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 شكر وعرفان                           
 

 (12ن: لقما). ﴾ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه  ﴿تعاىلقال 

األرض و تالسماواكثريا طيبا مباركا ملئ  اهلل تعاىل محدا أمحد

 جو أن تنالرمن إمتام هذه الدراسة اليت أأكرمين به  على ما

 رضاكم.

ن احتى وإن ك األكرمني،بشيم  االعرتافملن شيم الكرام  وإنه

الشكر  جبزيلتوجه نهذا املنرب  اخليال، ومناألستاذ من  حق ستيفاءا

ها اهلل وأطال حفظ تاوريرت نبيلةالفاضلة إىل أستاذتنا  نتماءاالوعظيم 

 الدراسة، وتكرمهالتفضلها الكريم باإلشراف على هذه  يف عمرها،

 .هذا البحثبنصحنا وتوجيهنا حتى إمتام 

ملوقرة. ااملناقشة  اللجنة أعضاء كل كما نتقدم جبزيل الشكر إىل

 يف واملعرفة، وساعدناكل من أنار دربنا يف طلب العلم  ننسى وال

إجناز هذا العمل من قريب أو من بعيد سائلني اهلل عز وجل أن جيعل 

 ذلك يف ميزان حسناهتم.
 



  

 

 

 

 

 

    

 ةـــــمقدم                                     
 

 

 

 



 مقدمة

 

 أ

 
دو الصهيوني العو  الصامد الشعب الفلسطينيبين  صراعبؤرة  الفلسطينيةرض األ تعد

بينهما  ةوتحويل العالق ،رضهأو هذا الشعب بين  الصلةالذي يسعى لقطع  ،المحتل الغاصب
 .جيالذكرى تموت بتتالي األ ومجردمستحيل و لى وهم إ

المكافح، حمل رسائل هذا الشعب ل ةدب المقاوم خاصواأل ةدب عاموبهذا سعى األ 
ي ف انحاللومكان لما يتصف به من  ،دب في كل زمانعلى عرش األ ما جعله يتربعم

دب المقاوم ترتقي في معراج القيم ومعاني التعبير عن المح األمف .رضواأل ةالجماع ةكينون
 .االنسان وحريته ةكل ما هو نبيل وسام لتحقيق كرام

 ،غاشم على كل ةالثور  ةسمل الحاملدب المقاوم دباء شغفوا باألن األإوفي ضوء ذلك ف 
ابات المبدعين تبتكر خط ةزالت عبقريوما  ة،نماط شتى ومضامين عدأتجلياته ب ذ ظهرتإ

 .الشعوب ةتساير حيا ةجديد
وتؤكد على  ةوطنيالو  ةقوميالرسائل الل يصو ما بينها لتفي اآلداب تتمازج وعليه فقد 
ورؤى  ةوجداني نفحاتفي  ةو النثريأ ةرره الشعريدر ثينالذي مجتمعه، ديب بقضايا األ التزام

  ،فكريه تتغنى بها الشفاه
" يرانسفعى لليلى عخط األ ةفي رواي ةووهج المقاوم ةدب الثور أ" أن يكون  ارتأينالذا 

 الساحةفي  ةبير ك ةمكان احتلت يالت الفلسطينية القضية اختياره: من"'وهدفنا  عنوانا لبحثنا
د صف لنا المشاهد والوقائع التي يعيشها هذا البلي اموذجأن تعدفعى خط األ روايةف ،األدبية

 المقدس.
نا الذاتي هدف أما ة.معاناال تلكوتمثيل بتصوير  هتمواا مثال ليلى عسيران أدباء فاأل

 .الشعب الفلسطيني والتضامن مع قضيته تجاها ي تمثل في الحب الفطر ف
حكم ب ،في هذا الموضوع ةجديد دراسةما الهدف الموضوعي من هذا البحث هو تقديم أ

نا على بحث ةشكاليإهذا المنطلق جاءت  ، ومنالكاتبةحرى انعدامها حول و باألأقله المراجع 
 :األتيالنحو 
ر الثورة تمثلت المقاومة وصو  فيمو  ؟دب المقاوماألفي  الفلسطينية القضية كانتكيف  

 ؟فعىخط األ روايةفي 
 :تيكاألولإلجابة على هذه التساؤالت تم ضبط خطة منهجية 



 مقدمة

 

 ب

الثورة ومالمحها  مب: مفهو موسوما  المدخلفكان وخاتمة. ومدخل وفصلين  ةمقدم
ثورة في ال الثورة في الخطاب الروائي، الثورة، مالمحمفهوم  وتضمن: في الخطاب الروائي

ل األول الفص االفنون الدرامية، مفهوم المقاومة وكذا التجربة الفلسطينية في المقاومة. أم
بناء  ى:واحتوى فحواه عل والمقاومة ودورها في بناء الرواية. الثورة تب: تجليافكان موسوما 

 األمكنة ومدلوالتها، المقاومة الفلسطينية وسير األحداث الثورية. ةالشخصيات، استراتيجي
 ،يةأدب الثورة ووهج المقاومة بين السردية والجمال عرجنا في الفصل الثاني الموسوم ب: بينما

ان روائي وصورة احتضواشتمل على: جماليات اللغة السردية، صورة المرأة الرمز، األدب ال
  الثورة )مرجعية سينمائية(.

 ااستعنف ،سطر دراستناأيتماشى مع ما تم معالجته في  وعليه كان البد من منهج
 الوصفينهج وكذا الم ،الفلسطينية المقاومةللحديث عن مراحل  تطرقنابالمنهج التاريخي حين 

 .البحثر تحليلنا لعناصر الذي يس مع آلية التحليل
 من االستعانة بجملة من المصادر والمراجع إلثراء  في هذا البحث كان البدوللخوض 

جزائري دب الدراسات ومقوالت في األكتاب  خط األفعى "لليلى عسيران" ، :منها  نذكر
 ،"بوعزةمحمد ل" تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيمكتاب "، و طحمد شريبأ طشريب"ل الحديث

في  أة لمر اكتاب و  "؛ضاعبد المالك مرت" بحث بتقنيات السرد الرواية ةفي نظريكذا كتاب و 
 لمعاصرالشعر العربي افي التصوير المشهدي كتاب و  "؛الصالح مفقودة" جزائريةال روايةال

 ."ةديشاعبد السالم الرو  ةميم"أل
 ، التيةالفلسطينيية حول القضية النظر  طروحات واجهتنا، قلةومن الصعوبات التي 

 ليها.علينا اإلشارة إ استصعب السياسية، ممار إلى كل تفاصيلها خاصة الجوانب لم تش
 الفاضلة تاذتناألسنتقدم بالشكر كما  .ليهإنحمد هللا تعالى على ما توصلنا  ريخاألفي و 

  .وريريت التي لم تبخل علينا بالحرف الواحدات ةنبيل
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  :مفهوم الثورة-1

علينا  من الصعب أصبحلهذا ولين عديد من الدارسين األوجهات النظر ل اختلفتلقد  
ة سليم ةفي األحوال السياسية سواء بطريق ضبط وحصل مفهوم الثورة، فمنهم من يراها تغيرا

 . ستعمارلالخر تغييرا لألفضل ورفض عنيفة، في حين يراها األ وأ

وبعد هذه االختالفات وبعد التقصي تمكنا من حصر بعض من المفاهيم لمصطلح 
 الثورة:  

 "لعربلسان ا"معاجمنا العربية بمفاهيم عده لهذا المصطلح، فجاء في  حتفتا لغة:-1-1
 . أي تعني الثوران والهيجان. 1»الشيء ثورا وثور ونثور: هاج  ثار» بمعنى "البن منظور"

ثرته وهسترته على البدل وثورته، وثور الغضب: حددته، والثائر: أو  «التعريف قائال:وأكمل 
الثورة  ثائره ويقال انتظر حتى تسكن هذه ثأرههيج ما يكون قد أ الغضبان، ويقال للغضبان 

.  والواضح 2»: ظهر وسطع وثوراناوهي الهيج، وثار الدخان والغبار وغيرهما يثور ثورا ثؤورا 
طرة ي ثأره، وبمعنى هاج وفقد السيأن كلمه الثورة تعني الهيجان والوثوب والسطوع أهنا 
 العنيف. ندفاعهالى إدى أعصابه مما أ عن 

ناول والتباين الت ةالتعاريف لكثر  اختلفتو شهد مصطلح الثورة مفاهيما عده  اصطالحا:-2-1
فكرته عن  إن " «لثورةاتشريح "في كتابه  "نرينتيكرين ب"الخلفيات المعرفية، فنجد الثورة عند 

مور. ألن السلطة ثم تهدا الى تولي المتطرفيإنها عمليه قلب السلطة مما يؤدي أالثورة هي 
هيكل  نهياراعراض هذه الحمى أ  فراد شعب ما.أوقد شبه الثورة بحمى ترتفع بسبب شكاوى 

يتعرض الذي يعاني و فراد الشعب أالسلطة من قبل  نقالباكرين هي  عندفالثورة . 3«السلطة
 بشكواه. زدادتانسان ويزداد كلما يصيب اإل لظلم، كما شبهها بالحمى وهو مرضل

                                                           
 .531، ص1، ط1ج، مالقاهرةدار المعارف،  العرب،ابن منظور، لسان - (1
 .531المرجع نفسه ص- (2
 .07، ص2009، 1ط لبنان، الفارابي، الجليي، دار: سمير الثورة، تجتشريح  ن،رينتيكرين ب- (3
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الشامل  العمل»بأنه:  "أبو عادل"تمثل عند خر نجد تعريفا مغايرا للثورة أوفي موضع      
ذات  ةالقديمة وتغيرها بأوضاع جديد قتصاديةواالوالسياسية  االجتماعيةوضاع لتغيير األ

ن الثورة تعمل على تغيير في جميع المجاالت سواء أأي  .1«طابع تقدمي لفائدة الجماهير
 ةمالقديمة بما هو جديد ويهدف لخد االقتصاديةسياسية وكذلك الو أ االجتماعيةمن ناحية 
 الجمهور.

نبي جالثورة رفض للوجود األ»ذا الشأن: يقول في ه ة"الجندي خليف"وكذلك نجد 
. فالثورة 2«ي فئة راضيه بالوضع لما قامت الثورةأو أولألوضاع القائمة ألنه إذا كان الشعب 

يه بهذه و الفئة راضأوضاع التي تحكمه وكان الشعب ي وكل األهي الرفض التام لكل أجنب
 وضاع لما قامت ثوره من أصله.األ

 مكانة إحاللو ام قديم هي عباره عن تغيير لنظ» :عطى مفهوما فقالأ فقد  "كاتي"ما أ
 اديقتصاالالنظام  ةتهز بني ةتاريخيال ةحركالن الثورة بهذا المفهوم هي أي أنظاما جديدا، 

نها أرى بللثورة فكليهما ي ة"الجندي خليف"و لم يبتعد عن تعريف فه. 3«جتماعيواالوالسياسي 
 القتصاديةاتمس البنية  ةتاريخيال ةنها حركأتغيير النظام القديم بنظام جديد، وهذا يعني 

 لنظام. جتماعيةاالوالسياسية وكذا 

 الثورة:أدب -2

ا ن يصور كل جوانبهأ ستطاعالثورة ومستجيب لها حيث  دب مالزمألقد كان هناك  
افعا شامال ومد ، ليكون قتصاديةاالو أو السياسية أ جتماعيةاالوخباياها سواء من الناحية 

 .للحظةابعد الثورة مباشرة وليس وليد  يكون  الثوري فاألدب  الوطنية،عن كل القضايا 

                                                           
، 1986دط(،)واالعالم، الرغاية، المركز الوطني لتوثيق والصحافة  ،1ج الجندي خليفة، حوار حول الثورة،- (1

 .25/26ص
 .27المرجع نفسه ص- (2
 .27المرجع نفسه ص- (3



 مفهوم الثورة ومالمحها في الخطاب الروائي                        مدخل  

 

10 

 . 1«أدب الثورة إنما يأتي بعد الثورة ال أثناها»: "طه حسين"هذا واضحا في قول  وجاء 

 ديدالثورة هو قلب من ج : أدب"دشيشةالقاص أحمد أبو "فأدب الثورة كما جاء عند 
ون يصنعه إال الثوريين ال أناس خائفأدب الثورة ال ». ووصل حديثه بقوله 2«وإعادة صياغته
 .3«مبتذلون مزيفون 

لعات ماله وتطأدب الذي يعبر عن ذلك األ» :فقد عرفه على أنه "حسين بومعيزة"أما 
الجماهير الكادحة والطبقة الفقيرة من الشعب على الخصوص هو الذي يعايشها ويعبر عن 

 . 4«مالها وآالمهاآحالها و 

 دب الذي يعبريتضح لنا أدب الثورة هو األ الحيةصطاالومن خالل هذه المفاهيم 
ير للواقع المعاش، محاوال تغي ةبصوره قريب اضطهادو عما يحس به الشعب من أالم وقهر 

 الوضع الحالي والنهوض للجهاد. 

ب الثورة موجود دأ»نه أكان تعريفه شامال وقريبا الينا فعرفه ب "مهره فعبد العزيز بو"
 ستطاعاو وقائم بذاته ولعل الظروف الصعبة التي نشأ فيها المعركة وخاض المعارك وسطها، 

ن يلتزم بالتعبير عن طموحات الشعب تنفي عنه ما يراد به للحط من قيمته، أ-مع ذلك -
عمال ود تلك األكانت تس التيالمباشرة  والشاعرية و التقليدية   من ناحية التشكيلية كالطريقة

 ةمم التي كانت تعيش مرحلالميزة ربما وجدت في آداب كل األ ن هذهأاألدبية، ثم 
دب قائم على الشعرية الخطابية والمباشرة في معالجه القضايا ن هذا األأي أ،5«المخاض

 .ستعماراالمه تعاني من ويالت أمر طبيعي لكل أوهو 

                                                           
 .157طه حسين، خصام ونقد، دار العلم للماليين، بيروت لبنان، ص- (1
 دط(،)، الوطنيةدب الجزائري الحديث، منشورات المكتبة حمد شريبط، دارسات ومقاالت في األأشريبط - (2

 .77ص.2007
 .77المرجع نفسه، ص- (3
 .79المرجع نفسه، ص–( 4
 .81نفسه، صالمرجع - (5
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 :مالمح الثورة في الخطاب الروائي-3  

د بها، المتزاي تمامهااللى إنواع األدبية االكثر رقيا، وذلك راجع من األأضحت الرواية 
برت نسان المعقدة وفي هذا المنبر عقدار على التعبير عن العالئق اإلدبي األفهي الجنس األ

س لى مسمع الناإوتصل  ة،ن تحتل مكانة هامأستطاعت الرواية ا» :بقولها "نوال صحو ب"
بنقل عيوبه  وذلك ،ن تساهم بشكل فعال لتغيير الواقعأنها أمن ش ةجتماعيااللتنقل قضايا 

راحوا ف ،لى التنقيب فيها والبحث عن حلول لهاإمن المسائل التي كانت مبهمة تحتاج 
قاربات مكانياتها الفنية والجمالية وفق مإيتقصون حقيقتها ويدرسون مضامينها ويتقصون 

 .1«متعددةال

ثيته وعالقاته رتباطا وثيقا للمجتمع فتنقل لنا حيانها ترتبط أفي  فمفهوم الرواية مما سبق تجلى
 القائمة لتجاوز الوضع السائد.

 خر المستعمر، وأصبح عنصرا دائما فيتخذ وسيله للتصدي لألإفالخطاب الروائي   
بناء روح الهوية عند القارئ والمبدع، فهذا التفاعل حدث من خالل التساؤالت التي يطرحها 

وائي على المتلقي، فإذا كان عنصر الشعر قد ولى، فإن الرواية حملت مشاعل النص الر 
مال بذلك أتساؤالته ال نشغاالته واإل ةحت المجال الرحب للمبدع لطرح كاففسأو  االستمرار،

 تطرح نت الأفي الشعر » ":حالم مستغانمي"أن يجيب عليها المتلقي، وهذا ما عبرت عنه أ
نت تتحدث عن حاله ،ولكن  في الرواية هي المساحة الكبرى .لألسئلة التي ليس أسؤاال ،

 .2«جوبةأن تجد لها ألها بالضرورة 

                                                           
موذجا(، ن)القراءة البنيوية والسيميائية المعاصر مقاربة الخطاب الروائي العربي في النقد المغربي  نوال،حوص ب- (1

اللي يج قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة كلية اآلداب واللغات والفنون، دب،األفي  الدكتورةلنيل  شهادة قادة،إشراف عقاق 
 .11ص، 2015/2016 بلعباس،ليابس بسيدي 

لنيل الدكتورة،  بودربالة، شهادة الطيب إشراف العربي،الهوية واالختالف في الرواية النسوية في مغرب  ،سعيدة بن بوزة- (2
 .127ص.2007/2008، لخضر، باتنةالحاج  جامعة ،وآدابهااللغة العربية  اإلنسانية، قسموالعلوم  اآلداب كلية
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 ي خصوصا، حامله بذلك أماللقد شغلت الثورة حيزا كبيرا وطبعت االنتاج الروائ 
من و  مالها،أوراقها وبعثرت أسقاط إعلى  ستعماراالافحة التي عمل الشعوب المكوهموم 

اص لى الساحة األدبية وتحول الرصإالمعركة  ةالثورة من ساح انتقلتف كيانها،خالل زعزعت 
سماء ألابراز إلى إدى أمله في تحقيق الحرية. وهذا أقالم تسرد تضحيات الشعوب ألى إ

الثته: خالل ثمن  "محمد ديب"ومثال ذلك في الثورة الجزائرية  الروائي،نتاج في اإل ةدبياأل
 "ونيسي رزهو "والعصا. وفيون فروايته األ "ي مولود معمر " ماأوالحريق. سبيطار والنون ال دار

 "طارهر و الطا"و ريح الجنوب،روايته  "عبد الحميد بن هدوقة" والغول، وكذلكلونجا  روايتها
 روايته الزلزال.

ان ير الذي كالواقع المر بأقالمهم  عن  عبرواأدباءها لى مصر فنجد إ تجهنااذا إو    
ودة عرواية  منها؛ عمال نذكراإلنجليزي، ومن بين هذه األ االحتالليعيشه شعبها إبان 

ب حوكذلك رواية قصة  طيبه،كفاح  " نجيب محفوظ" ، ورواية"الروح " لتوفيق الحكيم
 "يمحمد العروس"ما في تونس كتب أ. "ليوسف السباعي"وكذا رد قلبي  "دريسإليوسف "

ين العديد من المؤلف . وهناكةردو عين  " روايةجبور الدويهي"وفي لبنان ألف  التوت المر
 نتاج وفيرا.الذين خطو في هذا المجال وكان اإل

كبيره بفعل  ةكتسبت الرواية مساحإلى فلسطين تنجدها إوبعد توجيه محطتنا الثورية 
المرير مع والواقع للمجت ةمرآه عاكس الرواية الفلسطينيةاالحتالل اإلسرائيلي، فكانت  استمرارية

غسان "هو  همفكان أبرز  الروائيين،االنتاج الروائي وتزايد عدد  الشعب، فتصاعديعيشه  الذي
عية جاء كوالدة طبي» :حيث قال "هادي دانيالبهذا "عترف إ المتميز، وقد  كنفاني إلبداعه

سان كنفاني غيقولون نحن خلفاء  الستينات، وللذيننبثقت من رحم الشعب الفلسطيني في إ
بين روايته نجد  و.1«بداعهإ ى للمبدع سو  ةان كنفاني مبدعا وعظيما وال خليفأقول: كان غس

 م السعد".أالشمس" ،  و"ماتبقى لكم"، و"تحت  لى حيفا"، و"رجال إ"عائد 

                                                           
 .27/28ص، 2009، 1تونس، ط ،العربية شنقو  الفلسطيني، دارفي االبداع  المبدعة، قراءة دانيال، فلسطينهادي - (1
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وهناك العديد من الكتاب الفلسطينيين لم يبخلوا على بلدهم في رفع القلم ومواجهة 
صيادون  ،1979)السفينة  "اإلنتاج الروائي نذكر "منهم جبرا إبراهيم جبرا حيث غزو ،العدو

)الي الجحيم أيها لليلك  "سميح القاسم"(، و1978 البحث عن وليد مسعود صيف،في شارع 
)عصافير الشمال  "علي حسين خلف"(، و1969 )حارة النصارى  "نبيل خوري "و(، 1978
 .1«(1977العشاق)"بو شاورأرشاد محمود "و(، 1980

ن هناك العديد من الروايات العربية تبنت القضية أوالملفت لنظر في هذا الصدد 
اعر مند بداية الصراع مع الحركة الصهيونية مش فلسطين،فقد ألهبت قضية »الفلسطينية 

خ ن المرء يجد في تاريأ ذلك مندل على أ القطرية، وليسنتماءاتهم إختالف إالعرب على 
الفلسطيني  كتف لىإكتفا  "والمغربي واليمني والمصري والعراقيالسوري "الثورات الفلسطينية 

 . 2«في معركتهم المصيرية الواحدة

رة التعبير ذفقد تأثر القطر العربي بالقضية الفلسطينية مما جعل هذا التأثر يبلغ 
 "ال الصالحنض"ليه إذه القضية وهذا ما أشار دبي، فسوريا كانت هي السباقة في تناول هاأل

لى إلى أن الكتاب سورية كانوا أسبق من غيرهم من كتاب العرب في التنبه إو » :في حديثه
حليم "ومن بين كتاب السوريين نجد . 3«الفلسطينيالمخاطر التي كانت تحدق بالقطر 

  ."ألديب نحوي " (، ورواية عرس فلسطيني1961) بعنوان سته أيام روايته "بركات

ينها عمالها الروائية ومن بأ حتضنت القضية في إخرة هي كذلك ما األقطار العربية األأ
ول رواية عربية تناولت القضية الفلسطينية. أوكانت  الجئة،برواية  "جرجي حنا"الروائي 

 . 4«(1968) المزاميروروايته  "فتحي سالمة"وفي مصر نجد 

                                                           
اد الكتاب منشورات إتح ن*، مالروية العربية الفلسطينية *دراسةالزيتون قضية في  الصالح، نشيد لنضا ،ينظر- (1

 .40، ص2004 دط()، العرب، دمشق
 .40المرجع نفسه ص- (2
 .40نفسه ص المرجع-( 3
 .41/42، صنفسهالمرجع ينظر - (4
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وايات تجسدت في العديد من الر  الفلسطينية قد القضيةل إن خير يمكننا القو وفي األ
لتحكي عما فعلة المستعمر الصهيوني بأبناء البلد الشقيق من  ،عبر كافة األقطار العربية

 وقمع وحرمان.  ضطهادا

 الثورة في الفنون الدرامية:-4

 ةكافي ية ونقل صداها فلعب الفضاء الدرامي دورا بارزا ومهما في نشر قضايا التحرير 
الشعوب جراء ويالت االستعمار ومن بين هاته الفضاءات  معاناةفقامت بنقل  ،قطار العالماأل

 عتباراوبرؤياه نحو التاريخ، ومن هذا المنطلق  متدتاالدرامية الخطاب السينمائي، الذي 
 ةميها بعدها منظو علشتغلت المدونة السينمائية إالثورة حدثا تاريخيا له تداعياته الفنية فقد 

نما إوهذا ليس باعتبارها حدثا تاريخيا وحسب و  و فنيته،مرجعيه تؤسس لجمالية الحدث 
 الدرامية. ةمعالجالقات وعناصر تستأهل بامتياز لى ما يخزنه موضوع الثورة من طاإبنظر 

ة حضور الثورة في المنظوم تجليات: ما األتيوهنا يمكننا الوقوف بطرح التساؤل  
 ؟لتعبير فضاء خطاب دراميمن الالسينمائية واتخاذها 

دورها صبحت بأحداثه، ثم أن والدة السينما كانت من رحم التاريخ ووقائعه الثورية و إ
كون كل فيلم تاريخي ي إن»الزمان تاريخا يروى منذ المدة التي ظهرت فيها قبل قرن من 

ي الزمن ر فغفال المواضيع التي تدو إ أحداثه الزمن الماضي بمختلف مراحله و  ،مجاال وزمن
ن السينما تسمح أ. والمراد من هذا 1«زمن جامد لن يكون فيما بعد ماضيا الحاضر، كأنه

 بنقل التاريخ مهما كان بعيدا وذلك بتخطي الزمن.

هما يستقي ن كل منآنه يتقاطع مع الخطاب الروائي أل والمتتبع للمسرح السينمائي يجد
اعت م آماال. فالسينما استطأسواء كانت آالما  صوره،معالمه من ينابيع الواقع المعاش بكل 

خالل  من وثائقييلها فتشكلت بذلك حدثا له زخما حداث الثورات بمجمل تفاصأن تنقل أ
                                                           

، 2010تموز، 27 ء، الثالثا3727والفنون، عاالزدهار المستقبل ثقافة  العربية، زمنالتاريخية  قاسم، الروايةقاسم عبد - (1
 .20ص
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من المعارك والكفاح والتمرد ضد االخر  ةحداث الحياأل الروائية، رصدتعمال العديد من األ
 وأعيشها، ين الفضاء السينمائي يسجل الوقائع الدامية الثورية فنقلها لمن لم أفنجد  وبطشه.

سينما هي نحو التحرر. فال والهوية والسعيالوعي باالنتماء الوطني والتمسك بالكيان  لزيادة
 شكال المقاومة والثورة.أخر من أشكل 

لتحريرية ورات احداث الثأوهذا ما تجسد في السينما الواقع العالم العربي حيث صورت 
 التي "عمال روائية "لنجيب محفوظأ ذ نجد في الساحة المصرية إ ،ربيةالعلكل بلد من البلدان 

 يثالسكرية، ح، قصر الشوق ، و القصرينما بين »برزها أفالم ومسلسالت ألى إتحولت 
البريطاني والتركي  حتاللاالظل  المصري فيأبوعبد الجواد  حمدأتحكي عن عائله 

ن رواية "خا االحتالل. كذلكالضوء على الثورة المصرية ضد  واأللماني، وبعدها نلقي
التي تعتبر حسان عبد القدوس" إعمال "أ وكذلك  .1«لى فيلم سينماإالخليلي" التي تحولت 

منها "في بيتنا رجل"  سينمائية نذكرعمال أ لى إعمال التي تحولت كثر األأمن  أعماله
 ".جيبيو"الرصاصة ال تزال في 

 عمال الروائية منها "بابأ لياس خوري" إلى لبنان قدم" "إومن الساحة المصرية ننتقل 
اح االسرائيلي جتيإحداثه عن قصه حب قبل ألى فيلم سينمائي تحكي إالشمس" التي تحولت 

ا" الذي في سوريا يعد الكاتب "حنا مين اللبنانية. أما طياتها المقاومةوتضمنت بين  لبيروت،
يوم  لى أقالم "الشمس فيإتحولت  عماله التيأ يعد من الكبار الكتاب في سوريا ومن بين 

فرنسي. الزمن االحتالل  أرستوقراطية في ةعائل البن الصراع الطبقيائم" التي تحكي غ
 .2ف على البالد"ثر الحرب وما تركته العواصأ" التي تروي ورواية "الشراع والعاصمة

                                                           
 .2016، ، األربعاء22 وتلفزيونية، رصيف ةسنيمائيعمال أ لى إروايات عربية تحولت ، ينظر– (1

-https://raseef22.net /article/34837-arab-movies-and-series-adapted-from-novels      
 .نفسه المرجع ،ينظر- (2
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عماله "الخبز الحافي "التي جسد أ  وأشهرعمال "محمد شكري" أ ما في المغرب فنجد أ
 .الفتى محمد مع الفقر واالحتياج جراء االحتالل الفرنسي معاناةذ ينقل إسينمائي الفي فيلم 

 قضية اومن بين القضايا التي تربعت على عروش السينما القضية الفلسطينية، كونه
تصال ل اإلوسائ لىإ ةته األخيرة في حاجه ماسااإلسالمية، فه ةمللعالم العربي واأل ةرئيسي

ج جوانبها وتحلل ظروفها وتعال القضيةان تطرح واقع  عتستطي»التي  كالسينما،الجماهيرية 
لى جميع الشعوب العالم قفزا فوق حواجز إن تنقل صوت القضية أالمختلفة، ويمكن لها 

رح مواضيع ط ةلسينما تستطيع دائما القيام بمهمالحضاري )...( فا والتطوروالثقافة، اللغة 
 .1«وعمق بجرأة أسئلتها و القضية الفلسطينية 

لى إعماله أ الذي تحولت معظم  "غسان الكنفاني"عمال الكاتب الفلسطيني أ ذ نذكر إ
 خر "المخدوعون".أالشمس" وعمل  تحت نتاج سينمائي من بينها "رجالإ

صد ن تر أستطاعت بحق إالسينمائية الثورية  إن األفالموفي االخير يمكن القول 
 طةالتاريخية، الباسوتقدمها في قالب مشوق بعيدا عن جهد القراءة  التاريخية،حداث األ

مبريالية اإل الكفاحي ضدمسار رت الأثللمتلقي ظهور نضال هذا الشعب والحيثيات التي 
 واأليديولوجية.ليتها العسكرية أو  ستعماريةاال

 :المقاومةمفهوم -5

في طيات المعاجم اللغوية حيث نجد الكثير من معاني  المقاومةتنوع مفهوم  لغة:-5-1 
ي أفي المعارك وغيرها وتقاوموا في الحرب  قاومه»العرب ما يلي: ورد في لسان تجلت ك

 ية والجسمية كردة فعلنبدال القوةستخدام إ ويظهر من هذا التعريف .2«قام بعضهم لبعض
 رض.لألالعدو المغتصب  ةلمواجه

                                                           
 .04، صالحميدتحرير بندر عبد  امين، امينتحرير محمد  العربية، رئيسفي السينما  إبراهيم، فلسطينبشار - (1
 .7821صالسابق،  منظور، المرجع ابن- (2
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ي تقاوموا في الحرب قام بعضهم لبعض، أيقاوم  قاوم، ما»وجاء في معجم الوسيط 
 رتبطاو . 1«والقومي يؤمن بوجوب مقاومته لقومه ومساعدتهم على جلب المنفعة ودفع المضرة

حيث يجب على الفرد بأن يتحلى بروح الجماعة حتى يتمكن من   بالحرب،مفهوم المقاومة 
 هزم العدو ويبعد  الخطر والظلم عن نفسه وعن قومه.

ختزال تعريف المقاومة وحصرها في مفهوم بسيط ألنها تجسد إيصعب  اصطالحا:-5-2
ب من الشعو  والطاغين، ومواجهةما يشعر به الفرد من صعاب ومشاق في تصديها للغزاة 

هم أ ومة سنقف عند اكثر في مفهوم المقأ اإلنسانية. ولتوغلعناء وجهد بحثا عن الكرامة 
 مفاهيمها:

عداد إ ومة متكاملة من وسائل الدفاع ظنالمقاومة م» :عرفها بأنها "فحسن جمعة"
وفي الحديث الشريف من رأى منكم  والسالح،وقتاال بالكلمة والمواقف  ةمواجه استعداداو 

 .2«يمانضعف اإلأن لم يستطع فبقلبه وذلك إن لم يستطع فبلسانه و إمنكرا فليغيره بيده 

فالمقاومة كما يظهر في التعريف السابق هي كتله ملتحمه ووسيلة من وسائل التعبير 
 خر المستعمر.نواع األأعن الذات الحرة المستقلة الرافضة لكل 

ف والقتل في العن ةكذلك ليست شهو  المقاومة» :لمفهوم المقاومة قائالووصل توضيحه 
عن ذات  حتاللواالذى والقبح والشر والفساد نما هي دفع األإو  ،خرعتداء على األواال
خر المستعمر لذلك هي رده فعل على بطش األف. 3«سبل المتاحة نسانية ومقاومته بكلاإل

 لى الكفاح والتمرد والعنف فيها.إيلجا 

نية نسامن اآلداب اإل يعد»الذي  المقاومة دبأنتحدث عن  أكثرالحديث  وبتخصيص
يسها حاسأبمشاعرها و  خانق، دفعنتيجة وقوعها تحت ظلم طويل  ة،مأالتي نجدها في كل 

                                                           
 .768ص ،2004، 4طالمعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، العربية، مجمع اللغة - (1
 دط()، دمشق للكتاب وزارة الثقافة، الهيئة العامة نموذجا، منشوراتأدب المقاوم فلسطين مالمح في األ حسن جمعة،- (2
 .31، ص2009،
 .16، صالمرجع السابق ،جمعة حسن- (3
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معه  والتعامل و الخضوع له،أعلى المفاهيم  نقالبواالرد عليه لرفض هذا العالم والتم
. فنجد 1«دب اإلنساني يلتزم عادة بالقضايا التحريروبتالي فإن هذا األ ،مرا واقعياأبوصف 

كثر مسجال ألحداث الكفاح وناقال أن يكون واقعيا أدب يحاول األ بخصوص هذان الكاتب أ
ضوع شكال الخأكل فرد في المجتمع الرافض لكل  ةفهو بذلك صور  ،الم واآلماللصور اآل

 . ستسالمواال

لمشاعر ويحث الناس ، واالذهنيةيعمل على تغيير الحاالت  ةدب المقاومأ»ن أونرى 
ة والتركيز على الظروف الصعب ،قتداء بالنماذج الناجحة والتجارب المفيدةعلى العمل واإل

دب يعمل على تغيير األفكار وكذا ن هذا األأفهنا يوضح لنا  .2«التي يعيشها الناس
 .قتداء بهاالقبلية واإل والتجارب النماذجعلى  طالعاالالناس على  المشاعر، ويحفز

دب المقاوم فمالمح األ» :دب المقاومة فيقولأخر يوضح لنا مالمح أوفي موضع 
نسان اإل ةكل ما هو نبيل وسام، ليحقق كرام لى معاني التعبير عنإترتقي في معراج القيم 

 ،ومكان الحياة الخيرة وخلودها في كل زمان ستمرارال استقيناه نانأيعني  وطمأنينة، ماوحريته 
 .3«ستقاللواالنبثق من مفهوم العزة والحرية ألنها ت

من المؤلفات التي تتحدث عن بشاعة  مجموعة»نه أخرى على أ ةوقيل في محط 
و العدوان الخارجي في جميع المجاالت السياسية والثقافية أوكوارث الظلم الداخلي 
ثها عمال الكارثة قبل حدو بلغة أدبية، وقد تكتب بعض هذه األواالقتصادية واالجتماعية 

قالم تحل ن األأومعنى هذا القول  .4«من الزمن ةو بعد مرور فتر أثناء الحرب أوبعضها 

                                                           
 2لثقافة، سوريا، دمشق، طفلسطين  النهايات، مؤسسةلى خيبة إدب المقاومة من تفاؤل البديات أ عادل أسطة،- (1

 .9ص، 2008
نحوه، جاهاتهم تإدب الفلسطيني المقاوم وعالقته بمستوى معرفة طلبة جامعة القدس باأل رات،شقيهبة إبراهيم علي - (2

 .18ص، 2011 ،القدس العليا، جامعةالدراسات  إشراف عفيف حافظ زيدان، عمادة
 .7، صالسابق جمعة، المرجع حسن- (3

المدية، يحي فارس  جامعة، 20ع، 7 مجالتوصيلية،  زياد، مجلةشعار توفيق أالمقاومة في  ، تجلياتيمىسلحسين -( 4
 .99، ص(2021)
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بية من ديقاتل الكتاب في الساحة األ ،كمحل البنادق في عوض القتال في ساحات المعار 
 تمس الهوية والقيم العليا. ةقومي ةجل نقل قضية وطنيأ

 :دب المقاومةأخصائص -5-3

 الوطن العربي،في  ةدب خاصساسيا ومميزا من روافد األأدب المقاومة رافدا أضحى أ
دب المقاومة لنفسه مكانا بين اآلداب األوالقهر، بهذا حجز  ضطهاداالالذي شهد ويالت 

ه يتميز نأ ، وبهذا نجدوخارجهمجتمع الواحد ن يخاطب فئات داخل الأستطاع إالسامية، ألنه 
 منها: التقنيات نذكربجملة من 

رادة والصبر بطال مع اإلعلى جوهر التحالف المقاومين األ» دب المقاوماأليقوم -
فراد أفهو يصور  1«مهما كانت تضحيات جسيمة والتصميم على نيل الحرية واالستقالل،

 ،لجسيمةسبب التضحية ابالم والفقد اآل ةلى درجإمالهم التي تصل آرادتهم و إالمقاومة وينقل 
 جل الوطن.أال من إوهذا ال لشيء 

 واالرتجافالتمزق  ةبداعية الموحدة في مواجهللذات اإل»دب المقاوم يستجيب األ-
 الوعي وبث روح الثبات والصبر ة)...( فهو يحمل منار  ةمالحاصل في الحياة األ واالنقسام

ر في ن الكاتب يساهم بشكل كبيرتباط الذات المبدعة بالوطن ألإفهو يبين درجة  2«.والتمرد
 طراء روح العزم والكفاح لدى القوميين.إ

ب لتي تأججت على نار حيتغدى من لهيب الثورة الغاضبة ا»دب وكذلك فإن هذا األ-
رض فشرع يدافع عنها، ويجابه كل معتد غاصب بالكلمة لى األإصيل األ واالنتماءالوطن، 

ب الوطن من ح ثتبع التيالثورة الغاضبة  الصامد. مادةوبالموقف النضالي  ،الحرة الصادقة
 .3«له، فيدافع عنها بالقلم الصامد المناضل في وجه العدو نتماءاالوروح 

                                                           
 .73ص المرجع السابق، حسن جمعة،-( 1
 .74المرجع نفسه ص-( 2

 .133ص، المرجع نفسه– (3
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خذ كلماته تإبعة من شرارة القضايا الوطنية، فديب يلتزم بمعالجة المواضيع النان األإ
 على تشبثه وتمسكه بوطنه.  هذا دليلو أداة لمجابهة العدو، 

 :التجربة الفلسطينية في المقاومة-6

على ترسيخ الشعب الفلسطيني بجدوره  ةالمقاومة الفلسطينية كانت قادر  ةن صور إ
 ةوعمجمبستعراضه إالتاريخ الفلسطيني كان حافال بنماذج المقاومة الذي يمكن فرضه، أو 

زمات التي مرت على الشعب الفلسطيني نذكرها أمن  ةزمأمن المراحل التي تالزمت مع كل 
 على النحو التالي:

 نتدابالاعبية ضد المشروع الصهيوني قبل بدأت الثورة الفلسطينية بالمقاومة الش»حيث -
قرن خير من الشعبية الفلسطينية بداية العقد األوبرزت المقاومة ال ،1917ي عام البريطان

ذ عبر إاليهودي  ستيطانواالل بالهجرة اليهودية الجماعية التاسع عشر)...( والذي تمث
 .1«عتراضه لذلكإ الشعب الفلسطيني عن 

فقد كانت  1948البريطاني وحتى عام  نتداباال أثناء» حيث بدأت وتلتها هذه المرحلة-
في تاريخ الشعب الفلسطيني حيث تميزت المقاومة  ةجديد ةبداية مرحل 1917واخر عام أ

 .2«ته الفترة بتقديم البراهين التي تدعم حتى العرب في فلسطينافي ه

حيث شكلت النكبة الفلسطينية  1987حتى  1948متدت من إ» ة التيمرحلالوعقبتها -
 .3«الشعب الفلسطيني وفيها تراجعت المقاومة الشعبية ةفي حيا ةجديد ةمرحل

                                                           
المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرير في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين  حسن، دوربكر محمد  سلوى - (1
، 2016، جامعة الذباح الوطنية العليا،كلية دارسات  شهادة لنيل الماجيستر،إشراف رائد نعيرات،  ،2005-2013،

 .49ص
 .49، صالمرجع نفسه- (2

 .49ص  المرجع نفسه،– (3
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مما  يهابسلمتحيث تميزت هذه المقاومة  ،1987واخر عام أالمرحلة في »وبعدها جاءت -
ة نوعية نها شكلت نقلألى إراجع  فعالة وذلكنها أذ عدت على ، إدوليا ومحليا كسبها تأييداأ

 .1«الحجارة ةفاضنتإ  سمابسبع سنوات وعرفت  ستمرتاو في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني 

وكانت من بين  ،لى يومناإوما زالت  1994بقدوم السلطة عام  بدأت»مرحلة وأخر -
 .2«مسيرات ومظاهرات ضد االحتالل ةنطالقإمظاهرها 

ن المقاومة الفلسطينية مرت بجملة من المراحل تميزت فيها كل مرحلة أوالواضح 
زيد من وت ،ن تعزز من لحمة القومية الوطنية لشعب الفلسطينيأبخاصية، كان من شأنها 

 نتفاضته ورفضه للفيروس الصهيوني.إ

 

 

                                                           
 .49 ، المرجع السابق، صحسنبكر محمد  سلوى  ،ينظر– (1
 .50ص  ،نفسه المرجع- (2
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  :بناء الشخصيات-1

 للشخصية:مفهوم اللغوي واالصطالحي ال-1-1

وقبل  ،اجمفي المع هاورد ذكر  الروائي، وقدساسية في البناء األركيزة التعد الشخصية 
ورد  فقد .مهات المعاجم العربيةأن نقف على مفهومها في أ أن نتناولها كمصطلح البد

جمع مذكر وال وغيره،جماعة شخص االنسان  الشخص:» :مفهومها في لسان العرب بمعني
ونقول  ،تراه من بعيد نسان وغيرهاإل وشخص سواء(...)أشخاص وشخوص وشخاص 

فالشخصية هي الذات اإلنسانية  .1«رأيت شخصه جسمانه فقدأشخاص فكل شخص رأيت 
زة أن لكل شخصية مي الذوات، أي غيرها منالتي تحمل صفات جسمية وروحية تميزها عن 
 الداخلية.و النفسية أتميزها عن األخر سواء من الناحية الخارجية 

صفات تميز الشخص من » :، عدهاخرآ االوسيط مفهوم معجمالفي وجدناها  وقد
ونستخلص  .2«المستقلقال فالن ذو شخصية قوية ذو صفات متميزة وإرادة وكيان يغيره و 

خيرة  يفة.ضع وأن كانت قوية إ ،النفسيةالناحية من ة الشخصية ننا نستطيع معرفأ هذا من
 شريرة.و أ

ة الوعد الحق فإذا هي شاخص قترباو ﴿ :جاء في تنزيل العزيز الحكيم قوله تعالىو 
وهنا المقصود  3.﴾نا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ويلنا قد كأبصار الذين كفروا يا 

  .بالشخصية يعني العلو واالرتفاع والشموخ

 ،هم المقومات النص السرديأ  ىحدإاحية االصطالحية فهي ما الشخصية من النأ
   لكتب. وعليهالذلك تعددت تعريفاتها في صفحات  ،برز عناصر العمل الروائي والقصصيأو 

ة الفاعلة العاملة بمختلف أبعادها االجتماعي الشخصية» :بمعنى "حميد لحميداني"نجدها عند 

                                                           
 .2211، صالمرجع السابق ،(ص. خ.ش)مادة ، العرب منضور، لسان ابن-( 1
 .475صالمرجع السابق، العربية، غة لمجمع ال-( 2
 .97 اآلية سورة االنبياء،-( 3
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ما تخبر به  وأيمكن التعرف عليها من خالل ما يخبر به الراوي  والثقافية، التيوالنفسية 
  .1«الشخصياتخبار عن طريق سلوك أو ما يستنتجه القارئ من أ الشخصيات ذاتها،

من  (شخصو أ)شخصية حقيقية » :أنهاالشخصية  بخصوص "يوسف آمنة"وتقول 
يمانهم العميق بضرورة محاكاة الواقع اإلنساني إمن  ألنها شخصية تنطلقودم، لحم 

  .2«المحيط

م. والوهالشخصية مزيج من الواقع » :أنها يقول عن الشخصية "أحمد العدواني"ما أ 
ابعها ط وبمرجعتها يتأسسسمة واقعية فيها  باإليهام تنشأ واقع وهمي،وهم واقعي أو  وهي
 .3«هاميياإل

 منمجموعة  عبارة عن نهاأالشخصية نجد من مفاهيم حول ومن خالل ما ورد سابقا 
خالل من  وذلك ،الصفات والمميزات الفيزيولوجية والسيكولوجية التي تميزها عن غيرها

وعليه فإن الشخصية لم تعد تلك المادة الجامدة الجافة التي يصطنعها  ،وسلوكها أفعالها
هي  في أن الشخصية كال ش» ورسمها بتداعهاإصبحت مادة يتهافتون على أالكاتب بل 

فكار نقل األو  لقصة،اغالبا لسرد  الوسيلة األولىهي  العمل، بلهم العناصر المؤثرة في أ من 
  .4«واهتماماتهالمشاهد  انتباهذب وج

أما الشخصية الروائية فإنها حظيت بأهمية كبيرة  ،هذا كان عن الشخصية بمفهوم عام
 .روايةوبأنها روح ال ،دبيحداث داخل العمل األمحرك الرئيسي الذي يدفع بتطور األكونها ال
لف داة فنية يبدعها المؤ أإن الشخصية » :سنقف عند تعريف الشخصية الروائية اومن هذ

                                                           
منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بنية النص السردي من  لحميداني، حميد- (1

  .76ص ،1991، آب 1بيروت، ط
 .35ص، 1ط ،، األردنعمان والتوزيع،دار الفارس للنشر  والتطبيق،تقنيات السرد في النظرية  يوسف، نةآم-( 2
لعربي، ادبي بالرياض والمركز الثقافي النادي األ( الداللة ألليات تشكلمقاربة )بداية النص الروائي  العدواني، أحمد-( 3
 .146ص ،2011، 1ط
لنيل  ، إشراف نبيل خالد أبو علي، شهادةالفنيةبطها اوضو مقوماتها التليفزيونية  المصري، الدراما ةطيالدين ع عز-( 4

 .192، ص2010العليا، تالدارساكلية اآلداب، قسم اللغة العربية، الجامعة اإلسالمية عزة عمادة  الماجيستر،



 تجليات الثورة والمقاومة ودورها في بناء الرواية              الفصل األول  

 

25 

جد خارج ال تو  شيء، حيثوهي شخصية النسبية قبل كل  ،رسمها إلىمشرئب لوظيفة هو 
   .1«ال تغدو كائنا من ورق  أللفاظ إذا

فتوصف مالمحها وقامتها  ،حي له وجوده فيزيقي كائن» تمثل خرآوفي مفهوم 
المها وسعادتها آوأمالها و  وأهواؤها وهواجسها ومالبسها، وشحنتها، وسنها ،وصورتها
 .2«وشقاوتها

ن الشخصية الروائية هي شخصية من صنع خيال الكاتب أفمن خالل ما سبق نجد 
 شخصية هيفال ؛للقارئ  وإيصال رسالة أدوار مختلفة أجل أداءيبتكرها ويخترعها الكاتب من 
ن مالعمل الروائي  حضورها فينجد الروائي يجسد لدى  .أداة فاعلة لها وجودها فيزيقي

 انبداخلية كالجوأخرى الخارجية كاللباس  الصفاتفي المتمثلة مجموعة من المظاهر خالل 
   .النفسي

 وأبعادها:نواع الشخصيات أ-1-2

ير من مما أثار الكث يرة.كبوعناية  اهتماما ذ لقيت إ للشخصية،ثمة تصنيفات عديدة 
ة حسب فتنوع الشخصية الروائي التصنيف، وعليهمعاير  ختالفاو اإلشكاليات نظرا لتعدد 

  .والمسطحة المركزية، الثانوية الشخصيات، فنجدالعمل الروائي كضرب من 

 الرئيسية:الشخصية -1-2-1

 حداث وتظهر أكثر من الشخصياتبها األ وأالتي تدور حولها  فهي» :فجاء مفهومها 
هدف ت وإنما عليها،ي شخصية أفال تطغى  حولها،األخرى ويكون حديث الشخوص األخرى 

فهي تلك  .3«براز صفاتها ومن ثمة تبرز الفكرة التي يريد الكاتب اظهارهاإلى إجميعا 
ن أكثر مويكون ظهورها  .فعالهاأبحكم  الشخصية التي تدور حولها مجريات األحداث

                                                           
  .68\67ص ،1990،(طد) الجزائر، للكتاب،المؤسسة الوطنية  المعاصرة،القصة الجزائرية  مرتاض،المالك  عبد-( 1
 .   76، كويت، ص1948لم المعرفة، ديسمبرانيات السرد، عقرتاض، في نظرية الرواية بحث في تعبد المالك م-( 2
 ،2008، 4ط األردن،القادر أبو شريفة، حسين الفي قزق، مدخل إلى تحليل النص األدبي، دار الفكر، عمان  عبد-( 3

 .135ص
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يتمكن  في العمل الروائي ليز صفاتها وأفعالها ار إب علىالكاتب ويعمل  ،الشخصيات األخر
 للمتلقي.الفكرة  ليصاإمن 

ن هاته الشخصية كان لها الدور البارز في الرواية إ الموت:مريم بين مرارة الفقد ومدلول  -
ركان هذا أذ نجدها في كل ركن من إ األحداث، مجرياتونقل فهي الفاعلة في تحريك 

بكة ش خرى للظهور من خاللتفتح األبواب أمام الشخصيات األ وهي التي ،الخطاب السردي
وى جدتي مريم ليس لي في الدنيا س أنا»نص الروائي ال فتتحافقد العالقات تقوم فيما بينها 

فهي تظهر من خال هاته  .1«البناتومن بعد الرابعة من عمري لم أعش في بيت كغيره من 
 تأويها.جدتها التي  أحد سوى نها يتيمة األبوين وال تملك أسطر األ

مي تقول أ لقد كانت» بويها على يد الوحش المستعمرأنقلت لنا مريم بشاعة موت  ثم
وى تكن س الرصاص، لملى مدخل من ثقوب إتحول جسده  بي من النزع بعد أنأ صحوةإن 

  .2«بيأمات  فقد مي ...أاالستفاقة التي تسبق الموت وصدقت 

بوها أستها بعد نأخرى ويذقها مرارة الفقد واليتم ويسرق منها العدو أليلعب بها القدر مرة 
 بشاعةلنا  تصفوبعدها  .3«لقد قتلوها بخنجر... يا حزينة  وأمك»مها أيكون بذلك موت 

ي شبه كانت ذرعيها مفتوحتين ف جبينها،الدم ينهمر من ثقب وسط  رأيت»مها فتقول أمقتل 
ى مي وهي تغالب خطواتها المتعثرة حتأوترنحت  تحتضنني.الموت لكي  ستدارة، تسابقا

 .4«رضوسقطت على األ وجهها،غطت الدماء 

قل واقع تن نأعطتها ليلى عسيران لشخصية مريم من شأنها أ ن هاته الصورة التي إ
ورة الفقد ومرارة صو  وبطشه،تصف وحشية الصهيوني ل .راضي الفلسطينيةكل يتيم على األ

قد  .مفارقات الحياة ولعبة القدر رهقتهاأمريم كانت نموذجا حيا لشخصية التي ف .الموت

                                                           
 .05الفتح، صدار  األفعى، عسيران، خطليلى -( 1
  .07 نفسه، صالمصدر -( 2
 .53نفسه، صالمصدر -( 3
 .74نفسه، صالمصدر -( 4
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جذوره  لم ويروي الخيبات ويتنفس األ الذي يجابه ،لوطنها ةإيحائيتكون مريم هي رمزية 
 حبته.أ بدماء

 ولي مريم عدة مقومات نذكر منها:

 ها وأمالهاعواطفمريم ظهرت ف ابارز  ان هذا البعد كان جليإ السيكولوجي(:)البعد النفسي -
ر بالكينونة الشخصية الداخلية لألفكا»تعلق هذا البعد ف ،يجول بخواطرها وكل ماوآالمها 

   .1«واالنفعاالت العواطفوالمشاعر 

مرها أمن  رةحيفي فتظهر مريم لبعد النفسي الوفي بعض القوالب التي نقلت صور 
وهنا  .2«ؤقتالموحقيبتي مثلي تنتظر الحيرة المتأرجحة بين االستقرار المؤقت والرحيل »

أو  وطنهاوالثأر لالغمار مع الفدائيين  الرحيل وخوضمرها بين أيبدو ان مريم في حيرة من 
 التراجع وتشاهد من بعيد.

 ولكنهم»تقول: والصراصير مريم خوفها من األفاعي  فيه تحكي ةطريف مواقفوفي 
 .3«اعيفالصوات المبهمة ومن الصراصير واألأتوجس من ا أنىن يصدقوا أكلهم يرفضون 

هاته في  ياحباالرتتشعر  فهي ال ،فاعي وصراصير وأصوتهافمريم لها فوبيا الخوف من األ
 وتتجنب التواجد فيها. ماكن.األ

 رشاتالفإن قال  ومن» :ما تعايشهخر نجد مريم تعبر عن أحزانها جراء آوفي موضع 
نغام ألى ن ترقص عأ التي يجيبفمريم هنا شبهت نفسها بالفراشة   .4«أحزانمثلي ليس لها 

ية بعيدا فتاة الطبيعالعيش حياة في ال الحقمريم ل نأوداللة الفراشة هنا  الربيع،ونسمات 
 فالفراشة هي الحياة، هي الحرية. ،عن الحروب والدمار

لكل  شخصيةال يحدد طبيعةو  ،األفراد تسلوكياويتجلى بشكل كبير في  االجتماعي:البعد -
ل ويتعلق بمعلومات حو  ،صفات االجتماعيةاالمو  ووه» العالقاتشبكة  ويمثل منهم،واحد 

                                                           
 .40، ص2010، 1طللعلوم، بيروت، العربية  ومفاهيم، دارالنص السردي تقنيات  بوعزة، تحليل محمد-( 1
 .09، صالمرجع السابقعسيران، ليلى -( 2
 .15نفسه، صالمصدر -( 3
 .105 نفسه، صالمصدر -( 4
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عتها طبي –المهنة )وعالقاتها االجتماعية  تها،وأيديولوجي الشخصية االجتماعية وضع
 فقر،)ووضعها االجتماعي  (اقطاعي-برجوازية  –طبقة متوسطة )، عامل االجتماعية(

 قة.وطبية المهنة ة اجتماعيا من ناحيصطبيعة الشخ النعوت تحددن هاته أي أ .1«غنى(

وعليه فشخصية مريم ترسم العديد من العالقات االجتماعية المترابطة فيما بينها ونذكر 
  المثال: على سبيل

والمكان  الوقت ؛ها في كل شيءتشاركف والسند.خت األفهي الصديقة و  بغادة:عالقة مريم *
 .2«يلولأ اليلي أولى وجلسنا انا وغادة على طرف السرير في»حداث واأل

قة لى غرفتها المالصإال تتركني غادة وتعود  نأبتهل أ وكنت»خر نجد آوفي موضع 
 اتهاحي تفاصيلمن غادة فهي تشاركها في مختلف  ويظهر جليا قرب مريم .3«لغرفتي

 .وحدك؟ ..هنا  تسكنين»رابط الروحي الذي بينهما الناهيك عن  ،هاحداثأو 

فكان  التي لم تلدها أمها،خت مريم أفغادة هي    .4«خت وصديقةأكثر من أخت هي أمع 
 ،خوفالحب وال ل، حولوأم ،لماألحاديث حول األحداث و األشاركتها  روحي، فقد رابطبينهما 

 .ول الخيبة واالنتصارح

ية بو الليل تأثير كبير على شخصألقد كان لشخصية  :مدلول االنتماء()الليل بـو /أمريم  *
ابل ألني سأق»تؤكد ذلك: هذه األسطر نتماء، و واالرض واأل حياةنها رأت فيه الأذ إ ،مريم

ني أجهل أنا أو  ،با الليلأنتظر ألكني لبثت  تافهة.هي تفاصيل قد تبدو وقائعها  الليل.با أ
فقد  .5«نه يراني كليأشعر أ نحوي، كنتبو الليل يتطلع أوكل مرة كان )...(نتظر قدري أ

م حب مريأفأبو الليل ، هاحالمأرسمت عليه كل و  ،بو الليل قدرها المنتظرأجعلت من 
خذ أفقد » تتطرق وتصف لنا حب الذي في قلبيهما ا. وبعدهومالمحهابمختلف تفاصيلها 

                                                           
 .40صالسابق، بوعزة، المرجع  محمد-( 1
 .09ص، المصدر السابقعسيران، ليلى -( 2
 .13صنفسه، المصدر -( 3
 .53صنفسه، المصدر -( 4
 .47/48/49صنفسه، المصدر -( 5
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فتيه. شعانقه وشفتاي تودعان أ وبلمح البصر كنت  رأسي،بو الليل يزيح الحطة من حول أ
طعم الموت والحب والشبق ونبل والخوف في لعاب االرض  فيهما، ذقترض طعم األ وذقت
يم ن مر أذ إ ،عمق الحب لكل منهما ى اته اللحظات التي سردت تجعلنا نر فه .1«دمهوفي 

 .رض البور التي سقت بدماهت فيه األأفر  .بو الليلأت بحب رتو أ

 وتحتارض التي األنعتبرها  يوسف فأم (:مدلول الحب وقت الحرب)يوسف أم /مريم  *
 ع مريممخاصة  الحاجة،م التي يلجأ لها ابنائها وقت األ حنانوعوضتهم  جميع الفدائيين

  .2«حببتكألم أحب بنتا كما  عفريت. عمري  بنت، أنتيا  أنت» بكمية كبيرة؛ حبتهاأالتي 

م يوسف وحنانها أ، (...)م يوسف علينا كالبرق أ وهلت» نجدخر آوفي موضع  
نها الفتاة أني صدق (...)م يوسف وقبلتني وقبلتها أ حتضنتنياوعند السيارة  (...)الفائض 

 يعةعراء الطبنستها في أمها وكانت أ مريم فقدانفأم يوسف عوضت  .3«أقبلهاالوحيدة التي 
 نكسارها.اوسندها وقت 

نها أال إ ،بوينن مريم كانت يتيمة األأ حصحي (:)الذات المقاومةباقي الشخصيات  /مريم*
فقد  عنزة.ال فراس، أبوبو أ الحديد،بو أ به؛ فرد اجتمعتوجدت ذاتها في كل شخصية وكل 

 لمقاومة.لرض وحب االنتماء وذواتهم المتلهفة جمعهم حب األ

  المسطحة: الشخصية-1-2-2

ا عبر م واحدة، وهذا المشاعر والتصرفاتوذات حيث تتميز هاته الشخصية بالثبات 
التي  طة،البسيهي تلك الشخصية » الشخصية:عنه عبد المالك مرتاض في وصفه لهذه 

 .4«بعامة طوار حياتهاأوال تستبدل في عواطفها وموقفها و  تكاد تتغيرتمضي على حال ال 
لثانوية وال ا ليست بالشخصية البينين فهين هاته الشخصية جاءت بين أويتضح من هذا 

                                                           
 .179، صالمصدر السابقعسيران، ليلى -( 1
 .26المصدر نفسه، ص-( 2
 .121/128المصدر نفسه، ص-( 3
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ية الرئيسية ما تثبط الشخصإفهي  ،وموقفهانها تحافظ على قراراتها أال إبالشخصية الهامشية 
 :وفي هذا المنبر نستحضر .و تكون مساندة لهاأ

بو فأ  .هالخارجي ل الجانب وعلىوخاصة ا في الرواية، تم التركيز عليه التي :بو الليلأ -
أبعاد دة وتجسدت ع الزكية.ن يسقيها بدمائه أراد أالتي  ط بأرضهاالرتباالليل كان شديد 

 نذكرها: هارتسمت عليها مالمحألبو الليل 

ية ظهرت من خاللها شخصأالليل  ألبو الكاتبةعطتها أ النعوت التي  وإن الجسمي:بعد ال*
م، الكال الوجه، مقتضبماذا شهدت رجل عابس : »الرواية وهذا ما ورد في ،الرجل القوي 

تكون  دومتناسقة، تكاالوجه واضحة  خفي، تقاطعنظرات حادة وثاقبة يتطلع بحذر وذكاء  ذا
 ،تتغير صامدة المالمح  بو الليل ذافأ. 1«يظهرغضب فيه ال الو  مغلقة.لكن معانيها  رقيقة،

 وشدها له.مريم  انتباهلفت  رض، وهذا مااألتظهر فيه صالبة الرجال وخصوبة  ذا

 .2«الليل بيأمغلقة كوجه جسوره موصده وأبوابه  النهر، لكلورؤياي » خروفي سطر آ
 .لى مالمحهإالوصول  المالمح، ويصعببي الليل كان خفي أفوجه 

 .3«الخصبة وعينيه السوداوين النهر،بحث عن الفاصل في رؤيا أسكت »ونجد كذلك: 
  .واالصالةة القوي علىداللة فعيون السوداء هي  ،بي الليل نهر الجاري أفي عينين مريم رأت 

خت ألليل يا الليل في ا أبو» ضع قليلةفي موا تجسدفنجد هذا البعد  ما قلو  النفسي:البعد *
ظروف يحس بال كالسحر، وكأنهيختفي  كالجن، ثم محدد. ينبثقوقات أله  مريم. ليست

يظهر  الخارق الذيأي أن أبو ليل هو الرجل  .4«معنا في اللحظة الحاسمة ة، فنجدهالحرج
  ر دون استثناء.فيحض ،كلما دعت الحاجة لي وجوده

                                                           
 .51، صالمصدر السابق عسيران، ليلى-( 1
 .57نفسه، ص المصدر-( 2
 .153صنفسه، المصدر -( 3
 .97نفسه، صالمصدر -( 4
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بعاد االجتماعية ألبو الليل مع باقي الروائية في ذكر األ سهبتأ االجتماعي:البعد *
  تحبنيإنك ال تقول  لماذا»مريم خصوصا  عامة، وبشخصيةالشخصيات بصفة 

بو أفحب  1«حبكأ معي:وقال وكأنه يتشاجر  الحنون،وتقلص وجهه بغضبه المجنون    
فضل البوح به علنا، في حبه، ويصعبيخفي الرجل المشرقي ف ،الليل لمريم كان غامضا

 الكتمان والسرية.

 المساعدة(:)الشخصية الثانوية -1-2-3

الشخصية المساعدة لها دور مهم في بناء الخطاب الروائي بصفة خاصة  نإ 
يطرت ن سأاالستغناء عنها حتى و ي كاتب أال يستطيع  ذإعامة، خطاب السردي بصفة الو 

في تشارك في نمو الحدث القصصي وبلورة معناه » على ذاك الخطاب الشخصية الرئيسية
لرئيسية، اقل قيمة من وظيفة الشخصية أن وظيفتها أ الحدث، ويالحظواالسهام في تصوير 

اذ يظهر من خالل ما  .2«الرئيسيةحيانا في حياة الشخصية أرية ينها تقوم بأدوار مصأ رغم
نها أال إ ،وي نمحدود وثا الرئيسية فدورهاقل قيمة من الشخصية أن الشخصية الثانوية أسبق 

وتارة لها  فتارة تكون مساندة ،حيان هي التي تحدد مصير الشخصية الرئيسيةأفي كثير من 
ن اسنستدرج في ذكر بعض الشخصيات الثانوية التي ك هوعلي .عرقلتهاتساهم في  أخرى 

  :لها حضور في الرواية

سهمت بفاعلية كبيرة في تطور أحداث الرواية أوهي من الشخصيات الثانوية التي  غادة: -
نها أ مابالحيوية، كغادة فتاة طموحة مفعم  أن يظهر لروايةفمن خالل قراءتنا  ،وسيرورتها

ية عن خلفبعاد تعطينا أ . ولهذه الشخصية عدةمريممع صفوف الفدائيين ضمن كانت 
 نذكر: تهاطبيع

                                                           
 .214ص، المصدر السابقعسيران، ليلى -( 1
شورات اتحاد الكتاب من ،1947/1985المعاصرة البنية الفنية في القصة الجزائرية  شريبط، تطورحمد أ شريبط-( 2

 .32/33 ، ص1998 ، )دط(،العرب
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وهنا يكون تركيز الروائي بشكل كبير على المظهر الخارجي وماله من  الجسمي:عد بال*
 يتعلق» جسدلا الوجه وتفاصيل على لباس الشخصية وعالمات يركزاذ  ،تأثير في المتلقي

  .1«الشعر، العينين، الوجه، العمر، اللباس( القامة، لون )بالمظهر الخارجي للشخصية 
 اههاته الصفات تعطي صورة عن تلك الشخصية وتجعل المتلقي يتصورها ويرسم مالمحف

رى خاألنه يساعد القارئ على التعرف على جوانب أي أ .وغيرها ،ولون الشعر ،من قامة
أسورة بوكانت غادة تعبث »وهذا ما عمدت له كاتبتا حين كانت تصف غادة  .للشخصية

 .2«الطويلعن وجهها خصالت شعرها  خر، تزيحألحين  زندتها، ومنال تترك  فضية

ين ساقيها الطويلت على الباطنية تحركت ترفع بل» تصفهاخر آوفي تعبير  
 تدلل ةوظفها الكاتبت تكان ةمحدد وهناك صفات ،كل شيء في المرأة جميل .3«الجميلتين

ر خصالت الشع الصفات؛ هيهاته  بين غادة ومنعلى الجمال العربي الذي تحلت به 
 ىفال يخ . كماالمشرقية ةصفات الفتا وصفة من ،جمال المرأة  وزمن رم الطويل وهو رمز
طاءها هذه عإ وعمدت الكاتبة  .الجذابالطويل  تميزنا بشعر تالفلسطينياعلينا أن النساء 
اللة ما طول الساقين فهو دأ حداث بصدق.يجعل القارئ يعيش األ احي اوذجالصفة لتقدم نم

 الكلي.على طول غادة وجمالها 

  4«الجامعةفي  وغادة» طر الروايةأسمن خالل ما تم ذكره في  ويظهر االجتماعي:البعد *

  مشاركة غادة في صفوف الفدائيين إال أن هذا لم يمنها من مزاولة دراستها في الجامعة. فرغم

سكنين هنا ت» طيات الرواية من اوكان هذا واضح ،وأنيستا بعضغادة ومريم كانتا رفيقتين 
 وحدك؟

                                                           
 .40صالسابق،  بوعزة، المرجع محمد-( 1
 .30ص، المصدر السابقعسيران، ليلى -( 2
 .14نفسه، صالمصدر -( 3

 .53ص المصدر نفسه،–( 4
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ا فتقسم  اخت مريم التي لم تلدها أمها.فغادة هي  .1«وصديقةخت أكثر من أمع أخت هي 
 وحلوها.الحياة بمرها 

سطر تظهر لنا روح االنتفاضة وحيرة عند غادة جراء ما وفي بعض األ النفسي:البعد *
فهذا الشعور الذي  .2«عارية الوجل، كأني الخوف، أهوهو أ  حس؟أعرف بماذا أ  ال»تعايشه 

  .وضاع التي يمر بها وطنهاا هو شعور الحيرة والقلق جراء األتنقله غادة لن

امل عالاذ كانت  ،وهي من الشخصيات التي كان لها دور بارز في الرواية يوسف:أم  -
ع حملنا السالح جنبا لجنب م ياللواتفأم يوسف من مناضالت  .المساعد والمساند لي مريم

بعاد أعدة  هالظهرت  فقد .السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني سترجاعاسبيل  الرجل في
  :نذكر منها

صية الشختركيز على مالمح ولباس هاته الهذا البعد ظهر جليا  وفي الجسمي:البعد *
ج المتمو  وشعرهامن على رأسها  بر ااإليش حذائها، وأزاحتوخلعت  يوسف،م أوهبطت »

الحقيبة  مما تشبه أكثروحملت حقيبة ام يوسف التي تشبه الكيس الجلدي  (...)بالشيب 
 .3«وجهك يا ما أحليما (...)

سطر ه األومن خالل هات  .4«الذهبيبالضحك وبان سنها  رتكرك» خرأوفي قول 
تنا كاتبعطته أ امرأة في الخمسينات من خالل المظهر الذي  م يوسف هيأن أيتضح لنا 

    .عليها رتسمتافقد لعب القدر بها وبتفاصيلها التي  .لها

 ،م يوسف ال يزال ينبع بالحبأن قلب أ الإوضاع واألقساوة الظروف  رغم البعد النفسي:*
وكذلك  .5«م يوسفأفي قلب  ءالدفيوكأن األلم نبع »في عدة مقاطع  اوضوحهذا وكان 

                                                           
 .53عسيران، المصدر السابق، صليلى –( 1
 .31المصدر نفسه، ص–( 2
 .25صنفسه، المصدر -( 3

 .27ص نفسه، المصدر-( 4
 .26ص، المصدر نفسه–( 5
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من رغم بفأم يوسف هي نبع الحنان   .1«الخصبةم يوسف وحنانها الفائض كأرض أ» نجد
لها  لكنرجال ال صالبةفهي تمتلك  .من الفدائيين ومن معهاالظروف الصعبة التي تعيشها 

  .مألالفدائيين وعوضتهم عن ا حتوتارض التي قلبا محبا حنونا فهي األ

دافع عن قضية يفهاته الشخصية تمثل ذاك الفلسطيني العربي االصيل الذي  الحديد:بو أ -
طرقنا لهذا ت ،له حضور قوي في الرواية ماوك ،المقاومةف وطنية مصيرية وهو ضمن صفو 

 ه:بعادأ لذلك

طوط في مالمحه خ رتسمتالرجل القوي الذي اعطت صفات الكاتبة أ وهنا  الجسمي:البعد *
المديدة مته لى قاإوبدت قامتي ضئيلة بالنسبة  (...)بي الحديد أعلى وجه  وضحكت»الفداء 
فأول ما   .2«الصفراء أسنانه الكبيرة عن بتسامتهاوشعره األسود المشعب وكشف  ،وقوتها
 ،سنان صفراءوأطويل  القامة الشجاع، ذوي الرجل القوي أ ؛بو الحديدأسمه أن أنلمحه 

تفاصيلها  بكلنك ترسم هاته الشخصية في مخيلتك فهاته المالمح تجعل م .وشعر متموج
   وصغيرة.الكبيرة 

ستعين ، ويمن الشخصيات قليلة الظهور في الرواية وهيالهامشية: الشخصية -1-2-4
حداث المروية كائن ليس فعاال في المواقف واأل» ونعني بها اتفراغبعض اللسد بها الكاتب 

فهي  stting (طاراإل)يعد جزءا من الخلفية  ،participantوالسنيد في مقابل المشارك 
   .3«وتختفيقليلة الظهور في الرواية تظهر  الرواية،غير فعالة في 

 نذكر:في روايتنا  التي جسدتومن بين الشخصيات الهامشية 

ا م يتم التركيز عليهلكن ل ،جدتها تعيش معنها كانت أذكرت بطالتنا مريم  الجدة: -
مريم وليس لي في الدنيا سوى  أنا»في قول  هاكشخصية مهمة في سير األحداث اذ نجد

 نالجإن وكانت جدتي تقول  (...)عمرها سبعون سنة  يجدت» خرأوفي موضع   .4«جدتي
                                                           

 .221ص ،السابقالمصدر عسيران،  ليلى-( 1
 .108، صالمصدر نفسه–( 2
 .159، ص2003، 1والمعلومات، طلنشر  يتمير  االمام،تج: السيد  السرديات،قاموس  برنس، رالديج-( 3
 . 05، صالمصدر السابق عسيران،ليلى -( 4
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دات والتقاليد وجعلتها عا مريم أورثتهاجدة ف  .1«مجانينيطلعون في الليل وغيرهم يقولون عنا 
رغم بف. 2«هي التي علمتني العيب من عاداتها يوجدت»م وهذا واضح من خالل تتمسك به

لمته بكل ما ع ةنها الزالت متمسكأال إ السالحوتوسدها  هاالثورة وحملمواج أ من ركوب مريم
  .لها جدتها

. اكبدهلذات ف اإلسرائيلية، وفقدنامرارة السجون  اللواتي ذقنامن النساء  وهي تيسير:م أ -
ذا كنا إ-وقالت:  منها،ير بعناد اعتدناه م تيسأ واستجابت» ذلكروايتنا تدل على  روأسط

النمل و  منا.شجع أرض ليسوا في القبور تحت األ رض، فموتانااألمرفوضين على هذه 
ائها بنأرض وفدتها بروحها و ه األذحبت هأم تيسير أف  .3«مناشجع أيضا ليس أوالحشرات 

ظة التي صرخت حلوفاضت روحه في نفس ال رضه،أقد وقع يلثم  –هنأه هللا –وكان تيسير »
. 4«رضاأل استمرارالثاني على نفس الدرب لتضمن  بنهاافأم تيسير دفعت  (...)مه أفيها 

 أرضها وأرضجل أن تضحي بكل شيء من أرادت أالشهمة المناضلة  فهاته الشخصية
أجدادها، فرغم أنها فقد فلدة كبدها وحسرتها الكبيرة عليه إال أن هذا لم يمنعها من دفع 

  هان كل عزيز.الثانية للجهاد، فمن أجل الوطن  كبدتها

خاه أفقد قتل  ؛عز ما يملكأ وهو من الشخصيات التي خطف منها المستعمر  :حمدأبو أ -
 ونجد هذا فيالغضب  الوجه، دائمثر عليه وجعله عابس أفي احدى الهجومات وهذا ما 

ان وهو إنس )...(عاد يجادله بغضب حمدأبا أولكن  (...)حمد غاضبا أبا أ وصاح به» قول
امحه لكن س علىنه تعدى أصحيح  حمد.أبو أنا و أوسوف نسوي شجارنا معا  (...)ذا كه نكد

، جعل العدو من أبا أحمد شخصا أخر جامد جاففقد  .5«خوهأ استشهدن أهللا هو هكذا منذ 
، عصبي، نكديفمرارة الفقد تجعل من لعاقل مجنون، وهذا ما أصبح عليه حال أبو أحمد 

 فضا وبدون قلب.
                                                           

 .156/161ص، السابقالمصدر عسيران،  ليلى-( 1
 .98صنفسه، المصدر -( 2

 .33/34ص ،المصدر نفسه–( 3
 .162المصدر نفسه، ص-( 4
 .126/127، صالمصدر نفسه–( 5
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 :التاريخيةالشخصية -1-2-5

  بينتداخال في سردها توجعل ،حاولت المزج بين الماضي والحاضرران ليلى عسي 
 "جميلة بوحيرد"فخصت بذكر  التاريخية، على المرأة الواقع من خالل تسليط الضوء و التاريخي 

ور النساء بعض ص التاريخ، واستمداد إستلهام»التاريخية ونقصد بالمرأة  ."برناوي الفاطمة "و
ة تمثل رمزا في المسيرة الفكري تصار  التاريخية، التيو بعض الشخصيات النسوية أ

ية لتوظيف الشخصية التاريخمل تحليلنا للرواية على نموذجين ويشت. 1«ألمتناوالحضرية 
 من شخصياتو التي تمثل أيقونة تاريخ المقاومة،  "جميلة بوحيرد"كر في بدايتها شخصية ذن

دت ع فقد .وأهينت وظلمتعذبت  تملك، فقدعطته كل ما أ و حبت وطنها أ فقدالثورية 
وسيدونها  ،سطورة التي سيدونها التاريخ في صفات كفاح الشعوب بأحرف من نور وناراأل

 تلاقحيث  في وجه العدو الظالم كرمز لصمود وأشارت لها كاتبتنا  .2«الظلمفي صفحات 
 ا اليوم،يرفضنهو نفس العالم الذي  بوحيرد،حس بسياط التعذيب على جسد جميلة أوال »
  .3«يوسفم أنا وغادة و أ

دمت فهي ق ،دباءاألكتاب و اللهمنا أمن جميالت الجزائر اللواتي  "فجميلة بوحيرد" 
فهاته المرأة التي واجهت سجان في سجنها  ،جمع للعدو قبل الصديقأللعالم  حيةصورة 
حرية فهي رمز من رموز الكرامة وال ،واعتداد بالنفس والنفيس ئها،وكبريا تهاوعز  هابشموخ

    اإلنسانية.

التي خاضت غمار المقاومة ضد  ؛"فاطمة البرناوي " نذكر ى خر شخصية األالما أ 
 وائلأهي من » و في فلسطين تأسيس الحركة التحريرية على فقد عملت اإلسرائيلي،العدو 

 من هي، معاصرةالالفلسطينيات اللواتي خضن الفداء المسلح منذ انطالقة الثورة الفلسطينية 
ن أبل وانتمت لفلسطين ق ،وتنحدر من عائلة مناضلة تفتخر بتاريخها 1939،القدس مواليد 

                                                           
 .213ص ،12003،ط دار الهدى، عين مليلة،الجزائرية، المرأة في الرواية  مفقودة، صالح-( 1

 ،ليومخبار اأمطابع دار  حمزة،القادر  بوحيرد، تقديم: عبدسطورة من الكفاح الجزائري جميلة أ رنو،أجورج  ينظر،–( 2
 . 4ص

 .40ص السابق،المصدر  ليلى عسيران،-( 3
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له في  فرغم ما تعرضت .سيرات فلسطينأولى أ المسلحة، وهيتنتمي لحركة فتح ولثورة 
 .1«الصمود ستطاعتانها أال إذل القهر و السجون االحتالل من 

لنساء ارئ أن وتبين للقا ،بها ولقد وظفت هاته الشخصية الثورية في روايتنا لالقتداء
 البرناوي،مة صورة فاط هذه»له  فداء أنفسهن ليقدمن طنهنو لم يبخلوا على  ،تالفلسطينيا

مريم في  فلقد وجدت .2«الهويةصورة البندقية ... وهذه هي  الفدائي، وهذهوهذه الصورة 
 ،زار وطنهاو ألمرأة المناضلة التي حملت لوصورة  ،شخصية فاطمة رمزا للهوية الفلسطينية

سيرة أول أفذاقت بذلك مرارة السجون كونها  الطاهرة،رض بنفسها في سبيل هذه األضحت و 
نا ألم نجد و  الصورة.كذلك في  برناوي تحياالخت فاطمة أ ةوغرف»في هذا نجد   .فلسطينية

 مسك العدوأو (...)العبور العدو، وتوق غادة في غرفتها سوى عينين متقدتين بذكرى مالحقة و 
  .3«نحن نرفع صورة فاطمة ألنها ظلت تصلي في السجون  (...)فاطمة وعذابها وسجنها 

وإبطال  ،حقاق الحقإجل أقدمت الكثير من التضحيات من  "فاطمة البرناوي "فالثورية 
 ،صامدة في وجه العدو تنها بقيأال إ ،قهرتعذيب وذاقت مرارة ال أشدعذبت ف الباطل،

  عاشتها. التي الصعابلوطنها رغم كل  ومناضلة المرأة المحبة عنعطته صورة أ و 

 المكان:-2

ن يبنى خطابا روائيا أالمستحيل  الروائي. فمنعمده الخطاب أ يعد المكان عمود من 
شغل مصطلح المكان اهتمام العديد من المفكرين  حداث، ولهذااألماكن تتجسد فيها أبدون 

سماه أنه من خر فمألى إمن الناقد  التسمية التاريخ، فاختلفتعبر  الفالسفةوالنقاد وكذلك 
 ، على غرار غيره الذي حققتمازجاتشابها و  قفمن المفاهيم ما حق .وحيزا .فضاء .مكانا

 المفهوم اللغوي واالصطالحي للمكان:لى إومنها نتطرق  .ختالفاال

 
                                                           

 فاطمة البرناوي، أول اسيرة وبداية الحكاية  ،فروانةالناصر  عبد-( 1
-http://pnn.ps/news/574346. 15:00.02/04/2020          

 .138ص السابق، المصدر ليلى عسيران،-( 2
 .138/139ص المصدر نفسه،–( 3
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سان ففي ل والمنزلة، المكانةتحصل مفهوم المكان في  اللغويةجل المفاهيم  لغة:-2-1
موضع  نهألالتقدير الفعل مفعل  أصلوالمكان في  واحد، والمكانةالمكان » العرب ورد بمعنى

هو  ن العرب ال تقول في معنىأنه المكان مفعل هو أوالدليل على  ،الشيء فيه لكينونته
 .1«ماكن جمع الجمعأمكنه و أال مفعل والجمع إ وكذا، معنى مكان كذا

ر عليه قد :ومن الشيء فيه، ستقرا»كما وردت كلمة المكان في معجم الوسيط بمعنى 
ن المكان هو الموضع والمنزل ألى إتوصلنا  اللغويةومن خالل هذه المفاهيم . 2«و ظفر بهأ

 .والمكان

 .3ذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ﴾إفي كتاب مريم  ذكرأو  العزيز﴿وجاء في كتابه 
 أهلها.و محال شرقيا عن أموضعا  تخذتا هانأي أ

ذا حول مفهوم المكان وه االصطالحية واختلفت المفاهيمتعددت وهذا وقد  :اصطالحا-2-2
عض مما ب فأخذنا .فشغل النقاد واالدباء كذلك ،في تشكيل البناء السردي الواسعة ألهمية

 مفاهيم:ورد عنه من 

ومنذ القدم حتى الوقت الحاضر كان المكان »نه أ "نصيرالياسين "فجاء على لسان 
سراره وكل ما أو الذي سجل االنسان عليه ثقافته وفكره وفنونه  ،هو القرطاس المرئي والقريب

 .4«لى المستقبلإليه من ماضيه لوريته إوما وصل  ،بهميتصل 

و أ و الحاالتأمن الظواهر  المتجانسةشياء من األ ةهو مجموع»في قوله  "مانلوت"ويعرفه 
 العادية لمألوفةا المكانيةالتشابه بالعالقات  عالقةنقوم بينهما  المتغيرةشكال و األأالوظائف 

 .5«والمسافةمثل االتصال 

                                                           
 .4250، صالمرجع السابقمنظور، ابن - (1
 .881، صالمرجع السابقالعربية، مجمع اللغة - (2
 .16 مريم، اآليةسورة - (3

 .17، ص1980 دط( )، بغدادياسين النصير، الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافية للعلم، - (4
 .99ص السابق،المرجع عزة، محمد بو - (5
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 ادمتدإتظهر على  التي األمكنة ةمجموع»عرفت المكان بعده  "يوسفمنه آ"كذلك 
 .1«الواسع الشامل بذلك، فضاءهامكونه الرواية  ةبني

و ه فحسب، بل جغرافيةقعه ن المكان ليس مجرد ر أبق يتضح لنا ومن خالل ما س
لى تجسيد يعمل الراوي ع مستقبلها، حيث وينقل ماضيها ويصور اإلنسانية،الحامل لتجربه 

فهو  ،نسانيحتوي اإلن هذا االخير يشكل كيان أ ذإبعاده. أهذه التجارب في كتاباته بكل 
 فكاره.أفي حياته يحمل تجاربه و  تأثيراكثر األ

 المكان: أهمية-2-3

ه المكان نأو أ الفنيةالعناصر  أحد ألنه ، الةكبير  ةهميأ  الروايةيكتسب المكان في  
عض نه يتحول في بأ فحسب، بل ، وتتحرك خالله الشخصياتفيه الحوادثالذي تجري 

 يات.وشخصبما فيها من حوادث  ،روائيةلى فضاء يحتوي كل عناصر إ المتميزةعمال األ
هذا  وعلى اللوحة.وليس القماش الذي ترسم عليه  اللوحة،فالمكان هو الفضاء الذي تصنعه 

  .ن والمحللين للخطاب الروائيالمكان عند الدارسي هميةأ ساس تفاوتت األ

فهو  لروايةاليس عنصرا زائد في »المكان في قوله  هميةأ لى إتطرق  "فحسن البحراوي "
وجود  حيان هو الهدف مننه قد يكون في بعض األأشكال ويتضمن معاني عديده بل أيتخذ 

 .2«العمل كله

المكان وما له من حضور في العمل  هميةأ يؤكد ويوضح  "حميد لحميداني"نجد 
للقارئ  ةبالنسبحداثها أهو الذي يجعل من  الروايةن تشخيص المكان في أ»الروائي بقوله 

 ،ديكوريقوم بالدور نفسه الذي يقوم به ال نهأبواقعتيها، بمعنى يوهم  ،شيئا محتمل الوقوع
 ارإطن يتصور وقوعه اال ضمن أي حدث ال يمكن أن أ المسرح. وطبيعيفي  والخشبة

 .3«مكاني معين
                                                           

 .33، ص2015 ،2ط عمان األردن، منة يوسف، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الفارس للنشر والتوزيع،آ- (1
 1ط ضاء،البي العربي، الدارالثقافي  ز(، المركالشخصية-الزمن–الشكل الروائي )الفضاء  البحراوي، بنيةحسن -( 2
 .33ص ،1990،
 .65، صالمرجع السابقلحميداني، حميد - (3
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ذ نجده إ ،ركان بناء العمل الفنيأن المكان ليس ركنا من أنستنتج من خالل ما سبق 
 ، وترتبط به الشخصيات، فهوحداثيان هو العنصر الذي تدور حوله األحفي بعض األ

 يصالها.إالتي تعكس على مساحتها جل الرسائل التي يريد الروائي  ة آ المر 

 أنواع األمكنة:-2-4

و أ ةو خطأعلى قاعده ثابته  يتأسسال  الروائية الحكايةن حضور المكان في إ
ماكنهم أ اءنتقإلى إترك العديد من الروائيين  تتعدد، مما الروايةن المشاهد في أ معلومة. ذلك

لى إاحث المكان تختلف من ب معالجة وتقسيم المشاهد، فطريقةفائقة لتصوير تلك  بعناية
 ماكنلى األإيل بعضهم م، كخرأمكان عن من يفضل  خرى، فمنهمألى إ روايةخر ومن أ

 المفتوحة.ماكن ها ومن يختار األالمغلقة ونقيض

 :ة وداللتهاالمغلق األمكنة-2-4-1

ان فالمك باألمان،يشعر فيه الفرد  المساحة، والذيوهو المكان الذي يكون محدودا  
ويخضع للقياس ويدرك  واالشارات،المحدود الذي تضبطه الحدود والحواجز »المغلق هو 

لفة واأل للحميمية اما يكون رمز  الخارجي، وكثيرابالحواس مما يعزل صاحبه عن العالم 
 توائهحالباألمان واأللفة، ه هو الذي يشعر فيالمكان المغلق ف .1«واالنغالق واالكتئاب منواأل

 .كتئاباالن يشعر فيه باالنغالق وبعض من حياوبعض األ ،على سقف وجدران

 ةحريب الشخص وهو ما يختاره :اختياري أولها  :وينقسم المكان المغلق الى قسمين
 قامته.إليتخذ منه محال ل ،جبارإو أي ضغوط أالعيش فيه دون  ختياراي أ قيود،ي أودون 

                                                           
 إلبراهيم "وراء السراب قليال" العربية، رواية مفهوم المكان في الرواية محمد، حداثةوتحريشي  عبد هللامرين محمد - (1

 .150ص، 2016 بشار، جوانطاهري محمد  دراسات، جامعة أنموذجا، مجلةدرغوثي 
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 اإلجبارية مكنةفاأل»الذي يجبر الشخص على العيش فيه وتقييد حريته  :جباري إ ثانيها
ل تقيد من ب ،عن العالم الخارجي وتعزله عنه تبعد المرء لإلقامة التيمعينة  باإلقامةمعنيه 
 .1«حريته

ي جرت الت جبارية،اإل ى خر واأل االختيارية المغلقة باألماكنر خفعى تز خط األ ورواية
 ماكن.األ بعض من جماليات هاته حداث وتواجدت فيها الشخصيات التي تبرزفيها األ

 :االختيارية المغلقةماكن األ-

 حدأغراض وهي أ  ةو مبنى تستخدم لعدأهي الحيز في مكان  :وروح المقاومة الغرفة*
األرض، تحجب فوق  ةهي بقع»خرى للجلوس أ وأحيانالنوم ، وتخصص وحدات المنزل

قل ألعن الفضاء السمح ا يةتعويضمكانيه إ الصغيرةوتجعل لباحتها  ،وتصنعه النور،
 .2«متجددال

 .يله الشكلمستط غرفتي» :فتقول غرفتها ةصفاو تظهر  الروايةغلب صفحات أ في  مريمف
ي القلب ولوال القلب مكان سرير  جهة الباب، عنداليسرى موازي  زاويةويندس السرير في 

حجب عن ، التي كانت تلون الستائرنسيت لكني  ؟ وكان الشباك يواجه السرير،الروح أضم
 .3«شباك من زجاج وخشن .كل فجر الصارخةالشمس 

وني وترك» :تقول المقاومةعندما كانت في  الغرفةخر تتحدث عن آونجد في موضع 
 ةنت ذات سقف وجدران وظلت مجرد غرفغرفه كا وألنها الحقيقيةفي غرفه  المرةهذه  ألنام

 غرفتها حيثسهبت مريم في وصف أ لقد .4«مطبخااألصل كانت في  الغرفةن أ ستحسنواا
لى يحوي ع األخيرةكل ركن من هذه  وجعلت من. المهاآو  امالهآتصب فيه  امكان تخذتهاا

مثل تخر أ في شق .على شخصياتها يطرتهذ يظهر هذا المكان سإ .شيء يالمس روحها

                                                           
لسورية منشورات الهيئة العامة ا البعيد(المرفأ -مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثالثية حنا منا )حكاية بحار الدقل- (1

 .95 ص، 2011 (،ط، )دللكتاب، دمشق
 .74/75ص السابق،المرجع النصير، ياسين - (2
 .07 ص ،لمصدر السابقاعسيران، ليلى - (3

 .267 ص ،المصدر نفسه– (4
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ة سرائيلي. وكذا الظروف األمنيالذي تحتمي فيه من قصف العدو اإل بالنسبة لها المخبأ
قلق به من المشاعر ال تحتمي ،والدفىءا لأللفة جعلت من غرفتها مكانف الغير مستقرة،

 .والخوف

عسيران ى ذا ربطته ليلإ ،الروايةيحتل المقهى مكانا مميزا في  :االنتفاضةوحلقات  المقهى*
 مغلق نكمكا»ن المقهى هو أليه المتعارف عللمقاومة، و  السريةعداد الخطط إ و  باالنتفاضة
هو ، فالحيةوغير  الحيةجزءا من الفضاء العام الذي يحتوي مجمل الكائنات  ومؤقت يعد

 .1«والطبقات ملتقى لقطاع واسع من الناس بمختلف الشرائحالمكان االجتماعي و 

بحد ذاته هو كرسي ويرى  ن المقهىأبعض  يرى »خر نجده بمعنى آوفي تعريف 
 .2«ةالروايالتي تملك خصوصيات تجعلها ماده مهمه في  األمكنةنه من أخر البعض األ

ة يجعل في الرواي والغني. وتوظيفهافالمقهى هو الكرسي الذي يجمع الناس عامة الفقير 
  منها مادة مهمة.

مقهى ، في الكلها بعد االحتالل الحادثة بدأتلقد »فعى خط األ روايةفي وهذا ما ورد 
بذلك كنا و  ، فصاحبه واحد منا،بيننا تصالا ةوكان عباره عن حلق ،في القدس كنا نرتاده

 ليهإتسلل ، فقط كان العدو يتنان المقهى لم يقتصر على شالأ الإبيوتنا، عن الشبهات نبعد 
جعلت السردية فن تعطي المقهى تلك خصوصيه أ هنا الكاتبة حاولت .3«خرأ لىإمن حين 

إلبعاد كان موفي نفس الوقت  ،خطوات العدو من بعيدلترقب الفدائيين  جتماعال امكان منه
 للجوسسة. وكذا مكان الشبهات عن الثوريين،

 : اإلجبارية المغلقةماكن األ-

لمغلق المكان ا»يته فهو اإلقامة الجبرية التي تأخذ من الفرد حر ماكن وهو من األ السجن:*
وهو فضاء طاغي ومفارق  ،ويتصف بالضيق المساحةجباري من مكان محدد اإل

                                                           
 .68ص السابق،المرجع عبيدي،  مهدي- (1
المغرب، بيضاء ال العربي، دارالثقافي  المركز منيف،براهيم، الفضاء ولغة السرد في روايات عند عبد الرحمان إصالح - (2
 .32 ، ص2003، 1ط
 .78ص السابق، المصدرعسيران، ليلى - (3
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ن السجن هو أ ويعني هذا .1«كراه ثبات للقيد والحبس واإل إقامة ةمكنأهي  )...(للمعتاد
 .باتباع قوانين هذا المكان يقيد حريه الفرد ويكبحها ويلزمه فضاء

بق ما سعلى  الدالةوجدنا في طياتها بعض العبارات  للروايةومن خالل تفحصنا 
لينابيع نحن ا)...( فق المخيموبصري يحول ثم يتوقف عند األ ،السجون  لذكرى  رتجفتاو »

  .2«ن يطفئوها في السجون أحاولوا  والحياة، ولكموالشبق  بالشرارةالتي تتفجر 

 ؟ن تخرج من السجنأبجلدك و  نفذن تأ ستطعتا كيف»ونجد 

نني إ دعيتان أال بعد إخرج من عندهم أولم  هم،سجونمريم قضيتهما في  ختأيا سنتان  
ين ليكبل الفدائي ألسرن السجن يتخذه العدو أومن خالل هذه العبارات يتضح لنا  .3«مجنون 

  سر.األ بين جدران ةحي جثةلديهم فيجعل منهم  الحياة يطمسحركتهم و 

ر والقهفضاء للموت  روايتنا، فهون واحد في آصاخب ومؤلم في  حضور له كما
جون سلبت الس وخرق للديمقراطية، فقدالتعسف  على واضحودليل  .خراأل الغاءو  ،والذل

الثوريين  أحالم ت بذلكادب. فأالمستقلة الحرةالهواء االرض  ستنشاقاحق الفلسطيني في 
 الم.اآليتخبطون في حلقه من  وجعلتهم

الريح، و  ضوءالتي يتخللها ال المغلقةماكن من األ» فهي :وثنائية المأوى والذل الخيمة*
قالها لثلغاء إ وه ،بليها من كل جانإودخول الضوء والريح  ،منهما أليليست حاجزا  وهي

يست بديال فهي ل متحركة، قلقه والخيمة، عالقة الشخصيةبين  لبساطتها، والعالقة وتأكيد
ذلك و  ؛في سطور روايتنا الخيمةنفهم لماذا وظفت  الجزئية هذه ومن .4«من مستقرألمكان 

 المستعمر الذي حرم الفلسطيني حتى من بشاعة علىالضوء قصدا من كاتبتنا بتسليط 

                                                           
 .75ص المرجع السابقعبيدي،  مهدي- (1
 .55ص السابق، صدرالمعسيران، ليلى - (2
 .266نفسه، صالمصدر - (3

 جيستر،ماشهادة لنيل الخليل،  إبراهيمإشراف يخلف، األمكنة في روايات يحي  الصفدي، شعريةحمد أنور أعلية - (4
 .64 ص، 2006، ،األردنية الجامعة العليا،الدراسات  كلية
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، إلسرائيليةاعلهم يحتمون من جيوش الخيام في  سكانوا المؤثثةفبدل البيوت  ،تم بهاان يحجدر 
 . ختيارلاللإلجبار ال رمز  للفلسطينيين. فهي الخيمة ما تعنيه وهذا يؤكد

ر بعبي الخيمة متألتإ» لتدليل على كالمناعدة محطات  فيسنقف  خالل هذا ومن
 خرأ وفي موضع .1«الليل بيألغموض في المالمح المستقبل وعطر ا وشذىالماضي 

 ةبين الفدائيين في خيم الوحيدةنا الفتاه أ»وكذا . 2«المطبخ مع الشبل الخيمةنحو  تجهتاو »
 الفلسطينيينن أومن خالل ما تم االستشهاد به يتضح  .3«على الجبل ةقيم بأعلى ةعاري

خرى تلو األ الواحدةالنكبات  مشاردتهن أمهم بعد الأ حتضاناو  .أوى الم الخيمةاتخذوا من 
 .4«رةالشجو تحت أ الخيمةبيت في أن ألخيار ي اوكان ل(...) الخيمةلى إوقفلنا عائدين »

 خ، وتارةالمطب تارة ؛ستعمالاالفضاء متعدد  الخيمةالفلسطيني يتخذ من  أصبحفقد 
في  كرامةبسلبوا حق العيش  فلسطينيينالن أولهذا نستنتج  .ومرة بيت ،خرى غرفه نومأ
 .لهم أمن العراء ملج تخذواام حتى موطنهو رضهم أ

في المعارك والحروب  وهو ذلك العمق الذي يحفر وثنائية الثورة /المقاومة: الخندق*
 .قصف العدومن ليحتموا به و يضم الجنود ل

لفلسطينية، ا والمقاومة بالثورةسمه أالمكان الذي يرتبط هذا  توظيف منيتنا ارو لم تخلو 
انتفاضات و تخطيط يتخذه كذلك مكانا ل االسرائيلي كمامن قصف مكان لالحتماء  فيتخذونه
لت ثم دخ والحفرةلقد قفزت فوق الخنادق )...(  منا أمتارالخندق على بعد  مأل»تقول: 

خندقين أخرين، وأفلت أبو فراس يده، خيرا قفزت الخندق، ثم أ )...( رضغرفه تحت األ
فرجوته أن يبعدها أن يبقيها بيدي. كانت يده ضوئي إلى أن وصلنا الملجأ، ودخلت النور. 

القهر وظلمة ن بطلتنا مريم عاشت مراره أوظاهر  . 5 «وجلسنا على األرض قناديل الكاز

                                                           
 .48 المصدر السابق،عسيران، ليلى - (1
 .116نفسه، صالمصدر - (2
 .203ص  المصدر نفسه،- (3
 .259 نفسه، صالمصدر - (4

 .27/77/83ص، المصدر نفسه–( 5
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ا في قلم معهوالتأ األوضاع،التعايش مع هذه  ةوالمظلمة محاول الضيقةالخنادق  هاته في
  .جل الوطنأوالفداء من  التضحيةسبيل 

 ودالالتها:األمكنة المفتوحة -2-4-2

 واجز،و تقيده حأحدود الذي ال تحده مالغير المفتوح وهو ذلك الفضاء الواسع لمكان ا
 وحة، هوالمفت األمكنةن الحديث عن أ» بالعزلةوتقضي بالشعور  والحريةيتميز بطالقه 

 السلبيةبو توحي أ .والنهر .كالبحر ،توحي بالمجهول هائلةماكن ذات مساحات أالحديث عن 
 باأللفةحيث توحي  ،كالحي متوسطةماكن ذات مساحات أو هو حديث عن أ كالمدينة
كما كان  والباخرة كالسفينةماكن ذات مساحات صغيره و هو حديث عن األأ .والمحبة
 .1«صغير

 للعام والخاص وتتمثل هذه ةاديب الشاسعة األمكنةتتمثل في  المفتوحة فاألماكن 
 ألمان.وا والمحبة األلفةماكن تعبر عن وكل هذه األ والمدينةماكن في الشوارع والبحر األ

 منها: المفتوحة باألماكنوروايتنا كانت تعج 

فالنهر  لى مصبه وبالتاليإعه يدرس النهر كمكان للتنقل من منب»ى هو ذلك المجر  النهر:* 
فنهر هو دائم الجريان . 2«في البحر فيكون عادة م مصبهأ البر، كالطريق له مسار يخترق 

االلتواء  ةاللد»وللنهر عده دالالت من بينها  .ما يكون مصبه في البحر والعادةيخترق البر 
ل الماء تدخ رؤيةن أذ إوالترويع عن النفس  النزهةخذ طابع أو  والطهارةالحسي والروح 

 .3«نسانعلى نفس اإل احةوالر  السعادة

 ردن عدة دالالت ورد الحديث عنها في رواية التي بين أيدينا نذكر منها: ولي نهر األ

                                                           
 .95المرجع السابق،صمهدي عبيدي،  - )1
 .152ص، نفسهالمرجع -( 2
لماجستير، اشهادة لنيل إبراهيم أبو هشهش،  شرافإالفلسطيني، األردن في السرد  نهرالمحتسب، وضاح سعدي  رنا-(  3

 .2015/2016،، الخليل العليا، جامعةراسات د كلية
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س نفبغرض الترفيع عن ال الرحالة ةدب العربي داللاكتسب النهر في األ دالله العبور: -
 وايةر وفي  ةعام السردية باألعمالردن ل النهر األغفي حين ش ةوتعرف على بالد جديد

لسطين فلكره الدخول وتذ ،المرور العابر» ةهي دالل ةمغاير  ةدالل ةخاص ةفعى بصفخط األ
 ،وجاعواأل مواألآل باآلهاتفقد عبر الفلسطينيون النهر محملين  ،لمالذل والقهر واأل ةبهوي

النهر يوم  خضرارإلى إعدت  »وكان هذا واضح في روايتنا .1«مسلحين بالحلم الضائع
م كان النهر البشر ويو  تجاهاه يتم بعكس ر ويوم كان عبو  ةخطوات الحزن الحافي هكانت جسور 

 لى النهرإ هانطلق من عندأن أمل أم يوسف وكل أنتظر أوكنت ، المختبئةالسر  ةفرح
خر تتحدث مريم عن النهر تقول أونجد في موضع .2«ن النهار دخل غرفتيأوشعرت 

 .3«حزن حظيأما  إلهييا  .صل النهرأنقبض قلبي لكني لم أو »

واالستمرار  للحياةكل شيء ودليل  أصلن الماء أزل وعرف منذ األ الخصب والسخاء: -
جيب يضا نداء يستأ ألنهبل  ،بها فحسبصرض وخاأل إلحياءليس لكونه سببا  وذلك»
شياء والوجود من الماء صول األأن أذ إنسان عماق اإلأ في  التقىساسي الذي عث األاللب

 .4«والتراب

ذ إ .5﴾ حيمن الماء كل شيء  العزيز﴿ وجعلناالماء نستدل في كتابه  هميةأ  ولتأكيد
 تراكالكان »ئده نذكر منها واخر النهر وفز على  الدالةنجد في روايتنا العديد من المواضيع 

 .6«رض فيهااأل رائحةما زالت  طازجة،والخضار فيه  ،قد عبر الجسر لتويه

حول  تلتفاو )...(  وخرير الماء يترقرق جاريا بين قدمي ،الجدول ةوقفت عند حاف»وكذلك 
بكل  ، وحفىةحفر لى كل إ نحنىاو نسان وشمه إكل  حتضناو ، وشجرة ةوكل زهر  ةكل نبت

                                                           
 .34ص المرجع السابق المحتسب،وضاح سعدي  رنا –( 1
 .18، صالمصدر السابقعسيران، ليلى -( 2
 .122نفسه، صالمصدر -( 3
 .39ص السابق المحتسب، المرجعوضاح سعدي  رنا-( 4
  .30ة األنبياء، اآليسورة -( 5
 .27، صالمصدر السابقعسيران، ليلى -( 6
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يترك إنسان وال حيوان إال  فالنهر فلم .1«ستراح عند البحرإ ، حتىومدينة ةقري بيت، وكل
ولم يبخل على زهرة وال نبتة إال وكان لها نصيب، فمن خالل جريانه الى غاية  منه، وارتوى 

 مصبه جعل الحياة تدب من وراءه.

حنينهم  ذ يظهرإ "فعىخط األ" الروايةشواق الفلسطينيين في أتشتعل  والعودة:الحنين -
فتقول  بمائه واءاالرتو  ههوائلليه واستنشاق إغبتهم للوصول واضحا من خالل وصفهم لنهر ور 

 .جل النهر هو خط االفعىأ» مريم:

 فهمأال -

 .شراقةاإل التحول، هوهو  ،النهر هو الفاصل-

 .صل النهرأسوف  القادمة المرةفي  أنيالمهم -

ني بت على إشعر أان  أستطيعال » . وأيضا2«؟وسالت ما اللون النهر .أحدولم يتكلم -
الصغير  النهر»كذلك . و 3«من الشوق تقربني منه تكيلومترا ثالثالنهر ما دامت  ةضف
 أيف ،ضرارهاخخبئ أمانينا في  والنهر ،ومآسيناذلنا ر نا والنهر سيئدموعنا وشرق دما ابتلع

 بالجرأة تطلعين وعبرناه الليل م عليوما مكبلين باله اخضراره؟ عبرناهخضر في الدنيا يشابه أ
 .4«لقدرا أعجوبة كأنها الحياةعرفت لذه  وعندئذرض. األلى إقدماي من النهر  نتقلتا)...( 

الم آبعد عنه وال .ةلذو  ةفي القرب منه حيا ،لهم هو الروح والحنين بالنسبةردن نهر األف
 انعتهيفراح في واأل يمانوخبئ األ ،والدموع الماآل إمتص رنهالف. وتشتت ةوحير  ةووحد

 وهلنصر عبر ا ةبعد فرح ود. لكنيوقيوما ما بخوف  وهعبر  همفرغما عن وإشراقته، واخضراره
 .ةوعزيم جرأة  هموكل ةن ورؤوس شامخامأبفرح و 

                                                           
 .71ص، المصدر السابقعسيران، ليلى -( 1
 .133ص، نفسه المصدر- (2
 .179صنفسه، المصدر -( 3
 .281، صالمصدر نفسه–( 4
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 تالفاخكلها على  وتشترك المخيماتي مكتظ نتجمع سكهو  :فلسطينذالل إو  المخيم*
ومنها  ة،المحتللم التي تعانيها الشعوب صوره االغتراب والقهر واأل ديجسوجودها في ت

مر و »منها  مواضيع نذكرفي المخيم في روايتنا  ةجسدت صور تف .1«الشعب الفلسطيني
في  نزةالعذاع سر وهكذا  )...(العنزةسبوع الثالث اختفت األ ن، وفيأسبوعا الحادثةعلى 
ن إوما  استرحناو  فأكلنام ابراهيم تهنئ لنا الغداء أوقامت » خر تقولأمقطع  وفي .2«المخيم

مخيم مظاهر ال كانت )...( زقتهأ دخلتالمخيم تجول في ننطالقنا إ حتىالشمس  ةخفت حد
 ،اللسياح الذين يتوافدون علين ةجفر  .كانت دار الماضي ،ةراكدها ما زالت تبدو في ظاهر 

 .3«الذل أةيام ما كنا ننوء تحت وطأ .مؤقت لحالها رثاءفي 

فيه  العيشعلى  نفلسطينييال واأرغممخيم هنا ما هو ذلك المكان القصر الذي فال 
ه من تعسف ليإ لآن الشعب الفلسطيني سخط مما أال إ ،حيثياته وخصوصياته مع قلمأوالت

 رخيم هي شعو في الم قامةاإلن أالوضوح  تمامتوضح وبعض هذه المقاطع  ر.وظلم وقه
  .االرتياح ماألسر وعدو  الضعفب

القدس هي ة مدين»فلسطين  ةن القدس عاصمأومن المتعارف  ووهج المقاومة: القدس*
 ،المنورة المدينةو  المكرمة مكةوثالث الحرمين الشريفين بعد  ين،المسجد القبلتين، وثانيولى أ

 .4«المدائن ةهبط الرساالت ومسرح النبوات وزهر وهي م

من  ةقعلى بإن ينظر أراد أمن » القدس وسلم( عنصلى هللا عليه هللا ) وقال الرسول
 .5«لى القدسإ ينظرلف الجنةبقاع 

 . وهذاوالنبواتسالم بروح اإل عمةالجذور مف عريقة المدينةن هذه أويتضح مما سبق  
اتها و حظ دىص» مواضع ةفي عد المدينةالضوء على هذه  تسلط "عسيرانليلى " لما جع

                                                           
 .31، صالمرجع السابق أحمد أنور الصفدي، ةعلي، ينظر–( 1
 .35/36، صالمصدر السابقعسيران، ليلى -( 2
 .53/54صنفسه، المصدر -( 3
 .1ص، 2014جانفي22البيان )السعودية(، والجغرافيا، مجلةالقدس جدلية التاريخ  دلول، مدينةأحمد فايق -( 4
 .1، صنفسهالمرجع -( 5
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البرد  ةلمعالندى و  بشفافية دوما متوهجةالفقد كان فجر القدس  ،اء الفجرجفي ر  درامية،هي 
 .1«هلهاأ نفاس أودفء القدس في الشتاء ينبعث من  الحارقة.الشمس ك القارصة

 ..().نت بنفسك عن صوره القدسأخبرهم أبا فراس أيا »ى خر أسطر أونجد في  
حادثة كلها )...(لقد بدأت البي فراسأنسمع الى  ونحنالملتهبة بيننا شراره الشوق  توشعشع

 طلبهكذا، و مني الشاب  اقتربمقهى نرتاده في القدس)...(وذات يوم  االحتالل، فيبعد 
  .2«الجديدةن يفرجني هو على القدس أمقابل  القديمةجول به في القدس أن أمني 

 ،ينينا بتفاصيل الواقع الفلسطكثر غالقدس هي المكان األ ةمدين نأسبق  مما الواضحو 
 فكل مكان في القدس .داخل ذهن كل شخص مضحي ةموجود العريقة المدينةهاته  ةصور ف

قع بالماضي الجميل ورفض الوا تمسكووطن رض أشعب وتاريخ  حكاية ؛ هيحكايته يروي 
 .الهويةطمس القائم على التقسيم والتغيير و 

 ةخصيمن خالل ش تتجسدنها أال إ ،ةرمزي ةن القدس تبدو صوره ذهنيأوعلى الرغم من 
ضواء أ لىإنظري أ»حضارتها ومجدها  سترجاعالالقدس المتلهف  ةتمثل صور التي  .مريم

القدس  ،دودعنا فيها الوعأها همسات ؤ ضواأو  ،القدس تسبح نحونا القدس الغير الذي ال يفنى
مشي، أليتني  :قول لهأنفسي  الذئاب. ووجدتفي عيون  القدس البعيدة ،العين ةمشر ك القريبة

 .3«ااك الرؤيهبط هنأ و  ،طيرأ أسبح، أو

 الحدث:-3

بين  ي، ومنللمتلقتقوم الرواية على مجموعة من الركائز حتى تضمن ثباتها وتشويقها 
الذي يعتبره الكثيرون الموضوع الذي  حدثال ناصر المهمة في بناء هذا الخطابهاته الع

لمواقف يعتمد عليه في تنمية ا ، إذوالمهم فيهاالعنصر الرئيسي  القصة، ويعدتدور حوله 
  .هم مكونات الروايةأ من  الشخصيات وهووتحريك 

                                                           
 .30ص السابق،المصدر عسيران، ليلى -( 1

 .77/78، صالمصدر نفسه–( 2
 .132، صالمصدر نفسه–( 3
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فه وعليه سنتوقف عند تعري العربية،ذ ورد تعريف الحدث في لب صفات المعاجم إ
ون ك واحد، وهوصل أوالدال والثاء  ءالحا» اللغةجاء تعريف الحدث في مقايس  :اللغوي 

 نالحديث مو السن  الحدث: الطري  يكن. والرجلان لم  حدث امر بعد يكن. يقالالشيء لم 
إن ومراد من هذا القول  .1«يتحدثإذا كان  كالم يحدث منه الشيء بعد الشيء ألنه.هذا 

  .و علم بذلكأنذار إيعني وقوع الشيء دون سابق  الحدث

نه ع الحالة، ويعبرتغير في »تم تعريف الحدث أنه: السرديات  قاموسومن خالل 
ون فعال ن يكأو يحدث والحدث يمكن أ "يفعل"في صيغة  "فعل"في الخطاب بواسطة ملفوظ 

وعليه يكون . 2«حداث هي الكائنات والمكونات الرئيسية للقصةوتعد األ (...)و عمال أ
إلى  علفمن  الحدثويتنوع  معرفة باألمر،الحالة المعتاد عليها دون سابق  ريالحدث هو تغ

  .اهالقصة والرواية خصوصيتها ألنها المكون الرئيسي في تكسب فبهذه عمال.

الناس  ومن ﴿فقال:ولقد خص هللا تعالى ذكر الحدث بالفظ الصريح في كتابه العزيز 
 .3﴾ل عن سبيل هللا بغير علم ليظمن يشتري لهو الحديث 

فهي  يي خطاب سردأو أ ،عث الحياة في العمل الروائيبحداث بنية فنية توتعتبر األ
ساس مجموعة من االفعال تنتج أعبارة عن مجموعة من الرسائل يقدمها الكاتب مبنية على 

 .يم عليه العمل الفنالذي يقو والعمود الفقري ساس فهو األ ،و خطابا محدداأرؤي فكرية 

الحدث يمثل العمود الفقري في  أن» :له صطالحيااللمفهوم عند اوبهذا سنتوقف  
مو وهو الذي يبعث الحركة والحياة والن ،ال يمكن دراسته بمعزل عنهاو  ،ربط عناصر الرواية

 ولها،حثره جرى تقيمها ويكشف مستواها وتحدد عالقتها بما يجري إوعلى  ،في الشخصية
فهم  نيمك النه أ ومعنى هذا  .4«بالواقعلوعي الشخصية بذلك يضيف الحدث فهما جديدا 

                                                           
،   1979)دط(  ،فكر دار،2جث(، :)ح د  مادة تح : عبد السالم محمد هارون، اللغة،مقايس  فارس، معجمابن -( 1

 .253ص
  .63ص ،المرجع السابقبرانس،  جيرالد-( 2
 .06 لقمان، اآليةسورة -( 3

، 2006، 1ردن، ط لخطاب الروائي، دار مجديالوي، األكنفاني، جماليات السرد في ا زعرب، غسانعودة  صليحة-( 4
 .134/135ص
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ها وبعث تحريكبترسم خط الشخصيات وتقوم  حداثها، فهيأعن  الروائي بمعزللب العمل 
دة تعطي صورة ونظرة جدي يأ ؛دوارها وتعطي لكل منها مستواهاأفهي تحدد  ،الحياة فيها

  .حول هاته الشخصية

 لذلك ،فق التوقعأ كسرإلى  من الحدث فهو الذي يؤديي عمل سردي أوال يخلو  
و أ ،سرحيةم وأرواية، اين كان  ؛غة التي تقع في متن الخطاب السرديلشبهه الكثيرون بال

و خلق أمر أما يؤدي الى تغير  كل» نه:أفقد عرفه لطفي زيتوني على  .قصة بأنواعها
 تخالفة،منتاج شيء ويمكن تحديد الحدث في الرواية بأنه لعبة قوية متواجهة او إو أحركة 

   .1«الشخصياتتنطوي على اجزاء تشكل الحاالت مخالفة او مجمعة بين 

فعال والوقائع مرتبة الحدث مجموعة األ» :خرأكذلك ورد تعريف الحدث في موضع  
هي التي و  ،بعادهاأوتصور الشخصية وتكشف  ،تدور حول موضوع عام ،ترتيبا تناسبيا

اسي ساأل وهي المحور ،خرى تكشف صراعها مع الشخصيات األ ، كماتعمل عمال له معنى
ج قطعة معا في نسي رتباط الخيوطكاوثيقا  ارتباطاالذي تربط به باقي عناصر القصة 

عطيها فعال التي ياألمن هو مجموعة  سابقه. فالحدثال يبتعد هذا التعريف عن . 2«القماش
تها ن يبعث من خالله رسالة تسهم في فهم مسار الشخصيات وعالقأالكاتب ترتيبا معينا يريد 

حور فهي م ،و الروايةأسية في القصة ساركان األأن االحداث تعتبر من أذ إ .فيما بينها
  .خطاب الروائي والسردي بصفة خاصةالساسي الذي يجعلنا نفهم باقي عناصر أ

جل أ حب الفداء من هفي " تبعثفعىلى عسيران "خط األحداث في خطاب ليفنجد األ 
بأنفسهم  لفدائيين يضحون لالصورة المؤلمة  الرواية تلكمحتوى  تضمناذ  .رض حرة مستقلةأ

 لوحشلية ومجالوقت ذاته كشفت عن الجرائم اله وفي ،جل الدفاع عن قضيتهمأمن 
هبة أ حداث التي تبرز روح المقامة و ومن بين األ الفلسطينية. رضالصهيوني على األ

لفلسطينية اراضي على األ تما نقلته لنا كاتبتنا عن تلك الوقائع التي سجل االنتفاضة

                                                           
 .256 ص ،المرجع السابقالعدواني،  أحمد-( 1
 .124ص، المرجع السابقعبد القادر أبو شريفة، -( 2
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الفقد آالم شبع بوالم المريرواقع بكلماتها عن فعبرت  اإلسرائيليين.من طرف  المستعمرة
 .والحرمان

بطريقة تجعل المتلقي في حالة من تشويق لمعرفة  حداثألفي سرد ا ذ نجد تسلسالإ
للبعض  العدو وسمح،نه بعد حرب الصيف بأشهر قليلة أوالقصة وما فيها » :باقي التفاصيل

م ألطفال  والعجائز ،وكان من بينها من بيننا قلة من  واختارواأن يعبر الجسر إلى األرض 
دخال العنزة معهما  إلكن العدو رفض  ،سن وزوجته ،ووصال الجسر ومعهما عنزة رجل م

ان هذا الحدث  يثير   1«، فثار الرجل وغضب ولم يرض وترك العنزة وعبر الجسر بدونها
ى تركها التي لم يرضفهنا كان مثال العنزة  ،ع على معرفة باقي التفاصيلفينا حب االطال
  وعرضه. رضهألما يجبر الفلسطيني على ترك  فما بالكوالعبور دونها ، 

بدأت  لقد»لى الجواسيس الذين يزرعهم الصهيوني بين الفدائيين إونوجه محطتنا 
اتصال  عبارة عن حلقة القدس، وكانالمقهى كنا نرتاده في  االحتالل، فيالحادثة كلها بعد 

العدو  فقد كان ،ن المقهى لم يقتصر على شلتناأال إ )...(بيننا فصاحبه كان واحدا منا
كنا و  باستمرار.ن واحدا بالذات يتردد على المقهى أوالحظنا  ألخر،ليه من حين إيتسلل 
فهذا الحدث علم مريم الحذر   .2«وكالجواسيسمثاله يندسون بيننا كالمخبرين أن أنعرف 

ن ليس كل من تكلم ع نأو  كل مقيم في القدس يكن لها الحب، وليس وبهامن المحيطين 
 فدائي.مة هو و المقا

لينا بحثا إ م تيسير النهرأ توعبر »النهر: م تيسر ألى عبور إحداث للوصول وتنقلنا األ
 .3«ارضهأوبتهمة الدفاع عن  المقاومة،يوم كانت مسجونة بتهمة  ختفىا بنها الذياعن 

بكل  ديتفن أرض يجب األن أليبن لها  ،على شخصية مريم أثيركان له ت الحدث ن هذافإ
 الكريم.وسجن وعدم العيش  ولو وصلت تضحية بفلذات األكباد، نملك،ما 

                                                           
 .35ص السابق،المصدر عسيران، ليلى -( 1
 .78صنفسه، المصدر -( 2

 .162ص، المصدر نفسه–( 3



 تجليات الثورة والمقاومة ودورها في بناء الرواية              الفصل األول  

 

53 

 وأقر» وبالعدبعد جهاد دام أليام لإلطاحة  نتصاراال بعضمهحساس إللتنقلنا وبعدها 
 (....)لوفوغادة والعشرات واأل البالغ أنا

    .ادة الكفاح المسلح الفلسطينييق

 سم هللا الرحمن الرحيم.ب

 (...)عسكري رقم تصريح ناطق   

قيادة الكفاح المسلح الفلسطيني عن عمليات قوات العاصفة  سمابصرح ناطق عسكري    
 رقم )...(

 .(...)باقتحام مستعمرة العدو (...)من المجموعة  قامت قوة وال:أ

استطاعت اسكات مصادر و  العودة،مع قوات العدو في طريق  ثانيا: اشتبكت المجموعة
 المتتالية تعبثفهاته االحداث    .1«رواح والمعداتاألفي  خسائر فادحةبه  نيرانه، وألحقت

 ال ذ بالقوةأخما ف .قوق حبسهل استرداد ال ألنه ليس ،العظيملهذا البلد  نتسابالا حبفيك 
  بالقوة.ال إيسترد 

خت مريم ، في الكرامة ولم أالعدو يا  يأسرن» المقاومحداث لتأخذنا إلى لى األاوتتو 
ة ال قنبلة واحدإال عشرون يوما وفي الكرامة كانت عندي إتدريبي  على يكن قد مضى 

 ن سال دمي ، فأخذوني معألى إوراحوا يتدربون عليا بالمالكمة  (...)ضربت بها الدبابة 
 (...)ا واحدا فواحدا نذو ينادون عليخكل ثم أأياما بال أرفاقي الى غرفة اخرى ،وتركون 

حرى تنقل لنا صورة مقربة األو بأح لنا يتوض ومراد من هذا .2«وكنا نسمع ضرب الرصاص
 ر،صالنلك من قوة وسبل للوصول لطعم ن يقدم كل ما يمأراد أعن ذاك الفلسطيني الذي 

لي ضد االسرائيالستيطان تعسف االتعذيب و ال جراءولكن دائما هناك عوائق لهذا الوصول 
   .المقاومين 

                                                           
 .192/ 191ص المصدر السابق،عسيران، ليلى  –( 1

 .266/ 265 ، صالمصدر نفسه–( 2
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 وائي فالالر وركيزة أساسية في البناء  مهم،ونستخلص مما سبق أن لشخصية حضور 
روايتنا  لا جعموهذا  ،المحرك الرئيسي فيها الروائي فهيعليها في الخطاب  االستغناءيمكن 

؛ منها اولكل منها أبعادا خاصة به إلى ثانوية وأخرى هامشية، رئيسيةتتنوع شخصياتها من 
يات، الذي الشخصبدى من وجود مكان لتتحرك فيه  فالاالجتماعية. النفسية وكذا الجسمية و 

إجبارية، و  يمثل العمود الفقري لها، ومن خالل دراستنا ميزنا نوعين من األمكنة؛ إختيارية
بيل الوصول في س نوالصعوبات التي واجهت الفدائيي ةدارت فيها أحداث المقاومة الفلسطيني

   إلى النهر.
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 :جماليات اللغة السردية-1

وفي السرد الروائي على وجه الخصوص  ،تعتر اللغة في العمل االبداعي بوجه عام
جناس تكتسب قيمتها وتميزها عن باقي األن الرواية ال أننا نجد إبل  ،داة مهمة في قيامهأ

وء الضوذلك من خالل تسليط  ،ري العام للغتهاظور النطال إطارال في إخرى دبية األاأل
  .وصيةيه من خصعملية التشخيص اللغوي بمختلف بناءاته السردية وما تتوفر عل على

ألدب ومتلقيه في مادة ا ،ساسية التي تربط بين العمل األدبيفاللغة هي البنية األ
  أساس:وعلى هذا  ،تعبيرل ووسيلته

 فعى؟األوكيف وظفت اللغة في روايتنا خط  ؟عالقة اللغة بالسرد اللغة؟ وماما  - 

دها ح ماأ»الجني  بناليه إما ذهب  المتداولة؛ وهولى تعريف اللغة إوعليه نتطرق 
جني ربط  بنان أومراد من هذا . 1«فأصوات يعبر بيها كل قوم عن أغراضهم هذا حدها

 هم؛حوائجيلجأ لها القوم لقضاء  ذإماءات، اإلو أمفهوم اللغة باألصوات وليس االشارات 
التقاطع هو الذي جعل العمل الروائي  سمعية: وهذان اللغة هنا ذات طبيعة صوتية أأي 

  .ن يجسد هاته اللغة التي تقوم على األصوات في شخصيات الروايةأنه استطاع أ الإناجحا 

السيطرة على الشكل »في  الظاهر إليه دارسوا الروية شارما أوهذا همية أ وللغة 
ن ساسي الذي يكشف عالمه الداخلي ويوحد بينه وبيالعنصر األ الفني، وأنهاالخارجي للعمل 

ن اللغة تختلف عن بقية العناصر الفنية بأنها الوعاء الحامل لفكر أ الخارجي، كماالعالم 
نها تمتد بالحاضر الى رؤية أكما  معاشا،وهي القادرة على جعل الماضي واقعا  ،االنسان

العمل االبداعي فضاء نستطيع من  ن اللغة تجعل منأأي  .2«مستقبلية مشحونة بالتوقعات
باللغة  بحناأصوبتالي  المراد،حتى يتسنى لنا فهم  يةخالله ربط عناصره الداخلية وخارج

                                                           

 .33، ص1983اوت  ،2ط العربية،دار الكتب  1الخصائص، ج جني،ابن  نعثما- (1 
الدراسات  في ماجيسترشهادة  العطشان، محمودإشراف  خليفة،رضوان طوطح، المرأة في روايات سحر  غدير- (2 

 .151ص ،2006الثاني ، جامعة بيرزيت، كانون  ،المعاصرةالعربية 
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وهذا الخير نتطلع لمستقبل بكل  حاضرنا،نسترجع الماضي الذي ولى ونعيشه كأنه 
  .احداثياته

نص ذ ينهض بالإعملية الحكي التي يقوم بها الراوي  ؛ن تكلمنا عن السرد فهوإما أ
 لقصة، ثماف األحداث في أليكذلك الوسيلة ت والسرد، ويمثلالقصصي الذي يشمل اللفظ 

لى أطراف ال بدى من إن السرد هو عملية تحتاج أ. أي 1«الروائيتوزعها في ثنايا النص 
وبتالي نقول  .لبها القصصياالذي يألف األحداث لتبعث لنا في ق السارد رأسهمتوفرها على 

ن تكون اللغة العامل أوجب  ،ن كان السرد يمثل العمود الفقري في النصوص السرديةإ
  .المشترك مع السرد لتحقيق التطور اللغوي 

ها بين خطاب الروائية في مزجت أن الروائية قدنجد  ،سبق الحديث عليه اواستنادا لم
ي غنيم كل يشف ابذلك قالب اللغة، فأعطتة الشعرية واللغة العامية وغيرها من جماليات اللغ

مس ن نجد فيها لغة تالأن الرواية تعالج القضية الفلسطينية التي يجب أ ةخاص ،متلق
  .األحاسيس

  :اللغة الشعرية1-1

 ستنباطالة وسي»نها أاختلفت المصطلحات حول مفهوم اللغة الشعرية حيث تعرف على 
صواتها أ حروفها، وتحتعمق من أ الت والكلمة فيها يبل هي تيار تحو  جديد، ستكشافاو 

 .2«الشعريةوجملها 

الت لى دالإتحيل  ،لى قوالب شعريةإتحول تلك الصيغ العادية المعتادة والمؤلفة 
 ةاللغ» نألولكن ال بدى من توفر عناصر الشعرية  ،تبقى داخل دالالتها العادية مختلفة، وال

                                                           
اللي يج جامعة ،1العدد، 8النص، مجلد، مجلة عرجاألالسرد في رواية األمير لواسيني  بدرة، لغةقرقوى ، ينظر-(  1

 .67/68 ص ،2021،ليابس
ألصول ات، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في يشير تاورير ب-(  2

 .463، ص2010، 1، األردن، طدار أربدوالمفاهيم، 
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ثفا، مكشعاعا دالليا إو االنزياح وهي تشكل بذلك أالشعرية قائمة على منطق االنحراف 
؛ االنزياحساسي للغة الشعرية هو ن العنصر األأأي  .1«تقولكثر مما ألى إفيها توحي  وكلمة

لفذ يعمد الكاتب ا في حين ،يغ متعارف عليهاصالعادي يستخدم  في حديثهن المتكلم أ أي
 بدالالت.شباع نصه إلى مفاجأة المتلقي من خالل إ

 ،والمعتاد عن المألوفبعبارات خارجة تعرج فروايتنا وال تخلو الرواية من اللغة الشعرية 
عدت » ولفتق ،وجمالية ةالقارئ وتعطيه لذة ومتع جعلت بذلك من خطابها فسيفساء تسر

 تجاهايوم كان عبوره عكس  ،خضرار النهر يوم كانت جسوره خطوات الحزن الحافيةإلى إ
 .2«البشر يوم كان النهر فرحة السر المختبئة

ية القائمة لى مدراج الشعر إبعيدا عن اللغة التقريرية الجافة التي هي من طبيعة النثر و 
تجاه ما إخضر حزينا يخالف فيصبح النهر األ ،نزياحات اللغوية والتصوير الفنياإلعلى 

مها في ة وتشخيصها وتقديدوالهدف الفني هو تجسيد المعاني المجر  ،يريدونه البشر منه
 العادي.تأثيرا في القارئ من الكالم  أكثرصورة محسوسة 

بعين الليل تحدق بي  فوقي وشعرتهتزت األغصان إ »تقول: خر آوفي موضع 
في  منها تسخرو  وحدتها،تؤنسها في  فأحيانا ،الليل عيون تحدق بمريم أصبحذ إ. 3«ساخرة

 ؛جاء هذا التعبير العفوي ف نسان.إالليل هنا في هيئة  ، وظهراألخرى  األحيانالبعض 
شعرت ). ونجد ها تقول مقصودا وقوياالمتلقي يشعر به  . لكنفوقي(غصان هتزت األإ )

ر حماسه تفنتباه المتلقي حتى ال تإذ ظهرت عبارات تثير إ( ساخرةبعين الليل تحدق بي 
 القراءة.لمتابعة 

                                                           

 .579ص السابق بشير تاوريريت، المرجع– (1 
 .17، صالمصدر السابقعسيران، ليلى - (2 
 .88 نفسه، ص المصدر- (3 
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حن ن شمسنا نأيا غادة تعريفين  نتأو »خر أاللغة الشعرية في ثوب  رتمستاوكذا 
 ةمن كونها لغة شعرية وتسعى هنا الكاتب أكثر لغة إيحائيةوهنا . 1«تشرق من ناحية الغرب

تعريفيين )ة هنا عبار  المغايرة، فجاءت اكشف عن الذات الروائية العربية للغرب بأبعادهاللى إ
ذي يحضر ال خرالفلسطينيين باآلحياة  رتبطتاذ إ الغرب(ن شمسنا نحن تشرق من ناحية أ

ي مثل هذه اللغة الشعرية تترك ف نالغرب. فإن الشرق يموت بموت هذا أويسكن فيهم أي 
 .منها يمل القارئ نفس المتلقي متعة وجاذبية وراحة نفسية ال يكل وال 

 :اللغة التاريخية- 1-2

م يمتاز تقدم رؤية خاصة للعالم بالتاريخ كعل ،كبنية رمزية لغوية متخيلةترتبط الرواية 
 حاللناالو حضور اليثبت ذاك  المضبوطة، وماعلى المناهج  باعتمادذلك و  ،بالموضوعية

 للجماعات.التاريخية واأليديولوجية  بعض المضامين ،في النصوص األدبية

ر ضاحخيل تاريخ المتالرواية » ألن تاريخية احداثأاتها حفي صف لفالرواية باتت  تحم
لموقف  وأو لحدث أوقد يكون التاريخ المتخيل تاريخا لشخص  ،داخل التاريخ الموضوعي

ن الرواية باتت وثيقة  تاريخية  توثق أ.أي 2«و لحظة تحول جماعيأو لجماعة أو لخبرة أ
من المؤرخ والروائي يتخذ من  ن كالأأي  ؛وترسيخها  هاحداث واقعية ماضية قصد تمجيدأ

داث تاريخية  حأ ستحضاراسهبت الروائية في ألى الرواية فقد إوبرجوع ،التاريخ مادته الخام 
و كشخصيات سبق أ ، 1965ول عمليات الفتح سنة أسود و يلول األأحداث أكحرب كرامة و 

 . "الدين االيوبيصالح "و  "،برناوي الفاطمة "و "،جميلة بوحيرد"ها مثل يلإلنا االشارة 

طرح ن الرواية تأو  ةخاصالخطابي،  ملفوظالهذا لغة التاريخ تكتسح وبقوة مما جعل 
ة التاريخية في اللغ نتشارانجد  الفلسطينية، حيثلة في القضية ثالمتمو قضية قومية وطنية 

                                                           

 .103ص عسيران، المصدر السابق، ليلى- (1 
في  بحاثالمخبر، أ عرج، مجلةاأللف لوسيني السابقة بعد األ ةالليلياللغوي في رواية فاجعة  هنية، التعددجوادي -( 2 

 .319، ص2009 بسكرة، مارس ، جامعة5عجزائرية، الدب اللغة واأل
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ويبدو  ،يلولأبادة إوكان هذا قبل »يلول أحداث أمقاطع التي كانت مريم تتحدث عن البعض 
 . 1«واحدةن تنساب الذكريات دفعة أمن الصعب اليوم 

حداث أ الظاهر أنف .2«يلول منذ صغريناأنحن الذين تعلمنا الحذر من »وكذلك نجد 
 بيرهم، وكأنكفي نفوس الفلسطينيين صغيرهم قبل  اكبير  اثر أ يبدو خلفت الدامية كمايلول أ
تأثيره وقعه و  ةمعرفكان له غاية  فقد .بذاتلى هذا الحدث إرادت الرجوع أ "ليلى عسيران"
ناه، عايشف المستحيل الذي صنتهى من و إسطورة الدهشة في وجودي عندما أوقد تذوي »

 ام، والسنينياألورود  البداية، وقبلليس هذا ما قلته منذ أ الدهشة،يفشي السر وتزول  وبها
 ئكولوأمن خاللها  مريم تتذكريلول ظلت في ذاكرة أ. فأحداث 3«يلولأالتي سبقت 

 هم.لوطان أمن الخيم والمخيمات والمالجئ  تخذاو خرجوا من ديارهم أالفلسطينيين الذين 

المشاركة  الشخصياتعنها  تحضر اللغة التاريخية في نصنا الخطابي حين تتكلم هذا
ية من مة العربخلصت األ والتضحية، التيمعركة الرجولة  التي تمثل» الكرامة معركةفي 

نحو  اجديد امنعطف مل، وشكلواأل نطالقااللى جو إونقلتها من النكسة  رهاصات الهزيمةإ
نقطة تحول في تاريخ  1968 مارس سنةالواحد والعشرين من  والعودة، وكانتالتحرير 

وا للعالم ن يثبتأردني الجيش األ خوانهم فيإالفدائيون مع  ستطاعاحيث  ،العرب المعاصر
حرب  نأوالواضح  .4«حراز النصرإسالم قادرة على نها اإليد ،احدةمة العربية هي و ن األأ

حيث  ،لغربياخر األ وغيرت نظرةللفلسطينيين  ملأعطت جرعة أ الكرامة من الحروب التي 
  بينهم.تالحم العرب فيما  ظهرتأ

                                                           

 .05، صالمصدر السابق عسيران، ليلى- (1 
 .55ص نفسه، المصدر- (2 
 .233صنفسه،  المصدر- (3 

 .8الكرامة، ص الطيب، معركة الناطور، أبو دينظر، محمو -( 4 
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العالم وضع االنسان على حدة وراح يحسب المستقبل بألة  ،سمعيإ»وجاء في الرواية 
هيد ربحي الش البطولة. خذي يكون منبعن اليأس سوف ألم يضع في الحسبان  باردة. لكنه

 .1«ةللمعركعاق تقدم رتل كامل من دبابات العدو طبعا بالمنطق خطط أ في الكرامة كيف 

كيفية و  ،عطت درسا في النضالأ رواح كثيرة لكنها أن حرب الكرامة أزهقت أصحيح  
تربعت » نجد التي تتحدث عن حرب الكرامة يضاأومن المشاهد  ،بالوطن رغم صعاب تمسك

 م يوسف تقول ألبي الليل:أم يوسف بجانبي تدير دفة الحديث حول الكرامة ...و أ

ها صدق يومأياما هل تذكر كيف كان األعداء ينادون علينا بالميكرو فون إسما إسما لم 
 .2«حياء خمس عشر ساعة والقذائف متواصلةأننا سنخرج من حرب الكرامة أ

ن مالرهبة عند تذكرها خاصة تثير مؤلمة  لتفاصي طبعتن هاته الحرب قد أوالواضح  
ولم يكن  .خت مريم في كرامةأسرني العدو يا أ»شارك فيها واليزال على قيد الحياة. وتقول 

وفي الكرامة كانت عندي قنبلة واحدة ضربت بها ، ال عشرون يوماإقد مضى على تدريبي 
 نإوعليه ف ،حرب الكرام من خالل ما كان يروى لها عنها حدثأفمريم عايشت  .3«دبابة

ن أذ إ ،يلولأحداث أدراجها لحرب الكرامة و إعادت وأيقظت التاريخ من خالل أ كاتبة الرواية 
طالها صفحات بأوسجل . سمى معانيهاأهاته الوقائع ظهرت فيها مواقف التضحية والفداء في 

 .جيالأعبر  وتحكى التاريخ ستكررمجاد أن عمشرقة 

 شكالها:أو الصيغ العامية -1-3

 قتربتان رواية خط االفعى أال إروائيتنا للغة العربية الفصحى  ختياراعلى الرغم من 
عامية سواء اللهجة ال بها، فحضورالوثيق  رتباطهاافي مواقع عديدة من اللهجة العامية بحكم 

قضية فكرية ك خيرة لم تحضراألذه وه ،و في شكل مثل شعبي وغيرهأعامية ألفاظ في شكل 

                                                           
 .112 ، صالمصدر السابقعسيران، ليلى - (1
 .124/125ص نفسه، المصدر- (2
 .265المصدر نفسه ،- (3
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عربية في بعض االعمال ال ه على غرار ما نقرأ  ،شكالية العامي والفصيح في الروايةإتطرح 
 للمزج بين اللغتين.نما حضرت كفضاء لغوي إو 

 العامية:اللهجة -1-3-1

العامية بمعنى ما جاء عن مفهوم  نأمهاتها، أوما هو معروف في المعاجم وخاصة 
لى إويقال جاء القوم عامة وعامي منسوب  "عوام)ج("خالف الخاصة  ،الناسالعامة من »

العامية لغة العامة وهي خالف  .وما نطق به العامة على غير سنن الكالم العربي ،العامة
العامية تحمل معنى الشيوع والذيوع والشمول  نأالقول؛ يحمله هذا  ماومعنى  .1«الفصحى

 العرب.وخروج عن كالم 

خدم في التي تست تلك» أنها "ميل بديع يعقوب"إ رأىفلقد  صطالحيةاالناحية لاما من أ
فهي اللغة التي يستخدمها المجتمع بشكل . 2«الشؤن العادية والتي يجرى الحديث بها اليومي

حياء ألوفي تواصلهم ومحادثتهم في ا ،غراضهم اليوميةأ دائم لتعبير عن حاجاتهم ومشاعرهم و 
ليها ولى التي جبل عللهجة العامية هي لغة المجتمع األوعليه تكون ا والبيوت.والشوارع 

 الفصحى.حرة ومطلقة غير مقيدة كاللغة العربية  هيف

ر ياما خي»فعى من مثل قول رواية خط األ أسطرفاللهجة العامية كان لها نصيب في 
ال وهو سؤال عن الح .4«اخوانعل عافية يا »قول  حدث. وكذاأي ماذا . 3«ايش صار

غضب كي باهلل من ال لالستعادةداللة  وهي«. العيببو أهللا يلعن »في الغالب. وكذلك نجد 

                                                           

 .629ص المرجع السابق، ،(عم) ، مادةالعربيةاللغة  مجمع- (1 
، 1982 ، ماي1لبنان، ط وتللماليين، بير العلم  وخصائصها، داراللغة العربية  يعقوب، فقهميل بديع إ- (2 

 .144/145ص
 .28، صالمصدر السابق عسيران،ليلى - (3 
 .109نفسه، صالمصدر - (4 



 الثورة ووهج المقاومة بين السردية والجمالية دبأ            الثانيالفصل 

 

63 

جلس أن أن تتوقعي اماذ»خر أوفي موضع  .الندم عليه فيما بعد يتم ءبشيال يتم التصرف 
 ما. على موقف ستهزاءلالنه قول أاهر ظو  1«كش الذبان أو 

غالي لان هذا الوطن أن بيلتعسيران، اللهجة الدارجة هنا من طرف ليلى  ستخدمتاوقد 
 جادر إ كان ظاهرا من خالل الحضاري. وهذاالردع من رغم بفاصيله طاغية ولم ولن تندثرا بت

 الرواية.   أسطراللهجة الفلسطينية في 

ترتبط  التي ل الشعبيةمثاحضور األ انتباهنايضا من بين الصيغ العامية التي لفتت أو 
 مة العربية وكذا الفلسطينية. بالروح واأل

 الشعبية:مثال األ-1-3-2

أي جعلناهم عبرة يعتبر  .2﴾خرين لآلسلفا ومثال  العزيز﴿ وجعلناهمجاء في كتابه لقد 
 .بها

 ،هاالمرسل بذات وأالكالم، من  متقطعةالمثل وجملة من القول » معجم الوسيط وورد في
ذاك القول الذي يعاد في حصول الحادثة  . أي3«تغيروردت فيه مشابهة بدون  تنقل ممن

 السابقة.المشابهة بالحادثة 

 ،وتنوعت حسب رأي كل كاتب هريفاتع ختلفتاجانب االصطالحي فلقد من الما أ
 .خرى دبية األدبيا قائما بذاته كأجناس األأباعتبار المثل جنسا 

 زإيجابيمتاز  ،دبنواع األأمن  مثال نوعاأل» :بقولهلى تعريفه إ "مينأحمد أ"ذ ذهب إ
مم ومزية ألمة من اأتكاد تخلو منها  الكناية، والاللفظ وحسن المعاني ولطف التشبيه ووجود 

حضور في اللفظ و  زيمتاز بإيجان المثل أ . أي4«الشعبنها تنبع من طبقات أمثال األ
                                                           

 .168ص السابقالمصدر ليلى عسيران،  – (1 
 .56سورة الزخرف، اآلية -( 2 
 .854ص المرجع السابق، ،(األمثل)مجمع اللغة العربية، مادة -( 3
 .69صصر، مالقاهرة،  مؤسسة الهنداوي لتعليم والثقافة، والتعابير المصرية، العادات والتقاليد ، قاموسأمينأحمد -( 4
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 مة،أل مثال نابعة من روح كذ نجد األإ ،الجيدلى المعنى إباإلضافة  .التشبيه ووجود الكناية
غراضا فنية أ مثل الشعبي ليؤدي النماط التعبيرية كمثل هذه األ استحضارلى إ ويعمد الكاتب

و مناسبة أيراها المؤلف ضرورة  ،سلوبية وموضوعيةأتؤدي وظيفة »لى جانب كونها إوفكرية 
 الستحضاري هذا السياق عمدت ليلى عسيران وف. 1«و منسجمة مع السياق الذي يقدمهأ

. وهو 2«لعينايلي انكتب على جبين الزم تشوفه »ك العربية  مثال الشعبية؛ فمنهابعض األ
 وجل.ن كل شيء مسطر من عند هللا عز أو  ،اإليمان بقضاء والقدرعلى يقال للداللة 

فرش أالعقرب ال تقترب وجنب الحية  بجن»نجد  الفلسطيني من ناحية التراثما أ
شخاص السيئين الذين يتصيفون بالمكر ثل يقال للداللة على الحذر من األوهو م. 3«ونام

 اليهودي.سرائيلي تصف البطش وخبث اإل ةإحيائيهذا له داللة  والخداع، ومثل

  :صورة المرأة الرمز-2

لكتاب وجه الخصوص باالهتمام الطالما حظيت المرأة العربية والسيما الفلسطينية على 
 ىالجمال. وعلفالجمال يحرك  ،دب جميالفهي مخلوق جميل مما يجعل األ ،العرب دباءواأل

 وبؤرة العمل،جدها الوتر الحساس الذي يقوم عليه ن هتماماتهما وتعدد  تجاهاتهما ختالفا
 .الواقعؤثر بشكل كبير في حركة ت الروائية، ألنهاعمال أساسية في العديد من األ

ي وعي بمدى تأثير المرأة فعلى كل ربوع الوطن العربي كانوا في نجد الروائيين و 
لدور ل نثرا تصويرا أومن خالل نصوصهم االبداعية شعرا كان  لذاك حاولوا ،الحركة القومية
ا في صور وا عنهعبر  رواياتهم، وقدن في و يبها الشعراء والروائ اهتمولهذا »الفعال للمرأة 

                                                           
 .63، ص2000، شباط، 2والتوزيع، عمان، األردن، طعمون للنشر  وتطبيقيا، مؤسسةنظريا  الزعبي، التناصحمد أ- (1
 .40صالسابق،  عسيران، المصدرليلى - (2
 .61ص نفسه، المصدر- (3
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بحركة المجتمع من جهة ومن جهة أخرى تمثل داللة  طبترتن المرأة أعمالهم ألعدة في 
 .1«الوطنورمزا ثريا موحيا عن 

الضوء لدورها ومشاركتها ومؤزرتها للرجل في الدفاع  االغبار عنها وسلطو  اذ نفضو إ
فهي الرمز البارز الذي ينبع بدالالت مرجعية معبرة وعليه  .عن القضايا القومية والوطنية

م فيها تسليط ت الفلسطينية، التيفعى" التي تعالج القضية إننا نتبين من خالل رواية "خط األف
لى جانب الرجل إفصورت كاتبتنا تلك المرأة التي تقف  ،الضوء على المرأة العربية الفلسطينية

ات وكان ذلك من خالل شخصي ،في معركة الصمود والتحررالكفاح وتؤازره  ةوتشاركه رحل
سنقف  الصدد وفي هذا يوسف،م أم تيسير و أوتركيز عليها كشخصية مريم و  التي سبق ذكرها

 .على عدة صور للمرأة كأيقونة في عالم الكفاح

  الثورية:المرأة -2-1

 ،روائيتنا على تقديم صورة واضحة عن المرأة المساهمة في الكفاح المسلح عملتد قل
 ،من خالل تسليط شعلة الضوء على مجموعة من الشخصيات النسوية المهيكيلة للمقاومة

 ،رضاألب رتباطهاالموضوع المرأة ومدى  تطرقوا دباء الذينكغيرها من األ "فليلى عسيران"
 وايتنا.ر ظهر من خالل عدة محطات في وهذا ما ي ،بالجذورنضال وتشبت الون رحلة ففيص

مل أا المقاومة وكله واجمأنجد صورة النضال تجسدت في شخصية مريم التي ركبت ف
فمريم هي رمز المرأة الفلسطينية التي ترى في المقاومة حياة  ،حق العيش الكريم سترادافي 

مرأة الثورية المثال  لحظة، وهذالم كل تعايش الموت واألنفسه في الوقت  جديدة، لكنهاوروحا 
رية كما تعني المرأة الثو  ،في صفوف الثورة لتعمل مع المجاهدين نخرطتاالواعية التي »

  .2«ستقاللاالثائرة على الوضع حتى بعد  مرأة اكل 

                                                           
 .18ص، المرجع السابقرضوان طوطح،  غدير-( 1

 .355ص، المرجع السابقصالح، مفقودة - (2
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ال ونلمح إ نمر به كل موضع يدينا، ففيأبين رواية التي ال أسطروهذا ما كان جليا في 
 ،فتاة نيإولوال عبراتي لنسيت  ،وتدفقت دموعي ،بو العنزة يحكيأخذ أو »الداللي  حاءهذا اإل

لك بواب الرجولة وكنت له في تأله بات على  بناافأبو العنزة كان يخاطبني كما يخاطب 
ا كسبهأمريم في صفوف الفدائيين  نخراطان أ . فيظهر1«المرأة هم من أ اللحظة الصديق 

لجيد ن تكون حتى يتمكنوا من التخطيط اأثقتهم التي ال بدى  لككذ وأكسبهاصالبة الرجال 
حطة م نهاأللزمن، محطة  نتصارلالغرفتي مكان » خر نجدأ. وفي موضع لثورة ضد العدو

ائنا نحن وثيابنا وآالمنا ونحن ودم ،كلنا وقعنا في النهر( ...)تنقل وراء الزمن أنا أمتنقلة و 
لى تغير الواقع من حولها فهي تقف صامدة إتسعى فمريم  .2«مصيرها النهاية وبيوتنا. كان

  .مل في مواجهة كل الظروف القاسية التي تعيشهاأوكلها 

مع الذكوري لمجتدي المرأة لتحتبرز  نأحاولت  "ليلى عسيران"ن أ نتباهلالفت وكذا الال
 ،دولالج يناديني، تركتلى صوت إوتنبهت »حداث المقاومة أمريم في  مشاركةمن خالل 

زت فوق فقف مسك يديأبو فراس و أ يمن قترباحافته. و ووقفت عند  ،ومشيت نحو الخندق
يا  ؟ هلوهم .بهم أفكرنا كنت أ (....)ومضيت وراءه حتى وصلنا الشجرة  الخندق العميق،

عرفون ( يا ترى هل يبينهم؟ )...نا الفتاة الوحيدة أ ،غرابة وجودي معهم ترى يتساءلون عن
 ،ن حب الوطن هو الذي جمعهمأ . والواضح3«هم؟لمالمح الوجد الذي دفعني كالجنون 

فتاة المتحررة تمتاز بصفة ال التيفالمرأة الثورية هي  .بالفدائيين لتحاقلالوهو ما دفع مريم 
د أنوثتها فثورتها ليس ض .في العمل الثوري  نحالللالدفعها ت ،التي نلمح فيها روح الجرأة 

 بنبرة غاضبة:بي موسى وقال ألي إ لتفتاثم »المستعمر وإنما ضد بطش 

 موسى!با أخ أال تنزل مريم دورية يا 

                                                           
 .64/47ليلى عسيران، المصدر السابق، ص- (1
 .60صنفسه، المصدر -( 2
 .72/73صنفسه، المصدر -( 3
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 خالد:بو أقال وقال  .لمحت في عينيه ابتسامة ما موسى، وكأنيبو ألي إ لتفتاو 

  ينقصها؟ الدورية، ماذالماذا يا عم لماذا ال تنزل مريم 

 فرغم رفض بعض الفدائيين وجود .1«دورياتبناتنا  الرجال، تنزلفي اليوم الذي تنقطع فيه 
 اقتعدتو »بروحها في سبيل وطنها، ونوضح هذا نها كانت تعمل جاهدة لتقديم أال إمعهم مريم 

 ا، نتحركتحركاتهنواكب دورية الليل في  خذناأوالحاقد، و بي موسى أبي الحديد و أرض مع األ
جليا الدور  . ويظهر2«نحن العدو وهجماتنا ةبين صلي شماال، ونميز وأصوت غربا المع 

بدا أكن يمفال  ،فهي حملت السالح وسكنت الخنادق وخيم ؛النضالي الذ ي تقوم به مريم
في  الرجل حب الفداء وذلك ضمن المكافحة والمشاركةللوطن، قدمت ذاتها  أة مر اباالستهانة 

 .غتصب قهراوالممسلوب ال هابلد سترجاعاسبيل 

 المناضلة:م المرأة األ-2-2

بناءها أ تدمق فقد ،الفلسطينية بصفة خاصةألم عامة، وانبيلة بصفة  ةتحمل األم رسال
شخصية ف .م التي ذاقت مرارة الفقدجسدت تلك األروايتنا المقدسة، و ولألرض  قربانا للوطن

  .رضاالوطن و ال أجل ذ ضحتاإن، وفيتاهما ام يوسف كلتأم تيسير و أ

كانت ي التم يوسف أوهذا ما ظهر جليا في شخصية  ،م باألرضرتبطت صفة األإلقد 
بعد  نهاباستشهد إ ،م يوسف التي نناديها ياماأو » ل الفدائيين وجميع من في المخيمم كأ

م يوسف أذ نجد إ.3«م يوسف قلقة بين الماضي والمستقبل أوعاشت (...)الحرب الثانية 
محبين لامجاهدين المحبين لها و المن ،وفلذة كبدها بجميع من في المخيم  بنهااعوضت فقدان 

بعيد  وسمعنا صوتها من،م يوسف كالجن وكرائحة البخور أطلت  بينا أذ إ»ها نلعطفها وحنا
نا واحدا وحدا كأرض النهر يم يوسف وحنانها الفائض علأ (...)عني يسأل

                                                           
 .271ص ،السابقالمصدر ليلى عسيران، -( 1
 .256صنفسه، المصدر -( 2
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دائم  الذي هو ،على حب االم ةلالذرض الخصبة األم يوسف بت الروائية أفشبه.1«الخصبة
 .العطاء وزيادة ألبنائها 

في و  .م يوسف هي رمزية لألرض الفلسطينية التي عاشت زمن العجز والوجعفأ 
 غتصبتهاا و  حتاللاالسجون  أرهقتها المناضلة، التيم األم تيسير تلك أخر نجد جانب األال
ت مسجونة يوم كان اختفىالذي  بنهااثا عن حب م تيسير النهرأوعبرت » بنهااوجاع فقدان أ

شجرات البرتقال التي زرعتها بيدها هي  رضها وعنأبتهمة الدفاع عن  المقاومة،بتهمة 
وعندما  .خذت تبحث عنهأخرى و وقامت تمشي حتى وصلت الضفة األ (...)وولدها تيسير 

 وضربت صدرها بقوة الكف الذي ،قرباءها في الوحداتأاألرض عند  قتعدتاالليل، بط ه
 .2!«ستشهداالولد  :األرض وصرخت أطعم

 ارمز  هيف رض.األ ستمراراالثاني على نفس الدرب لتضمن  بنهاافأم تيسير دفعت  
التي زرعتها  فشجيرات البرتقال .للوطن بنائها قرباناأم الفلسطينية المناضلة التي قدمت لأل

ن كل أال إ ،يثمرو  بنهاان يكبر أرادت أمثلما  ثمارها، تمامان ترى أرادت أتيسير  بنهاامع 
 واستشهد االبن. ،مالها ذهبت واحرقت كشجرات البرتقالآ

 والحرب:المرأة بين الحب -2-3

ية أكد الروائيون في الروا» طويل فقدعلى هاته النقطة كان منذ وقت  شتغالاالنجد 
لألخرين، و كبطل فرد يحقق بحريته السعادة لنفسه  ،على حرية المرأة واستقاللها العاطفي

 .3«سعادتهو تحرير الوطن لى إللذين يؤديان في النهاية يحقق بها رقي المجتمع وصالحه  كما

فتاة التي لبست ثوب الرجال النها من أن مريم برغم أوبالعودة لموضوع الحب نجد 
 نلبهق اللواتي يقودهن الفتياتنها مثل غيرها من أ السالح، إالوسكنت الخنادق وتوسدت 

                                                           
 .120/121ص السابق،المصدر عسيران، ليلى  – (1
 .162نفسه، ص المصدر- (2
 .18ص ،المرجع السابقغدير رضوان طوطح، -( 3
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 رق،المشرأت فيه الغد  ،مانبو الليل الذي رأت فيه الوطن واألأ ؛ حبحبالللوقوع في 
هي » رسطهذه األ الليل. وبعضبي وهج حب مريم ألب يشع الروائي كانسطر خطابنا أف

نتظر أكنت  نيأجهل أ الليل، وأنابا أنتظر ألبثت  تافهة. لكنيوقائعها  تفاصيل قد تبدو
 .1«كلينه يراني أشعر أ نحوي، كنتبو الليل يتطلع أوكل مرة كان  (...)قدري 

طش مستقبل الذي طمس وجوده بالفيه  المحتوم، رأتبو الليل قدرها أمريم رأت في ف
فالقواعد » ومن تقبل المجتمع له ،هذا الحب مصيروفي المقابل كانت تخاف من   .حتاللاال

د بيننا شرعية الوج هذه، وكأنافها في عراء الطبيعة تلكن العيب يبدو الفذة. قدسيتها 
لذي خلقني ا هلة بصفاء اإلبي الليل عاريأمام غضب ألكني لو وقفت  صدقها.من  نتصبتا

 لحب.ان هذا ليس زمن أرادة فينا تستصرخ لكن اإل (...)صخرة  يلي وكأنإلكان هو تطلع 
ب بو اليل في نار القتال وفي خصأنا هواي أ( و حبا؟ )...الثورة  ليستأالفهم، عن  أعجزنا أو 

 . 2«رض التي قبلتها مرة يوم والدتيهو بذاته األ ليسأرض. األ

من خالل مريم الحب في زمن الكاتبة  خر تصف لناأوهذا من جانب وفي جانب 
 كيف؟عرف أ وال  شيئا.ن أطلب منك أبودي »الوطن وحب الفداء  الحرب، ورمزية حب

 بلهفة:وقال 

 ماذا. تريدين؟ طلبي.أ

 مخزن المسدس وسطه، ومنخرج مسدسه من أو  )...( حفظه معيأ شيئا،ريد منك أريد ... أ
 صورةهاته . ف3«جمع بينناول رابط مادي أ متلكتافشكة وبها  عطانيأ رصاصة، و عطاني أ و 

لخالي اجندي مع الحبيبة فهي تجعله يجسد ذاك الجانب الصامد النقلت لنا كيف يتعامل 
 .بيل الوطنتقدم في س يالزكية، التشيء وهو دماءه  أنبلبيبته حنه يهدي أال إ .من المشاعر

                                                           
 .47/49، صالمصدر السابقعسيران، ليلى - (1
 .239/402ص، نفسهالمصدر - (2
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وسالت  ،فأبو الليل نقل لنا صورة فئة من الشباب الفلسطينيين الذين هدروا دمائهم ظلما وقهرا
رمزية عبر عن تيل لمريم لبو الأهداها أ التي  ةالفلسطينيات. فالرصاصشبات الع و جراءها دم

  .يبينحبال كال أرهقذاك الواقع الدموي المحزن الذي  ،بو الليلأالواقع المعاش بين مريم و 

 ،حبيبةلا   مناضلة والفتارة هي  وداللتها.برمزية المرأة  ةزاخر  "ليلى عسيران"ن رواية إ
 .صامدة الثائرة على واقعها المعاشال أخرى  وتارة

 :(مرجعية سينمائية)الثورة  احتضاندب الروائي وصورة األ-3

 لحياةالتصبح الرواية العربية تحاكي جميع تفاعالت  ،لقد عرفت التجربة الروائية تطورا
 ،حداث التي باتت ترافق الفنون األدبية وتستثمر معطيات الحداثة بكل مظاهرهااأل نم

قالم أ اللمهم من خالآصورت و مال الشعوب المستعمرة آسابقا حملت  أشرنافالرواية كما 
ي والثقافي، الفكر ن كل هذا قد ولى مع التقدم أال إ ،بذلك الصورة والصوت الروائيين. فكانت

عالمية التي نسانية والالنص الروائي على الثقافة اإل تاحنفاو وفي ظل مواكبة ثقافة الصورة 
نما إلتقرأ و  نصوصهم، اللى كتابة إالروائيين  عما دفهذا  بصرية.جعلت ثقافة التلقي عملية 

علت منها كثير من تقنيات التي جلجأت للالرواية الثورية  حية، ولهذا فإن مشاهدفي لتبصر 
قادرة  مر الذي جعلهااأل ،خصوصا مع الفن السابع وتمازجها معه ،عمقا وتأثيرا أكثرقا افأ

 ،بصار ظلمات المستعمرإمكنت من خاللها المشاهد من التي رؤى الدالالت و العلى بلورة 
ينمائية لتقنيات السأصبح  الرواية. ولهذاحداث مع شخصيات ومعايش نفس األ وكأنه مشارك

  .الثورة حتضاناال يستهان به في ا دور 

مام النص الروائي الثوري على العالم أونظرا ألهمية الموضوع الذي فتح المجال 
المونتاج في  ةالمتمثلهم تقنياتها أ وال على مفهوم السينما وعلى أسنقف  البصري،السمعي 

البصرية  صورةالفعى " صيغة أخرى تسبح في سماء عطاء رواية" خط األإ تسمح لنا من  التي
 .المشهدية
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 السينما:مفهوم -3-1

 ختصارعرفها بأنها إ المصطلحات السينمائية معجمف لغة:-3-1-1
تدل في لمعاني وهذه الكلمة متعددة ا الحركي،التسجيل  أي   cinématographeلكلمة

 .1«فالماألنتاج إسلوب التقني و الوقت نفسه على األ

على  تعرض األفالم التيخراج إنتاج و إ نف»نجد وفي معجم اللغة العربية المعاصرة 
 .2«السابعويطلق عليه الفن  الناضرين،مام أالشاشة البيضاء 

فن الصورة المتحركة والسينما »نها أويمكن تعريف السينما على  اصطالحا:-3-1-2
ومرحلة  ،رةالصو  لتقاطاويتم ذلك بمرحلتين هما مرحلة  ،يجاد ووهم الصورة المتحركةإعملية 

 سمالاهو »سينما بكونها الفن السابع ذ تعرف الإ.3«عرض الصورة بواسطة عرض الضوئي 
في  مصطلح يتجلىوال ،ول مرة المفكر اإليطالي ريتشيرتو كانودو أالذي  أطلقه عليها 

بنية عظيمة تسمى دور السينما من خالل شاشات أوالذي يكون داخل  ،تصوير المتحرك
كما تسمى بالفن الذي يستعمل الصوت والصورة  ،فزيون لتالخرى صغيرة كأو أعمالقة 

ذن هي فن الصورة إسينما الف .4«مجتمعين بغية بناء أحداث تعرض على شريط خلوي 
ليتم دمج كل الصور الملتقط وتعرض على  والعرض،خالل االلتقاط  وذلك من ،المتحركة

 ورة.صساس الذي تقوم عليه هاته العروض هو الصوت المصاحب لكل أو  ،شاشات عمالقة

                                                           
 .16بشور، ص ز، تج: فائالسينمائية المصطلحات جورنو، معجمتيريز  ي مار ، ينظر-( 1
، 1ط ،الجديدةالسوربون  جامعة ،1، مجالكتب، القاهرة المعاصرة، عالماللغة العربية  عمر، معجمحمد مختار أ- (2

 .1152، ص2008
، 2020العربية السورية ، االفتراضية، الجمهوريةمنشورات الجامعة  والسينما، منالى الصورة  الزغبي، مدخللؤي - (3

 - /https:/pedia .svuonline .org. 112ص
 كتوره، كليةدال لنيل شهادة ناني، رسالةالهالدين  حمدإشراف أالعربي، ومسرحة النص الروائي  فلمةأعتيق، قدور  بن- (4

 .28 ، ص2020/2021،بلعباس سيدي ،لياسجياللي جامعة ، الفنون  والفنون، قسم اآلداب
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ات دو أداة مهمة من أ وهيخرى يتواصل بها المبدع مع المتلقي أسينما هي لغة الف
لواقع نها تعبر عن اأ ذإالمشاهد، و التأثير على الجمهور  الفني، شديدالتعبير االبداعي 

فهي (...سينمائية معينة )تكتل منسق لخصائص  عن طريق خاص، يتمبداعي إبأسلوب 
كار وهذا لقدرتها على تنظيم األف سابقا.كما قلنا  ألنها لغة ،قبل كل شيء تصالاوسيلة 

  .1«الصوتيو نتاج البصري إساسا على أوهذه اللغة ترتكز  وتحويلها.وبنائها ونقلها لآلراء 

 ،في قالب مرن قابل لنقل تفاصيل المعاشة بلغة قريبة للمشاهد السينما جاءتن أأي 
 فكار وتطلعاتساعدت على بلورة األتفهي  .من خالل تنسيق خصائص السينمائية

 والصورة.هذا في شكل فيلم مزج بين الصوت  خرين، وكلاألها مع تكر اشمو 

 بالسينما:عالقة الرواية -3-2

كما ظلت  ،ظلت ثنائية الرواية والسينما تشغل الروائيين والسينمائيين على حد سواء
؟ عكسلا مأينما؟ السمن  ستفادتاالرواية التي  هلف، في استفادة كليهماعالقتهما تثير الجدل 

 ؟الروايةخذها من أو  ستلهامهااوازدهرت بفعل  نتعشتاالسينما وهل 

رها من فالرواية كغي الموقف، ةهنا هي سيد رالتأثير والتأثن عملية أ هنالكن األكيد 
األكثر قربا  الفن بها، ولعلاألجناس األدبية كانت وما تزال تؤثر في الفنون األخرى وتتأثر 

ينما تستعين فالس ،مميزا بين الرواية والسينما تفاعال» ووجد انسجاماوأكثر  فنون السرديةلل
حترفين. ممن الروايات الشهيرة ألدباء  قتباساالنها عكفت على أجد هذا ن بالرواية، وألجل

عالقة متقابلة ذن فالإ ،جانب أخر أصبحت الرواية تستعير من بعض التقنيات السينمائية ومن
 خذت من السينماأفالرواية  .خراألب يؤثر أحدهمارواية الن كل من السينما و أأي  .2«بنهما

                                                           
، 2011، 1طوالتوزيع، قرطبة لنشر  والتطبيق، دراالصورة بين النظرية  بلخيري، سوسيولوجيا نرضوا ،ينظر- (1

 .57/58ص
ة، السنة ضاءات نقديمجلة اإلليات السينما في رواية قناديل الملك الخليل "إلبراهيم نصر هللا، آخليل برويني، -( 2

 .5، ص2015، آذار ،17عالخامسة، 
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عض تقنيات السينما الرواية ب ستثمرتا» فلقد في المونتاج والسيناريو واللقطة ةتقنياتها المتمثل
  .1«التخيليلتشكل نسقها السردي 

 حلةادته ز  ،التقنيات السينمائية  دخلت على الخطاب السردي الروائي ن أومن المؤكد 
كثيرا  قتربتاصيغا مستحدثة  بتكرتاو  ،كثر في المتلقيأثر ؤ قتها لتاجمالية ضاعفت من ط

عامة لى ميدان النصوص األدبية بإفالتقنيات السينمائية حينها دخلت » من صور السينما
بل فنية س رتيادالى إزودت عناصره بقيم جمالية جديدة ودفعته  ،والنص الروائي بخاصة 

جعلته على الصعيد األمكنة النصية يبتكر صيغا مكانية  ،تساعااو ودينامية  نفتاحااكثر أ
كثيرا من حرارة السينما على النحو الذي يتفلمن فيه المكان وبقية العناصر  تربتقامستحدثة 

لى تطوير الخصائص إمما يؤدي ،والنص األدبي من زمان وأحداث وغيرها ،األخر 
عطاها أ فإن هذا المزيج الذي حدث بين الرواية والسينما .2«والوظائف الجمالية للرواية 

ن أجد وفي نظرة أخر ن .ن سبل جديدة لينفتح عنهاصيغة جمالية فنية ودفعه للبحث ع
  .بذلك قوة التصوير وعمق الداللة كتسباالنص األدبي 

ر من استلهمت منه الكثي، و على عالم الفن السابعا صبحت فضاء مفتوحأفالرواية 
اءت الرواية وبهذا ج .مر طبيعي فرضته الحداثةأوهذا  ،التجارب البصرية والمحسنات الفنية

وصف خالل التكيف وال السردية، منلطرق التنفيذ السينمائية في بناء الحبكة  محاكيه
حداث بطريقة فضاء وخصوصياته والعناية برصد األبالتصوير ال هتمامواالوالتدقيق والعرض 

  .ةمونتاجي

جديدا  اليائي نتج عنه فنا جمامنوعليه فإن التداخل بين الخطاب السردي الروائي والسي
أثير من الت لى نوعإ دىأالتمازج وهذا  ،الكتابة وجمالية الصورة والصوتمزج بين متعة 

الرواية  خدامستاو الرواية، التقنيات السينمائية في  ستخداماالمتميز لدى المتلقي من خالل 
                                                           

 .12، ص2012 دط(،)، الرياضحسن، الرواية العربية والفنون السمعية البصرية، كتاب المجلة العربية،  لشكر-( 1
، جامعة خميس مليانة، 2ع، 13 مجفي الرواية المغاربية،  اتالخطابسهام حشايشي، تشظي السرد وتداخل -( 2

 .148/149ص
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 نمينما الس دتاستفاالرواية من السينما كما  ستفادتا السينما. فقدساسي في أكعنصر 
 .ويبقى نجاح كل منهما هو قوة التأثير في المتلقي .الرواية

 :مفهوم المونتاج-3-3

نجد هذا و  السابع،لنا فإن الرواية تعاملت مع الفنون البصرية والسيما الفن وكما ق     
ية فادة من التقنيات السينمائو في اإلأالتعامل األخير في األفالم المقتبسة من الروايات 

سنحاول في محطات القادمة تطبيق تقنية من تقنيات السينما المتمثل في  ذإالرواية. لكتابة 
 ،سينماروح اليدينا ذلك ألننا لمسنا في عمل كاتبتنا أالمونتاج على الرواية التي بين 

شهد فبدت لغة السينمائية والم ،والتقنيات الفنية المعطيات البصريةباستلهامها جملة 
تطبيق  ننايمك في توضيح كيفوهذا ما سنقف عليه  .السينمائي طاغي على العمل الروائي

 بداعي؟اإلوكيف كان تأثره على عملنا  ؟المونتاج على الرواية

ذ إفهو الذي يصنع بالغة السينما السينمائي، ن المونتاج هو العمود الفقري للفن إ
إن و لقطات مصورة غير مرتبة. وعليه فأمائي والتلفزيوني مجرد قطعة يبقى العمل السين

 للقطات معينة في تسلسل سينمائي وتصبح هيوتوقيت وترتيب  اختيار»المونتاج هو 
 .1«فيلمنتاج أي إالعامل الخالق الفاصل في 

مؤسس على تركيب اللقاطات تركيب هدفه إحداث تأثير  هو» :ميمة عبد السالمأوعرفته 
ن في هذه الحالة يرمي الى تعبير بذاته ع صورتين. وتوليفلصدمة  دقيق نتيجةشر مبا

جمع عليه القول هو سلسلة اللقطات المتتابعة أومنه نجد أن المونتاج كما  .2«فكرةعاطفة او 
لى إراجع  وذاك حلة. أبهىنتاج الفيلم السينمائي في إهم في االتي تس ،وراء بعضها البعض

                                                           

فصيلة ) نقدية إضاءات مجلة المصرية،السينمائي في تشكيل الصورة العدودة  جالمونتا هاشم، دراسةهاشم محمد -(1 
 .04، ص2005ار ، أذ17الخامسة /ع محكمة(، سنة

 ،1ط ،األردن عمان الثقافة، وزارة ،العربي المعاصرالمشهدي في الشعر  رالرواشيدة، التصويعبد السالم  أميمة- (2
 .273ص ،2005
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من  داعي سواءاإلبلعمل اوالمشاهدة  ،المباشر في المتلقي التي هدفها التأثيرهاته اللقطات، 
  .و العاطفيةأ ناحية الفكرية

نى هو الذي ينتج المع»نه ألى إلى أهمية المونتاج التي ترجع إوال بدى من اإلشارة  
 يقوم بدور المجاز والتورية وال ،وهو المسؤول عن تسلسل األحداث بشكل منطقي ،العام
 .1«السينمايصنع بالغة  ووغيرها، فه ستعارةواال

الذي  ال في قيمة المونتاجإشياء كثيرة أعلى  ختلفواان المخرجيين أومما ال شك فيه 
 الت صناعيو وم تجاهاتالالمرآة العاكسة فهو  ،غة التي يخاطب بها المخرج جمهورهللا يعتبر

ون قوي مترابطا خراج الفيلم فقد يكإهو الذي يتحكم في  المونتيرإن ينبغي القول  الفيلم. وبهذا
ذكر نواع المونتاج التي نألى إشارة وفي مستهل الحديث يجب اإل .و مشوها كسيحاأوناجحا 

 ها.حصر على سبيل التمثيل ال على سبيل  البعض منها

 :التماثلساس أالمونتاج على -3-3-1

ات المعطيو ألقطات المتماثلة في مجريات الحدث  مجموعة منحداهما إيقدم في »وهو 
 .2«يشكل من حاصل جمعها مضمونا واحداوالتي ال تكون أي عالقة بينهما ل الداللية

حيث ،نية تحقق هذه التقومتماشيا مع ما تم  ذكره  نستحضر من روايتنا بعض النماذج التي 
مشاهد نذكر بعض ال ؛تهاعملت الروائية على تشكيل لقطات تمثل فيها مسار مريم وحيا

عمدت الكاتبة في تسليط الضوء على مريم وتقديم جملة  والتي ،حداثسير األ المتماثلة في
 .لم حداث الفيألمتابعة  احداث المتسلسلة في مشاهد درامية تجعل المشاهد متلهفاأل من

لكي  ،هو تبين حالة مريم ووضعيتها الدرامية، المنتج مشاهدهبه  ستفتحافأول مشهد 
وى لي في الدنيا س مريم، وليسنا أ»يتعاطف الجمهور معها ويشفق عليها فجاء المشهد 

                                                           
 .05، ص، المرجع السابقهاشممحمد  هاشم- (1
 .273، ص، المرجع السابقالرواشيدةعبد السالم  أميمة- (2
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فهذا المشهد  1«عش في بيت كغيري من البناتأ ومن بعد الرابعة من عمري لم  جدتي،
 .دنيالا ههاتفي  هاالتي تملك ةجدتها هي الوحيد لديها، وأنالو يوضح لنا فقدان مريم 

وليجعل والي الم ليعرض المشهدا ومتابعا ألحداث في تسلسل وليبقي المتفرج مترقب 
القطة تموء  وكانت»ديها لاها فصور كيف مات و ويتأثر ب ،يندمج في لقطات الفيلم الجمهور
 .ن عواء القطط داللة على الموتأذ . إ2«بيأقالت أمي عندما مات  الموت. كمابصوت 

 .ب مريمأوهذا ما حدث لحظة موت 

ورأيت الدم ينهمر من ثقب »مها أصف دموية وشناعة مقتل يخر أما في المشهد أ 
 حتضينني.تتسابق الموت كي  ،ستدارةاشبه  ذرعيها مفتوحتين فيكانت  جبينها،وسط 

 ا،وجههمي وهي تغالب خطواتها المتعثرة المتجهة نحوي، حتى غطت الدماء أوترنحت 
 عنونتج  .4«قتلوها بخنجرلقد حزينة؟ يا  ليوضح المشهد وأمك .3«رضوسقطت على األ

لمعرفة  رقباتالمتفرج في  ليكون  التلميح،هذا التصوير وتتابع في عرض اللقطات نوعا من 
  .التفاصيل الدقيقة من حياة مريم

ف الفدائيين في هل ستنظم مريم لصفو  المتابع وتساؤل السينمائي تشويق ليتابع المنتج
ر في رتسم وصو إكل هذا  بصمت؟نها ستعايش الوضع أ أم ة،المغتصبتثأر ألرضها أن و 

ل الحيرة المتأرجحة بين االستقرار المؤقت والرحي ،مثلي تنظر وحقيبتي»الموالية المشاهد 
راسة تدافعت بش رض،األعلى  حطت الطائرة اعندم»التالي لتنتقل في المشهد  .5«المؤقت

 .6«األعداءمن  قتربالركاب أل بين

                                                           
 05عسيران، المصدر السابق، ص ليلى-( 1
 .13صنفسه، المصدر -( 2
 .74صنفسه، مصدر لا-( 3
 .53نفسه، ص المصدر- (4
 .9ص ،نفسهالمصدر – (5
 .11صنفسه، المصدر - (6
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مح تلك هي بمجملها مال» فدائييناللى صفوف إ نضماملالكد على عزم مريم ؤ ولي ي
وعن  جدتي، ياهإورثتني أالشرارة المبهمة التي رمتني في فضاء حر منفصل عن عيب الذي 

يا رض الغرفة البعيدة عن ضجيج الدنأ ...( على)قلبي مي في أحسرة الموت التي تركتها 
ولى في بداية أهم من عظمة الخطوة األ لتقطإوعي، وبال  وبال رادع نعتقتاو المصطنع، 

هاته اللقطات  ويظهر من. 1«عايشه بدال من الحلم والرجاء واألمانيأ الواقع  ودخلت ،والدتي
 ألرضها.لى الصفوف الفدائيين ووهب روحها ودمها إ نضماماالن مريم عزمت على أ

 بنتناابحت صأهذه مريم »المشاهد فعليا مع الفدائيين هاته لتجند بعد ذلك مريم في 
بنات ال نضماماشكالية إولكن يطرح هذا السرح السينمائي  .2«عندنابراهيم تبيت إم أ دعيها يا

دي هل يا ترى كانوا يتساءلون عن غرابة وجو  وهم؟ بهم. أفكرأنا كنت »لى صفوف التجنيد إ
تواجد وسنحيا ننا سنلقي وسنأم أ عنهم،بعيدة  الغرابة حتجزنيإ بينهم؟نا الفتاة الوحيدة أمعهم، 

 أكثر يشد المشاهدل. 3«إليهم؟الوجد الذي دفعني كالجنون  يعرفون مالمحيا ترى هل  معا؟
ذكرني ن يأأكان يريد  فهم.ن الملعون أ الإنحوي. كلهم يتطلعون  رتباكي،إ زداداو »قول: ي

في  فعليا نخرطتاو والعادات. كسرت مريم كل القيم لقد  .4«بينمفتاة ال مكان لي  أنى
 نتصارهااوهي تنقل للمشاهد فرحة  ،التي قامت بها تعملياالحدا أصورت لنا  ذإصفوف، 

صرح ناطق عسكري باسم قيادة الكفاح المسلح  (...)الكفاح المسلح الفلسطيني  قيادة»
  :عمليات قوات العاصمة الفلسطيني عن

 قامت قوة من المجموعة باقتحام مستعمرة للعدو ... وال:أ

 ن سقط لنا شهيد إلى قواعدها سالمة إوعادت قواتنا 

                                                           
 .43ص ،السابقعسيران، المصدر  ليلى- (1

 .56، صالمصدر نفسه-( 2
 . 73نفسه، صالمصدر - (3
 .93صنفسه، المصدر - (4
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 .1«عربيةعاشت فلسطين حرة 

اجهت و  التييتابع المصاعب يعرضها على المتفرج ل التيوبعد جملة من المشاهد 
رادة واإل ن العزيمةأ الإلها، ن يصير حلما بالنسبة أكاد  ردن، الذياأللى نهر إمريم للوصول 

ي وتجسد هذا ف .لى النهرإخيرا ألي تصل  .وحبها لوطنها لم يمنعا من تخطي الصعاب
جفتي رؤيا النهر الشفافة من ر  شرقتأاآلخرين، و نتهى زمن إلقد »خير من الفيلم األالمشهد 

 الفائضة،لنهر الملم نفسي المبعثرة في أ في. ورحتمشاعري تتقد بتكامل النشوة  نا، وبدأتأ
مريم تحقق بوصولها النهر، وفرحتها  . فحلم2«باألعماقالنهر  طميمن النهر والغارقة في 

 جمع. أرمة التي تود مشاركتها للعالم االع

 التناقض:ساس أالمونتاج على -3-3-2

ن أو لقطات أخرى متناقضة دون أساس تركيب لقطة أعلى »يقوم أنه  ومن مفاهيمه 
و على أكيب الفيلم هو الشأن في تر  ومتتابعا، كمافكريا  منطقيايراعي ترتيبها ترتيبا تناسبيا 

براز إلى إو التالحم بين نقيضين أساس تجاوز مشهدين متناقضين بحيث يؤدي التجاوز أ
 .3«نفسهاالتناقض القائم في حياة 

بيل س المتناقضة، وعلىنموذجا حيا لتصوير المشاهد  (فعىخط األ)وتمثل الرواية 
شخصية لتظهر في الرواية ظهورا سريعا في مشهد سردي تقديمي  "بو الليل"أالمثال شخصية 

 ملة، أوجبو الليل هو هكذا قد ينام الليل بأكمله عند طرف الباب وقد يطل رأسه ويقول أ»
 .4«نهارلواليوم على غير العادة رأيناه في وضح ا فراس:م أوقالت  .لى رشفة الشايإيجلس 

                                                           
 .191/192ليلى عسيران، المصدر السابق، ص-( 1
 .288ص المصدر نفسه،-(  2
 .301الرواشيدة، المرجع السابق، صأميمة عبد السالم -( 3
 .50ص  ،المصدر السابق عسيران،يلى ل-( 4
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ست له خت مريم . ليأبو الليل في الليل يا أ» خرأتم توضيح التناقض في مشهد و   
معنا  جدهالحرجة، فن يحس بالظروف كالسحر، وكأنهثم يختفي  ،وقات محددة ينبثق كالجنأ

 .1«في اللحظة الحاسمة

بو أ يأتي؟ لنأبو الليل أ»الحاصل لتناقض لخر أتوضيح بهد االمش تعزيزمن وليزيد 
بو الليل بين الليل أن هذا الظهور المتناقض لشخصية إ. 2«الليلال في إومن يراه  الليل؟

 لمعرفةد مائية وتشويق المشاهنوالنهار كان له دور فعال في صنع تلك الحبكة الدرامية السي
 ."مريم"حداث وبالبطلة األوعالقته ب "بو الليل"أتطور تفاصيل شخصية 

 النغمي: المونتاج -3-3-3

 قطة، حيثلليعتمد هذا السلوب في المونتاج على المعنى العاطفي »إنه القول  ويمكن
 .3«طةللقللمشهد بعيدا عن حسابات المدة الزمنية  العاطفيةالقطع القيمة  سلوبأيعمق 

ال إمن قلتها  رغمعلى الو  عندما نبحث في ثنايا روايتنا عن هذه التقنية نجدها قليلة،ف
 المشاهد يعرض المنتج أحدففي  سينمائية. وأكسبها روحا ،الدرامية ةحدالنها زادت من أ

حول  بو الليل يزيح الحطة منأخذ أفقد »بو اليل بمريم وحبها الكبير وشغفها له أعالقة 
 يها، ذقتفوذقت طعم األرض  شفتيه،وبلمح البصر كنت أعانقه وشفتاي توديعان  ،رأسي

 تبتعدا دمه. وحينلعاب األرض وفي  فيوالخوف طعم الموت والحب والشغف والنبل 
وجوارحي كلها تهتف  بذعر،مسكت يديه أو  مكانها.ن روحي قد فرت من أشعرت  عنه،

 يحميك  معي هللا

 ببساطة  وقالابتسم و 

                                                           
 .97ص السابق، ليلى عسيران، المصدر- (1
 .114نفسه، صالمصدر - (2
زت محمد عإشراف  ،فالم السينمائية عبد الفتاح طه،  طبيعة الدور التعبيري االيصالي للمونتاج في األ  محمود- (3

 .10، ص2016 ،وسطجامعة الشرق األكلية اإلعالم ، ، في اإلعالم ماجسترال لنيل  حجاب ، رسالة
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 ه.لالمشهد يصف لنا حب مريم الكبير الذي تكنه  فهذا«. معاال إلن نستشهد  تخافي،ال 
يقة خذتها من عالم الحقأفتأخذنا بهذه العبارات لمعايشة كل قبلة وكل لمسة ووكل همسة 

 الحب. ءلى عالم وردي ملئ بدفيإ

حداث ليصور لنا كمية الحب في قلبي العاشقين في مشهد كله حميمية وتتوالى األ
ر يصب النه صدري، وشغفن صفاء السماء تنهمر في أوشعرت  ،ونظر في عيني» وحنان

 هوكلينا )...( و يدانا بدال من العناق الحارق المدفون في رغبة  )...( وتعانقتى يدي عل
 .1«مدافعالال هدير إفالحب لمسة جنون ال يعبر عنها  )...(يحتضني كما يحتضن سالحه 

لى هنا بل زاد من حدة المشاهد العاطفية ليخرج المشاهد من سلسلة إولم يقف المنتج 
من  ىختفإالحواجز، و ساعتها ذابت »الحرب الدامية بكسرة من جرعة حب بين العاشقين 

 .2«تلكبدية باللحظة األ شفتيه، وتشبثتلى ضمة ذراعيه ولثمة إبيننا خط األفعى وتقت 

يسمى بالمونتاج النغمي الذي يجمع  ما السردي، حضورليبدو من خالل هذا المقطع 
ي أدرجناه الذ العاشقينالكامنة بين  الظاهر في المشاعر واألحاسيس ،بين الجانب العاطفي

وفي جانبه األخر جرسا موسيقيا يحدثه كل من حرف  منه،شعري  سينمائيعلى شكل فيلم 
 جسم، ليكتملء الوالهاء في )ذراعيه ،شفتيه(،وكذا توظيفها ألعضا ( عيني صدري في) الياء

 عالقة الحب بين )مريم وأبو الليل(. الستنباطحولنا من خالل هذا التوظيف  المشهد الذي

للقطات يصور بدقة االسينما، سلوب مألوف في أفهو  ثارةيحقق اإل النغميالمونتاج ف
  العاشقين.ومعرفة مسيرة  ،والمشاهد المؤثرة والتي تثير المشاهد لمتابعة القصة

                                                           
 .211، صالسابق ليلى عسيران، المصدر- (1
 .211نفسه، صالمصدر - (2
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ين بل الفيلم بزواج العاشق نتهاءابن يناول المشاهد مراده، ويريحه أ لم يشأفالمنتج 
ي هذا ف ءحيرة من مصير هاته العالقة. وجا فيالقراء  جمهورالترك النهاية مفتوحة و 

 هو؟ الليل، اينأنا وانت يا أبا  نحن بيتنا اوبيتن»

النهر ووهج الذهب يسطعان من نقاء الثورة في  بأنفاسي، ورؤيا رتجفأأنفي، و وبحث عن 
 شجار:وبال  أبو اليل بالغضب، وجوده، وقال

 تهمبيقصد يأيا  ،أبا ليل أدخلت المشاهد في حيرة ة. فإجاب1«القدس! وانت؟ فيبيتنا انا -
هداني معا من انه يقصد األرض التي سوف يجأم أ .الذي سوف يجمعهم معا في القدس

 .يا الموت الحياةيا  رمق؛خر ألى إجلها و أ

 ةزادت من جماليات البناء الفني لروايتم ذكرها عناصر التي ال أن ما سبق ونستنتج م
 اللغةات جماليف ،وهذا بفضل المحطات التي تم دراستها ،بداعياإعطتها وهج أ فعى و خط األ
س هذه سأكثر على أنفتاحا إعطته أ و  ،علت من قيمتهأ في هذا الخطاب الروائي  السردية
ثواب أ ةالرمز وكيف تجسدت في عدأة المر  ةعلى الصور  ةعطتنا فكر أ ليس هذا فقط بل  اللغة،

انافت  أة ها المر التي تقلدت الصورةفهذه ،بين الحب والحرب  أة والمر  ةلى الثوريإ ةالمناضل ها؛من
ما زاد من ن أكيد واألاألدبية ،و في خطابات أوفعالياتها سواء في الواقع الحي ها من ركيزتي

 هأسطر حين حولنا  ،لى نص مرئيإمن مجرد نص مكتوب  انتقالهخير هو زخمي هذا األ
واقع ال ةالمونتاج التي عززت من صور  ةتقني ةلى مشاهد باستخدام تقنيات السينما وخاصإ

 .الجانب العاطفي واالجتماعي ةن تركز عليه وبخاصأرادت كاتبتنا أالتي 

                                                           

 .311 ، صالمصدر السابق عسيران،ليلى -1 
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 :همهاأ  النتائجمن  ةلى جملإتوصلنا  سبقومما 

عمل على ف ،التي تعايشها الشعوب ةروف الصعبالظ وليدوالمقاومة  ةدب الثور أ يعد- 
 .واالجتماعية ةوضاع السياسيالتي مست األ ةالتغيرات الجذرينقل 

قدر على دبي األخطاب الروائي باعتبارها الجنس األالفي  ةلقد تجسدت مالمح الثور - 
 ،لخاصي العام قبل اأالتعبير عن تلك االنشغاالت التي شغلت الر  والقادر على ،التغيير

ال ذكر المثبطات فنذكر على سبيل الكتابات في الوطن العربي تعبر عن القيود و الفجاءت 
 ،لحريقا ة،الدار الكبير  "محمد الديب"ثالثي  ،فيون العصا واأل "مولود معمري "عمال أ حصر لل
 .نولال

لم باأل ةضائوالمشاهد الف ةحداث الداميبنقل األ ابارز  اخطاب السينمائي دور لعب ال -
نجيب "مال عأ ومثل ذلك  .اليوم يامس مرئباأل لينتقل ما كان مكتوب ة الحنين للحرية،ورجف

 ة.السكريو  قصر الشوق و  بين قصرين "محفوظ

عملت  تيالسردية، ال البنيةمن خالل  "ليلى عسيران" ورايةفي  ةوالمقاوم ةتجلت الثور  -
 ت،والصفاسماء داللي من خالل األ الها بعد شخصيات، فكانال فيوظت على من خاللها

يوني، الصهتعسف االستعماري العلى  تدلف القوي،التي كان لها الحضور  ةمكنوكذا األ
من د لعبت بتفاصيلها لتزي التي حداثاألالضوء على  هاسلطبت ةمن وهج المقاوم لتزيد

 .المتلقي ةحماسي

نذكر  ،قوتهمن وتزيد  ساسيات تثبت دعائمهألى إن هذا الخطاب الروائي يحتاج إ -
 ةمزجت الروائيف ،ول والمباشر للتواصل مع المتلقيالتي تعتبر العامل األ غةاللجماليات  منها

 .صرح الروائيالفي هذا  ةبين الصيغ اللغوي

 من مكانة عندفعى وذلك لما حظيت به خط األ ةفي رواي أة المر  ةصور  ارتسمت-
كانتها وأظهرت م الغبار عليها ، فنفضتخاصة ةعسيران بصف ىوعند ليل بعامة،دباء األ

العظيمة والفعالة في المجتمع.
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ض التقنيات بع استقتنها أال إ ،ثيرأول للتعبير والتالفضاء األ أن الرواية كما قلناو -
التي  ،لمونتاجا ةدراج تقنيإوبهذا عملنا على التجديد من خالل  فعاليتها. تزيد منل سينمائية

وزاد من  ةلهذه الدراس ةعطى حماسيفأ مرئية،مشاهد لى إ ةسطر المكتوبلنا من خاللها األنق
 .حيويتها
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 ليلى عسيران:

 الصحافة،من نساء لبنان اللواتي تركن أثرا في 

 جل قضاياأوالرواية والقصة القصيرة. وقد عملت من 

 .قضايا المرأة اللبنانية والعربية العربية، وكذلك األمة 

ميالدي، وهي زوجة رئيس مجلس الوزراء  1934ولدت في مدينة صيدا في العام 
اللبناني األسبق الدكتور أمين الحافظ، وابنها المهندس رمزي الحافظ، ناشر مجلة 

Lebanon Opportunities. 

قتنعت بها، وهي أن تمارس المرأة نضااًل مشتركًا مع الرجل إتبعت رؤية خاصة  لقد 
الوطنية العامة. إضافة لذلك فهي من المتعاطفين مع حركات النضال  من أجل القضايا

العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وقد قضت إحدى الليالي في مخيم للمقاومة الفلسطينية 
لمقاومة ا على ضفاف نهر األردن، وقد كانت لها مساهمة كبيرة بالقلم والفعل في يوميات

ن العديد من الروايات التي حكت فيها قصص قريبة م . تركت ليلىالفلسطينية منذ نشأتها
م، 1967الواقع في المخيمات الفلسطينية على ضفاف نهر األردن، إلى يوميات حرب 
مؤرخة  نهاأوصوال إلى الكتابة عن بيروت ومعاناتها وغيرها من الخيبات العربية، حتى قيل 

 بعد صراع مع المرض. 2007الخيبات العربية. توفيت في عام 

 :نتاجها الروائيإ*
عصافير "- .1991 "لن أموت غدا"- .1988" االستراحة"- .1986"جسر الحجر"- 

 "خط األفعى"-. 1992 "المدينة الفارغة"-. 1992 ".الحوار األخرس"-. 1991 "الفجر
 .1992 "قلعة األسطة"- .1992

 .القمرطائر من " .1994)مذكرات(،  "شرائط ملونة من حياتي"- النتاجات األخرى:*
 .1996، "قصة عن بيروت –
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 عن رواية خطة األفعى:
 ،وزيعتم طباعتها من قبل دار الفتح للنشر والتعسيران، ليلى  للكاتبة رواية فعىخط األ

لنا  قلتن الفلسطينية،راضي األ فيحداثها أتدور  ثالثمئة وإحدى عشر.بلغ عدد صفحاتها 
 ةلك الفتامريم ت المفعمة بحب الوطن وغيورة على أرضها، ةة الفتاة الفلسطينيحيا الكاتبة

في مهمتين  وذلك بفقدانها ركيزتين ،ظافرهاأختبر صبرها منذ نعومتي أالتي لعب بها القدر و 
 لكن شأت األقدار أن اإلسرائيلية،غارات جراء من  ستشهداان اذلال؛ أبيها وأمها، حياتها
 سندها، ونبع حنانها وملجأها الوحيد. جدتها  تكون 

 ين تقف فأعهدت نفسها  ألنها ،الوطن واالنتماء له كان فطريا لدى مريمإن حب 
 ،يينصفوف الفدائفي  ةغاد ة دربهاوصديق فانتسبت ،المستعمر وجبروته وجه بطش

كلها  ريمم بالعدو، كانت لإلطاحةعملياتهم كذلك في و  ،في مواجهاتهم ونشاطاتهم فشاركتهم
وعازمة على المضي قدما دون تراجع للوصول إلى نهر األردن  صالبة وتمسكا باألرض

ن ، والتي مكنتها مالتي خاضتها  تهارحل ،وكان هذا واضحا من خالل مهما كلفها من ثمن
اتى  وسفم يأ وعلى سبيل المثال ؛ لوطنل فداءنفسهم أتعرف على العديد من الذين قدموا ال

لكل الفدائيين، فلم تحرمهم من حنانها  مواأل ،العطاء ةدائم الخصبةرض لأل ارمز  نعتبرها
لعدو من قبل ا فسجنت وعذبت المقاومةمواج أتيسير التي ركبت  وال ننسى أم وعطفها.

بدها فلسطين، وليس هذا فقط بل فقدت فلدات كأرضها في سبيل تحيا  الصهيوني وسلبت
ال  يلةاألصرض األ ترى  ألنها عزيمتها للجهاد،، وهذا لم يثبط واحدا تلوى االخر اإلثنين

من  وزاد ،زرع فيها الحبو  شديد التأثير؛في مريم  أبو الليل الذي أثرما أ .ينتهي رجالها
 .الوصول لهدفها ةفيها عزيم والفداء، وغرسلجهاد لتعلقها 

 عبالذي يعيشه الش كاتبتنا تكشف عن واقع مرير عرضتهاحداث التي األ وكل هي
  إلى يومنا هذا. وفي استمرار المقاومة إما النصر أو الموت. يينالفلسط
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  الملخص

 

 :ملخصال

سه د نفدن يجأوالسينما سمحت لكل مبدع  ةالتي حدثت بين الرواي االزدواجيةن إ 
 ةعبار  ةووهج المقاوم ةدب الثور أوبهذا كان هذا البحث المعنون ب ة،ويبتكر نصوصا جديد

خط  ةمن رواي اتخذناذ إ ،خرى أ ةبصيغ ةالفلسطيني ةعالجنا من خاللها القضي ة،عن حلق
بين تفي  :يتخصص المدخل على مدخل وفصلين. حتوي حيث إ ة،فعى نموذجا للدراساأل

 في الخطاب الروائي والفنون الدرامية. بينما الفصل امفهوم أدب الثورة والمقاومة وتجليتهم
ية تم دراسة كل من الشخص الرواية، حيثاألول: تجليات الثورة والمقاومة ودورهما في بناء 

ووهج المقاومة بين السردية أدب الثورة  في حين جاء الفصل الثاني: والمكان والحدث.
 أشرنا إلى مكانة المرأة في بالرواية، كماومن خالله ركزنا على عالقة السينما  والجمالية،

  .ف الفدائيةالصفو 

Abstract: 

The duality that occurred between the novel and the cinema allowed each 
creator to find himself and invent new texts, and thus this research entitled 
The Literature of the Revolution and the Glow of Resistance was an episode, 
through which we dealt with the Palestinian issue in another way, as we took 
the Snake Line novel as a model for study, as it contained Entrance and two 
chapters. The introduction specializes in : understanding the concept of 
revolution and resistance literature and their manifestation in novelistic 
discourse and dramatic arts. While the first chapter: the manifestations of 
revolution and resistance and their role in building the novel, where the 
personality, place and event were studied. While the second chapter came: 
the literature of the revolution and the glow of resistance between narrative 
and aesthetic, and through it we focused on the relationship of cinema to the 
novel, as we indicated to the position of women in the classroom commando.



  

 

 


