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 يرالشكر والتقد
 

كالصبلة كالسبلـ على سػيداا محمػد صػلى اهلل عليػل كسػلـ ااغػد ال ػر ، الحمد هلل رب العالميف
 المياميف.

أتقػػدـ دعػػد اػػار اهلل د ػػالص ، "مػػف لػػـ ياػػار الاػػاس لػػـ ياػػار اهلل" مػػف ماطلػػؽ  ػػذا الحػػديث
سػبلمية اإلأدػك اػدل فػل اليػة ا داب دالجامعػة  محمكد للداتكر كليد فالاار كاالمتااف كعظيـ العرفا

راػػػادم دةاػػػرة ا  ك ، مػػػدادم دمراجػػػث الدحػػػثا  ك ، علػػػى دح ػػػل إاػػػرافلالػػػذم اػػػاف اعػػػـ السػػػاد كالعػػػكف فػػػل 
فقد ذلؿ لل الا ير مف الصعكدات كترؾ دصمة عظيمة فل سجؿ العطاء حتى  رجت  ذه ، الساطث

 الدراسة دصكرتها الحالية.

 الػػػداتكر الةا ػػػؿ/ ألسػػػتاذم كماػػػرفل دعظػػػيـ امتاػػػاال ك ػػػالص اػػػارم كعرفػػػاال  أتقػػػدـامػػػا 
 .الذم لـ يد ؿ علل دكاتل كعلمل كأمدال دا ير مف المصادر كالمراجث وليد محمود أبو ندى

صلى اهلل عليل كسلـ "مف أتى إلياـ معركفان فاافغكه فإف لػـ تجػدكا : اما أال ااطبلاان مف اكلل
 فادعكا اهلل لل حتى تعلمكا أف اد اافأتمكه"

  :ديرم لاؿ مف أستاذم  أتقدـ د الص دعاغل كاارم كتق

 رياض عبد اهلل أبو راسكالداتكر:   عبد الخالق محمد العفالداتكر: األستاذ 

دػػػداء  راغهػػػـ فػػػل سػػػديؿ اػػػراءة رسػػػالتل كك ػػػث لمسػػػا لمػػػا دػػػذلكه مػػػف جهػػػدو ككاػػػت تهـ عليهػػػا كا 
 السديدة حتى تظهر فل أاقى حلة كأجمؿ صكرة.

سػػبلمية حيػػث اػػااكا عكاػػان لػػل لجامعػػة اإلمػػكظةل ماتدػػة ا إ ػػكاالكأتقػػدـ دالاػػار الجزيػػؿ إلػػى 
 فل الدحث كاالستعارة أدامهـ اهلل كحةظهـ كرعا ـ.

 تماـ  ذه الرسالة كلك دالمة أك اصيحة.إكأ يران أتقدـ دالاار كالتقدير لاؿ مف سا ـ فل 
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 المقدمة

امػػث كالصػػبلة كالسػػبلـ علػػل مػػف أكتػػل جك  ،كأاػػار دعلمػػل عقػػكؿ األمػػـ ،الحمػػد هلل الػػذم علػػـ دػػالقلـ
 لل األطهار اجـك المعرفة أكلل الحامة كالاهل كدعد. علل ك  ،الالـ

فقػػد عدػػر عػػف كااػػث الحيػػاة االجتماعيػػة فػػل اػػؿ ، األدب العردػػل م ػػؿ حيػػاة المجتمػػث أصػػدؽ تم يػػؿ
 عصر مف العصكر العردية كذلؾ ماذ العصر الجا لل حتى يكماا.

سػيؼ دػف ذم ، المهلهؿ دػف رديعػة، دفةل األدب العردل ااتهرت سير اديمة اسيرة عاترة دف ادا
اتدػكا سػيرة الرسػكؿ عليػل السػبلـ فتػأ ر مػف  المسلميف دالسػيرة ك ذلػؾ عاػدما ا تماـ العلماءكاد ددأ ، فيز 

 القصص القر ال م ؿ سيرة ادف إسحاؽ ك سيرة ادف  ااـ.

ذلػؾ امػا كجز لؤلفػراد ك مػمصطلح ترجمة ليدؿ علل تػاري  الحيػاة ال اد است دـ اتاب السيرة اديمان 
 فعؿ ادف  لااف فل "كفيات األعياف" كيااكت الحمكم فل "معجـ األدداء".

أاار األدداء العرب القدماء فل اتادػاتهـ إلػل السػيرة الذاتيػة كالسػيرة ال يريػة فمػف أاػهر مػف اتػب 
 ػػ فػل "التعريػؼ "كمػف 808"ت  " كادػف  لػدكف،  ػػ فػل "االعتدػار584فل فػف السػيرة "أسػامة دػف ماقػذ"ت

 د يف مف تحدث عف ذلؾ أحمد أميف فل " حياتل".المح

للحديث عف السيرة ال يرية كمف  ؤالء ادف الجكزم فل " عمر دف عدد  اداإل افة إلل ذلؾ تطراك 
 سيرة صبلح الديف األيكدل" العزيز" كادف اداد فل "الاكادر السلطااية ك المحاسف اليكسةية

كمي اغيػػؿ اعيمػػة فػػل ، ل "أ ػػل إدػػرا يـ"كفػػل العصػػر الحػػديث مػػف اتػػب فػػل ذلػػؾ فػػدكم طكاػػاف فػػ
 "جدراف  ليؿ جدراف".

كااف مف أادر ، فل العصكر الكسطل ااف مف أاهر السير الذاتية" اعترافات القديس أكغسطيف"
 .العالمل " ليتكف ستراال"  ايتَّاب السيرة فل األدب

اف عداس فل مف تحدث عف السيرة الذاتية أم اؿ إحس فك ااؾ عدد مف األدداء الةلسطيايي
فدكم طكااف فل "رحلة ، "اارع األميرات"، كجدرا إدرا يـ جدرا فل " الدغر األكلى، "غردة الراعل"

فل  ذه الدراسة أردت أف أاكـ ددراسة لةف السيرة ديف األدداء ال بل ة.كاد رأيت  صعدة"رحلة جدلية 
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 أسباب اختيار البحث:

 ة تتااكؿ السيرة الذاتية فل األدب الةلسطيال. لك الماتدة العردية األددية مف دحث أك دراس .1

لةػف السػيرة الذاتيػة دػيف دتػل الذاتيػة فػل عمػؿ دراسػة  كصػةية تحليليػة مك ػكعية محدتل كرغ .2
 طكااف. فدكل، جدرا إدرا يـ جدرا، اؿ مف إحساف عداس

 معرفة التقااات األددية لاتادة فف السيرة الذاتية. .3

 .فالسيرة الذاتية عاد األدداء الةلسطياييارس  بلؿ تعرفل التل ياتسدها الد الةاغدة التعليمية .4

 منهج البحث:

كذلػػؾ ، للسػػيرة الذاتيػػة فػػل األدب الةلسػػطيال يتمحػػكر الدحػػث حػػكؿ دراسػػة فايػػة كصػػةية تحليليػػة
 تداع الماهج الكصةل التحليلل.كااؼ ذلؾ مف  بلؿ ا، فاية كصةية تحليلية دمقاردات
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 -خطة الدراسة:

 تقسيـ الدحث علل الةصكؿ التالية: كمف  ـة الدراسة أف أددأ الدحث دالتمهيد كاد استدعت ماهجي

 :في فن السيرة الذاتية الفصل األول: دراسة نظرية 

  السيرة تعريؼ كتاري. 

 أاكاع السيرة. 

 األاااؿ الةاية للسيرة الذاتية. 

 

 :حمول الداللي لمسيرة الذاتية الفصل الثاني: الم

 السيرة عاد إحساف عداس. 

 السيرة عاد جدرا إدرا يـ جدرا. 

 السيرة عاد فدكل طكااف. 

 

 :قانات فن السيرة الذاتية الفصل الثالث: ت

 الل ة. 

 االسترجاع كاالستذاار. 

 االستداؽ. 

 دالالت الزماف كالمااف. 

 الحذؼ كاالمتداد. 

 

 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج 

 ااغمة المصادر كالمراجث. 
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 الفصل األول: 
 يف فن السرية الذاتيةظزية دراسة ن

 . المدحث األكؿ: السيرة تعريؼ كتاري 
 .المدحث ال اال: أاكاع السيرة 
 .المدحث ال الث: األاااؿ الةاية للسيرة الذاتية 
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 :المبحث األول
 السيرة تعريف وتاريخ

، ساةأك الساة كالهيغة. ك"سار" الكالل فل الرعية "سيرة" ح، "السيرة" فل الل ة:  ل الطريقة
 كأحسف "السير" ك ذا فل "سير" األكليف.

 كااؿ الااعر  الد دف ز ير:
 فالالالالالالالالالالالالالة تنالالالالالالالالالالالالالزعن مالالالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالالالنة أنالالالالالالالالالالالالالت سالالالالالالالالالالالالالرتها

  
(1)فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاول راض  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنة مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليرها

 

   
 فالمقصكد مف اكلل ال ت  دف مف تلؾ الساة أك الطريقة فأات جعلتها ساغرة ديف الااس. 

تاري  أم سيرة فبلف:  تكيقاؿ: ارأ، غيرهكايؿ: "السيرة" الحالة التل ياكف عليها اإلاساف ك 
 .(2)حياتل

ياتل كيعرض مسار ب دأال يحال حاتتداى على تصريح الا، السيرة الذاتية ترتدط دالكااث
فارط كجكد السيرة الذاتية ، ذلؾ التصريح يسميل فيليب لكجكف دمي اؽ السيرة الذاتيةكمااعره.  هأفاار 

ؾ سيرة ذاتية )كأدب ا صل دصةة عامة( ياكف  ااؾ تطادؽ  ك المي اؽ األكتكديكغرافل لتاكف  اا
مما ال اؾ فيل أف السيرة فل المعاجـ الل كية تعال الطريقة  ،(3)ديف المؤلؼ كالسارد كالا صية

، كالساة كالهيغة كتاري  حياة الا ص فذلؾ المعاى الل كم يقترب ا يران مف المعاى االصطبلحل
 المدلكؿ الةال الل كم كالمدلكؿ االصطبلحل. فهااؾ عبلاة اكية كصلة كطيدة ديف

                                                           

 .390 -389ص ،  ػػ1414، ديركت –دار صادر ، الطدعة ال ال ة، الجزء الرادث، ( لساف العرب: ادف ماظكر1)
أارؼ على ، الطدعة ال ااية، الجزء األكؿ، ك  ركف، ( المعجـ الكسيط: ااـ دإ راج  ذه الطدعة إدرا يـ أايس2)

 .476ص، ـ1972، محمد اكال أميف، الطدث حسف علل عطية
الدار العردية ، مااكرات اال تبلؼ، الطدعة األكلى، محمد دك عزة :-تقايات كمةا يـ –حليؿ الاص السردم( ت3)

المي اؽ األكتكديكغرافل: يعال أدسط مستلزمات السيرة الذاتية  .32ص ، 2001،  ػ1421، الجزاغر، الرداط، للعلـك
طادؽ ديف المؤلؼ كالسارد كالا صية الرغيسية أم: كفؽ معايير فيليب لكجكف فهل تتم ؿ فل استيةاء السرد لارط الت

 )ماكاات ال الكث الةاعؿ فل إاتاجية السرد(.
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ذاتية  ل أكالن ممارسة فردية كاجتماعية ال تقتصر ال ةاتادة السير يؤاد "فيليب لكجكف" أف 
 .(1)على الاتاب كحد ـ

 ك الذات الةردية ليس دمعاا ا الحقيقل ، الذم تدكر عليل السيرة الذاتية فالمحكر
، مف الداطف الا صلكجداال كمعرفل ماظكر إليل  إاما  ل تاكيف –فحسب  –السياكلكجل 

فل ذات راغية  اراءة اةسها مف  بلؿ مر ة الادث كدذلؾ تتحكؿ إلى ذات عميقة التمراز تحاكؿ
 –دعدما تحكلت ، كمرغية تدحث عف اةسها فل التجردة المستعادة كالمصاغة صياغة فاية فل الاص

يت ح مف ذلؾ أف السيرة الذاتية  .(2)ذاارةإلى مجرد ماضو م تزف فل ال – على صعيد الكااث
 ت كص فل أعماؽ الاةس الدا لية مف جميث جكاادها الكجدااية كالمعرفية كغير ا.

 ك، كأاها جاس غير مستقر، كمركاةن  اؿ مف أا ر األجااس األددية تطكران ال تز السيرة الذاتية 
كدأف مصطلحها اةسل ياتاةل  حتى لتكصؼ أحيااان دأاها )جاس مراكغ(، غير متعيف دااؿ اهاغل

 )ال مكض كاللدس( كذلؾ ااتج عف سدديف:

كااترا ها ، كالاهادات، س كأاكاع محا ية االيكميات كالمذارات كالرساغؿااردها مف أجا .1
تأ رت  ل أي ان دالسيرة  كأااالها التل، أك اظمها الدا لية، دعض  ليات عمؿ تلؾ األاكاع

 الذاتية.
كتجعلها تسرب م امياها كأااالها إلى تلؾ ، تتحاـ فل اتادتها ارا ات كالقيكد التلاإل .2

ليت ةؼ مف دعض ، كذلؾ تحاايان لعاغدية السيرة الذاتية إلى ا ص ااتدها الكااعل، األاكاع
 .(3)االسرد د مير ال اغب كاللجكء إلى الحذؼ كالتعديؿ، ااتراطات اتادتها

 اصة حياة الا ص الذم ت رج عف اكاها ة الذاتية التلؾ التعريةات المتداكلة للسير  إفَّ 
كلاااا ، كالمقترحة سترياا تعدد كجهات الاظر كتاعدهايسرد ا داةسل كمف تلؾ التعريةات المتاكعة 

 سا تار دع ان ماها:

                                                           

الهيغة المصرية العامة ، 63العدد ، مجلة فصكؿ، حاتـ الصار–الدكح كالترميز القهرم -( السيرة الذاتية الاسكية:1)
 .208ص، 2004، للاتاب

، الطدعة األكلى، مجلة سحر الاص، سير ذاتية:  ليؿ اارم  ياس( جدلية المكت كالحياة مف ماظكر الرؤية ال2)
 .68ص، ـ2008، جامعة المكصؿ، المؤسسة العردل للدراسات كالاار

 .209–208، صحاتـ الصار–الدكح كالترميز القهرم-ااظر: السيرة الذاتية الاسكية: (3)
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 (1)ترجمة لحياة أك جزء مف حياة ا صية إاسااية ذات تميز معيف. 
 (2)ركاية حياة المؤلؼ دقلمل... تحال ما يان دسرد متكاصؿ. 
 (3)كصؼ لحياة ا ص دكاسطة الا ص اةسل. 
 ة تظهر القيـ يعملية تحليل،  ل الاتادة عف أحد األا اص الدارزيف لجبلء ا صيتل

 .(4)اإلاسااية
 (5) ل الصكرة التل يتحقؽ فيها أاصى ادر مف إدراؾ الحياة كفهمها. 
 ى كذلؾ عادما يراز عل، ال اص ا رم يقكـ دل ا ص كااعل على كجل حال استعادم

 .(6)دصةة  اصة، حياتل الةردية كعلى تاري  ا صيتل

لسيرة الذاتية كتدا لها مث فل ا تلؾ التعريةات إلى دياف إمااف  ل لة األجااس اهدؼ مف
 فالحاصؿ مف تلؾ العياات التحديدية المات دة يرياا أف السيرة الذاتية: غير ا

 ترجمة/ اصة/ ركاية/ كصؼ/ حال/ تاري . -

كح كر جكااب مف اعريتها فل ، أعراؼ تلؾ األجااس كاألاكاع كذلؾ يسمح دد كؿ
مك كع السيرة الذاتية. اما يترتب على تلؾ التعريةات المات دة ااحصار السيرة الذاتية دزمف ماضو 

كتحديد السارد دصاحب السيرة اةسل كال مير المعدر عال  ك  مير ،  ك زمف األحداث المستعادة
 .(7)المتالـ

                                                           

دار المسيرة ، الطدعة األكلى، طيبعماد علل سليـ ال ، ( فل األدب الحديث كاقده: عرض كتك يؽ كتطديؽ1)
 .144ص، ـ2009 - ػػ 1430، األردف، عماف، للاار كالتكزيث كالطداعة

 .209ص، حاتـ الصار –الدكح كالترميز القهرم  -السيرة الذاتية الاسكية: ( 2)
 .209ص ، السادؽ (3)
دار ، الطدعة األكلى، محمد الةارمصطةى ، ( دراسات أددية كاقدية فل الةاكف الا رية: داككد عطااة الاكاداة4)

 .128ص، 2009 - ػػ 1430، األردف، الةار
 .209ص، حاتـ الصار –الدكح كالترميز القهرم  -السيرة الذاتية الاسكية:  (5)
 .34ص، محمد دك عزة، ( تحليؿ الاص السردم: تقايات كمةا يـ6)
 .209ص، حاتـ الصار –الدكح كالترميز القهرم  -( ااظر: السيرة الذاتية الاسكية: 7)
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، يرة الذاتية سياكف  بل ل األدعاد: ف مة زمف ماض مستعاد  ك زمف األحداثفالزمف فل الس
 جاز فعؿ القراءة.متعيف يلقيل كعل القارئ أ ااء إا كزمف غير، كزمف حا ر  ك زمف الاتادة

حيث ياكف )التدغير ، أما الجااب اللساال )ركايتها د مير المتالـ( الداؿ على العاغدية
مف كجهة اظر التدغير الكحيد ، يغان مةرك ان فل الااؿ السير الذاتل(على دطؿ السيرة االكحيد 

كليس دالعبلاة مث معلكماتل الما ية ، مث معلكماتل الحالية اسارد يتحدد دالعبلاة، السارد الدطؿ
اما  ك فل الحياة التل عااها فل ، أم أف اتجاه السرد ال يددأ دااؿ  طل، دكصةل دطبلن 

 .(1)مف ما يل ان يركيها )ا ف( دكصةها جزء دؿ الحياة التل، الما ل

 ذاتي هي: –فهناك ثةثة أنواع من األنا تندرج في المتن السير 

 ذاتل. –صراحة كفؽ المي اؽ أك التعااد السير  أك الااتب المعلف لأاا المؤلؼ الحقيق .1
 داكاها سردان ذاتيان.، فل متف السيرة الذاتية أاا السارد المتمك ث .2
لسيرم الذم يتعيف دأدعاد محددة اسدة إلى األفعاؿ كالكصؼ كالمحددات الااغف ا أاا  .3

 .(2)السردية دا ؿ العمؿ اةسل

ال  ال ذاتيةة الالسير  اتادة دراامج إاجاز فل  ركرية ال بلث األاا فل الحاالت تبلـز إف  
 كأ مااراان  الراكم فيها ياكف التل  رلاأل الذاتل السرد أاااؿ كأ الركاية كديف دياها يحدث ال لط

 .(3)المتالـ د مير متلةظان .. دا ليان 

 العمؿ فل االفترا ل( التاادل) ك، كالا صية السارد ديف الذاتية السيرة مي اؽ التطادؽ فل
 المؤلؼ ديف التطادؽ تحتـ اراءة ك عقدأ امي اؽ الذاتية السيرة إف، القارئ صاث مف  ك الركاغل
 السيرة اتادة فل مؤاد غير المطلكب فالصدؽ، مقلؽ رأم دذاتل ك ك، السيرم كالااغف كالسارد
 زمف ماها يحد كأ يحدطها، (5)محاكلة( مجرد) أ بلال الذاتية السيرة فل الصدؽ فيظؿ، (4)الذاتية

                                                           

 .209ص ،  حاتـ الصار –الدكح كالترميز القهرم  -ااظر: السيرة الذاتية الاسكية:  (1)
 .211ص، السادؽ (2)
 .210ص ، السادؽ (3)
  .211ص ، ( السادؽ4)
 .113ص، 1978، لدااف، ديركت، دار ال قافة للاار كالتكزيث، الطدعة الرادعة، إحساف عداس، فف السيرة (5)
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 دقراءتها يسمح كذلؾ، الحا ر فليتـ  الذاارة دكاسطة كاالستعادة االسترجاع فعؿ فأ اما، الاتادة
 السيرة لل تتعرض ما عرفاا إذا  اصة، الماةردة كمقاصده  صاغصل لل إدداعل اعمؿ ماعزلة
 كالتعديؿ، كاإل افة كالحذؼ، التااسل كأ االاسياف المتعمد التصحيؼ أك ال طأ إمااف مف الذاتية

ارا ات، كالتاييؼ  .(1)لؤلحداث البلحؽ كاالسترجاع الاتادة زمف القاغـ الكعل كا 

 عف  قبلن  تقؿ ال التل اإلارا ات تلؾ اءتهاار  فل تتطلب مرجعل اعمؿ الذاتية السيرة إف  
سقاطات، الكااغث كمطادقة االصدؽ، اتادتها  الاةس كت يرات، األحداث زمف على الحا ر كا 
 إاجاز فل أ مية تقؿ ال الذاتية السيرة اراءةكاعال دذلؾ أف ، كال ارجية الذاتية كالراادة، كالحدث
مف دعض ل ف السيرة الذاتية تتعرضح مما  تقدـ أ،يت (2)اتادتها فعؿ عف الذاتية السيرة اعرية

الحذؼ ، كغير ا إال أاها ال ت لك مف الصدؽ كمطادقة الكااغث، األ طاء، كالهةكات االاسياف، ك 
 كالراادة الذاتية كال ارجية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .211ص، السيرة الذاتية الاسكية: حاتـ الصار ااظر :  (1)
 .212ص، حاتـ الصار –الدكح كالترميز القهرم  -السيرة الذاتية الاسكية:  (2)
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 -:(1)نمخص ما سبق في شكل شبكة مفاهيم واضحة كاآلتيويمكننا أن 

 الذاتية ةللسير  المحاي ة األاكاع -1
 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة فل السرد  مير كأ(  اااأل) -2
 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة فل الزمف -3
 

 

 

 

 

 امكذجية ذاتية سيرة كجكد مف تماث محاذير -4
 

 

 
                                                           

 .213ص حاتـ الصار، –الدكح كالترميز القهرم –السيرة الذاتية الاسكية  (1)

رواية السيرة 
 الذاتية

 المحاورات الشهادات اليوميات الرسائل المذكرات

 أنا المؤلف 
=)الكاتب(
  

 أنا السارد
 )الراوي( =

 أنا الكائن السيري
 = )الشخصية(

 زمن األحداث
= زمن ماض

  

 زمن االسترناع
 = زمن حاضر 

 زمن الكتابة
= من اآلن 
المستمر
  

 زمن القراءة
= )غير متعين( 

 المستقبل

 اإلضافة  اإلسقاط الحذف التعديل  التناسي  النسيان الرقابة الخطا الكذب
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 :في التراث العربي القديم ةالذاتي ةنذور الفن السير 

م ؿ جكرج ، لذاتية فل األدب العردل القديـمف الداح يف مف ياار كجكد أصكؿ للسيرة ا
، مام. كماهـ مف يعترؼ دكجكد دعض تلؾ األصكؿ لاال ياسدها ل ير العرب مف الةرس كالمكالل

 .(1)امل غير اادر على اتادة السيرة الذاتيةالجاس السَّ  يرل أفَّ  الذم،م ؿ عدد الرحمف ددكم

ان دكف إدداعل فل مجاؿ مف المجاالت اإلاساف ال يماف أف يقؼ صامت كمما ال ريب فيل أف
كيتلكف ، ألف اإلاساف دطدعل اجتماعل كال دد أف يتأ ر دالمجتمث الذم يعيش فيل، أك فف مف الةاكف

اما ، دصد تل كاحف ال استطيث أف اقر دأف إحساس اإلاساف العردل دا صيتل ااف إحساسان  عيةان 
فماذ الجا لية ااتارت العصدية القدلية ديف ، لؾعاس ذ لاف ترل الداح ة، (2)عدد الرحمف ددكم يقكؿ
ديث عف فتسهب فل الح، كااات اؿ اديلة تسعى للظهكر على القداغؿ األ رل كمةا رتها، العرب

فقد ااف زعماء ، اظرتهـ ااغمة على األياـ كطديعة الحرب كاغكف القتاؿ، أاسادها كأصكلها كمةا ر ا
المتعة كاللذة فل الحديث عف االاتصارات كالدطكالت كالعمؿ القداغؿ كفرسااها كساغر أفراد ا يجدكف 

 على ت ليد ا.

كفل ، اإلاساف العردل ااف يرل فل مدح اديلتل مدحان لل ا صيان  كمف الجدير دالذار أف  
، كتكفير الحماية كالحياة الاريمة، لذلؾ ااف يحرص عليها كيستميت فل الدفاع عاها، ذمها ذمان لل

إاما ، حساسل دذاتلإت القدلية محقة أك م طغة فكالء العردل لقديلتل ال يعال اقص كااللتزاـ دالقرارا
دقديلتل أماـ القداغؿ ك سل كرغدتل فل أف يظؿ اادران على الة ر داة، يدؿ على ادة إحساسل دها

 "، اارؿ دركالمف"كمف الذيف رأكا أف دذكر السيرة الذاتية ااأت عاد العرب فل الجا لية  األ رل
ماتكدة سرد ا إاساف عاش فل العصر الجا لل عف  أك اعرية  ـ تصلاا اصكص ا ريةلاف ل
فالااعر الجا لل أسهب فل الحديث عف اةسل ، ذلؾ ألف الاتادة ااات اليلة فل ذلؾ العصر، اةسل

                                                           

، د. ت، ديركت، دار العلـ، الاكيت، دكعاتكاالة المط، الطدعة األكلى، ( المكت كالعدقرية: عدد الرحمف ددكم1)
 .114ص 

 .115ص، ( السادؽ2)
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ألف الاعر ، فمف الطديعل أف يصلاا الاعر ال الا ر، كتصكير أمجاده كدطكالتل، ككصؼ مااعره
 .(1) كالتداكؿ ديف الركاةأسهؿ فل الحةظ 

فالسيرة ارتدطت فل ااأتها ، ف السير الذاتية عرفل العرب ماذ صدر اإلسبلـ كأادلكا عليلفة
فال رض مف اتادتها ترسي  القيـ ، االسيرة الادكية الدف  ااـ، عاد العرب كالمسلميف دالتاري 

جزء صلى اهلل عليل كسلـ كؿ تهـ. فسيرة الرسلى درس أ بلال عميؽ فل حياإ ارةاأل بلاية كاإلا
 .(2)كماها تؤ ذ األحااـ، مف مصادر التاريث مهمان  مف الساة التل تعتدر مصدران 

أما دالاسدة لظهكر فف السيرة فل العصر اإلسبلمل فإف أكؿ اطعة مف السيرة الذاتية 
الهجرم ااف ذلؾ فل القرف األكؿ ، ـ( عف اةسل656 - ػػ 36كصلتاا  ل ما ركاه سلماف الةارسل )

تحدث ، كاد أكرد  ذه القطعة ال طيب الد دادم فل اتادل "تاري  د داد" كأساد ا إلى ادف عداس
كعف أسداب ترال ، كدلدتل األصلية، سلماف الةارسل فل تلؾ القطعة مف السيرة الذاتية عف اسدل

أال اد أظلل اما كذار فيها عف تداير األسقؼ الاصراال لل د، الديف المجكسل كاعتااال الاصرااية
كذار لل صةات ذلؾ الادل فكجد ا سلماف فل رسكلاا محمد صلى اهلل عليل ، زمف ادل جديد

 .(3)كسلـ

كيت ح مف سيرة سلماف أال تحمؿ ا يران مف المااؽ كالصعاب فل سديؿ الكصكؿ إلى 
عاد  كأغبلؿ العدكدية، اما كتحمؿ فل سديؿ ذلؾ عااء كأعداء السةر مف دلد إلى   ر، الديف الحؽ

 دال اريظة دعد أف ااف حران مدلبلن عاد كالديل.

، كدعد ا اجد دااة مف اطث السير الذاتية متاا رة فل اتاب األغاال ألدل الةرج األصةهاال
التل ال ، ةاطث السيرة المتاا ر قم( فل مجمكعة مف ق1 88فمف  ذه السير سيرة إدرا يـ المكصلل )

                                                           

تصدر عف ، 147العدد، مجلة أفاار، ااظر: السيرة الذاتية فل األدب العردل القديـ: تهاال عدد الةتاح ااار (1)
 .31ص، ـ2000، المملاة األرداية الهاامية، كزارة ال قافة

كااظر: اقد الا ر العردل فل اتادات إحساف عداس: عصاـ حسيف  .13 -12ص ، ( فف السيرة: إحساف عداس2)
 .198 -197ص ، ـ2006، دار الاركؽ، د. ط، إسماعيؿ أدك اادم

الااار دار ال رب ، الطدعة األكلى، الجزء األكؿ، تحقيؽ داار عكاد معركؼ، ( تاري  د داد: ال طيب الد دادم3)
 .509ص، ـ2002-ق 1422، ديركت، اإلسبلمل
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درا يـ إلالسمات الاةسية  تصكر فل مجمكعها دعض لااها، يكجد دياها أم اكع مف الترادط
إذا عجز ،  اجس اإلدداع فل عالـ ال ااء كالمكسيقى فل صحكه كماامل يقلقلالمكصلل فهك فااف 

فل المااـ اأف رجبلن لقيال  فرأيتعف إتماـ الء فل يقظتل استطاع أف يتمل فل ماامل يقكؿ: "
 عجب دل؟ذا الذم تي أكاد أعياؾ اعر ل ااغؾ  ، فقاؿ: يا إدرا يـ

 الت: اعـ

 ااؿ: فأيف أات مف اكؿ ذم الرمة:
 أال يالالالالالالالالالالالالا اسالالالالالالالالالالالالممي يالالالالالالالالالالالالا دار مالالالالالالالالالالالالي  عمالالالالالالالالالالالال  البمالالالالالالالالالالالال 

  
 وال زال مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنهًة بنرعائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك القطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر

   
اما كيصكر إدرا يـ اةسل جريغان  (1)فدعكت مف  رب علل  ف ايتل، ااتدهت فرحان دالاعرف 

، جلسل الؼ أمر ال ليةة المهدم كيت يب عف مإذ يستطيث أف ي، أماـ ال لةاء  عيةان أماـ اللذات
أرادال على ك ك يقكؿ فل ذلؾ: "ااف المهدم ال يارب ف  مرلاال ال يستطيث ترؾ ارب ال

ف اظل ذلؾ مال ، ماتايان  جغتل فإذا، كاات أغيب عال األياـ، فأديت عليل، كترؾ الارب، مبلزمتل
فأ داره مث الرايد أي ان ، أماـ المهدم كحدهاف إدرا يـ المكصلل جريغان كلـ ي (2)ف ردال كحدسال"

تدؿ على جرأة اديرة مما دفث الرايد إلى سجال. كاد ااف ال لةاء العداسيكف يعاادكف إدرا يـ 
ألال إلى جااب الجرأة التل ت يظهـ ااف يتمتث دمك دة ، كيصلكال دالعطايا مرة أ رل، المكصلل مرة

 ال ياافسل فيها أحد.

فتجرأ ، مجلسل الرايد  دده مرة دالقتؿ إف ت لؼ عف أف  ، مث الرايدكمف مكااؼ إدرا يـ 
 كف ؿ اللهك مث الجكارم على ماادمة الرايد يقكؿ: المكصلل على الت لؼ

، كجعلت ليلة للارب مث الرجاؿ، "ااؿ لل الرايد يكمان: يا إدرا يـ إال اد جعلت غدان للحريـ
ف فل ح رتل فل كات كا، غدان كال تارب اديذان  دالء فبل تات ؿ، عليؾ مف الم اييف كأاا مقتصر

                                                           

إعداد ماتب تحقيؽ دار إحياء التراث ، الطدعة األكلى، الجزء ال امف عار، ألغاال: أدك الةرج األصةهاال( ا1)
 .293ص ، ـ1994، العردل

 .109ص ، الجزء ال امس، السادؽ (2)
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فقاؿ: كحؽ أدل لغف تأ رت أك اعتدلت ، فقلت: السمث كالطاعة ألمير المؤمايف، العااء ا  رة
 ".(1)أفهمت؟ فقلت: اعـ، دالء أل ردف عاقؾ

، مما تقدـ مف الاصكص السادقة ادرة إدرا يـ المكصلل على صياغة الحكار يت ح
إذ يددك أف ، لحكار الذم ااف ديال كديف الرايداما ظهر كا حان فل ا، ا للكتصكير الصراع الد

 قة إدرا يـ المكصلل داةسل اديرة جدا لدرجة دفعتل إلى الحديث عف اةسل فل ا ير مف المااسدات 
 صةاتل.لتدؿ على اةسية صاحدها ك 

لى اتاب   ر فإااا ساقؼ ع، الذاتية طث السيراقمإذا تجاكزاا اتاب األغاال كما فيل مف 
ك ذا الاتاب "عيكف ، طث مف السير الذاتيةاقمث صاحب األغاال فل إيراد دعض م ياترؾ صاحدل

فمف السير الذاتية التل كردت فيل سيرة ادف الهي ـ التل اتدها ساة  األاداء فل طدقات األطداء"
 فادف الهي ـ، اةسلتدل جالياكس عف يظهر فيها تأ ر ادف الهي ـ دما ا،  ػػ( ك ل سيرة فلسةية417)

 دقكلل : أال يجد اةسل يعيش فل مكاؼ اد عاال جالياكس كعدر عال.، يذار فل أا ر مف مك ث

"فاات اما ااؿ جالياكس فل المقالة السادقة مف اتادل فل حيلة الدرء ي اطب تلميذه: لست 
ف الت دإلهاـ مف اهلل، إف اغت الت داتةاؽ عجيب، أعلـ ايؼ تهيأ لل ماذ صدام ف اغت  ،كا  كا 

كلـ ألتةت ، إال ازدريت عكاـ الااس كاست ةةت دهـ، أك ايؼ اغت أف تاسب ذلؾ، الت دالجاكف
الااس مف الدايا أاياء أجكد كاستقر عادم أال ليس يااؿ ، كااتهيت إي ار الحؽ كطلب العلـ، إليهـ

 .(2)كال أاد اردة إلى اهلل مف  ذيف األمريف"

اف صريحان فل سيرتل إلى درجة ت ر دسمعتل ديف كيرل إحساف عداس أف ادف الهي ـ ا
 .(3)الااس

                                                           

 .162ص ، الجزء ال امس، األغاال: أدك الةرج األصةهاال (1)
ص ، د. ت، ديركت، ماتدة الحياة، تحقيؽ ازار ر ا ،( عيكف األاداء فل طدقات األطداء: ادف أدل أصيدعة2)

552. 
 .137ص ، ـ1900 - ػػ  1424، لدااف، ديركت، الطدعة ال ااية، ( فف السيرة: إحساف عداس3)
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كطلب العلـ كالمعرفة ال يتةؽ ، أف إي ار الحؽ كتة يللكلااال أميؿ إلى الرأم الذم يقكؿ 
ا ازداد علمان كمعرفة ألف اإلاساف الم، ـ كالس رية ماهـزدراء كاحتقار العامة كاالست ةاؼ دهمث ا

 عادما أكرد ابلـ جالياكس كر ه مطادقان لما ياعر دل. دف الهي ـ لاةسلالذلؾ فقد أساء ، ازداد تكا عان 

الذاتية معجـ األدداء ليااكت  ةطث السير اقممف اتب التراجـ أي ان التل حةظت لاا ايغان مف 
ترجـ الديهقل  ػػ( "كاد 565رة الذاتية لعلل دف زيد الديهقل )مف السي إذ يكرد لاا فيل مقطعان ، الحمكم

إال أف يااكت اقؿ لاا فل اتادل معجـ األدداء  ذه ، اتادل ماارب التجارب ك ك مةقكد لاةسل فل
 .(1)الترجمة"

 ـ يذار ، تل ااف يعيش فيهاكيددأ علل دف زيد الديهقل سيرتل دذار مكلده كاألمااف ال
ل كي تـ حدي ، كاذلؾ الرحبلت التل ااـ دها، كالكظاغؼ التل ا لها، كالاتب التل درسها، لك اي

 .(2)عف اةسل دذار مصاةاتل

ف لـ تاف سيران تامة، الذاتية ةطث مف السير اقميت ح مما تقدـ أف تلؾ ال فإاها تااؿ ، كا 
دذكران  صدة لةف السيرة الذاتية فل التراث العردل القديـ فاجد فل دعض ماها أسلكدان أدديان راغعان 

 .يكيةمةعمان دالح

طث المتاا رة فل دعض اقمب العردل القديـ على تلؾ اللـ تقتصر دذكر السيرة الذاتية فل األد
 .ـكاتب  اصة تحدث فيها مؤلةك ا عف ذكاته، دؿ تجاكزتها إلى رساغؿ، الاتب

 ػػ( "الصدااة كالصديؽ" التل اجد فيها 414التكحيدم ) كمف تلؾ الرساغؿ رسالة أدل حياف
، ب كالكحدة ديف أدااء مجتمعلاالغترافهك يعدر عف اعكره د، دعض المبلمح الذاتية كالاةسية لمؤلةها

، غريب ال لؽ، فصار يعد اةسل غريب الحاؿ، ال أصدح يجد اةسل دكف مؤاس أك رفيؽإذ إ
ف الحياة. كاد ددت ياغسان م، مبلزمان للحيرة، معتادان للصمت، اااعان دالكحدة، مستأاسان دالكحاة

تدع لؤلمؿ ماةذان للعدكر إلى  ال، ياغسة، مف  بلؿ اتادل ا صية متااغمة ا صية أدل حياف

                                                           

 .34ص ، ( ااظر: السيرة الذاتية فل األدب العردل القديـ: تهاال عدد الةتاح ااار1)
الطدعة ، الجزء الرادث، تحقيؽ إحساف عداس، ب: يااكت الحمكم( معجـ األدداء إرااد األريب إلى معرفة األدي2)

 .1760 -1759ص ، ـ1993، ديركت، دار العرب اإلسبلمل، األكلى
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كاأال لـ ، كتكاعل فل اؿ لحظة، لذلؾ فقد ااتهى دل المطاؼ إلى ااتظار المكت، دكا لها كأعمااها
إاما ااف يعجب مف مقدرتل ، ياف يجد مةتاحان أك حبلن للعقدة كاألزمة الاةسية التل يعياها إال دالمكت

، كالدديث أا ا اتداا  ذه الحركؼ، كؿ: "كمف العجبعلى الاتادة مث اؿ ما يعاايل مف ألـ كيأس فيق
 . (1)كالامد كالكمد"، كال يظ، كالحسرة، على ما فل الاةس مف الحرؽ كاألسؼ

يت ح مف رسالة أدل حياف التكحيدم أف  ااؾ دكافث عاطةية ككجدااية كدفعتل لاتادتها 
مف األصدااء يقؼ  ان دقردل أحد فلـ يجد، كمادية حادة، فقد عاش أزمات اةسية، للتاةيس عما ددا لل

دجاادل أك يعيال على ت طل أزماتل مما جعلل ياعر دالحرماف كالاقص. فأدك حياف فل رسالتل 
يصعب ، أف الصدااة عبلاة إاسااية عظيمة، يحاكؿ أف ييسدم كي دت لاا دطريقة غير مداارة

 كجكد ا ديف الااس.

، الء مف المبلمح الاةسية لصاحدها كاحتكت على، أما مف أادـ الاتب التل كصلت إلياا
كمث أف ادف حـز ااف  .ق(456الدف جـز األادلسل )اتاب "طكؽ الحمامة فل األلةة كاألالؼ" 

دعض دكاصص غرامل ، حديث عف المرأة كطداعهافإال لـ يتكرع عف ال، متاددان فل األمكر الدياية
عداس يقكؿ: "كلذلؾ ارل أف  حسافجعلت إ، دصراحة اادرة الكجكدذلؾ جعؿ اتادل يتميز ، الاساء

 ".(2)ادف حـز األادلسل ااف فذان فل تلؾ الاتؼ االعترافية التل  ماها فل اتادل طكؽ الحمامة

مف الكااغث إلى  مف صراحتل عادما لـ ياسب ا يران  إحساف عداس أف ادف حـز الؿيرل 
 .(3)عر فكااى عف أسماء الاساء مراعاة لماا، يح أحيااان كااتةى دالتلم، اةسل

فهك ، اصة حدل لةتاة اقراء، كمف تلؾ الاتؼ االعترافية التل يكرد ا ادف حـز فل اتادل
فما استحسات مف ذلؾ الكات ، يقكؿ: "دعال أ درؾ أاال أحددت فل صدام جارية لل اقراء الاعر

                                                           

، ديركت، دار الةار المعاصر، الطدعة األكلى، تحقيؽ إدرا يـ الايبلال، ( الصدااة كالصديؽ: أدك حياف التكحيدم1)
 .34 -33 ص، ـ1998 - ػػ 1419، سكرية –دماؽ ، لدااف

 .121ص ، ( فف السيرة: إحساف عداس2)
 .113ص ، السادؽ( 3)
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ال ألجد  ذا فل أصؿ ، أك على صكرة الحسف اةسل، كلك أاها على الامس، سكداء الاعر كا 
 (1)ل مف ذلؾ الكات ال تؤاتيال اةسل على سكاه كال تحب غيره الدتة".ترايد

فيل دتصكير حالتل  تاب "طكؽ الحمامة" ا تماـ ادف حـزكمف األمكر التل تميز دها ا
كال ، كمف ذلؾ اكلل: "دعال أ درؾ أال ما ركيت اط مف ماء المكصؿ، الاةسية فل دعض المكااؼ

، جد اإلاساف كرا ا مرمىاف دمف أحب أدعد ال ايات التل ال يكلقد دل ت مف التم، زادال إال ظمأ
 .(2)فما كجدتال إال مستزيدان. كلقد طاؿ دل ذلؾ فما أحسست دسآمة كال أر قتال فترة"

مما تقدـ أف حديث ادف حـز عف مك كع الحب يتسـ داكع مف التعمؽ الاةسل القاغـ  يت ح
 على التجردة كالماا دة كاذلؾ االعتراؼ.

ذا ك  فإااا ساتكاؼ عاد اتاب ، اتدعاا التدرج التاري ل فل الحديث عف أصكؿ السيرة الذاتيةا 
الزمتل احك ،  ػػ( الذم يصكر فيل جاادان مف أزمة ركحية حادة505"الماقذ مف ال بلؿ" لل زالل )

 كاتداعل، كز ده فل الحياة، أدل إلى ترال التدريس، ستة أاهر عااى فيها صراعان دا ليان مستمران 
 طرؽ الصكفية دعد ما حققل مف مجد علمل كمادم.

كلاف ال دد كأف اذار أف صراحتل لـ ، "كال زالل صريح فل تةسير حالة الاؾ التل كاث فيها
... ذلؾ ألف ال زالل  رج مف لجة اال طراب إلى ساحؿ .تاف  ارة دسمعتل ديف الااس حياغذ

 .(3)التسليمل" كااتقؿ مف الاؾ العقلل إلى اإليماف، التصكؼ المطمغف

ر دترؾ التعليـ كاالاقطاع لصراع الدا لل الذم عاال عادما فايقكؿ ال زالل فل كصؼ ا
، أصمـ العـز على ال ركج مف د داد، كأاا دعد على مقاـ اال تيار، للعدادة: "فلـ أزؿ أتةار فيل مدة

ال تصدؽ لل ، ل أ رلكأؤ ر عا، أادـ فيل رجبلن ك ، كأحؿ العـز يكمان ، كمةاراة تلؾ األحكاؿ يكمان 

                                                           

المؤسسة العردية ، الطدعة ال ااية، تحقيؽ إحساف عداس، األادلسل( طكؽ الحمامة فل األلةة كاألالؼ: ادف حـز 1)
 .130 – 93ص ، ـ1987، لدااف –ديركت ، للدراسات كالاار

 .184ص ، السادؽ ( 2)
 .136ص ، عداس ( فف السيرة: إحساف3)
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إال كتحمؿ عليها حدذ الاهكة حملة فتةتر ا عاية فصارت اهكات الدايا ، رغدة فل طلب ا  رة دارة
 .(1)"ل الرحيؿ.... إ، يماف ياادم الرحيؿكماادم اإل، تااديال

مما تقدـ أف ال زالل كصلت دل أزمتل الاةسية إلى ااطئ الصكفية كاد غلب عليل  يت ح
 الجااب المك كعل على الجااب الذاتل. فل تلؾ الرحلة

فإف عمارة ، إذ ااف ال زالل اد عدر فل اتادل "الماقذ مف ال بلؿ" عف تجردتل الصكفية
 ػػ( اد عدر فل اتادل "الاات العصرية فل أ دار الكزراء المصرية" عف تجردتل 527اليمال )
 السياسية.

فإف ما ، لاف ذلؾ ليس صحيحان  ، راد يكحل  ذا الاتاب أال يحتكم على تراجـ لكزراء مص
فهك يتحدث عف عدد مف كزراء مصر فل ، أكرده عمارة مف أ دار الكزراء  ك ما يتعلؽ دل ا صيان 

فيهـ مف أاعار. فمف الكا ح  االل  ـ يكرد ما، يديف ما حدث ديال كدياهـ أك ديف أارداغهـ، عصره
"اد أتيت مف أكلغؾ الكزراء يقكؿ: أف ا صية عمارة فل ذلؾ الاتاب أدرز مف ا صية أم كاحد 

كأاا ذاار فل  ذا ، فيما اا دت مف أحكاؿ الكزراء المصرية، صريةعلى اديذة يسيرة مف األسر الم
، كعاارتل، فما ماهـ إال مف اا رتل، كأاادر األمراء، لل مث أاارب الكزراء اتةان جرتالم تصر 

، عف حياتل السياسية كعبلاتل دكزراء مصر فتحدث عمارة (2)كاكيهـ كر هـ"، كدلكت سمياهـ كغ هـ
 متداياة المراصد.، م تلةة المقاصد، كذار فيل ادذان مف األ دار

 ،كصلتاا فل اتاب  اص دها كلعؿ   ر دذكر السيرة الذاتية فل األدب العردل القديـ التل
 ل سيرة ذاتية  ػػ( المعركفة ب"التعريؼ دادف  لدكف كرحلتل اراان كغردان" ك 808سيرة ادف  لدكف )

 .(3)الماهكر لجعلها ادف  لدكف ذيبلن لتاري 

                                                           

ص ، ـ1962، ماتدة األاجلك المصرية، الطدعة ال ال ة، تحقيؽ عدد الحليـ محمكد، ( الماقذ مف ال بلؿ: ال زالل1)
175. 

، الطدعة ال ااية، اعتاى تصحيحل  رتكيغ در ادرع، ( الاات العصرية فل أ دار الكزراء المصرية: عمارة اليمال2)
 .93ص ، ـ1897، مطدعة مرسك دمدياة االكف داريس

 .40ص ، ( السيرة الذاتية فل األدب العردل القديـ: تهاال عدد الةتاح ااار3)
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اا ب اليمف فقاؿ: "كاسدكاد ددأت السيرة دالحديث عف أصكؿ عاغلتل التل أرجعها إلى عر 
كتحدث اذلؾ عف إاامة  (1)إلى كاغؿ دف حجر مف أاياؿ العرب"، مف عرب اليمف فل ح رمكت

كدعد ا ااتقؿ للحديث عف ،  ػ732كلد فيها ساة  عاغلتل فل إاديلية  ـ ااتقالها إلى تكاس حيث
ادالل على مجالس العلـ كالمعرفة  ـ تحدث عف الكظاغؼ التل ا لها كعيزؿ ماهاك ، ااأتل كايك ل ، ا 

 ـ إاامتل ، كسةره إلى اإلساادرية،  ـ عكدتل إلى أفريقيا، كعف رحلتل مف تكاس إلى األادلس
يس المقدسل أف ال اية الرغيسية مما اتدل ادف  لدكف عف كغير ذلؾ مف الرحبلت. كيرل أا، دالقا رة
لهذا لـ ي رج تعريةل داةسل عف اطاؽ التاري  ،  ل "أف ي دت الكااغث التل ذار ا فل تاري ل، اةسل

لعؿ ال رض مف اتادة سيرة ادف  لدكف دكافث ذاتية إلى جااب الدكافث  .(2)إال فل مكا ث اليلة جدان"
، ف عداس إلى جااب ذلؾ أف  ااؾ دكافث أ رل ماها الدفاع عف الاةسالمك كعية لاف يرل إحسا

، كذلؾ دعد أف اتهمكه دالمااراة فل دعض االاقبلدات كتااركا لل، كاالاتصاؼ لها أماـ ا  ريف
 ك تصكير ، فااف الدد مف اتادة سيرتل الذاتية ليدرر ما جرل لاف لـ ت ؿ سيرتل مف غرض   ر

كلدرجة  قتل ، ازلة الرفيعة التل االها مف الحياة السياسية كاالجتماعيةكالم، العري ةتلؾ الاهرة 
فل  .(3)داةسل ذ ب لمقادلة السلطاف تيمكرلاؾ... الذم ااف اةسل اد سأؿ عال كرغب فل لقاغل

الاهاية تلؾ  ل دعض أ ـ اماذج السيرة الذاتية فل األدب العردل القديـ التل استطيث أف اعد ا 
 مية يعتدر أاؿ أ، العردل ترا اا ااؾ ااؿ مف الاتادة الذاتية فل اف ل، اتية الحدي ةأصكال للسيرة الذ

كأسماء ، يااد يقتصر على ذار تاري  ميبلد المؤلؼ ألال، عاد الحديث عف أصكؿ السيرة الذاتية
كالاتب التل درسها كمصاةاتل ك ذا الاكع يا ر فل اتب التراجـ كالطدقات عادما يترجـ ، مااي ل
ب الاتاب لاةسل  مف مف ترجـ لهـ. كمف أم لة ذلؾ الااؿ سيرة محمد عدد الرحمف صاح

 ػػ( الكاردة فل اتادل "ال كء البلمث فل أعياف القرف التاسث" اعتاى الس اكم فل 902الس اكم )
كاألا اص الذيف درس ، العااية المدالغ دها فل سرد أسماء األمااف التل زار ا لطلب العلـ، سيرتل

                                                           

، دار الاتب العلمية، الطدعة األكلى، علؽ عليها محمد دف تاكيت الطاجل، ( رحلة ادف  لدكف: ادف  لدكف1)
 .27ص ، ـ2004 - ػػ  1425، لدااف –ديركت 

ديركت ، دار العلـ للمبلييف، الطدعة ال ال ة،  ة العردية الحدي ة: أايس المقدسل( الةاكف األددية كأعبلمها فل الاه2)
 . 557ص ، ـ1980، لدااف –
 .133ص، : إحساف عداسفف السيرة (3)
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، كال ااقاه، يديهـ فيقكؿ عف اةسل: " ـ ارتحؿ إلى حلب كسمث فل تكجهل إليها دسر يااكسعلى أ
، كصالحيتها، كدماؽ، كاادلس، كال ليؿ، كديت المقدس، كالرملة، كالمجدؿ، كغزة، كاطيا، كدلدس
 .(1)كحمص... كغير ا ايغان ا يران مف اريب ماغة اةس"، كدعلدؾ

الا ير مف الدبلد العردية حتى كصؿ إلى فلسطيف كذلؾ مما تقدـ ارل أف الس اكم اد جاب 
ذم تحملل العلماء يؤاد على تقدير العلماء للعلـ كالمعرفة كتك يح ا رة الجهكد المدذكلة التعب ال

 لاا. تلؾ العلـك الاافعة. مف أجؿ إيصاؿ

  ػػ( الذم776مف الذيف ترجمكا ألاةسهـ فل اتدهـ التاري ية لساف الديف دف ال طيب )ك 
فل  افعلكذار أف د،  صص   ر جزء مف اتادل "اإلحاطة فل أ دار غرااطة" للحديث عف اةسل

كالجمث ديف سيرتل كسيرة مف ترجـ لهـ فل اتاب كاحد. كتحدث ،  ك الرغدة فل ت ليد ذاره، ذلؾ
كما اتدل مف رساغؿ ، كعما صدر لل مف تاريعات ملكاية، كمااي ل، فل سيرتل عف ااأتل

 يت ح .(2)كا تـ اذلؾ دذار ال رض الاعرم، ـ ا تمامان اديران دذار اماذج مف اعرهكا ت، كمؤلةات
سيرتل الذاتية أارب إلى ديكاف الاعر ماها إلى  أف مف ا رة الاماذج الاعرية التل أكرد ا أصدحت

 .رةالسي

تاكعت السير الذاتية حسب م مكاها كاتجا ات أصحادها فهااؾ سير  لقد كفل رأيل
كسير المتصكفة تعال دالتجارب ، لعلماء ا تصت دالحديث عف الحياة العلمية كالةلسةيةالةبلسةة كا

كأ يران السير السياسية ، الركحية داإل افة إلى السير االجتماعية تااكؿ التااغة الحياة االجتماعية
سمة التل تعاى دالساسة كرجاؿ الحرب كالقتاؿ كتجاردهـ السياسية كالحردية. لاااا ابلحظ ط ياف 

إذ ال اجد دياها امكذجان تااكؿ فيل المؤلؼ ، الاقص دصةة عامة فل السير الذاتية العردية القديمة
كتترؾ ، كالعاطةية، كالسياسية، كاالاتصادية، ذاتل دصةتل ذاتان مستقلة لها حياتها ال اصة االجتماعية

كالصراعات فمف ، االتكاالاةع، فتكلد المااعر الم تلةة، األحداث ال ارجية أ ر ا فل أعمااها

                                                           

، ديركت، مااكرات دار ماتدة الحياة، الجزء ال امف، المجلد الرادث، التاسث :الس اكم ال كء البلمث أل ؿ القرف (1)
 .9-8ص، د.ت
،  ػػ1424، ديركت، دار الاتب العلمية، الطدعة األكلى، إلحاطة فل أ دار غرااطة: لساف الديف ادف ال طيب( ا2)

 .438ص 
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، السمات كالمبلمح الكا حة فل التراجـ الذاتية فل التراث العردل ماها يهدؼ إلى الم الية الركحية
، للحث على القدكة كاالحتذاء كماها ما يتجاب ذار األ طاء كالذاكب اما فل تراجـ المتصكفة

اما كاد ، لمتعلقة دالذاتكدع ها يتسـ دالصدؽ كالصراحة كالتجرد فل عرض ا ير مف المكااؼ ا
كالااؼ عف أسماء الا صيات ، الزماف كالمااف معال ا ير مف  ذه التراجـ الذاتية دإ دات عاصر 

كاألمااف كدعض الرساغؿ كالمدكاات مث المحافظة على السرد األددل لجلب المتعة المرجكة مف 
 العمؿ األددل.

ف األدب العردل القديـ أف يقدـ لاا سيرة كفل ال تاـ ال يسعاا إال أف اقكؿ: إااا ال اتكاث م
اؿ عصر أددل مبلمحل لكذلؾ ألف ، ك صاغصها، ذاتية تحمؿ مبلمح السيرة الذاتية الحدي ة

فلذلؾ اعتدر الاتادات الذاتية ، داإل افة إال أف األاااؿ األددية فل تطكر مستمر، كسماتل ال اصة
 ية ال سيران ذاتية.للسيرة الذات ان فل التراث العردل أصكالن أك دذكر 

 :السيرة والتاريخ

أف دراسة األفراد ت تلؼ ا تبلفان اليان عف ؽ ديف التراجـ كالتاري  ال يعال التةري دداية إف  
كت إلى الكات فةل الكااث أف اؿ المؤلةات التل اعتدرت "تاري ان" مف أياـ  يركد، دراسة الجماعات

 كسيران. ان تراجم ااات، الحا ر

كاذلؾ ، كغير ـ مف أصحاب القكة كالعظمة، لتكاري  دالكصؼ الملكؾ كالقادةفتااكلت تلؾ ا
فالسيرة دمعاا ا  ال تماـ أك فل كجهة الاظر العامةلاف ال بلؼ ااف فل درجة ا، ابال طداء كالات  

د  دماتل للجماعة أك أ طاءه فل حقها لدياف أ ميتل الحديث تستهدؼ تصكير الةرد اةرد كتعدّْ 
 .(1)اةرد

فهل تصكير لحياة ا صية مف الا صيات التاري ية ، تاري يرة لها ارتداط ك يؽ داللسا"
كدذلؾ يسلط األ كاء على ما مر دل ، المعركفة تصكيران يتدث التطكر الزمال لصاحب الا صية

                                                           

، الطدعة األكلى، لكاجماف –الاراة المصرية العالمية للاار ، ( ااظر: أدب السيرة الذاتية: عدد العزيز ارؼ1)
 .114 -113ص ، ـ1992
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كاحل أك دااحية  اصة مف ا، مف أحداث لها ارتداطات كعبلاات معياة تتعلؽ دصاحب السيرة ااؿ
 .(1)"كفل ال الب الهدؼ مف ذلؾ العمؿ تعليمل، ال قافية أك المذ دية السياسية أكحياتل الم تلةة 

فعلى الرغـ مف ا رة ال بلفات كالازاعات ديف العلماء فل تم ؿ اإلحساس دالتاري  عاد أمة 
ك ل أف ذلؾ الحس التاري ل  ك األب الماجب للسير يكـ ااات ، ، لف يطمس حقيقة  امة، كأ رل

 .(2)كحياة الةرد تم ؿ جاادان  امان مف تصكر الااس للتاري ، ف التاري السير جزءان م

كتأ رت ، كدذلؾ ات ذت سمتان كا حان ، السيرة ااأت كترعرعت فل أح اف التاري  إف  
فالسيرة مف ااحية علمية تاري ية فل ااأتها كغايتها ذلؾ أف ، دمةهكمات الااس على مر العصكر
كتعرض أعمالل متصلة مرتدطة داألحداث ، فل اطاؽ المجتمثالسيرة الما ااات تعرض للةرد 

كيؤاد ذلؾ  (3)تحقؽ غاية تاري ية –فل  ذا الك ث  –العامة أك ماعاسة ماها أك متأ رة فإف السيرة 
، كجبلء للهـ، العقكد: "إف التكاري  كذار السير راحة للقلب ما االل ادف الجكزم فل مقدمة اذكر

ف اصت اصة مةرط  كفت مف ، ارحت سيرة حاـز علمت حسف التدديرإف كتاديل للعقؿ فإال...  كا 
"  أف فل اكلل داللة كا حة دايقة فل اعتقاده أف التاري  ليس إال لاف ترل الداح ة  (4)إ ماؿ الحـز

، إحساسان تاري يان ، مجتمعيان ، تكفر الكظيةة التاري ية فل السيرة مجمكعة م تلةة متاكعة مف السير
فل  فهااؾ، (5)الح ارة العردية كتيار الكعل كالةار العردل كاذلؾ الاةسية العرديةي  يصؿ أدداا دتار 
 .(6)فل الةهـ الاةسل كاالجتماعل عاد الجاحظ جردة الحية الصاداةللتكا حة  صكرةتاري اا العردل 

                                                           

 .169ـ ص 1997، القا رة، ماتدة األاجلك المصرية، د. ط، مكد ذ ال( تذكؽ األدب طرال ككساغلل: مح1)
 .12 -8ص ، فف السيرة: إحساف عداس ااظر:  (2)
. ااظر: اقد الا ر العردل فل اتادات إحساف عداس: عصاـ 12 -8ص ، فف السيرة: إحساف عداسااظر: ( 3)

 .197ص ، أدك اادم إسماعيؿحسيف 
 .12ص، : إحساف عداس( فف السيرة4)
 . 114ص ، ( ااظر: أدب السيرة الذاتية: عدد العزيز ارؼ5)
 .4ص، ق1424، ديركت، دار الاتب العلمية، الطدعة ال ااية، ( الحيكاف: الجاحظ6)
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لسيرة إف ااف يتجل إلى الما ل فإال ال يت لى عف الحا ر أك اإلحساس التاري ل فل ا
كألف معرفة الما ل إاما تتـ كتةيد ، اظران "لبلرتداط الحياتل دياهما كديف الحا ر، دؿعف المستق

 .(1)"ل إدراؾ الحا ر كاإلعداد للمستقدؿدقدر ما تسهـ ف

طااة الحايف إلى ؿ حساس التاري ل فل السيرة اد يحك  اإلاذلؾ يرل إحساف عداس أف 
كف المستقدؿ فيعدر عف ذلؾ دقكلل: "فتمتد تجعؿ المجتمث كاألفراد ير ، يجاديةالما ل إلى اكة إ

كياطلؽ األفراد ، كتادعث ركح الم امرة كالمجازفة، الرؤية كت كر الرغدة فل استاااؼ المجهكؿ
 .(2)"كالةار كالعمؿ كالاعكب إلى  فاؽ جديدة فل مكاطف الاعكر

 ل أف الكظيةة التاري ية للسيرة الذاتية ال تقتصر على معرفة الما كترل الداح ة 
 ياةعؿ، فاإلاساف دالةعؿ ملتقى الما ل كالمستقدؿ، دؿ إاها ذات تكجل مستقدلل أي ان ، كالحا ر

يسا ـ فل ، ااغف متذار كمتكاث معان ، فهك حي ما كجد ك بلؿ مراحؿ كجكده، دهما كيةعؿ فيهما
 كتطكير الحياة كصاث المستقدؿ. تاكيف الحا ر

 تلؼ إلى حد ادير عف السير التاري ية المعاصرة كفل الحقيقة أف السير التاري ية العردية ت
المعركفة عاد ال ردييف داسـ "دراسة الحياة الا صية" ذلؾ أف السير الذاتية العردية ااات عدارة عف 
مجرد سرد لعدد مف األحداث ماد قة عف كجهة اظر  اصة تحدد ا ميكؿ كاتجا ات سياسية أك 

 لك مف األ داؼ الدعاغية أك السياسية أك االجتماعية أك فل ال الب ت ال ريدةأما السير ، عقاغدية
فيحؿ ماااها  دؼ أددل غايتل تجميؿ السرد التاري ل الذم يصب فيل الااتب األحداث ، العقاغدية

اما أاها ا يران ما تست دـ الحكار اكسيلة ، التاري ية كتحمؿ ادران غير اليؿ مف االاطداعات الذاتية
 تعديرية.

الذاتية التاري ية يتحرل كيتك ى است داـ الحقاغؽ التاري ية دكف فتح المجاؿ فااتب السيرة 
ف ااف دكصةل مؤر ان غير ملـز دتقديـ ، ألم ادر مف ال ياؿ أك األحداث الم ترعة كالملةقة كا 

                                                           

 .115ص، أدب السيرة الذاتية: عدد العزيز ارؼ  (1)
 .123ص، فف السيرة: إحساف عداس ( 2)
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الك اغؽ كاألساايد أك حتى مااااة ا راء المتعار ة أك إ دات المصادر كالمراجث التل اعتمد 
 .(1)عليها

 كاإلمتاع، أف فف السيرة اكع مف األدب يجمث ديف التحرم التاري ل ل الداح ةكتر 
 كرسـ صكرة دايقة لا صيتل.، مف  بلؿ أال دراسة لحياة فرد مف األفراد، القصصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .170 -169ص ، التذكؽ األدب طرال ككساغلل: محمكد ذ ااظر :  ( 1)
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 :المبحث الثاني
 يرةالالالواع السالالالأن

سميف رغيسيف  ما فتقسـ إلى ا، السيرة دك عها االصطبلحل المستقؿ تم ؿ اابلن اظريان  إف  
 السيرة الذاتية كالسيرة ال يرية.

ذلؾ مف أجؿ تهيغة األفؽ الاظرم للكلكج إلى ، كال يكجد امط سيرم يسمى "السيرة" فقط
 .(1) ذيف الااليف مف السيرة

ادؿ الحديث عف السير الذاتية أردت اإلاارة إلى أال ليس فل الااس مف ياره التحدث عف 
اما يعااكف ألمان اديدان لاؼ، ـقكلكف ذلؾ دألساتهحتى أكلغؾ الذيف ي، اةسل ، أاةسهـ عما تاتهيل كا 

لاف إف ااف ، دؿ ا ير ماهـ مف يجعؿ مف ذلؾ كسيلة للتحدث عف ذاتل إذا  ـ استطاعكا اةها.
فمف دعض صكره اسمة ، اساايةمااعان ديف أدااء اإل طريقة اةكية عامة  طأالحديث عف الاةس د

أك ، إذا ااف يترجـ لذاتل، ألف "األاا" حا رة لديل مقاعة أك مااكفة، افت تص داألديب أك الةا
 (2)كال  ل تدكيف للمةا ر كالمآ ر، فليست الترجمة حدي ان ساذجان عف الاةس، يتحدث عف سيرة حياتل

كمكاؼ ، السير الذاتية ااؼ عف الا صية أ ااء عملية الصراع التل تقكـ ديف اعكر الااتب دذاتل
كمدل   كع أحد الطرفيف لآل ر فالصراحة كالك كح كالامكؿ يساعد فل إدراز ، لالمجتمث ما

كدما تاطكم عليل تلؾ ، صةات الااتب مف جكاادها الم تلةة الجسمااية كالمزاجية كالعقلية كال لقية
 كالماسكب المكركث يظهر مما ذلؾ الصةات مف اتجا ات كعكاطؼ كعقاغد كأفاار كميكؿ كغير

 .(3)دكجل عاـ ا صيتل سمات تاكيف فل

أاها ترجمة الااتب عف اةسل تةسير لحياتل داؿ ما ياتاةها مف ظركؼ كمبلدسات : "كايؿ 
تاتهج غالدان األسلكب ، رسـ الحراات الدا لية أا ر مف الحراات ال ارجيةعلى مث الترايز 

                                                           

، الطدعة األكلى، : محمد صادر عديد( السيرة الذاتية الاعرية: اراءة فل التجردة السيرية لاعراء الحدا ة العردية1)
 .109ص ، عماف، إردد، ماتب الحديث للاار كالتكزيث

 .99 -98ص ، ( فف السيرة: إحساف عداس2)
ص ، 1982، السعكدية، جدة، مطدكعات تهامة، د.ط، درااتفل سير ـ الذاتية: علل عدده  ااأدداغ( اعترافات 3)

11- 27. 
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أداة فعالة تزيد  اما كتعرؼ السيرة الذاتية دأاها (1)"كتةتقر إلى الجااب كالعمؽ الاةسل، القصصل
ذاتية  تجردة اكلاف دارط أف اجعؿ ماه، كتعمؿ على صقؿ ا صيتاا، تاا الركحيةامف  صب حي

 .(2)"كتاكف أداة "تردية أ بلاية" لاةكساا، تزيد مف عمؽ حياتاا الداطاية"

يماااا القكؿ إف السيرة تعدير عف أ ـ مظا ر كجكااب الحياة الا صية ، كدااءن على ذلؾ
فاحف ، ك ل سيرة حياة اإلاساف ال ياةصؿ فيها )الدا ؿ( عف التكاصؿ مث )ال ارج( ،لااتدها

سجف األاياء ، السجف ال ارجل فبل دد مف التأمؿ الداطال ليحرراا مف ذلؾ، محدكسكف  ارج ذكاتاا
ت  ث لاركط الةف التل تقت ل اال تيار كالحذؼ كالتدديؿ كالتعديؿ.  رة الذاتية عمؿه أددله فالسي
عبلاة لل داإلحساسات التل تزكداا دها الحياة الذم ت لقل السيرة الذاتية عمؿه أددله ال  حساسفاإل
كتعد ، (3)ذلؾ الاص الذم يةقد أ ره أي ان حياما يتعرض للتل يص دااؿ أك دآ ر، ارج الاص 

س السيرة الذاتية تجردة ذاتية لةرد تراامت حتى ا جت كما لد ت أف االت اكعان مف القلؽ فل اة
  (4)كاهاصاحدها فبل يجد مااصان إال أف يد  

مف  ذه التعاريؼ أف السيرة الذاتية إاما  ل حال يحال مف  بللل الااتب أك كيت ح 
، دصكره الم تلةة كأااالل المتاكعة، الةرد سيرة ما يل متصلة مرتدطة دالحا ر اكامها الا ر الةال

اما ، د مف الما ل إلى الحا رلزمف الممتيؤرخ مف  بللل الااتب لؤلحداث التل مرت دل عدر ا
يقكـ فيها الااتب دركاية ، أف السيرة الذاتية تعتدر الااؿ األ ـ كاأل طر مف االل السيرة كارل احف

ااف ذلؾ فل المجاؿ الةال أـ أسكاء ، كيراز على المجاؿ الذم تتميز فيل ا صيتل، أحداث حياتل
إاما ياكف الهدؼ مف ذلؾ ااتقاء حلقات ، مف المجاالتال قافل كغير ا  ـاالجتماعل أـ السياسل أ

لياتدها دأسلكدية  اصة تماال مف صاث اص سردم متاامؿ ، معياة مرازة مف سيرة  ذه الحياة
 سؾ ياكف ذا م مكف كا ح مقاث م ير.متما

                                                           

 .129ص، مصطةى محمد الةار، ( دراسات أددية اقدية فل الةاكف الا رية: داكد غطااة الاكاداة1)
 .18-17ص، السيرة الذاتية: عدد العزيز ارؼ أدب( 2)
 .20 – 18ص ، السادؽ (3)
دار الاركؽ ، الطدعة األكلى، فاركؽ عمر فكزم –ؿ دا ؼ مث التاري  التعام –( تجردتل فل الاتادة التاري ية 4)

 .9ص، ـ2011، األردف–عماف، للاار كالتكزيث
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ف اؿ ا ليات كالتقااات السردية اإلفادة م ةالذاتي ةالااتب فل  ذا الاكع مف السير  يحاكؿ
اريطة أف ال ي ؿ دالطادث السير الذاتل العاـ حتى ، كدعمل دأف ؿ الاركط الةاية، ير اصللتطك 

لاف ليس مف ال ركرم االعتماد على ال مير األكؿ "المتالـ" ، ال ي رج الاص إلى فف سردم   ر
اريطة أف يعرؼ المتلقل ، دؿ اد يقتاث د ماغر أ رل ت ةؼ مف حدة ال مير المتالـ كااحيازه

كيظؿ المي اؽ السير الذاتل ديف الااتب كالمتلقل ااغمان ، تى ال تتحكؿ إلى سيرة غيريةدذلؾ ح
 .(1)ككا حان 

، (2)ةجاعل الذم  ك اكاـ السيرة الذاتي ذا الاكع مف السيرة يرتاز على  لية السرد االستر 
ح للعمؿ كاحاها دطااة استاهاض حرة سا اة لم زكاها الذاارتل المرا، يقـك دتةعيؿ عمؿ الذاارة
 .(3)فل الحقؿ السير الذاتل

  :السير الغيرية

 .(4)كيطلؽ عليها السير المك كعية

إف أكؿ ما ي ير كيجذب االاتداه است داـ إحساف عداس مصطلح "السيرة" لئلاارة إلى السيرة 
كالسيرة ، أؤمف دأف الحديث فل السيرة، كما أزاؿ، ال يرية فيقكؿ فل مقدمة اتادل فف السيرة: "اات

المقادؿ اإلاجليزم للسيرة ال يرية  ك  (5)يتااكؿ جاادان مف األدب عامران دالحياة..."، الذاتية
Biography ،مف المتيف يكااايتيف تعاياف: كصؼ حياة ك ك ماتؽ ،bios  تعال: حياة

فل اكلل: "إف السيرة الذاتية  لقد ك ث "ااراليؿ" أكجز تعريؼ للسيرة  –تعال: يصؼ  grapheinك
كاد صيغ على ااؿ اماذج ، إاساف" فهل غرض أددل عريؽ فل ح ارتاا العردية اإلسبلميةحياة 

                                                           

 .145ص، : عماد سليـ ال طيب( ااظر: فل األدب الحديث كاقده1)
اااالتل  –( السيرة الذاتية فل األدب العردل الحديث 2)  –مجلة فصكؿ ، :محمد الداردم -حدكد الجاس كا 

 .76ص، الهيغة المصرية العامة للاتاب، الجزء األكؿ، -صية الركاية العردية  صك 
 . 110 – 109ص ، ( السيرة الذاتية الاعرية: محمد صادر عديد3)
، غساف إسماعيؿ عدد ال الؽ، كاراءات اقدية فل السرد العردل الحديث فل األردف ال اية كاألسلكب: دراسات (4)

 .26ص، ـ2002، د. ط
 .3ص، لسيرة : إحساف عداسفف ا (5)
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ك ل أف يترجـ الااتب ، (1)تااد تصؿ دل إلى مازلة االاتماؿ فل الم مكف كال رض كاألسلكب
، كيعرؼ أ ر الديغة فيمف يترجـ لل، مف يترجـ لل مف اؿ جكاادها ديغةدأف ياكف ملمان فا مان ، ل يره
تعرؼ ، (2)يمةلمي اغيؿ اع، كجدراف  ليؿ جدراف، ذلؾ اتب العدقريات لعداس محمكد العقادكمف 

كالااؼ عف مكا دل كأسرار عدقريتل مف ظركؼ ، دحث عف الحقيقة فل حياة إاساف فذ   "على أاها
تعرض سيرة الةرد مف جكااب حياتل الم تلةة لتتجلى ، كاألحداث التل كاجهها، حياتل التل عااها

 .(3)"ـ حياتل لتصةح عف سر ادكغل كتةردهكتدرز معال، ات ا صيتلمقكم

، ترجمة حياة ا  ريف أم أاها اقؿ عف طريؽ الاكا د كالاهادات كالك اغؽفالسيرة ال يرية "
يجمث الحقاغؽ كيحاـ عليها كيرتب ، كياكف مك كعيان ، يقؼ ااتب السيرة ال يرية مكاؼ الاا د

اجاح مف ياتب سيرة غيره يقاس ف، اؿ ذلؾ دأسلكدل كيصكغ، اـمتك يان التعادؿ كاالاسجكيمزج 
للااتب الحرية فل التبلعب داألزماة كاألمااة كاست مار تقااات االسترجاع  (4)"تليدمقدار تجرده كغير 
، يااسب الا صية كالحقؿ اإلاساال كالمعرفل الذم تميزت دل دحسب ما، كاالستداؽ كالعرض

كالمحافظة على ركح التكازف كالةاعلية كالمك كعية ، مستجيدة  فااهاكطديعة األسلكدية السردية ال
اما كيطلؽ على السير ال يرية "السير المك كعية" فل ال الب تجرم مجرل األ دار  (5)للسرد

كالما تمس مف حياتل ال اصة إال ما ، التاري ية فتدسط لاا الحكادث المتعلقة ددطؿ السيرة أك دعصره
، تتميز السيرة الذاتية دأف ااتدها يااؼ عف  دايا ك ةايا اةسلك ، (6) بلؽياهد لل دمااـر األ

، كما حدث فيها مف  درات كتجارب كما كاجهل مف مكااؼ، فيعرض لااأتل كترديتل كأطكار حياتل
تسمان دالك كح مكياكف عر ل ، كالظركؼ االجتماعية كاالاتصادية كالسياسية التل الزمت حياتل

كال ي اى مكاجهة ، كيقؼ دذلؾ مكاةان مك كعيان ، التل تجعلل ي رج عف ذاتل كالصراحة كالاجاعة
فالسير الذاتية تادث مف الدا ؿ متجهة احك ال ارج ، حقاغؽ حياتل مهما ادرت أك ص رت ايمتها

 د بلؼ السير ال يرية.

                                                           

 .3ص، : عدد العزيز ارؼالسيرة الذاتيةأدب   (1)
 . 130-129ص، مصطةى محمد الةار، الا رية :داكد غطااة الاكاداة ( دراسات أددية اقدية فل الةاكف2)
 .5-3ص، ( ااظر: أدب السيرة الذاتية: عدد العزيز ارؼ3)
، الطدعة األكلى، الدار المصرية اللداااية، القا رة ، ريـ العيساكماقد الذات "اراءة السيرة":  –( فدكل طكااف 4)

 .16ص ، ـ1999- ػ1420
 .120ص ، ( ااظر: السيرة الذاتية الاعرية: محمد صادر عديد5)
 .552 -551ص ، ( الةاكف األددية كأعبلمها فل الاه ة العردية الحدي ة: أايس المقدسل6)



19 

 

 :المبحث الثالث
 األشكال الفنية لمسيرة الذاتية

 أ. المذكرات:

 ا تمامان  لؤلحداث كالت يرات حكؿ الااتب ك ارجل أا ر مما تعطلا تمامان  المذارات تكلل
فتعتدر المذارات أحد األاااؿ األددية التل يصعب فصلها ماطقيان عف السيرة  (1)لااتب اةسلل

اذلؾ ، كمبلحظتها عف ارب، كمراادتها، فااتدها يلعب دكران كا حان فل مجرل األحداث، الذاتية
 الداح ة رللاف تك  (2)لااتدها متادعة التأري  كالمك كعات كالق ايا كذلؾ يكفر، معاياتها عف ا ب

غةاؿ أ رل على الاحك ، كأحداث محددة ياةطل الااتب حرية فل سرد مركيات معذلؾ يع أف   كا 
مقاراة دتلؾ الحرية التل يتمتث دها الااتب ، كالااؿ الذم يطادؽ كيااسب سياستها كغايتها المرجكة

اما كأاها تساعداا فل معرفة القدر الا ير عف المجتمث الذم يدكر حكلل ، رم"السيرم "الذاتل كال ي
 مك كع المذارات.

كلاف ذلؾ ال يماث كجكد الا ير مف ، كت  ث المذارات لاركط فاية كمك كعية معياة
فالمذارات اد ، التدا بلت أك االلتحااات أك التقاطعات أك التكافقات ديف السيرة داكعيها كالمذارات

 .(3)فعملية االسترجاع فيها اصيرة د بلؼ السيرة، كف ذاتية أك غيريةتا

ل سردم استرجاعل يقكـ دل الااتب دكصؼ ماا د سدؽ كأف سطر ا فل اؿ إاها حيكا
أميؿ إلى الرأم الذم  ،(5)كعرفها   ركف على أاها اكع مف األدب مستملح كمةيد (4)ظركؼ معياة

 عف كصؼ ظكا ر كأحداث ما ية تتعلؽ دجكااب محددة. المذارات اكع مف الا ر يعدر أف   يقكؿ

 
                                                           

 .44ص ، العزيز ارؼ( ااظر: أدب السيرة الذاتية: عدد 1)
، القا رة، الدار المصرية اللداااية، الطدعة األكلى، ل سير ـ الذاتية: علل عدده درااتأدداءاا ف( اعترافات 2)

 .19ص، 1999-ق1420
 .131، 130ص ، ( السيرة الذاتية الاعرية: محمد صادر عديد3)
 .147ص ، ( فل األدب الحديث كاقده: عماد علل سليـ ال طيب4)
 .561ص ، لةاكف األددية كأعبلمها فل الاه ة العردية الحدي ة: أايس المقدسل( ا5)



10 

 

كمذارات ، أحمد عرادل، كاد عرؼ األدب العردل الحديث مذارات اإلماـ الاي  محمد عدده
، كغير ا الا ير، اذلؾ مذارات عدد اهلل دف الحسيف، كمذارات محمد ارد علل، أحمد اةيؽ دااا

 .(1)ؿ الةكاغد التاري ية كاالجتماعية كالسياسيةفاؿ اتاب ماها حرمّّ دالمطالعة لما فيل مف جزي

فقد صكر ، تل فل اصؼ ارفاكلاف أدرز  ذه المذارات ما اتدل "اةيؽ دااا" دعاكاف مذار 
ـ( كمذارات فل السياسة المصرية "لمحمد 1923-1883اسية فل الةترة ما ديف )فيها الحياة السي

لمذارات تامف أ ميتها فل الترايز على أف ايت ح ك  (2)ـ(1937-1912حسيف  ياؿ" فل الةترة )
اما اد تتطرؽ للحديث عف ، ا ايا المجتمث الم تلةة االجتماعية كالسياسية كالتاري ية كغير ا

  دعض مظا ر الحياة ال قافية.

فل القرف التاسث عار ظهرت فل أكركدا  ا يران ما استعملت المذارات دمعاى السيرة الذاتية
ذلؾ أف الحدكد الةاصلة ديف المذارات كالسير الذاتية تظؿ إلى ا ف ، اتسير ذاتية دعاكاف المذار 

إذ ال ياةل ت صص المذارة فل تدكيف األحداث العامة كااتصار السيرة الذاتية على التأري  ، زغدقية
 .(3)للحياة ال اصة لياكف  ااؾ حدان فاصبلن ديف جاسيف م تلةيف

فل الركاية الحدي ة تتجلى أ ميتها فل إتاحتها مف ألكاف التاايؾ  ان لكا المذارات تعتدر 
للااتب التعدير عف األحاسيس كالعكاطؼ التل تمكر فل اةكس م تلؼ الا صيات دحرية 

، كدالاتاغج ادؿ تااةها، اما أاها تساعد على اإلر اص كالتادؤ دالمصاعب ادؿ كاكعها، كااطبلؽ
تعتدر المذارات اصكصان سردية متقاة  (4)الكلااها تحتاج إلى مك دة اديرة مف الااتب لبلستةادة م

كذات كاث على اارغها الذم يتسلـ مدكاة تحال عدر المذارات )التل  ل األ رل دبل تكاري  أك 
 .(5)يكميات مك قة(

                                                           

 .521ص ، : أايس المقدسالحدي ة( الةاكف األددية كأعبلمها فل الاه ة العردية 1)
 .20ص ، فل سير ـ الذاتية: علل عدده دراات أدداءاا( اعترافات 2)
اااالتل حدكد  –( السيرة الذاتية فل األدب العردل الحديث 3)  .73ص ، :محمد الداردم -الجاس كا 
دار مجدالكم ، الطدعة األكلى، : صدحية عكدة زعرب -جماليات السرد فل ال طاب الركاغل -( غساف ااةاال4)

 .166ص ، ـ2006 - ػػ1426، للاار كالتكزيث
 .222ص ، السيرة الذاتية الاسكية: الدكح كالترميز القهرم: حاتـ الصار (5)
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 :اتاليومي  

، تاتب عادة فل اهاية اؿ يكـ (1)اجد فيها ك ـ التكجل إلى اارئ غاغب  ك الذات الااتدة
كف أف يتيح لها اصر اليكـ كال سرعة التدكيف المسافة الاافية لتأمؿ ما تـ د، تاكف ساردة لؤلحداث

حيف ت تار اللقطات التل تامؿ دع ها كتي ال ، فهك أف اقكـ دعمؿ المكاتاج كاإل راج، تسجيلل
فالحياة أعقد دا ير مف أف تاكف سلسلة ، المعاال كتحيؿ العالـ فل الاهاية إلى سلسلة مف العبلاات

الحةاظ على عملية حياة المرء ، فهل دم ادة سجؿ للتجردة اليكمية (2)صة متااداةأحداث مترا
كالحراة ، صصلقأك التكاصؿ ال، ل امكذجان معياان دكف الاظر إلى التطكر الذم يحاا، دالذات
ألاها ، فاليكميات ذات صلة أك ؽ دالسيرة (3)فا يران ما تحقؽ التكاصؿ كلاف دصكرة متقطعة، الدرامية
، أا ر داةادتها تا ؿ دتةاصيؿ كلااها اريدة إلى زمف ات، تدكيف أحداث كتجارب ماق يةت تص د

ف بلن عف تاسيؽ ، فهذا الدعد الزمال الةاصؿ ديف الحدث كتدكيال، كردما أاؿ أ مية مف اتادة السيرة
مة أال تامف اي ترل الداح ةك ، (4)اما  ك الاأف فل اليكميات، مةردات السيرة الذاتية دااؿ الل

كتصكير اطاعات م تلةة ، مليغة دالتةاصيؿ، كأ مية اليكميات فل الااؼ عف ا صية صاحدها
، تتقيد دالظركؼ الزمااية كالماااية كالاةسية كاالجتماعية كالسياسية، مف المجتمث أك حقدة مف الزمف

، كالصراحةا الصدؽ لياسده، داغمة الت ييرغدة اإلاساف فل تسجيؿ اتجا اتل الدافث كالهدؼ ماها ر 
كمف أاهر اليكميات فل تاري  السيرة الذاتية ، كعبلاتها دالةف الركاغل يكميات ااغب فل األرياؼ 

 .لتكفيؽ الحايـ

 

 
                                                           

العدد ، مجلة فصكؿ، الرسالة إلى الركاية.  ليات القراءة فل الدكسطجل القصة كالةيلـ: سلمى مدارؾ ( ااظر: مف1)
 .287ص ، ـ2005، الهيغة المصرية العامة للاتاب، 66
المملاة ، تصدر عف كزارة ال قافة ،152العدد، مجلة أفاار، إدرا يـ اصراهلل ( غردة الراعل أك السيرة الم ادة:2)

 .28ص، ـ2001، هااميةاألرداية ال
 .44ص، ( ااظر: أدب السيرة الذاتية: عدد العزيز ارؼ3)
( الذات الممحكة دالاتادة حكؿ الصراع السيزيةل فل سيرة فدكل طكااف الذاتية: رحلة جدلية رحلة صعدة: حاتـ 4)

 .160ص ، راية مؤتة، الصار
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 الرسائل:

ف ظؿ ، لاال تطكر فل الم مكف كاألسلكب، عرؼ األدب العردل اديمان فف الرساغؿ كا 
، أك ا ية سياسية، ع فارمااإل كاايات أك الدحث فل مك ك ، يحمؿ سماتل ك صاغصل األصلية

 .(1)أك فل الحب كالكجداف

كماكاات الاص ، ليلإ: المرسؿ كالمرسؿ ليد الكااث يرتدط ارتداطان ع كيان لرساغؿ اص ك فا
تحتاج إلى مك دة اديرة ، مف ألكاف التاايؾ فل الركاية الحدي ة ان لكاتعتدر ك  (2)كا صياتل الرغيسية

ذا ما كاعت ديف يدم ااتب محدكد المك دةحتى ال تقث فل رتادة السرد التاري ل ااقلدت إلى ، . كا 
كلاف إذا د لت الرساغؿ اصة تعتمد على السرد ، صكرة م طردة... تا ح دالتالؼ كاالفتعاؿ

تعتدر الرساغؿ اصان مف اصكص السيرة الذاتية  (3)المداار أك الترجمة الذاتية فإاها تاسدها اكة كألةة
ك ل مف أا ر األاااؿ الاتادية الحااغية اردان  (4)حياة ذات أ رل لاتادة حياة الذات عدر رؤية

تاقطث الرساغؿ ، ان دع ديف طرفيف دعيديف عف دع هما غايتها  لؽ اتصاؿ كتكاصؿ اتادل ، للكااث
أم أف االتصاؿ الاتادل الذم تقكـ دل الرساغؿ ، دياهما عادما يلتقياف أك يجتمعاف فل مااف كاحد

فالاتادة الحااغية تااد ، اى الحرفل عف االتصاؿ الكااعل دالاسدة لمرسلها كمتلقيهايجعلها دديبلن دالمع
فل حيف الرساغؿ تم ؿ الااؿ الاتادل الحااغل الكحيد المتاح كالمتكفر ، تاكف اصران على الركاغييف

تتـ اراءتها مف ادؿ المرسؿ إليل فل الكات ، للجميث. ااتب الرسالة ياتب لا ص مكجكد يعرفل
كالمرتدط دالتاري  المدكف على تلؾ الكراة المطكية. لاف إذا تأ رت الرسالة عف ، حدد لذلؾالم

فا ير مف ، تصدح اراءتها م ؿ مطالعة جريدة اديمة، غالدان ما تةقد ايمتها، الكصكؿ فل مكعد ا
 ـ  كمف، ألف كظيةتها فل  لؽ اتصاؿ اد تحققت دقراءتها، الرساغؿ دعد اراءتها ارميها أك امزاها

 .(5)تصدح عديمة الةاغدة

                                                           

 .23 -22ص ، فل سير ـ الذاتية: علل عدده دراات ااأدداغ( اعترافات 1)
 .267ص ، ( مف الرسالة إلى الركاية  ليات القراءة فل الدكسطجل القصة كالةيلـ: سلمى مدارؾ2)
 .163ص ، ( غساف ااةاال جماليات السرد فل ال طاب الركاغل: صديحة عكدة زعرب3)
 .223ص ، : حاتـ الصار -الدكح كالترميز القهرم  –السيرة الذاتية الاسكية  (4)
 .296ص ، إلى الركاية  ليات القراءة فل الدكسطجل القصة كالةيلـ: سلمى مدارؾ( مف الرسالة 5)
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 الفصل الثاني:
 مىل الداليل للسرية الذاتية احمل

 

 

 

 السيرة عند إحسان عباس. 

 السيرة عند نبرا إبراهيم نبرا. 

 السيرة عند فدوى طوقان. 
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 المبحث األول: 
 السيرة الذاتية عند إحسان عباس مضمون

  غربة الراعي:

ال ألف ماهجل فيها التزاـ الصدؽ ،ال إحساف عداس ،سيرة ذاتية لؤلديب الةلسطي -تمهيد:
، دؿ ألال يم ؿ تجردة إاساف حاكؿ فل اؿ  طكاتل أف ي لص للعلـ دصدؽ تاري  مهـ  ما اتدل فيها

ما ألةل مف أسلكب ااغـ على اإليجاز كاإليماء كالعدارة الماتازة ،  -ألكؿ مرة–كمحدة ، تجاب فيها 
المستكل الاعرم  ذم الجزالة المتعمدة ، رغدة فل أف تصؿ تلؾ السيرة ك  ر أسلكدان سرديان دعيدان عف 

 إلى جمهكر ادير متاكع .

ال ت الطها أية اازياحات دايكية أك تطلعات ، تم ؿ غردة الراعل سيرة أااديمية اقية صافية
 (1)الماقطث للتدريس كالدحث كالاااط الةارم الدؤكب كظيةية فإحساف عداس أامكذج لؤلااديمل 

لذا فإف التحكالت ، فهل تددأ مف الطةكلة كتاتهل دالاي ك ة، تتدرج غردة الراعل تدرجان زمايان ماطقيان 
فإذا ، فيها تاد ؽ مف حراة الزمف المكزع ديف لحظتل عجز ااسيتيف فل الطةكلة كفل الاي ك ة

تتحكؿ ، اماء ل جماع لرمكز ال صب كال، (3)فإف الاجرة، (2)ااات ادما الطةؿ تقكداال إلى مزدلة
 فل الاي ك ة لتصدح تجسيدان للقسكة كالجذب كالقحط كال يااة.

فل السيرة مست دمان  مير ال اغب حيث يتدا ؿ صكت  الطةؿ مبلمح عداس يرسـ إحساف
السارد مث صكت الا صية. كيت ح ذلؾ مف  بلؿ عاكاايف متعااديف  ما: "رمكز ال كؼ" 

ترسـ المعالـ المتدقية فل ذاارة ، ى ا ال عار ماهدان يحتكم الةصبلف عل (4)ك"رمكز الطمأاياة"
الطةؿ. ك ل ماا د تتكزع ديف  كؼ الطةؿ مف المكت كديف األرؽ الذم تسددل داات ساعة 

                                                           

المؤسسة العردية للدراسات ، الطدعة األكلى، الاقد األددل فل الكطف الةلسطيال كالاتات: حساـ ال طيب (1)
 .259ص، 1996، عماف، األردف، كالاار

، األردف –عماف ، دار الاركؽ للاار كالتكزيث، األكلى الطدعة، ااظر: غردة الراعل سيرة ذاتية: إحساف عداس (2)
 .9، ص2006

 –الحياة - عداس سيرتل دقصيدة  ل: ماطؽ الاجرات ال بلث: الاجرة إحساف. ي تـ 271 -268ص، ( السادؽ3)
 المحدكدة ك ل اصيدة ت لء أدعاد السيرة كتك ح العديد مف رمكز ا.

 .13-9السادؽ، ص  (4)
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م لما تتكؽ إلى ، مايران دذلؾ إلى االاةتاح على اللحظة الزماية دكف القدرة على التحاـ دها، مجهكلة
أـ فل ااكة التلقل الجمالل لت ريدة دال ، القر اية الساحرة سكاء تم لت فل إيقاع الا مة، الحياة
 .(1)كما يحملل مف الدارل دةصكؿ جميلة، أـ فل استقداؿ ال صب كالمطر،  بلؿ

تجد ، المدرسة إلى دالذ اب مف لحظة الحدي ة العردية السيرة اأف اأاها الراعل غردة تدقى
 على للمدرسة اليكمل اال تبلؼ فياطكم، الحياة ثم العبلاة فل الجذرم التحكؿ ألكاف مف لكاان  فيها

 مف للكااث اراءة ددداية أدعاد مف الا ير يةيد فل الذم كذلؾ االاتراب، الاتاب عالـ مف ح يث ااتراب
دااتقاؿ السيرة إلى ، يرتدط ذلؾ الذ اب فل "غردة الراعل" على مستكل السرد، (2)جديد ماظكر

، كدتبلال تلؾ الرمكز تددأ الا صية، مكز ال كؼ كالطمأاياةتتبلاى فيل ر ، مستكل أسلكدل مداار
تاطؽ دصكتها كتتحدث مداارة. كتعدر عف سعادتها ااغلة: "أد لت المدرسة إلى اةسل ادتهاجان لـ 

، كازدياد ماسكب ال قافة، فإلى جااب حؿ أل از الدركس، دما كفرتل مف تاكع، ياف لها دل عهد
ذا ااف الذ اب إلى مدرسة القرية ، (3)ااة ألعادان لـ أاف أعرفها"عك تال عف األلعاب الريةية ال  كا 

لتااؿ مد بلن لتحكالت أا ر عمقان فل مدارس ، يااؿ لحظة الدداية التل تحدد السيرة مبلمحها
 األمر أما، سيظبلف ياابلف معالـ دارزة فل مسارات السيرة فل اهايتها، فتلؾ المرحلة أمريف، أ رل
، اسمل إلى ت اؼ اجرة درعاية طالب اؿ يتعهد أف المدرسة معلمل أحد ااتراح فل فيتم ؿ األكؿ
 :دقكلل األمر  ذا حسافإ يصؼ حيث، ليلإ حاجتها عاد دالماء يركيها

 إلى أعكد اات كعادما، المدرسة إلياا حددت التل العكامؿ أاكل مف العبلاة  ذه ااات كاد"
 التل الاجرة على لبلطمغااف المدرسة إلى لذ ابا  ك دل أاكـ الء أكؿ ااف -دعد  مف - القرية

 الديت إلىحايال  عف يقؿ ياف لـ إليها حايال كلاف،   ر لا ص أصدحت أاها صحيح. غرستها
 اإلغةاؿ يظهر أف ذلؾ، الاجرة اكعية ال تتكاؼ غردة الراعل عاد، (4)القرية" كأصدااء كاألسرة
 عداس حسافإ أاكاؽ عف يعدر رمزان  الاجرة كست دك، الطةكلة مرحلة فل، سيسا ـ دترميز ا، المتعمد

                                                           

 صية فل غردة الراعل اراءة فل سيرة إحساف عداس الذاتية:  ليؿ الاي ، مجلة الدصاغر، ااظر: تحكالت الا (1)
 .10ـ، 1996، القدس كحيةا، 6العدد 

 .10تحكالت الا صية فل غردة الراعل:  ليؿ الاي ، ص   (2)
 .33غردة الراعل: إحساف عداس، ص  (3)
 .34السادؽ، ص (4)
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، السيرة  اتمة فل كتعقيدان  عمقان  أا ر مستكل على أك، المرأة إلى العميؽ كتطلعل، لقريتل كحدل الةتى
 القاسية الاجرة تصدح حيث"  ال بلث الاجرات ماطؽ -  تامية حامة" اصيدتل فل يت ح اما
 فل سعيدان  ااف فذلؾ الااعر الذم، كالاةسية الكجكدية اعرالا ألزمة مجسدة كالحديدة الحياة اسكة

 مف سيعاال، القرية إلى يعكد عادما كيتةقد ا، ليهاإ كيحف  ، كيسقيها اجرتل يرعى ك ك، طةكلتل
 الاجرة فترميز، دالةاؿ الجسدية أدعاد ا على للقدض محاكالتل اؿ ستدكء، (1)عال الاجرة ااةصاؿ
 اجرة" أك" ال لد اجرة" إلى، الديال التراث فل يستاد، دالحياة أك لمرأةدا االتصاؿ عف تعديران  لتاكف
 المادث إطار  مف تتحرؾ ال، الاجرة لتلؾ الرمزية األدعاد تجسد  ل، القصيدة كلاف"  المعرفة
 على ادرتها عطؿ الذم األمر كااسية يادسة غدت اةسها الاجرة ألف، ماها االاتراب دعدـ اإللهل
 :الحديب مث للتكاصؿ ااماة طااة مف تحملل ما ماها كسلب، كالحب كاإلاجاب ال لؽ

 تموت أنمها من التي إن

 تصو حت فيها الغصون اليانعة

 شنرة أو يابسة إنسانة

 حب ها عروق في العطاء نف  

 كانها قد نسيت كل الميالي الرائعة

 واحتقرت قمبك حين لم تعد في قمبها

 حب   عهد خانت، خانتك

 (2)يموت ليس أنه ننتظ حين مخطئاً  كنت

فهل ، األسطكرية الطقكس ل ة مف اريدة تجعلها كل تها القصيدة إااا ارل مما تقدـ أف داية
 ذلؾ استعادة، أ رل جهة مف تستهدؼ ك ل، الاجرة مكت على كاأللـ دالدااء تمتلئ جهة مف

 داسدية مؤماة تظؿ الحالتيف فل كلااها، كالحيكية دالا ارة تتةجر الاجرة ااات حيف الذ دل الزمف

                                                           

 .11يؿ الاي ، ص( تحكالت الا صية فل غردة الراعل،  ل1)
 .271( غردة الراعل: إحساف عداس، ص 2)
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 كااطةاء، ال صكدة دمكت، الحب   كليمكت، عر ية مسألة، ال لكد مسألة لت دك، كاألاياء القيـ
 فهك األكلى المدرسية سايل فل ياتاةل الةتى ددأ الذم ال اال األمر أما. كالحياة للحب   الاهكة
 ليلإ ترمز لما الاقيض الكجل المرحلة تلؾ فل يااؿ االاتااؼ  ذا أف اؾ كال "."مريـ إااالية
اداؿ حب مف الاداب حياة عليل تاطكم ما على المرحلة تلؾ فل تؤار الاجرة ااات فإذا. الاجرة  كا 
 القرية حياة صد ت مأساتها ألف الحب كديف الةتى ديف يحكؿ "مريـ" حجادان  االت فقد، الحياة على

 .(1)"هاعا الت ا ل أك طمسها أك دمحك ا ادؿ ال حمراء أك سكداء د طكط"

 ا صيتها تحكالت كستظؿ، عداس إحساف كجداف فل "مريـ" فاعلة ا صية ستظؿ  اا مف
 فل الجذرية التحكالت دداية يحمؿ حيةا إلى الذ اب ااف فإذا، ا صيتل دتحكالت الصلة ك يقة

 مف ي رجل طكيؿ تطكاؼ فل الدداية اقطة سيااؿ الذ اب  ذا ألف اظران ، السيرة صاحب ا صية
 (2)"سريان   دفان " يحمؿ ك ك حيةا لىإ يذ ب ااف الةتى عداس إحساف فإف،   ر عالـ إلى ؼالري عالـ
 مف األسرة ليريح، ماها كالت لص، "مريـ" عف الدحث فل يتم ؿ كذلؾ الهدؼ، ألحد دل يدح لـ

ف، دعد فترة معياة، ستتبلاى مريـ لاف كاالااسار. دالحزف كاألسى اعكر ا  احك على ذلؾ ااف كا 
 ا صيتها كلاف، حيةا فل الحياة مث المجادهة كالمكاجهة   ـ فل الةتى ذاارة مف، مؤات

 ا تيار  يط أف   إلى ياير، (3)عادر احك على يقاؿ السمها سماعل عاد كجداال فل ستستيقظ
ف، القيكد مف للا ير الراعل غردة فل ي  ث غكايتها كراء كالجرم الم امرة  أعماؽ فل يدكر ظؿ كا 

 .ال ارجل العالـ فل يتجلى مام أا ر الا صية

مف  بلؿ اراءتاا ل ردة الراعل ابلحظ أف مف أا ر التحكالت كالت يرات أ مية فل ا صية 
ياابلف مث دع هما ، ك ك طالب فل مدياة حيةا تتم ؿ فل دعديف مهميف –الةتى  –إحساف عداس 

ة فل تلؾ المدياة طديعة إحساف عداس ذلؾ الةتى الما كؿ عف ااتااؼ اكاحل الحياة الم تلة
دة اءات كمجاالت التعليـ. فالدعد األكؿ يتم ؿ فل الحياة القركية الدسيطة الدداغية فل ديت الاي  

                                                           

 .40ص ،  غردة الراعل: إحساف عداس ( 1)
. حيث يقكؿ : "أريد أف أاتاؼ أيف تساف "مريـ" لعلل أسهؿ الطريؽ إلى 43ص، ( غردة الراعل: إحساف عداس2)

 كأريح األسرة مف عااغها.  ذا " دؼ سرم" لـ أدح دل ألحد.، الت لص مف عار ا
فاـ أا ى فل  ذه ، أسير كراء أ كاء م للة -دهذا الاعكر –حيث يقكؿ: كاات أدرؾ أال  .76ص ، ( السادؽ3)

 المدياة الاديرة تسمى "مريـ". 
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كمساعدتل لل فل اتادة الحجب كالتعاكيذ. ككصؼ إحساف عداس تلؾ التجردة الم يرة ، أحمد السعدم
 ـ  طر لل أف ، ركؼ مقطعةدقكلل: " ادرت على أداء ما االل الاي  داتادة الصكر القصيرة دح

كاستكلى علل   ذا الاعكر دقكة فجعلت ، الحجاب اد يلقى فل مااف غير اظيؼ أك غير طا ر
دكف ، أاتب فل الحجاب حركؼ أدجدية اإلاجليزية أك أاتب لدعض األغاال الريةية دحركؼ مقطعة

 .(1)أف أ در الاي  دالت ير الذم حدث"

كعملية ، الاكع مف الاتادة ي  ث لطقكسية محددةاستاتج مف اكؿ إحساف عداس أف ذلؾ 
كداألا ر تعرية ، إجراء التعديبلت كالت يرات على تلؾ التعاكيذ كالحجب فيل اكع مف الحرص المقدس

 كتجريد ا مف القداسة المزيةة.، كت ليص تلؾ العملية درمتها

، ا إحساف عداس علملأما الدعد ال اال فيرتدط داليااديث كالمصادر ال قافية التل استقى ماه
كأسهمت فل تاايؿ كعيل كا  راجل مف عالمل ال يؽ المحصكر فل اكال طةبلن اركيان إلى االاةتاح 

 .(2)كاالتصاؿ دالحراات ال قافية الم تلةة، كاالحتااؾ دالعالـ ال ارجل

 سيرة عباس.. األحداث والزمن:

تد حقكلها داتجاه ساحؿ كتم، فل ارية عيف غزاؿ التل تقث على امتداد سةح جدؿ الارمؿ
كلد إحساف رايد عدد القادر عداس فل ال اال مف اااكف األكؿ )ديسمدر( عاـ ، الدحر المتكسط

فل تلؾ الديغة الريةية مف فلسطيف عاش إحساف م لما ااف يعيش معظـ أ ؿ القرل  ،(3)ـ1920
الدتداغية فل القرية غير أف  حسف طالعل جعلل يلتحؽ دالمدرسة ا، حياة أارب إلى الز د كالاةاؼ

كلتةكال كحب كالديل للعلـ جعؿ كالده يصري على أف يامؿ ، حيف د ؿ فل الساة السادسة مف عمره
كااف الدد فل تلؾ الةترة مف حياتل ال  ة أف يعاال اسكة الحياة كصعكدة ، تعليمل فل مدرسة حيةا

ل الدهجة كالسعادة كالر ا الاةسل لاف جكاغز الدفاتر المتعاادة أد لت على اةس، العيش ك الـ ال ردة
، فل مازؿ الاي  أحمد السعدم فل كادم الصليب فيقيـ إحساف عداس مؤاتان ، عف الحياة فل القرية

                                                           

 .70ص، غردة الراعل: إحساف عداس ( ااظر:1)
 .14ص، تحكالت الا صية فل غردة الراعل اراءة فل سيرة إحساف عداس الذاتية:  ليؿ الاي  (2)
، فصكؿ، عز الديف مااصرة، ااظر: ددليكجرافيا إحساف عداس: دااكراما، 12ص، ردة الراعل: إحساف عداسغ (3)

 .414ص، ـ2004، 65العدد 
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حيث يلتحؽ إحساف فل الصؼ ال الث فل المدرسة اإلسبلمية التادعة للجمعية ال قافية اإلسبلمية 
حيث تعطؼ ، أدك اماؿ""إحساف مث أسرة كيقيـ  ،(1)اامؿ القصاب""التل أااأ ا الاي  الماا ؿ 

فااات تعاملل معاملة حساة ، اةيقة""اماؿ كحسف" كاداتها "أـ اماؿ" اما تعطؼ على كلديها "عليل 
حتى تتحسف صحتل كيزداد ، فقد ااات تاجعل على تااكؿ اراب زيت السمؾ، دحاك األـ كرعايتها

 .(2)كزال اليبل

 ؾ األسرة الح رية الرااية فيظهر ذلؾ فل اكلل:على ذلؾ الل ااف ياعر د ردة تجاه تل
أغطل جبلفتل دقارة رايقة مف الحياء  جلةان  ألال اات فبلحان ، "كلـ تستطث ا اسة اةيقة أف تتقدلال

لـ أاف أحسف الاظاـ دداة فأ ث اؿ الء فل ماااة ال اص دل كلـ تاف لهجتل ، كمف الهدكء
 ادر فل الساة ال ااية ديت تلؾ األسرة حيث ال كؼ كي (3)الريةية  ةيةة على مسامث المدياييف"

أـ أحمد" ك ل المرأة " ـ ياتقؿ إلى ديت ، أـ محمكد""كالقلؽ ليساف فل ديت امرأة صديؽ كالده ك ل 
فقد رحلت كأ ذت اؿ ما ، ال تتجاكز الاهر كلاال عاش عاد ا أيامان ، التل سيتزكج كالده مف اداتها

فيقكؿ:"  امرت اةسل فارة  (4)دال يؽ كاإلحداط كيةار دالعكدة مما جعلل ياعر، فل الديت معها
تلدست دل كال أدرم ايؼ تسللت إلى رأسل الص ير فل تلؾ السف : ال أستطيث أف أرجث إلى القرية 

فأاا إذا عدت لـ يجرؤ أم ، كأعدؿ عف طلب العلـ. ردما اات أكؿ طالب فل اريتل يهاجر للتعلـ
(5)ي كض  ذه التجردة"مف اريتل أف  طالب   ر دعدم

كعلى ، ااأ إحساف عداس على ألةة الاعر، 
، اماه استقداؿ صاحدل للحياة فل الريؼ ددساطتل كطديعتل، إحساس مر ؼ مجدكؿ فل طديعتل

                                                           

 .10ص، 2002، 164العدد ، مجلة أفاار، إحساف عداس.. أ كاء على حياتل ك قافتل: إدرا يـ السعافيف (1)
، 6العدد ، ماارؼ، حاكره: غساف إسماعيؿ عدد ال الؽسدث ساكات فل حيةا إحساف عداس يتذار..:  ااظر:(2)

 .88ص، ـ1996
 .45ص، غردة الراعل: إحساف عداس (3)
 . 10ص، إحساف عداس: أ كاء على حياتل ك قافتل: إدرا يـ السعافيف (4)
 .55ص، غردة الراعل: إحساف عداس (5)
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ارية اظـ اصيدة يحرض فيها أ ؿ ، ـ 1930ماذ عاـ  (1)فاتجل إلى اظـ الاعر فل مطلث ادادل
 لعها: التل مط (2)غزاؿ لي كركا على اإلاجليز

 أال يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين غالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزال هبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا

  
 بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاكبركم ألصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغركم معينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

   
كلـ يماعل إعجاب زمبلغل دما ياتب مف أف ياظر إلى ما ياتدل دحس اقدم صاـر يت ح 

ف ااف زمبلغل فل ، ذلؾ فل اكلل: "كاظمت دعد ا اصاغد ا يرة كلاال لـ أ دت ماها أية اصيدة كا 
كلهذا حذفت اؿ ما اظمت ديف ، ا اصاغد ال تستحؽ أف تدقىكاات أعتقد أاه، المدرسة يت اطةكاها

 .(3)"ـ كااف حسل الاقدم صارمان  1941-1930ساتل 

 كا حان  فترؾ أ ران ، كيظهر أف إحساف عداس اد أفاد مف صلتل ب"أحمد سبلمة" أحد أارداغل
ارأ ا فااف يردد على مسامعل ما يقرأه مف اعر كمف طراغؼ ، فل حياتل كفل تكجيهل احك األدب

كاد أتاح لل كجكده فل حيةا أف يتعرؼ إلى ، فل الدعاكاة أك فل اتاب الاااكؿ أك فل المستطرؼ
، حيث تعرؼ على الاتب المستعلمة التل ااات، عيف غزاؿ""اتب لـ يتح لل التعرؼ إليها فل 

فة فيعدر عف ذلؾ دقكلل: "ك ااؾ أرل الاتب المستعملة مصةك ، تداع إلى جكار جامث االستقبلؿك 
دلى: ااتريت اس ة ، دكف أف أاترم ماها ايغان ، فأتكاؼ ألارأ عااكياها، للديث دمحاذاة جدار المقدرة

دكف أف ، مطدكعة فل ديركت مف ديكاف ذم الرمة غير ماركحة أك مااكلة كجعلت أتراـ دقراءتها
 ير ا، صعب، ل كصؼ الصحراءفاعر ذم الرمة كد اصة ف، أفهـ ا يران مف ألةاظها كمعاايها

كادرت أف ياكف ، كلهذا اات أردد غزلياتل فل مل ك رااء حتى حةظت معظـ الديكاف، ال ريب
كمما ارأه  (4)اعر ذم الرمة مف أجمؿ الاعر العردل مث  عؼ اطبلعل على ساغر الاعر العردل"

فظهر ، فل المدرسة )رسالة ال ةراف( ألدل العبلء المعرم التل كجد ا مليغة داطحات ال ياؿ
فلادة إعجادل دل اظـ مقطكعة فل مدحل كال ااء عليل. لقد ااف ، دل دأدل العبلء المعرم ا يران إعجا

محدا لل قافة كاالطبلع ماذ اعكمة أظافره فاجده فل الصؼ ال ااكم األكؿ ياترؾ مث طبلب فصلل 
اقرأ ما فيها ، فل مجلة الرسالة إذ يقكؿ: "كالحؽ أف مجلة الرسالة أصدحت  ل "المعلـ األادر" لاا

                                                           

، جهاد فا ؿ -ل تطكير الاعر كتكجيهللقاء الاهر مث إحساف عداس: القصيدة كالتاري  عامبلف أساسياف ف (1)
 .78ص، 1982، 22العدد ، مجلة الةجر األددل

 .10ص، إحساف عداس: أ كاء على حياتل ك قافتل: إدرا يـ السعافيف (2)
 .47ص،  السادؽ  (3)
 .79ص، غردة الراعل: إحساف عداس (4)
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ياتدل طل حسيف كعلل الطاطاكم كمصطةى صادؽ الرافعل كزال مدارؾ كأحمد حسف الزيات 
كاات أاا اديد اإلعجاب دأسلكب الرافعل ، (1)كغير ـ مف ادار الاتاب ذكم األساليب المتميزة 

ف  ذا مث تقديرم ألا ر مف ياتدكف فيها كااف يعجدال ما ياار فيها م، كتلميذه محمكد محمد ااار
إفَّ الرسالة اد رفعت مستكل ، اعر أاكر العطار )ااعر سكرم( كمف اعر محمكد حسف إسماعيؿ

فااف مف الددايات األكلى التل ، مقاالن للرافعل فل اقد اكال -م بلن –الذاغقة األددية لدياا. ارأت فيها 
"تمايت أف أدل اغد التل اااكا دعض القص يترجـحتى إال ااف ، (2)غ إلى مستكا ا فل الاقد ذات يـك

( Althea( فل صاحدتل )Lovelaceيدرسكاها اعران دالعردية عف م ؿ اصيدة للااعر لةليس )
كالمدير يااد يراص ، فيقكؿ إحساف: "كترجمت  ذه القطعة كارأتها فل الصؼ، (3)كااف مسجكاان 

 طردان كأذار ماها المقطث التالل:
 تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدور الكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤوس تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروي النفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوس

  
 نان  بخمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  معتقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  

   
 تتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوج أرؤسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورود

  
 وتبعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالث نيرانهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي الننالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  

   
 فمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عرفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت مثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل حريتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

  
(4)بنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات بحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار قطعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن العنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  

 

   
كاد صقؿ الحرماف كالةقر ، كالكزف فل الترجمة العردية اريب جدان مف الكزف األصلل

 ر الاعر الذم يعالج فاتجل إلى تأ، كاردل إلى عالـ الحزف، إحساس إحساف عداس دتعب الاادحيف
كتما ؿ ذلؾ حيف رأل ما ، كالترامل كالت ل ؿ فل أح اف الطديعة، أكجاع الاةس الدارية كمآسيها

تذار ، ام رل( لهـ مف القدس -عليل أ لل مف الةقر الاديد كالحرماف لدل عكدتل دهدية )إجاص
  أرجكزة صديقل ذم الرمة التل يقكؿ فيها:

 لنفسي حين فاضت أدمعي قمت  

  فموتي أودعي يا نفس المي  

                                                           

 .93-92ص،  غردة الراعل: إحساف عداس (1)
 .93ص، السادؽ  (2)
 .92ص، . حاكره غساف إسماعيؿ عدد ال الؽ.سدث ساكات فل حيةا إحساف عداس يتذار ااظر: (3)
 .104ص، ااظر: غردة الراعل: إحساف عداس (4)
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 ما في التةقي أبدًا من مطمع

 وال ليالي شارع برنَّع

 وال ليالينا بنعف األنرع

 (1)إذ العصا ممساء لم تصد ع

ااف إحساف عداس يلجأ إلى الاعر كالطديعة كالتأمؿ للت لص مف  الـ الحياة كمتاعب 
يادث اهمل كحاجتل إلى الةف مف  بلؿ  كااف أي ان ، فيجعؿ الطديعة تاارال  مكمل كأحزاال، الاةس

كظل ت ذاارتل تحتةظ دالاعر العردل إلى جااب الاعر ، ما يسمعل مف أغافو أك مكسيقى اعدية
كحصؿ على جاغزة ك ل "مجلدات ، فقد فاز دمسادقة ااف أحد محاميها إدرا يـ طكااف، ال ردل

أ ذ يط لث ، ف ال امس كالسادس ال ااكييفكفل الالية العردية ااتقؿ إلى الصةي، (2)م تارات الداركدم"
أمراء الاعر  -فةل الل ة العردية ك دادها: م تارات مف مقامات دديث الزماف، على مك كعات جديدة

كفل الل ة اإلاجليزية ك دادها: أدب القرف ال امف عار اإلاجليزم ، كحةظ عيكف القصاغد -العداسل
كفل التاري  اليكااال ، ا: م تارات مف الاعر كالا ر البلتياييفكفل الل ة البلتياية ك داده، ا ران كاعران 

كفل تاري  الةلسةة )محطات مهمة فل تاري  ، اتاب مقرر كمعل اتب تتااكؿ الح ارة كاألدب
ك مة اتاب فل ماطؽ أرسطاطاليس كاتب فل التردية ، فلسةة األ بلؽ مف أفبلطكف حتى ال زالل(

كااف األساتذة يالةكف الطلدة داتادة الدراسات ، سيقى الابلسيايةإ افة إلى سماع المك ، كعلـ الاةس
ددراسة عف تطكر فف المقالة فل  "عدد الرحمف داااؽ"كيذار ذات مرة الةل األستاذ ، (3)كالدحكث

فاتب دح ان فل  مس كستيف ، معتمدان على المصادر، األدب اإلاجليزم فل القرف ال امف عار
لـ يحب اؿ ما ، يعة األدب اإلاجليزم فل القرف ال امف عارلـ يحب إحساف عداس طد، صةحة
إذ يقكؿ: "مث ذلؾ  "دكزكؿ"اليبلن اما أحب  "سكيةت"لاال أحب ، "جكاسكف"كالداتكر  "لدكب"درسل 

عدد  "كال أزاؿ أذار تدريس األستاذ، فإاال أفدت مف دراسة  ذا األدب ا يران مف األصكؿ المعرفية
كايؼ حةزال تدريسل على ترجمة  ذا الاتاب )عف ، ألرسطاطاليس مف داااؽ" اتاب الاعرالرح
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 اإلاجليزية( إلى العردية. كاات ادؿ دراسة أدب القرف ال امف عار اد تعلقت دالاعراء الركمااطيقييف
اما تعل قت دما درسااه مف ، ككردزكرث كايتس كالل كدايركف كد اصة ال اال ديف  ؤالء اكلردج
التل أصدحت الصديؽ المرافؽ لل فل الالية ، مسرحية  املت حيات ااسدير كد اصةمسر 

ات حياتل دعد ت رجل دلكاها ال اص"، ارأتها فل الالية مرات كمرات، كدعد ا كأظا ها لك 
كاد  ،(1)

تعرؼ فل الساتيف األ يرتيف على ألكاف م تلةة مف ال قافة العردية كال ردية مف م ؿ دياارت كااات 
 الل كالةبلسةة اليكاااييف ادؿ سقراط مف م ؿ  راابليطكس كاادذكاليسكالماقذ مف ال بلؿ لل ز 

كتعرؼ على ا ير ، كدرس دعض مسرحيات ماها مسرحية ليكرديدس كأ رل ألرسطكفاف، كغير ـ
.فيقكؿ فل ذلؾ: "كديف  ذا الحاد مف األسماء كجدت فل اكؿ (2)مف األساطير اليكاااية كالركمااية

، لعاصر األكؿ فل دااء الاكف كما ي ير أفاارم كا ةت دهذه الةارة راابليطكس أفى الاار  ل ا
ككجدت مصدااها فل ظكا ر ا يرة. كاتحدت  ذه دأسطكرة دركمي يكس الذم سرؽ الاار مف ا لهة 
كأعطا ا لدال اإلاساف". إااا است لص مما سدؽ سعة اطبلع إحساف عداس على ا داب كال قافات 

مف  بلؿ تأ ره ، لؾ فل القدرة على عملية الترجمة إلى الل ة اإلاجليزيةكساعده ذ، العردية كال ردية
 لقد  يأت لل دراستل فل الالية العردية الا ؼ لل ة البلتياية ك اصة (3)دالاعراء الركمااطيقييف.

ترجـ مقطعات أاا أم يت كات طكيبل ك أاعر ااتلكس الركماال فتراه يقكؿ: "كدعد عهد الالية 
لتها اقد دعض فادال اتصالل داعره ازعة  جاغية حك  أكاد ، لى الاعر العردلإلااتلكس كاصاغد 

اكؿ أال جذدال الجااب أف أالظكا ر االجتماعية كد اصة ظا رة الاةاؽ االجتماعل... كال دد 
سداس" فل ر اء ياجليزم كد اصة اصيدة ميلتكف "لل اإل( فل الاعر البلتياpastorlالرعكم )

دث  ذه المؤ رات مث الحياة الريةية فأصدح الريةيكف  ـ الرعاة م اظرم صديقل ااغ كاتحدت طكا
يرتدط مةهكـ الرعكية أسطكريان فل العصر ، (4)ك المكغؿ الم الل للرعاة "أكأصدح  ك )أرااديا( 

ض فل غاية ألر فااات الحياة لسااال ا، لى دداية التاري  الدارمإيعكد ، غريؽإلالذ دل عاد ا
كالرحيؽ يسيؿ مف ، مف دكف جهد المحراث أك الجاركؼ ترادان  كاألرض ت ؿ   ،الدساطة كالسعادة

                                                           

 .133-130ص، غردة الراعل: إحساف عداس  (1)
 .17ص، ـ2002، دار الاركؽ، د. ط، ةاؼ: إدرا يـ السعافيفإحساف عداس اااد دبل   (2)
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اساف ااغمة على إلفااات حياة ا، كلـ تاف الحرب معركفة، كاذلؾ الجداكؿ تاساب اجار تلقاغيان ألا
فالحياة تسير فل ، كممارسة الحب الطليؽ دكف ايكد مف ارؼ أك أفاار تظلؿ دال جؿ، الراحة

 .(1)ـالمااخ مف رديث داغ

فهل تتسث متجاكزة ، ألف الرعكية ات ذت تلؾ السمة التل  ل أساس  صكدتها كتاكعاتها
لقد ااف اقاد ، ددل ما كم مكالأااؿ  ى الحياة تصدغإللتاكف اظرة ، اكاها كصةا لجاس أددل ما

، طلؽ عليل الرعكياتأمف الاعر  كف الرعكية  اصة اكعان ظالى ال امف عار يإالقرف السادس عار 
 حى مصطلح الرعكية أفل حيف ، ك الملحمةأاالمأساة كالاكميديا كالهجاء ، دعيال دديان أ اسان ج

ذلؾ المةهكـ فل دكاد ا تةت الرعكية ،  رل االدراماأ ةدديأ ا ر امكلية اكال كصؼ فاكاان أ مةهكمان 
اما كلااها ظهرت  ااية فل القرف التاسث عار على صكرة م تلةة تم، كا ر القرف ال امف عارأ

 رل فتاكف عاصر أكاذلؾ الت ل ؿ دأاااؿ ، كتظهر رعكية دعامة اادرة على ات اذ ااؿ يااسدها
 .(2)دداعإ

لذلؾ ارتدطت ، (3)كتم ؿ مرادث الحياة الريةية الم لى، رااديا" عالـ الرعاة الم اللأكألف " 
لااكء الةف  سان ساأ، فيصدح التاااض كاال تبلؼ ديف الريؼ كالمدياة، الرعكية دالريؼ الكااعل

اسااية إلداة يست دمها الااعر فل التعدير عف ا ية مف الق ايا اأفالاعر الرعكم مجرد ، الرعكم
حدل اصاغده التل تصكر مكاجهة الااعر ا ية إفل  "جكف ملتف"الادرل فل م ؿ ما فعؿ 

كالمكت  كما يؤاد ذلؾ ا ية الحياة، حساف عداس الاعريةإكذلؾ ما المسل فل تجردة ، (4)المكت
ف سيطرت عليل الرؤية الركمااسية مف  بلؿ فجيعتل فل فترة مدارة أتلؾ الق ية الذم رافقتل ماذ 

للراعل  ال كرة م االن  افد  إ"مكسى" الذم اتلل اإلاجليز فل  قد الراعل الصديؽفيل حيف إلدأارب الااس 
 .(5)الم الل الامكذجل فل عالـ القرية

                                                           

 .48ص، ـ2002، 164العدد ، أفاار، ااظر: الطديعة كالقرية كالرعاة فل اعر إحساف عداس: الاا ماماغ (1)
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لةرجيؿ  يايادةإلر ابلسياية جديدة فااترل اتاب الى مصادإحساف عداس إؼ لقد تعر  
 .(1))الاص البلتيال دكف اركح كتعليقات(

لـ يقتصر فل تدريسل على الاتاب المقرر  (2)حساف فل مدرسة صةد ال ااكيةإف كعادما عي  
فصلتل دال قافة كالمعرفة لـ تاقطث ، ؿ يدحث عف المعرفة دصكرة داغدةظدؿ ، (3)فقد ااف عقلل لماعان 

، لى القدس كاستعرت مف الالية العردية دعض المصادر التاري يةإفيظهر ذلؾ فل اكلل :"عدت 
كاتاب ، حدل الماتدات دالقدس اتاب طدقات الاعراء الدف سبلـإكااتريت مف ، دصكرة  اصة

كمف دعد ااتريت طدعة اديمة مف اتاب  دطدعة مصر... ءان ك ك عاركف جز ، دداء ليااكتألمعجـ ا
 .(4)على المعاى فل السياؽ" أعتقده  طاصحح ما ألجاحظ كجدتها مليغة دال طأ الحيكاف ل

كزادال الماهج  فبلطكف"أحساف عداس حيف غرؽ فل حكارات إالذم عزز كزاد مف م الية 
 .(5)فل  ذا االتجاه الم الل"  االن إيالاعرم الذم ا ترتل 

العمؿ على تعزيز  قافتل فل ك  لى تطكير اةسل فل دراستل لعلـ الاةسإحساف عداس إكاتجل 
لى إفل الاكع كالمقدار كسعى  لى تجاكز معارفل فل علـ الاةس التردكم كاد ااف محدكدان إذلؾ 

فاراه يقكؿ "فااتريت دعض الاتب فل علـ الاةس التحليلل  (6)تحسيف معرفتل فل  ذا الميداف
فل يدم مصادفة اتاب فل البلكعل الجمعل كعبلاة ذلؾ داألدب ككاث  "يكاغ"راء  كأعجدتال 

 The archelypal patterns in poetry.لمكددكايف عاكاال :

ادر ألتطديؽ لاجليزية فااف للاظرية ك إلعلى عدد مف القصاغد ا "يكاغ"ك ك تطديؽ لاظرية 
د ا تمار ذلؾ التأ ير دع اال مف  اا اتجهت احك الاقد الاةسلأاكؿ أف أستطيث أ ر فل اةسل ك ألا
فهامل لا ير إفل  لةل فكجدتل اافعان ؤ ذار مأفل علـ الاةس يدكر حكؿ الا صية ال  ر  ت اتادا أار 

دراز ال صاغص إعف الجاحظ كعف مقدرتل فل  مكجزان  ات الجاحظ التحليلية كاتدت دح ان ةمف كا
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ااات تصدر فل القدس  رسلت  ذا الدحث لياار فل مجلةأالاةسية لدل ا صيات فل مجتمعل ك 
ما اظـ مف اعر فقد تجاكزت  فل ر اراءتل الاةسية ألى إحساف عداس إكياير ، (1)لعلها "الماتدل"

  The declin of the westمعرفتل الاقدية فيقكؿ " كفل  ذه المرحلة مف حياتل ارأت اتاب اااد لر 

درست ما كاث ديدم مف اتب  اما، أل ر مسرحية  املت كااف أ ره فل اةسل يقث مكازيان 
 كر ال رب" الذم دلذلؾ ااف ااتاافل ؿ "ت (2)دت المل فل اتادة اتاب عالدل حياف التكحيدم كجر أ

لى إفل تاكيال الةارم على احك يكازم تأ ير ااتاافل لهاملت على المستكل الاةسل يقكده  أ ر  
فقد  (4)دالاعر الركماتيال كمال اعر كردزكرث حساف عداس مكلعان إلقد ااف  (3)ااتااؼ الما ل
حب اصاغد كردزكرث فل أالدار "ارميف" متأ ران دقصاغد كردزكرث "لكسل" اات  لاتاظـ اصيدة فل اد

ف كلدت ارميف مف كحل تلؾ أ رل اظمت دعد أفااات  ذه القصيدة كاصاغد  "لكسل"الطةلة 
 "لىإؼ فتعر  ، على ح ارة المدياة الاديرة -كؿ مرةأ-حساف عداس فل القا رة إيتعرؼ ، "(5)المحدة

ماتدة جامعة القا رة ، (6)"ت األ رية كغير ذلؾآات كدكر الاتب كالمتاحؼ كالماادكر السياما كالماتد
عف ذلؾ:  المعرفية فتراه يقكؿ معدران حصيلتل  اذاؾ مف اتب متاكعة ااف لها دكر فل زيادة   ايةال

ف مف أدكف مبلحظات كأذار أك  أ"كأادلت على الماتدة أتااكؿ ماها ما يقث فل يدم مف اتب كأار 
، "اللياك"لاتب التل ارأتها اتاب "تاري  الةلؾ عاد العرب" ك ك يجمث محا رات المستارؽ أكاغؿ ا

ألقا ا على طلدة الجامعة المصرية كااات اراءتل متاكعة كغايتل ماها الت قيؼ الذاتل كالاعكر 
، دأاال أجال فاغدة علمية مف الجامعة كاات أح ر دعض محا رات األساتذة سهير القلماكم

دايس " للقد كجه (7)كغير ـ، كأحمد الاايب، كعدد الك اب حمكدة، كأميف ال كلل، يؼكاكال  
لقراءة األدب   اصان  لى اراءة ركايات ا يرة ال سيما عادما ك ث لل دراامجان إ "دي زجكاسكف 

                                                           

ااالية الماهج:، .160-159ص، ردة الراعل: إحساف عداسغ (1) الاقد األددل عاد إحساف  ااظر: سلطة الاص كا 
 .9ص، د.ت، دراسات أفاار، عداس: عداس عدد الحليـ عداس

 .160ص، غردة الراعل: إحساف عداس (2)
 .135ص، : مؤسسة عدد الحميد اكمافإحساف عداس ااادان محققان مؤر ا (3)
 .13ص، 2002، 164العدد ، مجلة أفاار، س: أ كاء على حياتل ك قافتل :إدرا يـ السعافيفإحساف عدا (4)
 .165ص، غردة الراعل: إحساف عداس (5)
 .176ص، السادؽ (6)
 .178–177، ص السادؽ (7)
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ك اذا ددأت دراامجا فل األدب :اراءة اتب أ رل يعياها لل  إلىاصرؼ أ كاصحال أف:"اجليزم إلا
 "، لجيمس جكيس "كصكرة الةااف فل ادادل كيكلسيز، ت اصص أ ؿ ددلفأفقر ، الحديث اجليزمإلا

دع أكغير ما ا ير كلـ  "غرفة يعقكب"ك، "مسز دالكم"كماها  "فرجيايا ككلؼ"لى ركايات إ ـ ااتقلت 
ال كارأتها"ؿ. د. ق لكراس  "ركاية الاقدية كااف  تلفل اعره كمقاال إليكث"ت. س."لى إكتعرفت  .كا 

لى إستاذ على ما ترجـ أليكجهال إلى اإلجادة على أسغلة حكؿ ما أارأ... كاد عرفال  ذا ا "ايسد"
، (1)"الدحث عف زمف  اغث"التل تحمؿ عاكاف  "مارسيؿ دركست"اجليزية مف سلسلة ركايات إلا

إلاجليزم  اصة فل كدذلؾ لقد جمث دتكجيل مف دايس حصيلة معرفية  اغلة فل اراءة األدب ا
ى دراسة " األدب العردل فل صقلية اإلسبلمية " دإاراؼ إلاتجل إحساف عداس ، ة كالاعرالركاي

الم طكطات فل دار  فمي" أفؤاد السيد" ستاذ المرحكـألكساعده فل ذلؾ ا "اكال  يؼ"الداتكر 
طبلع على اؿ ما يتصؿ دصقلية مف الم طكطات اما كاطلث على دراسة الالاتب المصرية على ا

 Storiaالذم استكفى الدراسة التاري ية فل اتادل ال  ـ المؤلؼ مف ستة مجلدات  "مارمأميايؿ "
dei Musulmani disicilia. 

اهكر تماف دعد ا  ستةسداال الجاسية الل ة اإليطالية فل اإل "ريميرك"كعلمل صديقل األب 
عف "ركف فكف داخ الدا"عف األلمااية ما اتدل مادلكاغ "دةر ال"عل كترجـ لل ك أف يقرأ ما يتصؿ دمك 
فل أف  "أحمد أميف"ستاذ ألا أف يساعد "اكال  يؼ"طلب مال الداتكر ، (2)الاعر كالةف فل صقلية

جتماعية " كيملل الجتماع " كفل " مكسكعة العلـك اااليقرأ لل كياتب أماليل فااف يقرأ لل فل " علـ 
فقد ااف  "زال اجيب محمكد"كر الدات "ميفأأحمد "عليل سيرتل الذاتية " حياتل " كتعرؼ عف طريؽ 

 كيلتحؽ إحساف عداس، (3)على الاار فل مجلة ال قافة "أحمد أميف"يحرر مجلة ال قافة كاجعل 
الل ة قسـ د، ـ1960حتى عاـ  ـ 1951غكردكف التذاارية دال رطكـ " دالسكداف " ماذ عاـ دالية 

 .(4)محمد الاكيهل" العردية الذم ااف يرأسل "

                                                           

 .179-178ص ، غردة الراعل: إحساف عداس (1)
 .186ص ، السادؽ (2)
 .188ص ، السادؽااظر:  (3)
 .414ص ، ـ2005، 65العدد ، مجلة فصكؿ، إحساف عداس: دااكراما: عز الديف المااصرةددليكجرافيا  (4)
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عده فل ذلؾ اظاـ امعة الحرية فل تكجيل الدركس اما يااء فقد سافقد ترات لل الج
اد اظـ التدريس فل القسـ حسب اظاـ جامعة لادف أم الترايز  "الاكيهل "كاافالتدريس إذ يقكؿ: "

فؽ كاف  ذا الاهج إذ أكيددك ، دبألعلى الاصكص دكف اال تماـ دالمحا رات العامة فل تاري  ا
ذ ااات اؿ اصيدة إ. رة الاقدية لدل  ظللا لى تحليؿ اصيدة تكسيعان إمزاجل فااف تحكيؿ الدرس 

كمدل ما تتمتث دل مف كحدة ، عف سر القصيدة كدااغها الدا لل تطرح تجردة جديدة كتتطلب ااةان 
ؿ لسالال ال يدة فل أغلب ةع كية " أمران يا"ذ ااف الدحث عف كحدة إمك كعية " "ك أاةسية " "

لى الجامعة إلماهج فل معظـ حياتل التدريسية كد اصة حيف ااتقلت كاد امتد  ذا ا، األحياف
 ى  ذا فديركت مث فرؽ كاحد  ك زيادة الحكار عما ااف عليل الحاؿ فل ال رطـك كاد أدمرياية ألا

ال ليس  ااؾ أطريقة  اصة فل الاظر ك  داصيدة تةرض على الااا لى االعتقاد دأف اؿإ الاهج أ يران 
لى القصيدة دماهج معد إف مف ال طأ الد كؿ أطدؽ على اؿ اصيدة دؿ ف يأماهج كاحد يصلح 

أم  –ف اال تماـ دالاصكص كتحليؿ القصاغد كالااؼ عف دااغها الدا لل أ الداح ة رلت  (1)سلةان 
ض الاظر عف اال تماـ دالااؿ ال ارجل للقصيدة يعمؿ  للقصيدة د -اال تماـ دالجك ر الدا لل
 دداع لدل المتلقل كاذلؾ القارئ.إلعلى تامية جااب الاقد كا

 إحسان عباس والتراث العربي والنقد األدبي:

درع إحساف عداس داؿ ما  ك جديد أصيؿ عريؽ فل مجاالت اتى عديدة مف  قافتاا   
كفال الاعر ، العردية كاإلسبلمية سكاء أااف دراسة أـ تحقيقان أـ  ما معان فل األدب كالاقد األددل

كالاصكص الةقهية فقد ااف أكؿ جديده للعاـ ، كالةار السياسل، كأدب التراجـ ،كالتاري ، كالا ر
، ـ اتادل الراغث عف عدد الحميد دف يحيى أاهر ات اب الديكاف فل العصر األمكم ال اال1998

لقد اتصؼ دحث إحساف فل ترا اا الا رم دالقدرة ، (2)الذم يعتدر أحد مؤسسل الا ر الةال العردل
كالتعامؿ مث اصكص ا رية ذات  صاغص كسمات ، لتقاط الظكا ر الا رية المتميزةكالمهارة فل ا

                                                           

  .199–198ص، ااظر: غردة الراعل: إحساف عداس (1)
 .66ص، ـ2003، ديركت، 56مجلة الدراسات الةلسطياية العدد، إحساف عداس كالتراث العردل: ر كاف السيد (2)
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فأكؿ عمؿ ااف إلحساف عداس فل مجاؿ التحقيؽ تحقيقل لرسالة أدل العبلء  (1)فاية كتأ يرية إاسااية
كدعد كات طكيؿ حقؽ ،  ـ درس اإلدداع الةال فل رسالة ال ةراف، (2)1950المعرم فل التعزية ساة 

رساغؿ المعرم ليكفر للقارئ مبلحظات عف المداى الةال كالل كم كالسمات الةاراة الم تلةة  مجمكعة
، ذلؾ  ك إحساف عداس الذم ااف ماذ الددايات يقتحـ الصعب كالمجهكؿ، (3)فل تلؾ الرساغؿ

 .(4)فل القديـ كالحديث، كال امض فل الاصكص كاألحكاؿ

 سةمي باربعة أشكال:لقد تعامل إحسان عباس مع التراث العربي واإل

: تحقيؽ الاصكص فل اتى م تلؼ مجاالت التراث ااألدب كالاقد العردل كالاعر كالا ر األول
 كاذلؾ التاري  كأدب التراجـ كالةار كالسياسل كالاصكص الةقهية.

  كالتاري، كالاقد األددل –تاري  األدب  –التراث أساسان كمصدران للدراسة فل التاري   ات اذ: الثاني
 السياسل القديـ.

ليتـ دراسة التكاصؿ كالت ااؼ ، فل أدب السمر دالذات، : االعتماد على المؤلةات الترا يةالثالث
 .األفااردااتقاؿ ، الح ارم

ذلؾ لقراءة التحكالت كالت يرات الحادة فل ، : استلهاـ التراث التاري ل كالاقدم كالسياسلالرابع
دالاسدة للمجاؿ األكؿ فقد أ رج إحساف ، الحا ر ال قافل العردلكاذلؾ فل ، التاري  ال قافل العردل

، اما  اغبلن غير اليؿ مف الاصكص الترا ية فل اتى مجاالت التدكيف ال قافل العردل القديـ عداس
فقد أادؿ فل الدداية ، ترؾ مجاالن ص ر أك ادر كاتسث إال كأصدر فل اطاال اصكصان اديمة فما

ذتل فل إ راج الاصكص مف م ؿ"  ريدة القصر" للعماد األصةهاال على مااراة زمبلغل كأسات
كمف م ؿ ذلؾ "فصؿ المقاؿ فل ارح األم اؿ" ، (5)داالاتراؾ مث أساتذتل أحمد أميف كاكال  يؼ

                                                           

، ـ2002، عماف، كزارة ال قافة، د.ط، دل: عداس عدد الحليـ عداسإحساف عداس ديف التراث كالاقد األد (1)
 .350ص
 .66ص، إحساف عداس كالتراث العردل: ر كاف السيد (2)
 .352ص، ااظر: إحساف عداس ديف التراث كالاقد األددل: عداس عدد الحليـ عداس (3)
 .66ص، ااظر: إحساف عداس كالتراث العردل: ر كاف السيد (4)
 .66ص، سادؽالااظر:  (5)
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ماذ مطلث الستياات لقد استقؿ دإ راج الاصكص  (1)للدارم داالاتراؾ مث عدد المجيد عادديف
يقث فل  مااية ، "اةح الطيب للمقرم"كمف أ مها: ، كتعددتؤ ا أجزامهما طالت  المحققة ماةردان 

كأي ان "الذ يرة فل محاسف أ ؿ الجزيرة "الدف دساـ الااتريال ، (2)مجلدات مف اار دار صادر
كاد اار داالاتراؾ ديف دار ال قافة ديركت ، مف إصدار دار ال قافة، كيقث أي ان فل  مااية مجلدات

فل أردعة  1955كاذلؾ اار" رساغؿ ادف حـز األادلسل " ساة  (3)ل تكاسكالدار العردية للاتاب ف
تكالت اتب إحساف عداس فل التحقيؽ كالترجمة فااف   ر ما حقؽ  ك اذا (4)مجلدات كغير ا الا ير

لاف تحقيقات عداس الا يرة للاصكص القصيرة  (5)"التذارة الحمدكاية" داالاتراؾ مث أ يل دار عداس
إاما ااف لدل إحساف عداس ا تمامات استراتيجية ، تعال الة فل ترازُّ اال تماماتال ، أك الطكيلة

دمجاالت ترا ية متاكعة فل حياتل األااديمية كالعلمية كمف ذلؾ ا تماماتل العار ة دجمث اصكص 
عف ليديا فل اتب التاري  كالج رافيا كالرحبلت  ااؾ ا صيات اليلة مف الاعراء كاألدداء 

، عدد الحميد الااتب، فقد ااف إحساف عداس مةتكاان دها أم اؿ أدل حياف التكحيدم ،الابلسياييف
 كأدل العبلء المعرم.

يت ح مف ، أما الااؿ ال اال مف األاااؿ األردعة لتعامؿ إحساف عداس مث التراث العردل 
  السياسل كاذلؾ التاري،  بلؿ اعتماده الاصكص الترا ية مصادر لدراستل التاري  ال قافل العردل

ااف يتتدث فل ذلؾ الرجكع إلى مصادر الدراسة األصلية االم طكطة ، كاالجتماعل العردل
 .(6)كيماف مبلحظة ذلؾ مف  بلؿ  بلث مااريث تأليةية  ل ، كالمطدكعة عاد عملية التحقيؽ

                                                           

 .16ص، : أ كاء على حياتل ك قافتل: إدرا يـ السعافيفإحساف عداس (1)
العدد ، مجلة الجديد فل عالـ الاتب كالماتدات، حاتـ الصار، ااظر: إحساف عداس: عبلاتل مث الاااريف (2)

 .15-14ص، ـ1994، األكؿ
 .15ص، حاتـ الصار، ااظر: إحساف عداس: عبلاتل مث الاااريف  (3)
 .352ص، إحساف عداس ديف التراث كالاقد األددل: عداس عدد الحليـ عداس (4)
 .18ص، . أ كاء على حياتل ك قافتل: إدرا يـ السعافيف.إحساف عداس (5)
 .68-67ص، إحساف عداس كالتراث العردل: ر كاف السيد (6)
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فاستطاع االطبلع على اؿ ، دراساتل كمؤلةاتل عف العرب فل صقلية كتاري  األدب األادلسل -1
  .(1)ا يتصؿ دصقلية مف الم طكطات الترا يةم

 .تاري  الاقد األددل عاد العرب -2

فيم ؿ  ذا الاتاب ، (2)يعتدر  ذا الاتاب أ ـ ما اتب فل أم ل ة عف اظرية الاقد العردل 
أكؿ محاكلة ماهجية دالعردية لرصد تا كف الاظرية الاقدية كتطكر مقكماتها عدر التاري  الةارم 

اعتمد فيل إحساف عداس فل اتادتل للاتاب على عارات الاتب ، (3)العردل كالةال لؤلدب
كالرساغؿ المطدكعة اعتمادان فل ذلؾ على رساغؿ الجاحظ كأدل حياف التكحيدم كادف ، الم طكطة

دحث إحساف عداس فل الةصؿ األكؿ عف الدذكر األساسية ، (4)أدل اإلصدث المصرم كغير ـ
كأف  ذه ، لةصؿ ال اال يدحث عف الة المؤلةات الاقدية فل القرف ال الثكفل ا، الماكاة للاقد العردل

ألف الدبلغة عاصر  اـ فل اإلاااع الذم  ك غاية ، الجهكد دليؿ على ا تماـ المعتزلة دالاقد
كيظهر ماركع إحساف عداس فل تاكيف اظرية اقدية ماتملة فل معاياة الاص األددل ، (5)الجدؿ
ل تحليؿ القصاغد كفل الحكار الاةكم ما يؤدم إلى  طكة ماتملة فل فلـ ياف يرل ف، كتحليلل

كلعلل ، ااتااؼ القاسـ الماترؾ األعظـ الذم ياتظـ معظـ القصاغد كيدلغ دها إلى مستكل الاظرية
ك ركرة تجاب ، ك ك يااك صراحة مف عدـ التةرغ الالل، دذلؾ يتكصؿ إلى  ركرة التةرغ

 . (6)يةماالاااطات الها

ة مدارة اتصؿ إحساف عداس درك اد الاعر العردل الحديث الذيف ااد قكا مف رحـ كفل فتر 
مف  (7)الركمااتياية التل ااجذب إليها إحساف فل اعره أياـ الاداب كفتف داعراغها اإلاجليز كالعرب

                                                           

 .70ص، إحساف عداس كالتراث العردل: ر كاف السيد (1)
 .70ص، : ر كاف السيدلتراث العردل: إحساف عداس كاااظر (2)
، ـ2001، عماف –األردف ، 164العدد، مجلة أفاار، : جعةر العقيلل ة اتب فل الااؼ عف سادف المعرفة بل (3)
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م ؿ اازؾ المبلغاة التل زار ا كتعر ؼ على أسرتها فل د داد إذ يتحدث عاها كعف غير ا مف 
كعد تل مف أعمؽ ، لعرااييف "كاات اد اتدت عف اعر ا مقالتيف فل مجلة "ال قافة" المصريةالاعراء ا

ك ـ جميعان ، كمف  اا ددأ تكجهل احك دراسة رك اد الاعر الحديث، اتب عاها مف دراساتما 
ـ دراسة مكسعة عف "أداريؽ مهامة" 1955كاد اتب عاـ ، (1)عراايكف: اازؾ كالدياتل كالسياب"

ك ل دراسة تقكـ على التكازم أا ر مف ، متاغان فل ذلؾ على الديكاف كحده،  اب الدياتللعدد الك 
مف  بلؿ حديث إحساف عداس عف غياب ، تعكد إلى التأ ر كالتأ ير، ايامها على أسس مقاراة

فكجد أف اعر عدد الك اب الدياتل يصلح للدراسة  (2)ا صية الااعر أك ح كر ا فل العمؿ الاقدم
تلؾ القراءات التل سهلت لل ، كالذم ساعد فل ذلؾ عدا عف طديعة الاص اةسل، ج الةالعدر الماه

، Selected Essays(3)أم اؿ اتاب إليكت و ، االطبلع على ا ير مف اكاعد )الاقد الجديد(
كغير ذلؾ مف المؤلةات التل  (4)كداإل افة إلى اتاب ستاالل  ايمف )الاقد األددل كمدارسل الحدي ة(

 اصة حياما ااـ ، فقد ااات دراستل تجردة ريادية فل الاقد، لى حد ما فل دراستل للاعرسا مت إ
ددراسة اعر الدياتل دكف معرفة سادقة دالااعر أك اإللماـ دظركؼ حياتل فقد ااف إلحساف عداس 
الة ؿ الادير فل ك ث أسس كمدادئ الاقد األددل الحديث مف  بلؿ مبلحظاتل الااادة لرؤيتل 

كاالستقبلؿ الذاتل للاص دا صيتل المتميزة التل تةصلل عف غيره مف ، فل دااء الاص األصلية
كدذلؾ تاكف دراسة إحساف عداس دراسة تمتاز دالجدة كاإلدداع ، الاصكص األ رل القاغمة فل زماال

لقد اارت  ذه ، ة فل الاقد األددل العردل الحديثكياكف دذلؾ اد فتح صةحة جديد، كاالدتاار
فل ديركت فل اتاب مستقؿ عاكاال: "عدد الك اب الدي اتل كالاعر العراال الحديث" كيكاصؿ  الدراسة

كلاف  ذا لـ ، اي  الركاد، جهده الاقدم فل دراسة الاعر الحديث: "كدقى علل  أف أاصؼ السياب
 كدمراحؿ، ـ إذ ااف اإلعداد لدراسة السياب يتطلب إحاطة ددكاكيف ا يرة اار ا1968يتـ ادؿ ساة 
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فااات دم ادة ، لقد اتب إحساف عداس دراسة مطكلة عف السياب (1)متةاكتة فل تطكره الاعرم"
لي دت تماف الاااد مف االاعطاؼ إلى امط   ر ، العمؿ الاقدم الذم جاء دعد دراسة الدي اتل مداارة

القارئ مف ذلؾ األمر الذم ياقذ ، كاإلفادة مف المعطيات المعرفية المطركحة، مف الممارسة الاقدية
ك ذا ددكره سجؿ اقطة ، كتألةل الركح، كيماحاا الاعكر دلذة الت يير التل ترغدل الاةس، تارار اةسل

تلؾ ، (3)كاعال دها "ازعة الت يير المستمر" (2)تااؼ دعدان إاساايان معرفيان فيل اكع مف ال صكصية
فدعد اات اؿ ، على حد سكاءالتل ااف لها تأ ير كا ح فل حياة إحساف عداس العلمية كاإلاسااية 

، كمعاااة اراغية طكيلة امتدت احك ستة أعكاـ، إحساف عداس دسيرة السياب كاصكصل اإلدداعية
إذ ال دد  -إف صح التعدير –يصؿ إلى اتيجة مةاد ا أف  السياب "ااعر محدث يطير دجااح كاحد 

عالماا الحديث إال  أم لف ياجح الااعر فل، للااعر المعاصر مف جااح تصكيرم ك  ر  قافل
كلاف ددران ااف ، م قؼ يرل األمكر مف زاكية  اصة أمرؤكالمةار ، حيف ياكف ااعران كمةاران فل  ف

 . (4)ااف يا ر مف اراءة الاعر كااف محصكلل ال قافل  عيةان كازران يسيران"، ياهؿ مف معيف كاحد

ا تمامل ددراسة التاري  ، (5)ردلالماركع الادير الذم عاد فيل ا يران إلى اصكص التراث الع -3
، فل ستة أجزاء (6)لدبلد الااـ كذلؾ إلدراز أ مية  ذه الدبلد فل تأسيس الدكلة العردية كاإلسبلمية

، حتى ددايات العصر الع ماال، على المصادر الديزاطيةمعتمدان ، يددأ مف عاية ظهكر اإلسبلـ
فهك يرجث ، الحقيقة للعمراف دالمعاى ال لدكاللاال يؤرخ فل ، يتااكؿ دعض جكااب التاري  السياسل
، (7)الرحبلت، كالج رافيا، كاتب أدب السمر، إلى الاتب األددية، داإل افة إلى اتب التاري  كالتراجـ

أر خ للحياة العمرااية كال قافية فل فلسطيف فل القرف السادث عار ) ق( فتحدث 1112–1010كأي ان  
اما تااكؿ ك ث ، كحالة العرداف، اذلؾ ك ث الريؼ الةلسطيالك ، فيل عف ك ث المدف الةلسطياية
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الحياة الدياية كاالاتصادية كتطرؽ للحديث عف دعض العادات كالمظا ر االجتماعية الساغدة فل 
 .(1)المجتمث الةلسطيال

يتعلؽ ددراسة الت ااؼ كتدادؿ ، أما الااؿ ال الث مف أاااؿ تعامؿ عداس مث التراث 
كاذلؾ تدادؿ األفاار كاألدكات كالمقادسات ديف ، كال قافية العردية، قافات الابلسيايةديف ال ، األفاار

طبلعاتل الهاغلة االتساع فل اتادل القي ـ "مبلمح يكاااية إفقد ددت ، فغات الم قةيف العرب كالمتعرديف
 فاؽ جديدة فةتح أماـ ا ير مف القراء ، فهك حصيلة دح ل فل جامعة دراستكف (2)فل األدب العردل" 

درس إحساف عداس فل الاتاب الطرؽ كالكساغؿ ال ةية كالمراكغة الاتقاؿ ، (3)فل الدراسات المقاراة
ذلؾ مف  بلؿ الرجكع إلى اتب الا ر ، الرؤل كالكجهات األددية الا رية كالاعرية ديف اليكااف كالعرب

 .(4)كالاعر

يرتدط دةارة التزامف ، لعردلكالااؿ الرادث الذم يةيد فيل إحساف عداس مف التراث ا 
كاد ا تـ إحساف عداس دذلؾ  اصة حيف درس ، كالبلتزامف كاذلؾ المةاراات كالقطاغث المعرفية

فعاد ، (5)اإلدرااات الم تلةة دؿ المتااا ة لا صية الحسف الدصرم كأ ره فل التراث اإلسبلمل
سف الدصرم كذلؾ الادهاره دراسة إحساف عداس لرسالة الداتكراه ا تار مك كعان ذا صلة دالح

عجادل ددساطة أسلكدل كعمقل كادرتل على التحليؿ كاالستاتاج ك ك "حياة الز د كأ ر ا فل ، (6)كا 
كفيها ،  (7)األدب األمكم" فل "حقدة الجكع" دالقا رة جعلل يتجل إلى اراءة الز د كتتدث سير الز اد" 

كيت ح فل ا تيار ، (8)صحراء المصرية "اات أداكـ اراءة سير الز اد المسلميف كسير ر داف ال
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فقد ااتاؼ أال ال يصلح ، مك كعل أال لـ ياف يدرس مك كعل دكف دحث فل أدكاتل كاتاغجل
لدحث علمل ل ايتل مث إاصاؼ األمكييف ك صكمهـ ال كارج فل  ف ككات كاحد فاراه يقكؿ: 

مما  ايت ح لا (1)ستكية""كأدرات أف عدـ ك كح التعارض فل الدااء  ك الذم أاتج رسالة غير م
سكاء أااف ، فل اتى المجاالت درع، اف ذا ا صية علمية أااديمية فذةتقدـ أف  إحساف عداس ا
أـ فل التحقيؽ كالتأليؼ ساعده على ذلؾ  قافتل العردية األصلية العريقة ، ذلؾ فل الاعر كالا ر

  ا ر.دتراث الل ة العردية ك قافتل العميقة فل مصادر األدب الاعر كال

 إحسان عباس والمرأة:

إحساف عداس لمسرحية  املت فل تلؾ المرحلة مف العمر إاما تاطكم على أدعاد  اراءة
، السي ما فل مكاةل مف الزكاج، فإاها تاطكم على أدعاد تادؤية، اادمة مف تجارب الطةكلة فل القرية

ة إليها تصكرة المرأة كاظر كد اصة فل عبلاتل دالمرأة كاظرتل لها. فطديعة تاايؿ إحساف عداس ل
ف ، التل أسهمت فل رسـ صكرة سلدية لها، مرتدطة دالماكاات ال قافية المتعددة، فل سف  الاداب كا 

دقيت تدحث عف دعاغـ لها فل عالـ التاايؿ ، (2)ااات تجردتل التل تحدث عاها دصراحة كألـ
يعدك أف يااؿ حبلن للتاااض  ال، كددأ يااؿ عالمل مف  بللل، فالاعر الرعكم الذم جذدل، الةال

القاغـ فل ذاتل كديف العزلة كاالادماج فل الحياة االجتماعية يستطيث مف  بللل المكازاة ديف الحياة 
لذلؾ يديف إحساف ، (3)لي ث الذات محؿ أعداء الحياة العامة كاسكتها، الةاعلة كالحياة المتأملة

ـ على كجل ال صكص ااات تقكـ على 1943عداس أفَّ اظرتل إلى المرأة فل تلؾ الةترة عاـ 
فقد اظـ  اذاؾ اصيدتيف متااا تيف فل المرأة تقكـ األكلى على تصكير ، ازدكاج ك ااغية متداياة

ها ااغاان متصاعان كم ادعان. كاد صةفل حيف تقكـ ال ااية على تصكير ا دك ، المرأة مف ماظكر م الل
دأفِّ اعكره ااف صاداان فل ، فل الصداحكرأم حيف ارأ ما ، اظـ القصيدتيف فل كات كاحد

كيظهر أفَّ اراءة إحساف عداس لاعر إلياس أدك اداة فل ديكاال "أفاعل الةردكس" اد ، (4)الحاليف
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اما أفَّ اراءتل لقصاغد محمكد محمد ااار ، أسهمت فل رسـ صكرة للمرأة تتميز دالاهكااية المةرطة
،  ادت مف "ديكاف الد  اء" أاد صكرة المرأة السلدية التل ااات تاار فل مجلة الرسالة تحت عاكاف

 (2)ـ(1994 – 1920كلعؿ  مف ال ريب جدرا إدرا يـ جدرا ) (1)التل ال تقيـ للم ؿ كالقيـ ادير كزف.
ك ك يتحدث عف دعص مبلمح مف سيرتل فل اارع ، (3)زميؿ إحساف عداس فل الالية العردية

د اتب فصبلن سم اه أاا ك املت كأكفيليا يديف عبلاتل القكية األميرات عف المرأة مف ماظكر  املتل فق
القديمة دهاملت "ااف ي الجال الاعكر دأفَّ أمير الدامارؾ يتكحد فل  الما ااجى اةسل أك ا تلى 
دحديدتل أكفيليا. كلااال اات إلى ذلؾ الل أغالب تلؾ األحاسيس المظلمة د رب مف العااد الذم 

لاف التاادل فل المكاؼ مف  (4)لحياة اؿ ما ي ير ال ياؿ كالحكاس جميعان يصر علل  دأف أمتلؾ مف ا
ال يؤدم إلى تطادؽ الكجهتيف فل الاظرة إلى المرأة كالحياة ديف عداس كجدرا. إذا ااف جدرا ،  املت
يرا ما دعيف الاهكة فذلؾ يكلد لديل اكعان ، ديف امرأتيف مف لحـ كدـ، اما يتحدث فل سيرتل، يتكز ع
  طراب كالقلؽ الكجكدم.مف اال

كرغدتل ، ألال يرل اقاءه كفقره، إحساف عداس االدف ياطكم على حب عميؽ كاديد ألديل 
، سعل أديل ليصدغ أفراد األسرة، كلاال يرل دالمقادؿ، الم لصة فل تكفير كساغؿ كطرؽ التعليـ الدال

ى أدعاد اجتماعية تقدر الذم ااف ياطكم عل، دطادث مف "العطؼ القاتؿ" تعكد جذكره إلى زكاجل
كدذلؾ استطاع األب أف يصدغ ، أا ر مما تقكـ على الحب  كاال تيار الحر  ، الكاجب كالمسغكلية

فل غردة  كااد يت ح، (5) حياة ادال دهذا المستكل مف العادات كالتقاليد الساغدة فل ذلؾ المجتمث
اف عداس الزكج ك ك فل أسكأ فقد ااف إحس، دعاء الجاكفاالراعل درغدة إحساف عداس الااب فل 

ظركؼ حياتل المعياية يتذار أداه ك ك يااك إلى أمل )جدة إحساف عداس( كي در ا رغدتل فل 

                                                           

 .154 – 153ص ، ااظر: غردة الراعل: إحساف عداس (1)
، 2004، د.ط، جامعة ديت لحـ، عزيز  ليؿ، (: محمكد أدك اتة1994-1993) مؤتمر جدرا إدرا يـ جدرا (2)

 .2ص
 .143ص ، ااظر: غردة الراعل: إحساف عداس (3)
الطدعة األكلى ، دار ا داب للاار كالتكزيث، : جدرا إدرا يـ جدرا-اتيةفصكؿ مف سيرة ذ-ااظر: اارع األميرات (4)

 .46ص، ـ2009، ديركت
 .158–157، صااظر:" غردة الراعل: إحساف عداس (5)



57 

 

أال سرعاف ما تتبلاى الداح ة  رل كلاف ت، (1) ـ يتذار   كع كاستسبلـ األب كت حيتل، الزكاج
كاالا راط الالل فل  لتظهر مف  بلؿ اإلدداع الاعرم، مف دا لل جكااب كمظا ر ذلؾ الصراع

ب كماها عالـ كمجاؿ الدحث العلمل كالدراسة كاذلؾ الاتادة المتميزة فل ا ير مف مجاالت األد
على الرغـ مف اكة العبلاة ديف األب كاالدف كسيطرة اكة األب كسلطتل ، )الاعر كالا ر( كالتاري 

إال دالكاكؼ عاد مظهر   ر  كما تاطكم عليل مف أدعاد مترادطة متدا لة ال تاتمؿ، على العاغلة
دالسةر ، تجلء دعد أف ات ذ إحساف عداس المعلـ اراره فل  ااكية صةد، مف مظا ر تلؾ العبلاة

ذلؾ ما ياير إلى ا ج كدلكغ ا صية إحساف عداس ، (2)إلاماؿ دراستل الجامعية، إلى القا رة
ات  ارجية اما كارل أي ان كات اذ القرارات دكف ال  كع إلى أم مؤ ر ، كادرتها على حـز األمكر

ف دقيت صكرة األب غير م يدة ، أاها أصدحت ا صية تاير إلى تحملها لمسغكلية تلؾ األسرة كا 
رأيتي فيما ، عف تةصيبلتها. فتراه يقكؿ: "كفل الليلة التل اكيتي أف أسافر فل صداحها إلى مصر

اعتقادان ماهـ أف الدد ، مزؽ ال ياب يرل الااغـ أاَّل كااؼ عاد اجرة ال راد التل يعل ؽ الااس عليها
حيث الطريؽ التل تتجل ، عاد أرض لاا تقث عاد ااعدة جدؿ الرأس، أف ياكف كلل  اد زمف تحتها

كاد غمرت الماء الطريؽ كأ ذ يرتةث مث ، كالمطر يهطؿ د زارة اديدة، مف القرية إلى السكامر
كأاا أاكؿ لل: سأتكغؿ فل الجدؿ ، ال أف أرجثكازداد ارتةاعل كأاا أصعد ككالدم ياادي، ارتةاع الجدؿ

حتى تعد ، الما اظرت كراغل، كعاد ا لف يدراال الماء. كااات األرض تزداف دال  رة، إلى امتل
كعادما ، كلاال على الرغـ مف ذلؾ أم ال  رة ت مر السهؿ، رأيت اجرة ال راد كاد غطا ا الماء

كظؿ  كا حان ، يستعيد اصة الطكفاف كاكح كادال ااف حلمان ، يغس أدل مف عكدتل اؼَّ عف الاداء
. فل رأياا لقد ك ح إحساف عداس اةسل أف تلؾ الرؤيا لها صلة (3)فل ذاارتل ساكات دعد ذلؾ "

، كعبلاة ديف الادل اكح كادال كلاف تلؾ الرؤيا التل تستعيد مف الطكفاف ماكااتل كعااصره األساسية
كتبلال كا تةاء ، تتم ؿ فل اجاة االدف، ساسية مرازيةت الؼ ذلؾ الماهد الطكفاال فل اقطة أ

، ليحؿ  ااؾ ماهد ال  رة التل ت طل السهكؿ، صكت األب الذم أصر على رف ل دعدـ الذ اب
فإحساف عداس الذم يستجيب ، عك ان عف األب الذم يصرخ على ادال كيدعكه للعكدة كالرجكع

                                                           

 .39 –38ص ، 133ص ، ااظر: غردة الراعل: إحساف عداس (1)
 .145ص، السادؽااظر:  (2)
 .174-173ص، السادؽ (3)
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تمرد على إرادة  ذا األب عادما تتصؿ األمكر ي، لقرار أديل فيما يتعلؽ دحياتل األسرية ال اصة
ياتصر فيها ، الرحلة ستاكف رحلة تجديد كادتاار تلؾالعلـ يادئ أف  ذلؾفقد ااف ، دمسألة العلـ

أسهمت فل ، ت  عل لسيطرة الكااث،  ااؾ أمكران  ارج حلمل حد تكيحقؽ فيها ذاتل. كلاف ، االدف
األب كاألسرة كالقرية إلى عالـ مف المعاااة كالةقر  ك ركج، ك ك سقكط فلسطيف، تدمير ذلؾ الحلـ

 (1)كالاقاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .20ص، ل غردة الراعل: اراءة فل سيرة إحساف عداس الذاتيةااظر: تحكالت الا صية ف (1)
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 :المبحث الثاني
 السيرة الذاتية عند نبرا إبراهيم نبرامضمون 

 :نبرا السيرة والتاريخ

، (2)فل مدياة ديت لحـ دةلسطيف (1)1920 ب مف ساة  هركلد جدرا إدرا يـ جدرا فل ا
كتتميز دكاكعها على سطح جدؿ ، ا إلى القرية ماها إلى المدياةالتل  ل أارب فل طداع أ له

كتاتاةل ، يمؤله ال مكض، كيددك اأال رادض فل كسط األفؽ، رل مف اؿ مااف دا لهايااد يي ، مرتةث
ك ذا  (3)ي ير فل اةسل الذاريات، كظؿ  ذا الجدؿ فل كجداف جدرا ك يالل إلى كات طكيؿ، األسرار

ااات لها ماااة مرمكاة فل الكب ، يت لحـ مف جماؿ طديعل راغثإلى جااب ما تتميز دل د
فةيها ، كذلؾ لما تحت ال مف معالـ دياية كا حة دارزة، كالمسيحييف  اصة، الةلسطياييف عامة

اما أف دها عددان ، التل أايمت فكؽ الم ارة التل كلد فيها السيد المسيح عليل السبلـ، اايسة المهد
لمان اديمان مهمان مف معالـ كيعد جامث ديت لحـ مىع  ، تعكد لطكاغؼ مسيحية اتى، مف األديرة الم تلةة

كجعلتها محط أاظار الزكار كالحجاج مف ، ك ذه المعالـ أعطت ديت لحـ اكعان مف التميز (4)المدياة
كما يسهـ دل مف ، كليس  افيان ما يسددل االحتااؾ ديف السااف المحلييف ك ؤالء الزكار، اؿ مااف

 كما يترال مف أ ر لل ااعااساتل كدالالتل.، ؿ  قافل كح ارمتداد

، كتردى فل أسرة مسيحية تعاال مف الةقر الاديد، أدصرت عياا جدرا الاكر فل  ذه الديغة
مما ا طر اقيؽ ، دعض األديرة فقد ااات تعتمد على د ؿ كالده المحدكد مف عملل دستاايان فل

                                                           

، مااكرات المراز القكمل للدراسات كالتك يؽ، مكسكعة اتاب فلسطيف فل القرف العاريف: أحمد عمر اا يف (1)
 .174ص ، فلسطيف، غزة، 2000، الطدعة ال ااية، الجزء األكؿ

، على عكدة، م بلن: الةف الركاغل عاد جدرا إدرا يـ جدرا ـ. ااظر1919كاد ذار دعض الداح يف أف جدرا مف مكالد 
 .21ص، ـ2003الطدعة األكلى ، فلسطيف-راـ اهلل، المؤسسة الةلسطياية لئلرااد القكمل

 .237ص، عزيز  ليؿ، (: محمكد أدك اتة1994-1920مؤتمر جدرا إدرا يـ جدرا ) (2)
، المؤسسة العردية للدراسات كالاار، ة: جدرا إدرا يـ جدرافصكؿ مف سيرة ذاتي-ااظر تةاصيؿ ذلؾ: الدغر األكلى (3)

 .171+170+164ـ ص2001الطدعة ال ااية ، ديركت
الية ، رسالة داتكراه فل الاقد األددل الحديث، جهكد جدرا إدرا يـ جدرا الاقدية: إدرا يـ عدد الرازؽ إدرا يـ عكاد (4)

 .3ـ ص2004،  ػ1425، جامعة عيف امس، التردية
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حسّْف مف أف يي  لفل الصؼ الرادث االدتداغل لمساعدة كالده عل   جدرا الادير إلى ترؾ المدرسة كلـ يزؿ
أال على الرغـ مف ادة الةقر كالحرماف الداح ة  للاف تر  (1)كلك دصكرة يسيرة، ك ث األسرة المالل

ااات لل زادان ، تعرض فيها لتجارب م تلةة، الذم ظؿ يطارد جدرا كأسرتل مدة طكيلة مف الزمف
فقد ااف يستمث إلى ما تجكد دل اريحة كالده مف السرد القصصل ، دتلغذل  درتل كمك ، اديران 

ااف كالده يتمتث دمقدرة عالية فل الةف فقد ، للسير الاعدية كال رافات كالحاايات الممتعة الم تلةة
فل ميؿ  ذا مما ااف لل أ ره ، فقد ااف ذلؾ أكؿ اتصاؿ لجدرا دالتراث (2)القصصل كسرد الحاايا

ك ك لـ يزؿ ، إلى مدرسة السرياف الاا كليؾ قصص كالحاايا فيسارع كالد جدرا دإرساللجدرا كا ةل دال
الحساب داإل افة إلى ، فيتعلـ فيها جدرا الل ة العردية كالل ة اإلاجليزية، فل ال امسة مف عمره

سة  ـ ياتقؿ إلى المدر ، (3)اأحد المتةكايف ديف أاراالز كيدر ، كمك كعات أ رل متةراة، كالسريااية
كيحظى جدرا فل  ذه المدرسة دإعجاب مدرسيل ، الكطاية فل ديت لحـ دعد أف أامؿ صةل ال الث

فيصكر  ذه المرحلة دقكلل: "لقد ، كيعد  ذا االاتقاؿ دداية  ركجل الحقيقل إلى الحياة، كا تمامهـ
لؾ اات ت، على أااس مف اؿ اكع، اما دلمسة مف مصداح عبلء الديف، ااةتحت لل األياـ فيها

الساة معزكالن عاهـ دا ؿ اراقة ص يرة تااد تاكف على الهامش مف اؿ الء... كااف على 
الذم ازدحمت فيل الرؤل الحلمية التل تت ذل دتراتيؿ الاااغس كاالاسراح ديف األاجار ، ذ ال

ب تلؾ التجار ، أف يقارع ا ف التجارب األليؽ دالدار، كالص كر كالكدياف كالجداؿ كا فاؽ الدعيدة
كأسمث فيها أحاديث ، المتجددة اؿ ساعة أا يها ديف مغات الطبلب المتدايايف أعماران كماارب

 .(4)المعلميف تأتيال اؿ لحظة دجديد"

الذيف تراكا أ ران طيدان فل فاره ، مقتدريفالمعلميف ال تلؾ المدرسة الكطاية ا دة متميزة مف  مت
قكؿ جدرا: "كما علمال  ذا ال طاط الةااف فل تلؾ في "حساـ اتيل"فااف ماهـ مدرس ال ط ، ك قافتل

، الساة عف ال ط العردل فتح عيال ماذ ذلؾ اليكـ على عالـ مف الر افة فل التاكيف الدصرم
                                                           

 .123+121+64-63ص، لدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدراا (1)
 .120ص، السادؽ (2)
، جدرا اإلاساف المددع اراءة تحليلية اقدية فل سيرة جدرا إدرا يـ جدرا ال ااية "اارع األميرات": اادم سارم الديؾ (3)

 .228ص، ـ2004، جامعة ديت لحـ، (1994-1920مؤتمر جدرا إدرا يـ جدرا )
 .131-130+126+124ص، كلى: جدرا إدرا يـ جدراالدغر األ (4)
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. غير (1)أغاى ابل ما تجردتل الجمالية طكاؿ سال حياتل فيما دعد"، ككصلال دحسٍّ للالمة المرغية
، الذم ااف محدان لل تل، معلـ الل ة العردية "جدكر عدكد"ـ ما علمل إياه المعل، أف أ ـ مف ذلؾ الل

فقد ديَّف جدرا أ ر ، كال يقتصر فل دركسل على المقرر الدراسل لتلؾ الساة، كياقؿ الحب إلى تبلميذه
ما لـ أتعلمل مف أحد ،  ذا المعلـ دقكلل: " لقد علمال مف اكاعد الل ة فل ساتيف أك أا ر دقليؿ

، ااف يهكل إعراب أديات الاعر الصعدة، حتى اليكـ فل تعاملل مث الاتادة ما دقل أساسان ، سكاه
، عقبلاية، ك ل عبلاات ماطقية، كجعلت أجد متعة فل متادعة العبلاات المعقدة ديف الالمات

 .(2)ريا ية ديف أجزاء المعادالت الجدرية"االعبلاات ال

أسرتل للرحيؿ إلى مدياة فظركؼ العيش الصعدة ت طر ، ظهر فل حياة جدرا تحكؿ ادير
دؿ تكاؾ أف تاكف ركحل ، تلؾ المدياة لها ااات اكية الح كر فل ذاارة جدرا ككجداال، القدس

فلك ااف الجماؿ ، فيجد فل تأمؿ حجارتها متعة  اغلة، يرل فيها ااةان ال ياتهل، فياكف لها عااقان 
كار ا الاام ة التل تكحل دقكة كادة دأس، الجدؿ حتلؾ المدياة الراد ة على سة، مدياة لاااتل القدس

يعطل فسحة للتأمؿ فل ، كدااةتاحها على األفؽ الكاسث الممتد أماـ الاكاظر، كصبلدتهـ، دأس أ لها
كيااؿ المسجد األاصى كادة الص رة معلميف رغيسييف ، ياؿكاالاطبلؽ للةار كال ،  ذا الاكف

، أـ دالسماء يجسداف التصاؽ اإلاساف داألرض فهما، ي يراف األحاسيس كالمااعر الدياية كالتاري ية
، ااات الز ارؼ تزيف ادة الص رة فااات مصدران  صدان إللهاـ جدرا كغيره مف الةااايف كالمددعيف

ال يقؿ عف ذلؾ ركعة ما ياعر دل اإلاساف مف الهدكء ، كرافدان  قافيان فايان ، فقد جعلك ا م بلن للعاؽ
ذات الماااة ال اصة فل الكب ، س عددان مف المعالـ الدياية كاأل ريةكيميز مدياة القد (3)كاالطمغااف

اما أف ، كيدفث إلى التأمؿ، ا ير مف الااس ك اصة مبلييف المسحييف اما ي ير معمار ا اإلعجاب
فهااؾ م ارة ، المدياة تاتمؿ على مكااث عدة لها ارتداطات اةسية كتاري ية فل الةار كالقلب

فااات مف أدرز الجكااب  (4)كعارات المكااث األ رل، كمغذاة الادل داكد، فكدراة السلطا، سليماف
تاح لل أكت يران ، مة فل حياتل ال قافيةسمرحلة حا -القدس تل فلك اصة طةكل–المهمة فل حياة جدرا 

                                                           

 .134ص،  الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا  (1)
 .136 -135ص، السادؽ (2)
 .5ااظر: جهكد جدرا إدرا يـ جدرا الاقدية: إدرا يـ عدد الرازؽ عكاد ص (3)
 102-101ص، الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (4)
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فتةتحت عيااه كعقلل على معالمها الدياية ، عل فل طريؽ ااتساب العلـ كال قافات المتعددةسال
ها د ؿ المدرسة فيك ، تعاسل فل الاةس مف ااعااسات  قافية كح ارية كتاري يةما ك ، كاأل رية
أم اؿ إدرا يـ طكااف الذم لةت ، تلقى فيها العلكـ على يد ا دة مف المعلميف المتةكايف، الرايدية

"أدك  ملكعدد الاريـ الار ، ؽ إحساسل دالاعركدذلؾ عمَّ ، أاظاره إلى اعر أحمد اكال كغيره
ـ تتلمذ على يد ااعر  الث ك ك محمد العدااال الذم ااف لل تأ يره الكا ح على جدرا فل  ، سلمى"

كدااء ، فااات تلؾ الساكات التل ا ا ا فل المدرسة الرايدية ساكات  صب فارم (1)تلؾ المرحلة
فقد كسعت مدارال ك فاؽ فاره إلى الحد الذم جعلتل يقكؿ عف ذلؾ ، كتاكيف حقيقل لل،  قافل
اات أاحف ذ ال ، فهك ما أارأ مف اتب مدرسية كغير مدرسية، : " أما الذم اات مهككسان دلمعدران 

اجليزية كمعلكمات اتيتة تت ذ لاةسها مث الزمف اسقان لل أدعاده ، كأحداث، كتكاري ، دالمات عردية كا 
 .(2)"ماهكمان دها -على ص ر سال –تلؾ المتعة التل اات ، فأجد فيها متعتل الحقيقية، الةارية

التل ااات  (3)ـ1937ها فل أكؿ صيؼ فيـ كت رج 1935كدعد ا د ؿ الالية العردية ساة 
فقد ااات تاتقل  يرة كألمث األساتذة كالطلدة كالاقاد ، معركفة دا تمامها دالل تيف: العردية كاإلاجليزية

ليدرس ،  (5)دريطاايةكاتيجة لتةكؽ جدرا أاـر دماحة دراسية إلى الجامعات ال، (4)كالاعراء كالمؤر يف
كدعد ا عمؿ أستاذان ، ـ1939ها ساة فيكمف  َـّ جامعة "اامدردج" كت رج ، "افل جامعة "إاستر 

 ـ ااتقؿ إلى الية الملاة عالية دد داد دعد حصكلل ، لؤلدب اإلاجليزم فل الية الرايدية دالقدس
عرؼ دلميعة ارياة العمر كفل تلؾ الةترة ت، كأصدح أستاذان لؤلدب اإلاجليزم، على الماجستير

كدعد ذلؾ عاد إلى ، إلاماؿ دراستل فل األدب كالاقد، كدعد ا سافر إلى الكاليات المتحدة، كالحياة
كدذلؾ ، كعمؿ على إاامة عبلاات متادعة كمتجذرة، كتقلد مااصب عديدة، ـ1948العراؽ ساة 

                                                           

كجهكد جدرا إدرا يـ جدرا الاقدية: إدرا يـ  23+22ص، ا إدرا يـ جدرا: على عكدةااظر: الةف الركاغل عاد جدر  (1)
 .6ص، عدد الرازؽ عكاد

 .187ص، الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (2)
الطدعة األكلى ، ديركت، دار ا داب للاار كالتكزيث، : جدرا إدرا يـ جدرا-فصكؿ سيرة ذاتية–اارع األميرات  (3)

 .88ص، ر: الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا. كااظ88ص 2009
 .22ص، الةف الركاغل عاد جدرا إدرا يـ جدرا: على عكدة (4)
 .238ص، عزيز  ليؿ، (: محمكد أدك اتة1994-1920مؤتمر جدرا إدرا يـ جدرا ) (5)
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دارزان فل مجمكعة مف  فقد ااف ع كان ، استطاع أف يؤسس مث غيره جماعة د داد للةف الحديث
 .(1)االتحادات كالاقادات المتعددة فل العراؽ كالكطف العردل

إذ عرفاا لل ، اتب فل مجاالت متعددة، لقد عاش جدرا زماان كعمران حافبلن دالعطاء الا ير
ك"اصة حب مجكسية" مث الةااف المددع ، ك"الدحث عف كليد مسعكد"، فاتب "السةياة"، الةف الركاغل

كاذلؾ "الةف ، كاتب أي ان فل مجاالت الاقد م ؿ "الحرية كالطكفاف"، كغير ا، حمف مايؼعدد الر 
" دالل ة اإلاجليزية ، ك"الةف العراال المعاصر" كغير ذلؾ الا ير، ك"الرحلة ال اماة"، فل العراؽ اليـك

كاد ، ماكغير ، ك املت، امسرحية عطيؿ، كترجـ أعماالن أددية ممتعة ماها  مااية أعماؿ لااسدير
كمف أجؿ ذلؾ ااؿ جاغزة ، اعتاى ا يران دالاعر كالمكسيقى كالرسـ كالاحت كغير ذلؾ مف الةاكف

ككساـ ، ـ1990كااؿ أي ان جاغزة سلطاف العكيس للاقد األددل عاـ ، صداـ حسيف للركاية العردية
 .(2) القدس تقديران إلاجازه األددل

فقد اتب الركاية كالقصة ، المكا ب كالقدرات مما تقدـ أف جدرا إدرا يـ جدرا متعدد يت حك 
كعمؿ فل إحياء ، اما مارس الرسـ، كاذلؾ المقالة، كالاعر كالاقد األددل كالةال، القصيرة كالسيرة
فااف اعـ اإلاساف الم قؼ المددع كاألااديمل ، كاد ترجـ عددان مف الاتب ال مياة، تراث كفف د داد

فقد لقل احترامان كتقديران مف المجتمث العراال ، ل الاماء كالعطاءالااجح كالةااف المتعدد المكا ب ف
 .(3)1994دأاملل دكف الاظر إلى االاتماءات السياسية. إلى أف تكفاه اهلل فل اهر اااكف األكؿ 

 :نبرا الفنان القاص

  :أوال: البئر األول 

 أحداث الطةكلة ااغبل:"يتساءؿ جدرا فل المة استهبللية لسيرتل الذاتية "الدغر األكلى "حكؿ  
)أحداث الطةكلة( فل  استعرت العديد ماها، مف الاتادةساة  كجدت أاال عدر أا ر مف أردعيف

فهؿ أتااكؿ دعض ما أاتدل  ااؾ اأجزاء ، كد اصة فل ركاياتل، مقاالتل كاصصل القصيرة
                                                           

 .213+200+198+191+190ص، ااظر تةاصيؿ ذلؾ: اارع األميرات: جدرا إدرا يـ جدرا (1)
مراجعة ، ترجمة محمد عصةكر، مكسكعة األدب الةلسطيال المعاصر: الاعر: سلمى   راء الجيكسلااظر:  (2)

 161ص، 1997الطدعة األكلى ، المؤسسة العردية للدراسات كالاار، مريـ عدد الداال
 .1ص، عزيز  ليؿ، محمكد أدك اتة، ااظر: مؤتمر جدرا إدرا يـ جدرا (3)
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على سؤالل  ؟ كيجيب جدرا"اترجمة ذاتية صرؼ، إي احية أك اصصية كأعيد اتادتل فل سياؽ جديد
ركاغية كللدارسيف  كأحدا ان  كألترؾ على حالل ما صاعتل مف طةكلتل اصصان  .فعؿ ذلؾأدقكلل :"لف 

ك ك ليس ، ااكؿ ما لـ أد لل فل صياغاتل تلؾكألت، يست لصكه ك يةهمكه ايةما ااءكا أف
سيرتل كأحداث ركاياتل د ارتداط اصصليت ح مف اكؿ جدرا ذلؾ إاارة كا حة إلى ، (1)"دالقليؿ

أف تتدا ؿ على القارئ األحداث كالا صيات التل كردت فل دعض القصص  الذاتية كليس غريدان 
كاألحداث لجدرا أك ، كالركايات داألحداث التل كرد ذار ا فل سيرة جدرا التل ت ماتها الدغر األكلى

 مف الا افة الكجكدية مزيجان ، مف الذارل كالحلـ "اصص غدت مزيجان  اصص الطةكلة  ل:
يتطلب ذلؾ المزيج  مقاـفال (2)"فيل الماطؽ كالبلماطؽ يتدا ؿ كيتكااج مزيجان ، كال يدكدة الااعرية
 اكاها، كالعبلاة ديف الذات كالمحيط  ك ما يميز "الدغر األكلى "اسيرة ذاتية، مف الذارل كالحلـ

فل ردط حااياتها  دكران التل لعدت الحيلة الركاغية ، مف عمر الاتادة عاد جدرا اتدت دعد أردعيف عامان 
على ركايات جدرا التل جعلت مف تةاعؿ ا صياتها مث  ك ذا ياطدؽ أي ان ، المتاا رة دع ها ددعض

  .(3)كالكلكج إلى أعماؽ أا ر إاسااية كحميمة، المحيط كسيلة لل كر فل الذات

درا حتى سف ال ال ة عارة مف عمر ج (4)تتااكؿ مرحلة الطةكلة ذاتيةالدغر األكلى سيرة 
يصؼ ما اتدل دأال ا صل دحت ، كيسرد فيها مقتطةات مف سيرتل الذاتية، (5)إدرا يـ جدرا

كدعض ، إاها دعض تلؾ الديكت كاألاجار ك الكدياف كالتبلؿ.. ".كلاال جزء مف المحيط، كطةكلل
 ك دها تاتاؼ القيـ كاأل بلؽ كتاتاؼ الجماؿ كالكجكه كاألصكات التل دها تحيا الامكس كاألمطار

كيتطرؽ ، إذف  ك يتحدث عف الذات كالمحيط امك كعيف متدادليف (6)"كالقدح كالةرح كالدؤس جميعا
الطةؿ دأسرتل ، اإلاساف دالمجتمث، التراث المتاكعة لتاايؿ ال يكط التل تردط الذات دالمك كع ةهـل

                                                           

 .8ص، جدراجدرا إدرا يـ  الدغر األكلى:  (1)
 .11ص، السادؽ  (2)
مؤتمر جدرا ، "الدغر األكلى" اراءة فل إاتاج جدرا إدرا يـ جدرا الركاغل: الذات كالمحيط : ركز الاكملل مصلح (3)
  . 215ص، 2004، جامعة ديت لحـ، ـ(1920-1994)
 .256ص، الاقد األددل فل الكطف الةلسطيال كالاتات: حساـ ال طيب (4)
 .9ص، ات: جدرا إدرا يـ جدرااارع األمير  (5)
 .10ص، إدرا يـ جدرا الدغر األكلى: جدرا (6)
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ايات كدداية "أاا ال أاتب تاري  العاري . ااؿ جدرا فل مقدمة اتادل:(1)لكديغتل كمدرستل كحارت
كلاال فل الكااث طرح ا ايا أساسية درؤية كدراءة ، (2)ـ"لديت لح اجتماعيان  ال بل يايات كال تحليبلن 

طةؿ كمهارة ركاغل يمتلؾ ادرة فاغقة على مراادة الحدث كتحليؿ ا صياتل كردطل دمحيطل الج رافل 
طاره الزماالكاالجتماعل ك ال العبلاات التل تردط الذات  أكد أف أاير أف، سياسل كاالاتصادم كا 

لتااؿ فيما ، تاد ؽ مف حاد ة ااات كال زالت عالقة راس ة فل الذاارة، دالمحيط ترا ية الدااء كالاسيج
 فعلى سديؿ الم اؿ كفل الصةحات األكلى مف "الدغر األكلى"، ايقة ممتعة دسيطةدعد مادة أددية 

تطرؽ إلى الحديث عف إحدل األابلت يصؼ عبلاتل دأ يل كأمل كجدتل كي يسرد جدرا أحدا ان 
، مف اعتدار أف اراء أكايات مف الحليب  ك حدث  اـ فيذار ا ماطلقان ، الاعدية ك ل الهيطلية

ك ث أسرتل المالل دالمة كاحدة )كذلؾ يعاس الك ث االاتصادم  كدذلؾ فهك ي تصر كصؼ
ال رفة  م ل رفتهـ ااصدان كفل ااتظار ا كج الهيطلية يصعد الطةؿ جدرا الدرج المحاذ، (إجماالن 
كعادما يذار جدرا ، فل ذلؾ الكات ء معمارم ااف ساغدان امط داا كماها إلى األعلى مل صان ، العليا

كيذار طديعة عملل فل مجاؿ إصبلح ، الرا ب يكسؼ القاطف فل الدكر العلكم مف طادؽ الاايسة
 الكات.الساعات... فةل ذلؾ كصؼ إلحدل المهف الصااعية الساغدة فل ذلؾ 

فل ذلؾ  ..كااتـ راغحة الد كر كتماى رؤية المبلغاة، رتؿ جدرا فةيهاأما ال رفة "العلية " 
، (3)تاااات ساغدة فل العارياالتل  تل يص للحياة االجتماعية الدياية التل عااها أ الل ديت لحـ

 داد الحداة تاكيقان كدياما تز ، فيقكمكف دأالها، عادما يتكرط جدرا ددعكة أصحادل لماا دة الهيطليةك 
قة ييصؼ جدرا ددراءة الطةؿ كحااة الركاغل أدكات الطعاـ التل ااات ساغدة فل ذلؾ الكات :طر 

 رب جدرا مف غ ب أمل إلى ساحة اايسة المهد عاد ا ، (4)القصعة، المبلعؽ ال ادية، الجلكس
أماـ  (ي لك مف دغر اف"ديت ال  كااف يتأمؿ الدغر)ردما الدغر األكلى التل اا د ا كارب ماها اكف"

كفل ذلؾ تراث دالمطلؽ مف ااحية طرؽ ككساغؿ ، الجماؿك ، المجرل الدلك كالجرف ك الاايسة ذااران 
                                                           

مؤتمر جدرا ، ااز التراث فل ذاارة جدرا إدرا يـ جدرا مف  بلؿ ما كرد فل "الدغر األكلى": مجدم الاكملل (1)
 .249ص ،2004، جامعة ديت لحـ، إدرا يـ جدرا

 .10ص، دراجالدغر األكلى: جدرا إدرا يـ  (2)
 .64-17ص، ااظر: تةاصيؿ ذلؾ الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (3)
 .19ص، جدرا إدرا يـ جدرا :الدغر األكلى ااظر: (4)



66 

 

اا د فل محبلت السكفاير  كفل أ ااء عكدتل مف ديت لحـ "اايسة المهد"، (1)حةظ كاستعماؿ المياه
ة كاكافؿ الجماؿ المصاكعة مف الصدفي المسادح كالصكر كالصلداف )محبلت ديث التحؼ التذاارية(

ل ال زالت كذلؾ فيل إاارة إلى اال تماـ دا  ار الترا ية كالصااعات الكطاية الت، (2) اب الزيتكف
 .مكجكدة إلى يكماا  ذا

مما تقدـ يت ح أف جدرا فل سرده لحاد ة دسيطة دااؿ ماكؽ كم ير ي لؼ القصة 
، كالصااعات الحرفية اليدكية السياحية، الديف، مارمالتراث المع، الاعديةااألابلت ترا ية. دعااصر 

تتم ؿ فل المهف الصااعية كامط تااكؿ الطعاـ كاذلؾ العبلاات األسرية ك  الحياة الاعدية.
 االجتماعية.

مط الهيطلية يحتكم على عدد ادير مف القصص الدسيطة على ا األكلى اما أف اتاب الدغر
كجميث تلؾ القصص  ـ  الطديب الركحل.، زيارة القدس، المزدلة، الدكالب، اصة ال اازير م ؿ:

إف اتاب ، ؼ أااالها كألكااها فل ذلؾ الكاتاالاطبلؽ ماها إلى العارات مف عااصر ال قافة دم تل
كفل ديت لحـ  الدغر األكلى يعاس إلى حد ادير طريقة الحياة المعياية فل فلسطيف عمكمان 

ـ( اتاب اتدل اا د مددع كحساس يتمتث دذاارة 1938-1925فل الةترة الزماية ما ديف )  صكصان 
 عدقرية فذة.

 :: شارع األميراتثانياً 

فهل تم ؿ ، اارع األميرات سيرة ذاتية لدعض المرحلة العرااية الد دادية فل فترة ال مسيايات
 .(3)ال اصة كالعامة فل  ف معان ، الماعطؼ األادر فل حياتل داؿ معاايها

ةاء الطادث الت يلل كالكصةل فل  ذلؾ ليتماف مف إ، لركايةألدس جدرا سيرتل  كب ا
ألف جدرا مف الةااايف المددعيف  ؛األاياء ماكاة ركح الحدث المراد تتةاعؿالمكاطف التل يريد ا ل

كاد غدت تلؾ األدكاب مةتحة على مصراعيها لذلؾ ، الذيف طراكا كتااكلكا الةف مف أدكاب م تلةة

                                                           

 .250ص، مف  بلؿ ما كرد فل "الدغر األكلى" مجدم الاكملل ااز التراث فل ذاارة جدرا إدرا يـ جدرا (1)
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التل تجعؿ مف الم قةيف كأصحاب العلـ مصدر الاه ة ، الةلسطيايةالةااف الذم أحيا الركاية 
لذلؾ اجده ي اير أساليب ا  ريف فل عملية الطرح كالحكار كالاقاش كغير ذلؾ مف ، كاالادعاث

فياكف دذلؾ جدرا العبلمة الةاراة فل صاث الركاية ، الحاالت التل تميز الااس دع هـ عف دعض
 .(1)لةلسطياية دااؿ  اصا كالركايةالعردية دااؿ عاـ 

لذا الدد مف تعريؼ القارئ ، كدما أااا ساقكـ ددراسة سيرتل مف  بلؿ اارع األميرات
كذلؾ عدر تل يص تلؾ الةصكؿ دأسلكب ، دم مكف السيرة التل جاءت مكزعة على ستة فصكؿ

لتل اجده يتحدث فيل عف رح، األكؿ أطلؽ عليل جدرا الرحلة األكلى ؿا ؼ فالةصمكا ح مكجز ك 
ا سافر فل ماحة دراسية إلى أكركدا مـ عاد1939مث حلمل سمارة كحامد عطارم إلى دكرسعيد عاـ 

كااؼ ايؼ ااف  ك ، كاد صكر تلؾ الظركؼ الصعدة دداة فاغقة، مث دداية الحرب العالمية ال ااية
مـ كصحدل يستمتعكف دأكااتهـ على الرغـ مف اكاليس الحرب ككيبلتها. ككصؼ تم اؿ ديلسدس مص

، فاراه يحد اا مف  بللل عف الساة الدراسية األكلى فل دريطاايا، اااة السكيس. أما الةصؿ ال اال
كالحلقات ، اما كيصؼ عبلاتل دطلدة الجامعة، كايؼ ااف يستمتث دالحياة الجامعية، دجامعة إاسترا

 .(2)الدراسية كالمااااة التل ااات تاـ عف الذااء كالعمؽ فل األداء كالتةاير

ذلؾ مف  بلؿ ، كفل الةصؿ ال الث يد ؿ العمؽ الكصةل التحليلل لديل كيمزجل دالكااث
ككصؼ ، كجماالن  التل تعتدر مف أا ر المدف اإلاجليزية ركعةن ، الدحيرات إلىؽ رحلتل يسرده لطر 

، سةح الجدؿ "ساافؿ دايؾ" مف  بلؿ عبلاتل مث السيدة التل أ ةى عليها عاصر ال ياؿ المكغؿ
عبلاتل مث أما الةصؿ الرادث فقد طرحل دعاكاف  اص ك ك ، ارب إلى ال ياؿ مف الكااثفجعلها أ

اريستل( ك ل المس مالكاف زكجة ا رايكلكجل "مااس مالكاف" التل زار ا فل ديتها دصحدة  ا)أغا 
تى ح، ت  املتكف" كااف يظاها أاها ردة ديت ال عبلاة لها دهمكـ الاتادة كتكادعهار عالـ ا  ار " ركد

تأاد أاها الااتدة العالمية للركايات الدكليسية "أغا ل اريستل" التل ااات تهتـ دالعادات كال قافة 
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لذلؾ غادرت فل ليلتها مث زكجها ، كاذلؾ ا  ار العرااية التل ااات تعمؿ فيها مث زكجها، العرااية
 .(1)إلى امركد الستاماؿ ااتااؼ ا  ار

اال "اارع األميرات" عمؿ اسـ السيرة ااملة كايؼ كأما الةصؿ ال امس الذم جعؿ عاك 
كأصدحت ، كايؼ تأالـ كااسجـ مث المااف، ااترل فل  ذا الاارع اطعة أرض لال يدال لل ديتان 

كيتـ ذلؾ دعد ، حتى أصدح ذلؾ الاارع أحد رااغز اإللهاـ كاإلدداع لدل جدرا، الصلة كاأللةة دياهما
حتى تعجب  ك اةسل مف ، اـ مث لميعة أك دمةرده أك أصحادلإاماؿ مااكير السير مايان على األاد

ذلؾ متساغبلن دقكلل: "كاـ ايلك متران فل اـ طلعة كطلعة مايت فل اارع األميرات ألاتب ما 
 اتدت؟".

، ي تـ جدرا سيرتل كاد أطلؽ على ذلؾ الةصؿ لميعة كالساة العجاغدية السادسكفل الةصؿ 
، كايؼ تكطدت عبلاتل دها، تلؾ الساة التل تعرؼ فيها دلميعة، عار مقطعان  اكفل ذلؾ الةصؿ ا ا

فقد جعؿ افتتاحية ، ك لد ا فل فال كعطاغل، كظؿ كفيان لها، كايؼ كصةها فل حياتها كدعد مماتها
كدعد ذلؾ ، الةصؿ السادس اصيدة مف اعره ير ل دها لميعة أك يحاكؿ إرجاعها مف عالـ ال يب

مف الةااايف كالمددعيف العرااييف ادلاد الحيدرم كعدااف رؤكؼ ياتقؿ إلى تك يؽ عبلاتل دا ير 
 .(2)ر السياباـ مف مددعل العراؽ اأم اؿ ددر ااكغير ، كحسيف مرداف الااعر الحسل المددع

فطاة كذااء  اذ،  درة كاسعة ك قافة مكسكعية ا يةة ذا، يعتدر جدرا مف المددعيف الدارعيف
مما يجعؿ أعمالل األددية تةيض ، ددل كالعمؿ الةاليس  ر ذلؾ فل صاث الحدث األ، حاديف

ية دألال صاحب ح كر فع اؿ فل  لؽ الحالة السر ، المةرطة كاالستقطاديةدالجاذدية الساحرة 
لذلؾ اجده يعيش حالة تعديرية ، القصصية التل تميزه عف غيره مف الركاغييف كالقصاصيف معان 

، صةل كالتةاعلل كالحالة االادماجية فل الحدثتةكح ماها لحظات الصدؽ الك ، مةعمة داإلحساس
لدرجة أف اإلاساف يرل اةسل فل الةف القصصل أك الركاغل الذم يقرأه مف  بلؿ أسطر جدرا 

ما يزيد تلؾ الحالة ميزة إيجادية فل أف جدرا يقتدر على ت يير العادم كالمألكؼ فل الديغة ، كمةرداتل
لذا اجد ، تتجمؿ داألفاار المةعمة دال قافة كالتةاعؿ مث الحياةكالحياة دااؿ عاـ إلى مادة فاية غزيرة 

                                                           

 .83، 67-66، 55ااظر: اارع األميرات ص (1)
 كما دعد ما .113-105، 89+87ص، اارع األميرات (2)
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كاأف العبلاة ديف ، مك دة جدرا اد تساعد على إ ارة ما يسمى دالكااعل كالمت يؿ فل إدداعاتل
حيث تتجدد الركعة كتستمد اماغها مف ذاتها حتى ال ، )الكااعل كالمت يؿ(عبلاة تااملية جدلية دااغية

 .(1)تاق ل

ؾ ي لؽ حالة مف اإلغراء اإليجادل لدل اؿ مف الدارسيف كالداح يف كالمتمتعيف كم ؿ ذل
دداعاتل كا كصل التل ياميها كيجعلها تحال اؿ ما يريد  دةاكف جدرا أف يدح كا عال ديف أعمالل كا 

ك ـ يةعلكف كيعتمركف الركايات كالقصص التل اما ا جدرا دذكال كفارة  ا كصلفارل ، أف يحايل
مف أجؿ معرفة األحداث كمتادعة الماا د كاللقطات التل ، لؾ عدؽ  قافتل المتجددةكيدؿ على ذ

، كيجعؿ  ااؾ أحيااان حالة مف الماادهة التطادقية ديف ا كصل كذاتل، تعجدها ركاياتل كاصصل
 ألف المرء يستطيث أف ي رج مبلمح كصةات جدرا ال اصة مف  بلؿ اصل الما ص.

فهك مف الذيف امتلاكا مك دة القص ، ك دة عميقة دال ة الجذكركاذلؾ يرياا أف جدرا يمتلؾ م
كالراص كالطديعة كاؿ ، كعاؽ ا  ار، فعاؽ الرسـ كالاعر كالمكسيقى، كعاؽ ما لل عبلاة دالةف

 .(2)ما لل صلة دالجماؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .230ص، عزيز  ليؿ، محمكد أدك اتة، (1994-1920مؤتمر جدرا إدرا يـ جدرا ) (1)
 .231ص، السادؽ (2)
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 -نبرا إبراهيم نبرا والمرأة:

فالمرأة ، ـ مجاالت الحياةك  ل ارياة الرجؿ فل معظ، ايؿ إف المرأة تم ؿ اصؼ المجتمث
ا ؿ مف أجؿ أف تاكف ارياان متاافغان فل عملية الصراع ادمقدار ما ت، ا ؿ  د الرجؿاال ت

االجتماعية ك ذلؾ يؤاد  دايةاالجتماعل ك الت يير ك التأايد على الترادط الع كم ديف أساسيات ال
تل للمرأة. فمبلمح المرأة التل ك العمؿ على تحرير الرجؿ مف اظر ، عاملةعلى أ مية المرأة اقكة 

ك ال تؤمف دتدعيتها ،  ل التل تدفث الصراع ك تةجره، يريد القصاصكف ك الركاغيكف أف يظهرك ا
فإف غالدية الاساء ، ك داست ااء الة، ك إاما تاارال العمؿ ك الدحث عف ال بلص، العمياء للرجؿ
إاما لبلرتةاع ك ، ماح صةة الدطكلة للمرأةداا اإلاارة إلى أف  رللكااث. ك تجد داد ادقيت على ااا

فاألـ الماا لة ال تاةصؿ ، ك تحكيؿ ما اد تددك ا ايا اسكية إلى ا ايا للمجمكع، الرال دها
تلؾ التل تاا ؿ  د ادك عزلتها إاما تةعؿ ذلؾ لقااعة دأف ، مصلحتها عف مصلحة المجتمث
 .(1)ريؽ الجماعة ك العمؿ الجماعلال يماف تحقيقها إال عف ط، مصالح ك حاجات أدااء الاعب

ك فل  ركرة أف تحتؿ مكاعها إلى جااب ، إااا اؤاد على أ مية دكر المرأة فل المجتمث
الرجؿ. ك  ل اذلؾ يجمعها الماظكر الةارم ك ال قافل الذم يحقؽ للمرأة ك جكد ا اااغف يتةاعؿ 

الةاسدة التل تعامؿ المرأة داعتدار ا  إاها  د ركاسب الت لؼ كالعادات ك التقاليد القديمة، مث الكااث
المرأة تاكف مف  بلؿ الترادط  ماااة كايافأ يران أكاد أف مسألة ك سلعة تجارية تداع ك تاترل. 

العميؽ ديف ذاتية الهدؼ المااكد الذم تسعى إليل المرأة ك عمكمية الصداـ فل مكاجهة الصعكدات 
 كالكااث.

ك  ل الرمز للار ك ، عياة دالدرجة األكلى دجسد ام ا صيات على أاها جدرا للمرأة  اظر
فمف األمكر التل تلةت الاظر ك ت ير ، (2)ك غلظة القلب كالقسكة، ك ااراف الجميؿ ك األاااية، الرذيلة

االاتداه أف جميث عبلاات الاساء دالرجاؿ فل اصص جدرا الطكيلة ك القصيرة على السكاء لـ تةسر 

                                                           

، األردف -عماف، كاالة التكزيث األرداية، 46العدد، المجلة ال قافية، القصة العردية ك المرأة: يكسؼ اليكسؼ - (1)
 .126ص، ـ1998-ق1419

الجامعة ، العدد ال اال، المجلة ال قافية، إدرا يـ جدرا القصصل: علل الةزاع ا صية المرأة فل فف جدرا (2)
 .69ص ، ـ1983-ق1404، األردف -عماف، األرداية
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ك لعؿ فل تلؾ المبلحظة تةسيران لتحامؿ جدرا على المرأة ك مكاةل اجاب. إعف أية عملية حمؿ أك 
ك تحاـ ، هاقمفهك يرل أف السدب فل ع، فالمرأة التل يتحدث عاها  ل المرأة العقيـ، السلدل ماها

 ل السدب فل تاكيل طديعة  دياةأم أف الم،  ك طديعة الحياة فل المدياة، اكازع الار فل طديعتها
ادؿ أف تاكف محاكلة إلدااة ، جدرا مف المرأة محاكلة اديرة إلدااة المدياة اؼمك  دذلؾ يصدح، المرأة

المرأة. ك مف  اا أي ان يظهر لاا التاااص فل رؤية جدرا الح ارية فهك يدعك فل ساغر اتدل إلى 
كمث ذلؾ اراه يقؼ ذلؾ ، السير فل رااب ماجزات الح ارة المادية الحدي ة، التقدـ، مكاادة التطكر

اجازات الح ارة المعاصرة. ك  ك إمكاؼ السلدل ك الرجعل مف المدياة داعتدار ا أحد رمكز ك ال
ك رغـ ذلؾ اراه فل إدداعاتل األددية يعاملها على أاها ، يدعك إلى حرية المرأة ك مساكاتها دالرجؿ

 ك األغرب مف ذلؾ أال يصر على تصكير ا على، أك مجرد دمية يستمتث دها الرجؿ، مجرد جسد
مث أف الاظرة العلمية المك كعية ترفض ماطؽ تكزيث الة اغؿ ، أاها مادث الار ك الرذاغؿ ك الةساد

درت مف فل سيرة جدرا اد كرد حكار ديف جدرا كالمرأة التل ااح، (1)إاليميان  جاسيان أك عرايان أك
 .(2)الماعطؼ داتجاه جدؿ ساافؿ دايؾ

رأة ااات غريدة التصرفات دالاسدة للمرأة يت ح مف الحكار الذم دار دياهما أف تلؾ الم
العادات ك التقاليد التل تحاـ المرأة العردية ك تقيد مف حرية  دعضفهااؾ الديف ك ، العردية

 د بلؼ المرأة ال ردية اإلاجليزية التل تمارس م ؿ تلؾ التصرفات داؿ جرأة ك اجاعة.، تصرفاتها

 -نبرا إبراهيم نبرا والشعر:

كما يحصؿ فيل مف ، اع فل حياتاا العردية ال يتـ دااعزالاا عف العالـإفى ااتماؿ اإلدد
دداع فقد ااات الدداية الةعلية لل مف د داد، تطكرات ، إاما يتـ مف  بلؿ "ايااية معرفية" كمف فار كا 

، ـ. ااات تعيش حقدة غليااها السياسل1948فجدرا كصؿ د داد فل أعقاب اادة فلسطيف العاـ 
 ميف فل الاف ماذ لحظة كصكلل األكلى إليها ااف مف أدرز المس، ل كالةال الجديدكاألدد، كالةارم

كديات ، ااات فيل الحياة األددية كالةاية فل العراؽ اد ددأت التحرؾ دل، دلكرة االتجاه التجديدم
كدعد ا مااراتل الةاعلة فل تأسيس "جماعة د داد للةف ، مساراتل الةعلية. ماذ مطالث ال مسياات

                                                           

 .76ص،  ا صية المرأة فل فف جدرا إدرا يـ جدرا القصصل: علل الةزاع  (1)
 .63ص، ااظر: اارع األميرات: جدرا إدرا يـ جدرا (2)
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كماذ ذلؾ ، ـ( فتلؾ المااراة تعديران فعليان عف ركح جديدة فل جسد الحياة ال قافية1951ديث" )الح
عدر عف ذلؾ الل ، التاري  ااات أادر ااطبلاة تجديدية فل الاعر فل العصر العردل الحديث

لةف عاد تعديران يقث فل إطار التاامؿ ديف "الرؤيا اإلدداعية" ك"الااؿ الةال" الجديد فليس األدب كا
كمف ادرة على اإلاااء ، جدرا إال دما  ما "ل ة حياة" داؿ ما لهذه الحياة مف حرية كحراة

 .(1)كالتاكيف

دؿ المدارة )ادؿ مجيغل إلى د داد( مف  بلؿ ا تمامل دالحراة ، ددأت اتادات جدرا األكلى
، الالية العردية دالقدسك ك طالب فل ، كالتعريؼ داعراء الركمااسية ال ردية أياـ صداه، الركمااسية

فل أكا ر العاـ ، فقد ترجـ عددان مف اصاغد "الل" ك"جكف ايتس"، كدراستل لدعض أعمالهـ األددية
، كاار ا فل مجلة "األمالل". كتادث جدرا ا تماماتل دالركمااسية فل أ ااء دراستل دإاجلترا، ـ1938

كالمعركؼ أال أكؿ ، دليؾ.... كغير ـككلياـ ، كدايركف، فاتب دراسات عف الل، كدعد عكدتل ماها
كذلؾ عاـ ، مف ااترح استعماؿ المة "ركمااسية" دالعردية عك ان عف "ركمااتياية" ك "ركماطيقية"

لى جااب ا تماـ جدرا المدار داعراء الركمااسية األكركدية، ـ1946 فإال ددأ اتادل "الاعر ، كا 
جمعها الاااد محمد ، (2)(1943 -1940اتل )الجديد" دالل ة اإلاجليزية فل جامعة امدردج ديف س

ك اصة فل ، يظهر أف اعره ركمااسل الطادث (Fluctuations)كجعؿ لها اسمان  ك ، عصةكر
فيراه  ركرة الادعاث الحياة فل جمالها كطهر ا... إال ، أك فل حدي ل عف المكت، كاةتل أماـ الدحر

اجليزم على ااعراا م مكاان  ـ اابلن إلفذلؾ يديف مدل تأ ير الاعر ا، المكت المصاحب للحزف
ميدااان ي ك ل جدرا  –دالمعاى األدؽ  –حيث ااات اصيدة الا ر أك على األصح الاعر الحر 

كساك ح ذلؾ ، كالتقلدات كالتردد، يعال التمكجات (Fluctuations) فعاكاف مجمكعتل، كيجلل فيل
 ى التقلب:دإيراد امكذجان مف اعره المترجـ للعردية ليدؿ على معا

 

 
                                                           

، مجلة الجديد فل عالـ الاتب كالماتدات، رحلة الااؼ كاالاتااؼ: ماجد السامراغل –جدرا جدرا إدرا يـ ااظر:  (1)
 .8-7ص ، 1994، ديركت، المراز ال ردل للمطدكعات، العدد ال اال

 .12ص، رحلة الااؼ كاالاتااؼ: ماجد السامراغل –جدرا إدرا يـ جدرا  (2)
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 من موضع لموضع ومن أرض ألرض

 من أمل إل  أمل نكدح طريق ال ينتهي

 والطموحات المستكينة تعترض

 كالمحيطات المتداخمة تدعو لكي تدم ر

كدالمعاى الااغث اليكـ "اصيدة الا ر"  – اا ماذ األردعياات اظـ الاعر الما كرإذان فااعر 
يؤاد جدرا صراحة دقكلل إف ا ية الاعر ا ية ، (1)مااسيةكفل ميداف الرك  اإلاجليزيةفاظمل دالل ة 

ال كسيلة مف كساغؿ إاعاش الم يلة العردية، مرازية مف ا ايا الحياة العردية الاعر الذم ، (2)كا 
فالتجديد عاده مقترف ، كفتحان ألرض جديدة، يعايل ما يحمؿ التجديد فيل الدان للمةهكمات المكرك ة

فالاعر  العردل فل سديؿ حياة أغاى كأعاؼ يمة... إاما  ك "ااعااس للتمرددالتمرد على أساليدل القد
إاما  ك اكع مف الااؼ ال يعمؿ فل الاةس عف طريؽ الذ ف )الماطؽ( دقدر ما يةعؿ عف طريؽ 

مف أ ـ أسرار الااعر "الرمز أك األسطكرة "ك، كذلؾ ما يجعلل يعتدر "الصكرة أك الاتادة"، الحدس
فهك يعطياا  (4)ال تماماتل الةاية، ر دحسب كجهة اظره يم ؿ أحد الركافد التعديريةفالاع، (3)المكفؽ"

، كتعمؽ أدعاد الصكرة أي ان ، مرغية تعتمد التاديل الذم يحمؿ اراغف  ةية تعمؽ المعاى، صكرة حية
، إ افة إلى ما يحد ل مف  زة اةسية كركحية، جاعبلن مف الرمز عاصران أساسيان فل ذلؾ التعمؽ

فما يهمل ، كالااعر مف ياكف لل اراره ال اص فل  لؽ الصكر، اعر  ك فل ما ي لؽ مف صكرفال
ك"دياامية تظؿ حية فل  ياؿ القارئ ، مف أ مية تأايده على الصكرة فل الاعر أف تاكف مجسدة

عر يجد فيل  عةان فل  ياؿ كتظؿ متحراة فل اةسل" اؿ ذلؾ يجعلل يقؼ سلديان تجاه اؿ ا
 .(5)الااعر

                                                           

 .1ص، ـ2004، جامعة ديت لحـ، درا يـ جدرامؤتمر جدرا إ، سلكا( مميزات فل اعر جدرا فاركؽ م1)
 .95ص، ـ2008، األردف –عماف، 71العدد ، المجلة ال قافية، جدرا السياسل: محمد عصةكر إدرا يـ جدرا( اعر 2)
المؤسسة العردية ، 35العدد ، المجلة ال قافية، : ماجد السامراغل–المجدد فل عالـ  اص ، جدرا إدرا يـ( جدرا 3)

 .68ص ، ـ1995،  ػػ1415، األردف –عماف ، للتكزيث كالاار
مجلة ، : فاركؽ كادم -جدرا الركاغل  إدرا يـدراسة فل أدب جدرا  –( الا صية الةلسطياية كالرؤيا الدكرجكازية 4)

 .93ص ، د. ت، اتحاد العاـ للاتاب الصحةييف الةلسطياييف، العدد ال الث، الااتب الةلسطيال
 .68ص ، :ماجد السامراغل -جد فل عالـ  اص الم –جدرا  إدرا يـ( جدرا 5)
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ؿ ما يلةت الاظر فل اعر جدرا أال ك ك ياتب اصيدة الا ر يتااكؿ  مكـ الق ية أك 
فقد حمؿ جدرا على اا لل عبء ا ية فلسطيف فل الماةى كال ردة داؿ  (1)، الةلسطياية كمعاااتها
إلى الكطف. ، ايةية العكدة، فقد ااف الهـ األادر الذم ي تمر فل جكااحل كجراحل، أدعاد ا كجكارحها

اما أال جعؿ ، اتاداتل يدكر حكؿ محكر رغيسل  ك تصكير المآسل التل حلت داعدل فل اؿ
ا صياتل داغمان مف الا صيات الماافحة الماا لة التل تدذؿ اؿ الء فل سديؿ العكدة إلى 

صكر ، اما كاد اجح فل إعطاء أدعاد كدالالت عميقة أللكاف الاقاء كال ردة كالماةى، الكطف
الصدر كالعزاء كالتحمؿ كصكر م تلؼ المكااؼ التل يتعرض لها الةلسطيال م تلؼ ألكاف كأاااؿ 

اؿ ذلؾ مف أجؿ مقاكمة االستبلب كالدقاء مف أجؿ العكدة ، فل الاتات مف المذلة كالهكاف
 .(2)للكطف

، ك ل: "تمكز فل المدياة" –ااات لل  بل ة دكاكيف اعرية أك  بلث مجمكعات اعرية 
فهك ال يحةؿ دالقافية ، لل مةهـك  اص للاعر فقد جدد فل الااؿ، لامس""لكعة ا، "المدار الم لؽ"

كيرل على أف الااعر أف يت ةؼ مف اؿ ما مف اأال الحد مف ، إال ما جاء ماها عةك ال اطر
كعاده أف الصكرة الاعرية ، ادرتل على التحليؽ كاالاطبلؽ كعليل أف ياصرؼ إلى ما  ك أ ـ

راف اللذاف يعطياف الاص األددل صةة الاعر  ااؾ ا يتاف ااعتا كالمكسيقى الدا لية  ما العاص
كأزمة الكطف ، فل اعره  ما: أزمة اإلاساف العردل المعاصر فل معطيات المرحلة التاري ية الرا اة

 .(3)السليب داؿ ما تعايل تلؾ الالمة مف دالالت

تمكز كعاتار ـ( فيل إاارة إلى 1959ديكاف جدرا الاعرم األكؿ "تمكز فل الدياة" )
، كجاءت اصاغده درؤيا اعرية متةتحة، فهك يم ؿ صميـ تجردة الحدا ة العردية، (4)كال صب كالاماء

                                                           

 .2ص، ـ(1994–1920جدرا ) إدرا يـمؤتمر جدرا ، مميزات فل اعر جدرا: فاركؽ مكاسل (1)
، جامعة ديت لحـ، جدرا إدرا يـمؤتمر جدرا ، ( ااظر: صكر الماةى فل أاعار جدرا إدرا يـ جدرا: جماؿ سلسث2)

 .9ص، ـ2004
المؤسسة العردية ، 36العدد ، المجلة ال قافية، مةار األديب الذم رحؿ: ااصر عللال –جدرا  إدرا يـ( جدرا 3)

 .87ص، ـ1995 - ػػ 1415، األردف –عماف ، الدكلية للتكزيث كالاار
 .4ص، جدرا إدرا يـمؤتمر جدرا ، ( مميزات فل اعر جدرا: فاركؽ مكاسل4)
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فل اصيدتل "تكفيؽ صاغث فل أاسةكرد ستريت" ، (1)غال دالدالالت المعاكية كالرمزية كاألسطكرية
 ر:أعطى الااعر لكف الصداح لتلؾ الداغرة التصكيرية فل القصيدة فيقكؿ الااع

 من رصيف لرصيف والظهر يصيح بي

 وكل ساق وقدم

 والشمس تصيح بي

 والميل في غرف الفنادق المستطيمة

 والسرير والمزقزق والنوافذ

 (2)كمها تصيح بي –الفواغر نور 

فقد است دـ الااعر مجاؿ األدكات الاعرية فل تجاردل الاعرية مف  بلؿ مااراة الطديعة 
، حتى الساؽ كالقدـ، فالااعر فل اغترادل يصيح دل اؿ الء الرصيؼ، الليؿ، يظهر فل الامس

فالااعر فل صراع ما ديف المااف الذم  ك الكطف كالزماف الذم ، مف أجؿ العكدة إلى لقاء الكطف
 ك االغتراب. إال أف الااعر اد ااؿ صكره الاعرية داستح ارات ترا ية عف طريؽ است داـ 

 يقكؿ الااعر:، ان اعريان فايان أسطكرة "دركمي يكس" حيث كظةها تكظية

 يا راحم العباد

 الميل قبل النوم

 كالثعبان الطويل

 (3)وأنا أتغن  ببروميثيوس

                                                           

 .9ص، ماجد السامراغلرحلة الااؼ كاالاتااؼ:  –جدرا  إدرا يـجدرا ااظر :  ( 1)
 .11ص، جدرا إدرا يـمؤتمر جدرا ، جدرا: جماؿ سلسث إدرا يـفل أاعار جدرا  صكر الماةى ( 2)
 . 11ص، ( السادؽ3)
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كفل اصيدة "إاارس" يستلهـ الااعر أسطكرة "إاارس" كيستح ر ا فل تجردتل الاعرية كياجح فل 
المعتمة كغيا ب  "فإاارس" يرفض ال ردة كالسراديب، جعلها المعادؿ المك كعل لتجردتل الاعرية

 المتا ة يقكؿ الااعر:

 من السراديب صنعت

 من ناقل الريش عنفاً 

 رافعًا إل  السماء

 من تةفيف المتاهة في األرض

 إكارس مثمنا

 بنافل الريش مزوداً 

 في انطةقة المتمرد نحو حتف

 (1)من الشمس من النار

فل ، الةلسطيال ال ريبجسد اقاء ، (2)ـ(1964ديكاال الاعرم ال اال "المدار الم لؽ" )
كالتزاـ الصمت ، حيث يتساكل اإلاساف كالالب فل دح هما عف الاجاة، ترحالل دا ؿ دبلد الماةى

فياجح الااعر فل إعطاء أدعاد كدالالت عميقة متميزة أللكاف الاقاء كال ردة ، دا ؿ صةيحة القمامة
 عر:فيقكؿ الاا، تلؾ التل لكات جرح الةلسطيال فل الاتات، كالماةى

 نرح أونع من نرح النسد

 أن تحرم الشفتان نطقاً 

 عما وراء النسد

ذا اإلنسان والكمب بحثا عن نناة  وا 

 (3)حياة في صفيحة الصمت والقمامة رفيقا
                                                           

 .12 -11ص ، جدرا إدرا يـمؤتمر جدرا ، جدرا: جماؿ سلسث إدرا يـفل أاعار جدرا  صكر الماةى  (1)
 .9ص، ؼ: ماجد السامراغلرحلة الااؼ كاالاتاا –( جدرا إدرا يـ جدرا 2)
 .12ص، جدرا: جماؿ سلسث إدرا يـ( صكر الماةى فل أاعار جدرا 3)
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 كيعكد كيقكؿ:

 ساحمل فاسي

 (1)من القمم موأرفع رأسي إل  الشم

ت دمان أدكاتل مس، الااعر فل تلؾ القصيدة يلكف داغرتل الاعرية دألكاف ال  ب كالعمؿ
الاعرية مف  بلؿ إاسااية اإلاساف مف جرح كصمت كا  ااة كتمرد. كتدقى ال ردة  اجس الااعر 

 الذم يحمؿ الةأس مف أجؿ ال ركج مف زمف االغتراب كالعكدة إلى أرض الكطف.

غااء متميز لتلؾ الرمكز ، ـ( فهك اعرم1979أما ديكاال الاعرم ال الث "لكعة الامس" ) كا 
كدقيت "المدياة" عاده ف اء اعريان ، لعااصر الاعرية التل ااات فل ديكاايل السادقيف عليلكالرؤل كا

كداعث على "القكؿ" دل ة جديدة حققت لل اكع مف التاامؿ ، كداع ان للرؤيا، غايان دالحراة كالداللة
التل يؤاد فقد افتتح ديكاال لكعة الامس دقصيدة "زماااا كالمدياة" ، (2)كااسجاـ التعدير، الةال

فل أجمؿ صكر ، الااعر فيها على كحدااية المااف الذم يصاث مال زمف الحب كالكحدة الكطاية
ك ك زمف القدس ككحدة المعراج كالجلجلة فل مدياة الطكر كالزيتكف ، كأعمؽ مااعر. كأادؿ مكااؼ

 فيقكؿ الااعر:

 زمان الحبيبة أرادوا منعها عنا

 ولكن لن نعيش إال زمانها

 نة الطور والزيتونزمان مدي

 (3)مدينة المعراج والنمنمة

فهاا يلكف الااعر داغرتل التصكيرية دألكاف الحب كالكحدة مست دمان الطديعة فل أدكاتل 
مف سيرتل مف  فبل يااد ي لك أم مك ث ل .إالحديدة... ، الجلجلة، المعراج، اعرية المدياةال

ااف فل كحدة المعراج كالجلجلة فل مدياة يكحد الااعر أي ان الزماف كالم، الحديث عف القدس
                                                           

 .13ص، جدرا: جماؿ سلسث إدرا يـصكر الماةى فل أاعار جدرا  ( 1)
 .10ص، رحلة الااؼ كاالاتااؼ: ماجد السامراغل جدرا إدرا يـ جدرا:ااظر:  (2)
 .17ص، جماؿ سلسث جدرا: إدرا يـ( صكر الماةى فل أاعار جدرا 3)
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القدس. حيث ياتهل صراع الزماف كالمااف فقط فل عكدة الااعر إلى ملحمة الحب كالكحدة إلى 
 مدياة القدس.

ا رج مما تقدـ ددعض ال صاغص العامة للصكر الاعرية ال اصة ددكاكيال الاعرية. فةل 
 صكره الاعرية ما ديف االست ا ة كالحايف كالذارل.ديكاال الاعرم األكؿ "تمكز فل المدياة" تراكحت 

فقد تراكحت الصكر الاعرية ما ديف ال  ب ، أما الديكاف الاعرم ال اال "المدار الم لؽ"
 كالس رية كالامكخ كالرفض كالمقاكمة كالصبلة.، كالعمؿ كالتحدم

كالحايف  كفل ديكاال الاعرم األ ير "لكعة الامس" تراكحت الصكر ما ديف الحب كالاكؽ
 كالكحدة كالترادط كالتبلحـ.

ارتدطت تلؾ الصكر الاعرية دعاصرم المااف كالزماف فل صراع الااعر مف أجؿ الامس  -
 كالحرية كالعكدة.

استح اره لؤلسطكرة كالتراث كتكظيةها فل الصكر الاعرية: )أسطكرة "إاارس" كأسطكرة  -
 "دركمي يكس"(.
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 -ية:نبرا إبراهيم نبرا والروا

كالعملية الل كية تستمر مث العملية الدااغية دمعاى أف تاكف ملتصقة ، الركاية عملية ل كية
ال فالدااء سياكف غير سليـ ، كاتادتها إاارة إلى التحكؿ الح ارم، فالركاية عمؿ ح ارم، دها كا 

اقد معدر كتقـك يؤيد جدرا إدرا يـ جدرا فارة الركاية التل طرحها الاااد المعركؼ فيصؿ دراج دأاها 
كطكر ا فجعلها ل ة  ان حيغان على مةهكـ الةرد كالدطؿ مف  بلؿ اإلصبلح الل كم الذم جعؿ الل ة اي

اما أال يؤيد أف فارة الركاية فارة محكرية حيث ، .. ل ة حرة. كتلؾ الل ة ل ة اجتماعية.كاحدة 
تطكير الةارة ، األعماؿتتطكر  ذه الةارة فل سلسلة مف األاااؿ كاألفاار كتصدح مجمكعة مف 

 كيجعلل فل مجمؿ مف العبلاات االجتماعية.، يطكر أي ان الااؿ الةال

تتطكر ألسداب اجتماعية كسياسية كح ارية كتأ ذ مدا ا  ةكمف  اا اجد أف الركاية العردي
 كالركاية تظهر عادما تتاكف عكامؿ م تلةة تؤ ر على المجتمث ااؿ معيف فتكلد  ذا، فل حياتاا

كذلؾ ما حدث دال دط فل أكركدا كأدل دالركاية إلى التحكؿ احك ، ع مف الاتادة ك ل "الركاية"الاك 
القركف الكسطى  ك ذا يؤاد أف األاااؿ األددية األكركدية فل، طكيلة فل عصر الاه ةالالقصة 

ااف األكركديكف فل عصكر ـ المظلمة ، (1)مأ كذة عف العرب كالركاية فف عردل دااؿ ما
اجد الركاية العردية "ألؼ ليلة كليلة" فل حيف  ( يذ دكف للدراسة فل ارطدة داألادلس. )الكسطى

يذ ب فيها الدطؿ مف مااف  الذم اجده فل ركاية "ديااريست"ا، تعطل  اجسان كدافعان للركاية ال ردية
، (2)ايسةإلى   ر ليحقؽ حلمل فل فترة ااف الك ث االجتماعل فل أكركدا مقيدان كمقهكران مف ادؿ الا

 ـ ، ألاها فل الكااث ااات تصكر أحبلـ التحرر فل اإلاساف، ك الحقيقة فإف "ألؼ ليلة كليلة" راجت
فاحف فل تلؾ الةترة اادل أكركدا تمامان فل ، جاء المجتمث الصااعل فق ى على المجتمث الزراعل

ض اعكب... ةال كرات فااات تسقط  كرة... كتا ك اصة فل فراسا عمت، أكاسط القرف الما ل
فهذا الاكع مف اال طرادات فل الحقيقة ااات اتاغجل السياسية مهمة دالاسدة لةراسا م بلن... أفاد 

 جدا األدب الةراسل كأكجد الركاية الةراسية التل ااف أحد ركاد ا "دلزاؾ" راغد الكااعية.

                                                           

 .. كفاااان.،.ركاغيان ، ااادان ، ااعر –جدرا  إدرا يـحكار جدرا  (1)
 .95-94ص، ـ1984، داريس، مؤسسة الةجر، 46العدد ، مجلة الةجر األددل ،أجرل اللقاء: عيسى السعيد

 .98ص، السادؽ (2)



80 

 

لتقاية لركاية "ألؼ ليلة فل حيف أف الركاغييف العرب اادفعكا إلى األ ذ مف أكركدا كتااسكا القيمة ا
 .(1)ـ1704كترجمت لئلاجليزية كالةراسية ساة ، كليلة" التل أصدحت جزءان مف تراث اإلاسااية

  ا كف اءالركاية فجعؿ مسرح ، اظر جدرا إلى الركاية داعتدار ا فف العصر العردل الجديد
ف ااةاال"... ك"الكاـ" لعدد "أـ أسعد" ل سا ك د أدك ااكراافم بلن ركاية "العااؽ" لر ، (2)المدياة

كلاف المجتمث الذم تتصكره فل ، الرحمف الرديعل كغير ـ ال تصكر المدياة دالمةهـك المتعارؼ عليل
يتحاردكف... ، يتاازعكف، يتاافسكف، يتصارعكف، متجمث فل مااف محصكر، الكااث مدياة مطكاة

يث تمر دتجردة تاري ية اد تمارس لذلؾ فةف الركاية ك اصة الركاية الةلسطياية فل تطكر ايةل ح
، فإف ا يتل كجكدان كصراعات كجكد، إذا ااف اإلاساف دالحتـ كال ركرة  ك دطلها، (3)تجارب أ رل

إف "كذلؾ لقكلل: ، فهل دم ادة محراها...  ركرة ااتراف الكعل التجديدم عاد جدرا دالكعل التاري ل
أف طريؽ الركاغل ياد ل أف يمر إلى الكااث عدر اما يرل   ذا الكعل لف ياكف مجددان  الذم ال يملؾ

ذلؾ المستكل األسطكرم الذم يعطل الركاية ، األسطكرة فيقرف مستكل األسطكرة دمستكل الكااث
 ."(4)اةاذ ا السحرم كادرتها ال ام ة على الةعؿ الداغـ فل الاةس كالمجتمث

 ك ل: اار جدرا إدرا يـ جدرا أردث ركايات، كعاريف عامان  ةعدر أردع 

 صراخ فل ليؿ طكيؿ. -
 صيادكف فل اارع  يؽ. -
 السةياة. -
 الدحث عف كليد مسعكد.  -
عالـ دبل  راغط" اارت عاـ ك ااؾ ركايات أ رل مث عدد الرحمف مايؼ اركاية  -

 .(5)ـ1982
                                                           

 .99ص ، ل اللقاء: عيسى السعيد أجر  .. كفاااان.،.ركاغيان ، ااادان ، ااعر –جدرا  إدرا يـحكار جدرا   (1)
 .68ص ، :ماجد السامراغل -المجدد فل عالـ  اص  –جدرا  إدرا يـجدرا  (2)
 .99ص ، أجرل اللقاء: عيسى السعيد .. كفاااان.،.ركاغيان ، ااادان ، ااعر –جدرا  إدرا يـحكار جدرا  (3)
 . 69 -68ص  ،ماجد السامراغل : -المجدد فل عالـ  اص  –جدرا  إدرا يـجدرا  (4)
تصدر عف الهيغة ، 63العدد ، مجلة فصكؿ، ال طاب القصصل فل الركاية العردية المعاصرة : ماجد مصطةى (5)

 .392ص، ـ2003، المصرية للاتاب
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 (1)(1978، 1970، ـ1960 –ـ 1955رغـ الةاصؿ الزمال ديف صدكر ركاية كأ رل )
فهااؾ  يكط ماتراة ديف تلؾ الركايات ، ل عالـ جدرا الركاغلفذلؾ يعطياا مساحة لتأمؿ التطكر ف

لتعمؿ على تحقيؽ رؤية جدرا الةاية كالةارية. يعمؿ جدرا على تطكير أدكاتل احك أساليب جديدة 
إال أال متصبلن كمرتدطان دجذكر الركاية ، لتمد ا دال قافة كالمعرفة دأساليب الركاية ال ردية الجديدة

 الابلسياية.

اما تتكاصؿ معها زمايان كفاريان ، اية الجديدة عاد جدرا ال تاةل سادقتهافالرك  كفايان كيؤاد ، كا 
ذلؾ فل حدي ل حكؿ ركايتل األ يرة دقكلل: "ال أحسب  ذه الركاية اقطة تحكؿ فل تةايرم كأسلكدل 

 .(2)ؿ محاكلة امت دها فل اتادة اصة"دمعاى اطعل دقدر ما  ل امتداد ماطقل ألك 

تلتقل مث سادقتها فل أاياء ا يرة ، لل السادؽ أف اؿ ركاية مف الركايات األردثيت ح مف اك 
ماتراة سكاء فل األفاار التل تطرحها ذلؾ أف محكر ركايات جدرا تدكر حكؿ  مكـ الق ية 

أـ فل أاماط كأاااؿ الا صيات التل تقدمها فهل تقدـ ، حؽ العكدة للكطف كالديار، الةلسطياية
ة الماافحة المةعمة دالحيكية الصامدة التل تتحدل كتكاجل الصعاب مف أجؿ الا صيات الماا ل

. كدذلؾ تمتد اؿ ، ايؿ الحرية كاالستقبلؿ أك فل األسلكب األسلكب الجزؿ القكم الكا ح الصاـر
أل ير الذم يةصؿ دياهما تلؾ ال يكط لت لؽ ترادطان فل اقاط ا يرة تجمث ديف العمؿ األكؿ كالعمؿ ا

الاسدة لامك الزمف الركاغل ديف ركاية كأ رل ليس  ردا  مف اديؿ المصادفة أف يأتل د، زمف طكيؿ
الزمف الركاغل لاؿ ركاية متجاكزان لزمف الركاية التل سدقتها. فالزمف ال يتاامى دا ؿ العمؿ الركاغل 

اما يتاامل أي ان دةقرات فل مجمكع األعماؿ الركاغية لااتب. فةل ركايات جدرا األ، فحسب ، ردثكا 
ك لةياتها. اأاها تتااس  مف جديد ، تت ير أسماء ا صياتها كتكاري ها، احف أماـ رداعية تمتد زمايان 

فم بلن ركاية "صراخ فل ليؿ ، (3)متةاعلة مث تاري ها كماتسدة تجردة جديدة، لتعيش فل زمف   ر
لى كادرتل على الة، طكيؿ" تم ؿ رؤيا متةاغلة فيها ياير جدرا إلى حيكية الحا ر عؿ مف جهة كا 

                                                           

المؤسسة العردية الدكلية ، 35المجلة ال قافية العدد ، الصعكد إلى ال كء فل ال رؼ األ رل: أحمد المصلح (1)
 .81ص ، ـ1995-ق 1415اف األردف عم، للتكزيث كالاار

 .94ص، الا صية الةلسطياية كالرؤيا الدرجكازية: فاركؽ كادم (2)
 .95ص، السادؽ (3)
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فهل ، تلؾ الركاية التل ال يتحدد فيها الزمف تاري يان ، (1) عؼ القديـ كتداعيل مف جهة أ رل
فالحقدة الزماية  ل تلؾ الساكات التل ، الركاية الكحيدة لجدرا التل يت دب فيها الزماف كالمااف

إال ، التل تدكر فيها اإلحداث الااتب فيها لـ يحدد المدياة، (2)ااات تادعة لسقكط الدكلة الع مااية
 .(3)فأحداث الركاية رؤيا تتصؿ دةهـ العالـ كالسعل إلى ت ييره، أال تذاره دمدياتل القدس كحلب

فالزمف الركاغل  ك العاـ الذم ، فل ركاية "صيادكف فل اارع  يؽ" يتحدد الزماف كالمااف
كياهد تصاعد الحراة ، ل الذاارةكمث فلسطيال د داد يحمؿ الهزيمة ف، ـ العردية1948تبل  زيمة 

 –تلؾ الركاية تؤرخ دراميان للتحكالت العميقة التل تاهد ا المدياة العردية ، (4)على أرض العراؽ
كديف تجردة ، اد ا تـ الاقاد دالعبلاة ديف جميؿ فراف دطؿ الركاية، إ ر اادة فلسطيف –د داد تحديدان 

صد كااعان مرادان على المستكيات االجتماعية كالسياسية جدرا الا صية إال أال كظؼ تلؾ التجردة لير 
كيطرح فيها جدرا رؤية متةاغلة ، تلؾ الركاية ياحسر فيها الصراع ديف القديـ كالجديد، (5)كال قافية

 .(6)تدار دميبلد مستقدؿ جديد

ة تتحقؽ  بللها ادكءة الركاي، فل ركاية "السةياة" يقةز الزمف الركاغل أعكامان إلى األماـ
الزمف الركاغل ، كددأ الاعب الةلسطيال يدحث عف دداية طريؽ ترده عف الماةى، السادقة دال كرة

فل تلؾ  (7)لاف األ مية  اا لزمف الذاارة الذم ي تزؿ التاري ، على ظهر السةياة ال يتجاكز األسدكع
إلى عملية التكحد. فهك  الركاية ااات  ااغية العراال الةلسطيال تبلـز جدرا دراميان دما يتجاكز الةصاـ

                                                           

 .89ص، ااصر علل :-ر األديب الذم رحؿالمةا –جدرا  إدرا يـجدرا  (1)
 .95ص، الا صية الةلسطياية كالرؤيا الدرجكازية: فاركؽ كادم (2)
تصدر عف ، العدد الرادث عار، مجلة رؤية، كلة معل فل ذاراه السادعة: أحمد دحدكرج –جدرا  إدرا يـجدرا  (3)

 .166ص، ـ2001، راـ اهلل، الهيغة العامة لبلستعبلمات
 .95ص، الا صية الةلسطياية كالرؤيا الدرجكازية: فاركؽ كادم (4)
 .166ص، جكلة معل فل ذاراه السادعة: أحمد دحدكر –جدرا  إدرا يـجدرا  (5)
 .89ص، : ااصر علل -المةار األديب الذم رحؿ  –جدرا  إدرا يـجدرا  (6)
 .95ص، الا صية الةلسطياية كالرؤيا الدرجكازية: فاركؽ كادم (7)
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تم ؿ رؤية السةياة الرؤية  (1)لاال فل األعماؽ، المسيطر، الم قؼ، اجـ المجتمث الااجح، العراال
 .(2)فتجعؿ القديـ ياتصر على الجديد، المتااغمة التل يقؼ فيها إلى جااب اإلاساف العردل المأزكـ

اصة دالمقاكمة مف  بلؿ  "الدحث عف كليد مسعكد "يظؿ اعكر الا صية الرغيسية فل 
اقاذ كالمجا ديف م لما اارؾ مف ادؿ فل الكاكؼ  د اراتل فل أعماؿ الجهاد مث جيش اإلما

ـ، فياارؾ مث 1949المحتليف، كتقكل عزيمتل، كتاتد تجردتل حيف ي ادر فلسطيف إلى د داد عاـ 
فاعلية الزمف المدمرة، الماظمات الةداغية فل الت طيط لحريتل، مف أجؿ الحياة األاكل فل مكاجهة 

دؿ  ك المحرؾ األساسل لاؿ تطلعات الا صية كأاكااها... كلعؿ غرض جدرا اتادة ركاية 
أما الزمف الركاغل فل "الدحث عف كليد مسعكد  ك ، (3)ملحمية، مما جعلل يكسث مف إطار الزمف

السدعياات زمف ك ، إلى الكراء لت تزلها، لاف الذاارة تعكد أا ر مف  مسيف عامان ، السدعياات
 ،فلسطيال دأحدا ل التحكلية: "ااطبلاة ال كرة ك زيمة حزيراف كأحداث أيلكؿ فل ذلؾ الزمف المتصاعد

لاعيش معل زمايل.... زمال ، يعجاها التاري  الذم يعجف الااتب اةسل، تامك ا صيات جدرا
الا صية تجردة فلعؿ ترا ل الزمف كادة إيقاعل ياسب ، (4)"الةلسطيال كزمال فكؽ أرض عردية

عميقة اافية لتحليؿ مكاةها مف الحياة كالااس كالكجكد، كذلؾ الست بلص الم زل العميؽ للحياة، 
(5)فقد ااف الهدؼ مف تقديـ الركاية المقاكمة كالتادث دالحياة

يؤاد الاااد فيصؿ دراج على أ مية  ،
يد مسعكد الةلسطيال المسيحل تلؾ الركاية فل أسغلة الاياكاة كالهكية كمعاى التةكؽ. كا تةاء كل

كاد ، ميعان لاف الجذر مكجكد فل فلسطيفكمف العراؽ ل ير ما سدب  ك أمر يحير معارفل ج، طدعان 

                                                           

 .167ص ، جكلة معل فل ذاراه السادعة: أحمد دحدكر –جدرا  إدرا يـجدرا  (1)
 .89 ص، : ااصر علل -المةار األديب الذم رحؿ  –جدرا  إدرا يـجدرا  (2)
الدحث عف كليد مسعكد امكذجا:  –دراسة فل صكرة الدطؿ فل ركايات جدرا إدرا يـ جدرا  –الدحث عف الذات  (3)

 .122+  118، تصدر عف الجامعة األرداية، ص 36إدرا يـ السعافيف، المجلة ال قافية، العدد 
 .96ص ، الا صية الةلسطياية كالرؤيا الدرجكازية: فاركؽ كادم (4)
الدحث عف كليد مسعكد امكذجا:  –دراسة فل صكرة الدطؿ فل ركايات جدرا إدرا يـ جدرا  -حث عف الذات الد (5)

 .122+  118إدرا يـ السعافيف، ص 
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درع جدرا فل است داـ المكركث الديال كتكظيةل فل اسيج مف العمؿ كاذلؾ أفاد مف االسـ األصلل 
 .(1)مسعكد ألسرتل: مسعكد: فالدحث عف كليد مسعكد  ك الدحث عف جدرا دف

  -نبرا والقدس: إبراهيمنبرا 

"مدياة القدس  ـ:1965اار ا فل مجلة حكار ساة  يقكؿ جدرا فل مقالة عف القدس التل
فهل ال يماف أف ترل دك كح  مف اطااها الج رافل ، إاها زماف أي ان ، ليست مجرد مااف
كترل اأف التاري  ، التاري لألاها حياغذ لف تيةهـ. إاها يجب أف ترل فل ماظكر ا ، المحدكد كحسب

اجتمث فل لحظة كاحدة  ل اللحظة التل يرا ا المرء فيها. فل  –تاري  أردعة  الؼ مف السايف  –
مللء دالةجيعة. كلاال ، ياطؽ دل اؿ حجر إال تاري  مللء دالتاااض،  ذه المدياة التاري  حل

مجرد مدياة ماااية مف حجر كطيف  ألاها لـ تاف يكمان ، أي ان تاري  مدياة عاقتها الدارية جمعاء
لقد كاةت اام ة ، كؽ كتطلث الاةس الدارية إلى اهللكتجارة كسياسة لقد ااات دكمان مدياة الحلـ كالت

لى الدادية مف جهة أ رل. كديف جدرااها جمعت ديف معاال ، على جدؿ تاظر إلى الدحر مف جهة كا 
أددم. كفل  ذا التةاعؿ سري مأساتها كسري الدحر كمعاال الدادية: اكتاف ح اريتاف فل تةاعؿ 

 .(2)عظمتها"

، يت ح مف اكؿ جدرا ارتداطل دمدياة القدس مف حيث إاها مااف لل فيل ذاريات  اصة 
 كعمكديان ما ديف السماء كاألرض.، كتاري ها العريؽ الذم يمتد أفقيان ما ديف ح ارتل الدحر كالدادية

 ين:يتخذ ارتباط نبرا بالقدس المكان مظهر 

. كاد تم ؿ االرتداط الا صل فل أدسط أااالل (3)أحد ما ا صل كا  ر مك كعل 
دحاد ة ااتقاؿ عاغلة جدرا مف ديت لحـ للعيش فل القدس فل غرفة كاحدة فل "جكرة العااب" حيث 
ا طر الصدل جدرا للعمؿ فل أحد الدااايف دأجر مقداره ارااف كاصؼ يكميان فل عطلتيف 

                                                           

 .167ص ، : أحمد دحدكر-جكلة معل فل ذاراه السادعة -جدرا إدرا يـ جدرا:  (1)
 .5ص ، 1956، د. ـ، 18العدد ، مجلة حكار، القدس: جدرا إدرا يـ جدرا (2)
ص ، ـ2002، مطدعة الجامعة األرداية، 76العدد ، المجلة ال قافية، جدرا كالقدس: محمد عصةكر إدرا يـجدرا  (3)

21. 
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كحيث التحؽ التلميذ الاجيب فيما دعد ، (1)د لـ يعد اادران على العمؿ فل تلؾ الةترةصيةيتيف ألف الكال
كااف مف ديف ا دة طلدة فلسطيف المدرزيف الذيف اااكا يتداركف فل حةظ الدركس ، دالالية العردية

كاد تةتحت عيااه كأعيف جيلل على صراع مرير ديف الةلسطياييف ، كالتاافس فل التحصيؿ األااديمل
 .(2)ف جهة أ رلالمستعمريف اإلاجليز كالصهاياة مالعزؿ مف جهة كديف 

أما االرتداط المك كعل فيتم ؿ فل رغدة جدرا فل كصؼ مدياتل المة لة المحددة تلؾ  
كصةان يعطيها حقها دكصةها مدياة اؿ حجر فيها يركم تاري ان مليغان دالا افة الساااية كاألحداث 

فإف جدرا يحاكؿ رسـ صكرة القدس اما عرفها كاما ظلت حية فل  كلذلؾ، كالصراعات المستمرة
م يلتل كتةايره سكاء فل أ ااء العيش فيها أك اما يرا ا الساغح القادـ مف عماف دالسيارة أك مف 

. كمف  اا يرسـ جدرا مدياة تعج (3)ديركت دالطاغرة التل ااات تهدط فل مطار الادية فل ذلؾ الكات
، (4)كلاال يراز على الجااب الديال فيها ترايزان ال يماف تجادل، جار كالحرفييفدالااس كالداعة كالت

إاها مدياة الديااات السماكية  (5)ألف القدس "مدياة الحلـ كالتكؽ كتطلث الاةس الدارية إلى اهلل"
 ل أحيااان ك ل ديااات لـ تستقر العبلاات دياها استقراران يجعلها تتعايش مف غير تكتر  ة، ال بلث

كأغلب الظف أف إاارة جدرا إلى صراع ح ارتل الدحر كالدادية تلمح إلى  ، كعلال فل أحيااان أ رل
ال زك الصليدل فل العصكر الكسطى. ك ك غزك كات ذ أك ح أااالل فل ما يركيل جدرا عف إاامة 

 .(6) ياؿ مسيحل دا ؿ ادة الص رة ادؿ استعادة القدس على يد صبلح الديف

كماااؿ التأري  لمدياة م ؿ مدياة ، ماف فأمر ا م تلؼ. فالزماف يعال التاري أما القدس الز  
كلذا فإف  (7)القدس تةكؽ ماااؿ التأري  ألم مدياة أ رل. فهل "مدياة عاقتها الدارية جمعاء"

ف لـ ياف مستحيبلن. فجدرا ليس مؤر ان محترفان ليتماف  التأري  لها دأم ادر مف المك كعية صعب كا 

                                                           

 .200ص ، الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (1)
 .182 – 181ص ، الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (2)
 .21ص ، جدرا إدرا يـ جدرا كالقدس: محمد عصةكر (3)
 .199ص ، جدرا إدرا يـااظر: الدغر األكلى: جدرا  (4)
 .5ص ، جدرا إدرا يـااظر: القدس: جدرا  (5)
 .21ص ، جدرا كالقدس: محمد عصةكر إدرا يـجدرا  (6)
 .5ص ، ، القدس: جدرا إدرا يـ جدرا (7)
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الك اغؽ كالتمعف فل الحةريات للتكصؿ إلى سرد مك كعل اريب مف الحقيقة. فأادر  مف اراءة
ماالة تكاجل مف يريد التأري  لمدياة القدس ايةية التعامؿ مث العهد القديـ مف الاتاب المقدس. 

ى كذلؾ لما أحد ل اليهكد القدام، يتردد جدرا فل ادكؿ الاتاب المقدس اتادان فل التأري  لمدياة القدس
عادما يصؼ لاا اايسة ، ارل جدرا يدمج ديف التاري  كاألسطكرة ، (1)فل التكراة مف تحريؼ كتزيؼ

القيامة كالطقكس الدياية التل تجرم فل أسدكع ا الـ كعيد الةصح دقكلل: "لست أحسب أف االحتةاؿ 
فل م ؿ  ذا  ،دؿ فلسطيف الها، دعيد ايامة المسيح فل أكاغؿ الرديث مجرد صدفة تاري ية. فالقدس

المكسـ مف الساة تتةجر كديااها كتبللها دمبلييف األز ار الدرية مف اقاغؽ الاعماف التل تددك كاأاها 
رمزان لئللل ، فليس عجيدان أف تاكف الاقاغؽ ماذ أادـ األزماف، تاسك التراب كالص ر على حد سكاء

 ـ يردط جدرا ديف ذلؾ ، (2)المقدسة" كدالتالل تاكف رمزان لؤلرض، كرمزان لعكدتل إلى الحياة، القتيؿ
االحتةاؿ المسيحل كاحتةاؿ المسلميف دزيادة ادر الادل مكسى فل كات اريب مف مكعد احتةاالت 

 –ياير إلى أف تلؾ االحتةاالت تعكد أصكلها إلى مراسيـ الرديث القديمة ، المسيحييف دعيد الةصح
. كمف  اا يتحكؿ التاري  إلى أسطكرة اقدلل ماذ العهكد الااعااية األكلى –القديمة ادـ القدس 

مما ذاره جدرا فل مقالتل "دالحلـ كالتكؽ ، (3)االاعر على أال امط مف التعدير اإلاساال عف الرغدة
 كتطلث الدارية إلى اهلل".

مما تقدـ استطيث القكؿ إف جدرا ياكف أاد إاااعان كتأ يران عادما ياتب دصةتل أدديان فاااان  
ادة ذاتها دكف أف يلـز اةسل دالك اغؽ كاالاتداسات كالمراجث. إاال سأذار دعض ما اتدل يستعمؿ الم

كمدياة القدس ، مف ركايات لها عبلاة دالقدس فم بلن ركاية السةياة تم ؿ صلة ك يقة ديف رمز السةياة
اسياب ك ذا فتراه يقكؿ فيها: " ذا الدحر الراغؽ المقمر غير حقيقل. كغير حقيقة  ذه الزراة ك ذا اال

الليؿ الحاال على الدايا االعااؽ الكلهاف. إاما الالء الحقيقل  ك ذارام لل... ك ذه األمكاج  ل 
كتادمج فيها أا اـ الحب كالمتعات العايةة ، أا اـ الةرح كاألسى المرتدطة داهلل كالمبلغاة كالقديسيف

، مياه حسدتها دحران ، الاةس الةسيحة فل حجرات –كأاد إيقاعان  –أاد كاعان ، ال ةية فيها ذارل مياه

                                                           

 .22ص ، ، جدرا إدرا يـ جدرا كالقدس: محمد عصةكر (1)
 .23ص ، السادؽ (2)
 .23 ص، السادؽ (3)
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كلـ تاف أا ر مف دراة تتجمث فيها مياه أمطار الاتاء  ارج سكر القدس "دراة السلطاف" أاؼ على 
، كأاظر إلى المكيجات التل ت لةها الريح حكلها فل المياه ال  راء، ص رة فيها ااحسر الماء عاها

كالل تحرؽ ، متكسطية الزرااء. اات فل الرادعة عارةفأرل الص رة تم ر فيها سةياتاا  ذه المياه ال
أ رب مف ديتاا ك دمييل الا ار إلى "دراة السلطاف" ألاؼ على الص رة ، إلى المستحيؿ، إلى الدعيد

 .(1)المحلقة عدر محيطات ال ياؿ"

مما تقدـ فل الركاية تردد المة "الص رة"  بلث مرات فل إاارة كا حة إلى مرازية  يت ح 
لاف ذلؾ ، كصبلدة كاكة اإلرادة، كالرسكخ فل المااف، فالص رة رمز لل دات كالتجذر –رمز ذلؾ ال

ال دات كالصبلدة ال يماث الحراة كاإلدحار كالص رة رمز إسبلمل مهـ أي ان الرتداط الص رة أك ادة 
صة الص رة درحلة اإلسراء كالمعراج فأصدحت دذلؾ رمزان  ادتان فل الم يلة الاعدية للقدس د ا

يقكؿ كديث عساؼ: "لقد ، كلةلسطيف دعامة اما أاها رمز مسيحل مهـ ألف الص رة رمز للاايسة
، جعلاا مف الص ر" سران اتقاسمل فيما ديااا. الاا إف الص ر يرمز إلى القدس: االها ااؿ الص ر
 ت اريسها ت اريس الص ر. كالص ر على حافة اؿ طريؽ فل المدياة أياما ذ داا رأياا أااسان 

تداى ، لرصؼ الطريؽ أك للدااء. مقالث الص ر حكؿ المدياة. فلسطيف ص رة –ياسركف الص ر 
تتصؿ دمراز األرض. كالذيف يصمدكف االص ر ، عميقة الجذكر، ألاها صلدة، عليها الح ارات

مف ا تار مف الااس لياكف  ليةة لل؟ سمعاف الص رة ، يداكف فلسطيف الها كالمسيح، يداكف القدس
 .(2)ما الذم ادتاكه لياكف مف أجمؿ ما ادتاى اإلاساف مف عمارة؟ ادة الص رة"، كالعرب

فهاا إاارة إلى التبلحـ الديال كالسياسل فل اؿ ما يتعلؽ دالقدس  اص دالقدس كحد ا ال 
كاذلؾ ، تااراها فيل مدياة أ رل. فيظهر التبلحـ كالترادط السياسل مف  بلؿ التمسؾ داألرض

  بلؿ الصبلة فل المسجد األاصى. التبلحـ الديال مف
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 :المبحث الثالث
 السيرة الذاتية عند فدوى طوقانمضمون 

القارئ لسيرة فدكل طكااف الذاتية تعتر ل عدة ا ايا كمحاكر تااكلتها الااعرة مف جميث 
 فااات مف أ ـ الق ايا التل ترجمت لها، الجكااب دالسرد تارة كدالتحليؿ كالاقد كالتقييـ تارة أ رل

كاد ، تحت كطأتها الااعرة فل حياتها ا ية المرأة )األا ى( كالمعاااة الم اية القاسية التل رزحت
تعمقت فل ذلؾ حتى أصدحت م مكاان أساسيان تمحكرت حكلل الم اميف األ رل التل ترجمت لها 

 الااعرة دصكرة تقؿ عف تااكلها لق ية المرأة )األا ى( ك ل:

 د األسرةا ية األا ى كعبلاتها دأفرا. 
 الحياة السياسية كال كرة الةلسطياية. 
  عبلاتها دأ يها إدرا يـ طكاافك العبلاات االجتماعية. 
 .الااعرية كال قافة عاد فدكل طكااف 
 ترجمتها لكااث مدياة اادلس كعادتها كتقاليد ا. 
 مكاةها مف ا ية الديف كالمكت. 

 رحلة" طكااف فدكل سيرة فل ساسيةاأل الرغيسة الق ية  ل( المرأة) األا ى ا ية ااات لقد
 تحرر تااكلها  بلؿ مف ذلؾ االجتماعية العدالة عف الحديث إلى كتطرات" صعدة رحلة جدلية
 دإح ار كذلؾ اليسر ذكات الاساء مث الحماـ مسغكلة تصرؼ فكصةت العاـ الحماـ فل، المرأة

 الااس كاظرة المجتمث لف الطدقية يعاس ك ذا ذلؾ كغير المبلدس ازع فل كمساعدتها القدقاب
 ذراعها كتتأدط.. .كالمبلدس القدقاب ال اية للمرأة تح ر الحماـ مدير إف  " فدكل: فتقكؿ لؤلغاياء
 على كتعاليها تصرفاتها فل الاي ة عمتها اقدت لقد، (1)الحماـ"  أرض على االازالؽ م اطر لتقيها
 لها ااات:" اكلها فل صراحة ذلؾ كذلؾ الدركاة حد إلى التديف اديدة ااات أاها ك اصة، الةقراء
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 كأاتـ، فكؽ احف.. كالتعالل الترفث يملؤ ا ممجكجة اظرة، المسحكاة الطدقة تجاه غريدة اظرة
 .(1)" اهلل أراد  اذا.. .تحت

 كرف ها الةقراء الدسطاء الااس مف مكاةها كتك ح الاي ة عمتها تمرد الااعرة كتديف
 الزاغرة استسبلـ الااعرة اةس فل حزَّ  اد كاـ كالتادر دال طرسة ؾذل اعتت كاد، الزيارات لمدادلتهـ
 الدل كغاص المرأة اااسةت:"  اكلها فل ذلؾ كتصؼ ماها ادرياء فل الزيارة ادكؿ عمتها كرفض

 المرأة تلؾ الاي ة أحرجت ايؼ لها كأحال أمل إلى أ ركؿ فم يت، دها رحمة جكفل فل
  ذه أعاؼ اات كلااال، اسكتل أك اإلاساال االاسحاؽ معاى أدرؾ كال، ص يرة اات، المساياة
 فأمها، عمتها ادرياء إلى دالمقادؿ أمها تكا ث الااعرة تذار حيف فل، (2)" تلقاغيان  غريزيان  المكااؼ

 الااس اؿ ديف يساكم الذم المكت عف كتحد هـ اإلاسااية كالمساكاة دالعدالة كتؤمف الظلـ تحب ال
 غير:" اكلها فل ذلؾ كتااؼ الاي ة عمتها اةاؽ فتديف لصراحةا مف  رب إلى فدكل كتذ ب
 كمااعر ا أحاسيسها ياذب أف تدياها استطاع فما، الديال الاي ة اةاؽ دعد فيما أدرات أاال

 فل أمية ااات فلقد معاملة كحسف كرحمة محدة كأال للديف الحقيقل المعاى لتةقل تاف كلـ اإلاسااية
 إلى الق ية  ذه اطاؽ فل طكااف فدكل كتاير، (3)األدجدية"  ميتهاأ جااب إلى كمااعر ا عقلها
 الدريطاال االاتداب أل ل كايؼ، الترال العهد فل الةبلحية الزراعية األرا ل فل األعاار اظاـ
ااؼ فدكل طكااف عف أصالة ، ك مف الحديث عف المستكل االجتماعل ألسرتها، الاظاـ  ذا

ف لـ تصرح دذلؾ فقد كصةت ديت العاغلة كعراال أصلها كااحدار ا مف أسر  ة عريقة لها جاه كماؿ كا 
التل ، دأال:" الديت أ رم ادير مف ديكت اادلس القديمة التل تذارؾ دقصكر الحريـ كالحرماف

ترل فيها العقكد كاألاكاس كالداحات الكاسعة ، اطاعلك ركرات الاظاـ اإل تتبلءـ ادست دحيث 
كيصعب على الزاغر اال تداء إلى طريقة ، ادؽ العليا كالسبللـ الملتكيةكالحداغؽ كاكافير الماء كالطك 
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فالمرء ال يعرؼ فل م ؿ  ذه الديكت  ؿ  ك مةض إلى غرفة االستقداؿ ، االل دكف دليؿاكتديف م
 .(1)اف الدجاج أـ إلى المطد  " أـ إلى

د أف دعض دؿ المؤا، عف أصؿ عاغلتها دقكلها:" كالمعركؼ الحديثكتاتقؿ دعد ذلؾ إلى 
أحةاد أجداداا الذيف ازحكا كاستقركا فل اادلس اد اا رطكا دعد الةتح الع ماال فل الجيش المحترؼ 
المعركؼ دجيش " االاااارية" كاد عرؼ  ذا الجيش فيما دعد داستدداده. داألمكر السياسية كااف 

عمر الديت الذم  الذم - ك إدرا يـ أغا الاكردجل، الجد األادر للةرع كاحدان مف رجاؿ الجيش
 .(2)تكار ااه جيبلن دعد جيؿ حتى اليكـ"

تم ؿ مسألة كا ية رغيسية مهمة فل حياة كسيرة فدكل طكااف  ك مكمهافق ية المرأة 
فتم ؿ المعاااة الحقيقية القاسية لديها ذلؾ ددءان مف عقلية أمها التل أ رت عليها العادات ، الذاتية

، تعيش فل العصر الحجرم فهل ال ترل لؤلا ى أية ايمة أك ماااةكالتقاليد الساغدة كجعلتها اأاها 
كاذلؾ حاد ة اإلجهاض ك ل حامؿ دةدكل دليؿ دافث كديّْف على  ذا التةاير المتحجر كالمتعصب 

اما أاها تعلف دصراحة عف ، فارل فدكل طكااف تعدر عف إحساسها دالقهر كال يظ مف  ذه المعاملة
كاستمرار األلـ طكاؿ مدة حياتها يت ح ذلؾ فل اكلها:" إف المااعر األ ر السيئ لهذه المعاملة 

لقد أدرات فدكل ، (3)المؤلمة التل ااادد ا فل طةكلتاا تظؿ احسُّ دمذااها الحاد مهما دلغ داا العمر"
دكعيها المدار إلى معاااة كاقاء األا ى كيرجث السدب فل ذلؾ إلى العادات كالتقاليد الساغدة فل 

كعادما ادرت عرفت معاى ذلؾ الاقاء كالمعاااة فترا ا تقكؿ:" كحيف ادرت عرفت ، لسمدياة ااد
، (4)مصدر ذلؾ الاقاء ال ةل إال الحصار كالقهر االجتماعل المةركض على المرأة فل ديتاا" 

فالحديث عف ا ية المرأة " كالحريـ" يتحكؿ إلى ا ية اجتماعية سياسية عامة ت رب جذكر ا فل 
كما ااف ، كمف  اا يأتل ردط تلؾ التجردة فل الاص دالاظاـ اإلاطاعل السادؽ، لأعماؽ الما 

كدذلؾ يصدح ، كادت حرية التعدير لديها، كسيطرة الرجؿ على المرأة، الحريـيتصؿ دل مف عالـ 
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دؿ إف الديت كالسجف يصدحاف ايغان كاحدان فلقد ظلت فدكل تعيش فل ، الديت دالاسدة للمرأة سجاان 
، تامة عف العامؿ ال ارجل مث علمها الاامؿ دأف الذات ال تتاامؿ إال مف  بلؿ الجماعةعزلة ادل 

ليست مث الحا رة كحده دؿ ، اأف ماالة المرأة العردية عمكمان ، فماالتها ال اصة دكصةها امرأة
 تمتد إلى اركف طكيلة مف الما ل دركاسدل كم ل ةاتل.

تعاس مدل إحساس ، فل  اايا السيرة الهامحكرية معياة  الماتفإلحاحها على استعماؿ 
المرأة دما تعاايل فل المجتمث العردل المعاصر مف ادتو كحرماف كاهر كاغتراب كمف  ذه الالمات 

القمقـ الحريمل فالعدارة " القمقـ الحريمل" تعاس ، السجف، الديت، الحرماف، المحكرية: الحريـ
فالقهر االجتماعل الذم ، (1) ياب أدلغ تصكيركتصكر اعكر ا العميؽ دحالة السجف كالعزلة كال

، تعيال المرأة كا طهاد ا كسجاها دا ؿ)القمقـ( أ ر على اةسيتها لذلؾ ااات تاسحب إلى ذاتها
فل اكلها" لقد جعلال  (2)ازدادت اعكران دةرديتها كذاتيتها، فالما ازدادت تعاسها مف القهر كالاتب
ص كأاامش فل امقـ ذاتل كصرت ال أملؾ إال التحديؽ كجكدم دا ؿ جااح" الحريـ" الم لؽ أتقل

فالمة امقـ فل الل ة كعاء  رافل ااف ، (3)فل مر ة  ذه الذات  ذه األاا حديسة القمقـ اللعيف"
محدسان للاياطيف كالجف اما ذار فل التراث العردل فل حاايات " ألؼ ليلة كليلة" فإف م ؿ  ذه 

 ية المرأة دعدان اجتماعيان كسياسيان تمتد جذكره فل أعماؽ الدالالت كاإليحاءات تاير إلى أف لق
الما ل كالتراث كيرتدط دالكعل أك البلكعل الجمعل كلعؿ ما يؤاد رسكخ  ذا الدعد  ك أف أكاف 
ال ركج مف " القمقـ" ال ياكف إال دحدكث تحكالت كت يرات حاسمة على المستكييف الا صل 

لف تتكاؼ ، (4)1948طكااف دعد اادة فلسطيف عاـ  كالسياسل كاد حدث ذلؾ اما ذارت فدكل
دؿ تصؼ القيكد التل فر ت ، فدكل فل تصكير ككصؼ معاااة المرأة عاد ذاتها كا صها فقط
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كتعدر عف سعادة كفرحة أمها عادما تتاح لها الةرصة لح كر ، على أمها كحرمااها مف الحرية
كتدلغ الةرحة إلى حد فقداف اهية الطعاـ مااسدة مف مااسدات األفراح كال ركج للعالـ ال ارجل 
كتترجـ الااعرة لهذه المسألة مف  بلؿ ، كالعجز عف كصؼ تلؾ المااعر السعيدة التل تعتز دها

، تاةس المرأة فل الذ اب إلى الحماـ العاـ ذلؾ فل اكلها:" يكـ الحماـ مف أياـ فرحل أاا األ رل
 .(1)كيمؤل عيال كاةسل كأحاسيسل الها"  اؿ  ذا ااف يةعمال،  ذا الجك األسطكرم ال اغـ

كفيل تتل ص مف تلؾ القيكد كالسبلسؿ ، فل ذلؾ الحماـ العاـ تاعـ فيل المرأة داؿ حريتها
مف  بلؿ ك عية أمها اظرت إلى ك ث المرأة العردية فل ، التل تادلها فل الديت كالمجتمث
حساسها المر  الق يةصكرتها الااملة كاد عمقت تلؾ   ؼ كلاف الذم حير ا كأ ار د اتها دكعيها كا 

البلمداالة المكجكدة عاد أمها رغـ اؿ ما ااات تعاايل مف   كطات فتتساءؿ دقكلها:" ايؼ 
استطاعت أمها االحتةاظ دحيكيتها كادرتها على المرح كال حؾ ك ل تحت ذلؾ الطاحكف الذم ال 

علؽ أمها دالحياة ذلؾ التعلؽ كاد ديات سدب ذلؾ لت، (2)طاحكف ال  ط كالقهر االجتماعل، يرحـ
الذم ت مد جذكتل فل سف الاي ك ة كلاف فدكل عادما ادرت عرفت أف  ااؾ اكع مف الاقاء 

كاد أاارت فل سيرتها إلى التحكؿ كالت ير الذم حصؿ فل ، البلمرغل ال ةل يمتد إلى أعماؽ أمها
صكرت مظهران مف مظا ر  ذا ك ، اادلس ذلؾ دعد اادة فلسطيف فقد ددأ دالت ير كالتحكؿ االجتماعل

الت ير يتجلى فل رفث الحجاب عف كجل المرأة كالح كر الم تلط لعركض السياما ااات أمها أكؿ 
امرأة فل أسرتها ترفث الحجاب عف كجهها فتعدر عف ذلؾ فدكل دقكلها:" كماذ ذلؾ الحيف أ ذت 

ل رأياا أف اإلسبلـ عادما ف (3)الزمف الجيؿ المتعصب فل العاغلة"تتاةس اسيـ الحرية كاد طكل 
غطاء الرأس كليس غطاء الكجل فالعادات كالتقاليد التل ااات ساغدة  تحدث عف الحجاب اصد دل

فل ذلؾ الكات تةرض الحجاب أم غطاء الكجل على المرأة لذلؾ ترل فدكل طكااف أف رفث 
ف اإلسبلـ أمراا ل كالت لص مال فيل اكع مف الحرية كاد ياكف ابلمها صحيحا ألالحجاب عف الكج

ااات فدكل تحب ال ااء كالمطالعة المستمرة فقد ااات الاي ة ، د طاء الرأس كليس د طاء الكجل
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كحر ت إ كتها مف حرمااها مف ممارسة  كايتها كليس لها ، رمزان للجهؿ كالتحجر ايدت حريتها
لة العكد ك لة عازفة كظؿ كجكد  ، (1)" الما طلث للدات ارف ااسره"  سكل القاعدة تلؾ ك ل اكلها:

غير أاها ااات م رمة دالةف عامة كدالعزؼ على العكد  اصة لذا ترا ا ، فل الديت مف المحظكرات
تعدر عف ذلؾ دقكلها:" لقد ظؿ العزؼ كال ااء دالاسدة لل تعديران كم رجان رمزيان لحاجاتل العاطةية 

مكسيقى كال ااء سكاء فل االستماع فاات أجد فل ال، المادكتة فيما تبل مف مرحلة الصدا كالاداب
كظؿ  ذا الةف االاعر كسيلة لتحقيؽ ذاتل ، إليها أك فل ممارستها تاةيسان للتكتر الذم أعاايل

طبلؽ الطااة الحديسة فل دا لل" فالااعرة عدرت داتى الطرؽ كالكساغؿ عف اادااها الحرية ، (2)كا 
سيرتها الذاتية إلى الجك  كتتطرؽ فدكل فل، جكد ا كايااها دا ؿ أفراد أسرتهاكالعمؿ على إ دات ك 

ظ دالمة يس للمرأة فيل حؽ الابلـ أك التلةكل، فهك ديت يسيطر عليل الرجؿ، الذم تعيش فيل العاغلل
فاـ ااات ذلؾ يؤلمها داعتدار ا تادعة ل ير ا ، فحؽ التعدير عف الاةس ااف محظكران عليها، )ال(

أماـ ، (3)تعيش المرأة غيادها فل ديتها الذم  ك سجاها": "اغير مستقلة دذاتها كيظهر ذلؾ فل اكله
تلؾ ال  كطات مف ادؿ أفراد األسرة ااات فدكل تدحث عف م رج كمهرب كمتاةس ماها كاد كجد 
ذلؾ الم رج  ك اللجكء إلى الطديعة التل تاارؾ اإلاساف فل حزال ك مكمل فتعمؿ على إراحة 

حساس دالحرية كاالاطبلؽ دعيدان عف جك الديت األ رم كيت ح ذلؾ فل اكلها: "ااف اإل (4)اةسل
ااف ذلؾ اإلحساس دالحرية ، الم تاؽ دالمحظكرات كداألكامر ال كالاكا ل التل ال أكؿ لها كال   ر

، فةل تلؾ اللحظات الدا رة ااف يستكلل عللَّ اهـ حسل اللتهاـ الكجكد، يملؤال دةكحاف الحياة
، الم تمرة د ميرة الحياة المتةتحة، ى لك ااات تلؾ األاااؿ الحيةفأتما، كتجتاحال رغدة االمتبلؾ

أك أحت ال إلى صدرم أك   ذه معل أل دغل تحت م دتل ، ايغان يماف أف أ ـ عليل راحة يدم
فقد ااات عبلاتها دالطديعة عبلاة صدااة حميمة كذلؾ إلى ، (5)مث أاياغل الطةكلية الم دأة  ااؾ" 

                                                           

 .38ص، : فدكل طكاافرحلة صعدة -رحلة جدلية ( 1)
 .38ص، ( السادؽ2)
 .40ص، سادؽال( 3)
، ( تجردة فدكل طكااف: المرحلة األكلى: التةاعؿ مث الحياة المعياية تاكر الةااف كاكتل: يكسؼ سامل اليكسؼ4)

 .107ص، 1981، 115العدد ، اؤكف فلسطياية
 .45ص، رحلة صعدة: فدكل طكااف –رحلة جدلية  (5)
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الطديعة كااللتحاـ كااللتصاؽ دها ااات تحدؽ فل الطديعة اما يحدؽ  حد الذكداف كالهيماف فل
ساعدتها صديقتها" علياء" على ااتااؼ مدا ج الحياة المكسمية كاألفراح ، الر يث فل كجل أمل
 فيها ذلؾ دالت لص مف إحساس اال تااؽ المكجكد دا ؿ الديت األ رم. حريتهااالجتماعية كممارسة 

الركمااسية للطديعة كلجمالها كركعتها تدارؾ از ات الاسكة كالسةكح  فقد ااات دهذه الاظرة
فهك عاد ـ مقترف دالعار ، اقلت لاا فدكل مكاؼ أسرتها مف عاطةة الحب، كالجداؿ ال  راء

كحاد ة محاكلة ااتحار ا فقد جاء اتيجة حقيقة كااعية ذلؾ لتد كر العبلاة دياهما كديف ، كالة يحة
اة الدريغة مث ااب فل سف السادسة عارة مف العمر كيظهر ذلؾ فل أسرتها ذلؾ دسدب العبل

ااف التكاصؿ الكحيد الذم جرل لل مث ال بلـ  ك ، اكلها:" كاات مساكاة داغمان دال كؼ مف أ لل
دل ص ير فل )حارة العقدة( كأاا فل طريقل إلى ديت  التل" ز رة فيؿ راض إلىَّ دها ذات يكـ ص

فقد الات عقادان صارمان مف أ يها " يكسؼ" كاد  ردها دعاؼ اديد كأصدر ، كا  ر كااية عليها، (1)
ك دد ا دالقتؿ إذا حاكلت تجاكز ، عليها حامان ااسيان دإاامتها الجدرية فل الديت حتى يـك مماتها

لقد عاات اديد الحرماف مف عدـ الذ اب إلى المدرسة كااقطاعها ، حرمت مف المدرسة، عتدة الديت
كعلى مرأل أ تها" أددية" ك ل تح ر دركسها كدذلؾ لقد تعمؽ لديها الاعكر ، العلـعف الدراسة ك 

التل االت عاها:" لقد ااف االاتحار  ك الالء  (2)الساحؽ دالظلـ كدذلؾ ااات محاكلة االاتحار
إاها  ذه الحاد ة )حاد ة ، (3)الكحيد الذم يمااال أف أمارس مف  بللل حريتل الا صية المستلدة" 

فقد صكرت ذلؾ مف ، تحار( تعدر عف حالة مف التمرد كال كرة كعدـ الر ى دالكااث الذم تعيالاالا
فاك كا صكرتها ، فقد سلطكا عليها اظراتهـ المتاااة،  بلؿ اظرات أسرة عم ها ك اصة امرأة عم ها

مف  بلؿ تجردة ، فصارت مطأطغة الرأس ال تجرؤ على رفث عياها احك كجك هـ، إلى حد التعقيد
الااعرة استاتج ظلـ المجتمث العردل الارال لعاطةة الحب فتعدر عف ذلؾ ااغلة:" لقد ظؿ مجتمعاا 

كدقيت  ذه العاطةة اإلاسااية الجميلة ، العردل الارال يظلـ عاطةة الحب م لما ظلـ المرأة داستمرار
محمد " عليل كالتل ااؿ دصدد ا الادل الاريـ" ، التل لمست داةها السحرية حتى الكب األادياء

                                                           

 .55ص، رحلة صعدة: فدكل طكااف –رحلة جدلية   (1)
العدد ، الةجر األددل، رحلة صعدة للااعرة فدكل طكااف: مكسى مترم  كرم، ( ااظر: دراسات حكؿ رحلة جدلية2)

 .18ص، 1986، 69
 .57–56ص، ة: فدكل طكاافرجلة صعد –رحلة جدلية  ( 3)
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! سدحاف مصرؼ القلكب!( كذلؾ ساعة طلعت عليل" زياب دات الصبلة كالسبلـ )سدحاف اهلل
 .(1)جحش" فجأة ادؿ زكاجل ماها"

على أف الحب فل رأيها ما  ك إال عاطةة سامية تماحها ديعد  للحباظرة فدكل طكااف 
، طةة الحب لـ تةارؽ  يالها ككااعهافإف عا (2)كعاكاف السبلـ، ال ياؿ فهك جاة اإلدداع كمكاد الحياة

ات عاطةتها ذلؾ حياما االت:" ااات مرا قتل ا للحالة الكجدااية التل أيقظت مكما أدلغ كصةه
اةس مادكتة تتةتح ألكؿ المة حب تأتيها على صةحة رسالة. حب ، العاطةية حادة ماتعلة

. اات جاغعة إلى الء غير .كأغكص فيل، دالمراسلة: اات أاث فل  ذا اللكف مف الحب ال يالل
فقد ظؿ الدل حديقة للحب ال ، ال أملؾ ايغان سكل  ذا ال ياؿ الماتعؿ، كحيدة،  اغعة، مكجكد

ي رج مف القطب الجليدم ، فل لحظات الحب يحس اإلاساف دإاساايتل تتا ؼ، تذدؿ أاجار ا أددان 
أرجح ديف الحب كالصدااة مث كااف  ااؾ لةدكل عبلاات تت، (3)المعزكؿ كيرحؿ إلى الك ج كاإلاراؽ

ذلؾ ما است اياا صدل المدرسة فل اادلس الذم ، لااها لـ تاتل الها اهاية كا حة، أردعة رجاؿ
 إاجلترافهااؾ عبلاتها مث رجؿ إاجليزم ذلؾ  بلؿ إاامتها فل ، ااات كردتل رمزان اجتماعيان مهمان 

اصيدتها " أرداية فلسطياية فل ل الذم اتدت عا A.Gك ك  لفهل ترمز لل دأكؿ حرفيف مف اسم
اجلترا" فقد ااات تقدمل دلقب) الصديؽ( مرة ك)اقيؽ الركح( مرة أ رل فتاعر أال مؤل فراغان اديران إ

كلاف ليس إلى الحد ، (4)فقد ااف جاة لقيت فل ظلها الهدكء كالسبلـ كالراحة السااية، فل اةسها
حتى  -عل أ يها)امر( تاعر أال ال أحد اادرفعادما يصؿ إليها  در ا، الاافل لعبلاة حب مترعة

A ااات تلتقيل على غير ، ك ااؾ رجؿ   ر تسميل )الرجؿ ال ريب(، على استيعاب حزاها -اةسل
تةاصيؿ كلاااا ال ادرؾ ، حتى فل لحظات الااسة كأحدا ها الر يدة الم يةة، ميعاد كتتارر لقاءاتهما

                                                           

 .139ص، رجلة صعدة: فدكل طكااف –( رحلة جدلية 1)
 .91ص، ـ2000، مااعؿ، فاتف زماعرة حكار:، فدكل طكااف: أديدة اسرت القيد (2)
الاتب كجهات ، الااعرة فدكل طكااف كرحبلتها الجدلية ال بلث الصعدة كاألصعب كالماسية: كديث فلسطيف (3)

 .31ص، ـ2002، 39العدد ، اظر
رحلة صعدة.. رحلة جدلية: اصة حياة فدكل طكااف.. تركيها دقلمها "القسـ ال اال مف المذارات" الء ال  (4)

 .82+78ص، ـ1985، 111العدد ، الدكحة، فدكل طكااف يصدؽ:  بل ة أياـ متكاصلة مف الدمكع:
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 (2)ف  ؤالء دعض األدداء المصرييف ماهـ أاكر المعداكمكااف م، (1)اهايتهاتلؾ العبلاة أك اتجا ات 
كلاف فدكل لـ تذار ما ، كالااعر علل محمكد طل، (3)الذم ااات اد أحددتل ادؿ عاريف عامان 

كيد كاها لكاعجهـ كيكاظكف مااعر ا دكف أف تتساى لهـ فرصة  الااعرةفقد اااكا يراسلكف ، داالسـ
التقت دهؤالء الذيف اااكا يراسلكال ، للذ اب إلى مصر ااف فرصةكلما تهيأت لةدكل طك ، االلتقاء دها

فلقد اتؿ الزمف حرارة العاطةة ، فقد ااف اللقاء عادياى ااتصر على المصافحة الداردة دبل أم مااعر
كاد تجسدت دياهما تلؾ العبلاة مف  بلؿ مراسبلت ، (4)كااطكت صةحة دكف أف تذرؼ عليها دمعة

مث المراسبلت التل ااات تدكر ديف مل زيادة كجدراف  ليؿ جدراف فل  -يرااات تتاادل إلى حد اد
م لما لـ يقدر لمل أف تلتقل ، كلاف لـ يقدر لةدكل أف تلتقى دأاكر المعداكم، مطلث  ذا القرف

كاادة إلى الذ اب ، اجدراف مف ادؿ فريسية لمرض لـ يمهلل طكيبلن  -فقد سقط المعداكم، دجدراف
كلاف دسدب أك اعها التعيسة ، (5)ذلؾ اظران لتاالب الا ير مف القكل عليل، داغسان إلى اريتل حزياان 

فل األسرة اطعت أكاصر تلؾ الصدااات كا طرت للكاكؼ عاها كدذلؾ تعكد مرة أ رل لتمزج 
 .(6)معاااتها اإلاسااية دهمـك أادر لتكازف ديف ال اص كالعاـ

ها  جكـ على الركادط األسرية مف  بلؿ كلاف ااف لدي، دالحبكفل رأياا أف  فدكل تؤمف 
فقد ددت عاطةتها تجاه أديها كأمها فاترة سلدية فل ، حدي ها كعبلاتها دأديها كأمها دااؿ  اص

اد عاات ، (7))ك اصة إدرا يـ( حارة إيجادية فل حيف ددت عاطةتها تجاه دعض إ كتها، ال الب
كااف يعتقد أاها ، لها أك يدرؾ مطالدها الاةسيةفلـ ياف يلتةت ، الااعرة مف الحرماف العاطةل األدكم

كاذلؾ أمها لـ تستطث أف تادث عاطةتها ، كا يران ما ااف ي اطدها د مير ال اغب، ال تصلح لالء
دؿ ا يران ما كاث الظلـ عليها مف أمها دسدب ادال ، أك تكليها ا تمامان الاا الها دالاؤكف المازلية

                                                           

 . 159-158ص، لذاتية: حاتـ الصارالذات الممحكة دالاتادة حكؿ الصراع السيزيةل فل سيرة فدكل طكااف ا (1)
 .31ص، الااعرة فدكل طكااف كرحبلتها الجدلية ال بلث الصعدة كاألصعب كالماسية: كديث فلسطيف (2)
 .159ص ، الذات الممحكة دالاتادة حكؿ الصراع السيزيةل فل سيرة فدكل طكااف الذاتية: حاتـ الصار (3)
 .31ص، ل بلث الصعدة كاألصعب كالماسية: كديث فلسطيفالااعرة فدكل طكااف كرحبلتها الجدلية ا (4)
، جرش للدحكث كالدراسات، رؤية فدكل طكااف للح ارة ال ردية دراسة فل جدؿ الاعر كالسيرة:  ليؿ الاي  (5)

 . 13-12ص، ـ1998، 1العدد، 3المجلد
 .159ص، لصارحاتـ ا فدكل طكااف: سيرة السيزيةل فل دالاتادة كالصراع ااظر: الذات الممحكة (6)
 . 98ص، مؤتل للدحكث كالدراسات، اايؼ العجلكال، : الا ص كالسياسل كاألددلالسيرة الذاتية لةدكل طكااف (7)
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ال اعكريان إذا دا متها حمى المبلريا ذلؾ ألاها الكسيلة  –ح فلقد ااات فدكل تةر ، عمها اهيرة
إال أاها كجدت الدديؿ فل حب عمها دديبلن عف أديها مف ، الستقطاب حب كعطؼ كحااف كالديها

فقد كجدت عاد ـ الحااف كاال تماـ كالدالؿ كتأ رت ، مف ااحية أ رل أمهاااحية ك التها دديبلن عف 
 .(1)ديهادهما أا ر مما تأ رت دكال

فقد ، أ مها التعليـ، عاات المرأة العردية فل العقكد األكلى مف  ذا القرف مف ماااؿ عدة
كال ت اى الااعرة مف  ،(2)ااات الحاؿ التعليمية للةتاة متداية جدان ااهد دذكر ا فل أمهاتاا كجداتاا

عجزه الالل عف كصؼ أسرتها عاد كاكفها فل طريؽ تعلمها دأاها رمز لجمكد اإلاساف العردل ك 
االحتةاظ دا صية كاحدة غير ماطكرة فترا ا تقكؿ عف أسرتها" ظلكا يم لكف ااقساـ ا صية 
اإلاساف العردل اطريف: اصؼ مث التطكر كالتجاكب مث ركح العصر كمسايرة إيقاعات الحياة 

فيها  كاصؼ مالكؿ األاداـ مساكف داألاااية المتسردة فل اةس الرجؿ العردل داؿ ما، المعاصرة
فهذا ، (3)تلؾ العاجهية التل ظؿ يعامؿ الرجاؿ دكحيها اإلااث مف ذكل اردا ـ" ، مف عاجهية اراية

تحليؿ مك كعل كصادؽ لحياتها ككااعها حيث أاها تحمؿ فل دا لها دذرة الس ط كالتمرد كال كرة 
فارا ا تةح ، كسلدياتل كالحلـ  ركدان مف الكااث، فهل تلجأ إلى الطديعة، كال ركج على العادات القديمة

 (4)لبلحتجاج" الجرمءمف اتجا ها السلدل إزاء الحياة التل تدكر مف حكلها كأاها " ال تملؾ الصكت 
كتصؼ ، فقد ااات داغمان تقؼ مكاةان سلديان مستسلمان تجاه ما ي  ب أك ي ير العاغلة أك المجتمث

، جة ااردة  رجت على راعل القطيثاع أك فهل فل اظر ـ ا مة ااازان ، فدكل اظرة أسرتها إليها
عملكا دم تلؼ الطرؽ على زرع دذكر عدـ ، كمف  اا ظلكا يقةكف فل طريقها مف أجؿ تحقيؽ ذاتها

أما دالاسدة لك عها ككااعها دا ؿ الديت فهل ممزاة ديف اطديف أك ، ال قة داةسها كالاؾ دإماااياتها

                                                           

، الةجر األددل، : أفااف دركزة -دراسة اةسية تحليلية –الااعرة فدكل طكااف كمذاراتها رحلة صعدة رحلة جديلة  (1)
 .16ص، ـ1986، 64العدد

، رحلة صعدة –رحلة جدلية -حكة دالاتادة حكؿ الصراع السيزيةل فل سيرة فدكل طكااف الذاتية:كااظر: الذات المم
 .157مجلة مؤتة ص، : حاتـ الصار-
 .19ص ، رحلة صعدة للااعرة فدكل طكااف: مكسى مترم  كرم –( ااظر: دراسات حكؿ رحلة جدلية 2)
 .97ص، رحلة صعدة: فدكل طكااف –( رحلة جدلية 3)
 .67ص، ؽالساد (4)
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ل يم لل أ ك ا إدرا يـ فل اد أزر ا كاحاها دال قة كال اا، :األكؿ يم ؿ األسرة كادتها تقؼ ديف اكتيف
كديف تاايؾ ا  ريف )كاألسرة( ، كاد حللت صراعها العميؽ يدف إيماف إدرا يـ دها كدقدرتها، دالاةس

لقد ااات ، دقدرتها كتعجزيهـ كصراعها مث تطلعاتها لكااعها الذم أكجد ا فل مجتمث مت لؼ
يؿ اةسيتها كا صيتها كال كض فل أعماؽ جرحها الاازؼ الااعرة ما رة كدارعة فل تقدير كتحل

، كيت ح ذلؾ فل اكلها:" ااات  ااؾ دذرة ص يرة تأدل االاتةاء دذاتها كتازع إلى التجدد كالت ير
كاالستقرار اات أحس دتلؾ الدذرة تتحرؾ فل  ال دكتفهل تأدل ، تازع إلى أف تصير ايغان   ر

الكات اةسل دالقالب الةكالذم الذم أادث دا لل يعمؿ على  كاات أحس فل، دا لل ادياامك ال يهدأ
 اؽ تلؾ الدذرة لتصدح فيما دعد دراااان يماف أف ياةجر فل أية لحظة ليطيح دالقاعدة كاألساس 

كرغـ ذلؾ الل فقد ااات تحس داالااسار كال عؼ كعدـ ، (1)الذم ااـ عليل ذلؾ القالب اللعيف "
تها مف عالـ ادتها كأكرااها كأابلمها فهذا يساعد ا على التماسؾ الحيلة إال أاها ااات تستمد اك 

كيعمؿ على ت ديت ادميها على األرض المهزكزة تحتها لقد الزمها الاةكر كال جر مف اؿ رمز 
كدذلؾ تكلد لديها ارا ية اؿ ما يم ؿ السلطة الجاغرة ، العمة، أدااء العـ، للسلطة فل العاغلة: األب

لاف الااعرة تصرح دأف ارا يتها سلدية ال تتحكؿ ،  تلؼ مؤسسات المجتمثكالحاـ الظالـ فل م
كاد يعتريها اعكر داالمتااف تجاه الذيف اهركا ك اقكا ، إلى طااة تعمؿ على الت يير إلى األف ؿ

طمكحها كيظهر ذلؾ فل اكلها :" فلكال فظاظتهـ لما امت ادرتل على التادث دما اات أصدك إليل 
كلك اااكا استعملكا اليد الحريرية فل ، لك أاهـ حاكلكا اتؿ تطلعاتل دالمحدة كالليفك ، مف مطمح أددل

أما األب دالاسدة ، (2)محاكلة  اؽ تطلعاتل ددالن مف اليد الحديدية لما اتلكا فلَّ ذلؾ الطمكح" 
كجة أك ز  سكاء ااات داتان  –مف حيث أال ا مر كالاا ل كليست للمرأة ، للااعرة يم ؿ لساف السلطة

أف تتد ؿ لتعدر عف رأيها أك تتد ؿ لترفض أمر ما أك تاااش فل مك كع معيف. فأدك ا رجؿ  -
سياسة كمقاكمة حيث أال يم ؿ الكجل المقادؿ لعم ها لاال ااف جافان ال يترؾ لها كإل كتها مجاالن 

تد ش مف فاـ ااات تست رب ك ، فقد ظؿ ح كره يدعث فل اةسها ال يؽ ماذ طةكلتها، ليتقردكا إليل
فقد ، ااات فدكل ت اى مف كالد ا ا يران ، على داات عمها كيمساها عف دااتل الداااة التل ي داها
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ف لت االلتصاؽ دعمها كالقرب مال ذلؾ إلحساسها دعطةل عليها كددؼء الدل مف  بلؿ مداعداتل 
الذم تااؿ  لها فااات لها جما يرية اديرة كاعدية فاغقة ذلؾ أال ااف مف أع اء الحزب الكطال

طراات المكت  ؿـ م لت كفاتل" أك  1927داادلس كدكفاة عم ها دالذدحة الصدرية عاـ  1925عاـ 
فأدك ا ال يؤمف دأاها ، كصةت فدكل مااعر االست ةاؼ كاالستهااة دها، (1)على دكادة حياتها "

، كد ا إطبلاان كال لزكـ لكج، كال يحمؿ لها سكل اعكر البلااتراث اأاها عدـ أك فراغ، تصلح لالء
ك ذه الةجكة اد تحكلت إلى اعتراؼ ، كاد ازدادت الةجكة دياها كديف أديها كذلؾ دعد اتادتها للاعر

فااف يلح ، كدعد ااتعاؿ ال كرة، دقدرتها على اتادة الاعر الكطال السياسل  اصة دعد كفاة إدرا يـ
فهل ديف ، ا ااات مت يرة غير  ادتةعلى الرغـ مف عبلاتها دأديه عليها فل أف تاتب لل اعران سياسيان 

 لااها اتدت اصيدة دعاكاف، كالحاك كالعطؼ أكاات السجف كالمرض، الحيادية أياـ السبلـ كالعافية
)حياة( كفل  ذه القصيدة تظهر حقيقة إحساسها دةقد كالد ا الذم مات فل  جة السقكط عاـ 

لى اظـ الاعر الكطال كاد ترجمت كدعد ا ااةات عقدة لسااها كأصدحت لديها القدرة ع، ـ1948
ك ل حالة مف ال ياب عف ، ك ل حالة البلح كر كالبلايغية، فل سيرتها لحالة غريدة مرت دها

كلـ تاقطث عف ذلؾ إال داصيحة أمها ، الذات كاالاةصاؿ عف الكااث كاالست راؽ فل أحبلـ اليقظة
ذلؾ فل اكلها: "لـ تاف ادرتل على  التل حذرتها مف ذلؾ  كفان عليها مف اإلصادة دالجاكف. كيظهر

االاةصاؿ مف عالـ الكااث ايغان جديدان. فماذ طةكلتل اات  كم إلى اجرة فل الدار كأراز الاظر 
 .(2) داست راؽ ادير حتى تصؿ إلى درجة تصدح يدا ا غريدة عاها"

 الحياة السياسية والثورة الفمسطينية:

ديف الجااب الذاتل الذم يتعلؽ دالااعرة ال يستطيث القارئ لسيرة فدكل طكااف الةصؿ 
كمااعر ا تجا هـ كالجااب المك كعل عبلاتها دالكااث السياسل  كأحاسيسها أسرتهاكعبلاتها دأفراد 

 كالتاري ل الذم تعايال الااعرة.

يتدا بلف مث دع هما دع ان كياابلف رادطان كاحدان االع ك أك الجسد  الجااديفحيث أف 
كؿ الااعرة تحكالن طديعيان مف  بلؿ الحديث عف تاري  كالدتها إلى الحديث عف كمف ذلؾ تح، الكاحد
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الع مااية كاحتبلؿ دقية فلسطيف مف  اإلمدراطكريةمتحد ة عف  ـ1917التاري  السياسل كتك ؽ ساة 
 .الحلةاءادؿ جيكش 

ل إلى مصر مث رجاؿ   ريف اااكا على كع اإلاجليزاةل كالد ا مف ادؿ  الااعرةاما تردط 
دأ طار االستعمار ال ردل لااها لـ تتدث الترتيب الزمال أك التدرج التاري ل مف  بلؿ سرد األحداث 

ـ ك ل ساة ااعقاد المؤتمر العردل األكؿ فل داريس كتسجؿ 1913إلى ساة  تعكدالتاري ية فارا ا 
 الع مااية. اإلمدراطكريةما اتج عف  ذا المؤتمر ك ك الدقاء فل إطار 

ذلؾ ، فمف  بلؿ حدي ها عف عبلاة عمها كدكره الكطال، ك يقة تاري ية فدكل كتااؿ سيرة
ـ 1925فمف ساة ، فقد ااتاةت سر اعدية كأ مية عمها، ما يتميز دل مف التحرر كاالاةتاحل

كدتأسيس الحزب الكطال الذم ااف يسااد كيؤيد الحاج "أميف الحسيال" فل اات ادات المجلس 
تااؿ حزب   ر معارض للحزب الكطال ك ك حزب ، يت فل ذلؾ العاـاإلسبلمل األعلى التل أجر 

كااف عمها مف أع اء الحزب الكطال الذم سرعاف ما ااقسـ دعد فكزه ، األ الل الديمقراطل
 ذا يتصؿ دالحاج أميف الحسيال كاألكؿ ، داالات ادات إلى فريقيف: الةريؽ الدلدم كالةريؽ المجلسل

فقد ااقسمت الدلد دياهما ااقسامان ااف لل أ راره ، دلدية القدس يتصؿ" دراغب الاااايدل" رغيس
كتديف فل سيرتها أف كالد ا ااف لديل ااتماء فل الاااط السياسل فلـ ياف ماعزالن عف المعترؾ 
السياسل كع كيتل فل دعض الجمعيات السياسية كاعتقالل كسجال أا ر مف مرة مف ادؿ سلطات 

ـ 1935تؤرخ الادالع ال كرة  كرة عز الديف القساـ ااغلل:" عاـ ، ى مصراالاتداب الدريطاال كاةيل إل
يرفث الاي  " عز الديف القساـ يده العردية المؤماة كيقـك ، فل أحراش ارية )يعدد( فل ا اء)جايف(

دأكؿ طراة على داب ال كرة..." كتذار استاهاده مث دعض رفاال ا  ريف " كتعكد ارارة ال كرة فل 
كتسجؿ االجتماع الكطال الادير ، ـ ديف الةغات الاعدية دإعبلف يافا اإل راب1936ايساف عاـ 

اسياف تتألؼ فيل " اللجاة القكمية" كتصدر ديااها المعدر عف س ط العرب عف سياسة  20فل 
تعاس سيرة فدكل مر ة مسيرة المقاكمة ، (1)الحاكمة التل تهدؼ إدادة العردل فل دلدة العردل"

فتصؼ اإل راب الاامؿ فل ، الةلسطياية كالجما ير الاعدية مف أجؿ الق ية كالا اؿ كحماس
كفل ، فلسطيف كدداية الا اؿ السياسل كالمسلح لتاارؾ فيل م تلؼ الجما ير الاعدية الةلسطياية

                                                           

 .101ص، رحلة صعدة: فدكل طكااف –( رحلة جدلية 1)



303 

 

دحر ك  ـ تلؾ األحداث كالت يرات تاكف الااعرة فل عماف تعيش الحصار دسدب اإل راب " 
حمد" الماتدب حدي ان مف ادؿ الحاكمة ليا ؿ ماصب مدير المعارؼ فل اادعة فل ديت اقيقها "أ

فإف فار ا كاعر ا ، لاف إذا ااات فدكل دعيدة عف ارارة ال كرة دجسد ا، (1)إمارة ارؽ األردف" 
اجازاتها تصؿ إلى سمعهافقد ااات أصداء ، يم بلف أاكل رادطة لها كدطكلة القاغد" فكزم ، ال كرة كا 

فتكحل كتعاس لها ا صية الدطؿ ال كرم األسطكرم فهل ، مااعر ا كتحرؾ  يالهاالقاكاجل" ت ير 
 فتقكؿ: تت اى فل اعر ا ددطكلتل

 بطالالالالالالالالالالالالالالالالالالل األبطالالالالالالالالالالالالالالالالالالال يالالالالالالالالالالالالالالالالالالا زيالالالالالالالالالالالالالالالالالالن الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالباب

  
(2)هالالالالالالالالالالالالالالالات حالالالالالالالالالالالالالالالدثنا عالالالالالالالالالالالالالالالن األمالالالالالالالالالالالالالالالر العنالالالالالالالالالالالالالالالاب

 

   
، ما تاطةئ كت مد دااطةاء ك مكد كعاؽ الجما ير للقاغد القاكاجل سرعافلاف اصيدتها  

كدعد ا إعبلف القيادة ترؾ ميداف ، ـ1936ذا القاغد تكايؼ أعماؿ ال كرة ساة ذلؾ عاد إعبلف  
، الحساة تجاه العرب اإلاجليزالقتاؿ كال ت ةل الااعرة س ريتها مف  ذا القرار الذم يعاس اكايا 

كدااحبلؿ اإل راب يةؾ الحصار كلاف ساة الحصار ظلت صةحة حالاة اللكف فل حياة الااعرة " 
فالدعد عاد ا ، م مكف" كمف  بلؿ  ذه العدارة تااؼ ايمة الكطف فل حياة الااعرةفارغة مف أم 

كاـ تحسرت كادمت الااعرة لةكات فرصة معاياة ال كرة ، يعال ال ياب كال ياع عف الكطف
إذ أاها تعاال  مكـ الكطف ، كتستعيد الااعرة أاةاسها دالعكدة إلى الكطف، ـ1936الةلسطياية عاـ 

ـ مف جهة كمقتؿ حااـ الااصرة ال كرة مف جديد مث ظهكر ماركع التقسيعف ا ب دهدكب 
اما كتؤرخ ، ـ مف جهة أ رل1937أكا ر أيلكؿ  اجليزم" أادركس" كحارسل الدريطاال فلاإل

الااعرة غ ب السلطات الحاامة دسدب حادث االغتياؿ كدذلؾ ددأت حراات كعمليات القمث 
ذلؾ فل اكلها:" كفقدت الهيغة العردية العليا كاللجاف القكمية كالتاايؿ كاالعتقاالت الجماعية يظهر 

، (3)ارعية ايامها... كا تةى الحاج أميف الحسيال دااؿ غريب كتارد دعض الزعماء كاةل الدعض"
ماث التجكؿ ، م لت الااعرة اا دان على تد كر األك اع فل اادلس كالمدف الةلسطياية األ رل
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المةاجئ كالتارد  ارج الديكت كعمليات مدا مة الديكت للتةتيش ليبلن كالحصار ، كالتاقؿ فل الاهار
كاد صكرت فدكل يكمان ماهكدان فل ، ديف الجما ير كالحاـ الدريطاال كالصدامات المتاررة، كاهاران 

حياتها كاد رس  فل ذاارتها ذلؾ يكـ ترحيؿ أسرتها فتعدر دقكلها:" ااف  ااؾ يكـ دقيت صكرتل حية 
اااكا اةران يقةكف ، استيقظت كأ كاتل على طراات أحذية الجاكد ال قيلة، اؿ تةاصيلهافل الذاارة د

لـ ، كطلدكا إلياا الم ادرة فكران ،  دداا مف األسرة، كسط ال رفة فل غدش الهزيث األ ير مف الليؿ
كك عاا أغطية على رؤكساا ، كلااا  طةاا معاطةاا مف ال زااة دسرعة، يسمح لاا دت ير مبلدساا

، (1) -حل الياسمياة-ك رجاا إلى السكؽ مث دقية الاساء كالرجاؿ كاألطةاؿ فل حياا ، اما اتةؽ
كااف مف ديف ، كذارت الااعرة ايؼ فرؽ الجاد ديف صةكؼ الاساء كاألطةاؿ كصةكؼ الرجاؿ

الااس امرأة اةساء حدي ة الكالدة ااات فل يكمها العاار كااتهى دهـ المطاؼ إلى ماطقة " رأس 
كلـ تاس رؤيتها دكالد ا مف ، يف" فل سةكح " جرزيـ" كااتاركا مارديف فل العراء حتى الصداحالع

ديف صةكؼ الرجاؿ المرحليف ماتمبلن دعداءتل كتاعر فل تلؾ اللحظة دالحزف الاديد فتقكؿ :" إف 
اة ماظر الايكخ الطاعايف فل السف فل م ؿ  ذه المكااؼ ي ير فل الاةس مف المااعر المرة الحزي

ك اصة ، لقد عمقت الااعرة معاااتها عف عمليات التةتيش كالاهب، (2)ما ال ي يره الةتية كالاداف"
ك بلؿ عملية مف ، كالتل تم ؿ أعز ذارل مف ذارياتها، عف فقدااها أغلى األاياء التل تملاها
اافأة ك ك أكؿ الـ حدر تمتلال  دية مف أ يها إدرا يـ م، عمليات التةتيش ذ ب المها الحدر

كمف  اإلاجليزفدكل مكاةها مف  كك حت، تحس ر ا الاديد لةقداال لمر يتها للملؾ " فيصؿ" ترجمت
كصكرت التحاـ كترادط الاادلسييف ، كعد دلةكر كايؼ عملكا على تاةيذ المطامث الصهيكاية ال طيرة

ة اتقاغهـ كاقلت تةاصيؿ كالمات "األسرار" التل ااات ديف الجما ير فل ايةي، ددع هـ الدعض
العدك عدارة " جاءت العداية! كالعدارات التل اااكا يرددكاها كالتل صارت دعد ذلؾ مف مصطلح 

فقد ااات ، عايات الااعرة ال كرة الةلسطياية داؿ تةاصيلها كأحدا ها، التراث الاعدل فل اادلس
ياا ا أك يسيؿ تطؿ عليهـ مف اافذة حجرة دار ـ فت ركؽ ع، اا دان على  يجاف الجما ير كس طهـ

كالسدب فل ذلؾ عجز ا عف االادماج ، كاـ مف يدايها ماهد الجما ير المتراصة، دمعها على  د ا
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فل ا  ريف كالمااراة الةعلية فل االلتحاـ دهـ فتقكؿ:" فما عرفت طعـ  ذا االادماج كال تعرفت 
 .(1)ـ "1967ز مل كحبلكة مذاال إال دعد حرب حزيراف 

، كفل ظؿ االحتبلؿ فقط، اإلحساس داةسل اااغف اجتماعل أرجث إلى   للاإلسراغيفاالحتبلؿ 
عرفت القيمة كالمعاى الحقيقل للاعر الذم يتعتؽ ، حيف رحت ألتقى دالجما ير فل اراءاتل الاعرية

تتبلال تلؾ ، كعاد اعتقاؿ كالد ا ترؽ مااعر ا كيزيد حا ك ا كعطةها، كيت مر فل دااف الاعب
اسية التل ااف يم لها كالد ا ا يران دما ااات تمر صكرتل أماـ ااظريها ك ك الق السلطكية الصكرة

يذ ب إحساسها القديـ كيحؿ محلل الكحاية ، طريح الةراش يقاسل كيعاال  الـ المرض دالسجف
كتجسد أحاسيسها كمااعر ا فل اصديتها التل عاكااها " إلى أدل" ، كالحااف كالاجف لمصير كالد ا

اات تجردتل الاعرية فل اصيدتل " إلى أدل " حصيلة اؿ ما تجمث فل اةسل فتقكؿ عاها :" ا
، كتذار أف اعر ا الكليد لل كرة ااف اليبلن ، (2)ـ 1936كترااـ مف ااةعاالت ماذ ااتعاؿ ال كرة عاـ 

ك تصؼ حالة اليتـ التل ، إذا أاها ظلت عاجزة عف اتادة الاعر ك ل فل حالة مف الةكراف العاطةل
كأصيدت مقدرتها على اتادة الاعر دالالؿ مدة اهكر ، ف اكؿ الاعر دعد حرب حزيرافأ رستها ع

 دعد مذدحة أيلكؿ.

تعكد ادرتها إلى اظـ ، فالااعرة ال تسترجث  متها كطااتها إال دعد  دكء العكاصؼ كاألحكاؿ
، عااكتتادث فل سيرتها أحكاؿ كالد ا فل السجف فااتد عليل المرض فاقؿ إلى ماةى فل ، الاعر

كاةل دعد ا كالد ا إلى مصر دكف ، اجليزم لئلفراج عف أديهادفث أ ك ا أحمد راكة للمكظؼ اإل
 السماح لل دزيارة األ ؿ ادؿ الرحيؿ.

فل سيرة فدكل" رحلة جدلية رحلة صعدة" ال يماف فصؿ الق ايا الذاتية  مما تقدـ يت ح 
اذلؾ ال استطيث الةصؿ ديف الاعر ،  عف الق ايا العامة المتعلقة دالمجتمث كالسياسة كالتاري

فالاتاج الاعرم الهادؼ لةدكل كما تؤر ل  ك الاعر ، فهما متبلحماف مث دع هما، كالسياسة
حساس دالمسغكلية الكطاية يقاظ الكعل الكطال ، المعدر عف كعل اكمل كا  اد عمؿ على إحياء كا 
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دقكلها:" لقد ااات  ااؾ داغمان  كفجر ال كرة الةلسطياية تعدر عف ذلؾ، كالسياسل لدل الجما ير
رادطة اكية ديف الااعر الةلسطيال كحراة الا اؿ كما ااف الااعر الةلسطيال إال اتاج كااث 

 .(1)ا الل كفاعبلن مؤ ران فل ذلؾ الا اؿ" 

ـ( اااةة 1939-1936ذارت فل سيرتها أف ال كرة الةلسطياية امتدت  بلث ساكات )
ـ حتى امتدت اال طرادات 1938ل ت ذركتها فل اهر تمكز عاـ اراسة القكل الصهيكاية التل د

، مدكاة اؿ التةاصيؿ، تك ت الااعرة عف تصكير األحداث دداة المؤرخ، فل القدس كيافا كحيةا
حياما ااف أ ك ا كزمبلؤه ، متدعة أسلكب المذارات فل تك يؽ حادث ااةجار اإلذاعة الةلسطياية

فقد صكرت حالة الذعر كالهلث ، ـ عصر يكـ األردعاء1939  ب عاـ 2يسجلكف الدرامج فل تاري  
التل حلت دالمكاطايف كاألطةاؿ فل أسلكب اصصل محزف فيل مف المأساة كالقلؽ كالتكتر ما يرتقل 

إلى  دل إلى درجة مف درجات اإلدداع كالتعدير الةال الراال اذار مال ذلؾ المقطث:" الجريحة تاقؿ
درا يـ كالرجؿ ا  ر ، عها كأحد المساعديف...  ل تسأؿ عف رجليهاإدرا يـ يدقى م، غرفة المدير كا 

ااف عليها األمر كياة اف عف كجهها ال دار كالعةار .. إدرا يـ ... الجريحة تارؼ على اإلغماء.يهك 
يهرع إلى ال ارج طالدان دعض الماء... كمث تااكؿ إدرا يـ لزجاجة الماء مف ال ادـ يهتز مداى 

  ر السقؼ فكؽ رأس إدرا يـ يتمزَّؽ... على ايد  طكات فيل تهدط اطعة اديرة  اإلذاعة دااةجار
مف السقؼ على عد ة )ددالة( التلةكف فتحطمها.. إدرا يـ ياظر حكلل فيرل أكلغؾ األطةاؿ يااد يحيؽ 
دهـ الدبلء.... يدفعهـ  ك كمحمد داااؽ إلى  ارج المداى... أحد أفراد حرس المداى الدريطااييف 

ؿ ماعهـ مف م ادرة الساحة السماكية إلى الطريؽ... إدرا يـ كمحمد يت لداف عليل... يةتحاف يحاك 
.. .الداب غصدان.. الحارس ال يزاؿ ي اؽ عليهما يريد ماعهما... ااةجاران   ر يتدعل ااةجاران   ر

" الحارس يدرؾ ا ف  طر المكاؼ... ياا ؿ د بلص اةسل ااةجار   ر يطلؽ معل"" أديب ماصكر
 ... إل .صر ة اديدة.. رجبله تاسحقاف مف أعلى الة ديف... سيارات اإلسعاؼ تقدؿ مسرعة

 ماذا عف اليهكد العامليف فل القسـ العدرم؟!
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 (1)ات ح أف المداى ااف  اليان كات االاةجارات مف اؿ المكظةيف اليهكد! 

دك كح جلل  اةجار الذم حدث فل اإلذاعة ما يديفمما سدؽ فل حدي ها عف اال يت ح
فكصةها للممارسات ، كتة ح تصرفاتهـ الكحاية اإلجرامية الداعة، مؤامرة اليهكد مث الدريطااييف

العدك فل سيرتها يعطيها كياسدها  صاغص كسمات فاية اكعية مما جعلها تتميز عف غير ا مف 
هر فيل الذات كتاص، فالسيرة عادما تاطلؽ مف الذات لتعااؽ الكطف، ساغر التراجـ العردية األ رل

 دهمـك الكطف.

، تقاليد العاغلة لـ تسمح دح كر المؤتمرات الاساغية أك المااراة فل المظا رات الاساغية
ـ درغاسة الراحلة " مريـ 1921الاساغية التل تأسست فل اادلس عاـ  الجمعيةفتذار الااعرة دكر 

ـ الذم 1929عاـ  لعردلاا مت إلى االتحاد الاساغل ا، ات ذات طادث  يرمـ اا1947 ااـ" ت
فأصدح االتحاد الاساغل الةلسطيال يقكـ دتاظيـ الا اؿ ، م" فل مصرك اأسستل "  دل اعر 

فهل تصؼ دكر المرأة القركية اإليجادل فل ، السياسل للمرأة الةلسطياية سكاء فل المدف أك القرل
القادعات فل الديكت الا اؿ لما تملال مف حرية الحراة دااؿ أف ؿ كأا ر فعالية كتصؼ الاساء 

تردط ، ه الس افات  ل حصيلة حياة المرأةفهذ، دأاهف  اليات مف أم كعل سياسل أك اجتماعل
، كمف  اا أصيدت دمرض د ض السياسية، فدكل ديف تحرر المرأة االجتماعل كديف الكعل السياسل

متحررة  ك اصة عادما طلب ماها كالد ا اتادة الاعر السياسل لااها رف ت ألاها لـ تاف
ـ 1948دعد السقكط العردل كااهيار السقؼ الةلسطيال ساة  فايؼ تستطيث أف تاافح؟، اجتماعيان 

كظؿ يط ى عليها الاعكر دالعجز عف اتادة الاعر.. كمف  ـ سرعاف ما اازاح ذلؾ كصار اعر ا 
تل مف  بلؿ الردط ديف الجااديف الذا، كي مد د مكده يةكر مث الةكراف العاـ كيهدأ دهمكده

تسجؿ فدكل جملة مف األحداث التاري ية السياسية التل تمر دها األمة العردية ، كالمك كعل
فتقكؿ:" صادؼ  ركجل مف )القمقـ الحريمل( مرحلة دامية تمر دها األمة العردية فل عرااها مث 

 .(2)االستعمار ال ردل الجديد" 
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، م سياسيان كاجتماعيان ك قافيان ـ تزعزع داياف المجتمث التقليد1948عاـ  فلسطيفيرجث سقكط 
تؤرخ الااعرة لسطكع اجـ" جماؿ عدد الااصر" القاغد العردل الذم فجر فل األمة العردية يااديث 

تحد ت اما ، ككصةت حدها لهذا الزعيـ العردل كااةعالها ألحداث العدكاف ال بل ل على مصر، القكة
م تلط ااات فدكل  "كليد امحاكم" ك ك اادو  عف ك ث الاادم ال قافل فل اادلس الذم أسسل الداتكر

( مف  جكـ مف ادؿ األصكات ـ1957-1956) كما الااه  ذا الاادم ديف ساتل، أحد أع اغل
اااكا ، كمف ادؿ اظاـ الحاـ القاغـ حتى أغلؽ دسدب اااطل السياسل ال ةل، الرجعية المعادية

 .مصاعب كحكادث ا يرة يجتمعكف للحديث عف الظركؼ السيغة فل الدبلد كما فيها مف

دعض السياسييف المطارديف فل ديتها االداتكر "عدد الرحمف اقير"  إ ةاءكاد سا مت فل 
إذ ااات حمبلتل على الاظاـ ، مف أاطاب الحزب فل عم اف كمف أاد ـ  طران على الاظـ الرجعية

كتكجهت إلى عماف  حملت المسغكلية فل اللقاء دزكجة المطارد، القاغـ فل األردف عايةة كمتكاصلة
كال ت ةل الااعرة  كفها مف ااتااؼ أمر ا فدقدر سعادتها ألداء الت حية ، لتطمغف أسرتل عف حالة

ااات  اغةة كاد عدرت عف ذلؾ دقكلها:" كال أدعى الاجاعة إذا الت إف   كفل الاامف لـ ياف على 
فقد ، ة أ ل رحملكسبلم، ااف  مل الكحيد  ك الحرص على سبلمة المطارد السياسل، اةسل

(1)ااات الدبلد تعاال مف اهر سياسل كا طهاد ال يرحـ أحدان" 
اما كاد أر ت فدكل إلاالة حاكمة ، 

كتاايؿ الحاكمة الجديدة درغاسة "د. حسيف ف رم ، ـ1957الاادلسل فل العاار مف ايساف 
 ت الاعقاد المؤتمر اما كأرَّ ، ايساف التل يرف ها الرأم العاـ التقدمل فل الدبلد 16ال الدم" فل 

كتاايؿ ، االمطالدة دإاالة حاكمة ال الدم، اإلسبلمل الكطال" فل اادلس كالقرارات التل اتجت عال
كطالدت درفض مددأ" أيزاهاكر" كا  راج ، حاكمة جديدة ااغمة على األحزاب االاترااية الكطاية
ـ تأييدان لهذه المطالب فتقكؿ 1957ايساف  24السةير األمريال مف الدبلد كالقياـ دإ راب عاـ يكـ 

 ايساف درغاسة إدرا يـ دااا 25فل فدكل " كفل ذلؾ اليكـ استقالت الحاكمة لتقكـ حاكمة جديدة 
ل اء اؿ األحزاب السياسية فل األردف كفر ت ماث التجكؿ على مدف: ، معلاة األحااـ العردية كا 

لـ تتح معها الةرصة لا ير ، داغتل كاسعةكجرت عملية اعتقاالت م، كراـ اهلل، القدس، اادلس، إردد
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أما الذيف حالةهـ ، فكاعكا فل الة  ليسااكا إلى السجكف، مف أع اء المؤتمر ليعكدكا إلى مداهـ
 .(1)الحظ فقد ا تدأكا فل ديكت األصدااء"

أال على الرغـ مف اؿ  ذا التةاعؿ ديف الااعرة كاألحداث التاري ية  كترل الداح ة
 راط فيها داؿ جكارحها كمااعر ا فإف الااعرة تعترؼ دصعكدة ااتماغها السياسل كالسياسية كاالا

فقد ااف ، فهل ال تاتمل ألم حزب سياسل فترل فل االاتماء لؤلحزاب السياسية تهديدان لكجكد ا
 الاعر اؿ كجكد ا كحياتها.

 :عةقتها باخيها إبراهيم

فقد ااف دم ادة األب الذم تعهد ا ، ـااات أركع عبلاة كأف لها  ل عبلاتها دأ يها إدرا ي
فقد تمسات كتعلقت دل تعلقان اديران عك ها جةاؼ ،  طكة د طكة اإلدداعيةدالرعاية كتدتث مسيرتها 

كاد تتدعت مراحؿ تاكيف ، كاسكة األب عليها كاد ترجمت لل فل سيرتها م لما ترجمت لاةسها
ديركت فل ، مف الجامعة األمرياية كتظهر لاا فل ترجمتها لل أال حصؿ على اهادة، ا صيتل

، لتدريس( فل مدرسة الاجاح الكطايةـ. كاستقر دعد ا فل اادلس ليمارس مهاة التعليـ )ا1929تمكز
كعاد عكدتل مف ديركت تاةتح السماء فل كجل فدكل طكااف فهل تقكؿ :" مث كجل إدرا يـ أارؽ 

مث عدة ااةعاالت طةكلية سعيدة ااف كجل اهلل على حياتل.. ااات عاطةة حدل لل اد تاكات مف تج
كدسدب ادة ارتداطها دأ يها إدرا يـ أدرات ايمة كأ مية العطؼ كالحااف ، (2) ك مسددها كداع ها..."

، ك ركرة كأ مية  ذه العاطةة فل تاايؿ تكازال كتاكيف ا صيتل، كالحب دااء ا صية اإلاساف
لقد ااف إدرا يـ ، ية السليمة ددكف الحاافيت ح ذلؾ فل اكلها:" ال يماف أف تتكفر الصحة الاةس
(3)المصح الاةسل الذم أاقذال مف االاهيارات الدا لية"

صرحت كاعترفت أف عبلاتها دإدرا يـ ، 
كاالعتراؼ ، دما فيها مف التقدير كاإلجبلؿ، عبلاة تسمك كتعلك على غير ا مف اؿ العبلاات األ رل

ا إدرا يـ فل تلؾ الةترة القاسية الحرجة )سف المرا قة( كلقد كصةت أ يه، دالجميؿ كاالمتااف الا ير
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ااف  ،(1)مف حياتها دأف حدؿ السبلمة الذم ااتالها" مف دغر اةسها المكحاة الماتاةة دالظبلـ" 
فقد ااات عادما ي ادر ا ليدرس فل الجامعة األمرياية ، رحيؿ كفراؽ إدرا يـ عذادان لركحها كاةسهال

لدرجة الحزف عليل اد يصؿ ، كت قؿ الكحاة على اةسها دعده، دسلديركت ااات تاـ راغحة مبل
كتت يؿ صكتل العميؽ الحلك ك ك يقرأ الاعر أك القر ف ك ك ياتار فل أجكاء ، األمر إلى حد الدااء

، "فتمتص جدراف الدل تمكجات صكتل الم تلطة داذل ز ر التاري  الدار كيظهر ذلؾ فل اكلها:
كفل فترة دراستل ، (2)تل ك ل ت رج مف  بلؿ الاكافذ سعادة مطلقة"ااات سعادتل دا تزازات صك 

تلؾ الرساغؿ ، ( الذم ا ا ما فل ديركت لـ تاقطث المراسلة دياهماـ1932-1931 بلؿ العاميف )
تحمؿ مجمكعة مف الاصاغح كالتاجيث كالعطؼ كالحا ك الا ير ، العبلاة كمتااةالتل تظهر اكة 

كدذلؾ ااف أل يها إدرا يـ األ ر الةعاؿ ، ساب القدرة على فف المراسلةااات لل أ ره فل اات، عليها
فل دااء ا صيتها على أسس اكية صلدة مف ال قافة الكاسعة فقد ااف  ك الا ص الكحيد الذم 
يقدر مكا دها كي ال عليها كيدارؾ ما لديها مف مك دة اتادة الاعر كيت ح ذلؾ مف اكلها:" لقد ظؿ 

كاادعاث ما لدم مف ميؿ طديعل إلى إدراز إماااياتل كادراتل ، ادة دااغل الاةسلا يـ معايان دإعإدر 
، لقد ظؿ طيلة حياتل يت ل ؿ داظرة ال ااب فل تلؾ المساحة الكاسعة الممتدة فل الدل، الااماة

كتحس دطمكحل الذم ااف ي طيها ااف  ك كحده ، كيلمس عذادل كاقكتل دةراغ تلؾ المساحات
احت ف إدرا يـ مك دة أ تل الاعرية فل مرحلتها المدارة ، (3)"داياكاتل ككجكدمالذم يراال كيحس 

اد ااف ماهبلن كمادعان لصقلها كتكجيهها الكجهة السليمة ، كرعا ا دالجهد المتكاصؿ كالعمؿ الدؤكب
، كحافظ إدرا يـ، الصحيحة فقد ااف يحذر ا مف حةظ الاعر الحديث داست ااء دعض اصاغد لاكال

سماعيؿ فااف  ك الذم ي تار ا كيكصيها دحةظها كياتقل لها ما يااسب ، صدرم ك ليؿ مطراف كا 
كما يةيد ذلؾ أف التيار الركمااتيال )الركمااسل( ااف ساغدان فل تلؾ الةترة كغالدان على الاعر 

ألف للتراث فل كجداال اداسل ، كلاف لـ ياف ير ى ذكؽ إدرا يـ ال ال ما ااف ياار  اذاؾ، العردل
فااف حامل على اعر جماعة مدرسة )أدكلك( كاعراء المهجر ااسيان كفل ، صة كمقامان مايعان  ا

اظره أف اعر ـ  عيةان رايؾ األسلكب كتحت تأ ير أ يها إدرا يـ ا ةت  ل األ رل دالتراث 
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كالتصقت دهذا التراث الاعدل كااتاةت أال يعال دالديداجة كالتعادير الة مة ، العردل مستلهمة مال
 تأالمت مث ما يةر ل عصر التجديد.ك 

ك بلؿ ترجمتها لكظاغؼ إدرا يـ تذار استقالتل مف عملل فل الجامعة األمرياية عاـ 
كفل تلؾ الةترة ، كاد أاامت معل فل ديت أ يها أحمد، فل القدس مدرسان كعكدتل ليعمؿ ، ـ1932

اقؿ إلى المستاةى ، ـ1933تد كرت حالة إدرا يـ الصحية دسرعة اديرة ذلؾ فل أكاغؿ يااير عاـ 
كدعد ا على إ ر ا اتدت ، األلماال فل القدس إلجراء عملية جراحية على معدتل لـ تالؿ دالاجاح

 -جدان ال تذار فيها فدكل سكل الديت األ ير ماها: دااغية حزياةن 
 مالالالالالالالالالالالالالالا الشالالالالالالالالالالالالالالعر إال شالالالالالالالالالالالالالالكا  الالالالالالالالالالالالالالالروح إن يئسالالالالالالالالالالالالالالت

  
ن تغنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت فترنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع وألحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان (1)وا 

 

   
فقد حذر ا إدرا يـ مف االسترساؿ ، التعدير عف مااعر الحزف كاأللـ كااات داغمان ت رؽ فل

لاف طديعتها ، (2)ل "لااس ال تهمهـ مااعراا ال اصة.. إفقد ااؿ لها ذات مرة )يا أ تل ا، فيل
 .الحزياة االاطكاغية ااات أاكل مف اصيحة إدرا يـ الذ دية

كعاد إلى اادلس ليعمؿ عمبلن إداريان  ،كتذار فدكل أف أ ا ا دعد اةاغل لـ يعد لمهاة التعليـ
كدذلؾ ادت إدرا يـ فل أرض يجيش فل داطاها دذكر ال كرة فهل تؤرخ لاعره ، فل داغرة الدلدية

الكطال الذم تامف فيل الدذكر ال كرية داستمرار كيت ح ذلؾ فل اكلها:" ماذ اصيدتل عف اهداء " 
اساف الةلسطيال الذم التحـ كجداال الكطال ك ال بل اء الحمراء". األدطاؿ أصدح إدرا يـ صكت اإل

االجتماعل دالكااث المرفكض لقد أصدح اعره المحمؿ دحرارة  ذا الكااث كااتعالل اكل الاةاذ فل 
( ىالكجداف الةلسطيال كلـ يلدث أف اا ـ إليل صكتاف ال يقبلف اةاذان عدد الاريـ الارمل )أدك سلم

كاا مت  ذه األصكات لتااؿ ال الكث الذم صاث ، ديقلحيـ محمكد( تلميذ إدرا يـ كصكعدد الر 
المتك  ج على طريؽ  يقدمكف فيما دعد عطاء ـ الاعرم االدداية للاعراء الةلسطياييف الذيف راحك 

ااات اصاغد أ يها إدرا يـ الكطاية تهز  أصداؤ ا ادة الاادم العردل داادلس تلهب ، الليؿ الطكيؿ
ما تكاان إلى الحرية كال بلص كاالستقبلؿ كتذار فل سيرتها لاا حماس الجما ير المحتراة اكاان ك 
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ذلؾ احاد ة ااةجار مداى اإلذاعة الةلسطياية ذلؾ ، كتعرض لل أ ك ا إدرا يـ مف أحداث أليمة الااه
اقطة ااطبلؽ ، ـ1939يم ؿ عاـ ، (1)كاجا فيها مف المكت دأعجكدة، ـ1939 ب عاـ  2فل تاري  

فقد التحقت دمدرسة مساغية ، ا تمتد كتطؿ على العالـ ال ارجل ألكؿ مرةفل حياتها فددأت ا صيته
كاد اارات فل تقديـ دعض األحاديث ، لتعلـ الل ة اإلاجليزية فل جمعية الاداف المسيحية دالقدس

ااف جااح : "اإلذاعية كالتم يليات كاألااايد فقد ااات فل ذلؾ يعكد الة ؿ إلدرا يـ فترا ا تقكؿ
ااف ديت إدرا يـ االاادم الذم يلتقل فيل الاعراء كاألدداء ، (2)"حاكاان ط على أيامل دافغان إدرا يـ يادس

رجاؿ الةف كاألدب كفل  ذا الديت كجدت اكع كجكد مف االاطبلؽ الصحل كذلؾ فل اكلها:" اعرت 
أ ك ا  لقد كفر ك يأ (3)كطعـ الحياة..."، ك دكء الداؿ، دةكحاف الحياة ألكؿ مرة كعرفت راحة الاةس

كتذار فل ترجمتها إاالة أ يها ، أساليب التسلط كمحك كطمس الذات الجك المريح ال الل مف
، مف عملل داإلذاعة ك ك مدير القسـ العردل فل مصلحة اإلذاعة الةلسطياية، ـ1940إدرا يـ عاـ 

لقاغمة فل فقد رأت السلطة اليهكدية ا، ذلؾ دسدب الدرامج كاألحاديث التل يد ها فل القسـ العردل
 كذلؾ تحت اااع كستار ديال.، أحادي ل تحري ان على ال كرة

كدعد ا يقكـ دم ادرة الكطف مث عاغلتل ليعمؿ فل حقؿ التعليـ فل العراؽ كتعكد فدكل إلى 
كعاد إلى ، كمرض، حدي ها دقكلها:" د عة اهكر كت تزؿاادلس حزياة على مصيره كصحتل 

 .(4)كسااتال حراة اليتـ"، االكاااسر اؿ الء فل أعم، كمات، اادلس

 الشاعرية والثقافة عند فدوى طوقان:

عبلاة فدكل دالاعر ال تقؿ أ مية كايمة عف عبلاتها دأ يها إدرا يـ فقد ااف للاعر  إف  
العاطةية دياهما كديف إدرا يـ فل عبلاتل  االرادطدكره فيعتدر حلقة الكصؿ أك الرادط دياهما كديال 

ك ك ، كتظهر فيها أكؿ م مكف اعرم طراتل، تؤرخ دداية مسيرتها الاعرية، همااألدكية الدمكية ديا
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كاد  ماتل إحساسها دالطةكلة ذلؾ داؿ ، كاد اظمتل  صيصان لئلذاعة الةلسطياية، اايد العيد
 -عةكيتها أاها تذار مال دعض المقاطث فتقكؿ:

 يالالالالالالالالالالالالالالالالالا مرحبالالالالالالالالالالالالالالالالالًا يالالالالالالالالالالالالالالالالالا عيالالالالالالالالالالالالالالالالالد

  
 يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فرحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة القمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب

   
 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أروع المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهد

  
 اعة الفنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

   
 والنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاس لممسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالند

  
(1)فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي لهفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالري

 

   
كاذلؾ األغاال كالمكسيقل فهل تحرؾ ، التل امت ااعرتيها المؤتمراتتذار فل سيرتها 

حيكية  يالها كت ير كجدااها كتةتح أمامها  فاؽ الحلـ فترل عكالـ غير ماظكرة  ةية تعج دالحياة كال
، رية تريد أف تاكف م ؿ إدرا يـ فل ادرتل على إلقاء الاعرااات فل دداية مسيرتها الاع، كالحراة

فااات تعمؿ على إاااد اصاغد ا على السطح أك تحت الاجرة الدار عاد غياب األ ؿ ماها فتقكؿ 
أاها تاكف فل حالة اديهة دالجذب الصكفل" لقد ااف أكؿ حةؿ لها تلقى فيل اصاغد ا دعد ستة 

ـ فل الجامعة األمرياية ديركت ادمها األستاذ 1955حزيراف كعاريف عامان فل عصر يكـ مف أياـ 
، )جدراغيؿ جدكر( رغـ اؿ العقدات كالظركؼ التل تعتر ها مف ادؿ أفراد أسرتها لقد تاد ت دالاعر

ااات أكلى محاكالتها الجادة فل اظـ أكؿ اصيدة  الية مف األ طاء العرك ية كالاحكية مكجهة 
 إلى " رداب الااظمل"

 ج الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعراتأربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

  
(2)أربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب فقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت النابهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات

 

   
ااف أل يها الدكر اإليجادل فل مجاؿ الاعر فقد أاسا ا تعاستها الما ية كاقاغها كادمت   

على فارة االاتحار التل ااات تةار دها كيت ح ذلؾ فل اكلها :" فما ااف  ذا الحا ر السعيد فل 
أ يعل مف يدم كأا ل عليل لك اةذت فارة اات س مستقدبلن تلؾ الاهكر التعيسة الما ية إال 
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لقد دل ت ذركة السعادة كذاات طعمها دعد است رااها فل عالـ الاعر فقد صار الاعر ، (1)االاتحار"
كاد صار عالمها يز ر دالاعراء تعيش معهـ ، دلسمان كدكاءن لجراحها فقد غسلت اةسها مف العذادات

مسيرتها الاعرية كأك حت ايؼ ددأت دالحةظ لقد أر ت ل، كذلؾ مف  بلؿ دكاكياهـ كاعر ـ
كالتقليد للاعراء كأحدت ادف الركمل فقد اد ا حزال كراة اعكره كاارت أكلى اصاغد ا " أاكاؽ إلى 

  إدرا يـ على ماكاؿ كاهج اصيدة ادف الركمل كالتل ااف مطلعها:"
 لقالالالالالالالالالالالالد زاد فالالالالالالالالالالالالي قمبالالالالالالالالالالالالي اشالالالالالالالالالالالالتياقي مالالالالالالالالالالالالن البعالالالالالالالالالالالالد

  
(2)فهالالالالالالالالالالالل عنالالالالالالالالالالالد إبالالالالالالالالالالالراهيم مثالالالالالالالالالالالل الالالالالالالالالالالالذي عنالالالالالالالالالالالدي 

 

   
الارؽ" التل ااف يصدر ا فل القدس  مر ةكاد فكجغت دالقصيدة مااكرة فل جريدة "  

الصحةل الةلسطيال األستاذ " دكلس احادة " كدقيت تحت اادكس ال كؼ مف غ ب كالد ا على 
كظلت مسحة الحزف كاأللـ تلقى ظبللها على اعر ا رغـ اصيحة أ يها إدرا يـ فهل ، اكؿ الاعر
غرااها فل الحديث عف تعترؼ دذلؾ ااات تكاث ، الذات كمااعر ا ك المها ال اصة كدهذه الصةة كا 

اصاغد ا داسـ مستعار فل ددايتها  كفان مف أديها فقد استعارت اسـ داااير ك ذه االستعارة تك ح 
الديداجة كتديف الااعرة أف ، كتةسر ك ث المرأة )األا ى( فل تلؾ الةترة كاظرة المجتمث للاعر

سلكب الابلسيال الذم يقؼ سدان كعاغقان دكف الحراة دداع كاذلؾ األسياية  الية مف اإلالابل
فل سيرتها تترجـ لحراة الاعر الحديث فل ، كالتدفؽ كاالاطبلؽ دعةكية  بلؿ القكؿ الاعرم

األردعياات كظهكر الااعرة اازؾ المبلغاة كتعترؼ دة لها الريادم فل تطكير ااؿ القصيدة 
عاصرة كاد اا رطت فدكل فل حراة الاعر الحر  اعر التةعيلة" كت ليها عف الاعر العردية الم

العمكدم التقليدم كتجاكزت الصعكدة فل الددايات اما اد أر  ت لحراة الاعر الحديث فقد صكرت 
فهل ، كارات سمة كصةة التمرد كال كرة فيل دسمة المدياة اادلس، ددايات الاعر ال كرم الةلسطيال

ااات تقلد أ يها إدرا يـ فل اتادة الاعر ، ـ1937-1933 بلؿ الساكات ، مرد كال كرةمسرح الت
كااات أكؿ محاكلة لها اصيدة عف الزعماء الةلسطياييف الذيف اةتهـ حاكمة االاتداب إلى ، الكطال

، جزيرة " سياؿ" كاد اار ا الداتكر)عمر فركخ( صاحب مجلة )األماال( التل تصدر فل ديركت
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الااعرة ماااتها الحقيقية فل دداية الاعر الكطال كيظهر ذلؾ فل اكلها :" اات أحس  لقد عرفت
ااات الااعرة كاعية لما ، (1)م كيلصؽ دها صةة الجةاؼ كاليدكسةدالتصاث يدب فل  اايا أاعار 

يةتقر إليل اعر ا كتعترؼ أاها ا تدت إلى أصالتها " يـك  دا ا الداتكر" محمد ماذكر" إلى أدب 
ر" كاتها كجدت أف الاعر المهجرم كاعر أكلغؾ الاعراء المهجريف أارب إلى اةسها كتاكياها المهج

كاد ، كترايدها الذ ال كلـ تعرض عف الاعر الابلسيال إال حيف ااتاةت اعراء مدرسة " أدكلك"
هاغل أظهرت الااعرة مكاةان مؤيدان للقصيدة الحدي ة دكف أف تت لى تمامان عف الكزف كالقافية دااؿ ا

اد عرفت ركاد الاعر الحديث فل عصر ا سكاء فل ديت أ يها أك عف طريؽ المراسلة أك فل 
ك ل تعترؼ دساة ، صكرت مف  بلؿ سيرتها الصراع ديف القديـ كالحديث، (2)الاادم ال قافل داادلس

 هاكتتحدث فدكل عف اعر ا الكجداال كالقصيدة التل كجهت، الت ير الذم  ك اااكف الحياة كالاكف
"إلى أديها "ك ل حصيلة اؿ ما تجمث فل اةسها مف ترااـ كااةعاالت ماذ اات اؿ ال كرة ساة 

كتصؼ زمف الاتادة كالمعاااة التل كجدتها فل تعاملها معها كاتادتها للقصيدة فل اكلها:" ، ـ1936
سالة" كاد احت اتها " مجلة الر ، (3)أاها ااات تسهر على القصيدة الليالل ألسدكعيف اتاغييف"

لصاحدها أحمد حسيف الزيات" كألكؿ مرة ت مر ا السعادة حيف ترل اسمها على صةحة المجلة ديف 
 .األسماء األددية البلمعة كتدال فرحان لاار اعر ا ألكؿ مرة

كتك ح الااعرة  عؼ إماااياتها عاد مطالدة أديها ماها التعدير عف الء ليس مف ا تماماتها 
كاد صاث ، إاما يادث مف الذات دااؿ طديعل غير مصطاث،  يةرضذلؾ فل رأيهما أف الاعر ال

ذلؾ أف االادماج فل الحياة كالمااراة فيها ياعؿ ادس الاعر كالعزلة عف كااث الحياة تعمؿ على 
عادما يصدح ، كااهتل، كراغحتل كمداه، كيأ ذ أدعاده كأااالل، فيظهر صكت الااعر، إ ماد الاعر

، (4)جماعل كياتقؿ مف حالة الةردية إلى الحاالت العامة الامكلية اإلاساايةتعديران عف كجداف أمتل ال
لذلؾ لقد كاادت فدكل رياح الت يير الاعرم كاد أدرات فدكل طعـ العمؿ الجماعل كالا اؿ دالاعر 
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حساسل ، كالاعكر دااللتزاـ كاد ااتاةت الةرؽ ديف إحساس اإلاساف كتةايره ك ك يعمؿ دمةرده كا 
حدث عاد ا  ذا االاتااؼ فل مطلث ال مسياات عاد تعرفها إلى ، يعمؿ مث الجماعة كتةايره ك ك

الصديقة الداتكرة " ياسميف ز راف" التل تعرفت فل ديتها على الا ير كالعديد مف الاعراء أم اؿ 
كفترا ا تقكؿ:" كأسعدال كأاعـ اةسل  ركجل مف إطار اةسل كااطبلال  مف إطار ، اماؿ ااصر
كعدرت عف ، كلااها ااات تحس  دالتمزؽ الداغـ ديف فرديتها كديف عكاطةها الاعدية، (1)الجماعة"

كلك أستطيث ، ذلؾ دقكلها: "اات أتماى دصدؽ لك تظؿ السياسة جزءان داغـ الس كاة فل تةايرم
االا كاء إلى أحد األحزاب التقدمية... كاإليماء فل ح ف الجماعة فأعيش حياتها كا تماماتها 

فالتعامؿ مث الااس ، كلاف تحقيؽ  ذا التمال ظؿ فكؽ ادرتل، المتصلة دالق ايا الكطايةكمكااةها 
ك اا تحلؿ اةسيتها كذلؾ فل عجز ا التاـ عف االادماج مث ا  ريف ، (2)فل ال ارج ليس فل طدعل"

 كأف ذلؾ مبلزمان لها كاد جعلها تاعر دعدـ الر ى كدعقدة الذاب كتعدر عف ذلؾ دقكلها:" لقد اات
فريسة لتاادؾ صعب ديف الاعكر )داألاا( ال أستطيث تجازكه كديف إدراال التاـ لما فل تجردتل 

كفل الاهاية استاتج أف الااعر يستطيث أف ، (3)الاعرية مف اقص اادث مف  ارجها مف االلتزاـ "
ليس مف ال ركرم أف ، إلى تاظيمات سياسية معياة االا ماـيمارس داعره فعالية كطاية دكف 

يردط دالحزدية ليقـك ددكره اااعر ملتصؽ دالكااث العردل مف حكلل ذلؾ مكاؼ فدكل مف الاعر 
كاد أعلات كصر حت فدكل فل سيرتها الذاتية أف اؿ اعراء جيلها اااكا ملتزميف كماتميف ، كااللتزاـ

، ءفهل التل أحست دال ركج عف القاعدة فااات تتساءؿ: لماذا يساؽ الاعرا، إلى أحزاب معياة
. .عصا السياسة فقط؟" كفل الحياة جكااب كا ايا ا يرة كمتعددة، جميعان دهذه العصا الكاحدة
كاست لص مف  فلماذا يلكمكاها عليها ك ل السمة اإلاسااية لئلاساف؟، كالازعة الذاتية أحد جكاادها

فهل ، ا صية كتظؿ ذات صةة، اكلها دعد تحليلها للحزديف أف :" الحزدية فل دبلداا العردية اااصة
 (4)مما يا ؿ الاعب عف العمؿ الحقيقل".، تتصؿ داألا اص ادؿ المدادئ
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كمادكدة للحاالت العاطةية كالاةسية كلـ تتطرؽ للق ية  أسيرةكاد ظلت الااعرة فل اعر ا 
 (1)الكطاية كاإلحساس دالكااث دصكرة طديعية كاعية إال دعد حرب حزيراف.

ااعراتاا العرديات المعاصرات اللكاتل أسهمفَّ فل حراة الاعر لذلؾ تعتدر فدكل طكااف كاحدة مف 
 (2)كأصلَّف دردل كك عفَّ لل دعض الماطلقات كالرااغز كالدعاغـ الةاية. ، الح ارم الجديد

لقد ترجمت فدكل طكااف فل سيرتها الذاتية حياتها كحياة أسرتها كمجتمعها ككطاها فل 
إ افة إلى كظيةتل الةاية ، اري ية م  مة دالحياةكاد جعلت للاعر كظيةة ت، اعر ا كا ر ا

كاد ترجمت تحكلها فل تجردتها الاعرية مف  ركجها عف الااؿ العمكدم التقليدم ، الجمالية
للقصيدة ككااب  ركجها للحياة كتحقيقها للحرية كاادماجها مث الجماعة كاد ااات تجد فل اعر ا 

كما يحيط دها مف تااا ات ك  كطات اةسية ، عف كجكد اكماةسان لمعاااتها الذاتية كتعديران  ملجأن 
كذلؾ ، يت مف مر ياتها فيلك ، كابلحظ أاها اد أ دت ديكااها األكؿ إلى أ يها إدرا يـ، كاجتماعية

فقد ، دة لل عليها فل تاكيف ا صيتها كدكره فل دااء ااعريتها كأ ره فل تعليمها الاعر اعترافان 
مك دتها كا تماماتها كمف  بللل تعرفت على الا ير مف األدداء  ااف  ك أستاذ ا كمعلمها كراعل

 كالاامل كعلل محمكد طل كغير ـ الا ير.، كالاعراء اإدرا يـ ااجل

الكاكؼ على مسألة تعلـ فدكل طكااف كتتدث   ار ذلؾ على اةسيتها مف أ ـ المساغؿ 
اير ا فمف الدداية اذار أف عليها ا صيتها كتة دايتكالمك كعات إلدراز المبلمح كالسمات التل 

مرت حياتها التعليمية دمراحؿ متأزمة ظهر ذلؾ ، فدكل اافحت كاا لت مف أجؿ تعليمها الذاتل
اقرار ااةصالها عف المدرسة كااقطاعها عف ، كا حان فل سيرتها مف  بلؿ عر ها لمسيرة تعليمها

مدمر الجاغر مما أ ر على اةسيتها التعليـ مف أجؿ أسداب تددك غير مقاعة الت اذ م ؿ  ذا القرار ال
فأصعب كأاد ما حز  فل اةسها دقاؤ ا فل الديت محركمة مف ، إلى درجة جعلها تةار فل االاتحار

تجلس لتح ير دركسها  ماهاعلى مرأل كماهد  "أديدة"حقها فل الدراسة كالتعليـ ك ل ترل أ تها 
 رب إلى فراال أل ةل دمكعل تحت فتقكؿ" اات أ تهرب  ل دةرااها لت ةل دمكعها تحت ال طاء
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لقد دلغ دها اليأس إلى حد التةاير فل االاتحار  ،(1)ال طاء كتا ؼ لدل الاعكر الساحؽ دالظلـ "
حراان أك تسممان كلااها كجدت فل أ يها إدرا يـ الماقذ كالماجد لها مف  ذا الحرماف فقد ااادت على 

فقد ، ذلؾ على الاتب التل زكد ا دها إدرا يـ تعليـ اةسها داةسها حسب دراامج صاـر معتمدة فل
الاحك الكا ح لعلل الجاـر كمصطةى أميف( ( ارست ساعات الةجر لدراسة اكاعد الاحك كالصرؼ

، جعلت ساعات ادؿ الظهر لحةظ الاعر كساعات دعد الظهر للمطالعة المرازة، الدبلغة الكا حة
فقد ااات تاهؿ مف ، ية كحياتها الصعدةككاصلت طريقها كجهد ا متحدية فل ذلؾ ظركفها القاس

الاتب التل تكفرت لديها فاطلعت على )الدياف كالتديف( للجاحظ )كالاامؿ( للمدرد )كاألمالل( ألدل 
كاتاب )األغاال( ألدل فرج األصةهاال كاتب طل  ،ك)العقد الةريد( الدف عدد ردل، على القالل

، رأت دكاكيف الاعر الجا لل كاألمكم كالعداسلكا، كحماسة أدل تماـ، حسيف كالعقاد كأحمد أميف
كتادعت سلسلة مقاالت " محمد سعيد ، كمل زيادة كغير ـ مف أعبلـ العصر، كارأت الرافعل

كاد ، كااات اديدة اإلعجاب كالحب ألدب محمد حسيف الزيات، العرياف" فل مجلة الرسالة"
لى إ راء  قافتها مف  بلؿ عملية عملت ع، ت دأسلكدل لةترة زماية غير اصيرةصرحت أاها تأ ر 

كمقطكعات ، الحةظ لا ير مف القصاغد كالقصص فحةظت اايد "أك سياف" تلؾ القصة الركمااسية
كحةظت  طب الاااايدل كاستمدت مف الرساغؿ ، )أسكاؽ الذ ب( أددية ألحمد اكال مف اتادل

المراسلة كا تارت فلسةة فل  التل ااف يرسلها لها أ ك ا إدرا يـ ك ك فل جامعة ديركت ادرتها على
كطدقت فل ذلؾ حامة" اكاةكايكس" كالتل ، حياتها تلؾ الحامة التل تؤاد إصرار ا على التحدم

فما فل الكجكد محاؿ أماـ اإلدارة التل ال ، تقكؿ :" حتى ص ار الطير يمااها أف تطير لك أرادت
كظلت  ذه الحامة ، زااتهالصقت  ذه الحامة على داب  أكذارت فل سيرتها ايؼ ، (2)تقهر" 

تاحاها دال قة كاألمؿ على مدل ساكات كمف  بلؿ  ذه القاعدة التل جعلتها مذ دان فل حياتها 
فااف ذلؾ الظمأ إلى التعلـ سلكؾ طديعل للرد ، زادتها حدان فل المعرفة كاراءة اؿ ما يتدث ديف يديها

، ت قيؼ اةسها داةسها ت قيةان ذاتيان  فقد دأدت على المكاظدة كالصرامة كعملت على، على الحرماف
كتذار ما ، س كصدر كتحمؿ كاجاعة كعزيمة اكيةداذلة فل ذلؾ اؿ ادرتها كطااتها مف طكؿ اة
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، ااتسدتل مف تذكؽ اعرم يم ؿ  مرة اطبلعها على الاعر كعرك ل ذلؾ دمساعدة أ يها إدرا يـ
القصيدة فل داغرة سحرية  ك عتالتك ح تأ ير ا دقصيدة" أيها الساال إليؾ الماتال" ااغلة:" 

كالمتميزة دتاكع القكافل مث ، غام ة لعؿ مااأ ا المكسيقا ال ارجية المادع ة مف طديعة الكزف
مما أاسب المكاح إيقاعان يريح السمث كيهد د ، االلتزاـ دقافيتل الاطريف األ رييف مف اؿ مقطث

ياة اادلس لـ ياف فيها مدارس  صكصية لاف مد، حاكلت فدكل تعلـ الل ة اإلاجليزية، (1)الاةس"
ما عدا مدرسة را دات)ماريكسؼ( كلـ تحقؽ حلمها  ذا إال ك ل فل سف ال امسة ، أجادية كاتها

، كالعاريف مف عمر ا عف طريؽ الدركس ال صكصية أك دد كلها مدرسة الرا دات لمدة عاميف
اساغية اكات معهف صدااات  كمف الكساغؿ كالطرؽ التل زادت مف  قافتها تعرفها على ا صيات

فقد تعلمت ، حميمة م ؿ صديقتها الداتكرة "ياسميف ز راف" التل تعرفت عليها فل مطلث ال مسياات
كتعرفت فل ديتها فل مدياة "راـ اهلل "على العديد مف اما ، ماها حب " دركست" كالاتاب المقدس

 قةات الاادلسيات أم اؿ:" لديدة الا صيات السياسية كاألددية فااات تجتمث عاد ا ا دة مف الم
كسدأ عرفات كسكا ف مف جيؿ ، اإلاجليزيةصبلح" داتكرة فل التردية" كيسرل صبلح" مةتاة الل ة 

 ": فدكل المتةتح الم قؼ الكاعل الذم م ؿ حراة الت يير فل المجتمث الةلسطيال فترا ا تادههف 
ذلؾ الة اء ال قافل تعرفت على  كفل، (2)دحدات فل عقد ملمكـ يحت ال ديت ياسميف الجميؿ"

كغير ـ الا ير ، اماؿ ااصر، العديد مف األصدااء كالاعراء الصحةييف كالةااايف " احسف الدديرم"
مف ا ير ، فقد ااف لقاغها دهـ يعطل فدكل عزمان للتعدير عف كااعها كالتحامها دالق ية الةلسطياية

ا الةارية كاالطبلع على يااديث  قافية م تلةة ا ةها كارا تها للقراءة عمؿ ذلؾ على تكسيث  فااه
 مف أدب كتاري  كاتب علمية كعلـ اجتماع كاةس كفلسةة كغير ذلؾ.

فل فترة األردعياات أصدحت اديدة االلتصاؽ دعلـ الاةس مف جهة كدالركاية مف جهة 
كجدت ، ساايةفل الركاية حصيلة المعرفة اإلا كجدتكتعدر عما ااتاةتل فل الركاية دقكلها:" ، أ رل

 ذا الجـر ، اإلاساف، إاها تتااكؿ الحياة داؿ الء حل، فيها الةار كالاعر كالةلسةة كالتحليؿ الاةسل
، داؿ تااا اتل كتقلداتل، تتااكؿ الركاية داؿ ا تزازاتل الحية، الص ير الذم ااطكل فيل العالـ األادر
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أ الركايات ال ردية العالمية دالعردية أك ااات تقر ، (1)داؿ ما فل ترايدل مف عااصر م تلةة مت ادة "
اإلاجليزية كتذار أف الذم ااد ا كجذدها فل الركاية الةار كالعمؽ الةلسةل كالق ايا اإلاسااية )ال ير 

العدؿ السماكم( كتك ح عف ااجذادها دطديعة الا صيات الركاغية ، المكت كالمرض، كالار
كاطلعت على فار الةبلسةة كاألدداء الكجكد ديف ، لمتاااةالتااؤمية التل تتبلءـ مث طديعتها القلقة ا

كما أ اركه مف ا ايا فارا ا تردط اؿ  ذا الةار الةلسةل دما ركتل لها أمها ك ل طةلة مف اصص 
كمف الاتب الدياية التل سا مت فل تاايؿ مكاةها مف الكجكد كاطبلعها على ، دياية دلدلت عقلها

د إليل مف حيف إلى   ر فتقكؿ فل سيرتها: "لقد كجدت فل دعض اتاب" العهد القديـ" فااات تعك 
ا صية أيكب أك داألحرل ، أسةاره صكران إاسااية لمسها الةف القصصل ف رجت ااد ة دالحياة

الةلسةية  ـ تلؾ الق ايا ، اصة "اإلاساف " فل تكتره ك ك يصارع ما يعترض سديلل مف أسداب الار
ة المسيح فل ماحتل)إلهل لـ تتراال؟( فقد علقت أصداؤ ا دجدراف أما صر ، التل ي ير ا  ذا السةر
 .(2)الدل كال تزاؿ عالقة"

كاد عدرت عف ااجذادها إلى ، كمف يااديث الةار عاد فدكل اطبلعها على فلسةة الكجكدييف
كاد ا الةار اإلسبلمل ، اما ادتها فلسةتهـ كفار ـ، الا صيات القلقة المتاااة المتساغلة داغمان 

كاد كجدت متعة فارية ذ اية فل تةاير ، اجذدت إليل فل كات مدار إلى الق ايا الةلسةيةكا
كتصرح أف أكؿ متحؼ ، كاد مااتها رحبلتها مف االطبلع على  قافة العرب كفاهـ كترا هـ، المعتزلة

" كاد االت عال :" كماغذ أصدت داإلدماف على التردد على أامكليافتاا ده فل حياتها  ك متحؼ" 
فل أكا ر اهر مارس كاد عدرت عف اعكر ا ، ـ1962ساة  إاجلتراكتؤرخ لرحلتها احك ، المتاحؼ"

كأاا أعزؿ الحلـ عاد مرافئ التكاث  1962اجلترا فل أكا ر مارس عاـ إدقكلها:" غادرت الدبلد إلى 
 ا تقكؿ:" يد ال تاسى كاد مد  الزمف إليها يده ليصالحها فترا إاجلتراكصكرت أيامها فل ، (3)الم ير" 

كتذار سدب ، (4)اريمة تةصلال عف ما ل حياتل التل سلةت كالتل ما اعرت يكمان دالحايف إليها"
 لصت مف تلؾ ، تحررت إاجلتراكفل ، ااأة الحايف إلى الالء الذم يترؾ فياا أ ران سعيدان حساان 
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حة السجيف دلحظة الما صات التل ااف يستحيؿ الةااؾ مف درا اها كاد كصةت اةسها اكلها :" فر 
كايؼ ااات ، كترا ا تعكد دها الذارل لكصةها حالها فل الما ل، (1)ال ركج إلى الة اء كالاكر"

، يمتلاها الاعكر داالااسار كاإلحداط، تحاصر ا أدكادان كراء أدكاب اادعة  لةها أسيرة الحزف كاليأس
أديدة" فل الاكيت تقكؿ فيها :"  اد عدرت عف غدطتها كسعادتها دإاجلترا فل رسالة كجهتها أل تها"

اديدة الحبلكة دااؿ غير ، ا يةة الز ـ دااؿ غير معقكؿ، إف حياتل  اا جميلة دااؿ غير معقكؿ
كأ تؾ ، لقد ارأت ذات يكـ  ذا القكؿ ألحد ـ: ال طعـ الحلكل فل فـ تعكد مذاؽ العسؿ، معقكؿ...

 .(2)سؿ الحياة كحلك ا..."التل ما تعكد فمها إال مذاؽ المرار عرفت اليـك مذاؽ ع

كالتحقت ددكرات تعليمية دمدرسة "ساات اليرز كؿ" دأاسةكرد لتعلـ الل ة اإلاجليزية كدراسة 
كف يار  إاجليزكما أد اها  بلؿ دراستها أف  ااؾ اتادان كأدداء كاعراء كفااايف ، اإلاجليزماألدب 

، ل ال مسياات كمطلث الستيااتطلعت على الحراة األددية فا، االستعمار كيد  كف العاصرية
درست ركاية "غرفة فكؽ السطح" للركاغل "جكف دريف" ككاظدت على الح كر فل المسرحيات 

استقطدت أعماؿ المسرحل "جكف أكزدكرف" ا تمامها كح رت لل مسرحية:"  الاهيرة كفل ذلؾ الحيف
لهرمة"  مات ااظر كراءؾ فل غ ب" كمسرحية" غرب السكيس" كفل اصيدتها )فل المدياة ا

 أاسةكردكدعد ااتهاء الدكرتيف التحقت "دمدرسة سكاف" فل ، إاارة إلى مسرحية )غرب السكيس(
عظيمة اافعة دما اسدتل مف تجردة فل االادماج كاال تبلط مث األسر  إاجلترا كااات إاامتها فل

تل ا تها فل كتعدر عف تلؾ المدة ال، اإلاجليزية كاالطبلع على عادتهـ كتقاليد ـ كتصرفاتهـ
المدرسة دقكلها:" ااف العاـ الذم أم يتل فل مدرسة "سكاف" دأاسةكرد مف أحةؿ أياـ حياتل 

فلقد اعمت داإل افة إلى الةاغدة التعليمية التل حصلت عليها  ااؾ اعمت ، دالسعادة كالر ى
دكل إلى الةكاغد تاير ف، (3)دصدااات جميلة ال يزاؿ دع ها ااغمان راس  الجذكر رغـ الدعد الج رافل"

التل جاتها مف السةر ااالستماع كالتحرر كاالستقبلؿ كجال المعارؼ كيظهر ذلؾ فل اكلها :" إف  
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، (1)فهك الادث الزا ر للمعرفة"، الاعكر دالاقص اإلاساال  ك الدافث الحقيقل الذم يدفعال إلى السةر
كااات اد سافرت ، دبلد العردية دمةرد ااجلترا أكؿ رحلة تقكـ دها  ارج الدكلة كالكااات رحلتها إلى إ

إلى أكركدا ك كلادا كالسكيد كركسيا كالصيف الاعدية كذلؾ فل صحدة كفد أردال لح كر مؤتمر 
كاد عدرت عف أ ر  ذه ككاعها ، ـ1956السبلـ العالمل الذم ااعقد فل مدياة استكاهكلـ عاـ 
ت اأف يدان  ةية   طت فجأة على زر الرحلة على اةسها دقكلها:" فرح ال أملؾ تصكيره دالالما

إارااة ، فإذا دركحل ت لء دك ج دا ر ما عرفت م لل مف ادؿ، أعماالاهرداغل غير مرغل فل 
تطكاال درال ، تمحك عف الدل   ار الةظاظة كال اكاة كالقسكة، صكفية تةصلال عف الما ل الل

 .(2)اعان يا زماف التمزؽ كالحيرة" كداعان يا زماف الجةاؼ كال يؽ كد، األماف كالسبلـ الاةسل...

مف مصادر فار ا لقد ااات رحلتها حلمان طالما  مصدران جلترا فدكل تعتدر رحلتها إلى إا
كااف ذلؾ دمساعدة ادف عمها" ، ركاد ا كالهدؼ ماها ال ياب فل الب الح ارة عامان أك عاميف

 اجلترا طلدان للعلـ.لها الرحيؿ إلى إ فقد سهؿ ك يأ، فاركؽ " فقد ااف طالدان فل "ايكاكلج" دأاسةكرد

جلترا إ افة إلى ما لتل ا تها فل إاالةترة ا تلؾأاها ا ت أجمؿ أعكـ حياتها فل  يت ح
حققتل مف فاغدة العلـ كالمعرفة كما اكاتل مف صدااات كعبلاات اجتماعية جميلة مث عاغبلت 

 دالحب كالدؼء.إاجليزية م تلةة فلقد ااات تجردتها تجردة راغعة غاية تدعث 

 :واقع مدينة نابمس وعاداتها وتقاليدها

كعدرت عف الت يير الذم حدث فيها ، صكرت فدل مدياة اادلس فل سيرتها تصكيران دايقان 
، صكرت دلدتها الص يرة دايااها اللطيؼ كعرااتها الطديعية، عدر الساكات كغي ر مبلمحها الجميلة

فاؿ  ذه العااصر ، كتاري  لـ يعد عادقان كمكجكدان كالعمرااية كتأسؼ دتحسر على تراث ااد ر 
 كتحكلت إلى صكرة ااحدة،  اعت فل راب الحدا ة كدذلؾ غادت صكرة المدياة كطديعتها الااعمة
، عف الكجل الرياف األ  ر، غير الغقة كيظهر ذلؾ فل اكلها :" كأدكر داظرم عف الاياف اللطيؼ

فدكل طكااف تعاؽ ، (3)ادت أاجار اللكز كال كخ..." كلاف  ذيف لـ يدؽ ماهما إال دعض مبلمح ف 
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الطديعة فالطديعة دالاسدة لها تم ؿ عالـ الصةاء كالعذكدة كالحلـ كالسعادة فهل تصكر الطديعة 
لكحة ، كاأاها لكحة فاية ماتملة العااصر كالتاكيف مرسكمة درياة فااف دارع ي كص فل التةاصيؿ

يتعااؽ فيها اإلاساف مث الطديعة إلى حد االلتصاؽ كااللتحاـ ، رحغااء ركمااسية مليغة دالسعادة كالة
أرل الطديعة زمران ، فارا ا تقكؿ معدرة عف ذلؾ:" ك ا أاا ا ف أد ؿ فل رحاب ال ياؿ كالذارم

ي سلكف ، ي ك كف فل المياه الدياامياية ديف ص كر الجدؿ، دأادامهـ الحافية كسيقااهـ المااكفة
يص دكف كيتااتمكف كتطةك  حااتهـ على سطح المياه ، ال ال  راءال س كيترااقكف دأكرا

، (1) ـ ت تلط الها دصكت الهدير" ، مرافقة أكراؽ ال س كااكر الدرتقاؿ كالليمكف الحلك، الماحدرة
فقد ااحصرت كااطمست المبلمح الطديعية لمدياة اادلس كغادت العيكف كالابلالت كالكجكه الحميمة. 

كاد  يمف الصمت على الماطقة ، ت اةسل تتك ج أماـ الجماؿ الدرم المحيطفترا ا تقكؿ:" كااا
 رير المياه غير الماظكرة اجيرات العليؽ األحمر الا يةة ، غير المأ كلة الماعطةات الرطدة
فما زلت أحس دمذاال الحامض الما استرجث  يالل ذلؾ الما ل ، المتااداة كما ااف أاهى  مر ا

ة فدكل ك يقة اجتماعية تاري ية تعاس ما ااات عليل الحياة مف مستكل تم ؿ سير ، (2)الدعيد"
دالطااة الاهرداغية لـ تاف متكفرة فل اادلس فل تلؾ األياـ  اإل اءةفتذار أف ، اجتماعل معيال

 إذ أف المجلس الدلدم داادلس ااطث )ماركع ركتادرغ(.، دعاس المدف األ رل فل فلسطيف

فهل تصؿ دكاسطة ااكات ف ارية تحت سطح ، الديكت إلى المياهكتصؼ صكرة تكصيؿ 
كايؼ يؤدم السقاؤكف دكر تكزيث ، األرض كتصب فل الدرؾ القاغمة كسط ساحات الديكت الةسيحة

ااات المة الساال تأ ذ فل ذ اها معاى ااةعاليان  اصان ك ل تصرح دقكلها:" ، المياه على الديكت
اما تؤرخ ، (3)العقدة(مدعث إ ارة محددة لل.." ااف مجلء السقاء إلى مازؿ  التل فل )حارة

للمستكل العلمل فل اادلس إذ لـ ياف فل اادلس أا ر مف مدرستيف للداات:" المدرسة الةاطمية( 
كتؤرخ لئلاجازات ، ااف أعلى صؼ  ك ال امس االدتداغلك ، ال ردية كالمدرسة العاغاية الاراية

لس دعد االحتبلؿ االاتداب الدريطاال مداارة دتأسيس العمرااية كال قافية التل ااـ دها رجاؿ ااد
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، )مدرسة الاجاح الكطاية( ك ل )جامعة الاجاح ا ف( كتأسيسهـ اادو لتلؾ المدرسة )الاادم العردل(
مةاريف كاألدداء كالاعراء كدكر ذلؾ الاادم فل تأجيج الحماس الكطال فل الكب الم قةيف مف ال

ألف ، دياة اادلس تحذ ر المرء مف استعراض معرفتل أمامهـكتحلؿ اذلؾ طداع سااف م، كغير ـ
االاتقاد التهامل البلذع صةة عامة لدل الاادلسييف كاذلؾ صكرت فدكل المعتقدات التل ااات 
تسيطر على عقكؿ دعض الااس فل محيطها كمف ذؾ حدي ها عف عمتها ألديها" الاي ة" فقد 

كلجكغها إلى االعتقادات الدالية كتذار عدـ فصلت حدي ها عف طبلاها فل سف السادسة عارة 
فقد ااات فيهـ مظا ر الس رية كلجكء دعض الاسكة إلى ، إيماف أفراد أسرتها دهذه ال رافات

 للحصكؿ على الاسؿ أك الزكاج. األكلياتالمزارات كمقامات 

 ر كذلؾ عادما اجا أ ك ا إدرا يـ مف المكت إ، كتذار ايؼ ااات عادات الةداء فل أسرتها
كمف العادات االجتماعية فل اادلس ، مت أمها ذديحة فداء لل على اجاتلاصؼ اإلذاعة فقد

كتؤرخ أف  ذه الةارة ااد قت مف ذ ف صبلح الديف ، االحتةاؿ دمكسـ الادل مكسى مف رديث اؿ عاـ
األيكدل" الذم جعؿ مال مااسدة لتجمث المسلميف فل القدس  بلؿ عيد الةصح احتياطان مف اياـ 

تصؼ جك االحتةاؿ اما ، (1)جمة صليدة مداغتة مف ادؿ التجمعات المسيحية فل أعياد الةصح" 
دقكلها:" ااف الاداب المسلمكف يتكافدكف دأعداد  اغلة على المدياة المقدسة مف جميث أاحاء المدف 

ج كاد جرت العادة أف ي ر ، كالقرل فل فلسطيف كيتلقكف فل مقاـ الادل مكسى ديف القدس كأريحا
كيجكب المكاب أاحاء ، اداب اادلس كرجالها دعلـ الادل مكسى الذم ااات تحتةظ دل دلدية اادلس
ت ااغمة ااكتظؿ المهرجا، المدياة  ـ يتكجل إلى القدس ليلتقل  ااؾ دالعلـ ال ليلل كالعلـ القدسل

 .(2)طيلة فترة أعياد الةصح"

 ااؾ ازعة ااماة فل اةسها غير أاها ترل أف ، كتذار أاها ااأت محصاة  د ال رافة
ك ل طاغةة يتكارث ، كتترجـ للطاغةة السامرية المكجكدة داادلس، لل يديات كلك ااف عقلها يرف ها

كتترجـ لمدياة اادلس ، أفراد ا السحر كالتعاكيذ كالرال كاما يحترؼ الاا ف اراءة الاؼ كعلـ التاجيـ
ك ل مسرح ، دة كاعتداؿ جك ا ك كاغهاكذلؾ فل كصؼ طديعتها )ال بل، مف  بلؿ عيكف الرحالة
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ال كرة كالاقاكة فل تصديها للحاكمة التراية كأ لها اتصةكا دالتمرد كالعصياف كال كرات على 
، المستعمر كالعدك كادة الدأس فيت ح ذلؾ فل اكلها:" لقد ظلت  ذه المدياة ذات التقاليد الا الية

كماذ ، كجل الحقيقل لبلاتداب الدريطاالمصدر إزعاج لمجاؿ الحاـ ماذ سقطت األااعة عف ال
مف العادات االجتماعية كالمدا ج  ،(1)ااااةت  دايا سراديب الصهيكاية كاالستعمار ال ردل"

ااؿ مف أاااؿ  المكسمية ااألعراس كالحج كالميبلد كزيارة األاارب االست افات العاغلية التل تم ؿ
رت عف ذلؾ ااغلة:" ذلؾ الملتقى "الاعداال" تلدس صلة الرحـ تلقل فيها الاةس السركر كالدهجة كعد

كي عف على الجااب األيمف مف رؤكسهف ، فيل الاسكة المبلدس الجديدة كي  دف راحاتهف دالحااء
الذم   مامات الز ر مف ياسميف كاراةؿ كريحاف أ  ر كااف أا ر ما يستهكيال مجلس ال ااءا

اات أست رب ايؼ يسمح لهف رجاؿ العاغلة داؿ ، لةاف  يعقدال كيطلقف فيل العااف ألصكاتهف الجمي
(2) ذا الةرح" 

كتذار عادة التدرؾ دالاعرات المحةكظة فل  زااة دجامث الحادلل فل السكؽ القديمة ، 
كتصؼ ازدحاـ الاسكة حكؿ محراب  ذا المسجد كتؤرخ أف  ذه الاعرات ، فل كسط مدياة اادلس

رااد" كتدكر طرؽ االحتةاؿ داألعياد كزيارة الااس  جلدت مف ا ستااة دأمر مف السلطاف "محمد
غادة   راء مف "كتصؼ  ذه العادة كايؼ تتحكؿ المقدرة إلى ادل ، للمقادر دعد ااتهاء صبلة العيد

(3)سعؼ الا يؿ الماتصدة فكؽ القدكر"
كمف الظكا ر ذات الطادث الترا ل دمدياة اادلس حم اماتها ، 

ك مات ترجمتها تطكر ، ذلؾ فدكل طكااف تطكر الزم الةلسطيالكمداايها القديمة كلقد تتدعت ا
" ادؿ السةكر الاهاغل ااات المرأة  :الحجاب كالت ييرات الدايقة التل طرأت عليل تعدر عف ذلؾ ااغلة

فةل ، فل اادلس اد اجحت فل تطكير حجادها على مراحؿ امتدت على مدل  بل يف عامان 
ء الة ةا ة كاستددلتها دالمعطؼ األسكد أك الدال كغيره مف العارياات ت لصت مف التاكرة السكدا

األلكاف ال امقة كفل دداية األردعياات ت لصت مف ال طاء الذم ااات ياسدؿ مف أعلى الرأس حتى 
كحيث تاطكم كراءه يدا ا على صدر ا حتى ، ساتران لتةاصيؿ الاصؼ األعلى مف الجسـ، الح ف

أما فل أكاسط األردعياات فقد ددأ الماديؿ األسكد ياةؼ عما ، ال تظهر أصادعها أماـ عيف الرجؿ
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فل ماتصؼ ال مسياات طار الماديؿ اهاغيان كراحت الكجكه الجميلة تتحدث داعمة ردها فل ، تحتل
 .(1) دكء كحمدن 

كلـ ، لقد ااف تطكر الحجاب فل اادلس دطيغان عاس ما ااف عليل فل القدس كحيةا كيافا
ال تتـ ، فقد ظلت اادلس دلد التعصب كالتقاليد العتيقة، ياة أك معددةتاف طريؽ ذلؾ التطكر  

فالقكالب كالقكاعد المتصلدة تدقى  ل المتحامة رغـ ا رة ، التحكالت االجتماعية فيها دسهكلة كيسر
كمف ال ريب أف  ذه المدياة التل ااتهر أ لك ا دالدياامياية كا رة الحراة ، المتعلميف مف أدااغها

فالتطكر  ك ، لاف حتمية التطكر تظؿ أاكل مف اؿ مقاكمة، تقاليد االذم يمس  الجديد تظؿ ترفض
يت ح مف اكلها أاها تقصد مف ذلؾ ، (2) ط سير الحياة كال يماف التصدم لل أك إعااة حراتل 

، كالمااراة دالمااسدات االجتماعية، حرماف المرأة مف ال ركج  ارج الديت أك اال تبلط دالرجاؿ
 إلى المرأة على أاها  ادمة كماااها األصلل  ك الجلكس كالقدكع فل الديت. كالاظر

فقد كجدت فل ، إذا ااات فدكل دقيت مادكدة كتحف داستمرار إلى طديعة اادلس الجميلة
جماؿ تادمج فيل فتصدح كاأاها جزء ، ذلؾ الجماؿ الذم تحف  إليل يزيد إحساسها دل إاجلتراريؼ 

اجليزم ايؼ اكلها:" يا لذلؾ الجماؿ ال ارؽ فل طديعة الريؼ اإل فل كا حان مال يظهر ذلؾ 
لهيب دارد زدرجدم يمتد كيمتد كال ، مهرجاف أ  ر، مف يستطيث كصؼ الجماؿ دالالمات؟ أصةل؟

األاكاخ الكادعة ، ال راؼ الدي اء، ساكف الطراات الريةية ال يقة، صمت المراعل، حدكد المتداده
الهكاء الاقل الطازج المحمؿ دراغحة الاجر كالمطر ، اء كالمادمجة فيهاالدا لة فل الطديعة ال  ر 

كالجماؿ ، إف ركح الريؼ حا رة فل العاب كالمااية كالز ر فل دذخ الاداتات الحرجية، كالتراب
أما أركع ركاغث الريؼ فهك ذلؾ الهدكء الاامؿ  دكء يهد د ،  ااؾ يهدم اةسل إليؾ ايةما التةت

لقد أعجدت فدكل دطداع اإلاساف اإلاجليزم كاكة إحساسل دةرديتل ، (3)ةؿ"األعصاب اترايمة ط
كااطكاغيتل كتحةظل فتقكؿ: " ال يتالـ عف اةسل كال يستح ر فل أحادي ل مك كعات ا صية 

                                                           

 .138ص، طكااف فدكل رحلة صعدة: –( رحلة جدلية 1)
 .138ص، السادؽااظر:  ( 2)
 .181–180ص ، السادؽ (3)



315 

 

دؿ تجاه اإلاساف ، كتحةظل  ذا ليس تجاه األجادل فقط، تاعرؾ دالحميمة كاأللةة اإلاسااية
 .(1)اإلاجليزم اةسل"

فل المجتمث اإلاجليزم طدعهـ فل الحديث دصكت  افت كفل الة  أعجدها ر ما لاف أا
 ذا الهدكء فل التعامؿ ديف األفراد كفل اؿ األحكاؿ كلاف ما ، الص ب فل حةبلتهـ كاجتماعاتهـ

 صدمها كأد اها اظرتهـ للعبلاات العاطةية كالتسا ؿ فيها كالمجا رة دها على اارعة الطريؽ.

لقد ، فهل عاد ـ تعال ال يمة كالصحراء كالجمؿ، فل اظر اإلاجليز لالعردكتاقد صكرة 
فا تماماتهـ ما لقة ، التل عاات دياها اإلاجليزيةعملت فدكل على ت يير  ذه الصكرة لدل األسر 

كماهـ مف ال يقرأ فل صحةهـ ، فهـ دصكرة عامة غير معاييف دما يجرم  ارج عالمهـ الدريطاال
كتحلؿ طديعة ك ث المرأة فل المجتمث ، دما يجرم فل دريطاايا سكل المك كعات المتعلقة

مث أاها ، فهل مازالت تطالب حقكاها فل مسألة العدالة كالمساكاة فل األجكر مث الرجؿ اإلاجليزم
كتعجب مف  اإلاجليزيةكتاير إلى صراع األجياؿ فل األسر ، تقكـ داةس العمؿ كالاةاءة االرجؿ

فبل ياجكف مف الاقد ، فهل تم ؿ فل أركع صكرة للحرية الةارية كالرأم، حرية الصحافة فل ذلؾ الدلد
كتاقد كااعها دأف ديكت ، السف حتى أفراد العاغلة المالاة. كعف إ ارة الصحافة لق ية الطاعايف فل

كتصكر الكجل المأساكم للمسألة ك ك ااةصالهـ ، المسايف ال تحؿ ماالة الاي ك ة حبلن جذريان 
 .(2)الـ كاعكر ـ داالغتراب القاتؿكعزلتهـ عف الع

 موقفها من الدين والموت:

إال دعد زمف  –تحد ت فل سيرتها عف الطقكس كالاعاغر الدياية دقكلها :" لـ أعرؼ 
أف اؿ طقكس العدادات كاعاغر ا ماذ الك اية الدداغية حتى ظهكر الديااات السماكية تت ذ  -طكيؿ

فلعؿ ميؿ اإلاساف األجكاء ال ام ة  ك ميؿ ، الديال الصةة المسرحية فل التعدير عف اإلحساس
 ا ي لب عليل طادث المدال ة أف أداءكترا ا تعلؽ على عمتها فل أداء الصلكات ذلؾ ، (3)فطرم"
المصليف" فةدكل ااأت  كااات فدكل فل طةكلتها تستهكيها رغدة فل "مراادة حراات، كالتصاث
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كظؿ  ذا الاؾ ، كترا ا تستةهـ عف األاياء الماكراغية ،" متساغلة داغمان ماذ طةكلتهاا صية القة
يراكد ا إلى أف ادرت كاطلعت على الةلسةة الكجكدية فهل تركل لاا اصة الادل مكسى التل ااات 

الادل مكسى حيف مر درجؿ فقير اادث فل حةرة " تركيها لها أمها حيف تقص لهـ حااية دقكلها:
فصعد جدؿ ، كتألـ مكسى لحاؿ الةقير، أاظار المارةت طيل حتى ماتصةل لال يكارم عرية عف 

ذا رجث مكسى إلى الدلدة مسركران دما ، فكعده اهلل  يران ، الطكر كالـ ردل كسألل راجيان الرزؽ للةقير كا 
صعؽ مكسى كعاد إلى الجدؿ فكران ، كعده اهلل فكجئ درؤية الةقير معلقان على المااقة ج ة  امدة

يا إلهل لقد سألتؾ أف ترزال ال أف تااقل" فقاؿ الرب العظيـ: تأدب يا ي اطب ردل دلهجة عاتدة:" 
مكسى أاا  لقتل كأاا أعلـ دل فهذه القصة  لقت فل اةسها أ ران دال ان فترا ا تقكؿ:" ااات القصة 

تصرح فدكل فل سيرتها ، (1)"كأاا أعلـ دل "لاف لماذا  لقل  اذا  ـ عاادل؟، تدلدؿ عقلل:" أاا  لقتل
صلتل دأمكر الديف كاتدل ليست ، كال أ تـ دالطقكس، اسها الديال دقكلها:" لست متدياةعف إحس

 .(2)متياة الركادط"

كتدال كتحس دتاديرة العيد عادما ، كرغـ إحساسها الديال ال عيؼ فهل تتأ ر دصبلة العيد
سدب ذلؾ الدااء د، ترؽ مااعر ا لل حتى الاةافية جماعلتتصاعد متكاجدة  ااعة فل ترتيؿ 

لذلؾ ظلت عكاطةها متقلدة عاتدة فلـ تعرؼ األمف كال االستقرار ،  ةكت  كء اإليماف فل اةسها
كتصرح فدكل أف صر ة المسيح فل ، كلـ تذؽ طعـ الساياة كالطمأاياة التل تتكلد مف اإليماف

اةسل كال تزاؿ عالقة كاد سجلت أدياتان اديمة تااؼ عف صراعها ال، محاتل اد علقت دجدراف الدها
 .ك ل تحت عاكاف اعلة اإليماف

 يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارب أدرك بقايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعمة همالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدت

  
 قالالالالالالالالالالالالالد كالالالالالالالالالالالالالاد يطمالالالالالالالالالالالالالس شالالالالالالالالالالالالالكي نالالالالالالالالالالالالالور إيمالالالالالالالالالالالالالاني

   
 إن كنالالالالالالالالالالالالالالالت موقالالالالالالالالالالالالالالالالدها فابعالالالالالالالالالالالالالالالث لهالالالالالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالالالالالدداً 

  
(3)أو كنالالالالالالالالالالالالالالالالالالت مطفئهالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالاغفر لنكرانالالالالالالالالالالالالالالالالالالي
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كردما أف  ذا الاؾ اادث مف عدة ، صكر الديتاف إحساسها دال كؼ كالحيرة مف الاؾ
، مف معاااه كمصاغب كتعدد طراات المكت على دادها طةكلتهافدكل ماذ ماها ما عااتل ، عكامؿ

كاذلؾ ما ااتاةتل مف ممارسات عمتها المتدياة تدياان مدال ان فيل إلى درجة ممارسة حراات 
كتذار فدكل عكامؿ ، كأ رل عكامؿ معرفية الطبلعها على أدب كفلسةة الكجكدييف، الدركاة

حيف يصاب دعض الااس داكارث  اصة أك عامة تتزعزع فل   عؼ اإليماف فل اةسها دقكلها:"
لاف يا لهكؿ ، كتاهار أرااف اليقيف الذم ر عكه مث حليب أمهاتهـ، اةكسهـ أحيااان أسس اإليماف

 .(1)لرعب الحياة حيف اةقد اليقيف"كيا، عف الاةس اإليمافياحسر مد  الكجكد حيف

 ا كتأايد ا ايمة اإليماف فل اإلاساف رغـ اؿ ما يعترم فدكل مف اؾ فإااا ابلحظ إارار 
تتزعزع األرض كتم ل تدكر داإلاساف كاأاها دبل  اإليماففهل تعدر عف ذلؾ دقكلها:" حيف يتزعزع 

عدغان حاكلت أف أرفث اعار ، كمث األسغلة المعلقة دبل جكاب تصدح الحياة عد ان ال يطاؽ، محكر
أساسها التاااض إف اإلاساف ددكف ، اصتل  يالية)كليـ دليؾ( القاغؿ: اصاث ما تريد فهذا العالـ 

كارل احف أال اد ياكف المقصكد دالديف عاد ا اإليماف دالق اء ، (2)المعرفة الركحية يظؿ اااصان"
اساف يكلد لديل اكع اإل ف عؼ اإليماف لدل، كالصدؽ كال قةفاإليماف يم ؿ اليقيف كال دات ، كالقدر

 دد مف الحياة الركحية لتطمغف الاةسة اإلاسااية.مف الازكع كالاقص كعدـ ال قة فبل

كذلؾ فل محاكلة أمها اإلجهاض ك ل حامؿ دها إلى ، لقد صكرت المكت فل كجل أكؿ
كمف  اا عدرت عف عجز اإلاساف فل التصرؼ دمصير ، فقالت إاها جاءت صكتان متحديان للمكت

فاأاها تحدت إرادة أمها فل ، (3) الدار كالعداد كصكرت كالدتها" دركح اإلصرار كالتحدم الم اد"
، الماركاغل (4)ا تيار اإلجهاض كصكرت كجهان   ر للمكت كراحت تتعلؽ دما دعتل دال يديات

كتحد ت عال مف  بلؿ المعتقدات الاعدية مرتدطان دالمااسدات الدياية فتقكؿ:" اات أسمث عف أاياء 
ؾ م بل اجرة مف السماء تحمؿ أكرااان   راء فهاا، م يرة تميز ليلة القدر دكف سكا ا مف ليالل العاـ
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فإذا ااات ليلة القدر تسااطت أكراؽ أكلغؾ الذيف سيمكتكف فل ذلؾ العاـ كادتت ، دعدد أ ؿ األرض
فهل ال ، ااف تقد ؿ فدكل للمكت يعاس عاطةيتها كمااعر ا، (1)أكراؽ جديدة للمكاليد الذيف يكلدكف"

كلااها اد تتذمر كتتساءؿ لماذا ، ا اء مقدران مف عاد اهللتتماسؾ كال تقدر على الصدر داعتداره 
كعدرت عف ذلؾ ، ـ1927فأكؿ حاد ة مكت عم ها دالذدحة الصدرية عاـ ، الذيف تحدهـ رحلكا عاها؟

دأف مكتل صعقها كأسقطها فل الذ كؿ فل دكامة حزف ارس فتقكؿ:" ااف فقده أكؿ فجيعة عرفها 
ها للتةاير كالتأمؿ فل حياة اإلاساف كمصيره كمازلتل فل الكجكد كااف مكت عمها دافعان ل (2)الدل" 

ددء مف إاصاغل عف ، فتعدر عف ذلؾ دقكلها:" إف حياة اإلاساف سلسلة متكاصلة الحلقات مف الةقداف
فمف مظا ر الجزع كال كؼ مف المكت عاد فدكل تعلقها ، (3) دم أمل كااتهاء دةقداف الحياة ذاتها" 

كدعض أغرا ل ال اصة فعدرت عف ذلؾ دحساسية األا ى عف تعلقها دعمها  دالمةقكد كدهداياه
كدعد مكتل  (4)دقكلها:" ظللت أحتةظ لسايف عديدة دمقص ص ير الـ دل أظافره   ر مرة فل حياتل" 

ااات ت دغل تحت م دتها كتقدلل كتدال اما كتعدر عف عجز ا فل تجسيد المكت ذلؾ لعقلها 
الدسيط الدعيد عف أم تةاير فلسةل معقد ا ير االاا اؿ دهذا الالء  الدسيط فتقكؿ:" كظؿ عقلل

كااف أا ر ما يحريال أف كجكده األمكات جميعان تت ذ اةس ، الذم يسمكال المكت، ال ريب الر يب
كتصؼ مكت صديقتها " علياء" أاها تمكت فل ، (5)مظهر البلمداالة كالكحدة المطلقة"، المظهر

دكف أف تستطيث مااراتها اإلحساس دالمكت على الرغـ ما يطرح حكؿ السادعة عارة مف عمر ا 
إال أال ظؿ للمكت ، المكت مف معافو مةرحة اذ اب األحداب إلى الجاة حصكؿ العةك كالم ةرة لهـ

فلقد االت عال:" فقد ظؿ مكت عمل  ـ معلمتل الاادة المحدكدة )ز كة ، معاى  قيؿ على اةسها
حتى لك ذ ب ، ظؿ مكت  ؤالء غير مدرر دالاسدة لل، لياء( ادال الجارةالعمد(  ـ رفيقة طةكلتل) ع
ظلت فدكل مساكاة دهاجس المكت  اصة إلى تعلؽ األمر دأ يها ، (6)دهـ المكت إلى الجاة "

                                                           

 .19 – 18ص ، رحلة صعدة: فدكل طكااف –( رحلة جدلية 1)
 .30ص ، ؽالساد( 2)
 .30ص ، ( السادؽ3)
 .30ص ، ادؽالس( 4)
 .30ص ، ادؽالس( 5)
 .31ص ، ( السادؽ6)



319 

 

فهل تصؼ حياتها دةقداال دقكلها:" اااسر الء فل ، إدرا يـ فقد ااات لل ماااة محددة فل الدها
ت رب ، كا يران ما تتصكر المكت يدان عمياء ت طب  دط عاكاء، (1)ـ"أعماال كسااتال حراة اليت
 فتصكر  كفها مف المكت:، يمياان مرة كاماالن مرة أ رل

 أبدًا أرضي تهتز

 د تدور بة محورتمي

 (2)من ينقذني من هذا الخوف 

كتردط ااتداد  كفها مف المكت داألحداث التل تعر ت لها مدياتها سكاء أااات طديعية أك 
 مف فعؿ العدك.

 ك الذم زرع فل الدل الطةؿ المتعلؽ دإدرا يـ ، ـ1927"ااف زلزاؿ اادلس الةظيث عاـ 
 .(3)المكت"ال كؼ عليل داستمرار مف 

فقد مات أدك ا فل  جة السقكط ، عدرت عف حزاها الاديد إ ر  ردات المكت على دادها
 ـ.1948عاـ 

مكتل فل المااـ فتعدر عف ذلؾ ااغلة:" إذ رأت ، كاذلؾ مكت أ يها امر ااف لل كجل   ر
رأيتل ي رج مف ديتل فل ديركت ، رأيت اقيقل امر فل حلـ غريب اليلةادؿ كاكع الةجيعة دأياـ 

ؽ إلى الكراء كااات أطراؼ سترة امر ت ة، متجهان احك سيارة يجلس  لؼ مقكد ا اقيقل إدرا يـ
صر ت فل حلمل ، دس أحد ما دحرؼكااطلقت دهما السيارة دكف أف يا جلس امر دجااب اقيقل

إاها حالة مف الكعل الداطف ، (4)مكت امر" –دلكعة حاراة:" مات امر"  ذا ما أحسستل فل الحلـ 
فقد دلغ ، أدرات مف  بللل الااعرة مكت أ يها ذلؾ لما دياهما مف عبلاة ركحية حميمة  الصة

كتحقؽ ذلؾ الحلـ المرعب مساء ، دةالجزع ماها مدل ان عظيمان ك ل دعيدة عف أ يها فل دبلد ال ر 
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فقد ااات صدمة أ رل ، عاد كصكؿ دراية ت در دكفاة أ يها امر، ـ1963مارس  15الجمعة 
 ـ ، على اةسها اديهة دصدمتها عاد مكت أ يها إدرا يـ فل حالة مف ال ياب تحت كاث الةاجعة

فقد ،  يها إدرا يـ الراحؿأ ك ا امر عك ها عف أ، الدمكع لمدة  بل ة أياـ متكاصلة ااةجار مف
ااإلحساس دما تعاايل كالتعاطؼ معها كاال تماـ دا تماماتها رغـ أال داتكر ، كجدت فيل صةات مال

فقد ااف أكؿ معلـ تلقت على يديل دداياتها األكلى  اصة فل دراسة الل ة ، فل علـ األمراض
ع امر أصادال تكاؼ اةسل كتعدر عف ايةية تقدلها لمكتل دقكلها:" على إ ر مصر  اإلاجليزية

لقد تكاةت دكصلة حياتل عف العمؿ... ، ة ال تقدؿ االمتزاج دالء أك دأحدكتملاتال كحاة غريد
يستطيث أف يتعمؽ حزال مف ، ااف حزال أادر كأادس مف أف أدكح دل حتى للصديؽ الكحيد  ااؾ

كظلت تت يؿ ، (1)"ا؟ ال أحد " لااها لـ تاس صكرة الطاغرة التل مات فيها أ ك لكمدل فجيعت
كتطرح أسغلتها الةلسةية:" لماذا يمكت  ذه ، مف داغرة المكت ال ركجدكرااها فل الجك ك ل تحاكؿ 

كتعلؿ  كفها  كما معاى أف يمكت اإلاساف ك ك فل عز عطاغل ك صكدتل الةارية؟ الميتة العاكاغية؟
مةرطة فل اإلحساس ، اإلاساال على إ كتها مف المكت ألف:" طديعتها داغمة التةاير دمأساة الكجكد

 .(2)دماالة الكجكد كالمكت"

ذا ااف المكت ااسيان  فدكل حمبلن  قيبلن على اةسها المر قة المتعدة فهك " اهل جميؿ  علىكا 
 فل مااف يادعث األجساد فل تردتل ز كران كزعتر دريان...

 أف أمكت على غير أر ها؟ يمافايؼ ، كياما أجمؿ دبلدم

فةل أرض ، ما أاسى أف يمكت المرء غريدان فل غير أر ل،  ه أيها البلجغكف األحداب
 .(3)األجداد فقط يحس اإلاساف دامك فل إاساايتل كتكافؽ ديال كديف الحياة مف حكلل "
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 الفصل الثالث
 ةالذاتي ةتقانات فن السري

 

 الل ة. 

 االسترجاع كاالستذاار. 

 االستداؽ. 

 ف كالماافادالالت الزم. 

 الحذؼ كاالمتداد. 
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 الفصل الثالث

 :ةالذاتي ةالسير فن النانب النظري لتقانات المبحث األول: 
 :المغة

 تتردد فل است دامات القدماء كالمحد يف مف أ ؿ الل ة كاألدب مصطلحات متعددة ماها:

الةصحى  ـ اصطبلح ما ييسمى د، العامية، ل ة العكاـ، الةصحى، اللساف، اللهجة، الل ة
ا تلؼ علماء الل ة فل ترجيح اكف الل ة العردية ، الل ة المصاحدة، المذمكمة، الصحيحة، الرااية

 يجمعها األصؿ الكاحد.، أـ أاها تتةرع إلى عدة ل ات، ل ة كاحدة

، يدلؿ على أاها ذات مستكيات صكتية، إف ما اصطلح عليل العلماء مف تعريؼ لل ة
كمف ، إ افة إلى أاها ت  ث للت يير كالتطكر، اؿ اـك عف مراميهـيعدر دها ، كترايدية، مصرفية

إلى تةرع الل ة الكاحدة إلى ، كالمعاى، كالعدارة، كالداية، فقد يؤدم "ترااـ االاحرافات فل الصكت،  اا
، كلاف اؿ كاحدة ماها تمتاز مف اقيقاتها دمميزات عدة، تاترؾ فل  صاغص ا يرة، ل ات عدة

 .(1) كيتها "طيها كتع، تحدد  صاغصها

، مجرد اإل دارمهمة الل ة ليست ، فالل ة أداة الااتب فل ردط مقاصده دطرؽ صياغتل لها
فالل ة ، كتردط ديف العمليات اإلاسااية الم تلةة، ؾ إلى التعدير عف اظاـ اجتماعلاها تتجاكز ذلإإذ 

يقاع كسيااات داللية ك   (2)اةسيل كاجتماعيةال تقؼ عاد الصكت فحسب دؿ تامؿ على مكسيقى كا 
، فالاتادة الجيدة تكأـ التةاير السليـ، فمف دد يات القكؿ أف الل ة كعاء الةار كاإلحساس كالتجردة

 .(3)فلها أ ميتها فل اإلدداع األددل

 

                                                           

، الاقد األددل المعاصر ماا ج، الجزء ال اال، مجلة فصكؿ، عرض: مدحت الجيار، اقد الركاية: اديلة عديد (1)
 .283ص، 1996

 .282ص، السادؽ (2)
إصدار اتحاد الاتاب ، ط.د، عااصر اإلدداع الةال فل اعر ع ماف أدك غريدة : اديؿ  الد أدك علل (3)
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اما أاها  لية تةاير ككسيلة إيصاؿ اتعرؼ مف ، (1)الل ة مادة األديب ككسيلتل فل التعدير
كذلؾ ألف الاتادة ، فدقدر إتقاف األديب الةال لل ة يامف سر اجاحل، (2) بللها إلى الاص األددل

فالااتب العميؽ  ك ، فتلتقط عااصر ا مف الحياة، لكااثالركاغية  ل أارب األعماؿ األددية مبلمسة ل
الذم يجرم على لساف ا صياتل ما يماف أف ياطؽ دل لساف حالها. كاألدب الحؽ  ك الذم 

كاألديب ي تار الكسيلة األا ر ، كليست الل ة إال كسيلة للتعدير، ااثيستهدؼ تصكير حقاغؽ الك 
 .(3)سعافان فل صدؽ  ذا التصكيرإ

 :تقانات الزمن
إف أ ـ أاكاع التعار ات ديف ترتيب القصة كترتيب الاص  ل ما يعرؼ تقليديان داستعادة 

فيطلؽ ، حداث الما يةكالتكاث مف جهة أ رل  ااية. أما استعادة األ، األحداث الما ية مف جهة
 فل حيف يطلؽ على التكاث االستداؽ الذم ساتطرؽ لل فيما دعد. ، عليها االسترجاع

 :واالستذكار االسترناع
أك ، (6)أك اللكاحؽ أك السكادؽ الزماية، (5)أك اإلرجاع، (4)يطلؽ عليل االسترجاع

فل الدراسات الاقدية  كلاف مصطلح "االسترجاع"  ك األا ر ايكعان كاستعماالن ، (7)االستعادة
 .(8)المعاصرة

                                                           

عيف للدراسات كالدحكث اإلاسااية ، د.ط، إدرا يـ الهكارم اقد الركاية فل األدب العردل الحديث فل مصر: أحمد (1)
 .200ص، ـ2003-ق1424، كاالجتماعية

، مجلة جامعة دماؽ، : أحمد جاسـ الحسيف-اراءة فل ركايات رجاء العالـ –الركاية العردية ك صكصية المااف (2)
 .115، 2009، العدد األكؿ كال اال، 25المجلد 

 .203ص، : أحمد إدرا يـ الهكارمااظر: اقد الركاية (3)
الدار ، المراز ال قافل العردل للطداعة كالاار كالتكزيث، ال ال ةالطدعة ، ( داية الاص السردم: حميد لحمداال4)

 .74ص ، ـ2000، الدي اء
، لدااف، ديركت، الدار الدي اء، المراز ال قافل العردل، لرادعةالطدعة ا، ( تحليؿ ال طاب الركاغل: سعيد يقطيف5)

 .78 -77ص ، ـ2005
، 1998الهيغة المصرية العامة للاتاب ، د.ط، ( دااء الزمف فل الركاية المعاصرة: مراد عدد الرحمف مدركؾ6)

 .66+ 24ص
 .125ص، 1996، د.ـ، الطدعة األكلى، ( داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم7)
المؤسسة العردية للدراسات ، الطدعة األكلى، أحمد حمد الاعيمل، إيقاع الزمف فل الركاية العردية المعاصرة (8)

 .33ص، 2004، عماف، األردف، كالاار
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ك ك يقكؿ داأف ذلؾ: ، داة مف االسترجاع األا ركيرل مرتاض أف مصطلح )االرتداد(  ك 
األمريال ، الل ة اإلاجليزم"مف الااس مف يست دـ مصطلح )االسترجاع( مقادبلن للمصطلح 

كالذم يعال الرجكع إلى  (flash back)ك ك ، كالتعرؼ إلى تقايات الترايب السياماغل، الم مكف
على اؿ حاؿ... كاحف تجااةاا تعلى  ذا ، أك ال ركج على الترتيب الطديعل للزمف، الكراء

... ما تمتاث مال إال داالسترجاع .المصطلح دعد أف ألةيااه فل  طدة علل اـر اهلل كجهل:
دياما االسترجاع فل الل ة  إّىا هلل وإّىا إلوِه َراجُعون [ ]كاالسترحاـ "يدؿ على معاى اكلل تعالى: 

اإعادة تصايث ، تصايعها إعادة ـ ، حريؽ(...، الصااعية: أ ذ مادة اديمة أك متأذية )حادث
أماـ  ذا أف استعمؿ )االرتداد( الذم يعال الرجكع  د الحديدية كسكا ا. كترل الداح ة تذكيب المكا
ه اةر دعد إيماف. كلاف )الردة(  ل (: معاااإلسبلـكذلؾ على الرغـ مف أف )ارتد عف ، احك الكراء

 .(1)(flash back)المصدر األا ر استعماالن )حركب الردة( كلذلؾ ك عاا احف االرتداد مقادبلن 

دياما اجد أف معاى المة )االرتداد( كجذر ا  (2)كاالسترجاع أف ترتجث ايغان دعد أف تعطل
أك ترال دعد تملال أك الاياكاة مف )رد الل كم ال يحمؿ  ذه المعاال الدتة فهل تعال إرجاع الالء 

كدااء على  (3)الالء( كال يقث االرتداد إال فل أمر سلدل ااالرتداد عف الديف دعد اعتااال كاإليماف دل
مرتاض كمف تدعل فل طلحات لبلسترجاع فإااا ال اميؿ إلى ما االل د.ما تقدـ مف تعريةات كمص

مف معاايل.. كلاااا اة ؿ مصطلح )االسترجاع( كذلؾ  استعماؿ مصطلح )االرتداد( كذلؾ لما رأياا
لمكافقة كمبلغمة معااه الل كم المعاى االصطبلحل. داإل افة إلى ذلؾ أف مصطلح )االسترجاع( 
يحمؿ معاى القصدية على كزف )االستةعاؿ( كعليل فهك يدؿ على دراية كمعرفة المسترجث 

دالاسدة لمصطلح االستعادة فإف معااه الل كم دالمك كع المسترجث كاذلؾ عملية االسترجاع. أما 
تطكر ، كلاال أاؿ استعماالن كتداكالن ، ةاما أال يدؿ على القصدي، اريب جدان مف معاى االسترجاع

، ددراسة السيرة الذاتية  تماـالازداد اكدذلؾ ، مف الا صية محكران لل تالدراسات الاةسية ات ذ
                                                           

 كالةاكفالمجلس الكطال لل قافة ، دحث فل تقايات السرد: عدد الملؾ مرتاض، ( ااظر: فل اظرية الركاية1)
 .318: ص 28 امش، 1998، الاكيت، كا داب

 .7ص ، السادؽ (2)
ماتدة كدار ، د. ط، إدرا يـ السامراغل، تحقيؽ مهدم الم زكمل، ( اتاب العيف: ال ليؿ دف أحمد الةرا يدم3)

 .7ص، د. ت، الهبلؿ
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الدا لة فل ، كذلؾ  مف التجارب الما ية، اعية كالةاريةكالترايز على الجكااب الاةسية كاالجتم
كالتل يتكصؿ إليها مف  بلؿ استدطاف أفااره كمااعره كااةعاالتل الممتدة ، اإلاسافترايب ا صية 
  بلؿ تلؾ الةترة.

الدعيد أك القريب "كاد سيؽ ، يعال: الرجكع دالذاارة إلى الكراء، االسترجاع مصطلح ركاغل حديث
يقث ترايب ، حيث دعد إتماـ تصكير الماا د، ح مف معجـ الم رجيف السياماغييف" ذا المصطل

طالما يظؿ االطار ، دكف أف ياكف دعض ذلؾ ااازان ، المصكرات فيمارس عليها التقديـ كالتأ ير
 .(1)الاةل لعرض القصة محترمان 

كم مستكل كاالسترجاع فل داية السرد الركاغل الحديث تقاية مألكفة تعال أف يترؾ الرا
ه لتكظيةل دااغيان عف طريؽ كاذلؾ استدعاؤ ، (2)القص األكؿ ليعكد إلى دعض األحداث الما ية

يقكـ دركايتها فل  (3)است داـ االستذاارات لتلدية دكاعث جمالية كفاية  الصة فل الاص الركاغل
، (4)يد كاريب( دعدمستكيات م تلةة متةاكتة مف )ماضكالما ل يتميز أي ان ، لحظة الحقة لحدك ها

كيقاس مدل اإلرجاع دالمدة التل يست راها أ ااء العكدة إلى الما ل كتسمى  ذه المسافة الزماية 
، التل يطالها اإلرجاع مدل المةاراة دالقياس إلى زمف القصة مف  بلؿ اإلاارة إلى الةترة الزماية

 .(5)السردلاف سعة اإلرجاع تقاس دالسطكر كالةقرات كالصةحات التل ي طيها زمف 

                                                           

ديكاف ، تحليؿ ال طاب السردم معالجة تةاياية سيمياغية مرادة لركاية زااؽ المدؽ: عدد الملؾ مرتاض الجزاغر (1)
 ..217ص، ـ1993، ات الجامعيةالمطدكع

إاراؼ أحمد اماؿ ، حمكدة إسماعيؿيكسؼ ، تقااات السرد القصصل فل  بل ية أحمد حرب: رسالة ماجستير (2)
 .50ص ، ـ2012 ػ 1433، غايـ
جامعة ، مجلة الية دار العلـك،  ك الديت( للطيب صالح: أحمد جدر اعت –اعرية السرد فل ركاية )دادرااه  (3)

 .455ص، غزة -األاصى
 .50ص ، ااظر: تقااات السرد القصصل فل  بل ة أحمد حرب: يكسؼ إسماعيؿ حمكدة (4)
 .455جدر اعت ص  – ك الديت(: أحمد  -ااظر: اعرية السرد فل ركاية )دادرااه (5)
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ث ما كاث فل الما ل القريب أك الدعيد داسترجاع السارد أك الا صية لح -كايؿ إال:
 كمف ذلؾ ااأت أاكاع م تلةة مف االسترجاع، (1)ااطعان دذلؾ مجرل سرد األحداث فل الما ل

 ك ل:

ددل ؿ األيحدث  ارج الحدكد الزماية للعم، (2)استرجاع  ارجل: يعكد إلى ما ادؿ دداية الركاية - أ
 (3)يلجأ إليل السارد عاد ظهكر إحدل الا صيات فل العمؿ األددل لي دراا دالء عف ما يها

كيتـ  ارج اطاؽ المحال األكؿ دهدؼ تزكيد القارئ دمعلكمات تاميلية تساعده على فهـ ما 
 .(4)جرل كما يجرم مف أحداث

الركاية اد تأ ر تقديمل يعكد إلى ماضو الحؽ لدداية ، (5)استرجاع دا لل: يتطلدل ترتيب القص - ب
اما يست دـ ، حيث يترؾ السارد الا صية األكلى ليعكد إلى الا صية ال ااية، (6)فل الاص

كفيل يتكاؼ امك  (7)لردط الحكادث التل تحدث ا ف دسلسلة مف الحكادث السادقة المما لة لها
د مؿء دعض صقل( الليعكد إلى الكراء )الما ، لمستقدؿالسرد صعكدان مف الحا ر إلى ا

 .(8)ال  رات التل تراها السارد  لةل اريطة أال يجاكز مدا ا حدكد زمف المحال األكؿ
م تلط ياكف فيل المدل  إرجاعكيطلؽ عليل ، (9)استرجاع مزجل: ك ك ما يجمث ديف الاكعيف  - ت

 .(10)سادقان كاالتساع الحقان لاقطة ددء الحال األكؿ

                                                           

ر الطدعة األكلى دا، ااظر: المصطلح السردم فل الاقد األددل العردل الحديث: أحمد رحيـ اريـ ال ةاجل (1)
 .355ص ، ـ2012- ػ 1433عماف ، صةاء للاار كالتكزيث

 .34ص ، إيقاع الزمف فل الركاية الةاية المعاصرة: أحمد حمد الاعيمل (2)
الطدعة ، (: محمد أيكب1994-1973ديف )، ااظر: الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصرة (3)

 .170ص ، 2011، دار سادداد للاار كالتكزيث، األكلى
 .158ص ، الزمف فل اماذج مف الركاية الةلسطياية: محمد أيكب (4)
 .170ص ، ااظر: الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصرة: محمد أيكب (5)
 .34ص ، إيقاع الزمف فل الركاية العردية المعاصرة: أحمد حمد الاعيمل (6)
 .170ص ، الةلسطياية المعاصرة: محمد أيكب ااظر: الزمف كالسرد القصصل فل الركاية (7)
 .158ص ، الزمف فل اماذج مف الركاية الةلسطياية: محمد أيكب (8)
 .34ص ، إيقاع الزمف فل الركاية العردية المعاصرة: أحمد حمد الاعيمل (9)
 .77ص ، ااظر: تحليؿ ال طاب الركاغل: سعيد يقطيف (10)
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، ما اد كاث ادؿ، إذ تركم لاا فيما دعد، اتراى كيرل "تكدكركؼ" أف االسترجاعات أا ر تك 
استرجاع فل صلب استقداؿ فل صلب ، كيماف لبلسترجاعات أف تمتزج اظريان إلى ما ال اهاية

 كالذم يقصده تكدكركؼ داالستقداالت  ك االستدااات.، (1)استرجاع

، كااب اللعدة الركاغيةك ااؾ أاااؿ لبلسترجاع مف الااحية العاطةية كالتل تم ؿ جاادان رغيسان مف ج
 فهااؾ:

ما  ك سار فل حياتها أك حياة  –أك تعيد علياا  –االسترجاع السار: كفيل تتذار الا صية  . أ
 غير ا.

ما  ك مؤلـ فل حياتها أك  –ا أك تعيد عليا –االسترجاع المؤلـ: كفيل تتذار الا صية  . ب
 حياة غير ا.

ث ما ية ال استطيث الجـز دمدل تأ ير ا االسترجاع المحايد: كفيل تعيداا الركاية إلى أحدا . ت
 إال فل مراحؿ الحقة مف السرد الركاغل.

على أال كفل اؿ الحاالت يظؿ للزمف الما ل كفل أااالل كفل أاماطل تأ يره الدارز فل 
 حا ر الا صية كمستقدلها.

 :االستباق
مف حدكث  كماعان ، على أال "البلحقة"، كرد  ذا المصطلح فل عدد مف المؤلةات الاقدية

دما ، فل تك يح دالالتها الل كيةأف تجتهد  الداح ة لاف ترل ،  لط فل است دامات الاقاد كالركاغييف
ي دـ المك كع دااؿ كا ح كماظـ فاالستداؽ فل الل ة مف الةعؿ "سدؽ: الس دؽ: القيدمة فل الجرم 

ا د ا اكلل عز كجؿ: كلقد كرد االستداؽ فل القر ف الاريـ دمعاف متعددة "أح (2)كفل اؿ الء" ]إِىَّ

معااه ،  اْلَباَب[ ]َواْسَتبََقاكعز كجؿ: ، ااؿ المةسركف: معااه تاتصؿ فل الرمل،  َذَهْبنَا َىْسَتبُِق[

 َىَشاءُ  ]َوَلوْ ادتدرا الداب يجتهد اؿ كاحد ماهما أف يسدؽ صاحدل... كالمعاى ال الث فل اكلل تعالى: 

                                                           

دار تكدقاؿ ، الطدعة ال ااية، رجمة اارم الماحكت كرجاء دف سبلمةت، ااظر: الاعرية: تزفيتاف تكدكركؼ (1)
 .48ص، ـ1990، الم رب، الدار الدي اء، للاار

 .151ص، ق1414، ديركت، دار صادر، الطدعة ال ال ة، الجزء العاار، ( لساف العرب: ادف ماظكر2)
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اطَ  ْسَتبَُقواَفا َأْعُونِِهمْ  َعَل  َلَطَمْسنَا َ وَن[ َفَيىَّى الِّصر أما اللكاحؽ ، (1)معااه فجازكا الصراط ك لةكه"،  ُيْبِِّصُ

كمةرد ا ، (2)أم أدرال"، دالةتح، فهل مف الةعؿ "لحؽ الالء كألحقل كاذلؾ لحؽ دل كألحؽ لحااان 
 .(3)"البلحقة ج لكاحؽ: مؤاث البلحؽ

كما اد يحدث ا تبلفان فل ، بلؽ معياةيعطل معاى التقدـ مف اقطة ااط، فابل المصطلحيف
كمف  اا اعتدر ا دع هـ "على عاس السكادؽ تم ؿ اللكاحؽ ، فهك اقطة ااطبلؽ اللكاحؽ، تحديده

فيترؾ الراكم الزمف الذم كصلت إليل األحداث ، Retrospectionتقاية سردية عماد ا االستذاار 
، يعتدر البلحقة، فذلؾ المعاى، (4)اغتة"ليعكد إلى الما ل القريب أك الدعيد الستح ار أحداث ف

ااستدراؾ ، مف زمف فاغت إلى اللحظة الرا اة، أك استح ار ذارل أك  درة معياة، عملية استرجاع
كمما جاء مف ، أما االستداؽ: فحراة الزمف صاعدة مف لحظة الحا ر، أك تعكيض لالء ما
اما أال ، (5)الدان فل السرد السياماغل"تمهيد أك تهيغة ك ك يست دـ غ prolpsisتعريةل االصطبلحل 

 .(6)"إاارة على حدث معيف سكؼ يقث فل القصة"

دمعاى القةز ، كيعرؼ على أال تقديـ متكاليات حااغية محؿ أ رل سادقة عليها فل الحدكث
على فترة ما مف زمف الركاية كتجاكز الاقطة التل كصلها ال طاب الستاراؼ مستقدؿ االحداث 

 .(7)كيتـ حدك ل دالةعؿ فل االستداؽ الدا لل، ل على ما سيحدثكاطبلع المتلق

إال رؤية الهدؼ أك مبلمحل ادؿ الكصكؿ ، كاالستداؽ "يعال فيما يعايل الكلكج إلى المستقدؿ
مف  بلؿ طرحاا لتعريةات مةهـك  .(8)أك اإلاارة إلى ال اية ادؿ ك ث اليد عليها"، الةعلل إليل
 لمعاى االصطبلحل يتةؽ مث المعاى الل كم كالذم يعال التقدـ السدؽ.فإااا ابلحظ أف ا، االستداؽ

                                                           

 .66يس:  ية ، 25يكسؼ:  ية ، 17كا يات المذاكرة حسب أكلكية ترتيدها  ل يكسؼ:  ية، 152ص، السادؽ (1)
 .327ص، ( السادؽ2)
 .328ص، ( السادؽ3)
كغاـ رايد عدد ، ـ: رسالة ماجستير2006-1994تقااات السرد فل ال طاب الركاغل العردل فل فلسطيف ( 4)

 .198ص، ـ2010 –ق 1431، غزة، إاراؼ اديؿ  الد أدك علل، الحميد ديب
 . 23ص ، : مراد عدد الرحمف مدركؾ( دااء الزمف فل الركاية المعاصرة5)
 .121ص ، ( الزمف فل الركاية الليدية: فاطمة سالـ الحاجل6)
 .132ص ، ( ااظر: داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم7)
 .38ص ، ( إيقاع الزمف فل الركاية العردل المعاصرة: أحمد حمد الاعيمل8)
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كاد عرفل مراد ، ي تلؼ ددكره عف القةز، أف االستداؽ الزمال مف حيث تدرجل كيت ح
مدركؾ دأال "تداعل األحداث المستقدلية التل لـ تقث دعد كاستدقها الركام فل الزمف الحا ر )اقطة 

للسرد كغالدان ما يست دـ فيها الراكم الصيغ الدالة على المستقدؿ لاكال الصةر( أك فل اللحظة ا اية 
 .(1")يسرد أحدا ان لـ تقث دعد على أف  ذه الصيغ تت ير كفقان لطريقة السارد الراكم

فاالستداؽ يحقؽ "مةاراة تتجل احك المستقدؿ دالاسدة إلى اللحظة الرا اة )تةارؽ ، كعليل
ستداؽ لل مدل أك اطاؽ محدكد )فهك ي طل مدل محددة مف زمف الحا ر إلى المستقدؿ(... كاال
زمف الح كر فل  –كلبلستداؽ دعد زمال يمتد مف اللحظة الرا اة  (2)القصة( كلل أي ان دعد محدد

اما يكجد" استداؽ مامؿ أك تمهيد ك ك الذم  –كمكغؿ فل التقدـ ، اريب –اتجاه المستقدؿ داكعيل 
 .(3)قص مرة أ رلث ستغيقص مستدقان الزمف كاا

يأتل االستداؽ مسا مان فل عرض األحداث "فيقدـ دع ها ، كاجزء مف الاظاـ الزمال المتدث
 .(4)اما كردت فل الحااية"، ااسران دذلؾ كتيرة السرد ال طل ماكاان ترتيب الكااغث، أك ياير إليها

ف است داـ اما أال ياسب الداية الزماية لل طاب اكعيف مف الداللة: الص رل كتاتج م
أما الداللة الادرل فإاها ال تتحقؽ "إال مف  بلؿ ااترااها داألحداث ، االستداؽ اصير المدل

 .(5)المستقدلية الدعيدة التل يرمل إليها الااتب كيتطلث إليها الراكم

 وظائف االستباق:

 .(6)استاراؼ ما  ك محتمؿ الحدكث فل العالـ المحال .1

                                                           

 .66ص ، مدركؾ دااء الزمف فل الركاية المعاصرة: مراد عدد الرحمف (1)
 .186ص، السادؽ( 2)
 .186ص، السادؽ( 3)
، ـ: كغاـ رايد عدد الحميد ديب2006 -1994( ااظر: تقااات السرد فل ال طاب الركاغل العردل فل فلسطيف 4)

 .199ص 
 .68ص ، ( دااء الزمف فل الركاية المعاصرة: مراد عدد الرحمف مدركؾ5)
 .133ص ، اكم( ااظر: داية الااؿ الركاغل: حسف دحر 6)
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ئ أك المتلقل حالة تكاث حداث  امة ال ت لؽ لدل القار مف أ ك دم ادة تمهيد لما سيأتل  .2
 كااتظار لمستقدؿ الحدث أك الا صية.

يكلد دالالت ، "ال اؾ أف تتادث الصيغ الدالة على الزمف المستقدؿ فل داية ال طاب الركاغل .3
كمف ، مقاراة دالصيغ الزماية الدالة على الما ل، ذات صلة دمك كع ال طاب كرؤية الركاغل

أك اإلعبلف عما ستاكف عليل ، تاؼ دكره التمهيدم ألحداث الحقة أك التادؤ دالمستقدؿ اا يس
كرغـ ما يتصؼ دل االستداؽ مف عدـ يقياية األحداث ، مصاغر الا صيات كمجرل األحداث

اما حدك ها  ك محض احتماؿ إال أاها تقدـ دااء جديدان للركاية ، ألاها لـ تتـ كلـ تتحقؽ دالةعؿ كا 
 .(1)الزمف على مستكل

كيسمى ، كاد ترد االستدااات "على ااؿ إعبلف عما ستؤكؿ إليل مصاغر الا صيات
"جايت"  ذا الاكع مف االستدااات داالستدااات ال ارجية لتمييز ا عف االستدااات التاميلية التل تأتل 

 .(2)لتمؤل   رة حااغية"

 ن والمكان:ادالالت الزم

لاااا ااعر دل كاحس دكجكده ، عب علياا اإلمساؾ دليصالذم  ذلؾ الالء الزغدقل ، الزمف
، ال ي ادراا لحظة مف اللحظات، ا أاها الزمفاادرؾ   اره التل يظف دع ، استطيث إدراال دحكاساا

دياما ال ، ال يسهك عاا  ااية مف ال كاال. احف استطيث مبلحظة حراة عقرب ال كاال فل الساعة
فيها عقرب  دالداة كالسرعة ذاتها التل ابلحظ لساعاتتستطيث العيف المداقة مبلحظة عقرب ا

كلااا احس   اره ، كال دعيف المجهر أي ان ، "كفل اؿ حاؿ ال ارل الزمف دالعيف المجردة (3)ال كاال
ف "اسـ الزماف يقث على اؿ جمث مف ، ذلؾ (4)كتتجسد فل الااغاات التل تحيط داا"، تتجلى فياا كا 

                                                           

، 2006، راـ اهلل، دار الاركؽ، الطدعة األكلى، ( ااظر: فاطمة سالـ الحاجل: الزمف فل الركاية الليدية1)
 .622ص
 .361ص ، ( ااظر: المصطلح السردم فل الاقد األددل العردل الحديث: أحمد رحيـ اريـ ال ةاجل2)
، الطدعة األكلى، (: محمد أيكب1994 -1973ة ديف )الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصر  (3)

 .97ص، ـ2001، دار سادداد للاار كالتكزيث
، المجلس الكطال لل قافة كالةاكف كا داب، فل اظرية الركاية: دحث فل تقايات السرد: عدد الملؾ مرتاض (4)

 .199ص، 1998، الاكيت
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جاء فل لساف العرب أف  (1)أطكؿ مف أاصر الزماف"، أاصر المدة إال أف، كاذلؾ المدة، األكاات
دياما يرل   ركف ، كيرل دع هـ أف الزمف كالد ر الء كاحد، الزمف كالزماف: اسـ لقليلل أك ا يره

كاد يقث الد ر على كات الزماف مف ، دياما الد ر ال ياقطث، أف الزمف مف اهريف إلى ستة أاهر
 .(2)كالزماف يقث على الةصؿ مف فصكؿ الساة كعلى مدة كالية الرجؿ، الها األزماة كعلى مدة الدايا

مال"، فيقاؿ: رجؿ زمف، كيظهر أف لةظ الزماف ماتؽ معااه مف األزماة جاء فل  (3)كاـك ز 
كأزمف دالمااف:  (4)كالجمث أزماف كأزماة كأزمف، الكات كا يره لالقامكس المحيط أف الزمف: اسـ لقليل

 يقاؿ: مرض مزمف كعلة مزماة. كالزماف: اليلل كا يره.، . كالالء طاؿ عليل الزمفأااـ دل زماان 

 .(5)كيقاؿ الساة أردعة أزماة: أم أاساـ كفصكؿ

 فل تحديد مةهـك أف العرب أصحاب المعاجـ الل كية ي تلةكف ا تبلفان كا حان  فيت ح
كماهـ مف يجعلل ، ف الدرددحيث ماهـ مف يجعلل داالن على اإلدااة عف زمف الحر أك زم، الزمف

اما يجعؿ الد ر مرادفان لل كلاااا ارل أف معظمهـ يجاحكف دل ألاصر مدل مف ، مرادفان للد ر
 الد ر.

كفل المعاجـ الةلسةية ا تلؼ فل تحديد مةهكـ الزمف كذلؾ اظران ال تبلؼ كجهة اظر 
كتمر فيل األحداث الةبلسةة كالمتالميف لمةهكمل فعرفكه على أال كسط متجااس غير محدكد 

لطة الزماية كالسلطة كيطلؽ على المادم كالزاغؿ فل مقادؿ الركحل كالداال مال اكلهـ الس، متبلحقة
                                                           

، دار العلـ كال قافة للاار كالتكزيث، محمد إدرا يـ سليـ حققل كعلؽ عليل، الةركؽ الل كية: أدك  بلؿ العسارم (1)
 .270ص ، مصر –القا رة 

،  ػػ1414، ديركت، دار صادر ،.الجزء ال الث عار الطدعة ال ال ة، ااظر: لساف العرب: ادف ماظكر (2)
 .199ص
الااار دار إحياء  ،الجزء األكؿ الطدعة األكلى، تحقيؽ  ليؿ إدرا يـ جةاؿ، الم صص: ادف سيده المرسل (3)

 .61ص، ـ1996 -1417، ديركت، التراث العردل
إاراؼ محمد اعيـ ، تحقيؽ ماتب تحقيؽ التراث فل مؤسسة الرسالة، القامكس المحيط: الةيركز  دادم (4)

ص ، ـ2005 - ػ 1426، لدااف -ديركت، مؤسسة الرسالة للطداعة، الطدعة ال اماة، الجزء ال الث، العراسكسل
232- 233. 

، د. ت، د. ط، الجزء األكؿ، ك  ركف، المعجـ الكسيط: مجمث الل ة العردية دالقا رة )إدرا يـ مصطةى (5)
 .401ص
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كيطلؽ لةظ البلزماال على ما ااف  ادتان  ارج حدكد ، زمااية صةة ما ااف زماايان الركحية فال
 .(1)الزمف

ليل فقد ااطلقكا مف لحظة التالـ كع، كمادث الزمف عاد العرب  ك الحاؿ أك اللحظة الحا رة
فهـ يركف أف الةعؿ ال ياصب دعد حتى إال إذا ااف ، ليدح كا إعراديان أك ترايديان عف دعد الزمف

فالزمف اما ارل  (2)كال يرفث الةعؿ دعد حتى إال إذا ااف حاالن ، مستقدبلن دالاسدة إلى لحظة التالـ
فالزمف يعايااا فل اؿ ، غير المحسكس، احف مظهر ك مل اتأ ر دم يل الك مل غير المرغل

كال أف اسمث حراتل ، غير أااا ال استطيث أف اتلمسل، كفل اؿ مااف مف حرااتاا، لحظة مف حياتاا
كاااطل فل اإلاساف ، كفعلل، ك قلل، أ ر مركر الزمفكلاف ترل الداح ة ، الك مية على اؿ حاؿ

كفيما ال ، كفل الاجر حيف تتسااط أكراال، كالحديد حيف يصدأ، كفل الدااء حيف يدلى، حيف يهـر
مظهر اةسل ، إذف، فالزمف، يحصى مف األحكاؿ كاألطكار كالهيغات ك ل تحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ

كيتجسد الكعل دل مف  بلؿ ما يتسلط عليل دتأ يره ال ةل غير ، كمجرد ال محسكس، ال مادم
ار العلماء كالةبلسةة كالريا يكف فل كدذلؾ اد ياكف الزمف مف المةا يـ الادرل التل ح، الظا ر

لذلؾ ايؿ مف ، مما يترؾ الداب مةتكحان لاؿ مجتهد كما يقترحل مف تعريؼ، اإلجماع على تعريةها
المستحيؿ كغير المجدم تحديد مةهـك الزمف. لـ تاف الل ة القديمة العصكر التل سدقت اإلسبلـ 

، اليكـ، كالساعة، كاللحظة، كالقرف، ماية االد رتعرؼ إال تصكرات عامة أك تقريدية لتلؾ األايسة الز 
كالدايقة... كفل أف ؿ الحاالت عدر عاها دالقلؽ مف الاي ك ة كتقدـ السف كظلت العبلاة مث 

فدعد مجلء اإلسبلـ أصدح الزمف فل اظر العردل المسلـ ماقسمان إلى ، الزمف غاغمة غير دارزة
عد الدعث كلاف مث تطكر الحياة العردية فل العصر الزمف األددم د، اكعيف: زمف الدايا الةااية

                                                           

 -638ص، ـ1982، ديركت، دار الاتاب العردل اللدااال، د. ط، الجزء األكؿ، المعجـ الةلسةل: جميؿ صليدا (1)
639. 

، لدااف–ديركت، الدار الدي اء، المراز ال قافل العردل، دعةالطدعة الرا، تحليؿ ال طاب الركاغل: سعيد يقطيف (2)
 .84ص، 2005

 كيجب رفعل إف ااات حاليتل دالاسدة إلى ، يجب اصب الةعؿ الم ارع إذا ااف استقدالل دالاسدة إلى لحظة التالـ
ر حقيقية رفث أما إذا ااات الحالية محاية غي، اقكلؾ )سرت حتى أد لها( إف ااات فل حالة الد كؿ، زمف التالـ

 كجاز اصدل.
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ظهرت فل الحياة العردية اظرة العردل للزمف كالحياة ، كاال تبلط دال قافات األ رل، العداسل
كا تلطت تلؾ الاظرات درؤيا فلسةية كفل العصر الحديث كصؿ اإلاساف العردل إلى ااتااؼ الدعد 

 .(1)ردطان ك يقان يتعدل التسجيؿ كالكصؼ اساايةاإلالحقيقل للزمف الذم يردط اؿ الحلقات 

ف تأملاا أمر  ذا الزمف  الااس ال يتةقكف مف  فساجد –ادؿ معالجة الزمف السردم  –ذلؾ كا 
اتيجة لذلؾ كجداا اؿ فيلسكؼ ي  عل ، ايمتل كأ ميتل  كال مف حيث، حكلل: ال مف حيث تعريةل

أف االجتهاد فل دلكرة  ذا المةهـك ااغـ إلى يـك  كمعاى ذلؾ، لطديعة المذ ب الةلسةل الذم يركج لل
 الساعة فالزماف أاكاع م تلةة.

 :أولها: الزمن المتواصل

، ك ك زمف طكلل متكاصؿ، اادؿ للتكاؼ كاالاقطاع د بلؼ الزمف المتصؿ الذم ال ياقطث
" إذ إال كيطلؽ على  ذا ال رب مف الزمف "الزمف الاكال (2)كذات ااتهاء، كلاف حراتل ذات ادتداء

 .(3)الزمف السرمدم الماصرؼ إلى تاكف العالـ كااتهاء مساره حتمان إلى الةااء

 :ثانيها: الزمن المتعاقب

، م ؿ زمف األردعة، يعقب دع ل دع ان ، تعاادل فل حراتل المتاررة،  ك زمف داغرم م لؽ
م لما  (4)الم تلؼ كلاال يدكر حكؿ اةسل فل مساره المتاادل، م ؿ  ذا الزمف ال يتقدـ كال يتأ ر

الزمف التعاادل يااد يامؿ اافة ، تتعااب الةصكؿ األردعة فل الطديعة يتعااب الليؿ كالاهار
المكجكدات فل الاكف ااسجامان القااكف الطديعل الذم يؤاد أف المادة ال تةاى كال تستحدث فإااا ال 

فمف ، ااغف مت ير داستمرار فهك، استطيث أف اتعامؿ مث اإلاساف على مدل الحياه على أال  ك  ك
 اإليقاعدإيقاع الزمف كا تبلؼ  ذا  اإلاساف إحساس"أف  إدرا يـتعتقد اديلة ، طديعة اإلاساف الت يير

                                                           

 .6-5ص، ـ1997، د. ط، (: علل محمكد عكدة1982ك  1952الزماف كالمااف فل الركاية الةلسطياية ) (1)
 .105ص، ـ(: محمد أيكب1994 -1973الزمف كالسرد كالقصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصرة ديف ) (2)
 .204ص، ااظر: فل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض (3)
ص ، ـ (:محمد أيكب1994 -1973ااظر: الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصرة ديف ) (4)

105. 
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 ك المسغكؿ األكؿ عف ا تبلؼ ، دااء على ا تبلؼ إيقاع الحياة اةسها، مف عصر إلى عصر
 .(1)ااؿ األعماؿ القصصية مف عصر إلى   ر"

، ع السريث للزمف اد أ ر دااؿ ادير على ا تبلؼ األعماؿ القصصيةارل احف أف اإليقا
فم بلن الركاية الحدي ة أصدحت تراز على الجااب الاةسل ، فقد أكجد ماالة اةسية  طيرة لئلاساف

اال تماـ دتصكير الت يرات الاةسية أا ر مف الترايز على تصكير الا كص كاألحداث كدذلؾ ظهر 
 على حساب اال تماـ دالزمف الطديعل الكااعل.اال تماـ دالزمف الاةسل 

 .(2)فدراسة المت يرات المتحققة فل الل ة كمتادعتها  بلؿ الزمف يطلؽ عليها التعااب

 :ثالثها: الزمن المنقطع أو المتشظي

، حتى إذا كصؿ إلى  دفل كغايتل ااقطث كتكاؼ، ذلؾ الزمف الذم يتمحض لحدث معيف
فهذا ، كاذلؾ فترات الةتف الم طرمة، كميدد الدكؿ الحاامة، سم ؿ الزمف الم تص دأعمار الاا
فااعداـ الااؿ ، (3)لاال يتصؼ داالاقطاعية ال دالتعاادية، طكلل، الاكع مف الزمف اادران ما يتارر

كاذلؾ البلكعل كعبلاتل دأاماط الزمف ، مف أك ح المعالـ كالتاظل فل القصة السياكلكجية الحدي ة
 .(4)كذلؾ يجعؿ الحدث اقطة إسااد لتصكير الا صيةالذم مدار الحقيقة 

 :رابعها: الزمن الغائب

كتك يح العبلاة الزماية ديف الما ل ، ذلؾ الزمف المتصؿ دأطكار الااس كمراحؿ حياتهـ
 .(5)كالمستقدؿ  صكصان 

 

                                                           

 .105ص، (:محمد أيكبـ1994-1973ديف )ااظر: الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصرة (1)
المؤسسة العردل للدراسات ، الطدعة األكلى، إيقاع الزمف فل الركاية العردل المعاصرة: أحمد حمد الاعيمل (2)

 .50 -49ص ، 2004، عماف -األردف، كالاار
 .204ص، اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاضفل  (3)
، المجلة العردية للعلـك اإلاسااية، مراجعة الترجمة إحساف عداس، ترجمة دار عداس، الزمف كالركاية:  دـ مادكال (4)

 .227ص، ـ1997، عماف، الاركؽ دار، 71عدد ، الطدعة األكلى
 .204ص، ااظر: فل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض (5)
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 :ن الذاتيخامسها: الزم

كفل الركاية ك ك الزمف األا ر أ مية فل األدب عمكمان  (1)يطلؽ عليل الزمف الاةسل
فيرل )مادكال( أف األزماة تتعدد دتعدد الاةكس التل تدرؾ الزمف كأال ال يكجد زمف  (2) صكصان 

كارل أف فالزمف الاةسل  (3)فالكات السياكلكجل يت ير ا يران تدعان للظركؼ، ماترؾ فيل اةساف
ية أك االاتصادية ي تلؼ تدعان لمت يرات كأحداث المجتمث مف اؿ جكاادل سكاء مف الجكااب السياس

إف ، أك االجتماعية كغير ذلؾ داإل افة إلى أال يتأ ر دالحالة الاةسية ال اصة داإلاساف أك الااتب
الزمف السياكلكجل أك الزمف الا صل زمف اسدل دا لل يقدر دقيـ مت يرة داستمرار دعاس الزمف 

ال اص زمف مت ير يتأ ر كعلى ذلؾ فالزمف السياكلكجل  (4)ال ارجل الذم يقاس دمعايير  ادتة
فاليكـ م بلن لل ايمة زماية عاد الطةؿ ت تلؼ ، دالعمر الزمال لئلاساف مف حيث اكال طةبلن أك اي ان 

 عف ايمتل عاد الاي  الادير.

فإف الزمف ياتسب معاال كايمان م تلةة فل الاظـ ، فدحسب الاظرية الاسدية عاد )مادكال(
فهااؾ سبلسؿ مف الزمف دقدر ما  ااؾ اةكس تدرؾ ، ى   ركي تلؼ مف إطار مرجعل إل، الم تلةة

 .(5)األاياء فل الزمف

كلهذا السدب ااف ، اما كيرل "درجسكف" أف الزمف معطى مداار مف معطيات الكجداف
لةلسةتل األ ر العميؽ فل األدب كالاص األددل فهك يقترف دالحاالت الاعكرية كالاةسية فل الاص 

ية للزمف ترتاز ارتاازان اليان على الزمف الاةسل الذم يقترف دالديمكمة فالمعالجة األدد، األددل
كلذلؾ تصدح الديمكمة كالصيركرة عامبلن ماتراان فل ابل الزمايف األددل كالاةسل كدذلؾ ، كاالستمرار

 .(6)تعاس حالة مف "التدا ؿ الدياامل" التل أصحت تم ؿ اقطة محكرية فل التحليؿ األددل للزمف
                                                           

 .205ص،  ااظر: فل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض  (1)
 . 103ص، ااظر: الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصرة: محمد أيكب (2)
 .103ص، السادؽااظر:  (3)
 .26-25ص، ف فل الركاية العردية المعاصرة: أحمد حمد الاعيملااظر: إيقاع الزم (4)
 .222ص، ترجمة دار عداس، الزمف كالركاية:  دـ مادكال (5)
، ـ1998، الهيغة المصرية العامة للاتاب، د. ط، دااء الزمف فل الركاية المعاصرة: مراد عدد الرحمف مدركؾ (6)

 .8-7ص
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 :الشبكة الزمنية في السرد الروائيثانيًا: 

لقد تـ تعميـ استعماؿ الزمف فل الاعر دعد أف ااف مقصكران على األعماؿ السردية كذلؾ 
فإال ليس مف ال ركرم دقاؤه ، مف ماطلؽ أف الزمف متسلط كمسيطر على األاياء كاألحياء جميعان 

، الساة كالاهر... أك فل األزماة الاحكية، متجسدان فل األدكات التقليدية الدالة على الزمف م ؿ القرف
فهااؾ مف األسماء ما  ل ، كمستقدبلن ، كحا ران ، فإاها ال تتجاكز فل الاحك العردل  بل ان: ما يان 

لاف حيف يتعلؽ األمر دالزمف الاةسل الذم يزداد ، ماها اإلفبلتكال اقدر ، متلدسة دمعاال الزماية
كالقلؽ كيقؿ طكلل عف مداه الحقيقل حتى يصدح اأف  طكلل على الاةس فل حالة الادة كال يؽ

 .(1)األسدكع يكـ كاليـك ساعة كاأف الساعة مجرد لحظة مف الزمف

 ] َتْعُرُج كذلؾ عاد تأكيؿ اكلل تعالى فل كصةل ليكـ الحار ، ماذ القدـكاد ادل المةسركف 

وُح  اْْلَََلئَِكةُ  ََ َخْ  ِمْقَداُرهُ  َكانَ  َيْوم   ِف  إَِلْوهِ  َوالرُّ َسنَة [ َأْلَف  ِس
(2). 

ما ، حيث ااؿ الزم ارم حكؿ  ذا الزمف: "إما أف ياكف استطالة لل لادتل على الاةار كا 
اؿ مكطف ألؼ ساة. كما ادر ذلؾ على المؤمف ، اذلؾ ايؿ: فيل  مسكف مكطاان ، ألال على الحقيقة

 .(3)إال اما ديف الظهر كالعصر

وتةزمه ، نود ثةثة أنواع من الزمن تتعمق بالحدث السردييعتقد النقاد الروائيون المعاصرون بو 
 مةزمة مطمقة.

األزماة السردية ، أك الزمف المحال ذلؾ الزمف الذم ال يكازم الزمف الةيزياغل :زمن الحكاية -1
تطادؽ أزماة العالـ المحال ، مف عالـ محال تةهـ المتقدؿ أف الاص يستدعل اكعان مف االرت اء

ت طية صحيةة حكؿ ، حال تاري ل، أسطكرة دياية، ؿ االحال عف رحلة صيدمقامات أ رل للقك 
 .(4)اصة اصيرة، ادكة صحيةة

                                                           

 .208ص، فل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض (1)
 (.4 ية )، سكرة المعارج (2)
د. ، د. ط، الجزء ال الث، الاااؼ عف حقاغؽ غكامض التازيؿ كعيكف األااكيؿ فل كجكه التأكيؿ: الزم ارم (3)
 .609ص، ت
 .72-71ص، تحليؿ ال طاب الركاغل: سعيد يقطيف (4)
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 .(1)كايؿ إف زمف الحااية ي تص دالكااغث كاألحداث المركية

الةترة الزماية  (3)ي تلؼ عف زمف الااتب، (2)زمف السرد مرتدط دعملية التلةظ :زمن الكتابة -2
كاد يطكؿ ذلؾ الزمف أك يقصر د ض الاظر عف طكؿ العمؿ ، لركاغلالبلزمة لسرد أحداث العمؿ ا

فقد يحتاج إلى ، كيرجث ذلؾ إلى الحالة الاةسية للااتب كما يمر دل مف أحداث، األددل أك اصره
كلاف اد يتماف الااتب إاجاز ذلؾ العمؿ فل ظركؼ م ايرة ، إاجاز عمؿ ما إلى أاهر أك ساكات

كيطلؽ عليل المدة الاركاكلكجية للاتادة أم عدد الساعات التل  (4)فل مدة أاؿ مف ذلؾ دا ير
كتأ ير ا المداار ي رج عف اطاؽ الماابلت الةاية الدحتة ، يست راها المؤلؼ فل اتادة ركايتل

يصدح زمف الاتادة عاصران أدديان دمجرد ما يتـ إد الل فل  (5)تجارية –على األا ر  –كأ ميتها 
 .(6)دث فيها الراكم عف الزمف الذم ياتب فيل أك يحايلالقصة أك الحالة التل يتح

ابلحظ مف  بلؿ تعريؼ زمف الاتادة أك ما يطلؽ عليل زمف السرد يتأ ر دالظركؼ 
ك ذا دذلؾ يجعلاا ال ادرؾ ، كتت ير تدعان لت ير الماابلت اإلاسااية، المحيطة كالحالة الاةسية للااتب

 إذا أك حل الااتب أ ااء عملية الاتادة.مقدار الزمف الذم تست رال الاتادة إال 

كلل ايمة ، يقصد دل الزمف الذم يست رال القارئ فل اراءة الركاية مقدران دالساعة زمن القراءة: -3
ك ك ، . كيتطادؽ زمف القراءة مث زمف السرد أك زمف التجردة(7)ااتصادية أا ر مف القيمة الجمالية

كاد ي صص صةحتيف لحدث دسيط ، فل جمؿ اليلة زمف يسيطر عليل الركاغل الذم يطكم السايف
، مف  ذه الكجهة، كاد يتأ ر زمف القراءة عف زمف الاتادة اركاان طكيلة... فزمف القراءة (8)عادر.

                                                           

 .104ص، أيكبمحمد  ااظر: الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية المعاصرة: (1)
 .114ص، ـ1990، د. ـ، الطدعة األكلى، داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم (2)
 .104ص، ـ(: محمد أيكب1994 –ـ1973الةلسطياية المعاصرة ديف) الزمف كالسرد القصصل فل الركاية (3)
ار اتحاد الاتاب إصد، العدد ال الث، مجلة الالمة، الزمف فل اماذج مف الركاية الةلسطياية: محمد أيكب (4)

 .143ص، ـ1996، الةلسطياييف
 .22ص ، إيقاع الزمف فل الركاية العردية المعاصرة: أحمد حمد الاعيمل (5)
 .74ص ، تحليؿ ال طاب الركاغل: سعيد يقطيف (6)
 .106ص ، الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسطياية: محمد أيكب (7)
، د داد، دار الاغكف ال قافية العامة، د. ط، فل العراؽ: اجاع مسلـ العاالالدااء الةال فل الركاية العردية  (8)

 .64ص، 1994
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زمف القراءة زمف  (1)على أف التلقل فل السرد الاةكم يسهـ فل التةاعؿ الزمال، يأتل متأ ر التأ ير
، ف بلن عف إغةالل لعاصر الزمف الدا لل زمف أحداث الركايةغير دايؽ ال تبلفل مف اارئ   ر. 

ذلؾ الزمف ياساب مف الما ل إلى الحا ر إلى المستقدؿ ااسيادان غير ماظـ ك اصة فل ركايات 
فم بلن القراءة الااادة ، اما ي تلؼ زمف القراءة دا تبلؼ القراءة كا تبلؼ اكعية القراءة (2)تيار الكعل

كاذلؾ الحالة الاةسية للقارئ تؤ ر عؿ زمف القراءة فيطكؿ ، مف اراءة التسليةتحتاج إلى كات أطكؿ 
 .(3)أك يقصر تدعان لتلؾ الحالة الاةسية

فهااؾ عكامؿ متعددة ، يت ح مما تقدـ أف زمف القراءة ذلؾ الزمف ال ركرم لقراءة الاص 
ـ فل الطداعة كاذلؾ ك كح ال ط المست د، كمتاكعة تؤ ر فل عملية القراءة احجـ الاتاب م بلن 

، كالظركؼ الاةسية التل يمر دها القارئ، أسلكب المؤلؼ داإل افة إلى اكعية الهدؼ مف القراءة
فارل القارئ الذم يقرأ دكف التعرض لمؤ رات  ارجية تعيده إلى الزمف الكااعل ال اص ال ياعر 

 دمركر الزمف فياعر أف الزمف يمر دسرعة أادر مف مركر زمف الساعة.

 انة الزمن في السرد الروائي:مك

فإف أم عمؿ ، ال اعتقد أفَّ الحدث أم حدث يماف أف يقث  ارج إطارم الزماف كالمااف
أك أف ياكف لل كجكد دعيدان عف عاصر الزمف الذم  ك راف ، ركاغل ال يماف أف تقكـ لل ااغمة

 (4)م ؿ المكسيقى. فل ذلؾ أساس مف أرااف العمؿ األددل. فالةف الركاغل ففُّ يعتمد على الزمف م لل

كزمف ، فهااؾ زمف الاتادة، كالزمف فل األعماؿ الركاغية ليس زماان كاحدان أك متجااسان  
 (5)كا يران ما ياعاس زمف الاتادة على زمف الم امرة دكاسطة زمف الااتب، كزمف الااتب، الم امرة

ف )زمف الم امرة( كردما ياكف فالااتب الركاغل م بلن يقدـ  بلصة م تصرة ألحداث كاعت فل ساتي

                                                           

 .232ص، فل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض (1)
 .8ص، دااء الزمف فل الركاية المعاصرة: مراد عدد الرحمف مدركؾ (2)
 .143ص، الزمف فل اماذج مف الركاية الةلسطياية: محمد أيكب (3)
 .225ص ، ااظر: فل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض، 143ص، دؽالسا (4)
 .69ص ، تحليؿ ال طاب الركاغل: سعيد يقطيف (5)
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 (1)دياما استطيث اراءتها فل دايقتيف )زمف القراءة(، اد است رؽ فل اتادتها ساعتيف )زمف الاتادة(
كمث ذلؾ يظؿ لاؿ حالة ، كت تلؼ كتأتلؼ، يت ح مما تقدـ أف  ذه األزماة تتةؽ فيما دياها كتةترؽ

لتبلال ديف مدة القراءة التل يست راها حيث يحدث ا، زماية  صكصيتها التل تميز ا عف غير ا
  فذلؾ التبلال اد يماااا مف معرفة التداطؤ كاإلسراع.، الحدث الذم اقرأه

، يت ح مما تقدـ أف الزمف الركاغل يتم ؿ فل العبلاة ديف زمف السرد كزمف األحداث 
كالمدة المست راة ، اءة الاصكص الحكارية م بلن التبلال ديف مدة القراءة "مف السرد"ر فيحدث فل ا

كدذلؾ يزيد أحد الزمايف على األ ر تدعان لطريقة السرد فل ، أ ااء القراءة كالمحاكرة "زمف األحداث"
 الركاية.

 :المكان

المأ كؿ ، عادما يأتل الحديث عف المااف يرد إلى الذاارة ا تماـ الاعراء العرب دالمااف
كاد سعى الاعراء إلى  ذا ، المقدمات الطللية"إذ جاء اعر ـ متميزان دما يسمى "د، مال كالمهجكر

الاهج التقليدم "د ية استرجاع الما ل فل صكره المتألقة دالذاريات ا درة دا لية تتزامف فيها اؿ 
اللحظات مث ارتداطها دصكرة المااف التل تحدد ماظكر الااعر كفؽ العبلاة المتدادلة ديف  ذا 

الالت ال درة الزمااية التل تكجل مسار الصراع الاةسل كاست دامل للتعدير عف د، الحيز الاكال
 .(2)ددا لل"

عدر اادماجل الالل دالزماف ، كلذلؾ ارتداط كا ح درغدة الااعر فل استمالة المتلقيف
، كما زالكا حا ريف فل الذاارة، رمز لمف رحلكا، ك ذا االستهبلؿ، مترادطيف دااؿ فاعؿ، كالمااف
مف صكر لمدرااتل ال ارجية الما لة  مث ذات الااعر فيما يستح رهفإف "تطادؽ المااف ، كمف  ـ

                                                           

 .114ص ، داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم (1)
كغاـ ، : رسالة ماجستير(ـ2006 -1994)تقااات السرد فل ال طاب الركاغل العردل فل فلسطيف مف عاـ  (2)

 .245ص ، يبرايد عدد الحميد د
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 ك ما أدل دالااعر إلى إاراؾ المتلقل  مكمل حيف ، كالمرتدطة دالتجردة الزماية، فل لكحة األطبلؿ
 .(1)اإلص اء إليل"

، الحيز، الة اء، كماها الديغة الماااية، اديمها كحدي ها، كدالاظر إلى تعدد المصطلحات
كال يماف ، فإااا اجد أف الة اء مرتدط دجرياف األحداث فيل، است دمت ادديؿ عف المااف كالتل

، فالة اء مجمكعة األمااة المكجكدة فل الاص السردم، تصكر الة اء دكف تصكر الحراة فيل
ياير إلى التم يؿ الذ ال المت يؿ ، كعلى ذلؾ فالة اء مةهكـ أكسث كأعـ مف المااف فهك امكلل

 .(2)ال يطادؽ الة اء ال ارجل، لمتلقلفل ذ ف ا

كم ؿ ذلؾ الاتاج يحمؿ ، ال ياكف المااف ذا ايمة فارية إال إذا ااف اتاج عمؿ إاساف كاعو 
كأ رل للتاري  الذم تاالت دمكجدل األدعاد. فالمااف يعال ددء ، فل طياتل كأدعاده ايمة للصراع

ذلؾ ألف ، كأصدحت ترتدط دعالمية األدب، مااايةلذلؾ الل ددأ اال تماـ دال، تدكيف التاري  اإلاساال
فاألدب الذم يتصؼ ، كدالتالل أصالتل، يةتقد  صكصيتل، العمؿ األددل حيف يةتقد الماااية

كلاف مف  بلؿ ، دالعالمية  ك ذلؾ األدب الذم يستطيث أف يتدااه اإلاساف كيجد فيل  صكصيتل
 مبلمح اكمية كاكية دارزة أحد ا الماااية.

اما طريقة لرؤية الاص األددل مف الدا ؿ كال ارج معان ، اية ليست اظرية فل الاقدفالماا ، كا 
كيماااا فهـ الاص األددل مف  بلؿ الترادط ديف ذات المددع ال بلاة كالمجتمث مف  بلؿ الكعل 

 .(3)كااعااس ا اياه فل األدب، دل

ار ما يسعى إلى  لؽ دمقد، كتظهر عبلاة األديب دالمااف كدا  ريف فل ف اءات المااف
دراز عبلاة تةاعلية مث المااف لى مؿء حيز ادير ، كمعرفة تأ يره المادم كالاةسل كالركحل، كا  كا 

                                                           

كغاـ ، : رسالة ماجستير(ـ2006 -1994)تقااات السرد فل ال طاب الركاغل العردل فل فلسطيف مف عاـ  (1)
 .245ص، رايد عدد الحميد ديب

دار صةاء ، الطدعة األكلى، المصطلح السردم فل الاقد األددل العردل الحديث: أحمد رحيـ اريـ ال ةاجل (2)
 .428 -427ص، ـ2012- ػ1433، عماف، للاار كالتكزيث

مجلة جامعة الملؾ ، : أمؿ طا ر اصيرفاعلية المااف فل دااء القصيدة عاد ذم الرمة مقدمة القصيدة أامكذجان  (3)
 .275-274ص، ـ2003 -ق1423، المجلد ال امس عار، سعكد
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أك ، أك التعدير عف عاؽ المااف لذاتل، ااغر فل الكجداف صاعتل مرارة ال ردة كالحايف إلى الكطف
يصاث األديب مف المااف كطاان  كدذلؾ، الحاجة اإلاسااية الماسة للتعكيض عف حااف الكطف المةقكد

كدالطدث لقد ، (1)يسعى إلى تكظيؼ دالالت المااف فل السياؽ الركاغل أك الاعرم، فعليان أك رمزيان 
أصدح المااف األداة األا ر استيعادا لمعاال الاص ، ااف المااف ماكاا أساسيا فل أم عمؿ أددل

لل أدعاده الم تلةة التل تتةاعؿ مث اإلاساف ، يةكعامبل ماتراا ديف أطراؼ العملية التكاصل، كأساليدل
 كذلؾ مف  بلؿ كصؼ عبلاة اإلاساف دالمااف كارتداطل دل.

دا تبلؼ االتجا ات الركاغية التل تاتمل إليها. ، ي تلؼ كصؼ المااف مف ركاية إلى أ رل
ل دااؿ مطكؿ كذلؾ لحظة كصة، فإف المااف فل الركاية الكااعية ياتسب أ مية اديرة دالاسدة للسرد

كدايؽ م لما ياتسب  ذه األ مية أي ان عادما اراه يؤسس مث غيره مف األمااة المكصكفة ف اء 
ال ياتسب فيها المااف المكصكؼ أ مية اديرة لذلؾ فهك اادر ، الركاية دااملل... ركاية تيار الكعل

اما يقتصر الراكم فل ال الب على اإلاارات ال اطةة للمااف، الكجكد  .(2)كا 

فإف كصؼ المااف ، أما مصطلح الركاية الجديدة التل تاطلؽ مف فك ى العااصر السردية
، يجلء ماسجمان كتلؾ الةك ى الةاية التل تعمد إلى رسـ المااف دالمةهـك الج رافل رسمان عجاغديان 

 دحيث ت تدم أسماء األمااة الج رافية، كطمس معالمل كتدمير حدكده ج رافيةدالتعمية على مبلمح 
أم الء إال أف تاكف ماااان كاردان على مألكؼ ما اجد عليل األمااة فل الاتادة  –فل ال الب  –

 .(3)الركاغية ذات الداية السردية التقليدية

                                                           

، متادعات أفاار، د اصارعماف فل عيكف األدداء العرااييف: إيا –احك إدراز صكرة المااف فل الركاية العرااية  (1)
 .129ص ، ـ1966، العدد األكؿ

الطدعة ال ال ة، المراز ال قافل العردل للطداعة كالاار كالتكزيث،  ،ااظر: داية الاص السردم: حميد لحمداال (2)
 .67ص ـ،2000الدار الدي اء، 

 .19ص، د. ت، حدا ةمجلة تجليات ال، داية السرد فل الركاية العردية الجديدة: عدد الملؾ مرتاض (3)
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ككصؼ المااف فل الحقيقة صكرة ذ اية متداياة ديف الركاغييف سكاء أااات محاااة لمااف 
أم كجهة اظره فل عبلاة المااف دالحكادث ، مك ل مرتدطة دماظكر الراك ، حقيقل أـ ااات م تلةة

 .(1)كاأل داؼ التل يريد تحقيقها، كمرتدطة دقدرة الراكم التعديرية، كالا صيات

كاد ااف اكاا" كاياكاة ، مادة "اكف" أف  الاكف  ك الحدث تحتجاء فل لساف العرب 
ال مف التماف دكف كايؿ : الميـ فل المااف أصؿ اأ، كالجمث أمااة كأمااف، كالمااف المك ث

ك ك فل أصؿ ، كذاره ادف ماظكر اذلؾ تحت جذر "ماف" فقاؿ: المااف كالماااة كاحد (2)الاكف
غير أال لما ا ر أجركه فل التصريؼ مجرل ، تقدير الةعؿ مةعؿه ألال مك ث لاياكاة الالء فيل

دليؿ على أف كال، ك ذا ليس دأعجب مف تمساف مف المساف، فقالكا: مااا" لل كاد تماف، فعاؿ
 (3)المااف مةعؿ أف العرب ال تقكؿ فل معاى  ك مال مااف اذا كاذا إال مةعؿ اذا كاذا دالاصب

اما أف ، مما تقدـ ارل أف المعاى الل كم يك ح العبلاة ديف المااف كاياكاة الالء المكجكد فيل
أف يحصؿ ددكف فبل يماف للحدث ، ااتقاال مف "اكف"  ك األارب ألال يت مف فل معااه الزماف

فهك أصؿ يدؿ على اإل دار ، أك ددكف زمف معيف يحدث  بللل إ افة إلى مااف يقث فيل، محدث
 فااف الالء ياكف اكاا" إذا حدث كح ر.، عف حدكث الء فل زماف م ى أك زماف حا ر

 كدالالتل التل ترتدطفكاةكا عاد مةهكمل ، الداح يف الدارسيف كالاقاد دا تماـلقد حظل المااف 
فل الكااث دالسؤاؿ عف الكجكد  فالسؤاؿ عف المااف مرتدط، اسااية ماذ ددء ال ليقةدالذاارة اإل

حيث ااف رحـ األـ المااف األكؿ الذم كجدت ، ذلؾ الكجكد الذم تحقؽ فل ظؿ مااف، اساالاإل
اة أ رل ياكف يعقدها أما،  ـ المدياة أك القرية،  ـ المدرسة،  ـ الديت  ـ الاارع، فالمهد، فيل الحياة

اساف دالمااف كمرتث الصدا أمر طدعل فل الةترة السكية كمف الطديعل أف ارتداط اإل، القدر أ ر ا
فقد ااف لهـ ، تادل عدد الةبلسةة لما ية المااف كأ ميتل (4)  ر إاسافالسليمة لاال متةاكت مف 

                                                           

إاراؼ اماؿ ، : يكسؼ إسماعيؿ حمكدة -رسالة ماجستير  –تقااات السرد القصصل فل  بل ية أحمد حرب  (1)
 .97ص، ـ2012 - ػ1433، أحمد غايـ

 .مادة "اكف"، 365ص، الجزء ال الث عار، أدك الة ؿ جماؿ الديف دف ماظكر : لساف العرب (2)
 .مادة "امف"، 365ص، جزء ال الث عارال، ادف ماظكر: لساف العرب (3)
العدد ، مجلة الية دار العلـك، طالث األلمعل: عدد الرحمف دف حسف المحسال إدرا يـتجليات المااف فل اعر  (4)

 .869، صـ2011، القا رة، 64
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ليل إفلـ ياظركا ، د ماهـككجهات اظر م تلةة حكؿ مةهكمل ادعت مف الةلسةة ال اصة لاؿ كاح  راء
اما مف  بلؿ عبلاتل د يره اعبلاتل دالزماف كاألاياء فأفبلطكف كا  ، مف  بلؿ أدعاده الهادسية فحسب

كمحؿ ، كأال الحاكم للمكجكدات المتاكعة، يرل فل فاره الةلسةل القديـ أف المااف غير حقيقل
أ مية متميزة فل يحتؿ أفبلطكف  . اد أ ذ المااف دعد(1)كالحراة فل العالـ المحسكس، الت يير

 رل كاد ا تلؼ مةهكمل مف فلسةة إلى أ، تهـأدحاث الةبلسةة فأفردكا لل ماااة  اصة فل مؤلةا
ك ل الطكؿ كالعرض ، ك  بل ة أدعادذ، اليدساد إكع، حسب ماطقها. فعد أرسطك ال يعد محبل"

أم اؿ ، بلءل مف المااف كال أرسطك ليس فل مكاةكالعمؽ. دعض الةبلسةة المسلميف اليف تادعكا 
لاف عاد الحسف دف الهي ـ دعد ، كأدل حياف التكحيدم اعتدركا المااف دعد متااه، كالةارادل، الاادم
فإااا اجد أف مةهكـ المااف يا ؿ أ مية ، الةلسةة الحدي ة كالمعاصرة إلىذا ااتقلاا . كا  (2)مت يؿ
حاكو ، عاد أفبلطكف بلرؾ اما  كعاد ايكتف كاك ، ل األدعاد ال بل ةفعاد دياارت الممتد ف،  اصة
كعد الةااء. كيرل "ااات" أف ،  افة  اصية لل البلتاا ل كاألزلية كاألددية كالقدـمث إ، لؤلاياء

اساف عف طديعة المااف. أما علـ فهااؾ تصكر مسدؽ عاد اإل، ل العقؿالمااف يصدر عف تادي
، مجتمث  ك األساس فل تحديد مةهكـ الماافف ال: إيقكؿ دكراايـ، فيرل غير ذلؾ، ماعاالجت

. الاؾ أف  ااؾ (3)استطيث فهـ حقيقة العالـ ال ارجلكجكد كساغط اجتماعية  إلىيحتاج  كدالتالل
كاذلؾ العبلاة ، ـفهما يرتدطاف دعرل ك يقة ال تاةص (4)عبلاة كطيدة ديف عاصرم الزماف كالمااف

لى غير ذلؾ رل عبلاة حمدياهما كديف عااصر الركاية األ ف عبلاة الزماف دالمااف فإ، يمة كا 
أم عبلاة المت ير )الزمف( دعااصر العمؿ األداى "فالمااف" كالزماف  ما ، عبلاة الم ير دال ادت

كلاؿ ديغة ماااية  صاغصها الطديعية كالماا ية ، اإلاساالماكاا الة اء الذم تااؿ فيل الكجكد 
ةهكـ المااف مف ارتدط م (5)"اما لها ذاتيتها التاري ية، لكجيةكاألراكلكجية كاألا ركدك ، كالجيكلكجية

لى أف المااف كالزماف ليسا جك ريف فذ دت الاظريات الاسدية إ، الزمافية دمةهـك كجهة الاظر الةلسة

                                                           

 .270، صفاعلية المااف فل دااء القصيدة عاد ذم الرمة: أمؿ طا ر اصير (1)
 .271 صالسادؽ،  (2)
 .272ص، سادؽال (3)
 .5ص، ـ(: علل محمد عكدة1982 -ـ1952الزماف كالمااف فل الركاية الةلسطياية ) (4)
 .82-81، صإيقاع الزمف فل الرؤية العردية المعاصرة: أحمد حمد الاعيمل (5)
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امامستقليف  كتلؾ العبلاات ،  ما مف الصةات كالعبلاات الااملة كاألساسية للماظكمات المادية كا 
فهما ال ياةصبلف ، ية ماتقة مف التةاعبلت المادية ديف الظكا ر كاألحداث الةيزياغيةالماااية كالزماا
كت دت المعطيات ، مف المااف كالزماف معان ، دؿ ياابلف جااديف مف اؿ كاحد، عف دع هما

فهل تك ح أف جرياف الزماف كامتداد ، التجريدية ترادط المااف كالزماف. كتكاةها عف المادة كالحراة
د الزماف يدحث لـ يع (1)ـ يتكاؼ على سرعة حراتهما كادة الجاذدية الاادعة مف ترااـ المكاداألجسا
األاياء على أاها  إلىليل مف دعد كاحد دؿ مف أدعاد م تلةة. فدعد أف ااا ااظر كال ياظر إ، دمةرده

ء الساااة فاألدعاد ال بل ة تصلح لؤلايا، أصدح الزمف يااؿ الدعد الرادث لها، ذات  بل ة أدعاد
فل المااف يماف اقؿ  (2)المتحراة فاف الزمف يسدغ عليها عاصر االستمرار األاياءأما ، ال ادتة

، األسةؿ كدالعاس إلىكمف األعلى ، اليسار كدالعاس إلىاألجساـ فل اؿ االتجا ات مف اليميف 
لى  يماف التحرؾ إال إفبل، رتداطان سدديان كفل العمليات المرتدطة فيما دياها ا، أماال الزماف، ك اذا
الحا ر كال يعكد  إلىفالزماف يجرم فل اتجاه كاحد مف الما ل ، السير احك المستقدؿ، األماـ
يهما كأ، سةة حكؿ ما ية الزماف كالماافاء العلماء كرجاؿ الديف كالةبللقد ا تلةت  ر  (3)القهقرم
ااار ما مف اعاصريف ال يماف إأحد ما دا  ر   ـ عبلاة، كأدعاد اؿ ماهما، الحراة إلىاألدعى 

فالحراة ، طار المااف كال ياةصؿ عف الحراةقدـ يت ح أف الزمف ال يكجد  ارج إالكجكد مما ت
الذم ي تلؼ دا تبلؼ العصكر كالسرعة ، مهما ازدادت سرعتها ترتدط دالمااف كتؤ ر على الزمف

العبلاات االجتماعية  فالمااف مهـ فل دااء، كاذلؾ ا تبلؼ كساغؿ اقؿ الحراة فل اؿ عصر
كدذلؾ أصدح الزماف كالمااف  ركرييف لحةظ التراث ال قافل أك الح ارم للمجتمث ، كاإلاسااية
ك ك مسرح تجكاؿ الا صيات كيرتدط الة اء ، . للة اء ارتداط ع كم دالحدثاإلاساال

ء عبلاة حيث تااأ ديف الا صية كالة ا، كيصدح  زااا" لؤلفاار كالمااعر كالحدكس، دالا كص
 ر كيقدـ لحمداال دعض التصكرات ال اصة دالة اء يؤ ر اؿ طرؼ فيها على ا ، تدادلةم

                                                           

مجلة جامعة ، : أمؿ طا ر اصيرجان ذفاعلية المااف فل دااء القصيدة عاد ذم الرمة: مقدمة القصيدة أامك  (1)
 .272ص ،2003- ػ 1423المجلد ال امس عار ، الملؾ سعكد

 .97ص، : محمد أيكبـ1994 –ـ1973ياية المعاصرة ديف الزمف كالسرد القصصل فل الركاية الةلسط (2)
كغاـ رايد ، ـ رسالة ماجستير2006 –ـ 1994تقااات السرد فل ال طاب الركاغل العردل فل فلسطيف مف عاـ  (3)

 .163ص ،ـ2010 - ػ 1431 إاراؼ، غزة، ؿ  الد أدك عللادي، عدد الحميد ديب
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الحيز المااال فل الركاية أك الحال عامة " كيستدؿ دأال، فمال ما  ك معادؿ للمااف، الركاغل
، ألال ال يتااؿ إال عدر المساحة، لؾ )ف اء مااالك ك اذ (1)"كيطلؽ عليل الة اء الج رافل

فهك ، غير أال مااف محدكد كال عبلاة لل دالمااف الذم يتحرؾ فيل األدطاؿ، دعادهمساحة الاتاب كأ
ذف داؿ دساطة ف اء الاتادة الركاغية أك (  ك إعيف القارئ –على األصح  –مااف تتحرؾ فيل 

ة الحال ى الصكرة التل ت لقها ل ـ  ااؾ الة اء الداللل "كياير إل  (2)الحااغية داعتدار ا طداعة
اماظكر أك رؤية. فهذا  أما الة اء (3)كما يااأ عاها مف دعد يرتدط دالداللة المجازية دااؿ عاـ "

الطريقة التل يستطيث الراكم الااتب دكاسطتها أف يهيمف  إلىحيث "ياير ، ليل "اريستيةا"ما أاارت إ
 (4)ل ادة فل المسرح"على عالمل الحااغل دما فيل مف أدطاؿ يتحراكف على كاجهة تادل كاجهة ا

كيدلؿ الاااد على رأيل داعتدار ما للمااف الةيزياغل مف أدعاد ت ييليل ال يماف تجا لها فل دااء 
كلك ااف ذلؾ ، " ل لؽ أمااة أ رلفمهما "الص الااتب ماااها تةتح الطريؽ داغمان ، ال طاب الركاغل

العالـ الكاسث "صطلح الة اء دم ادة يصدح م، كيااؿ أا ر امكلية (5)فل المجاؿ الةارم ألدطالها"
ماها  أك الساحة اؿ كاحد، أك الاارع، فالمقهى أك المازؿ، الذم يامؿ مجمكع األحداث الركاغية

لى "المسرح" الركاغل امكلل. أال ياير إ –كفؽ  ذا التحديد  –ف الة اء .. إ.يعتدر ماااان محددان 
ك ك  (6)جزغل مف مجاالت الة اء الركاغل" دااملل. كالمااف يماف أف ياكف فقط متعلقا دمجاؿ

الكاةة الكصةية ذلؾ  إلىلل يرتدط دالكصؼ المؤدم د بلؼ المااف إ، رتدط دحراة الزمفم، اذلؾ
كيقطث ، أك داألحرل فل لحظة زماية معياة، أف الكصؼ يرتدط دأاياء  ادتة ال تجرم فل الزماف

ليس السرد ك ، مدراة عف طريؽ الحكاس يجعلها، لي در عف عااصر ا، امتداد ا الزمال ال طل
لى حيز فياقلل مف طادعل المجرد إ، ألاياءلاال الكصؼ الذم يملؤه دا، الذم يجعؿ المااف محسان 

                                                           

 .53، صحميد لحمداال ،األددلداية الاص السردم مف ماظكر الاقد   (1)
 .56، صالسادؽ (2)
 .62السادؽ، ص (3)
 .62ص، السادؽ (4)
 .63، صالسادؽ (5)
 .63، صالسادؽ (6)
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طار" مما يعال داللتل المادية القاصرة. ال تت طى مةهكـ "اإل، اغية للماافتددك الاظرة الدا (1)الصكرة
، رؤية م الةة دصدده فلمرتاض، ادديؿ عف المااف، اذلؾ كالمست دـ، كدالاسدة لمصطلح الحيز

ف أل، ال ير إلىاألاؿ ااصر دالقياس مقادؿ مست دمل مصطلح "الة اء" فهك "مف ماظكراا على 
الة اء مف ال ركرة أف ياكف معااه جاريا" فل ال كاء كالةراغ دياما الحيز لدياا ياصرؼ استعمالل 

كاد ااع مصطلح الة اء فل است دامات اقاد  (2)..".ااؿكال، كالحجـ، كال قؿ، كالكزف، الاتكء إلى
، يةاما لـ ياث  ذا المصطلح فل الاتادات العردكلـ ياث لديهـ مصطلح الحيز "كا  ، فالعرب المحد ي

، عرب لـ ياتدهكاألف الاقاد ال، لى الاصؼ األكؿ مف القرف العاريفكالتل تعكد إ، الاقدية  صكصان 
لى الاقاد ال ردييف لتقااات جديدة إ ديف، فل حقيقة األمر، ااف ااغعان  مذلى  ذا المةهكـ الإ، يكمغذ

،  مف الحيز الركاغل "االتقطيث، كلـ ي ؿ است داـ الركاغييف المحد يف لتقااات جديدة (3)حد دعيد"
كالاااط الحيزم اما يسميل  (4)... "كذلؾ دردطل داألسطكرة".التا يص، كاالاطبلؽ أك األاساة

ال محدكد فل  ككصةها الذم ي لؽ تصكران ، حراة األاياء على تاكع اتجا اتها يتااكؿ، مرتاض
فهك المجاؿ ، ف الحيز ال حدكد لل كال ااتهاءؼ ما للمااف مف حدكد كاهايات "فإكد بل، ال ياؿ

يكدكف مف  ذا ما  الةسيح الذم يتدارل فل م طرتل اتاب الركاية فيتعاملكف معل دااء على
كال  كاغل االزماف كالا صية كالل ة...الحيز مف ديف ماابلت الدااء الر حيث ي تدم ، التعامؿ

 (5)( أف ي طرب دمعزؿ عف الحيز" ...ركاية –اصة  – رافة  –يجكز ألم عمؿ سردم ) حااية 
اية درسـ تكالمع، فأ ـ ما يميز جمالية الاتادة الركاغية، عف الج رافيا كتةاصيؿ المااف الدايقة اكدعيد

طااب دكف اإل، يحاء كالتا يؼفيتم ؿ فل "اإل، كالزماف كالتصكر دامتداد المااف، أحياز ماةتحة

                                                           

، مجلة فصكؿ، لرداعية امكذجا": أحمد الاادم ددرمالاكال الركاغية: ا إدرا يـ   ار صكصية تاايؿ المااف فل  (1)
 .286، ص2003، الهيغة المصرية العامة للاتاب، 62العدد 

 .141 ، صفل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض (2)
 .142السادؽ، ص (3)
 .143، صالسادؽ (4)
 .146، صالسادؽ (5)
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،  ر للمتلقل فياتمؿ العمؿكتترؾ الاصؼ ا ، صؼ ما تريد اكللكالتةصيؿ. فاأاها تتاةؿ دقكؿ ا
  .(1)ة"يكتتااؿ الجمال

 الحذف واالمتداد:

 لغة: الحذف

أم: اطعتل ، كحذفت الالء حذفان ، مال إذا أ ذتل، الحذؼ ل ة اإلسقاط كمال: حذفت الاعر
 .(2)ه كتسكيتلكتحذيؼ الاعر: تطريز ، مف طرفل

، عجيب األمر، لطيؼ المأ ذ،  ر الجرجاال: " ك داب دايؽ المسلؾكاد ااؿ عال عدد القا
كتجدؾ ، كالصمت عف اإلفادة أزيد لئلفادة، ح مف الذارفإاؾ ترل ترؾ الذار أفص، ل دالسحرادي

 .(3)كأتـ ما تاكف ديااان إذا لـ تيدف"، ا لـ تاطؽأاطؽ ما تاكف إذ

 اصطةحًا: الحذف

. ك ل تقااة زمااية تعمؿ على تسريث (4)تسمى ال  رة أك اإلسقاط أك اإل مار أك القطث
مف زمف الحااية كعدـ التطرؽ لما جرل ، طكيلة أك اصيرة، كتق ل دإسقاط فترة، (5)حراة السرد

الما ااات ، صطلحات تكدكركؼ فاألمر يتعلؽ دالحذؼ أك اإل ةاء. كدم(6)فيها مف كااغث كأحداث
أم عادما ياكف جزء مف الحااية ،  ااؾ كحدة مف زمف الحااية ال تقادلها أية كحدة مف زمف الاتادة

                                                           

 .150، ص فل اظرية الركاية: عدد الملؾ مرتاض  (1)
 .40ص، الجزء التاسث، عرب: ادف ماظكر( لساف ال2)
مطدعة ، الطدعة ال ال ة، تحقيؽ محمكد محمد ااار، ( دالغؿ اإلعجاز فل علـ المعاال: عدد القا ر الجرجاال3)

 .146ص، ـ1992 - ػػ1413، المدال دالقا رة. دار المدال دجدة
، لك اجماف –العالمية للاار الاراة المصرية ، د. ط، ( ااظر: دبلغة ال طاب كعلـ الاص: صبلح ف ؿ4)

 .427ص، ـ1999
 .156ص ، ( ااظر: داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم5)
 - ػػ 1429، جامعة القا رة، 64العدد ، مجلة الية دار العلـك، ( جماليات الدااء السردم: فايز عدد الادل القيسل6)

 .44ص، ـ2008
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ى مك ث الةراغ الحااغل م ؿ أك مااران إليل فقط دعدارات زماية تدؿ عل، مساكتان عال فل السرد الية
 .(1)أك م ت ساتاف... إل ( د عة أساديث)كمرت 

فالحذؼ يدؿ على ف امة ، مما تقدـ يت ح أف المعاى الل كم مكافؽ للمعاى االصطبلحل
كدذلؾ تحصيؿ المعاى الا ير فل اللةظ القليؿ ، كذلؾ يعال اإليجاز كاال تصار، كسعتل، المعاى

 التعدير. يزيد مف فصاحة كدبلغة

ل الكااغث زماان طكيبلن أما معادلل على مستكل كفل م ؿ  ذه الحالة ياكف الزمف على مستك 
 .(2)القكؿ: فهك جد مكجز أك أال يقارب الصةر

 ويمكن إيضاح هذ  المعاني بوضع المعادلة التالية:

 الحااية = صةر. الزمف على مستكل ال طاب أك زمف

 الزمف على مستكل الكااغث = ساكات طكيلة

كالحذؼ  ك أاصى سرعة ممااة تحدث فل  (3)اايةدا ير مف زمف الح >إذف الحذؼ = زمف السرد 
دكف أف ، يماف أف يتجاكز مف  بللل ساة ااملة أك اهران اامبلن ، ذلؾ أف الااتب، الاص الركاغل

"كالحذؼ  ك عدارة عف ، لتقةز الركاية دذلؾ حقيقة زماية فل سرعة مطردة، يذار عال المة كاحدة
أف ، زمف... كيماف للااتب  بلؿ  ذا الدياضتصةاف حاد يف فل ال، دياض يةصؿ ديف فقرتيف

 .(4)يجدر القارئ على صرؼ دعض الكات لبلاتقاؿ مف الحاد ة األكلى إلى ال ااية –يد ؿ تسلسبلن 

 

 

 
                                                           

 . 156ص، ( ااظر: داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم1)
، دار األماف، مااكرات اال تبلؼ، الطدعة األكلى، : محمد دك عزة-تقايات كمةا يـ–كااظر: تحليؿ الاص السردم 

 .94ص، 2010- ػػ1431، الرداط
، ـ1990، دار الةارادل، الطدعة األكلى، ( ااظر: تقايات السرد الركاغل فل  كء الماهج الدايكم: يماى العيد2)

 .82ص
 .77+76ص، ت السرد القصصل فل  بل ية أحمد حرب: يكسؼ إسماعيؿ حمكدة( ااظر: تقااا3)
، الرادطة األددية، الطدعة األكلى، : اماؿ أحمد غايـ -أكراؽ فل األدب كالاقد –( ااظر: األدب العردل المعاصر 4)

 .102ص، ـ2005 - ػػ 1425، غزة
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 :أقسام الحذف
 ياقسـ الحذؼ إلى  بل ة أاساـ:

 :الحذف المحدد أو المعمن -1
فل دعض مكا عل فل  كيساعد (1)ك ك إعبلف الةترة الزماية المحذكفة على احك صريح

 .(2)تعييف الزمف العاـ للقصة

 :(3)الحذف غير المحدد أو الضمني -2
دؿ إااا ، ك ك الحذؼ الذم ال يعلف فيل الراكم صراحة عف حجـ الةترة الزماية المحذكفة

 .(4)اةهمل  ماان كاستاتجل استاتاجان يقكـ على التدايؽ كالترايز كالردط ديف المكااؼ السادقة كالبلحقة
"على أف الدياض يماف أف يت لؿ الاتادة ذاتها للتعدير عف ، كيأتل فل تاقية الاقط المتتادعة

كفل  ذه الحالة تا ؿ الدياض ديف الالمات ، أاياء محذكفة أك مساكت عاها دا ؿ األسطر
 .(5)كاد تصدح  بلث اقط أك أا ر"، كالجمؿ اقط متتادعة اد تاحصر فل اقطتيف

 الحذف االفتراضي: -3
 (6)دعد الحذؼ ال مال كياترؾ معل عدـ كجكد اراغف كا حة، فل الدرجة األ يرة، يأتل

دتكاؼ السرد مؤاتان إلى  –التل ياعر القارئ معها  –ك ك تلؾ الةراغات أك الديا ات المطدعية 
لاف تلؾ الةراغات تاعر القارئ داهاية الحدث المسركد زمايان ، حيث استغااؼ القصة لمسار ا

كفل المحصلة الاهاغية ارل أف الحذؼ كاإل مار  ،(7)كتهيغل لحدث   ر م تلؼ عما سدقل، كدالليان 
كمف ، دم تلؼ كجك ل لل فلسةتل الجمالية كغاياتل الةاية فل االتجا ات األددية كالاقدية المعاصرة
كاد ، ديف أعرؽ التقايات السردية التل اهدت تطكران محسكسان فل مظهر ا كفل طريقة اات الها

 .أاامت الدليؿ الكا ح على أ ميتها اتقاية زماية كاعاصر دااغل ال غاى عال فل أم عمؿ أددل
                                                           

 .159ص ، ( داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم1)
العلـك اإلاسااية ، دراسات، مف المتاظل فل الركاية األرداية "درارم الحمى أامكذجا" : ااصر يعقكب( دااء الز 2)

 .101ص ، ـ2007، العدد األكؿ، 34المجلد ، كاالجتماعية
 .367ص ، ( ااظر: المصطلح السردم فل الاقد األددل العردل الحديث: أحمد رحيـ اريـ ال ةاجل3)
 . 162ص ، غل: حسف دحراكم( ااظر: داية الااؿ الركا4)
 .58ص ، ( داية الاص السردم: حميد لحمداال5)
 .164ص ، ( داية الااؿ الركاغل: حسف دحراكم6)
 .101ص ، : ااصر يعقكب درارم الحمى أامكذجان ( ااظر: دااء الزمف المتاظل فل الركاية األرداية "7)
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 :ةالذاتي ةالسير فن النانب التطبيقي لتقانات المبحث الثاني: 
 في سيرة إحسان عباس: ةذاتيال ةالسير فن تقانات أواًل: 

 المغة: 

ادة ديف الاص كمرجعياتل عف عملية تكاصؿ مر  ان عداس تعدير  إحسافتم ؿ الل ة عاد 
اعتمد إحساف عداس فل غردة الراعل على تقديـ سيرة  لذلؾ، (1)االجتماعية كالتاري ية كال قافية

رغـ أال على دراية كمعرفة دم تلؼ األساليب ، دأسلكب يتبلءـ مث طديعة تلؾ الحياة، لحياة دسيطة
كال ، تعتمد اراغاها الدا لية، ية دسيطةكدل ة ذات، الل كية التل سلاها الاتاب ادلل فل اتادة سير ـ

على الرغـ مف الاجاحات كالاهرة التل حققها ، ت  مت فيها األاا، تة ل إلى تاايؿ ذات ارجسية
دؿ تتكصؿ فل الاهاية إلى دااء ذات اادرة على تأمؿ تجردتها كمراجعتها ، صاحدها إحساف عداس

تتسـ دمعاى متماسؾ يرسـ إحساف عداس  دكف أف تاكف تلؾ الذات ا صية مةتعلة ال، كتحليلها
مبلمح الطةؿ فل السيرة ك ك فل سف الرادعة مف عمره مست دمان  مير ال اغب حيث يتدا ؿ 
صكت السارد مث صكت الا صية كيظهر ذلؾ مف  بلؿ عاكاايف داليف  ما "رمكز ال كؼ" ك 

تتكزع ديف  كؼ الطةؿ مف  "رمكز الطمأاياة" ترسـ المعالـ المتدقية فل ذاارة الطةؿ. فهل ماا د
دذلؾ إلى التةتح على اللحظة الزماية  مايران ، المكت كديف األرؽ الذم تسددل داات ساعة مجهكلة

سكاء تم لت فل إيقاع الا مة ، م لما تتكؽ إلى الحياة، دها دكف القدرة على استيعادها أك التحاـ
، أـ فل استقداؿ ال صب كالمطر، ل  بلؿأـ فل ااكة التلقل الجماعل لت ريدة دا، القر اية الساحرة

 .(2)كما يحملل مف دارل دةصكؿ جميلة الحقة

كالعدارات ، عداس فل غردة الراعل إلى است داـ أسلكب السرد المداار إحسافلجأ 
كيظهر ذلؾ مف دداية التحكؿ الجذرم فل العبلاة مث ، كاأللةاظ السهلة السلسة الدسيطة، الكا حة

كدتبلال تلؾ ، حيث تتبلاى رمكز ال كؼ كالطمأاياة،  اب إلى المدرسةالحياة ماذ لحظة الذ

                                                           

، المملاة األرداية الهاامية عماف، لحميد اكمافمااكرات مؤسسة عدد ا، أات ال ريب فل معااؾ: ما ر جرار (1)
 .21ص، ـ1998

 .20-9ص، : إحساف عداسغردة الراعلااظر:  (2)
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تاطؽ دصكتها كتتالـ مداارة. كتعدر عف سعادتها ااغلة: "أد لت المدرسة  الا صيةالرمكز تددأ 
كازدياد ، فإلى جااب حؿ أل از الدركس، دما كفرتل مف تاكع، إلى اةسل ادتهاجان لـ ياف لها دل عهد

 . (1)ك تال عف األلعاب الريةية ال ااة ألعادان لـ أاف أعرفها"ع، ماسكب ال قافة

 :االستذكار االسترناع

 :االستذكار التاريخي

لقد كرد ذلؾ الاكع مف االستذاار فل ا ير مف المكا ث اذار دع ان ماها يظهر ذلؾ فل  
، رل كعد دلةكراكلل: "ااات المدارس تعطؿ دمااسدة اليكـ ال اال مف تاريف ال اال )اكفمدر( فل ذا

كاسير فل الاكارع مردديف الهتافات )سيؼ الديف الحاج أميف( كفل إحدل ، فااا ااظـ المظا رات
فأطؿ علياا ، ك تةاا لل، يمماا صكب مازؿ رايد الحاج إدرا يـ أحد زعماء حيةا،  ذه المظا رات

اكؼ إحساف عداس عاد جاء ك ، (2)مف اافذة مازلل كااؿ لاا دلهجة ددكية "سيركا على ما ادر اهلل"
كعد دلةكر الماغكـ ليديف مدل معاااة الاعب الةلسطيال عاد مجلء ذارل ذلؾ اليكـ األسكد 

يظهر ذلؾ الاكع مف ، فياظمكف المظا رات كي رجكف إلى الاكارع مادديف داالاتداب كمساكغل
ـ( فل ديت الاي  1936االستذاار أي ان فل اكلل: "ال أستطيث أف أاكؿ إال أم يت الساة ال ال ة )

عاد الطبلب القركيكف إلى ، فقد ددأت فل ذلؾ العاـ  كرة الةبلحيف كأاةلت المدارس، أك فل حيةا
فهاا يتحدث إحساف عداس عف حدث تاري ل ك ك إ راب عاـ ، (3)كعداا إلى عيف غزاؿ"، ارا ـ

جددان على ذلؾ اإل راب الماهكر الذم أعلف فيل الةلسطيايكف  كرتهـ م، ـ فل فلسطيف1936
االاتداب الدريطاال فاالستذاار  اا جاء لردط الحا ر دالما ل كليلقل ال كء على عدد مف 

 الجكااب المهمة فل حياتل.

ك ااؾ اكع   ر مف االستذاار ذم المدل الدعيد يظهر فل اكلل: "كدعد عهد الالية أم يت 
كاد أفادال اتصالل داعره ، ردلكاتان طكيبلن كأاا أترجـ مقطعات كاصاغد لااتكلس إلى الاعر الع

لتها إلى اقد دعض الظكا ر االجتماعية كد اصة ظا رة الاةاؽ االجتماعل... كالدد  ازعة  جاغية حك 
                                                           

 .33ص، : إحساف عداسغردة الراعل (1)
 .88ص، السادؽ (2)
 .89ص، السادؽ (3)
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كد اصة اصيدة ، فل الاعر البلتيال كاإلاجليزم (Pastorl)أف أاكؿ إال جذدال الجااب الرعكم 
فأصدح ، المؤ رات مث الحياة الريةيةكاتحدت طكادث  ذه ، ميلتكف "ليسداس" فل ر اء صديقل ااغ

 .(1)فل اظرم كأصدح الريؼ  ك "أرااديا" أك المكغؿ الم الل للرعاة"، الريةيكف  ـ الرعاة

فل ذلؾ الاص السادؽ ال اجد تحديدان دايقان لتاري  ذلؾ االستذاار فبل يماف تحديد مداه 
  الزمال ألال ال يكجد فل الاص أم ارياة يماف أف تدؿ على ذلؾ.

 االستباق:
 االستباق بوصفه تمهيدًا:

كمف أم لة ذلؾ الاكع تاكيل إحساف عداس لذ ادل مث صديقل لل ليؿ دكف معرفة دأكامر  
الالية فل اكلل: "لـ ياف اد م ى على كجكداا د عة أساديث حيف فاتحال زميؿ مف ماطقة ال ليؿ 

فلـ أاؿ لل:  ؟را يمل يـك الجمعة القادـدقكلل: ما رأيؾ فل أف اذ ب فازكر مدياة ال ليؿ كالحـر اإلد
، لاا دم ادرة الالية يكـ الجمعة إذ ااف ال يسمح، إال حتى ا ف ال أعرؼ ايغان عف القدس اةسها

ل حدان فل التعرؼ على مااطؽ ال كال، على أف ارجث إليها ادؿ مكعد الجلكس إلى ماغدة ال داء
مف اكؿ إحساف عداس استداال لؤلحداث ذلؾ مف يت ح  (2)رحدت دااتراحل"، تتاح لل رؤيتها كحدم

  بلؿ تسريث السرد دأف يرجث للالية ادؿ مكعد الجلكس لل داء.

 االستباق بوصفه إعةنًا:

كاد ظهر ذلؾ الاكع مف االستداؽ فل اكؿ إحساف عداس: "كفل أكؿ ساتيف لـ ياف فل  
طعمان فل العة صةد كسماه كلاف أحد  ؿ صداغ أااأ م، فيل الطعاـ جا زان  اجدصةد مطعـ عاـ 

كدكاسطتل أصدحت الحياة أسهؿ مف ذم ، "مطعـ القلعة" كأصدحاا اجد فيل كجدات ال داء كالعااء
ليؤدم دكره الكظيةل ، ك اذا اجد أف ذلؾ الاكع مف االستداؽ جاء فل سيرة إحساف عداس، (3)ادؿ"

الكاكع فل االلتداس كسكء  كيجاب القارئ مف، كدفث عجلتل إلى األماـ، كيسهـ فل تاظيـ السرد
 الةهـ.

                                                           

 .139ص، : إحساف عداسغردة الراعل (1)
 .113ص ،السادؽ (2)
 .151ص، السادؽ (3)
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 ن والمكان:ادالالت الزم
 :الزمن الخارنيأواًل: 

لذلؾ ، فهل تددأ مف الطةكلة كتاتهل دالاي ك ة، تتدرج غردة الراعل تدرجان زمايان ماطقيان  
فإف التحكالت كالت يرات فيها تاد ؽ مف حراة الزمف المكزع ديف لحظتل عجز ااسيتيف فل الطةكلة 

 اي ك ة.كفل ال

ـ معاى ذلؾ أال كلد 1920كلد إحساف عداس فل ال اال مف اااكف األكؿ / ديسمدر عاـ  
 .(1)فل الاتاء

كيظهر الزمف ال ارجل أي ان فل تلؾ الةترة الزماية التل امتدت حكالل أردث ساكات ا ا ا 
( فل اكلل: "ا يت فل مازؿ الاي  أردث ـ1937–1934فل ديت الاي  أحمد السعدم مف )

اراران دالحؽ أاكؿ أف الحياة ااات اليلة الما صات كاات اد تعكدت على تقدؿ الحياة اما ا  ك ، ساكات
 .(2)تجلء"

كمكاةل الا صل مف ، اظر إحساف عداس إلى ا ية الزمف اظرة ذات أدعاد فلسةية كفاية
 تلؾ الق ية ااف لل أ ر كا ح فل ا تياراتل الاقدية.

عادؿ ل يدة اإلاساف كرمزان ل سارتل على الصعيد ااف يرل إحساف عداس أف الزمف م 
 –ارية عيف غزاؿ  –اداة اريتل ، فل سياؽ اعتذاره لمريـ، فيقكؿ فل سيرتل الذاتية (3)الذاتل كالاةسل

ذا ااف  ااؾ مف أحد أتقدـ داالعتذار ، التل  ردت مث حديدها فقرر  ك كأ ؿ القرية اتلها يقكؿ: "كا 
كأاا أتطلث إلى الما ل الدعيد سقط عف عيال حجاب ال ةلة ، ـك فقطفإليؾ يا مريـ... الي، إليل

لقد س ر الزمف مال حيف امتد دل إلى  ذه اللحظة التل تحطمت فيها جميث الداى المادية ، الا يؼ
 .(4)كعجزت عف الكاكؼ على أطبللها"، كالمعاكية

،  ك مكاؼ فارمكلاف فل رأياا ، مكاةل كرأيل الا صل مف الزمف يت ح مف اكلل السادؽ
كاد أ ر ذلؾ المكاؼ على رؤيتل لتلؾ الق ية ليس دكصةها المجرد ، يرل فل الزمف فارة مرعدة

 دؿ دكصةها الةال كاست داماتها فل ا ير مف السيااات القصصية كالركاغية.، فحسب
                                                           

 .21ص ، حساف عداسغردة الراعل: إ (1)
 .70ص ، السادؽ (2)
 .364ص، : عداس عدد الحليـ عداسف عداس ديف التراث كالاقد األددلإحسا (3)
 .264ص ، عداس، غردة الراعل: إحساف (4)
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يدحث فل ايمة ، فاظرة إحساف عداس إلى تلؾ الق ية لـ ت ؿ مف عمؽ اقدم كتحليلل
 كأ ميتل الةارية. العمؿ الةال

 )الداخمي(: الزمن النفسيثانيًا: 

سا تار دع ان مف الاصكص التل تك ح الحالة الاةسية للراكم عادما ياكف حزياان أك 
 يعاال مف ماالة أك عادما ياكف سعيدان.

 :عندما يكون حزيناً 

ـ يظهر ذلؾ مف  بلؿ حدي ل فل مطلث )غردة الراعل( عف الماحدر الذم ية ل مف دار  
التل تم ؿ رمزان لدرب الحياة التل سلاها كيسلاها الااس لتة ل دهـ إلى ، فل عيف غزاؿ إلى المزدلة

: "ااف فل احك  تاـ الرادعة مف عمره يتدحرج حافيا مف الحارة زدلة( الاهايات يظهر ذلؾ فل اكلل)م
ياهل )غردتل( مستح ران كاذلؾ أي ان حيف ، (1)ازكال إلى مزدلة اأاها رادية"، الامالية فل عيف غزاؿ

ااعر العردية فتراه ي تـ الةصؿ األ ير مف سيرتل دقكؿ ، داظايا األمس المااسر، محمكد دركيش
 الادير محمكد دركيش:

 ههنا حاضر
 ال زمان له

 وفي ........
 أي وقت وقعنا عن األمس فانكسر
 األمس فوق البةط شظايا يركبها

 ،(2)اآلخرون مرايا لصورتهم بعدنا  

ك دقسكة الحياة كجةاؼ العطاء كمكت الرحمة ك يااة الحب. أك االعتذار الملحمل مف )مريـ أ
 .(3)ال زالكية(

                                                           

 .9ص، عداس، غردة الراعل: إحساف (1)
 .267ص، السادؽ (2)
 .236+10ص، السادؽ (3)
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يت ح مما تقدـ أف حدي ل تعدير عف غردة كجكدية حقيقية تمد جذكر ا إلى التجردة  
 الا صااية الةعلية لصاحدها.

 :عندما يكون سعيداً 

األستاذ اريؼ الاااايدل معلـ الل ة كيظهر ذلؾ عادما طلب ماهـ مدير المدرسة 
، إلى الل ة العردية، (Althea)فل صاحدتل  (Lovelace)اإلاجليزية ترجمة اطعة للااعر لةليس

كالمدير يااد يراص طردان كاد ذار ماها ذلؾ المقطث ، كارأ ا فل الصؼ، فقد ترجـ تلؾ القطعة
 التالل:

 تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدور الكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤوس تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروي النفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوس

  
 نان  بخمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  معتقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد

   
 تتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوج أرؤسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورود

  
 وتبعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالث نيرانهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي الننالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  

   
 فمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عرفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت مثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل حريتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

  
(1)بنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات بحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار قطعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن العنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  

 

   
 

تك ح تلؾ المقطكعة الحالة الاةسية العالية كالمعاكية المرتةعة إلحساف عداس كألف ذلؾ 
ف االاتصارات التل حققها إحساف العمؿ اد عر ؼ دل ساغر األساتذة كا يران مف الطلدة كيعتدر ذلؾ م

 عداس. 

 :المكان

 :عنوان السيرة

فقد عاش االغتراب ا صيان على مستكل المااف ، غردة الراعل يت مف ال ردة صراحة 
فهل تاتقؿ ديف ف اءات متعددة فل فلسطيف كفل دعض عكاصـ ، عادما ااف يتادث اغكف الدراسة

التل عاش ، كتااغتل األكلى، كمااف ترديتل، قط رأسلمس، فهل تددأ مف عيف غزاؿ، األاطار العردية
التل كلد فيها كتمر دحيةا كعاا كالقدس ، كتةتحل على الديغة الريةية المتاكعة، فيها طةكلتل المدارة

                                                           

 .104ص، عداس، غردة الراعل: إحساف  (1)
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مف مصادر التاكع فل  كلعؿ فل ذلؾ مصدران ، كتاتقؿ ديف القا رة كال رطكـ كديركت كعماف، كصةد
كعلى الرغـ مف اكف التحكالت الا صية فل السيرة مرتدطة ، كمادعا مف ماادعل، اال تمامات

إال أاها ال تاد ؽ عاها دال ركرة. فقد سعت غردة الراعل إلى تاييد ف اء ، دالتحكالت الماااية
يكحد مسارات تلؾ األمااة احك ، ألف عاكااها دما ياطكم عليل مف دالالت فلسةية كاعرية، متماسؾ

تاير إلى الح كر القكم لذلؾ المااف ال اغب ، اطكم عليل مف تحكالتكيجعلها دما ت، دؤرة دعياها
كالجامعات ، كالمدارس، الذم تاهل العكدة إليل غردة ذلؾ الراعل. لقد ظؿ ااتقالل ديف تلؾ المدف

كلعلل ليس مف اديؿ المصادفة أف يددأ إحساف عداس ، (1)يؤاد غردتل العميقة، ( ـ معلمان  )تلميذان 
دأطكار ا المتعددة اما ، كأف ترافقل سيرة أدل حياف الاقدية، التكحيدم عف أدل حي اف حياتل دالاتادة

فقد كجد فل االاتراب مف أدل ، مف صةد إلى القا رة إلى ال رطكـ، ك ح فل مقدمة اتادل عال
لما ااف يعاايل الراعل المعاصر مف غردة كاقاء كتهميش. اما أال لـ ياف  حياف التكحيدم تجسيدان 

يؿ المصادفة أف تاكف دراستل عف ددر ااار السياب   ر سيره الاقدية كأف الحسف الدصرم مف اد
 .(2)كالاريؼ الر ل دياهما

كايؼ ااات تبلحقل صةة البلجئ ماذ كاكع الاادة ، االغتراب الكطال دعد الاادة كاللجكء 
كلك –لتعريض دل دا مركران ، عف مسقط رأسل عيف غزاؿ دعيدان  ك ك  ارج الكطف إلى كاةتل اي ان 

اما كعاش االغتراب ال قافل دافتراؽ ، مف دعض طلدتل فل السكداف فل اللقاء األكؿ–دااؿ درئ 
يقدـ اهادة صريحة مؤلمة ، على مستكل األسرة،  طكاتل على المسار التقليدم الااغث. دؿ إال

ف ااتهت دالسبلـ كا كلذلؾ ، لكفاؽتتميز دالاجاعة فل عبلاتل مث زكجتل فل مرحلة مف العمر كا 
ااف مف الطديعل فل ا صية إحساف عداس أف تصطاد الا صيات التل تتاادل معها فل التجردة 

 .(3)كاالغتراب

                                                           

تصدر عف المملاة األرداية ، 152العدد ، اظر: إحساف عداس فل مسيرة عطاغل: عمر ادااة مجلة أفاارا (1)
، 27العدد، مجلة رؤية، . ديف الاقد كالتاري  فل كداع إحساف عداس: أحمد دحدكر22ص، ـ2001، الهاامية

 .77ص، ـ2004، تصدر عف الهيغة العامة لبلستعبلمات
 .21ص، الراعل اراءة فل سيرة إحساف عداس الذاتية:  ليؿ الاي  تحكالت الا صية فل غردة (2)
تصدر عف الهيغة العامة ، 27العدد ، مجلة رؤية، ديف الاقد كالتاري  فل كداع إحساف عداس: أحمد دحدكر (3)

 .77ص، ـ2004، لبلستعبلمات
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 ،(1)كاد ظهر المااف فل غردة الراعل عادما رسـ إحساف عداس صكرة عامة لمدياة حيةا
فل االاحدار مركرا حية الها أدراج تددأ ب"الهدار"  ـ تأ ذ ، فهل مدياة اديرة مترامية األطراؼ

فحيةا الاراية التل تامؿ كادم الصليب كأحياء أ رل ، دكادم الاسااس حيث ااف يسااها العرب
 .(2)يقطاها مزيج مف القركييف

كاذلؾ يظهر المااف فل ذاره لماطقة "جامث االستقبلؿ" المعلـ األادر فل مدياة حيةا 
فة للديث يت ح ذلؾ فل اكلل : "ك ااؾ أرل كدسطات الاتب المعرك ، حيث مقادر المسلميف، الاراية

اما ظهر المااف فل ذاره للمسارح كدكر ، (3)الاتب المستعملة مصةكفة للديث دمحاذاة جدار المقدرة"
اما كذار  ريح "عداس ، (4)السياما فل حيةا فقد ااف  ااؾ  مة سياما تدعى "عيف دكر" لليهكد 

 .(5)فقد ااات أز اره ماذدة دطريقة  ادسية راغعة، لتازهأفادم" ذلؾ المااف الكحيد الذم ااف يصلح ل

 الحذف:

 -:نوعان الحذف الصريح والضمني الحذف

 :الحذف الصريحأواًل: 

(  رج طةبلم دكف أف ـ1948كمف أم لة ذلؾ الاكع مف الحذؼ اكلل: "كذات يكـ )ساة 
اه الذم أذ ب فيل أا ر كسارا فل اارع اظيؼ )ك ذا اسـ الاارع( فل االتج، أحس أاا كأمهما دهما
فةل ذلؾ الاص ياير الراكم ، (6)كااات لحظات ااسية علياا احف اال ايف"، األياـ إلى ااطئ الايؿ
  .عليهماكالقل عليهما كايؼ تـ الع كر  ـ مف  ياع طةليل 1948 إلى اةز السرد إلى ساة

                                                           

  .59ص، إحساف عداس غردة الراعل: (1)
 .91ص، .. : حاكره: غساف إسماعيؿ عدد ال الؽسدث ساكات فل حيةا إحساف عداس يتذار. (2)
 .79ص، غردة الراعل: إحساف عداس (3)
 .87ص، السادؽ (4)
 .91ص، .. : حاكره : غساف إسماعيؿ عدد ال الؽ.سدث ساكات فل حيةا إحساف عداس يتذار (5)
 .180ص، : إحساف عداسغردة الراعل (6)
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معة القا رة / فرع ـ( أااأت جا1957كمف أم لة ذلؾ الاكع أي ان: "كفل الساة التالية )أم 
فاعتذرت عف ذلؾ ألال لـ تاف لل ، كاتصؿ دل المسغكلكف فيها ألدرس األدب األادلسل –ال رطـك 

 .(1)عبلاة دذلؾ األدب"

إف ذلؾ الاكع مف الحذؼ ال اجده ا يران فل سيرة إحساف عداس كلعؿ السدب فل ذلؾ يعكد 
ل فل عملية القص إذ أف الذاارة يماف أف يرتاز عليها الااتب السير ذات التلإلى مك كع الذاارة 

 حاد ة ما ااف لها أ ر ا فل حياتل كلاف ال يستطيث تحديد الزمف تحديدان دايقان. تستعد

 :الحذف الضمنيثانيًا: 

ـ( إذ يذار 1949 – 1946م اؿ ذلؾ ما اجده فل المقطث الذم أسماه فل جامعة القا رة ) 
كمجلء عدد مف أااردل كأ ؿ القرية ، القا رة لطلب العلـإحساف عداس استعداده للسةر إلى جامعة 

حياة ، ..  ل.كماهـ إماـ القرية كذلؾ لتكديعل كيظهر ذلؾ كا حان فل اكؿ إماـ القرية: إلى مصر
 .(2)اطلدكا العلـ كلك..."، ستعكد لاا عالمان ، الطلب جميلة

كم الةقرة دراكدل القطار الاكع أي ان ما جاء فل اةس المقطث إذ ياهل الرا ذلؾكمف أم لة  
ليراب ، كاذلؾ فل حدي ل عف القطار الذم سيقلل مف القا رة إلى أسكاف، (3)كرجكعل إلى فلسطيف

ماها فل الدا رة الايلية إلى حلةا كالقطار مف حلةا إلى ال رطكـ فل ذلؾ المقطث البلحؽ اجده يددأ 
لةترة الزماية التل است راها إحساف عداس السرد ك ك فل حلةا كياير ذلؾ دأف  اا زماان محذكفان  ك ا

 . (4)فل رحلتل مف القا رة إلى ال رطكـ

                                                           

 .217ص، غردة الراعل: إحساف عداس (1)
 .173ص السادؽ، (2)
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 :نبرا إبراهيم نبرافي سيرة  ةذاتيال ةالسير فن تقانات ثانيًا: 

 المغة:

امتاز جدرا دأمريف فاعليف فل العمؿ اإلدداعل )ك ما األسلكب كالل ة( فأسلكدل ااف جذادان  
اما اجد ذلؾ األمر يميؿ إلى االستطراد أحيااان ل اااا ال المس  قؿ ذلؾ االستطراد أك معكااتل كا 

إال أااا ، الممتث الذم يزيد على األمر حبلكة كرفعة كاأال يذاراا دأسلكب الجاحظ فل مجمؿ مؤلةاتل
ألف جدرا تماف مف األسلكب الركاغل ، التمس الطرافة كالعذكدة المتةكاة عاد جدرا عاها عاد الجاحظ

لقد تاكع جدرا فل است دامل ، صصل إلى جااب معايير أ رل لـ تاف متكفرة زمف الجاحظكالدااء الق
فمف داب أكلى أف يقث على ، د مير المتالـ فل دعض ركاياتل أسلكب السرد فقد جاء السرد المتالـ

 األسلكب اةسل فل ركاية سيرتل الذاتية.

اما أف الةترة ، ة ادل تامةاست دامل أسلكب االسترجاع الذم سيطر على سيرة جدرا دصكر  
الزماية األ يرة كالمة لة لديل ااات فترة الطةكلة رغـ ما ذاؽ مف عذاب كحرماف: "فل طةكلتل 

فقد تعامؿ جدرا ، (1)لـ أراب عردة أك سيارة إال مرات معدكدة"، كحدا تل حتى سف ال امسة عارة
، اعتداره استرجاعان مف الحا رمث الل ة مف  بلؿ حالة استرجاعية أم أال يتعامؿ مث الما ل د
حتى لدرجة اأال يسيطر على ، لذا اجده يا ر مف است داـ الةعؿ الما ل فل سرد األحداث

كذلؾ يجعؿ القارئ يكاف كيتأاد أف تلؾ األحداث اد حد ت فعبلن كلف تعكد أك لف ، األفعاؿ األ رل
جد ا صيتل تااؿ مرازية  اصة ا، يعياها القارئ أك اتيجة لحالة السرد التل يتعامؿ معها جدرا

االدغر األكلى م بلن كم ؿ ذلؾ ا يران أم ، ت تلؼ ا يران عف ح كر ا فل األعماؿ األددية األ رل
 ألف  اايا السيرة تعج دذلؾ. ، است داـ الةعؿ الما ل

ذلؾ م بلن استرجاعل للذاريات المؤلمة التل تتم ؿ فل تلؾ السيكؿ التل  علىكما يدلؿ 
ـ كتدعها االجتياح الصهيكال الجارؼ فل الساة اةسها. 1948س فل اااكف ال اال اجتاحت القد

كتعكد دل الذاارة إلى فترة المرا قة كحاايتل مث الرسـ كادال صاحب الدار التل اااكا يطقاكاها فل 

                                                           

 .87ص، اارع األميرات: جدرا إدرا يـ جدرا  (1)



370 

 

اما يستعيد دعض ذارياتل مث صديقل " يكااعاف" عااؽ ا  ار الذم لقل مصرعل عادما ، (1)القدس
 كالمرا قة الطةكلة ذاريات كجميث، فقد ااات (2)فكال اتلة مف حجارة مدياة جرش فقتلتل ااهارت
كي تطؼ الزكجة ، كالكالد فل "الدغر األكلى" األ ت ي تطؼ الذم المكت اال.. دااية حزياة

 كالصديؽ فل "اارع األميرات".

فل أا ر مف كمف أساليب السرد أي ا التل كظةها جدرا فل سيرتل "الحلـ" الذم تارر 
كمف حكلهـ أااس ، إذ ااف يرل اةسل دصحدة امرأتيف األكلى عارية كاأل رل الدسة، مك ث

دياما جدرا غير مداؿ كيددك ، مزدحمكف ال يرل ماهـ إال الكجكه التل ارتسمت عليها عبلمات الد اة
كلـ يحسـ ، (3)اأف الحلـ  اا تعدير عف حيرتل فل اال تيار ديف لميعة كتلميذتل التل لـ يذار اسمه

 كما عاد يرل ذلؾ الحلـ.، ذلؾ األمر إال فل اهاية السيرة عادما تزكج

عر ت السيرة فحكل مجمكعة مف الرساغؿ المتدادلة ديف جدرا كصديقاتل المكزعات فل 
، (4)إذ كصلتل  بلث رساغؿ إحدا ا مف غبلديس الدريطااية ا تزلها فل سطكر، أاحاء اتى العالـ
ف معلكمات محدكدة لل اية عادما يذار رساغؿ لميعة التل ااات تصلل تداعان كياتةل دالااؼ ع

، كفل الكات الذم يدعك فيل جدرا المددعيف إلى اار رساغلهـ كمذاراتهـ، (5)أ ااء كجكده فل داريس
اراه فل "اارع األميرات" يقؼ عاد تل يص الرساغؿ. كاد تددل حرجل الاديد ، اظران أل ميتها الدال ة

كامتدت يد مةتش الجمارؾ فتااكؿ إحدل الرساغؿ: ، صؿ إلى مطار "الاديا" د كاحل القدسيكـ ك 
كداف اأال ياكم مصادرتها أك حجز ا لبلطبلع على ، جمث ال ادط الرساغؿ فل اكمة اديرة

كارأ ما ، كدع ها داإلاجليزية، مف طركفها كلاال غير رأيل كأ رج رسالتيف أك  بل ان ، تةاصيلها
فل رأياا ذلؾ الحرج الذم لما سيقرأ مف دكح كعتاب كماااسة،  يقرأ كأاا اديد الحرجاستطاع أف 

دحيث ت رج السيرة على يريد، كأ دت ما ، يؤاد أال حجب عف القراء الا ير، اعترل جدرا فل المطار
 المؤل فل إطار يرسـ أدعاده اما يريد.

                                                           

 .216ص، جدرا إدرا يـاارع األميرات: جدرا ااظر :  (1)
 .161ص، السادؽ (2)
 .171+133، صالسادؽ (3)
 .57ص، السادؽ (4)
 .170ص، السادؽ (5)
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 الحوار نوعان حوار داخمي وخارني

 أواًل: الحوار الخارني:

زءان اديران مف لحمة األكلى( فقد ااف ج )الدغر فل كالسيما السيرة فل مهمان  دكران  الحكار ااؿ 
: "فل يكـ حار دعد  –الطةؿ  –كمف ذلؾ الحكار الذم دار ديف جدرا  الاص السردم،  كصديقل اعـك

 .ااطلؽ ماها متمايبلن احكم، لقيتل اادعان فل زاكية مظللة مف دكادة اديرة، الظهر دقليؿ

 كااؿ: طلعت ركحل كأاا فل ااتظارؾ. أال ت رج مف الديت أددان؟

 الت: اات فل المدرسة  ذا الصداح. كما عاداا مدرسة اليـك دعد الظهر.

 ااؿ: إلى أيف أات ذا ب ا ف؟

 الت: إلى ديت جكرج لال ا رج إلى الحكااير.

 أم  ل؟، ااؿ: كال راؼ

 يدحث عف  ركفيف ص يريف جديديف. الت: أدل داعها فل األسدكع الما ل ك ك ا ف

  أ ذ ديدم

 فاأ ذه معاا كاذ ب إلى المزادؿ.، كااؿ: سآتل معؾ إلى ديت جكرج

 الت: الدايا حارة كعياام تؤلمااال.

ااؿ: اةت لؾ مزدلة جديدة غير مزدلة ال رير أما اك، دتجاف؟ اريدة مف الدقية، كمليااة لداب دياها 
 .(1)يبل"داألاياء... 

الماهد الحكارم السادؽ أال يقكـ على حكار  الص يدكر ديف ا صيتيف  ما  يت ح مف 
كصديقل اعكـ مما يكحل داكع مف التكازف ديف زمف الحااية كزمف السرد إذ أف الراكم  الطةؿجدرا 

دايؽ دتسجيؿ ذلؾ الماهد داؿ تةاصيلل فاراه يسجؿ حتى لحظة الصمت فل الماهد فيست دـ 
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فل الحكار أف المساحة الماقطة الكاردة فيل تحيؿ إلى صمت يكحل دتردد اما ابلحظ ، (1)التاقيط
لحاح اعكـ إلاااعل. فالحكار ال يقؼ على تأييد جدرا لهذه الةارة ف بل عف ذلؾ  جدرا فل الذ اب كا 
األمر اجد أف الحكار جاء ديف الل ة العردية الةصحى كالعامية إلعطاء الحكار دعده الكااعل كلال 

كاذلؾ ال دد مف الكاكؼ عاد اقطة مهمة مث طديعة الا صيتيف المتحاكرتيف،  ءـيتااسب كيتبل
صريحة تتم ؿ فل محاكلة الراكم تعزيز كتك يؽ الصلة كالمي اؽ المعقكد ديال كديف القارئ كالمتلقل 

ف تعلقت دالجااب المظلـ أك ، مف  بلؿ عر ل لؤلحداث داؿ أمااة كمك كعية اكاية حتى كا 
 كما يك ح ذلؾ األمر أا ر ذلؾ المقطث الحكارم: المسلء لسمعتل.

 "كدار حديث فل الظبلـ ديف كالدم كجدتل: أدل يقترح االاتظار حتى الصداح.

 كأمل تقكؿ: كلاف تعداف.

 كجدتل تقكؿ: ال دد مف دكاء غير القطرة الس يةة.

 كعاد ا تـ ارارا ـ داإلجماع.

 ااؿ أدل: أتقدر أف تا ؟

 الت: سأجرب.

 مل طاسة.كااكلتال أ

 كاالت: ا  فيها!

كفعلت، كجاءت أمل دالقطارة كمؤلتها مف دكلل. كاطرت الدكؿ فل عيال كدا رة ظا رة  ـ 
  .(2)مرة أ رل دجاادها" كأرادتالمسحت عيال ك دم 

فبل ، غير أف ذلؾ الصدؽ كالصراحة التل يحاكؿ الراكم أف يك ماا دل  ك صدؽ اسدل
ك اصة عادما يتعلؽ ذلؾ الصدؽ دمساغؿ ت دش حياء ، فل اؿ السيرة عليلاجده حريصان 

الا ص: فاراه ي ةؿ "عامدان أحدا ان مهمة كازعات حادة   ر أف ي رب عاها صةحان. ليقدـ صكرة 

                                                           

 .169ص، سيرة جدرا الذاتية فل الدغر األكلى كاارع األميرات:  ليؿ اارم  ياس (1)
 .92الدغر األكلى : جدرا إدرا يـ جدرا ، ص (2)
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كتلؾ   رة فل )اارع األميرات(. كمما ، زا ية ماراة تعرض فل إطار يحكم أاؿ ادر مف العيكب
يعة ادؿ الزكاج عادما رأت اظرتل المصكدة احك يؤيد ذلؾ المكاؼ احتداـ الجدؿ ديال كديف لم

 (1)تلميذتل".

ك اا اجد الراكم يعرض األمر دإيجاز اديد: "كااف لل فل تلؾ الليلة ماهد جاكال مث لميعة ك ل 
 .(2)تتهمال دأااث ما يتهـ دل المجاكف"

 دزمكاػػػد كصػػػديقل جدػػرا دػػػيف جػػػرل الػػذم الحػػػكار ذلػػؾ المدااػػػر ال ػػػارجل الحػػكار أم لػػػة كمػػف
 فتػػرة أ اػػاء فةػػل ال ػػاال فيصػػؿ الملػػؾ ااعػػة فػػل اإلاجليزيػػة دالل ػػة أايمػػت تم يليػػة حةلػػة فػػل سػػتيكرت
 :التالل الحكار دياهما كيدكر دصديقل جدرا يلتقل االستراحة

 للجريمة؟ حبلن  كجدتـ  ؿ: متةاهان  كسألال"

 جريمة؟ أم: كالت. اصده أفهـ لـ

 .إليها حدثتت رأيتؾ التل السيدة ا تراع مف جريمة: أجاب

 . -اصدؾ أفهـ ال زلت ما  سؼ-

 اريستل؟ أغا ا إلى تتحدث تاف ألـ

 .يتادر زاؿ ما كحسدتل سؤالل أد اال

 .كزكجتل مالكف مااس إلى أتحدث اات: ددساطة كالت

  …اريستل أغا ا الدكليسية الركايات ااتدة  ل  ذه مالكف المسز! تعلـ ظااتؾ: ك تؼ

 – !مستحيؿ -

 (3)"!ادكتأ، إليها اذ ب-

                                                           

: إدرا يـ -دراسة فل الرؤية كالتاايؿ–صكرة جدرا إدرا يـ جدرا مف  بلؿ سيرتل الذاتية فل اارع األميرات (1)
 .29ص، 1997، تصدر عف جامعة جرش، العدد ال اال، المجلد األكؿ، مجلة جرش للدحكث كالدراسات، الةيكمل

 .134ص، جدرا إدرا يـاارع األميرات: جدرا  (2)
 .78-77، صالسادؽ (3)
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 تطكير فل األساسية كظيةتل عف ف بلن   اصة كظيةة الماهد السادؽ فل ذلؾ الحكار يؤدم
 أغا ػػػا الاػػػهيرة الركاغيػػػة الااتدػػػة ا صػػػية عػػػف دالااػػػؼ يقػػػكـ إذ األمػػػاـ إلػػػى عجلتهػػػا كدفػػػث األحػػػداث
 دم ادػػػة الماػػػهد  ػػػذا فػػػل جػػاء الحػػػكار أف أم -الرادػػػث الةصػػػؿ طػػكاؿ غام ػػػة ظلػػػت التػػػل- اريسػػتل

 .(1)التقليدية القصيرة القصة  صاغص مف  اصية  ل التل( التاكير ةلحظ)

 الحوار الداخمي:

 أك ا صػػيتيف دػػيف يػػدكر تاػػاكدل حػػكار مػػف الحػػكار امػػط  يتحكؿ فيل  الحكار مف الاكع ذلؾ
 دركايػات الحػكار مػف الاػكع  ػذا ارتػدط كاػد، الداطايػة الا صػية حياة عف يعدر فردم حكار إلى أا ر
 كمحتكا ػا الا صػيات أفاػار عػف التعديػر فػل ادير دااؿ الدا لل المكاكلكج تعتمد لتلا الكعل تيار

 .(2)الاةسل

 جػاء ما الاكع ذلؾ أم لة كمف. األكؿ دالاكع مقاراة الذاتية جدرا سيرة فل جدان  اليؿ الاكع ذلؾ
 أم يػلف أرل أف أستطث لـ ألمر طردال" المدرسة مف المدير طرده عادما -الطةؿ- جدرا لساف على
 ال كأاػا، الديػت إلػى كعػدت. أحػب مػا أعػز فػل م ػركدان ، مجركحػان  المدرسػة مػف ك رجت. للحؽ كجل

 المدير يحدال. لحـ ديت فل لل؟ المدرسة اهاية  ذه  ؿ: تتاازعال كاألفاار. إليل أعكد ايؼ أعرؼ
 يػكـ؟ اػؿ ماهػا كأعػكد لحػـ ديػت إلػى أذ ػب ايػؼ كلاػف. لعػكدتل سيةرحكف. المعلمكف كاذلؾ،  ااؾ

 اػػؿ سأماػل المدلػػغ؟ ذلػؾ لػل أيػػف مػف! اراػػيف. يكميػان  ا اػيف اراػػيف سػيالةال كذلػػؾ. طدعػان ، دالدػاص
يادػػان  ذ ادػػان ، يػػكـ  مػػف األاػػؿ علػػى   ػػريف ايلػػكمتريف زاغػػدان ، ايلػػكمترات  ماايػػة: المسػػافة كحسػػدت …كا 

 .(3)"يكـ اؿ، ايلكمتران  عاركف. ا ايف فل م ركدة، المدرسة حتى الدلدة طرؼ

  ػؿ: اةسػل ي يػر ك ػك، اليػكـ ذلؾ فل جدرا عاال الذم الصراع الدا لل الحكار ذلؾيك ح 
 فػل كالمدرسػة. الصػيؼ؟ أيػاـ فيػل يعمػؿ اػاف الػذم المسػدؾ إلػى يػذ ب أـ جديػدة؟ مدرسة إلى يذ ب
 الحػػكار يؤاػػد اةسػػل الكاػػت كفػػل، اةسػػل فيػػل يجػػد الػػذم المتػػاةس اااػػت حياتػػل مػػف الصػػعدة الةتػػرة تلػػؾ

                                                           

جدرا مف  بلؿ سيرتل الذاتية فل اارع األميرات: دراسة فل الرؤية كالتاايؿ: إدرا يـ  إدرا يـصكرة جدرا  (1)
 .39ص، الةيكمل

 . 170ص، الذاتية فل الدغر األكلى كاارع األميرات:  ليؿ اارم  ياس ااظر: سيرة جدرا (2)
 .206ص، الدغر األكلى جدرا إدرا يـ جدرا (3)
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 مػف للػت لص إليػل يلجػأ مػبلذان  كمعلميهػا دطبلدهػا اااػت إذا لهػا كحدػل دالمدرسػة جدػرا تعلؽ مدل على
 .فيل يعيش ااف الذم ال يؽ المحيط

 فػل العرديػة لل ػة اسػت دامل ددايػة عػف جدػرا فيػل يااؼ الذم المكاكلكج الدا لل الحكار كمف
 أمسػػؾ كاػػأاال لقصػػيدةا تلػػؾ أمسػػات األصػػدااء ااصػػراؼ دعػػد دالػػذات الليلػػة تلػػؾ فػػل: "الاػػعر اتادػػة
  ػذا فػل  اػا إاهػا …دتسػليمها أطالدػل كرحػت. أتكاعهػا أاف لـ دجك رة كعدال كلاال، دل عدث دجال
 مػف ألاهػض، الماجاػة كاالفتعػاالت، المقصػكدة كالاةايػات التةا ات أدعد أف كعلل الالمات مف الرااـ
 جػاءتال. الاػعر اػكؿ أردت المػا، اليكـ ذلؾ حتى اات اصيدة أسميل، حقيقيان  جادان  عمبلن  الرااـ ديف

 المات إاها. الاعراء اعتاده الذم غير اكع مف دالعردية تجلء الالمات  ل ك ا داإلاجليزية الالمات
 .جهاـ مف ر امان  ادميؾ  اتل: جسدية، جارحة، حادة

  …األصادث أزاميؿ تقده

  اذا! كأركع أاكل مكسيقى  اا! الداغدة القركف مكسيقى الجحيـ إلى فلتذ ب المكسيقى؟ أيف
 .(1)الت"

 ية ػػؿ اػػاف اليػػكـ ذلػػؾ إلػػى كماهػػا، الا صػػية كسػػماتها طدػػاغث عػػف السػػادؽ الحػػكار يااػػؼ
اػل. اسػتعمالها فػل صػعكدة يجػد اػاف ألاػل العرديػة دالل ػة الاتادػة عف اإلاجليزية دالل ة الاتادة  اػاف كا 
 افتتػاف فػل ذلػؾ كراء الحقيقػل دبتطاكعل االل ة اإلاجليزية. كذلؾ اػد ياػكف السػ ال األ يرة أف ياعر
 أكاغػػػؿ فقػػػد اػػػاف مػػػف، تقليػػػدم مػػػا  ػػػك لاػػػؿ كادػػػذه التجديديػػػة ال رديػػػة كميلػػػل للاظػػػرة دالح ػػػارة جدػػػرا

 .(2)العردل الكطف فل دؿ فحسب العراؽ فل ليس الجديد الاعرم االتجاه دلكرة فل المسا ميف

 ليػػؤدم الذاتيػػة جدػػرا سػػيرة فػػل جػػاء ال ػػارجل كالػػدا لل: داكعيػػل الحػػكار اسػػتاتج ممػػا تقػػدـ أف
 متعػددة فقد ااف على مستكيات، األسلكب حيث كاذلؾ مف. الداللة حيث مف ا تلةت مهمة كظاغؼ
 جػػرل المتعلمػػة أك الم قةػػة الطدقػػة مػػف الا صػػية اااػػت الا صػػيات المتحػػاكرة فػػإذا كطديعػػة تتااسػػب
ذا الةصحى العردية دالل ة الحكار  العامية. دالل ة الحكار أجرل الاعدية الطدقة مف ااف الحكار كا 
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 األحداث تطكر فل دكره عف ف بلن  ،المتالمة الا صية عف ليساعد على تاكيف صكرة الحكار جاء
كالعمؿ على تحقيؽ  .للا صيات كاالجتماعية الاةسية الطداغث عف كالااؼ األماـ إلى عجلتها كدفث

المكااؼ، اما يااؼ الحكار  عبلاات داللية كحكارات فارية  ادفة مف  بلؿ ا تبلؼ كا ح فل
لمامل دأساليدها كتمرسل عليها، فل ة جدرا فل   –عف ادرة جدرا الل كية كتماال مف ااصية الل ة كا 

 ل ل ة الركاغل القاص مف حرفتل ك كادتها، إلى جااب األ ر الت يلل كال يالل  –اارع األميرات 
كاعية كالعذكدة كالراااة كالااعرية الذم تراتل الل ة، كعلى الرغـ مف ذلؾ اجد ا تتسـ دالمط

 –كالسهكلة الممتاعة، إذ مف الصعب على القارئ أف يجد   رة فل أسلكب جدرا الركاغل مف  بلؿ 
علمان أف الاص اص سيرة كليس الاص ركاغيان لذا اجد الكااعية كالحقيقة  –اارع األميرات 

اما الكااث الذم اد مات صتاف كا حتاف فل ل ة جدرا كأسلكدل، كال اعال الكااث  المجرد المر، كا 
أسدؿ عليل حبلكة كااادة الةف الركاغل، كالذم يزيد المتعة فل الل ة أف مجمكعة مف األحداث اد 
عاكات عااكيف م تلةة اد سرد ا الااتب على أجزاء متااداة كمتدا لة، مما جعؿ صكر حياتل 

 اء، تتعدد كتتاكع، فتاكف الل ة أداة التاكع الممتث فل األد

، ااف على مستكل عاؿ مف الداة كالراة -األميرات" "اارع -مث الل ة فل  إف تعامؿ جدرا
كتةعيؿ جمالياتها، كدالةصحى القايدة كاادران ما يتعامؿ مث الل ة العامية عاس سيرتل "الدغر األكلى" 

دارتل، فالع ف لذا اجد الل ة الةصحى  ل المةعلة، كالحكار اذلؾ، حكار ماكؽ دل تل كا  امية اليلة كا 
تلؾ األغاية التل ااات ادل جسر ديال  (1)أكرد أغاية داللهجة العامية )ااتقاا يا حلك كاهلل ااتقاا(

كديف لميعة ك ك فل فلسطيف، لذا اةؿ راجعان إلى د داد كاأاها تستح ل على ذلؾ كم ؿ ذلؾ ال يعال 
اما السياؽ العاـ يدلؿ تحييد اللهجات مطلقان، أك أال ال يست دـ المةردات األجادية  )غير العردية( كا 

على فصاحة الل ة ككاتها، فهك ي مف سيرتل داألاعار ال اصة دل إف ااات داإلاجليزية أـ 
لى جااب ذلؾ اجده يعمد إلى الت ميف أك التااص حيث يعمد إلى  العردية، كالاعر العردل اذلؾ، كا 

سدير "أاكف أـ ال أاكف ذلؾ  ك أاكاؿ كأاعار ا  ريف، اما فعؿ مث مسرحية  املت لاا
، لذا اجد ل ة جدرا كاد جاءت على أاماط م تلةة، ماها السرد كالحكار كاالسترجاع، كغير (2)السؤاؿ"
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ذلؾ، فلقد دقل األسلكب الركاغل مبلزمان لل ماذ أكليات السيرة حتى   رة مةردة فيها. ك ك يعمد إلى 
 .يعة كتكايده عليهاالتحليؿ الاةسل ك اصة فيما ي ص عبلاتل مث لم

 :االسترناع أو االستذكار

 ل: االستذاارات ذات ك تتعدد االستذاارات فل سيرة جدرا الذاتية كتأتل فل سيااات أردعة  
، االستذاارات ذات المدل الدعيد، االستذاارات ذات الم مكف الديال، الم مكف التاري ل

 االستذاارات ذات المدل القريب.

 مون التاريخي:االستذكارات ذات المض

، يتميز ذلؾ الاكع مف االستذاارات دأال محدد تحديدان دايقان ألال يرتدط دالجااب التاري ل 
 كاد جاء ذلؾ الاكع فل )الدغر األكلى( داسدة أا ر مف )اارع األميرات(.

كمف أطكؿ اماذج  ذا الاكع مف االستذاار ما جاء فل الةصؿ السادث إذ اجد الااتب يقؼ  
د تاري  مدياة ديت لحـ التل كلد فيها المسيح عليل السبلـ فيعكد إلى القرف الرادث الميبلدم طكيبلن عا

كمايران إلى الصراعات الطكيلة ، عادما جعؿ اإلمدراطكر اسطاطيف الاصرااية ديف الدكلة كالااس
العرب التل عرفتها المذا ب المسيحية فيما دياهما عدر القركف ف بلن عف الصراعات القكمية ديف 

كما اهدتل فلسطيف ، الع ماال لةلسطيف ألا ر مف أردعة اركف كالحاـ، أك الارؽ كال رب، كالركـ
اجلترا كفر  للسيطرة عليها م ؿكمحاكلة الدكؿ العظمى ، فل القرف التاسث عار يان داالاتداب ماته اساكا 

ارات ذات الم مكف فل اهاية الحرب العالمية األكلى. كفل ذلؾ الةصؿ ت تلط االستذا الدريطاال
 التاري ل داالستذاارات ذات الم مكف الديال الرتداط مدياة ديت لحـ التاري ية دالديااة المسيحية. 

كاكؼ جدرا عاد تاري  مدياة ديت لحـ ليديف مدل العبلاة العميقة التل  كترل الداح ة أف   
كفل الكات اةسل ، عليل السبلـ تردط المدياة دالديااة المسيحية فهل المدياة التل كلد فيها المسيح

 يحس القارئ دأ مية المدياة التل ية ر دااتسادل إليها.

كمف االستذاارات ذات الم مكف التاري ل التل يقؼ عاد ا جدرا كاةة متأاية  ك استذاار  
اامتهـ فل دكر إتاري  دااة اااة السكيس إذ يقؼ  ك كصديقاه أماـ تم اؿ فرديااد دكالسدس فل أ ااء 

يد ادؿ اإلدحار إلى إاجلترا للدراسة فيستعيدكف تاري  دااء  ذه القااة عادما يقاث المهادس فرديااد سع
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الكالل سعيد دااا داؽ اااة  –الذم ااف يحلـ دقكس ازح يجمث ديف الارؽ كال رب  –دكالسدس 
قااة كألف الرحلة تصادفت مث الذارل السادعة ل، السكيس لتةتح دعد  مسة عار عاما مف العمؿ

ـ( إذ ددأ يتحدث جدرا عف ذلؾ اإلاجاز التاري ل مستذاران  ك كصديقاه 1939 – 1869السكيس )
االحتةاالت التل أاامها ال ديكم إسماعيؿ التل لـ ياهد التاري  م يبلن لها فل الدذخ كاإلسراؼ على 

البلمعيف. كي تـ  يكفل فل حةؿ االفتتاح حتى أال داى ا ايف كأردعيف اصران ليتااسب كمقاـ  يكفل 
جدرا ذلؾ االستذاار دالتذاير دما رافؽ ذلؾ اإلاجاز مف ظلـ كاسكة دتسكيقهـ عارات ا الؼ مف 
المصرييف للعمؿ االعديد كفل ماطقة مكدكءة حيث األرا ل السد ة كالمستاقعات دحيث مات 

 ا الؼ ماهـ مف المرض كاإلعياء.

ـ فل فلسطيف: 1936اره إل راب عاـ كمف االستذاارات ذات الم مكف التاري ل استذا
فل مدارس فلسطيف دسدب اإل راب الماهكر الذم ، ااقطعاا عف الدراسة 1936"فل رديث عاـ 

كداـ اإل راب ارادة أحد عار ، أعلف فيل الةلسطيايكف  كرتهـ مجددان على االاتداب الدريطاال
الدراجات الهكاغية سا مت فل  لـ تسر يكمغذ فل الطراات مرادة أك عجلة مف أم اكع حتى، اهران 

 .(1)ك ات يا مال على األاداـ..."، اإل راب

فابلحظ أف الراكم يستعيد مف  بلؿ ذلؾ الحدث التاري ل ذارياتل الما ية عف القدس تلؾ  
كالحا رة دكمان فل ذاارتل كمعظـ ، المدياة التل عاش فيها جدرا مرحلة طةكلتل كصداه كمرا قتل

كليلقل ال كء على العديد مف الجكااب المهمة ، اار ليردط الحا ر دالما لاتاداتل فجاء االستذ
 كمف  اا يأتل اال تماـ دل. ، مف السيرة ال اصة أصيبلن  فل حياة جدرا إذ يعد التاري  العاـ جزءان 

 االستذكارات ذات المضمون الديني:

كجكده على الدغر  فيقتصر،  ذا الاكع مف االستذاارات اليؿ جدان فل سيرة جدرا الذاتية 
األكلى. كمف أم لة ذلؾ تلؾ القصص التل ااف المعلـ صمكغيؿ يركيها مف اديؿ التردية الدياية 
فيقكؿ: "فقص علياا ايؼ جدؿ اهلل طياان ك لؽ مال داران سماه  دـ. كفيما ااف  دـ ااغما تحت اجرة 

اء. كاص علياا اصة أ ذ اهلل  لعان مف صدره ك لؽ مال امرأة سما ا حك ، مف أاجار الجاة
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كلما اات أتصكر اهلل ك ك يجدؿ الطيف اما ، محزاة: ايؼ أف ااديؿ المجـر اتؿ أ اه الطيب  اديؿ
كعلى ، تصكرت كجل ااديؿ الر يب، يجدلل عماؿ الدااء الذيف أرا ـ فل أمااف ا يرة مف ديت لحـ

فأاظر فل كجكه ، م كالمدفجديال كصمة اللعاة التل كصمل اهلل دها. كاد  اـ على كجهل فل الدرار 
 .(1)الااس فل الطرؽ كفل جدا هـ متساغبلن: إف ااف ااديؿ كاحدان ماهـ"

مف ذلؾ الاص السادؽ أال يعكد م مكف االستذاار إلى العهد األكؿ مف ددء  لؽ  ابلحظ 
اية فل ابلحظ الة االستذاارات الدي اإلاساف عادما  لؽ اهلل سدحاال كتعالى  دـ عليل السبلـ اما أااا

سيرة جدرا فل رأياا اد يرجث السدب كراء ذلؾ ا تماـ جدرا دأمكر  قافية كاجتماعية ا لتل عف تلؾ 
 فاجده يعتاؽ الديف اإلسبلمل.  دمعتقدات ذلؾ الديف المسيحل األمكر أك لعؿ جدرا لـ ياف مقتاعان 

 االستذكارات ذات المدى البعيد:

 الدغر) فل يقؿ حيف كا ح فل دااؿ( ميراتاأل اارع) فل االستذاار مف يا ر ذلؾ الاكع
 على تةتحل دداية فل الطةؿ جدرا حياة على مقتصرة األكلى الدغر ألف طديعل كذلؾ أمر(. األكلى
 حكلل. مف يدكر لما كااةل الحياة

الما ل معتمدان فل تك يؽ األحداث على  إلى كذلؾ الاكع مف االستذاارات مرتدط دالرجكع
 لؾ لي ةل على األحداث اكعان مف الكااعية.كذ، الصراحة كالك كح

 كاد كاالت، (اردها عف ماث اد أدل كااف) لاةسها القهكة صدت: "ذلؾ الاكع أم لة كمف
 أياـ. أعلـ ال حيث إلى عاا دها تأتل سحادة على فجأة حملت كاأاها، فاجااها مف راةة أ ذت
 (.الكيؿ إال ماها اااة ما، كحياتؾ …زماف أياـ أدكؾ يتذار.. زماف أياـ: )زماف

 (.ا يران؟ األياـ تلؾ أتتذاريف: )سألتها

 داغمان  أحاكؿ الحرب؟ كأياـ الحرب؟ ادؿ ما أياـ أتذار ا؟: )كاالت، فاجااها مف أ رل راةة أ ذت
 (.أاسا ا أف
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 الذم الما ل ذلؾ دعض استعادة فل تسعةل ك ل، يسعةها كأدل، الذاريات مكجة اجتاحتها
 .يعرفكه لـ أدااءه ألف سعيد أال أدل ااؿ ما ا يران  كالذم، جدان  دعيدان  لل ددا

 كاتؿ، األكؿ أمل زكج، داكد أدكه اتؿ عادما ال امف أك السادث اهره فل طةبلن  مراد ااف
  اغذ كأمل، 1909 عاـ، فاجعة ظركؼ فل كاحد يكـ فل ابل ما، الكحيد التكأـ، يكسؼ أ ك ا
 فعلت ك اذا) كزكجها أ يها على حدادان  السكاد تلدس كدقيت. عمر ا مف عارة السادعة فل صدية
، (سديان  سدا ا) ك حياتها فل، يكـ ذات أدل ظهر عادما، أا ر أك ساكات ألردث( دسمة جدتل- أمها
  ذا اازعل: )لها كااؿ. كاحدة دساة إال يادر ا ال كااف، كاادفاعل ككسامتل اامتل دطكؿ، ااؿ اما

( دعد دان أد تلدسيل كلف، امرأة يا السكاد  .(1)اليـك

 إلى تبله كما 1909 عاـ إلى داا االستذاارم السادؽ أف الراكم يعكد المقطث استاتج مف
 دعض كالديل دار ديف الذم الحكار  بلؿ مف الراكم ليستعيد األكلى. كذلؾ العالمية الحرب دداية

 إللقاء  لةية مجرد الزمف يستعمؿ لـ الراكم لذا اجد. ارتداطهما كدداية دحياتهما المتعلقة األحداث
اما، الا صيات ما ل على ال كء  معاااة على الترايز  بلؿ مف دالحا ر الما ل لدردط كا 
 كالحا ر. الما ل فل كالديل

اهما  المدار االتةاؽ ذلؾ عف  ااية جهة مف كليااؼ، حياتهما فل الراحة طعـ يذكاا لـ كا 
 .الحياة  ذه إلى يأتيا أف ادؿ كأ يل  ك تسميتل على كالديل ديف جرل الذم

 الذم اماؿ علل صديقل عف جدرا فيل يتحدث الذم االستذاار ذلؾ الاكع أي ان  أم لة كمف
 ااا اديـ صديؽ ك ك: "يقكؿ إذ الاةسية لؤلمراض كطديدان  أستاذان  للعمؿ 1951 عاـ د داد إلى جاء
 فل، 1937 عاـ يؼص فل، ساة عارة دأردث ذلؾ ادؿ، القدس فل صدااا فل مرة أكؿ تعرفاا اد

 داا كأدل، االمتحااات ااعة  ارج الةلسطياية( المترياكلياف) لاهادة امتحاايف ديف استراحة ساعة
 أكاسط ادتداءن مف حميمة صدااة إلى، الياا اةسياا فل عميقان  أ ران  ترؾ الذم، ال اطؼ التعارؼ ذلؾ
 حصكلل كحاؿ دديركت األمرياية ةالجامع فل األكلى ساتل مف القدس إلى رجكعل حاؿ التالل العالـ
، األادار ااءت تهيؤ- لتراجإا فل للدراسة للسةر أتهيأ كأاا، العردية الالية مف التردية ددلكـ على
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 أف لصدااتاا أتاح التل األمر": 1939 عاـ مف أيلكؿ اهر حتى أ رل ساة يطكؿ أف الحظ لحسف
 مف أ رل أمااف فل عال تحد ت ام ك ك- متك ج دااؿ كاتادة كاقااان  فاران  كت تال تا ج
 . (1)"اتدل

است بلؿ الراكم ألل فرصة تماال مف استعادة ذارياتل فل  االستذاارم ابلحظ مف المقطث
  .المرتدطة دحياتل الجكااب دعض ليك ح القدس أك

 : المحددة غير االستذكارات

 المدل تحديد لىع يساعداا محددان  تاري ان  الراكم يعطل فيل ال االستذاار ذلؾ الاكع مف
اما، االستذاارم  يذار ا التل القراغف دمساعدة الاصكص كتأكيؿ الةار إعماؿ فرصة القارئ يعطل كا 

 أا ر لل أدكه ركاه ما يتذار ك ك الراكم لساف . كمف أم لة ذلؾ الاكع ما جاء على(2)اصل فل الراكم
 فل مدرسة فل ا ا ا التل داتالمعدك  األياـ عف مرة مف أا ر ركاه أدل ااف ما كتذارت: "مرة مف

 أف،  بل ة أك أسدكعيف دعد، عليل ااف كلاف، يقكؿ ااف، داء الها األلؼ الات اب فل تعلـ. طةكلتل
   ميف  كريف دسكؽ الحقكؿ حرا ة فل أداه يعيف أف عليل كااف، ليرعا ا أديل أغااـ مث ي رج
، دسرعة تعلمل كما. غركدها حتى الامس طلكع مف، مستقيمة أ بلـ فل كذ ادان  جيغة، الاير تحت
 .(3)"دسرعة اسيل

 ارياة أم الاص فل يكجد ال ألال الزمال مداه تحديد يماف ابلحظ فل االستذاار السادؽ ال
 .ذلؾ على تدؿ أف يماف

 ال ااكية فل دراستل أياـ يستذار ك ك الراكم لساف على جاء كمف أم لة ذلؾ الاكع أي ان ما
 ااف، القدس فل ال ااكية فل دراستل أياـ ماذ الجميلة حياتل مصادفات كمف: "القدس فل الرايدية
 كديف دياها الج رافية الاقة دعد على طكلاـر ماطقة فل السايف طكاؿ أصدااغل أعز مف دع ان 
 الرحيـ عدد كالااعر، اماؿ علل على تعرفت  ـ، الرحمف عدد الحاج أحمد أكلهـ ااف. القدس
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. حياتل فل اأاهـ لهـ   ركف ارميكف أي ان   ااؾ كااف. طكلاـر اءدق  عادتا مف كالهـ، محمكد
 العردية در سال( الرايدية) فل األ يرة االدتداغية ساتل فل كأاا، تدريساا طكااف إدرا يـ ترؾ أف فدعد
 الل كم، أ كه دعد فيما در سال اما -سلمى أدك المعركؼ الااعر ك ك -الارمل الاريـ عدد فيها
 مف األ كيف كابل، العردية الالية فل ساكات ل بلث اإلااليزية، الارمل حسف يرالاد القامكسل"

 ك ك، سمارة حلمل  ااؾ ااف  ـ. البلحقة السايف طكاؿ ديااا الصدااة عبلاة كدقيت، طكلاـر أعبلـ
  .(1)"طكلاـر ا اء مف أي ان 

فل مرحلة  لتاري  االستذاار دايقان  تحديدان  يت ح مف الاص السادؽ أال ال يكجد فيل
اما يكجد فيل عدد مف القراغف التل يماف مف  بللها الكاكؼ على مدل االستذاار لذلؾ ، المدرسة كا 

اارتل إلى ساتل االدتداغية األ يرة فل إكاذلؾ ، اماؿ دعلل تعرفل دداية إلى إاارتل: الاص كماها
 المدرسة الرايدية.

 القريب: المدى ذات االستذكارات

 الذم القريب الما ل حيث اريدة زماية فترة على ال كء اارات تسليطذلؾ الاكع مف االستذ
 .(2)كيسا ـ فل صاث أحداث الحا ر، الا صية ذاارة فل حيان  يزاؿ ما

 اليـك صداح فل المعلـ اتدها التل استذاار الحركؼ جدرا ذلؾ الاكع محاكلة أم لة كمف
 أستذار جعلت، اليكـ ذلؾ عصر فل: "مان كال دفتران  اراغل دعد المدرسة فل األكلى أيامل أك األكؿ

 اما االها، سهلة األلؼ ااات الظهر كدعد، الصداح فل اللكح على المعلـ اتدها التل الحركؼ
 .(3)"الطرفيف مف معقكفة ااغمة عصا كالداء، االعصا المعلـ يقكؿ

 ىإل عكدتل دعد جدرا يحاكؿ عادما االستذاار مدل إااا استطيث مف الاص السادؽ تحديد
 مدل أف أم كظهره اليكـ ذلؾ صداح فل المعلـ اتدل ما استح ار كالمان  دفتران  كاراغل عصران  الديت
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 المعلـ اتادة كزمف الحركؼ جدرا اتادة زمف فصلت التل القليلة الساعات ديف محصكر االستذاار
 .الظهر أك الصداح فل لها

 يددأ إذ دريطاايا؛ إلى رحلتل قتسد التل لؤلحداث كمف أم لة ذلؾ الاكع أي ان استذاار جدرا
 اليلة أسطر دعد يعكد  ـ للدراسة رحلتل ادؿ  بل ة أك يكميف فيها ليق ل سعيد دكر فل ك ك السرد
 ياتظر فلسطيف فل ك ك سعيد دكر إلى مجيغل سدقت التل ال ااية العالمية الحرب اادالع دداية إلى

 اتسقط، القدس فل( دعد فيما الاةساال بالطدي) اماؿ علل مث اات، أعلات كيكـ: "السةر مكعد
 أف كأيقات أسدكعيف أك أسدكع فل أكردا مف مااف اؿ فل اادالعها فتصكرت، المذياع مف األ دار
 طكاؿ لها اةسل  يأت اد كاات. كاحدة دفعة  اعت اد دراسية دع ة فل إاالترا إلى للسةر فرصتل

، كالترجمة كالاتادة المطالعة فل كاتل دقية أا لك ، اغيدة ادتداغية مدرسة فل أعلـ، الساة يقارب ما
 حتى، دساة ذلؾ ادؿ سةرم دكف العاغؽ ااف الذم الرمد مف ت لصان  أليمان  عبلجان  عيال كأعالج
 .(1)"اةيت

 الكاحدة الساة يتجاكز لـ فهك دايقان  تحديدان  االستذاارم المدل تحديد يماف الاص فل ذلؾ
  .السرد اعاد  تكاؼ التل الزماية الاقطة مف

 أسلكب مست دمان  السادس الةصؿ اهاية فل جدرا يستح ره ماأي ا  مف أم لة ذلؾ الاكع 
 دقايا اةسل فل كتتردد: "ركاياتهـ فل ا يران  الكعل تيار أصحاب عليل يعتمد الذم الدا لل المكاكلكج

 كارحـ الااس ارحـ اارحما -العالـ  طايا الحامؿ اهلل حمؿ يا- ا الـ كأسدكع الادير الصكـ أا اـ مف
 لاا  لقتل الذم الاكف فل اتأمؿ جميعان  لادقى، األددية كالهاكية المكت مف أاقذاا! كاألطيار األز ار
 االستذاارم ذلؾ المقطث، (2)"اهاية كال لل حد ال الذم الجماؿ ك ذا التاكيث ك ذا، الركعة دهذه

 كلاف االستذاارم المدل تحديد لها بل مف يماف التل الزماية اإلاارات مف الاص السادؽ ي لك
 كأسدكع الصـك أياـ دتذار االستذاار يددأ الراكم أف  ل كاحدة ارياة  بلؿ مف مدا ا تحديد يماف
 .عاد المسيحييف ا الـ
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 أف ادؿ( لميعة)دػ جمعتل التل الحاد ة لتلؾ جدرا استح ار أي ان  أم لة ذلؾ الاكع كمف
 فترة فل مال مقردة على مرة ذات، تجلس ااات الاادة ذةاألستا  ذه أف ايؼ كتذارت: "يتعرفا

 إلى أتحدث كأاا، المعلميف دار فل، اإلااليزم القسـ أساتذة غرفة فل، محا رتيف ديف االستراحة
، رايكف ديمكف اسمل، مدة ادؿ تكفل ااف ماهكر أمريال ااص عف زددم الدركفسكر، القسـ رغيس
، داإلااليزية كسألتها يميال على الجالسة السيدة إلى تةتفال( Guys and Dolls) الطريؼ كاتادل
 إلل   تاظر أف كدكف، عدكسان  زادت أف إال ماها ااف فما، الحديث فل ألاراها فيل رايها دراءة كداؿ
، (1)"كتراتاا كاه ت( علل   تتااطر ال) تقكؿ دأاها تكحل كلهجتها( ايغان  عال أعرؼ ال: )أجادت
 االستذاارم مدا ا تحديد يماف أااا إال الاص  ذا فل زماية إاارة ةأي كجكد عدـ مف الرغـ على

 عف لميعة على جدرا تعارؼ دعد مداارة جاء االستذاار  ذا ألف كذلؾ دايقان  كليس تقريديان  تحديدان 
 . (سا رة) تدعى عالية الملاة الية فل اإلااليزم األدب تدرس لل زميلة طريؽ

 مف كدعض، الدعيد المدل ذات األميرات اارع فل اتاالستذاار  مما تقدـ أف أغلب يت ح
عملية سرد  فل أساسية مهمة أدت األكؿ الةصؿ فل جاءت التل القريب المدل ذات االستذاارات

 عاـ ديف القدس فل حياتل ك ل أال جدرا تاكيف مراحؿ مف مهمة دمرحلة المتعلقة األحداث كت طية
 جدرا دها ددأ التل الساة -ـ1943 كعاـ -األكلى غرالد فل جدرا عاد ا تكاؼ التل الساة -ـ1933
يااؿ االستذاار إحدل التقايات المهمة فل سيرة جدرا الذاتية إذ يعكد ، األميرات اارع فل السرد

إليها الراكم لسد الةجكات التل يتراها السرد كراءه إلعطاء التك يحات البلزمة د صكص حدث 
 ـ مف ذلؾ الل إف الراكم اعتمد على االستذاار مف األحداث أك ا صية مف الا صيات كاأل

 ـ(.1939 -1933لت طية مرحلة ااملة مف حياتل ك ل الةترة التل عااها فل القدس )
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  -االستباق :

 االستباق بوصفه تمهيدًا: -أوال:

 إاراؾ إلى الااتب يعمد إذ الزمال التحريؼ صميـ فل يد ؿ االستداؽ  ك ذلؾ الاكع مف
عداده السرد دااء فل اإلسهاـ على كتحةظل القارئ  كفل، مسدقان  دها ياكه التل األحداث الستقداؿ كا 
 .(1)لل  يأ لما الكفاء عدـ أك الكفاء فل ما حد إلى حران  الااتب ياكف الاكع  ذا

 صديقل طريؽ عف عليل تعرؼ الذم الااب  ذا ميايؿ لقكة جدرا تاكيل ذلؾ الاكع أم لة كمف
 تايلل مف عاد إال: ااؿ. كادعة الطراز غريدة إفراجية ددلة يلدس اادان  كجدت د لت حيف: "جكرج
، د تة دقكة سترتل  لث، دقكتل ماهكر أال مال فهماا …ميايؿ كاسمل. طكيؿ غياب دعد أ لل لرؤية
  ارش؟ عادؾ: لل ااؿ  ـ االص ر ااتغة ع بلت لاا كأدرز، ذراعل عف كامر

 تعريةة. كال: الت

 .عادم أاا، طيب: ااؿ

 أصادعؾ. ديف تطعجها أف أتقدر: كااؿ إيا ا كسلمال مستديرة اقدية اطعة جيدل مف كأ رج

 أطعجها؟ ايؼ. جديدة  ذه: الت

 .ألريؾ  ات: ااؿ

 ااف، الحديد مف ا يدان  تااكؿ  ـ، كرؽ مف اطعة اأاها ك اا ا كسدادتل إدهامل ديف كأ ذ ا
 كالعـ ازدكج حتى طكاه، مذ لة كدقكة، ليدي دطرفل كأمسال، أا الل فل يستعملل( زميرية  ليؿ)

 .لل يصيح

 ! ميايؿ يا ال! غيره عادم ليس! ميايؿ يا ال

 دقكتل المز ك الكا ؽ ادتسامة فادتسـ

 ! ذ! طيب: كااؿ
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 .(1)"ديف يديل أ رل مرة استقاـ حتى ا  ر عف الكاحد الق يب طرفل كدفث

 اادم أع اء أحد اتؿ ميايؿ أف لاا ليركم أياـ لد عة دالسرد يسرع دقكتل ذلؾ التاكيل كدعد
 ا طراب حالة فل  ليؿ العـ كجدت، كحدم ألراه أياـ د عة دعد عدت كلما" التلحمل الاداب
 إلى الحاؿ فل فذ دت. ساعات ماذ متكاصؿ دااء فل ااات أاها كددا، كتاتحب تدال كزكجتل، اديد
 اازكل ك ااؾ، التلحمل الاداب ادما إلى السادقة الليلة ذ ب ميايؿ أف أمل فأ درتال، جكرج دار
، الدـ مف دراة فل سقط حتى، دسايف طعاان  عليل كااهاؿ، الداب داتجاه أ ذه  ـ، األع اء دأحد
 ألقت الارطة أف غير، الديت إلى عاغدان  ميايؿ  رج كدعد ا( المذدكح االعصةكر يةرفر) ك ك

 .(2)" ااؾ كحدستل، الدير داب دكليس( اقطة) فل كأكاةتل، الطريؽ فل عليل القدض

 لبلستداؽ الراكم تمهيد فل جاء ما أي ان  الامط  ذا إلى تاتمل التل االستدااية المقاطث كمف
 الجديدة الدراسية الساة أكاغؿ فل: "تلميذاتل إحدل مف الجادرجل رفعة زكاج عف فيل يتحدث الذم
 للطبلب الرسمية مقادلتاا أ ااء فل ستيكرت دزمكاد اإلاجليزية الل ة اسـ فل كزميلل أاا، اظراا لةتت
  لؼ تاد ما ا يؼ أسكد اعر مف  ةيرتيف مث، يصدؽ ال يااد دااؿ ال ديف مكردة فتاة، الجدد
 حياغها لةرط راغث احمرار إلى  ديها كردم تحكؿ،  كطدت كالما، الطكيؿ عاقها على تأايدان  رأسها
  .(3)الطلدة ديف ااغعان  ياف لـ دارتها فل دياض مث

 الةتاة  ذه أف.. كلميعة أاا، اعلـ ااف كلـ: "رد االستداؽ فل اارع األميرات فل اكللكاد ك 
 المعمارية الهادسة دراسة مف عكدتل عاد الجادرجل رفعة اصيرة فترة دعد سيتزكجها للاظر البلفتة
 تااحيا فل ادير دكر لها ااف عميقة فارية ركادط تك قها، عاغلية صدااة ديااا كستقكـ، إاجلترا فل

  .(4)معان"  ف فل كاالجتماعل ال قافل تكااجها فل اكة إال الزمف مث تزد كلـ البلحقة

 

 
                                                           

 .108ص، الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (1)
 .108ص، السادؽ (2)
 .185ص، اارع األميرات : جدرا إدرا يـ جدرا (3)
 . 186-185ص، السادؽ (4)



387 

 

  -ثانيًا: االستباق بوصفه إعةنًا:

. فهااؾ اإلعبلاات (1) ك اإل دار صراحة سلسلة مف األحداث التل سياهد ا السرد الحقا
 كدعيدة المدل. ، اريدة المدل

 -:اإلعةنات قريبة المدى

تل تتحقؽ دعد اإلعبلف المداار كال تكجد  ااؾ حالة ااتظار طكيلة ديف اإلعبلف  ل ال
فل الدغر األكلى كمف الاماذج القليلة التل اع ر عليها فل الدغر  كذلؾ التكع اليؿ جدان ، (2)كتحققل

الذم اار فل الاايسة دأف الدطريؾ إلياس الذم جاء إلى ديت  ال دراألكلى ما ياير فيل جدرا إلى 
 دعد لاا كايؿ، ـ لتعقد الرعية كأال سيقيـ داةسل اداسا صديحة يكـ األحد1927حـ على أ ر زلزاؿ ل

 يلقل كسكؼ. األحد يكـ أال اتةؽ الذم التالل اليكـ صداح داةسل القداس سيقيـ الدطريرؾ إف ذلؾ
 تداؽاالس ك ذا. (3)متلهةيف" سماعها إلى يتطلعكف الجميث راح( رسكلية مكعظة) المصليف على

 المقطث  ذا مف ياتهل إف ما الراكم اجد الذم، التالل اليكـ فل سيحدث عما كا ح إعبلف
 .(4)القداس مراسيـ دكصؼ كيددأ التالل اليكـ إلى دالسرد يسرع حتى االستداال

 اريستل كأجا ا جدرا ديف حكار  بلؿ مف يحدث الذم االستداؽ أي ان  الاكع ذلؾ أم لة كمف
، الةا لة السيدة  حات اريستل؟ أغا ا حقان  أات  ؿ: مداارة كسألتها يهاإل ذ دت: "المعركفة
 اعـ.: ددساطة كأجادت

 ذلؾ. أعلـ أاف لـ أاال جدان  يؤسةال: الت

 .(5)امركد؟" فل ستزكراا متى! أحسف، أحسف: االت

 :الاتاب مف كاحدة صةحة دعد الزيارة تلؾ كتتحقؽ

                                                           

 .137ص، داية الااؿ الركاغل: حسيف دحراكم (1)
 .137ص، السادؽ (2)
 .94ص، الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (3)
 .95السادؽ، ص (4)
 .78ص، اارع األميرات: جدرا إدرا يـ جدرا (5)



388 

 

 عاصمة االح امركد أرل أف أ يران  لل أتيح ،1951/  ذار/22 فل كدالتحديد، ساتيف كدعد"
 .(1)"الميبلد ادؿ كال امف التاسث القرايف فل العظيمة فتراتهـ إحدل فل ا اكرييف

 المدى: بعيدة اإلعةنات

 المقطث ديف طكيلة االاتظار حالة أك الاتادة مسافة تاكف التل اإلعبلاات تلؾ  ل
 .(2)تحققل كمااف االستداال

 لحـ ديت ديف المسافة عف الراكم حديث االستداؽ مف الاكع ذلؾ تك ح التل الاماذج مف
 كلسكؼ" المدرسة فل زمبلغل مف تبلميذ كأردعة جدكر المعلـ مث القدس إلى ذ ادل أ ااء فل كالقدس
 الها محاجر ا ألعرؼ حتى المرات عارات كذ ادان  جيغة الطريؽ تلؾ كأاطث، ذلؾ دعد الساكف تمر
السادؽ  يت ح مف اإلعبلف، (3)"عليها تطؿ دار كاؿ، دالية زيتكاة كاؿ، هاجكااد على ص رة كاؿ

 أطكؿ دأال القكؿ كيماف. عال أعلف لما الةعلل التحقؽ زمف إلى يصؿ حتى طكيبلن  ااتظار القارئ
 فل اإلعبلف إال لذلؾ تحقؽ دكف( األكلى الدغر) اراءة مف ياتهل فالقارئ جدرا سيرة فل إعبلف

 عف ذارياتل دعض ليحال االستذاار طريؽ عف الكراء إلى الراكم يعكد عادما (األميرات اارع)
 .1936 عاـ إ راب

 ن والمكان:ادالالت الزم

 :الزمن الخارني -أواًل:

 تصراؿ دايؽ عادما يقدا لكلى مف  بلؿ تحديد جدرا لألالزماف ال ارجل فل الدغر ايظهر 
 إلىرد ها السد ددأالتل ي ةمف السف ال امس كلةالطة فترة ك  ماال ساكات مفأعلى سدث  ردالس

 ة.عار  ةال ال سف د كلل 
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الذاتية كال سيما فل الدغر  جدرا التاري ل الاكال ح كره الةعاؿ فل سيرة فقد ااف للزمف
األكلى فل  أك ال مسة األردعة على أيامل الدغر األكلى يقتصر مف ال اال فاجد م بل الةصؿ، األكلى
 لؾ السرد إاارات زماية عدة ماها:. إذ امؿ ذ(1)المدرسة

 يددأ السرد ك ك فل المدرسة دكصؼ ما تقث عليل عيااه. -
ادؿ الظهر يعكد إلى الديت كاد طلب مال المعلـ أف ياترم دفتران كالمان فترفض أمل أف  -

 تعطيل  ماهما.
دة يتااكؿ جدرا كجدة ال ذاء مث أسرتل فل الكات الذم راحت اداب األديرة الم دتة فل الدل -

 تقرع جرسها لتعلؽ ااتصاؼ الاهار.
 دعد ال ذاء عاد إلى المدرسة  ااية. -
كحاؿ عكدتل يقاث جدتل أف تعطيل  مف ،  ركج جدرا عصران مف المدرسة كعكدتل إلى الديت -

 الدفتر كالقلـ ليسرع فل اراغهما.
داح حاؿ حصكلل عليهما يقعد أماـ داب الديت ليستذار الحركؼ التل اتدها المعلـ فل الص -

 كدعد الظهر.
 فل المساء يصدح دفتره فرجة لؤلسرة. -
 فل صداح اليـك التالل يأ ذ عدتل معل إلى المدرسة ليريل معلمل كياتب مث زمبلغل. -
ك ؿ ر ه المعلـ دعد الظهر عاد ، فل الظهيرة كحاؿ عكدتل إلى الديت تسألل أمل عف الدفتر -

 ااف اعسااان. عكدتل إلى المدرسة  ااية لـ ياتب ايغان ألف المعلـ
الذم يجلس معل على  -عاد ال ركج مف المدرسة دعد اهاية الدكاـ يقاعل صديقل عدده  -

 دالذ اب إلى دار ـ كيقاعل فل الطريؽ دتمزيؽ الدفتر لعمؿ الطقاعات. -اةس الداؾ 
فل المساء دعد أف غادت الامس يعكد إلى الديت كتسألل الجدة  ـ األـ عف الدفتر في در ا  -

 ـ أ ذه ليحةظل فل الجرار عاده.أف المعل
فل الليؿ كادؿ الاكـ يةار فل الطقاعات كيأسؼ أال لـ يحتةظ دكاحدة ماها ليطراعها فل  -

 المدرسة.
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 فل اليـك التالل يذ ب إلى المدرسة كلـ ياف لديل إال القلـ. -
 فل الديت كدعد عكدتل مف المدرسة يسأؿ مف جديد عف الدفتر فيجيب أال عاد المعلـ. -
داح اليـك ال الث عادما دؽ الجرس يجره عدده مف ذراعل ليقاعل دالهركب مف فل ص -

 المدرسة.
فل الظهر كعاد سماعل جرس األديرة تدؽ عاد الظهر يسرع راا ان مف الديت ال ال  -

 ياتاؼ أمره.
دقيا  ك كصديقل على  ذه الحاؿ لعدة أياـ يهرداف مف المدرسة ليتساعاف فل طراات  -

تمر أردعة أك  مسة أياـ حتى ياتاؼ أمره فتذيقل كالدتل )اتلة فا رة( المدياة. كما اادت 
 على حد تعديره عادما يعكد فل الظهيرة كاعادتل فل اؿ يكـ.

 فل المساء يقرر األب إرسالل إلى مدرسة جديدة. -

استاتج مما تقدـ مدل الح كر الةاعؿ الما ؼ للزمف الطديعل الاكال فل السيرة كدكره 
زمف ال طاب كتحديد سرعتل دا ؿ الاص. اما كيبلحظ أف اإليقاع الةلال  المهـ فل تاظيـ

المكاسـ( تتمتث دح كر داغـ كما ؼ ، فصكؿ الساة، الاهار، الليؿ، المساء، الظهر، )الصداح
 اصة فل )الدغر األكلى( أا ر مف )اارع األميرات( ددالن مف الساعة أك الركزمااة مما يكحل 

ية للزمف الذم يتطادؽ مث طديعة الديغة الاعدية التل عاش فيها جدرا سال دالاظرة الاعدية األسطكر 
 حياتل األكلى إذ ااف يعتمد على التقسيمات الةلاية فل معرفة الزمف.

سرد  ل الةصكؿ األردعة إذ اجده كمف التحديدات الزماية التل يلجأ الراكم أي ان فل ال
يجعؿ مف )فصؿ الرديث( فل الةصؿ السادس مف الدغر األكلى المحكر األساسل الذم يدكر عليل 

ليرسـ دالالمات صكران م تلةة تعاس مف  بللها جماؿ مدياة )ديت  الةصؿالسرد فيقؼ عاد  ذا 
 .(1) كتاا رت فيها الز كر مف اؿ ااؿ كلكف، ا األ  رلحـ( كاد ااتست  كده

عاد )فصؿ ال ريؼ( كتقديمل صكرة عف طديعة الحياة فل ذلؾ الةصؿ  كاكفلكماها أي ان 
تقطةكف ، الذم ااف يرتدط دمراسـ اطؼ الزيتكف إذ ي رج الااس إلى الحقكؿ "معهـ العصل كالسبللـ
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 اكف كيهزجكف. كااات )على دلعكاة( أحب األغاال الزيتكف ددراية تعكد إلى  الؼ السايف ك ـ ي
رجاالن كاساءن ، ما يااد فصؿ ال ريؼ يأتل حتى يمتلئ الكادم دها مف حااجر القاطةيف، للجميث

كيدراكف أعاليها المتماعة ، كي ردكاها دعصيهـ، ك ـ يهزكف دالجذكع كاألغصاف، صدية كصديااان 
دها  كيملؤكف، ء على التردة الحمراء. كيلتقطكاها حةااتفتتسااط الحدات ال  راء اا لل، دالسبللـ

كياتقلكف مف اجرة إلى اجرة كتاتقؿ معهـ األغايات كأا اـ المجكز كالادادة ، السبلؿ كاألاياس
كمهما ياف كات الاهار يظؿ داغمان أحد ـ اد اراه أك ال اراه يعزؼ على الادادة أك المجكز دمةرده 

رة فل مااف ما ألحاال المتكاترة التل تتردد أصداؤ ا االاسمات مرسبلن مف على مج مل على ص 
ابلحظ أف الراكم فةل تقديمل لطديعة الحياة فل  ذيف ، (1)المسترسلة فل أرجاء الكادم العريض"

دؿ  ك عاصر مف ، الةصليف يميؿ إلى الكصؼ غير أال ال يقتصر على كصؼ المااف أك الطديعة
طديعة الحياة فل تلؾ المدياة التل ياترؾ فيها جميث أفراد ا ك ك دياامياية الةعؿ الذم تداى دل 

كمف األزماة التل لها ح كر فل سيرة جدرا ، عاصر فل دياامياية الةعؿ فل الاص الحااغل
األزماة التاري ية كذلؾ ما جاء فل الةصؿ السادث عادما يقؼ عاد تاري  مدياة ديت لحـ دكصةها 

دث للميبلد عادما جعؿ ليل السبلـ فاجده يعكد دالسرد إلى القرف الراالمااف الذم كلد فيل المسيح ع
ديف الدكلة معرجان على الصراعات الطكيلة التل عرفتها المذا ب  اسطاطيف الاصرااية اإلمدراطكر

كماتهيان داالاتداب الدريطاال كالةراسل فل اهاية الحرب العالمية األكلى عاـ ، المسيحية عدر القركف
لقد ااف الزمف ال ارجل فل ، (2)عف كاكفل عاد أ ـ األديرة المكجكدة فل ديت لحـ ـ ف بلن 1918

كالزمف الذم اهد كفاة األب ، )الدغر األكلى( زمف ال اؾ كالاةاح مف أجؿ ا تراؽ حاجز الةقر
 ـ.1948كاأل ت كاادة عاـ 

حداث الزمف ال ارجل فل اارع األميرات يحاكؿ فيل جدرا ت طية ما يماف ت طيتل مف أ
ـ عادما ااف جدرا فل 1939م يرة ظلت راس ة فل الذاارة فيددأ السرد فل اارع األميرات عاـ 

كياهيها دعاـ ، التاسعة عارة مف عمره. كاد حط الرحاؿ للسةر إلى دريطاايا إلاماؿ دراستل
ساتاف ـ كالساة التل تليها كما تلتها: 1951"ما تحد ت عال  اا ليس إال الساة العجاغدية ، ـ1952
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- ،ما أا ر ما أغةلت، كدسدب أاكاع مف ال ركرات، ما أاؿ ما ذارت، فقط تحد ت عاهما  اا
لى ذلؾ كما ااات  اتاف الساتاف إال ، دقيت أردعكف ساة أ رل تطالدال دالحديث عاها، كحذفت! كا 
ل العجيب على حةافداغمان كالماطلؽ لحراة فل الزمف أرداا لها أف تدقى لها ، الدداية الراغعة لها

يحرص فل )اارع األميرات( على أف يعرض الزمف ال ارجل فل صيغ متاكعة تدعان ، (1)المد ش"
كمف المبلحظ أال ي دت تكاري  األحداث الهامة مةصلة احك: "أعلات إاجلترا الحرب ، أل مية الحدث

لؾ حد ان مصيريان كااف ذ، (2)لؾ ددأت الحرب العالمية ال ااية"كدذ، ـ1939أيلكؿ  3على ألماايا يكـ 
كمف ، إذ ااف مف المماف أف ت لى دع تل إلى ال ارج كتتبلاى أحبلمل، دالاسدة لجدرا كللعالـ دأسره

 22التكاري  الهامة التل ذار ا تةصيبلن زيارتل للمدياة األ رية التاري ية التل ادتل إليها دقكة فل 
كذلؾ ياير إلى مدل عاقل لآل ار  (3)ـ أتيح لل أف يرل "امركداالح" عاصمة األاكرييف1951 ذار 

كاد ياتةل دذار الاهر كالساة ، حتى عد  زيارتل لتلؾ العاصمة حد ان  امان ال ياسى، كا تمامل دها
فإف تدكيف كتسجيؿ  (4)ـ أايمت حةلة تم يلية فل ااعة الملؾ فيصؿ"1949فقط: "فل اهر ايساف 

 تااط فل ال مسياات. التاري   اا يم ؿ رصد للحراة التم يلية التل ددأت

كاد يحصر الحدث أحيااان دالةصؿ كالساة احك: "د لت الالية العردية  ريؼ عاـ 
لاف التاري  األكحد الذم حرص على تدكيال كتسجيلل دالساعة كاليـك كالاهر كالساة ، (5)"ـ1935

د اراال ـ عا1952فهك أسعد يكـ فل حياتل: "فل الساعة التاسعة مف صداح التاسث مف اهر  ذار 
حتى أطلؽ على ، ك اذا ااات أ ـ فترة زماية دالاسدة لجدرا  ل مطلث ال مسياات، (6)على لميعة"

 ـ الساة العجاغدية لما حملت مف أحداث كمةاجآت.1951عاـ 

أف الزمف ال ارجل فل )اارع األميرات( يم ؿ فترة الا ح كالتةتح فل مكاجهة  إذ يت ح
كالتكجل احك االدتاار ، كاالاتصار على الصعكدات كالعقدات، قراركالاهرة كاالست، العالـ ال ارجل
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كيت ح ذلؾ مف  بلؿ اكلل: "أم فكراف  قافل ااف ، كالتجديد كاإلدداع فل الاعر كالرسـ كالركاية
يتصاعد فل المدياة يكمغذ؟... ااتسحت الكجكدية  اذاؾ عالـ الم قةيف داار ا السحرم كااف 

كاد ااف جدرا  (1)كال الدية مف الاداب مذ بلن دأعداده"، رجاؿ كالاساءالح كر فل المحا رات مف ال
 فهك يحا ر كياقد كيرسـ كيعلـ كيكجل الا ير فل حماس دالغ.، كسط ذلؾ الزمف القلب الاادض

 :الزمن النفسي )الداخمي( -ثانيًا:

معايير ي تلؼ الزمف الاةسل ا تبلفان جك ريان عف الزمف الطديعل ال ارجل فهك ال ي  ث ل
اما يماف معرفتل كتحديد سرعتل أك دطغل مف ،  ارجية أك مقاييس مك كعية االتكايتات المتداكلة كا 

فالزمف م بلن ياكف طكيبلن كااسيان حيف تاكف ،  بلؿ الل ة التل تعدر عف الحياة الدا لية للا صية
ة السرد فل كال تاعر الا صية دمركر الزمف حيف تاكف سعيدة فحرا، الا صية حزياة اغيدة

 .(2)سرعتها كدطغها تتحاـ دها األحاسيس الا صية

سا تار أردعة اصكص مف سيرة جدرا يدرز فيها الزمف الاةسل. فيم ؿ الاصاف األكلياف 
الحالة الاةسية للراكم عادما ياكف حزياان أك يعاال مف ماالة. كيم ؿ الاصاف ا  راف الحالة 

 الاةسية للراكم عادما ياكف سعيدان.

 :عندما يكون حزيناً  -1

 .(3)"لـ أعرؼ األلـ اما عرفتل فل تلؾ الليلة. ااـ أفراد العاغلة الهـ... كاأاال ر يث   ر"

 .(4)كلك!"، "كدعد زمف دطكؿ الد ر رأيتل مف دعيد جدان يلكح لل... مش عيب؟ أاا أدكؾ
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 :عندما يكون سعيداً  -2

ال يماف أف يركل دسهكلة فقد ااف ، ل"كما حدث فل دقية ذلؾ الاهار كالليلة التل أعقدت
 .(1)كالل أادل دالمستحيؿ"، كمعظمل لذه، االحلـ: دع ل رعب

"كتزكرال السيدة الد دادية مرة أك مرتيف فل األسدكع فل عصارم مف العاؽ الذم يطكح 
 .(2)كدها فل مهاكو مف جاكف الجسد ال أعرؼ لاةسل طريقان للاجاة ماها"، دل

إذا ااف الراكم يطيؿ مف زمف السرد فل كصةل للحالة الاةسية عادما  ابلحظ مما تقدـ أال 
ياكف حزياان أك  اغةان أك يعاال مف ألـ أك مرض أك ماالة ما سعيان مال إلاعار القارئ د قؿ الزمف 
كطكلل فل تلؾ األكاات فل حيف اجده يقصر مف زمف السرد فل كصةل للحالة الاةسية عادما ياكف 

فاإلاساف ال ، ارئ دسرعة مركر ا كتلؾ الحالة كا حة فل الطديعة الدارية اإلاساايةسعيدان لياعر الق
فل حيف يجد الزمف دطلء فل حراتل عادما ياكف حزياان ، يحس كال ياعر دمركر اللحظات السعيدة

 أك يعاال مف ماالة ما.

 :المكان في البئر األول 

عػػػث فػػػيهـ اػػػيغان مػػػف المكاطاػػػة إذ يد، ياتسػػػب الماػػػاف أ ميػػػة  اصػػػة عاػػػد ا يػػػر مػػػف الداػػػر
كياػاؿ فػل سػيرة ، كعبلاػة اإلاسػاف دالماػاف عبلاػة تةاعليػة دػيف التػأ ر كالتػأ ير، كالساياة كاالسػتقرار

فعاػػكاف السػػيرة يػػكحل ، جدػػرا "الدغػػر األكلػػى" أحػػد األراػػاف الهامػػة التػػل اامػػت عليػػل إف لػػـ ياػػف أ مهػػا
، حمػػػؿ عػػػدة دالالت ماهػػػا الداللػػػة المعجميػػػةكداللػػػة الدغػػػر تاػػػير إلػػػى أا ػػػر مػػػف مةهػػػـك فت، دالماػػػاف

 كاذلؾ الداللة الزماية التاري ية.، كالداللة الكااعية كالدياية، كالسياكلكجية

 ػػػـ الداللػػػة الكااعيػػػة فالديايػػػة كااتهػػػاء دالداللػػػة ، سػػػاددأ أكالن دالداللػػػة المعجميػػػة فالسػػػياكلكجية
 الزماية التاري ية.
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كايػػػؿ أاهػػػا مكاػػػد الاػػػار امػػػا جػػػاء دمعاػػػى الم دػػػأ ، كرد لةػػػظ الدغػػػر دمعاػػػى حةػػػرة مػػػف األرض
 .(2). اما كرد لةظ الدغر دمعاى "الحةرة مف األرض يستقى ماها الماء"(1)كالمذ ر

كاد أطلؽ جدرا ذلؾ العاكاف كأراد دل ذلؾ المكاث مف الذاارة "دغر الطةكلة" التل تجمعت فيها 
التػل جعلػت تاهمػر ، ف كاألاػكاؽ كالم ػاكؼأكلػى األفػراح كاألحػزا، أكلػى التجػارب كالػرؤل كاألصػكات

 . (3)على الطةؿ فأ ذ إدراال يتزايد ككعيل يتصاعد

، فػػابلحظ  اػػا أف جدػػرا يجعػػؿ مػػف الػػذاارة الدغػػػر أك الم دػػأ الػػذم يحةػػظ فيػػل تجاردػػل األكلػػػى
تجارب الطةكلة التل  ل أا ر مف حصيلة ذاريات  اصة فهك يػدرؾ أف األصػكؿ الحقيقيػة لؤلاػياء 

ف بلن عف تلؾ الداللة السياكلكجية للعاػكاف فهاػاؾ الداللػة ، التجارب األكلى فل حياة المرء تعكد إلى
كالدياية. أما الكااعية يستمد ا جدرا مف حياة الاػاس فػل الماػاطؽ الةلسػطياية فػل تلػؾ الةتػرة ، الكااعية

عاػػل عاػػد  دػػؿ إف أكؿ مػػا يسػػألكف، اػػاف العػػيش غيػػر مماػػف ألف الاػػاس اػػااكا فػػل حاجػػة ملحػػة للدغػػر
ااتقالهـ إلى ديت جديد " ؿ يكجد دغر فل حكش الدار؟  ؿ  ل عميقة؟ كفل حالة جيدة؟  ؿ ماؤ ػا 

 .(4)طيب؟ أـ أاها لـ تازح مف طياها ماذ سايف؟"

أما المدلكؿ الديال فقد استمده مف التراث الديال كيتجلػى ذلػؾ فػل اصػة الادػل يكسػؼ عليػل 
يت ػػح عمػػؽ التجردػػة ، (5)ر اقطػػة التحػػكؿ احػػك السػػمك كالرفعػػةالسػػبلـ كعبلاتػػل دػػالدغر فقػػد أصػػدح الدغػػ

الدياية فل اةس جدرا دااؿ كا ح كادير فل سػيرتل فػابلحظ تاػرب اةسػل دالتعػاليـ كالمدػادئ الديايػة 
كابلحػػظ أف الاايسػػة تصػػدح كاحػػدة مػػف األمػػااف التػػل يتػػردد عليهػػا جدػػرا داسػػتمرار دػػؿ ، ماػػذ الصػػ ر

 ا الجميلة التل يلجأ إليها ت لصان مف  يؽ المحيط.تتحكؿ إلى كاحدة مف مبلذات جدر 
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كيلح على ذلؾ  (2)ك رزة الدغر أادل دسجؿ تاري ل للدار كدغر ا معان" (1)أما الداللة التاري ية
كلهػا  ػػرزة ااصػػقلت ، كمليغػػة، القػكؿ فػػل ماػاف   ػػر دقكلػل: "... اػػاف المػػاء اريدػان... ألف دغر ػػا اديػرة

 .(3)يد ملساء عميقة عدر عارات السايف..."كحززت فيها حداؿ الدالء أ اد

كيماااػػا أف ا ػػيؼ إلػػى تلػػؾ الػػدالالت داللػػة أ ػػرل  ػػل الداللػػة الزمايػػة التػػل تااػػؼ عاهػػا 
اللةظة ال ااية للعاكاف )األكلػى( إذ تحيػؿ تلػؾ اللةظػة إلػى زمػف مػاض دعيػد يعػكد إلػى مرحلػة الطةكلػة 

تػػل ظلػػت يادكعػػان داغػػـ الةػػيض ي ريػػل دػػالعكدة إليػػل كددايػػة التاػػكيف الػػذاتل إلػػى تلػػؾ التجػػارب األكلػػى ال
كاػد يا ػر الطػيف ، أك عاػر كطػيف، الما أراد ك ك "ال يعػرؼ مػا الػذم سيصػعد إليػل مػف صػةكر اريػر

كلػـ ال؟ إاػل دػذلؾ يعػيش كيت ػذل: إاهػا الدغػر التػل لػف ياػكف لػل عاهػا ، كيقؿ الصػةك القريػر.، كالعار
ذ يعكد إليها اؿ مرة  (4)يرد يادكعان داغـ الةيض فل طكايا إاساايتل"فهك إاما ، غاى. كا 

كتلػػؾ اإلاػػارة الزمايػػة فػػل العاػػكاف تػػدؿ علػػى زمػػف مػػاض ا تار ػػا الااتػػب لتػػدؿ مسػػدقان علػػى 
 الطادث االسترجاعل الحااغل الذم ال ي لك مال أم اص سير ذاتل.

ايسػة. أكالن: يماف تكزيث المااف فل ديت لحـ دالاسدة لطةكلة جدػرا إلػى: الديػت كالمدرسػة كالا
إذ يراػػز علػػى تةاصػػيؿ ، الديػت فأ اػػاء حدي ػػل عػػف الديػػت اأاػػل يحػػاكؿ الرجػػكع إلػػى الػػكراء كالعػػيش فيػػل

كأكؿ عدػارة لػل فػل ، فقد ااف يصكر لاا الديت دتةاصيلل الدايقة مػف ماظػكر طةػكلل، األمكر كدااغقها
 ػـ ااتدهػت إلػى أف ، دال ػاف "الدغر األكلى" دقكلل: "ااتدهت إلى أف أ لػل يسػمكف الماػاف الػذم اسػاال

إال إذا ااتحمل اػعاع مػف ، مظلمان ، مف يأتل عاداا يصةاا دسااال ال اف... كااف ال اف عميقان رطدان 
الاػػمس فػػل الصػػداح كالدػػاب مةتػػكح..." كيصػػؼ الديػػت ال ػػاال الػػذم ااتقلػػت العاغلػػة إليػػل "ال اااػػل" 

تتصؿ دها حااكرة فيها اجرتا ، ر ال افدقكلل: "ااات داراا تتألؼ مف غرفة ص يرة مداية مف الحج
كعلػػى مقردػػة ماهػػا "ال اػػية" المدياػػة أي ػػان مػػف حجػػر ، كتياػػة اديػػرة، رمػػاف كاػػجرة لػػكز أك اػػجرتاف
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 كتتصػؿ دحػااكرة أ ػرل محاطػة دأاػجار، تتكسطل  ػرزة الدغػر، كأمامها حكش مدلط دالحجارة،  اف
دجاج... كاااػػت غرفتاػػا ك اػػيتاا التا مػػا الرمػػاف. كدػػيف مأكااػػا كال اػػية التػػل  ػػل مػػأكل ال رفػػاف كالػػ

 .(1)مسقكفتيف داألحطاب كجذكع األاجار كأغصااها..."

ااتقلاا إلى دار فل حكش دددكب" كدعد ، .. فمف ال ااال.كفل كصةل للديت ال الث: يقكؿ:
ذلػػؾ دةتػػرة ااتقلاػػا إلػػى دار فتحػػك"... ك ػػك يتػػألؼ مػػف غرفػػة اديػػرة دعػػض الاػػلء يةصػػلها عػػف الديػػت 

فيػػد ؿ كي ػػرج ماهػػا علػػى  ػػكاه. أمػػا ال ػػراؼ فاػػد لها إلػػى غرفتاػػا كماهػػا إلػػل ، ؼ كاػػف الػػدجاجال ػػرا
كال ياتهػػل  –ر يدػػة كالدػػؽ يعاػػش فيػػل دا ػػرة –كت لػػؽ عليهػػا الدػػاب الػػذم فػػل الحػػاجز ال اػػدل ، ديتهػػا

 .(2)كي زك فراااا فل الليالل الحارة ليمتص دماغاا دإلحاح حقكد"، مهما حاكلاا الق اء عليل

 –ك ل الدار األ يرة التل أاػاـ دهػا ادػؿ ااتقالػل للقػدس  –حيف جاء كصةل لدار جحلكاة  فل
م لعة الداب كالاافذة )تاةؿ أدػل كأ ػل دتصػليحها( كدقردهػا " اػية" ، دقكلل: "يتألؼ مف غرفة فسيحة

كأمامػل حػااكرة اديػرة ماػجرة ، فل كسطل دغر عميقة، كلااها مةيدة( مث حكش عريض، )داغسة طدعان 
فإاهػا ماػرفة علػى الطريػػؽ ، كماةصػلة عػف داػػاء   ػر كلعلػك دقعتهػا، ك ػذه الهػا ماػرفة علػى الطريػؽ

كعلػػػى ، كعلػػػى الػػػدايا الهػػػا، كالجدػػػاؿ الزراػػػاء كراء ػػػا، ككادم الجمػػػؿ كالركادػػػل التػػػل كراءه، الجديػػػدة
تلاأ اط فل كلـ ا .،ال أاجار فيها،  ااؾ أي ان حااكرة اديرة تادعة للدار، الجااب ا  ر مف الطريؽ

 .(3)كاحف ك رافاا كدجاجاتاا إلى "دار جحلكاة"، يكميف ا ايف

مف  بلؿ  ذه األكصاؼ التل كصؼ دها جدرا الديكت التل سااها ابلحظ أف للديػت كظيةػة 
فهػػل تتػػراكح دػػيف ال ػػيؽ ، تقػػـك مػػف  ػػبلؿ عبلاػػة الػػراكم الا صػػية المتاكعػػة دتاػػكع األزماػػة الاةسػػية

فقد اااػت ددايػة التةػتح كاالطػبلع علػى مػدارؾ طةكلػة الػراكم ، مد كالجزركفل كصةها ديف ال، كالسعة
فػػػل تلػػػؾ الةتػػػرة مػػػف جااػػػب كمػػػف جااػػػب   ػػػر اااػػػت المػػػبلذ كالملجػػػأ الكحيػػػد لبلحتمػػػاء مػػػف ال طػػػر 
المجهػػػكؿ دأاػػػاالل الم تلةػػػة اافػػػة.. كاػػػذلؾ تظهػػػر رؤيػػػة الااتػػػب علػػػى إدػػػراز التةاصػػػيؿ عػػػف طريػػػؽ 
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تلػػػؾ التةاصػػػيؿ رمػػػكزان مااايػػػة دالػػػة علػػػى الهكيػػػة اإليجاديػػػة أك كجعػػػؿ ، الكصػػػؼ المدااػػػر دالتةصػػػيؿ
 السلدية. 

 :المكان في شارع األميرات

يحمػػػؿ الماػػػاف مازلػػػة  اصػػػة عاػػػد جدػػػرا فعاػػػكاف سػػػيرتل اػػػارع األميػػػرات يحمػػػؿ العديػػػد مػػػف 
 الدالالت ماها الداللة المعجمية كالماااية كالزمااية.

لقد جاء لةظ الاارع فل المعاجـ ليدؿ . ية فالزماايةدالداللة المعجمية  ـ المااا ساددأ أكالن 
أما اللةظة ال ااية التل جاءت دصي ة جمث  (1)على أال الطريؽ األعظـ الذم يارع فيل الااس

المذار )أمير( الذم جاء فل المعاجـ دمعاى الملؾ لاةاذ أمره  كمةرد االمؤاث السالـ )األميرات( 
ف لـ ياف مف أصؿ اريؼأك "م (2)ديف اإلمارة كالجمث أمراء يطلؽ على مااف ، ف يتكلى أمر اكـ كا 

ف لـ ياف صاحب أمر"  .(3)مف أصؿ اريؼ كا 

لقد جاء العاكاف مستمدان مف الحل الساال الذم عاش فيل . الداللة الماااية كالزماايةأما 
ب ـ( إذ اامت ديال كديف ذلؾ الاارع عبلاة ح1994 -1962جدرا أا ر مف ردث ارف مف الزماف )

يحاءاتهاعميقة ظؿ يتمتث داد ها  إلى اليكـ الذم فارال مةاراة الية عادما فارات ركحل الددف  كا 
 ماتقبلن إلى العالـ ا  ر.

دعد أف ااأت ديال كديف عدد مف ، فل مرحلة الا ج مف حياتل، األ يرفل ردث القرف 
األميرات فل حل  اامت عبلاة حب عميقة ديال كديف اارع، األمااف عبلاة حب التل ذارتها

يحاءتها"، الماصكر  .(4)ما زلت أتمتث داد ها كا 

كيتجلى عمؽ تلؾ العبلاة الحميمية ديف المؤلؼ كذلؾ الاارع فل عدة صكر يااؼ عاها 
فهك المااف الذم تدلكرت فيل مث م ل السايف الا ير مف األفاار مث ما  سيرتلالمؤلؼ فل 
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را ااتااصها ك ك يسير فل ظبلؿ أاجار يصاحدها مف أ يلة كصكر دؿ عدارات حاكؿ جد
ك اصة فل أكاغؿ ال ماايايات مف ذلؾ القرف عاد ددء العمؿ مث  (1)اليكاالدتكس فل اارع األميرات

مجمكعة مف األصدااء مترأسان تحرير مجلة )فاكف عردية( إذ يقكؿ: "ازداد ترددم على اارع 
ف فل اارع مجاكر لل. كفل تلؾ الساكات األميرات مايان أك راادان سيارتل ألف ماتب المجلة اا

لعلال ما امتحات معداها إال فل تلؾ ال دكات ، تكالت الاتادات التل ااات اصيرة أـ طكيلة
كظهر الا ير ماها فل اتب الحقة )الةف كالحلـ كالةعؿ( ك)تأمبلت فل داياف مرمل( ، كالركحات

ر مف أعمالل األددية على حد تصريحل: كاد اهد ذلؾ المااف كالدة الا ي، (2)ك)معاياة الامرة("
يكميات سراب عةاف ف بلن عف اارع ، الدغر األكلى، ال رؼ األ رل، الدحث عف كليد مسعكد

 .(3)األميرات

األكؿ مف سيرتل الذاتية دالرحلة األكلى مف فلسطيف إلى إاجلترا عدر اااة  الةصؿكاراه يةتتح 
 الث )سيدة الدحيرات( تم ؿ سياحة ديف أح اف كاذلؾ الةصؿ ال، السكيس فهل رحلة فل المااف

فاراه يسقط أحاسيسل كمااعره على المااف إذ يقكؿ: "دل ت ، الطديعة عاد سةح الجدؿ الاا ؽ
كما يحت ال مف ، دتجكالل سةح "ساافؿ دايؾ" الجدؿ الماهكر القاغـ على طرؼ مف تلؾ التبلؿ

اعراء كاتاب عديديف. ااف فل ذلؾ اليـك   ر مف مهادط الكحل ل مهدطان كااف ، الدحيرات الزرؽ
ألف ريحان داردة ، يددك االعادث المرح فل صحكة السماء مث فيض مف الامس الحااية دكاما حر

 .(4)"ماعاة تهب ديف الحيف كا  ر حاملة اذا األعااب الدرية كأز ار أكؿ الرديث

اما ، ل الدة التل يعاقهاكفل الةصؿ الرادث اد لقل "أغا ا اريستل" ديف األطبلؿ كا  ار ا
ك ما ماااات ، حةلت السيرة دعدد ادير مف األمااف التل يرتدط دع ها دالما ل االقدس كديت لحـ

فل القلب يرتد إليها دصكرة ادل متصلة: "الما رجعت إلى الدار فل د داد ألاتب ااات االراجث فل 
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ال يعال ذلؾ  (1)تلؾ الكدياف كالتبلؿ" الكات اةسل مف كدياف ديت لحـ كتبلؿ القدس مليغان داذا كرؤل
فهااؾ دعض األمااف ددت متهجمة ، أف المااف فل السيرة ااف يأ ذ الصكرة اإليجادية اةسها

ك  ر أال يذار ، االمدرسة الدارية فل القدس التل ا ى فيها عامان ، الرتداطها دذاريات ال تسر
 اما ااف المااف مقد ان فل مدياة ، (2)"اسمها إذ يقكؿ: "اات أعمؿ فل مدرسة ادتداغية اغيدة

كالحجرة التل ازؿ ماها: ، كالكجكه يددك عليها التعب أك الملؿ، دكر سعيد: "فالمقهى مللء دالد اف
حتى تتكالى األمااف الراغعة المد اة التل أحدها ، كما إف يصؿ إلى إاجلترا (3)"ااات رطدة داغسة"

ك ااؾ مدياة أاسةكرد كتم اؿ الااعر ، ايتها الراغعةحدان اديدان: فهااؾ "إاسترا" دجمالها كغ
كمف  ـ مدياة "ستراسةكرد" كمازؿ ااسدير العظيـ: "طةت ددار ، الركمااسل الل ك ك يقؼ عاريان 

كااتقؿ إلى د داد حيث األمااف العامة كال اصة: اارع ، (4)ااسدير امف يطكؼ فل مااف مقدس"
حيث يتماى المغات مف ، اكاس المسترسؿ دمحاذاة دجلةأدل اكاس الذم يعج دالحراة: "اارع أدل 

الااس اؿ مساء على ااطئ الاهر أك يقصدكف )الااي ااات( الماتظة دركاد ا كالعدل "الدكمياك" 
كحديث الاعر كالقصة كالرسـ كالاحت ديااا ال ياقطث إال ليتجدد فل متكالية ال تعرؼ ، فيها

دهمكمل ك كاجسل فل تلؾ المرحلة حيث األحاديث المتصلة  إال المااف الذم يردطل أددان  (5)الاهاية
كمف األمااف الهامة التل ذارت فل ، كيريد أف ياهض دل، حكؿ الةاكف التل يلح عليها جدرا أددان 

، (6)السيرة "المقهى الدرازيلل" الذم أكحى لل فل دعض اصاغده فل مجمكعة "تمكز فل المدياة"
، ى األمااف األ رية التل ال يمؿ رؤيتها مهما تعددت زيارتل لهاإ افة إل، كاذلؾ المقهى السكيسرم

إذ يصؼ محتكياتها تةصيبلن: "ااات ، فيحد اا عف حجرتل فل فادؽ د داد، كت يؽ داغرة المااف
ك ل تااد ال تتسث لةراش ) يؽ( كاادة اديمة كارسل مستقيـ ، تطؿ على حكش الةادؽ الدا لل

مث مدفأة مف اكع  –ريتها دديااريف أياـ ددغل العمؿ ادؿ ساة اات اات –الظهر كما دة للاتادة 

                                                           

 .69ص، : جدرا إدرا يـ جدرااارع األميرات  (1)
 .25ص، السادؽ (2)
 .27ص، السادؽ (3)
 .45+43+39ص، السادؽ (4)
 .137ص، السادؽ :ااظر (5)
 .114، صالسادؽ :اظرا  (6)
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"عبلء الديف" استعملها لصاث الاام كالقهكة. تلؾ ال رفة التل زيات جدرااها دلكحات زيتية اات 
كااات ملتقى العديد مف أادل أدداء العراؽ كفااايل كأساتذتل ممف ، رسمتها فل القدس كديت لحـ

 .(1)"ية كالعاريف كال ااية كال بل يفتتراكح أعمار ـ ديف ال اا

إف ذلؾ الكصؼ المةصؿ الدايؽ للمااف لل أدعاده كدالالتل المتاكعة كالم تلةة: فالحجرة 
اما أاها  يقة كأ ا ها فردم ، تطؿ على حكش "كال تطؿ على ف اء مةتكح أك حديقة أك اهر دجلة
ليعطل ، الما دة كماراة المدفأة اديـ متكا ث. كابلحظ أف جدرا حريص على ذار التةاصيؿ ا مف

ديد أف األ ـ مف ذلؾ الل ارتداط المااف دالحراة األددية كالعلمية ، المااف  صكصيتل المميزة
كالحرص على ذار أعمار مف اامت على أاتافهـ كسكاعد ـ حراة الاه ة ، كالةاية دالعراؽ

 كالتجديد مف اداب العراؽ الاادل المتحمس.

يماف أف استمد ا مف سدب التسمية الاارع دذلؾ االسـ الذم يةصح عال الداللة الزمااية: ك 
جدرا فل سيرتل أي ان كاارع األميرات دالذات إاما ااتسب اسمل اعديان مف األميرتيف الهااميتيف 

ك ما األميرة دديعة اداة الملؾ علل ك ل األ ت ، اللتيف اااتا مف أكاغؿ مف داى فيل داران سااية
عدد اإللل... كااات األميرة األ رل  ل األميرة جليلة اداة الملؾ علل أي ان الص رل لؤلمير 

كتت ح تلؾ الداللة فل أا ر مف مك ث فل السيرة إذ يجعلها جدرا "جزءان ، (2)كزكجة الاريؼ حاـز
فاجده ياقؿ ذارياتل الم تلةة عف ذلؾ الاارع دع ها يتعلؽ  (3)حميميان مف زمال اليكمل ال اص"

ت مف ذلؾ القرف كالدعض ا  ر دالسدعياات كجزء ماها دال مااياات ال دؿ ياقؿ جدرا دعض دالستيايا
 . (4)ذارياتل عف ذلؾ الاارع فل أياـ العدكاف ال بل ل على العراؽ أي ان 

 

 

                                                           

 .113ص،  : جدرا إدرا يـ جدرااارع األميرات  (1)
 .94ص، السادؽ (2)
 .27ص، ااظر: سيرة جدرا الذاتية فل الدغر األكلى كاارع األميرات :  ليؿ اارم  ياس (3)
 .98-97ص، اارع األميرات: جدرا إدرا يـ جدرا: ااظر  (4)
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 الحذف:

 والضمني : الصريحالحذف نوعان

 محدد وغير محدد: نوعان الصريح الحذف

 اليـك صداح كفل" ذلؾ كمف. السرد عليها اةز التل الزماية الةترة تحديد يتـ كفيل: الحذف المحدد
، (1) "جرس داغمان . جرس  المدرسة؟ اك: فقلت ذراعل مف عدده جرال، الجرس دؽ عادما، ال الث

فةل ذلؾ الاص إاارة إلى اةز السرد إلى اليكـ ال الث مف غياب جدرا عف المدرسة عادما أغراه 
 أدرسهـ الذيف للطلدة الت التالل اليكـ كفل" لة ذلؾ الاكع أي ان: كمف أم، زميلل عدده دالهركب ماها

 عليهـ سأارأ إاال، كااعرة ااعر مف أا ر كدياهـ، العالية المعلميف دار فل األ يرة ساتهـ فل
 اليؿ الحذؼ الاكع مف ذلؾ إف فهاا ياير الراكم إلى مركر السرد إلى اليكـ التالل (2)"جديدة اصيدة
 التل الذاارة مك كع إلى ذلؾ كيعكد (3)السيرة فل ا يران  اجده الذم المحدد غير الحذؼ إلى اسدة
 لها ااف ما حاد ة دإماااها استعادة الذاارة أف إذ القص عملية فل السير ذاتل الااتب عليها يرتاز
 .دايقان  تحديدان  الزمف تحديد استطيث ال فل حيف، الحياة فل أ ر ا

 ح:النوع الثاني من الحذف الصري

 الحذف غير المحدد:

اما السرد عليها اةز التل الزماية الةترة تحديد يماف ال فل  ذا الاكع تحديدان  تحديده يماف كا 
 .جدرا سيرة فل ا يران  تقريديان. كاد كرد

                                                           

 . 30ص ، اارع األميرات: جدرا إدرا يـ جدرا (1)
 .149ص ، السادؽ (2)
، 185، 167، 166، 163ص، ااظر على سديؿ الم اؿ كليس االستقصاء: الدغر األكلى: جدرا إدرا يـ جدرا (3)

 .226، 146، 134، 128اارع األميرات: ، 194
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 عداا حيف أياـ د عة مف أا ر الاراجات تلؾ فل عملل على م ى اد ياف لـ" ذلؾ كمف
 مف عدد اقؿ على يعمؿ ك ك أدل فالتقيت، الديت إلى صاعديف الم يافة الزعركرة مف كسليماف أاا

 .(1)الدا ؿ" إلى الرصيؼ مف المطاطية اإلطارات

 أك  بل ة تاكف اد أياـ د عة فهل دايقان  كليس تقريديان  تحديدان  محددة  اا الزماية فالمدة
 .ابلغؿ أياـ عف إال يعدر لـ السرد دأف الااتب يصرح كلاف، سدعة أك أردعة

 أا ر دعد أاض لـ كأاا، فل ذلؾ تة ح كمازالت لهجتل ااات: "أي ان  ذلؾ الاكع أم لة كمف
 ما أا ر كما: "الم اؿ اجده فل ذلؾ الحذكفات أا ر كمف، (2)"إاجلترا فل سدعة أك ااهر ستة مف

 دها أحاكؿ كعدارات دؿ كصكر أ يلة مف يصحدها ما مث، أفاار مف السايف م ل مث، تدلكر
 طكيلة. سايف أال اعلـ غير أااا المحذكؼ الزمف تحديد يماف ال فهاا .(3)"للا  ذا ااتااص

 الضمني: الحذف

 أ يل ذ اب جدرا يذار إذ عار ال اال الةصؿ مف األكؿ المقطث فل كمف أم لة ما اجده
 ي دره  ذه المدرسة إلى الد كؿ فل درغدتل ي دره كعادما، لحـ ديت فل الكطاية المدرسة إلى يكسؼ
 اةس مف ال اال المقطث كفل. االاتهاء على اارب األكؿ الةصؿ ألف فيها يقدؿ لـ دأال يكسؼ
 ك ذا (4)الكطاية المدرسة إلى ذ ب عادما حياتل فل الحاسـ الصداح دذلؾ السرد يددأ اجده الةصؿ
 .جديدة دراسية ساة دداية إلى السرد مركر يعال

 الراكم ياهل إذ السادس الةصؿ مف دثالرا الجزء فل جاء ما أي ان  ذلؾ الاكع أم لة كمف
فل  (5)ديركت إلى الدا رة ماها ليراب مارسيليا إلى داريس مف سيقلل الذم القطار دراكدل الةقرة

  المقطث السادؽ اجده يددأ السرد ك ك فل ديركت.

                                                           

 .175ص، جدرا إدرا يـالدغر األكلى: جدرا  (1)
 .60ص ، جدرا إدرا يـاارع األميرات: جدرا  (2)
 .99ص ، سادؽال (3)
 .124 -121ص ، جدرا إدرا يـااظر: الدغر األكلى: جدرا  (4)
 .175-174ص، جدرا إدرا يـجدرا ، اارع األميرات ااظر:  (5)
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 في سيرة فدوى طوقان: ةذاتيال ةالسير فن تقانات ثالثًا: 

 :المغة

تؤاػد  أف المرأة تحاكؿ حيث، اصة فل السيرة الذاتية الاسكيةتم ؿ الل ة أكلى المةردات ال 
  كتأايد الكظيةة الذات على للتمحكر( األاا) كتست دـ، مك كع إلى ذاتها دتحكيؿ سيريان  ااغاان  كجكد ا
 القص عملية فل طكااف فدكل است دمت، (1)الرسالة مرسلة لاكاها األددية الرسالة لعااصر التعديرية
المػػتالـ كيظهػػر ذلػػؾ كا ػػحان جليػػان مػػف حػػدي ها عػػف الػػكالدة حتػػى كاػػكع ااسػػة  ير ػػم األحػػداث كسػػرد

اتدػػة مرازيػػا دا ػػؿ سػػيرتها يجعػػؿ حصػػكر الالس تحػػت االحػػتبلؿ كذلػػؾ فػػل رأيػػل حزيػػراف كسػػقكط اػػاد
يدػدك للقػارئ أف لمكحػدة المل صػة دالصػراع السػيزيةل، عال  اا مةهكـ مف  بلؿ رؤيتهػا ا فالمساكت

اػػاف التزمػػت فيهػػا  ػػمير المػػتالـ المةػػرد مػػث تاكيػػث داسػػتعماؿ  ػػمير الجمػػث ترجمػػة سػػيرة فػػدكل طك 
فيهػا  كاػاف سػيرة ذاتيػة ابلسػياية لػـ تعػتفكداػاء علػى ذلػؾ فسػيرة فػدكل ط، حسب ما يقت ػيل السػياؽ

 دتجديد أسلكب القص.

فإاهػػا اسػػتعاات دأسػػلكديف ، ف ػػبلن عػػف اسػػت داـ فػػدكل طكاػػاف ألسػػلكب القػػص االسػػترجاعل
 جديديف  ما:

 الرساغؿ. .1
 المذارات. .2

فهل تعدر عف ازكع تك يقل لدل راكم ، فال اية مف الرساغؿ غالدان استعادة اللحظة المعياة
السيرة رغـ أاها تقحـ إاحامان. كذلؾ ما أحستل الااعرة فدكل طكااف ك ل تاتب سيرتها التػل  تمتهػا 

ئ ي تةر إيراد رسػاغؿ ادػف عمػل دهامش ص ير تعتذر فيل للقارئ عف إيراد الرساغؿ فتقكؿ: "لعؿ القار 
ك ك فل إاجلترا... فحيف عدت إلى رساغلل أ ااء اتادة المذارات كجدتال أستعيد ااكة تطلعػل  اػذاؾ 

 .(2)كأطمث فل أف يااراال القارئ  ذه الااكة"، إلى زيارة تلؾ الدبلد

                                                           

 .213ص ، السيرة الذاتية الاسكية: الدكح كالترميز القهرم: حاتـ الصار ااظر:  (1)
 .239ص ، رحلة صعدة: فدكل طكااف –رحلة جدلية  (2)
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، كلتحػػؿ كسػػيطا   ػػر محلػػل، إف  الرسػػاغؿ تقطػػث سػػير القػػص كاتجا ػػل السػػردم احػػك القػػارئ
فإاهػػا ، الرسػػاغؿ. كرغػػـ ايمػػة الرسػػاغؿ الك اغقيػػة –أك دع ػػت إليػػل  – ػػك الااتػػب اةسػػل. أم الػػذم دعػػث 

تظؿ  ػارج سػياؽ السػرد السػيرم امػتف مػركم كاعتػذار الاػاعرة يؤاػد عجػز ااتػب السػيرة أحيااػان عػف 
أسػلكب  ممػا يجعلػل يلجػأ إلػى، استعادة تةاصيؿ الحػدث دػالحرارة الاػعكرية التػل أحسػها  ػبلؿ حدك ػل

لاػػف ذلػػؾ ، كيماػػف عر ػػها سػػرديان ، رغػػـ أف تةاصػػيؿ المراسػػبلت عاديػػة، ت ديػػت اصػػكص مراسػػبلتل
 .(1)الستاماؿ الاص السيرم، يعتدر جزءان مف استعااات فف السيرة دما  ك مماف

 -1966أمػػػػا دالاسػػػػدة )للمػػػػذارات( فهػػػػل صػػػػةحات ااتزعتهػػػػا الاػػػػاعرة مػػػػف مةاػػػػرة عػػػػامل 
ة داتادػػة ذات صػلة مدااػػرة دػزمف األحػػداث. كال ػرض مػػف ااتقػاء تلػػؾ تم ػؿ اسػػتعااة  اايػ، (2)ـ1967

 الصةحات مف المةارة لتحمؿ لاا أحداث عاميف دارزيف فل حياتها.

فتدػػدك لاػػا ، يت ػػح ممػػا تقػػدـ أاػػل ال يماااػػا إغةػػاؿ المسػػتكل الل ػػكم فػػل سػػيرة فػػدكل طكاػػاف
ااتقػاء المةػردات مػاؿ الصػياغة ك فدكل طكااف اػا رة اػاعرية األسػلكب ال يلهيهػا القػص كأفعالػل عػف ج

اػػذلؾ مػػف المزايػػا الةايػػة التػػل تميػػزت دهػػا سػػيرة فػػدكل طكاػػاف  ركجهػػا فػػل دعػػض كالتػػداعل الاػػعرم، 
الماقطعػػػة  –كذلػػػؾ يظهػػػر فػػػل حػػػدي ها عػػػف مراسػػػبلتها ا ػػػث علػػػى التسلسػػػؿ الزماػػػل المتصػػػاعد، المك 

ره فيمػا تاػكف مػث صػػديقتها مػث علػى محمػكد طػل. كتػذار ا دالتػداعل طيػكر الماػزؿ كعصػافي –دػالقكة 
كاذلؾ ذارياتها األددية التل تقطث سير القص لتدكاها احدي ها عف اازؾ المبلغاػة كردػاب فل لادف، 

، لقد ااات رحلة فدكل طكاػاف فػل ذلػؾ الجػزء المػدكف مػف سػيرتها الذاتيػة، (3)الااظمل كاماؿ ااصر
، لمػا فيهػا مػف دػكح كصػراحة، اػا العردػليصح القكؿ فيها إاهػا مػف السػير القػادرة فػل أدد، رحلة جريغة

 كالمرأة على كجل ال صكص.، تددك محرمة على الةرد فل مجتمعاتاا، كد كؿ فل مااطؽ

تعتدر سيرة فدكل طكااف دكرااان حكؿ الذات تؤاده لةظة السيرة اةسها التل تت مف الػدكراف 
دارة الحػػديث دػػذلؾ الػػل أعطػػى السػػيرة الذاتيػػة لةػػدكل طكاػػاف   ػػك ، دعػػدان   ػػر غيػػر ظػػا ركالطػػكاؼ كا 

                                                           

: -رجلة صعدة  –رحلة جدلية  -الممحكة دالاتادة حكؿ الصراع السيزيةل فل سيرة فدكل طكااف الذاتية: الذات  (1)
 .160 – 159ص ، حاتـ الصار

 . 215ص ، رحلة صعدة: فدكل طكااف –رحلة جدلية ااظر:   (2)
 .150+91ص، السادؽ (3)
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يتيحػػل الصػػراع ، كلاػػف دأمػػؿ عػػذب، دكف اهايػػة، الدعػػد السػػيزيةل الػػذم يحمػػؿ فيػػل اإلاسػػاف صػػ رتل
فػػل رحلػػة الحيػػاة التػػل  –أي ػػان  –كاحػػف اػػدكر ، اػػرل فيػػل أاةسػػاا، تاػػابلن راايػػان ، الػػذم يعطيػػل األدب

 كأحبلمها كطمكحها.ااات جدلية صعدة مةعمة دالمعاااة التل ااف كاكد ا اداب الااعرة 

 االسترناع )االستذكار(: 

فل ا ير مف  فلقد كرد االستذاار، سيرة فدكل طكااف تعتدر الها استذاار عريض
"ديف ، "ذارل"، "أذار"، فل سيرة فدكل طكااف ك اصة ابلحظ تارار عدارة "تذارت" المكا ث

"أياـ العيد مف ، ارياتل""مف ذ، "تظؿ ذارياتل عف عمل كا حة"، الذاريات التل ترات فل اةسل"
إ افة إلى تلؾ العدارات التل تحمؿ اةس ، "اؿ  ذا ما أذاره"، "ال تحمؿ ذاارتل"، أحلى الذاريات"

.. ياير ،."صكرة دااية عادم"، "ال تزاؿ فل ذ ال"، "ال تاسى"، "لـ أاس"، الداللة م ؿ "ال أاسى"
كطأة الما ل كرسـ أحبلـ جميلة  ذلؾ إلى الرغدة فل االاةبلت مف ايكد الحا ر كالت ةؼ مف

مف  بلؿ عكدة الااعرة فدكل ل بل ة، فالتذار يم ؿ حالة صراع مث الزمف دأدعاده ا، للمستقدؿ
طكااف دذاارتها إلى ال مسياات مف ذلؾ القرف دقكلها: "لـ ياف ديف اعراء جيلل مف لـ يا ك إلى 

د اات فريسة لتاادؾ صعب ديف اعكر أك لـ يت ذ مكاةان ملتزمان يادث مف  بللل اعره. لق، حزب
كديف إدراال التاـ لما فل تجردتل الاعرية مف اةص اادث مف  لك ا مف ، )داألاا( ال أستطيث تجاكزه

االلتزاـ... ك اذا فقد ظلت اتادتل للاعر أسيرة للحاالت العاطةية كالاةسية التل تداغت فجأة كتذ ب 
الكجداال المبلـز دالق ية الجماعية إال دعد حرب  كلـ أعرؼ اإلحساس دالكااث كااللتصاؽ، فجأة

إااا ارل مف  بلؿ اكة الااعرة فدكل طكااف أاها تسترجث دذاارتها ايؼ أف اؿ ، (1)حزيراف"
تدكر حكؿ مااعر ا ك المها ، محاكالتها الاعرية السادقة ااات الها تعديران عف مااعر األلـ كالحزف

 ال اصة.

سيرتها كذلؾ عادما يأتيها  در مصرع أ يها امر إ ر تحطـ كيظهر أي ان االستذاار فل  
فتلؾ الحاد ة عادت دذاارتها إلى استذاار أحدتها  (2)ـ15/3/1963الطاغرة التل ااف يستقلها فل 
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اما كاستح رت حرااتهـ المملكءة دالحيكية كالاداب التل اصؼ المكت ، الذيف ا تطةهـ المكت
 عكد ا.

التل ظهرت فل سيرتها دعض الذاريات المؤلمة التل دقيت فل  كمف أم لة االسترجاع أي ان  
ذاارتها "كمف الذاريات التل ترات فل اةسل أ ران لساكات غير اليلة ما يرتدط دذارل اداة عمل 

ااات تادرال دأردث ساكات كحيف ماتت فل الرادعة عارة مف العمر دمرض الركماتـز لـ ، )اهيرة(
 .(1)ر حيادم"دؿ تلقيتل داعك ، يهزال مكتها

 -االستباق:

 االستباق بوصفه تمهيدًا: -أوال: 

كايؼ استقدؿ ، يظهر ذلؾ مف  بلؿ تراها للمدرسة ماذ الص ر كعكدتها إلى سجف الديت 
كالد ا كالدتها  در ااقطاعها عف الدراسة اؿ ذلؾ ااف لل األ ر الادير فل تاريس ازعة األلـ لديها 

ذلؾ المكاؼ دقكلها: "عاد أدل ذات صداح إلى الديت لدعض اما كأاها تصكر مكاؼ كالديها مف 
. كحيف ر ال سأؿ أمل: لماذا ال تذ ب الدات إلى  اأال كاات أساعد أمل فل ترتيب أسرة الاـك

فمف األف ؿ كاد دل ت  ذه السف أف ، المدرسة؟ االت: تا ر فل  ذه األياـ القصص حكؿ الداات
 .(2)رج!(ك ، )... حساان  تدقى فل الديت. ااؿ أدل

ما جاء فل تمهيد الراكم لبلستداؽ الذم تتحدث فيل عف دداية ، كمف أم لة ذلؾ الاكع أي ان  
أيامل مث ، الطريؽ الاعرية مف  بلؿ عملها مث الجماعة يت ح ذلؾ فل اكلها: "فل تلؾ األياـ

 ااتاةت الةرؽ ديف إحساس، كأيامل مث اماؿ ااصر فل محاتهما، الداتكر عدد الرحمف اقير
حساسل كتةايره ك ك يعمؿ مث الجماعة كذات حبلكة الاعكر ، اإلاساف كتةايره ك ك يعمؿ ماةردان كا 

الجماعل الماترؾ... دقيت ماالتل  ل ذلؾ الحماس ا ال الذم يهجـ مث المااسدات السا اة 
 .(3)كيتراجث فل ااتهاغها"
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 االستباق بوصفه إعةنًا تنقسم إل  قسمين:

 ى:اإلعةنات قريبة المد

كمف الاماذج القليلة التل اع ر عليها فل ذلؾ المتف المقطث االستداال الذم تاير فيل فدكل  
إلى زيارة أحد األصدااء إليها يكـ العيد فتقكؿ: "دعد الظهر فل صداح ذلؾ اليكـ زارال أحد 

" ح فذلؾ االستداؽ إعبلف صري (1)األصدااء. حد تل عف تأ رم دصبلة العيد فل صداح ذلؾ اليـك
كما إف ياتهل الراكم مف ذلؾ المقطث ، كا ح عما حدث معها كتأ ر ا دصبلة العيد فل ذلؾ اليكـ

 االستداال حتى يسرعل دالسرد كيددأ دكصؼ مراسيـ الطقكس الدياية فل يـك العيد.

كمف أم لة ذلؾ الاكع أي ان يظهر فل اكلها: "فل صداح اليكـ الرادث اات اد اررت مدادرتل  
. يت ح االستداؽ كذلؾ (2)ستمدة دعض الجرأة مف يقيال دمحدتل الحقيقية لل كرفقل دل"م، دالسؤاؿ

، كاعكر ا داليأس كال قؿ الاةسل، مف  بلؿ تكاؼ إدرا يـ لةترة اصيرة اليلة عف متادعتل الاعرية لها
  ر فأرادت أف تقكـ دمصارحتل فل اليكـ الرادث عف سدب ذلؾ التأ ر فقد ااف مزمعان أف يسمث لها 

 اصيدة أعطا ا إيا ا لاال لـ يةعؿ فأالقها ذلؾ.

فل عصر يـك مف أياـ ، كمف ذلؾ الاكع مف االستداؽ أي ان اكلها: "دعد ستة كعاريف عامان  
ألكاجل ألكؿ مرة فل ، كاةت فل ااعة )كست( فل الجامعة األمرياية فل ديركت، ـ1995حزيراف 

 اذا ، (3)لجامعة لبلستماع إلى م تارات مف اعرم"حياتل الحاد الذم دعتل الداغرة العردية فل ا
اجد أف ذلؾ الاكع مف االستداؽ جاء فل سيرة فدكل طكااف ليؤدم دكره الكظيةل كيسا ـ فل تاظيـ 

كتجاب القارئ مف الكاكع فل االلتداس كسكء ، كالعمؿ على دفث عجلتل إلى األماـ، عملية السرد
 الةهـ كاالستيعاب.
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 لمدى:اإلعةنات بعيدة ا

مف تلؾ الاماذج التل تك ح ذلؾ الاكع مف االستداؽ حديث الراكم عف استمرار كطكؿ مدة  
كاألحداث فل عاةكااها ، اهكر، أساديث، مرت أياـ (1)كتزايد األحداث كااتعالها"، ال كرة الةلسطياية

 أعلف عال. المتقد" كفل ذلؾ اإلعبلف ياتظر القارئ طكيبلن حتى يصؿ إلى زمف التحقؽ الةعلل لما

 ن والمكان:ادالالت الزم

 الزمن الخارني: -أواًل:

كاذلؾ الترتيب التصاعدم ، فل سيرة فدكل طكااف الزمف الما ل  ك المسيطر كالمهيمف 
 .(2)مف الكالدة فالطةكلة كالاداب كالا كح...

ان كلاف يجعؿ العالـ طرف، إلى ااتظار ااؼ ذاتل، فدكل طكااف سرعاف ما تاقؿ تكاث اارغها
 فهل تةرد صةحة ااملة تسدؽ السيرة لجملة كاحدة ماتكدة دحركؼ اديرة  ل:، فل  ااغية الدكح

 .(3)"لقد لعدكا دكر ـ فل حياتل  ـ غادكا فل طكايا الزمف"

 فدكل طكااف

م اغها داسـ الااعرة دا ؿ الاتاب؛ الهدؼ مال تكجيل   إف  ذلؾ التقديـ األكلل للعدارة كا 
فل  لاف، غادكا –دكر ـ  –أكلغؾ الذيف عدرت عاهـ د ماغر ال اغديف لعدكا  القارئ إلى تأمؿ كجكه

العدارة ما يك ح كجكد الااعرة فل الياء المتصلة دالحياة فل المة )حياتل( جعؿ كجكد أكلغؾ 
كيعتدر ذلؾ احتراز أكؿ يجعؿ سيرة فدكل ، س ما اامكا دل )فل حياتها( أكالن ال اغديف ماركطان دااعاا

لقد أصدح الزمف فل عدارة فدكل طكااف المتقدمة ، اتية متجهة إلى الذات عدر ا  ريفطكااف الذ
الذم  زمف ا  ريف الذم )غادكا فيل( ال زماها الذم تاتب عملها أ ااءه أك ذلؾ، على اص سيرتها

كددؿ أف يصدح ا  ركف جزءان مف زمف صاحب السيرة؛ صارت ، ادتعدت عال لتسترجعل اتادة
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كال يماف فهـ تلؾ المبلحظة االجتماعية دكف فهـ ظركؼ ، (1)خ زماها دزمف ا  ريفالااعرة تؤر 
تعيف حا اة الديغة التل تاكف فيها كعيها استطيث تعييف ذلؾ الحدث  دكف، كالدة الااعرة كااأتها

 رجت إلى  ذه ، كعالـ على أدكاب الكالدة، الهاـ مف  بلؿ اكلها فل سيرتها: "ديف عالـ يمكت
الع مااية تلةظ   ر أاةاسها كجيكش الحلةاء تكاصؿ فتح الطريؽ الستعمار  اإلمدراطكرية الدايا.

ذلؾ الزمف الذم ااحلت فيل ، يت ح مف اكلها دياف زمف تاري  ميبلد ا، (2)"1917 –غردل جديد 
 لقد، ذلؾ أدل إلى ت يير  ريطة العالـاؿ ، كاحتبلؿ اإلاجليز لةلسطيف، الع مااية اإلمدراطكرية

اات األديدة الااعرة فدكل طكااف فل فترة زماية تعتدر مف أحرج الةترات التل مر دها المجتمث ع
، ـ1917حيث أف تلؾ الةترة الكااعة ديف عاـ ، العردل عامة كالمجتمث الةلسطيال دااؿ  اص

 فالااعرة فدكل تةتحت عياا ا على االاتداب الدريطاال، دا طرادات كأحداث كاادات كأ كاؿ تميزت
ذلؾ داإل افة إلى ما عااتل مف مآسل ، ـ1967ـ كاادة عاـ 1948كعاصرت اادتيف: اادة عاـ 

كماااؿ اجتماعية مف  اتيف ال لةيتيف الم طردتيف: السياسية كاالجتماعية تأتل األديدة الااعرة 
ؽ فدكل طكااف لت يؼ دأددها جك رة  مياة اادرة إلى األدب العردل دما اظمتل مف اعر امتاز دعم

 .(3)التةاير كصدؽ التجردة كاسكة المعاااة

فاالحتبلؿ اإلسراغيلل أرجث إلل  ، ـ1967يظهر ذلؾ فل اكلها: "دعد حرب حزيراف 
حيث رحت التقل دالجما ير فل ، كفل ظؿ االحتبلؿ فقط، اإلحساس داةسل اااغف اجتماعل

 .(4)ت مر فل دااف الاعب"عرفت القيمة كالمعاى الحقيقل للاعر الذم ياعتؽ كي، اراءاتل الاعرية

ـ التل 1936كيظهر الزمف ال ارجل كا حان أي ان فل أحداث ال كرة الةلسطياية عاـ 
امتدت  بلث ساكات فل ماا  ة االاتداب الدريطاال كاالحتبلؿ اإلاجليزم كاذلؾ اراسة القكل 

ل كرة يت ح ذلؾ فل اكلها: "على الرغـ مف اكف ا، صهيكاية ك جماتها على عرب فلسطيفال
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ـ( ااات تستهدؼ اكات االاتداب الدريطاال 1939 -1936الةلسطياية التل امتدت  بلث ساكات )
على الرغـ مف ذلؾ فإف  اراسة القكل الصهيكاية لـ ، كترتاز على ماا  ة اإلاجليز كمقاكمتهـ

دل ت  ذه الاراسة ، تتكاؼ عف تسديد  جماتها على عرب فلسطيف فل أاحاء الدبلد الم تلةة
حيث تصاعدت حكادث تةجير القاادؿ فل األسكاؽ العردية فل ، ـ1938ركتها فل تمكز عاـ ذ

لـ تعط مراحؿ متكاصلة ، (1)مما اتج عال مقتؿ العارات مف المكاطايف العرب"، القدس كيافا كحيةا
اعكدتها لمرحلة ، فهل تستح ر أحيااان أزماة ما ية دكاسطة السرد االرتجاعل، فل  ط الزمف

لقد ، ة الما ح رت الذاارة. أك ارجكعها إلى دعض األحداث التاري ية السادقة لزمف القصالطةكل
فاؿ ،  رجت فدكل عف ارط االلتزاـ دالترتيب الزمال دداية مف كالدتها ككصكالن إلى زمف الاتادة

الذم فذلؾ الترتيب ، طريؽ العكدة إلى الكراء كالتذار فترة مف حياتها يت للها تصكير فترة أ رل عف
ي تلؼ فيل زمف القص عف زمف األحداث  ك الذم يجعؿ أسلكب القص فل "رحلة جدلية رحلة 

فالترتيب الزمال   ث للتداعل ، صعدة" أارب إلى القص الركاغل مال إلى اص  الترجمة الذاتية
كلؤلحداث العامة التل تتما ل مث أحداث لها عبلاة دا ص الااتدة. لذلؾ ال ابلحظ فصكالن 

فالااتدة ااطلقت ، ة تاير إلى التصرؼ فل كحدة الزمفأك مرامة تكحل للقارئ دمقاطث فاصل معاكاة
كأ ااء تلؾ ، ـ1967ـ كسارت ادمان حتى 1913 ـ استدعت ساة ، ـ1917مف تاري  ميبلد ا 

 الرحلة  رات الزمف داستدعاء أزماة أ رل فل إطار عملية االسترجاع.

 :)الداخمي( الزمن النفسيثانيًا: 

 .لزماف  ك زماف القهر كالادت كالذكداف فل البلايغيةا

حالتها سا تار دع ان مف الاصكص يظهر فيها الزمف الاةسل لؤلديدة فدكل طكااف كيم ؿ 
 .أك حزياةن  فرحةن  عادما تاكف سعيدةن  الاةسية

 :عندما تكون حزينةً 

هرب دح ان عف فل اكلها: "ظل ت عقدة السجف ااماة فل أعماال... اات أحيااان أفار دال
غير أال ااف لدم راة دال ة تجاه اي ك ة أدل دالرغـ مف اؿ ، ال بلص مف العذاب كاأللـ
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، الء... ك اذا لـ ياف أمامل إال االاعزاؿ الاامؿ فل الب العبلاات الدارية المتااداة مف حكلل
يظهر مف اكلها ، (1)كالهركب مف زمال الداغس إلى الزمف الركاغل كأحبلـ اليقظة كالاعر حياان   ر"
كغرات فل دحر ، أاها   رت كف لت االاسحاب مف كااعها المعاش إلى كااث الحلـ كالك ـ كال ياؿ

 األك اـ مللء داألحزاف كالهمكـ.

 :عندما تكون سعيدةً 

السةر كالدكراف حكؿ  ذا ، يظهر ذلؾ فل اكلها: "اذلؾ أصدح مف أحبلمل ال ادتة 
كتم ل ، افير ك ل تاطلؽ مف عب األاجار فل صحف الدار. اـ تادعت ددصرم العص.،العالـ.

حر ة مف ال كؼ كالحرماف. اات أاظر إليها دحزف ، إلى ما كراء الجدراف سارحة فل الة اء الةسيح
كلاف صةعات الكااث ااات تهكم علل  كترد ال مستلدة ، كأاتهل كأحلـ دامتبلؾ جااحيف طليقيف

زارت ، اكلها أال ادؿ ذ ادها إلى إاجلترا فل مطلث الستياات يظهر مف، (2) اغث األمايات"، األحبلـ
 فدكل مجمكعة مف األاطار  مف رحبلت أ ذت طادعان عاغليان.

اأف  يدان ، كأي ان اكلها: "أحسست دإاراؽ غريب فل دا لل فرح ال أملؾ تصكيره دالالمات
دك ج دا ر ما   ةية   طت فجأة على زر اهرداغل غير مرغل فل أعماال فإذا دركحل ت لء

تمحك عف الدل   ار الةظاظة ، عرفت م لل مف ادؿ. إارااة صكفية تةصلال عف الما ل الل
تطكاال درال األماف كالسبلـ الاةسل. العالـ طي ب. إا ل أدارؾ على الحياة ، كال اكاة كالقسكة

حظ أف فدكل طكااف بلا، (3)كداعان يا زمف التمزؽ كالحيرة"، )رامدك(. كداعان يا زماف الجةاؼ كال يؽ
فل تحرير الذات ، كما تاطكم عليل مف تةاؤؿ عميؽ، فطريقة ذ ادها إلى إاجلترا، تددك سعيدة تمامان 

أ ةى على صكرة ال رب كعلى طديعة مكاجهتها لل دعدان إيجاديان. لذلؾ تتارر ، مف أسر كااث اغيب
تديف تةاعلها الكجداال مث ذاريتها دكصةها الزمة  (4)فل سيرتها عدارة "أيامل فل إاجلترا ال تاسى"

يجاديةكتعاس ما تاطكم علي، ك ل تاتدها فتاتقؿ فدكل طكااف مف ، ل تلؾ الذاريات مف جماؿ كا 
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فبل يقتصر ذلؾ ، عالـ اإلحساس كالاعكر دالحزف كالتعاسة إلى عالـ   ر مللء دالسعادة كالةرح
ى تلؾ الطااة ال بلاة التل ماحها لها دقدر ما يامؿ عل، التحكؿ كالت يير على جماؿ المااف فحسب

رحلة صعدة"  –إحساسها دالحرية. فقد ظلت فدكل طكااف على امتداد سيرتها الذاتية "رحلة جدلية 
ك ذاف األمراف  ما: الحري ة ، الفتقاد يااؿ سر معاااتها كألمهاكدقل ذلؾ ا، تةتقد أمريف أساسييف

لقد دقيت فدكل تاعر ، ف تحقؽ  ذيف األمريف معان جلترا أكالحب. كاد استطاعت فل رحلتها إلى إا
أف إاامتها فل إاجلترا استطاعت أف  تحقؽ لها الاعكر دالتحرر مف الما صات كالقيكد المحيطة 

كااف إحساسها يادل: "فرحة ، التل يصعب كيستحيؿ الت لص ماها إال داالدتعاد الج رافل، دها
يحس دجماؿ الحرية كدركعة امتبلاها إال أكلغؾ  السجيف دلحظة ال ركج إلى الة اء كالاكر. ال

المرتدط ، لقد استطاعت تلؾ اإلاامة أف تحقؽ الجااب ا  ر مف الحرية، (1)الذيف حرمكا ماها"
، دالحب: "ك يا صيؼ إاجلترا ما ااف أغاى أماسيؾ الم يغة دالحب... سأترؾ فيؾ جزءان مف حياتل

ااات تجردة دا رة ستظؿ ذارا ا تدعث الدؼء إلى  كلاال سعدت كأسعدت...، سكؼ يؤلمال الحايف
لى أف  جا ة لقيت  A.G ذا القلب فل رماد المكت. ااف اقيؽ الركح  ياطةئالقلب طكؿ الحياة كا 

فهل تك ح طديعة العبلاة التل تردطها دذلؾ الرجؿ الذم ااات تلتقيل ، (2)فل ظلها الهدكء كالسبلـ"
 أ دتل اصيدتها أرداية فلسطياية فل إاجلترا.، ةكردأاسعلى غير ميعاد فل معرض للرسـك فل 

 :المكان

 لزمػاف كالماػاف فهمػا يمػ بلف إطػاريفالعاكاف رحلة جدلية رحلة صعدة يجمث ديف عاصرم ا
فالعاكاف ، لقصة حياة الااتدة مث الداللة الصريحة كالكا حة لاكعية تلؾ الرحلة أك اكعية تلؾ الحياة

، كاػػد ألػػح العاػػكاف علػػى تلػػؾ الصػػةة دالمتػػل "جدليػػة، مػػف صػػعكدةي تػػزؿ م ػػمكف الحيػػاة كمػػا فيهػػا 
"حياة على الة أ مار ا لػـ ت ػؿ مػف ، كصعدة" كااتاؼ ذلؾ مف سيرتها: "حياتل لـ أرض عاها أددان"

كاصػػتل  اػػا  ػػل ، "إف  الدػػذرة ال تػػرل الاػػكر ادػػؿ أف تاػػؽ فػػل األرض طريقػػان صػػعدان ، عاػػؼ الاةػػاح"
. امػا (3)"إاهػا اصػة الاةػاح مػث العطػش كالصػ كر"،  رية الصػلدة"اصة اةاح الدذرة مث األرض الص
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معااػاة الااتدػة فػل حياتهػا كتحقيقهػا لبلرتقػاء دػذاتها فػل ، أف العاػكاف يحمػؿ داللػة جافػة، كأااا ابلحػظ
 مث اإليحاء ددالالت الم امرة كاالرتحاؿ كراكب الصعاب كاأل طار.، رحلة م اية كاااة

م ػػؿ فػػدكل طكاػػاف ، كردمػػا أا ػػر مػػف غيػػره،  اصػػان عاػػد جدػػرا لقػػد أ ػػذ الماػػاف أ ميػػة كدعػػدان 
لعػؿ رأيػل كفػل (1)أ مية اما  ػك األمػر عاػد جدػرا  –اادلس  –م بل اداة مدياة اادلس لـ تعط المااف 

السدب يرجث فل ذلؾ إلى الة احتااؾ فدكل طكااف دمدياة اادلس ماذ ص ر ا ك اصػة عامػا حرمػت 
كلسػيطرة العػػادات كالتقاليػػد ، اامػػة الجدريػػة عليهػا مػػف ادػؿ األ ػػؿالػػذ اب إلػى المدرسػػة كفػرض اإل مػف

فلـ يسمح لها دال ركج مف المازؿ الذم ااف دم ادة "السجف" مف ، االجتماعية الساغدة فل ذلؾ الكات
األ ميػة لمدياػة  سياسػية لػذلؾ لػـ تعػط فػدكل طكاػاف  ػذهالمااراة فل الحياة االجتماعيػة كال قافيػة كال

را الػذم أكلػى مدياػة القػدس دا تمػاـ  ػاص فلػـ ي لػك أم عمػؿ مػف أعمالػل األدديػة اادلس د بلؼ جدػ
 .مف ذار مدياة القدس

فارا ػا ، لااها عدرت فل سيرتها عف دعض الت يرات التػل حػد ت فػل اػادلس عدػر السػاكات
تػػؤرخ للمسػػتكل العلمػػل فػػل اػػادلس إذ لػػـ ياػػف فيهػػا أا ػػر مػػف مدرسػػتيف للداػػات: )المدرسػػة الةاطميػػة( 

فالمدرسػػة ، علػػى صػػؼ  ػػك الصػؼ ال ػػامس االدتػػداغلكاػاف أ،  رديػة ك)المدرسػػة العاغاػػية( الاػػرايةال
كدالمقادؿ إلى ديػت األسػرة الػذم تػراه ، تم ؿ الة اء الذم تتاةس فيل  كاء الحرية كت دت فيل كجكد ا

امػا  ،(2)م االن للسجف كيظهر ذلؾ فل اكلها: "تماات مف الع ػكر علػى دعػض أجػزاء اةسػل ال ػاغعة"
أاهػػا تعر ػػت فػػل سػػيرتها إلػػى الحػػديث عػػف دعػػض المػػدف الةلسػػطياية االقػػدس كأريحػػا ك اصػػة فػػل 
أعيػػاد الةصػػح فتقػػكؿ: "اػػاف الاػػداب يتكافػػدكف دأعػػداد  اغلػػة علػػى المدياػػة المقدسػػة مػػف جميػػث أاحػػاء 

 .(3)المدف كالقرل فل فلسطيف كيلتقكف فل مقاـ الادل مكسى ديف القدس كأريحا"

أي ان فل حدي ها عف  ركج المرأة إلى الحماـ يت ػح ذلػؾ فػل اكلهػا: "يػكـ كيظهر المااف 
 ذا الجك األسطكرم ال ػاغـ... اػؿ  ػذا يةعماػل كيمػؤل عياػل كاةسػل ، الحماـ مف أياـ فرحل األ رل
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يت ح مف اكلها أف "الحماـ" يم ؿ ذلػؾ الة ػاء كالماػاف السػاحر الػذم تػاعـ فيػل  (1)كأحاسيسل الها"
اػػذلؾ يظهػػر ، د التػػل تادلهػػا فػػل الديػػت كالمجتمػػثكتػػتل ص فيػػل مػػف تلػػؾ القيػػك ، تهػػاالمػػرأة داػػؿ حري

كايامهػا دالسػةر إلػى أكركدػا ك كالاػد ، المااف جليان كا ػحان مػف  ػبلؿ ذار ػا لرحلػة سػةر ا إلػى إاجلتػرا
كالسػػػكيد كركسػػػيا كالصػػػيف الاػػػعدية فقػػػد اااػػػت تلػػػؾ األسػػػةار لهػػػا ايمػػػة اديػػػرة فػػػل االسػػػتماع كالتحػػػرر 

قبلؿ كجمػػػث المعػػػػارؼ كيت ػػػح ذلػػػػؾ فػػػل اكلهػػػا: "إف الاػػػػعكر دػػػالاقص اإلاسػػػػاال  ػػػك الػػػػدافث كاالسػػػت
 .(2)فهك الادث الذا ر للمعرفة"، الحقيقل الذم يدفعال إلى السةر

 الحذف:

 الحذف الصريح والضمني: -نوعان:

 الحذف الصريح نوعان )المحدد وغير المحدد(:

 الحذف المحدد:

دث اات اد اررت مدادرتل دالسؤاؿ مستمدة دعض الجرأة مف كمف ذلؾ "فل صداح اليكـ الرا 
فل ذلؾ الاص ياير الراكم إلى اةز السرد إلى اليكـ الرادث  (3)يقيال دمحدتل الحقيقية لل كرفقل دل"

 مف غياب إدرا يـ عف مكاصلة متادعة تعليـ الاعر لةدكل.

اصيدة جديدة لل ااف اد  كمف أم لة ذلؾ الاكع أي ان "فل ذلؾ الصداح الرديعل حد تها عف 
فهاا ياير ، (4)ك اا االت لل: لماذا ال تتعلميف مال اظـ الاعر؟"، تبل ا علياا فل المساء السادؽ

 الراكم إلى مركر السرد إلى صداح ذلؾ اليـك الرديعل.

 غير المحدد:الحذف 

مف ذلؾ الحذؼ "كلقد م ى كات طكيؿ ادؿ أف يؤمف دل أحمد كيأ ذ مسيرتل الاعرية  
 .(5)يعتقد أف يد إدرا يـ ااات داغمان كراء اصاغدم" –اا  ريف  –مأ ذ الجد. فالكااث أال ظؿ 
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 الحذف الضمني:

كم اؿ ذلؾ ما اجده فل المقطث األكؿ مف الةصؿ األكؿ إذ تذار فدكل طكااف  ياع تاري   
الاديرة أك عاـ الجراد فقد ااات تؤرخ الكااغث دأحداث دارزة رافقت تلؾ الكااغث اعاـ ال لجة ، ميبلد ا

 .(1)إل ... فااات  ل عادة التأري  المتدعة لدل ذلؾ الجيؿ السادؽ

كمف أم لة ذلؾ الاكع أي ان ما جاء فل الةصؿ التاسث فل حدي ها عف الةرحة التل ت مر  
كاذلؾ  تاؼ الصدية كالداات ، كسماع طلقات المدافث ملعاة دااغر ادكـ العيد، األطةاؿ يكـ العيد

 .(2)فاأف تلؾ اللحظة  ل ذركة الةرح الطةكلل دالعيد السعيد...،  يراتالص
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 الخاتمة:
 سػػػدحاال كتعػػػالى دػػػأف كفقاػػػل هللكفػػػل الاهايػػػة أكد أف أ ػػػتـ عملػػػل المتكا ػػػث دال اػػػاء كالحمػػػد 

ف كأعػػػااال علػػػى القيػػػاـ دالدراسػػػة الكصػػػةية التحليليػػػة للسػػػيرة الذاتيػػػة فػػػل األدب الةلسػػػطيال ل بل ػػػة مػػػ
 فدكل طكااف.، جدرا إدرا يـ جدرا، اتدكا سيرة ذاتية ك ـ: إحساف عداس الذيف األدداء الةلسطياييف

 -سكؼ أعرض أل ـ الاتاغج التل تكصلت إليها ك ل على الاحك ا تل:

مػػف األجاػػاس األدديػػة القديمػػة المسػػتحد ة التػػل طػػرأ عليهػػا دعػػض التطػػكرات  الذاتيػػةفػػف السػػيرة  -1
ل العػػرب القػػدماء ماػػذ العصػػر الجػػا لل مػػف  ػػبلؿ كجػػكد العصػػدية القدليػػة فقػػد عرفػػ، كالت ييػػرات

إاما  ك معركؼ ماذ ، كالمةا رة ديف القداغؿ داألحساب كاألاساب فةف السيرة ليس فاان مستحد ان 
 القدـ.

كظهػرت لهػا: أاػااؿ ، تطكر فف السيرة فلـ يقتصر على الترجمة الحرفية لؤلدداء أك المؤر يف -2
 رسػػػػاغؿ كالمػػػػذارات كاليكميػػػػات تااكلػػػػت دعػػػػض المبلمػػػػح الذاتيػػػػة كال صػػػػاغصفايػػػػة م تلةػػػػة اال

، اػد تعػددت كأصدح  ااؾ أاكاع للةػف السػيرم الػذاتل االسػيرة الذاتيػة كالسػيرة ال يريػة الاةسية، 
اػػملت دػػؿ ك  ؛االجتماعيػػة كالسياسػػيةمك ػػكعات كم ػػاميف السػػيرة فأصػػدحت تتاػػاكؿ الجكااػػب 

 جميث مااحل الحياة.
ة فػػل يػػحسػػاف عدػػاس تجردػػة االغتػػراب مػػف  ػػبلؿ الرحلػػة األااديميػػة العلميػػة الدح تم ػػؿ سػػيرة إ -3

فلقد طكر إحساف عداس ماهجل الاقدم كادـ  دمػة ال تيجػارل فػل مجػاؿ ، مجاؿ العلـ كال قافة
 .فف السيرةالااؼ عف مكاطف اإلدداع فل 

سهامات -4 رة إلػى ترجمػة مف اعر إلى ركاية إلػى اصػة اصػي جدرا إدرا يـ جدرا تعددت مكا ب كا 
إلػػى اقػػد أددػػل كفاػػل إلػػى تػػأليؼ دالل ػػة اإلاجليزيػػة. كييعػػد مػػف القبلغػػؿ الػػذيف اسػػتطاعكا التكفيػػؽ 
ديف المااخ الاةسل لئلدداع ال بلؽ كالمااخ الةارم للدحث كالدراسة اما تعد ترجماتل لااسدير 

 إدداعات فاية متميزة.
كذلؾ يػدرجها  ػمف  ازعة المقاكمة رحلة صعدة" –تظهر فل سيرة فدكل طكااف "رحلة جدلية  -5

كذلػؾ فػل المػزج دػيف أامػاط ، لـ ت  ػث للاػركط التػل ك ػعها الاقػاد ال رديػكف، المقاكمةأدب 
ا يػػػػرة لاتادػػػػة الا ػػػػر كالاػػػػعر كأدب الرحلػػػػة كالرسػػػػالة كال ػػػػاطرة كالتعليػػػػؽ السياسػػػػل كالمػػػػذارات 
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لذاتيػػػة يؤسػػػس  كيتػػػل لػػػؾ المػػػزج لػػػـ ي ػػػرج الػػػاص عػػػف اكاػػػل أددػػػا للسػػػيرة اذ كرغـ ، كاليكميات
كتؤاػد ، تعاػس مبلمػح المدػدع العردػل عامػة، دةاياتل ال اصة كيدال اظرية إدداعية  اصة دل

 على الترادط ديف األجااس األددية فل التعدير عف الاةس الدارية.
ت جػػػػيبلن اػػػػامبلن ر صػػػػك ، اسػػػػت لص أف سػػػػيرة فػػػػدكل طكاػػػػاف ذات ايمػػػػة ك اغقيػػػػة دال ػػػػة األ ميػػػػة -6

فػػل حياتاػػا  ان كاػػحيح ان اػػادر  ان جػػرد اتػػاب للسػػيرة الذاتيػػة دػػؿ تعتدػػر لكاػػفهػػل ليسػػت م، دماػػابلتل
فهػػك ، لااػػل عمػػؿ يجػػد فيػػل اػػؿ متلػػؽ متعػػة مااػػؤ ا  ػػراء الاتػػاب، ك اصػػة عاػػد المػػرأة، األدديػػة

مػػػزيج مػػػػف اصػػػػص كتػػػاري  كسياسػػػػة كمػػػػذارات كتحليػػػػؿ اةسػػػل كاعترافػػػػات كاػػػػعر كتػػػػأمبلت. 
طكيػػؿ فيػػل ا ػػايا ا صػػية كفيػػل ا ػػايا  فالاتػػاب أامػػكذج لصػػراعات عديػػدة علػػى مػػركر عمػػر

دػؿ ، كالاتاب مهما اػاف ا صػيان فهػك يمػس لػيس اسػاء الػكطف العردػل كحػد ف، عامة كاكمية
رجالػل أي ػان مػف  ػبلؿ أاػل أدب إاسػاال فالاتػاب أ يػران اػهادة علػى دكر المػرأة السياسػل فلقػد 

كأف اػػػؿ ، حػػػدياتف تتجػػػاكز العقدػػػات كالتأاػػػدمت فػػػدكل طكاػػػاف أامكذجػػػان يك ػػػح ايػػػؼ للػػػذات 
 العطاء. يماحلدؿ اإلصرار ، أصيؿ ال يذكب
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