب ،          

وهي قصيرته ، وهو ممشوق القوام وهي مدعبرته ، هو حلو اللسان ، وهي عاديتـه ، هـو نـاعم               
لمرهـف   إال أن تميزها قد جاء بسبب شجاعتها وجرأتهـا وإحساسـها ا            )3(." الصوت وهي خشنته    

 . وصدقها وإتقانها لكّل ما تقوم به أمام خجل بنات القرية وعاديتهن ومسايرتهن ألعراف القرية 
ومن هنا وجد شهاب أن ارتباطه بهذه الشخصية المتميزة يدعم مركـزه ويعـزز مصـالحه     

كان شهاب األكثر شـهرة لجمالـه ولحسـنه         " ويقوي ارتباط الناس به فقد ورد على لسان الراوي          
." انت  شرحة األكثر شهرة بألفاظها المميزة كلما تلفظت ، وبالحركات التي تؤديها كلما تحركت                وك

 وهي في تبريرها لألخطاء واالنحرافات التي يقوم بها  شهاب تقف موقف أهل اليسـيرة؛ فهـي                  )4(
ك  فالـديك  الرجل مثل الـدي : " تعتبر ذلك أمراً طبيعياً ونراها تقول بعد تأكدها من تلك االنحرافات            

  .)5(." يدور في الحارات يالقي دجاجات الحارة ، ثم يعود إلى خمه 
 أما موقف شرحة بعد انكشاف حقيقة شهاب وتعريته وظهور ضعفه فقد كان بالتخلي عنـه               
بل والمطالبة بمحاسبته وعقابه وقد جاء هذه الموقف كجزء من الوعي العام ألهل اليسيرة بضرورة               

 واألوهام والخرافات ووضع األمور في ميزانها الواقعي بعد انكشاف وهمهـم            التخلي عن األساطير  
شهاب مش من الرجال ، كّل جمالـه      :" الفكري فقد جاء على لسانها في الفصل الخامس من الرواية           

  .)6(." ، شهاب يجب أن يموت .... ال أريد شهاب زوجاً لي ، شهاب طالق طالق طالق . انتهى 
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وقد جاء توظيفها إلظهار التناقض بين جهل القريـة ووعـي المدينـة               : شخصيات المدينة 
والبساطة والسذاجة والوضوح أمام التعقيد والعمق والضبابية ،ومن الشخصيات التي بـرزت فـي              

 : المدينة 
وهو محاٍم يمثل طبقة المثقفين الذين تعاونوا مع االحـتالل مـن أجـل               :  شخصية مراد  -أ

ن بحضارة الغرب وماديته وتتخلى عن هويتها وجذورها وتؤمن وقـد  مصالحهم الخاصة ، وهي تؤم  
تحدث عن القيادات العربية ، وتحدث عن القيادات اإلنجليزية واليهودية أيضـاً      :" وصفه شهاب بقوله  

، تحدث عن الحياة التي تحياها كل من هذه الشعوب وعن شعوب أخرى ، تحـدث عـن عـاداتهم                    
 وقد شكلت ثقافة هـذه      )1(." وصراعنا معهم وحتمية انتصارهم علينا      وتقاليدهم ، وتقدمهم وتأخرنا ،      

ذهلت من  :     " الشخصية وأناقتها أحد أسباب انبهار شهاب بها واستسالمه لها حيث يقول في ذلك              
هـذا  ... هذه المعلومات التي يمتلكها هذا المحامي، تحدث في كّل شيء كأن العالم كله بـين يديـه                 

 ورغم تأكد شهاب من تعاون هذه الشخصية مع         )2(." ن بشكل لم أعرفه من قبل       المحامي طليق اللسا  
االحتالل إال أنه يستمر في التعاون معها لما توفره له من أجواء المتعة والمجون التي يلهـث إليهـا               

شوش ( ،وتلعب هذه الشخصية دوراً في التمهيد للسقوط الوطني حيث مهدت له الطريق بعالقته مع               
. ( 

وهي تعكس معالم شخصية اآلخر والوسائل التي يتبعهـا مـن            )  : شوش( صية   شخ -ب
وهي تعمل في مكتب المحـامي      . أجل الحصول على أدق المعلومات التي تتعلق بحياة أهل اليسيرة           

 وهي تستغل عالقتها به لتتعـرف   – في إشارة إلى التعاون بين طبقة من المثقفين واالحتالل           -مراد  
 في قريته والقرى المجاورة بينما هو يجيبها بسذاجة ، وقد شكّل اختالفها وتفوقهـا    إلى أدق التفاصيل  

شوش تعلمني كّل يوم شـيئاً      :" في المعارف وحضارية سلوكها سبباً لتعلقه بها فنراه يعلق على ذلك            
فتهـا   ، وال غرابة في ذلك فهو يعود إلى بيئة متماثلة في تقا            )3(" جديداً عن هذه البالد وبالد أخرى       

 .المتواضعة ، وتسير األعمال واألفكار فيها وفق منهج لم يطرأ عليه تغيير يذكر منذ مئات السنين 
للتقرب من شهاب فيعود لكونه النموذج األسهل للسقوط فقد جمع بـين     ) شوش  ( أما ما دفع    

ينـة فقـد    بساطة القروي وسذاجته وبين تركيزه على مصلحته الفردية وملذاته التي اكتسبها من المد            
أنت من قرية وتتردد على المدينة ، وعاداتك هي مزيج بين هذه وتلـك       : " ورد على لسانها تخاطبه     

  . )4(." أنت لديك رؤية في الحياة وما شاهدته أنك تحب االستمتاع ، وهذا جيد .... 
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وقد ساهمت هذه الشخصية في خلق حالة من الضياع لدى شهاب تسـتمر حتـى مرحلـة                 
 .  تواجهه عندما تتعرى حقيقته الصدمة التي
وهي أيضاً محامية ، وتسكن شمال فلسطين ، مـن أسـرة         : شخصية سعاد الصيداوي   -ت

مثقفة حيث كان والدها يعمل مدرساً ، وقد أتيحت لها فرصة التعليم في فرنسـا ، فاكتسـبت قيمـاً                    
:       " ها على لسان شـهاب  غربية تتميز بالمادية التي ال تقيم وزناً للقيم الروحية ، وقد ورد وصف   

برونزية البشرة ، بدينة بعض الشيء ، تتكلم برقة ، وتركب جملها من ثالث لغـات هـي العربيـة            
 ، وهي تحاول استغالل حاجة الناس وفقرهم في المدينة لشراء البيوت            )1(. " واإلنجليزية والفرنسية   

 .  حياة االستغالل وقسوتها في المدينة بثمن بخس ما خلق بينها وبين جيرانها عداوة في إشارة إلى
 فيعتبر أهل اليسيرة أن عالقتهم بها قائمة على العـداوة الدفينـة             العالقة مع المدينة  أما عن   

وأن تصرفات شهاب الشاذة وعالقاته النسائية فيها ما هي إال انتصار لهم على أعـدائهم وقـد ورد                  
المدينة فيما يعتبرونه عيباً لو حدث في القرية  ال          إنه شهاب الذي يخترق     : " على لسان مختار القرية   

 وهـم   )2(. " أصبح رمز قوتهم بمعنـى مـن المعـاني        ... يقبلون أن يفعل ذلك مع بناتهم أو نسائهم       
يشاركون شهاب في انبهاره في المدينة وإغراءاتها وال يثقون بقدرتهم على الصمود في وجهها مـا                

وانعزالهم وبساطتهم ويرد ذلك من خالل موقف الظبع عندما         يشير إلى اعترافهم الضمني بانزوائهم      
وجذب انتباهه هذه الجمال الذي تتمتع بـه        : " ويعلق الراوي على ذلك بقوله      ) شوش  ( بهره جمال   

  .  )3(. " وسعاد، وتمنى للحظة لو أن شهاب كان قد اصطحبه معه إلى المدينة)  شوش (كل من 
 :ومنها) شهاب ( التغيير على مالمحها في رواية أما شخصيات اليسيرة فقد طرأ بعض 

حيث عاد يلعب دوراً مركزياً في قيادة مجتمعه ، وكأن المجتمع الـذي    : شخصية  الظبـع  
أنتجه عاجز عن اإلتيان بشخصية أكثر قدرة وتأهيالً لقيادته ، وهو يعتمد على قوته الجسـدية فـي                  

مع السياسة أيضاً ، فقد ورد على لسان المختـار          فرض نفوذه وسيطرته إال أنه أصبح يجيد التعامل         
فهمتك يـا   :" حين احتشد الجميع من أجل الحفاظ على هيبة  اليسيرة  أمام القرى المجاورة والمدينة                

أنت باألصل عسكري ، وأنت تتصرف اليوم بشكل سياسي جيد ، ستصير وجيهاً مثلـي يـا                 . ظبع  
ن أهل القرية إلى حياتها ورموزها وعدم رغبتها فـي  وتشير هذه الشخصية إلى ركو   ،   )4(. " نسيبي  

 .التجديد أو التطوير 
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وهو المختار الذي ما زال يدافع عن شرعية نفوذه وقيادته وهـو             :  شخصية الحاج مسعود  
يعقد األحالف ويهادن مراكز القوى بما يعزز مكانته، وقد ورد ما يشير إلى ذلك فـي موقفـه مـع                    

كمـا ألقـى بعـض      " لحماس في شباب أهل القرية كي يدافعوا عن سمعتها          الظبع  حين راح يدب ا     
التفت الظبع نحوه بطرف عينه ، غمزه الحاج أمام الجميـع ، وفهـم كالهمـا    . األوامر على الظبع  

  . )1(. " اللعبة 
وهي الشخصية الدينية التي طرأ عليها تغيير إيجـابي ، حيـث تتخلـى عـن     : شخصية عبد النبي  

تبدي مشاركة أكبر في حياة الناس وهمومها ، ويظهر ذلك في الخطبة التي ألقاهـا بعـد                 عزلتها ، و  
عودة  شهاب والتي تشير إلى سماحة الدين اإلسالمي وغفران اهللا للذنوب والمعاصي ودعوة النـاس     

  ولكن هذا التطور االيجابي محدود بفاعليته وتأثيره أمام سلطة        إلى التفكر في أمور دينهم ودنياهم ،        
بينه وبين  الظبـع   ويرد ذلك في الحوار الذي دارالظبع  وقوته وأمام سلطة  المختار  السياسية ،          

مـش  ... شايف انك قاعد تفتي في أمور الدنيا والحاج مسعود يقول أن تفتي في الـدين وبـس                  : " 
ـ                   ال " ال  خايف من  الحاج مسعود  يقوم بتبديل إمام المسجد بواحد غيرك ؟ صمت الشيخ قليالً ثم ق

  . )2(. " حول وال قوة إال باهللا 
الشخصية التي تبدي القدر األكبر من العقالنية منذ ظهورها في الروايـة             : شخصية أبو عمي وهي   

حتى نهاية الرواية ؛ ففي حين اهـتم  " شهاب ما جابش القوشان " وقد صدرت عنها الالزمة الروائية  
 الذي أقيم بعودة  شـهاب  ومحاولـة خلـق األعـذار      أهل اليسيرة ووجهاء القرى المجاورة بالحفل     

واألوهام حول سقوطه وعجزه نراه يهتم بفكرة إحضاره للقوشان الذي يثبت ملكيته لألرض ويحـول      
 دون انتزاعها منه في الوقت الذي تتعرض فيه أراضي القرية للسرقة والمصادرة 

ل المشاركة في كل األحـداث       وهي شخصية الجاسوس في فترة تكونها فهو يحاو        :شخصية الواوي 
المهمة في القرية إال أنها تبدو شخصية منبوذة ومرفوضة في مناسبات الناس المختلفة وال تلقـى أي            

 الخائنـة ونبـذها   جموقف التكوين االجتماعي وإجماعه على احتقار النمـاذ       " اهتمام وهو ما يعكس     
 ، وتظهر محاوالت االحتالل في تدعيم       )3(. "  خارج التكوين الذي يبدي سعيه المؤكد إلى التجانس         

فـي  " مركز هذه الجاسوس وتقليده منصباً رغماً عن إرادة الناس كي يتمكن من تمرير مخططاتهم                
المساء جاءت دورية من الجيش ، استقبلهم الحاج مسعود في عليته ودعا وجهاء القرية بنـاء علـى           

هر ما ينبئ بالدور الذي ستلعبه هذه الشخصـية   كما ظ)4(." طلبهم ، وطلبوا  الظبع و الواوي  أيضاً   
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الحقاً في مجتمعها حيث ظهر في نهاية الرواية يركض وراء جنود االحتالل في اللحظة التي كـانوا          
 . سيعاقبونه فيها على ما اقترفه من انحالل وخيانة 

  المكان •
 إلى الخـروج مـن      المكان الغافل أو المكان الخارق بأسطوريته ونصف واقعيته الذي يضطر         " إنه  

عزلته بسبب أحداث خارجة ، فهذا المكان يرتبك أمام الخارج وتنكشف غفلته أو سذاجته أو كالهما،                 
فالمكان لدى صافي متجمد في اللحظة التي كان فيها الناس ومكانهم متآلفين يعرفون اسم كّل شـجرة     

مكان األسطورة وقد ربطوا بـه    ، ويستمر وهم أهل اليسيرة في التعامل مع ال)1(. " واسم كل حجر   
هذه المرة شخصية شهاب بما أضفوه عليه من صفات خارقة ويظهر ذلك من خالل الـدعاء الـذي                  

يا ستنا اليسيرة ، يا من جعلت العسر يسراً ، ارضي عني أوالً وسأكون في طاعتك وفـي              " ابتدعوه  
   .)2(. " ه من رضاك طاعة أهل القرية التي سميت باسمك ، دعي شهاب يرضى عنا ، فإن رضا

ورغم أن قرية اليسيرة ال تبعد عن المدينة أكثر من ساعة على ظهر دابـة إال أنهـا تمثـل      
عالماً آخر؛ يحتضن المؤسسات الهامة كدائرة تسجيل األراضي ويضم أنماطاً مختلفـة مـن البشـر         

وك الذي يـتالءم مـع   صقلتهم المدينة بعد أن جاءوها من مشارب مختلفة لتفرز نوعاً جديداً من السل   
ليست العاصمة أو المحافظة وإنما درجة حضـارية تبـين          " والمدينة هنا   . إيقاعها السريع والمتنوع  

  .)3("  حركة التقدم 
 عالقة صراع قائم في ذهن القاطنين   وليس          يوتظهر العالقة هنا بين القرية والمدينة ، وه       
عة البكر، ونقاء الهواء ، وصفاء المـاء ويمثـل          صراعاً بين مكانين جغرافيين ، يمثل أحدهما الطبي       

كتعبير عـن االغتـراب النفسـي       " وقد ظهرت المدينة هنا     . اآلخر الفوضى، واالختالط، والتلوث     
 ممتزجاً مع الحنين إلـى األم وإلـى         –واالجتماعي حيث أن النفور من المدينة والحنين إلى الريف          

  )4(. "  لها تعبيرات مختلفة في األدب العربي نزعة رومنطيقية أصيلة ، وقد وجدت–الطفولة 
 

  الزمان •
 أي في فتـرة االنتـداب       -  اليسيرة    - تقع أحداث هذه الرواية في نفس فترة الجزء األول          

ولكنها تقتطع فترة زمنية قبل تدمير القرية وهـي          . 1948البريطاني حتى االحتالل اإلسرائيلي عام      
 . ة أثرت في حياة أهلها والقرى المجاورة الفترة التي ظهر فيها  شهاب  كشخصي
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أما الزمن الروائي فهو يمتد أسبوعاً من الزمن ، يبدأ برجوع شهاب إلى قريته بعـد فتـرة                  
 .انتظار وترقٍب ومواجهة استمرت ستة أيام إثر انتشار خبر اختطاف شهاب من قبل أهل المدينة 

        تنازلي يصف بالتفصيل حـال أهـل        ويرد الزمن في الفصلين الرابع والخامس ، وكأنه عد 
القرية قبل انكشاف الحقيقة وكأنها لحظة التحول التي حطم فيها الناس أصنام أوهامهم وأسـاطيرهم               
التي عبدوها على مر السنين ، حتى إذا جاء يوم الخميس وهو اليوم األخير في المهلة التي حـددها                   

داً ووصفاً لألحداث فنرى التفصـيل الزمنـي        أهل اليسيرة من أجل تسليم  شهاب ازداد الزمن تحدي         
الذي يزيد من لحظة التوتر ، ويساهم في استمرار عنصر التشـويق حتـى نهايـة الروايـة ومـن       

في يوم الخميس من حزيران ، شدد  الظبع  والشباب من حوله الرقابـة علـى         : " تفصيالت الزمن   
ظلوا هناك حتـى  "  و)2(" ياً على الطريق  جاء المساء وقد انتهت حركة العربات كل      "  و   )1(" الطريق  

أما اليوم السابع وهو اليوم الذي ظهر فيه         .  )3(" سمعوا صوت الشيخ عبد النبي  يرفع أذان العشاء          
شهاب لتبدأ محاسبته وسقوط أسطوريته فيستمر طوال الفصل الخامس ،ويظهر فيـه الـزمن أكثـر           

على أهل اليسيرة بعد اتضاح زيف أحالمهم وانكسار        تحديداً وتفصيالً لتظهر عالمات الحسرة والندم       
ودوا لو لم ينادوا في الناس أن شهاب قد عاد  لـو أن              : " الرمز الذي علقوا عليه آمالهم ،ومن ذلك        

، لو كانوا هم من قرية أخرى غير اليسيرة ، لـو            .... النساء لم تزعرد لقدومه ، لو أنه لم يختطف          
 ،وتأتي ساعة محاسبة شهاب على أفعاله كما وأنها السـاعة       )4(. " لد  أن شهاب لم يعد ، لو أنه لم يو        

الساعة اآلن هـي الثالثـة بعـد        :" التي سيؤرخ من خاللها لحياة أهل اليسيرة فيزداد الزمن تحديداً           
  . )5(. "  الظهر ، اليوم هو الجمعة ، الشهر هو حزيران 

يرة لتمتد خيوط الزمن إلى الواقع حيـث        وتأتي النهاية المتمثلة بإنقاذ شهاب في اللحظة األخ       
ال تزال فئة من المجتمع تمارس طغيانها وانحرافها وتستمد سلطتها من إعجاب الناس بوهج بريقهـا          
الزائف دون أن تساهم في بناء مجتمعاتها حيث تعمل على تدعيم سلطتها لتهيم في بحـر نزواتهـا                  

 . دون حسيب وال رقيب 
وداً ال يتعدى األيام السبعة فإن مدى الـزمن النفسـي يتسـع    ولما كان الزمن الخارجي محد    

امتألت الساحة  :" كذلك الزمن الذي يمهد لحدث فني وشيك ال سيما في الفصلين األخيرين ومن ذلك               
أصبحت حارة جداً وهم يطبخون في شهر حزيران في وقت الظهيرة حيث ما زالـت               . بمواقد النار 

                                                
 . 68، ص   صافي صافي ،  شهاب )1(
  71، ص . ن . ، م  صافي صافي  )2(
 .   المكان نفسه  )3(
  . 86، ص .ن . صافي، م صافي   )4(
  . 91 ، صصافي صافي، شهاب  )5(
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 ومن الزمن الذي يدل على حالة الترقب وانشداد الناس تجاه اللحظة            )1(. " الحرارة ترتفع شيئاً فشيئاً   
الجو كان حاراً ورطباً جـداً  خلـع   : " الحاسمة التي يتعرى فيها شهاب من أسطورية وهجه الزائف       

الوجهاء عباءاتهم وألقوها أمامهم ، خلع الوجهاء حطاتهم وعقلهم ، وفتحوا أزرار قمصـانهم وخلـع    
  . )2(. " سرولوا ، فظهرت مالبسهم البيضاء المبتلة بالعرق الرجال دماياتهم وت

 الحبكة والصراع    •
تدور الرواية حول حدث مركزي وهو اختطاف شهاب على يد فئة من سكان المدينة بعد أن                
تمادى في انحرافاته وخيانته ليتفرع عن هذا الحدث مشاهد روائية تصف القرية الفلسـطينية بكـل                

ف البساطة والسذاجة التي ينتهجها هؤالء في اتخاذ رموزهم وقيـاداتهم وهـي             تناقضاتها ، كما تص   
وقد تجاوزت الرواية أسلوب الحبكـة المعقـدة        . " نفس السذاجة التي يسلكونها في طرحهم ونبذهم        

ذات المدة الزمنية الطويلة واتجهت إلى أعماق الذات اإلنسانية لنبشها وكشفها وتجسيدها في الـنص               
اً مدته الزمنية ساعات أو أيام ، لكنه يمتد إلى عشرات السنين ، فالتخيل الروائي هو                فنرى بذلك نص  

عملية خلق لعالم روائي بشخوصه وأحداثه ، تتحرك في أمكنة وفق بنية زمانية معينة يشكلها الكاتب                
  .)3(. "  باستخدام آليات زمنية 

خـيط  " أحداث الرواية وهـو     إن حادثة االختطاف هي الخيط الذي يستدعي به الكاتب بقية           
شديد التماسك لم يفرط الكاتب للحظة واحدة في تجميع كل التفاصيل للحديث عن الشخصية األكثـر                

  فالحبكة في الرواية هي حبكة متماسكة حيث ترتبط األحداث مع            )4(. "  حضوراً حتى وهي غائبة     
 . بعضها وتتطور في تماسك عضوي وتدور في فلك الشخصية المحورية 

ويتخذ الصراع في الرواية مستويات متعددة ؛ فهو صراع على السلطة والنفوذ في القريـة               
ولكنه سرعان ما يهدأ أمام الصراع من أجل توطيد ودعم مكانة القريـة أمـام القـرى المجـاورة                    
ويظهر الصراع بين القرية والمدينة وهو صراع حضاري تظهر فيه المدينة كقوة مسـتغلة لمـوارد      

 يزيدها ثراء ونفوذاً ويزيد القرية ضعفاً وفقراً ، فقد ورد في حديث أهـل اليسـيرة بهـذا                   الريف ما 
الصراع لم ينته بعد بين المدينة والقرية ، فما زال المدنيون يعتقـدون أن أهـالي القـرى         : " الشأن  

ليتندر سذج  ، كم هي النكات والفكاهات التي قيلت بين حيٍن وآخر في المجالس والمضافات ، قيلت                  

                                                
  . 82، ص .ن . صافي صافي ، م   )1(
  . 87 ، ص .ن . صافي صافي، م   )2(
 عمان ، الجامعة األردنية " الزمن في الرواية العربية "  بعنوان )  دكتوراةأطروحة(   مها حسن عوض اهللا ،  )3(

  . 34 ، ص 2002
 وسؤال الداللة ،  مجلة صوت" شهاب "  أحمد رفيق عوض ،   صافي صافي في رواية عوض ،  أحمد رفيق   )4(

   . 53  ، ص 2002،  ) 86( الوطن ،  العدد 
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بها أهالي المدينة وأهالي القرى وكم هي الحكايات التي رويت عن بيع أهـالي القـرى الجواعـد ،                   
  .)1(" شواريخ " وشراء أحذية مصنعة من إطارات العربات على شكل 

الصراع بين القرية والمدينة هو صراع تقليدي قديم عرفتـه كـّل      "  وتجدر اإلشارة إلى أن     
و غالباً ما يحتدم أيام الشدائد واالضطرابات الرتباطه الوثيق بالعامل األمنـي   وه. األمصار والبلدان   

العسكري والعامل االقتصادي المعيشي حيث مثلت المدينة دائماً بالنسبة إلى أهـل القريـة سـنوات                
وأمـر  .. فكّل شيء رهيب جاءهم مـن المدينـة         .. طويلة من السيطرة والرعب والسلطة الغاشمة       

  .  )2(. " من الماضي والضربات ونزع األرض والسجن أيضاً من المدينة السخرة في الز
ويظهر الصراع المحوري في الرواية بين وهم األسطورة والخيال والقوى الميتافيزيقية التي            
يصر أهل اليسيرة على العيش بين ظهرانيها وبين الحقيقة والواقع لتنتصر الحقيقة في النهاية علـى                

تصار مؤقت نتج عن هزة إيجابية في الوعي بعد حدث هاٍم ومؤثٍر فقـد ورد فـي                 الوهم ، ولكنه ان   
، وأفعـى السـقيفة     "ولوحظت أفعى السقيفة وصغارها تلحق بهـم        : "  الجملة األخيرة من الرواية       

، كانت بطول رجل أو امرأة ، بـل كانـت       :" توحي بالمعنى األسطوري كما تم وصفها في الرواية         
ت بطول شهاب وهو يافع ، أما رأسها فكان كبيراً جداً ، كانت بحجم قبضـتين                أطول من ذلك ، كان    
 ويدل ذلك على أن الوهم والخيال األسطوري ال يزاالن يالزمـان فكـر      )3(. " من قبضات  الظبع       

 . الناس في القرية رغم كّل ما حدث 
 الملل والسآمة   كما يظهر عنصر التشويق الذي يقوي العالقة بين المتلقي والنص ويدفع عنه           

في محاولته لمعرفة سبب حالة اإلعياء واالنكسار التي بدا عليها شهاب في الفصل األول من الرواية                
 . ليتحقق له ذلك في الصفحات األخيرة من الفصل الثالث

 

                                                
  10، ص"  شهاب " صافي صافي ، رواية   )1(
  . 208، ص   عبد الصمد زايد ، المكان في الرواية العربية )2(
 . 26، ص . س . ، م صافي صافي   )3(
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 "الكوربة " عناصر العمل األدبي في رواية : المبحث السادس 
 الروايةشخصيات  •

بي يبلغ من العمر اثني عشر عاماً ، يعاني من آثار النكبة            وهو ص :  شخصية الفتى الراوي  
االقتصادية واالجتماعية والنفسية ، فيعيش ضمن تجمعات بشرية ال تعتـرف بهـا وكالـة غـوث                 

 : وتبدو آثار المعاناة على هذه الشخصية في النقاط اآلتية ) دير عمار ( الالجئين في قرية 
ولة البريئة وتحمل مسؤولية العمل الشاق كرجـل        حيث حرم من أجواء الطف    :  الحرمان   -1

له دوره في العائلة ، وهو يعيش في سقيفة ويعمل في قطف الثمار وحراسة الكـروم حيـث حـِرم                   
 . أسباب العيش اآلمن الهانئ 

يمتـاز بحسـن    "  المخزون الفكري المؤلم الذي يحمله بين أكتافه منذ نعومة أظفاره وهو             -2       
ه لوالده ووالدته وعمه ، وكّل كبار القرية من رجاٍل ونساء وهم يتحدثون عن أهـوال               اإلنصات ودقت 

  ويختزن هذا    )1(. " النكبة ، ويسرد لنا الراوي ما كان قد تناهى إلى سمعه من وصف تلك األهوال                
الطفل في ذاكرته قصص اللجوء ، والقتل ، والتشريد التي ما فتئ جيل النكبة يسردها على مسـامع                  

جيل التالي لتستقر في أعماق ذاكرته وتؤثر في تفكيره وسلوكه ومن ذلك القصة التي سردها  العم                 ال
لكن أعداد المهاجرين ازداد مع ازدياد حدة المعارك ، والتحقنا نحن اآلخـرين بعائالتنـا      : " إبراهيم  

 فكان الـرد    رجعنا بعد يومين وشغلنا بابور الطحين     . وظل بعض الرجال هناك رافضين أن يرحلوا        
 )2(. "  من اليهود بإلقاء القذائف على القرية 

وهو شعور ناتج عن مخزونـه الفكـري ، وحياتـه       :  الشعور بالتهديد والخوف الدائمين      -3       
األلفاظ التي تدّل على حالة الفزع تزداد كثافة أثنـاء          البائسة الفقيرة بعد تشرد أسرته ،  ونالحظ أن          

 أو أن يموت أمامي وهو يروي القصة        مات يكون أبي قد     خشيت أن  " ة األولى استماعه ألخبار النكب  
 بـالهلع ، كنت أصاب    ...  بعض العائالت     تفرقت  كما فنتفرق بعيداً عن أنظار أمي ،       نضيع، وأن   

  .  )3(. "   وقت الهجرةوأمي تبحث عن أخواني وأخواتي 
ارك أهل قريته في تخليص الدبابة العربية       وخاصة بعد أن ش   :  الشعور بالخيبة وفقدان األمل    -4     

التي انزلقت وتعلقت عليها آماله بأن تصحح وضع المدفع المقلوب وتستأنف دورها في القتـال كـي    
كّل واحد فيهم يصور بلدته على أنهـا مدينـة          :" يعود إلى قريته التي يتخيلها جنة اهللا على األرض          

                                                
 8 / 29لصافي صافي ، منحنى المكان والزمان في فلسطين ، صحيفة األيام ، " الكوربة "  علي الخليلي ، رواية )1(

  .5 ، ص 2005/ 
  . 31  صافي صافي ، الكوربة   ، ص )2(
 .   المكان نفســه  )3(
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 لكنه يصاب   )1(. "  بعينها، ولكم وددت أن أرى هذه الجنة      بأكملها وكٌل يصور قريته على أنها الجنة        
بحالة من اليأس والصدمة بعد قيام طائرات العدو بقصف الدبابة وتدميرها لتنسف بذلك كّل اآلمـال                
واألماني بالعودة ، ويزداد حجم المعاناة والشعور بالضياع والذي يظهر من خـالل أسـئلة الطفـل                 

! كيف أعرف نفسي اآلن ؟ ما هو المصير الذي سـنلقاه ؟           " د الهزيمة   المحمومة التي تزداد كثافة بع    
 ! . ماذا سنفعل ؟! أين سنذهب ؟

لقد أحدثت الهزيمة تغييراً إيجابياً في وعي الشخصية التي تمثل الجيل الذي شـهد الهزيمـة           
 والتي رأت في مخزون وعيها السابق أثراً سلبياً عليها فراحت تعمل على تشـكيل مالمـح أخـرى               
لوعيها تقوم على المحاولة والتجريب واالكتشاف بدل الركون إلى وعي يقوم على االسـتغراق فـي     
الماضي ووهم الشعور بتحقيق النصر دون استعداٍد كاٍف وسليم يقوم على الوعي الثقافي والسياسـي           

 . وتحمل كل فرد لمسؤوليته وقيامه بدوره على أتم وجه 
حالة الوعي الجمعي القائم إثر الهزيمة في الحوار الـذي          ويرد ما يشير إلى ضرورة تغيير       

  لماذا ال يعيشون الحاضر ؟ -دار بين  الراوي  وحامد   
 .  ألن الماضي بالنسبة لهم أفضل من الحاضر -
 .  لكنهم يروون مأساتهم -
عبية فـي   توظيف البالغة الش  " ونالحظ هنا    . )2(. "   ربما ليتخلصوا من هذه المأساة، يأملون ذلك       -

استقراء واقع الهزيمة، من خالل الوعي الطفولي المتفتح على الحس الوطني برهبـة وخشـوع إذ                 
يطلع هذا الوعي من أنقاض الهزيمة مثيراً أسئلة كبيرة هي الوعي الوطني الفلسـطيني فـي نقائـه                  

  .)3(. " وطموحه 
ادها على المواجهـة    ومن التغييرات االيجابية التي طرأت على الشخصية بعد الهزيمة اعتم         

والتحدي بدل الهروب ونتج ذلك عن شعورها بأنها جزء من مجموع يشتركون في الهم والمصـير                
وورد ما يشير إلى ذلك عندما تخلى الصبي عن نومه في المغارة مع أخوتـه والتـي ترمـز إلـى                 

 كمـا نالحـظ أن   )4(." أال تشعر بأن النوم في المغارة مثل النوم في مقبـرة ؟            " الهروب واالختباء   
الشخصية بدأت تتخلى عن سذاجتها وبساطتها لتنتقل إلى النضج وتحمل المسؤولية فقـد ورد علـى                

أنا ال أحب االحتفاظ باألسرار ، األسرار تؤرقني ، تجعلني أكثر حذراً ، ألظل              " لسانها قبل الهزيمة    

                                                
 . 56  صافي صافي ،  الكوربة ، ص )1(
  . 32، ص .   ن .    صافي صافي ،  م )2(
  40فخري صالح ، في الرواية الفلسطينية ، ص   )3(
  . 84، ص . س .  صافي صافي  ، م ) 4(
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 أمـا بعـد الهزيمـة    )1( " .محافظاً عليها ، وإذا سئلت عنها أصاب بالتوتر ، سيفضح وجهي سري          
بعد أن قام بتزييته كما لو أنه مسدس حقيقي ويصبح قادراً علـى      " اللعبة  " فنراه يقوم بإخفاء مسدسه     

لو سألوا أبي ال يعرف، لو سألوا أي فرد من أسرتنا ال يعرف، أنا الوحيد الذي                " االحتفاظ بأسراره     
  .)2(. " يعرف، هو سري أنا

لشخصية حول ما يساهم في تشكيل ثقافتها السياسية وحسب وإنما نراها تبحث            ولم تقتصر تساؤالت ا   
عن أصول المعارف الجديدة حول كّل ما يتعلق بهذه الحياة من تناقضات لتصل إلى ثنائيـة الحيـاة                  
والموت ، ورحلة اإلنسان بينهما من أجل الوصول إلى السعادة واالستقرار وتتجسد رحلة الشخصية              

إنهـا  " ن خالل عمله الدؤوب وسعيه لرؤية ملكة النحل أو ملكة الموت كما يسميها              في بحثها هذا م   
 )3(. " ملكة األرض التحتية ، تشبه الموت ، بل هي تعيش مع األموات لذلك تراها تكثر عند القبور                  

 . 
" المـوت   " إن بحث الشخصية عن ملكة النمل تمثل سعيه إلرضاء فضوله فيما يتعلق بالعالم اآلخر               

لذي هو مصدر الخوف والقلق لدى اإلنسان ، فالنمل يعيش في باطن األرض ، ويبني فيـه بيوتـه                   ا
التي هي مصدر أمنه ، ويخزن فيها الحبوب مصدر رزقه ، أما باطن األرض عند اإلنسـان فهـو                   

" الصـبي   " إن هذه الرحلة التـي قـام بهـا          . مكان دفنه وتحلله ليشكل مصدراً غذائياً آخر للنمل         
ونالحظ انبهـار الشخصـية وسـعادتها    .  ساؤالت الكثيرة خاللها شكلّت مالمح معرفته الجديدة   والت

باكتشاف كل جديد يساهم في تشكيل وعيها ،ألنه جاء نتيجة سعيها واعتمادها على قـدراتها ونـرى         
ة  وشعرت بالسعادة وأنا أرى ملكة النمـل ألول مـر  : " ذلك عندما يرى ملكة النمل في آخر الرواية  

غابت النملة الملكة داخل الشجرة ، وبقـي الكثيـر مـن    . لكني تمنيت أن أراها في غير هذا الوقت    
إن في هذا الوصف تجسيداً فنياً لفكرة تـيقن الـذات وبلـوغ              " )4(. " النمل خارجها يحرس المكان     

لك نالحـظ   الموت ، وبذ  / هدفها ، بمشاهدة ملك الموت يهرب من الموت ؛ إنه صراع ثنائية الحياة              
أن فردية الصغير المتسائلة إيجابية األثر ؛ إذ أن انفتاحه على نفسه في إطار المنظور والمحجـوب                 

  .)5(. " يحقق التفاعل التكاملي بين األشياء والشخوص 

                                                
  . 63، ص  الكوربة    صافي صافي ،  )1(
  . 119ص .   ن . صافي صافي ،  م    )2(
  . 14 ص ،. ن . صافي صافي  ، م    )3(
  . 131 ص،. ن . صافي صافي  ،  م   )4(
  2005 / 6 / 1بتاريخ )  مقابلة غير منشورة ( ، " الكوربة "  مخطوطة روائية علي الخواجة ، إطاللة على )5(

  . 2جامعة بيرزيت ، رام اهللا ، ص 
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إن هذه الشخصية تمثل الشعور الجمعي بالحاجة إلى التغيير المبني على الوعي والعمـل الـدؤوب                
والتخلص من العادات السلبية في المجتمع والوهم الشعبي التـي كانـت مـن              واالعتماد على الذات    

 . أسباب الهزيمة 
 

وهي الشخصية التي تظهر أكثر وعياً ونضجاً من الصبي رغم أنه يكبـره             :  شخصية حامد 
ثالث سنوات فقط ، وقد شكل الحوار الذي أدارته هذه الشخصية مع  الصبي  عصفاً فكريـاً سـاهم          

ال . كالم حامد يقنعنـي     : " قافة الجديدة التي سعى إليها ، وقد ورد على لسان الصبي            في تشكيل الث  
 وهو يرافق الشخصية المركزية في رحلة اكتشاف الذات         )1(. " أعرف من أين تعلم كل هذه األشياء        

حتى نهاية الرواية، وتبدو شخصية مختلفة عن مجموع الناس في القرية ، ويؤمن بضرورة العمـل                
تهاد من أجل تحقيق األحالم بدل الذهاب إلى الشيخ من أجل تفسيرها  ، كما أنه يسـاهم مـع                    واالج

الشخصية المحورية في وضع رؤية حول تحقيق السعادة التي رآها من خالل تأدية الفرد لدوره فـي      
 . الحياة مهما كانت بساطة هذا الدور 

 
 الجميع ، وتمتلك القدرة علـى       وهي الشخصية التي تحظى باحترام      : العم إبراهيم شخصية  

عمي إبراهيم يحاول أن يضيف أشياء أخـرى       : " قيادة مجتمعها بفضل تجربتها وقد ورد في وصفه         
كما أنها شخصية دينية مؤثرة في مجتمعهـا وتعمـل            )2(. " لما يسمعه  وحين يتكلم ينصت الجميع        

حاولة أهـل القريـة إنقـاذ الدبابـة     على توحيد جهودهم وتنظيم أدوارهم وقد برز هذا الدور أثناء م 
أعجبت بطول عمي إبراهيم وعرضه ،كان عمالقـاً       : " ويصفه الراوي قائالً    . المقلوبة على الطرق    

حتى وهو يلبس سرواله الطويل وفانيلته البيضاء كان يظهر تحت ضوء القمر وهو يركع    ويسجد                  
 " .)3(.  

قريته ، فهو يسرد لألهالي تـاريخ النكبـة         وهو يشكّل مصدراً هاماً من مصادر الذاكرة في         
 )5( وطيرة دندن)4(ويعدد لهم أسماء القرى التي دمرها االحتالل  بيت نباال والعباسية 

                                                
  . 53  صافي صافي ،  الكوربة ، ص)1(
  . 30ص  ،. ن .   صافي صافي  ، م )2(
  . 41ص ،. ن .   صافي صافي  ، م )3(
 نسمة  ) 5650  ) (1945(  منها مطار اللد ، بلغ عدد سكانها سنة  قرى قاء يافا الكبيرة ، ويقع بالقربأحدى  )4(

محمد شراب ، معجم بلدان فلسطين ، :  ينظر ."أيهود " ، وأقاموا عليها مستعمرة  ) 1948( دمرها األعداء سنة 
  . 516ص 

أقام اليهود على  ) 1949( نسمة ، وفي سنة  ) 1290 ) ( 1945( رملة ، كان بها سنة قرية تقع شمال شرق ال )5(
  . 511، ص . ن. محمد شراب ، م : ينظر " . طيرة يهودا " موقعها 
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وهو ال يشارك الناس أوهامهم بأن عشر قذائف من الدبابة كافية           .  )2( والحديثة )1( والسامرية
عمي إبراهيم من األحاديث الجارية  التي ال        انسحب  : " ويرد في هذا السياق     )  تل أبيب   ( لتدمير      

 وقد أثّرت الهزيمة فـي هـذه        )3(. " تناسب تماماً كما بدا لي مع ما يفكر فيه ، فهو لم يشارك فيها               
الشخصية أيضاً فنراها تعمل على تحطيم المذياع الذي يمثل اإلعالم العربـي المضـلل فـي تلـك                  

يلقي عمي إبـراهيم    : " التي ال تمتّ إلى الواقع بصلة       المرحلة والذي يقوم على الشعارات العظيمة       
بالكيس على األرض بكّل قوته يفتح الكيس، يخرج المذياع ويحمل حجراً كبيراً ، ويضرب  المذياع                

أيـوه صـح وعمـي إبـراهيم      " بكّل قوته و فهد بالّن  يصرخ صح يا رجال، ويرد عليه الكورس        
 )4(. " صح يا رجال    .. صح يا رجال    " ته هو اآلخر    يستمر في تحطيم المذياع ويصرخ بأعلى صو      

 . 
 

لسمعتها السيئة  فقد     وهي شخصية مستغلة ، وكانت منبوذة من أهل القرية        : شخصية جامع   
ال تصدقوه ، هو سيستغل فراغ البيـوت مـن أصـحابها ليسـرقها      : "   ورد على لسان أهل القرية    

 أي دوٍر له أثناء بذل الجهود من أجل إنقـاذ الدبابـة      ونراهم يستبعدون  )5(. " أحكموا إغالق بيوتكم    
أما تأثير الهزيمة على هذه الشخصية فقد كان إيجابياً أيضاً ؛ فبعد أن تعرض لإلذالل علـى أيـدي                   
قوات  االحتالل أصبح األهالي يتضامنون معه ، وأصبحوا جميعـاً يشـعرون بضـرورة توحيـد                 

لم يشكوا فـي    : " في االحتالل فقد ورد على لسان الراوي        جهودهم لمواجهة الخطر األكبر المتمثل      
 .وقد أصبح أكثر التصاقاً بالناس لشعوره بوحدة المصير "  .جامع هذه المرة ، يكفيه ما هو فيه 

تـدّل علـى خبرتـه    " سعيد" وقد ظهرت صورة الضابط العربي  : شخصية القائد والجنود  
 انتصاره في المعركة ، ولكنه وجنـوده ال يملكـون           العسكرية واستعداده للبذل والتضحية في سبيل     

وتصبح العالقة بين هؤالء الجنـود وأهـالي        . القرار وإنما ينفذون سياسات بالدهم وأوامر قياداتهم        
 . القرية أكثر وضوحاً واحترماً بعد أن الحظ كل طرف منهم استعداد اآلخر للعمل والتضحية 

                                                
 ة ، دمرها األعداء وشتتوا أهلها نسم ) 250 ) ( 1945(  قرية تقع إلى الجنوب من مدينة بيسان ، كان بها سنة )1(

   . 441محمد شراب ، معجم بلدان فلسطين ، ص : ينظر 
، تقع ) حاد ( الكنعانية ، وهي بمعنى ) حاديد (  على القرية التي كانت تقوم عليها قرية  بمعنى الجديدة ، تقوم )2(

محمد : ينظر ) . حاديد ( وبنوا على أرضها   ) 1948( إلى الشمال الشرقي من اللد ، أجلى اليهود أهلها سنة 
  .291، ص . ن . شراب ، م 
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  . 104ص  ،. ن . م  صافي  ،  صافي )4(
  . 103، ص . ن .   صافي صافي  ، م )5(
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ريقة دفنه إشارة إلى حالة التفكك التـي سـادت          ولعلَّ في طريقة موت الجندي  مروان  وط        
بين الدول العربية في ذلك الوقت حيث تهشم رأسه تحت الدبابة التي كان يقودها وتم دفن جسده في                  

الرأس أثار األحزان ، دفع بذكريات الموت والزمالة والجندية إلى السطح ، واآلن يدفن              " مكان آخر   
 وقد أثرت المدة الزمنية القصيرة التي قضاها الجنـود فـي   )1(. " مروان بالتقسيط ، ما أصعب ذلك    

البلدة إيجابياً على العالقة بين الضابط العربي والسكان ، ووعدهم أن تكـون العالقـة معهـم فـي                   
 . المستقبل قائمة على الصراحة والوضوح 

 
يني علـى  وقد اختصر الكاتب اآلمال واألماني التي علقها الشعب الفلسـط   : الدبابة والمدفع 

كل من الدبابة والمدفع ، فقد وردت العبارات التي تدل على التحام الناس بهما ليكونا شـيئاً واحـداً                   
تعلقت روحي بماسورة المدفع التـي لـم   :" ويشتركا في المصير نفسه ، فقد ورد على لسان الراوي   

تها ، رأيت قريتنـا  أستطع تقدير طولها ، أطن أنها طويلة وحسب ، رأيت المستقبل يخرج ممن  فوه      
  وقد بلغت شدة التعلق بهما أن أسبغوا عليهمـا صـفات              )2(. " من خالل فتحتها التي لم أرها بدقة        

  والدبابة كاألم التـي    )3(" سيقوم بمهمته ويخلق حياة جديدة      " إنسانية فالمدفع كالعضو الذكري الذي      
  )4(طيع الحراك ، وابنها ممـدد بجانبهـا         كيف يكون شعور األم وهي ال تست      ) المدفع  ( أوقعها ابنها   
على الدبابة تعزيزاً لخاتمة اإلنسان الفلسطيني الذي جلـده واقـع اللجـوء             ) الكوربة  ( وكان تغلب   

القاسي ، وأغرقه أمل واهم في بحر الهزيمة ، في ماضيها ، وفي حاضرها ، فـي زمـن القطـب                     
  .)5(. "  جغرافيتنا الحبيبة العالمي الواحد الذي وجد أدواته المحلية على امتداد

 
 المكان  •

 إلى المدينة ، وتتسع لوحة األمكنـة    – إحدى قرى رام اهللا      –يصف لنا الراوي مسيرته من بيت اللو        
من خالل رحلة الراوي المادية والنفسية ، فتظهر المزيد من القـرى التـي تكثـر فيهـا مقامـات                    

نظرت إلـى الغـرب ، فـإذا        . " الناس الروحية   الصالحين واألولياء الذين يشكلون جزءاً من حياة        
ويشرف علينا جميعاً الجبل البهي ، جبـل النبـي   . ببعض بيوت  دير عمار و جماال  تبدو من بعيد       

جبل عاٍل ، مثله مثل الشيخ الـذي       . غيث  بأشجار السرو التي تعتليه ، وتحيط بمقام أحد الصالحين            
 . يلبس عمامة خضراء على رأسه 
                                                

  . 76ص   صافي صافي  ، الكوربة ،)1(
  . 33، ص.  ن .   صافي صافي  ، م )2(
  .34ص  ،. ن .   صافي صافي  ، م )3(
  . 58ص ، . ن . صافي صافي  ، م   )4(
  . 3، ص) مقابلة غير منشورة ( ، " ربة الكو" علي الخواجة ، إطاللة على مخطوطة روائية   )5(
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 علينا المكان الضحية الذي تعرض للتدمير من قبل االحتالل حاضراً في أذهـان النـاس                كما ويطلّ 
واألجيال الناشئة ، وذلك من خالل التأريخ الشفوي لمن شهدوا هذه الفاجعة والذي أصبح طقساً مـن           

أظن أنـي ال    :" طقوس التربية عند األسر الفلسطينية المهجرة ومن ذلك ما ورد على لسان الراوي              
اج دليالً ليقول لي هذه  بيت نباال  فأنا سأعرفها من خالل بساتينها ، ومن خالل طيورها ، ومن                    أحت

 )1( ."خالل ينابيعها ، يكفي أن أرى اللون األخضر يغطي األرض فأصرخ إن هذه هي قريتنا 
كر كما تظهر المدينة  رام اهللا والتي ترمز إلى االنفتاح على العالم واالنطالق من المكان الب               

: تساءلت بيني وبـين نفسـي       " الساذج إلى المكان األرحب الذي يساعد على فهم أكثر عمقاً للحياة            
لماذا نعيش في هذه القرية ؟ إذا كنت أريد أن أفهم الحياة ، وأريد أن أحـدد دوري فيهـا  لمـاذا ال          

رف إلى النـاس    نرحل إلى رام اهللا ؟ تمنيت ذلك ، عندها سألتحق بالمدارس هناك ، وأحاول أن أتع               
  . )2(. "  هناك وسأقرأ العديد من المناشير هناك 

كما يظهر التآلف واالنسجام بين الشخصيات والمكان ، ويظهر ذلـك مـن خـالل قـدرة                 
الشخصيات على تفسير سلوك الحيوانات وطباعها، وكأنها تفهم لغتها وقد ورد ما يشير إلى ذلك في                

ام ، تطرب إلى برجمتهـا وتحـزن لجوحهـا  علـى             فأمي تطرب لصوت الحم   : " حديث الراوي   
صغارها الذين فقدتهم ، تقول يا جوختي حطيتها ما لقيتها ، وسمعتها تقول حين تسمع القطط تمـوء                  

افتحوا الباب لها ، إنها تشعر بالوحدة وحين        : في نهاية الشتاء إنها تشبط  وحين تأتي في الليل تقول            
 كما يلجأ الناس لالختباء في شـجرة   )3(. "  تود قضاء حاجتها     أخرجوها ، : تموء في الداخل ، تقول      

الزيتون ، وهي إحدى رموز المكان الراسخة فيه عبر األزمنة المختلفة ، وهي المكان اآلمن حـين                 
اختبأنا تحت شجرة الزيتون، التصقنا بسـاقها ، وكـان سـاقها       " تصبح باقي األمكنة مهددة بالخطر      

 )4(. " به الباب ، دخلنا منه ، أصبحنا داخل الساق ، ربما كان خمسة داخله               كبيراً ومجوفاً وله ما يش    
. 

دنيا تخييلية يعمل فيها حدثه الرئيس ، وهو واقع         ) الكوربة  ( كما أن المؤلف يقيم من خالل       
قائم كمنعطف مروري في طريق بيت اللو ، ولكن ما يميزه في العدول عن الواقع الحرفي هو قدرة                  

جعل هذا المكان يمتلك فاعلية مؤثرة في الشخوص ، كما أن أهمية هذا المكـان تكمـن      الكاتب على   
قصدية الكاتب المستهدفة بإيهامه بحقيقة الحدث من حيث تأويله الفكري ، وتداعياتـه النفسـية               " في  

  . )5(. " على مستوى الكشف عن عمق مأساة األنا الفلسطينية في بعديها الفردي   والجمعي 
                                                

  . 58 صصافي صافي  ، الكوربة،  )1(
  . 130 ص ،.  ن . صافي صافي  ، م   )2(
  . 103، ص . ن . صافي صافي ، م   )3(
  . 85، ص. ن . صافي صافي  ، م   )4(
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  الزمان •

لقد ظلت مشاهد التشرد ووقائع المعاناة تتردد بين الحين واآلخر في العديد مـن األعمـال        " 
 باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من الواقـع الـراهن أو باعتبـار             ، التي تعالج القضايا الوطنية واإلنسانية    

اقف الشخصية   سواء على صعيد العالقات العامة بين األفراد أو على صعيد مو            ، الراهن امتداداً لها  
  .)1(. " الواحدة وسلوكياتها وأنماط تفكيرها 

على مقاعد الدراسة في مدينـة        " الفتى  " تبدأ الرواية زمنياً من نهايتها حيث تصف الراوي         
 ويظهر ما يشير إلى تطلع الـراوي نحـو   1967رام اهللا ،  وهو يتلقى درسه األول بعد هزيمة عام       

 والتعليم إلى النضج والى تناول القضية الفلسطينية من جميع جوانبهـا  مرحلة جديدة تتجه فيها الثقافة    
كما يظهر ما   .  ، ويظهر ذلك من خالل أسئلة المعلم غير التقليدية عن الحضارة النطوفية والتاريخ              

يشير إلى المرحلة الجديدة من خالل اإليحاء، حيث وصف الراوي رحلته من القرية إلى المدينة في                 
صحت في السائق أن يتوقف دون فائدة ، فـإذا  : " ه يغسل الماضي ليمهد لحاضٍر جديدجٍو ماطر كأن  

لماذا تصرخ ؟ إن المطر يغسلنا ، لن نحتاج أن نغتسل حين نصل هناك قلت               . علي يقول لي بهدوء     
قال وهو يغطي رأسه ويبسم ، إنه يغسلنا أيضاً ، فنحن مقبلون على حيـاة               . لكنه يبلل األغراض    : 

ثم يبدأ الراوي بالرجوع في ذاكرته إلى الزمن الماضي ليصف أحـداث الحـرب ،              .  )2( " .جديدة  
إن تكنيكـاً   " فتبدأ رحلة التذكر وسرد التفاصيل بيوم االثنين ظهراً وتنتهي بيوم الخميس ظهـراً                    

 يقوي في المتلقي رغبة التواصـل  ويخلصـه مـن        – يقوم على تفتيت الحدث في زمكانيته        –كهذا  
طية التسلسل الطبيعية التي تشكّل عائقاً نفسياً يحد من التواصل والتفاعل ، ويبعـث علـى السـأم              نم

والضجر ، ويقتل روح التدبر ، ويضعف عملية الربط وتجميع المعطيات العالئقيـة بـين عناصـر         
  . )3(. " العمل الروائي 

 عبر تساؤالت محمومـة     لقد انتقل الراوي ونقلنا عبر أزمنة حملت أسباب المأساة والهزيمة         
في رحلة الكتشاف الذات وبنائها ، وهو بذلك يستفز فينا األسئلة حول الواقـع الـذي نحيـاه بعـد                    
عشرات السنين وحول الوعي الذي كان من المفترض إعادة تشكيله ، والدور الذي يفتـرض مـن                 

قلق اإلنسان الفلسطيني في    تلتحم ب " إن هذه الرواية    . الفرد أن يلتزم بتأديته من أجل إسعاد اآلخرين         
جوهر وجوده ، ذلك الوجود الذي يعكس قلق المخاطرة في تحقيق الذات واإلجابة على سؤال الهوية                

  .)4(. "الفلسطينية في زمن محوها وتغييبها 
 

                                                
  . 78سليمان األزرعي ، فلسطين في الرواية األردنية ، ص   )1(
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 : الحبكة والصراع   •
نالحظ اختفاء الحبكة الروائية التقليدية من هذه الرواية من حيث االعتماد علـى التسلسـل               
الزمني ومنطقية األحداث ، لتحّل محلها حبكة داخلية ذات بناء فني يعتمد على تجميع اللقطات بدقـة         

 ،وقد اهتم الكاتب بالشخصية المحورية بكل عوالمها النفسية والفكريـة           )1(." وعناية في زمن متداخل   
ـ          " ألن هدفها تركّز حول االستكشاف ،        م تقـم بـه    واالستكشاف في القصة لن يكـون مقنعـاً إذا ل

شخصيات تتكامل مع القصة ، فالشخصية هي لولب الحدث ووسيلة االستكشاف وقد تكون الشخصية              
وقد تعددت األحداث وفق االسترجاع الفني للشخصـية المحوريـة     . )2(. " نفسها هدف االستكشاف    

التسـليم  في رحلتها الكتشاف ذاتها ، وتكوين ثقافتها الخاصة والتخلص من أنماط الوعي الجـاهزة و   
يتفتت ثـم يتجمـع فـي بؤبـؤ     )  الكوربة( والحدث في   . " بالنتائج دون قدرة على الربط والتحليل       

 يعمق بانحياز تام جزيئات الحدث ألنه       – بهذا التصنيع    –الشخصية ، وفي مركز تفكيرها ، والكاتب        
 وتعود إليه معبـرة     يأتي في المقام األول بضمير المتكلم ، لسان الراوي ، الذي تنطلق منه األحداث             

 )3(." عن وجهة نظر ، تتراءى للقارئ في شكل تساؤالت تغطي مساحة واسعة من جغرافية الـنص   
. 

أما الحادثة المحورية التي تمثّلت بانقالب الدبابة والمدفع فقد كانت البوابة التي ولج الكاتـب               
قالب إبان زمن الحرب ، حيث      من خاللها لنقد أنماط فكرية وسلوكية في مجتمعه ، وقد جاء هذا االن            

يجلس أهالي القرية ينتظرون نتائج المعركة ويتابعونها من خالل وسائل اإلعالم دون أن يكون لهـم              
دور يذكر في المعركة التي ستحدد مصائرهم ، متخذين من الوهم وسيلة لخلق آمـالهم وتطلعـاتهم                 

لك الطريـق المعبـدة التـي رصـفها     نحو النصر والحرية ، كما أن قائد الجنود اتخذ قراره بأن يس      
إن الطـرق الترابيـة غيـر       :" اإلنجليز ولم يسلك الطريق الترابية وقد جاء تفسير ذلك في الرواية            

المعبدة هي الطرق الشعبية ، طرق الناس ، أما الطرق المعبدة فهـي الطـرق الرسـمية ، طـرق                    
ذي قرر استثناء الجهد الشعبي وخبرتـه        وهو ما يشكل انتقاداً إلى النظام العربي ال        )4(. " الحكومات  

 . العميقة بالمكان من المعركة، ما شكّل أحد أسباب الهزيمة
وقد أثبت هذا الجهد فاعليته حيث استطاع بإمكانياته البسيطة تصحيح وضع الدبابة العربيـة              

ـ                 د المقلوبة على المنعطف المروري في إشارة إلى أن جهود الناس وأدوارها مهما كانت بسـيطة ق
 . كانت في غاية األهمية من أجل اجتياز ذلك المنعطف السياسي والجغرافي المصيري في حياتهم 

                                                
  . 54ودة ، الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ، ص  علي ع )1(
  .54 علي عودة ، الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ، ص )2(
  . 5ص، )  مقابلة غير منشورة( ، " وربة الك" علي الخواجة ، إطاللة على مخطوطة روائية  )3(
  . 66 ، 65ص ،  صافي صافي ،  الكوربة )4(
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أما الصراع فقد كان صراعاً داخلياً مستمراً تجلّى في مسيرة الشخصية المحورية ، وكأنـه               
نوع من محاسبة الذات وتقريعها ، والتجول في بواطنها من أجل إعادة صياغتها من جديـد لـذلك                  

ى  غياب الصراع الخارجي أو الحسي ، فقوات االحتالل قد دخلت إلـى القريـة دون مقاومـة                   نر
وقامت كذلك بعمليات التدمير واإلذالل دون اعتراض يذكر ، وكأنه يأتي نتيجة طبيعية ال تدعو إلى                

ية الصدمة في ظّل مجتمع لم يعتمد على ذاته ، ولم يستغّل قدراته ، ولم يتخلص من عاداتـه السـلب                   
 . وأوهامه وسطحيته 
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 الفصل الثالث
 ظواهر فنية في روايات صافي صافي

 
 اللغة  •

 تقنيات القص الروائي  •
 التناص  •
 داللة العنوان وصورة الغالف في الروايات  •
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  ظواهر فنية في روايات صافي صافي -الفصل الثالث
 األدبي يأتي وفقـاً  إن العالقة بين الشكل والمضمون هي عالقة تكاملية حيث أن تذوق العمل 

فالكالم عـن مضـمون   " للتمازج الطبيعي بينهما ، وقد جاء هذا الفصل هنا بقصد الدراسة والتحليل     
، فـالفن ال    ... الرواية وكأنه شيء مستقّل عن الشكل يعني أننا نخرج الرواية من ميدان الفن نهائياً               

وقد لجأت إلى هذا التقسيم ال       )1( . " يخضع ألي عبودية من هذا النوع وال ألي وظيفة حددت مقدماً          
 :لفصل الشكل عن المضمون وإنما تسهيالً للدراسة ، ومن مظاهر الشكل الفني في روايات صافي 

 اللغة   •
كائن اجتماعي حضاري ينمو ويتطور بتطور المستعمل وبتطور        " ويمكن تعريف اللغة بأنها     

بناء الرواية الفني ويجب على الروائـي توظيـف   وهي أهم ما ينهض عليه      )2(" الثقافة لدى المتلقي    
  جملة من المستويات اللغوية التي تناسب أوضاع الشخصيات الثقافية واالجتماعية والفكرية

وقد استخدم الكاتب مستوى معيناً من اللغة يتناسب مع موضوع رواياتـه حيـث تنوعـت                
 لغة سهلة وواضحة تتناسـب مـع        ونالحظ أن لغة الراوي هي    . األساليب بتنوع األفكار والمضامين   

 .  الموضوع السياسي واالجتماعي للروايات
الراوي وال تتوافق مـع ثقافـة       / وقد تنوعت مستويات اللغة ؛ فنجدها مالئمة لثقافة الكاتب          

 وهـي   –ما ورد على لسـان األب       " الحاج إسماعيل   " الشخصية أو مستواها الثقافي كما في رواية        
ال تقل في يوم من األيام أنك األقوى ، ستجد من هـو       : "–ستوى الثقافي شخصية بسيطة من حيث الم    

ويرد على  )3(. " أقوى منك ، ال أقصد الناس فهؤالء تستطيع معاركتهم ، بل أقصد الحياة كما ترون                
وحين أكلتني األلسن بسبب عملي كممرضة زوجني       :" لسان أخت الراوي البسيطة من حيث ثقافتها        

 . )4(. "  لعارف 
ونجد أن اللغة تالئم الوضع الثقافي للشخصيات في مواضع أخرى من الروايات فنجدها لغة              

يلـزمكم فقـط مقعـد وثيـر     :" المثقف في نقده لمدعي النضال" خالد " فصيحة كما ورد على لسان  
تجلسون عليه، وتضعون رجالً على رجل ، وأنتم تلبسون الياقـات البيضـاء وربطـات العنـق ،                  

 .  )5(. " اولون جعل من يجلسون حولكم جماهير تجلسون وتح

                                                
  . 50 ، نحو رواية جديدة ، ص  آالن روب جرييه )1(
  123، ص ) بحث في تقنيات السرد (   عبد الملك مرتاض ،  في نظرية الرواية ،  )2(
  . 103ص " الحاج إسماعيل "  صافي صافي ، رواية )3(
  . 85، ص . ن . صافي صافي ،  م  )4(
  . 1الفصل األول  ، ص " الحلم المسروق "  صافي صافي ، رواية )5(
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ولعل سمة اللغة المشتركة في جميع روايات الكاتب هي مالءمتها للحالة النفسية للشخصيات             
فنجد أن األلفاظ مناسبة للمواقف ومعبرة عنها فقد ورد على لسان ماجد لحظة مواجهة رفاق حزبـه               

 في البحـث عـن   تلعثمت في داخلي   بالهلعصبت  أ:" باعترافه الذي يعتبر جريمة في نظر الحزب        
عـدت إلـى فراشـي      "  كما يصف حالته النفسية بعد أن نبذه الرفاق في السجن                        )1(. " لعابي  

 فنجد أن الكاتب قد اهـتم بالكلمـة وداللتهـا وجرسـها دون              )2(. "  فلم استطع    ابتالع األلم محاوالً  
الصورة وعبر المعنى من المفردة بذاتها إلى المفردة بمـا          االكتفاء بنحويتها واستعمالها وصوالً إلى      

كما نجد أن العبارات الشعبية واللغة العاميـة          )3(. "هي عليه ، لحظة في سياق أو قطبة من نسيج           
تقل في هذه الرواية بسبب سيطرة الروح الثورية المثقفة والتي تسعى إلى إكسـاب الروايـة صـفة                

إنما يعبر عن مشاعره وآماله المستقبلية كما أنه في نفس          " ستخدم اللغة    فالكاتب حين ي    )4(الواقعية    
 . )5(. "الوقت يعبر عن الحالة النفسية لألمة 

وقد وردت اللغة عامية في بعض المواضع من الروايات لتعبر عن وعي الشخصيات وتزيد              
قع كرواية       اليسيرة         من شعور المتلقي بالواقعية  ال سيما  الروايات التي مزجت األسطورة بالوا            

و شهاب ، حيث امتازت اللغة فيهما بالبساطة والوضوح واستخدام بعض األلفاظ غيـر المستسـاغة        
اجتماعياً ، ليلتقي ذلك مع الغاية التي ابتغاها الكاتب والمتمثلة في إلقـاء الضـوء علـى الجوانـب                   

أم " د على لسان أهل اليسيرة في وصف        فقد ور . المعتمة أو المتخفية في الحياة الثقافية واالجتماعية      
تصـارعهم  . بل هي أخت الرجـال      : وقال آخرون   . هذه العجوز ما زالت طرية النفس       : " فظيعة

هذه أم فظيعة ال يستطيع أحد لومها حتى لو شـخَّت فـي             : وقال آخرون   . وتستطيع التغلب عليهم    
 نقصاً في المحصول اللغـوي بـل هـي     القول أن وجود العامية يعكس     نستطيع وال"   )6(. " الحارة  

  .)7(."  لألدب مادة اليومية ومشاكلهم الناس يصبح  إذ محاولة لتطويع اللغة للتعبير الروائي،

ونجد أن المستوى الغالب في اللغة يتمثل في المزاوجة بين الفصحى والعامية مـا يعطـي                
 أكثر دقة في التعبيـر عـن مجتمـع    وتأتي هذه اللغة  . للنصوص قدراً كبيراً من الواقعية والتشويق       

 فاللغة الفصحى ال يمكن أن تناسب جميع الشخصيات وأفقها الفكري وثقافتها ويبقى الحـلّ             " الرواية  

                                                
   . 54، ص " الصعود ثانية "  صافي صافي ، رواية  )1(
  . 79، ص . ن . صافي صافي،  م   )2(
  . 127 نبيل سليمان ، فتنة السرد والنقد ، ص )3(
 ، ص 2002جامعة القدس ، سنة : الفن الروائي عند ليانة بدر ، القدس  " رسالة ماجستير محمد يوسف عليان ، )4(

106 .  
  . 36ألدب في عالم متغير ، ص  شكري عياد ، ا)5(
  . 46، ص" اليسيرة "  صافي ، صافي ، رواية )6(
   .72 عبد اهللا رضوان ، البنى السردية ، دراسات تطبيقية في القصة األردنية ، ص)7(
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األقرب إلى الصدق الفني واألكثر حرصاً على اللغـة القوميـة هـو اسـتخدام اللغـة المبسـطة                   
 . )1(."الفصيحة

 كرابطة قوية تعمل على توحيد الفكر البشـري  " ونجد أن اللغة في رواية اليسيرة قد جاءت   
وهذا ما قدمه لنا صافي حيث وجدنا في المعنى اللغوي أداة الوصل بين القريب والبعيد والحاضـر                  

" فنجد أن اللغة فيهـا       . )2(بالماضي بالمستقبل ، وهو ما نالحظه جلياً في رواية اليسيرة ومفاتيحها            
وكأن الكاتب يعمد إلى خلق لغة خاصة ما يظهر أنـه          ) المفاتيح  ( مكثفة ، وبالذات في الجزء الثاني       

صاحب ثروة لغوية فقد استطاع إظهار حضارة اليسيرة ، كما صورها بوساطة تلك اللغة ، وكأنـه                 
  )3(." يكتب سفراً خالداً وملحمة متجددة 

 
 : وقد سادت ظواهر لغوية أخرى في روايات الكاتب منها 

ومن ذلك التصوير الوصفي كما ورد على لسـان الـراوي                  :  ظاهرة التصوير السردي   -أ
خطوات إلى الداخل فوجدت أبي وأمي ، سلمت عليهما ، قبلتهما دون أن أشعر بحرارة اللقاء  كان                  " 

اللقاء فاتراً ، فرغم ابتسامة أبي  ودموع أمي ، إال أنهما لم يثيراني ، وبدا عليهمـا الفـرح  ولكـن          
كما نجد التصوير الذهني كما في الصورة التي جـاءت علـى       . )4(. " روقي  الحزن نبض في كّل ع    

بكى شعر بعدم قدرته على القيام بواجبه تجاهي ، وشعرت أنـا كـذلك              : " لسان زوجة الشهيد خالد   
فرحت . بعدم قدرتي على القيام بواجبه ، سألته عن سبب وجوده ، أخبرني بأن زوجته ولدت طفالً                 

 .د تعاونت هذه الصور الرامزة على اإليحاء بالدالالت المختلفة لألحداثوق )5( . "له أيضاً 

 
حيث نالحظ قصر الجمل وتتابعها وكثافة داللتها في المواقف التـي           : االختزال والداللة   -ب

يتصاعد فيها التوتر لتساهم اللغة في وصف الحالة النفسية للشخصية فنجد أن الكاتب يؤدي العبارات               
ساطة وبسرعة ، وفي لغته تركيز شديد في التعبير بدل اإلسهاب واإلطنـاب ومـن               وقت االنفعال بب  

صرخت من األلم ، لم يفدني ذلك بشـيء ، ازدادت           : " ذلك وصف مشهد التعذيب على لسان ماجد        

                                                
  . 222  يوسف ، حطيني ، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ، ص  )1(
  . 15ص  . 1998 / 4 / 16ي واليسيرة  ، جريدة األيام ،  إبراهيم الفني ، مفاتيح صافي صاف )2(
   . 114 نادي ساري الديك ، عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية ، ص )3(
  . 130 ، 129، ص " الصعود ثانية "  صافي صافي ، رواية  )4(
 ، 61 ، ص 1996 ، آب ، 79 إبراهيم العلم ، بناء الصورة في روايات صافي صافي ، مجلة كنعان ، العدد  )5(

62 .  
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الضربات ، تكسرت الخيزرانات على قدمي فتعض اللحم ، انهض ، أركض ، أصحو علـى المـاء               
  .  )1(. " ي ينسكب على رجلي ووجهي وجسد

 
وذلك حسب الموقف الذي تعيشه الشخصـية       :  المزاوجة بين أساليب الخبر واإلنشاء      -ت

فنالحظ أسلوب التعجب واالستفهام والنداء في مواقف التأمل واالنفعال واألسـلوب الخبـري الـذي       
ي وقد وردت بعض العبارات التي زاوجت بين األسلوبين لتضـف         . يناسب الوصف والشرح والتفسير   

إنها القوة يا خالد  الحجر      : " عليها جماالً وانفعاالً واضحين كما ورد على لسان زوجة الشهيد نجوى          
أرسل رسالة ، لكن رسائل السالم تضيع في الطريق ، هل هذا عالم ليس لنا يا خالد ؟ الحجر لـيس                    

وال تخفـى    )2(."  األمريكيون واإلسرائيليون يملكون قوة ويملكون إعالمـاً      . قوة كافية لنيل الحقوق     
القيمة الداللية للمزاوجة بين هذه األساليب في العبارة الواحدة من حيث أنها تضفي جواً من الترقـب        

 . والحذر وتزيد من التوتر الذي يجعل المتلقي أكثر التصاقاً بالعمل الروائي بل ومشاركاً به 
غى األسلوب اإلنشـائي    وقد وظّف الكاتب هذه األساليب لتناسب موضوع الرواية ؛ حيث ط          

في الروايات التي ترتد فيها الشخصيات إلى عوالمها الداخلية في محاولة منها لفهم المحيط الخارجي               
؛  ومن ذلك مـا ورد  ) الكوربة ( و) الصعود ثانية ( و ) الحلم المسروق  ( أو لوصفه ونقده كرواية     

الذي يصل يعش على    :" ية وممارستها   على لسان الراوي في نقده للتناقض بين فكر األحزاب السياس         
 .   )3(."  حساب اآلخرين ، كيف ؟   أال يمكن أن يعيشوا معاً ؟  لماذا يجب التخلص من اآلخـرين                     

فقد برزت فيها لغة االستفهام بشكل واضح ليتالءم ذلك مـع مضـمونها             ) الكوربة  ( أما في رواية    
عي جديد ، وهـي محاولـة   تقـوم علـى             الذي يقوم على محاولة اكتشاف الذات ومحاولة خلق و        

المحاولة والتجريب والبحث والتساؤل ، كما تالءم ذلك مع جو النقد الذي قصـده الكاتـب لطريقـة            
ومن ذلك حديث الراوي حول الهالة األسـطورية التـي           ) . 1967( التفكير السائدة في تلك الفترة      

:  أباه الذي ساق دبابة الشقيري وتسـاءلت         عجبت لما قاله حامد واستكبرت    : " يرسمها الناس للقائد    
. "  لماذا دبابة الشقيري هي التي فيها كل تلك الميزات ؟ لماذا ال يصنعون دبابات كلها مثل القطـط                   

)4( .  
 
وقد وظفه الكاتب لتأكيد فكرة ما في رواياته وترسيخ دالله معينه فـي ذهـن     :  التكرار   -ث

فيه وقد جاء هذا التكرار على شكل ألفاظ وجمل ومواقف ومن           القارئ أو لقطع رتابة السرد والتنوع       
                                                

  . 60، ص " الصعود ثانية "  صافي صافي ، رواية  )1(
  . 19 صافي صافي ، رواية الحلم المسروق ، الفصل الثاني ، ص  )2(
  . 104، ص" الصعود ثانية "  صافي صافي ، رواية  )3(
  . 62، ص " الكوربة "  صافي صافي ، رواية  )4(
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ثماني عشرة مرة في أربع صـفحات  مـن   " الصعود ثانية " في رواية " السجن  " تكرار لفظ   : ذلك  
 وذلك لوصف حالة السجن والحصار الحقيقي والنفسي والجمعي  )  122 – 118( الصفحة 

وذلك لتأكيد داللتها مـن      ) 47 – 46( ن  ست مرات في صفحتي   " الكوربة  " كما تكرر لفظ    
وهو جزء مـن العمـل    ) "  motif( أما الموتيف  . حيث كونها المفترق المصيري في حياة األمة 

يتكرر أكثر من مرة بسبب أهميته عند المؤلف ، وتزيد هذه المترددة            ) كلمة ، لفظة ، فكرة      ( األدبي  
 ونجد أن الفكرة التـي      )1(. "  هذا العمل وإيقاعه     من اتصال القارئ بالعمل األدبي حيث يحس وحدة       

تكررت في ثالث روايات تقوم على نقد الفكر الشعبي الذي يقوم على السطحية والجهل بدل العلمية                 
والموضوعية وربط ذلك بأسباب الهزائم المختلفة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني واألمة العربية             

وذلـك  ) الكوربـة   ( و  )          شـهاب   ( و  ) اليسـيرة   ( وقد ترددت هذه الفكرة في كل من        . 
 . ألهميتها وتأثيرها على حاضر هذه األمة ومستقبلها 

على لسان أبي عمي في رواية      " ما جابش شهاب القوشان     : " كما تكررت الالزمة الروائية     
ل ، وذلك لتأكيد المغـزى الروائـي حـو         ) 90 – 84( عشر مرات في الصفحات من      ) شهاب  ( 

ضرورة اهتمام الناس بما يثبت ملكيتهم ألراضيهم وضرورة توحيد الجهود حول هـذه الغايـة فـي      
الوقت الذي تتعرض فيه هذه األراضي للمصادرة والسرقة بدل أن تنصب الجهود من أجل تحقيـق                

 . المصالح الفردية وتعزيز االنقسامات الداخلية والذي تمثل في الصراع بين القرية والمدينة 
التكرار إذا وظف بدقة وإحكام يشكل إيقاعاً منتظماً يحمل إيحاء جديداً           " ن هنا نالحظ أن     وم

  .  )2(. " ومختلفاً بحسب األثر الذي يتركه هذا التكرار في كّل مرة 
 
وقد وظفه الكاتب من أجل إغناء المشهد السردي ؛ فتبـدو بعـض المقـاطع      :  التشبيه   -ج

 الحالة النفسية للشخصيات ، وأثر هذه الحالة في تصور المكـان            السردية كلوحات تصويرية توضح   
أو الزمان أو كليهما ، وقد استمد الكاتب تشبيهاته من البيئة التي تعيشها الشخصيات ، مـا زاد مـن           

 . واقعيتها 
وقد تكرر السجن كمشبه به في العديد من الروايات موضوع الدراسة ، ومـن ذلـك قـول               

أبـو محمـد أطلقـوا    :"  لألوضاع السائدة في المرافق الصحية الحكوميـة       الراوي في معرض نقده   
 ، كما ورد لبيان حالة الضيق والحصـار النفسـي الـذي       )3(. "  سراحه ، هو وابنه أفرجوا عنهما       

أنا اآلن أعيش في سجن ، والدي الحاج إسماعيل هـو        : " تعيشه الشخصية ، ومن ذلك قول الراوي        

                                                
  .410جنى في النثر الحديث ، ص  فاروق مواسي ، ال )1(
  . 233 يوسف حطيني ، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ، ص  )2(
  . 63 صافي صافي ، الحاج إسماعيل ، ص  )3(



 136

ويستطرد الكاتب في إجراء التشبيه فيشبه مراِفـق المـريض            )1(. " ن  الذي وضعني في هذا السج    
أن تكون مرافقاً يعني أن تكـون  :" بالمناضل وذلك إمعاناً في نقده لحالة المرافق الصحية حيث يقول    

ويأتي السجن كمشبه به في الحلم المسروق للداللة على الحالـة            .   )2(. " مناضالً ، بنفس الوتيرة     
اإلذاعة اإلسرائيلية طلبت منا جميعاً أن نتابعها ، إنها تحاصـرني ،            :" السيئة كقول الراوي    النفسية  

  كما ورد ذلك في تصويره للحياة في المخيم بعد عودته من الخلـيج     )3 (. "تضعني في سجٍن رهيب     
  . )4(. " لم أتصور أنني سأعيش حياة كهذه ، فأنا اآلن مجرد سجين في بيتي مثل اآلخرين : " 

يظهر السجن كشبح يطـارد فكـر ماجـد ويحرمـه النـوم             ) الصعود ثانية   ( وفي رواية   
 . )5(. " وضعت رأسي على الوسادة ، حاولت أن أبعد شبح السجن فلم أستطع . " والطمأنينة 

وتأتي هذه الكثافة في توظيف صورة السجن لتصوير حالة المعاناة الفردية والجمعية التـي              
ع ، كما أن صورة السجن حاضرة في أذهان معظم أفراد الشعب الفلسطيني بعـد               يعيشها هذا المجتم  

 . أن عايشوها فعالً ال تصوراً 
ونجد التشبيهات المستمدة من الواقع والبيئة التي تزيد من واقعية العمل األدبي وتساهم فـي               

اسـورة المـدفع   فمـا م :" إثرائه اللغوي كتشبيه ماسورة المدفع بالعضو الذكري حيث يقول الراوي          
بالنسبة لي إال عضو المدفع الذكري ، سيقوم بمهمته ويخلق حياة جديدة ، كان طويالً أطـول مـن                   

 ويأتي هذا التشبيه ليعبر عن آمال الالجئين التي علقوها على القوة العربية التـي               )6(." عضو حمار   
تالعها من أرضها وتشـريدها     تمثلت بالمدفع ، بعد أن توقفت مظاهر الحياة لدى هذه األجيال بعد اق            

األعضاء الكبيرة من عالمات الـذكورة      : " في المخيمات ، ويسهب الكاتب في إجرائه للتشبيه كقوله        
  . )7(. " والمدافع من عالمات القوة والبطش والحياة 

 
 " تقنيات القص الروائي " 

 الحادثة مننقل "  كما أنه  )8("  الطريقة التي تُحكى بها القصة وهو  "   :السرد •

                                                
  . 64، ص. ن .  صافي صافي ، م  )1(
 .  المكان نفسه   )2(
  . 21 صافي صافي ، الحلم المسروق ، الفصل الثاني ، ص  )3(
  . 11ن ، الفصل األول ، ص . افي ، م  صافي ص)4(
  . 122 صافي صافي ، الصعود ثانية ، ص  )5(
  . 34 صافي صافي ، الكوربة  ، ص  )6(
 .المكان نفسه    )7(
  .45 ، ص -  من منظور نقدي -   حميد لحمداني ،  بنية النص السردي )8(
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، ونالحـظ أن     )1(صورتها الواقعية إلى صورة لغوية ويكتسب حيوية باستخدام العنصـر النفسـي             
السرد قد غلب على أسلوب الكاتب وتضاءل مقابله الحوار ، األمر الذي أتاح له حريـة أكبـر فـي     

 ، والزاوية التـي  تشكيله اللغوي ، وقد تعددت األساليب السردية لتعدد المواضيع التي تناولها الكاتب           
فالسرد الروائي يمتلك تلك الخاصـية  " وجه بها دفة أحداثه ، وطبيعة الراوي الذي يسرد األحداث ،            

التي تجعله ينتقل في األزمنة من حيث تواليها وتعاقبها كما أن له خاصية أخرى هي الكثافـة التـي                   
يشعر بهذا المقـدار مـن الضـيق    فما دام هناك إنسان .. تتجاوز في بعض األحيان األزمنة العادية    

" الحاج إسماعيل   "  فنجد في رواية     )2(. " ويريد أن يعترف ، أن يقول كل شيء لكي ينجو ويتطهر            
طريقة السرد المباشر وهو أسلوب يتيح للكاتب أن يتتبع جميـع الشـخوص ، وأن يعـيش معهـم                   

 في صدورهم وما يشـتجر  ويعرض كل ما يهمه من تصرفاتهم ، وما تختلج به نفوسهم ، وما يعتمل         
 ، وهـو المطلـع علـى    السارد الموضوعي العلـيم    ونجد في هذه الرواية      )3(. " بينهم من صراع    

المعلوم والمجهول من تاريخ الحدث الروائي كما انه يعرف أكثر من الشخصية ، وال يهمه أن يفسر                 
ها وأفكارها وآمالهـا    كيفية حصوله على هذه المعرفة  ونتعرف من خالله على الشخصيات وعالقات           

ولعل كون الراوي هو ابن الشخصية المحورية قد برر معرفتـه الكليـة لألحـداث                 )4(. ومخاوفها  
ها هو شوكت  أخـي  : " وكذلك األمر نفسه بالنسبة ألخيه ، حيث يقول في معرض حديثه عن أخيه       

هـو الرجـل    . …ية  األكبر ، ها قد وصل ، عشرون سنة في الكويت يعمل موظفاً في وزارة الترب              
  .  )5(. " األول في العائلة ، وهو المسؤول االقتصادي عنها 

ورغم تعدد ضمائر السرد في الرواية إال أنها استمرت وفق منظور الراوي العليم الذي مهد               
هذا هو الحاج إسماعيل، إنه ينـام    : " فنياً لنهاية الشخصية الرئيسة منذ صفحتها األولى، وذلك بقوله          

على فراش موته ، هو يعرف ذلك دون أن يعترف به ، يقاوم الموت بكبريائه الذي بناه طيلـة                   اآلن  
 وال شك أن تعدد الضمائر في الرواية قد قلل من رتابة القص األحـادي            )6(. " خمسة وسبعين عاماً    

 الكاتب  بل إنه ساهم في جذبنا وتعاطفنا مع شخصية الحاج إسماعيل  الجبارة ، وذلك عندما أتاح لها                
من كان يتغلب علي ؟ ال أحد ، الجميـع كـان يخـافني    : " الفرصة كي تتحدث عن نفسها حيث قال     

                                                
 . 408  فاروق مواسي ،  الجنى في النثر الحديث  ، ص )1(
  . 191 عبد الرحمن منيف ، الكاتب والمنفى ، ص  )2(
  . 96 علي عودة ، الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا ، ص  )3(
 )االنترنت:(   زكي العيلة ، أنماط السرد في الرواية الفلسطينية  )4(

2535=showitem&&id=?action/com.ewriters-abar.www://http   
  . 50 صافي صافي ، الحاج إسماعيل  ، ص  )5(
  . 3ن ، ص . صافي صافي ، م   )6(
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ويحترمني لقوتي ، لم أعد شاباً ، هذه هي الحياة ، شخص يسلم اآلخرين تبعاتها ، رجالي لم تتـرك            
 .  )1(. " جبالً في كل فلسطين إال داسته ، وها أنا اآلن برجٍل واحدة 

األمر الذي ساعده علـى طـرح        " ضمير المتكلم  الذي سيطر على السرد فهو       أما الضمير 
الكثير من القضايا التي ما كان يمكن له أن يتعرض لها لوال ذلك ، فكثيراً ما كان يخرج عن الخـط              
الروائي ليعطي وجهة نظره في بعض األمور اليومية التي بدت أقرب إلى التـداعيات كالتحفظـات                

ئي على الممارسات التي تجري داخل المستشفيات ونقد الكثير من العادات والتقاليد            التي أبداها الروا  
وال شك أن إسقاط ضمير المتكلم يكـون   . )2(. " التي تتحكم في مسار حياتنا في الكثير من األحيان      

 العالم  معادالً إلسقاط الذات على الموضوع وتكمن فائدته في أنه يفتح الباب واسعاً أمام المخيلة لتقدم              
  .)3(. " كما تراه 

ونالحظ أن الكاتب قد طور في أدواته الفنية واستطاع اإلفادة من األساليب الروائية الجديـدة     
فقد تحـدثت  " الحلم المسروق " في أعماله التالية ، حيث برزت ظاهرة األصوات المتعددة في رواية  
لراوي بالسرد بضـمير المـتكلم   كل شخصية عن نفسها وعرضت األحداث من منظورها ، فقد بدأ ا      

في الفصل األول ليتعرف القارئ على أهم المفاصل الروائية من زمان ومكان وحدث رئيس والـذي       
تمثل باستشهاد خالد ، وينتقل السرد بعد ذلك على لسان نجوى  زوجة الشهيد  ليحتل القسم األكبـر                   

قة مشاعرها وما يختلج فـي أعماقهـا   لتعرض فيه نجوى حقي" الفصلين الثاني والثالث  " من الرواية   
من مشاعر وصراعات كزوجة، وأم ، وأرملة، ليعود السرد بعد ذلك من حيـث بـدأ علـى لسـان      

وقد ساهم هذا األسلوب في طرح العديد من الرؤى لألحداث كما ساهم في دفـع السـآمة                 . الراوي  
لتي عرضـتها الشخصـيات     ومن المواقف ا  . والملل عن القارئ وفعل عنصر التشويق في الرواية         

ضاعت كّل أحالم خالد بالهجوم السلمي على اإلسرائيليين مع أول هجوم صـاروخي      : " قول نجوى   
إن السالم بالنسبة لي يعني شيئاً عظيمـاً        : "  ، كما يبرز ذلك في قول الراوي مروان          )4(. " عراقي  

) الصعود ثانيـة  ( أما رواية    . )5( . " وكبيراً ومقدساً وإنسانياً ، لكن ما أسمعه منهم يعني شيئاً آخر          
داخلية الشخصية على شتى اتجاهاتهـا     "  ويقصد بهذا التيار     اعتمدت على تيار الوعي في السرد     فقد  

من نفس وعقل ، ذكاء وذاكرة ، أحاسيس ورؤى وأفكار ، وجهـات نظـر ومعـارف ومعلومـات              

                                                
 . 103 صافي صافي ، الحاج إسماعيل ، ص )1(
)   5(   محمد الحاج ، صافي صافي من الحاج إسماعيل إلى الصعود ثانية إلى أين ، مجلة نوافذ  ، العدد  )2(

  . 53 ، ص 1991
 . 17 عبد اهللا رضوان ، البنى السردية ، ص  )3(
  . 18 صافي صافي ، الحلم المسروق  ، الفصل الثاني ، ص  )4(
  . 1ن ، الفصل الرابع ، ص .  صافي صافي ،  م  )5(
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 وقـد مكننـا هـذا       )1(" إلنسـان     وغير ذلك مما يعتمل في داخل ا      ... ،تخيالت مستقبلية وحاضرة    
األسلوب من رصد الشخصية في كل مراحلها وجعلنا نشعر بها تبثنا همومها وإخفاقهـا ونجاحهـا ،       
كما أنه أسلوب يناسب طبيعة الرواية التي تدور في أعماق البطل وهو يصـارع ضـعفه وهوانـه                  

ومن ذلك  . شاعر وتناقضات   ويعطينا الفرصة لإلطالع على رحلة صعوده الذهنية وما يرافقها من م          
هذا هو االختبار ، إما أن أبقى في القاع وإما أن أصعد كما صعدت من قبـل ،                  : قول الراوي ماجد    

مثلي ال يرضى سوى الصعود ، الصعود صعب هذه المرة ، لكنه الخيار الوحيد أمامي حتى أعـود                  
  . )2(. "  إنساناً 

السابقة إال انه لم يوظفه بشـكل رئـيس فـي           ولم يكن يهمل الكاتب تيار الوعي في أعماله         
التعرف على الشخصيات واتجاهاتها وأمزجتها؛ ففي رواية الحاج إسماعيل اسـتخدم الكاتـب هـذا               
األسلوب من أجل اإلشارة إلى موقف محدد وهو طبيعة عالقة كل الشخصيات باألب من أجل تبرير                

والدي الحاج إسماعيل هو الـذي      :" لذاتيجفائها وجمود مشاعرها تجاهه ، كقول الراوي في حواره ا         
 . )3(." وضعني في هذا السجن، يجب أن أعيش حياتي بأفضل ما يكون حتى في هذا      الوضع 

أما في رواية الحلم المسروق فقد ظهر تيار الوعي للكشف عن مظاهر الشخصيات وطبيعة              
ة، لكنني اآلن أشعر بها أكثـر       طوال عمري وأنا أتحمل المسؤولي    : " عالقاتها باآلخرين كقول نجوى   

  .)4(. " مبروك : من قبل ، وددت لو كان خالد بجانبي ، يقبلني  ويمسد لي  شعري  ويقول 
ويختلف أسلوب السرد في رواية اليسيرة فنجد أن الراوي يترك المجال للشخصـيات بـأن               

نفسية للمجموع فهـو  تتحدث عن بعضها بعضاً ، وخالل ذلك يتعرف القارئ على األبعاد الفكرية وال        
:       ، فقد ورد علـى لسـان الـراوي           )5(" ال يذكر شخصاً أو حدثاً ما إال وانطلقت األلسن بالحديث           

فإذا سألت أي فرٍد من أهلها حول موضوع ما ، فإنه يروح يسلسل لك كّل ما يعرفه وكـّل مـا ال                  " 
التي نسج الكاتب روايته على إيقاعهـا    ونالحظ أن هذا األسلوب مالئم للحكاية الشعبية         . )6(" يعرفه  

الذي لم يسلم   " اليسيرة  " فنجد أن التأويل الشعبي قد طال كل جوانب الحياة حتى أنه طال اسم القرية               

                                                
  . 10 محمود غنايم ، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة ، ص  )1(
  . 121د ثانية ، ص صافي صافي ، الصعو )2(
  . 64 صافي صافي ، الحاج إسماعيل ، ص )3(
  . 14 صافي صافي ، الحلم المسروق ، الفصل الثاني ، ص  )4(
 تحسين يقين ،  اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي ،صحيفة الحياة الجديدة ،    )5(

  . 15ص
  . 22ص  صافي صافي ، اليسيرة  ،  )6(
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فإن خصوبة الخيال الشعبي المتوفرة عند أهل اليسيرة كانت أرضـاً مهيـأة             " من هذا التأويل لذلك       
  .)1(. "  الوهم لتستقبل األساطير والخرافات والكثير من 

 وقد شكّل تعدد الروايات الزمة من لوازم النص الروائي الذي يذهب إليه الكاتب وهو يطّل               
علينا من وراء شخصية الراوي ،   وهذه اإلطاللة قد شكّلت في تراكمها عالمة من العالمات التـي             

ألدب األسـطورة فـي     ونجد أسلوب السجع وهو مالئم       .  )2(. " تكشف المكان أو اليسيرة ال فرق       
مفاتيح اليسيرة ،حيث جمع الكاتب بين سرد الوقائع التاريخية للحدث بأسلوب األسطورة ونقل فكـرة              
المزامير وقاعدة الجوقات الموسيقية التي ظهرت في العصر الكنعاني والتي كانت القاعدة الوحيـدة              

ني كما نالحـظ أسـلوب كليلـة        التي تقدم النصوص ومعالجة الوقائع االجتماعية في المجتمع الكنعا        
.  ودمنة في تقديم المثل ، وكأنها العاطفة التي تبحث عن الحقيقة وحب الخير كي تكون غاية الحيـاة        

:"   ومن ذلك القصة التي تقدم العظة حول ضرورة أن يكون اإلنسان ذاته حيث ورد في المفاتيح                   )3(
حدهما لألسد الكبير واآلخر للنمل الصغير      ولد لألسد من النملة حيوان صغير ، وكان يحمل طبعين أ          

، أراد أن يأكل لحماً ، فمنعته طبيعة النملة التي تحب الحبوب،شعيراً وقمحاً وعدساً  أراد أن يأكـل                   
 )4(. "  فمات الحيوان الصغير    . بذرة ، فمنعته طبيعة األسد التي تحب اللحم ، غنمة وبقرة  ومعزة              

لغته الخاصة ال سيما في الجزء الثاني من الرواية وكأنه يكتـب         فنجد أن الكاتب ومن خالل توظيف       
 . )5(. "  سفراً خالداً وملحمة متجددة ساعده في ذلك خياله   الواسع 

 نجد أن اللغة فيها تحافظ على ذات الهـدوء          -الجزء الثاني من اليسيرة   -وفي رواية شهاب    
ا أية إضافات أو خصوصـية، أمـا لغـة          وذات الوتيرة وقد تكلم شهاب بلغة تشبه لغة السارد دونم         

السارد فهي ال تختلف كثيراً عن لغة الحكّاء ولم يتورع الكاتب عـن اسـتخدام تعـابير الحكّـاء أو          
 ولعل السبب في أن شهاباً  لم يتكلم بلغة خاصة تالئم الحالـة األسـطورية    )6(. بحرفيتها) الحكواتي(

ول سقوط هذه الهالة األسـطورية ، لتتعـرى هـذه           التي رسمها له أهل اليسيرة أن الرواية تدور ح        
الشخصية من كل مظاهر تميزها المتخيلة ، فنراها تتكلم بلغة تنم عن ضعفها وهوانهـا حيـث ورد                  
الفصل الثالث كامالً على لسان شهاب بضمير المتكلم ليسرد لنا نزواته وتاريخ انحـداره حتـى إذا                 

                                                
 تحسين يقين ،  اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشك النسبي ،صحيفة الحياة الجديدة ،   )1(

  . 15ص
   . 15، ص1998 / 4 / 16 إبراهيم الفنّي ، مفاتيح صافي صافي واليسيرة  صحيفة األيام ،  )2(
 .  المكان نفسه   )3(
  . 44يرة ، الرواية ،  ص  صافي صافي ، مفاتيح اليس )4(
  . 165 نادي ساري الديك ، عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية ، ص  )5(
 ، 86 أحمد رفيق عوض ، صافي صافي في رواية  شهاب وسؤال الداللة ، مجلة صوت الوطن  العدد ،  )6(

  . 53 ، ص 2002
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الة ندمه وصحوته بعد الغفلة حيث يرد على لسـانه          وصل إلى هاوية السقوط بدت اللغة دالة على ح        
 أمـا   )1(. " تألمت ، وعانيت وأنا أنام في الزريبـة         . صحوت ونمت   : " بعد االعتداء الجنسي عليه   

فصول الرواية األخرى فقد وردت على لسان الراوي بضـمير الغائـب لتصـف مالمـح النـاس                  
تعدد الروايات التي تتعلق بالحدث الواحـد       ومشاعرها بنفس أسلوب السرد في رواية اليسيرة حيث ت        

، قال بعضهم أن    .... قيل الكثير في جماله     :" ويختلف الناس في تأويله ومن ذلك ما قيل في شهاب           
أجداداً له كانوا بنفس لونه وبمثل جماله ، وقال أكثرهم أن جندياً إنجليزيا قـد اختلـى بأمـه تحـت        

  . )2(. " أشجار اليسيرة بالذات وفعل فعلته 
أما الراوي الذي يختفي وراءه المؤلف في رواية الكوربة فيسرد األحداث بضـمير المـتكلم        
وهو راٍو عليم ينطق من أفئدة الشخصيات وعقولها ويصف لنا المكان بعيونها ، ما يزيد من شـعور           

صـية  المتلقي بصدق التعبير، ويجعله أكثر التصاقاً مع العمل ،كما انه يساهم في تضامنه مـع الشخ               
ونجد أن المؤلف يلجأ إلى كسر رتابة السرد بضـمير المـتكلم عبـر توظيفـه               . المحورية الراوي   

لضمائر أخرى تساهم في إثراء الدالالت، ومن ذلك لجوءه إلى ضمير المتكلمين الذي يوحي بتنـاغم     
        روح السارد مع الروح الجمعية، فيصدران صوتاً واحداً معبراً عن وحـدة المشـاعر وعـن الهـم 

لم نكن نرى شيئاً ، فما يحدث على المقبرة  ينتقل خبراً من واحد إلى آخر  تخيلت                  : " الجمعي كقوله 
كما يظهر تعليق الراوي علـى       )3(. " كل الذي سمعته من الجيران ونحن نقف خلف أسوار سقائفنا           

 إذاعـة  شعور الناس باالنكسار ال يوصـف ، غذّتـه  :" األحداث كوصفه لشعور الناس بعد الهزيمة     
. " إسرائيل التي انكب الناس على سماعها بعد طلب اإلسرائيليين منهم أن يرفعوا الرايات البيضـاء              

 . وقد مثلت هذه التعليقات جانباً توثيقياً لمرحلة هامة وتاريخية في حياة الشعب  ،  )4(
يـد لهـا   جو محموم من االستفهامات التي ال ير  " وقد غلب على لغة السرد في هذه الرواية         

الكاتب إجابات موضوعية حقيقية ، بقدر ما يرمي بها إلى إقامة معادل لمكنة تحقق قيمة الشخصـية                 
 ومـن ذلـك     )5(. " بفعل السؤال المثير الذي يستقطب الفكر والوجدان ، فيكون فعل القراءة السابر             

أو يطلقـون قـذائف   ! ما هو التفجير في الجو ؟ هل يعني ذلك أنهم يفجرون الهواء : " قول الراوي   
 . )6(. " ال أعرف ! صوتية مثلها مثل القذائف الحقيقية 

                                                
  . 59 صافي صافي ، شهاب  ، ص  )1(
  . 27 ، ص ن.  صافي صافي ، م  )2(
  . 122 صافي صافي ، الكوربة  ، ص  )3(
  . 87، ص " صافي صافي ، شهاب  )4(
 ، ص 2006 / 1 / 1دراسة غير منشورة ، بتاريخ ) الكوربة (   علي خواجة ، إطاللة على مخطوطة روائية  )5(

1 .  
  . 42ص " الكوربة "  صافي صافي ، رواية  )6(
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وقد جاء أسلوب السرد في الرواية والقائم على استفهام المتكلم مالئماً لموضـوع الروايـة               
القائم على محاولة فهم الماضي وأسباب الهزيمة فيه ، لتنطلق من ذلك إلى محاولـة فهـم الواقـع                   

ت التي تتحكم في سير هذه الحياة ، ما جعل هذه الرواية تقتـرب مـن مفهـوم                والمستقبل والتناقضا 
الرواية الجديدة من حيث أنها تدعو إلى إعادة النظر في كّل شيء في ظّل حيـرة الـذات الفرديـة                    
" وتشتت الذات الجماعية كما أن مهمة الروائي فيها تمثلت بإثارة التساؤالت والشك فنجـد أن               

 تساؤالت مختلفة لعل األمر يفضي إلى إجابات شافية ترضي فضوله           – على الدوام    – الراوي يجدل 
 )1(" ، إن حركة االستفهام المتصاعدة تجذّر وعياً بأهميتها كمعادل موضوعي للحياة عينها 

 
 )  flashback(ظاهرة استدعاء الماضي 

شخصية الثانية كما يستخدم لربط     ويكون إما داخلياً حيث يترك السارد الشخصية األولى ليعود إلى ال          "
الحوادث التي تحدث اآلن بسلسلة من الحوادث السابقة المماثلة ، أو خارجياً يلجأ إليه السـارد عنـد         

  .)2(. " ظهور إحدى الشخصيات في العمل ليخبرنا بشيء من ماضيها 

في العمـل وتعفـي     ويأتي توظيف الكاتب لظاهرة االسترجاع الفني ألنها تقلل من األحداث الداخلية            
 :  وقد برزت هذه الظاهرة لتحقيق غايات متنوعة في أعمال الكاتب منها )3(الكاتب من االستطراد 

لجوء الشخصية عبر استرجاعها إلى فترة قوتها ونفوذها للهرب من حاضرها الضعيف بعد             
 زمـن   عجزها عن مواجهته، كما حدث في رواية الحاج إسماعيل  فقد ورد على لسان الحاج فـي                

   .)4(. " من كان يتغلب علي ؟ ال أحد ، الجميع كان يخافني ويحترمني لقوتي : " ضعفه 
كما تم توظيف هذا األسلوب من أجل التعريف بالشخصيات ومالمحها وأمزجتهـا وفكرهـا         
ليشكل ذلك أسلوباً مختلفاً في سرد الرواية ،ومن ذلك وصف مالمـح الشـهيد خالـد عبـر تـذكر             

ائية له ، لترسم عالمه الداخلي ومالمحه الخارجية وأفكاره ، ومن ذلك ما ورد على               الشخصيات الرو 
ناقشته في مهام االنتفاضة والعصيان المدني المطروح ، صمت طويالً وهـو          :" لسان زوجته نجوى    

 . )5(. " يبدو أن االنتفاضة يقوم بها الصغار ويقطف ثمارها الكبار : يستمع إلي ثم قال 
يف االسترجاع الفني من أجل وصف رحلة المعاناة التـي مـر بهـا الشـعب     كما جاء توظ  
، ووصف اآلثار االجتماعية واالقتصادية القاسـية واألنمـاط الفكريـة    ) 1948(الفلسطيني منذ عام   

السائدة والتي شكلت سبباً مباشراً للهزائم الالحقة  ؛ فقد اعتمدت رواية الكوربة بشكل أساسي علـى                 
                                                

 ) . الكوربة ( طوطة روائية علي خواجة ، إطاللة على مخ )1(
  . 170 محمد أيوب ، الزمن والسرد القصصي ، ص )2(
  . 199 يوسف نوفل ، قضايا الفن القصصي ، ص  )3(
  . 103ص " الحاج إسماعيل "  صافي صافي ، رواية  )4(
  . 43الفصل الثاني ، ص " الحلم المسروق "  صافي صافي ، رواية  )5(
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ع الفني، حيث تبدأ في الفصل الثاني وتنتهي بانتهاء الرواية ،لتختزل أحداث حـرب        ظاهرة االسترجا 
عبر مشهد انقالب كل من الدبابة والمدفع على  إحدى مفترقات الطرق في قرية فلسطينية                ) 1967(

 فالكاتب رحل بنا مـن . " لتجعل من هذا المشهد منطلقاً لنقد الذات ونقد الواقع العربي في تلك الفترة      
غرفة الصف في إحدى مدارس رام اهللا إلى البيت الجديد في رام اهللا ، ثم إلى الشاحنة التـي تمـر                     

   .)1(. " حيث الوداع ) بيت اللو( بأماكن مختلفة كسردا ، ليحط بنا الرحيل في
وقد جاء الهدف من هذا التوظيف على لسان أستاذ المدرسة في الفصل األول والذي يسـبق                

كيف يمكن معرفة ما يحدث اآلن ، إذا لم نعرف ماذا حـدث             :"  الفني حيث قال     توظيف االسترجاع 
 ؛ فالرجوع إلى الماضي وتأمل أحداثه هو محاولـة لفهـم      )2(. " في الماضي ؟ وفي الماضي البعيد       

 . الحاضر ، والتخلص من أخطاء الماضي هو محاولة لرسم مستقبل أفضل 
ثلث الرواية تقريباً ؛ فقد جاء      ) الصعود ثانية   ( وقد شكّل حجم استرجاع الماضي في رواية        

وكان أكثر  . في تسع وتسعين صفحة من أصل مئة وست وسبعين صفحة هي عدد صفحات الرواية               
هذه التداعيات حول االعتراف ومبرراته ، حيث أن هاجس االعتـراف كـان مـؤثراً جـداً علـى            

ا يملكه من تذكارات تقويه ، وتبرر لـه  الشخصية المحورية  ماجد فنجده يستحضر من الذاكرة كل م  
وقد قامت الرواية كاملة على هذه الدعامة حتى أن الصعود ثانيـة كـان              . اعترافه أمام المخابرات    

  . )3(. " يعني تجاوز تلك النقطة المأساوية في حياته 
 

 وهو من العناصر المهمة في الطريقة الدرامية ، وربما كان من أوضح: الحوار  •
 ، وقد سخر الكاتب الحوار للكشف عن        )4(. " إلحداث وهم الفورية والحضور لدى القارئ       الوسائل  

وال يخفى أثر الحوار من كونه      " خصائص الشخصية وسماتها الداخلية وعما تختزنه خاليا ذاكرتها ،        
ـ                  ر يعمد إلى تطوير الفكرة أو إشباع رافٍد من روافدها على نحو يجعلها أكثر مثوالً في العقول وأكب

الكشـف عـن    " ، كما أنه يستخدم من أجـل         )5(. " قدرة على تقليب جوانب هذه الفكرة المعروضة      
السير بالعقـدة أي تقـدمها أو       "  ومن وظائفه    )6(. "  مستوى الشخصية النفسي والعقلي والشعوري      

                                                
  . 6دراسة غير منشورة ، ص " الكوربة " لة على مخطوطة روائية   علي الخواجا ، إطال )1(
  . 7، ص" الكوربة "  صافي صافي ، رواية  )2(
 2001 تحسين يقين ،  رصد ظاهرة استدعاء الماضي وظواهر أخرى ، مجلة دراسات ، العدد السابع والثامن ،  )3(

   .63، ص 
   .133 أ أ مندالو ، الزمن والرواية ، ص  )4(
  . 111 مجموعة مؤلفين ، نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة ، ص  )5(
  . 393 محمد  زغلول سالم ، دراسات في القصة العربية الحديثة ، ص  )6(
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 بـل هـو   تدرجها أو تسلسلها ،  والحوار الجيد هو الذي ال يقف ساكناً وال راكداً لكي يحلل ويعلل ،      
  . )1(. " الحوار الذي يحمل المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة 

وللصور الحوارية في روايات صافي وظيفة بنائية ، فهي تصل األحداث ببعضها بعـض              " 
بيد أن المونولوج كثيراً ما يحـّل محـّل     . إلى جانب غاية أخرى وهي استقصاء السلوك والهواجس         

 .  )2(. " لنفس مما يبرز عنصر التوقع الحوار في استكشاف مكامن ا
 فقد تنوعت حيث ترد أحياناً مالئمة للمستوى االجتماعي والثقافي للشخصـية   أما لغة الحوار  

" كالحوار الذي ورد على لسان نجوى المناضلة المثقفة في حوارها مع مجموعة من المناضلين                       
  )3(. " قوانا ، كّل منا له دور في المعركة  هذه ليست معركة طبقية ، إننا نواجه االحتالل بكل –

كما يأتي الحوار مقترباً من لغة السارد أحياناً أخرى وال يالئم المستوى االجتماعي والثقافي              
 هـل   –:        " في رحلته المعنوية لتكوين وعيه الذاتي     ) الراوي  ( للشخصية كما في حوار الفتى      

 حيث يصوغ   )4(. " عملنا ، وقبل أن يصبح لنا أسرة نعيلها         يعني ذلك أن دورنا يكون قبل أن نتسلم         
الكاتب عبارات الفتى بلغته الخاصة فنجد أن الرواية تحافظ على مسـتوى لغـوي واحـد وتبـرز                  

 . شخصية المؤلف واضحة من خالل األسئلة والتعليقات التي يجريها على لسان الراوي
يباً من لغة الناس اليومية ويـدل علـى         كما جاء الحوار عامياً في بعض المواضع ليكون قر        

إحساس الكاتب بنبض الحياة الشعبية ، كما يأتي ذلك ليناسب الموقف الذي يجري فيه الحوار  كمـا                  
" ورد في حوار كل من رفقة و نزهة  حين تشاجرتا بعد رفض األخيرة تزويج ابنتها البن رفقـة         

 ؟ بصالة محمد على راسك أن ما قلتيه باألمس صحيح –
 . نعم هذا والدي وأنا أنفذ ما يقوله  -
 .... حسناً يا مدللة أبوك ، اهللا يلعن هيك  -
 . )5(." واهللا لسوف أنتزع شعرك شعرة شعرة لو تلفظت بذلك . اخرسي يا كلبة  -

وقد ورد هذا الحوار على لسان شخصيتين غير مثقفتين، كما جاء إثر مشاجرة بين األختين                
ثر واقعية ، ولم تخّل الكلمات العامية برشاقة الحوار وتغلغله فـي       فبدا االختالف والشجار أك   

 . صميم الرواية حيث جاء منسجماً مع خيوطها الفنية األخرى 

  :التناص 
 تقاطع النصوص ، فحين يكتب الكاتب نصه فإنه يبنيه بشكل قطعي على" ويقصد به 

                                                
  . 15 طـه عبد الفتاح مقلد، الحوار في القصة والمسرحية ، ص  )1(
  . 61 ، ص 1996 ، 79 صافي ، مجلة كنعان ، العدد  إبراهيم العلم ، بناء الصورة في روايات صافي )2(
  . 45 صافي صافي ، الحلم المسروق ، الفصل الثاني ، ص  )3(
  . 53 صافي صافي ، الكورية ، ص  )4(
  . 86 صافي صافي ، الحاج إسماعيل ، ص  )5(
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 يعتمد كل نص يكتبه المرء أو يقوله على         ثقافته الفكرية واللغوية التي شكلها مع مرور األيام، ولذلك        
ينتج ضمن بنية نصية سابقة فهو يتعـالق        "  كما أن النص     )1(. " نصوص سابقة مقروءة أو مسموعة    

  .)2(. " معها تحويالً أو تضميناً أو خرقاً 
 وتعتبر المستنسخات من أهم المكونات الخطابية في النص األدبي والسيما في النوع

كما أنها تشكل القطب المعرفـي      .  من إيحاءات داللية ووظيفية وأبعاد فنية ومرجعية       الروائي لما لها  
في الخطاب الروائي وقطبه الجمالي مما يجعل المتلقي في حاجة إلى المعرفة الخلفيـة وخطاطـات                

  . )3(. ذهنية و مدونات وسيناريوهات مفاهيمية لتفكيك الرواية وتركيبها 
 أجل توليد إثارة المتلقي وتشويقه، ومن أجل ترسيخ الداللة التي يريد            وقد وظّف الروائي التناص من    

أن يعبر عنها ، وذلك بتوظيف أنواع مختلفة من التناص ليصب ذلك في النهاية لصالح أسلوبه الفني                 
أو المعنوي في الرواية ، وقد جاء التناص منسجماً مع النسيج الروائي العام بحيث ال يشعر القـارئ              

التناص سواء تمثل باستحضار نصوص تاريخية أو دينية أو أدبية أو شعبية فإنها تعمـق               بشذوذه ، و  
  . )4(. رؤية الكاتب وتدعم طروحاته 

حيث يشبه الراوي حالته أثناء     ) الصعود ثانية   (  المباشر في رواية     التناص األدبي وقد ورد   
هـل  : " األطالل حيث يقول  بحثه عن محبوبته وشعوره بالضياع بحال امرئ القيس في وقوفه على            

 ثم يعود في المقام نفسـه  )5(. "  هل محطة الباصات هي أطالل ألقول شعراً    ! أصبحت امرأ القيس    
ليستذكر الشاعر طرفة بن العبد ومعاناته االجتماعية التي تمثلت في تخلي أبناء قبيلته عنه ، ولكنـه                 

كانته المرموقة في القبيلة وال يخفـى       استطاع بفضل إحساسه المرهف وأشعاره المميزة أن ينتزع م        
انسجام هذا التناص مع جو الرواية العام الذي تمثل في محاولة ماجد استعادة مكانته الحزبيـة بعـد                  

لو كنت شـاعراً مثلـك لقلـت اآلن أبياتـا     : " طرده من الحزب فنجد الراوي يخاطب الشاعر بقوله  
أثير الشاعر طرفة بن العبد كان بالغاً في نفـس          ويبدو أن ت   . )6(. " وجعلتها أكثر من وشم في يدي       

الروائي فنراه يلجأ إلى تناص غير مباشر عبر معنى قد ورد في معلقته حول الموت والحياة وذلـك                  

                                                
  . 251 يوسف حطيني ، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ، ص  )1(
  . 98ين ، انفتاح النص الروائي ، ص  سعيد يقط )2(
 ) .االنترنت : ( المستنسخات النصية في الخطاب الروائي  ، جميل حمداوي:  للمزيد انظر  )3(

66072=show&id=php?go.pulpit/arabic/com.alwatanvoice.www://http 
  . 47 أحمد الزعبي ، التناص نظرياً وتطبيقياً ، ص  )4(
  . 14 صافي صافي ، الصعود ثانية ، ص  )5(
 : وهو يبدو متأثراً بقول طرفة بن العبد في بداية معلقته  . 141 صافي صافي ، الصعود ثانية، ص  )6(

  . 19ديوان طرفة بن العبد ،   ص : ينظر  . لخولة أطالل ببرقة ثهمد           تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
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  )1(. " والخير يموت ، والشرير يموت ، والكريم يمـوت ، والبخيـل يمـوت               : " في قول الراوي    
 : الموت حين قال حيث يبدو متأثراً برأي طرفة بن العبد في 

 )2(أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي                عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وقد جاء هذا التوظيف في معرض الجدل الفكري الذي شغل حيزاً كبيراً من الرواية حـول ثنائيـة                  

 . الحياة والموت 
ية وقصص األنبيـاء   ، وذلك من خالل توظيف الكاتب لآليات القرآن التناص الديني كما برز   

وذلك إلظهار سماحة الدين اإلسالمي وإبراز اهتمامه بالقيم اإلنسـانية، أو لنقـد مظـاهر فكريـة                 
وسلوكية في المجتمع ، ومن ذلك ما ورد على لسان  ماجد في استعراضه لموقف تخلف كعب بـن                   

 والسـفر بعيـداً   الحر شـديداً : " مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع في غزوة تبوك حيث كان          
والعدو كثيراً ، وطابت الثمار والظالل  وكذبوا بشأن تخلفهم ولكنهم عادوا واعترفوا للنبـي عليـه                 

ونهى الرسول الكريم المسلمين عن التكلم معهم ، فلبث كل مـن         . السالم بحقيقة تقاعسهم عن القتال      
د الصالة مع المسـلمين ويطـوف       يشه" هالل ومرارة في بيتهما خمسين ليلة يبكيان أما كعباً فكان           

 وظلوا كذلك حتى سمعوا المنادي يبشرهم بالتوبة إثر نـزول اآليـة             )3(. " باألسواق فال يكلمه أحد     
الكريمة 

) 4(  .   

ويقارن الراوي بين حاله وحال المتخلفين في غزوة تبوك ليصف إنسـانية الـدين الحنيـف          
رور األيام الخمسـين    لقد تاب اهللا على المتخلفين بعد م      : " وجمود األفكار الحزبية أمامها حيث يقول     

 كما جاء توظيف قصة سيدنا أيوب وزوجته وتصـوير   )5(. " فكم يوماً يستغرق البشر الستيعاب ذلك     
 من أجل التركيز على معاني الصبر وتحمل الشدائد وزرع الثقة           )6(موقف كّل منهما أمام ابتالء اهللا       

يه شخصيات الرواية أن ال مخـرج       بأن اهللا سيبدل البالء بالفرج ويأتي ذلك في الوقت الذي تشعر ف           
                                                

 . 28 صافي صافي ،  شهاب ، ص   )1(
  34  كرم البستاني ، ديوان طرفة بن العبد ، ص )2(
  .. 92 ،  91 صافي صافي ، الصعود ثانية  ،  ص  )3(
   تليهاوقد ورد في اآلية التي  : 129 / 117 سورة التوبة،   )4(

   
 . توبة على من تخلّفوا من المؤمنين عن غزوة تبوك ثم تابوا وأنابوا ، وعلم اهللا صدق ال والغرض

توبتهم فقبلها منهم ، وصدرها بتوبته على رسوله وكبار صحبه جبراً لقلوبهم ، وتنويهاً لشأنهم ، وبعثاً للمؤمنين على 
محمد علي الصابوني ، صفوة : د انظرللمزي.التوبة ، وأنه ما من مؤمن إال وهو محتاج إلى التوبة واالستغفار 

  . 566التفاسير ، ص 

  .92صافي صافي ،  الصعود ثانية ، ص  )5(
  . 129صافي صافي ، الكوربة ، ص  )6(
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لهم وال مفر من غطرسة االحتالل وإذالله وبعد المعاناة التي شعر بها الفلسطيني بعد معاناة لجوئـه                 
" نبهان التمـار  " قصة " اليسيرة " كما ورد على لسان الشيخ عبد النبي في خطبته أمام أهل     . الثانية  

هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منـه ،          :  فقال لها    أتته امرأة حسناء تشتري تمراً    : " حين قال   
فـأتى النبـي    . فتركها ونـدم    . اتق اهللا   : فذهب بها إلى بيته وضمها إلى نفسه ، وقبلها ، فقالت له             

القـرآن    ))1" : صلى اهللا عليه وسلم فذكر له ذلك ، فأنزل اهللا تعالى            
وقد مثلّت هذه الخطبة الدور اإليجابي لرجل الدين الذي يدعو إلـى            .)2(. " على دائكم ودوائكم    يدلكم  

 . تجاوز الماضي بعد االعتبار من أخطائه وصدق التوبة مع اهللا من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً
 فقد جاء ليعبر عن أصالة انتماء الفلسطيني ألرضـه وارتباطـه بهـا           التناص التاريخي أما  

عه عنها في مختلف الحقبات التاريخية ،كما جاء ليعبر عن العراقة الحضارية للفلسـطيني فـي            ودفا
الوقت الذي يبذل فيه اآلخر كل جهوده ليضعه في خانة الجهل والتخلف، ويجعل من نفسـه المنقـذ                  

 قد عاش منذ آالف السـنين       )3(نطوف    ) " اليسيرة  ( فنجد في رواية    . الحضاري لإلنسان والمكان    
( على هذه األرض ، ولقد كتبت الجرائد في ذلك الوقت عن اكتشاف حضارته في جبل عجيـز          

والتي احتوت على سكاكين وفؤوس وأوان حجرية ، ووجدوا كتابة على جدار المغارة على              ) بابون  
شكل نقوش ، حللها الخبراء وقالوا بأن الكلمات تدل على اسم الرب أو اآللهة وهذا مـا أسـعدهم ،                    

  . )4(. " فهذه البالد عرفت اآللهة ووحدتها منذ زمن 
كما ورد ما يشير إلى أهمية دراسة التاريخ من أجل أن يفهم اإلنسان حاضره ومستقبله بعـد     

هل تعرفون أيـن يقـع وادي نطـوف ؟ هـل            : " أن يستوعب ماضيه فقد ورد على لسان الراوي         
فون أشكال النطوفيين ؟ هل تعرفون في أية        تعرفون أين بدأت الحضارة على هذه األرض ؟ هل تعر         

                                                

 . 200 / 135سورة آل عمران ، آية ) 1(
  . طَاءة عاياس ِفي ِروبن عِذِه : قَاَل ِابلَتْ هنَز

فَضمها ِإلَى نَفْسه وقَبلَها فَنَِدم علَى ذَِلك , َأة حسنَاء باع ِمنْها تَمرا  َأتَتْه ِامر- وكُنْيته َأبو مقِْبل -الْآية ِفي نَبهان التَّمار 
 , لَه ذَِلك فَذَكَر لَّمسِه ولَيلَّى اللَّه عص ة ; فََأتَى النَِّبيِذِه الْآيلَتْ هالقرطبي ، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد ، ت ، : فَنَز

   184ص  . 20/ ، الجزء الرابع  القرآن امع ألحكام هـ ،  الج671

  . 75صافي صافي ، الكوربة ، ص  )2(
نسبة إلى وادي نطوف غربي القدس ، حيث كشف عن معالم هذه الحضارة وألول مرة في كهف شقبة الذي   "  )3(

الخطوة األولى على وتعتبر هذه الفترة ) م .  ق8000 – 10000( يقع على هذا الوادي وهي حضارة تعود إلى 
للمزيد . طريق المجتمعات الزراعية في بالد الشام وهي حضارة مستوحاة من حضارة سكان فلسطين األصليين  

  . 33 الدراسات التاريخية ، ص –الموسوعة الفلسطينية ، المجلد الثاني : انظر 
  . 83 صافي صافي ، اليسيرة ، ص  )4(
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وقد انسجمت هذه الدعوة مع النسـيج        )1(" فترة عاشوا ؟ هل تعرفون مهنهم وعاداتهم وتقاليدهم  ؟           
 وبساطة الناس الفكرية ومحاولة اآلخر طمـس معـالم          1967الروائي الذي يتحدث عن هزيمة عام       
 . الفلسطيني وتذويب مالمحه الحضارية 

كاتب مجموعة من العناصر األخرى التي ساهمت في بناء مضامين رواياتـه            وقد وظف ال  
 : وإثراء شكلها الفني ومنها 

 :  توظيف التراث الشعبي 
إن التراث هو النتاج الثقافي االجتماعي والمادي ألفراد الشعب ولقد ظل لفترة طويلـة يتحـدد                

ر، وأصبح التراث ال يدل علـى فتـرة         بفترة زمنية تنتمي إلى الماضي، ولكن هذه النظرة بدأت تتغي         
الحاضـر، كالعـادات    / زمنية محددة بل يمتد، حتى يصل إلى الحاضر، ويشكل أحد مكونات الواقع           

  .)2(. التي تعيش في وجدان الشعب، وتكون مجمل حياته الخاصة. والتقاليد واألمثال الشعبية
 مع اختالف الحيز الذي     وقد أسهب الكاتب في توظيف التراث حيث يظهر في جميع رواياته          

يشغله في الرواية ما ساهم في إثراء نصوصه على المستوى الثقـافي والحضـاري كمـا أن هـذا                   
التوظيف يضفي األصالة والعراقة على هذه النصوص ويخلق شعوراً حميماً مع المتلقي الذي يشعر              

 .وكأنه جزء من النص من حيث كونه ينبش في ماضي ثقافته وتقافة أجداده 
يعمد إلى التراث وينغمس فيه ويتفاعل معه ويجرده ويلبسه ثوب الحياة المعاصرة            " فالكاتب  

وغير ذلك من أمور ترينا أنه يتحدث عن ملحمة شعبية قد استقت شخوصها مـن عمـق التـاريخ                   
  . )3(. "  بأساطيره وعقيدته التي يؤمن بها المجتمع إلى حد ما 

الجتماعي والثقافي في تصوير عمق انتمـاء اإلنسـان       وقد ساهم استحضار الكاتب للتاريخ ا     
للمكان وانسجامه مع بشره وحجره وشجره ، ونالحظ أن كثافة التوظيف التراثي قـد ازدادت عنـد                 
الكاتب بعد اتفاق أوسلو وكأنه في ذلك  يعمد إلى نوع من الحمايـة للـذاكرة الشـعبية أو محاولـة                 

 .  للمصادرة والطمس لتنشيطها في الوقت الذي يتعرض فيه المكان
كلوحة تراثية ناطقـة حيـث األغـاني الشـعبية واألمثـال            ) اليسيرة  ( وقد ظهرت رواية    

فنص اليسـيرة   " واألعراس والموروثات األخرى التي تناغمت مع جو النص وأثرت داللته الثقافية            
 االجتماعيـة    إلـى أبعـاد حياتنـا      – الكاتب   –يحتفل احتفاالً خاصاً بالموروث الذي نفذ من خالله         

  . )4(. " والسياسية ويحاول أن يكون وثيقة وشاهداً ويحاول البعد التراكمي فيه أن يتنبأ بالمصير 

                                                
  . 7 صافي صافي ، الكوربة ، ص  )1(
   .21  محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية العربية ، ص  )2(

  . 39 نادي ساري الديك ، عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية ، ص  )3(
  . 15، الحياة الجديدة ، ص " اليسيرة "  جمال يونس ، قراءة في رواية صافي صافي  )4(



 149

فاألغنيـة  "  في هذه الرواية رافداً أساسياً من الروافد التراثية ؛           األغاني الشعبية كما شكّلت   
ة النفسية التـي تهـيمن هـذا        الشعبية هي مرآة المجتمع بكل تفاصيله وتشكل انعكاساً واضحا للحال         

ومن هنا نجد توظيف األغنية الشعبية في مختلف المناسبات كـالزواج ، والشـهادة                )1(. " المجتمع  
 : والكشافة ، والهتاف الشعبي الذي يندد باالستعمار ومنها 

 مستعمر ارحل عنا          واال بتشوفوا منا 
 به يا ويل اللي نحاربه          بالسيف نقطع شار

 البالد بالدنا                 واليهود كالبنا  
 )2(. بنمشي دقة دقة             وبراسه نحط طلقة 

 رافداً آخر من روافد التراث في الروايات ما زادها حيوية وأعطاها            األمثال الشعبية وشكلت  
وهي ترجمة صـادقة    فاألمثال هي ذاكرة الشعوب وحافظة تجاربهم وخبرة أجيالهم ،          " بعداً واقعياً؛   

 .  )3(. " للحس الشعبي المصاغ اللهجة المحكية 
وقد شكلت األمثال واألغاني الشعبية جزءاً من النسيج السـردي ، وال تُشـِعر بالغرابـة أو           
اإلقحام ، بل جاءت أحياناً كنوع من التمهيد لحدث فني قادم كما حدث عندما قال ابن المختار عندما                  

ليستنتج القارئ من خاللها أن االبـن    )4(" الحي أبقى من الميت   " و  " ا مات   اللي خلف م  " قتل أبوه   
 . سيسلك طريق أبيه من حيث االهتمام بمصالحه الخاصة واتباع مبدأ االستغالل والتبعية لألقوى 

عنـدما  ) الصعود ثانيـة  ( وقد كثَّف الكاتب من توظيفه لألقوال واألمثال الشعبية في رواية        
ر موقف عامة الناس من النظام ، فقد ورد ذلك على شـكل مجموعـة مـن األقـوال      أراد أن يصو  

لينسـجم ذلـك مـع       ) . 123 – 119( واألمثال الشعبية التي بلغ عددها ثمانية أمثال من الصفحة          
  .)5("بوس الكلب من فمه لتأخذ حاجتك منه " شعبية لسان حالهم وثقافتهم  ومن ذلك 

العصفور الحذر يقع فـي الشـرك    " و  " قرش عند تزاحم األقدام     و ال . " والحيطان لها آذان    
وقد جاءت هذه األمثال مطابقة للموقف ومعبرة عنه بشكل مختزل ودقيق ما يـدل علـى      " . الضيق  

 . ثقافة الكاتب الواسعة في التراث الشعبي 
جاءت أهمية التـراث الصـوفي فـي    "  في أعمال الروائي حيث     التراث الصوفي كما ظهر   

بحياة اإلنسان الداخلية والخارجية فالتجربة  ياة المعرفية لإلنسان، وخاصة في األدب نظرا لصلتهالح
الصوفية، فكالهما يحاول أن يمـس بخطابـه بـواطن الـذات      األدبية ال تختلف كثيرا عن التجربة

                                                
   . 53ية الشعبية في فلسطين واألردن ، ص صعبد اللطيف البرغوثي ، األغاني العرب  )1(
  .68 صافي صافي ، اليسيرة ، ص )2(
 . 7أحمد حجازي ، موسوعة األمثال الفلسطينية ، ص   )3(
  . 63، ص .  س .  صافي صافي ، م  )4(
    .199صافي صافي ،  الصعود ثانية ، ص   )5(
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 كـل مـن   وخلجاتها، وروحانياتها،  كما أن الذات اإلنسانية تجد في اإلنسانية، ويعبر عن مكنوناتها
  .)1(. " الفن والتصوف تعويضا لها عن همومها اليومية 

و )  شـهاب  ( ويبرز هذا التوظيف من خالل شخصية الشيخ عبد النبي  في كل من رواية       
، حيث وردت مالمح الصوفية في سلوكه من حيث لجوئه إلى العزلة والتأمل حيث ورد               ) اليسيرة  ( 

منزوى له ، يقضي فيه معظم وقته ، يأكـل ويشـرب وينـام             كان هذا البيت    : " على لسان الراوي    
الخلوة هي صفة ألهل الصفوة والعزلة من أمارات        " حيث يعتقد الصوفيون أن     "  )2(. " ويصلي فيه   

الوصلة كما أن لها فوائد منها، السالمة من الغيبة والرياء والنفاق واالشتغال بزينة الـدنيا ولهوهـا                 
وهو معتقد ديني    " تأثير الثقافة الطاوية   كما نالحظ    )3(. " ستنباط الحكمة   والتفرغ للنظر في العلم وا    

قديم ظهر في الصين ، ويؤمن أن اإلنسان إذا استثمر وضع السكون والجلوس جلسة اليوغـا مـع                  
خمول عقلي فإنه يستطيع أن يتواصل مع القوة الكونية ، وتصبح له قـدرة خارقـة للتـأثير علـى                    

  ويظهر ذلك في لجوء الشيخ عبد النبـي إلـى الصـمت              )4(. " شفاء أيضاً   اآلخرين وقدرة على ال   
كان يكفي أن يجلس صاحب المشـكلة    " واالرتداد إلى الذات في عالجه للخالفات بين أهالي اليسيرة          

هناك ويشارك الشيخ عبد النبي صمته وتأمله ليعود صافي الذهن مرتاح البـال ، وإذا مـا حـدثت                   
 كما تظهـر فكـرة الحلـول         )5(. " ذهابهما إلى الزاوية كاٍف لصفاء النفوس       مشكلة بين اثنين فإن     
، وذلك في قول الشيخ عندما توجه إليه أهالي البلدة محـاولين النيـل منـه                 )6(واالتحاد الصوفية       

  .وإيذائه
 اهللا فينا وفي الفقـراء أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، وأعوذ باهللا من كل أثاٍم عجول ،      " 

، اهللا حامينا ومبعد األشرار عنّا ، عجيز مسكين ، والمسكين ال تقربه ، اهللا يحميه ويحمي كـل                   منا  
 ونالحظ أن الكاتب قد انطق الشخصيات الصوفية بلغة شـعرية تـذكرنا بالشـعر               )7(. " من يحبه   

تهـي بـه   الصوفي من حيث األلفاظ والبناء الفني ، فالشاعر الصوفي كثيراً ما يكرر اللفظ الـذي تن             
 : جملته الشعرية ونالحظ ذلك في المقطع السابق 

  ال تقربه والمسكين      مسكين عجيز 
                                                

 )االنترنت  : (  وذناني بوداود ، جمال الغيطاني والرواية الصوفية )1(
1176=php?id.article/com.sufism-islamic.www://http   

  . 24 صافي صافي ،  اليسيرة، ص  )2(
  . 194 أحمد النقشبندي الخالدي ، الطرق الصوفية ، ص  )3(
  . 106 ص  وهدان عويس ، أديان البشر ،  )4(
  . 25، ص . س .  صافي صافي ، م  )5(
 فاالتحاد يعني امتزاج الذات اإللهية بالذات اإلنسانية حتى يصيرا شيئاً واحداً أو هو االستهالك الكامل في اهللا  )6(

  . 138نيكلسون رينولد ، الصوفية في اإلسالم ، ص : والفناء عما سواه ، للمزيد انظر 
  . 32يسيرة ، ص  صافي صافي  ، ال )7(
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 )1(.  كل من يحبه ويحمي      يحميــه اهللا 
الذي ينتقد فيه سلوك الناس وإيمـانهم بالسـحر     " عبد النبي   " كما ورد ذلك في نشيد الشيخ         

 : والشعوذة 
 )2(.    ما   هو   عاقل لمجنونوا         مجنونالعاقل  ما  هو 

 : ومن ذلك قوله " الحالج " وقد وردت هذه الخاصية الفنية في أشعار 
  أنا       نحن روحان حللنا بدنا    ومن أهوى من أهوىأنا 

 .)3(أبصرتنا   أبصرته            وإذا أبصرته فإذا أبصرتني 
 : كما ورد في قوله 

 في قتلي حياتي اقتلوني يا ثقاتي         إن 
 .  )4( في مماتي   وحياتي     حياتي ومماتي في 

 
 : توظيف األسطورة 

اهتم الكاتب باألسطورة اإلنسانية جاعالً منها حلقة وصل بين الفكـر المحلـي واإلنسـاني               
وقـد اهتمـت الروايـة      . " فأعطى رواياته بعداً ثقافياً وإنسانياً ساهم في عمق الرؤيا وشمولية الفكر          

بية بتوظيف أسطورتها الخاصة في بعض األحيان ،كما أنها استعادت بوعي للعديد مـن أدوات               العر
في بنائهـا   ) اليسيرة  ( وقد اعتمدت رواية  . )5(. " األسطورية وأعادت صياغتها في المعادلة الجديدة     

ـ    اريخ الفني على األسطورة ومزجها بالواقع، ولم يكن ذلك كرد فعل على صدمة الواقع وتداعيات الت
. " المؤلمة فقط وإنما كان ذلك محاولة من الكاتب لصياغة أسطورة فلسطينية محلية محورها المكان             

وقد جاء التوظيف األسطوري فيها مالئماً للفضاء المكاني الذي انتقاه الروائي ألحداثـه حيـث          .  )6(
 . سكان الريف وما يالزم أهله من طيبة وسذاجة وإيمان مطلق بالغيبيات 

  
تعرية الواقع السياسـي العربـي وللكشـف عـن            "  لجأ الروائيون لألسطورة من أجل     وقد

مرجعيات االستبداد المهيمنة من جهة، ثم لتفكيك بنية المجتمع والوعي االجتماعي العربيين من جهة              

                                                
 .   المكان نفســه )1(
  . 87، ص . ن .  صافي صافي ، م )2(
  .29كامل مصطفى الشيبي ، ديوان الحالج ، ص  )3(
  . 62، ص . ن .  كامل مصطفى الشيبي ، م ) 4(
  . 363 مصطفى عبد الغني ، االتجاه القومي في الرواية العربية ، ص  )5(
األدب : ة ، لماذا اليسيرة ، ورقة مقدمة في المؤتمر األكاديمي األول بعنوان  صافي صافي ، شهادة ذاتي )6(

 .  ، جامعة بيرزيت ، رام اهللا 1997 / 5 / 18الفلسطيني بين المنفى واالحتالل ، 
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يقـول المثقفـون   : " ونالحظ التوظيف األسطوري في سبب تسمية اليسيرة بهذا االسم           .)1(. " ثانية  
أي الربـة والسـيدة   ) أشيرة البحر (   وهي خالقة اآللهة ، وهي  )2() أشيرة  (  اسمها األول كان     بأن

 )3(" العظيمة ، وعندما احتل البعل مكانته الرفيعة ، وأصبح خليفة ، أصبحت زوجة له بحكم اإلرث                 
زل ،  حيث تقضي األسطورة أن عشتار عندما ولدت ابنها ، شقها الذكري الكـامن فيهـا منـذ األ                 . 

تزوجته لتخصب نفسها به فتستعيد إلى نفسها قوتها اإلخصابية الذاتية التي أطلقتهـا نحـو الخـارج             
  .)4(. " ولذلك كان اإلله االبن زوجاً أو حبيباً في نفس الوقت 

ومن هنا نجد أن الروائي قد تعامل مع األسطورة على أنها مادة خام قدمها داخـل الـنص                  
همت في إنضاج الوعي المعرفي حيث اعتمد الروائي علـى خلـق مكـان     الروائي برؤيا مغايرة سا   

 . أسطوري مؤسس على متن سابق ماثل في الذاكرة عبر مخزون تراكمي 
أبي " وبرزت األسطورة في مشهد احتراق اليسيرة بعد ارتكاب المعاصي واآلثام في عرس             

 وكيف أحرقهمـا اهللا الرتكـاب       في التوراة ) سدوم وعمورة   "  ( عمي والظبع  والتي تذكرنا بقصة       
حيث ورد في ذلك مشهد احتراق       . )5(. " الخطايا الكبيرة فأحرق اهللا المدينة ونجى منهم أسرة لوط          

ظلوا على هذه الحال حتى غياب الشمس واحمرار خديها ، فإذا بقذائف حارقـة توجـه                : " اليسيرة  
نساء واألطفال والشباب ، احترق بعضـهم  نحوهم ، اشتعلت النيران ، وأصابت كثيراً من الشيوخ وال   

ونجـد أن األسـطورة هنـا ليسـت       .  )6(" ، وأصيب بعضهم ، وفلت من الموت من تبقى منهم        
 )7(. "  هي أسطورة القيم التي تقدم نمط الحياة في القرية وتبدو كأنها لوحة متكاملـة   " استطرادية بل   

 . 
 

 :  الجنس دائرة
خدمة الحبكة الروائية واألحـداث ، ووسـيلة   : ألغراض منها وقد جاء توظيفه في الروايات    

فنجد أن الكاتب يتطرق إلى اإلشارات الجنسية كـي يعبـر عـن مواقـف         . لتعميق العمل الدرامي    
                                                

 )االنترنت (:  نضال الصالح ،  المستوى األسطوري في رواية حبرا إبراهيم جبرا  )1(
htm.jabrae/searshes/com.nidalsaleh.www://http 

توصف بأنها آلهة " . عناة " و " إيالت " وهي والدة كل من " أيل "  آلهة عبدت في أوغريت ، زوجة اإلله  )2(
حسن نعمة ، موسوعة : نظر للمزيد ا. الثروة ، وفي بالد كنعان تعتبر ربة الخصب وتسمى الخالقة وأم األرباب 

  . 146ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ، ص 
  . 26 صافي صافي ، اليسيرة ، ص  )3(
  . 175فراس السواح ، األلوهة المؤنثة وأصل الدين األسطورة ، ص :  للمزيد انظر  )4(
  . 13غالي شكري ، أزمة الجنس في القصة العربية ، ص   )5(
  .  68، ص .  س  .  صافي صافي ، م )6(
  . 1998 / 4 / 16 إبراهيم الفني ، مفاتيح صافي صافي واليسيرة ، جريدة األيام ،  )7(
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الشخصيات أو يعمد من خالل هذه اإلشارات إلى التشريح النفسي لها  ، فنجد مثل  هذه اإلشارة في                   
بر الشخصية المحورية عن عجزها وقهرها بسبب واقع ضعفها         ،حيث تع )  الحاج إسماعيل   ( رواية  

حلم بأن مـن فـي   : " الجديد ، والذي عبرت عنه في حلمها الذي يعكس حقيقة مشاعرها في الواقع        
الغرفة كانوا يمارسون اللواط معاً وأن واحداً اقترب ليحاول معه ، استيقظ من النوم ، استجمع كـلّّ                  

أتمارسون اللواط معاً وتريدونني اآلن ، أال تعرفون من أنـا ؟            ! ني مثلكم   أتحسبون: قال  .... قواه ،   
 كما نراه يوظف مشهداً جنسياً لخدمة معنى يقصده          )1(. " أنا من لم يتغلب عليه كل أهالي بيت نباال          

والذي قصد من خالله اإلشارة إلى وضوح القرية ، ليساهم ذلـك            ) اليسيرة  ( ، كالمشهد في رواية       
م صورة المكان المتخيل الذي تنعدم فيه األسرار، وتتهاوى فيه الحواجز بين الناس ،وقد ورد               في رس 

كانت الكثير مـن الفتيـات يخجلـن مـن          : " ذلك في مشهد اغتسال فتيات القرية في عين الصافي          
 على إزالة   لأجسادهن العارية ، فكن يطلبن أن تستحم كّل بنت وحدها ، لكن وجود فظيعة بينهن عم               

 ويمضي الكاتب في اسـتطراده حـول   )2(" كلنا نملك ما نملك فلماذا الخجل ؟     : هذا الحرج إذ قالت     
فاليسـيرة يميزهـا    : " ذلك المغزى ليصل إلى المباشرة في التعبير عما يريد من ذلك المشهد بقوله              

تساوي شـيئاً ،  عريها ، إنها عارية أمام سكانها ، وعارية أمام اآلخرين ، وإنها بدون هذا العري ال               
 كما أن الكاتب قد قصد من بعض مشاهد العـري  )3(. " بل تصبح شيئاً آخر غير الذي يعرفه الناس      

 ومن ذلك إسهابه فـي الحـديث عـن          )4(. " اإليحاء بأنه سيقوم بتعرية حقائق معينة       " في الرواية   
 . الوعي السياسي واالجتماعي وربط ذلك بأسباب الهزيمة 

فقد جاءت اإلشارات الجنسية مباشرة لتعبر عن انغمـاس النـاس           ) هاب  ش( أما في رواية    
هـذا  " شهاب  " بالشهوات واهتمامهم بمصالحهم الخاصة وعدم اكتراثهم بالهموم الجمعية ، وقد مثّل            

االتجاه فكانت عقوبته من مثل جرمه وذلك باالعتداء الجنسي عليه من قبل بعض الشبان في المدينة                
. ته األسطورية ، ويتعرى من زيه القيادي ، ولتظهر حقيقته الضعيفة والمقهورة             لتسقط بعد ذلك هال   

رمزية لتكشف عن األمـل الـذي علقتـه أجيـال           ) الكوربة  ( وقد جاءت هذه اإلشارات في رواية       
 ، حيث يرى الراوي ماسورة المدفع بأنها عضو         1967الالجئين على التدخل العربي في حرب عام        

 . جيال الالجئين الحياة ذكري سيعيد له وأل
ومن هنا نالحظ أن توظيف اإلشارات الجنسية في الروايات لم يأت عارضـاً وإنمـا جـاء                 

وقد .  ليعبر عن قضايا فكرية وسياسية تساهم في شد عضد الرواية ويثري داللتها وينوع في لغتها                
ة فرأوا أن الجسد اإلنساني     الذين ربطوا بين الجسد والحري    "   نهج الروائي في ذلك منهج الحداثيين         

                                                
  . 45 صافي صافي ، الحاج إسماعيل ، ص  )1(
  . 42 صافي صافي ، اليسيرة ، ص  )2(
  . 43ن ، ص .  صافي صافي ، م  )3(
  . 15 جريدة الحياة الجديدة ، ص  تحسين يقين ، اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني ، )4(
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. " ينشد الحرية دائماً والحرية تبدو لنا مطلباً ذهنياً مجرداً هي في نهاية التحليل حرية ينشدها الجسد                 
)1(    . 

 
 :  داللة العنوان وصورة الغالف في الروايات 

 ) : الحاج إسماعيل ( رواية  •
اً لروايته يعود إلى تأثره بالمعانـاة        يشير الروائي إلى أن سبب اختيار الحاج إسماعيل عنوان        

التي ألمت بسيدنا إسماعيل عليه السالم بعد طرده وأمه إلى بئر السبع ، ومن ثم إلى مكة المكرمـة                   
واعتقدت أن ما حدث لسيدنا إسماعيل أثـر        : " حيث تم اكتشاف بئر زمزم بمعجزة إلهية حيث يقول          
 حيث كان عصبي المزاج ومعتزاً بنفسـه فـي          على نفسيته ، وصرت أرى هذه النفسية في والدي ،         

ذات الوقت ، وهذا هو حال المظلوم فإسماعيل هو المطرود ، وهو المبعد  وهو الذي ينكـر عليـه                    
" ورحت أرى هذا التطور الهائل الذي تم منذ فجر التاريخ حتى وصل   إلـي أنـا ابـن      .... أصله  

ول هذه الشخصية التي كابدت بمفردها أهـوال          وهكذا تدور جميع األحداث ح      )2("  الحاج إسماعيل   
الهزيمة  وذاقت مرارة التشرد والحرمان واعتمدت على قواها الذاتية السترداد ما تبقى من كرامتها               
بعد الهزيمة ، وما تزال هذه الشخصية تعاني من خالل توارث األبناء واألجيال القادمة لهذا الظلـم                 

ب الذي ما زال يحاول رغم كل معـاني القسـوة اسـترداد             األمر الذي ينطبق على عموم هذا الشع      
ومن هنا نرى التطابق بين الخاص والعام وارتباطه بفجر التـاريخ علَّنـا             . كرامته وحقه المغتصب    

"  تحمل اسم الرواية وقد رسمت ألف            صورة الغالف وتظهر  . نفلح في استقراء القادم في المستقبل       
ا عصا أخرى ، أما العصا األولى فقد تشـققت مـن طرفهـا              على هيئة عصا يتفرع منه    "إسماعيل  

العلوي في إشارة لما أصاب جيل اللجوء األول من إعياء بسبب ما واجهه مـن أهـوال الصـراع                    
وبسبب تأثير الزمن عليه ، أما العصا الثانية فتبدو سليمة ال يبدو عليها تخريب الـزمن وال تخفـى                   

اومة وفرض الهيبة أمام المجتمـع ، ويرمـز الـتالزم بـين             داللة العصا وما تمثله من وسيلة للمق      
 .العصوين إلى توارث األجيال لمجموعة من العادات واالعتقادات 

 
 )    الحلم المسروق ( رواية  •

لقد شكلت الرواية مجموعة من األحالم المسروقة والتي شملت جميـع الشخصـيات دون اسـتثناء                
رخة بأبعادها المختلفة ، الفلسطيني والعربـي والعـالمي          هذه ص : " ويعلق الروائي على ذلك بقوله      

على كل هذه األبعاد سِرق حلمنا ، من سينقذنا من العرب ؟ من سيناصرنا من العالم ؟ لقـد تمـت                     

                                                
  . 124، نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية  ، ص مجموعة مؤلفين) 1(
  . 23، ص 1995، 161 صافي صافي ،  السلطات االجتماعية واألدبية وعالقتها باألدب، مجلة الكاتب، عدد  )2(
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فالمسروق ال بد من عودته ، أما الضائع فقد يعود          " ضياع  " وال أقول   " سرقة  " سرقة الحلم ، أقول     
  .)1(" وقد ال يعود 

 المسروق األول يظهر من خالل الراوي مروان حيث خسر جميع أموالـه ومدخراتـه فـي                 فالحلم
الكويت كما فقد ابنته على مشارف الوطن ، وقد تمت سرقة حلمه في العيش الهانئ الهـادئ ليعـود       
ويقاسي شظف العيش في المخيم ، كما سرقت أحالم خالد  في تحقيق العدل وإقامـة السـالم عـن                  

لتفاوض من قبل اإلسرائليين كما ساهم  البرجوازي  في سرقة حلمه بإثبات براءته              طريق الحوار وا  
أما نجوى فقد سرق حلمها في حياة زوجية مطمئنة بعد اغتيال زوجها ،             . من الذنب الذي لم يقترفه      

وسرقت أحالم  فضاء  بأن يعيش طفولة بريئة وآمنة في ظّل والديه فنراه يتحمل عـبء النضـال                   
األسرة منذ نعومة أظفاره ، وعبد القادر قد  سرق حلمه في العودة إلى وطنه بعد أن فقـد      ومسؤولية  

 جميع أفراد أسرته في ملجأ العامرية كما فقد أمواله وبيته في الكويت 
إنها حقاً رواية األحالم اإلنسانية المسروقة ، وصراع اإلنسان من أجل استعادة هذه األحالم في ظّل                

 علـى شـكل خطـوط      وتظهر صورة الغالف   .سارق وصرخة المسروق وتمرده     استمرار سطوة ال  
طولية وعرضية تمثل حالة الضياع والتشتت التي تصيب المناضل الفلسطيني حين يضطر إلى ترك              
مسؤولياته الوطنية واالنشغال بمشاكل داخلية ومؤامرات تعمل على محاصرته وتؤدي به إلى حالـة              

يتخلى عنه ذلك المجتمع الذي لطالما ضحى مـن أجـل حريتـه ،           من العزلة واليأس خاصة عندما      
وتشير الظالل الموزعة في جميع االتجاهات إلى حالة الحزن واالنكسار التـي تصـيب المناضـل                

عندما وجد المناضل خالد نفسـه       إلى هذه الخطوط   وقد تمت اإلشارة  .  بسبب هذا الظلم الواقع عليه      
ثم ما لبث أن بـدأ برسـم خطـوط          : " راءته من ذنب لم يقترفه    مضطراً للمثول أمام لجنة إلثبات ب     

 " .، جالت نظراته في أنحاء البيت وكأنه يبحث عن شيء ضائع...... عرضية وطولية
 
 )  الصعود ثانية ( رواية  •

أن اإلنسان يسعى نحو الكمال في كّل شـيء         : " لقد دارت الرواية حول محور أساسي وهو      
غي أن يتدهور إلى التناقض حيث القاع ، فإذا لم يقدر أن يكـون فـي                أما إذا حصل خطأ ما فال ينب      

 وقد ورد ما يؤكد هذا المعنى على لسان ماجد في عدة مواضـع فـي                )2(" القمة فليس معناه اليأس     
ال أريد أن أسقط إلى القاع ، لقد هويت عند سفح الجبل وسأحاول الصعود ثانية  كل                 :" الرواية منها   

ا كانت تصب في اتجاه واحد ، ال خيار أمامي سوى الصعود  ، ربما لن أصـل                  المرارة التي عشته  

                                                
  . 1994 / 11 / 10اة الجديدة ، العدد األول ،  صافي صافي ،  أتساءل من الذي سرق أحالمنا  ، جريدة الحي)1(
تحسين يقين  ،  رصد ظاهرة استدعاء الماضي وظواهر أخرى ، مجلة دراسات ، العدد السابع والثامن ،   )2(

  .70 ، ص 2001
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 ونجد أن الرواية قد بدأت بمشهد السقوط وتداعياته وأسبابه ثم بدأ الكاتـب              )1(." إلى القمة ، ال يهم      
بحشد أسباب الصعود ويغذي الشخصية بها حتى نشاهدها تصعد على مراحل لتصل إلـى النضـج                

اذ القرار والمعارضة وقد راعى الكاتب في رسم مراحل السقوط والصعود التـدرج    والقدرة على اتخ  
لوحـة  المنطقي المقنع مما شكّل تمهيداً فنياً مبكراً لنهاية الرواية وزاد من مساحة الواقعية فيها  أما                 

فمحاولـة  ... لمن يتأملها جيداً عبارة عن وجه إنسان تحت مستوى خطوط صـفراء             "  فهي   الغالف
فـي البحـر حيـث      : ود ثانية في مجال الحياة المعنوية يالئمها هذا الرمز في البحر واللوحة             الصع

 أما الخطوط الصفراء فترمز إلـى حالـة        )2(" وكذلك في الجبل حيث الطموح نحو القمة        .. الغرق  
 . اإلعياء والضعف التي واجهت الراوي أثناء رحلة الصعود 

 
 )  اليسيرة ( رواية  •

الت عنوان اليسيرة لتعم كل تفاصيلها، فقد دلت علـى المكـان والشـخوص              لقد شملت دال  
وانبعثت األحداث من خاللها، وقد ورد ذلك في أكثر من موضع في الرواية فقد ورد مـن ضـمن                   

يقول الحاج مسعود مثلما قال أبوه بأن اسم اليسـيرة     " - المكان   –التفسيرات المختلفة السم اليسيرة     
 سهل ، وبما أن اليسيرة تقع ما بين السهل والجبل فإن اسمها جاء ليـدل علـى                  تم اشتقاقه من كلمة   

 كما أشار الشيخ عبد النبي بأن اسمها ربما جاء من كلمة اليسر بمعنـى               )3(." طرف السهل وبدايته    
البركة والسهولة ، وقال بأن هذه البالد كانت وما تزال محط أنظار الكثيرين ، وهذه البالد ما تـزال              

فاليسـيرة هـو    : "   أما موقعها بالنسبة للقاطنين فيها فقد ورد كما يلي          )4(." ل من حكم إلى حكم      تنتق
وهم يعتبرونهـا مركـز العـالم       .... االسم العامي لألسيرة فهي تأسر الناس بموقعها وبالسكن فيها          

 التناقضات    كما أنها يسيرة حيث استطاعت أن تجمع بين         )5(" ويعتبرون القرى المجاورة أقل مرتبة      
" ويـأتي ضـمن وصـفها       الفكرية عبر السنين الطويلة دون خالفات داخلية جدية تهدد وجودهـا            

ويستطيع أهل اليسيرة نفسها والقرى المجاورة أن يتفهموا معنى اليسيرة في أهلها، ألم تحافظ البلـدة                
وعجيز والشيخ  وفظيعة والحاج مسعود    ) أبا عمي   ( على وجودها طوال السنين الطويلة وهي تجمع        

   .)6(." عبد النبي 

                                                
  . 110 صافي  صافي  ، الصعود ثانية ، ص )1(
  . 71، ص . س .   تحسين يقين ،   م  )2(
  . 27يسيرة  ، ص صافي صافي ،  ال )3(
 .المكان نفســـه   )4(
 .  27صافي صافي ،  اليسيرة ، ص  )5(
 . 29،  ص.  ن . صافي صافي، م   )6(
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لترسم أحداثاً  " شخوصها  " قد أنعكس على قاطنيها     " المكان  " ومن هنا نجد أن تميز اليسيرة       
. متميزة عبر األزمنة المختلفة وسيبقى ذلك مالزماً لها حتى يرث اهللا تعالى األرض ومـن عليهـا                  

سيرة في أعاله وأسفله في إشـارة  على شكل إطار مزخرف ويظهر اسم الي      صورة الغالف  وتظهر
وهو أحد األشكال الثقافيـة التـي       "اليسيرة  " إلى الشكل التراثي الذي يلعب دوراً هاماً في حياة أهل           

 حيزاً هاماً في فكر أهل القرية الفلسطينية ، وتتوسط اإلطار دوائر سبع تبدأ من               - وال تزال  –شغلت  
 حيـث  -  )1( الكون وفق نظرية االنفجـار الكـوني    دائرة صغيرة قاتمة ،وهي التي تعبر عن بداية       
  أما العدد سبعة فال يخفى ما له من أثر في الفكـر          -تذهب الرواية إلى أن اليسيرة هي بداية الكون         

"  البشري ، فهو رقم قد تمتع بمنزلة خاصة عند الكثير من األمم والشعوب على اختالف معتقـداتها                  
 ما يشير إلى االهتمام بهذا العدد وإعطائه مدلوالً خاصاً يـوحي            فنجد  في التراث العربي اإلسالمي     

القرآن الكريم والسنة الشـريفة ،   : من ذلك ما ورد في أهم النصوص اإلسالمية         . بالتكريم والقداسة   
وأكرم نبيه بالسبع المثاني ، وهي سورة الفاتحـة         . نذكر من القرآن أن اهللا خلق سبع سموات طباقاً          

ها السبع ، وقد ورد العدد سبعة في كثير من العبادات  فالطواف حول الكعبـة سـبع                  داللة على آيات  
مرات والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات ، كذلك رمي الجمرات ، وليلة القـدر مرجحـة فـي          

  .    )2(." السابع والعشرين من شهر رمضان 

 
 ) شهاب ( رواية  •

سنة ال خضرة فيها أو     : يصدعه سواد ، وسنة شهباء      بياض  : ورد في المعجم المحيط معنى الشَّهب       
جرم سماوي يسبح في الفضاء فإذا دخل فـي         :  وورد معنى الشهاب في المعجم الوسيط        )3(ال مطر   

ونجد أن هذه المعاني قد اجتمعت في شخصية البطل  فهـو      . )4(. جو األرض اشتعل وصار رماداً      
لنهاية عديم األثر أو الفائدة ، وهو رغم الهالـة القدسـية            ذلك الوميض الذي يشد االنتباه ولكنه في ا       

والقدرة الخارقة التي حاول أهل اليسيرة أن يضفوها عليه إال أن حقيقته البائسة تنجلـي أمـام نـور        
وقـد ارتبطـت هـذه      . الحقيقة ، إنسان بائس ، أناني ، لم يهتم يوماً بصالح الناس ولم يعبأ بآمالهم                

وقـد  . حدث الروائي منذ لحظة االنبهار واالنجذاب وحتى لحظة السـقوط        الشخصية بكل تفاصيل ال   
انطلق الصراخ من وسط السـاحة      : " ورد في وصف سقوط الشخصية ما يشبه سقوط الشهاب تماماً         

وعال مع الهواء الساخن بخار الماء المتصاعد عمت الفوضى وسط الساحة والناس حيـارى فيمـا                
                                                

 2007 / 8 / 13:  ، جامعة بيرزيت ، رام اهللا ) مقابلة شخصية (  صافي صافي ، السيرة والنشأة ،   )1(
  )االنترنت ( : العدد سبعة في التراث العربي واإلنساني )2(

 index/pages/com.yabeyrouth.www://http  
  .  96،القاموس المحيط ، ص )  هـ 817: ت)  (مجد الدين محمد بن يعقوب(   الفيروز أبادي  )3(
  . 522إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، ص   )4(
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صلة الوثيقة بين عنوان الرواية ومضمونها حيث رصـدت انطـالق           وبذلك تتحقق ال   )1(. " يفعلون  
. شهاب وما يرافقه من لمعان وانجذاب الناس نحوه حتى سقوطه وعدميته تأثيره وانطفـاء جذوتـه               

 على هيئة شهاب ناري مشع ، يخرج من منطقة مظلمة ليكون األكثر بـروزاً        وتظهر صورة الغالف  
حدث أثراً هائالً حتى إذا ما انتهى مساره إلى األرض كان تراباً            في اللوحة ، ويعطي انطباعاً أنه سي      

وغباراً ال أكثر ، وهو المعنى العام الذي أراده الكاتب من روايته ؛ فالهالة التـي يرسـمها النـاس                    
لبعض األشخاص ويبنون عليهم اآلمال ويربطون بهم المصائر ما هي إال هالة مؤقتة زائلة كـزوال                

 .ط بعد وصوله إلى األرض دون أن يترك أثراً إشعاع الشهاب الساق
 
 )  الكوربة ( رواية  •
 لفظة عامية دارجة في فلسطين تعني المنحنى ، فهل تتحدث الرواية عن" هي  و

 . )2(" منحنى معين في الجغرافيا أ والتاريخ أو المجتمع أو الذاكرة ؟ 
الجهـد  فـراد واسـتنهاض   لقد قامت الرواية على فكرة مركزية وهي التركيز على دور األ       

 الذي يؤهلهم الجتياز المنعطفات والتحديات السياسية التي تؤثر فـي التـاريخ والجغرافيـا               الشعبي
وقد جاء في الرواية بعد أن      . والمسيرة اإلنسانية ، ومن هنا جاء توظيف العامية في اختيار العنوان            

 فجهودهم التي بذلوها طيلة النهار ومـا راح         شعر الناس باالرتياح  : " قام كلٌّ بدوره في إنقاذ الدبابة       
 كما ورد فيها ما ينتقـد   )3(. " من الليل لم تذهب هدراً ، لقد ساهموا في هذه الحرب ، أنقذوا الدبابة        

أنا ال أحب النوم ، وال أحب النائمين ، نقضي ثلث وقتنا فيـه ، ال نفعـل شـيئاً                    " تقاعسهم وكسلهم   
 إن تجاوز األزمات واجتياز المنعطفات الخطيرة       .  )4(. " تنخفض  وأصوات الشهيق والزفير تعلو و    

في حياة الناس يتطلب جهداً موحداً والتزاماً مسؤوالً باألدوار التي يقوم بها األفـراد وهـي أفكـار                  
(  الـذي يتضـمن منعطفـين                        وتظهر صورة الغالف  . نجدها مبثوثة في كّل ثنايا الرواية     

وتبـدو صـورة   .  دالالت توحي بالمنحنى أو المنعطف الفكري والمـادي      بما يحمله من  ) كوربتين  
جندي عربي يركض في المنعطف األول في إشارة إلى هزيمة الدول العربية وانسحابها العشـوائي               

  . 1967وتركها لساحة المعركة في حزيران 
 يديه خلف   أما المنحنى الثاني فتظهر فيه صورة فالح فلسطيني يرتدي لباسه التقليدي ويضع           

أمـا  . ظهره وهو يعبر المنعطف بترو وكأنه في حالة تفكر وتدبر ألسباب الوضع الـذي آل إليـه                  
                                                

  . 92هاب ، ص صافي صافي ، ش   )1(
 / 29لصافي صافي ، منحنى المكان والزمان في فلسطين ، صحيفة األيام ، " الكوربة " علي الخليلي ،  رواية   )2(

  . 5 ، ص 2005 / 8
  . 84 صافي صافي ،  الكوربة ، ص )3(
  . 111ن ، ص . صافي صافي ، م   )4(
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 األلوان البنية والخضراء والسوداء في إشارة إلـى الريـف الفلسـطيني             اخلفية الغالف فتظهر فيه   
 مـن   ويظهر كل من الجندي الهارب والفالح الفلسـطيني وحيـدين علـى كـلّ             . وتربته الخصبة   

المنعطفين في إشارة إلى حالة التفكك وانعدام التنسيق والتشرذم ،  وهي الحالة العربية السائدة فـي                 
 . زمن الرواية 

أو ما يشبه االعتذار فيما إذا تطابق النص مع الواقع ولعلـه          " ويصدر الكاتب الرواية بتنويه     
متشابه ضـمن حيلـة التصـدير    في ذلك رغب في إثارة القارئ لإلسراع في دفعه إلى هذا النص ال            

فالمنفي بهذا المعنى هو الثابت ، والمتشابه هو األصيل األكيد ، ولعله خشي من التشابه فعـالً فسـد        
، وهي خشية حقيقيـة مؤلمـة يعرفهـا    .... الطريق سلفاً أمام قيام بعض األشخاص الحقيقيين عليه      

 . )1(. "  ي ثقافتنا العربية بشكٍل عامويصطدم بها كتَّاب السير والروايات التاريخية المعاصرة ف

وأخيراً يمكن القول أن العناوين في روايات صافي كانت وثيقة الصلة بالمضامين الروائية             
وتعمل على خلق إيحاء يستثير فكر القارئ حول المغزى الروائي ، كمـا نالحـظ سـيادة الـنمط                  

و بهذا المعنى معادل للصمود والبقاء أمـا  االسم أكثر استقراراً وثباتاً وه" االسمي فيها  وذلك ألن   
  .)2(. "  التركيب الفعلي فربما يوحي بالتزحزح وعدم الثبات 

 كما نستطيع القول أن صورة الغالف في هذه الروايات ليست مجرد صورة جميلة تجـذب        
 . القارئ وإنما هي دوماً ثقافة بصرية ترتبط بالمضمون ارتباطاً وثيقاً

                                                
 29منحنى المكان والزمان في فلسطين ، صحيفة األيام ،   لصافي صافي ، " الكوربة "  علي الخليلي ،  رواية  )1(

  . 5 ، ص 2005 / 8/ 
  . 121 يوسف حطيني ، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ، ص )2(
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 :  التالية النتائجة هذا البحث يمكن تسجيل في نهاي
لقد عاش الكاتب بين ظهراني شعبه وشهد معهم أهم األحداث المصيرية التي تحكمـت فـي      
مصائرهم ، فجاءت رواياته معبرة عن همومهم وآمالهم ، وأكسبته هذه المعايشة صدقاً في التعبيـر                

 . سياسية واالجتماعية وعمقاً في الرؤيا حين تناول صور المجتمع بأبعاده ال
استفاد الروائي من األساليب والتيارات الروائية الحديثـة وابتعـد عـن الشـكل الـوعظي           

 . والتعليمي فجاءت رواياته حداثية ومعاصرة على صعيدي الشكل والمضمون 
 تنوعت المضامين الروائية عند الكاتب ، ورغم التزامه بقضايا شعبه وطرحه للهم الوطني             

وقد ركز في هذا االتجـاه     .  أفرد حيزاً مناسباً في أعماله ليصور النسيج االجتماعي والفكري           إال أنه 
 : على عدة محاور منها 

التأكيد على أهمية الفرد ودوره في إحداث التغيير وإبراز الجوانب اإلنسـانية فـي مالمـح             . 1
 . الفرد كما ورد في الصعود ثانية و الكوربة و الحلم المسروق

 الحديث عن الغربة ومشاعر الحنين للوطن مصوراً ما يقاسـيه المغتـرب مـن               أسهب في  . 2
مشاعر االغتراب وفقدان البوصلة وظهرت فكرة الصمود في الوطن رغم قسوة ذلك ما بين              

 . وقد ظهر ذلك في رواية الحلم المسروق و الصعود ثانية. سطوره 
طحة والمدورة عن حركة    الشخصيات الروائية كانت متنوعة ، حيث عبرت شخصياته المس         . 3

تفاعل اإلنسان مع المجتمع ، كما رسم مالمح المرأة ضمن ظروف مجتمعها وأبرز دورهـا           
في بناء هذا المجتمع وتقدمه ، وعبر عن الطفولة المقموعة وحقهـا فـي العـيش الهـانئ                   

 . واآلمن 
ـ             . 4 ة التـي   برز اهتمام الكاتب بعنصري الزمان والمكان ، حيث صور أهم األحداث التاريخي

( وقد طغى المكان                . عصفت بتاريخ شعبه مبيناً تأثيرها االجتماعي واالقتصادي عليه         
على اهتمامه حيث وصف مظاهرها الطبيعية وبيوتهـا وعـادات أهلهـا وطـرق              ) القرية  

 .تفكيرهم 
استخدم الكاتب أساليب سردية متعددة ، وقد طغى استخدام ضمير المتكلم على الراوي فـي                . 5

ه ، أما الحوار فقد جاء مختزالً ومعبراً عن بواطن الشخصيات ، كما ساهم في طـرح            أعمال
 . ثقافة الكاتب وفكره 

وظّف الكاتب اللغة بمستوياتها المختلفة ما أضفى حيوية على نصوصه وساهم في اقترابـه               . 6
 . من حياة الناس اليومية
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اصة في الروايـات التـي      أسهب الكاتب في توظيف التراث واألمثال واألغاني الشعبية ،خ         . 7
كتبها بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وكأنه يعمد من خالل ذلك إلى نوع مـن الحمايـة للـذاكرة                  

 . الشعبية في الوقت الذي يتعرض فيه المكان للمصادرة والطمس
 . وظف الكاتب األسطورة والجنس محاكياً بذلك الفكر اإلنساني ومعززاً ألفكاره الروائية . 8

غم قلة نتاجه الروائي أن يشغل حيزاً في الرواية الفلسطينية والعربية وقـد        استطاع الكاتب ر   . 9
وصف األديب عزت الغزاوي أعماله أنها خارجة عن المألوف فيمـا كتـب فـي األرض                

 ، كونه يركز على الجانب االجتماعي ولم يحاول إقحام السياسة أو            1982المحتلة منذ العام    
 نستطيع الحكم على أعماله بشكل نهـائي ، كونـه مـا      ،  ولكننا ال    )1(الشعار بشكل مباشر  

يزال قادراً على إبداع أعمال أخرى قد تختلف شكالً ومضـموناً عـن رواياتـه موضـوع         
  . الدراسة 

 المشترك للروائي مع غيره من الـروائيين المحليـين بالمكـان             مالحظت الدراسة االهتما  . 10
الفلسطينية بعد توقيع اتفـاق أوسـلو ،        واألسطورة، حتى غدا ذلك سمة ظاهرة في الرواية         

 . األمر الذي يشكل بعداً هاماً لدراسة المهتمين بالفن الروائي الفلسطيني 
 والسياسية على التساؤالت التي وظَّفهـا بكثافـة   ةاعتمد الكاتب في نقده للظواهر االجتماعي     . 11

وهم ، ولم يبد فـي  وذلك في محاولة إلعادة صياغة الوعي الذي اعتراه الكثير من الوهن وال 
نقده ناقماً أو متعالياً وإنما كان بعضاً من حزمة الضوء المسلطة على المناطق المعتمة فـي                

 . النسيج االجتماعي والسياسي لشعبه من أجل مستقبل أكثر إشراقاً بإذن اهللا 
 
 




 
  یالننبیل نعیم عق

                                                
   .40 ، ص 1992،  ) 86(  عزت الغزاوي ، موانئ الرحيل ، األسبوع ، العدد )1(
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 المصادر والمراجع 
  المصادر:أوالً 

 القرآن الكريم  
 

 .  1990 اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،: ، القدس "  الحاج إسماعيل "صافي ، صافي ،   .1
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 الصحف والمجالت: ثالثاً  
 

 مجلة الكاتـب ، القـدس     " : الحاج إسماعيل   " أبو غزالة ، إلهام ، توالدية القمع لدى صافي صافي            .1
  . 1990 ،   125 عدد  :فلسطين  

مد ، الكتابة  الحرية ومواجهة اإلنهيار ، مجلة الكرمل ، مؤسسة الكرمل الثقافيـة ، رام                 برادة ، مح   .2
  .2005 ، شتاء 82 العدد :فلسطين / اهللا  

الحاج ، محمد ،  صافي صافي من الحاج إسماعيل إلى الصعود ثانية إلى أيـن ، مجلـة نوافـذ ،                .3
   .1991 حزيران ، :فلسطين / لوم ، نابلس دار الفاروق للثقافة والع ) 5( السنة األولى ، العدد 

لصافي صافي ، منحنى المكـان والزمـان فـي فلسـطين ،             " الكوربة  " الخليلي ، علي ،  رواية        .4
  .2005 / 8 / 29 : فلسطين /صحيفة األيام  رام اهللا 

قـة ،   رؤيتي الكتابية للجانب االجتماعي في الرواية ، مجلة الحقي        " صافي ، صافي  ، مقالة بعنوان         .5
  .1998 / 7 / 28فلسطين ، / غزة 

صافي ، صافي ،  أتساءل من الذي سرق أحالمنا  ، جريدة الحياة الجديدة ، العدد األول ، رام اهللا                      .6
  . 1994 / 11 / 10فلسطين  ،   / 

مجلـة الحقيقـة ،     " رؤيتي الكتابية للجانب اإلبداعي في الرواية       "  بعنوان   مقالةصافي ، صافي ،      .7
  . 1998 / 7 / 28طين ، فلس/ غزة 

 1994 / 10 / 20: فلسـطين  /النهار الثقافي ، القدس ...! صالح العطار ، محمد ،  الصعود ثانية    .8
. 

 لمؤسسة الصحفية األردنية ، عمـان      ضمرة ، محمد ، مقابلة مع صافي صافي ،  جريدة الرأي ، ا              .9
26 / 3 / 2002 .   

افي صافي ، مجلة كنعان ، مركز إحيـاء التـراث           العلم ، إبراهيم ،  بناء الصورة في روايات ص          .10
 1996. ،  79العدد : العربي ، الطيبة 

وسؤال الداللة ، مجلة صوت الـوطن ،        " شهاب  " عوض ، أحمد رفيق ، صافي صافي في رواية           .11
  .2002 ، 86العدد : رام اهللا 

  . 1992 ، 86العدد : غزاوي ، عزت ، موانئ الرحيل ، مجلة األسبوع ، القدس  .12

 / 4 / 16فلسـطين ،    / الفني ، إبراهيم ، مفاتيح صافي صافي واليسيرة ، جريدة األيام ، رام اهللا                .13
1998.  

يقين  ، تحسين ،  رصد ظاهرة استدعاء الماضي وظواهر أخرى ، مجلة دراسات ، العدد السـابع                .14
 2001فلسطين  ، /  اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، رام اهللا  ،والثامن

،  اليسيرة تروي رحلة الفلسطيني من القبول المطلق إلى الشـك النسـبي صـحيفة                يقين ، تحسين   .15
  .  1997 / 7 / 6الحياة الجديدة ،  رام اهللا ، فلسطين ،  األحد ، 
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يونس ، جمال ،  آفاق المكان في رواية الحاج إسماعيل  ،  جريدة األيام ، مؤسسة األيام للصحافة                     .16
 .1997 / 8 / 14سطين  ، فل/ والنشر والتوزيع ، رام اهللا 

ـ              .17 صـحيفة الحيـاة    " تثنائي  يونس ، جمال ،  اليسيرة نص يسرح بالمتلقي بين المكان العادي واالس
  .1997 / 7 /5فلسطين  ، السبت ، /   رام اهللا الجديدة  ،

 
 

 الرسائل الجامعية: رابعاً 
 
دمشق    جامعـة  "  لسطينية المرأة في الرواية الف )  " أطروحة دكتوراة   ( الشامي ، حسان رشاد ،       .1

  . 1997تشرين ، 
اآلخر فـي الروايـة  الفلسـطينية        "  بعنوان  )  أطروحة دكتوراة   ( عبيدات ، حسن قسيم محمد ،        .2

  .2002جامعة القاهرة ، : " المعاصرة  القاهرة 
 جامعة القـدس ،   : الفن الروائي عند ليانة بدر ، القدس         " رسالة ماجستير عليان ، محمد يوسف ،       .3

  . 2002سنة 

 
 االنترنت: خامساً 

     
 : المستنسخات النصية في الخطاب الروائي  ،  جميل حمداوي .1

66072=show&id=php?go.pulpit/arabic/com.alwatanvoice.www://http 
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2535=showitem&&id=?action/com.ewriters-arab.www://http  
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 :نـــاهض زقـــوت ، اآلثـــار االجتماعيـــة للنكبـــة فـــي الروايـــة الفلســـطينية . 4

html.social/nakba=cfm?name.khatabo/ar/Portal/ps.acrossborders.www://http 
 :  األسطوري في رواية حبرا إبراهيم جبرا ىنضال الصالح ،  المستو. 5     

htm.jabrae/searshes/com.nidalsaleh.www://http 
 : وذناني بوداود ، جمال الغيطاني والرواية الصوفية . 6
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