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 0217 -6021 :ةالجامعٌـ ةالسنـ

صورة الٌهودي فً الرواٌة 

الفلسطٌنٌة رواٌة "عائد إلى حٌفا 

 "لغسان كنفانً" أنموذجا
 



 

 ىـــــــــــــــــإل

 من لونت عمري بجمالها و حنانها، و عجز اللسان عن وصف جميلها

 سهرت و ضحت براحتها، و شملتني بعطفها و حنانها " أمي الحبيبة "

 ى ـــــــــــــــــإل

 الذي أفدى حياته جدا و كدا في تربيتي و تعليمي

 الحبيب "من كان سندي اروحي و رافقني في مشواري " أبي 

 ى ـــــــــــــــــإل

من كانت صاحبة الفضل علي، و لم تبخل بدعمها و توجيهاتها في 

 رحلة بحثي هذا استاذتي المشرفة " طانية حطاب "

 ىـــــــــــــــــإل

 من ذقت في كنفهم طعم السعادة اخي و أخواتي

 ىـــــــــــــــــإل

 الذين ال أمل صحبتهم و رفقتهم زمالئي

  ىـــــــــــــــــإل

 كل من يقدس العلم و العلماء

 ىـــــــــــــــــإل

 من يؤمن أن للكلمة وقع كوقع الرصاص
 

 أهدي ثمرة جهدي ...

 



 

 

 

 

 الحمد هلل سبحانه و تعالى الذي وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع
 "طانية حطاب"أتوجه بخالص شكري إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة  

 على إشرافها على مذكرتي و على ما امدتني به من نصائح و إرشادات  
 ألهمتني  على إتمام عملي و إنهائه

 شكري أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بقراءة    كما أوجه
 هذا البحث المتواضع و إثرائه بمالحظاتهم و تقويمه بتوجيهاتهم

 أشكر كل من ساهم من قريب و من بعيد  و في األخير  
 .... في إنجاز هذا العمل و لو بكلمة

 
 

 

 

 



 مقدمة

 
 

 
 أ

الفلسطٌنً أن ٌحتك  م كان لزاما على8491التً حلت بفلسطٌن فً العام  بعد الكارثة

ك  مع شعوب الدول التً ، فالفلسطٌنً الذي شرد من أرضه أصبح فً احتكابشعوب مختلفة

 دٌد فٌها وهم الٌهود جالذي بقى فً فلسطٌن أصبح علٌه أن ٌتعاٌش مع عنصر لجأ إلٌها، و

، ولهذا جاءت هذه الدراسة ت الٌهودٌة من خالل هذا االحتكاكفبدأ أدباء ٌصورون الشخصٌا

لغسان عائد إلى حٌفا " رواٌة"الٌهودي فً الرواٌة الفلسطٌنٌة "ة بـ " صورة مالموسو

 ." نموذجاكنفانً

هذا الموضوع ٌنطلق من عدة أسباب و دواع فرضت علً الخوض فٌه إن اختٌاري ل

، أما السبب الثانً فٌعود إلى قلة الدراسات لموضوع على اهتمامًأهمها:استحواذ ا

المتخصصة فً شأن صورة الٌهودي فً الرواٌة الفلسطٌنٌة، وكونً طالبة ماستر تخصص 

 ذه الدراسة.دراسات أدبٌة مقارنة مما ٌفرض علً الولوج إلى مثل ه

 :دب الفلسطٌنً، نذكر: صورة الٌهودي فً األما عن الدراسات السابقة فً موضوعأ

وهو  8411-8481" حول "الٌهود فً األدب الفلسطٌنً بٌن دراسة الدكتور "عادل األسطة

وقد  8441فً األصل رسالة دكتوراه كتبت باأللمانٌة ثم ترجمت و نشرت بالعربٌة عام 

صورة الٌهودي فً األدب الفلسطٌنً بشكل عام أي فً القصة حاول الكاتب إبراز

النجا، وكذا دراسة الدكتور، والرواٌة والمسرحٌة والشعرالقصٌرة أبو "حسين حول "

وقد اطلعت علٌها و أفدت منها و كانت دراسة طٌبة  دون ،الٌهودي فً الرواٌة الفلسطٌنٌة

سالمة حول صورة الٌهودي فً الرواٌة أن أنسى رسالة دكتوراه للباحث السوري حسان 

  أدري إن كان قد نشرها بالعربٌة، وال8449الفلسطٌنٌة أنجزت باللغة االسبانٌة فً العام 

 ولم أتمكن من االطالع علٌها.

، ألنه تدخل فٌها أن أجمع بٌن التحلٌل والنقدوفٌما ٌتعلق بالمنهج فقد أثرت نتٌجة لل

ٌسمح من جهة ثانٌة بالتحلٌل الذي ٌساعد على ن جهة، ول الوحٌد الذي ٌتٌح الوصف مالسبٌ

 الصورة الشخصٌة الٌهودٌة بالموضوعٌة المناسبة. إبراز



 مقدمة

 
 

 
 ب

حقٌق اإلطار النظري            وقد قامت إشكالٌة هذا البحث على سند ٌعتمد التساؤل لت

ة : كٌف ظهرت الشخصٌر ٌتكئ على جملة من األسئلة منها، وفق حواوالتطبٌقً للموضوع

 الٌهودٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة؟.

؟ وهل انً الشخصٌة الٌهودٌة فً رواٌة "عائد إلى حٌفا"كٌف صور غسان كنف

 ؟ وماذا أراد الكاتب من وراء تصوٌره؟ بشكلها المعتاد أم أنه جاء بجدٌدأظهرها الكاتب 

، فالمدخل ، وخاتمة: مدخال وفصلٌناإلشكالٌة اعتمدت خطة ضمتوإجابة عن هذه 

ئً، فكان التطرق فٌه إلى عالمه الرواح للولوج إلى حٌاة غسان كنفانً ون بمثابة مفتاكا

، وذكر موقف الدارسٌن العرب من الرواٌة ثم تقدٌم للرواٌة عائد إلى حٌفا ،حٌاته وأعماله

فً عٌون الدارسٌن الغربٌٌن، وبعد ذلك تقدٌم ملخص ثم التطرق إلى رواٌة عائد إلى حٌفا 

 .للرواٌة

الفصل األول فقد خصصته للحدٌث عن شخصٌة الٌهودي فً الرواٌة الفلسطٌنٌة أما 

وقد وضعت تحته مجموعة من العناوٌن التً ركزت فٌها على مفهوم الشخصٌة الروائٌة  

، وعن أنماط افها وأهمٌتها فً العمل الروائً، ثم طرقت لشخصٌة الٌهوديوذكر أصن

، والمرأة المتخلٌة  وضابط ودٌة الغاوٌة اللعوبةالٌهمتعددة من شخصٌته مثل شخصٌة المرأة 

التً  فكرة تجانس الشعب الٌهودي الواحد، كما سأتحدث عن الٌهودي المهاجرالمخابرات، و

 ، أم أنها أكذوبة كبرى؟ٌتغنى بها الٌهود، وهل هً حقٌقة أم أنها خرافة

حٌث عالجت ا""عائدإلىحيفأما الفصل الثانً فقد أردته لصورة الٌهودي فً رواٌة 

عدة مباحث، وقد خصصت المبحث األول لصورة األم الٌهودٌة، أما المبحث الثانً تطرقت 

ث تعرضت فٌه لصورة االبن ، أما المبحث الثالفٌه للحدٌث عن صورة األب الٌهودي

وتلت هذه الفصول خاتمة  ، والمبحث الرابع تناولت فٌه الٌهودي وفتنة المنتصر،الٌهودي

 .أهم ما توصلت إلٌه من استنتاجات تضمنت

 



 مقدمة

 
 

 
 ج

وكطبٌعة كل البحوث األكادٌمٌة قد واجهتنً العدٌد من الصعوبات ولعل من أهمها 

ضٌق الوقت، وصعوبة جمع المادة العلمٌة وترتٌبها، أما الصعوبة الثانٌة تتمثل فً الكثٌر 

خصٌة روائٌة ها لم تقف عنده كشولكن ،من الرواٌات قد مرت على ذكر الٌهودي بشكل عام

أن بعضها األخر قد تناول الٌهودي كشخصٌة روائٌة، ولكنها لم تشغل فً العمل الروائً و

 الحٌز المناسب. 

 استنتاجات.إلٌه من  توتلت هذه الفصول الخاتمة تضمنت أهم ما توصل

التً أشرفت على هذا "نيةحطاباط"وفً الختام ال أنسى فضل أستاذتً الدكتورة 

العمل إلى ، فإلٌها ٌرجع الفضل فً إٌصال بمالحظتها وتوجٌهاتها السدٌدة ًأعانتنالعمل و

 .تقدم إلٌها بخالص عبارات الشكر واالمتنان والتقدٌر، لذا أالشكل الذي انتهى إلٌه
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 حٌاته وأعماله غسان كنفانً: -1

 مولده ونشأته - أ

وواحد ممن  ،م8493العوز إثر النكبة عام غسان كنفانً من الذٌن  عانوا ذل اللجوء و

من الشباب  اآلالفكما أنه ٌمثل  ،عمر الطفولة الغضةحملوا باكرا مسإولٌة عوابلهم فً 

 الفلسطٌنً الذٌن حملوا مسإولٌة الدفاع عن الوطن وهم القضٌة الفلسطٌنٌة.*

ولد غسان كنفانً فً مدٌنة عكا بفلسطٌن فً التاسع من نٌسان )أفرٌل( من عام 

م، عاش مع عابلته فً ٌافا حٌث كان والده ٌعمل محامٌا هناك8491
1

عرفت هذه األسرة  ،

، مما انعكس على شخصٌة غسان الكنفانً، ومن هذا الجو نهل نضالبالجوا متمٌزا ملٌبا 

الحماس والروح الوطنٌة المغامرة التً كان همها األول واألساسً هو الوطن وما ٌتبلج 

.وما ٌحاك ضده من مإامرات مآسًداخله من محن و
2

 

م فً مدرسة ألفرٌد الفرنسٌة بٌافا، إلى 8493حتى شتاء  االبتدابًتلقى غسان تعلٌمه 

عادت األسرة إلى عكا مكثت بها بضعة أشهر حتى غادرتها مع جموع والنكبة  أن وقعت

 م، تاركة بٌوتها81/50/8493ة إلى لبنان فً تارٌخ النازحٌن من العابالت الفلسطٌنٌ

 .أراضٌهاممتلكاتها وو

ة رغم صغره أنداك ومن لبنان إلى سورٌا حٌث تؤثر غسان أٌما تؤثر لهذه الكارث

مما اضطر غسان للعمل  جدا،وعاشت فً ظروف سٌبة  دمشق،استقرت العابلة فً مدٌنة 

أسرته.هو طفل للمساهمة فً إعالة و
3
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 ثقافته: - ب

م عمل مدرسا فً 8409، وفً عام كنفانً دراسته اإلعدادٌة فً دمشقأتم غسان 

فً سورٌا بالالجبٌنالخاصة  االبتدابٌةإحدى المدارس 
1

، حٌث كان ٌطالع ٌومٌا المصٌر 

شعبه إلٌه وٌعً بنفسه أكثر فؤكثر ما وقع وما ٌقع" آلالذي 
2

فهكذا كانت حٌاته المنفى  ،

 .والمعاناة فً المخٌم والشعور باألسى والٌؤس أمام عدو احتل األرض بسهولة

عن المواصلة دراسته بل إال أن هذه الشدة لم تضعف من عزٌمة غسان ولم تصرفه 

، وانتسب بعد لثانوٌة حتى تحصل على البكالورٌاالمرحلة ا إتمامساعده العمل كمعلم على 

ذلك إلى جامعة  دمشق قسم األدب العربً حٌث قضى ثالث سنوات فصل بعدها ألسباب 

 سٌاسة.

م، لٌعمل مدرس  لمادتً الرسم والرٌاضة، قضى 8401م ت عاٌسافر بعدها إلى الكو

تعد من أخصب الفترات التً عمقت ثقافته، بإطالعه على أعمال كارل بها أربع سنوات 

مجلة إلى هٌبة التحرٌر فً" لالنضمامم عاد إلى بٌروت 8415نجلز ولٌن وفً عام إماكس و

 .الحرٌة"

افتتاحٌات وخواطر إنسانٌة وعن غسان كنفانً فً كل ألوان الصحافة، من كتب 

، حضر العدٌد من ة، كما عرف بؤدب المقاومة فً األرض المحتلالمعارك السٌاسٌة

بالقاهرة المإتمرات األدبٌة والصحفٌة، منها مإتمر الكتاب األسٌوٌٌن واإلفرٌقٌٌن الذي عقد 

م 8414سنة  الهدف""، ترأس مجلة اللبنانٌة "األنوار"م، عمل فً  جرٌدة 8411سنة 

سنة  (جوٌلٌة)الناطقة باسم الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن حتى استشهاده فً الثامن ٌولٌو

اسفة مزقت جسدهن، بعبوة اغتٌل  من طرف العدو اإلسرابٌلً م، لما8421
3
. 

خاصا للكتاب السٌاسً  نموذجاغسان كنفانً مإسسة ثقافة متكاملة، وهكذا كان 

، ونال العدٌد من استشهادهمبدعا فً حٌاته ونضاله والناقد فكان القاص، والروابً وو
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الجوابز منها "جابزة أصدقاء الكتاب" فً لبنان ألفضل رواٌة عن رواٌة "ما تبقى لكم" كما 

، ونال جابزة اللوتس التً 8429عام  (I.O.J)نال جابزة منظمة الصحافٌٌن العالمٌة 

م 8420ٌمنحها اتحاد كتاب أسٌا وإفرٌقٌا عام 
1

، كما ترجمة أعماله لعدة لغات أجنبٌة  من 

 .عائد إلى حٌفا""بٌنها رواٌة 

 مؤلفاته: -ج

الدراسات النقدٌة السٌاسٌة ووترك غسان كنفانً كما هابال من المقاالت األدبٌة 

اآلتٌةالمبعثرة فً الدورٌات، فضال عن المإلفات األدبٌة 
2

 منها الروابٌة مثل :  ،

المستوحاة من حٌاته الفلسطٌنٌة فً  م،8419كتبها العام  "رجال فً الشمس"رواٌة  -

 9الكوٌت.

 م. 8411التً كتبها العام  "ما تبقى لكم"رواٌة  -

 م. 8414كتبها العام  "أم سعد"رواٌة  -

وهً رواٌة وصف فٌها رحلة مواطنً  م،8414التً كتبها العام  "عائد إلى حٌفا"رواٌة  -

 عكا.حٌفا فً انتقالهم إلى 

 .م8411كتابتها العام  حٌث بدأوهً رواٌة لم تكتمل العاشق ""رواٌة  -

 تكتمل.لم  األطرش""و ""األعمىرواٌة  -

 تكتمل. " لمانٌس"برقوق نرواٌة  -

رواٌة نشرت فً بٌروت على شكل حلقات أسبوعٌة تحت عنوان  "الشً األخر" رواٌة -

 م. 8435فً العام  "من قتل  لٌلى الحاٌك"
3

 

 قصٌرة مثل:و له أٌضا مإلفات قصصٌة  -

  م. 8418كتبها العام  عشرة قصة،، مجموعة قصصٌة تضم سبعة 11موت سرٌر رقم  -

 م.8419، كتبها العام تضم ثمانً قصص "أرض البرتقال الحزٌن"، -

  .8410كتبها العام  قصة، خمس عشرة،  تضم "عالم لٌس لنا" -
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 م.8413، تضم ثمانً قصص، كتبها العام "البنادقالرجال و" -

 .تضم ثمانً قصص كانت مبعثرة فً الرواٌات المدفع" " -

 منها: تكما كتب عددا من المسرحٌا  -

  .، وهً مسرحٌة فً خمسة فصولم8419كتبها العام  ،"الباب"مسرحٌة  -

 م.8411كتبها العام  ،"النبً "القبعة مسرحٌة -

تنشرلم  ،"إلى األبدجسر "مسرحٌة  -
1
.  

 ."تقدٌم رواٌة "عائد إلى حٌفا -1

سجلت نفسها كؤحد  كنفانً،عابد إلى حٌفا لألدٌب والروابً الفلسطٌنً غسان  رواٌة

 عززت انطالقهوكانت من األعمال التً  المعاصر،أبرز الرواٌات فً األدب الفلسطٌنً 

 م. 8414العام األولى  طبعتها"صدرت  العالمً،كاتبها إلى األفق 

،بٌة(ـربعد النكسة الع)
2

، أما سنة 8430، والثالثة سنة 8435الطبعة الثانٌة سنة و 

صدرت الطبعة  1559وسنة  الطبعة الخامسة، 1558وسنة صدرت الطبعة الرابعة  8432

"أم و "وما تبقى لكم"، "رجال فً الشمس" وهً الرواٌة الرابعة بعد رواٌة السادسة،

( فً نصها 29سبعٌن صفحة )تها ثالث وافهً رواٌة قصٌرة ال تتجاوز صفح سعد"

، ترجمت إلى العدٌد من اللغات األجنبٌة من بٌنها اللغة األدبً، حققت نجاحا كبٌراالروابً و

م، وإلى اللغة الفرنسٌة العام 8429والروسٌة عام  اإلنجلٌزٌةم، واللغة 8414الٌابانٌة سنة 

  فضاءاتفً  هاعإبدام، وهذا ٌعنً أن الرواٌة استطاعت أن تحلق بفكرتها و8448

ولت الرواٌة إلى عمل سٌنمابً أكثر من مرة" تجسد الرواٌة حب ، "حالجغرافٌا المختلفة

 المواطنةغسان كنفانً فً العودة إلى بلده، وتعطى حٌزا كبٌرا للمفهوم الذهبً للوطنٌة و

 تبٌن من خالل  التداعً قسوة الظروف التً أدت إلى مؤساة سعٌد بطل الرواٌة.و

 :موقفهم من الرواٌةالدارسون العرب و -3

 بٌنها:باهتمام العدٌد من الدارسٌن العرب تذكر من  "عائد إلى حٌفا"حظٌت رواٌة  لقد

                                                           
 .11ص ،: غسان كنفانًصبحٌة عودة زغرب - 1
       فلسطٌن  ،التربوٌة رام هللاالكلٌة العلوم األدب واألدٌب فً مواجهة االحتالل فن الرواٌة نموذجا  :ٌوسف ذٌاب - 2

 .11دت، ص  ،دط
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فً أعمال  دراسة "الطرٌق إلى الخٌمة األخرى" فً كتابها ""رضوى عاشوردراسة 

ار وقناعات أكثر منها ، وترى بؤن شخصٌات رواٌة تعبر عن أفكم8422غسان كنفانً عام 

ة لها وزنها وقٌمتها فً ت مداها فً النمو لكً تخرج إلٌنا وجودات حٌشخصٌات أخذ

 .الرواٌة

عام  الرواٌة فً األدب الفلسطٌنً""فً كتابه  "أحمد أبو مطر"بهذا الرأي  وٌؤخذ

حدت وما سٌؤتً، من خالل  وٌقول عن الرواٌة بؤنها اإلطار الفكري الذي ٌفسر ما 8435

، من غٌر مخدوم فنٌانظرٌة ٌرها الكاتب لذلك غلب على الرواٌة التناول الفكري  قناعات

خالل تطور األحداث ورسم الشخصٌات إذ أن اإلطار الفكري هو الذي كان ٌلح على 

، فجاءت الشخصٌات فً أغلب األحٌان مجرد ناطق بمقوالت فكرٌة جاهزة على بالكات

.لسان الكاتب
1

 

سنة  ""ثالث عالمات فً الرواٌة الفلسطٌنٌةً كتابه ف "فارق وادي"وال ٌبتعد 

بت ٌرى وادي أن الرواٌة استجام عن رأي عاشور وأحمد أبو المطر كثٌرا و8438

، إنها رواٌة الحوار السٌاسً بالدرجة األولى لمتطلبات السٌاسٌة من تعلٌم وتحرٌض

خالل الحوار وٌرى  وشخصٌاتها ال تنبض بقدر ما تمثل موقفا سٌاسٌا ٌعبر عنه مباشرة من

وهما الشخصٌتان األساسٌتان، ٌمثل كل منهما حالة فكرٌة  "دوف"، و"سسعٌد "أن

عبر حوارهما للوصول إلى إجابات حول تساإالت من خاللهما، ووسٌاسٌة ٌطمح الكاتب 

ال ٌمثل  دوف ؟ وٌذهب إلى أن؟ وما هً القضٌة؟ ما هو الوطنهً األبوة مطروحة: ما

المجتمع هذا زابفة ووعً تشكل فً إٌدٌولوجٌةبقدر ما ٌمثل حالة  إنسانٌاكٌانا 
2
وال ٌختلف  .

ة القصٌرة سنة صالقو فً كتابها غسان كنفانً الرواٌة "فٌحاء عبد الهادي" كتبه ما

، وترى عبد الهادي أن صوت كنفانً الحاد والمباشر ٌعلو على الطابع م عما سلف8445

مثل هذا الصوت المباشر الحاد فً الحوار الخطابً تٌعنه، وٌحتمل التجاوز ال الفنً بشكل 

، مما أفقد نه حوار فكري ٌوضح ما أراده غسانإ ""دوفو "سعٌد س"الذي ٌدور بٌن 

                                                           
ت ، تحم1991المعمقة، سنة  الدراسات ، دبلوماتلة فً أدب غسان كنفانً الروابً: الفعالٌة المقخالدة الشٌخ خلٌل -1

 .19، جامعة الجزابر، ص األدب العربً، معهد اللغة وإشراف الدكتور حامد حنٌفً داود
 .11، ص 1111، 1إلى حٌفا، مإسسة األبحاث العربٌة، ش.م. م لبنان، ط  غسان كنفانً: عابد -2
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طابعها اإلنسانً المتفرد لقد ظهرت نماذج  ذهنٌة  مجرد ة ال نماذج إنسانٌة الشخصٌات 

 .حٌة واقعٌة

 :فً عٌون الدارسٌن الغربٌٌن "عائد إلى حٌفا"رواٌة  -4

 )برتولدأمام تؤثٌر مسرحٌة  كنفانً،توقف دارسون أوروبٌون وهم ٌدرسون غسان  

، ومن أبرز هإالء القوقازٌة بالعربٌة ، دابرة الطباشٌر(BEETOL BRECHT تشبر

قل أكثر أعمال كنفانً إلى األلمانٌة وقد كتب نالذي  فٌندرشهارتموت السوٌسري 

فً جرٌدة زٌورٌخ الصادرة بتارٌخ  "دائرة الطباشٌر القوقازٌة"مقالة عنوانها  )فٌندرش(

تنبنً على أحداث التً  "شتربمسرحٌة ب "عائد إلى حٌفا صلة فٌها  بٌن 8449جانفً  89

انً مع طرح برشت الثوري القصة التارٌخٌة مع سلٌمان الحكٌم، فانسجم بناء النص الكنف

التً عانت من وٌالت  ،""جرشالصالح الخادمة  االبنبؤن ٌكون  برشت، فبٌنما فً القصة

ً الٌهودٌة أن ٌكون لها ابن عربً ف "مرٌام"ـفقد حكم كنفانً ل ربته،وصارت والدته التً 

فً  االشتراكٌةهذه اإلٌدٌولوجٌة ٌقدم كنفانً ب الحرب، واألصل، بعدما تركته والدته بسب

، لٌس اٌفراتو "مرٌام"أنا لم أعرف  :فٌقول ""دوفو "سعٌد س"شكل حوار فكري بٌن 

األمر  أنا ٌهودي )...( أن اإلنسان فً نهاٌةالذي قبل ثالث أو أربع سنوات، منذ صغري وو

 .هو قضٌة
1

  

ولذا  ،فاألمومة لٌست فً اإلنجاب مثل الذي اعتقده الزوجان، وإنما رعاٌة وتربٌة

، حٌث ٌرى مفهوم األم برشتتؤثر مع طرح  ،فانً عن األم األخرى ال الحقٌقٌةٌبحث كن

، ففازت الخادمة لالبنحماٌتها جدٌدة نابعة من عالقتها بالمجتمع، وتؤثٌرها فٌه وعالقة 

 إلخراجهبه واضطرت أمام قرار المحكمة الداعً إلى شد الطفل بعنف  واحتفظت باالبن

فقررت التخلً عنه حٌا، بدال من  ،ابهدإٌشٌر القوقازٌة إلى تركه خوفا من من دابرة الطبا

ٌة أو الخادمة والمربباألم الحقٌقٌة  االجتماعً، على عكس أمه فدفع الظرف الظفر به مٌتا

 ،عنه االنفصالمكنها ٌال وتعودت على الطفل  "كروشة"، فالخادمة إلى التمسك بالطفل

والحرص علٌه دافعا  تربٌته لتعود على الطفل بعد طول مالزمه فً ا برشتوهنا ٌرى 

                                                           
، اتحاد الكتاب الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة وقطاع 1991-1911: الٌهود فً األدب الفلسطٌنً بٌن عادل األسطة -1

 . 111، ص 1991، 1، طعزة
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أنها ترٌده ، بٌنما ٌنظر إلى أم الطفل التً تخلت عنه به االحتفاظإنسانٌا  ٌعطٌها الحق فً 

.كضمان لمستقبلها
1
  

لتشابه البنابً "إن ا وهو ٌدرس كنفانً إلى ما ٌلً: اشتٌفان فٌلدألمانً  دارسذهب 

قد بولغ فٌه الحركتٌن الفلسطٌنٌة   GALUT، الغربةبٌن شتات فلسطٌنً، وشتات الٌهود

فتمة  ،أن هناك ثمة تشابه جزبٌا بٌنهما ، وعلى أٌة حال فلٌس هناك شك فًالصهٌونٌةو

، فٌها كنفانً أرض فلسطٌن فً قصصه مابٌن الطرٌقة التً وصف، حد ما تشابه قوي  إلى

ب، وبٌن كتاب تابج والعواقالنمطلقة للعودة مهما كانت التكالٌف، وتحدٌدا فً المهمة ال

األول  وحسب معلوماتً فقد كان أٌضا العربً وأضاف هذا الدارس: الصهٌونٌٌن األوابل"

، وحلل على سبٌل المثال الطرٌقة الذي ترجم األدب الصهٌونً، قدر ما كان متوفر له

.(لٌون أو رٌس( )أكسودس)هً  متؤثرالمهنٌة التً صور فٌها العرب فً الرواٌة 
2

 

 :ملخص الرواٌة  -5

تدور معظم أحداثها فً الطرٌق إلى حٌفا ، ولرواٌة تجسد حب العودة إلى الوطنهً ا

، بعد أن فتحت الحدود بٌن الكٌان الصهٌونً رر سعٌد وزوجته الذهاب إلى هناكعندما ق

رضٌع  فٌه طفلقد بٌتها الذي تركاه وفم لت8124الغربٌة بعد حرب حزٌران سنة والضفة 

إلى مشارف ، وتبدأ الرواٌة حٌن وصل سعٌد س وزوجته م8493أثناء معركة حٌفا سنة 

، حٌث خٌم على كل ، بعد غٌاب عشرٌن سنة، قدما إلٌها بسٌارته عن طرٌق القدسحٌفا

الكالم طوال الطرٌق فً كل األمور، ولما وصل ا لم ٌكفا عن م، رغم أنهمنهما الصمت

ه، وحٌنما بدأت الذاكرة فً ن األمر الذي جاء من أجلعٌتحدثا ، أدركا أنهما لم مدخل حٌفا

ٌات تنهال كالسٌل دفعه واحدة، راحت الذكر ،م8493الماضً األلٌم ماضً نٌسان  استرجاع

."جاء الماضً الحاد مثل السكٌن ": فؤحس أن الماضً حاد كالسكٌن
3

 

 18بدأت أحداث الرواٌة من خالل وصف الكاتب لما حدث ٌوم األربعاء 

الٌهودي على حٌفا، وكٌف اهتزت  لالستعمارالمفاجا  االجتٌاحم فوصف 8493نٌسان

                                                           
 .111ص  ،1991-1911: الٌهود فً األدب الفلسطٌنً بٌن عادل األسطة -1
 .111 ، صالمرجع نفسه  - 2
 .11ص  ،: عابد إلى حٌفاغسان الكنفانً - 3
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جراء الهول الذي خلفه القصف واكتظت رجال ونساء وأطفال مرعوبٌن  شوارع المدٌنة

زوجته صفٌة وابنه ، كان "سعٌد س" حٌنها قد خرج قبل القصف تاركا الرصاصو والدمار

اد الرجوع إلى منزله ، ولما اكتسح المستعمر الصهٌونً شوارع حٌفا أرخلدون فً البٌت

إال أن األمر حال دون ذلك وصارت الرجعة  ،نه خلدون للهرب معابألخذ زوجته وا

مستحٌلة ألن القصف قد اشتد فً الشوارع وصارت تعج بالناس الفارة نحو الشارع 

، وفً هذا الوقت نفسه كانت حل مما صعب علٌه الوصول إلً بٌتهالربٌسً المإدي إلى السا

ون الذي ٌبلغ من العمر خمسة تنتظره فً المنزل مع طفلها الصغٌر خلدزوجته صفٌة 

ت دون وعً منها خرجزوجها فً لحظة  لى، ولما طال انتظارها واشتد قلقها عأشهر

، وأخذت تفتش عن زوجها وسط حشود لتبحث عنه تاركة الرضٌع "خلدون" فً البٌت

نها ابتعدت عن ابنها راحت تصرخ ، وما إن أدركت أس المذعورٌن النازحة نحو المٌناءالنا

 ""سعٌد سفً حنجرتها باسمه دافعة سٌل الناس بكل قوتها إلى أن عثر علٌها  بكل ما

ورافقها من محاولة العودة إلى البٌت لكن الشوارع كانت قد حوصرت والناس ٌدفعونهم 

 .هاربٌن من الٌمٌن والشمال

وأنجبا ولدٌن وعاشوا هناك طوال  هللا""رام واستقرا فً  ،نزوحلحٌث اضطر ا

عشرٌن سنة إال أن ابنهما خلدون كان فً الذاكرة معهما فً كل الوقت ورغم محاوالت 

، فحاول بكل الطرق لمدة ثالث  ابنه، إال أنه لم ٌتمكن من ذلك السترجاعسعٌد س الكثٌرة 

حٌفا لى وبعد عشرٌن سنة استطاع هو وزوجته أن ٌعود إ ،سنوات إال أن تملكه الٌؤس

 امرأة، فتحت لهما ما وصال إلى المنزل وطرقا البابلزٌارة منزلهما القدٌم فً الحلٌصة ول

تفاجؤ ألنهما وجد المنزل على ودعتهما للدخول عندها  مرٌامأصل بولونً اسمها  ٌهودٌة من

عندها فقط أخد سعٌد فس الكراسً ونفس السجادة حاله لم ٌتغٌر فٌه شًء نفسه الطاولة ون

، ولكنه أنها كانت بالمزهرٌة سبعة رٌشات ، فتفطن إلىشٌاء المحٌطة به فً الغرفةاأل دبع

وجد خمسة رٌشات فقط فٌها سؤل المرأة الٌهودٌة التً كانت هً األخرى ضحٌة من ضحاٌا 

النازٌة ترفض الصهٌونٌة كمذهب ولكنها تنساق إلٌه بحكم ظروفها فؤجابته قابلة بؤنها ربما 

وهو صغٌر وصمتوا جمٌعا فً وقت واحد ثم نطقت  ""دوفبها وقعت عندما لعب 

وقد ربٌته طٌلة عشرٌن سنة وروت لهما القصة من  وقالت لهما إنه ابنكما الصغٌر "مرٌام"
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حٌث قامت الوكالة الٌهودٌة بتسلٌمه لها ، دوف البداٌة عن التبنً ابنهما خلدون الذي أصبح 

 " دوف" خلدون أصبح  وزوجته صفٌة أن  سعٌد سكهدٌة مع البٌت وحٌنها فقط أدرك 

 . أٌضا االبنوهو ابن  زوجٌن ٌهودٌٌن احتل المنزل وفكر وقلب 

عن  "ٌاممر" أخبرتهإن  وما هً إال لحظات حتى جاء خلدون أو دوف إلى المنزل وما

 فً وجههما وكؤنه ٌحاكمهما ل وأخذ ٌصرخعالسبب مجٌبهما أي والدٌه األصلٌٌن حتى انف

العجز قابال: كان بهما وٌعاقبهما على تركه وهو طفل صغٌر ووصفهما بالجبن ووٌستهزئ 

ذلك ممكنا فقد كان علٌكم بؤي ثمن أال تتركوا طفال وإذا لم ٌكن  .علٌكم أال تخرجوا من حٌفا

رضٌعا فً السرٌر وإذا كان هذا أٌضا مستحٌال فقد كان علٌكم أال تكفوا عن محاولة 

 !؟ عشرون سنة؟ لقد مضت عشرون سنة ٌا سٌديك أٌضا مستحٌالالعودة.....أتقولون أن ذل

 .ت مكانك لحملت السالح من أجل هذا؟ لو كنماذا فعلت خاللها كً تسترد ابنك

    مقٌدون بتلك السالسل الثقٌلة من التخلف ! عاجزون ! أٌوجد سبب أكثر قوة؟ عاجزو

 ذلك بؤن اإلنسان هو فً نهاٌة عدوهذا ما ٌثبت طغٌان الفكر الصهٌونً علٌه وأقر ب الشللو

  المفقودٌن.وأن الدموع ال تسترد  قضٌة،األمر 

ظل سعٌد حابرا ألن ابنه  بالرجوع، خلدونإقناع فاشلة فً  سعٌد سوبعد محاوالت 

وربما سٌلتقً هذان األخوة بصفة  االحتالل،خالد قد دخل مع مجموعة من المقاومٌن ضد 

.، ولكن خلدون هو شرفنا الباقًبؤنه هو عارنا دوفعن  سسعٌد.وقال  أعداء،
1

 

    وهكذا تحول البٌت إلى مكان حقٌر ال قٌمة له بعد أن كان ٌمثل حرقة وشوق.     

  

                                                           
 .11ص  ،عابد إلى حٌفا الكنفانً:غسان  - 1
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  الروائٌةمفهوم الشخصٌة  األول:المبحث 

البناء  هالذي ٌتمحور حول، فهً القطب ل الشخصٌة الروائٌة محركا أساسٌاتعم

فالشخصٌة  .وٌر الحوادث هً اختٌاره للشخصٌاتفأهم أداة ٌستخدمها الروائً لتصالسردي 

هً المحور العام والرئٌس الذي ٌتكفل بإبراز الحدث وعلى هذا األساس "فال ٌوجد فعل 

      هً تشمل بصفة عامة األفراد الواقعٌٌن  شخصٌات،د سرد بدون جوال ٌو فاعل،بدون 

.أو الخٌالٌٌن الذٌن تدور حولهم أحداث الحكاٌة أو القصة"
1

 

  اللغوٌة:مفهوم الشخصٌة من الناحٌة   -أ 

بحث العدٌد من الدارسٌن فقد تعددت المفاهٌم حول أصبحت الشخصٌة مجال دراسة و

للبحث فً أهم  محاولة، وفً ورات التً شهدتها الساحة النقدٌةمصطلح الشخصٌة نظرا للتط

هذه المفاهٌم كان ال بد لنا من الرجوع إلى التعرٌف اللغوي لهذا المصطلح وذلك لتحدٌد 

 :منهاأبعاده األساسٌة بداٌة نذكر ما جاء فً المعاجم العربٌة و

اء والصاد أصل واحد ٌدل على ارتفاع خالشٌن والفارس: " البنمعجم مقاٌٌس اللغة 

إذا سما من بعٌد، ثم ٌحمل على ذلك فٌقال  اإلنسان فً الشًء من ذلك الشخص وسواد

ص وامرأة ٌوذلك قٌاسه، ومنه أٌضا شخوص البصر، ٌقال شخ إلى بلد شخص من بلد

."تهأي جسمٌ خصٌةش
2

   

لسان العرب البن السمو والظهور واالرتفاع كما ورد فً  بمعنى فالشخص هنا جاء

 .شخاص، وشخوصوالشخص والجمع أشخاص جاء من مادة شخص، و" :منظور

اإلنسان وغٌره وتراه من بعٌد، وتقول ثالثة أشخاص، وكل شًء  سوادوالشخص 

 .هرأٌت جسمانه فقد رأٌت شخص

                                                           
1
، منشورات مقاربة فً السردٌات، دط: بناء الشخصٌة فً حكاٌة عبدو والجماجم لمصطفى فاسً )جوٌد حماش -  

 .79، ص 2007الجزائر،  األوراس
، دار 1، )مادة شخص(، ج، فً تحقٌق وضبط عبد السالم هارونالحسن أحمد بن القاسم: معجم مقاٌٌس اللغة أبو -  2

 .645، ص 2008، 2، بٌروت، لبنان، طالكتب العلمٌة
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والمراد  الشخص كل جسم له ارتفاع أو ظهورشخص أغٌر من هللا " : "الفً الحدٌثو

العظٌم والشخص واألنثى شخصٌة  لها لفظ الشخص والشخٌص ستعٌرالذات فا إثباتبه 

واالسم الشاخصة
1

من خالل تعرٌف ابن منظور ٌظهر لنا أنه قصر الشخص على معنى  

 ، وهو بذلك ٌؤكد الظهور الحسً المقترن بمسمى الشخص.ذات الظاهر للعٌانال

وفتح  بصره عشخص بمعنى ارتف فقد وردت فٌه مادة "للقاموس المحٌط"وبالرجوع 

المتشاخص: و : أزعجهأزعجه وأشخصهأتاه أمر أقلقه و كمعنى والشخص به عٌنه،

، والمتفاوتالمختلف
2

وواضح هنا أن الفٌروز أبادي قد أضاف معانً أخرى أكثر وأوسع  

، ألنها تحمل أكثر المواطن التً تستخدم فٌها الكلمةمما جاء فً لسان العرب حٌث بٌن لنا 

 من معنى بحسب استخدامها.

الشخصٌة الصفات التً  .شخص الشًء عٌنه ومٌزه مما سواه :معجم الوسٌطوفً 

أي لٌس له ما ٌمٌزه من صفات  له،فالن ال شخصٌة  وٌقال: غٌره،ٌتمٌز بها الشخص عن 

.خاصة
3

 

م علم النفس حٌث ٌهت للشخصٌة،هذا التعرٌف أقرب إلى الفهم النفسً  أنوواضح 

   اتجاهاتها.خبراتها والعاطفٌة و بوصف مظهر الشخصٌة وقدراتها ودوافعها وردود أفعالها

 :االصطالحٌةمفهوم الشخصٌة من الناحٌة  -ب 

وقد وردت عدة تعرٌفات للشخصٌة  الرئٌسً،تعد الشخصٌة من مكونات العمل األدبً 

خاضعا كلٌا  ثانوٌا،ٌعد الشخصٌة مفهوما  (ARISTOTE رسطوأ)نورد بعضا منها 

الفعللمفهوم 
4

لألحداثكانت تمثل عنده ظال  حٌث
5

فٌعنً ذلك أن اهتمامه كان منصبا على  ،

 الشكالن ظهور . معبأفعالهاأو الفعل الذي تقوم به الشخصٌة التً ال معنى لها إال  الحدث

                                                           
  .، مادة شخص7/45، 1997، 6بن منظور: لسان العرب، دار صادر، بٌروت، لبنان، ط  ،جمال الدٌن محمد - 1
: قاموس المحٌط مادة )ش، خ، ص( دار الكتب ب بن محمد بن إبراهٌم الفٌروز أبادي الشٌرازيمحً الدٌن بن ٌعقو - 2

 .120، ص 1996، 6، ج ، لبنانالعلمٌة، بٌروت، لبنان
 .، مادة شخص475 1972: المعجم الوسٌط، مطبعة مصر، القاهرة، هإبراهٌم أنٌس ورفاق - 3
 2005، 1، بٌروت طنصر هللا، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر إبراهٌم، البنٌة والداللة فً رواٌات أحمد مرشد - 4

 .34ص 
 .56، ص2009 ،1، طناصر الحجٌالن، الشخصٌة فً قصص األمثال العربٌة، النادي األدبً، الرٌاض - 5
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 ج  التحلٌل اللغوي واألدبًذقة بٌن نماأثناء بحثهم عن العالم، و91;9بٌن الروس سنة

الداخلٌة التً تربط  والعالقات بالجانب الشكلً الهتمامهمرفضوا كل المجاالت الخارجٌة، 

.، كما أشاروا إلى دور الشخصٌةبنٌاتهبٌن 
1

 

ورأى أن القصة تحتوي على  (VLADIMIR PROPPفالدٌمٌر بروب )ثم جاء

وماال ٌتغٌر  تغٌر هو أسماء وأوصاف الشخصٌات وأخرى متغٌرة، والذي ٌ عناصر ثابتة

، وهً تمثل العناصر األساسٌة الثابتة الشخصٌات بها ، أي الوظائف التً تقومهو أفعالهم

مع اعتبار أنها  ،بالوظائف االهتمامرأي أرسطو فً لفً الحكً حٌث كان رأٌه امتدادا 

والخصائص التً  ، أما الذي ٌتغٌر فهو الصفات الثوابت فً الحكً وال تتغٌر أبداتشكل 

 . اتحدد الشخصٌة باعتبارها ذات

من عناصر الشخصٌة، وٌعتبر أن ال قٌمة لها فً الحكاٌة وٌقلل ٌهمل  إذنبروب 

أن تبحث عن بنٌة ، وسردٌة إذن أن تتخلى عن الشخصٌاتولذلك "فألجد للدراسات ال

.الشخصٌاتفٌما توهم به  ال الحكاٌة فٌما تقدمه من الوظائف 
2

 

، مما ٌمنع حضورها فً الحكاٌة باعتبارها ذاتا وقد دعوا إلى التخلً عن الشخصٌة

، الوظائف التً أصبحت تبنً علٌها الحكاٌة وال إلى البحث فٌما تقوم به من وظائفودعوا 

 .شًء غٌره

اللٌة .... تولد د"وحدة بأنها  PHILIPPE HAMON)فٌلٌب هامون )كما ٌعرفها 

بها أو ٌتلفظ عنها"وال تبنً إال من خالل جمل تتلفظ  من وحدات المعنى ...
3

، حٌث ٌمكن 

 من خالل السلوكات واألقوال الواردة عنها فً النص.التعرف عن الشخصٌات 

ألن "األشخاص  ، ذلكإعطائها مكانتها فً السردومن تم بدأ االنتباه إلى الشخصٌة و

، ومحور األفكار واآلراء العامة"فً القصة مدار المعانً اإلنسانٌة
1

 االهتمام، حٌث بدأ 

 .أفكار النصا تحمله من دور فً تأدٌة معانً ومبالشخصٌة كبنٌة أساسٌة ل
                                                           

 2000، 3طحمٌد لحمدانً، بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء،  -1

 .24ص
 .10، ص 2003، 1، طسعٌد بن كراد، سٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة، دار مجد الوي، عمان -2
 ،، بحث فً تقنٌات السرد، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب الكوٌتعبد الملك مرتاض: فً نظرٌة الرواٌة -3

 .75ص  ،م1998 ،)دط(
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أن عناصر (  TZVETAN TODOROVتزٌفتان تودروف)ومن هنا الحظ 

( على عالقات ولهذا اقتصرت دراسة لرواٌة )العالقات الخطٌرة، تنتظم انطالقا منها الحكً

التواصل والمشاركة، : الرغبةصرها فً ثالث قواعد وهًالشخصٌة التً ح
2

فٌتم اكتشاف  

 ها بعناصر الحكً.طالشخصٌة انطالقا من العالقات التً ترب

 (  RICARDO رٌكاردو(فً حٌن أن هناك من ٌحول الشخصٌة إلى ضمائر أمثال 

"."إذا كنا نحرص على الشخصٌات، فٌجب أن نقر بتحوٌلها إلى ضمائر الذي ٌقول:
3

فلكً  

، ٌجب أن نحولها إلى ضمائر تحٌل علٌها وتثبت عناٌة خاصةف عن الشخصٌة ونولٌها نكش

 وجودها فً الحكً.

( بالشخصٌة جعله  JULIAN GREIMASجولٌان غرٌماس)إال أن اهتمام 

  ، باعتبارها شخصٌة مجردة، وما ٌهم هو الدور الذي تقوم بهًملعا نموذجٌطورها إلى 

 فجعله ذلك ٌمٌز بٌن العامل والممثل  على أساس مستوٌٌن:

ال تهتم بالذوات المنجزة ، تهتم باألدوار وتعتبر فٌه الشخصٌة هنا مجردة مستوى عاملً: -

 .لها

ٌةملأو عدة أدوار عاتعتبر فٌه الشخصٌة فاعال قد ٌؤدي دورا  :مستوى ممثلً -
4

، ذلك 

 ،الشخصٌة بغض النظر عن الذي ٌؤدي ذلك الفعل ألن العامل ٌعنً الفعل الذي تقوم به

 خص الذي ٌؤدي ذلك الفعل أو العامومنه أصبحت الشخصٌة مجردة أما الممثل فهو الش

، أي مند الشكالنٌن التً تقوم بها الشخصٌة فً الحكًبالوظٌفة  االهتمامومن هنا  بدأ 

أصغر وحدة فً الحبكة  TOMACHEVESK)توما تشفسكً )الروس حٌث سمً 

.بالحافز الذي ٌتمثل فً الفعل الواحد الذي تقوم به الشخصٌة
5

 

                                                                                                                                                                                     
 .154، ص 1999، 1بً، منشورات دار األفاق، الجزائر، طصحراوي، تحلٌل الخطاب األد إبراهٌم - 1
 .156ص  ،سعٌد بن كراد، سٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة -  2
، 1999، 1النشر، بٌروت لبنان، ط: رسم الشخصٌة فً رواٌات حنامٌنه، المؤسسة العربٌة للدراسات وفلاير سماح - 3

 .17ص 
، مؤسسة لبنان األبحاث العربٌة الشركة الخطٌب ، نز إبراهٌمالشكلً: نظرٌة المنهج رومان جاكبسون وآخرون - 4

 .180ص  ،1982، 1، ط، بٌروتالمغربٌة للناشرٌن المتحدثٌن
 .166ص  ،2006 ،1ط ،سعٌد ٌقطٌن: الرواٌة والثرات السردي، القاهرة - 5



الشخصٌة الٌهودٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة :الفصل األول   
 
 

 

15 

شاف القارئ هذا الحافز عندما ٌرتبط أو ٌلتصق بالشخصٌة ٌسهل عملٌة انتباه واكتو

ٌسمى ممٌزات لها  كما أن الشخصٌة تقوم بدور المرشد لمجموعة من الحوافز، تشكل نظاما 

.ذلك ألنه ٌحدد نفسٌتها ومزاجهاعن ارتباطه بالشخصٌة، 
1

 

افز هو الفعل الذي تظهر ، واعتبر الحشفسكً ٌقلل أٌضا من عنصر الشخصٌةت وتوما

لفعل الذي تقوم بابصفتها التً تمٌزها عن غٌرها إال  ، ونفى عنها كل حضور لهامن خالله

باعتباره وهذا المتن  ،لٌس ضرورٌا لصٌاغة المتن الحكائً"إن البطل  :به، وأكد ذلك بقوله

."لٌا عن البطل وعن خصائصه الممٌزةنظام حوافز ٌمكن أن ٌستغنً ك
2

 

 ألنه عنصر غٌر ضروري للبطل،فالقصة عنده ٌمكن أن تقوم بدون منح صفات 

 أفعال.والمهم هنا أن ٌتم نقل الخبر أو الحدث من خالل ما ٌقوم به من 

فأصبح من  ،الشخصٌة بالغموضعنصر إال أنه فً خضم تلك الدراسات أصٌب 

ذات عن دراسة الشخصٌة كونها ، وقد فسر تودوروف اإلعراض الصعب تحدٌد تعرٌف لها

لتفسٌرات دون أن تستقر على واحدة التها خاضعة لكثٌر من المقوالت و، جعطبٌعة مطاطٌة

،منها
3

حٌث كانت الشخصٌة عرضة لكثٌر من الدراسات، وهذا ما حال دون وضع تعرٌف  

 .محدد لها

: "بأنه من (MICHEL ZERAFFA مٌشال زٌرافا)وفً هذا اإلطار صرح 

"للشخصٌة األدبٌة تعبٌراالصعب تحدٌد 
4

فأصبحت الشخصٌة غامضة من الناحٌة األدبٌة  

 .وصعب تحدٌدها بصفتها عنصرا أدبٌا

بالوظٌفة التً تؤٌدها فً إطار عالقتها ولما كانت النظرة إلى الشخصٌة ال تقوم إال فً 

، إلبراز وظٌفتها ولوجًالعمل األدبً فإن تودوروف ٌجرد الشخصٌة من محتواها السٌك

.لسردافاعال فً حٌث ٌجعلها النحوٌة 
5

 

                                                           
 .85ص، 1996، 1فضاء النص الروائً، دار الحوار، سورٌة، ط محمد عزام، - 1
 .87ص  ،رجع نفسهالم - 2
 .34، ص2012)د ط(  ،شخصٌات الروائٌة، تر سعٌد بنكراد، دار كرم هللا، الجزائرفٌلٌب هامون، سٌمٌولوجٌة ال - 3
 .35ص  ،المرجع نفسه - 4
 .12ص  ،، سٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌةسعٌد بن كراد - 5
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، على اعتبار لروائً تختلف عن اإلنسان الواقعًردة فً العمل اونجد الشخصٌة المج

          ىفالبنالتقاء مستوٌٌن سردي وخطابً  خصٌة الروائٌة هً النقطة تقاطع و"أن الش

الوظائف و لٌة بعضها ببعض وتنظم الحركاتأو البرامج السردٌة تصل األدوار العام

، بٌنما تنظم  البنى الخطابٌة الصفات تً تقوم بها الشخصٌات فً الرواٌةاألفعال الو

.والمؤهالت التً تحملها هذه الشخصٌات"
1

 

بناء الشخصٌة الروائٌة على أساس سردي ٌهتم فقط بالوظائف أو البرامج  إذنفٌتم 

التً تقوم بها الشخصٌة على مدار الحكً وتنظٌمها، وعلى أساس خطابً فٌما ٌقدمه من 

 .ا ٌمكنها من تأدٌة عملها فً النص، مممؤهالت تحملها هذه الشخصٌةصفات و

، حٌث تنضج م فً بنائها  أٌضاه الشخصٌة ٌساهالذي تنهض ب ٌبدو أن طبٌعة الدور

 .ا تؤثر فً بلورة وظٌفتها السردٌةبفعل الحدث الذي تمارسه داخل القصة كم

وحدة من وهذا ما ٌؤكده التحلٌل البنٌوي الذي ٌعتبر الشخصٌة "عالمة تشكل مدلولها 

"نجزها فً سٌاق السرد ولٌس خارجهاألفعال التً ت
2

. حٌث تمثل الشخصٌة عالمة ٌتحدد 

 .ها ومعناها من خالل األفعال التً تقوم بها داخل النص السرديمضمون

الشخصٌة فً التحلٌل البنٌوي ( ROLAND BARTHE روالن بارت)كما ٌعد 

موجودا دون اعتبار للجواهر  امجرد عناصر شكل ٌساهم فً تكوٌن بنٌة النص بوصفها كائن

النفسٌة
3

 .اهمة الشخصٌة فً تشكٌل بنٌة النص، أي المهم هو مس

مجرد كائن لغوي  (PHILIPPE HAMON فٌلٌب هامون)واعتبرها أٌضا 

ض من روبتشٌٌده أكثر مما هً معٌار مفإن الشخصٌة بناء ٌقوم النص ": محض فً قوله

.خارج النص"
4
  

                                                           
 .194ص ، )د، ت( مختار، عنابة، الجزائر، : سٌمٌائٌة الشخصٌة الروائٌة، جامعة باجًطشرٌبط أحمد شرٌب -  1
 .80ص ،: فضاء النص الروائًمحمد عزام - 2
 .83ص ،المرجع نفسه - 3
 .25، ص2006، مؤسسة شباب الجامعة االسكندرٌة، )د، ط(، عبد المنعم المٌالدي: الشخصٌة وسماتها - 4
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  حٌث تشكل الشخصٌة نظاما لغوٌا داخل النص أكثر مما ٌتم استنباطها من خارجه

، لتواجدها من خالل تتمٌز عن الشخصٌة الحقٌقٌةوهذا ما جعلها تكتسب الصفة الخٌالٌة و

 .الخٌالاللغة  و

: إن الشخصٌة فً القصة والرواٌة تختلف السٌاق نفسه ٌقول محمد ٌوسف نجم وفً

عنها فً الحٌاة ذلك ألن الشخصٌة فً الرواٌة ال تظهر إال فً األوقات التً ٌنتظر منها أن 

تؤدي أو تقوم بعمل ما
1

لشخصٌة الروائٌة هً تأدٌة عمل معٌن ٌمكنها ، فتكون حٌنئذ مهمة ا

 .من الظهور عبر مسار الحكً

، وتم التً حفلت بها النظرة التقلٌدٌةوما ٌالحظ أنه تم رفض الصفات الخارجٌة 

وظائف بأن تساهم فً التركٌز فقط على ما تقوم به الشخصٌة من أعمال، مما ٌسمح لهذه ال

، وإنما بالوظٌفة مة التً تعلم بهاواٌة ال تحدد بالعال، ذلك ألن الشخصٌة فً الرتحدٌد هوٌتها

.ٌها عبر المسار السرديدالتً توكل إلٌها وتؤ
2

 

العناصر  ( ٌعتبر الحدث أكثرYURI l’OTMAN ٌوري لوتمان)فً حٌن نجد 

، باعتبار أن سلوكها ٌصنع النص السردي عند قٌامها بعمل ما مساهمة فً بناء الشخصٌة

تنتج عنه داللة معٌنة، حٌث إن الشخصٌة عند لوتمان مفهوم معطى مع البنٌة الداللٌة 

.المجردة
3
  

       فٌتحدد عند مفهوم الشخصٌة باعتبارها عنصرا مجردا ال تربطه بالواقع أٌة صلة

وإنما ٌمكن فهمه بقٌام العناصر المجسدة داخل النص ببعض العالقات التً تربطها ببعضها 

 .فتشكل الداللة الكلٌة المجردة

                                                           
 .77، ص1996 ،1محمد ٌوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بٌروت، ط - 1
 .54سعٌد بن كراد، سٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة، ص - 2
 .55، صالمرجع نفسه - 3
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، لكنها تبقى مجرد بنائهاتعدد فً اآلراء وتضارب فٌها حول مفهوم الشخصٌة و كوهنا

موعة من دد بمجحهً ذات دال ومدلول، والدال ٌتوحدة داللٌة قابلة للتحلٌل من حٌث 

.، أما المدلول فٌتمثل فً سلوكاتها وتصرفاتها وكل ما ٌقال عنها األسماءاألوصاف و
1

 

وتنوعت فإنها مضمون  مهما اختلفت"أن الشخصٌة  لمضمارلذلك قٌل فً هذا او

."ٌفرض شكله الخاص
2

 

ن وجودها حٌث ٌتم التأكد على أن الشخصٌة تتكون من أوصاف صرٌحة تعلن ع

أوصاف ضمنٌة تفهم من خالل سلوكاتها وأقوالها مما ٌعطً بوجوده، وكبناء شكلً ممٌز 

 .ضمونا خاص بهامو

."ة واحدة فً العالم من غٌر شخصٌاتمما جعل بارت ٌقول "بأنه لٌس ثمة قص
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40، صالداللة فً وراٌات إبراهٌم نصر هللاأحمد مرشد: البنٌة و - 1
 .226، ص2006، 1، علم الكتب الحدٌث، أربد، طنضال الشامً، الرواٌة والتارٌخ - 2
 .228، صالمرجع نفسه - 3
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 تصنٌفات الشخصٌة الروائٌة المبحث الثانً: 

ومكونا  عنصرا أساسٌا، فإنها تبقى اآلراء حول تحدٌد ماهٌة الشخصٌة مهما اختلفت

مسار السردي إال المكونات العمل الروائً فهً التً تنهض بالحدث وتجعله ٌنمو عبر  من

تلف من حٌث درجة تواترها فً أن توظٌف الروائٌون لكثٌر من الشخصٌات جعلها تخ

تصنٌف هذه الشخصٌات إلى فئات مختلفة النقاد ٌختلفون أٌضا فً تقسٌم و ، مما جعلالنص

 :ه التصنٌفات فٌما ٌلًشٌر إلى بعض هذنوٌمكن أن 

ال تتغٌر طوال "وهً الشخصٌة التً نجدها ثابتة ساكنة  :الشخصٌة السكونٌة -

.السرد"
1

 

بالتغٌر الدائم وهذه الشخصٌة عكس الشخصٌة السكونٌة تتمٌز " :الشخصٌة الدٌنامٌة -

"داخل النص
2
  .أي تكون حركٌة غٌر ثابتة على طول المسار السردي 

"الشخصٌة "ذات عمق سٌكولوجًوهذه  :الشخصٌة المعقدة -
3

تثٌر الدهشة فً نفسٌة  

 .القارئ من خالل سلوكاتها

والشخصٌة المتسقة عندما ال تتناقض صفاتها مع أفعالها شخصٌة متسقة وغٌر متسقة: -
4
 

 الصفات التً منحت لها. حٌث تتماشى األفعال التً تقوم بها مع

إضافة إلى الشخصٌة الرئٌسة التً تقوم بالدور األساسً الهام فً العمل الروائً، إذ 

ثم الشخصٌة الثانوٌة وهً  حولها،ال ٌمكن االستغناء عنها ألن األحداث السردٌة تتمحور 

 لألحداث.تعدد عامة للشخصٌات الرئٌسٌة و التً تقوم بدور فرعً ومساعد 

 

 

                                                           
، 2001  ،1، طرٌم الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء: عبد الكإلى نظرٌات الروائٌة، تر: مدخل بٌٌر شارتٌه - 1

 .203ص
 .205ص ،المرجع نفسه - 2
  .48، ص2006حسن األشلٌم: الشخصٌة الروائٌة عند خلٌفة حسن مصطفى، مجلس الثقافة العام سرت، )د ط(  - 3
، 1، طاالجتماعٌة، الجٌزة، عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة والسردٌة فً الرواٌةعبد المنعم زكرٌا القاضً: البنٌة  - 4

 .68، ص2009
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 (:VLADIMIR PROPP  فال دٌمٌر بروب)تصنٌفات   –أ

تقوم بها الشخصٌات فً الحكاٌات، التً حددها بإحدى اعتمد على الوظائف التً 

ات األساسٌة تنحصر فً سبع شخصٌات: المعتدي الشرٌر ثالثٌن وظٌفة رأى أن الشخصٌو

.والبطل الزائف واألمٌرة الباعثوالواهب والمساعد و
1

 

ٌمكن لهذه الشخصٌات أن تحضر فً جمٌع الحكاٌات وأن تقوم بتأدٌة تلك  حٌث

 أوصافها.وظائف مع فارق بسٌط فً أسمائها وال

 (:JULIAN – GREMAS  غرٌماسجولٌان )تصنٌفات  –ب

ً فأطلق على الشخصٌة اسم العامل بالنموذجانطلقا من أبحاث بروب جاء غرٌماس 

 ، والمساعدالمرسل إلٌه والذات والموضوعالمرسل و: ستة عوامل هًوحددها فً العامل 

.والمعارض
2
  

 (:  TZVETAN - TODOROV تودوروف)تصنٌفات  –ج

 :، وهًب الوظٌفة التً تؤٌدٌها كل شخصٌةالذي ٌقسم الشخصٌات حس

 التً تتوفر على أوصاف متناقصة وهً شبٌهة بالشخصٌات الدٌنامٌة.: الشخصٌة العمٌقة

تقوم بأدوار حاسمة فً بعض التً تقتصر على سمات محدودة، و :الشخصٌة المسطحة

األحٌان
3

 ال تتغٌر.، والشخصٌة العمٌقة متطورة وحركٌة أما المسطحة فهً تابثة و

 (:EDWRD MORGAN FOSTER إدوارد مورغان فورستر)تصنٌفات  –د

معقدة متعددة األبعادوٌقسمها إلى شخصٌة 
4

المدورة باصطالح عبد وهً الشخصٌة  

، الذي ٌرى أنها تشكل عالما كلٌا ومعقدة تتمتع بمظاهر كثٌرا ما تتسم الملك مرتاض

                                                           
 .23، ص1999 ،)د ط( ،، الجزائرالشخصٌة"، دار الكتاب العربًالدراسات فً الرواٌة " عبد هللا خمار: تقنٌات - 1
 .44: الشخصٌة وسماتها، صعبد المنعم المٌالدي - 2
، 2010، 1، طمفاهٌم(، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، بٌروت لبنانتقنٌات وتحلٌل النص السردي ): محمد بوعزة - 3

 .28ص
 .45ص ،المرجع نفسه  - 4
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ٌرها كما تظهر فً قدرتها العالٌة على تقبل غبالتناقض فهً ال تستقر على حال لكثرة ت

العالقات مع الشخصٌات األخرى والتأثٌر فٌها حٌث تمأل الحٌاة بوجودها والشخصٌة 

حة هً تلك البسٌطة التً تمضً على حال ال تتغٌر فً مواقفها وأطوار حٌاتهاالمسط
1
 

وهذه التصنٌفات ال تختلف عن تصنٌفات تودوروف من حٌث أن هناك شخصٌة متطورة 

 .شخصٌة ثابتةومتغٌرة و

 (:HENRY JAMESهزي جٌمس  )تصنٌفات  –هـ

  :ٌصنفها من حٌث عالقتها بالحبكة إلى شكلٌن من الشخصٌات الذي 

لتقوم  فتظهر إال FICELLE، وٌسمٌها بالخٌط الرابط الشخصٌة الخاضعة للحبكة :أوال

ً وهً الت  ، والشخصٌات التً تخضع لها الحبكةٌفة داخل التسلسل السلبً لألحداثبالوظ

األساسٌة فً السرد إبراز خصائص  تكون غاٌة الحلقاتتكون خاصة بالسرد السٌكولوجً و

الشخصٌة
2

والشخصٌات التً  فهناك إذن الشخصٌات التً تقوم بوظٌفة الرابط بٌن األحداث 

 تعمل فً السرد على إظهار ما ٌتمٌز به من خصائص .

 (:EDWIN MUIRادوٌن موٌر )تصنٌفات  -و

 :هناك ثالثة أنواع من الرواٌات أنٌصنف الشخصٌات وفقا لعالقاتها بالحدث فرأى 

ورواٌة الشخصٌة حٌث  حساب الشخصٌةرواٌة الحدث التً تكون فٌها السٌادة على 

 الشخصٌة.أساسا إلمدادنا بمزٌد من المعرفة عن تكون كل المواقف مبنٌة 

فتكون سمة ، ن فٌها قٌمة الشخصٌة بقٌمة الحدثوالرواٌة الدرامٌة التً تتواز

الحدث بدوره ٌغٌر الشخصٌات مطورا اٌاها وهذا ٌعنً أنه الحدث والشخصٌات تحدد 

 عالقتها بالحدث تنقسم الرواٌة إلى ثالثة أنواع.الشخصٌة و حضوربحسب درجة 

                                                           
 .75، ص، بحث فً تقنٌات السرد: فً نظرٌة الروائٌةعبد الملك مرتاض - 1
، 2009، 2بٌضاء، ط، الدار الالعربً حسن بحراوي: بنٌة الشكل الروائً )الفضاء، الزمن، الشخصٌة( المركز الثقافً - 2

 .215ص
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      رئٌسٌةتكون إما ف، حسب الدور الذي تقوم به فً السردكما تصنف الشخصٌات 

ة بوظٌفة مرحلٌة فتكون الشخصٌة حسب الدور ٌفتإما شخصٌة ثانوٌة مكأو محورٌة و

المة لألحداث كما لالرئٌسً إذا  كانت ذات كثافة حضورٌة داخل النص وبذلك تكون هً ا

كون ٌتكون ثانوٌة إذا اكتفت بالظهور فً لحظة معٌنة وعند حدث معٌن فقط حٌث قد 

 حضورها ضئٌال.

 (:PHLIPPE – HAMONفٌلٌب هامون )تصنٌفات  -ز

 : قد قسم الشخصٌة إلى ثالثة فئات 

 :PERSONNAGES  REFERENTIELSفئة الشخصٌة المرجعٌة 

شخصٌات تارٌخٌة )كنا بولٌون الثالث فً رٌش لٌون عند " وهً تشمل ضمنها

، والشخصٌات المجازٌة أوزوس( سوٌنوالشخصٌات األسطورٌة )كف (ألكسندر دوما)

كالعامل أو الفارس أو المحتال( وكل هذه )الشخصٌات االجتماعٌة و )كالحب والكراهٌة(

هٌنة رئٌتها تظل دائما ورقاألنواع تحٌل على معنى ناجز وثابت تفرضه ثقافة ما بحٌث أن م

بدرجة مشاركة القارئ فً تلك الثقافة 
1

األنواع من الشخصٌات معناها ، وهذا ٌعنً أن هذه 

ى استٌعاب القارئ لهذه ط بمد، ٌتم تحدٌده من خالل ثقافة ما حٌث أن قراءتها ترتبثابت

  .التً ٌشارالثقافة و

 :  PERSPNNAGES  EMBRAYEURSفئة الشخصٌات الواصلة 

القارئ أو من ٌنوب عنهما فً وهذه الشخصٌات تكون عالمة على حضور المؤلف و

القدٌمة  بالمنشدٌن فً التراجٌدٌا، حٌث ٌمكن أن نمثل لهذه الفئة من الشخصٌات النص

، حٌث ٌمكن أن نقول عنها أنها الثرثارٌن والفنانٌن، الكتاب ووالمؤلفٌن المتدخلٌنالرواة 

شخصٌات ناطقة وهذا النوع ٌصعب الكشف عنه بسهولة بسبب تدخل بعض العناصر 

 .شرة للشخصٌة حسب رأي فٌلٌب هامونالمربكة للفهم المبا

                                                           
 .37، صون: سٌمٌولوجٌة الشخصٌة الروائٌةفلٌب هام - 1
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 :PERSONNGES ANAPHORIQUESفئة الشخصٌات المتكررة 

الشخصٌات قط للنظام الخاص بالعمل األدبً وتكون اإلحالة ضرورٌة ف فً هذه الفئة

التذكٌرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة دعاءات وتنسج داخل هذا الملفوظ شبكة من االست

، أي أنها عالمة ات الوظٌفة تنظٌمٌة ال حمة أساساوذات طول متفاوت وهذه الشخصٌات ذ

أو تلك التً تذٌع وتؤول الدالئل مبشرة بخٌر مقوٌة لذاكرة القارئ من مثل الشخصٌات ال

دث أو فً مشاهد االعتراف وتظهر هذه النماذج من الشخصٌات فً الحلم المنذر بوقوع حا

 .والبوح

ٌتبٌن لنا من هذا أن هذه الشخصٌات ذات وظٌفة تنظٌمٌة فهً إما تبشٌرٌة عندما تبشر 

عندما تندر بوقوع حادث فنعمل على شحن و تقوٌة ذاكرة القارئ بما  بالخٌر أو إنذارٌة

 .ملة أو فقرةتنسجه من ملفوظات مثباٌنة الطول إذ ٌمكن أن تكون كلمة أو ج

 تصنٌفات حسب بحراوي: -ح

 :لذي صنف الشخصٌات إلى ثالث أنواعا

 .والمرأة، والمناضل، الشٌخ نموذجو جعلها تتمثل فً  الجاذبةالشخصٌة  نموذج :أوال

        األب واإلقطاعً  نموذج: التً تتمثل فً الشخصٌة المرهوبة الجانب نموذج: ثانٌا

 .والمستعمر

الشخصٌة المركبة نموذج :ثالثا
1

تصرفاتها فتكون إما جاذبة كان تقسٌمها بحسب عالقاتها و 

 .أو مرهوبة الجانب، أو خاضعة لعوامل نفسٌة

 

 

 

 
                                                           

 .37،  ص: بنٌة الشكل الروائًحسٌن البحراوي - 1
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 الروائٌةأهمٌة الشخصٌة  الثالث:المبحث 

أساس بناء  ؟شخصٌة من أهم مكونات النص السردي، حٌث ٌعتبرها النقادتعتبر ال

فً بناء الرواٌة، فهً مركز األفكار،  ، فالشخصٌة تلعب دورا كبٌراهاسبب نجاحالرواٌة و

اتجاهاتها الشخصٌة الروائٌة تستمد أفكارها والمعانً التً تدور حول األحداث "مجال و

، وتكون عادة ذات الطابع ممٌز عن الجسمٌة من الواقع الذي تعٌش فٌهصفاتها وتقالٌدها و

خصٌة هً مركز بمعنى أن الشالتً نراها فً حٌاتنا الٌومٌة " ،قلٌدٌةاألنماط البشرٌة الت

، فهً طرحها عبر شخصٌاتهٌ ه، وأن الروائً حٌن ٌطرح رؤٌته فإناألحداث فً الرواٌة

عن فهو حٌن ٌتحدث للنص وال وجود لسرد بدون شخصٌة "األكبر  بهذا الوضع المكون

لٌست مذكورة فً ، فأنها أصال تجري على لسان الشخصٌات والسرد ورموزه وعالماته

"الفضاء هكذا
1

، ألن عمل سردي روائً فً غٌاب الشخصٌة أي أن ال وجود ألي، 

أن ٌكون دون  ٌمكنالعناصر األخرى مرتبطة بالشخصٌة نفسها حٌث أن الحوار ال 

إن الشخصٌة محركة لألحداث، واألحداث ال تتحرك فً غٌاب شخصٌة شخصٌة حوارٌة و

تتحرك ضمن الفضاء الزمانً والمكانً، فالشخصٌة إذن هً المحرك الرئٌسً للرواٌة من 

وٌتمحور حولها المضمون الذي خالل تسٌٌرها لألحداث، وهً التً ٌأتً على لسانها السرد 

: "أنها قادرة دورهاٌرى عبد المالك مرتاض بالشأن أهمٌتها و، واله للقارئٌود الكاتب إٌص

على ماال ٌقدر علٌه أي عنصر أخر من المشكالت السردٌة .....إن قدرة الشخصٌة على 

."الروائً ٌجعلها فً وضع ممتاز حقاإٌاها  التً ٌحملهاتقمص األدوار المختلفة 
2
  

 هً مركز األحداثو الرواٌة،أن الشخصٌة هً المحور األساسً فً  نستنتج

 والمحرك الرئٌسً لها.

 

 

                                                           
 .121، ص1982، 1مكتبة الشباب، مصر، طعبد الفتاح عثمان: بناء الرواٌة، - 1
عمار الروائً عند نجٌب محفوظ(، دار الوفاء لدنٌا الطباعة : شخصٌة الثانوٌة ) ودورها فً الممحمد علً سالمة - 2

 .32، ص2007، 1، طوالنشر
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 .الٌهودٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة ةالشخصٌ الرابع: المبحث

  :عرفت الشخصٌة الٌهودٌة فً اآلداب األوروبٌة بصورتٌن أو نمطٌن

  .المالحبه إلى النمط الشاٌلوكً المعروف بطمعه وجشعه و: هو أوال

عن الٌهودي بعد القرن التاسع عشر  ةتم تعدٌل تلك الصوروالمندمج  النمط غٌرهو  :الثانً

.الصناعٌةوظهور الثورة 
1

 

عن تقدٌمها فً اآلداب  لكن الشخصٌة الٌهودٌة أو الصهٌونٌة فً األدب العربً تختلف

ورة واضحا حول ص، وقد أظهرت الجامعات العربٌة ومراكز األبحاث اهتماما األوروبٌة

األخر فً األعمال الٌهود فً النصوص الروائٌة واألدبٌة، وقد حظٌت صورة الذات و

 .االهتمام الواضح و المحور البارزاألدبٌة ب

 ٌشكلون طرفا أساسٌا –بشكل علنً –م، بدأ الٌهود99;9فمند صدور وعد بلفور عام "

، إذا كان الوعد نجلٌزاإل، إلى جانب العرب ومن أطراف الصراع على أرض فلسطٌن

 ، صاحبة الوعدانٌةخطاها مع الحكومة البرٌطإشارة علنٌة للحركة الصهٌونٌة كً تنسق 

اتضحت جلٌا تحقٌقا لإلقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن .... ومع تصاعد الصراع.... 

 .. ومن خالل العالقة .... التً مارسها العربالفلسطٌنً.أطماع الٌهود فً سلب الوطن 

طرٌقها فً  (الٌهودٌةكان ال بد أن تجد )الشخصٌة  بعدها،الٌهود فً فلسطٌن قبل النكبة وو

. الفلسطٌنٌةالرواٌة 
2

 

راسات ولقد كان تصوٌر الشخصٌة الٌهودٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة "منسجما مع الد

، أٌضا كما عرفها مع بعض صورها فً األدب األوروبٌة، والتارٌخٌة حول هذه الشخصٌة

لواقع الفلسطٌنً فلقد أتٌحت للمواطن العربً الفلسطٌنً فرصة طوٌلة زمنٌا لمعرفة هذه ا

                                                           
 .409ص ،1994 ،1، ط، دار الرشٌد للنشر1975-1950ٌة فً األدب الفلسطٌنً : الرواأحمد عطٌة أبو مطر - 1
 .37ص ،1976 ،1ط ،المعرفة الكوٌت، عالم الشخصٌة الٌهودٌة اإلسرائٌلٌة والروح العدوانٌة :رشاد عبد هللا الشامً - 2
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سٌة نف، دون الحاجة إلى الدراسات التارٌخٌة والالشخصٌة عن قرب، وعلى أرض الواقع

.حولها
1
     

 :شخصٌة المرأة الغانٌة اللعوبة -1

كان  ، فالٌهودي مهماتتحكم إلى الٌوم فً صلة القرابة بأنها هً التًتمٌز الٌهودٌة 

، ومن المعروف أن تحكم المرأة فً صلة القرابة ٌرجع إلى األب هو من كانت أمه ٌهودٌة

التً كانت المرأة نتٌجة ت سائدة قبل ظهور المجتمع الطبقً، والعشٌرة التً كان اتمجتمع

ا كما تلك المجتمعات هً التً تلعب المقام األول تماملنظام االجتماعً المتعارف علٌه ول

بالطابع " أن المرأة مرتبطة االعتقاد، وذلك بسبب ٌفعل الرجل فً المجتمعات الطبقٌة

الوقت الواحد  ٌتصل بهذه النقطة أن المرأة كانت أحٌانا، تتزوج فًالسحري" أو "المقدس" و

بأبٌه بسبب عدم التأكد "، و بعبارة  ثانٌة "أنه ٌصعب أن ٌلتحق المولود "العدٌد من الرجال

 المرأة على أن ٌلحق بها المولود ، كما أن طبٌعة المرحلة التارٌخٌة قد ساعدت"ألبوةمن ا

، فإذا ما ولدت رفض الرجل بً ٌعرض المرأة إلى أن ٌتمتع بهانظام اإلغارة والسفقد كان 

، وإذا كان له أبناء فإنهم ال ٌقبلون أن ٌشاركهم بن إلٌه  ألن المولود ابن أخٌدةأن ٌنسب اال

وٌنتسب  مفر من أن ٌلتحق المولود باألم كوهكذا لم ٌكن هنا، أحد من أبناء السباٌا مأبوتهفً 

 .إلٌها

مرأة اوفً الحاالت التً تتعدد فٌها الزوجات كانت بعض األنظمة تعٌن من بٌنهن 

إلى األم كان معروفا عند  االنتساب ، مما ٌؤكدانلة ٌنسب إلٌها جمٌع أوالد الرجالأصٌ

 .مختلف األمم

 ما زالت إلى الٌوم تقوم بجهد مضاعف داخل البٌتو عرفنا أن المرأة كانت وإذا

.لى جوهر الحٌاة وداللتها العمٌقةالبوتقة التً ٌنفد منها إخارجه تبٌن أنها "و
2

 

                                                           
 .44ص ، 1976 ،1ط ،، عالم المعرفة الكوٌتالشخصٌة الٌهودٌة اإلسرائٌلٌة والروح العدوانٌة :رشاد عبد هللا الشامً - 1

 ،2002 ،1حسٌن أبو النجا: الٌهودي فً الرواٌة الفلسطٌنٌة إصدارات رابطة ابداع الثقافٌة الوطنٌة الجزائر، ط - 2

 .25ص
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ومن هنا فإنه إذا كانت شخصٌة الرجل فً الرواٌة ضرورٌة للتعبٌر عن الواقع، فإن 

وذلك  ،ها عن الواقع من شخصٌة الرجلتعبٌرشخصٌة المرأة فً الرواٌة أشد وضوحا فً 

ألنها من جهة أخرى تكثف مشاعر التغٌٌر التً ٌمر بها و، ألن تجربتها أخصب من جهة

 المجتمع.

لشخصٌة المرأة الٌهودٌة الغاوٌة  نموذجاأ "خلٌل بٌدستقدم رواٌة "الوارت" لـ "

 .لقً به إلى الهاوٌة، ثم تمالهاللعوبة التً تستغل حاجة الرجل الجنسٌة فتسلبه 

من الشام إلى ، المهاجر إلٌها عزٌز الحلبً بطل الرواٌة فاستٌر ممثلة ٌهودٌة تستدرج

، وتخطفه من خطٌبته نجالء نًغ، الوارث الوحٌد لعملٌة التاجر ال9:81مصر بعد أحداث 

 ً شباكها تطلب، وما إن ٌقع فله عمه، وتحاول أن تسخره لكً تحقق طموحها اختارهاالتً 

ال تعتمد على  ، إال أنهاراتبا من المسرح الذي تعمل فٌه ، على الرغم من أن لهامنه المال

من الذٌن ٌحبونها "أنت أدرى بشدة احتٌاجً إلى المال تأخذهااألموال التً 
1

وال تمل من  ،

إنما هو مال ا، والمال الذي تطلبه لنفقاتها كما تزعم لٌس عادٌ، ولكن تكرار ذلك فً كل مرة

ال أرٌد أن " ،نٌاغالفلسفة فً ذلك أنه مادام المحب بكثٌر مما تتطلبه النفقات، و أكثر ضخم

نٌاغأقنع بالقلٌل مادام حبٌبً 
2

نى والمحبة فالمحبوب ال بد أن ٌكون غ، بل أنها  تربط بٌن ال

على نٌا وإال فإنه ال حاجة به للحب فعلى العاشق أن ٌكون غنٌا حتى ٌتمكن من اإلنفاق غ

، أما إذا لم ٌكن غنٌا فإنه ال ٌنبغً أن ٌقع فً حبها ألنه ال ٌستطٌع أن ٌتحمل المحبوبة

 .نفقاتها

ولٌس  .. كٌف تكون حالتً إذا أصبح حبٌبً فقٌراالٌدٌن.ر ف"فما فائدتً فٌك وأنت ص

بنفقاتً مفً طاقته أن ٌقو
3

ذا ٌفٌدنً كل ذلك ترٌده كالملبس مثال وما تعنً بالنفقات كل ما، و

جمٌال من وبا ث، أو من عبادتك لً من هٌامك فروة تقٌنً برد الشتاء أفا أستطٌع أن خٌط

الدٌباج تبتهج به نفسً
4

" أجتهد أن ٌكون عشاء هذه اللٌلة أشبه بمأدبة أو العشاء الفاخر" 

                                                           
 .4، ص1920 ،1، طقدس، مطبعة األٌتام السورٌة الخلٌل بٌدس: الوارث - 1
 .15ص ،المصدر نفسه - 2
 .10، صنفسه - 3
 .63ص ،نفسه - 4
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ملكٌة و إٌاك أن تقصر فً شًء
1

أو عقد من األلماس أو عربة تكون تحت تصرفها فً  "

"فً كل أن أمريتكون تحت كل لحظة "أو عربة 
2

، وعندما ٌعوزها تحدٌد نوع الهدٌة تلجأ 

تً ترٌد "قدم لً اآلن هً الهدٌة ال إلى التعمٌم كأن تطلب منه هدٌة من دون أن تحدد ما

."هدٌة جدٌدة
3

 

وال  ا هو أن ٌقوم العاشق بكل شًء من أجرة المنزل وغٌرها من النفقاتهالمهم عند

ذا "أكتب لً إ :ئما بالمزٌد من دون أن تحدد سقفاالمال وإنما تطالبه داتقنع بما ٌقدم لها من 

"صكا بمبلغ ٌضمن سعادة مستقبلً
4

الذي ٌمكن أن ٌضمن لها  وال أحد ٌعرف المبلغ 

 .المستقبل

شى أن ٌراك خأة فً نفسٌة حبٌبها "ومن أجل تحقٌق أهدافها تلجأ إلى إثارة الغٌر

على هذه الصورة مساعدتهم ، وربما نفروا منً فأحرم فٌغارون منكالمولعون بً 

"المالٌة
5

شم أحدا إذا لم تحترغباتها تحثه على سرقة عمه "، وحٌن ال ٌعود بمقدوره تحقٌق 

"، قبل أن ٌحل القضاءبعد اآلن فخد من الصندوق، ومن البضاعة قدر ما استطعت
6

وحٌن  

ن تستدٌن قدر ما ترٌد ولم ٌبق لك إال فال أسهل من أ"تفشل خطتها تبدل السرقة باالستدانة 

"وال التً تلزمك إال حٌن وفاة عمكأن تقترض األم
7

، وهكذا إلى أن ورطته فً دٌون ال 

مٌن ، انتقلت إلى أحضان غٌره من الشباب المغروله تسدٌدها من دون أن ٌفتضح أمرهٌمكن 

 .قضت أخٌرا مخنوقة بٌد أحد عشاقها، إلى أن بها

 

 

 

                                                           
 .4ص ،1920 ،1، طقدس، مطبعة األٌتام السورٌة الخلٌل بٌدس: الوارث -1
 .26ص ،نفسهالمصدر  -2
 .5ص ،نفسه  -3
 .30ص ،نفسه -4
 .5ص ،نفسه -5
 .64ص نفسه، -6
 .67ص ، نفسه -7
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   :الٌهودٌة المتخلٌةشخصٌة المرأة  -2

من شخصٌة  نموذجعلى  البرتقالحبات فً رواٌته  النشاشبً الدٌنناصرطلعنا "

ترفض أن توظف جسدها لخدمة الحركة الصهٌونٌةالمرأة الٌهودٌة التً تتبع قلبها، و
1

التً  

 .سؤولة عن الشعب الٌهودي كلهترى أنها م

 ، وٌختارالحرب العالمٌة الثانٌةطٌن ابان تجرى أحداث الرواٌة فً ألمانٌا وفلس

، وال لرواٌته هذه فلسطٌن مسٌحً اسمه سابا ٌقٌم فً ألمانٌا ابان الحكم النازي النشاشٌبً

ضع مع الٌهود ٌو، و، ولهذا ٌقاومها، وٌدفع ثمنا لذلك، حٌث ٌعتقلٌكون نازٌا، فهو ضدها

 .فً معتقالت النازٌة

، وٌظل على عالقة ودٌة مع فً ألمانٌاالحرب، وٌفرج عنه، ٌضال مقٌما وحٌن تنتهً 

، وحٌن تبحث ضن، فٌرفإرسالهن إلى فلسطٌنتحاول الحركة الصهٌونٌة  التًالٌهودٌات 

فتعمل على   الفلسطٌنًالحركة الصهٌونٌة عن األسباب تعرف أن الفتٌات على عالقة بسابا 

علته الٌهودٌة بما ف، وحٌن تعلم مرٌم طٌن وتلصق به تهمة معاداة الٌهودإلى فلس أبعاده

 .السفر إلى فلسطٌن لمالقاته  هناك، فتعمل على اللحاق به والحركة الصهٌونٌة مع حبٌبها

 أنتم"، وتفضح الحركة الصهٌونٌة قائلة ت فً الرواٌة أن مرٌم تخلص لحبهافوال

."مجرمون
2

 

"أكرهكم إننً"وأنها تمقتهم 
3

"أنتم لستم أهلً"أنهم لٌسوا أهلها ، و
4

األهل ال ألن  

 ، األهل ال ٌعرضونناتهم لمعاشرة الرجال فً الفنادقاألهل ال ٌبعثون ب": ٌبٌعون بناتهم

"الصهٌونٌة الكرٌهةأنتم ترٌدون استخدامنا لتنفٌذ وسائلكم ، تهم للبٌعانب
5

ولذا فإنها لن  

                                                           
را فً تهجٌر الٌهود إلى ، وكان لها دورا كب1931ٌ: هً منظمة ٌهودٌة سرٌة مسلحة قامت عام الحركة الصهٌونٌة-1

   مهاجرٌن الٌهود من الدول العربٌةالتجسس على العرب بواسطة الفرقة السوداء التابعة لها والمكونة من الفلسطٌن و

 .53، صلٌهودٌة ،منتدٌات الوحدة العربٌةالشخصٌة االتجانس الٌهودي و، عبد الوهاب محمد المسٌر: راجع
  1962، 1، لبنان، ط، بٌروتالتوزٌعالنشر والمكتبة التجارٌة للطباعة و–حبات البرتقال –اشٌبً شناصر الدٌن الن -2

 .12ص
 .362  صالمصدر نفسه  -3
 .369ص ،نفسه -4
 .307ص ،نفسه -5



الشخصٌة الٌهودٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌة :الفصل األول   
 
 

 

30 

"ى استغالل عذابنا من أجل أهدافكم"لن أساعدكم علتتعاون معهم 
1

ت وتؤكد لسابا أنها لٌس 

الوحٌدة التً تقف ضد  لست الفتاة الٌهودٌة"الٌهودٌة الوحٌدة التً تقف ضد الصهٌونٌة 

 الرضوخٌرفضون الذٌن  من الٌهود الصهٌونٌة، بل هناك اآلالف بل عشرات اآلالف

د الوكالة الٌهودٌة بالجنة المقبلة فً أرض فلسطٌنوووع، للدعاٌة الصهٌونٌة
2

وتقرر  ،

كل خطوة تخطوها ضد  "إننً مستعدة لكً أتعاون معك فًأن تتعاون مع حبٌبها سابا 

"هؤالء الصهٌونٌٌن
3

"الوكالة الٌهودٌة" فً نسف مقر هوهكذا تحاول أن تساعد 
4

لكنها  

 وحده.بٌنما ٌقوم سابا بإتمام المهمة  القنابل،تموت فً انفجار 

  :المهاجرشخصٌة الٌهودي  -3

بشكل واضح  "أحمد رفٌق عوض"قد برزت شخصٌة الٌهودي المهاجر فً رواٌات 

 .إسرائٌلمن خالل شخصٌة الٌهودي األثٌوبً المهاجر إلى  ""بالد البحر فً رواٌة

تعتبر الرواٌة من أكثر الشواهد الدالة على عدم تجانس ما ٌسمى بالشخصٌة الٌهودٌة 

، فبعض علماء الذٌن ٌصنفون ضمن الٌهود تجاوزا ، وهم ٌهود أثٌوبٌاالفالشاهٌهود 

"مسٌحٌٌن دخلت علٌهم عناصر ٌهودٌة"..... وقد تسبب  ألنثروبولوجٌا الغربٌٌن ٌصنفونهما

وصول الفالشاه إلى إسرائٌل فً تقوٌض مقولة الشعب الواحد إلى حد كبٌر ولنتخٌل ٌهودٌا 

بأنهما ٌنتمٌان  االثنانفهل سٌقتنع  أمرٌكٌا أشقر ٌقف بجوار ٌهودي من فالشاه أسود البشرة

، قد رفضت الحاخامات أن تعترف أن أشكناز لم ٌرحبوا بالفالشاه، خاصة وإلى شعب واحد

، ولكن الرفض كان رهمبهم ٌهودا وطلبت أن ٌعاد تختٌنهم وأن ٌأخدوا حماما طقوسٌا لتطهٌ

رفضت مدن أخرى و، إٌالت تزوٌدهم، بالماء والكهرباءألسباب عرقٌة حٌث رفضت مدٌنة 

                                                           
   1962، 1، لبنان، ط، بٌروتالتوزٌعالنشر والمكتبة التجارٌة للطباعة و–حبات البرتقال –اشٌبً شناصر الدٌن الن -1

 .305ص
 .364ص ، نفسهالمصدر -2
 .366ص ،نفسه -3
: اسمها الحقٌقً هو منظمة الصهٌونٌة العالمٌة أو الوكالة الصهٌونٌة وهً األداة التنفٌذٌة للحركة الوكالة الٌهودٌة -4

، وفً تجسٌد ود فً مختلف بلدان العالم من جهةمهمتها فً النشاط االٌدٌولوجً فً أوساط الٌهالصهٌونٌة وتتلخص 
، ٌةالشخصٌة الٌهودو : التجانس الٌهودي، راجع عبد الوهاب المسٌرياالستٌطان الٌهودي فً فلسطٌن من جهة ثانٌة

 .53ص ،منتدٌات الوحدة العربٌة
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، باإلضافة إلى أن بنك الدم اإلسرائٌلً تخلص من مخزون الدم الذي تبرع مجرد توطٌنهم

.به الٌهود الفالشاه
1
   

ا تتجلى فً هذه هً الصورة الواقعٌة عن العنصرٌة الموجودة لدى الٌهود نجده

" حٌث ٌصف لنا الخطاب كذب وزٌف النظرٌة الخطاب الروائً عند "أحمد رفٌق عوض

م، فٌما 9:;9من خالل موجه الهجرة العام  إسرائٌلالتجانس من خالل مهاجرة أثٌوبً جاء 

، وعندما وصل إلى إسرائٌل ألقً " حٌث كان عمره ثمانٌة عشر عاماموسىعرف بعملٌة "

فة لٌنسى كل شًء ٌمٌة سرٌعة و مكثكز االستٌعاب حٌث أدخلوه دورات تعلبه فً أحد مرا

ولكن   ، أسكنوه فً إحدى القرى الزراعٌة جنوب بئر السبعوقالوا له إن هذه البالد بالدك

إلى الجٌش لم ٌتحسن الوضع ، عاملوه بجفاء ولم انظم الٌهود اآلخرٌن، البٌض واألغنٌاء

لى ، وعندما أراد أن ٌتزوج اضطر أن ٌتزوج أثٌوبٌة فقٌرة مثله .... حصل بمشرقة عكثٌرا

.واضع فً حً فقٌر من أحٌاء الرملةمنزل خشبً مت
2

 

وبدأ ٌشعر هذا األثٌوبً بالدونٌة من خالل شعوره بالعنصرٌة بٌنه وبٌن أبناء شعبه  

 .صرفاته على من هم أدنى منه منزلة، حسب وجهة نظرهفانعكس ذلك سلبا فً ت

ما ٌرٌد لقد وهم الفلسطٌنٌون لذلك كرههم واستعلى علٌهم حتى وهو ٌشتري منهم 

وقبل  الٌهود كأنه جرثومة فتعالوا علٌه،، وقد تعامل معه بؤسعاش األثٌوبً حٌاة فقر و

، ولم ٌقف األمر عند هذا الحد بل وصل إلى حد المشٌناألثٌوبً ذلك الوضع المهٌن و

فً أحضان رجل أبٌض ، فلما رأى زوجته هالسكوت على انتهاك عرضة وشرفه أمام ناظرٌ

 :ٌجٌبه الرجل بنعم فٌقول األثٌوبً، لكنه سأل ذلك الرجل هل أنت ٌهودي؟ ولم ٌحرك ساكنا

".!!"من حق الٌهود أن ٌفعلوا كل شًء حتى مضاجعة زوجاتنا
3

 

، فأوغل فً عدائهم  ة لجٌرانه العربتوالمفارقة العجٌبة أن ذلك أغرقه فً كراهٌ

 مثلهمً لبلده مولٌؤكد لهم أنه منت، عن انتمائه لدولته بوٌدفع بأوالده لاللتحاق بالجٌش لٌعر

                                                           
 .53، صالشخصٌة الٌهودٌة عبد الوهاب المسٌري: التجانس الٌهودي و -1
 فلسطٌن، –، رام هللا لسطٌنٌٌن بالتعاون مع دار الماجداألدباء الفأحمد رفٌق عوض: بالد البحر، اتحاد العام للكتاب و -2

 .167، ص2006 ،1ط
 .167، صالمصدر نفسه  -3
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كما وٌتم استدعاءه للخدمة فً الجٌش االحتٌاط ٌشعر أن الفرصة قد أتٌحت له لٌثبت للٌهود 

 الفلسطٌنً هو من ٌدفع الثمن.   إسرائٌلانتمائه لدولة و مدى حبه

: اهدم هذا الجزء من المخٌم  ، وقالوا لهجنٌنسلموه جرافة ضخمة وسلموه مخٌم "

هدم البٌوت وكأنها علب من الكرتون، فعل ذلك بانتشاء، كان ٌشعر أنه ٌقوم بعمل ٌ فأخذ

ٌة للعرب جزءا من كراهٌة أنه ٌتخلص من إحساسه القدٌم .... وكانت كراهخطٌر ومهم، و

."اآلخرٌناختالفه عن الٌهود للونه و
1

 

   لقد أراد األثٌوبً أن ٌثبت للٌهود أنه مثلهم ال ٌختلف عنهم فهو ٌهودي ٌكره العرب 

كأن ذلك هو الشًء الوحٌد الذي ٌوحد الٌهود وٌتفقون علٌه فً ظل خالفاتهم ٌحقد علٌهم وو

 الشدٌدة على شًء.

كان ٌردد مرحا بل وفً مخٌم جنٌن سعٌدا و الالجئٌنلقد كان األثٌوبً ٌهدم بٌوت 

ولما تحدث إلى صحٌفة " عظام الناساألثاث وبهرس الحٌطان و ٌتلذذغانً وكان األ

.، وبدا منشرحا و مرتاح الضمٌرعدم ندمهإسرائٌلٌة أعرب عن سعادته البالغة و
2

 

 المهاجر الذي ٌشعر بالضعف والذل الٌهوديلقد قام أحمد رفٌق عوض برسم شخصٌة 

كونه مهاجرا جاء لٌعمل مزارعا تحت والمهانة من خالل بشرٌة السمراء ومن خالل 

 .األشكناز ةمسؤولٌ

، وهذا ما أكد علٌه لً للٌهود أثٌوبٌا من منطلق عرقًلقد كان رفض المجتمع اإلسرائٌ

، ألن ا أمام جرٌمة ممارسة زوجته الزناالخطاب الروائً فالمهاجر األثٌوبً ٌبقى صامت

ال دونٌٌن جاءوا لخدمة شعب هللا الزانً هو الٌهودي المؤسس وهما عبارة عن حثالة وعم

 المختار.

 

                                                           
 فلسطٌن، –، رام هللا مع دار الماجدلسطٌنٌٌن بالتعاون األدباء الفأحمد رفٌق عوض: بالد البحر، اتحاد العام للكتاب و - 1

 .160ص ،، 2006 ،1ط
 .168، صنفسهالمصدر  - 2
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  :شخصٌة ضابط المخابرات  -4

لقد كان لضباط المخابرات دورا بارزا فً التسلط على الفلسطٌنٌٌن من خالل 

جل محاربة المقاومة الفلسطٌنٌة وتقوٌض دورها فً ممارسته ألسالٌب رخٌصة ودونٌة من أ

، فقد مارس بمختلف الطرق والوسائلالوصول للمعلومات ، فهو ٌحاول عملٌة التحرٌر

بالكهرباء  وصعقالمحرمة دولٌا من ضرب لجسدي بكل أنواعه الغٌر مشروعة والتعذٌب ا

حٌث ٌحاول ضابط  باإلضافة إلى عملٌات االبتزاز النفسٌة،، كما استخدم األسالٌب  ....

محاوالت  إلى لسجن باإلضافةباالفلسطٌنٌٌن من خالل تهدٌدهم  بالضغط علىالمخابرات 

 العمالة.الجنس ومن تم إسقاطهم فً وحل اإلغراء بالمال و

"الجذور العمٌقةقد برزت شخصٌة ضابط المخابرات فً رواٌة "
1

"  س"فاضل ٌون 

 مختلف األسالٌب إلٌقاع بالشباب الفلسطٌنٌٌن ""شلوموحٌث ٌستخدم ضابط مخابرات 

لهفٌقول  ،العمالةفً حل إسقاطهم وو
2

: أنا ال أرٌد سوى أن تحٌطنا علما بكل حركة 

تالحظها ... تقدم لً تقرٌرا حول مالحظاتك لتساعدنا فً محاولة محاصرة أعمال مشبوهة 

العنف واإلخالل باألمن
3

 هومقابل تلك المعلومات ٌحصل على المال الكثٌر محاوال منح 

برات إلخباره بموقفه مخاضابط ال ة، وعندما ٌذهب زهٌر لمقابلالوقت لتفكٌر فً عرضه

، مستعٌنا ببعض الوسائل اإلضافٌة التً تساعده فً النهائً، ٌقوم ضابط بتسوٌق رغبته

 عن طرٌق تبخٌس رغبته فً . أوالخ له فنجده ٌبتز زهٌرإجبار الطرف األخر على الرضو

 .تجنٌده

 هوف ،فٌعتبر تعامله مع جهاز المخابرات مصلحة فلسطٌنٌة قبل أن تكون إسرائٌلٌة

 .سلبا على حٌاة الناس ومصالحهم  التخرٌب تؤثرٌحاول إقناعه بأعمال  الشعب و

وثانٌا باستخدام المرأة للتأثٌر على زهٌر حٌث  ""ولن تؤدي إلى هزٌمة جٌش الدفاع

، ثم ٌخرج ضابط ً فتاة الٌهودٌة أثناء الحدٌث وتقدم لهم المشروباتتتدخل علٌهم رو

                                                           
 –، دار حنٌن للنشر والتوزٌع لفلسطٌنٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌةاالعالقة بٌن الشخصٌة الٌهودٌة و :عابد عبٌد الزربٌعً -1

 .66، ص2008 ،1، طفضاء جدٌد للمعرفة
 .66ص، 1988، 1ط عمان،–العمٌقة، دار الكرم  فاضل ٌونس: جذور -2
 .68ص  ،المصدر نفسه  -3
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 ، وثالثا بانتهاكه جسدٌا عن طرٌق ممارسة اللواط معهاودتهابرات تاركا لها المجال لمرالمخ

ق تحذٌر حواسه بالشرب لممارسة الجنس مع روتً، ورابعا عن طرٌ امعتبرا ذلك شرط

 .والمخدرات

 ومن خالل هذه العناصر األربعة ٌسٌطر شلومو على زهٌر سٌطرة تامة.
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 ط٘سج اىَشأج اىٖٞ٘دٝح  األٗه:اىَثذس 

ج١ٌٙٛو٠س فٟ ٌٚج٠س ػحتىج ئٌٝ ق١فح ضٍّه ِّٙس أْح١ْس   " ٍشٝاً "ٌمى وحٔص ٌٚٛز     

ٌٛٚف جٌٛجلغ ج١ٌٙٛوٞ ألْ ضؿٍذطٙح أنٛد ِٓ ؾٙس  ، ِٚٓ ؾٙس أنٍٜ ضىٗف ِٗحػٍ 

       جٌطؼر١ٍ جٌطٟ ٠ٍّ ذٙح جٌّؿطّغ ، ألْ جٌٍّأز ضؼرٍ ٚجْطس جؾطّحػ١س ٚ ئٔٓح١ٔس ٌٍطؼ١١ٍ  

ِّٙح ، ِٓ أؾً ضأ١ًٚ فىٍز جٌطؼر١ٍ  ٚ ذحٌهٛٛ٘ ئيج وحٔص ضٍّه ١ٌٚىج ضح٠ٌه١ح ٚ و١ٕ٠ح

ذحٌط٠ٍمس جٌطٟ ضالتُ ضٛؾٙٙح جٌفىٍٞ ٚ جٌؼمحتىٞ ، ًٚ٘ج ٌجؾغ ئٌٝ أْ جٌؼم١ىز ج١ٌٙٛو٠س ٟ٘ 

. جٌّكٍن جٌفىٍٞ ألػّحي ج١ٌٙٛو ف١ٙح ٠طؼٍك ذحألٌٜ جٌّٛػٛوز
1

 

ج١ٌٙٛو٠س   "ٍشٝاً "ِٚٓ نالي ًٖ٘ جٌّالِف أػطٝ "غٓحْ وٕفحٟٔ" ٖه١ٛس      

جٌٍجفٟس ٌٍؿٍجتُ جٌطٟ ٠ٍضىرٙح ٖؼرٙح ضؿحٖ جٌفٍٓط١١ٕ١ٓ ٌٚىٕٙح ػحؾُز ػٓ فؼً أٞ ٖٟء  

. فطٓطٍُٓ ٌٍّؼحٔحز  ِٚٓ غُ ضؼ١ٕ ِأْحز جٌٍجفٟس ِٓ ؾٙس ٚ جٌؼحؾُز ِٓ ؾٙس أنٍٜ
2
  

ٚئيج وحْ جٌؼؿُ ِٓط٠ٛحش ِطؼىوز ذطؼىو ِح ف١ٗ ِٓ وٌؾحش ، فاْ جالْطٓالَ ٘ٛ أٚي ًٖ٘     

ش ، ِٚٓ جٌطر١ؼٟ أْ ضطٕحٌٚٗ جٌٍٚج٠س جٌفٍٓط١ٕ١س ، ٌٚؼٍٗ ِٓ جٌرى٠ٟٙ أْ أُ٘ ِح جٌىٌؾح

٠طٛف ذٗ  جالْطٓالَ ٘ٛ جٌٍٓر١س جٌطٟ ضىطفٟ ف١ٙح ج١ٌٙٛو٠س ذحٌٍفٝ ، ٚال ضمَٛ فٟ جٌّمحذً 

 .ذأٞ ٖٟء ٠هٍٛٙح ِٕٗ ، ٚ٘ٛ ِح قحٌٚص أْ ضمٌٛٗ " ػحتى ئٌٝ ق١فح " " ٌغٓحْ وٕفحٟٔ  " 

ٍِٚج ذ١ّٕحء ١ِالٔٛ جإل٠طحٌٟ ، ؾؼً ًٖ٘ جٌٍّأز ضىطٗف ِغ فّٓ ذ١ٌٔٛٛح ئٌٝ فٍٓط١ٓ     

َٚؾٙح جفٍجش  وٖٛٓ جٌؼ١ٍّس ج١ٌٙٛو٠س ٚ جٌطهط١١ جالْط١طحٟٔ ، ِّح ؾؼٍٙح ضطألٍُ ِغ 

جٌّؿطّغ جٌفٍٓط١ٕٟ جٌٍجفٝ ٌالْطؼّحٌ ، ق١ع ٠مٛي وٕفحٟٔ " ػٍٝ أْ جألٍِ ٠ىٓ وًٌه 

ج١ٌَٛ ، ٚؾحء جٌطغ١١ٍ ق١ٓ ٖٙىش ٚ ٟ٘  ّحِح يٌهض ي أٔٙح ضغ١ٍشَٚؾطٗ ، ئ ىَشٝاً ذحٌٕٓرس

ضىٌٚ لٍخ و١ٕٓس ذ١ص ٌكُ فٟ جٌٙحوجٌ ٖحذحْ ِٓ جٌٙحغٕحز ٠كّالْ ١ٖثح ٚ ٠ٟؼحٔٗ فٟ 

 ٔهطحف جٌرٍٛ  أْ ضٍٜ ِحٖحقٕس ٚغ١ٍز وحٔص ٚجلفس ٕ٘حن ، ٚجْططحػص فٟ ٌكظس وح

ٍ ئٌٝ أْ َٚؾٙح ق١ٓ ٔظٍ أٔظ ٠كّالٔٗ ، فأِٓىص ذًٌجع َٚؾٙح ٚٚحقص ٟٚ٘ ضٍضؿف :

                                                           
 .55ص  9191 -9191عادل األسطة: الٌهود فً األدب الفلسطٌنً بٌن - 1
 91حسٌن أبو النجا : الٌهودي فً الرواٌة الفلسطٌنٌة ص - 2
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ق١ع وحٔص ض١ٍٗ ٌُ ٠ٍٜ ١ٖثح ، وحْ جٌٗحذحْ ٠ّٓكحْ وف١ّٙح ػٍٝ ٠ٍفٟ ل١ّّٛٙح 

جٌهحو١١ٓ ، ٚلحٌص َٚؾطٗ : وحْ ٠فال ػٍذ١ح ١ِطح ، ٚلىٌ ٌأ٠طٗ ِىٓٛج ذحٌىَ ، ٚأنى٘ح 

أىٌ ذش مٞف  َٚؾٙح ئٌٝ ج١ٌٍٚف جألنٍ ْٚأٌٙح : و١ف ػٍفص أٔٗ ٠فال ػٍذٟ ؟ فأؾحذطٗ

 فؼي٘ا رىل فٜ اىشادْح مأّٔ دطثح ، ى٘ ماُ ٖٝ٘دٝا ىَاأىق٘ٓ 
1

، فطٛظ١ف جٌكٛجٌ ٠ىٗف 

ػٓ جٍِأز ٠ٙٛو٠س جلطٕؼص ذىًخ جوػحءجش جٌّؿطّغ ج١ٌٟٙٛٛٔ ، ٚ ئْ وحٔص جٌٍٚج٠س ٌُ 

 ضؼٍٜ ًٌٙج جٌٍفٝ جإلٔٓحٟٔ ، غ١ٍ أٔٙح ؾؼٍطٙح ضمطٕغ ذحٌٛجلغ .

ك١حز جٌطٟ وحٔص ضكٍُ ذٙح ١ٌٓص ِح وحٔص ئٌٝ ئٍْجت١ً ضؼٍف ضّحِح أْ جٌ ٍشٝإًِٚى لىَٚ     

ضطّٕحٖ  ، ٚ جٌٓىٓ فٟ جٌر١ص ٌؼٍذٟ ِطٍٚو ١ٌّ ٘ٛ جًٌٞ وحٔص ضأًِ ف١ٗ ، ِٚغ يٌه فأٙح 

 ال ضٓطط١غ ئال أْ ضمرً ذحٌٛجلغ ٚ ضٍُٓ ذٗ .

ٌّٚح وحٔص ٠ٍِحَ ٟ٘ قؿٍ جٌُج٠ٚس ، فاْ جٌٍٚج٠س ْطٙطُ ذٙح ، ٚضكحٚي أْ ضمىِٙح     

جٌّٛلف جًٌٞ ضطرٕحٖ فٟ جٌٍٚج٠س ، ٌّٚح وحٔص جٌؼاللس ِغ ٠ٍِحَ  ِغ ذٌٛٛز ِؼ١ٕس ضطٕحْد

غ١ٍ ػح٠ف١س فاْ جٌؿحٔد جٌؿّٓحٟٔ ٌُ ٠رٍَ ػٍٝ جٌٓطف ، ِغ يٌه فاْ جٌٍٚج٠س لى أٖحٌش 

ئٌٝ ذؼٝ ًٖ٘ جٌّالِف ئٖحٌجش ٠ٍْؼس ، فٟٙ ِٓ ق١ع جٌٓٓ ػؿَٛ ، ِٚٓ ق١ع جٌطٛي 

َْ فأٙح ١ّْٕس ذؼٝ جٌٟٗء ، ًٌٚج فأٙح فاْ لحِطٙح ل١ٍٛز ذؼٝ جٌٟٗء ، ِٚٓ ٔحق١س جٌٛ

.ضؿٍ ٔفٓٙح ذر١ء ، أِح ِٓ ٔحق١س جٌّظٍٙ فأٙح ضٍرّ غٛذح أٌَلح ِٕمطح ذى٠ٍحش ذ١ٟحء
2

 

ٚٚحف ِرّٙس ال ٠ّىٓ أْ ضٓحػى ػٍٝ ضى٠ٛٓ ٌٚٛز ؾّٓح١ٔس ِٚٓ جٌّالقع أْ ًٖ٘ جأل    

ٌٍٗه١ٛس فٟٙ ل١ٍٛز ذؼٝ جٌٟٗء ٚ ١ّْٕس ذؼٝ جٌٟٗء ، ِٚغ ِالقع ِح فٟ ػرحٌز 

ذؼٝ جٌٟٗء جٌّىٌٍز ِٓ جذٙحَ ، ئال أْ جٌىحضد ٌُ ٠كىو ٌٕح جٌطٛي ٌىٟ ٔؼٍف ِٓ نالٌٗ 

١ٓ جٌطٛي ٚ جٌَْٛ ِٓ ِح ئيج وحٔص ل١ٍٛز أٚ ِطْٛطس ،  ِٚح ئيج وحٔص ١ّْٕس ٌّح ذ

أٚ ١ّْٕس ذؼٝ جٌٟٗء ، ِٚٓ ػاللحش ِؼطٍف ذٙح ، أِح أْ ٠محي ئٔٙح ل١ٍٛز ذؼٝ جٌٟٗء 
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ٕ٘ح فأٗ ال ٠ّىٓ جٌمٛي ذأْ جٌىحضد أٌجوج أْ ضىْٛ ٖه١ٛحضٗ ِكىوز جٌّالِف ٚجٞكس 

.جٌمّٓحش وّح ٠مٛي جٌىوطٌٛ ٚجٚف أذٛ جٌٗرحخ 
1

 

١ٛس ٠ٍِحَ فحٌرحقع فٟ جٌى١حْ جٌؿّٓحٟٔ ِػال  ٚ جٌكك أْ جٌٍٚج٠س ٌُ ضؼٕٟ ذٍُْ جٌٗه    

، أِح ٌْٛ   ذؼٝ جٌٟٗء٠ىحو ٠ؿى ١ٖثح ْٜٛ أٔٙح ػؿَٛ ٚ ١ّْٕس ذؼٝ جٌٟٗء ٚ ل١ٍٛز  

جٌؼ١ٕحْ ٚ جٌّظٍٙ ، ٚ جألٔحلس ، ٚ جٌٛكس،ِٚح ئٌٝ يٌه فإٔح ال ٔؼػٍ ٌٙح ػٍٝ أغٍ ، ٚ ئْ 

 ٜٛ جٌفٍوٞ ئٌٝ جٌٍُِ.جٌىحضد ق١ٓ ؾٍو٘ح ِٓ جٌّالِف جٌهحٚس جٔطمً ذٙح ِٓ جٌّٓط

ِٚٓ جٌّالقع أ٠ٟح أْ جٌؿحٔد جٌؿّٓحٟٔ لى لىَ وفؼس ٚجقىز ٚ ١ٌّ ػٍٝ ٍِجقً وّح     

ضططٍد جألقىجظ ٚ أٔٗ ٌُ ٠ٍؾغ ئ١ٌٗ ٍِز غح١ٔس ، ٚ وأْ جٌىحضد أٌجو أْ ٠ُ٠كٗ ػٓ وحٍ٘ٗ 

 ٌىٟ ٠طفٍؽ ٌّح ذٕٝ ػ١ٍٗ جٌٍٚج٠س ، ٚ٘ٛ ِؿّٛػس جألفىحٌ ج١ًٌٕ٘س جٌّؿٍوز .

ِٚٓ جٌّالقع أ٠ٟح أْ ًٖ٘ جٌّالِف جٌؿّٓح١ٔس ل١ٍٍس ال ضىحو ضىفٟ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِالِف     

ِػال غ١ٍ ِكىو ، ٚ ئّٔح جوطفٝ ف١ٗ ذحٌمٛي أٔٙح ػؿَٛ ، ِٚٓ جٌّؼٍٚف جٌٗه١ٛس ، فحٌٓٓ 

أْ ِػً ً٘ج جٌٛٚف غحتُ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىي ذٛٞٛـ ػٍٝ أٞ ٖٟء ، جألٍِ جًٌٞ ٠رٍ٘ٓ أْ 

ٝ جٌٗه١ٛحش ذمىٌ ِح وحْ ِٕٛرح ػٍٝ جألفىحٌ جٌطٟ ٌٚوش فٟ جٌىحضد ٌُ ٠ىٓ ِٕٛرح ػٍ

جٌٍٚج٠س ، ِٚٓ ٕ٘ح فاْ جٌٗه١ٛحش جٌٍٚجت١س ٌُ ضأنً ِىج٘ح فٟ جٌّٕٛ ٌىٟ ضهٍؼ ئ١ٌٕح 

.ٚؾٛوجش ق١س ٌٙح َٚٔٙح ٚ ل١ّطٙح فٟ جٌٍٚج٠س
2
  

فٍؿٛء جٌىحضد ئٌٝ جْطهىجَ أٍْٛخ جٌغّٜٛ جًٌٞ ٠ًوٍ ٚ ٌىٕٗ ال ٠كىو ذىلس وّح فٟ      

ذٓٓ ِكىو ، ِٚٓ جٌّؼٍٚف أْ جٌٓٓ فمى جوطفص جٌٍٚج٠س ذأٔٙح ػؿَٛ ٚ ٌىٕٙح ٌُ ضم١ى٘ح 

جٌٍؿٛء ئٌٝ جإلذٙحَ فٟ ضكى٠ى جٌٓٓ ١ٍْٚس ٠ٍؿأ ئ١ٌٙح جٌىحضد فٟ جٌؼحوز ٌٍطٍٙخ ِٓ جٌم١حَ ذ١ٓ 

ٚ ذ١ٓ ِح ضمَٛ ذٗ جٌٗه١ٛس فٟ جٌٍٚج٠س ، ٚيٌه قطٝ ال ٠ؼٍف أقى ِح ئيج وحْ ٕ٘حن    جٌٓٓ

ٓ جالغ١ٕٓ أَ ، ِٚٓ ٕ٘ح ٠ّىٓ أْ ٠ٍٙخ جٌىحضد ِٓ جٌُّجٌك جٌطٟ لى ٠طؼٍٜ ٌٙح ضٕحْد ذ١

      جٌٕمى ٌٚىٓ جٌٍٙٚخ ال ٠ّىٓ جٌٕمحو ِٓ جإلٖحٌز ئٌٝ جإلذٙحَ ال ٠ّىٓ أْ ٠كً أ٠س ِٗىٍس

 ٚ ئّٔح ٠ُ٠ى٘ح ضؼم١ىج .
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ٚ جٌكك أْ جٌطمى٠ُ وحْ ٠طٕحْد ِغ جٌكىظ ، فحٌؼؿَٛ ال ٠ّىٓ أْ ضىْٛ نطح٘ح ئال      

ذط١ثس  ٌٚىٓ جًٌٞ ٠ٍفص جٌٕظٍ ٘ٛ ٚٚف فٓطحٔٙح جألٌَق ٚ جألذ١ٝ ، ِٚٓ جٌّؼٍٚف 

أّٔٙح جٌٍٛٔحْ جًٌٍجْ  ٠طٍود ِٕٙح ػٍُ ئٍْجت١ً ، ِّح ٠ىي ػٍٝ أْ جٌىحضد لى ػٍف ِٓرمح 

جإل٠ّحءٖ ضطٕحلٝ ِغ جٌمٛي ػٕٙح أٔٙح ٠ٙٛو٠س ١ٔٛ١ٙٛس ، ًٖٚ٘ أٔٙح ْطىْٛ ِّػٍس ٌٍٍؤ٠س جٌ

١٠رس وّح ؾحء فٟ جٌٍٚج٠س ٌّح ذ١ٓ جٌط١رس ٚ ج١ٔٛ١ٌٙٛس ِٓ ضٕحلٝ ؾٍٛ٘ٞ ور١ٍج 
1

، ٚذًٌه 

ٌُ ٠كىظ جٔٓؿحِح ذ١ٓ جٌّظٍٙ جٌٗه١ٛس ، ٚذ١ٓ ٚؾٙس ٔظٍ جٌىحضد جًٌٞ ٠إِٓ ذأٔٙح ١٠رس 

جٌؿّٓحٟٔ فٟ ج٠ٌٛٙس جٌفٍو٠س لى جلطٍٛ ػٍٝ  ٌٚىٓ جٌّظٍٙ ٠ػرص جٌؼىّ ٚ ئيج وحْ جٌى١حْ

ذؼٝ جٌّالِف ، فأٗ لى أًّ٘ جٌىػ١ٍ ِٕٙح ، جألٍِ جًٌٞ ٠ّىٓ جٌمٛي ذأْ جٌٍٚج٠س لى لىِص 

 ٌٕح ٖه١ٛس ِالِكٙح غ١ٍ وحف١س .

، فاْ أٚي ِح ٠ٍفص جٌٕظٍ ف١ٗ أْ  ىَشٝاًأِح ِٓ ٔحق١س جٌى١حْ جٌٕفٟٓ فٟ ج٠ٌٛٙس جٌفٍو٠س     

فٟ فُٙ  ٚ ئّٔح ،جٌٍٚج٠س ٌُ ضىى ضٍطفص ئ١ٌٗ ٌغُ أ١ّ٘طٗ ، ١ٌّ فٟ ضكى٠ى ِالِف جٌٗه١ٛس

    جٌٗه١ٛس ٚ جٌكىُ ػ١ٍٙح ، فٍُ ضطكىظ جٌٍٚج٠س ػٓ جٌك١حز جٌؿ١ٕٓس ، ٚ جٌّرحوب جألنالل١س

 ىػ١ٍز جٌطٟ ٠ُنٍ ذٙح ً٘ج جٌؿحٔد .جٌ ذؼحوجألٚ غ١ٍ٘ح ِٓ 

ٚ جٌكك أّٔٙح ٌُ  جألًِ،ِٚغ يٌه فأٗ ٠ّىٓ جٌٛلٛف ف١ٗ ػٍٝ ٔمطس ٚجقىز ضطؼٍك ذه١رس     

ضٍو فٟ ضمى٠ُ جٌٗه١ٛس ٚ ٌىٕٗ ٠ّىٓ جٌطٛجًٚ ئ١ٌٙح ِٓ نالي جٌّٛجلف جٌّطؼىوز فٟ 

 جٌٍٚج٠س.

ٚ أٚي ن١رس أًِ أٔٙح فٟ أٚي ٠َٛ ِٓ لىِٚٙح إلٍْجت١ً ػحٖص ضؿٍذس ٍِز ق١ٓ ٌأش     

 ٝقريُ٘ ؽفال ػشتٞا ٗ ٝيقّ٘ٔ فٜ ػشتح مَا ٝيقٚ اىذطة ١١ٓجٌؿٕٛو جإلٍْجت١ٍ
2

 ٟ٘ٚ ،

 ط٘سج أخشٙ ٍِ أخٖٞا اىزٛ قرئ اىْاصُٝ٘ضؿٍذس ئْ قفٍش فٟ ٚؾىجٔٙح ألٔٙح 
3
ٗجؼيرٖا  

ى٘ ال  أُ صٗجٖا سفغ رىل سٗتاٗذذاٗه أُ ذؼ٘د ئىٚ أ
4

 ذغٞشخ ذَاٍا، ٚضؼطٍف أٔٙح لى  
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 فٜ رىل اىًٞ٘
1

، ِٚٓ  اإلّجاب غٞش قادسج ػيٚ، ٚفٟ جٌه١رس جألًِ جٌػح١ٔس ضطّػً فٟ أٔٙح 

ٕ٘ح وحْ جٌؼػٌٛ ػٍٝ نٍىْٚ ٘رس
2

ضٛفٍ ٌٙح جٌٓى١ٕس ، ٚضؿؼٍٙح ضؼٜٛ  ف١ٗ أنح٘ح ٚ يٌه  

   جٌطفً جٌؼٍذٟ جًٌٞ ٚىِٙح ِح قىظ ٌٗ فٟ أٚي ٠َٛ ٌٙح فٟ ئٍْجت١ً ، ًِٕٚ يٌه جٌطح٠ٌم 

 دٞاذٖاٍشنيح فٜ ٚ نٍىْٚ جٌؼٍذٟ 
3

٠ٍفٝ جٌؼٛوز ئٌٝ أذ٠ٛٗ ، ٌٚذطٗ ذٗىً ٠ؿؼٍٗ 

 أطفش ٗجٖٖا، ٌٚىٕٙح ػٕىِح لىَ جٌٛجٌىجْ جٌكم١م١١ٓ
4

ِٓ جٌهٛف ن١ٗس جنط١حٌ وٚف ٌٛجٌى٠ٗ 

ٚأنًش ضٛجؾٗ جألٍِ جٌكم١م١١ٓ ، ٚذؼى أْ قّٓص جٌّؼٍوس ٌٛحٌكٙح جٔطحذٙح جالٌض١حـ ، 

 ذٛجلؼ١س .

ضٍوُ جألػٍٝ ن١رس جألًِ فاْ جٌٍٚج٠س ؾؼٍص جٌه١رس  ٚ ئيج وحْ ِٓ جٌٛجٞف أْ جٌٍٚج٠س ٌُ    

ق١ٓ جنطحٌ وٚف ٠ٍِحَ ٚفٍٟٙح ػٍٝ ٚجٌى٠ٗ فٟ جٌٕٙح٠س لّس جٌٕؿحـ
5

، ِٚٓ ٕ٘ح فاْ ن١رس 

جألًِ ٌُ ضىٓ فٟ جٌكم١مس ن١رس ذحٌّؼٕٝ جٌّؼٍٚف ، ٚيٌه ألْ ٠ٍِحَ ًِٕ جألْرٛع جألٚي ٌٙح 

ٖٟء ،فمى ضكٍٛص ػٍٝ جٌر١ص  فٟ ئٍْجت١ً قممص وحًِ أ٘ىجفٙح ٚ ٌُ ضفًٗ فٟ أٞ 

 ٚضكٍٛص ػٍٝ جٌٌٛى جًٌٞ ٌُ ضىٓ ضكٍُ ذٗ.

أِح ِٓ ق١ع ج٠ٌٛٙس جٌفٍو٠س فٟ جٌّؿطّغ ، فاْ جٌٍٚج٠س لى أٍّ٘طٗ ضّحِح ، ٌُٚ ضٕظٍ ئ١ٌٗ      

ٌٛال أْ ٕ٘حن ئٖحٌز ئٌٝ ٌفطٙح جإلٔؿ٠ُ١ٍس ٌّح ٕ٘حن يوٍ ٌٍؿحٔد جالؾطّحػٟ فٟ ٖه١ٛس  ٚ

٠ؼٍٓ ٠ى أْ جٌٗه١ٛحش ُ٘ ِؿٍو قحالش ضّٓف ٌىٕفحٟٔ أْ ٠ٍِحَ  ، ٚ٘ٛ ٠إوى ِٓ ؾى

. جألقٛجيِػٍٙح أٌص ئ١ٌٗ جٌمط١ؼس ِغ جألفىحٌ جٌٓحذمس جٌطٟ ٌُ ضإو ئٌٝ 
6
   

ٚال ٖه أْ جإلٖحٌز ئٌٝ جٌٍغس ال ضؼٜٛ جٌؿٛجٔد جألنٍٜ فٟ جٌٕحق١س جالؾطّحػ١س ، ذً     

ٔؼٍف ِح ئيج وحٔص لى ضؼٍّطٙح فٟ أٔٙح ال ضىي ػٍٝ ألٍخ جأل١ٖحء ٚ٘ٛ جٌطؼ١ٍُ  ، فٕكٓ ال 

جٌّىجٌِ أٚ جٌك١حز جٌؼ١ٍّس 
7

، ِٚغ يٌه ضمطٍٛ جإلٖحٌز ػٍٝ أْ ٌغطٙح جإلٔؿ٠ُ١ٍس جٌرط١ثس 
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يجش ٌىٕٗ ألٍخ ئٌٝ جألٌّح١ٔس ، ٚال ذى أْ ضىْٛ ٌٙؿس جٌرٌٕٛى٠س فٟ جإلٔؿ٠ُ١ٍس ذط١ثس ذٓرد 

ٓ جألٌّح١ٔس وّح ذ١ٓ وً ِٓ ػىَ جالْطؼّحي ٌفطٍز ٠ٛ٠ٍس ، ٚال ذى أْ ضىْٛ  ٌىٕٙح ل٠ٍرس ِ

أٌّح١ٔح ٚ ذٌٕٛىج ِٓ لٍخ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌؿغٍجفٟ ػٍٝ جأللً ئْ ٌُ ٠ىٓ ػٍٝ جٌّٓطٜٛ 

 ج١ٌٓحْٟ .

  جٌػالغس ػٍٝ ِح فٟ ً٘ج جٌطمى٠ُ ِٓ ضفحٚش ٚ ئيج وحٔص جٌٍٚج٠س لى لىِص ٠ٍِحَ ِٓ جألذؼحو    

فاْ جٌٍٚج٠س لى قحٌٚص أْ ضؼٜٛ ِح فحضٙح ِٓ ٔمٙ ػٓ ٠ٍ٠ك ٚؾٙحش جٌٕظٍ جٌطٟ ضكٍّٙح 

 جٌٗه١ٛحش ػٓ ذؼٟٙح جٌرؼٝ ِٚح ٠مَٛ ذٗ جٌٍٚجتٟ جًٌٞ ال ٠ٗحٌن فٟ جألقىجظ .

ٚئيج وحٔص ٚؾٙس ٔظٍ جٌٍجٚٞ ٟ٘ أٚي ٚؾٙس ٔظٍ فاْ جٌرحقع ٠إوى أْ جٌٍجٚٞ لى لىَ     

 ًٍشٝام٠ٍٍٞ جٌّرحٍٖ ، ٚ ضطهٍٙ ٚؾٙس ٔظٍٖ فٟ أْ جٌٍٓو جٌطٚؾٙس ٔظٍٖ  ذط٠ٍمس 

ٖٝ٘دٝح ؽٞثح
1

ال رّة ىٖا  ٚ أْ،  
2

 ، ٗسأخ اىجْ٘د األىَاُفقذخ أتإا فٜ شفٞرض فمى    ،

ٌٕٗ ٝطيقُ٘ ػيٚ أخٖٞا  اىشطاص
3
. 

ي٘ٓ ِؿٍو ال ػاللس ذ١ٕٗ  ٚ جٌكك أْ جٌىحضد ال ٠ٕطٍك ٕ٘ح ِٓ جٌٛجلغ ذمىٌ ِح ٠ٕطٍك ِٓ    

فٟ جٌٍٚج٠س ، ٌٚىٓ ألٔٗ ٠ٍ٠ى أْ ٠ٍذ١ ذ١ٓ ػًجخ جإلٔٓحْ جٌفٍٓط١ٕٟ ػٍٝ ٠ى ذ١ٓ جألقىجظ ٚ

ػٍٝ ٠ى جٌٕح٠َس ، ٚ جٌكك أْ لٍٓ ٖٟء أنٍ ال ػاللس  جٌٛٙح٠ٕس ٚ ػًجخ جإلٔٓحْ ج١ٌٙٛوٞ

ذ١ّٕٙح نٍٚؼ ػٓ جٌّٕطك ، نٛٛٚح ٚ أْ ج١ٌٙٛوٞ جٌّؼًخ ٘ٛ جًٌٞ ػًخ جٌفٍٓط١ٕٟ 

٘د ئ١ٌٗ جٌىحضد ، قطٝ ٚ ئْ وحْ ٠ٕطٍك ِٓ فىٍز ِٚٓ ٕ٘ح فأٔٗ ال ٠ّىٓ جٌط١ٍُٓ ذّح ي

ِفحو٘ح أٔٗ ٠ؿد ئغرحش ئِىح١ٔس جٌطؼح٠ٕ ذ١ٓ جٌفٍٓط١١ٕ١ٓ ٚ ئٍْجت١١ٍ١ٓ ٚال ٖه ف١ٗ أْ 

جٌىحضد ٌُ ٠محٌْ ذ١ٓ جٌؼًجذ١ٓ ِمحٌٔس ػحذٍز فٍٞطٙح جٌظٍٚف جٌطحٌتس ، ٚ ئّٔح ٠ٕطك ِٓ 

٠ٍِحَ ج١ٌٙٛو٠س ١٠رس ، ٌٚىٓ ِٓ ٌؤ٠س أو١ىز ٌجْهس فٟ ؾىٌجٔٗ ، ٚ جٌى١ًٌ أٔٗ ٠إِٓ ذأْ 

أ٠ٓ جْطّى جٌىحضد ١٠رطٙح ، ً٘ ِٓ ضٍذ١طٙح ٌهٍىْٚ ضٍذ١س ئٍْجت١ٍ١س نحٌٛس ، أَ ِٓ ضّٓىٙح 
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ذٗ ٚػىَ لرٌٛٙح ذؼٛوضٗ ئٌٝ أٍ٘ٗ ، أَ ِٓ لرٌٛٙح جٌؼ١ٕ فٟ جٌر١ص ػٍذٟ ، أَ ِٓ ذمحتٙح فٟ 

. ش جٌٍٚج٠س ِٓ لرًئٍْجت١ً ٌغُ ِٛش َٚؾٙح ٌٚغرطٙح فٟ جٌؼٛوز ئٌٝ أٌٚٚذح وّح يوٍ
1
  

غُ ئْ جٌىحضد ال ٠ىطفٟ ذًٌه وٍٗ ، ٚ ئّٔح ١ٟ٠ف أٔٗ ال ئد ٌٙح ، ٚ جٌكك إٔٔح ًِٕ جٌرىج٠س     

 ٘ٛ جٌٍّجو ذًٌه ػٍٝ ٚؾٗ جٌطكى٠ى ، ً٘ ٘ٛ جًٌٔد فٟ جٌمىَٚ ئٌٝ ئٍْجت١ً ال ٔؼٍف ِح

ٚلص ضى٠ٕٛٙح ، أَ أٔٗ ٠طؼٍك ذؼىَ جٌمىٌز ػٍٝ ئلٕحع َٚؾٙح ذحٌؼٛوز ، أَ أٔٗ ِٛش َٚؾٙح 

فٟ جٌؿرٙس ػٍٝ ١ْٕحء ، أَ ٘ٛ ِرىأ جٌمٛز جٌطٟ ْحّ٘ص غٍْٗ فٟ ٔف١ٓس نٍىْٚ ، أَ أٔٗ فٟ 

 جٌطّٓه ذهٍىْٚ .

          أِح ِٓ ق١ع ٚؾٙص ٔظٍ جٌٗه١ٛحش فاْ ال فص ٌٍٕظٍ أٔٙح ل١ٍٍس ال ضىحو ضًوٍ     

 ٚ ضمطٍٛ ػٍٝ ضىن١ٍٓ ػحذ٠ٍٓ َٚػّٙح جٌىحضد ذحٌطٓحٚٞ ػٍٝ وً ِٓ جٌطٍف١ٓ 

، ٗدِٞ سٗٝرٖا ىٔ ماُ اى٘قد قذ  " أّد ٝا عٞذذٜ ىٌ ذق٘ىٜ اىذقٞقحفحٌفٍٓط١ٕٟ ذ١طّٙح  

" . ٍؼٚ
2

 

      أّا ىٌ أػشف أُ ٍشٝاً ٗ اٝفشاخ ىٞغا ٗاىذٛ ئال قثو شالز ٚ جإلٍْجت١ٍٟ ٠ىجفغ ػٕٙح 

.أٗ أستغ عْ٘اخ 
3

 

ِطفمحْ ػٍٝ أٔٙح لى أنرٍضٗ ذحٌكم١مس ِٓ ٚؾٙس ٔظٍ٘ح ٟ٘ ، ٌٚىٓ  جالغ١ٕٓٚٚجٞف أْ     

ذحٌطُجَ  ٍشٝاًجٌفٍق ذ١ٕٙح أْ ْؼ١ى . ِ ٠ٍٜ أٔٗ وحْ لى فحش جألٚجْ ، ٚ جٌكك أْ ِطحٌرس 

 غٍٛ ال ٠ّٓف ذٗ جٌّٕطك ، فٟٙ ػحلٍ ، ِٚٓ وْٚ ِأٜٚ ، ٠ٚفٍٜ ػ١ٍٙح ضرٕٟجٌّٛٞٛػ١س 

ج١ٌٍٞغ و٠ٍٗ ئيج أٌجوش أْ ضمٍ ذٕفٓٙح ، فى١ف ضكحْد ػٍٝ جٌمرٛي ، ٚال ٖه أْ ِح 

، ِٚٓ ٕ٘ح فأٙح ال  جٍِأزفؼٍطٗ  ٠ٍِحَ ِغ نٍىْٚ وحْ  ٠ّىٓ ِٓ ٚؾٙس أنٍٜ أْ ضفؼٍٗ أ٠س 

 ٌٙح  ئدضطكًّ فٟ ِح فؼٍطٗ أٞ ؾ٠ٍٍز ، ٚ٘ٛ ِح أوٜ ئٌٝ أْ ٠محي ػٕٙح فٟ ِٛٞغ أنٍ ال 

ٚ ئيج وحٔص ًٖ٘ ٟ٘ ٚؾٙحش جٌٕظٍ قٛي ٠ٍِحَ ، فاْ ٠ٌٍّحَ ٚؾٙس جٌٕظٍ ضهطٍف ػّح     

عثد أّٔ " ٌٚو ٌى٠ُٙ ، فٟٙ ِٓ ٔحق١س جٌى١ٕ٠س ضٍٜ أٔٗ ٌُ ٠ؼى ٕ٘حن ٠َٛ نحٌٙ ذىً و٠ٓ 
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 "، ٗىنِ ىٌ ٝؼذ شَح جَؼح دقٞقٞح ، ٗال أدذ دقٞقٜ دقٞقٜ
1

جٌٕحق١س جإلٔٓح١ٔس فأٙح ، ِٚٓ 

ٗذشٙ أٌّٖ اىق٘ج مأّٔ دطثح "ٌطٟ ٌِٝ ذٙح جٌطفً جٌؼٍذٟ فٟ جٌٗحقٕس ، ال ضمرً ذحٌط٠ٍمس ج

"ٗى٘ ماُ ٖٝ٘دٝا ىَا فؼي٘ا رىل 
2

، ٟٚ٘ ِٓ ٔحق١س جٌر١ص ضٍٜ أْ جٌر١ص ذ١طّٙح ٚ ١ٌّ 

. "" أّرٌ أطذاب اىثٞد ، ٗ أّا أػشف رىل ذ١طٙح 
3

 

 "أت٘ٓأّا أػشف  أّل  "ٟٚ٘ ِٓ ٔحق١س جٌرٕٛز ضٍٜ أّٔٙح أذٛجٖ جٌكم١م١حْ    
4

، ٚضإوى أْ 

"ٗ ئُ ماُ َٖٝل األٍش فٖ٘ ٝشثٖل مصٞشا "جالذٓ ٠ٗرٗ أذحٖ ، 
5

، ٚ أّٔح أّْطٗ وٚف ألّٔٙح 

ٕٙح ض١ٟف أٔٗ ىٌُ ضىٓ ضؼٍف جّْٗ جألٍٟٚ أؾً وٚف ، ٌٚٓص أوٌٞ ِح وحْ جّْٗ ، ٌٚ

" اْأػشف أٝؼا أّٔ اتْ ٗ" ذٕٙحافٟ جٌٛلص ٔفٓٗ ، 
6

، ٚضمرً ِٓ ؾٙس أنٍٜ أْ ٠مٌٍ جالذٓ 

ٍٗغ رىل ىْذػٔ ٝقشس تْفغٔ ئٌٝ أٞ ؾحٔد ٠ٕكحَ ، 
7

غح١ٔس ضإوى أٔٙح ِٓ ؾٙس ، ٟٚ٘ 

   أسٝذ أُ أقذً ىل ٗاىذٝلذحٌكم١مس ، ٚ أٔٗ ٠ؼٍف أْ ٚجٌى٠ٗ جأل١١ٍٚٓ ػٍذ١حْ  جذٕٙحأنرٍش 

 األطيِٞٞ
8

أذؼرقذ أّا ألٍش ىٌ ٌّٙح  ئ١ٌٙح ِٗىٍس ِػٍّح وحْ  ٚ ضؼطٍف أْ جألٍِ وحْ ذحٌٕٓرس 

 ىٜ مَا ماُ ٍشنيح ىل ٝنِ ٍشنيح
9

 ذر٘قؼٖا ٍْز صٍِ "، ِٚٓ ٔحق١س جٌطٛلغ فأٙح  وحٔص 

 "ؽ٘ٝو
10
 جٌّٛٞٛع قمٗ، فأٙح ضٍٜ أُٔٙ ٌُ ٠طكىغٛج ػٕٗ وفح٠س . ئ٠فحءأِح ِٓ ٔحق١س  

  ِٓ ضىجنً ِّح ٠ّىٓ أْ ضطٍد  جٌٍؤ٠س ٌٍٍٛ٘س جألٌٚٝ  ٍشٝاًٚٚجٞف أْ ٚؾٙس ٔظٍ     

ٌٚىٓ جٌّطأًِ ٠ّىٓ ِغ يٌه أْ ٠ًٛ ف١ٗ ئٌٝ جٌؿٍٛ٘ ، ٟ٘ ضُػُ أٔٙح ئٔٓح١ٔس ٚ ٌىٕٙح ال 

غُ ضٓطغً ضٍه جٌطٍذ١س ٌطىػٟ أِحَ أذ٠ٛٗ ضٍٜ ِحٔؼح ِٓ أْ ضطرٕٝ ١ٌٞؼح ػٍذ١ح ١ٌّ جذٕٙح، 

جٌكم١م١١ٓ أٔٗ جذٕٙح ، ٚ جٌكك أْ ٌٍطٍذ١س فٟال ٌٚىٓ ً٘ج جٌفًٟ ال ٠ّٕغ ِٓ أْ ضؼحو جألٌِٛ 

ئٌٝ ٔٛحذٙح ، ٚفٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ  أٍِ ذاٌكحق جأل٠فحي ئٌٝ أذحتُٙ ، ٚال ٠ٕفغ ٕ٘ح جإلوػحء 
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ٙح أٔٙح ٚؾىضٗ فٟ جٌرص جًٌٞ ضٍوٗ ف١ٗ ٌؿٍّس ِٓ جألْرحخ أٚ ٌ ٍشٝاًذؿًٙ جالُْ وّح لحٌص 

ٚجٌىجٖ ، ٚغح١ٔح ألْ ذحٌر١ص ِٓ جإلٖحٌجش ئٌٝ جالُْ ِحال ٠ّىٓ يجوٍجضٗ ، فحٌظٍٚف جٌطٟ 

أؾرٍش جٌٛجٌى٠ٓ ػٍٝ ضٍوٗ ٌُ ضطف ٌّٙح جٌفٍٚس ٌىٟ ٠ؿٍو جٌر١ص ِٓ وً ػالِس ضىي ػٍٝ 

ٚيٌه ألْ جٌركع ػٕٗ ُ ، ِٓ ٔحق١س غحٌػس ٌُ ضكحٚي أْ ضرؼع ػٓ جالْ ٍشٝاًج١ّّْٙح ، ٚ أْ 

ػمرس فٟ ٠ٍ٠مٙح ألٔٙح ػحلٍ ٚ ج١ٌٍٞغ فٍٚطٙح جًٌ٘ر١س ، ٚ أٔٗ ١ٌّ ِٓ جٌّؼمٛي أْ ضف٠ٍ 

ف١ٙح 
1

، ِٚٓ ٕ٘ح ٠ٓم١ جإلوػحء ذؼىَ ِؼٍفس جالُْ أٚال ألْ ٠ٍِحَ ٌُ ضكحٚي يٌه ، ٚ غح١ٔح 

 ألْ ِؼٍفس ٌٓ ضغ١ٍ ِٓ جألٍِ ١ٖثح.

ٌٚٛز وحٍِس ٌٗه١ٛس ج١ٌٙٛو٠س ٚ ٌُ ضؼطٕح أ٠ٟح  ٚٚجٞف جألْ أْ جٌٍٚج٠س ٌُ ضؼط١ٕح    

ذٓرد جٌطٍٓع  ٍشٝاًٌٚٛز ٚك١كس ، فمى فمىش جٌٗه١ٛس ذًٌه جٌمىٌز ػٍٝ ئذٍجَ أػّحق 

 جًٌٞ أٖحٌش ئ١ٌٗ جٌىوطٌٛز ٌٜٞٛ ػحٌٖٛ.

ٚ ئيج وحٔص جٌٍٚج٠س ذٓرد جٌطٍٓع لى فٍٗص فٟ ضمى٠ُ ٖه١ٛس ف١ٕس لحوٌز ػٍٝ جاللطٕحع     

جٌفًٗ ، فمى جلطٍٛش جٌٍٚج٠س ػٍٝ  لىِص ذٙح جٌٗه١ٛس ضٓحّ٘ص فٟ يٌهفاْ جٌط٠ٍمس جٌطٟ 

جٌط٠ٍمس جٌّأٌٛفس فٟ جٌٍٚج٠حش ، ٟٚ٘ ٠ٍ٠مس جٌٍٓو جٌطم٠ٍٍٞ جٌّرحٍٖ ، أٍٚش ػ١ٍٙح ِٓ 

أٚي جٌٍٚج٠س ئٌٝ أنٍ٘ح ، ٚذًٙج جٔفٍٛص جٌٗه١ٛس ػٓ جٌكىظ ، ٚ ضكٌٛص ئٌٝ ذٛق ٠طىٍُ 

جٌىحضد وحْ ٠ٍؿأ ذ١ٓ جٌك١ٓ ٚ جألنٍ ئٌٝ ئػحوز ذٍٓحْ جٌٍجٚٞ ، ِٚح َجو جٌط١ٓ ذٍس أْ 

 " اُٟضٍض١د جألٌِٛ ، ٚ جٌطىنً ال فٟ جٌكىظ ٚقىز ، ٚ ئّٔح فٟ ٌُْ جٌٗه١ٛحش أ٠ٟح 

 " تؼذ عاػرِٞ ٍِ دذٝس ٍرقطغ َٝنِ ئػادج ذشذٞة األٍ٘س ٍِ جذٝذ
2

، ٚ جٌكك أْ ئػحوز 

ؾى٠ى ، ٚ جٌكك أْ ئػحوز  ضٍض١د جألٌِٛ ِٓ ؾى٠ى ، ٚ جٌكك أْ ئػحوز ضٍض١د جألٌِٛ ِٓ

ضٍض١د جألٍِ ١ٍْٚس ١ْطٍ جٌىحضد ِٓ نالٌٙح ػٍٝ جٌٗه١ٛحش ٚ ٌُ ٠طٍوٙح ضطكٍ٘ح ِٓ 

ٌغرس فطؼطرٍ ػٓ ٔفٓٙح ذٕفٓٙح ، ٌٚذّح وحْ جٌٓرد فٟ يٌه ٘ٛ نٛف جٌىحضد ِٓ أْ ضمٍص 

حْ ِٕٗ جٌٗه١ٛحش ٌطىْٛ جٌٍٚج٠س ف١ّح ذؼى غ١ٍ جٌطٟ أٌجو٘ح ٌٙح جٌىحضد ، ِٚٓ ٕ٘ح فأٗ و

وٍّح أقٓد أْ جألٌِٛ ضىحو ضفٍص ّٔٗ جٌٗه١ٛحش ٌطىْٛ جٌٍٚج٠س ف١ّح ذؼى غ١ٍ جٌطٟ أٌجو٘ح 
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ٌٙح جٌىحضد ، ِٚٓ ٕ٘ح فأٗ وحْ ، وٍّح أقّ أْ جألٌِٛ ضىحو ضفٍص ِٕٗ ، ٠ٍؿأ ئٌٝ أٍْٛخ 

. ئػحوز جٌطٍض١د ِٓ ؾى٠ى ، ِّح ٠طّىٓ ِٓ أْ ٠مىَ وحٌؼحوز ٌٚٛز قم١م١س ١ٌٍٙٛو٠س 
1

 

ْ ٠إوى جٌرحقع ٕ٘ح أْ ْرد فٟ جٌٍٚج٠س ٌُ ضٓطط١غ أْ ضمىَ ٌٚٛز قم١م١س ٠ّٚىٓ أ    

  جٌٛجلغفٟ ١ٌٍٙٛو٠س ٠ٍؾغ ئٌٝ أ٠ٍِٓ : أٌٚٙح أْ جٌىحضد ال ٠ٕظٍ ئٌٝ ج١ٌٙٛو٠س وّح ٟ٘ 

ٚئّٔح  ٔظٍ ئ١ٌٙح ِٓ نالي أٌجتٗ جٌهحٚس ، أٚ ِٓ نالي غمحفطٗ جٌّؼ١ٕس ، ٚ جألو١ى أْ ٕ٘حن 

أوػٍ ِٓ فٍق ذ١ٓ ِح ٘ٛ ٚجلغ ذحٌفؼً ٚ ذ١ٓ ِح ٘ٛ ِطٌٛٛ ًٚ٘ج ِح أغرطٗ فًٗ جٌٍٚج٠س فٟ 

ضمى٠ُ ٌٚٛز ِمٕؼس ١ٌٍٙٛو٠س ، ٠ٚطّػً جٌػحٟٔ فٟ جٌىحضد ٠م١ُ نحٌؼ فٍٓط١ٓ ، ِٚٓ ٕ٘ح فاْ 

ٗ ذح١ٌٙٛو٠س ِؼٍفس ْطك١س ال ٠ّىٓ أْ ضإٍ٘ٗ ٌطمى٠ُ جٌٌٛٛز جٌٍّؾٛز ، ِٚٓ ٕ٘ح ِؼٍفط

جضؿٙص جألٔظحٌ ئٌٝ جٌىحضد جٌفٍٓط١١ٕ١ٓ فٟ جألٌٜ جٌّكطٍس ألُٔٙ ٚقىُ٘ ذكىُ جٌظٍٚف 

        جٌهحٚس ألىٌ جٌٕحِ ١ٌّ فم١ ػٍٝ ِؼٍفس ج١ٌٙٛو ، ٚ ئّٔح ػٍٝ ضمى٠ُ ٌٚٛز قم١م١س 

 ٚ ِمٕؼس  .
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 ط٘سج األب اىٖٞ٘دٛثذس اىصاّٜ :اىَ

٘ٛ ٌؾً ػؿَٛ ِٓ ذ١ٌٔٛٛح يج أٚٛي ٠ٙٛو٠س  ٓجٌٛؾٛو٠س أْ أفٍجو وٖٛ ٍشٝاًٌأ٠ٕح فٟ     

لىَ ئٌٝ ق١فح ٌفمس َٚؾطٗ ٠ٍِحَ ٚ جْطأؾٍ ذ١ص جألْطحي ْؼ١ى ِ ْحذمح ذٍػح٠س جٌٛوحٌس 

أػطٚ تٞرا فٜ دٞفا ماٍرٞاص ىقذ ج١ٌٙٛو٠س ، جٌطٟ أؾٍضٗ ئ٠حٖ ٚ أػططٗ ِؼٗ جٌطفً " نٍىْٚ " 

، ٚيٌه ِح وحْ ٠طكٍق ئ١ٌٗ ذؼى أْ ّفغٖا ٗ أػطٚ ٍغ اىثٞد ؽفال ػَشٓ خَغح شٖ٘سا

جأل١ّ٘س ، ال ضىحو ، ذً جػطرٍ يٌه ٘رس  جإلٔؿحخضأوى و١ٍح ِٓ أْ ٠ٍِحَ غ١ٍ لحوٌز ػٍٝ 

   ضٛىق ضأضٟ ذه١ٍجضٙح وفؼس ٚجقىز .

ه١ٛس ِٗحٌوس أٚ جٌؼحذٍز ٟٚ٘ ٌُ ٠ؼٕٟ جٌىحضد ذط٠ٍٛٛ ٖه١ٛس أفٍجش وٖٛٓ ألٔٗ ٖ    

جٌٗه١ٛحش جٌطٟ ٔحوٌج ِح ضظٍٙ ػٍٝ ٍِٓـ جألقىجظ ، ٠ٚىْٛ ظٌٙٛ٘ح ػحذٍج ٍِ٘ٛٔح 

ذٓى غغٍز ٍْو٠س ِكىٚوز ؾىج 
1

، ٌٚمى لىِص ًٖ٘ جٌٗه١ٛس ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٍٓو ٚ ػٓ ٠ٍ٠ك 

 . دٗفٚ جذٕٗ  ٍشٝاًذًجوٍز َٚؾطٗ  ي١ٕ٘حجالْطًوحٌ فٟٙ ٍِضرطس 

 ٚئّٔحجٌٌٛٛز جٌؿّٓح١ٔس ٌٍٗه١ٛس أفٍجش وٖٛٓ ٌُ ٠ٌٛو جٌٓحٌو ٚ ٚفح ؾّٓح١ٔح ٌٗ ،     

 جوطفٝ ذٛٚفٗ أٔٗ ػؿَٛ ، ِٚٓ جٌّؼٍٚف أْ ِػً ً٘ج جٌٛٚف غحتُ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىي 

 ذٛٞٛـ ػٍٝ أٞ ٖٟء .

أِح جٌى١حْ جٌٕفٟٓ فمى جنطفٝ ً٘ج جٌؿحٔد ضّحِح ، ٚال ٔؿى ف١ٗ أٞ ٖٟء ػٓ ق١حضٗ     

ٓ لرً ، ٚال ٔؿى جٌّرحوب جألنالل١س ٚ ال ن١رحش جألًِ .... ٚغ١ٍ٘ح ِٓ ِجٌؿ١ٕٓس 

جٌهٛحتٙ جٌطٟ  ٠ُنٍ ذٙح ً٘ج جٌؿحٔد أِح ِٓ جٌٕحق١س جالؾطّحػ١س فإٔح ال ٔؿى ْٜٛ أٔٗ 

وحْ ٞحذطح جٌىفحع جإلٍْجت١ٍٟ ، ٚ أٔٗ لطً فٟ ِؼٍوس ، ٚ٘ٛ ِح ؾحء ػٍٝ ٌٓحْ جذٕٗ وٚف 

عْح " 11 "أٍا أتٜ فقذ قرو فٜ عْٞاء قثو
2

، ٚفٟ جٌك١حز ج١ٌٌُّٕس ٔؿى أٔٗ ٌُ ٠ٍطَُ  

 ٍشٝاً .ذّٛػى ػٛوضٗ ئٌٝ جٌر١ص ٚلى ٌٚو ً٘ج ػٍٝ ٌٓحْ َٚؾطٗ  
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ش ٖه١ٛس جفٍجش وٖٛٓ ِٕفؼٍس ذٌٛٛز وحٍِس ذحٌىػح٠س ج١ٔٛ١ٌٙٛس ، ففٍٓط١ٓ ذحٌٕٓرس ىذ

جٌى٠ىٌٛ جًٌٞ وحْ ٠ُجي ٠كطفع ذٕفّ  ٌٗ وحٔص ِؿٍو ٍِٓـ ِالتُ ٌألْطٌٛز جٌمى٠ّس ، ِح

٠ٍجٖ ٍِِْٛح فٟ جٌىطد  جٌى١ٕ٠س ج١ٌّٓك١س جٌٍّٛٔس جٌّهٛٛس ٌمٍجءجش جأل٠فحي فٟ أٌٚٚذح 

1
ئال أٔٗ ذحٌطرغ ٌُ ٠ىٓ ٠ٛىق ضّحِح أْ ضٍه جألٌٜ وحٔص ِؿٍو ٚكٍجء أػحوش جٌٛوحٌس 

 .ج١ٌٙٛو٠س جوطٗحفٙح ذؼى أٌفٟ ْٕس 

حٌ ٌإلٔٓحْ جٌفٍٓط١ٕٟ ، ٌٚٓ ضٗؼٍ ٚال ٖه فٟ أْ ِػً ًٖ٘ جٌٗه١ٛس ٌٓ ضم١ُ أٞ جػطر    

ضؿح٘ٗ ذأٞ ئد ، ذً أٔٗ ٌُ ذ١ى أٞ جٔفؼحي ِغ َٚؾطٗ ئي ٌفطص جٔطرح٘ٗ ئٌٝ جٌطفً جٌؼٍذٟ 

 .جًٌٞ ٌِحٖ ؾٕٛوج ٌٙح غحٔحٖ فٟ جٌٗحقٕس ِػً جٌكطرس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 111الرواٌات ، ص –غسان كنفانً : األثار الكاملة  - 

 



  إلى حٌفا " "لغسان كنفانً"صورة الٌهودي فً رواٌة " عائد  :الثانً الفصل
 

 
48 

 اىظ٘سج اىشجو اىٖٞ٘دٛ  اىَثذس اىصاىس:  

ئْ ج١ٌٙٛوٞ جًٌٞ ٠طغٍد ٌى٠ٗ جٌٛػٟ ذحٌى٠ٓ ػٍٝ جٌٛػٟ ذح٠ٌٛٓ ٘ٛ ٠ٙٛوٞ ٠ؼ١ٕ جٌك١حز     

أِح ئيج قىظ جٌؼىّ ٚ ضغٍد جٌٛػٟ ذح٠ٌٛٓ ػٍٝ  جٌؿغٍجف١ح،وأٞ ئٔٓحْ أنٍ ِّٙح وحٔص 

. ١ٟٙٚٛٔجٌٛػٟ ذحٌى٠ٓ فاْ ج١ٌٙٛوٞ ٠طكٛي ئٌٝ 
1

 

ضٛؾ١ٗ جألٔظحٌ ئٌٝ فٍٓط١ٓ ذى ٚ ئيج وحْ ج١ٌٟٙٛٛٔ ٘ٛ جًٌٞ جْطغً جٌّٓأٌس جٌى١ٕ٠س فٟ     

أٚي " ػائذ ئىٚ دٞفا "  ِٓ غ١ٍ٘ح فأٗ ِٓ جٌطر١ؼٟ أْ ضٙطُ ذٗ جٌٍٚج٠س جٌفٍٓط١ٕ١س ٚ ٌؼً

. جٌفٍٓط١ٕٟج٢وجخ  ٌٚج٠س فٍٓط١ٕ١س ضطٕحٌٚٗ فٟ
2

 

ٞحذ١ جقط١ح٠ٟ فٟ ؾ١ٕ جٌىفحع ج١ٌٟٙٛٛٔ ذكىُ " دٗف "  ٠ٚمىَ جٌىحضد ٖه١ٛس    

ٚٚجٞف إٔٔح أِحَ قحٌس جْطػٕحت١س ، فح١ٌٙٛوٞ ٕ٘ح ٌّ  ِٓ وحْ جٌطٍذ١س ٚ ١ٌّ ذكىُ جٌى٠ٓ ، 

 ، ال ٠ىفٟ ذحٌطهٍٟ ػٓ أٍٚٗ  ذحالػطمحو٠ٙٛو٠ح ذحٌؿرٍ ألْ أِٗ ٠ٙٛو٠س ، ٌٚىٕٗ وحْ ٠ٙٛو٠ح 

جًٌٞ ٌُ ٠طّىٓ أذٛجٖ فٟ ظٍٚف جٌٕىرس أْ خيذُٗ  ٘ٛفذٗف  ٚ ئّٔح ٠ٓطرى ٌٗ ذأًٚ أنٍ ،

 ٓشٖشٚ٘ىًج ذمٟ ٚق١ىج فٟ جٌر١ص ٚ٘ٛ فٟ ػ١ٍّٙح ،ّح ئٌٝ جٌٛؾٗ جٌطٟ فٍٞص ٠كّالٖ ِؼٙ

اىخاٍظ
3

جٌطٟ ػٍٚطٗ ػٍٝ جفٍجش وٛٔ  جٌٛوحٌسئٌٝ أْ ٍّْطٗ ؾحٌضّٙح َٚٔٗطح٠ٓ ئٌٝ  

ضٍذ١س ٠ٙٛو٠س نحٌٛس ، ٚػٍّحٖ و١ف  جٌمحو١ِٓ ِٓ ذٌٕٛىج ، فمحَ ذطٍذ١طٗ ٍشٝاَٚٚؾطٗ جٌؼحلٍ 

٠ىْٛ ٠ِٛح ، ْٚحػس ْحػس ِغ جألوً ٚ جٌٍٗخ ٚ جٌفٍجٔ 
4

 ٚ غٍْح ف١ٗ ِٓ جٌٛغٍ و١ف ،

ٍْذ طغشٛ ٗ أّا " ٚجٌى٠ٗ جٌر١ٌٛٛؾٟ لحتال :دٗف  ، ٠ٚهح٠د ّٔٛيؾ١ح٠ىْٛ ٠ٙٛو٠ح 

"أرٕة ئىٚ اىنْٞظ ٗ اىَذسعح اىٖٞ٘دٝح ٗ أه اىن٘اشٞش ٗ أدسٝظ اىؼثشٝح ٖٝ٘دٛ
5

  ِٓٚ

 "ٕزٓ اىغٞذج ٕٜ أٍٜ جٌرى٠ٟٙ أْ ضػٍّ ًٖ٘ جٌطٍذ١س ٌفٝ ٚجٌى٠ٗ جٌكم١م١١ٓ ٌفٟح ؾحٌقح 
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"تأٛ شؼ٘س خاص ئصاءمَاٗ أّرَا ال أػشفنَا ، ٗال أشؼش 
1

" أّا ال ، ٚ ٠ٍطفص ئٌٝ ٠ٍِحَ  

" . ٗال أػشف غٞشمَا عْح 11أتٜ فقذ قرو عْٞاء قثو  أػشف أٍا غٞشك ، أٍا
2
  

 ىٌ ٝرغٞش شٜء ال" ٠ٚإوى أٔٗ ٠ؼٍف جٌكم١مس ، فمى أنرٍٖ ذٙح ٚجٌىجٖ جًٌٍجْ ٌذ١حٖ ، ٌٚىٓ     

"ىٌ ٝرغٞش
3

مٞف ٝغرطٞغ ٍِ  "،، فحألذٛز فٟ ؾٍٛ٘٘ح ػٕح٠س لرً أْ ضىْٛ ِؿٍو ئٔؿحخ  

. " ٗ ٝشػٞآ ػششِٝ ػاٍا  ٕ٘ ىٞظ أٍٔ ٗ ىٞظ أتآ أُ ٝذرؼْآ
4

 

" ئّْٜ أّرَٜ ئىٚ ْٕا  "٠ٛجؾٗ ٌٛجٌى٠ٗ جٌٍٟذس جٌمح١ٞس   غُ    
5

، غُ ٠ّٕغ ػ١ٍّٙح وً 

ٝقذس ىٜ خ٘ع ٍؼشمح ٍثاششج ئىٚ " ئّْٜ فٜ ق٘اخ االدرٞاؽ اُٟ ، ىٌ نط٠ٛ جٌٍؾٛع  

أعرطٞغ أُ أؤمذ ىل ٍجذدا ٍا " . ألطف ىل شؼ٘سٛ ، ٗىنِ ستَا فٜ اىَغرقثو اُٟ

".عأق٘ىٔ اُٟ
6
  

ٚٚجٞف أْ جٌٍٚج٠س ال ضطكىظ ػٓ فٟٛي جإلٔٓحْ ٔكٛ جإلٔٓحْ ، ٚئّٔح ضطٕحٚي ل١ٟس     

ق٠ٍُجْ ٚ جٌؼٛوز جٌٛك١كس جٌّمحذٍس ذ١ٓ جٌؼٛوز ج٠ٌُّفس جٌطٟ فٍٞطٙح ئٍْجت١ً ذؼى قٍخ 

جٌطٟ ٠ؿد أْ ٠مَٛ ذٙح جٌفٍٓط١ٕٟ ، ٚضطفٍع ػٓ جٌم١ٟس جٌؿ٠ٍ٘ٛس لٟح٠ح ؾُجت١س ِطؼىوز 

. ِػً :ِح١٘س جإلٔٓحْ ٚ ج٠ٌٛٓ ، ٚغ١ٍ يٌه ِّح ٌٗ ػاللس ذحٌطؿ٠ٍى
7
  

    ٚج٘طّص جٌٍٚج٠س ذٛٚف وٚف ِٓ جٌٕحق١س جٌؿّٓح١ٔس ذأٔٗ جٌٗحخ جٌٍؾً ، ٚ جٌٍجٖى    

ٚ جٌط٠ًٛ جٌمحِس 
8

 .، جًٌٞ وحْ ٠ٍرّ ذُز ػٓى٠ٍس ، ال ضٕٓؿُ ِغ ػ١ٕ١ٗ جٌؼ١ٍٓط١ٓ
9
  

ِٚٓ جٌّإوى أْ ًٖ٘ جٌّالِف ألً ِّح ٠ٕرغٟ فٟ جٌٗه١ٛس جٌٍؤ٠س ، ِٚغ يٌه فاْ جٌىحضد     

ٌُ ٠ؼطٓ ذٙح ال، فمى جوطفٝ فٟ جٌٓٓ ذّح ٘ٛ ِرُٙ ، فىٍّس ٖحخ غحِٟس ال ضكىو جٌٓٓ ذٛفس 
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٠ؼطٍٜ أقى ذأْ جٌٍٚج٠س ، ٚئْ ٌُ ضكىوٖ ذٗىً ول١ك ئال أٔٙح ضٓحػىٔح ػٍٝ ول١مس ، ٚلى 

ِؼٍفطٗ ق١ٓ ٔؿّغ ذ١ٓ جألٍٖٙ جٌهّٓس ٚ ذ١ٓ جٌؼ٠ٍٗٓ ْٕس ، ٚػٍٝ جٌٍغُ ِّح فٟ ً٘ج 

جالػطٍجٜ ِٓ ٚؾح٘س ئال أٔٗ ال ٠ّىٓ ١ٓٔحْ أْ يٌه ِٓ جنطٛح٘ جٌٍٚجتٟ ، ٚال ٠ّىٓ 

ؾٙىٖ ، ٌٚىٟ ال ٠ٕٗغً ػٓ جٌؼًّ جٌفٕٟ ذّح ٘ٛ ِٓ ٔػمً ذٗ وحً٘ جٌمحٌب قطٝ ال ٠طغ١ٍ أْ 

ٚجؾرحش جٌىحضد 
1

، ًٌٌٚه وحْ ِٓ ٚجؾد جٌىحضد أْ ٠كىو جٌؼٍّ ذىلس ػٜٛ جالػطّحو ػٍٝ 

 ػٍٝ جٌغّٜٛ.

فأٗ ِٓ دٗف ، أِح ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌٍجذ١ ذ١ٓ جٌٓٓ ٚ ِٓطٜٛ جٌطفى١ٍ جًٌٞ ظٍٙ ذٗ     

ٕٗ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ جالْطػٕحء جًٌٞ ٠إوى جٌغحٌد أورٍ ِٓ جٌٓٓ ، ٌٚى جٌّٕطمٟ أْ أفىحٌٖ فٟ

جٌمحػىز  ٚذهحٚس أْ جٌظٍٚف جٌطٟ ضؼ١ٗٙح جٌّٕطمس ٠ّىٓ أْ ضطٟف جإلٔٓحْ ِٕى ٔؼِٛس 

جألظحفٍ ٌٚىٕٗ ال ٠ؿد ١ٓٔحْ أٔٗ ِؿٍو جْطػٕحء ئْ ٚف فٟ قحٌس فاْ ال ٠ٛف فٟ وً 

جألقٛجي
2

ْررٗ ٘ٛ ٠طر١ٓ ٌٕح أْ جٌٕظؽ جٌؼمٍٟ جًٌٞ ظٍٙش ذٗ ٖه١ٛس وٚف ٌذّح ٠ىْٛ  

 ٠ٚرمٝ ِؿٍو جقطّحي فم١. جألؾٛجء جٌطٟ ضؼ١ٗٙح جٌرالو ٌٚىٓ ً٘ج 

فٕكٓ ال ٔؼٍف ِح ئيج وحْ ٠ٌٛٗ ػحو٠ح  ض١١ُّ،ٚفٟ جٌمحتّس جوطفٝ ذحٔطالق جٌطٛي وْٚ     

٠هطٍف جألٍِ وػ١ٍج فٟ وٍّس جٌٍؾً، فٟٙ أ٠ٟح ٚال  ػحوٞ،أٚ أٔٗ نحٌؼ ػّح ٘ٛ  ِػال،

 ئٔٓحٔح ػٓ جألنٍ .، ١ٌّٚ ف١ٙح ِح ١ّ٠ُ ػحِس

أِح ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌٍٖى ، فاْ جٌٍٚج٠س ٟٚ٘ ضؼٕٟ ذحٌّؼٕٝ جٌم٠ٍد لى أٍّ٘ص ػٓ غ١ٍ     

لٛى ذحٌطرغ أْ جٌٍٖى ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ أْ ٠ىْٛ قؿس ػٍٝ ٚؾٙس جٌٕظٍ فٟ جٌٍٚج٠س ِٓ 

ق١ع أْ ئػطحء وٚف ٚفس جٌٍٖى ٠ىػُ ٚؾٙس ٔظٍٖ ٘ٛ ، ١ٌّٚ ٚؾٙس ٔظٍ جٌٍٚج٠س ، 

ِٕف وٚف ٚفس جٌٍٖى ٠هىَ جٌٗه١ٛس ٚال ٠هىَ جٌؼًّ جٌفٕٟ ، ٚجْ ٌُ ٚيٌه ِٓ نالي 

٠كمك جٌغٍٜ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌىالالش جٌٍٚجت١س فاْ ٠ّّ فٟ ألً جألقٛجي جٌؿحٔد جٌفٕٟ 

ق١ع ضٙطُ جٌؼاللس ذ١ٓ جٌىجي ٚ جٌّىٌٛي ، ٠ٚطأوى ػىَ ج٘طّحَ جٌىحضد ذحٌٛفحش ، أٔٗ ال 

، فحٌؼ١ٕحْ جٌؼ١ٍٓطحْ ١ٌّ ٌّٙح فٟ جٌٍٚج٠س أٞ ضٕٓؿُ ِغ جألقىجظ ٠كحٚي أْ ضىْٛ ِٕطم١س  
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وٌٚ ، ١ٌّٚ ٌطٛي وٌٚ ٚجٞف ، جٌٍُٙ ئال ئيج إٌٔٚحٖ فٍٓف١ح وأْ ًٔٛ ف١ٗ ِػال ئٌٝ أٔٗ ٌُِ 

.ٌطفٛق ئٍْجت١ً ػٍٝ جٌؼٍخ ٚ٘ٛ وّح ٠رىٚ ضأ٠ًٚ ذؼ١ىج جالقطّحي
1

 

أْ ضٓحػىٔح ػٍٝ  فٟ جٌى١حْ جٌؿّٓحٟٔ ذٛفحش ل١ٍٍس ال ٠ّىٓ جالوطفحءِٚٓ جٌّإوى أْ     

، ٚذؼٝ جٌٕظٍ ػّح فٟ  جٌّطٍمٟضمى٠ُ ٌٚٛز لحوٌز ػٍٝ ضم٠ٍد ًٖ٘ جٌٗه١ٛس ئٌٝ جًٌ٘ٓ 

 ًٖ٘ جٌٛفحش ِٓ ئذٙحَ ، ضأوى أٔٙح ال ػاللس ٌٙح ذّح ٠ؿٍٞ فٟ جٌٍٚج٠س ِٓ أقىجظ .

ِٚغ يٌه فاْ ًٖ٘ جٌٛفحش ال ضهٍٛ ػٍٝ جٌٍغُ ِّح ف١ٙح ِٓ ٍْر١حش ِٓ ذؼٝ جإل٠ؿحذ١حش 

 ُ .ِٙػال قىظ جالٔٓؿحَ ذ١ٓ جٌؼٍّ ٚ قّحِ جٌٗرحخ ٚ ِػح١ٌطففٟ جٌٓٓ 

ٚ جٌكك أْ جٌٍٚج٠س ٌُ ضىطف ذاّ٘حي جٌى١حْ جٌؿّٓحٟٔ ٚ قىز ، ٚئّٔح أٍّ٘ص جٌؿٛجٔد     

 ى ف١ٗ أٞ ٖٟء ػٓ جٌك١حز جٌؿ١ٕٓس جألنٍٜ ، فٍُ ضؼ١ ج٘طّحِح ٌٍؿحٔد جٌٕفٟٓ فإٔح ال ٔؿ

ٚال جٌؼمى ٚ ٌُ ضكىو  ًِ ، ٚ ال ِٛلف ِٓ جٌك١حز ،ٚال ٔؿى جٌّرىأ جألناللٟ ، ٚال ن١رس جأل

 ٗفقذ اىصقح"لّٓحش جٌٗه١ٛس جإلٔٓح١ٔس ، ٚئّٔح جلطٍٛش ػٍٝ جإلوػحء وٚف ذح١ٙٔحٌ ، 

" تْفغٞح دفؼح ٗادذج ، ٗ أّٔ ْٝنفئ ػيٚ ّفغٔ مشٜء ٍذطً٘
2

، ِٚٓ غُ فاْ جًٌٔد 

"ٕزٓ اىيذظح ىٞظٞش ٍظٞشك زعٞثذأ اىزّة ٍْ"١ْىْٛ ػ١ٍٗ ٚقىز 
3

، ٠ٚالقع أْ ً٘ج  

جإلوػحء ٠ؿٟء ػٓ ٠ٍ٠ك جٌٍٓو جٌّرحٍٖ ق١ٓ ٠طىنً جٌىحضد ػٍٝ ٌٓحْ جٌٗه١ٛس 

فؼً ٌّح لحٌطٗ جٌٗه١ٛس ضأوى أٔٙح جٌّطكىغس ، ٚئيج ػٍفٕح أْ جألٚٚحف ١ٌٓص أوػٍ ِٓ ٌوز 

٠ّىٓ أال ضىْٛ ٚك١كس ، نحٚس ٚ ئْ جٌٗه١ٛس ضكحٍٚ جٌّطكىظ فٟ نحٔحش ١ٞمس  

ٗ ضؼ٠ٛٝ ئقٓحْٗ ذحٌفًٗ ، ٚػىٓٗ ػٍٝ جٌٗه١ٛس ٚ ٌٛ ذطؼٓفجألٍِ جًٌٞ ٠كطُ ػ١ٍ
4
     

ٌُ ٠طهً ػٕٗ  ِٛلفٗ، ٌّٚحٚ ٌٛ وحْ ذحٌفؼً وّح ضىػٟ جٌٍٚج٠س ٌىحْ ِؼٕٝ يٌه أٔٗ ضهٍٝ ػٓ 

 جٌّطكىغس.فاْ ًٖ٘ جألٚٚحف ال ض٠ُى ػٓ أْ ضىْٛ ّٚ٘ح ِٓ أٚ٘حَ جٌٗه١ٛس 
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ػاتؾ "ٚٔفّ جٌٟٗء ف١ّح ٠طؼٍك ذحٌٕحق١س جالؾطّحػ١س ، فٕكٓ ال ٔؿى ١ٖثح ػٕٗ ْٜٛ أٔٗ     

 ىٌ ٝيرضً ؽ٘اه ػَشٓ "، ٚأٔٗ فٟ جٌك١حز ج١ٌٌُّٕس" ادرٞاؽٜ فٜ جٞش اىذفاع اإلعشائٞيٜ

تَ٘ػذ ػ٘دذٔ ئىٚ اىثٞد
1

اىَذسعح اىٖٞ٘دٝح ، ٗدسط ، ٚ أٔٗ فٟ جٌطؼ١ٍُ ي٘د ئٌٝ  

.ظ ٞٝزٕة ئىٚ اىنْٗ أّٔ فٜ اىذِٝ   ،اىؼثشٝح
2

 

ٚٚجٞف أْ ًٖ٘ جٌّالِف ال ضمىَ جٌى١حْ جالؾطّحػٟ ِٓ أؾً ٌُْ أذؼحو جٌٗه١ٛس ، ٚ     

ئّٔح ٌؿأش ئٌٝ جٌٍمحء جٌٟٛء ػٍٝ ذؼٝ جٌّالِف جٌطٟ ال ضمىَ جٌىػ١ٍ ػٍٝ جٌّٓطٜٛ 

ِطٛج٠َطحْ ، دٗف ٚ  ٍِ عؼٞذ .طجالؾطّحػٟ ٌطٛقٟ أْ جٌهٍف١ط١ٓ جٌٍط١ٓ جٔطٍك ِٕٙح وً 

 ال ٠ّىٓ أ٠ٟح أْ ٠طمح٠ؼح ِؼ١ٕس ِّح ٠ٛقٟ ذحْطكحٌس جٌطؼح٠ٕ ذ١ّٕٙح .

فأٙح ٌُ ضمطٍٛ فٟ ٚؾٙس  ىذٗفٚئيج وحٔص جٌٍٚج٠س لى لٍٛش ل١ٍال فٟ جٌّالِف جٌفٍو٠س     

جٌفٍٚس ١ٌؼرٍ ػٓ ِٛلفٗ ِٓ ِٛٞٛػحش وػ١ٍز ، فٙٓ ق١ع  دٗفجٌٕظٍ ، ٚ أػطص 

     ماُ ػيٞنٌ أال ذخشج٘ا ٍِ دٞفا " ٠ٓطٕىٍ ِٛلف ٚجٌى٠ٗ  جٌؼاللس ذ١ٓ جٌٛجٌى٠ٓ ٚ جالذٓ

 ئرا ىٌ ٝنِ رىل ٍَنْا فقذ ماُ ػيٞنٌ تأٛ شَِ أال ذرشم٘ا ؽفال سػٞؼا فٜ اىغشٝش  ٗ

ئرا ماُ ٕزا أٝؼا ٍغرذٞال فقذ ماُ ػيٞنٌ أال ذنرف٘ا ػِ ٍذاٗىح اىؼ٘دج  ٗ 
3

غُ ٠طٓحءي  ،

 مٜ ذغرشد" ىقذ ٍؼد ػششُٗ عْح ٝا عٞذٛ ، ػششُٗ عْح ٍارا فؼيد خالىٖا ذٍّجٌز 

اتْل
4

 ى٘ مْد ٍناّل ىذَد اىغالح ٍِ أجو ٕزا، غُ ٠هرٍٖ ذّح وحْ ػ١ٍٗ أْ ٠فؼً 
5

، ٚفٟ 

أُ اىذٍ٘ع ال ذغرشد اىَفق٘دِٝ ٗ ال اىؼائؼِٞ ٗ ال ذجرشح اىَؼجضاخ جٌٕٙح٠س ٠طًٛٚ ئٌٝ 

ٗسقا طغٞشا ٝرغغ ألتِ٘ٝ ٝثذصاُ ػِ ؽفيَٖا مو دٍ٘ع األسع ال ذغرطٞغ دَو ص

اىَفق٘د
6
. 
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ٚف١ّح ٠طؼٍك ذحٌؼٍخ ٠ٍٜ أُٔٙ ػحؾُْٚ ِم١ىْٚ ذطٍه جٌٓالًْ جٌػم١ٍس ِٓ جٌطهٍف ٚ       

جًٌٍٗ  ٚ أُٔٙ غ١ٍ ِطك٠ٍٛٓ ٌٛ ضٍٛفطُ وّح ٠طؼ١ٓ ػٍٝ جٌٍؾً جٌّطكٍٟ جٌٛجػٟ أْ 

 ٠طٍٛف .

 ق١فح،جٌهٍٚؼ ِٓ  جٌطٛجٌٟ:ػٍٝ جٌٛجٌى٠ٓ غالغس أٌِٛ أْح١ْس ػٍٝ  ٠أنًٚٚجٞف أٔٗ     

 جْطؼحوضٗ.ٚػىَ جٌؼًّ ػٍٝ  ج٠ٌٍٍٓ،ضٍوطٗ فٟ 

ِٚٓ جٌّإوى أٔٙح ٚ ئْ وحٔص ضرىٚ ٌٍٍٛ٘س جألٌٚٝ ِمرٌٛس ، ئال أٔٙح فٟ جٌكم١مس ال ضٓطٕى     

ٌّؼٍٚف أْ ػٍٝ ِٕطك ِؼمٛي ، ٚيٌه ألْ ِمىِحضٙح ال ضإوٞ ئٌٝ ٔطحتؽ ٚك١كس ، ِٚٓ ج

   جٌٕظٍ ئٌٝ جأل١ٖحء ِٓ جٌهحٌؼ ال ٠ّىٓ أْ ٠ؼطٟ قىّح ١ٍّْح ألٔٗ ٠ىطفٟ ذٍؤ٠س جٌهحٌؼ 

ٚ ال ٠طؼّك فٟ جٌىٚجفغ ٚ جألْرحخ جٌىجن١ٍس  جٌطٟ أفٍَش ضٍه جأل١ٖحء ، ِٚٓ جٌرى٠ٟٙ أْ  

١ فٟ جٌٍؤ٠س ِٓ جٌهحٌؼ فٟ جٌؼحوز جٔطمحت١س ، أٞ أٔٙح ١ٌٓص جٌٍؤ٠س جٌىحٍِس ، وّح أٔٙح ضٍضر

جٌغحٌد ذحٌكحالش جٌٕف١ٓس جٌطٟ ضٛحقد ضٍه جٌٍؤ٠س ٚ ضٛرغٙح ذٌٛٛز غ١ٍ ضٍه جٌطٟ ٠ّىٓ 

أْ ضطًٛٚ ئ١ٌٙح ػ١ٓ أنٍٜ ، ٚ ئيج أٞفٕح ئ١ٌٙح َج٠ٚس جٌٍؤ٠س ضأوى أٔٗ أِحِٙح ِٓ جٌؼمرحش 

ئوٌجن جٌٛٛجخ لرً أْ ضٛىٌ جألقىحَ ، ٠ٚطر١ٓ ئيج ِح أونٍٕح فٟ جالػطرحٌ ِح ٠ّٕؼٙح ِٓ 

جًٌٕٟ٘ ٌٍٍؤ٠س أٔٗ ال ٠ّىٓ جٌمطغ ذٛكس ضٍه جألقىحَ ، أِح ئيج ضُٚؤح ذحنطالف  جٌّٓطٜٛ

. جٌطٛل١ص جْطكحٌس جالضفحق ػٍٝ ٚٛجخ ضٍه جألقىحَ
1
  

٠طؿٕٝ ألْ دٗف  فأٗ ِٓ جٌٛجٞف أْدٞفا ، ٚ ف١ّح ٠هٙ ِٛٞٛع جٌهٍٚؼ ِٓ     

ٚ  ئٌجوزجٞطٍج ٌٍهٍٚؼ ، ٚ أْ ٕ٘حن فٍق ذ١ٓ جٌهٍٚؼ ػٓ  ئّٔحجٌٛجٌى٠ٓ ٌُ ٠هٍؾح ٚ 

جٌهٍٚؼ ذحإلوٍجٖ ، ٚٚجٞف أْ جٌفٍٓط١ٕٟ ٌُ ٠ىٓ ١ٌهٍؼ ٌٛال أٔٗ أٌغُ ػٍٝ يٌه ، ِٚٓ 

ج٢ن٠ٍٓ، ٠ّٚىٓ ضٌٛٛ ِىٜ ػرػ١س جٌطٍـ ٚ ئيج ٕ٘ح فأٔٗ ِٓ جٌطؼٓف أنىٖ ذ١ٕٛكس 

ِٚٓ جٌّؼٍٚف فٟ جٌطح٠ٌم  ػٍفٕح أْ جٌؿالو ٘ٛ جًٌٞ ٠ٓطٕىٍ ػٍٝ جٌٟك١س أٔٙح ٞك١س ،

أٔح جألُِ ضهٍؼ ِٓ فطٍز ئٌٝ أنٍٜ ِٚٓ ِىحْ ئٌٝ أنٍ ، ٚئْ ج١ٌٙٛو ُ٘ أوػٍ جألُِ ٍٖٙز 

فٟ جٌهٍٚؼ ، ٚأُٔٙ ذُٙ ٠ٍٟخ جٌّػً فٟ جٌهٍٚؼ ٚ ١ٌّ ذحٌفٍٓط١ٕٟ ، فّػً ٌمى نٍؼ 

 ج١ٌٙٛو ِٓ أ١ٕ١ٌِس ئٌٝ جٌٗحَ فٟ فطٍز ِؼ١ٕس ، ٚ أُٔٙ نٍؾٛج ِٓ فٍٓط١ٓ ئٌٝ فحٌِ 
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ٚنٍؾٛج ِٓ فحٌِ ئٌٝ فٍٓط١ٓ ، غُ نٍؾٛج ِٓ فٍٓى١ٓ ئٌٝ جٌٗطحش ، غُ نٍؾٛج ِٓ 

جٌٗطحش ئٌٝ فٍٓط١ٓ ، ٚ أُٔٙ ١ْهٍؾْٛ ِٓ فٍٓط١ٓ ئٌٝ ٖطحش ؾى٠ى فٟ ٍِقٍس لحوِس  

، ألْ ِٓ  جٌفٍٓط١ٕٟ ػٍٝ نٍٚؼ ِٓ ق١ع جٌّرىأ أٚال ِإجنًزِٚٓ ٕ٘ح فأٗ ال ٠كك ٌُٙ 

٠طؼٍُ لًف جٌر١ٛش جألن١٠ٍٓ ذحٌكؿحٌز ، ٚغح١ٔح ألُٔٙ ُ٘ وحْ ذ١طٗ ِٓ َؾحؼ فاْ ػ١ٍٗ أال 

ج٠ًٌٓ أٌغّٖٛ ػٍٝ ً٘ج جٌهٍٚؼ 
1

، فايج وحْ ِّٓٛقح ألقى أْ ٠ؼ١د ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ 

جٌهٍٚؼ ، فايج وحْ ِّٓٛقح ألقى أْ ٠ؼ١د ػٍٝ ج٢ن٠ٍٓ جٌهٍٚؼ ِٓ أ٠ٚحُٔٙ ئٌٝ غ١ٍ٘ح 

ٌٗ ِٓ ؾٙس غح١ٔس أْ ٠مىـ ج٢ن٠ٍٓ ِٓ جٌرٍىجْ فأٗ ذحٌطأو١ى ١ٌّ ج١ٌٙٛوٞ ِٓ ؾٙس ٚ ال ٠كك 

 ذّح ف١ٗ ٔفٓٗ  .

       ٠ىج أِح ٌذ١ جٌهٍٚؼ ذطٍن جالذٓ فأٗ ض٠ٕٛغ ػٍٝ جٌغٍف أوػٍ ِٓ وٛٔٗ ِٛٞٛػح قى     

جإلٌجوز جٌٗه١ٛس فاْ ػ١ٍّس جٌطٍن ضفمى ِرٌٍجضٙح ٚ جٌكك أٔٗ ذطؿٍو جٌهٍٚؼ ِٓ 

جٌّٛٞٛػ١س ، أِح جٌؼٛوز ِٓ أؾٍٗ فأٗ ال ٠ُ٠ى ػٓ أْ ٠ىْٛ ِّح فٟ ؾؼرس جٌكحٚٞ ، ئْ ٌُ 

ضىف ٚجقىز فاْ ٕ٘حن غح١ٔس ٚ غحٌػس ٚ .....ٚ...... ٚ جٌكك أْ جٌٍٚج٠س لى لىِص أوػٍ ِٓ و١ًٌ 

 ظيد األً شٖ٘سا تؼذ رىل ذذَو فٜٓحٖ ، فمى ػٍٝ أْ جٌٛجٌى٠ٓ ٌُ ٠طٍوح جذّٕٙح ، ٚ ٌُ ٠ٕ

 فَٖا ط٘ذا ٍثذ٘دا ٍجشٗدا ال ٝناد ٝغَغ
2

، ٚ أّٔٙح ضؿٕرح ض١ّٓس أ٠ح ِٓ أٚالوّ٘ح جٌػالغس 

يٌه جالُْ
3

دٞفا، ٚ ئْ أذحٖ لى ػحو ٌٍٍّز جٌّثس فحٖال ػحؾُج ػٓ ونٛي ئٌٝ  
4

، ٚ أُٔٙ ٌُ  

 ِٞ مٌ عأىْا ٗ مٌ دققْا ، ٗ ذؼشفِٞ" أّد ذؼشفٌؿثٛج ئ١ٌٙح ِٓ أؾٍٗ ٠طٍوٛج ١ٍْٚس ئال 

 قظض اىظيٞة األدَش ٗ سجاه اىٖذّح ٗ األطذقاء األجاّة اىزٛ تؼصْإٌ ئىٚ ْٕاك
5

ِّح  

ٌُٚ ٠ىفح ػٓ جٌّكحٚالش  ،٠ىي ػٍٝ أّٔٙح ٌُ ٠طهحيال
6

، ٚ أّٔٙح ػٍٝ جٌٍغُ جٌؼ٠ٍٗٓ ْٕس 

فى١ف ٠ّىٓ جضٙحُِٙ ذؼى يٌه ِحَجال ٠ًوٍجٔٗ ، ٚ ٠ركػح ػٕٗ ، ٚ ٠أِالْ أْ ٠ٍم١حٖ يجش ٠َٛ ، 

 .طهحيي ذحٌ
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ٚئيج وحٔص ًٖ٘ ٟ٘ ٚؾٙس ٔظٍٖ فٟ ج٢ن٠ٍٓ ، فمى وحْ ج٢ن٠ٍٓ ف١ٗ ٌأٞ ، ٚئْ وحٔص ًٖ٘ 

ٝشثٔ أتآضٍٜ أٔٗ  ، فَشٝاًج٢ٌجء ِكىٚوز ٌؼىَ جضٓحع جٌّؿحي 
1

 أطثخ ساشذا، ٚ أٔٗ  
2

    

.  خط٘اذٔ ػيٚ اىذسض ٝثشسأّ شاب ٗ ٍرؼةٚ أذٖٛ ِٓ نالي 
3

 

أٔٙح ضٛىٌ ِٓ ٠ٍف١ٓ ّ٘ح فٟ جٌٛجلغ نّٛحْ ،  ج٢ٌجءٚ جٌّالقظس جأل١ٌٚس ػٍٝ ًٖ٘     

ال ضٍٜ ف١ٗ ئال جٌٗرحخ ٚ جٌٍٖى ، ذ١ّٕح ال ٠ٍٜ ف١ٗ أذٖٛ ئال جٌطؼد ٚ جألػ١حء ، ٍشٝاً ٚأْ 

ٚ ألٔٙح ضّٙى ٌّح ضىطٓد أ١ّ٘س قم١م١س ألْ ٌٙح ػاللس ذحٌكىظ ،  ج٢ٌجءِٚٓ جٌٛجٞف أْ ًٖ٘ 

 ١ْمغ .

ػٍٝ أٔٙح أ٠ٟح ػٍٝ جٌفٍق ذ١ٓ ئقٓحِ جألخ جًٌٞ أٔؿد ٚػحٔٝ ، ٚئقٓحِ جألَ جٌطٟ     

ٌُ ضٕؿد ، ف٠ٍّحَ ضطؿٍو ِٓ جٌّٗحػٍ جٌف١حٞس ، أِح جألخ فاْ جإلقٓحِ ٠ٓرمٗ ئٌٝ جٌطأْٟ 

 ٚور٠ٍحء . ّٖٛلٌٌٛىٖ ، ٚئْ وحْ لى ق١ٙ ػٍٝ أْ ٠طُ يٌه فٟ 

ف فاْ جًٌٞ ٠ٍفص جٌٕظٍ ٘ٛ أْ جٌٍجٚٞ ال أِح ف١ّح ٠طؼٍك ذى١ف١س ض٠ٍٛٛ ٖه١ٛس وٚ    

٠ٓطٕطٓ أػّحق جٌٗه١ٛس ، ٚئّٔح ٠ٛفٙح ِٓ جٌهحٌؼ ، ِٚؼٕٝ يٌه أْ ٠طٍوٕح فٟ جٌهحٌؼ  

ئٌٝ ٠ّٕٚؼٕح ِٓ جٌٌٛٛؼ ئٌٝ جألػّحق جٌهف١س فٟ جٌٗه١ٛس ، ٚق١ٓ ٠كّ أْ جألٍِ ٠كطحؼ 

فٟ ِكحٌٚس  ٖٟء ِٓ جٌىجنً ٌطف١ٍٓ ِح ٠كىظ ٠ٕطمً وِٚح ِٓ جٌّحٟٞ ئٌٝ جٌكحٍٞ ،

ٌٍطؼ٠ٛٝ ١ٌّٚ ٌٍركع فٟ يجض١س جٌٗه١ٛس ، ِٚٓ ٕ٘ح فاْ ٍ٘ٚذٗ ال ٠ٕؿف فٟ ضغ١١ٍ 

 ال ٠ّىٓ أْ ٠ٕؿف ئٌٝ ئيج وحْ ٕ٘حن ِح ٠ىي ػٍٝ جٌىجنً .     دٗفلٕحػطٕح ذأْ ٌُْ 

 ال ٠ّىٓ أْ ٠ٕؿف ئٌٝ ئيج وحْ ٕ٘حن ِح ٠ىي ػٍٝ جٌىجنً .  دٗفٚ جًٌٞ ال ٖه ف١ٗ أْ ٌُْ 

 ال ٠ّىٓ أْ ٠ٕؿف ئٌٝ ئيج وحْ ٕ٘حن ِح ٠ىي . دٗفٚ جًٌٞ ال ٖه ف١ٗ أْ ٌُْ 

ٚ جًٌٞ الٖه ف١ٗ جألْ ٘ٛ أْ  غٓحْ وٕفحٟٔ ٚئْ قحٚي أْ ٠مىَ ٌٚٛز فى٠ٍس ٌٍٗه١ٛس 

 .ٌطٍه جٌٌٛٛز جٌّمٌٍز ٚ جٌّطفك ػ١ٍٙح     ٠ٓطؿ١دٌُ  دٗفج١ٔٛ١ٌٙٛس ، ئال أْ ٌُْ 
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 ْرظشاىٖٞ٘دٛ ٗ فرْح اىَاىَثذس اىشاتغ :

 ذحٌّطٍمحش    ِٓ ٚػٟ فٍٓط١ٕٟ ِأنٛي  أ٠ٛجٌٖ،جلطٍخ ٚػٟ غٓحْ وٕفحٟٔ فٟ ٠ٌٛ ِٓ     

 ّطٍك لحتُ فٟ ٠ُّ٘س جٌٍٗ جٌّطٍك .ٚ ئيج جٌٍٗ ِطٍك ٚ جٌه١ٍ ِطٍك ، ٚجٔطٛحٌ جٌه١ٍ جٌ

:" ٕو أعرطٞغ أُ أقرو ٖٝ٘دٝا دُٗ أُ  وً ٖٟء ٚجٞف ٖٚفحف ٚ ِؼٍٚف جٌٕٙح٠س     

وّح ٌٛ وحٔص ٠ُّ٘س ج١ٌٙٛوٞ جٌّكطؿد ضكطحؼ ئٌٝ جٌٍٚح٘ ٚ جٌمٍد جٌؿٌٓٛ  أسذجف " 

ال أوػٍ
1

ضىطٗف ػٓ جٔطمحي غٓحْ ِٓ غٕحت١س جٌه١ٍ ٚ جٌٍٗ  " ػائذ ئىٚ دٞفا "غ١ٍ أْ   

 ئٌٝ غٕحت١س جإلٔٓحْ جٌّمحضً ٚ جإلٔٓحْ جٌؼحؾُ .

 أْح١ْط١ٓ ّ٘ح:أ٠ٍٚقط١ٓ  ػائذ ئىٚ دٞفاضطّٟٓ ٌٚج٠س 

   ألٔٗ لحضً ِٓ أؾً جقطالٌٙح ذٛىف ٚجٞف   جقطٍٙح،ج١ٌٟٙٛٛٔ ؾى٠ٍ ذفٍٓط١ٓ جٌطٟ  - أ

ٚ أفٟٝ لطحٌٗ جٌٛحوق  ئٌٝ ضكم١ك قٍّٗ جٌظحٌُ ، أٞ أْ ج١ٌٟٙٛٛٔ ؾى٠ٍ ذفٍٓط١ٓ لىٌ ِح  

 أْ فٍٓط١ٓ ؾى٠ٍز ذٗ .

ِٓ أؾً جْطؼحوضٙح   جٌّمحضً،ق١ٓ ٠ٓحٚٞ فؼٍٗ  ذفٍٓط١ٓ،٠ٛرف جٌفٍٓط١ٕٟ ؾى٠ٍج   - خ

ج١ٌٟٙٛٛٔ جٌّمحضً جًٌٞ أفٟٝ ئٌٝ جقطالٌٙح ، أٞ ق١ٓ ٠ٛرف جٌفٍٓط١ٕٟ ١ٔٛ١ٙٚح جٌفؼً 

 ِمٍٛذح 

جٌكف١ظس ئٌٝ فىٍض١ٓ ِٓحٚلس ٌٙح ضطّٟٓ ًٖ٘ جأل٠ٍٚقط١ٓ ، جٌطٟ ض١ٍٗ جٌطكفع ٚ ضٛلع     

جٌّرىع فٟ فؼٍٗ جٌّرىع ، ضحٌوس ٠مِٛ جٌه١ٍ ٚ جٌٍٗ ٌٛ ػحظ  ذحإلٔٓحْفٟٙ أٚال ضكطفً 

ٟ ٚ أْطحي ٌٗ ، ٠حٌّح ، ٟٚ٘ ضؿؼً غح١ٔح ِٓ ج١ٌٟٙٛٛٔ ٍِؾؼح ٌٍفٍٓط١ٕجٌف١ٍٟس جٌّؿٍوز 

ٍف ذٕؿحقٗ ٚ ذمىٌضٗ ػٍٝ ٠ُّ٘س ِٓ ٌُ ٠ىٓ أْطحيج ِػٍٗ طؼأْ أْطحي ٠
2

 غغاُ، وأْ 

، يٌه أْ  " ٍِ ػيَْٜ دشفا مْد ىٔ ػثذا "٠ٓطؼ١ى ٖحٌوج جٌكىّس جٌٟحٌس جٌطٟ ضمٛي : 

ج١ٌٟٙٛٛٔ ؾّال وػ١ٍز ، ١ٌّ أنٍ٘ح ٌٍٞٚز جًٌ٘حخ جٌٍٚجتٟ ضؼٍُ ِٓ أْطحيٖ  غغاُذطً 

 جٌٛك١ف ئٌٝ جٌرٕىل١س جٌٛك١كس .
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ٚ ٔطٛلف أِحَ جألٌٚٝ ِٕٙح  جٌٍٚج٠س،ئٌٝ جأل٠ٍٚقط١ٓ جٌطٟ ض١ٍٗ ئ١ٌٙح  ج٢ٍْٔؾغ     

جٌّكىغس ػٓ ؾىجٌز ج١ٌٟٙٛٛٔ ذحِطالن فٍٓط١ٓ ٚ ذكمٗ جٌّٕطمٟ فٟ أْ ٠ؼ١ٕ ف١ٙح  ضمٛي 

ٝشتٞآ  أٍٔ ٗ ىٞظ أتآ أُ ٝذرؼْآ ٗ مٞف ٝغرطٞغ ٍِ ٕ٘ ىٞظ "ٌٚج٠س غٓحْ : 

 ػششِٝ عْح
1

، ٚ ٠هٍٙ جٌٓإجي ٌذّح ِح أٌجوش جٌٍٚج٠س أْ ضمٌٛٗ  ، ِٓ وْٚ أْ ضرهً فٟ 

ئؾحذس ْحنٍز ٚ ٚك١كس : فحٌٌٛى ٌّٓ ضىفً ذٍػح٠طٗ ، ٚ جألٌٜ ٌّٓ وجفغ ػٕٙح ، ٚ ج٠ٌٛٓ 

ؼطٍف ذمٌٖٛٛ ٚ ضم١ٍٖٛ ٚ ال ٠ٍَٛ جٌّى٠ٕس ٌّٓ أقٓٓ جٌمطحي فٟ ْر١ٍٗ ، ٚ جٌفٍٓط١ٕٟ ٠

 جٌطٟ ضٍٕٖٙ ألٔٗ ونً ج١ٌٙح ِٓ ذٛجذس جإلنفحق .

ٍجشد ذفرٞش ػِ شٜء ذذد غثاس  أّد،" فيغطِٞ تاىْغثح ىْا ٗ  عؼٞذ:ٝق٘ه     

"ٍارا ٗجذّا ذذد رىل اىغثاس..... غثاسا جذٝذا أٝؼا  ّظشٛاٗ    اىزامشج 
2

فٍٓط١ٓ ألْ  ٗ

 .أوػٍ ِٓ يجوٍز

ذفٍٓط١ٓ جٌطٟ ضّٛ٘ٙح ٚ ال ذّى٠ٕس جٌطفٌٛس جٌطٟ  ٠ٍطمٟفحٌفٍٓط١ٕٟ جٌّىطفٟ ذحًٌجوٍز ، ال     

ئّْٜ أػشفٖا ، دٞفا ٕزٓ ٗ ىنْٖا ذْنشّٜ "  "ؾحء ئ١ٌٙح : 
3

،" ٗ أفرش ػِ فيغطِٞ   

.اىذقٞقٞح ، فيغطِٞ اىرٜ ٕٜ أمصشج ٍِ رامشج "
4

 

 " مٞف ٝرخيٚ األب ػِ ؽفئ "  ٚجٞف جإلؾحذسْإجي  جٌٍجٚٞ،ٔطٍـ جٌٍٚج٠س ػٍٝ ٌٓحْ   

ٚ ٠ؼطٟ ....ذطً جٌٍٚج٠س جٌفٍٓط١ٕٟ  ؾٛجذح ٠ٛجفك جٌٓإجي جٌّطٍٚـ ، ئٌٝ أْ ٠أضٟ 

: ٚئيج وحْ جٌٛػٟ جٌفٍٓط١ٕٟ جٌٍّضره  ج٠ٌٌٍٟٚس جإلٞحءزج١ٌٟٙٛٛٔ ٚ ٠ّٕف جٌؿٛجخ 

٠ٍٜ فٟ ج٠ٌٛٓ أوػٍ ِٓ يجوٍز ،ِٓ وْٚ أْ ٠كٓٓ ضكى٠ى جٌؿُء جٌٛك١ف جٌغحتد ، فاْ 

         ٛػٟ ج١ٌٟٙٛٛٔ ، جًٌٞ ال ٠هطٍٛ ج٠ٌٛٓ ئٌٝ يجوٍز ، ٠مىٌ ػٍٝ ضكى٠ى جٌٛحتد جٌ

جٌؼٓىٍٞ  دٗفٚ جٌهح٠ة ٚ ٠ٍٖى جٌفٍٓط١ٕٟ ئٌٝ جٌىٌخ جًٌٞ ال نطأ ف١ٗ ، ٠مٛي 

  " ٍارا فؼيد خاله ػششِٝ ػاٍا مٜ ذغرشد اتْل؟ج١ٌٟٙٛٛٔ ِهح٠رح جٌفٍٓط١ٕٟ جٌؼحؾُ :

أجو ٕزا ، أٝ٘جذ عثة أمصش ق٘ج ؟ ى٘ مْد ٍناّل ىذَيد اىغالح ٍِ 

ئْ  اىغالعو اىصقٞيح ٍِ اىرخيف ٗ اىشيو ..... " ػاجضُٗ.....ػاجضُٗ...... ٍقٞذُٗ تريل

ِٓ  ذؼى جٔطمحٌٗ ئؾحذطٗ،ْإجي جٌؿٕىٞ ج١ٌٟٙٛٛٔ ٚ ئؾحذطٗ ّ٘ح ْإجي جٌٛػٟ جٌفٍٓط١ٕٟ ٚ 
                                                           

 309الرواٌات ، ص–غسان كنفانً : األثار الكاملة  - 1
2
 391نفسه ص  لمصدر ا - 

3
 131نفسه ص   - 

4
 399نفسه ص  - 



  إلى حٌفا " "لغسان كنفانً"صورة الٌهودي فً رواٌة " عائد  :الثانً الفصل
 

 
58 

وّح ٌٛ وحْ جٌطٍفحْ لى ضٛؾى فٟ قٛجٌ ٠ٍٚف  ٠ٕمد ػٓ  ِىجٌ جٌغفٍس ئٌٝ ِىجٌ ج١ٌمظس

٠ٛٓ ، ٚ ًٌٙج ، فاْ جٌؿٕىٞ ج١ٌٟٙٛٛٔ ، ٚ٘ٛ ِكحٌخ ٚ ٠كًّ جٌٓالـ  ٚ جٌ جإلٔٓحِْؼٕٝ 

ال ٠ىطفٟ فٟ ؾٛجذٗ ، ذحإلٖحٌز ئٌٝ قًّ جٌٓالـ ، ذً ١ٗ٠ٍ أ٠ٟح ئٌٝ ٚجٌىٖ جًٌٞ ِحش فٟ 

 عْح"11" أٍا أتٜ فقذ قرو فٜ عْٞاء قثو أٌٜ جٌّؼٍوس : 
1

ًٖ٘ جٌؿٍّس جألن١ٍز 

جٌّكحٌخ ، أٞ ضؼ١ٓ ٚٞؼح ِهحٌفح ٌٍٛٞغ جٌفٍٓط١ٕٟ ٚ ٔم١ٟح ٌٗ ، ال ٠طهٍٝ ف١ٗ جألخ ػٓ 

ػال٘ح جٌغرحٌجذٕٗ ٚال ٠طكٛي ج٠ٌٛٓ ف١ٗ ئٌٝ لرٟس ِٓ جًٌو٠ٍحش فٟ جًٌجوٍز 
2

فؼٍٝ ٔم١ٝ  

اْ فىجت١١ٓ، فجألخ جٌفٍٓط١ٕٟ ، جًٌٞ ٠طهٍٝ ػٓ ِى٠ٕطٗ ٚ ٠ُؾٍ جذٕٗ جًٌٞ جٌطكك ذٛفٛف جٌ

 ٚ نٍف ٌٚىج ٠ٓطؼى ٌٍّؼٍوس ذحْطٍّجٌ . جألخ ج١ٌٟٙٛٛٔ ِحش فٟ جٌّؼٍوس

      ٠ىٗف جٌٛػٟ جٌفٍٓط١ٕٟ ، فٟ قٛجٌٖ ِغ ػىٖٚ ، أْ جألٌٜ ؾى٠ٍز ذّٓ ٠ىجفغ ػٕٙح     

ٚ أْ جٌؼحٌ ، وّح جٌٍٗف ، ئٌٝ جٌّؼٍوس ، ذؼ١ىج ػٓ ٚػٟ ْحيؼ ٠ٍٜ فٟ ٠ُّ٘طٗ نطأ ِٓ 

" ئُ دٗف ٕ٘ ػاسّا ، ٗىنِ خاىذ ٕ٘ ششفْا أنطحء جٌؼىٚ ال أوػٍ ، ضمٛي جٌٍٚج٠س : 

 اىثاقٜ "
3

٠ر١ٓ جٌمٛي أْ جٌفٍٓط١ٕٟ ٌُ ٠طؼٍف ػٓ ٍٖفٗ جٌرحلٟ ، ئال ذؼى أْ ضٍمٝ ٚفؼٗ  

ز ٚ جٌر١ٍٛز ٚ جٌكىّس جٌّؿٍذس غ١ٍ ، ٚفؼٗ ف١ٙح جٌىػ١ٍ ِٓ جٌهرٍ ِٛلظس ِٓ ػحٌٖ جألٚي

أْ جٌمٛي ال ٠ٍرع ٖٟء  ذٟٗء أنٍ أوػٍ لٓٛز ٚ نطٍج : ئْ وحْ نحٌى ٘ٛ جٌٍٗف جٌرحلٟ 

جٌّكطًّ فاْ وٚف ٘ٛ جٌٍٗف جٌكم١مٟ جٌّطكمك ، ٌٚىٓ ذٗىً ِمٍٛخ 
4

، الْ جٌٍٗف 

ي جٌمحوَ ، لى قممٗ ج١ٌٟٙٛٛٔ فٟ جٌّكطًّ جًٌٞ ١ْكظٝ ذٗ جٌفٍٓط١ٕٟ ػٓ ٠ٍ٠ك جٌمطح

ِؼحٌوس جٌمى٠ّس ٚ جٌّطؿىوز فٟ أْ ٚجقى ٚ وً ِٓ جٌطٍف١ٓ ؾى٠ٍجْ ذحالقطٍجَ ، ألْ أٌّٚٙح 

ضطٍـ جٌفىٍز ِمحضً قم١مٟ ٚألْ غح١ّٔٙح ٠ؼًّ ػٍٝ ئضمحْ جٌمطحي ٚ جقطٍجفٗ ٚ ٌٛ ذؼًٌ ِٓ 

     رٌٛـَُٙٚ جٌٛـلس ذ١ٓ ج١ٌّس جٌالِؼس أٚ جٌؼالـجٌػح١ٔس جٌؼاللس ذ١ٓ جٌؿالو جٌٕؿ١د ٚ جٌٟك

" ذغرطٞؼاُ اىثقاء ٍإقرا ٚ جٌّؼٍُ جًٌٞ قمك ًٌجضٗ جالٔطٛحٌ ، ٠مٛي جٌؿٕىٞ ج١ٌٟٙٛٛٔ : 

" فٜ تٞرٖا فزىل شٜء ذذراض ذغ٘ٝرٔ ئىٚ دشب 
5

٠هرٍُ٘ ذحٌرمحء جٌّإلص ػٓ ١ٞحع  

ِّٚٙح ضىٓ حتّس ػٍٝ جٌكٍخ ػٍٝ ؾٍّس قٍٚخ القمس ِٓطٍّ ،ذمىٌ ِح ضك١ً جٌط٠ٛٓس جٌم

                                                           
1
 119الرواٌات ، ص–غسان كنفانً : األثار الكاملة  - 

2
 19فٌصل دراج : صورة الٌهودي الغائمة فً مراٌا غسان كنفانً ص  - - 

3
 391الرواٌات ، ص–غسان كنفانً : األثار الكاملة  - 

 19فٌصل دراج : صورة الٌهودي الغائمة فً مراٌا غسان كنفانً ص  - 4
5
 391الرواٌات ، ص–غسان كنفانً : األثار الكاملة  - 



  إلى حٌفا " "لغسان كنفانً"صورة الٌهودي فً رواٌة " عائد  :الثانً الفصل
 

 
59 

جٌػحذطس  ٚٚظ١فس جٌكٍخ ، ٚ  ضال٠ٚٓ جٌمٛي فأٗ ٠ؼٍُ جٌفٍٓط١ٕٟ ِؼٕٝ جٌر١ص ٚ جإللحِس

جٌفٍٓط١ٕٟ ٠مرً ذحٌمٛي ٚ ٠مرً ػ١ٍٗ ، ألٔٗ ٚحوٌ ػٓ ئٔٓحْ  ل١ٟس ، أٚ ػٓ ئٔٓحْ ػحلً 

فٟ أوػٍ ِٓ ِىحْ ، وأْ دٗف ِغ   عؼٞذ٠ٍطَُ ذم١ٟس ٚ ٠ىجفغ ػٕٙح ، ًٌٚٙج ٠ططحذك لٛي 

؟ : " ىقذ أٍؼٞد ػششِٝ عْح ذثنٜ ، إٔزا ٍا  ذق٘ىٔ ىٜ اُٟ  ِهح٠رح جألٚي ػح٠ٟٔمٛي جٌ

إٔزا ٕ٘ عالدل اىرافٔ اىَفي٘ه؟ ....."
1

" ىقذ  :لحيٚ        ئٌٝ َٚؾطٗعؼٞذ  فاْ ٔظٍ 

دُٗ أُ ذؼشف  اىيذظح،ٗاعرْضفد شثاتٖا ٗ ٕٜ ذْرظشٓ ٕزٓ  دقا،شاخد ٕزٓ اىَشأج 

.أّٖا ىذظح ٍشٗػح "
2

 

ألٔٗ ٌأٜ ف١ٗ أْطحيج ٔؿ١رح"ػائذ ئىٚ دٞفا "  جٌفٍٓط١ٕٟ ِح ٠مٌٛٗ ج١ٌٟٙٛٛٔ ف٠ٍٟوو     
3
 

  ٘ٛ ل٠ٍد ِٓ جٌكىّس جٌٟحٌس جٌطٟ ضمٛي : ٖٚغف جٌفٍٓط١ٕٟ ألْ ٠طؼٍُ ِٓ ج١ٌٟٙٛٛٔ ، ِح

" ٍِ ػيَْٜ دشفا مْد ىٔ ػثذا " رىل أُ ػيَا ْٝط٘ٛ ػيٚ اىؼث٘دٝح ػيٌ ال ٝشجٚ ٍْٔ 

شٜء ، ٗ اىجٖو أفؼو ٍْٔ ، فاىؼيٌ دشٝح ٗ ذذشس ٗٝإخز ٍِ تشش أدشاس ، ٕٗ٘ األٍش 

ٚ جٌطأو١ى فاْ : " ٍِ ػيَْٜ دشسّٜ "  ضمٛي فٟ ٌكظس ٚفحءفشٝاه غزٗه اىزٛ ٝجؼو 

ٌّٛش ضط٠ٛؿح ٌىً ق٠ٍس  ٌُ ٠ىٓ ٠ٕٗى جٌؼرٛو٠س ٚ ال غٓحْ جًٌٞ ٌأٜ فٟ ق٠ٍس جنط١حٌ ج

 . ٠ىػٛ ئ١ٌٙح ، ذً وحْ ٠مٍد جألفىحٌ فٟ ِٙى جٌمٍك ٚ جْطٕرحش جألقالَ

ٚجٞف أْ جٌىحضد ٌُ ٠ٕطك فٟ ٌٚج٠طٗ ِٓ قىح٠س ٚ ئّٔح ِٓ ِؿّٛػس ِٓ جألفىحٌ جٌطٟ     

 ٓ لحذٍس ٌٍٕمى ٌ ال ضهٍٛ ِٓ ِٛج٠أوج٘ح قٌٛٙح قٛجٌج فى٠ٍح ِكٟح ، ٌٚىٓ ًٖ٘ جألفىح

فح٠ٌٛٓ ِػال ١ٌّ ٘ٛ جٌّحٟٞ وّح ٔفص جٌٍٚج٠س ، ٚئٔٗ ال ٠ىّٓ أْ ٠ىْٛ جٌّٓطمرً وّح ض٠ٍى 

        أْ ضمٛي جٌٍٚج٠س ، ٌٚىٕٗ ج٠ٌُّؽ ِٓ جٌّحٟٞ ٚ جٌّٓطمرً ، ٚأٔٗ ١ٌّ جٌر١ص ٚ ج٠ٌٍٗحش

و١٘ص جٌٍٚج٠س ، ٌٚىٕٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٚ جٌٌٛٛز ػٍٝ جٌؿىجٌ ٚ غ١ٍ٘ح ِٓ جأل١ٖحء وّح 

ِٚػً يٌه ٠ّىٓ أْ ٠محي ػٓ جٌمٟح٠ح جٌّطؼىوز جٌطٟ ٠ٍقطٙح ، ِٓ وْٚ ًٖ٘ جأل١ٖحء أ٠ٟح 

جٌٍٚج٠س وحٌرٕٛز ٚ جألذٛز ٚ غ١ٍ يٌه ، فحألِِٛس ِػال ١ٌٓص ٟ٘ جإلٔؿحخ جًٌٞ ي٘رص 

٠س ِٓ ؾٙس غح١ٔس ، ٚئْ جٌٍٚج٠س ئٌٝ جٌركع ػٕٗ ، ٌٚىٕٙح ال ٠ّىٓ أْ ضىْٛ جٌطٍذ١س ٚ جٌٍػح

أقىجّ٘ح ِٕفٍٛس ػٓ جألنٍٜ ِّٙح وحٔص أ١ّ٘طٙح ال ٠ّىٓ أْ ضإوٞ جٌغٍٜ ٚ ال ٠ّىٓ 
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أ٠ٟح أْ ضٍغٟ جألنٍٜ
1

فحألِِٛس ٟ٘ جإلٔؿحخ ٚ جٌٍػح٠س ٚئْ ضٛفٍش ئقىجّ٘ح ال ضؼٕٟ  

 .جألنٍٜ 

ٕٟ قًّ فاْ جٌٍٚج٠س لى أٖحٌش ِؿٍو ئٖحٌز ئٌٝ أٔٙح ضؼ ذحٌّؿحذٙس،أِح ف١ّح ٠طؼٍك     

ٚ جٌكك أْ جٌّؿحذٙس ال ضمطٍٛ ػٍٝ قًّ  جٌٍٚج٠س،جٌٓالـ ٞى جٌؼىٚ ٚ ِػٍّح ي٘رص ئ١ٌٗ 

جٌطٟ ضإوٞ ئٌٝ جالٔطٛحٌ ٌٍم١ٟس جٌطٟ ٠ىجفغ ػٕٙح  ٌٚىٓ جٌّؿحذٙس جٌكم١م١س ٟ٘ فم١،جٌٓالـ 

 .، ِٚٓ ٕ٘ح فاْ ِؿٍو قًّ جٌٓالـ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىفٟ ذحٌغٍٜ 

ِكىٚوز ِٓ جٌؿٙٛو وحٌؿٛجٔد ج١ٌٓح١ْس ٚ جٌظٍٚف ٚ ئّٔح ٠كطحؼ ِؼٗ ئٌٝ ؾٍّس غ١ٍ  

ٚغ١ٍ يٌه وحٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضٟر١ قًّ  جٌىفحءز،ٚ  جاللطٛحو٠س،جالؾطّحػ١س، ٚ 

جٌٓالـ ٚ ضٛؾٙٗ ضٛؾ١ٙح لحوٌج ػٍٝ ضكم١ك جٌغح٠حش ٚ جأل٘ىجف
2
 . 

أِح أْ ٠ٕحوٞ ذكًّ جٌٓالـ ٚقىٖ وّح ٠ّىٓ أْ ٠فُٙ ِٓ جٌٍٚج٠س، ِٚٓ وْٚ جْطؼىجو ٚ     

٠ّىٓ أْ ٠ًٛ ئٌٝ ٔطحتؿٗ جٌٍّؾٛز       ض١ٙثس ٚ ٍِجػحز جٌٛٞغ جٌؼحَ وجن١ٍح ٚ نحٌؾ١ح، فأٗ ال 

ق١ٓ ي٘رح ِٓ دٗف ٗ ٍشٝاً  ِغ وً ِٓطفٞح  َٚٚؾطٗىغؼٞذ .ط ٚ جٌى١ًٌ ٘ٛ ِح قىظ 

ىّٕٙح ٠فحؾثحْ ذٛجلغ ٌُ ٠ؼًّ ٌٗ جٌكٓحخ ، فىحٔص جٌٛىِس جٌطٟ ٌُ أؾً غٍٜ ِكىوج ٚ ٌ

 دٞفاضفؿؼٙح فٟ ٌٚىّ٘ح فم١ ، ٚئّٔح أ٠ٟح فٟ جألفىحٌ جٌطٟ وحٔح ٠طر١ٕحٔٙح لرً جٌمىَٚ ئٌٝ 

ِٚٓ جٌطر١ؼٟ ذؼى يٌه أْ ٠طغٍد فٟ جٌٍٚج٠س " ِٕظٌٛ غمحفٟ فٟ ِؿٍو ال ػاللس ٌٗ     

ذحٌّٗحػٍ ، ٚالٖه أْ ٠طٍـ جٌمٟح٠ح جٌفى٠ٍس ٚ جٌطٍو١ُ ػ١ٍٙح ال ٠ُ٠ى فٟ جٌكم١مس ػٓ أْ 

٠ىْٛ ضؼ٠ٟٛح ِؼ٠ٕٛح ٌٍطكم١ك ِٓ ٍِجٌز ج٠ٌُّٙس ،ِٚٓ ٕ٘ح فأٗ ١ٌّ ِٛجؾٙس فؼ١ٍس ػٍٝ 

جٌكحي ،ِّٚح ٠ُ٠ى ِٓ ِأْح٠ٚس ًٖ٘ جٌّكحٌٚس أٔٙح ٍ٘ٚخ ِّح ٘ٛ ٠ططٍد أٌٜ جٌٛجلغ وّح 

ؾٍٛ٘ٞ ئٌٝ ِح ٘ٛ غحٔٛٞ، فّٛجؾٙس جٌؼىٚ ٕ٘ح ١ٌٓص ذطٌٛس ِّٙح قحٌٚص أْ ضٍضىٞ غ١حذٙح  

ٌٚىٓ جْطٍّجٌ ٌكحٌٗ جٌىْٚ و١ٗٛض١ٗ جٌطٟ ٠ؼ١ٗٙح جإلٔٓحْ جٌؼٍذٟ فٟ ٍِقٍس جٌىٚي 

ٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضؿؼً جٌؼىٚ ٚ ٠إوٞ جٌطّٓ جٌّٓطمٍس ، فرىال ِٓ ِٛجؾٙس جًٌجش ٚ جٌىجنً ج
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ضٍٙخ ئٌٝ ِٛجؾٙس ج٢نٍ ، ٌّٚح وحٔص جٌّٛجؾٙس غ١ٍ ِطىحفثس فأٙح ئْ ٌُ ضىٓ جٔطكحٌج فأٙح 

.ال ٠ّىٓ أْ ضطكًٛ ػٍٝ ٔطحتؽ ٍِّْٛس
1

 

ئْ جٌفٍٓط١ٕٟ فٟ جٌٍٚج٠س ال ٠ٛجؾٗ ئٍْجت١ٍ١ح ِطأ٘رح فم١، ٚئّٔح ٠ٛجؾٗ ٔفٓٗ ِٓ وْٚ     

ٕ٘ح وحْ جٌفًٗ فٟ جٌكٛٛي ػٍٝ جٌطؼ٠ٛٝ جٌّطٍٛخ فٟ ِػً ًٖ٘ ِٚٓ  لٛٞ،جْطٕحو 

ٚئيج وحْ وً ِح ْرك لحذال ٌألنً ٚ جٌٍو ، فاْ ِح ال ٠مرً جٌّٕحلٗس ٘ٛ أْ جٌٍٚج٠س جٌكحالش 

ق١ٓ فٍٟص جٌركع ػٓ جٌٌٛى ، ١ٓٔص جٌم١ٟس جألُ٘ جٌّّػٍس فٟ جٌركع ػٓ جألٌٜ  ِٚٓ 

ِٗىٍس جالذٓ ال ٠كً جٌرؼٝ ، ٌٚىٓ قً   ذرؼّٟٙحجٌرى٠ٟٙ أّٔٙح ِٗىٍطحْ ٍِضرططحْ 

ذ١ّٕح ٠ّىٓ أْ ضكً ِٗىٍس جألٌٜ ذط٠ٍمس أٚ ذأنٍٜ ِٗىٍس جالذٓ ، ٚ٘ٛ  ِٗىٍس جألٌٜ 

ضّحِح وّح قىظ .جألٍِ جًٌٞ وحْ ٠ؿد أْ ضمطٍٛ ػ١ٍٗ جٌٍٚج٠س ج٘طّحِحش ، ال أْ ضٍّٙٗ 
2

 

٠ٓ ، أِح ل١ٟس ٚال ٠ٛف ٕ٘ح جٌُػُ ذأْ ل١ٟس جالذٓ ٖه١ٛس ِٓ جٔٗغحالش جٌٛجٌى    

جألٌٜ فأٙح ِٓ جنطٛح٘ جٌغ١ٍ ، ٚ جٌكك أْ جٌفًٛ ذ١ٓ جٌؼحَ ٚ جٌهح٘ ، أٚ جٔطٛحٌ 

ٌٍهح٘ وً ػحَ ٔمطس ٞؼف أْح١ْس ٠ؿد أْ ضؿٕرٙح جٌٍٚج٠س ِٓ جٌٕحق١س جٌفى٠ٍس جٌّؿٍوز 

 ػٍٝ جأللً . 
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    ، أود أن أجمل أهم االستنتاجات التً أن وصلت إلى هذه النقطة من البحث بعد

 خلصت إلٌها.

الشخصٌة الروائٌة هً األساس والمحرك الرئٌس للعمل الروائً بحٌث تلعب دورا  -1

 .كبٌرا فً إنتاج األحداث

، إذ تشكل بناءه وتحكم نسٌجه من بٌن أهم مقومات العمل الروائًتعتبر الشخصٌة  -2

 .فالرواٌة بال شخصٌة تعد عمال مبتورا فً جمٌع جوانبه

ن أن تصنف بحسب ، ٌمكأما تعدد معاٌٌر تصنٌف الشخصٌات، فإن الشخصٌة الروائٌة -3

 تً الشخصٌة الثانوٌةالعمل ثم تأ ، فتكون الشخصٌة الرئٌسٌة هً محورالدور الذي تؤدٌه

وإما أن تكون جاهزة أي  ،ورة أي نامٌةأما من حٌث النمو والتطور فإما أن تكون مد

 .مسطحة

قف ، وقد ارتأٌت أن أنماذج مختلفة للشخصٌات الٌهودٌة أظهرت الرواٌة الفلسطٌنٌة -4

ضابط  تمثلة فً شخصٌةعند أربعة نماذج من أهم النماذج التً تناولها الكتاب الفلسطٌنٌٌن م

الوجه العسكري على هذه الشخصٌات على أنها  طغىالٌهودي المهاجر وقد المخابرات و

قد تم تقدٌمها من منظورٌن ، أما المرأة الٌهودٌة فٌة مستبدة متعالٌة على الفلسطٌنًسلب

رع عن مضاجعة العربً التً ال تتواللعوبة ، جنسً تمثل فً المرأة الغاوٌة جنسً وإنسانً

أما المنظور اإلنسانً تمثل فً المرأة المتخلٌة التً تتبع قلبها وترفض توظٌف  ،مقابل المال

 .ها لخدمة مصالح الحركة الصهٌونٌةجسد

، فهً تعبٌر صادق غسان كنفانً فً العودة إلى الوطنتجسد رواٌة عائد إلى حٌفا حب  -5

 عن الغربة و تجسٌد لها فً شكل أدبً فنً.

، المتمثلة فً استٌاء المحتل إلنسانً للقضٌة الفلسطٌنٌةجانب اأبرز كنفانً فً الرواٌة ال -6

 .على األرض و اإلنسان

 .أبرزت الرواٌة التعاطف الٌهودي الفردي ولٌس الجماعً مع الفلسطٌنٌٌن -7

على تقدٌم صفات قلٌلة ال  ، فقد حرصت الرواٌةبالنسبة لتصوٌر الشخصٌة الٌهودٌةأما  -8

تنتاج أن الرواٌة لم تستطٌع أن تقدم للٌهودي ال تغنً من جوع ، ومن هنا ٌمكن استسمن و
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ً ال ٌمكن ، وبالتالناقصة بعدوه، ومعنى هذا أن معرفة الكاتب الفلسطٌنً رة صحٌحةصو

 .أن ٌقدم العون المطلوب

جه المحتل مهما طال الصمود بودع غسان كنفانً بالكفاح المسلح وإٌمان الشهٌد المب  -9

لرغم من الخالص والتحرر واالستقالل على اامخا وكما ظل إٌمانه قوٌا وش ،أمد االحتالل

النضال كفٌل بكسر قٌود االحتالل الصهٌونً مهما اإلحساس بالهزائم والضٌاع فالتضحٌة و

 .طال أمده

منفتح على مزٌد من ر إلى أن أهم سمة تمٌز هذا العمل، أنه غٌر مكتمل، وٌبقى أن نشٌ    

  .على مشارٌع بحثٌة جدٌدة فً المستقبلالدراسات و نأمل أن تكون نتائجه انفتاحا 
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 :المصادر

األدباء الفلسطٌنٌٌن بالتعاون مع دار أحمد رفٌق عوض: بالد البحر، اتحاد العام للكتاب و 

 .م2006سنة  ،1، الطبعة فلسطٌن –رام هللا  –المجد 

 .م1920، سنة 1الطبعة  ،القدس –، مطبعة األٌتام السورٌة خلٌل بٌدس: الوارث

، 1الطبعةلبنان  ،، دار الكتب، بٌروت1موعةالرواٌات، مج –: اآلثار الكاملة غسان كنفانً

 .م1972سنة

، سنة 6، الطبعةغسان كنفانً: عائد إلى حٌفا، مؤسسة األبحاث العربٌة، ش، م، م، لبنان

 .م2004

 .م1988سنة  ،1بعةالط ،، دار الكرمل، عمانفاضل ٌوسف: الجذور العمٌقة

الدٌن النشاشٌبً: حبات البرتقال، المكتبة التجارٌة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت  ناصر

 م.1962، سنة 1الطبعة، لبنان

 المعاجم والقواميس:

 .م1972سنة ،: المعجم الوسٌط، مطبعة مصر، القاهرةإبراهٌم أنٌس ورفقه

 ضبط عبد السالم هاروناللغة، فً تحقٌق والحسن أحمد بن القاسم: معجم مقاٌٌس  أبو

 .م2008سنة  ،2الطبعة ،، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان1جزء

 6بعةجمال الدٌن محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، لبنان الط

 .م1997سنة

محً الدٌن ٌعقوب بن محمد بن إبراهٌم الفٌروز أبادي الشٌرازي، قاموس المحٌط دار 

 .6،1996، جتب العلمٌة، بٌروت، لبنانالك

 :المراجع العربية

 1ات دار األفاق، الجزائر، الطبعةإبراهٌم صحراوي: تحلٌل الخطاب األدبً، منشور

 .م1999سنة

 أدٌبا مناضال، االتحاد العام للكتاب فلسطٌنغسان كنفانً إنسانا وإحسان عباس واآلخرون: 

 .م1974، 1الطبعة



 المصادر والمراجع
 

 

69 

 للنشر الرشٌد دار ،1975 -1950 نًالفلسطٌ األدب فً الرواٌة :رمط أبو عطٌة أحمد

 .م1994 سنة ،1الطبعة

الجماجم لمصطفى فارسى مقاربة فً جوٌدة حماش: بناء الشخصٌة فً حكاٌة عبدو و

 .م2007، دط سنةردٌات، منشورات األوراس الجزائرالس

 الدار العربً الثقافً زالمرك الشخصٌة( الزمن، ء،الفضا) الروائً الشكل بنٌة بحراوي، حسن

 .م2009 سنة ،2الطبعة ،البٌضاء

ة إبداع الثقافة الوطنٌة : الٌهودي فً الرواٌة الفلسطٌنٌة ـ إصدارات رابطحسٌن أبو النجا

 .م2002سنة  ،1، الطبعة الجزائر

 )دط( سرت العام الثقافة مجلس ،مصطفى حسن خلٌفة عند الروائٌة ٌةالشخص :األشلٌم حسن

2006. 

كز الثقافً العربً الدار : بنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً، المرلحمدانً حمٌد

 .م2000سنة  ،3، الطبعة البٌضاء

 1دار الكتب العلمٌة بٌروت الطبعة، حٌدرة توفٌق بٌضون: غسان كنفانً )الكلمة والجراح(

 .م1995سنة 

 1الطبعة، عمان مجدالوي، ة الشخصٌات السردٌة دار: سٌمٌولوجٌسعٌد بن كراد

 .م2003سنة

 .م 2006 ، سنة 1 ، الطبعةرواٌة والتراث السردي، القاهرة: السعٌد ٌقطٌن

ة ٌاحً مختار، عنابة الجزائر ، جامعط: سٌمٌائٌة الشخصٌة الروائٌةبط أحمد شرٌبشرٌ

 .، دت()دط

 ً الخطاب الروائً(، دار مجدالويغسان كنفانً )جمالٌة السرد ف صبحٌة عودة زعرب:

 .م1996، سنة 1، الطبعة ألردنا

    لفلسطٌنٌة فً الرواٌة الفلسطٌنٌةاالعالقة بٌن الشخصٌة الٌهودٌة و :عابد عبٌد الزربٌعً

 .م2008سنة  ،1، الطبعة دار حنٌن للنشر والتوزٌع، فضاء جدٌد للمعرفة

فً  الفلسطٌنٌٌن اتحاد الكتاب 1987-1913: الٌهود فً األدب الفلسطٌنً بٌن سطةعادل األ

 .م1992، سنة 1، الطبعة الضفة الغربٌة وقطاع غزة
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الٌهودي فً الرواٌة العربٌة جدل الدات و األخر ، اتحاد كتاب الفلسطٌنً فً  سطة:عادل األ

 م. 1992، سنة 1الضفة الغربٌة و قطاع غزة،الطبعة 

 م.1982 سنة ،1 الطبعة مصر، الشباب، مكتبة الرواٌة، بناء عثمان، الفتاح عبد

 المعرفة عالم العدوانٌة، الروحو اإلسرائٌلٌة الٌهودٌة الشخصٌة الشامً: رشاد هللا عبد

 .م1976 سنة ،1 الطبعة الكوٌت،

 )دط( الجزائر العربً، الكتاب دار "الشخصٌة"، الرواٌة فً الدراسات تقنٌات خمار: هللا عبد

 .م1999سنة

السرد، المجلس الوطنً للثقافة عبد الملك مرتاض: فً نظرٌة الرواٌة، بحث فً تقنٌات 

 .م1998 ،)دط( ،األدب الكوٌتوالفنون و

 )دط(، ، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرٌةسماتها، الشخصٌة وعبد المنعم المٌالدي

 .م2006سنة

 اإلنسانٌة والبحوث للدراسات عٌن الرواٌة، فً السردٌة البنٌة قاضً:ال زكرٌا المنعم عبد

 .م2009 سنة ،)دط( الجٌزة، واالجتماعٌة

 تدٌات الوحدة العربٌة.نعبد الوهاب المسٌرى: التجانس الٌهودي والشخصٌة الٌهودٌة، م

: رسم الشخصٌة فً رواٌات حنامٌنه، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر فلاير سماح

 .م1999سنة  ،1الطبعة  ،بٌروت، لبنان

  بٌروت ،ناشرون للعلوم العربٌة الدار ومفاهٌم(، )تقنٌات السردي النص تحلٌل :بوعزة محمد

 .2010 سنة ،1 الطبعة ، لبنان

 دار حفوظم نجٌب عند الروائً المعمار فً ودورها الثانوٌة شخصٌة :سالمة علً محمد

 .م2007 سنة  ،1الطبعة ،والنشر الطباعة لدنٌا الوفاء

 .م1996، سنة1محمد غرام: فضاء النص الروائً، دار الحوار، سورٌة، الطبعة

 .م1996 سنة ،1الطبعة محمد ٌوسف نجم: فن القصة، دار صادر، بٌروت،

 1الطبعة، الشخصٌة فً قصص األمثال العربٌة، النادي األدبً، الرٌاض :ناصر الحجٌالن

 م.2009سنة 
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نشورات اتحاد ، مالصهٌونً على الرواٌة الفلسطٌنٌة: انعكاس اإلرهاب ناهض زقوت

 .م2002، سنة 1، الطبعةالكتاب الفلسطٌنٌٌن، رام هللا غزة

 .م2006 سنة ،1الطبعة ،أربد الحدٌث، الكتب علم والتارٌخ، الرواٌة الشامً: نضال

 لبنان، بٌروت بنان، ناشرون، مكتبة لٌوسف أسعد داغر: مصادر الدراسات األدبٌة

 .م2000، سنة1الطبعة

الكلٌة العلوم ، اجهة االحتالل فن الرواٌة نموذجااألدٌب فً الموٌوسف ذٌاب: األدب و

 ) دط، دت(. ،التربوٌة رام هللا، فلسطٌن

 :المراجع المترجمة

 ار توبقال للنشر، ترى عبد الكرٌم الشرقاوي، دٌة، مدخل إلى نظرٌات الروائٌةرتبٌٌر شا

 .م2001، سنة 1الطبعة، الدار البٌضاء

وآخرون: نظرٌة المنهج الشكلً، تر إبراهٌم الخطٌب، مؤسسة األبحاث  رومان جاكبسون

 .م1982سنة   ،1، بٌروت لبنان الطبعة ركة المغربٌة للناشرٌن المتحدثٌن، الشالعربٌة

كراد، دار الكرم هللا الجزائر  ، تر سعٌد بنالروائٌةلٌب هامون: سمٌولوجٌة الشخصٌات ٌف

 .م 2012سنة ، (1)ط

 :يةالرسائل الجامع

 1987، سنة دكتوراهالرمز فً أدب غسان كنفانً القصصً، رسالة خالدة الشٌخ خلٌل:  

 .، معهد اللغة و األدب العربً جامعة الجزائرالدكتور مصطفى سواق إشرافتحت 

الفعالٌة المقاتلة فً أدب كنفانً الروائً،دبلوم الدراسات المعمقة ،سنة خالدة الشٌخ خلٌل:

حنٌفً داود،معهد اللغة و األدب العربً ، جامعة م ، تحت إشراف الدكتور حامد 1982

 الجزائر.

  :المجالت و الدوريات

 ، مجلة )رام هللا(       الغائمة فً مراٌا غسان كنفانً ، صورة الٌهوديفٌصل دراج 

 .53، ع 1997 خرٌف
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