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أتقدـ بجزيؿ الشكر وعميؽ االمتناف ألساتذتي الكراـ في برنامج ماجستير المغة العربية وأخص 

بالشكر مشرفي الفاضؿ األستاذ الدكتور خميؿ عودة عمى توجيياتو ومتابعتو لعممي في الرسالة، 

وال أنسى أصدقائي وزمبلئي وزوجتي، كما أشكر األخوة العامميف في مكتبة القدس عمى  دعميـ 

... المتواصؿ
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ُأقرُّ أنا مقدـ ىذه الرسالة، أنيا ُقدّْمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي 

َـّ اإلشارة لو حيثما ورد في الرسالة، وأفَّ ىذه الرسالة، أو أي جزء منيا لـ  الخاصة، باستثناء ما ت

. ُيقدَّـ لنيؿ أي درجة عميا ألّي جامعة أو معيد

: التكقيع

سمير صابر عبد ا الجندم 

 25/5/2011: التاريخ
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الممخص 

ييدؼ ىذا البحث إلى استكشاؼ الكيفية التي وّظفت فييا الكاتبة الفمسطينية ديمة السمَّاف 

عناصر مف التراث الديني، واألدبي، والتاريخي، والشعبي، وقد قاـ الباحث مف أجؿ ذلؾ بإجراء 

دراسة فنية تحميمية تيدؼ إلى صياغة تصّور واضح عف درجة تأّثر الكاتبة بأشكاؿ الّتراث 

المختمفة، ومدى تفاعميا مع الواقع الفمسطيني المعاش، عبر تطور المراحؿ االجتماعية، 

والسياسية، واالقتصادية، باإلضافة إلى مسيرة الكفاح التي عاصرتيا الكاتبة، وما تناقمتو عف 

.  األجداد

عادة إحيائو والمحافظة  يعود اختياري ليذا المسار البحثي، إلى قناعة راسخة لدي بأىمية التراث وا 

عميو، وتأكيد وجوده، بوصفو أحد الركائز األساسية في ربط الفمسطيني بأرضو وماضيو، وبيويتو 

اإلنسانية والوطنية، بطريقة تساعد عمى تعزيز ثباتو في مواجية محاوالت االجتثاث والتغريب 

. لئلنساف الفمسطيني

ومف خبلؿ مراجعاتي ألدبيات البحث، لـ أجد مف درس أعماؿ الكاتبة مف قبؿ، مما منحني القياـ 

بدراسة رائدة، لـ أتحيز فييا لمنيج دراسي معيف، فقد استعنت بعدة مناىج نقدية، كالمنيج 

. الوصفي، والمنيج النفسي والمنيج األسموبي، والمنيج التاريخي

 و 1992بدأ البحث بعرض لمضاميف روايات ديمة السماف الخمس، والتي صدرت بيف األعواـ 

، بدءًا برواية الضمع المفقود، وانتياًء برواية برج المقمؽ، كما تناوؿ البحث التوظيؼ الديني 2006

اإلسبلمي مف آيات وأحاديث نبوية، والمسيحي، والييودي، كذلؾ عرض البحث لتوظيؼ التراث 

األدبي العربي مف شعر ونثر، وتوظيؼ التراث التاريخي اإلسبلمي، والعربي، والعالمي، 
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والفمسطيني، كما تطرؽ لدراسة األسطورة والتراث الشعبي مف أمثاٍؿ وقصص وحكايات شعبية، 

. وتناوؿ البحث مدى استفادة النص الروائي مف توظيؼ التراث بمختمؼ أشكالو

ومف النتائج التي توصؿ إلييا البحث، أف الكاتبة ديمة السمَّاف، متأثرة بشكؿ كبير بالتراث الديني 

اإلسبلمي، حيث بمغت نسبة التوظيؼ لآليات القرآنية واألحاديث النبوية أكثر مف أي شكؿ مف 

أشكاؿ التراث األخرى، ويأتي بالمكانة الثانية توظيفيا لمتراث األدبي الشعري، ثـ األمثاؿ الشعبية 

التي غالبًا ما كانت توظفيا بشكؿ مباشر، ثـ توظيؼ التاريخ الفمسطيني بشكؿ واضح، حيث 

نقمت الوقائع التاريخية بمكانيا وزمانيا ، كما تبيَّف مف خبلؿ الدراسة، أف ثقافة الكاتبة في أغمبيا، 

نابعة مف األسرة والمجتمع، وأحيانا استفاد النص الروائي مف استخداميا لمّتراث وأحيانًا أخرى لـ 

.  يؤّثر عميو
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Abstract 

 

This research has sought to explore the manner in which the Palestinian 

novelist (author), Deema Al-Samman, used elements of the religious, 

historical, literary and popular (folklore) heritage in her various novels. 

The researcher has conducted an artistic-analytic study aimed at clearly 

conceptualizing the degree to which the author had been influenced by 

the afore-mentioned types of heritage, and the extent of her interaction 

with the lived Palestinian reality through the various phases of its social, 

political and economic evolution, not to mention her interaction with 

the Palestinian national, patriotic strife experience of her time as well as 

what had been passed down to her generation by elder generations of 

ancestors.                                                                           

 

The rationale behind my choice for this line of research stems from a 

conviction I have always had concerning the vitality of heritage and the 

importance of reviving and sustaining it as an essential stanchion (prop) 

in the on-going process of linking Palestinians with their land, their past 

as well as with their human and national identity in a way that would 

help consolidate their steadfastness in the face of all assaults that aim to 

uproot and alienate them.                                                                                   

 

It might be noteworthy to mention here that in my review of literature I 

have not come across any research studies dealing with the novelist’s 

works, which has allowed me the liberty to conduct a pioneering study 
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in which I have not confined myself to any one given method, but have, 

instead, utilized a variety of critical approaches such as the descriptive, 

stylistic, psychoanalytic and historicist approaches.                                       

 

The research opens with an overview of the content of Al-Samman’s five 

novels (published between the years 1992-2006), with her Al Dele'a Al 

Mafqoud coming out first and Burj Al Laqlaq appearing last. In 

researching these novels, the study subsequently explores how the 

novelist made use of, and used, Islamic heritage including Qura’anic 

verses and Hadeeth, as well as Christian and Jewish heritages. The study, 

moreover, sheds light on and scrutinizes Al-Samman’s use of Arabic 

literature heritage, in verse and prose forms alike, and analyzes the 

novelist’s use of various categories of historical heritage including 

Palestinian, Arabian, Islamic and world histories. The research also 

studies in some detail the relevant repertoire of popular myth and 

folklore, with special attention being given to proverbs, common 

sayings, folk tales and other popular narratives.                                               

 

The present research has led to a number of major findings including, in 

first place, the conclusion that the novelist Deema Al-Samman’s works 

are greatly influenced by the Islamic religious heritage. This finding may 

easily be demonstrated by the fact that her use of Qura’anic verses and 

Hadeeth surpass all other types of heritage. In second place comes her 

use of poetic literary heritage, to be followed, in third place, by popular 

proverbs which are used in a direct, straightforward manner. In fourth, 
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and last, place comes the clear use of the Palestinian historical heritage. 

One other major finding has revealed that Al-Samman’s world 

knowledge derives, for the most part, from what she had learned from 

her family and her community.                                                                                                              
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 صدؽ ا العظيـ.1﴿رِب اشرح لي صدري، وَيسّْر لي أمري، واْحُمْؿ عقدًة مف ِلساني، َيْفَقُيوا َقْولي ﴾

 المقدمة

 الذي لـ يحممنا ما ال طاقة لنا بو، وقيَّض لنا مف جميؿ عْوِنِو دليبًل ىاديا إلى طاعِتِو، الحمد 

ووىَبنا مف توفيقو أدبًا صارفًا عف معاصيو، ولـ يكمنا إلى ضعؼ عزائمنا، و حيرِة آراِئنا، وسوِء 

. اختياِرنا، وِقّمِة تمييزنا، وفساد أىواِئنا

فيذا بحث قدَّمتو استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في المغة العربية وآدابيا، موضوعو 

 ".توظيؼ التراث في روايات ديمة السمَّاف"

أّما ما دفعني إلى دراسة ىذا الموضوع، فيو إيماني بما يشّكمو الّتراث مف أىمّية وقيمة بالنسبة 

لؤلّمة التي تعمؿ عمى أف تبقى قوّية أماـ األمـ، فمثؿ ىذه األّمة ال بدَّ ليا في كؿ فترة مف فترات 

الزمف أف تراجع حساباتيا، وتعيد النظر في تراثيا بيف كؿ فترة وأخرى، لكي تعمؿ عمى تنقيتو 

فتترؾ منو ما تترؾ، وتأخذ ما ينفعيا مف زاد تستطيع مف خبللو أف تواجو الحاضر والمستقبؿ 

معًا، فالتراث، ىو الرئة التي تتنفس األمة مف خبلليا، وىو رصيدىا الحضاري في سجؿ التاريخ، 

وأمٌة ببل تراث، ىي أمة متصدعة، ال جذور ليا، وال أصوؿ؛ ليذا، يجئ عممي  محاولة لمكشؼ 

ثراء الحاضر والمستقبؿ في مجاالت المعرفة، مف  عف أىمية التراث، ومدى قدرتو عمى الفعؿ، وا 

ىذا المنطمؽ، فإنني أرى أفَّ تمؾ الرؤية التي تتكئ عمى التراث، وىي تنظر إلى النص الروائي 

لترصد أثر ىذا التراث في روايات ديمة السمَّاف عمى مستوى الشكؿ والمضموف معًا لموقوؼ عمى 
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مدى تأثير الماضي في الحاضر، وقدرة الحاضر عمى فيـ الماضي مف أجؿ بناء نفسو وبناء 

 .المستقبؿ

وعندما بحثت في المكتبة العربية عف دراسات سابقة لروايات ديمة السمَّاف، لـ أجد مف درسيا، 

وىذا سبب يضاؼ إلى األسباب اآلتي ذكرىا لدراسة التراث في رواياتيا، والتي ُألخُصيا في 

: اآلتي

ال سّيما الشعبي ويممس القارئ، في روايات الكاتبة المقدسية، ميَميا إلى محاورة التراث،  -1

منو، مف أجؿ إحياء ىذا التراث، وتأكيد وجوده، بوصفو ممثبًل ألحد الركائز األساسية في 

  الثابتةبيويتو اإلنسانية والوطنية، ويرسخ القواعدو  بأرضو، وماضيو، ربط الفمسطيني

زالتيا مف الوجود . أماـ حركة االجتثاث والتغريب، ومحاوالت طمس اليوية الفمسطينية وا 

  اآلياِت القرآنيَة، واألحاديَث النبويَة،، لتشمؿبةكاتاؿتتنوع أنماط التراث، التي تحاورىا  -2

 الشعبية الفمسطينية والعربية، كما تشمؿ مثاؿَ األ، وواألشعاَر العربيةالمعتقداِت الشعبيَة،و

 .التراث األدبي والتاريخي

 وخاتمٌة، وعرضت في ، تتفرع منيا مباحُث،وقد قسَّمُت ىذه الدراسة إلى تمييد، و خمسة فصوؿ

 أما الفصوؿ فقد كانت عمى . والتوصياتِ  الخاتمة النتائجَ تِ الذاتية، وتضمفالكاتبة التمييد لسيرة 

 :يتاؿالنحو اؿ

: المضاميف: الفصؿ األوؿ

 . تمخيص سريع لمروايات الخمس التي تناولتيا في الدراسة

:  التراث الديني توظيؼ:الفصؿ الثاني
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تناولت فيو توظيؼ اآلياِت واأللفاِظ القرآنية مف جية، واألحاديِث النبويِة مف جية ثانية، كما 

  .تناولت التوظيؼ النصراني والييودي

: توظيؼ التراث األدبي: الفصؿ الثالث

 وفي ىذا الفصؿ، استنبطت مف بيف ثنايا النص الروائي توظيؼ الكاتبة لؤلشعار، والخطب، 

 .والمقاالت، والمقامات، وكؿّْ ما لو صمة باألدب العربي نثرِه وشعرهِ 

: توظيؼ التراث التاريخي: الفصؿ الرابع

أحداٍث، ومناسباٍت، ونكباٍت، ومحاوَر تاريخيٍة : تضمف ىذا الفصؿ توظيؼ الكاتبة لمتاريخ

سبلمّية، وعربّية، وفمسطينّية، باإلضافة إلى األسطورة  .عالمّية، وا 

: توظيؼ التراث الشعبي: الفصؿ الخامس

وفي ىذا الفصؿ، رصدُت األمثاَؿ الشعبّية، والحكاياِت، التي اتكأت عمييا الكاتبة في سردىا 

. الرواّئي

وفي نياية البحث أنشأُت الفيارَس الفنيََّة؛ التي ال َيكتمُؿ البحَث إاّل بيا، فعممت فيرسًا لآليات 

القرآنية ورصدتيا في فيرسيا بحسب ورودىا في القرآف الكريـ، كما عممت فيرسًا ثانيًا لؤلحاديث 

النبوية الشريفة، وفيرسًا ثالثًا لؤلشعار رتبتيا بحسب القافية، وفيرسًا رابعًا لؤلمثاؿ الشعبية، 

 .وفيرسًا خامسًا لمموضوعات

        وقد استعنت بعدة مناىج نقدية، فأخذت منيا ما يتناسب وحاجات البحث دوف التعصب 

أو التحيز لمنيج معيف، ولجأت لممنيج الوصفي، فوصفت شخصيات الروايات موضوِع الدراسة، 

وعَقبت عمى تأثير التوظيؼ التراثي عمى وصؼ الشخصيات ورسـ حركاتيا، واستعنت بالمنيج 
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النفسي الذي ييتـ بالبلشعور، وتأثيره في سموؾ اإلنساف، وأثره عمى الكاتبة في توظيؼ معموماتيا 

وخبراتيا، وكيفية استخداميا ليذا التوظيؼ في سردىا، كما استعنت بالمنيج التاريخي، في قراءة 

األحداث التاريخية وتوظيفيا في العمؿ الروائي، واستعنت بالمنيج األسموبي في تحميؿ بعض 

 .النصوص المغوية ودالالتيا

       ومف المشكبلت التي واجيتني أثناء إعداد ىذا البحث، قمة األبحاِث والدراساِت في ىذا 

الموضوع، وعدـُ وجود مكتبات عامة تفي بالغرض، وافتقارىا لبعض المراجع التي احتجت إلييا، 

األمر الذي تطمب مني السفَر إلى األردّف، لمحصوؿ عمى ما احتجت إليو مف مراجَع ومصادَر 

. ُتعينني عمى إتماـ بحثي  عمى أكمؿ وجو
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 :التمييد

. السيرة الذاتية لمكاتبة ديمة السمَّاف: أوال

. أعماؿ الكاتبة األدبية: ثانياً 

. مفيـو التراث: ثالثاً 
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( 1).السيرة الذاتية لمكاتبة ديمة السماف: أكال

، ودرست في كمية شميدت، وأكممت (ـ1963)ولدت ديمة السمَّاف في مدينة القدس سنة 

بكالوريوس لغويات، حصمت عمى دبموـ عاٍؿ في إخراج  (بير زيت)تحصيميا العممي في جامعة 

األسبوع : أفبلـٍ وثائقيٍة قصيرة، وعممت محررًة في العديد مف الصحؼ والمجبلت المحمية منيا

. الجديد، ومع الناس، والصدى، ومرايا

ُنشر ليا العديد مف المقاالت األدبية والسياسية والتربوية، والنقدية، والقصص القصيرة، في عدد 

. مف الدوريات داخؿ فمسطيف وخارجيا، وعمى الصفحات األلكترونية

َـّ  عممت مخرجة في ىيئة اإلذاعة والتمفزيوف الفمسطينية، وشاركت بإخراج عدة أفبلـ قصيرة، ت

. بثَّيا في محطات التمفزة داخؿ وخارج فمسطيف

شغمت منصب مديرة دائرة اإلعبلـ التربوي في وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية بيف أعواـ 

في وزارة التربية والتعميـ ( رئيس وحدة شؤوف القدس ) ، وتشغؿ حاليًا منصب(2005- 1997)

اّتحاد الكتَّاب الفمسطينييف، : العالي، كما شغمت مناصب إداريًة في العديد مف المؤسسات منيا

ومركز القدس لمديمقراطية، وفي عدة مؤسسات ثقافية واجتماعية تختص بحقوؽ اإلنساف، وىي 

عضٌو في الييئة العامة في رابطة الصحافييف العرب في فمسطيف، كما شاركت في لجنة تقييـ 

. عف فمسطيف في جميورية مصر العربية (2004)األفبلـ في ميرجاف المبدعيف العرب 

 

: أ ار الكاتبة األدبية:  انيان 

                                                           
(

1
 .(مقابلةشخصٌة)،22/11/2010دٌمةالسمان،السٌرةالذاتٌةللكاتبة،وزارةالتربٌةوالتعلٌم،(
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 .، صدرف عف اتحاد الكتَّاب الفمسطينييف، القدس(1992)الضمع المفقود  -1

المثمث، ُترجمت إلى المغة / ، صدرت عف دار اليدى في كفر قرع(1992)القافمة  -2

 .اإليطالية

 .، صدرت عف دار الكاتب في القدس(1992)األصابع الخفية  -3

 .، صدرت عف دار اإلبداع لمنشر، أـ الفحـ(1995)جناح ضاقت بو السماء -4

 .، صدرت عف الييئة العامة المصرية لمكتَّاب، القاىرة(2005)، (جزءاف )برج المقمؽ، -5

القدس زىرة "في ميرجاف  (2008)حصمت عمى جائزة أفضؿ رواية كتبت عف القدس عاـ 

َـّ تكريميا أيضًا مف جامعة القدس، ومف  ممتقى األديبات (إتحاد المثقفيف المقدسييف)" المدائف ، وت

(. 2009)المقدسّيات عاـ

 

 

 

 

 

 

: مفيـك التراث:  ال ان 
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قبؿ الخوض في البحث عف توظيؼ التراث في روايات الكاتبة ديمة السمَّاف، أرى ضرورة تعريؼ 

مفيـو التراث في المغة العربية كما ورد في لساف العرب، حتى نصؿ إلى المفيـو الحديث لمكممة 

. لغًة ومصطمحاً 

: المفيوـ المغوي لمّتراث- أ

؛ ما يتركو (تراث)، وقد ُقمبت الواو تاًء، وتعني كممة (ورث)جاءت كممة تراث مف الجذر المغوي 

اإلنساف بعد موتو مف ماديات ومعنويات، واتسع معناىا المجازي إلى األشياء األخرى مثؿ المطر 

". الميراث" وىذا ما بسميو الناس اليوـ (1).والحزف والمرض

فقد فاخر عمرو بف كمثـو : في الشعر العربي بمفيوميا المعنوي والمادي (تراث) ووردت كممة 

( 2):بقومو، وتباىى بأنو ورث المجد والّشرؼ عنيـ، حيف قاؿ في معمقتو

 [الوافر]

ورثنا المجد قد عممت َمَعٌد       ُنطاعُف ُدونو حتى يبينا 

َورثُت ميميبًل والخيَر منو       ُزىيرًا ِنعـَ ُذخُر الذَّاِخرينا 

وَعتَّابًا وكمثومًا جميعًا           بيـ نمنا تراث األكرمينا 

ورثناُىفَّ عف آباء صدٍؽ        ونورثيا إذا متنا بنينا  

 

:  المفيـو االصطبلحي- ب

                                                           
(

1
.،مادةورث2004دارصادر،:،بٌروت(طبعةجدٌدةمحققة)3ابنمنظور،لسانالعرب،ط:ٌنظر(

(
2
.120-119،ص1425/2004دارالكتابالعربً،:الحسٌنبنالحسٌنالزوزنً،شرحالمعلقاتالسبع،بٌروت(
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، أو شعٍب، أو ُأمة، مف : "التراث ىو ما ترثو األجياؿ البلحقة عف األجياؿ السابقة، في تاريخ قوـٍ

مأثور التقاليد والعادات، ومف منجزات العقؿ واإلبداع، في حقوؿ العمـ، والفكر، واألدب، والفف، 

عمى اختبلؼ الموضوعات واألغراض واألنواع واالتجاىات، فيو ذاكرة الشعوب، تستحضره 

الثقافة السائدة، وتجسده أنماط الفكر والسموؾ، وتختزنو مناخات البيئة، وتؤصمو مناىج 

وعميو فإف التراث بمعناه العاـ؛ ىو كؿ ما خمَّفو لنا السمؼ مف أشياء مادية ومعنوية،  (1)".التربية

. انتقمت عبر الزمف مف جيؿ إلى جيؿ

أما التراث الذي يتعامؿ معو ىذا البحث، فيو ذلؾ الجزء المعنوي مف التراث، ويشمؿ عمى كؿٍّ 

، وىذا (اإلنساني )مف التراث الديني، والتراث األدبي، والتراث التاريخي، والتراث الشعبي أي 

. التراث ىو الذي يشكؿ ذاكرة األمة ووعاَءىا الحافظ

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .1987،1/371دارالعلمللمالٌٌن،:،بٌروت1مٌشالعاصًوزمٌله،المعجمالمفصلفًاللغةواألدب،ط(
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مضاميف الركايات : الفصؿ األكؿ

. الضمع المفقود: الرواية األولى

. القافمة: الرواية الثانية

. األصابع الخفية: الرواية الثالثة

. جناح ضاقت بو السماء: الرواية الرابعة

. الرواية الخامسة برج المقمؽ
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الضمع المفقكد : الركاية األكلى

، بالتعاوف (1992)صدرت رواية الضمع المفقود عف دار العودة لمدراسات والنشر في القدس عاـ 

صفحة مف الحجـ الكبير، وتدور أحداثيا  (284)مع اتحاد الكتَّاب الفمسطينييف، وتقع الرواية في 

في البمدة القديمة مف القدس الشريؼ، في حي الواد الذي تصفو في الصفحات األولى مف الرواية 

شكمتو منذ آالؼ السنيف .. ينساب مف جباؿ القدس العتيدة.. حي الواد منحدر قديـ: " قائمة

، ويمتد زمف الرواية بيف أواخر حكـ األتراؾ (1).."ُعرؼ قبؿ أف يعرؼ الزمف لو تاريخا.. الطبيعة

وانتياًء بنكبة فمسطيف عاـ ثمانية وأربعيف، وتصؼ لنا حياة  (السفر برلؾ)مرورا باياـ المجاعة و

األسرة الفمسطينية وطبيعة أعماليا وعاداتيا وتقاليدىا، وارتباطيا في مدينتيا ومسجدىا الذي سرى 

إليو النبي محمد صمى ا عميو وسمـ وعرج منو إلى السموات العمى، أولى القبمتيف وثالث 

الذي يعمؿ بالعطارة والطب الشعبي، وعائمتو  (سميـ العطار)الحرميف الشريفيف، وأبطاؿ روايتيا 

المقدسية، فسميـ الذي لـ تنجب لو زوجتو ولدا يحظى بالصدفة بعروس أخرى مف أصؿ ىندي 

شاءت الظروؼ أف يتعرؼ عمييا  بعد وفاة زوجيا اليندي في موسـ الحج، يتزوجيا رغـ  (عنبرة)

بعد أف تقـو بمعالجة زوجيا  (عيَّاش)معارضة أىؿ الحي عمى زواجو، لكنو يرزؽ بولد منيا 

بالطريقة اليندية التي تعرفيا تماـ المعرفة وىي بخمط أنواع مف األعشاب واستعماؿ ُسـ الحية 

ودـ البومة والغراب؛ كدواء ما جعؿ أىؿ الحي ينظروف إلييا بعيف الحسد والغيرة، بؿ إنيـ 

يصفونيا بالساحرة، وتعرج الكاتبة عمى الصراع الذي كاف دائرًا بيف عائمتي الحسيني التي يمثميا 

ويعمؿ بالسقاية  (التي يمثميا الحاج زىدي لقماف)وعائمة النشاشيبي  (سميـ العطار)في الرواية 

، وتبيف األساليب التي استعمميا كؿ طرؼ لئليقاع (المقصود زعامة القدس)عمى زعامة الحي و

                                                           

 .3، ص1992دار العودة لمدراسات والنشر،: ، القدس1 طالضمع المفقكد، ديمة السماف، (1)
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 (لقماف)بالطرؼ اآلخر، لتصؿ حد القتؿ والحرؽ والنيب، فعنبرة تتعرض لمحرؽ ألف عائمة 

الحاج )المنافسة لعائمة سميـ العطار تعتبر أف عنبرة زوجة سميـ العطار ىي التي قتمت زعيميا 

بوضع الُسـ لو بالدواء، فيكوف ىذا الحادث ِمْفصبًل ميمًا في الرواية، إذ يستغؿ  (زىدي لقماف

الذي كاف راعيا لؤلغناـ قائدا لشباب عائمة  (شداد)بعض المنتفعيف ىذا األمر لصالحيـ فيصبح 

سميـ العطار، فيسرؽ ويقتؿ وينيب ويحرؽ ما تطالو يداه مف أمبلؾ عائمة لقماف األمر الذي 

يسبب األلـ لسميـ العطار فيختفي في ظروؼ غامضة عف الساحة، ويرجح الجميع بأنو ُقتؿ عمى 

أيدي عائمة لقماف، فيحتشد شباب عائمة العطار الذيف يتزعميـ شداد فيقوموف بحرؽ بيوت عائمة 

أخت سميـ العطار  (أمينة)لقماف فييرب مف الحي الذيف ال يمكف ليـ الدفاع عف أنفسيـ، وتقـو 

بإرساؿ عياش إلى جده وأخوالو في اليند خوفا عمى سبلمتو، لتنتقؿ أحداث الرواية إلى اليند، 

فالمكاف في الرواية لو أىمية كبيرة إذ أف القدس غير اليند، فتصؼ لنا الكاتبة الريؼ اليندي 

وتتغير الشخصيات في مساحة واسعة مف زمف الرواية، ينشأ عيَّاش في رعاية جده وأخوالو فيتعمـ 

، ما (الميراج)عف األعشاب وفوائدىا ويصبح خبيرا بالعبلج باألعشاب، لكنو يقع في حب ابنة 

يسبب الخوؼ والقمؽ عند عائمة جده الذي يعمؿ مزارعا ىو وعائمتو في أرض الميراجا، فالفروؽ 

الطبقية كبيرة في ىذا البمد والميراجا صاحب السمطة لف يقبؿ بيذه العبلقة فإذا عمـ بيا فإنو 

سيقتؿ عياشًا ويطرد الجد وعائمتو مف األرض التي يعيشوف عمييا، فصار عياش بيف ناريف، إما 

التي يحبيا وتبادلو ىذا الحب، أو جده، واستقراره وأمنو، ويكتشؼ أيضا بأف ابنة خالو  (مريـ)

تحبو أيضا وتتمسؾ بحبيا لو بكؿ جوارحيا حتى أنيا تحيؾ ضد مريـ المؤامرات،  (عائشة)

فيحاوؿ جده إقناعو بصعوبة ىذا الحب وأف ابنة الميراجا رغـ صدؽ مشاعرىا اال أنيا ليست مف 

ثوبو، فيقرر عيَّاش الرجوع إلى فمسطيف فيصؿ إلى ميناء حيفا عمى متف إحدى السفف، ثـ ينتقؿ 

إلى بيتو في القدس لتستقبمو عمتو أمينة بحفاوة بالغة، فتدعو أبناء العائمة شبابيا ورجاليا حتى 



 
 

9 

ينصبوه زعيما عمى العائمة مكاف والده، فيجابو بمعارضة كبيرة مف شداد الذي تتضرر مصالحو 

بوجود ىذا الشاب، فتنقسـ العائمة بيف مؤيد ومعارض لعيَّاش بتحريض مف شداد الذي كوف شمة 

مف الزعراف والبمطجية، ثـ تكتشؼ العائمة جرائـ شداد فتقصيو عف العائمة وتنفيو خارج المدينة 

. ليصبح عيَّاش الزعيـ الوحيد لمعائمة

مرت األياـ فعَـّ الرخاء وزادت األرزاؽ عمى أىؿ الحي في ظؿ زعامة عيَّاش، العطار الطبيب، 

ابنة خاؿ عياش قادمة مف اليند، فقد حضرت لكي تكوف بجانب حبيبيا  (عائشة)إلى أف جاءت 

عياش فيتزوجيا مف باب رد الجميؿ، وتتوالى األحداث، ويشارؾ عياش مع الشباب المجاىديف 

في مقاومة الزحؼ الصييوني عمى فمسطيف، فيصاب العديد منيـ وتتحد الجيود بيف عياش 

وعائشة في تمؾ المقاومة، فعائشة تداوي جرحى المقاومة، وعياش يتزعـ الشباب في مواجية 

العدو، ومرت الكاتبة أيضا عمى ذكر األحداث التاريخية المتعمقة بفمسطيف مثؿ قرار التقسيـ عاـ 

سبعة وأربعيف مف القرف الماضي، وانتياء االنتداب البريطاني عاـ ثمانية وأربعيف، ووصؼ سريع 

.  لسقوط المدف الفمسطينية تباعا في يد الصياينة، وتدفؽ الييود عمى فمسطيف

  وتضيؽ الحالة بعد نكبة فمسطيف فيغادر عيَّاش إلى اليند، وىناؾ يقابؿ حبيبتو مريـ التي تخبره 

نيا حاولت قتميا بالخدعة والمكر، وأنيا لـ تنس عياشًا لحظة واحدة،  بما صنعت بيا عائشة وا 

فيتأثر بما قالتو، ويتفقا عمى االقتصاص مف عائشة، إال أفَّ ضميره لـ يسمح لو بذلؾ، فيرجو 

مريـ طالبا منيا العفو والسماح، وفي النياية يرجع إلى فمسطيف ليكمؿ حياتو مناضبل يقاـو العدو 

( 1).إلى أف يتمقى رصاصة قاتمة في صدره فينضـ إلى قافمة الشيداء

                                                           
(

1
 (.الرواٌة)دٌمةالسمان،الضلعالمفقود:ٌنظر(
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القافمة : الركاية ال انية

صفحة مف القطع  (238)صدرت رواية القافمة عف منشورات دار اليدى، كفر قرع، المثمث، في 

الكبير، وتدور أحداث الرواية بيف مدينة يافا الساحمية والصحراء الفمسطينية، ومدينة القدس 

، وتتحدث (مئة عاـ تقريبا)والشتات الفمسطيني، فيمتد زمنيا مف بداية القرف الماضي إلى نيايتو 

البدوي وعائمتو، الذي ترؾ الصحراء ليعمؿ في مدينة يافا، ينقؿ البضائع مف  (حمداف)الرواية عف 

الميناء إلى بقية المدف الفمسطينية بواسطة وسيمة النقؿ األساسية آنذاؾ وىي الجمؿ، لكنو يجابو 

الذي يشعر بأف مكانو الصحراء وليس البحر والميناء، يقوؿ ألبيو  (صابر)مف قبؿ ابنو الوحيد 

 (حمداف)بأنو ال يتحمؿ وجوده في يافا، ألف مكانو الصحراء التي تجري مخاطرىا في دمو، أما 

زوجتو مواساتو والتخفيؼ عنو، إلى  (ريحانة)فتقضُّ مضجعو الكوابيس واألحبلـ الرىيبة، فتحاوؿ 

بأف زوجيا  (ريحانة)أف جاء رجٌؿ بدوُي لزيارتيـ ذات مساء، وكاف المقاء حميما بينيـ، لتكتشؼ 

الذي كاف رضيعا عندما  (شاىر)بأف ابنو  (حمداف)عمى صمة نسب وقرابة مع الزائر، ويفاجأ 

الذي  (صابر)ابتمعت الصحراء زوجتو وأبناءه ما يزاؿ عمى قيد الحياة، فتكوف البشرى لو والبنو 

. صار لو أٌخ يستند عميو

إلى الحجاز يرأس  (صابر)ارتياد الصحراء فُسرَّ صابر لسماعو ىذا الخبر فسافر  (حمداف)قرر 

 (ريحانو)قافمة الزيت وسافر حمداف إلى المغرب، لكنو أراد إحضار ابنو شاىر مف بيت جده، أما 

بالذىاب معو لزيارة أىميا في الحجاز، لكنيا تبيت في سرىا نية البقاء عند  (صابر)فتقنع ابنيا 

.  أىميا إذ إنيا ال ترغب بالعيش مع ضرة

الذي يحاوؿ جاىدا النيؿ  (ُىماـ)إلى االنشقاؽ في صفوفيا؛ بسبب الشرير  (صابر)تتعرض قافمة 

في قيادة القوافؿ، فيتيُو عدد كبير مف رجالو الذيف انشقوا عنو في الصحراء،  (صابر)مف خبرة 
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، الذي يعتني بالقافمة عناية (الشيخ صالح)فيمجأ صابر ومف معو إلى أحد شيوخ الصحراء وىو 

الحاقد حاوؿ  (ُىماـ)التي تقع في حبو، لكف  (حسناء)نظر ابنة الشيخ  (صابر)فائقة، ويمفت 

جاىدا ضرب إسفيف بيف الشيخ صالح وصابر ونجح في ذلؾ إلى أبعد حدود في البداية، لدرجة 

حاوؿ إنزاؿ اشد عقوبة بصابر، برغـ توّسؿ حسناء التي أدركت بذكائيا كذب  (الشيخ صالح)أف 

 (عبدوف)، وتدور أحداث متوالية في مضارب الشيخ صالح ومنيا انتصار صابر عمى (ُىماـ)

قاطع الطريؽ الذي يرىب قبيمة الشيخ صالح مف وقت آلخر، فيصبح صديقا لصابر يعاىده عمى 

الوفاء مدى الحياة، لدرجة أنو يجمب لصابر ألؼ ناقة يعطييا ثمنا لمكاىنة مقابؿ التخمي عف 

. (حسناء)الدليؿ الذي يبرئ صابر مف تيمتو، وبعدىا يتزوج صابر 

، الذي لـ يتعد الثامنة مف عمره، فيطير صابر بأخيو (شاىر)يعود حمداف بصحبة فمذة كبده 

فرحًا، إال أف صحة حمداف تسوء بسبب ىجر زوجتو لو، فيتفؽ صابر وحسناء عمى تقديـ 

المساعدة لو، فيقنع صابر أباه بالسفر إلى مضارب زوجتو في الحجاز وتذىب حسناء 

عمى رأس جاىة كبيرة إلى أىؿ ريحانة  (الشيخ صالح)بصحبتيما، وبطبيعة الحاؿ يذىب 

. وتتضافر الجيود إلرجاع ريحانة إلى زوجيا لتمتئـ األسرة مف جديد

فيزداد ارتباطو بالبحر فيبرع بالصيد حتى يصبح مف كبار الصيَّاديف، ويممؾ العديد  (شاىر)أما 

. مف مراكب الصيد

وتعّرج الكاتبة عمى مرحمة ميمة مف مراحؿ التاريخ الفمسطيني، تمؾ المرحمة التي أعقبت ىزيمة 

،  (1936)األتراؾ، وبداية االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، والثورات الفمسطينية التي نشبت في 

واإلضراب المفتوح، ومشاركة صابر وشاىر وحسناء وحمداف في الصراع، وتصؼ لنا محاولة 

الثوار الحصوؿ عمى األسمحة لممقاومة، فكؿ يستخدـ أدواتو وخبراتو لتحقيؽ ذلؾ، كما تصؼ لنا 
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مقدار تعامؿ الضباط االنجميز مع العصابات الييودية، تطوؿ المدة الزمنية ويشارؾ في الثورة 

أبناء صابر حمداف، وسمطاف، وعدناف، الذي يضيع في البحر مع الذيف غادروا يافا لتمتقطو امرأة 

وتأخذه معيا عمى إنو ابنيا بعد أف فقد ذاكرتو، وتسقط قرية دير ياسيف، وتعيش الببلد نكبتيا 

األولى عاـ ثمانية وأربعيف، وتمر األحداث تباعا لتصؿ إلى االجتياح اإلسرائيمي عمى لبناف 

، فيعود عدناف إلى أسرتو بعد أف يتقابؿ مع ابناء عمو عدناف حمداف وعدناف سمطاف، (1982)

في المعتقؿ اإلسرائيمي، فيجتمع شمؿ العائمة مف جديد إال أف عدناف شاىر يقرر العودة إلى 

، لكنو يصؿ متأخرا فقد خطفتيا يد المنوف، فيقرر (سممى)بيروت ليكوف مع أمو التي ربتو

 1.االلتحاؽ بجيش التحرير الفمسطيني بحسب رغبة أمو األخيرة

                                                           
(

1
 .دٌمةالسمان،القافلة:ٌنظر(
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األصابع الخفية : الركاية ال ال ة

، وتقع الرواية (1992)صدرت رواية األصابع الخفية عف منشورات دار الكاتب في القدس عاـ

. صفحة مف القطع الكبير (201)التي صمـ غبلفيا الفناف قاسـ منصور في 

تدور أحداث الرواية في أعالي البحار بعيدا عف اليابسة، تركز الرواية عمى قصة جوىرة ابتمعيا 

الذي يحمؿ بطؿ روايتنا اسمو، فتذكر لنا الكاتبة بأف الحالة  (عناد)البحر بعد أف عمؿ جد 

التحوؿ إلى القرصنة، فجمع العديد مف  (عناد الجد) (شيخ البحر)االقتصادية السيئة جعمت 

البحارة وجعؿ منيـ عصابة قراصنة يغيروف عمى السفف فيقتموف ويغرقوف وينيبوف كؿ ما تطالو 

أيدييـ، وفي ىذه الرواية اختبلؼ عف سابقتييا بأف الخياؿ يطغى عمى السرد الروائي، فيي تحمؽ 

بنا فوؽ الصور الخيالية، وتغوص بنا في عمؽ المحيطات، موظفة الكثير مف األمثاؿ الشعبية 

واأللفاظ القرآنية واألبيات الشعرية، مستعينة بالخياؿ العممي تارة وطورا بما تحفظو مف قصص 

ال يترؾ قتيبل أو  (الجد عناد)تراثية كألؼ ليمة وليمة التي تعتمد عمى الحكاية األسطورية، فكاف 

جريحا عمى الشواطئ، بؿ كاف يدفف ضحاياه في البحر، إلى أف أغاروا صدفة عمى سفينة تحمؿ 

عمية القوـ، فتعرض األميرة عمى القراصنة جوىرة ثمينة جدا مقابؿ سبلمتيا ومف معيا، إال أف 

الجد إال أف حاوؿ إطفاء الميب  (عناد)بعض القراصنة حرؽ وجو األميرة بالمشعؿ، فما كاف مف 

. الذي شبَّ باألميرة، ماتت األميرة وكانت سببا لتحولو الجذري، فناصب القراصنة العداء

أصبح عناد أسيرا لكوابيسو، فيو يرى األميرة المقتولة في أحبلمو تحاوؿ االقتصاص منو، وتحممو 

سبب موتيا وحرقيا، وأخذ البحارة ينصبوف لو العداء فيقـو بصنع كميف ليـ ثـ يحرؽ السفينة بمف 

فييا مف قراصنة وأمواؿ وخاصة جوىرة األميرة، فيو الذي صنع القراصنة وىو الذي قضى عمييـ 
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.. الجوىرة اآلف في قاع البحر يا عنبر: " وىو يخاطبو قائبل" عنبر"مرة واحدة فقتؿ حتى مساعده 

( 1)"ليس مف غواص يستطيع أف يستخرجيا سواؾ أييا الخائف الغادر

الذي يستخدـ صيغة المتكمـ،  (عناد الحفيد)اعتمدت الكاتبة في سردىا الروائي ىنا عمى الراوي 

فيحدثنا عف جده ومراحؿ حياتو وكيؼ يغرؽ في البحر باحثا عف الجوىرة الثمينة ثـ يحدثنا عف 

أبيو أيضا الذي يبتمعو البحر وىو يبحث عف جوىرة جده، فيكوف البحر قد سمب منو أباه وجده، 

لكنو في نياية األمر يقرر أف يغوص في البحر باحثا عف الجوىرة التي صارت عقدة األسرة 

جميعيا، فيركب عمى مركبو الصغير الذي تحطمو األمواج فيتشبث بقطعة خشبية منو، إلى أف 

تسحبو العاصفة وتتقاذفو األمواج وترمي بو إلى جزيرة نائية ال يأتييا األغراب بتاتا، وىناؾ يحاوؿ 

المجوء إلى أحد البيوت لكف أصحابيا ال يستقبمونو، فيذىب إلى بيت آخر فيغمقوف الباب في 

وجيو أيضًا، فيمجأ إلى مغارة قريبة مف الشاطئ ويعيش فييا، ثـ يتعرؼ عمى بعض شباب 

الذي يعممو فف القتاؿ والصيد، ويساىـ بخبرتو كبحار في إنقاذ أىؿ  (جابر)الجزيرة ويصادؽ 

الجزيرة مف القراصنة، فيناؿ الحظوة عند ممؾ الجزيرة ويقع بحب األميرة وريثة العيد، لكف مجمس 

الجزيرة يرفضو كزوج ألميرتيـ، فيتعرض إلى مؤامرات يحيكيا حساده، لكنو يكتشؼ أف األميرة 

التي قتميا قراصنة جده ىي والدة األميرة حبيبتو، وأف الجوىرة ىي رمز لمجزيرة، فيترؾ الجزيرة 

عمى قطعتو الخشبية ويتجو نحو البحر إلى المكاف الذي غرقت فيو سفينة القراصنة، فيغوص 

إلحضار الجوىرة التي كانت سببا في غرؽ جده وأبيو مف بعده، فغاص عميقا أكثر مف مرة إلى 

أف حصؿ عمى الجوىرة المعينة، فمما حصؿ عمييا انقمبت حالة الجو وعمت الفوضى وبدأت 

الزوابع واألعاصير وانفجر بركاف جبؿ الثمج لتغرؽ الجزيرة بمف فييا، لكنو عندما حصؿ عمى 

الجوىرة قرر تسميميا ألصحابيا بعد أف ىدأ كؿ شيء إال أنيـ في الجزيرة اعتبروه سارقا وحكموا 

                                                           
(

1
 .33دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
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صديقو جاء باكرا وفتح لو باب السجف ليذىب عائدا إلى ببلده  (جابر)عميو باإلعداـ، لكف 

وقومو، يبحر عمى قطعتو الخشبية التي أصبحت جزءًا منو ولـ ييدأ بالو ويسكف خوفو إال عندما 

الح لو مف بعيد منظر مدينة عكا وأضواء الوطف، ورياحو الزكية، فتستقبمو والدتو وتخبر خالو 

( 1)...وابنة خالو حمدة التي يتزوجيا في نياية الرواية

                                                           
(

1
.دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة:ٌنظر(
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جناح ضاقت بو السماء : الركاية الرابعة

صدرت رواية جناح ضاقت بو السماء عف مؤسسة إبداع لمنشر والتوزيع في أـ الفحـ عاـ 

صفحة مف القطع الكبير، تجري  (246)، حيث صمـ غبلفيا حسني رضواف، وىي في (1995)

إلى  (1967)أحداثيا في زمف يمتد مف بداية االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة سنة 

وىو شاب مطارد مف قبؿ ( عّبود)، أبطاليا (1993)نياية االنتفاضة الفمسطينية األولى عاـ 

سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي يمجأ إلى الجباؿ المحيطة بمدينة القدس ليستقر في مغارة ميجورة 

تأتي إلى المغارة بحثا عف شاتيا  (نفوذ)ىناؾ، ثـ يتعرؼ صدفة عمى فتاة بدوية اسميا 

، فتنشأ بينيما عبلقة حب قوية، فصارت تتردد عمى المغارة بالسر عف أىميا فقد كاف (المبروكة)

، الذي لـ يرزؽ غيرىا مف األبناء، وكاف ليا ابف عـ يطمع في (الشيخ فبلح)والدىا زعيـ القبيمة 

الزواج منيا، إال إنيا لـ تكف ترغب بو لسوء أخبلقو ولجيمو وسفاىتو، فقد وقعت في حب عّبود، 

ابف المدينة الثائر الشيـ المقداـ، وأصبح شغميا الشاغؿ، فوقفت في وجو الرياح والزوابع، كما 

وقفت في وجو جنود االحتبلؿ، لتحمي عبود، بعد أف قاـ بعممية فدائية قتؿ فييا العديد مف 

. جنودىـ

  كما تصور لنا الكاتبة حياة البداوة، والتحاـ الشعب الفمسطيني واتحاده بوجو المحتؿ، كما تعرفنا 

عمى مظير مف مظاىر انتفاضة الشعب الفمسطيني األولى ومقاومتو لبلحتبلؿ الصييوني، لكف 

عبود المطارد يصؿ إلى كنز كاف مخبًأ داخؿ المغارة في زاوية يكتشفيا بالصدفة عندما اختبأ مف 

جنود االحتبلؿ حيف قدوميـ لمبحث عف المطارديف في المغارة، فيستخرج الكنز المكوف مف عدد 

كبير مف الميرات الذىبية، ويقرر النزوؿ مف الجبؿ إلى بيتو بعد أف خبا الذىب واطمأف عميو 

تماما، يذىب إلى بيتو بحذر شديد ألنو كاف يظف بأف زمبلءه في النضاؿ قد اعترفوا لممحققيف 
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في المعتقؿ بكؿ شيء، إال أنو يكتشؼ أف زمبلءه لـ يعترفوا عنو بشيء مف خبلؿ الطمب مف 

والده الذىاب إلى السجف لزيارتيما وجس نبضيما، لكف والده ينقؿ لو تحياتيما ويطمئنو بأف ال 

ابف عـ نفوذ  (حمداف)غبار عميو، عندىا يطير فرحا، ويقرر الزواج مف نفوذ، إال أنو يتذكر 

الشرير، لكف والده يجد لو الحؿ، فيطمب مف عبود إحضار عشريف ليرة ذىبية يأخذىا معو إلى 

بيت الشيخ فبلح لخطبة كريمتو البنو فيقوؿ لو والدىا بأف ابف عميا حمداف قد تقدـ لخطبتيا، 

فيتوجو األب إلى حمداف ويساومو عمى ابنة عمو بالذىب، فيتنازؿ حمداف عف ابنة عمو لعبود 

مقابؿ الذىب، فيتزوج الحبيباف، وينجباف مييوب الذي يعتقؿ، فتقؼ الزوجة نفوذ موقفا بطوليا 

صامدا، بعكس عبود، الذي كاف يوما ما مطاردا وىذا يشكؿ تناقضا في شخصيتو، أما نفوذ فيي 

قوية متماسكة شديدة البأس قريبة مف شخصية المرأة في جميع روايات الكاتبة التي تصور المرأة 

بأنيا األقوى، واألذكى، كيؼ ال وىي أي الكاتبة تعبر مف خبلؿ شخصياتيا الروائية عف ذاتيا 

. ىي المرأة القائدة المتمرسة بأمور المقاومة والنضاؿ

 يفتح عبود ونفوذ مصنعا لمنسيج والخياطة وتتطور حياتيـ المعيشية، ويوفروف فرصا عديدة 

لمعمؿ، ومف الجدير بالذكر أف الكاتبة تعرج ىنا وىناؾ عمى مراحؿ تاريخية مرت عمى فمسطيف 

وقضيتيا، فتذكر عمى لساف شخصياتيا ىزيمة عاـ سبعة وستيف، ومعركة القسطؿ، وتذكر لنا 

كيؼ كاف الناس يستقبموف بيانات االنتفاضة الفمسطينية، وكيؼ أف األـ تحث أبناءىا عمى 

النضاؿ، وتذكر التاريخ ليكوف عبرة لمناس، فتذكر صبلح الديف األيوبي والظاىر بيبرس، كما 

نبلحظ أف الكاتبة في ىذه الرواية أقؿ توظيفا لممثؿ الشعبي مف رواياتيا األخرى، لكنيا ال تفتأ 

توظؼ المفظ الديني مف آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وتذكر الزغاريد التي شاعت في االنتفاضة 

عندما كاف أحد المعتقميف يخرج مف السجف، فقد زغردت الجدة فاطمة فرحا باإلفراج عف حفيدىا 

.. عبل صوتيا بالزغاريد: " مف المعتقؿ (مييوب)
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وىمت بشاير الخير ..     آوييا أجا مييوب           

والرجاؿ التفت حواليو ..       آوييا طمع مف السجف       

(   1)"ويجعؿ النصر عمى ايديو..       آوييا ربنا يحميو           

 أو عندما كانت األـ تستقبؿ جثماف ابنيا الشييد، بالزغاريد، ثـ تقوـ الكاتبة بربط الخمؼ بالسمؼ 

ليتسمـ زعامة القبيمة بدال مف ابف عميا  (الشيخ فبلح)عباءة جده  (فبلح)عف طريؽ إعطاء ابنيا

. حمداف الذي ال يرعى قرابة وال ييتـ بالوطف

 وفي نياية الرواية يقبض عمى مييوب بتيمة قذؼ الجنود بزجاجة حارقة وىي إحدى الوسائؿ 

َـّ يقبض عمى االبنة فاطمة بتيمة المشاركة في المظاىرات المنددة  القتالية خبلؿ االنتفاضة، ث

باالحتبلؿ، وبعدىا يقبض عمى األـ نفوذ عندما جف جنونيا العتقاؿ ابنتيا، حيث ىجمت عمى 

. أحد الجنود تضربو وتمزؽ وجيو بأظافرىا

يسجف مدى  (عبود)تنتيي الرواية بنياية مأساوية ال تختمؼ كثيرا عف الواقع الفمسطيني فاألب 

( 2).، فيعـ البؤس ويخيـ الحزف عمى العائمة(مييوب)الحياة، ويستشيد االبف 

                                                           
(

1
 .222دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،(
(

2
 .دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء:ٌنظر(
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برج المقمؽ : الركاية الخامسة

، وتقع (2005)العامة لمكتاب في القاىرة عاـ  صدرت رواية برج المقمؽ عف الييئة المصرية
صفحات مف الحجـ  (206)الجزء األوؿ : في جزئيف الرواية التي أخرجيا فنيًا عمر حماد عمي

. نفسو صفحة مف الحجـ (146)الكبير، والثاني 

"  تدور أحداث الرواية في القدس القديمة، وأبطاليا مف أسرة مقدسية واحدة ، والرواية تحمؿ اسـ 
المعالـ التاريخية المشيورة في مدينة القدس وتحديدًا في حارة باب حطة في  أحد" برج المقمؽ 

 .القدس القديمة

العثماني حتى نياية القرف العشريف،  يمتد زمف الرواية قرنًا كامبًل تقريبًا، أي مف أواخر العيد
الكاتبة متأثرة بما سمعتو مف والدييا، وأجدادىا وشيوخ مدينتيا عف تفاصيؿ التفاصيؿ؛ عف الحياة 

التي نقموىا بالتواتر عف آبائيـ وأمياتيـ فيما يتعمؽ بالمدينة المقدسة، كيؼ  التي عايشوىا، وحتى
كتبو عنيا  وكيؼ أصبحت، عدا عف توظيفيا لكؿ ما قرأتو عف تاريخ المدينة المقدسة، وما كانت،

 وقد اختارت الكاتبة أف وترعرعت فييا؛ الرّحالوف الذيف زاروىا ، فيي ابنة المدينة التي ولدت

مكاف تاريخي  الذي يحمؿ اسـ الرواية، وىو" برج المقمؽ "يكوف المكاف الرئيس ألحداث روايتيا 
الشرقي الشمالي لسور مدينة  ىناؾ في الطرؼ: " تصفو الكاتبة في السطر األوؿ مف الرواية قائمة

في منطقة اسميا برج .. الجبار داخؿ عمؽ البمدة القديمة يقع بيت آؿ عبد.. القدس العظيـ 
مرتفعة ُتشرؼ عمى المسجد األقصى المبارؾ،  المقمؽ مف حارة باب حطة؛ وبرج المقمؽ منطقة

المدينة الدينية والتاريخية، مف مساجد وأديرة  ويشرؼ عمى جباؿ الطور والمشيد، وعمى معالـ
  .وكنائس ومدارس ومتاحؼ

دقيؽ لممكاف، ثـ شرعت تتحدث عف األوضاع االقتصادية   وقد استيمت الروائية روايتيا بوصؼ
العثماني التي عايشتيا األسرة التي يتناوب أبناؤىا البطولة الروائية جيبًل  البائسة في أواخر العيد

التي دفنت الجد االوؿ لؤلسرة في باحة البيت قرب شجرة " آؿ عبد الجبار " إنيا أسرة  بعد جيؿ ،
عمرىا مئات السنيف فكانت سيرتو منارة ييتدي بيا أبناء العائمة، وكاف قبره مزارًا يؤمو  (بطمة)

أىؿ الحي لمتبرؾ والدعاء، ويعيش أحفاده عمى أمجاده، ويسيروف عمى ىديو، ويستمدوف منو 
.  العزيمة واإلرادة الصمبة
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 ففي أواخر العيد العثماني، تـ تدمير االقتصاد، وازدادت الضرائب، وازداد نيب األتراؾ لخيرات 
توارثت السيادة االجتماعية لـ  الببلد، وازداد الظمـ والمظالـ، ومع ذلؾ فإف أسرة عبد الجبار التي

فبعد أف أغمؽ حانوتو لضيؽ ذات اليد  تستسمـ ، فكاف رأسيا دائـ البحث عف مصدر رزؽ جديد ،
مريرة مع العتاليف اآلخريف الذيف رأوا فيو  في باب الخميؿ، وخاض صراعات" عتااًل " عمؿ 

وبعد صراعات أدخمتو السجف، عمؿ حطابًا، يحتطب مف  منافسًا عنيدًا لمينتيـ ومصدر رزقيـ ،
البراري، ليكوف رائدا بذلؾ العمؿ حتى أف أصدقاءه قد عدوه أخا لمجف؛ ألف ما قاـ بو ال يمكف 
لغيره أف يقوـ بو إال إذا كاف قد شرب مف حميب جنية، فيخزف حطبو في مغارة الييدمية؛ وىي 

باب الساىرة ما بيف باب العامود وباب الساىرة، فيكتشؼ عددًا  كيؼ ال يزاؿ قائما تحت مقبرة
مف المصوص الذيف يخبئوف مسروقاتيـ في المقبرة، فيصادقيـ بعد أف يواجييـ بشجاعة فائقة، 

المعيشية لممقدسييف، كما تصؼ المدينة نفسيا، حيث كانت  وىنا توغؿ الكاتبة في وصؼ األحواؿ
مف ساعات الغروب وحتى شروؽ الشمس، لحماية المدينة مف  تغمؽ أبواب القدس القديمة

المفترسة، حيث كانت الضباع تصؿ إلييا، وكانت أزقة المدينة  المصوص والغزاة ، ومف الضباع
الزيت التي توضع عمى مفارؽ األزقة، ثـ تتحدث عف مقاومة المقدسييف  القديمة تضاء بمصابيح

والشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ لؤلتراؾ الذيف طغوا وتجبروا وعاثوا في األرض  بشكؿ خاص
 فسادًا، إلى أف جاء االنتداب البريطاني ، حيث انفرجت األوضاع االقتصادية، وانتيى عصر

المجاعة الذي صاحب أواخر العيد العثماني، ليبدأ عيد االستعمار البغيض فكانت ذروتو فتح 
 الييودية إلى فمسطيف تمييدًا إلقامة الدولة الصييونية عمى أرض فمسطيف، ما دعا باب اليجرة

. الفمسطينييف إلى المقاومة وكاف ألسرة عبد الجبار دورًا رئيسًا في المقاومة

الفمسطينيوف  حيث ىزمت الجيوش العربية التي بنى (1948) وتحصؿ النكبة األولى في عاـ 
مصر والتي قادىا  في (1952 يوليو 23)عمييا آمااًل كبيرة، وتعرج الكاتبة بعد ذلؾ عمى ثورة 

سقاط حكمو، فكاف  الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر، والتي توالت المؤامرات عميو إلضعافو وا 
األحداث إلى اف تصؿ إلى  ، لتتوالى(1956) تشريف أوؿ 29العدواف الثبلثي عمى مصر في 

فمسطيف التاريخية، إضافة إلى  ، والتي احتمت فييا إسرائيؿ ما تبقى مف(1967)حرب حزيراف 
وتتواصؿ المقاومة ويسقط الشيداء مف آؿ عبد  صحراء سيناء المصرية، وىضبة الجوالف السورية
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زيارة الرئيس  (1977)ويمييا في العاـ  (1973)عاـ الجبار ومف غيرىـ ، ثـ تأتي حرب تشريف
 .المصري محمد أنور السادات إلسرائيؿ

( 1987)واتفاقيات كامب ديفيد إلى أف انفجرت االنتفاضة الفمسطينية األولى في كانوف أوؿ 
بالشباب وانتياًء  ويشارؾ فييا الشعب الفمسطيني بمختمؼ أعمار أبنائو بدءًا مف األطفاؿ ومروراً 

. بالشيوخ

حفيد عبد الجبار مف " ليث " خبلؿ        وتطرح الكاتبة في الرواية قضية العمالة لبلحتبلؿ مف
الجنس والمخدرات فباع العقارات لممحتميف،  ابنتو نفيسة الذي سقط في براثف العمالة مف خبلؿ

الرواية عمى يد والدتو بعد أف عاد إلى رشده دوف عمـ والدتو،  ووشى بالمقاوميف، ويقتؿ في أواخر
استشيادية يكفّْر بيا عف ماضيو األسود، وتنتيي الرواية بأف تفجر والدتو  واستعد لمقياـ بعممية

نفسو، وىي إشارة إلى أسموب  (ليث)نفسيا بالحزاـ الذي كاف معدًا كي يفجر بو  (نفيسة الحفيدة)
(. 1.)نضالي مف األساليب التي اتبعتيا المقاومة خبلؿ االنتفاضة الفمسطينية األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
(.2-1)دٌمةالسمان،برجاللقلق:ٌنظر(
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. تكظيؼ التراث الديني: الفصؿ ال اني

. توظيؼ التراث الديني اإلسبلمي: المبحث األوؿ

. توظيؼ اآليات القرآنية: أوالً 

. توظيؼ األحاديث النبوية الشريفة: ثانيا

. توظيؼ التراث الديني النصراني: المبحث الثاني

. توظيؼ التراث الديني الييودي: المبحث الثالث
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 :التراث الديني  تكظيؼ:ال انيالفصؿ 

 النص القرآني، بوصفو خطابًا فنيًا، يتمتع بخصوصية فنية أو اقتباسلجأت الكاتبة إلى 

 ، والتماس مع نصوص أخرى الحقة، واالمتصاص،موضوعية تجعمو قاببًل، أيضا، لبلستيعاب

.  عبلقة حوارية بينو وبيف نص جديد، وليكوف لمنص الجديد موقؼ محدد إزاء ىذا التماسيجادإل

كما نجدىا ، روايات ديمة السماف، تماسا مباشرًا وغير مباشر مع النص القرآنيمف ويممس القارئ 

 .يضاً الييودي أحتى ، ونصرانيأحيانا تقتبس مف التراث الديني اؿ
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 : المبحث األكؿ

:  تكظيؼ التراث الديني اإلسالمي

اآليات القرآنية : أكال

فبل تكونوا مناعيف .. لقد توكمت عمى ا وحزمت أمري: "  الكاتبةمف ضمف التوظيؼ الديني قوؿ

. (1).."لمخير

 والمعنى المقصود ، وجاء التأثر بالمفظ المستخدـ، وىنا نرى تأثرىا الواضح بالقرآف الكريـ      

 وىو أف الشخصية تريد ، فقد بدا واضحا مف المقصود في ىذا النص،أيضا، أما تأثرىا بالمعنى

 ومدعما بالمفظ القرآني الذي مف شأنو ،قرارىا جاء منطقياأف  و،إقناع محاورييا بأنيا عمى حؽ

سميـ )، كما إنيا تعبر بذلؾ عف  استنكار الناس لفعؿ كبيرىـ جعؿ الطرؼ اآلخر يرضخ لرغباتيا

، عندما أقدـ عمى زواجو مف امرأة غريبة، ال أىؿ ليا وال عزوة، فالكاتبة تريد تبياف ذلؾ (العطار

 يات وقد ورد ىذا المفظ في اآلالموقؼ الرافض؛ بأنو موقؼ أناني يقؼ حاجزًا أماـ فعؿ الخير،

 :الكريمة اآلتية

. (2)﴿مناع لمخير معتٍد مريب﴾

 (.3)﴿ مّناٍع لمخير معتٍد أثيـ﴾:  وورد أيضا في سورة القمـ

كانت تنظر إلييـ باستغراب تستنكر  : " كما استخدمت ألفاظًا مف النص القرآني عندما تقوؿ

 

                                                           
(

1
 .2/52؛كماتكررفًبرجاللقلق،1/111؛تكررهذاالتوظٌففًبرجاللقلق،10دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،(
(

2
 50/25ق،(
(

3
 68/12القلم،(
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(. 1)"فتحدث نفسيا إنيـ ما زالوا بخير أفبل يشكروف.. جحودىـ

تساءلت الكاتبة بيذا السؤاؿ االستنكاري؛ لمتعبير عف استغرابيا وسخطيا مف ردة الفعؿ الناكرة 

زعيـ الحي، التي لـ تأؿ جيدًا في  (سميـ العطار )، زوجة (عنبرة)لمجميؿ تجاه ما قدمتو ليـ 

مساعدة الناس في وقت المجاعة آنذاؾ، وباستخداميا المفظ القرآني ىنا كانت موفقة وخدمت 

: النص الروائي وساعدت عمى إيصاؿ الفكرة بشكؿ جمي، ورد ىذا المفظ في اآليات اآلتية

كفى ﴿ ـٍ أىفىالى يىٍشكيري ًممىٍتوي أىٍيًديًي مىا عى (. 2)﴾ًليىٍ كيميكا ًمٍف  ىمىرًًه كى

كفى ﴿ مىشىاًربي أىفىالى يىٍشكيري نىاًفعي كى ـٍ ًفييىا مى لىيي ( 3)﴾كى

وا لو ُأوتيُت السحر لقمبتؾ حمارا يحمؿ : " وتمجأ إلى استخداـ كممات ليا إيقاٌع قرآنٌي بقوليا

(. 4)"األرزاؽ مف بيتؾ إلى كؿ بيت جائع في حينا

:   نجد تمؾ األلفاظ في قوؿ رب العالميف تعالى

ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى ىًؿ اٍلًحمىاًر يىٍحًمؿي أىٍسفىارنا ًبٍئسى مى ىؿي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّبيكا ﴿ مّْميكا التٍَّكرىاةى  يَـّ لى مى ىؿي الًَّذيفى حي

(. 5)﴾ًب يىاًت المًَّو كىالمَّوي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى 

 أرادت الكاتبة مف االستعانة بالمفظ القرآني؛ أف تبيف مدى جيؿ الناس في تمؾ األوقات بالعمـ 

. بالسحر والشعوذة (عنبرة)والطب بشكؿ خاص، بحيث اتيموا 

                                                           
(

1
 .20دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .36/35ٌس،(
(

3
 .36/73ٌس،(
(

4
 .28،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

5
 .62/5الجمعة،(
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 نجحت الكاتبة في دمج تمؾ األلفاظ ضمف نسيجيا الفني بطريقة جعمتنا ال نشعر بيذا التوظيؼ 

. بسيولة

فوا لوال إرادة ا أدركتؾ لكنت اآلف تقبع في غياىب : " ومف ضمف التوظيؼ الديني، قوليا

(. 1).."الجّب كما فعؿ أوالد يعقوب بأخييـ يوسؼ

-:  عميو السبلـ-        وىذا يتوافؽ في معناه ولفظو بما جاء في سورة يوسؼ 

يىابىًة اٍلجيبّْ يىٍمتىًقٍطوي بىٍعضي السَّيَّارىًة ًإٍف كيٍنتيـٍ ﴿ ـٍ الى تىٍقتيميكا ييكسيؼى كىأىٍلقيكهي ًفي غى قىاؿى قىاًئؿه ًمٍنيي

. (2)﴾فىاًعًميفى 

    عّبرت الكاتبة عف فكرتيا مف خبلؿ حوار شخصياتيا باستخداـ معموماتيا النابعة مف قصص 

. القرآف الكريـ، فجاء تعبيرىا في مكانو، وخدـ النص السردي، وأعطاه زخما وقوة

(. 3)"يعيث بيا فسادا: " كما نبلحظ االقتباس مف القرآف في قوليا

  :  ورد ىذا المفظ في قولو تعالى

 (4)﴾ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديفَ  ﴿َوَيْسَعْوفَ 

لكنيا ىنا لو استعممت كممة يسعوف كما جاءت بالقرآف الكريـ لكاف وقعيا أجمؿ واتسع المعنى 

... لتصؿ بو إلى حدود مرامييا

                                                           
(

1
 .25؛وقدتكررهذاالتوظٌفبوقعالحافرعلىالحافرفًرواٌةاألصابعالخفٌة،31دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،(
(

2
 12/10ٌوسف،(
(

3
 .31،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

4
 .5/64المائدة،(
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وال يعمـ الغيب .. والغد في عمـ الغيب: " ودّعمت النص بكممات مف القرآف الكريـ، عندما قالت

(. 1)"إال ا

:  ونجد معنى ذلؾ في اآلية اآلتية

رىقىةو ًإالَّ يىٍعمىمييىا ﴿ مىا تىٍسقيطي ًمٍف كى ـي مىا ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى يىٍعمى كىًعٍندىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى كى

بَّةو ًفي ظيميمىاًت اأٍلىٍرًض كىالى رىٍطبو كىالى يىاًبسو ًإالَّ ًفي ًكتىابو ميًبيفو  (. 2)﴾كىالى حى

لتثبت لو أف قومو غير  (سميـ العطار)وىي تحاور زوجيا  (عنبرة) جاء ىذا النص عمى لساف 

ألنيا عمى ما رأت مف  (عّياش)جديريف بالثقة، وأنيا ال تيتـ بشئ في الوقت الحاضر إال بابنيا 

قـو زوجيا أصبحت ال تثؽ بيـ، وال تدري ما يخبئو ليا الزمف، وقد جاء توظيؼ الكاتبة  توظيفا 

. موفقا أثرى النص

 (شداد) وظفت الكاتبة ألفاظًا قرآنية لدعـ فكرتيا في حوارات شخصية الرواية المتعصبة الشريرة

 (سميـ العطار)عندما أجاب في حواره مع  (آؿ لقماف)لتبياف مدى حقده وصبلبتو وجبروتو مف 

العيف بالعيف والسف بالسف : العقؿ والعدؿ والقانوف يقوؿ:" الذي كاف يحاوؿ تيدئة الموقؼ قائبل لو

(. 3).."والبادئ أظمـ

 فالكاتبة بذلؾ، تعرفنا عمى طباع الشخصية، وصفاتيا النارية الشريرة، وعدـ سماحتيا، فكاف 

. توظيفيا مبلئمًا لواقع الحاؿ

:   ورد ىذا المعنى في اآلية الكريمة اآلتية

                                                           
(

1
 .34،ص.س.دٌمةالسماننم(
(

2
.6/59األنعام،(

(
3
 .81؛وتكررفًجناحضاقتبهالسماء،ص288؛تكررفًالضلعالمفقود،ص41دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
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ـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفًس كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف كىاأٍلىٍنؼى ًباأٍلىٍنًؼ كىاأٍليذيفى ًباأٍليذيًف كىالسّْفَّ ﴿ مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كى

ـي  ؿى المَّوي فى يكلىًئؾى ىي ـٍ ًبمىا أىٍنزى ـٍ يىٍحكي مىٍف لى دَّؽى ًبًو فىييكى كىفَّارىةه لىوي كى اصه فىمىٍف تىصى كحى ًقصى ري ًبالسّْفّْ كىاٍلجي

( 1)﴾الظَّاًلميكفى 

 نممس بسيولة ما ترمي إليو الكاتبة، مف أف بعض الناس يستشيدوف في كبلميـ بآيات مف 

القرآف الكريـ، لتأثير وقعيا عمى الناس، وىـ بذلؾ يستغموف ىذا التأثير لبث سموميـ القاتمة  

خبلؿ كبلميـ، فتنطمي أساليبيـ الخبيثة عمى الناس الذيف يتجرعوف السـ الممزوج بكبلميـ 

. المعسوؿ فيمرروف ما يريدوف مف أفكار تؤدي إلى الفتف، لتحقيؽ أىدافيـ الفردية الضيقة

(. 2)"عسى أف تكرىوا شيئا وىو خير لكـ صدؽ ا العظيـ: " ومف االقتباس القرآني أيضا قوليا

 وىي تريد بذلؾ أف تقوؿ عمى اإلنساف أف يصبر ويتأنى في حكمو، وفي ردات فعمو عمى 

. مشكبلتو ومآسيو الخاصة

فاآلية القرآنية الكريمة تحقؽ بمعانييا ما أرادتو الكاتبة برغـ أنيا وضعتيا صريحة في متف النص 

: الروائي

ـي كىأىٍنتيـٍ الى ﴿  ـٍ كىالمَّوي يىٍعمى ـٍ كىعىسىى أىٍف تيًحبُّكا شىٍيئنا كىىيكى شىرّّ لىكي ٍيره لىكي كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئنا كىىيكى خى

(.  3)﴾تىٍعمىميكفى 

، وأف الجد يرغب في طمأنتو ورفع (عياش) تريد الكاتبة أف تصور الحالة النفسية المتأزمة عند 

معنوياتو، بأف أحضر لو خبرًا مف شأنو أف يشفيو مف حالتو النفسية، وأف يخرجو مما ىو فيو، 

                                                           
((

1
.5/45المائدة،

(
2
 .65دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
 .2/216البقرة،(
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،فجاء ىذا التوظيؼ مناسبا (مريـ )وأف يبعد الخوؼ واأللـ نتيجة بعده ألقسري عف محبوبتو 

. ومبلئما لجو النص

. (1)"إف لؾ قمبًا طيبًا وخمقًا عظيماً :" وعندما قالت

 (مريـ) أرادت بو الكاتبة إثراء النص، وتدعيـ الفكرة بأف ، واضح أللفاظ القرآف الكريـاقتباسىذا ؼ 

 .فتاة خموقة عمى قدر كبير مف االحتراـ

مؽو عظيـو﴿: ىذا المعنى في اآلية القرآنية اآلتية نجد   .(2)﴾إنؾ لعمى خي

 استخدمت الكاتبة كثيرًا مف األلفاظ القرآنية التي أثرت النص الروائي وأعطتو قوة ومساحة كبيرة 

لماذا تحرقيف نفسؾ بنار :" (عائشة)مخاطبا  (الجد)مف المرامي واألىداؼ، فقد قالت عمى لساف 

(. 3).."وقودىا

قيكديىىا ﴿:  نجد ىذا المفظ في اآليات القرآنية اآلتية لىٍف تىٍفعىميكا فىاتَّقيكا النَّارى الًَّتي كى ـٍ تىٍفعىميكا كى فىًإٍف لى

ارىةي أيًعدٍَّت ًلٍمكىاًفًريفى  (. 4)﴾النَّاسي كىاٍلًحجى

ظه ًشدىاده ﴿ ًئكىةه ًغالى مىٍييىا مىالى ارىةي عى قيكديىىا النَّاسي كىاٍلًحجى ـٍ نىارنا كى ـٍ كىأىٍىًميكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا قيكا أىٍنفيسىكي

كفى  يىٍفعىميكفى مىا ييٍؤمىري ـٍ كى كفى المَّوى مىا أىمىرىىي (. 5)﴾الى يىٍعصي
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ىنا  (عائشة) تبيف الكاتبة بأف الَغيْرة مف شأنيا أف تؤجج النار في قمب مف يحمميا، خاصة وأف 

، ولذلؾ فإف غيرتيا عمى (الميراجا)ابنة  (مريـ)مف طرؼ واحد، وىو بدوره يحب  (عياش)تحب 

. عياش ليا آثار مدمرة عمى الجميع وخاصة عمى نفسيا

.  تمؾ األلفاظ المستقاة مف القرآف الكريــ نجحت الكاتبة في وصؼ الحالة ونتائجيا باستخدا

(. 1).."فتحممينا ما ال طاقة لنا بو:" ويتكرر التوظيؼ الديني عندما قالت

مىٍييىا مىا  ﴿:   ورد ىذا المفظ في اآلية اآلتية ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى الى ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي

مىى الًَّذيفى  ٍمتىوي عى مى مىٍينىا ًإٍصرنا كىمىا حى بَّنىا كىالى تىٍحًمٍؿ عى بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍ نىا رى اٍكتىسىبىٍت رى

ٍرنىا  نىا فىاٍنصي ٍمنىا أىٍنتى مىٍكالى نَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحى ٍمنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعؼي عى مّْ بَّنىا كىالى تيحى ًمٍف قىٍبًمنىا رى

مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى  ( 2)﴾عى

 أرادت أف تبيف لنا مدى حالة الخوؼ التي كانت سائدة بيف أفراد عائمة جد عياش  مف العبلقة 

معتبريف اف تمؾ العبلقة مف شأنيا أف تعود  (عّياش)، و(الميراجا)ابنة  (مريـ)الغرامية بيف 

ىو صاحب النفوذ اآلمر  (الميراجا)بالخطر عمى عائمة الجد التي كانت عائمة فقيرة، بينما 

الناىي في المنطقة، الذي يستطيع بكممة منو تشريدىـ مف بيوتيـ، وأراضييـ، والتنكيؿ بيـ، إذا  

عرؼ عف تمؾ العبلقة الغرامية، واستخداـ الكاتبة لمفظ القرآني المستمد مف اآلية المذكورة  ساعد 

. كثيرا في إيصاؿ الفكرة وخدـ النص الروائي بشكؿ كبير
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ىذه المرة وىي الشخصية  (شداد)ويستمر التوظيؼ الديني في نصيا الروائي ولكف عمى لساف 

الشريرة في الرواية، الذي ييدؼ مف استخدامو إقناع مستمعيو بوجية نظره، ولبث الحماس في 

(. 1).."وتركوا الجياد وباعوا الدنيا باآلخرة:" نفوسيـ، عندما قاؿ

فَّؼي ﴿ :   ورد ىذا المفظ في اآلية القرآنية اآلتية يىاةى الدٍُّنيىا ًباآٍلًخرىًة فىالى ييخى كيا اٍلحى أيكلىًئؾى الًَّذيفى اٍشتىرى

كفى  ري ـٍ ييٍنصى ـي اٍلعىذىابي كىالى ىي ٍنيي (. 2)﴾عى

 إال أف شدادًا يرمي إلى مصمحتو الخاصة وليس اليدؼ مف استخداـ المفظ القرآني خدمة 

مجتمعو المسمـ، وىنا أقؼ عمى فكرة تستوطف خمؼ النص وىي رؤية الكاتبة لبعض القيادات 

السياسية التي تستخدـ ألفاظا مف القرآف الكريـ كجسر لتمرير أىداؼ سياسية ال تيدؼ خدمة 

. مجتمعاتيا بأي حاؿ مف األحواؿ

(. 3)"صدؽ ا العظيـ..القاتؿ يقتؿ: قاؿ تعالى: "         ومف ضمف التوظيؼ أيضا قوليا

ما ىو إال لفٌظ .  لكف الكاتبة أخطأت عندما اعتبرت ىذه المقولة قرآنًا، وما وصفتو بكبلـ ا

. عادٌي ليس إال

وصفت موضوعات الحوار واأللفاظ التي كاف يتستر خمفيا أصحاب المصالح الشخصية الضيقة 

في ذلؾ الوقت، وكيؼ تتغذى الفتنة وتتفشى بيف أبناء المجتمع، وكيؼ يستغموف ذكر الشريعة 

نحف طبقنا : "الذي عمى لسانو قالت (فشداد)وقوانينيا إلقناع الناس البسطاء بأفكارىـ اليدامة، 

، ما ىو إال عنصٌر ىداـٌ في المجتمع ال ييتـ إال بمصمحتو، ومنفعتو الشخصية، وىو (4)"الشريعة
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بعيد كؿ البعد عف المصمحة العامة، فنراه ىنا يحتج بألفاظ القرآف الكريـ متسترا خمفيا بقناع مف 

يسير عمى مصمحة الجماعة، والكاتبة ُتعبّْر مف خبلؿ ىذا الحوار عف وجية نظرىا الشخصية 

بما كاف يجري في المجتمع المقدسي آنذاؾ، ونجحت في ذلؾ وجعمتنا نغوص معيا في غياىب 

ذلؾ الزماف بكؿ تفاصيمو، بؿ إنيا نقمتنا أيضا إلى المكاف ذاتو في حارات وأزقة البمدة القديمة مف 

. القدس الشريؼ

(. 1).."لقد بمغني الكبر: " يتكرر اقتباسيا مف القرآف في قوليا

قىٍد بىمىغىًنيى اٍلًكبىري كىاٍمرىأىًتي عىاًقره قىاؿى كىذىًلؾى المَّوي يىٍفعىؿي مىا يىشىاءي ﴿ ـه كى ، (2)﴾قىاؿى رىبّْ أىنَّى يىكيكفي ًلي غيالى

في ىذا التوظيؼ أرادت الكاتبة إثبات الحالة النفسية واالجتماعية إلحدى شخصياتيا الرئيسة، 

الذي فقد زوجتو ولـ يكف لو ولٌد، ما أثر عمى نفسيتو، خاصة وأنو ثرّي ذو  (سميـ العطار )وىو 

مكانة رفيعة في القدس، وال يوجد مف يرث مكانتو وأموالو، ولذلؾ كاف القمؽ باديًا عميو، فحققت 

. الكاتبة مرامييا بيذا التوظيؼ، وقد تداخؿ مع النسيج الروائي بشكؿ متناسؽ

وكأنو ليس لمبيت صاحب وال :" نفسو قائبل (عّياش)ويظير التوظيؼ الديني أيضًا، عندما ُيحّدث 

َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْف َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْف ﴿: ، استمدت ىذا المعنى مف اآلية اآلتية(3).."لمبيوت حرمة

ـْ تُْفِمُحوفَ  ، أرادت الكاتبة (4)﴾ُظُيوِرَىا َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َمِف اتََّقى َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْف َأْبَواِبَيا َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّك

، وأنو ليس مف (مريـ)خمسة بصحبة محبوبتو  (الميراجا)قد دخؿ قصر  (عياش)أف تبيف لنا بأف 

ُخمؽ المسمميف، وكاف عميو مراعاة حرمة البيت والدخوؿ مف الباب، في وضح النيار وبعمـ 

. صاحب البيت، وقد كاف ليذه اإلشارة رسالة تربوية
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كنتـ أغنياء فأصبحتـ .. كنتـ كثرة فأصبحتـ قمة بعد أف حصدت الحرب رجالكـ: "وعندما قالت

لقد .. كنتـ كبارا فأصبحتـ صغارا نتيجة سوء أعمالكـ.. فقراء، بعد أف أخذت الحرب أموالكـ

ـي المَّوي ًفي مىكىاًطفى ﴿: ، فإف ذلؾ يذكرني بقولو تعالى(1).."أغواكـ الشيطاف يا آؿ العطار رىكي لىقىٍد نىصى

بىٍت  يَـّ  ـي اأٍلىٍرضي ًبمىا رىحي مىٍيكي اقىٍت عى ضى ـٍ شىٍيئنا كى ٍنكي ـٍ تيٍغًف عى ـٍ فىمى ـٍ كىٍ رىتيكي بىٍتكي نىٍيفو ًإٍذ أىٍعجى يىٍكـى حي كىً يرىةو كى

لٍَّيتيـٍ ميٍدًبًريفى  (. 2)﴾كى

  نجدىا تستخدـ الطباؽ اإليجابي في وصؼ الوضع االجتماعي، والسياسي، الذي آلت إليو 

األمور، عندما رجع عياش مف اليند، فالحالة كانت ُمرىقة جدًا لمناس، صراعات مستمرة بيف 

ساخطًا  (عياش)العائبلت المقدسية، قتؿ، ونيب، وظمـ الناس بعضيـ بعضًا، حيث يخاطبيـ

عمى ما صنعتو أيدييـ، التي صارت مموثة بالدماء، فجاء توظيؼ المفظ القرآني لربط الصورة 

بحقيقة فييا دروس وعبر، بيف اآلية القرآنية المذكورة، والتي نزلت بمناسبة ىزيمة المسمميف في 

غزوة حنيف حيف أعجبوا بكثرتيـ، وبيف عائمتو التي اغترت بكثرة رجاليا لتستبد في الحي كما 

. يحمو ليا، فأثرت الكاتبة نصيا بالرغـ مف أسموبيا المباشر

بيف الخبيث : "  وعندما أرادت أف تبيف الحالة التي وصؿ إلييا المجتمع مف الجيؿ والظمـ؛ بقوليا

تمؾ المرأة القوية صاحبة الرأي ( أمينة) ، مف خبلؿ الحوار الذي جاء عمى لساف(3)"والطيب

بالصبر والتحمؿ ألف األواف قد آف كي يميز الناس الخبيث  (عائشة)والمشورة، وىي تحاوؿ إقناع 

الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى ﴿: مف الطيب، وكاف توظيفيا موفقا، وورد ىذا المعنى في اآلية اآلتية

ـٍ عىًف  يىٍنيىاىي كًؼ كى ـٍ ًباٍلمىٍعري ٍنًجيًؿ يىٍ ميريىي ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كىاإلًٍ ٍكتيكبنا ًعٍندىىي النًَّبيَّ اأٍليمّْيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مى
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ؿى الًَّتي كىانىٍت  ـٍ كىاأٍلىٍغالى ـٍ ًإٍصرىىي ٍنيي عي عى يىضى بىاًئثى كى ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رّْ ييحى ـي الطَّيّْبىاًت كى ييًحؿُّ لىيي اٍلميٍنكىًر كى

كفى  ـي اٍلميٍفًمحي كهي كىاتَّبىعيكا النُّكرى الًَّذم أيٍنًزؿى مىعىوي أيكلىًئؾى ىي ري نىصى كهي كى ري ـٍ فىالًَّذيفى آمىنيكا ًبًو كىعىزَّ مىٍيًي (. 1)﴾عى

أما عندما حاولت إقناع القارئ بأف اإلنساف نفسو ىو الذي يتغير وىو المسؤوؿ بذلؾ عف تبعات 

، (2)"إف ا ال يغّير ما بقوـ حتى يغيروا ما بأنفسيـ: " تصرفاتو، فقد اقتبست مف القرآف قائمة

وجاء االقتباس مناسبا لموضوع الحوار الذي كاف بيف عائشة التي تغار عمى زوجيا غيرة كبيرة 

قي ميعىقّْبىاته ؿ﴿: وبيف الزوج المتعالي عمى حب زوجتو، حيث جاء التوظيؼ متماشيًا مع قولو تعالى

كا مىا  تَّى ييغىيّْري ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف أىٍمًر المًَّو ًإفَّ المَّوى الى ييغىيّْري مىا ًبقىٍكـو حى ًمٍف خى ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كى

ـٍ ًمٍف ديكًنًو ًمٍف كىاؿو  مىا لىيي ذىا أىرىادى المَّوي ًبقىٍكـو سيكءنا فىالى مىرىدَّ لىوي كى ـٍ كىاًِإ (. 3)﴾ًب ىٍنفيًسًي

في محاولة منو  (الجد)ويتكرر االقتباس القرآني بشكؿ مباشر وصريح عندما تقوؿ عمى لساف 

، وقد ورد ىذا المفظ في اآلية (4)"ا يعمـ الظاىر وما يخفى: " قائبل ليا (عائشة)لتيدئة حفيدتو 

مىا يىٍخفىى﴿:اآلتية ٍيرى كى ـي اٍلجى ، اتكأت الكاتبة عمى ىذا االقتباس عمى (5)﴾ًإالَّ مىا شىاءى المَّوي ًإنَّوي يىٍعمى

مع زوجيا، فكاف  (عائشة)لساف الجد الحكيـ، لتطمعنا عمى الحالة البائسة التي وصمت إلييا 

. التوظيؼ مفيداً 

ليغيب  (عّياش)وفي حوار عائشة مع نفسيا بعد أف تركيا  (عّياش)محبوبة  (مريـ)وعمى لساف 

، وىذا المفظ الذي يستعمؿ كمثؿ، ىو في الحقيقة (6)"يا صبر أيوب: " عنيا أسبوعا بكاممو قالت

النبي الذي تحمؿ صنوؼ اآلالـ، وصبر، ولـ يشُؾ - عميو السبلـ-مستنبط مف قصة النبي أيوب 
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بَّوي أىنّْي مىسًَّنيى الشٍَّيطىافي ﴿:مصابو، وورد ذكره في اآليات اآلتية ٍبدىنىا أىيُّكبى ًإٍذ نىادىل رى كىاٍذكيٍر عى

(. 1)﴾ًبنيٍصبو كىعىذىابو 

ـى اٍلعىٍبدي ًإنَّوي أىكَّابه ﴿ اًبرنا ًنٍع ٍدنىاهي صى جى ٍذ ًبيىًدؾى ًضٍغ نا فىاٍضًرٍب ًبًو كىالى تىٍحنىٍث ًإنَّا كى خي (. 2)﴾كى

بالتعبير عف نفسيا بأنيا ال  (مريـ)استفاد النص مف ىذا التوظيؼ إذ ساعد الشخصية الروائية 

مف جية، ولـ تكف تتحمؿ تأجيؿ انتقاميا مف غريمتيا  (عيَّاش)تستطيع البعد عف حبيبيا 

. (.مف جية ُأخرى، فمريـ بحاجة إلى الصبر، حتى يحيف الوقت المناسب لبلنتقاـ (عائشة)

وقد استحسنت ىذا التوظيؼ الذي عبرت بو الكاتبة عف فكرتيا في تصوير حالة الشخصية في 

. الرواية فجاء في خدمة النص بشكؿ جيد

ظيار احتراـ االبف ألبيو بقوليا ، (3).."يا أبتِ : " لكنيا عندما تستخدـ لفظة أبِت بقصد التحبب وا 

فإنيا استطاعت أف توصؿ رسالة جميمة فحواىا طاعة واحتراـ األبناء آلبائيـ، مثمما قاؿ يوسؼ 

ـٍ ًلي ﴿:ألبيو دى عىشىرى كىٍككىبنا كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى رىأىٍيتييي ًإٍذ قىاؿى ييكسيؼي أًلىًبيًو يىا أىبىًت ًإنّْي رىأىٍيتي أىحى

. ، إف ىذا التوظيؼ بما فيو مف ببلغة قد خدـ النص الروائي ويسَّر المعنى(4)﴾سىاًجًديفى 

قالوا يا أبي إنيا كانت خضراء : " كما وظفت قصة الطوفاف وىي مف قصص القرآف الكريـ بقوليا

نسي أىميا ا فأتاىـ بالطوفاف، فأصبحت بحارا أىمكت أصحابيا وأتى ا .. تممؤىا الجنات

، فاستمدت ىذا المعنى مف قصص األمـ السابقة التي وردت في القرآف (5)"بخمؽ جديد
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كىانيكا ﴿:الكريـ كا كى تو فىاٍستىٍكبىري ـى آيىاتو ميفىصَّالى فىاًدعى كىالدَّ رىادى كىاٍلقيمَّؿى كىالضَّ ـي الطُّكفىافى كىاٍلجى مىٍيًي ٍمنىا عى فى ىٍرسى

( 1)﴾قىٍكمنا ميٍجًرًميفى 

ـي ﴿: وقاؿ تعالى ذىىي ٍمًسيفى عىامنا فى ىخى ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ خى ا ًإلىى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى كى

ـٍ ظىاًلميكفى  ، استخدمت ىذا التوظيؼ في نسج سردىا الروائي، الذي أرادت بو (2)﴾الطُّكفىافي كىىي

تفسير الزحؼ الصحراوي وحموؿ الجفاؼ مكاف األمطار، وذلؾ نتيجة غضب ا عمى الذيف 

يتنكروف لمخالؽ عمى نعمو، وقد ُوفقت الكاتبة بيذا االستخداـ الذي ساعد عمى توفير عنصر 

. التشويؽ

ومف اعتدى عميكـ فاعتدوا عميو : "تستشيد الكاتبة بألفاظ قرآنية إلثبات وجية نظرىا عندما تقوؿ

ـي ًبالشٍَّيًر ﴿: ، وقد اقتبست ىذا المفظ مف اآلية اآلتية(3).."بمثؿ ما اعتدى عميكـ رىا الشٍَّيري اٍلحى

ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى  مىٍيكي مىٍيًو ًبًمٍ ًؿ مىا اٍعتىدىل عى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي اصه فىمىًف اٍعتىدىل عى ريمىاتي ًقصى رىاـً كىاٍلحي اٍلحى

(. 4)﴾كىاٍعمىميكا أىفَّ المَّوى مىعى اٍلميتًَّقيفى 

 فيي تصور الحالة العامة لجو الرواية، بأف لموحش حقًا في معاقبة مف تطاوؿ باالعتداء عمى 

نيا أرادت لفت نظرنا إلى ما وصمت إليو األمور في ىذه الدنيا، بأف القوي يأكؿ  أبنائو، وا 

الضعيؼ، والغني يسيطر عمى الفقير، وقد أجادت بيذا االستشياد، وأوجدت الحجة المفحمة 

. لتثبت فكرتيا
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الرجؿ الصادؽ  (صابر )ذلؾ الشرير الكاذب موجيًا كبلمو إلى  (ىماـ )وعندما تقوؿ عمى لساف 

، فإنيا تنقؿ لنا واقع المجتمع الذي (1).."وال تجعموا ا عرضة أليمانكـ.. قاؿ تعالى:" الشجاع

يحاوؿ فيو المتسمقوف والمدَّعوف التطاوؿ عمى شرفاء الناس لدرجة أنيـ يتناولوف في أحاديثيـ 

بعضا مف ألفاظ القرآف الكريـ، مستغميف تأثيرىا السحري عمى نفوس الناس فيتستروف بقناع التقوى 

كا بىٍيفى النَّاًس كىالمَّوي سىًميعه ﴿: واإليماف تيٍصًمحي تىتَّقيكا كى كا كى ـٍ أىٍف تىبىرُّ اًنكي ةن أًلىٍيمى كىالى تىٍجعىميكا المَّوى عيٍرضى

ًميـه  ، استطاعت الكاتبة بيذا االقتباس الذي وظفتو في نسيج سردىا الروائي نقؿ الواقع (2)﴾عى

االجتماعي بحذافيره عبر نص مدعـ بالشواىد الحية، إال أف توظيؼ الكاتبة ليذه اآلية في غير 

. ال تجعموا حمفكـ با مانعًا لكـ مف فعؿ الخير: محمو إذ معنى اآلية 

 وتستمر الكاتبة في التعبير عف رؤيتيا االجتماعية مف خبلؿ دعوتيا لمقابمة العمؿ الطيب 

، (صابر)بالمثؿ، حيث تعاتب الذيف يقابموف الحسنى باإلساءة، مثمما حصؿ مع شخصية الرواية 

؛ الشرير الذي أذاؽ القبيمة مّر (عبدوف)الذي قدَّـ لمقبيمة خدمة كبيرة؛ بتخميصيا مف شرور 

يداعو السجف بدال مف  (الشيخ صالح)األمور وعظائـ الشرور، إال أف شيخ القبيمة  أمر بتوثيقو وا 

، مما ولد حسرة كبيرة عند القوـ، وخاصة (عبدوف)مكافأتو عمى صنيعو الطيب في القضاء عمى 

ىؿ جزاء .. ماذا فعمت يا أبي: " ، التي قالت ألبييا(الشيخ صالح)ابنة  (حسناء)في قمب 

وىذا األمر يتكرر يوميا في الحياة وبيف الناس، وحذر منو رب . (3)"اإلحساف إال اإلحساف

ٍحسىافي ﴿: العالميف بقولو تعالى ٍحسىاًف ًإالَّ اإلًٍ زىاءي اإلًٍ ، فكـ مف محسف ُيساُء لو، وكـ مف (4)﴾ىىٍؿ جى

خيّْر يتعرض لؤلذى والظمـ، وقد أحسنت الكاتبة في االعتماد عمى االقتباس القرآني الذي زاد 

. السرد الروائي قيمة داللية
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إنيا : " وتؤكد الكاتبة بأف الواقع بما فيو مف حياة يختمؼ كؿ االختبلؼ عف الخياؿ، إذ تقوؿ

رجؿ مف لحـ ( صابر)إلقناع والدىا بأف ( حسناء)، في محاولة مف (1)"أضغاث أحبلـ يا أبي

ودـ، وقد اثبت نفسو بمحاربة الشر واالنتصار عميو وىو بحسب المعطيات والدالئؿ ال يمكف أف 

يكوف شريرا، بؿ ىو بوجو واحد يتميز بالطير والشيامة، وما خبل ذلؾ فيو باطؿ وال يخرج عف 

كونو خيااًل، فاستخدمت المفظ القرآني لُتمبس سردىا الروائي ثوبا تزيف بو نصيا وتظممو بيالة 

مىا نىٍحفي ًبتىٍ ًكيًؿ ﴿: دينية تكسبو ىيبة ووقارًا، ونجد ىذا المفظ في قولو تعالى ـو كى قىاليكا أىٍضغىاثي أىٍحالى

ـً ًبعىاًلًميفى  (. 2)﴾اأٍلىٍحالى

ليقضي ا أمرًا كاف : "وأحيانًا كانت الكاتبة تقحـ استخداـ المفظ القرآني إقحاما، كقوليا

ـٍ ًباٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصكىل ﴿:، مستمدة ىذا القوؿ مف قولو تعالى(3)"مفعوال ـٍ ًباٍلعيٍدكىًة الدٍُّنيىا كىىي ًإٍذ أىٍنتي

ٍفعيكالن ًليىٍيًمؾى  لىًكٍف ًليىٍقًضيى المَّوي أىٍمرنا كىافى مى ٍختىمىٍفتيـٍ ًفي اٍلًميعىاًد كى ٍدتيـٍ الى لىٍك تىكىاعى ـٍ كى كىالرٍَّكبي أىٍسفىؿى ًمٍنكي

ًميـه  فَّ المَّوى لىسىًميعه عى يَّ عىٍف بىيّْنىةو كىاًِإ يىٍحيىا مىٍف حى لكنو خرج بعيدا عف جو . (4)﴾مىٍف ىىمىؾى عىٍف بىيّْنىةو كى

النص، وخالؼ السَّرد الروائي، فوضع القارئ في مطب جعمو في حيرة مف أمره، بعكس توظيفيا 

قيٍؿ لىٍف ييًصيبىنىا ًإالَّ مىا ﴿:مقتبسة ذلؾ مف اآلية. (5)"قؿ لف يصيبنا إال ما كتب ا لنا: "حيف قالت

كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكفى  مىى المًَّو فىٍميىتىكى نىا كىعى ، لقد جاء التوظيؼ ىنا مناسبا لواقع (6)﴾كىتىبى المَّوي لىنىا ىيكى مىٍكالى

 (حسناء)، الذي تزوج مف (صابر)الحاؿ، فالكاتبة أرادت أف تصؼ صورة الوضع العائمي لػِ 

ف مف حقيا أف تذىب لزيارة أىميا، وأف  وكانت تفصؿ بينيا وبيف عائمتيا مسافة كبيرة جدا، وا 

.  تغامر في تحدي مشاؽ وأخطار السفر فبل أحد يعمـ بالغيب
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 وظفت الكاتبة مقولة قد يرددىا بعضيـ دوف وعي ألنيا تنافي ما جاء بو القرآف الكريـ، وىذه 

: قائبل (صابر)عندما خاطب  (سجيف الكاىنة)المقولة قد وردت في الحوار الروائي عمى لساف 

(. 1)"دع الخمؽ لمخالؽ"

ٍيرى ﴿:  ىذه المقولة تخالؼ في معناىا مفيومًا إسبلميًا َوَرَد في القرآف الكريـ في اآلية اآلتية كيٍنتيـٍ خى

لىٍك آمىفى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب  تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كى تىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر كى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّاًس تىٍ ميري أيمَّةو أيٍخًرجى

ـي اٍلفىاًسقيكفى  ـي اٍلميٍؤًمنيكفى كىأىٍك ىريىي ـٍ ًمٍنيي ٍيرنا لىيي ، إال أف توظيؼ ىذه المقولة في سياؽ (2)﴾لىكىافى خى

فقد وضع ا شرطا لكي ... السرد الروائي لـ يخمخمو مف ناحية فنية، ولكف المعنى سمبي جدا

. يتحقؽ الخير في األمة أال وىو األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

أما عندما عبَّرت عف ارتباط الممارسات الحياتية االجتماعية بالموروث اإليماني فإنيا وظفت 

قؿ أعوذ برب .. بسـ ا.. عطاء ربي: "، في قوليا(3)﴾قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبّْ اٍلفىمىؽً ﴿: إحدى المعوذات

لدرجة أنو خاؼ مف الحسد وجاء ( شاىر)، لتبيف  مقدار الرزؽ الذي انياؿ عمى (4)"الفمؽ

.  توظيؼ الكاتبة لآلية الكريمة مناسبا لتثبيت المقصد

فبيت صابر .. شده مف أذنو: " (حسناء)كما ذكرت بعض األلفاظ الدينية عندما قالت عمى لساف

، لقد كاف الحوار بيف سمطاف وعمو شاىر (5)"البدوي ال يرضى عف شاب ال يؤدي فروض ا

حوارا متكمفا، فالكاتبة وضعت نفسيا موضع الواعظ المرشد وىذا ما ال يجب أف تكوف عميو، ألف 

الكاتب فناف روائي ينسج النص بطريقة ساحرة تجذب انتباه القارئ وتشده إلى متابعة القراءة بنيـ 
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شديد، وىذا ما لـ أجده في ذلؾ الحوار، وىا ىي ذي تحث عمى ِبرّْ الوالديف عندما قالت عمى 

(. 1)"صدؽ ا العظيـ- وبالوالديف إحسانا- بعيدا عف قوؿ ا: " (سبلـ)لساف

وىذا خطأ في  ( - )نبلحظ أنيا اقتبست المفظ القرآني ووضعتو في موضع الجممة المعترضة 

ورد ىذا المفظ . الترقيـ، إال أف توظيفيا لآلية الكريمة ىو توظيؼ جيد قد خدـ النص وأعطاه عمقا

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى ﴿: القرآني في اآلية اآلتية بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى ى رى قىضى كى

قيٍؿ لىييمىا قىٍكالن كىًريمنا ىيمىا فىالى تىقيٍؿ لىييمىا أيؼٍّ كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى ديىيمىا أىٍك ًكالى ، أرادت مف ىذا (2)﴾اٍلًكبىرى أىحى

التوظيؼ، أف تبيف حالة االبف عندما يستيقظ ضميره، فإف الوازع الديني يحتـ عميو الوفاء لوالديو 

ميما كانت المغريات، وميما تفاقمت الصعوبات، كما إنيا عبرت عف الصورة الحقيقية لشعبنا 

الفمسطيني، الذي مزقو الشتات، فأبعد بيف االبف وأبيو، واألخ وأخيو، وقد نجحت في ىذا 

التوظيؼ لوال أنيا استخدمت األسموب التقريري المباشر الذي ُيذىب اإلبداع، وأحيانا توظؼ المفظ 

وال تنس أف الُفمؾ : " والمعنى القرآني سعيا منيا إلكساب نصيا المصداقية والجدية عندما تقوؿ

(. 3).."كؿ شيء يسير بأمر ا.. وىو قادر.. تسير بأمر ا

تَّى ًإذىا كيٍنتيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ ﴿:  وورد ىذا المفظ في قولو تعالى ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر حى ىيكى الًَّذم ييسىيّْريكي

ظىنُّكا  ـي اٍلمىٍكجي ًمٍف كيؿّْ مىكىافو كى اءىىي جى اءىٍتيىا ًريحه عىاًصؼه كى كا ًبيىا جى فىًرحي ـٍ ًبًريحو طىيّْبىةو كى ٍيفى ًبًي رى جى كى

ٍيتىنىا ًمٍف ىىًذًه لىنىكيكنىفَّ ًمفى الشَّاًكًريفى  ـٍ دىعىكيا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدّْيفى لىًئٍف أىٍنجى ـٍ أيًحيطى ًبًي (. 4)﴾أىنَّيي

وما .. ا يعمـ الجير وما يخفى: " ويتكرر التوظيؼ الديني عندما قالت عمى لساف أحد القراصنة

مىا ﴿:، فاقتبست ذلؾ مف اآلية اآلتية(1)"نعمف وما نبطف ٍيرى كى ـي اٍلجى ًإالَّ مىا شىاءى المَّوي ًإنَّوي يىٍعمى
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، نبلحظ اقتباسيا لآلية كما ىي، ولكنيا أوردتيا عمى لساف أحد القراصنة، الذيف (2)﴾يىٍخفىى

يغيروف عمى السفف، فيقتموف، وينيبوف األبرياء، ولذلؾ فإف توظيفيا غير مقنع وغير مبرر فنيا، 

حيث جاء ضمف حديث شخصية ال تناسب أف تكوف واعظة، لكف ربما تريد الكاتبة نقؿ واقع 

بعض الشخصيات، خاصة الذيف يتستروف في ثوب الوعظ وىـ في الحقيقة لصوص يمتصوف 

. دماء الناس بدـ بارد

وما صبرؾ إال .. اصبر : " (عناد )ووظفت الكاتبة المفظ القرآني عندما قالت عمى لساف 

ـٍ كىالى تىؾي ﴿: ، ورد ىذا المفظ في اآلية اآلتية(3).."با مىٍيًي ٍف عى ٍبريؾى ًإالَّ ًبالمًَّو كىالى تىٍحزى مىا صى كىاٍصًبٍر كى

كفى  ٍيؽو ًممَّا يىٍمكيري بنفسو، كما أنيا ( عناد)، ساعد ىذا التوظيؼ في إبراز ثقة (4)﴾ًفي ضى

. استطاعت أف تصؼ ثبات الشخصية، وجعمتنا نحس بيا كأنيا تتحرؾ أمامنا بمحميا ودميا

 (عناد)ويتكرر في الصفحة التالية مف الرواية توظيفيا لممعاني القرآنية عندما تقوؿ عمى لساف 

(. 5).."وسيعرفوف غدا أنيـ مخطئوف.. دعيـ في غييـ يسبحوف.. ال تفعؿ شيئا اآلف: " أيضا

َوَلْو يُ َعجُِّل اللَُّه ِللنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُهْم بِاْلَخْيِر َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم فَ َنَذُر ﴿:  وىذا ما ورد في قولو تعالى

، فالكاتبة توظؼ معنى اآلية القرآنية لخدمة السرد (6) ﴾الَِّذيَي َ  يَ ْرُجوَو ِلَقاَااَا ِفي  ُْ َيااِِهْم يَ ْعَ ُهووَ 

. الروائي، وخاصة في الحوار بيف الشخصيات الرئيسة، األمر الذي خدـ النص

ا يفعؿ ما يريد، فيي بيذا : " (عناد)ويتكرر توظيفيا لمفظ القرآني عندما تقوؿ عمى لساف 

االستناد المستمر عمى األلفاظ القرآنية تعطي النص ظبل مف الجدية والموعظة الحسنة، وقد ورد 
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نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا ﴿: ىذا المفظ في اآلية اآلتية اًت جى اًلحى ًمميكا الصَّ ًإفَّ المَّوى ييٍدًخؿي الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

، تريد القوؿ عمى لساف شخصيتيا بأف ا ىو الذي يسير (1)﴾اأٍلىٍنيىاري ًإفَّ المَّوى يىٍفعىؿي مىا ييًريدي 

. األمور وىو الرازؽ، بيده كؿ شيء،  فجاء التوظيؼ موفقا  ومنسجما مع النص

عندما ألقى الكفار بنبي ا .. ال تستكثر عمى ا شيئا: " واستعانت بالقصص الديني بقوليا

وأنجاه ا مف " .. يا نار كوني بردا وسبلما عمى إبراىيـ: " إبراىيـ في النار قاؿ سبحانو

ـى ﴿ :، ورد ىذا في قولو تعالى(2)."الحريؽ مىى ًإٍبرىاًىي منا عى سىالى (. 3)﴾ قيٍمنىا يىا نىاري كيكًني بىٍردنا كى

 اقتبست الكاتبة اآلية القرآنية لتوظفيا  ضمف سردىا، فيي تعطي رسما لشخصيتيا الروائية 

ظيار تأثرىا وممارستيا الدينية، وتبيف مقدرة ا عمى كؿ شيء، ولكنيا أغفمت قضية ميمة  وا 

ىنا، بأنيا قد صنعت مقارنة خاطئة بيف شخصية عناد وبيف النبي إبراىيـ عميو السبلـ، تماما 

(. 4)عميو السبلـ-مثمما فعمت في الصفحات السابقة عندما قارنت نفس الشخصية بالنبي موسى 

كما وظفت ما جاء في العقيدة اإلسبلمية، وبخاصة ما يتعمؽ بقضاء ا وقدره، وذلؾ عندما قالت 

وما اخترت .. لو كاف اإلنساف يكتب قدره بيده ما رضيت لنفسي الغربة: " (عناد)عمى لساف 

(. 5).."ولكف اإلنساف مسير وليس مخيرا.. مواقؼ المذلة

فاإليماف بالقدر مبني عمى اإليماف بأف ا قد عمَّـ الخمؽ وقدر ما يفعؿ الناس وحفظو في كتاب 

محفوظ، وىو الذي يقوؿ لمشيء كف فيكوف، فبل يتحرؾ في الكوف شيء إال بإرادتو، فيو الخالؽ 

: لكؿ شيء، وىو الذي خمؽ الخمؽ وخمؽ أيضا أفعاليـ، وقد ورد ىذا المعنى في كتابو العزيز
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رىقىةو ًإالَّ يىٍعمىمييىا ﴿ مىا تىٍسقيطي ًمٍف كى ـي مىا ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر كى يىٍعمى كىًعٍندىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى كى

بَّةو ًفي ظيميمىاًت اأٍلىٍرًض كىالى رىٍطبو كىالى يىاًبسو ًإالَّ ًفي ًكتىابو ميًبيفو  (. 1)﴾كىالى حى

مف واقعو المذؿ، فيو لـ يخْتر ىذا  (عناد)أرادت الكاتبة مف ىذا التوظيؼ أف تبيف لنا مدى تأثر 

ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًإالَّ ًبًإٍذًف المًَّو ﴿:الواقع إنما دفع إليو بقدرة الخالؽ عز وجؿ، فقد قاؿ تعالى مىا أىصى

ًميـه  مىٍف ييٍؤًمٍف ًبالمًَّو يىٍيًد قىٍمبىوي كىالمَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى كما أننا نتعرؼ مف خبلؿ ىذا التوظيؼ . (2)﴾كى

الذي جاء عمى لساف بطؿ الرواية عمى أفكار الكاتبة وما تحممو مف عقيدة يظمميا اإليماف 

. بالقضاء والقدر، وقد أجادت بيذا التوظيؼ، وعززت مف عمؽ النص

: " (الراوي)اقتبست الكاتبة اآليات القرآنية في وصؼ الغابة وأشجارىا عندما قالت عمى لساف 

إلى أف استقر قرصيا .. وتتسمؽ أشجارىا الطويمة.. وكانت الشمس قد بدأت تطؿ مف الغابة

قيطيكفييىا ﴿: ، ورد ىذا المفظ في اآلية القرآنية اآلتية(3)"الذىبي عمى قمة شجرة بمح قطوفيا دانية

فالشجرة التي وصفيا القرآف في ىذه اآلية ال تنطبؽ أوصافيا عمى شجر الدنيا، ألف  (4)﴾دىاًنيىةه 

ثمار أشجار الجنة يستطيع الناس قطفيا وىـ نائموف، فثمرىا قريب وليس بعيدًا عف أحد، فأيف 

مف ىذا الشجر مف أشجار الدنيا الفانية؟ 

 عندما عبر البحر ىاربا مف بطش فرعوف – عميو السبلـ –وظفت الكاتبة قصة سيدنا موسى 

وحممني .. فاستوليت عمى الجوىرة.. فتح البحر.. كعصا موسى.. بؿ كاف قويا : " حيف قالت

: ، فاستمدت ىذه القصة مف قولو تعالى(5).."وجاء بي سميما معافى إليؾ.. فوؽ أخطار الدنيا

اؾى اٍلبىٍحرى فىاٍنفىمىؽى فىكىافى كيؿُّ ًفٍرؽو كىالطٍَّكًد اٍلعىًظيـً ﴿ ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىًف اٍضًرٍب ًبعىصى ( 1)﴾فى ىٍكحى
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أرادت بيذا التوظيؼ إثبات شدة محبة األميرة لعناد، لكف استنادىا عمى ىذا التمثيؿ لـ يكف 

بالقوة وىي ليست كذلؾ إنما كانت وسيمتو إلثبات  (عصا موسى)مناسبا، خاصة وأنيا وصفت 

معجزتو الربانية، فالقوة المادية ىنا لـ تكف واردة بمقدار قوة السحر، ولذلؾ فإف توظيفيا كاف 

. مقحما

وفي إشارة مف الكاتبة إلى استيتار الناس بتاريخيـ وتراثيـ األسطوري، وعدـ استفادتيـ مف حكمة 

أىممتـ : "األجداد وعدـ اتعاظيـ بعثرات الماضي، نراىا تتكئ عمى المعاني القرآنية في قوليا

فاتعظوا يا أولي .. كما بيت وجودكـ في الببلد.. حكمة األجداد فبيتت الخطوط عمى الكتاب

 قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى ﴿: ، فاستمدت المعنى مف قولو تعالى(2)"األلباب

، فقد نسوا تراثيـ وفرطوا في مقدراتيـ وأوطانيـ، وىو ما (3)﴾يىٍعمىميكفى ًإنَّمىا يىتىذىكَّري أيكليك اأٍلىٍلبىاًب 

يحدث فمسطيف، بعد أف سيطر االحتبلؿ الصييوني عمى الببلد، ونيب خيراتيا دوف مقاومة 

حقيقية، فالذي ال يدافع عف حقو في الوجود، فإنو ال معنى لوجوده أصبًل، وال يضيع حّقو فقط، 

بؿ يضيع ىو كذلؾ، فاستخدمت الرمز المحتمؿ واتكأت عمى معاني اآلية القرآنية المذكورة 

باستخداـ بعضا مف ألفاظيا، وقد أفادت النص الروائي بيذا االستخداـ وجعمتو قريبا مف ذوؽ 

.  القارئ

استخدمت الكاتبة بعض األلفاظ عمى أنيا قرآف كريـ وىي ليست كذلؾ؛ عندما قالت عمى لساف 

( 4)"وال ترموا بأنفسكـ إلى التيمكة: قاؿ تعالى: " (حمداف)
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في اآلية القرآنية التي استشيد بيا أماـ عمو مبررًا تخاذلو وجبنو، فيذه  (حمداف )لقد أخطأ 

الشخصية المتياونة، التي ال تتحمى باألخبلؽ أو اإلنسانية ىي نموذج ليذا النوع مف شخصيات 

المجتمع عمى أرض الواقع، فيو أناني، جباف، مدٍَّع، وقد قصدت الكاتبة أنو يخطئ حتى في 

قراءة اآلية، لتقنعنا بجيمو، ولترسـ لنا طباعو، فاآلية التي استعممت الكاتبة ألفاظيا جاءت عمى 

ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ ﴿: النحو اآلتي كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًب ىٍيًديكي

، أي ال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة، بعدـ إنفاقكـ في سبيؿ ا، فامتناعكـ عف (1)﴾اٍلميٍحًسًنيفى 

نفاقكـ ينجيكـ . اإلنفاؽ ييمككـ، وا 

سبلحي : " كما استخدمت المفظ القرآني لمساعدتيا في رسـ شخصيات الرواية عندما قالت

، فيي (2)"وتساعدني عمى المشي في مسالؾ الجبؿ الوعرة.. أىش بيا عمى غنمي.. عصاي ىذه

بذاتيا إنما  (نفوذ )تعبر عف قوة الشخصية لمفتاة البدوية الواثقة مف نفسيا، وىي ال تقصد الفتاة 

تشير إلى أف الفتاة العربية إذا ما أعطيت الفرصة فإنيا تثبت جدارتيا في كؿ المياديف، فأصعب 

مينة ىي مينة الرعي، وكثيرا ممف عممف في ىذه المينة قد توجيف إلى التعميـ فتخرجف مف 

الجامعات يحممف التخصصات المختمفة وقد أثبتف جدارتيف في مختمؼ المجاالت الحياتية، فيي 

ًليى ًفييىا مى ًربي ﴿: تشير إلى قولو تعالى نىًمي كى مىى غى مىٍييىا كىأىىيشُّ ًبيىا عى كَّ ي عى امى أىتىكى قىاؿى ًىيى عىصى

( 3)﴾أيٍخرىل

وقد استخدمت الكاتبة المفظ القرآني لما لو مف تأثير إيجابي عمى مجمؿ النص، فمو وقع جميؿ 

ومعنى عميؽ، فأثرى النص بيذا وجعمو نصا متفاعبل مع المعنى المقصود بشكؿ عفوي ال إقحاـ 

. فيو
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أي .. ُتحيينني ثـ ُتميتينني يا نفوذ: " كما وظفت المغة المكثفة التي يتميز بيا القرآف الكريـ بقوليا

وحبؾ يقتمني بعد أف شبعت معدتي .. طعامؾ بعد أف كاد الجوع يقتمني.. ظالمة أنت؟ ال أفيـ

، فقد استمدت ىذا المفظ مف قولو (1)"أ وحده الذي يحي ويميت يا عبود.. وتعمقت روحي بؾ

ًميعنا الًَّذم لىوي ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض الى ًإلىوى ﴿: تعالى ـٍ جى قيٍؿ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي رىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكي

ييًميتي  و ( عناد)، فيي تثبت قوة العبلقة، ومتانتيا، وتطورىا السريع بيف (2)﴾ًإالَّ ىيكى ييٍحًيي كى

، والتي تبني الكاتبة عمييا مجمؿ روايتيا تقريبا، وقد خدـ ىذا التوظيؼ النص وارتقى بو، (نفوذ)

وىو في المغارة، ال حوؿ لو وال قوة، عمى حافة الموت مف شدة  (عبود)فقد صورت الكاتبة 

في المغارة وقد احتفظ  (عبود)الفتاة البدوية باحثة عف عنزتيا، فوجدت  (نفوذ)الجوع، حتى أتت 

عمى إثرىا تأتي إلى المغارة كؿ يـو  (نفوذ)بالعنزة،  ثـ تنشأ بينيما عبلقة حب قوية؛ صارت 

. الذي كاف ىاربا مف المحتؿ الصييوني (عناد)بالطعاـ إلى 

صدؽ ا "... وجعمنا لكؿ شيء سببا: "  ويتكرر الخطأ الشائع عند عامَّة الناس في قوليا

نما عبارة تترّدد عمى ألسنة الناس عمى اعتبار أنيا قرآف، وىي (3)"العظيـ ، فيذا ليس بقرآف وا 

ليست مف القرآف الكريـ، وقد أخطأت الكاتبة باعتبارىا مف القرآف الكريـ، إذ كاف يجب عمييا 

قد وردت في القرآف الكريـ أربع مرات  (سببا)التثّبت بالرجوع إلى القرآف الكريـ، حيث أف كممة 

ًإنَّا مىكَّنَّا لىوي ًفي اأٍلىٍرًض كىآتىٍينىاهي ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو ﴿: كميا في سورة الكيؼ في اآليات اآلتية

كما نرى أفَّ الكاتبة قد . (7)﴾ يَـّ أىٍتبىعى سىبىبنا، ﴿(6)﴾ يَـّ أىٍتبىعى سىبىبنا، ﴿(5)﴾فى ىٍتبىعى سىبىبنا، ﴿(4)﴾سىبىبنا
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ًإنَّا مىكَّنَّا ﴿: وبيف قولو تعالى عف ذي القرنيف (وجعمنا لكؿ شيء سببا)قد خمطت بيف ىذه المقولة 

﴾، وىذا الخمط غير مقبوؿ، خاصة وأنيا كررت ذلؾ لىوي ًفي اأٍلىٍرًض كىآتىٍينىاهي ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو سىبىبنا

في جزئييا ، إذ كاف عمييا توخي الدقة في التعامؿ مع ألمفظ  (برج المقمؽ)الخطأ في رواية 

القرآني، أما معنى العبارة فيو صحيح، ومناسب لتوظيفو في خدمة النص، فإف ا عز وجؿ 

. جعؿ لكؿ شيء سببا، فا أمر بأخذ األسباب وفعميا

لو، ليصبح وحيدًا مع ىواجسو  (نفوذ)بعد ترؾ  (عناد)وفي وصفيا لمحالة النفسية المتأزمة عند

فمـ يجد  (1)"أفوض أمري إلى ا: " التي تتقاذفو بكؿ اتجاه، ما دفعو إلى حالة مف الكآبة بقوليا

: بعدىا مخرجا، إال أف يترؾ مصيره إلى رب العالميف، فاقتبست المعنى مف قولو تعالى

ـٍ كىأيفىكّْضي أىٍمًرم ًإلىى المًَّو ًإفَّ المَّوى بىًصيره ًباٍلًعبىادً ﴿ كفى مىا أىقيكؿي لىكي ، تحاوؿ الكاتبة (2)﴾فىسىتىٍذكيري

، مشيرة بذلؾ (3)"القمب ال يجمع بيف الضديف: " إسقاط أفكارىا الشخصية عمى شخصياتيا بقوليا

ٍكًفوً ﴿: بذلؾ إلى قولو تعالى ؿو ًمٍف قىٍمبىٍيًف ًفي جى عىؿى المَّوي ًلرىجي ، فاإلنساف ال يمكف أف (4)﴾مىا جى

يحمؿ في قمبو الكره والحب بنفس الدرجة، وىذه الفكرة ىي فكرة الكاتبة تسقطيا عمى شخصيتيا، 

وتقدميا لمقارئ مف خبلؿ المرأة، وىذه إشارة مف الكاتبة ألىمية دور المرأة في المجتمع الثقافي، 

والتي تختفي خمفيا  (نفوذ)فيي في رأي الكاتبة أكثر عمما وحكمة مف الرجؿ، رغـ إنيا أي 

شخصية الكاتبة نفسيا، ىي في الرواية راعية غنـ، وبنفس الوقت عمى دراية بعمـو كثيرة، عمى 

( 6)،(ريا بنت األعرؼ)و  (5)(كميمة األخيمية)غرار النساء العربيات المواتي اتصفف بالحكمة، 
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فأحسنت الكاتبة في ىذا التوظيؼ الذي خدـ النص ونقؿ الفكرة مف قمب الكاتبة إلى قمب القارئ 

. بصورة حسنة ال إقحاـ فييا

.. وليس بالغصب والتيديد.. الزواج بالمحبة والرضا: "تناولت الكاتبة معاني المفظ القرآني بقوليا

وقد أكد القرآف الكريـ عمى العبلقة بيف الرجؿ والمرآة بما يتعمؽ . (1).."ىكذا يقوؿ الشرع والديف

ببناء األسرة والزواج، وبأف الحياة الزوجية تظمميا المحبة وتغمفيا السكينة والرحمة، ال بالقوة 

والغضب والقسوة، وقد ورد ىذا المعنى في مواطف كثيرة مف كتاب ا وسنة نبيو، ومنيا قولو 

رىٍحمىةن ًإفَّ ﴿: تعالى دَّةن كى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي جى ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى

كفى  يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري ، تريد الكاتبة أف تُبيّْف موقؼ األـ كامرأة تثور عمى الظمـ، (2)﴾ًفي ذىًلؾى آلى

وىي إشارة لدور المرأة القوية الرافضة لمظمـ، وىذا إسقاط واضح مف الكاتبة عمى شخصيتيا 

الروائية، فيي تبث أفكارىا الخاصة متسترة بالشخصية، فالكاتبة نفسيا شخصية اجتماعية تسعى 

: " لمنيوض بدور المرأة في شتى المجاالت وىذا ما يظير جميا في نصيا الروائي، فيي تقوؿ

، وقد وظفت معاني المفظ (3).."نجـو السماء أقرب لو مف أف يمس ظفرؾ: " ثارت األـ وقالت

. القرآني لدعـ وجية نظرىا، فالمحبة والسكينة ىي البيت األساسي لؤلسرة وليس الحجارة واألبواب

وجعمنا بعضكـ فوؽ : " (أـ عناد)كما وظفت الكاتبة معاني المفظ القرآني عندما قالت عمى لساف 

رىفىعى ﴿: ، ورد ىذا المعنى في اآلية اآلتية(4).."بعض درجات ًئؼى اأٍلىٍرًض كى الى ـٍ خى عىمىكي كىىيكى الًَّذم جى

نَّوي لىغىفيكره رىًحيـه  بَّؾى سىًريعي اٍلًعقىاًب كىاًِإ ـٍ ًإفَّ رى ـٍ ًفي مىا آتىاكي كي اتو ًليىٍبميكى ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى كي ، (5)﴾بىٍعضى

وظفت الكاتبة ىذا المعنى لآلية القرآنية لتثبت بأف لمناس درجات في القدرة والتحمؿ وبيذا 
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إشارتاف، أما األولى فيي أي الكاتبة أرادت القوؿ إفَّ األـ  (األـ)التوظيؼ الذي جاء عمى لساف 

ىي مثؿ أي أـ مسممة تستند في كبلميا عمى آيات مف القرآف الكريـ، فقد وظفت الكاتبة معاني 

إف سألتني :" اآليات القرآنية أكثر مف مرة في فقرة واحدة وعمى لساف األـ بالتحديد، فيي تقوؿ

، فوظفت قصة سيدنا (1)"أفعؿ كما فعؿ خادـ سميماف عندما أحضر لو عرش بمقيس برفة عيف

ـه ًمفى اٍلًكتىاًب أىنىا آًتيؾى ًبًو قىٍبؿى أىٍف ﴿: سميماف عميو السبلـ في قوؿ ا تعالى قىاؿى الًَّذم ًعٍندىهي ًعٍم

مىٍف شىكىرى  ـٍ أىٍكفيري كى ًني أىأىٍشكيري أى بّْي ًليىٍبميكى يىٍرتىدَّ ًإلىٍيؾى طىٍرفيؾى فىمىمَّا رىآهي ميٍستىًقرِّا ًعٍندىهي قىاؿى ىىذىا ًمٍف فىٍضًؿ رى

بّْي غىًنيّّ كىًريـه  مىٍف كىفىرى فىًإفَّ رى ( 2)﴾فىًإنَّمىا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو كى

فيي المرأة القوية التي تستطيع عمؿ المعجزات، وىي ىنا تمثؿ المرأة الفمسطينية، التي تناضؿ 

جنبا إلى جنب مع الرجؿ لمواجية االحتبلؿ الصييوني، مدافعة عف األرض، وىي أـ الشييد 

الصابرة، وأـ األسير رابطة الجأش، صانعة األجياَؿ الفمسطينية القادرة عمى حمؿ المواء، فالمرأة 

األـ ىي بعفويتيا اإليمانية التي تدلي برأييا وتعبر عف موقفيا بما تحفظو مف القرآف أو بما تفيـ 

معناه، فتقـو بدور الناصح الراشد لؤلبناء، وىي الراعي التربوي ليـ، واإلشارة الثانية، إنيا تؤكد 

. عمى دور المرأة الفمسطينية الميسرة لحياة األسرة والتي تشكؿ المبنة األساسية ليا

: أال تثؽ بأـ مسعود يا عبود؟: "أما عبود فيقوؿ لوالدتو مقتبسا مف القرآف الكريـ، عندما قالت لو

عندما - عميو السبلـ- ، ورد ىذا القوؿ عمى لساف سيدنا ابراىيـ (3)"ولكف ليطمئف قمبي.. بمى

لىًكٍف ًليىٍطمىًئفَّ ﴿: قاؿ ألبيو ـٍ تيٍؤًمٍف قىاؿى بىمىى كى لى ٍكتىى قىاؿى أىكى ـي رىبّْ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحًي اٍلمى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كىاًِإ

ٍزءنا  يَـّ اٍدعيييفَّ  بىؿو ًمٍنييفَّ جي مىى كيؿّْ جى ٍرىيفَّ ًإلىٍيؾى  يَـّ اٍجعىٍؿ عى ٍذ أىٍربىعىةن ًمفى الطٍَّيًر فىصي قىٍمًبي قىاؿى فىخي
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ًكيـه  ًزيزه حى ـٍ أىفَّ المَّوى عى ، فعبود يثؽ بما تقـو بو والدتو فيي قادرة عمى (1)﴾يىٍ ًتينىؾى سىٍعينا كىاٍعمى

... وىي قادرة عمى تحقيؽ أحبلمو، والكاتبة تعزز فكرتيا مرة ثانية وثالثة" إحضار عرش بمقيس"

وعاشرة، في أف المرأة الفمسطينية المؤمنة، تستطيع تحقيؽ األمف والسكينة ألبنائيا وألسرتيا، فيا 

فجاء التوظيؼ منسجما ...أمامو برغـ العقبات الكثيرة التي تقؼ بطريقو (نفوذ)يجد  (عناد)ىو ذا 

. مع السرد الروائي الفني

دعييـ : " (نفوذ)مخاطبا  (والد عناد)وقد وظفت المفظ القرآني عمى لساف األب أيضا عندما قاؿ 

ـٍ يىٍكـى ﴿:، ورد ىذا المفظ في قولو تعالى(2).."فيـ في غفمة عما يفعموف.. يتكمموف ويتآمروف كىأىٍنًذٍرىي

ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى  ٍفمىةو كىىي ـٍ ًفي غى ٍسرىًة ًإٍذ قيًضيى اأٍلىٍمري كىىي  أرادت الكاتبة أف تبيف دور األب مف ،(3)﴾اٍلحى

ألمور حيف يكوف خبلؼ ؿأبنائو ضابط ب الذي ىو عماد البيت، الرحيـ ، األبخبلؿ ىذا التوظيؼ

بيف عناصر األسرة، وقد نجحت الكاتبة في تحقيؽ ىذا األمر دوف اإلخبلؿ بسير السرد الروائي 

 .الفني ، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فإنيا أثرت السرد بذلؾ التوظيؼ

: " (عناد)التي توجو كبلميا إلى زوجيا  (نفوذ)اقتبست مف المفظ القرآني عندما قالت عمى لساف 

أىٍينىمىا تىكيكنيكا ﴿:، مستمدة ىذا المفظ مف قولو تعالى(4)"يأتيكـ الموت ولو كنتـ في بروج مشيدة

ٍف  سىنىةه يىقيكليكا ىىًذًه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو كىاًِإ ـٍ حى ٍف تيًصٍبيي كجو ميشىيَّدىةو كىاًِإ لىٍك كيٍنتيـٍ ًفي بيري ـي اٍلمىٍكتي كى ييٍدًركيكي

ًء اٍلقىٍكـً الى يىكىاديكفى يىٍفقىييكفى  ـٍ سىيّْئىةه يىقيكليكا ىىًذًه ًمٍف ًعٍنًدؾى قيٍؿ كيؿّّ ًمٍف ًعٍنًد المًَّو فىمىاًؿ ىىؤيالى تيًصٍبيي

ًدي نا جناح )الشخصية المحورية في رواية  (نفوذ) تبدي موقفيا الخاص مف خبلؿ ، فيي(5)﴾حى

، عندما اقتبست مف القرآف الكريـ ىذه اآلية، لتقوؿ لنا بأف الجميع مطالبوف (ضاقت بو السماء
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، وىي إشارة مف الكاتبة (1)بالوقوؼ وقفة رجؿ واحد في الدفاع عف كرامتنا العربية في فمسطيف

لممقاومة الشعبية خبلؿ االنتفاضة الفمسطينية األولى، التي ىب الشعب بجميع شرائحو 

 ، في وجو المحتؿ الغاشـ، وكسروا حاجز الخوؼ مف جنود االحتبلؿ، والسياسية،االجتماعية

  . واإلرادة الفوالذية، والعزيمة الحديدية،ومتيـ لو بالحجر المقدساؽـب

والحجر الذي رماه ابنؾ كاف النبي داود قد : " ويتكرر توظيفيا لمقصص القرآني عندما قالت

، فقصة النبي داود الذي قتؿ بحجره الطاغية جالوت فاستمدت القصة (2).."وضعو في مقبلعو

مَّمىوي ًممَّا ﴿:مف قولو تعالى اليكتى كىآتىاهي المَّوي اٍلميٍمؾى كىاٍلًحٍكمىةى كىعى دي جى قىتىؿى دىاكي ـٍ ًبًإٍذًف المًَّو كى فىيىزىميكىي

مىى  لىًكفَّ المَّوى ذيك فىٍضؿو عى ـٍ ًببىٍعضو لىفىسىدىًت اأٍلىٍرضي كى يي لىٍكالى دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى يىشىاءي كى

، فوظفت ىذه اآلية، لتبيف لنا الحالة الفمسطينية إّباف االنتفاضة المباركة والتي (3)﴾اٍلعىالىًميفى 

استعمؿ فيو المقاوموف الفمسطينيوف الحجر والمقبلع في مواجية اآللة العسكرية الصييونية، فكاف 

الحجر سبلحا فاعبل في رفع القضية الفمسطينية إلى أولى اىتمامات العالـ، وقد شبيت الكاتبة 

حجر الطفؿ الفمسطيني بحجر النبي داود عميو السبلـ، فوجو الشبو بينيما في أف األوؿ قتؿ 

، أما الثاني فقد َحيََّد األسمحة الصييونية المتطورة وجعميا (جالوت)طاغيًة مستبدًا وىو الممؾ 

، وقد وّفقت الكاتبة في ىذا التوظيؼ، الذي خدـ  غير فاعمة في مواجية الطوفاف الشعبي العاـر

النص الروائي وعمَّؽ الفكرة التي وصمت القارئ بصورة حية عّما كاف يحدث في انتفاضة الشعب 

.  الفمسطيني الذي كسر القرارات اإلسرائيمية آنذاؾ

وظفت الكاتبة األلفاظ القرآنية التي تحمؿ في طياتيا معاٍف تفيد النص السردي لمرواية، عندما 

ولكف .. سمعت الكثير حوؿ ىذا الموضوع.. دعونا مف المزاح: " (أبو الطاىر )قالت عمى لساف 
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، فيي ُتعبّْر عف الحالة النفسية التي آلت إلييا عند (1)"ونحف مف طيف؟.. كيؼ؟؟ الجاف مف نار

الناس في ذلؾ الزمف، وبأف الكثيريف كانوا يحيموف الظواىر الغريبة، والتي ال يجدوف تفسيرا ليا 

إال عند الجف، والغريب أنيـ كانوا يفسروف قدرات الرجاؿ الشجعاف بأنيـ مف أبناء الجف، ولذلؾ 

فإف الكاتبة قد استخدمت ىذا المفظ عمى لساف إحدى الشخصيات لتقوؿ ليـ بأف الجف وحده يمثؿ 

الجف، ولكف الرجاؿ ىـ مف لحـ ودـ خمقوا مف الطيف، فجاء التوظيؼ مناسبًا لحاؿ السرد الروائي 

اؿو  ﴿:ورد ىذا المفظ في قولو تعالى. الذي تعزز بو ورفع مف قيمتو الفنية ٍمصى ٍنسىافى ًمٍف صى مىؽى اإلًٍ خى

ارً  افَّ ًمٍف مىاًرجو ًمٍف نىارو  كىاٍلفىخَّ مىؽى اٍلجى خى (. 2)﴾كى

وال تحسبف الذيف قتموا في سبيؿ ا .. "وتذكر اآلية الكريمة: " اقتبست مف القرآف الكريـ قوليا
( 3)"صدؽ ا العظيـ" أمواتا بؿ أحياٌء عند ربيـ يرزقوف

، الذي كاف يأتيو جده بالحمـ (عبد الجبار)تحاوؿ الكاتبة مف خبلؿ ىذا التوظيؼ تبرير تصرفات 
فيجزره ويؤنبو لدرجة أنو صار يراه في الحمـ كالكابوس يأتيو عمى شكؿ جده الشييد، لدرجة أنو 
أصبح يتحكـ بو وبتصرفاتو، فيقدـ مؤونة أوالده لآلخريف؛ مما سبب الضيؽ الشديد لدى زوجتو 
نفيسة، التي وصؿ بيا األمر أف تركتو ألوىامو وكوابيسو، فاقتبست اآلية بحسب ورودىا في 

ـٍ ييٍرزىقيكفى ﴿: القرآف الكريـ بًّْي  ،(4)﴾كىالى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍمكىاتنا بىٍؿ أىٍحيىاءه ًعٍندى رى
استخدمت ىذه اآلية التي درج الناس عمى ترديدىا أياـ انتفاضة الحجارة، فقد استخدميا الخطباء 
مف عمى المنابر أثناء تأبيف الشيداء الذيف كانوا يتساقطوف يوميًا كأوراؽ الخريؼ، وقد عايشت 

الكاتبة ىذه االنتفاضة، فتأثرت بيا، كما تأثر بيا العالـ أجمع، نتيجة سقوط الضحايا مف الشعب 
 .الفمسطيني بالعشرات، فاستفاد السرد الروائي مف ىذا التوظيؼ

وفي محاولة لحث الناس عمى العمؿ والمثابرة نراىا توظؼ اآلية التي توفر في معانييا ىذه القيمة 
والمثؿ .. ماذا تتوقعوف: "السامية، عمى لساف أحد منظري الثورة العربية الكبرى في الحي بقوليا
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وقؿ اعمموا فسيرى .. " فالدعاء ال يرفع الظمـ عف المظموميف.. (1)ال يفؿ الحديد إال الحديد: يقوؿ
قيًؿ ﴿:، فاستمدت اقتباسيا مف قولو تعالى(2)"صدؽ ا العظيـ".. ا عممكـ ورسولو والمؤمنوف كى

ـٍ ًبمىا  اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة فىيينىبّْئيكي سىتيرىدُّكفى ًإلىى عى رىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كى ـٍ كى اٍعمىميكا فىسىيىرىل المَّوي عىمىمىكي
، لمتعبير عف الواقع االجتماعي والسياسي الذي ساد في تمؾ الفترة، فترة انييار (3)﴾كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى 

الخبلفة العثمانية مف الداخؿ ومف الخارج، وقد أجادت في استخداـ ىذا التوظيؼ الذي خدـ 
. النص الروائي وساعد عمى توصيؿ الفكرة مف ذىف الكاتبة إلى المتمقي

.. ما عميؾ سوى أف ترددي قوؿ ا سبحانو: " وتكمؿ الكاتبة استعانتيا بالمفظ القرآني عندما تقوؿ
فأغشيناىـ فيـ ال .. ومف خمفيـ سداً .. وجعمنا مف بيف أيدييـ سداً .. " فأنت سيدة مؤمنة طاىرة

، استخدمت الكاتبة ىذه اآلية لتبيف لنا الصورة الحياتية (4)صدؽ ا العظيـ.." يبصروف
لممجتمع، زمف الصراع الفمسطيني الصييوني الذي كاف مدعوما بشكؿ كامؿ مف اإلنجميز، وقد 

بينت لنا بأف الحالة وصمت إلى طريؽ صعب، لدرجة أف الناس اخذوا  بالدعاء كمبلذ أخير، بعد 
أف عدموا الحيمة لمدفاع عف أبنائيـ، وقد وردت اآلية الكريمة التي وظفتيا الكاتب في القرآف 

ـٍ الى ﴿: الكريـ عمى النحو اآلتي ـٍ فىيي ـٍ سىدِّا فى ىٍغشىٍينىاىي ٍمًفًي ًمٍف خى ـٍ سىدِّا كى عىٍمنىا ًمٍف بىٍيًف أىٍيًديًي جى كى
كفى  ، كما نبلحظ أفَّ الكاتبة اقتبست اآلية بصورتيا في القرآف الكريـ، ووضعتيا في (5)﴾ييٍبًصري

قالب خدـ الصورة التي أرادت الكاتبة رسميا لمواقع الفمسطيني أثناء الصراع المستميت لمدفاع عف 
األرض أماـ أعتى القوى في ذلؾ الزمف؛ وىي بريطانيا العظمى التي ساندت القوات اليمجية 

.  الصييونية

.. أنا فذكّْر إف نفعت الذكرى: قاؿ الرجؿ: " لكنيا تستخدـ المفظ القرآني في غير مكانو بقوليا
أقحمت المفظ القرآني في ، (7)﴾فىذىكٍّْر ًإٍف نىفىعىًت الذٍّْكرىل﴿: ، مقتبسة ذلؾ مف اآلية(6)"واليدؼ نبيؿ

 .في الحوار إقحاما، فمـ ينسجـ مع الصياغة الفنية لمحوار، فباف غريبًا عف بقية النص
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الذي باع  (ليث)لولدىا  (نفيسة)وتوفؽ في توظيؼ المفظ القرآني في موطف آخر، عندما تقوؿ 
حب الماؿ عند اإلنساف كحب جينـ : " نفسو لمخطيئة وسقط في مستنقع الخيانة، فيي تقوؿ

، فقد جاء التوظيؼ منسجمًا مع فكرة الكاتبة وسردىا، (1)"؟..لمخاطئيف دومًا تقوؿ ىؿ مف مزيد
ـى ىىًؿ ﴿:فخدـ النص الروائي فنيًا وموضوعيًا، وقد ورد ىذا المفظ في قولو تعالى يىنَّ يىٍكـى نىقيكؿي ًلجى

ًزيدو  تىقيكؿي ىىٍؿ ًمٍف مى ًٍت كى  (.2)﴾اٍمتى ى

وما بيف ىذا وذاؾ تأتي الكاتبة عمى توظيؼ المفظ القرآني توظيفًا مباشرا حيف تقوؿ عمى لساف 
، (3)"ا خمؽ الدنيا في ستة أياـ: " قائبلً  (موريس)مخاطبا رجؿ المخابرات الكابتف  (ليث)العميؿ 

المماطمة واكتساب الوقت فيستخدـ المفظ القرآني أماـ رجؿ المخابرات الذي ( ليث)، يريد (3)"أياـ
لـ يأبو بو وبما يقوؿ، ذلؾ إف رجؿ المخابرات يسير ضمف منيج مخطط لو مسبقا محدد بأمور 

ليا عبلقة بكؿ المحاور الزمانية والمكانية واألمنية فإذا لـ تتوفر بالعميؿ الذي يجنده لخدمة 
مخططاتو فإنو يستغني عنو ويصفيو بنفسو، وىذا ما أرادت الكاتبة التعبير عنو مف خبلؿ  

مىؽى السَّمىاكىاًت ﴿:الحوار، فاستمدت الكاتبة ىذا التوظيؼ مف قولو تعالى ـي المَّوي الًَّذم خى بَّكي ًإفَّ رى
ـي  مىى اٍلعىٍرًش ييدىبّْري اأٍلىٍمرى مىا ًمٍف شىًفيعو ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد ًإٍذًنًو ذىًلكي كىاأٍلىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو  يَـّ اٍستىكىل عى

كفى  ـٍ فىاٍعبيديكهي أىفىالى تىذىكَّري بُّكي  (.4)﴾المَّوي رى
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الحديث النبكم الشريؼ :  انيا

جاءا إلى المسجد األقصى لتقديس حجتيما بعد أف أديا فريضة " استخدمت الكاتبة عبارة 

 .(1)..."الحج

 تبعا ،المسجد الحراـ والمسجد النبوي  إلىيحجوف عندما ، عميو الناس منذ القدـاعتادوىذا ما 

 عندما يدعو المسمميف إلى زيارة المساجد الثبلثة -صمى ا عميو وسمـ- لسنة النبي المصطفى

 :األىـ عمى وجو األرض، فقد قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ

 (.2)[مسجد الحراـ، كمسجدم ىذا، كالمسجد األقصى: ال تيشد الرّْحاؿي إالَّ إلى  ال ًة مساجدى ] 

، وىي ىنا تحدد المكاف وتعطيو أىمية كبيرة  أما لفظة تقديس فيي نسبة إلى مدينة القدس     

، كما نبلحظ إشارة واضحة في أف (3)في روايتيا ما يجعؿ القارئ يثؽ بالنص الذي بيف يديو

الرحمة التي كاف يقوـ بيا الحاج مف المسجد الحراـ إلى بيت المقدس كانت رحمة طويمة وشاقة 

فقد كاف أعجز مف أف تتحمؿ .. كاف التعب يبدو واضحا عمى زوجيا: "  قالتعمى الحجاج،

، فقد ذكرت لنا الكاتبة ذلؾ إليجاد شخصية أساسية في روايتيا وىي (4).."شيخوختو مشاؽَّ الرحمة

فمف خبلؿ ىذا االستناد نجحت في خمؽ المبرر واألساس البلـز لتسمسؿ ، (عنبرة)شخصية 

 .أحداث روايتيا
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لمجائع والفقير حؽ في : " واستخدمت الكاتبة المفظ والمعنى المستمد مف الحديث الشريؼ بقوليا

رضي - إف النبي صمى ا عميو كسمـ بعث معاذا: ]، ورد ىذا في قوؿ ابف عباس(1)"ماؿ الغني

ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال ا كأني رسكؿ ا فإف أطاعكا : إلى اليمف فقاؿ- ا عنو

لذلؾ ف عمميـ أف ا قد افترض عمييـ خمس صمكات في كؿ يـك كليمة فإف أطاعكا لذلؾ 

، (2[)ف عمميـ أف ا افترض عمييـ صدقة في أمكاليـ تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ

فاستفاد النص مف ىذا التوظيؼ، بخاصة وأف السرد كاف منصبا عمى العبلقات االجتماعية 

. اإلنسانية ما شكؿ عندىا حجة شرعية مقنعة لتوضيح فكرتيا القائمة عمى مساعدة الغني لمفقير

المنطؽ :" ويتكرر التوظيؼ الديني عند الكاتبة عندما تقوؿ عمى لساف عنبرة في الضمع المفقود

أعتؽ رجؿ ] :قاؿجابر   أبي الزبير عفونجد المعنى ىذا في قوؿ. (3)"يقوؿ ابدأ بنفسؾ ثـ بأخيؾ

ألؾ ماؿ غيره :  عبدا لو عف دبر فبمغ ذلؾ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فقاؿعذرهمف بني 

فقاؿ ال فقاؿ مف يشتريو مني فاشتراه نعيـ بف عبد ا العدكم ب ماف مائة درىـ فجاء بيا 

ابدأ بنفسؾ فتصدؽ عمييا فإف فضؿ : رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فدفعيا إليو  ـ قاؿ

شيء ف ىمؾ فإف فضؿ عف أىمؾ شيء فمذم قرابتؾ فإف فضؿ عف ذم قرابتؾ شيء فيكذا 

(. 4[)كىكذا يقكؿ فبيف يديؾ كعف يمينؾ كعف شمالؾ

.. كمنا بشر:" (عياش)وعندما أرادت الكاتبة إزالة الفروؽ الطبقية بيف الناس بقوليا عمى لساف 

:" ؛ وذلؾ في رده عمى جده عندما قاؿ لو(5)."والنبؿ ال يكوف إال في األخبلؽ والمعاممة الحسنة
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 .119و1/107؛تكررهذاالتوظٌففًبرجاللقلق،32دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

4
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، فاستمدت الكاتبة ىذه القيمة األخبلقية مف (1)"كيؼ وأنت مف طبقة الفبلحيف وىي مف النببلء؟؟

ف أباكـ كاحد ، أال ال ]: أقواؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ يا أييا الناس إف ربكـ كاحد ، كاِإ

، تريد (2[)فضؿ لعربي عمى عجمي كال ألسكد عمى أحمر إال بالتقكل ، خيركـ عند ا أتقاكـ

بذلؾ إظيار تغمغؿ األفكار الطبقية في المجتمع اليندي، فالحوار كاف بيف الجد وعياش ، الذي 

يدافع عف فكرة الكاتبة بأف الفروؽ الطبقية ال توافؽ الشرع اإلسبلمي كما جاء في حديث الرسوؿ 

 .صمى ا عميو وسمـ سابؽ الذكر

(  3)"المؤمف القوي أحب إلى ا مف المؤمف الضعيؼ: " كما يظير تأثرىا بالحديث عندما قالت

قاؿ رسوؿ ا : عف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: ورد ىذا المعنى في الحديث الشريؼ اآلتي

المؤمف القكم خير كأحب إلى ا مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير  ]: صمى ا عميو وسمـ

احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف با كال تعجز فإف أصابؾ شيء فال تقؿ لك أني فعمت كذا ككذا 

أرادت الكاتبة مف خبلؿ حوار  (4[)كلكف قؿ قدر ا كما شاء فعؿ فإف لك تفتح عمؿ الشيطاف

الذي دار حوؿ المجتمع الطبقي، أف تثبت أنو ال فرؽ بيف إنساف  (مريـ)ومحبوبتو  (عياش)

نساف آخر إال بما ىو عميو مف قوة عممية وأدبية وخمقية وعقمية، فاإلنساف القوي ىو الذي يثبت  وا 

 .دوره الحقيقي في بناء مجتمعو، بعكس اإلنساف الجاىؿ الضعيؼ الذي يكوف دوره محدوداً 

فبل ترضى لغيرؾ ما :" واستخدمت الكاتبة معاني صريحة مف الحديث النبوي الشريؼ عندما قالت

، مستمدة ىذا المعنى مف قوؿ أنس رضي ا عنو نقبل عف النبي صمى ا (5)"ال ترضى لنفسؾ
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، وظفت ىذا المعنى (1)[ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو ]:ا عميو وسمـ قولو

لتثبيت بأف عمى اإلنساف التفكير بغيره كما يفكر بنفسو بالحقوؽ والواجبات، واالبتعاد عف األنانية 

 .المفرطة

الحسنة بعشر : "  وظفت الكاتبة المفظ الديني المستمد مف الحديث النبوي الشريؼ في قوليا

المتأخر بأف زوجتو عائشة قد ( عيَّاش)، لمحثّْ عمى العفو، بعد اكتشاؼ (2)"أمثاليا والسيئة بمثميا

قاؿ رسكؿ ا صمى  ]: ، استقت ىذا المعنى مف الحديث الشريؼ(مريـ )فرقت بينو وبيف حبيبتو 

ا عميو كسمـ إذا أحسف أحدكـ إسالمو فكؿ حسنة يعمميا تكتب لو بعشر أم اليا إلى سبع 

، وىذه رسالة مف الكاتبة بأف التسامح والعفو (3[)مائة ضعؼ ككؿ سيئة يعمميا تكتب لو بم ميا

أفضؿ الطرؽ لبلستقرار وراحة الباؿ، استندت في ذلؾ إلى الحديث الشريؼ، سالؼ الذكر، 

. وأجادت في ىذا التوظيؼ الذي عزز فكرتيا، وجعمنا نعي ما ترمي إليو دوف أف تشتت انتباىنا

اجمس فقد آف األواف أف تعطي نفسؾ : " ويتكرر توظيفيا ألقواؿ النبي صمى ا عميو وسمـ بقوليا

، فاستمدت قوليا مف حديث النبي عميو الصبلة والسبلـ، لكف (4)"إف لبدنؾ عميؾ حقاً .. حقيا

، وكاف عمى الكاتبة اإلبقاء عمى الكممة نفسيا لما فييا "جسدؾ"مكاف كممة " لبدنؾ" بتبديؿ كممة 

؛ (5)مف قوة ببلغية، فالجسد ىو كامؿ جسـ اإلنساف بينما البدف ىو عضو مف أعضاء الجسـ،

يا عبد ا ألـ أخبر أنؾ تصـك النيار كتقـك الميؿ فقمت ] :قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ

ف لعينؾ عميؾ حقا  بمى يا رسكؿ ا قاؿ فال تفعؿ صـ كأفطر كقـ كنـ فإف لجسدؾ عميؾ حقا كاِإ

                                                           
(

1
جأحادٌثهوعلَّقعلٌه،بشَّارعوادمعروف،ط( ،1998دارالغرباإلسالمً،:،بٌروت2الترمذي،الجامعالكبٌر،حققهوخرَّ

 (.66)رقمالحدٌث1/90؛ابنماجة،السنن،المقدمة،(2515)،رقمالحدٌث4/284صفةالقٌامةوالرقائقوالورع،
(

2
 247،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

3
مكتبةالغرباء:،المدٌنةالمنورة1أبوالفرجالحنبلً،فتحالباريشرحصحٌحالبخاري،تحقٌق،محمودبنشعبانوآخرٌن،ط(

(.42)،رقمالحدٌث1/154،اإلٌمان،1417/1996األثرٌة،

(
4
 .36دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

5
 .،بابجسد،باببدن2004دارصادر،:،بٌروت(طبعةجدٌدةمحققة)3ابنمنظور،لسانالعرب،ط:ٌنظر(
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ف بحسبؾ أف تصـك كؿ شير  ال ة أياـ فإف لؾ  ف لزكرؾ عميؾ حقا كاِإ ف لزكجؾ عميؾ حقا كاِإ كاِإ

بكؿ حسنة عشر أم اليا فإف ذلؾ صياـ الدىر كمو فشددت فشدد عمي قمت يا رسكؿ ا إني 

عميو السالـ كال تزد عميو قمت كما كاف صياـ نبي ا داود أجد قكة قاؿ فصـ صياـ نبي ا 

يقكؿ بعد ما كبر يا ليتني قبمت رخصة النبي عبد ا عميو السالـ قاؿ نصؼ الدىر فكاف داود 

الذي كاف ييتـ برجالو، لدرجة ( بصابر( )حسناء)، فبيَّنت مدى اىتماـ (1[)صمى ا عميو كسمـ

أنو نسي نفسو، كما أف الكاتبة تشير مف خبلؿ ىذا االىتماـ إلى حالة الحب التي نشأت بيف 

. ، وأظنيا قد نجحت في ذلؾ(صابر)و (حسناء)

ال .. فمـ ينبس أحد ببنت شفة.. وكاف الجميع سكوتا كأف عمى رؤوسيـ الطير: " وعندما قالت

( حسناء)، فإنيا تريد القوؿ بأف عائمة (2).."صوت سوى صوت المضغ رتيبا وابتبلع الطعاـ زورا

التي فقدت زوجيا أصبحت في حالة ُيرثى ليا، فالزوجة دائمة القمؽ، وسمبيا التفكير بزوجيا كؿ 

تركيز لدرجة أنيا قررت السفر عبر الصحراء لمبحث عف زوجيا، وىذه صورة نمطية لمعائمة 

الفمسطينية التي تفقد معيميا، سواء باالستشياد أو األسر أو الغياب القسري، وبيذا فإف الكاتبة 

استطاعت التعبير عف ىذه الحالة بصورة جيدة واستخداميا لمفظ الديني قد ساىـ إليصاؿ الفكرة 

خرجت مع ] :قاؿ جابرعف أبي الزبير عف : لمقارئ، فاستمدت قوليا مف الحديث النبوي الشريؼ

النبي صمى ا عميو كسمـ في سفر ككاف ال ي تي البراز حتى يتغيب فال يرل فنزلنا بفالة مف 

 ماء  ـ انطمؽ بنا قاؿ فانطمقنا أداكتؾاجعؿ في جابر األرض ليس فييا شجر كال عمـ فقاؿ يا 

انطمؽ إلى ىذه الشجرة فقؿ يقؿ جابر حتى ال نرل فإذا ىك بشجرتيف بينيما أربع أذرع فقاؿ يا 

لؾ الحقي بصاحبتؾ حتى أجمس خمفكما فرجعت إلييا فجمس رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 
                                                           

(
1
؛النسائً،770؛الترمذي،سنن،كتابالصوم،1159؛مسلم،صحٌح،كتابالصٌام،1874البخاري،الصحٌح،كتابالصٌام،(

؛الدارمً،سنن،كتابالصوم،158/2؛أحمد،مسند،مسندالمكثرٌنمنالصحابة،1630سنن،كتابقٌاماللٌلوتطوعالنهار،

1752.http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&TOCID=1253&BookID=24&PID=1878

(
2
.182-181دٌمةالسمان،القافلة،ص(
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خمفيما  ـ رجعتا إلى مكانيما فركبنا مع رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كرسكؿ ا بيننا 

، لقد استخدمت الكاتبة األلفاظ التي وردت عف الرسوؿ محمد صمى ا (1[)ك نما عمينا الطير

عميو وسمـ لمتعبير عف فكرتيا بطريقة يقبميا القارئ دوف تردد، وقد درج ىذا القوؿ مثبل عمى 

ألسنة العامة أيضًا؛ ويضرب لمساكف الوادع، ويوصؼ مجمس الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ 

( 2).إذا تكمـ أطرؽ جمساؤه كأنما عمى رؤوسيـ الطير: فيقولوف

فرحت : " وظفت الكاتبة األلفاظ النابعة مف التراث اإلسبلمي عندما قالت عمى لساف الراوي

ونذرت  أف تضحي بثبلثة خراؼ إذا .. حسناء أيَّما فرحٍة عندما جاءىا البشير ينبئيا بالخبر

، وىذه إشارة  إلى مقدار ما يتمناه الناس (3)."أكمؿ ا عطاءه ومّف عمى حمداف وسمطاف بذكريف

لمذكور مف األبناء، وتفضيميـ عمى البنات، لدرجة أف الناس يقدموف النذور إذا ما تحقؽ ليـ 

ذلؾ، وقد ورد في األحاديث النبوية عف النذور عندما قاؿ عبد ا بف عمر نقبل عف الرسوؿ 

نما يستخرج بالنذر مف البخيؿ]:عميو الصبلة والسبلـ ، (4[)إف النذر ال يقدـ شيئا كال يؤخر كاِإ

ساعدىا التوظيؼ عمى تصوير مقدار اإليماف الذي يتحمى بو الناس في زمف الرواية الذي كاف 

. في الثمث األوؿ مف القرف الماضي، فساىـ في إثراء السرد الروائي وعزز مف كثافتو المغوية

أتؤمف بالخرافات يا : " (عناد)وظفت الكاتبة الحديث النبوي الشريؼ عندما قالت عمى لساف والدة 

.. فما ىذا إال مف عمؿ الشيطاف.. واذكر ا.. فارجع إلى عقمؾ.. عناد؟ إنو وىـ يضممونؾ بو

: ، ورد معنى ىذه األلفاظ في قوؿ الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ(5)"كذب المنجموف ولو صدقوا

مف أتى كاىنان أك عرٌافان، فصدقو بما يقكؿ فقد كفر بما أنزؿ عمى محمد صمى ا عميو ]

                                                           
(

1
 (.335)رقمالحدٌث1/294ابنماجة،السنن،الطهارةوسننها،(
(

2
 .2/146.دارالشمالللطباعةوالنشروالتوزٌع:المٌدانً،مجمعاألمثال،صنعهقصًالحسٌن،طرابلس:ٌنظر(
(

3
 .198دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

4
 (.2122)رقمالحدٌث3/496ابنماجة،الكفارات،(
(

5
 .105دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
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، أرادت الكاتبة مف ىذا التوظيؼ أف تبيف أىمية اإليماف با وبأفَّ المنجميف ىـ كاذبوف (1[)كسمـ

ـّ السبلـ، وأف الجيؿ  ومف يصدقيـ فقد كفر بما ُأنزؿ عمى سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة وأت

ىو الذي يدفع الناس إلى المجوء إلى الكينة والمشعوذيف، ألنيـ ال يكونوف بكامؿ وعييـ، مثؿ 

الذي يصيبو مسّّ مف الجنوف والعياذ با، وحثت بذلؾ عمى االبتعاد عف ىذا السبيؿ الذي ينتيي 

. عادة بالندـ

وظفت القوؿ الشائع والذي يشبو في معناه الحديث النبوي الشريؼ عندما قالت عمى لساف 

، ىذا القوؿ يشبو في معانيو الحديث النبوي (2)"تفاءلي بالخير تجديو يا موالتي: " (مرجانة)

أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قاؿ ال عدكل كال طيرة كأحب الف ؿ قالكا يا  ]: الشريؼ

، وظفت معنى الحديث الشريؼ، لتعزيز األمؿ في (3[)رسكؿ ا كما الف ؿ قاؿ الكممة الطيبة

نفس األميرة، التي كانت  تنتظر عودة عناد مف ميمتو الخطرة، لُتظير حالة القمؽ التي كانت 

تعيشيا األميرة، وقد أفادت باستخداميا ىذا القوؿ المستنبط مف الحديث النبوي الشريؼ، بأف الفأؿ 

كممة طيبة نعيشيا ونمارس معانييا التي تعزز مقدرتنا عمى الصمود واالنتظار، فاإلنساف ال 

. يمكف أف يعيش حياتو ببل أمؿ

، ورد ىذا المعنى (4)".الزواج طيبة وليس غصيبة: " كما وظفت معاني الحديث الشريؼ بقوليا

ال تينكح ال يّْب حتى تيست مر كال تينكح البكر حتى تيست ذف ]: في قوؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ

ذنيا الصمكت ، تُبيُّْف بيذا التوظيؼ، حؽ المرأة باختيار شريؾ حياتيا، دوف ضغط عمييا، (5[)كاِإ

، وبيذا التوظيؼ استطاعت (نفوذ )فبينت وجية نظرىا مف خبلؿ إسقاطيا عمى شخصية الرواية

                                                           
(

1
 (.639)رقمالحدٌث1/506؛ابنماجة،الطهارة،(135)رقمالحدٌث1/178الترمذي،الجامعالكبٌر،الطهارة،(
(

2
 .169دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

3
 (.3537)رقمالحدٌث179-5/178؛ابنماجة،السنن،الطب،(1615)رقمالحدٌث3/258الترمذي،الجامعالكبٌر،السٌر،(
(

4
 .31دٌمةالسمان،جناجضاقتبهالسماء،ص(
(

5
(.1107)رقمالحدٌث2/400الترمذي،الجامعالكبٌر،النكاح،(
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الكاتبة تمرير أفكارىا، وأظنيا نجحت بذلؾ، ناىيؾ عف خدمة ىذا التوظيؼ لبنية النص الفني 

. لمرواية، فكاف االنسجاـ واضحًا بيف النّص األصمي وبيف التوظيؼ لممعاني الشريفة

ما حصؿ معو ( عبد الجبار)تبيف مدى تأثر  (1)"ال ُيمدغ المؤمف مف جحر مرتيف: " وفي قوليا

في باب الخميؿ، وبأنو يرفض الذىاب لمعمؿ ىناؾ خوفا مف تعرضو لمميانة مف جديد، فيبرز لنا 

، الذي اعتمدت عميو في (2[)ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين]: معنى الحديث الشريؼ

. توضيح الصورة الفنية، فأجادت بذلؾ، واستفاد النص مف ىذا التوظيؼ، فنيا ولغويا

 

 

                                                           
(

1
 .183و1/35دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
 (.3982)رقمالحدٌث،5/466ابنماجة،سنن،الفتن،(
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: تكظيؼ التراث الديني النصراني:المبحث ال اني

فكانوا النبع الذي يغرؼ منو الجميع ماال :" ورد في النص الروائي ذكر لمعشاء األخير، في قوليا

ودواء وشفاء وغذاء حتى ظف الجميع أف آؿ العطار كالعشاء األخير الذي أنزؿ عمى المسيح بف 

" ، لقد أخفقت الكاتبة عندما أقحمت عبارة (1).."كمما أخذوا منو زاد عطاؤه.. مريـ عميو السبلـ

في نصيا، ال لشئ إال ألف ذلؾ ال يوافؽ واقع الحاؿ، حيث إف الكاتبة كانت " العشاء األخير

، (سميـ العطار)الحالة التي وصمت إلييا عائمة (شداد)مسترسمة في خطاب تصؼ فيو عمى لساف

وفجأًة، نقمتنا إلى قضية أخرى ال تمّت إلى نص الرواية بصمة، فالعشاء األخير ال يزيد كمما 

، فقد ُذكر في (2).."كمما أخذوا منو زاد عطاؤه: " أخذوا منو كما تدعي الكاتبة عندما قالت

اشتييت أف : األناجيؿ أف سيدنا عيسى عميو السبلـ، عندما التقى االثني عشر رسوال، قاؿ ليـ

آكؿ ىذا الفصح معكـ قبؿ أف أتألـ ثـ أعطاىـ الخبز، وقدـ ليـ النبيذ بكأسو ليشربوا منو جميعا 

 (3)قبؿ أف يقدـ نفسو قربانا حيث يسفؾ دمو حماية ليـ
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 :تكظيؼ التراث الديني الييكدم: المبحث ال الث

ال تستغربوا : " (عناد)عندما قالت عمى لساف - عميو السبلـ-وظفت الكاتبة قصة النبي موسى 

ألـ ُتمِؽ أـ النبي موسى .. حكايتي غريبة ال يستوعبيا عقؿ إنساف.. ما دامت األعمار بيد الّدياف

(. 1)"بولدىا في اليـ فأنجاه ا؟؟

ذىب رجؿ إلى بيت الوى وأخذ بنت الوي، فحبمت المرأة : "  وردت القصة في كتاب العيد القديـ

وولدت ابنا، ولما رأتو َحَسنًا خبأتو ثبلثة اشير، ولما لـ يمكنيا أف تخبئو بعد أخذت لو سفطا مف 

البردى وطمتو بالموف األحمر والزفت ووضعت الولد فيو ووضعتو بيف الحمفاء عمى حافة النير، 

. ووقفت أختو مف بعيد لتعرؼ ماذا يفعؿ بو

فنزلت ابنة فرعوف إلى النير لتغتسؿ وكانت حوارييا ماشيات عمى جانب النير، فرأت السفط بيف 

ذا ىو صبي يبكي، فرقت لو وقالت ىذا  الحمفاء، فأرسمت أمتيا وأخذتو، ولما فتحتو رأت الولد وا 

(. 2)."مف أوالد العبرانييف

عندما خرج مف البحر ولـ يجد مف يمد  (عناد)بينت بيذا التوظيؼ مدى البؤس الذي وصؿ إليو 

وخروجو مف البحر، وبيف  (عناد)لو يد العوف، فُأغمقت األبواب في وجيو، بيذا تعمؿ مقارنة بيف 

. قصة سيدنا موسى عميو السبلـ، إال أف توظيفيا ىنا جاء ُمقحما

وادفف .. فثر يا جبؿ بركانًا : " (عناد)وظفت ما تحممو مف موروث ثقافي عندما قالت عمى لساف 

( 3).."فما أخطأ شمشوف حيف دمر المعبد.. والفظ األموات وىّدـ.. األحياء

: وقد ورد عف سيرة شمشوف في العيد القديـ عمى النحو اآلتي
                                                           

(
1
 49دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

2
 .28/7،القصص،20/39؛وقدوردتالقصةفًالقرآنالكرٌم،طه،7-1العهدالقدٌم،الخروج،اإلصحاحالثانً،(
(

3
 .103دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
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( 1)"فولدت المرأة ابنا ودعت اسمو شمشوف، فكبر الصبي وباركو الرب" 

: وذكر أف شمشوف قد تزوج مف بنات فمسطيف

وأخبر أباه وأمو وقاؿ قد رأيت امرأة في تمنة مف بنات الفمسطينييف فاآلف خذاىا لي امرأة، فقاؿ " 

لو أبوه وأمو أليس في بنات إخوتؾ وفي كؿ شعبي امرأة حتى أنؾ ذاىب لتأخذ امرأة مف 

( 2)."الفمسطينييف الُغمِؼ، فقاؿ شمشوف إياىا خذ لي ألنيا حُسنت في عيني

شعره الذي كاف مصدرا لقوتو فأسره  (دليمة)وأصبح شمشوف كاي واحد مف الناس بعد أف حمقت 

الفمسطينيوف وقمعوا عينيو، ولكف بعد فترة نبت شعره مف جديد وعادت لو قوتو فانتقـ مف 

: الفمسطينييف وقتؿ منيـ في مماتو أكثر مما قتؿ في حياتو

وقبض شمشوف عمى العموديف المتوسطيف المذيف كاف البيت قائما عمييما وأسند عمييما الواحد " 

بيمينو واآلخر بيساره، وقاؿ شمشوف لتمت نفسي مع الفمسطينييف، وانحنى بقوة فسقط البيت عمى 

األقطاب وعمى كؿ الشعب الذي فيو فكاف الموتى الذيف أماتيـ في موتو أكثر مف الذيف أماتيـ 

( 3)..."في حياتو

الذي يمثؿ الثائر  (عناد) وظفت الكاتبة قصة شمشوف لتبيف لنا الحالة التي وصمت عند 

الفمسطيني، وىو ىنا واحد مف الشعب الذي يعاني وطأت الظمـ المنصب عمى شعب فمسطيف، 

األمر الذي يدعو كؿ فرد مف أفراد الشعب لمقاومة االحتبلؿ، وال بأس اف يعرض نفسو لممخاطر 

في سبيؿ تحقيؽ مبتغاه، فقد فعميا شمشوف فيما مضى وىو لـ يخطئ عندما ىدـ المعبد عمى مف 

. فيو فقتؿ كثيريف وقتؿ نفسو

                                                           
(

1
 .24العهدالقدٌم،قُضاة،اإلصحاحالثالثعشر،(
(

2
 .1العهدالقدٌم،قُضاة،اإلصحاحالرابععشر،(
(

3
 .31-29العهدالقدٌم،قُضاة،اإلصحاحالسادسعشر،(
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ترى ىؿ تبرر الكاتبة ىنا كؿ أساليب الصراع مع العدو؟ وخاصة ما يتعمؽ بالعمميات 

االستشيادية، فيذا شمشوف الييودي الذي قتؿ نفسو بيدـ المعبد عميو وعمى مف فيو مف 

. الفمسطينييف قبؿ آالؼ السنيف وىو جزٌء مف الثقافة الييودية، فمماذا ينكروف ذلؾ عمى غيرىـ

. أفادت الكاتبة السرد الروائي بيذا التوظيؼ

أحد أجدادؾ : " وظفت الكاتبة معموماتيا التاريخية عندما أشارت إلى الكنعانييف قائمة

وقد ورد ( التوراة)، ومف أقدـ الكتب التي ورد ذكر الكنعانييف فييا ىو العيد القديـ(1)"الكنعانييف

: ذكرىـ عمى النحو اآلتي

وكاف أىؿ . أبراـ سكف في ارض كنعاف، ولوط سكف في مدف الدائرة ونقؿ خيامو إلى سدوـ" 

(  2)."سدوـ أشرارًا و خطاة لدى الرب جداً 

ُتشير الكاتبة ألصوؿ الشعب الفمسطيني عبر التاريخ، وبأف ىذا الشعب موجود عمى أرض كنعاف 

جاء ىنا .. صاحب السراج أحد أجدادؾ الكنعانييف:  " مف العصور القديمة، خاصة عندما قالت

أياـ كانت الكتابة عمى .. عمى ضوء ىذا السراج المنير.. ليدرس الحكمة مف كتب األقدميف

( 3)"العظاـ والجمود

وكاف فييا  (أرض كنعاف )وتشير التوراة في ىذا السياؽ بأف الييود قد حضروا إلى فمسطيف

: الكنعانيوف الفمسطينيوف، فقد ذكرتيـ التوراة باالسـ

فحدثت مخاصمة بيف رعاة مواشي أبراـ ورعاة مواشي لوط، وكاف الكنعانيوف والفرريوف حينئذ " 

ساكنيف في األرض، فقاؿ أبراـ لموط ال تكف مخاصمة بيني وبينؾ وبيف رعاني ورعانؾ، ألننا 
                                                           

(
1
 .62؛تكررهذاالتوظٌففًجناحضاقتبهالسماء،ص8دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
(

2
 .102-93رجاعبدالحلٌمعرابً،الكافًفًتارٌخالقدس،:؛ٌنظر19-18العهدالقدٌم،سفرالتكوٌن،اإلصحاحالثالثعشر،(
(

3
 .8دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
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ف يمينا أنا  نحف أخواف، أليست كؿ األرض أمامؾ اعتزؿ عني، إف ذىبت شمااًل فأنا يمينا، وا 

(. 1)."شماالً 

 وظفت الكاتبة ىذا العبؽ التاريخي، واعتمدت عميو في بناء سردىا الروائي، فجعمت منو أساسا 

لذلؾ، وقد أجادت في ىذا التوظيؼ وبينت لنا مقدرتيا عمى دمج القديـ بالحديث، ىناؾ قبؿ 

آالؼ السنيف استعمرت أرض فمسطيف الكنعانية مف قبؿ ييود، وىنا في ىذا الزمف الصعب، فقد 

استعمرت ببلد فمسطيف الكنعانية مف الييود أنفسيـ، فالكاتبة مزجت ىذا الزمف المترامي األبعاد 

. في سردىا الروائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .9-7العهدالقدٌم،سفرالتكوٌن،اإلصحاحالثالثعشر،(
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: تكظيؼ التراث األدبي: الفصؿ ال الث

يتمثؿ ىذا النمط مف الحوارية في انفتاح روايات ديمة السماف عمى غيرىا مف النصوص األدبية، 

. الشعرية والنثرية، إلى جانب إيراد أقواؿ ألدباء وفبلسفة ومفكريف ومفسريف

 ديمة رواياتإف بناء حوارية في السياؽ األدبي تحتاج إلى روائي مثقؼ، وىذا ما وجدتو في 

السماف، إذ كثيرا ما يتـ االستشياد بآراء األدباء والفنانيف والفبلسفة عمى لساف شخصيات الرواية 

 . ًا فيياالمثقفة، ما يعطي الرواية عمقا كبيرا، ويطرح أماـ المتمقي آراء يجد نفسو شريؾ

التي مف شأنيا خدمة أفكار الكاتبة " التكتيكية" وظفت الكاتبة الحوارية النصية، لتخدـ الفكرة 

. األساسية

روايات ديمة، في بعض جزئيات المحكي فييا، مع نصوص روائية فمسطينية في  تتناص ىنا

 بانسياب بيف يسيحسابقة عمييا، فالكاتبة، توظؼ ثقافتيا األدبية توظيفا مفيدا يجعؿ القارئ 

 .فضاءات النص

 

 

 

 



 
 

70 

 :تكظيؼ التراث الشعرم العربي : المبحث األكؿ

مف الواضح أف الكاتبة متأثرة بشعر الحكمة والموعظة؛ وذلؾ مف خبلؿ توظيفيا لشعر إبراىيـ 

(. 1)"الشدة تزوؿ والفرج يأتي بعد ضيؽ:" الصولي، عندما قالت

( 2):  وقد استوحت ىذا المعنى مف قوؿ الشاعر

 [الطويؿ]

"  َكُممت فمما استحكمت حمقاتيا        ُفرجت وكاف يظنيا ال تُفرجُ "

( 3): وقوؿ الشافعي

 [المنسرح]

صبرًا جميبًل ما أقرب الفرجا      مف راقب ا في األمور نجا " 

ْ" مف صدَّؽ ا لـ ينمو أذى        ومف رجاه يكوف حيث رجا

( 4)-:كـر ا وجيو-وورد ىذا المعنى أيضا في شعر اإلماـ عمي 

 [المتقارب] 

إذا النائباُت بمغَف المدى      وكادت تذوب لُيفَّ الُميْج "

" وحؿَّ الببلُء وباف العزاُء     فعند التناىي يكوُف الفرجْ 

                                                           
(

1
 .187و1/183؛تكررفًبرجاللقلق،32دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
؛ابنخلكان،وفٌاتاألعٌان،حققه1923.1/271مرجلٌوث،.س.ٌاقوتالحموي،معجماألدباء،اعتنىبنسخهوتصحٌحهد(

.(ضاقت)ب(َكُملت)وقداستبدلت1/46.دارالثقافة:احسانعباس،بٌروت

(
3
 .61ص.1425/2005دارالكتابالعربً،:الشافعً،الدٌوان،دٌوانشعره،جمعهوحققهوشرحه،أمٌلبدٌعٌعقوب،بٌروت(
(

4
ملهوشرحهصالحالدٌنالهواري،ط(  .53ص.2003دارمكتبةالهالل،:،بٌروت1اإلمامعلً،دٌوانه،قدَّ
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 أفادت النص بتوظيؼ معاني ىذه األبيات الشعرية التي تحث عمى الصبر والتحمؿ، فجاء 

. توظيفيا بقيمة مف القيـ اإلنسانية، أال وىي الصبر عمى الشدائد

، نجد ىذا المعنى (1)"؟!!وكيؼ تعرؼ صديقًا إذا لـ تدخؿ في شدة: " وعندما تقوؿ الكاتبة

( 2):مستمدا مف قوؿ الشافعي

 [الوافر] 

" صديٌؽ ليس ينفع يوـ بؤِس         قريٌب مف عدوٍّ في القياسِ "

ديُؽ ِبكؿّْ عصٍر       وال اإلخواُف إالَّ ِلمتَّآسػػي   وما َيْبَقى الصَّ

 استخدمت معاني ىذا البيت الشعري الذي فيو الحكمة والتجربة، وفيو أيضا معاني المواساة 

لمنفس ولآلخريف عندما تقع عمييـ المصيبة فيحاولوف استثمار مصيبتيـ في ما يفيدىـ حتى ولو 

. كانت اإلفادة ىنا معنوية، وقد وفقت الكاتبة في ذلؾ

وظفت الكاتبة ما تناقمو الناس عف عبلقة الثعمب باإلنساف وما يتصؼ بو الثعمب مف مكر ودىاء 

الحاج زىدي لقماف العجوز : " وذلؾ عندما قالت في وصؼ إحدى شخصيات الرواية 

(. 3).."الثعمب

الشريرة، وتحديد طباعيا لمقارئ فقارنتو بالثعمب،  (الحاج زىدي لقماف)    أرادت رسـ شخصية 

 .حتى تعرفنا بمدى خبثو، ومكره، وبأنو غير جدير بالثقة

 

                                                           
(

1
.34دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(

(
2
 .89ص.م2005/هـ1425دارالكتابالعربً،:الشافعً،دٌوانالشافعً،جمعهوحققهوشرحه،أمٌلبدٌعٌعقوب،بٌروت(
(

3
 .37دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
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( 1):  ورد ىذا المعنى، في كثير مف القصائد الشعرية والنصوص النثرية، ومنيا قوؿ الشاعر

  [الرجز]

قد سمع الثعمب أىؿ القرى         يدعوف محتاال بيا ثعمب "

" فقاؿ حقا ىذه غاية في الفخر      ال تؤتى وال تطمب

 جاء وصؼ الكاتبة ليذه الشخصية وصفا دقيقا، بحيث يشعر القارئ أنو أماـ شخصية حية 

. تتحرؾ بمحميا ودميا

في  (عياش)وتجسد الكاتبة قيمة ميمة، وىي الوفاء، وعدـ نكراف الجميؿ، عندما قالت عمى لساف 

ولف تكوف لي نذالة الجبناء ألكافئ معروفؾ أنت وجميع أىؿ أمي : " الضمع المفقود

(. 2).."بالسيئة

، وصمب عوده واشتدَّ، وعندما وقع في حب ابنة  فقد تعيده جده بالرعاية صغيرا إلى أف شبَّ

، عرض حياة أىؿ أمو لمخطر، فيؤكد ليـ بأف ال يتسبب بأذيتيـ، وقد استمدت ىذا (الميراجا)

( 3 ):المعنى مف قوؿ لممتنبي

 [الطويؿ  ] 

َدا ـَ َتَمرَّ ْف َأْنَت َأْكَرْمَت المَِّئي ـَ َمَمْكَتُو                   َوا   إذا أنَت أْكَرْمَت اْلَكِري

 ِع السَّْيِؼ في َمْوِضِع النََّدىْض َوَوْضُع النََّدى في َمْوِضِع السَّْيِؼ ِبالُعبل          ُمِضرّّ َكو

                                                           

(
1
.2/180.(.ت.د)دار الفكر، : بيروت أحمدشوقً،الشوقٌات،(

(
2
 .55دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
 .1425/2005.1/257دلرالكتاب،:المتنبً،شرحدٌوانالمتنبً،وضعهعبدالرحمنالبرقونً،بٌروت(
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مركزا عمى مدى  (الميراجا)وجده حوؿ عبلقة األخير ببنت  (عياش)كاف الحوار الجاري بيف 

احمد ا أف مشكمتؾ قد انتيت :" وأقاربو، لدرجة أف العجوز قاؿ لو (عياش)الخطورة عمى حياة 

(. 1).."بدمعة فالدمع أرخص مف الروح

( 2):  ورد ىذا المعنى في شعر العباس بف األحنؼ عندما قاؿ

 [الوافر]

وراضي القمب غضباِف المساِف       لو خمقاف ما يتشابياف " 

ىبي دمعي لعيني إف دمعي          مطيعِؾ يا ظبلـُ وقد عصاني 

فكيؼ تجفُّ عينا مستياـٍ            بطوؿ بكاىما تتبادراف 

 تبيف الكاتبة استحالة العبلقة بيف أبناء الفبلحيف الفقراء، وبنات اإلقطاعييف األغنياء في مجتمع 

طبقي الفجوة بيف أبنائو واسعة جدًا، مجسدة صورة حقيقية واقعية في مجتمعنا الفمسطيني بعامة 

والمقدسي خاصة، فالعائبلت المقدسية معروؼ عنيا أنيا ال تقبؿ بمف ىو غير مقدسي لخطبة 

. بناتيا، وبذلؾ تنقؿ لنا الكاتبة صورة حية عف واقع اجتماعي عنصري

دراؾ معانييا في القمب  وعندما تفمسؼ الكاتبة بذكر عبلقة العيف بالقمب في رؤية األشياء، وا 

نجدىا تستوحي ىذا المعنى مف قوؿ قريب لمعباس بف األحنؼ الذي يفرؽ بيف عبلقة القمب 

                                                           
(

1
 .58دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
.297ص.1398/1978دارصادر،:العباسبناألحنف،الدٌوان،بٌروت(
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أما حمـ القمب فعيونو .. ولكف حمـ العيف يزوؿ مع اليقظة.. القمب يحمـ كما تحمـ العيف:"والعيف

( 2:)، قاؿ العباس في ذلؾ(1).."الخياؿ الذي يقرب البعيد ويسيؿ الصعب ويقمب الوىـ حقيقة

 [المتدارؾ]

فَقَدْت عينَي الحبيَب فما أخػ       وَفني أف تكوف أشقى العيوِف " 

" ذكرُه الزـٌ ِلقمبي وال عيػ            ػَد لعيني بوجيو منُذ حيِف 

.  فكانت موفقة (عّياش)وبيذا أرادت الكاتبة إظيار حالة العشؽ عند 

وىؿ يصمح :" وتتكئ الكاتبة في بعض معانييا عمى أمثمة مستمدة مف الشعر كما في قوليا

(. 3)"العطار ما أفسَد الدىر

ورد ىذا القوؿ في قصيدة لصفي الديف الحمي يرثي بيا السمطاف الممؾ الناصر محمد بف 

( 5:)في سنة اثنتيف وأربعيف وسبع مئة لميجرة والتي مطمعيا (4)قبلووف

 [الطويؿ]

َوَفى لَي فيَؾ الدمُع إذ خانني الصبُر          وأنجد فيَؾ النظـُ إذ ُخِذؿ النصُر 

: أما بيت الشعر الذي ورد فيو القوؿ المذكور آنفا فيو

                                                           
(

1
 .59،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

2
 .295،ص.س.العباسبناألحنف،م(
(

3
 .73دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،(
(

4
منكبارالدولةالقالوونٌة،لهآثارعمرانٌةضخمة،وولً:محمدبنقالوونبنعبدهللاالصالحً،أبوالفتح:محمدبنقالوون(

هـ،،أقامفًالكركفترةثمرجعإلىمصر698هـ،ثمُخلعمنهالحداثةسنه،وأعٌدللسلطنةبمصرسنة693سلطنةمصروالشامسنة

.هـ741سنة،فعمَّرعمراناكثٌرة،توفًبالقاهرةسنة32وحاربالملكالمظفربٌبرسوقتلهبٌدٌهفاستعادعرشمصر،واستمر

.20077/11دارالعلمللمالٌٌن،:،بٌروت17الزركلً،األعالم،ط

(
5
 .379-377ص.1382/1962داربٌروتللطباعةوالنشرودارصادرللطباعةوالنشر،:صفًالدٌنالحلً،دٌوانه،بٌروت(
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 [الطويؿ]

" وراموا بأنواع العقاقير ُبرأُه،        وىؿ ُيصمح العّطار ما أفسد الّدىُر " 

 وظفت ىذا الشعر في نصيا الروائي توظيفا ضعيفا؛  فابتعدت عف مراميو التي لـ تتبلءـ مع 

و  (عياش )المعنى المقصود في النص الروائي لمكاتبة، فالحوار الذي دار بيف شخصيتي الرواية 

. ال يناسبو استشياد الكاتبة بعجز البيت المذكور أعبله (مريـ )

ويتكرر توظيفيا لمعاني شعر العباس بف األحنؼ عندما قالت عمى لساف جد عياش، وقد ىدفت 

الكاتبة إلى إثبات وقع الحب عمى عياش ومريـ وبأنو ال يمكف إخفاؤه عف الناس حيث أف العيوف 

(. 1)"فالعيف لساف ثرثار تفضح المشاعر وال تجيد إخفاء المشاعر:" تفضح ما في القمب

( 2):  ذكر ىذا المعنى في البيتيف اآلتييف

 [الطويؿ]

ـَ مف أىِؿ الوشايِة والظفّْ " ـَ الناُس منطقي         ونسَم سأسكُت كيبل يعم

" أال قد جنى طرفي عميَّ بميًة        أعوذ بؾ الميـّ مف شّر ما يجني

قد وصمت إلى درجة اليياـ بحيث ال تستطيع  (عائشة)تريد القوؿ بأف حالة الحب التي تعيشيا 

. إخفاء مشاعرىا ميما حاولت ألف العيوف ال يمكف ليا أف تستر ىذا الحب

(. 1)"وأماـ العمـ يصغر الجيؿ: " ونراىا تستخدـ ألفاظا مستقاة مف شعر الحكمة في قوليا

                                                           
(

1
 .74دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .307العباسبناألحنف،الدٌوان،ص(
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( 2):  ورد ىذا المعنى في قوؿ الشافعي

 [الوافر]

ـُ  ـَ صاحبُو كريـٌ       ولو ولدتو آباٌء ِلئا رأيُت العم

ـُ  ـُ ما سعدْت رجاُؿ     وال ُعرَؼ الحبلُؿ وال الحرا فموال العم

 تبيف الكاتبة أىمية العمـ ودور العمماء في بناء وخدمة المجتمع، وتحث أصحاب العمـ بأف ال 

. يبخموا عمى قوميـ بعمميـ

كاف غزيرا يصؿ .. كاف ىذا الشعر يحاكي الميؿ في سواده: "  استنبطت مف الشعر العربي قوليا

(. 3).."ولكف عبثت بو  يد الزماف وأعطتو لونًا أبيض رمز الحكمة.. نياية ظيري

( 4): وقد ورد ىذا المعنى في أبيات شعر قاليا الخميفة العباسي المستنجد با

 [الخفيؼ]

عيرتني بالشيب وىو وقاُر       ليتيا عّيرت بما ىو عاُر "

" إف يكف شابت الذوائب مني      فالميالي تزينيا األقمارُ 

 ُتجيب عمى لساف أمينة عندما استغرب عّياش مف حكمتيا وقد حممت الكثير مف الحكمة في 

رأسيا األشيب، قائمة لو بأف ال يغتر وال ينظر إلى ىذا الشيب إال نظرة تقدير واحتراـ، لما مرَّت 
                                                                                                                                                                      

(
1
 .123،ص.س.دٌمةالٌمان،م(
(

2
 .132اإلمامالشافعً،دٌوانه،ص(
(

3
 .125دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

4
جآٌاتهوعلَّقعلٌهواعتنىبهنعٌمحسٌنزرزور،صٌدا،بٌروت( /1428المكتبةالعصرٌة،:الذهبً،سٌرأعالمالنبالء،خرَّ

2007.4/421. 
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بو مف تجارب أكسبتيا الحكمة وُحسف تقدير لؤلمور، فكاف توظيفيا لمعاني الشعر المذكور، 

. توظيفا حسنا

ركاـ بيت آؿ العطار : " (أمينة) استمدت مف التراث الشعري العربي عندما قالت عمى لساف 

(. 1)"أحب إليَّ مف قصور الدنيا كميا

(بنت بحدؿ الكمبية زوج معاوية بف أبي سفياف (2) وقد وردت ىذه األلفاظ في قوؿ ميسوف
3 )

 [الوافر]

لبيٍت تخفؽ األرياح فيو      أحب إليَّ مف قصر منيؼ "

" وُلبس عباءٍة وتقرَّ عيني     أحبُّ إليَّ مف لبِس الشُُّفوؼ

 وظفت الكاتبة ىذه األلفاظ لمتعبير عف مقدار تمسؾ الشعب الفمسطيني بأرضو وبيتو، بعد أف 

قامت وتقـو سمطات االحتبلؿ بيدـ بيوت الفمسطينييف بحجج مختمفة، وذرائع واىية، وىنا فإف 

الكاتبة تجسد ىذا التمسؾ، معتمدة عمى ىذا الشعر المعبر عف قيمة الوطف في نفسية اإلنساف 

. العربي، نجحت الكاتبة في توصيؿ فكرتيا بطريقة سمسة عندما مزجت األلفاظ بسردىا الروائي

وما كاف قيس : " (صابر )عندما قالت عمى لساف  (مجنوف ليمى )جاءت الكاتبة عمى ذكر قيس 

وىي تداعبو بغيرتيا عميو، وقصة قيس ( حسناء)؛ وذلؾ في رده عمى زوجتو (4)"متيمًا أكثر مني

                                                           
(

1
 .112تكررذلكفًرواٌةالقافلةص.277دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(

(
2
.ـ2003/ ىػ1424دارالكتب العممية، : ، بيروت2وضع حواشيو محمد باسؿ عيوف السود، طالجاحظ،الحٌوان،:ٌنظر(

؛ابنعبدربه،16/47.(.ت.د)دارالفكر،:،بٌروت2علًمهنا،ط.؛األصفهانً،األغانً،شرحهوكتبحواشٌهعبدأ1/116

/7؛الزركلً،األعالم،4/357.(.ت.د)دارالكتابالعربً،:العقدالفرٌد،شرحهوضبطهورتبفهارسه،إبراهٌماألبٌاري،بٌروت
339.

(
3
 (.مسن)ابنمنظور،لسانالعرب،باب:ٌنظر(
(

4
.82دٌمةالسمان،القافلة،ص(
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معروفة بشيرتيا حتى أف الناس يستشيدوف بيا عندما يريدوف إظيار مقدار حبيـ، وقد وصؼ 

نو عشؽ امرأة مف قومو لـ تكف : " والد قيس ىذا الحب بقولو كاف آثر عندي مف أوالدي جميعا، وا 

تطمع في مثمو، ولكف أباىا زوجيا غيره، ففقد الفتى عقمو، فكاف ال يمبس ثوبا إال خّرقو، وراح 

وكنا نحبسو ... ما لؾ ال تصمي؟ لـ يرد حرفا: يمعب بالتراب عاريا، وترؾ الصبلة، فإذا قيؿ لو 

( 1)."ونقيده في بادئ األمر حتى خشينا عميو، فخّمينا سبيمو، وىو اآلف يييـ عمى وجيو

( 2):ومف أشعاره

 [الطويؿ ]

ُأحبؾ يا ليمى وُأفرط في حبي         وتُبديف لي َىجرًا عمى الُبعِد والقرِب 

وأىواؾ يا ليمى ىوى لو تَنّسَمْت     نفوُس الورى أدناُه ِصْحَف مف الكرِب 

شكوت إلييا الشوؽ سرًا و جيرًة    وُبْحُت بما ألقاُه مف شدَّة الحِب 

باإلضافة إلى قصتو كما رواىا  (قيس)نممس في ىذه األبيات مقدار الحب الذي يعتمؿ في صدر 

ُتخبرنا  (حسناء)و  (صابر)أبوه، باستخداميا ىذا التوظيؼ خبلؿ حوار بيف شخصيات الرواية 

. بحالة العشؽ بينيما، وامتزج التوظيؼ مع الحوار الروائي بشكؿ عفوي

وظفت الكاتبة ما توارده الشعر العربي بما يتعمؽ باستخداـ اإلبؿ والنوؽ كمير لعروس او كثمف 

.. دليؿ براءة صابر عندي: " (الكاىنة)باىظ لخدمة يؤدييا احدىـ؛ وذلؾ عندما قالت عمى لساف 

(. 1)"ألؼ ناقة حموب يا شيخ... لكف الثمف غاٍؿ يا شيخ

                                                           
(

1
اد،ط( مهوشرحه،مجٌدطرَّ  .8ص1416/1996عالمالكتب،:،بٌروت1قٌسبنالملوح،دٌوانمجنونلٌلى،قدَّ
(

2
 .48-47،ص.س.قٌسبنالملوح،م(
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عندما طمب " عنترة"  فاإلبؿ أثمف ما يممكو البدوي في الصحراء، وقد ورد ىذا الطمب في سيرة 

: عمو ألؼ ناقة عصافيرية ميرا لعبمة

أريد ألؼ ناقة مف النوؽ العصافير مف نوؽ الممؾ المنذر بف ماء السماء المخمي حتى تفتخر " 

، فذىب وحده إلى أرض الممؾ المنذر، وىناؾ تغمبت (2).."بيا ابنتي عمى سائر بنات العرب

(الكثرة عمى الشجاعة وقبض عميو وأودع السجف، وقد قاؿ شعرا حسنا في ىذا األمر
3 )

 [الوافر ]

طغاني بالريا والمكر عمي،        وجار عميَّ في طمب الصداِؽ 

فخضت بميجتي بحر المنايا،       وسرُت إلى العراؽ ببل رفاِؽ 

وُسقُت النوؽ والُرعياَف وحدي      وُعْدُت ُأجد مف ناِر اشتياقي 

نبلحظ بأف المطالب تأتي تعجيزية، وصعبة، ولكف شدة حاجة المطموب منو ىي التي تدفعو إلى 

المخاطر مف اجؿ الحصوؿ عمى المطموب، وقد وظفت الكاتبة ىذا األمر الذي استمدتو مف 

الشعر العربي وشعر عنترة ىنا مثاؿ عمى ذلؾ، فكاف توظيفيا موفقا، صورت مف خبللو صعوبة 

الحياة الصحراوية وقساوة أىميا عمى بعضيـ، ونجحت بنقؿ القارئ إلى البيئة الصحراوية بشكؿ 

... سمس دوف تكمؼ

، فوظفتيا لمحث عمى (1)"إذا ىّبت رياحؾ فاغتنميا: " استمدت الحكمة مف الشعر العربي بقوليا

( 2):اغتناـ الفرصة التي تتاح، ويشكؿ ىذا القوؿ صدر بيت الشعر اآلتي
                                                                                                                                                                      

(
1
 .68دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .1/67عمرأبوالنصر،عنتربنشداد،(
(

3
 .175عنترة،دٌوانعنترة،ص(
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 [الوافر ]

إذا ىّبت رياُحَؾ فاغتنميا      فعقبى كؿّْ خاِفقٍة سكوُف 

وال تغفْؿ عف اإلحساِف فييا    فبل تدري السكوُف متى يكوُف 

 اعتمدت الكاتبة عمى ىذا التوظيؼ، إلكساب سردىا الروائي جماؿ الحكمة والجدية والموعظة 

... الحسنة، حيث أجادت في توظيفيا، وأدخمتنا إلى عمؽ الفكرة لنعيش مع الرواية حياة أخرى

إف ىذا القوؿ الذي : " عندما قالت (المتنبي)ولـ تبتعد عف الحكمة أيضًا في توظيفيا لقوؿ 

أنا مف نظر األعمى إلى شعري واسمعت .. تنكرينو يا صاحبة السمو أشبو ما يكوف بقوؿ الشاعر

( سيؼ الدولة الحمداني)، ىذا الشعر، مف قصيدة يعاتب فييا المتنبي (3)"كمماتي مف بو صمـ

( 4):التي مطمعيا

 [البسيط]

ـُ       ومف بجسمي وحالي عنده سقـ  وأَحرَّ قمباه ممف قمبو شب

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي    وأسَمَعْت كمماتي مف بو صمـُ 

أناـ مؿء جفوني عف شواِرِدىا    ويسير الخمُؽ َجّراىا ويختصـُ 

                                                                                                                                                                      
(

1
 .147دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
؛أمٌلربٌع(مجهول)ُنسبإلىشاعر1/174؛الراغباألصبهانً،محاضراتاألدباء،140الشافعً،دٌواناإلمامالشافعً،(

 .(مجهول)ُنسبإلىشاعر.6/215ٌعقوب،موسوعةأمثالالعرب،
(

3
 .62دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

4
 .290المتنبً،شرحدٌوانالمتنبً،ص(
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، إال أنيا لـ تكف موفقة (األميرة)و (عناد) وظفت ىذا الشعر، محاولة منيا في دعـ الحوار بيف 

بيذا التوظيؼ، فبيت الشعر ىذا مف أشير ما قالو المتنبي، لكف موضوع الحوار الذي دار بيف 

شخصيات الرواية سابقة الذكر، لـ يكف عمى مستوى ىذا الشعر مف اإلبداع ولـ يقترب حتى مف 

. مستواه الداللي

لو قمت لؾ مف أبي .. يا صاحب الجبللة: " يتكرر االستشياد بشعر الحكمة العربية، بقوليا

ال .. وحدثتؾ عف حسبي ونسبي فيؿ ستعرفني؟ سأبقى عبلمة محيرة عمى جزيرتؾ يا موالي

(. 1)."يمحوىا سوى عممي

(. 2): ورد ىذا المعنى في شعر ابف الوردي، عندما قاؿ يوصي ابنو

 [الرجز]

ال تقؿ أصمي وفصمي أبدًا   إنما أصؿ الفتى ما قد حصْؿ 

إنما الورُد مف الشوؾ وما   يْنُبُت النرجُس إال مف بصْؿ   

ـْ أقْؿ  قيمة اإلنساف ما ُيحسُنُو      أكثَر اإلنساُف منُو أ

أرادت إبراز اعتداد الشخصية بنفسيا، وأف قيمة اإلنساف بعممو ال بحسبو، وىي ترد بذلؾ عمى 

. ظاىرة العصبية القبمية الموجودة في مجتمعاتنا العربية، وأظنيا قد نجحت في ىذا التوظيؼ

                                                           
(

1
 .67دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

2
؛حسننمردندشً،معجم154؛أمٌلناصٌف،أروعماقٌلمنالوصاٌا،232-2/229محمدبنشاكرالكتبً،فواتالوفٌات،(

 .172األبٌاتالشهٌرة،
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حب .. تقوليف حب األرض:" ولـ يغب عف باؿ الكاتبة توظيؼ الشعر الفمسطيني عندما قالت

(  1)."والوطف تراب أينما سرت تجدينو.. الحب ىذه األياـ يباع ويشترى.. الوطف

( 2)، والتي مطمعيا(تفاؤؿ وأمؿ )وقد وردت ىذه األلفاظ في قصيدة المرحـو إبراىيـ طوقاف 

 [مجزوء الكامؿ]

كفكؼ دموَعَؾ، ليس ينفعؾ البكاء وال العويؿ 

! وطف يباع ويشترى       وتصيح فميحيا الوطف؟

لو كنت تبغي خيره        لبذلت مف دمؾ الثمف 

 استعانت الكاتبة بألفاظ الشاعر الفمسطيني الراحؿ، إبراىيـ طوقاف، تمؾ األلفاظ التي تعبر عف 

 (الضابط اإلنجميزي)محبة اإلنساف الفمسطيني ألرضو، ومدى تقديره لترابو الطاىر، لكنيا جعمت 

والدة الشيداء واألسرى ىي  (حسناء)ىو الذي يردد األلفاظ الشعرية لشاعرنا، وكنت أظف باف 

التي تعبر عف نبض كؿ أـ فمسطينية عاشت مرحمة المقاومة والنضاؿ عبر سنيف المواجية 

الطويمة، وليس عمى لساف ضابط إنجميزي متغطرس، لذلؾ فقد خرجت الكممات مف فمو معجونة 

بسخرية مف بيده السطوة،  إال أف استخداـ الكاتبة لؤللفاظ الشعرية، جاء موفقا بكؿ األحواؿ، 

. وخدـ النص الروائي

: " قائمة (زغردت حسناء)كما وظفت الكاتبة األغنية الشعبية، عندما 

                                                           
(

1
 .178دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .20ابراهٌمطوقان،دٌوانإبراهٌم،ص(
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.. أوييا يا وطف الثوار أطمب.. أتاؾ عدناف ممفعا بعمـ األحرار.. أوييا يا وطف الثوار أطمب

فالروح رخيصة عميؾ يا ارض .. أوييا يا وطف الثوار أطمب.. حمداف وسمطاف في االنتظار

( 1)."السبلـ

وقد استمدت الكاتبة كمماتيا مف الشعر الشعبي الفمسطيني، الذي كاف يتغنى ببطوالت الثوار، 

ويمجد الشيداء األبرار ومثاؿ عمى ذلؾ؛ ما جاء في موسوعة الفمكمور الفمسطيني لمشاعر الشعبي 

( 2):نوح إبراىيـ

( 3)ألجؿ حرية وطني     مات واستشيد ابني

يا ريت إلي ولد ثاني     حتى أقدمو ىدية 

: وقاؿ أيضاً 

رجاؿ أقسموا يميف      يضحوا الغالي والثميف 

في سبيؿ فمسطيف        ميما صادفيـ أخطار 

، أما عف الزغرودة في (زغرودة حسناء أـ الشييد )لقد استخدمت الكاتبة معاني ىذه األبيات في 

ىذه الحالة فقد اعتادت بعض أميات الشيداء مف القياـ بيذا الفعؿ، عندما يأتييف خبر استشياد 

أحد أبنائيف وبخاصة في زمف االنتفاضة الفمسطينية المباركة، كانت تمؾ األميات تعتز بأف 

أبناءىف مف األبطاؿ المقاوميف، إال أف الغرب لـ يفيـ ىذه المعادلة بيف األـ الثكمى وبيف الشييد 
                                                           

(
1
 .196دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
،وتلقىفٌهادراستهاإلبتدائٌة،تفتحتفٌهروحالشاعرالشعبًفًسنمبكرة،اعتقلته1913ولدفًمدٌنةحٌفا:نوحإبراهٌم(

السلطاتالبرٌطانٌةبسببقصائده،وحظرتنشرأشعارهفًكتاب،التحقبصفوفثورةعزالدٌنالقّسام،واشتركفًمعاركجبال

.1937الجلٌلواستشهدفًمعركةحولقرٌةطمرةودفنفٌهاعام

.823أحمدشاهٌن،موسوعةكّتابفلسطٌنفًالقرنالعشرٌن،-

(
3
.521نمرسرحان،موسوعةالفلكلورالفلسطٌنً،ص(
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الذي يضحي بدمو رخيصا في سبيؿ رفعة وحرية الوطف؛ نجد الضابط اإلنجميزي يخاطب زوجة 

فمـ تسأليف عف زوجؾ؟ لقد ذىب .. إذا كاف الوطف غاليًا بيذا القدر : " الشييد وأـ األسير قائبل

( 1)"فداء الوطف

ىو لـ يفيـ تمؾ العبلقة، فيتحدث بسخرية واستيزاء، وقد أجابتو حسناء بحـز أـ ثابتة ىي بمثابة 

كي أعدَّ أوالدي ليسيروا : " كؿ أـ فمسطينية نشَّأت أبناءىا عمى االعتزاز بحب الوطف قائمة لو

( 2)"عمى درب أبييـ

وقد استطاعت الكاتبة نقؿ الصورة الحية لحالة استشيادية، مف خبلؿ توظيؼ الكممات، والمعاني 

. والسياؽ الشعري لمشعراء الشعبييف

ألنو كاف يحرمؾ : " (األميرة)وظفت الكاتبة معاني األلفاظ الشعرية عندما قالت عمى لساف 

.. وأنت دقات القمب.. فكيؼ تناـ عيف وأنت فييا؟ وكيؼ ييدأ حب.. ال تممو يا عناد .. الحب

( 3)"والنار أنت مذكييا؟ أنظر إلى عيني تعرؼ الحقيقة

( 4): ورد ىذا المعنى في شعر ابف حـز عندما قاؿ في طوؽ الحمامة في باب عبلمات الحب

 

 [الوافر  ]

ْكِب الَيتوِف  ََ تعمَّمِت السَّحاِئُب مف ُشُؤوني      َفَعمَّْت بالَحَيا السَّ

                                                           
(

1
 .178دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .178،.س.دٌمةالسمان،م(
(

3
 .188دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

4
المطبعةالعصرٌة،:ابنحزم،طوقالحمامة،شكلهوعلقحواشٌهاوقدملهووضعفهارسه،نزاروجٌهفلُّوح،صٌدا،بٌروت(

 .59ص.م2008/هـ1429الدارالنموذجٌة،
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ـْ عمى َسيري ُمعيني  وىذا الميُؿ فيَؾ غدا رفيقي          بذلَؾ أ

ـْ َيْنقِض اإلظبلـُ إال           إذا ما ُأطِبَقْت َنومًا ُجُفوني  فإْف ل

فميَس إلى النَّياِر لنا سبيُؿ        وُسيٌد َزائٌد في كؿّْ حيِف 

ـُ ُيخفي        َسناىا عف ُمبلحظِة الُعيوف  كأف ُنجوَمُو والغي

، (األميرة)و  (عناد ) وظفت الكاتبة معاني اآلبيات آنفة الذكر، لتبيف حالة الحب التي كانت بيف 

وقد أجادت في ىذا التوظيؼ ورسمت لنا صورة حية،  فكاف سردىا الروائي وحوار شخصياتيا 

... مقنعا

تتسمى : " (عبود)عندما قالت عمى لساف  (زىير بف أبي ُسممى)كما وظفت الكاتبة معاني أبيات 

بعواطؼ مف أحبتؾ يا عبود؟ تقتؿ مف أنقذت حياتؾ مف الموت يا عبود؟ ال يميؽ بؾ أكثر مف 

( 1)"كممة عيب

( 2): ورد ىذا المعنى في معمقة زىير عندما قاؿ

  [الطويؿ  ]

" ومف يجعؿ المعروؼ في غير أىمو       يكف حمده ذما عميو ويندـ"

 وظفت معاني ىذه األبيات لتبيف لنا أىمية المحافظة عمى العيد، وضرورة مقابمة الجميؿ 

الذي أخذ ضميره يؤنبو  (عناد)بالجميؿ واإلحساف باإلحساف، وقد جاء ىذا التوظيؼ عمى لساف

                                                           
(

1
.49دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(

(
2
.80الزوزنً،شرحالمعلقاتالسبع،ص(
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بسبب تفكيره باالبتعاد عف الفتاة التي أحبتو وأنقذت حياتو، وىو بدوره فكر باالبتعاد عنيا ليكوف 

كما قاؿ الشاعر في بيتي الشعر آنفي الذكر، فأجادت بيذا التوظيؼ الذي جاء متوافقا مع الفكرة 

. ومبلئما لمعناىا

فراشؾ : " (األب)عندما قالت عمى لساف  (جبراف خميؿ جبراف)وظفت الكاتبة بعضا مف ألفاظ 

( 1)"األرض ولحافؾ السماء

( 2):(قصيدة المواكب)وقد ورد ىذا المفظ بمعناه في 

 [مجزوء الرمؿ ]

ىؿ فرشت العشب ليبل    وتمّحفت الفضا 

زاىدا فيما سيأتي         ناسيا ما قد مضى 

ما تفكر بو، بأف حالة الشاب الفمسطيني المقاـو ىي حالة  (عبود) تنقؿ لنا عمى لساف والد 

خاصة تتحكـ بيا الظروؼ الصعبة المحيطة بالثوار، فالزمف يعمـ الثوار الخشونة، والصبلبة، 

وشدة التحمؿ، فيناموف عمى األرض ببل سرير أو عواطؼ، وتكوف األرض أحيانا مفروشة بالقتمى 

، وىذا تصوير  وغارقة بالدماء، وحتى النساء في فمسطيف تخميف عف النعومة فمـ تعد مبلئمة ليفَّ

. قد أفادت النص (جبراف)لمواقع الفمسطيني، وباستخداـ الكاتبة أللفاظ مف شعر 

وظفت الكاتبة األلفاظ التي تحمؿ في طياتيا الدالالت والمعاني الشعرية عندما قالت عمى لساف 

( 1)"فبل بد لميؿ مف آخر: " (األستاذ حيدر)

                                                           
(

1
 .133،.س.دٌمةالسمان،م(
(

2
 .342جبرانخلٌلجبران،موسوعةجبرانخلٌلجبرانالعربٌة،ص(
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( 2):وقد ورد معنى ىذا المفظ في شعر أبو القاسـ الشابي عندما قاؿ

 [المتقارب]

إذا الشعب يومًا أراد الحياة       فبل بدَّ أف يستجيب القدر 

وال بدَّ لميؿ أف ينجمي             وال بد لمقيد أف ينكسر 

" ثورة" خبلؿ ىذا التوظيؼ تظير الدرجة العالية مف استعداد المثقؼ العربي والفمسطيني لدعـ 

الحسيف بف عمي عمى األتراؾ، وىو مثاؿ حي عمى حماسة الشباب العربي في ذلؾ الزمف في 

مواجية الظمـ والطغياف، فتصور المعاناة الشديدة التي كانت تعانييا الشعوب العربية اإلسبلمية 

مف ضغوطات الحكومة التركية، إال إف اإلنساف البسيط كاف مدركا بفطرتو الساذجة عمؽ 

إف ىذا القوؿ تحريض لممسمـ : " (عبد الجبار)الصراع؛ وذلؾ يتمثؿ بما قالتو الكاتبة عمى لساف 

، والبعض كاف خائفا مف الوقوع باإلثـ مف معادات المسمميف بعضيـ لبعض، (3)"عمى المسمـ

ذا كاف ا يؤخر الحساب إلى يوـ القيامة:" خاصة عندما قاؿ أحدىـ ( 4)"وا 

( 5):وقد ورد ىذا المفظ في شعر زىير بف أبي ُسممى

 

 [الطويؿ  ]

                                                                                                                                                                      
(

1
 .1/161دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
باع،بٌروت( ملهعمرفاروقالطَّ شركة:ابوالقاسمالشابً،دٌوانأبًالقاسمالشابًأغانًالحٌاة،شرحهوضبطنصوصهوقدَّ

 .77.(.ت.د)داراألرقمبنأبًاألرقم،
(

3
 .1/161دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

4
 .1/162،.ن.دٌمةالسمان،م(
(

5
.1411/1990،1/275دارالفكر،:األعلمالشنتمري،أشعارالشعراءالستةالجاهلٌٌن،بٌروت(
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يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر     ليـو الحساب أو يعجؿ فينتقـ  

 كاف لبلندفاع الحماسي األثر األعظـ في ىزيمة األمة العربية مف خبلؿ كسر القوة التركية مف 

الداخؿ العربي، عف طريؽ ما يسمى بالثورة العربية الكبرى، لقد استفاد النص الروائي مف ىذا 

الحوار ومف التوظيؼ لؤللفاظ الشعرية سالفة الذكر، وجعمت مف النص الروائي وثيقة عممية نتعمـ 

. مف خبلليا ما كاف يدور عمى الساحة العربية مف مؤامرات استعمارية مدروسة بعناية فائقة

تشير الكاتبة إلى حالة الشـؤ التي سادت برغـ دخوؿ الجيوش العربية إلى فمسطيف بعد انتياء 

ليس عندي مف جواب سوى قوؿ الشاعر : " (أبو رعد)االنتداب البريطاني عندما تقوؿ عمى لساف 

( 1)."واألياـ بيننا يا أبا الطاىر .. ستبدي لؾ األياـ ما كنت جاىبل.. ىذا

( 2):وقد ورد ىذا الشعر في معمقة طرفة بف العبد إذ يقوؿ

 [الطويؿ]

ِد  ـُ ما كنَت جاىبًل          ويأتيؾ باألخباِر َمْف لـ ُتزوّْ ستُبدي لؾ األيا

ويأتيؾ باألخباِر َمْف لـ َتبْع لو            بتاتًا ولـ تضِرب لو وقَت موِعِد 

وقد وظفت الكاتبة ىذا الشعر لتبيف لنا ضيؽ الناس مما يحدث عمى األرض الفمسطينية آنذاؾ، 

فعززت فكرتيا بيذا التوظيؼ الذي أثرى النص المغوي ومكف المتمقي مف استحضار الصورة التي 

... تشبو كثيرا الحالة السياسية في وقتنا الراىف، تمؾ الحالة التي ال تفاؤؿ فييا

                                                           
(

1
 .2/6دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
ملهعمرفاروقالطبَّاع،بٌروت( 43،.(ت.د)دارالقلم:طرفةبنالعبد،دٌوانطرفةبنالعبد،شرحهوضبطنصوصهوقدَّ
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: (أبو عبد الجبار)ضمَّنت الكاتبة في سردىا الروائي شعر المتنبي عندما قالت عمى لساف 

( 1)"حتى يراؽ عمى جوانبو الدـ.. ال يسمـ الشرؼ الرفيع مف األذى: والشاعر يقوؿ "

( 2):وقد ورد ىذا البيت الشعري ضمف قصيدة لممتنبي

 [الكامؿ]

ـُ  ال يسمـ الشرؼ الرفيع مف األذى    حتى ُيراؽ عمى جوانِبِو الدَّ

استخدمت الكاتبة ىذا الشعر لتبيف مقدار الخوؼ الذي اعترى الناس عندما تناىى إلى مسامعيـ 

بأف الييود قد سيطروا عمى المدينة، واحتماؿ اقتحاـ البيوت ؛ األمر الذي مف الممكف أف يعرض 

شرؼ الناس لمخطر وأف يجمب ليـ ذلؾ العار إذا ما تعرض جنود الييود إلى  نسائيـ، ما دفع 

بالرجاؿ لمتفكير بالتخمص مف النساء حفاظًا عمى الكرامة والشرؼ بحسب المعنى الظاىر لمنص، 

لكنيا ذكرت ذلؾ استيجانا وليس استحسانا وتأييدا لمفكرة، خاصة وأنيا وضعت األـ كأوؿ امرأة 

أظف ال أحد بإمكانو فعؿ ىذا األمر ! توضع عمى ذلؾ المحؾ، فمف باستطاعتو أف يقتؿ أمو؟

... ميما كانت األسباب، وىنا نجد نقدا واضحا لممجتمع الذي يحمؿ مثؿ ىذه األفكار المتخمفة

. وقد ُوفقت الكاتبة في توظيؼ ىذا الشعر الذي خدـ الفكرة وعزز السرد الفني لمنص الروائي

: تكظيؼ التراث الن رم العربي: المبحث ال اني

تطرقت الكاتبة لذكر ىالة السمطاف، ونفوذه، وسطوتو ، وىي إشارة إلى الطمع الذي يتحكـ في 

نفسية بعض القيادات عندما يصموف إلى سدة الحكـ، مما يؤدي إلى تنافس شديد بيف أصحاب 

                                                           
(

1
 .2/38دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
.2/396المتنبً،شرحدٌوانالمتنبً،(
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إنؾ لـ : " النفوذ عمى السمطة، ال لخدمة المجتمع ولكف لمتمتع بمزايا السمطة ومكاسبيا، بقوليا

(. 1)"تتعرؼ عمى السمطاف وىالة الحكـ حتى تعرؼ إلى أي مدى يمكف أف تصؿ بالحكـ

السمطاف زماـ األمور، ونظاـ الحقوؽ، وقواـ : " وتعريؼ السمطاف كما ورد في العقد الفريد

الحدود، والقطب الذي عميو مدار الدنيا، وىو حمى ا في ببلده، وظمو الممدود عمى عباده، بو 

(. 2)."يمتنع حريميـ، وينتصر مظموميـ، وينقمع ظالميـ، وبأمف خائفيـ

كميمة "وىي مف قصص " المبؤة واإلسوار والشغبر"وظفت الكاتبة المعاني المستفادة مف قصة 

فالذي أباح لؾ .. حكمت عمى نفسؾ بالموت يا قوي العضؿ صغير العقؿ:" ، عندما قالت"ودمنة

وماذا تفعؿ أييا المسكيف إذا .. الدفاع عف زوجتؾ وأشبالؾ يبيح ليا الدفاع عف زوجيا وأطفاليا

(. 3)"كانت حماية أسرتيا ىي سّر يكمف في أنيابيا؟

قد سمعت ىذا : قاؿ دبشميـ الممؾ لبيدبا الفيمسوؼ: "  وقد ورد ىذا النص في كتاب كميمة ودمنة 

المثؿ، فاضرب لي مثبل في شأف مف يدع ضر غيره إذا قدر عميو لما يصيبو مف الضر، ويكوف 

(. 4)."لو فيما ينزؿ بو واعظ وزاجر عف ارتكاب الظمـ والعداوة لغيره

أرادت القوؿ؛ بأف الوسائؿ جميعيا مباحة في الدفاع عف النفس واألسرة والمجتمع، بؿ إنيا تشير 

إلى حؽ الشعب الفمسطيني في مقاومة االحتبلؿ باستخداـ شتى الوسائؿ الممكنة، فمقاومة 

االحتبلؿ، ضرورة حتمية لشعب فمسطيف، حتى يحقؽ آمالو وأحبلمو في الحرية واالستقبلؿ،  

. فجاء التوظيؼ مناسبًا، وحقؽ اليدؼ المرجو منو

                                                           
(

1
 .142دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .1/20ابنعبدربهاألندلسً،العقدالفرٌد،(
(

3
 .238،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

4
 .306بٌدبا،كلٌلةودمنة،(
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أف : " ساعة النزاؿ بينيما (عبدوف)في حواره مع  (صابر)تحدثت الكاتبة عف الحب، عمى لساف

محبة : " ، وجدُت ىذا المعنى في طوؽ الحمامة(1).."تعيش عمى الحب خير مف أف تموت دونو

نؾ لتجد اإلنساف السالي  العشؽ الصحيح المتمكف مف النفس، ىي التي ال فناء ليا إال بالموت، وا 

ذا السف المتناىية، إذا ذكَّرتو تذكَّر وارتاح وصبا، واعتاده الطرب واىتاج لو  بزعمو، وا 

(. 2)."الحنيف

 وظفت الكاتبة ىذا المفيـو مستمدة ذلؾ مما ورد في  طوؽ الحمامة، لمتعبير عف أىمية الحب 

وما يفعمو في اإلنساف، لدرجة أف المحب عمى استعداد لتقديـ حياتو في سبيؿ مف يحب، وىي، 

الشخصية  (عبدوف)، والمواجية بينو وبيف (صابر)أي الكاتبة، تريد بيذا التوظيؼ تصوير حالة 

، فنجحت في بموغ (الشيخ صالح)ابنة  (حسناء)الشريرة، الذي تسبب بكثير مف اإلزعاج لقبيمة 

. الغاية مف ىذا االستخداـ، وعززت نصيا بما يممس مشاعر القارئ، ووفر عنصر التشويؽ

: (عبدوف)استخدمت الكاتبة اسـ قيس بف المموح قائمة عمى لساف 

قيس " بالمجنوف"ألـ تسمع .. فيؿ يجيؿ حب أىؿ الصحراء.. يبدو أف الرجؿ غريب ديار  " 

(. 3)" ولبنى؟ةوعنتر.. وليمى

 وظفت الكاتبة أسماء بعض المحبيف عند العرب، قيس بف المموح حبيبتو ليمى وعنترة وحبيبتو 

بينما الصحيح " لبنى"عبمة، لكنيا ذكرت بالخطأ اسما غير صحيح لحبيبة عنترة فقد ذكرت أنيا 

، فمـ تتوخ الدقة ىنا، أما مجنوف ليمى فيو قيس بف المموح بف مزاحـ بف ُعدس بف (4)"عبمة"ىو 

                                                           
(

1
 .52دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .50ابنحزم،طوقالحمامةفًاأللفةواألاُلف،ص(
(

3
 .،مستخدمةنفساللفظ184؛وقدتكررهذاالتوظٌففًصفحة52دٌمةالسمان،القافلة،(
(

4
 .8عنترة،دٌوانعنترة،ص:ٌنظر(
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ا أرادت بيذا التوظيؼ إظيار بأف الصحراء كامنة بقصص المحبيف الذيف ُيذكروف عبر (1)ربيعة

التاريخ، وأف ىذا مف صفات أىؿ الصحراء، فالحب عندىـ عميؽ عمؽ التاريخ، فنجحت في ىذا 

. التوظيؼ رغـ أنيا لـ تتوخ الدقة في ذكر بعض األسماء

يا : " (القبطاف )وظفت الكاتبة الحكمة والموعظة في سردىا الروائي عندما قالت عمى لساف 

(. 2)"واألياـ أمامؾ.. ىكذا الدنيا.. فيـو لؾ ويـو عميؾ.. ولدي ال تحزف

فعززت سردىا الروائي باستخداـ الحكمة والموعظة، كما وردت في قوؿ اإلماـ عمي كـر ا 

ذا كاف عميؾ : والدىر يوماف: " وجيو يوـ لؾ، ويوـ عميؾ، فإذا كاف لؾ فبل تُبطر، وا 

، استطاعت إضفاء جوِّ مف اليدوء المصاحب لفضاء الحكمة، والنصيحة والحث (3)."فاصبر

عمى الصبر، والتحمؿ، والتكّيؼ، فأجادت بيذا االستخداـ الذي انسجـ مع النسيج الروائي، لدرجة 

.  أف القارئ لـ يميز بسيولة ىذا التماىي مابيف النص والتوظيؼ النثري

عندما قالت عمى لساف - رضي ا عنو- وظفت الكاتبة ما ورد عف الخميفة عمر بف الخطاب

وعمموا أوالدكـ فنوف القتاؿ حتى ال تكونوا عبيدا أذالء يستبد بكـ .. فاحذروا: " (عناد)

كاف يصارع في المواسـ ويسابؽ عمى الخيؿ، :" ، ورد ىذا القوؿ في عبقرية عمر(4).."الغزاة

عمموا أوالدكـ السباحة " وكاف ينوط مجد العرب بالرياضة والفروسية ويكتب إلى األمصار أف 

والفروسية ورووىـ ما سار مف المثؿ وحسف الشعر، وال يفتأ يذكرىـ أنو، لف تخور قوى ما داـ 

( 5)."صاحبيا ينزع وينزو، أي يرمي بالقوس ويركب ظيور الخيؿ بغير ركاب

                                                           
(

1
.2/3ابوالفرجاألصفهانً،األغانً،(
(

2
 .5دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

3
 .397علًبنأبًطالب،نهجالبالغة،ص(
(

4
 .162،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

5
 .195عباسالعقاد،عبقرٌةعمر،ص(
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، وىي (الجزيرة)تبيف الكاتبة أىمية إعداد اإلنساف لمواجية المخاطر، وتصور ضعؼ أىؿ تمؾ 

ىنا تستخدـ الرمز، فالجزيرة ىي المعادؿ الموضوعي لفمسطيف، التي ترزح تحت االحتبلؿ، إال 

أرى أف الكاتبة وظفت ىذا القوؿ . أف شعب فمسطيف ال يعطي قضية اإلعداد حقيا كما يجب

. بطريقة مفيدة ارتقت بمستوى نصيا

فما : " (الخاؿ)وظفت الكاتبة المفظ العربي المستمد مف خطب العرب، عندما قالت عمى لساف 

( 1)"فات مات

: استمدت ىذا المفظ مف خطبة قس بف ساعدة األيادي عندما قاؿ

اسمعوا وعوا، مف عاش مات، ومف مات فات، وكؿ ما ىو آٍت آت، ليٌؿ داج، : أييا الناس" 

( 2)."ونيار ساج، وسماٌء ذات أبراج ونجوـ تزىر، وبحار تزخر

، وحثو عمى التمسؾ بوعده بيذا التوظيؼ دّعمت (عناد)استعانت بالحكمة التي مف شأنيا وعظ 

. فكرتيا مف جية، و اثرت السرد الروائي

وظفت الكاتبة الموروث القَيمي المستمد مف التاريخ العربي االجتماعي المتصؿ بسموؾ المجتمع 

، بقوليا والكـر .. وأخاطر بحياتي.. فيؿ أكـر بطعامي ومائي: " والفرد، بخاصة ما يتعمؽ بالكـر

  (1.")الطائي (3)العربي؟؟ اتركيو لحاتـ

                                                           
(

1
 .181دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

2
 .1/35أحمدزكًصفوت،جمهرةخطبالعربفًالعصورالعربٌةالزاهرة،(

(
3
ىو حاتـ بف عبد ا بف حشرج بف طئ وكانت أمو غنية ومف أسخى الناس وأقراىـ لمضيؼ، وكاف حاتـ : حاتـ الطائي(

يا بنية إف القرينيف :" مف شعراء العرب وكانت بنتو سفانة  أيضا سخية  يعطييا أبوىا اإلبؿ فتعطييا لمناس، فقاؿ ليا حاتـ
وكاف حاتـ مف شعراء العرب، وكاف جوادا، يصدؽ .إذا اجتمعا في الماؿ أتمفاه، فإما أف أعطي وتمسكي، أو أمسؾ وتعطي

ذا ُسئؿ وىب، كاف في شير رجب يذبح كؿ يـو عشرا مف اإلبؿ فيطعـ الناس :ٌنظر. قولو فعمو، وشجاعا إذا قاتؿ غمب، وا 

 .366-17/363اباالفرجاألصفهانً،األغانً،
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الثعمب صغير يا : " (حمداف)وظفت الكاتبة ما جاء في كميمة ودمنة عندما قالت عمى لساف 

( 2).."ولكنو يسخر مف أسد الغاب.. عمي

:  لكف الذي سخر مف األسد ىو األرنب، الذي صرع بذكائو األسد، فقد قاؿ دمنة

إف الثور لكما ذكرت في قوتو ورأيو ولكنو مقٌر لي بالفضؿ، وأنا خميؽ أف أصرعو كما َصَرعِت "

( 3)."األرنُب األسدَ 

، إلعطاء فكرة لمقارئ عف ىذه الشخصية التي (حمداف)استخدمت ىذا التوظيؼ عمى لساف 

عبَّرت عف نفسيا بيذا المفظ، لتقوؿ بأف حمداف رجؿ غير سوي، خبيث أناني، فساعد عمى رسـ 

وىي )مبلمح وسموؾ ىذه الشخصية الشريرة، فوًظفتو بذكاء، عندما ربطت بيف الخبث والمكر

يدَّعي أنو ( حمداف)، أي أف (وىي صفات األسد)وبيف القوة والسيطرة واإلقداـ  (صفات الثعمب

... يممؾ القوة والمكر، وىي مقاييس السيطرة والفيموة في ىذا الزمف

أنا ال اصدؽ إال لغة : " استخدمت الكاتبة ما تناقمو األدب العربي عف لغة العيوف عندما قالت

( 4)"العيوف

فممعيوف لغة وإلشارات العيوف معاف مختمفة، فقد وصؼ ذلؾ ابف حـز في طوؽ الحمامة عندما 

: اإلشارة بمحظ العيف؛ يقطع بو، ويوعد، وييدد، ويوصؿ، ويبسط ويحزف ؛ فاإلشارة بمؤخر العيف الواحدة :" قاؿ

دامة نظرىا دليؿ عمى التوجع واألسؼ؛ وكسر نظرىا؛ آية الفرح؛ : نيي عف األمر؛ وتفتيرىا إعبلـ بالقبوؿ، وا 

واعمـ ... تنبيو عمى مشار إليو: واإلشارة إلى إطباقيا دليؿ عمى التيديد؛ وقمب الحدقة إلى جية ثـ صرفيا بسرعة

                                                                                                                                                                      
(

1
 .34دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
(

2
 .35،ص.ن.دٌمةالسمان،م(
(

3
 .77بٌدباالفٌلسوفالهندي،كلٌلةودمنة،ص(
(

4
 .79دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
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أف العيف تنوب عف الرسؿ، ويدرؾ بيا المراد، والحواس األربع أبواب إلى القمب ومنافذ نحو النفس؛ والعيف أبمغيا 

وأصحيا داللة وأوعاىا عمبل، وىي رائد النفس الصادؽ، ودليميا اليادي، ومرآتيا المجموة التي تقؼ عمى 

( 1...")الحقائؽ

اعتبرت الكاتبة أف العيف مرآة القمب، تعبّْر عف مكنونات الصدر، وبأنيا ال تكذب وال يستطيع 

الشخص إخفاء سره بشكؿ كامؿ ألنيا تشي بما يشعر بو القمب، اصابت الكاتبة بقوليا ىذا، 

 )و  (عناد)ووافؽ كبلميا ما ورد في طوؽ الحمامة، فجاء توظيفيا مناسبا لموضوع الحوار بيف 

، ونقمت لنا مف خبلؿ ذلؾ الحوار صورة ممونة حقيقية لمعبلقة التي نشأت بيف المتحابيف، (نفوذ

. والتي نسجت مجمؿ روايتيا عمى مؤثرات تمؾ العبلقة

 

                                                           
(

1
 .83ابنحزماألندلسً،طوقالحمامة،ص(
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. الفصؿ الرابع تكظيؼ التراث التاريخي

. توظيؼ التراث التاريخي اإلسبلمي: المبحث األوؿ

. توظيؼ األحداث التاريخية العربية: المبحث الثاني

. توظيؼ األحداث التاريخية العالمية: المبحث الثالث

. توظيؼ األحداث التاريخية الفمسطينية: المبحث الرابع

 .توظيؼ األسطورة: المبحث الخامس
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: تكظيؼ التراث التاريخي: الفصؿ الرابع

تناولت الكاتبة ديمة السماف في رواياتيا مرحمة زمنية طويمة نوعا ما، بدءًا مف مراحؿ ضعؼ 

االحتبلؿ إلى الخبلفة العثمانية، والسفر برلؾ، مرورا باالنتداب البريطاني عمى فمسطيف وصواًل 

 معرجة عمى نكباتو المتتالية منذ العاـ ثمانية وأربعيف وتسعمائة وألؼ، ،الصييوني لفمسطيف

تنوعت اإلشارات إلى التاريخ القديـ والحديث، وتجسد الزمف التاريخي، باستخداـ الوقائع واألحداث 

المتصمة بالقضية الفمسطينية، واألحداث العربية، واألحداث العالمية، وقد استميمت الكاتبة بعض 

. نصوصيا مف الواقع الزمني

كما عبَّرت عف تأثرىا بالقومية العربية عندما وظفت ألفاظًا مف خطب الرئيس المصري الراحؿ 

ذات .. نحف أمة عربية واحدة: " (عبد الجبار االبف)جماؿ عبد الناصر، فقد ذكرت عمى لساف 

ولـ تخؿ خطبة في تمؾ األياـ  (2)، تكررت تمؾ األلفاظ في خطب عبد الناصر(1)"رسالة خالدة

مف زمف الرواية إال ووردت فييا مثؿ ىذه األلفاظ التي تدعو إلى الوحدة في مواجية االستعمار 

الغربي، بؿ إننا اآلف ندعو ونتشوؽ إلى وحدة الصؼ العربي، ألف الوحدة ىي السبيؿ الوحيد 

الذي نواجو بو ىجمة االستعمار الغربي عمى ببلدنا العربية، مف المحيط إلى الخميج، ونحف 

الفمسطينيوف في أمس الحاجة إلى ىذه الوحدة، وحدة شعبنا، ومف ثـ وحدتنا الكبرى مع أمتنا 

. العربية اإلسبلمية

                                                           
(

1
 2/64دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
منشوراتمركزأوغارٌتالثقلفًللنشر:،رامهللا1تجلٌاتالواقعفًالفنالقصصًقراءاتنقدٌة،ط:ولٌدأبابكر:ٌنظر(

 .21ص.2003والتوزٌع،
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 استعانت الكاتبة بيذه األلفاظ لتمرر فكرتيا وموقفيا مف الوحدة العربية، وترسؿ دعوة صريحة 

( 1).إلى شعبنا الفمسطيني بأف الوحدة ىي سبلحنا الوحيد لمحصوؿ عمى حريتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
-1958الجمهورٌةالعربٌةالمتحدة،مجموعةخطبوتصرٌحاتوبٌاناتالرئٌسجمالعبدالناصر،القسمالثانًفبراٌر:ٌنظر(

 .185-180مصلحةاالستعالمات،ص:،القاهرة1960ٌناٌر
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: تكظيؼ التراث التاريخي اإلسالمي: المبحث األكؿ

ذكرت الكاتبة قصة صبلح الديف األيوبي؛ القائد المسمـ الذي قاـ بعبلج أعتى أعداء المسمميف 

، (زىدي لقماف)، وذلؾ بيدؼ إعطاء الذريعة لعنبرة بمعالجة عدو زوجيا (ريكاردوس قمب األسد)

، بيدؼ إقناع أبناء عائمتو الذيف (سميـ العطار)جاء ىذا التوظيؼ عمى لساف شخصية الرواية 

رفضوا أف تذىب زوجتو عنبرة لمعالجة عدوه، وحتى تبيف لنا الكاتبة شدة رفض التعامؿ مع 

عدوىـ مف آؿ لقماف، وإلثبات وجية نظر إنسانية، بأف الواجب اإلنساني يتفوؽ بالضرورة عمى 

. العداوة والضغينة، فكاف توظيفيا ىنا بّناًء ومثمرا

وىنا ظّؿ صبلح : "  وردت قصة صبلح الديف األيوبي مع ريكاردوس قمب األسد، عندما ذكر

الديف محتفظا دائما بكـر أخبلقو في معاممة الصميبييف فأرسؿ إلى ريتشارد ما طمبو في مرضو 

(. 1).."مف فاكية وثمج حتى شفي

(. 2)"لقد احرقت الُسفف خمفي:" استخدمت الكاتبة ألفاظا ليا عبلقة بالتاريخ اإلسبلمي عندما قالت

األندلس فقد قاؿ آنذاؾ في خطبة لو " طارؽ بف زياد"ورد ىذا القوؿ عندما فتح القائد المسمـ 

: مشيورة

أييا الناس أيف المفر؟ البحر مف ورائكـ والعدو أمامكـ وليس لكـ وا إال الصدؽ والصبر، " 

(. 3).."واعمموا إنكـ في ىذه الجزيرة أضيع مف األيتاـ في مأدبة المئاـ

                                                           
(

1
 2/866سعٌدعاشور،الحركةالصلٌبٌة،(
(

2
 .180دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
،44؛تكررهذاالتوظٌففًاألصابعالخفٌة،23؛أحمدمختارالعبادي،تارٌخالمغربواألندلس،1/240المقري،نفحالطٌب،(

أٌنالمفر؟فحبلالموجخلفكوقعرالبحر..وقعتفًالمصٌدةٌاحفٌدشٌخالبحرالقاتل:"عندماقالتالكاتبةعلىلساندوامةالبحر
 .أمامك
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بأنيا أحرقت كؿ سفنيا أي انو ال  (عائشة) استخدمت ىذا القوؿ كمثؿ يقتدى بو، عندما قالت 

، فبل شئ لدييا لتخسره، وىنا فقد جاء استخداـ (عياش)مفر ليا مف أف تكمؿ طريقيا نحو حبيبيا 

. المقولة التاريخية عمى سبيؿ المثؿ مناسبا، في إثراء الحوار الروائي

أما أنا فابف : " وظفت الكاتبة معموماتيا التاريخية عف حممة نابميوف عمى مدينة عكا عندما قالت

، ذكرت الكاتبة مدينة عكا، والجزار، و حممة (1).."حفيد الجزار قاىر نابميوف.. مدينة عكا 

نابميوف عمى عكا؛ في ىذا السطر يوجد الكثير ليقاؿ فالجزار ليس مف أىؿ عكا كما ذكرت 

، تعرفنا الكاتبة بالشخصية الرئيسة في الرواية بأنيا مف أحفاد الجزار، ألنيا كانت (2).الكاتبة

. كعربي مف عكا (عناد)تقصد االعتزاز ب

فالنصر الذي : " (عكا) ورد عف نابميوف وحممتو عمى مدينة عكا في سمسمة المدف الفمسطينية 

كاف، إنما كاف لعكا، وأىؿ عكا، وأىؿ فمسطيف، ولـ يكف لمجّزار، وأمثالو ليسوا بقادريف عمى 

لكنيا " األبطاؿ"، تصور الكاتبة اعتزاز الشخصية بنفسيا، وبأنيا حفيدة (3)."ىزيمة األعداء الغزاة

لى الجزار ثانيًا، أما نسبو إلى المدينة فيذا شيء جميؿ،  نسبت الشخصية إلى مدينة عكا أواًل، وا 

. شأف فيو نظر" الجزار" لكف نسبو إلى 

                                                           
(

1
 .3،ص.س.دٌمةالسمان،م(

(
2
وكاف ممموكا في مصر، حارب أعداء السمطاف، واشتير بقسوتو عمى  (ىػ1148)، إنما ىو مف مواليد البوسنة، :الجزار(

 .122محمدشراب،عكا،:ٌنظر، ثـ ُعّيف حاكمًا عمى بيروت، وضـ إلى واليتو صيدا وعكا(ىػ1292)أعدائو، توفي سنة 

(
3
 .127محمدشراب،عكا،ص(
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مرت الكاتبة عمى ذكر الجبؿ الذي وقؼ عميو أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب عندما قالت عمى 

جبؿ المكبر الذي وقؼ عميو عمر بف الخطاب ذات يـو ليتسمـ : " (نفيسة اإلبنة)لساف 

( 1)"القدس

أرادت  التعبير عف القيمة النفسية والمعنوية لبيوت البمدة القديمة مف القدس الشريؼ، فيي تعانؽ 

تاريخنا اإلسبلمي معانقة حميمة وجدانية، فقيمتيا ال تقدر بثمف، وال يمكف التعويض عنيا؛ ليأت 

ابنيا الذي يرتبط بالعمالة مع ييود المحتميف، محاوال بيع بيتيـ في القدس لممستوطنيف الييود، 

... فقررت بأنو يستحؽ القتؿ قبؿ أف يفعؿ ذلؾ

حقيقة فإف مف يبيع أرضا أو بيتا في أي مكاف لمعدو فيو يستحؽ القتؿ فما بالكـ ببيوت القدس 

القديمة؟ ىي رسالة مف الكاتبة تريد القوؿ فييا بأف مف يبيع بيتو لممحتؿ ىو عميؿ خائف يستحؽ 

أشد عقاب، فالقدس تمثؿ تراثنا التاريخي الذي سطره الشرفاء بأحرؼ مف نور ونار، وىو التاريخ 

الذي أعطى فيو أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب األماف ألىؿ القدس مف النصارى وتشيد عمى 

ذلؾ العيدة العمرية، الذي وقعيا بشيادة خالد بف الوليد، وعمرو بف العاص و عبد الرحمف بف 

األنس )عوؼ ومعاوية بف أبي سفياف، نجد ذلؾ، في كتب التاريخ اإلسبلمي ومنيا ما ورد في 

 ولما قدـ عمر بف الخطاب رضي ا عنو بيت المقدس نزؿ عمى الجبؿ الشرقي وىو طور زيتا، : "(الجميؿ

إنا سنعطي بحضورؾ ما لـ نكف نعطيو ألحد دونؾ، وسألو أف يقبؿ : بالترحيب وقاؿ- بطريقيا إليو–وأتى رسوؿ 

( 2.")منو الصمح والجزية وأف يعطيو األماف عمى دمائيـ وأمواليـ وكنائسيـ، فأنعـ لو عمر بذلؾ

                                                           
(

1
 .2/119دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
 .1995،1/255مكتبةالنهضة،:مجٌرالدٌنالحنبلً،األنسالجلٌلبتارٌخالقدسوالخلٌل،بغداد(
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 جاء ىذا التوظيؼ مباشرا أثناء الحوار الداخمي عند الشخصية الروائية، لكنو خدـ الفكرة التي 

أرادت الكاتبة توصيميا، إال إنو لـ يتفاعؿ مع النص الروائي بقيمتو الفنية، إنما جاء كذكر 

... تاريخي يرتبط بو اإلنساف المقدسي ارتباطا وجدانيا وثقافيا وتراثيا
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: تكظيؼ األحداث التاريخية العربية:المبحث ال اني

وظفت الكاتبة األحداث التي مرت بيا الساحة المبنانية في العاـ اثنيف وثمانيف مف القرف 

الماضي، وبخاصة االجتياح اإلسرائيمي لؤلراضي المبنانية، بيدؼ القضاء عمى الوجود الفمسطيني 

المسمح، في ىجـو عسكري واسع النطاؽ، اشتركت فيو جميع وحدات القتاؿ العسكرية 

.. قامت إسرائيؿ بحرب سبلمة الجميؿ : " ، قوليا(سبلمة الجميؿ )الصييونية، والتي ُأطمؽ عمييا 

( 1).."وكاف عمى سبلـ أف يرتحؿ مع رجالو إلى الخطوط األمامية في الجنوب

 فإف نية العدواف المبيتة وجدت ترجمتيا عمى أرض الواقع اجتياحًا إسرائيميًا واسع : " ُذكر ىذا االجتياح في

النطاؽ لؤلراضي المبنانية، حمؿ الجيش اإلسرائيمي خبلؿ بضعة أياـ عمى مشارؼ العاصمة بيروت، وقد تعمدت 

الحكومة اإلسرائيمية إخفاء أىدافيا الحقيقية بعيدة المدى مف ىذه العممية العسكرية عندما حددت في بياف إعبلف 

( 2.)نيتيا عدـ مياجمة القوات السورية المتمركزة في األراضي المبنانية (1982يونيو /  حزيراف6 )الحرب

حاولت الكاتبة بيذا التوظيؼ، ربط أحداث روايتيا، وتسمسؿ حبكتيا، بما يدور عمى الساحة 

العربية، وما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية التي حاولت الكاتبة الولوج إلى دىاليزىا الوعرة، فسبلـ 

الشخصية الثورية التي ىي بمثابة صورة لكؿ شاب فمسطيني يعيش حالة األلـ، ويأمؿ في القياـ 

. بدوره تجاه ببلده التي انتيؾ االحتبلؿ ُحرماتيا، وقضـ جذورىا أماـ أنظار العالـ

 وجاء ىذا التوظيؼ في مرحمة زمنية متسارعة،  ففي بحر أحدى عشرة صفحة مف مجموع 

صفحات الرواية المئتيف وخمس وثبلثيف صفحة؛ امتد الزماف مف سقوط دير ياسيف إلى اجتياح 

لبناف في بداية الثمانينات، أربعة وثبلثوف عاما، مرت عمييا الكاتبة بممح البصر، وىذا المرور 

. السريع أذىب اإلبداع وأربؾ القارئ، فمـ يكف التوظيؼ موفقا

                                                           
(

1
.214دٌمةالسمان،القافلة،ص(

(
2
 .311مؤسسةالدراساتالفلسطٌنٌة،فلسطٌنتارٌخهاوقضٌتها،(
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: (األستاذ حيدر )وظفت الكاتبة معموماتيا عف الشريؼ حسيف بف عمي عندما قالت عمى لساف

الذي دخؿ في الحمؼ .. فيؤالء أتباع الشريؼ حسيف بف عمي.. ال تستخؼ باألمر يا أبا طاىر"

( 1)."األوروبي ليوحد األرض العربية ويصبح ممكا عمييا

انصب اىتماـ الحمفاء خبلؿ الحرب العالمية األولى عمى ىزيمة االمبراطورية العثمانية بأقصى سرعة ممكنة، " 

وبأقؿ التضحيات البشرية والمادية، وكاف الحمفاء عمى يقيف بأف ىذه الميمة ستكوف أكثر يسرًا لو استطاعوا إقحاـ 

العرب في ثورة ضد حكاميـ األتراؾ، ولذلؾ سعوا إليجاد زعيـ عربي يتمتع بمقدار مف القوة والمكانة كاٍؼ لحمؿ 

. شعبو عمى إعبلف التمرد

ووقع االختيار لمقياـ بيذه الميمة عمى الحسيف بف عمي، سميؿ بيت النبوة وشريؼ مكة المكرمة وأحد الشخصيات 

( 2.")البارزة في جزيرة العرب

 وظفت الكاتبة ىذه المعمومات عمى لساف إحدى شخصيات الرواية المثقفة، وىو األستاذ الذي 

، ولذلؾ فقد جاء ىذا (3)كاف يطالع األحداث أواًل بأوؿ، ويتابع كؿ ما يجري عمى الساحة العربية

التوظيؼ مناسبا لواقع الحاؿ، فعزز مف قيمة المعمومات التاريخية الواردة في السرد الروائي، عمما 

بأف التوظيؼ جاء بشكؿ خطاب أثناء حوار كاف دائرا بيف الشخصيات في الرواية، وىنا تُبرز 

الكاتبة الحالة السياسية، التي كانت سائدة في زمف الرواية وىي الفترة بيف تداعي قوة الخبلفة 

. العثمانية، وبيف تآمر الحمفاء عمى العرب وتأسيس دولة ييود

في : "(الراوي)كما عرجت الكاتبة عمى توظيؼ معاىدة سايكس بيكو عندما قالت عمى لساف 

صباح اليـو التالي صحت األمة العربية عمى زلزاؿ اسمو معاىدة سايكس بيكو تقاسمت فييا 

                                                           
(

1
 .1/159دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
 17واصفعبوشً،فلسطٌنقبلالضٌاع،ص(
(

3
.20ولٌدأبابكر،تجلٌاتالواقعفًالفنالقصصً،ص:ٌنظر(
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، رصدت اتفاقية سايكس بيكو بنقاطيا كما وردت باالتفاقية (1)."بريطانيا وفرنسا الببلد العربية

تماما، تمؾ االتفاقية التي قسـ االستعمار الببلد العربية بيف أقطابو، وصارت األرض العربية 

ْؽ َتُسدْ )بحيث يسيؿ السيطرة عمييا عمى مبدأ  (دويبلت)مقسمة إلى أجزاء صغيرة الذي اتبعو  (َفرّْ

االنجميز لمسيطرة عمى المنطقة العربية آنذاؾ، وما زالت ىذه السياسة متبعة عند أقطاب المشروع 

االستعماري الغربي إلى أيامنا ىذه، فقد جزأت الدوؿ االستعمارية وطننا العربي بحيث ال يمكف أف 

تتشكؿ قوة موازية لممشروع الغربي بأي حاؿ مف األحواؿ، وباألمس قامت بفصؿ جنوب السوداف 

عف شمالو، والحبؿ عمى الجرار في تجزئة المجزأ، وورد الكثير مف المعمومات في دراسة تطرقت 

وذكرت كثير مف تفاصيؿ تمؾ المراسبلت ومنيا ما جاء حوؿ  (مراسبلت الحسيف مكماىوف)إلى 

بقيت اتفاقية سايكس بيكو سرية مف موظفي القاىرة، لقد كانوا : " إذ تقوؿ (سايكس بيكو)اتفاقية 

( 2)."ىـ الذيف نادوا بإعبلـ حسيف عف تفاصيميا

 تبيف في ىذا التوظيؼ مقدار السخط الذي شعر بو العامة في تمؾ الفترة، عندما نشرت اتفاقية 

. سايكس بيكو بيف الناس، معتبريف أف بريطانيا لـ تِؼ بالتزاماتيا لمعرب

.  ونقمت الكاتبة الصورة التاريخية بحذافيرىا، لكف بعيدًا عف األسموب الروائي الفني

ىؿ سمعتما : "(أبو رعد)ذكرتيا عمى لساف  (ألنبي)وانتقمت إلى مقولة لمقائد اإلنجميزي الجنراؿ 

،  ورد  ىذا القوؿ (3)". "اليـو انتيت الحروب الصميبية.." ماذا قاؿ الجنراؿ ألنبي عند نير األردف

                                                           
(

1
 .1/174دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
 .46؛مؤسسةالدراساتالفلسطٌنٌة،تارٌخهاوقضٌتها،ص185االنجلٌزٌة،-إٌلًقدوري،فًالمتاهةالعربٌة(
(

3
 .1/175دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
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، 1917ديسمبر /  مف كانوف أوؿ9وقد دخؿ البريطانيوف القدس في : " (الطريؽ إلى القدس)في 

( 1)"اليـو انتيت الحروب الصميبية" وىناؾ أعمف القائد البريطاني ألنبي في خطابو

بينما كاف عبد الجبار يمـو أبا الطاىر عمى : " وظفت الكاتبة الحدث األىـ في التاريخ المصري، بقوليا

وتتحرؽ الجماىير .. قسوتو وكبلمو الجارح إذا بموعد إذاعة خطاب جماؿ عبد الناصر الذي وصؼ بأنو ميـ جدا

وعمَّت العالـ العربي مف المحيط إلى الخميج " تأميـ شركة قناة السويس: " وانطمؽ يعمنيا مدوية.. لسماعو قد أزؼ

( 2")فرحة وبيجة

مف خبلؿ ىذا التوظيؼ فإنيا تصور الفرحة التي عاشتيا األمة العربية مف المحيط إلى الخميج 

، واستطاعت دمج ىذه المعمومة ضمف السرد الروائي (3)نتيجة ىذا التأميـ لقناة السويس

التاريخي، بحيث كاف مناسبا لموضوع الحوار، فاليـ الفمسطيني ال يختمؼ عف اليـ المصري، 

. والفرحة المصرية ُتسعد الفمسطيني وىذه ىي األمة العربية التي ترتبط بمصير واحد

إال أف بعض المثقفيف العرب قد انتقدوا ىذه الخطوة بعد أف اعترتيـ المخاوؼ مف ردة الفعؿ 

الغربية عمى ىذه الخطوة وقد ذكرت لنا الكاتبة ىذه الفئة عندما قالت عمى لساف شخصياتيا 

بؿ .. ال بد أنيـ خونة أو عمبلء ، ال. فيناؾ مف أرعبيـ ىذا الخبر.. نعـ يا سيدي : " الحوارية

( 4).."مفكروف ومثقفوف ودارسوف

                                                           
(

1
محسنصالح،الطرٌقإلىالقدسدراسةتارٌخٌةفًرصٌدالتجربةاإلسالمٌةعلىأرضفلسطٌنمنذعصوراألنبٌاءوحتى(

 (.22)كتابالقدس.194م،ص2003/هـ1424مركزاإلعالمالعربً،:أواخرالقرنالعشرٌن،طبعةالقاهرةاألولى،القاهرة
(

2
 .2/14،.س.دٌمةالسمان،م(

(
3
أحمد. يوليو تأميـ قناة السويس، واستعادة مصر لقناة السويس أمؿ يتمناه كؿ مصري26فأعمف في :تأمٌمقناةالسوٌس(

 .482ص.1989مكتبةالنهضة،:،القاهرة4شلبً،موسوعةالتارٌخاإلسالمً،ط
(

4
 .2/23دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
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حركة عناد " ورد نص فيو ىذا المعنى في موسوعة التاريخ اإلسبلمي عدَّ الكاتب فيو أف التأميـ 

الذي يدرس أحداث تأميـ القناة يدرؾ أف التأميـ كاف نتيجة تحرؾ انفعالي عاطفي لـ ": " وانفعالية

( 1)."يتحكـ فيو العقؿ

عرَّجت الكاتبة في معرض حديثيا عف القضية الفمسطينية عمى استخداـ الحدث التاريخي، 

وكاف ذلؾ في يـو االثنيف التاسع والعشريف مف أكتوبر سنة ألؼ وتسع .. بعد عدة أياـ: " بقوليا

، فاعتبر البعض أف ىذه الحرب، (2).."أعمنت إسرائيؿ الحرب عمى مصر.. مئة وست وخمسيف

الحرب العربية اإلسرائيمية الثانية كاف فييا نياية إسرائيؿ، إذ توضح الكاتبة مف خبلؿ حوار 

الرئيس المصري الراحؿ بيده عصا  (عبد الناصر)شخصياتيا بيذا الشأف السياسي المحض أف 

غدا إف شاء ا سيعيد لؾ عبد : "سحرية يستطيع بيا النيؿ مف أعداء األمة العربية عندما قالت

(  3).."وفي العروبة.. الناصر ثقتؾ بنفسؾ

لكف العدواف كاف قاسيا فانتيت الحرب بيزيمة عسكرية لمصر، رغـ أنيا شكمت انتصارًا سياسيا 

وتعرؼ أيضا باسـ العدواف الثبلثي عمى مصر، وىي الحرب التي نشبت في العاـ " لمعرب، 

نكمترا، وفرنسا ضد مصر، وانتيت بانتصار سياسي كبير لمصر " إسرائيؿ"، وشنتيا 1956 وا 

( 4)."وحركة التحرير العربية رغـ إف النتيجة العسكرية لـ تكف لصالح مصر

                                                           
(

1
 .483أحمدشلبً،الموسوعةاإلسالمٌة،ص(
(

2
 .2/23،.س.دٌمةالسمان،م(
(

3
 .2/24،.ن.دٌمةالسمان،م(

 ضد إسرائيؿ –وانضـ إلييا العراؽ وغيره مف األقطار العربية -  ىي الحرب التي شنتيا مصر وسوريا":1973حرب(4)

عبدالوهابالكٌالً. "1967 بيدؼ خرؽ الجمود المييمف عمى المنطقة منذ حرب 1973أكتوبر، -  تشريف األوؿ6في 

 .2/205(.ت.د)المؤسسةالعربٌةللدراساتوالنشر،:وآخرون،موسوعةالسٌاسة،بٌروت
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 تبيف مف خبلؿ ىذا الحدث إف الناس كانوا يتشبثوف بأقؿ اآلماؿ، وكانوا يوىموف أنفسيـ بأي 

حدث مف شأنو أف يعيدىـ إلى أراضييـ، وأف يكسر شوكة إسرائيؿ، فاستطاعت أف توصؿ فكرتيا 

لكنيا ابتعدت عف األسموب الروائي الفني، واستخدمت لغة تقريرية جامدة، جمود الحدث 

. التاريخي

تستمر الكاتبة في توظيؼ المعمومة التاريخية ضمف نسيجيا السردي عندما تقوؿ عمى لساف 

.. ، فقمبت الموازيف والمعايير1973فاجأت مصر وسوريا العالـ في حرب تشريف أوؿ : " (الراوي)

( 1).."ووقؼ العالـ مبيورا مبيوتا يتمفت حولو

، مف (2)تصور الحالة النفسية السيئة لمناس في الفترة بيف ىزيمة سبعة وستيف وبيف حرب أكتوبر

خبلؿ ذكر الحدث التاريخي، لكف الميـ باألمر أف ىذا التوظيؼ ال يساعد عمى النيوض الفني 

لمسرد الروائي بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فقد أذىب التوظيؼ التاريخي باإلبداع الفني عند الكاتبة 

. وحوؿ النص إلى سرد تاريخي مجرد مف النغـ الروائي

جمبت التاريخ في سردىا بكؿ آالمو وأوجاعو، بتوظيفيا عمى زيارة السادات إلى القدس عندما 

لقاء خطاب في الكنيست .. إلى أف عاد وفاجأ الرئيس أنور السادات العالـ بزيارة القدس: " قالت وا 

( 3).."اإلسرائيمية

استيجنت الشعوب العربية فعمة السادات، وعدَّتو خائنًا لمعروبة، ومتخميًا عف قضاياىا المصيرية، 

وخاصة القضية الفمسطينية، وأعطت الزيارة قوة منيعة إلسرائيؿ، وأضعفت بالمقابؿ الموقؼ 

، إف الرئيس المصري 1977 نوفمبر 9قاـ أنور السادات بخطوتو الحاسمة في  " :العربي، وصدمت إرادتو 

                                                           
(

1
 .2/71دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

2
.2/208عبدالوهابالكٌالً،الموسوعةالسٌاسٌة،(

(
3
   .2/72دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
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ولممرة األولى خرج عمى التنسيؽ العربي فكانت مبادرتو منفردة لـ يشترؾ فييا أي زعيـ عربي، فظمت مسيرتو 

سرائيؿ في تسوية جزئية منفردة وىو ما رفضو سائر العالـ  مشبوىة وموصومة بالخطيئة التي عزلت مصر وا 

( 1.)العربي

 نقمتنا الكاتبة إلى تمؾ األجواء السوداء، مف خبلؿ ىذا التوظيؼ التاريخي الذي تسكف فيو 

. الخيبات المتتالية لمشعب العربي

                                                           
(

1
؛محمود130ص.(ت.د)المنشوراتالعربٌة،:فٌلٌبروندو،الشرقاألوسطفًسعٌهللسالم،ترجمةكمالالخولً،بٌروت(

 .1997.158مركزالراٌةللنشروالتوزٌع،:،القاهرة1فوزي،حكاممصرالسادات،ط
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: تكظيؼ األحداث التاريخية العالمية:المبحث ال الث

: " تطرقت الكاتبة إلى ذكر أحداث عالمية في سردىا الروائي، عندما قالت عمى لساف الراوي

( 1).."بدأت الحرب العالمية األولى وزاد األمر سوءاً 

وقد جاءت الكاتبة عمى ىذا التوظيؼ لخدمة البنية األساسية لمرواية خاصة وأف ىذا التوظيؼ قد 

نظاـ : " جاء في بدايات السرد الروائي، فيو أساس ألحداث ُبنيت عمييا حبكة الرواية، مف مثؿ

القرعة الذي ابتدعتو الحكومة التركية النخراط الشباب في الجيش التركي، والمجاعة، والفقر، 

( 2).."وغيرىا

كاف ال بدَّ لمكاتبة مف استخداـ ىذا التوظيؼ، ألىميتو بالنسبة لمبناء اليندسي لمرواية، وقد ُوفقت 

 .الكاتبة بذلؾ التوظيؼ، واستطاعت أف تبني روايتيا بطريقة ديناميكية

                                                           
(

1
 .1/153؛تكررالتوظٌففًبرجاللقلق،19دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .22-19دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص:ٌنظر(
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: تكظيؼ األحداث التاريخية الفمسطينية: المبحث الرابع

        وظفت الكاتبة األحداث التاريخية التي مرت عمى الشعب الفمسطيني وكاف ليا األثر 

األكبر في نفسو وفي تركيبتو االجتماعية في وقت مف األوقات، ومف بيف ىذه األحداث التي مرَّ 

: " عندما قالت" السفر برلؾ" بيا ىذا الشعب إبَّاف الحكـ العثماني، وبخاصة في فترة الحروب، و

بالسفر " تعرؼ عمييا الناس في ذلؾ الزماف .. أياـ سوداء حؿَّ فييا القحط وعمَّت المجاعة

تاريخ الريؼ الفمسطيني في " ، ورد ىذا في العديد مف كتب التاريخ ومنيا ما جاء في (1)"برلؾ

أما المصدر األكبر لمعاناة الفبلحيف الفمسطينييف والذي ال زالت قصصو تتردد : " العيد العثماني

(. 2)."عمى ألسنتيـ حتى أيامنا ىذه فقد كانت حمبلت التجنيد القسري لمجيش العثماني

ُوظفت تمؾ األحداث، بطريقة مباشرة وبأسموب تقريري يشبو األسموب الصحفي، الذي ابتعدت فيو 

. عف الفف، فبدا نقبًل تاريخيًا أكثر منو فنًا روائياً 

جمبت األحداث التاريخية مف عمى رفوؼ الذاكرة الفمسطينية، واستندت عمييا استنادا قويا في بناء 

عطائيا ىذه الصبغة السردية التاريخية بقوليا  بدأت الحرب العالمية األولى وزاد األمر سوءا : "روايتيا وا 

أي يؤخذ كؿ مف بمغ عمره أربعة عشر عاما لينخرط في .. فأدخمت الدولة نظاـ القرعة حتى سف الرابعة عشرة.. 

أي تشغيؿ الفرد في أي عمؿ مف قبؿ الدولة دوف .. ثـ دخؿ نظاـ السخرة.. سمؾ الجيش التركي أو يدفع بدال 

(. 3..")أجر

 عزز ىذا التوظيؼ عنصر التشويؽ في الرواية، لكنيا كانت تعمؿ وتشرح الفكرة األمر الذي أبعد 

. النص عف األسموب الروائي الفني، وأدخمو في بوتقة السرد التاريخي التقريري المباشر

                                                           
(

1
 .1/137؛ونكررذلكفًبرجاللقلق،110تكررهذاالتوظٌففًرواٌةالقافلةص.18الضلعالمفقود،دٌمةالسمان،ص(
(

2
 .98فتحًأحمد،تارٌخالرٌفالفلسطٌنًفًالعهدالعثمانً،(
(

3
 .153و1/7؛تكررفًبرجاللقلق،19الضلعالمفقود،دٌمةالسمان،ص(
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ويتكرر التوظيؼ التاريخي في تجسيد الخبلؼ القائـ بيف عائمتي النشاشيبي والحسيني في رواية 

الضمع المفقود، بحيث أصبح ىذا التوظيؼ محورا أساسيا لمرواية بشكؿ عاـ، فقد تكررت اإلشارة 

إلى ىذا الخبلؼ في مواقع كثيرة في الرواية، وتداخؿ النص التاريخي مع السرد الروائي بحيث 

: يصعب عمى القارئ معرفتو، فيي تقوؿ

وجريئا بحيث يحاوؿ أف يستأثر بزعامة الحي ويكوف منافسا .. كاف مضيافا ذكيا يستقطب حولو أىؿ الحي" 

وخاصة الظاىر منو الذي يقطؼ منو ثمرة .. وما بخؿ بإحساف يعود عميو بالمنفعة.. شرسا لمشيخ سميـ العطار

ولـ يجبف عف تنفيذ ما أوحى لو عقمو الماكر بدسيسة أو تدبير مكيدة أو زرع .. االستحساف الفوري مف أفواه العباد

(. 1.")بذور الشقاؽ بيف أىؿ الحي ليعود فيحميا ويكسب فضؿ تسويتيا لترتفع مكانتو أكثر

 وردت إشارات كثيرة عف ذلؾ الخبلؼ بيف العائبلت المقدسية عمى السمطة في بدايات 

": تاريخ فمسطيف الحديث" العشرينات مف القرف الماضي، بخاصة ما ورد في 

وىكذا تفادى صموئيؿ استعداء آؿ الحسيني في حركة توازف بيف آؿ الحسيني وخصوميـ آؿ  " 

(. 2).. "النشاشيبي تتفؽ مع السياسة االستعمارية التقميدية المعترؼ بيا 

 كاف الصراع قائما عمى السمطة السياسية، والدينية، واالجتماعية، بيف عائمتي الحسيني بزعامة 

الحاج أميف الحسيني الذي كاف مفتيا عمى كامؿ فمسطيف،  وبيف عائمة النشاشيبي التي كاف 

يقودىا السيد راغب النشاشيبي، وكاف آنذاؾ رئيسا لبمدية القدس، األمر الذي أضعؼ مف كؿ 

وبدأ آؿ الحسيني باتخاذ " : رغبة لموحدة الوطنية لمقاومة المد الصييوني، واالحتبلؿ اإلنجميزي آنذاؾ

اإلجراءات االحترازية لبلحتفاظ بسيطرتيـ عمى أكبر منصبيف إسبلمييف في فمسطيف؛ وىما منصب اإلفتاء 

                                                           
(

1
.24،35،107،108،118،170و24دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(

(
2
 145عبدالوهابالكٌالً،تارٌخفلسطٌنالحدٌث،ص(
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ومنصب رئاسة المجمس اإلسبلمي األعمى وذلؾ في حالة توجيو االحتجاجات ضد جمع الحاج أميف الحسيني 

(  1..")بيف المنصبيف

وثبلثة موظفيف وبضعة أفراد مف شيوخ الببلد ىـ  (راغب النشاشيبي)وكاف رئيس بمدية القدس" 

الوحيديف الذيف امتنعوا عف التقيد بقرار مقاطعة بمفور وحضروا ميرجاف تدشيف الجامعة 

( 2).."العبرية

وكاف الميداف األكبر لبلنقساـ ىو الصراع مف أجؿ السيطرة عمى المجمس اإلسبلمي األعمى بيف 

( 3).."آؿ الحسيني وآؿ النشاشيبي

 تـ تأسيس حزب الدفاع الوطني مف قبؿ عائمة النشاشيبي المنافسة لعائمة الحسيني التي كانت تمسؾ بمقاليد "

 الوفد العربي 1922فمف عائمة الحسيني كاف موسى كاظـ الذي ترأس في عاـ  ). الزعامة القائمة في فمسطيف

 1936، وفي عاـ 1929إلى لندف، والحاج أميف مفتي القدس الذي كاف شخصية مركزية في اضطرابات عاـ 

( 4(")أصبح الحاج أميف الزعيـ األقوى واألكثر شعبية في فمسطيف

 وظفت الكاتبة ىذا الصراع في نسج روايتيا، بؿ إنيا اعتمدت عميو اعتمادا أساسيا بحيث جعمت 

منو مادة تاريخية استندت عمييا في بناء حبكتيا الروائية، وقد مثَّمت تمؾ األحداث كؿ لبنة مف 

لبنات الرواية وتداخمت في مبناىا بشكؿ عضوي، فاستمدت الحوار مف بيف صفحات التاريخ، 

وجسدت الصراع دوف أف تشير إليو، معتمدة عمى الرمز والمواربة، إال أف قارئ التاريخ، ومف 

يعيشو، يستطيع لمس ما يجوؿ في خاطر الكاتبة، فيي ترسـ سيرة الزماف وتتجوؿ في دىاليز 

المكاف، لنعانؽ تراثو التاريخي وعبقو الممتد جيبل بعد جيؿ لكي ال ننسى ما حؿَّ بفمسطيف، ولكي 

                                                           
(

1
 .190عبدالوهابالكٌالً،تارٌخفلسطٌنالحدٌث،ص(
(

2
 .193،ص.س.عبدالوهابالكٌالً،م(
(

3
.195،ص.س.عبدالوهابالكٌالً،م(

(
4
 .131واصفعبوشً،فلسطٌنقبلالضٌاع،ص(
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نتحسس مستقببًل آتيًا، وكأف لساف حاليا يقوؿ، بأف تمؾ الخبلفات قد أضعفت المقاومة الشعبية 

لممد الصييوني، الذي كاف ينيب األرض الفمسطينية دوف مقاومة ُيحسب حسابيا، وأظنيا 

أصابت فيما ترمي إليو، وىا نحف نعاني جيبل بعد جيؿ مف أئر االنشقاقات والشرذمات والفرقة، 

فالسبلح الذي يسعد أعداءنا كثيرا، ىو فرقتنا؛ ألف العدو ىو الوحيد الذي يستفيد مف تمؾ 

... الشرذمات

ورجع .. وصمت الباخرة ميناء حيفا: "  فالحدث التاريخي يشكؿ محورا لبلستناد عميو، بقوليا

.. فقد مضى عصر األتراؾ بخيره وشره.. عياش إلى أرض الوطف ليواجو األحداث والمتغيرات

، فحددت زمف الرواية، وىو الزمف الذي أعقب (1)"وجاء عصر االنتداب البريطاني عمى فمسطيف

. انتياء الخبلفة العثمانية، وبداية السيطرة اإلنجميزية عمى فمسطيف

كما إنيا تشير إلى أىمية مدينة حيفا ومينائيا، حيث كانت مركزًا ميما وميناًء يصؿ فمسطيف 

(. 2)ـ1908بالعالـ الخارجي، ىذا الميناء الذي أنشأه العثمانيوف عاـ 

واألمؿ أكبر وبخاصة بعد :" تطرقت الكاتبة في سردىا إلى ذكر وعد بمفور المشؤوـ، عندما قالت

التحركات التي قامت بيا المقاومة الفمسطينية عمى الصعيد المحمي والدولي بعد إعبلف وعد 

(. 3).."الذي جعؿ مف األرض الفمسطينية وطنًا قوميًا لمييود.. بمفور

(  4.) ورد نص وعد بمفور في كتب التاريخ المعاصر

                                                           
(

1
 .103دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .7/524مصطفىالدباغ،بالدنافلسطٌن،:ٌنظر(
(

3
 .1/175؛تكررفًبرجاللقلق،193،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

4
؛أحمدالعلمً،31-8/30؛مصطفىالدباغ،بالدنافلسطٌن،457بٌانالحوت،فلسطٌنالقضٌةالشعبالحضارة،ص:ٌنظر(

 .56،ص1948حربعام
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يقـو بو في تمؾ األثناء،  (عياش)استخدمت ىذا التوظيؼ لتبيف الدور السياسي الذي كاف 

ىنا يمثؿ إحدى الشخصيات السياسية الميمة في ذلؾ الوقت، وىو الذي تزعـ مدينة  (عياش)و

القدس، وشارؾ في مقاومة العصابات الصييونية، وكاف ممثبل عف الشعب في المحافؿ الدولية، 

. ولو وزنو الشعبي والسياسي عند اإلنجميز

 مرَّت الكاتبة عمى ذكر الدور المشبوه الذي قامت بو بريطانيا، مف خديعة العرب الذيف حاربوا 

مع االنجميز في الحرب العالمية األولى ضد العثمانييف، فقد ذكر المورد كرادوف الذي أمضى 

إف فشؿ : " خمسة عشر عاما كموظؼ بريطاني في فمسطيف والشرؽ األوسط؛ يقوؿ في مذكراتو

اإلدارة البريطانية في فمسطيف كاف حتميا، الخطيئة المزدوجة نفذت في رفع اآلماؿ الكاذبة لمعرب والييود معا، 

اآلماؿ كانت كاذبة ألنيا متعارضة، العرب الذيف حاربوا مع بريطانيا العظمى في الحرب العالمية األولى إللغاء 

بالمراوغة - والمسؤولية الرئيسية ىي منَّا. قيد االمبراطورية العثمانية قيدوا لبلعتقاد أنيـ يحاربوف مف أجؿ حريتيـ

 أيدنا ثورة 1915في عاـ . والمماطمة وباألساس بعدـ األمانة لتعامبلتنا المزدوجة فقد جعمنا مف الكارثة مؤكدة

( 1".) وقعنا إعبلف بمفور1917الصحراء لمممؾ فيصؿ، في 

كما نبلحظ فإف توظيؼ الكاتبة ليذا الحدث التاريخي الذي شكؿ منعطفا ميمًا عمى الساحة 

السياسية الفمسطينية، جاء كركيزة مف ركائز روايتيا، لكف التوظيؼ جاء بطريقة تقريرية  صحافية 

. محضة، وليس بأسموب الرواية الفني

 وظفت الكاتبة أحداثا تاريخية فمسطينية ما زالت تتمحور في ذاكرة الشعب الفمسطيني؛ 

(. 2).."معركة ضارية في منطقة باب الواد بيف مدينة القدس ومدينة يافا:"قالت

                                                           
(

1
جامعةالقدس،:،القدس1939-1914اإلنجلٌزٌة،مراسالتالحسٌنمكماهونوتفسٌراتها-إٌلًقدري،فًالمتاهةالعربٌة(

 .351ص.2002
(

2
 .272؛تكررفًالضلعالمفقود،ص220دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
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، إباف الزحؼ الصييوني عمى األراضي والمدف (1)تشير الكاتبة إلى شدة المقاومة الوطنية

الفمسطينية، وبينت لنا مدى القمؽ الشعبي مف ىذا الزحؼ الذي يبتمع األراضي العربية يوما بعد 

. يوـ، وقد سقط كثير مف الشيداء وىـ يدافعوف عف كرامة ىذا الشعب

وكانت : "(الراوي)كما وظفت أحداثا تاريخية مرت عمى شعبنا الفمسطيني عندما قالت عمى لساف

(. 2")1936المقاومة في أوجيا حيف بدأ إضراب الستة أشير سنة 

: (تاريخ فمسطيف الحديث)  ورد ىذا الحدث في 

وفي غضوف االشتباكات التي وقعت في التاسع عشر مف نيساف أصيب عشرات العرب بجروح وأحرؽ الكثير  " 

وفي العشريف مف . أما رد الفعؿ ليذه الحوادث فقد كاف عفويا عنيفا في جميع مناطؽ الببلد. مف المنازؿ العربية

نيساف شكمت في نابمس لجنة قومية عربية قررت إعبلف اإلضراب العاـ في الببلد كميا عمى أف يستمر اإلضراب 

(. 3.")إلى أف تعمف الحكومة موافقتيا عمى المطالب التي قدمت إلييا في شير تشريف األوؿ السابؽ

 وقد وظفت الكاتبة ىذا التوظيؼ في نصيا الروائي لدرجة أنني خمتيا تكتب سردا تاريخيا يبتعد 

كؿ البعد عف الفف الروائي، فيو تأريخ لمرحمة مف مراحؿ التاريخ الفمسطيني، خاصة وأنيا تصؼ 

. لنا حالة المقاومة وصفا دقيقا استمدتو مف ثنايا التاريخ

وتستمر الكاتبة في توظيفيا التاريخي لؤلحداث التي مرت عمى الشعب الفمسطيني عندما تقوؿ 

وتسمطت عمييـ بأحكاـ جائرة تصؿ حد اإلعداـ لمف كاف في : " أيضاً  (الرواي)عمى لساف 

                                                           
(

1
 .1/341أحمدالمرعشلً،الموسوعةالفلسطٌنٌة،:ٌنظر(
(

2
 .1/183؛وتكررفًبرجاللقلق،155؛تكررفًجناحضاقتبهالسماء،ص269دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
 .263عبدالوهابالكٌالً،تارٌخفلسطٌنالحدٌث،ص(
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حوزتو أخؼ أنواع السبلح، وضيقت الخناؽ عمى المؤسسات الوطنية واحتمتيا مف قبؿ قواتيا 

(. 1)"العسكرية

: (تاريخ فمسطيف الحديث)  وردت ىذه األحداث في كتب التاريخ ومنيا ما ورد في 

 بتيـ تتعمؽ – في المائة منيـ مف العرب 90- نسمة (1000)وقدـ لممحاكمة ما يزيد عمى  " 

(. 2)" شخصا26وصدر الحكـ في مراحؿ المحاكمة النيائية بإعداـ . 1929بإضرابات شير آب 

 وظفت الكاتبة ىذه األحداث التاريخية بشكؿ غير منسجـ مع األسموب الروائي فجاء سردا 

. تاريخيا أكثر منو روائيا

ُتطمعنا عمى الحالة البائسة التي وصؿ إلييا بالشعب الفمسطيني، الذي أخذت تتسرب أراضيو إلى 

نتج عنو :" (الراوي)الصياينة وبمعاونة جادة وممتزمة مف حكومة بريطانيا، حيف قالت عمى لساف 

الكتاب األبيض الذي تحدث عف بعض حقوؽ ممكية الفمسطينييف في بعض األجزاء مف وطنيـ 

(. 3)."وتحديد عدد المياجريف الييود إلى فمسطيف

: (فمسطيف ومؤتمر القمة العربي ) ورد عف ىذا الكتاب في 

لقد تعودت السياسة البريطانية في فمسطيف أف تصدر بيف وقت وآخر كتابا أبيضًا تشرح فيو سياستيا المقبمة،  " 

 صدر الكتاب األبيض األوؿ بعد فشؿ مفاوضات لندف بيف الفمسطينييف والحكومة البريطانية 1922" حزيراف"ففي 

بشأف االتفاؽ عمى دستور لفمسطيف وتأسيس حكـ وطني في الببلد، وىو وثيقة خطيرة توضح نوايا بريطانيا 

 ونتيجة 1930" 1ت"العدائية نحو عرب فمسطيف وتصميميا عمى إقامة الوطف القومي الييودي، وفي اكتوبر 

                                                           
(

1
 .272دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .206عبدالوهابالكٌالً،تارٌخفلسطٌنالحدٌث،ص(
(

3
 .279،ص.س.دٌمةالسمان،م(
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لقراري شو وسمبسوف أصدرت الحكومة البريطانية كتابًا أبيض آخر اعترفت فيو بأف فمسطيف ال تتسع لمياجريف 

(. 1.")جدد

جاء التوظيؼ ىنا منسجمًا مع السرد التاريخي الذي نجده بكثرة عمى صفحات الكتب التاريخية، 

. لكف األسموب التقريري المباشر قد أذىب بإبداع الكاتبة

وظفت الكاتبة أحداثًا تاريخية شكمت منعطفًا ميما عمى فمسطيف، وشعبيا؛ عندما قالت عمى لساف 

(. 2).."فالحكومة البريطانية نصبت نفسيا اليـو وصية عمى فمسطيف: " (عياش)

 في ىذا النص إشارة واضحة إلى زمف الرواية، وىو الزمف الذي ُعيّْف فيو أوؿ مندوب ساـ عمى 

لـ تكف : " فمسطيف، في شير تموز عاـ ألٍؼ وتسع مئة وعشريف، وىو الييودي ىربرت صموئيؿ

، وفي تموز 1920 (إبريؿ)ىناؾ مشكمة بالنسبة لمبريطانييف في قمع أحداث الشغب في نيساف 

(. 3)."مف العاـ نفسو تـ استبداؿ اإلدارة العسكرية بأخرى مدنية يرأسيا مندوب ساـ (يوليو)

كما نبلحظ أفَّ توظيؼ ىذه المعمومات التاريخية جاء مكثفا، اتكأت الكاتبة عمييا في نسج 

روايتيا، فسردت التاريخ بكؿ آالمو، ووظفت أحداثو بما تحممو مف شرور توجع القمب عند 

قراءتيا، فجاء توظيفيا موفقا، لكنو حوؿ بوصمة الرواية الفنية باتجاه الرواية التاريخية التي تعتمد 

. عمى السرد المباشر

 لقد وضعتنا الكاتبة في صورة الوضع الذي كاف قائما إبَّاف الفترة الزمنية التي تدور فييا أحداث 

الرواية، وىي فترة االنتداب اإلنجميزي عمى فمسطيف، ودور اإلنجميز في خدمة المشروع 

. الصييوني
                                                           

(
1
 .32صالحالدٌنشكري،فلسطٌنومؤتمرالقمةالعربً،ص(
(

2
 .117وقدتكررهذاالتوظٌففًرواٌةالقافلةص.129دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
 .35واصفعبوشً،فلسطٌنقبلالضٌاع،ص(
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ظيرت أوؿ عبلئـ الثورة في تشريف " ؛ (1")36ثورة : " ، عندما قالت(36)مرت الكاتبة عمى ذكر ثورة 

، عندما شفَّ القسَّاـ مع مجموعة مف المسمحيف أوؿ ىجـو ُمنظـ ضد الجنود 1935عاـ  (نوفمبر)الثاني

البريطانييف منذ بداية االنتداب، وجاءت ىذه المعركة بعد اكتشاؼ البريطانييف لكميات كبيرة مف األسمحة في يافا 

يعتقد بأنيا تيرب لمييود مف بمجيكا، فعممت الصحافة العربية ىذه الحادثة، ودعا القادة العرب إلى إضراب ليـو 

(. 2.)واحد فُأصيبت الببلد بالشمؿ، ولـ يكف ىناؾ شؾ مف أف الناس قد استجابوا ألمر قادتيـ

 وظفت ىذا التاريخ لما لو مف أىمية في مسيرة الشعب الفمسطيني النضالية منذ ذلؾ الزمف،  

فاستخدمت التوظيؼ ىذا لخدمة نصيا الروائي الذي كاف مبنيا عمى األحداث التاريخية في تمؾ 

. الفترة، وجاء توظيفيا مفيدا لمسرد الروائي، برغـ اعتمادىا األسموب التقريري المباشر

بدأت المعارؾ بيف العرب والييود في يافا : " ذكرت المعارؾ التي دارت بيف الييود والعرب بقوليا

وتؿ أبيب والمستعمرات الييودية المجاورة منذ األسبوع األوؿ لئلعبلف عف قرار تقسيـ 

، فقد أعطى قرار التقسيـ الييود غالبية األراضي الجيدة مف فمسطيف وأعطاىـ (3).."فمسطيف

أيضا أىـ المدف الفمسطينية وخاصة القدس ويافا، ولذلؾ كاف محتما عمى شعب فمسطيف بكؿ 

وافؽ سبعة أعضاء في آنسكوب عمى مبدأ التقسيـ كأساس : " أطيافو وشرائحو رفض ىذا القرار ومحاربتو

لحؿ المسألة الفمسطينية، وأوصى مشروع ىؤالء بتقسيـ فمسطيف إلى دولتيف منفصمتيف، عربية وييودية، كاف 

فبالرغـ مف أف المشروع كاف يدعو . اليدؼ األساسي لممشروع ىو إيجاد تقسيـ سياسي مع إقامة وحدة اقتصادية

أما . إلى إقامة دولتيف مستقمتيف في فمسطيف، إال أنو كاف في الوقت ذاتو يتطمب إيجاد اقتصاد تكاممي وموحد

الدولة العربية المقترحة ستضـ الجميؿ الغربي، ومنطقة ييودا والسامرة الجبمية  )بالنسبة لحدود الدولتيف فإف 

                                                           
(

1
 .117دٌمةالسّمان،القافلة،ص(
(

2
 .153واصفعبوشً،فلسطٌنقبلالضٌاع،ص(
(

3
 .202،ص.س.دٌمةالسمان،م(
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باستثناء مدينة القدس، والسيؿ الساحمي مف أشدود إلى الحدود المصرية، وستضـ الدولة الييودية المقترحة الجميؿ 

(. 1")(الشرقي، وسيؿ مرج ابف عامر، ومعظـ السيؿ الساحمي، وجميع قضاء بئر السبع، الذي يضـ النقب

  وظفت الكاتبة ىذا الحدث التاريخي في سياؽ سردىا الروائي لتحولو إلى سرد تاريخي بجدارة، 

.  فابتعدت فيو عف اإلبداع الروائي الفني لتصبح روايتيا ىنا درسا تاريخيا ال أكثر

جاءت أخبار الشؤـ تحمؿ سقوط قرية دير ياسيف وكاف :" (الراوي )و عندما قالت عمى لساف 

، فإنيا توظؼ (2)يسبؽ االحتبلؿ أخبار القتؿ والسمب والنيب والتشويو والتمثيؿ وانتياؾ األعراض

حدثًا شكؿ في تمؾ الفترة تحواًل استراتيجيًا في مصير الشعب الفمسطيني ونتج عنو تشريد مئات 

، ولـ يكف فجره قد انبمج حيف انقضت فجأة، وبمعرفة 1948أبريؿ /  نيساف9كاف اليـو يـو جمعة،:" اآلالؼ 

اإلرىابيتيف عمى قرية  (إيتسؿ)واإلرغوف  (ليحي )قيادة الياجاناة، التابعة لموكالة الييودية، قوات منظمتي شتيرف 

مواجية لمضواحي الييودية الغربية لمقدس، عمى بعد أقؿ مف خمسة كيمو مترات مف مقر حكومة االنتداب 

 750البالغ عددىـ  )احتمت القرية واستشيد مف سكانيا البريطانية السياسي والعسكري في عاصمة فمسطيف، 

مئة شخص ونيؼ، معظميـ مف الشيوخ والنساء واألطفاؿ، وُىجر الناجوف كافة ليدخموا في شتات  (نسمة تقريبا 

 (3.")ال نياية لو يحمموف فيو إلى يـو الديف جروحا نفسية ال تندمؿ

ؿ الرواية إلى سرد يحمؿ بيف طيَّاتو التاريخ الفمسطيني في   وظفت الكاتبة ىذا الحدث توظيفًا حوَّ

زمف النكبة، والتي ال يمكف ألي فمسطيني أف يتحدث عف تمؾ الحقبة مف الزمف دوف المرور عمى 

ذكر أحداثيا، وما تركتو مف معاناة لكؿ فمسطيني، والحدث الذي وظّْؼ ىنا طغى بثقمو عمى 

سبلسة السرد الفني، ونزعو مف عالمو الرومانسي، وحطَّ بو في حضف التاريخ بكؿ آالمو 

                                                           
(

1
 .367-366واصفعبوشً،فلسطٌنقبلالضٌاع،ص(
(

2
 .1/188؛تكررفًبرجاللقلق،202دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

3
 622-618ولٌدالخالدي،كًالننسى،ص:؛ٌنظر3ولٌدالخالدي،دٌرٌاسٌن،ص(
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ونزواتو، فمف الناحية الفنية، فإف الكاتبة قد أخفقت في بناء انسجاـ بيف التوظيؼ التاريخي وبيف 

. السرد الفني الروائي

( 1)."فكانت حرب نفسية ناجحة أفرغت الببلد مف أىميا: " إال إنيا عندما قالت

فإف الكاتبة قد أشارت إلى قضية ميمة يتجمى فييا عمؽ الحدث وتأثيراتو عمى أىؿ فمسطيف 

لقتؿ " ُدفع"آنذاؾ، عندما استغؿ الصييوني معركة دير ياسيف وأشاع بأنو ارتكب المجازر، وبأنو 

األبرياء الذيف كما يدَّعي بتواجدىـ في وسط خط النار، فمجرد سماع ىذه األخبار جعؿ الناس 

يتركوف بيوتيـ، وقراىـ، ويخرجوف مف الببلد، لتصبح لقمة سائغة لمصياينة الغاصبيف، وليصبح 

( 2).شعب فمسطيف، الجئيف يعيشوف آالـ القير والغربة

ىؤالء بالذات طبقة : "  وظفت الكاتبة الواقع الفمسطيني عندما أسقطتو عمى أحداث روايتيا قائمة

.. حصروا األمواؿ في أيدييـ.. األمراء والتجار واألغنياء ىـ سبب اختبلؿ نظاـ العدالة في الكوف

(. 3).."وكأف الدنيا ُخمقت ليـ وحدىـ.. وأشاعوا في األرض الفساد.. واستعبدوا العباد

      استمدت الكاتبة ىذا الكبلـ مف الواقع الذي يعيشو شعبنا الفمسطيني، في ظؿ سوء استخداـ 

السمطة عند بعض المتنفذيف، الذيف خانوا األمانة، ونشروا الفساد، فضاعت العباد، وتكونت فجوة 

؛ قالت  كبيرة بيف القيادة والشعب، فقد عوقب الضعيؼ إذا ما أخطأ وكوفئ القوي إذا ما أجـر

ضبطو ذات يوـ يسرؽ .. كاف أبي عامبل متخصصا برعاية الكبلب عند أحد األغنياء: " الكاتبة

( 4)."فطرده.. فقد كاف أجره ال يكفينا خبزا..مف طعاـ الكبلب مف أجؿ أف يطعمنا نحف األطفاؿ

                                                           
(

1
 .202دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .98-85ولٌدالخالدي،دٌرٌاسٌن،ص:ٌنظر(
(

3
 .26دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(
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.26،ص.ن.دٌمةالسمان،م(



 
 

122 

وىنا فإف الكاتبة قد استخدمت األسموب الرمزي في كتابتيا، وقد أجادت بيذا االستخداـ، وىذا 

األسموب، األمر الذي أضفى عمى النص عمقا موضوعيا يحمؿ بيف ثناياه فكرة تعبر فييا عف 

 (1")معاناة اإلنساف الفمسطيني الذي صار بيف مطرقة االحتبلؿ وسنداف المفسديف

إف حّبات المؤلؤ أييا الزعيـ : " تستمر الكاتبة في توظيؼ الواقع، بكؿ أطيافو، عندما تقوؿ

إنيـ .. والمساكيف قبؿ أف تكوف فائض إفرازات محار البحر" الغبلبا" مصنوعة مف حبات عرؽ 

( 2).."يأمروف بالمعروؼ ويفعموف فعؿ الشياطيف

: " وظفت الكاتبة األحداث التاريخية والتي شكمت منعطفا حادا في حياة الشعب الفمسطيني بقوليا

( 3)".ـ1967شكمتنا ىزيمة .. كنا عشرة 

 في صباح يـو االثنيف، الخامس مف حزيراف، في الساعة الثامنة إال ربعا، وجيت الضربة األولى لسبلح الطيراف "

المصري، وشممت عشرة مطارات، منيـ تسعة قصفت في وقت واحد، أما العاشر وىو مطار فايد فقد ُقصؼ بعد 

( 4.")دقائؽ قميمة بسبب الضباب الذي كاف يمفو، وقد دمر القسـ األعظـ مف سبلح الطيراف المصري

وىو زمف كتابة  (ىزيمة حزيراف) وظفت الكاتبة ىذه األحداث لتقوؿ لنا بأف ىمـو الشباب بعد 

، وما 1967أدت حرب حزيراف الرواية كاف منصبا عمى إيجاد الوسائؿ لمتنفيس عف غضبيـ، فقد 

، ظمت تحفر عميقًا في وجداف أبناء األمة 5تمخض عنيا، مف نتائج سمبية  إلى  خيبة أمؿ كبيرة

                                                           
(

1
محمداسحقالرٌفً،.د.أ:ٌنظر(

http://thawabitarabiya.com/old_site/modules.php?name=News&file=article&sid=458

(
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.27،ص.س.دٌمةالسمان،م(
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3
؛وتكررفًجناحضاقتبهالسماء،63؛تكررفًجناحضاقتبهالسما،ص13دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(

 .2/27؛تكررفًبرجاللقلق،142ص
(

4
 .1967تشرشلاالبنوالحفٌد،حربحزٌران(

: ، القدس1ط،أيوب، الشخصية في الرواية الفمسطينية المعاصرة في الضفة الغربية وقطاع غزةمحمد:ٌنظر(5)

 .66 ص .1997منشورات إتحاد الكتاب، 
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العربية، والسيما المثقفوف الذيف أدركوا أف اليزيمة لـ تكف عسكرية فحسب، بؿ كانت ىزيمة 

حضارية أيضًا، وأف محو آثار اليزيمة، والنيوض مف جديد يتطمباف إعادة التفكير في البنى 

الفكرية، واالجتماعية، والسياسية واالقتصادية، والثقافية لممجتمع، كما أدرؾ الشباب العربي، 

أىمية مساءلة الذات مف خبلؿ مساءلة الماضي، والوقوؼ عمى الخصائص المميزة، واليوية 

عف طريؽ مقاومة االحتبلؿ، ومراجعة الحسابات بمنيجنا الحياتي بشكؿ عاـ والعممي الخاصة، 

جناح ضاقت "بشكؿ خاص، وىو موضوع شغؿ باؿ الكاتبة فاستندت عميو في بناء صرح روايتيا 

 ".بو السماء

أما خطابيا الروائي ىنا، فقد جاء مباشرا، شعرت كأنني أماـ خطيب يمقي بكبلمو أماـ مجموعة 

. مف الناس، وليس كبلما منسوجا بعناية فنية فيو أشبو بحكاية تروييا الجدة لحفيدىا

وظفت الكاتبة أحداث االنتفاضة الفمسطينية المباركة، والتي بدأت كيبة شعبية متنامية في 

، وشاركت فييا جميع شرائح الشعب الفمسطيني مف 1987السادس مف كانوف األوؿ مف العاـ 

طمبة؛ وعماؿ؛ وتجار؛ ومزارعيف، شباب، ونساء، ورجاؿ، وشيوخ، واستخدـ الشعب الفمسطيني 

الحجر واإلطارات المطاطية المشتعمة، في مواجية آلة القمع الصييونية، فاعتقؿ الكثيروف، 

واستشيد الكثيروف، وأصيبْت أعداد ىائمة مف الشعب بإصابات كانت في معظميا خطيرة، وقد 

والقبور .. السجوف مميئة بالشباب: " (نفوذ)وظفت الكاتبة ىذه األحداث عندما قالت عمى لساف 

ما داـ العدو ينفذ .. ال ينفع فييا الكبلـ.. فأماـ الشباب يا عزيزي قضية.. مميئة بالشيداء

( 1).."ويذيقيـ أصناؼ العذاب.. مخططاتو

                                                                                                                                                                      


(
1
 .210دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
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أنت ىنا مف أجؿ أف تحدثنا عف األحداث األخيرة : " وعندما قالت عمى لساف المحقؽ الصييوني

( 1).."التي حصمت في مدرستؾ

معمقة عمى الجدراف .. تكوف األرض مميئة بالبيانات.. يـو إصدار بياف جديد: " وعندما قالت

( 2)."واألعمدة واألشجار

كما نبلحظ فإف الكاتبة تصؼ الحالة التي كانت سائدة إّباف تمؾ األحداث، وتعتمد عمييا في نسج 

روايتيا بشكؿ كبير، فيي تذكر حالة المعتقميف والشيداء وأساليب التحقيؽ، وأظنيا أجادت في 

رصد تمؾ األحداث التي عايشتيا الكاتبة بنفسيا، وَمف مف أىؿ فمسطيف لـ يعايش تمؾ األحداث 

فقد كانت االنتفاضة ىبًَّة جماىيرية عارمة لرفض الظمـ والقمع والقتؿ الممنيج لئلرادة ! آنذاؾ؟

بتسجيؿ تمؾ األحداث التي  (جناح ضاقت بو السماء)الشعبية الفمسطينية، وقد أنيت الكاتبة رواية 

 (باتفاقات أوسمو)تركت أثرًا واضحا عمى الساحة الفمسطينية والتي أدت في النياية إلى ما يسمى 

. بيف قيادة منظمة التحرير الفمسطينية واإلسرائيمييف

نقمت لنا الكاتبة الصورة التي كانت عمييا الخارطة الفمسطينية أثناء المرحمة المصيرية لفمسطيف 

، عندما دخمت الجيوش العربية األراضي الفمسطينية لمدفاع عنيا أماـ اليجمات 1948عاـ 

أرسمت دولة العراؽ جيوشيا : " (الراوي )المستمرة لممستعمريف الييود عندما قالت عمى لساف 

( 3)"لتكوف مسئولة عف شماؿ فمسطيف فتمركزوا في جنيف وضواحييا

: (فمسطيف تاريخيا وقضيتيا )ورد ىذا التضميف كما ىو في 

                                                           
(

1
 .217،ص.ن.دٌمةالسمان،م(
(

2
 .218،ص.ن.دٌمةالسمان،م(
(

3
 .2/3دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
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واستطاع الجيش العراقي أف يتخطى بمدة طولكـر في اتجاىو غربا، كما صد ىجوما إسرائيميا " 

( 1)"عمى بمدة جنيف

وقد قررت الببلد العربية إرساؿ جيوشيا إلى فمسطيف بعد انتياء االنتداب البريطاني عمييا في 

، لقد استندت الكاتبة عمى المعمومات التاريخية في سردىا التاريخي فنقمت (2)1948 أيار 14/15

لنا أحداثو وأطمعتنا عمى َردّْ فعؿ الناس العادييف عمى تمؾ األحداث آنذاؾ وكأننا نقؼ أماـ راٍو 

عاش أحداث الماضي ليذكرىا لنا بعفوية شاىد العياف الذي يحاوؿ جاىدا تذكر أدؽ التفاصيؿ 

. ليجمب االنتباه لكؿ ما يقوؿ عمنا وعسانا نستفيد مف عبر الماضي

                                                           
(

1
 .164مؤسسةالدراساتالفلسطٌنٌة،فلسطٌنتارٌخهاوقضٌتها،ص(
(

2
 .159-158مؤسسةالدراساتالفلسطٌنٌة،فلسطٌنتارٌخهاوقضٌتها،ص:ٌنظر(
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: تكظيؼ األسطكرة: المبحث الخامس

 فيي (.1).."والبومة والغراب يتشاءـ منيما العرب" :  بقوليا استخدمت الكاتبة األسطورة الشعبية

تقتحـ بيذا القوؿ المعتقد العربي في صميمو، عندما تخالفيـ في معتقدىـ، فإنو عمى العكس مما 

تعتقدوف، إنو مفيد في حياتو ومماتو، ففي حياتو يخمص المزارع مف القوارض الضارة بمزروعاتو، 

 .وفي مماتو يؤخذ مف دمو فيصنع دواًء شافيًا ألمراض كثيرة

 : النصوص النثرية والشعرية، أما في األمثاؿ فقد قيؿ األمثاؿ، وفي فيأف البوـ طائر شؤـ ورد 

البـو موصوؼ بالشؤـ، وقيؿ لصياد معو بومتاف كبيرة "  جاء في محاضر األدباء لؤلصبياني 

ألف شؤمو في : الكبيرة بدرىـ والصغيرة بدرىميف، قيؿ لو ولـ ذلؾ؟ فقاؿ: بكـ؟ فقاؿ: وصغيرة

(. 2)."إقباؿ

 (3):منيا ما جاء في قصيدة امرؤ القيس إذ قاؿأما ما ورد مف األشعار ؼ  

 [المتقارب]

"  أحَسَبا ،َقتوُ ػقيػيا ىنُد ال َتْنِكحي بوىًة،        َعَمْيِو عَ أ" 

 (4):وقاؿ ذو األصبع العدواني

 [البسيط]

"  تقوؿ اليامُة اسقونيتى شتمي ومنقصتي        أضِربَؾ حعإف لـ تدَ  يا عمرو" 

                                                           
(

1
 .1/27؛تكررفًبرجاللقلق،12الضلعالمفقود،دٌمةالسمان،ص(
(

2
 .4/979محاضراألدباء،األصبهانً(
(

3
 .398امرؤالقٌس،الدٌوانص(
(

4
160المفضلالضبً،المفضلٌات،(
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 (1):وقاؿ سويد بف أبي كاىؿ اليشكري

 [الّرمؿ]

بئس ما يجمع أف يغتاَبني           َمطَعـٌ وخـٌ وداٌء ُيدََّرع " 

" لـ َيِضرني غيَر أف يحُسَدني فيو يزقو مثَؿ ما يزقو الُضَوع 

 حيث أف شعوب ، مف الصحةلياال أساس بأف  واعتبرت ، المعتقداتخالؼ رأي كاتبتنا تمؾ  

(. 2 )العالـ األخرى تجد في البـو مصدر تفاؤؿ

( 3)"والبوـ عند أىؿ الرَّي وأىؿ مرٍو ُيتفاءؿ بو: " يقوؿ الجاحظ

تحدث عكس ما .. وىذه السيدة اليندية غريبة الديار وغريبة األطوار مريبة األفعاؿ:"  فقد قالت

(. 4).. "وما استقبحوه استحسنتو.. فما تشاءموا منو تفاءلت بو .. حدثت عنو العرب

ف  وىنا فإف توظيؼ الكاتبة ليذه المعتقدات ورفضيا لو يعتبر في رأيي توظيفا موفقا خاصة وا 

. الحدث الروائي يتطمب مثؿ ىذا التوظيؼ الذي يخدـ النص ويثريو بشكؿ كبير

وقد ورد عف الغرباف في نثر العرب وشعرىـ ومنو ما قالو حساف بف ثابت في ىجاء الحارث بف 

( 5):ىشاـ بف المغيرة

 [الكامؿ ]

( 1)أجمعُت أّنؾ أنَت أألـُ مف مشى          في فحِش مومسٍة َوزؤِؾ ُغرابِ 
                                                           

(
1
 198المفضلالضبً،المفضلٌات،(
(

2
 .109سٌمونعوض،طٌورفلسطٌن،ص:ٌنظر(
(

3
دارالكتبالعلمٌة،:،بٌروت2،كتابالحٌوان،وضعحواشٌهمحمدباسلعٌونالسود،ط(هـ250)عمربنبحرالجاحظ(

 .2/218م،2002/هـ1424
(

4
 .16الضلعالمفقود،دٌمةالسمان،ص(
(

5
 .3/22؛شاكرهادي،الحٌوانفًاألدبالعربً،73حسانبنثابت،شرحدٌوانحسنانبنثابتاألنصاري،(
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أما الغراب فقد عرؼ عنو بأنو طائر شؤـ، فيو بشع الشكؿ ومشيو غريب وصوتو مزعج، وقد 

( 2)...ذكر في القرآف الكريـ، وفي الحديث النبوي الشريؼ، وفي األمثاؿ العربية

يا أبا : خرج كثير عّزة إلى مصر يريد عزة، فمقيو أعرابي مف نيد فقاؿ: " وذكر في عيوف األخبار

ال، إال أني رأيت غرابا : فيؿ رأيت شيئًا؟ قاؿ: قاؿ. أريد عزة بمصر: صخر، أيف تريد؟ فقاؿ

فانتيره كثير ثـ مضى فوافى . توافي مصر وقد ماتت عزة: فقاؿ لو. ساقطا فوؽ بانة ينتؼ ريشو

( 3):مصر والناس ينصرفوف عف جنازة عزة، فقاؿ

 [الطويؿ]

فما أعيؼ الّنيدّي ال دّر دّره       وأزجره لمطير ال عّز ناصره 

رأيت غرابًا ساقطًا فوؽ بانة      ينّتؼ أعمى ريشو ويطايره 

فأما غراب فاغتراب ووحشة     وباٌف فبيف مف حبيب تعاشره 

.. وقد جاء توظيؼ الكاتبة ناجحا قرب أفكارىا مف فيـ القارئ

نيا تدعو لمسخرية منيـ عندما طمبت  كما تطرقت الكاتبة إلى مفيوـ الشعوذة والمشعوذيف، وا 

مف أبييا إحضار طبيب فبلح لمداواتيا وىي تعمـ بأنو جد  (الميراجا)الفتاة المدلمة ابنة  (مريـ)

(. 4).. "أي أبتي إنني سمعت عف طبيب فبلح يقاؿ أنو ماىر شاؼ: " (عّياش)حبيبيا 

 ىي تعرؼ حالتيا، إنيا ليست مريضة مرضا عضويا، إنما تريد مف جد عياش إحضار  حبيبيا 

أتريديف أف يقاؿ عنا :" الذي بيده الشفاء، ال بيد غيره، لكف والدىا ال يعرؼ ذلؾ؛ فيجيبيا مستغربا
                                                                                                                                                                      

(
1
.ابنمنظور،لسانالعرب،بابزأد:المشًبفزع،ٌنظر:زؤك(

(
2
.16-3/15شاكرهادي،الحٌوانفًاألدبالعربً،:ٌنظر(

(
3
 .1/174ابنقتٌبة،عٌوناألخبار،(
(

4
 .61دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
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، ينزؿ الوالد عند رغبة ابنتو رغما عنو، أي أف الكاتبة تثير (1)"بأننا أسرة تؤمف بالخرافة والشعوذة؟

قضية حساسة، وىي إيماف بعض الناس بالشعوذة، نجدىا قد استخدمت أسموبًا مناسبًا لطرح ىذه 

.  الفكرة، لتنجح بإقناع القارئ برفض الشعوذة، والمشعوذيف

إلّي بأجنحة إلو  : " بقوليا" آلية الحب" استخدمت األسطورة التاريخية التي تتحدث عف 

(. 2)"الحب

في العديد مف األساطير التاريخية عند الفينيقييف، و الروماف، " آللية الحب"  وقد وردت أسماء 

و البابمييف واإلغريؽ وغيرىـ مف الشعوب القديمة، فقد كاف إلو الحب والخصب عند الفينيقييف 

؛ وكاف إلو (4")بيس" ؛ وكاف إلو الموسيقى والحب يسمى عند المصرييف القدماء(3)"أستار" يسمى

" ؛ وكانت آلية الحب والجماؿ عند الروماف تسمى(5)"عشتار" الحب عند البابمييف يسمى 

ينانا عند السومرييف ىي آلية الخصب والعشؽ، وىي رمٌز لؤلنثى الولود. (6)"فينوس ( 7)وا 

، لدرجة أف (بمريـ)أرادت الكاتبة مف خبلؿ ىذا التوظيؼ اإلعراب عف حالة العشؽ التي وصمت 

الحب قد حؿ مكاف البغض والحقد والغيرة، لتخبرنا بأف السبلـ ال بد أف يسود بدؿ الحروب 

. واألحقاد، وقد أجادت الكاتبة بيذا التوظيؼ

                                                           
(

1
 .61دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .242،ص.ن.دٌمةالسمان،م(
(

3
 .251حسٌنحمد،قاموسالمذاهبواألدٌان،ص(
(

4
 .253ن،ص.حسٌنحمد،م(
(

5
 .259،ص.ن.حسٌنحمد،م(
(

6
 .259،ص.ن.حسٌنحمد،م(
(

7
.115ص.1999المركزالمصريلبحوثالحضارة،:،القاهرة3سٌدالقمنً،األسطورةوالتراث،ط:ٌنظر(
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وظفت الكاتبة األسطورة التي تقوؿ بأف الصحارى ىي مكاف سكنى الجاف عندما قالت عمى لساف 

؟؟ ىؿ ..ىؿ األمر يتعمؽ بأىؿ الخفاء مف إخوتنا الجاف باسـ ا: " (حمداف)زوجة  (ريحانة )

(. 1).."حقا أف الصحارى مكاف سكنى الجاف اختاروىا لميدوء وسعة المكاف والبعد عف اإلنساف

 وقد ورد ىذا المعنى في قصص العرب، بؿ إف العرب كانوا يعتقدوف بأف الشعراء ال يقولوف 

نما كاف لكؿ شاعر شيطاف مف الجف ىو الذي يممي عميو ما يقوؿ، فقد ذكر  الشعر بأنفسيـ وا 

أرِو قوؿ الفظ بف الحظ، وىنات، وىبيد، وىادر ابف : قمت لو مف أشعر العرب؟ قاؿ: " القرشي

أما الفظ فصاحب امرئ القيس، وأما ىبيد ! أجؿ: قاؿ. ىذه أسماء ال أعرفيا: قمت. ماىر

وأما ىادر فصاحب زياد الذبياني؛ وىو الذي استنبغو، فسمي . فصاحب َعبيد بف األبرص وبشر

(. 2)"النابغة

مف الرجوع لمعمؿ في الصحراء  (حمداف)تبيف الكاتبة في ىذا التوظيؼ الخوؼ الذي كاف يعتري 

مع القوافؿ، فقد تتنوع المخاطر في الصحراء وألف تمؾ المخاطر ال يعرفوف ليا مصدرا فإف الناس 

. يعزونيا إلى الجاف، وظفت الخرافة واألسطورة توظيفا حسنًا أفاد النص وارتقى بو

قاؿ قائؿ إنو : " وظفت األسطورة الشعبية في نسج نصيا الروائي عندما قالت عمى لساف الراوي

رأى فتاة تحيط بيا أشباح .. بينما كاف متجيا ألداء صبلة الفجر إلى الجامع القريب مف الشاطئ

وقفؿ راجعا .. ووقؼ شعر رأسو خوفا.. فاقشعر بدنو.. حمموىا إلى السفينة وىي تصرخ وتقاوـ

                                                           
(

1
 .16دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .1/69القرشً،جمهرةأشعارالعرب،(
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طاسة  )وأحضرت لو .. فبسممت زوجتو واستعاذت با مف الشيطاف الرجيـ.. إلى بيتو بما رأى

( 2)فأسقتو (1)(الرجفة

: (معجـ األلفاظ التراثية)وقد ورد مثؿ ىذا المفظ، في 

لقد أرادت الكاتبة مف خبلؿ ىذا التوظيؼ أف تبيف لنا مدى الحيرة التي أصابت الناس مف اختفاء 

األميرة غير المبرر، فأصبح الناس ينسجوف القصص الخيالية، وينسبوف اختفاء األميرة إلى قوة 

خارقة ىي قوة األشباح التي خطفت األميرة، لدرجة أف الناس البسطاء العادييف أخذوا يروف 

. القصص بطريقة تمثيمية مقنعة، فيصاب الشخص بالخوؼ واليذياف والغياب عف الوعي

وقد أجادت الكاتبة في توظيفيا، فقد كاف مناسبا لمحدث القصصي ومتماشيا مع الحبكة بصورة 

. متناغمة

أشار عمييـ كينتيـ أف يفتدوا أنفسيـ : " (الشيخ )وظفت الكاتبة األسطورة عندما قالت عمى لساف 

( 3).."ومزروعاتيـ وحيواناتيـ بقرباف بشري

وقد جاء ذكر ىذه األسطورة في التاريخ المصري القديـ، عندما كاف أىؿ مصر يقدموف فتاة مف 

أجمؿ بناتيـ بعد أف يزينوىا بالحمي والمبلبس األنيقة وكأنيا ذاىبة إلى عريسيا ثـ يحتفموف بتا 

. عروسا لمنيؿ، مف أجؿ أف يرضى عنيـ النيؿ فيفيض

. وقد وظفت الكاتبة ىذه االسطورة بشكؿ منسجـ مع روح النص المروي الذي أفاد حبكتو الروائية

                                                           

(
1
وعمى حافتو الدائرية زوائد وأىداب .. ىي عبارة عف طاس نحاسّي صغير، مقّعر: أو طاسة الرجفة: طاسة الرعبة (

في الميثولوجيا الشعبية بقوة وعند الحاجة إلييا، كاف  (طاسة الرعبة)وتدخؿ .. وعميو كتابات ذات نقش ديني.. معدنية
حسٌنلوبانً،معجماأللفاظالتراثٌة.ثبلث مرات قبؿ طموع الشمس (المرعوب)يوضع فييا الماء ليبًل، ليسقى منيا الشخص 

 .285فًفلسطٌن،ص
(

2
 .1/47و1/23؛تكررفًبرجاللقلق،15-14دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

3
 .129دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
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جيز لنفسو فنجاف : " (عناد)وظفت الكاتبة المعتقد بتفسير األحبلـ، عندما قالت عمى لساف 

.. والعصفورة نفوذ.. العصفور أنا: وجمس يفسر الحمـ، قاؿ.. فالنار ال تزاؿ مشتعمة.. قيوة

( 1)"ولكف لماذا انتحرت العصفورة؟.. ال تفسير لمحمـ غير ذلؾ.. والثعباف العدو

العصفور رجؿ ضخـ عظيـ الخطر : " فقد قاؿ ابف سيريف في تفسير األحبلـ عف العصفور

والماؿ، خامؿ ال يعرؼ الناس حقوقو ضار لعامة الناس، محتاؿ في أموره، كامؿ في رياستو 

( 2).وقيؿ إنو امرأة حسناء مشفقة. سائس شاطر مدبر

وبأنو يراىا في  (بنفوذ) (عناد) وظفت الكاتبة ذكرىا لؤلحبلـ وتفسيرىا لكي تعبر عف شغؼ 

تماما كما فسرىا ابف سيريف في  (نفوذ)صحوه ومنامو، وعندما فسر الحمـ قاؿ بأف العصفورة ىي 

. كتاب األحبلـ بأنيا المرأة الحسناء

. وقد استفاد النص مف ىذا التوظيؼ فكاف منسجما مع روح الرواية

 

 

                                                           
(

1
 .49دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
(

2
 .242محمدبنسٌرٌن،تفسٌراألحالم،ص(
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. تكظيؼ التراث الشعبي: الفصؿ الخامس

. توظيؼ األمثاؿ الشعبية: المبحث األوؿ

.توظيؼ الحكاية والقصة الشعبية: المبحث الثاني
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: تكظيؼ التراث الشعبي: الفصؿ الخامس

يبرز التراث الشعبي في روايات ديمة السماف ، بصورة واضحة وبكثافة عالية،        

فيي تستعيف بنماذج مف األمثاؿ الشعبية، والقصص الشعبي، والحكايات الشعبية، وتمتد 

رواياتيا في تناصيا لبناء معمارىا الفني إلى أنماط أخرى مف التراث الشعبي، وكأف 

الماضية، والحاضرة، والمستقبمية، : الحياة اليومية بتفاعبلتيا وقضايا الناس، واىتماماتيـ

وحركة المقاومة الشعبية، امتدت إلى بناء الروايات مف الداخؿ، حيث يأتي التناص 

 وحياتيـ، فيحركونو، ليبقى أشيائيـالتراثي بيدؼ الوصوؿ إلى وجداف الناس مف خبلؿ 

أغمب النصوص التراثية ، وااللتصاؽ أشد وأقوى، وليستمر األثر في النفس أكثر توىجا

التي تحاورىا الروائية ديمة السماف، ىي مف األمثاؿ التي تأتي مروية بالميجة المحكية 

الفمسطينية، لتنقؿ إلى المشيد الروائي لمسات ومشاىد مف واقع الحياة الفمسطينية 

الشعبية، فاستخداـ ىذا النوع مف الممفوظ يقرب التجربة الروائية مف المتمقي، حيث يعكس 

بعض االنفعاالت السريعة، وردود الفعؿ غير المجيزة مسبقا، تجاه بعض المواقؼ 

الحياتية، ما يرفع نسبة التمقائية في االستجابة لؤلحداث، فالتناص مع األمثاؿ الشعبية، 

فضبل عما يضفيو عمى النص الروائي مف تغمغؿ إلى أعماؽ الحياة في إيقاعيا اليومي، 

 .فيو، في الوقت نفسو، يومض في ذىف المتمقي، ويحرؾ مخزوف الذاكرة
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: تكظيؼ األم اؿ الشعبية: المبحث األكؿ

أما األمثاؿ الشعبية فقد كاف ليا نصيب كبير عند الكاتبة، وقد راوح توظيفيا لممثؿ الشعبي بيف 

االستغراؽ الكمي والتمميح الفني، ويتوقؼ ىذا عمى المقاـ الذي يستدعي ىذا التوظيؼ، فتذكر لنا 

بعضا مف األمثاؿ الشعبية التي تأخذ منيا موقفا رافضا؛ ألنيا أمثاؿ سمبية يستخدميا الناس في 

.. أطعمني اليـو واشنقني بكرة: " دعـ حججيـ في أحواؿ ال تتناسب مع القيـ النبيمة، مف مثؿ

وكؿ يـو يأتي ويأتي رزقو .. والكريـ حبيب ا.. واصرؼ ما في الجيب يأتيؾ ما في الغيب

، استخدـ الناس تمؾ األمثاؿ الشعبية لدرجة أف أصوات قائمييا عمت فوؽ كؿ صوت، (1).."معو

ولكف لؤلسؼ كاف صوت األمثاؿ الشعبية السمبية في ذلؾ الوقت يعمو عمى صوت :" فيي تقوؿ

فالكاتبة تؤكد موقفيا المعادي لتمؾ األمثاؿ وتتيـ قائمييا بالتخمؼ والجيؿ، . (2).."العقؿ والحكمة

إال أنيا لـ تجعؿ الشخصية تتحدث عف ذاتيا مف الداخؿ إنما وصفت تأثرىا بتمؾ األمثمة تأثرا 

باىتا مف الخارج، ولـ تدمجو في الحوار فكاف أقرب إلى الموعظة منو إلى الفف الروائي، وجاء 

: في القرآف الكريـ ما يفيد المعنى نفسو

مىا أىٍنفىٍقتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىييكى ييٍخًمفيوي  ﴿ يىٍقًدري لىوي كى ٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى بّْي يىٍبسيطي الرّْ قيٍؿ ًإفَّ رى

ٍيري الرَّاًزًقيفى  (. 3)﴾كىىيكى خى

:  كما ورد في معجـ األمثاؿ الفمسطينية

( 4)"اصرؼ ما في الجيب يأتيؾ ما في الغيب " 

                                                           
(

1
؛110؛وتكررفًرواٌةالقافلة،ص138؛تكررالمثلبصورةأخرىفًالضلعالمفقودص20دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(

 .1/94تكررأٌضافًبرجاللقلق،
(

2
 .20دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
 .34/39سبأ،(
(

4
؛محمدكاملعبدالصمد،األمثالالشعبٌةالتًتخالفماجاءفًنصوص64حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(

 .18اإلسالم،ص
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ويضرب المثؿ إما لمكـر والسخاء ويكوف بذلؾ مثبل إيجابيا، وأما إذا اسُتغؿ لتبرير التبذير فيو 

. 1بالتأكيد مثااًل سمبيًا كما أشارت الكاتبة بذلؾ ولمقارئ حرية التأويؿ فيما يرمي إليو المثؿ

( 2): وورد أيضا ىذا المثؿ في التراث األدبي وخاصة بالشعر حيف قاؿ أوس بف حجر

 [الوافر]

"  ولسُت بخابٍئ  أبدًا طعامًا       ِحذاَر غٍد، لكؿ غٍد طعاـُ " 

( 3):وقاؿ آخر

 [الطويؿ]

" كموا اليوـَ مف رزؽ اإللو وأبشروا       فإف عمى الرحمف رزقكـ غدا" 

 ذكرت الكاتبة تمؾ األمثاؿ لمتعبير عف سخطيا مف سوء استخداـ الناس ليا، وىـ غالبا ما 

يذكروف ىذا المثؿ لتبرير تبذيرىـ وليس لمتعبير عف الكـر أو السخاء، وأحيانا يأتي المثؿ متداخبل 

في نص الرواية بشكؿ عفوي، ينصير في متف النص الروائي بحيث ال يخرج القارئ مف جو 

(. 4).."الماء تكذب الغطاس: " النص، كقوليا

                                                           
(

1
ان1،ط(نحومنهجعنكبوتًتفاعلً)عزالدٌنالمناصرة،علمالتناصالمقارن:ٌنظر( دارمجدالويللنشروالتوزٌع،:،عمَّ

 .137ص.1427/2006
(

2
 .3/104؛بلوغاألرب،األلوسً،ج115دٌوان،أوسبنحجر،(
(

3
 .2/182ابنقتٌبة،عٌوناألخبار،(
(

4
 .27دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،س(
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،  فالمثؿ دارج (1)"الميو بتكذب الغطاس:"  لكنيا أخفقت بعدـ ذكر المثؿ بميجة شخصية الرواية

بالعامية ونقمو بالعامية دوف تحريؼ يصبح أكثر إقناعا لمقارئ، وىذا المثؿ يضرب لمف ال يقنع 

.  إال بالبرىاف العممي

لـ تتواَف عف اإلدالء برأييا مف خبلؿ المثؿ الشعبي خاصة عندما حاولت أف تبيف بأف أسموب 

الميونة ساعة الشدة : " تعامؿ القائد مع المجتمع بطيبة مفرطة ال يمكف أف يكوف لو تبعات حميدة

، فالمجتمع بعد ذلؾ يصبح اتكاليًا، ضعيفًا، أكثر مف ذلؾ فإنيـ يتطاولوف عمى (2)"ضعؼ

. بعضيـ بشتى األساليب، وىنا فإف الكاتبة تدعو القائد أف يكوف حازما

( 3):وقد ورد ىذا المعنى في بيت الشعر الذي تحوؿ إلى مثؿ يقاؿ نتيجة تكراره

 [الطويؿ]

" وفي المّْيف ضعٌؼ والشراسِة ىيبٌة       ومف ال ُييب ُيحمؿ عمى مركب َوْعر"

لتبرير تصرفات الناس في ذلؾ الزماف، " الجوع كافر" استخدمت الكاتبة المثؿ الشعبي القائؿ 

وما حصؿ ال يمكف أف يكوف مقياسًا .. فبل لـو عمى جائع.. الجوع كافر يا عنبرة: " بقوليا

 (.4).."فالظرؼ قاىر.. إلخبلص أو خيانة 

                                                           
(

1
 .814حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،(
(

2
 .36؛تكررفًالضلعالمفقود،ص31دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
 (.1367)،فقرة1/424أبوعلًالقالً،األمالً،(
(

4
 .20؛تكررفًجناحضاقتبهالسماء،ص34-33دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
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الجوعاف بيوكؿ " الجوع كافر، وقالوا : "  ورد ىذا المثؿ الشعبي في معجـ األمثاؿ الفمسطينية

ويضرب المثؿ لمتيويؿ مف آثار الجوع التي قد " . والجوع ذالؿ والعطش قتّاؿ". "قرمية المكنسة

( 1).تجعؿ الجائع الفقير، مجرما، أو خارجًا عمى القانوف، أو سارقا، أو كافراً 

.   أجادت الكاتبة في تضميف النص بيذا المثؿ الشعبي ما قرَّب لغتو مف الواقع

(. 2)"شقوا عصا الطاعة : " ووظفت الكاتبة المثؿ القائؿ

(. 3)"شؽ ُفبلف عصا المسمميف:" وقد ورد ىذا  المثؿ في معجـ مجمع األمثاؿ عمى الشكؿ اآلتي

ويضرب المثؿ لمف يفرؽ جمع الجماعة، فاتكأت عميو لمدفاع عف فكرتيا التي عبَّرت عنيا  

خبلؿ نصيا الروائي، فجاء التوظيؼ منسجما مع النسيج الروائي بحيث يصعب عمى القارئ 

. مبلحظة أي اختبلؼ في سير األحداث بؿ إنو يتفاعؿ معيا دوف حاجة لموقوؼ او االنقطاع 

(. 4)"ال يفؿ الحديد إال الحديد:" وكذلؾ أيضا في توظيفيا لممثؿ القائؿ

( 5):  الذي استشيد بو كثير مف الشعراء ومنيـ ابف النبيو عندما قاؿ

  [الوافر ] 

" لموالنا الخميفة فيو رأي     حديد ال َيفُؿ وال ُيفؿُ "

                                                           
(

1
 .288حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

2
 .36دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

3
.361المٌدانً،معجممجمعاألمثال،ص(

(
4
.1/161؛تكررفًبرجاللقلق،36دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(

(
5
.259ابنالنبٌه،دٌوانه،ص(
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ال يفؿ الحديد " وقد ورد ىذا المثؿ بنفس الصيغة التي وظفتيا الكاتبة في معجـ مجمع األمثاؿ،

(. 1)"الحديد بالحديد ُيفمح: " وىذا المثؿ شبيو بقوليـ" إال الحديد

.  يضرب في مف يواجو األمور الجساـ بالحـز والشدة والقوة ال بالميف

في : " ، بقوليا(2)"في التأني السبلمة، وفي العجمة الندامةُ : "استخدمت الكاتبة المثؿ العربي القائؿ

، لتوضح الحالة العاطفية التي وصؿ إلييا عياش، ولكنيا في الوقت ذاتو (3).."التأني السبلمة

، الذي كاف ال يسمح بتقميص الفجوة (الميراجا) (مريـ)تطمعنا عمى الخطورة التي يجسدىا والد 

الطبقية في المجتمع، فيو السيد المطاع، واآلخروف عمييـ الطاعة، والعمؿ عمى خدمتو، حتى 

، فيي تقوؿ (عّياش)ابنتو، ترتعد فرائصيا، بمجرد التفكير بأنو قد يعرؼ بعبلقتيا العاطفية مع 

. لحبيبيا تميؿ وال تستعجؿ بإخبار والدي بعبلقتنا ىذه

: عمى النحو اآلتي (معجـ األمثاؿ الفمسطينية) ورد المثؿ في 

، ويضرب لمحث عمى التأني ومدحو، وذـ العجمة،  (4)"في التأني السبلمة وفي العجمة الندامة " 

. (الميراجا)عّبرت الكاتبة عف فكرتيا بيذا المثؿ، وصورت لنا مقدار الخطر الذي تمثمو شخصية 

وظفت الكاتبة المثؿ العربي الذي يدعو إلى التميؿ واالنتظار حتى نياية الميمة المعطاة عندما 

(. 5)"إف غٍد لناظره قريب: " قالت

:  وقد ورد ىذا المثؿ في مجمع األمثاؿ عمى النحو اآلتي

                                                           
(

1
 .616المٌدانً،معجممجمعاألمثال،ص(
(

2
 .577حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

3
 .87دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

4
 .577حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

5
.151دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
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( 1)"إفَّ غدا لناظره قريب"

قد  (قراد)وكاف  (النعماف بف المنذر )في حضرة الممؾ (قراد ابف أجدع): أما أصؿ المثؿ فقائمو

في يـو بؤسو، لما انتيى عاـ عمى انتظار  (النعماف)كفؿ رجبل مف طئ كاف قد جاء إلى 

( 2):عندىا قاؿ قراد (قراد)قتؿ كفيمو  (النعماف)أراد  (الطائي)

 [الوافر]

" فإف يؾ صدُر ىذا اليوـ ولى      فإف غدا ِلناظِره قريبُ " 

، لكنيا (سميماف)عمى عمـ بمف قتؿ  (أمينة ) فاستخدمت ىذا المثؿ لتقوؿ بأف شخصية الرواية 

، فعززت بيذا التوظيؼ التفاعؿ بيف (شداد)تريد استكماؿ الحصوؿ عمى األدلة الكافية إلدانة 

. النص والمتمقي

 ورد ذكر ىذا البيت في أمالي القالي، وذكر عمى لساف أبي عمي القالي نقبل عف ابف األنباري 

(، قي قصيدة مطمعيا(3)،بأف الشعر ألبي ىدبة بف خشـر
4 )

  [الوافر]

طِربَت وأنت أحيانا طروُب       وكيؼ وقد تعبلؾ المشيب 

: إلى أف يصؿ إلى قوؿ

                                                           
(

1
 .70المٌدانً،مجمعاألمثال،ص(
(

2
 .1/167محمدجادالمولى،قصصالعرب،:ٌنظر(

(
3
  وقد توفي نحو، وكاف راوية الحطيئة،مف قضاعة ىذيـ، ىدبة بف خشـر بف كرز، مف بني عامر بف ثعمبة، مف سعد(
.8/78الزركلً،األعالم،:ٌنظر.(ىػ50)

(
4
 .80،ص(199)القالً،األمالً،الفقرة(



 
 

141 

 

فإنا قد حممنا دار بموى       فتخطُئنا المنايا أو تصيب 

فإف يؾ صدُر ىذا اليوـ ولى        فإف غدا لناظره قريب 

تحاوؿ الكاتبة مف خبلؿ توظيؼ المثؿ الشعبي بثَّ قيـٍ ومبادئ اجتماعية وسموكية إنسانية 

(. 1)"وعد الحر ديف عميو: " كأىمية المحافظة عمى الوعد، بقوليا

بنفس الصيغة التي أوردتيا الكاتبة في نصيا  (2) وقد ورد ىذا المثؿ في معجـ األمثاؿ العربية

. الروائي

وعمى األسير .. وأنت اآلف أسيري.. أنت تعرؼ أف الضيؼ أسير صاحب الدار: " وعندما قالت 

ال لقي عقابا فاجمس وخذ شيئا مف الطعاـ حتى ترتد إليؾ عافيتؾ وتواصؿ .. أف يكوف مطيعا وا 

(. 4")الضيؼ أسير المعزّْب: " ، فإنيا توظؼ المثؿ القائؿ(3)"خدمة رجالؾ

فاستخدمت مرامي ىذا المثؿ بطريقة ذكية، تماىت مع النص بشكؿ ممتاز، وبثت الحياة في 

. نصيا، حتى خمتو مشيدًا حقيقًا تتحرؾ شخوصو بأريحية وحرية

وا ما عندنا سواىا : " (حسناء )كما وظفت المثؿ الشعبي الفمسطيني عندما قالت عمى لساف 

(. 5)"فبل جود إال مف الموجود.. فقد آثرتؾ عمى نفسي

                                                           
(

1
 .239دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .393/53محموداسماعٌلصٌنً،معجماألمثالالعربٌة،ص:ٌُنظر(
(

3
 .37دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

4
 .482حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

5
 .37،ص.س.دٌمةالسمان،م(
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الجود مف : "  ورد ىذا المثؿ كما جاءت بو الكاتبة في متف نصيا في معجـ األمثاؿ الفمسطينية

(. 1)، ويضرب في الكريـ يسخو بما ىيأه لو ا مف رزؽ"الموجود

الشيخ )ابنة  (حسناء )  جاءت الكاتبة بالمثؿ في الحوار الذي دار بيف المضيؼ ممثبل ب 

، فاستعممتو المضيفة أي المرأة، فيي التي تقوؿ المثؿ، وىنا ال بدَّ (صابر)، وبيف الضيؼ(صالح

، وقد وظفت (2)أف أشير إلى أف غالبية األمثاؿ التي استخدمتيا الكاتبة جاءت عمى لساف المرأة

عداد الطعاـ، ولف  المثؿ ىنا، لكي تقنع الضيؼ بأنو لف يتسبب ليـ بالعناء والتعب في تجييز وا 

يتكمفوا كثيرا، بؿ سوؼ يقدموف ما ىو متوفر في األصؿ، وذلؾ حتى ال يشعر الضيؼ بأي نوع 

مف الحرج، فترتاح نفسو ويطمئف بأنو ليس ضيفا ثقيبل عمى مضيفيو، فأجادت بتوظيؼ المثؿ، 

. الذي أعطى حوارىا صورة حية مشوقة

(. 3)"إف ىذا الشبؿ مف ذاؾ األسد: فربت عمى كتفو وقاؿ: " كما وظفت المثؿ العربي بقوليا

 وقد ورد ىذا المثؿ في المراجع العربية بصور عديدة فمثبل ورد في مجمع األمثاؿ عمى النحو 

، أي لـ يضع الشبو في غير موضعو، ألنو ليس أحد أولى بو (4)"مف أشبَو أباُه فما ظمـ: " اآلتي

يشبو والده في ىذه  (صابر)بأنو كاألسد في الشجاعة، وأف  (صابر)منو بأف يشبيو، لكنيا تشبو 

، والد صابر وأنو (حمداف)أيضا بأنو يعرؼ  (الشيخ صالح)الصفة، فقد ذكرت الكاتبة عمى لساف 

خبره شجاعًا مقدامًا، وىا ىو ذا ابنو صابر يثبت أنو ابف أبيو، وقد ورد المثؿ كما جاءت بو 

(. 5)"ىذا الشبؿ مف ذاؾ األسد: "(معجـ األمثاؿ الشعبية الفمسطينية)الكاتبة بمفظو في 

                                                           
(

1
 .285،ص.س.حسٌنلوبانً،م(
(

2
.342حفٌظةأحمد،بنٌةالخطاب،ص:ٌنظر(

(
3
 .2/46؛تكررفًبرجاللقلق،39دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

4
 .700المٌدانً،معجممجمعاألمثال،ص(
(

5
 .217فؤادعباس،معجماألمثالالشعبٌةالفلسطٌنٌة،ص(
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 أحسنت في ىذا التوظيؼ لممثؿ العربي، الذي أفادت بو نصيا الروائي، وأثرتو بألفاظ  مكثفة ليا 

. دالالت عميقة توفر لمقارئ فضاًء واسعًا مف الخياؿ، الذي يزخر بالصور الذىنية الرائعة

وال يصح أف ننسى عطاء ا ونذكر .. فا سبحانو أعطى عباده جميعا عدال: " وفي قوليا

، فإنيا توظؼ المثؿ الشعبي الفمسطيني الذي (1)."فالحؽ يعمو وال يعمى عميو.. عطاء اإلنساف 

يثبت بأف الحؽ فوؽ كؿ األمور، وأف الشخص ميما فعؿ مف خير، وميما كانت منزلتو عند 

الناس فإنو ال يمكف أف يستثنى مف إعطاء الحقوؽ ألصحابيا، سواء الحؽ العاـ المتمثؿ في 

: الدولة، أو حؽ الغير مف األفراد، ويستند عمى ىذا المثؿ كثير مف الناس في أحاديثيـ العامة

، فاستثمرتو الكاتبة لتحقّْؽ فكرتيا وتوثّقيا، مما أفاد النسيج الفني (2)"الحؽ يعمو وال يعمى عميو"

  .لمنص

، (3)"العفو عند المقدرة أيتيا الكاىنة الفاضمة: " استندت الكاتبة عمى معاني المثؿ الشعبي بقوليا

وذلؾ لمتعبير عف قوة الكاىنة مف جية، وعف إيماف الناس بيذه القدرة مف جية ثانية، وبذلؾ 

استطاعت إدخالنا في جو النص ومعايشتنا لو، وأظنيا أجادت باستخداـ معنى المثؿ ىذا بحيث 

:  " عززت مف عمؽ الفكرة ورسختيا في نفس القارئ، وقد ورد ىذا المعنى في المثؿ الذي يقوؿ

، وورد أيضا (4)"العقوبة أألـ حاالت القدرة ،  ويضرب لمذي يعفو وىو قادر، ونعني بذلؾ الكـر

(. 5)"العفو عف المجـر مف مواجب الكـر: " عمى صياغة أخرى

                                                           
(

1
 .18؛تكررفًجناحضاقتبهالسماء،ص54دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .311حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

3
 .121؛تكررأٌضافًجناحضاقتبهالسماء،ص158؛تكررفًاألصابعالخفٌة،ص71دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

4
.47و344؛محموداسماعٌلصٌنً،معجماألمثالالعربٌة،ص448المٌدانً،معجممجمعاألمثال،ص(

(
5
 .185الثعالبً،سحرالبالغةوسرالبراعة،ص(
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كاف أولى بؾ أف ترحب : " وتحاوؿ الكاتبة أخذ دور المصمح االجتماعي الناصح عندما تقوؿ

األقربوف : " ، فدعمت فكرتيا باستخداميا لممثؿ القائؿ(1)."فاألقربوف أولى بالمعروؼ.. بصيرؾ

. ، حيث أفادت نصيا بيذا التوظيؼ الذي جاء منسجمًا مع واقع الحاؿ(2)"أولى بالمعروؼ

وا إنني في غنى : " لكنيا تخفؽ في موقع آخر باستخداميا لممثؿ الشعبي، بخاصة عندما تقوؿ

أئتمنؾ عمى أسراري فتستغمني؟ ولكف تذكر انو ليس مف طمعة إال ومقابميا .. عف ىذه الصداقة

، ال يتبلءـ مع ما قصدتو الكاتبة في سردىا (4")كؿ عاٍؿ إلى انحدار" ، فالمثؿ (3).."نزلة

. الروائي، فقد أرادت األمانة في حفظ السر بيف األصدقاء أو األقارب

وظفت الكاتبة المثؿ العربي الذي يضرب لمف بعمؿ عمبًل فيو الضرر فيرجع الضرر عمى 

فكاف قبره .. جدؾ كاف شيخ البحر حيف تحداني: " (البحر)صاحبو وذلؾ عندما قالت عمى لساف 

عمى أىميا : " إذ يقوؿ المثؿ (5).."وكاف عمى نفسو الجاني.. دوامة صغيرة حممتو إلى العمؽ

، وظفتو لكي تعزز فكرتيا، بأف البحر اليائج ال يمكف تحديو، فمتحديو دائما (6)"تجني براقش

. خاسر ميما بمغت قوتو وجبروتو، حيث جاء التوظيؼ مناسباً 

ال تعاتب : " كما إنيا وظفت المثؿ لرسـ شخصياتيا الروائية، ولتحديد معالميا وطباعيا، بقوليا

، فالفارس أكثر (7)"الفرس مف الفارس.. فما سمعنا عف فارس يمـو فرسو بعد ىزيمة.. المركب

(. 8)"الفرس مف ورا الفارس: " أىمية مف الفرس

                                                           
(

1
 .2/53؛تكررهذاالتوظٌففًبرجاللقلق،93دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

2
 .75حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

3
 .151دٌمةالسمان،القافلة،ص(
(

4
 .186الثعالبً،سحرالبالغةوسرالبراعة،ص(
(

5
 .1دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

6
 (.2427)،رقمالمثل2/14المٌدانً،مجمعاألمثال،(
(

7
 .52؛وقدتكررص44دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

8
 .563حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
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وفي وصفيا لشخصية األمير الذي ىاجـ كبار مستشاري الممؾ بكبلـ فظ، أحرج بو الممؾ الذي 

ونطؽ .. سكت األمير دىرًا : " ىمس أحد الرجاؿ في أذف صاحبو: " أخذ يطيب خاطر الرجؿ

، فحددت بيذا التوظيؼ صفات (2")سكت ألفًا ونطؽ خمفاً : " ، فيي توظؼ المثؿ العربي(1)"كفرا

. شخصية األمير وثقافتو السطحية

كؿ فرس : "  في بعض األحياف توظؼ المثؿ الشعبي لتبيف مواقؼ شخصياتيا الروائية كقوليا

، مف خبلؿ ىذا المثؿ نجدىا ترسـ لنا قوة وذكاء شخصية المرأة، التي ترفض مف (3)"ليا خّياؿ 

يتقدـ لخطبتيا بسبب القرابة أو المنزلة االجتماعية أو غير ذلؾ، إنما ىي شخصية حازمة قوية 

" و  (4)"كؿ فولة مسوسة إليا ألؼ كّياؿ أعور: " تعي ما تريد، والعامة يرددوف ىذا المثؿ بكثرة

لو لّبيس تريدىا امرأة قوية، ترفض اإلقتراف بزوج ال يناسب ذوقيا األخبلقي . (5)"كؿ ثوب وا 

ىنا تمثؿ المعادؿ الموضوعي لكؿ فتاة عربية أصيمة ترفض  (نفوذ)و. والثقافي واالجتماعي

االقتراف بزوج ال يتصؼ بالصفات الحميدة، وخاصة بمف ال يكوف لو دور في صفوؼ الثورة 

.  والمقاومة الشريفة

كؿ : "تمؾ الشخصية المثيرة لمجدؿ، عندما قالت (حمداف)وقد زادت الكاتبة مف صفات السوء عند 

، وىي بذلؾ تعبّْر عف وجية نظر (حمداف)لتصوير مبلمح شخصية  (6)"ممنوع عنده مباح

الكثيريف، بأف الذي ال دور لو في مواجية االحتبلؿ الغاشـ، إنساف مستيتر أناني يبيح لنفسو ما 

يرفضو اآلخروف، متغطرس ال توجد عنده قيـ وال انتماء لمجتمعو وبمده، فيو لذلؾ غير مرغوب 

                                                           
(

1
 .138،.س.دٌمةالسمان،م(
(

2
 325المٌدانً،معجممجمعاألمثال،ص(
(

3
 .20،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

4
 .642حسٌنعلًلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،(
(

5
 .633،ص.ن.حسٌنعلًلوبانً،م(
(

6
.20دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،ص(
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كؿ ممنوع : " فيو، وقد ورد المثؿ الشعبي الذي استندت عميو الكاتبة في معجـ األمثاؿ الفمسطينية

( 1)"متبوع

لكف الكاتبة تطمعنا عمى نمط آخر مف النساء المسالمات الخانعات المواتي يقبمف بكؿ شيء دوف 

( 2)"كمب يعوي معؾ وال كمب يعوي عميؾ: " مناقشة، طمبا لراحة الباؿ، كشخصية األـ بقوليا

الذي يتصؼ بأخبلؽ السوء وبالخسة، والنذالة، زوجا البنتيا  (حمداف)تحاوؿ إقناع زوجيا بقبوؿ 

الستمالتو وعدـ معاداتو، ال لشيء إال لخوفيا مف شره وما يمكف أف يفعمو إذا رده  (نفوذ)الوحيدة  

خائبا، جاء ىذا المثؿ سمبيًا في معناه، وىنا، فإف الكاتبة قد وظفتو لتبيف خطأ  (الشيخ فبلح)

استعمالو السمبي في مجتمعنا، ولتبيف لنا كـ نحف نداري خوفنا وجبننا مف قوؿ أو فعؿ الصواب 

حتى داخؿ األسرة الواحدة فما بالؾ في المجتمع األوسع، فالكاتبة تستخدـ ىذا المثؿ وكأف لساف 

كمب يعوي معؾ، وال كمب : " حاليا يقوؿ كفاكـ جيبل، ونسمع رنيف ىذا المثؿ يزفُّ في آذاننا كثيراً 

( 3)"يعوي عميؾ

، الثائر المطارد في (عناد)تعود الكاتبة لتصور مف خبلؿ المثؿ جانبًا ميمًا مف شخصية الرواية 

ولو وضعوا بيف .. سأذىب مع عبود : : "الجباؿ والُمغر، الذي ىو أسد في الشجاعة؛ بقوليا

( 4).."لف أبدؿ األسود بالقرود.. وخيروني بيف الموت والخمود.. عيني البارود، وصفدوني بالقيود

(  5)"تبدلت غزالنيا بقرودىا: " مستمدة المثؿ القائؿ

شجاع كاألسد، مخمص لوطنو،  (عناد)وتستمر في رسـ شخصية عناد لتعرفنا عمى مبلمحيا، 

قوي في إيمانو، ال يترؾ لعواطفو العناف، فعاطفتو تجاه الوطف، ىذه الشخصية الثورية التي ىي 
                                                           

(
1
 .647،ص.س.حسٌنعلًلوبانً،م(
(

2
 .38،ص.س.دٌمةالسمان،م(
(

3
 .633حسٌنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

4
 .ص40دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،(
(

5
 .256،.س.حسنلوبانً،م(
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المعادؿ الموضوعي لمثائر الفمسطيني المتمسؾ بقضايا وواجبات الوطف، فالثائر يعتبر الواجب 

الوطني أىـ مف العبلقات الغرامية، ومحبة الوطف ال توازييا محبة أخرى، ألف الثائر وىب نفسو 

لقد سبؽ السيؼ : " لموطف، والحبيبة ال تستطيع شراءه فقد سبقيا الوطف بنيؿ كؿ المحبة، تقوؿ

الفتاة ( نفوذ)، وال يتنازؿ عف عبلقتو المتينة مع الوطف برغـ كؿ المحاوالت التي تبذليا (1)"العذؿ

سبؽ :" فيجيبيا بكؿ حـز (2)"وأنا أقوؿ أزاود عمى الشاري وأشتريؾ بعمري: "التي أحبتو إذ تقوؿ

، وىذا ما ينطبؽ عمى كثير مف األزواج في فمسطيف، فالخطيب يستشيد، والزوج (3)"السيؼ العذؿ

يعتقؿ، والحبيب يبعد عف الوطف، وتبقى نساء فمسطيف بانتظار تحرير الوطف ليفسح المجاؿ 

... أماميف في حياة أسرية تخمو مف بؤس الفراؽ

وتوظؼ الكاتبة عمى المثؿ في وصؼ مرحمة زمنية مف مراحؿ الرواية وىي سنوات العشرينات 

قطع األعناؽ وال : والمثؿ يقوؿ.. رزقي ورزقكـ عمى ا يا أخواف: : " مف القرف الماضي، بقوليا

، فتصور سوء الحالة االقتصادية، وتبيف مف خبلؿ المثؿ حالة الصراع بيف (4)."قطع األرزاؽ

أبناء المينة الواحدة الذيف يتنافسوف في الحصوؿ عمى الرزؽ الذي كاف ضئيبل في مجممو، 

(. 5)"قطع األرزاؽ مف قطع األعناؽ: " مستمدة قوليا مف المثؿ القائؿ

، في (6)"الكثرة غمبت الشجاعة: " ويتكرر استخداميا لممثؿ الشعبي لتحديد صورة الزمف بقوليا

إقناع زوجيا بعدـ الذىاب إلى المقبرة خارج أسوار القدس القديمة، لقمقيا عميو  (نفيسة)محاولة 

عندما قرر السكف ليبل خارج المدينة،  حيث كانت ُتغمؽ أبوابيا بعد صبلة المغرب؛ خوفًا مف 

المصوص وقطَّاع الطرؽ، فتبيف ىنا مقدار الخوؼ الذي تممؾ الناس في بدايات القرف الماضي، 
                                                           

(
1
 .173جناحضاقتبهالسماء،:؛تكرر94،.س.دٌمةالسمان،م(
(

2
 .40دٌمةالسمان،جناحضاقتبهالسماء،(
(

3
 .1/312المٌدانً،معجممجمعاألمثال،(
(

4
 .1/12دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

5
 .603حسنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،(
(

6
 .1/61و1/25،.س.دٌمةالسمان،م(
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عندما كاف أحدىـ يخرج في عمؿ ما خارج أسوار القدس القديمة، وتقصد بالكثرة؛ كثرة المصوص 

(. 1)"الكثرْة غمبت الشجاعة:" وىو يقابميـ وحده

: " أحد كبار السف في الحي (أبو أحمد ) كما وظفت المثؿ الشعبي عندما قالت عمى لساف 

، استخدمت ىذا المثؿ الشعبي؛ لتوضح الصورة التي كاف عمييا (2)"الصباح رباح.. اصبروا 

، وقد تمكنت الكاتبة مف رسـ صورة أىؿ الحي (عبد الجبار)الحي عندما ساد القمؽ عمى اختفاء 

 – إف شاء ا –الذيف أصابيـ الخوؼ الشديد عمى أحد رجاليـ، وكاف الوقت ليبًل، وفي الغد 

نبحث عنو بشكؿ أفضؿ، وقد قيؿ المثؿ، بشكؿ عفوي، ال تصنع، وال إقحاـ فيو، وجاء عمى 

(. 3)"الصباح رباحْ :" لساف أكبر الموجوديف سنا، بحيث خدـ النص في وصؼ الزمف

عززت الكاتبة مفيـو العبلقات االجتماعية بيف األصدقاء، عف طريؽ دعـ ىذه العبلقة بالصدؽ 

، أرادت مف ىذا التوظيؼ أف تبيف (4)"الصديؽ الطيب أفضؿ مف األخ: " والوفاء، عندما قالت

، وىـ بالتالي نموذج (أبو رعد وأبو الطاىر وعبد الجبار )عمؽ العبلقة بيف األصدقاء الثبلثة، 

خبلصًا  لمعبلقات الطيبة بيف أفراد المجتمع، فالصديؽ الطيب، ربما يكوف أكثر شفقة ورحمة وا 

لمصديؽ مف األخ، وقد ورد المثؿ الذي ينطبؽ عمى ىذا المفظ في معجـ األمثاؿ الفمسطينية عمى 

(. 5)"ُربَّ أٍخ لؾ لـ تمده أمُّؾَ :"النحو اآلتي

الكؼ : " أشارت الكاتبة بطريقة ذكية إلى المثؿ الشعبي السمبي عمى لساف ضابط ييودي، قائمة

لتبيف خبثيـ في التعامؿ مع اإلنساف العربي العادي لكسر إرادتو وتثبيط  (6)"ال يناطح مخرز

                                                           
(

1
.619،.س.حسنلوبانً،م(

(
2
 .1/26،.س.دٌمةالسمان،م(
(

3
 .465حسنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

4
 .2/27دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

5
 .272،ص.س.حسنلوبانً،م(
(

6
 .2/100؛تكررفًبرجاللقلق،40دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
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يريد القوؿ بأف السكيف أو السيؼ ال يمكف ليا أف تواجو الرشاش - أي العدو-عزيمتو، فيو 

والمدفعية، ويدعوه بعدـ مقاومتو، فيقع الجاىؿ في ىذا الفخ الذي ينصبو الضابط الييودي أو 

رجؿ المخابرات في غرؼ التحقيؽ، إال إف الرجؿ القوي المتماسؾ ال تنطمي عميو ىذه الخدع، 

فالمثؿ الشعبي ىذا يستخدـ مف قبؿ الييود في مواجية اليمة القتالية عند الشباب الفمسطيني، أما 

الشباب الواعي فإنو يجيب بأف الكؼ إذا كانت مف حديد فإنيا ستكسر المخرز، ورد ىذا المثؿ 

، استطاعت الكاتبة (1)"كؼّْ ما بيبلطـ مخرز: " في معجـ األمثاؿ الفمسطينية عمى النحو اآلتي

. دمجو في حيثيات الحوار بطريقة سمسة حتى ظير في بنيتو منسجما بطريقة الفتة

يا روح ما : " (أبو رعد ) ذكرْت مثبًل آخرًا ال يقؿ عف سابقو سمبية، عندما قالت عمى لساف 

، يشير ىذا المثؿ الذي استخدمتو الكاتبة لمداللة عمى رفضيا لكؿ األساليب (2)"بعدؾ روح

الذي ذكر بأنو  (أبو رعد )المشبوىة التي يتبعيا الغرب، ولذلؾ فقد ورد المثؿ الشعبي عمى لساف 

مف األمثمة التي يستخدميا الغرب بيدؼ الحفاظ عمى نفسو وعمى ممتمكاتو ، متجاىبل ما عميو 

مف حقوؽ وواجبات تجاه اآلخريف، ورد ىذا المثؿ تماما كما ذكرتو الكاتبة في معجـ األمثاؿ 

(. 3)"يا روح ما بعدؾ روح: " الفمسطينية

تتكئ الكاتبة كثيرًا في نقؿ أفكارىا لمقارئ عمى المثؿ الشعبي، ألف ذلؾ طريؽ سيؿ لبموغ غايتيا، 

أبو )إال أف ىذا الطريؽ يبعدىا كثيرا عف المغة الفنية لسردىا الروائي، نجدىا تقوؿ عمى لساف 

، وىي توظؼ نفس ىذا المثؿ في مواطف (4")ليس كالذي يده بالنار.. الذي يده بالماء: " (رعد

أخرى مف الرواية نفسيا، لتعبر مف خبلؿ ىذا التوظيؼ عف الحالة النفسية لشخصيتيا التي 

                                                           
(

1
 .627حسنلوبانً،معجماألمثالالعربٌة،ص(
(

2
 .2/18دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

3
 .880،ص.س.حسنلوبانً،م(
(

4
 .2/122؛تكررفًبرجاللقلق،1/54دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
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تتعذب كثيرا مف شدة الخوؼ والقمؽ، بحيث تحاوؿ الشخصية تنبيو اآلخريف إلى المعاناة الكبيرة 

غير - ويقصد بيـ أصدقاءه- التي تعيشيا نتيجة اليموـ والشقاء وعذاب الباؿ، معتبرًا أف اآلخريف

إلمي : " مقّدريف ما يعانيو صديقيـ، ورد ىذا المثؿ في معجـ األمثاؿ الفمسطينية عمى النحو اآلتي

( 1)"إصبعو بالمي مش مثؿ الّمي إصبعو بالنار

، فيي تريد القوؿ بأف كبار السف ميما (2)"الدىف في العتاقي يا أبا الطاىر" لكنيا عندما قالت 

بمغوا مف الوىف، فإنيـ يتحموف بالحكمة والخبرة والرؤيا، وليـ أىميتيـ  ودورىـ المميز في خدمة 

الدىف في : " القضايا الوطنية واالجتماعية، ورد ىذا المثؿ في معجـ األمثاؿ الفمسطينية

(. 3)"العتاقي

تعود الكاتبة لتوظيؼ المثؿ الشعبي بصورة متناقضة، عندما يدور الحديث بيف شخصيات الرواية 

نحف ال نريد أف ندخؿ في : " حوؿ األحزاب والديمقراطية، نجدىا تقوؿ عمى لساف عبد الجبار

ولكثرة طباخينا " إذا كثر الطباخيف احترقت الطبخة" فالمثؿ يقوؿ.. متاىات الصراعات الحزبية

، تريد القوؿ بأف كثرة اآلراء إف اختمفت ، يؤدي إلى فساد األمر وضياع (4)..احترقت الطبخة

الحقوؽ والنتيجة الحتمية الفشؿ الذريع مف جية، ومف جية أخرى تدعو إلى الديمقراطية 

. والتعددية، وىنا يظير التناقض في توظيؼ المثؿ

خير مف أف أكوف مف جماعة مف ينطبؽ عمييـ : " (عبد الجبار)أما عندما قالت عمى لساف 

، فإنيا أرادت أف تبيّْف الشخصية السمبية، بأنو يرضى (5)"المي يتجوز أمي ىو عمي" المثؿ

باألمر الواقع ميما كاف ىذا الواقع أليمًا، خاصة الذيف يرضوف باالحتبلؿ كأمر واقع، وىي إشارة 
                                                           

(
1
 .94،ص.س.حسنلوبانً،م(
(

2
 .2/54دٌمةالسمان،برجاللقلق،(
(

3
 .359حسنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،ص(
(

4
 .2/66،.س.دٌمةالسمان،م(
(

5
 .2/67،.ن.دٌمةالسمان،م(



 
 

151 

ميف " بعمالتيـ وخنوعيـ وأنانيتيـ ورد ىذا المثؿ في معجـ األمثاؿ الفمسطينية عمى النحو اآلتي

(. 1)"أخذ أمي صار عمي

ومف المتعارؼ عميو بأف المحققيف في سجوف االحتبلؿ يوظفوف ىذا المثؿ وغيره مف األمثاؿ 

الشعبية السمبية، محاولة منيـ في إقناع المعتقميف في االىتماـ بأنفسيـ غير عابئيف باآلخريف، 

فالمعتقؿ الضعيؼ الخاوي مف الثقافة الثورية، ومف القيـ النضالية، غالبًا ما يسقط بيف براثف تمؾ 

األمثاؿ، فيتخذىا مبررًا لو، ليعترؼ عمى زمبلئو أمبًل في التخمص مف معاناة االعتقاؿ، غير 

عابئ بما يحدث لآلخريف، وبإشارتيا ليذا المثؿ الشعبي السمبي، تكشؼ تمؾ األساليب النفسية 

. التي يستخدميا المحققوف الصياينة إلسقاط األسير الفمسطيني

رجاؿ )لكف العمبلء ال ينفكوف يستخدموف األمثاؿ الشعبية الفمسطينية بإيعاز واضح مف أسيادىـ

مخاطبا مجموعة كبيرة مف الناس بعد أف ُأفرج عف أحد ( ليث)، عندما قاؿ العميؿ (المخابرات

واألوالد .. فأوالد الحراـ ىذه األياـ كثيروف.. رجائي يا إخواف أف ترقبوا أوالدكـ.. رجائي:" األسرى

، (2)".ألؼ عاقؿ ما يطولونو.. مجنوف يرمي حجر في بئر.." والمثؿ بيقوؿ.. جاىموف طائشوف

، فيو أناني، مدٍَّع، مبتّز، ال يرعى ذمة، (ليث)فالكاتبة تكمؿ رسـ مبلمح شخصية العميؿ 

منافؽ، يخاطب الناس وكأنو واعظ يرشدىـ إلى جادة الصواب، لكنيـ يعرفونو حؽ المعرفة، إال 

إنيـ يداروف مشاعرىـ تجاىو خوفا مف سطوتو ونفوذه عند رجاؿ المخابرات الييود، ساعد 

عمى تحقيؽ الصورة النمطية  (3)"مجنوف رمى حجر ببير، ألؼ عاقؿ تيطمعوه: " توظيؼ المثؿ

. لشخصية العميؿ

                                                           
(

1
 .817،ص.س.حسنلوبانً،م(
(

2
.2/101دٌمةالسمان،برجاللقلق،(

((
3

 .763حسنلوبانً،معجماألمثالالفلسطٌنٌة،
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يواجو بالرفض مف قبؿ أقرب الناس إليو، عندما يعرض عمييـ المساعدة في  (ليث)      لكف 

ذىبت اليوـ إلى : " اإلفراج عف ابف خالو عمي، فيذىب إلى والدتو يشكو ليا أمر رفضيـ قائبلً 

عمتي نعيمة وأوالدىا أعرض عمييـ أف أتوسط ألخييـ عمي حتى أخرجو مف السجف 

( 1)"شرا تمقى.. خيرًا تفعؿ.."فرفضوا

وىنا يتظاىر العميؿ بثوب الحريص عمى ابف خالو، إال أنيـ يرفضوف مساعدتو لعمميـ أف ابف 

عمتيـ عميؿ ساقط باع نفسو لممحتؿ، ويتاجر بدماء وعذابات أبناء جمدتو، وقد وظفت الكاتبة 

. ىذا المثؿ بأسموب ساخر قريب مف الواقع

 

                                                           
(

1
 .2/111،.س.دٌمةالسمان،م(
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 :تكظيؼ الحكاية الشعبية:المبحث ال اني

في حوارىا  (مريـ)وظفت الكاتبة قصة الصياد الذي عبأ المارد في قمقـ، عندما قالت عمى لساف 

؛ (1)"؟,,لماذا ال تحاوؿ أف تفعؿ مثمو.. ألـ تسمع بالقـز الذي عبأ العمبلؽ في قمقـ:" (عّياش)مع 

 (مريـ)أماـ جبروتو، وتحثو (عياش)، وتصور عجز (عياش)حبيبة  (مريـ  )لتبيف جبروت والد 

بمغني أييا : قالت: " ، متأثرة بقصص ألؼ ليمة وليمة(الميراجا)عمى الوقوؼ بصبلبة أماـ والدىا 

الممؾ السعيد أف العفريت انتفض وصار دخانا صاعدا إلى الجو ثـ اجتمع ودخؿ في القمقـ قميبل 

ذا بالصياد قد أسرع وأخذ السدادة الرصاص وسد بيا فـ القمقـ (. 2)."قميبل، وا 

اقترب مف الحصاف يريد : " وتمجأ الكاتبة إلى الحكاية الشعبية المتوارثة عبر األجياؿ المتعاقبة بقوليا

.. رافضا أف يذعف لو.. والحصاف مصر عمى عناده.. وحاوؿ ثانية وثالثة.. فابى الحصاف.. أف يعتمي صيوتو

لؾ رائحة البحر .. أنت رجؿ مائي: ويغطي أنفو بحافره..يشيح بوجيو عنو.. فسالو لماذا؟ أجاب الحصاف مشمئزا

: قالو. رّوح الولد يبكي عند الحصاف(: " منشؿ الذىب)يشبو ىذا النص حكاية . (3")وزنخة أسماكو

ف دشرتيا ندماف؟: قالو. مالؾ؟ بذىف أجيبميف حصانيا طيب،  ما قمتمكاش اف أخذتيا ندماف وا 

بدي عدة ولجاـ مف فظة وذىب مف كيس الوزير، وال : ارجع عند الممؾ، وقمو .ىاي بسيطة

نبلحظ أف الحصاف في كبل النصيف، يقـو بدور الناصح، الذي  (.4)."ىمحكي ال بتـ وال بصير

يقدـ المشورة لئلنساف، وقد وظفت الحكاية الشعبية، لتعطي سردىا الروائي عنصر التشويؽ، 

 (.5).حيث تداخمت الحكاية مع النص الروائي في سرد واحد

                                                           
(

1
 .94دٌمةالسمان،الضلعالمفقود،ص(
(

2
 .1/20ألفلٌلةولٌلة،اللٌلةالرابعة،(
(

3
 .76دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،ص(
(

4
 .83إبراهٌممهّوي،قولٌاطٌر،ص(
(

5
 .80-75،.س.ٌنظركدٌمةالسمان،م(
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كما تستند عمى مضاميف الحكاية الشعبية في نسج  روايتيا مف روح الحكايات الفمسطينية عندما 

وعندما يئس قاؿ مف .. مف ينقذىا أعطيو الذىب والماؿ: " (الممؾ العجوز)تقوؿ عمى لساف 

إذ يتميز  بالشجاعة، ( عناد)تحدد الكاتبة بيذا التوظيؼ مبلمح شخصية . (1).."ينقذىا أزوجيا لو

، ويرمي بنفسو إلى البحر (الجزيرة)الذي جاء مف وراء البحار، والتفوؽ عمى شباب  (عناد)لدى 

في سبيؿ إنقاذ األميرة التي وضع الممؾ مكافأة لمف ينقذ حياتيا، فينجح في إنقاذىا، وىذا ما يشبو 

لو بنت حموة كثير: " (الشاب الشجاع)ما ورد عف حكاية  ىاظا . باقيمكـ في ىالمدينة ممؾ، وا 

، في الحكاية، يخصص الممؾ جائزة (2)."الممؾ قاؿ إنو بده يجوز بنتو لمي بيقدر يقتؿ الغوؿ

كبيرة لمف يقتؿ الغوؿ، بتزويج مف يفعؿ ذلؾ باألميرة الجميمة، فيأتي الشاب الشجاع ويخمصيـ 

ىي نفس الحكاية تقريبًا، ولكف بتصرؼ مف الكاتبة، نممس اعتمادىا عمى توظيؼ ...مف الوحش

وبالتالي، أستطيع القوؿ إنيا خصصت  (األصابع الخفية )الحكاية الشعبية الفمسطينية في روايتيا 

مساحات كبيرة مف نسجيا الروائي لفظا ومضمونا مستعينة بالحكاية الشعبية، وىي بذلؾ تخرج 

عف التوظيؼ المحدود بالمفظ أو بالمعنى، لتبحر في مجمؿ الحكاية الشعبية المروية عمى لساف 

... جداتنا

 

 

 

 

                                                           
(

1
 .81دٌمةالسمان،األصابعالخفٌة،(
(

2
 .139إبراهٌممهّوي،قولٌاطٌر،(
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الخاتمة 

: في نياية البحث يمكف تسجيؿ النتائج والتوصيات اآلتية

  النتائج:أوال

 . استخدمت ديمُة السماف التراث بمختمؼ أشكاِلو بصورٍة مكثفٍة والفتٍة في نسج رواياتيا .1

كاف استخداـ التوظيؼ الديني مف آيات قرآنية، وأحاديث نبوية في روايات الكاتبة أكثر  .2

 .(انظر الشكؿ المرفؽ)بكثير مف توظيفيا ألشكاؿ التراث األخرى، 

 

 .دارت موضوعات رواياتيا حوؿ المقاومة والتضحية واألرض .3

تكررت الكثير مف العبارات والتوظيفات المتشابية في مضموف الروايات، مف مثؿ تكرار  .4

 .اآلية والمثؿ الشعبي نفسو مرات عديدة

تميََّز أسموُب الكاتبِة بأنو أسموٌب أدبٌي مباشٌر يخمو مف العقد ومف الرموز  .5

 .الغامضة
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وىنالؾ سمٌة أدبيٌة اجتماعيٌة في رواياِت الكاتبة، وىي معالجُة الظاىرة  .6

العشائرية التي كانت تسود المجتمع الفمسطيني بيف قطبي العمؿ الوطني في 

والذي يبدو أف الحدث ىذا  (آؿ الحسيني وآؿ النشاشيبي )فمسطيف والقدس، 

  .مؤثٌر في نفسية الروائية، لذا تكرَر الحديث عنو في أكثر مف رواية

تَ ظاهرةٌ اجتماعيتٌ أخري اهتمت بها الروائيت وهي .7 َدور المرأة الفمسطينية : وثمَّ

في النضاؿ الشعبي، إذ تصوُر الكاتبة المرأُة الفمسطينية متميزة بالتضحية 

والبطولة والحكمة، حتى أفَّ معظـَ المواِعِظ والِحَكـِ واألْمثاِؿ التي وظََّفْتيا في 

 .رواياِتيا كانْت عمى لساِف المرأةِ 

يا الرواِئي، بحيُث أْثَرْت  .8 وىكذا، استخدمْت الكاتبُة التراَث واتكأْت عميِو في نصّْ

يا بيذا االستخداـِ   .نصَّ

ويبلحظ امتداد الزمف امتدادًا طويبًل في روايات الكاتبة إلى درجة أنيا ما  .9

استطاعت إعطاَء كؿّْ مرحمٍة حقَّيا، وبرَز ذلَؾ جميَّا، في توظيِفيا لؤلحداِث 

التاريخيِة العربيِة والفمسطينية، وكنت أتمنى مف الكاتبة أف تعطي كَؿ ِحقبٍة 

 .زمنيٍة حقيا مف السرِد واألحداث وما يتعمؽ بيما
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أما مف حيث المغة واستخداُميا فإف الكاتبَة قد وظََّفْت المغَة بمستوياِتيا أ -10

المختمفِة الفصيحِة والعاميِة والتقريريِة والشعريِة وىذا التوظيؼ أضَفى حيويًة 

 .عمى رواياتيا

ويبلحظ أف الكاتبَة قد وظََّفْت التراَث الديني اإلسبلمي، واألدبيَّ والتاريخي،    -11

 .والشعِبي، كثيرًا، في حيف َنَدَر توظيُؼ التراِث الديِني النصراِني والييوِدي

ِمف موضوعات تناولَتيا وضمنتيا في  استىحت الكاتبت عناوين رواياتها -12

رواية برج المقمؽ التي دارت أحداثيا في القدس : رواياتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ

 .في حي برج المقمؽ، فجمعت بيف عنواف الرواية ومضمونيا في آف واحد
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التكصيات : ثانيا

. ضرورة دراسة لغة الخطاب في روايات ديمة السماف .1

. ضرورة دراسة لغة المرأة في روايات ديمة السماف .2

ضرورة دراسة البيئة االجتماعية والسياسية بداية القرف الماضي في فمسطيف وأثرىا عمى  .3

 .الرواية الفمسطينية

. ضرورة دراسة التشكيؿ الجمالي لتوظيؼ التراث في روايات ديمة السمَّاف .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

159 

 

 

 

فيرس المصادر كالمراجع 

 

 المصادر- أ

القرآف الكريـ 

 العيد القديـ

العيد الجديد  

دار صادر، : ، بيروتديكاف العباس بف األحنؼ، (ىػ192)ابف األحنؼ، العباس  .1

1398 /1977. 

 .2004دار الفكر العربي، : ، بيروت10 طألؼ ليمة كليمة، ،(مجيوؿ)  .2

، وضعو وضبط شرح ديكاف حسَّاف بف  ابت األنصارم، (ىػ50)ابف ثابت، حسَّاف   .3

/ ىػ1424دار الكتاب العربي، : ، بيروت1الديواف وشرحو، عبد الرحمف البرقوني، ط

 .ـ2004

دار : ، بيروت3 ، تحقيؽ وشرح، محمد يوسؼ نجـ، طديكاف، ابف حجر، أوس  .4

 .ـ1979/ ىػ1399صادر، 



 
 

160 

، عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي   .5 طكؽ الحمامة في األلفة ، (ىػ456)ابف حـز

ؼ ، شكَّمو وعمَّؽ عمى حواشيو وقدـ لو ووضع فيارسو، نزار وجيو فمُّوح، صيدا، كاأليالَّ

 .ـ2008/ ىػ1429المطبعة العصرية، الدار النموذجية، : بيروت

كفيات األعياف كأنباء أبناء ، (ىػ681 )ابف خمكاف، أحمد بف محمد بف أبي بكر  .6

 .(.ت.د)دار الثقافة، :  حققو إحساف عبَّاس، بيروتالزماف،

، تحقيؽ 1، طفتح البارم شرح صحيح البخارم، (795ت)ابف رجب، زيف الديف  .7

مكتبة الُغرباء األثريَّة، : محمد بف شعباف بف عبد المقصود وآخروف، المدينة المنورة

1417/1996 .

، اعتنى بو ورتبو محمود طعمة منتخب الكالـ في تفسير األحالـابف سيريف، محمد،   .8

 .ـ2003/ ىػ1424دار المعرفة، : ، بيروت6حمبي، ط

/ ىػ1424دار صادر، : ، بيروت3، طديكاف عنترة، (ـ615)ابف شداد، عنترة  .9

 .ـ2003

، شرحو وضبط نصوصو وقدَّـ لو عمر فاروؽ ديكاف طرفة بف العبدابف العبد،طرفة،   .10

 .(.ت.د)دار القمـ: الطبَّاع، بيروت

، تحقيؽ، مجدي فتحي السيد، عيكف األخبار ،(ىػ276)ابف قتيبة، عبد ا بف مسمـ   .11

 .المكتبة التوفيقية لمطباعة: القاىرة

، حققو وخرَّج سنف ابف ماجة، (ىػ273ت)ابف ماجة، محمد بف يزيد القزويني   .12



 
 

161 

/ ىػ1418دار الجميؿ، : ، بيروت1أحاديثو وعمَّؽ عميو، بشَّار عوَّاد معروؼ، ط

 .ـ1998

عالـ : ، بيروت1، قدَّمو وشرحو، مجيد طرَّاد، طديكاف مجنكف ليمىابف مموح، قيس،   .13

 .1996/ 1416الكتب، 

، (طبعة جديدة محققة) 3، طلساف العرب، (ىػ711ت)ابف منظور، محمد بف مكـر  .14

 .2004دار صادر، : بيروت

، تحقيؽ، عمر ديكاف، (ىػ619)ابف النبيو، كماؿ الديف أبي الحسف عمي بف محمد   .15

 .ـ1969دار الفكر، : ، القاىرة1محمد األسعد، ط

: أبو طالب، عمي  .16

دار مكتبة اليبلؿ، : ، بيروت1، قدَّـ لو وشرحو، صبلح الديف اليواري، طديكاف -1

 (.2003)دار مكتبة البحار، 

: ، بيروت3ضبط نصو وابتكر فيارسو العممية صبحي الصالح، طنيج البالغة،  -2

 .1983دار الكتب المبنانية، مكتبة المدرسة، 

، شرحو وضبط نصوصو ديكاف أبي القاسـ الشابي أغاني الحياةأبو القاسـ الشابي،   .17

 .(.ت.د)شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ، : وقدَّـ لو عمر فاروؽ الطَّباع، بيروت

، حققو ديكاف شعره، (ـ540)امرؤ القيس، ابف حجر بف الحارث بف عمرو الكندي   .18

 .(ت.د)دار الجميؿ، : وبوبو وشرحو وضبط بالشكؿ أبياتو، حنا فاخوري، بيروت



 
 

162 

محاضر األدباء كمحاكرات ، (ىػ502ت)األصبياني، حسيف بف محمد الراغب   .19

 .1961دار مكتبة الحياة، : ، بيروتالشعراء البمغاء

عمي . ، شرحو وكتب حواشيو، عبد أاألغاني، (ىػ356ت)األصفياني، أبو الفرج   .20

 .(.ت.د)دار الفكر، : ، بيروت(طبعة جديدة منقحة ومصححة) 2مينا، ط

، عني بشرحو بمكغ األرب في معرفة أحكاؿ العرباأللوسي، السيد محمد شكري،   .21

دار الكتب الحديثة، : ، القاىرة3وتصحيحو وضبطو، محمد بيجة األشري، ط

 .(.ت.د)

: ، بيروت2، ترجمو إلى العربية، عبد ا بف المقفع، طكتاب كميمة كدمنةبيدبا،   .22

 .ـ1991مكتبة لبناف، 

، حققو وخرَّج أحاديثو وعمَّؽ الجامع الكبير، (ىػ279ت )الترمذي، محمد بف عيسى   .23

 . 1998دار الغرب اإلسبلمي، : ، بيروت2عميو، بشَّار عواد معروؼ، ط

، صححو سحر البالغة كسر البراعة،  (ىػ429ت)الثعالبي، أبو منصور عبد الممؾ   .24

 .1984/ 1405دار الكتب العممية، : ، بيروت1وضبطو عبد السبلـ الحوفي، ط

: (ىػ250ت)الجاحظ، عمرو بف بحر  .25

دارالكتب : ، بيروت2، وضع حواشيو محمد باسؿ عيوف السود، طالحيكاف -1

 .1424/2003العممية، 

دار الفكر لمطباعة : ، تحقيؽ وشرح عبد السبلـ ىاروف، بيروتالبياف كالتبييف-2



 
 

163 

 .(.ت.د)والنشر والتوزيع،

، شرح درويش الجويدي، مكسكعة جبراف خميؿ جبراف العربيةجبراف، خميؿ جبراف،   .26

 .ـ2008/ ىػ1429المطبعة العصرية، الدار النموذجية، : ، صيدا؛ بيروت1ط

دار صادر لمطباعة والنشر، :  ، بيروتيكافالد، (ىػ752ت)الحمّْي، صفي الديف  .27

1382/1962. 

، المعروؼ رشاد األديب إلى معرفة األديبإ، (ىػ622ت)الحموي، ياقوت بف عبد ا   .28

مطبعة ىندية، : مرجميوث، مصر. س.بمعجـ األدباء، اعتنى بنسخو وتصحيحو، د

 .ـ1923

فتح البارم شرح صحيح ، (ىػ795ت)الحنبمي، زيف الديف أبي الفرج ابف رجب   .29

: ، المدينة المنورة1، تحقيؽ، محمود بف شعباف بف عبد المقصود وآخروف،طالبخارم

 .1417/1996مكتبة الغرباء األثرية، 

مكتبة النيضة، : ، بغداداألنس الجميؿ بتاريخ القدس كالخميؿالحنبمي، مجير الديف،   .30

1995. 

دار المعارؼ، : ، تعريب، وديع البستاني، مصررباعيات الخياـ، الخيَّاـ، عمر  .31

 .(.ت.د)

، خرَّج آياتو وعمَّؽ سير أعالـ النبالء، (ىػ748)الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف   .32

/ 1428المكتبة العصرية، : عميو واعتنى بو نعيـ حسيف زرزور، صيدا، بيروت



 
 

164 

2007. 

 .2007دار العمـ لممبلييف، : ، بيروت17، طاألعالـالزركمي، خير الديف،   .33

دار الكتاب العربي، : ، بيروتشرح المعمقات السبعالزوزني، الحسيف بف الحسيف،   .34

1425 /2004. 

: السماف، ديمة جمعة  .35

. 1992دار العودة لمدراسات والنشر،: ، القدس1، طالضمع المفقكد .1

 .1992منشورات دار اليدى،: ، القدس1القافمة، ط .2

 .1993دار الكتاب، : ، القدس1، طاألصابع الخفية .3

 .1995مؤسسة إبداع لمنشر، : ، أـ الفحـ1 طجناح ضاقت بو السماء، .4

 .، جزءاف2005الييئة المصرية العامة لمكتاب، : ، القاىرة1، طبرج المقمؽ .5

، جمعو وحققو وشرحو، أميؿ بديع الديكاف، (204ت)الشافعي، محمد بف إدريس   .36

 .2005/ 1425دار الكتاب العربي، : يعقوب، بيروت

دار الفكر، : ، بيروتأشعار الشعراء الستة الجاىمييف، (ىػ476ت)الشنتمري، األعمـ   .37

1411/1990، 

 .(.ت.د)دار الفكر، :  بيروتالشكقيات،شوقي، أحمد،   .38

، شرح وتحقيؽ أحمد المفضميات، (ىػ178ت)الضبي، المفضؿ بف محمد بف يعمي   .39



 
 

165 

 .ـ2006دار المعارؼ، : ، القاىرة9محمد شاكر، ط

، شرحو وضبطو ورتب العقد الفريد، (ىػ328ت)عبد ربو، أحمد بف محمد األندلسي   .40

 .(.ت.د)دار الكتاب العربي، : فيارسو، إبراىيـ األبياري، بيروت

 تحقيؽ، صبلح بف األمالي،، (ىػ356ت)القالي، إسماعيؿ بف القاسـ بف عبدوف   .41

 .2006/ 1427المكتبة العصرية، : فتحي ىمؿ وزميمو، بيروت

، قاـ بتحقيقو شرحًا جميرة أشعار العرب، (ىػ170ت)القرشي، محمد بف أبي الخطَّاب  .42

 .ـ1991دار مكتبة اليبلؿ، : ، بيروت2وتقييمًا وتبويبًا، خميؿ شرؼ الديف، ط

،شرحو وضبطو جميرة أشعار العرب، (ىػ170ت)القرشي، محمد بف أبي الخطاب  .43

 .2003/1424دار الكتب العممية، : ، بيروت3وقدـ لو األستاذ عمي فاعور، ط

، حققو وضبطو وعمؽ حواشيو، فكات الكفيات، (ىػ764ت)الكتبي، محمد بف شاكر   .44

 .1951مكتبة السعادة، : محمد محي الديف عبد الحميد، مصر

، وضعو شرح ديكاف المتنبيالمتنبي، أحمد بف الحسيف بف الحسف بف عبد الصمد،   .45

 .2005/ 1425دار الكتاب، : عبد الرحمف البرقوني، بيروت

 حققو وقدـ لو، سامي مكي أشعار النساء،، (ىػ384)المرزباني، محمد بف عمراف   .46

 .ـ1995/ ىػ1415عالـ الكتب لمنشر والتوزيع، : ، بيروت1وزميمو، ط

اج،   .47 ، طبعة مصححة الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـمسمـ، مسمـ بف الحجَّ

دار الجيؿ، دار اآلفاؽ : ومقابمة عمى عدة مخطوطات ونسخ معتمدة، بيروت



 
 

166 

 . (.ت.د)الجديدة، 

نفح الطيب مف غصف األندلس ، (ىػ1041)المقري، أحمد بف محمد بف أحمد   .48

دار : ، تحقيؽ، إحساف عبَّاس، بيروتالرطيب كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب

 .ـ2004صادر، 

، حققو وضبط غرائبو مجمع األم اؿ،(518ت)الميداني، أحمد بف محمد بف إبراىيـ  .49

الدار : وعمؽ عمى حواشيو، محمد محي الديف عبد الحميد، بيروت و صيدا

 .1424/2003النموذجية، المطبعة العصرية، 

نسخة )، نياية األرب في فنكف األدب، (ىػ733)النويري، أحمد بف عبد الوىاب   .50

مطابع : ، القاىرة(مصورة عف طبعة دار الكتب مع استدراكات وفيارس جامعة

 .(.ت.د)كوستاتسوماس وشركاه، 





 
 

167 



المراجع  - ب  .1

، القسـ الثاني مجمكعة خطب ك تصريحات ك بيانات الرئيس جماؿ عبد الناصر، (مجيوؿ)  .2
 .مصمحة االستعبلمات: ، القاىرة1960يناير - 1958فبراير 

: إبراىيـ، نبيمة  .3
 .1980النادي األدبي، : ، الرياضنقد الركاية- أ

 (.ت.د)مكتبة غريب،: ، الفجالةقصصنا الشعبي مف الركمانسية إلى الكاقعية- ب

: ، راـ ا1، طنحك دراسة ت صيمية لمركاية الفمسطينية المعاصرةأبو اصبع، صالح وآخروف،   .4
 .2000منشورات مركز أوغاريت لمنشر والتوزيع،

منشورات : ، راـ ا1، طتجميات الكاقع في الفف القصصي قراءات نقديةأبو بكر، وليد،   .5
 .2003مركز أوغاريت الثقمفي لمنشر والتوزيع، 

المكتبة الثقافية، : ، بيروتعنترة بف شداد فارس العرب كبطؿ الصحراءأبو نصر، عمر،   .6
 .(.ت.د)

: ، راـ ا1،ط2000-1950بنية الخطاب في الركاية النسائية الفمسطينية أحمد، حفيظة،   .7
 .2007منشورات مركز أوغاريت الثقافي،

الناشر أحمد فيمي، : ، راـ ا1، ط، تاريخ الريؼ الفمسطيني في العيد الع مانيأحمد، فتحي  .8
1992. 

الشخصية في الركاية الفمسطينية المعاصرة في الضفة الغربية كقطاع أيوب، محمد،   .9
 .1997منشورات إتحاد الكتاب، : ، القدس1،طغزة

دار الجميؿ : ، ترجمة زكي درويش، عكا1967حرب حزيراف تشرتشؿ، دوندولؼ وزميمو،   .10
 .ـ1967لمطباعة والنشر، 



 
 

168 

المؤسسة : ، بيروت1 ، طمكسكعة األدب الفمسطيني المعاصرجيوسي، سممى الخضراء، اؿ  .11
 .جزءاف. 1997العربية لمنشر، 

-1919الصراع السياسي داخؿ الحركة الكطنية الفمسطينية ما بيف حاساسياف، مناويؿ،   .12
 .1987منشورات البيادر، : ، القدس1، ط1939

 .ـ1998/ ىػ1419دار الجميؿ، : ، بيروت1، طقامكس المذاىب كاألديافحمد، حسيف عمي،   .13

دار االستقبلؿ : ، بيروت1، طفمسطيف القضية الشعب الحضارةحوت، بياف نوييض،   .14
 .1991لمدراسات والنشر، 

: خالدي، وليد  .15
 .1999مؤسسة الدراسات المقدسية، : ، بيروت1، ط9/1948، دير ياسيف الجمعة -1
،  كاسماء شيدائيا1948كي ال ننسى قرل فمسطيف التي دمرتيا اسرائيؿ سنة   -2

 . (.ت.د)مؤسسة الدراسات الفمسطينية : ، بيروت1ط
 .ـ1991دار اليدى، : ، كفر قرع، بالدنا فمسطيفدباغ، مصطفى  .16

 .(.ت.د)منشورات َجروس برس، : ، طرابمس لبنافمعجـ األبيات الشييرةدندش، حسف نمر،   .17

المنشورات : ، ترجمة كماؿ الخولي، بيروتالشرؽ األكسط في سعيو لمسالـروندو، فيميب،   .18
 (ت. د)العربية، 

، (الطبعة الكاممة مف األلؼ إلى الياء )، 2، طمكسكعة الفمكمكر الفمسطينيسرحاف، نمر،   .19
 .(بدوف مكاف نشر، وبدوف ناشر، وبدوف تاريخ)

األىمية لمنشر : ، عمَّاف1، طعكا ربة األسكار كاآل ار كاألسرارشراب، محمد محمد حسف،   .20
 .2006والتوزيع، 

مكتبة النيضة العربية، : ، بيروؾ1، طالحيكاف في األدب العربيشكر، شاكر ىادي،   .21
 .ـ1985/ ىػ1405



 
 

169 

/ ىػ1384المطبعة التعاونية، : ، دمشؽفمسطيف كمؤتمر القمة العربيشكري، صبلح الديف،   .22
 .ـ1964

 .1989مكتبة النيضة، : ، القاىرة4، طمكسكعة التاريخ اإلسالميشمبي، أحمد،   .23

الطريؽ إلى القدس دراسة تاريخية في رصد التجربة اإلسالمية عمى أرض صالح، محسف،   .24
: ، طبعة القاىرة األولى، القاىرةفمسطيف منذ عصكر األنبياء كحتى أكاخر القرف العشريف

 ـ2003/ ىػ1424مركز اإلعبلـ العربي، 
شركة : ، مصر1، ط، جميرة خطب العرب في العصكر العربية الزاىرةصفوت،أحمد زكي  .25

 .ـ1923/ ىػ1352مكتبة ومطبعة مصطفى الحمبي وأوالده، 

 م ال شائعا مع شركحيا 882معجـ األم اؿ العربية صيني، محمود إسماعيؿ وزميبله،   .26
 .ـ1996مكتبة لبناف، : ، بيروتكاستعماالتيا

 .ـ1966منشورات دار األدب، : ، بيروت2، ط، ديكاف إبراىيـطوقاف، إبراىيـ عبد الفتَّاح  .27

الحركة الصميبية صفحة مشرقة في تاريخ الجياد العربي في عاشور سعيد عبد الفتَّاح،   .28
 .ـ1963مكتبة األنجمو المصرية، : ، القاىرة1، طالعصكر الكسطى

دار العمـ لممبلييف، : ، بيروت1،ط، المعجـ المفصؿ في المغة كاألدبعاصي، ميشاؿ وزميمو  .29
1987. 

دار الجميؿ لمنشر والدراسات : ، عمَّاف1، طمعجـ األم اؿ الشعبية الفمسطينيةعبَّاس، فؤاد،   .30
 .1989واألبحاث الفمسطينية، 

: ، القاىرةاألم اؿ الشعبية التي تخالؼ ما جاء في نصكص اإلسالـعبد الصمد، محمد كامؿ،   .31
 .1980المركز العربي لمنشر والتوزيع، 

رياض الريس، : ، ترجمة عمي الجرباوي، بيروتفمسطيف قبؿ الضياععبوشي، واصؼ،   .32
 .(.ت.د)

دار األوائؿ لمنشر والتوزيع، : ، دمشؽ1، طالكافي في تاريخ القدسعرابي، رجا عبد الحميد،   .33
 .ـ2009



 
 

170 

 .(.ت.د)دار اليبلؿ، : ، القاىرةعبقرية عمرعقَّاد، عباس محمود،   .34

 .ـ1989دار األسوار، : عكا، 2، ط1948عممي، أحمد، حرب عاـ   .35

دار العمـ لممبلييف، : ، بيروت، بغداد2، طالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـعمي، جواد،   .36
 .786ص . ـ1980مكتبة النيضة، 

 .ـ2009مركز التعميـ البيئي، : ، بيت جاال1، ططيكر فمسطيفعوض، سيموف،   .37

مركز أوغاريت الثقافي لمنشر : ، راـ ا1، طالمرأة في الركاية الفمسطينيةعيمة، زكي،   .38
 .2003والترجمة، 

 .ـ1997مركز الراية لمنشر واإلعبلـ، : ، القاىرة1، ط، حكاـ مصرفوزي، محمد  .39

االنجميزية، مراسالت الحسيف مكماىكف كتفسيراتيا - ، في المتاىة العربيةقدري،إيمي  .40
 .(.ت.د). جامعة القدس: ، القدس1914-1939

 .1999المركز المصري لبحوث الحضارة، : ، القاىرة3، طاألسطكرة كالتراثقمني، سيد،   .41

منشورات وزارة الثقافة : ، راـ ااألكلياء كالمزارات اإلسالمية في فمسطيفكنعاف، توفيؽ،   .42
 .1998الفمسطينية، 

المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، : ، بيروتمكسكعة السياسةكيالي، عبد الوىاب وآخروف، اؿ  .43
 (.ت.د )

المؤسسة العربية لمدراسات : ، بيروت9، طتاريخ فمسطيف الحديثكيالي، عبد الوىاب، اؿ  .44
 .ـ1985والنشر، 

: لوباني، حسيف عمي  .45
 .ـ1999مكتبة لبناف ناشروف، : ، بيروت1، طمعجـ األم اؿ الفمسطينية- أ



 
 

171 

 ـ2007مكتبة لبناف ناشروف، : ، بيروت1، طمعجـ األلفاظ الترا ية في فمسطيف- ب

دار : ، عمَّاف1 ط،(نحك منيج عنكبكتي تفاعمي)عمـ التناص المقارف مناصرة، عز الديف،   .46
 .1427/2006مجدالوي لمنشر والتوزيع، 

، (نصكص كدراسة في الحكاية الشعبية الفمسطينية ): قكؿ يا طيرميوي، إبراىيـ وزميمو،   .47
 .2001مؤسسة الدراسات الفمسطينية، : طبعة عربية منقحة، بيروت

: ، القاىرة(فييا زيادة وضبط وشرح وتدقيؽ ) 4، طقصص العربمولى، محمد جاد زميبله،   .48
 .1381/1962دار إحياء الكتب العربية، 

 .1415/1995دار الجميؿ، : ، بيروت1، طأركع ما قيؿ مف الكصاياناصيؼ، أميؿ،   .49

 .ـ2005دار األمة، : ، بيروت(أصوؿ الفقو )، ، الشخصية اإلسالميةنبياني، تقي الديف  .50

دار العمـ : ، نقمو إلى العربية، منير البعمبكي، بيروتالشيخ كالبحرىمنجواي، أرنست،   .51
 .ـ1985لممبلييف، 

 .ـ1995/ ىػ1415دار الجميؿ، : ، بيروت1، طمكسكعة أم اؿ العربيعقوب، أميؿ بديع،   .52

 

 













 
 

172 

 : القرآنيةفيرس اآليات

 الصفحة رقميا اآلية رقميا السكرة

قيكديىىا النَّاسي  2 البقرة لىٍف تىٍفعىميكا فىاتَّقيكا النَّارى الًَّتي كى ـٍ تىٍفعىميكا كى فىًإٍف لى
ارىةي أيًعدٍَّت ًلٍمكىاًفًريفى   كىاٍلًحجى

24 31 
 

فَّؼي  2 البقرة يىاةى الدٍُّنيىا ًباآٍلًخرىًة فىالى ييخى كيا اٍلحى أيكلىًئؾى الًَّذيفى اٍشتىرى
كفى  ري ـٍ ييٍنصى ـي اٍلعىذىابي كىالى ىي ٍنيي  عى

86 32 

لىًكفَّ اٍلًبرَّ مىًف  2 البقرة لىٍيسى اٍلًبرُّ ًب ىٍف تىٍ تيكا اٍلبيييكتى ًمٍف ظيييكرًىىا كى كى
كفى  ـٍ تيٍفًمحي  اتَّقىى كىٍأتيكا اٍلبيييكتى ًمٍف أىٍبكىاًبيىا كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي

189  33 

اصه فىمىًف  2 البقرة ريمىاتي ًقصى رىاـً كىاٍلحي ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىا الشٍَّيري اٍلحى
ـٍ كىاتَّقيكا  مىٍيكي مىٍيًو ًبًمٍ ًؿ مىا اٍعتىدىل عى ـٍ فىاٍعتىديكا عى مىٍيكي اٍعتىدىل عى

 المَّوى كىاٍعمىميكا أىفَّ المَّوى مىعى اٍلميتًَّقيفى 

194 38 

ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة  2 البقرة كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًب ىٍيًديكي
 كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى 

195 47 

ـٍ كىعىسىى أىٍف تيًحبُّكا  2 البقرة ٍيره لىكي كىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيكا شىٍيئنا كىىيكى خى
ـي كىأىٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى  ـٍ كىالمَّوي يىٍعمى  شىٍيئنا كىىيكى شىرّّ لىكي

216  29 

كا  2 البقرة، تيٍصًمحي تىتَّقيكا كى كا كى ـٍ أىٍف تىبىرُّ اًنكي ةن أًلىٍيمى كىالى تىٍجعىميكا المَّوى عيٍرضى
ًميـه   بىٍيفى النَّاًس كىالمَّوي سىًميعه عى

224 38 
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اليكتى كىآتىاهي المَّوي اٍلميٍمؾى  2 البقرة دي جى قىتىؿى دىاكي ـٍ ًبًإٍذًف المًَّو كى فىيىزىميكىي
ـٍ  يي لىٍكالى دىٍفعي المًَّو النَّاسى بىٍعضى مَّمىوي ًممَّا يىشىاءي كى كىاٍلًحٍكمىةى كىعى
مىى اٍلعىالىًميفى  لىًكفَّ المَّوى ذيك فىٍضؿو عى  ًببىٍعضو لىفىسىدىًت اأٍلىٍرضي كى

251 53 

ـٍ  2 البقرة لى ٍكتىى قىاؿى أىكى ـي رىبّْ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحًي اٍلمى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي كىاًِإ
ٍذ أىٍربىعىةن ًمفى  ًئفَّ قىٍمًبي قىاؿى فىخي لىًكٍف ًليىٍطمى تيٍؤًمٍف قىاؿى بىمىى كى
ٍزءنا  بىؿو ًمٍنييفَّ جي مىى كيؿّْ جى ٍرىيفَّ ًإلىٍيؾى  يَـّ اٍجعىٍؿ عى الطٍَّيًر فىصي
ًكيـه  ًزيزه حى ـٍ أىفَّ المَّوى عى   يَـّ اٍدعيييفَّ يىٍ ًتينىؾى سىٍعينا كىاٍعمى

260 51 

مىٍييىا مىا  2 البقرة ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى الى ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي
بَّنىا كىالى  بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍ نىا رى اٍكتىسىبىٍت رى
بَّنىا  مىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمنىا رى ٍمتىوي عى مى مىٍينىا ًإٍصرنا كىمىا حى تىٍحًمٍؿ عى
نَّا كىاٍغًفٍر لىنىا  ٍمنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعؼي عى مّْ كىالى تيحى
مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى  ٍرنىا عى نىا فىاٍنصي ٍمنىا أىٍنتى مىٍكالى  كىاٍرحى

286 31 

قىٍد بىمىغىًنيى اٍلًكبىري كىاٍمرىأىًتي  3 آؿ عمراف ـه كى قىاؿى رىبّْ أىنَّى يىكيكفي ًلي غيالى
 عىاًقره قىاؿى كىذىًلؾى المَّوي يىٍفعىؿي مىا يىشىاءي 

40  33 
 

تىٍنيىٍكفى  3 آؿ عمراف كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ٍت ًلمنَّاًس تىٍ ميري ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى كيٍنتيـٍ خى
لىٍك آمىفى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب لىكىافى  تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كى عىًف اٍلميٍنكىًر كى

ـي اٍلفىاًسقيكفى  ـي اٍلميٍؤًمنيكفى كىأىٍك ىريىي ـٍ ًمٍنيي ٍيرنا لىيي  خى

110 40 

كىالى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍمكىاتنا بىٍؿ أىٍحيىاءه  3 آؿ عمراف
ـٍ ييٍرزىقيكفى  بًّْي  ًعٍندى رى

169 54 

كجو ميشىيَّدىةو  4 النساء لىٍك كيٍنتيـٍ ًفي بيري ـي اٍلمىٍكتي كى أىٍينىمىا تىكيكنيكا ييٍدًركيكي
ـٍ  ٍف تيًصٍبيي سىنىةه يىقيكليكا ىىًذًه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو كىاًِإ ـٍ حى ٍف تيًصٍبيي كىاًِإ
سىيّْئىةه يىقيكليكا ىىًذًه ًمٍف ًعٍنًدؾى قيٍؿ كيؿّّ ًمٍف ًعٍنًد المًَّو فىمىاًؿ 

ًدي نا ًء اٍلقىٍكـً الى يىكىاديكفى يىٍفقىييكفى حى  ىىؤيالى

78 52 

ـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفًس كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف  5 المائدة، مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كى
كحى  ري كىاأٍلىٍنؼى ًباأٍلىٍنًؼ كىاأٍليذيفى ًباأٍليذيًف كىالسّْفَّ ًبالسّْفّْ كىاٍلجي
ـٍ ًبمىا  ـٍ يىٍحكي مىٍف لى دَّؽى ًبًو فىييكى كىفَّارىةه لىوي كى اصه فىمىٍف تىصى ًقصى

ـي الظَّاًلميكفى  ؿى المَّوي فى يكلىًئؾى ىي  أىٍنزى

45 29 
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يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى  5 لمائدةا  27 64 كى

ـي مىا ًفي اٍلبىرّْ  6 األنعاـ يىٍعمى كىًعٍندىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ ىيكى كى
بَّةو ًفي  رىقىةو ًإالَّ يىٍعمىمييىا كىالى حى مىا تىٍسقيطي ًمٍف كى كىاٍلبىٍحًر كى
 ظيميمىاًت اأٍلىٍرًض كىالى رىٍطبو كىالى يىاًبسو ًإالَّ ًفي ًكتىابو ميًبيفو 

59 28،44 

ـٍ فىٍكؽى  6 األنعاـ كي رىفىعى بىٍعضى ًئؼى اأٍلىٍرًض كى الى ـٍ خى عىمىكي كىىيكى الًَّذم جى
بَّؾى سىًريعي اٍلًعقىاًب  ـٍ ًإفَّ رى ـٍ ًفي مىا آتىاكي كي اتو ًليىٍبميكى بىٍعضو دىرىجى

نَّوي لىغىفيكره رىًحيـه   كىاًِإ

165 50 

ـى  7 األعراؼ فىاًدعى كىالدَّ رىادى كىاٍلقيمَّؿى كىالضَّ ـي الطُّكفىافى كىاٍلجى مىٍيًي ٍمنىا عى فى ىٍرسى
كىانيكا قىٍكمنا ميٍجًرًميفى  كا كى تو فىاٍستىٍكبىري  آيىاتو ميفىصَّالى

133 37 

ٍكتيكبنا  7 األعرؼ الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ اأٍليمّْيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مى
ـٍ  يىٍنيىاىي كًؼ كى ـٍ ًباٍلمىٍعري ٍنًجيًؿ يىٍ ميريىي ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كىاإلًٍ ًعٍندىىي
بىاًئثى  ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رّْ ييحى ـي الطَّيّْبىاًت كى ييًحؿُّ لىيي عىًف اٍلميٍنكىًر كى
ـٍ فىالًَّذيفى  مىٍيًي ؿى الًَّتي كىانىٍت عى ـٍ كىاأٍلىٍغالى ـٍ ًإٍصرىىي ٍنيي عي عى يىضى كى
كهي كىاتَّبىعيكا النُّكرى الًَّذم أيٍنًزؿى مىعىوي  ري نىصى كهي كى ري آمىنيكا ًبًو كىعىزَّ

كفى  ـي اٍلميٍفًمحي  أيكلىًئؾى ىي

157 35 

ًميعنا الًَّذم لىوي  7 األعراؼ ـٍ جى قيٍؿ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي رىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكي
ييًميتي   ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى ييٍحًيي كى

158 48 

ـٍ ًباٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصكىل كىالرٍَّكبي أىٍسفىؿى  8 األنفاؿ، ـٍ ًباٍلعيٍدكىًة الدٍُّنيىا كىىي ًإٍذ أىٍنتي
لىًكٍف ًليىٍقًضيى المَّوي  ٍختىمىٍفتيـٍ ًفي اٍلًميعىاًد كى ٍدتيـٍ الى لىٍك تىكىاعى ـٍ كى ًمٍنكي
يَّ  يىٍحيىا مىٍف حى ٍفعيكالن ًليىٍيًمؾى مىٍف ىىمىؾى عىٍف بىيّْنىةو كى أىٍمرنا كىافى مى

ًميـه  فَّ المَّوى لىسىًميعه عى  عىٍف بىيّْنىةو كىاًِإ

42 40 

ـٍ  9 التكبة بىٍتكي نىٍيفو ًإٍذ أىٍعجى يىٍكـى حي ـي المَّوي ًفي مىكىاًطفى كىً يرىةو كى رىكي لىقىٍد نىصى
ـي اأٍلىٍرضي ًبمىا  مىٍيكي اقىٍت عى ضى ـٍ شىٍيئنا كى ٍنكي ـٍ تيٍغًف عى ـٍ فىمى كىٍ رىتيكي

لٍَّيتيـٍ ميٍدًبًريفى  بىٍت  يَـّ كى  رىحي

25 34 



 
 

175 

مىى المًَّو  9 التكبة نىا كىعى قيٍؿ لىٍف ييًصيبىنىا ًإالَّ مىا كىتىبى المَّوي لىنىا ىيكى مىٍكالى
كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكفى   فىٍميىتىكى

51 40 

رىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى  9 التكبة ـٍ كى قيًؿ اٍعمىميكا فىسىيىرىل المَّوي عىمىمىكي كى
ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ  اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة فىيينىبّْئيكي سىتيرىدُّكفى ًإلىى عى كى

 تىٍعمىميكفى 

105 54 

مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو  10 يكنس ـي المَّوي الًَّذم خى بَّكي ًإفَّ رى
مىى اٍلعىٍرًش ييدىبّْري اأٍلىٍمرى مىا ًمٍف شىًفيعو ًإالَّ ًمٍف   يَـّ اٍستىكىل عى

كفى  ـٍ فىاٍعبيديكهي أىفىالى تىذىكَّري بُّكي ـي المَّوي رى  بىٍعًد ًإٍذًنًو ذىًلكي

3 56 

ٍيًر لىقيًضيى  10 يكنس ـٍ ًباٍلخى الىيي ؿي المَّوي ًلمنَّاًس الشَّرَّ اٍسًتٍعجى لىٍك ييعىجّْ كى
ـٍ  كفى ًلقىاءىنىا ًفي طيٍغيىاًنًي ـٍ فىنىذىري الًَّذيفى الى يىٍرجي مييي ـٍ أىجى ًإلىٍيًي

 يىٍعمىييكفى 

11 43 

تَّى ًإذىا كيٍنتيـٍ ًفي اٍلفيٍمًؾ  10 يكنس ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر حى ىيكى الًَّذم ييسىيّْريكي
اءىٍتيىا ًريحه عىاًصؼه  كا ًبيىا جى فىًرحي ـٍ ًبًريحو طىيّْبىةو كى ٍيفى ًبًي رى جى كى
ـٍ دىعىكيا  ـٍ أيًحيطى ًبًي ظىنُّكا أىنَّيي ـي اٍلمىٍكجي ًمٍف كيؿّْ مىكىافو كى اءىىي جى كى
ٍيتىنىا ًمٍف ىىًذًه لىنىكيكنىفَّ ًمفى  المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدّْيفى لىًئٍف أىٍنجى

 الشَّاًكًريفى 

22 42 

دى عىشىرى كىٍككىبنا  12 يكسؼ ًإٍذ قىاؿى ييكسيؼي أًلىًبيًو يىا أىبىًت ًإنّْي رىأىٍيتي أىحى
ـٍ ًلي سىاًجًديفى   كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى رىأىٍيتييي

4 37 

يىابىًة اٍلجيبّْ  12 يكسؼ ـٍ الى تىٍقتيميكا ييكسيؼى كىأىٍلقيكهي ًفي غى قىاؿى قىاًئؿه ًمٍنيي
 يىٍمتىًقٍطوي بىٍعضي السَّيَّارىًة ًإٍف كيٍنتيـٍ فىاًعًميفى 

10    27 

ـً ًبعىاًلًميفى  12 يكسؼ مىا نىٍحفي ًبتىٍ ًكيًؿ اأٍلىٍحالى ـو كى  39 44 قىاليكا أىٍضغىاثي أىٍحالى
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ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف أىٍمًر  13 الرعد ًمٍف خى لوي ميعىقّْبىاته ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كى
ـٍ  كا مىا ًب ىٍنفيًسًي تَّى ييغىيّْري المًَّو ًإفَّ المَّوى الى ييغىيّْري مىا ًبقىٍكـو حى
ـٍ ًمٍف ديكًنًو  مىا لىيي ذىا أىرىادى المَّوي ًبقىٍكـو سيكءنا فىالى مىرىدَّ لىوي كى كىاًِإ

 ًمٍف كىاؿو 

11 35 

ـٍ كىالى تىؾي ًفي  16 النحؿ مىٍيًي ٍف عى ٍبريؾى ًإالَّ ًبالمًَّو كىالى تىٍحزى مىا صى كىاٍصًبٍر كى
كفى  ٍيؽو ًممَّا يىٍمكيري  ضى

127 43 

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ًإمَّا  17 اإلسراء بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى ى رى قىضى كى
ىيمىا فىالى تىقيٍؿ لىييمىا أيؼٍّ  ديىيمىا أىٍك ًكالى يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى أىحى

قيٍؿ لىييمىا قىٍكالن كىًريمنا  كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى

23 41 

 48 84 ًإنَّا مىكَّنَّا لىوي ًفي اأٍلىٍرًض كىآتىٍينىاهي ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو سىبىبنا 18 الكيؼ

 48 85 فى ىٍتبىعى سىبىبنا 18 الكيؼ
 48 89  يَـّ أىٍتبىعى سىبىبنا 18 الكيؼ
 48 92  يَـّ أىٍتبىعى سىبىبنا 18 الكيؼ
ـٍ الى  19 مريـ ٍفمىةو كىىي ـٍ ًفي غى ٍسرىًة ًإٍذ قيًضيى اأٍلىٍمري كىىي ـٍ يىٍكـى اٍلحى كىأىٍنًذٍرىي

 ييٍؤًمنيكفى 
39 52 

ًليى  20 طو نىًمي كى مىى غى مىٍييىا كىأىىيشُّ ًبيىا عى كَّ ي عى امى أىتىكى قىاؿى ًىيى عىصى
 ًفييىا مى ًربي أيٍخرىل

18 47 

ـى  21 األنبياء مىى ًإٍبرىاًىي منا عى سىالى  44 69  قيٍمنىا يىا نىاري كيكًني بىٍردنا كى

نَّاتو تىٍجًرم  22 الحج اًت جى اًلحى ًمميكا الصَّ ًإفَّ المَّوى ييٍدًخؿي الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
 ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري ًإفَّ المَّوى يىٍفعىؿي مىا ييًريدي 

14 43 

 25 50 مناع لمخير معتدو مريب 25 ؽ
اؾى اٍلبىٍحرى فىاٍنفىمىؽى  26 الشعراء ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىًف اٍضًرٍب ًبعىصى فى ىٍكحى

 فىكىافى كيؿُّ ًفٍرؽو كىالطٍَّكًد اٍلعىًظيـً 
63 45 
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ـه ًمفى اٍلًكتىاًب أىنىا آًتيؾى ًبًو قىٍبؿى أىٍف يىٍرتىدَّ  27 النمؿ قىاؿى الًَّذم ًعٍندىهي ًعٍم
بّْي  ًإلىٍيؾى طىٍرفيؾى فىمىمَّا رىآهي ميٍستىًقرِّا ًعٍندىهي قىاؿى ىىذىا ًمٍف فىٍضًؿ رى
مىٍف شىكىرى فىًإنَّمىا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو  ـٍ أىٍكفيري كى ًني أىأىٍشكيري أى ًليىٍبميكى

بّْي غىًنيّّ كىًريـه  مىٍف كىفىرى فىًإفَّ رى  كى

40 51 

ـٍ أىٍلؼى سىنىةو ًإالَّ  29 العنكبكت ا ًإلىى قىٍكًمًو فىمىًبثى ًفيًي ٍمنىا نيكحن لىقىٍد أىٍرسى كى
ـٍ ظىاًلميكفى  ـي الطُّكفىافي كىىي ذىىي ٍمًسيفى عىامنا فى ىخى  خى

14 37 

ا ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا  30 الرـك ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى
يىاتو ًلقىٍكـو  رىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى دَّةن كى ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي جى كى

كفى   يىتىفىكَّري

21 50 

ٍكًفوً  33 األحزاب ؿو ًمٍف قىٍمبىٍيًف ًفي جى عىؿى المَّوي ًلرىجي  49 4 مىا جى
يىٍقًدري لىوي  34 سب  ٍزؽى ًلمىٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كى بّْي يىٍبسيطي الرّْ  قيٍؿ ًإفَّ رى

ٍيري الرَّاًزًقيفى  مىا أىٍنفىٍقتيـٍ ًمٍف شىٍيءو فىييكى ييٍخًمفيوي كىىيكى خى  كى
39 137 

ـٍ  36 يس ـٍ سىدِّا فى ىٍغشىٍينىاىي ٍمًفًي ًمٍف خى ـٍ سىدِّا كى عىٍمنىا ًمٍف بىٍيًف أىٍيًديًي جى كى
كفى  ـٍ الى ييٍبًصري  فىيي

9 55 

كفى  36 يس ـٍ أىفىالى يىٍشكيري ًممىٍتوي أىٍيًديًي مىا عى  26 35 ًليىٍ كيميكا ًمٍف  ىمىرًًه كى

كفى  36 يس مىشىاًربي أىفىالى يىٍشكيري نىاًفعي كى ـٍ ًفييىا مى لىيي  26 73 كى

بَّوي أىنّْي مىسًَّنيى الشٍَّيطىافي  38 ص ٍبدىنىا أىيُّكبى ًإٍذ نىادىل رى كىاٍذكيٍر عى
 ًبنيٍصبو كىعىذىابو 

41 36 

اًبرنا  38 ص ٍدنىاهي صى جى ٍذ ًبيىًدؾى ًضٍغ نا فىاٍضًرٍب ًبًو كىالى تىٍحنىٍث ًإنَّا كى خي كى
ـى اٍلعىٍبدي ًإنَّوي أىكَّابه   ًنٍع

44 36 

قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى ًإنَّمىا  39 الزمر
 يىتىذىكَّري أيكليك اأٍلىٍلبىابً 

9 46 
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ـٍ كىأيفىكّْضي أىٍمًرم ًإلىى المًَّو ًإفَّ المَّوى  40 غافر كفى مىا أىقيكؿي لىكي فىسىتىٍذكيري
 بىًصيره ًباٍلًعبىادً 

44 49 

ًزيدو  50 ؽ تىقيكؿي ىىٍؿ ًمٍف مى ًٍت كى ـى ىىًؿ اٍمتى ى يىنَّ  55 30 يىٍكـى نىقيكؿي ًلجى

افَّ ًمٍف  55 الرحمف مىؽى اٍلجى خى اًر كى اؿو كىاٍلفىخَّ ٍمصى ٍنسىافى ًمٍف صى مىؽى اإلًٍ خى
 مىاًرجو ًمٍف نىارو 

15 54 

ٍحسىافي  55 الرحمف ٍحسىاًف ًإالَّ اإلًٍ زىاءي اإلًٍ  39 60 ىىٍؿ جى
ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى ىًؿ اٍلًحمىاًر  62 الجمعة مّْميكا التٍَّكرىاةى  يَـّ لى مى ىؿي الًَّذيفى حي

يىٍحًمؿي أىٍسفىارنا ًبٍئسى مى ىؿي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّبيكا ًب يىاًت المًَّو 
 كىالمَّوي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى 

5 26 

مىٍف ييٍؤًمٍف ًبالمًَّو يىٍيًد  64 التغابف ابى ًمٍف ميًصيبىةو ًإالَّ ًبًإٍذًف المًَّو كى مىا أىصى
ًميـه   قىٍمبىوي كىالمَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى

11 45 

قيكديىىا  66 التحريـ ـٍ نىارنا كى ـٍ كىأىٍىًميكي  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا قيكا أىٍنفيسىكي
كفى  ظه ًشدىاده الى يىٍعصي ًئكىةه ًغالى مىٍييىا مىالى ارىةي عى النَّاسي كىاٍلًحجى

كفى  يىٍفعىميكفى مىا ييٍؤمىري ـٍ كى  المَّوى مىا أىمىرىىي

6 30 

مؽو عظيـ 68 القمـ  30 4 إنؾ لعمى خي

 25 12 مٌناعو لمخير معتدو أ يـ 68 القمـ
 45 23 قيطيكفييىا دىاًنيىةه  69 الحاقة
مىا يىٍخفىى 87 األعمى ٍيرى كى ـي اٍلجى  35،42 7 ًإالَّ مىا شىاءى المَّوي ًإنَّوي يىٍعمى

 55 9 فىذىكٍّْر ًإٍف نىفىعىًت الذٍّْكرىل 87 األعمى
 41 1 قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبّْ اٍلفىمىؽً  113 الفمؽ
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فير األشعار 
 قافية األلؼ البحر الصفحة
المنسرح  72 صبرًا جميبًل ما أقرب الفرجا      مف راقب ا في األمور نجا " 

ْ" ومف رجاه يكوف حيث رجا  مف صدَّؽ ا لـ ينمو أذى        

مجزوء  88
 الرمؿ

ىؿ فرشت العشب ليبل    وتمّحفت الفضا 

 زاىدا فيما سيأتي         ناسيا ما قد مضى
قافية الباء   

أجمعُت أّنؾ أنَت أألـُ مف مشى        في فحِش مومسٍة َوزؤِؾ ُغراِب  الكامؿ 129

ُأحبؾ يا ليمى وُأفرط في حبي  وتُبديف لي َىجرًا عمى الُبعِد والقرِب  الطويؿ 80

وأىواؾ يا ليمى ىوى لو تَنّسَمْت نفوُس الورى أدناُه ِصْحَف مف الكرِب 

شكوت إلييا الشوؽ سرًا و جيرًة    وُبْحُت بما ألقاُه مف شدَّة الحِب 

يا ِىنُد ال َتْنَكحي بوىًة،        َعَمْيِو َعقيَقَتُو أحَسَبا أ المتقارب 130

قد سمع الثعمب أىؿ القرى         يدعوف محتاال بيا ثعمب " الرجز 74

" فقاؿ حقا ىذه غاية في الفخر      ال تؤتى وال تطمب

 
 فإف يؾ صدُر ىذا اليوـ ولى      فإف غدا ِلناظِره قريبُ    الوافر 143

الوافر  144 طِربَت وأنت أحيانا طُرب       وكيؼ وقد عبلؾ المشيب 
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الوافر  143 فإنا قد حممنا دار بموى       فتخطُئنا المنايا أو تصيب 

فإف يؾ صدُر ىذا اليوـ ولى        فإف غدا لناظره قريب 

قافية الجيـ   

" َكُممت فمما استحكمت حمقاتيا        ُفرجت وكاف يظنيا ال تُفرجُ " الطويؿ 72
المتقارب  72 إذا النائباُت بمغَف المدى      وكادت تذوب لُيفَّ الُميْج "

" فعند التناىي يكوُف الفرجْ    وحؿَّ الببلُء وباف العزاُء     

 
 قافية الداؿ  

الطويؿ  74 َدا ـَ َتَمرَّ ْف َأْنَت َأْكَرْمَت المَِّئي ـَ َمَمْكَتُو         َوا   إذا أنَت أْكَرْمَت اْلَكِري

 ُمِضرّّ َكوْضِع السَّْيِؼ في َمْوِضعِ  َوَوْضُع النََّدى في َمْوِضِع السَّْيِؼ ِبالُعبل

النََّدى 

الطويؿ  90 ِد  ـُ ما كنَت جاىبًل          ويأتيؾ باألخباِر َمْف لـ ُتزوّْ  ستُبدي لؾ األيا

ويأتيؾ باألخباِر َمْف لـ َتبْع لو          بتاتًا ولـ تضِرب لو وقَت موِعِد 

الطويؿ  138 كموا اليوـَ مف رزؽ اإللو وأبشروا      فإف عمى الرحمف رزقكـ غدا " 

قافية الراء   

عيرتني بالشيب وىو وقاُر       ليتيا عّيرت بما ىو عاُر " الخفيؼ 78

" إف يكف شابت الذوائب مني      فالميالي تزينيا األقمارُ 
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الطويؿ  139 وفي المّْيف ضعٌؼ والشراسِة ىيبٌة    ومف ال ُييب ُيحمؿ عمى مركب َوْعر 

إذا الشعب يومًا أراد الحياة       فبل بدَّ أف يستجيب القدر  المتقارب 89

وال بدَّ لميؿ أف ينجمي             وال بد لمقيد أف ينكسر 

" وراموا بأنواع العقاقير ُبرأُه،   وىؿ ُيصمح العّطار ما أفسد الّدىُر "  الطويؿ 77

 وأنجد فيَؾ النظـُ إذ ُخِذؿ النصرُ  الصبرُ  َوَفى لَي فيَؾ الدمُع إذ خانني   76

قافية السيف   

الوافر  73 " صديٌؽ ليس ينفع يوـ بؤِس         قريٌب مف عدوٍّ في القياسِ "

ديُؽ ِبكؿّْ عصٍر       وال اإلخواُف إالَّ ِلمتَّآسػػي  وما َيْبَقى الصَّ
 قافية العيف  

بئس ما يجمع أف يغتاَبني           َمطَعـٌ وخـٌ وداٌء ُيدََّرع  الرمؿ 129

قافية الفاء   

79 
 

لبيٍت تخفؽ األرياح فيو      أحب إليَّ مف قصر منيؼ  الوافر

" وُلبس عباءٍة وتقرَّ عيني     أحبُّ إليَّ مف لبِس الشُُّفوؼ

قافية القاؼ   

طغاني بالريا والمكر عمي،        وجار عميَّ في طمب الصداِؽ  الوافر 81

فخضت بميجتي بحر المنايا،       وسرُت إلى العراؽ ببل رفاِؽ 

وُسقُت النوؽ والُرعياَف وحدي      وُعْدُت ُأجد مف ناِر اشتياقي 

قافية الالـ   
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  ال تقؿ أصمي وفصمي أبدًا   إنما أصؿ الفتى ما قد حصْؿ  الرمؿ 83

إنما الورُد مف الشوؾ وما   يْنُبُت النرجُس إال مف بصْؿ 

ـْ أقْؿ  قيمة اإلنساف ما ُيحسُنُو      أكثَر اإلنساُف منُو أ

الوافر  140 لموالنا الخميفة فيو رأي                       حديد ال َيفُؿ وال ُيفُؿ 

مجزوء  84
الكامؿ 

كفكؼ دموعؾ ليس ينفعؾ البكاء وال العويؿ 

قافية الميـ   

ـُ  الوافر 78 ـَ صاحبُو كريـٌ       ولو ولدتو آباٌء ِلئا رأيُت العم

ـُ ما سعدْت رجاُؿ     وال ُعرَؼ الحبلُؿ وال الحراـُ   فموال العم
الوافر  138 ـُ  ولسُت بخابٍئ  أبدًا طعامًا       ِحذاَر غٍد، لكؿ غٍد طعا

 ومف يجعؿ المعروؼ في غير أىمو       يكف حمده ذما عميو ويندـ" الطويؿ 87
الطويؿ  90 يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر     ليـو الحساب أو يعجؿ فينتقـ 

الكامؿ  91 " حتى يراؽ عمى جوانبو الدـ.. ال يسمـ الشرؼ الرفيع مف األذى

ـُ       ومف بجسمي وحالي عنده سقـ  البسيط 82 وأحُر قمباه ممف قمبو شب

أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي    وأسَمَعْت كمماتي مف بو صمـُ 

أناـ مؿء جفوني عف شواِرِدىا    ويسير الخمُؽ جراىا ويختصـُ 

قافية النكف   
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وراضي القمب غضباِف المساِف    لو خمقاف ما يتشابياف  الوافر 76

ىبي دمعي لعيني إف دمعي       مطيعِؾ يا ظبلـُ وقد عصاني 

 فكيؼ تجفُّ عينا مستياـٍ           بطوؿ بكاىما تتبادراف
فَقَدْت عينَي الحبيَب فما أخػ       وَفني أف تكوف أشقى العيوِف  المتدارؾ 77

" ذكرُه الزـٌ ِلقمبي وال عيػ            ػَد لعيني بوجيو منُذ حيِف 

ـَ مف أىِؿ الوشايِة والظفّْ " الطويؿ 77 ـَ الناُس منطقي  ونسَم سأسكُت كيبل يعم

 "أال قد جنى طرفي عميَّ بميًة    أعوذ بؾ الميـّ مف شّر ما يجني
إذا ىّبت رياُحَؾ فاغتنميا      فعقبى كؿّْ خاِفقٍة سكوُف  الوافر 82

 وال تغفْؿ عف اإلحساِف فييا    فبل تدري السكوُف متى يكوفُ 
مجزوء  84

 الكامؿ
! وطف يباع ويشترى       وتصيح فميحيا الوطف؟

 لو كنت تبغي خيره        لبذلت مف دمؾ الثمف
ْكِب الوَ  الوافر 87 ََ وِف تتعمَّمِت السَّحاِئُب مف ُشُؤوني      َفَعمَّْت بالَحَيا السَّ

ـْ عمى َسيري ُمعيني  وىذا الميُؿ فيَؾ غدا رفيقي          بذلَؾ أ

ـْ َيْنقِض اإلظبلـُ إال           إذا ما ُأطِبَقْت َنومًا ُجُفوني  فإْف ل

فميَس إلى النَّياِر لنا سبيُؿ        وُسيٌد َزائٌد في كؿّْ حيِف 

ـُ ُيخفي        َسناىا عف ُمبلحظِة الُعيوني  كأف ُنجوَمُو والغي
  تقوؿ اليامُة اسقونيتىأضِربَؾ ح يا عمرو إف لـ تَدع شتمي ومنقصتي البسيط 128
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قافية الياء   

فما أعيؼ الّنيدّي ال دّر دّره       وأزجره لمطير ال عّز ناصره  .الطويؿ 130

رأيت غرابًا ساقطًا فوؽ بانة      ينّتؼ أعمى ريشو ويطايره 

فأما غراب فاغتراب ووحشة     وباٌف فبيف مف حبيب تعاشره 
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