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إميانا منا بفضل أساتذتنا علينا، و اعرتافا جبميلهم، و من

إىل أستاذيت الفاضلة باب من مل يشكر الّناس مل يشكر اهللا، الشكر اجلزيل

ما القتين به من رحابة صدر، وسديد رأي، وكرمي بذل نظري ) صفية علية(األستاذة 
ا املتواصلة، ووقفت معي . وتوجيه قّيم فأنارت طريق حبثي بنصائحها القّيمة وتشجيعا
الكرميني لتعبهما معي وأقول رّيب ارمحهما  فشكرا وألف شكر، كما أشكر والديآلخر حلظة،

كما ربّياين صغريا، و حقيق علّي أن أذكر فضل أساتذيت وخليق يب أن أتواضع أمامهم 
لعطاءاته وتوجيهاته ) علي بخوش: (درهم، فأتقدم بالشكر إىل الدكتورإجالال لقتعظيما و
ملا َمحلت إّيل من كتب وأفكار يّسرت يل مهمة ) نوال بن صالح(وكذا الدكتورة . املستمرة

)جغام ليلى(والدكتورة )نعيمة سعدية( أتقدم جبزيل الشكر والعرفان للدكتورةالبحث، أيضا
.                                                                             على دعمهما وتشجيعهما يل

، الذي    علي رمحاينوليس يفوتين يف هذا املقام أن أتقدم بأمسى عبارات الشكر إىل األستاذ 
العريب جبامعة ما خبل علي وكان دائما حريصا على املساعدة، وإىل كل أساتذة قسم األدب

.الرائد عبد السالم وإىل صاحب مكتبةبسكرة، 

نبیــــــــــل تــــــــــــواتـــــــــي: الطالب
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مقدمة                      
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من أعظم الروایات التي زخرت بتراثها ) سیرنة الروایة(روایة السیرة الذاتیة تعد

ابكونه)السیرة الذاتیة (الروایة،إذ یتمیز أدب  سیرنة األدبي ، وهویتها التي ال تنكسر

ا القى إتساعًا وانتشارًا خاصة في األدب الغربي، بینما كان واضح المعالم عند جنسًا أدبیً 

" أیام طه حسین"، فنجد أن أول سیرة ذاتیة ظهرت بعنوان 19العرب وذلك خالل القرن 

بعنوان " محمد ُقرة "، بعدها مباشرة ظهرت روایة 1929والتي صدر جزؤها األول عام 

ن على كون سیرنة الروایة متعلقة بالخطاب الروائي ، وهذا إنما یبی"سطور في حیاتي"

والتي تمثلت في "الروایة "والذي یتمثل في الحوار القائم الذي یضعه المؤلف ویسقطه عن 

استفاقة أبنائها الذین حملوا الرایة للحفاظ على هویتها ،وعزتهم ،وبالتصعید واإلدالء 

التي أجادت قلوبهمو ت أسمى المعاني ، بتاریخهم لكل العالم ،بواسطة كتاباتهم ، التي حمل

.لنطق بهال

األرض التيفيوهو حباً ذاتي،ختیاري لهذا الموضوع لدافعایرجع سبب إنما

نین جراء الكیان الصهیوني یعانت ویالت المستعمر الصهیوني ومآسي األطفال الفلسط

.حروب التي تنتابهالذا مایعانیه الشعب ، رغم هزاتوك

موضوع البحث فنًا نثریًا بالغ التأثیر والمتمثل في الروایة التي تتسم بكونها كما یعد

األشكال اإلبداعیة أكثر من جنسًا أدبیًا قد برزت أوجهه  في الثقافة العربیة ، رغم أنها 

هتمامات وتوجهات امن ماعرفه النثریة حضورًا في األدب الحدیث والمعاصر ، و 

.ومن طرف الدارسین فنیة الهمستویاتل
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الكبیر لمعرفة حیاة المؤلفة لدراسة هذا الموضوع هو الشغفني إصرارًا ومما زاد

سیرنة الروایة في الخطاب ( :لـدراسةالتصدى موضوع فما یعرف بالسیرة الذاتیة ، ضمن

اة ، لذلك كل من یقرأ أي روایة یتساءل عن ذاتیة وحی) سوزان أبوا الهوى : ـالروائي ، ل

: طرح السؤالعند سیرة ، لذلك نتوقف الروایة تحتویه صاحبها وللكشف عن أسرار جل ما

المقصود بسیرنة الروایة ؟ وما العالقة السیرة الذاتیة بالخطاب الروائي ؟ وماهي أدواته ما

الهوى ؟سوزان  أبو-ـووسائله ؟ وكیف تمظهرت سیرنة الروایة بالخطاب الروائي ل

ما عرفته لِ لما تكتسبه من أهمیة ، و " بینما ینام العالم " لروایة دراسةِ یظهر سبب 

الهویة البالد من إمتداد ألیادي المستعمر على تاللها الخصبة ومحاولة  المستعمر محوِ 

أخذت قد " بینما ینام العالم" نجد سیرنة الروایة في الخطاب الروائي بحیث نیة ، یالفلسط

، وحیفا ، وماشهده " حوض من قریة  عین" بو الهیجى قصة عائلة أةتحكي مآسا

أفرادها من تهجیٍر، ولجوٍء وحروٍب ، والتي تلت بعضها بعض على مدى أربعة أجیاٍل منذ 

.1948نكبة  

سوزان أبو الهوى ، نموذجًا للدراسِة التي تعد -ل" بینما ینام العالم " روایة تبروتع

ستطاعت من خالل ا، والتي " Mornings in jenin" ىأولى روایاتها التي ترجمت إل

ت الشخصیة التي قد بمهارة وذلك إلحساسها المرهف بالمشاعر اإلنسانیة ، والتقلباتهاكتاب

، ثم في غفلٍة من الزمان أصبحوا آلجئین هالٍ أو راضٍ أمتلكوا بیوتًا و اتحدث ألشخاٍص 

.ومتشردین 
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.من مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة:كاآلتي بتقسیم بحث تقدمت 

، عرضنا فیه تعریف بالسیرة لغًة سیرنة الروایةعنوان الفصل األول تحت خصص 

وكذا غربة الَسرد وٕارتباك اإلیقاع دیث عن سیرنة الروایة وصیغها،وٕاصطالحًا ، ثم الح

ثم الى التنظیرات بین الترجمة والسیرة م إنتقلنا الى الفرق أو الفروق السرد ذاتي الروائي ، ث

ترجمة یر الذاتیة والتي تمثلت فيعمدنا إلى تحدید أنواع السفالغربیة والتعریفات العربیة، 

إلى أشكال نتقلنا ابعدها والمذكرات والیومیات واإلعترافات ،، الحیاة الشخصیة والذكریات

التاریخیة ثم السیرة الخیالیة ولسیرة الغیریة والسیرة الذاتیة حتوت عن ااوالتي ةالسیر الذاتی

ئي المعاصر على مستوى اللغوي الخطاب الرواحدیث عن وختامًا لهذا الجزء 

.صطالحي واال

سوزان أبو الهوى : مقومات الخطاب السیر الذاتي لـتحت عنوان الفصل الثانيأما 

وذلكاتیة فضاء السیرة الذوكذاالحدیث حول األبعاد اإلجتماعیة والنفسیةوالذي تضمن

." سوزان أبو الهوى -ـل" م بینما ینام العال" تتبع نص من خالل 

وقد إعترانا في عرض مادة بحثنا صعوبات في تحدید المنهج وذلك نظرًا لتداخالت الذات 

ألحداث السیرة المتتبعمثل في المنهج التاریخيغیر المحدد ، وتئاجفوٕانتقالها الم

.نیة یالفلسط

عترضتني صعوبات في إنجاز هذا البحث اأما بالنسبة لدراسة هذا الموضوع فقد 

كتاب السیرة : في نقص المراجع التي تعالج موضوع البحث ، أذكر من بینها تمثلتو 
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محمد عبد الغني محسن، أما بالنسبة -فلیب لوجون، وكتاب التراجم والسیر ل-الذاتیة ل

-تاب مقومات السیرة الذاتیة في األدب العربي الحیث لك: نذكر : للمراجع التي ساعدتنا 

حنان الشیخ  -جلیلة الطریطر ، وكتاب مكون السیرة الذاتیة في روایة شرح یطول ل

.ومقال روایة السیرة الذاتیة في الجزائر لطیب بودربالة

المحترمةألستاذةبالشكر كر الناس لم یشكر اهللا ،أتقدممن لم یش،ومن باب الشكر

تي زادتني همًة لوقبولها اإلشراف علي منذ الوهلة األولى والتواضعها معي" صفیة علیة"

ي حب التفوق والتمیز والنجاح فنسأل اهللا أن یحفظها ویرزقها دوام وٕاصرارًا وغرست ف

و وختاما إن كان هذا البحث قد تّم بعد جهد فإن الفضل في إنجازه أوال. الصحة والعافیة 

.ا إلى اهللا عز وجل ّثَم إلى أستاذتي الفاضلة فلها مني جزیل الشكرأخیر 

.أسأل اهللا التوفیق والسداد
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وقامت إالّ ةٍ یط الذي لم یترك أي عمل أو غایلقد أضحت السّیرة الذاتیة بمثابة الشر 

وخیر ،علیمیة و آخالقیة و دینیة وزهدیةت،"السیرة الذاتیة " ةعلى تسجیله ،كما أن غای

نفوس و الذي بموجبه بدأ المسلمون الالذي یهدف إلى إثارة العبرة في "القرآن الكریم "دلیل 

.بكتابة سیرة الحبیب محمد صلى اهللا علیه وسلم

على تجارب ىسواء إقتصر رتبطت العالقة بین السیرة الذاتیة والخطاب الروائي اِ 

دل علىهذا إنما یو ،غیرها من األعمالو صحفیة أالتصریحات الة،أو الضمنیة أو رحصالم

و حبها الشدید نحو أرضها ،الحیاة بة و التي تمثلت سیرتها في كفاحهامدى تجربة الروائی

التي عرفت دوامة من الحروب وهزات المؤامرات التي نسجت  وراء الكوالیس،فلسیطن 

الروایة وخرج الى الوجود ا نشأ في رحم یسیرنة الروایة أو السیرة الذاتیة جنسا أدبلذلك تعد

ها من إبراز الذات في شكل روایة السیرة الذاتیة، وهذا التقارب بینها وبین الروایة مكن

علمنا أّن سیرنة الروایة أقدمت على تأكید وعي الذات ،من خالل كل هذاوٕاثبات هویتها

ة التي لم المبدع أو الكاتب وذلك منذ العهود القدیمه والذي یعد أكبر وسیلة یهدف إلی

ینقطع حبلها التاریخي فظهرت كتابة السیرة الذاتیة في نصوص عربیة قدیمة وهذا ما أدى 

حدیثة تحمل معاني إلى فتح أبواب التنظیرات الغربیة والعربیة وظهور أنواع جدیدة بصیغ 

.ةلسیرنة الروای
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:ـــة السیرة الذاتی: أوال

".BIOGRAPHI" تعریف السیرة/ 1-1

في اللغة عند ،والسّیرةُ "ّیرَ سَ "یعود أصل  المصطلح اللغوي إلى مادة : لغةالسیرة -أ

مُ الكالَ رَ او سَ ،لْ وائِ أحادیث األَ ثَ دَ أي حَ " ّیرةً سِ ،ّیرَ سَ :" صاحب لسان العرب یقول 

في رةً سائِ أمثاالً النٌ فُ ، وقد سّیرائرٌ سَ لٌ ثٌ هذا مَ :،و یقال اعَ أي شَ : في الناسِ لُ المثَ و 

)1(."مْ هُ عُ میِ جَ أي ئر الناسِ اِ سَ و َ ،الناسِ 

ّیرةً سَ هِ یتِ في رعِ يُ الوالِ رَ اسَ : ،ویقالُ ةُ یقَ رِ أي الطَ السّیرةُ ":أما عند أبو عبید قائال 

ر قوله سِ ، وبه فُ " یئةُ الهَ "أي  السّیرةُ ،واآلولینْ سیرِ ،وهذا في َ رَ یَّ السَ نُ سَ حَ ،و أَ ةً سنَ حَ 

:﴿تعالى           ﴾)2(" ارُ تیَ سْ اإلِ رةُ یْ أي المَ :یرةُ السَ ،و.)3(

أحمد الفراهیدي إذ ابن لیل في كتاب العین للخ" ّیرة سِ "وجاء أیضا بخصوص لفظة 

،ثم عرج إلى ذكر أحوال ا رً یَ سِ ا وِ رً یَ ،سِ یرُ سِ یَ ،رَ اَ سَ "هذه اللفظة معروفة وهي من ":یقول

ثم یقدم على .ا طوطً أي جعلت فیها خُ :همَ و السَ الثوبَ سّیرتِ :"َ فیقول : همِ و السَ .بِ الثوْ 

، باب السیر ،مادة 17ابن منظور لسان العرب ،دار المعارف ، القاهرة ،مصر ،المجلد الثالث ،ج- )1(
.2170سّیر،ص

.21طه ،اآلیة - )2(
الزبیدي محمد مرتضي الحسیني  ،تاج العروس من جواھر القاموس ،تحقیق مصطفى الحجازي ، مطبعة حكومة -)3(

.117،ص12الكویت ،ج 
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" الشراك :" ر ،و الّسیر ریِ ها حَ رود یخالطُ أي بُ : السّیراءُ ":اإلقدام نفسه فیقول الفراهیدي 

)1(.روْ یُ و الجمع سُ 

حسب ما ورد في ) س،ي، ر( من الفعل الثالثي "یعود أصل إشتقاق لفظة السّیرة 

" رینْ اإلسمَ یرةُ أیضا السَ " السّیرة " ب إلبن منظور الذي وردت فیه لفظةمعجم لسان العر 

)2(".لوكة ،سُ نُ ، سُ "طریقة "وهي كذلك  "ر ساُ تُ 

المعاجم العربیة خاصة عند ، بحسب ما ورد في "سّیرة "یكمن المعنى العمیق للفظة

لى لسان العرب إلبن منظور و كذا كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي و التي أتت ع

".السلوك " ، والطریقة"و":الشیوع "معاني 

ى، والكالم أو المثل أي بمعنى مشَ یرةً ومسِ ا ومساراً وسیارً ، وسیرةٌ ر سیراً ساَ " ویقال أیضا

)3(.شاع وذاع: ونحوه

هُ آأي سار معه وجار : رهُ ایَ أي سلكها وابتدعها وسَ : یرة و السِ أیاْر سائر وسِ "بمعنى أي 

وجاء أیضا في المعجم الوجیز سّیر فالنا من بلد أو موطن إذا أخرجه وأجاله، والمثل أو 

)4(أي جعله سائرا وشائعا بین الناس والَسْیُر من الجلد ونحوه : الكالم

مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي، القاهرة، دار مكتبة : الخلیل ابن أحمد ، كتاب العین ، تحقیق الفراهیدي –)1(
.291، ص7الهالل، مج

.389، ص 1945، دار صادر ، بیروت ، 4لسان العرب ، مج: ن منظور اب- )2(
جمهوریة  مصر العربیة ، طبعة شوقي ضیف ، مجمع اللغة العربیة ،: ذكور، المعجم الوجیز، تحقیقابراهیم م–)3(

.339، ص1994ه، 1415خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ، 
.339نفسه، ص المصدر –)4(
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، إذ یمكن حّصرها بأنها ِتلك " السیرة" رغم تعدد التعریفات اللغویین حول مصطلح 

.حیاتِه المعاشةالتي یترجمها من خالل ِذكِر سیرةَ الحیاة الفردیة 

:ـــامعنى السیرة اصطالح- ب

رة وهي بأن السیّ :فلها عدة مصطلحات  تعبر عنها ،رةأما فیما یخص تعریف  السیّ 

حوادثها  ووقائعها المؤثرة في مسیرة الحیاة متتبعا سجًال اإلنسان تاریخ حیاته ،مُ یكتب 

)1(.الكهولةِ رَ تطورها ، الطبیعي من الطفولة إلى شباب ثمَ 

عن منحى بیاني یرّصد جمیع أعماله عبر ،مراحل  حیاته مبرزا مدى رة عبارةالسیّ كأنو 

.تغیرها  وفق سلم حیاة بالنسبة لهذا الشخص

متتابع لذروة ّسردٍ الذي یقوم بمن األعالممٍ ونها نوعا أدبیا یتعلق بحیاة علككما تعتبر

)2(.تهحیاة شخص ما ،و ذكر الوقائع التي جرت  أثنائها مراحل حیا

laمصطلح السیرة وارد في القوامیس والمعاجم الغربیة للترجمة فمصطلح یعد 

biagraphie ومصطلحautobiographie حسب قاموسlarousse)( له أصول

)3(حدیثة

، 1عامر الدیك محمد ، السیرة الذاتیة في الخطاب الروائي العربي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان ، ط- )1(
.35، ص2011

.192،ص1ب التعبیر األدبي،دار الشروق ،عمان األردن ،طأسالی:العاكون عیسى و  آخرون - )2(
)(– وأدرج 1830للمیالد ، ترجم في فرنسا سنة 1800قاموس له أصول حدیثة ظهر في ألمانیا وانجلتر على نحو،

.ضمن النقد وهو كترجمة للفظة السیرة
15،ص2005العرب ، دمشق ، حنان الشیخ ، مكون السیرة الذاتیة في األدب العربي ، إتحاد كتاب –)3(
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رنة فنجده و السیّ أ،ير الذاتِ كما یعد أیضا مصطلح االثویبوغرافیا ترجمة لمصطلح السیّ 

إّن الفضل في ظهور هذا المصطلح هو سبب " ،محمد البارديعند العرب والنقاد خاصة 

روبارتسون ماي ،للشاعر االنجلیزي"autobiographie"ماجاء في الصیغة االنجلزیة

"rebertsonmay"لكن ،1809ول مرة في مقاله الذي صدر سنة الذي استعمله أل

ونظراً 1798سنة frederik shelegel"شلیغلفدیرك "مانلألاسبقیة یعطي األالبعض 

)1(.إلختالفات الواردة

هذا المصطلح وبروزه لدى العرب والنقاد إّنما یتبین لنا بأن العامل الرئیسي في ظهور 

التي أسهمت في الرفع من قیمته وهذا ما أدى الى ،كان عن طریق المعاجم الغربیة

.سبقیة ظهوره عندهمألمان بالرغم من االختالفات حول واآلاإلنجلیز الشعراءدظهوره عن

:سیرنة الروایـــــــــــــــــــــــــــة وصیغها/ 1-2

السارد و مواقعه و التي تعرف والذي یتمثل في مواقف الضمیرالضمیر السّیر ذاتي،

واقف تتمظهر بالضمیر السّیر ذاتي بمظهر مالمواقع و الههذو بحبل السرد الروائي،

الذات ا كلي أو شطرَ بوصفه راویً ،والتي تسلم له دقة قیادة الّسردب الغائب المخاط

)2(الساردة إلى شطرین أحدهما یشتغل على اآلخر

.15، ص2005محمد الباردي ، السیرة الذاتیة في األدب العربي، إتحاد كتاب العرب ، دمشق، –)1(
.12،ص2006،إتحاد الكتاب العرب بالدمشق ،418محمد صابر عبید ،مجلة الوقف  األدبي ،العدد - )2(
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تعقید البؤرة العاطفیة من جهة و إلى اإلختالطات و نجد أن هذا التنوع جاء إلستجابة 

خرى وهذا ما یّسمح للذات الّساردة بإستظهار أعلى طاقة ذاتویة ممكنة أالمكانیة من جهة 

.تیة وذلك وفق السیاق الروائيوذلك للتعبیر عن مدى سحر اللحظة السّیرة ذا

:ـــــاك اإلیقاع السیر ذاتي الروائيبـة السرد وارتغربــ-

عن أي یعتبر المكان بالنسبة لإلیقاع السّیر ذاتي هو مكانها التي تعمل فیه بعیداً 

)1(.إحساس بالغربة

فإن رتبط به الذي یالمكانضمن خاصةحالةكونه یعیشاإلحساس ربةینظر إلى غُ 

ا فهو یعیش حالة من الغربة أي الوحدة  ومن وٕان كان بعیدً ، كان قریبا فهو منتمي إلیه 

خالله یظهر تجدید المیثاق السّیر الذاتي  في التوجه إلى إستقبال النص من موقع الروایة 

ذلك في سبیل إستحداث السّیر و ه الروایة و رونیة السّیرة نما ندعوه بسّیر إال للتوصل 

الذاتیة

:ة والسیرةالفرق بیـــن الترجم/ 1-3

من حیث الدارسین حول طبیعة الفرق بینهماوعلى الرغم ما قام به المنظرین

إن اإلصطالح :"محمد عبد الغني حسنطبیعة اللغة، فنذكر قول األسالیب و

األكبر في هذا ،فقد جرت عادة المؤرخین أن یسموا اإلستعمال هما صاحب الشقِ و 

)2("سیرة"الترجمة هذا اإلسم 

.13مجلة الموقف األدبي ،ص محمد صابر ،- )1(
.09، ص3،1980حسن محمد عبد الغني ،التراجم و السّیرة ، دار المعارف ، القاهرة،ط- )2(



سیرنة الروایة:                                                                      الفصل األول 

13

ما قام به منظرین و الدارسین حول الفروق التي قد تطرأ على كل منعلى غرار

.إلى تشبیهما كوجهین لعملة واحدة قرب أإلى أنهما " الترجمة ، السیرة "،المصطلحین 

)1(". ا شعبیة سّیرً أو الذاتیة و التي بدورها تشكلوما یتنزع نحو الموضوعیة

إال أنها أصبحت ملحقاً ،رغم مدى وقع السیرة الذاتیة على واقع الشعوب منذ القدم 

.یتواصلون من خاللهحیاً بإعتبارها رمزاً ،اً عیإجتما

تعریفا أو أكثر ٍص لون أدبي الذي یتناول فیه تعربف حیاة شخ" كما تعتبر على أنها 

التي تكون  بمثابة صورة  الترجمة ،لحالة  العصر الذي كتبت  فیه یطول أو یقصر تبعاً 

)2(.وواضحةكاملة 

في میدان النشاط الفكري واسعاً فسحوا له مجاالً أنهم قد غنوا بهذا اللون األدبي و حیث أ

كوحدة روحیة هم بشخصیاتالذي لّمَس و ، إلى فنون األدب العلیارتقوا به اِ الكتابي حتى و 

.لها ذاتها الخاصة

فنیة لهذا الجنس  سساً أُ أن تنتهي إلى نتائج تصلحأدبي، یمكنالترجمة الذاتیة كجنس

)3(.وتحدد خصائصه الممیزة

قواعد خلقلالجنس األدبي و محاولتها خصائصفحین تساهم  الترجمة في تصویر 

.األدب شأنِ منعليِ الخصائص التي تُ همْ أَ ر جدیدة التي بدورها تبرزطُ أُ و 

حكایة ثرح یطول لحنان شیخ ،دار غیداء للنشر و التوزیع ،عمان :السیرة الذاتیة في الروایة :سامیة بابا - )1(
.30، ص2012ه،م1433،،1،ط

.31، ص1،1975دب العربي ،دار التراث العربي  بیروت ، طیحیى إبراهیم عبد الدایم ،الترجمة الذاتیة في األ- )2(
.31ص نفسه،المرجع –)3(
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فیه فترجع إلى كونها سرد قصصي یتناول الكاتب " السّیرة "أما فیما یخص كلمة 

قا من السّیرة الذاتیة التي ویحاول الكاتب إبراز هویته إنطال، ترجمة لحیاة النفسیة والخاصة

)1(.أهمیة لحیاتهمن أكثر األحداث یعرضها على شكل حكایة مستمرة لما یعتبره  

للمفاخرة اً إذ أنها أصبحت حدیثا للنفس وتدوین،السیرةعلى غرار المرتبة التي آلت لها

أو ،ورتها على شكل قصةلو ذلك بب، الفنیة تهــــــــــــــــــمالمآثر و محاولة األدباء إعطاء لمساو 

.أحداث

: التنظیرات الغربیة/ 4- 1
الدراسات الحدیثة التي تكاد تجمع على وجود إشكالیة في تعریفنجد أّنه من بین 

إن هذا الجنس االدبي حدیث نسبیا «: G. may"جورج ماي:وكما یقول،السیرة الذاتیة 

)2(.»دبیة التي ظهرتجناس األبل لعله أحدث األ

یجاد تحدید مفهوم لهذا المصطلح إتفاق العام بین مختلف المنظرین حول رغم اِإل 

ته المحاوالت التنظیریة من هذا نمَ وذلك في خضم التعریفات الواضحة، ولعل أبرز ما غَ 

)3(.ستفادتها من التصورات النقدیة المتعلقة بالكتابة الروائیة خاصةإالتأخر الزمني هو 

من خالل قضایاه دبیاً أرتكزت بصورة عامة حول كونه جنساً إقد نظرتهم أّن أي 

.تجاهات كبرىإواشكالیاته المعرفیة وقد آلت الى ثالث مواقف او 

، 1التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر،صفاقس ،تونس، العددفتحي ، معجم المصطلحات األدبیة،براهیم ا- )1(
.202ص ،1986

.25حنان الشیخ ، مكون السیرة الذاتیة ، ص–)2(
مركز النشر الجامعي، مؤسسة سعیدان مقومات السیرة الذاتیة في االدب العربي الحدیث،جلیلة الطریطر،- )3(

.101ص ،2،2004، ج1للنشر،ج
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:الموقف االول-أ
ا خالل خمسینات القرن العشرین والذي یتسم یعد تعریف السیرة الذاتیة تعریفا فضفاضً 

خذ بتفاصیل الخصوصیات االجناسیة ویتمثل تطابق نسبیة ویؤول نحو التعمیم وعدم األبال

)1(.تب والشخصیة التي یتحدث عنها ویعرفها على أّنها تعبر عن الذاتالكا

دراج ذاتیته إفي الروایة من خالل یا لتجسید ذاتیتهِ و نساق عفبمعنى أّن الكاتب كان یَ 

.سقاط ذاتیته على الشخصیة إة التي یتحدث عنها وكأّنما أعاد وبلورتها مع الشخصی

:الموقف الثاني-ب
ا أدبیا الذي یرى أّن جنس السیرة الذاتیة ال یعتبر جنسً جورج مايوهو ما ذهب الیه 

مع أجناس ونه مستقال بل متداخالً ستقاللیته كإلقسم من القراء حول خطاً ثار سُ أوهو ما 

)2(.دبیة فهو متصل مع جنس المذكرات ومع جنس الروایةأ

الى التداخل مع العدید من قربأحول كون جنس السیرة جورج مايستقاللیة إ و 

.جناس االدبیة االخرىألا

:الموقف الثالث-جـ
صحابه أن یجابیة من سابقیه ألإكثر والتي ترى أّنه األطریطرالجلیلة لیه إتعرضت 

نقیب، عما یستوي جنس السیرة الذاتیة والتَ عریةِ تَ جتهاد في الجتهدوا ما أمكن لهم من اإلإ

)3(خرىدب األُ جناس األأتي تمیزه عن سائر الالخاص ومقوماتهِ بذاته له كیانهُ قائماً جنساً 

.115صالمرجع السابق –)1(
.25حنان الشیخ ، مكون السیرة الذاتیة، ص–)2(
.118جلیلة الطریطر ، مقومات السیرة الذاتیة في األدب العربي،ص–)3(
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:التعریفات العربیة/ 1-5

نحین نمعن النظر في تعریفات السیرة الذاتیة نجد أّنه من بین الباحثین العرب الذی

الترجمة الذاتیة هي أن «:وهو محمد عبد الغني حسن إذ یقول لوجونمن تعریف قتربُ إ

یكتب المرؤ بنفسه تاریخ نفسه فیسجل حوادثه وأخباره ویسرد أعماله ویذكر أیام طفولته 

)1(»همیتهاألوشبابه وكهولته وما جرى له فیها من أحداث تطول تبعا

أراد أن یبین بأن الكاتب یمكنه أن یسقط ذاتیته خالل سرد عبد الغني حسنأي أنّ 

.علیهارصهِ لمدى حِ تتباطئ وتتناقص تبعاً تدرجات حیاته و 

:ةأنــواع السیر الذاتی/1-6

ضافة الى كونه ال یرید أن التي تتخذها باإل" السیرة الذاتیة " ه وجُ قدال یكشف الكاتب عن َأ

:اآلتيها الناس ، وَتتِخْذ السیرة على نحوٍ یتذكر 

:ـــواع السیرةأن-أ

:ـةالشخصیرجمة الحیاة تـ-1

)2(."بكتابة تاریخ حیاة َشْخٍص یْضَطِلُع به شخص آخر غیر المترجــــــــــــــــــــــــم لهتعني " فهي 

براهیم فتحي حول مفهوم ترجمة الحیاة الشخصیة ، حیث یرى بأنها سْرٌد إأراد أن یؤكــــد 

ي رسمْت أحداثه لمختلف األحداث التي تعترض حیاة شخٍص فحین أن هذا الشخص الذ

.عكسْت الشخصیة المراد ترجمتهاسوى مرآةإنما هي،

.29، ص1980، 3الغني حسن، التراجم والسیر، دار المعارف ، القاهرة، طمحمد عبد- )1(
.202ابراهیم فتحي ، معجم المصطلحات األدبیة، ص–)2(
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یقدم الفرد المترجم لذاته بالبحث عن مفهوم لهویته الشخصیة ، كذلك كان «فحین

المجتمع العربي باحثًا عن مقومات الجودة التاریخیة، التي تحول له أن یكون متوازنًا 

)1(»...وقادرًا على التطلع الى المستقبل المجهول بثقة وتفائل

على الرغم من كون المترجم أقرب الى تحدید زوایا الرؤى ومفهوم الهویة لدى 

الشخصیات ، فحین قد تتسُع الفجوة بین المترجــــــــــــــــــــــم والشخصیة وبالتالي تتحول تلك 

.التطلعات إلى مستقبل مجهول

:الذكریـــــات - ب

)2(.»إستحضارًا لجملة من األحداث التي وقعت له«فهي تعتبر 

تراكم بفعل الزمن دون أن ت،الذكریات في هذه الحالة ثابتة" أن،وبموجب الحیاة نرى

ولعل أبرز اإلنتقادات التي ُطِعَنْت في آمانة المترجمین لذواتهم والتي شككت في تترابط 

اض كما كان ، مستمدة بصفٍة الشعوریة قدراتهم على قول الحق ورغبتهم في إستعادة الم

من هذا التصور السكوني الذي یمنح اإلنسان حریة الوقوف من مخزونه التذكري وقفًة 

محایدٍة ، ینفصُل فیها الماض عن الحاضِر، إذًا الذكریات هي محض صوٍر خارجیة 

ي الحدود ولكل واحدٍة منها تاریخها المنفصْل، عن مثیالتها ، وبالتالي فهي ال تشترك ف

والمدلوالت مع ذكرى ، أو باختصار فهي تمثل تراكمًا مایمكن أن نسمیه بأرشیف الحیاة 

)3(."الخاصة

.484جلیلة الطریطر ، مقومات السیرة الذاتیة في األدب العربي،- )1(
.202ابراهیم فتحي ، معجم المصطلحات األدبیة،ص- )2(
.224مقومات السیرة الذاتیة في األدب العربي،صجلیلة الطریطر ، - )3(
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Les confessions:ــــات اإلعتراف-جـ

ذكر األخطاء والخطایا والسلبیات إلى ریة التي یعمد فیها الكتابة النثـنوعًا من «تعد 

)1(.»صیة وذلك بواسطة إعتراٍف صریحٍ الشخ

اإلعترافات تعد كتابة نثریة تقوم على تصریح بسلبیات الشخصیات وما یمیزها من 

.األخطاء

لى منطقة مثیرة وحساسة وخطیرة في سیرته إالراوي الذاتي «عبیدمحمد صابر كما یقول 

)2(»عترافي صریحإالذاتیة، یروي فیها مثالب شخصیة وأخطائها وسلبیاتها بأسلوب 

والنفسیة والتي تكون حسیة فه العاطفیةالروائي یقدم على روایة مواقِ بمعنى أنّ 

نسانٍ هذه هي الصورة الیتیمة إل«: یقولالذي" جان جاك روسف" ،عترافاتإها تبواسط

من آنت یَ كُ وأیاً ... لئ حقیقتها ،قتها ومَ الطبیعة بتمام دِ فِ سمت على وقْ من الناس، وقد رُ 

)3(.»قدري أو نصبته ثقتيأقامهُ 

دها نقاد التي عَ " روسو"عترافات إالّ إهذه الكلمات تعرف من أنها ماهي ومن خالل

دبي التي حملت تصریحاته التي تمیزت بها شخصیة وما حملته الجنس األالغرب فاتحةَ 

...من خطایا وسلبیات 

.30سامیة بابا مكون السیرة الذاتیة في الروایة، ص –)1(
.31حنان الشیخ ، مكون السیرة الذاتیة في الروایة، ص –)2(
.131، ص2007، 1محمد صابر عبید ، السیرة الذاتیة الشعریة، عالم الكتب الحدیث عمان، األردن ، ط–)3(
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les memoiresـــرات المذك-د

قام بدور بارٍز ، بوصفه شاهدًا للقضایا وأحداث مهمة  وهي تخص ما یكتبه شخص 

والتي یعمد على صیاغتها بكل حریة على الرغم مْن سرِد مرویات معینةٍ  وآخرى ُغِفَل 

)1(.عنها

التاریخ الذین نلحظه على سبیل التوضیِح عند كبار المؤرخین خاصة ، المؤرخِ وهذا ما

یقدمون على تدوین أحداٍث قد عایشوها وأخرى ال، ومحاولة نقلها بأسلوٍب خاٍل من 

.التعقید

التي تشبه المشاهد المستقلة وعلى وكذا اإلبقاء على الثغرات بین المقاطع السردیة،

)2(.القارىء وحده أن یربط بین المشاهد ویجمع دالالتها

وصٍف مختلٍف من الزمن وذلك بألحداٍث وقعت في حقبةٍ المذكرات ماهي إال سردٌ 

.مع حریتِه في َسْرِد األحداثِ تْ ضَّ إسترجاُع قام به الراوي لذكریات مَ لوقائعها، والتي هي 

.30محمد صابر عبید، السیرة الذاتیة الشعریة، ص –)1(
.32حنان الشیخ ، مكون السیرة الذاتیة،ص–)2(
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:ــــاتالیومیــ- ه

، ینظر إلیه ولحیاته الیومیة وعالقاتها فهي تتعلق بحیاة شخٍص معین معروف

یقوم بها الفرد داخل الوسط اإلجتماعي على أنها نشاطاٌت یومیة المرتبطة مع اآلخرین

).األفراد(

ن إمتدادها عبر الزمن فإات تشبه في بنیتها للسیرة وذلك بذا كنا نعتبر كون المذكر إ

في عالقاتها مع حیاة حیاتهِ معین معروف یرصد فیها یومیاً الیومیات تتعلق بشخصٍ 

)1(.توفیق الحكیم: ـالریف لخرین مثل یومیات نائب فياأل

سجل لحیاة الفرد الیومیة، وتعتبر أیضا ن تكون مُ أالیومیات هي أقرب الى نَّ أإذ 

لى إنا وتعمد قبض على الراهن من خالل ذاتیة األعلى كونها ردود أفعال آنیة تحاول ال

)2(.بعد یومحداث یوماً ألتسجیل ا

حداث المؤلف التي سجلت فیه لمختلف األلحیاةنجد أن الیومیات عبارة عن شریط 

.والتجارب التي مر بها عبر مراحل حیاته

:ــةیأشكال السیرة الذات/1-7

فهي تعني بهذا الّسیرة الموضوعیة: وتسمى أیضا :" وتسمى أیضاً :السیرة الغیریة-أ

لحیاة اإلنسان أو على أنها تركز على كشف أكبر ا ا مقصودً ا تاریخیً المفهوم لكونها سردً 

.33حنان الشیخ ، مكون السیرة الذاتیة، ص–)1(
.33المرجع نفسه، ص–)2(
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جعل منه شخصیة هامة ،وهذه المواصفات هي التي تمنح طابعاً من حیاته ،أو جزءاً 

)1(."...ا للّسیرة جدیدً 

.                  كتشاف والبحث والتعرف على الغیرالّسیرة الغیریة هو الرغبة في اإلفالداعي إذن لكتابة

هتم المسلمون العرب بالّسیرة الغیریة وكانت بدایاتهم األولى تقتصر فقط على إوقد 

محمد صلى اهللا "لفظة الّسیرة في سیرة ى اهللا علیه وسلم وأول من استعملسیرة محمد صل

"  الطبقات الكبرى " سعد صاحبو لقب المؤلفون بأصحاب الّسیرة أبرزهم ابن "علیه وسلم

)2(".رسول اهللا صلوات اهللا علیه سیرة "ابن هشام صاحب و 

یّعد هذا الشكل من األشكال الّسیرة الذاتیة و المتمثل في الّسیرة الغیریة و الذي یمیل 

.إلى اإلكتشاف حیاة اإلنسان و التعریف بشخصیته ، وما یمیزه من مواصفات 

"Autobiographie: "ةاتیا لّسیرة ا لذ_ ب

أخبارهالمرء بنفسه تاریخه، ویسجل حوادثحیاته و یعرضها، كأن یكتب األدیبیدّون

ر ر وتكبُ غُ صّ كما یسرد شریط حیاته في أیام طفولته و كهولته، وما وقع له من أحداث تَ 

)3(.ها ألهمیتِ نظرً 

.141، ص1998راغب نبیل، دلیل الناقد األدبي ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة، مصر، –)1(
.28،ص1969حسین محمد عبد الغني ، التراجم والسیر ، دار المعارف، القاهرة، مصر، –)2(
.23راغب نبیل، دلیل الناقد األدبي ،ص - )3(



سیرنة الروایة:                                                                      الفصل األول 

22

لیس ،بنفسه ولكنِه التي یرویهاقصتو اإلنسانحیاةِ لمتدادٌ إ«یرة الذاتیة هي كما أن السّ 

)1(.»كل ما یسرده اإلنسان عن نفسه یعتبرها سیرة ذاتیة

تعتبر الّسیرة الذاتیة الشریان النابض الذي یمنح الحیاة للفرد و الذي یقوم بدوره بنقل 

تلك األحداث لدى األفراد ، ولكن قد تخرج عن طابعها المعهود وهذا إذا حملت أشیاء ال 

.تدخل ضمن ما یعرف بالّسیرة الذاتیة

مم ،وال عن النفس وال لتدوین المآثر و الهِ الّسیرة الذاتیة لیست  حدیثا ساذجاً «:إذ أن 

ا للوقائع الخارجیة ،وال هي مجرد مذكرات یهتم صاحبها بنقل أحداثها  التاریخیة لنا تصویرً 

لعدم  اإلهتمامو كیف تطورت و لكنها بهذا الشكل ال یمكنها أن تعّد سیرة أدبیة نظراً 

)2(.»بالشكل األساسي للتعبیر

:الّسیرة التاریخیة _ج 

ألن الّسیرة في حقیقتها كانت ى أنواع الّسیرة ، لدى المسلمینهذا النوع ظل من أقو 

تاریخیة في نشأتها و غایتها ،ومع ذلك لم تفقد هذه الّسیرة  أهمیتها ،یقول إحسان عباس 

و لم تفقد هذه الّسیرة كل میزة بفقدانها الوشیحة التاریخیة و األدبیة فإن كثیرا منها ظل «:

)3(»یحقق الغایة األدبیة عن طریق التأثیر اإلیجابي 

، 1اتیة في األدب العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت ،لبنان، طشاكر تهاني عبد الفتاح، السیرة الذ–)1(
.11، ص2002

.91، ص1996، 1عباس احسان ، فن السیرة ، دار صار ،بیروت، لبنان ، ط–)2(
.19المرجع نفسه ،ص –)3(
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.ولذلك فإن هذا النوع من الكتابة یمیل إلى القیمة األدبیة 

:الّسیرة الخیالیة _ د

و أصبحت تمثل نوعا من قصص األبطال مثل قد انزاحت الّسیرة عن عالمها الحقیقي

سیرة عنترة ،و سیرة سیف بن ذي یزن و أشباهها ،إذ أنها تجعل للبطل قیمة ال ثاني لها 

)1(.الیة و یصبح بذلك نموذجا للشهامةوهي البطولة ،وتغمر حیاته الطبیعیة بالمث

وینغمس بتعاد عن كل ما هو حقیقي إلى اإلیعتبر هذا الشكل من الّسیرة و الذي یمیل 

.تدریجیا في الخیال 

:الخطاب الروائي المعاصر :ثانیا 

ا لكونه تجمع الدراسات حول نسبیة تحدید مفهوم الخطاب الروائي و ذلك نظرً 

نسبیا،ولیس من السهل تعریفه، وهذا راجع لمدى تعدد موضوعاته التي یطرحها،وكذا راجع 

جهات النظر الخاصة وكلما  أرادوا القبض علیه من خالل وضع مفهوم له إال و إلى 

. وبلون جدید آخر، وارتدى طاقیة جدیدة 

Discours:الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــتاب لغة _1

الشأن  أو األمر صُغر أو عُظم ،وقیل هو سبب األمر ،یقال ما خطبك أي ما : الخطُب 

.وخطُب یسیْر ا خطُب جلیل ، وتقول هذ: أمُرك 

ُب طْ الخَ لَّ ال ، و منه قولهم جُ و الحَ األمر الذي تقع فیه المخاطبة ،و الشأنُ : ُب طْ و الخَ 

.و الّشأُن رُ أي عُظم األمْ 

.28، ص1996ه،1417، 1عبد اللطیف الحدیدي ، فن السیرة الذاتیة والغیریة، دار السعادة للطباعة ، ط–)1(
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:في قوله تعالى،مراجعة الكالم، قال بعض المفسرین: خاطبةُ طاُب و المُ الخِ و 

﴿            ﴾)1(. ِالبّینة أو قال هو أن یحكم ب

.الیمین 

الفقه في : ﴾فصُل الخطاب﴿وقیل معناه أن یفصل بین الحق و الباطل ،وقیل 

اب ُبها ،و الَخطَّ ُته ،وهو ِخطْ بَ طْ ُطبْه و خِ َخْطُب المرأة َخطًبا و ِخـطًبا، فهي خِ القضاء ،

)2(.المتصرف في اِلْخطَبة

والُخطَبُة مصدر الَخطیب ،و َخَطَب الَخاطُب على المنبر،و : " یقول ابن منظور 

)3(".خَتَطُب ،َیخُطُب  َخَطاَبًة،و اسم للَكالم الذي یتكلم به الَخِطیب اِ 

)4(.الخطاب وهو یعني به وجهة الكالم أحسنَ خاطبهُ "كما یقول الزمخشري 

:اصطالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا_ ب

في Discourseوالتي تعد نوع من الترجمة لمصطلح ) الخطاب(نقصد بكلمة مصطلح 

)Diskors.)5،أما في األلمانیةDiscoursاإلنجلیزیة ،وأما في الفرنسیة 

.20ص،اآلیة –)1(
عبد الرحمان المرعثلي، در احیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ : الفیروزآبادي ، قاموس المحیط ، تحقیق–)2(

.158- 157، ص2000ه، 1420، 2، ط1بیروت، لبنان، جالعربي،
.1195ابن منظور ، لسان العرب،ص–)3(
.112بو القاسم  محمود بن عمر ،أساس البالغة ،ص جار اهللا أ:الزمخشري - )4(
.47ص، 1،1997طقافة و النشر سوریا ،دمشق،جابر عصفور ،أفاق العصر ، دار الهدى للث- )5(
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أغلب المرادفات األجنبیة فهي مأخوذة من " فنجد " أما على أساس اإلشتقاق اللغوي 

أي ،"Discursere"وهو أیضا مشتق بدوره من الفعل "Dircursus"أصل التیني 

)1().الجري هنا و هناك( ،بمعنى 

بمعنى أن اللغة هي المتحكمة في العمل الذي تنجزه ذات "الخطاب هو مرادف للكالم 

كل " الخطاب في فة ،مرسلة لها بدایة و نهایمن تشكل تعینة وهو یتكون من متتالیة م

و تؤدي هذه الوظائف وذلك بما یقترن اتجاهات فهمه ،وحي أن تقتضي الممارسة فاعالً 

.جتماعیة إبه من أدوارٍ 

على أنه فعل النطق ویصاغ بحسب " Discours"ومن خالل تعاملنا مع الخطاب 

ا لمدى تأثرهِ على أنه حوار ،وهذا نظرً " موشلر"ما یریده المتكلم أو المتحدث فقد حدده 

)2(."وارالتي حصرت الخطاب على أنه حِ " بیرفكام"بمدرسة 

رغم هذه اإلختالفات العدیدة حول مفهوم تحدید مصطلح الخطاب ، إال أننا نعتبره ماهو 

.قراءة للواقع المكتوب إَال 

رغم مامیز السیرة الذاتیة من غموض لكونها تمیل الى تغیر والتلون والتجدد وتبتعد عن 

الثبات ، فهي تعد جنسًا أدبیًا إرتقى الى مستویات علیا وهذا نظرًا لما قام به المنظرین 

كتبها لیس العرب والغرب على حٍد سواء ، وهذا ماجعل السیرة الذاتیة على كٍل من ی

...مطالبًا، بأن یكون دقیقًا حول أحداثها كما هوشأن في المذكرات واإلعترافات

.47جابر عصفور ، أفاق العصر، ص–)1(
.24سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي، ص –)2(
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التي تحكي قصة عائلة " بینما ینام العالم" وهيینفرد هذا الفصل بدراسة روایة واحدة،

، وما شهده أفرادها من تهجیر الواقعة في فلسطینمن قریة عین حوض أبوا الهیجا" 

عض على مدى أربعة أجیال روب بعضها بحُ لتْ فقد تَ لى الهروب خوف الحرب ، إولجوء 

، فالمستعمر منذ أن خطت خطواته فوق تالل فلسطین مبعثرة الحاضر "1948"منذ نكبة

حاولوا تشویهه هو القیم ، ولعل مامدخرة جهدًا في التخریب والتدمیریرة والمستقبل ، غَ 

وقطع أهم شرایینها التي تربط الفرد ، ینیةالروحیة واإلجتماعیة وذلك بإلغاء الهویة الفلسط

ني عن هویتِه بِإنتماِءِه لهذه یالفلسطالشعببأصله وٕانتمائه وتاریخه وذلك بصِد كل

األرض وذلك بخلِق حواجز مانعة بین إخوانهم العرب  وفرِض ثقافِة القتل بأبشِع صورها 

.وصفاتها، وذلك لمنعهم من حق العیْش في أرضهم بسالم

أنهم لن  لِب بعٍض من األراضي فلسطین إالَّ الِء قد حققوا نجاحًا في سوٕان كان هؤ 

.نيییقدروا على نزع قوِة اِإلرادة والكفاح لدى الشعب الفلسط

وتمكنْت ني في تلك المرحلِة الصعبة من تاریخه بلغتهِ یفقد تمسك فعًال الشعب الفلسط

جحت فئٌة أخرى من اُألدباِء في حفِض فَئٌة من المثقفین بأن یحافظوا في كتاباتهم ، كما ن

قوماته وهكذا فقد أرادت الروائیة ني بكِل مُ یالهویة اإلنتماء والروح العربیة والكیان الفلسط

أن تسمع صوتها لكل العالم ولكل اإلنسانیة وللتاریخ " سوزان أبو الهوى" نیة یالفلسط

.الصهیوني ولن تكون له أبدًا نیة لیست ملًك للمستعمریأیضًا لیقولوا بأن األمة الفلسط
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ریخ ولنبین بأن فلسطین لیست أرضًا بدون قانون أوشعبًا بدون حاكم أو أرضًا  بدون تا

عبر كغیرها من اُألمِم ُتشفى وتزدهر ، وٕانما هي أمُة أو حاضٍر أو ماٍض أو مستقبلٍ 

ائها المدافعین مراحل تاریخها ، وسبب شقائها هو جمالها وخیراتها وسبب فرحتها هم أبن

فتقر شبع وتَ األمُم كاألفراِد ُتْشفى وتسعد وتجوع و تَ «عنها وكما یقول عبد المالك مرتض 

ر وال تجزع وٕاذا صبِ مهانة تَ والَ لةُ ا الذُ ابتهَ ي التي إذا أصَ همِ األمَ لَ كُ ممُ ى ، واألُ نَ غْ وتَ 

هذه هو الذي یمكن یمثلُ ن االباء ، بطر وإِ بهِة تتواضع وال تَ في العزة واألُ .... نبنكَ تَ 

تجلدًة على خطوات ان ، مُ دًة لعوادي الزمَ امِ صَ لَ ن أن تضَ لة مِ األمم المرتحَ 

)1(»....هوانِ واألَ 

ومن هنا نجد بأن روایة السیرة الذاتیة في فلسطین تأخذ جانب الخصوصیة وهي 

ینیة تكون للواقع السیرة الذاتیة الفلسطنَّ جمعها بین ماهو عام وما هو خاٌص إْذ أَ 

محاولة الكشف عن األبعاد اإلجتماعیة التي تحتویها لذلك سنخوض أوًال في،وللمجتمع

الروایة وخاصًة في بدایتها األولى ثم نعرج إلى مختلف األبعاد السیكولوجیة التي تعد 

.حقیقة السیرة الذاتیة

.189نھضة األدب العربي المعاصر في الجزائر ، دط، ص: عبد الملك مرتاض-)1(



سوزان أبو الھوى-مقومات الخطاب السیر الذاتي ل: الفصل الثاني 

30

:اعیة د اإلجتماألبعا:أوال

یتشكل وفق هویة اإلنسان على منوال المعاییر والقیم «: نجد أن البعد اإلجتماعي 

اإلجتماعیة فینتج عنه التكیف مع جمیع األفراد وفق أنظمٍة ، فاإلنسان هو الكائن الوحید 

)1(.»في مملكة الكائنات الحیة الذي یتكیف شعوریا أوال شعوریاً 

د إجتماعیة والتي یعتبر اإلنسان حلقة الوصل بین جمیع األفراد ومن خالله تبرز أبعا

تتمثل في المستوى التكیف الثقافي بین األفراد وذلك في إطار ونظٍم یتقید بها المجتمع 

.والفرد على حٍد سواء

نستشْف بأن حیاة الفرد في مجتمعه هي تعبیر عن مجموعٍة من العالقات المتداخلة 

ُس مِ نغَ إْذ أن الروائیة تَ " ىسوزان أبو الهو "مع حیاِة اآلخرین وهذا ما نلحظه لدى الروائیة 

.ٌك بًأن حیاتها ال تكاُد َتَتمیْز شِ ا مع الجماعة ومع األخرین حتى تو ذاته

سوزان - ل" بینما ینام العالم" ونعثُر على تفسیر البعد اإلجتماعي من خالِل روایة 

واألطفاُل وحدُهْم كان الظالُم آل یزاُل مخیمًا " ، في الصفحات األولى منها "أبو الهوى

)2(....ًألداِء صالِة الفجر " عین حوض" ناِئمین ، بینما إستعد القرویون في 

ھالة إبراھیم الجرواني ،التنشئة اإلجتماعیة ومشكالت الطفولة ، جامعة اإلسكندریة كلیة الریاض األطفال ، -)1(
.05، ص2015دط، 

، 1سامیة شنان تمیمي، مؤسسة قطر للنشرالدوحة، دولة قطر، ط: نما ینام العالم، ترسوزان أبو الھوى ، بی-)2(
.17، ص2012
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الیوم صلو في الهواِء الطلِق خشوٍع خاص یلیُق ببدایة موسٍم «في الصفحة نفسها نقرأ 

)1(.»..قطف الزیتون

ومتضافرین مع نفهم من خالل هذا المعنى على أَن سكان فلسطین مازالوا متمسكین 

خوة یجتمعون ویتباركون في یومهم المجیــــــــــــــــــد وهو یوم القطاف بعظهم البعض كإ

وكان لكٍل منهم طریقته الخاصِة ،مباركِة على أن یكون خیرًا علیهمبالصآلِة والتهلیِل وال

اللُهَم َتوكْلنا َعَلْیك في هذا الیوِم ، لَك الَحْمُد ولك «ال عن قولهمفي الدعاء ومث

)2(.»..الُشْكرُ 

.نجد أن حیاتهم كلها جماعة وال تقتصر على التباعِد ، بل البعُد عن كل ماهو فردي

الحسن وأبناءها باسمةشهر تشرین الثاني نوفمبر حیاة یحي وزوجته «ومع حلول 

إْذ أن حیاتهم تمیزت بالبساطة  ورغم ذلك فإن .... سالمذا جاره ، وكوالحسین ودرویش

)3(.»..كان شدید السعادة وهو یرى بركِة اهللا في حصادِه للزیتونیحي

یظهر لنا جلیًا بأن الواقع اإلجتماعي له تبیاٌن إقتصادٌي وأیدولوجي وبناٌء طبقي  وهذا 

اإلحترام بین ن لنا مدى إهتماِم الكبیر بالصغیر وعالقة یالتبیان حول البعد اإلجتماعي یب

الصغیر للكبیر وكذا مدى عالقته بمجتمعه ، وهو بدوره یقوم على إنتاج صناعي 

ومسؤولٌ  أیضًا عن تربیة الصغار تربیًة حسنًة ومباشرة 
.17سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)1(

.18المصدر نفسھ ، ص -)2(
.18المصدر نفسھ ، ص -)3(
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هذا أبعادًا إجتماعیة كثیرة  وفي الغریب اإلنطالق من معطیات نلمح وجود فیهالیس 

أو سیرنة الروایة والتي أصبحت تظم العدید ،رة السیاق اإلجتماعي نلحظ بأن روایة السیّ 

)1(.للمجتمع ، وما تحمله من دالالٍت الفوتوغرافیةمن الصور 

بمعنى أن روایة السیرة الذاتیة هي األقرب في سرد مختلف الصور اإلجتماعیة بجمیع 

.اقع اإلجتماعي أبعادها ، وٕاسقاطاتها التي تحاكي الو 

إستدار یحي بخجٍل نحو زوجته باسمة ، التي «ومع حلول إطاللة خیوط الفجر 

أم حسن في العام المقبل سننهض : حملت على رأسها سلًة من قطعِ  األقمَشِة ، وهمس 

)2(.»هممن  النوم قبل

تكون هذا اإلنسان  یحي محمد أبو الهیجى الذي عاش وكبر في هذه األرض أراد أن

.حیاته لها قیمة وذلك بإحیاء هذا الیوم وهو یوم جني الزیتون والذي یقام مرة كل سنة 

جامعة االسكندریة كلیة ریاض االطفال، ھالة إبراھیم الجرواني ، التنشئة اإلجتماعیة ومشكالت الطفولة ،-)1(
.07دط، دت، ص 

.18سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)2(
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حسن ودرویش و «شعور یحي بالرضا وقمةُ  السعادِة تغمُر قلبه وهو یراقب ولدیه 

)1(.»عضالت صدریهما تنتفخ  تحت ثوبهما مع كــــــــل ضربٍة ینهاالنها على الزیتون

:ــرةوصــــــــــف األســـــــ-1

األسرة بمثابة الخلیة اإلجتماعیة واألساسیة لبناء المجتمعات ، وهي الحضن «تعتبر

ستقرارِه ، والذي یتطبُع وفق ماتنص علیه بیئتِه مــــــــــــــــوه وطمأنینته وإ الدافىء لتنشئة الفرد ون

)2(»..ُوُمنتهاهبدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المجتمعفالألسرُة " من تقالیٍد وأمجاٍد وعاداٍت 

" بینما ینام العالم" ة ذاتیة أرادت من خالل هذه الروایت سیرتها الوّ إن الروائیة التي رَ 

أرادت تقریب وٕاسقاط ظروف حیاتها رسِم صوٍر عن طفولتها ، وبذلك نجد أن الروائیة

ومعیشتها داخل أسرتها وقد تكون هذه الفترة التي كانت حریصًة على نقل أسمى تعابیر 

.الوفاِء لواقع الطفولة وحقیقة األسرة إبان اإلستعمار الصهیوني 

إن الصورة الذاتیة عندهم طریقة ینظرون بها إلى : وكما یقول عبد الكریم الخطیبي 

وهة ومتشابكة مشهم كأشیاٍء متینٍة إَال أن الطفل یعیش داخلنا ویبعث فینا أحداثأنفسس

.بكثیٍر من الواسطات

.19سوزان أبو الهوى ، بینما ینام العالم ، ص–)1(
، 1980، 1محمد برادة ، دار العودة ، بیروت ، ط: عبد الكبیر الخطیبي ، في الكتابة والتجربة ، تر–)2(

.112ص
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الیبه یرى عبد الكریم الخطیبي بأن كاتب السیرة الذاتیة رغم تمسكه الكبیر بأس

مطابقة لذاك الطفل الذي یعیش موجة حیان یكون صورةً وشخصیته إال أنه في بعض األ

.ات والتنقضات وهذا ما یجعل ذاتیة كاتب تختلف من شخص ألخر من الصراع

فاألسرة حین تدخل في إطاِر السیرة الذاتیة فهي تأخذ بعدًا إجتماعیًا، والذي یتمثل في 

وتتناوب ة وكذا واقعها اإلجتماعياُألسرة من وقائع تاریخیة وثقافیتجسید لما تتمیُز به 

، فال تشعر بالملل بین حكایةً حكایةً " یوسف"و" أمال " الكتابة مع الشخصیات 

))(1("أمال" ، وأغلب الفصول كانت مكتوبة على لسان 471الصفحات 

من خالل التحدث عن حیاته التي عاشها " یحي أبو الهیجى " یفتتح هذا الفصل لحیاة 

وجاره حسن ودرویش" مع أسرته وأیام الطویلة التي كان یقضیها بصحبة زوجته وأبناءِه 

كلهم كانوا بالنسبة لیحي بمثابة عائلته ، إْذ أن یحي كان یشعر بالسعادة تغمُر قلبه " سالم 

وخاصًة بفرحته الكبیرة إتجاها ولدیه الذین صارا رجلین یعتمُد علیهما وخاصة حینما رآهما 

.وهما ینهاالن على حصاد وحبات الزیتون تتساقط من األغسان كتساقط قطرات المطر 

)(- 1967ھي إبنت الجیل الثاني من الالجئین الذین ولد في مخیم جنین ، عاصرت الحرب : أمال.

محمد صقر ، دیوان مطبوعات الجامعیة : عایدة أدیب بامیة ، تطور األدب القصصي بالجزائر ، تر-)1(
.112الجزائر ، دط، دت، ص 
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أم حسن ، في العام : وهمس ...... إستدار یحي بخجٍل كبیر نحو زوجته باسمة «

ذاك العجوُز ...المقبل سننهض من النوم قبلهم ، أرید فقط أن أبدأ العمل قبل سالم بساعة 

)1(.»....د ْ رَ األدَّ 

ونه یعاننیة مع أفرادها رغم مایهذا المشهد مدى تكاتف وتكافل األسْر الفلسطیتبین لنا 

.من ظروف الحیاة الصعبة

وفي هذا نشیر أیضا إلى الدور الذي كانت تتمیز به العائلة ودورها الكبیر في التربیة 

.والتكافل بین أفرادها فكلهم مسؤوٌل عن تصرفاته

ِلُیَقِسم الخبز ، بسم اهللا ، بدأ یحي وتبعُه الولدان الجائعان ، مادِین أیدیهما " دُأ یحي یب

.في كراٍت تأكل مع اللبن ..... األرز یدورانِه إلى 

.یما، مافي أشطر منك في الطبخ_ 

.درویش حلو اللسان ، كان یعرف یضمن تفضیل باسمة له _ 

)2(.بارك اهللا فیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك یا بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي _ 

"  سیرنة الروایة " یدل على مدى الدور الذي تلعبه األسرة في روایة السیرة الذاتیة إنما 

وهذا مایقوله لعالقة التي تجمع األفراد االسرةإنما یأكد على مدى صالبة الوثاق وقوة ا

.18سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)1(
.21المصدر نفسھ ، ص -)2(
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شكالن ....... إن السیرة الذاتیة هما في الحقیقة «: حول األسرة )(فیلیب لوجون

)1(.»إلنساِن ، موصلة مع صورة المجتمعكونان صورًة لعامالن في تمثیل ، ی

عبارة عن حلقات متداخلة تظم مرحلة الطفولة والمجتمعومع ذلك نجد بأن األسرة 

: وتجتمع جمیعها لتكون سیرة ذاتیة عن الفرد وذلك وفق المخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط التالي

)(- فلیب لوجون :PH _ LEJEUNE ، ھو باحث فرنسي والمرجع العالمي األول في دراسة السیرة الذاتیة ،
دأب على الكتابة منذ سن العاشرة یقیم سنة ونصف في مصحة وقائیة في شامونیكس  ، " 1939أوت 13ولد في 

قبل فوجد الشعر الملجأ ، لم یعتد كتابة السرد إال حین عاد من جدید الى المعھد ھنري الرابع حیث تابع دراستھ
أن یتم قبولھ في دار المعلمین العلیا وسرعان ما غدا تحریر بالنسبة إلیھ سبیال تؤدي تحمل العودة الحیاة 

" االجتماعیة ، یمثل فلیب لوجون االستاذ الجامعي والمنظر الفرنسي المتخصص في السیرة الذاتیة  
LAUTOBIOGRAPHIEره الدراسي في المدرسة العلیا ، من المتخصصین البارزین في ھذا المجال ، بدأ شوا "

L INSTITUT، ویعتبر حاصل على دكتوراه الدولة والعضو بالمعھد الجامعي لفرنسا ULMأولم 
UNIVERSITAIRE DE FRANCE مرجعا مطلوبا ومعترفا بھ في كل بقاع العالم ، ومن بین أعمالھ مجلة ،

MAGAZINE،LITTERAIREوالسیرة الذاتیة في فرنسا ،.

، 1عمر علي ، المركز الثقافي العربي ، ط: فیلیب لوجون ، السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ األدبي ، تر-)1(
.114، ص1994

الذات  مرحلة 
طفولة

األسرة
" المنطقة 
"القریة

المجتمع
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ثبات إبة أرادت وصف األسرة والتي تهدف من خاللها إلى تاوٕاذا ال حظنا فنجد أن الك

ني رغم صعوبة الحیاة ومرارِة یظاهرة التعاون ، والتكاتف بین أفراد المجتمع الفلسط

)1(.ا ویتناسْو هموم الدنیا ومشاكلهایمنعهم من أن یسعدو المعیشة لكن كل ذلك لم 

في وصف األسرة دائما بوضوع حاجتها وعوزها وذلك ألن فترة التي وقد نتتبع الكاتبة

عاشتها فلسطین إزاء المستعمر الصهیوني قد إمتزجت بإنتشار الفقر ، فقد أقدم سفر 

" طولكوم" إلى القدس بأسعار خیالیة إلى القدس بأسعار البنزین المرتفعة نحو «:حسن  

إبن كلب ثم إنك ال تفرق أبدًا أن هناك صهیوني..... على بعد بضعِة كیلومترات 

)2(.»یتربص بكى بین األشجار

، وبمزامنة مغادرة  " لهم" بواسطة شاحنة أبیه مع السائق ، كان نسیبًا " حسن" إن سفر

افع الرئیسي والحقیقي نحو یسابقهم ، وقد كان الدفوق صهوِة جواده" درویش" رع ن  هحس

لقد قام برحلته هذه ،)("أري بیرشتاین" لیس من أجل المؤن بل لرؤیة صدیقه سفره 

للمرة األولى بحثا عن صدیقه الذي طال غیابه وٕاشتیاقه له ، وفي هذه الرحلة التي قضاها 

ل صداقة بینهما وهما صاحب وحلو ث عن صدیقه أري تكللت بالنجاحبین السیاحة  والبح

.سنة12

89عایدة أدیب بامیة، تطور األدب القصصي الجزائر ، ص -)1(
.23سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)2(
)(- ؟النازیة وإستقر بالقدسھارب منالبرفسور ألماني أبن : أري
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بة تسعى إلى سرد قصة تخالصة القول إن األسرة تحتل مرتبة ثابتة وحیزًا واسعًا ، فالكا

فهي بذلك تعد بعدًا إجتماعیا وهو أكثر حظورًا في الروایة ،حیاتها التي تنطلق أساسًا منها

على مرحلة التاریخیة وظروف اإلجتماعیة والمعیشیة لكل مجتمع، ولهذا  والتي تعد شاهدا

بما یمكن أن نعتبرها روایة أنثغرافیة ألنها تهتم بالوصف الدقیق للحیاة الیومیة وخصوصاً 

...ات یتعلق بواقع االسرة والمجتمع والعاد

:ــفف الـــــــریــــــوصـــــــ-2

كیف تمیزت الكتابة وخاصة وهي تحكي عن العادات والتقالید  وخاصة حین نتساءل

" .جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــین" بعض اإلعتقادات السائدة بین أهالي القریة في 

: ویقول في أحد المقاطع التي تصف فیها مدى جمال المنطقة التي عاشت فیها 

ــــــــــــي تلك ، إرتفعت أصوات جنـــــــــــــــلسماء المظلمة الطریق لضوء الفجرعندما أفسحت ا«

وٕارتجفت األوراقُ ....تها الشمسالتي صبغ،تالل فلسطینالثمار النیلة، من 

)1(.»على األقمشة القدیمةلثمار بقوةثم صوت سقوط ا

بأن الكاتبة حقیقًة أقدمت على تصویر المنطقة بنوٍع من الرومانسیِة فالریف یظهر جلیاً 

في نفسیتها الذي بقت ذكریاته محفورة في ذاكرتها ، ویبدوا أن أثر هذا المكان واضحاً 

.وحیاتها 

.18سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)1(
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عن إن هذه الروایة التي هي في الحقیقة عبارة: نسیب یوسف وهذا ما جاء في قول

.هي قصة تروي طفولته وهي تعد شیئًا من الرومانسیةِ )حیاة المؤلف(وصٍف لحیاته

الكاتب یعد بالدرجة اُألولى إبن بیئته ألنـــــه الوحید الذي یستطیع إبراز مدى «نجد بأن 

)1(.»جمال وروعة الریف ، وفتخارهِ  بهِ 

ثم نفخ برفِق في الناي ، وأحس بالموسیقى المنبعثِة من ...... یحي  بمفرده «إن إحساس 

شعوُر یحي بأسالفِه ، وبمواسم القطاف التي ال تعد وال ..... فتحاِت الناي الصغیرة 

)2(."»..كان جمیال... تحصى ، وباألرض والشمس والزمن والحب 

ببیئته الریفیة إنما هذا یدل على أن الكاتب یرتبط إ وهذا كما جاء في قول رتباطًأ وثیقا

)3(."غیرة ى الصمن صغار المفكرین على قدر مایناسب القر یوسف نسیب،

نسان لیس إبن حاضره ألن كل واحٍد منا یختفي وراء إن اإل: "یقول أیضا دوركایم 

.                                                                                                         الضرورةحاضره بدرجاٍت متفاوتة ، إن إبن الماض الذي یعتبر األقوى بحكم 

ألن الحاضر ال یكاد یبتعد به إذا ما قورن بالماض الطویل الذي تكونت فیه الشخصیة 

)4(..." وٕانبثقت منه الذات 

یوسف نسیب ، مولود فرعون حیاتھ وأعمالھ ، المؤسسة الوطنیة للكاتب ، مطبعة النخلة ، الجزائر ، -)1(
.44، دط، ص 1991

.22المرجع نسھ، ص –)2(
.12المرجع نفسھ ، ص –)3(
.12المرجع نفسھ ، ص–)4(
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الكاتبة هــــــي إبنة المـــــاض اآللیم الذي عاشته ،ذلك ألن إذا نظرنا إلى هذا القول وجدنا 

وٕانطبعت في ، وتأثرت تأثرًا كبیرًا بالریف" قریة جنین" الروائیة ترعرعت في أحضان 

ذهنها صورة المرتفعات لتالل فلسطین الخضراء والمزینة بأشجار الزیتون التي ُترى على 

...مدي البصر

لى الریف وٕاعترافها بالجمیل رغم القساوِة التي عانوها إتمائها إن تمسك الروائیة بإن

ضدى الكیان الصهیوني الذي ُأعتبر المرض لهذه األرض المباركة ، فقد عملت الروائیة 

على التعریف بأبناء قریتها ومامیز المجتمع الریفي من نبٍل وشهامٍة ، كما أنه ال تلبث من 

على إمتداد الطریق الترابیة  إرتفعت «:ا وتقول حتى تعود الى وصف قریتهحیٍن لألخر 

)1(.»ـــــریةزهور الحمضیات والحناء الباألرض یلفها سكون الغیطان الفواحة یعطر 

یمثالن الهدوء والسكینة وتزداد ثقتها " سوزان أبو الهوى " إن الریف أو القریة بالنسبة ل

الذي أراد اإللتقاء " حسن " شخصیة حینما تكتشف المدینة التي تمثلت في القدس مع 

.1943بصدیقه أري بیرشتاین سنة 

یكمل دراست من أجل أن" آري " ، حیث غادر " حسن " و " آري" بعد أن تفرق الشابین

فقد تزوج من دالیا ومع مرور فترٍة من الزمن إشتدت حروب " حسن " بینما ’ " الطب 

.لهاغانا و شتیرن األرغون ، واـالعاصابات والتي كانت تعرف ب

.24سوزان أبو الھوى ، بیینما ینام العالم ، ص –)1(
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فعال لقد كان الریف مهدًا للثورة ومن أجل ذلك وجب الدفاع ، وقیام الیهود بحملة تدعوا 

، وسوف یجعلونها وطنًا قومیا للیهود "أرض بال شعب " فلسطین 

من كانون 12الحانوكاة في «ـسمع أول دوي للهجوم األول في عطلة عید األنوار ب

)1(.»1948األول عام 

على أیادي جیوش " الشیخ " نین في قریة یوبعد مضي أسبوعین من الحرب ذبح الفلسط

.المحتل 

:ــــدوالتــــقالیـــف العادات وص-3

في الغالب یقوم مؤلف الروایة على وصف المجتمع مبدئیًا مهتمًا بوصف دقائق األمور 

فهو یصف المحیط وكذلك المجتمع وخاصًة المتعلقة بالعادات والتقالید وهومن خالل ذلك 

.بدًال عن ذاته ألن أكثر القضایا غموضًا هي التي تحتاجُ  دائمًا الى الوصف والتحلیل 

هذا الفن مرآًة عاكسًة ومطیًة من التعبیر عن الواقع موضوعي وبالتالي «لذلك أضحى 

)2(.»ع هو الذي ینعكس في ذات الكاتبفهي ال تنهض عن التاریخ ، فالواق

وضمن هذا اإلطار فإن روایة السیرة الذاتیة التي دونتها سوزان أبو الهوى من خالل 

، تستوقفها مقاطع كثیرة من بینها تصویٌر "بینما ینام العالم:" روایتها التي جاءت بعنوان 

ویظهر ذلك في بدایة لبعض العادات والتقالید التي تصفها على لسان أبطال شخصیتها 

.49سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص –)1(
.93، ص 1994، 01بشیر القعري ، نمذجة الروایة المغربیة ، مجلة األداب ، العدد -)2(
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تبر البیت العربي التقلییدي الذي یتسم بالتقیید بقانون العرق والتقالید وعدم روایة حیث یع

كان حبًا محرمًا ذاك الذي أثمر على زواج حسن من دالیا  «: الخروج عنه ، حیث تقول

كان ... فال تخرج عن نظام العشیرة ....ین حوضمعاكسًا ومنافیًا لتقالید وعادات قریة ع

...، دالیا العنیدة الالمبالیة ..ألجداد المؤسیسین لقریة عین حوض حسن حفیدًا لألحد ا

)1(.»عاشت مثلهن تحت تسلط والدها وقسوته ، ولم تتذكر وضع الحجاب 

عدم تقبل مجتمع دالیا فـــــــــــــــــــــكرة بأن تقع فتاة في الحب ألنه محرم ویعد جریمة في 

عن أجدادهم ورفضهم رفضًا قاطعًا بأن تخرج الفتاة عن حق المعتقد وتقالیدهم التي ورثوها 

.المؤلوف ألن ذلك یعتبر تمردًا وخروجًا عن قانون البیت التقلیدي 

رغم أن الكاتبة أرادت أن تبین بعضًا من العادات التي قد یغیب فیها نوعًا من الرفِض 

لموقف إآل أنها قبول دالیا المشي مع درویش رغم خطورة ا«: واإلعتراِض حیث تقول 

، )(سماح غنوش ..... نظرت من حولها إلى المساحات الهادئة والشاسعة من األرض 

للجسد الصغیر بالركوب على ظهره ، وبدأ یسیر بها ببطٍء شدید فجأًة إنتابها الخوف من 

)2(..»أن تضبط بصحبة فتى وحصانه ، فطالبته بالتوقف

.32سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)1(
)(- أطلقھ حسن على جواده ھوإسم : غنوش.
.34بینما ینام العالم ، ص ’ سوزان أبو الھوى -)2(
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ئیة تِصر على سرد مقاطع تؤكُد فیها ظاهرًة إیمان نجد من خالل هذه الروایة بأن الروا

ضربیها .... ""التأدیب " ، " العزائم " ، " المس الشیطاني " الناس بمعتقدات معینة مثل 

)1(".لقینیها درساً 

حین نقرأ هذه المقاطع نجدها تصف جانبا من الحیاة اإلجتماعیة ومستویات التفكیر 

.لدى فئات المجتمع المختلفة 

فنلحظ بأن الروائیة في بعض األحیان قد تلجأ الى سرد مقاطع طویلة تصور فیها 

عادات المجتمع وٕاعتقاداتهم الراسخة حول المسِ  الشیطاني ومحاولة شیوخهم لمعالجة 

.علهم 

حول إعتقاد القرویین بأن ما أصاب دالیا التي بدت لهم كالغجریة : " ومثال ذلك قول 

فنصحوا أباها بإحضار شیخٍ  یتلوا علیها األیات ... مسًا شیطانیا جامحةٍ  بأن بها

)2(....الكریــــــــــــــــــــــمة والعزائم 

ب القریة وتحول الى فضیحة فقرر األشاع الخبر في"دالیا" صابة وبمزامنة إ

التمسك ، أمام أهالي القریة لیبین لهم بأنه وجب " لدالیا" الغاضب بأن یختار عقوبة 

.34بینما ینام العالم ، ص ’ سوزان أبو الھوى -)1(
.34المصدر نفسھ ، ص -)2(
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وقالت امرأٌة یالقسوة .... فأقدم بحرق راحة یدها الیمنى «بتقالید وعادات المنطقة 

)1(. »إنه شرفي... تراجعوا ... البدو؟

یتبین لنا مدى تمسك أهل القریة بسذاجة هاته القیم والعادات التي تنافي المعتقد الدیني 

.والبدعوكل ماله صلة بالواقع وتدفع بها نحوا الخرافات

نجد بأن روایة السیرة الذاتیة كجنس ، تبقى نصًا ال یطالُب بالحقیقة أو التاریخ  وكما 

تستعمل العنصر األتوبیوغرافي إن السیرة الذاتیة أي «:یقول عبد الكریم الخطیبي 

)2(.»..للتحدث وللقص ولتأكید حضور شخصیة فردیة أو إجتماعیة

قارىء إلى طرح یل بدقة وذلك لغایة توجیه ذهن الالتفاصرغبت الكاتب في وصف 

أسئلٍة تخص الواقع اإلجتماعي الذي یسرد أبعادُه وفق المخطط فیلیب لوجون الذي یعمد 

:على مخاطبة المحكي  یتمثل كاآلتي 

.وهو نقطة إنطالق الحقیقة للسیرة الذاتیة كما سبق تعریفه: تطابق -

:ویتحق ذلك بواسطة هذا المخطط التوضیحي انویتمثل في حیاة اإلنس: النموذج-

.35ص بینما ینام العالم ،، سوزان أبو الھوى–)1(
.108عبد الكریم الخطیبي ، في الكتابة والتجربة ، ص -)2(
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)1(:مخطـــــــــــــــــــــــــــــط فیلیب لوجون -

-

، 1عمر علي ، المركز الثقافي العربي ، ط: فیلیب لوجون ، السیرة الذاتیة ، المیثاق والتاریخ  األبي ، تر-)1(
.109، ص 1994
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:ــــــــالجیـــــــــــراع األص-3

أفقیة لتجارب الحیاة الفردیة نعلم بأنها تتظمن العدید من «حین نعمد إلى قراءة 

)1(»الصراعات ، كالصراع النفسي والذي یعتبر حاظرًا في جمیع األعمال األدبیة الروائیة

إن السبب الرئیسي في بروز تلك الصراعات ، ومدى تأثیر المستعمر الصهیوني على 

ت بین األجیال وألن الفترة التي عاشتها ثقافة المجتمع الفلسطیني ومحاولة زرع الفجوا

.فلسطین أثناء الحرب إتسمت بتفاقم الوضع وسوء وتدهور المعیشة 

لى إوأولى ما قام به المستعمر الصهیوني هو إستوطانه في فلسطین وهذا ما أدى 

ظهور الهجرة التي تسربت نحو بلدان مجاورٍة وبلدان غربیة ، إضطروا على أن یتخلوا عن 

حینما " ألمال"میزات وعادات جدیدة وهذا ماحدث العادات والتقالید وأن یكتسبوا مبعض 

، وتخبطت في هذا العالم المفتوح الذي ال نهایة له  1973هاجرت نحو أمریكا سنة 

لكن إحساسها المغایر بكون بشرتها الداكنة ولكنتها األجنبیة «حاولت أمال اإلندماج ، 

)2(»...ظلت تكشفانها 

بطال الشخصیات الروایة ومامیزها بعدم تكیفها الفكري أألجیال الذي یواجه مختلف ا

حینما " أمال" والثقافي واإلجتماعي والتعلیمي على حٍد سواء وهذا تمثل في عدم إرتیاح 

.107عایدة أدیب بامیة، تطور األدب القصصي الجزائري ، ص -)1(

.251سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)2(
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وٕاعتبرتها تعبیرًا غیر كاٍف بل جاف یضع صورة رنًة بخٍل " الشكر" أحست بجفاف كلمة 

..."وعدم تشكْر 

ورئیتها ألشرطة من اإلسمنت واإلسفلت " فیالدلفیا " نحو مدینة " أمال" ستغراب وإ 

، ورائحة عوادمها كلها إجتمعت في .." تمتدوا وتتموج تحت أعداٍد هائلٍة من السیارات 

" ء أنف أمال إْذ ناشدها الحنیــــــــــــــــــــــــــــن الى منزلها ذو الجدران الحجریة كل ذلك أثار إستیا

.، نحو هذا العالم الغریب الذي أتَـْت إلیهِ " أمال

" والذي دائمًا تحاوُل إخفاءُه بعیدًا عن صدیقتها " أمال "نلمس الصراع الذي تعاني منه 

وفي «، وٕاحساسها بعدم إنتمائها لهذه العائلة ولهذا المجتمع ، وفي عبارتها قائلًة "لیسا

كنت ... لجأة الى الماض فغلفت نفسي به،الكبیرمحاولٍة لحمایة نفسي فوق ذلك السریر

)1(.»ال یزال الماض یالزمني.... ولكن أبدأ حیاًة جدیدة 

كانت في صراع دائٍم سواء من المجتمع أو من طالِب الجامعة وخاصًة " أمال"یبدوا بأن 

عززت منزلتها التي،...، تلك الطالبة الحمقاء ذات الصدر الضخم"إیالنا ریفرز" الطالبة 

إْذ أنا ...بین طالب السنوات المتقدمة كفریسٍة سهلة ، وهذا ماجعلها تحصل على دعواٍت 

،والبغض و كراهیة لها بوجه من العنصریة " إیالنا " كانت تتضایق من معاملة " أمال" 

.253ا ینام العالم ، ص سوزان أبو الھوى ، بینم-)1(
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ب ، بمعنى رآ–أي : لكونها عربیة ، وتشیر إلیها بإسم العربیة، أو تتلفظ  بقولها 

)1(.رقاءالخ

رغم بعد الهوة بین أمال والمجتمع الذي كانت تعیش في وسطه حالًة من الصراعات 

العرقیة خاصة حول قضیة اإلنتماء والذي إنتهى بتحولها الى مخلوق هجین عربي غیر 

شربت الخمر وواعدت الكثیر من الرجال ، تاهت في دوامة الثقافات حتى ..... منصٍف 

.حب أمریكیین فقدت طریقها ،وقعت في 

إن هذا الصراع بین الذات أمال وهویتها التي تنفي هذه الثقافة التي تبتعد عن كل 

ماهو غیر أخالقي ، فهذا إنما هو  سوى إختبار قد وضع من أجل أمال لتعود مرةً  ثانیًة 

ذكریات من ...ُأْحیت ... في أثناء حادثٍة تسرب میاه الصرف الصحي «لهویتها العربیة 

)2(.»، كنا نتسلق ونجمع المالبس القدیمة لسد مداخل منازلنا...جنین 

ـــةجیــاد السیكولو ــاألبع:ثانیا

لعل دراستنا ألبعاد اإلجتماعیة لروایة السیرة الذاتیة أقرب ما یكون للواقع وصلته باألخر 

.وبالمجتمع

رد التجربة الشخصیة التي تكون مقتبسة من الواقع الذي یختلف عن سرد یعد سَ 

إذا كانت حیاة كل إنساٍن متالشیٍة «: األحداث ونستحضر في هذه المقام هذا القول 

.258سوزان أبو الھوى ، بینما ینام العالم ، ص -)1(
.259المصدر نفسھ ، ص -)2(
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فیحیاة اآلخرین فأي مانٍع یمنعني من القول بأن تلك الحیاة التي نحتسبها متعددة إنما هي 

ُةُ  یتفق جوهرها وتتعدد صورها ، كالبحر المائج ، زاٍه على البعِد فنحسبه حیاة واحد

منه ال نرى طرائف فذذًا ، ونحسب كل موجة من األمواجه قسمًا من أقسامِه ، فإن َذَنْوَنآ 

)1(.»غیره وال نجد بجزٍء من أجزاءه حیزًا مستقًال وال وصفًا ثابتا

الف صورهم وتعدد إختالفات ح لنا جلیا مدى إختهذا القول یتضإذا نظرنا من خالل

.ةم النفسیـحیاته

الروایة یبین للقائالذاتیة أراد أن ومن خالل هذا الفصل ككل یتبین بأن الكاتب السیرة 

بأنها حكایات تروي قصص شخص ما أو ئبأن كل مایكتبه لیس كما یضنه  القار 

ائي یرید أن یجعلنا نعیش واقعه أسطورة بطل ما أوقصة شعب ، بل العكس ذلك فرو 

المليء باآلالم واألحزان والصراعات النفسیة واإلجتماعیة وهذا إنما یفسر على مدى تأثیر 

الحرب على واقعه ، وخاصًة نفسیته المضطربة ، فهو إذا ال یرید قارئًا جامدًا بل یرید من 

.یكون قادرا على فهم مایقوله وكأنما هو صاحب الروایة 

.56مصطفى لطفي المنفلوطي ، النظرات ، ص -)1(
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:یرة الذاتیةفضاء السّ -ثالثا

l’espace géographiqueالفضاء الجغرافي /1-1

یمثل هذا الفضاء بالنسبة للقارئ بالمیثاق المنعقد في النص المبرهن على وقائع 

األماكن و ذلك بالنسبة للذات الّسیریة، والتحوالت التي تعرفها عبر مرورها في رحلة 

.حیاتها بعّدة فضاءات متناقضة مثل، الدائمة ،المؤقتة ،المغلقة ، والمفتوحة  

الجغرافي الذي بالفضاء الروائي باعتباره الفضاءهتم وهناك بعض الدراسات التي ت

.الحقیقة یعطي للخیال مظهرَ 

في المقابل نجد المكان و أبعاده الواقعیة التي یؤكد و یبحث عن  القارئ و یقتض 

.آثارها في النص  

: أماكن اإلقامة الدائمة_أ

سالم ،القدسیت العمببیت یحي،تتمثل أماكن اإلقامة الدائمة في قریة عین حوض،

. )موشیه( مدینة طولكرم ، قریة بلد شیح الجند

: أماكن اإلقامة المؤقتة _ ب

یتمثل في المخیم الذي وضع لالجئین بعد هجومات الكیان الصهیوني على مدینة عین 

.حوض 
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.ین حوض،مدینة طولكرم، بیت أري بیر لشتاینمدینة ع:أماكن االنتقال _ ج

.یتمثل في فضاء بیروت: الفضاء الخارجي العربي /1-2

فضاء أمریكا:الفضاء الخارجي الغربي /1-3

:الفضاء الجغرافي_ /1-1

أماكن اإلقامة الدائمة -أ

:فضاء البیت -

فهو المكان الوحید الذي مهما ستقرار لساكنیهِ سمى معاني السكن واإلیحمل البیت أ

جتماعي وفي هذا یقول اهللا المالذ النفسي واإلعتباره بإبتعد عنه اإلنسان یعود إلیه طوعاً إ

﴿تعالى                

        ﴾)1(

:قریة عین حوض-1

كتسابها إخضرارها و إشتهار ا والتي تتمیز بإصغیرة واقعة في شرق حیفي تعد قریةوه

.الزیتون التي ورثوها عن أجدادهم أشجارِ منظرَ 

.35البقرة ، اآلیة –)1(



سوزان أبو الھوى-مقومات الخطاب السیر الذاتي ل: الفصل الثاني 

52

بالریف ا للطفولة والبراءة التي قضاها في قریته یعد هذا البیت فضاءً :بیت یحي -2

األسرة یحي أبو الهیجة مع زوجته باسمة وولدیه الحسن و درویش ،كانت "هناك یعیش 

األسواق بعد الجني تعیش حیاة بسیطة وهي جني الثمار من أشجار الزیتون والتجول في

)1(.رمز لجمال الریفبحجارة  تَ يٌ بنِ نه مَ أ،ویعد البیت من الهندسات القدیمة إذ  

هي قریة ذبح أهالیها بدون رحمة أو شفقة وذلك بعد أن انتقلت :قریة بلد الشیخ-3

الهاغانالي أوجها وفتح باب جهنم وذلك بواسطة حرب العصابات ،األرغون ، إالحرب 

)2(شیترنو 

:أماكن اإلقامة المؤقتة - ب

إستقر في من النازیة والذي هرب طوعاً لمانهو بیت ذلك األ:بیت أري بیرشتاین -

)3(.بنه آري و زوجته القدس هو و عائلته التي تتشكل من ثالثة أفراد إ

:أماكن اإلنتقال –ج

إستوطنوا في هذه المدینة على رغم فئة قلیلة من الفلسطینیین هم :مدینة عین حوض _ 

عظمى لبث سیطرتها  دولیا وتمثلت في اإلتحاد دول خمسة من إجتیاحها من طرف 

ك الفترة كانت مدینة عین حوض أمریكا ، وفي تلو الصین ،فرنسا ،بریطانیا ، والسوفیاتي 

د أن أثنت معاتبة إبنهإلى عین الحوض ،بعلكن عزیمة یحي على العودة ،حتلتقد أ

.19سوزان أبو الهوى ، بینما ینام العالم، ص–)1(
.52المصدر نفسه ، ص –)2(
.25المصدر نفسه ، ص –)3(
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یوما التي قضاها في التنقل في 16حسن و تنبیهه للذهاب ، ودام غیابه عنهم حوالي

بتضاریس قریته بحریة رغم أن جیوش العدو كانت تتربص هنالك لكن یحي كان علیماً 

بعد تلك ... ألن إرادة یحي كانت قویة ، م یكن یلقي باًال لجیوش والعساكر منطقته ول

)1(...بثمار الزیتون وكل ماوجده في قریته المغامرة عاد یحي محمالً 

:الفضـــــــــــــــــــــــاء الخارجي العربي/1-2

:فضاء بیروت-1

ذلك الفضاء الذي حمل فیه مفاجآت كثیرة حیث " أمال" لـفضاء بیروت بنسبة یعتبر 

جذریا و إشتداد الذي غیر مجرى حیاتها ا المدینة على شریك حیاتهتعرفت في هذه 

وٕاشتغالها،تمیزت حیاتها بالبساطة،إذ إلى أن أقدم على خطبتها "بماجد" أمال "إعجاب 

عد وصولها مباشرة بقدمت آمال على العودة إلى فیالدلفیا و أ) 1986(،وفي سنة مدرسة 

دراستها في إنجلیزا ،فقد كانت زوجته إتصلت بالدكتور محمد ماهر الذي أشرف على

ة سمعت آمال  هجوم أربیل بفترات متعاقبو "آمال " ـقد هیئة كل شیئ لالتيابیتإلیز 

على لبنان بجیشه داخل  لبنان وتصاعد خوف آمال و تخیلها للهجوم  الفضیع شارون 

)2(بواسطة القذائف الفسفوریة 

.82سوزان أبو الهوى ، بینما ینام العالم،ص–)1(
.325المصدر نفسه ، ص –)2(



سوزان أبو الھوى-مقومات الخطاب السیر الذاتي ل: الفصل الثاني 

54

حین سافرت أمال إلى مدینة فیالدلفیا :أمریكافضاء : الفضاء الخارجي الغربي /1-3

" و عائلتها التي رحبت بها خاصة أم" ادحدلیسا" الواقعة بأمریكا إستقبلتها فتاة إسمها  

" وفي فترة التي قضتها بأمریكا تعرفت على طالبة إسمها " أنجیال " وٕاسمها " حدادلیسا 

الطب لكن في تلك الفترة التي قضتها وهي طالبة في السنة اإلعدادیة في "كیلي ما سون 

بأمریكا رغم ذهولها من المناظر إّال أنها كانت دائما مشتاقة لقریتها و خاصة إلى جدران 

)1(.منزلهم الحجري الذي كان ال یفارق ذاكرتها سوى الحنین نحو بلدها 

ي من خاللها الصورة التي یجّسدها الكاتب مع القارئ و التبمثابةةیعد فضاء السیرة الذاتی

األشیاء فحین نجدها قد الفضاء الذي تتحرك فیه الشخصیات ویحدد الكاتب معالم 

إرتبطت بعناصر ال یمكن التنازل عنها و التي تتمثل في الزمان و المكان و ذات السّیرة 

جزم وهكذا یمكن أن نالذاتیة و التي من خاللها نحدد الواقع الحقیقي للروایة السیرة الذاتیة 

مرتبط مع الفضاء الروائي في كونه یشكل ةالقول على إعتبار الفضاء السیرة الذاتی

. حركات الشخصیات و سلوكاتها وآفعالها 

.249سوزان أبو الهوى ، بینما ینام العالم ،ص_ )1(
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ئر الذاتیة أراد أن یبببن لقاومن خالل هذا الفصل ككل یتبین بأن الكاتب السیرة 

روي قصص شخص ما بأنها حكایات تئ،الروایة بأن كل مایكتبه لیس كما یضنه  القار 

فروائي یرید أن یجعلنا نعیش واقعه ،أو أسطورة بطل ما أوقصة شعب ، بل العكس ذلك 

المليء باآلالم واألحزان والصراعات النفسیة واإلجتماعیة وهذا إنما یفسر على مدى تأثیر 

ن الحرب على واقعه ، وخاصًة نفسیته المضطربة ، فهو إذا ال یرید قارئًا جامدًا بل یرید م

.على فهم مایقوله وكأنما هو صاحب الروایة یكون قادراً 





خاتمة

57

ذلك فنحن بتمام بحثنا هذا نخلص إلى لكل بدایة نهایة ونهایة البحث خاتمته ، ل

الباحث وما أننا نقف موقف مجموعة من النتائج المتوصل إلیها عبر هاته الفصول ، إالّ 

موضوعیة وشخصیة ، كضیق الوقت ونقص المراجع عوائق یعتري موضوع بحثه من 

"  سیرنة الروایة في الخطاب الروائي " التي ال نستطیع أن نلم بالحدیث حول موضوع 

ومع ذلك تمكن من التوصل إلى مجموعة من النتائج نوجزها ،وهذا ما یفقده  بریقه

:كاآلتي 

السیرة الذاتیة هي نافذة القارىء بذاتیة المؤلف من خالل ضمیر األنا الذي روایةتعتبر-

.یصنعه المؤلف ویسرده على شخصیاته 

تیاره السیر الذاتیة من التنقل من شخصیة إلى أخرى ، مع حریة إخروایةحریة مؤلف

.ید لمن یعطي دور البطل لمن یر 

الماض وجعله حاضرًا في حریة انتقاله من الحاضر والماض أي بمعنى إحیاء -

.شخصیاته

استعمال ضمیر األنا المتكلم في الروایة وكذا في الخطاب الروائي حیث ُیْقدُم َغلَبة -

المؤلف على مخاطبة في إطار السیرة الذاتیة معرفا لنفسیتِه وذاتیتِه وإِعطائِه للقارىء 

وجهات نظٍر لذاتیة الروایة والتي تعد إسقاطًا لحیاة المؤلف 
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إلمتزاجها بالثقافات الغربیة عن طریق الثقافة التي أعطت تشار السیرة الذاتیة نتیجة إن-

. مجاًال لكي تتطور وتصبح جنسًا أدبیًا بارزًا في األدب الحدیث المعاصر 

.وفي األخیر نختم قولنا بالحمد والشكر هللا
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.القرآن الكریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، بروایة حفص عن عاصم -

المصادر: أوال-

: الزبیدي محمد مرتضى الحسیني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقیق-

.12مطبعة حكومة الكویت،ج

أبو الهوى ، بینما ینام العالم ، ترجمة سامیة شنان تمیمي، مؤسسة قطر سوزان-

.2012، 1لنشر الدوحة ، دولة قطر، ط

، كتاب العین ، ")ه175-100"أبى عبد الرحمان الخلیل بن أحمد (الفراهیدي -

.7مهدي المخزومي وابراهیم السامرائي، دار مكتبة الهالل ، القاهرة ، مج: تحقیق 

-729، "مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي الشیرازي ( ي الفیروزاباد-

محمد عبد الرحمان المرعثلي ، دار التراث : ، قاموس المحیط ، تحقیق ")ه817

.2000، 1،ج1العربي ،بیروت لبنان، ج

:ابن منظور-

-ه630ولد " جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ، -

، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، )م1311-ه711م ، توفي 1232

.مصر، دت

.ه1301، 1لسان العرب ، المطبعة المیریة ببوالق مصریة العربیة ، مصر، ط-
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المراجع: ثانیا-

:المراجع باللغة العربیة-1

شوقي ضیف ، مجمع اللغة العربیة  : ابراهیم مذكور ، المعجم الوجیز ، تحقیق -

.1994طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ، جمهوریة مصر العربیة ، ،

.احسان عباس ، فن السیرة ، دار الثقافة بیروت، دط، دت-

1جابر عصفور ، أفاق العصر ، دار الهدى للثقافة والنشر ، سوریا ، دمشق ، ط-

 ،1997.

.2005، 1جرجي زیدان ، مذكرات جرجي زیدان ، وزارة الثقافة، دمشق، ط-

بحث في (مات السیرة الذاتیة في األدب العربي الحدیث جلیلة الطریطر ، مقو -

.2004، 2،ج1، مركز النشر الجامعي مؤسسة سعیدان للنشر ، ج)المرجعیات

.1980، 3حسن محمد عبد الغني ، التراجم والسیر ، دار المعارف ، القاهرة، ط-

للنشر حنان الشیخ ، مكون السیرة الذاتیة في روایة حكایة شرح یطول ، دار غیداء -

.2012ه،1433، 1والتوزیع ، عمان ، ط

راغب نبیل ، دلیل الناقد األدبي ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة  -

1980مصر ، 

الزمخشري جار اهللا أبو القاسم بن عمر ، أساس البالغة ، دط، دت-

: الزبیدي محمد مرتضى الحسیني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقیق-

.12مطبعة حكومة الكویت ، ج
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سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي بیروت، دار -

.1997، 3البیضاء ، ط

سامیة بابا ، مكون السیرة الذاتیة في الروایة ، دار غیداء للنشر والتوزیع ، عمان -

.2012ه، 1433، 1ط،

ب العربي ، المؤسسة العربیة شاكر تهاني عبد الفتاح، السیرة الذاتیة في األد-

.2002، 1للدراسة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ط

العاكون عیسى وآخرون ، أسالیب التعبیر األدبي ، دار الشروق عمان ، األردن -

.، دت1ط،

عباس احسان ، فن السیرة ، دار صار، بیروت ، لبنان ، دار الشروق عمان -

.1996، 1األردن ،ط

.ة األدب العربي المعاصر في الجزائر ، دط ، دتعبدالمالك مرتاض ، نهض-

1عبد اللطیف الحدیدي ، فن السیرة الذاتیة والغیریة ، دار السعادة للطباعة ، ط-

.م1996ه،1417

محمد صقر ، دیوان : عایدة أدیب بامیة، تطور األدب القصصي الجزائر ، تر-

.مطبوعات الجامعیة الجزائر ، دط ، دت

.1980، 3، التراجم والسیر دار المعارف ، القاهرة ، طمحمد عبد  الغني حسن -

محمد الباردي ، السیرة الذاتیة في األدب العربي ، إتحاد كتاب العرب ، دمشق  -

2005.
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.مصطفى لططفي المنفلوطي ، النظرات ،دط ، دت-

هالة ابراهیم الجرواني ، التنشئة اإلجتماعیة ومشكالت الطفولة ، جامعة -

.2015لریاض األطفال ، دط ، اإلسكندریة كلیة ا

یوسف نسیب ، مولود فرعون حیاته وأعماله ، المؤسسة الوطنیة للكاتب ، مطبعة -

.1991النخلة ، الجزائر ، 

یحي ابراهیم عبد الدایم ، الترجمة الذاتیة في األدب العربي ، دار التراث العربي -

.1975، 1بیروت ، ط،

المراجع  المترجمة واألجنبیة-2

عمر علي مركز : لوجون ، السیرة الذاتیة ، المیثاق والتاریخ األدبي ، ترفیلیب -

.1994، 1الثقافي العربي ، ط

- Larousse، Dicitionnaire de Literatures France Paris,

December,1989

المجالت والدورییات -3

، اتحاد كتاب العرب  418محمد صابر عبید ، مجلة الموقفف األدبي ، العدد-

.2006، بدمشق

ابراهیم فتحي ، معجم المصطالحات األدیة، التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر  -

.1986، 1صفاقس ، تونس ، العدد،

.1994،  01بشیر القعریي ، نمذجة الروایة المغربیة ، مجلة األداب ، العدد -
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ةالرسائل الجامعی-ج

السیرة الذاتیة في الجزائر حفیظة سوالمیة ، دراسة تأصیلیة موضوعاتیة في روایة -

.2004، 2003، مذكرة مجاستیر ، جامعة الحاج لخظر ، باتنة ، الجزائر ، 
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التعريف بالمدّونة وبصاحبها

"morningsin jeninأما باإلنجلیزیة فتسمة  " بینما ینام العالم : " إسم الروایة بالعربي 

.476، عدد صفحات الروایة سوزان أبو الهوىإسم  الكاتبة 

.فیلم سینمائي -بلدًا وحالیًا یتم العمل علیها ك19: عدد البالد التي نشرت فیها الروایة 

تتحدث الروایة عن عائلة أبو الهیجا التي كانت تعیش في قریة هادئة في فلسطین قبل 

الجئین في ، والتي جعلتهم یرحلون الى مخیمات ال1948إعالن عن دولة إسرائیل عام 

.جنین 

.وتحكي ماتعرضوا له من معانات طوال تلك الفترة ومابعدها-

.م 1967ولدت سوزان أبو الهوى لعائلة فلسطنیة من الجئي نكسة -

إنتقلت للعیش في أمریكا بعدما إستولت إسرائیل على أراضي أسرتها ، بما فیها -

.القدس 

اك في سن المراهقة وهناك حصلت عندما إنتقلت سوزان للعیش بأمریكا كانت أن ذ-

.على الطب الحیوي 

.أسست سوزان أبو الهوى مالعب لفلسطین -
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وأسست مؤسسة لألطفال تكرس حق الفلسطنین -

.للعب

.سوزان أبو الهوى وسیتم نتاجها ك فیلم سینمائي :ـولى لهذه الروایة تعد األ-
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:ملخص

وعند الكالم عن سیرنة الروایة في الخطاب الروائي ، نجد بأن السیرة الذاتیة قبل كل 

شيء ، كانت عبارة عن مجالت ومذكرات ویومیات والتي تمثل جانبًا من جوانب الحیاة 

، وممیز بالذكر أن روایة رغم كونها جنسًا أدبیا نثریًا إال أنها الملیئة باإلبداع الفني 

حتالل والهجرةمن حول التكلم عن اإلإستطاعت أن تحاكي الموضوع والذي قد تض

رض والمقاومة وتحدث أیضا عن واقع المرأة وصمودها وّكذا الحدیث عن والسیاسة واأل

الحقیقیة والتي تسمى بالسیرة ةلمؤلفهو قصة حیاة امیز الروایة خصوصاً ماالتراث ، أما

.الذاتیة

Resume :

Le fait de parler du roman" autobiographique", on trouvequ'il

ne s'agissait qu'une sorte de magazines et de mémoires qui

représentent un aspect particulier du monde de la creativité

artistique.

Ce qui est important à signaler est que le roman en tant que genre

litteraire en prose a pu imiter un tel sujet qui aborde le thème de la

colonisation, l'émigration, la politique, la terre, la résistance, voire le

statut de la femme et sa robustesse et le patrimoine.
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