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 تداخل النص المقّدس:
 قراءة في الرواية الفلسطينية

 ملخص:
تسعى هذه الورقة إلى تبّين أشكال تداخل النص المقّدس في رواياات فلساطينية صادرت 
ااا فني ااا لاا  حةااور جلااّي  بعاد انتفاةااة اىقصااى  حياا  تهعااّد داااهرة التااداخل النصااي ملمحر
فااي التشااكيل الصااياطي للخطاااب الروائااي  فااال تكاااد تخلااو روايااة ماان عالقااات التااداخل 

رى بمشاااربها الدينياااة والتاريخيااة واىدبياااة والترا يااة  حيااا  والتفاعاال ماااط الخطابااات اىخااا
يهكتشااا الماةااي  ويهقاارأ فااي هاااد و الااراهن  ويهعاااد بناااؤه ماان جديااد وفاا  أساااليب تمتااا  
اية  وخصوصاية منشائها فاي  المحموالت الداللياة المختلفاة  لتهدهار طزاجاة التجرباة القصو

 الحةارية واإلنسانية.التعبير بالمقّدس عن الواقط في أبعاده الذاتية و 
 
 

 تقديٌم:



ليس  مة أديب يستطيط التعبير عن المعنى بمفرده  ىن اىجازاء المتفاّردة فاي أدبا  هاي 
. ذلااا أن كاال نااص 0تلااا التااي يؤكااد خلااودهع فيهااا بعنااا المااوتى ماان اىدباااء أسااالف  

محكوع بالتوالد مط نصاوص أخارى بيلياات وقاوانين متعاددة  يصاطفي مان بينهاا اىدياب 
ا يناساااب  للتعبيااار عااان الرؤياااة الجمالياااة المرطاااوب فاااي مالمساااتها فاااي خطابااا  اىدباااي  مااا

يشّكل هذا فاي رأو  بااختين    دااهرة   4فاآلخرون هع عالماتنا  ويجب علينا منادمتهع 
مهشاخوصة لكل خطاب  وهو الغاية الطبيعية لكال خطااب حاي  يفااجخ الخطااب خطااب 

ت   وال يستطيط شيئرا سوى الدخول مع  في تفاعل اآلخر بكل الطر  التي تقود إلى طاي
   3حاد وحي 

 وةط اىدب في السيا  االجتماعي  التااريخي  -حسب هذا المفهوع -يقتةي التداخل
العاااع  واعتبااار هااذا الساايا  نفساا  بم ابااة مجموعااة ماان النصااوص  تتقاااطط فااي الاانص  

وعلي   فإن إنتاج النص الجديد يتأّتى من عمليات امتيا  وتشاّبط واث باات  2ومط النص .
للنصااوص الواقعااة فااي مجااال التااداخل ماان جهااة  وعباار هاادمها ونفيهااا ماان جهااة أخاارى  
فالمجاااال التاااداخلي  مجاااال حاااوارو  وكااال حاااوار ينطاااوو علاااى قااادر مااان الصااارا   وهاااذا 

   5الجانب الصراعي جزء أساسي من آليات التناص .
ما يكن من أمر  فقد حدد باختين قالبين للتاداخل النصاي:  اىسالوب الخطاي  وهاو ومه

الااااذو يتم اااال خطاااااب اآلخاااار وصاااايانت  فااااي خلاااا  خطااااوط محيطيااااة واةااااحة وخارجيااااة 
لخطاب اآلخر  مط إةافة بعض السمات الفردية للمؤلاا. واىسالوب التصاويرو  وهاو 

ذاتاا   لكااي يمتصاا  ويمحااو  الااذو يباادد المؤلااا باا  ك افااة خطاااب اآلخاار وانغالقاا  علااى
  6حدوده  فيةفي المؤلا على الخطاب نفس  سمات فردية واةحة .

 عرٌض:
إّن تمعنرا سابررا الرواية الفلسطينيبة بين اىعواع ألفين وألفاين و مانياة  يهنباخ أنهاا تتفاعال 
ا ك يرة تصب في المتخّيل الروائي  فت رو سرديات   ووصوف   وحوارات   حيا   ونصوصر

المتلقي على أم ال وحكايات شعبية  وأساطير  وآيات قرآنياة  وأحاديا   وأشاعار  يقا 
وأحااادا  تاريخياااة وسياساااية  وأطاااانا شاااعبية  وقصاااائد مهغاّنااااة  وأقاااوال ماااأ ورة لمشااااهير  

الاااانص اآلخاااار وتسااااتوعب   ماااان أجاااال محاورتاااا  تيلفرااااا  -قيااااد الدراسااااة –فتهةااااع الروايااااة 
دا ماان خاااالل المحاااواراة إلاااى خلاا  ناااص جديااد فيااا  وتخالفرااا    ىن الااانص المهحاااو ر يهااا

  7بعض القديع  وفي  بعض ما أنجبت  المهحاواراة وابتدع  االحتكاا 
فالرواية الفلسطينية وهي تحاور النصوص  وتتفاعل معها ت بت بعةاها  حيا  العالقاة 

  ونجاااد 8باااين المتحااااورين توافقياااة  وفااا  بااااختين  وعالقاااة نفاااي التاااوازو  وفااا  كريساااتيفا



تنفاااي بعاااض النصاااوص التاااي تهةااامها  فتكاااون العالقاااة تةاااادية أو  -أحيانراااا–الرواياااة 
 تعارةية.

ال يااأتي تبساايطار للعماال الفنااي  وال  -فااي أك اار الروايااات-إن اسااتيعاب هااذه النصااوص 
إخااالالر باا  وبقواعااده   ذلااا أن حةااور نااص صاارير داخاال الاانص الروائااي يااأتي تحقيقااار 

لتخدع الرواية وطروحاتها. وال  -في الغالب -لنصوصلتداعيات المعاني  فجاءت هذه ا
موقااا التعااارض والمفارقااة  مااط الروايااة  باال تنمااو  -فااي الغالااب-تقااا هااذه النصااوص 

  9معها وتنميها .
للتداخالت النصية في الروايات المدروسة أشكال عدة  تناتدع أحاد قاالبين: التاداخل 

  وطالبراااا مااا يتحقااا  عباار آلياااات النصااي المباشاار  حيااا  اتةااا و للمرجاااط والمهحااال إلياا 
االقتباس والتةمين واالستشهاد. والتداخل النصي طير المباشر  حي  ةبابية المرجاط 

  01أو المحال إلي   وطالبرا يكون في اىفكار والمعاني واىسلوب 
تغطااي النصااوص الدينيااة مساااحة كبياارة فاااي الروايااة  وهااي تتك ااا حااول  يمااات تعمااا  

التها الفكرياااة والنفساااية. تااارد هاااذه النصاااوص فاااي الرواياااة عااان طريااا  أجاااواء الرواياااة وانشاااغا
التةاامين تااارة   وفااي صااورة إشااارات مرجعيااة مباشاارة  كاسااتدعاء مفااردات وتراكيااب وأسااماء 

 تحيل إلى نصوص دينية معينة تارة أخرى. 
نهاااض اساااات مار الاااروائيين الفلسااااطينيين للماااورو  الااااديني علاااى شااااكلين: اقتبااااس مفااااردة أو 

و آياااة  تةااافي بعااادرا علويراااا علاااى الخطااااب الروائاااي  ويتحااادد مااان خاللهاااا عالقاااة تركياااب أ
اإلنساااان بالخاااال   أو عالقاااة اإلنساااان باإلنساااان  وفااا  مااانه  ساااماوو  يااانهض علاااى أساااس 

 . 00الخير والحرية  أو يست ير الهمع للبذل والتةحية والعطاء  أو تعرية اآلخر 
ت دينياااة كااايدع والمساااير وماااريع وأياااوب أماااا الشاااكل اآلخااار  فيتم ااال فاااي استحةاااار شخصااايا

ومحمد عليهع السالع ترميزرا للعطاء بأبعاده المختلفة  وشخصايات علاى النقايض كاا   قابيال  
رماااز الجريماااة الكونياااة اىولاااى. وتلاااا الشخصااايات تهستحةااار  لغاياااات مختلفاااة منهاااا: طاياااة 

خلاي  أو جسار الهاوة الدعوة واالعتبار  أو اساتمداد القاوة مان الادين إلحادا  تاوازن نفساي دا
السااحيقة التااي تفصاال بااين الاادين وتعاليماا  ومعطياتاا  ماان جهااة  ومعطيااات الواقااط الممتلااخ 

 بقهر اإلنسان واةطهاده  بل وقتل  بدع بارد دون واز  من ةمير من جهة أخرى.
اا فاي االبتعااد  لقد ودا] الروائيون[ هذين الشكلين بتقنياات وآلياات متنوعاة  ولاع يجادوا حرجر

التهاااا اىصاالية  أو تأويلهاااا لبااا  مةااامين جديااادة تسااارو فيهااا رو  العصااار بأبعااااده عاان دال
 . أسو  مجموعة من الشواهد المختلفة المرجعية:04السلبية واإليجابية 

 :قابيل وهابيل(0)



أحةارت ساورة المائادة أحادا ها فاي أرباط آياات تبادأ  -بيلية االسع المباشر-قصة قرآنية     
ين  وتنتهااي عناد الحاديااة وال ال ااين. قااال تعالى: واتال علاايهع نبااأ ابنااي باآلياة السااابعة والعشاار 

آدع بااالح  إذ قربااا قربانااا فتقباال ماان أحاادهما ولااع يتقباال ماان اآلخاار. قااال ىقتلنااا. قااال إنمااا 
يتقبال ا  ماان المتقااين. ىن بسااطت إلااّي ياادا لتقتلنااي مااا أنااا بباسااط ياادو إليااا ىقتلااا. إنااي 

أرياااد أن تبااوء باااإ مي واث ماااا فتكاااون ماان أصاااحاب الناااار وذلاااا  أخاااا ا  رب العاااالمين.إني
جزاء الدالمين . فطوعات لا  نفسا  قتال أخيا  فقتلا  فأصابر مان الخاسارين. فبعا  ا  طراباا 
يبحاا  فااي اىرض ليرياا  كيااا يااوارو سااوءة أخياا  قااال يااا ويلتااا أعجاازت أن أكااون م اال هااذا 

 الغراب فأوارو سوءة أخي فأصبر من النادمين  .
وفي تفسير هذه اآليات نعرا تفاصيل حكاية وقعت أول التاريخ عنادما أراد هابيال أن      

يتزوج أخات قابيال  لكان ال ااني اساتأ ر بهاا لنفسا   ورفاض تزويجهاا هابيال. وحتاى يفاا آدع 
عليا  السااالع الخصااع بااين ولديا  أماار كااال منهماا أن يقاادع قرباناا. قاارب هابيال جدعااة ساامينة 

وه حزمة زر  من ردوء زرع   فنزلت نار أكلت ماا قادع قابيال  وتركات من طنم   وقرب أخ
 قربان هابيل  ما يعني دفر هابيل بأخت قابيل  وهذا ما لع يسمر ب  قابيل  فقتل أخاه.

ترمز قصة اىخوين إلى الصرا  اىزلي بين الخير والشر  بين الدالع والمدلوع. تجرو     
  والقتاال طبيعااة بشاارية وساامة كاال زمااان ومكااان  علااى اىلساانة فااي داال الحاادي  عاان القتاال

 .31" تخيل أن أول وأهع حد  على هذه اىرض أن يقتل قابيل أخاه هابيل"
تلتحع هذه العبارة بأحادا  الرواياة التاي شاهدت جريماة قتال قااع بهاا بشاار ةاد اليهودياة     

القتال  بال  دوريت بغير قصد أو نية مبيتة  ولع يقصد منهاا فيلساوا الساجن إدهاار بشااعة
تعد حاد ة قتل ) قابيل (  حاول التسرية عن بشار  ىن  ليس أول القتلة  ولن يكون آخرهع.

ىخي  ) هابيل( رمز الخطيئة اىولى التي مارسها اإلنسان ةد أخيا  اإلنساان  ورماز الشار 
الاااذو لاااع يااادفن حتاااى اآلن  لاااذلا وداااا قصاااة قابيااال ليعبااار عااان انطفااااء القااايع اإلنساااانية  

 رهااا فااي نفااس اإلنسااان:   لااع يعاارا أبااي وقتهااا أياان يعباار عاان الشاار الاادفين فااي وةااعا أ
الانفس البشاارية  إذ إناا  يقصااد تعليمنااا اىخااال  الحميادة. فكااان يكتفااي بااالقول بااأن ا  أوحااى 
لقابيل بقتال هابيال ليعلمناا باأن رحماة ا  واساعة.... بببسااطة أساطورة أباي عان أول جريماة 

ر تفتقر في اىساس إلاى ديمقراطياة التأويال. وهاي حاين تفعال ذلاا حد ت على كوكبنا السّيا
  هاذا ماا 02فإنما تجعل من البشر جميعا سااللة قاتال ال مجاال أخالقيراا لتبريار جريمتا ... . 

نلمح  في شخصية قابيال اىزلياة التاي تشااب  قابيال العصارو فاي بعاض المالمار  وتخالفهاا 
سااان العصاارو الةااال  فهااو يسااتطيط أن يااادرا فااي أخاارى  فمهمااا كاناات العفويااة ساامة اإلن

الخياار والشاار  فالعقاال الباااطن وحااده كفياال بااأن يعباار عمااا يجااول فياا  ماان مشاااعر مكبوتااة  
ومنها الرمز ) هابيل( الذو تستعاد حاد ة قتل  كل يوع فاي صاورة الفلساطيني  فيدال هابيال 



ل  وتستمر الحياة في دورتها  رمزا لإلنسان المقاتال المطاراد  ويدل قابيل رمزار للمهين المقات  
 وتستعيد أحدا ها. 

استخدع مشهور البطران الرمز الديني ليعبر عن مأساة اإلنسان الفلسطيني المدلوع المقتول 
بأيدا يهودية  فيعد قابيل أول قاتل على وج  اىرض  وم ال الساخط المتمارد  ومناذ أن قتال 

الااذنب الااذو جناااه اإلنسااان ال يكااا عاان قابياال أخاااه هابياال  وهاااع فااي البريااة يحماال وصاامة 
. للواقااط حقيقتاا  الموةااوعية  ولهااذه الحقيقااة وقااط فااي نفوساانا  وصاادى فااي نوايانااا 05القتااال

اإلنسانية. ولو كان طير ذلا لما استخدمها الكاتب رمزرا دينيرا يعبر أصاد  تعبيار عان واقاط 
 مأساوو  ويخفا عن بشار قتل  دوريت الفتاة اليهودية.

 :ليه السالمآدم ع(4)
صاااور الروائياااون الفلساااطينيون  عمااا  الصااارا  اإلنسااااني مااان خاااالل رؤياااا معاصااارة متعاااددة 
اىبعاد في شخصيتي ) آدع وحواء(  ووقفوا أماع معاناة وجودية  وتجربة إنساانية شااملة لهاا 
أ رهاااا الواةااار فاااي حيااااة اإلنساااان  ورصااادوا مااان خاااالل الرمااازين معانااااة اإلنساااان مناااذ البااادء 

. يوداااا الكاتاااب عاااااطا أباااو سااايا فااااي روايتااا   حصااارع الجنااااة  06عبااار الاااازمن الكاااوني و 
شخصية آدع ليكشا من خالل  خبايا النفس واىزمة النفسية التاي فرةات عليا   ليلقاى فيا  
عاابء الخطااأ اإلنسااااني اىول الااذو ساااء إلاااى البشاارية بعصاايان  أمااار رباا . ولتوةااير ذلاااا 

يااادار فاااي الجناااة  وقبااال أن يتخيااال حاااواء ساااأعرض الااانص وهاااو:   والنااااس مناااذ وجاااود آدع وح
تنسالخ مان زاويااة جساده  وقباال أن يلاتهع قطااا الحصارع مان بساااتين الخلاد  لااع يادر بخلاادهع 
قاط أن يفكااروا ماا قباال الوجاود بوصااا الاا ) مااا قبال( هااو عادع ولااو أنهاع ندااروا إليا  بوصااف  

 .07وجودار آخر  لما كانوا نزاعين لتبرير وجودهع 
حقيقااة الخلاا   فلعلاا  يعنااي بالنساابة للكاتااب الوجااود واالنتماااء   -لسااالععلياا  ا-إن كااان آدع  

كما أن  يعكس لحدة تاريخية حرجاة مان حيااة الفلساطيني  وهاي قاوة الاتالحع بااىرض التاي 
جبال منهااا  وكانات لاا  مكااان وجاود  إنهااا معركاة بقاااء. والبقاااء يعناي أن تكااون. هاذا مااا دفااط 

ليااا  بوصاااف  وجاااودار آخااار  لماااا كاااانوا نااازاعين لتبريااار الكاتاااب أن يقاااول:   ولاااو أنهاااع نداااروا إ
وجودهع   اإلنسان دائع التبرير ليدافط عن هويت  التي تنسب  للمكان  ولو فكر اإلنساان قبال 
احتالل  لمنطقة ما  من هو صاحب هذه اىرض قبل مجيئ  إليها لما حد  ما حد   فيداع 

برأو الكاتب  ونسي مالاا اىمار. لاو نسي أمر رب   وارتكب خطيئت  اىولى بأكل  الحصرع 
عكسااانا ذلاااا علاااى أرض الواقاااط  وخاصاااة علاااى اىرض الفلساااطينية  نجاااد أن شاااعبا كاااامال 
مغروسة جذوره في هذه اىرض كون  مالكها  ولاو كاان طيار ذلاا لماا كاان الصارا  مساتمررا 

لتااي حتااى اآلن. يكماال الكاتااب فيقااول:   والااذو ساايحد  لااو فكرنااا فااي تاااريخ قطعااة الطااين ا



صاطت اليد اإللهية منها آدع  فالكتاب الساماوية تقاول: إن ا  قاد اطتارا مان اىرض طيناا 
  08وشكل آدع .

ماان هنااا كاناات حقيقااة الخلاا  وساايلة إلشاابا  حاجااة نفسااية  فااالطين رمااز ل صاال اإلنساااني  
وهااو جاازء ماان اىرض محااور الصاارا   فيمااا يخااص الفلسااطيني مااا يجعاال اىرض واإلنسااان 

 واحدار. ويشير بذلا إلى التالحع الوجودو بهذه اىرض واىسبقية الوجودية عليها. 
ستحةار الديني في الرواية عبر رؤية معاصرة  يمتا  فيها لقد تم لت الفاعلية اإلنتاجية لال

الكاتااب القصااة القرآنيااة عنااد أبااي البشاارية  ليحملاا  مسااؤولية الخطيئااة اىولااى التااي أساااء بهااا 
  داخااال بنياااة التكاااوين   -عليااا  الساااالع–إلاااى نسااال   وذلاااا بعصااايان أمااار ربااا   إذ م ااال آدع 
. بهاااذا 09اإلنسااااني الموطااال فاااي زمنيتااا  بوصاااف  المؤشااار الوجاااودو اىول  حامااال االنجااارا  

يحاول الكاتب المزج بين الماةي والراهن بما يحق  تعزيازرا لفكارة التشاب  بااىرض  المكاان 
 اىصلي  التاريخ.

 . يسوع الصغير، مريم العذراء(3)
وقااد ذكاار يسااو  الصااغير وكاارر كلمااة ) يسااو  ( عاادة ماارات فااي صاافحات مختلفااة  فقااد كااان 

طااي للشخصااية للداللااة علااى ذكائاا   وساارعة بديهتاا   فااتكلع فااي العاااع لقااب ) يسااو ( قااد أع
اىول لوالدتاا   ونطاا  كلمااة شااباا فااي شااهره العاشاار  وحفااد قصاايدة  ال ال اااء الحمااراء  وهااو 

. وقااد 41اباان السادسااة. وجميااط ذلااا ماان نباهااة جعلاات والدتاا  تطلاا  علياا   يسااو  الصااغير 
  عندما أشاارت السايدة ماريع عليا  باأمر طابقت ذلا ىن سيدنا عيسى نط  في يوم  اىول

وقااادرة ا  علااى كااال  -عليهااا السااالع-ماان ا . وقااد نطااا  ليدهاار للناااس عفاااة الساايدة ماااريع 
شيء. أما استحةار قصيدة إبراهيع طوقان   ال ال اء الحمراء  فقد جاء تنبيهرا على ةرورة 

ا فكريرااا بمااا يسااهع فااي باا  الااوعي فااي الاانرء الصااغير  ليتشاارب تاريخاا  إعاادادرا لاا   وتسااليحر 
 تحمل المسؤولية  ومواجهة متطلبات عملية التحرير الواجب.

الطفولياة المعجازة مان  -عليا  الساالع-يستقصي الكاتب بعض أبعاد شخصية سيدنا المساير
يقاد رد الفعل الواجب الذو من شأن  دحض االفتراء  وت بيت الحقيقة.   باب ب  الوعي  واث

  وكانات مجارد لوحاة وةاعها الجاوهرو فاي محلا   40لت في الروايةأما مريع العذراء فقد تم 
تعكس الخوا واالةاطراب  وهاي تحمال رةايعها بقلا . وقاد جااء بهاذه الصاورة ليادل علاى 

علاااى مااادى توافااا   -مااان ناحيااة أخااارى-الهويااة الدينياااة التاااي يحملهاااا هااذا الجاااوهرو  وليااادل 
ا للوةط الصورة بأبعادها النفسية المرتبطة بالواقط الفلسطيني  المعير  فتوديفها يأتي مالئمر

الفلسااطيني الااذو كااان يشااهد بتلااا الفتاارة مفاوةااات  والناااس ترقااب الحااد  بتخااوا وقلاا . 
تم اال الساايدة البتااول حالااة وجدانيااة تاارتبط بالااذات الكاتبااة  وتتجاوزهااا إلااى اإلطااار اإلنساااني 



لااى حااراا تباااح ي أفرزتاا  الااذو يشااكل الواقااط الفلسااطيني الااراهن جاازءرا أساساايرا فياا   القااائع ع
 أوسلو.

ااا وقيااودرا يعماال  يلعااب الاادين دورا بااارزار فااي القةااايا المجتمعيااة  فيااندع الحياااة ويفاارض أحكامر
الااابعض بهاااا  وآخااارون طيااار ملتااازمين بهاااا جيااادار  والااابعض يودفااا  لغاياتااا . وماااا قالااا  سااايا 

أة فاي صاورة يدهر هذا النو  من الناس  إذ ودا الحدي  الشريا:   لو أبصار أحادكع امار 
شايطان فلياأت أصال  فااإن ذلاا يارد ماا فااي نفسا  . هاذا الحادي  فااي قةااء اإلنساان حاجاتاا  
من أهل . يكون فاي أحياان ك يارة اساتجابة لحالاة انفعالياة لرؤيتا  نسااء متبرجاات  ولاذا  فاإن 
طفااااء جماااو   إطفااااء الشاااهوة عناااد  ورانهاااا فاااي هاااذه الحالاااة سااابيل للعفااااا وطاااض للبصااار  واث

هاااي شااايطان باااداخل الرجااال ي اااور عنااادما يراهاااا  وقاااد يرتكاااب اإل اااع  -هناااا–رأة ال اااورة. فاااالم
والفاحشاااة نتيجاااة إطرائهاااا لااا . والرجااال يغاااض البصااار ويكتفاااي باااالحالل الاااذو رزقااا  ا  لااا . 

مفارقاة بااين ماا جااء بتفساير الحاادي  ومةامون   وباين ماا يمكاان  -هناا -وتودياا الحادي  
 يسااتطيط أن يقةااي حاجتاا  ماان زوجتاا  نااور  أن يفعلاا  ساايا إذا تعاارض الماارأة جميلااة  فااال

ىنها يعيدة عن   وال يستطيط أن يحملها مع  أينما ذهب فيبرر حب  للنساء ومالطفتهن ىن 
نور بعيدة عن . في هذا تبرير نفعي يشي بابتعاد المتكلع عن معطى دين   ما يعني للكاتباة 

 حالة مرةية واجبة مداواتها. 
مااارة أخااارى فاااي الرواياااة  إذ استحةااار سااايا الحااادي  النباااوو  ويعاااود التاااداخل الاااديني يدهااار

باستفهام  الخارج إلى معنى التأكيد واإل بات:  أال تنكر المرأة لمالهاا أو جمالهاا أو حسابها  
. ولااع يستحةاار الحاادي  بأكملاا   حياا  يقااول 44هااذه جمعاات  ال ااة ال يصاامد رجاال أمامهااا 

بها ودينهااا . يقصااد الحاادي  أن مقاصااد الحاادي :  تاانكر الماارأة ىربااط: مالهااا وجمالهااا وحساا
الناس في الزواج تجمط بين أربط الخصال التي ذكرهاا الحادي   فمانهع مان يفةال الجماال  
ومنهع المال  ومنهع النسب. وجاء اىمر بتقديع ذات الدين. رأى سيا باالمرأة التاي أعجبتا  

رها ربمااا ساهورا أو عماادرا واساتهوت  أنهاا تجمااط باين الخصااال ال ال اة دون الرابعااة التاي لااع ياذك
اا–ماداع هناا ما يغني عن الادين بالجماال والماال. وفاي هاذا  مخالفاة للتعااليع الدينياة  -أيةر

من خالل السنة  ما يشكل انحرافرا آخر يهةاا إلى الساب   تأكيدرا من الكاتبة علاى موقفهاا 
 من أن  مة من يفّسر الدين بما تتطلب مصلحت . 

ال صحير. العر  دساس!   هل انقلبت إلى نسل    43حواء عيني  معقول! واث
أراد جواد أن يعّير سالا بخالتها لميعة التي اتهمت بشذوذها مط مي التها من جنسها  وأن 
) سااالا( تساااير علااى نهجهاااا بحكااع تلاااا القرابااة. ولكااان جااواد لاااع ياارع إلاااى المعنااى الحرفاااي 

د الحادي  اختياار الفتااة عنااد   ويقصا تخيرروا لرفكم م نرال العررا دسرا للحادي  القائال:   
الزواج أن تكون من المنبت الصالر سواء أكان في اىسرة أع العشيرة  ىن الولاد يشاب  أهال 



نما استحةر جواد الحادي  ليساتفز ساالا حيا  قالات:    الزوجة في اىعمال واىخال   واث
–رة أن آدع .  وفاي هاذا تأكياد لفكا 42من تجرب رجالر م لا لان تقتارب مان جانس آدع أبادار  

إلااى خطايااا وأخطاااء  -فيمااا بعااد–صاااحب الخطيئااة اىولااى  التااي أرهصاات  -علياا  السااالع
أخاارى طيااار مقبولاااة  ماااا دفاااط ساااالا إلااى التعمااايع  حيااا  تتالقاااى الشخصااايات النساااوية فاااي 
الرواياااة علاااى أن الرجااال هاااو المساااؤول اىول واىخيااار عماااا يطاااال المجتماااط مااان إشاااكاالت 

خفاقات بعامة  والجانب ا  لنسوو بخاصة.واث
 . 45  وأعدوا لهم ما استكعتم مل قوة(   2)

 الحقيقاااة أن هاااذه اآلياااة مااان أد  اآلياااات المتعلقاااة بالعالقاااات الدولياااة فاااي المااانه  اإلساااالمي
  فااا  ساابحان  يخاطااب المااؤمنين قااائال:   أعاادوا لهااع    فالةاامير ) هااع( يعااود إلااى أعااداء 

تكليفاي  وكال أمار فاي القارآن يقتةاي الوجاوب. اآلياة المسلمين الكفار. و) أعدوا لهاع( أمار 
ااا علااى عكااس مااا أراد ا    موجهااة إلااى أولياااء اىمااور فااي العااالع اإلسااالمي  وقااد يفهااع فهمر
بحي  قد تفهع كلمة ) استطعتع(  على بعض الجهد  أو كل الجهد عند جماعة من النااس. 

  وقاد تكاون مااال  قاوة تدريبياة والمعنى الحقيقي  يجب استغالل كال ماا اساتطعنا با  مان قاوة
وقياديااة  ومعلومااات.... مااا جاااء فااي الروايااة: إن المتاااجرة بالحشااير وساايلة ماان الممكاان أن 
ّد بها قوتنا لمحارباة اىعاداء  وال أنكار أنهاا كانات مساتخدمة فاي فتارة ماا بتباديل الحشاير  نهع 

ا للعادو  وساالحر  ا نشاهره علاى أنفسانا بالسال . ولكنها تصابر مشاكلة عنادما تساتخدم  ساالحر
ن كاااان اىم يحاااارب أخااااه فهاااذا منااااا لمفهاااوع  فياااودو باااأروا  مسااالمة تنقصاااها الهداياااة  واث
القرآن:   استفزني جواب  وقلت: ولكن أوالد أمة محمد يدخنون  ويدفعون  من  أيةا! وكأنني 

ىماة نطقت كفررا   وصرم: إذا فعلوا فهع زنادقة مرتدون ويستحقون الموت. يتركاون قةاايا ا
. وأرى أن الهدا انحرا عن مساره ونسي قول  تعالى:   تحاربون 46ويغيبون في الحشير 

باااا  عاااادو ا  وعاااادوكع   ونسااااي قااااول الرسااااول:   الاااادين نصاااايحة   فواجااااب المساااالع نصاااايحة 
المسلع  ىن  مة من ذهب ةحية المتاجرة بالحشاير. انحارا القائال عان المحماول الفعلاي 

ا  وعادوكع   بماا يحقا  تفسايررا شخصايرا يحقا  أهدافا  الخاصاة.  لقول :   تحااربون با  عادو
فاااي هاااذا إدهاااار مقصاااود مااان الكاتباااة بلساااان شخصاااية سااايا لشاااريحة مااان المسااالمين الاااذين 
يفسااارون الااادين وفااا  ماااا تملاااي علااايهع اعتباااارات ذاتياااة ةااايقة. وفاااي هاااذا دعاااوة إلاااى التنبااا  

ع أس ا سافررا بمقوو  اسي من مقومات الهوية العربية.والحذر  ىن في هذا مساسرا صريحر
سرربع عفررا  وماان التااداخالت المقّدسااة مااا قالتاا  سااالا عاان ألمهااا وجفاااا شااوقها لجااواد :  

تداخل ديني من سورة يوسا:   وقال الملا إني أرى سبط بقرات سامان ياأكلهن   47 تمضي
لااا  أسااالوب رمااازو  فاااا  سااابط عجااااا  تشاااير إلاااى الواقاااط  -هناااا–. التاااداخل 48سااابط عجااااا  
ااا -الصااعب  وتاادل إلااى حالااة ماان التياا  والةاايا   وعاادع االسااتقرار  وهااي جزئيااة دالااة  -أيةر



على اتصال الحياة بالموت  تتخلل التعبير عن تجربة مؤلمة عاشتها ساالا  صاعدت فيهاا 
اا كهاذا يعّما   تعبرا وشقاء لدرجة اليأس من الحياة  وفقدان اىصل فاي االساتمرار. إن امتياحر

ا قدسيرا على العالقة بين الزوجين باعتباار ماا يجاب أن يكاون. الجر  الذاتي  وي ةفي ملمحر
اا علاى تأويال  ا مفتوحر يم ل هذا االنفتا  على القرآن  قافة عالية لدى الكاتبة  تجعل من  نصر

 محدد ال  اني ل .
أ رت قصة   يوسا عليا  الساالع   فاي الن ار فعملات علاى إ رائهاا   ذلاا أن القصاة تشاتمل 

سيكولوجية مهمة  قد تكاون ساببرا فاي حةاورها المتمياز فاي اىدب الاذو يركاز  على جوانب
على جوانب نفسية من حياة اإلنسان بصورة أساسية  حي  تنطل  هاذه الجواناب مان الاذات 
والواقط  لذا ساهمت شخصية يوسا في تأويل الواقط الفلسطيني بأبعاده اآلنية واآلتية علاى 

ناااارة  فال كاتاااب حينماااا يوجااا  أندااااره نحاااو الواقاااط الاااديني المنصاااهر فاااي نحاااو يريااادها عمقراااا واث
تاريخاا   ويسااتدعى شخصاايات   ال يقااا عنااد تلااا الرمااوز وقوفرااا سااطحيرا  باال يسااتوفي أباارز 

 مالمحها  وأشد تفاصيل حياتها  راء. 
ا يستجيب إلي   وتمنح  بيئةا جوٍّ يؤ ر فيها  إذ  ومن جانب آخر نرى اإلنسان يمنر بيت  نصر

ئة التي يتفاعل معها اإلنسان هاي الجماال اإلنسااني الاذو تدهار فيا  حياتا  النفساية. إن البي
 -طالبااا–ماان هنااا  قاااع أكاارع مساالع بااربط الحياااة العاميااة الشااعبية بااا  الخراريااا   التااي دارت 

ا واحدرا  الزوجة القديمة وةرتها الجديادة   حول الصراعات بين النساء اللواتي يتقاسمن زوجر
تمتاز بالستر والرفض لا   الغازية   الجديدة التي تنجب سريعرا لت بت نفساها  إحدى الةرتين

فااي المملكااة  وعلااى عاارر قلااب الرجاال يكباار اىطفااال الجاادد  ويكااون لهااع إخااوة أكباار ماانهع 
سنرا. الزوجة القديمة وأبناؤهاا الكباار يتايمرون فاي مرحلاة ماا علاى إخاوانهع الصاغار  كقصاة 

شاااكل حاااد را مأسااااويرا ذا داللاااة موحياااة  وذات اتصاااال و يااا  التاااي ت -عليااا  الساااالع-يوساااا 
ساالميرا   العرى براهننا على المستوى المحلاي فلساطينيرا  أو علاى المساتوى اإلقليماي عربيراا واث
بما يعكس حالة الفلسطيني المغدور. وطالبا ما يقومون با  تعذيبهع  فيذهبون إلى مكان بعيد 

ساء يتركونهع علاى الشاجر العاالي وحيادين فاي الخاالء. ليقطفوا تمر الدوع  وعندما يهبط الم
 . 49أحيانا يتع الع ور عليهع عدامار قرقشتهع الةبا   

جمط الكاتاب باين المهقادوس والصاورة اليومياة مان حيا  إن كليهماا قااد إلاى الغيارة التاي تبعا  
ذو يتوّطاال فاي الانفس اإلنساانية نواياا الشار  والحقاد لدرجااة القتال المتعماد إلطفااء الغةاب الا

جواناب مان الحيااة  -دائما -القلوب الةعيفة. هذا حال القصص الشعبية التي كانت تعكس
حتاااى تبعااا  فاااي الااانفس الخشاااية والرعاااب وأخاااذ العبااارة. إن  -أحياناااا–اليومياااة المباااال  فيهاااا 

الصرا  مط اآلخرين صارا  ديماومي يانع عان نواياا خفياة  فاالنفس اإلنساانية بطبيعتهاا تميال 
ة وحاب الااذات  ماا يةااطر اىم إلاى أن يفقااد أخااه فااي سابيل أطمااا  مادياة. إناا  إلاى اىنانياا



ن الااذات العربيااة  واقاط طياار بعيااد عاان الخيااال. إن الااذات تمكار لتقتاال الااذات فااي فلسااطين  واث
علااى أن الكاتااب ماا فتااخ يااؤمن بحتميااة  -باالقطط–تخطاط لتقتاال الااذات الفلساطينية  مااا ياادل 

عاادة أواصار الادع وفا  مجاوزة الذات الفلسطينية الجمعي ة محنتها المفروةة عليهاا راهنراا  واث
 ملفودنا:  الدع ال يصير ماء .

تجير النفس اإلنسانية بالخلجات  ويؤتى بالقصص القرآنية للتعبير عنها  بوصفها الوسايلة 
القااادرة علااى نقاال الشااعور اإلنساااني تجاااه مواقااا الحياااة. المشاااعر المتصاالة بحااال الشااعب 

ة والسااجناء خاصااة  خلاايط ماان مشاااعر الحاازن ونقيةاا . أمااا الحاازن ف نهااع الفلسااطيني عاماا
صااارار للتمساااا بااااىرض  اااا  وأماااا الفااار  فااا ن الساااجن هاااو بم اباااة تحااادا للعااادو واث ساااجنوا دلمر
والهوياة وا  ال ينسااى أحادار:   والااذين آمناوا وعملااوا الصاالحات لهااع جناات تجاارو مان تحتهااا 

سجين عذابين: عاذاب الخاارج   وعاذاب الاداخل. ورطاع اىنهار ذلا الفوز العديع . يعير ال
ا تزيدهع إيمانرا  لاذا  ذلا وجد عبد ا  من واجب  أن يزيد النفوس   باترا  ويلقي عليهع قصصر
وقط االختيار على قصة أصحاب اىخدود  إنها قصة فتاى آمان فصابر و بات. فيمنات معا  

موعااود  وشاااهد ومشااهود  قتاال أصااحاب قريتاا . قااال تعااالى:   والسااماء ذات البااروج واليااوع ال
 . 31اىخدود. النار ذات الوقود 

تحيل هذه اآلية إلى واقعة مرعبة حد ت في جزيارة العارب وبالتحدياد فاي نجاران  حيا  كاان 
لليهود موعد مط تاريخهع اىسود   هناا ابتكر اليهود المحرقة اىولى في التاريخ  كانوا هاع 

ا البشاار  فعبااد ا  تااذكر أصااحاب اىخاادود  وربطهااا ماان صاانط المحااار   وهااع ماان عااذب بهاا
بالوةط الفلسطيني  مط العلع أن زمن الرواية هو انتفاةة اىقصى التي شهدت محرقة من 
المحاار  التااي را  ةااحيتها مئااات الناااس فااي اليااوع الواحااد  ج اا  متفحمااة ماان النيااران التااي 

ود باااذلا  ىن أصااالهع يعاااود اشاااتعلت بفعااال االنفجاااارات  مااان طيااار المساااتبعد أن يقاااوع اليهااا
لجذورهع في التاريخ. تحكاي قصاة اىخادود أن ملكراا اسام  ) ذو ناواس( أمار بحفار شا  فاي 
اىرض  وأشعل النار فيا    اع أمار النااس باالرجو  عان اإليماان  أو القااؤهع فاي الناار ففعال 

الصابي  الجنود ذلا  حتى جاء دور امرأة معها صبي فخافت أن ترمى في الناار  فاألهع ا 
. هاذه هاي اإلباادة الجماعياة والمحرقاة التاي 30أن يقول لها: يا أماه اصبرو  فإنا على حا 

 شهد لها التاريخ  وما هذه القصة إال مزيد من اإلصرار والتحدو وال بات. 
دهاااارت الرمااااوز الدينيااااة ماااان إسااااالمية ومساااايحية ويهوديااااة عنااااد الااااروائيين العاااارب وطياااارهع  

ة إلى  قافتة الدينية بوصفها حقوقرا الزمة إلطناء الفكرة ندررا فالكاتب بعود في دروا خاص
للتشاااب  أو التخااالا بااين فكاارة الروائااي والمةاامون الااذو يحملاا  المعنااى  فقااد حملاات روايااة 
ا دينيراا:    القادع من القيامة  تداخال مقّدسراا عبار مفاردة   القياماة . المقصاود بالقياماة مصاطلحر



وهلاط وخاوا. ال أحاد يعارا أحادرا  كال ياذهب لشاأن . وقاد  أحدا  يوع اآلخر من اةطراب
 ودفها وليد الشرفا  ال  مرات في الرواية:

فالقياماااة اىولاااى تصااادرت العناااوان الاااذو يااادل علاااى المنفاااى  وماااا يم لااا  مااان طرباااة وتشاااتت 
ااا الروايااة  واةااطراب  إذا مااا قورناات بمصااطلر القيامااة الااديني  لتجعاال المقصااد منهااا مالزمر

وعمومياتهاااا. والقياماااة ال انياااة المتم لاااة فاااي الشخصااايات  وخاصاااة شخصاااية  بكااال جزئياتهاااا
المهاجر المغترب الذو وجد نفس  وحيدرا يعير اةطرابرا وقلقرا نفسايين علاى مساتوى الاذات  
وعلى مستوى الحد . القيامة على مساتوى الشخصايات تنساجع ماط المعناى الاديني المتعلا  

ة الصاادي  المهاااجر الااذو يدهاار فااي حالااة ماان باالةااطراب. ويباادو هااذا جليرااا فااي شخصااي
التكسااار النفساااي ماااا يكفاااي لتغريبااا  عااان ذاتااا  وعااان حاةاااره  ولعلااا  يباااو  باةاااطراب  وتيهااا  
ااا فااي تعمياا  حالااة التراجااط والفساااد  ىننااا نقااوع  فيقااول:  ... وجاادت أننااي أمااارس دوررا مزدوجر

كااال اللذائاااذ بشاااكل . وفاااي سااارد آخااار:  أوهاااع نفساااي أنناااي أماااارس 34بااادور شاااهود الااازور...  
طبيعااي  كلمااا شاابعت جعاات أك اار. لقااد فقاادت لحدااة اللااذة بمعناهااا اىصاالي  وباات نهمااا فااي 
اسااتهالا النسااخ . أمااا الصاادي  المقاايع فااي الااوطن  فقااد عااار اطترابرااا ماان نااو  آخاار تم اال 
بانساالخ  عان محيطا   ومراقبتاا  اىحادا  دون محاولاة اإلصااال   مكتفيراا بالنقاد  ومحتفدرااا 

    وتذكر مرحلة ما قبل أوسلو.ب  لذات
أما القيامة اىخيرة  فكانت رمزرا للرحيل اىبدو المتم ل في الوعي الكاتب في التعبيار عان  

ااا ماان الصاادمة  حالتاا  النفسااية خصيصااى بعااد استشااهاد صااديق   وخااراب الاابالد  فكاناات نوعر
القاادع مان المنفاى  التي عكست أ ررا في نفسية الشخصية والقارئ. القاادع مان القياماة تعاادل 

القادع مان القياماة إلاى قياماة  بداللاة أن القاادع مان اطتاراب وجاد نفسا  فاي  -أيةا–وتعادل 
اطتراب آخر  يدهر الواقط أك ر تعبيررا  ويعود ذلا إلاى أن الكاتاب رحال إلاى أعماا  الاذات 

جديادة   بمكنوناتها الفردية  وارتباطاتها الجماعياة  ليعبار عان مأسااة الفلساطيني فاي داروا
 ويلجأ أ ناء ذلا إلى الرمز. 

شاااكل اتفاااا  أوسااالو انقالبراااا علاااى مساااتوى الحيااااة المعيشاااة  حيااا  باااان الفسااااد  واختفااات     
القيمة  ومات الةمير  وطاب الوطن عن اىروقة السياسية  كأن قياماة قامات أحاد ت بع راا 

 أوسلو.وتجديدرا في اىفكار  والمعتقدات القديمة التي سادت فترة ما قبل 
   33"اهلل ال إله إال هو الحي القيوم ال تأخذه سفة وال فوم له ملك السماوات واألرض"( 5)  
أناةر للنفاوس  وهاذا بالةابط ماا     في موقاا القتال والخاوا تقارأ آياات مان القارآن الكاريع طم 

فعلتاا  الساايدة سااعاد عناادما جاااء أحمااد إلااى بيتهااا كااي يسااترير ماان عملاا  المةااني فااي خدمااة 
اجتياااا  مديناااة ناااابلس. أحماااد لاااع يساااتطط إخفااااء يأسااا  بعااادع النصااار  ال فاااي الوقااات  جرحاااى

ا  ال إلا  إال هاو الحااي "  الاراهن  وال فاي المساتقبل  لاذلا طلبات إلياا  أن يقارأ آياة الكرساي:



. محاولااة باا  اىماال فااي  13"ال تأخااذه ساانة وال نااوع. لاا  ملااا السااماوات واىرض... القيااوع
هاال وال  قلباا   وتااذكيررا بحتميااة تغيياار الدااروا  إذ ال بااد ماان يااوع يهسااح  فياا  العاادو. فااا  يهم 

 يهه م ل. اإليمان سالحنا...
 ".اقرأ" " ما أفا بقارىء( 6)

خالفت الكاتبة سحر خليفة القصة النبوية مط جبريل عندما نزل على النباي عليا  الساالع    
آمررا إياه قراءة القرآن  وسيان بين موقا الرسول وموقا أمجد  الفار  بينهما أن الرسول لع 

بسبب ما اختلج  من خوا . أما أمجد فكان يرفض قاراءة  -علي  السالع-يص  إلى جبريل
  رجال المقاومة مبتسامرا  وربماا أراد مان ذلاا إدهاار عادع قناعتا  بماا سايقرأ ال ما يملي  علي

ساايما أن الجهاااد لااع يكاان هدفاا  فااي تلااا المرحلااة ماان حياتاا  التااي شااغا فيهااا بالغناااء. تؤكااد 
اىحادا  المتعاقبااة علااى حياتا  منطقيااة هااذا التحليال  فبعااد انخراطاا  فاي المقاومااة  ااع انتقالاا  

ب الحمايااة  أصاابر يكباار شاايئرا فشاايئرا إلااى أن تااولى منصاابرا سياساايرا إلااى مقاار المقاطعااة لطلاا
 نسي مع  الوطن والمقاومة  وسار مط ركب المصانعين.

 :أيوب(7)
ماان أنبياااء ا  المااوحى إلاايهع. ينتسااب إلااى ساااللة ساايدنا إبااراهيع علياا  السااالع. كااان ذا      

مااال وأوالد ك ياارين  لكاان ا  ابااتاله فااي هااذا كلاا  فأزالاا  عناا   كمااا ابااتاله فااي جسااده بااأنوا  
اا  اعتزلا  النااس إال امرأتا  التاي صابرت علاى  المرض  وبقي طرير الفرار  ال ة عشر عامر

 بالئ .
ةااارب الم ااال باااأيوب فاااي صااابره وابتالئااا . قاااال تعاااالى:  إناااا وجااادناه نعاااع العباااد إنااا  أواب . يه 

وشتان بين صبر نبينا الكريع  وصبر أيوب  أحد شخصيات رواية الحالج ياأتي فاي الليال . 
عاازت الغااازاوو اختاااار االساااع بعناياااة  وخاااالا فياا  المةااامون الاااذو يحملااا  االساااع اىصااالي  

ورأي  في الواقاط المعاير. م لات شخصاية أياوب أنماوذجين مان  ليدهر مغزى جديدرا يتناسب
واقط حياتنا: اىول طف  باالحتالل ولع يصبر على واقع  المهزوع  فهاجر إلى أرض بعياده 
عاان بااالده. أمااا اىنمااوذج اآلخاار  فهااو يختلااا عاان اىول فااي كيفيااة تعاملاا  مااط واقعاا   هااو 

ار داخاال الااوطن مغتربرااا عاان واقعاا  يااائس ماان أوةااا  بااالده  ورطااع ذلااا لااع يهاااجر  باال عاا
وقةااايت   وهاااذا ماااا تنبااا  إليااا  عااازت الغااازاوو  لاااذلا جااااء طرحااا  لمأسااااة الحاااالج مااان أجااال 
اساااتنهاض الفلساااطينيين مااان يأساااهع  إذ ال تااازال الفرصاااة قائماااة لإلصاااال  والتغييااار. ياااربط 

  المتةار  الكاتب بين مأساة شعب  ومأساة  أيوب  رمز المهب تلى بالعذابات  الصبور المؤمن
إلى ا  أن يرفاط عنا  بلاواه  يساترحع ا   ويطلاب عفاوه  تخالفراا ماط شخصاية أياوب الروائياة 

في البداية  دننت أن  أيوب  سوا " المغتربة في وطنها  البعيدة عن التفكير في الخالص 
يأتي إلى دير الرمان كي يبحا  عان حكاياة مقادودة مان ةاجر اىيااع التاي طوحات بالنااس 



وات طويلاة مان االحاتالل . مةات اىماور علاى حالهاا مناذ دخاول الجناود إلاى  ديار بعد سان
.لكاان أيااوب عبااد المعطااي توقااا ك يااررا عنااد  3661الرمااان ذات صاابا  الفاار ماان حزيااران 

 .13حكاية الحلول .كأن  وجد فيها مالذرا من الوجط اليومي الذو يدمي الناس 
 : مال قارول(8)

ال راء. قارون ذكر فاي القارآن الكاريع فاي مواةاط متفرقاة مان تهستخدع وصفرا لإلنسان فاحر 
عااار قااارون فااي  36سااور مختلفااة  كغااافر  والعنكبااوت. فصاالت قصاات  فااي سااورة القصااص.

منتصااا القاارن السااادس قباال الماايالد  ويعااد آخاار ملااوا مملكااة ليااديا الغنيااة بمناااجع الااذهب  
 فور  أموالها ولكن  سرعان ما أةاعها في اللهو والترا.

عبار ساايا العادناني بهااذه العباارة عاان  اراء اىجنبيااة اللندنياة التااي رآهاا فااي الفناد   والتقاهااا 
ورافقها على طاولة للقمار في  الكوفي شوب  المجااور لفنادقهع. خااض سايا تجرباة للقماار 
 وخسر  فدفعت عن . هي تتقااطط ماط قاارون فاي ال اراء وفاي كيفياة إنفاقهاا للماال دون واز .

أن يحمل لاا أحادهع ماال قاارون  وماا علياا إال أن تبع اره! لكنا  نةاب ماط  شعور عجيب 
 .11الفجر 

يا معشر الفل واإلف  إل استكعتم أل تفمرذوا مرل أقكرار السرماوات واألرض نافمرذوا ( 6)
  18 .ال تفمذول إال بسلكال

ت ذكارت اآلياة علاى لساان شااور يقداان  الاذو دهار فاي الرواياة متادينرا  يساتخدع العبااارا   
الدينية في كل مأز  يصادف . وأبرز استخدام  لآلية الةاعا الاذو كاان قبال النكساة  وفاي 

 اآلية حض مبطن على القوة.
  16"ويل ل ل همزة لمزه( 31)

تااوحي اآليااة بااأن  مااة عيوبرااا فااي البلااد  كااالهمز واللمااز  وربمااا قصااد الكاتااب ماان وةااعها    
تي كان يروجها أصحاب المؤسسة الدينياة على لسان الشيخ يونس اإلشارة إلى اإلشاعات ال

ااا أن هااذه العيااوب هااي آفااات اجتماعيااة  مبتعاادين بااذلا عمااا نهااى عناا  دياانهع الحنيااا  علمر
 أخذت تتزايد بعد اتفاقات أوسلو.

 
 إغالا:

إن هشاشااة االتفااا  ومغالطااات التنفيااذ دالالت مأساااوية فاةااحة  أراد الروائيااون أن 
ةاارورة وعااي القااائع وعيرااا مستبصااررا يقااود إلااى رد فعاال  يوحااوا بهااا فااي أساايقة خطاباااتهع إلااى

ب  يحق  عبره وجوده الفعلي.  ع رافض مهحاس   مقاو 



أكاااّدت الرواياااات المدروساااة رؤياااة الكتّااااب المتجلياااة مااان خاااالل اإلشاااارات التداخلياااة 
الكمية  الحاملة تبصيررا بواقط مأساوو آلت إلي  حياة الفلسطيني جراء أوسلو  والرواياة تم ال 

ا للراهن  يةيء للشعب طرائ  المعرفة والوعي بتداعيات االتفا .ر   فةر
إن تمعنرا رأسيرا في التداخل النصي يهبين أن تعالقات  باالنص الغائاب المهقادوس تعاال ه 
اراا  لاي أبعااده  وتجاّذر جوانبا  وجادانيرا  ليشاارا فاي حا تفاعلا تلقيحي يهنجاب حركاة راهان تهج 

 الفلسطيني خاصة والعربي عامة.تجربة تجّسد قةايا اإلنسان 
لقااد انفتحاات الروايااة فااي توديفهااا للتااداخالت المقدسااة علااى الحافدااة العربيااة  وفاا  
أسس  تعاقدا يحدد طبيعة التعال  بين الغائب والقائع علاى مساتوى  نائياة العما  والساطر  إذ 

تشااير إلااى  تم لاات تلااا اىسااس فااي المساااحة المكانيااة للتااداخل النصااي الااديني  وآلياتاا  التااي
طبيعاااة حةاااور اإلشاااارة أو اإلحالاااة بطريقاااة مباشااارة أو طيااار مباشااارة  مهد هااارة مااادى تااايلا 

 .الحاةر  الكاتب أو تخالف  مط داللة الغائب
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  موقعا متميزار في دائرة المؤلفين الشباب الواعدين  حازعلى جائزة مؤسساة القطاان االسكندر
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ا وأخترا في بيات يتاألا مان طرفاة واحادة    جريدة اىياع الفلسطينية. ترعر  مط أحد عشر أخر



ةال للحصاول علاى إحادى زوايااه  اىرباط كمكاان للناوع   وأماا العتباة التاي كان علي  أن ينا
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الكاتب يشكو رائحة مصبا  الزيت الذو كاان يادرس فاي دلا    وخلاا ذلاا الجبال الاذو ال 
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جامعة بيرزيت   وقد تأ ر خالل دراست  الجامعية بأستاذه  –البكالوريوس في اىدب العربي 
 الشاعر حسين البرطو ي .

الساكاكيني  إةاافة إلاى تقديما  مجموعاة ماان ولقاد لماط اسام  كمحارر ليومياات خلياال 
القصائد والمقاالت والشهادات في المجالت والصحا المحلية والعربية   وبالرطع من 
أن هواجس االسكندر   تشكل باكورة إنتاج  الروائاي   إال أنهاا قفازت با  إلاى الصاا 

خ مقابلاااااة ماااااط الروائاااااي بتااااااري اىول   مااااان المبااااادعين الشاااااباب فاااااي مجاااااال الرواياااااة 
02/3/4118. 
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