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 استهالل

  ،"الحب القاتل"تمجاوز أدبنا الفغسطين  منذ عقود مرحغة 
ّ
حدود فغسطين  ىوتخط

 ة.سات العغميّ ويحظى باهتمام الجامعات واملؤّس ، ليضاهي اآلداب العاملية ،والوطن العربي

وها هو ممجمع القاسي  لغةة العريية يواصل إسهامه في هذه النهضة األدبية ويواكب هذا 

ي
ّ
يستكتب الباحثين في أرجاء  ،في نبش املحارة ويبحث عما فيها من لؤلؤ فيستمرّ ، التخط

 وما فيه من قيمة وجمال . ،العالم العربي عن أعالم هذا األدب

لذا تتوالى  ،بما وعد" ر  نمجز ح  أوألن مثغنا دائما " ،وألن ديدننا في ممجمعنا العمل ثم العمل

هذا فيصدر ، " تباعاراسات في األدب الفغسطين  الحديثعداد "موسوعة أبحاث ودأ

 يتضمّ لالكتاب 
ّ
مة ألعمال كوكبة من أعالم ن ممجموعة أخرى من الدراسات العغمية املحك

 األدب الفغسطين  الحديث.

والنقاد حين يتمجاويون  ،ي التعبير عن آالمهم وآمالهمفاألدباء حين يستصرخون ثقافتهم ف

إنما  ،وممجمع القاسي  حين ينهض لتوثيق ذلك ،ةنون نتاجهم بحغم وعغم ورويّ ز  وي  ، معهم

نحتهم العزيمة وم ،لهمتهمأهم الكبرى الت  هم ألمّ ويؤكدون حبّ  ،بعض نذرهمجميعا يوفون 

 .والقدرة على العطاء واإلبداع

 فيتّم ال يختغف النهج العغي  في هذا الكتاب عن كتب املوسوعة السابقة والالحقة. 

 دراسته دراسة عغمية جادة. ، ومن ثّم ورصد نتاجه، الحديث عن حياة األديب

وإلى الباحثين الكرام  ،فالشكر الجزيل إلى املبدعين من أعالم أدبنا الفغسطين ، وبعد

والشكر املوصول كذلك إلى  ،ا على رفعة هذا األدبوسهرو  ،الذين جادوا بوقتهم وفكرهم

 والهيئة االستشارية على ما وهبوا هذا الكتاب من جهد وعطاء. ،أعضاء هيئة التحرير

 ملحّرر ا  

 د. ياسين كتاني 

ةة العريّية 
ّ
 رئيس ممجمع القاسي  لغ
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 مالك إبراهيم األديب

 :حياته عن ملحة

َّ 2496 أيار 62براهيم مالك يوم إولد 
 
ة على في سمخ، إحدى قرى غور األردن املطل

َّ
 

َّ ونتيجةالجنوبي لبحيرة طبريا،  ئاطالش سمخ  تسقط 2491ة في عام موي َّاألحداث الد 

َّأيام َّ ،ة املهاجمةات اليهودي َّفي أيدي القو َّ  
 حيفا، إلىر ا قليلة قبل سقوط حيفا. فُهج 

َّها ومن
 
َّا، شماعبر البحر، إلى عك

 
َّ وبعدها، ل

 
ا باملكر والبعنة ا، مرور َّإلى الجليل، شرق

َّويركا، وصوَّ
 
ر والده البقاء هناك بالقرب من بعض إلى كفر ياسيف، حيث قر َّ ل

َّإصدقاء، حيث كان والده، حسين األَّ
 
َّف َّبراهيم مالك، يعمل موظ

 
ة الحديد ا في سك

َّدراسته البتدائي َّ تم َّأة. البريطاني َّ
 
ى دراسته العليا في انوية في كفر ياسيف، وتلق َّة والث

َّ  
َّياس ي في مدينة برلين.القتصاد الس 

 :كتاباته

تيالقصائد  من
 
َّ ال

 
َّ:مالك إبراهيم اعركتبها الش

 ءلت"."سا -2

 ".الخيار"سؤال  -6

تها" -3 تياملرأة  أي 
 
 َّ ال

 
 ".نفس ي هاتجل

 من قرية سمخ". لجئ أنا" -9

 ".سأكونه"ما  -5

يت"لكم  -2  ".تمن 

 ".زميل رواه"ما  -7

 ".أعجب" -1

يناصورَّ لينا"حفيدتي  -4  
 ".والد 

 "الباقون". -21
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مكة"املرطبان  -22 نة والس   ".امللو 

فولة بعد ما لجيل"حكاية  -26
ُّ
 ".الط

 ".رائعة إنسانة" -23

َّ قلق"على  -29  َّ كأن 
َّ.."تحتي يحالر 

ََّّ  
 

َّفالش
 

ل كثيفه، عقل مشحون بالقلق خيَُّّهو وليد عقل شديد الت َّ ،اعرعر كما يراه الش

 َّقائم، عالد َّ
 َّل منق 

 
 َّب بشكل عاطفي، متأث

 
 َّر ومؤث

ب وباحث عن استعارات ر، ُمنق 

ائمين، الد َّنويع جريب والت َّجميلة، صور وأفكار مدهشة وصادمة، عقل شديد امليل للت َّ

َّ َّ وألن   
 

ةعر بارز الش ي   
ة، إيقاعاتها ُمنسجمة مع ٰهذه موسيقى خاص َّ يعتمد الخاص 

َّ  
َّي َّالخاص   

 
َّإعر لدى ة، فالش  

نويع دة، كثيرة الت َّبراهيم مالك قصيدة واحدة متجد 

اعروطويلة، ل تعرف نهاية، كما الحياة، موسيقاها هي نبض خفقات عقل 
 

َّ.الش

عة لنبض عقل إيقاعات ُمختلفة ومنو َّ ذاتموسيقى  كلَُّّ هية، فاملوسيقى الحقيقي َّ

َّ  
َّع الن َّنوَُّّموسيقى كٰهذه هو في ٰهذا الت َّ واحد. وجمال كل 

 
ويلة غمي، وٰهذه القصيدة الط

َّ
 

َّتعكس انفعالت الش  
 َّة املرهفة، تفاعله مع الت َّي َّاعر الحس 

 
 َّيات الحياتي َّجل

دة، ة املتعد 

ة ومع الوجود ككل، محاولته فهم ٰهذه املجتمعي َّ -ة ي َّتفاعله مع بيئته اإلنسان

 َّالت َّ
 
َّعبير الجميل عن رؤاه الحاملة.يات والت َّجل

تيحول القصائد  أما
 
َّ ال

 
ث القصائد، من طويلة قائمة فهناك اعركتبها الش  فيما أتحد 

ها امرأة"، "يا رائعة: "إنسانة قصيدتين عن يلي  
 
َّ".نفس ي تجل

 ":رائعة إنسانة" قصيدة

َّ
 

ذي يتخي َّاعر الكتابي َّتعكس ٰهذه القصيدة تجربة الش
 
ل، وفهمه ة، تجربة عقله ال

تي يشترط بالقصيدة، كي تكون شعر َّ
 
َّنها.ا، أن تتضم َّلإلحالت ال
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تي تشارك  املرأة هيائعة، كما يراها إبراهيم مالك، اإلنسانة الر َّ
 
ـ أترابها  األخرَّ ذواتهاال

تي هيلعبة الحياة.  –
 
حب َّتكون جزء َّ ال

ُ
تي تمارس لعبتها امل

 
 –بة ا من جماعة. وهي ال

َّ كانت لعبةلعبة اإلكس. )وهي 
 

اعر بين بنات وأبناء جيله(. منتشرة في طفولة الش

َّ
ُّ
كن َّفالل

ٰ
َّل.ه واقع متخي َّعبة جزء من واقع، ل

َّ
ُّ
ةعبة و"اإلكس" هنا هي ٰهذه الل ااملجهول،  وتعني الواقعي  ملعادلت في ا كما تمام 

َّ 
َّة.ياضي َّالر 

 َّ
 

لك يقول الش
ٰ
َّلذ َّالحياة هي ٰهذا املجهول. وهو قد يكون جمي اعر إن 

 
وقد يكون  ل

َّمرع َّ  
َّ با مثل كل   

ل ٰهذا مجهول. وكم يجمل بنا أن نكشف عن وجهه املخفي لنبد 

َّ 
َّالوجه، وجهنا، باستمرار، فنجد 

ُّ
دعبة د خطوط الل الحياة، بعد ٰهذا  وتصيرَّ ونتجد 

َّالت َّ َّجديد الد 
 

َّزم، أجدر بأن تعا..ائم والل

َّواإلنسانة الر َّ
ُّ
تي تدفع بقدميها الحافيتين حجر الل

 
عبة متجاوزة ائعة هي ٰهذه ال

َّالخطوط الوهمي َّ
ُّ
تي ترسمها الل

 
القول عن ٰهذه  عبة "لعبة الحياة"، واألصحَُّّة ال

نقبل بها، مرغمين أو ل ا ما ة، يرسمها آخرون لنا وغالب َّها خطوط وهمي َّالخطوط أن َّ

َّمدركين.

ائم الندفاعوروعة ٰهذه اإلنسانة في  َّلكسر ٰهذه الخطوط الوهمي َّ الد 
 
ا ة وتجاوزها بحث

َّ َّعن تجدُّ
 
 َّد الذ

ة، ة فردي َّتغيير جماعي يبدأ باندفاعي َّ د الكثيرين. فكلَُّّة لتجدَُّّمات، مقد 

َّاندفاعي َّ
 
َّا.ا جماعي َّة يتراكم أثرها، ليصبح سلوك

َّ َّ وان 
ُّ
 َّ"حجر الل

 
َّعبة" يذك

 
كن َّر الش

ٰ
ه ه هنا ل يعني دوام األلم، وكأن َّاعر بصخرة سيزيف، ل

َّا. فالندفاع هنا يكون أمام َّقدر ملصير إنساني. كما يحاول البعض إيهامنا دائم َّ ا ا، بعيد 

َّعن روتيني َّ  
َّة صعود َّيزيفي َّة الحركة الس 

 
َّا. ا وهبوط
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نقطة البداية، وهنا تكمن روعة املرأة  والندفاع هنا ينفي احتمال العودة إلى

َّ
 
تي تسهم بصورة نافعة في دفع حجر اإلنسانة، كما يتمث

 
لها خيال القصيدة، املرأة ال

َّ  
َّية الخطوط الوهمي َّالحياة إلى األمام، متحد 

ُّ
َّعبة.ة لٰهذه الل

  
 
 ها نفس ي":قصيدة "يا امرأة تجل

َّ
 

َّ ،اعرحسب رأي الش  
 َّ يجدر بكل 

صه فلسفة حياة، فهم حياة ر لشخشاعر أن يطو 

َّغني عواطفه.ي

َّ َّدها وبقائها.فاآلخر، في نظره وجد منذ كانت هناك حياة، وهو شرط لتجدُّ

َّ
 
ات األخرى، اإلنسانة رفيقة الحلم، األمل والفرح، هي أساس فهم اآلخر وأساس والذ

َّ 
اآلخر يجدر ة عنه. وٰهذا صفة إنساني َّ املوقف الحياتي منه. فل يجوز إلغاؤه أو نزع أي 

 َّاته، وطموحاته اإلنساني َّف عليه، أن نحترم خصوصي َّبنا أن نتعر َّ
 
قاء اإلنساني ة. فالل

ئيس ي في قصائد أخرى له مثل هتمام الر َّهو شرط حياة. وقد أعار مسألة اآلخر الَّ

ََّّقصيدة "سؤال الخيار".  

َّ ريكةاملرأة هي  وبما أن 
 

لك في الجهد  ،خلق نسيج حياة في للر جل الش
ٰ
وشريكة درب كذ

َّ
 
 َّا عم َّاملضني بحث

َّل ٰهذه الحياة ويجعلها هنيئة وسعيدة، فإن َّا يجم   كل َّ ها تستحقُّ

نشأة مفهوم  أساس هيها ن َّوتلبية جميع مطالبها ورغباتها أل ،الحترام والعشق والغناء

َّ
 
َّ(.اآلخرات األخرى )الذ

َّ
 

ه القصيدةاعر من ٰهذه ما يقصده الش ن تتضم َّ أن الحديثة القصيدة على يجب أن 

ة أو فكرة عميقة ة، أسئلة حياتي َّة، أحاسيس إنساني َّأشياء أخرى، كالستعارة الوصفي َّ

َّأويل واإليحاءات.الت َّ

َّ
 

َّباعر القصيدة بدأ الش  البحث عن مبالغة مثيرة للد 
َ

لف هشة ترى في الجنون نعمة، خ 

َّه قال:ما هو مألوف، حيث أن َّ

"َّ 
 
ْعَمة".ي عاشق إن ى الجنون وأرى فيه، في الجنون العاشق، ن  َّجمال ٰهذه املرأة حت 
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وهي مثل قصائد كثيرة له تعكس فهمه لتناول العشق في القصيدة الحديثة، فهو 

ما جزء منها، جزء من مبناها، كما هو جزء من ا ما ل يكون موضوع القصيدة، إن َّغالب َّ

َّالحياة، فبدونه ل تكون حياة ول يكون شع
 
ى ٰهذا العشق بأشكال مختلفة، ر، ويتجل

َّ  
 َّوصيف البسيط، الص َّا في األساس، وهو يعتمد الت َّي َّحس 

 
يات ادق واملرتبط بتجل

َّة جميلة.طبيعي َّ

َّوكما في أكثر قصائده يحاول الر َّ  
ق ٰهذه  بط بين الخاص 

ْ
ش َّاملرأة)ع   

)الوطنين  (، والعام 

َّ  
َّ)مث األصغر واألكبر( واألعم 

 
َّ ل

 
َّم َّالرَُّّ ة عودرق َّان، الجداء السُّ خور املغتسلة ود، الصُّ

َّ ،وفةات مطر ونبتة الزَُّّبزخ َّ
ُّ
 َّوكل

 
ةَّوموجوداتيات ها تجل َُّمْستعارة(. طبيعي 

َّ
 

لك، فهم الش
ٰ
امرأة فاعلة  تكونَّ حيناعر لجمال املرأة، وتعكس ٰهذه القصيدة، كذ

َّا أو جسدي َّان كان عملها ذهني َّسي َّ  
 
ة. وحسب رأيه بة اإلنساني َّيا، ونجد فيها مظاهر الط

َّ  
 
في عينيها  ظرات، فالبريق الحيَُّّة الن َّيبة، جمال املرأة شرط أن تكون حي َّجمال ٰهذه الط

َّ
 

ذي ينشده الش
 
ة ملمح الوجه، اعر، وشرط أن تكون عادي َّهو الجمال الحقيقي ال

 َّى بوجهها عن األَّأتن
 
َّصباغ املخادعة والخادعة، متوث املغتسلة ود، بة كالجداء السُّ

َّات مطر، أي ديمومة الَّبنزيف زخ َّ
ُّ
صريح برغبة العاشق فولي والت َّحتفاظ بمظهرها الط

وفة، شاي الوعر، لتستعيد بذوبها نضارة عود ه أن يلملم لها بتلت نبتة الزَُّّالول َّ

َّم َّالرَُّّ ائم عن وجود ش يء عزيز فيها، كأصابع اليدين، ان في آذار املحلوم به، البحث الد 

ذي 
 
 َّال

 
َّيذك

 
ذي أبعد عنه عنوة في ر الش

 
اعر بمعشوقته األخرى، وطنه األصغر "سمخ" ال

َّ)ٰهذا الوطن( رغم الهجيج القسري ماث كبة ويظلَُّّعام الن َّ
 
 َّ ل

لته في عقله ومخي 

َّ
 

َّة وفي الكثير من قصائده. اعري َّالش

َّ كثيرة قصائد في كما القصيدتين، هاتين في امللحظ
 

ااعر، أن َّللش ما يستعمل  ه غالب 

َّ مبدأ بناء القصيدة من فقرات، كلَُّّ
 
كن َّة ظاهري َّفقرة مستقل

ٰ
ا، ها مترابطة عضوي َّا، ل

َّ
 
َّتكمل الواحدة األخرى. ورغم وجود الفقرات املستقل  َّ ة، فإن 

 
ل وحدة القصيدة تشك
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للت املوحية، تقوم فيها الفقرة الواحدة مكان البيت ة الختزال والد َّمتماسكة، قوي َّ

َّ  
 

 َّ ،ةعري في القصيدة العمودي َّالش
 
اتا من ل الفقرة واحد َّوتشك َّ أساسي   

 
عري املبنى الش

ذي بات جزء َّ
 
َّة.ا من تجربته الكتابي َّالحديث ال

 

 املصادر:

2- http://www.bettna.com 

اعر مقال -6
 

 من قرية سمخ" من موقع:  لجئ أنا: "للش

http://www.palestineremembered.com 

3- http://www.arabs48.com 

 ما زال يعيش حلمه" من موقع:  مالك إبراهيم: "ظاهرلناجي  مقال -9

http://www.bettna.com 

5- http://aljabha.org 

 http://www.banias.netجريدة البانياس:  موقع -2

اعرَّ مقالت -7
 

 http://www.ahewar.orgمن موقع:  للش

ََّّ

http://www.palestineremembered.com/
http://www.palestineremembered.com/
http://www.arabs48.com/
http://www.arabs48.com/
http://www.bettna.com/
http://www.bettna.com/
http://aljabha.org/
http://aljabha.org/
http://www.banias.net/
http://www.ahewar.org/
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 أحـمـد حـــرباألديب 

   َّ
 
. أحدثت هزيمة حزيران 2452اهرية، ولد عام روائي وناقد وأكاديمي من بلدة الظ

ى في الخامسة عشرة من عمره، حينما كان فت َّ ،ا لدى أحمد حربا نفسي َّاحتقان َّ

َّ
 
َّا حاد َّا فكري َّوانعطاف

 
َّحوَُّّل بالت َّا تمث

 
 َّل من اللتزام بالش

ة إلى النضمام يني َّعائر الد 

َّ
ُّ

ذي بقي منتمي َّللحزب الش
 
ى عام يوعي ال ة الجامعة األردني َّ منج . تخر 2416َّا له حت 

(2479َّ َّ( وحصل على درجة البكالوريوس في األدب اإلنجليزي. وعمل مدرس 
ُّ
غة ا لل

َّاإلنجليزي َّ
 
ة في مدينة الخليل. أكمل دراسته ة في املدارس الحكومي َّانوي َّة للمراحل الث

َّالعليا في الجامعات األمريكي َّ ب كتوراه في األدة حيث نال درجة املاجستير ودرجة الدُّ

َّ.(1)اإلنجليزي من جامعة أيوا ستي

 العمل األكاديمي: 

َّ. 2417فلسطين منذ العام -أستاذ األدب اإلنجليزي واملقارن في جامعة بيرزيت -2

6- َّ
ُّ
 ة. ة وآدابها لدورات عد َّغة اإلنجليزي َّرئيس دائرة الل

َّ. 6117-6116ة اآلداب وعضو مجلس الجامعة عميد كلي َّ -3

 ة:العضوي  

ََّتاب العالمي )الكتابة اإلبداعي َّعضو في برنامج الك َّ -2
 

ذي تشرف عليه ة( الش
 
هير ال

َّأيوا ستي(.  -جامعة )أيوا

6- َّ َّة. ة وأكاديمي َّسات ومراكز ثقافي َّعضو في عدد من مجالس األمناء واإلدارة ملؤس 

َّض ي الهيئة الفلسطيني َّض في مجلس مفو َّعضو مفو َّ -3
 
ة لحقوق اإلنسان ة املستقل

َّ"ديوان املظالم".

                                                           

َّ: أحمد ،حرب: انظر - 1  
َّ يرةالس 

 
َّ: بعنوان مقال. ةاتي َّالذ  

َّ يرةالس 
 
  أفق كتاب ضمن ةاتي َّالذ

 
   في التحو  الت

 وايةالر 

َّ ،1.ط. نيوآخرَّ اجدر َّ لفيصل ةالعربي   َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
 .205ص ،1111 ،بيروت ،شروالن
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 َّعضو  -9
 
َّاب العرب.حاد الكت َّات

5- َّ 
 
 َّحاد الكت َّعضو ات

َّين. اب الفلسطيني 

َّأبرز املقالت الفكري َّ  
َّقدي َّة والن َّياسي َّة والس 

 
 َّقافي َّة: اآلثار الث

 
فاق إعلن املبادئ. ة لت

َّة األي َّة لسداسي َّة الفني َّوالبنائي َّ  
 َّة. والوعي والت َّت َّام الس 

القدس في األدب ة. وَّوائي َّجربة الر 

 َّ. والوعي والت 1َّالفلسطيني الحديث
َّ.2ةوائي َّجربة الر 

  
 وايات:الر 

َّ.2412حكاية عائد عام  -2

تي سبقت حرب لبنان )
 
ة ال ياسي   

واية حركة األحداث الس   
(. وتعدُّ 2416ترصد الر 

ا بحصار بيروت.  ا للحرب قبل وقوعها وتنبؤ 
 
 استشراف

شر، إسماعيل -6
 
حافة والن َّ.2417، القدس،2ط.. وكالة أبو عرفة للص 

سيج 
 
ة واختلف الن قافي 

 
ع املشارب الث واية تنوُّ  

ة في الر  مات البنائي   
من أبرز الس 

ة،  ة(، وشيوعي  ات مسلمة )أصولي  ع على شخصي  تي تتوز 
 
ات ال خصي 

 
الجتماعي للش

ة  واية شخصي   
ا؛ ففي الر  ات يبدو حاد  خصي 

 
لوكي للش ة. كما أن  املنحنى السُّ وقومي 

ا، الخائ ذي يقتل الخائن واملستوطن مع 
 
ة املناضل "إسماعيل" ال ن، وشخصي 

اتي ومواجهة اآلخر. 
 
طهير الذ د ثقافة الت   

ة إسماعيل تجس  َّفشخصي 

َّيالجانب اآلخر ألرض امل -3 َّ.2441، 2سة األسوار، طعاد. مؤس 

ا وسياسي َّ ا فكري  واية تفتح أفق   
ة أن  الر  للي  ا حول ثقافة من أبرز الفضاءات الد 

فين العرب واليهود في  الحوار مع اآلخر، إذ تناول الكاتب اجتماع "نخبة" من املثق 

                                                           
 .205 ص نفسه، املرجع  1

2
َّ الفلسطيني بداألَّ في ةنقدي َّ دراسات:  تعز َّ اوي،الغز َّ:  انظر    

 
 َّ ،1 . ط(وتحضير إعداد )ي. املحل

 
 حادات

 َّ ابالكت َّ
 .135 ص ،1113 القدس، ين،الفلسطيني 
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ة  ة، وردم الفجوة األيدولوجي  ياسي   
ظر الس  ندوة "الجسر" بهدف تقريب وجهات الن 

رفين
 
َّ.1بين الط

َّ.2442 2بقايا. ط -9

ة في  اتي في األدب الفلسطيني، وبخاص 
 
قد الذ واية علمة فارقة في الن   

تعدُّ الر 

ة  لطة الوطني  ةمرحلة السُّ  2َّالفلسطيني 
واية تتقاطع . ويرى د. إبراهيم خليل أن  الر 

تين قصيرتين أولهما بعنوان "الغريب وأنا" لحانوخ بارطوف، تين عبري َّمع قص َّ

َّ
 
ة شولوميت أروبين، وبعض األفلم سبير للكاتبة العبري َّانية بعنوان شكوالث

َّ ،ما فيلم "البيت" لعاموس جيتاية ول سي َّالعبري َّ
 
شاشيبي وهو عن حكاية بيت الن

َّ. 3في القدس

َّالصَُّّ -5
ُّ

َّ. 6111روق، عمان،عود إلى املئذنة. دار الش

 َّق َّاحتفى النَُّّ
ضمر عتبة العنواناد بٰهذه الر 

ُ
َّ واية أكثر من غيرها. وت  

ة؛ ي َّدللة ضد 

واية؛عود في العنوان هو سقوط وهزيمة في حنايا فالصَُّّ  
إذ يشير العنوان إلى  الر 

اية البيضاء علمة على صعود مختار القرية على مئذنة املسجد ليرفع الر َّ

َّ. وقد صر 2427َّالستسلم في هزيمة حزيران  سلوك مختار القرية  ح الكاتب أن 

 َّل كان الحافز األو َّ
ويكشف أحمد حرب عن الفضاء الفكري  (4)واية.لكتابة الر 

                                                           
   .بعدها وما 122 عاد. صيامل ألرض اآلخر الجانب: انظر 1

 َّ في ةنقدي َّ وظواهر قضايا :عادل األسطة، :انظر 2
َّ ،1ة. طالفلسطيني َّ وايةالر  َّ األسوار، سةمؤس 

 
 ا،عك

 .17 ص ،2002

 َّ كتاب رضع) 2016 حزيران 6. العربي القدس صحيفة انظر 3
َّ اريخالت َّ وايةالر   

َّ يرةالس   إبراهيم كتورَّللدُّ

 .(خليل

َّ :انظر 4  جاء) 28/10/2008 اماألي َّ الهزيمة. صحيفة لحظة ولدت املئذنة إلى عودالصَُّّ :يوسف ايب،الش 

 َّ توقيع حفل سياق في حرب أحمد تصريح
َّ دار في وايةالر   (.هللا رام في روقالشُّ
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َّ 
 َّواية بقوله: )كنت مسكون َّللر 

َّا في ٰهذه الر   
م رؤية واية بأن أفتح نافذة أو أقد 

َّ  
َّلنستكشف أعماق الخطاب الس 

 
ذي قاد إلى الهزيمة.. ياس ي والجتماعي والث

 
قافي ال

َّكبيرة على الر َّ 2427كانت صدمة الهزيمة في العام 
 

 اوي، فلم يبق أمامه إل

ذي ولد فيه(. الهروب إلى املغارة. إلى الت َّ
 
ويصف د. إبراهيم أبو هشهش جويف ال

 َّد مستويات الت َّتعدَُّّ
َّواية على الر َّأويل للر 

 
تي تبدو عليها اهري َّغم من البساطة الظ

 
ة ال

َّ 
َّة في "الصَُّّوائي َّالبنية الر 

 
َّعود إلى املئذنة"، إل  َّالقراءة   أن 

 
ية لها تكشف عن املتأن

َّ  
َّي َّطبقات نص   

 َّة متعد 
َّ. 1عة للقراءةدة، ومداخل متنو 

َّويذهب الن َّ   َّ اقد محمود شقير إلى أن 
كثيف والبتعاد عن ز بالت َّواية تتمي َّالر 

َّالت َّ  َّ طويل والستطراد. ويرى د. محمود العطشان أن 
َّللر 

 
 َّا خاص َّواية مذاق

ا ز َّا متمي 

َّ  
 إنساني َّفقد استطاعت أن تقد 

 
َّة ملرحلة مهم َّة وسياسي َّة واجتماعي َّم لوحة

ُ
 َّة غ
بت ي 

َّ 
 َّعن أقلم الر 

اريخ ظر في الت َّة ليعيد الن َّالقارئ بقو َّ ين، فهي وثيقة تستفزَُّّوائي 

َّ  
ين هما ي محكم يعتمد على عنصرين أساسي َّوليستخلص العبر، بأسلوب فن 

َّالت َّ َّتقني َّويصف د. إبراهيم خليل  2خرية.كثيف والسُّ مني رد والفضاء الز َّة الس 

 َّومستوى الت َّ
َّلق  َّي بقوله: "تقوم على الس 

 
ذي يتضم َّرد املكث

 
ن الكثير من ف ال

َّاملحذوف واملضمر، فض
 
َّ ل  

 
َّيها حاجز الز َّعن تخط

 
َّمن الط

 
سلسلي في غير بيعي الت

َّموقع، معتمد َّ لك على ذكاء القارئ وفطنته في تكملة املشهد الس 
ٰ
 3.ردي"ا في ذ

َّ 
 
َّويعل  َّل أحمد دحبور سمة السُّ

ة من واية بقوله: "الهزيمة انتجت كمي َّخرية في الر 

َّالن َّ
 
َّأاتي بلغ في قد الذ َّ حد مستوياته حد 

 
لك في تجريح الذ

ٰ
ات، وكانت ذروة ذ

                                                           

1 َّ   .2008/11/3الغد.  صحيفة: يوسف ايب،الش 

 .2008/  5/  3ام. األي َّ صحيفة 2

  .2008/  12/  21الغد.  إسراء. صحيفة دايدة،الر َّ 3
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َّ َّخرية املر َّالسُّ
 

تي فاض بها الخيال الش
 
َّة ال الجماعات  ا وضد َّنظمة حين َّاألَّ عبي ضد 

1ا آخر".حين َّ
 

 
 
 الث

 
 ة في روايات أحمد حرب عبي  ورات الش

َّ
 
َّمن أبرز الث

 
َّعبي َّورات الش

 
تي شك

 
األحداث  ،ا معركة القسطللت فضاء سردي َّة ال

تي اندلعت بسبب اعتداءات اليهود على الحرم اإلبراهيمي في الخليل
 
وتحطيم  ،ال

َّ 
الجانب واية محتويات الحرم ورسم نجمة داود على ضريح إبراهيم. وتثير الر 

َّ 2ا.غم من كونه معتدي َّعلى الر َّ ،عامل مع اآلخراإلنساني في الت َّ رواية  وتعدُّ

ا باندلع النتفاضة. وفي روايتي "الجانب اآلخر ألرض امليعاد: "إسماعيل" تنبؤ َّ

ته ة للنتفاضة )فالقارئ لثلثي َّة ألبرز األحداث امليداني َّو"بقايا" مشاهد تصويري َّ

3َّا بعد يوم، ولحظة بلحظة(.أحداث النتفاضة يوم َّه يعيش يشعر كأن َّ

 املرأة في روايات أحمد حرب

َّ  
ة قليدي َّر املرأة الت َّة متباينة؛ فقد صو َّة ونفسي َّد املرأة في رواياته مشاهد ثقافي َّتجس 

 َّالعفوي َّ
ة قليدي َّدة، واملستهترة. ويغلب على صفات املرأة الت َّة، واملناضلة، واملتمر 

َّ َّالسُّ َّلوك الس  ذي تجس 
 
َّد في شخصي َّلبي ال

 
ذي ة "سارة" حينما تخل

 
ت عن زوجها عائد ال

َّقر َّ
 
جاة بنفسها تاركة زوجها يواجه مصيره فقد آثرت الن َّ ،عابين )األعداء(ر مواجهة الث

َّحينما صو َّ ،بنفسه ا إلى سفح الجبل، ارد وهي )تمسك ابنها وتركض بعيد َّرها الس 

                                                           

 َّ وشهادته حرب أحمد: أحمد دحبور، 1 
 األربعاء /الجديدة الحياة صحيفة "املئذنة إلى عودالصَُّّ: "وائيةالر 

وزَّ- 24  .2013 تمُّ

2
   .32 ،8 امليعاد. ص ألرض اآلخر الجانب: أحمد حرب، :انظر 
3
َّ اروائي َّ حرب أحمد :علي أحمد نايفة ريدة، أبو  د.  إشراف، الخليل، جامعة ،(ماجستير رسالة)ا. وناقد 

 .18 ص ،2007 عثمان، عدنان
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ة أمل في رواية "إسماعيل" أبرز شخصي َّ ولعل َّ 1(.تاركة زوجها يحترق مع البيت

 َّالن َّ
َّ ،ع بجمال لفتدة، فقد كانت "أمل" تتمت َّماذج للمرأة املتمر 

ُّ
ان ب َّجعل الش

َّقرَُّّيتنافسون في الت َّ
 
كن َّب منها والت

ٰ
َّسابق لخطبتها، ول

 
ت على هم وأصر َّها رفضتهم كل

 َّ رَّاستكمال دراستها في جامعة بير زيت. وحينما قر َّ
ها رفضت والدها تزويجها لبن عم 

َّ 2قرار والدها. ا للمرأة نموذج َّأزوجة "وليد املعطاوي" في رواية "إسماعيل"  وتعدُّ

َّ
 
َّالل

 
تي تجل

 
 َّعوب املستهترة ال

رني وهي في ى سلوكها في وصف "أمل لها )زوجة املعطاوي تعي 

َّ
 
 َّ 3حظة تضاجع عشيقها في بيت زواجها(.ٰهذه الل

تي تصو 
 
لك في رواية "بقايا" ال

ٰ
ر وكذ

 َّة "سيليفيا" ألنوثتها الص َّاستغلل شخصي َّ
ة على حساب ي َّارخة لتحقيق مكاسب ماد 

َّ 
َّ 4ة.لت العلمي َّأصحاب املؤه   

ة وديعة في رواية بقايا املرأة املناضلة د شخصي َّوتجس 

َّ تي آثرت حب 
 
َّالوطن والت َّ ال  

ذي صارحها به زميل ومانس ي االرَُّّ ضحية على الحب 
 
ل

َّ  
راسة )ماجد(، فكان اهتمامها بقضايا الوطن قبل اهتمامها بنبض القلب وحكايات الد 

لك عمدت إلى تنظيم املظاهرات تضامن َّ
ٰ
ا الحلم. فقلبها ينبض لنداء الوطن وحده، لذ

َّ
 
َّست الفعالي َّمع أصحاب األراض ي املصادرة، وترأ

 
 َّوري َّات الث

 
َّسوي َّة الن

 
مت ة، وتسل

َّاألسلحة امله َّ  
َّ 5لح.ربة، وواجهت املستوطنين بالس 

 املرجعي  
 
 ةقافي  ات الث

َّ
 
َّقافي َّيكشف الكاتب أحمد حرب عن املشارب الث

 
تي تجل

 
ت في غير رواية في قوله: ة ال

َّ
ُّ
عبان وإخراج آدم )اإلنسان( من "في رواية "حكاية عائد" حاولت توظيف أسطورة الث

                                                           

  .67 ص عائد حكاية: أحمد حرب، :انظر - 1

 .20 ص إسماعيل رواية: أحمد حرب،: انظر - 2

  .114 ص. إسماعيل رواية: أحمد حرب،: انظر - 3

 .85 بقايا. ص رواية: أحمد حرب،: انظر - 4

 .88 ،71 ،78 بقايا. ص: أحمد حرب،: انظر- 5
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مل" للكاتب اليهودي "اسحق اورباز" املسيحي، وكانت رواية "الن َّة حسب الفهم الجن َّ

الحافز املباشر لتوظيف تلك األسطورة. في رواية اسماعيل حاولت توظيف أسطورة 

ة النبي موس ى مع الخضر ة القديمة، ومن قص َّريس" في امليثولوجيا املصري َّوَّ"اوزَّ

ة "الجانب اآلخر من ص َّة "هادي". وفي قلكتشاف العلقة بين إسماعيل وشخصي َّ

َّ
 
وراتي نموذج العقائدي الت َّوراة لخلق األَّة "راعوت" في الت َّفت قص َّأرض امليعاد" وظ

َّ )1إيمان" وهادي".ة "لقص َّ

َّ  
 
 ،ف الكاتب شواهد من القرآن الكريم في سياق تصويره ملواجهة األعداءويوظ

َّ -فيستدعي جواب موس ى  َّ -لمعليه الس 
َي َعَصاَي لرب  اَل ه 

َ
ه في سؤاله عن العصا)ق

ه 
ٰ
َرى( )ط

ْ
يَها َمآر ُب أخ َي ف  ي َول  َنم 

َ
ٰى غ

َ
َها َعل ُهشُّ ب 

َ
ْيَها َوأ

َ
 َعل

ُ
أ
 
َوك

َ
ت
َ
( ويلجأ إلى تحوير 21أ

َّ  
َّالجواب ليتناغم مع الس   

في  ياس ي في قوله: )أقتل بها ثعابين األرض عندما تطلَُّّياق الس 

َّ ،ةة ثقافي َّإشكالي َّ ويثير الكاتب 2صيف حزيران( الخطيئة في  حينما يزعم بعضهم أن 

عم على احة، وجاء ٰهذا الز َّف َّاء حينما أغرت آدم بأكل التَُّّالحياة بدأت بخطيئة حو َّ

َّ
 

َّ 3يخ عبد هللالسان الش  
ذي يجس 

 
ب ويدعو إلى إقصاء املرأة وتغييبها عصَُّّد ثقافة الت َّال

َّ َّخذ منها معادت من العهد القديم، ويت َّة راعوَّالكاتب قص َّ في بيتها. ويمتصُّ
 
ا موضوعي َّ ل

تي أعلنت إسلمها ورغبتها في العيش في قرية لزواج "هادي" من أرنونا اليهودي َّ
 
ة ال

، وتحسن اإلشارة إلى وجود فروق في املقاربة بين راعوت وأرنونا. ويربط بين 4العين

َّ
ُ
َّف َّمطاردة ك

ُ
ومطاردة جيش الحتلل  ،ثورَّريش لسيدنا محمد واختبائه في غار ار ق

َّ  
 

َّد واختبائه في الكهف. وُيضفي الكاتب ظليخ محم َّللش
 
َّ ل َّخرية والت َّمن السُّ

ُّ
م على هك

                                                           
1

َّ الفلسطيني األدب في ةنقدي َّ دراسات: تعز َّ اوي،الغز َّ: انظر   
 
 الوعي) حرب أحمد دراسة ي. عنواناملحل

 َّ جربةوالت َّ
 َّ (ةوائي َّالر 

 
 َّ ابالكت َّ حادات

 .144 ،143 ص 1113 ين،الفلسطيني 

2
 .41امليعاد. ص ألرض اآلخر الجانب :أحمد حرب،: انظر 

3
  .105امليعاد. ص ألرض اآلخر الجانب :أحمد حرب،: انظر 

 .177امليعاد. ص ألرض اآلخر الجانب :أحمد حرب،: انظر- 4
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َّ
 

ذي طلب وضع دجاجة على باب الكهف لتبيض للت َّالش
 
مويه على جنود يخ عبدهللا ال

َّ. 1الحتلل

َّ َّارد في محاضرة جامعي َّويناظر الكاتب على لسان الس   
فس ي ياق الن َّة بين الس 

َّ
 

َّ ،اعر اإلنجليزي إليوتلقصيدة األرض اليباب )الخراب( للش  
فس ي ياق الن َّوالس 

َّ
 

ة "محبوية" في قصيدة ل عن الحاج َّأبه حينما يسالفلسطيني. ويفاجئ األستاذ طل

َّ 2إليوت!! ا لألدب. ويستدعي بؤرة الحدث ا كوني َّا إنساني َّؤال الغريب بعد َّوُيضمر السُّ

َّ َّردي الس 
 

مس" في قوله: )غسان كنفاني في رواية "إسماعيل" من رواية "رجال في الش

َّكان مخطئ َّ ان، جدران الخز َّ ا، أبو قيس لم يمت، لم يختنق. أبو قيس ما زال يدقُّ

َّأربعة وثلثون عام َّ َّ. 3ان(جدران الخز َّ ا وهو يدقُّ

يد األمل كئ الكاتب على األسطورة من خلل توظيف فكرة املوت والبعث لتجسويت َّ

ذي وَّفيستدعي أسطورة "أوزَّ الوطن؛بالخلص من الحتلل، وتوحيد أجزاء 
 
ريس" ال

فيلجأ الكاتب إلى املقاربة بين عودة  األسطورة؛ا وفق قتله أخوه، ثم ُبعث حي َّ

َّوَّأوزَّ
ُّ

 َّريس إلى الحياة، وخلود الش
عين )ل تحزنوا... إذا وجدناه هداء على لسان املشي 

َّ
 
َّمن الر َّ اا نخرجه حي َّمحروق

 
َّع َّماد، وإذا وجدناه مقط

ُّ
فيها  ا نجمع أجزاءه ونبث

 . 4الحياة(

  

                                                           

 .57-56 ص. إسماعيل: أحمد حرب،: انظر .1

 .30 بقايا. ص: أحمد حرب، :انظر .2

 .81 ص. إسماعيل: أحمد حرب،: انظر .3

 .41اآلخر. ص الجانب: أحمد حرب،: انظر .4
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راسة مراجع  
 الد 

َّأبو ريدة، نايفة أحمد علي: أحمد حرب روائي َّ .2 ا. )رسالة ماجستير(، جامعة ا وناقد 

َّ.6117الخليل، إشراف، د. عدنان عثمان، 

 َّاألسطة، عادل: قضايا وظواهر نقدي َّ .6
2َّة. طالفلسطيني َّواية ة في الر  سة ، مؤس 

َّ
 
َّ. 6116ا، األسوار، عك

3. َّ  
َّحرب، أحمد: الس 

 
َّاتي َّيرة الذ  

َّة. مقال بعنوان: الس 
 
ة ضمن كتاب أفق اتي َّيرة الذ

 َّحوَُّّالت َّ
2َّن. طياج وآخرَّة لفيصل در َّواية العربي َّلت في الر  ة سة العربي َّ، املؤس 

َّ 
َّللد 

 
َّ.2444شر، بيروت، راسات والن

َّرواية الجانب اآلخر ألرض امليعاد.حرب، أحمد:  .9

َّحرب، أحمد: رواية إسماعيل.  .5

َّحرب، أحمد: رواية بقايا. .2

َّحرب، أحمد: رواية حكاية عائد. .7

1. َّ 
املئذنة" صحيفة  إلىعود ة: "الصَُّّوائي َّدحبور، أحمد: أحمد حرب وشهادته الر 

َّ.69/7/6123الحياة الجديدة. 

َّ.64/26/6111 دايدة، إسراء. صحيفة الغدالر َّ .4

21. َّ
 

ام عود إلى املئذنة ولدت لحظة الهزيمة. صحيفة األي َّايب، يوسف: الصَُّّالش

61/21/6111 َّ 
واية في دار )جاء تصريح أحمد حرب في سياق حفل توقيع الر 

َّ
ُّ

َّروق في رام هللا(.الش

22. َّ
 

َّ.3/22/6111ايب، يوسف: صحيفة الغد. الش

 َّت: دراسات نقدي َّاوي، عز َّالغز َّ .26
 
ي. )إعداد وتحضير(. ة في األدب الفلسطيني املحل

 2َّط.
 
َّ، ات

ُ
 َّت َّحاد الك

َّ. 2443ين، القدس،اب الفلسطيني 
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 بكر أبو فوزي أحمد األديب

 اريند عدنان جبمحم  

اعر
 

 :سطور  في الش

َّ ولد
 

اسع في م2421اعر أحمد عام الش َّ في سالم قريته في نيسان من الت  ر بن َمْرج  َّ.عام 

ة؛ إذ ُعرف عن والده العمل الوطني والكفاح في بيت تسوده البواعث الوطني َّ ترعرع

 َّ ة ضد َّجانب رفاقه في الحركة الوطني َّ إلى
في  الحكم العسكري 

ُ
منذ الخمسينات؛ وقد ن

َّ  
َّة.كيبوتس يد حن َّ إلىتينات والده في أوائل الس 

عر والده قاوم  
 

عبي َّ بالش
 

لَمَّ والقصائد الش
ُّ
 صحف في أشعاره ونشر والحتلل، الظ

ت؛
 

حاد،: مثل ومجل  
 
ر"؛ حاتم"أبو  الحركي باسمه والفجر؛ والجديد، الت

 
اعر تأث

 
 الش

اعر بوالده
 

َّ.وكتاباته أشعاره، في نضاله فخرج املناضل؛ الش

َّ انخرط  
في صفوف الجبهة  م2419عام  ياس ي والجماهيري منذفي العمل الس 

َّ  
َّيمقراطي َّالد 

 
 َّة في مدرسة "يم َّانوي َّة، وقد أنهى دراسته الث

َّراعي َّة الز 
 
ة" عام انوي َّة الث

2419.َّ

 َّ بدأ
 
َّينشر أشعاره في جريدة الت

 
 نشر في واستمر َّ م،2417ة الغد منذ عام حاد، ومجل

ادرة"؛ الوحدة"نداء  جريدة في قصائده ة الوحدة جبهة عن الص  َّ.الوطني 

 َّ 
 َّأنهى دراسته في العمل الت 

 
 كتابة في م؛2441ة عيمق يزراعيل عام ي َّلفزيوني في كل

يناريو،  
صوير، الس  َّ.واإلخراج والت 

 َّ  
 

َّكتب الش ة القصيرة واملقامة والقصيدة فعيلة، والقص َّوقصيدة الت َّ عر العمودي 

َّ 
 َّة، وهو عضو في الهيئة اإلداري َّي َّالعام 

 
 َّحاد الكت َّة لت

ين في مدينة اب العرب الفلسطيني 

َّحيفا. 
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َّة دوات األدبي َّفي العديد من الن َّ شارك  
 

تية؛ عري َّواملهرجانات الش
 
َّ تهتمَُّّ ال

ُّ
راث بالت

َّ  
 

، وبمناقشة نصوص شعري َّالش  َّعري 
ين: كراشد حسين، ومسلم ة لشعراء فلسطيني 

َّمحاميد، وفاروق مواس ي وغيرهم.

ة درع: أبرزها عديدة؛ وأوسمة جوائز على حاز وقد قافة عاصمة القدس احتفالي 
 
 الث

ة َّ.العربي 

فاته
 
ة مؤل عري   

 
 :الش

اعر
 

ة؛ دواوين ثلثة فوزي أحمد للش  :هي شعري 

شةرغبة  -  
َّ.الفحم أمَُّّ" لإلعلمة "العربي َّ م؛6116: كانون الثاني عام متوح 

ماءمسروق  - راط، مطبعة إصدار م؛6121خريف  :الس   
َّ.الفحم أمَُّّ الص 

َّأحمدَحَجر  -  
َّ.م6126الفحم؛ خريف  أمَُّّ ،راط: مطبعة الص 

واوين العنوان داللة*  الثة للد 
 
 :الث

َّ لَّ
 

ا للقصائد يعتمد الش ا ثابت  تياعر ترتيب 
 
َّ ال واوين؛ فديوان "رغبة وسمت بها أسماء الد 

َّ  
تيشة" جاء ترتيب قصيدته متوح 

 
َّ ال

 
ا ديوان والثلثين، أم َّ ةانيتحمل العنوان ذاته: الث

َّ َّ"مسروق الس 
 
َّماء" فكان الت ا ل؛ مم َّوديوان "َحَجر أحمد": األو َّ، ةعشرَّ ةادسرتيب: الس 

َّ إلىيشير  َّ أن 
 

ذيبالخيط  بموقع تلك القصائد؛ بقدر ما اهتم َّ اعر لم يهتم َّالش
 
يربط  ال

َّ 
َّيوان نفسه.تلك القصائد بعضها ببعض في الد 

َّ َّ إن   
 َّديوان "رغبة متوح 

َّشة" يعب 
ُّ

ة؛ افض لكثير من القيم املجتمعي َّعور الر َّر عن الش

َّ فيتناولها
 

ظهر ة وخاص َّة؛ عام َّموضوعات أخرى هام َّ إلىقد؛ إضافة اعر بالن َّالش
ُ
ة، ت

َّالفرح تارة، والحزن تارة أخرى..

اعرَّ
 

َّ ٰهذافي  والش  
َّيوان يأخذنا في رحلة نحو الر َّالد   

َّغبة املتوح 
 
ا باملحط ات شة مرور 

تية األساسي َّ
 
 َّ ال

َّتصو 
 

َّعاسة..قاء والت َّر ذاك الواقع املليء بالش
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اعر قولَّي
 

شة"رغبة  قصيدته في الش  
َّ:(1)"متوح 

ة املبادئ رفيقة يا"تعالي  خيفة أحلمنا نبيع/ العلي  ة الس  لم عن/ الغبي   الس 

َيم والوئام ة والق   حاملين وذريهم/ لومهم تخافي ول... رفيقتي يا تعالي/../ الوردي 

ي ول  
مار لنمارس تعالي/../ نومهم تقض   َّ..".والجنونَّ الد 

َّ لقد
 

ا بالقيم املغروسة املنتشرة بين الن َّضاق الش َّاعر ذرع  لم املزعوم، اس؛ وبالس 

َّ  
ا ل بد  منه لتحقيق الد َّفرغبته املتوح  ذيمار شة باتت سير 

 
َّ ال  

َّ إلىي يؤد   
البعيد  الحل 

َّ 
َّفاق؛ أم َّعن الن  َّ ا الحدُّ

 
اني فهو الجنون؛ فممارسة الجنون هي عمل مشترك مع الث

َّة.ة املبادئ العلي َّقرفي

َّ ذي الوضع العام َّ إن 
 
ل األحلم تماهى في واقع الن َّ ال  إلىة بحاجة سخافة غبي َّ إلىاس حو 

َّالبيع!!

ا َّ أم  َّديوان "مسروق الس  قسمين: كلمة "مسروق": وهي صيغة اسم  إلى ماء"؛ فينشقُّ

َّ إلىالكلمة مضافة  ٰهذهاملفعول؛ وزن: "مفعول"، وَّ
 
مة أخرى اني؛ كلالقسم الث

َّ َّ إلىا يشير ماء"؛ مم َّ"الس  تيرقة املستوى العظيم للس 
 
حدثت، ومكانة املسروق  ال

َّ َّ الكبيرة، يقول عمر عتيق:" إن  ا؛ بل هو ُملك وهبته الس  ا فردي 
 
ماء املسروق ليس ملك

َّ َّ "لجماعة"، وأن  َّ"عودة" املسروق ألصحابه واجب مقد  ماء. س؛ تقتضيه شرائع الس 

 َّويغادر 
َّي عتبة العنوان إلى بهو الن َّاملتلق   

ل بٰهذه الستحقاقات، ويشرع وهو محم َّ ص 

َّبتأمَُّّ  
َّ.(2)يوان بشهوة الباحث عن إجابة أضمرها العنوان"ل قصائد الد 

                                                           

َّ انظر:- 1  
 .93م، ص2،6116الفحم، ط أمَُّّ، ة لإلعلمشة، العربي َّأبو بكر؛ أحمد فوزي، رغبة متوح 

َّ مسروق" ديوان في ناصالت َّ فضاءات عمر، عتيق؛ :انظر -2  حصاد)املفتوحة  القدس جامعة رابط ،"ماءالس 

 =3236http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId (:الباحثين

 :البحث ورابط   

.19http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/omarAteeq/search_

pdf شر وقد .2ص
ُ
َّ في البحث ن

 
َّ البحرين ةمجل

 
 .م2012 عام ؛61 العدد في قافيةالث

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3236
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/omarAteeq/search_19.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/omarAteeq/search_19.pdf
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 َّطبيعة الت َّ إلىعتيق  يشيرَّ
يوان وعناوين القصائد فيه؛ عالق بين عنوان الد 

َّ 
َّي عنوان قصيدة "مسيقول:"حينما يعاين املتلق  َّروق الس 

 
تي اختارها الش

 
اعر ماء" ال

َّعنوان َّ َّا رئيس   
َّا للد  لك الفضاء الن َّيوان يتوه 

ٰ
ة س. وبعض العناوين الفرعي َّفس ي املقد َّج ذ

 َّذات دللة زئبقي َّ
ئيس، بط املباشر بينها وبين دللة العنوان الر َّي بالر َّة ل تسعف املتلق 

َّ
 
عالق بين ا...وغيرها؛ فالت َّقصيرة جد َّيل، وشاعر ومجنون، ورسالة نحو "مفتاح الل

َّ 
َّعنوان الد 

 
ة، وعلقة يوان وعناوين القصائد يتراوح بين علقة جاذبة مشرقة دال

َّ كن 
ٰ
يفض ي  ،ة وتفكيك رموزها وتجميع دللتهاور الجزئي َّرصد الصَُّّ ساكنة محايدة. ل

ا إلى نزع القناع الد َّ َّ.(1)للي عن العنوان"حتم 

اعر يقولَّ
 

ماء"مسروق  قصيدة دايةب في الش  :(2)"الس 

جَمَّ أسأُلَّ/ عاشقهَّْ أرض فوقَّ/ مارقهَّْ سماء من/ نجم يسقط"عندما   الن 

َّ وجهََّ/ َتْهَوىَّ حين../ َتْهو يَّ كيف/ القتيْلَّ  من ويقولَّ!". جميْل؟ شيطان 

َّ:(3)ذاتها القصيدة

ار َّ"سارُق  حى لنجمات/ الن  ورَّ في يهتدي/ الضُّ َّ من/ النُّ ُنَّ/ املساءَّْ َعتم   لي 

َّ ماءَّْ مسروق/ املوطئ  َّ كابُتَّ/ السُّ  يعنيه ما ليس/ النتماءَّْ صريُعَّ/ الُحْسن 

َّ
 

ا../ إل َّ منهَكَّ/ موطن  ها../ أنْتَّ ذاَكَّ/ البتلءَّْ سريَعَّ/ القلب  جُمَّ أيُّ ليْلَّ/ الن  / الض 

َّقتي يا/ أنَتَّ ذاَكَّ
 
َّمستقي/ ل

 
َّ..".يطيل ل/ ل

َّ ذيعيف هو الرابط الوطن الض َّ إن 
 
َّسارق الن َّه إليه يتوج َّ ال

 
اعر ار؛ وهو هاجس الش

ذي
 
ا له، فطبيعة العلقة بين  ال

 
يرى في الوطن املسلوب أو في األرض العاشقة ملذ

                                                           

َّ مسروق" ديوان في ناصالت َّ فضاءات عمر، عتيق؛ :انظر- 1  .3ص البحث، رابط -(سابق مرجع")ماءالس 

َّ انظر:- 2 َّأبو بكر؛ أحمد فوزي، مسروق الس   
 .216م، ص6121، 2الفحم، ط أمَُّّ راط:ماء، مطبعة الص 

َّ املرجع- 3  .105-104ابق، صالس 
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َّالن َّ َّجم الس 
 

ار؛ فاملقصود من يطان تعكس عمل سارق الن َّاقط فوق األرض ووجه الش

لك
ٰ
هواضح هو الوطن؛  ذ كن 

ٰ
َّ...البتلء وسريع القلب، منهك وطن ل

 َّ ووسم
َّالد 

 
 َّيوان الث

 
ذيرنا بحجر رشيد الث بـ "َحَجر أحمد"؛ وهو يذك

 
قشت عليه  ال

ُ
ن

ةنصوص  ة هيروغليفي  ة وديموطيقي  َّ.(1)ويوناني 

َّ ل أو أحمد وصايا من مجموعة هو" أحمد"حجر  إن 
ُ
 وأحاسيسه هواجسه من ق

ها واعترافاته؛ َّ.الحياة حجر على نقش وكأن 

ل  
 
شك

ُ
تيالقصيدة األولى  ت

 
ا لتلك الوصايا أو  ال تحمل العنوان ذاته "حجر أحمد" تمهيد 

َّ:(2)العترافات؛ يقولَّ

ا أنتظُرَّ"ل  ُعَّ ل/ أحد 
 
ا أتوق صُنَّ أنا/../ أتشاءمَُّ ل/ آمُلَّ ل/ شيئ 

ُ
َّ غ  رماهَُّ/ ريح 

 ذكرىَّ وآخر/ األخير كتابي/ شرابي/ طعامي/ ش يء َّ كلَُّّ معي/.../ ياألعال نباُتَّ

خيرة ألنثى
 
َّ معي وليس/ الذ َّ".األخيرة الوصايا بعض/ ألكتب حبر أيُّ

َّ َّ إن 
 

 هواجسه؛ فينساب من بريق كلماته ما يعكس قلقه الش
ُّ

اعر في حجر أحمد يبث

 َّوتخوَُّّ
لك؛ج فه تجاه ما ينشده؛ ويتو 

ٰ
كراُرَّ ذ في ألداة الت  عل -أنتظر"ل": "ل  الن 

 
ل -أتوق

َّ".أتشاءمل -آمل

َّأم َّ   
ى من نقش لوصاياه أو اعترافاته الحزينة يوان األخرى؛ فهي ما تبق َّا قصائد الد 

َّبغياب حبر الكتابة!!

َّ

                                                           

1 - َّ  
َّ رشيده اكتشف بمدينة ي بحجر رشيد ألن َُّسم   

 َّفرع  الواقعة على مصب 
َّ يلنهر الن   

ط، في البحر املتوس 

ق.م. راجع  242وقد نقش عام  ةحملة الفرنسي َّالان إب َّ م2744عام  يوليوَّ 24اكتشفه ضابط فرنس ي في 

َّويكيبيديا:-ةموقع املوسوعة الحر َّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D

9%8A%D8%AF 

َّ مطبعة أحمد، حجر فوزي، أحمد بكر؛ أبو :انظر - 2  
 .5-4ص م،2012 ،1ط الفحم، أم :راطالص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 :إجمال* 

َّ ٰهذا
 

اعر أحمد فوزي البحث هو بقعة ضوء حول شاعر من شعراء فلسطين؛ هو الش

َّ جاءأبو بكر. 
 

املحور ما  ٰهذااعر في سطور؛ إذ عكس البحث في محاور ثلثة؛ هي: الش

َّيرتبط بنقاط أساسي َّ
 

َّة من سيرة الش
 
َّة. أم َّاتي َّاعر الذ

 
فاتاني؛ فأبَرَز اا املحور الث

 
 ملؤل

َّ  
 

َّعري َّالش
 

َّاعر.ة للش

ث َّ وتحد 
 
َّاملحور الث َّالث عن دللة العنوان للد 

 
ن ارتباط العنوان لثة؛ وبي َّواوين الث

تيبالقصيدة 
 
َّتحمل السم ذاته... ال

ا؛ ث أن الباحث حاولَّ فقد وختام  ه ينل لم شاعر، عن يتحد   في الكتابات، من حق 

فحات ات فاختار له؛ املتاحة الص 
 
ة؛ محط ه هام 

 
ا يفيه عل  وٰهذه حقوقه، من حق 

َّ
 

َّض الجوانب املرتبطة به. وء على بع محاولة بسيطة تلقي الض َّالدراسة ما هي إل

 املراجع

اعر دواوين*
 

َّ:الش

-َّ  
َّ.م6126 ،2راط: أم الفحم، ط أبو بكر؛ أحمد فوزي، َحَجر أحمد، مطبعة الص 

شة، رغبة -  
ة متوح  َّ.م6116 ،2ط الفحم، : أمَُّّلإلعلم العربي 

ماء، مسروق- راط مطبعة الس   
َّ.م6121 ،2ط الفحم،: أم الص 

بكة مواقع*
 

ة الش َّ:)اإلنترنيت( العنكبوتي 

َّ ناص فضاءات عمر، عتيق؛_ ماء"مسروق  ديوان في الت  شرَّ ("الس 
ُ
َّ ن

 
ة البحث في مجل

َّ
 
)حصاد  املفتوحة القدس جامعة رابط ،)م6126عام  ؛24قافية في العدد البحرين الث

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3236َّ (:الباحثين

ة _ َّويكيبيديا:-موقع املوسوعة الحر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%B1

%D8%B4%D9%8A%D8%AF  

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3236
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 هيبي أحمد األديب

 الكاتب حياة سيرة

َّحمد علي صالح هيبي أ :الكاملالسم 

كتورَّولد  وفي  ،شعب في وعا.من قرية ميعار  ،في الجليل 2425حمد هيبي سنة أ الدُّ

َّ َّ املدرسة نهىأانتقل للعيش في كابول،  بعينسنوات الس 
 
يحمل  ،ياسيف بكفر ةانوي َّالث

صكتوراة من جامعة حيفا الدَُّّ شهادة املاجستير  شهادةات، وحاصل على رياضي َّ تخص 

َّ 
 َّفي الر 

 َّة في القدس. وشهادة ات من الجامعة العبري َّياضي 
ات من ياضي َّليسانس في الر 

ة لغات وعدد حمد هيبي على الكثير من املصادر ومن عد َّأجامعة حيفا، وقد اعتمد د. 

َّ كما  ،ةيمز العاملي َّت َّالواعتمد على امتحانات  ،نجلتراإمريكا وكندا وَّأول ومنها: من الدُّ

َّة.ة وعبري َّواعتمد على مصادر عربي َّ

َّأعمل د. 
 
 َّ احمد هيبي أستاذ

َّ ،اسابق َّ الجليل في ةات في مدارس ثانوي َّياضي َّللر 
 
 موقد عل

َّ املدرسة في
 
لكوبعد  ة،بطمرَّ ةانوي َّالث

ٰ
َّ ذ

 
َّ املدرسة في شفاعمروَّ في معل

 
 ويعمل ة،انوي َّالث

 َّحالي َّ
 
 َّم رياضي َّا كمعل

 
َّ ةة األكاديمي َّة العربي َّي َّات في الكل

 
 תלويعمل بجامعة  ،ربية بحيفاللت

َّ ،חיי – َّ سأس 
 
 العديد بنشر وقام اكبير َّ اوقت َّ منهوأخذت  ،سنة 23"املنبر" خلل  ةمجل

َّ في املقالت من
 
تي ةاملجل

 
َّ وال َّ: ومنها مواضيع ةتتناول عد   

َّ ين،الد   
 اقتصاد، ياسة،الس 

َّ الجنس،  
َّ.. الحيوانات حر،الس 

َّ 
ات وأدب األطفال والقصص القصيرة ياضي َّصدر للكاتب العديد من األعمال في الر 

َّإ .والعديد من املواضيع َّ أبد للكتابة هحب َّ ن   
فلقد كانت تعتبر كتاباته في  ،غرمنذ الص 
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فقد كان يعتبر الطالب  ،املدرسة في والبارزة زةمواضيع اإلنشاء من املواضيع املمي َّ

َّ.(1)املبدع في الكتابة

ف
 
تي  ة باألطفال ويتمَُّّمجموعة من القصص خاص َّ أل

 
تمثيل بعض من القصص ال

تي تم َّات لألطفال مثل قص َّكمسرحي َّ ،قام بتأليفها الكاتب
 
 ة "البائع الخجول" وال

َّتمثيلها في العديد من املدارس العربي َّ  
 

 اوأيض َّ ،عر، كتاب في الفلسفةة، و كتاب في الش

َّبمجموعة من القصص القصيرة. وقام الكاتب بإصدار كتاب 
ُّ
في موضوع  ةغة العبري َّالل

َّ 
 َّة في تاريخ ٰهذه الد َّل مر َّا. فألو َّات وٰهذا يعتبر سبق َّياضي َّالر 

 
ف عربي ولة، يقوم مؤل

َّ 
وهناك إقبال على ٰهذا  ،ةس في املدارس اليهودي َّات يدر َّياضي َّبتأليف كتاب في الر 

َّ َّه وضع ماد َّبب أن َّالكتاب، والس   ة املنهاج بطريقة سلسة واضحة، بدون أن يهمل أي 

َّمهارة مطلوبة في املنهاج.

ذين 91 عرب من ابالكت َّ أكثر منهيبي  حمدأالكاتب د.  يعتبرَّ
 
 أليفبالت َّ قاموا ال

ذين ابمن أكثر الكت َّ هن َّإ حيثوالكتابة في العديد من املواضيع، 
 
َّ بحوزتهم ال

 
 فاتمؤل

َّ 
َّ. (2)وواسعة دةمتعد 

َّ وتم َّ َّنشر العديد من املقالت للكاتب في كثير من الصُّ
 

َّة ومنها: ت العربي َّحف واملجل

 َّ
 
 ة.ة العربي الكويتي َّمجل

 َّ
 
 ة." املصري َّونقد أدبة "مجل

 َّ
 
 ة إبداع.مجل

 َّ
 
 ادرة في بيروت." الص َّاآلدابة "مجل

                                                           

َّ العلوم وزارة - 1
 
 َّ قافةوالث

َّ العلوم وزير بجائزة الفائزون. ياضةوالر 
 
 َّ قافةوالث

 دبياألَّ بداعاإلَّ في ياضةوالر 

َّ
 
َّ بين العربي قافيوالث  هيبي؛ حمدأ؛ محاورة مع الكاتب 73. ص6111-2411 نواتالس 

www.ahewar.org|m.asp?i=736 

2- http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677كتور أالمحادثة مع  ؛ َّ.هيبي حمددُّ

http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677؛
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 َّ
 
َّمجل

 
َّت ة "سطور"... وغيرها من املجل

َّحمد هيبي على جائزة أحصل الكاتب د. 
 
6119قافة لإلبداع األدبي سنة وزير الث

(1). 

 
 
 فات الكاتب:بعض مؤل

 قصص لألطفال:

 القروي الولد حياة من اا إنساني َّة لألطفال وتبحث جانب َّقص َّ–البائع الخجول  -

ا أمام البائع الخجول، عن طفل قروي خجول جد َّ"ة ث قص َّتتحد َّحيث  ،العربي

ا يواجه  ُه ن َّأعلى أساس  ،مشكلة مع أبيه ويعاملُه بقسوةزملئه في املدرسة، ودائم 

َّ املعاملة  ٰهذهاس، وبعد فترة من كبير، ول يعرف الخجل وجريء أمام الن َّ شاب 

َّج َّتش  
 
َّعلى أن ل يكون خجوَّ ،فل من خلل معاملة أبيهع الط

 
بين أصدقائه وفي  ل

َّأمجتمعه، وَّ كن في مواقف ُمعي َّ ،الخجل مسموح ن 
ٰ
نخجل  نة، ول يجب أنول

 عندما نكون أصحاب حق"

ذي لم قص َّ -
 
 شترك فيه.أة العيد ال

َّ –حكيمة الفئران  - تي تتحد 
 
َّوال

 
 كاء والفطنة.ث عن الذ

 .6115ة لألطفال، سنة قص َّ –مرحبة  -

َّ 6111سنة  –امت الص َّ البيت أطفال - تي تتحد 
 
 ث عن األسرة.وال

َّة الكاتب في كتابة القص َّ يستخدم كتب وقصص قصيرة :
ُّ
غة الفصحى القصيرة الل

تيقربية من القارئ وَّال
 
 َّ ال

َّة.قريبة من حياته اليومي َّوَّة ل عليه فهم القص َّتسه 

َّقص َّ –رحلة إلى أمريكا  -  .6112، سنة ة في األدب والفن 

َّقص َّ –رأيت أبي  -  .6119، سنة ة قصيرة في األدب والفن 

                                                           

َّ العلوم وزارة - 1
 
 َّ قافةوالث

َّ العلوم وزير بجائزة الفائزون. ياضةوالر 
 
 َّ قافةوالث

 دبياألَّ بداعاإلَّ في ياضةوالر 

َّ
 
َّ بين العربي قافيوالث َّ.73 ص. 6111-2411 نواتالس 
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َّ –ة رحلة مع لينين قص َّ -  .6115، سنة األدب والفن 

 .6115كتاب قصص قصيرة، سنة  –العروس العمياء  -

 كتاب في الفلسفة.–ة " ة املنسي َّكتاب "الخلود...القضي َّ -

َّ –أفكار لقصائد قادمة  -  
 

 .(1)عركتاب في الش

  
 ات:ياضي  كتب في الر 

 َّسلسلة بواكير للمدرسة البتدائي َّ -
 ات.ياضي َّة في الر 

- َّ 
 َّاإلعدادي َّات للمرحلة ياضي َّكتب املعالي في الر 

َّ.(2)اتياضي َّة في الر 

 خصائص الكتابة:

َّ الكاتب يحاولَّ  
 
تي  ،ةفل من خلل القص َّفي قصص األطفال أن يعكس واقع الط

 
وال

َّ َّنفسي َّ تخصُّ  
 
َّ فيه ن َّإفل، فة الط َّكثير من األحيان يستعمل الكلمات الد  هلة في ارجة والس 

 َّ ،ةالقص َّ
لك لكي يقر 

ٰ
َّة لنفسي َّب القص َّوذ  

 
فل وواقعه، وٰهذا األسلوب في الكتابة ة الط

تي ل يجوز  ،حسب رأيهم هألن َّاد ق َّانتقد من قبل العديد من  النَُّّ
 
يوجد اصطلحات ال

شترك فيه" استعمل أة "عيد ميلد لم ة مثل قص َّأن يستعملها الكاتب في القص َّ

تي واجهت النتقاد من ال
 
كن م ،عضبالكاتب كلمة "أبوي لئيم" وال

ٰ
ن وجهة نظر ول

ذين أي َّأخرى هناك بعض النَُّّ
 
َّ املصطلحات استعمالدوا قاد ال  في ةوالواقعي َّ ارجةالد 

َّ.ةالقص َّ

َّإومن وجهة نظر الكاتب ف َّالقص َّ ن   
 
َّة تحكي اإلحساس العادي للط  

 
فل، فل، واقع الط

ذي يشعر به
 
َّ فيف ،اإلحساس ال  

 
َّكثير من األحيان يشعر الط الكاتب وَّه لئيم، اأب فل أن 

                                                           

1- www.ahewar.org|m.asp?i=736 

2 - www.ahewar.org|m.asp?i=736كتورَّمحادثة مع  ؛ َّ.هيبي أحمد الدُّ

َّ

 

http://www.ahewar.org|m.asp/?i=736؛
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لك نوع َّ
ٰ
 َّ ايعتبر ذ

َّي َّمن الحر   
 
 َّة للط

 أن يحاولَّ وهور عن رأيه وما يشعر به. فل أن يعب 

َّ  
َّ واقع ديجس   

 
لك ةالقص َّ خلل من فلالط

ٰ
َّ وذ  

 
َّلكي ل يشعر الط ة أحداث القص َّ فل أن 

َّة.غريبة وغير واقعي َّ

تيالخصائص  ومن
 
كوسيلة لتعليم ة ه يعتمد على القص َّن َّأز بها كتاباته تتمي َّ ال

َّ 
َّأيرى  حيثات، ياضي َّالر  َّالقص َّ ن   

 
لكوَّ ،فلة وسيلة ناجحة لتمرير املوضوع للط

ٰ
َّألَّ ذ  ن 

 َّالقص َّ
تيوَّ ،اتهاه يتفاعل مع شخصي َّن َّأل، وكما ة قريبة من واقع الطف 

 
يستطيع من  ال

َّ 
 
َّم إيصال الفكرة بشكل أوضح.خللها املعل

َّة القصيرة تعتمد ومن خلل القص َّ
 
ة العروس ة، مثل قص َّاتي َّكتاباته على املباشرة والذ

ه البسيط واستعمال الكلمات البسيطة، وجَُّّحيث يحاول الكاتب إيصال الت َّ العمياء،

تي
 
يحاول نقل األحاسيس  حيث ،للقارئَّ ورسالتهلي للكاتب تعكس اإلحساس األو َّ ال

َّة وكتابتها على األسطر. اخلي َّالد َّ

ة بين اإلنسان اخلي َّالد َّ حاسيسهرة من املجتمع ويكتب األَّن الكاتب يختار ظاإ

َّ ،يحاول إيصال شعوره للقارئَّ وهوونفسه، 
 
كه بحيث أن القارئ وقت القراءة تتمل

تياألحاسيس 
 
َّ ال

 
َّإ. ةللقص َّ كتابته أثناء الكاتب وشعورَّ إحساس كتتمل  يطرح الكاتب ن 

ذيمن الواقع  اموضوع َّ
 
تيالعروس العمياء وَّة قص َّ ،نعيشه مثل ال

 
َّ ال  عنث تتحد 

ذياملجتمع 
 
َّ إلىينظر  ال

 
َّ ٰهذهومثل  ،الجوهر دونَّكل الش

 
اهرة تعتبر منتشرة في الظ

َّواقعنا.

تي تتمي َّ
 
أن   حيث ،ةها سردي َّأن َّ ،ز بها قصص الكاتب د. احمد هيبيومن الخصائص ال

َّالكاتب قلي
 
َّ على يعتمد بل ،ما يستخدم الحوار من خلل كتاباته ل َّإوَّ ،ردالس   ن 

 ،ها تنسجم مع الحدثة وليست منقطعة عن الواقع، وكما أن َّات الكاتب واقعي َّشخصي َّ

َّوال
ُّ
تيغة ل

 
اء يسهل على جميع القر َّوَّ ،يعتمد عليها لغة جميلة وسهلة وقريبة للقارئَّ ال
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 َّ يكونَّ أن بحاجة ليس القارئَّوَّأن يفهموا املغزى والهدف، 
 
َّوحاص ام َّمتعل

 
 ىعل ل

َّ
 

َّ.ةالقص َّ في املوجودة واملصطلحات املعاني فهم يستطيعل هاداتالش

َّومن الن َّ  
ذي وج 

 
َّله قد ال

 
َّكتاباته ومؤل عن  فيهاة، الكلم قصصه تعتبر ذاتي َّ فاته أن 

َّفس وتجارب الن َّالن َّ
 

َّوَّخص، فس والش
 
تي تتكل

 
بل  قليلة، م بضمير هو أو أنتالقصص ال

َّ َّ إن 
 
َّبضمير األنا.م قصص الكاتب تتكل

َّ الكاتب يعتبر َّ من محفوظ ونجيب الجاحظ، جبران، خليل جبران أن 
 

 اتخصي َّالش

تي البارزة
 
 َّ وال

َّخذها مثيت 
 
َّ.(1)ةدبي َّاحية األَّأعلى من الن َّ ل

 الكاتب وأدب األطفال:

ذين أدلو 
 
َّبيعتبر الكاتب من أوائل ال  

غار. فقد أشرف على تحرير دلوهم في الكتابة للص 

َّ
 
َّمجل  

َّغير". وقبلها ألزمه القر َّاملنبر الص َّ"غار هي ة للص   
َّاء بزاوية للص 

 
ة املنبر غار في مجل

ذي وخاض ٰهذه الت َّ ؛)للكبار(
 
جربة مع غيره، من خلل مركز أدب األطفال في حيفا، ال

ت َّع ٰهذا الن َّشج َّ
ُ
اب، حين أشرف على وع من الكتابة، وأذكى روح املنافسة بين الك

َّطباعة وتوزَّ  
َّغار.يع عدد ل بأس به من كتب الص 

ا، احية أيض َّوقد أدلى بدلوه في ٰهذه الن َّ  ل؛ة عن أدب األطفاقدي َّر الكتابة الن َّلم تتأخ َّ

َّ 
 
 ره ملثل ٰهذا األدب.حاد"، عرض من خللها تصوَُّّونشرت بعض مقالته في جريدة "الت

 َّقد اعتمد الكاتب أسلوب القص َّل
 ،ات لألطفالياضي َّة كجزء من أسلوب تعليم الر 

 َّة بعد َّوجعل للقص َّ
َّ ،اي َّا فن  يستطيع قراءتها والستمتاع بها بدون  العادي القارئَّ أي أن 

َّ الجانب الحسابي فيه.بالهتمام 

َّإ َّ ن  فلمعلومة نريد تعليمها  أي   
 
أن ترتكز على معلومات أبسط منها معروفة  ينبغي للط

َّ 
 
َّاته. ي َّل واحدة من يقينلديه، بل تشك لك أن 

ٰ
 َّ ومعنى ذ

 
م ينبغي أن يبدأ تعليمه على املعل

                                                           

كتورَّالمع  محادثة - 1  .هيبي حمدأ دُّ
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َّأرضي َّ
 
َّأالب، من ة مألوفة للط

 
يعرفه ول يألفه.  لما  إلىا جل أن ينتقل به حثيث

ى وَّوالقص َّ َّن كانت قصيرة، إن َّإة وحت   
 َّ إلىي ما تؤد 

 َّ خلق جو 
 
 َّمن األلفة والث

 
م قة بين املعل

َّ
 
َّالب. والط

َّوسيلة ناجحة إليصال املوضوع والهدف الت َّة الكاتب القص َّ يعتبرَّ
 
 ،البعليمي للط

لك 
ٰ
 َّ ،بة لدى األطفالنها من الوسائل املحب َّلكوَّوذ

 
لك تساعد املعل

ٰ
م في إيصاله وبذ

َّ.(1)عليميهدفه الت َّ

  
 نظر 

 
 دريس:ية الكاتب في الت

َّة، والبدء في الت َّأي تبسيط املاد َّ :بسيطالت َّ .2
 
الب، ول دريس من نقطة يعرفها الط

َّيشعر إزاءها بالغرابة أو عدم اليقين. أذكر مث
 
َّ ل

 
َّأ

 
َّننا كطل

 
ول عهدنا ب عرب في أ

َّب ا يمكن ا وعن تفكيرنا، وعم َّات الجامعة غريبة عن َّرياضي َّ الجامعة، شعرنا أن 

َّ 
َّ(2)ته ونقبل به.أن نذو 

َّفتعليم ماد َّ :دريجالت َّ .6
ُّ
 َّة يجب أن يسبقه تعل

تي تعتمد ٰهذه املاد َّ م جميع املواد 
 
ة ال

َّ 
َّا متسلسات كونها موضوع َّياضي َّعليها، وهو ش يء واضح في الر 

 
َّأكثر من غيره.  ل

3. َّ
 
َّ :رغيبالت

 
ا للهتمام، ولو ا ومثير َّا ونافع َّا مهم َّة شيئ َّالب في املاد َّوهو أن يرى الط

َّ
 
َّجعلنا الط َّ الب يحبُّ

 
ذي يتعل

 
اك حاجة مه، أي موضوع، ملا كانت هناملوضوع ال

َّ
ُّ
م لبذل ٰهذا الجهد الكبير في تعليمه كما يحدث اليوم، بل سيقوم هو بتعل

َّاألشياء والبحث عم َّ كن معادلة "الحب 
ٰ
" ٰهذه لم ا ينقصه من معرفة. ول

َّتكتشف بعد. 

َّالت َّ .9  
َّيحد 

 
تي يستطيع فيها الط

 
َّ: وهي املرحلة ال  

ا ي مهام َّالب ويرغب أن يؤد 

َّ َّ ىويتحد 
 
ذي يدرسه، ويجد لذ

 
َّمسائل شائكة في املوضوع ال  

ٰهذه  ة كبيرة في حل 

                                                           
1- kaye7.school.org.il/forum/ahmed_hebe.doc. 

2- http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677. 
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لي أو نطاق أوسع في ها مرحلة اإلبداع، سواء على نطاق أو َّاملسائل وفهمها. إن َّ

َّ  
َّ.(1)مةمراحل متقد 

 

 :املصادر

َّ.هيبي حمدأ الدكتورَّ الكاتب مع ةهاتفي َّ محادثة .2

َّ العلوم وزارة .6
 
 َّ قافةوالث

بجائزة وزير العلوم  الفائزون(. 6111. )ياضةوالر 

َّ
 
 َّوالث

َّبداع األَّياضة في اإلَّقافة والر 
 
َّدبي والث . 6111-2411نوات قافي العربي بين الس 

 (.)معد َّ عمرَّ مصالحة

3. http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677. 

9. kaye7.school.org.il/forum/ahmed_hebe.doc. 

5. www.ahewar.org|m.asp?i=736.  

                                                           

-1 http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677.َّ

http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677؛
http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677؛
http://www.ahewar.org|m.asp/?i=736؛
http://www.ahewar.org|m.asp/?i=736؛
http://cars.alarab.co.il/Article/0000162677؛
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 خاليلة سمهانأ األديبة

 تعليمها تتلق َّ(، 2421) عام الكروم مجد قرية فيخليلة  أسمهان ةالقاص َّ ولدت  

َّ ،القرية مدارس في البتدائي
 
 َّ املدرسة في انويَّوالث

 ثم َّ ؛امةالر َّ قرية في ةراعي َّالز 

 َّ عليمالت َّ قسم في بالعمل التحقت
َّ.بلدتها في الجماهيريَّ املركز في لاملكم 

َّ لتتنق َّ  َّفي عد 
 
 َّة وظائف، منها: معل

 َّمة ابتدائي 
 
َّة، مرك

 
بيبة، مديرة املركز زة عمل الش

َّ
 
َّالث َّقافي، وعملت في بعض الصُّ  

َّن َّحف كالص   
 َّ ارة وكل 

 
 حاد لسنوات مختلفة.العرب والت

وتقوم بتدريس  ،ة لتعليم الكبار في مجد الكروما مديرة للمدرسة املسائي َّوتعمل حالي َّ

لك إلىوهي  ،ةة في املدرسة العدادي َّالكتابة البداعي َّ
ٰ
ة ناشطة في عدد من قيادي َّ ذ

َّاملجالت الجتماعي َّ
 
َّة.دبي َّة األَّقافي َّة والث

 َّ ،ة جوائز ودورات ومنهاعلى عد َّ حاصلة 
 
جائزة  ،2447م" سنة جائزة "أديب/معل

َّفرَُّّالت َّ
 
جائزة كفر قاسم  ،6111مة سنة قافة املقد َّغ واإلبداع من وزير العلوم والث

َّ ادزي َّ توفيق وجائزة ،6119 –ة فضل قص َّألَّ
 
َّ.ثقيفالت َّ ودورات بداعواإلَّ قافةللث

 ةالقاص   إصدارات

َّ ل، دائرةاألو َّ الحصاد -2
 
َّ.2449ة، قافة العربي َّالث

 .2442بيع ومروة العيد، الر َّ عن -6

 .6116فق، رواية قصيرة، الن َّ آخرَّ -3

 .6116ة، ة سياسي َّحامض ول حلو، مجموعة مقالت اجتماعي َّ لَّ -9

 َّالص َّ وحدها -5
َّرخة تمز 

 
 .6117لم، مجموعة قصص، ق الظ

َّ إلىترجمت بعض قصصها  
ُّ
وقصصها عدد من ة، وكتب عن شعرها غة العبري َّالل

َّخاص َّ ،اد العربق َّالنَُّّ َّة في الصُّ
 

 َّحف واملجل
 
َّة.ي َّت املحل

َّأ من   
َّ في نشرها تم َّ" الحزنَّ تحترف ل"امرأة  بعنوان ةقص َّ ةدبي َّاألَّ عمالهاأ هم 

 
 ةمجل

َّ(.2417) عام الجديد
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َّ في كتاباتها التوَّت ثم َّ ت حافةالص 
 

 َّ واملجل
 
َّك يةاملحل

 
َّ واملواكب رقَّالش  

َّ..العرب وكل 

لك ألسمهان
ٰ
َّكتابان لألطفال، هما: كذ

2-  
 
َّسنوات(. 7-5) العيادة في فوفو القط

 سنوات(. 21-2) مىالد   وبيت بيتنا -6

َّ كما ا لها أن  َّ:هي الطبع، تحت كتب 

َّ.الناصرة في طفالاألَّ دبأ مركز صدارإ -السجين البلبل ةقص َّ -2

 .الجلسة رفعت رواية -6

تي ،املساء طيور  رواية -3
 
َّ ال

 
 كفرقاسم. –هيد حصلت على جائزة الش

 ة الواقعي   املدرسة

 وهمومها، ةاليومي َّ الحياة واقع من فكارهاأوَّ مضامينها يتستوح الكاتبة قصص معظم

َّ منها، املرأة يهمَُّّ ما ةخاص َّ ةالجتماعي َّ بالقضايا ملتصقة فهي
 
 بعضب فيها رتتأث

َّ وتامر كإدريس واألجانب العرب ابالكت َّ
 
 َّوالط
َّ.وتولستويَّ وتشيخوف صالح بي 

َّ القصص زوتتمي َّ كما  
 َّ ،نسانياإل بالحس 

َّ زهاوتمي 
ُّ
َّ البسيطة غةالل

 
 سلوبواألَّ فةاملكث

َّ َّ.لاملفص َّ الوصفي رديالس 

ات تنبض بالحياة، لذا اعتبرت ة وشخصي َّمعظم القصص ومضات حي َّ في نلمس 

َّ ةالواقعي َّ ةالكاتبة منتمية إلى املدرس تي تهتم بأدق 
 
َّ ال

 
ات وتصوير خصي َّتفاصيل الش

َّفغالب َّ ،حاسيسهم وعاداتهمأ ، ةث عنه بجرأا ما كانت تضع يدها على الجرح وتتحد 

ا ما تطرح قضايا َّجل والوطن عن قرب.والر ََّّةاملرأَّفكثير 

بت
 
 املوضوع قائلة: ٰهذاخاليلة على  أسمهانة القاص   عق

ه رصد بل تأتأه ألن َّ ،كتبهأات ما خصوصي َّحدى إوٰهذه  ة،املوارب إلىني ل أميل ن َّإ)

تي في النَُّّ ةتبدو واضح ةقطوٰهذه النَُّّ ،اس البسطاءلهواجس الن َّ
 
على  ؛كتبهاأصوص ال
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َّ  
حاول استعمال الكلمات أل  ة،بسيط ةممتنع ةسهل ةكتب بطريقأنا أي املستوى الفن 

يقاع إكتب على أفأنا  ،ةنشاء من خلل كتاباتي القصصي َّطيل في اإلأانة ول ن َّالر َّ

َّصرار ومباشرة(.إة بومانسي َّالحنين والرَُّّ

 ةالسياسي   املواقف

عيد على ،هنالك العديد من القصص ياس ي، الص   
َّ الس 

 
تي استندت فيها الش

 
 ةخصي َّال

في كتاب الحصاد  "ل تحترف الحزنَّ أةامرَّ"ة مثل قص َّ ،على الحدث ةللقص َّ ةاملحوري َّ

َّو َّاألَّ
 

َّن يلمس تفصيأالقارئ َّيستطيع ةاملحوري َّ ةخصي َّل، فٰهذه الش
 
ا لحياة دقيق َّ ل

َّ.ةاملناضل ةالفلسطيني َّ ةوهي املرأ ة،امرأ

لك
ٰ
 َّ ةرخوحدها الص َّ"في كتاب  وكذ

َّتمز 
 
في ٰهذه  ةاملركزي َّ ةوهو عنوان القص َّ "لمق الظ

َّحيث تتحر َّ ،ةاملجموع
 

َّ ةات في ٰهذه القص َّخصي َّك الش ومكان غير  دفي زمان غير محد 

َّإ ،دمحد َّ
 

َّ ل
َ
َّأ نة يريدها القارئ، فالكاتبة تكتفي هنا األحداث تعطي حقائق معي َّ ن 

َّ
 

َّحداث كما وقعت.ات واألَّخصي َّبتقديم الش

 
 

  خاليلة أسمهان كتابات في اتخصي  الش

 أدوارهما اختالف مع جلوالر   املرأة

ة املرأة نموذجأ قليدي 
 
 :الت

تيماذج للمرأة حد الن َّأهو  
 
موذج نقت له الكاتبة في كثير من قصصها، وهو األَّتطر َّ ال

َّ
 
لكشمل بأا من غيره، وَّكثر ظهور َّر واألاملسط

ٰ
 َّن َّإنموذجي املرأة والرجل، أ ذ

 
ل ه متمث

تية قليدي َّباملرأة الت َّ
 
َّن َّأقاليد الجتماعية، وصورتها بتخضع للعادات والت َّ ال من  ها تحدُّ

َّ 
 َّة )وحدها الص َّقص َّ فية )مطيعة( في شخصي َّ تها كماي َّحر 

َّرخة تمز 
 
رتها لم(، وصو َّق الظ

َّاألَّ ٰهذاف ،ةيجابي َّها البسيطة اإلَّن َّأب
 
 َّنموذج الط
َّي   

ذيي ب القلب واملضح 
 
كثرت من أ ال

َّجل القوي ( مثة )الر َّا في قص َّم َّأ .صصها وكتاباتهاقوصفه الكاتبة في 
 
ورت فقد ص َّ ل
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َّ َّم األَّة في عدم تفهَُّّلبي َّاملرأة الس   
نموذج األَّ ٰهذا، وَّوعدم إعارتها أي  انتباه ملشاعر ابنتها م 

َّادر الوجود في قصصها.الن َّ

فة املرأة
 
رة-املثق  

 املتحر 

 َّأ  
 َّفي كثير من قصص املجموعة )وحدها الص َّ نموذج ظهر بشكل جلي 

ق رخة تمز 

َّ
 
ة املعارضة حيث تصف حال املرأة القوي َّ "،ه البديلكأن َّ"ة ة في قص َّلم( وخاص َّالظ

َّ
ُّ
َّللضطهاد والذ  

تي، ل 
 
َّدرجة الت َّ إلىة بكامل صورها، ترفض حياة العبودي َّ ال  

 
ي عن خل

َّ 
 َّأمن  املال والعز 

َّتها، ي َّجل حر 
ٰ
َّل لك كن 

ٰ
نموذج يقتصر على عدد قليل من القصص، األَّ ذ

َّأ حيث تية هي املرأة التقليدي َّ ن 
 
َّسمهان.أ ديبةتطغى في كتابات األَّ ال

 الحبيب جلالر  

ذينموذج األَّ وهوَّ 
 
َّصظهر في بعض قص ال  

فهي ل تلومه  ،له ها، وكانت شديدة الحب 

َّو استغلله لها، بل تحبَُّّأعلى هجرانه  ذينموذج وهو األَّ ،عمىاألَّ ه الحب 
 
َّ ال  يحبُّ

َّ  
ذينموذج ي، ليس كاألَّبشكل جد 

 
َّ ال َّأمن  يحبُّ

 
شباعها حيث تمقته إوَّهوة جل الش

َّالكاتبة.

 خاأل  جلالر  

 َّوحدها الص َّ"ة ة في قص َّخاص َّ ويظهرَّ 
َّرخة تمز 

 
كن َّ"، لمق الظ

ٰ
ا ا وسلطوي َّيكون سلبي َّ هل

َّ إلى  
كن َّ ،ذيلةكبير، ل يرى عيوب نفسه ويسمح لها بالر َّ حد 

ٰ
تيخته يأباها ألَّ هل

 
قتلها  ال

ا بعد  َّأظلم 
ُّ

ذيناني األَّفهو  أخطأت.ها ن َّأكوك في ن راودته الش
 
وامر فحسب، يعطي األَّ ال

ة خوة في القص َّات اإلَّحد شخصي َّأيجابي في إخر آظهار جانب إغم من محاولة بالر َّ

َّاته تطغى على الحسنات.ن سلبي َّأل إ ،ذاتها
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  جلالر  
 
 فاملوظ

َّ مضطهد نموذجأ وهو   
جازة إ) ةقص َّ في وصفته كما وطاعة، خلصإب دوره ييؤد 

َّ(ةاضطراري َّ

لبي-املسؤول جلالر     الس 

سمهان خليلة في كتاباتها، حيث يظهر في أا تذكره خرى تختلف عم َّأة شخصي َّ نراه 

ذير بانه القذر القاس ي ويصو َّ "فقخر الن َّآ"رواية 
 
خرين بغلظة يتعامل مع اآلَّ ال

َّ
 

َّيخفيه.ه يبدي ما ل ن َّأات، كما كلي َّوكراهية، متناقض مع ذاته ويحب الش

 املغترب  جلالر  

 َّ فهو القصص، بعض في تفاصيله قائبدق يظهر
 
 مجتمعه بناءأ من كبيرة شريحة ليمث

ذين
 
و يلتزمون البقاء أ ،البلد إلىويحضرون زوجاتهم  ،ةوروبي َّأيدرسون في دول  كال

َّ َّ معهن  كن، في بلدهن 
ٰ
َّأ ل ذين ٰهؤلء فيما تنقده الكاتبة  شد 

 
ع متَُّّيقضون وقتهم بالت َّ ال

ا. هم ملئكة وقد حق َّويعودون وكأن َّ ،باع غرائزهمإشوَّ ا عظيم  َّقوا نصر 

 جل مقابل الر   املرأة

نموذج أاه مع ذا قارن َّإنموذج املرأة بشكل كبير أقصص الكاتبة على ذكر  ترتكزَّ  

َّأة جل، وخاص َّالر َّ نثى أوكونها  ،ضواء على املرأةسمهان خليلة تقصد تسليط األَّأ ن 

 َّاألَّ ٰهذاها مطلعة على ن َّإف
 
َّساء بأن َّنموذج عن قرب، وكما هو معروف عن الن قادرات  هن 

َّ  
كننثى، أ على تحليل املشاعر ومعرفة ما يدور داخل كل 

ٰ
َّ ل  َّقدرة الس 

سمهان أدة ي 

لكخليلة على 
ٰ
 َّفاقت الكثيرات، أل ذ

 
َّن َّأي ملست من كتاباتها بن  

 
لع على شريحة ها على اط

ئككبيرة من 
ٰ
 َّ أول

 
َّوقادرة على الخوض في شخصي َّ ،ساءالن ما  ٰهذابشكل عميق، وَّ اتهن 

َّ ٰهذه إلىل يحسنه الغير  َّرجة.الد 
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لكمن  غمبالر َّ  
ٰ
 َّ ،ذ

ات و القاص َّأجل كما بعض الكاتبات نموذج الر َّأش فهي لم تهم 

َّ 
 
َّأورة للقارئ على بت الصَُّّات فقر َّي َّاملحل َّالر َّ ن  َّوظالم. جل سلطوي 

  األسلوب
 
 غةوالل

َّأ ءاالواضح للقر َّ من  َّأسلوب الكاتبة هو أ ن   َّسلوب الس 
ب هل املمتنع، حيث تقر 

َّحيان َّأوتكتب  ،ورة للقارئ بشكل كبيرالصَُّّ كن َّ ،حد املواضيعأع عن ا بتوسُّ
ٰ
 جانب في هال

لك، إلى، ول تميل ةاناستعمال الكلمات الرن َّ تحاولَّ ل تختصر، خرآ
ٰ
 ل هان َّأ كما ذ

َّ.كتاباتها خلل من نشاءاإل في تطيل

لكمن  غمبالر َّ 
ٰ
 َّ ،ذ

 َّي َّتحاول الكتابة بلغة فن 
ل على القارئ البسيط ة بسيطة تسه 

َّ 
 
َّالفهم، وترغ

 
ه في شويق في نفسه، فهي تتوج َّبه في املتابعة وتستحوذ على عنصر الت

حليل الكثير من الت َّ إلىبناء مجتمعها، ليسوا بحاجة أشريحة بسيطة من  إلىقصصها 

َّ
 
 َّن َّا ألعتبره ضعف َّأ ٰهذاة من اجل فهمها، وَّبات الكلمي َّوتفكيك املرك

ش شريحة ل ها تهم 

َّاأل املستوىَّاء ذوي بأس بها من القر َّ
ُّ
ذينا ع َّكثر ترف

 
َّ ال  

َّ استعمال لونَّيفض   
 ناتاملحس 

َّ
 
تي ،عبةالص َّ ةفظي َّالل

 
َّ وال َّل اى قوي َّتترك في مسامعهم صد  ة استعصائها، حيث شد 

َّ ٰهذاسمهان خليلة بأكبر من كتابات أيجدون بها متعة 
 

َّكل.الش

: ذكرتحيث  "ةشمس جديد"ة ة في نصوصها كما في قص َّالكاتبة لغة شعري َّ تدمج  

ذي"ويل لقلبي 
 
َّ –رؤية نسري  إلىا ينفطر انتظار َّ ال

 
َّسر املشتاق للفضاء واالن ماء لس 

َّ.حبة"الر َّ

هجة الكاتبة تدمج ما اكثير َّ 
 
لك ة،العامي َّ الل

ٰ
ب من قرَُّّبهدف توضيح املفهوم والت َّ وذ

رخة وحدها الص َّ"ة مثل قولها في قص َّ ،ة مطلقةة بواقعي َّة، حيث تظهر القص َّالواقعي َّ

َّ 
َّتمز 

 
َّ"لمق الظ  

 
ي فيه روح ال بضحك مع البنت عينك... عينك شو يعني : "ما بخل

َّ"ٰهذا؟
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َّة ذاتها تدخل األَّوفي القص َّ 
 

َّة مثعبي َّمثال الش
 
َّ في قولها: ل  -دشارة -حك بل سبب "الض 

َّ 
 
َّ .ة أدب"وقل

 َّ  ةفاء واقعي َّإض إلىتهدف  ،مثال املتداولة واملألوفة في مجتمعنا العربياألَّ ٰهذهمثل  إن 

 َّتة القص َّ لىع
َّجعله مندمج َّتحداث وَّاألَّ منب القارئ قر 

 
ا حيان َّأات وَّخصي َّا مع الش

َّأكما   يتماهى معها. ذكر كمثال أوَّ ،سلوب الحوار في جرأة ومباشرةأالكاتبة تدخل  ن 

َّ:ة الحاجزقولها في قص َّ

لك؟ل تساعدني في  ستريح.. فلَمَّأن أما دمت تريد  -"
ٰ
ويعجب لكلمها القليل  ذ

ذي
 
 َّ ال

َّثت لساعات: ها تحد َّواحتجاجه كأن َّك غضبه يحر 

َّساعدك؟..." أ بماذا -

َّأالحوار يكسر  ٰهذا    َّا للقص َّا يعطي تشويق َّرد مم َّسلوب الس 
ب واقعها من ة ويقر 

َّالقارئ.

َّإ  َّ إلىالكاتبة تهدف  ن   
َّغوص القارئ في نص 

ُّ
غة ها الواقعي، لذا تكون قريبة من الل

كن َّواملواضيع املباشرة، 
ٰ
ذياألمر  ،صريحة والت َّقريري َّتقع في براثن الت َّا حيان َّأ هال

 
 يضرَُّّ ال

َّة حدثها.ة وبانسيابي َّبالقص َّ

 َّأتمتاز ب فالكاتبة
ذيلقائي سلوبها العفوي والت 

 
ه قريب من ن َّألَّ ايجابي َّإيعتبره كثيرون  ال

َّإ ،القارئَّ
 

َّأ ل َّه عدم الت َّفين يرون يخرَّآ ن 
ُّ
ن من استعمال املصطلحات والكلمات مك

تيعبة الص َّ
 
َّفكير بها ومحاولة ربطها مع سابقها لستنباط معانيها.تشغل القارئ بالت َّ ال

 (والعيد ومروة بيعالر  )عن  مجموعة في الكاتبة أسلوب

فالقارئ  "،بيع ومروة والعيدعن الر َّ"خر للكاتبة يظهر في مجموعة آسلوب أهناك   

َّأاملجموعة تنتابه  ٰهذهل  
مختلفة في متابعته للمقطوعات  فكارَّأدة وَّحاسيس متعد 

َّ
 
تية والقصص عليمي َّوحات الت َّوالل

 
تحويها، فيحاول تفسير ما يربطها ببعضها  ال

َّالبعض.
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ما يطرح  ٰهذاغيير، وَّع والت َّينوَّالت َّ إلىاملجموعة  ٰهذهفقد هدفت الكاتبة من دلئل   

ا حول األَّ تية ساليب القصصي َّاستفهام 
 
َّ ال

 
 َّاستغلل األَّبعها الكاتبة في تت

ة ي َّدوات الفن 

َّاملتلحمة لتقديم الفكرة للقارئ.

َّ لكم وضحنوس 
 
 َّ هافي ةاملركزي َّ واملحاورَّ املجموعة باتمرك

 
َّ:اليةالت َّ باملواضيع لةاملتمث

 َّامل غير-العانس الفتاة -2
َّ."ذكريات"للعانس  في مباشر بشكل وتظهر :جةتزو 

 فهو ذيلة،الر َّ في ومغامراته جلالر َّ ةقضي َّ تطرح "القويَّ جلالر َّسقوط " ةقص َّ ففي  

 َّأ حرمة نتهاكلَّ استعداد على
َّ لنفسه ويعطي تعجبه، فتاة ي 

 
لك ةرعي َّالش

ٰ
كونه  ،لذ

َّمسؤوَّ
 
َّ ل

 
َّ ،ن قاصراتتي معظمه َّعن مجموعة الفتيات الل الحاجة  ودفعتهن 

َّوظروف الحياة القاسية للعمل في قطف الخضار، مستغ
 
َّ ل للعتداء  وجوده معهن 

تي ،على البنت الفقيرة
 
َّهار، ألَّها ولم ترحمها في العمل طول الن َّمَُّّألم تفهمها  ال ب األَّ ن 

َّ
 
رد( اولةغير مسؤول ومنغمس في القمار ولعب الط

 
خوة ، والبيت بما فيه اإلَّ)الن

َّإمصروف ل يمكن جمعه  إلىبحاجة 
 

َّخت املسكينة. عن طريق تلك األَّل

لكالعمل، دون مبالة ل إلىمع لبنتها وتدفع بها ل تست مَُّّاألَّف لذا  
ٰ
ذيجل الر َّ ذ

 
 ال

َّزهرة البنت الفقيرة. عرف نقطة ضعفها واستغل َّ

َّأنرى     َّ ،له تستسلم ٰهذهزهرة  ن 
َّتهاية وفي الن   

ثر إ ،صابته وموته فيما بعدإ إلىي ؤد 

َّإحد أضه لحادث دهس، ولم يبق تعرَُّّ
 

ن يموت كي يرتاح من العذاب أ له ا دعل

ذي
 
ىصابته، إعاشه بعد  ال َّى املوت..هو نفسه تمن َّ حت 

َّ دونَّ يموت نراه لذا   َّأ تموت كما امحتقر َّ مات بل ،بكاء وأ فتأسُّ  على ةداب َّ يُّ

لك ..رضاألَّ
ٰ
 َّالر َّ ذ

 
َّا.حد اهتمام َّأن يعيره أيموت دون  ط القويَُّّجل املتسل

ذينموذج املترف األَّ ٰهذاوء على رادت الكاتبة تسليط الض َّأهنا    
 
ه نفسه تهمَُّّ ال

 إلىالوقت ذاته لفتت الكاتبة انتباهنا  فيولده، وكثر من توفير لقمة العيش ألَّأ
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َّ ٰهذا إلىم حق ابنتها، ودفعها همال األَّإ
ُّ
روف ولكي تعيل العمل بسبب صعوبة الظ

لكغم من عدم كون طفالها، بالر َّأ
ٰ
َّا.ا منطقي َّدافع َّ ذ

َّن َّأة وخاص َّ ،نة وسرور ملوت شاهرة بشماتة معي َّوتنتهي القص َّ 
 
ب قبل موته، ه تعذ

َّأهم واألَّ َّأ ن  َّأمره ألَّ ا لم يهتم َّحد 
 
َّإليس  ٰهذام ملوته، وَّو يتأل

 
فعاله أبا له على ا عق َّل

َّ
 

َّتي يعملن عنده.واستغلله للقاصرات الل

َّإقول للالكاتبة  تهدف رادتها تقوم إها بن َّإف ،منزلتها ودافعهاا كانت ي َّأ ةالفتا ن 

أي رفضها ستطيعت من وهي ٰهذه،مة بالعلقات املحر َّ َّ.عنها والن 

 وعواطفها، منصبها بين املديرة طتتخب َّ حيث)املديرة(،  ةقص َّ في خرآ صراع يظهر

 وتجاهلها عملها، مكان تجاه عمالهاأوَّ مسؤولياتها من للهاربة بملذ أشبه ةفالقص َّ

َّ .نوثتهاألَّ

 َّإة بتبدأ القص َّ 
ذيس عجاب املديرة باملدر 

 
هما يورغم تقارب عمرَّ ،يعمل عندها ال

َّإ
 

َّل
َ
َّأ ذية، وفي الوقت همي َّأاختلف املناصب يبقى ذا  ن 

 
َّ ال ه ليصارحها في تستعدُّ

َّ 
لكف له وتتله َّبحب 

ٰ
كن َّن يخطب، أر ه قر َّن َّأخبرها أن أبعد  ،بشوقَّ ذ

ٰ
يواصل  هل

تيحديثه عن الفتاة 
 
 َّقر َّ ال

َّا.يض َّأسة ر خطبتها وهي مدر 

َّ َّ إن 
 
ذيوَّ ،ذاٰهَّشويق عنصر الت

 
 َّات َّ ال

ا للمتابعة، ف َّبعته الكاتبة، يجعل القارئ متله 

تية، ة القص َّوينخرط في رومانسي َّ
 
 َّ ال

تيموقف املديرة  في ظهرت بشكل جلي 
 
تبدو  ال

كن ،قاسية
ٰ
ة، عاطفة خفي َّ تذا ةرومانسي َّ ةنسانإاتها القسوة تحمل في طي َّ ٰهذه ل

َّإاملديرة كانت  ىجربة، الت َّ ٰهذهن تعيش كغيرها أى وتتمن َّ نسانة كغيرها تحبُّ لو  حت 

َّ 
َّلبة.ية بثوب القسوة والص َّكانت متخف 

تيتها يظهر تناقض املديرة ما بين شخصي َّ األمر ٰهذا
 
فكارها أاتها وَّتعكس مسؤولي َّ ال

 َّتالعمل  فيحلمها، فواقعها أوَّ
 َّقزه المي 

َّإة ي َّسوة والجد 
 

 إلىحلمها تتحول أ فيها ن َّأ ل
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 َّأناقض زاد من صراعها وَّالت َّ ٰهذاة عاشقة، امرأة رومانسي َّ
ها خذ يزيد من حب 

كن َّ ،ويشعله
ٰ
َّ.غيرها فتاة لخطبة منها املساعدة املعشوقَّ بطلب ينطفئ فجأة هل

ا خر للكاتبةآا فهي تعرض جانب َّ "ةوفي َّ"ة م قص َّأ "املديرة"ة في قص َّ ٰهذا كان   وموقف 

 َّأه منتهدف 
 
َّأر بن تذك  َّ "ةوفي َّ" ن 

فريق  إلى جة من رجل معاق تنضمَُّّاملرأة املتزو 

َّأالعوانس، بل هي  امتة دون تعاسة بسبب صبرها على زوجها وخدمته الص َّ شدُّ

َّة.شباع احياجاتها العاطفي َّإو أ ءن يستطيع تقديم ش يأودون  ،مقابل

فهي تحاول لفت  ،خر في كتابات الكاتبةآهنا يظهر عنصر  :الوحيد عزباأل  جلالر   -6

َّأ إلىائها انتباه قر َّ لكجل كالر َّ ن 
ٰ
غم بالر َّ ،ة في كتاباتها وليس املرأة فقطهمي َّأله  ذ

َّأن تقول بأتحاول  ٰهذاع على معظم كتاباتها، وبمن كونها تترب َّ قصصها ليست  ن 

 َّذات طابع ن َّ
َّإ ،محض سوي 

 
َّأ ل لكن يعارضونها في يكثيرَّ ن 

ٰ
 .ذ

ذي "دريسإ"عزب جل الوحيد األَّالر َّ لٰهذا انموذج َّأ الكاتبة تعرض
 
ذان أينتظر  ال

 ،ماسكويخلو بيته من الحركة والت َّ ،ولدأفطار وحده دون عائلة ول املغرب لإلَّ

ذية خاص َّ
 
تيام رمضان ي َّأيظهر في  ال

 
 َّ ال

َّتمي 
 
و الجمعة( في مصطلحات أمة زها )الل

َّسمهان.أبلدة الكاتبة  ،هل قرية مجد الكرومأ

َّأوهي  ،رسال صحن ملفوفإحدى الجارات بإ تقوم
 

مال، كلة متادولة في قرى الش

ائمين، فالكاتبة على صحن ملفوف، ل على وليمة فاخرة كما وليمة الص َّ  يفطروَّ

َّه وحيد ومختلف.ن َّأنموذج باألَّ ٰهذان تظهر أحاله وتحاول بترأف 

َّالكتابة عن األَّ في الكاتبة خاضت :طفالاأل  -3 ة مت مجموعة قصصي َّطفال، حيث قد 

تيربعة( أة )صرنا طفال، كقص َّاألَّ عنها فيث تتحد َّ
 
َّ ال حيث  ها عن بكرفيث تتحد 

َّأه مَُّّأ ستنجب
 
 َّألَّطفال في املستشفى عند زيارته ا، فيلفت انتباهه عالم األَّخ

َّه. م 

َّأسمهان خليلة أتحاول      
 
ته ما يدور في شخصي َّ وتعرض كل َّ ،فلن تتماهى مع الط

َّ ،فكارأمن   
َّأحة بها موض   

 
 إلى خر وينضمَُّّآفل عندما سيأتي طفل حاسيس الط
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َّأعائلته، ومن املمكن  ها ن َّأا علم َّ ،ةالقص َّ ٰهذهث عن عائلتها في ن تكون الكاتبة تتحد 

َّولد.أربعة ألَّ م َّأ

َّ ءعالم الطفل امللي إلىا يض َّأظر تلفت الن َّ  
 
كطرح  ،فكار املختلفةساؤلت واألَّبالت

َّ نيأسؤال من   
 
 َّأفل؟ وكيف يخرج من بطن يأتي الط

َّي؟م 

  َّ  
َّ ٰهذه مع كل 

 
َّإ ،ساؤلتالت

 
َّأل

 
َّن هناك سؤاا

 
خر مختلف، وهو كيف ستكون آ ل

سئلة أ ٰهذه غير؟ فكلَُّّخي الص َّأتي أوكيف سيكون الهتمام بي عندما ي ،منزلتي

َّأيمكن   
 
كن َّالعائلة،  إلىم شخص جديد وَّفل مع قدن يطرحها الط

ٰ
 َّ في هل

هاية الن 

َّيحاول الت َّ
 
خر آن يشاركه طفل أه من املمكن ن َّأ ويقتنع ،رف الجديدأقلم مع الظ

ذيغراضه، فهو سيبقى الكبير ألعابه وَّأب
 
 خيه.أواملتعاطف مع  ءيتقن كل ش ي ال

 ..خاليلة سمهانأ كتابات خالصة

ن تأبه لردود الفعل، أدون  ،جرأة الكاتبة بشكل كبير في بعض القصص تظهرَّ -2

ذيجرأة مستهترة من الكبت ب ،ايض َّأ الحيان بعض في وتطرح موضوع الجنس
 
 ال

َّنثى.خ على األَّو األَّأب يفرضه األَّ

َّ ورةوالصَُّّ ةكالقص َّ ،لونَّ من كثرأ كتابة في خليلة سمهانأ نجحت -6
 
.. وحةوالل

 طفاللألَّ فكتبت ،مجتمعها في شريحة من كثرأل كتاباتها في هتتوج َّ نأ واستطاعت

 ..جلوللر َّ للمرأة ،وللكبار

 معاناتها ذاكرة ،مجتمعنا في ةالفلسطيني َّ املرأة صوت توصل نأ الكاتبة حاولت -3

 َّاملغير  املرأة ةوخاص َّ
 
تيمة تعل

 
َّمن العادات والت َّ عانت ال

ُّ
العنصر ط قاليد وتسل

َّ
ُّ
لككوري عليها، وكالذ

ٰ
تياملرأة الفقيرة  ذ

 
ىحمة ل من املجتمع ول ل تجد الر َّ ال  حت 

 هل.من األَّ

9- َّ
 
َّة املرأة في املجتمع العربي الفلسطيني.دوني َّ لىعوء الض َّ طتسل



 41 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

 املصادر

2َّ.ط. والعيد ومروة بيعالر   عنسمهان. أ خليلة، -2
 
قافة . مجد الكروم: دائرة الث

َّ.2442ة، العربي َّ

2َّ.ط. النفق خرآسمهان. أ خليلة، -6
 
 .6116ة، قافة العربي َّ. مجد الكروم: دائرة الث

2َّ.ط. ل و  األ  الحصاد. أسمهان خليلة، -3
 
ة، قافة العربي َّ. مجد الكروم: دائرة الث

2449. 

   رخةالص   وحدها. أسمهان خليلة، -9
  ق تمز 

 
َّالمالظ

 
رجمة . شفاعمرو: دار املشرق للت

َّ  
 
َّوالط

 
 .6117شر، باعة والن

َّحلو وال حامض ال. أسمهان خليلة، -5
 
 .6116ة، قافة العربي َّ. د.م: دائرة الث

: جلويوت كيبوتس .3.طدب العربي، عالم األ أ موسوعةكمال قاسم.  فرهود، -2

َّ مكتبة  
 .ت.د ش يء، كل 

 .2417شفاعمرو: دار املشرق،  .ثارآو  تراجمشموئيل وعباس ي، محمود.  موريه، -7

   روحمن جريدة بانوراما.  مقال -1
  خالل من تنفجر الواقع على دةمتمر 

 
  الن

 ،ص 

 .9.1.2449ربعاء األَّ

 َّ مقال -4
 
 حاد، من جريدة الت

 
   داعياتالت

 وحدها ةقص   في ةاالجتماعي   ةالجنسي 

   رخةالص  
  ق تمز 

 
 .7.9.6111الثنين  ،المالظ

  العلوم وزير بجائزة الفائزونمصالحة،  عمرَّ -21
 
   قافةالث

. د.م: وزارة ياضةوالر 

َّ
 
 َّالعلوم الث

 .6111ياضة، قافة والر 

َّك َّ -22
   ةالعربي   ةالقص  جميل.  اني،ت 

 
َّ مطبعة .م:د. سرائيلإ في ةسائي  الن  

 
يرة، الط

6116. 

 .خليلة أسمهان ةالقاص َّ مع ةشخصي َّ مقابلة -26

َّ
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 ةإغباري   كامل أيمن األديب

  
  يرةالس 

 
 :اتيةالذ

َّ  
2421َّالفحم سنة ) مواليد أم 

 
 َّانوي َّ(. أنهى الث

 
 ة في حيفا، ثم َّة األرثوذكسي َّي َّة في الكل

فس واألدب اإلنجليزي في جامعة حيفا، حصل على درجة البكالوريوس في علم الن َّ

ة في القدس، ودرجة املاجستير وعلى درجة املاجستير في علم اإلجرام في الجامعة العبري َّ

َّ
 
َّالث

 
َّاني في موضوع التـ َّطوير الجماهيري، أما الدُّ  

ياسات كتوراه فقد كانت في الس 

َّ
 
َّوالنـ

 
َّظريـ

 
َّة التـ

 
لك بين أعوام  ،ة في جامعة ولية بنسلفانيا في أمريكاربويـ

ٰ
ى  6113وذ وحت 

6112َّ
ُّ
رجم بعض شعره لل

ُ
َّ. تـ

 
 َّة واإلنجليزي َّوالعبري َّ ةغات األملانيـ

يشة ورضوان، ة. )الر 

6111)َّ

 َّ
 
ـ  َّيعمل حالي 

 
ا في جامعة حيفا وكل َّة "بيت بيرل"..ي َّا محاضر 

   األعمال
 

 :ةعري  الش

َّ تناثرُتَّ - َّ(.2447) أحد يجمعني ل أن وأحبُّ

َّ.األبيض الغراب -

َّ.أن يمكن كان -

 :ةاملسرحي   األعمال

َّ(.6115) العينين بياض(، 6113) الحافلة-

 :أخرى  أعمال

De-imagining the Global: Framing Globalization in the Social Studies 

Education in the U.S. 

تياملواضيع  أهم  
 
 يتطر   ال

 
 اعر:ق إليها الش

َّ" دموالن َّ"الحزن   في القصائد من كثير في الهاجسان وٰهذان الحالتان هاتان دتتجس 

َّ لدى فيرتسم الحزن، اأم َّ. عديدة صورَّ
 

َّ:عنه يقولَّ حيث دواء اعرالش
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َّأَدُعُه " 
ُّ
َّ."زنَّوح ألت َّمصب الرَُّّ إلىذ يسقطني بتلذ

َّة:مدى بعيد من العبثي َّ إلىتصل رؤية الحزن  وقد

ا نحزن/ ما دامت الن َّ" 
 
ا نفرح/ وعبث

 
ام اس/ وما دامت األي َّاس هي الن َّعبث

ام/ فاحذر الوحدة/ احذر الوحدة/ أنا ليمينك ما دام الحزن هي األي َّ

َّ."يجمعنا

ذيبواعث الحزن فمنها الوداع  اأم َّ
 
ذير، اإلحساس بالفقدان يتكر َّ ال

 
 يستيقظ ال

ا، ا الحزنَّ يكونَّ وقد. والوحشة والوحدة يانع  َّ:ناعم 

 "َّ  
َّالليلة فوق مراياك. ٰهذهي ألراك/ وأقول/ ما أنعم الحزن فدعني يا شعر أقترب من 

َّ."قلبي كثير علي َّ 

َّ:الحزنَّ يستعذب وهو

َّ ل يخيفني موج ولَّ"  َّفريرعبني مطر/ كأني على خشب الحزن استعذب الس 

 َّ َّ."البكاء عن رجل يحبُّ

َّيتمثل الحزن في عناوين القصائد:  بل

 -َّ َّالبكاء عن رجل يحبُّ

َّالعصافير تدخل فضاء الكآبة- 

َّ.حزين صديق عن-

َّ:يتساءل إذ ن،فيتلو َّ دمالن َّ أما

َّا لون الن َّهل حق َّ"   
 
َّ."كرياتدم كالذ

َّاملقارنة: بٰهذه يفاجئنا أو

َّدمنبوءة خضراء كالن َّ" 

َّحي رجل عن َّ.البكاء بُّ
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دم د والن  ا يتجس  َّ:اسوي َّ بشر 

ا.استيقظ الن َّ"  َّدم رشيق 

َّ."عن رجل يجب البكاء 

َّ:دموالن َّ

اإذرف "  َّ."رباكه حرير 

َّ:و

ا"  َّنسيم 

َّغطائه تحت دمالن َّ انسرب

ى َّ."عاستنام األسئلة على سطح النَُّّ حت 

اوالن َّ والحزنَّ دم إدراك الحياة، فالن َّ ٰهذهفس ي في وازن الن َّمن البواعث على الت َّ دم مع 

نتهز، والن َّ
ُ
دم توأم متأخر لهفوة أو خطأ يرتكبه املرء، أو إضاعة لفرصة تتاح ول ت

َّالحزن.

َّ يسميه ما استقصاء نحاولَّ عندما
 

 النار تسالي عن القصيدة في بالهوايات، اعرالش

 َّ وهوايات
َّ:اليةالت َّ القائمة نجد يحالر 

َّ.الصغيرة املنافي اكتساب .2

 .الحزنَّ اختراق .6

َّ أن .3  
 املطر يعتده لم ما ييغن 

ىأسباب للوداع  اختراع .9  ُيبكي. حت 

 .يذبح ول يوقظ ل الجرح ألن دمالن َّ مع الحنين اقتسام .5

َّ وهي .2
ُّ
َّ. فسالن َّ أقاليم في رحلت هاكل

 
 نوافذ أن ويرىَّ املوصد، للباب يرتاح اعرفالش

َّوينطوي  ..تؤذيه أن تصرَُّّ  َّ في ذاته عوالم يرتاد البيض، تائربالس 
 :كالحلم جو 

ََّّ



 45 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّصديقي يا" 

َّاألشياء تختبر بالحلم

َّ"عن صديق حزين 

  أسلوب
 

 :اعرالش

َّ
 

َّ اعرَّالش  
َّيحسن إتقان كيمياء الكلمات في الص   

 
سواء على صعيد  ،ةعري َّياغة الش

َّالعبارة/ الصَُّّ  
 

َّورة: فعلى صعيد العبارة/ الصَُّّحبة. ة الر َّعري َّورة أو الجملة الش

 "َّ  
تبعثرك نلتئم/ أحتاج ألف  إلى نيم َّـل/ ذاذللر َّ جنازةالحبر انهمرت/  في مهب 

ىشتاء  َّأنساك/ ألحب َّ حت  ا يشتدُّ ا آلخر الد َّ ك أكثر/ غياب  ا/ وهبوب  معة/ ورد 

ا تشرب  َّ نبيذ من قدح 
 
 بضالن َّ أوحشك/ األسرار من وقدحين سيانالن

َّ".مداخلهم على املسكوب بكائك رائحة عن وتكشف/ قلب بل وصرت

َّ:حبةالر َّ الجملة صعيد وعلى

َّ كلَُّّ   
َّ كتابة عن الحب   

العمر لن يكفي لتهيج لغة  ./ كلَُّّ./عجز عن الحب 

َّ 
َّاملوج/ فأسئلة البحر ل تجاب/ والر  عت على صهوتها ض/ إذا تمن َّيح ل ترو 

َّ َّ".حاب/ عن صديق حزينكناية الس 

َّ نلحظ َّ أن 
 

 َّ وما املفارقة يعتمد اعرالش
 وراء وتنطويَّ. ومقابلة طباق من عنها ريعب 

َّ املفارقة  
 
َّ.تضافرها أو األضداد صراع ترىَّ ة،ديالكتيكي َّ رؤية عادة، باق،والط

َّالقبيل قوله: ٰهذا ومن

 "َّ 
ة عنيفة وقسوة لي 

 
َّرق أن ل يجمعني  نة/ تبتعدين: تقتربين/ تناثرت وأحبُّ

ا عندها وتعال خذني/ قو َّ ته في ضعفه/ هواية هي إذن أن أحد/ دعني أبد 

َّ َّ ".املوت/ وأنت عاشق الحياة/ وأن تلعب طلوة الفجر/ وتبارك نداه تحب 
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  لغة
 

 :اعرالش

َّ أما
 

َّلغته ففيها ُيسر وانسياب، إل ا بعض الت َّ  أن  مير جاوز مثل التفات الض َّفيها أحيان 

َّما بعده:  إلى

َّ."فارت براعمه الجسد" 

ا َّأفعا يصوغ وأحيان 
 
َنت مثل األسماء من ل

َ
َّ.يستئذب و ذكرياتي بْرك

َّ كن 
ٰ
َّ ول

 
ا يتيح أكثر من قراءة، بل قراءة وضدَُّّعدم وجود الت ا قد ل مم َّ ها..رقيم أحيان 

َّيحسن للن َّ  
َّ.ص 

َّ ويعتمد
 

ا قفيةالت َّ اعرالش َّ ول ة،النسيابي َّ فترتطم أحيان  َّ أو القافية تصبُّ  في جعةالس 

َّ.إيقاعها أو القصيدة إثراء مجرىَّ

َّ وفي
 
َّص الن َّبعض األحيان ُيحسن لو خل  َّ ص 

تييادات من بعض الز 
 
ل تضيف بل تعثر  ال

َّر، حيث يقول:وتَُّّبالت َّ

 "َّ  
 
َّكريات أبكي؟ أم منها؟ أم عليها هل للذ

َّ."أدريَّ ل                    

َّ ٰهذه
 

َّهبطت بالن َّ أدري الل  
َّثري َّالن َّ إلى ص   

َّعها.ة، فليود 

 :املصادر

(. 2445) 21ة" مواقف. عدد ا. " قراءة في شعر أيمن كامل إغباري َّا، حن َّحن َّ أبوَّ .2

 .46-47ص 

َّ ة،إغباري َّ .6  .2442أن ل يجمعني أحد.  أيمن. تناثرت وأحبُّ

 . 222-225(. ص 6112) 25أيمن. "طروادة" مواقف. عدد  ة،إغباري َّ .3

َّ ة،إغباري َّ .9  
 .224-222(. ص 6112) 25باق" مواقف. عدد أيمن. "فرس الس 

5. َّ 
رام هللا:  د، ورضوان، آمال. نوارس من البحر البعيد والقريب.محم َّ يشة،الر 

َّ  
 

  .6111عر الفلسطيني، بيت الش
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 تركي عامراألديب 

َّ
 

ل  64ة )اعر تركي عامر في قرية حرفيش الجليلي َّولد الش وهو من  (.2459كانون األو 

دين الدَُّّ  
َّة منذ مطلع سبعينات القرن العشرين.روز. بدأ كتاباته اإلبداعي َّطائفة املوح 

هادات دراسته
 

ة والش  
 : العلمي 

2- B A ( ،2477عمل اجتماعي  من جامعة حيفا.) 

6- َّ 
 
 (.2413صال من جامعة حيفا، )دبلوم صحافة وات

 (.2446رخصة تدريس من جامعة حيفا، )  -3

َّة العاملي َّة في األدب من األكاديمي َّدكتوراه فخري َّ  -9
 
في  (WAAC)  قافةة للفنون والثـ

َّ.2444املكسيك، 

   املؤتمرات
 

تية عري  الش
 
  شارك فيها: ال

2. َّ
ُّ

 (.2442اليابان )آب  -عراء، مايباش ي املؤتمر العالمي للش

6. َّ
ُّ

 (.2441سلوفاكيا )آب  -عراء، براتسلفا املؤتمر العالمي للش

َّاملؤتمر العالمي  .3
ُّ

 (.2444املكسيك ) -عراء، مايباش ي، أكابولكو للش

9. َّ
ُّ

 (.6111اليونان ) -عراء، مايباش ي، ثيسالونيكي املؤتمر العالمي للش

ة حدة األميركي َّميريلند، الوليات املت َّ–ورَّلقاء شعراء في مكتبة برات، بولتيم .5

(6112.) 

2. َّ  (.6119ة )ة مصر العربي َّجمهوري َّ -ولي للكتاب، القاهرة املعرض الدُّ

7. َّ  
 

ار الجليلي َّمهرجان "نيسان" للش
َ
غ
َ ْ
َّ(. 6116فلسطين، منذ ) –ة عر العالمي، امل

   
 

 ة:عري  األعمال الش

َّضجيج الص َّ .2
 
 .2414ا، إصدار خاص، مت، عك

 .2441نزيف الوقت، ترشيحا، إصدار خاص،  .6
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 .2442استراحة املحارب، ترسيحا، إصدار خاص،  .3

 .2443وء، ترشيحا، إصدار خاص، فحيح الض َّ .9

َّمن حواضر الرَُّّ  .5
 
 .2442قافة، وح، حيفا، وزارة الث

2. َّ 
 Arabian 2447ة(، ترشيحا، إصدار خاص، ي َّسطر الجمر )قصائد بالعام 

Nightmares. 

 .2441ة(، ترشيحا، إصدار خاص، )قصائد باإلنجليزي َّ .7

1. White Leaves َّ 
 .6112ة(، ترشيحا، إصدار خاص، )قصائد باإلنجليزي 

 .6119ى، دار كاف نون، القاهرة، لن أعود إلى املرع .4

َّف َّأكَل الولُد التَُّّ .21
 
 )قصائد ونصوص(، وزارة الث

َ
َّ.6121ة، الجزائر، قافة الجزائري َّاحة

ة األعمال ثري 
 
 :الن

قراطي َّ .2
ُ
َّالعائل  

 .2419ياسة، دار العماد، دالية الكرمل، ة: مقالت في الجتماع والس 

6. َّ
 
َّصباح الحبر: مداخلت في األدب والثـ

 
 .2446قافة، قافة، حيفا، وزارة الث

صواريخ عابرة للقرارات )نصوص(، منشورات معين حاطوم، دالية الكرمل،   .3

6111.َّ

ات ة تقني  ي   
 
 عامر تركي أعمال في فن

 
 
 غوي الفضاء الل

رف العربي، وتأتي تشكيل تراكيب لغوية غير معهودة في نظام الص َّ إلىيعمد الكاتب  

َّ ٰهذه
 
ى املبتكرة في سياقات دللي َّراكيب الت ة لفتة، نحو قوله: )أنظلُّ على عطش  حت 

َن  ا( م  ، أْن يكوَن األكسجيُن والهيدروجيُن ممنوَعْين  )أيض  ذ  القيامة؟ أخش ى، قياَمَتئ 

( مكو َّ (1)اإلقامة  في مكان  واحد.( ذ  نة من )قيامة و إذ( على غرار كلمة فكلمة )قياَمَتئ 
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َّ)يومئذ/ يوم إذ(.  َّالنزياح الص َّ ٰهذا وأرى أن 
ُّ
غوي رفي والخروج عن املعيار البنائي الل

َّللي في الن َّينسجم مع النزياح الد َّ  
َّص   َّ ؛ إذ إن 

ر عن استغرابه واستنكاره الكاتب يعب 

َّبوساطة أسلوب الستفهام من اإلجراءات الت َّ تية في َّعسُّ
 
 ،تمارسها سلطات الحتلل ال

تي
 
َّ ال

 
عب الواحد، ول تتيح اإلقامة ألفراد األسرة الواحدة في مكان تفصل بين أبناء الش

الفصل "غير اإلنساني" بالفصل "غير املنطقي" بين األكسجين  ٰهذار واحد، وقد صو َّ

َّ َّ والهيدروجين. ومن البدهي أن  َّالفضاء الد   
انزياح  إلىفس ي يحتاجان ياق الن َّللي والس 

َّة.عبير عن النزياح في القيم اإلنساني َّلغوي قادر على الت َّ

 
 
 شكيل البصري الت

مط عن)الخط(  الكلمة رسم يختلف حينما َّ العربي اإلملء نظام في املألوف الن   فإن 

ن الختلف تبت إذا الكلمة بها تنهض ل جديدة دللة يتضم 
ُ
 اإلملء نظام وفق ك

َّ يصيُرَّ يوم َّ يأتي: )هل قوله ففي املعهود، ، جلل فيه  د، إذا كنعاني  َلَّ ُوج  َّ أو   َّ رئيس 
 عربي 

ـ ة؟ غير َّ)نا(  لدولت  ائبان؟ العربي  َّ الن  َّ واحد  كناز َّ عن   
 

يعة، الش  
 

َّ الش َّ وواحد  َّ عن  فاراديم   الس 

ة ن  َّ هل. السُّ
َ
ة َّ ثم  سع 

 
َّ مت َرْين؟ لنائَبْين 

َ
ـ )نا((  (1)(آخ صل ضمير الجماعة في كلمة )لدولت 

ُ
ف

َّ ويدلَُّّولة، عن لفظ الد َّ  
 
على انفصال عرقي وفكري ونفس ي عن  النفصال في الخط

َّولة(، وعلى انتماء للهوي َّ)الد َّ
 
َّة.قافة العربي َّة والث

 
 
 صحيفالت

تغيير مقصود في ترتيب حروف كلمة أو استبدال حرف بحرف بهدف  إلىيلجأ الكاتب  

تيتضمين الكلمة 
 
ة؛ إذ تصبح الكلمة ة محوري َّغيير شحنة دللي َّوقع عليها الت َّ ال

َّة تشتمل على دللة الن َّاملستهدفة علمة سيميائي َّ  
كله، نحو قوله: )من قتَل  ص 

َّحقيق، أيَُّّدقيَق والت َّالحريري؟ سؤال  لن يطوَيُه أيُّ تفاهم  نسيان. أرجو الت َّ ابُح ها الس 

                                                           

َّ.16ص .نفسه املرجع- 1
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َّ فاهم صحيف املقصود في كلمة )نسيان( وأصلها )تفقد وقع الت َّ (1)م!(في بركة  الد 

ذينيسان( 
 
برم في شهر نيسان عام  ال

ُ
َّ 2442أ

ُّ
ة ونظم العلقات بناني َّبين األطراف الل

َّبينها.

غة
 
ة الل كنولوجي   

 
 الت

َّ تحفل
ُّ
 َّنصوصه بمفردات الل

تية كنولوجي َّغة الت 
 
 َّتشمل مهارات أساسي َّ ال

مة في ة ومتقد 

َّلكتروني، ة مهارة البريد اإلاستخدام الحاسوب، وبخاص َّ
 

ة خصي َّواملحادثات الش

واصل الجتماعي عبر برامج الحاسوب، ة من الت َّا حي َّ)املاسنجر(، وينقل لنا صور َّ

ذينة لألشخاص ة والوجداني َّفسي َّويحرص على رسم األطياف الن َّ
 
 عبر يتواصلونَّ ال

دة املحادثة برامج  
َّ.املتعد 

َّالكاتب في الن َّ ويكشف  
تية اآلتي عن هواجسه وقلقه على إبداعاته الكتابي َّ ص 

 
 ال

ة لكتروني َّيحتفظ بها في جهاز الحاسوب، وقد حملت هواجسه حزمة من األلفاظ اإل

تي
 
َّ ال

 
ئيس للعلقة بين الكاتب وجهاز الحاسوب، ففي قوله: )هل ل العصب الر َّتشك

ْيُتها؟ أسيحتفظوَن أعيُش ألقوَل ألحفادي: ٰهذي حكايتي حكيُتها وفي كمبيوت
 
ر كم َحط

َّ 
ات  الوعي؟ قد يشي  َّبها في ملف 

 
ة  املحذوفات  دونما صلة، من يعرف؟ أم أن  عوَنها إلى سل

 الر َّجراَد برقة  جليلي َّ
ُ

قاقات، ة سيأتي على األخضر  واليابس، وتحترُق األقراُص وتتلف

َّ  
رى في بال  املتوس 

ُ
 وتندثُر الحكاية؟ أم ت

ُ
ي تصرُّ لنا ويضيُع األرشيف ام 

َ
ُسون

ْ
 ت

ُ
ط  أغنية

ة؟(
َ
ون مُّ

َ
َّتبرز ألفاظ )ملف َّ (2)ك

 
َّرشيف(.قاقات، األَّة املحذوفات، األقراص، الر َّات، سل

 َّ 
 
ذيناملفردات مخاوف عدد من املبدعين  ٰهذهل وتمث

 
 الحاسوب جهاز يستخدمونَّ ال

َّبد للكتابة
 
ة الكتابة من ل ة، الورقي  قليدي   الحاسوب جهاز في بكتاباتهم ويحتفظونَّ الت 

غة وتحمل"رقاقات" )فل.(.  على يحفظونها أو مباشرة
ُّ
ة الل ا اإللكتروني   خطاب 

                                                           

َّ.17ص (ونصوص قصائد) احةف َّالتَُّّ الولد أكل :تركي ،عامر- 1
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ا، خادم  إلى( عاجل e-mail) بإميل العرب الكنيست أعضاءه : )توج َّقوله نحو سياسي 

َّ
 

َّالحرمين الش  َّريفين... يطلبون إيداع مليار دولر في صناديق السُّ
 
 ةي َّلطات املحل

َّ (1)ة.(العربي َّ

يني االجتماعي الفضاء  
 والد 

ا املسائل أبرزَّ األديب يختار ج  اكرة في توهُّ
 
ة الذ تي الجماعي 

 
 َّ وال

 
ا في مفاصل ل وخز َّتشك

َّ  
 َّالخطاب الد 

َّيني والجتماعي. ويعب  خرية ر عن إدانته للنحراف الفكري بأسلوب السُّ

َّ
 

 َّذعة، ويختار من معجمه الوفير ما يثير الل
فض ي وينسجم مع حالة الر َّاملتلق 

َّ َّالكاتب لسان حال الر َّ والستياء، وكأن  اخطين للنحراف والخداع افضين الس 

  قصيدة في ويرسمفاق. والن َّ
 
ة َّ)حب  ة تصلح أن تكون لوحات اجتماعي َّ (2)(الحلم ملنع 

 َّة مفعمة باملشاعر اإلنساني َّمشاهد درامي َّ
ذير بؤس العامل ة، وهي لوحات تصو 

 
 ال

كن ،"يحلم" بالحصول على أجرة يوم عمل شاق
ٰ
جراءات الحتلل تسرق منه حلمه إ ل

َّاملتواضع. 

تيومن املوضوعات  
 
حرص الكاتب على تعريتها، وإسقاط قناع الخداع عنها  ال

َّ 
ذييني الخطاُب الد 

 
َّ يستغلَُّّ ال  

ذيناس ة الن َّة لدى عام َّيني َّالعاطفة الد 
 
يسهل  ال

ذيخداعهم من بعض "سحرة الكلم" 
 
ات عديدة، نحو قول ق عبر فضائي َُّيسو َّ ال

 لألم َّالكاتب: )أئم َّ
 
 للرَُّّة

 
َّة. سدنة

ُّ
َّوح. يطل

 
َن الر َّوَن على الش اقصات. لهم اشات  أكثَر م 

ة. يدهنوَن جموَع املسحوقيَن بمساحيق ة. يقبضوَن عليها دراهَم شيطاني َّبرامُج حصري َّ

َّأحلم  
 بأوهام  مأجورة. علماء؟ أم . يحقنوَنهم بمورفين  كلم. يخد 

 
ا مقهورة روَن آلم 

َّالن َّ ٰهذايعمد الكاتب في  (3)ة؟(عملُء لوكالة  الستحلمات  املركزي َّ  
إسقاط ورقة  إلى ص 

                                                           

َّ.26ص، اراترَّصواريخ عابرة للق :عامر تركي- 6

 .160-157ص (ونصوص قصائد)احة ف َّالتَُّّ الولد أكل: تركي عامر،- 2

 .11-10 ص. نفسه املرجع- 3
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َّالتَُّّ ذينلطين" وت عن "علماء الس 
 
لونَّ الكلم أعناق يلوون ال  

َّ"الن َّ ويحم  رعي ص 
 

" الش

سات لسترضاء يحتمل ل ما ة املؤس  ياسي   
ة، الس  رون فهم واألمني   

 
َّ ُيسخ  

ين" "الد 

ة ألغراض ة، حزبي  ع خطابهم ويصف وسياسي  خدير واملورفين باملساحيق املقن  َّ.والت 

َّ ويبرز تيخرية أسلوب السُّ
 
َّا سياسي َّتحمل في حنياها موقف َّ ال

 
ا، نحو قوله: )قرية ف َّا مكث

لتها، هت سمعة األولى وحو َّة"؛ ألن األخيرة شو َّة تقاض ي قناة "العربي َّالجليلي َّ"البقيعة" 

َّ إلىبخبر عاجل،  ة تليق ة بميزاني َّة اإلسرائيلي َّاخلي َّمدينة!. و"البقيعة" تطالب الد 

َّ (1)بمدينة مقصوفة.(

ات ة املرجعي  قافي 
 
  الث

 
 ناص()الت

 َّ
 
َّتتجل

 
تية اريخي َّات الت َّخصي َّى ظاهرة استدعاء الش

 
 َّ ال

 
َّل مفصتشك

 
َّ ل

 
تاريخ في حركة ال

َّا حي َّونبض َّ
 
َّاكرة الجماعي َّا في الذ  

 
فها الكاتب للمقاربة بين املاض ي والحاضر ة، ويوظ

َّ
 
دة ى فكري َّلتعزيز رؤ  

 إلى العشب   تجس 
ُ

الوعي اإلنساني؛ ففي قوله: )قطيع  ل يعرف

ُه، ول يخرُج إلى الن َّ
َ
 إلى أيَن يسوقون

ُ
ا جوَعُه.(مسرَب ضوء. يعرف تظهر  (2)اس  شاهر 

َّة أبي شخصي َّ
 

هيرة )عجبت ملن ل يجد القوت في ذر الغفاري من خلل مقولته الش

ا سيفه؟(يخرج على الن َّ لَّ كيفبيته،  ة الحسين ويستحضر الكاتب شخصي َّ اس شاهر 

ذيبن علي 
 
 َّأضحى في األدب املعاصر أيقونة رمزي َّ ال

َّة تعب  ة واملظلوم، حي َّر عن الض 

َّا إنساني َّومحراب َّ
 

ر من مشهد ذمَُّّكوى والت َّا يأوي إليه املبدعون ليتلوا فيه آيات الش

َّ 
" ُيَعر  يه. يهروُل إلى "شرم  اجتماعي أو سياس ي، كما في قول الكاتب: )رأُس "الُحَسْين 

َّ يخ". يختبُئ في خيمة  "الس 
 

َّوتوحي تعرية رأس الحسين في الن َّ (3)لم".(الش  
القضية  إلى ص 

تية الوطني َّ
 
َّة تج َّصارت ضحي َّ ال  

لكياسة، وترمز كار الس 
ٰ
َّ إلى ذ  

ياس ي حالة من العراء الس 

                                                           

ََّّ.4ارات. صرَّعامر تركي: صواريخ عابرة للق- 3

َّ.126ص. (ونصوص قصائد) احةف َّالتَُّّ الولد أكل :تركي ،عامر- 2
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ذيالعربي 
 
املفاوضات في غير  وت" منذ أكثر من عقدين منسقطت عنه "ورقة التَُّّ ال

َّ
 

َّمكان، و"شرم الش  
ذيياس ي يخ" واحد من أماكن العري الس 

 
يحاول تغطية "عوراته"  ال

َّ َّلم. في خيمة الس 

َّالت َّ ويوظف َّ ناص   
َّة املستوى الن َّيني إلثارة إشكالي َّالد   

 
َّ ،عر املعاصروعي للش ا على معتمد 

َّ
 
َّمبدأ ديني يؤك َّ د أن 

 
م. الص َّ ةالكثرة الفاسدة زائلة والقل س 

ْ
الحة باقية في قوله: )لْن أق

َّ
ُّ

ا يزعُم أن  الش
 
ُه ُعْرف  

، إلى الجحيم. وما عراَء يكذُبون. سيذهُب الز َّقد أَسف 
َ
بد، ل محالة

َّ  
 

َّينفُع الش
 

َّة نوعي َّإشكالي َّ ويستهلَُّّ (1)مس.عَر سيمكث. في ذاكرة  الش  
 

عر باستدعاء ة الش

َعَراءَُّ: )لىاقوله تع
ُّ

اُووَنَّ َوالش
َ
غ

ْ
ُعُهُم ال ب 

 
ََّيت

ُّ
َّ(.66عراء: ( )الش

َّ 6112سياق حرب حزيران  وفي اب، ويحمل اسم ي َّيستدعي دللة املطر في شعر الس 

 َّة في قوله: )مطر من الكاتيوشيا في "ليلى" دللة سياسي َّ
َّيف! أي َّالص َّ عز 

 
 َّة مظل

ة ل ي َّة جو 

اب شاكر لبدر العتذار مع املطر،( ٰهذا) أنشودة" وقفتستطيع  ي   على الحرب... الس 

َّ(2).(العراق في املريضة ليلى تنسينا تكاد لبنان

   مراجع
 راسة الد 

َّف َّعامر، تركي: أكَل الولُد التَُّّ -2
 
 )قصائد ونصوص(، وزارة الث

َ
ة، الجزائري َّقافة احة

َّ.6121الجزائر، 

عامر، تركي: صواريخ عابرة للقرارات )نصوص(، منشورات معين حاطوم، دالية  -6

َّ.6111الكرمل، 

َّ

َّ 

                                                           

 .155ص .نفسه املرجع- 1

َّ.12ص .اراترَّللق عابرة صواريخ :تركي عامر- 2
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 البرغوثي تميماألديب 

اعرَّولد 
 

(. والده الشاعر "مريد البرغوثي" من فلسطين، 2477تميم في القاهرة ) الش

البن الوحيد لهما. حاصل على دكتوراه ه الكاتبة "رضوى عاشور" من مصر، وهو وأمَُّّ

َّ  
6119َّة من جامعة بوسطن )ياسي َّفي العلوم الس 

ُّ
عراء( في (. كان لبرنامج )أمير الش

َّفضائي َّ
 

َّة )أبو ظبي( أثر بالغ في شهرة الش
 
َّقدي. قافي والن َّاعر تميم في املشهدين الث

  
 

 ة:عري  اإلصدارات الش

2- َّ  
 

َّميجنا. بيت الش
 
َّ.2444ة(، رام هللا، هجة الفلسطيني َّعر الفلسطيني )الل

6- َّ
ُّ

َّاملنظر. دار الش
 
 .6116ة(، القاهرة، هجة املصري َّروق )الل

3- َّ َّ قالوا لي بتحب 
 
َّهجة املصري َّمصر قلت مش عارف. )الل

ُّ
روق، ة(، القاهرة: دار الش

6115. 

9- َّ
ُّ
 .6115غة الفصيحة(. القاهرة: دار أطلس، مقام عراقي. )الل

5- َّ
ُّ
 ام.الفصيحة(. رام هللا: مطابع األي َّغة في القدس. )الل

َّوبانتيا مصر هانت  -2
 
َّهجة املصري َّ. )الل

ُّ
َّ.6126روق، ة(. القاهرة: دار الش

 َّ  
ا للعلوم الس  ا مساعد 

 
 ،ة في القاهرةفي الجامعة األمريكي َّ  ةياسي َّعمل أستاذ

ا ة برلين جامعة في ومحاضر  ا ،الحر 
 
َّ في وباحث  

في معهد برلين   ةياسي َّالعلوم الس 

َّ  
َّللد   

َّ ،مةراسات املتقد 
 
وعمل  .في جامعة جورج تاون في واشنطن اا زائر َّا مساعد َّوأستاذ

َّ  
 

َّفي قسم الش  
 وفي ،نيويورك في حدةلألمم املت َّ ةة في األمانة العام َّياسي َّؤون الس 

ودان في حدةاألمم املت َّ بعثة       .السُّ

فات
 
   مؤل

 ة: ياسي  في العلوم الس 

ة (2 َّ الوطني  َّولة الوطني َّاألليفة: الوفد وبناء الد   
الستعمار. دار الكتب  ة في ظل 

َّ.6117ة، القاهرة، والوثائق القومي َّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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6)  The Umma and the Dawla: the Nation state and the Arab Middle 

Eastَّ
ُّ
ولة في العالم العربي(. لندن: دار ة والد َّة( )مفهوما األم َّغة اإلنجليزي َّ. )بالل

َّ
 
َّ. 6111شر، بلوتو للن

الت ة تأم   (القدس)في  قصيدة في نقدي 

ى 
 
َّ يتجل

ُّ
َّأإذ  القصيدة؛ر تميم البرغوثي بـ "محمود درويش" في عتبة تأث عنوان ")في  ن 

َّ "ا فعلت"ل تعتذر عم َّ القدس( قد ورد في ديوان البناء  ملحمود درويش. كما أن 

َّ
 

تيمتشابه في األجزاء  ،اعرين في القصيدة ذاتهااملوسيقي لدى الش
 
جاءت على وزن  ال

ذي وعب َّ ،د زيارة املدينةوكتب درويش قصيدته بع فعيلة.الت َّ
 
ر فيها عن شعوره ال

َّ 
تي يخوضها أصحاب الد 

 
يانات من أجل حجر عتيق، انتابه، وأثار أسئلة عن الحروب ال

ا إثر زيارة وأتى في نهايتها على سؤال شرطي َّ ة له: ألم أقتلك؟ وكتب تميم قصيدته أيض 

َّالحجر والت َّاس وعلى ا في القدس، على الن َّللمدينة، فأتى فيها عم َّ
ُّ

رطي اريخ، وعلى الش

ا. َّ (1)أيض 

َّ يجمع
ُّ
َّبناء القصيدة بين الت

 
اعر بين نظام القصيدة راث والحداثة؛ إذ زاوج الش

َّفعيلة، فجاء الستهلل ست َّة، ونظام قصيدة الت َّالعمودي َّ
 
 ويل، ثم َّة أبيات من بحر الط

املزاوجة  ٰهذهسارت القصيدة على وزن تفعيلة )متفاعلن( من الكامل، وقد منحت 

 تنوَُّّروضي َّالعََّ
َ
َّا في اإليقاع توز َّع َّة القصيدة

 
َّع على إيقاع مرك

 
ويل( وإيقاع مفرد ب )الط

َّجات إيقاعي َّا جعل القصيدة تترواح بين تموَُّّ)الكامل( مم َّ
 
َّة مكث

 
حة فة وأخرى مسط

تية فقات الوجداني َّتتناغم مع الد َّ
 
َّؤى الفكري َّرافقت الرَُّّ ال  ة في القصيدة. كما أن 

َّ
 

 َّاستهلل الش
ة ظاهرة بنائي َّ إلىيار" يحيل القارئ اعر للقصيدة بالوقوف على "الد 

َّتراثي َّ
 

َّة حينما كان الش َّ ٰهذا اعر العربي يقف على األطلل. ول أرى أن 
 
َّالت ا شابه تقليد 

                                                           

  2001 نيسان 24 .العرب ديوان ."القدس في" البرغوثي تميم قصيدة في قراءة :عادل األسطة، :انظر- 1
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َّ 
َّي َّفن  َّوق ا، بل إن 

 
 َّوف الش

ة مفعمة بالحزن يار )القدس( ُيضمر كثافة وجداني َّاعر على الد 

َّ ،والحسرة
 

ناظر في اعر العربي على أطلل محبوبته، فالت َّعلى نحو يشبه بكاء الش

 َّظاهرة الستهلل تناظر وجداني وليس تناظر َّ
َّا.ي َّا فن 

حينما  ،وعروبتهاا تهويد القدس وتغريبها عن أصالتها وأكثر مشاهد القصيدة تصوير َّ

َّ
 
ذي ا وثقافي َّشاز البشري" غير املتجانس عرقي َّتشرع القصيدة برصد مظاهر "الن

 
ا ال

، بائُع خضرة  من جورجيا برم  بزوجته/.../ في  يتراءى لزائر القدس في قوله: )في القدس 

َّ 
ق 
َ
َن الُعليا ُيف  وكهل  جاَء من َمْنهات 

 
ون  في القدس، توراة

ُ
 الُبول

َ
أحكامها/ في القدس  ُه فتية

َّ شرطي َّ ا في السُّ ار ع 
َ

ُق ش ل 
ْ
ا.  على مستوطن  لم يبلغ  من األحبا.  ُيغ

 
/ رش وق 

 ،وتختزل القصيدة مظاهر سياسة الحتلل اإلسرائيلي في القدس (1)العشريَن(

 َّوبخاص َّ
 
ذين يحملون هوي َّة منع املصل

 
 لة في املسجدة( من الص َّة الغربي َّف َّة )الض َّين ال

ْت(.
ْ
ل
َ
ْسف

َ
ينا على األ

 
َّ (2)األقص ى في قوله: )في القدس  َصل

 
اريخ في غير ى الحوار مع الت َّويتجل

ا/ يا كاتَب الت َّت الت َّمقطع من القصيدة في قوله: )وتلف َّ م   
َّاريخ  َمهَّْاريُخ لي ُمَتَبس 

 
، ل

/ يا كاتب الت َّ  دهُرها دهران 
ُ
 اريخ  ماذا َجد  فاستثنيتنا/ يا فاملدينة

َ
د  الكتابة شيُخ فلُتع 

َحْنْت(.
َ
 أخرى، أراك ل

 
 مرة

َ
 َّ (3)والقراءة

 
َّاريخ علمة سيميائي َّل الحوار مع الت َّويشك  

د ة تجس 

ة، وحاضر القدس املثقل صر والعز َّمفارقة مذهلة بين ماض ي القدس الحافل بالن َّ

َّمهَُّّاريخ )يطلب منه الت َّبالنكسار. وفي حواره مع الت َّ
 
 َّل والت

ى ل يكتب حقائق ي رو  حت 

َّفة تتحو َّمزي َّ وتحرص القصيدة على رصد  (4)مر قد انتهى.(األَّ ل إلى تاريخ مكتوب وكأن 

                                                           

 .3 ص .ت،د هللا، ام، راماألي َّ مطابع. القدس في ديوان: تميم البرغوثي،- 1

 .4 ص .م،ن- 2

 .4 ص. القدس في ديوان: تميم البرغوثي،- 3

َّ(. اأنموذج َّ" القدس في" ديوانه) البرغوثي تميم شعر في القدس صورة: فيصل غوادرة،- 4
 
 ة جامعةمجل
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َّ
 
 حجارُتها وحدة الن

 
سيج العقائدي )اإلسلمي واملسيحي( في قوله: )في القدس أبنية

َّ وتدلَُّّ (1)اقتباسات  من اإلنجيل  والقرآْن.(
 
سيج العقائدي على غياب وحدة الن

َّال
 
فاعل الجتماعي، واإلصرار على وحيد، ووحدة املصير، والت َّة وسيادة ثقافة الت َّائفي َّط

َّالصَُّّ َّا عن الت َّمود واملواجهة بعيد 
 
ة. وتختزل القصيدة البعد العقائدي ائفي َّفرقة الط

َّ 
 
َّل بمعجزة " اإلسراء واملعراج" للر َّاإلسلمي املتمث  

َّهويد والت َّعلى مظاهر الت َّ د 
 
تي غريب ال

َّ
 
اني من القصيدة، ول تغفل القصيدة البعد الحضاري العمراني بدت في املقطع الث

َّ
 
ذي تتجل

 
َّة حينما يصف "قب َّاريخ، وبخاص َّى فيه أصالة الحضارة وعبق الت َّال خرة ة الص 

َّا إلى هندستها العمراني َّفة" مشير َّاملشر َّ
 
بة مانية، ويشبهها بمرآة محد َّة ذات األضلع الث

َّ
 
َّيتجل َّعالق الرَُّّأكيد على الت َّماء للت َّى فيها وجه الس  لك في وحاني بين القدس والس 

ٰ
ماء، وذ

 
 
ة ب 

ُ
َك، ق زُّ ُه، يا داَم ع 

َ
ْوق

َ
ُن األضلع  أزرُق،/ ف م 

َ
 الجمال  ُمث

ُ
قوله: )في القدس تعريف

،/ تبدو برأيي، مثل مرآة محد َّ
 
ة ي  َهب 

َ
َّذ ا فيها(بة ترى وجه الس  ص  خ 

َ
َّ (2).ماء ُمل  ويبدو أن 

َّ
 

َّن لقب َّاملثم َّ كل الهندس ي َّالش َّخرة من األيقونات الجمالي َّة الص  تي تلحُّ
 
على خيال  ة ال

َّ
 

 َّالش
 
َّاعر ووجدانه، فقد حاول في ديوانه )ميجانا( أن يعل

 
ن في كل املثم َّل دللة الش

َّقوله: )من تحتها مبنى مثم َّ  
َّت َّن/ الس  حٰمن وفي ا الر َّام الخليقة قالهكلمات أي َّ ة ستُّ

ام الخلق لليوم سابعها/ أمن/ وبثامن األضلع أكثر من مقال/ قالوا هو الباقي من أي َّ

ه الكامن/ قالوا كثير وبالغوا/ بس 
ٰ
وبكره/ وقالوا هو يوم القيامة/ وقالوا هو اسم اإلل

َّ.(3)املهم ما حد. عارف أي أضلعها الثامن !(

  

                                                           

 .6ص .القدس في ديوان: تميم البرغوثي،- 1
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 مزي الفضاء الر  

َّخذ من أوراق يت َّ 
 
َّالل

 
َّا للت َّة( رمز َّد َّعب )الش  

َّعبير عن الس   
ياس ي والجتماعي، ياقين الس 

َّ  
ا لهيمنة الورق والعب/ شيخ وأمير وسيده وباقي الورق أرقام( رمز َّ ففي قوله: )فت 

َّالحاكم الفرد وحاشيته وتهميش األم َّ  
َّ ة بأسرها. وفي قوله: )فت   

 الورق والعب/ كل 

َّ  
َّ الورق مقلوب راسه تحت ورجله فوق/.../ فت 

 
َّالورق والعب والش ة فيها قلوب د 

تصوير الفساد اإلداري والخلل في منظومة القيم ول (1)حمرا/ وفيها قلوب سودا.(

َّة. ويت َّالجتماعي َّ
 

َّة الر َّاعر على تقني َّكئ الش
 
 َّمز الث

ملة" ر ؛ فيرمز بـ "الن َّابت واملتغي 

َّابون" للت َّغوة الص َّلإلنسان، وبـ "رَّ  
أنا نملة واقعة فـ رغوة يات، ففي قوله: )حد 

َّالص َّ
 
ابون أصبح ميدان تحرير/ نفش الص َّ س هل أكون أو ل أكون/.../ابون/ قاعد أَرف

ش الص َّغاوي وقف مجم َّومن الر َّ
َ
ف

َ
ابون أصبح بلد ع و البشر طوابير/.../ ن

ش الص َّعربي َّ
َ
ف

َ
ش الص َّابون بقى هو  هو  ة/../ن

َ
ف

َ
ون/.../ ن

ُ
تبقى وَّ (2)ابون بقى موت(الك

َّاا دا ثابت َّملة" رمز َّ"الن َّ
 
َّ ل  

َّابون" الت َّسد رمز "الص َّعلى محنة اإلنسان، ويج   
يات حد 

تي تواجه اإلنسان. ويأتي الر َّة والكوني َّة والقومي َّالجتماعي َّ
 
ا ا تصويري َّمز مشهد َّة ال

 َّة وطني َّحالة جماعي َّة إلى ل فيه الحالة الفردي َّتتحو َّ
ا معاناة ر َّة، كما في قوله مصو 

َّ
 

عب الفلسطيني في عبور جسر نهر األردن في قوله: )ختيارة تحمل كراتين/ تنكة الش

َّ 
 
 َّزيت وسل

، فالعجوز (3)ة لحفة وبطاطين/ بين األردن وفلسطين.(ة تين/ وشوي 

َّ  
َّفلسطيني يعبر نهر األردن. )الختيارة( رمز ملعاناة كل 
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 ناصالت

َّ
 

َّاعر: )جليل هو الن َّيحيلنا قول الش  َّينذر أعداءنا بالز َّ صُّ
 
منا وال/ وسوء الوجوه/ ويعل

َّأن َّ  
الى: }اإلى قوله تع (1)يار.(نا/ سنجوس خلل الد 

َ
ذ إ 

َ
ولُهَما َوْعُدَّ َجاء ف

ُ
َنا أ

ْ
ْمَّ َبَعث

ُ
ْيك

َ
 َعل

َباد َّ َنا اع 
 
ي ل ْول 

ُ
َّ أ س 

ْ
َّ َبأ يد  د 

َ
َّ ش

ْ
َجاُسوا

َ
َلَّ ف

َ
ل َيار َّ خ   

اَنَّ الد 
َ
َّ َوك ْفُعوَّ اَوْعد  َّم 

 
. وفي 5اإلسراء{َّل

َّا ديني َّتناص َّ (2)بي"اإلحالة تبشير بهزيمة الحتلل. كما تعد قصيدة "كساء الن َّ  
د ا يجس 

َّ
 

 َّمحنة الش
ة ي َّاعر من حاضر مثقل بالنكسار، وحنينه إلى ماض مفعم بالعدالة والحر 

َّ
 
َّهجة املصري َّوالكرامة. وفي أشعاره بالل

 
َّى مظاهر الت َّة تتجل  

َّالت َّ ناص   
يني، ففي اريخي والد 

ْقت   وعبد الداْر/ ز ه 
ْ
ُل الخلق عبد مناة

ُ
َتاْر/ ده ك

ْ
ه ك اْر/ إلنُّ ف 

ُ
  تعبت م الك

قوله: )يا رب 

 
ْ
 إلَه إل هللا/ شفاعة

ْ
/.../ باقول ل

ْ
  ُهُزؤ

نا األْصلي َده َرب   
أنادي ليل ونهاْر/ ُهبل مش رب 

ْي راس  يا رسول هللا ْم/ ف  ي َبنى َهاش  َوْحد 
ْ
ا ل

َ
ن
َ
ن بني مخزوْم/ أ ة ْوم  َمي 

ُ
ْرني من أ ج 

َ
/ أ

َدْر 
ْ
ق

َ
ما أ ْنُهم/ ُرب  ْى م 

َ
ْبق

َ
ْز أ ربتي عنهم، َوعاي 

ُ
ْيَز استقيل من غ

ْ
ْر/.../ َعا ْتَحاص  عب  م   

 
الش

ْر( اف 
َ
 يا ربي وإنَت للذنوْب غ

ْ
َرة

ْ
خ (3)أدحرج عن ضلوعْي الص 

ة بين ة ديني َّخي َّمقاربة تاري 

ذين يقد َّ
 
 َّؤَّسون األحزاب ويواقع مثقل باملفسدين واملنافقين ال

 
هون الحاكم، وطغيان ل

َّ  
 

عب "قريش" وعبادتها لألوثان، وملحقتها للمسلمين وحصار بني هاشم في الش

َّكما في اإلشارة إلى تعذيب أمي َّ ،وتعذيبهم َّخرة على صدره. ة لبلل بن رباح بوضع الص 

خرية  البرغوثي تميم شعر في الس 

َّتتحو َّ  خرية في بعض القصائد إلى "كوميديا سوداء" تصف معاناة املواطن ل السُّ

َّ
ُّ

ذي ل يكف
 
َّ العربي ال

 
ة، ة والقتصادي َّغوط الجتماعي َّر من الضَُّّذمَُّّكوى والت َّعن الش

                                                           

 .20ص.القدس في ديوان: تميم البرغوثي،- 1

  .35 ص القدس، في ديوان: تميم البرغوثي،: انظر- 2

َّ) وبانت هانت مصر يا ديوان: تميم البرغوثي،- 3
 
َّ دار (.ةاملصري َّ هجةالل  ،2012 القاهرة، روق،الشُّ
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َّوعلى الر َّ  
َّ ،يق والختناقغم من شعوره بالض  َّ فإن 

 
سليم ثقافة اإليمان الفطري والت

ا "الحمد هلل" كما في قوله: )في العالم العربي تعيش/ والنقياد تدفعه للقول دائم َّ

 َّة/ والقهوة ورو َّة والطعمي َّتشتم في طعم املي َّ
وزحمة  ادها وفى مراتك وأولدها/ وحر 

َّ  
 
 َّاألتوبيس/ وفي الل

قول الحمد هلل ربنا فليس/ ولو سألوك/ تي بيعمله إبليس،/ وفي الت 

ذي ويرسم بالكلمات صورة كاريكاتوري َّ (1)يديمها نعم.(
 
ة يسخر فيها من "العسكري" ال

أنا  يَّيا عسكرَّيناير في قوله: ) 65حرير أثناء ثورة يضرب املتظاهرين في ميدان الت َّ

تاكل وتشرب قوم يا عم اضرب/ إضرب عشان الوزير  يبس باستغرب/ لو لق يأصل

كن حتشتغل ايه ملا الوزير يهرب؟(
ٰ
َّ(2)من ضربتك يطرب/ ل خرية تحريض . وفي السُّ

َّ
 
َّللعسكر على النحياز للث َّؤ َّتنبَُّّ سياق القصيدة يعدَُّّ ورة، كما أن 

 
ورة؛ إذ ا بانتصار الث

َّأ َّ ن 
 

َّاعر نظمها في اليوم األو َّالش
 
َّ(3)ة.ورة املصري َّل لندلع الث

 البردة قصيدة

َّ
 

، عدد أبياتها مائتان، جاءت على البحر البسيط (4)اعر قصيدة بعنوان "البردة"وللش

 َّوقافية الد َّ
 
َّال، يعارض فيها بردتي البوصيري وأحمد شوقي، ويعل

 
ر اعر تميم تغيَُّّل الش

بقوله: )وغيرت ال في قصيدته القافية من امليم عند البوصيري وأحمد شوقي إلى الد َّ

َّ معنى القصيدة بعض النقلب عن معاني  يال، ألن فالقافية من امليم إلى الد 

َّ
 

لك انقلب فى الش
ٰ
 َّسابقتيها، فأحببت أن يرادف ذ

ه إلى "تشابه" األحداث كل( وينب 

َّ  
َّياسي َّالس 

 
تي جرت في العصور الث

 
َّة ال  لثة )اململوكي والعثماني والحديث(، وإلى أن 

                                                           

 .18ص. املنظر ديوان: تميم البرغوثي،- 1

َّ. )وبانت هانت مصر يا: تميم البرغوثي،- 2
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َّ ةالكتروني َّ مواقع في منشورة القصيدة- 4  .2013/ 1/ 11. القدس صحيفة: املثال سبيل على وانظر ة،عد 
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َّ
ُّ

َّالش
 
ل مصر وليسوا منها؛ فاألو َّ فيلثة )البوصيري وأحمد شوقي وتميم( عاشوا عراء الث

َّ
 
َّمغربي، والث

 
َّاني كردي، والث

 
ذي الث فلسطيني. ويربط الش

 
اعر بين املرض )الفالج( ال

تي عانى منها )تميم( أثناء علج 
 
عانى منه اإلمام البوصيري قبيل نظم بردته، واملحنة ال

َّملشفى.والدته في ا

َّ
 

ة تنبض بالحنين ا من املشاعر اإلنساني َّ( فيض 67َّ-2ل )اعر في املقطع األو َّيحشد الش

َّواملحب َّ  َّة والس 
 َّ مو 

 َّواإلخلص. ويصو 
 
ة فيرصد أطيافها من فس اإلنساني َّيات الن َّر تجل

َّ 
َّ سمو 

ُّ
ة، لٰهذا ة والجتماعي َّعلى منظومة من القيم األخلقي َّ ونبل وجمال. ويحث

َّل تقنية األساليب اإلنشائي َّفي املقطع األو َّشاعت 
 
 َّة الط

تي لبي 
 
ة من أمر ونهي ونداء ال

َّصح واإلرشاد بهدف تطهير الن َّتفيد النَُّّ
 
( 29-61اني )فس من شوائبها. ويحفل املقطع الث

َّباملفاصل الر َّ  
بي ة العطرة، وما رافقها من أحداث جسام وقعت للن َّبوي َّيرة الن َّئيسة للس 

تي عانى منها أصحابه، فاملقطع مديح نبوي وسجل َّ نفسه،
 
َّتاريخي للت َّ واملحنة ال  

يات حد 

تي مر بها الن َّ
 
َّال

 
 َّبي وأصحابه قبيل هجرتهم من مك

ر في املقطع ة إلى املدينة. ويصو 

َّ
 
َّبو َّ( أخلق الن15َُّّ-25الث: )الث

 
َّدي َّمائل املحم َّة والش

 
تي تجل

 
 َّت في معاملة الن َّة ال

كريم ال بي 

َّة. ويت َّللمسلمين في تفاصيل الحياة اليومي َّ
 
( من الغار 217-12الث )خذ في املقطع الث

ذي نزل فيه الوحي نقطة انطلق لتصوير الفتوحات اإلسلمي َّ
 
تي وصلت أوروب َّال

 
ا في ة ال

َّقوله: 

َّ
 
َبة

ُ
ْرط

ُ
ا َوق َداد 

ْ
ار  َبغ

َ
ْهَداك في الغ

َ
َدا           أ

َ
ان  ش

َ
ذ
َ
َّوكل  َصْوت كريم باأل

َّ(.17)البيت رقم 

 َّ ويظهر في املقطع ارتداد زمني َّ
َّحينما يصو 

 
املعراج، وما وَّاعر معجزة اإلسراء ر الش

 َّعلى الت َّ تشتمل عليه من إشارات تدلَُّّ
َّ ة. ويدلَُّّبو َّيني بين القدس والنَُّّعالق الد  م ما تقد 

َّ َّ أن 
 

َّاعر لم يلتزم تسلسالش
 
َّزمني َّ ل  

-17ابع )ة. وفي املقطع الر َّبوي َّيرة الن َّا في عرض الس 

232َّ
 

ة للجيش اإلسلمي، وُيضمر وصف وح الجهادي َّاعر بوصف الرَُّّ( يسهب الش
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َّالبطولت الخارقة والت َّ َّامية وأخلق الفروسي َّضحيات الس  ور ة مفارقة مؤملة بين الد 

َّ 
قاعس لجيو. قل بالنكسار والت َّيادي العقائدي للجيش اإلسلمي، والواقع املثالر 

جدة ( يشرع في طلب الستغاثة والن 292َّ -236ة. وفي املقطع الخامس )األنظمة العربي َّ

َّمن الر َّ
 

تي يختار الش
 
َّسول الكريم، وفي الستغاثة تكمن تفاصيل املعاناة ال كوت اعر السُّ

َّعنها؛ فالحذف أبلغ من الذكر، والن َّ َّ صُّ  
ياق. ويستعرض املسكوت عنه ُيفهم من الس 

َّ 276َّ-297ادس )في املقطع الس   
تي وقعت في عصري ياسي َّ( أبرز األحداث الس 

 
ة ال

َّ ،البوصيري وأحمد شوقي  
ة والحالة ياسي َّبهدف املقاربة بين فضاء األحداث الس 

َّفسي َّالن َّ
ُّ

َّة بين الش
 
سول ب بين محنة الر َّ( يقار611َّ-273لثة. وفي املقطع األخير)عراء الث

 َّ الكريم ومحنة الفلسطيني، ثم َّ
َّر َّيعود مكر 

 
سول ة، والستغاثة بالر َّدي َّمائل املحم َّا الش

َّالكريم. 

راسة مراجع  
 الد 

 69ديوان العرب. األسطة، عادل. قراءة في قصيدة تميم البرغوثي "في القدس".  (2

َّ www.diwanalarab.com 6114نيسان 

ام، مطابع. القدس في ديوان. تميم البرغوثي،( 6 َّ.ت.د هللا، رام األي 

( غوادرة، فيصل. صورة القدس في شعر تميم البرغوثي )ديوانه "في القدس" 3

َّأنموذج َّ
 
َّ.6122، 6، م65ة جامعة القدس املفتوحة. ع ا(. مجل

9 )َّ  
 

َّ.2444، 2عر الفلسطيني، ط البرغوثي، تميم. ديوان ميجنا. بيت الش

5) َّ
 
2َّة(. طهجة املصري َّالبرغوثي، تميم. ديوان املنظر )أشعار بالل

ُّ
روق، ، دار الش

َّ.6116القاهرة، 

2) َّ
 
َّهجة املصري َّالبرغوثي، تميم. ديوان يا مصر هانت وبانت )الل

ُّ
روق، ة(. دار الش

َّ.6126القاهرة، 

 .24/2/6123( صحيفة القدس. 7

http://www.diwanalarab.com/
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 شويري  حبيب األديب

 :حياته

َّ 2437سنة  شويريَّحبيب  ولد
 
َّوتل

 
 ؛انوي في كفر ياسيفقى تعليمه البتدائي والث

َّ موضوعي فيB.A  شهادة ىوحصل عل 2452 ةسن ةالعبري َّ ةالتحق بالجامع
ُّ
 ةغالل

َّ ةالعربي َّ
ُّ
َّ ،املاجستير لشهادة دراسته نهىأوَّ ةالعبري َّ ةغوالل كن 

ٰ
َّ ول ليه إت يد املنون امتد 

ثر حادث طرق إ 2472ذ توفي عام إواقتطفته قبل الحصول عليها بفترة قصيرة. 

َّوترك زوجة وولدين هما توفيق وشادي.  ،مفجع

 :وظائفه

َّ حبيب عمل َّ املدارس في امدرس 
 
 املدارس في ثم َّ املجاورة الكيبوتسات في ةانويالث

َّ
 
َّ.وحيفا ياسيف وكفر اصرةالن َّ في ةالعربي َّ ةانوي َّالث

 َّ  َّ ،ا في جامعة حيفاكما عمل معيد 
 َّوعي 

 
َّن مفت

 
َّش

ُّ
ة في املدارس اإلعدادي َّ ةالعربي َّ ةغا لل

َّ
 
َّة ومسؤوَّة العربي َّانوي َّوالث

 
َّ ل

 
 َّعن الت

َّسرائيلي. لفزيون اإلَّرجمة في الت 

 :ةاألدبي   أعماله

َّإهو باكورة وَّ"شموع"  ديوان -  
 

َّ.2427 ةعري وقد صدر سننتاجه الش

ذيات آنا فرانك ة كتاب يومي َّوكان قد ترجم عن العبري َّ - 
 
َّ. 2429صدر سنة  ال

َّئواأحبيب من  يعتبرَّ
ُّ

 َّعراء العرب اإلَّل الش
ذينين سرائيلي 

 
ة غنية العربي َّكتبوا األَّ ال

َّ 
َّي َّبالفصحى والعام   

 َّشعاره وغن َّأنت له بعض ة من أجل تلحينها، وقد لح 
يات في تها املغن 

ة خرى. فاز حبيب بعد َّغنيات بين الفترة واألَّاألَّ ٰهذهول تزال تذاع  ،ةسرائيلي َّاإلذاعة اإلَّ

َّنتاجه األَّإجوائز على   
 

ديان بجائزة املؤاخاة بين األَّ ةمته لجنغانيه وكر َّأعري وَّدبي والش

َّخاء اإلاإلَّ إلىا لدعوته بعد وفاته تقدير َّ ةتقديري َّ
ُّ

َّعوب.نساني بين الش
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تي املرحلة
 
 كتب فيها حبيب: ال

َّإ َّأالحديث عن شعر حبيب  ن   ،ة كاملةدبي َّأشعره يعكس مرحلة  مر غير سهل ألن 

مع  أة كبيرة تبدو يزيد، فشعره ينفلش على مساحة زمني َّأمان عمرها ربع قرن من الز َّ

َّأبموته املفجع في  وتنتهياملاض ي  القرنَّ منالخمسينات  من نفس  بعينواسط الس 

َّالقرنَّ َّ ٰهذاالحديث عن  . وألن   
 

دبنا أعر يعني الحديث عن مرحلة حرجة في حياة الش

َّالعربي عام َّ  
 
َّة.ي خاص َّة واملحل

َّ وبداية الخمسينات مرحلة زتتمي َّ العربي عيدالص َّ فعلى  
 َّالس 

َّ:يلي بما يناتت 

تيواد في املرحلة فكري ثقافي كان نتيجة ملا بذره الرَُّّ تململ (2
 
فكاره أسبقت.  ال

َّة بعد الحرب العاملي َّت تغزو عاملنا خاص َّأبد ،جديدةغريبة 
 
فكار األَّ ٰهذهانية. ة الث

َّأوقد  ،فكير العلمي البعيد عن الخيال والعاطفةامليل للت َّ إلىت د َّأالغريبة 
 
 ٰهذار ث

َّ  
 

تية في املضامين خاص َّ ،اا كبير َّثير َّأعر تفي الش
 
العادي والفلسفي  إلىلت تحو َّ ال

لك لي وغيرمَُّّأالت َّ
ٰ
َّ.ذ

6) َّ  
َّ إلىالعودة  إلىقومي عربي دعا  مد 

ُّ
َّالت

 
ة لها رصيدها م َّأت به كشبَُّّراث والت

َّالفتخار بالعروبة وبالوحدة العربي َّ ومن ثم َّ ،اريخيالحضاري والت َّ
ُّ

عور ة والش

َّاألَّ ٰهذا قوقد خل ،الجارف بالنتماء العربي
 
 ومن ثم َّ 2456ة عام ورة املصري َّمر الث

َّثورة الجزائر بعدها بقليل.

ة أة كاملوقف من املرَّتغيير الكثير من املفاهيم الجتماعي َّ إلىى د َّأاجتماعي  تململ (3

َّلغاء الن َّإوَّ ،الومن العم َّ
 
َّ إلى والنحيازة بقي َّظرة الط

 
َّطبقات الش

 
َّة. عب املستغل

لك تبع (9
ٰ
سار اإلَّته يكسر الفترة راح شعرنا بعام َّ ٰهذهففي  ،دبي واضحأتململ  ذ

َّالقديم شك
 
ها صارت ن َّأل ،ويهجر بسبب ما ذكر القوالب القديمة ،اومضمون َّ ل

َّأتضيق على 
ُّ

 َّفكار الش
 
شكال وبنى جديدة تستوعب أش على عراء ويفت

َّ ،اتاملستجد َّ لكل ،الفكري الجتماعي وتلئم املد 
ٰ
 ،بتد وتشع َّجدَُّّبواب الت َّأ تكثرَّ ذ
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 َّأة على دبي َّوبرزت املذاهب األَّ
خذ املفعول الحداثي أكما  ،زاتهانواعها واختلف ممي 

ذيالغربي 
 
َّزرعه الرَُّّ ال َّ ،اد يجني ثمارهو   

َّكمدرسة الد 
ُّ
و واملدرسة يوان وجماعة ابول

َّ ،ةاملهجري َّ بور اب والبياتي وحجازي وعبد الص َّي َّومع مجيء فوج جديد كالس 

َّ ٰهذاي واملاغوط والفيتوري وغيرهم. مع مجيء ناب َّوالق  
 
ح الفوج الجديد املتسل

َّ
 
 َّة والعربي َّقافيين الغربي َّبالث

َّي على األَّة واملترب   
ملبسات  فكار الجديدة، والواعد بكل 

ثر. فعيلة وقصيدة الن َّبرزها قصيدة الت َّأوجدنا انطلقات جديدة كان  ،املرحلة

َّ  
 

َّ وعن ،عر املنبري الخطابيكما وجدنا البتعاد عن الش  
 إلى ،ةياغة الكلسيكي َّالص 

َّالعمق مع الت َّ اتالفكرة ذ
ُّ
 َّبسيط في الل

 
خر ما جاءت به آكاء على غة والت

َّقدي َّات الن َّظري َّالن َّ
ُّ
لكمز وغير الر َّ ،سطورةراث واألَّة في الغرب كتوظيف الت

ٰ
َّ.ذ

َّالص َّ وعلى  
 
َّاملرحلة بما يلي: ٰهذهزت ي تمي َّعيد املحل

 رض،األَّ مصادرة عسكري، حكم د،تشرَُّّ. كبةالن َّ فترة خلقتها ةسياسي َّ حيرة .2

َّ انكسار
ُّ
َّ الخوف، العوز، وذلَُّّ جوءالل

 
 .رقبالت

َّ ٰهذهفي البنية الجتماعية بسبب  تغييرَّ .6 َّ ،اتاملستجد 
 

ة كثري َّأ إلىحين من مجتمع فل

َّ  ة. وق اليهودي َّعاملة في السُّ

 َّ محاولت .3
َّ ولتغييب لطمس رةمتكر 

 
َّ ةالعربي َّ ةخصي َّالش

ُّ
 ةوالهوي َّ العربي راثوالت

 .ةالقومي َّ

 َّ لَّتحوَُّّ .9
 
 إلىالعمل وَّ إلىة أفقد فرض الجديد خروج املرَّ ،ةأسبة للموقف من املرَّبالن

 عليم لكسب لقمة العيش.الت َّ

لكتبع  وقد .5
ٰ
َّحيرة في األَّ ذ

ُّ
 قسمين: إلىدباؤنا أروف انقسم دب فبسبب الظ

مللم  حدي صمت فترة ثم َّثر الت َّآخر آوَّ ،مت فكسر قلمه وتقوقعثر الص َّآ قسم

َّ إلىة وعاد للكتابة وخاص َّ جراحه  
 

َّ ٰهذاعر. وَّنظم الش
 
ا يض َّأاني انقسم القسم الث

َّ إلى  
َّاريخي األَّياس ي الت َّقسمين: قسم دمج الخطاب الس   

ي يديولوجي مع الخطاب الفن 
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َّبداعي لضرورة املرحلة، وقسم فصل بينهما مؤثر َّاإلَّ  
ياسة ا البتعاد عن الس 

عميم دبهم ش يء من الت َّأصاب أخر فا اآلَّم َّأ ،قصد املنبرل و َّشكالها، القسم األَّأوَّ

َّ ،القسم ٰهذاوشاعرنا من  َّفقد كان بطبيعته بعيد   
لكل ،ياس يا عن املعترك الس 

ٰ
 ذ

َّانقطع لشعره ولعمله.

 حبيب "شموع"  ديوان

َّ صدرَّ
 

ي ف ،ور في حيفاعن مكتبة النَُّّ "شموع"اعر املرحوم حبيب زيدان ديوان للش

َّ ،2427شباط سنة 
 

َّحين كان الش
 
َّ ٰهذان لثين من عمره. وتضم َّاعر في الث  

يوان الد 

َّ أن بدأمنذ  ،نتجته قريحة املرحوم حبيبأل ما و َّاألَّ  
 

نتجه قبيل أما  إلىعر يكتب الش

َّ  
لكيوان، من نشر الد 

ٰ
َّمث ذ

 
تي "عهود املدرسة" قصيدته ل

 
لقاها بمناسبة انتهاء أ ال

َّرَّامل
 
تية، وَّانوي َّحلة الث

 
َّأحين  2455مها ول شك في سنة نظ ال

 
ة. وقد انوي َّنهى دراسته الث

ها همَُّّأ ،ة مواضيععة على عد َّموز َّ ،ربعين قصيدةأ إلىوصل مجموع قصائد )شموع( 

َّلت في الحياة والقصائد الجتماعي َّمَُّّأالغزل والت َّ
 
َّة والوطني َّاتي َّة والذ

 
َّأد ة. ومن املؤك  ن 

َّ
 

لكة في أن اختطفه املوت فجأ إلىنتاج غزير اإلَّ اعر ظل َّالش
ٰ
 َّ ذ

ولم  ،عالحادث املرو 

َّ ىحد ألَّ يتسن  لكن ينشر أن اآلَّ حت 
ٰ
َّنتاج.اإلَّ ذ

-  
 
 الت: أم  قصائد الت

 َّفكاره شعر َّأل في الحياة ومن كتابة أمَُّّحبيب من الت َّ أكثرَّ
َّ ٰهذان في ا، واملتمع   

 
عر يرى الش

َّأ  َّ تينالصاحبه كان يتأرجح بين ح ن 
َّفاؤل والت َّوهما الت َّ ،فتينمتناقضتين متطر 

ُّ
 إلىع طل

َّ َّ ،لم والعدل والخيرالس 
 
َّؤَّشاوالت

ُّ
َّحباط واليأس.عور باإلَّم والش

َّ 
 
َّ يرىَّفاؤل" "الت َّ ولىاألَّ للحالة سبةبالن

 
َّأ اعرالش  َّ فاعل عامل هي املوسيقى ن 

 
 َّ رمؤث

 ريغي 

غبة ويعيد ملباألَّ لماأل ويستبدل املشاعر "موسيقى  قصيدة في ،لنفسه لَّؤَّفاوالت َّ الر 

َّ:يقولَّ حيث" حاملة
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َّجناحي على ترقرقي"

َّواحالنَُّّ ةغص َّ حياتي انس ي

تيروحي  ودغدغي
 
َّال

َّ قد
 
َّوحدتي بتهاعذ

َّ طيف لها كوني َّ"........لمالس 

َّم َّأ -
 
َّا الحالة الث

ُّ
َّفحباط واليأس عور باإلَّانية وهي الش

 
َّتتمث ذكر منها أة قصائد ل بعد 

َّإقصيدة "وكان لي 
ٰ
َّه": ل

َّإ لي وكان"
ٰ
َّهل

َّباءإ نبض عروقه

فاء الحنان ودفقة َّ"والص 

َّأ يبدو َّ ن 
 

تيحباط عندما كان يرى القيم يشعر باليأس و اإلَّ كاناعر الش
 
ا هآمن ب ال

َّتداس بسهولة وبساطة، ولم يكن اإل
ٰ
َّإالقصيدة  ٰهذهه في ل

 
َّل

 
ذياعر  قلب الش

 
آمن  ال

كن َّبالقيم واملثل العليا، وَّ
ٰ
قلبه ليسعفه فلم يجد عنده دواء،  إلىق فعاد رآها تمز َّ هل

َّاإل ٰهذان قتل أ إلى هت بد َّأفدخل في حالة من الحزن واليأس 
ٰ
ن بدأ يشعر أ إلىو أه ل

تيبالغربة 
 
َّيعيشها في مجتمع ل يعرف للقيم معنى. ال

َّ ضحيت َّ
 

َّألت أمَُّّاعر عن الت َّلنا من قصائد الش َّ ن 
 

 ،ة مختلفةبحالت نفسي َّ اعر مر َّالش

 َّأالعمل من  إلىقبال على الحياة ودعوة إبين 
ة العليا، وبين نساني َّة والقيم اإلي َّجل الحر 

َّالت َّ ٰهذامام املصير املجهول. أآلة ة والفراغ والض َّشعور بالعبثي َّ
ُّ
ب بين الحالت قل

َّأة املختلفة فسي َّالن َّ
 

َّة اإلَّمكاني َّإاعر عطى الش  
ة حين يتناول مواضيع آني َّ ،يبداع الفن 

َّة.ة عام َّة فلسفي َّوحين يعرض لقضايا فكري َّ
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 الغزل في ديوان حبيب  قصائد

َّ 
 
َّ "شموع"كبر مجموعة في ديوان حبيب أقصائد  لتشك ا ا رقيقة جد َّوتعكس نفس 

َّ َّوشعور 
 
َّا ورومانسي َّا هادئ

 
َّة رائعة، فالش ذياملخلص  اعر هو املحبُّ

 
يفرح للقاء  ال

َّ 
ر ق كل اآلمال، وحين تعرض عنه تتغي َّقه هجرها. حين تقبل عليه تتحق َّاملحبوبة ويؤر 

َّ" 26في قصيدة "رسالة زرقاء ص  ذاٰهَّيظهر وَّ ،نيا في عينيهالدَُّّ

َّ َّغنياتكأ ورقرقَّ قلب يا عن 

َّمنياتكأ لتحيي عادت هان َّإ

َّباسم ربيع مانيفاألَّ

َّذكرياتك مجالي في وانطلق

َّزرقأ خطاب الروح أسكر

َّ....ضواحك احلم َّأ كالفيروزَّ ماج

 حبيب ديوان في الوطنية القصائد

ل يعني  ٰهذاة، و على عدد كبير من قصائد حبيب الوطني َّ "شموع"يشتمل ديوان  لَّ

َّ ٰهذاه لم يكتب ن َّأ  
 

َّإعر، بل النوع من الش ىطار لم ينشر اإلَّ ٰهذامعظم ما كتبه في  ن   حت 

َّ اآلن. َّ" ناأ"عربي  قصيدة عن ثسنتحد 

َّ جمالن َّ سل ناأ عربي"  
َّيعن 

َّ رتض يأ ل ناأ  
َّمكانا ماكالس 

َّإمائي بعض هراءالز َّ جومالنَُّّ

رىَّ وبلوغ
ُّ
َّمنانا صغير الذ

َّ هرالد َّ سل ناأ عربي  
َّيعن 

َّجولنا صولتي من يخش ى فهو

َّسام سللة من املروءات
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 َّ من وهبتنا
َّ"صولجانا هاعز 

 َّ ٰهذه في
 
َّد القصيدة يؤك

 
مجاد العرب في املاض ي، وما أرض عاعر عروبته ويستالش

 حين كانوا يعيشون في ظلمات الجهل، ثم َّ ،فرنج في مجال العلوم املختلفةموه لإلَّقد َّ

َّ 
 
َّنساني َّد نظراته اإليؤك

 
َّاملة في احترام اآلَّة الش

ُّ
َّخرين، وفي تطل  

لم، عه كعربي للخير وللس 

َّ ٰهذاه ؤَّوانتما
 

َّة و اإلباء.كمصدر اعتزاز وشعور بالعز َّ ٰهذارق و يعني انتماءه للش

  سلوبأ
 

 "شموع": ديوان في اعرالش

 و  أ
ا
َّإ :ال َّ ٰهذاالقصائد في  ن   

و على طريقة شعر أ الخليلوزان أا على م َّإيوان مكتوبة الد 

تي خليلوزان الأ إلىفعيلة، مع امليل الت َّ
 
َّ ال

 
قصيدة من مجموع  63اعر في استعملها الش

َّ 
َّربعين.يوان األَّقصائد الد 

َّؤَّلَّلت َّاة في قصائد الغزل وَّالبارزة وخاص َّ ةومانسي َّالرَُّّ: اثانيا 
ُّ
غة م البارز بين الفكرة والل

َّ  
 

تية عري َّالش
 
َّعبرت عنها. ال

َّ ٰهذا
 

بعروبته  اعر كما نجده في ديوانه "شموع" شاعر يعتزَُّّهو حبيب زيدان شويري الش

َّ َّويتمس  َّخلقي َّك بالقيم األَّك بوطنه ويتمس  ا ساسي َّأا مكان َّ ة واملثل العليا، ويعطي الحب 

َّ ن في الحياة فيهتزَُّّنسان، ويتمع َّاإل حياةفي   
 َّ لكل 

 
تياملثل  ٰهذهر صفو ما يعك

 
ا، هآمن ب ال

َّ
 
 َّ ة بارزة، ثم َّفي سوداوي َّ ٰهذال اهتزازه ويتمث

 
ن يكشف أر راصد للحياة، يحاول هو مفك

َّة الحياة.في حيرة دائمة وفي شعور ثقيل بعبثي َّ اٰهذويبقيه  ،كنهها فل يستطيع
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 انم  ديمة الس  األديبة 

ة في درست(. 2423) القدس مواليد من ي   
 
 منوتخرجت  القدس؛ في للبنات شميدت كل

ات(. وحصلت على دبلوم عال في إخراج ( )بكالوريوس لغوي 2417َّ) بيرزيت جامعة

َّأفلم وثائقي َّ  مخرجة عملت(. 2449سة حزب الخضر األملاني ة صغيرة بإشراف )مؤس 

لفزيونَّ اإلذاعة هيئة في  
ة قصيرة أفلم بإخراج شاركت. الفلسطيني والت  ها تم َّ عد   في بثُّ

ات
 
لفزيونَّ محط  

ربويَّ اإلعلم دائرة مديرة منصب شغلت. وخارجه الوطن في الت 
 
 في الت

ربية وزارة
 
عليم الت ة العالي والت  ست.( و6115َّ-2447) الفلسطيني 

 
َّ ترأ

 
ت تحرير مجل

َّوصحف ع َّ
 
2441َّ -2411ة األسبوع الجديد دة؛ مجل

 
، 2442-2441ة مع الناس ، مجل

ة مقالت وكتبت. 2443-2446، صحيفة مرايا 2446-2442دى صحيفة الص َّ  دوري 

ة في( آدم يا)ملاذا  بعنوان
 
ة الجديد، السبوع مجل

 
اس مع ومجل ة، الن  هري 

 
 في ثم َّ الش

ساء صوت صحيفة  
 
ة)نصف  الن ا منصب )رئيس وحدة شؤون (. وتشغل حالي َّشهري 

َّ
 
َّة.عليم العالي الفلسطيني َّربية والت َّالقدس( في وزارة الت

ة في الوطن والخارج. نحو، ة وتربوي َّة وإعلمي َّشاركت في ندوات ومؤتمرات أدبي َّ 

( بدعوة من املؤتمر الوطني 6/21/6123ة( في رام هللا )مؤتمر )القدس ثقافة وهوي َّ

َّ
 

َّعليمي َّطوير في املسيرة الت َّنمية والت َّعبي للقدس. ومؤتمر )معيقات الت َّالش
 
ة في ربوي َّة الت

َّ
 

َّالقدس الش
 
حرير في جامعة مة الت َّريف( بدعوة من دائرة شؤون القدس في منظ

ة)املناهج  ومؤتمرَّ( 6122ار القدس )أي َّ ة القدس مدارس في الفلسطيني 
 
( املحتل

 َّ في( 4/21/6123)
عبي الوطني املؤتمر مقر 

 
نسيق هيئة من بدعوة. الش  الحكومي الت 

َّ.القدس لشؤون

بمناسبة القدس  6111حصلت على جائزة أفضل رواية كتبت عن القدس لعام  

َّ
 
ات عام تكريمها من قبل ملتقى األديبات املقدسي َّ . وتم 6114َّقافة لعام عاصمة الث

6114َّ 
َّجت بلقب شخصي َّ، ومن جامعة القدس. وتو 

 
َّ.6123ة لعام قافي َّة القدس الث
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َّ في عضو والكاتبة  َّرابطة الص 
ين العرب في فلسطين. ومركز القدس حافي 

َّ  
ة وحقوق اإلنسان في فلسطين. ولجنة تقييم لألفلم في )مهرجان املبدعين يمقراطي َّللد 

ة. ومجلس أمناء امللتقى العربي في صري َّة املم( عن فلسطين في الجمهوري 6119َّالعرب 

َّالقدس.

وائية اإلصدارات  
 الر 

ث/ قرع كفر ،2الهدى،ط دار. القافلة (2
 
َّ (.2446. )املثل

ُّ
رجمت إلى الل

ُ
غة )ت

در َّاإليطالي َّ
ُ
 ة.(س في جامعة فينيتسيا اإليطالي َّة، وت

6) َّ  
 َّالض 

 
 َّحاد الكت َّلع املفقود. ات

 (.2446ين )اب الفلسطيني 

 (.2446ة دار الكاتب )الخفي َّاألصابع  (3

ماء به ضاقت جناح (9 شر، اإلبداع دار. الس 
 
 (.2445) الفحم، أمَُّّ للن

5) َّ
 
 (.6115ة للكتاب )ة العام َّ(. الهيئة املصري 6ََّو جزء  2قلق )جزء برج الل

ة للكتاب. ة املصري َّمن زمن آخر( و)بنت األصول( الهيئة العام َّ ة )وجه َّثنائي َّ (2

 (.6122و 6114)

َّرحل (7
 
 (.6121شر، القدس. )ة ضياع. دار الجندي للن

ة مرايا ان ديمة روايات في نقدي  م   الس 

ل  
 
تية "مريم" شخصي َّ تشك

 
القدس لتدرس تاريخ أجدادها  إلىجاءت من األندلس  ال

َّ تية ردي َّالبؤرة الس 
 
من زمن آخر(  )وجه َّل ة في الجزء األو َّع منها األحداث الجزئي َّتتفر َّ ال

َّ من
ُّ
َّخذت الكاتبة من شخصية مريم معادة. وات َّنائي َّالث

 
ة يا لرؤى فكري َّموضوع َّ ل

َّة عد َّوسياسي َّ
 
َّسعت شخصي َّة؛ وات

 
سيج الجتماعي للعائلت تها لتصوير أطياف الن

َّاملقدسي َّ َّة. وتختزل الد   
 َّة للعنوان العصارة الفكري َّيميائي َّللة الس 

واية؛ فالوجه هو ة للر 

َّوجه "مريم" 
 
جاءت من األندلس )إسبانيا( تبحث عن تاريخ أجدادها في القدس،  تيال
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هاوَّ كن 
ٰ
ذيفوجئت بواقع سياس ي يخلو من عبق الحلم  ل

 
من كانت مريم تنتظره؛ فالز َّ ال

َّ 
 َّفي عنوان الر 

 
ذيمني ا مع الفضاء الز َّا حاد َّل تناقض َّواية يشك

 
َّ (1)واجهته "مريم". ال

َّ وفي
 
َّاني )بنت الجزء الث

ُّ
َّنائي َّاألصول( من الث  

َّد "مريم" شخصي َّة تجس 
 
بة، فمن ة مرك

 َّالص َّ
 
تها عت اآلراء في شخصي َّة؛ فقد توز َّفسي َّة والن َّفاق على معالم بنيتها الفكري َّعب الت

َّ  
َّبين قد   

تيد الفئة يسة ومشعوذة ومحتالة. وتجس 
 
َّ ال  

يسة ثقافة رأت في مريم قد 

برُّكتقديس األولياء  ة، العربي املجتمع في بهم والت  راع تعرض كما عام   
 أتباع بين للص 

صالهم يزعمونَّ من  
 
َّ ات  

راع حال هي كما بالجن   
يخة أتباع بين الص 

 
 وأتباع" مبروكة" الش

َّ (2).مريم َّ إلىالكاتبة ترمي  ول يخفى أن 
 
َّ ٰهذهة من قافة الفلسطيني َّتطهير الث

 
وائب الش

َّ 
 
َّة "مريم" فلسفة ل شخصي َّوتمث ا فكير العلمي البنيوي، أم َّسة على الت َّحياة مؤس 

َّ
 

 َّخصي َّالش
 
َّات املحيطة بها فتمث ة والجهل في تفسير مظاهر الحياة. ذاجة والعفوي َّل الس 

غم وعلى َّ من الر  ل"مريم"  أن   
 
ة تمث خصي 

 
َّ وسلوكها تفكيرها في"الستثناء"  الش

 
َّ إل  أن 

رهاو( )عزَُّّ زوجها على غيرتها  
ة، امرأة تصو  زانها فقدت امرأة بل نمطي   

 
 حينما ات

 املناضلة للمرأة نموذجأ ومريم (3).بعنف وضربتها" زوجها عشيقة" مكتب اقتحمت

َّ فت الحتلل، ضد 
 

َّ والل ا عمل وزوجها مريم أن  ة الحركة صفوف في مع   وأرىَّ (4)الوطني 

َّ وجين بين الجمع أن  ضال مسيرة في الز   
ق لم الوطني الن  َّ في يتحق   

ص  ردي الن   كما الس 

ق ان، ديمة رواية في تحق  م  ة الس  . 2423و( في ثورة بعد استشهاد زوجها )عزَُّّ وبخاص 

واية وتثير  
ة الر  ة إشكالي  هيد زوجة مريم تعمل حينما ثقافي 

 
ى في واملناضلة الش  ليلي مله 

                                                           

َّ :انظر- 2 َّ)على سبيل املثال(.  69. ص (الجزء األولَّ) وجه من زمن آخر ديمة: ،انم َّالس 

َّ: انظر- 2 َّ الجزء) األصولَّ بنت: ديمة ان،م َّالس 
 
 .(املثال سبيل على) 5،1 ص(. انيالث

َّ: انظر- 3 َّ الجزء) األصولَّ بنت: ديمة ان،م َّالس 
 
 .144 ،125ص(. انيالث

 .170 ص. نفسه املرجع: انظر- 4
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َّالر َّ على (1)البريطاني الحتلل جنود يرتاده  َّ غم أن 
 َّالر 

 
ل سبب عملها في امللهى واية تعل

َّ
 
َّه خدمة للحركة الوطني َّيلي بأن َّالل

 
ضحية من ة بسؤال: هل للت َّاإلشكالي َّ ٰهذهل ة، وتتمث

َّ  َّ أجل الوطن حدود؟ وأرى أن 
تيسالة الر 

 
 َّ ال

َّتضمرها الر  الوطن أكبر من  واية أن 

َّ
 
َّقاليد. قافي واألعراف والت َّاملوروث الث

 َّ 
حينما  ،ة للمجتمع الفلسطينية والجتماعي َّلت القتصادي َّحوَُّّواية الت َّوترصد الر 

َّ
ُّ
لكركي وبدأ الحتلل البريطاني، وكانتهى الحكم الت

ٰ
 َّ ذ

َّتعاين الر   
ياس ي واية البعد الس 

 َّ (2)ة.هيوني َّعاون بين الحتلل البريطاني والحركة الصَُّّمن خلل الت َّ
 ٰهذهق وتحق 

َّ
ُّ

َّداخل بين الفضاءات الجتماعي َّؤية واملضمون سمة الت َّة في الرَُّّمولي َّالش  
ة ياسي َّة والس 

تي الفضاءاتة وهي والقتصادي َّ
 
 َّ ال

 َّؤية الفكري َّن الرَُّّتكو 
َّة للر 

 
سم أحداث واية. وتت

َّ 
َّواية باملصداقي َّالر 

 
 َّة وبخاص َّفافي َّة والش

خابر مع واية عن "الت َّة حينما تكشف الر 

َّاألعداء" في سياق  َّ (3)رد الوطني.الس 

 َّ وتختزلَّ
 َّؤية الفكري َّهاية الرَُّّالن 

 َّواية على لسان مريم حينما رد َّة للر 
ق ت على املحق 

اريخ، وأعيد رسم تي، سأفرد صفحات الت َّمهم َّ ٰهذهالبريطاني بقولها: )األندلس ستعود، 

َّ ل (4)وراءه مطالب( خطوطها، فل يضيع حق   
 
ة ائي َّالعبارات علمة سيمي ٰهذه وتشك

َّ 
َّق َّما يرى بعض النَُّّواية. ورب َّكبرى تختصر رسالة الر  ى سجن "مريم" في مشف َّ اد أن 

َّاحية اإلنساني َّة من الن َّللمجانين نهاية مأساوي َّ استشهادها أو نجاتها من قبضة  ة، وأن 

َّ 
 
 َّالحتلل يشك

َّل نهاية ترتضيها ذائقة املتلق  مشفى املجانين هو املكان  ي، وأرى أن 

                                                           

 .115 ص. نفسه املرجع: انظر- 1

  بعدها. وما 168 ص. نفسه املرجع: انظر- 2

 وما بعدها.  667انظر: املرجع نفسه. ص - 2

َّ: انظر- 4 َّ الجزء) األصولَّ بنت: ديمة ان،م َّالس 
 
 بعدها. وما 227 ص(. انيالث
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تي)األنسب( ملن ينطق "بالحقيقة" 
 
َّ ال َّأى الوقائع واملعيقات، إذ تتحد  ذين ن 

 
 ال

َّ َّهمون بالجنون ! كون بالحقيقة ُيت َّيتمس 

 َّ وقد
َّشغل الحوار في الر  َّ واية مساحة مائزة؛ إذ إن 

 
ويل فيها يصلح أن الحوار الط

َّيكون مشاهد مسرحي َّ
 
 َّسمت لغة ة. وات

َّالر 
ُّ
َّواية باملزج بين الل ة ولغة ة الواقعي َّردي َّغة الس 

َّ  
 

 َّالش
 
 َّ ٰهذار عر، ويوف

َّالجمع للر   
 َّواية مستويات متعد 

 َّي والن َّدة للتلق 
َّوائي. قد الر 

َّرواية "القافلة" املفاصل الر َّ وتستعرض  
َّي َّياسئيسة لألحداث الس   

ل مواقف ة، وتسج 

 َّة في مواجهة الحتلل. وينسجم بطولي َّ
 َّعنوان الر 

ذيضال واية مع قافلة الن 
 
اشترك  ال

َّ  َّ فيه الجدُّ
تية "أنسنة املكان" واية تقني َّواألب والبن. وتبرز في الر 

 
 َّ ال

ي من تنقل املتلق 

ه البحر كأن َّ إلىاك الكوخ يرمي ة، نحو: )كان شب َّلت شاعري َّتأمَُّّ إلىفضاء سرد األحداث 

َّ د َّعين حذرة تخاف غدر املاء، يرقب امل
 
َّوالجزر حيث يتمط

 
يالي املقمرة، ى البحر في الل

َّ
 
ىسع ويكبر فيت َّصل عند قدمي الت َّيت َّ حت 

 
َّفس ي للت َّويتقاطع البعد الن َّ (1)ة.(ل  

ي صوير الفن 

تية للمكان مع الجينات الوجداني َّ
 
َّ ال

 
 َّتتخل

الكشف  إلىواية. وتعمد ق منها أحداث الر 

َّ 
 
َّاملبك

 
ات والفكريَّفس ي سيج الن َّر عن الن خصي 

 
ة وصفها في كما للش "حمدان  لشخصي 

 َّ ويفض ي (2)صابر وابنه" البدويَّ
 
 َّ إلىر الكشف املبك

ي في متابعة مضاعفة رغبة املتلق 

َّ
 

 َّخصي َّالحدث املرتبط بملمح الش
 
ئ الكاتبة على األسطورة لتحقيق عنصري ة. وتتك

َّالد َّ َّ (3)حراء".هشة واإلثارة، كما في أسطورة "الص 
 
قافي وإلعادة صياغة املوروث الث

 َّواسب األسطوري َّوتخليصه من الر َّ
تيواية تبرز لغة الجسد ة. وفي غير موضع من الر 

 
 ال

َّ 
َّتعب 

ُّ
َّ (4)غة املكتوبة.ر عن دللت تعجز عنها الل  

 َّوتسج 
واية مفاصل رئيسة من ثورة ل الر 

                                                           

1 -َّ  .7ان، ديمة: القافلة. ص م َّالس 

 .26، 1انظر: ن.م.، ص - 2

  .وما بعدها 24.م.، ص ن- 3

 .92.م.، ص ن- 4
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(2432 )َّ  َّ تغفل ول (1).البريطاني الحتلل ضد 
َّ وايةالر   للمرأة البطولي ورَّالد 

 َّ وترصد (2).ةالفلسطيني َّ
َّ بعض وايةالر 

ُّ
َّ قوسالط

 
 طقوس ةوبخاص َّ ةالوطني َّ ةعبي َّالش

َّ استقبال
 

 َّ من األخير الفصل ويعرض (3).هيدالش
 وما فلسطين نكبة ملرحلة وايةالر 

َّ.وانكسار نضال مواقف من رافقها

َّ)برج  وفي
 
َّة اريخي َّأحد املعالم الت َّ (قلقالل

 
ة( يحمل اختيار في القدس )حارة باب ُحط

 َّالكاتبة للبرج عنوان َّ
َّة وسياسي َّواية دللة ديني َّا للر  البرج ُيشرف على املسجد  ة؛ ألن 

َّ  
َّاريخي َّة والت َّيني َّاألقص ى، وعلى معظم املعالم الد  عدُّ

ُ
دللة املكان في  ة في القدس. وت

َّالعنوان إطللة تاريخي َّ  َّ ة على القدس؛ ألن 
 َّمعظم أحداث الر 

ر الحالة واية تصو 

َّ  
َّة والجتماعي َّياسي َّالس 

ُّ
 َّة للقدس في العهد الت

واية بأحداثها وشخوصها ركي. والر 

َّ بامتياز؛ة مقدسي َّ َّا جديد َّفتح َّ إذ تعدُّ رد املقدس ي. ول غرابة في تصريح الكاتبة ا في الس 

َّ  َّ بأن 
َّة ما زال خجوَّواية العربي َّحضور القدس في الر 

 
َّ(4).ل

َّ 
تي أحدثت خللت الجتماعي َّحوَُّّواية الت َّوترصد الر 

 
َّة ال

 
َّطبقي َّ ل ياسة ا بسبب الس 

 َّالقتصادي َّ
 
مث

ُ
ة ل، وبخاص َّحوَُّّا لٰهذا الت َّار( أنموذج َّل عائلة )آل عبد الجب َّة لألتراك، وت

 َّار" الجتماعي َّل مكانة "عبد الجب َّبعد تحوَُّّ
ول يخفى انسجام  (5)ال.ة إلى عت َّجاري َّة والت 

تي واجهها مع فئة "العت َّل في اسم "عبد الجب َّحمَُّّة والت َّدللة القو َّ
 
الين". ار" مع املعاناة ال

َّ 
ذي أسهمت أسرة "عبد الجب َّوتنتقل أحداث الر 

 
ار" واية إلى زمن الحتلل البريطاني ال

 َّاملسار الز َّ ويستمرَُّّ (6)في مقاومته.
َّواية في امتداده مني للر 

 
اني؛ فترصد في الجزء الث

                                                           

 .221.م.، ص ن- 1

 .293.م.، ص ن- 2

 .212.م.، ص ن- 3

َّ.)حوار مع الكاتبة( 2/21/6123انظر: صحيفة القدس. - 4

ان :انظر( 5 م  َّ برج: ديمة ،الس 
 
 . 10-7ص ،1ج. قلقالل

ان :انظر( 6 م    .141ص. 1ج .م.،ن: ديمة ،الس 



 76 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّ 
(، 2456اصر)باط األحرار بقيادة جمال عبد الن َّ(، وثورة الض2491َُّّكبة )واية الن َّالر 

َّ
ُّ
2427َّ(، وهزيمة حزيران )2452لثي على مصر )والعدوان الث

ُ
( 2473كتوبر )(، وحرب أ

 َّ (1)(.2417ة األولى )والنتفاضة الفلسطيني َّ
برز الر 

ُ
الوطن على واية انتصار عاطفة وت

عند  (2)"نفيسة" ابنها "ليث" املتعاون مع الحتلل عاطفة األمومة حينما قتلت األمَُّّ

تي كان ليث يخفي في جذعها حزام َّ
 
تي لم تعلم بها ا ناسف َّشجرة البطمة ال

 
ا بعد توبته ال

َّأمَُّّ  
َّ ه، وفي مشهد درامي صاخب وبعد معرفة األم 

 
ذي قتلته تتوش

 
 ح األمَُّّبتوبة ابنها ال

َّبالحزام الن َّ  
 َّ(3)ة مملوءة بالجنودر حافلة إسرائيلي َّاسف وتفج 

 
ل الكاتبة بروز . وتعل

َّ ،اريخي في غير روايةالفضاء الت َّ وع من ة تحتاج إلى مثل ٰهذا الن َّمكتباتنا العربي َّ بأن 

َّ
 
َّاكرة الفلسطيني َّالكتابات، لربط املاض ي بالحاضر واملستقبل، إلحياء الذ  

 ة في ظل 

َّهويد املستمر َّمحاولت الت َّ
 
َّة والت

 
تي يتفن

 
ن فيها الحتلل بأساليبه زوير لتراثنا وتاريخنا ال

َّ 
َّ(4)عة.املتنو 

َّ َّان حق َّم َّولم تنل روايات ديمة الس   َّرس الن َّها في الد 
ٰهذه  وائي، ولعل َّقدي الر 

َّ  
 َّالد 

 
 َّق َّل دعوة للنَُّّراسة تشك

 َّوايات. ول اد ملعاينة تلك الر 
اقد راسة جهود الن َّتغفل الد 

َّ َّاألستاذ جميل الس 
 
َّلت عد َّاي كتب مقذلحوت ال ان في م َّة حول روايات ديمة الس 

َّ (5)ة عدة.لكتروني َّإمواقع  ذي قد 
 
طروحة ماجستير أم وجهود الكاتب سمير الجندي ال

                                                           
ان :انظر 1 م   .72 ،32 ،26 ،17 ،6 ص ،2 ج .م.،ن: ديمة ،الس 

ان :انظر  2 م   .137 ص ،2 ج .م.،ن: ديمة ،الس 

3 
ان :انظر  م   .بعدها وما 144 ص ،2 ج .م.،ن: ديمة ،الس 

 .(الكاتبة مع حوار) 6/10/2013. القدس صحيفة: انظر 4

َّ الحوار املثال سبيل على: انظر 5  
 -28/ 4/ 2008 - 2265: العدد-ناملتمد 

 

   http://www.ahewar.org 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2265
http://www.ahewar.org/
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َّ 
َّواية الفلسطيني َّبعنوان )الر 

ُّ
َّة والت ا( ونشرها عام ان أنموذج َّم َّراث، روايات ديمة الس 

(6122َّ
ُّ
َّ(، ورصد فيها أشكال الت

 
 َّراث الش

َّ (1)اريخي.يني واألدبي والت َّعبي والد 

َّ

   مراجع
 راسة الد 

2- َّ 
َّواية الفلسطيني َّالجندي، سمير. الر 

ُّ
َّة والت ا. ان أنموذج َّم َّراث، روايات ديمة الس 

َّ.611، دار الجندي، القدس، 2ط

6- َّ َّم َّالس 
 
َّ .6115ة للكتاب ة العام َّالهيئة املصري َّ (.6ج  ،2قلق )ج ان، ديمة. برج الل

3- َّ ة من زمن آخر( و)بنت األصول( الهيئة العام َّ ة )وجه َّثنائي َّان، ديمة. م َّالس 

َّ.(6122و 6114ة للكتاب. )املصري َّ

9- َّ َّ .القافلةان، ديمة. م َّالس 
 
 .2446ث. دار الهدى، كفر قرع/ املثل

ََّّ

                                                           

 َّ :الجندي سمير :انظر (9
َّواية الفلسطيني َّالر 

ُّ
َّ ،راثة والت دار الجندي  ،2ا. طان أنموذج َّم َّروايات ديمة الس 

َّ
 
َّ  .613 ،252 ،223 ،93ص  ،6112 ،القدس ،وزيعشر والت َّللن
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 ريتا عودةاألديبة 

امواليد اة من شاعرة وقاص َّ   2421َّصرة )لن 
َّ(. مدر 

ُّ
ة في املدرسة نجليزي َّغة اإلَّسة لل

َّ
 
َّة في الن َّة البلدي َّانوي َّالث

 
َّقب األو َّاصرة. حاصلة على شهادة الل

ُّ
ة نجليزي َّغة اإلَّل في الل

(. فازت باملرتبة األولى في مسابقة لكتابة 2419واألدب املقارن من جامعة حيفا)

َّقصيدة "الهايكو" و"الهيجا" على مستوى العالم. 

 اإلصدارات:

َّ( ثورة على الص 2َّ
 
َّ.2449اصرة، قافة واملعارف، الن َّمت. وزارة الث

6َّ
 
َّ .2441اصرة ة الن َّة البلدي َّانوي َّ( مرايا الوهم. املدرسة الث

َّ..6112الحضارة، القاهرة، ة عاشقة. دار ات غجري َّ( يومي 3َّ

َّ .6113القاهرة،  ( ومن ل يعرف ريتا. دار الحضارة،9

َّ..6119ختناق بدمعة. دار الحضارة، القاهرة، ( قبل ال5َّ

َّسأحاولك  مر َّ (2  
 

َّ .6111عر الفلسطيني، رام هللا، ة أخرى. بيت الش

َّ( أنا جنونك. )مجموعة قصصي 7َّ  
 

َّ.6114عر الفلسطيني، رام هللا، ة(. بيت الش

ة: بنفسُج الغربــة. )رواية قصيرة( كتروني َّة اإلولها عدد من املجموعات القصصي َّ 

رجم 6121ة العودة )رواية( . سيمفوني 6117َّ. طوبى للغرباء )رواية قصيرة( 6111
ُ
. ت

َّ.ةة والصيني َّيطالي َّة واإلَّة واألملاني َّة والفارسي َّة والفرنسي َّعدد من نصوصها إلى العبري َّ

 الهايكو والهيجا قصائد

 َّ ا الهيجا ا، أم َّنوعان من القصائد منتشرة في اليابان، فقصيدة الهايكو قصيرة جد 

ة للهايكو والهيجا عن ة الياباني َّفهي صورة مع قصيدة. وفي كل شهر تعلن الجمعي َّ

وع. وقد حصلت ريتا عودة على املرتبة ة في كتابة قصائد من ٰهذا الن َّمسابقة عاملي َّ
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 ا في قصائد الهيجا فقد تم َّعلى مستوى العالم في كتابة قصائد الهايكو، أم َّ األولى

َّ (1)ة.عمالها بين العشرة األوائل غير مر َّأاختيار 

 ة في شعر ريتا عودة إشراقات أسلوبي  

َّيحفل الن َّ   َّ صُّ  
 

َّثري بالت َّعري/ الن َّالش َّللي )الت َّناسل الد  ذي يكشف عن وعي ناص 
 
( ال

َّ
 

َّاعرة الش
 
 َّباآلفاق املعرف

ي مضاعفة يقظته ملحار املعنى ية من جهة، ويقتض ي من املتلق 

َّ
 
َّغة، ويجعل الت َّاملخبوء في أصداف الل َّمن الن َّ ناصُّ  

ة. ة أو مرايا تأويلي َّطبقات دللي َّ ص 

َّ 
 
َّيات الت َّومن تجل  

َّ ناص   َّاستدعاء معجزة الس 
د املسيح حينما جعل خمسة أرغفة ي 

ا الجوعى في قولها )تكفي إلشباع آلف   أرغفة/ قد تصنع معجزة/ فتطعم شعب 
ُ
خمسة

َن الجياع/ ل.. لك في سياق وجداني مشبع بالعتاب "لحبيب"  (2)لن أغفر لَك(. م 
ٰ
وذ

َّ
 
َّى عن وعده في تحقيق معجزة الحلم املوعود، فالر َّتخل  َّبط بين معجزة الس 

د املسيح، ي 

َّ  
الخالدة، والوعود الكاذبة في الخطاب  د املفارقة بين الحقيقةوسراب الوعود يجس 

َّ
 

َّالجتماعي. وتلوذ الش  َّاعرة بعذابات الس 
ا في فاجعة قلب د املسيح كي تمنحها صبر َّي 

ْت بالغرور  وخيبة حلم وانكسار انتظار في قولها: تي ضج 
 
)انحنت سيقان قمحي، ال

ا من خشب ا/ حصَد شوقي/ ناولني صليب   َّ دهر 
 
قصيدة )أرض  وتستهلَُّّ (3)سيان.(الن

َّ
 

َّالش  
َّكروي َّ ك   

 
فل يسوع ة( بتعويذة مستدعاة من مشهد تقديم الهدايا من املجوس للط

َّفي املغارة في قولها: )  
ذين أتـوا مغارة ميلدنا/ ليقد 

 
ا أأخذُل املجوَس ال ا ولبان  موا لنا ذهب 

ا؟( َّعميد كي تكون بلسم َّوتستدعي طقوس "الت َّ (4)ومر 
 
َب ْع قولها: )اكرة في ا لنزيف الذ

ُ
أ

                                                           

َّ: انظر- 1
 
َّ مع :بطرس ،ةدل  .18/4/2008 األخبار صحيفة (.بدمعة الختناق قبل) عودة ريتا اعرةالش 

 . 46ص( لك أغفر لن قصيدة.)بدمعة الختناق قبل: ريتا عودة، (2

َّ) نفسه املرجع: ريتا عودة،( 3 َّ معةالد 
 
 . 16ص( 1نجوىَّ إلى رسائلي -نيةالثا

َّ أرض قصيدة)نفسه، املرجع: ريتا عودة، (4 َّالش   
 . 38 ص( ةكروي َّ ك 
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ى ْوض َ
َ
ف ْوراقي ب 

َ
اءَُّ /ث  ُر/ أ

َ
ش

َ
ْسَتلُّ َما أ

َ
ي/ َوأ َراح  ْن ج  َرة /م  اك 

 
َد الذ  

َعم 
ُ
َّ (1).(أل

 
ة سم مرجعي َّوتت

َّالت َّ  
َّ ناص   

َّيني بتنوَُّّالد   
َّيانات، فمرجعي َّع الد   

نجيل، وفي قولها: ))ٰهذي م هي اإلَّة ما تقد 

َّ (2)جراحي/ فادخلوها آمنين(  
َّ إشارة إلى نص  وراة من الت َّ من القرآن الكريم. وتستمدُّ

)ل/ تكسر الوصايا العشر/ املنقوشة/ على أبواب  قلبينا/  الوصايا العشر في قولها:

َّ
 

َّلئل
 
 الل

َ
َّ (3)عنة/ فتتوارثها األجيال(./ نرتدَي أقمشة  

 
ي "بني إسرائيل" عن لتشير إلى تخل

َّالعشر.ة للوصايا ة واألخلقي َّالستحقاقات اإلنساني َّ

 َّ 
َّعالق بين اإلنسان واألرض بالت َّر عن الت َّوتعب   

ُل الر َّ ناص 
ُ
ْدخ

َ
قمي في قولها: ))عْنَدَما أ

ي/ / ُصْنُدوُق َبر يد  ل 
َ
ْن َيظ

َ
َودُّ أ

َ
ة/ أ َجن 

ْ
ي(2491ال ى ُعْنوان 

َ
ي/ َعل يب  ل  َحب  ْي َيْسَتد 

َ
وتبرز  (4)/ ك

َّة الت َّفي قصائد ريتا عودة تقني َّ
ُّ
حينما تعمد إلى تغيير كلمة في املثل أو غوي حوير الل

َّ
 

َّاملقولة الش  
َّائعة لينسجم املعنى مع الس  للي للقصيدة، نحو: )أتيُت قاطعة ياق الد 

َّ
 

َّ (5)ك  بالحنين...".(الش َّ ول يخفى أن 
 

َّقولها تحوير ملقولة )قطع الش َك  و باليقين(. ك  )أحبُّ

َّ
 
ك وقولها )أحبَُّّ (6)لنعوَد إلى أرض  العسل(لثة/ وأحلُم/ أن نعبَر/ نهَر العناء/ بالث

َّ
 
َّبالث

 
َّلثة( تحوير ملقولة )الط

 
َّلث(.لق بالث

  َّ  
َّ وفي جل  َّالد 

 
َّى تقني َّواوين تتجل

 
شكيل البصري في لغة القصيدة؛ إذ تعمد ة الت

َّ
 

 َّالش
َما ة تنسجم مع الحالة الوجداني َّي َّاعرة إلى كتابة الكلمة بأشكال فن 

 
ل
ُ
ة، نحو: ))ك

                                                           

َّ فوض ى قصيدة.)عاشقة ةغجري َّ اتيومي َّ: ريتا عودة، (1
 
 . 10 ص"( 5"  اكرةالذ

  .1ص"( 1"  همسة قصيدة.)عاشقة ةغجري َّ اتيومي َّ: ريتا عودة، (2

  .21ص( العشر الوصايا قصيدة) .الوهم مرايا: ريتا عودة، (3

  .88ص( 44 أحلم صندوقَّ قصيدة) .عاشقة ةغجري َّ اتيومي َّ: ريتا عودة، (4

َّ أرض قصيدة) ،بدمعة الختناق قبل: ريتا عودة، (5 َّالش   
 . 38ص( ةكروي َّ ك 

َّ قصيدة) نفسه، املرجع: ريتا عودة، (6 َّ ةخاص َّ أحلم -ابعةالر َّ معةالد   .84ص( اجد 
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َّ
َ
اف ْوع 

َ
َتاُر ط

ْ
خ

َ
ي/ أ اف 

َ
ف ى ض 

َ
َك/ َعل

ُ
يل َما  /اَض ن 

َ
َها ُدون

ُ
ف ذ 

ْ
ق

َ
/ َوأ َتي 

َ
ف

َ
َهب  ش

َ
ى ل

َ
أْجَمَل/ َعل

ْنَّ
َ
ك/ إلى أ ْمَواج 

َ
ْضن  أ / إلى ح  ُقوس 

ُ
َّط

َََّّتَّ 

ََّّْهـ

ََّّدََّ

َّ
َ
َّأ

. َك(
ُ

. ف َّ(1)َع. َو. ا. ط 

 َّ يقظة من يضاعف اورأسي َّ اأفقي َّ وكتابتها الحروف وتقطيع  
 تعجز لدللت ياملتلق 

َّ. املألوفة الكتابة عنها

َّوَّ 
 

َّتجسد الش  
 َّ نراع بياعرة الص 

َّي َّحر 
ُّ
َّة املرأة والبعد الذ

 
َّكوري في الث

 
ة رقي َّقافة الش

َّ 
َّبمكو 

 
َّ)أيَُّّ طرنج" في قولها:نات "لعبة الش

 
َّها الط

 
رقي/وحدي أنا َمَداَك/ غافلُت ائر الش

َّ
 
َّلُت الجنود وامللك والوزيرين وامللكة/ وتسل

 
 الش

 
ك  من القلعة/ أتيُت قاطعة

َّ (2)بالحنين.(  
َّا رافض َّل موقف َّوتسج 

 
َّا للث

 
َّائفي َّقافة الط سة على تحريم زواج الفتاة ة املؤس 

َّ 
َّيني َّمن غير طائفتها الد 

 
عندما اخترتك/ لتكون تاج كرامتي/لم ) ى في قولها:ة كما يتجل

َّ 
َّ(3)الكثيرة/ لم تشغلني/ بطاقة ديانتك.(فراء قني سهام القبيلة/ ول األلسن الص َّتؤر 

 صورة "اآلخر" في مجموعة )أنا جنونك(

َّتحفل قصص املجموعة برصد مشاهد تصويري َّ  
ة فسي َّة والن َّد البنية الفكري َّة تجس 

عايش" بين الفلسطيني ة "الت َّة تكشف عن إشكالي َّا نفسي َّلليهودي، وترسم أبعاد َّ

َّ  
 َّد الت َّواليهودي، وتجس 

َّالقومي َّيات حد   
تي يكابدها الفلسطيني على أرضه في ظل 

 
 ة ال

                                                           

 .61ص ،(27 ةحوري َّ قصيدة. )عاشقة ةغجري َّ اتيومي َّ: ريتا عودة، (1

َّ أرض قصيدة. )بدمعة الختناق قبل: ريتا عودة،- 2 َّالش   
 .38ص (ةكروي َّ ك 

َّ.13-16 ص( والقبيلة جلالر َّ قصيدة. )الوهم مرايا: ريتا عودة،- 3
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ل: ة ثلثة مسارات؛ األو َّصويري َّخذ املشاهد الت َّ"الجوار القسري" بينه وبين اليهودي. وتت َّ

ذي يستدعي همجي َّ
 
َّصورة اليهودي العسكري ال ة، كما في حي َّة الحتلل ومعاناة الض 

َّ ه  ذي دل  على كون 
 
ي  قولها: )قميَصُه ال ْت تتراقُص في ذاكرت 

َ
ي، فبدأ ا أثاَر فُضول  جندي 

شراُت 
 
ها الن الُعَنا ب 

َ
ط

ُ
. ُصَور  ت ، َدم  ، هلع  مة. دُموع  ُصَوُر أجَساد  َمْبُتوَرة، وبيوت  ُمَهد 

ة كل  يوم(. َّ (1)اإلخباري 
 
َّاني: ثقافة العنصري َّوالث ة استعلء اليهودي سة على ثنائي َّة املؤس 

َّربي،إذ تحرص العنصري َّة العودوني َّ  
َّ ة على تشويه الحق   

 اإلنساني الفطري، نحو حق 

َم لنا؟ نحُن )في الفلسطيني في الت َّ
ْ
ل نُّ أن  الع 

ُ
عليم الجامعي في قول الكاتبة: )أتظ

اُل نظافة ل أكثر.( م( دوَن مستَوى اللتحاق بالجامعات. نحُن ُعم  َّ (2)نظره 
 
الث: والث

 َّثقافة الحقد والكراهية 
 
تي يشك

 
ذي يسعى إلى تغييب وراتي املحر َّلها الفكر الت َّال

 
ف ال

فوق ة، فالت َّة اليهودي َّاصرة العليا ذات األغلبي َّالفلسطيني وتهجيره، كما يحدث في "الن َّ

َّ 
َّالد   

ة في ع اليهودي على إظهار كراهيته وحقده، وبخاص َّيمغرافي في بعض املدن يشج 

َّ 
كما حدث في "عيد الغفران" في وصف الكاتبة: )متى نخرج من ة لليهود، يني َّاألعياد الد 

ٰهذه الكارثة؟ هل سيقذفون الحجارة علينا؟... مررنا بهم. مجموعات من األطفال لم 

ب َّ
ُ
 ق

 
َّنَر من وجوههم إل  

 
غط

ُ
َرى، ما العلقة ي قم ََّعات صغيرة ت

ُ
ة رؤوسهم. لم َيرونا.... ت

َّ  
َّ  (3)ين والحجارة؟بيَن الد   

ة بين دللت املسارات ص املجموعة مفارقة حاد َّل قصوتسج 

َّ
 
َّالث

 
َّ ،ة لدى الفلسطينية الحضاري َّقافة الجتماعي َّلثة لدى اليهودي والث

 
ى حينما يتجل

َّ
ُّ

َّالش
 

َّفقة على العجوز اليهودي َّعور بالش
 

تي تعاني من الوحدة، ول أحد يزورها إل
 
 في ة ال

                                                           

َّ بيت. جنونك أنا مجموعة: ريتا عودة،- 1  
 

  .1ص. 2001 هللا، رام الفلسطيني، عرالش

 .21ص. نفسه املرجع- 2

 .28،21ص. نفسه املرجع- 3
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َّ
 
ة وابنها "يوس ي"، وهو ة املصري َّمع الجارة اليهودي َّتعبير عن "حسن الجوار" األعياد، وال

َّ
 
َّجوار اجتماعي ل يقبل حديث  

َّ (1)ياسة كيل يخسر الجاُر جاَره.ا في الس 

 
 
  الل

 
 غة الش

 
  عرية في الن

 ردي الس   ص 

َّحينما يشرع املبدع بتشكيل الن َّ   
ة فقات اإلبداعي َّل يستطيع أن يسجن الد َّ ص 

َّفي دائرة لغوي َّة فسي َّواألطياف الن َّ َّة تقتض ي شكدفقة شعوري َّ دة؛ فكلَُّّة محد 
 
يا لغو َّ ل

ة، سة" بين لغة القصيدة ولغة القص َّا يندغم معهما. فل وجود لفروق "مقد َّوأسلوبي َّ

َّ َّا بما تقد َّواستئناس  َّ م فإن   
 

عر، وتعبق لغة قصص املجموعة تنبض بإيقاع الش

 َّورة الستعاري َّبالصَُّّ
ا لتحليق خياله، وتوليد معان تعجز عنها أفق َّ ية، وتمنج املتلق 

َّ
ُّ
تي يتوه َّغة املعياري َّالل

 
َّها لغة القص َّاد أن َّق َّم بعض النَُّّة ال  

 
ة صويري َّعر الت َّة. وتأتي لغة الش

ُه ُيض يُء ر َّة األكثر توتَُّّة في املشاهد الوجداني َّفي القص َّ
َ
ا وكثافة، نحو )انتظْرُت صوت

َّ  
 حواس  

َ
ي(.ي. انتظْرُت رَّعتمة ُر َصْمت   

د 
َ
خ

ُ
ه  ت  َعَرق 

َ
ضمر دللت رمزي َّ (2)ائحة

ُ
 َّكما ت

 
ل ة تشك

َّعصب َّ تي ما دام في األفق جناح ة، نحو )أنت سنونو َّة للقص َّؤية الفكري َّا في الرَُّّا رئيس 

َّ
 

وتحفل لغة القصص  (3)واطئ ميادين ثورتي(يخفق، وأنا نورسك ما دامت الش

َّبتقني َّ  
صياغة عناصر الوجود، نحو)هزمني ذبوُل صوته. ، وإعادة ات تبادل الحواس 

انتفضْت عصافيُر صغيرة كثيرة داخل قضبان قلبي وصرخْت بي: "مجنونة! هو 

َّ 
َّ (4)ك(يحب 

  

                                                           

  .26 ص .جنونك أنا مجموعة: ريتا عودة،- 1

  .11ص. نفسه املرجع- 2

 . 32ص. نفسه املرجع- 3

 . 42ص. نفسه املرجع- 4
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 الليالفضاء الد  

َّترصد الكاتبة املفاصل الر َّ   
َّئيسة للس   

تائج ياس ي؛ فتعرض الن َّياقين الجتماعي والس 

َّة للبطالة والفصل من اإلنساني َّ
 
َّبقي َّالعمل، والفجوة الط

 
تي تتجل

 
َّى في ثنائي َّة ال

 
رف ة الت

َّ 
َّر دموي َّوالحرمان. وتصو   

ياس ي من اعتداء وهدم بيوت واعتقالت ة املشهد الس 

َّتعسفي َّ
ُّ
 َّزوح والن َّة. ومصادرة األرض والن

َّر همجي َّفي. وتصو  ادي ة الحتلل وسلوكه الس 

تي تشهد موَّفي الحواجز العسكري َّ
 
ذين ُيمنعون عن اجتياز تلك ة ال

 
ت املرض ى ال

َّ (1)الحواجز.

 تصاعد وتيرة الحدث

َّيتمي َّ 
ُّ
َّات أسلوبي َّغوي بتقني َّز املستوى الل ردي كثافة في الحدث ة تمنح الفضاء الس 

َّ
 
تي تقترب من الل

 
َّبوساطة الجمل القصيرة املتلحقة ال  

ة املتسارعة، ينمائي َّقطات الس 

َّفسي َّجات الن َّموَُّّوتسارعه بكثافة الت َّوتقترن كثافة الحدث 
 

 ة؛ إذ يشترك نموَُّّخصي َّة للش

عود والكثافة، نحو: )دخلُت املطبخ. خرجُت. ة بالصَُّّفسي َّجات الن َّموَُّّاألحداث والت َّ

ة  الن َّ
َ
ْرف

ُ
َُّعْدُت إلى غ

ُّ
ْقُت الن َّوم، إلى الش

َ
ل
ْ
سيل. أغ

َ
ة. َجَمْعُت الغ

َ
وافذ. عدُت إلى املطبخ. رف

باق. لقد تأخ َّ
ْ
ُت األط

ْ
َسل

َ
 ََّر زوجي! قاَل إن َّغ

 
ا. ملاذا تأخ َُّه سيعود اليوم مَن العَمل  مبك َر؟ ر 

ُه ؟علبة الت َّ
َ
ُل ل رى ماذا أْحم 

ُ
َّبغ؟ الجريدة؟ بنطات

 
َّ (2)آخر؟( ل

 
 
  ناص  الت

 
 اللي(ناسل الد  )الت

َّ َّتتوز 
 
تي أسهمت في تشكيل الرَُّّقافي َّع املشارب الث

 
َّالفكري َّؤية ة ال ة إلى ردي َّة الس 

تي تختزل مفاصل القضي َّة الوطني َّات مختلفة، ومن أبرزها املرجعي َّمرجعي َّ
 
ة ة ال

َّة، نحو استعداء شخصي َّالفلسطيني َّ
 

تي استشهدت في هيدة لينا الن َّة الش
 
ابلس ي ال

                                                           

 . 82 ،70 ،37 ،20 ،11،12ص.جنونك أنا مجموعة: ريتا عودة،- 1

  .26-25ص. جنونك أنا مجموعة: ريتا عودة،- 2
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َّ ( في قولها:2472أيار  25نابلس )
 
لينا لن رُت القول: "شعُب )عاَدْت )لينا( تبكي. تذك

تي صو َّفي سياق قص َّ (1)َيلينا".(
 
رت اعتداء اليهود على العرب في ة "أرض البرتقال" ال

َّاصرة العليا. ول يخفى الت َّعيد الغفران في الن َّ فس ي بين استدعاء للي والن َّعالق الد 

َّ
 

َّخصية وبؤرة الحدث. الش

حرم من الزواج ثقافي َّة )وقد ل يأتي( تربط الكاتبة بين "نكبة" املرأة وفي قص َّ
ُ
ا حينما ت

ا، وما زالت ون احتضار َّبي ستَُّّ من رجل من غير دينها ونكبة فلسطين في قولها )مر َّ

َّ (2)عيناي معصوبتين.(
 
َّانطلق َّ ا من أن 

 
َّالنحطاط الث  

 ة.ياسي َّقافي سبب في الهزيمة الس 

ي قولها: )آ فاوت املؤلم بين خطاب تاريخي مشرق، وخطاب سياس ي مظلم فوترصد الت َّ

ا! درس الت َّ  َّآ آ ه يم 
ا للغاية اليوم! املدر  َّاريخ كان صعب  ث بصوت رخيم عن س كان يتحد 

َّ 
َّ (3)وبي(.ين األيَُّّ)صلح الد 

كئ على البعد األسطوري في غير موضع، نحو تحوير أسطورة صخرة "سيزيف" في وتت َّ

َّ خرة خلفي وأنا أصعد إلى سياق اإلصرار على مواجهة الحتلل في قولها: )رميُت الص 

َّأإيكاروس وَّ وامتصاص أسطورة (4)ة.(القم َّ
 
ذين كانا سجينين في قلعة بيه ديدالوس الل

َّ :(ة )محكومون باألملفي جزيرة "كريت" في قولها من قص َّ
 

 أن يذوب )ل أخش ى إل

َّ
 
َّ صمغ عن جناحي َّال

 
ى ظل  قربي، وارتفع صوت وأنا أقترب من الحقائق برشاقة. تمط

َّ (5)ينخر ضميري.(
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َّ
 
 َّ إذ القصص؛وحيد في حنايا ى ثقافة الت َّوتتجل

 
ا ا ثقافي َّل القرآن واإلنجيل نسيج َّيشك

َّفي الرَُّّ ة، فتستدعي آيات من القرآن الكريم تصل إلى درجة القتباس، نحو ردي َّؤية الس 

َّ 
، فخي 

َ
َّ)ويله!" صرخ َّ جوم انتثرت، والبحارَّماء انفطرت، والنَُّّل إليه أن  الس   

ج 
ُ
رت، ف

ا املعمدان على يد ابنة وتستحضر املشهد املأساوي لقتل يوحن َّ (1)والقبوُر ُبعثرْت(

 َّ هيروديا
َد األلُم في عروقي. تراخْت كلُّ عضلتي املتشن  جة. )سالومي( في قولها: )تجم 

تي َسعْت من خلل رقصة  إغواء لقطع  رأس  املعمدان(.
 
 )سالومي( ال

ُ
َّ (2)سقطْت صورة

   جعمرا
 راسة الد 

1- َّ
 
َّ مع: بطرس ة،دل

 
 األخبار صحيفة(. بدمعة الختناق قبل) عودة ريتا اعرةالش

18/4/2008. 

َّالوهمعودة، ريتا: مرايا  -6
 
َّ. 2441اصرة ة الن َّة البلدي َّانوي َّ.. املدرسة الث

 . 6119. دار الحضارة، القاهرة، عودة، ريتا: قبل الختناق بدمعة -3

 .2001 القاهرة، الحضارة، دار. عاشقة ةغجري َّ اتيومي َّ: ريتا عودة، -4

َّ بيت. جنونك أنا مجموعة: ريتا عودة، -5  
 

 .2001 هللا، رام الفلسطيني، عرالش
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 دراسة أسلوبية في قصص األطفال للكاتب زهير دعيم

 عمر عتيق

تعالج الدراسة سبعة محاور أسلوبية في قصص األطفال للكاتب زهير دعيم، فاملحور 

الفضاء اللغوي من حيث تأثير التراكيب النحوية على املعمار الفني األول يعاين 

للقصة، وبخاصة أسلوب التعليل الذي ُيفض ي إلى ربط أسباب أحداث القصة 

بنتائجها، وتراكيب الحال التي تكشف عن النسيج النفس ي للشخصيات. ويشمل 

قي، والتقنيات الفضاء اللغوي تأثير الصور الفنية على األفق التخيلي للطفل املتل

الفنية في الحوار، وتأثير التعبيرات الشعبية في النسيج اللغوي للقصة، وينتهي املحور 

األول باألبعاد الدللية والنفسية للغة الجسد. ويختص املحور الثاني بفضاء 

األحداث، فيرصد تقنية بناء الحدث العنقودي الذي يتخذ مسارين؛ مسار التتابع 

رع الحدث ونموه، واملسار التوليدي. ويعالج املحور األحداث الذي ُيفض ي إلى تسا

التصويرية التي تتوزع على صور صوتية ولونية وضوئية. ويتناول املحور الثالث فضاء 

الشخصيات من حيث العلقة بين أسماء الشخصيات وصفاتها، والجمع بين 

التركيب النفس ي  الشخصيات اإلنسانية وغير اإلنسانية، والكشف املبكر واملتدرج عن

والسلوكي للشخصيات، وينتهي املحور الثالث بمعاينة الشخصية الرمز. ويعالج 

املحور الرابع الفضاء الزمني للقصة من حيث تقنية الزمن املنظم، والقفزات الزمنية. 

ويرصد املحور الخامس التقنيات األسلوبية التي توسل بها الكاتب في صياغة نهاية 

حور السادس النص الحاضر بالنص الغائب من خلل رصد القصة. ويربط امل

َّ  املرجعيات الثقافية التي تربط املتن السردي بمحيطه الخارجي، وبخاصة التناص 

الديني والتراثي. وتنتهي الدراسة باملحور السابع الذي يعاين التشكيل البصري للنص 

َّرافقة. السردي من حيث التعالق الدللي بين لغة القصة والرسومات امل

َّ  
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  :الفضاء اللغوي 

َّ :تقنية التعليل

إذا كان التعليم أحد األهداف املتوخاة من قصص األطفال فينبغي أل يغيب أن    

اب القصة أن التعليم ليس تقديما ملعلومة أو إثراء ملنظومة أذهان التربويين وكت َّ

تقييم  القيم فحسب، بل إن التعليم يشمل آليات التفكير لدى األطفال، وكيفية

األحداث التي تجري حولهم، وتبني موقف من أمر ما. ومن أبرز آليات التفكير التي 

ينبغي أن يحرص عليها أدب األطفال وبخاصة القصة هي اكتساب الطفل مهارة 

التعليل وربط األسباب بالنتائج، وتتحقق هذه املهارة في املستوى اللغوي للقصة 

التعليل في سرد أحداث القصة. إن لغة  حينما يحرص الكاتب على توظيف تقنية

القصة التي تضمن ديمومة سؤال الطفل بـ )ملاذا( هي اللغة األكثر إثارة للطفل 

املتلقي، واألكثر تحقيقا ملهارة التعليل، ففي قول الكاتب: )ولم يجرؤ أحد من الطلب 

ى تقنية تتجل 1أن يخبر املعلمة بذلك؛ ألن عاص ي طالب عنيف ويهابه جميع الطلب.(

التعليل التي تكشف عن إشكالية "العنف" في املدارس أو رياض األطفال، وتحفز 

الطفل املتلقي على التفكير في هذه اإلشكالية، وتدفعه إلى اتخاذ موقف أخلقي مما 

جرى بين غفران وعاص ي في حصة الرسم، وتحدد له آليات التعامل مع ظاهرة 

م فإن تقنية التعليل في لغة القصة تكشف العنف في املدارس. وعطفا على ما تقد

 عن قضية أخلقية، وتحدد آلية معالجتها تربويا. وفي قول الكاتب: )أحبوها جميعا؛

تتجاوز تقنية التعليل وظيفتها اللغوية إلى  2ألنها مساملة، ومكتفية بما أعطاها هللا.(

ع على حزمة وظيفة تربوية تعليمية تحدد أسباب محبة الناس لبعضهم بعضا، وتشج
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من القيم الجتماعية والتجاهات النفسية وبخاصة السلم وكف األذى، والقناعة 

َّوالرضا. 

َّ.العلقة بين "الحال" في التركيب النحوي والنسيج النفس ي للشخصيات واألحداث

يتكئ الكاتب في غير قصة على "الحال" للكشف عن الفضاء النفس ي للشخصيات   

 ل وجدانيا بين الطفل املتلقي وشخصيات القصة وأحداثها؛واألحداث مما يوفر تفاع

إذ ل انفصام بين مشاعر املتلقي وعناصر القصة. ول يخفى أن التركيب اللغوي الذي 

يخلو من دللة "الحال" أقل تأثيرا وإثارة من التركيب اللغوي الذي يتضمن دللة 

فل املتلقي كي يتحقق "الحال"؛ فالتركيب األول يحتاج إلى جهد وتركيز من الط

التفاعل الوجداني بين النص واملتلقي، أما التركيب الثاني فإن "الحال" يشكل علمة 

نبه املتلقي على املفاصل الدللية للقصة، وعلى مواطن النبض 
ُ
لغوية سيميائية ت

ولو تأملنا دللة الحال في قول الكاتب: )نام محمود في  الوجداني في النص السردي.

في قصة )بابا نويل ومحمود الصغير( لوجدنا  1.(حزينة، ونامت أمه متنهدايلة تلك الل

أن دللتي التنهد والحزن اللتين أفادهما الحال يشكلن املفصل الرئيس في القصة 

التي تعالج الثنائية الدينية في املجتمع الفلسطيني في ليلة عيد امليلد؛ إذ إن "محمود" 

م متنهدا منتظرا قدوم يمثل الطفل املسلم الذي لم ينل "هدايا بابا نويل"، لذلك نا

"بابا نويل" في السنة القادمة، فأنفاس محمود حينما يتنهد هي أنفاس الطفل املتلقي 

الذي يتابع تفاصيل الحدث. وكذلك نامت أمه حزينة على ابنها الذي سينتظر عاما 

كامل كي ينال "هدية بابا نويل". كما يجسد الحال في التركيب اللغوي السابق ذروة 

الفنية للقصة التي بدأت بحزن محمود وانكساره وانتهت بفرحه وانطلقه الحبكة 

َّحينما حصل على هديته من "بابا نويل". 
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ويأتي الحال ليضاعف من تقنية التشويق في القصة، وبخاصة حينما يطرأ تطور   

لفت في حدث تعقبه استجابة مباشرة من الشخصية، كما حدث في قصة )الحب 

)رفع رأسه  ...لحطاب سعيد جذع الشجرة فسمع صوتا رقيقاأقوى( حينما ضرب ا

، فدللة التعجب التي أفادها الحال تشكل نموا لفتا في أحداث القصة، 1متعجبا(

وانعطافا نفسيا يضاعف من يقظة الطفل املتلقي، وتشوقه ملعرفة مصدر الصوت. 

طاب يجمع إن دللة التعجب في الحال نقلت مسار الحدث من حكاية مألوفة عن ح

الخشب من الغابة إلى دللة مثيرة حينما يدور حوار بين الحطاب والعصافير... وفي 

القصة ذاتها يأتي الحال للكشف عن ذروة التأزم في األحداث والحالة النفسية 

للشخصية الرمزية حينما ارتبط امتناع الحطاب عن قطع الشجرة باضطرار 

حطاب أحد فراخها بعد أسبوع، ويصور )العصفورة( على املوافقة على إعطاء ال

. إن دللة 2(كارهةالكاتب ذروة الحدث والتوتر النفس ي بقوله: )وافقت العصفورة األم 

الكراهية التي أفادها الحال )كارهة( تمثل النبض العاطفي للطفل املتلقي الذي يشعر 

َّمحنتها. بكراهية للحطاب الذي بدت قسوة قلبه، وبتعاطفه مع األم )العصفورة( في 

ويرد الحال متبوعا بالعلة أو السبب؛ فالحال "مسرعا " في قول الكاتب: )عاد الراعي   

يحفز الطفل للتساؤل عن سرعة عودة الراعي  3(مسرعامع قطيعه مساء من املرعى 

من الحقل، إذ إن العودة السريعة تحتاج إلى حدث يعللها أو يسوغها؛ فيأتي التعليل 

والسماء ملبدة بالغيوم...(، كما أن الحال منبه ذهني للطفل  مباشرة )فالجو بارد،

املتلقي كي يربط بين دللة السرعة والصورة البصرية للطقس والسماء، وقد 

يستحضر الطفل من ذاكرته مشهدا مماثل يتخيل نفسه راعيا يعود بسرعة من 
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ول منحنى الحقل قبل نزول املطر. وتشكل دللة الحال )مسرعا( في مستهل القصة أ

في األحداث؛ فعودة الراعي مسرعا من الحقل ترتب عليها فقدان أحد أفراد قطيع 

َّاألغنام، وهو الحدث الذي يشكل بؤرة الحبكة الفنية للقصة. 

ويضيف الحال بعدا فنيا للصورة البصرية كما في قول الكاتب: )الليلة باردة واملطر 

فالحال )مصحوبا( أضاف للصورة  1.(بالرعد والبرقَّ مصحوباينزل من السماء بغزارة 

مما يمنح األفق التخيلي للطفل املتلقي  عنصري الصوت )الرعد( والضوء )البرق(

سهم في تحويل الصورة البصرية للمطر من مشهد مألوف إلى مشهد 
ُ
عناصر حسية ت

صوتي وضوئي يجعل الطفل يشعر ويسمع ويرى. وكلما زادت العناصر الحسية في 

َّتفاعل الطفل مع أحداثها.  تلقي القصة زاد

وحينما تكون الشخصية في صفاتها وسلوكها "خارج نطاق املألوف" فإن تكرار الحال   

ينسجم مع التركيبة النفسية للشخصية، وُيسهم في الكشف عن انحرافها عن 

منظومة القيم املألوفة؛ لهذا عمد الكاتب إلى تكرار الحال في قوله: )خرج الديك 

ولو اقتصر التركيب اللغوي على حال  ،2ومتفاخرا بقوته( حقل متكبراالرومي إلى ال

مفردة ملا نهض بالستحقاقات الدللية لصفات ذلك الديك الرومي وسلوكه 

ر والتفاخر مفصلن رئيسيان في مسار أحداث القصة، وقد ارتبط العدواني، فالتكب َّ

اد الديوك والدجاج هذان املفصلن بعدوانية الديك وشراسته التي أفضت إلى اتح

في مواجهة الديك الرومي والنتصار عليه. إن تكرار الحال في التركيب املتقدم مسوغ 

نفس ي لتطور الحدث وتصاعده، وعلمة لغوية فارقة تدل على شراسة املعتدي 

َّوحتمية التصدي له، وهي الغاية التي تقوم عليها القصة كلها. 
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 الوظيفة الداللية والنفسية للنعت 

يكشف النعت عن ثنائية القوة والضعف أو اإلرادة والنكسار في النسيج النفس ي  

للشخصيات، ذلك النسيج الذي يمهد ملسار الحدث ويحدد ماهية التفاعل بين 

الطفل املتلقي والنص السردي. إن مجيء األسماء موصوفة يحول دللتها من سرد 

قصة )الراعي الصالح( تفقد األم هادئ رتيب إلى سرد متوهج بعاطفته وأحداثه، ففي 

)العنزة( ابنها، ويأتي وصف الكاتب للموقف بقوله: )يقترب الراعي الشاب من عنزته 

فصفة الراعي )الشاب( تختزل القوة والنشاط والحيوية والقدرة على  1الحزينة(

الخروج في الليل املاطر البارد ليبحث عن )عنوز( املفقود. والصفة )الحزينة( تكشف 

َّالضعف والحزن والنكسار.  عن

وتسهم الصفات في تشكيل األفق التخيلي وتلوينه بما يضمن حب الطفل أو   

كراهيته للموصوف، نحو: )أحبها الديك ذو العرف األحمر، وأحبها الكلب املرقط، 

ول يخفى أن عالم الطفولة يعشق األلوان التي تثير مشاعره  2وجميل الصغير.(

قدراته الذهنية، فاأللوان هي أحد عوامل اإلدراك واإلحساس وتض يء مخيلته وتنمي 

َّلدى الطفل. 

ويكشف النعت عن تصاعد الحدث ويضفي فضاء وجدانيا على األحداث، نحو   

، فصفتا شدة الغضب وقوة 3)فغضب غضبا شديدا، ووجه صفعة قوية لزميلته(

)عاص ي(  لطالبالصفعة مؤشران على توتر الحدث وتطوره، ومنبهان على نبذ سلوك ا

َّوالتعاطف مع )غفران(. 
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وحينما تتابع الصفات تزداد قدرة الطفل املتلقي على التعرف على البنية النفسية   

للشخصيات، وتتوهج بعض الدللت التي ل تظهر بدون تعدد الصفات، ففي قول 

جاء تعدد الصفة )حارا هادئا( ليكشف عن  1الكاتب: )بكت غفران بكاء حارا هادئا(

لنسيج النفس ي لشخصية غفران التي اعتدى عليها زميلها )عاص ي(، فهي لم تصرخ ا

على الرغم من ألم الصفعة، ولم تشتم املعتدي، بل اكتفت بدموع حارة هادئة، 

وهاتان الصفتان تكشفان عن الضعف والنكسار من جهة، وهما باعث على تعاطف 

اص ي( بالندم والعتذار من جهة املعلمة والطلب معها من جهة ثانية، وعلى شعور )ع

َّثالثة. 

، 2وقد تحمل الصفة بعدا رمزيا ثقافيا نحو وصف الكاتب: )الذئب الرمادي املكار(  

فاللون الرمادي يدل في الثقافة الجمعية على غياب الوضوح، وهو نقيض الصراحة 

ي والشفافية، فهو لون يتوسط األبيض واألسود، وهذا املوقع الوسطي للون الرماد

يجعل منه وصفا رمزيا للغموض، وربما يرتبط بالخداع كما ارتبط في وصف الكاتب. 

ويتعلم الطفل املتلقي من ارتباط اللون الرمادي باملكر إلى الربط بين صفات األلوان 

فيربط األبيض بالصفاء والنقاء، واألسود بالحزن، واألحمر بالخطر.  األخرى ودللتها؛

سب الطفل املتلقي من تعدد الصفات في النص السردي واستئناسا بما تقدم يكت

مهارة الوصف، وتجميع ثروة لغوية وصفية كما في قول الكاتب: )حباها جمال أخاذا، 

ومن املرجح أن الطفل ل يعرف معاني )أخاذ ورهيف  3وحسا رهيفا، وفكرا نيرا(،

. وأرى أن مجيء ونير(، فيعمد إلى السؤال عن معانيها كيل ينقطع تفاعله مع الحدث
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بعض املفردات التي ل يفهمها الطفل تشكل حافزا ليسأل عن معناها، وبهذا يتحقق 

َّمقياس اهتمام الطفل بفهم املقروء واستيعابه. 

 الدور الوظيفي ألسلوب العطف

حينما يكون الحدث "مألوفا"، واملستوى الوجداني للنص السردي "ثابتا" يكون  

غالب، ولكن حينما تتصاعد وتيرة األحداث، ويتوهج الوصف السردي مختصرا في ال

املستوى الوجداني يميل السرد إلى تتابع الوصف بوساطة أسلوب العطف، نحو قول 

فقد اقتضت القرينة  1الكاتب )ومع األيام ازدادت قساوة وشراسة هذا الديك.(

الزمنية )ومع األيام( العطف لبيان صفات الديك الرومي؛ ألن تتابع الزمن ضاعف 

قسوة الديك وأسهم في الكشف عن صفات أخرى لم تكن ظاهرة، إذ إن كلمة 

)قساوة( وحدها ل تكفي للتعبير عن السلوك العدواني. كما أن ماهية األحداث في 

َّ
ُ
سهم تقنية العطف في لغة القصة في تدريب الطفل القصة تقتض ي هذا العطف. وت

َّاملتلقي على التعبير عن أفكاره ومشاعره وفق كثافة الفكرة والشعور. 

ويأتي أسلوب العطف ليشكل البؤرة املركزية للحدث، كما في قصة )الفستان  

الليلكي( التي تعاين معالجة األم لعناد طفلتها في قول الكاتب: )وبحذر شديد وفنية 

إن تتابع ثلث  2ائعة وشوق غامر، رسمت األم من شعر صغيرتها جديلتين جميلتين.(رَّ

جمل يختزل عصب األحداث في القصة؛ فاألم حذرة كيل تستيقظ طفلتها التي ترغب 

بقص شعرها مثل شقيقها )أمير(، وهي حريصة على إنجاز الجديلتين بمهارة فائقة كي 

عجب بهما الطفلة العنيدة، واألم كذ
ُ
لك مشتاقة لظهور أنوثة طفلتها الوحيدة، ت

َّفالحذر والحرص والشوق ثلثة مسوغات دللية ونفسية اقتضت أسلوب العطف. 
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 الصور الفنية 

يظن بعض املهتمين بأدب األطفال أن التركيب اللغوي ينبغي أن يتسم بالوضوح  

والبعد عن التصوير الفني الذي يقتض ي قدرة على التخيل الذي ل يتوافر للطفل 

املتلقي في الغالب، ويغيب عن أذهان هؤلء أن خلو القصة من التصوير الفني يسبب 

د ُيفض ي إلى انطفاء جذوة خياله. ومن فتورا في متابعة الطفل ألحداث القصة، وق

املعلوم أن عالم الطفولة مؤسس على الخيال، وعطفا على ما تقدم فإن تقنية السرد 

تقتض ي توظيف الصور الفنية التي ل تثقل خيال الطفل ول تعيق فهمه واستيعابه، 

ها يأخذها كما في الصورة الفنية اآلتية: )الكل نيام إل املطر والعنزة السوداء، فخيال

بعيدا، يأخذها إلى الذئب الشرس الساكن في الضواحي القريبة، فتذوب خوفا 

فقد اشتملت الصورة على تشخيص املطر وتجسيد الخوف والرعب، ويسهم  1ورعبا.(

التشخيص والتجسيد في إعادة صياغة مفردات الكون في ذهن الطفل، ويوفر للطفل 

الحياة حينما يتحول الجماد إلى كائن حي  مهارة في إقامة علقات جديدة بين عناصرَّ

بسلوكه وصفاته كما في تشبيه املطر بكائن حي ينام، وتشبيه الخوف والرعب بمادة 

تذوب. وتحتاج بعض الصور الفنية إلى مضاعفة يقظة الطفل املتلقي نحو قول 

في سياق قصة )الفستان  2الكاتب: )واشتاقا إلى جديلتين تنسابان على الكتفين(

َّ)براء( بمظاهر الذكورة ورفضها مظاهر األنوثة.  يلكي( التي تصور تمسك الطفلةالل

ويرتبط املستوى الفني للصورة باملستوى العمري للطفل املتلقي مراعاة للقدرة على  

التخيل، وربط مكونات الصورة، وإدراك العلقات بين الحقيقة واملجاز، ففي قصة 

( سنة 21-9لداخلي املستوى العمري للمتلقي بين ))الخيار األفضل( التي حدد غلفها ا

يبدأ السرد بصورة فنية قائمة على علقات استعارية تقتض ي خيال رحبا وتأمل في 
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شمر 
ُ
العلقة بين طرفي الستعارة في قول الكاتب )الساعة ساعة الغسق، حين ت

الشمس عن أرجلها، وتروح تبلل شعرها العسجدي بماء البحر، في حين تهب 

خة بشذا الحبق والياسمين فتنعش البشر والحيوان النسمات البليلة املضم َّ

1َّوالشجر(

 التوطئة للحوار

من أبجديات السرد أن الحوار يكشف عن البناء النفس ي للشخصيات، ويحدد  

املستوى الثقافي والفكري، ويوجه مسار الحدث. وفي قصص األطفال ينبغي أن يصور 

ألن الطفل قد ل يعي ماهية العلقة  الحوار التعالق النفس ي بين املتحاورين؛

حوار مجردة من األلفاظ الوجدانية بين الشخوص في القصة إذا كانت لغة ال

الوجدانية، ففي قصة )غفران وعاص ي( يرد الحوار اآلتي: )فسألتها بحنان: ماذا بك يا 

، إن كلمة )بحنان( التي سبقت مضمون الحوار 2صغيرتي الجميلة؟ وملاذا تبكين؟(

تكشف عن التعالق بين املعلمة والطفلة )غفران( التي تعرضت لعتداء من زميلها. 

التقنية األسلوبية فائدتين للطفل املتلقي؛ األولى: فائدة إبداعية تتجلى في وتوفر هذه 

أسلوب التعبير الكتابي لألطفال، إذ من السهل على الطفل أن يعبر عن العلقات 

الوجدانية إذا أحسن تعلم هذه التقنية. والثانية فائدة اجتماعية تتجلى في أسلوب 

اء حينما يتعلم الطفل التنغيم الصوتي في تعامل الطفل مع محيط العائلة واألصدق

َّحديثه مع اآلخرين. 

 املونولوج الداخلي  

سهم هذه التقنية في   
ُ
تتجلى تقنية املونولوج الداخلي في مواقف التوتر الوجداني، وت

تعرف الطفل املتلقي على البنية النفسية العميقة للشخصيات. وقد برز املونولوج 
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في سياق محاسبة النفس كما في قصة غفران وعاص ي  الداخلي في قصص زهير دعيم

)فجلس وحيدا على املقعد البعيد، وأخذ يلوم نفسه ويقول: كم أنت مؤدبة يا 

 1ملاذا فعلت هذا؟ ملاذا فعلت هذا؟ ل بد من تصليح الخطأ.( غفران.. وكم أنا عنيف!!

وحيدا  ول ينفصل السرد الوصفي عن مضمون املونولوج الداخلي، فجلوس "عاص ي"

وعلى مقعد بعيد يشكل "طقوسا نفسية" للعتراف بالذنب ومحاسبة النفس. إن 

ولوج الكاتب إلى أعماق الشخصية بوساطة املونولوج الداخلي يجعل الكاتب ساردا 

املعرفة"، حينما ل تخفى عليه التفاصيل الدقيقة في تفكير الشخصية ونسيجها  "كلي َّ

رد إلى حفز الطفل املتلقي على محاسبة نفسه، النفس ي. وُيفض ي هذا النمط من الس

ويؤسس في شخصيته "ثقافة العتراف بالخطأ" وهي غاية تربوية يحرص عليها أدب 

األطفال. وقد يأتي املونولوج الداخلي للشخصية على لسان السارد كما في قصة 

)الخيار األفضل( حينما صور السارد ما يدور في ذهن )الكبش( الذي صمم على 

ويقترن املونولوج الداخلي بالسترجاع حينما تتذكر الشخصية  2فاء ألفراد القطيع.الوَّ

حدثا ماضيا، كما في قصة )الخيار األفضل( حينما شرع )الكبش الهرم( باسترجاع 

وحينما يقترن املونولوج الداخلي بالسترجاع في  3شجاعته حينما كان يصارع الذئاب.

ى الربط بين األحداث املاضية والحاضرة، قصص األطفال تزداد قدرة الطفل عل

واكتشاف العلقات بينهما، وإدراك ماهية العلقة من حيث التوافق أو التناقض. 

ويحقق القتران بين املونولوج الداخلي والسترجاع توزنا نفسيا في بعض، وقدرة على 

)حنان(  التأقلم في املصائب واملحن، كما في قصة )عيد األم( حينما تذكرت الطفلة
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، فالسترجاع في هذا السياق ُيسهم في تخفيف 1في عيد األم حديث أمها التي توفيت

َّالكتئاب التي عانت منه الطفلة اليتيمة. 

 التعبيرات الشعبية 

يحرص أدب األطفال على اللغة الفصيحة امليسرة انطلقا من أن اللغة القومية   

َّوعاء الفكر والوجدان، وهي الُهوية القومية 
 
ا نسعى إلى تجسيده ا سامي َّالتي تعد هدف

في منظومة أدب الطفولة. ول يمنع الحرص على اللغة الفصيحة من استخدام 

ي األلفاظ الدارجة وبعض التعبيرات الشعبية إذا كانت منسجمة مع املعمار الفن َّ

للقصة والفضاء الوجداني للشخصيات. وفي بعض املواضع تكون اللغة الدارجة أكثر 

قال  :تعبيرا من اللغة الفصيحة وبخاصة في سياق التوهج العاطفي، نحو

وقد جاءت عبارة )بشحمه ولحمه(  2الكاتب:)حقا إنه بابا نويل بشحمه ولحمه(.

مسبوقة بعبارة )وهي تكاد ل تصدق(، فالسياق الذي وردت فيه العبارة الدارجة 

بابا نويل" وصل بهداياه التي مفعم باملفاجأة والدهشة، ألن األم تكاد ل تصدق أن "

انتظرها طفلها عاما كامل، لذلك من البدهي أن ترد عبارة )بشحمه ولحمه( للتأكيد 

على حقيقة املشهد الذي طال انتظاره. ولو كانت العبارة )حقا إنه بابا نويل نفسه( ملا 

َّتحقق انسجام وتفاعل بين مفاجأة الحدث ودهشته وفرح األم وطفلها. 

لفاظ ُيتوهم أنها عامية نحو كلمة )يتلفع( في قول الكاتب: )ويتلفع بشاله وبعض األ  

ن ولكنها فصيحة؛ فا 3الصوفي األسود.(
َ
ُع: اللتحاف بالثوب وهو أ فُّ

َ
فاُع والتل ت 

ْ
لل

َل جسده  
 
إن استعمال األلفاظ الدارجة الفصيحة في قصص  4.يشتمل به حتى ُيَجل
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ر الطفل املتلقي أن جزءا من لغة القصة األطفال يحقق وظيفتين؛ األولى: شعوَّ

مستمد من لغته الدارجة التي يستخدمها في حياته اليومية فتزداد األلفة بين الطفل 

واللغة. والثانية: إحياء األلفاظ العامية ذات األصل الفصيح في النصوص األدبية. 

)العلقة( وترد معاني بعض األلفاظ الدارجة على سبيل املجاز والتشبيه، نحو كلمة 

بمعنى )الضرب بشدة( في قول الكاتب: )محذرا إياه بأن علقته ستكون سوداء 

وكأن الذي يتعرض  2وقوع الصيد في الحبل. وأصل )العلقة( من اإلعلق وهوَّ 1كلونه.(

للضرب املبرح كالفريسة التي تقع في حبال الصائد. وقد يسأل الطفل املتلقي عن 

ا دور أولياء األمور الذين ينبغي أن يعاينوا األصل معنى مثل هذه األلفاظ، ويبرز هن

َّاللغوي لهذه األلفاظ بهدف إثراء املستوى اللغوي، وتوسيع األفق التخيلي ألطفالهم. 

 لغة الجسد 

 عن باللغة التعبير يكتسب كما الجسمانية بالحركات التعبير لغة الطفل يكتسب  

 كما الجسمانية الحركات دللة على نتفق أننا يخفى ول. ما حدث من ومواقفه مشاعره

 أو مسموعة منطوقة لغة تواصل، وأداة لغة فكلهما املنطوقة، اللغة دللة على نتفق

 واملقروءة املنطوقة اللغة على الجسد لغة وتتفوقَّ. مرئية حركية ولغة مقروءة، مكتوبة

 نرفض أو نعجز حينما الجسد بلغة املعاني بعض عن نعبر إننا إذ املواقف؛ بعض في

 وإشارات حركات ألنها ؛"العاملية" بـ تتسم الجسد لغة أن كما املنطوقة، باللغة التعبير

 نطقها يتقن َمن على مقصورة قومية فهي املنطوقة اللغة أما كله، العالم في عليها متفق

 . والدللية اللغوية وأنظمتها

 نحو والتقليد، باملحاكاة مكتسب هو ما الجسدية الحركات من أن" نتالي باكو" ويرىَّ  

 والخوف والشمئزاز والحزنَّ البهجة وهي النفيسة التموجات عن تعبر التي الحركات
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 مكتسب هو ما ومنها العاملية، الستة النفعالت تسمى التي وهي والدهشة، والغضب

 لغة تصنيف ويمكن 1.الصم وإشارات بالعين والغمز العسكرية كالتحايا واملراس بالدربة

 : اآلتي النحو على دعيم زهير الكاتب قصص في الجسد

 لغة العيون  -1

تعبر نظرات العين عن دللت ومشاعر تعجز عنها اللغة، ففي قصة )غفران   

وعاص ي( صورت لغة العيون استياء الطلب من سلوك زميلهم "عاص ي" بعد أن 

صفع زميلته )غفران(، فقد )شعر عاص ي خلل الفرصة، أن معظم الطلب 

نظرات أدت إلى إن دللت ال 2يبتعدون عنه، وينظرون إليه نظرة فيها لوم وعتاب(

تغيير سلوك "عاص ي" من سلوك عدواني إلى سلوك إيجابي بدأ بالندم ومحاسبة 

 النفس، وكشفت نظرات الطلب عن كراهيتهم لسلوك زميلهم؛ فنظرات العين

فقد شكلت نظرة الطلب لزميلهم  3)باب القلب، فما كان في القلب ظهر في العين.(

ص ي لنفسه وشعوره بالذنب، وكأننا نرى عاص ي باعثا نفسيا أفض ى إلى مراجعة عا

حقيقة أنفسنا في عيون اآلخرين، وأن نظرات املحيطين بنا بوصلة توجه تفكيرنا 

َّوتسدد سلوكنا. 

وعبرت نظرات العين عن الضعف والنكسار حينما )نظر عاص ي إلى معلمته نظرة   

التي اختزلتها نظرة فاملعاني  4فيها الكثير من النكسار، وقال: سامحيني يا معلمتي...(

النكسار يعجز "عاص ي" عن التعبير عنها؛ ألنها تحول جذري في الفكر والسلوك 

تعجز ألفاظ اللغة عن التعبير عن دللتها. كما أن املعاني التي نشعر بها هي تغيرات 

                                                           
 19 ص بيروت، الجليل، دار ،1 ط شيخاني، سمير: ترجمة. الحركات لغة: باكو نتالي،: انظر 1
  13ص. وعاص ي غفران 2
 بيروت، األندلس، دار. األبياريَّ وإبراهيم أمين أحمد: شرح. الفريد العقد: محمد بن أحمد ربه، عبد ابن 3

 111 ص ،2 ج1996
  17ص. وعاص ي غفران 4
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فسيولوجية ل نجد لبعضها لغة تحاكيها سوى التعبير بلغة الجسد. ومن املؤكد أن 

ي قصص األطفال تزيد من إدراك الطفل في فهم نظرات املحيطين به لغة العيون ف

والتفاعل معها. وكذلك جسدت العين دللة الستهزاء والسخرية في قصة )يوم 

جديد( حينما أخذ الطلب )يتغامزون على جميل الذي اندمج مع القصة، ووضع 

ظرة شخص ما )إن اتجاه ن 1إصبعه الصغيرة في فمه كعادته، وأخذ يمصها بهدوء.(

يمكن أن يكون حدثا اجتماعيا، وعلى الرغم أن اتجاه النظرة يبدو أمرا بسيطا إل 

َّ 2أنه يقوم بدور هام في سلوك األفراد فيما بينهم.(

 مالمح الوجه -2

 مرآة الوجه ملمح إن إذ النفسية، بالتغيرات الوجه ملمح تغير يرتبط أن البدهي من 

 أطياف هي وجوهنا على تتجلى التي واأللوان النفسية، الحالة تفاصيل عليها تتجلى

 نصوص هي والنضارة والشحوب والذبولَّ والصفرار فالحمرار ومشاعرنا، لعواطفنا

 تأمله نحسن أن ينبغي لغة يختزلَّ مرئي نص والوجه ودللتها، بواعثها لها بصرية

 فإذا وجهه، ملمح في خاصا تأثيرا اإلنسان عواطف من عاطفة لكل))ألن وفهمه؛

 وجهه، على العواطف هذه من لكل أثر ظهر اهتم أو فرح أو حزنَّ أو أحدنا غضب

 طبيا التأثير هذا ومعنى للهتمام، وأخرىَّ للفرح، وأخرىَّ للغضب، علمة وعندنا

 تبعا تنبسط أو تنقبض أو فتنكمش الجلد تحت الوجه عضلت في يحدث تغيير

 والدللية النفسية التجليات أبرزَّ ومن 3.((الوجه ملمح فتتغير أصابها الذي للتأثير

 الجاني عن تبحث كانت التي( الطيبة الغندورة) قصة في ورد كما الوجه ملمح للغة

                                                           
  3ص. جديد يوم 1
 عثمان محمد: مراجعة. املل سلوىَّ: ترجمة ،2ط. الجتماعي النفس علم(: لمبرت ولس) و وليم لمبرت، 2

 76 ص بيروت، الشروق، دار. نجاتي
  19 ص بيروت، الجيل، دار. الحديث الفراسة علم: جورجي زيدان، 3
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 واحمرت اصفرت البومة جارتها غندورة سألت وحين) (غندورَّ) ابنها على اعتدى الذي

 فسيولوجية وتغيرات ومخاوف انفعالت وجهها في والحمرار فالصفرار 1(وأنكرت

 السر يكمن وهنا! انكار نطقها ولغة اعتراف، وجهها فلغة للجريمة، ارتكابها على تدل

 الوجه تعبيرات فهم فراسة املتلقي الطفل أتقن وإذا. والكذب الصدق بين التفريق في

 . والكاذب الصادق بين التفريق أتقن

وترد دللت الوجه بغير وصف للملمح حينما يكتفي الكاتب باإلفصاح عن   

الدللة وإخفاء امللمح الدالة، كما في قوله: )فتح الراعي باب الحظيرة وبدأ يعد 

القطيع واحدا واحدا، وملا انتهى ظهر التعجب على وجهه، فقد نقص القطيع 

لمح الدالة على التعجب ثنائية إن اإلفصاح عن دللة التعجب وإخفاء امل 2واحدا(

أسلوبية في السرد القصص ي تحقق تفاعل وجدانيا بين الحدث والطفل الذي 

يتفاعل مع املوقف فترتسم ملمح التعجب على وجهه، ويبدأ بالتفكير في سبب 

َّنقصان قطيع األغنام. 

 لغة حركة الرأس  -3

. ويقتض ي التواصل من الشائع أن حركة الرأس تعبير عن اإليجاب أو النفي 

الجتماعي معرفة البواعث التي أدت إلى استخدام حركة الرأس بدل من التعبير 

اللفظي، ففي قصة )غفران وعاص ي( سألت املعلمة: )هل أنت مريضة؟ فهزت 

، فحركة الرأس تكشف عن عجز "غفران" عن 3غفران رأسها وكأنها تقول: نعم(

صفعة، وحزنها بسبب عجزها عن الكلم بسبب شدة إحساسها باأللم من ال

الدفاع عن نفسها. وكذلك في قصة )يوم جديد( يجيب الطفل وسيم عن سؤال 

                                                           
  7ص. الطيبة الغندورة 1
  1ص. الصالح الراعي 2
  9 ص وعاص ي غفران 3
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معلمته: )هل تحب يا وسيم أن يضحك منك الطلب؟ فهز وسيم رأسه وكأنه 

عر الرأس في سياق التعبير عن  1يقول: ل(.
َ

وما يتصل بلغة الرأس مداعبة ش

ن وعاص ي( حينما داعبت املعلمة شعر الحنان والعطف، كما في قصة )غفرا

فمداعبة املعلمة لشعره في ذلك املوقف تعزيز لتغير  2"عاص ي" حينما شعر بالندم،

سلوكه، وتشجيع على العتراف بالذنب، وتحفيز على العتذار. وفي قصة )الراعي 

الصالح( حينما اقترب الراعي الصالح من العنزة الحزينة ومسح شعرها األسود 

وفي هذا السلوك الحركي لغة التضامن واملواساة التي تشكل لغة نووية في  3بيديه.

َّثقافة التواصل الجتماعي لدى الطفل. 

 فضاء األحداث 

 الحدث العنقودي 

يتخذ الحدث العنقودي مسارين؛ املسار األول: األحداث املتتابعة حينما تتتابع  

ه. ويقتض ي هذا التتابع األفعال الدالة على الحركة وتسارع نمو الحدث وتطورَّ

مضاعفة يقظة الطفل املتلقي ملتابعة الحدث وتجلياته الحركية والذهنية، نحو قول 

الكاتب: )استيقظ الحطاب سعيد من نومه، شرب الشاي، وحمل زاده وفأسه 

ع زوجته وأولده الثلثة الصغار، واتجه نحو الغابة.( تشكل  4كعادته كل صباح. ود 

ع واتجه( خمسة مشاهد متتابعة، وكل مشهد األفعال )استيقظ وشرَّ ب وحمل وود 

منها يثير خيال الطفل الذي يشرع بترقب املشاهد التالية من القصة. وقد جاء 

الحدث العنقودي السابق في مستهل القصة ليكون تهيئة ذهنية ونفسية للطفل 

                                                           
  11 ص. جديد يوم 1
  11ص. وعاص ي غفران: انظر 2
  9 ص. الصالح الراعي: انظر 3
  2 ،1 ص. أقوىَّ الحب 4
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بدأ بأحداث التي ت 1املتلقي، أو توطئة ألحداث لحقة. وكذلك في قصة )الجار ولو جار(

َّمتتابعة متسارعة تيهئ الطفل وتشد انتباهه ملتابعة الحدث. 

والثاني: األحداث التوليدية حينما يتولد حدث جديد من حدث سابق، ويتخذ   

الحدث الجديد بعدا دلليا مختلفا، وتتفق األحداث كلها في فضاء نفس ي وجداني، 

ي تبدأ بأحداث مألوفة كما هي حال أحداث قصة )العطاء أغبط من األخذ( الت

تجسد حزمة من القيم، نحو الكرم والشهامة والعطف على الفقراء والقناعة. ثم 

يتولد من هذه األحداث حدث جديد مثير حينما يعثر )أبو إبراهيم( على خاتم في بطن 

سمكة أعطاه إياها )أبو فواز( الصياد الكريم، ثم يتولد حدث ثالث حينما ُيكتشف 

اتم القاض ي الذي سقط منه في البحيرة. ثم يتولد حدث رابع حينما أن الخاتم هو خ

َّ 2يقرر القاض ي شراء خاتمين من الذهب إكراما للصياد وللفقير.

ويأتي الحدث العنقودي في ذروة تأزم األحداث، نحو: )وفرغ صبر العنزة السوداء،  

فالصراخ والبكاء والنطح مشاهد صوتية  3فأخذت تصرخ وتبكي وتنطح الباب بقرنيها.(

وحركية تمثل الحبكة الفنية التي تشكلت حينما فقدت األم )العنزة( ابنها. وتبقى 

دللة الصوت والحركة في الحدث العنقودي ملزمة لذهن الطفل املتلقي ومشاعره 

تجاه أحداث القصة، فالحدث العنقودي نقطة جذب دللي ونفس ي، وبؤرة تجمع 

َّت األحداث السابقة، وتؤسس لتفاصيل األحداث اللحقة. متفرقا

 األحداث التصويرية

تتوزع األحداث التصويرية على ثلثة مستويات؛ أولها: الصورة الصوتية التي تمنح   

النص السردي تناغما وتآلفا بين الصوت والحالة الوجدانية كما في قصة )بابا نويل 

                                                           
  1 ص. جار ولو الجار 1
 23 ،21 ،11 ،6 ص. األخذ من أغبط العطاء 2
  17ص. الصالح الراعي 3
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ومحمود الصغير( في وصف الكاتب: )وكلما اقترب رنين األجراس خفق قلبها خفقانا 

سة يتناغم مع خفقان قلب األم؛ إذ إن صوت فصوت رنين أجراس الكني 1شديدا.(

منذ سنة، وخفقان قلب األم  ""محمود الذي ينتظره الرنين يبشر بقدوم "بابا نويل"

بهدايا "بابا نويل". إن الصورة  "محمود" رغبة طال انتظارها لتتحقق سعادة ابنها

لقصة، الصوتية للحدث من أبرز البواعث لتحقيق تفاعل الطفل املتلقي مع أحداث ا

وبخاصة أن صوت األجراس ل يعلن عن قدوم "بابا نويل" فحسب، بل يعلن عن 

انتهاء أزمة الحدث أو عقدة القصة، وما دام تأثير الحدث الصوتي على هذا النحو 

فإن التلقي يتجاوز اللغة املكتوبة إلى لغة مسموعة تصدر من أجراس الكنيسة، ومن 

فهم من خفقان قلب األَّ
ُ
َّم. لغة وجدانية ت

فصوت  2)الفستان الليلكي( )نامت براء وهي تتنهد، نامت في حضن أمها.( وفي قصة 

التنهد يختزل حبكة القصة؛ ألن الطفلة )براء( تريد أن تقص شعرها مثل شقيقها، 

واألم تحاول إقناعها بأن الشعر الطويل أجمل للبنت وأنسب ألنوثتها. فاملشهد 

وتمهيد لنتائج لحقة. وفي قصة )الراعي  الصوتي للتنهد نتيجة ملواقف سابقة،

الصالح( تشكل الصورة الصوتية تصاعدا للحدث، وشاهدا على تفاعل الشخصيات 

النامية مع األحداث، فقد )استيقظ القطيع واحدا واحدا، ومأل الصياح والثغاء زوايا 

ة، بعد أن تبين غياب أحد أفراد القطيع في تلك الليلة املاطرة البارد 3الحظيرة(

فالصورة الصوتية إعلن عن تضامن القطيع مع الغائب، ومطالبة الراعي بالخروج 

للبحث عنه. وإذا كانت األغنام تصرخ احتجاجا وتضامنا ومطالبة فعلى اإلنسان أن 

                                                           
  17ص. الصغير ومحمود نويل بابا 1
  9ص. الليلكي الفستان 2
 19ص. الصالح الراعي 3
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يرفع صوته تضامنا مع محيطه الجتماعي، وهي الرسالة التي ُيتوقع أن يتفاعل معها 

 الطفل املتلقي في القصة. 

ها: الصورة اللونية التي ينبغي أن تتقاطع في دللتها مع الحدث والفضاء النفس ي وثاني 

للشخصيات، نحو: )ويخرج الراعي من الحظيرة بعد أن يلبس عباءته الرمادية ويتلفع 

)الرمادي واألسود( ينسجمان مع زمن الحدث،  فاللونان 1بشاله الصوفي األسود(،

وطبيعة الجو املاطر، فالراعي خرج ليبحث عن املفقود في الليل املظلم والسماء ملبدة 

َّبالغيوم الداكنة، كذلك ينسجم اللونان مع الحالة النفسية لألم التي فقدت وليدها. 

الدللية للحدث،  وثالثها: الصورة الضوئية التي تشكل فضاء بصريا يصور األبعاد  

ويرمز للحالة النفسية للشخصيات، ففي قصة )حلم األميرة( تتجه األميرة متخفية 

ول  2)نحو كوخ الشاب. وملا وصلته رأت ضوء قنديل شاحب يلمع من ثقوب الكوخ(،

يخفى أن الضوء الشاحب في الكوخ يدل على املستوى القتصادي والجتماعي للشاب 

ملا بدا الضوء شاحبا، وما يعزز هذا الربط أن الصورة الضوئية الفقير، ولو كان غنيا 

تحولت من الشحوب إلى اإلشراق والتوهج حينما انتقل الشاب الفقير وأمه إلى 

من بوابة  تالعيش في القصر كما يتجلى في وصف الكاتب: )وبعد ساعة واحدة اقترب

الذي شع بوهج القصر ظلل ثلثة أشخاص متعانقين، فاحتواهم القصر الكبير 

وعلى الرغم من أن الصورة الضوئية للشحوب في الكوخ هي  3الحب وأنوار الوفاء(،

صورة بصرية، وأن الصورة الضوئية في القصر هي صورة ذهنية وجدانية لكن 

التحول في دللة الصورة الضوئية يجسد تحول في مسار الحدث، وتفاعل 

تبشيرا بالنهاية التي يتمناها الطفل  الشخصيات مع املوقف. وتأتي الصورة الضوئية

                                                           
  11ص. الصالح الراعي 1
  19 ص. األميرة حلم 2
  23ص. األميرة حلم 3
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، فاللمعان املفاجئ للبرق أفض ى إلى 1املتلقي، نحو: )وفجأة ملع البرق ملعانا شديدا(

َّظهور مفاجئ للراعي وهو يحمل الجدي املفقود. 

 فضاء الشخصيات

 العالقة بين أسماء الشخصيات وصفاتها وسلوكها 

ات النفسية والسلوكية في يدل اسم الشخصية في قصص األطفال على الصف 

الغالب كما هي حال الحطاب سعيد في قصة )الحب أقوى( الذي يبدو سعيدا مع 

وسرعان ما تتحول دللة السعادة في اسم  2أسرته التي ودعها قبل ذهابه للغابة.

 الحطاب سعيد إلى دللة مغايرة حينما تظهر قسوة قلبه في إلحاحه على األم

فراخها، وينجم عن هذا التحول في الصفات والسلوك  )العصفورة( كي يأخذ أحد

تحول في مشاعر الطفل املتلقي تجاه الحطاب سعيد الذي بدا حنونا ولطيفا مع 

زوجته وأبنائه في مستهل القصة، ثم تحول إلى رجل قاس ي القلب. ويتابع الكاتب رسم 

جل رقيق التموجات النفسية لشخصية سعيد الحطاب فيتحول في نهاية القصة إلى رَّ

القلب حينما يتخلى عن طلب أحد فراخ العصفورة. إن التحولت النفسية 

عزز إدراك الطفل املتلقي لفهم 
ُ
والتموجات السلوكية في شخصية الحطاب سعيد ت

التغيرات التي تطرأ على النفس اإلنسانية التي ل تثبت على حال، وأن صفات 

لشخصية املتغيرة في صفاتها وسلوكها اإلنسان قد تتغير باختلف املقام والسياق. وا

فالحطاب سعيد تحول من رجل يهمه الكسب بصرف النظر عن  ة نامية؛يهي شخص

َّ 3الشعور اإلنساني إلى رجل مفعم باملشاعر اإلنسانية.
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وفي بعض القصص تجتمع الشخصية الثابتة والشخصية املتغيرة في الصفات 

ن تتسم بالثبات، فهي مساملة والسلوك نحو قصة )غفران وعاص ي( فشخصية غفرا

وطيبة ومحبوبة، أما شخصية " عاص ي " فقد بدت في مستهل القصة شخصية 

َّعنيدة وقاسية وعدوانية، ثم تحولت في خاتمة القصة إلى شخصية نادمة تائبة. 

 الجمع بين الشخصيات اإلنسانية والطيور والحيوانات

األليفة والطيور. ويستثمر كتاب إلى حب الحيوانات  -في الغالب-يميل األطفال    

القصة هذا التعالق الوجداني، فيعمدون إلى الجمع بين الشخصيات اإلنسانية وغير 

ويرمي هذا الجمع إلى تنمية  1اإلنسانية، نحو حوار الحطاب سعيد مع العصافير.

الشعور اإلنساني بالطيور لدى األطفال، إذ يهدف أسلوب الحوار مع الطيور إلى 

جوانب الوجدانية للطير الذي يفرح ويحزن ويتألم، فتتغير نظرة الطفل إلى تصوير ال

الطير من مخلوق سجين في قفص، وصيد لطعام شهي إلى مخلوق مفعم باملشاعر. 

وعطفا على ما تقدم تتماهى مشاعر اإلنسان والحيوان في قصة )الراعي الصالح( 

شعرها األسود بيديه ويقبلها  حينما )يقترب الراعي الشاب من عنزته الحزينة، ويمسح

 2بين عينيها، ويقول: اطمئني، اطمئني، سأخرج رغم الليل واملطر والبرد أبحث عنه.(

 وفي هذا التماهي النفس ي دعوة صريحة إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان. و)يشير

 اناتالحيوَّ من والحيوانات، والتي تجعل األطفال بين املنزلة في التشابه أوجه إلى النقاد

 التحديد وجه املستأنسة على الصغير. والحيوانات للقارئَّ بالنسبة فعالة تطابق نقاط

3َّالشبه.( أوجه بعض األطفال تشارك قد
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وفي قصة )الغندورة الطيبة( تجتمع شخصية إنسانية وشخصيات من       

الحيوانات والطيور، وُيضفي الكاتب عليها صفات اإلنسان وسلوكه، ونسق تفكيره، 

والنظام األخلقي الذي يحكم العلقات الجتماعية. واللفت أن الكاتب يحرص على 

سانية حينما تحدث عن العلقة تحقيق العدالة واملساواة بين الشخصيات غير اإلن

الحميمة بين طائر البوم وغيره من الشخصيات، وكأن الكاتب يهدف إلى تغيير املوروث 

الثقافي الذي يربط بين طائر البوم والتشاؤم والحزن والخراب واملوت، فل نجد في 

القصة ارتباطا صريحا أو ضمنيا بين طائر البوم وتلك الدللت السلبية، وفي هذا 

َّدعوة إلى إعادة صياغة العلقة بين اإلنسان والبوم. 

 الكشف املبكر واملتدرج عن النسيج النفس ي للشخصية 

يتخذ رسُم شخصيات قصص زهير دعيم مسارين؛ األول: الكشف املبكر عن   

صفات الشخصية وسلوكها في مستهل القصة، ويمنح هذا املساُر الطفلَ  املتلقي قدرة 

الشخصية واألحداث اللحقة، وكلما كان التقارب بين صفات  على الربط بين صفات

الشخصية التي تم الكشف عنها وماهية الحدث متقاربا تتعزز الصلة بينهما، وكلما 

تباعدت الصلة بينهما ظهرت التساؤلت حول أسباب الختلف بين صفات 

صية الشخصية وسلوكها وموقفها في األحداث. وقد غلب التقارب بين صفات الشخ

ومسار األحداث على قصص الكاتب، ففي السطر األول من قصة )غفران وعاص ي( 

تجلت صفات " غفران " وسلوكها بقول الكاتب: )غفران الطفلة اليتيمة، طالبة 

وبقيت صفة األدب ملزمة لغفران في القصة على الرغم من  1سمراء، جميلة ومؤدبة.(

. وتؤثر هذه التقنية الفنية في تقديم تعرضها للظلم حينما ضربها زميلها " عاص ي "

الشخصية على النسيج الفكري في تعامل الطفل مع اآلخرين؛ إذ إن تقييم الشخصية 
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والحكم على سلوكها قبل معرفة دورها في األحداث يناظر تقييم الشخص والحكم 

على سلوكه قبل "تجربته" أو التعامل معه، والكتفاء برأي اآلخرين عنه. ويماثل ما 

تقدم رسُم الكاتب لشخصية )غندورة الطيبة( في قوله في السطر األول من القصة: 

)غندورة قطة، جميلة املنظر، طيبة القلب، ناصعة البياض، مكحولة العينين، وكل 

َّ 1من رآها وعاشرها أحبها.(

أما املسار الثاني فهو تقنية الرسم التدريجي لصفات الشخصية وسلوكها، إذ   

شخصية بسير األحداث وتطورها، ويزداد وضوح معالم الشخصية تتكشف صفات ال

بازدياد وتيرة الحدث، نحو شخصية "عاص ي" الذي لم يصرح الكاتب بصفاته، بل 

عمد إلى ربط صفاته بالحدث؛ فحينما طلبت منه زميلته )غفران( علبة ألوانه رفض 

غضب بشدة  طلبها؛ فظهرت صفة البخل واللؤم، وحينما استخدمت "غفران" ألوانه

وأقدم على ضربها، ثم ظهرت في نهاية القصة صفات الندم والعتراف بالذنب والرغبة 

في العتذار. ويؤسس هذا املسار التقني في رسم الشخصيات لدى الطفل ثقافة 

التعرف على اآلخرين من خلل التعامل معهم، لتتجسد في ذهن الطفل مقولة )إن 

َّاإلنسان موقف(. 

 الشخصية الرمز

لألطفال قدرة على التأويل والربط بين املواقف على الرغم من بساطة تجربتهم في   

الحياة. وليس شرطا أن يتحقق تأويل النص في زمن التلقي، بل إن مضمون النص 

يرسو في ذاكرة الطفل زمنا حتى يتوافر موقف مماثل أو مشابه فيحدث استحضار أو 

على ما تقدم فإن األحداث التي تتخذ بعدا  استدعاء ملا قرأه أو سمعه الطفل. وبناء

رمزيا في النص السردي، أو الشخصيات التي تؤدي وظيفة رمزية تؤسس في ذاكرة 
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الطفل وفي جيناته الثقافية ثقافة الربط بين الرمز ودللته نحو شخصية "الديك 

الرومي" في قصة )الظلم لن يدوم( الذي جاء به صاحب "القن" من خارج املدينة، 

وضعه بين الديوك والدجاج... وعلى الرغم من الترحاب بالديك الرومي إل أنه كان وَّ

. ول بد أن يتساءل الطفل املتلقي عن أسباب عدوانية 1عدوانيا وشرسا في معاملته

الديك الرومي، وعن مغزى تسميته بـ )الرومي(، وعن علقة اسمه بدللة الظلم في 

تلقي بين ذلك الديك الرومي الغريب العدواني عنوان القصة، وربما يربط الطفل امل

وشخص يماثله في سلوكه، وربما يربط عدوانية الديك بجماعة أو بسياسة دولة !. 

وان لم يتحقق هذا الربط في زمن تلقي القصة فستبقى الدللت الرمزية في جيوب 

َّذاكرة الطفل. 

 الفضاء الزمني 

طفال، وُيسهم الترتيب الزمني في فهم يغلب الترتيب الزمني على أحداث قصص األَّ  

ر الزمن والسترجاع  الطفل املتلقي لحبكة القصة واستيعابه ألحداثها وغايتها. أما تكس 

ألنهما يؤثران على متابعة تفاصيل  فل يتناسبان مع القدرات الذهنية للطفل؛

التربوية الحدث، وقد يؤديان إلى غموض الغاية من القصة، فتخفى منظومة القيم 

حكاية األطفال تمتاز من حكاية الكبار باملحافظة والسلوكية التي يسعى إليها الكاتب. و))

ب الحوادث ترتيب َّ رت 
ُ
من البداية إلى النهاية  اتصاعدي َّ اعلى الترتيب التأريخي للزمن، بحيث ت

ات، ويطرح بدا ية دون أي تلعب في هذا الترتيب. فالحدث األول يعرض البيئة والشخصي 

ات مع البيئة وحوادثها،  الفكرة الرئيسة، ثم ترد الحوادث األخرى حاملة تفاعل الشخصي 

رة عن املغزى   
دة معب  م ثم تؤول إلى نهاية محد  فتنمو الفكرة الرئيسة وتتضح وتتأز 
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وقد بدأ مسار الزمن املنظم من املاض ي إلى الحاضر أو من الحاضر إلى  1بوضوح.((

)الحب أقوى( التي تبدأ فيها األحداث من الصباح الباكر املستقبل كما في قصة 

حينما يودع الحطاب سعيد عائلته متوجها إلى الغابة. ثم يستمر التصاعد الزمني 

للحدث بعد أن ينتظر الحطاب أسبوعا قبل أن يعود إلى )العصفورة( ليطلب أحد 

قي بالتفاصيل فراخها. إن مسار الزمن املنظم للحدث يفض ي إلى تركيز الطفل املتل

الدقيقة للحدث من جهة وتأمل األبعاد النفسية واألخلقية لسلوك الحطاب ومحنة 

األم العصفورة دون أن يضطر ذهن الطفل إلى التفكير بأحداث وقعت خارج الزمن 

. هامشيةاملنظم كيل يتشتت ذهنه، أو تتوزع مشاعره بين الحدث املركزي وأحداث 

عاة البساطة في البناء والحبكة مع البتعاد عن و)في قصص األطفال ينبغي مرا

وكذلك تجلى مسار الزمن املنظم في قصة )الظلم لن يدوم(. ول  2التعقيد والتشابك((

تؤثر القفزات الزمنية على تقنية الزمن املنظم، بل إن القفز الزمني يضاعف من 

ب إلى عدد من كثافة الحدث، وُيلغي الشعور بالنتظار لدى املتلقي، فيلجأ الكات

الصيغ اللغوية التي تعبر عن اختصار الزمن، نحو )ومرت األيام( في قصة )غندورة 

3َّالطيبة( بهدف تشويق القارئ ملعرفة الجاني الذي جرح ابن القطة.

 النهاية والحل 

من أبرز التقنيات األسلوبية التي تشكل نهاية قصص الكاتب زهير دعيم هتاف أبطال  

رحهم بالنتيجة التي آلت إليها أحداث القصة، نحو نهاية قصة القصة تعبيرا عن ف
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)غفران وعاص ي( التي جسدت فرح )عاص ي( بعد ندمه على ضرب زميلته، فحين 

أخبرته املعلمة أنها سترافقه إلى بيت )غفران( الساعة الرابعة، )بدأ يركض عائدا إلى 

ساعة الرابعة.. اليوم في بيته، وكانت الحقيبة تقفز على ظهره وهو يقول: اليوم في ال

ومن املألوف أن الهتاف عند األطفال أسلوب تعبيري عن فرحهم  1الساعة الرابعة !!.(

بالنتائج أو املواقف. والهتاف في نهاية القصة ل يجسد خاتمة للنص السردي 

فحسب، بل يجسد فرح الطفل املتلقي بنهاية الحدث. وكذلك في قصة )يوم جديد( 

َّت الجماعي مشهدا سعيدا يشكل ترديد الصوَّ

حينما اتفق الطلب على الكف عن الستهزاء بزميلهم، ورددوا معا )غدا يوم جديد، 

إن شعور الطفل بالسعادة في نهاية القصة يشكل "ثقافة التفاؤل"  2غدا يوم جديد.(

إذ ))تنتهي تلك املشاكل دوما إلى خاتمة سعيدة، وذلك يمنحهم األمل فى املستقبل 

وتنتهي قصة )عيد األم( بالتصفيق حينما وافقت الطفلة )حنان( اليتيمة(  3((والحياة.

أما قصة )كيف نجا صوصو( فتشكل ذروة الفرح في  4على أن تكون املعلمة أما لها.

ولعل ارتفاع وتيرة الفرح في خاتمة القصة  5نهايتها، إذ تنتهي أحداثها بالغناء والرقص،

َّكان الحدث متأزما ارتفع صوت الفرح في النهاية.  يرتبط بانفراج أزمة الحدث، فكلما

ومن النهايات اللفتة فكريا وتربويا انتصار اإلرادة وهزيمة الظلم كما تجلى في خاتمة  

قصة )الظلم لن يدوم(. فالديك الرومي بدا عدوانيا متكبرا مفتخرا بقوته في حنايا 
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ويشكل هذا التحول  1مه.القصة، وبدا في خاتمة القصة مهزوما هاربا صائحا من آلَّ

رؤية فكرية يمتصها الطفل املتلقي لتشكل مفصل فكريا في حياته. ويميل الطفل 

 للقصص البطولية أكثر من ميلهم للقصص األخرى ألسباب نفسية وفكرية، ))ويعزىَّ

 األطفال بعض منها: أن عدة عوامل إلى واملغامرة البطولة بقصص األطفال استمتاع

 في قصورَّ أو حرمان من يشعرون به عما يعوضونَّ أنفسهم، أو على البطولة يخلعونَّ

 عما ينفسونَّ أنهم خيالية، أو من عوالم القصص هذه ترسمه ما الواقعية حياتهم

 أو شك أو خوف من به يشعرون ما أنفسهم يبعدون عن أو رغبات من نفوسهم تحمله

َّ. 2تلفة((لمخالحياة ا مواقف في تردد

 مرجعيات ثقافية 

 األمثال الشعبية 

تشكل األمثال الشعبية جزءا من النسيج اللغوي الذي يسمعه الطفل من األسرة   

واملجتمع، وحينما يعمد الكاتب إلى توظيفه في النص السردي فإن الطفل املتلقي 

يجد أن لغة القصة مستمدة من لغة املجتمع الذي ينتمي إليه، فتزداد األلفة بين 

ف تفاعله مع الحدث. وينبغي أن يحرص كاتب القصة على الطفل واللغة، ويتضاع

التقارب والتناظر بين دللة املثل الشعبي ودللة الحدث، كما في قصة )الفستان 

الليلكي( التي ربطت بين تكرار تذكر الطفلة )براء( للقرطين في أذنيها ورغبتها في 

ا دق الكوز بالجرة(. ومن ، وقد وظف الكاتب لهذا الحدث املثَل الشعبي  )كلم3إزالتهما

املعلوم أن الكوز )يدق( جرة املاء مرات عدة، وكذلك تطالب )براء(إزالة القرطين 

مرات عدة. وقد يحدث انزياح دللي في توظيف املثل حينما يقصد املتكلم تأويل املثل 
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لخدمة مصلحته ورغباته، نحو تأويل الحطاب سعيد للمثل )وعد الحر دين( في سياق 

فالسياق الدللي األصيل للمثل أن  1ه إقناع )العصفورة( لتعطيه أحد فراخها.محاولت

يفي الحر بوعده؛ ألن وعد الحر دين عليه، ولكن مجيء املثل على لسان الحطاب 

الذي يريد الحصول على فرخ العصفورة يعد انزياحا لدللة املثل؛ ألن )العصفورة( 

فهي تعاني من الضعف والنكسار.  ليست حرة التصرف ول تملك من أمرها شيئا،

ولهذا ينبغي أن يعي الطفل املتلقي أن بعض األمثال ترد في غير سياقها، وأن املصالح 

فض ي أحيانا إلى توظيف األمثال في غير سياقها. وقد 
ُ
الشخصية والرغبات املنحرفة ت

ربط يشكل النحراف في توظيف األمثال حذرا لدى الطفل املتلقي، فيكتسب مهارة ال

َّبين املثل وسياقه املناسب. 

 عادات وتقاليد

من وسائل الختيار في مواقف الخير والشر "القرعة"، وبخاصة حينما يكون اختيار    

شخص من جماعة أمرا صعبا يترتب عليه أن يكون املختار ضحية أو متفوقا على 

القرعة أقرانه. وقد تجري القرعة في سياق توزيع أو قسمة مال وما شابه ذلك، وَّ

تقليد شائع، وإرث ثقافي تتناقله األجيال. وقد عمد الكاتب إلى توظيف القرعة في أكثر 

املواقف توترا في أحداث قصة )الحب أقوى( حينما طلب الحطاب من العصفورة أن 

تجري قرعة لتختار فرخا من فراخها لتعطيه إياه. وأورد الكاتب جزءا من اللغة 

قال لي أبوي خذ...( ليضع الطفَل املتلقي في األجواء  املأثورة للقرعة )شادي بادي

اللغوية والنفسية إلجراء القرعة. وقد أسهم إجراء القرعة في أحداث القصة في إبراز 

منظومة قيم اإليثار والتضحية والفداء بين األشقاء، فكل فرخ منهم أبدى استعدادا 

يف )القرعة( في القصة؛ وهذا هو الهدف املنشود من توظ 2للتضحية فداء ألشقائه،

                                                           
 17ص. أقوىَّ الحب: انظر 1
  29 ،27 ،21ص. أقوىَّ الحب: انظر 2
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))ألن الطفل يتأثر بها إلى حد  كبير، فهي تعني له عامله الخاص الذي يجد فيه املثل 

ل لديه اإلحساس والنفعال املناسبين لتكوين األفكار   
 
الذي يُحتذى، وُيشك

يوظف الكاتب األلعاب الشعبية لتجسيد  2وفي قصة )الجار ولو جار( 1والتجاهات.((

العلقة الحميمة في نهاية القصة بين الجارتين )أرنوبة وريم( من خلل لعبة 

َّ"الغميضة"  

 املرجعيات الدينية

يستمد الكاتب وصف ليلة امليلد املجيد من اإلنجيل في قوله: )في مثل هذه الليلة،   

سوع في مغارة ببيت لحم، وحمل إليه وقبل أكثر من ألفين من السنين ولد الطفل ي

ومن البدهي أن يكون زمن امليلد ومكانه مألوفين لدى الطفل  3املجوس الهدايا.(

املتلقي سواء كان الطفل مسيحيا أو مسلما، أما الهدايا التي حملها املجوس للطفل 

يسوع فمن املرجح أن معرفتها مقصورة على الطفل املسيحي. واستئناسا بما تقدم 

إن اشتمال قصص األطفال على خصوصية دينية يعد تسويقا ثقافيا لألطفال ف

سهم في 
ُ
الذين ينتمون إلى طائفة أخرى. وأرى أن مثل هذه الخصوصية العقائدية ت

تلقح الثقافات الدينية في املجتمع الفلسطيني. ويعمد الكاتب إلى رسم تفاصيل 

)بابا نويل بلحيته البيضاء ولباسه شخصية "بابا نويل" في ليلة عيد امليلد بقوله: 

ويحرص الكاتب في تصويره لشخصية "بابا  4األحمر، حامل على ظهره كيس الهدايا.(

نويل" على تقديمه مصدر فرح لألطفال في ليلة امليلد بصرف النظر عن النتماء 

                                                           
 الفيصل، مجلة الغد، لعالم وإعدادهم لألطفال الثقافية التنشئة في الطفل أدب دورَّ: عبدالتواب يوسف، 1

 64ص هـ،1422. الرياض ،312 العدد
  21 ص. جار ولو الجار 2
 3 ص. الصغير ومحمود نويل بابا 3
  1ص. الصغير ومحمود نويل بابا 4
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الديني للطفل، لهذا جاء عنوان القصة )بابا نويل ومحمود الصغير( جامعا بين 

لة املسيحية والدللة اإلسلمية. ويحمل وصف "بابا نويل بـ )الشيخ الجليل( الدل

دللة إنسانية تتجاوز الخصوصية الطائفية. وعلى الرغم من أن أحداث القصة تدور 

حول شخصية الطفل "محمود" املسلم "إل أن الكاتب يقتبس الترنيمة الدينية 

ويشكل  1السلم، وفي الناس املسرة(.( املسيحية )املجد هلل في األعالي، وعلى األرض

هذا القتباس مضافا إليه ما تقدم بيانه حرص الكاتب على تسويق ثقافة التوحيد 

لدى الطفل الفلسطيني. وفي قصة )الراعي الصالح( حينما يقرر الراعي الخروج 

للبحث عن الجدي املفقود يربط محنة اإلنسان بالصلة هلل في قوله: )سأخرج رغم 

ي حتى يساعدني هللا في مهتمي هذه.(اللي
 
ويحمل هذا  2ل واملطر والبرد أبحث عنه. صل

َّالربط تشجيعا للطفل املتلقي على ديمومة الصلة باهلل سبحانه وتعالى. 

 التشكيل البصري للنص 

أسهمت التقنيات الحديثة للطباعة في رفد قصص األطفال بالرسومات والصور   

تعة والتشويق، وتعزز الفهم والستيعاب، وتجسد الرؤى واأللوان التي تضاعف من امل

الفكرية للنص السردي، وتشخص العواطف والنفعالت لشخصيات القصة. 

وحينما يكون النص السردي مجردا من الرسومات فإن التلقي يقتصر على القدرة 

لصور الذهنية واملهارة التخيلية للطفل املتلقي، أما إذا كان النص السردي مقترنا با

املناسبة لألحداث والشخصيات فإن التلقي يصبح ثنائيا موزعا على التحصيل 

الذهني والتصور البصري، ويصبح النص صورتين؛ صورة لغوية مقروءة، وصورة 

 لتصال نظرا مؤثرة بطريقة تقديم األشكال في تساعد األلوان بصرية مرئية. كما ))أن

على  الضوئية وقوع املوجات على يقوم البصريَّ اإلدراك وأن بالحس خصوصا اللونَّ

                                                           
 11ص. الصغير ومحمود نويل بابا 1
 9ص. الصالح الراعي 2
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وأرى أن الصورة املرئية تبقى وشما في ذاكرة الطفل أكثر من الكلمة  1العين.((

املنطوقة أو املكتوبة؛ ألن الذاكرة تخزن صورا حسية أكثر من قدرتها على تخزين 

 الصور الذهنية. كما أن الذاكرة ل تنشط إل إذا تحولت الصورة الذهنية إلى صورة

َّحسية. 

وقد تحقق النسجام والتماهي بين النص اللغوي والنص البصري في قصص الكاتب  

زهير دعيم، وأكاد أجزم أن الطفل الذي ل يحسن القراءة إذا استمع إلى القصة فإنه 

يستطيع أن يرويها حينما يتأمل الرسومات والصور؛ ألن كل صورة تختزل الحدث 

تها. ويجد الباحث أن التعالق بين النص وتعبر عن عواطف الشخصية وانفعال

اللغوي للقصة والرسومات والصور قد تحقق في القصص كلها. وإذا تأملنا بداية 

قصة )الراعي الصالح( نجد أن النص اللغوي الذي يصور حالة الطقس التي أجبرت 

الراعي على العودة من الحقل مسرعا منسجما مع لوحة الطبيعة التي تتجلى فيها 

اعي الخضراء، والغيوم الداكنة التي تبشر بسقوط األمطار، وإذا وازنا بين دللة املرَّ

النص اللغوي اآلتي: )عاد الراعي مع قطيعه مساء من املرعى مسرعا، فالجو بارد، 

نجد انسجاما كليا بين  2والسماء ملبدة بالغيوم، وقد تسقط األمطار في كل لحظة.(

 ألدب نورتونَّ مجموعة ناشروَّ للصورة. ))ويرىَّ الدللة اللغوية والدللة البصرية

 بصور األبيض يكتفوا لم األهمية. لذلك في الكلمات يعادل مظهر الكتب أن األطفال

3َّواألسود.((

ول تقتصر قصص الكاتب على التعالق الدللي والوجداني بين النص اللغوي ولوحات 

بالصورة الرمزية  الرسوم التي تمثل الشخصيات واألحداث، بل يتميز بعض القصص
                                                           

 113 ص ،1911. املعرفة عالم. األطفال ثقافة: نعمان هادي الهيتي، 1
 3 ص. الصالح الراعي 2
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التي ترافق النص اللغوي ولوحة الرسم، وقد تجلت الصورة الرمزية في قصة )غفران 

وعاص ي( التي تدور أحداثها في حصة الرسم، لذلك ظهر القلم على هامش الصفحة 

علمة سيميائية دالة على الحدث ومعبرة عن الحالة النفسية للشخصيات، ومن 

عد الدللي للحدث واألطياف النفسية للشخصية. وإذا يتأمل صورة القلم ُيدرك الب

َّ :تأملنا الصور اآلتية

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ 
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علبة األلوان لزميلته )غفران(، نجد أن الصورة األولى تعبر عن رفض "عاص ي" إعطاء 

عن الشعور بالحزن والكتئاب من خلل ملمح وجه القلم وشكل العينين اللتين وَّ

تعبران عن الحالة النفسية لـ"غفران ". وتعبر صورة القلم الثانية عن غضب عاص ي 

ه، إذ يصور بؤبؤ العين وشكل الفم النفعال حينما استعملت غفران علبة ألوان

الشديد والغضب. أما الصورة الثالثة فهي تجسيد لبكاء غفران بعد أن صفعها 

عاص ي، ويبدو شكل العينين والفم منسجمين مع الدللة النفسية، كما يمكن الربط 

بين انحناء القلم والنكسار النفس ي والضعف لدى غفران التي آثرت البكاء بصمت 

وعدم الصراخ. وتدل الصورة الرابعة على عمق تفكير، وحوار عاص ي مع نفسه، 

والشعور بالندم ومحاسبة النفس، كذلك تعبر الصورة الخامسة عن شعور عاص ي 

ترف ملعلمته بالذنب الذي ارتكبه. وتختزل الصورة عبانفراج أزمته النفسية بعد أن ا

زيارتهما لبيت غفران ليقدم لها  السادسة فرح عاص ي حينما أخبرته املعلمة بموعد

 العتذار. 
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  سامي األديب
 
 امهن

 شهادة على حصل(، 66.4.2476) يوم في الجليل في البقيعة في امهن َّ شريف سامي ولد

ا، ويعمل لندن شرقَّ جامعة من الحقوقَّ  جامعي، لقب من أكثر على حاصل محامي 

َّ.وروائي شاعر األدبي صهتخصَُّّ

َّة في الحركة الوطني َّ ناشط ة الجذور )لتثبيت اخل الفلسطيني، ورئيس جمعي َّفي الد 

َّ  وهوة(. ة والقومي َّة الوطني َّالجذور الحضاري َّ وهي  ،روز األحرارعضو في حركة الدُّ

ة املفروضة على لغاء الخدمة اإللزامي َّإ إلىة ة جديدة تهدف بصورة مركزي َّحركة قومي َّ

َّ َّة.رزي َّأبناء الطائفة الدُّ

لك وهو شاعر، امهن َّ سامي
ٰ
َّ كذ َّ إعلمي فلسطيني، يعدُّ  

َّويقد 
 
قافي واألدبي م البرنامج الث

َّ
 

َّ"كلمات" في إذاعة الش َّمس للس 
 
 والي. الثة على الت َّنة الث

 َّ كما
َّاإللكتروني. 91ة في موقع عرب ال اوية األدبي َّر الز َّيحر 

َّ ترجمت َّ إلىة قصائد له عد 
ُّ
َّوالعبري َّة ة والفرنسي َّنجليزي َّغة اإلَّالل  

نت بعض ة، ولح 

ان فوزي "أنت  معي" ألحان الفن َّ: عنوانقصائده فأصدر بعضها في ألبوم تحت 

َّ َّالس  عن  -وبمشاركة نخبة من املطربات واملطربين والعازفين ،زهر عدي، توزيع لؤي 

َّ َّمؤس 
 
 قافة والفنون.سة الخليج واملهباج للث

 َّ
 

 َّشارك الش
 
َّة مختلفة.ة وعربي َّي َّاعر في مهرجانات محل

اعرال صداراتإ
 

 :ش

- َّ
 
َّ.2441، الحديثةة املطبعة العربي َّ :القدس. شعر – نارمي من أصعُد وسل

َّ.6116، الحديثةة املطبعة العربي َّ :القدس .شعر-معيأنت   -

- َّ َّ.6115، ةمركز الحضارة العربي َّ. القاهرة: شعر  -نيا قصيدة أشعُل الدُّ

امؤخ َّ يعكف ا ستصدر جديدة ةشعري َّ مجموعة إصدار على ر   نشر دار عن قريب 

َّ.ةلبناني َّ
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َّ له صدر ما أشهر من َّ اتمام َّ ةيهودي َّ ليست املطلقة، قطاُتَّالس   إيقاعات(، نثريَّ )نص 

َّ
 
َّ...ةفلسطيني َّ أحزان يل،الل

  مصادر 
 
َّأثير: الت

َّ
 
َّ رَّتأث  

 
َّعر العب َّاألديب سامي من الش

ُّ
ذينعراء اس ي على وجه الخصوص، ومن الش

 
َّ ال

 
ر تأث

َّ  
 َّ العلءبو أام، أبو نواس، ي، أبو تم َّبهم: املتنب 

  يَّاملعر 

كندي، ازيَّوالر َّ سينا وابن رشد ابن كتابات أحب فقد الفلسفة ام َّأ
ٰ
َّ كما وال

 
 رتأث

َّ 
ين وجلل عربي ابن ينبالصوفي   

َّوالح وميالرَُّّ الد 
 

 َّ جل
َّ.ريَّف َّوالن 

َّ الحديث العصر في اأم َّ
 
 دومحم َّ القاسم سميح درويش، محمود بأدونيس، رفتأث

 .املاغوط

 َّ مجال في
 خوري، لياسإ حيدر، حيدر مينا، احن َّ محفوظ، نجيب قرأ فقد وايةالر 

َّ
 
 َّالط
َّ شكريَّ دومحم َّ الحالص َّ بي 

 
 .بأعمالهم روتأث

َّ لم
 

َّ إلىاعر ميوله يخف الش
ُّ

جانب مثل شكسبير، بايرون، دانتي، لوركا عراء األَّالش

َّ.فاليريَّ وبولَّ مالرميه رامبو، بودلير،ة: املدرسة الفرنسي َّونيرودا. ومن 

َّ والفلسفة القديمة ةغريقي َّاإلَّ املدرسة لفض َّ الفلسفة وفي
 

 العصر ومن ة،رقي َّالش

َّ.ونيتشه وهيجل وزانبيس كانت الحديث

 َّ من ام َّأ
 َّالر 

 كونديرا وميلن وكازانزاكيس بماركيز أعجب فقد األجانب ينوائي 

َّ.وسراميجو

َّ ومع  
م، من كل  َّ تقد   َّ أن سامي يحبُّ

كن َّ: "بيعق 
ٰ
لست أسير أحد فأنا أقرأ للجميع  نيل

ىويغزوني بعضهم  كن َّوح، أعماق الرَُّّ حت 
ٰ
 الكتابة، عند اجميع َّ تهمجاذبي َّ من أخرج نيل

َّ في كاتب يأ مثل امحتكم َّ كنت نإوَّ  
 َّ وزمان مكان كل 

 مان َّإ وتراكماتها، ثقافتي ناتملكو 

َّ هاجس ي َّ(.معه مقابلة" )من قليدالت َّ عن والبتعاد جديدالت َّ هو ائمالد 
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تي املدرسة
 
  ينتمي إليها.. ال

، ن َّأا لشعر سامي مهن َّ القارئَّ يلحظ ىه وطني  َّ حت  هدفه ليس  ليعتقد قارئ سامي أن 

َّ  
 

َّألَّ ،ةعر بل القومي َّالش غم من محاولة ة شعره ذات طابع سياس ي محض، بالر َّغالبي َّ ن 

َّ
 

َّإ ،اعر الكتابة عن مواضيع مختلفةالش
 

َّأ ل رض تكمنان وراء مقصده الوطن واألَّ ن 

َّوام.على الد َّ

َّ 
 
لكويعتبر  ،نسانيسامي اهتمامه على الواقع اإل زَّيرك

ٰ
دب مدرسة يستقي منها األَّ ذ

َّأنا أؤمن أاملوضوع :" ٰهذال، وقد لفت نظري قوله في و َّبع األَّويصفها بالن َّ على  ن 

َّ
 

َّ موهبتهصقل ن يأاعر الش
 
َّ إلىضافة باإلَّ ،قافة الواسعةبالث

 
قافة تجارب الحياة والث

تيوَّ ،بمجملها
 
َّ ال

ُّ
َّراث العربي".تبدأ بالت

   املواقف
  ةياسي  الس 

  َّ
 

َّ إلىا اعر سامي مهن َّينتمي الش َّ ٰهذاروز األحرار، وَّحركة الدُّ  
ذاته الكثير،  يعني بحد 

ة املفروضة على أبناء لغاء الخدمة اإللزامي َّإ إلىة تهدف ها حركة قومي َّن َّأة وَّخاص َّ

َّ
 
َّالط َّرزي َّائفة الدُّ  

 َّياسي َّة، ومشاركته في املهرجانات الس 
ر ة وتلبيته لدعوات مختلفة تعب 

َّعن مواقفه.

 َّ ٰهذه 
َّاملواقف تعب 

 
َّ إلىل بالنتماء ر عن انتماء قومي يتمث

ُّ
 ٰهذاة وثقافتها، وَّغة العربي َّالل

َّ 
َّة.ة الفلسطيني َّالنتماء يجعله يأخذ موقف املناصر للقضي 
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 سامية العطعوطاألديبة 

عملت في نظم املعلومات وإدارة  .(2457ة، من مواليد نابلس )ة وباحثة وإعلمي َّقاص َّ 

َّاملوارد البشري َّ ات معاصرة من الجامعة حافة. حاصلة على بكالوريوس رياضي َّة والص 

َّ(. تكتب القص 2474َّبغداد )ة في املستنصري َّ  
 

 َّة القصيرة والش
واية واملقالت عر والر 

َّ  
َّياسي َّالس 

 
َّقافي َّة والث َّحف اليومي َّة في الصُّ

 
رجم عدد من قصصها إلى  (1)ت.ة واملجل

ُ
ت

َّ
ُّ
ة س عدد منها في الجامعات األردني َّة، وُيدر َّوسي َّة والرَُّّة واإليطالي َّغات اإلنجليزي َّالل

ة وللكاتبة دراسات ومقالت نقدي َّ (2)ة.ظيت قصصها بدراسات نقدي َّة. حواألمريكي َّ

َّة، نحو: دراسة حول الفضاءات األدبي َّوفكري َّ  
َّياسي َّة والس 

 
ة في ة واإلداري َّربوي َّة والت

 َّوقراءة نقدي َّ (3)ة غازي القصيبي،شخصي َّ
سون األوغاد( للقاص ة في رواية )املتحم 

َّ (4)ةد طملي َّمحم َّ
 

ة بسبب تقصير األحزاب عبي َّومقال يرصد أسباب ظهور الحركات الش

وآخر حول أسباب الفجوة الكبيرة بين األغنياء والفقراء  (5)املعارضة في واجباتها.

َّ  
َّا واقتصادي َّول املهيمنة سياسي َّة للدَُّّياسة القتصادي َّبسبب الس  َّ(6)امية.ول الن َّا على الدُّ

                                                           

َّ من- 1
 

َّ تاملجل تي حفوالصُّ
 
َّ صحيفة: فيها نشرت ال َّ ستورَّالدُّ

 
َّ األردن، في تايكي ةومجل

 
 البيان ةومجل

  .اإلمارات في افدوالر َّ

وايسة حكمت الن َّ –ة القصيرة في األردن ة في نماذج من القص َّسبيل املثال: املآل: دراسة تأويلي َّانظر على - 2

6116َّ –ان عم َّ –دار أزمنة  –
 
 –هيا صالح  –ة املعاصرة ة األردني َّات: مقالت في القص َّ/ الخروج إلى الذ

َّ
 
  .6112 –ان عم َّ –وزيع شر والت َّدار نارة للن

َّمادي َّ: غازي القصيبي سياس ي خارج املنطقة الر َّالعطعوط، سامية- 3 
 
َّ انة عم َّة. مجل

 
ة تصدر ة ثقافي َّ)مجل

َّمديري َّ -ان الكبرىَّشهرين عن أمانة عم َّ كل َّ
 
  .27ص  ،2010 وأيلول، آب 273قافة(، عدد ة الث

4 -َّ 
َّ د طميلة.سون األوغاد( ملحم َّالعطعوط، سامية: ملمح املدينة في رواية )املتحم 

 
 جديدة أقلم ةمجل

(َّ
 
 . 73 ص ،2008 ،22 عدد( ةاألردني َّ الجامعة عن تصدر ةأدبي َّ ةمجل

َّ صحيفة". ذبحتونا"  لقد"  كفاية"  نعم: سامية العطعوط،- 5  .2007 تموزَّ 8. ةاألردني َّ ستورَّالدُّ

َّ صحيفة مشترك، ملستقبل رؤى: املصالحة ةقم َّ: سامية العطعوط،- 6  حزيران 21 .ةاألردني َّ ستورَّالدُّ

2003. 
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 ةاإلصدارات القصصي  

2) َّ َّالص َّ جدران تمتصُّ
 

َّوت. شركة الش  
 
( طقوس 6 2412ان،باعة، عم َّرق األوسط للط

( 9. 2441القاهرة  -باح(ة للكتاب )جائزة د. سعاد الص َّة العام َّأنثـى. الهيئة املصري َّ

َّ  َّسة العربي َّطربو. موزارت: املؤس 
َّة للد 

 
(سروال 5 2441بيروت  -شرراسات والن

َّ
 
 -ان الكبرىَّ( قارع األجراس. منشورات أمانة عم 2َّ 6116ان عم َّ -قافة الفتنة: وزارة الث

7َّ. 6111 –ان عم َّ ( عامليدان رايح 1. 6126 -بيروت  -و كافيه: دار الفارابي ( بيكاسُّ

2َّرة(. ط جاي )رواية مصو َّ  وتجمع. 6123ة للعلوم ناشرون، بيروت،ار العربي َّ، الد 

َّ 
 َّ ؛(رةوالصوَُّّ)الكلمة  والكوميكس الغرافيتي بين وايةالر 

 على ادق َّالنَُّّ تغريَّ وايةفالر 

َّ األبعاد عن الكشف  
َّللن َّ ةيميائي َّالس   

 َّ ص 
َّتحلي ورَّالصَُّّ تحليل خلل من وائيالر 

 
 ل

َّ اسيميائي َّ
 
َّ بالبناء امرتبط  َّ وتعرض. رديالس 

َّ األحداث ألبرزَّ وايةالر   
 سياق في ةياسي َّالس 

َّ ئيسةالر َّ املفاصل ةوبخاص َّ العربي، بيعالر َّ ثورات
 
 وليبيا وتونس مصر في وراتللث

َّ(1).وغيرها

 كتب مشتركة 

َّ( مختارات من القص 2َّ
 
َّ. 2446ان قافة/عم َّة القصيرة في األردن: وزارة الث

ة لكاتبات )مختارات قصصي َّ 2444وت اآلخر: مركز أوغاريت/ رام هللا الص َّ (6

َّات(. فلسطيني َّ

3) :Modern JORDANIAN FICTION -  فهد سلمة- َّ
 
 -ان قافة/عم َّوزارة الث

2443.َّ

َّدار املقدسي َّ -ديوان شعر مشترك ة:فضاءات شعري َّ (9  
 
َّة للط

 
 –وزيع شر والت َّباعة والن

َّ.2444حلب/سوريا 

                                                           

 .157 ،15،163 ،53 ص. (رةمصو َّ رواية) رايحين علميدان :سامية ،العطعوط :انظر- 1
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5) َّ
 
َّ. 6113 -ان عم َّ -قافة كتاب املكان: وزارة الث

َّ –ناجي العلي... نبض  لم يزل فينا  (2
 
ان، بدعم من عم َّ -وزيع شر والت َّدار البيروني للن

َّالص َّ
 
)مقالت ودراسات مشتركة لعدد من  6126قافي األندلس ي/ كندا، الون الث

ا على اغتيال ناجي العلي(.  65اب بمرور الكت َّ َّعام 

َّ
 
َّ:وهي شر،وللكاتبة عدد من املخطوطات قيد الن

َّنصوص  –حجرات من ذهب  -2

َّ  مشروع كتاب نقدي توثيقي تحليلي.  -6

َّة.رواية سيري َّ -3

َّةالخبرات العملي  

2474َّ()مدير)مساعد  العربي البنك في عملت )– (6113َّ
 
ت تحرير صفحة العلم (. وتول

َّوالحياة األسبوعي َّ  
َّة والعلمي َّياسي َّة، وكتابة املقالت الس 

 
ة في صحيفة قافي َّة والث

 2441َّ 2441ستور الدَُّّ
 
ل
ُ
َّفت بمشروع إعادة الهيكلة اإلداري َّ. وك

 
قافة ة في وزارة الث

َّاألردني َّ
 
َّة ومحر َّدريب. ومعد َّسويق والت َّة. ومستشارة في مجال الت

 
ة في اخلي َّشرة الد َّرة الن

َّ(.6115أمين )شركة العرب للت َّ

 ةالعضوي  

2. َّ 
 
َّاب العرب.حاد األدباء والكت َّعضو ات

 َّعضو رابطة الكت َّ .6
َّ.يناب األردني 

3. َّ  
 

َّ. 2441/2442عر )مهرجان جر.( لعامي عضو لجنة الش

9. َّ  
 
َّفل لدورات عد َّعضو تحكيم في مسابقة أدب الط َّ .سة شومان(ة )مؤس 

5. َّ
 
َّعضو هيئة تحرير مجل

 
َّ. 6112/ 6115قافة( لعامي ة أفكار)وزارة الث

2. َّ
 
َّ. 6117/6111قافة على اإلنترنت عضو لجنة تحرير موقع وزارة الث



 121 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

7. َّ 
 
 اب اإلنترنت العرب. حاد كت َّعضو ات

1. َّ
 
 .6121ة "تايكي" عضو هيئة تحرير مجل

َّة.ة عيبال الخيري َّعضو جمعي َّ .4

 :املألوف خارج ةسردي   مشاهد

ة؛ فهي الكاتبة مواقف جريئة خارجة عن املألوف في منظومة القيم الجتماعي َّ ترصد

قاليد قابة"، ُويفض ي الخروج عن معايير الت َّا خارج "الر َّتشبه عين كاميرا تلتقط مشهد َّ

 َّ إلىواألعراف 
َّللبعدين الن َّي مضاعفة يقظة املتلق  َّ للي،فس ي والد   إلىالكاتبة تهدف  ألن 

َّ
 
تيات، نحو رصدها ملشاهدة قنوات "الهوت بيرد" املكاشفة واملصالحة مع الذ

 
تعرض  ال

لكوتصويرها ل (1)ة.ا إباحي َّأفلم َّ
ٰ
ذيجل الر َّ ذ

 
ة فقد اإلحساس اإلنساني بالقضايا املصيري َّ ال

تية حينما شعر بشهوة جسد املرأة لألم َّ
 
َّ ال  َّتجلس ملصقة له في السُّ

َّوق الت 
 
ة جاري "مك

َّ 2مول".  
 
َّوالط تيحية فلة الض 

 
حينما  - كما يجب -جاءت للكاهن )لتعترف( بأنها لم تقاوم  ال

َّاغتصبها جدَُّّ ذيالكاهن  ها، واملفارقة املؤملة أن 
 
َّ كان يستعدَُّّ ال  

 
ــلــة فلعتراف اعتدى على الـط

ذيســام ــة الر َّــحيــة. وشــــــخصي َّالض َّ
 
َّ ال َّ انكب 

 
وانحياز  (3).بشبق"يلعقها"  العاريةوحــة على الل

َّ 
تية لفازي َّ"الجمهور" ألنوثة املرأة في البرامج الت 

 
أو دللة  يخلو محتواها من هدف منشود، ال

َّ َّ (4)املشاهدة. تستحقُّ
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 الفضاء اإلنساني 

َّ
 

ة خصيات في أغلب القصص مسحوقة، ومثقلة بقلق وجودي، نحو شخصي َّتبدو الش

َّ 
َّيدان في قص َّجامع الد   

ذي كان يجمع الد 
 
يدان خشية أن تأكله بعد ة )هواية غريبة( ال

َّة املرأة امللتف َّموته!، وشخصي َّ
 
ريق، ولم ير أحد وجهها ة بثوبها األسود على قارعة الط

َّ
 
َّ (1)ة، وماتت وهي تحتضن جيفة.!الثة عشرَّالجميل مذ كانت في الث  

فس ي راع الن َّويبرز الص 

َّة املرأة بين الر َّفي شخصي َّ الحادَُّّ
ُّ

َّهرة والت َّغبة في الش
ُّ
فس وصون ة الن َّق والحفاظ على عف َّأل

 َّالجسد، كما في قص َّ
تي تصو 

 
َّة "بيكاسو" ال

ُّ
هرة". ر "سقوط" الجسد أمام "إغراءات الش

لك الر َّ
ٰ
ذي يعيش فيوذ

 
 َّمخي َّ جل ال

ع ة... رجل تتوز َّمات الحياة اآلدمي َّم ل تتوافر فيه مقو 

تي ها وقلق من احتلل يعتقله غير مر َّمشاعره بين شهوة جسد امرأة ل يحبَُّّ
 
ة. واملرأة ال

َّ 
ذي فايات في وسط العاصمة. وشخصي َّتبحث عن كفاف يومها في حاويات الن 

 
ة املهندس ال

َّ  
 َّيجس 

 َّة ي َّد قمع الحر 
ر الكاتبة واغتصاب الجسد وهدر الكرامة في العراق الجريح. وتصو 

َّ
ُّ

ذين حينما "سقطوا" أسقطوا ورقة التَُّّهداء في غز َّاألطفال الش
 
مير وت عن الض َّة ال

َّ (2)اإلنساني. َّ كما أن   َّردي َّبعض املشاهد الس 
َّة تصو  ة للفضاء اإلنساني؛ ا أسطوري َّر طقوس 

ا أسطوري َّص َّخذ نهاية املوت في قإذ )تت َّ ا، فرحلة الجثث إلى عالم سالي هي ة "املحرقة" بعد 

َّ 
تصوير الخلود باملرأة يكشف عن رؤية  ة والخلود األزلي، ولعل َّحلة إلى الحياة األبدي َّالر 

َّ(3)ة تسعى إلى تزيين املوت وإضفاء  بعد جمالي عليه.(سردي َّ
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 عر والر  لغة الش
 
  مز في الن

 رديالس   ص 

 َّ
 
َّيتجل

 
َّى البناء الت

 
ذي يختزل بعد َّشبيهي الل

 
َّا نفسي َّفت ال ة، للة املرادة في غير قص َّا للد 

َّ
 
كن ابتسامتها ظل

ٰ
ت عالقة في حلقي كشوكة ل نحو وصفها لبتسامة صديقتها: )ل

َّ(1)أستطيع الفرار منها.(  
 
 َّمزي َّور الر َّف الكاتبة الصَُّّ. وتوظ

 
تي تشك

 
ا ا تأويلي َّل أفق َّة ال

َّ 
 َّللمتلق 

َّي، وتحو  َّلها من نمط الس   
أت األرض أويل، نحو قولها: )خب َّمفتوح للت َّ رد إلى نص 

دفة/ أحرقوا األرض واغتصبوا ة قمح في بطنها/ وحينما اكتشفها الجنود بالصَُّّحب َّ

ة فسي َّة تختزل الجينات الن َّوفي غير موضع تحشد الكاتبة عناقيد استعاري َّ (2)القمح.(

َّ
 

َّة وَّخصي َّللش  
 حليب طفولته في يشرب )لمة، نحو: ئيسة للقص َّد املفاصل الر َّتجس 

َّ  
كن َّ باع،الس 

ٰ
َّ أدرك هول َّ تهبحاس  َّ ابعةالس   َّ من يرضع سواه أن 

 
 فانتش ى ساء،حليب الن

َّ سطَحَّ ارتقى الستكانة، بغيره فاضت ته. حينلقو َّ العطا.  اآلخرين ورشَقَّ غيمة 

َّ وحده وجلَسَّ دى،بالن َّ َّ يعبُّ  َّتوَّ (3)حاب(.الس 
 
ا يختزل رمزي َّ ل بعض القصص فضاء َّشك

 َّرؤى فكري َّ
َّي معادة يجد فيها املتلق 

 
يا لحتقان سياس ي، أو لختناق اجتماعي موضوع َّ ل

 َّ (4)ة )املقهى الخشبي(.كما هي حال قص َّ
 َّوتصر 

تية ات األسلوبي َّقني َّح الكاتبة بالت 
 
 ال

َّ  
 
َّتوظ داخل بينها باملزاوجة بين الفنون، بل وبالت َّأؤمن ردي بقولها: فها في املعمار الس 

ا مقاطع شعري َّ .جميعها َّة كاملة في بدايات القصص ألن َّوأستخدم أحيان  َّ ني أحبُّ  
 

عر الش

 َّكوسيلة أولى للت َّ
كن دون املساس بمقو 

ٰ
َّمات القص َّعبير، ول  

.سردي بامتياز ة كفن 
(5) 

َّ  
 

َّ عري ما بدأت به مجموعةومن نماذج الستهلل الش َّ(6)و كافيه.بيكاسُّ
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 غوي تاثير كثافة األحداث على البناء الل

َّ
 
َّيتجل  ي وصفها ملتابعة سير األعمىففسية فقات الن َّى تسارع الحدث املقترن بتصاعد الد 

َّ 
 
جاه  البلدة القديمة، وصل إلى القاع، )سرُت على الرصيف  اآلخر بموازاته. انحدَر بات

َّانحرف إلى اليمين  ثم دخَل إلى 
 
َّأحد األزق

 
ابق  ة، تبعُته ودخلُت وراءه. صعَد إلى الط

َّ
 
َّ ئكاني في بناية  مهلهلة  تت َّالث  َّعلى جاراتها خشية السُّ

ُم قوط. وقفُت أماَم بابها أقد 

َّالر  َّ  
 
َّ (1)ُر اليسرى، إلى أن حسمُت أمري وصعدت(.جَل اليمنى وأؤخ ة ردي َّفاألفعال الس 

 َّة )سرت، انحدر، وصل، الحركي َّ
ي لحركة دخلت، صعد.....( تضاعف من متابعة املتلق 

َّ 
 
 َّجاهاتها املكاني َّاألحداث وات

َّة. وتصر   َّ ح الكاتبة أن 
َّياضي َّدراستها للر 

 
رت على ات أث

َّ
 

َّاستخدامها للجمل القصيرة الل
 
ظم ن عملها في برمجة الحاسوب وتحليل النَُّّهثة، وأ

َّأسهم في تقني َّ
ُّ
  (2)غوي.ة القتصاد الل

  
 
 تجل

 
  يات الت

 : في قصص سامية العطعوط ناص 

َّ  
 
َّف الكاتبة نصوص َّتوظ  

َّا من القرآن الكريم في الس  َّياق الس   
ياس ي إلسقاط ردي الس 

َّورقة التَُّّ  
ة في علقة الحاكم باملحكوم في قولها: )أصدر يمقراطي َّوت عن مفهوم الد 

 َّالحاكم الجديد أمر َّ
حذاءه فمسألة ا ل أحد يده بعد اليوم، وأم َّا بأن ل يقب 

وراة اسم "راحيل" وتستدعي من الت َّ (3)ة.. محضة "وأمرهم شورى بينهم"(ديمقراطي َّ

َّ 
 
َّفاهي َّل مفارقة قاسية بين حياة اليهودي املفعمة بالر َّلتشك

 
رف، وحياة الفلسطيني ة والت

َّ دت املفارقة بين عناية راحيل بأناقة املثقلة بالقهر والحرمان واملوت، وقد تجس 

َّ ،أظافرها الحمراء
 
تي ي أغارت فيه طائرات الَّذفي الوقت ال

 
حتلل على املدينة ال
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َّ  
َّ (1)ماء.اكتست رداء أحمر من الد   

 
َّف األرقام ذات املرجعي َّوتوظ ة لتصوير ياسي َّة الس 

َّ  
ني ة الجغرافيا، ألن َّ)سقطُت في ماد َّة، وغطرسة "اآلخر"، نحــــو قــــولها: )ياسي َّاملحنة الس 

 َّ (2).(331أم  696أعرف حدود الوطن...! هل هي حسب القرار  لم
 
ل من طقوس وتشك

َّعبادة األوثان معاد
 
عبير عن مشاهد الفقر والحرمان في قولها: )الجوع ا للت َّموضوعي َّ ل

 ه/كافر/ صنع آلهته من تمر وعسل/ وعبدها/ وحين شبع/ ألقى بها تحت قدمي

َّ(3)ومش ى!(.

 خريةالس  

َّ َّخرية تبدو السُّ
 
َّفة برؤية سياسي َّمغل  

ة تهدئة روع طفلتها )لن تؤذينا العراقي َّ ة في محاولة األم 

َّ (4)ة بما فيه الكفاية(ها قنابل ذكي َّقنابلهم؛ ألن َّ  
 
سخ

ُ
َّر الكاتبة بدهي َّوت

 
 َّات الط

ر عن بيعة لتعب 

َّ
 

َّمس تبخل بأشع َّنقد سياس ي كما في قولها: )الش  
 

فط تاء/ والحكومات تبخل بالن َّتها في الش

َّ (5)صيف شتاء.(  
 َّوتسج 

ذين يصد 
 
َّقون أم َّل حماقة بعض األبناء ال  

األمور، نحو  هاتهم في كل 

َّ
 

لك الش
ٰ
َّذ  

َّ اب  ذي صد 
 
َّاألحمق ال

 
ه العجوز البالغة من العمر ثمانين بيب يغازل أم َّق أن الط

َّعام َّ
 
َّ (6)ا.بيب وطرحه أرض َّا، فتقوده عاطفته العمياء إلى ضرب الط

  في الفضاء الد   ىرؤ 
 
 ي:اللي واملعمار الفن

َّ 
َّ الكاتبة حتصر  َّاألجراس}قارع  مجموعة بأن   والقضايا املحاورَّ حولَّ تدورَّ{

َّ  
 
َّ رةاملتجذ  

 ةوأسطوري َّ ةوإنساني َّ ةمعرفي َّ مصادر من وتنهل أعماقي، في دةواملتجد 
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َّ  
ا، فيها الحفر أواصل نعم،. دةمتعد  َّ ناأن َّ لنكتشف عميق 

 
 والعمر العلم في أوغلنا ماكل

َّجه ازددنا واملعرفة،
 
ا ل َّ اإلمساك عن وابتعاد   

لت كبيرة هناك تحوَُّّ  ة.الحقيق بلب 

َّ  
َّحوَُّّمنا، وتنعكس تلك الت َّ تحدث في حياة كل  َّلت على الس  عين  رد بشكل كبير، ألن 

ذي تنطبع في أعماقه صور الحياة بدللتها املاورائي َّالكاتب هي عين الر َّ
 
وٰهذا  ة.ائي ال

عبير عنه، عن قسوة الحياة املعاصرة، وجفافها وجفائها، وعن بط ما أريد الت َّبالض َّ

َّة بالشتراكي َّة بالوحدة واألحلم اإلنساني َّانهيار األحلم العربي َّ  
 ة واملساواة، وعن حد 

َّ ذي يقتل طفالس 
 
َّيف ال

 
 َّ ل

ترصد املجموعة حالت الفرد املعاصر في ه. وَّفي رحم أم 

تي شملت الحياة واألفكار واملواقف والقيم، وتعكس لت البنيوي َّحوَُّّته للت َّمواجه
 
ة ال

َّحالت الت َّ تي أصبح الفرد املعاصر يعاني منها، وموقفه الس 
 
لبي من املآس ي ناقض ال

َّبالهبوط الن َّ َر فيه فس ي والستسلم، فل ش يء عند الفرد املعاصر يستحقُّ
 
ك

َ
، (1)أن ُيف

َّ
 
 َّ ى فيكما يتجل

 َّقول الكاتبة: )ابتسمُت في سر 
 
في قصة  ه(.ي، وأدرُت ظهري للمشهد كل

َّ
 
 َّ)املشهد الث

ني رأيت ما أعرفه، أن َّ مرعب )كلَُّّ اني: حافلة( بعد وصفها ملشهد دموي 

َّ 
 
َّبعيني األجساد تتناثر بات

 
ن حم يلتصق بالحديد، والحديد يتلو َّجاهات مختلفة.. الل

َّ 
،بالد  َّ ماء.. ورأيُت من بعيد   َّتلك الس 

َّي   ائبة بين يديها... وتجرَُّّدة تمسك أحشاءها الس 

َّواهتم َّ (2)(.نفسها بتعب بتفاصيل الحياة البسيطة،  و كافيه"ت في مجموعة "بيكاسُّ

َّ ادمة في ة والص َّابقة، هناك نوع من املباشرة الواقعي َّوعلى خلف مجموعاتها الس 

لك من خلل تعامل الكاتبة 
ٰ
مع موضوعاتها وأبطالها بعض القصص، ويظهر ذ
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 .2011 آب 11 ،6101 العدد والعشرون، الثةالث

َّان الكبرى )الد َّ، أمانة عم 2َّالعطعوط، سامية: قارع األجراس "أنثى العنكبوت ".ط - 6
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َّلدى تناول الت َّ ،بصورة أكثر مباشرة وجرأة
 
َّلثة، ولنجد بأن َّابوهات الث

 
ت عن ها قد تخل

َّ.(1)ظاتها في ٰهذه القصصجزء غير قليل من تحفَُّّ

ة عميقة ليدرك مدى ما ه ل يشترط في القارئ معرفة نقدي َّوترى د. ماجدة سعد أن َّ

َّحرفي َّة من سيطرة قته القاص َّحق َّ  
 
ر تصاعدي بلغ مداه تطوَُّّ ة على أدواتها ضمن خط

َّوسج َّ (2)في املجموعة قبل األخيرة )طربو. موزارت(.
 
شر على الغلف الخلفي لت دار الن

ملجموعة "قارع األجراس" رأي أنيس منصور )وٰهذه األديبة سامية عطعوط اكتملت 

َّ
ُّ
َّلها أدوات األداء الل  

َّ غوي القوي والفن  ريعة، واملعاني الطائرة، الجميل، والعبارة الس 

كتة املوجعة ل تفوتها(. ويصف د محمد حافظ ذياب قصص والهدف القريب. والنَُّّ

َّ"قارع األجراس" بأن َّ
 
ات، وانهيار الحواجز بين اإلنسان ها فانتازيا في تجسيد اغتراب الذ

)سروال  اتبة مجموعة. وتصف الك(3)مية في عالم جهن َّوالحيوان، وسحق لآلدمي َّ

َّ ل جاء بنفس واقعي غرائبي، نحو: ابتسامة و َّمعظم قصص الجزء األَّ الفتنة( بأن 

َّ
 
َّجوكر". والجزء الث

 
َّاني يتناول املرأة من منطلقات مختلفة، والث رد الث خروج عن الس 

صن َّ
ُ
تي قد ت

 
ة بنفس صوفي. أما ف قصيدة نثري َّاملألوف، نحو قصة "زمام الهواء" ال

َّالجزء األَّقصص  َّ(4)ث عن املوت بأشكال مختلفة.خير فهي قصص تتحد 

   مراجع
 راسة الد 

َّ. العطعوط سامية قصص في والعقم املوت ةجدلي َّ: هيثم ،سرحان (1
 
 تايـكي، ةمجل

(َّ َّ ائرةالد 
 
2005 ،22 ،ع(الكبرىَّ انعم َّ أمانة ـ قافيةالث

. 

َّ: ، ساميةالعطعوط (2  .2012-بيروت  –دار الفارابي . و كافيهبيكاسُّ

                                                           

ََّّ.31/2/6126ة. األردني َّستور جريدة الدَُّّ- 1

 .22/06/2001 بتاريخ 12155 العدد. ةالكويتي َّ القبس صحيفة: انظر- 2

 .138ص. األجراس قارع :سامية ،العطعوط: انظر- 3

 َّ أبو :انظر- 4
َّ جريدة في منشورَّ تقرير :هيام ،عاجالن  َّ تشرين 11 .ةاألردني َّ ستورَّالدُّ

 
 .2002 ،نوفمبر /انيالث
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َّ. طربو. موزارت: ، ساميةالعطعوط (3  َّسة العربي َّاملؤس 
َّة للد 

 
بيروت  -شرراسات والن

1118. 

1َّط (. رةرواية مصو َّ)علميدان رايحين : ، ساميةالعطعوط (4 ة للعلوم ار العربي َّ، الد 

 .2013ناشرون، بيروت،

 .2008 –ان عم َّ -ان الكبرىَّمنشورات أمانة عم َّ. قارع األجراس: ، ساميةالعطعوط (5

غير، اإلنسان الص َّ ة القصيرة وهموم الفرد املعاصر،القص َّ: د، محم َّمعتصم (6

َّ. صحيفة القدس العربي َّالس 
 
 .2011آب  11، 6101الثة والعشرون، العدد نة الث

 الكاتبة مع حوار

 . (1/8/2001) 14486 عدد. ةالكويتي َّ القبس صحيفة الكاتبة، مع حوار (1

2) َّ  .30/1/2012. ةستور األردني َّجريدة الدُّ

 .22/06/2001بتاريخ  12155العدد . ةصحيفة القبس الكويتي َّ (3

4) َّ 
َّ: عاج، هيامأبو الن  َّ 11. ةستور األردني َّجريدة الدُّ

 
 .2002نوفمبر، / انيتشرين الث
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 قرمان سعاد

 :حياتها

َّ ولدت
 

ت تعليمها لعائلة محافظة، تلق َّ 2467اعرة سعاد قرمان بمدينة حيفا عام الش

َّ البتدائي
 
َّوالث

 
 َّانوي في مدينة حيفا، وبعد الحصول على الث

 
ورانيم أة ي َّانوية دخلت كل

 َّإلَّ
 
َّمين، حيث تخص َّعداد املعل

ُّ
َّدابها.آة وَّنجليزي َّغة اإلَّصت في تعليم الل

 تاهتم َّ ،2414ن تقاعدت عام أ إلىا عليم خمسة وعشرين عام َّفي حقل الت َّ عملت

َّ منذ  
 َّالس 

 اتربوي َّ املجتمع مع تتفاعل جعلها امم َّ ة،أاملرَّ وحقوقَّ سرةاألَّ بشؤون يناتت 

لك ا،دبي َّأوَّ
ٰ
َّلقت كثير َّأ لذ

 
 َّة في الن َّدبي َّة واألَّربوي َّا من املحاضرات الت

 
ة سائي َّوادي الن

َّ واملدراس
 
لكجانب  إلى .ةانوي َّالث

ٰ
مت برامج حيث قد َّ ،علمنشطت في مجال اإلَّ ذ

َّ 
 َّدة من خلل اإلَّمتعد 

َّلفاز ذاعة والت 
ُّ

َّاستضافت فيها خبراء في الش
 
ة ربوي َّؤون الت

َّة والقتصادي َّوالجتماعي َّ  
َّة والص   

َّ(1)ة وغيرها.ة والعلمي َّي َّح 

َّ"تقول سعاد قرمان عن نفسها:  ،جريت مع علي سعدأبطاقة تعارف  وفي
 
بت تقل

َّ
 
 َّأورة وَّطفولتي مع حركات الث

 
َّذكر في طفولتي املبك

ُّ
 وار فيرة الحديث الهامس عن الث

َّ وبين  ،حياء العربيةالفاصل بين البيوت واألَّ الجبال. كان بيتنا في شارع "سيركين" الحد 

لكة في الهدار في حياء اليهودي َّاألَّ
ٰ
ىنهيت دراستي أالحين.  ذ َّ حت 

 
رغم كل  ،ة فيهاانوي َّالث

َّإالضطرابات من   
لي بين بيروت وحيفا تنقَُّّ إلىى د َّأا مم َّ ،32شهور عام  ةت َّضراب الس 

 ةملدرس ةمديرَّ تيالوكانت خ ،عليمل بدران يعملون في الت َّآخوالي أحيث كان  ة،غز َّ ثم َّ

َّإفاستضافوني وَّ ةالبنات في غز َّ  
 َّخوتي الص 

َّ."راس ي بسبب القلقل في حيفاغار للعام الد 

 :قرمان سعاد مصادر

َّ وما محيطي من هي لشعريَّ لهامواإل الوحي مصادر" َّ الوطن،.. ومشاعريَّ حياتي يمسُّ

                                                           

َّ. د- 1  
. سواراأل . قرمان سعاد شعر في ةنقدي َّ ةتحليلي َّ قراءة"  ةي َّلكرم سنديانة. ساريَّ نادي يك،الد 

 .218-285 ص 2005 27 العدد



 138 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّ)فقلي الحزنَّ الفراق، ولوعة ةالغرب بناء،األَّ الحبيب،
 
مر أ وٰهذا بفرح كتبأ ما ل

ذيالجمال  باستثناءمؤسف( 
 
َّكتب لألَّأف ،مشاعريَّ يهزَُّّ ال

 
طفال. بيعة واألَّزهار والط

َّ أكرهوالغضب فأنا 
ُّ
َّ (1)."مامهأصمت أن أستطيع ألم ول الظ

َّ  َّة، يحاءات قصائدها العاطفي َّإسعاد  تاستمد 
غم املوسيقي، من زة بالعمق والن َّاملتمي 

حجر هناك كان ينقلب لشعر، عالم من مشاهد  فكلَُّّ ،بيئتها ومحيطها القريب

َّ
 
ما صنعته يد  إلىضافة بطن، باإلَّإانة، في محيط بيتها في مزرعة بيعة الفت َّالط

والورود شجار املثمرة اء، باألالغن َّ والحدائقعشاب الخضراء نسان من بسط األَّاإل

تينة، امللو َّ
 
 (2)لباب.تسبي العيون، وتسحر األ ال

  
 قرمان سعاد شعر زاتممي 

 ف في القافية.صرَُّّفعيلة والت َّشعر الت َّ إلى احيان َّأ امليل مع الوزن التزام .2

ىالقصيدة عند سعاد قرمان،  هندسة .6 كثر أة في و العمودي َّأة منها. العمودي َّ حت 

ذيفس ي هي هندسة ذات ارتباط وثيق باملناخ الن َّ ،بياتهاأ
 
َّ ال طر يضعها؛ فنهاية الس 

َّأفعيلة، ا عند انتهاء الت َّليست دائم َّ
 
لكها بو عند انتهاء الجملة، ولعل

ٰ
َّأتعلن لنا  ذ  ن 

َّ  
 

َّأوزانه، وَّأعر في موسيقى الش َّ ن 
ُّ
عن  املوسيقى وارتفاعها وهبوطها يتمَُّّ ٰهذهق تدف

ذيي طريق البناء الهندس 
 
َّ ال

 
ر بين وتَُّّا من خلق الت َّاعر مستفيد َّيقترحه الش

َّ
 
 بئير.سطيح والت َّالت

َّأ عندها نجد وقد َّ ن 
 

َّ طرةالش
 

 ثلثة في أو سطرين في أو واحد سطر في ةعري َّالش

َّ.أسطر

                                                           

َّ مع حوار. "علي دمحم َّ سعيد، - 1  ". قرمان سعاد اعرةالش 
 

 ص.1117 لَّو َّأ كانونَّ-لَّو َّأ تشرين .رق الش

12-15. 

لم بشائر. نزهة اب،قص َّ 2  1111. املشرقَّ دار :شفاعمروَّ(. سرائيلإ في ةرزي  والد   ةالعربي   ةأاملر  مع) الس 

 .11ص
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َّ ،ماسسعاد قرمان تراوح بين املباشر والت َّ قصيدة. 3
ُّ
 ،غة باملعنىمن حيث علقة الل

ا تترك له الباب حيان َّأا، وَّا ل تترك للقارئ خيار َّحيان َّأوازي بينهما. فهي وبين الت َّ

لكويل. وهي تفعل أا للت َّمفتوح َّ
ٰ
َّ ذ  

 
ة داخل القصيدة عري َّعلى مستوى الجمل الش

ا وصف َّ أ( نقر29َّنت ترقصين" )أففي قصيدة "وَّ .نساق الكاملةوعلى مستوى األ

َّ
 

ل وهلة قصيدة واضحة و َّتبدو ألَّ.. وهي رفيقتهااعرة وهي ترقص مع لصديقة الش

َّإبسيطة، 
 

َّأل َّ ن 
ُّ
َّالل  

 
تية فيها تخلق الكثير من الفجوات عري َّغة الش

 
عادة تدعو إلَّ ال

َّ(1)ظر الن َّ

قارئ فيه ما يروقه.. ففيه  لَُّّا تلويح باملصالحة، يجد كشعر سعاد قرمان عموم َّ في

مقاربة بين البيت الكامل وسطر فعيلة. وفيه املبنى الكلسيكي واملقطوعي ومبنى الت َّ

تيقفية عة والت َّقفية املوز َّفعيلة. وفيه الت َّالت َّ
 
 خرها. ثم َّآ إلىلها و َّأخذ بالقصيدة من أت ال

ذيخم الخطابي فيه من املباشرة والز َّ
 
ة، كما فيه من النزياح املشاعر بقو َّ يهزَُّّ ال

َّومن الحنين الرَُّّ ،ةة والواقعي َّمزي َّوازي، ومن الر َّوالت َّ  َّومانس ي والص 
 
 ،ين والفرحخب والل

َّأا صورة املرَّل تغيب فيها جميع َّ
 

افضة ة الر َّأوجة، املرَّوالبنة والز َّ مَُّّة األَّأاعرة، املرَّة الش

تية أة العاشقة، واملرَّأواملرَّ
 
ة، ل تغيب نكهتها ولون نثوي َّأترفع صوتها عبر عقيرة  ال

َّ 
َّ(2)تها وحلوة براءتها وصدقها.حد 

 
 
 :قرمان سعاد فاتمؤل

 دائرة. الهزار حنين َّ
 
  .2445ة: وزارة املعارف. العربي َّ قافةالث

 2447دار قتيبة.  .الياسمين عريشة. 

 فلسطينحصاد العمر.  من: َّ  
 

 .6111عر. بيت الش

                                                           

َّ "الياسمين عريشة" ديوان في لتمَُّّأت. سلمان اج،فر َّ- 1   .قرمان سعاد اعرةللش 
 

 – لَّو َّأ تشرين .رق الش

 .31-26 1117. لَّو َّأ كانونَّ

 ن.م.- 2
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تيسعاد قرمان  مقاالت
 
  ال

 
 ة مواقف.نشرت في مجل

 َّحيفا 
 
َّ.. عبق الذ  .227-222ص  6113. 92-91مواقف. عدد  كريات. عدد خاص 

 73-24 ص. 52.6112-51مواقف العدد  .القديم البيت. 

 215-213. ص 6112. 53-56دم. مواقف العدد تحت الن َّ نبض. 

 َّ 212 213. ص 2447. 29. مواقف العدد اترمضاني. 

 :واملصادرقائمة املراجع 

 :كتب

 ،العمر حصاد منسعاد.  قرمان. َّ  
 

 ..6111عر.فلسطين: بيت الش

 َّ (. سرائيلإ في ةرزي  والد   ةالعربي   ةأاملر )مع  المالس   بشائرنزهة.  اب،قص

َّ.2444دار املشرق.  :شفاعمروَّ

 
 

 :تمجال

 َّد 
ة في شعر سعاد ة نقدي َّة "قراءة تحليلي َّي َّليك، نادي ساري. سنديانة كرم. الد 

 .6115. 67. العدد سواراأل قرمان. 

 ،مع. "حوار علي دمحم َّ سعيد َّ
 

  ".قرمان سعاد اعرةالش
 

كانون -لَّو َّأ.تشرين رق الش

 .2447ل و َّأ

 َّ الياسمين عريشة" ديوان في لتمَُّّأت. سلمان اج،فر "َّ
 

 .قرمان سعاد اعرةللش

 
 

 .2447 لَّو َّأكانون  –ل و َّأتشرين  رق.الش

 ،ابنتي.  إلىسعاد. رسالة  قرمان 
 

 .9.2447. العدد رق الش

 ،2441. طمرة. 3-6. العدد ةأعالم املر  .سعاد قرمان. 

 :نترنتإ مواقع

 http://www.ashams.com/article.php?id=38751. 

  

http://www.ashams.com/article.php?id=38751
http://www.ashams.com/article.php?id=38751
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 سلمان ناطور  األديب

 ملحة عن حياته:

َّ ، 2494حفي سلمان ناطور في دالية الكرمل جنوبي مدينة حيفا عام ولد الكاتب والص 

َّأنهى دراسته البتدائي َّ
 
ة انوية في املدرسة البلدي َّة في مدرسة قريته، وأكمل دراسته الث

بحيث درس الفلسفة  ،ة في القدس ثم في حيفافي حيفا، وواصل دراسته الجامعي َّ

َّ .BAة، وحصل على شهادة العام َّ

َّ ى  2421حافة منذ العام عمل في الص  َّحيث حر َّ ،2441وحت 
 
قافي لجريدة ر امللحق الث

َّ 
 
َّالحيفاوي َّ "حاد"الت

 
َّة ومجل

 
َّقافي َّة "الجديد" الث

 
قافة ة، يحاضر في مواضيع الث

َّة والفلسفة العربي َّالفلسطيني َّ ة، سات العربي َّة. شارك في تأسيس وإدارة عدد من املؤس 

 َّئيس األو َّبينها: الر َّ
 
ة، ة تطوير املوسيقى العربي َّاب العرب، ورئيس جمعي َّحاد الكت َّل لت

إعلم للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل، ورئيس حلقة املبدعين العرب ورئيس مركز 

َّ واليهود ضد َّ ة عدالة، ومعهد وعضو إدارة جمعي َّ ،لم العادلالحتلل ومن أجل الس 

َّ 
  .ة على اسم إميل توما بحيفاة واإلسرائيلي َّراسات الفلسطيني َّالد 

 :كتاباته

ا َّبينها كتاب با ،صدر له حوالي ثلثين كتاب 
ُّ
ة وأربعة كتب لألطفال وخمس غة العبري َّلل

 .ةترجمات عن العبري َّ

 َّ 
تي كتبها: "أنت القاتل يا شيخ"، صدرت عام من الر 

 
َّ.2472وايات ال

 َّ ارة البلد"، و "أبو اخرة: خمس مجموعات، بينها: "خم َّمن قصصه القصيرة والس 

َّالعبد في قلعة زئيف"، و "كاتب غضب".

 َّ َّاد كما ويعتبر من رو 
 
َّسجيلي الفلسطيني وتدوين الت َّاألدب الت

 
فوي: "وما اريخ الش

َّ
 

2413َّق الوجه" )يخ املشق َّنسينا أو سيرة الش ا هناك؟" (، و "هل قتلتم أحد 

(6111َّ
 
َّريق"، و "أريحا، رحلة يوم وعشرة آلف عام".( و"فلسطيني على الط
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 ذي ه األو َّكما وصدر له كتاب "آراء ودراسات في الفكر والفلسفة" وهو كتاب
 
ل ال

َّ.2472صدر عام 

 َّصدرخمس مجموعات في الن َّأ
 
َّقد الث  

ياس ي والجتماعي. وأربعة كتب قافي والس 

َّلألطفال. 

 َّ6112في نهاية  أصدر َّ  
 
ذي يلخ

 
ا من الجهد ص ثلثين عام َّعن مركز "بديل" كتابه ال

َّفي الت َّ
 

  ."فوي وهو بعنوان "ذاكرةاريخ الش

  رحلته في الوطن وفي ثلث  وفيه يستعيدكتاب "سفر على سفر "،  وأصدرَّكما

َّولندن. ة هي: روما وباريسعواصم أوروبي َّ

 َّ إخراج رياض مصاروة.  2416اصرة، ات: "املستنقع"، الن َّكتب خمس مسرحي

، 2446اصرة، الن َّ "، إخراج راض ي شحادة. "هزة الغربال2441اصرة، ال"، الن َّ"مو َّ

املسرح الوطني  2444إخراج سليم ضو. "هبوط اضطراري"، القدس، 

َّإالحكواتي( (الفلسطيني 
 
َّخراج مازن غط رايا في يافا، اس. "ذاكرة" مسرح الس 

 .إخراج أديب جهشان

 ما برز في كتاباته: هم  أ

 قصصه:

َّتمتاز قصص سلمان ناطور في أن َّ
 

عب العربي ها تحاول أن ترسم صورة للش

لك فهو يستحضر في قصصه مساحة زمنية واسعة ،الفلسطيني
ٰ
َّ ،لذ ام من أي َّ تمتدُّ

ى العهد اإلسرائيليالحكم العثماني مرور َّ لك  ،ا بالنتداب البريطاني وحت 
ٰ
وهو في أثناء ذ

َّيرسم صورة واقعي َّ  
َّ ة لكل  َّ املمارسات البشعة ضد 

 
ام ة أي َّعب الفلسطيني خاص َّالش

َّ العهد اإلسرائيلي، فهو يعالج في
 

َّقصصه ما يعانيه الش ف عب الفلسطيني من تعسُّ

َّ  َّن َّأة، كما لطة وسياستها العنصري َّالسُّ
َّ يَّه يعر  َّلطة تعرية كاملة.ٰهذه السُّ
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 َّ 
ات املجتمع اليهودي. ات املجتمع العربي وسلبي َّي سلمان ناطور سلبي َّفي قصصه يعر 

 َّأم َّ
َّا ما يمي   

َّ ز قصصه بشكل خاص  ذي يغوص في فهو األسلوب الكاريكاتوري الس 
 
اخر ال

َّ خرية عنده يعتمد على أعماق املشكلة فيضحكنا ويبكينا في آن واحد. وأسلوب السُّ

َّ
ُّ
َّتوظيف الت

ُّ
 َّراث والل

َّي َّغة العام 
 

ه يعتمد على املفارقات، وفي ن َّأة كما عبي َّة والحكاية الش

َّاعاطف مع الن َّشحن املعاني بشحنة من الت َّ
 
 َّس الفقراء والبسطاء والط
 ،بين من ناحيةي 

َّ َّوبشحنة من الستخفاف من الس 
 
َّام املتغطرسين.ادة أو الحك

َّ فوصفه يلمس في أوقات كثيرة  ،سلمان ناطور في قصصه ماهر في الوصف كما أن 

َّحدود املأساة.

 كتبه:

َّأمن   
ذي صدر عن بديل هم 

 
تي كتبها سلمان ناطور كتاب "ذاكرة" ال

 
املركز  -الكتب ال

َّ
 

لكوك .)6112جئين )بيت لحم، الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والل
ٰ
كتاب "سفر  ذ

َّأعلى سفر"، ومن   
َّ:يلي ما نيالكتاب نيٰهذما ورد في  هم 

ذي ذاكرة يعالج بشكل قصص ي وحكائي، وعلى لسان شيخ مشق َّ كتاب
 
ق الوجه ال

َّيرمز إلى األرض الفلسطيني َّ
 
ة في ة، سؤال الهوي َّاكرة الفلسطيني َّة املنكوبة، قلق الذ

َّ  
َّ خضم   

ا بعد أن ة مهد َّراع الجاري؛ حيث صار مفهوم املواطنة الفلسطيني َّٰهذا الص  د 

َّ 
تأتي . ةه على يد الحتلل اإلسرائيلي وممارساته العنصري َّضاق املكان وصودر وشو 

َّحكايات "ذاكرة" استكما
 
َّ"لحكايات "وما نسينا ل من الكاتب يواجه سكون الز َّ ، كأن 

بل ما زال لسانها يحكي  ،وإملءات األمر الواقع، بمخزون جديد من ذاكرة  لم تمت

َّ
 
 ٰهذه الذ

 
َّاملاض ي ليرسم املستقبل، رافضة

 
اعة، وتستسلم اكرة أن تلبس ثوب الط

َّة.مت والقدري َّللص َّ

ات ملسيرة رحلة ة وسردي َّة أكثر من كونها ذكريات عاطفي َّذاكرة دلئل سياسي َّفي كتاب 

َّ 
َّ وأهمَُّّ 2491ين بعد نكبة آلم الفلسطيني   :لئلٰهذه الد 



 144 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

 أو   
ا
  :ال

 
 د على األمر الواقعمر  الت

ذاكرة" هي إعداد لجيل جديد، لصحوة مختلفة، توظيف األلم في سبيل سلم " 

َّ  
لك بالد َّ حقيقي وحل 

ٰ
د على األمر الواقع وسياسة إلغاء اآلخرين مرَُّّعوة إلى الت َّعادل، وذ

 وشطب حقوقهم.

َّ املقموعين  فالحتلل ليس بنعمة، ولسنا سعداء، ول يمكن لحالة القمع أن تمتص 

َّ 
 َّإلى درجة الر 

  :ضال واملطالبة بالحقوقَّض ى والقناعة واليأس من الن 

َّتجتاحنا رغبة النتقام من ٰهَّ(
 

ا عنهذا الش ا رغم  ذي أراد أن يكون سعيد 
 
َّ)يخ ال

 
 
ا: إعادة كتابة تاريخ الن  كبةثانيا

َّه في كل قرية فلسطيني َّيلحظ القارئ لكتاب "ذاكرة" أن َّ 
 
انها ونسفها، ة تم تهجير سك

َّ  
ة ة وجماعي َّحارة وشارع وجامع وساحة وبيدر؛ قد جرت أعمال قتل  فردي َّ وفي كل 

 َّوهي إبادة إنساني َّوبشكل  بشع، 
 
َّة شملت األطفال والن

ُّ
 َّساء والش

رت البيوت يوخ، دم 

واقتلعت األشجار ومسحت القرى عن الوجود، آلف املفقودين لم يعرف مصيرهم، 

َّ ة وأسماء ضاعت في الحرب، في حين أن كل َّمقابر جماعي َّ
 
مناه في تاريخنا ما تعل

تي ارتكبتها العصا
 
َّ 91ة في حرب البات الصهيوني َّالفلسطيني عن املذابح ال ى ل تتعد 

َّ ناطور  سلمان  "لت "ذاكرةوقد سج َّ. أصابع اليد
ُّ

ذين أسماء كثيرة من الش
 
هداء ال

َّا يدفعنا إلى إعادة كتابة تاريخ الن َّكبة مم َّان الن َّب َّإسقطوا 
ُّ

هداء كبة وتوثيق أسماء الش

تي جرت بشكل  جديد ومختلف
 
  :والوقائع ال

زملة، دخل  23بقوا في البلد  اصرة، وسكنوا في األديرة...عيلوط هربوا إلى الن َّ)أهالي 

ا واحد وقتلوهم عالبيدر  .)الجيش جمعوهم واحد 

ا: لجنة تحقيق دولي  
ا
َّةثالث

"َّ 
 
وء على جرائم حرب وأعمال قتل جرت ط الض َّذاكرة" بكل حكاياتها املفجعة تسل

ة املتعارف عليها في حالة الحرب ولي َّاألعراف الد َّ خارج نطاق القانون، تنتهك كل َّ
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َّ  
 َّ ،راعوالص 

 
ساء، نسف البيوت، سرقة أموال من إعدامات بدم  بارد، اغتصاب الن

َّ 
تي ترد ين، قتل األطفال، إعدام األسرى، وغيرها من األعمال اإلجرامي َّالفلسطيني 

 
ة ال

َّ لت للت َّلجنة دولي َّ في سطور الـ"ذاكرة" الحزينة. لم أسمع أن 
 
حقيق في ٰهذه ة تشك

تي حاولت إسرائيل أن تطمسها وأن تمنع أي َّ
 
ما ة من كشفها... رب َّذاكرة حي َّ الجرائم ال

ا مم َّ ،ة أو في أماكن لم يستطع أحد الوصول إليهاهناك ل يزال شهداء في قبور جماعي َّ

تيهيوني َّحقيق في جرائم الصَُّّيستوجب املطالبة بإعادة الت َّ
 
ارتكبتها في فلسطين  ة ال

  :كبةخلل الن َّ

ا  5... دخل عليها 65الحرمة كان عمرها يا دوب ( قوا ثيابها... اغتصبوها واحد  جنود مز 

 ).وراء واحد

ا: اإلرهاب   َّرابعا

َّهم إسرائيل وعصاباتها بأن َّتت َّ ناطور  سلمان " ذاكرة"  
سة ثقافة ها صاحبة وُمؤس 

َّ 
من خلل ما روته ال"ذاكرة" من قيام تلك العصابات بزرع  ،يناإلرهاب وقتل املدني 

ى في مجاري املياه، وفي ٰهذا رد َّالقنابل في األسواق واألماكن العام َّ واضح على  ة وحت 

َّ 
 َّاد 

 َّعاءات إسرائيل بات 
ين ونضالهم باإلرهاب، فثقافة اإلرهاب هي ثقافة هام الفلسطيني 

َّ :هيونيأصيلة وجزء من الفكر الصَُّّ

َّ َّ)بعد دقائق انفجر "الغرض"، السُّ  65اس...انقتل حوالي بالن َّ وق كان يغصُّ

 َّإنسان...القنبلة حفرت في األرض متر مربع، لحم الن َّ
 .)ق على الحيطاناس كان ملز 

ا: الوحدة الوطني     ةخامسا

لحم الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي، فلم ة الت َّذاكرة" توضح مدى أهمي َّ" 

َّ يكن  
َّهناك فرق بين مسيحي ومسلم أو بين سن  ة هيوني َّالعصابات الصَُّّ ي ودرزي؛ ألن 

َّ  
َّالن َّ استهدفت اإلنسان الفلسطيني بغض 

 
  "ته، وأظهرت "ذاكرةظر عن مذهبه ومل

َّ 
َّين وتعرَُّّصمود وبطولت املسيحي 

 
َّضهم للقتل والذ ى أن  تي كانت  بح، حت 

 
بعض األديرة ال
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 َّ املج َّ
 َّين الفلللمدني 

ا بالواقع الحالي تبرز سطيني 
 
ين جرت فيها العديد من املجازر، وربط

 َّة الوحدة الوطني َّأهمي َّ
 
ين بزرع بذور النقسام بين أبناء ة وتفويت الفرصة على املحتل

َّ
 

 :دعب الواحالش

َّقو َّ كان إنسان فقير... حياة عازر، هللا يرحمه...(
 
كنيسة... لا كان طالع من باب اسوه مل

َّ وبعد ما  َّام الن َّارتمى قد 
َّم منَُّّالعصفور، تقد َّ اس يفرفر زي   

 
الفرد في  ه ضابط وحط

َّرأسه وفر َّ  )رصاصات دفعة وحدة غ باغه... خمس... ست 

ا   األسرى  :سادسا

تي كان يقوم وء على حملت العتقال الجماعي َّالض َّ ناطور  سلمان " ذاكرة"تلقي  
 
ة ال

ض . وتتعر 2491َّة خلل وقبل حرب هيوني َّبها الجنود اإلنجليز والعصابات الصَُّّ

َّ َّال"ذاكرة" إلى السُّ
ُّ

تي كان يحتجز فيها الش
 
َّب َّجون ال

 
تي ان واألعمال املذل

 
ة واملهينة ال

َّتعر َّ ة عوة إلى كتابة وتوثيق تجربة الحركة الفلسطيني َّضوا لها، وٰهذا يدفعني إلى الد 

2491َّاألسيرة ما قبل عام  َّال ، إذا ما علمنا أن  تي اعتقل فيها كثير من السُّ
 
جون ال

ون في تلك املرحلة ل زالت قائمة بعد أن ورثها الحتلل اإلسرائيلي، مثل الفلسطينيَُّّ

َّ:سجون الجلمة وعتليت وكفاريونا وصرفند

َّ عندما تذكر اسم الجلمة...(
 
تي تحمل الرقم تعيدك الذ

 
، وإلى 3اكرة إلى تلك الزنزانة ال

َّ لك الس 
ٰ
َّان ج َّذ  

ذي يجعلك تحترق قبل أن تشعل الس 
 
 )يجارةال

ا  ماسرةالس   :سابعا

ذين تعاونوا مع اإلنجليز  ناطور  سلمان  "ذاكرة" 
 
لم تنس سماسرة األراض ي ال

َّ
 
 َّهيوني َّمات الصَُّّواملنظ

ين وتهجيرهم ة ومع "الكيرين كييمت" في بيع أراض ي الفلسطيني 

َّاريخ الفلسطيني ل الت َّ من قراهم، ولعل َّ
 
ا أمام ٰهذه الظ تي يقف كثير 

 
اهرة الخطيرة ال

ا شام ا وتحقيق 
 
َّتستوجب بحث

 
ذين تعاونوا مع األعداء في اغتصاب  ،ل

 
وتعرية ٰهؤلء ال

 :وسلب أرض فلسطين
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نذال يسمسروا على األرض، ويومها األمير سعيد ألَّفي أوائل حكم اإلنجليز بدأ بعض ا(

َّ.) باع حصته لليهود في أربع قرىَّ

َّ 
َّ نيبي  َّالت َّ كتاب "ذاكرة" أن 

 
تي يعمَُّّواجد الفلسطيني هو انعكاس للذ

 
ها الحنين، اكرة ال

َّ
 

 َّوق إلى واقع نبض بالحياة والت َّوق، والت َّوالش
 
تي تختلف عم َّجارب والذ

 
ا هو كريات ال

َّ
 

ذي يعيشه الش
 
عب عليه الواقع الفلسطيني اليوم. وذاكرة طرح املأزق الوجودي ال

َّالفلسطيني ع
 

ذي يجمع بين الل
 
َّلى جميع أجزائه، وال

 
لجئ، والقروي، جئ وغير ال

َّ
 

َّ ،اجرح، والت َّواملدني، والفل
 
لك يتمك

ٰ
ة ة خاص َّن الكتاب من طرح تجربة فلسطيني َّوبذ

َّقسيمات امليكانيكي َّبرغم أنف الت َّ
 

تي فرضت نفسها على ٰهذا الش
 
َّة ال

 
اكرة عب. فالذ

َّمرتبطة بالت َّ َّالت َّ جربة ومع أن 
 

َّ ،ة متباينةخصي َّجربة الش ة هي جربة الجماعي َّالت َّ فإن 

َّ
 
ة اتي َّتجربة فقدان للوطن، فقدان لإلحساس بالنتماء للمكان املصاغ باإلرادة الذ

َّ
 
 َّة الفلسطيني َّقافة الفطري َّوعلى شاكلة الث

َّتها.تها وطبيعتها وعف َّزة بعفوي َّة املتمي 

َّ
 
تي يطرحها والذ

 
اغتصابها بواسطة  سلمان هي ذاكرة مجروحة ودامية منذ تم َّاكرة ال

 َّمحاولة إخراجها من الت َّ
َّاريخ، والحي   

تها على مدار العصور. ستمراري َّاة بعف َّ ز، واملس 

َّان محو الت َّهيوني َّحاول الفكر واملمارسة الصَُّّ
 

عب، واجد الفلسطيني من ذاكرة الش

 َّواألرض، والز َّ
ة من ة والعاملي َّة واليهودي َّة الفلسطيني َّماعي َّلة الجمان، وصياغة املخي 

ذي بنته الحركة الصَُّّ ،جديد
 
َّهيوني َّلتتماش ى مع الواقع ال  ة على أرض الواقع. ومع أن 

َّ
 
َّهيوني َّة الصَُّّالخط

 
َّا.ها نجحت جزئي َّ أن َّة لم تنجح بكاملها، إل

وهو  ،الفلسطينيوء على جانب آخر للمأزق الوجودي وها هو سلمان ناطور يلقي الض َّ

ذي اندثر نتيجة قسري َّ
 
تي فرضت عليه وجعلت املكان "مامأزق املكان ال

 
-ة الحدود ال

كفعل نفي يرفض الوجود الفلسطيني على األرض ويدحض الرتباط العفوي  ،كان"

َّ
 

ا على كيان كتواجد وحضور بين الش عب والوطن. فما هو املكان إن لم يكن مبني 

ذي يضيئه سلمان في وممارسة؟ فاملكان 
 
هو الكون أي الكيان أي الوجود. واملكان ال
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كتابه "سفر على سفر" يعطي الوجود معناه، ويضفي عليه مضامينه، ويبين أن ل 

ا. فاملكان يأخذ معناه من  ا أن ليس كل مكان مكان  ن أيض  كنه يبي 
ٰ
وجود بل مكان، ول

ذي يظهره الكاتب  ،كان واإلنسانة املومن هنا جدلي َّ ،اإلنسان املتواجد في إطاره
 
وال

َّ  
 
َّي واحدهم اآلخر جاعكتزاوج تفاعلي يغذ

 
َّ ،تضاريسه منقوشة في اآلخر ل  بحيث أن 

ا إذا كان ٰهذا الفصل قسري َّ َّالفصل بينهما، خصوص   
ة فقدان ميزات وجودي َّ إلىي ا، يؤد 

ا. ا أو مكان  َّلكون الواحد كائن 

آخي ل بين املكان واإلنسان وحنين الت َّيطرح مأزق الفص "سفر على سفر"وكتاب 

َّ لك على مستويين ل بد 
ٰ
من اإلشارة إليهما:  وشوق اللتحام من جديد. وهو يفعل ذ

 َّاملستوى األو َّ
د اآلخر؟! املكان له حدود ل هو العلقة بين املكان والحدود، فمن يحد 

َّ َّ أم أن  ا؟ هل من املمكن أن نتحد  حدود أو عن ث عن املكان بدون للحدود مكان 

َّالحدود دون مكان؟!

َّ
 
ساؤل له جواب إيجابي في كتاب سلمان ناطور الجديد "سفر على سفر". ٰهذا الت

َّ َّالسُّ
 

َّ نتاج تجربة إنسان َّؤال والجواب ما هما إل  
ة فها سلمان بلغته اليومي َّية يوص 

َّالبسيطة والقروي َّ
 

ج عن ة املكان والحدود بشكل يخرَّة. فهو يطرح جدلي َّحي َّة الفل

َّ 
َّاملألوف مبي  ا أن  َّجربة الفلسطيني َّالت َّ ن 

 
َّ برهان للت َّة ما هي إل

ُّ
ب على الرتباط العضوي غل

ابع عن ٰهذا الفصل العضوي من جهة أخرى. بين املكان والحدود من جهة، واملأزق الن َّ

تجاوز  ت إلىواجدي، وأد َّمكان إلى مكان باملعنى الت َّ لت كل َّة حو َّكبة الفلسطيني َّفالن َّ

ا. فالفلسطيني يعيش كفلسطيني في نابلس، وفي يافا، وفي مخي َّ م حدود األماكن جميع 

َّ  
ا الجانب املسافاتي ومتواصالز َّ تل  َّعتر، وفي لندن، وفي باريس، متجاوز 

 
بواسطة  ل

َّ
 
َّاكرة والت َّالذ

ُّ
َّ ار بجوانبهمذك  

كن وفي نفس الوقت أد َّي َّاملاد 
ٰ
كبة إلى فرض حدود ت الن َّة. ول

َّ  
ذي انتزعت ة في نفسي َّوخاص َّ ،مكان جديدة في كل 

 
ة اإلنسان الفلسطيني املقهور ال

َّعنه هوي َّ
 
 تضاريس وعيه معل

 
ا جاعلة مة بعلمات النتظار على حواجز ة املكان قسر 
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َّ  
 َّالوجود. ويقول سلمان في ٰهذا الس 

َّياق مبي  ا مأزق الغتراب وفقدان الس  يطرة على ن 

َّ
 
َّواجد: مني للت َّبعد الز َّات في الحضور الذ

ان وكثيرون من حرس الحدود. ٰهذه هي اإلشارة وجندي َّ عند الحاجز وقف شرطي"

َّ ني مقبل على مغامرةاألولى إلى أن َّ
 
عة فت عند ضوء أحمر وشرطي يعتمر قب َّاملغادرة. توق

َّ ةخضراء. قرأ السم في بطاقة الهوي َّ وجهه. بدأ لت ملمح رت وتبد َّفر فتغي َّوجواز الس 

عة الخضراء . الرجل ذو القب َّ؟كيف أين حقائبك لي من أين وإلى أين ملاذاحقيق األو َّالت َّ

َّ 
َّذ الت َّينف 

 
َّعربي أو َّ نيد من أن َّعليمات بحذافيرها. يتأك

 
َّ ل  

د سلمة أحد ول أمن ول أهد 

َّ ولة العظمى ول أحمل األسرار ورسائلالد َّ
 

ا أيالعش ا من أن َّاق. عليه أن يكون واثق  ني ض 

َّ
 
َّلن أدخل إلى الط

 
ا فألقي بجسدي املنهك على املقعد   وقد انهارتائرة إل أعصابي تمام 

َّ 
ا وأنتظر املضيفة لتأتيول أحر  َّ )7ريقي بعصير أو بجرعة ماء". )ص  وتبل َّ ك ساكن 

َّ
 
َّاملستوى الث  

ذي يطرحه كتاب "سفر على سفر" بكل 
 
ة ما يتعلق بالعلقة الجدلي َّ اني ال

َّ
 
يلقى جوابه في الرتباط والعلقة بين الكتاب الحالي  ،بة بين املكان والحدوداملرك

َّ َّوكتابه الس 
 
َّابق "ذاكرة". فالذ

 
َّاكرة ما هي إل

 
سفر. هي الفاعل القادر على  نوع من ال

َّ 
والتواصل  ،يتجاوز حدود املكان القسري والرتقاء فوق تضاريس املكان باملعنى املاد 

َّمني َّة والز َّمعه من فوق الحواجز الجغرافي َّ
 
اكرة تصيغ الحدود من جديد ة. والذ

َّ 
 َّ إلىلها وتحو 

 
 َّمتقل

ذي يحاول فرضها على أرض رة بالر َّبة ومتغي 
 
غم من إرادة القاهر ال

كن َّ ،الواقع
ٰ
 َّول

ا عن خرطها في املخي  َّه يبقى عاجز 
 

ا لة والخيال والش وق والحنين وخصوص 

 إلرادة.ا

َّوالكتابان "ذاكرة" و "سفر على سفر" يظهران اآللي َّ
 
ل اكرة، وتحوَُّّات املبدعة للذ

َّ إلىاخل الفلسطيني في الد َّ
 
َّاكرة والت َّحلقة وصل للذ

ُّ
ة األقوى في ر من جهة، ولآللي َّذك

َّ  
َّلتغيَُّّ وضع حد   

وفرض حدود جديدة تعرفه بحسب  ،ومطلق لتضاريس املكان ر تام 

َّأخرى. ةذاكرة قسري َّ
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َّ
 
كما يعيد صياغة  ،اكرة واملكانسلمان ناطور يعيد صياغة معنى العلقة بين الذ

لك يعكس محاولت لختراق الت َّ
ٰ
اريخ وعدم معنى العلقة بين املكان والحدود، وبذ

َّ 
 
ا مقاومة الن سيان والحتجاج على حدود النصياع للقوى الفاعلة فيه وخصوص 

ا نظرة على أحوالها بعد سنين من الت َّاملكان. وها هو يذهب إلى  غيير بيسان، ملقي 

 َّ ،املبرمج ملعاملها، لكي يستطيع وصفها ألصدقائه في الغربة
 
نهم من تجاوز الحدود وليمك

َّواصل مع الوطن برغم أنف املستعمر. ة والت َّالجغرافي َّ

صياغتها بحسب  -هيوني اريخ الصَُّّالت َّ –اريخ اآلخر ٰهذا مع ذاكرة حاول الت َّ يأتي كلَُّّ

َّ كن 
ٰ
َّ مصالحه ورؤيته. ول

 
 برهان على عدم نجاح ٰهذا الكتابين املذكورين ما هما إل

َّاملشروع، وعلى قو َّ
ُّ
َّحمة الفلسطيني َّة الل

 
وائف واألماكن ة بين مختلف املجموعات والط

َّبالر َّ
ُّ
َّغم من قسوة الظ َّ روف. ول شك  لسلمان ناطور القسط الكبير في معارضة  بأن 

َّة الواقع وصياغة البدائل اإلنساني َّقسوَّ
 

َّة له. وكتبه ما هي إل
 
ن الوعي  برهان على أ

 َّ إلىاإلنساني قادر أن يتجاوز حدود املكان باملعنى الجغرافي، وتحويل املكان 
ز ل حي 

َّيخضع لحدود الجغرافيا وإن َّ
 
 َّما يفرض نفسه بواسطة الذ

لة اكرة والخيال واملخي 

َّ  
ا وقع الت َّمتحد   َّ ،يخ القسري املفروض على الوطنارَّي 

ذي يصو 
 
ره سلمان بأبسط ال

َّجوانبه وأروع صوره. بالت َّ
 

جئ املمنوع الي فهو يحمي الوطن في ذاكرة ووعي وقلب الل

َّ  َّ من زيارة الوطن. من هنا أتت مقولتي بأن 
ه ن في كتابيه األخيرين أن َّسلمان ناطور يبي 

َّ 
َّجسر مديد يحد 

 
واصل بين أجزائه الفلسطيني من خلل خلق الت َّعب د معالم الش

َّ 
َّمبي  ا أن  تي ما مسألة تعود لعملي َّوإن َّ ،ينالبعد والقرب ليسا مصطلحين جغرافي َّ ن 

َّالت َّ
ُّ
 َّذك

 
َّر والذ

 
 َّ ،واجدتين تسافران في فضاء الت َّكرى الل

 
َّدا الت َّلتؤك

 
شابه واصل والت

اريخ أن تفرض الحواجز في أرضه وفي جربة املشتركة ألبناء شعب تحاول رياح الت َّوالت َّ

َّ 
َّمخي 

 
لك هما  واصل واألهمَُّّرابط والت َّلته. وكتابا سلمان ناطور هما خيوط الت

ٰ
من ذ
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َّالر َّ تي تدقُّ
 
َّ عشة ال  

َّ وجدان كل   
ظر عن الن َّ فلسطيني عند سماع اسم "فلسطين" بغض 

َّمكان الت َّ  
َّياس ي. واجد باملعنى الجغرافي أو بمعنى الوعي الس 

 

َّاملصادر

-2491سرائيل إة القصيرة في ة الفلسطيني َّة العربي َّبولس. ح. القص َّ .د -2

2441َّ 
 
َّ.2444ة مركز الجليل، سخنين، كاديمي َّة األي َّ.الكل

َّ موقع -6
 
 ة ديوان العرب : مجل

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur220 

3- http://www.palesteonly.net 

9- http://www.dugrinet.co.il/ar/1712/reporters 

 من موقع:  6111حزيران  31دالية الكرمل،  أ. : د. جمال.مقال -5

http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=71&table=table_16

9 

ََّّ

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur220
http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur220
http://www.palesteonly.net/
http://www.palesteonly.net/
http://www.dugrinet.co.il/ar/1712/reporters
http://www.dugrinet.co.il/ar/1712/reporters
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=71&table=table_169
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=71&table=table_169
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 سليم الن

 
 ارف

ة في غز َّ إلى( 2491) كبةالن َّ أثناء يافا من أسرته نزحت(. 2423ة )من مواليد مدينة غز َّ 

َّمخي َّ
 

في(، 2427اطئ. واعتقل والده في أعقاب هزيمة حزيران )م الش
ُ
( 2421) عام ون

 للمقاومة مختلفة مواقع في عمل(. 2471) مع أسرته إلى األردن، ثم انتقل إلى سوريا

 في شارك. 2449ة عام غز َّ إلى. وعاد 2412منذ عام  ولبنان سوريا في ةالفلسطيني َّ

َّ املشهد
 
َّ ماتمخي َّ في الفلسطيني قافيالث

ُّ
 لألدباء فلسطين مهرجان فأقام جوء،الل

َّ
 

َّ تشرين جامعة في بابالش
 

َّوَّ. ةذقي َّبالل
 
َّشك نوي للمبدعين ل ملتقى "أبو سلمى" الس 

َّ
 

 َّ.وعمل (2412باب في جامعة تشرين )الش
امحر  َّ في اأدبي َّ ر 

 
 في أسهموَّ. يتونةالز َّ ةمجل

َّ"اإلبداع  جماعة تأسيس
 
 ة،عد َّ ةشعري َّ مهرجانات في وشارك(. 2447) ةغز َّ"في قافيالث

َّ(، 6115) كلسكو(، 2441) القاهرة: منها 6121َّ) وحةالد  َّ( )الد 
 
قافة وحة عاصمة الث

 َّويعمل حالي َّ ة(.العربي َّ
ا أدبي َّا محر  َّر 

 
َّ ة نضالا في مجل

 
َّ.عبالش

 َّ  
 

 َّقدي َّة وكتاباته الن َّعري َّنشر قصائده الش
 
َّا في ر َّة مبك

 
 ية، نحو:ت عرب َّصحف ومجل

 َّاألسبوع األدبي واملوقف األدبي الص َّ
 
اب العرب في سوريا. والبيان حاد الكت َّادرتان عن ات

َّة. ونزوى الُعماني َّاألماراتي َّ تي أس 
 
ة. سها إميل حبيبي وأخبار األدب املصري َّة. ومشارف ال

َّام والحياة الجديدة في فلسطين. وصحيفتي األي َّ

َّ
 

َّار إشراقات نقدي َّف َّسليم الن َّ اعرَّللش
 
 َّة تجل

ين، ت في غير دراسة عن شعراء فلسطيني 

تية قدي َّنحو مقالته الن َّ
 
َّ ال َّرصد فيها الد   

َّيميائي َّللة الس 
 

اعر أحمد ة لعنوان ديوان الش

َّ
 
َّدحبور )جيل الذ  َّللي َّبيحة(، واملفاصل الد 

َّ(1)يوان املذكور.ة لقصائد الد 

  

                                                           

َّ: دحبورَّ أحمد: سليم ار،ف َّالن َّ (1 َّ على نص   
َّ جيل نص 

 
َّ عن البحث ةواستمراري َّ بيحةالذ

ُّ
. املفقودة ؤلؤةالل

َّ
 
َّ العدد. نزوى ةمجل

 
.12/7/2001. والعشرون الثالث

  

file:///F:/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ø¹Ø©%20Ø¬Ø¯Ù�Ø¯/Ø³Ù�Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ø±/مجلة%20نزوى%20-%20تصدر%20عن%20مؤسسة%20عمان%20للصحافة%20والنشر%20والإعلان%20%20%20%20%20أحمد%20دحبور%20%20%20نص%20على%20نص%20جيل%20الذبيحة%20واستمرارية%20البحث%20عن%20اللؤلؤة%20المفقودة_files/مجلة%20نزوى%20-%20تصدر%20عن%20مؤسسة%20عمان%20للصحافة%20والنشر%20والإعلان%20%20%20%20%20أحمد%20دحبور%20%20%20نص%20على%20نص%20جيل%20الذبيحة%20واستمرارية%20البحث%20عن%20اللؤلؤة%20المفقودة.htm
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   اإلصدارات
 

 ةعري  الش

2- َّ 
 
 َّحاد الكت َّتداعيات على شرفة املاء. ات

سور لها. -6 2442ين. اب واألدباء الفلسطيني 

َّ  
 
َّدار األمل للط

 
َّ -3. 2447شر، غزة باعة والن

 
شر بياض األسئلة. مركز أوغاريت للن

َّ
 
6112َّرجمة، رام هللا، والت

9-َّ
 
لك املطر. وكالة أبو غو. للن

ٰ
لنا ولكم. )قيد -5. 6119شر القدس شرف على ذ

َّ
 
َّشر( الن

  اإلصدارات
 
 ةثري  الن

َّٰهذا ما أعنيه.. )سيرة ذاتي َّ-2 6119َّة لإلرشاد القومي، رام هللا،سة الفلسطيني َّة(. املؤس 

  ثالوث
 
  كبةالن

 
  زوحوالن

 
 فيوالن

َّ يجمع
 

تية " اعر بين وهج ذاكرة األجداد في" يافا " ونبض ذاكرته في " غز َّالش
 
نزحت  ال

ة( تجسيد لوحدة أجزاء إليها األسرة، وكان فيها مولده، والجمع بين املكانين )يافا وغز َّ

َّالوطن، وتأكيد على الت َّ
 
ت، ومستقبل يحمل عالق بين ماض ل ُينس ى، وحاضر مؤق

البشرى، كما في قول الشاعر:)قالت األياُم:/ هنا ُجبلْت/ أحلم صباْي،/ وورثُت 

 َّدى/ عن أقدام جالن َّ
َّد  ها/ يوم ماج الحريْق/ أين يا يافا تي سر َّي،/ هنا.. قالت جد 

َّوفي قصيدة موسومة بـ )غز َّ (1)تذهبيْن؟!(
 

ة، اعر بين ذكريات طفولته في غز َّة( يمزج الش

َّوالن َّ
 
َّ انية لألسرة حينما اعتقل الحتلل أباه ونفاه خارج الوطن في قوله:كبة الث  )إن 

،/ رمُل ألعابي، وظلَُّّ ذي بيني وبينك 
 
أب  هنا/ ما زال يطلُع لو مض ى/ فهنا على نعش   ال

َّ
 
َّ (2)ريْق.(املكان  نما،/ كأعشاب  الط

َّل " يافا " من تضاريس جغرافي َّموضع آخر تتحو َّ وفي ها ماض ة إلى خريطة عشق يحدُّ

َّ
 
َّيسكن مسامات الذ ا " يافا في قوله مخاطب َّ ا بعودةا ويقين َّج حلم َّاكرة ومستقبل يتوه 

                                                           

 . 130ص ،1117األمل، دار .لها سورَّ: سليم ار،ف َّالن َّ- 1

 .51 ص ،2001اوغاريت، مركز. األسئلة بياض: سليم ار،ف َّالن َّ- 2
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ذي نشتهي.../ أم ماذا... يا : )يا عاشق حيفا،/.../ هل يأتي الز َّ أحمد دحبور"
 
ماُن ال

َّ
 
ا تزل يافا/ م َّـهر لصاحبي...؟؟/ تلك يافاي لم تأت  بعُد... !!/ فوق العين...،/ خلف الظ

َّ 
 
/ الن .../ ما في جب َّقاتل  (سياُن يا صاحبي/ رائع  َّ (1)ة األمس 

 َّ اا مجتز َّويافا ليست مكان َّ
 
عبير ل امتداد الوطن من باب الت َّمن الوطن، بل أيقونة تمث

َّ  
َّبالجزء عن الكل   

َّ. وٰهذا العشق املتوه   
فء. ج جعل لغة القصيدة تنبض بالحنين والد 

َّ 
 
َّوالقصيدة نفي واضح لحتمال الن الجمع بين حيفا ويافا في  سيان. ول يخفى أن 

َّالقصيدة هو جمع بين م
 

ار وأحمد ف َّاعرين )سليم الن َّكانين نزحت منهما أسرتا الش

َّ .دحبور(

 
 
  العنفوان والت

 يحد 

 َّ
 

 َّاعر بالت َّتنبض قصائد الش
غم من نزيف الجرح الغائر في ي والعنفوان على الر َّحد 

َّ ٰهذاخاصرة الوطن. وفي 
 
َّالفضاء تتجل  

 
ذيعر ى غاية الش

 
َّ ال

 
َّينبغي أل  

  تقتصر على فن 

َّالوصف وتسجيل الوقائع، بل ينبغي أن يدعو للت َّ  
 

عر غيير ابتغاء غد أفضل؛ فالش

َّ
 

ا للخلص ويزرع بذور األمل على اعر يرسم بكلماته طريق َّبشرى بالحلم القادم، والش

َّ أرصفة النتظار، كما في قوله:  
 َّ)قد تأكل الس 

 
َّين/ ما تبق َّك  

 
م ى من ضلوعي/ قد تهش

َّى من حجاآللت/ ما تبق َّ
 
كنهم..../ آتون في الط

ٰ
  (2)ريق/ هم يصنعون الحياة !!(ارة/ ل

َّالت َّ لَّويتحو َّ   
ا يفعله املغتصبون من غم مم َّصر على الر َّيقين بالن َّ إلىي والعنفوان حد 

تيتزوير على األرض 
 
يأبى ترابها وهواؤها قبول الغرباء، نحو قوله: )من صلب غيمك  ال

َّ
ُّ
 كل

ُ
ا/ على وهم/ ستنقلُب الحكاية َّجئُت من/ صلصالك/ فليحرثوا وهم 

ُّ
راَب ها/ إن  الت

َّ  
/ في كل  .( مغاير  / إن  الهواَء مغاير  / في حلمه  / في روحه   (3)ما ابتدعوا عليْه/ في شكله 

                                                           

 .31 ص نفسه، املرجع: سليم ار،ف َّالن َّ- 1

 َّ .تداعيات على شرفة املاء :سليم ،ارف َّالن َّ- 2
 
 َّحاد الكت َّات

َّ.27،21ص: 2442،يناب الفلسطيني 
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َّ
 
َّفقد وظ

 
َّاعر مفردات اف الش

ُّ
لصال( ودوال الحياة لب، الص َّشوء )الص َّلخلق والن

َّ
 

َّكل والرَُّّ)الش األرض ل  ٰهذه"جينات" وجوده على  وح( لنفي ديمومة طغيان اآلخر ؛ ألن 

َّتنسجم مع ماهي َّ
ُّ
لكراب والهواء؛ لة الت

ٰ
َّالت َّ إلىلجأ  ذ

ُّ
/ كرار في عبارتي )إن  الت راَب مغاير 

َّ (، وكأن  َّ إن  الهواَء مغاير  مصيره الذبول  اآلخر نبت غريب ل ينمو في ترابنا وهوائنا، وأن 

 َّواملوت على الر َّ
ذيجذورهم في تراب يلفظهم، وهو املعنى  غم من حرصهم على مد 

 
 ال

َّعب َّ
 

ا/ على وهم(.ر عنه الش َّاعر بقوله: )فليحرثوا وهم 

  أنسنة
 
 الوطن إلىبيعة والحنين الط

َّ يلوذ
 

َّالش
 
َّبيعة اعر بالط َّ حينما تشتدُّ

 
َّ بيعة األمَُّّقسوة املنفى، فالط

 
جئ هي امللذ لل

َّ
 

َّاملغترب تمنحه اليقين بالعودة ويفرغ الش
 
بيعة في اعر فيها احتقان القلب. ومظاهر الط

ا والحاضر ة تختزل تفاصيل الوطن الغائب جغرافي َّسياق املنفى علمات سيميائي َّ

َّا، ففي قول الشاعر: )ا ووجداني َّذهني َّ  
 َّ اجمعينا في/ ظل 

ى الر  مال تضيق في زيتونة/ حت 

َّ
 
َّ (1)يمون.(املنفى/ تضيق ول ش يء يؤوينا/ فاحضنينا/ كي يزهر الل

َّ  
َّا وجداني َّيتونة فضاء جغرافي َّظلل الز َّ دتجس 

 
 َّا يت

مال سع لتفاصيل الوطن، وتبدو الر 

َّ
 
َّة القاحلة معادالجاف

 
َّموضوعي َّ ل

ُّ
َّا لقسوة املنفى ومعاناة الل  

 
 َّجوء، وبين الظ

مال لل والر 

َّعلقة ثنائي َّ
 

اعر على أنسنة ة )نعيم الوطن وشقاء الغربة(، وٰهكذا يبدو حرص الش

َّ
 
َّالط  

 
تية عري َّبيعة في تجربته الش

 
صقلتها "رمال" املنفى، ومنحها الحنيُن للوطن وحلُم  ال

َّ
 
 َّدللي َّ االعودة آفاق

َّي َّة وفن 
 
َّة تجل

 
َّبيعة ت في ظلل الط

 
بيعة في شعره ومفاتنها. والط

َّأيقونات تض يء دهاليز الوطن املنتظر، وعلمات سيميائي َّ ا ا مشبع َّا فكري َّة تحمل بعد 

َّ  َّ باليقين بأن 
َّالوطن قاب قوسين أو أدنى، )فهو لم يصو 

 
صوير، بيعة من أجل الت َّر الط

                                                           

 َّار، سليم: تداعيات على شرفة ف َّالن َّ- 1
 
 َّحاد الكت َّاملاء. ات

َّ.33، 36، ص 2442ين، اب الفلسطيني 
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 َّوإن َّ
َّ ،(1)ة(لها ويتفاعل معها دون كلفة أو مشق َّما نجده يفع 

 
ا أضاء اليقين موكل

َّ
 

َّبالخلص والعودة للوطن قلبه وهدأت عواصف الش  
لي خيَُّّازداد األفق الت َّ ،ك 

َّللت َّ  
َّصوير الفن 

 
َّي في رحاب الط

 
ريْق/ أينعت في ملح  بيعة كما في قوله: )أينعَت يا وجع الط

َّ  
َّالس 

 
َّ إلىفالفعل )أينعت( يشير  ،(2)ويْل.(نيْن/ في درب  غربتنا الط ة مزي َّالر َّ للةذروة الد 

َّ
 
َّللط  

تي بيعة األم 
 
َّ ال

 
 َّأودع الش

 
َّر. حرَُّّياتها يقينه بالعودة والت َّاعر في مظاهرها وتجل

 ةسيميائي   عالمات

َّ البحرَّ  
تية يميائي َّمن أبرز العلمات الس 

 
 َّ ال

 
ا في جسد ا نابض َّا دللي َّل عصب َّتشك

ة مختلفة، ومنها رمزي َّعت دللت البحر في شعره على مسارات القصائد. وقد توز َّ

َّالت َّ
ُّ
َّعالق بين البحر والن َّ زوح عن الوطن. ول يخفى أن 

ُّ
زوح في الشعر ارتباط البحر بالن

َّ 
 
َّالفلسطيني يشك  َّل علمة فارقة في املستويين الد 

َّي للقصيدة. وَّللي والفن  كن 
ٰ
 ٰهذا ل

َّ
 
 َّة أسلوبي َّخذ خصوصي َّار يت َّف َّرابط بينهما في قصائد سليم الن َّالت

َّة تمي   
 

ة عري َّز تجربته الش

َّعن الت َّ َّجارب الس   
 

ا عر املعاصر، أم َّابقة؛ إذ يغلب ارتباط البحر بالحنين للعودة في الش

َّف َّفي قصائد سليم الن َّ
 
ا" ل تشير بوصلة رحال، فيبدو البحر "خائن َّار فيرتبط بديمومة الت

َّة  قلسفنه نحو الوطن املنتظر، كما يبدو في قوله: كم مر َّ البحَر يمض ي نحو  نا:/ بأن 

َّغايته،/ ونحن مسافرون؟!/.../ كم مر َّ َّ ة قلنا:/ بأن  فْر؟!/ جلودنا حفظت أقانيم الس 

َّ
 
ا/ ت خرائط للوطْن!!/ كم مر َّوعلى مساءات األس ى/ خط ة  ؟/ البحر خان أمانتي/... زمن 

ماع العائلة ة تمنع اجتوفي موضع آخر يبدو البحر مساحة جغرافي َّ (3)وأغواني سفْر.(

َّ
 

)منذ سنيَن  تات في قوله:الواحدة باعتباره املنفذ الوحيد للخلص من الغربة والش

                                                           

2 -َّ  
َّ ةساري، أخو َّ نادي يك،الد 

ُّ
َّ مع عاونَّبالت َّ املفتوحة، القدس جامعة ،1ط. املكان وهموم رابالت

 
 جنةالل

َّ ةالوطني َّ
 
َّ ربيةللت

 
 .242 ص ،2010 والعلوم، قافةوالث

 .75 ص. املاء شرفة على تداعيات: سليم ار،ف َّالن َّ- 2
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َّ / جاَء األعداُء إلى بلدي/ أخذوا األرَض/ وسدُّ
ْ
َّطويلة / .وا البحر علينا،/ فضعنا في حزن 

َّ  
كن بين العم 

ٰ
/ ل ا حاولنا أن نحيا/ يا:وبين الخال  َّولدي.(  / دوم 

 َّ
 

َّمطي َّورة الن َّ"الصَُّّ اعرَّولم يغفل الش  
 

 َّعر الفلسطيني املعاصر؛ ألن َّة" في الش
 
ل ها تشك

َّوشم َّ
 
َّة الفلسطيني َّاكرة الجماعي َّا في الذ

ُّ
تي تختزل مشاهد الن

 
زوح الجماعي عبر ة ال

َّ
 

لك ربط الش
ٰ
اعُر البحر بالعودة في قوله: )يا عاشق حيفا،/ على البحر ما البحر، لذ

َّ / فكلنا شربنا...،/ من الكأس  شربنا/ هل يأتي الز َّفن الر َّزلُت/ انتظُر السُّ
ْ
ماُن احلة

ذي نشتهي.(
 
َّ (1)ال

 
اعر "أحمد دحبور" ابن مدينته واملقطع من قصيدة مهداة إلى الش

ة( ورفيق غربته في املنفى. وتكرار دللة البحر في القصيدة يشير إلى دللة البحر في )غز َّ

َّ
 

 َّخذ من البحر إطار َّالقصيدة يت َّ اعر صاحبشعر "أحمد دحبور"، فالش
ا يرسم ي َّا فن 

َّ 
 
 َّيات الص َّفيه تجل

 
َّداقة والذ

 
َّاعر أحمد دحبور.كريات بينه وبين الش

  جذور ثقافي  
 

 ةعري  ة في تجربته الش

 َّ للي ألنشودة للي لقصيدة )هلوسة حلم( والفضاء الد َّتسهل املقاربة بين الفضاء الد 

َّ َّ اب،ي َّاملطر لبدر شاكر الس  بر 
ُ
َّواملقاربة بينهما ل ت

 
ة كراري َّة الت َّمزي َّة الر َّزمة اإليقاعي َّر بالل

َّ
 

َّ)مطر مطر مطر( لدى الش َّ اعرين فحسب، بل إن  ة في القصيدتين فصيلي َّللت الت َّالد 

ار ف َّا، فحين نسمع شاعرنا سليم الن َّا ورمزي َّا ودللي َّد نفسي َّوحَُّّمتشابهة إلى درجة الت َّ

ْر/ من شرفتي/ طار القمْر/ وتألألت أنوارُه/ فهنا على خفق  الص َّيقول: 
َ
ر َمط

َ
باْح/ َمط

 َّكن َّ
َّا نلو  ا... وكان الحبُّ َّن حلمنا/ كن  َّ.../ رهج الس 

 
فر/ مطر اعة الحبلى/ بميقات الظ

ْر(.
َ
ر َمط

َ
َّ (2)مطْر/ َمط

 
َّنتذك  

َّياق الد َّر الس  َّ اب.ي َّللي لقصيدة الس   املطر رمزَّ ول يخفى أن 

َّ
 
َّللث

 
َّورة في القصيدتين، والحتفاء بالط ل به بيعة في املقطعين معادل موضوعي توس 

َّ
 

َّاعران للت َّالش  
 

ذي يبش
 
َّعبير عن الغد اآلتي ال

 
ورة. والفرق بين القصيدتين ر به مطر الث

                                                           

 .31ص.األسئلة بياض :سليم ،ارف َّالن َّ- 1
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َّ َّ أن  ذي جمع في ي َّشاعرنا اقتصر على الجانب املض يء في قصيدته بخلف الس 
 
اب ال

َّقصيدته بين ح
 
ار ف َّورة املنتظرة، فقصيدة سليم الن َّنظل الواقع العراقي ورحيق الث

َّا. ا عارم َّا وفرح َّسحابة بشرى تسوقها رياح النتظار لتمطر ثورة ونصر َّ

َّ
 

تي أضحت أيقونة رمزي َّويستحضر الش
 
َّاعر أسطورة "سيزيف" ال  

 
عر املعاصر ة في الش

َّعبير عن محنة اإلنسان في قوله: )طويللت َّ
 
َّطوي ...ل

 
/ و"سيزيف" ل / على صخرة  القهر 

ى معي/ مواويَل شعري/ لروحك  في أضلعي(. اريخ املشرق ومن صفحات الت َّ (1)غن 

َّبالنتصارات يستدعي شخصي َّ )موجات البحر/  في قوله: "ولة الحمدانية "سيف الد 

ا...ضل َّرائحة الخمرة/ وسيف الد َّ َّ ولة/ نشيد مغامرة/ يبكي فردوس  اُه رب، فغالد 
 
ط

َّ  
 

ذي.../ يدفن رأسه في موجات  دخان الش
 
عر/ وأمض ي إليك/ يجرح حلقي سؤالك  ال

َّ (2)األندلس.(

َّ 
َّومن البي  َّ ن أن 

 
ولة الحمداني يبكي ر سيف الد َّللي فصو َّحوير الد َّاعر عمد إلى الت َّالش

َّ َّا، ومن املعلوم أن َّفردوس  كن 
ٰ
ذي حفلت حياته بالنتصارات، ول

 
َّ ه األمير ال

 
اعر يرمي الش

ة، وحاضر مثقل بالهزيمة حوير تحقيق مفارقة بين ماض حافل بالنصر والعز َّمن الت َّ

َّ والنكسار.
 

ة الغار اريخ اإلسلمي فيمتص قص َّباني في الت َّدبير الر َّاعر بالت َّويلوذ الش

ذي لجأ إليه الر َّ
 
َّ ،سولَّال ُع وصاحبه في قوله: )هل يجئ من الغار/ شعا ،لمعليه الس 

 لي.!ينجدني؟
 
َّ (3)(....،/ لَك..../ ُسوَرة  َّسمي َّسة الر َّويربط بين خيانة املؤس 

 
يها عن ة وتخل

ا ْت/ أم َّْت غيوم الحلم عشبها،/ نز َّ)نز َّ خوة يوسف وكذبهم في قوله:إفلسطين وغدر 

 وراة يستدعي دللة يومومن الت َّ (4)/ فقد جاءوا على قميصها بدم  كذْب.(......،....بعد.

                                                           
  .11ص .املاء شرفة على تداعيات :سليم ،ارف َّالن َّ- 1
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َّ َّبت" حينما خالف بنو إسرائيل تعاليم الر َّ"الس   
َّ ب  بت، ويربط فاعتدوا في الس 

ا. ة "رحاب" في قوله:مخالفتهم بالبعد األخلقي لشخصي َّ / يمض ي البحُر،/ إلى ..)سريع 

َّ اردهة  أخرى،/ والس  ا..بُت يعلي رايتْه/ سريع  ،/ وتقفُل "رحاُب" حقائبها/ .....،/ سريع 

خرى.ملهم َّ
ُ
َّ (1)(ة  أ

   مراجع
 راسة الد 

2-َّ  
َّ ةساري،أخو َّ نادييك، الد 

ُّ
، جامعة القدس املفتوحة، 2ط. املكان وهموم رابالت

َّبالت َّ
 
َّجنة الوطني َّعاون مع الل

 
َّة للت

 
َّ.6121قافة والعلوم، ربية والث

ار، -6 ف  َّ.2447األمل، دار. لها سورَّ: سليمالن 

ار، سليم: تداعيات على شرفة -3 ف   َّالن 
 
 َّحاد الكتَُّّاملاء. ات

َّ .2442ين، اب الفلسطيني 

ار، -9 ف  َّ.6112وغاريت،أ مركز. األسئلة بياض: سليمالن 

5-َّ
 
ار، سليم: شرف على ذاك املطر. أبو غو. للن ف  َّ.6119وزيع، شر والت َّالن 

ار، سليم: -2 ف  َّالن  َّ أحمد دحبور: نص   
َّ على نص 

 
ة البحث عن بيحة واستمراري َّجيل الذ

َّ
ُّ
َّؤلؤة املفقودةالل

 
َّ(. مجل

 
َّ.26/7/6114الث والعشرون. ة نزوى. العدد الث
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 سليمان دغش

ة الواقعة على منحدرات سلسلة جبال الجليل ة الفلسطيني َّفي قرية املغار الجليلي َّ 

َّ
 

َّرقي )على سفح جبل حزَُّّالش
 
َّا ة على بحيرة طبري َّور( واملطل  

 
وسط غابة  ،ينوسهل حط

َّمن أشجار الز َّ
 

َّ(.2426اعر سليمان خليل دغش )يتون ولد الش

َّ، وبخاص 2432َّشارك والده في ثورة    
 
تي انطلقت من حط

 
 َّة في املعركة ال

 
جاه ين بات

َّمدينة طبري َّ
ُّ
ض والده في ة. تعر َّات النتداب البريطاني َّار سرايا مقر قو َّو َّا حيث أحرق الث

. ومكث الوالد في "ةة "عنصري َّإلى محاولة قتل من يهودي على خلفي َّ الخمسينات

َّ  
َّ 2451جن عام الس 

 
َّبعد تفتيش منزله. وتأث

 
َّر الش  

ياس ي، فوقف اعر بٰهذا الفضاء الس 

َّل مر َّة ألو َّأمام املحكمة اإلسرائيلي َّ
 
امنة بتهمة تمزيق العلم اإلسرائيلي ة وهو في الث

َّ وحرقه. وأمض ى أربع سنوات في  
جن )صرفند وعتليت( بسبب رفضه لقانون الس 

َّة للدَُّّة اإللزامي َّالخدمة العسكري َّ  
وفي سجنه كتب قصيدة  (1)دين في فلسطين.روز املوح 

َّ ى املوت/ حوار مع الس  نْت؟/ج َّ)عربي حت 
َ
تي يقول فيها:)َمْن أ

 
َّ -ان( ال ى َعَربي  َيتحد 

بوك؟/
َ
وْت..!/ *َوأ

َ
ي َوُجدودي م َّ -امل م 

ُ
جنيد  َوأ رفُض قانوَن الت 

َ
رْض../ *َهْل ت

َ
ْن هذي األ

َّ -اإلْجباري؟/
 
ى َيتعل / حت  ة   نزانات  الَوحشي 

حدى الز  لقوُه بإ 
َ
فْض./..../ * أ ل  الر 

ُ
َم ك

َّ (2)َدْرْس!!(
 

91َّة في فلسطين موز الوطني َّاعر أحد الرَُّّوالش مي قدَُّّس الحزب الت َّ. فقد أس 

َّ وانتخب 2414الشتراكي سنة  ع الوطني جمَُّّوشارك في تأسيس الت َّ ،ا لهرئيس 

َّ 
ذي يضمَُّّالد 

 
َّمعظم األحزاب والحركات الوطني َّ يمقراطي ال  

َّي الداخل.ة لفلسطيني 

 
 

ة من جامعة حيفا بكالوريا إدارة األعمال واإلدارة العام َّ -2: ةهادات العلمي  الش

(2449 )6- َّ َّ(2441ة )هامبرسايد البريطاني َّة من جامعة ولي َّماجستير إدارة األعمال الد 

                                                           

َّ ،1ط. (أنطولوجي توثيق) العشرين القرنَّ في فلسطين شعراء: راض ي صدوق،: انظر- 1  ةالعربي َّ سةاملؤس 

َّ  
َّ راساتللد 

 
 .305 ص ،2000. شروالن

 .77 ص ،1111 حيفا،. الحجر جواز ديوان: سليمان دغش،- 2
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َّ  
 

َّعري َّأبرز املهرجانات الش
 

تي شارك فيها الش
 
( 6( 2445) جر. ومهرجان( 2اعر: ة ال

َّ القاهرة معرض هامش على شعريَّ مهرجان 3َّ( 2447) وليالد  وحة ( مهرجان الد 

(6114).َّ

حاصل على وسام "سيف كنعان" من دولة فلسطين  -2: ة وأوسمةشهادات تقديري  

(2442 )6- َّ
 

( 6115حيم محمود من دولة فلسطين )هيد عبد الر َّحاصل على درع الش

َّانتخب سفير َّ -3  
 

تي  6117عر الفلسطيني سنة ا للش
 
من قبل حركة شعراء العالم ال

خذ من وتت َّ ،نحاء العالمأشاعر وشاعرة من جميع  2511تها نحو في عضوي َّ تضمَُّّ

َّ. 91في فلسطين  6114ة العام فاز بلقب شخصي َّ -9ا لها. تشيلي مقر َّ

  
 

 ةعري  األعمال الش

َّ. 2471( امرأة على خط الستواء.األسوار، عكا، 2

َّ( هوي 6َّ
 
َّ.2474ا، تي األرض،األسوار،عك

3َّ َّ( ل خروج عن الد 
 
َّ.2416ا، ائرة. األسوار، عك

َّ. 2442حيفا  -( جواز الحجر 9

5َّ
 
َّ .2445دار القسطل، القدس  –اكرة ( عاصفة على رماد الذ

َّ .2447دار الفاروق، نابلس  -( على غيمتين 2

َّ -( زمان املكان 7  
 

َّ.6111عر الفلسطيني، رام هللا بيت الش

َّ -( آخر املاء 1
 
َّ .6113ا األسوار، عك

َّ ( ظل4َُّّ
 

َّ -مس الش
 
َّ. 6119ا األسوار، عك

َّ( نهاري 21َّ
 
َّة وصدر في باريس(.إلى الفرنسي َّ)ترجم  6115ا ة سليمان دغش، األسوار عك

22َّ
 
َّ. 6112وزيع، القاهرة، شر والت َّ( أنا "دار نفرو للن
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. وقد صدرت األعمال 6122( سماء للعصافير نهار للفراشة. دار البراق، تونس 26

َّ َّالس 
 
6123َّي األخير )العمال الكاملة(. دار البراق، تونس ابقة بعنوان التجل

   سليمان دغشاللي في شعر الفضاء الد  

للية. ويغلب على ٰهذا كسة وحلم العودة من أبرز الفضاءات الد َّكبة والن َّكابوس الن َّ 

َّالفضاء تقني َّ  
كسة وما كبة والن َّياس ي للن َّة السترجاع، إذ يستحضر الفضاء الس 

ْوَمة  الر َّة، في قوله: )ملاذا ات َّة وإنساني َّرافقهما من مشاهد سياسي َّ
َ
َت َعلى ك

ْ
؟/ كأ مل 

دُّ  ع 
ُ
ُع/ َيوَم ت رج 

َ
/ َوقالوا َست لوع  ي  الضُّ

َ
َك ط / َحَملَت َمفاتيَح َبْيت   مال 

ُق َوْعَد الر   
صد 

ُ
 ت

َ
ْيف

َ
ك

َمر  
َ
لب  َعلى ق ْعوي ك 

َ
/ َوت و 

ْ
غ

َ
َق ل / َبناد   الوعود 

َ
لف

َ
/ َوخ  الُحدود 

َ
لف

َ
/ خ

ُ
ة

َ
قيق

 
الُجيوُ. الش

 َّموز فاملقطع يزخر بالرَُّّ (1)عابر  وتجوح(.
تي تحيل املتلق 

 
 َّال

 
ل ي إلى أحداث ومواقف تشك

َّ
 
تي أطلقتها اكرة الفلسطيني َّنبض الذ

 
ة؛ فوعد الرمال يختزل دللة الوعود الكاذبة ال

ا كاذبة فهي وعود رمل كسة، وما دامت وعود َّكبة والن َّة في أعقاب الن َّاألنظمة العربي َّ

َّ 
َّك تذروه رياح األي َّمتحر   

َّيقونة رمزي َّد أام. واملفتاح يجس   ة للعودة املنتظرة، ويعدُّ

َّمزي َّاملفتاح من أبرز األيقونات الر َّ  
 

عر الفلسطيني. وبنادق ة في سياق العودة في الش

َّ
 
َّغو تحيلنا إلى انكسار الجيو. العربي َّالل  

فاع عن ة وفساد أسلحتها في معركة الد 

َّ طاردة الغاصبين رمزي يحيلنا إلى م فلسطين، وعواء الكلب على قمر عابر تناص 

َّ  َّمزي َّٰهذه العناقيد الر َّ للعابرين العائدين للوطن. إن 
ة خ تفاصيل القضي َّة تؤر 

 َّالفلسطيني َّ
 َّوت مم َّة نابضة بالحركة والص َّي َّة في لوحة فن 

َّا يؤه   
 َّلها لترس 

لة خ في مخي 

َّ 
 َّاملتلق 

َّي ووجدانه.. ويعب 
 

تي اعر في غير موضع عن الخيبة من الجيو. العربي َّر الش
 
ة ال

َّ  َّأن َّ كان يظنُّ
روَن َعلى "صر في قوله: ق الن َّها ستحق   عاب 

 
راصنة

َ
/ َمر  ق ش  الَبحر  َعلى هام 

تار َّ ساَر الت  نُّ انك 
ُ
ظ

َ
ا ن ن 

ُ
ْهري/ وك

َ
 ظ

َ
صف َسروا ن 

َ
تاُر ُهنا/ ك / مر  الت  مل   (2)."َصفَحة  الر 

                                                           

 . 27 ص. املاء آخر ديوان: سليمان دغش،- 1 

َّ ظلَُّّ: سليمان دغش،- 2 َّ ،4ط. مسالش  َّ األسوار، سةمؤس 
 
 . 23ص ،2004 ا،عك
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َّوَّ َّ يستمدُّ
 

َّالش
 

َّخصي َّاعر من جيوب ذاكرته الش
 
َّكرة الجماعي َّاة والذ

ُّ
زوح ة مشاهد الن

/ هجير والن َّوالت َّ د 
َ
/ إلى َبل د 

َ
ْن َبل سماعيُل/ م   إ 

ي  َر ف  ْي ُيهاج 
َ
نت  هاَجُر ؟/ ك

َ
في في قوله: )َهْل أ

َّ
 
طاُر إلى َمحط ني الق 

ُ
ل / َوَيْحم  / إلى َزَبد  ْن َزَبد  عوُد َمَع َوم 

َ
َهْل ن

َ
/ ف  

وَرس ي  ات  الر حيل  الن 

/ وََّ هيل  روْب؟(.الص 
ُ
عوُد َعلى الغ

َ
/ َوَهْل ن عوُد مَع الَهديل 

َ
َّ(1)َهْل ن

 َّ
 

 َّوتشغل النتفاضة والش
َّا مائز َّز َّهادة حي 

 
اعر صفات تقترب ا في شعره، فقد أسبغ الش

ذي امتشق الحجر سلح َّ
 
ا ملقاومة ا وحيد َّمن األسطورة والخلود؛ أسطورة املقاوم ال

ها  الحتلل في قوله: يُّ
َ
يا أ

َ
لي)ف

َ
َربَت ق

َ
/ اقت يُّ نَيويُّ الَبه  َّالدُّ

 
/ في  ل َت للَوْمض 

ْ
أ / َتَهي   

ي  َزل 
َ
َن األ م 

عانُق 
ُ
 حيَن ت

َ
جاَرة أن  الح 

َ
ا/ َعلى راَحَتْيَك/ ك

 
 َبْرق

َ
جارة  َجَعلَت الح 

َ
يف

َ
/ ك رض 

َ
َحَجر  األ

يوْل(.
ُ
بَضتيَك الخ

َ
َتْصَهُل في ق

َ
ْحيا/ ف

َ
َّيتحو َّ (2)نبَضَك ت نيوي البهي( إلى ل املقاوم )الدُّ

َّأزلي خالد، وهو تحوَُّّ َّل من املوت والفناء إلى الد  ل ل حوَُّّالت َّ يمومة والبقاء، ول يخفى أن 

َّ يعني ديمومة البقاء للمقاوم بقدر ما يدلَُّّ ة للة األزلي َّعلى خلود الفعل البطولي، فالد 

لك املقاوم. ويتحو َّ
ٰ
ة ة إلى دللة سياقي َّل الحجر من دللته املألوفترتبط بما أنجزه ذ

َّ ذي غدا كائن َّتتجس 
 
ل ا حينما يقبض عليه املقاومون، ويتحو َّا حي َّد بأنسنة الحجر ال

ل إلى صهيل ة إلى سلح أسطوري، وإنجاز استثنائي حينما يتحو َّالحجر من أداة بدائي َّ

 َّ خيل في ميدان املعركة.
 وله:ا يواجه العالم به في قر الحجر سلح َّوفي موضع آخر يصو 

َضبي/ ها )ها
َ
ُن للعالم  غ عل 

ُ
ذا أ

َ
ن
َ
مي في  أ

َ
ا/ َعل ض  ا ُمنَتف  رض 

َ
بي/ ُمعت

َ
ل
َ
علُن للعالم  ط

ُ
ذا أ

َ
ن
َ
أ

َّ 
ف 
َ
ْن َصو َّك لحي/ َحَجر  م  فاقتران الحجر بالعلم هو ارتباط بين  (3)ان(،ي َيخُفُق/ َوس 

 َّة وآلي َّالهوي َّ
َّفاع عنها.ات الحفاظ عليها والد 

  

                                                           

 .20 ص ،1117 ، نابلسالفاروق دار. غيمتين على ديوان: سليمان دغش،- 1

 .43ص. املاء آخر ديوان: سليمان دغش،- 2

 . 115ص. الحجر جواز: سليمان دغش- 3



 164 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

 ة في شعر سليمان دغشات ثقافي  مرجعي  

َّ
 
َّتتجل

 
ة ة وتاريخي َّع على فضاءات ديني َّة تتوز َّات ثقافي َّاعر مرجعي َّى في قصائد الش

َّوأسطوري َّ
 

َّاعر إلى امتصاص أحداث ومواقف وشخصي َّة، فيعمد الش  
 
فها في ات ويوظ

َّ  
َّالس  َّعالق بين الن َّللي للقصيدة لتحقيق الت َّياق الد   

َّالغائب والن َّ ص   
َّ ص 

 
ا الحاضر انطلق

مْتُهْم من ديمومة الت َّ
 
َهْل َعل

َ
واصل بين معطيات الحاضر وأحداث املاض ي، ففي قوله: )ف

راب 
ُ
َك يا ذا الغ بُّ ح 

ُ
بيُل/ أ

َ
راب  ن

ُ
 غ

 
ل / إ 

َ
ة

َ
طيئ

َ
ا/ بأْن ل ُيواري الخ  قابيَل َدْرس 

ُ
ة

َ
طيئ

َ
خ

َّ
 

َّالش يُّ راهاق 
َ
ْوَق ث

َ
ئَت ف ما ش 

َ
رُض فاْدُرْج ك

َ
َك األ

َ
في(/ ل

ْ
خ

ُ
 ت

َ
ْم َسْوَءة  َسْوف

َ
امتصاص  (1)/ ك

َّلقص َّ
 

َّاعر إلى تحوير دللي في الن َّة هابيل وقابيل من القرآن الكريم، ويعمد الش  
 ص 

فور بسبب مقتل هابيل إلى رغبة ل دللة الغراب من الكراهية والنَُّّإذ تتحو َّ األصلي؛

إلى األرض في قوله: )يا ة ويستحضر هبوط آدم من الجن َّ في فناء املفسدين في األرض.

رض  
َ
َن األ ْبليُس/ م  ُرَج إ 

ْ
ْي َيخ

َ
ْسماَء ك

َ
نا األ

َ
ْرها ل

ُ
ك

ْ
َك/ َواذ ْرض 

َ
رى إلى أ

ْ
خ

ُ
 أ

 
ة ْع َمر  آَدُم فاْرج 

لن َّ َتها ل 
ْ
ْوَرث

َ
تي أ

 
ف َّال

ُ
ْرَدْوس  ت ي الف  راَك ف 

ْ
غ

َ
 أ

ْ
/ ُمذ . وُيضمر استحضار الحدث (2)اح  َحراُم !(اس 

َّ
 

تي عادة صياغة بدء الوجود اإلنساني لتكو َّاعر في إرغبة الش
 
ن فلسطين من األسماء ال

َّ
 
َها( )البقرةمها آدم كما ورد في القرآن الكريم: تعل

 
ل
ُ
ْسَماَء ك

َ
َم آَدَم األ

 
(، وهي رغبة 32)َوَعل

َّ َّسة على رؤية فكري َّمؤس   
ذي اغتصبه "إبليس" في فلسطين. كما الت َّ ة في الحق 

 
اريخي ال

َّ  في القصيدة يتحول من ملعون ومطرود من رحمة هللا إلى كيان غاصب. إبليس أن 

َّ
 

َّاعر قص َّويستحضر الش  
َّة )غار حراء( وما زعمه بعض املفس  ا عنكبوت َّ رين من أن 

َّنسجت بيت َّ َّ ا، وأن 
 

ة   في قوله: ها على باب الغار...حمامة بنت عش
 
)َيطوُل َعلى حاف

َب  ْن َعناك  ْيف  َصْيفي/ َوما م  ا/ لَتغز َل الس  ا َرفيع 
 
يط

َ
/ َوخ  َوْحي 

َ
بَرة / إ  َن هللا  سَتعيَر م 

َ
ْي ت

َ
ك
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ْهفي(.
َ
ا َعلى باب  ك تر  س 

(1) َّ كينة في سياق نجاة وترمز قصة غار حراء إلى األمن والس 

َّ ،الرسولَّ َّ ،لمعليه الس   
 َّوصاحبه أبي بكر الص 

 َّد 
 
ل يق من مطاردة فرسان قريش، ويشك

َّ  
َّياق تقابٰهذا الس 

 
َّمع  ل  

ذي يفتقر إلى من يدافع عنه ويحميه، الس 
 
ياق الفلسطيني ال

ذين طاردوا الرسولَّ
 
وصاحبه فشلوا في القبض عليهما  ،عليه السلم ،فالفرسان ال

ذين يطاردون الفلسطيني في أرضه وفي منفاه فل أحد وإلحاق األذى بهما، أم َّ
 
ا ال

َّ َّهم عن بغيهم، ول "غار حراء" يحميهم. يصدُّ

َّومن ا 
 

َّخصي َّلش
 

تي استدعاها الش
 
وب( في وب من قصيدة )أيَُّّبي أيَُّّة الن َّاعر شخصي َّات ال

يَُّّ
َ
نا أ

َ
َهْل أ

َ
ُه/ ف

ٰ
َبُه اإلل وُب َجر  ي 

َ
/ يا تنَُّّقوله: )أ  فيك 

َ
سُقط

َ
تي/ أل

َ
َّوُب يا امَرأ

 
افي/ ورَي الش

  الُقلوْب.(
ل 

ُ
/ في ك بر  بي  الص 

َ
خرى ن

ُ
 أ

 
ة واملرأة في القصيدة معادل موضوعي  (2)وأولَد َمر 

ة إلى بر املألوف في العلقات الجتماعي َّبر فيها تتجاوز معنى الص َّللوطن، ودللة الص َّ

وب في القصيدة وقمع فكري، وكبت حلم مشروع، وأيَُّّ بر على قهر سياس ي،معنى الص َّ

الخلص  ا "حوت" القدر ليقذفه إلى شاطئهو الفلسطيني القابض على جراحه منتظر َّ

َّ َّوالس  َّة سياسي َّوب" يحمل رسالة فكري َّاستدعاء "أيَُّّ لم. إن  وب الفلسطيني" "أيَُّّ ة بأن 

َّصابر صامد مرابط في أرضه.

َّويت َّ 
 

َّاعر من الفضاء الكوني معادخذ الش
 
فس ي، فيسقط حزمة ا للفضاء الن َّموضوعي َّ ل

َّ َّمستلهم َّماء والفضاء من املشاعر املثقلة بالخواء والجراح على الس   َّا جراح الس 
د ي 

ة  الرَُّّ
 
ضاَء املسيح ومعاناته في قوله: )َعلى حاف

َ
ن  الف

َ
أ
َ
/ ك  في سماء  الَجريح 

 
ْجمة

َ
/ ل ن وح 

َتلوَك َوما
َ
/ َوما ق سيح 

َ
َصلب  امل ريَح/ ل  عد  الض 

َ
سيَح/ أ

َ
سيَح الك

َ
كاَن  الف

َ
بوَك/ ف

َ
 َصل

بَّْ َر/ بالصُّ
 

لوُد/ وَبش
ُ
عوُد/ َوكاَن الخ ح  في راَحتْيَك الوضوُح...!!(.الصُّ

(3)َّ
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َّ  
أس ي في قوله )الجريح تابع اإليقاعي الر َّللي املستدعى مع الت َّياق الد َّوينصهر الس 

للة واإليقاع إلى تناغم عالق بين الد َّوالكسيح والضريح واملسيح(، ويشير ٰهذا الت َّ

َّ  َّمعاناة الفلسطيني مع مأساة الس 
َّي  َّ د املسيح؛ إذ إن  جوم، وعجز ماء من النَُّّخلو الس 

َّ  
َّالفضاء الكسيح يرمزان إلى خواء الفضاء الس   

 
اء" عن فلسطين ي "األشق َّياس ي وتخل

َّ  
َّاملصلوبة على جدار الغاصبين، ويناظر ٰهذا العجز الس   َّياس ي صلب الس 

د املسيح ي 

َّ  
ذي لم يجد من يدافع عنه في معاناته. ويستأنس بالس 

 
 ياق القرآني في قوله )َوماال

بوك( فيستدعي قوله تع
َ
َتلوَك َوما َصل

َ
ُبوهَُّلى ))اق

َ
وُه َوَما َصل

ُ
َتل

َ
ُهْم((  َوَما ق

َ
َه ل  

ب 
ُ

كن ش
ٰ
َول

 257َّالنساء:)
 
َّ( ليؤك َّ د على أن  عدالة  معاناة اإلنسان على ٰهذه األرض لن تدوم، وأن 

َّ َّالس 
 

لك حرص الش
ٰ
َّماء باملرصاد، لذ  َّاعر على تصوير مشهد نجاة الس 

 د املسيحي 

َّ َبْل لى: )اا قوله تععود وكان الخلود( مستلهم َّماء في قوله: )فكان الصَُّّوصعوده إلى الس 

يم َّ ا َحك  يز  ُه َعز 
 
اَن الل

َ
ْيه  َوك

َ
ل ُه إ 

 
َعُه الل

َ
( وينتهي املقطع بالبشرى في قوله: 251النساء:( )اَرف

(َّ ْبح  في راَحتْيَك الوضوُح(، وهي بشرى مستمد  َر بالصُّ
 

 َّة من عوَبش
 
ص ودة املسيح املخل

َّ
ُّ
لم والفساد في األرض؛ ول تنفصل ٰهذه العودة والبشرى عن عودة لينهي الظ

َّ  َّالفلسطيني إلى أرضه املصلوبة على جدار "الغرباء". ويستحضر معجزة الس 
د املسيح ي 

 َّة في قوله: )رب َّحينما مش ى على سطح مياه طبري َّ
يس/ ول أغرق ما أمش ي على البحر كقد 

َّ
 

َّ. (1)في ندى العينين( /إل

َّويتداخل الت َّ َّ ناصُّ  
َّيني بالفضاء الت َّالد   

 ياس ي الحديث في قوله:اريخي القديم واألفق الس 

ْسَحُقني/ 
َ
ْسَحُقني/ َوت

َ
ْسَحُقني/ َوت

َ
ني/ َوت

َ
اريخ  يا َوط ُل الت  واف 

َ
ُمرُّ ق

َ
)َعلى َجَسدي/ ت

َّ ُصد 
َ
ي لْم أ  

 
ن
َ
ْحني/ أل سام 

َ
 َّ ف

تي يَح َعْن الر 
 
مَس/ ال

 
َك الش

َ
ْل ل ْحم 

َ
ْيفي/ َولْم أ َك الص  اك  شب 

حراء  يا  اُر/ في الص  ف 
ُ
ُدني َبنو ُسفيان والك ْعَزل  َمْنفي/ ُيطار 

َ
ي أ  

 
ن إ 

َ
ي/ ف  

ف 
َ
ْت َعلى ك

َ
مات
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ْهفي(.
َ
ْر َعلى ك

ُ
ست

َ
حراء  لْم ت َب الص  ن  َعناك  إ 

َ
ْحني/ ف سام 

َ
ني/ ف

َ
 َّ (1)َوط

 
ل القصيدة وتشك

ا بين ملحقة فرسان قريش للمسلمين بهدف قمع عقيدتهم، وملحقة تناظر َّ

َّ ر والحلم حرَُّّة للفلسطيني في غير مكان بهدف سحق جهود الت َّسات األمني َّاملؤس 

َّبالعودة.

َّ
 

 ائف في قوله:اريخ األصيل، والواقع السياس ي الز َّاعر بين استشراف الت َّويجمع الش

 الت َّ
ُ
ة

َ
اف ْت عر 

َ
َرأ

َ
 َّ)ق

 َّاريخ  َدم 
  الر 

ْت في َمَهب 
َ
لق

َ
/ وأ مل  ا/ َعلى الر  ا ُسداسي  جم 

َ
يح  ي/ َرَسَمْت ن

َّ، فالن َّ(2)اسمي...!(  َّجم السُّ
 
ئيس في الخطاب ل العصب الر َّداس ي أو نجمة داود تمث

َّة واستعماري َّة وسياسي َّا ديني َّهيوني، وتختزل أبعاد َّوراتي الصَُّّالت َّ ما تختزله  ة، وألن 

َّالن َّ فقد  ،ة للمستقبلاريخ واآلفاق الحتمي َّة ل يتصالح مع حركة الت َّسي َّداجمة السُّ

 الن َّرسمت العر َّ
ُ
َّافة  السُّ

َ
َّة على الر َّداسي َّجمة مل الكتابة على الر َّ مل، ومن املعلوم أن 

محى وتزول، فالكتابة على الر َّ
ُ
جمة مل بشرى لزوال ما تختزله الن َّسرعان ما ت

َّ  َّة الر َّة، وفي مقابل رمزي َّداسي َّالسُّ
َّيح رمز َّمل تأتي الر 

 
َّ (3)ورة.ا للث

 ة في شعر سليمان دغشعالمات سيميائي  

َّ  
ا، ويمكن للقارئ أن ا وجداني َّا وعبق َّا دللي َّد حزمة من األلفاظ في شعره نبض َّتجس 

 َّيرصد ٰهذه األلفاظ كعلمات سيميائي َّ
 
 (4)مة في شعره، نحو الد َّللي َّل البؤر الد َّة تشك

 َّوالجسد والفجر والرَُّّ
َّوح والر   

للة، ة منها تختزل عصارة الد َّعلمة سيميائي َّ يح، وكل 

                                                           

تي :سليمان ،دغش- 1 َّ األسوار.األرض هوي 
 
 .47ص ،1171ا عك
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َّ. املاء آخر ديوان في ةأسلوبي َّ دراسة: عمر عتيق،: انظر- 3
 
َّ األسوار، ةمجل
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َّ بطرس رصد) 464 ص ،2005
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َّ 
 
 وتمث

ُ
 ُهنا/ َوَحضاَرة

 
رة يُح عاب  دى/ َوالر   الر 

ُ
َرة ْرُض ذاك 

َ
ل رسالة القصيدة؛ ففي قوله: )َواأل

.)
ْ
ا عابَرة ْيض 

َ
(1)الفولذ  أ

 

 َّ 
 
 َّتشك

 َّ يح رسالة القصيدة؛ إذ ترمزَّل لفظة الر 
ا ولو بعد ائل حتم َّيح للحتلل الز َّالر 

َّ 
 َّحين، فهو كالر 

حدث عاصفة مدم 
ُ
تي ت

 
كن َّيح العابرة ال

ٰ
 َّرة ول

هاية. ول ها تتلش ى في الن 

َّ  َّ يخفى أن 
يح والحضارة حضارة الفولذ رمز للكيان العسكري للحتلل، واشتراك الر 

َّ )عابرة( يدلَُّّ ة بصفة واحدةالفولذي َّ ة للحتلل عابرة كعبور ة الفولذي َّو َّالق على أن 

َّ 
 َّالر 

َّيح. وفي موضع آخر تصو  َّر الد   
 َّيميائي َّللة الس 

يح قمع الحتلل لحلم اإلنسان ة للر 

ذي يتمن َّ
 
ْن ا وادع َّى أن يحيا آمن َّال

َ
ُض أ

ُ
رف

َ
يُح ت ماَءنا/ َوالر  هُر َيْحمُل َدْمَعنا ود  ا في قوله: )الن 

م  َزواُجنا/  َتيْن(.َيت 
َ

راش
َ
ف

َ
َّ (2)ك

 َّ  َّوفي مقابل ما تقد 
 
 َّم تشك

َّا مشبع َّا دللي َّيح أفق َّل الر 
 
ورة واملقاومة حينما يمزج ا بالث

َّ
 

 َّوتي َّورة الص َّاعر بين الصَُّّالش
اخبة في ميدان املواجهة، فتبدو يح واألصوات الص َّة للر 

َّ 
َّ يح صهيل خيل يمأل فضاء األرض، فيهزَُّّالر  وقظ الغافلين في كون املألوف، ويالسُّ

 َّخيل. وتتحو َّمين تحت ظلل الن َّفط واملنع َّصحاري الن َّ
يح من صهيل خيل إلى ل الر 

َّ
 
هيُل َيهزُّ  ى في قوله:"تكبير " تصدح به "املآذن" كما يتجل / كاَن الص  يح  ة  الر 

 
)َعلى حاف

قوُل/ ر ياُح 
َ
يوُل/ َوماذا ت

ُ
ُئ فيَك الخ  

يه 
ُ
ماذا ت

َ
خيَل/ ف ُر فيها الر سوُل؟الن   

ب 
َ
/ َيوَم ُيك ن   (3)املآذ 

َّ  
 َّياق الز َّويربط بين الس 

َّمني للر   
َّيح والعودة إلى الوطن متوس 

 
َّ ل ة لطائر مزي َّللة الر َّبالد 

َّ َّنونو في قوله:السُّ

                                                           

َّ رماد على عاصفة: سليمان دغش،- 1
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) ي  نونو الَوف  شَق السُّ ؤاَدَك ع 
ُ
ْم ف  

 
يُح/ َعل ذا هاَجت  الر  ْيَك إ 

َ
َحْيَك َعل لك (1))َضْع جان 

ٰ
 وكذ

ل روَن ظ  ها العاب  يُّ
َ
قوْل/ أ

َ
نا ما ن

َ
/ َول د  َمر  عائ 

َ
َّفي قوله: )ق

 
لُع  ل

ْ
خ

َ
ما ت نا/ ُرب  ْحلم 

َ
َعلى َرْمل  أ

) مل  ر  الر 
َ
ت
ْ
/ َعلى َدف ها ذاَت َيْوم 

َ
روال يُح س   َّ (2)الر 

َّوالر 
 
 َّورة تقتض ي ثائر َّيح أو الث

م ا يقد 

 َّته، وينتصر به لوطنها يفتدي به قضي َّجسده قربان َّ
لك اقترنت الر 

ٰ
يح بالجسد في ، لذ

َّ  
َّغير موضع من الد   

َّ يوان، وما دام لكل  توثيق الوقائع، وتخليد  ثورة سيرة وتاريخ فإن 

يُح سيَرَتها/  املواقف يرتبطان بأجساد املقاومين، نحو قوله: ُتُب الر 
ْ
ك

َ
)َعلى َجَسدي/ ت

ويل!!
 
صوَل الر حيل  الط

ُ
َّ.(3)(وتعدُّ ف

وح ل ة تختزل دللت اإلرادة والعنفوان، وتكاد دللة الرَُّّسيميائي َّوح علمة والرَُّّ

َّ  
 َّياق الد َّتنفصل عن الس 

َّيح والجسد، فهي جينات دللي َّللي للر 
 
ق منها معظم ة تتخل

َّعالق بينها درجة الت َّقصائده، ويصل الت َّ عزل عنصر منها يفض ي  ماهي والنصهار، إذ إن 

َّ
ُّ
َّك الصَُّّإلى تفك  

 
 َّي َّعرَّورة الش

َّيح ثورة والرَُّّة. وإذا كانت الر   وح إرادة والجسد تضحية فإن 

َّالد َّ
 
ة والوقفات ة تلك املنعطفات الحاد َّورة وبخاص َّم في شعره إضاءة تنير درب الث

تي تتعر َّبابي َّالض َّ
 
م عبق يفتح مسامات اإلرادة ض لها مسيرة املقاومة. ونزيف الد َّة ال

َّ 
َّويبد 

 
َّردَُّّد عتمة الخوف والت عة في ة مع أقوال موز َّللي َّد... وتنسجم ٰهذه العناقيد الد 

َّ 
َّ نحو: (4)يوان،حنايا الد  لُّ )ُهَو الد  ض 

َ
 ل ت

 
ُم بوَصلة /.. َوحدُه الد  رض 

َ
 في األ

ُ
ث

ُ
ُم َيمك

.) م 
طَرة  الد 

َ
ْن ق ْصَدق م 

َ
يَء أ

َ
بيَل/.../ل ش  َّ(5)الس 
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 هللا نصر عايدة األديبة

كنها" محاميد"نصرة  الحقيقي اسمها
ٰ
َّ"هللا نصر"عايدة بـ اشتهرت ول

َّانة الكاتبة والفن َّ ولدت
 
َّأة "عايدة نصر هللا" في مدينة "شكيلي َّالت  

َّ م 
 
ث في الفحم" في املثل

َّ.21/7/2452تاريخ 

 َّ جريدة في ةكصحفي َّ عملت حيث ،دباألَّ مجال في بدايتها كانت
 
 ةالفلسطيني َّحاد" "الت

كن َّ
ٰ
 َّ انتقلت هاول

َّ في سلتدر  َّأ سهاأرَّ مسقط في ةعربي َّ مدارس ةعد   
 عملت حيث ،الفحم م 

 َّ في محاضرة ناآلَّ وهي. ةابتدائي َّ ومدارس نعمت مدرسة في
 
 َّ" بيرلَّ"بيت  ةي َّكل

 في سوتدر 

َّ َّ.مساقات ةعد 

َّأ ذكره الجدير ومن  صتخصَُّّ في حيفا جامعة في بداية درست ،هللا نصر الكاتبة ن 

َّ وتاريخ العربي"األدب   :عارة وادي منانات "فن َّ موضوع طرحت ثم َّ ومن ،"الفن 

"َّ َّ مسارهن   
َّ كانعكاس يالفن  َّ لنظرتهن 

 
 َّالذ

 
َّ في"  ةوالجتماعي َّ ةي َّات

 
َّ قبالل

 
في  جهتوات َّ ،انيالث

َّ َّداء".ة وفنون األَّسرائيلي َّة اإلَّة الفلسطيني َّأمثيل لجسد املرَّ"الت َّ إلىكتوراة رسالة الدُّ

 من قَّفوَُّّالت َّ"جائزة  هاهمَُّّأ الجوائز من العديد على" هللا نصر"عايدة  ديبةاألَّ حازت

َّبيب".أ تل جامعة

 َّ كتبت
َّالعديد من القصص والر 

 
 ،لغات مختلفة إلىفات عديدة وايات وترجمت لها مؤل

َّة "عزيزي من وراء البحار".ة مثل مسرحي َّة والعبري َّملاني َّاأل ،ةنجليزي َّمنها اإلَّ

 :الكاتبة إصدارات أهم  

َّ للكاتبة َّ ةعد 
 
َّ في فاتمؤل َّنواع أة عد َّ ومن مختلفة مجالت ةعد 

 :قصيرة ةقصصي   مجوعات

َّ.6115صدرته عام أاملقاهي وقد  نينأ-

َّ.الظل في هللا خلق-
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 :اتمسرحي  

ل َّ تحت -  
 
َّ.الظ

َّ.املسابح سبحات -

َّ.البحار وراء من عزيزيَّ -

 :ةشعري   مجموعات

َّ.6119صدرتها عام أوقد  .يقاعإبل  ترنيمات -

تية تشمل القصائد وهي مجموعة شعري َّ .فر من الحريقأاسمحوا لي سوف  - 
 
كانت  ال

َّرَّتنش َّحف واملها في الصُّ
 

َّة املختلفة.ت العربي َّجل

 :ذكرها من بد   ال وإصدارات

َّعنق وصحن كوشري.  ربطة -

َّ من ألوان- َّ.الحب 

َّ.زجاجة عنق في-

ار عتبة على- َّ.الد 

َّ.األسئلة ليل يهتك رجل-

ائرة- َّ.الد 

وداء الجارزة- َّ.الس 

رات من-  
 
َّ.سجين مذك

َّ.أحمد حزنَّ-

َّ. فسوة-
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 :بداعاتهاإ في ساسيةاأل  املحاور 

 فيها يلمس ،هللا نصر عايدة( ولوحات)كتابات  بداعاتإ ويرىَّ أيقرَّ من كلَُّّ

َّب هاإن َّ فحسب، ومرح سليط بلسان تكتب ل فهي ،ناقضاتالت َّ  
َّٰهذه الص 

 
ب فات تتغل

ا على املصاعب العديدة العبثي َّ تي تواجهها كل يوم.أيض 
 
َّفمث ة ال

 
 هللا نصر عايدة ل

َّ 
كن َّ املضطهدة ةأاملرَّ كتابتها في رَّتصو 

ٰ
لك؟جل فيها.... كيف ل نلمس قساوة الر َّ ناول

ٰ
َّذ

 هللا نصر عايدة كتابات في املرأة

َّ  َّ مليء هللا نصر ايدةع عالم ان 
 
 َّ في كان نإ ساءبالن

لك ،خواتهاأ ،حاراتها ،هاحي 
ٰ
في  وكذ

َّ ،عمار ومن مختلف املناطقمختلف األَّا نساء من فهي تقابل يومي َّ ،عملها من  فمنهن 

َّ َّ تحكي لها قصصها ومنهن   َّ ،من يرمزن لها بقصصهن 
 
ر لتقوم هي بمزج ما تسمعه وتفك

َّبداعات الجميلة. وينتج لنا القصص واإلَّ ،افيه لتمزجه مع َّ

 َّ ،املرأة في قصصها بسبب عدم وعيها ملا يدور حولها تعانياألحيان  فمعظم
 
خاذها وات

دة لنفسهاا ل يلئمها، وأحيان َّر َّقرا عن طريق كبت رغباتها  ،ا تكون هي)املرأة( مضطه 

كن ما يختلف نتيجة الت َّ
ٰ
 َّن َّأكتابات عايدة نصر هللا  فيقنين الجتماعي. ل

ر ها ل تصو 

ى قد يكون في موقف من قسوة الر َّ َّأجل بشكل حاقد، وحت   
َّ ،املواقف قسوة شد 

 
 إل

َّ
 
َّة إنساني َّع بجمالي َّيتمت َّ ويظلَُّّ ،قسوته نها تعجز عن تصويرَّأ ى وهو يمتصُّ  َّ ة، وحت 

يق الر 

َّ
 
ما كان أقس ى وصف ا تجعل القارئ يكرهه، ورب َّمن بطلة القصص ل تجد أوصاف

َّللر َّ لكجل في قصة "شهقة املوت الس 
ٰ
كن مع ذ

ٰ
َّ ،ريري" ول ة تتضامن بطلة القص َّ فإن 

 َّجل "ذو الفم الفاغر" في لحظمع وجع الر َّ
َّر فيها عن أمله. ة يعب 

 هللا نصر عايدة كتابات في جلالر  

لك في الكتابات. وكما تقول ويتكر َّ ،جل في معظم القصص رجل حلمالر َّ يظهر
ٰ
ر ذ

َّإالكاتبة " يت مع أب غير عادي. إلى تعود تربيتي. فأنا ترب َّ تعودجل الجميلة صورة الر َّ ن 
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َّكان أبي جمي
 
َّشك ل

 
 َّا ما حا، جامع َّورو َّ ل

 
ا يتعامل بشكل ين والحزم، دبلوماسي َّبين الل

َّنابع من ثقافة إنساني َّ
 

 َّ ة واسعة. استطاع أن يبث
 
 َّاألمان والث

ب قة داخلنا، ولم يخي 

أملنا ولم يتجاهل طموحاتنا ول نظراتنا. كان يكفي أن ينظر في عيني ليفهم ما أريد، 

َّ.ة"في صورة سلبي َّ جلل يمكنك أن ترى الر َّ ،ى مع أب صديق وأخفأن تترب َّ

ا َّ وأيض  َّأمن ذكر  ل بد   َّأبدعت في كتابتها عن أالكاتبة  ن 
، 91ة لفلسطين ال ي َّزمة الحر 

َّاإلَّ ٰهذها نلمس في يض َّأوَّ فقامت عايدة نصرهللا بتضمين  ،لم"بداعات "بناء الس 

ي الكاتب اليهودي اإلسرائيل معروايتها "عزيزي من وراء البحار" أجزاء من معايشاتها 

َّ ،إيتغار كيريت
 

َّوالش َّ ،ان زقطان من رام هللااعر الفلسطيني غس  ولي في البرنامج الد 

َّ قيم في الوليات املتحدة. في تلك الفترة: "كان من رأيي أن 
ُ
ذي أ

 
ٰهذه الخبرة ل  للكتاب ال

َّ َّ بد  ذي حدث هناك على من إخبار العالم بٰهذا الت َّ من تسجيلها وحفظها. ل بد 
 
عايش ال

َّ 
َّ.غير"طاق الص َّالن 

تي املدرسة
 
َّليها الكاتبةإتنتمي  ال

 َّأ إلىلت الكاتبة أس عندما
َّمدرسة تنتمي كتاباتك؟!!! ي 

َّ تكن لم جابةإ جابتنيأ
 
َّ:فقالت عةمتوق

َّتقنين الكتابة في مدارس" نا ضد  أ"

ذيفاملوضوع هو  ،نه ل يوجد ش يء اسمه مدرسةإ يهاأفبرَّ
 
فبكتابتها  ،هءيفرض انتما ال

َّ وٰهذا ،ةمزي َّر َّال نجد قد وع من القصص الن َّ ٰهذاا )فما نلمسه في القصص القصيرة جد 

َّ  ،اة نفسها فرض َّمزي َّالر َّ تفرضوع الن َّ ٰهذاففي  ،سطرأطرين والعشرة يتراوح بين الس 

لكوك
ٰ
ن أوقد تنتج بشكل رمزي دون  ،ا بكتابة مشاعرهحيان َّأن يقوم أمكن للكاتب ي ذ

َّيقصد.

َّ ،دبيساس املؤثر في مذهب الحداثة الفكري واألَّاألَّ ة تعدَُّّمزي َّفالر َّ 
 
َّوتتمث  

راع ل في الص 

ذيالجتماعي 
 
َّالقصص القصيرة. ٰهذهتذكره في عديد من  ال
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تيفي عديد من القصص  ،الواقع والخيال بين تمزج هان َّأ بداعاتهاإ في نرىَّ ايض َّأوَّ
 
 ال

َّ .العشر صفحات إلىفحتين تتراوح بين الص َّ

َّ وفي  
َّ الفن 

 
َّ على يعتمد فهو شكيليالت

 
َّ  .واقعي الل

  هي لكتاباتي ةساسي  األ "املدرسة 
 
 .نصر هللا "ةالحياتي   جاربالت

 أت بمن
 
 ؟هللا نصر عايدة رتث

لتها أت به الكاتبة عندما سأما بد ٰهذا ،"ةمعيشي   تجارب من ةحياتي   تجارب نتاجنا أ"

َّأبمن ت
 
َّرت.ث

ت العديد من الكتب املوجودة في أقرَّ ،منذ صغرها قارئة ،عايد نصر هللا فالكاتبة

ذي ،مكتبة والدها
 
َّؤَّت العديد من املأفهي قرَّ ،هبلطاملا افتخرت  ال

 
فات للعديد من ل

َّأها تن َّأ فترىَّ ،ابالكت َّ
 
 املغاربة ابالكت َّ ،اب منهمرت وبشكل غير مباشر بعديد من الكت َّث

َّ ،كاتب مغربي وهو بوزفور  حمدأ" مثل (العربي)املغرب  ة اد القص َّيعتبر من أبرز رو 

َّ.القصيرة الحديثة"

لكوك 
ٰ
َّأنها تأترى  ذ

 
 نطونيأ" ومادو أ جورججانب مثل أاب رت من عدة كت َّث

  ،تشيخوف"

لك
ٰ
 ."بيتشر"هاربيت و"ليو تولستوي"  وكذ

َّأ وترىَّ َّ"كوخ  ن   
َّأ قد" بيتشر هاربيت" بداعإ"وهو  توم العم 

 
 تفكيرها طريقة على رث

َّ.مباشر غير بشكل

َّأ ترىَّ هان َّأ ايض َّأ ذكرت وقد   ن 
 
َّأقد  ا ميناحن

 
َّ .ار فيها كثير َّث

َّ؟تامر ازكري  تها مع قص َّ وما

َّإ لها يقولونَّ كانوا ما اكثير َّ هن َّإ الكاتبة تقولَّ َّإ ،تامر ازكري َّ سلوبأ يشبه سلوبهاأ ن 
 

 ل

َّأ تعرفه تكن لم بداية هان َّأ  الشبه وجهأ عن وتبحث له أتقرَّ اجعله قدمر األَّ وٰهذا ،ابد 

َّ.وبينه بينها
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 :املصادر

َّ.األديبة مع ةهاتفي َّ محادثة. 2
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  حيمالر   عبد األديب
 

 يوسف يخالش

 عروق منصور  ةشوقي  

 :حياته

َّ ولد
 

يخ يوسف في اعر عبد الر َّالش
 

َّ 3/4/2491حيم الش
 
 َّفي قرية الط
َّي 

 
ث، بة في املثل

حيث لم يكن قانون ثابت لتطبيق  ،ة وهو ابن سبع سنواتدخل املدرسة البتدائي َّ

َّسابقة من الص َّة لزامي ولم تكن مراحل تعليمي َّعليم اإلالت َّ  
 

طفال ل كرياض األَّو َّاألَّ ف

َّ.والحضانات

َّ انجاح َّ األولى املراحل منذ ةالبتدائي َّ املدرسة في ظهرأ
 ةخاص َّ املدرس ي نشاطه في ابارز 

َّ في
ُّ
َّ.ةالعربي َّ غةالل

َّعندما كان في الص َّ 2451سنة  في  
 

ذيبمحنة مرض والده  الخامس البتدائي مر َّ ف
 
 ال

َّ  
 
ذياملحنة بعد وفاة والده  ٰهذهت استمر َّ .في املسجدا ن َّكان يعمل مؤذ

 
ترك وراءه  ال

َّأفعانت  ،وجدة ام َّأخمسة أبناء وابنة وَّ
ُّ
تيعبة روف الص َّسرته من الظ

 
كان يحيطها  ال

ا الحتلل والحكم العسكري،  كنأيض 
ٰ
لكرغم  ل

ٰ
َّق ونجح. تفو َّ ذ

المتحان كان يحصل على  ٰهذااجح في نجح بالمتحان الحكومي )والن َّ 2459 سنة

َّ 
َّة تساوي نصف القسط الت َّي َّمنحة ماد 

 
َّعليمي الث َّالت َّ انوي ألن 

 
انوي لم يكن عليم الث

َّ.ا آنذاك(لزامي َّإ

َّأ قض ى
 
ىانوي ربع سنوات في التعليم الث الفترة مجزرة  ٰهذهوشهد في  2421سنة  حت 

َّ.كفر قاسم

 َّ التحق
 
ة بواسطة وهنا بدأ محاولته األدبي َّ 2421مين في مدينة يافا سنة بدار املعل

َّ ،ة تعكس فكره وثقافتهنشائي َّإكتابة مواضيع  خوان إدبية باسم )أة س جمعي َّثم أس 

َّ ثم َّ ،ةة ونقدي َّة بإعداد مقالت اجتماعي َّوقد شاركت الجمعي َّ ،فا(الص َّ
 
س لجنة ترأ
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َّ
ُّ
 َّالط

 
َّلب في دار املعل

 
عطاها اسم أة األولى وَّمين وقام في تلك الفترة بتأسيس املجل

َّ. "دارنا"

 َّ عمل
ا في قرية كفر مندا عام مدر  يافا ومن  إلىفريديس ومنها ال إلىانتقل  ثم َّ 2426س 

َّ إلى ثم َّ
 
 َّقريته الط
َّ ة ثم َّدريس في املدرسة البتدائي َّحيث قام بالت َّ ،بةي 

 
َّة. انوي َّاملدرسة الث

َّ التحق
 

 َّالش
 
بجامعة "تل أبيب" وحصل على شهادة بكالوريس  ة "بيت بيرل" ثم َّي َّاعر بكل

َّ
ُّ
َّاريخ العام. ة وموضوع الت َّغة العربي َّفي موضوعي الل

َّ اهتم َّ  
َّ باملناهج وتوفير املواد 

ُّ
َّللط
 

َّل
 
صوص للفهم واملتعة، سهيل وتقريب النَُّّب وحاول الت

ا في شرح النَُّّ "ل "الكافيأصدر كتابه األو َّ 2415في عام  ملنهج صوص املختارة طبق 

 ٰهذاناملعارف في األدب العربي القديم، وبعدها بعام أصدر الجزء الثاني منه، 

َّالكتابان هما من املراجع املهم َّ
 

َّة لطل
 
ستعداد لمتحانات سرائيل للَّإة في انوي َّب الث

َّالبجروت. 

َّ)الكافي الجديد واملرجع املفيد(.  6123عام  أصدرَّ

وكتب العديد من القصص القصيرة نشرت  ةبدأت محاولته القصصي َّ 2441سنة  في

َّ
 

 َّفي مجل
 
 َّت املواكب والل

 
َّ.حادقاء والت

تية في صحيفة بانوراما دبي َّاوية األَّالز َّ رَّحر َّ
 
َّ ال

 
 َّتصدر في مدينة الط
بة سنوات طويلة. ي 

َّ 2411ق سنة حق َّ  
 

َّأكتور مراد ميخائيل ة الكاملة للدَُّّعري َّاألعمال الش لي" كما وأمو "الس 

َّ يعرف،
 

 َّوقد طلبت زوجة الش
َّاعر املرب 

 
حيم اعر عبد الر َّية شومليت ميخائيل من الش

َّ
 

ه كان على صلة وثيقة ألن َّ ،اعر مراد ميخائيل بعد وفاتهتحقيق ديوان زوجها الش

َّ
 

َّ.وشعره اعرومعرفة عميقة بالش

َّ.ات عرق"ل "حب َّديوانه األو َّ 2441عام  أصدرَّ

َّكما حصل على جائزة الت َّ 2414بداع سنة على جائزة اإلَّ حصل  
لمي في عايش الس 

َّ َّنة من رئيس الحكومة. نفس الس 
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َّ اهتم َّ
 

َّاعر عبد الر َّالش
 

جهده وخبرته لتنمية املواهب  ه جل َّة ووج َّاب َّحيم بالبراعم الش

َّاألدبي َّ  
 

ة وخاطرة في كتب ترقى صدار كتاباتها من شعر وقص َّإة وتوجيهها وَّعري َّة والش

َّدباء الكبار. ملستوى األَّ

 
 
يخ يوسف فض في شعر عبد الر  والر   دمر  الت

 
 حيم الش

َّإ ا وغامض َّو مصطلح َّأا ا مبهم َّالحياة ليست تعبير َّ ن  َّا غريب 
 

برز ما أ ولعل َّ ،اعرا للش

ذياملجتمع  ٰهذاص فيه الحياة عنده تتشخ َّ
 
 َّ ال

ا قيمه ي َّيعيش فيه ويتعامل معه متلق 

َّالوجداني َّبرزها القيم أالعديدة، وَّ
 
َّوقي َّة والذ َّلوكي َّة والسُّ

 
اعر مع ة، ومن هنا علقة الش

تي وهية زلي َّأمجتمعه علقة 
 
َّ ال  

ذير لنا الكثير من الغموض تفس 
 
عماقه، أيثور في  ال

ا تتعر َّ َّ ضوأحيان  ا فيه الس  ة لبي َّالعلقة للنفصام واللتحام ويكون مردودها أيض 

َّيجابي َّواإلَّ  
َّا يتمت َّم ٰهذار ة، يفس 

 
َّ.صالة والعطاءاعر من درجات الخصوبة واألَّع به الش

َّ وقد
 

َّمام القيم الوجداني َّأاعر نفسه يجد الش
 
ا معها، ة متناقض َّة والجتماعي َّوقي َّة والذ

َّ ة، ة الستسلمي َّالخروج عن الحالة العادي َّ إلىفض الر َّ يرفضها، يثور عليها ويصل حدُّ

َّ أوهنا تبد  
َّعماقه وفي كلماته، محاوَّأة في الحقيقي َّراع رحلة الص 

 
 ٰهذهعادة تشكيل إ ل

تيورة مجتمعه بالصَُّّ إلىخرى أة القيم املرفوضة وبنائها من جديد وتوصيلها مر َّ
 
 ال

ىعليها  يقترحها ويصرَُّّ َّ حت  َّ تطمئن 
 
َّأما كانت درجة نفسه، وكل

 
ره عالية اعر وتوتَُّّصالة الش

َّ
 
َّكل  

ا، وَّما كان الص  َّنمكنأذا كانت حركة املجتمع بطيئة إراع عالي 
ٰ
ن نفهم أك لا عند ذ

َّاستمراري َّ  
َّأر في وتَُّّراع والت َّة الص 

 
َّاعر. عماق الش

َّ زَّيتمي َّ  
 

َّعر الفلسطيني بنبض الر َّالش
 
شاؤم وخلق فسحات فض وعدم النجرار وراء الت

َّإواسعة من األمل، وَّ  
 

عر الفلسطيني قد سقطت في مستنقعات ذا كانت بدايات الش

َّ
ُّ
َّياع والن َّط والحيرة نتيجة الوجع والغتراب واملعاناة والض َّخبَُّّهول والت َّالذ

ُّ
جوء، كبة والل

َّإف َّ د على الواقع البائس كان هو الحلَُّّمرَُّّشعر الت َّ ن 
 
 َّوالط

املواجهة  إلىي ريق املؤد 

َّ  
ذيمن ي لعنات وضربات الز َّوتحد 

 
َّ لقى بهم في ذاكرة البعد والغياب والحنين.أ ال
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 َّ وقوانين املجتمع نواميس على الخروجد مرَُّّ)الت َّ كان ذاإ
 العتراف وعدم العام ظامالن 

 َّ بسلطان
َّ (2)(سلطة أي  َّ فإن 

ُّ
ة ة اجتماعي َّة وهوي َّد كقيمة أخلقي َّمرَُّّعراء حملوا الت َّالش

َّ 
َّلكي تترعرع الحركة ويمه  خيوط  د يحلَُّّمرَُّّالت َّ دون بواسطتها لتغيير مجتمعهم، ألن 

َّ
 
َّالن تيد رقعة العناصر سيج وتتبد 

 
ا لرحيل تعيق تطوَُّّ ال ر املجتمعات وتضع حدود 

َّ
ُّ

فرض زمن القول الحقيقي كي ل تبقى الحياة  إلىدهم عراء يسعون بتمرَُّّاألحلم، الش

َّناقضات والقلق وعناء العيش. د ومضة، ملعة تسترسل بهدوء في ليل الفوض ى والت َّمجر َّ

َّ
 

َّحيم اعبد الر َّ اعرَّالش
 

ىفض د والر َّمرَُّّيخ يوسف دخل قلعة الت َّلش  إلىد مرَُّّوصل الت َّ حت 

َّ  
َّ وضع عنقه على حد  َّ –يف الس 

 
ذيالبلد  ٰهذهل في اعر األو َّالش

 
َُّهَّ ال  

ذ لم إ -د بالقتل د 

ذينيكتف 
 
َّ إلىبل هبطوا به  ،هاجموه بالكلمات والعبارات املسيئة ال م كي بئر الد 

َّ
 
تي)ل أعترف( القصيدة  صرخه صوا منه ألن َّيتخل

 
وابع والجدل العنيف، ثارت الز َّأ ال

َّ وقد استغل َّ  
قذف بيت  إلىيني وبلغ الحمق ببعضهم بعض املوتورين القاموس الد 

َّ
 

َّ إلىاعر بسبع زجاجات حارقة، وقد ترجمت القصيدة الش ت بها ة لغات واهتم َّعد 

مجتمع لم  إلىل أعترف( تشير وبعة، وبقيت قصيدة )هدأت الز َّ علم ثم َّوسائل اإلَّ

 َّل الكلمة الص َّيتحم َّ
ن أراد أذا إالعالم  دة فقط، بل مجتمع يستطيع هز َّريحة املتمر 

ا  َّ.يجابيد اإلَّمرَُّّن يكسو لغة خطابه لغة الت َّأينهض من قوقعة عجزه ويستطيع أيض 

َّ هماتَُّّ
 

َّاعر عبد الر َّالش
 

 َّيخ يوسف بأن َّحيم الش
ا سلبي َّه كان متمر  كنا، د 

ٰ
َّ ل  

 
ة عري َّثورته الش

َّ
 
َّلم تفسح املجال لل طور معرفة حقيقة صدى كلماته، بل ذين يقرأون ما بين السُّ

َّفوا وسلكوا طرق العنف وقاموا بتبرير تصرَُّّتصر َّ َّ فاتهم بأن 
 

َّالش ى على حدود اعر تعد 

َّ 
َّين. الد 

 َّ لَّ"
َّأبي ل دي الن َّأعترف/ يا سي 

 
َّعترف/ ولو عل  َّ ور/متني جميع السُّ

 
و أة ي َّمك

َّأة.../ ل أعترف/ مدني َّ  َّ ن 
ىر ما بقوم هللا ل يغي  ../ ل أعترف.../ أنت حت 

َّ  
نت املسؤول/ عن رعونتي ألحادي/ إش يء/ عن جهلي وَّ املسؤول عن كل 
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َّأن أريد أنت املسؤول/ عن حمقي وعلمي/ ول أوطيش ي/ 
 
م الصلة/ ول تعل

َّ "خلقاألَّتعلم كتاب أن أريد أقراءة الفاتحة/ ول 

َّ وقد
 

َّاعر عبد الر َّحاول الش
 

 َّحيم الش
ذينمام أفاع عن نفسه يخ يوسف الد 

 
هاجموه  ال

 َّلحاد خاص َّهموه باإلوات َّ
َّأين وقد كتب )الحقيقة ة رجال الد  القصيدة دعوة واضحة  ن 

َّ ولعل َّ ،وكانت بأسلوب رمزيَّ ،ملحاربة الفساد والنحراف هشة ما يثير الستغراب والد 

َّأا مع َّ ذينا أني ن َّأاس فهموا من صيغة الحوار الداخلي بعض الن َّ ن 
 
علن عن عدم أ ال

َّ( 6)العتراف باإلصلح والفضيلة 

َّ لغة  
 

َّالش
 

ة النتصار، عفوي َّ إلىبواب املتاهات حين يشير أمام أاعر تتركنا عر عند الش

 َّ –املقتدراصر املنتصر واملاجد الن َّ –ة اريخي َّه يخلق من ذاكرته الت َّن َّإ
 
ا لكي يؤك

 
د عامل

َّ د على ما كان وما سيكون.ه يرفض ويتمر َّأن َّ

:/ أقولَّ ما اسمعوا/  املقتدر املاجد باسم اقرأ/  املنتصر اصرالن َّ باسم اقرأ

َّإ/ سيكونَّ كان وما/ يكونَّ لن كان ما
 

َّإوَّ/ اآلمال تنصره فقد تنصروه ل
 

 ل

َّ(3) طفالاألَّ تنصره فقد تنصروه

 َّ -الحاجز  –ة قصيدة "محسوم" يقرأ الواقع الحتللي ويقتنص فاصلة زمني َّ في
 
ز ويرك

َّعلى املعاناة الفلسطيني َّ  
ذي ة في مقابل مرايا املحتل 

 
 –قف  –شارة والقرار بيده اإلَّ ال

َّ
 
َّوفي ذات الل

 
ذيهيوني رشيفات الغرور الصَُّّأحيم اعر عبد الر َّحظة يفتح الش

 
يشعر  ال

َّ –ة اريخ وتصبح لغة القو َّنسان العادي والت َّد على اإلمرَُّّفيه بالت َّ
ُّ
 -سور نحن أكباد الن

َّ َّ ،ائدةهي الس   
َّوهنا يحد 

 
ا هوي َّأاعر د الش نحن عرق لمع، نحن عقل، نحن  -ة اآلخر يض 

َّ عبقر..

َّ البهائم تحيا كما عش/ للعبورَّ جواز ل هناك، اجلس هنا قف"  تحت وارتم 

 نحن آخر ش يء نحن/ العصورَّ عمق من رضاألَّ خبايا من قمنا نحن/ القبورَّ

َّ أكباد
ُّ
َّ(9) "عبقر نحن عقل، نحن لمع، عرقَّ نحن/ سورَّالن
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َّأنا قوي وَّأقصيدة ) في
 
ى نت قوي( يحاول جمع صور املقارنة بينه وبين اآلخر و يتجل

تيناقضات فات وتحديد خطوط الت َّصرَُّّة الت َّبجدي َّأد حين يحمل مرَُّّفض والت َّالر َّ
 
 ال

َّتستوعب الواقع وتض يء الصَُّّ  
 

َّعري َّورة الش  
 
ته في البناء ص انتصار قو َّة حين يلخ

َّن َّأوالخلود ويكفي 
 

َّمس. ه يحمل كبرياء الش

َّ بهجة تيقو َّ في"
 

َّ يقبع تكقو َّ وفي/ وكبرياؤها مسالش
 
 تيقو َّ في/ البهيم يلالل

 جوهر تيقو َّ في/ والجحود الهدم معاولَّ تكقو َّ وفي/ والخلود البناء بيارقَّ

َّ  
 غائرالص َّ بين انوشت َّ/ والخصام الفسق طرائق تكقو َّ وفي/ والوئام الحب 

َّ(5) "والعظام

َّ
 

تكريم زملئه  إلىة من رثاء ألصدقائه كتب القصائد في املناسبات الجتماعي َّ اعرَّالش

كنولده أقصائد الوفاء لزوجته وَّ إلى
ٰ
َّ ل

 
 َّبقيت مدينته "الط
َّي 

 
 َّبة في املثل

ز ث" لها الحي 

دبي هو قراءة من موقع ذا كان العمل األَّإوَّ ،فسوح والن َّوالهامش في معركة الرَُّّ

عتبر تديب على قول ما يجول في نفسه فإن قدرة األَّ ،املواجهة مع الواقع الجتماعي

َّعبير والجرأة في الن َّلحاح على شكل الت َّا في حضور اإلصراع َّ
 

اعر يحمل قد، وهنا الش

َّ
 

ذيبدهللا زريقة اعر املغربي عقول الش
 
َّ ٰهذا"يقول  ال

ُّ
ذينعراء زمن الش

 
يسبكون  ال

 َّسعصابهم أ
ا للد 

 
ا وسيوف

 
َّبك

 
َّ. "فتينفاع عن حقوق تحريك الش

َّ
 

َّ –ة في قصيدته حيم ينتقد بشد َّعبد الر َّ اعرَّالش
 
 َّالط
ذين ٰهؤلء -بة ي 

 
 إلىلون يتحو َّ ال

َّ –قوياء أ
 
 َّعناتر في بلدهم الط
بينما هم  ،البعض في داخلها ينهشون بعضهم –بة ي 

ة عن واقعنا مطي َّورة الن َّالصَُّّ ٰهذهنه يرفض إقوياء خارجها، مام األأمجرد فئران 

ذين -جمع عنتر  -العناتر ٰهؤلءاملأزوم ب
 
 ،يصولون ويجولون في مجتمعنا العربي ال

َّ
 

َّ نقياء.هم في بلد األَّن َّأهم يعتقدون اعر رافض لوجودهم ويسخر منهم ألن َّالش

ا عنترنا يصبح ملاذا"  بلد في/ لحمه الواحد ينهش ملاذا/ قوياءاأل بلد في فار 

َّ بلد في/ األنقياء َّ لسلطان الكبرىَّ عوةالد  َّ (2)."ماءالس 
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ذين ٰهؤلءواطؤ ويصف ذبذب والت َّمن العمالة لآلخر ويسخر من الت َّ يسخرَّ
 
يسقطون  ال

 َّ هم يبيعون كل َّفي بئر الخيانة بأن َّ
ش يء من أجل الوصول  ش يء وعلى استعداد لعمل أي 

 َّ إلى
َّه يتمر َّن َّإض ى واملنصب، املال والر  تيللم املمدودة د على الس 

 
بواسطتها يكون  ال

َّ لف بعين الحسود يقول على لسان أحد العملء:أالغاية، في قصيدة  إلىالوصول 

 َّ سأركب/ شمم في يقولَّ"
 
 َّأ/ والكلب ئابالذ

 َّ البغال لقب 
 بلغأوَّ/ عالوالن 

َّ التيصأ عمالتي/ القمم
 
َّ (7) "هوددور والنَُّّالصَُّّ إلىمي املمدود/ وسل

كن تنتهي ل الواقع ورفض دمرَُّّالت َّ صرخات
ٰ
هناك علمات استفهام بين القول  ول

َّ  
 

َّعري وبين عملية الت َّالش  
تيور فتيش عن منافذ تملك وتبرز الصَُّّي املشحونة بالت َّحد 

 
 ال

َّ
 
 َّبسخونة وحرارة الت َّى تتغط

َّحد 
 
َّن َّإد )ي، والكاتب الجاحظ أك  

 
عر صناعة وضرب ما الش

َّ
 
َّسيج وجنس من الت َّمن الن

 
 َّصوير( وها هو الش

فض بطريقة الجذع ر الر َّاعر يصو 

َّ  
 
َّحاء في قصيدة )الر َّوالل

 
َّ لث(ايات الث

"َّ َّ ألن   
 
 عميق الجذر نوألَّعماق/ األَّ إلىحاء باق في الجذع/ واملاء ينساب الل

َّ( 1) "تندثر ل الجذر في وحفالرَُّّ/ عميق

َّ حضارة  
 

 َّ حضارة هي عرالش
كن ةي َّالحر 

ٰ
 َّ ول

َّإمفهوم؟  بأي  َّ ن   
تييغ اختلف الص 

 
نفهم  ال

َّأخللها  هداف اختلف في املفاهيم واألَّ لىعدليل  اهن َّإة ليست مسألة عابرة قضي َّ ي 

َّ ٰهذهميزان حساس ملعرفة قيمة  اهن َّأأي   
 َّ ،و تلكأيغة الص 

َّي َّوألن مشكلة الحر   
 

ة عري َّة الش

الي مان واملكان وتتبلور بالت َّد من ظروف الز َّظري املجر َّتطرح عادة في سياق البحث الن َّ

َّأة طرفاها مع في صيغة مفهومي َّ َّ (4) و ضد 

َّ
 

َّعبد الر َّ اعرَّوالش
 

 َّحيم الش
َّيخ يوسف يلب   

 
َّعر الجتماعي َّي وظيفة الش  

ة ياسي َّة والس 

َّوالحياتي َّ  
 َّ ة بكل 

لكثاء جزء من معناها وواقعها ويكون الر 
ٰ
َّ ذ  

ه ن َّإالجميل،  الواجب لرد 

َّ 
 َّل يزيد في فوض ى الر 

د قوالب الحزن املعصور في قلوب الجماهير حين ثاء بل يحد 

َّ
 

َّن َّإعب، يربط رثاء فرد في نهضة الش
 

د على اد، يتمر َّاعر والقائد توفيق زي َّه يرثي الش
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َّفكرة   َّ املوت ألن 
 
َّاملوت بالن

 
 َّسبة للش

ثاء وفر. لوعة الفقدان بل ثوب اعر ليس ثوب الر 

َّ.ةالفخر والعز َّ

ا وطانهاأ/ تهاعز َّ نحو ترنو الجماهير تحيا"  يا/ الحقب على تبقى قدس 

اأ صاحبي اطمض جئت ما بد  ا جئت بل/ رب   جئت ما/ األرب بالفارس مفتخر 

َّ (21) "القشب ةالعز َّ ثوب رفعأ جئت بل/ لوعته القلب في لو أرثيك

 ليس وإلى، من حركة ترابط ةفاعلي َّ هإن َّ علقة، هو الكلم.. تكتب العيد يمنى اقدةالن َّ

َّ( 22) املجتمع في مولود هو بل ةفردي َّ نزعة أساسه في الكلم

د عن تمرَُّّ وح وتنجلية تنكأ جروح الرَُّّة في حالة املعاناة الفلسطيني َّلي َّأمَُّّالت َّ جربةوالت َّ

هوض ورفض الستسلم، ة والنَُّّل يتجزأ من القو َّ اعلى الوضع، ويكون الكلم جزء َّ

َّ 
َّوابي بر والر َّث باألرض والص َّيكون الكلم في صورة القسم املتشب 

 ،ةبالعربي َّ الحاجز معناها ةعبري َّ كلمة واملحسوم( املحسوم)خيمة  قصيدة في

 وحشر والنتظار واملعاناة نكيلالت َّ بروز مكان هو بل ،العادي الحاجز ليس واملحسوم

َّأ يشعر حيث ،الستخفاف عمرب َّ في الفرد  تحت وذابت تلشت قد ةنساني َّاإل قيمته ن 

لك العسكري، الوضع مع املتواطئة الجنود وابتسامات واملفاتيح القضبان
ٰ
َّ لذ

 
اعر الش

َّى ويتنب َّيرفض ويتحد َّ َّ أ أن 
 
َّخيمة القهر كما أسماها ستهوي رغم أنف الظ  املين، ألن 

َّ
ُّ
َّلم ل يدوم.. الظ

َّ نفأ رغم ستهويَّ القهر خيمة"
 
 جيوب في اطر َّ مناألَّ يعيش لن/ املينالظ

 رضناأ في ناوالدَُّّ/ مكين شعب عرىَّ في تغدو سوف نحيا سوف/ الغاشمين

َّ راية/ ودين عهد صبرنا في  
َّ (26) ".تنشر الخضر وابيالر َّ في ستبقى الحب 

َّ ما
 

َّاعر يرفض ويتمر َّزال الش
ُّ
َّلم ويتوع َّد على الظ

 
َّالم، لغة الت َّد الظ  

ي تتشابك مع حد 

َّ
 
ذيوري املضمون الث

 
َّة. ا هو وثيقة شعري َّة لألجيال أكثر مم َّهو وثيقة تاريخي َّ ال
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َّارخ مهالص َّ هايَُّّ"أ
 
حمل في صدري جمال أنا أ/ فهَّْنت صوت العنصري َّأ ل

نا عمر أنا قلب النشامى وَّأ/ وَّهَّْ/ وبدمي في عروقي يرسم املجد هوي َّهَّْبقري َّالع

َّ. "ا كل ظلم يقهرنا الهاتف دوم َّأ/ وَّهَّْالبري َّ

َّ الخيط َّاخلي لعالم الن َّالد   
َّ ص   

 
َّالش

 
َّاعر عبد الر َّعري عند الش

 
َّأر حيم ل يتعث  و ينقطع ألن 

َّ :العنوان يقفز من عالم ينهض ويقول بحزم في قصيدة )كذا أنا يا أنا(

/ يخش ى مان َّإ الغباء جهل ولو../ لكان قومي شاء ولو/ األوائل قال ما قولَّ"أ

َّ (23) "الخلود صوت/ الوفاء لحن ةتم َّالت َّ ستبقى

َّ وفي  
َّالص  ا يتمر َّ ،لغاء، الحق والنكسارائم بين فضاءين هما الوجود واإلراع الد  د دائم 

َّ
 

َّة القادرة على تربية األمل ولو طال الز َّاعر ويفرض معادلة القو َّالش
 

اعر من، الش

َّبرة الخطابي َّيستعمل الن َّ  
 

ا مع قضايا ة ويسعى إلبقاء عالم الش ا لوجه دائم  عر وجه 

َّ :شعبه

َّ بالصبر حيا ما يحيا برالص َّ وبطعم"
 
َّ ويعيش/ هذل

 
َّ عبالش  

 وبالعدل بالحق 

َّ(29)"راملظف َّ

َّن َّأن تكتب ذاتك يعني أقال الكاتب موريس بلنشو 
 
ف عن الوجود لكي ك تتوق

َّإة له ول حياة ل مهم َّ ئَّستسلم لضيف آخر، قارَّت
 

َّ.نعدام حياتكا ل

َّ
 

َّعبد الر َّ اعرَّوالش
 

ات، خصي َّحيم يكتب ذاته من خلل الكتابة عن األحداث والش

ا من الر َّفالفلسطيني حين يكتب ل تكون  لكبل هي  ،ةفاهي َّالكتابة عنده نوع 
ٰ
 ذ

د على الواقع البائس، وخلق إطار يفرج عن مرَُّّعلن الت َّإراخ وَّصميم على الصَُّّالت َّ

َّالصَُّّ َّاخل. ور الحبيسة في الد 

َّ وحين
 

َّاعر عبد الر َّيرثي الش
 

اد ينهمك في تسجيل لحظات اعر والقائد توفيق زي َّحيم الش

تيد مرَُّّالت َّ
 
َّخاضها زي َّ ال َّ اد ألن   

 
َّ كلهما يعيشان تحت خط

ُّ
جوء الوجع واملعاناة والل

َّوفقدان العدالة. 
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َّأ وحين
 

َّاعر عبد الر َّدخل الش
ُّ
َّحيم كلمات جامدة ل تمت لل  

 
َّإة عري َّغة الش

 
 بصلة ل

َّ  
َّ -كنيست ومحسوم  -ياس ي مثل الحدث الس 

ُّ
تيغة كان يحمل ثورة على الل

 
تحاول  ال

َّن َّإن الواقع، يتزي
 
َّوري ه ينطلق من الفكر الث

 
َّ يذال

ُّ
عراء العرب في نادى به كثير من الش

َّ  
 َّسنوات الس 

َّت 
 
َّينات وأك َّ دوا أن 

 
ذيادق هو اعر الص َّالش

 
َّ ال  

راعات يكتب بلغة الص 

َّ  
َّ .ةياسي َّالس 

َّ
 
ٰهذه بعض  ،لخإبادة، القلب غيير، اإلَّفكيك، الت َّدمير، الت َّهديم، الت َّالت َّ ،ورةوالث

َّ
ُّ
َّمفردات الل

ُّ
لك  ،عراء الحديثين بشكل عامغة في قاموس الش

ٰ
َّأذ َّ ن   

 
َّإعر ل يرى الش

 
 في ل

َّإوَّ ،مستقبله َّأتاريخه هو في ثورته من  ن 
 
 ،ورات والحروب املقبلةجل صياغة لغة الث

َّإ ،شارة ملسار ثقافي لن يأخذ معناه الحقيقيإوبٰهذا املعنى فهو 
 

 حين يكتب لغة ل

َّ  
َّالص 

ُّ
َّ( 25)غة الجديدة. راعات ويشارك في تأسيس الل

 َّ وغدت/ فاسد حكم ركن يزلزلَّ اغضب َّ/ زتوتمي َّ رضناأ حجارة تهب َّ"
 
 لتهل

َّ
 

 َّ شعبك ادزي َّ/ ساجد وأ لراكع الدعاء مثل/ نفسأ هادةللش
 /بحاجة جالللر 

 َّ قدت /ومشاهد لهم آثار امي َّأ
َّ/ عربية بعزمه فاقالر 

َ
َّ نعما  

 ضدامع بكل 

/ البائد للغباء بعصَُّّالت َّ جشع/ حقبة الكنيست في تردع وصمدت/ ومساعد

َّ ونطقت  
َّمجلج ريحالص َّ بالحق 

 
َّ صوت/ ل

 
َّ(22) "حاقد سمع تحت جاعةالش

َّصيف" والن َّقصيدة "سقط الن َّ في  
 
أس والوجه وهو رمز الحياء ي الر َّصيف هو ما يغط

َّ
 

ويظهر على حقيقته، وينكشف خص والكرامة واملبدأ، وبسقوط القناع ينكشف الش

َّ 
َّيف والخداع واملرواغة، الز  كن 

ٰ
َّ ل

 
َّالش ذيك باملجد فهو الباقي وَّاعر يتمس 

 
يدحر  ال

َّ.ة واملصالح واملظاهرالنتهازي َّ

َّ(27) "يرتسم لروح اطيف َّ ظل َّ لو/ معامله ايوم َّ يحتم َّ ل فاملجد"

تيتيجة" عنوان إحدى القصائد "الن َّو
 
َّ ال  

 
َّيلخ

 
اعر ثورته ورفضه وأمله في ص فيها الش

َّ َّ الغد، ألن 
ُّ
َّو َّفقط الث َّالغد أفضل من اليوم.  ار يؤمنون أن 
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َّ تغرب"
 

َّ يدوم لن/ تعود بد َّ ول مسالش
ُّ
 جمةالن َّ تلمع/ العصيب واليوم لمالظ

َّ(21). "املغيب بعد من

َّإ  َّ ن 
َّأف على عرَُّّليوت الت َّإيه ت، س، ما يسم 

 
ذياعر نفسنا من خلل الش

 
نقرأه، ها  ال

د صفة من صفات مرَُّّذا كان الت َّإاتنا، وَّامنا وشخصي َّنحن نعرف ذاتنا وتاريخنا وأي َّ

َّ  
 

َّالش َّ عر الفلسطيني، فإن 
 

َّاعر عبد الر َّالش
 

َّيخ يوسف استطاع الت َّحيم الش  ٰهذه أكيد أن 

َّ  
ىحداث فة قد تتغلغل في جميع األَّالص  َّفي رغيف الخبز.  حت 

َّ ويبقى
 
ذيساؤل الت

 
َّ :اقد لويس عوضر الن َّحي َّ ال

 
اعر بلبل يطرب ويشجي بأفراح هل الش

ة نساني َّحزانه وبأفراح اإلأاف يهذي بأفراح مجتمعه وَّم تراه عر َّأحزانه أقلبه وَّ

َّ.حزانهاأوَّ

 

 

  املصادر

َّمجدي وهبة، معجم املصطلحات العربي َّ -2
ُّ
غة واألدب، مكتبة لبنان، بيروت ة في الل

َّ.261ص  ،2419

َّالر َّعبد  -6
 

َّحيم الش
 
 َّيخ يوسف، صحيفة بانوراما، الط
َّي 

 
َّ. 2445/ 21/ 61ث، بة املثل

َّ.212ص  ،2441ات عرق، دار الهدى، كفر قرع حب َّ -3

َّ.221ن.م.  -9

َّ.267املصدر السابق  -5

َّ.626املصدر السابق  -2

َّ.227املصدر السابق  -7

َّ.213املصدر السابق  -1



 188 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّد األَّمحم َّ -4
ُّ
َّسعد، مقالة في الل  

 
َّعري َّغة الش  َّسة العربي َّة باملؤس 

َّة للد 
 
شر، راسات والن

َّ.212ص  ،2411بيروت 

َّعبد الر َّ –21َّ
 

َّ.662ص  ،2441ات عرق، دار الهدى، كفر قرع يخ يوسف، حب َّحيم الش

22 َّ  
 

َّيمنى العيد، في القول الش
 
 ،2412ار البيضاء، املغرب شر، الد َّعري، دار توبقال للن

َّ.94ص 

َّعبد الر َّ -26
 

َّ .254ص  ،2441ات عرق، دار الهدى، كفر قرع يخ يوسف، حب َّحيم الش

23- َّ َّ 662ابق، ص املصدر الس 

َّعبد الر َّ -29
 

 َّحيم الش
 
َّ.2445/ 22/ 27حاد يخ يوسف، صحيفة الت

َّعبد الر َّ -25
 

َّ.222ص  ،2441ات عرق، دار الهدى، كفر قرع يخ يوسف، حب َّحيم الش

َّ نقد في دراسات خوري، لياسإ -22  
 

َّ.65ص  ،2412 ،6ط رشد، ابن دار عر،الش

َّعبد الر َّ -27
 

َّ.23ص  ،2441يخ يوسف، حبات عرق، دار الهدى، حيم الش

21- َّ َّ.15ابق، ص املصدر الس 

َّ

َّ 
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 عبد الس  
 
 اري الم العط

د َبلَدة عر َّ  ن موالي  نين )م  َّ تحرير مدير(. 2425ابة في ج 
 
َّأقواس ةمجل

 
 تصدرية . )فصل

َّ بيت عن  
 

ار(. الفلسطيني عرالش
َ

 َّ الَعمل ةلَجمعي َّ وُمستش
 
ـَبرنامج سويَّالن يادات ل   الق 

َّ
 

َّ بيت رئيس ومستشار. ةاب َّالش  
 

 َّا ورئيس. الفلسطيني عرالش
 
ت َّ َحادت

ُ
 الَعرب اإلنترنت ابك

رع
َ
 َّا وعضو. فلسطين في حدود بل شعراء ةجمعي َّ وعضو. فلسطين ف

 
ت َّ َحادت

ُ
 ابالك

دَباء
ُ
 َّ َواأل

جَنة وعضو. ينالفلسطيني 
َ
َّ ل

 
َّ وارئَّالط

 
ي َّالث اف 
َ
ي َّ ةق ن  لسطي  َّ.ةالف 

 َّ
 

َّة عد َّاعر في مؤتمرات و مهرجانات شعري َّشارك الش
 

َّة، منها: مهرجان الش
 
لبة بيبة والط

َّ َّ ومؤتمر(. 2447ولي في كوبا )الد 
 

َّ بيبةالش
 
َّ لبةوالط  ومهرجان(. 6112)الجزائر في وليالد 

َّ ةعكاظي َّ ومهرجان(. 6112) مصر في الفلسطيني األرض يوم  
 

 في)القدس  العربي عرالش

َّ عيونَّ
ُّ

(. 6111) الكويت في البابطين جائزة ومؤتمر(. 6114) تونسفي  (عراءالش

َّ  
 

َّة. عري في األردن لسنوات عد َّومهرجان عرار الش

 : اإلصدارات

َّ بيت. دوثـان ديوان  
 

 َّعر َّ ديوان و (.6117) الفلسطيني، عرالش
َّيح. دار اب الر 

ُّ
روق، الش

6123 .َّ
 

َّ األدب في ةنقدي َّ رؤى وهو( صمت)نبرة  بعنوان مخطوط اعروللش
 
 قافة،والث

َّ(.ةمقدسي َّ)إشارات  بعنوان آخر ومخطوط

  في الكوني البعد
 
   جربةالت

 
 ةعري  الش

ذيغم من العبق الفلسطيني الر َّ على
 
َّ ال

 
َّينتشر في حنايا القصائد إل البعد   أن 

َّ  
ا في القصائد وعناوينها، وهي سمة تكشف عن جغرافيا ا مائز َّحضور َّل اإلنساني يسج 

َّ
 
َّاملعرفة وخريطة الوعي الث َّالجمع بين القضي َّ قافي اإلنساني. كما أن 

 
ة والقضايا اتي َّة الذ

َّتعبير عن وحدة الفكر اإلنساني، وبخاص َّ ،ة في قصيدة واحدةاألممي َّ
 
وري ة الفكر الث

َّ ٰهذها بن القصائد موسوم َّوقد جاء عدد م ري.حرَُّّالت َّ  
مة، نحو )في حب جيفارا الس 
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تيوالحسين و )غاندي( 
 
َّ ال

ُّ
 بقولهها يستهل

ُ
: )غاندي في البحر/ يرتدي بقايا أشرعة/ غزاة

تها منارة/ للعائدين..( ويذكر فيها "زرادشت". وقصيدة البحر/ ويبوس تض يء قب َّ

ذيوماني "سبارتاكوس" الرَُّّ
 
َّ (1)قاد ثورة العبيد. ال

 
 
 على املوت( اكرة والحلم العص ي  ذاكرة املكان )نبض الذ

 َّيشتمل الفضاء املكاني على ثنائي َّ 
َّي َّة ضد   

د ديمومة اإلرادة وعنفوانها ة؛ فهو يجس 

َّ 
ها " ة يعدَُّّة حينما يكون املكان بؤرة سياسي َّا "لآلخر"، وبخاص َّا سياسي َّي َّ"لألنا"، وتحد 

ي،/ فهل  ا،ا سيادي َّاآلخر " املحتل رمز َّ ا.. أرقص وأغن  كما في قوله: )فأنا ما زلُت حي 

ب َّ
ُ
َّتسمعين يا ق

 
ها/ والبحُر ة البرتقال/ والذ هب املذبوح على املساطب؟/ تردُّ يافا بنشيد 

َمُر قلي
َ
ق

ْ
بط ال / وَيه  هدوء  / يرجع ب  اق 

 
 عش

َ
َُّيراقص َحْفَنة

 
َزق  الزعتر  ل م  ُس َوْجَهُه ب  م 

ْ
،/ َيغ

.)  
ي 

َبر 
ْ
َّ (2)ال َّأهزوجة الفرح على الر َّ إن  َّغم من نزيف الوطن الس 

 
اعر ليب، ومناجاة الش

ا يرفض ا وطني َّا ثقافي َّصريح تختصر خطاب َّة البرتقال( والت َّمز )قب َّملدينة " يافا " بالر َّ

َّتهويد املكان، وتغريب األسماء.

"حيفا  إلىاملكان بالهدف األسمى للحياة حينما تكون "األمنية األخيرة" العودة  ويرتبط

َمه َّ في قوله:
َ
حملوا نعش ي.. ت

َ
نهي الرَُّّ)فل ت

ُ
ى ت عوَد لوا/ حت 

َ
وُح َرقَصَتها/ وَيُعوَد املقهى/ ت

َّ
 
 أغنية

ُ
صيَدة

َ
ق

ْ
َّ.ال

 
َّاخُب الُحرَُّّحُن الص َّ/ والل

 
بيك با/ إلى القرميد،/ وحيفا مغسولة الش

َّ (3)واألدراج(. صبح رحيق حلم  وما دامت "حيفا" نهاية املطاف فإن 
ُ
تباريح النتظار ت

َّ  
 

بش
ُ
َّر به جنائن العودة.ت

  

                                                           

1 -َّ
 
َّ عبد اري،العط  َّ ابعر َّ: لمالس 

  .75 ،74 ،72 ص. يحالر 

2 -َّ
 
َّ عبد اري،العط  .23 ص .دوثان ديوان: لمالس 

3 -َّ
 
َّ عبد اري،العط  .24 ص. نفسه املرجع: لمالس 
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 ناسل الد  الت

 
 (ناص  اللي )الت

 َّ 
 
ع في حنايا ة تتوز َّة ذات كثافة دللي َّل عنوان ديوان )دوثان( علمة سيميائي َّيشك

َّ 
ذييوان قصائد الد 

 
َّ ال  )دوثان( هو تل َّ ينبض بهموم الوطن في غير موضع. ول يخفى أن 

َّ
 
َّريق الر َّيقع على الط

 
رق، و هو شاهد كنعاني على ئيس بين جنين ونابلس من جهة الش

َّ  
َّ ٰهذااريخي والحضاري، وبالت َّ جذور الحق   

ا تدور فيه يوان فضاء وطني َّيكون عنوان الد 

َّمسارات القصائد. 

 َّ َّ ويمتصُّ
 

َّمزي َّر العصارة الر َّاعالش
ُّ
امز لتغيير وفان باعتباره الحدث الكوني الر َّة للط

َّ َّ ،لوك البشري نحو رؤى منشودةمعالم الحياة وتغيير السُّ
 
ى في قوله:)متعب  كما يتجل

، وقاربي  ُل املقاديَر،/ وٰهذا َبحري هائج  ْحم 
َ
/ ووحَدَك ت ز ج 

 
إيقاعي كٰهذا الغبش العائم الل

َّ َّفاإليقاع املتعب في الن َّ (1)ومجدافي من يدي املقطوعة(. /أضلُع ابن نوح   
رمز للقلق  ص 

ذيالوجودي 
 
َّ ال

 
َّيعاني منه اإلنسان كل

 
سعت مساحة ثقافته، وأشرقت بصيرته، ما ات

القلق الوجودي في  ٰهذاة. وأسهم بابي َّت آفاق استشرافه لغد مثقل بالض َّوامتد َّ

ذية "ابن نوح" استدعاء شخصي َّ
 
 َّ ال

 
َّل في الن َّيشك  

 َّالغائب شخصي َّ ص 
د على ة املتمر 

 َّافض لحتمي َّ"الحقيقة"، والر َّ
 
َّة املصير، وفي القصيدة يشك

 
لكجاة من ا للن َّل ملذ

ٰ
 ذ

َّ ٰهذهالقلق الوجودي، وب َّللي َّاملفارقة الد 
 

َّتحوير في الت َّ إلىاعر قد عمد ة يكون الش  
، ناص 

َّد والر َّمرَُّّفأخذ من "ابن نوح" دللة الت َّ ا عن فض، فصنع قاربه من ضلوعه بعيد 

َّ 
َّ"ةهاية املأساوي َّ"الن  َّ ،لم. ويستحضر مأساة "يوسف" عليه الس   

ياق ليقارب بين الس 

َّالت َّ  
َّاريخي والس   

َّياق الس   
َّياس ي الفلسطيني في قوله: )أهي 

 
ير مغناة/ وأطلق ئ من كلم الط

َّ  
 هذي بلدي أنا من / يا سي َّعلى جناحيه نشيدي/ وأعلي صوتي من غياهب الجب 

ُ
ارة

                                                           

1 -َّ
 
َّ عبد اري،العط   .16 ص.دوتان ديوان: لمالس 



 112 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّ (1)سادتها/ ل أباع ول أشترى في سوق العبيد.( حوير؛ إذ سة على الت َّوهي مقاربة مؤس 

َّأ َّ ن 
 

َّة "يوسف".ة على خلف تفاصيل قص َّاعر يعلي صوته، وينفي العبودي َّالش

َّ غمرة وفي 
ُّ

َّ يستدعي والضطهاد والغتراب دوحَُّّبالت َّ عورَّالش
 

)سافو(  ةاليوناني َّ اعرةالش

 جمرات يحمل نهر قيعان في أحملق/وحدي أطير وحدي كنت سربين بين: )ما قوله في

َّ املساء وصار/ الحقولَّ عبرنَّ عذراوات غسولَّ املاء فيصير/ قلبي  قياثر على انشيد 

 إلىة ل من محنة ذاتي َّفس ي، وتحوَُّّوالستدعاء وسيلة لتفريغ الحتقان الن َّ (2).(سافو

َّنساني َّإمعاناة 
 
َّل بما واجهته )سافو( من ظلم واضطهاد. ة تتمث

َّويستدعي شخصي َّ 
ُّ
 َّة "زوربا" من الت

ر عن وحدة الوجود، والنصهار راث اليوناني ليعب 

َّوالرَُّّ الجسدبين 
 
َّوح، والث  

َّورة في وجه القهر، ومواجهة املوت بالحب 
 
 ٰهذهى ، وتتجل

َّ
ُّ
قوس على رمال "يافا" في قوله: )على مهل قلبي يطفيء عمره/.../ ونفرد رمل يافا الط

َّ راملخم َّ شاينا ونشرب/ الحطب فتيل نشعللرقصة "زوربا"/   ويدلَُّّ (3).(خانبالدُّ

َّاستدعاء رقصة زوربا وما تحمله من معان وجودي َّ الوطن هو  ة في سياق "يافا" أن 

ذيالفضاء 
 
ة اإلنسان. وإذا كانت لوجود، وتكتمل فيه إنساني َّق فيه وحدة اتتحق َّ ال

َّوحدة الوجود مفص
 
َّ ل  

 
َّعري َّفي تجربته الش َّ ة فإن 

 
سيج الفكري والعقائدي وحدة الن

عصب نابض في جسد القصيدة، كما في قوله: )على جدار الغرفة/ صورة تشبهك/ 

َّ (4)قربك جيفارا/ وآية الكرس ي/ وسفر إنجيل قديم.(
 

املألوف في  اعرَّويتجاوز الش

َّ  
 

عري املعاصر حينما ينفي دللة "ريتا" في قصائد محمود درويش في قوله: املشهد الش

                                                           

اري،- 1
 
َّ عبد العط  َّ ابعر َّ: لمالس 

َّ دار ،1ط. يحالر   . 54 ص: وانظر. 13ص ،2013 روق،الشُّ

اري،- 2
 
َّ عبد العط  َّ ابعر َّ: لمالس 

 . 51 ص.يحالر 

اري،- 3
 
لم عبد العط  َّ ابعر َّ: الس 

 . 1ص. يحالر 

اري،- 4
 
لم عبد العط  يح عر اب: الس 

َّ في قصيدة: وانظر 45. الر   
 .72 ص والحسين جيفارا حب 
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َّ  
 َّ)ل لريتا أغن 

 
ي أعشق ي/ ول من أجل عينيها أقاتل/..../ كل ما في األمر يا سادتي/أن

َّ (1)أرض ي/ ومن أجلها أقاتل(.

   
  تبادل الحواس 

 
 شكيل االستعاري في الت

َّ ُيفض ي 
 
ات الوجود؛ فتزول الفروق بين إعادة صياغة بدهي َّ إلىشكيل الستعاري الت

َّ  
 َّة وشمي َّفي صور صوتي َّ معطيات الحواس 

ي ة متداخلة بهدف مضاعفة يقظة املتلق 

تيللت للد َّ
 
َّ ال

 
َّتكمن في الت ة ورة الستعاري َّعبير بالصَُّّالت َّ شكيل الستعاري؛ إذ إن 

ل القائم على علقة مشابهة بين طرفي الستعارة. خيَُّّالت َّ املألوفة ل تتجاوز دللته أفق

َّ  
َّ ويتجاوز تبادل الحواس 

 
 إلىلي وعلقة املشابهة خيَُّّشكيل الستعاري األفق الت َّفي الت

َّ  
ما زلت  تسمعيَن ة للقصيدة، نحو قول الشاعر: )فسي َّد البنية الن َّدللت جديدة تجس 

/ وتشربيَن فيروَز كل  صباح؟
َ
َّ/ وأنا أنتظُر املذياَع/ لكي أدرَك أن َّالقهوة

 
غف ك  في الش

َّوتي َّورة الص َّبادل بين الصَُّّفالت َّ (2)العالي(، َّة( والصَُّّمعي َّة )الس 
 
ة في "القهوة" وقي َّورة الذ

َّ  
 َّوحَُّّة مفعمة بالت َّد حالة وجداني َّو"فيروز" يجس 

 
ق في فضاء ينصهر فيه الغياب د تحل

َّ
 
َّى تلك والحضور لتتجل

 
َّ"املرأة" املنتظرة في )الش  

 غف العالي(، ويكشف تبادل الحواس 

َّ
 
تياكرة عن عبق الذ

 
 َّ ال

 
ذيقاء تختزل تفاصيل الل

 
شهد احتساء القهوة وسماع  ال

لكفيروز، ل
ٰ
َّ ذ

 
لكا للمذياع كي يسترجع اعر منتظر َّبدا الش

ٰ
 َّ ذ

 
ذيقاء الل

 
أضمر  ال

َّ تفاصيله في قهوة مسموعة وأغنية مشروبة!. ويستمرَُّّ  
بين نكهة القهوة  تبادل الحواس 

ور وعطر الوردة للت َّ
 
 بل

َ
 القهوة/ وانطفأ

ُ
ْت رائحة

َ
ُبل

َ
عبير عن وخز النتظار في قوله: )ذ

َّ
 

ا(. /َجنالش تن 
 
ْجف  دل

ُ
/ في ل ى من الوقت  َّ (3)وما زلُت/ أنَتظُر/ احتساَء ما تبق  عبير الت َّ إن 

َّ
ُّ
 َّبول عن تغيَُّّبلفظ الذ

يه األلفاظ األخرى املناظرة؛ لذا جاء اختيار ر رائحة القهوة ل تؤد 

                                                           

اري،- 1
 
لم عبد العط  يح عر اب: الس 

 .65. الر 

اري،- 2
 
لم عبد العط  .15ص. دوثان ديوان: الس 

 .15 ص..نفسه املرجع- 3
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َّ
ُّ
ا ال على القهوة كاشف َّبول لتصوير نزيف النتظار. وجاء لفظ الحتساء الد َّلفظ الذ

َّ
 

 َّعن رغبة الش
 
وصوت م فالقهوة ا على ما تقد َّقاء املنتظر أو املشتهى. وعطف َّاعر في الل

َّ
 
تان تختزلن ذكريات لقاء شكيل الستعاري هما علمتان سيميائي َّفيروز في سياق الت

َّمض ى، ولهفة للقاء آت.

َّات األسلوبي َّقني َّالت َّ ومن
 
تية ورة العنقودي َّشكيل الستعاري الصَُّّة في الت

 
فيها  إلىتتوَّ ال

َّفسي َّة والن َّللي َّة في شبكة من العلقات الد َّصور استعاري َّ  
د البنية العميقة ة تجس 

َّللن َّ  
 َّوتكشف عن الحافز الن َّ ص 

ُتها الر  حمليَن فس ي للمبدع، نحو قوله: )إلى أين أي 
َ
يُح ت

َّ
ُّ

 الش
َ
ي الجناَح قليظمأ  

َّقوق؟/ ُهز 
 
َّ ل يس  / ويهمَس الر َّل   ريُش القلب 

َ
ط

َ
َّاق  

لع  عُد في الض 

 في الز َّ
َ
ْمعة

 
َس البرُق الش َّالعاري،/ وَيَتَحس  َّ/ .وابع 

َ
َّ رأُسَّ ليهدأ

 
َّالل د/ يل  بد 

َ
ت
َ
 أصفادَُّ وت

َّ َّ طير َّ من العتمة 
 
َّمبل ي/ عاسبالنَُّّ ل   

َّ قمصاَنَّ فض   يل 
 
َّ الل

َ
َتهدأ َحتي ل  ْجن 

َ
يحوي املقطع  (1)(.أ

فض ي  عشر استعارات متكاملة؛ فكلَُّّ
ُ
استعارة جديدة منسجمة مع  إلىاستعارة ت

َّ 
 َّسابقتها وتيه 

 
 َّالعنقود الستعارة مساحة تأمَُّّ ٰهذال ئ لستعارة لحقة. ويشك

ي ل للمتلق 

ذي
 
 َّورة الستعاري َّة لتجميع عناصر الصَُّّلي َّخيَُّّيشرع باستنهاض قدرته الت َّ ال

 
ة، ي َّة الكل

َّالبنية العميقة للن َّ إلىوحينما ينجح في جمعها يصل   
ل خيَُّّا إذا كانت قدرة الت َّ، أم َّص 

َّ َّسة على تجزئة الصَُّّلديه مؤس 
ُّ
َّورة وتفك َّ كها فإن  َّة للن َّللي َّالبنية الد   

ستكون  ص 

َّ
 
َّكة.مفك

 القصيدة في ةبنائي   اتتقني  

 َّ  
 
َّيوظ

 
َّاعر تقني َّف الش

 
َّأس ي للقصيدة، لتجسيد الرَُّّشابك األفقي والر َّة الت ة ائري َّؤى الد 

تي
 
 َّ ال

 
ة لهموم الوطن في قصيدة موسومة بـ فسي َّة والجينات الن َّل الخليا الفكري َّتشك

ذي: )الهواء قوله"األرض" في 
 
َّ ال

 
َّامتأل بالن

 
ذيشيد شيد/الن

 
نس ي اسم البلد/البلد  ال

تي
 
ذينسيت اسمها/ لونها  ال

 
ذينغاب في غبار املشاة/ املشاة  ال

 
حين  إلىيغيبون  ال

                                                           

اري،- 1
 
لم عبد العط  .17 ص .دوثان ديوان: الس 
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َّ  
 
تيكرى ذكرى/الذ

 
 (1)دى.(على خيط الن َّ باح/ تصعد ببطءتتناثر كتبغ في الص َّ ال

َّ  
َّ ٰهذاد ويجس 

 
َّلحم البنائي تداخشابك والت َّالت

 
َّوتشابَُّ ل  

ة ياسي َّكا بين مفردات املرحلة الس 

تي
 
الة ة تتابع األفعال الد َّات البنائي َّقني َّومن أشكال الت َّ امة ل ينتهي دورانها.تشبه دو َّ ال

َّ َّ)يا  ا، نحو قوله:ة رأسي َّللي َّعلى البؤرة الد 
ُّ
رقات/ ينهشون للغرباء يتكاثرون على الط

وم نحولة الحياة/ يقضمون زمني بأضراسهم/ يلفظون اسمي مرارة/ ويسرقني الن َّ

َّ
 
 َّتابع الر َّفالت َّ (2)ريد(والحلم الط

ة الغرباء على طرقات الوطن، ر تتابع همجي َّأس ي يصو 

َّتهم وحقدهم ألبناء الوطن.وديمومة كراهي َّ

  مفاتن
 
 الوطن وعشق بيعةالط

َّة والصَُّّبرة الخطابي َّفي سياق عشق الوطن تغيب الن َّ 
 
بيعة ورة املفتعلة، وتحضر الط

َّ 
 
َّل معادبهديلها وزهورها وعبقها لتشك

 
َّفطري َّ ل  

ماهي بين اإلنسان والوطن. د الت َّا يجس 

َّ ٰهذاوتبرز في   
َّياق خصوصي َّالس 

 
تية بيعة الفلسطيني َّة الط

 
َّ ال

 
ى مفاتنها بأسماء تتجل

 َّالن َّ
تية ي َّباتات البر 

 
 َّ ال

 
عالق بين اإلنسان واألرض، نحو ا يحرس الت َّا تراثي َّل نسيج َّتشك

َّ
 
ة رة بجدائل/ قطافات املريمي َّاز قديم/ من زند زعرورة مسو َّقوله: )أنا ابن سارية وعك

َّة... والد َّعتر/ نساءات )جبينة( واإلوز َّسراحات الز َّ  َّالية/ صديق الد 
رات والقب َّ و 

َّ(3)اعسات على عشب املساء.(الن َّ

   مراجع
 راسةالد 

2-َّ
 
َّ عبداري، العط َّ بيت. دوثـان ديوان: لمالس   

 
َّ ،2.ط. الفلسطيني عرالش  

 
عر بيت الش

َّ.6117الفلسطيني، 

2 -َّ
 
َّ عبداري، العط  َّ ابعر َّ ديوان: لمالس 

2َّط يحالر 
ُّ

 .6123روق، . دار الش

                                                           

اري،- 1
 
لم عبد العط  َّ ابعر َّ: الس 

 .34 ص: وانظر ،22 ص.يحالر 

اري،- 2
 
لم عبد العط  َّ ابعر َّ: الس 

 .31 ص. يحالر 

اري،- 3
 
لم عبد العط  يح عر اب: الس 

عتر نشيد) قصيدة: وانظر ،55ص .الر   .66 ص( والحياة الز 
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ة لكتب عبير الطاهر  دراسة تحليلي 

 اسبانيوليهالة  

 

  

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

 

 

 

 

 

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ 
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ل" )املقدادي،  بإعجاب"أدب األطفال هو ما يقرأه األطفال  َّ( 95، ص 6126وتقب 

 مقدمة:

ر فيها. وبما أن  
 
ة وتؤث ة فاعلة تساهم في صقل الشخصي  ل األدب وسيلة تربوي 

 
يشك

ر، لذا فلألدب الطفل هو عماد املستقبل ومن خلله نسعى للوصول إلى  مجتمع متطو 

ر. لذا ارتأيت أن أساهم في  في مرحلة الطفولة املبكرة دور هام  في هذا الرقي  والتطو 

راسة
التي تهتم بقصص وكتب الكاتبة عبير الطاهر وهي كاتبة أردنية  هذه الد 

غة للكتابة لألطفال. َّفلسطينية األصل متفر 

راسة الَّ
راسات التي عالجت هذا كان من الطبيعي أن تحاول هذه الد 

طلع على الد 

عوبة تكمن  راسات التي تلمس أدب األطفال بشكل عام إل أن  الص 
املوضوع، والى الد 

صة في هذا املجال بشكل عام  وعدم ايجاد أي دراسة عن  راسات املتخص 
ة الد 

 
في قل

. فكان ل راسة الكاتبة بشكل خاص 
التي  بد  من أن نجتهد بشكل شخص ي  في هذه الد 

ة في مجالها.   تعد  طلئعي 

 نبذة قصيرة عن سيرتها الذاتية 

ما أجمل أن أبدأ وصف حياة عبير من خلل نص  اقتبسته من الفيسبوك ويعبر كثيرا 

َّعن مبادئها وعقائدها، تقول عبير الطاهر:

َّعلمتني الحياة أن أجعل قلبي مدينة

َّبيوتها الحب، وطرقها التسامح

َّالرد على العطاءأن أعطي ول أنتظر 

َّأن أصدق مع نفس ي حتى أستطيع أن أصدق مع الناس

َّأن أفهم نفس ي قبل أن أطلب من احد أن يفهمني

ى الهزيمة بصدر رحب حتى يتلقاني النصر َّأن أتلق 

َّوعلمتني أيضا أن ل أندم على ش يء
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َّوأن أجعل األمل مصباحا يرافقني في كل مكان

َّالبسمة حتى ل أحزن الناس وأن أحتفظ بأحزاني، وأن أرسم على شفتي

َّوأيضا علمتني الحياة 

َّان التعامل مع الناس يحتاج إلى الكثير من التواضع

َّوالكثير من الحرص

َّوالكثير من املرونة

ة والكرامة َّولكن دون املساس بمستوى العز 

َّ(2 )موقع

درست موضوع أدب األطفال متخر جة من الجامعة األمريكية في  ،أم ألربعة أطفال

رت من الكتب اإلنجليزية من خلل دراستها في أمريكا، بدأت الكتابة عام 
 
لبنان وتأث

ة "ياسمين والوحش" وهي مستوحاة من تجربة 2444 ة كتبتها كانت قص  . أول قص 

نت وجها بألوان مختل ة ولو  فة وقامت بالركض في ابنتها حيث لبست ملبس تنكري 

ها ماذا تفعل؟ قالت "أنا الوحش"  البيت محاولة تخويف من حولها وعندما سألتها أم 

ة. وتقول عبير "بحثت عن رسام يستطيع أن يرسم لألطفال  ومن هنا كتبت القص 

م عراقي . أديب يهتم برسم التفاصيل 
 
ي رسا

 
لت إلى أديب مك اب فتوص 

 
بشكل جذ

طفال كما أن وجود شخصية مختبئة في كل صفحة كان أمرا الصغيرة وهذا يجذب األَّ

رت عبير أيضا من ابنتها البكر سعاد حيث كانت  (.6)موقع  محببا لألطفال"
 
كما وتأث

ة غير ملئمة مقارنة باإلنجليزية (، 3)موقع  تقرأ لها القصص ووجدت ان  الكتب العربي 

قصص األطفال األجنبية  حين كان يرىَّا تقارب شعور الكيلني وهو طفل "وهي بهذ

آية من آيات الروعة والجمال، والقصص العربية في الغاية من املسخ والتشويه" 

وهذا أيضا كان الحافز لعبير حيث  ( مما دفعه إلى الكتابة بالعربية.61)املقالح، ص 

رت أن تكتب الكتب العربية التي فلة أو عن تجربة  قر 
 
ر من خللها عن عبير الط تعب 
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هم كان أطفالها  ّ  
ر عن أطفالها ألن  خط ة "عمر ل يحب أن يكتب" تعب  ، فمثل قص 

حر فاختارت القلم السحري ليساعدهم  سيئا كما تقول وبما أن األطفال يحبون الس 

 عمر وهو يعتقد أن القلم السحري 
 
ن خط  وهكذا تحس 

 
ب والتمر ن على الخط في التدر 

َّ( 6)موقع  هو الذي يكتب.

م بطلة أدب األطفال حيث أن إصداراتها جعلت لها مكانة كمؤلفة واشتهرت عبير باس

ة واإلنجليزية وبرزت في برامج  معروفة، واشتهرت قصصها كثيرا في اللغتين العربي 

غة 
 
ت عبير بتحبيب األطفال بقراءة القصص وتشجيع الل ة عديدة. واهتم  تلفزيوني 

ة ة األطفال بواس ةفأخذت على نفسها مهم َّ العربي  طة قراءة قصصها لهم تسلي 

وشاركت في برنامج تحبيب القراءة في األردن، وكانت تقرأ قصصها لألطفال من 

ة ة وعاملي  دعيت  (.9)موقع  مختلف األعمار وفي مختلف املكتبات في مدارس محلي 

ة لتدريب املعلمين لدى امللكة رانية، كما ودعيت  أيضا لعرض قصصها في األكاديمي 

وشاركت في مهرجان  ت وحصلت لديهم على جوائز عديدةدبي والكوي ،للبحرين

وتم  العتراف بإنتاجها  (.3)موقع  6114 أوسطية في الدانمرك عام-الحضارات الشرقَّ

غات في جامعة كولومبيا، كما واعتمدت وزارات التربية والتعليم في 
 
من قبل قسم الل

حدة سلسلة من كتب كل من دولة قطر ومملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية امل ت 

َّ (5املؤلفة في مناهجها. )موقع 

ة بها اسمها "دار الياسمين" وتهدف من خللها إلى تشجيع  تملك عبير دار نشر خاص 

غار على التأليف والنشر. اب الص  َّالكت 
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 استعراض لبعض كتبها:

َّ:لتي صدرت لعبير نستعرض بعضا منهامن السلسل ا

  :سلسلة حكايات ياسمين -1

ة طفلة اسمها ياسمين وهي تعالج تدور  أحداث هذه السلسلة حول شخصي 

َّمواقف طريفة يمر  بها األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة.

هل الذي امتازت به املؤلفة عبير الطاهر وأضفى  تمتاز هذه السلسلة بأسلوبها الس 

ة الرائعة برسومات جميلة وألوَّ ات الكرتوني  ي الشخصي 
 
ان عليه الفنان أديب مك

ابة.
 
َّتشمل السلسلة القصص التالية: جذ

ياسمين والوحش، ياسمين والعصفور، صديق ياسمين، أين ياسمين؟، أين قطة  

َّدبس، املولود الجديد، ل أحد يحبني. ماذا أحب، ،ياسمين؟

 ( ي،6111ياسمين والوحش
 
  :دار املنهل للنشر والتوزيع ( رسوم أديب مك

ة  ر هذه القص  شعرت به ياسمين في يوم ماطر وعن محاولتها  عن امللل الذي تعب 

ن وجهها ويديها وتصنع من نفسها وحشا يخيف من حولها إل أن محاولتها  أن تلو 

باءت بالفشل، وعلى الرغم من تظاهر والدتها بالخوف إل أنها تنازلت عن هذا 

ها أن تغسل لها وجهها ويديها لتعود إلى طبيعتها.  الدور وطلبت من أم 

 ي، دار الياسمين للنشر والتوزيع6111ن والعصفور )ياسمي
 
  :( رسوم أديب مك

ة عن أن ياسمين وجدت عصفورا جميل في حديقتها وكان يصيح  تتحدث القص 

بشكل دائم وحاولت هي وأصدقاؤها معرفة سبب صياحه فكانوا يعتنون به 

دون  يحاولون إطعامه وتقديم املاء له أو تدفئته، ووضعوه في قفص جميل لكن

ه  جدوى فظل  العصفور يصيح إلى أن أطلقت ياسمين سراحه والتقى بأم 

العصفورة وعندها توقف عن الصياح. النهاية هنا غير واضحة وتترك مجال 

 للتفكير لدى األطفال ويمكن معرفة الجواب من الصورة املرافقة.
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 ( ي6111أين ياسمين
 
  :( رسومات أديب مك

ي الخيال وهي موفق  ة تنم  ة من ناحية جندرية فالطفلة ياسمين يمكنها أن قص 

تكون طبيبة، ساحرة، شرطية، ملكة، تطفئ الحرائق، قردة تتسلق األشجار، ثم 

تعود إلى شخصية ياسمين عندما تعرف أن الدجاج في انتظارها. أيضا هنا يتعر ف 

ة. اب 
 
 الطفل على الشخصيات املختلفة وعملها بطريقة ممتعة وسهلة ورسومات جذ

 ة دبس )ق ي، دار الياسمين للنشر والتوزيع: 6111ص 
 
 ( رسوم: أديب مك

ة عنزة مختلفة عن باقي الحيوانات في املزرعة، هذه العنزة غريبة األطوار  قص 

ة، ذات يوم تهرب من املزرعة فهي تريد أن ترى البحر الذي سمعت عنه  وفضولي 

ة مر َّ ،كثيرا ة وتتعرض للخطر عد 
 
ة تمر دبس بمغامرات مشوق ات ولكن في كل مر 

 يحالفها إلى أن استطاعت العودة إلى املزرعة بسلم)مناسبة لجيل 
 
 (1-9كان الحظ

 (  ي، دار املنهل للنشر والتوزيع6113ماذا أحب
 
 :(: رسوم: أديب مك

ة   ها أكثر من غيره كما وتتطر ق القص  ث عن األشياء التي يحب  ة صبي  صغير يتحد  قص 

سلسة وسهلة، فهو يحب  أن يطعم قطته وأن يركب على للفصول األربعة بطريقة 

ة في فصل الصيف ر الطائرات الورقي  وأن يراقب  ،ظهر والده وكذلك يحب  أن يطي 

وأن يشرب ماء املطر في فصل الشتاء ولكن قبلة من والده  الدودة في فصل الربيع

ر عن الع ة تعب  بة لديه. هذه القص  ة بين قبل النوم هي أكثر األشياء املحب  لقة الخاص 

ال في اللعب مع الطفل/ة وقراءة القصص في السرير  الطفل وأبيه فلألب دور فع 

 وهو مناسب لألطفال الصغار جدا. 

 ( :رسومات علي عمرو6115َّأين قطة ياسمين ):َّ

ة على 
 
ال فلة املصطلحات الد 

 
م الط

 
فل، تتعل

 
م الط

 
ة يتعل

 
من خلل البحث عن القط

بجانب، فوق، تحت( بطريقة مرحة ممتعة وسهلة. يقوم املكان )داخل، خارج، 

 بالبحث الطفلن ياسمين وعلي وهي بهذا أيضا تحافظ على التوازن الجندري.
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 ي، دار الياسمين للنشر والتوزيع
 
ني )بدون تاريخ( رسوم: أديب مك  :ل أحد يحب 

َّ  هذه املشكلة تواجه الكثير من األطفال الذين يشعرون بالغضب وبأن ل أحد 

هم وذلك لنشغال األهل مع األخ األصغر ووجود األخ األكبر املسيطر فالولد  يحب 

ر ترك  األوسط يجد نفسه مظلوما ويشعر بالغربة . وهذا كان شعور علي الذي قر 

ه تراجع عن قراره في ترك البيت عندما فاجأه الجميع بالحتفال بعيد  البيت ولكن 

َّميلده. 

 ي:)د.ت.(، رسوم:  صديق ياسمين
 
 أديب مك

ين األخضر، الذي   ا، وصديقها الخيالي الوحيد، التن  تروي حكاية طفلة خجولة جد 

يشجعها وقت الخوف، يرافقها إلى كل  مكان ويساعدها، فهو يلعب معها في 

ة ويحميها إذا أزعجها أحد األولد، وحتى وقت الطعام يجلسان سويا  الحديقة العام 

يها ويسامرها . عندما دعاها أحد األولد أن تلعب تطعمه ويطعمها، وفي الليل يناج

ي ثقتها  ،معه بالكرة ب على خجلها وتقو 
 
ين وساعدها أن تتغل شجعها صديقها التن 

ة لألطفال وهي إعطاء فرصة لكل   بنفسها. وبهذا تعرض الكاتبة فكرة جميلة ومهم 

ة  ر به لشخصي 
 
ر/تفك

 
ا يفك ر عن مخاوفه/ا وعم  ر/تعب  ة أو طفل/ة أن يعب  خيالي 

ة "حسن في  لدميته/ا أو لصديقه/صديقته. وهذه الفكرة نفسها تعود في قص 

َّاملستشفى" 

 ي دار الياسمين للنشر والتوزيع املولود الجديد
 
َّ:)بدون تأريخ( رسومات أديب مك

اتي الذي يدور في رأس 
 
تتطر ق إلى مشكلة الغيرة لدى األطفال فتعكس الحديث الذ

يولد لهم أخ  جديد وتبدأ العائلة بالحتفاء به وبصفاته  غالبية األطفال عندما

د مشاعر الغيرة ويجعل األطفال يتماهون  ،الجميلة
 
هذا الحديث الذاتي الذي يول

مع ياسمين ويشعرون بأنهم ليسوا وحدهم الذين يغارون من إخوتهم الصغار 

ة للغيرة بل ل  ويتمنون لو لم يولد. ولكن حسب رأيي فإنها لم تعط شرعي  تتحو 
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ه. ويعرض  ه إلى طفلة تحب  ياسمين فجأة من طفلة تغار من أخيها الصغير وتعض 

ه عكس مفهوم الغيرة بينما نحن نعرف انهما يلتقيان . في هذه 
 
مفهوم الحب  وكأن

ب. ة تقع الكثير من الكتابات فوق الرسومات وهذا أمر غير محب  َّالقص 

 سلسلة اقرأ لي  -2

ة لألطفال بأسلوب تعالج عبير من خلل هذه  السلسلة بعض الظواهر السلوكي 

ابة 
 
ب. تمتاز كتب هذه السلسلة باألسلوب التعليمي السهل، واأللوان الجذ محب 

تي تمتاز بالتشويق واإلثارة. باإلضافة إلى ذلك فهي تطرح أسئلة موجهة 
 
الجميلة ال

فل
 
فل/لتكتشف الط

 
ة ليكتشف الط  ةوتختفي اإلجابات تحت قصاصة كرتوني 

َّهذه القصاصة. الجواب عندما يرفع/ترفع

قة 1كتب تحتوي هذه السلسلة على مجموعة وهي: قيس ينتظر أمه،  جميلة ومشو 

من واحد  ،من أنا، أريد أن أكون، عد  معي حذاء نديم، من أنا )حيوانات الغابة(،

َّإلى عشرة، وجدت ساعة، عمر ل يحب أن يكتب، كل ش يء على ما يرام. 

  ( 2444عمر ل يحب  أن يكتب، ي 
 
 دار املنهل للنشر والتوزيع. (، رسوم: أديب مك

ا.  ه س يء وبطيء جد 
 
ة عن عمر الذي ل يحب  الكتابة ألن خط ث القص  وبينما  تتحد 

لة وجد صندوقا وبه قلم ذهبي  ومكتوب عليه  هو يلعب في املخزن بألعابه املفض 

ن وبدأ يحب  الكتابة  ه تحس 
 
، فأخذه وبدأ يكتب به وشعر أن خط القلم السحري 

ا ولم يحب   ويكثر منها إلى أن أتى أحد األولد وكسر له القلم السحري  وغضب جد 

ا أن يكتب من جديد، عندها كشفت له  ر  بأن  هذا القلم ليس سحري  والدته الس 

ها  حر وعاد إلى الكتابة وأحب  حر موجود في داخلنا فأنت الذي صنعت الس  إنما الس 

َّمن جديد. 

                                                           
ا ألن هذه السلسة بغالبيتها كتب تحتوي على أحجيات ول تحتوي على املبنى  1 هنا عمدا لم أكتب قصص 

 القصص ي َّ
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 ( ي، دار املنهل للنشر والتوزيع6111من أنا
 
 (، رسوم أديب مك

ة  في هذا الكتاب تحاول عبير تعريف األطفال عن نفسها وعن الحيوانات البيتي 

ة امل ا تحت قصاصة ورقي  ة، ويكون الجواب مختبئ  لة لديها من خلل أحجي  فض 

فلة
 
/تجد  الجواب، وبهذا تضيف عبير عندما يرفعها الطفل/ترفعها الط عنصر  يجد 

ب لألطفال. َّاملفاجأة املحب 

: "أمش ي على أربع أرجل، شعري ناعم وذنبي طويل، أحب  مطاردة الفئران. 2مثال

َّمن أكون؟ )القط( 

ن، أمش ي على قدمين اثنين، أصيح عند  :6لمثا "عندي عرف أحمر وريش ملو 

َّالصباح فأوقظ الجيران. من أنا؟" )الديك(

 ي (،6112) حذاء نديم
 
َّدار املنهل للنشر والتوزيع ،رسومات أديب مك

ا وبعد أن  ة طفل ذهب ووالدته إلى دكان األحذية وأراد أن يشتري  حذاء خاص  قص 

الي بأن الجميع ينتعلون وجده وانتعله إلى امل درسة متباهيا به، فوجئ في اليوم الت 

َّنفس الحذاء.

بشكل عام  قصص عبير متوازنة جندريا فحتى عندما يكون الحديث عن نديم تظهر 

ة  ة عن تجربة حياتي  ر هذه القص  صورة طفلة تجلس في دكان األحذية أيضا. وتعب 

ة  رغبة األطفال في تقليد بعضهم يخوضها معظم األطفال، كما وتظهر هذه القص 

َّفنجدهم جميعا قد اشتروا نفس الحذاء.

 ( ي6116قيس ينتظر أمه
 
 دار املنهل للنشر والتوزيع  ،(، رسومات أديب مك

ه عن أخذه من املدرسة حيث بقي هو وصديقه  تعالج قلق قيس عندما تتأخر أم 

ه لم تحضر، فمن جهة هوَّ خائف وقلق  خالد وبعد قليل حضرت أم  خالد ولكن أم 

ومن جهة أخرى يحاول أن يخفي خوفه ويظهر بطولته. وهذا مأزق قد يعيشه 

ة أن يشعروا أنهم ليسوا وحدهم  الكثير من األطفال فيمكنهم من خلل هذه القص 
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هات يعملن  واألم  تسوق  ة األم  مما يخفف من خوفهم وقلقهم. من ناحية جندري 

َّسيارة.

 ( رسوم: 6116من واحد إلى عشرة )ي، دار املنهل للنشر والتوزيع
 
 أديب مك

م األطفال العد  من واحد إلى 
 
وهو كتاب تعليمي  أيضا تحاول من خلله أن يتعل

عشر وهي تستعمل نفس الطريقة السابقة بحيث تسأل كم ولدا.... ويكون الجواب 

ة.  َّمختبأ تحت القصاصة الورقي 

 ( ي.6116وجدت ساعة
 
 ( رسومات أديب مك

أن يكون لديها ساعة فتتحقق أمنيتها بسرعة فتجد ساعة جميلة تتمنى سعاد  

على األرض وتفرح جدا ولكن  بعد أن تواجهها والدتها بالحقيقة بأن  هذه الساعة 

رت عنه  ليست لها، تبدأ بالحيرة هل ستحتفظ بها ويصيبها شعور بالرعب عب 

الحلم  املؤلفة عن طريق وجود مخلوق غريب مخيف داخل الساعة ظهر لها في

سعاد بالفحص مع صديقتها نور عن طرق إليجاد صاحبة الساعة لتعيدها  تبدأ

 لها إلى أن وجدتها وأعادتها لها.

 ( رسوم عبدهللا حكيم6115كل ش يء على ما يرام ) 

ة عائلة تستعد  لستقبال ضيوف على الغذاء، فتحدث معها أحداث ومشاكل   قص 

ب على جميع ما يحدث معها 
 
غريبة في نفس اليوم، ولكن األسرة تستطيع أن تتغل

ب 
 
باعتمادها دائما عبارة "سيكون كل  ش يء على ما يرام" وفعل استطاعوا التغل

ة ووجدوا الحلول  املناسبة لكل  مشكلة وكان كل  على أصعب املشاكل بدون عصبي 

ع التفاؤل والتفكير اإليجابي وإمكانية إيجاد حلول  ش يء على ما يرام. ة تشج  قص 

َّلكل  مشكلة.

  ( رسومات: علي عمرو، دار املنهل للنشر والتوزيع.6115حيوانات الغابة ) –من أناَّ
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م األطفال الكثير عن الحيوانات التي تعيش في الغا
 
، يعل بة بطريقة كتاب تعليمي 

قة. تصلح لألطفال من سن  ية ومشو 
 
ا وهي عبارة 7-2مسل . الرسومات جميلة جد 

نة وتسأل الطفل/ة من يكون هذا الحيوان  عن عبارات تصف حيوانات معي 

/تجد  الجواب مع صورة الحيوان تحت قصاصة ورقية. َّويجد 

َّيصنع من جلدي أغلى حذاءَّ: "أعيش في األنهار واملستنقعات2مثال 

ي مليء باألسنان
 
َّاسمي بحرف التاء ويبدأَّوفك

َّفمن أكون" )التمساح(

ق األشجار، ذيلي طويل 6مثال 
 
: "أنا شقي  يحبني الصغار، أقفز وألعب أتسل

ر الفستق في حديقة الحيوان ويبقى املوز لي أشهى طعام.كاإلنسانويداي 
 

َّ، أقش

َّ)القرد( فمن أنا"

 ( 6117أريد أن أكون)  العبيديرسوم: يارة 

بنفس الطريقة السابقة تحاول عبير أن تعر ف األطفال على بعض املهن املألوفة في 

ة، ممر ضة ار، وغيرها: ،محيطهم مثل شرطي  َّطي 

ذ تعليماته...  مثال: " ألبس ثوبا أبيض ..وأعمل في املستشفى، أساعد الطبيب ..وأنف 

ي طلبات املريض وعلى وجهي ابتسامة. ترى من أكون؟ وتحت القصاصة  ألب 

ة نجد  صورة ملمرضة.  َّالورقي 

 ( تي  ( رسوم عبدهللا حكيم. 6115أنا وعم 

ة عن رغبة األطفال في عدم زيارة ا  ر هذه القص  ألقارب عندما ل يكون لديهم تعب 

ة التي تدور في ذهن  اتي 
 
أطفال وعن امللل الذي قد يشعرون به وتصف املحادثة الذ

جميل والتي قد يتماهى معها كل طفل في بداية جيل املراهقة ولكن أمرا غريبا 

مه لعب الشطرنج 
 
ة التي تعل يحدث لجميل فيمرض ولم يأت لزيارته سوى العم 
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فقتها وتدعوه لزيارتها فيعد بذلك، وهنا تترك النهاية مفتوحة نوعا فيرغب فعل بمرا

ة؟  ما، هل فعل سيذهب جميل لزيارة العم 

 ( رسوم: أوميد،6117حسن في املستشفى ) .دار الياسمين 

ة من يوميات املستشفى تحاول توصيف بعض املواقف الصعبة التي  ة واقعي  قص 

في املستشفى حيث ذهب  تدور أحداثها تواجه األهل مع أطفالهم في املستشفيات.

ة  حسن لستئصال لوزتيه برفقة صديقه الخيالي شخبوط وتتناول هذه القص 

ر عن مخاوف حسن  جميع مراحل البقاء في املستشفى من أجل إجراء عملية، وتعب 

جريْت له العملية بسلم. تتعامل 
ُ
وعن مساعدة صديقه شخبوط له إلى أن أ

ة مع مشاعر الخوف ة  القص  لدى األطفال في مثل هذه الحالت ولكنها أيضا قص 

يستطيع أن يستفيد/تستفيد منها كل طفل/ة  تحتوي على معلومات ومعرفة

َّمعر ض/ة للدخول للمستشفى.

 ة فوق السطح  (: رسومات : علي عمرو، دار الياسمين للنشر والتوزيع.6114) قص 

ة للخوف  ة تعالج الخوف لدى األطفال وتعطي شرعي  فل/ة في قص 
 
وتساعد الط

ة ل وجود لها. ب عليه وتظهر له/ا بأن الخوف أحيانا يكون من أمور وهمي 
 
 التغل

رة  ة معب  زة بجمالية عالية، كما وأن لغة الكتاب هي لغة فني  رسومات الكتاب ممي 

  عن الحركة واألصوات بشكل جميل وواضح.

 ة
 
ة الشل  لنشر والتوزيع: دار املنهل ل -رسومات علي عمرو  -( 6114) قص 

لة  "إذا لم تجد  ما تحلم به بين النجوم فابحث عنه في ذاتك" هذه العبارة مسج 

ة علي   ة التي تتحدث عن قص  ر عن مضمون القص  على الصفحة األولى وهي فعل تعب 

ة في املدرسة لكن معظم محاولته  ة لها شعبي 
 
الذي يحاول أن يقترب إلى أكثر شل

ة فيجد  نفسه بطل في تبوء بالفشل، في النه اية ينجح أن يكتشف قدراته املوسيقي 
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ة في مدرسته وبين أصدقائه. ة ويكتسب شعبي  ة مسرحي  مناسبة  في رأيي هذه القص 

ة  ة جدا وهذه القص  لجيل املراهقة حيث أن العلقة بين األولد في هذا الجيل هام 

طفال في جيل تتحدث عن البحث عن الذات وهي من أهم  األمور املقلقة لألَّ

َّاملراهقة وتعطي الثقة بالذات واإليمان بالقدرات. 

ة على الجائزة األولى في الرسوم بين جوائز "تطوير أدب األطفال في  حصلت القص 

ة" ومقرها في السويد بالتنسيق  األردن" الذي ترعاه مؤسسة "أنالييد األورومتوسطي 

ة في األردن. )موقع  َّ(2مع مؤسسة رواد التنمي 

 ( رسوم: علي عمرو، دار الياسمين للنشر والتوزيع6121وجدت كنزا ) 

ة مختلفة قليل بأنها تعتمد أكثر على الخيال وعلى حكايات األميرة  هذه القص 

ة وهو في  والسندباد وحكايات القراصنة بحيث يجد  زيد نفسه يعيش هذه القص 

ينة تغرق وملحاربة بيت جدته وكان امللل قد سيطر عليه وفجأة يخرج ملساعدة سف

ة حسب رأيي مناسبة أكثر لألجيال  َّ.1-2القراصنة. هذه القص 

 ( شقي  جدا 
 
ة جديدة جدا لم أستطع 6129قط ( رسومات مايا فداوي قص 

َّالحصول عليها.

اد  -1
 
 سلسلة أحمد العق

اختارت عبير أن تكتب أيضا للشباب وليس فقط لألطفال ألنها وجدت أنه ل  

حيث  22-4يوجد قصص في مكتبتنا العربية لتغطية املرحلة الذهبية من جيل 

ق  يحب األطفال في هذه الفئة العمرية أن يقرأوا املغامرات املكتوبة بأسلوب شي 

اد"، وهي عبارة عن وفيه حركة، فقامت بكتابة سلسلة "مغامرات أحمد الع ق 

روايات هادفة للفتيان تتحدث عن مغامرات شائقة يخوضها فتى اسمه أحمد 

اد.  َّالعق 
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اد لن القصص في هذه السلسلة ث عن شخصية أحمد  واختارت اسم العق  تتحد 

ور، ذي خيال 
 

ث عن شاب حش ة تتحد  د األمور دائما فهذه الشخصي  الذي يعق 

د  ،سمها ريما يتنافس معها بشكل دائمواسع، يحب أن يكتشف، له أخت ا يعق 

ة قبة" كما يقول املثل . وهي مغامرات مثيرة، يقوم بها  األمور و"يعمل من الحب 

اد الذي يحل  بها كثيرا من األلغاز التي تعترض بطل هذه القصص. وتثير هذه  العق 

َّ(.6القصص حب  البحث والفضول اإليجابي عند املراهقين.)موقع 

اد تشمل هذه ال اد 2سلسلة أحمد العق  ة" سر الجارة، أحمد  ،6، أحمد العق  قص 

اد اد وآلة الزمن، أحمد العق  ة اإلخفاء، أحمد العق  اد وطاقي  َّسر  املومياء.-العق 

 ( اد ي، دار املنهل للنشر والتوزيع6112أحمد العق 
 
َّ( رسوم أديب مك

س على الجيران ويسمع جاره يخبر  ة الصبي  أحمد الذي يتجس  أحدهم بأنه قص 

فيحاول أن يبحث عن براهين إلثبات الجريمة وإبلغ الشرطة  وضع السم  ألحد ما،

ويتضح فيما بعد ان الجار قتل كلبه ألنه مرض فوضع له السم  ودفنه تحت 

ل في شؤون 
 
ة من النوع القيمي تحاول أن توصل لألطفال بأن التدخ الشجر. قص 

َّالغير نتيجته سلبية.

 اد وآل ي، دار املنهل للنشر والتوزيع6113ة الزمن )أحمد العق 
 
َّ( رسوم أديب مك

اد وصديقه طارق. يقومان بزيارة لألستاذ زكي املخترع  في مغامرة جديدة ألحمد العق 

، ويكتشفان آلة الزمن ويقومان بمغامرة شيقة إذ يدخلن إلى اآللة  للرجل اآللي 

ويحاولن تحريكها لتنقلهما إلى املاض ي وفجأة وجدا أنفسهما وقد اخترقا حاجز 

د  الزمن ويصفان ما شاهداه عبر زمن هارون الرشيد، ويكتشفان قصة األميرة زمر 

َّ)هارون الرشيد( ألنه أراد تزويجها رغما عنها.  التي هربت من أبيها
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 ( اد وسر  املومياء ( رسوم: مصطفى محمد، دار الياسمين للنشر 6121أحمد العق 

َّوالتوزيع

ة أحمد وأخته ريما في زيارة لألهرامات فيلتقيان بمومياء صغيرة أضاعت أمها  قص 

َّ وهي تبحث عنها ويساعدانها في ذلك . وهي من النوع التعليمي.

َّهنالك كتب أخرى لم أحصل عليها، ومنها: 

وفيها تجد سارة شجرة ضعيفة هزيلة تهتم بها وترعاها، تنشأ  (6126)توتة توتة 

 ،سارة وشجرة التوت، ولكن شيئا غريبا يحدث لهذه الشجرة صداقة ومحبة بين

ة تتحدث عن فوائد الشجرة وآثارها على البيئة وتبين كيف  الهتمام  أنقص 

َّبش يء يثمر.  والرعاية

َّدار املنهل للنشر والتوزيع (6111)أنا بزرة 

 شقي  جدا 
 
َّ(6129)قط

 تحليل النصوص:

ل بعضا من النصوص بناء على معايير أدب األطفال:
 
َّسنحاول فيما يلي أن نحل

  :األسلوب 

اب وبفكرة واضحة، يكون 
 
ة أو الحكاية مصقولة بأسلوب جذ ما كانت القص 

 
"كل

ة والطفل املستقبل لها" )الديك:  لقي عميقا بين القص  َّ( 52ص  -6112الت 

ا وكيفا في الكتابة للطفل واليافعين، نجد أن  وعند معاينة تجربة الكاتبة كم 

ة ولكنها أيضا  ة فأسلوبها تجربتها غنية ووفيرة من ناحية كمي  مثيرة من ناحية نوعي 

،. يمكن تلخيص األسلوب بأنه امتاز بمنتهى  يمتاز بأنه أسلوب مختصر، غير ممل 

ر رسائلها بطريقة ممتعة،  سلس، ممتع، السهولة واللين وهو أسلوب اب، تمر 
 
جذ

قة، غير مباشرة. َّمشو 
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 :ة  التفاعلي 

ال جدا، وتحاول ع  بير أن تشرك األطفال في تمتاز قصصها بالتفاعلية فالطفل فع 

ات واألسماء املألوفة لألطفال أو من  ة سواء كان ذلك من خلل الشخصي  القص 

ة. وفي كثير من القصص يوجد حوار مع الطفل فمثل عندما  خلل التجارب الحياتي 

ة،  تصف حيوانا وتسأل الطفل من أكون فهذا يجعل الطفل متفاعل مع القص 

بحث عن الشخصية املختبئة في كل صفحة لكن من كما وأن للطفل دورا في ال

ة أي أن  املهم أن ل يأتي هذا على حساب اإلصغاء والستمرارية في سيرورة القص 

أل يكون خلل سرد  البحث عن هذا الحيوان املختبئ أو الحشرة املخفية يجب

ة.  َّالقص 

  :اللغة 

هو هدف بحد  ذاته،  "اللغة أداة اتصال الطفل الصغير مع عالم األدب، وتطويرها

نه من 
 
ة وتمك ة وجميلة تثري الطفل بمهارات لغوي  ة مكتوبة بلغة غني  لذا فإن قص 

د، َّ(22ص 6116 التعبير عن نفسه بوضوح وجمال" )كركبي والسي 

"يشترط في اللغة املستعملة في أدب األطفال أن تفي بمعيارين: وضوح اللغة 

يب وبساطة اللغة والبتعاد عن األلفاظ والبتعاد عن الغموض والتداخل في التراك

( ويؤكد الديك ذلك 53ص  6126الغريبة عن معجم األطفال اللغوي ) مقدادي، 

أيضا في قوله: "استخدام األسلوب املبسط واللغة السهلة واملفردات املتداولة كل 

ة وتمتعه بها أكثر  6112 )الديك، ذلك يجعل التواصل مع الطفل وجذبه إلى القص 

. وفي رأيي بأن الكتاب الذي يعتمد اللغة السهلة والبسيطة هو الكتاب (55ص

ا.  َّالذي يسهل على الطفل مصادقته، ويبقى مضمونه حي 

وعندما نحاول أن نفحص اللغة في قصص عبير نجد أنها تمتاز بالسهولة، فهي 

تستعمل كلمات قليلة واضحة وسلسة وتختار كلماتها من املتداول القريب من 
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ة، وهي ل تحاول استخدام أساليب البلغة التي قد اللغة  ة في الحياة اليومي  الحي 

ة صعبة التداول ولكنها تستعمل النص  السهل البسيط الذي يصل  تجعل القص 

 . مباشرة إلى قلب الطفل والذي تصل به الكاتبة إلى عالم األطفال الخاص 

وهي تستعمل  فيوصف أدب عبير بالوضوح وبساطة اللغة من حيث املفردات

دة وتختار  ب األلفاظ الغريبة واملعق  عبارات بسيطة من حيث التراكيب فهي تتجن 

، وتجعل  مفرداتها من حياة الطفل ومن الكلمات التي تدخل في قاموسه اللغوي 

ز على 
 
ة كما وترك جملها قصيرة بحيث تترك الفرصة للطفل أن يدرك أحداث القص 

ة التي يمكن إدرا كها. وبهذا نجد أن اللغة املستعملة في قصص األوصاف الحسي 

ل  عبير تراعي املستوى الذهني لنمو  األطفال وقريبة من مستواهم الفكري، مما يسه 

ل على الطفل/ة مصادقة الكتاب الذي ُيكتب بلغة  وصول الفكرة للطفل/ة ويسه 

َّبسيطة. 

لهتمام "التطور السريع في اللغة وا من خصائص مرحلة الطفولة املبكرة أيضا

ص  6112 بموسيقا الكلمات والستمتاع بالسجع والكلمات املسجوعة" )الديك،

( فنجد أن عبير تستعمل في بعض من كتبها وقصصها الكلمات املسجوعة التي 52

عا للطفل/ة:  "أنا شقي  يحبني الصغار، أقفز وألعب أتسلق األشجار" تضيف تمت 

ة، أحاول اإلمساك  ة" "إنني طبيبة مشغولة في وفي موقع آخر "أنا شرطي  بالحرامي 

َّفحص مريضة" .

ب أيضا لألطفال ويساعد على  كما وتكثر عبير من استعمال التكرار وهذا أمر محب 

ة. َّتذويت الفكرة وزيادة الثروة اللغوي 

 ،ا على مدار األيام" )الديك د هو الذي يبقى حي   6112 املضامين: "املضمون الجي 

 (22ص 
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"الطور الواقعي املحدود بالبيئة " لذا فهم بحاجة إلى  5-6يعيش األطفال في جيل 

  قصص بسيطة من حيث الفكرة مستمدة من واقعهم وفي هذا يقول املقدادي:

يحتاج أدب األطفال إلى بساطة الفكرة وأن تكون ذات مغزى  "من حيث املضمونَّ

ة يستطيع الطفل  6126إدراكها". )املقدادي،  وهدف تربوي  وأن تكون املعاني حسي 

(. ويضيف الديك على لسان الحديدي قائل: "ابتداء من السنة الثانية 91ص 

يدخل الطور الواقعي املحدود بالبيئة ويستمر فيه حتى الخامسة تقريبا وفي هذا 

ي تحيط به  فل أن يستخدم حواسه لختبار البيئة املحدودة الت 
 
ور يستطيع الط

 
الط

( ويضيف 55ص  -6112شارع ...)الحديدي كما جاء في الديك، في املنزل وال

"الديك" لذلك تكون القصص املرتبطة بالواقع هي القصص القريبة نفسيا من 

 الطفل والقادر على التواصل معها.

صنا كتب عبير نجد أن  مواضيعها تمتاز باتصالها بعالم الطفل اليومي  وإذا تفح 

ل من حيث املحتوى واألفكار وهي تميل إلى وهي قريبة من الواقع املعيش للطف

ه
 
ل ينقصها الكثير من الخيال. وغالبا ما  البعد عن الخرافات على الرغم من أن

تتمركز حول الخبرات والتجارب والسلوكيات اليومية التي يقوم بها األطفال وهي 

َّبهذا تحاكي غالبية األطفال وتساعدهم على التعر ف على العالم املحيط بهم. 

رة تماما عن  ومن حيث العنوان نجد أن العناوين املختارة في قصص عبير معب 

ة من أحداث وما تشتمل عليه من  ة ومرتبطة بما تحتويه القص  مضمون القص 

أفكار . وفي هذا يقول املقدادي: "يعد  العنوان مفتاح املوضوع ويدل  على محتوياته 

ئفه تشويق القارئ وإثارة فضوله". في الغالب فهو أول ما يقرأ املتلقي، ومن وظا

َّ(27ص  6126)املقدادي،

َّ

َّ
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 القصص: أنواع 

تميل عبير إلى القصص التي تجمع بين أدب التسلية والترفيه وبين أدب التوجيه  

تسعى من خللها إلى تطوير التفكير واملعرفة تعليمية والتثقيف فكثير من كتبها 

ة لدى األطفال من  قة.وزيادة الثروة اللغوي  عة والشي  مثل  خلل األحجيات املتنو 

ة ياسمين، من أنا، من أنا
 
ة: أين قط حيوانات الغابة، عد  معي وغيرها خاصة  -قص 

اد"، وهذا هو أحد أهداف  قصص سلسلة "اقرأ لي" وكذلك سلسلة "أحمد العق 

أدب األطفال الذي يسعى إلى تطوير ذهنية الطفل وثقافته من خلل تقديم 

ة حول البيئة واملجتمع. كما وأن جزءا من قصصها املعلومات ا ة،لعام  تحاول  قيمي 

ة : ياسمين  ر من خللها بعض القيم والتوجيهات لألطفال مثل قص   
أن تمر 

اد  وغيرها وهنالك بعض  (2)والعصفور، وجدت ساعة، وجدت كنزا، أحمد العق 

ةالقصص  ة: ل أ النفسي  حد يحبني، التي تتعامل مع مشاعر األطفال مثل قص 

ة، فوق السطح، حسن في املستشفى
 
ه  ،املولود الجديد، الشل قيس ينتظر أم 

ة مثل  الترفيهيةوغيرها. وطبعا هنالك القصص  التي ل تخلو من الدعابة والتسلي 

ة: ياسمين والوحش أين ياسمين، صديق ياسمين وغيرها. ونلحظ بأن  ،قص 

ة عمر قصصها تخلو من قصص الحيوان، قصص الجن  والس حرة )ما عدا في قص 

( وهي تتعامل مع القصص  ل يحب أن يكتب فهي تتحدث عن القلم السحري 

اد.  َّالتاريخية وقصص البطولة واملغامرة في سلسلة أحمد العق 

  :الحبكة 

ة عادة بناء على  ة . ويتم  تقييم القص  "الحبكة هي مجمل مجرى أحداث القص 

د (. وفي هذا يقول الديك أيضا: 62ص  6116، ترابط حبكة أحداثها" )كركبي والسي 

ي  ل بد  أن تهتم بالحدث، وهو صياغة الوقائع واألحداث في منحى  ة كبناء فن  " القص 

( نجد أن  غالبية كتب عبير ل 666ص  6112أو أسلوب يوصلن الهدف" )الديك، 
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هي تحتوي على املبنى القصص ي املألوف فهي ل تحتوي على حبكة وحل  . وكثيرة 

كتب عبير التي ل تحتوي على حدث معين انما تكون عبارة عن سلسلة من 

ة ولكنها ل تدل على مشكلة أو  التساؤلت واألحجيات تدور حول فكرة محوري 

، أريد أن  م، مثل كتاب: من أنا، من أنا )حيوانات الغابة(، ماذا أحب  صراع أو تأز 

 وغيرها.  أكون، عد  معي، من واحد إلى عشرة، أين ياسمين

  :الحركة 

ة مليئة بالحركة فتجعل الطفل/ة يعيش/تعيش  تمتاز قصص عبير بأنها وصفي 

ة ويشعر بجميع التحركات فهي تستعمل الكثير من األفعال واألوصاف  القص 

. كما ونشعر في بعض  فتصف الحركة والشعور من خلل الفعل التفصيلي 

ة تلك التي تحتوي على حدث معين بت صاعد األحداث وحركتها القصص وخاص 

ة". كما وأن  
 
ة "الشل ة "دبس" وقص  ة "عمر ل يحب  أن يكتب" وقص  مثل قص 

ا.  ر عن الحركة بشكل جميل جد   الرسومات املرافقة لألفعال تعب 

  :البطولت 

، على  ات الحيوان والجن  بشكل عام أبطال القصص لدى عبير يخلون من شخصي 

ات محب َّ بة لدى األطفال في مرحلة الطفولة املبكرة، إل الرغم من أن هذه الشخصي 

ة من األطفال، فالطفلة  ات إنساني  أننا نجد  أن البطولة غالبا منسوبة لشخصي 

ب لألطفال أيضا؛ ة في غالبية القصص وهذا أمر محب   ياسمين هي البطلة الرئيسي 

ة ويرتبطون بها. وهي تستعمل األسماء املألوفة  لألطفال وهم إذ يتماهون مع القص 

بهذا أيضا يعيشون الواقع وفي هذا يقول الديك: "الواقع الذي يعيشه الطفل 

ة  ور الذي يمر  به يجعله يشعر باللذة وهو يسمع الجمل التي تشركه في القص 
 
والط

 (52ص  6112 باستعمال األسماء املألوفة لديه ..." )الديك،
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  :الجندر 

ات هي من الجنسين تحرص عبير على التوازن الجندري في غال بية كتبها، فالشخصي 

وغالبا ما تقوم ياسمين في دور البطولة. وعندما تعرض املهن في كتاب "أين 

فإن ياسمين ممكن أن تكون طبيبة وملكة وشرطية و"امرأة" إطفاء وهي  ياسمين؟"

بهذا تكسر التوزيع النمطي  للمهن ولكن  هذا التوازن الجندري يغيب من كتاب 

أكون" إذ تكون الفتاة ممرضة تساعد الطبيب وخياطة ويكون الفتى رجل "أريد أن 

ار. َّفضاء وطي 

  :الجمالية 

 ،  الحياة في النص 
 

"الجمال له تأثير سحري: فجمال اإلبداع، وحسن الختيار وبث

ة، كلها تشد  الطفل وتثيره" )كركبي  وجمال التعبير الفني  في تصوير التجربة الحياتي 

د،  ة 21 ص 6116والسي  ز األكبر في إضفاء الجمالي  ( كما وتحتل الرسومات الحي 

للكتاب. ونجد بأن قصص عبير تمتاز بالرسومات الرائعة املناسبة لجيل األطفال 

دة أيضا لكن من املحبذ لو اختارت الورق  ابة ورسومات الغلف جي 
 
واأللوان الجذ

فهو غير مناسب لجيل املقوى للغلف بدل من الورق املستعمل في غالبية قصصها 

َّاألطفال ألنه رقيق وقابل للتمزيق.

 :عنصر املفاجأة 

بة لألطفال هو الكتشاف واملفاجآت حيث يمتاز الطفل/تمتاز  من األمور املحب 

ق عبير ذلك  الطفلة في هذه املرحلة بحب  الستطلع واستكشاف ما حوله/ا وتحق 

ة ويكون الجواب مختبأ في بعض من كتبها فمثل عندما تعرض على الطفل/ة أ حجي 

ة فهي بهذا تشبع حب  الستطلع لديه/ا من خلل عنصر  تحت قصاصة ورقي 

ة صغيرة )حشرة أو  ة كتبها شخصي  املفاجأة وكذلك تحرص عبير أن يكون في غالبي 

طائر أو حيوان صغير( يطلب من الطفل/ة البحث عنها وهذا أيضا يشبع حاجة 
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ة املختبئة. ولكن كما ذكرت الطفل إلى الكتشاف ويفاجأ ف ة يجد  الشخصي  ي كل  مر 

سابقا فان هذا األمر يجب أل يكون خلل السرد ألنه من املهم  أن يكون السرد 

َّمتواصل.

  :النهايات 

ة النهايات وقليلة هي النهايات  في قصص عبير هي نهايات مغلقة وسعيدة، غالبي 

ة ياسمين والعصفور تترك نهايتها مجال  املفتوحة التي تترك مجال للتفكير مثل قص 

ة بعبارة: "هل عرفتم اآلن ماذا يريد؟  إليجاد الجواب املناسب حيث تنهي القص 

اد  ة أحمد العق  حيث تنتهي بعبارة: "ماذا يا ترى داخل الكيس"؟  (2)وكذلك قص 

ة ح ذاء نديم حيث تترك مجال للتفكير ماذا يا ترى فعل نديم بعد وكذلك في قص 

ة "أنا وعمتي" تحتوي على نهاية  أن رأى بأن الجميع ينتعلون نفس الحذاء؟ وقص 

نصف مفتوحة وتترك مجال للتفكير هل فعل سيذهب جميل لزيارة عمته. وفي 

ة بسؤال: "هل تستطيع ة عد  للعشرة تنتهي القص  ة من أنا؟ وقص  ون أن قص 

َّتعرفوا الجواب؟

َّ
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 املراجع: 

يك، نادي ساري. .2 ين  -في أدب األطفال الد  ة من السومري  ة تطبيقي  دراسة نقدي 

ى القرن العشرين. عكا: مؤسسة األسوار،   .6112حت 
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 6111........... من أنا؟. األردن: دار املنهل للنشر والتوزيع، ....... .7

 6112األردن: دار املنهل للنشر والتوزيع،  .................. حذاء نديم. .1

اد. .................. أحمد .4  6112األردن: دار املنهل للنشر والتوزيع،  العق 

ه. .21  6116نهل للنشر والتوزيع، األردن: دار امل .................... قيس ينتظر أم 

 6116.................... وجدت ساعة. األردن: املؤلف،  .22
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 6113.................... ماذا أحب؟. األردن: دار املنهل للنشر والتوزيع،  .23

اد وآلة الزمن. األردن: دار املنهل للنشر والتوزيع، .................... أحمد ا .29  6113لعق 

ة ياسمين؟. األردن: املؤلف،  .25
 
 6115.................... أين قط

 6115.................... من أنا؟ )حيوانات الغابة(. األردن: دار املنهل للنشر والتوزيع،  .22

 6115املؤلف، ش يء على ما يرام. األردن:  .................... كل َّ .27

تي. األردن: املؤلف،  .21  6115.................... أنا وعم 

 6117.................... أريد أن أكون. األردن: املؤلف،  .24

 6117.................... حسن في املستشفى. األردن: دار الياسمين للنشر والتوزيع،  .61
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 6121.................... وجدت كنزا. األردن: دار الياسمين للنشر والتوزيع،  .66
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6121 

 6114.................... فوق السطح. األردن: دار الياسمين للنشر والتوزيع،  .69

ني. األردن: دار الياسمين للنشر والتوزيع، د.ت. .65  .................... ل أحد يحب 
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 حليحل عالء األديب

  
 الس 

 
 ة:اتي  يرة الذ

َّ 2479ولد علء حليحل في سنة 
 
َّا.في مدينة عك

َّ
 
اشترك بورشة عمل َّ 6113في سنة ف ،ةقافي َّتاريخ الكاتب مليء بالكثير من الخبرات الث

َّة في مسرح "رويال كورت ثياتر" في لندن.للكتابة املسرحي َّ

َّاشترك في ورشة عمل سنوي َّ 6117في سنة و  
َّاكش.يناريو في مر َّة في إطار كتابة الس 

َّاشترك بدورة للكتابة املسرحي َّ 6117وفي سنة   
رامية" في تل ة في "مدرسة الكتابة الد 

َّأبيب.

َّ 6112-6111وفي سنتي   
يناريو من "مدرسة حصل على شهادة دبلوم في كتابة الس 

َّ  
َّيناريو" في تل أبيب.الس 

َّ 6112 -2445وبين سنوات الـ 
 
علم الجماهيري والفنون ل في اإلَّقب األو َّحصل على الل

َّالجميلة، جامعة حيفا.

َّدرس في قسم القتصاد، جامعة حيفا.  2449-2446وبين سنوات الـ 

ذين اختيروا في إطار مسابقة  34اب الـ علء أحد الكت َّ اعتبرَّ
 
من العالم العربي ال

لك إلى"؛ وهو 34"بيروت 
ٰ
 َّمترجم مستقل َّ ذ

 
َّ؛ مرك  

ة ه في ورشات الكتابة املسرحي َّز وموج 

َّ
 
َّفي مهرجان "مسرحيد" في عك  

َّبداعي َّه ورشات للكتابة اإلَّا؛ موج 
 
ا وحيفا؛ نشر ة في عك

َّ
 
لك سنة ة ملسرحي َّرجمة العربي َّالت

ٰ
َّ.6114ة "الحفلة" لهارولد بينتر وكان ذ

 َّ أصبح 6111 2وفي كانون 
َّمحر 

 
ا في مجل ََّّة "مالكم".ر 

ة "فصل املقال" صبح رئيس تحرير أسبوعي َّأ 6111 2كانون  - 6112 6وبين تشرين 

َّ  
َّة.ياسي َّالس 

 َّ 6114-6112وبين سنوات الـ 
 
ا في كل املسرح العربي  ة سابير في موضوعي َّكان محاضر 

َّوالفلسطيني.



 221 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّائهة" عن دار "العين" في القاهرة.وح الت َّرواية "األب والبن والرَُّّ أصدرَّ 6111وفي سنة 

 6112َّة في بريطانيا، آب في جولة بانيبال األدبي َّ اضيف َّ أصبح 6112وفي سنة 
 
ز ؛ ُمرك

َّ
 
َّالط  

 َّع اجمَُّّة لحزب "الت َّبداعي للحملة النتخابي َّي واإلَّاقم الفن 
يمقراطي"؛ لوطني الد 

ات القصيرة في تل أبيب )الجندي املخلص ة قصيرة ملهرجان املسرحي َّكتابة مسرحي َّ

َّأكيد(؛ كتابة مسرحي َّبالت َّ
ُّ

ف
ُ
َّ ة "خ َّالسُّ

 
َّرفيهي َّلطان" الت  

العائلة؛ مشاريع قيد العمل:  ة لكل 

َّ ،دة األولى من فيلم طويلإتمام املسو َّ َُّيقد   
َّينما م إلى صندوق الس  مسرحي جديد.  ونص 

َّر مستقل.ُمترجم ومحر َّ

 ة: من كتاباته املسرحي  

ة القصيرة "الجندي ؛ املسرحي 6114َّمسرح امليدان،  -ة ساخرة"خبر عاجل"، مسرحي َّ

َّالز َّ ة "سمَُّّأكيد"؛ مسرحي َّاملخلص بالت َّ
 
ة ا؛ مسرحي َّعتر" ملهرجان املسرح اآلخر في عك

َّ
ُّ

ف
ُ
َّ "خ ة؛ "جحا هكمي َّة "حْيضستان" الت َّاملغار"؛ مسرحي َّ لطان" من إنتاج "مسرحالسُّ

َّوالبهلول" )مسرحي َّ ا"؛ مونودراما ة لألطفال(؛ كاتب مشارك في العرض الس  اخر "شكر 

َّ
 
ا؛ كاتب مشارك في "أرض امليعاد"، "دياب" املعروضة في مهرجان "مسرحيد" في عك

ة "أهل ة ملسرحي َّترجمة للعربي َّة في لندن؛ نجليزي َّة ساخرة سُتعرض باإلَّة غنائي َّمسرحي َّ

َّ
ُّ

َّالش
 
تي ُعرضت في كانون الث

 
ة ، وملسرحي 6119َّاني نط" للمسرحي حانوخ ليفين ال

َّ"تماسيح" ليهوشع سوبول.

  
 ان: ينمائي  ومن كتاباته وإخراجه الس 

َّاكتابة وإخراج: "
ُّ

 9ص" )ا إلى الحمَُّّدقائق(؛ "هي َّ 21" )ةوكولطعترافات بأطياف الش

َّدقائق(.

 61دقيقة(؛ " 211دقيقة(؛ "اإلرث" ) 21وأمان" )دقيقة(؛ "الت َّ 25سيناريوهات: "باقي" )

ا للغرب" ) َّ(.25دقيقة(؛ "عرفات وأنا" ) 211كيلومتر 
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 ان: حفي  ومن كتاباته وتحريره الص  

َّ 
 
حاد"؛ ملحق "الكتب" في صحيفة "هآرتس"؛ صحيفة "فصل املقال"؛ صحيفة "الت

َّ
 

6111َّديو اطئ"؛ راراديو "الش
 

ام"؛ موقع "نعنع"؛ موقع مس؛ صحيفة "األي َّ؛ راديو الش

 91َّ"واي نت"؛ موقع "عرب 
َّ"؛ محر   

َّر مؤس 
 
 َّس ملجل

َّة "ترفزيون"؛ محر   
س ر مؤس 

َّة "املدينة" في حيفا.ألسبوعي َّ

 وقد حصل الكاتب على جوائز ومنشورات وهي:

َّ.6114"، 34مسابقة "بيروت  -

َّجائزة الن َّ-  
َّ ص  َّاملسرحي من مؤس 

 
َّ.6115 -ان"سة "القط

َّالجائزة األولى في مسابقة سيناريوهات اإل-  
ينمائي حزيران نهاء في مهرجان تل أبيب الس 

6119. 

-َّ
 
َّانية في مسابقة القص َّالجائزة الث ة "تعايش"، فير"، عن قص َّة القصيرة لصحيفة "الس 

 .6119نيسان 

-َّ
 

َّاب من جائزة الكاتب الفلسطيني الش َّمؤس 
 
ة، عن املجموعة ان" الفلسطيني َّسة "القط

ة "قصص ألوقات الحاجة". املجموعة صدرت عن دار "اآلداب" في بيروت في القصصي َّ

َّ.6113صيف 

-َّ
 

َّجائزة الكاتب الفلسطيني الش َّاب من مؤس 
 
ة، عن رواية ان" الفلسطيني َّسة "القط

َّ  
 6111َّيرك" للعام "الس 

 6116َّواية صدرت في العام . الر 
 غم منواية، بالر َّ. وٰهذه الر 

َّإا غير كلسيكي، تحتاج إلى ورشة عمل من سلوب َّأاعتماده 
ُّ

 حداثاألَّ طار زمني يلف

َّذات العلقة، إلى أبطال يغرقون في أدوارهم.

-َّ
 
َّانية في مسابقة اإلالجائزة الث  

 يناريو"، عن سيناريو "اإلرث".نهاء في "مدرسة الس 

َّنتخابات" اكتاب "دولة - َّترجمة وتقديم. -حفي أري شبيطللكاتب الص 
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َّقصص ونصوص أدبي َّ-
 

ة ية في البلد والعالم العربي؛ مقالت صحفي َّت أدب َّة في مجل

َّ.على محاورة مع الكاتب نفسه( في البلد والعالم العربي. )بناء َّ

َّ  
ذي كان يعمل فيه على رواية الس 

 
يرك. لقد كتب قصصه القصيرة في نفس الوقت ال

َّ حليحل رىَّوي َّحميض.ا سريعة الت َّفي قصصه القصيرة صور 

 َّ ول بد َّ
 
َّأكر بمن الذ  البسيطين قدوة له. في والديه حليحل يرىَّ ن 

http://www.goethe.de/ins/eg/prj/mal/arl/aam/hlh/arindex.htm)َّ

 ة:الهام  عماله أ

َّ تي كان لها املكان األَّأجربة للت َّ ول بد 
 
َّن تخترق حياة كاتبنا ال

ُّ
 ،هرة الكبيرةوسع لٰهذه الش

تي ساهم بها دبي َّفكتاباته األَّ
 
َّومن ٰهذه الكتابات: ،دخلته مجال الكتابة والروايةأة ال

 ؛ 6111ائهة"، دار العين، القاهرة، وح الت َّ* "األب والبن والرَُّّ

 ؛ 6119* مجموعة "قصص ألوقات الحاجة"، دار اآلداب، بيروت، 

َّ  
َّ* رواية "الس  َّيرك"، مؤس 

 
َّ؛ 6113ان، رام هللا، سة عبد املحسن القط

َّ* رواية باسبورت.

َّ.6111ة "مدينة"، "كوما برس"، لندن، * كاتب مشارك في املجموعة القصصي َّ

ة. العديد ة والفكري َّواقع األدبي َّلت وامل* عشرات القصص واملقالت املنشورة في املج َّ

شرت باإلَّ
ُ
رجمت ون

ُ
على محاورة مع  ة. )بناء َّة واألملاني َّة والفرنسي َّنجليزي َّمن القصص ت

َّ.الكاتب نفسه(

 دبه:أة في مضامين ئيسي  املحاور الر  

َّ  
َّد لنفسه شكعلء حليحل في كتاباته لم يحد 

 
ما انطلق وإن َّ ،ا فقطخاص َّ ا وبناء َّن َّمعي َّ ل

َّ ،ة للعالممن رؤية بطريقة خاص َّ د منطلقاته وَمداه. واختياُره في إبداعه وموقف حد 

 َّقص َّ
 
تي تشك

 
ة. ل األساس في بناء القص َّة الَحدث دافُعه اعتمادها على عنصر الحبكة ال

http://www.goethe.de/ins/eg/prj/mal/arl/aam/hlh/arindex.htm
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َّ َّترتيب أحداث الحبكة ليس من الض َّ ونرى أن 
 
َّسلسل الز َّروري أن يلتزم الت

 
رتيب مني والت

َّوإن َّ ،وقوع األحداثالواقعي ل  
َّما يمكن إخضاعها لطرق عد 

 
ذي ة حسب الن

 
سق ال

َّة أو تلك، وقد يت َّتفرضه أحداث ٰهذه القص َّ
 
رتيب مع ترتيب حدوثها في فق ٰهذا الت

تي تتطو َّ ،الواقع وقد يختلف عنه
 
ر شرط أن يكون منطق يربط بين ٰهذه األحداث ال

َّة. وقد أو تتتابع داخل حبكة القص َّ
 
 َّاختار علء حليحل ٰهذا الن

ع لترتيب سق املتنو 

 َّمن مم َّالز َّ
َّنويع. ك والت َّحرَُّّة في الت َّي َّا أعطاه الحر 

(http://www.nabih-alkasem.com/alaa_7le7l1.htm) 

 

 قائمة املصادر

 الكتب: 

 واالبن والر   األب. حليحل، علء. 2
 
َّ.6111العين،  دارَّ: القاهرة. ائهةوح الت

َّ.6119بيروت: دار اآلداب،  مجموعة "قصص ألوقات الحاجة".. حليحل، علء. 6

 نترنت:مواقع في اإل 

َّ   www.goethe.de مداد  موقع .2

 www.nabih-alkasem.comالكاتب الفلسطيني نبيه القاسم  موقع .6

  

http://www.nabih-alkasem.com/alaa_7le7l1.htm
http://www.nabih-alkasem.com/
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 ركن أبو فهيم األديب

  
 

 : اعرسيرة حياة الش

َّ ولد
 

 ،2453اعر فهيم أبو ركن في قرية عسفيا على جبل الكرمل األخضر سنة الش

َّ
 
َّووسط الط تياحرة بيعة الس 

 
َّتمتاز بأشجار الص َّ ال  

وزقزقة  نديان الخضراء،نوبر والس 

َّ
ُّ
َّالط

ُّ
َّيور في كل مكان، وتدف

 
تين بجانب القرية، كان ل ق عين البلد في واد صغير بين تل

َّ َّ ٰهذهل بد 
 
َّالط

 
اعر أبو ركن منذ طفولته، حيث كان بيعة أن تتفاعل مع أحاسيس الش

َّيلعب في الكروم والحر. املجاور مع أصدقاء طفولته.

َّ ترعرع
 

ا ، وكان ابن َّقرية الوادعة على الكرمل األشم َّال ٰهذهاعر فهيم أبو ركن في الش

َّلعائلة عريقة، برز من بينها الز َّ َّ كنيستلرزي عضو اعيم الدُّ ابق وقاض ي الس 

َّ  
َّالستئناف في املحاكم الد  َّرزي َّينية الدُّ

 
َّة املرحوم الش

 
يخ رسلن يخ لبيب أبو ركن، والش

ذي ،أبو ركن رئيس املجلس املحلي
 
َّ.سنة 65قاد عسفيا ملدة  ال

َّ درس
 

َّاعر فهيم أبو ركن في مدرسة قريته البتدائي َّالش  
َّة، ثم انتقل للد 

 
ة في انوي َّراسة الث

َّاملدرسة البلدي َّ َّاصطدام العادات القروي َّ ة في حيفا، ويبدو أن 
 
 َّة والت

ة يني َّربية الد 

تياملحافظة 
 
 َّ ال

قد خلق  ة،ي َّترعرع عليها شاعرنا، مع حياة املدينة والنفتاح والحر 

َّتفاع
 
 َّ ل

 َّ ،ر عنه بطريقة ما، وقد اختار شاعرنا طريق األدبكان يجب أن يعب 
ر عن ليعب 

تيحاسيسه أأفكاره وَّ
 
ل محاولة له في الكتابة، بدأت تنضج في تلك الفترة، وكانت أو َّ ال

َّ -يوم طلب منه األستاذ 
 

 –اعر املرحوم حبيب شويري وكان في تلك الفترة األستاذ الش

َّ 
َّهو مدر 

ُّ
َّغة العربي َّس الل

 
َّة )أ( في حيفا، طلب من الص َّة البلدي َّانوي َّة في املدرسة الث  

 
 ف

َّكتابة موضوع إنشاء حول الر َّ
 
بيع ا عن الر َّالب موضوع َّبيع، فكتب فهيم أبو ركن الط

َّ
 

ذياعر حبيب شويري أنهاه بقصيدة، وقد نال املوضوع إعجاب األستاذ الش
 
عه شج َّ ال

َّ
 
َّريق األدبي.على مواصلة الط
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َّ غير َّ أن 
ُّ
تي الفترة تلك في ةالقتصادي َّ روفالظ

 
 إتمام من منعته بالعائلة تم َّـأل ال

َّ تعليمه
 
َّ عن فانقطع والده، مرض بسبب انوي،الث  

 مصنع في بالعمل ليبدأ راسةالد 

َّ
 
َّ والحتكاك النتقال وٰهذا حيفا، في سيجللن  من الالعم َّ من جديدة بطبقة داملجد 

 فكره شحن امم َّ جديدة، وتقاليد عادات على فيتعر َّ جعله اليهودي، الوسط

َّ.(1)عنها عبيرالت َّ بدوافع وأحاسيسه

َّوٰهَّ
 
َّكذا بدأ ينشر إنتاجه في مجل  

تي كانت تصدر في تلك الفترة متخص 
 
صة ة "الهدى" ال

َّ
 
َّبالط خواطره وقصصه القصيرة وقصائده في  ،أخذ ينشر نصوصه ة، ثم َّرزي َّائفة الدُّ

َّ 
 
َّصحيفة األنباء، صحيفة املرصاد، صحيفة الت

 
لة ت أخرى مثل مج َّحاد ومجل

َّ
 
ة. وقد لقت كتاباته الستحسان ة "مشاوير" وغيرها من املنابر اإلعلمي َّ"الجديد" مجل

َّاد والقر َّق َّمن النَُّّ َّاء على الس  ته ا لقص َّاد نقد َّن عب َّحٰمَّكتور عبد الر َّواء، فكتب الدُّ

تي نشرها في صحيفة األنباء، وأثنى على لغته وأسلوبه وفكرة القص َّ"هدي َّ
 
ة، ة العيد" ال

َّمجم
 
َّ ل

 
َّنها قص َّبالقول: "إ  

َّمعنى الكلمة". ة قصيرة بكل 

َّ
 

أ له بمستقبل ناجح في عالم اد، وتنب َّاعر أبو أديب ميشيل حد َّكما كتب عنه الش

لكاألدب، وغيره. بعد 
ٰ
َّ.والجليل الكرمل في ةاألدبي َّ دواتالن َّ في يشارك بدأ ذ

 بعنوان  ، وكانت2479ة سنة ل مجموعة قصصي َّأو َّأصدر  ثم َّ
 
صدرت  ور""بحر الن

َّاصرة.   هضة" في الن َّٰهذه املجموعة عن "دار الن َّ

َّ 2474سنة   
 

لك عن "دار األسوار" "في القدس العارية" ل عري األو َّأصدر ديوانه الش
ٰ
وذ

َّ
 
َّفي عك

 
ة ت األدبي َّا. وقد نشر في تلك الفترة قصائده وقصصه في معظم املجل

َّ َّوالصُّ ى أن  َّ حف، حت 
 
َّمجل

 
ة مقطوعة ورة" اقتبست من كتاباته، خاص َّة "فلسطين الث

َّ"سياج لهدي َّ تي تحد َّ"ماءة الس 
 
َّ، وال

ُّ
َّثت عن األرض وتعل  

َّاملواطن العربي ألرضه.  ق وحب 
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َّ َّتزو 
 

َّ، وفي ٰهذه الفترة 2411اعر من عفاف أبو ركن سنة ج الش
 
َّأصدر مجل

 
ة ة مستقل

كن َّ ،"الحديث" شاملة وكان اسمها
ٰ
ها كانت تعتمد على ألن َّ ،ها صدرت بشكل متواضعول

َّ  
تي لم تكن في تلك الفترة متيس 

 
َّبعض اإلعلنات ال  

ي رة، وقد حاولت بعض األحزاب تبن 

َّ
 
َّٰهذه املجل

 
َّة، إل َّ  أن 

 
اعر فهيم أبو ركن رفض جميع العروض ليحافظ على الش

َّاستقللي َّ
 
تي استمر َّة املجل

 
َّ صدورها بضع سنوات ثم َّ ة ال

 
َّفت.توق

ة في حيفا، وعاد لينهي دراسته ة ليلي َّفي أثناء ٰهذه الفترة التحق بمدرسة ثانوي َّ

َّ
 
َّ ة، ثم َّانوي َّالث

 
َّتعل  َّم الص 

 
أنهى  ي جامعة حيفا، ثم َّة فصالت في دورة خاص َّحافة والت

َّ ،ةدراسته الجامعي َّ
 

َّ( من جامعة حيفا.B.Aة )هادة الجامعي َّحيث حصل على الش

عن دار املشرق لن أقاتل إخوتي" ة ثانية، "أصدر مجموعة شعري َّ 2412 في سنة  

َّشفاعمرو. وقد قد َّ
 

َّم لها الش
 

ذي أثنى على مقدرة الش
 
اعر، اعر الكبير سميح القاسم ال

أعلن بيت الكرمة في حيفا  2471عبيري ولغته.  في سنة ة أسلوبه الت َّمواقفه الوطني َّ

َّعن مسابقة لكتابة املسرحي َّ
 

اعر واألديب فهيم أبو ركن في ٰهذه ة، فشارك الش

َّ.(1)دهم"أة "إبراهيم بن اريخي َّة الت َّاملسابقة باملسرحي َّ

 َّ
 
َّر ة وقر َّجنة املختص َّوقد حاز على تقدير الل

 
ام فوزه بالجائزة األولى، بينما تقاسم الحك

َّ
 
مسعود حمدان واألديب عبد هللا عيشان. وقد صدرت  انية أديبان، هما د.الجائزة الث

َّاملشرق شفاعمرو. عن دار 2417ة ككتاب سنة املسرحي َّ

بعت املسرحي َّ
ُ
ا ة طبعة ثانية في سنوات األلفين، وقام بإخراجها مسرحي َّوقد ط

َّاملسرح، "مسرح النقاب". وتمثيلها على 

 "رحلة إلى األعماق" يةمجموعته القصص َّثرية أصدر جاح في الكتابة الن َّبعد ٰهذا الن َّ 

على "ة قدير، منها قص َّشفاعمرو. وقد لقت ٰهذه املجموعة الت َّ 2414عن دار املشرق 

                                                           

شعراء شراب، م.  ؛2154. ص دب العربي في العصر الحديثعالم األ أفرهود، كمال. موسوعة - 1

َّ. فلسطين في العصر الحديث



 228 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّ
 
َّ "ريقالط  

ذي كان يقد 
 
تي أذيعت من البرنامج األدبي ال

 
َّمه في تلك ال

 
اعر الفترة الش

َّجورج نجيب خليل في راديو إسرائيل.

َّ
 

َّلقد أبدع الش
ُّ
غوية، حيث نجح كشاعر اعر فهيم أبو ركن في مختلف األساليب الل

َّوككاتب قص َّ األفكار والخواطر واألحاسيس ليس لها  ة، وككاتب مسرح، ويبدو أن 

َّحدود، خاص َّ َّاسة الر َّة في نفسه الحس 
 
تي كانت تتأل

 
م مع مآس ي األطفال، في قيقة، ال

َّ
ُّ
ا قصيرة نصوص َّ لم واإلجحاف، فجاء األديب بكتاب ضم َّالحروب، وتغضب من الظ

ا، أو الحكمة ة القصيرة جد َّة العميقة، بما يشبه القص َّتحمل األفكار واملعاني الفلسفي َّ

َّ
ُّ
رفة، بأسلوب محكم، ساخر في بعض األحيان، فأصدرها في كتاب أطلق عليه أو الط

ة صدرت عن دار الحديث ة وفلسفي َّوهي مجموعة خواطر أدبي َّ نسان حمامة""إ اسم

َّ.2447سنة عسفيا 

َّوأخير َّ
 

َّا صدر للش  
 

  عريةاعر مجموعته الش
 

عن دار الكلمة في دالية  ل شوق""شال

 .6117شتاء الكرمل 

َّ َّ وبما أن 
 

َّع أيض َّاعر يتمت َّالش  
َّ ا بالحس  حفي فقد راودته فكرة إعادة إصدار الص 

عاد وأصدرها  ، ثم 2444َّ-2445ة أصدرها كصحيفة بين سنوات وٰهذه املر َّ ،"الحديث"

َّ 
 6111َّرة سنة كصحيفة متطو 

ى يومنا ٰهذا، وهو اليوم املحر  ر ، وما زالت تصدر حت 

َّاملسؤول في الصحيفة، وصاحب المتياز. 

َّ
 

بعض املنتديات نترنت( أخذ يشارك في الكتابة في ة )اإلَّبكة العنكبوتي َّحين ظهرت الش

َّأيض َّ
 
تي استقبلت إنتاجه بالت

 
َّرحاب واإلعجاب، ا ال

َّ َّ ويبدو أن 
 

ة، دفع به بتشجيع من زملئه إلى اعر ألصول الكتابة اإلبداعي َّفهم الش

ة في مختلف وايا األدبي َّة في الز َّة مقالت نقدي َّة، حيث ظهرت له عد َّقدي َّالكتابة الن َّ

َّ َّحف، تناول من خللها نتالصُّ
 

عراء واألدباء، وٰهذه املقالت نالت اج زملئه الش

َّ 
دوات صوص في الن َّث عن النَُّّم الكتب. ويتحد َّالستحسان، فطلبوا منه املزيد ليقي 
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َّاألدبي َّ كتور سليم كتور فهد أبي خضرة، الدَُّّة، فاشترك في ندوة حول نتاج؛ الدُّ

َّ ،(1)وليمخَُّّ َّيكتور نديم حسالدُّ
 

َّاعر تركي عامر، ن، الش
 

َّاعر معين شلبي َّالش
 

اعرة ة، الش

َّ
 

َّهيام قبلن، الش َّاعر نزيه حسُّ
 

ا وغيرهم ا أبي حن َّاعر حن َّون، الكاتب هادي زاهر، الش

َّقدي َّه ينوي إصدار ٰهذه املقالت الن َّالكثير، وقد علمت أن َّ  
يعمل على  ة في كتاب خاص 

َّإعداده. 

 َّا من ناحية اجتماعي َّأم َّ
أبو ركن، ما زال يقطن في قريته ج من عفاف ة، فهو متزو 

ة أولد، خمس بنات وولد واحد أسماه على اسم والده مسقط رأسه عسفيا، وله ست َّ

َّ"سليمان".

َّ َّيعمل في الص 
 
 فهيم شاعرَّالشر من خلل "دار الحديث" وصحيفة الحديث. حافة والن

َّفع َّ  َّ ال، محب 
ا كرئيس لنادي )روتاري( في قريته ه لوطنه، عمل متطوع َّملجتمعه كحب 

2441َّعسفيا سنة  َّ، وقبل ٰهذه الس  ى كتابة ٰهذه السُّ طور، يستمر في نة وبعدها حت 

ذي يقدم املساعدات اإلنساني َّتطوعه كعضو فع َّ
 
َّة ألبناء املجتمع.ال في ٰهذا النادي ال

ا للجاة طوعي َّة الت َّات الجتماعي َّوضمن ٰهذه الفعالي َّ َّنتخب رئيس 
ُّ
لب نة أولياء الط

َّة. تين في املدرسة اإلعدادي َّة، ومر َّتين في املدرسة البتدائي َّمر َّ

ة عديدة، منها ة وتربوي َّكدار نشر يقوم من خللها بنشاطات أدبي َّ "الحديث"ل لقد حو َّ

نتخب اة واملهرجانات. دوات األدبي َّملء األدباء، وإقامة الن َّة للزَُّّإصدار الكتب األدبي َّ

َّرئ َّيس   
 

ذي أقيم في الن َّا للجنة اإلعلم في مهرجان الش
 
َّاصرة، وطمرة.عر الفلسطيني ال

َّيشارك في املهرجانات األدبي َّ   
 

ة دوات األدبي َّة، وبرز كعريف ناجح ولبق في الن َّعري َّة والش

َّ
 
َّة.قافي َّوالث

َّ 
 
َّسرائيل.إاب في حاد الكت َّهو عضو في ات
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 َّوكان عضو َّ
 
َّ.(1)العرب في إسرائيلاب حاد الكت َّا في ات

  أهم  
 

 اعراملحاور في كتابات الش

َّ
 

ة في أسرته وفي قريته عسفيا، حيث اعر فهيم أبو ركن في بيئة ديمقراطي َّعا. الش

ذين أعطلا وكسب ثقة والديه انشأ عصامي َّ
 
 َّيال

ف والقرار، فكان أن صرَُّّة الت َّي َّه حر 

خلل  -ا ادر في قريته أيض َّل الص َّالكتاب األو َّهو وَّ -ور" ل "بحر النَُّّأصدر كتابه األو َّ

 َّ، وألن 2479َّبلوغه العشرين من عمره أوائل سنة 
َّ ه عا. في جو   

في أسرته،  دافئ محب 

ه لم ينعزل عن قضايا املجتمع ا، وألن َّإحساسه مرهف َّ اوبين أحضان طبيعة خلبة، نم

َّ
 

َّوالش
 

َّيبحث من خلل نصوصه عن الخير وااعر عب، أصبح الش لم ليظهره لعدل والس 

َّه شديد النتماء إلى عروبته، فإن َّللقارئ، وبما أن َّ
 
م من خلل واقع شعبنا ه يعيش ويتأل

ا، ا، واملضطهد من قبل األنظمة أحيان َّا، واملتخلف علمي َّة؛ الفقير اقتصادي َّالعربي عام َّ

َّا. والستعمار سابق َّ

تي عانى منها 
 
لديه  تاملجتمع، ومن خلل تجربته، فقد برزَّومع مواجهته للمشاكل ال

َّدائرة اإلنساني َّ
 

َّة الش َّ املة وحبُّ َّالقيم الس  تي تنتظم خطوطها امية، وتمسُّ
 
كه بها، وال

َّة؛ كالوطني َّاإلنساني َّ ائرةة تنبثق من صميم ٰهذه الد َّمن خلل محاور هام َّ  
 ة، حب 

َّ َّالس 
 
تي جميعها تتمث

 
َّللم، اإليمان واملساواة وال  

عوة ة والد َّاألرض ونبذ العنصري َّ ؛ بحب 

َّ لك ما جاء في قصيدته "ل يا كهانا" لم والعدل واملحب َّللخير والس 
ٰ
ة. ومن األمثلة على ذ

َّ ،)قصيدة تفعيلة( واملنشورة في ديوان "لن أقاتل إخوتي"  
َّد مهم َّحيث يحد 

 
اعر ة الش

َّ  
 

َّها دفاع عن القضايا املصيري َّعر بأن َّوالش
ُّ

ة ة لنشر املحب َّعوب، ورسالة اجتماعي َّة للش

َّة، وليست مهم َّواإلخاء ونبذ العنصري َّ  
 

لك من خلل رموز في بداية ة الش
ٰ
عر املدح، وذ

َّ ،القصيدة
 

َّإذ يخاطب الش
 
 َّاعر الكبير أبا الط
َّي   

َّب املتنب  نفَسه تاقت  ي، املعروف أن 
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َّ 
َّلتلق  ولة، هة لسيف الد َّملوج َّولة، وعليه غلب املدح قصائده اي ولية من سيف الد 

َّفهيم معاتب َّ فيحتجَُّّ  
َّ:97ي، إذ يقول ص ا املتنب 

َّ  
 

قرَض الش
َ
ْن أ

َ
فاسمع / هَّْوليَس للمدح في نفس ي هواي/ هَّْعَر من أجل  ولي"ل

َّ
 
 َّأبا الط
َّ/ إيقاَع أشعار نا واللحُن فيها حزيْنَّ/ بي   كالس 

ُ
/ يف  مصقول َّوالحرف

َّ فاسمْعَّ/ في حشوها وعروضها بارز  دفيْن 
 
 َّأبا الط
َّي  وانظْر صراَع القوافي / ب 

َّ 
تي 

ُ
َّفي حروف الك لنا مدارس في / لنا قصائُد في الكفاح أوزانها شهْبَّ/ ب 

َّمود أبياتها لهْب"الصَُّّ

َّإلى أن يخاطب العنصري كهانا فيقول:

نحمي تراب جبالها رغم املعاقل / األرض فخر لنا عزيزة/ ل يا كهانا!/ " ل...

َّ َّجون"والسُّ

َّ وفي قصيدة  
 َّ 53يوان صفحة "مستعمر األرض" في نفس الد 

 َّيعب 
ه لألرض ر عن حب 

َّة يقول في بعض أبياتها:ة كلسيكي َّن يصادرها، وهي قصيدة عمودي َّواشمئزازه مم َّ

َّ  بها "واحرص على تربة الوادي ألن 

 

 

 َّ  والد َّمجد 
 

 سيف
ُ

 ا به الحرف
ُ
واة

َّدمَُّ

 

 ل تبك  يا وطني األرُض نحن لها

 

َّجُمَّاملاء واألزهار والنَُّّجداول  

 َّ
ُّ
 ربة العطرل تبك.. نحن عبير الت

 

 َّ َّخر غارت من صمودنا أمم".والص 

َّوألن َّ  َّ ه يؤمن بأن   َّ لب 
 
َّالن

 
تي تحتاج إلى ة الفلسطيني َّرق األوسط هو القضي َّزاع في الش

 
ة، ال

َّ  
َّة حٰهذه القضي َّ عادل، ولن يصل اإلنسان إلى الستقرار ما لم تحل َّ حل 

 
ل، وفي عاد َّ ل

ول العظمى، قال في ديوان في "القدس العارية" ة للدَُّّحلت الفضائي َّنشوة نجاح الر َّ

َّالص َّ
 
َّول العظمى: ا قادة الدَُّّمخاطب َّ 7وءة" صا في مقطوعة "نبادر عن دار األسوار في عك

َّ/ "مهما بعثتم مركبات الفضاء فستبقوا / ماءومهما اقتربتم ألسوار الس 

َّ/ دامت فلسطين... ما/ بعيدين  
َّماء!"تستحم بالد 
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َّ َّ إن  لم للجميع، يبغي العدل، يصبو إلى إنسان جديد، إنسان خال شاعرنا يريد الس 

َّ
 
َّمن تعقيدات العصر ومظالم الحك

ُّ
لك عوب، وقد عب َّام ومآس ي الش

ٰ
معظم  فير عن ذ

تان رمزي َّة في قصيدتي "إنسان أكبر" و "طعم املأساة" وهما قصيدتان قصائده، خاص َّ

، فرمز للحروب بـ "طعم اإللياذة" ورمز 92+ 99من ديوان "في القدس العارية" صفحة

َّ
 
ة اآلهات"، ه، بقوله: "فأحزاني كروي َّملآس ي الشعوب بأنها متشابهة تشمل العالم كل

ر عن رفضه للعنصري َّ َّوعب   
عتر" عن الز َّ ة، بـ "صابون هتلر" عن مآس ي اليهود، وبـ "تل 

 َّمذابح الفلس
َّين، إذ يقول:طيني 

 َّ الهادر/ "املوج الهمجيَُّّ
 َّ /ا بل قاربق شراع َّيمز 

 /ة الغادرة يح الوحشي َّوالر 

َّ /تبعثر حروف أغنية   /تبحث عن أفق آخر  /اكنظهرت في األفق األزرق الد 

بصابون  لم يغتسل.... /لم يعرف طعم اإللياذة /تبحث عن وجه إنسان

َّ /هتلر   
َّالزعتر!"  لم يأكل من... تل 

َّرة، مثاجحة املعب َّموز الن َّهاتان القصيدتان تحملن العديد من الرَُّّ
 
َّ: ل

َّ /هار ا. من الن َّ"حين خاف الخف َّ
 

َّمس وانهار....انهار...انهار".كسر مرآة الش

َّة العام َّه يشعر باملسؤولي َّوألن َّ
 

َّة، وبمآس ي الل
 
ية، على جئين في خيامهم، وبنظرة صوف

َّاعتبار انتماء   
َّمير الحي لديه يقول: ة الض َّ، وكتعبير عن قو َّالجزء للكل 

َّ 
 
 َّ /ي في العالم "أشعر أن

 
 َّأن

 
َّ /ي األم ي األب، أن

 
ا ا..حزن َّا وجوع َّا خيام َّأتدحرج نازف

َّا"ودموع َّ

َّوفي َّظرة الصَُّّٰهذه الن َّ
 

َّثري َّصوص الن َّاعر في العديد من النَُّّة تلزم نتاج الش  
 

ة عري َّة والش

َّ  
 َّسواء، فنجد أن َّ على حد 

َّه يعب   
فلسفي في كتاب "إنسان حمامة" عن انتماء  ر في نص 

َّ  
َّالجزء للكل  اإلنسان يكمل أخاه اإلنسان، فمن يقتل أخاه اإلنسان كمن يقتل  ، وأن 

َّمنه أو كمن يقتل نفسه: اجزء َّ
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"عندما بحثت عن نفس ي في نفس ي لم أجدها، بل وجدت نفس ي فيك، فل تقتل 

َّي ل تموت نفس ي فيك!"نفسك في نفس ي ك

َّوقد عب َّ  
 َّ ر عن رفضه للعنف ولغة الحروب بنص 

ر أسماه "لغة وقبر" من قصير معب 

َّ:1ديوان في القدس العارية صفحة 

َّ /ة في ٰهذا العصر "عندما يصبح للبندقي َّ ل بد أن أدفن في  /الكلم  حقُّ

َّ /قلبي  َّلم"قلب الس 

اس من كجميع الن َّ عانىة في املجتمع اإلسرائيلي، ي َّة عربة داخل أقلي َّة درزي َّوكابن ألقلي َّ

َّ
ُّ
 عب  مييز، لم والت َّاإلجحاف والظ

 
، فقد قال في مييز ونبذه لهر عن احتجاجه على الت

ة نشرها في كتاب "إنسان حمامة" ما معناه: أنا مواطن عربي درزي، مقطوعة نثري َّ

َّني مواطن!" بل ألن َّوأريد أن أنال حقوقي كاملة، ليس ألني عربي أو درزي، 

ذي يلحقه في وطنه فقال في قصيدة "يا عقل" مخاطب َّكما أنه عب َّ
 
ا ر عن اإلجحاف ال

َّضوخ ومحاباة املسؤولين، إذ يقول: ا الرَُّّأسمى ما في اإلنسان وهو العقل، مستنكر َّ

 "الهدم والحرب والقانون يلحقني

 

 

َّيا رب اشهد أنا املخدوع في وطني 

 ي األوراق أدرسهاأنا املواطن..! ف 

 

َّكما املسافر بين الحلم والوسن 

 يا عقل اصَح كفى تلميع أحذية 

 

 َّ لك البدنليس السُّ
ٰ
َّراب براو ذ

َّيا عقل اصَح كفى توبيخ أفئدة 

َّ

َّليس العظيم بمرتاع من املحن" 

َّ َّ 
 َّفي ٰهذه القصيدة كما في قصائد عديدة يعب 

 َّر عن حب 
ه لألرض، ه للوطن من خلل حب 

َّقائفيضيف 
 
َّ:ل

 "بيتي وداري وكل األرض نحرسها

 

 

َّبالروح نفدي تراب املهد والوطن" 

َّفي نهاية ٰهذه القصيدة نجد أسلوب الفخر أيض َّ 
 
ة، ائفة املعروفي َّا بانتمائه للط

َّ 
 
َّبم الفيلسوف كمال جنوباستعمال رمز املناضلْين؛ املعل

 
َّلط، وقائد الث ة وري َّورة السُّ

َّسلطان باشا األطر.":
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َعر ف باملعروف في حسبي
ُ
 "أنا امل

 

 

َّبطبعي وأعمالي كما القطن حر َّ 

 اريخ لي علمأنا املناضل في الت َّ 

 

صدق.. كمال.. وسلطان على  

َّالزمن"

 

َّا فيقول في قصيدة "ل يا كهانا":ة لديه أيض َّونجد شعور اإلباء والعز َّ

نخضع / وهللا لْمَّتاهلل لن نحنَي القامات  / فاسمع... من فمي ٰهذا القسْمَّ

/ واستفاق العزم من سكرة الوسن/ قد صاح صوت الكرامة/ لوال  ظلْمَّ

َّنحن فوق املوت فوق املحن" 

َّورغم ٰهذا الفخر وشعور اإلباء والعز َّ
 

َّة، إل
 
نه لم يسمح لشعور الفخر أن يقوقعه في  أ

َّ
 
َّة البغيضة، فقد افتخر باألعمال والرَُّّائفي َّالط

 
ة جعي َّة الر َّفي َّائموز البعيدة عن الط

َّ  َّلبي َّالس 
َّا، رفض الت َّا أو قومي َّفوه طائفي َّة، فعندما أرادوا أن يعر 

 
ة، ائفي َّقوقع في الط

ة قصيرة في نفس الكتاب، ة، حيث ترجم رأيه ٰهذا في حواري َّظرة العنصري َّورفض الن َّ

َّفقال: "قال األو َّ
 
َّقائاني ٰهذا درزي، استدرك ثالث ل ٰهذا عربي، فقال الث

 
ٰهذا عربي  ل

َّ َّابع قائح الر َّدرزي، فصح 
 
كن لم يقل أحد منهم ٰهذا إن َّ ل

ٰ
ما هو درزي عربي، ول

َّ.إنسان!"

َّ  
 
َّالجدير بالذ َّ كر أن   

 َّالد 
 
َّا أساسي َّل محور َّين يشك

 
 َّا في قصائد الش

 
ل اعر، واإليمان يشك

َّا في كتاباته، خاص َّا هام َّعنصر َّ
 

ك يغسل ل شوق" وقصيدة "ملة في ديوانه "شل

َّ ،وجهه"
 
َّففي ٰهذه القصيدة الط  

 
َّويلة يوظ

 
ه يريد ة كثيرة، ويبدو أن َّديني َّ ااعر رموز َّف الش

َّ 
 َّإيصال رسالة للمتزم 

ذين يعتمدون على تفسيرات خاطئة في تين واملتطر 
 
فين، ال

 َّإلشعال نار الفتن والحروب من أجل مصالح شخصي َّ ،األديان
ريد أن يقة، فهو ة ضي 

َّيقول لهم  َّهللا واحد للجميع: إن 

اْت...
َ
َيان  

لُّ الد 
ُ
../ " هللُا ك ْقد  ح 

ْ
َن ال َبُر م 

ْ
ك

َ
َن ال.../ هللُا ُحبُّ أ َبُر م 

ْ
ك

َ
ْير  أ

َ
هللُا / هللُا خ

َبُرَّ
ْ
ك

َ
َبُر،/ َعْدل  أ

ْ
ك

َ
َّهللُا."/ هللُا أ
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َّوأخير َّ
 

تي ة الخالدة، اعر ٰهذه املعاني اإلنساني َّا نلحظ في العديد من قصائد الش
 
ال

 َّ ة، كـأْنَّور الغزلي َّيمزجها بتناغم سلس مع العواطف والصَُّّ
 
ره حبيبته بوطنه، أو تذك

َّ 
 
َّكأن تذك

 
َّره الط

 
تصل في  لي َّبيعة بحبيبته، فٰهذان العنصران متداخلن ل ينفصلن إل

َّافة رقيقة، ومثاخيوط شف َّ
 
َّ ل

 
" في ديوان "شل لك قصيدة "هي أنت 

ٰ
تي لذ

 
ل شوق" ال

َّفيها:يقول 

َّ ت 
ْ
ن
َ
َي أ ي،/ "ه  َمُن اآلت  ت  الز 

ْ
ن
َ
َي أ ت  / ه 

ْ
ن
َ
َي أ َّه  ْيُتون  ق  الز 

ْ
ش  ع 

ُ
وَرة

ُ
ْسط

ُ
ْعَول  مل  َّ/ أ

..  
ي  ْرق 

 
َحْرف  الش

ْ
،َبْيَن زََّ/ ال ال  و 

َ ْ
  امل

ي  ْصَراو 
َ
.../ ْهر  ن ْضَرة 

ُ
خ

ْ
ة  ال ي  ل  ْرم 

َ
/ َوَعَتاَبا ك

َّ َوْجد 
ْ
َجاَراُت ال ف 

ْ
ت  ان

َ
ق

َ
َعان

َ
...ي ف َّ/ ت ة 

َ
َحامل 

ْ
م  ال َعَواص 

ْ
 / ال

َ
ة

َ
ْحظ

َ
ُقْدُس ل

ْ
ت  ال

َ
َوَبك

ف
ْ
َّرَّال ْت..../ اق 

َ
.../ َوَبك ْيت 

َ
ْيُت.../ َوَبك

َ
،/ َوَبك َحال  ة  الْرت 

َ
َساف

َ
ت مل 

ْ
َّ/ اْبَتَهل  

 
ي ٰهذا َعل

...
ُ

از ف فُق الن 
ُ
ْعُبُرُه !!/ األ

َ
َّأو قصيدة "كرملي"./ أ

َّ َّر عنها اامية، عب َّٰهذه املوضوعات الس 
 

اعر بلغة راقية لءمت املعنى، وكما قال لش

َّق َّالنَُّّ
 
 َّة تلئم الجسد، حيث جاء بالرَُّّاد القدماء، جاء بحل

 َّيني َّموز والعبارات الد 
ر ة ليعب 

َّإعن موضوع  َّ يماني يخصُّ
ُّ
 َّالعقيدة والت

ر عن العواطف راث، وأتى بكلمات رقيقة تعب 

لك في قوالَب  ة لألمور، كلَُّّالفلسفي َّاشة، وجاء بلغة عميقة ليترجم رؤيته الجي َّ
ٰ
ذ

ملئمة، من حيث أسلوب اختيار جسد القصيدة وانسيابها اإليقاعي، من ناحية األطر 

َّة أو الحديثة.  الكلسيكي َّ

ََّّ
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 مواس ي إبراهيم كاظم األديب

َّ ولد
 

َّفي مدينة باقة الغربي َّ 2421اعر كاظم إبراهيم مواس ي عام الش
 
ث ة في املثل

َّالفلسطيني.

 من الكثير يحفظ كان وقد التجارة، في والده عمل حيث متواضع بيت في ترعرع

َّ القصائد  َّمن اإلخوة من هو مثق َّ وله ،األدب ويحبُّ
 
لكم ومنهم ما دون ف ومتعل

ٰ
. ذ

َّ بروفيسورَّال هو إخوته أبرزَّ حيث
 

َّ وقد"، مواس ي"فاروق  اعرَّالش
 
َّ منه متعل

 
 اعرالش

َّ كان هألن َّ كاظم  
ا امحب َّفنشأ  .اإلصدارات عشرات وله األدب عالم في ار َّمتبح 

 
 وقارئ

َّ ةوخاص َّ لألدب  
 

َّ.عرالش

َّ تعلم 
 

َّ املرحلة انتهاء وبعد مدارسها، من وتخرج بلده في كاظم اعرالش
 
 رَّقر َّ ةانوي َّالث

َّ دراسة  
 
َّالط  

 في ةدراسي َّ سنوات ثلث بنجاح أنهى فقد وبالفعل ،يطالياإ في العام ب 

كن َّ ةيطالي َّاإلَّ بافيا جامعة
ٰ
َّلم يكمل دراسته.  هول

ينشر قصائده ومقالته في  2417ومنذ العام  2419في بلده عام  عاد ليعمل ويستقر َّ

َّ 
 
 َّخاص َّ ،ةي َّالصحف املحل

 
َّة الت  

َّالعرب  حاد وبانوراما وكل  كما ويكتب في املواقع …

َّ 
َّ.وسما سلمى: نيلبنت وأب متزوج رجل وهوة. ة املحلي َّاللكتروني 

اعرلل صدر
 

ة ش ة مجموعات عد   مواضيع في أخرىَّ إصدارات إلى باإلضافة شعري 

َّ:مختلفة

َّ .2449 –شعر  –. من حديقة القلب 2

َّ .2442 –شعر  –وح . من حديقة الوطن وحديقة الر6َُّّ

َّ .6111-ديوان شعر –خر آ. هنا في زمان 3

َّ .6116 -ديوان شعر –يتون . وشوشات الز 9َّ

َّ .6116 –بحث –ة ماض وحاضر باقة الغربي َّ .5

َّ .6117- ةمقالت وخواطر اجتماعي َّ-ات مطر. حب 2َّ
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َّ. متأم 7َّ
 
َّ .6114 –شعر  –في الكون  ل

َّشعر . -.غناء في الفضاء 1

َّ.ة. نظرات أدبي 4َّ

َّ إلى. كما وقد ترجمت قصيدته "حديث 21
 

َّمس" الش
ُّ
 . ةيطالي َّواإلَّ ةنجليزي َّاإلَّ غةلل

َّ في ةاليومي َّ الكتابات من العديد والعديد  
 

َّ...وغيرها واملقالت عرالش

 :شعره في ةاألساسي   املحاور 

َّ وقصائد كتابات من العديد نرىَّ
 

لك والقلق، الغتراب جانب تظهر اعرالش
ٰ
 وكذ

َّ ذيخط على الوضع السُّ
 
َّتعيشه األراض ي العربي َّ ال

 
َّة في فلسطين، إل ؤيا الرَُّّ  أن 

َّ  
 

َّ ة تأتي في نهايتهاعري َّالش  
َّفاترة غير ملخص   

 َّ ة لكل 
رة بوضوح عن ٰهذه املعاناة، وغير معب 

َّٰهذا القلق والغتراب.

 َّ ،ناحية الغتراب فمن
 
َّ"بقوله  ذلكل الشاعر يعل اغترابه لفترة ثلث سنوات في  إن 

َّإ  
 
َّيطاليا لدراسة الط  

َّ ،ب  ل  ،ا عن حياة الوطنحيث مارس حياة مختلفة جد  ض 
َ
وقد ف

َّ  َّلوك نقل السُّ
َّ. "البلد إلىي املسالم األوروب 

َّ ومن َّ ،وجوده كعربي فلسطيني مواطن في إسرائيل حيث القلق فيرى أن  ولة ٰهذه الد 

َّ
 

تيوَّ ،عباملعادية لطموحات الش
 
ة ول ة في الحياة اإلسرائيلي َّعلى احتواء األقلي َّ تصرَُّّ ال

َّ
 

ل  ما يتوافق وينسجم مع سياستها.تسمح لهم أن يعملوا إل
ٰ
ك نجدهم مساملين لذ

َّ نَّويأملوَّ  
َّ بإيجاد الحل   

َّلمي بسبب ما يرونه من عناد وشراسة.الس 

َّ كتابات خلل من ويظهر كما
 

َّ هن َّأ اعرالش  
 وليس ةي َّفعيلالت َّ القصائد كتابة ليفض 

 اأيض َّ ويكتب ة،الخليلي َّ البحورَّ وفق موزونة جميعها فقصائده ،ثرالن َّ قصيدة

الكتابة على األوزان لقربها من الغناء ولوقعها الجميل  اختارَّ وقد ة،العمودي َّ القصيدة

َّي.على املتلق َّ
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َّ ومن
 

َّحيث األسلوب نرى الش بل  ،ع في كتاباتهاعر يكتب بطريقة مقتضبة ول يتوس 

َّإيصال الفكرة واملعنى بشت َّ إلىيسعى 
ُّ
َّ ،رقَّى الط  

 ويبني فكرة قصيدته باقتضاب، وبأشد 

لك نص َّاقتضاب إذا أمكن، وهو يخدم ب
ٰ
َّذ  

 
َّ فيعري، ويحافظ على قدرته ه الش يطرة الس 

َّ  
 

عري واملضمون على مساحة واسعة من على املضمون، وعدم تفتيت الحلم الش

َّالكلمات. وَّالورق 

َّها تأمَُّّبأن َّ ،كاظم لقصائد القارئَّ ويجذب وكما
 
بيعة وتعالج تجاربه لت في الحياة والط

تي عانى من قسوتها وسبح فيها، ويلمس الحياتي َّ
 
َّن َّأة ال

 
بيعة، ه شديد اإلحساس بالط

َّ  
 َّ عميق الحب 

 
َّلها والت

ُّ
موس واألقمار واألزهار صال الوثيق بها، يحيا في عالم من الش

َّ
ُّ
َّبيوب ويواأللحان والط

 
نفسه وروحه وحيرته  ،بيعة آمال قلبه وآلمه واألشواقث الط

َّة. الوجودي َّ لتهوتأمَُّّ ،وحزنه وقلقه

تينرى بعض املحاور واملواضيع  هناو
 
 يتطر   ال

 
اعر كاظم وبصورة ق إليها الش

َّ مختصرة:

َّعن الحياة وقسوتها وطبيعتها فيقول:  ،وجل َّ عز َّ ،ل هللاأ* في إحدى قصائده نراه يس

َّ؟بلدي في يحلو املرَُّّ ملاذاَّ     بالحياة رواني من"أسائل 

ا عن هموم َّوأنساه إذا جادت جيادي           َّ   ي ــــأسائله كثير 

َّقضيت العقد أكبو من عنادي           َّ ع ــاقط في الربيــــأنا لوز تس

 َّــــــــشغل كل شــــار وتــــــأنا ن
َّاد" ــــــــــرمــالــح كــــــدار أصبــن الــحــــصــب           َّ     ر 

ا ويعلنها ملء فمهقصيدة "سؤال" ويتفج َّ في ويقولَّ كما*  َّ ،ر غضب   ل تمألَّ هصورَّ أن 

َّ هوشعرَّ ،الجدران
 

َّن َّأوَّ ، اإلنسان الساذج البسيطل يقنع إل
 
ص ه يكتب لكي يتخل

َّ ذي ينخر في جسد املجتمع ومؤس 
 
َّساته: ويشفى من داء "البيروقراطيا" ال

َّ



 231 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

"َّ  
َّي؟ماذا يعرف عن 

َّعرض الجدران صوري ل تمألَّ

َّ
 

َّكين رأس ي مملوء املسشعري ل يقنع إل

َّغبة أن افرحبالر َّ

َّقترحأا لو بطني ليس مهم َّ

َّ َّمن يكرمني عيني ترغب أن تشق 

َّويدي تكتب كي تشفيني

َّ"من داء البيروقراطيا امللعونَّ

 "بلدي" فيشدو ألرضها وترابها وناسها وبناتها فيقول:  ه لبلده في قصيدة* ويعلن حب َّ

"َّ
 
َّهاارض حبأت روابينا شرعنا نحمد هللا على ما اخضر َّكل

َّات رباهافبلدي رغم سوء الحال عندي قدس أقداس وجن َّ

َّ َّ خير ما في الكون حب  َّ ".في قلب فتاها وبلدي الحبُّ

وهو يكتب قصيدة يحكي فيها عن نفسه "أبو  ،وتطغى "األنا" على قصائد كاظم* 

َّ
ٰ
ذي  ،فاروق مواس ي .بيقه لك يحذو حذو شقسلمى" وهو اسم طفلته البكر، وبذ

 
ال

لك قصيدة عن نفسه، 
ٰ
َّ:كاظم فيقولَّكتب كذ

ا وننشد نشدوََّّ نشيدنا مانالز َّ مل َّ نإوَّ نا"إ َّأشعارنا دائم 

َّد شدوناوالعندليب هناك رد َََّّّقد قال نرجع ساملين ألرضنا 

َََّّّسلمى أبوها مبدع وعزيزها  َّإدين  وطن عليه الحبُّ
ٰ
َّهنال

َّيا رب َّ َّ نا! يا رب   
َّ"ضع في عيونك أهلنا وبلدناََّّ  با أحلم الص 

َّ ونلحظ
 

 َّن َّأ ،اعر وكتاباتهمن قصائد الش
 
ومانسيين ر بشعراء املهجر الرَُّّه معجب ومتأث

َّوفي طليعتهم جبران خليل جبران، وإن َّ َّبتجاوبه العميق مع الن َّ نا نحسُّ
َ
َّس والت َّف

ُّ
ق دف
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َّبي" و "وإعجاب عميق بشاعر"الن َّاشة عن عاطفة حارة جي َّ ،الجبراني وخيالته
َ
عطني ا

َّالن َّ  
 َّاي وغن 

 َّن قصائده أبيات َّ" وهو يضم 
َّين. ا لشعراء عرب وفلسطيني 

 

 : املراجع

  الفائزونعمر.  مصالحة، .2
 
  بجائزة وزير العلوم والث

ياضة في اإلبداع قافة والر 

 
 
َّ.6111أمناء جائزة الوزير.  مجلسقافي العربي. األدبي والث

َّ مع اللكتروني البريد طريق عن محادثة .6
 

لك اعرالش
ٰ
 ،امحادثته هاتفي َّ وكذ

 ا.شخصي َّ

3. http://www.kazemmawassi.blogspot.com/ 

9. http://www.kazem-m.blogspot.com/ 

 

  

http://www.kazemmawassi.blogspot.com/
http://www.kazem-m.blogspot.com/
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 األطرشليلى 

حصلت على ليسانس األدب العربي  ة.ة وإعلمي َّ(. روائي 2495َّمن مواليد بيت ساحور )

َّ ودبلوم(، 2415والحقوق من جامعة بيروت )
ُّ
رجم (.2416) ةالفرنسي َّ غةالل

ُ
بعض  تت

ة س بعضها في جامعات عربي َّة، وُيدر َّرواياتها وقصصها القصيرة ومقالتها إلى لغات عد َّ

 َّة. ودولي َّ
َّلفاز مذيعة ومعد َّعملت في حقل اإلذاعة والت 

 
ة قافي َّة ومنتجة للبرامج الث

َّ  ة. ة والجتماعي َّياسي َّوالس 

 َّ 
َست بعض برامجها الت   

 َّلفازي َّوُدر 
 
َّي َّة في كل

ُّ
ة وجامعة عين بناني َّات اإلعلم في الجامعة الل

َّ
 
األسرة" وبرنامج "القراءة للجميع" ة العليا لـ"مكتبة جنة الوطني َّشمس. والكاتبة عضو الل

َّ
 
6114َّ -6117قافة )في وزارة الث

 
سمي باسمه اطق الر َّقافة والن َّ(، واملجلس األعلى للث

6115-6117، َّ
 
َّة عم َّوعضو هيئة تحرير مجل

 
ومنتدى الفكر  ،6122-6115ة من قافي َّان الث

 َّالعربي، ورابطة الكت َّ
 َّاب األردني 

 
َّاب العرَّحاد الكت َّين، وات  

س رابطة القلم ب. ورئيس ومؤس 

َّ بين قاربللت َّ PEN JORDAN -  ة فرع األردنولي َّالد َّ
 
 َّ قافاتالث

 َّ عن فاعوالد 
 عبيرالت َّ ةي َّحر 

  .أيوالر َّ

(. 6121ة )حصلت روايتها )رغبات ذاك الخريف(، على جائزة أفضل رواية أردني َّ 

ة حول املرأة ولي َّة والد َّة العربي َّواإلعلمي َّة دوات واملؤتمرات األدبي َّوشاركت في عشرات الن َّ

َّ
 
 َّوالقانون وحقوق اإلنسان. اختارتها مجل

ة لعدد ديسمبر ادرة باإلنجليزي َّدتي( الص َّة )سي 

َّامرأة في العالم. وتكتب مقا 21واحدة من أنجح  6111
 
ستور ا في جريدة الدَُّّأسبوعي َّ ل

َّ، ومقا6111ة منذ األردني َّ
 
َّا في مجلة عم َّا شهري َّثقافي َّ ل

 
َّ (1)ة،قافي َّان الث

 
ت وعدد من املجل

ََّّ(2)ة.ية. وُعرض عدد من أعمالها وقصصها القصيرة مسلسلت إذاعي َّالعرب َّ

                                                           

قافة وزارة: ليلى األطر.،: انظر- 1
 
رجمة الث

 
ة. والت

 
ان، مجل د)و ،25 ص ،2007 أيلولَّ ،147 ع، عم   مجر 

لَّ تشرين ،148 ع ،!(الفراهيدي؟ يعرف ول شعراء أمير :سؤال  .35ص ،2007 أو 

َّ املوقع: انظر- 2 http://www.lailaatrash.comَّللكاتبة:  خص يالش 

http://www.lailaatrash.com/
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 األطرش ليلى روايات

َّ :بيروت. 1.ط. اغربا  وتشرق  -1 َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
 .1188 شر،والن

 َّ  َّ ترى الكاتبة أن 
. (1)(2417ة األولى )بالنتفاضة الفلسطيني َّا واية كانت تبشير َّالر 

 َّ وتدور أحداث
واية في بلدة )بيت أمان( في محافظة بيت لحم. وتبرز فيها أسئلة الر 

َّ
ُّ
تي تتساءل عن أبرز القضايا ة "هند الن َّفولة البريئة على لسان شخصي َّالط

 
جار" ال

َّ  
 َّة املصيري َّياسي َّالس 

 
 َّة، نحو سؤالها ملعل

 
، هل يجب أن ندرس العهد متيمتها: )معل

ىالقديم؟/ نعم،  َّنفهم العهد الجديد/ وَّ حت   
كن 

ٰ
َّ ل يل  ول القديم العهد أحبُّ

َّ 
َّ قتلوا وهم املختار هللا شعب يكونونَّ كيف قه،أصد   َّالس 

 كما وصلبوه املسيح دي 

كن َّوتبقى أسئلة هند بل إجابة. وَّ (2)!(الجديد؟ العهد يقولَّ
ٰ
َّ هال

 
م من الحياة تتعل

َّواملدرسة واألم َّ
 
تيم من املرأة . وتتعل

 
 َّ ال

 
َّق مفتاح البيت في حزامها ألن َّتعل  ها تؤمن بأن 

 َّ ة.العودة للوطن حتمي َّ
ا للمرأة املناضلة من خلل نموذج َّأواية وتعرض الر 

تية هند شخصي َّ
 
َّ ال

 
 (3)ة في القدس.ة فدائي َّوري بعد عملي َّانخرطت في العمل الث

ة من مسلم، وتنتصر الكاتبة على الحظر ة زواج املسيحي َّهند إشكالي َّة وتثير شخصي َّ

َّ 
َّالد  َّ (4)ج هند من مروان املسلم.يني ؛ فتتزو 

َّ :بيروت. الخمسة للفصول  امرأة -2 َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
  1110 ،1 ط شر،والن

َّ  
 
لخ

ُ
 َّ رسالة الكاتبة صت

 َّ املهاجرين عن بالحديث وايةالر 
 الرض بقاع في ينالفلسطيني 

 العودة بحلم امللتصقة وجةالز َّ وجة،والز َّ وجالز َّ تينمحوري َّ تينشخصي َّ خلل من

                                                           

 َّ صحيفة: انظر- 1 
 .7/1/2004. ياضالر 

َّ. اغرب َّ وتشرقَّ :ليلى األطر.،- 2 َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
  1 ص ،1188 بيروت، ،1ط شر،والن

 .234 ص نفسه، املرجع :انظر- 3

َّ دار ،1ط. الفلسطيني األدب في قراءة: رشاد شاور، أبو: وانظر 255 ص نفسه، املرجع- 3  روقالشُّ

َّ
 
 .44 – 40 ص ،2007 وزيع،والت َّ شرللن
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َّ 
َّ خواألَّ وجوالز َّ ضال،والن 

 
وتدور األحداث في  (1).ةالفلسطيني َّ ةبالقضي َّ تاجرا ذينالل

َّ مكان خليجي، نفطي، صحراوي، يعجَُّّ
 
َّباألف  َّ (2)ماسرة.اقين والس 

واية وتعرض الر 

ذينموذج للوعي أاطور فجلل الن َّ ة؛فسي َّة والن َّؤى الفكري َّللمفارقة بين الرَُّّ
 
ينهار  ال

َّ لبةللص َّنموذج أأمام اإلغراءات. ونجوى ثابت 
 
َّ زاهةوالن

 
 واإليمان رفوالش

َّ (3).بفلسطين  َّ ٰهذهالكاتبة في  ويرى د. إبراهيم خليل أن 
واية تبدي معرفة الر 

ة جديدة تكسُب الن َّات  ة بتقني َّتطبيقي َّ َّسردي  الكثير من ملمح الحداثة مع  ص 

َّالت َّ
ُّ
َّالت َّ إلىجوء كثيف؛ كالل َّد الص َّعدُّ

 
سردي ْوتي، وتناوب األشخاص على املقام ال

َّ 
ذيضليل، واإلنفاق فط في الفساد، والت َّضلوع شيوخ الن َّ إلىواية فيه، وتشير الر 

 
 ال

َّ (4)ْبذير.الَحْجر لتجاوزه بسبب اإلسراف والت َّ إلىيحتاُج 

 .2005 اآلداب، دار :بيروت. الوهم مرافئ -3

 َّ 
 
 َّة فضاء رومانسي َّل العلقة العاطفي َّتشك

تيواية ا للر 
 
تجري أحداثها في "لندن"،  ال

َّ 
ات واية إلشكالي َّوأبطالها فريق إعلمي من فلسطين والعراق والخليج. وتعرض الر 

َّة، نحو الز َّاجتماعي َّة ثقافي َّ
 
 َّواج من خارج الط

ة، كما ترصد حاجة املرأة يني َّائفة الد 

َّمرَُّّللت َّ
 
 َّد على املوروث الث

واية الخفايا قافي كما حدث لـ "شادن وسلف". ول تغفل الر 

َّة للر َّفسي َّالن َّ  
 َّ(5)راع بين )سيف وكفاح(جل كما هي الحال في الص 

 إلىواية . وتشير الر 

                                                           

 َّ صحيفة :انظر- 1
 .7/1/2004.ياضالر 

َّ. الخمسة للفصولَّ امرأة: ليلى األطر.،: انظر- 2  َّ ةالعربي َّ سةاملؤس 
 بيروت، ،1 ط والنشر، راساتللد 

 بعدها. وما 25 ص ،1110

 األدب في قراءة: رشاد شاور، أبو: وانظر .(املثال سبيل على) 121 ،120 ص نفسه، املرجع انظر- 3

َّ دار ،1 ط. الفلسطيني َّ روقالشُّ
 
 .47ص ،2007 وزيع،والت َّ شرللن

 .2013 آذار/ 16/17. العربي القدس صحيفة:انظر- 4

  .31 ص. الوهم مرافئ: ليلى األطر.،: انظر- 5
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َّالنحراف 
 
 ى في شخصية "كفاح أبو غليون".الفكري واألقلم املأجورة كما تجل

َّ 
لة ة ومعضلت، وتعود إلينا محم َّواية من تعقيدات اجتماعي َّوتنبع أحداث الر 

َّ َّف فيها ول إكراه. ليس ثم َّباقتراحات ل تعسُّ  
َّ ة سوى الحب 

 
سامح واحترام والت

لك املشاعر اإلنساني َّ
ٰ
َّالعقل، وكذ ة ألن لكي تصبح الحياة أكثر قابلي َّ امية،ة الس 

َّ  
ويرى  (1).من البؤس والعذاب واملعاناة ، بقدر أقل َّنعيشها باستمتاع، أو على األقل 

َّد. ياسين كت َّ  َّ اني أن 
َّ)اليقين الوحيد في الر  َّ واية أن  وعد  املرافئ موهومة، وأن 

َّ َّحقَُّّاألمل في الت َّ الوصول خائب، وأن  اث أحلم، واملعركة فس ي أضغلم الن َّق والس 

َّ
 
َّمن أجل تحقيق الذ من رديء. وٰهذا ما يش ي به العنوان الز َّ ات معركة خاسرة، ألن 

َّ(2)ويوحي به، ويسهم في كشفه.(

َّ :بيروت(. أخرىَّ وقصص) عادي يوم -4 َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
 .1112 شر،والن

َّ من
 
ذية شيوع الستفهام ة في غير قص َّواهر األسلوبي َّالظ

 
ة في ة بنائي َّيشكل تقني َّ ال

 َّ ة؛القص َّ
 
 َّلي َّل تتابع األسئلة فضاء تأمَُّّإذ يشك

ذيي ا للمتلق 
 
يشرع بتكوين الخليا  ال

َّالفكري َّ  َّؤال. وما دامت عملي َّة لإلجابة املحتملة للسُّ
ي تتفاوت في مستوياتها ة التلق 

َّ
 
َّباختلف الن

 
َّقافي للقر َّسيج الث َّا يمنح الن َّمم َّ ،لفاإلجابات ستخت اء فإن  َّ ص  ردي الس 

َّا مفتوح َّأويل، ويصبح نص َّمستويات مختلفة من الت َّ  
 دة، نحو قولها:ا لقراءات متعد 

ى)وكيف يضيق الفضاء الرحب  َّ حت 
 
سع لبصيص من نور؟ وكيف يمكن ل يت

َّ َّللس 
ُّ
تيلمة ٰموات واألرض من حولك أن تكتس ي بتلك الظ

 
ش يء... وملاذا  تحجب كل َّ ال

                                                           

 .16/3/2006أي،الر َّ صحيفة(. الوهم مرايا) رواية على ملحظات: محمود شقير،- 1

َّ. األطر. لليلى"  الوهم مرافئ"  صميم في ضاد َّوالت َّ املفارقة: هباء تصير واس يالر َّ: ياسين اني،كت َّ- 2
 
 ةمجل

َّ القاسمي مجمع) املجمع
ُّ
 .248 ص ،2001 ،5 ع ،(القاسمي ةأكاديمي َّ/ وآدابها ةالعربي َّ غةلل
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ىتنهار   ٰهذا أصغر األحلم ويعجز أمثالك عن تحقيقها؟ وملاذا يكون قدرك كل َّ حت 

َّ (1)البؤس والفقر؟(.

َّ :بيروت .1.ط .امرأة وظل   ليلتان -5 َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
 .1118 شر،والن

َّ حديث
 
 َّاكرة هو املحور الر َّالذ

َّواية حينما تستحضر ئيس ألحداث الر 
 

قيقتان الش

َّ  
َّ)منى وآمال األشهب( ذكرياتهما. وتجس 

 
نموذجين ملعاناة املرأة أقيقتين د ذكريات الش

ذية ؛ فاملحامية "آمال" تعاني من زوجها وجي َّفي الحياة الز َّ
 
َّ ال ج غيرها. تركها وتزو 

و"منى" تعاني من زواج باإلكراه بعد حرمانها من فارس أحلمها بسبب تقاليد 

َّ (2)!لكنسيةا

لك رغبات -6
ٰ
َّ وزارةد.م:  .الخريف ذ

 
 .2008 ة،األردني َّ قافةالث

ترصد نتائج الكوارث السياسية العربية على الساحة األردنية، وبخاصة تدفق  

اللجئين الفلسطينيين والعراقيين، واألبعاد الوطنية واإلنسانية لحق العودة، 

َّ
 

َّباب الَعم َّوظاهرة الغرباء واملستضعفين، وأحلم الش
 

هث وراء أحلمه في اني الل

َّان األلفي َّهي عم َّ»الكاتبة عن روايتها:  تقولَّأصقاع بعيدة.
 
الثة: بدأت بدراسة ة الث

 َّ، أتجو 6115َّتناقضاتها ربيع 
َّن وأقرأ وأبحث عن روح عم َّل وألحظ وأدو 

 
فت ان، توق

َّ 
 َّل في نبضها ونبعت األسئلة، وهي أساس الكتابة لي، هل يرتبط عند املتحو 

ل املتحو 

َّ
 
 َّشدَُّّالجتماعي والفكري وظواهر الت

 َّد الد 
َّيني بتلك املتغي   

ة في دول ياسي َّرات الس 

تي بدأت ارتداداتها وتوابعها تهزَُّّ ،الجوار
 
 عناوين عوتتوز َّ (3)ان؟عم َّ بزلزل اآلخرين ال

                                                           

َّ: بيروت ،(ةقصصي َّ مجموعة) عادي يوم: ليلى األطر.، 1 َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
 ،1112 شر،والن

  .56ص

َّ .امرأة وظلَُّّ ليلتان: ليلى األطر.،: انظر- 2 َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
 ،1118 بيروت، ،1 ط شر،والن

 (.املثال سبيل على) 14 ،73 ،26،31 ص

 .2011/1/13. صحيفةالحياة :انظر- 3
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 َّ اتوشخصي َّ أماكن أسماء على املجموعة
 
 ٰهذاوُيفض ي  .ةوروحي َّ ةنفسي َّ ياتوتجل

َّ 
 
ع وتفاوت ثقافي أسهم في الكشف عن الجينات تنوَُّّ إلىع الجغرافي نوَُّّساع والت َّالت

َّ
 
َّقافي َّالث

 
َّ ،اتخصي َّة للش

 
ا، ومن ة وتناقضها أحيان َّقافي َّبسبب تفاوت املشارب الث

َّ ٰهذاالبدهي أن يرتبط 
 
 َّاملزيج الث

 َّهاية املأساوي َّقافي غير املتجانس بالن 
واية حينما ة للر 

َّ.6115ة عام ردني َّون على تفجير الفنادق في العاصمة األَّإرهابيَُّّ أقدم

َّ :بيروت(. رحلت أدب) املفارق  على نساء -7 َّ ةالعربي َّ سةاملوس   
َّ راساتللد 

 
 شر،والن

2001. 

َّ كتاب  
َّسياحي فكري أدبي معلوماتي يجس 

 
َّد الث

 
املة في أدب األسفار، ويشير قافة الش

َّ إلىبذكاء 
 
تية نويري َّقافة الت َّعمق الث

 
الرتقاء بما هو شخص ي  إلىتمتلكها الكاتبة، وَّ ال

يحوي الكتاب سبع قصص لسبع  (1)خالص نحو ما هو إنساني ووجداني مشترك

َّ 
َّسي   ة متباينه.ة مختلفة ومن أوساط ثقافي َّالكاتبة في أماكن جغرافي َّ دات تلتقي بهن 

َّ  َّبع تعرض للت َّوالقصص الس 
تييات حد 

 
فاألولى فتاة  تواجهها املرأة في غير مجتمع. ال

عايش ة الت َّة من الكاميرون تعيش في أمريكا، وتواجه إشكالي َّ)مريم( مسلمة إفريقي َّ

َّ
 
 َّالث

ة في أمر ا، وبخاص َّا ونفسي َّا ثقافي َّب لها اغتراب َّقافي والحضاري في مجتمع يسب 

َّ زواجها.
 
صبرا وشاتيل، شاهدة العيان م ة من مخي َّانية )ربى( فتاة فلسطيني َّوالث

تي
 
َّ ال

 
 ةالجزائري َّالثة جميلة بوباشا تروي بجرأة تفاصيل مجزرة "صبرا وشاتيل". والث

تي
 
ذيعذيب ذاقت أسوأ أشكال الت َّ ال

 
من  ة(ابعة )عز َّطال جسدها وشرفها. والر َّ ال

َّ  
َّاملغرب تجس 

 
والخامسة  ة جسدها.واتي تأكل الوحو. اآلدمي َّد مأساة الفتيات الل

َّ 
ة تحلم بالقراءة، التقتها الكاتبة في مطار امللكة علياء، وسمعت منها ي َّامرأة أم 

ذيمعاناتها من زوجها 
 
َّ ال َّتزو  َّادسة فتاة روسي َّج عليها. والس   

د مأساة انهيار ة تجس 
                                                           

َّ حنكة.. األطر. لليلى( املفارقَّ على نساء: )عيس ى، راشد :انظر- 1  امللحق) أيالر َّ صحيفة. ردالس 

َّ
 
 .2001 حزيران 26( قافيالث
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َّ 
 
َّالت عيد الجتماعي، التقتها الكاتبة في أملانيا تبيع الورد تي على الص َّيوفيحاد السُّ

َّ
 
َّم بها رجال ل يعرفون الر َّويتحك َّحمة. والس   

د مأساة الفتيات ابعة بل اسم تجس 

َّ
 
َّالل

 
َّرف.واتي ُيقتلن بدافع الش

 .1111  ات،شرقي َّ دار :القاهرة. املسافات صهيل -8

 َّاختزال العصارة الفكري َّ يمكن
تية الحدود واية بإشكالي َّة للر 

 
تفصل بين األقطار  ال

كما حدث لبطل  ،يعانيه املواطن العربي في املطارات وعلى الحدودة، وما العربي َّ

َّ 
َّ واية.الر 

 
َّ ٰهذهى الكاتبة في وتتخل  َّالرواية عن الس 

 
سوي؛ إذ يبرز فيها صوت ارد الن

ذيوب( )صالح أيَُّّ جلالر َّ
 
َّ ال صوت املرأة في رواياتها  يسرد حكايته، ومن املعلوم أن 

َّ  َّ رد.األخرى يشغل مساحة الس 
َّوتقترب الر   

َّواية من الس 
 
َّ ة؛اتي َّيرة الذ مساحة  ألن 

ذيوب األحداث تكاد تقتصر على حكاية صالح أيَُّّ
 
حيل من )بيت ُيجبر على الر َّ ال

َّ 
َّ"بالخيانة". وعلى الر َّ هامهجنان( بعد ات  دت الفضاء املكاني الكاتبة حد َّ غم أن 

َّ
 

تي ه مبهم؛ فليس لـبلدة "بيت جنان" أن َّلألحداث إل
 
وب، ول لـبلدة ها صالح أيَُّّأحب َّ ال

َّ 
َّة. واية مكان في الخريطة الجغرافي َّ"غابرة" مسقط رأس بطل الر 

   أبناء -1
َّ :انعم َّ. يحالر   .2012 ة،األهلي َّ ارالد 

 َّ أبناء
ذينيح هم األطفال الر 

 
فقدوا حنان الوالدين ودفء األسرة. هم لقطاء أو  ال

 َّ إلىأدى  ،ضحايا زواج فاشل
 َّ ة.عاية الجتماعي َّوضعهم في دور الر 

واية وترصد الر 

َّ
ُّ
نهم من الهروب استغلل األطفال داخل امللجأ، وتسرد تفاصيل معاناتهم بعد تمك

 َّ من امللجأ
 َّ)دار الر 

 َّواية بنية استعاري َّعاية(، وعنوان الر 
يح ة تربط بين فعل الر 

َّ
ُّ
 َّ قهم عن ذويهم.ت األطفال وتفرَُّّوتشت

ة املجتمع تجاه واية مسؤولي َّوتكشف الر 

ذين األطفال ٰهؤلء
 
َّ ال الحياة  إلىاملجتمع، بل  إلىهة ون )أسئلة جارحة موج َّيعدُّ

َّ 
 
ا للمسكوت عنه.. فإذا كل مشكلتهم مثارة من  كانتها، وهي حقيقة تجعل منهم رمز 
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َّها تفتح سؤاهم ضحايا، فإن َّحيث إن َّ
 
 ٰهذاى بهم، أو من وضعهم في على من ضح َّ ل

َّ (1)وحي؟(.فس ي الجتماعي والرَُّّاملأزق الن َّ

  

  
 راسة مراجع الد 

2َّ.. طقراءة في األدب الفلسطيني .أبو شاور، رشاد .2
ُّ

َّ، دار الش
 
وزيع، شر والت َّروق للن

6117.َّ

َّامرأة للفصول الخمسة .األطر.، ليلى .6  َّسة العربي َّ. املؤس 
َّة للد 

 
شر، راسات والن

َّ.2441، بيروت، 2.ط

َّ .امرأة ليلتان وظل   .ليلىاألطر.،  .3  َّسة العربي َّاملؤس 
َّة للد 

 
، 2.شر، طراسات والن

َّ.2441بيروت، 

 ،291، ع "أمير شعراء ول يعرف الفراهيدي؟! مجرد سؤال:" .ليلى األطر.، .9

َّ.6117ل تشرين أو َّ

َّ.6115. دار اآلداب، بيروت،مرافئ الوهم .األطر.، ليلى .5

َّ ةوزارَّ" .ليلى األطر.، .2
 
َّالث

 
 . "رجمةقافة والت

 
َّ .6117أيلول  ،297، ع، انة عم  مجل

َّ :بيروت. اغربا  وتشرق  .األطر.، ليلى .7  َّسة العربي َّاملؤس 
َّة للد 

 
، 2شر، ط راسات والن

2411.َّ

َّ)مجموعة قصصي َّ يوم عادي .األطر.، ليلى .1 ة سة العربي َّة(، بيروت: املؤس 

َّ 
َّللد 

 
َّ.2446شر، راسات والن

 ج األطر. ليلى" .أحمد دحبور، .4
 يح أبناء برواية األدبي نتاجها تتو 

صحيفة  ."الر 

َّ.3/21/6126 ،الجديدة الحياة
                                                           

 َّ األطر. ليلى: أحمد دحبور، 2
 َّنتاجها األدبي برواية أبناء  جتتو 

 3/21/6126.صحيفة الحياة الجديدة،يحالر 
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 ،أيصحيفة الر  . "ملحظات على رواية )مرايا الوهم(" .شقير، محمود .21

22/3/6112.َّ

َّ" .عيس ى، راشد .22  أيصحيفة الر   ."رد)نساء على املفارق( لليلى األطر.، حنكة الس 

َّ
 
َّ.6114 حزيران 62قافي( )امللحق الث

" في صميم "مرافئ الوهم ضاد َّواس ي تصير هباء: املفارقة والت َّالر َّ" .اني، ياسينكت َّ .26

 . "لليلى األطر.
 
َّ ة املجمعمجل

ُّ
ة ة وآدابها/ أكاديمي َّغة العربي َّ)مجمع القاسمي لل

َّ.6112، 5القاسمي(، ع 

خص ياملوقع  .23
 

  http://www.lailaatrash.com .للكاتبة الش

ََّّ

http://www.lailaatrash.com/
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  نجم دمحم   األديب
 
 اشفالن

َّ
 

َّأاشف )د نجم الن َّاعر محم َّولد الش
 
َّبو القاسم( في مدينة الط

 
ث الجنوبي في يبه في املثل

َّفيها. 2452ه سنة نهى دراسته البتدائي َّأوَّ ،2432عام 

َّم َّأ
 
 َّ ق""بامتياز وتفوَُّّ 2452نهاه في العام أانوي فا تحصيله الث

 ،اريخات والت َّياضي َّفي الر 

َّكما يقول هو عن ٰهذه الفتره. 

ات والفيزياء ياضي َّعي الر َّوَّفي موض ،في القدس ةالعبري ةالتحق بالجامع 2457وفي عام 

كن َّ
ٰ
َّ.ةه لم يحصل على شهادة جامعي َّول

َّ لك في ترشيحا  ،ةابتدائي َّ ةا لبعض الوقت في دالية الكرمل في مدرسعمل مدرس 
ٰ
وكذ

َّةثانوي َّ ةدرسفي م  
عمل في املصانع  ثم َّ ،في القدس ةح. وانتقل للعمل في دائرة الص 

َّ.2472ات والبناء وتقاعد عن العمل عام وقطف الحمضي َّ

 َّ اتاملسرحي َّ يكتب واخذ ،الناس اعتزلَّ تقاعد ان ومنذ
 اتمثيلي َّوالت َّ واياتوالر 

َّإ ،ةالفكري َّ واملقالت
 

لكل ،نتاج كمستوى عظيماإلَّ بٰهذا يعترف يكن لم هن َّأ ل
ٰ
 لم يهتم َّ ذ

َّ ا.في نشره كثير َّ َّ أحب   
 

َّ فكتب العلمي صهتخصَُّّ رغم اكثير َّ عرالش  
 

 واهتم َّ ذاعةلإلَّ عرالش

َّ مختلف في شعره ينشر نأ  َّ بينها ،البلد في ةالعربي َّ حفالصُّ
 
"الجديد" وحاد" "الت

َّ"صدى و"الغد" و
 
َّنباء"."األَّو" ةربيالت

َّ كتب  
 

 َّ من بتحفيز عرالش
 
َّ املعارف شمفت َّ.دريسإ العزيز عبد حمدأ ستاذاألَّ ابقالس 

َّ 
 
َّ.م2446عام  يوتوف

 
 
 فاتهمؤل

َّإفيها  بدعأ ،قصيدة 6111كثر من أبداعاته إ كانت
 

ا منها لينشره في ه اختار بعض َّن َّأ ل

َّ .يننوايد

َّو َّاألَّ ،ناله ديوان صدرَّ
 

ذيرق" ل : "من وحي الش
 
َّ .2476صدر عام  ال



 251 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

 2441خير ديوانه األَّ ويضمَُّّ ،وح"خر هو "نداء الرَُّّآصدر له ديوان  2442عام  وفي

َّ وٰهذا ،قصيدة  
   رضاب من"رشفة يوان هوالد 

 صاب من ولعقة الخالد الحب 

   الحقائق
 
 "بةاملعذ

َّ في يقولَّ  
َّ مةمقد   

َّم َّع" وحالرَُّّ"نداء  يوانالد   
 

 بي ظننتمما "رب  عر ا كتب ونظم من الش

كن   الغرور
ٰ
عماقي وكنت أشعر معقول في شعري كان من  كل   ن  إ ،الحقيقة هاول

 
ا
   ن  أوليعلم الجميع  ا فيه.صادق

 
  الش

 إلىوهو يحتاج  ،د ال يولد بال ثمنعر الجي 

   ن  أوليعلم غير العالم  ،خرواملعاناة تختلف من شاعر آل  ،املعاناة
 

عر في نظم الش

 .وح"ة والر  بين املاد   اصراعا 

 :شعره في ةساسي  األ  املحاور 

اعر" وحالرَُّّ"نداء  ديوان أيقرَّ من
 

َّ افيه مزيج َّ يلمس للش جميعها  ،ةمن مواضيع عد 

َّأكتب عن يف ،ةنراها في الحياة اليومي َّ
 

عب حاسيسه ومشاعره وعن حياة الش

َّ  
 
َّ.جمعأ ةالعربي َّ ةم َّاألَّ عن يكتب نراه وتارة ،خضراألَّ الفلسطيني داخل الخط

َّ قد هن َّأ نرىَّ الحيان من كثير وفي َّ الحرب عن ثتحد  َّ.لموالس 

واخر أظهر في  وٰهذا ،باهلل يمانواإلَّ املوت عن نظمت شعارواألَّ القصائد من وكثير

َّما يظهر في شعره في: ٰهذاويصف نفسه "وقد سموت كالصوفي بروحي" وَّ ،هقصائد

ى"  دى ليس هو الر   حت 
ا
 ال

 

 

  يرعى فاهلل 
َ
َّاعبيد

 البرايا حلم كان ما 

 

  بالخلد 
ا
 أ اسخف

َ
َّاكيد

 إ تلقى فسوف 
ٰ
 اها ل

 

َّ"وداـوخل ـةـوجن 

 َّ 
َّ حيث ،بدايات شعره في سداألَّ ةحص َّ ةومانسي َّوللر   

 
 َّعر الرَُّّكتب الش

 
َّا د َّومانس ي مقل

َّ".طه محمود"علي 

 :املصادر

 .2442مل، . القدس: مطبعة األَّوحالر   نداءد. محم َّ ناشف، .2

6.  WWW.NASHIF.CO.ILَّ
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 سوقيالد   محمود األديب

 : حياته

َّ ولد َّمحمود مصطفى الدُّ
 
 َّسوقي في بلدة الط
 ةالبتدائي َّ استهدرَّ ىتلق َّ م،2439بة سنة ي 

َّ في
 
 َّالط
كن َّ ،بطولكرم ةالفاضلي َّ باملدرسة التحق ثم َّ ةبي 

ٰ
اعتقل وهو في طريق العودة  هول

َّ 2452بلده عام  إلى  
َّفكانت أو َّ ،جنوأودع الس   

 
َّ عر فيل محاولة له لنظم الش  

 ،جنالس 

َّم َّـول فكتب قصيدة بعنوان "طير في قفص"  
راسة ا أفرج عنه وجد آماله في مواصلة الد 

َّ كن َّوَّ ،دتقد تبد 
ٰ
َّ هل

 
َّعاود الن

 
 ،اصرةفي الن َّ 2456ة عام انوي َّشاط وأكمل دراسته الث

َّ إلىف وهناك تعر َّ
ُّ
َّعدد من الط
 

َّل
ُّ
وكان يدرس في نفس  ،شعراء أمثال راشد حسينب ال

َّ َّ املدرسة أستاذ يحبُّ  
 

َّالش
ُّ

ذيوَّ ،عراءعر والش
 
صدار كتاب أسماه "ألوان" من إقام ب ال

َّشعر َّ الكتاب يضمَُّّ ٰهذاوَّ ،ة في إسرائيلشعر العربي َّ
ُّ

َّا لعدد من الش َّسوقي.عراء منهم الدُّ

. 2472على درجة البكالوريوس في علم القتصاد من جامعة تل أبيب عام  حصل

َّ َّ من كثير في ةالفع َّ مشاركة وشارك ،ةنابلسي َّ امرأة من جتزو 
 
 على ةاألدبي َّ شاطاتالن

َّ.(1)فلسطين ساحات

 َّ
 
قافي اشتغل في املحاسبة، ولم يصرفه عمله عن ممارسة نشاطه األدبي والث

َّ َّ ،حفيوالص 
 

ذينعراء فكان من الش
 
 َّ وقت في ايةالر َّ حملوا ال

 
َّ .(2)رمبك

 ديترد َّ وكان العلوم، والده عن فأخذ ،ميسورة أسرة أحضان في سوقيالدَُّّ محمود نشأ

َّ ليسمع العائلة ديوان على  
 

 َّ وسير عرالش
َّ...ماوغيره الهللي زيد وأبي سالم يرالز 

َّ بالحزب التحق
ُّ

َّ للمكتب اعضو َّ وكان يوعيالش  
 مدينة في للعيش انتقل فيه، ياس يالس 

َّ لٰهذا وكان اصرةالن َّ
 

فلقد اشترك بعدد كبير من  ،اعرالنتقال تأثير كبير في حياة الش

                                                           

َّ دائرة األبحاث مركز- 1
ُّ
  في الفلسطيني دباأل . ةالعربي َّ غةالل

 
. راض ي صدوق، 163ص؛. والجليل ثاملثل

 .15ص.العشرين القرن  في فلسطين شعراء

2 -َّ َّ ةالعربي َّ سةاملؤس   
َّ راساتللد 

 
 .55ص. العشرين القرن  في فلسطين شعراء. شروالن
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َّاملظاهرات واملسيرات، وكان له تأثير كبير على توجَُّّ  
ياس ي وشعره فأوقد الحماس هه الس 

 إلىكان النتقال من القرية  ٰهذافقال قصيدة "موكب األحرار" وب ،ة في نفسهوالوطني َّ

َّ هام َّ أمرَّاملدينة   َّجد 
 
َّر عا مؤث

 
فاعتقل وسجن  ،ةاعر وعلى قصائده الوطني َّلى حياة الش

 َّنظيمات والجمعي َّات وشارك في عدد من الت َّة مر َّعد َّ
فاع عن شعبه..... وقد ات للد 

ة سنوات، وهاجمته ة في قريته لعد َّفرض عليه الحصار القتصادي واإلقامة الجبري َّ

َّ وعندما  ،حريض عليهة للت َّعبري َّوترجمت قصائده لل ،اا عنيف َّة هجوم َّحف العبري َّالصُّ

َّ 2423عام  "مواكب األحرار"أصدر ديوان  اعتقال  إلىة لطات العسكري َّسارعت السُّ

َّ
 

ى ،اعر وتقديمه للمحاكمةالش َّ حت  اسمه وشعره بحث في البرملان اإلسرائيلي وطالب  أن 

لكوَّ ،اب باعتقاله وسجنهو َّالنَُّّ
ٰ
مظاهرة عرفتها ل وأكبر عندما دخل طولكرم وقاد أو َّ ذ

َّالبلدة.

َّ.(1)عندما نشر في جريدة القدس "أنا عربي فلسطيني" 2471عام  وفي

َّ وبٰهذا َّ اسوقي شاعر َّنرى الدُّ
 
كن َّفي لغته وأسلوبه، وَّ ،في كل ش يء ابسيط

ٰ
 في غزير هل

 في اعميق َّ ،دللته في اواضح َّ شعره جاء وقد ،وانتمائه أدائه في مخلص عطائه،

َّ ،أصالته
 
 ةقومي َّ ول ةوطني َّ مناسبة يترك فلم ته،وأم َّ شعبه هموم عن تعبيره في اصادق

َّ
 

 يغتنمها أن دونَّ بالحقوقَّ للمجاهرة فرصة تسنح ولم ،نصيب شعره من لها كان إل

َّ دمرَُّّالت َّ بروح امشحون َّ شعره جاء فقد فيها، ويشارك
 
هو اللتزام بمعناه  وٰهذا ،ورةوالث

ذي
 
َّ ال

 
َّ.(2)هه اليساريَّوتوجَُّّاعر ينسجم مع فكر الش

   أعماله
 

 :ةعري  الش

َّأ هو
ُّ

 َّحد الش
ذينين املخضرمين عراء الفلسطيني 

 
 بدايتها ،فلسطين ةقضي َّ عاصروا ال

ى ونهايتها عاكسة للواقع الفلسطيني املؤلم، فكان  ةوكان شعره مرآ ،ٰهذايومنا  وحت 

                                                           

  املوسوعةغزاله، أماني نبيه.  أبوَّ- 1
 
 .21-5ص. ةالفلسطيني   ةربوي  الت

 .171-178ص .العشرين القرن  في فلسطين شعراء .راض ي صدوق،- 2
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َّ
 

َّ إلىعب وَّشعره من الش
 

َّ .عبالش
 

َّغني َّ ةاعر مكتبللش  
 

َّة بالش  
 

عر بنوعيه عر ولقد نظم الش

َّ ،فعيلةالعمودي وشعر الت َّ
ُّ
 َّه شعر ملتزم بقضايا أمت َّوهو كل

ر عن وجدان شعبه، ه ومعب 

َّ
 
َّه تراجع عن شعر قاله ذات يوم.لع في أعماله على ما يفيد بأن َّولم نط

   من
   دواوينه أهم 

 
 :ةعري  الش

-َّ  
 ،2471 وناره ذكريات ،2423حراراألَّ موكب ،2454األحرار مع ،2457الكبير  جنالس 

 النتفاضة صوت ،2414 بابيلأ طير ،2416 وشاتيل صبرا ،2411 الرهيبة املجزرة

َّ.(227-222) 2441 العائد كبالر َّ ،2443 الحجارة زغاريد ،2442

 كتاب وللشاعر ،ماركس كارلَّ عن اوكتاب َّ ،والقوافي العروض في الوافي كتاب وأصدر

َّ العربي األدب عميد عن َّ.عديدة ةوثقافي َّ ةأدبي َّ مقالت اأيض َّوَّ ،حسين طه كتورَّالدُّ

َّ  َّ إلقامة دعا من لَّأو َّ سوقيوالدُّ
 
َّ األرض في ابكت َّ حادات

 
 سكرتير منصب وشغل ،ةاملحتل

َّ ابالكتَُّّ رابطة
ُّ

 َّ عراءوالش
َّ في ينالفلسطيني  َّ املكتب في عضو وهو ،اخلالد   

 ياس يالس 

َّ للحزب  
َّ.(1)العربي يمقراطيالد 

 : أسلوبه

َّ زَّيتمي َّ
 
تية اقة الوجداني َّبالبساطة والوضوح املليء بالط

 
 َّ ال

َّيبي 
 

 ،اعر في شعرهتها الش

َّإويمكن القول  َّ ٰهذا ن 
 

َّهو أسلوب الش  
 

ىعرية وَّاعر منذ بداية مسيرته الش اليوم،  حت 

لكونستطيع أن نلمس 
ٰ
َّ ذ

 
َّاعر.من خلل مطالعة قصائد الش

َّ:فيها يقولَّ" للعرب العرب"بلد  بعنوان طويلة قصيدة ومنها

                                                           

  املوسوعة. نبيه أماني ،ةغزال أبو- 1
 
 في فلسطين شعراء .راض ي صدوق، ؛188ص .ةالفلسطيني   ةربوي  الت

َّ دائرة األبحاث مركز ؛170ص.العشرين القرن 
ُّ
  في الفلسطيني دباأل . ةالعربي َّ غةالل

 
. والجليل ثاملثل

 .118 ص

َّ مركزَّ - 6 
ُّ
َّ في الفلسطيني دباألَّ. ةالعربي َّ غةاألبحاث دائرة الل

 
 .لطفي ،منصورَّ؛ 222والجليل. ص  ثاملثل

َّ.362-261.واألدب الحضارة في ودراسات بحوث
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َّ  برحوا وما دويلت موناوقس 

 

 َّ في ينمونَّ 
َّالر   

َّعبوالت َّ الحقد بذر ق 

 َّ
 
َّخضعوا لهم أفراد الحكم دتقل

َّ

َّ على مجبولَّ امللك ماكأن َّ 
 
َّربالط

َّ لك
ٰ
 يلهو بآيات الجمال وما وذ

 

َّ يبغيه 
 

 نولة األرب في امللك إل

222
(1) 

 

َّ

 الحتلل نير تحت أهله ومعاناة وطنه قضايا في الحروَّ العمودي شعرال يكتب

َّ.(6)الصهيوني

 :شعره في أساسية توجهات*

َّ لقد
 

َّألهب الش َّاعر الدُّ  
 
 ،األخضر سوقي بشعره الوطني الجماهير العربية داخل الخط

َّ  
َّفوقف متحد  َّيا السُّ

 
َّة داعي َّلطة املحتل

 
َّا الش  

ة. فاع عن حقوقه الوطني َّعب العربي للد 

َّ ٰهذاوينتمي 
 

َّشعراء املقاومة الفلسطيني َّ إلىاعر الش
ُّ

عراء املخضرمين ة، فهو من الش

ذين
 
ى بدايتها منذ فلسطين ةقضي َّ عاصروا ال  مع يتجاوب خذأ فشعره ٰهذا،يومنا  وحت 

َّ
ُّ
َّ روفالظ  

 شعره اشتملولقد  .ةخاص َّ وفلسطين ةعام َّ العربي الوطن في ةياسي َّالس 

َّ:هما ينأساسي َّ هينتوجَُّّ

1 .  
 
 :والوطني القومي جاهاالت

ة وخاص َّ ،ة من أبرز األغراض في أدبنا الحديثة والوطني َّة القومي َّكانت القضي َّ لقد

تية فلسطين قضي َّ
 
ا مع من أكثر شعراء فلسطين تجاوب َّ فهو يعدَُّّ ،شغلت بال شاعرنا ال

َّة، فقد غن َّاألحداث العربي َّ
 
ورة، وله قصيدة ى للجماهير على مدار سبع سنين ملحم الث

َّعن رجاء أبي عم َّ ى كما تغن َّ ،ى بهالطي. آمن بالوحدة وتغن َّاشة وأخرى عن نادية الس 

َّبثورة مصر والعراق واليمن وليبيا، ألَّ َّ ن   
أصحابه  إلى إيمانه العميق بعودة الحق 

َّ
 

 َّالش
َّين ل يتحق َّرعي 

 
ل وقد اعتبر العرب داخ ،ة ووحدتها بتحرير األقطار العربي َّق إل
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َّ  
 
َّا ل يتجز َّاألخضر أنفسهم جزء َّ الخط

 
َّ ٰهذاوَّ ،عب العربي الفلسطينيأ من الش

 
ده ما أك

َّفي قصيدة "أنا عربي".

َّ بدواوين ظرالن َّ أمعن لو هأن َّ بامللحظة جديروَّ
 

َّ اعرالش  َّ سوقيالدُّ
 
 التزم هأن َّ لوجد هاكل

َّ مشواره خلل
 
َّ مع ويلالط  

 
َّ.ةالقومي َّ ةوالقضي َّ عرالش

2 .  
 
   جاهاالت

 :ياس يالس 

 َّ
 

َّدخل الش  
َّ فقد ،اصرةة أثناء دراسته القانون في الن َّياسي َّاعر معترك الحياة الس 

 
لت مث

َّا هام َّاصرة له مركز َّالن َّ
 
َّا للن  

َّشاط الس 
 
حيث شارك في عدد  ،قافيياس ي والجتماعي والث

َّ املظاهراتكبير من   
تياألشياء  واملسيرات والجتماعات. ومن أهم 

 
شغلت بال الكاتب  ال

َّومن هنا كان إيمانه كبير َّ ،مييز العنصريَّكانت الت َّ  
شعبه بالعيش على أرضه وفي  ا بحق 

َّا كريم َّوطنه حر َّ
 

َّا. ولقد اعتمدت مواقف الش  
ة على املطالبة باملساواة ياسي َّاعر الس 

َّ إلىوالعدالة وإلغاء الحكم العسكري وقوانين سلب األراض ي. كما وقد دعا  لم الس 

َّفلسطيني َّ ةالعادل وإقامة دول
 
فلقد طغى  ٰهذاة. ولة على أرض فلسطين العربي َّة مستقل

َّ 
 
َّالت  

َّجاه الس 
ُّ
ما يلحظ في أشعاره  ٰهذاوَّ ،األمورَّ ٰهذهره بياس ي على شعره بسبب تأث

َّ(1)وأسماء دواوينه.

َّ* مضامين شعره: 

 َّ
 
َّى الرَُّّتتجل

 
 َّة في أشعار الدَُّّوري َّوح الث

 
إذ تشيع فيها روح  ،وبشكل واضحها سوقي كل

ة دون أن يكون لها نصيب من ة أو قومي َّول تكاد تفوته مناسبة وطني َّ ،د واإلباءمرَُّّالت َّ

تيوهمومه هي  ،شعره، فهو مسكون بقضايا شعبه
 
 َّ ال

مما  ،ك وجدانه وأحاسيسهتحر 

َّجعل أشعاره سج
 
َّ ل

 
َّا صادة، وترجمان َّلألحداث كمعظم شعراء األرض املحتل

 
ا ملشاعر ق

ذيناملواطنين 
 
َّهم. حال الحتلل دون تواصلهم مع أبناء أمت َّ ال

  واملضامين القيم من -
 
 :شعره في ةوري  الث

                                                           

  املوسوعة. نبيه ، أمانيةغزال أبو- 1
 
 .20-12ص.ةالفلسطيني   ةربوي  الت
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2 . 
 
ذياملضمون  :واإلباء دمر  الت

 
يظهر من خلل عناوين قصائده كعنوان "لن  ال

 ا" وهي قصيدة يبدأ فيها ديوان "مع األحرار". أرتض ي بالحياة خنوع َّ

َّ:يقولَّ عندما ةالقوي َّ بلهجته فهو

َّ أرىَّ بنفس ي  َّللسُّ
 انزوعََّ مو 

 

َّاخنوعََّ بالحياة أرتض ي فلن 

َّمهجتي من يأخذ عفالض َّ فل 

َّ

َّ منها تذرف العين ول  َّاموعََّالدُّ

َّ َّ 
لك ،الخضوع رفضه عن ريعب 

ٰ
َّ إلىع نزَّة تكونه صاحب نفس أبي َّ وذ  َّالسُّ

والكبرياء  مو 

ى َّ ،على البكاء ويغالب دموعه وينتصر عليها لىاه يتعن َّأ حت   
َّ في تحد 

ُّ
لم صارخ لقوى الظ

َّ
ُّ
َّغيان.والط

2 . 
 
 َّمرَُّّسوقي حدوده في الت َّحريض، يتجاوز الدَُّّعن طريق الت َّ :حريضالت

 
ر على من د ليؤث

 َّحوله ويحث َّ
 
َّهم على ات  

َّد، فيقول:مرَُّّج فيهم روح الت َّخاذ املواقف الجريئة، ويؤج 

َّاالخضوعََّ وترض ى... يا تستكن ول     اــكريم َّ از َّــعزي اةــــيــالح في نــفك

َّ ة،غم من تواجده داخل زنزانة إسرائيلي َّالر َّ فعلى
 

َّأإل
 
نه ل يكتفي أن يسمو بنفسه ا

َّ إلىبل يدعو أبناء شعبه  ،فقط  َّالسُّ
آمالهم وتحقيق  إلىل للوصول حمَُّّوالت َّ مو 

َّ.ر والستقللحرَُّّطموحاتهم في نيل الت َّ

ذياألمر  ،كان ألحداث صبرا وشاتيل تأثير كبير على الكاتب ولقد
 
َّ ال ة أوحى له بعد 

تيوَّ ،ها في ديوان أسماه "صبرا وشاتيل"قصائد ضم َّ
 
َّ ال

 
ام العرب هاجم فيها الحك

تية ة العربي َّواألم َّ
 
 َّ ال

َّمود". جة عن بعد في قصيدة "عرس البطولة والصَُّّتقف متفر 

   تجربة. 3
َّ :جنالس   

 
َّلقد بدأت تجربته األولى لنظم الش  

لكوَّ ،جنعر في الس 
ٰ
عندما  ذ

َّاعتقل في طريق عودته من املدرسة الفاضلي َّ
 
َّ إلىة في طولكرم انوي َّة الث

 
 َّبلدته الط
 ةبي 

َّ
 

َّ:ومنهافقال قصيدته "طير في قفص"  2452ة في عام توي َّلقضاء العطلة الش

َّ....أمسكوني"

َّوضعوني  وبسجن
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َّضربوني ذنب وبدونَّ

َّ ومتى
 
َّ "بونيأرادوا..... شتموني..... وعذ

َّ ،املضمون في أشعاره ٰهذار تكر َّ ولقد  
َّأجن إذ كان الس   

أو  بسط ثمن لكلمة حق 

 َّ ،ملوقف وطني
َّفحال الفلسطيني   

جن ل لجرم سوى املطالبة بالحقوق ين هو الس 

لكول ،املغتصبة
ٰ
َّ ذ  

ولقد وصف  ،في أشعار املقاومة اى واسع َّجن صد َّكان للس 

ة ابن أسير في ص شخصي َّوهو يتقم َّ ا حال األسرى داخل السجون.سوقي أيض َّالدَُّّ

َّ  
تيوَّ ،جن"قصيدة بعنوان "رسالة من ولد ألبيه في الس 

 
ر فيها حزن عائلته صو َّ ال

لكام العيد. وكما أي َّومعاناتها ول سي َّ
ٰ
على ابنه خارج  يأخذ موقع األب عندما يردَُّّ ذ

َّ  
َّجن. الس 

َّ :املرأة. 4
 
َّاحتل ل  ،شعرة فيمكانة بارزة كبيرة ب وحظيتسوقي ت املرأة في أشعار الدُّ

ا من قصائده لرثاء مناضلت شهيدات س عدد َّ، فقد كر َّةسيما إذا كانت مناضل

َّ .منهن: جميلة بو حيرد، وناديا سلطي، ورجاء عما.

َّ وتتماهى ى ،سوقي بحبيبته فلسطينالفتاة في أشعار الدُّ يكاد األمر يختلط على  حت 

َّ تيا نلتقي" القارئ كما في قصيدته "غد 
 
َّ:يقول فيها ال

 املوعد عن ايوم َّ غبت إذا

 

َّالغد فتاة يا تغضبي فل 

َّموعد عن رتتأخ َّ فمهما 

َّ

َّ فل  َّتسعدي كي ألقاك بد 

َّ َّ َّأهلنا يلتقي نلتقي اغد 

 

َّموعد على اجميع َّ افإن َّ 

 5 
 

 َّ ةهام َّ ةنقط وهيجئون: . الال
ولقد تناولوها في كثير من  ،ينفي أشعار الفلسطيني 

َّ ،أعمالهم
 
سوقي "مع األحرار" بعنوان انية من ديوان الدَُّّوقد كانت القصيدة الث

َّة.القضي َّ ٰهذه"طبع املأساة" ضمن 
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َّالر َّ وعلى َّ غم من أن 
 

ولم يذق مرارة الغتراب  ،اعر لم يخرج من فلسطينالش

َّ
 
َّشرَُّّوالت

 
َّه اسن َّأ د إل  

َّتطاع أن يجس 
 
َّ ،ةد بصدق ودق

 
جئين وينطق أحاسيس الل

تيبلسانهم على نحو ما في قصيدة "رسالة لجئة" 
 
َّ:يقول فيها ال

َّ كتابي !أبتي" َّ.كتبته موعبالدُّ

َّ في عذابي !أبتي
ُّ
َّ.ذقته فولةالط

َّ طويل عمر
 

َّ.قضيته قاءبالش

َّ على الهناء عيش
 

َّ.أبيته تاتالش

َّ."حرمته الحياة في حبيب وطن

6 
 
َّ منوثيق: . الت َّ املمكن القول أن 

 
َّدواوين الش

 
 َّ ،ت لألحداثاعر سجل

 
ق بطريقة يوث

تصوير  إلىعلى شعبه  2491فيقوم بتصوير انعكاسات نكبة  ،ةة وجداني َّفلسطيني َّ

تياملجازر 
 
َّ الغزاةارتكبها  ال

ُّ
تي 2452ون ومنها مجزرة كفر قاسم عام املحتل

 
ارتقى  ال

َّ  َّوقد صو َّ ا.فيها خمسون شهيد 
 َّرها بطريقة معب 

 
رة في قصيدته"مؤامرة رة مؤث

َّ(1)رة".مدب َّ

املجازر، فهو لم يترك ل كبيرة ول  ٰهذهحسب تاريخ وقوع  تسلسل شعره ففي

َّ
 

 َّ ةا، فكان شعره مرآ عالجها شعر َّصغيرة إل
 إلىرها فيعيد تعكس األحداث وتصو 

َّ
 
َّ، ااريخ ذات َّربما أهملها الت َّ ااألذهان أحداث

 
قة ولقد ذكر العديد من املواقف املوث

َّإونكاد نقول  َّ ن  ذينسوقي يقف في طليعة شعراء العالم العربي الدُّ
 
 بٰهذا وااهتمَُّّ ال

َّ
 
َّالل  

 
َّعر والت َّون من الش َّ(2)قيق.وثيق الد 
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َّ :القومي البعد. 7  
 

ذيعر الجتماعي والقومي والوطني وهو الش
 
َّ ال

 
اعر استخدمه الش

َّعبير عن للت َّ
ُّ
ا مع موح، فشاعرنا يعد من أكثر شعراء فلسطين تجاوب َّاآلمال والط

َّاألحداث العربي َّ
 

َّاعر بالوحدة العربي َّة. فلقد آمن الش هي  ،الحدود املصطنعة ة وأن 

َّ ،من صنع الستعمار َّاألمور في قصائده. ٰهذهى بمن زوالها وتغن َّ ول بد 

العروبة  إلىن ينتسبون كما هاجم العملء مم َّ ،ا في قصائدهرثى شهداء عرب َّ ولقد

َّا.أيض َّ

َّ :األرض. 1 ولقد  ،ة األرضة تدور بشكل أساس ي حول قضي َّة الفلسطيني َّالقضي َّ إذ أن 

لكات يوم األرض وخاض اإلضرابات واعتقل بسبب شارك شعبه في فعالي َّ
ٰ
ولقد  ،ذ

َّاألرض".سوقي أحداث يوم األرض في قصيدته "حبيبتي ر الدَُّّصو َّ

 َّ. القدس: 4
 
 الباعث هي مثلما ةالفلسطيني َّ ةللقضي َّ ابضالن َّ القلب القدس لتمث

 َّ على األقوىَّ
 من والعديد لشاعرنا لهامإ مصدر منها جعل امم َّ ،ضحيةوالت َّ ضالالن 

َّ
ُّ

َّ ذكرها ولقد ،عراءالش
 

َّ".القدس في"جولة  قصيدته في بها ىوتغن َّ اعرالش

  . الفعالي  11
َّ انخرطات: ته في الجمعي  ة وعضوي  ياسي  ات الس 

 
 الحياة معترك في اعرالش

َّ  
َّ.باستمرار ةالعام َّ والجتماعات واملسيرات املظاهرات في يشارك فكان ةياسي َّالس 

َّ ولقد
 

َّاعر عميق َّكان إيمان الش  
ا، ا كريم َّشعبه في العيش على أرض وطنه حر َّ ا بحق 

َّ ٰهذاوعلى 
 

تية رَّالجائعب واجب محاربة القوانين الش
 
فرضتها سلطات الحتلل.  ال

َّ
 
َّوتتمث

 
َّل مواقف الش  

وإلغاء الحكم  ،ة في املطالبة باملساواة والعدالةياسي َّاعر الس 

َّ
 
تياملة العسكري وقوانين سلب األراض ي وغيرها من القوانين الظ

 
فرضت على من  ال

َّ
 

َّعب الفلسطيني في وطنه. بقي من الش

َّ ولقد
 
َّاملواقف  ٰهذهرت أث  

َّياسي َّالس 
 

لكضح ويت َّ ،اعر وبرزت في شعرهة في الش
ٰ
من  ذ

َّ إلىظر د الن َّمجر َّ
 

ة الكلمة ودورها في اعر يؤمن بأهمي َّعناوين دواوينه. وقد كان الش

 َّ إلىل من دعا ولقد كان هو أو َّ ،غييرالت َّ
 
َّحاد كت َّإقامة ات

 
وشغل  ،ةاب في األرض املحتل
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َّمنصب سكرتير رابطة الكت َّ
ُّ

 َّاب والش
اخل. وهو عضو في ين في الد َّعراء الفلسطيني 

َّ  
َّاملكتب الس   

تييمقراطي العربي. ومن قصائده ياس ي للحزب الد 
 
َّ ال

ُّ
 إلىعراء تدعو الش

َّ 
َّ.(1)ضال قصيدة طويلة بعنوان "درب على الكفاح"املساهمة في مسيرة الن 

َّ :شعره في مزالر  

َّ
 

بل قال كلمته بوضوح وبصوت عال دون  ،مز كما فعل غيرهالر َّ إلىلم يهرب  اعرَّالش

ى ة،موارب سواء في سياق مديح أو هجاء، يقول في  ،ذكر بعض األسماء صراحة حت 

َّقصيدة بعنوان "شمعون": 

 سيده أمر في احاكم َّ يا شمعونَّ

 

َّالبشر حكى ما تحاكي غاءكالبب َّ 

َّ وانظر قم 
 

َّموطنهم لبنان في عبالش

َّ

 يسعفهم أن العزم أجمعوا قد 

َّالقدر

َّ

 من"سامي"  وَّ"يخلعوك"  أن

َّرئاستكم

 

َّ فياليوم  فلتعلم 
 
َّ(2)فر. أيديهم الظ

فقد افتقد  وبٰهذا ،الوطني الجانب وهو ،الواحد املوضوع سوقيالدَُّّ شعر على يغلب  

َّ
 

َّالش بها مثل قضايا الفساد املستشري في محتمعنا ومحاربة البذخ  اعر قضايا لم يعتن 

َّ ،ائدالز َّ َّالنَُّّ إلىعوة والد 
ُّ
َّغة العربي َّهوض بالل ذيخيل ة ومحاربة الد 

 
َّ ل يدلَُّّ ال

 
 على إل

ولقد افتقد القارئ  ،والهتمام أكثر بقضايا املرأة والوعي العلمي ،عبيرالعجز في الت َّ

َّ
 

َّلدى الش
 
َّ(3)راحم.اعر مشاعر الحب والت

  في اللتزاما
 

 :سوقيالد   شعر في واملضمون  كلالش

َّ لقد ة شعبه داخل والتزم بقضي َّ ،سوقي بقضايا شعبه ووطنه ودافع عنهاالتزم الدُّ

َّ  
 
ذية شعبه األخضر وقضي َّ الخط

 
َّرَُّ ال  

ة املعركة والتزم ل عن وطنه. التزم فلسطيني َّح 

                                                           

 .177-175ص.العشرين القرن  في فلسطين شعراء .صدوق، راض ي- 1

  فلسطين في املقاومة أدب. كنفاني، غسان ؛167، صن.م- 2
 
َّ.68-66ص.8411 عام إلى 8491 عام ةاملحتل

  املوسوعة. نبيه ، أمانيةغزال أبو- 3
 
 فلسطين شعراء .صدوق، راض ي ؛437-427ص .ةالفلسطيني   ةربوي  الت

 .182-180ص.العشرين القرن  في



 262 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّة العربي َّالقومي َّ
ُّ

َّ ،ودافع عنها ةعوب العربية ووحدة الش ير على طريق الكفاح وبالس 

َّمهما كان طوي
 
َّ ل

 
َّ ا، فالتزموشاق  

َّنا األرض":يقول في قصيدة "أمَُّّ ،فاع عن األرضبالد 

َّبلدي والبلد أرض ي األرض

 

َّبفؤادي هافحبَُّّ بعدت مهما 

 غرسها وأخي أبي دماء أروت 

 

 

 أجدادي قبلهم ىتغن َّ وبها 

 قريتي منازلَّ بنيت وبقربها 

 

 َّ  
 
 األمجاد سالف تحكي ينحط

لك 
ٰ
َّاللتزام بالوحدة العربي َّ وكذ

ُّ
َّ .على الستشهاد في سبيل الوطن ة والحث

َّ ولقد
 
َّ:ينأساسي َّ بمفهومين شعرة رتأث

 اللتزام: شاعرنا مهتم َّ مفهوم َّ 
 
 ولعل َّ ،ا باملفهوم املاركس ي لللتزامر كثير َّومتأث

َّ
ُّ

ذيهو  ،يوعيانتسابه ذات يوم للحزب الش
 
لك إلىدعاه  ال

ٰ
ويتضح نهجه  ،ذ

َّ
 
 َّالث

 
َّليندر أن نجد له أثر َّ ىحت َّ ،هاوري امللتزم في أعماله كل

 
ى فيه صخب ا ل يتجل

َّمرَُّّالت َّ
 
 ته ومجتمعه.ورة وروح اللتزام بقضايا أم َّد والث

 ذيهو اللتزام  :لللتزاماملاركس ي  املفهوم
 
 ،ةل املسؤولي َّيكمن في الفعل وتحمَُّّ ال

َّفإذا كان الكاتب مسئوَّ
 
 َّومسؤولي َّ ل

جانب من كمت م عليه عدم الص َّته تحت 

ة ها مسؤولي َّإن َّ ،اد َّا أو مجر َّا سرمدي َّة الكاتب ليست شيئ َّجوانب الحياة. مسؤولي َّ

َّ ،دةمباشرة ومحد َّ  
ملشكلة  ،ا بيومه اهتمامه دون تقاعس يوم َّإذ يجب أن يوج 

َّ  
 .(1)ياسةالعلقة بين األخلق والس 

 

 :مصادر

  املوسوعة. أبو غزالة، أماني نبيه. 2
 
َّ .ةالفلسطيني   ةربوي  الت ة ار الوطني َّنابلس: الد 

َّ
 
َّللت  

 
َّرجمة والط

 
َّ.م2445وزيع، شر والت َّباعة والن

                                                           

 . نبيه ، أمانيةغزال أبو- 1
 
 في القومي االتجاه. الدقاق، عمر ؛22-21ص.ةالفلسطيني   ةربوي  املوسوعةالت

  
 

 .36-34ص .الحديث العربي عرالش
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2َّ. ط. كب العائدالر   .محمود دسوقي،. 6
 
َّ. عك َّ.م2441سة األسوار، ا: مؤس 

3َّ   قاق، عمر. . الد 
 
   في القومي جاهاالت

 
َّالحديث العربي عرالش

 
رق، حلب، . دار الش

َّ.م2423

2َّ. ط. العشرين القرن  في فلسطين شعراء. صدوق، راض ي. 9 سة . بيروت: املؤس 

َّالعربي َّ  
َّة للد 

 
َّ.م6111شر، راسات والن

  في مرايا. غنايم، محمود. 5
 
. بيت بيرل: 2. ط. الفلسطيني األدب في دراسات -قدالن

َّ. م6111مركز دراسات األدب العربي، 

2َّ   أدبان. . كنفاني، غس 
 
. 1466عام  إلى 1441ة عام املقاومة في فلسطين املحتل

َّ.ت.د اآلداب، دار منشورات: بيروت

7َّ
ُّ
  في الفلسطيني األدبة. غة العربي َّ. مركز األبحاث دائرة الل

 
. 2. ط. والجليل ثاملثل

َّ.م6117بيت لحم: جامعة بيت لحم، 

. بيت بيرل: مركز 2. ط. واألدب الحضارة في ودراسات بحوث.لطفي منصور،. 1

َّ.م6119بيت بيرل، كفر قرع: دار الهدى،  -دراسات األدب العربي

َّ
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 محمود عباس ي قبطان فصلية "الشرق" 

اد تأسيس أدب األطفال الفلسطيني    وأحد رو 

 سمير الحاج

ة وسيرة ذاتية  : هوي 

ةكاتب فل ع األجناس األدبي   قصص ومسرحيات وكتابة وغزير النتاج من سطيني  متنو 

ف ومترجم، وترجمة لألطفال و دراسة
 
ر مجلة ، له ما يزيد عن مئة مؤل س ومحر  مؤس 

يعتبر من ، إسرائيل الشرق الفصلية التي تعنى باملشهد الثقافي  واألدبي الفلسطيني  في

س ي كتابة األطفال في األدب الفلسطيني  املحلي َّ اد ومؤس  اقين، رو   ومن املهتمين والسب 

الكثير من النتاج العبري  إلى  ترجم، ي  الفلسطيني  داخل إسرائيلفي توثيق األدب العرب

ة َّ. اللغة العربي 

كبيرة أصلها من  ألسرة، 2435عام  ولد محمود عباس ي في حي الحليصة بمدينة حيفا

َّ فقد أنجب والده الذي، في املثلث، أم الفحم ا في طريقة صوفية ثلثة عشر كان مريد 

َّ. إناثسبعة ذكور وست  ، امولود َّ

ختم فيها ، التحق بمدرسة الرابطة األهلية في حي الحليصة، في الخامسة من عمره

ثم انتقل إلى مدرسة الفرير . القرآن الكريم وهو في الصف الخامس البتدائي

َّ. الفرنسية

ان النكبة الفلسطينية عام  ، ثم  إلى حرستا الشام، نزحت عائلته إلى لبنان، 2491إب 

ها عادت إلى أ  قبل يوم واحد من تسليمها للقوات اإلسرائيلية بموجب، م الفحملكن 

َّ. اتفاقية رودس

في صف واحد مع الشاعر الكبير املرحوم راشد ، أنهى دراسته اإلعدادية في أم الفحم

ا في تعزيز اللغة العربية عن طريق ا هام َّالذي لعب دور َّ، حسين واملربي طلعت صالح
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َّ بجامعة  ثم  التحق، في مدرسة مهنية عبرية دراسته الثانويةتابع . تيسير اإلملء العربي 

َّ (B. A) الباكالوريا حيفا وحاز على شهادة َّ. في اللغة واألدب العربي  والعبري 

 وحاز على اللقب، 2421تابع دراسته األكاديمية في الجامعة العبرية في القدس عام 

في  (.Ph. D)ثم  نال اللقب الثالث ، في اللغة العربية وآدابها بامتياز (M. A) الثاني

َّ اب، األدب العربي   وكان موضوع أطروحته األدب الروائي  والقصص ي  لدى الكت 

ر  وقد صدرت هذه الدراسة بالعربية تحت عنوان، الفلسطينيين في الداخل تطو 

ة القصيرة في إسرائيل : عن دار املشرقَّ، حسين حمزة(: ترجمة) الرواية والقص 

َّ. 2441عام ، شفاعمروَّ

من املجلس العالمي  للثقافة والفنون التابع ، كما منح شهادة دكتوراه فخرية

َّ. تقديرا لنتاجه األدبي  وترجماته، لليونسكو وجامعة كاليفورنيا

ج من وجهاء عكا ، من اآلنسة عفت كريمة يوسف أفندي السالم 2451في العام  تزو 

َّومن م، املعروفين
 

رةل َّ. وأنجبا ست بنات وثلثة أولد ،كي قرية الغابسية املهج 

شا ملراقبة قوانين العمل عام 
 
انتخب نائبا للمدير  2421وفي عام . 2452عمل مفت

َّ. العام لوزارة العمل لشؤون الوسط العربي

ر األدبي  في صحيفة  2421في العام  َّ. األنباءأشغل منصب املحر 

ن في العام  الشبيبة  في قسم، والثقافةا لوزير املعارف ا ومستشار َّمساعد َّ 2471عي 

ة سبع سنوات، والرياضة العربية َّ. وأشغل هذا املنصب مد 

ر  وأشغل فيها، األدبية املستقلة الشرق أنشأ مجلة  2471في العام  منصب املحر 

ة  املسؤول ، وقد تناوب في رئاسة تحريرها كوكبة من األدباء والشعراء. عاما 91مد 

اس، زكي درويش: منهم اد، معون بلصش، أنطون شم  بروفيسور جورج ، ميشيل حد 
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اد. د، عزام جملة، قنازع ، محمد حمزة غنايم، بروفيسور نعيم عرايدي، منعم حد 

ََّّ. عباس ي-لبنى صفدي، محمد علي سعيد، ناجي ظاهر، جورج نجيب خليل

لقاء (، 2429-2421) الوقايةمنها ، محمود عباس ي في تحرير مجلت عديدة. ساهم د

وكتب في ، (2427) آفاق، التعاون ، املنتدى الجليلية(، 2443-2421العربية )العبرية 

ألبرتو : والتقى أعلما أدبية عاملية وعربية أبرزها، معظم املجلت األدبية املحلية

ألكس هالي )مؤلف ، سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر الفرنسيين، مورافيا اإليطالي َّ

َّ. طويلة وتوفيق الحكيم عبد الستارَّ، نجيب محفوظ، الجذور(

َّ. العبرية والفرنسية واإلنجليزية واألملانية واليونانيةبنشر دراساته وقصصه 

ة. َّكاتب الهم  اإلنساني  والجتماعي  برؤية مثالية صوفي 

ة ة والروائي  ر أعمال محمود عباس ي القصصي  التغييرات الجتماعية والقضايا ، تصو 

َّ، إسرائيل الفردية لإلنسان الفلسطيني  داخل ة بعيد  ة ابمنظار ورؤية ذاتي   عن الوضعي 

ة للشعب الفلسطيني َّ ة الخاص  واحتلل فلسطين وتهجير  التي أفرزتها النكبة، السياسي 

ة في وطنها، األكثرية من الشعب الفلسطيني َّ ة، وبقاء األقلي  بين أبناء  والقطيعة القسري 

ة الواحدة والتغريب واملعاناة َّ. والتمييز ومصادرة األرض األسرة الفلسطيني 

ل القضايا الجتماعية ثيمة مركزية في كتاباته
 
ورسالة في البحث عن األصالة ، وتشك

م َّ. ونبذ اآلفات والعنف والجهل، والقي 

ل املجتمع الفلسطيني  داخل إسرائيل، (2426) بال غد حب في روايته من ، يبرز تحو 

م
 
مان فبطل الرواية. فلحي  إلى متعل

 
ان بعضهما، حمدي  وليلى، معل رغم ، يحب 

من رؤى ومواقف ، لكن الرواية ل تدع هذا الزواج يتم َّ. الختلف الطائفي  بينهما

فيفشل الحب وتنتصر الرواية ملوقف ، يحملها صوت األم َّ، وتقاليد اجتماعية سائدة

َّ. الذي ينجح في إقناع حمدي بالعدول عن رأيه والنسحاب من الزواج من ليلى، األم َّ
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ل ، لها ااتخذت من الحب  الفاشل إطار َّ، هي رواية أفكار اجتماعية بال غد حب   
 
و تشك

/ َّ عتبة النص  ة على فشل الحب 
 
تؤول إليه  هذا ما، أي ل مستقبل له، العنوان دال

فيستسلمان  فبطل الرواية يفشلن في مواجهة الواقع والتمرد عليه، نهاية الرواية

َّ. لصوت العادات والتقاليد

ة  ر (2473) في الهزيع األخير وقصص أخرى وفي املجموعة القصصي  اآلفات ، تصو 

ئة ة السي  َّ، والعادات الجتماعي  َّمثل القتل غس، داخل املجتمع العربي 
 
ة ل  للعار في قص 

كما في ، )حاسكية( وتفضيل املولود الذكر والتهديد ب تطليق الزوجة إن أنجبت أنثى

ة ة اح َّواملولود سفا، )فتوى( قص  كما يتجلى الجانب ، )الهزيع األخير( كما في قص 

ة ة  اإلنساني  من أمومة وأبو  َّ. حنين مستعر()في قص 

زة، التي تحملها القصص، الشائكة هذه املوضوعات الجتماعية ر عن جرأة ممي  في  تعب 

ة كشف وتعرية واقع مر  وأليم الريفي   والفلسطيني، وقاس ينخر املجتمع العربي  عام 

ةخا َّا. ويكشفه الكاتب ليحر ك ساكن َّ، ص 

صه، في هذه املجموعة احصر َّ، ويعنى الكاتب ، بدللت أسماء شخصيات قص 

ة )الهزيع األخير( "هناء"ف ة  أي لها دللة، ل تعرف السعادة والهناء، في قص  عكسي 

ة )اللص والكلب، (6112-2422كما في أعمال نجيب محفوظ )، لسلوكها -خاص 

2422) .َّ

هذا النتاج األدبي  يغيب السياس ي  الواضح، عدا الدعوة إلى املطلق العام مثل في 

ة، ويعلو الجتماعي  الهادر باإلصلح والنزعة  لم واملحب  التفاهم والحياة املشتركة والس 

َّ
 
، ممث زت األدب املهجري  الشمالي  ة التي مي  َّاإلنساني 

 
 بأعمال جبران خليل جبران ل

َّ. (2411- 2114) وميخائيل نعيمه( 2113-2432)
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اد تأسيس  الفلسطيني  في إسرائيل أدب األطفال من رو 

ة لألدباء  ةوالتشريد والهجرة القسري َّ، 2491بعد نكبة الشعب الفلسطيني عام  خاص 

فين الفلسطينيين في املدن والقرى بالذات مدينتي والشعراء مركزي ، يافا وحيفا واملثق 

عاشت الجماهير الفلسطينية في ، والتعليمي  والصحافي  في فلسطيناإلشعاع الثقافي 

هذا . من كتب ومجلت وصحف، ا يصدر في العالم العربي َّعم َّ إسرائيل قطيعة ثقافية

 العتماد على، املحليين دعا األدباء والشعراء الفلسطينيين، الجدب واملحل الثقافي

وقد نجح محمود ، ني  داخل إسرائيلتكملة مسيرة األدب العربي  الفلسطي في، أنفسهم

ميزة  له في صياغة شعر ( بشكل خاص2434) وسميح القاسم (6111-2492درويش )

ة ة موضوعية وفني  م األدب العربي  ، وخصوصي 
 
جعلته يحظى بمكانة مرموقة في سل

ة ة واألصالة. عام  وهموم الشعب  بقضايا نتجت من التزام نتاجهم هذه الخصوصي 

للواقع  علمية صحيحة وواضحة ومن قراءة و رؤية الباقي في وطنه، الفلسطيني َّ

َّ. الجديد الذي فرض على شعبهم

 ، يعنى بالقضايا الجتماعية واإلنسانية، تبلور أدب جمالي َّ، ومن ناحية ثانية
َ
بعيدا

َّ وقد كتب . "اللتزام" في األدب وفكرة يقبل مفهوم ل، عن املوضوع السياس ي  والقومي 

ة، من رؤية ذاتية، تيار الجمالي َّأصحاب هذا ال َّ. ومواقف فردي 

 ، ابن قرية عبلين الجليلية(، 6112-2432) و كان الشاعر جورج نجيب خليل
َ
اقا سب 

ل ديوان شعر يصدر في البلد )ورد وقتاد(  في كسر هذا الحصار الثقافي  بإصداره أو 

َّ. 2453العام 

 باستثناء، ي الفلسطيني في إسرائيلفي هذا الجو الثقافي القاتم والقاحل للشعب العرب

كانت ، الجديدوالغد واالتحاد وجود صحف ومجلت الحزب الشيوعي  اإلسرائيلي  

ة الكتابة وك والقتاد مهم 
 

َّ. ونشر الكتاب كاملش ي بين الش
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 فرضتها الحروب، بقضايا أهم َّ لنشغال الكتاب، لم يحظ أدب األطفال باهتمام جاد َّ

قضايا التشريد وامللحقة والسجن  املحيط بهم مثل واملناخ السياس ي  القاس ي

على القرى واملدن  والحكم العسكري  والحتلل وفرض الطوقَّ، ومصادرة األرض

ة التعبير ، والظروف القتصادية الصعبة والفصل من العمل، العربية وتقييد حري 

ة ل عن الرأي وحري  َّ. التنق 

ن في تلك الفترة ه لم يتكو 
 
أو  أطفال فلسطيني َّ أدب، 2491ة العام بعد نكب، كما أن

صون بالكتابة للصغار اب مخت  والقطيعة ، للوضعية الخاصة للشعب الفلسطيني، كت 

َّ ولعدم اإلملام بهذا الحقل، مع النتاج الثقافي  في العالم العربي َّ ، الهام َّ الكتابي  الحداثي 

النفسية  والعلومدراسة ومعرفة النظريات ، إضافة إلى موهبة الكتابة الذي يتطلب

هم املختلفة وطرائق تفكير الصغار بمراحل، والتربوية قة ، نمو  واعتماد اللغة املشو 

َّ. ذات الجمل القصيرة والكلمات البسيطة واملعلومات القليلة

َّ، أن  عدم وجود جذورَّ، كما يمكن الستنتاج العربي   في األدب ألدب أطفال كتابي 

ر في عدم نشأة، القديم
 
َّ. حتى يومنا هذا هذا الحقل الهام َّوتطوير  أث

َّ ل، في السنوات األخيرة، الكتابة في هذا الحقل وكثرة النتاج التهافت على إن 
 
 ل تشك

َّ ر أدب أطفال فلسطيني  ناجح فني َّا، مقياس  كما أن  اإلملام ببعض ا. وموضوع َّ اعلى تبلو 

ة ة والنفسي  فالكتابة موهبة وإبداع ، اا أو أديب َّل يصنع أدب َّ، الوسائل والطرق التربوي 

ع، لغوية وأسلوبية ومعرفة ي وتشويقي  في نقل، وإملام ثقافي  متنو   ومهارة ونجاح فن 

َّا. كان أم كبير َّ اللمتلقي صغير َّ الرسالة
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ة ل كتاب لألطفال صدر باللغة العربية 1يرى الدكتور محمود أبو فن  ، 2459عام  أن  أو 

اد ، ثم  تل (2431) وجمال قعوار (2444-2424) وهو مسرحية "ظلم ونور" مليشيل حد 

َّ. لجورج نجيب خليل 2452-لك املجموعة الشعرية "ألحان الطالب"ذ

ة لألطفال بعنوان  2421في العام  أصدر األديبان محمود عباس ي وجمال قعوار قص 

وكانت . الناصرة( مستوحاة من التراث الصيني َّ: )مطبعة الحكيم ابنة صانع األجراس

لَّ هذه التجربة َّلبنيان، الرائدة بمثابة وضع الحجر األو 

َّ. في هذا اللون األدبي  الجميل واملزركش، مرمري  لم يكتمل بعد

ل هذه التجربة
 
ة، وتشك ل في أدب األطفال  2في نظر الدكتور محمود أبو فن  بادرة تحو 

ها ساهمت في إصدار ، املحلي َّ َّ. 2427-2421خلل األعوام  لألطفال اكتاب َّ 69ألن 

فأصدرا الكتب ، في أدب األطفال، وتوالى نتاج األديبين محمود عباس ي وجمال قعوار

َّ: التالية

ة -
 
 . 2421، مطبعة الحكيم: الناصرة، زهرة الجن

 . 2422، مطبعة الحكيم: الناصرة، الراعي الصغير -

 . 2426، مطبعة الحكيم: الناصرة ،خباء حاتم -

 . 2426، مطبعة الحكيم: الناصرة، الشعرات الذهبية -

 . 2426، مطبعة الحكيم: الناصرة ،قاهر النمرود -

 . 2426، مطبعة الحكيم: الناصرة ،كليم هللا -

 . 2423، مطبعة الحكيم: الناصرة، األمين -

 . 2423، مطبعة الحكيم: الناصرة، بشير السالم -

                                                           
ة،  1 ة الواقعية لألطفال في أدب سليم خوريمحمود أبو فن  ، الكلية األكاديمية العربية للتربية في القص 

 . 17، ص1112حيفا، -إسرائيل
َّ. 31املصدر نفسه، ص  2
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 . 2423، مطبعة الحكيم: الناصرة، سامي الكسالن -

 . 2429، الحكيممطبعة : الناصرة، مسرحية-طوى إسماعيل -

 . 2422، مطبعة الحكيم: الناصرة، رجل الشدة -

 . 2422، مطبعة الحكيم: الناصرة، األميرة الصامتة -

تين لألطفال 2426فقد قاما عام ، إضافة إلى هذه املؤلفات  من األدب ، بترجمة قص 

، 2426، الناصرة، فتاة الغرائبوهما ، أغاس ي العراقي  األصل إلياهو العبري  لألديب

َّ. 2426، الناصرة، القفص الذهبي  و

 للصغار 23إصدار ، هذه الغزارة في النتاج
َ
فا

 
تين، مؤل سنوات  2خلل ، وترجمة قص 

رغم ، هي منجز ثقافي  مثر وهائل في حقل أدب األطفال، في زمن القطيعة الثقافية

ة ة واملوضوعي  َّ. الهنات الفني 

عن الكتابة لألطفال زهاء عقدين وامللفت للنتباه أن األديب محمود عباس ي انقطع 

دار ، مسرح الغربال، فاعل خيروأصدر مسرحية  2412في العام  ثم  عاد، من الزمن

َّ. شفاعمروَّ، املشرقَّ

ريكي : وهي حيفا، قصص عن مكتبة كل ش يء 2أصدر  6116و  6112 وفي العامين

وهالل هالة . 6112، سنة حلوة يا كريم. 6112، املفتاح الضائع. 6112 ،وريكو

َّ. 6116، دعاء وعيد األضحى. 6112، نوران ونجوان. 6112، رمضان

، يامن وخروف العيد: قصص وهي 3، أصدر عن مكتبة كل ش يء 6112وفي العام 

َّ. أم وتضحية، حية الشيخ نصر

ز مضامين
 
ة  ترك ة والعربي  قصص األديب محمود عباس ي  على املثاليات والقيم اإلنساني 

فعتبة النص  أي عنوان ، العربية ذات املرجعية التاريخيةخباء حاتم مثل ، السمحاء

ة وإشارة إلى كرم الشاعر العربي  الجاهلي َّ
 
ة هي دال َّ القص  املفتاح و. حاتم الطائي 

من  فالجدة تقص  على حفيدتهاا، محكية شفاه َّ، ذات مرجعية تراثية الضائع
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ة والدجاجة والقمحة الحكاية الشعبية املعروفة عن البيض، مخزون الذاكرة

وثه"، وتنهيها باملقولة "والفلح بع هذه الحكاية عنصر ، توته توته توته خلصت الحد 
 
وتت

ها من الحركة، التشويق واملواقف املثيرة َّ. رغم اعتمادها السرد وخلو 

ة ة ويهودي  ة ومسيحي  ة إسلمي   األمينمثل ، وهناك قصص ذات جذور ومرجعية ديني 

ة د الرسول  التي تحكي قص  الم و، ملسو هيلع هللا ىلصالعربي  محم  د  التي تحكي سيرةبشير الس  السي 

َّ. التي تحكي سيرة النبي موس ىكليم هللا و ، املسيح

ز كتابة األطفال في نتاج األديب محمود عباس ي اإلفادة والتأثر باملوروث ، وما يمي 

ة بدللت وإيحاءات وصبغ عناوين القصص، الديني َّ وان عن فهو يعنى بمفتاح/، ديني 

ة بشكل فائق ة معرفة الثيمة، ومن خللها يمكن حدس وَّالقص  ، التي تحملها القص 

ويلحظ في هذين ، دعاء وعيد األضحى، رمضان هالة وهالل: أمثلة على ذلك

ي، العنوانين توظيفه للجناس وهناك عناوين أخرى ذات ، للتأثير السمعي  على املتلق 

ة  ، يامن وخروف العيد، دللت ديني 

 . وأبو األنبياء، قاهر النمرود

ل 
 
ة اإليثار والتضحية والوفاء والعدل تضحية أم  و تشك ي األم التي ، قم  حيث تضح 

َّ، تعيش في مجتمع قروي َّ َّ. في سبيل إنقاذ ابنها، ببصرها، في العهد العثماني 

، وتسليتهم، إضافة إلى إدخال السعادة في نفوس األطفال، إن  رسالة الكاتب واضحة

م فهو ة  يهدف إلى غرس القي  ة والجتماعية من خلل مرجعية تاريخية و ديني  اإلنساني 

ة دة عام  ة، ومتعد  ة واليهودي  من ، أي تأدية دور تهذيبي  وإصلحي َّ، في اإلسلم واملسيحي 

ة  ة والديني  ة والثقافي  ة التاريخي  خلل رحلة البحث عن آفاق جديدة واكتشاف الهوي 

عه، الجميلة من ، في املرجعيات إل فتح اآلفاق على وجهات نظر مختلفة وما تنو 

َّ. ديانات وشعوب وحضارات
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َّ
 

م ورسائل ، وترعرع ال يمكن اإلغفال أن  جيل األديب محمود عباس ي نش على قي 

َّ
 
َّاألدب املهجري  ممث

 
ة ، بجبران خليل جبران وميخائيل نعيمه ل واألدب املصري  خاص 

ة ذات الصبغة، كتابات املنفلوطي َّ َّ. اإلصلحي 

ة لقصص األطفال، ويمكن الستنتاج أن  نتاج األديب محمود ، من الصبغة األخلقي 

فها الكاتب املصري  كامل كيلني بقصص األطفال الهادفة تأثر، عباس ي
 
-2147)التي أل

ة ب، (2454 ة  خاص  ةاملرجعيات األسطوري  ة والعاملي  كما يمكن . واآلداب الشعبي 

ة عند األديب إلى تأثرَّ، اإلشارة  محمود عباس ي آخر بقصص الكيلني وهو بناء القص 

ر ، والعدل والظلم، فالصراع بين الفضيلة والرذيلة، على الثنائية والتضاد
 

والخير والش

ة ، ول يمكن التجاهل. لذلك اأنموذج َّ تضحية أم  ، وفي قصصه بارزَّ أن  أجيال عربي 

ة من مطلع القرن العشرين  ابدء َّ، نشأت وترعرعت على قصص الكيلني، وفلسطيني 

َّ. وحتى نهاية الستينات

 توثيق األدب املحلي  

بشكل بانورامي  شامل دون ، ل يمكن دراسة األدب العربي  الفلسطيني  في إسرائيل

االتحاد وصحيفة والغد  الجديد مجلتي، نشرات الحزب الشيوعي اإلسرائيلي َّ اعتماد

َّأو َّ
 
ة األخرى ثاني َّوجميع النشرات و املجلت األَّ، ل َّا، دبي  التي  الشرق  وبشكل خاص 

سها األديب محمود عباس ي ها تعتبر مصدر َّ، أس  لا، أساسي َّ اومرجع َّ األن 
 
 امنبر َّ فهي تشك

الذي لم ينضو تحت لواء ، لجانب كبير من النتاج األدبي  املحلي َّ وخزانة توثيقية اأدبي َّ

يوعي  
 

حف واملجلت التي أصدرها الحزب الش اإلسرائيلي  وبقية األحزاب والقوى الص 

َّ. اليسارية

، 2471األدبية الثقافية عام -الفصلية الشرق أنشأ األديب محمود عباس ي مجلة 

ر َّ وعمل َّمسؤوَّ افيها محر 
 
ة أربعين عام َّ ل تصدر في مدينة  الشرق وما زالت مجلة ا، مد 
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بانتظام داخل الوحيدة التي تصدر  األدبية الثقافية العربية وهي املجلة، شفاعمروَّ

ف، إسرائيل
 
َّ. الحيفاوية عن الصدورَّ الجديدمجلة  بعد توق

ة لكتاب عربا أدبي َّ انتاج َّ الشرق نشرت   ولكتاب يهود يكتبون  فلسطينيين بالعربي 

َّ. عن العبرية بالعربية كما نشرت ترجمات

بع 
 
ة للنشر الشرق لم تت ي  عت ونشرت نتاج َّ، معايير فن  يرقى ألدباء محليين ل ا فقد شج 

َّ َّ اومن ناحية ثانية نشرت نتاج َّ، إلى املستوى األدبي 
 
لقتناعها بهذا  ا، جمالي َّ امرموق

صوص املنشورة في أعدادها، النهج َّ. لذا يبرز التفاوت في مستوى الن 

َّ الشرق  امتازت ة لتوثيق نتاج  افقد أفردت ملفات وأعداد َّ، باألدب التوثيقي  خاص 

ومن اليهود املهتمين باألدب  ، العربي َّ ن العالموم، كوكبة أدباء وشعراء فلسطينيين

، حسين فوزي، مؤيد إبراهيم، سميح القاسم، زكي درويش: ومن بينهم، العربي َّ

، نجيب محفوظ، فوزي عبدهللا، توفيق الحكيم، أنور شاؤول، ساسون سوميخ

اسحق موس ى ، جورج قنازع، إحسان عبد القدوس، مراد ميخائيل، عصام عباس ي

د علي ، قيصر كركبي، عرفان أبو حمد، إميل حبيبي، وسف إدريسي، الحسيني محم 

ا، توفيق زياد، طه ا حن  محمود ، فدوى طوقان، جمال قعوار، محمود غنايم، أبو حن 

ا إبراهيم، عباس ي ، بلند الحيدري َّ، شفيق حبيب، أنطوان شلحت، عيس ى لوباني، حن 

يعقوب ، سعاد قرمان، شحادةإدمون ، نزيه خير، مليعة عباس عمارة، فاروق مواس ي

مصطفى ، إبراهيم عوبديا، عبد الوهاب البياتي، سعود األسدي، نزار قباني، حجازيَّ

حبيب ، محمد علي سعيد، محمد علي طه، جبران خليل جبران، ناجي ظاهر، مرار

فدوى ، فريد وجدي الطبريَّ، شكيب جهشان، فاطمة ذياب، شفيق حبيب، بولس

ب صالح، سليم مخولي، ح الدين الطبريَّصلَّ، اسحق بار موشيه، طوقان ، الطي 

نمر ، إسماعيل شموط، محمد املاغوط، نايف سليم، عبدالرحمن مجيد الربيعي

رجاء ، أحمد كنعان، محمد حمزة غنايم، نواف عبد حسن، سلمان فراج، نمر
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، محمود أمين العالم، ماجد عليان، رياض حسين إغبارية، سهيل إدريس، النقا.

، علي زيداني، ومنيب فهد الحاج، مرشد خليلة، عيشان عبدهللا، حمودمينا عليان 

َّ. وناجي فرح، عمر حمودة الزعبي

فات األديب
 
َّ: 1الدكتور محمود عباس ي  من مؤل

 ()نوبيل2459، تل أبيب، مطبعة أورن، )مع حسني الزعبي( جنون وانتقام -

 )نوبيل( 2455، تل أبيب، )مع يوسف أبو حسين( الزوجة الخائنة -

 )رواية(. 2426، الناصرة، مطبعة الحكيم، حب بال غد -

 )دراسة( 2476، القدس، الشعوبية في مرآة النقد العربي -

 )مسرحية( 2476، القدس، و دار األيتام، 2424، مطبعة الجليل، أبو األنبياء -

ا يا ولدي -  )مسرحية( 2476، القدس، مطبعة دار األيتام، وداعا

 )مجموعة قصصية( 2475، القدس، في الهزيع األخير -

 مسرحية() 2477-2472مطبعة الشرق ، عودة علي بابا -

اد مداس الطنبوري -  )مسرحية( 2471، حيفا، بيت الكرمة()مع ميشيل حد 

)مع بروفيسور شموئيل  قائمة الكتب واملجالت العربية التي صدرت في إسرائيل -

 . 2477، القدس، مطبعة الشرقَّ، موريه(

 مع بروفيسور شموئيل موريه() األدب العربي في إسرائيلتراجم وآثار في  -

َّ. 2471، القدس، الجامعة العبرية –حيفا ومعهد هاري ترومان  -بيت الكرمة

 . 2471، كلية تل حاي، )مجموعة قصصية بالعبرية( في الهزيع األخير -

 )مسرحية( 2416، شفاعمروَّ، حيفا، دار املشرقَّ، مسرح الكرمة، وفاء أم   -

                                                           
 . 69-66، ص6121كانون األول، -، تموز31َّالعددان الثالث والرابع، املجلد الشرق،  1
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ر لألطفال)مع يعقوب أيال(، قاموس ي - ، مركز التكنولوجيا التربوية، قاموس مصو 

 . )قاموس( 2416

 )مسرحية(. 2412، شفاعمروَّ، املشرقَّ، العمر ليلة واحدة -

 . )مسرحية لألطفال( 2412، شفاعمروَّ، دار املشرقَّ، مسرح الغربال، فاعل خير -

عمرو، عبري، دار املشرق، شفا-عربي وعربي-، قاموس عبريَّألف كلمة وكلمة -

َّ)قاموس(.  2441

 )مسرحية( 2442، شفاعمروَّ، دار املشرقَّ، مسرح الغربال، البركان -

 . مجموعة قصصية() 2442، شفاعمروَّ، دار املشرقَّ، رلى -

 2441، شفاعمروَّ، دار املشرقَّ، أحاديث إذاعية، أفاق موسوعية للطالب -

 )موسوعة(

 . 6117، شفاعمروَّ، دار املشرقَّ، قصص القرآن الكريمسلسلة  -

 حيفا، مكتبة كل ش يء، سلسلة أغصان الزيتونَّ، الرازي وامللكة سالفه امللك -

 6114 .َّ

َّ. 6114، حيفا، مكتبة كل ش يء، سلسلة أغصان الزيتونَّ(، )الخلند سنة الخلد -

َّ. 6114، حيفا، مكتبة كل ش يء، سلسلة أغصان الزيتونَّ، يوم البيدر -

 1الدكتور محمود عباس ي من ترجمات األديب

ة لألطفال( 2426، الناصرة، فتاة الغرائب، أغاس ي إلياهو - َّ)قص 

ة لألطفال() 2426، الناصرة، القفص الذهبي، أغاس ي إلياهو - َّقص 

َّمقالت() 2473، الناصرة، ثالث حروب وسالم واحد، ألون يغئال -

َّمسرحية(. )2473، القدس، قمر األميرة، أوفيك أورئيل -

                                                           
َّ. 62-65صاملصدر السابق،  1
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َّ(سيرة) 2473، تل أبيب، بيت أبي، مئير غولده -

َّدراسة() 2479، القدس، الكيبوتس، دارين حاييم درابكين -

، الجامعة العبرية، مؤسسة ليفي أشكولَّ، استراتيجية السالم، يغئال، ألونَّ -

2479 .َّ

َّ)مسرحية( 2472، حيفا، ابن السلطان، حبيب، يفراح -

َّتل أبيب، )مع نعيم عرايدي( رسوم وقصائد من انتاج أطفال إسرائيل، السلم -

 2477 .َّ

َّمع هارون زكي ) باقة أقحوان على أجنحة حمام أورشليمية، رفقه، أهارون -

َّ. 2471، القدس، بنيامين( 

َّ. شعر() 2471، القدس، خالق الصور ، سندو، دافيد -

َّكتاب كشفي() 2471، القدس، هيا نلعب. عقبيا، مرغليت -

َّسيرة() 2411، حيفا، بيت أبي، يغئال، ألونَّ -

َّ 2411، شفاعمروَّ، املشرقَّ، واألدب الطفل، أدير، كوهين -

َّ)شعر( 2412، شفاعمروَّ، غصن ليلك.. غصن تفاح، رينا، ليفنزون -

َّ)شعر( 2412، شفاعمروَّ، جمعة خضراء، عادة. أهروني د -

ة) 2412، شفاعمروَّ، األخطبوط، فرانكل، زيغموند - َّ(قص 

َّ)رواية( 2411، شفاعمروَّ، جعلت هللا قبلتي في كل حين، تسنيك. كا -

َّمسرحية() 2411، شفاعمروَّ، نهاية اللعبة، صموئيل، بيكت -

َّ)شعر( 2414، شفاعمروَّ، األيادي البيضاء، موشيه، ليبه -

َّ)رواية( 2414، شفاعمروَّ، ذكريات من اإلسكندرية، أهروني عاده وولف تيئه -

َّ)مقالت( 2414، شفاعمروَّ، السالم وأخوة الشعوب، مردخاي مارتن، بوبر -

َّرواية() 2446، شفاعمروَّ، املقهورين جبل، أمنونَّ، شمو. -
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َّ)رواية( 2445، زهرة السالم، عاده. أهروني د -

 عربي/-عربي إنجليزي/ الصادر عن رومتيك عربي/، الهدى، القاموس اإللكتروني -

َّ. عربي فرنس ي/

َّ)قاموس( 2416، تل أبيب، مصور لألطفال، قاموس ي -

َّ)قاموس( 2441، شفاعمروَّ، املشرقَّ، مع نجيب نبواني، قاموس ألف كلمة وكلمة -

َّ)قصائد( 2442، عندما يرتدي االبن بزته العسكرية، نيتسر إيلي -

ا، نيره، هارئيل - َّ(قصائد) 2442، تستطيع أن تترك أشعارا

ة للفتيان() 2442، بطيخ في غير املوسم، دوريت، أورغاد - َّقص 

َّ(دراسة تاريخية) 2444، إسرائيل في الخمسين، موشيه، ربيب -

َّ)سيرة( 2444، املشرقَّ، بشائر السالم، نزهة، قصاب -

َّ. الناصرة، أين اختفى الحذاء، عدنه، كريمر -

ة لألطفال() 6116، تامر يمش ي فوق الجدران، دافيد، غروسمان - َّقص 

د صغيور وشجرة التفاح - ة لألطفال() 6116، السي  َّقص 

َّدراسة() 6113، السلطة القضائية في إسرائيل، يعقوب، تسيمح -

َّقصص أطفال() 6119، من كتب براعم الزيتونَّ، عشرة كتب أطفال -

َّ
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 مرعي محمود األديب

اعر ولد
 

 ،(2457) فلسطين/ الجليل/ املشهد قرية في مرعي محمود الَعروض ي الش

ج  
ة وله متزو  يت/ وبنتان أولد أربعة) أبناء، ست   

 
ا يعمل ،(هللا رحمها إحداهما، توف  حالي 

ق  
 
َّ صحيفة في لغة مدق  

ى. العرب كل  اعر لي وذكر قريته، في البتدائي تعليمه تلق 
 

 الش

ه ة أحد دروس الفترة تلك في كان أن  ى العربي   عن عبارة وهو ،(محفوظات) يسم 

م يشرحها قصيدة  
 
لميذ من يطلب ثم َّ املعل اعر وكان كوظيفة، حفظها الت 

 
 محمود الش

ا مرعي رس يأتي دوم  ا للد 
 
. املعلم من بطلب الجميع، أمام هاسمعَُّويَُّ القصيدة، حافظ

راسة شاعرنا يتابع لم  
روف نتيجة الد 

ُّ
ة الظ  ككثير للعمل فخرج وقتها، للعائلة املعيشي 

نوات، تلك في جيله أبناء من لَّ األرض يوم في اعتقل الس   في توقيفه وتم َّ( 2472) األو 

ة معتقل اصرة، في املسكوبي   مختلف طعم على وذاكرته عيناه انفتحت وهناك الن 

عر  
 

د ما غير للش ة، في وحفظه قراءته تعو   توفيق املرحوم أشعار كانت فقد البتدائي 

اد  درويش شعر زال وما املعتقل، جدران تمأل القاسم وسميح درويش ومحمود زي 

ذي
 
ا املعتقل جدران على قرأه ال َّ:ذاكرته في عالق 

ين العينين، دامي يا" َّ والكف  يل إن 
 
َّزائْلَّ الل

وقيف غرفة ل َّ الت 
 
لسْلَّ زرد ول باقية َّ( 1)"الس 

 ابتدأت يومها ومن شاعرنا، نفس في األثر أكبر واملعاني املفردات ذهلهَّٰ يومها كان

َّ مع رحلته  
 

َّ حتى بها، بأس ل فترة الحال ذهٰهَّ على وظل َّ كتابة، عرالش
 
 أدواته من نتمك

َّ في ينشر وصار  َّ حفالصُّ
 
َّ ةي َّاملحل

 
َّ ةغالبي َّ في نشر وقد ت،واملجل َّ حفالصُّ

 
 ت،واملجل

َّ  
َّ ارة،ن َّالص   

َّ صوت بانوراما، العرب، كل   َّ ،الحق 
 
َّ في ونشر حاد،الت

 
 البيادر ةمجل

َّ  
َّ ،، مواقف، املواكبياس يالس 

 
َّ وغيرها، رق،الش

ٰ
َّ خلل هكن َّل  

 يصدر لم الفترة تلك كل 

                                                           

 (.23ص 2م. الكاملة األعمال/ إنسان)إلى  قصيدة من: محمود – درويش  - 1
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َّ  مجموعة لَّو َّأ له صدرت حيث 2449 سنة ىحت َّ الحال واستمر َّ ة،شعري َّ مجموعة أي 

َّ 
عب( ةشعري  هل في الص  َّ يصدر أن قبل اعام َّ 21 قرأيوَّ يكتب بقي هأن َّ بمعنى ،)الس   أي 

َّ اليوم، أدبائنا من للمبتدئين كنصيحة تصلح جربةالت َّ ذهٰهَّ ولعل َّ مجموعة،
 
 ذينال

 في ليست املسألة كونَّ الكتب، إصدار قبل اكثير َّ وايتروَُّّ بأن ،الكتب إلصدار يسارعونَّ

َّ الجودة في ماإن َّ كاليف،الت َّ أو الكتابة
 
َّ األصل هي تيال

 
َّ.شرللن

اعر إصدارات
 

 :الش

َّ.م 2449/ ةشعري َّ مجموعة/ عبالص   في هلالس   -2

َّ.م 2445/ ةنثري َّ/ةشعري َّ مجموعة/ جامحة حروف -6

َّ.م 2442/ ةنثري َّ/ةشعري َّ مجموعة/ الخليل فيض -3

َّ في ةنقدي َّ مقالت/ الحروف ظالل في -9  
 

َّ.م 2447/ ثروالن َّ عرالش

  نثير -5
 
َّ.م 2447/ ةشعري َّ مجموعة ورـالن

2-  
 
َّ.م 2447/ ةشعري َّ مجموعة/ أنت   األرض ةجن

َّ.م 6112/ وإعداد جمع ومعاتبةـ مداعبة/ منير أحمد -7

 جميع على منظومة وحكم أمثال على يشتمل وعبرةـ مثل مائة/ الحكمة ديوان -1

َّ بحورَّ  
 

َّ.م 6112/  عرالش

َّ.م 6112/ لألطفال ةشعري َّ مجموعة داقةـالص   -4

  ذكرى  في -21
 
ا 696 شعرية مطولة/ تمر َّ خمسونَّ/ كبةالن َّ.م 6112/ بيت 

َّ عروض في كتاب ـ وائرالد   واحتماالت اخرالز   روضالعَ  -22  
 

/ جزآن/العربي عرالش

ا 31 إضافة وفيه َّ .م 6119 /املؤلف استحداث من وهي ،املعروفة األوزان إلى وزن 

 للمنهج مساعدة ككتب صدرت/ 6122( أجزاء 2) لألطفال أشعار سلسلة -26

َّ  
َّ.العربي الوسط في ةالعربي َّ للمدارس راس يالد 



 281 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

 ) كتاب -23
 
 يعتبر بحث وهو( درويش محمود شعر في اإليقاع التوتحو   جريبالت

َّ كونه اعاملي َّ اليوم لَّمجاله في ارائد  و 
ْ

 واألوزان الَعروض دراسة في ، وهو األ

َّ  
 

َّ القاسمي مجمع عن صدر/درويش محمود عند ةعري َّالش
ُّ
 ةالعربي َّ غةلل

َّ.6126/وآدابها

َّ شاعر/ خليل نجيب جورج) خليل نجيب جورج شعر في بحث -29
 
 بيعةالط

َّ.((1)والجمال

َّ َعروض في كتاب وهو( طاملبس   الَعروض) كتاب اقريب َّ له يصدر *  
 

 العربي عرالش

َّ وأوزانه
 
َّ واألغاني ةالخليلي َّ األوزان بين فيه دمج/ واملبتدئين لبةللط

 
َّ ةعبي َّالش

 
 تيال

َّ يتيح كتاب وهو األعراس، في تغنى  
َّ األوزان يفهم أن قارئَّ لكل   

 
ا ةعري َّالش َّ.موسيقي 

َّ.ابيت َّ 533 بلغت ةشعري َّ لةمطو َّ وهي/ القدس ةبائي    15–

  ةمعد   كتب
 
 :بعللط

َّ.أجزاء 3 في( لألطفال قصيرة رواية) دندن ب  الد    - 2

َّ(.ةشعري َّ مجموعة) املقام في كاملة دورة - 6

َّ إلى باإلضافة، ينشر لم ما ومنها نشر ما منها ،القصائد من وافر عدد وهناك  
 كبير كم 

َّ.تنشر لم ةشعري َّ لتمطو َّ وهناك واألمثال، الحكمة أشعار من

 :عليها حصل جوائز

َّ.م2447 عام األدبي غفرَُّّالت َّ جائزة على حصل -

ا خمسونَّ" مسابقة في ةاإلسلمي َّ الحركة جائزة على حصل -  مجال" النكبة على عام 

َّ  
 

َّ.م2441 عام عر،الش
                                                           

1 -  
ُ
َّ)َمْوسوَعة

 
ْبحاث

َ
َّ أ راسات  َّ في َود  َدب 

َ ْ
ْسطيني األ

َ
ل ف 

ْ
َّ ال َحديث 

ْ
َدُبَّ/ ال

َ ْ
أل

َ
ي ا  

 
ـَمَحل

ْ
تاُبَّ/ ال ك 

ْ
ل
َ
اني ا

 
/ َمْرعي َمْحمود. الث

جيب جورج
َ
ليل ن

َ
ُرَّ خ َّ شاع  َوْصف 

ْ
بيَعة ال

 
ها/  (239. ص. َوالط ة  َوآداب  ي  َعَرب 

ْ
ة  ال

َ
غ

ُّ
ل مي ل  قاس 

ْ
ْصدار: َمْجَمُع ال إ 

ة/ 6126 ي  ْرب 
َ
غ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
َّ.باق
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َّ جائزة على حصل -  
 

 ـ 93 ـال" قاسم كفر مجزرة ذكرىَّ" مسابقة في العمودي عرالش

َّ.م2444 عام

 :ةتقديري   جوائز

َّ ةالجمعي َّ من ةفخري َّ دكتوراه - َّ للمترجمين ةولي َّالد 
ُّ
 َّوالل

َّ.6126 العرب ينغوي 

 
 

 :الَعروض ي اعرالش

َّ سبب رجعي
 
 من عدد عليه السم أطلق وقد ،الَعروض علم في صهتخصَُّّ إلى سميةالت

ينالَعروض  
 بلدنا في وهو كثيرة، ةَعروضي َّ ونقاشات حوارات خلل العربي، العالم في ي 

َّ اتقريب َّ الوحيد
 
َّ وعرف ،فيه صوتخص َّ روضالعََّ درس ذيال

ٰ
 شعراء جميع بين لكبذ

َّ أصدر هوأن َّ ةخاص َّ البلد،
 
َّ واحتمالت اخرالز َّ روضالعََّ) الَعروض في فهمؤل  ،(وائرالد 

َّ وله
 
َّ الَعروض) للمبتدئين روضالعََّ في آخر فمؤل َّ( طاملبس 

 
َّ.اقريب َّ ورَّالنَُّّ سيرىَّ ذيوال

   مفهوم
 

  لدى عرالش
 

 :اعرالش

َّ عتبريََّ
 

َّ اعرالش َّ أن   
 

 من منبعثة حياة هأن َّ أو الحياة، في متكامل كامل عالم عرالش

َّ الحياة، أحشاء  
 

َّ ويرىَّ يطرقه، لم الحياة جوانب من جانب يوجد ل عرفالش  ملمح أن 

َّ
 

َّ في تظهر أن يجب اعرالش  
 بالبصمة، تكونَّ ما أشبه هاألن َّ عاتهاوتفرَُّّ الحياة جوانب كل 

َّ تكونَّ أن يعقل فل
 

 أن يجب بل آخر، جانب في نجدها ل ثم َّ جانب، في بصمة اعرللش

َّ في تظهر  
َّ جوانب كل   

 
َّ عرالش

 
َّ يطرقه ذيال

 
 تأطير ةبقضي َّ يؤمن ل وشاعرنا اعر،الش

َّ
 

اعر يسلك أن بمعنى وشعره، اعرالش
 

ا الش
 
دا مسلك عر في محد   

 
عر ، الش  

 
 الوطني كالش

َّمث
 
َّ الغزلي، أو ل ل الجوانب ذهٰهَّ كل َّ ألن   

 
اعر، شعر تشك

 
َّ يحصر حين أما الش

 
 اعرالش

َّ اعملي َّ فهو واحد جانب في نفسه  
 
 َّ نفسه ريؤط

َّ ،هادويقي 
 

َّ اعروالش  على عص ي َّ الحقُّ

َّ شاعرنا نظم وقد قييد،والت َّ أطيرالت َّ  
 

َّ في عرالش  
َّ.باب كل َّ وطرقَّ جانب كل 
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َّ 
َّ فويعر 

 
َّ: " بقوله تهوماهي َّ اعرالش

 
َّ القدرة يد نسجته قد فريد ش يء هو اعرالش

ٰ
 ةهي َّاإلل

ة، هالة عليه وألقت بدعته،أف َّإ بمثلها يحظ لم نوراني 
 

َّ مثله، كان من ل
ٰ
 لكلذ

َّ
 

َّ ذاٰهَّ بين فريد نسيج اعرفالش  
 َّ األنسجة من الهائل الكم 

 األديم، وجه على كةاملتحر 

َّ  به، اإلحاطة عن العقل يعجز ما لرأيت خلله من نظرة ألقيت ولو اف،شف َّ هلمي 

َّ هألن َّ َّك".واإلدرا الفهم على يستعص ي بل املعقول، حدود ىيتعد 

 ةالقص َّ وكتب ثيرة،والن َّواملقامة،  ة،فعيلي َّوالت َّ ة،العمودي َّ القصيدة شاعرنا كتب

َّ القصيرة ةوالقص َّ َّ ،(ج ق ق) اجد 
 

َّيَُّ هأن َّ إل  َّ من ثيرةالن َّ ُجَّر َّخ 
َّ زحي   

 
 تفتقد كونها عر،الش

َّ عناصر من عنصر أهم َّ  
 

َّ العنصر وهو عر،الش
 
َّ يكونَّ ل ذيال  

 
 ا،شعر َّ بدونه عرالش

َّ امليزان هو ليس اإليقاع كونَّ وهناك، هنا اإليقاع على اشتمالها حال في ىحت َّ
 
 ذيال

َّ في إليه يحتكم  
 

َّ في يظهر فاإليقاع عر،الش  
َّ العادي الحديث ىحت َّوَّ ،كلم كل 

 
 من بمرك

َّ جعله يمكن ول إيقاع، َّالن َّ ةوي َُّهَّ لتحديد امقياس   
 ورةالصَُّّ ثم َّ ل، أو شعر هوأن َّ ص 

َّ وكلَُّّ والبلغة خييلوالت َّ  
َّ ،واملقامة ةالقص َّ في ىحت َّ نجدها نات،املحس 

ٰ
 يمكن ل كنل

ا، أو قصيدة ةالقص َّ اعتبار َّ ويعتبر شعر   َّ ما أهم َّ أن 
َّ زيمي   

 
َّ عرالش  هو األصيل العربي 

َّ ة،الغنائي َّ
ٰ
 األمر ولتقريب فبعثرها، جلالز َّ جاء ثم َّ فأحكمها، الخليل عروض جاء تيال

َّمثا نأخذ للقارئَّ
 
َّ الغناء من ل

 
َّ( وزناالرَُّّ عََّ) كأغنية عبي،الش

ٰ
 ولها الجميع يعرفها تيوال

َّ:الوزن أصل على الوقوف لنا تتيح ل وحدها ةفالغنائي َّ ذكرها، مجال هنا ليس ةقص َّ

َّ ناوزََّالرَُّّ عََّ ناوزََّالرَُّّ عََّ
ُ
َّك  

َّ ل 
ْ
َّفيها ناهََّال

َّع َّْفَّتََّْسَُّمَّ
ُ
َّع َّْفَّتََّْسَُّمَّ/ ْنَّل

ُ
َّع َّْفَّتََّْسَُّمَّ/ْنَّل

ُ
َّ/ ْنَّل

َ
َّعَّْف

ُ
َّْنَّل

َّ وعذبة، وسائغة جميلة هنا ةالغنائي َّ
ٰ
َّل َّ يستقيم ل هنا روض يالعََّ الوزن كن 

 
 بتجييره إل

َّ بحورَّ أحد إلى  
 

َّ عر،الش  
َّمث ريعكالس 

 
َّ ،ل

ٰ
َّ:مختلفة بقراءة املطلع نفس لنأخذ كنل

َّ ناوزََّالرَُّّ ناوزََّالرَُّّ عََّ
ُ
َّك  

َّ ل 
ْ
َّفيها ناهََّال

َّع َّْفَّتََّْسَُّمَّ
ُ
َّفاع َّ/ ْنَّل

ُ
َّع َّْفَّتََّْسَُّمَّ/ ْنَّل

ُ
َّْلَّفاع َّ/ ْنَّل
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 نتابع وحين البسيط، على واستقام روض يالعََّ الوزن رتغي َّ بينما ةالغنائي َّ رتتغي َّ لم هنا

َّ معنى ذافهَّٰ املطلع، سوىَّ البسيط، على نجدها األغنية  َّ أحكم روضالعََّ أن 
 في ةالغنائي 

َّ  
 

َّ.العربي عرالش

َّ يتكلم هإن َّ فيه القولَّ ويصحَُّّ شعره، بغزارة شاعرنا زي َّيتم  
 

 على يتابعه ومن عر،الش

َّ
 

َّ عن سئل وقد ،ةجلي َّ بصورةاألمر  ذاٰهَّ يلمس وكبوالفيس ةالعنكبوتي َّ بكةالش
ٰ
 لك،ذ

َّ امسبق َّ د َّمعََّ أم ارتجال هو وهل
 
َّ لحظته، وابن ارتجال هإن َّ فأجاب شر،للن

ٰ
 فل لكولذ

َّ وليست البداية، في ذكرنا كما لتاملطو َّ ينظم هأن َّ غرابة
 

َّ تمطول  
 

 باألمر عرالش

َّ َّ سعة على تدلَُّّ فهي هل،الس   
 
َّ لعاط

 
َّ.ولغته اعرالش

َّ قلنا َّ إن 
 

َّ يعتبر مرعي اعرالش  
 

 الحياة، أحشاء من تنهض وحياة اقائم َّ ام َّـعال عرالش

 َّ الحياة جوانب على شعره في الوقوف يمكن اليوبالت َّ
 
 َّ ويمكن ها،كل

 َّ أن دارس ألي 
 
 طيسل

 َّ على وءالض َّ
 
َّ هذٰهَّ في وسنكتفي شعره، في ما جاهات  

 من ومقتبسات تابإضاء راسةالد 

َّ رياض في بستان كل من يقال وكما أشعاره،
 

َّ.زهرة اعرالش

 :الوطني البعد

 ة،قضي َّ أقدس سبيل في غيره عاناه ما وعانى ووطنه، شعبه إلى شاعرنا انحاز كغيره

 ابتداء ةالوطني َّ املناسبات كل في فكتب الوطن، معنى وعى منذ طريقه عن يتراجع ولم

 قصيدة من يقولَّ الفلسطيني، شعبه إلى املنحازة الكتابة إلى كبةوالن َّ األرض يوم من

َّ:األرض يوم ذكرىَّ في

َّ عرس أم األرض مهرجان
 

َّالجدود؟ أرض في الفجر بزوغ أم=  هيدالش

 َّ غنى الورد نجيع أم
 
َّ ديار يا=  حادلت  

َّنشيد؟ أحلى يا الحب 

َّالجرود ذيٰهَّ في القدس بطاح في=  تواستقر َّ تهب َّ الخلد رياح يا

َّ حداة يا  
اع ذكر واستعيدوا=  واستثيروا سيروا الحق  َّالخلود ُصن 

 َّ=  قريب ميعاد فالفجر وابسموا
َّ في رواكب   

َّالوجود أصقاع كل 
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َّ على ما َّالعبيد نوم تعشقوا ل فادلجوا=  خطاهم في بأس ارينالس 

ا واصبروا َّ يرد صبر 
 
ا يلالل َّالقيود عصف من الجبن وحذار=  نور 

َّ نفس في أخرىَّ قصيدة من أو  
 
ة مهما تغيرت:كرىَّالذ َّ، واألرض عنده عربي 

َّ أرض ي األرض  
َّ يا القتل استطبت مهما=  مدادي ماءوالد 

 
َّديجل

ْنَّ مهما=  ةعربي َّ تزلَّ لم أرض ي األرض َّ ُيَعْبر 
ق  َّادللض َّ مار 

ا=  أتى أو تجبر أو تفرعن مهما َّ يحيل زور 
 

َّرماد بعض مسالش

َّتقتي زاد أو
 
ل ل ا=  واستوىَّ ودج  حر  َّاألطواد شوامخ يزيل س 

َّ=  ةقص َّ بلدي من شبر كل في
ُ
َّخ

 
َّبمداد ل حرالن َّ بقاني تط

َّواألجداد املجد شموس تغفو=  وترابها حجارها فتْحَتَّ فانبش

مز فيه، ونقتبس من قصيدته اأيض َّ الوطني الجانب في شعره ومن كئ على الر  ، ويت 

غة"، وهي قصيدة تفعيلية لم تنشر في كتاب:
ُّ
َّ"انصت لل

ْرَّ" ْصب  لي ا 
َ
َّق

 
هَّْ ل

َ
غ

ُّ
ل َّ ..ل 

ها
 
َعل

َ
ل
َ
تيَكَّ ف

ْ
أ
َ
ْوَّ ت

َ
ْؤتيَكَّ أ

ُ
َّ ت

َ
َمة َّٱ خات  لم 

َ
ك

ْ
هَّْٱ َوراءََّ َوما ل

َ
ل ْسئ 

َ ْ
َّ..أل

ْرَّ ْصب  لي ا 
َ
َّق

 
َّل َّ ل ليل 

َ
ق

ْ
ا ل َبَّ ُمماز ج 

ْ
ر َّٱ َرط َعناص 

ْ
ر َّ ل

َصحُّ الت  َّ في ب  هَّْٱ َجواب 
َ
ل ك 

ْ
ـُمش

ْ
َّ..ل

ْرَّ ْصب  لي ا 
َ
َّق

 
َمل َّ ل ل

َ
ْنَّ ت َّٱ م  لم 

َ
ك

ْ
لى ل ها إ  لم 

َ
ها في ك  

 
ل ْبَلَّ ظ 

َ
ر َّ ق

ُّ
َجذ ر َّ الت 

جُّ
َ

ش
 
 َوالت

َّ في َنهَّْٱ ُعروق  ْزم 
َ ْ
َّ..أل

ْرَّ ْصب  لي ا 
َ
َّق

 
ْج، ل ل ه 

َ
ْوَّ ت

َ
َّ آَدمَُّ كاَنَّ ل ْنَكَّ فيه  ـما م 

َ
َّٱ ل َمَّ ْسَتَحق 

ُّ
َعل

َ
ْسماء َّٱ ت

َ ْ
ْوَّ أل

َ
 أ

ْتَّ
 
هَُّ ُزف

َ
ُرَّ ل

ْ
ك هَّْ ب 

َ
غ

ُّ
َّ.الل

َّٱوََّ
ْ

ف ص 
ْ
ْيَكَّ خ

َ
َّ َعل

 
صيَدة

َ
ا ق ر 

ْ
ك ْئَكَّ ب  ج 

َ
َبروا َمْنَّ ُجنوَنَّ ت

َ
 َوَمْنَّ َعَبروا َوَمْنَّ غ

روا
َ
ط

َ
باَرَّ َحَصدوا َوَمْنَّ خ

ُ
هَّْٱ غ

َ
ـَمْرَحل

ْ
َّ...ل

َّٱوََّ
ْ

ف ط 
ْ
لي ق

َ
َّق

 
ْنَّ ل َّ م  َّ ُجنون  ن  َّٱ َمدائ  يان 

َ
َهذ

ْ
ْبَلَّ ل

َ
هَّْٱ ق

َ
بوَصل

ْ
َّ...ل

ْنَّ
ُ
َتَّ ك

ْ
ن
َ
ل فيَكَّ أ واَكَّ ب  ْيَسَّ... س 

َ
ل
َ
ْيُرَكَّ ف

َ
هَّْ غ

َ
ل
َ
َّ...َحْنظ
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ْسَّٱوََّ م 
ْ
َّ غ داءات  َّٱ ن  ريب 

َ
غ

ْ
ماء َّ ل َّ ب  ء َّ َعْين 

ْ
ف  

َّ في الد  َجج 
َ
َّٱ ل ن  رائ 

َ
ق

ْ
َّ ل وال   َوالد 

هَّْٱ
َ
ل
َ
ق

ْ
ـُمث

ْ
َّ...ل

ْدَّ
َ
ق

َ
ل
َ
َتَّ ف

ْ
ث َّٱ َعْنَّ َور  ريب 

َ
غ

ْ
هَُّ ل

َ
لل هَُّ َوَصليَبهَُّ ه 

َ
َّ َوَيقيَنُه، َوُجنون

َ
ة

َ
فول

ُ
َّ َوط َمن   الز 

َّ حيق  َّ الس 
َ
ْرَبة

ُ
َعْصر َّٱ َوغ

ْ
َّٱ ل  

ل  ـُمط 
ْ
َكَّ َعلى ل ياب  َّ فيَكَّ غ 

ُ
َّٱ ُمْنذ َبْحث 

ْ
ر َّ َعْنَّ ل

َ
 َوط

َّ َعلى ن 
َ
راءى َوط

َ
هَّْ ت

َ
ُبل

ْ
َّ...ُسن

ْمَّ
ُ
ْلَّٱوََّ ق س 

َ
ت
ْ
ْنَّ غ َّ م  م 

ْ
ث َكَّ إ  َّ َوْعي  باح  الص  َّب ٱَوَّ ب  ُورود 

ْ
يور َّ ل

ُّ
الط َّٱ َوب  دات  عائ 

ْ
ْنَّ ل  م 

َّ لى الر حيل  َّ إ  َّ الر حيل  ة  م  ه   َّٱ ب 
ي  َرو 

َ
ق

ْ
َتهَُّ ل

َ
َحصادَُّٱ باغ

ْ
ْنَّ َول... ل  

َهج 
ُ
ْوَقَّ ت

َ
 ف

َكَّ َّٱ شار ع  ديم 
َ
ق

ْ
َدَّ ل صائ 

َ
َّٱ ق َوَجع 

ْ
َّٱ ل َجميل 

ْ
ما ل َرَّ ب  َيس 

َ
ْنَّ ت َّ م  قاحات  ،ٱ ل  زاة 

ُ
غ

ْ
 ل

َّ  
ن 
َ
ْتَّ ما َوغ

َ
ث
َ
ف

َ
ياَكَّ ن

ْ
ُرؤ هَّْ ب 

َ
غ

ُّ
َّ"....الل

 :املرأة مناصرة

َّ في للمرأة امناصر َّ شاعرنا وقف  
َّ يراه أمر كل   ا،متفرج َّ يقف ولم املناصرة، يستحقُّ

 دماء) قصيدة يومها كتبف ،املاض ي القرنَّ تسعينات في قريته في امرأة وقتلت وحدث

َّ:فيها جاء اومم َّ( هدر نسائنا

َّ قصيدي.. معذرة القوم سراة" َّأمريَّ عن شب 

َّ رآني َّ.. فشبا اخامد 
 
َّجمر على بنيوقل

َّالجهر على ليحملني.. اأز َّ نييؤزَُّّ وعاد

َّوالقهر اتالغص َّ من.. أكتمه النفس في بما

َّفليدريَّ يدر لم ومن.. هدر نسائنا دماء

"هرالد َّ حثالة ونحن.. حضر ناأن َّ ونزعم
( 1)َّ

                                                           

َّ منشورات/ جامحة حروف مجموعة: محمود – مرعي - 1
 
 .2445/  2تشرين/2ط لئعالط
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َّ األسد دير قرية في عجوزَّ قتلت حيث حديثة، قصيدة وله
ٰ
 طوبا قرية في فتاة لكوكذ

َّ على املونديال وكان واحد، أسبوع في َّ:فكتب هأشدُّ

َّ املونديال معمعان وسط لفتة"
 
َّ أنفسنا من يسرقنا ذيال  

 
 نعود فل مشاعرنا لويعط

َّ  ةمسن َّ وقتلت صاص،بالر َّ ارمي َّ طوبا قرية في اعام َّ 29 فتاة قتلت حيث ونشعر، نحسُّ

َّ:زوجها قتلها ،ثقيلة بأداةفي قرية دير األسد  سنة 72

 َّ تلعننا واألرض.. ستلعننا طوبا في القتيلة تلك
َّ يحوالر  َّحُبَّوالسُّ

َّ له ذا من  َّ قتل أو.. آنسة إعدام في الحقُّ
َّ في دةسي  َّعرب يا يرالد 

َّ في  
َّمنتصب الغاب وشرع سبقن، قد من.. لحقت موءودة نرىَّ يوم كل 

َّ هللا، شريعة.. نصرته املأفونَّ القاتل ويزعم ُبَّ الكاذب تب  خ 
َّالن 

َّ وحالرَُّّ يزهق كي.. بشرعته امعتوه َّ هللا ضفو َّ هل
 
َّ"يغتصُب؟؟ شاء ىأن

َّ
ٰ
َّ املرأة، عن ادفاع َّ قصيدة كتب لكوكذ َّ" أحد ببوالس   

 راح نةمعي َّ جلسة في" بيناملتأد 

 في تنشر ولم طويلة والقصيدة فيه، فقال شاعرنا ثائرة فثارت املرأة، ويشتم يهجو

َّ:اليوم ىحت َّ كتاب

ذي ذا يا"
 
َّ ال َدْبَّ باْسم 

َ
ساءََّ َيْهجو=  األ  

 
ل الن ََّسَبْبَّ ب 

ُبَّ  
ْسفاَرَّ َوُيَنق 

َ ْ
ْيَّ األ

َ
َصَّ َيْجلو=  ك قائ 

ْبَّ الن 
َ
ل
 
ََّوالث

اْسَمْعَّ
َ
َّ ف

َ
ة

َ
ر َّ َمقال ْمَّ=  شاع 

َ
ُلَّ ل

ْ
ا َيأ ْنَّ ُجْهد  َتْبَّ إ 

َ
َّك

ْجَتَّ ي َهي  ا ب  َجن 
َ

ي ش خ 
َ
ْرَتَّ=  أ

َ
ث
َ
َّ َوأ

َ
َية لَهْبَّ خاب 

 
َّال

َّ َحقُّ
ْ
ى َوال

َ
ْول

َ
َّ أ باع   

 
ات ْهَوَّ ب 

َ
َّالَسَبْبَّ َمْوثوُقَّ ف

ساء َّ َهْجُوَّ  
 
م َّ الن َّ=  ُمَحر  ُق، ُهن  قائ 

 
ُجُنْبَّ ل الش

ْ
َّال

ى َمقاُلَّ ذاٰهَّ
َ
ف

َ
ْصط

ُ ْ
ى=  امل

 
َّ َصل ْيه 

َ
ْبَّ َمدى َعل

َ
ق ح 

ْ
َّال

سوُلَّ َوْهَوَّ هَُّ الر 
ُ
ْول

َ
َّ َوْحي َّ=  َوق ْبَّ ل َوَهْدي  ذ 

َ
َّك
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َوْحيَُّ
ْ
ْندي َوال َّ ع  َّ=  َمْنَهج  صُّ ْوَجُبَّ َوالن 

َ
ََّوَجْبَّ ما أ

َّ واريُرَّ ُهن 
َ
ق

ْ
ي ال ت 

 
ْوص ى=  ال

َ
ها أ هادي، ب 

ْ
ْبَّ ال ج 

َ
َّا

َّ ُورودَُّ ُهن 
ْ
ها ال ُحْسن  ر ها=  ب 

ْ
ط ع  ، َوب  ْوك 

 
ََّهْبَّ َوالش

َكَّ
ْ
َزت

َ
ُتها َوخ

َ
ْوك

َ
ي ش ف 

َ
َّ=  ف ر َّ ُحْسن 

ْ
ط ْبَّ ما َوع  ح 

ُ
َّت

َّ ن  سا إ   
 
ُلَّ الن

ْ
ث َّ م   جال 

َّ الر   جاُلَّ َهل 
ل الر  ََّوَصْب؟ ب 

ْمَّ
َ
ي ك َّ ف   جال 

َّ الر  َّ ُعْهر َّ َربيب  َّ فار غ  ل 
ْ
ث َصْبَّ م 

َ
ق

ْ
َّال

ْمَّ
َ
ي ك َّ ف   جال 

َّ الر  ث 
ن 
َ
ْحَوَّ=  ُمخ

َ
ُفجور َّ ن

ْ
هَُّ ال

َ
َبْبَّ ل

َ
َّخ

ذاَكَّ
َ
ْمَّ َوك

َ
ْمَّ ك ْيَّ فيه  ق 

َ
َّ=  ت ب 

ْ
َّ َعذ

ْ
َّـال ة 

َ
ْبَّ َمذاق

َ
ط الرُّ

َ
َّك

ْوَّ
َ
َّ أ ة  َّ َحب   

ُرج 
ْ
ت
ُ ْ
ي األ َّ=  ف  ح  ، ري  ْعم 

َ
َنْبَّ ل َوط ع 

ْ
َّال

ى
َ
َّ َوَعل جوم  هَُّ النُّ

ُ
َّ ُود َّ=  َمقيل

ْ
َّـال م  ْدَّ َمكار 

َ
ْبَّ ق

َ
ط

َ
َّخ

ي َّ شاك  لح   
 َّ الس 

ز  ع  َّ ل  ه  ت  م 
ُ
َّ أ ََّهَرْبَّ َوما اْسَتَعد 

َّ ْنوان  َّ ص 
ْ
ا ُمذ ن 

ُ
َّ ك ُهن 

َ
نا ف

َ
ْحُنَّ ل

َ
َّ َون ُهن 

َ
ْبَّ ل َّ"ط 

 والغزل  العاطفة

 مننقتبس وَّ ،نصيب وافر من شعر شاعرنا اأيض َّ فله الغزلَّ وشعر العاطفي البعد اأم َّ

َّ مولي اقسم َّ) قصيدته  
 معارضة وهي اليوم، ىحت َّ كتاب في تنشر لمهي وَّ( دهأجد 

َّ(:مرقده جفاه مضناك) شوقي لقصيدة

ا" َسم 
َ
ُدهَُّ َمْولَيَّ ق  

ُقَّ**  أَجد  عاش 
ْ
ل
َ
ُدهَُّ َجْمر َّ ا

َ
ََّمْرق

ا َسم 
َ
َّ ل ق

ُ
ُمهَُّ َيـْحَنث ؤاُدَكَّ كاَنَّ َهْلَّ**  ُمْقس 

ُ
ََّيـْجَحُدهَُّ ف

َكَّ َمْولَيَّ
ُ
َّ ُحروف

 
َنة ْجتاُحَّ**  فات 

َ
َبَّ ت

ْ
ل
َ
ُدهَُّ الق  

َسه 
ُ
َّت

ْسريَّ
َ
َّ في ت ْبض  هَُّ الن 

ُ
ط خال 

ُ
ديُمَّ**  ت

َ
َّ َوق ُدهَُّ الَوْجد   

َجد 
ُ
َّت

َّ
ُ
ظ ْيق 

َ
َّ َجْمر َّ َيْست د  ش 

َ
ُدهَُّ كاَنَّ َصْدريَّ في**  ُمـْحت َرمُّ

َ
َّت
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َّ جُّ ْوُقَّ َوَيض 
 

َّ الش ه  ق  ساب 
َ
ْهُمَّ**  ك ْوُقَّ َوالس 

 
ُدهَُّ الش  

َُّيَسد 

أهيُمَّ
َ
قي ف

ْ
ش ُعني َوع 

َ
بي َوشذاَكَّ**  َيْدف

ْ
ل
َ
ق ُدهَُّ ل  َُّيْرش 

باَءَكَّ َوأرومَُّ ا خ  ف  ا**  ُملَتح  ْمَّ ُحب 
َ
َمْدَّ ل

ْ
ُدهَُّ َيخ ََّمْوق 

ْسَمُعني َعس ى َوأناديَكَّ
َ
جودَُّ**  ت

َ
َّ َوت َوْصل  َّ."أْعَهُدهَُّ ب 

َّ:يقولَّ( 99 ص جامحة حروف) ةخماسي َّ اأيض َّ اهاسم َّ وقد سةمخم َّ له قصيدة ومن

َّعربي َّ بدت بساحرة ويلي"
 
َّ وتخطر مهفهفة تدنو... ة

 
َّظبية

َّ وتنطق برد عن تفترَُّّ
 
 َّ نرجسا يحسد والورد.. آية

 
َّات َّمتفل

َّ"الجماْلَّ على الجمال سكب من سبحان

َّ
ٰ
َّ:قوله لكوكذ

َّ ماء َّ هل املاء دققُتَّ َّ أو ماء مثل وبابك**  ؟يدقُّ َّأدقُّ

َّ فكيف  َّ بابك أدقُّ
َّ ماء من أنت وعلمي**  رينيخب 

َّأرقُّ

َّ:قوله أو

َّ روحي في الخوف تساوىَّ" َّ موت من للخوف أما.. عليك  َّ؟لديك 

َّ غيابك في فخوفي َّ شوقَّ من يموت عليك.. خوفي أن  َّإليك 

َّ حضورك في وخوفي  َّالَحَّ لفرط.. شوقي أن 
َّ يؤذي ر  َّمقلتيك 

َّ خوفي من عليك أخاف.. واهتمامي خوفي لفرط فصرت َّ".عليك 

َّ:قوله أو

َّ فارقَّ ما إذا" َّيكوُنَّ أوهام محض ذافهَّٰ**  الجنوُنَّ الحب 

َّ َّ ألن  َّ"األسبرين دواك تعقْلَّ فإن**  جنونَّ أجمله الحب 
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غة
 
 :الل

َّ قلنا إن وابالص َّ نجانب ل َّ مفتونَّ شاعرنا إن 
ُّ
َّ يعشقها ةالعربي َّ غةبالل  الهيام حد 

 َّ بل قديس،والت َّ
َّأو َّ القرآن لغة كونها بقداستها، حويصر 

 
 فيها ويستشعره يراه ملا ثم َّ ،ل

َّ يهاجم هإن َّ بل تحص ى، ل اتوجمالي َّ بلغة من
ٰ
َّ ئكأول

 
 على الكتابة اختاروا ذينال

َّ
 

 واملهزوم ة،داخلي َّ هزيمة بمثابة األمر يعتبر وهو ة،العربي َّ حروف غير بحروف بكةالش

َّ:ينتصر أن له يمكن ل اخلالد َّ من

َّ من عرفت ما أجمل ادالض َّ"
ُّ
َّ من قدرها وفاها وقد( م) غاتالل

ُ
َّينصف

ها البديع، علم**  حوىَّ وما واملجاز البلغة لغة
ُ
َّيتشر َّ محيط

ُ
َّف

َّوسيخلف خالف أو سالف في**  إدراكها عن األرض لغات عجزت

َّ أم
ُّ
َّ غاتالل َّ اجتباها لذا الكمال، بذرىَّ**  دتوتفر َّ ستتقد 

ُ
َّ".املصحف

َّ ويعتبر َّ وعل، جل َّ هللا أن 
 
َّ األسماء آدم معل

ُّ
، إذ هي األمُّ ولم سواها ل ةالعربي َّ غةبالل

َّتكن قبلها لغة:

"َّ
 
 َّ األسماء آدم موعل

َّسواهَُّ حرف ل ادالض َّ بحرف**  يرب 

َّ بآي وأنزلها  
 
َّرضاهَُّ وبها قداسة وتلك**  تتلى كرالذ

َّ ادبالض َّ ناطق وأفصح
ٰ
 َّ صلة عليه**  هط

َّ".علهَُّ في يرب 

َّ  َّ ما على اهجوم َّ ويشنُّ
َّ:خيانة ويعتبره" عبرنَّالت َّ" يهيسم 

َّمبد يا"
 
َّ أرقى ل

ُّ
َّادالض َّ في قيفالرَُّّ اختيارك خاب**  بدونها غاتالل

دا للخطاب املعبرنَّ خاب َّلألجداد أنت الهزيمة وجه**  تهوُّ

َّ لغة َّلألحفاد الخسران هجرها في**  فتى يا الجواهر هي ماءالس 

َّمداد سطورَّ في فرنجالت َّ وكذا**  منهجا عبرنَّالت َّ جعل ملن قولوا

َّ َّ الخيانة ومن**  ومسارب أوجه الخيانة إن 
ُّ
َّ"ادالض َّ شأن حط
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َّ من أكثر بل
ٰ
 هوكأن َّ الحال، إليه آل اعم َّ امعتذر َّ سيبويه إلى هيتوج َّ نراه حيث لك،ذ

َّ 
َّ:ذاٰهَّ في اذنب َّ نفسه ليحم 

َّ يا" َرهَّْ سيَبَوْيه  ْرنا**  َمْعذ  لى ص  َرهَّْ َعْصر َّ إ 
ُ
َّالك

ْعناَك، ْعنا ب  َّ ب  ليل 
َ
خ

ْ
ل َّ ل   

ل 
ُ
ْبر َّ َوك ْحَبَرهَّْ ح  َّالـم 

َّ ب  َملع  ها ب  جوم 
ُ
َّالَجْمَهَرهَّْ ميس ي كاْسياَس،**  َون

ْعنا َوالَعْيَنَّ ساَن، ب   
 
نا، َوالل

َ
ََّوالَجْمَهَرهَّْ ُمحيط

ْحُوَّ لن 
َ
ْمس ى ا

َ
َّ أ

 
ة
َ
ذا**  ُهْزأ

َ
ُدَّ َوك واع 

َ
َرهَّْ الق

َ
ََّمْسخ

ْنَّ ئ 
َ
َتَّ َول

ْ
ث ْنَّ ُبع  رىَّ م 

 
ا َسَتموُتَّ**  الث ْهر 

َ
َرهَّْ ل ق

َ
َّش

ها
ُ
قول

َ
ْيَتني يا: َوت

َ
ْنُتَّ ما**  ل

ُ
ََّحْمَّ ك

 
ْنَّ ل َّ".َمَرهَّْ م 

 َّ قصيدة وله
َّ في دةمتفر 

ُّ
َّ) في نشرت( املقام في كاملة دورة) غةالل

 
. املواكب ةمجل

 تفاعيل على كتبها ةتفعيلي َّ قصيدة وهي ،.(6113/ 4العدد. فينوس مطابع: اصرةالن َّ

َّ  
 

َّ العربي عرالش
 
َّ وقامت ة،كاف

 
َّ) البةالط  َّالس 

 سخنين من شلعطة –َّأشراف عبير (دةي 

 عشق تكشف بمجملها والقصيدة الجامعة، في وظيفتها ضمن القصيدة بدراسة

َّ
 

َّ محبوبته جعلها لدرجة للغته، اعرالش
 
ا من  ونأخذ فيها، لَّيتغز َّ تيال  املقطعجزء 

َّ:القصيدة من ابعالر َّ

َّ...ورمادي الهوىَّ رماد وكوني "

ي َّ تتلو اآلن معي أناَيَّ
َ
َّ صباح َعل َّالجمال 

َّ وترنو رف 
َ
َّ بط َّكليل 

َّ
ُ
عة قلبي نوافذ َّأناي يا مشر 

َّ ازمان َّ فهاتي َّاجديد 

َّيحتوينا عس ى

َّالقلَبَّ َيَسُعَّ عس ى
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َّ َيحُضننا َّ زهرتين  تين  َّربيعي 

جرنا نايََّليأت َّ
َ
َّ سعير َّ من اُسُحب َّ ف

ُّ
َّ عورَّالش

َ
َّ ولحظة عيُدَّ موت 

ُ
َّ ت

َ
َّالحياة

َّ نحَوَّ وتجتاُزَّ خوم 
ُ
َّعرفنا ت

ر قنا
َ
ها على هناك غ  

َّ بين حد  َّبنكهته علينا أطل َّ موت 

َّفينا وترجُعَّ تغيُبَّ وحياة َّ

َّ".الجديدة كاألغاني وتحملنا

 َّ آخر موضع وفي
َّ معشوقته، هي ادالض َّ أن حيصر   منزلتها ترض ى أن عليها تريده من وأن 

َّ:ادالض َّ دونَّ

ْنَّ" َّ م  ى آَدمََّ َعْهد  ر َّ َحت  ر َّ آخ 
َ

َّ=  الَبش
ْ
َكَّ قاَلَّ ُمذ َّ" َربُّ

ْ
َرأ

ْ
ق ْحَمَدَّ" ا 

َ
َهر َّ أ َّالد 

ادَُّ لض 
َ
تي ا

َ
ْحٰمُنَّ َمْعشوق ها الر  س  د 

َ
ني=  ق ص 

َ
َهواها َوخ قى ب 

َ
اْرت

َ
َدريَّ ف

َ
َّق

ريُدَّ َمْنَّ يا
ُ
َّ َمكاَنَّ ت اد  َّ الض 

 
ة

َ
ز ل

ْ
ادَُّ=  َمن لض 

َ
لى ا

ْ
غ

َ
َنَّ الـَمْرعي َعلى أ ر َّ م 

َ
َّالَبش

يَّْ اْرض َ
َ
َّ ف ك 

َ
َّ دوَنَّ َمكان اد  َّ الض 

 
َعة و َّ=  قان 

َ
بار َّ ْسُقطيٱ أ

ُ
غ

َ
ريَّ َعْنَّ زاَلَّ ك

َ
َّ"َسف

ة  ائفر طال غوي 
 
 الل

َّ القولَّ يمكن َّ الحكم باب إن 
 
َّ في رائفوالط  

 
َّ تحت يدخل العربي عرالش َّ" ىمسم   هلالس 

َّ لإليجاز انظر َّ ،"املمتنع  
َّوالد 

 
وقد سبق لشاعرنا أن أصدر  يشتملها، التي والبلغة ةق

َّ:شاعرنا لدى ونقرأ( (1)مجموعة )ديوان الحكمة/ مئة مثل وعبرة

ْحَمَدَّ باُلَّ ما"
َ
ا أ

 
ل َمْصروف ْعر َّ ب  َكَّ=  ش 

ْ
ل َّ َوت  ن 

ْ
َّ َمَعَّ َبث ْنوين  ؟ في الت  ر 

ْ
ث َّالن 

ُبَّ َّ َوصاح   
ص  ل َّ ُيْبدي الن 

ُ
َّ ك ْنَّ=  َمْعَتَبة  ُتَّ إ 

ْ
ل
ُ
دي يا: ق

َ
ْعر ْبَّ َول

َ
ر َّ َجنى ا

ْ
ك َّ"الف 

َّ:اإلملء ويجهل العمود شعر لَّوَّيحا فيمن قوله أو

َمَّ يا" ُزَّ الُفْصحى ناظ  بار 
ُ
َرهَّْ ت

َ
ْمَّ=  َعْنت

 
َتَعل

َ
ْملءََّ ف ْبَلَّ اإل 

َ
َرهَّْ ق

َ
ْرث

 
َّالث

                                                           

ة في وزارة املعارف  - 1 قافة العربي 
 
اصرة.مطبعة /6112صدرت املجموعة بدعم دائرة الث َّفينوس/الن 
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ْولى
َ
َمْنَّ أ َمَّ ب  ْنَّ=  َوَوْزَنها الُبحوَرَّ َعل 

َ
َنَّ أ ْحَوَّ ُيْتق  ذي الن 

 
ْدَّ ال

َ
َرهَّْ ق س 

َ
َّ"ك

َّ:قوله أو

"َّ ُتك 
ْ
مََّ َجَعل

 
ا الل ْضن  َقَّ ح 

َ
ا عان

َ
ف ل 

َ
َّ=  األ ُعْدت 

َ
ا الَبْيُنَّ َوقامََّ ل، لي ف

َ
ف

َ
ََّواْعَتك

َّ كاَنَّ ما ْوَّ َضر ك 
َ
مََّ باء َّ ل د 

َ
ق

َ
َّ َوُجنوُنَّ َبلى ُعْدنا=  ل ت ْدَّ الَوْصل 

َ
ا ق

َ
َّ"َعَصف

َّ:قوله أو

ُتَّ"
ْ

ش
َ
ْحَوَّ ناق َّ الن  ة 

َ
ل
َ
َمْسأ َعَرُبَّ=  " ب 

ْ
ل
َ
َتَصروا ا

ْ
ْعَرْب؟ ما" ان

ُ
َّت

َكَّ ْحُوَّ َضح  هَُّ الن 
َ
َّ ل

 
ة

َ
ْفَتف

َ
َحَصَّ=  ت

َ
ْرَضَّ ف

َ
َرْبَّ َوٰهذا األ

ْ
غ

َ
َّأ

ني د 
َ

َّ ش
َ
ـك

ْ
َّال م   

 
ْنَّ ُمَعل ني م 

ُ
ذ

ُ
ْبَّ اْبني يا اْسَمْعَّ قاَلَّ=  أ د 

َ
أ
َ
ََّوت

ْيَنَّ
َ
ْعَتَّ أ َنْحو َّ َسم  َّ"ُيْعَرْب؟ ل ما ُيْعر ُبَّ َيْرض ى=  َعَربي ب 

َّ:قوله أو

ْعَجُبَّ"
َ
ر َّ َوأ مائ 

لض  ْيَسَّ ل 
َ
ْحي ل

َ
وىَّ=  ات َّ في س   

 
ط

َ
ْوَّ الخ

َ
َّ أ ُتب 

ُ
ْدَّ ك واع 

َ
َّالق

ْنَّ إ 
َ
َتْحيى َنَهَضْتَّ ف َّ َبْيَنَّ ل  فاها=  ناس 

َ
دوَنَّ ن ْدَّ َمَعَّ القاع  واع 

َ
َّ"الق

َّ الحكم ومن  
 

َّ:الجتهاد على والحث

َّ ل" َّنجاح سماء إلى عودالصَُّّ درج.. هفإن َّ العثار من تجزعن 

ا لك بدا وإن روسالدَُّّ وهو َّ"األفراح لكوكب الجناح وهو.. موجع 

َّ:قوله أو

 َّ كم.. الحفر سابق موت القراءة ترُكَّ"
َّالبشر؟ معشر يا بيننا تمي 

َّ بمأكولَّ الحياة ليس َّالصورَّ هذه عن يرفعنا فالعقل.. خرومد 

َّمشغوَّ العمر قض ى ومن
 
َّ"والبقر باألنعام هتشب َّ فقد.. بمأكله ل

َّ:قوله أو

ْمُتَّ" لص 
َ
َّ في ا َّ َبْعض 

ْ
َّـال ف  َّ َمواق  ب  ْمُتَّ.. واج  ْنَّ َوالص  لمَُّ َوَجَبَّ إ 

َ
ك

ْ
مَُّ ال َّ"ُمَحر 

َّ:أو
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َّ متالص َّ في ما لعمرك" َّ"القصد هو الكلم إتيان كان إذا.. إفادة أيُّ

َّ:قوله أو

ا املاء على تبني" َّ وقد.. له قرار ل قصر  َّإعصار اآلفاق على ىتبد 

َّاُرَّتي َّ واملاءََّ يجرفها وسوف.. رفعت ما كل َّ سيذروَّ قريب اعم َّ

َّ َّ عند العناكب بيت.. وأعمدة أصل بل البناء إن 
 
َّ"ينهاُرَّ مسالل

قد
 
 :األدبي واالجتماعي الن

َّ ورغم َّ اسابق َّ ذكرنا كما املرأة يناصر شاعرنا أن 
 

َّ يراها ما في يناصرها هأن َّ إل  يستحقُّ

َّ يقف هفإن َّ اليوبالت َّ يناصر، أن َّ ما ضد   َّ اتالجمعي َّ ويعتبر" الفيمنست" ىيسم 
 
َّو َّْسَّالن

 ةي 

َّ.خبيثة أهداف ولها مشبوهة

"َّ
 
ة

َ
َّ َحداث

 
ة ي  ْست  ن  ْحو َّ في فيم  َّ:الن 

ْصُبَّ" لن 
َ
َّ ا َمْفعول 

ْ
ل َّ َوْجهَُّ ل  ف 

ُّ
ل
َ
خ

َ
ْنَّ=  ت َّ م  َّ َعْهد  ْوَّ عاد 

َ
َّ َيزيُدَّ أ

َ
ليل

َ
َّق

ُلَّ هَُّ ماَتَّ الـَمْرفوعَُّ َوالفاع 
ُ
ْمس ى=  َزمان

َ
ا أ

 
راث

ُ
َّ ت فوف  لرُّ َّ ل 

َ
حيل

ُ
َّأ

تي
َ
ْقض ي َوَحداث

َ
َّ ت َهْدم  َّ ب  ف 

ُّ
ل
َ
خ

َ
ناء َّ=  ت ْحو َّ َوب 

َ
َّ َيكوُنَّ ل ن

َ
ََّعليل

ْصُبَّ الن 
َ
ْولى ف

َ
ْنَّ أ َتَّ إ 

ْ
ل
َ
َّ َسأ ل  فاع  ُعَّ=  ل 

ْ
ف َّ َوالر  َمْفعول 

ْ
ل َومَُّ) ل 

ْ
ق

َ
َّ أ

َ
َّ(".قيل

َّ من يراه ما ويهاجم
 
َّغير املراقب وَّ شرالن

 
َّ لألدب، يرقى ل ذيال

ُّ
 اسم تحت ينشر هوكل

َّ  
 

َّ:عرالش

ذا" َدَّ َزَعَمَّ إ  صائ 
َ
ما=  ُيريُدَّ َمْنَّ الق

َ
ْبدي ف

ُ
َّ ت

ُ
عيُدَّ َوما الُحروف

ُ
َّت

يا
َ
َّ َعْصَرَّ أ ذوذ 

ُّ
فى الش

َ
ا ك

 
ذوذ

ُ
ْدَّ=  ش

َ
ق

َ
َرْتَّ ل ك 

َ
نا ن

َ
ط بُّ

َ
خ

َ
َّالُجدودَُّ ت

فى الُهراء َّ َزَمَنَّ َويا
َ
ْعُرَّ َيكادَُّ=  ُهراء َّ ك  

 
ْزُعُمهَُّ الش

َ
َّ."الُقرودَُّ ت

َّ
ٰ
َّ يهاجم لكوكذ

ٰ
َّ ئكأول

 
َّ ذينال َّ رغم املنابر رونيتصد 

 
َّ:تهمأهلي َّ وعدم بضاعتهم ةقل

"َّ
ُ
ة

َ
ْرف ْعر َّ ح   

 
ثير َّ الش

َ
ك

ْ
ل لمَُّ ل 

َ
ثير َّ=  ك

َ
َنَّ َوك ثير َّ م 

َ
ََّسخامَُّ الك
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ْنَدُهْمَّ َّ ع  ر 
ُ
ْسط

َ
َّ أ

ُ
َّ َوَرْصف َّ ُمْسَتطيل َّ=  ُحروف  ع  ََّوُهيامَُّ ُمَرب 

ْيَسَّ
َ
صيُدَّ ما َيْدروَنَّ ل

َ
ْنَّ الق ك 

ٰ
روا=  َول

َ
ْعَرَّ َعق  

 
عوَرَّ الش

ُّ
ََّوناموا َوالش

راُهْمَّ
َ
َّ في َوت  

ل 
ُ
َّ ك د 

ْ
َّ َحش واويَسَّ=  َوَحْفل 

َ
ط

َ
ْنَّ ك تاها إ 

َ
لمَُّ أ

َ
َّالك

يام َّ ُهْمَّ ذا ن  ْتَّ الُفحوُلَّ إ  َبد 
َ
ميَنَّ َبْيَنَّ َوُهُمَّ=  ت ائ 

يامَُّ الن  َّ"ق 

َّ:قوله أو

"َّ  
 

َّ في.. بسطة في بضاعة ليس عرالش َّ وقت واألسعار وقَّالسُّ َّهبوط 

َّ  
 

َّ"سقوط مكان عن وصينت اثمن َّ.. غلت قد الجواهر جوهرة عرالش

َّ:قوله أو

َّالهجاء الهجاء من ىفترد َّ.. شعراء بقولهم خدعوهم"

َّاألشياء لغترابها فبكت.. ش يء كل من بالغريب أولعوا

واء املسوخ من فتهاوىَّ.. اوروح َّ الجمال هيكل مسخوا َّ"الرُّ

 
 
 :االجتماعي قدالن

 ؤلء،ٰهَّ أحد وشاعرنا شعره، في الجتماعي َّ قدالن َّ لديه نجد ول بشاعر نمر نكاد ل

َّ قديالن َّ بشعره جاء وقد
 
َّ:له ونقرأ ة،بقو َّ امحبوك

َّ ولكم... املغفرهَّْ يرجو هللا بيت زار قد"
 
َرهَّْ اباكي َّ قتعل

 
َّبُمَست

 َّ بعد
َّأضمرهَّْ الزيارة في اخفي َّ وبدا.. طبعه سالف عاد يارةالز 

ا كان قد وم  دُّ
َ
َّ.. حجيجه قبيل ق ا وارتد  َّ"الغثبرهَّْ يثير منشار 

َّ:قوله أو

َّاآلخر َّ نصح قبل لنفسك وانصح.. الفاجر عيب قبل لعيبك انظر"

َّ.. آدم ونقص عيب من يخل لم
ٰ
َّل َّ"الكافر نقص فوقَّ نقصك كن 

َّ:منتشرة باتت ظاهرة وهي الكل، دونَّ الجزءب تأخذ فيمن قوله أو

َّ َّ واألرداف والخصر درالص َّ في....مشركة أسالر َّ في مؤمنة وصرت  َّاقوالس 
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َّ:قوله أو

 َّ واليد القلب لفحص.. وبادر فاشكرهم مدحوك إذا"
 
َّسانوالل

َّ.. فحص بغير تدعه ل وعقلك َّ مقصلة املدح فإن   
َّنانالس 

ى ثمن بل مدح ول َّ نسج في يبُدَّ لم وإن... ُيَرج  َّالبيان 

َّ َّ كل أرخص العصر ألن  َّ خيصللر َّ وأغلى... غال  َّ"وللجبان 

َّ:قوله أو

َّ شوارع  
 

َّ في عرالش َّ نياالدُّ
 
َتة

 
توا هنا اأم َّ.. ُمَزف

 
َّ ل األشعار زف

ُّ
َّرقاالط

ة طرائفه ومن َّ:الغزلي 

ْتَّ"
َ
ني: قال

ُ
ل  
ب 
َ
ق

ُ
َّ ت دون  ؟ ب  ح َّ=  َحياء  َّ َسفيه َّ َوق  ق  ََّوُمرائي فاس 

جاَبَّ
َ
أ
َ
،: ف

 
ل

َ
ْدَّ ك

َ
َّ َرَسْمُتَّ ق

 
ة

َ
راش

َ
ر َّ في=  ف

ْ
غ

 
مي الث س 

َ
اْبت

َ
َّ ف

 
ر ف

َ
راء َّ ت َّل 

َمْتَّ َتَبس 
َ
ْتَّ ف

َ
ْرَسل

َ
َّ َواْست ة 

َ
طاف

َ
ل لُمها=  ب 

َ
ر َّ َوك

ْ
ط

َ
َنَّ ق ْهباء َّ م  َّالص 

ا ز ْدني
 

راش
َ
َّ في ف دود 

ُ
ا الخ م  رُّ

َ
ك

َ
ْسُمَّ=  ت الر 

َ
تى يا دائي ف

َ
َّ"َوَدوائي ف

َّ:قوله أو

قا: قالوا" َّ ل  َيْين  ُدَّ الـُمَتواز  ن 
َ
َّ ما=  ُمف َّ في َصح  قا َعْقل  َّ ل  َنْين 

ْ
ث َّال 

نا
ْ
ل
ُ
قا: ق َّ ل  َيْين  َّ الـُمَتواز  د 

 
ك

َ
ْنَّ=  ُمؤ َّ كاَنَّ إ  َتْين 

َ
ف

 
الش َّ ب  َتْين 

َ
ف

 
َّ"َوالش

َّ:قوله أو

"َّ ْيُتك 
َ
ت
َ
ا أ ص  َّ َعباَءة َّ في ل  د  ُتَّ=  عاب 

ْ
ماَرَّ َوعاَين

ْ
ث
َ
فاه َّ أ  

 
َدا الش َورُّ

َ
َّت

َّ َعلى َوُرْحُتَّ ْوف 
َ
ذوُقَّ خ

َ
ا أ ع  َمتُّ

َ
َّ=  ت ْحت  ص 

َ
ْفَتَّ ف

َ
ش

َ
ر َّ ك  

ْدني الس  َدا ز  َعبُّ
َ
َّ"ت

َّ:قوله أو

ُتها"
ْ
ل ب 

َ
ا ق ْمس 

َ
ريَنَّ خ

ْ
ش َّ َوع 

ْ
ط

َ
ق

َ
َتَّ=  ف

ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
ْت، أ

َ
َبَرْتَّ قال

ْ
َلَّ َوان

ْ
ث َّ م 

ْ
ط

َ
ط َّالق 

ُتَّ
ْ
ُقل

َ
ُمريَنَّ ماذا: ف

ْ
أ
َ
ا ت ق  ْتَّ=  عاش 

َ
ْدَّ: قال ع 

َ
ْنَّ ا َّ م  ل 

و 
َ
ل أ َّ ب 

ْ
ط

َ
ل
َ
َّ"غ

َّ:قوله أو
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ْتواَكَّ"
َ
َّ**  الَحَرمَّْ ُمْفتي يا ف

ُ
ة

َ
لُقْبل

َ
م َّٱ ا

ْ
مَّْ ث

َ
ـَمْمَّ أ

َ
َّل

َّ َعْنَّ ُروينا: قاَلَّ يوخ 
ُ

َّ ش ْقه  َّ َعْنَّ الف  ْهل 
َ
َمْمَّ أ َّالع 

َلَّ َمْنَّ ب 
َ
ا الـَمْحبوَبَّ ق و 

ْ
ل جى في خ  ما الدُّ

َ
ْمَّ ف ث 

َ
َّأ

ى َوَمْنَّ
َ
َكَّ َرأ ل 

ٰ
ا ذ ْمَّ الـَمل في َجْهر  َتن 

ْ
َيغ

ْ
ل
َ
َّ"ف

نه وقد قوله، أو ا ضم  ُتَّ}َّالكريمة اآلية من جزء 
ْ
ُقل

َ
ُروا ف ف 

ْ
ْمَّ اْسَتغ

ُ
ك هَُّ َرب  ن  اَنَّ إ 

َ
ار َّ ك ف 

َ
 {اغ

َّ.21نوح

كم استغفروا فقلت) فادُنَّ.. لظى من قبلة أريد: قالت" َّ.("رب 

عر  
 

يني الش  
 الد 

ريف والهجرة 
 

بوي الش ا قصائد كثيرة، في املولد الن  يني أيض   
كتب شاعرنا في الجانب الد 

فاع عن الرسول   
  جهة كان،  ملسو هيلع هللا ىلصوالد 

شويه لصورته من أي 
 
أمام الهجمات الحاقدة والت

ة القلم"  يف تتلو حج  ة الس  ريف نقتبس من قصيدة "وحج 
 

ا قال في املولد الش ومم 

بكة:
 

ة وعلى الش حافة املحلي  َّوهي لم تنشر في كتاب، ونشرت في الص 

َتَّ "
ْ
ن
َ
سوُلَّ أ ْزدادَُّ َوما الر 

َ
ي ت ا ب 

 
َرف

َ
نا=  ش

َ
َّ أ

 
َكَّ ذيال ْدَّ ب 

َ
ُتَّ ق

ْ
ف  
ر 

ُ
ي ش َّ ف  َمم 

ُ
َّ األ

ْدَتَّ ْرُكَّ ُول   
 

َّ َوالش
َ

َّ َجْوف َبْيت 
ْ
م َّ ال ُبَّ=  ُمْزَدح  َّ َوصاح  فيل 

ْ
َّ َحْوَلَّ ال َبْيت 

ْ
َّ ال ُقُدم 

ْ
ال َّ ب 

هَُّ َرد 
َ
َّ هللاَُّ ف يل   

ج   
الس  ها ب 

ُ
ف ْقذ 

َ
َّ=  ت اْسم  َّ ب  له  بابيل َّ اإل 

َ
ْمَّ أ

َ
ل
َ
َّ ف   َيُقم 

َرَّ  
فيُلَّ َوُدم 

ْ
ا ال ْدمير 

َ
َهْلَّ ت

َ
ْتَّ ف

َ
ل
َ
َرْيُشَّ=  َعق

ُ
َّ ق

َ
َرة ث 

ْ
ْحٰمَّ َمأ َّالر  ي ن  َّ ف  َحَرم 

ْ
َّ ال

يَتَّ ي َرب  َّ ف  بيد 
ْ
ي ال فاء َّ َبْحر َّ ف  ْنَّ الص  ْدَيْيَّ=  َوم 

َ
َّ ث

َ
َّ هللاَُّ شاءََّ َحليَمة م  َتق 

ْ
ال

َ
َّ ف

ْيُرَّ
َ
خ

َ
َّ ف َعة  ْير َّ ُمْرض 

َ
خ

ْ
ل َّ ل 

 
َعة ْيُرَّ=  ُمْرض 

َ
ْدي َّ َوخ

َ
ى ث

َ
حا َعل

ْ
َبط

ْ
ْير َّ ال

َ
خ َّ ل  م 

َ
َّ"ف

  املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها، "وأنا ابن عائشة دمائي وله قصيدة في 
فاع عن أم   

الد 

ة، نقتبس منها: حافة املحلي  بكة وفي الص 
 

َّدونها" نشرت على الش

نوا" ع 
ُ
وا ل بُّ

َ
ـَحياة َّ فـي َوت

ْ
َّ ُهْمَّ=  َوَبْعَدها ال

ُ
ة َّ ُسب  يام 

َ ْ
َّ األ

ُ
َّ َصْهَوة د  ح 

ْ
َُّمل
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 َّ َعلى َيَتطاَولوَنَّ
ي  ب 

َّ الن  ه  ْفس ي=  َوآل 
َ
دى ن تار َّ ف 

ْ
ـُمخ

ْ
يا يا ال

ْ
َهدي ُدن

ْ
َّاش

ة َّ َبْيُتَّ ُبو  ْيُرَّ النُّ
َ
َّ خ َورى فـي َبْيت 

ْ
ْهر َّ=  ال

ُّ
الط كاَنَّ شيَدَّ ب 

َ
ْيَرَّ ف

َ
َّ خ د  ي 

َ
َُّمش

َّ
 

َرف
َ

لي، ش
ْ
ث ـم  َّ َبْلَّ ل   

ل 
ُ
ك َّ ل  د   

ْنَّ=  ُمَوح 
َ
ْفَتدي أ

َ
ْرَضَّ ن َّ ع  ـَحبيب 

ْ
َّ ال د  َُّمـَحم 

َّ
 

َرف
َ

ْعريَّ ش ش  ْنَّ ل 
َ
َّ أ اُمناف َّ َيُهب  َرة َّ َعْنَّ=  ح 

ْ
ت تار َّ ع 

ْ
ـُمخ

ْ
َّ دوَنَّ ال د 

َردُّ
َ
َّت

يََّ نا، ه  مُّ
ُ
يََّ أ نا، ه  مُّ

ُ
يََّ أ خاُرنا،=  تاُجنا ه 

َ
خاُرَّ َوف

َ
َّ َوف َرم 

ْ
ك

َ
َّ أ د  َّ".َمـْحت 

فاع عن الر سول  تي يتعر ض لها واإلساءة  ملسو هيلع هللا ىلصوله قصيدة في الد 
 
أمام الهجمات ال

ة،  حافة املحلي  بكة وفي الص 
 

لشخصه الكريم "وجزاء املستهزئين قريب" نشرت على الش

َّنقتبس منها:

ْنَّ" ْرَتَّ إ 
َ
ظ

َ
ُعقوَلَّ ن

ْ
فاءَُّ ذاَكَّ دوَنَّ=  َصفاء َّ فاَضْتَّ ال ياءَُّ الص  ْصف 

َ ْ
ََّواأل

ْوَّ
َ
ْقَتَّ أ

َ
ط

َ
َبياَنَّ ن

ْ
ََّجما َجل َّ ال

 
َّ ُلََّوَجل=  ل ـَجمال 

ْ
قاءَُّ فيَكَّ ال َّاْرت 

ْتَّ
ْ
ن
َ
َّ أ

ُ
ْفظ

َ
َّ ل  

ـَحق 
ْ
َبليُغَّ ال

ْ
ا ال ْيَنَّ=  َبيان 

َ
ْنَكَّ أ صاُحَّ م 

ْ
ف  

ْ
ُفَصحاءَُّ اإل

ْ
ََّوال

ْيَنَّ
َ
ْنَكَّ أ ُعروُ.َّ م 

ْ
َمراءَُّ ال

ُ ْ
ْيَنَّ=  َواأل

َ
ْنَكَّ أ رامَُّ م  ك 

ْ
َرماءَُّ ال

ُ
ك

ْ
ََّوال

ْيَنَّ
َ
ْنَكَّ أ خاءَُّ م  ياءَُّ الس  ْسخ 

َ ْ
ْيَنَّ=  َواأل

َ
ْنَكَّ أ قاءَُّ م  ياءَُّ الن  ق 

ْ
ن
َ ْ
ََّواأل

دي ُيدانيَكَّ ل  
ْبراءَُّ دوَنَّ=  َعلء َّ ذو َسي 

َ
غ

ْ
ْضراءَُّ ذاَك ال

َ
ـخ

ْ
َّ َوال

ْدَّ
َ
ق

َ
ل
َ
ْفَتَّ ف

 
ل
َ
َبياَنَّ أ

ْ
َّر جا ال

 
فوا=  ل

 
ل
َ
ْيَتَّ ما أ

َ
ْمل

َ
َّ أ

َ
ْيف

َ
شاءَُّ ك

َ
َّت

اْسَتداَرَّ
َ
ماُنَّ ف َّ الز  د 

َ
ا َواْرت ْمن 

َ
ـْمَّ=  أ

َ
ْنَّ ل

ُ
ْبُل، َيك

َ
ذاَكَّ ما ق راءَُّ ب  َّم 

ى ُعلَكَّ
 
َعل

َ
ل َّ َوت

ُ
قاء َّ ك ساَمْتَّ=  اْرت 

َ
َكَّ َوت رىَّ ب 

ُّ
َعلءَُّ الذ

ْ
َّ".َوال

 األطفال شعر

داقة( ثم  تلتها سلسلة أشعار  ة لألطفال )الص   
ى اليوم مجموعة شعري  صدر لشاعرنا حت 

أجزاء( بموافقة وزارة املعارف، ككتب مساعدة للمنهج، وتندرج ضمن  2لألطفال )

ينية   
عر القصص ي وجميع املناسبات الد   

 
شء، وتشتمل على الش

 
عليمي للن اإلطار الت 

َّ
ٰ
وائف، وكذ

 
ة الط

 
ة، وقد جاءت بلغة فصيحة قريبة لكاف ات املدرسي  لك جميع الفعالي 
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اعر امل
 

ب فيها الش غار، تجن   
ها للص  زها أن   

تي لم تدخل قاموس األطفال، وما يمي 
 
فردات ال

عليم من جعل  ا في الت  َعْل ول تفعل( أو ما كان معتاد 
ْ
ف جميعها ابتعدت عن لغة )ا 

ة عبارة عن  عري   
 

لسلة الش اعر بأبيات للس 
 

م الش ر هو الغالب، وقد قد 
 
الخطاب للمذك

َّمدخل، ونقتبس بعض أبياته:

ـُمَّٱ ٰهذا"
ْ
ُلَّل

َ
ْرَحا َيـْحويَّ ْدخ

َ
َّ=  ش تاب  ك  َّٱ ل  ْحُرف 

َ ْ
ْدَّ أل

َ
ا ق ََّصح 

َّ
ْ
ذ َّ إ 

َ
ف

َ
ا خال ْهج 

َ
ْدَّ ن

َ
ا ق

َ
َّ=  ُعر ف طاب  خ  َّٱ ب  َسْين 

ْ
ن ـج 

ْ
اٱ ل

َ
َسف

َ
َّْعت

ل ك 
َ
َّٱ ف َسْين 

ْ
ن ـج 

ْ
ف َّٱ ل

ْ
نا=  ذاُتَّل َّل

َ
ْبناء َّ َول

َ
َّ"َوَبناُتَّ أ

لسلة، نشرها في   
ة مواقع وقد كتب األديب هادي زاهر دراسة مستفيضة حول الس  عد 

ة بكة العنكبوتي 
 

ا قاله " (1)على الش َّ قراءتي خلل منومم   
 على وقفت فقد لسلة،للس 

َّ اإلبداع
 
َّ وقد ا،دوم َّ شاعرنا به زتمي َّ ذيال

 
َّ ذهٰهَّ في فهكث  

َّ وبذل لسلة،الس   ا،كبير َّ اجهد 

َّ في هاليصب َّ ومعرفته خبرته سوكر َّ  
َّ مدى وأظهر لسلة،الس   

 
 شعبنا عادات على لعهاط

َّ
 
". وكتب في ختام منقوص غير هاحق َّ طائفة لكل وأعطى وأديانه، طوائفه ةبكاف

 عقولَّ تحترم كونها عليها، ونصرَُّّ ةدريسي َّالت َّ الكتب من وعالن َّ ذاٰهَّ نريد نحندراسته: "

 ةتعليمي َّ جاءت وكونها أشعار، من فيها ما عبر الخير، إلى بأيديهم وتأخذ األطفال،

َّ تشكيل تم َّ وقد ة،جاد َّ  
 

َّ األجزاء في والكلم عرالش  
َّتشكي ةت َّالس 

 
 َّ امم َّ ا،تام َّ ل

 على ليسه 

َّ
ُّ
َّ القراءة لبالط  للموسيقى ما ومعروف ة،غنائي َّ وقصائد أناشيد هي ثم َّ حيحة،الص 

َّ نفس في أثر من  
 
َّ".فلالط

ة  ة، وهي قص  راث كقص 
ُّ
ة وردت في الت نقتبس بضعة أبيات من قصيدة قصصي 

اعر بتحويرها:
 

علب والحمامة وقام الش
 
َّالث

ا فيها لتعطيه  طعامهَّْ
 
َّ"كل  يوم ثعلب يأتي الحمامْه.. صارخ

ْت عليها
 
َّدون رفض من زغاليَل لديها.. أو سيعلو شجرة حل

                                                           
1 - http://www.hona.co.il/news.aspx?cid=190&aid=4384.َّ
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قلق ما قيل فطاْرَّ
 
غاْر.. سمع الل  

اها ول ُيبقي الص 
 
َّيتغذ

جرة 
 

لوعاقال للورقاء: ل لن يستطيعا.. يصعَد الش
ُّ
َّلو شاء الط

عف يا لقلق يشرْحَّ َّفأجابت: دعه يصرْخ، دعه ينبْح.. حاله للض 

ذاْء" ا وغ  عالي منذ كانوا أغبياْء.. يحسبون الُوْرَق صيد 
 
َّوالث

لسلة بقصيدة مزدوجة حول الحركات نقتبس منها ما يلي:  
اعر مرعي الس 

 
َّوقد ختم الش

ْحُنَّ"
َ
َّ َعلَماُتَّ ن ْعَراب   

ْ
َّ.. اإل

َ
ُرن ْبص 

ُ
ي ات َّ ف   

ل 
ُ
َّ ك َتاب  َّك 

ُتَنا
َ
يف ا َمْنُعَّ َوَوظ 

َ
ط

ْ
خ

َ ْ
ْنَدَّ.. األ َراَءة َّ ع  ْدَّ َما ق 

َ
ا ق

 
ط

ُ
َّخ

ْرَّ
ُ
ظ

ْ
َّ َوان َحْرف 

ْ
ل نا ل 

َ
َتْعر ف ْيَّ.. ل 

َ
ي ل ك ط 

ْ
خ

ُ
نا ت راَءت  ق  َّب 

َّ ْتح 
َ
ْسر َّ َضم َّ ف

َ
ْمَّٱفََّك

َ
،ْعل ديد 

ْ
ش

َ
َّ .. ت ْسكين 

َ
َهْمَّٱفََّت

ْ
َّ"ف

ة  القص 

َّ في أما  
َّ:كمثال له فنقرأ ةالقص َّ فن 

َّ(ج ق ق)"

َّشهيد

َّكام اعام َّ انتظرته
 
 َّ رصاصة نادته حضر وحين الخطوبة، خاتم ليلبسها ل

 الجندي 

َّ".موت عابر تنتظر كانت هاأن َّ فأدركت فمض ى،

 
 
 ثيرةالن

َّشاعرنا كتابة  مارس ،البداية في ذكرنا كما  
 

 ومن ة،والقص َّ ثيرةوالن َّ بنوعيه عرالش

َّ وهي( ةاألبجدي َّ ريَّعَُّ") نثيرة من امقطع َّ نقتبس نثائره  ىحت َّ كتاب في ينشر لم نص 

َّ:اآلن

ني "
ُ
ل
َ
ْسأ

َ
َّ ت

ُ
ة ي  َّ َعْنَّ الُجْند  ة  ي  َّ .ُهو 

َّ َمْعنى َوما ة  ي  َّ في الُهو  َّ َزمان  واَية  ؟ اله  َية  َّ .والهاو 
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ْفَهميَنَّ َهْلَّ
َ
ْوَتَّ ت نا؟ يا الص 

َ
َّ .أ

َّ ك 
َ
ل
َ
َّ أ ة 

َ
َرطان َّ ب  ؟ َوْعي َّ َعْهُدَّ الُعلوج  ْهم 

َ
َّ .َوف

َّ .!!!ل-

ْنَّ-
َ
ذ ْعَّ َوَدعيني نامي إ 

َ
ل
ْ
خ

َ
َدَّ أ

ْ
ل رىَّ الـَمْعنى ج 

َ
في ما أل 

ْ
ْنَّ ُيخ َّ م  َّ.الـَمْوت 

قوُلَّ
َ
ْعُبْرَّ: لي ت

ُ
َزَّ ا َّ .الحاج 

َّ نُّ َتط 
َ
ذار َّ موسيقى ف

ْ
ن َّ .اإل 

صيُحَّ
َ
ا، ُعْدَّ ت ف 

ْ
ل
َ
عودَُّ خ

َ
أ
َ
َّ .ف

ْيءََّ ل
َ

َّ يا َمعي ش 
َ
َدة َّ َسي  ت 

ْ
ز َّ الَوق ة َّ َوالَحواج  ر  س 

َ
َّ  .َواأل

ْيءََّ ل
َ

وىَّ.. ش  َّ َصْوتي س  َّ َوَبْعض  لم 
َ
َّ الك ديم 

َ
هَُّ الق ب 

ْ
ْعَرَّ ُيش  

 
َّ .الش

ْفَهُمَّ ل
َ
تي ت

َ
غ

ُ
ُعَّ ل

َ
ْرف

َ
ميَص، َوت

َ
َّ الق

َهُرَّ
ْ
ْحمي َيظ

َ
ْنَّ ل ْير َّ م 

َ
ا سوء َّ غ ي  َّ.َعَرب 

ْضَحُكَّ
َ
ْلء َّ ت م  ها ب  ت 

َ
نوث

ُ
َّ أ

ُ
ة ي  َّ.الُجْند 

ُبها ماذا  َّ في ُيْعج 
ي  ْبَلَّ ماَتَّ َعَرب 

َ
َّ َيجيُء؟ ق

قوُلَّ
َ
َّ: ت

ُ
ْعُبْرَّ.. ْعُبْرَّا

َ
أ
َ
َّ .ف

َّ نُّ ط 
َ
َّ .الـموسيقى ت

ْصُرُخَّ
َ
ْعَّا َّ: ت ا ْرج  ف 

ْ
ل
َ
ْعَّ.. خ ْرج 

َ
أ
َ
َّ .ف

ُعَّ
َ
ْرف

َ
ميَصَّ ت

َ
رىَّ الق

َ
زامََّ ت هَُّ الح 

ُ
ْقَرأ

َ
ا ت ف  َّ .ناس 

َّ يا ل
َ
َدة  

 َّ الُحضور َّ َسي 
َّ .الـُمر 

ْصُرُخَّ
َ
ْعَّ: ت

َ
ل
ْ
زاَمَك، اخ ْعهَُّ ح 

َ
ل
ْ
خ

َ
َّ .أ

ْعُبْرَّ-
ُ
َز، ا ْعُبْر، الحاج 

َ
أ
َ
َّ ف

َّ َول نُّ ط 
َ
َّ موسيقى ت ْرهاب  َّ .اإل 

ُتَّ َتف 
ْ
ل
َ
ْضَحُكَّ أ

َ
َّ".َوأ
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 الـَمقامة

  الـمقامة، حيث دأب على كتابتها، ومنها الـمقامة 
اعر بفن 

 
ونختم دراستنا عن الش

ى ل  اقدة، ولكون الـمقامة وحدة متكاملة ننقلها تامة، حت  اخرة، والن  ة والس  األدبي 

ه في الوقوف على  َّمراميها ومعانيها:نبخس القارئ حق 

 راياَم ـال قامةَم 

ث اح حد  احي، صد  ماح، الفكر ذو املصباح، سناء ابن الص 
 
اح، والقلم الل  ما: قال الجر 

، فسحة لول الر حب أضيق  
مان في الجب  ، الز   

ة الخب 
 
 العيون، وكثرة العيون، وقل

 وكلَُّّ الحيايا، وانتشار املطايا، وطوايا املرايا، وخداع العيون، وعمى العيون، وفقد

ة قلة والعتزال، العزلة آثرت لقد ،هَّْوعظاي سحلي   حلة والنتقال، والن 
 والرتحال، والر 

غرب، والبعد
ُ
ى، أهل مصاب أصبت بعدما األقرب، البعيد لىإ امل  القلوب ذويَّ من حت 

ى، ت 
 

عة، والوجوه الش حل، خلق قبل من عسل، من بطبقة عة،املشب َّ واأللسن املقن   الن 

ر
 
ك ة الفضل ذي املعبود، الخالق سبحان مطرود، عنها والعطر مفقود، منها السُّ  واملن 

َّ.والجود

اح، وجه في يدي رفعت د   واملباني، األفعال وأنسخ الفصاح، الجمل ألعقل الص 

ذي وأفقه املعاني، خفايا واستوعب
 
اح، مع فمشكلتي يعاني، منه ال د   عرفته مذ الص 

لَّ اهر واملعنى القصر، في موغل كلمه صباح، أو 
 
 يحتاج والباطن املطر، كصوب الظ

فا، إخوان فا، وصاحب رشد وابن الص   
 

اه وقفت وكم الش فا على وإي 
َ

 فصاح .ش

اح د   الغضب، من صدريَّ في ما أنفث فَمه، فورة ذروة كل في تقاطعني َصه، الص 

ب واملعنى املعني خلف وتلهث َّ.وتخ 

 األفراح، مشكاة زيت ونضوب واألتراح، الهموم تعاني نفس ي صاح، يا األمر في ما كلَُّّ

 َّ لكثرة املصباح، ذبالة واحتراق
واح، الغدو  ا والر 

 
 أو فوزَّ دونَّ القراح، افيالص َّ عن بحث

ذي والحال نجاح،
 
اله، اعتلل وتعليل وانثياله، أمثاله ول حاله، يحولَّ ل ال

 
 مث
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خيل،  واصطفاء ال من والقال، القيل وكثرة األصيل، بواجتناالد   وهلل واألغفال، الجهُّ

َّ:قال من در

ر قد َمن   غي  فوسا الز 
 
فيَسا زاحم هارخيص  ..  الن

 
 الن

ها  عَ  أقدامها..  ماء مسيل في كأن 
َ
 ؤوَسار  ال تل

ا وزادني ام، ٰهذه غم   املكثرات الهوام، خلف الهائمات األوهام، وذوات املرايا كثرة األي 

وام، على البتداء كلم الكلم، وجلَُّّ الكلم، على الكلم  مقام بكل امللقيات الد 

َّ تحويَّ ما ومقامْه، اعفات القمامْه، من رؤوسهن  فاهة الن  فاهة الت   وامللمْه، والس 

فوس في املشعلت َّ براكين النُّ َّ جرالض  َّ آمْه،والس  هن 
ُّ
 قلمْه، ثلثا األقلم ثمر من وحظ

غنا
 
اك هللا بل لمه وإي  َّ.الس 

رْه، مرآة بذات والعباقرْه، عبقر منذ املسفرْه، طريقي في اصطدمت ولقد بة مصغ   محد 

رْه، َّ عن مقع   
وقَّ مقصرْه، ونفع خير كل 

 
 ل ووهمها، حمقها من مفتقرْه، والفهم وللذ

 البرواز، داخل ول رأسها في ل غيرها، لإلنسان وجود فل نفسها، غير مرآتها في ترىَّ

ا يحيطها وما ها ظلم حولها ما فكلَُّّ مجاز، ل حق   
 
 جاز، وما يجوزَّ ملا وفقهها كحظ

لميح ارْه، مرآتها اإليجاز، في فالبلغة يكفيك والت   َّ غر 
ر 

 
ارْه، بالش امة وللخير شر   هد 

ارْه، وايا، سطحها في املرايا، تشبه ل عق   رووا ما فيها أعُدَّ ولم والخفايا، وكشفها والز 

وايا وعمى عماها عن َّ:الن 

  ماـل   يتعم   لقد
 

  لها..   أبدت
 
 املجلس   في املرآة

ةغ   من وكم   ر 
 

 األنفس   في الوهم مرايا..  قتلت

  لو املرآة وفي
 

هر سواها..   بصرت  تنبس   لم الد 

ا.. " هللا قاتل ولكن
ا
 " أن

 
رجس   من تخمت

 
 الن

ام  صدع ولح الخدر، علمات فبانت الهذر، من نفسها في ما وسال انفجر، أمانها صم 

ته وما املنتشر، جهلها سموم صدرها نفث من رأسها ا أجن  ر، عليه وأرخت زمان 
ُ
ت  السُّ



 304 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

رر، كفرقعة فطار ستره أعجزها
 

ررَّ عليها وعاد الش  العجب، يثير وما والوزر، بالض 

ها وزعمها واألدب، للحرف انتسب من على وجب، وما بواجب جهلها َّ:الكتب تعاقر أن 

ر من..   مجدبة آذته قد الحرف ضيعة يا حض 
 
 واألدب   واألخالق الت

ا مائه في ولغت إذ أردته  منقلب   شر   فذاقت علم بغير..   سفها

اس، على جهلها وحل أحمال رمت  من دهاها وما فكرها فقر ليل في عقلها لعقل الن 

ة حرفها أرض ويباب اإلفلس،
 
فريق وجهلها والبصر، البصيرة وعمى اإلحساس، وقل  الت 

مل بين رور القدر، أحوال عندها تساوت والحجر، الر  جر، فالسُّ فو كالض   والص 

ظر، صنو والعمى كاملطر، والغيث كالكدر،  خواءها تدريَّ ول مستمر، ظلم في فهي الن 

َّ:والخورَّ

ة ري   ..   مأدبة اآلداب ما الفكر َعي 
 
 أل
 
 للبشر فاآلداب رأسك ن  ت

د   قد  
 
 ؟بالحجر الحال فكيف العقول  جبس..  وأعجزنا صخر من عقلك ق

 واندثري  اليوم بعد الهيم وخالطي..  قداستها يدري  ملن الحروف دعي
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 الش
 
 ول اعر مروان مخ

 عتيق عمر 

سطيني  مواليد 
َ
ل لبقيعة في الجليل لمن قرية صغيرة تابعة  2474تموز  6شاعر ف 

سطيني  وأم  لبناني َّاألعلى. 
َ
ل ة، وترعرع في عائلة مكافحة؛ إذ عمل مع والده ُولد ألب ف 

َّ
ُّ

ا لصحيفة الحزب الش ع 
حاد" يوعيموز   

 
َّ "الت ابعة من عمره. صدر وهو ل يزال في الس 

َّ  
 

ة؛ وهي "رسالة من آخر رجل" )نشر ة واملسرحي َّثري َّة والن َّعري َّله عدد من املجموعات الش

ا، 6116ذاتي، 
 
ة ( ومجموعات شعري 6114َّ( ومسرحية "مش سفينة نوح" )مسرح عك

َّمنها: "صي َّ
 
تي صدرت في ثلث اد الن

 
رجس" )لم تنشر( و"أرض الپاسيفلورا الحزينة"، ال

َّ -طبعات: عن دار الجمل )بغداد   
ش يء )حيفا( ودار العين  بيروت( ومكتبة كل 

تي صدرت في طبعتين عن ( و"أبيات نسَيتها القصائُد معي6122)القاهرة، 
 
"، ال

َّ -منشورات الجمل )بغداد 
 
َّ(.6126شر )حيفا، بيروت( ودار راية للن

ر دوري َّعمل في الكتابة املسرحي َّ َّ ات أدبية،ة، وحر 
 
ا في الل َّوعمل عضو 

 
ة جنة العليا لسل

َّ
 
َّقافة، ومسؤوَّالث

 
َّ ل

 
 َّ -عن تعيين املحاضرين الل

ين لتدريس األدب في الوسط منهجي 

. كما حاضر في الكتابة اإلبداعي َّال ل يحمل ُعنوان عربي  ة ضمن مشروع تثقيفي  متنق 

ا في األدب في املدارس العربية،  ا، محاضر  انون صغار"؛ و يعمل، حالي  انون كبار وفن  "فن 

َّ أنطولوجيا  -ة، منها: "حمراء" ة وشعري َّات أدبي َّة أنطولوجي َّكما ساهم في تحرير عد 

َّ  
 

َّللش َّ عر الطبقي  ا وميكا في كاليفونيا(، ستي  الت َّ)عن مؤس 
 
ه شرق َّ.6117وج 

َّ َّحصل على عد 
 

" عام ة جوائز، منها: جائزة "الكاتب الش ؛ و حصل، عام 2447اب 

َّ، على منحة تفر6115َُّّ
 
َّرجمة األدبي َّغ للت  

 
عر. و حصل الفيلم ة من رابطة هليكون للش

َّ ، على الجائزة6112الوثائقي  "عروس الجليل"، عام 
 
هرجان األفلم الوثائقي َّالث ة انية مل 

َّوضمن احتفالي َّ ،العالمي  في حيفا
 
، حاز 6114ة قافة العربي َّة القدس عاصمة للث
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َّ  
 

َّديوانه الش  
 

عر؛ كأحد أفضل املجموعات عري  "أرض الپاسيفلورا الحزينة" جائزة الش

َّ  
 

َّعري َّالش
ُّ

 َّة للش
سطيني 

َ
ل َّعراء الف 

 
َّلعالم.باب في جميع أنحاء اين الش

رجمت مختارات من أشعاره إلى اإلنچليزي َّ
ُ
َّت

ُّ
ة، ة، الفرنسي َّة، األملاني َّة، اإليطالي َّركي َّة، الت

َّيرلندي َّة، اإلَّالعبري َّ  
َّة، والهندي َّربي َّة، الص   

 
ل بعض أعماله الش عرية إلى أعمال ة. وتحو 

َّة وقد تحو َّة ووثائقي َّغنائي َّ
 
ه الث

ٰ
 َّلت قصيدته "إل

ي  تجديدي شمل  ورة" إلى عمل فن 

َّاملوسيقى والر َّ  
 

َّاب والش  
ن 
ُ
َّعر واملسرح؛ وغ  

 
فت في أعمال ي العديد من قصائده وُوظ

 َّمسرحي َّ
 َّي َّة وفن 

َّة متنو 
 
َّ ز جلَُّّعة. ٰهذا ويترك  

 
ة عري َّنشاطه في إحياء األمسيات الش

َّ  
 

 َّة املوسيقي َّعري َّوالش
 
َّة.)رسالة ة والعاملي َّي َّة على العديد من املسارح املحل

 
اعر من الش

 (31/5/6129بتاريخ 

  ة )القص   ةسردي   مشاهد
 

 (ةعري  الش

 َّ
 
َّى تقني َّتتجل َّات الس  عدُّ

ُ
َّ ٰهذه رد في غير قصيدة، ول ت

 
َّالظ  َّاهرة تقليد 

ا في املعمار ي َّا فن 

َّ  
َّالفن 

 
َّكلي للقصيدة أو اجترار َّي والش  

َّي على الر َّا ملوروث فن  َّالقص َّ غم من أن   
 

ة عري َّة الش

َّسمة   
 

َّبارزة في الش َّ عر العربي. وأكاد أجزم أن   
ا ا حر َّي للقصيدة ليس اختيار َّالبناء الفن 

َّ
 

َّيعمد إليه الش َّ اعر دون غيره من الختيارات املتاحة، بل إن  ة فقات الوجداني َّالد 

تية هي للي َّواألبعاد الد َّ
 
َّ ال  

َّتحد 
 

َّد الش َّالن َّ كل البنائي واإليقاعي للقصيدة؛ ألن  ج نسي ص 

َّ
 

َّمتكامل من العاطفة واملعنى واإليقاع والش
 
َّكل الت

 
 ةى عناصر سردي َّركيبي. وتتجل

َّة(عد َّ)قصصي َّ َّة في قصيدة )في قطار تل أبيب( وهي الوصف الس 
 

ات خصي َّردي والش

َّ  
 َّمني، فالقصيدة قص َّواملكان والحدث، والحوار الض 

 
ل ة تكاد عناصرها تتكامل لتشك

َّ ا للخليطا تراجيدي َّوصف َّ  
يموغرافي للمجتمع اليهودي في فلسطين، والقطار في الد 

َّالقصيدة ليس مكان َّ َّد َّا محد  طحي للقصيدة بل هو مساحة ا كما ُيفهم من البناء الس 

َّجغرافي َّ
 
َّها، والرَُّّة واسعة تشمل فلسطين كل

 
ا ات( ليسوا أفراد َّخصي َّكاب في القطار )الش

عوا في أرض ليس فلسطين، وتجم َّ إلىمسافرين في قطار بل هم "جماعات" هاجروا 
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َّ
 

 كذبة كبرى اسمها )أرض امليعاد(. إن اجتماع خليط من اليهود قادمين لهم فيها إل

 َّ ،من روسيا وأثيوبيا واملغرب
 
ا من ل نوع َّوأماكن أخرى في القطار )أو في فلسطين( يشك

َّ  
تية ياسي َّ"الفانتازيا" الس 

 
وف" في الحياة ا، وتتجاوز "املألر َّتفوق العقل تصوَُّّ ال

َّة، وما دامت نوع َّاإلنساني َّ  
َّياسي َّا من الفانتازيا الس  مني وجودها على املسرح الز َّ ة فإن 

َّد َّسيكون محد َّ غم من "الحقيقة" أقوى من الفانتازيا في منطق الوجود. وعلى الر َّ ا؛ ألن 

َّالقصيدة )القص َّ مساحةقصر 
 

َّة( إل
 
نها استطاعت امتصاص قصص أخرى تجري  أ

 َّحداثها داخل القصيدة، فاملقطع األو َّأ
ه على خطورة ظاهرة زواج ل منها ينب 

َّوسي َّة الرَُّّالفلسطيني من اليهودي َّ
 

ذية للطفل رقي َّة الجميلة من خلل امللمح الش
 
 ال

َّة في قوله: وسي َّتحمله الرَُّّ

دلُّ إلى َمنبع الن  َّ)في القطار إلى تل أبيب/ رأيُتها../ روسي َّ
َ
، ت

 
كان بحوزتها عناع/ ة

.) ها/ وطفل  كما يبدو/ شرقي 
ُّ
َّ (1)موسكو كل

 
حتي اعر في البناء الت َّويخفي الش

َّ
 
َّاني قص َّللمقطع الث

ُّ
ة، وُيطلق العنان هجير وتدمير القرى العربي َّزوح والت َّة الن

َّ 
/  اريخ في قوله:ي، ويستنهض ذاكرة الت َّلخيال املتلق  ها أثيوبي  )في املقصورة ذات 

َق ف / إلى َحد  ُهم/ فراح ينظر من النافذة 
 
َق.. إلى أن مل ي وجوه املسافرين،/ َحد 

عنيْه.(
َ
َّ (2)ُحطام  قرية  ل ت

َّ 
 
ذيننموذج لليهود املهاجرين أل نفسه بل هو واألثيوبي في املقطع ل يمث

 
 استوطنوا ال

َّوأطل اأرض َّ
 
َّ.اشيئ َّ عنها يعرفوا أن يريدونَّ ل أو يعرفونَّ ل ل
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 َّ  
َّ لويسج 

 
ة مأساة "فاطمة قص َّ (1)(.ترشيحا/ الجليل)عروس  قصيدة في اعرالش

تياري " الهو َّ
 
َّ ال

 
َّأشار لها الش

 
اعر بعض املشاهد من تلك اعر قبل القصيدة. ويختار الش

َّ 
َّ ا في قوله:م َّـاملشاهد أل املأساة، فيبدأ القصيدة بأشد 

َّ  
غن 

ُ
َّه.( الخصر املشو َّوح في الها:/ حلوة الرَُّّي على مو َّ)عروس الجليل ت

َّ ٰهذاوفي 
 
واج قبل أ للز َّاكرة حينما كانت "فاطمة" فتاة جميلة تتهي َّالستهلل ارتداد للذ

قصف طائرات الحتلل ملنزل عائلتها واستشهاد أحد عشر من عائلتها، وقد أصيبت 

َّ
 

لكلل طيلة حياتها، بالش
ٰ
َّ ذ

 
ذيلل الش

 
َّ ال

 
ره الش  َّصي 

َّي َّاعر تحد   دين في قوله:ا للعائا وعهد 

َّ 
 ا/يض يء طريق الخرافة/ للعائدين..ها املتحرك/نجم َّ)عروس الجليل رقصْت/في كرسي 

َّ
 

َّ إلىاعر من أقاص ي العدم(. ويشير الش
 
ذيار اليهودي ي َّموقف الط

 
قصف منزل عائلة  ال

لكاري، ورغبة فاطمة الهو َّ
ٰ
َّ ذ

 
َّار في العتذار لفاطمة عم َّي َّالط

 
َّا حدث!. والل

 
ن فت أ

َّ
 

تيواملذابح  ،2491اعر ربط بين جرائم الحتلل عام الش
 
ون تعرض لها الفلسطينيَُّّ ال

َّفي مخي َّ  
َّ :قولهعتر في الز َّ م تل 

 َّ" عترالز َّ "تلَُّّ /منطقنا الجليل)عروس 
 
َّ/...(،فنشكره رنايذك

َّ على أكيدللت َّ  َّ أن  َّ وإن واحدة ةحي َّالض  َّ.املجرمونَّ دتعد 

 َّ  
َّوفي ديوان )أرض الباسيفلورا الحزينة( يخص 

 
اعر ثلث قصائد متتابعة ص الش

(2411 َّ ة ة املأساوي َّ( لتصوير القص 6114َّل/ موت بول بول تترم َّ 2443ج/ بول تتزو 

تيلقريبته "بول" 
 
َّ ال

 
َّ)لبناني َّ اعر قبل القصائد بقوله:يصفها الش جت صغيرة ة، تزو 

ماتت بعد خمس سنوات من زواج خفيف(. وفي القصائد  لت.. ثم َّا، أنجبت.. فترم َّجد َّ

َّ
 
َّالث َّ لث حزن جليل ثلثيُّ

 
اعر "بول "، األبعاد واألطراف، ففي القصيدة األولى يرثي الش

َّ
 
َّوفي الث

 
 َّانية ترثي بول زوجها، وفي الث

 َّ ه!.الثة رثاء البن ألم 
ائرة ل الرثاء من الد َّويتحو 

َّالعائلي َّ
 
َّ إلىة اتي َّة الذ َّرثاء إنساني وحزن وجودي مقد  َّ س، إذ إن 

 
اعر ل يقتصر حزن الش
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َّعلى موت "بول َّة، يأتي بغتة بل استئذان، وَّاملوت نهاية حتمي َّ " على اعتبار أن  كن 
ٰ
 ل

 َّعبير عن رفضه لظاهرة الز َّحزنه يتجاوز املوت للت َّ
 
َّر واج املبك

 
ينجم عنه في  يذال

َّ ة،الغالب مأساة اجتماعي َّ
 
َّالر َّ ٰهذاى وقد تجل  َّفض في عتاب املؤس 

تية يني َّسة الد 
 
 ال

َّ  
َّتقبل عقد قرآن صغار الس   

َّن  َّ إلىعوة ، والد 
 

تية رقي َّنبذ العادات الش
 
َّ ال  

ع على تشج 

 َّالز َّ
 
َّ ر، كما في قوله:واج املبك

/ وعمرك القصير ل يطاُل شب َّ
 
رت  زوجة اَك الُبلوغ؟/ ألم )أتذكرين كيف ص 

ا مقاس إصبعين؟(.َيلْن  / إذ أعطاك  خاتم  ُننا املشغول في اإلكليل  َّ (1)كاه 

 َّ
 

َّثرية )عربي في مطار بن غريون( اقتض ى نسيج الن َّاعر قصيدته الن َّوحينا كتب الش  
 ص 

أن يكون الحوار عصب القصيدة لتصوير معاناة املواطن الفلسطيني حينما يسافر 

لكا بمرور َّ
ٰ
َّ ذ

 
َّر الن َّاعاملطار، لذا استهل الش َّ بقوله: ص 

 /، ريَق إلي 
 
ة  األمن  الط

)أنا عربي!/ صحت في باب املطار/ فاختصرُت لجندي 

كن/، سريع َّ
ٰ
ي ل أريد ذهبُت إليها وقلُت: استجوبيني، ول

 
، ألن ا لو سمحت 

ائرة
 
َر/ عن موعد الط

 
أخ َّ(2).(الت 

 َّ  
ة القصيدة مفارقة مؤملة بين تاريخ حافل باألمجاد والعز َّ ٰهذهد الحوار في ويجس 

لك الت َّ ،والكرامة
ٰ
َّوواقع سياس ي قائم على أنقاض ذ

 
اعر في حواره مع اريخ. فالش

اسخة اريخ أصالة الفلسطيني ويكشف لها عن جذوره الر َّمن جيوب الت َّ دة يستلَُّّاملجن َّ

خذ ات الجولن حينما ات َّفيستدعي حضارة الغساسنة في مرتفع ،في أرض مغتصبة

َّ الغساسنة منطقة )الجابية(
 

ام كما في عاصمة لهم بعد عاصمتهم في بصرى الش

َّ –تي )من غساسنة  الَجولن أصُل فروسي َّ قوله: الي من طر الت َّقلُت(. ويأتي الس 

َّ َّة املفارقة حينما يقول الشاعر: القصيدة ليضاعف من حد 

                                                           

ول، - 1  .7513الحزينة.ص الباسيفلورامروان: أرض  مخُّ

ول،- 2 َّ.211ص 6123 بغداد، بيروت، الجمل، منشورات، 2ط. معي القصائد نسيتها أبيات: مروان مخُّ



 310 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

َّ
 
س  من أريحا؛/ تلك ال َّ)جاُر موم 

 
ْت إلى يوشع بالط

َ
ف َّتي وش  

ة ريق  إلى الض 

َّالغربي َّ
 
َّة/ يوم احتل

 
فحة  األولىها الت َّها فاحتل / في الص  َّ (1).(اريُخ من بعده 

تيانية أو الخائنة ة رحاب الز َّاستدعاء لشخصي َّ ٰهذا وفي
 
أسهمت في سقوط مدينة  ال

تاريخ مفعم  إلىأريحا بأيدي اليهود كما تذكر بعض املصادر... فالفلسطيني ينتمي 

تيدة باألصالة والعراقة.. واملجن َّ
 
كيان قائم على  إلىجاءت من شتات العالم تنتمي  ال

َّ
 

َّاعر الت َّالغدر والخيانة والغتصاب. ويتابع الش ا حضر َّاريخي في القصيدة مستالت َّ ناص 

َّ
 

َّاريخي َّات الت َّخصي َّالش اريخ ويصهرهما في املواقف واألحداث من ذاكرة الت َّ ة ويمتصُّ

َّ
 

ة املوغلة في اريخي َّاعر على الجمع بين األماكن الت َّسياق سياس ي معاصر. ويحرص الش

تياريخ واألماكن الت َّ
 
 َّ ال

 
اريخ أكيد على وحدة الت َّل الجغرافيا املعاصرة بهدف الت َّتشك

َّاريخ وطمس معامله.غم من حرص اآلخر على تزوير الت َّعلى الر َّ ،وديمومته

 اللي الفضاء الد  

َّ إلى (2)يحيلنا عنوان قصيدة )عا. البلد، مات البلد( 
 

اعر يوسف عنوان قصيدة الش

تيالخطيب )عا. الولد، مات الولد( 
 
َّ ال َّنظمها تخليد 

 
َّا للش  

 
ة"، ر َّد الدَُّّفل "محم َّهيد الط

ا تشتركان في الفضاء مهإل أن َّ ،غم من الختلف في املضمون بين القصيدتينالر َّوعلى 

َّ  
َّياس ي؛ فقصيدة يوسف الخطيب رثائي َّالس   

َّة تمج 
 

هيد وتكشف عن جرائم د الش

 َّول خطاب سياس ي ساخر ُيضمر الت َّمخَُّّ وقصيدةالحتلل، 
اريخي في نا الت َّأكيد على حق 

َّ ةفلسطين، وينفي مزاعم توراتي َّ سم 
ُ
ى "شعب هللا املختار، وأسطورة أرض امليعاد" ت

َّ
 

َّول: اعر مخَُّّويتجاوز الخطاُب الفتراَء في وعد بلفور، ففي قول الش

َّ 
جزر املاعز/ أسيادها من نسل   إلىة/ من زيمبابوي د دولة يهودي َّ)أؤي 

/ تع  
تبت/ على ورق الخريف.( على األعراق بألف  حج َّ لىاسماوي 

ُ
َّة  ك
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َّالت َّ إلىد "دولة اليهود" في فلسطين، وإحالة رفض  لوجوَّ  
ياس ي الحديث حينما اريخ الس 

َّاعرض وزير املستعمرات البريطانية على هرتسل إقامة دولة لليهود في أوغند  !، وكأن 

َّ 
مكان خارج فلسطين! كما  القصيدة خطاب سياس ي يقول: فلتقم دولة لليهود في أي 

َّ ذين سخرية من الفكر الحاخامي اليهودي يتضم َّل من القصيدة املقطع األو َّ أن 
 
 ال

َّ ق بعرقه وثقافته على العرق العربي، ويصف املقطع تلك اليهودي يتفو َّ يزعم أن 

تبت على أوراق خريف. وقد يتوه َّ
ُ
َّاملزاعم بحجج ك الية في املقاطع الت َّ م القارئ أن 

َّ
 
َّات وإعلء لشأن "اآلخر"، وَّالقصيدة جلد للذ كن 

ٰ
البنية العميقة  إلى الوصولَّ ل

َّ َّ للقصيدة يكشف أن  َّالد  َّ خرية في قول الشاعر:للة املرادة هي السُّ

َّ  
انتيل/ لهم مشقي يمش ي الهوينا/ في قطعة الد َّ)دمهم أبيض/ كالحرير الد 

َّ ذية اإلنسان مشاعر/ تفقأ عين القلب/ من شد 
 
/ما في   ال فيها/ وليس في 

َّكاثر...( ملكي... أعرفه تمام املعرفة/ أنا عبث في خليا الت َّ

َّ
 
 َّوإذا لم يتمك

 
فيمكنه فهم دللة  ،قي من الكشف عن البنية العميقة للقصيدةن املتل

َّ َّالسُّ
 

ذياعر خرية من سماع القصيدة بصوت الش
 
ُيبدع في توظيف لغة الجسد في  ال

َّالن َّ ٰهذاالقصيدة على  اإللقاء. وتستمرَُّّ تية خرية املر َّحو من السُّ
 
َّ ال

 
َّتبدو في الظ ا اهر جلد 

َّ
 
كن َّات، للذ

ٰ
تنتهي القصيدة بإعلء شأن األنا واملصالحة  تعبير ملا يراه اآلخر فينا... ثم َّ هال

َّ
 
 َّ)للز َّ ات على خلف ما بدأت به، كما في قوله:مع الذ

 –ي  يكبر رغم وجه الوعر عتر البر 

 َّكر َّش
 ا(.شكر َّ –مرج ابن عامر  إلىمن نفس ي  ا/ للكرمل املمتد 

 َّ 
 
ه الثورةوتشك

ٰ
عين على دللة مشهدين متداخلين متناقضين موز َّ (1)ل قصيدة )إل

الحضور ودللة الغياب؛ حضور واقع مرفوض، وغياب ماض منشود. ويرصد 

 َّ العصرَّاملشهدان معالم 
 َّالت 

ذيكنولوجي قني أو الت 
 
َّهته شو َّ ال  

غم ياسة، فعلى الر َّالس 

َّأن َّ
 

 َّ إلىنا نفتقر  أن َّنا نعيش في عصر تقني رقمي إل
 إلىمات الوجود اإلنساني، نفتقر مقو 

                                                           

َّ"  قصيدة( 1
ٰ
ورة هإل

 
شر قيد مخطوط من"  الث

 
  .الن
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َّ 
َّة والكرامة واملحب َّي َّالحر 

 
 َّ سامح العقائدي...ة والت

د قني كاهلنا وهد َّفقد أثقل العصر الت 

َّا فطرة اإلنسان وأشاكة، وسلب من َّحياتنا بأسلحته الفت َّ
 
ة ة واملذهبي َّائفي َّاع فينا الط

َّ َّ وكراهية العرق...فل غرابة أن   
ئيسة في القصيدة هي مناجاة ة الر َّيميائي َّالعلمة الس 

َّ
 

 َّالش
 
ه كي يخل

ٰ
ة الحياة فطرة اإلنسان وبدائي َّ إلىويعيده  ،الواقع ٰهذاصه من اعر لإلل

تي
 
َّ ال  

َّياسي َّتخلو من الحدود الس   
َّرَّة املصطنعة ومن الص 

 
ومن  ،ةة واملذهبي َّائفي َّاعات الط

َّ َّة، وتتسامى عن تزوير الن َّسة على مصالح اقتصادي َّوالحروب املؤس   
 َّ ص 

ذييني الد 
 
 ال

َّ  
َّأصبح صهوة يمتطيها أدعياء الد 

 
ى وهج املناجاة في رغبة ين لقتل األبرياء، ويتجل

ة بعد انتشار ثقافة وبخاص َّ ،ة بين هللا واإلنسانصادقة لعودة العلقة الفطري َّ

ذين"أوصياء هللا على األرض" 
 
يرسمون خريطة الحلل والحرام وفق مصالحهم  ال

َّ
 

َّ ته..ماض يضمن لإلنسان إنساني َّ إلىى العودة اعر يتمن َّونزواتهم. والش  
ل حياة ويفض 

َّ ة موبوءة بشرور أشد َّة تقني َّالغاب على حياة عصري َّ
 
 ا عرفناه عن حياة الغابةا مم َّفتك

َّوقوانينها. 

َّ َّ استهلل القصيدة بقوله: إن 
 

ا( ينسجم مع رؤية الش اعر للعصر )لم أُعْد أريُد سلم 

َّ 
ذيقني الت 

 
َّشو َّ ال  

َّهته الس  ا لم املنشود بل يرفض سلم َّياسة؛ فهو ل يرفض الس 

َّا... يرفض سلم َّمزعوم َّ اريخ ا على تزوير الت َّا قائم َّالغاصب.. سلم َّ ا يفرضه القويُّ

ولة األخرى ا يضمن الحياة لدولة ويحرص على إجهاض الد َّيرفض سلم َّ والجغرافيا..

َّ ٰهذاول ،في مهدها
 
َّا يعيش في دولتين(.)ول وطن َّ اني بقوله:جاء رفضه الث

َّ 
َّ رَّويصو 

 
ة الكون وبراءة حيث عذري َّ ،فطرته إلىاعر رغبة اإلنسان في العودة الش

َّ
 
َّر نفوسنا وتصفو قلوبنا؛ ألَّوتتطه َّ تنابيعة كي تعود إلينا إنساني َّالط َّ ن 

 
ما اإلنسان كل

َّ
 
َّابتعد عن الط

 
  ى في قوله:بيعة زادت معاناته، كما يتجل

 
ا؛/ ناقة

 
ا ملذ )َهْب لي بلد 

ي  ن  َتْي تمر  تكفيان   َّ –وحب 
ا/ عن الت  هي! كي أعيَش ل ألحيا(.  –كنولوجيا بعيد 

ٰ
يا إل

َّ
 

َّوالل َّ إلى الوراء أو إلىالعودة  فت أن  َّحراوي َّالحياة الص 
 
تية الخشنة ة الجاف

 
تقتصر  ال
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َّ ،على الكفاف
 

 َّ إلىاعر أنها عودة يراها الش
ته كما ته وكرامته وآدمي َّي َّمجد اإلنسان وحر 

  كي/ أصعَد نحَو مجدي من جديد.(  في قوله:
ر 
ُ
ي على َعليائي في الحضيض  امل ن  ع 

َ
)أ

َّ
 

َّاعر سؤاوُيضمر قول الش
 
مثقلة باملعاناة أم حياة  ةعصري َّهما أفضل حياة أيَُّّ ا:وجودي َّ ل

َّة مفعمة بالبراءة والفطرة؟ وتبقى اإلجابة سجابدائي َّ
 
َّبين الن َّ ل  

 َّ ص 
ي. ويشير واملتلق 

َّ
 

َّ إلىاعر الش
 

 َّنوازع الش
ذيالكامنة في اإلنسان  ر 

 
كما  ،محنة ونقمة إلىل نعمة هللا حو َّ ال

 الز َّفي مناجاته في قوله: )واحر ق  ا
َ

ف وق 
ُ
روَل، كي ت

ْ
ت  نْحوي، لپ 

َ
هي..( إحف

ٰ
َّل

َّأوَّ َّ رى أن 
 
 ،ر في ٰهذه القصيدة بقصيدة الغاب لجبران خليل جبرانشاعرنا قد تأث

تيوبخاصة في تفضيل حياة الغاب على حياة املدينة 
 
 َّ ال

ة وتخلو لها قيود اآللة واملاد َّتكب 

َّ شاعرنا:ة والبراءة... يقول وح اإلنساني َّمن الرَُّّ

/ ل ديَن  ْين 
َ

ا إْن جاَع ل وحش
 

)ففي الغاب  ما ليَس فينا؛/ يأكُل الوحُش وحش

َّ
 
لم  كما ترى، أْم ترى الل ه  فيهم ويحَيوَن في س  / َيقتُل من أجل  مذهب 

َ
يث

َّ
 
هي!؟( ويحيلنا الط

ٰ
ا، يا إل   ظبي 

)ليس في الغابات  جبران في قوله: إلى ٰهذاائفي 

/ ل ول الكفر  إن  دين  /الصحيْحَّ ٰهذاى/ لم يقْل ذا البلبل غن َّإالقبيْح/ فدين 

  ويروْح(الن َّ
تي/ مثل ظل 

ْ
َّ.اس يأ

  قصيدة
 
 وقيعةالت

 َّ
 

تيوقيعة" ول ظاهرة "قصيدة الت َّاعر مخَُّّتبرز في نصوص الش
 
 َّ ال

ا ل يتجاوز ز َّتشغل حي 

من حيث عدد سطورها القليلة، وقد  ،بضعة سطور، وهي تشبه لفتات أحمد مطر

َّ
 
َّ ٰهذهت تجل

 
 َّالظ

َّ اهرة في شعر عز   
وقيعات في شعر ا. وقصائد الت َّر َّين املناصرة مؤخ َّالد 

ة قد تعجز ة ونفسي َّا دللي َّة تختزل أبعاد َّة وإشراقات وجداني َّول ومضات فكري َّمخَُّّ

َّ
 
 َّالقصيدة الط

َّا قيادر َّويلة عن اإلفصاح عنها، نحو قوله مصو   
َّ ياس ي:ة املشهد الس 
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َّ  
 َّياس ي سي َّ)الوضع الس 

رون طاعنون في الكذب/ وفي ارة/ يقودها متهو 

َّ  
َّالس   

َّ.(1)(ن 

َّ
 

َّالت َّ إلىاعر ويعمد الش  
َّ ناص  َّ في توقيعاته، فيمتصُّ صوص للة من النَُّّرحيق الد 

 َّاملقد َّ
 
َّسة ويشك

 
َّجا ينسا خاص َّا دللي َّل منه مذاق  

ياس ي، م مع محيطه الجتماعي والس 

َّ نحو املقاربة بين قول الشاعر:

)من كان منكم بل خطيئة/ فليرفع إصبعه؛ ألكسرها/ وألفهم/ غياب 

َّ (2)املسيح(.

َّ ،عليه السلم ،حيوقول املس  
َّ عاء على امرأة بالزنا:في سياق الد 

وا ا استمرَُّّم َّـا يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على األرض ولوأم َّ)

َّانتصب وقال لهم: من كان منكم بل خطية فليرمها أو َّيسألونه، 
 
َّ (3)بحجر.( ل

َّبدليل ما ورد في اإلنجيل  ،ة اإلنجيل لم يكونوا صادقينفي قص َّ فاألدعياء

 َّا هم فلم َّ)وأم َّ
 
َّا سمعوا وكانت ضمائرهم تبك َّتهم، خرجوا واحد  ا، ا فواحد 

َّ
ُّ

َّاآلخرين...(، إلىيوخ مبتدئين من الش

لكوك 
ٰ
َّ ذ

 
 َّاعر يت َّ"األدعياء" في قصيدة الش

هام واإلدانة. همون غيرهم وهم األولى بالت 

 َّ ٰهذهوتكشف 
 
قون املقاربة عن مشهد اجتماعي ثقافي يتكاثر فيه األدعياء واملتسل

َّ 
َّرون وفلسفة الكلم. وفي سياق الت َّواملتطه   

َّ ناص   
َّالد 

 
اعر ما قيل في يني يستحضر الش

َّلىاتفسير قوله تع
َ
 :)ف

َ
ل

َ
ك

َ
ْنَهاأ َبَدْتَّ م 

َ
ُهَما ف

َ
ا َسْوآُتُهَما ل

َ
ق ف 

َ
َّ َوط ان 

َ
ف ص 

ْ
َما َيخ ْيه 

َ
ْنَّ َعل َّ م   َوَرق 

َّ ة 
َجن 

ْ
َّ من اءوحو َّ آدم أكل ةقص َّ في توت أوراق هبأن َّ( 262()طهال

 
 في مةاملحر َّ جرةالش

َّ :قوله
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َّ غصن على/ توت ورقة آخر فلسطين/ العربي بيعالر َّ)بعد 
 
َّ (1).(ورةالث

َّ
 

َّفالش
 
ة في ة وغاياتها اإلنساني َّورة عن أهدافها الوطني َّاعر يقارن بين انحراف بوصلة الث

 َّة، وصح َّغير مكان في األقطار العربي َّ
 
َّة ات

 
ورة نحو أهدافها في فلسطين، جاه بوصلة الث

َّ
 
تية يناظر الخطيئة ورات العربي َّفما حدث في أعقاب بعض الث

 
اء وقع فيها آدم وحو َّ ال

َّ
 
َّاذالل

 
َّجرة املحرم َّن أكل من الش بقاء فلسطين آخر ورقة توت على غصن  ة، كما أن 

َّ
 
َّالث  

َّورة يجس 
 
َّوري َّد ديمومة " املناعة الث

 
تحوير األمثال  إلىاعر ة" في فلسطين. ويلجأ الش

 َّالعربي َّ
ا، نحو تحوير املثل القائل )من شب  على ش يء شاب ا دللي َّلها انزياح َّة، ويحم 

َّكثير َّ ها املحتلَُّّ)ل تفرح أي َّ وله:عليه( في ق َّ ا/ فمن شب  َّ على ش يء/ شب 
 

 (2)يُء عليه.(الش 

َّفقد تحو َّ َّلت الد   
َّ إلىياق املألوف للة من الس   

َّالس   
َّياق الض   

ي؛ فاملألوف في دللة املثل د 

َّ َّ أن 
 
َّربوي َّمنظومة القيم الت  

ىغر تلزم صاحبها ة في الص  هاية( املشيب أو املوت )الن َّ حت 

َّعوَُّّبسبب الت َّ
 
َّد وطول امللزمة انطلق تياإلنسان )ابن العادة(  ا من أن 

 
ينشأ عليها،  ال

َّأم َّ  
َّا الس  َّياق الد   

 َّللي الض 
ذيي د 

 
َّ ال

 
ه اعر فهو خطاب سياس ي فكري موج َّأراده الش

َّ َّطبيع والت َّمحاولت )الت َّ للحتلل بأن 
 
تيقافي غريب( الث

 
َّ ال سة تحرص عليها مؤس 

َّ 
غي 

ُ
َّالحتلل لن ت

 
َّ ة،والفكري َّة وابت الوطني َّر الث ذيالفلسطيني  وأن 

 
ض لتلك يتعر َّ ال

طبيع(، وستكون نهاية املحاولت لن )يشيب( عليها، ولن يقبلها مهما طال زمن )الت َّ

َّ.غريب مقاومة وصفعة في وجه املحتل َّطبيع والت َّالت َّ

َّا لذع َّوقيعات نقد َّن معظم الت َّويتضم َّ   
)منذ أكثر من  ياس ي نحو قوله:ا للمشهد الس 

َّ 
َّ (3)نا سمكة تبكي/ في املاء.(ا/ ونحن نستنجُد العالم،/ كأن َّين عام َّست   ول يخفى أن 

َّ  
 َّالس 

َّين عام َّت 
 

َّا )في زمن كتابة القصيدة( تعني ُعمر نكبة فلسطين. والل َّ فت أن 
 

اعر الش

                                                           

 . 17ص. معي القصائد نسيتها أبيات: مروان ول،مخَُّّ- 1

 . 12ص. معي القصائد نسيتها أبيات: مروان ول،مخَُّّ- 2

 .16ص. نفسه املرجع( 3
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َّشب َّ تيمكة ه مأساة الفلسطيني في وطنه بالس 
 
َّتبكي في املاء على الر َّ ال وجود  غم من أن 

َّ َّمكة في املاء هو أمر فطري غريزي!، وَّالس  كن 
ٰ
َّ ل

 
 َّالش

ر معاناة اعر أراد أن يصو 

تيالفلسطيني في أرضه 
 
ا كحال ا غريزي َّا فطري َّينبغي أن يكون وجوده فيها أمر َّ ال

َّ َّالس  ة دللة مأساوي َّ إلىة ة الغريزي َّل الصورة من دللتها الفطري َّتحوَُّّ مكة في املاء. إن 

ته في وطنه. ض له الفلسطيني من تهويد وتغريب وتهميش وطمس لهوي َّيكشف ما يتعر َّ

َّ
 

َّويستثمر الش
 
َّاعر الظ

 
رع في فلسطين، ة لتجسيد املفارقة املذهلة بين الز َّبيعي َّواهر الط

ا رُع في البلد األخرى/ أم َّ)من تلقاء نفسه، ينبُت الز َّ رع في مكان آخر في قوله:والز َّ

َّعندنا فهو ينبُت من تلقاء نفسه أيض َّ
ُّ

  (1)هداء.(ا/ ومن سماد الش

َّجربة اإلبداعي َّول تزال الت َّ 
 

ة قادرة على ول تنتظر رؤى نقدي َّاعر مروان مخَُّّة للش

َّتفكيك الن َّ  
 َّللي َّا لكتشاف الفضاءات الد َّوبنائه نقدي َّ ص 

، ةات البنائي َّقني َّة والت 

َّوبخاص َّ َّمعظم نصوص مخَُّّ ة أن  َّأمَُّّالت َّ ول تستحقُّ  
راسة. وقد حرص ل واملعاينة والد 

َّق َّبعض النَُّّ َّ إلىخول اد على الدُّ
 

َّاعر، فضاءات نصوص الش كن 
ٰ
القصائد ما زالت  ل

َّ إلىبحاجة  َّة للن َّطحي َّتجاوز البنية الس   
َّ، والكشف عن "جيولوجيا الن َّص   

" اإلبداعي. ص 

َّ ويمكن للقارئَّ
 
 َّأن يط

َّ(2)راسات الواردة في الحاشية.لع على بعض الد 
                                                           

 .16ص. نفسه املرجع( 1

ة،-2( 2
 
 6121 لَّكانون أو َّ 1مات البلد". ديوان العرب،ة في "عا. البلد مطي َّالخروج عن الن َّ :بطرس دل

http://www.diwanalarab.com 6- ،ول وبكر زواهرة في شعر يجافي البراءةمروان مخَُّّ :أحمد دحبور= 

َّ 67ربعاء الحياة الجديدة األَّ=
 
مروان  :نبيل ،ةدعوَّ -29173.3العدد  6123 (ممحر َّ 63)اني تشرين الث

َّأرض الباسيفلورا الحزينة»ول فـي مخَُّّ َّنبتة غزت صديقنا«
 
 ،توما -24،1/6/6126.9عدد ،ة نزوى. مجل

َّ :منير َّ ولَّاعر مروان مخَُّّالحداثة عند الش  َّوريالي َّمن خلل السُّ  
 

ة "أرض الباسيفلورا عري َّة في مجموعته الش

َّ .الحزينة  
َّيمقراطي َّموقع الجبهة الد   -www.aljabha.org.5 63/9/6122 ،حيفا ،واملساواةلم ة للس 

 22/2/6126موقع بكرا  .ول: شاعر، إنسان واستثناء َّمروان مخَُّّ :قبلوي، مصطفى عاطف

www.bokra.net .2 - َّوح واملعنى.وهج الرَُّّ :، محمودالورواري www.alarabiya.netَّ

 

http://www.diwanalarab.co/
http://www.diwanalarab.co/
http://www.aljabha.org/
http://www.bokra.net/
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 محاميد مصطفى مسلم

 محمد عدنان جبارين        

*  
 

 :سطور  في اعرالش

د َّ ُول 
 

َّالش  
َّ م،2471الفحم عام  اعر مسلم مصطفى محاميد في مدينة أم   وقد أحب 

َّ  
 

عه الجيل؛ وقد شج َّ ٰهذاة في عري َّالشعر منذ العاشرة من عمره، إذ بدأ الكتابة الش

لكعلى 
ٰ
 َّ ذ

 
َّة واإلعدادي َّه في املدرسة البتدائي َّوَّممعل

 
ة، وأبدوا إعجابهم انوي َّة والث

َّ
 
َّعوا له مستقببإبداعاته، وتوق

 
 َّ ل

ا جي  ا.شعري  َّد 

 َّقرأها ملرجعي األو َّأقصيدة كنُت أكتبها كنت  ل:" كلَُّّعن مرجعه األو َّ يقولَّ
ي ل: أم 

 َّ هاحفظها هللا، ومع أن َّ
َّي َّأم 

 
ا تبدي اآلراء الص َّ أن َّة، إل َّها كانت دائم  ديدة ائبة والس 

لك"غيير إذا لزم األمر أو الت َّوتنصحني بالت َّ
ٰ
َّ.(1)طوير أو غير ذ

َّ َّ أحب   
 

َّمسلم الش
 
َّعر القديم؛ فقرأ شعر املعل

 
َّق به، أم َّقات وتعل

ُّ
ذينعراء ا الش

 
َّ ال

 
 لواشك

َّ لثقافته أصيلة واجهة  
 

َّ: فأبرزهم ة؛عري َّالش  
 درويش، ومحمود اني،قب َّ ونزار ي،املتنب 

 يكتب أن ىوتمن َّ بقصائدهم أعجب الحال، وبطبيعة وغيرهم، جرداق وجورج

كن بطريقته.وَّ بمستواها؛
ٰ
َّل

َّ على فاشتمل األكاديمي؛ تأهيله اأم َّ
 
َّ علم في لَّاألو َّ قبالل

 
َّ والعلوم هوتالل  

 ة،ياسي َّالس 

َّ ة،الجتماعي َّ العلوم في دريسالت َّ وشهادة
 
َّ قبوالل

 
 ةالعسكري َّ العلوم في انيالث

َّ  
َّ ةالعام َّ ياسةوالس 

ُّ
َّ ة،العربي َّ غةوالل

 
َّ قبوالل

 
َّ العلقات في الثالث  موضوع في ةولي َّالد 

َّ الفكر َّ.العسكري 

                                                           

َّ راجع: - 1  
 

َّ عر:موقع وكالة أنباء الش
 http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=13284َّ
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َّ شارك
 
َّقافي َّفي العديد من املهرجانات واملؤتمرات الث  

َّياسي َّة والس  َّ ة، ويعدُّ  
س ي من مؤس 

َّ م،2411ة عام األدبي َّالورشة   
َّوجماعة نسيم الس 

 
 وهو. م2441ة عام قافي َّنديان الث

 َّ في عضو
 
ت َّ حادات

ُ
 َّ ابالك

َّحيفا.-ينالفلسطيني 

شرَّ
َ
َّ ن َّحليلت العسكري َّة والت َّحفي َّالعديد من املقالت الص   

ة، والقصائد في ياسي َّة والس 

َّ َّعدد من الصُّ
 

َّ إلىة؛ إضافة ة والعربي َّت املحلي َّحف واملجل
 

ة، بكة العنكبوتي َّمواقع الش

لكومن 
ٰ
 الحركة رَّتطوَُّّ ومراحل ة،عسكري َّ ةكإستراتيجي َّ ةالفلسطيني َّاملقاومة  :ذ

 وسيناريوهات الغريب، وقيعوالت َّ الخواجة وعقدة الجبين، وطن يا وأهواك ة،اإلسلمي َّ

َّ.وغيرها القادمة، النتخابات من ةاإلسلمي َّ الحركة انسحاب

َّ 
ا سيدر  َّ ةماد َّ حالي 

ُّ
َّ خويلد بنت خديجة مدرسة في اتواملدني َّ ةالعربي َّ غةالل

 
ةالث  في انوي 

َّ.الفحم أمَُّّ مدينة

فاته*
 
ة مؤل عري   

 
َّ:الش

َّ
 

ىة بلغت مسلم محاميد دواوين شعري َّ اعرَّللش  ة دواوين؛ هي:البحث ست َّ ٰهذاكتابة  حت 

 ":غضب وأمواج"رحيل -

َّ يقولَّ
 

َّ ٰهذااعر عن الش  
عدت  يوان:"في مرحلة ما، أحرقت معظم ما كتبت، ثم َّالد 

َّ وجمعت ما بقي وما استجد َّ  
 

ة، عام عري َّمن كتابات، وجمعته في باكورة أعمالي الش

تي كتبتها في بداياتي 2446
 
م، "رحيل وأمواج غضب"، وهي مجموعة قصائدي ال

لك مزيق أو الن َّوسلمت من الت َّ
ٰ
ى ذ َّ.(1)العام"ار أو ما كتبت حت 

َّ ٰهذا  
َّالد 

 
َّ -قافييوان من إصدار املركز الث

 
ع في مطبعة  أمَُّّ بيبة:بيت الش ب 

ُ
الفحم، وقد ط

َّ.م2446اصرة؛ طبعة أولى عام الن َّ-فينوس

                                                           

َّ راجع:- 1  
 

َّ عر:موقع وكالة أنباء الش

 http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=13284 
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َّ يضع
 

َّ:(1)فيقولَّ ديوانه؛ بداية في بصمته اعرالش

"َّ
ُ
 َّ لم إنعذريني/ ا

 
َّ/ ةوي َُّهَّ أو اسم بل فأنا/ رسالتي عأوق

ُ
 أرسم لم إن.../ عذرينيا

 َّ وجه على/ والفراشات الوردات/ كعادتي
 صادرته/ ُمصاَدر حبريَّ فأنا/ اميالد َّ سالةالر 

َّ...".األحزان

َّ:(2)فيه فيقولَّ توقيعه؛ اأم َّ

َّ
 
 َّ ..طويليل "الل

 
 َّ أينقاء/ والل

 
َّإ يترك ل يمض ي العمر!/ قاء؟الل

 
ا ل

 
/ وخيالت أطياف

َّ..".وذكرىَّ

َّ بوصلة"عيناك   -
 

َّ":تاتالش

َّ َّ يعد 
 

َّديوان "عيناك  بوصلة الش
 

َّتات" ديوان الش
 
ع خريف اعر الث ب 

ُ
 م؛6117اني؛ وقد ط

ذيصدى العنوان منبثق من إهدائه  في طبعته األولى. ولعل َّ
 
تي إلى:"فيه يقولَّ ال

 
ما  ال

 صم َّ
 
َّيُتها؛ فزج َّاُء ما تمن َّكنُت ألعرفها لول صدفة

 
ي ت بَي تحت أنياب قطارها وبين فك

َّ
 
َّسك

 
 مر َّتها؛ فغدوُت ل أرى سواها ول أسمُع إل

َ
 ة؛ ألن َّ تغريَدها، فعشْقُتها ألف

ُ
ها ابنة

ُت دموَع الوطن، ورغم أن َّ ٰهذا
ْ

ش
َ

ني أهرقُت دَم القصائد عند باب  قصر ها، ورش

َّالز َّ
 
َّنابق بين عينيها الل

 
َّتين تحملن الحضارات  والعصوَر كل

 
 َّ أن َّها إل

ي ي فني ُمصر  على حق 

َّ.(3)عينيها"

َّ  
س 

ُ
َّ ٰهذا مق  

َّ إلىيوان الد  َّ ثلثين نبضة؛ وكأن   
َّلوحات الد 

 
ابض اعر الن َّيوان هي قلب الش

َّ
 
ذيت؛ بالحياة واألمل واأللم؛ ألم املعاناة في أحشاء الوطن املشت

 
َّ ال

 
 ل ُيهتدى إليه إل

َّ
 

َّببوصلة الش
 

َّاعر.تات: عيني حبيبة الش

                                                           

َّ املركز غضب، وأمواج رحيل مسلم، محاميد؛- 1
 
َّبيت -قافيالث  الفحم، مطبعة فينوس: أمَُّّ :بيبةالش 

 .7ص، 2446، 2 ط اصرة،الن َّ

َّ املرجع- 2  .4ص ابق،الس 

َّ مسلم، محاميد؛- 3 َّ بوصلة عيناك   .3:صاإلهداء، صفحة 2،6117الفحم، ط أمَُّّ تات،الش 
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 ":الخالدة"األغنيات -

َّ ديوان
 

َّالش
 
َّاعر الث  

َّالث؛ من إصدار مطبعة الص   
بع في  راط في مدينة أم 

ُ
الفحم؛ ط

َّ.م6114طبعته األولى عام 

 ":الجبين وطن يا"أهواك -

ع ب 
ُ
َّ ٰهذا ط  

َّ مطبعة إصدار من األولى، طبعته في م؛6114يوان صيف الد   
-راطالص 

َّمدينة   
َّ.الفحم أم 

 ":وآخر"نشيد -

َّ ديوان  
َّ"نشيد وآخر" من إصدار مطبعة الص   

بعت طبعته  راط في مدينة أم 
ُ
الفحم، ط

َّ.م6114األولى صيف 

 ":العذريَّ امللح"رسائل -

َّ َّ ٰهذا يعدُّ  
َّالد 

 
َّيوان؛ ديوان الش ان يصنُع قصيدة "فن َّ -ادس؛ ومن أبرز قصائدهاعر الس 

َّتمثا
 
ُه"؛ يقول فيها: ل

َ
َّما أجمل

َّان يصنُع تمثا"فن َّ
 
ُه/ نظَر الفن َّ/ ما ل

َ
 َّ إلىان أجمل

َّالت  ان الفن َّ مثال/ فأعجبُه/ فأحب 

َّ 
َّالت 

 
ُدُه/ وتحر َّمثال/ ودل ش 

ْ
ن
ُ
كَتب/ ت

ُ
اك التمثاُل/ ك ذي َّلُه/ أطعمُه/ وسقاه وكانت/ أشعار ت

َّ 
ا قد رام الت 

 
 َّمثال/ فأجلسُه/ وتمر َّفأوقفُه/ ووقوف

ا سي َّد وجه  للت  دُه/ مثال/ وأنكر يوم 

َّ 
َّحضن/ ما كان ليعرف موعدُه/..غضب الفن َّ إلىثال موسعى الت  اك ر ذي َّان وكس 

َّ 
َّالت 

 
 َّمثاَل/ وأقسم أل

ان مثال/ أراد ليعلن توبَتُه/ ضحَك الفن َّ يرجَعُه/ ندمْت أشلء  للت 

 َّوقال لذي َّ
 كنَتَّ بأمر َّ/ األحجاُرَّ عصت وقد اآلن آ:/ تمثاُلَّ ياوبة مثال:/ هيهات الت َّاك الت 

 َّ ذنبي/ لتجحَدهَُّ
 
ك يأن

ُ
ا جعلُتَكَّ/ تمثاُلَّ يا أبرزت َّ ذا شيئ  َّ/ شأن  ق 

ُ
ذ

َ
َّ املوَتَّ ف َّ املر  / األبدي 

رابك
ُ
َّ.(1)"مرقَدهَُّ عانْقَّ ت

                                                           

َّ ٰهذا- 1  
ا يصدر لم يوانالد  ى منشور  َّ من القصيدة ٰهذه أخذت وقد الكلمات، ٰهذه كتابة حت   وهي اعر،الش 

 :املوقع رابط ،5:21 ؛2012-12-30 :بسمتنا موقع في منشورة
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فاته اأم  
 
  مؤل

 
شر وبحث"، أنفه رغم"شيطان  رواية :فأبرزها ة؛ثري  الن

ُ
 موسوعة في ن

َّ األدب  
 
َّالقاسمي  مجمع عن الفلسطيني َّ األدب -ياملحل

ُّ
ة  في ةالعربي َّ غةلل أكاديمي 

؛ "، امهن َّ حسين عند العنوان"دللة  :بعنوان اني؛كت َّد.ياسين  :وإعداد إصدار القاسمي 

 بين يناظر": املعارك فلسفة لفهم املسالك :"أصحَُّّوكتاب"، ةأدبي َّ"مصطلحات  وكتاب

 ةالغربي َّ ةالعسكري َّ ةالنظري َّ وبين القرآن خلل من ةاإلسلمي َّ ةالعسكري َّ ةظري َّالن َّ

َّ....املعاصرة

   الكتابة مراحل*
 

َّ:ةعري  الش

َّ  
َّ مُيقس 

 
َّالش  

 
َّأربع مراحل: إلىة عري َّاعر مسلم محاميد مراحل كتابته الش

 :األولى املرحلة -

َّ مرحلة
 
َّ زفالن

 
َّ زقَّوالن  

 
 َّالش

َّ:عري 

َّ يقولَّ
 

 َّ كنُتَّ:" األولى مرحلته عن اعرالش
 َّ كما القصيدة؛ لولدة فيها قأصف 

 قيصف 

ه؛ لولدة الوالُدَّ َّ فكانت وليد 
 
َّ.(1)..."الكلمة انتصار معلنة جيادي صهوات تعتلي شوةالن

َّل:"رحيل وأمواج غضب".املرحلة قصائد ديوانه األو َّ ٰهذهصدى  من

َّ:(2)"أكثر مأمولَّ"القادم  قصيدة في الشاعر يقولَّ

َّْرَّوتحض َّ ولدي يا برــــــــإكَّْكَّــــلي في أرضـإكبر يا طف"َّ

   ََّّ ََّّ   ْكَّـــــُر على قلبــــهلو داَر الد  َّرياَضك لم تزهْرَّ لو أن 

   ََّّ َّت أبحْرَّاُرُه واسود َّــأمطَّ الْت ــتاءك قد طــــش لو أن 

َّـــا تتــــــنـــفي دار َّـــأقَّ هذيل تغضْب يا طفلي َّ    َّْرَّـــــــــــــحج 

  ََّّ  
َّــــــــارك فــــــــر أنهــــــــفج   

َّْرَّـهَل منها كي تبحـــكي تنَّا  ــــــــرهــــــــج 

                                                                                                                                             
www.bsmtna.com/templates/white_mbc/full.php?lD=487 

َّاعينمسلم، "أصل الحكاية"  محاميد؛- 1 تات بوصلة ك   .23ص(، سابق)مرجع  الش 

 .21-27ص السابق، املرجع- 2
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ا  ــــــــــودة أشـــــب للعـــــواكتَّ    َّ".ادُم مأمول أكثْرَّــــفالقَّعار 

َّ َّ إن 
ُّ
املباشرة في عرض الفكرة  إلىالقصيدة، إضافة  ٰهذهغة واضحة في بساطة الل

َّاملركزي َّ ا ل بد  ا مرير  ز له؛ فالغضب ليس أن يتجه َّ ة؛ فاألب يغرس في أعماق ابنه واقع 

َّح
 
ا؛ ولعل َّ ل َّ مفيد   

ا....األشعار تمج 
 
َّد للعودة املرتبطة بمستقبل أكثر إشراق

َّالبساطة في األلفاظ وارتباطها بالفكرة املركزي َّ وٰهذه  
يوان ة نجدها في قصائد الد 

َّاألخرى..

  املرحلة -
 
 :انيةالث

َّ.(1)شديدين وحذر ةولغوي َّ ةشعري َّ ةبمسؤولي َّ القصيدة كتابة مرحلة

  املرحلة -
 
 :الثةالث

َّ ٰهذهالباحث على  أطلق  
َّاملرحلة مرحلة "الرتداد الض   

م"؛ يقول فيها د  ه 
ْ
ل
ُ
ي امل

َّ
 

َّالش  اعر:"لم أعد أكتب القصيدة؛ بل أمست  القصيدة تأتيني في نومي لتقض 

َّ مغولي َّ ها جندي َّمضجعي؛ كأن َّ
 
ة خ بوحل الجبال الباردة نعله؛ فتركلني شاج َّتلط

َّ.(2)وتأمرني بأن تكتَب نفسها بي.."هامتي، 

 :ابعةالر   املرحلة -

َّ ٰهذهالباحث  وسم  
َّحري َّاملرحلة بـ "املرحلة الس 

 
ابعة؛ اعر فيها:"في املرحلة الر َّة"؛ يقول الش

َّ
ُّ
تيهر ضاع أنيُن القلم  بين أنامل الط

 
َّ ال

 
فضاع  -أناملي-ياعقاء والض َّامتزجت بأنامل الش

ها .(3)ودام ارتحالي...."رْحلي، وتاهت راحلتي   يراها كما القصيدة؛ فيها أصبحت مرحلة إن 

َّ
 

َّطف اعر،الش
 
ا ل َّ.(4)والياسمين البنفسج يغازلَّ شقي 

                                                           

 .29-23ص السابق،- 1

َّاعينالحكاية"  أصل"- 2 تات بوصلة ك   .29 ص(، سابق)مرجع  الش 

ابق، املرجع- 3  .16ص الس 

ابق؛- 4  .15ص الس 
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َّ الباحث ويرىَّ َّ:هما تين؛أساسي َّ مرحلتين من تنطلق أن يمكن املراحل تلك أن 

َّ مرحلة-
ُّ
َّ شوءالن  

 
َّالش  مشواره، أولَّ في شاعر عند القصيدة ولدة مرحلة وهي ؛عري 

تيما ينطبق على املرحلة األولى  وٰهذا
 
َّ ال

 
اعر؛ وتخرج منها قصائد ديوانه أشار إليها الش

َّل.األو َّ

َّ الوعي مرحلة-  
 

َّالش َّ ؛عري   
َّوهي مرحلة متقد 

 
َّمة تندرج تحتها مراحل الش

 
تيلث اعر الث

 
 ال

َّ 
َّتلي املرحلة األولى، ويدخل في خضم 

 
تياعر في دواوينه ها قصائد الش

 
َّ ال  

يوان تبعت الد 

َّل.األو َّ

  عند الوطن مالمح*
 

 :اعرالش

َّ يعيش
 

َّ من"أنا  قصيدة في يقولَّ جميعها؛ منها فهو البلدان؛ دائرة في اعرالش  
 كل 

َّ:(1)"البلدان

َّـــا من كـــــــــــــفأنَّا   ـــــــــــــن أنـــن أيمـــــني ـليـــــل تس"َّ    
َّدانــــــــــــالبل ل 

َّــافـي منَّ  
 

َّــــــــا والش  
 
َّـــــــيلمَّفي   ـــاص َّـال ط

 
َّانــــب العقيــــهع كالذ

َّوانــــــــــر بألـــــــــهوها الز َّـــــيكسَّن   ــــة الحســـــا دائمـــمن حيفَّ  

َّ اصرةالن َّ روض منَّ   
َّانـــــــــهيمــــال هرالز َّ وجفونََّّ  الغض 

َّـــــــــوارك  عـــــــــــــأسَّ  
 
َّ".درانيـــــــــوالقلب يناجي جَّة   ـــــــــا جاثمـــــــــك

 َّ يرسم
 
ذيم الوطن بريشة اإلنسان املتأل

 
قته أشلء عن وطنه؛ ومز َّ حه البعد املرَُّّبر َّ ال

ا سيتحق َّ إلىالغربة؛ فأضحى اشتياقه  ق؛ وأمنيات ستطوف حول وطنه املنشود حلم 

م َّ قصيدةول في ذاك الوطن لتحمله إليه؛ يق
ُ
َّ:2"ارجعي "ث

م  
ُ
م  ارجعي"...ث

ُ
ا/ ارجعي/...ث / وطن 

ُ
َّ شهُدَّ عليه..يطوف ا/ األمنيات  ق 

ُّ
َّ..".ترف

                                                           

 .68ص ،(سابق مرجع) غضب وأمواج رحيل مسلم، محاميد؛- 1

َّ مطبعة الخالدة، األغنيات مسلم، محاميد؛- 2  
 .7، ص6114، 2الفحم، ط  أمَُّّ :راطالص 
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كن
ٰ
َّ صوت األلم يظلَُّّ ل

 
ا في وعي الش ؛ اعر؛ أم َّحاضر 

 
 لزمة

 
ا جرُح القلب فيظهر ترنيمة

َّ: (1)انظر إليه وهو يقول من القصيدة نفسها

ها 
ُّ
َّ على/ الجريُحَّ القلُبَّ"..فُيظل َّ/ األمنيات بساط  تد 

َ
 َّعيف

 
/ عشقُتَكَّي :/ "إن

ا َّ!".موطني يا موطن 

َّ َّ إن 
 

َّخطاب الش تية، أو للكرامة حوة الوطني َّاعر للص 
 
غابت عن الوطن املنشود مع ما  ال

لكيصاحب 
ٰ
َّمن ثورة ضروري َّ ذ  

ا بالهم 
 
 َّ ة يبدو مرتبط

لك عنده؛ عل َّ الفردي 
ٰ
يستثير  ذ

َّاآلخر فيستيقظ من غفلته؛ ليعي حقيقة الواقع الهجير:

َّ َّ"...ثم  ارجعي/ ما عاد في الس 
 
املنافي/ غير موت  قادم/ ل  إلىويل فر/ الط

" لوا/ بل وطن  ت 
ُ
َّ.(2)ينثني/ عن ضم  من ق

َّ َّ:األجداد لبيادر لوعة تعكس أمل؛ بل باكية تظهر فلسطين صورة إن 

تي"هذي فلسطين 
 
قت  فيها/  ال ها/ حر  ها/ أمَسْت/ بل أمل فحين تركت  أبكيت 

/ حر كت  طعَم تلك األغنيات على/ شفاه الز َّ
 
ة  أبدي 

 
ارعيَن/ زرعت  فيها لوعة

َّ
 
ا/ لقلب  الث ب  ها، ح   

ن َحب  ها، م   لبيادر األجداد/ أمس ى ُحبُّ
 
ائرين/ فيها/ لوعة

َّ.(3)ارع"وقلب ذاك/ الز َّ

َّ
 

ا يظل َّ اعروالش ا أصي ذالهَّٰ ابن  ا به عمق 
 
َّالوطن الجريح؛ مرتبط

 
؛ يعشقه، يرسمه ل

اته ونداءاته املصحوبة بالشتياق والحنين؛ يقول في 
 
ه يسمع ألن

 
عة عل لوحات متنو 

َّ:(4)قصيدة "أهواك يا وطن الجبين"

                                                           

َّ املرجع- 1  .21ص ابق،الس 

م َّ" قصيدة- 2
ُ
َّ املرجع) الخالدة األغنيات في" ارجعي ث  .13ص ،(ابقالس 

َّ املرجع- 3  .22-25:ص ابق،الس 

َّ مطبعة الجبين، وطن يا أهواك مسلم، محاميد؛- 4  
 .19-13، ص:2،6114الفحم، ط أمَُّّ راط؛الص 
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ها"يا  َّ يا.../ شراييني في/ املسافُرَّ/ الوطُنَّ أي 
 
بلة  موعدنا اليومََّ/ ائعينللض َّ/ ق 

َّ../ بدا
 

ا هل  َّ قلبي أسعفَتَّ/ غد 
 
ا/ قاءبالل د   

َّ وجع/ مبد   
َّ!".نين؟الس 

َّ كن 
ٰ
ب بدماء القلب الن َّ ٰهذا ل ه؛ ل يسمع لحنين املشتاق ول الوطن املخض  ابض بحب 

َّ 
ر الن  َّ:(1)الوطن ٰهذاداء ويتلوه الستفهام؛ في دعوة لستثارة يسعفه؛ فيتكر 

ها"يا  نكُرَّ ملاذا/ شراييني في املسافُرَّ/ الوطُنَّ أي 
ُ
َّ في/ اإلحساس ت / غدْتَّ قلب 

َّ لوَنَّ
ُّ
َّالت َّ!".دماؤُه؟ راب 

َّ:(2)تنتهي ل القلب في سطوة للوطن ويبقى

َّ/ ستظلَُّّ/ أنصفَتهَُّ أو/ القلَبَّ ظلمَتَّ"فإذا/ 
َ
بلة َّ ق  َّ/ وتظلَُّّ/ ضائع 

َ
بلة

ُ
 ق

َّ َّ أجمَلَّ وتظلَُّّ/ أحَبْبُتها/ غادة َّ أرقى ستظلَُّّ/ جائع  / وطَنَّ يا أهواهَُّ/ موطن 

َّ".الجبيْنَّ

د َّ ويعد 
 

َّ نحو بجذورها ترتبط أسماء في الوطن اعرالش ها؛ قلب 
َ
 حيفا، هي فها َعشق

َّ
 
َّ:(3)"وآخُرَّ"نشيد   قصيدة في الحنين وطن في تتناغم ويافا ا،وعك

َّ/ حيفا يهأْسم  َّ/ وآخُرَّ"نشيد    في/ املوانئ خبَزَّ/ يلمس نشيد َّ/ حيفا نشيُدك 

ا صدر َّ
 
َّ/ عك ْتها إذ/ القصيدة َّ عهَدَّ/ املنارة َّ عهد يغازُلَّ/ يافا وصدُرك 

َ
/ أشعل

َّ".مسافر دموعَُّ

فلسطين  إلىة الوطن أو أسماء بلدانه في عناوين القصائد؛ مثل: غزلي َّ ٰهذااسم  ويظهرَّ

َّ(، 33-67)ديوان: نشيد وآخر، ص:   الجبين، وطن يا أهواك)ديوان:  وحيفا أنت 

 إلى(، رسالة عشق 69-24:ص الجبين، وطن ياأهواك  )ديوان: حيفا ابنة(، 25-7:ص

                                                           

َّ املرجع) الجبينمسلم، أهواك يا وطن  محاميد؛ :في" الجبين وطن يا أهواك" قصيدة- 1  .43ص(؛ ابقالس 

َّ)املرجع  الجبين وطن يا أهواك مسلم، محاميد؛ :في" الجبين وطن يا أهواك" قصيدة- 2 (؛، ابقالس 

 .211-44:ص

َّ مطبعة وآخر، نشيد مسلم، محاميد؛- 3  
 .217، ص2،6114الفحم، ط أمَُّّ راط؛الص 



 326 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

ة  ياأهواك  )ديوان: لحيفا عشقي(، 34-67أهواك يا وطن الجبين،ص: )ديوان: غز 

 (.11-73:ص الجبين، وطن

 تنساب واأللم؛ األمل داخلها تحويَّ صورة هي محاميد مسلم عند الوطن فصورة

ا بعدها لترسم مختلفة؛ أشكال في نسائمها
 
 فس يالن َّ الرتباط في لها حدود ل خطوط

َّ  
َّ...بها يوالحس  

 :إجمال*

َّ ٰهذهالباحث في  استعرض  
َّالد 

 
اعر مسلم محاميد؛ راسة ومضات من حياة الش

فاته ث عن أبرز فتحد َّ
 
َّمؤل  

 
ة:"رحيل وأمواج غضب"، و"عيناك  بوصلة عري َّالش

َّ
 

تات"، و"األغنيات الخالدة"، و"أهواك يا وطن الجبين"، و"نشيد وآخر"، و"رسائل الش

َّة والجتماعي َّإسهاماته وكتاباته األدبي َّ إلىإضافة  امللح العذري"؛  
تية ياسي َّة والس 

 
 ال

َّ 
شرت في كتب متنو 

ُ
َّن َّعة، أو برزت في الصُّ

 
ة، أو في مواقع الش بكة حف املحلي 

ة املختلفة. َّالعنكبوتي 

ن َّ الكتابة مراحل وبي 
 

ةالش ها إذ عنده؛ عري   :هما تين؛أساسي َّ مرحلتين الباحث عد 

َّمرحلة 
ُّ
َّ شوءالن  

 
،الش َّ الوعي ومرحلة عري   

 
َّالش َّ.عري 

َّ البحث هو: ٰهذااملوضوع الختامي  في  وكان
 

اعر؛ فعرض ملمح الوطن عند الش

َّة من واقع النَُّّالباحث أمثلة تطبيقي َّ  
 

د طبيعة تلك صوص الش
 
ة عنده ليؤك عري 

َّامللمح.... 

َّ تيالبحث البذرة األولى  ٰهذا ُيعدُّ
 
َّ ال

 
َّبنات الت َّجمعت الل

 
ة بالش اعر مسلم محاميد، عريفي 

َّ
 
ة املرتبطة بوالن فاتهسائم املضموني 

 
َّ مؤل  

 
ة وغيرها من املوضوعات األخرى.الش َّعري 
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 املراجع

َّ:الشاعر دواوين*

-َّ  
َّ.م6114 ،2أم الفحم، ط  راط:محاميد؛ مسلم، األغنيات الخالدة، مطبعة الص 

َّ مطبعة الجبين، وطن يا أهواك -  
َّ.م2،6114ط الفحم، أم راط؛الص 

َّ املركز غضب، وأمواج رحيل-
 
َّبيت -قافيالث

 
 :فينوس مطبعة الفحم، أمَُّّ :بيبةالش

َّ.م2446 ،2طاصرة، الن َّ

- َّ َّ بوصلة عيناك 
 

َّ.م2،6117ط الفحم، أمَُّّ تات،الش

َّ مطبعة وآخر، نشيد -  
َّ.م2،6114ط الفحم، أمَُّّ راط؛الص 

 

َّ مواقع*
 

َّ:)اإلنترنيت( ةالعنكبوتي َّ بكةالش

َّ:املوقع رابط ،5:62 ؛6126-26-31:بسمتنا موقع_َّ

www.bsmtna.com/templates/white_mbc/full.php?lD=487َّ

-َّ  
 

َّعر: موقع وكالة أنباء الش

 http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=3&id=13284َّ
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 عودة نبيل األديب

  
  يرةالس 

 
 :ةاتي  الذ

 كان. الناصرة مدينة في انسبي َّ ميسورَّ بيت في ،2497األديب نبيل عودة في عام  ولد

َّ عائلته أفراد معظم وكان ،واملعرفة للعلم ابيت َّ
 
 ةكاإلنكليزي َّ ةأجنبي َّ لغات مونَّيتكل

كن ة،والروسي َّ
ٰ
تين القار َّ إلىهاجر معظمهم  ،بسبب ظروف اجتماعية قاهرة ول

ورغم  ،حضةة ما بالوطن لعتبارات وطني َّتين، وبقي البعض اآلخر ملتصق َّاألمريكي َّ

َّ
ُّ
تيعبة روف الص َّالظ

 
َّكبة.حدثت بعد الن َّ ال

َّ )الحزب الفلسطيني الوطني حررَّالت َّ لعصبة املنتسبين أوائل من والده كان
ُّ

 يوعيالش

َّ الحزب أفكار عليها غلبت ةثقافي َّ أجواء في نشأ وقد(. اعملي َّ العربي
ُّ

 وكانت يوعي،الش

 ،القيادات من العديد يلتقي كان بيته في. له وأساس ي روحي غذاء بمثابة األفكار تلك

َّ ساعات في ةوخاص َّ  
 

َّالش َّ.النتخابات معارك وملناقشة اجتماعات لعقد ةد 

َّ ٰهذا ساهم
 
 َّ إلىابع الفكري لديه، األمر في إرساء الط

وقد برز فيها  ،ه للقراءةجانب حب 

َّمنذ الص َّ  
 

 َّ"ال جريدة كانل ما قرأ األول، حيث أو َّ ف
 
 الحزب جريدة وهيحاد" ت

َّ
ُّ

َّ.آنذاك يوعيالش

َّ وقد  
ة في موسكو. يكتب ة في معهد العلوم الجتماعي َّياسي َّدرس الفلسفة والعلوم الس 

ََّّ،2426وينشر القصص منذ عام  َّوهو نشيط بالص  ة منذ تلك حفي َّحافة والكتابة الص 

َّ َّنة. الس 

َّ ،كما وعمل كمدير عمل  
د أن أغلقت بوجهه بع ،ةناعات املعدني َّثم مدير إنتاج في الص 

قد األدبي واملقالة الن َّ ة، ثم َّة والفكري َّعليم. واصل الكتابة األدبي َّأبواب العمل في الت َّ

َّ  
َّ ،إصابة عمل إثرَّة. تقاعد من عمله ياسي َّالس  حفي واألدبي ومن هنا تفرغ للعمل الص 

َّ.م6111منذ مطلع العام 
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تي صدرت وقد عمل نائب ََّّ
 
ات في األسبوع، مر َّ ثلثا لرئيس تحرير صحيفة "األهالي" ال

َّزة بمواقفها الفكري َّوكانت صحيفة ممي َّ  
َّة واألدبي َّياسي َّة والس   

 ،ة ونقدها الجتماعي الحاد 

َّ َّها غضب أوساط سياسي َّمما أثار ضد   
تيارات، ففصل مع رئيس  ة واسعة ومن كل 

 
ال

َّالت َّ َّ وبعد ،يفةححرير ولم تنجح الص 
 
لك تحول

ٰ
لكومن  ة.ة تقليدي َّت إلى أسبوعي َّذ

ٰ
 ذ

َّ 
َّاليوم وهو يحر 

 
ة تدعى )املستقبل( ة شهري َّة ثقافي َّة فكري َّر ويصدر مع آخرين مجل

اصرة. ى املواضيع في صحيفة "األخبار" في مدينة الن َّة بشت َّوينشر مقالت أسبوعي َّ

ة داخل إسرائيل. وفي طريقه ة والعبري َّالعربي َّة ويكتب في العديد من املواقع اللكتروني َّ

َّ
 
َّة ثقافي َّة اجتماعي َّلتحرير مجل

 
َّة ومجل

ُّ
َّة للط
 

 َّل
ج وأب ألربعة أولد ب. وهو رجل متزو 

َّ)ثلث بنات وولد واحد(.

 :ةالهام   أعماله

قد األدبي كتب في الن َّ 3ة و روايات ومسرحي َّ 3ة و مجموعات قصصي َّ 2صدرت للكاتب 

تي لم تجمع 
 
َّكتب بعد... فيوالفكري. عدا مئات من األعمال املختلفة ال

 األعمال:  ٰهذه ومن

  .2411من العاقر )قصص ( الز َّ نهاية .2

ذيالفلسطيني  اتيومي َّ .6
 
ةة راما قصصي َّ )بانوَّا لم يعد تائه َّ ال   .2441 (فلسطيني 

  .2449 (رواية)املساء  ٰهذايعود  حازم .3

  .2445 (رواية) املستحيل .9

  .6112()مسرحية الفاسد امللح .5

  .6112 (وفكريَّأدبي  )نقدقد نقد الفكر وفكر الن َّ بين .2

َّ امرأة .7
 
  .6112رف اآلخر )رواية( بالط

 .6116(ثقافية ومراجعات أدبي )نقد النطلقة .1
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4.  َّ
 

ذييطان الش
 
 .6116ة( في نفس ي )يشمل ثلث مجموعات قصصي َّ ال

تيمن األعمال املختلفة  ومئات
 
َّكتب بعد. فيلم تجمع  ال

 :أدبه في ةاألساسي   املحاور 

َّ
 
َّ ارَّي َّت َّالب اكثير َّ عودة نبيل األديب كتابات رتتأث

ُّ
َّفقد ترب َّ ،يوعيالش

 
لكى من ى وتغذ

ٰ
 ذ

َّ ارَّي َّت َّال  
لكفنرى كتاباته ونقده مشبعة بواسطة  ،غرمنذ الص 

ٰ
واملنهج، كما  ارَّي َّت َّال ذ

ة فنراه يذكرها في كل ة ألصالته الفلسطيني َّقه وبشد َّونلحظ من كتابات األديب تطرَُّّ

 َّ ،كن بشكل مباشرين لم إوَّ ،قصصه
ور ح لها، فنراه يذكر الصَُّّفقد تكون بما يلم 

تية الوحشي َّ
 
َّ املغتصبيستعملها الجيش  ال  أقواله يدعم فهو وشعبه، أرضه ضد 

َّ وأفكاره
 

َّ والوثائق، واهدبالش  
صور  ومن اإلهانات، تلك من نماذج نبيل مفيقد 

َّ  
تي عاناها شعبه، في ظل 

 
تي املمارسات القاسية األخرى ال

 
 الحتلل اإلسرائيلي، وال

 َّتحولت إلى ضغوط أد َّ
 َّى تراكمها، في الن 

د على ذكر هاية، إلى انفجار النتفاضة... ويشد 

َّثغلب قصصه، فيقول مأالنتفاضة في 
 
َّ":الحاجز ةقص َّفي"  ل

طقطقة األعقاب الوحشية، أن تعيش طفولتك وشبابك  "أن تعيش تحت

أن تبلع كل يوم مرارة انتظار   ..أمام حواجز الجند ونظراتهم الحاقدة

ذي ل يبدو أنه قريب.. أن تعيش حال
 
ا بالفرجـالفرج ال اإلنساني، بينما  م 

َّ
 
َّواقعك مليء بالت

ُّ
 ة يحملها جندي َّهة بندقي َّمن فو َّب املقيت لرصاصة رق

لك يتجمع لينفجر في لحظة ما بعنفوان ل ضابط له.. ما، كلَُّّ
ٰ
َّذ

ة بجانبيها الذاتي املأساة الفلسطيني َّ رحتط-"وفي رواية "حازم يعود ٰهذا املساء كما

 َّ ،والعام
َّ ر املأساة وكل َّفنرى الكاتب يظهر ويصو 

 
َّما يتعل الكاتب نجح  ق بها، ونجد أن 

َّ َّبالد   
َّ مج بين الخاص   

َّوالن َّ ة، بين الفكرة القصصي َّوالعام   
َّ ص 

ُّ
غوي. بحيث يكمل الل

َّ ،خرأحدهما اآلَّ
 
مفرط من الكاتب  ة وإحساسدون أن يتجاوز الحدود املرسومة بدق
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َّألهمي َّ
ُّ
 َّة الل

 َّوائي، وألهمي َّغة في بناء الحدث الر 
تركيب األحداث  كنيك فية اختيار الت 

َّوصوَّ
 
َّتصعيد حذر ومتواصل. إلى ل

ذي"الشيطان  ةقص َّ في أما
 
ة، تغييب عنصر في نفس ي" يلحظ القارئ على القص َّ ال

تيالخيال فيها، فاألحداث 
 
َّ إلىفيها، جاءت تحاكي الواقع، كما يبدو،  ال  

كبير.  حد 

ق عليه، لو أتيح له ذ أو ُيفترض، كان يجب أن يفوق الواقع ويتفو َّفالخيال، كما ُيحب َّ

َّ إلىة ل أن تعمد القص َّجال. وكان ُيفض َّامل
 

ة، بدل خصي َّوصف الحدث، أو تصوير الش

َّ لكل، كرد املطو َّالس 
ٰ
َّأظهرت القص َّ ذ

 
حد  إلىات على القارئ، خصي َّة انكشاف الش

َّكبير، ناهيك بأن َّ  
فس 

ُ
 َّر أكثر مم َّها كانت ت

صو 
ُ
َّر. ا ت

يقرأها، ملا يظهر فيها من تسلسل ة، وهو الحقيقي َّ باملتعة القارئَّ تشعر ةفالقص َّ

تية أحداثها، وأفكارها وغرائزها وصراعاتها، يتناغم مع حركي َّ
 
َّ ال دت في تجس 

َّعلى الر َّ إليها،ه اتها، وهو ما يشدَُّّشخصي َّ َّ غم من أن  رد ما طغى عليها من زخم في الس 

لكل، كاد ُينس ي القارئ، املفص َّ
ٰ
َّ ذ

 
ذييطان( )الش

 
َّاوي!في نفس الر َّ ال

ى مختلفة في قصصه فنراه ينتقل بين ذكر مواضيع شت َّ إلىق الكاتب ويتطر َّ كما

َّالجانب الجتماعي، الن َّ  
َّفس ي، الس 

 
كنقافي، ياس ي، الث

ٰ
 َّ ل

 َّزها، أن َّأكثر ما يمي 
ة ي َّها ليست فن 

رجة األولى. فهي تنبع من صميم واقع ة بالد َّة وواقعي َّة فحسب، بل إنساني َّأدبي َّ

َّاس. وحياة الن َّاملجتمع 

َّ  
ىالكاتب تلك القصص بأسلوب ممتع،  موُيقد  َّ حت 

 
 َّيتمك

 
غ رسالته ن، كما يبدو، أن يبل

َّأكبر قدر ممكن من الن َّ إلى أكثر ما يغلب على تلك املجموعة  اس، كما يلحظ القارئ أن 

َّالقصصي َّ  َّة، أسلوب الس 
 
َّرد املباشر، بلغة ضمير املتكل ي عت فم أو الغائب، وقد توس 

َّفصيل في عرض األحداث ووقائعها.الت َّ
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ز ببساطتها، فهي قريبة من القارئ وهو ة كتابات الكاتب وقصصه تتمي َّوان أغلبي َّ كما

لكما يعود قريب منها، رب َّ
ٰ
َّها جاءت مطع َّأن َّ إلى ذ

 
َّعبي َّمة ببعض األمثال الش

 
هجة ة، والل

َّ 
َّوتعكس مجتمعهم وحياتهم.اس وهمومهم ها تلمس حياة الن َّن َّإة، بْل ي َّالعام 

َّ:أبرزهم من عودة نبيل األديب وكتابات وروايات قصص بنقد ادق َّالنَُّّ بعض قام وقد

2. َّ 
َّ.يبالي(نور عابد )الن 

 .احن َّ ناصر فوزي األستاذ .6

 .الصواف توفيق دمحم َّ .3

9. َّ   .د خليلمحم َّ كتورَّالدُّ

5. َّ  .كتورة وفاء سلطانالدُّ

َّ

 : املراجع

  الفائزونعمر.  مصالحة، .2
 
  بجائزة وزير العلوم والث

ياضة في اإلبداع قافة والر 

 
 
َّ.6111أمناء جائزة الوزير.  مجلسقافي العربي. األدبي والث

 ا. نبيل عودة شخصي َّ الكاتب .6

3. http://www.ahewar.org/m.asp?i=1310 

َّة عبقر.، ماد 2441َّ، دار الفكر، بيروت، 9ابن منظور: لسان العرب، ج .9

5. َّ َّبس 
ُّ
َّ.6116وس: سيمياء العنوان، جامعة اليرموك، إربد، ام قط

2. َّ  
َّ.2447، 3يميوطيقا والعنونة، عالم الفكر، عجميل حمداوي: الس 

7. َّ  
َّ.2443حيم حزل، مراكش، ة، ترجمة عبد الر َّيميولوجي َّرولن بارت: املغامرة الس 

1. َّ
ٰ
َّه حسين: جن َّط

 
َّ.2477وك، دار املعارف، القاهرة، ة الش

ة ، ماد 2445َّ، دار صادر، بيروت، 9، ج6لدان، طياقوت الحموي: معجم البَُّ .4

َّعبقر.

http://www.ahewar.org/m.asp?i=1310
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1310
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 صورة الطفل في أدب نعيم عرايدي الطفولي

  1محمد دوابشة

  :الطفولة والنشأة

، قلئــــل هـــــم الـــــذين يهتمـــــون باألطفـــــال ونفســــياتهم ويعرفـــــون كيفيـــــة التعامـــــل معهـــــم

، دالة على كائن له صفات خاصة ويتميز بخصوصيات في الزمـان واملكـانوالطفل كلمة 

وقلئل أيضا هم الذين يحاولون اكتشاف عـالم الطفـل الـداخلي والتأمـل فيـه ؛ ملعرفـة 

املبــدع ، مــن هـؤلء القلئــل. الحتياجـات النفســية والسـلوكية والجتماعيــة لهــذا الطفـل

عــــزف ، ي حيــــاة الطفــــل اإلنســــانيعــــرف واكتشــــف ولعــــب دورا مهمــــا فــــ، نعــــيم عرايــــدي

َّ. ونسج القصص على لسانه، ألحانا على وتر الطفل

علــــى فــــي الجليــــل األَّ، 0591الفلســــطيني نعــــيم عرايــــدي بقريــــة املغــــار عــــام  املبــــدعولــــد 

كمــــل هنــــاك أى مدينــــة حيفــــا   وَّإلــــنتقــــل اثــــم  ،املرحلــــة البتدائيــــة فــــي بلدتــــه حيــــث درس

درس  إذ، ول والثــانيوحصـل علـى اللقـب األَّ لتحـق بجامعـة حيفــاا ثـم ،الثانويـة دراسـته

الشـــاعر  عـــنرســـالة الـــدكتوراه  موضـــوع وكـــان، األدب العبـــري املقـــارن فـــي جامعـــة حيفـــا

ديوانـــه "كيـــف وممـــا كتـــب بالعبريـــة ، كتـــب بالعربيـــة والعبريـــة، اإلســـرائيلي أوري تســـيفي

لألدبـــاء الدولـــة علـــى جـــائزة رئـــيس وزراء  1112وحـــاز عـــام ، 0591يمكـــن أن نحـــب" عـــام 

َّ. َّالعبريين

 لعـــدة بـــار إيـــلنعمـــل فـــي ســـلك التعلـــيم وعمـــل محاضـــرا فـــي جامعـــة حيفـــا وجامعـــة 

شـغل إضـافة إلـى ذلـك ، والكليـة العربيـة فـي حيفـا جـوردونَّ عمـل فـي كليتـيكما ، سنوات

 كليـــة نائـــب مــدير ومنصـــب منصــب مــدير مركـــز األطفــال فـــي الكليــة العربيـــة فــي حيفــا

 سـس مؤسسـةأ فقـدمن املجـلت والـدوريات املختلفـة    العديد م بتحريراوق، جوردونَّ

  وأهـم املناصـب السياسـية عمـل محـررا ملجلـة أسـوار لعـدة سـنواتكمـا ، عكـا /األسـوار 
                                                           

 .جنين -الجامعة العربية األمريكية 1
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مــــا يميــــز نعــــيم عرايــــدي القــــدرة علــــى وَّ. ســــفيرا للدولــــة فــــي نيوزلنــــدا، يراـالتــــي تقلــــدها أخــــ

َّ. َّحاسيس واملشاعر وخاصة عند األطفال ونقلها للكبارترجمة األَّ

، النقديـة فـي األدب الفلسـطيني والعربـي مـن الكتـب عـددصـدر لـه ، هـو باحـث وناقـد 

، أهمهـــا دراســـتان فـــي شـــعر محمـــود درويـــش ،فـــي األدب العبـــري واألدب العـــالميو كـــذلك 

كمــا حمــل هــم املجتمــع وبخاصــة ، جمــع الفكــر واإلنتــاج والعطــاء مــع البحــث والتــدريس

إن تجربـــة نعـــيم ، أمـــورهم فــي تعـــاملهم معهــمالصــغار وحـــاول التغييــر مـــن ســلوك أوليـــاء 

أعطـــــى هـــــذا الحضـــــور ، املعاصـــــر الحقـــــل األدبـــــيفـــــي  حضـــــورهالهـــــا  اإلنســـــانية عرايـــــدي

 . َّوخاصة عن عالم الطفل عوالم جديدةلدخول املتلقي فرصة ال

   :أعماله األدبية

يعـــد غزيـــر اإلنتـــاج ، يبحـــث عـــن الحقيقـــة املجـــردة، وكاتـــب وأكـــاديمي مبـــدع هـــو شـــاعرَّ

وأهــم مــا أنجــزه ، لــه العديــد مــن األعمــال، والفلســفي والفكــري والطفــولي خاصــة األدبــي

الشـــــــفقة والخـــــــوف ، (1974أثـــــــداء وقبـــــــور )، (0591كيـــــــف يمكـــــــن أن تحـــــــب )عرايـــــــدي: 

، (0592كاحتكاك املاء فـي وجـه الصـخور ). (1976)األرض عند املغربين كاحمرارَّ. (0599)

، (0521الحـديث )ي علـى األدب العبـرَّة نافـذ، (0592الشـمس فـي كـل الفصـول ) كـاحتراق

دراســـــات نقديـــــة وبحـــــوث فـــــي األدب لـــــه وَّ، (0521قصـــــائد كرمليـــــة فـــــي العشـــــق البحـــــري )

أدب  إضــــافة إلــــى كتاباتــــه فــــي، فــــي شــــعر محمــــود درويــــش العربــــي والعــــالمي ودراســــات

علـــــى معتمـــــدة وهـــــي ، قصـــــة(خمـــــس عشـــــرة سلســـــلة حكايـــــات شـــــيقة ): ومنهـــــا، األطفـــــال

صـــدرت عـــن دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر فـــي كفـــر قـــرع  ،ادهاحكايـــات شـــعبية قـــام بإعـــد

علــــى  اعتمــــدتأجــــزاء(  خمســــة) "الحيــــوانقصــــص  "سلســــلةوَّ 1111-0555بــــين عــــامي 

َّ. َّوصدرت عن الدار نفسها، وليلة ألف ليلةقصص 

  



 335 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

   :مدخل

كمــــــا ، صـــــنف العلمــــــاء التربويـــــون ســــــن الطفولــــــة إلـــــى مراحــــــل وحـــــددوها بالســــــنوات 

ولكــــن عرايــــدي أهمــــل تحديــــد املرحلــــة العمريــــة املوجهــــة ، صــــنفوها إلــــى أربعــــة أصــــناف

ولكــن يمكــن تحديــد الفئــة العمريــة املســتهدفة التــي قــدمها ، لألطفــال فــي هــذه القصــص

وتنتهـي ، ( سـنوات6-3الطفولـة املبكـرة ) تبـدأ مـن نهايـة إذ –ونقوم بدراستها  –عرايدي 

ى ذلــك ممـــا أورده ويمكــن أن نســتدل علــ. ( ســنوات2-6عنــد نهايــة الطفولــة املتوســطة )

َّ َّ:يقول الطفل، على لسان الطفل نفسه في قصة "درجات املئذنة"

  :أخي أمين يصرخ في وجهي

 السهرات العائلية؟!، العيد، أال تذكر الصيام

 وهذه السنة األولى التي . الم أذكر ألني كنت صغيرا 

  1انتبه فيها لشهر رمضان !

كلمـه فـي بدايـة القصـص " كـان يـا كـان كما لم تتضح البيئـة الزمانيـة إل مـن خـلل  

" أي أنهــا قصــة قديمــة ل يشــترط فيهــا تخصــيص زمــن معــين ؛ ألن الهــدف والقيمــة مــن 

أمـا البيئـة املكانيـة فهـي متنوعـة بـين الشـارع واملسـجد ، وراء أحداثها هو العتبار ل أكثر

عــد كافيــة باإليحــاء وبالتــالي فــإن البيئــة الزمانيــة واملكانيــة ت، واملزرعــة والبيــت واملدرســة

َّ. َّبالجو العام للقصص

تقوم على الحرية  هذه التوعية، التوعية الفكرية أحد أهداف التربية الحديثة إن 

 ليحقق ذاته ؛نسانبالتخلص من القيود املفروضة على اإل واإليمانوحب الوطن 

 ماموالهت الطفلالنظرة إلى أدب  إن، دليل حضاريَّ فالهتمام "بالطفل وعامله وأدبه

َّوعام، ورقيها لتقدم األمة امهم َّ ايعد مؤشر َّبه 
 
 علما أن، في بناء مستقبلها اجوهري َّ ل

                                                           
 . 1ص :2112للتربية، حيفا،  األكاديمية، العربية ، الكليةاملئذنة درجات عرايدي، نعيم، قصة 1
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ولى من األَّ إنهم ومنذ بداية األيام، ويحبون الكلم املنغوم، يقاعيون بالفطرةإاألطفال 

َّ. 1إلى أنفسهم" ذا نغم محبب احياتهم ينامون على أصوات أمهاتهم وهن  يرددن كلم َّ

ويشــــــعره ، الطفــــــل يشــــــبع حــــــب الســــــتطلع لــــــدى بعــــــالم الطفــــــل األدبــــــيوالهتمــــــام  

ـ، ويثري لغته، بالطمئنان واألمل ، ويسـاعده علـى تحسـين األداء، ي قدرتـه التعبيريـةوينم 

ويوســــــع ، شــــــكلت ومواجهتهــــــاامل ويتــــــيح لــــــه فرصــــــة للتعــــــاطف مــــــع، ويــــــزوده باملعلومــــــات

، شــعره ونثــره :فــي األدب العربــيدرس البــاحثون كثيــرا مــن الظــواهر األدبيــة  لقــد. 2آفاقــه

غيـر أن ظـاهرة توظيـف الطفـل ورمـزه مــا ، وأعطـوه قـدرا كافيـا مـن التحليـل والسـتجلء

َّ. 3َّزالت باهتة وبحاجة إلى بحوث جادة

، في حيـاة الشـخصرحلة مختلفة نوعيا عن املراحل املتأخرة  ن مرحلة الطفولة هيإ

لغـــتهم وَّتفكيـــرهم وَّحساســـهم إوهـــذا مـــا يميـــز  –والنمـــو  فهـــي ل زالـــت فـــي طـــور التكـــوين

فمراحــل النمــو التــي يمــر بهــا ، طفــال تختلــف عــن طبــائع الكبــاراألَّ ن طبــائعإ"  :ومهــارتهم

العـاطفي وَّالعلمـي وَّوذلك يتصل بـالنمو اللغـوي ، مختلفة في كل مرحلة مزاياطفل لها ال

َّ. 4َّقتصادية"الجتماعية والوَّلى ذلك املستويات البيئية إضف أ، والفكريَّ

  :صورة الطفل في أدب نعيم عرايدي الطفولي

 األطفال أدب مركز عن صدرت، للطفل موجهة قصص عشر على الدراسة اعتمدت

 بأنها تميزت. متكاملة قصصية مجموعة ضمن، 2002 و 1111 عامي بين حيفا في

                                                           
: 1996، القاهرة، 1 والتوزيع، ط للنشر العربية لألطفال، الشركة الشعريَّ النص شبلول، أحمد، جماليات 1

 . 71ص
َّينظر، كلس، غسان، قراءة في ديوان األطفال للشاعر سليمان العيس ى، مقال إلكتروني 2

 http://www. ppbait. org 
املوصل،  األساسية، جامعة التربية كلية أبحاث السياب، مجلة شعر في والفولة رشيد، محمد، الطفل 3

 . 161 ص: 2111، 1 ، عدد11 مجلد
 األطفال، رقم أدب في دراسات العربي، القاهرة، سلسلة الفكر وفن، دار علم األطفال نجيب، أحمد، أدب 4

 . 261 ص: 1991، 1
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 صميم من مأخوذة ذاته الوقت وفي، كتابتها قبل بعناية ومدروسة منسوجة عام بشكل

 عرايدي نعيم وأحلم طفولة تعكس أنها أرىَّ وإنما، فحسب هذا ليس، والواقع املجتمع

 مركز تعالج، نابضة حية بطريقة وتطلعاته وأحلمه الطفل طموح فيها يصورَّ إذ، نفسه

 أنها عام بشكل القصص هذه على وامللحظ، والفكرية والجتماعية اإلنسانية القضايا

 املجهولَّ عن تبحث خيال قصة" ألن بعضها جاءت ، -أحيانا – العلمي الخيال إلى تميل

َّ. وهذا ما ملسناه في قصص عرايدي املوجهة للطفل، 1" مفهومة علمية بعبارات

"مجموعــة الخصــائص  كمــا يقصــد بصــورة الطفــل التــي نبحــث عنهــا فــي أدب عرايــدي

، 2األدبــي" الجماليــة والتشــكلت الدلليــة والفنيــة التــي يحققهــا وجــود الطفــل فــي الــنص

وامللحـــظ علـــى صـــورة الطفـــل أنهـــا ارتبطـــت بشـــكل مباشـــر بـــالحوار منـــذ اللحظـــة األولـــى 

ممـا سـاعد ، الذي اعتمد عليه الكاتب في رسم الشخصيات الطفوليةلبداية القصص 

، فالشخصــيات الطفوليــة بــدت واضــحة مــن خــلل القصــص، آخــر بعــدا إكســابهاعلــى 

كثــر تشـوقا حـين يجــد أالحــوار يجعـل القصـة فنراهـا تنـاقش وتتحـدث " وفــوق ذلـك فـإن 

كما يحدث تماما في مواقف الحيـاة ، تتخاطب وتتصارع في القصةشخصيات الالطفل 

قصــص عرايــدي جــاءت  وبالتــالي فــإن، 3فعالهــا فــي كــل موقــفألــى ردود إوالطفــل يســتمع 

ســـــنوات مـــــن حيـــــث الشـــــكل  5-9بلغـــــة ســـــهلة بســـــيطة تناســـــب املســـــتوى العمـــــري مـــــن 

َّ. واملضمون والعرض

بعد دراسة قصص نعيم عرايدي الطفولية يمكن توزيع صورة الطفل على النحو 

َّ :التالي

  

                                                           
 . 21: ص 2991محمود قاسم، الخيال العلمي في أدب القرن العشرين، الدار العربية للكتاب،  1
َّ. 9 ص: 1997، 1 للنشر، لونجمان، ط العاملية املصرية املصرية، الشركة الرواية في منير، فوزي، الطفل 2
 التعليمية، مكتبة العملية في ووظائفه خصائصه -وحاجاته األطفال قناوي، أدب ينظر، هدى، محمد 3
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  :الطفل الناقد

هي ، ولعلها صورة فريدة، في قصص نعيم عرايدي إن أول صورة تطالعنا للطفل 

ى مستوى يليق به فقد رفع نعيم عرايدي من مكانة الطفل إل، الطفل الناقدصورة 

فنرى الطفل يوجه نقدا للمجتمع ، إذ جعله يرتقي إلى مستوى املسؤولية، وبتفكيره

وكثرت ... " يورد على لسان الطفل في قصة درجات املئذنة، وفي أكثر من مكان

لكن أغلبها لألوالد ، أحببت كثيرا املسابقات، البرامج املمتعة في التلفزيون واملذياع

وهنا لوم واضح للقائمين على هذه البرامج التي ، 1"...نحن الصغار الكبار وليس لنا

وهذا ، وإنما البرامج تكون موجهة للكبار فقط، ل تقدم برامج للصغار في شهر رمضان

أما  :على شكل تساؤلَّ، من طرف خفي موجه من الكاتب / الطفل إلى املجتمع العربي

َّ. آن األوان أن نرتقي بفكر الطفل العربي إلى مستوى يليق به وبفكره

يقــول ، وهــو نفســه يقــر بهــذا، يعتــرف العلــم الحــديث بــأن هــذا الطفــل ملــيء باألســرار

" ...أنــــا طفــــل أحمــــل فــــي نفســــ ي ذاتــــي وأخبــــ  فــــي ذاتــــي األســــرار.. .فــــي قصــــة أنــــا أحلــــم "

 ويقول في القصة ذاتها:

صــورة  جــاءت، 2"... فــي الواقــع جبــار النــاس ضــعيفا لكننــيأنــا طفــل يحســبني ... "

مـن ، لمس شغاف القلوب واملشاعرت فهي، اإلحكام والدقة والشفافية غاية فيالطفل 

الـــذي ، خـــلل التعبيـــر عـــن الـــذات الطفوليـــة بالضـــمير" أنـــا" ففيـــه العتمـــاد علـــى الـــذات

الكثيـــر  إذ قــرب لنـــا، ار(جــاء بصـــيغة الخطــاب العليـــا األنــا ) الطفـــل( مقابـــل أنــتم ) الكبـــ

وإنمـا ، اللغـوي والفنـي فحسـب لـيس فـي اإلطـار، الكثير من الـدروس نامن املفاهيم وعلم

 . َّفي اإلطار الحياتي أيضا
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فهـو لـيس ضـعيفا كمـا ، فالطفل هنا أراد أن يغير مفهوما عاما عنـه فـي هـذا املجتمـع 

العطــاء إذا أشـركناه فــي حياتنــا وبالتــالي هـو قــادر علـى ، وهـو ملــيء باألسـرار، يظنـه النــاس

َّ. َّورفعنا من قيمته الفكرية

 رامـيويتحـدث مـع صـديقه ، ومن الصور التي نراه فيها ناقدا قوله في قصة أنا حذر 

فأنــا أعــرف ، مــن الســائقين الــذين يقــودون الســيارات وال اهتمــون بقــوانين الســير... "

 قوانين السير 

 الكاتـــبلقـــد قـــدم ، 1"...هـــا فـــي التلفزيـــون ونشـــاهد عن ألننـــا نـــتعلم عنهـــا فـــي املدرســـة 

قويــــة ، فــــي ســـهولة وبســــاطة وبــــأدق العبــــارات فجـــاءت األلفــــاظ دقيقــــة األلفــــاظ للطفـــل

وهــــــذه ، مشــــــحونة باألحاســــــيس والعواطــــــف التــــــي تجعلهــــــا مــــــؤثرة فــــــي الــــــنفس، اإليحــــــاء

فهــذا الطفــل يعــرف ببراءتــه ، رســائل موجهــة بدقــة، األلفــاظ تحمــل عــدة رســائل خلفهــا

إن النــاظر فــي كــلم الطفــل يـــرى  –هلل درك يـــا نعــيم  -قــوانين الســير أكثــر مــن الســائقين 

فـي الوقـت ، إنـه يوجـه املجتمـع لألفضـل، أن هذا الطفل وكأنه ل يعيش كبقية األطفـال

َّ. َّالذي يجب أن يوجهه املجتمع

  :الطفل الفاقد

 صـورة الطفـل الفاقـدهـي ، نعـيم عرايـديوتأتي الصورة الثانيـة للطفـل فـي قصـص  

ويراعــــي ، أن يراعــــي خصوصــــيته كــــان مــــن الضــــروري علــــى املجتمــــع، لقضــــايا خاصــــة بــــه

ومـــن هـــذه الصـــور ، حتـــى أنـــك تـــرى الطفـــل يلـــح عليهـــا ويكررهـــا، فيهـــا تفكيـــره وعواطفـــه

وهــذه قضــية تربويــة يجــب النظـــر ، بمعنــى إهمالهمــا لـــه، فقــدان اهتمــام األم لــه أو األب

َّ َّ:-وهذه القصة تضم عشر قصص قصيرة جدا  –"  كقوله في قصة " أنا أحلم، فيها

 لكنه مشغول! –فوالدي يحبني ... " 

 وأمي الحبيبة مشغولة بأخوتي
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َّ  1"...مشغولة بوالدي 

)األم(؛ لتـوحي بانصــراف  )األب( وكلمـة مشــغولة نلحـظ التكـرار هنــا فـي كلمــة مشـغولَّ

ـه فـي أن يعـيش طفولتيؤكـد ، األهـل عـن هـذا الطفـل واهتماماتـه ة أخـرى علـى حق   هــــــمـر 

ل مــن أحــد إل بمــا يرشــده ويهديــه، وبالخصوصــية التــي يريــدها
 
ــ ومــن دون تــدخ  اعاطفي 

ــ ــه إذا مـــا، ونصــائح أبيـــه، فهـــو بحاجــة لحنـــان أمـــه، اوعقلي 
 
حصــل عليـــه فإنـــه  وذلـــك كل

َّ. يسير في حياته نحو األمام

َّ َّ:وهو الذي يقول في قصة بعنوان أكثر 

 أكثر ما يعجبني ما يلعبني 

َّ 2َّأكثر من يعجبني من يحضنني !!

واملتأمـــــــل فـــــــي صـــــــورة الطفـــــــل املســـــــتمدة مـــــــن قصـــــــص عرايـــــــدي يلحـــــــظ البصـــــــمات  

يزه كــــــان منصــــــبا علــــــى فكــــــرة ـكمــــــا أن تركــــــ، الواضــــــحة لشخصــــــية عرايــــــدي نفســــــه فيهــــــا

فقــــد قــــدم الطفــــل فــــي إطــــار دينــــاميكي ، محوريــــة وهــــي عشــــق الطفــــل للطفولــــة ومعناهــــا

اسب مـع طاقاتـه ورغبتـه فـي السـتمتاع فـي الشـعور الطفـولي مـع األم واألب كمـا يريـد يتن

إذ يلجـأ الطفـل أول إلـى األب ، وهي سمة مـن السـمات التـي تميـز الطفولـة، الطفل نفسه

وهــذا مــا عبــر ، لــذلك نجــح عرايــدي فــي تقــديم هــذا التصــور فــي إطــار فنــي متكامــل، أو األم

َّ: َّعنه بإلحاح الطفل في قوله

 سؤا احتجتكلما 
ا
 مستحي اأو جوابا  ال

ا
 -ال

 غير أمي؟!  هل أنادي

 -كلما في الدرب ضيعت السبيال

  1هل أنادي غير أمي؟! 
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ولكنـــــه لـــــم يجـــــد  فقـــــد عبـــــر الطفـــــل عـــــن حاجاتـــــه النفســـــية والســـــلوكية الطبيعيـــــة ؛ 

مـن ، مـةساسـية لألَّالطفل هو الثروة األَّ ولكن علينا أن نعرف أن، صدى وآذانا صاغية

ردنـــا أذا مـــا إتثقيـــف  ألي َّســـمى ة واملبدعـــة تصـــبح هـــي الهـــدف األَّقـــالخل تـــهتنمي نإثـــم فـــ

، 2مــة نمــاء اجتماعيــا وثقافيــا واقتصــادياذا مــا قصــدنا لألَّإوَّ، ن يرقــى ويــنهضأللمجتمــع 

َّ :يقولَّ، لقد بدا الطفل ديناميكيا

 لحمي ودمي إنها

 الليل أمي إنها في 

  إنها في اليوم أمي 

  3هي أمي!

كان ينهال باألسئلة  فقد، ضمن الشخصيات النامية صورة الطفل جاءتوبالتالي  

، خفاء إفطاره في رمضانإحاول  عندما، كما نلحظ أن سلوكه تغير، في قصصه كافة

وهذا تحول ديناميكي في صورة  4ألمه وأبيه في النهاية أنه لم يكن صائما ولكنه اعترف

َّ. الطفل

تتوفر فيه اللفظة الرشيقة املوحية أن  عرايدي فيما قدمه للطفل حرص 

َّالتي تلقي وراءها ظل، الخفيفة الظل البعيدة الهدف
 
في  اعميق َّ اوتترك أثر َّ، اوألوان َّ ل

طفال ساس ي لألَّأطفال كحق دب األَّأهمية أفي  حدا يشككأن أظن أول ، النفس

ل طفامام األَّأطفال يتيح الفرصة دب األَّأ إن"، نحن املهتمين بهذا املجال، علينا

، املخاطرة في مواصلة البحث والكشف وحب الستطلع لتحقيق الثقة بالنفس وروح
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جل الكتشاف والتحرر أيدفع للمخاطرة العلمية املحسوبة من  الذي لإلنجازَّوالدافع 

َّ. 1لى البحث في التجاهات الجديدة"إاملعتادة للتفكير وامليل  ساليبمن األَّ

َّ :الطفل املتسائل

يكثـر مـن  - الـذي قـدم لـه عرايـدي قصصـه -هـذا السـن  الطفـل فـينلحظ جميعـا أن 

أو معــــــدة ســــــلفا أو  وهــــــذه األســــــئلة هنــــــا ل يــــــراد منهــــــا تقــــــديم إجابــــــات جــــــاهزة، األســــــئلة

َّ: َّيتساءل الطفل عن موت جده فيقولَّ، وإنما تقديم إجابات مبررة ومقنعة، ساذجة

  !نحن الصغار مات جدي! هكذا قالوا لنا

 في عز النهار! مات أن جدي كيف يعني

 !؟وانزاح الستار أتاني الشوق  األقاه إذا يوما  نني ما عدتأ كيف يعني 

  2. نساهأكيف  دري أ حيانا لجدي لستأشتاق أ ننيإ 

واملهــم فــي األمــر ، إن سلســلة مــن التســاؤلت خرجــت مــن الطفــل لتلقــى جوابــا مقنعــا 

الطفــــل مــــن  /عرايــــديوأرى أن هــــذا مــــا يرمــــي إليــــه  ؟كيــــف تقــــدم اإلجابــــة للطفــــل، هنــــا

وذلـك بالرتقـاء فـي مسـتواهم وعـدم معـاملتهم معاملـة دونيـة أو ، املجتمع / أوليـاء األمـورَّ

تقــول الطفلــة التــي أرادت ، وبخاصــة أن كثــرة التســاؤل يــؤدي إلــى الحيــرة، الســتهزاء بهــم

َّ: أن تزرع شجرة

القصة في مكان آخر من  وتقول الطفلة، 3زرع!أ األشجاري نوع من أال أعرف 

  :ذاتها

 ومما زاد من حيرة، 4!ةشجار ضرورينواع األأأنا في حيرة كل  ؟يا إلهي ماذا أختار

َّ :تقولَّ، هذه الطفلة أن املجتمع ل يقدم إجابات واضحة لها
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 ، اوكلما سألت أحدا 
ا
 1اكان يقترح لي نوعا مختلف

كن أن فالطفلة ترى أن اإلجابة يم، إن القيمة التربوية حاضرة في ذهن الكاتب 

 : تكون عند املعلمة

  2املعلمة لعلها تعرف ما هي هذه الشجرة سأسأل األشجاراليوم في رحلة غرس 

ولهـــذه القصـــص دور تربـــوي كبيـــر فـــي غـــرس القـــيم التـــي يتبناهـــا املجتمـــع ويرغـــب فـــي  

بــل ، والقــيم تتغيــر بــالتطور والتغيــر، وهــو جــزء مــن ثقافــة املجتمــع، تربيــة أجيالــه عليهــا

م القيمـي فــي املجتمـع نفسـهإن األهـداف 
 
ولهــذا فـإن التغيـر فــي ، فـي املجتمـع تــرتبط بالسـل

يتناسـب مـع التغيـر ، السلم القيمي نتيجة التغير الجتماعي سيؤدي إلى تغير في األهـداف

فكلمــا ، فالعلقـة وطيـدة بــين أدب الطفـل والقـيم التربويـة الســائدة فـي املجتمـع، القيمـي

ي الســـلم القيمـــي أســـهم فـــي خلـــق جيـــل قـــادر علـــى بنـــاء كـــان األدب قـــادرا علـــى التوســـع فـــ

املجتمــع تقــديم كــل مــا هــو  وبالتــالي فــاملطلوب مــن الكاتــب/، 3املجتمــع وتطــويره وتقدمــه

يقــــول ، بحيــــث ل نــــدخل الطفــــل فــــي متاهــــات ربمــــا يعجــــز الكبــــار عــــن تفســــيراتها، واضــــح

َّ َّ:موجها كلمه للمجتمع الطفل

الفرق  ما هو فهم حتى اآلنأني ال أيح الصح، بي قال له هذه مخالفة سيرألكن 

 . 4وقوانين السير داب السيرآو  صول السيرأبين 

بــل ربمــا يكــون الطفــل فــي طرحــه أقــوى ، جــدل بــين متنــاظرين متكــافئين وكــأن هنــاك 

، فالطفـــل يبحـــث عـــن توافـــق مـــع املجتمـــع ومـــع األهـــل ومـــع املدرســـة. مـــن األب/املجتمـــع
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وبالتــــالي هــــو بــــين ، نفســــه لــــم يــــنس واقعــــه ولكنــــه فــــي الوقــــت، يبحــــث عــــن نظــــام مقنــــع

َّ. َّحقيقة النفصال والرغبة في إعادة الندماج

واألصل في القصة أن تثري عقل الطفل وتنمي خياله ومعارفه وكما أن القصة  

وعلى كاتبها أن يبتعد عن الغموض والفوض ى ، يجب أن تخلو من التعقيدات اللغوية

، لت التي تصرف ذهن الطفل عن التركيزوعليه أن يبتعد عن التفصي، اإلدراكية

، ولكن بما أن الهدف منها تربوي اجتماعي، وهكذا جاءت قصص نعيم عرايدي

َّ. أوقع عرايدي الطفل في جملة من التساؤلت، يحاول تصحيح مسارات املجتمع

سس أقامتها على إفي الحياة كما يبرز دور البناء في  القصةوبذلك تتضح فاعلية  

ليصبح تعبيرا صادقا  ؛للترفيه وتزجية الوقت ةور يتجاوز كونه وسيلصحيحه وهو د

مجسدا ملا بين البشر في هذه الحياة  ،مال الفرد واملجتمعآالحياة معبرا عن عن 

، 1من لكل من فيها وما فيهاواألَّ السعادةخاء محققا إمن انسجام ورفاق وَّ السوية

من املشاعر  االطفل وزخم َّولهذا وجدنا في هذه القصص كثافة عاطفية غائبة عن 

لقد وصلت هذه القصص إلى أهدافها الفنية بجانب العتبارات . يبحث الطفل عنها

َّ. النفسية والتربوية

   :الطفل الخائف

وما يحويه من قيم ونماذج  ،يتفاعل الطفل مع نماذج األدب في شتى صوره 

و أدبي في قصة أذا ما تفاعل مع نموذج إوالطفل ، عاطفية و اتجاهاتأ يةسلوك

غالبا ما يتقمص ويتوحد مع التجاهات اإليجابية التي يحويها ، مسرحية مثل

بل يتم من خلل ، جبارإو أو نهي أمر أدبي وكثيرا ما يتم هذا التوحد دون النموذج األَّ

دب مساعدا على نمو شخصية دبي ومن هنا يكون األَّاستمتاع الطفل بالنموذج األَّ
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لقد تنوعت مظاهر  1دبي املمتعالتي تقدم في النموذج األَّالطفل من خلل الخبرات 

َّ :ومن مظاهر هذا الخوف، الخوف عند طفل نعيم عرايدي وتفاوتت درجاته

   :الخوف من املجتمع

ومـــن هـــذه ، لقـــد كانـــت بعـــض ســـلوك املجتمـــع هاجســـا قويـــا وتشـــكل قلقـــا للطفـــل 

وهـم ، نـب لهـموخاصـة مـن ل ذ، السلوك حوادث السير التي تحصد سـنويا العشـرات

َّ َّ:يذكر الطفل، فالطفل يعاني من هذا السلوك، األطفال

 خاف من السياراتأني إمي أتقول 

  سيارةت تدهسني دن كاأمنذ 

َّ 2التي وقعت على الشارع ةعندما لحقت بالطاب

ولكن الحذر  -كما جاء العنوان -األصل أن تزرع هذه القصص في أطفالنا الحذر 

، وهذا ليس املقصود في القصة، الخوف القاتل للطفل هنا مبالغ فيه ووصل إلى حد

َّ :يقول الطفل

 ال تسمع بحوادث السير على الطرق؟أ

 خاف كثيراأسمع ولهذا أني إنعم 

 من السائقين الذين يقودون السيارات

  3وال اهتموا بقوانين السير

ذات ، أحـــــب ركـــــوب الدراجـــــة" تمثـــــل رمـــــزا للـــــذاتأرى أن صـــــورة الطفـــــل فـــــي قصـــــة "

ولكنهـــا أســـهمت فـــي تطـــوير وعـــي ، بعـــد أن أصـــبحت الطفولـــة مرحلـــة مـــن حياتـــه، الكاتـــب

وهــــذا هــــو املقصــــود فــــي أن الطفــــل ، أطفــــال اليــــوم وفــــي تشــــكيل أحاسيســــهم بشــــكل مــــا
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لقــد تحــول الطفــل مــن دللتــه العامــة إلــى رمــز ذاتــي يعكــس . أصــبح رمــزا للتكــوين األولــي

وكلمــــة ، للــــة هنــــا أعمــــق بكثيــــرهمــــوم حياتــــه واملواقــــف والتجليــــات الحياتيــــة ولكــــن الد

لهــا دللتهــا اإليحائيــة فــي نفــس الطفــل الــذي مــن املمكــن أن تبعــده عــن ، ا"أخــاف" كثيــر َّ

، الســـير فـــي الشـــارع؛ بســـبب الخـــوف بمفهومـــه العـــام الـــذي ربمـــا يـــؤدي إلـــى مـــرض نفســـ ي

َّ. َّفيما بعد وعلى املجتمع أن يتحمل مسؤولياته وتبعات هذا املرض

   :ةالخوف من مدير املدرس

فهــي تــدعو للحتجــاج ، هــي صــورة ديناميكيــة، إن الصــورة التــي رســمها نعــيم للطفــل 

ولهــذا نجـــح فـــي رســم صـــورة الطفــل بخيـــال محبـــب ، وتطلــب التعـــاطف وتحــاول التغييـــر

مـــن خـــلل التهـــذيب الســـلوكي الـــذي جـــاء بصـــورة جذابــــة  -أحيانـــا -ومتمـــرد علـــى الواقـــع

، جوانـــب الحيـــاة وإلـــى الكـــون وظـــواهرهعبـــر مـــن خللـــه عـــن نظرتـــه إلـــى ، وأســـلوب مـــؤثر

كمــا وفــرت لهــم هــذه ، وبالتــالي فقــد قــادتهم بلطــف ورقــة وســحر إلــى التجــاه التــي تحملــه

كمــــا أشــــبعت ميـــــولهم ، القصــــص فرصــــة الترفيــــه ضـــــمن نشــــاط ترويحــــي فكــــري خيـــــالي

َّ. َّالطفولية

القيـــام بهـــا فقـــط مـــن قبـــل شـــخص لديـــه إن كتابـــة قصـــة موجهـــة للطفـــل ل يمكـــن  

ن يكــون أالكاتــب ولكــن ل بــد لخيــال ، فقــطحاسيســه أمــن الطفولــة فــي نظرتــه وَّالكثيــر 

نلحــظ الجانــب النفســ ي فــي حالــة وقــوف ، رخيــال طفــل ومــع ذلــك يمتلــك تماســك الكبــا

َّ َّ:يقولَّ، الطفل في مواجهة مع مدير املدرسة

 ، ماذا سيحدث ملحمود، نتظرتا

 ألن بعض الطالب  

 وأخبر املدير اذهبو 

 شرب ان محمودا أب 

 أثناء ساعات الصيام  
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 ى جميع الطالب وفجأة وقف املدير وحي  

  1تمالك نفس يألم أعد 

 ،الطفــل كتيــار ســريع فــي تتــابع نفــس يتســلل فــي -الشــعور بــالخوف  -ن هــذا الشــعورَّإ

يبقـــى هاجســـا بالنســـبة للطفـــل فـــي بدايـــة انفتاحـــه  ومـــع ذلـــك، ولكنـــه بـــدرجات متفاوتـــة

بـل علـى العكـس  ،بنـاء الطفـل النفسـ ي والفكـريَّومثل هذا الخـوف ل يسـهم فـي ، العقلي

َّ. َّمام مدير املدرسةأفي شخصية الطفل وبخاصة  اهدام َّ انراه عنصر َّ ،اتمام َّ

  :الخوف من الدراسة

لـــذا "فإنـــه ، إذا كانـــت القصـــص املقدمـــة للطفـــل غيـــر كافيـــة لتشـــكيل وعيـــه الثقـــافي 

ة تفكيــره وإعمــال يجــب تقــديم هــذه املعلومــات بأســلوب يســهم فــي توســيع مداركــه وإثــارَّ

ولكـن أهـداف  2"...عقله وإثراء خياله بطريقة تستثير ملحظتـه وتـدعو للتأمـل والتسـاؤلَّ

، هذه القصـص وغاياتهـا أراهـا موجهـة وبطريقـة ذكيـة مـن عرايـدي/ الطفـل إلـى املجتمـع

َّ:يقولَّ

 في التراب! لو رحت ألهو بيأيعاقبني 

  ميأ، ذا اخطأتإ، تعاقبني

 أو تأخرت قلي
ا
 في دروس ي  ال

  3في الحساب اوخصوصا 

يبحث الطفل في هذا املقطع عن الطفولة الضائعة التـي يـرى األب واألم أنهمـا أعلـم  

والعقـــاب هنـــا ، ويكـــون الســـلوك الشـــائع والســـريع واملباشـــر هـــو العقـــاب، بهـــا مـــن طفلهـــم

وهـذه حاجـة طفوليـة ، األول ألنـه لعـب بـالتراب، توزع في اتجـاهين ل ذنـب للطفـل فيهمـا
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عـادة اللعـب ملـا فيهـا ، واألصل أن ننمي هذه العادة. نفسية تأتي مع نمو الطفل اإلدراكي

أمـــا الثـــاني فهـــو إذا لـــم يتقـــدم علـــى زملئـــه فـــي ، مـــن تقويـــة للجســـم والعقـــل بشـــكل عـــام

التــي ل يمتلكهـا غيــره ونســوا ، الحسـاب؛ ألن األهــل يفترضـون فــي طفلهــم العبقريـة الفــذة

حتــــى حمــــل ، ســــوا أن هنــــاك قــــدرات علميــــة وذهنيــــة وعقليــــة ل ذنــــب للطفــــل فيهــــاأو تنا

َّ: َّفيقولَّ، الطفل هذا الخوف وألح  عليه

 
ا
  افهل حق

 سأبقى حام
ا
 في الليل خوفي  ال

  1!؟والكتاب 

َّلحـــظ الســـتفهام الســـتنكاري الـــذي جـــاء علـــى لســـان الطفـــل موصـــوَّ 
 
بالســـين التـــي  ل

ـــــا ثقـــــيل علـــــى مخزونـــــه ، "ســـــأبقى"التـــــي جـــــاءت فـــــي كلمـــــة  "للتســـــويف" وكـــــأن هنـــــاك عبئ 

ـ، أصبح يثقل كاهل الطفل منـذ صـغره، الفكريَّ  احتـى أصـبح الخـوف مـن الكتـاب ملزم 

َّ. للطفل في منامه

ـــــ  يســـــاعد علـــــى تنميـــــة ذوقـــــه أن األصـــــل مـــــن الدراســـــة والكتـــــاب والحســـــاب أن  اعلم 

الرفيعـة والسـامية ويسـهم فـي  اإلنسـانيةدراك الجوانـب إحساسه بالجمال مـن خـلل إوَّ

مكانياته وقدراته والعمل على تنميتهـا وتنميـة قدرتـه اكتشاف الطفل لذاته واكتشاف إلَّ

صـــــغاء علـــــى اإلَّة والســـــترخاء والقـــــدرَّ الفنيـــــةبـــــداع واكتســـــاب التجـــــارب علـــــى التركيـــــز واإلَّ

 . َّولكن هل هذا موجود؟؟؟، والتحليل والتركيب والتخيل

  :الخوف من املجهول 

ن يتوافق مع قدرات أمن " دب الذي يقدم لألطفال والقصة خاصة ل بدإن األَّ 

ن يسكب مضمونه في أول بد ، طفال ومرحلة نموهم العقلي والنفس ي والجتماعياألَّ
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جاء تصور الطفل عن وبسبب ما نقدمه للطفل في مجتمعنا العربي ، 1"سلوب خاصأ

ومعنى ذلك أننا أبعدنا ، ة من املجهول الضبابيصخا، مرتبكةوَّ الواقع صورة مشوشة

َّ :يقولَّ، خيال الطفل عن التجاه الصحيح بما رسمنا له في حياته اليومية

 ؟مي في الليل يعود اليومأيا 

 رى أفي الليل 

 رى في الليل أو ... ميأسود يا أ اكلبا  

 ... خافأالغول ف

  2ميأكثيرا يا 

يتمتع  الطفل "من الواجب علينا توظيف الخيال في أمور أخرى صحيحة ؛ ألن 

 ،رغم اختلف الهدف عند كل منهما، مثل الفنانوَّ... ديببخيال جامح مثل األَّ

ن يكون عليه الواقع بهدف أيريد  ،فاألديب يرسم الصور املثلى في خيال مبدع لها

ولكن هذا الخيال الخلق أفسدناه عند ، 3"يجابياتلى اإلَّإصلح والسمو بالسلبيات اإلَّ

َّ: يقولَّ، أطفالنا

 أرى ... ليلفي ال

 أشياء 

 ... شياء تزعجنيأ 

 خاف الليل أف

 أ... في النوم أرى ... خاف النومأ
ا
  احيان
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ا

  1اوحش

مثل ، وبالتالي فإن هذا الخوف خلق نوعا من الصراع مع شخصيات أخرىَّ 

ثم نرى املوتيف هي كلمة " ، املجتمع والنفس ومدير املدرسة و بعض عناصر الطبيعة

 ونرى أيضا، عليه هذا املوتيف وقت الحاجة ووقت املرح ويلح، يتغنى بها أمي " الذي

َّ :يقولَّ، هنا أن الخوف مرتبط بحاجة الطفل لألم

 أو قلي اكلما خفت كثيرا 
ا
   هل أنادي غير أمي؟!-ال

 كلما احتجت سؤاال أو جوابا مستحيال 

  2هل أنادي غير أمي

وعواملـــه املتباينـــة فـــي اســـتطاع نعـــيم أن يقـــدم صـــورة الطفـــل عبـــر علقاتـــه املختلفـــة  

وهو في الوقت نفسه عنـده القـدرة علـى تجـاوز هـذا ، مليء بالشجن واأللم، إطار مكثف

َّ َّ:يقولَّ، بجهده الفردي واعتماده على نفسه األلم

 يدخل من شباك الشرفة

 ميأتمنى لو تدخل أ 

 بقى وحدي أكي ال  بيأتمنى لو يدخل في الحال أ 

 في الغرفة !! 

  3حلما حلوا أن يدخل لص يسرق لي... الليلفي  اوأخاف كثيرا 

إن مظــــاهر الخــــوف مــــن املجتمــــع والطبيعــــة والخرافــــة أضــــفت علــــى صــــورة الطفــــل  

َّظــــل
 
فأضــــاع ، ظــــلم العقــــل وظــــلم الفكــــر، رقيقــــة مــــن الخيــــال والخــــوف مــــن الظــــلم ل

ولـم ، هو إنقاذه من الهـم   والخـوف، فاألمنية التي يتمناها الطفل، الجهل بصر املجتمع
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تكن هذه األمنية موجودة لـو كـان هنـاك اهتمـام نفسـ ي وروحـي وحضـن دافـىء يلجـأ إليـه 

وممــا زاد مــن خوفــه مقــولت وخرافــات املجتمــع التــي ل تســتند أحيانــا إلــى دليــل ، الطفــل

َّ َّ:يقولَّ، علمي أو عقلي أو ديني

 ل أخي أمين هدأتني قلياوأقو 
ا
 فأنا لم ، بعد سماع أقوال أيمن املخيفة، ال

  1صوم كالكبارأعرف إن كنت أستطيع أن أ

ن املعادلـة الصـعبة أكمـا فقد زرعنا في الطفـل الخـوف مـن الخلـق أكثـر مـن الخـالق "

بـل مـا نريـده نحـن مـن قـيم ، ليـه فحسـبإ يميلـونَّطفال ما يريدونه ومـا ل نقدم لألَّأهي 

والرســــم التــــالي يمثــــل الخــــوف والضــــغط . 2"يضــــاأواتجاهــــات ومضــــامين تربويــــة هادفــــة 

 : َّلذي يتعرض له الطفل ليل ونهاراا

َّ
َّ
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 الطفل البريء: 

وهــذا مــا ملســناه مــن خــلل قــراءة أدب نعــيم ، إن الســمة العامــة للطفــل هــي البــراءة 

َّيقول: ، الطفولي نلحظ ذلك في طموحه وأمنياته ومناجاته

  
 ي يا رب 

  
  ييا رب 

 عدائيأسامح أعلمني كيف 

   
  ييا رب 

 وائيأهكيف أجابه  علمني

   
 رشدني أي يا رب 

  أ حبائيأأرشد كل 
 ن نمأل عاملنا بالحب 

   
  1. ييا رب 

القــــــيم  وتســــــعى إلــــــى ترســــــيخ، إن هــــــذه الكلمــــــات ذات صــــــلة وثيقــــــة بعــــــالم الطفولــــــة 

 املســــؤوليةموضــــع فريــــد مــــن  فالقصــــة، املثاليــــة واملفــــاهيم التربويــــة واآلداب الســــلوكية

 ،لـذلك وباإلضـافة ،قصـه يمجـرد حكـ للمتلقي وليس الثقافيةتجاه نقل القيم  الفردية

مـن  ةمصـغرَّ ةصـورَّ لـذا فهـي، داة مهمـه فـي عمليـة التعلـيم والقـيم والتـدرب عليهـاأتعتبر 

 2و جســـــرا للنضـــــجأ ةووثيقـــــه بالطفولـــــ ةصـــــيلأكثـــــر مـــــن كونهـــــا ذات صـــــله أفكـــــار الكبـــــار أ

حــب  عرايــدي/ الطفــل والثــاني: :األولَّ، ن صــورة الطفــل قــد تشــكلت فــي بعــدينأنلحــظ 

، ويطــــل علينــــا عرايــــدي بعاملــــه الطفــــولي ببهجــــة وبــــراءة، الطفــــل / البحــــث عــــن املعرفــــة

إذ يثيـــر ، ول يغيـــب عـــن بالـــه املغـــزى الكامـــل وراء القصـــة، يصـــور فرحـــة الطفـــل باللعـــب
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فمـن املفارقــة أن األطفـال هــم الـذين يضــربون ، الـوعي بالسـلوك التــي يغفـل عنهــا النـاس

َّ َّ:يقولَّ، مارستهلنا املثل في تطبيق هذا السلوك وم

 هلحيانا ما يكرهه األ أهوى أنا طفل أ

 كاللعب على الرمل 

 وحتى في مستنقع  

 اقلبي وردا  حمل فيأنا طفل أ

  1زهارلينمي في دربي األ  

يبحـث عـن اللعـب الـذي كثيـرا ، فالطفل يبحـث عمـا يريـده هـو ولـيس مـا يريـده األهـل

اللعب من أهم مجالت التعلم والنمـو علما أن العلم الحديث يقر  بأن ، ما يزعج األهل

وبالتـــالي ل بـــد للطفـــل أن ... . باعتبـــاره مـــدخل طبيعيـــا لنشـــاط األطفـــال فـــي هـــذه املرحلـــة

فـي ، وهـو يصـر علـى موقفـه الصـحيح مـن اللعـب، 2يلعب فـي بيتـه وفـي مدرسـته وفـي بيئتـه

فنــا معنــى وهــذا الطفــل يعرَّ. قولــه " أهــوى أحيانــا مــا يكرهــه األهــل كاللعــب علــى الرمــل "

َّ:الصداقة في قوله

 أنت صديقي  

  لي كثيراإخلصت أن إ

  3وقت الضيق طريقي وسلكت معي

َّجاءت صورة الطفل واسعة األفق لكنها تثيـر قلـي 
 
، مـن الشـفقة امـن الخـوف وكثيـر َّ ل

َّ:يقولَّ، ومع ذلك تطلق لكثير بواعثها التعبير، تمارس حريتها في حدود ضيقة

 ن صدقت كالمي إ نت صديقيأ
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 ن كان غريبا وقبلت سالمي إحتى 

  1حتى لو أغضبت شقيقي 

بأن الطفل يواجه مشاكل صـعبة  دي على أن يشعر القارئ /املتلقييلقد حرص عرا

وليس في وسـعنا ، وجهة نظر واحدة ؛ألنها ملتحمة بتكويننا لفي مجتمعنا وهذا ل يحتم

رؤيــة موضــوعية  بحيــث نــتمكن مــن رؤيــة معاملهــا، أن نعــيش علــى مســافة واضــحة منهــا

َّ: َّيقولَّ، كافية

 جلي ن صليت أل إ نت صديقيأ

 في ساعات الحرج وتقاربت لوصلي

 لتخفف من ضيقي  

َّ 2نت صديقيأ 

، كتبهـــا عرايـــدي لألطفـــال الصـــغار، أرى أن هـــذه الصـــفة ســـيمفونية صـــداقة وبـــراءة 

منهـــا: السياســـة والنفســـية ، ولكنهـــا تحمـــل شـــحنات معنويـــة ورســـائل دالـــة لغيـــر األطفـــال

، وأرى أن الطفــل هنــا أصــغر بمســتواه الفكــري مــن هــذه القصــة، والجتماعيــة والدينيــة

َّ.. َّاآلخر "صة إذا قصد عرايدي بالصديق هنا "وبخا

  :الطفل الحالم

الحلــم جــزء مــن حياتــه وخاصــة فــي املراحــل األولــى مــن ، الطفــل صــغيرا كــان أم كبيــرا

، خيـــــال وبالتـــــالي تفقـــــد اإلرادةوالشـــــعوب الضـــــعيفة هـــــي التـــــي ل تملـــــك حلمـــــا أو ، عمـــــره

فاألمم الكبرى أصبحت كبيرة في فكرها وعلمها وعطائها بسواعد أطفالهـا الـذين حملـوا 

  َّ:يقولَّ، أحلمهم في صدورهم

  اأحلم في الليل كثيرا 
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 مي أيا 

 ؟ماذا يعني الحلم

  1وكأني في النوم أعيش نهارا

وعناصر الثقافة األخرى وهذه القصص تكسب األطفال القيم والتجاهات واللغة 

إضافة إلى ما يقوم به من دور معرفي من خلل قدرته على تنمية عمليات الطفل 

نلحظ الحلم وأهميته عند األطفال في  2املعرفية املتمثلة بالتفكير والتخيل والتذكر

َّ :قول عرايدي

 جلس ماهر كعادته بعد الظهر 

 واخذ ينظر إلى الساعة الواسعة 

 فال بدراجاتهم حيث يجتمع األط

 ليقضوا ساعات في الركوب عليها 

َّ 3ماهر ال يملك دراجة

َّ َّ:نلحظ كيف تتطور الحلم مع ماهر وأصبح يلح عليه

 وحتى ذلك الحين كان ماهر

 يجلس وينظر إلى الدراجات 

َّ:ويقول في نفسه

؟   ؟ما لونها. . أية دراجة ستكون لدي 

َّ 4َّ. .؟أم صفراء. . أهي حمراء
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فعنـدما حصـل مـاهر علـى ، الحلم كيف كـان عـا. مـاهر تلـك اللحظـةوعندما تحقق 

َّ َّ:الدراجة في عيد ميلده

 وفي الليل وضع ماهر الدراجة قرب 

 ولم يرد أن يفارقها ، سريره

 رفته غوحتى أنه نس ي الضوء مشتعال في 

 . .  ألنه أراد أن يرى كل ش يء في دراجته الجديدة املقود

 . .  املصباح. . املقيبض

 ونام ماهر وهو يحلم بدراجته الجديدة ... . 

َّ 1ويتشوق إلى الركوب عليها

هذا الحلـم وهـذه األحـلم التـي يحتاجهـا الطفـل ويسـعى إلـى تحقيقهـا مـا زالـت قاصـرة 

عـــن ملحقـــة احتياجـــات الطفـــل العربـــي ومـــا زالـــت غيـــر قـــادرة علـــى الوصـــول إلـــى الطفـــل 

حتــــى الحلــــم  2لعــــالم العربــــيالعربــــي أينمــــا كــــان ووجــــد هــــذا الطفــــل فــــي مختلــــف أقطــــار ا

فالطفـل عنـدنا ل يسـتطيع ، يسرق من الطفل بسـبب عـادات املجتمـع وتقاليـده الباليـة

َّ. َّبمفهوم الحلم الطفولي اإلنساني، أن يفكر أو يحلم كما يحلو له

  :الطفل الصادق

 ولكـــــن، الطفـــــل يـــــتكلم عـــــن نفســـــه وبلســـــانه، تـــــرك عرابـــــدي فـــــي كثيـــــر مـــــن قصصـــــه 

وولـدت ، اإلحكام والدقة والشفافية يلمس شـغاف القلـوب واملشـاعربأسلوب غاية في 

 . َّفي نفوسهم املعاني والقيم اإلنسانية السامية وعرفتهم بقضايا أمتهم وتاريخها

َّ َّ:يقولَّ

 .  وضعت محفظتي قرب الباب وركضت نحو أمي عازما على االعتراف
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   :وقلت لها

 أمي أريد أن أعترف لك بش يء . . أمي

 !  ؟أمي مندهشة ( تعترف بماذا ! ) قالت؟ماذا

 أو كذبت في، هل أخطأت ؟هل قمت بعمل س يء

 !؟شهر الصوم 

 قبل أيام عندما قلت لكم إنني . نعم !قلت ألمي 

 لقد كذبت! فقد شربت قبل . صمت طوال النهار

1َّ! ولم أصم إال نصف الفترة؟آذان اإلفطار

األطفال بالقيم الخلقية  وهي مهمة لتبصيرَّ، النواحي األخلقية تبرز هنا جملة من

ونفورهم من الصفات ، الفاضلة وتنمية إعجابهم وتقديرهم وحبهم للصفات الطيبة

إن اعتراف الطفل ألمه وأمام أبيه بالحقيقة ، املذمومة وجوانب النحراف الخلقي

هي قيمة تربوية نحاول ، وإنما بمحض إرادته، الصادقة دون ضغط أو تهديد أو خوف

َّ. ن في نظرتهما لألمريواألم واألب كانا موافق، نازرعها في أطفال

املهم كيف  - وهذا متوقع -حتى لو أخطأ الطفل ، وفي الواقع هذا هو املطلوب 

بحيث نعزز الجانب اإليجابي وننميه وندفع ، نتعامل مع سلوك هذا الطفل إذا أخطأ

م من اعوج من خطأ في سلوكه بطريقة تسهم في تقويم ا، باتجاهه  
لتجاهات ونقو 

َّ. وفي الوقت نفسه ل تشكل ردة فعل عكسية، حتى السلبية منها

يقـــول فـــي قـــدوم شـــهر ، كمـــا نلحـــظ صـــدق الطفـــل العفـــوي فـــي علقاتـــه مـــع اآلخـــرين

َّ َّ:رمضان

 يا سالم سنتعلم قليال في شهر رمضان 

 :وقال أمين
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 سنعود إلى البيت باكرا كل يوم 

   وقال االثنان معا

 ال توجد وظائف بيتية 
ا
   1كثيرة

وهنا يشـعر الطفـل بالسـعادة ويجـاهر بهـا ؛ ألنـه ينظـر إلـى األمـور بمنظـار مختلـف عـن 

َّ، فهو يفكر في راحته وعقليته املحبة للعب، الكبار

 ال توجد امتحانات 

َّ 2َّأه ٍ لو كل السنة هي شهر رمضان

( ، وكأنهـــا شــــبح  يلحـــق األطفــــال، لحـــظ نظــــرة الطفـــل للمتحانــــات عنــــدنا  وكلمــــة )آه 

ــ . عـن رغباتــه املكبوتـة مــن القلـق والخــوف والضـغوط النفســية املختلفــة اجـاءت متنفس 

إن هــــذا الخــــوف وهــــذا القلــــق كــــان ومــــا زال هاجســــا عنــــد األمــــة العربيــــة منــــذ أيــــام طــــه 

َّ. َّحسين وحتى أيامنا هذه على الرغم من ظهور النظريات التربوية الحديثة

كمــا يســهم ، إلـى األطفــال بصــورة مـا وبالتـالي فهــو يسـهم فــي انتقــال جـزء مــن الثقافــة 

لـــذا فهـــو أداة فـــي ، فــي إقنـــاع األطفـــال بطريقــة غيـــر مباشـــرة بكــره املدرســـة والبتعـــاد عنهــا

فهــــــو يعبــــــر عمــــــا هــــــو مكبــــــوت بداخلــــــه عــــــن هــــــذه ، بنــــــاء ثقافــــــة ســــــلبية تجــــــاه األطفــــــال

 اكمــا يعبــر فــي الوقــت ذاتــه عــن الســعادة التــي يشــعر بهــا ؛ ألنــه ســيرجع بــاكر َّ، المتحانــات

ــ، إلــى البيــت ول توجــد امتحانــات ــ اممــا يحقــق لــه حلم  وحيــاة بعيــدة وعــن الــروتين  اولعب 

َّ. َّاملدرس ي وما يرافقه
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   :الطفل الباحث عن املعرفة

هـي أهـداف تربويـة جـاءت ، نلحظ أن األهداف العامة من رسم الطفل بهـذه الصـورَّ

َّ، في سياقات متعـددة سـتترتب عليـه فـي مسـتقبل لتكـوين أو لفهـم أهـداف أخـرى  اتمهيـد 

َّ َّ  َّ  َّ:يقول في قصة الغولَّ، الطفل

 سمعها دوماأ

 ، سمعها دوما في الليل تقول أ، في اليوم تقول  

 ال تعمل هذا 

 ال تعمل ذاك 

 ضحك منها أ فيأكلك الغول 

 عرفأنا أ أسخر منها

 ل الغو  نأ 

 هو ش يء 

َّ 1!! "مش معقول "

، ولكــن دون إســراف أو جمــوح، األصــل أن يعمــل الخيــال علــى اســتثارة عقــل الطفــل 

تقتــــرن بــــالثراء والخصــــوبة والبهجــــة ، بــــل خيــــال مــــنظم يــــرتبط بــــدللت نفســــية خاصــــة

كما يعكس رغبة صادقة في تغيير الواقع إلى األفضل ويعبر عـن تطلـع الطفـل ، والتفاؤلَّ

ممــا ل شـك فيــه أن للقصــة أهميـة كبيــرة فــي . فـي عــالم يسـوده املحبــة والســكون والرخـاء

صــية وتنشــئة األطفــال ؛ ألنهــم بحاجــة إلــى مــن يســاعدهم علــى تحقيــق النمــو بنــاء الشخ

ـ اكما أنهم بحاجة إلـى بيئـة تيهـئ لهـم جـو َّ، السليم املتكامل في مختلف النواحي  ااجتماعي 

                                                           
َّ. 9 ص: حذر أنا قصة 1



 360 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

والقصـة تسـتطيع أن تهـيء البيئـة املطلوبـة واملواقـف ، ومواقف مناسـبة للخبـرة اوثقافي َّ

َّ َّ:يقول عرايدي، 1عن الوعظ املباشر ااملناسبة بعيد َّ

 اقترب ماهر من هذه الدراجات 

 وأخذ يتفحصها وكان يفكر كيف 

 سقط نادر عن دراجته وهو يقوم 

 2باأللعاب املمنوعة

إن رســـالة هـــذا املقطـــع مـــن القصـــة هـــو اســـتنارة عقـــل الطفـــل وحملـــه علـــى التفكيـــر  

والبحـــــث عـــــن املعرفـــــة ومـــــا يبصـــــره بالحقـــــائق بعيـــــدا عـــــن الجمـــــود واكتشـــــاف طاقاتـــــه 

َّ َّ:يقول الطفل باحثا عن الحقيقة، ومواهبه

 فهم حتى اآلن أني ال أالصحيح 

 صول السيرأالفرق بين  ما هو

 داب السير آو  

3َّسيروقوانين ال

الـــذي يحـــارب التخلــــف  -إن جـــاز التعبيـــر –يبحـــث الطفـــل هنـــا عـــن الفكـــر التنــــويري 

ويريـــد إجابـــات مقنعـــة عـــن الفـــرق ، الفكـــري / املجتمعـــي والجهـــل املســـيطر علـــى املجتمـــع

فهــــل  :بــــين هــــذه بــــين هــــذه الــــدللت التــــي أوقعــــت الطفــــل فــــي هــــذه الحيــــرة وهــــذا القلــــق

همهــا الطفــل فــي هــذا الســن وتتناســب مــع نســتطيع أن نقــدم للطفــل إجابــات واضــحة يف

َّ َّ!؟أصول السير –آداب السير  –قوانين السير  :مستواه الفكري والعقلي والطفولي
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  :الطفل الحذر

ــــــ كــــــان إنتــــــاج الكاتــــــب  ع  َّ امتنو 
 
قــــــة، اشــــــفاف

 
، يعكــــــس الحــــــس املرهــــــف واملوهبــــــة الخل

والجـــو العـــام فـــي وجـــاءت لغتـــه جميلـــه تنســـجم ، والكاتـــب املـــاهر فـــي خلـــق عنصـــر اإلثـــارة

مـــن  منتقـــاة اتكـــأ فيهـــا علـــى تشـــبيهات واســـتعارات وأمثـــال، دون زخـــارف لفظيـــة القصـــة

حتـى يسـتطيع الطفـل ، كما عكست الواقع الس يء الذي علينا أن نقوم بتغييـره، الواقع

ن إ دبأبـــي يقـــول هـــذه قلـــة أفســـمعت  :يقـــولَّ، العـــيش فيـــه فـــي جـــو فكـــري صـــحي جيـــد

لكنــي  يضــاأدب أهــذه قلــة  املشــاةعلــى خــط  ملــرورالســيارات التــي لــم تعــط لــك حــق ا

َّ. 1َّالسيارات على الشارع ني حذر دائما منأعرف أ

، نـــرى أن الطفـــل هنـــا يســـعى للخـــلص الـــذاتي؛ بســـبب هيمنـــة الواقـــع الخـــارجي عليـــه 

ــ ا آخــر فنــراه أحيان  ، قــادرا علــى تغييــر الواقــع واتخــاذ القــرارات اوهنــا يكتســب الطفــل بعــد 

َّيقول: ، للخلص املنشود وبالتالي يصبح رمزا

 قطع الشارع وحديأنا ال أ

  خوتي الكبارإو أبي أو أمي أذهب مع أ 

  ن يقطع الشارع بحذرأكل واحد يستطيع  لكن نرجس تسخر مني وتقول 

 لى كل الجهات إيقف على الرصيف ينظر 

 . 2يقطع الشارع بحذر ذا كان الشارع خاليا من السياراتإو 

وبالتـالي فقـد اســتطاعت ، والحـذر والشـفقة علـى الطفـل نلحـظ هنـا تـداخل الخـوف 

ــ اقصــة عرابجــي أن تــؤدي دور َّ فــي غــرس قــيم معينــة وســلوكيات جديــدة مواكبــه  اإيجابي 

فجـــاءت صـــورة الطفـــل ، للعصـــر والتقـــدم الحضـــاري والتطـــورات الجتماعيـــة الجديـــدة

ولي / رجـولي / طفـ - فـي حـوار مـن الطفـل لزميلتـه " نـرجس" اتعليمي َّ اوظيفي َّ التؤدي دور َّ

                                                           
 . 9 ص: حذر أنا قصة 1
َّ. 4 ص: حذر أنا قصة 2



 362 موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء السادس،

ـــ. وجـــاءت بعيـــدة عـــن التلقـــين واللفـــت للنظـــر أن عرايـــدي، معهـــا -تنـــويري  ل  اكـــان غالب 

ة لألطفال وليس لطفل بذاته َّ. َّيطلق األسماء على األطفال ؛ ألنه يصور شريحة عام 

  :الطفل صانع القرار

ألن مــن  والبحــث عنهــا بطرقــه الخاصــة؛ حقــائق يحتــاج الطفــل إلــى اكتشــافهاهنــاك  

هـــي تثقيـــف  :املربـــون فـــي يومنـــا هـــذا ويعملـــون علـــى تحقيقهـــا األهـــداف التـــي يســـعى إليهـــا

، وإتاحـــة الفرصـــة أمامـــه ليتعـــرف علـــى بيئتـــه وعلـــى مجتمعـــه الطفـــل وتوســـيع مداركـــه

 اويــــدافع عنــــه جــــاءت صــــور َّ ايقــــول: إن صــــورة الطفــــل صــــانع القــــرار والــــذي يتخــــذ قــــرار َّ

فقــد ، وهــذه نتيجــة منطقيــة، لتــي يكتــب لهــا عرايــديوهــذا يتناســب مــع املرحلــة ا، قليلــة

َّيقول: ، فيها اكان موفق َّ

 قول أنا أاستيقظت من النوم و 

  1مع أنني ال أعرف ما هي الشجرةسأزرع هذه 

للطفل وقدوة حسنة  اطيب ا( واضحة املغزى تقدم نموذج َّعيد الشجرةن قصة )إ 

شريطة ، هذه املثل العليا ىإلونحن بحاجة ، له فهي تسهم في خدمة املجتمع والوطن

القومية التي  تلك الروح لقد تجلت فيها، وفي استطاعة الجميع ان يكون ذلك ممكن َّأ

من هذه  فل تكاد تخلو أي قصة، وانعكست بصورة جلية في قصصه، يتحلى بها

وبثه في ، يدل على هدف سام يسعى لتحقيقه وهذا إن دَل على ش يء إنما، الروح

ألنه يرى فيهم الحياة واملستقبل  ؛نعومة أظفارهم منذ نفوس هؤلء األطفال

الكلم بو نؤثر في عاطفته وتوجهاته أوالطفل الذي نثير خياله بالكلم ، والمتداد

حتى وإن ، وذلك حسب مرحلته النفسية وقواه اإلدراكية ونموه الجسماني، املؤثر

يقول ، ي يراه مناسباإل أنه يتخذ القرار الذ، دخل الطفل في حيرة مؤقته في نفسه

َّ :عن اختياره لون دراجته
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َّ 1فلتكن بيضاء مثل دراجة ثائر

إن افتتـــــاح الكاتـــــب فـــــي قصصـــــه منـــــذ بـــــدايتها وحتـــــى نهايتهـــــا ومحـــــاورة الطفـــــل علـــــى  

، وملحمتهـــــا الكبـــــرىَّ، لســـــتمرارية عمليـــــة الحيـــــاة ايعـــــد رمـــــز َّ، مســــاحة الـــــنص القصصـــــ ي

وبــدون وجــودهم ، صــناع تاريخهــا ومجــدهاوهــم ، فاألطفــال هــم بــدايتها وهــم اســتمراريتها

َّ. 2َّتوقف هذه العجلة؛ لتنقطع مسيرة الحياة اإلنسانية وتنمحي

 اللغة: 

تميـــــــز عـــــــرض نعـــــــيم القصصـــــــ ي بســـــــهولة أســـــــلوبه وثـــــــراء مضـــــــمونه وجـــــــلل غاياتـــــــه  

ـــ، ومقاصــده ، علــى الطفـــل وأدبــه ؛ ألنـــه يمثــل مســـتقبل الطفــل واألمـــة اكمـــا كــان حريص 

، لغريبـــة ؛ ألنـــه أراد أن تصـــل فكرتـــه إلـــى ذهـــن الطفـــل مباشـــرةفـــل نجـــد فيهـــا األلفـــاظ ا

ولعــل هــذا مــا يفســر حرصــه علــى التكــرار فــي كثيــر مــن العبــارات داخــل القصــة الواحــدة 

َّ اوكأنه يرى في هذا التكرار إلحاح َّ َّ. َّعلى إيصال الفكرة اوتأكيد 

وإن ظهــــرت ، اتســــمت ألفــــاظ القصــــص بالســــهولة والوضــــوح والبعــــد عــــن الغمــــوض 

، أللفـــاظ التـــي يمكـــن اعتبارهـــا فـــوق مســـتوى األطفـــال ولكنهـــا كانـــت قليلـــة جـــدابعـــض ا

ـــ َّ اوجـــاءت بعـــض األلفـــاظ العاميـــة وكانـــت موظفـــة توظيف  كمـــا أن الحـــوار أضـــفى ، اجيـــد 

كمــا جــاءت الرســوم املقدمــة للطفــل معبــرة عــن املوضــوع ، علــى القصــة طــابع الواقعيــة

 11-01ربعــــات تقــــع مــــا بـــــين بشــــكل جيــــد واأللــــوان زاهيــــة راقيــــة والقصـــــص فــــي شــــكل م

َّ. َّصفحة في كل منها ومن القطع املتوسط

كـــان الطـــابع العــــام طابعـــا رومانســــيا ولكنـــه عميـــق الرؤيــــة وأســـلوبه فــــي بنـــاء القصــــة 

ثـم فـي تصـاعد األحـداث وتسلسـلها والوصـول إلـى ذروة ، مـن افتتاحيتـهمدروس  أسلوب

واقعيـة مرسـومة  رة الطفـلوجـاءت صـوَّ، ثم تنازل األحداث إلى الحـل والنهايـة، التعقيد

                                                           
 . 3 ص: ركوب أحب قصة 1
 211ص. :1997، 1 املصرية، لونجمان، مصر، ط الرواية في الطفل منير، صورةفوزي،  2
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ـــــا األســـــلوب، بعنايـــــة ر دون أن يخطـــــط لـــــه أو يتعمـــــد تغييـــــره أو تطـــــويره، أم  ، فقـــــد تطـــــو 

األلفـــاظ ذات  " اختيـــار ؛ ألن اطفوليـــا مميـــز َّ افأصـــبح أســـلوب َّ، وأدخـــل أســـلوب املونولـــوج

، وطبــاق وازدواج واســتخدام املحســنات مـن ســجع وجنــاس، اإليقـاع والتكــرار غيــر املمــل

ا لدىوبناء  ب   . 1َّ"الطفل الجمل القصيرة واملعبرة التصويرية تجعل النص محب 

ن الطفـل فــي ألَّ؛ معنــى  دتـؤَّحتـى لــو لـم ، بالســجع لقـد اهـتم بموســيقا األلفـاظ وافـتن 

صــــــوات والنغمــــــات التــــــي تحــــــدثها جــــــل األَّأهـــــذه الســــــن يســــــتمتع بــــــبعض القصــــــص مـــــن 

َّ. موسيقاها

َّ

َّ

َّ
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 :املراجع

 . 6112َّ، 0دار املسيرة، ط  :عمان، أدب األطفالأحمد، سمير،  -

، صـــورة الطفـــل فـــي أدب األطفـــال الفلســـطينيصـــادق،  وخضـــورَّ، وليـــد، احشـــيش - 

َّ. 6122مؤسسة تامر ،  :فلسطين

"، مؤسســة حــورس أدب األطفــال "مــدخل نفســ ي اجتمــاعيحــلوة، محمــد الســيد،  -

  6113، 0الدولية، ط 

، 2.لنشـــر والتوزيـــع، طالـــوراق ل :، عمـــاناملرجـــع فـــي أدب األطفـــالرجــب، مصـــطفى،  -

6114َّ . 

 . 2443َّ، 2.طالبشير،  دار :، عمانالنص األدبي لألطفالأبو الرضاء، اسعد،  -

الشــــركة العربيــــة  :القــــاهرة، جماليــــات الــــنص الشــــعري لألطفــــال، شــــبلول، أحمــــد - 

َّ 2442، .0.للنشر والتوزيع، ط

"، الـدار املصـرية اللبنانيـة،  أدب الطفل العربي "دراسات وبحوثشحاته، حسن،  -

 . 2449َّ، 1ط 

. 2 .دار الثقافــــة، ط :، قطــــرشــــعر العربــــي الحــــديثلالطفولــــة فــــي اصــــبيح، محمــــد،  -

2415َّ . 

 . 6113َّالقاهرة،  .2 .ط .أدب األطفال وقضايا العصرالكافي، إسماعيل،  عبد -

َّ.2001والنشر،  للطباعة الهدى دار :قرع ، كفرالشجرة عيد قصة .عرايدي، نعيم -

للتربية،  العربية األكاديمية الكلية :حيفا. املئذنة درجات قصة....................  -

2002. 
 .2002والنشر،  للطباعة الهدى دار. أحلم أنا قصة .................... -

 . حذر أنا قصة....................  -

 . الدراجة ركوب أحب قصة ..................... -

 . األشجار غرس قصة.....................  -
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 . 2447َّ، 2لونجمان، ط  :، مصرصورة الطفل في الرواية املصريةفوزي، منير،  -

الــــــــدار العربيــــــــة  د.م: ،دب القــــــــرن العشــــــــرينأالخيــــــــال العلمــــــــي محمــــــــود، قاســــــــم،  - 

َّ. 2443َّللكتاب، 

ووظائفـــه فـــي العمليـــة  خصائصـــه، طفـــال وحاجاتـــهاأل  دبأ، قنـــاوي، هـــدى محمـــد - 

َّ. 6113َّ مكتبة الفلح، :، عمانالتعليمية

مؤسســـــة الرســـــالة،  :، بيـــــروتأدب األطفـــــال فـــــي ضـــــوء اإلســـــالمالكيلنـــــي، نجيـــــب،  - 

2412َّ .َّ

، 2 .الــوراق للنشــر والتوزيــع، ط :، عمــانكيــف نقــرأ أدب األطفــالالكعبــي، فضــل،  -

6126َّ . 

الكتــاب الجــامعي،  :، اإلمــاراتتطلعــاتو واقـع : أدب الطفولــةوصــفي،  اللبـدي، نــزار  -

  6112، 2 .ط

 6112 مؤسسة األسوار، :، عكا اللغة في أدب الطفلمواس ي، فاروق،  -

 . 2411َّ، 6، بيروت، ط أدب األطفالأبو معال، عبدالفتاح،  -

دار الفكــــــر العربــــــي، سلســــــلة  :، القــــــاهرةأدب األطفــــــال علــــــم وفــــــننجيــــــب، أحمــــــد،  -

 . 2442َّ، 5دراسات في أدب األطفال، رقم 

. 2، ط : د.نترجمـــة إيزابيــل كمـــال، القـــاهرة، املقدمــة فـــي أدب الطفــلهنــت، بيتـــر،  -

6114َّ .َّ

 املجالت:  

مجلــــــة أبحــــــاث كليــــــة التربيــــــة رشــــــيد، محمــــــد، الطفــــــل والفولــــــة فــــــي شــــــعر الســــــياب،  -

َّ. 6122َّ، 2، عدد 22، مجلد األساسية، جامعة املوصل

، املجلــــس الــــوطني للثقافــــة مجلــــة عــــالم املعرفــــةثقافــــة األطفــــال، هــــادي، نعمــــان،  - 

َّ. 2411َّ،  123العدد يت، والفنون، الكوَّ
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