
 الروائيات الفمسطينيات الشابات لدى االتجاهات الفنية في السرد

 محور

 الشباب الفمسطيني السياقات الفكرية واالجتماعية في أدب

 تحسين يقين

  توطئة:

، فتاريخنا، ومنو تاريخنا األدبي الممتد، فتاريخ الرواية العربية والفمسطينية وخارطة العالم وتاريخ
 ظيورىا مع الرواية العربية، فما بين خميل بيدس الفمسطيني والمصريبشكل خاص؛ والذي تجايل 

ال السرد األولى، في القرن الرابع اليجري ومقامات  كمحمد حسين ىيكل، وما قبميما وصوال ألش
بديع الزمان، نحن إزاء وصف الحال، بمناظير تناسب الزمان، وال تختفي تماما، وكل حدث وسرديتو 

 . لمراويات؛ حيث ما زال ىناك خصوصية وجنساالخاصة، زمنا وعمرا 

 كأول فواز زينب إلى فيو نشير أن يمكن ،ائية العربية والفمسطينية مبكرالقد كان دخول القاصة والرو "
 صدرت التي" الزىراء غادة أو العواقب، ُحْسن" روايتيا خالل من المجال ىذا في اسميا برز روائية
 ثم ،9691 العام في" الرجل قمب" روايتيا أصدرت التي ىاشم لبيبة الروائية تمييا م،9566 العام في

 الثالث الروائيات وىؤالء م،9693 العام في" وفؤاد بديعة" روايُتيا صدرتْ  وقد كرم عفيفة الروائية
 أما المبنانية، لممرأة ذلك مثل ويكون الروائي، الفن في الريادة فضل لمبنان فيكون لبنان، من جميعاً 
 مستعار مؤلف اسم تحت نشرت فقد م،9691 العام في صدرت التي" الضحية" الفمسطينية الرواية

 ."ي" ىو

 -)تاريخ الرواية العربية د. مقداد رحيم( صحيفة المثقف
http://www.almothaqaf.com/readings/902542.html 

عمق  احداث وسرد وأسموب، تستمر األحداث والسرد ويتطور األسموب، ففيىي الحياة أصال 
ىنا يكون لألسموب التميز و  ،االحداث ثمة جوىر متقارب، فاالنسان ىو االنسان، ..السرد يصف

 والفرادة.



 المجتمعات بو تمر   بما والعالمي، العربي الفضاء من جزء ىي الفمسطينية الرواية فإن المجمل، وفي
 الحالة في محدودة ىي والتي ما، طبقي ة من ظير لما إضافة حياتيا، في عميقاً  تضرب تحو الت من

 يمكن ما أو المختمف، ولربما. األفراد حياة عمى عميق بشكل مؤث رة موضوعية، ألسباب الفمسطينية
 االحتالل، مما انعكس عمى بنية السرد واتجاىاتو. تحت فمسطين وجود خصوصي ة ىو ىنا، إضافتو

يستطيع أي باحث استراتيجي يرصد وىي كتابات لن  ،التحوالت الجديدةأدب الشباب مع  اشتبك
حركة الشباب المنتفض اليوم أن يعزليا عن سياقيا، حيث أنيا أكثر تحررا من جيل اآلباء، فيي 
تشق طريقيا جيدا ما بين الوعي االجتماعي، وعالقة الرجل والمرأة، من جية، وتشق طريقيا في 

ى التي تتعامل مع الوطن الفمسطيني من اليوية الفمسطينية، حيث أنيا اليوم تعود إلى األصول األول
خالل فمسطين التاريخية، التي تجمع ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وفمسطين المحتمة عام 

9615. 

إضافة لذلك وجدنا أدب الشباب أكثر تحررا في مجال التعبير المغوي ونحت كممات ومفردات جديدة، 
 كذلك في مجال التعبير العاطفي واالجتماعي. 

نو أدب شباب وطني واجتماعي يطالب بطريق غير مباشر بعدالة التوزيع، لمخالص الوطني إ
 واالقتصادي، فرديا وجمعيا. 

دب لما يشعر بو الشباب، فالتحمي بالتفكير النقدي سياسيا ىو صفة وطنية، ىذا األ لقد استجاب 
 ، لذلكحراك وطني لتطوير األداء من جية، وإلسناد القضية الوطنية، بما يتجدد فييا أي

التحرر االجتماعي واالقتصادي والسياسي، باتجاه  في مجالكتابات الشباب والشابات  تتمحور 
 تحقيق العدالة، كشرط إلنياء االحتالل واسترداد الحقوق.

 

 :مجال الدراسة

 ،منى نعمة اهلل نابمسي" لقطع من الفوضى، و"مبنى دبابسة" لذاكرة أنثىخمس روايات، وىي: " 
. ماني إسماعيلأل "ىاممت فمسطينو" ،نوال ىند" لإلى ما وراء عينيكو" ،ميرفت جمعةل "ماميالو"

والجامع بين الروائيات الخمس، أن االنتفاضة الثانية مث مت الخمفية الفكرية والشعورية لين، أي إننا 
قا مغايرا لمكتابات وقد مثمت الكتابات األدبية لشبان وشابات ىواة نسإزاء ظاىرة تخص الفئات الشابة، 



األدبية الفمسطينية التي ترددت في منطمقاتيا ولغتيا بين محاكاة الشعار السياسي والوطني، وبين 
، كانت أكثر إبداعا، كونيا متحررة من المنظور 5992اإلبداع، حيث نزعم أن كتابات ما بعد 

أمر طبيعي، إال أن تعبير الواقع الفمسطيني والتاريخ خمفية ميمة ليذا األب، وىو كان  الفئوي.
الشباب عن أحالمو التي تتجاوز حدود الممكن في االتفاقيات السياسية مع االحتالل، قد نحت بيم/ن 

 نحو االنعتاق وطمب ما ىو مشروع حتى ولو كان غير متاح في الواقع السياسي الضي ق.

 الشكل والمضمون:

 عنده توق ف ما عند التوق ف من بد   ال كان لالستالب، تتعرض( ورواية) وثقافة ُمستمب، كمكان أيضًا،
 ىذه وجدنا فقد عام، وبشكل. والشخصي ة الجمعي ة الذاكرة موضوع في كما ات،/الروائيون-الرواة 
 .المبحوثة الروايات في الظاىرة

أواًل إنو مضمون اإلنسان الفمسطيني كإنسان يستدعي المضمون دوما شكمو، وأسموبو/ وتقنية السرد؛  
يعيش ىنا، وكفمسطيني تحت االحتالل، يجر ب تأث ر المجتمع واألفراد بمنظومة الحكم التي تأسست 

راج الروائي/ة فثم ة اىتمام بخالص اإلنسان ىنا عمى أكثر من مستوى، من ىنا ، حديثًا، بتحو التيا
 يجرب شكال ومضمونا، ىل يذىب مذىبا سرديا عاديا، أم يبدع شكال آخر؟

سنعرض أفقيا اتجاىات السرد لكل كاتبة عمى حدة، ثم نستخمص ما يمكن فعال أن يكون اآلن، 
 اتجاىات لديين.

 توازي السرد والوعي في التعبير عن الصدمة العاطفية  :مبنى دبابسةلفي رواية "ذاكرة أنثى" أوال: 

حقوق  ربطت طالبة ،ليس في الرواية غير حدث رئيسي واحد، وىو تصوير لقصة حب رومانسية
برجل بدون مالمح اجتماعية، اقتصر عمى تقديمو رومانسيا فقط، وعابثا بدون أن يظير العبث ثانيا 
، بكممات جمالية باختيار أماكن  حين انتقل لفتاة أخرى. خالل ذلك، تصف الكاتبة اليوى العذري 

دأ في أيمول وبيئات مالئمة لقصة الحب التي لم تدم سوى لعام واحد، أو باألحرى لعام دراسي ب
 وانتيى بأيار.



خالصيا رومانسية المرأةخريف وشتاء وربيع، لفصل الحب السريع ىذا، أظيرت الكاتبة فيو  ، وا 
، حيث أوحت بتعثر العالقة قبل أن تظير الثانية ألخرىالمعشوق تحول ووفائيا، ورد فعميا تجاه 

 العاطفي.التي ظيرت لمحا، ولم نقرأ ال األسباب وال عن االنتقال 

ال اسم لمعاشقة إال األنثى، التي تتنقل بين الجامعة وقاعات المحاكم حيث التدريب، حيث نراىا تدخل 
عالمين مختمفين، من العالم الرومانسي في الحب إلى العالم الواقعي من صراعات البشر  وقضايا 

 المحاكم

لعدم وفائو، بقضية المرأة بشكل عام، خالل ذلك، تربط قضيتيا الرومانسية لتجمد الرجل وتنتقده سمبيا 
حين تبذر في النص فقرات كثيرة عن األدوار النمطية لمرجل عاطفيا واجتماعيا، فال اطمئنان لمرجال، 

 وال أمانا ليم.

من النقد العاطفي إلى النقد االجتماعي، ولعمو عناق بينيما عمى مدار صفحات الرواية، ىكذا أدارت 
 بطمة الرواية الفكري والشعوري. الكاتبة لبنى دبابسة وعي

وبشكل عام يمكن أيضا تفسير السرد المحدود وقمة إيراد األحداث إلى وقوع البطمة تحت تأثير 
العاطفية، والتي استنزفت طاقتيا الشعورية والفكرية، فراحت من خالل األجناس -الصدمة النفسية

 الفكري.-وازن النفسياألدبية المتضمنة في النص تعبر عنيا، إليجاد نوع من الت

رغم المكان المبناني اإلشكالي ىنا، إال أن الكاتبة أبدعت في توظيف ساحة النجمة، "رائحة عيد 
السمطان عبد الحميد الثاني"، بدالاللتيا التقميدية التاريخية، والتي ت؟أتي في سياق نقد المجتمع 

 العربي الذكوري واألبوي.

لشكل ىنا انسجم مع المضامين العاطفية والفكرية، انفعاال ألن المضمون يستدعي شكمو، فإن او  
وتأثرا وفكرا، فظير النص ىنا بسرد قميل يقطعو تأمالت وتحميالت نفسية عاطفية واجتماعية، من 

 خالل االعتماد عمى أكثر من جنس أدبي داخل السردية الروائية.

وحا أدبيا عمى مستوى الشكل، أي نستطيع أن نقول أن نص الرواية، أو القصة ىنا كان نصا مفت
 ومفتوحا أيضا عمى مستوى الفكر.



سرد، فرسالة، فنص تقريري، فمونولوج طويل، فحوار،  فخطاب لألنثى، فشعر منثور، استئناف 
السرد، كان ذلك حتى تقريبا أكثر من النصف. ثم الحظنا تعدد األجناس األدبية النصية عمى النحو:  

 مرات عمى األقل. 3ر، مكرر مونولوج، فتحميل، فسرد، فشع

من الميم ىنا وربما اإلبداعي أيضا، ىو األسموب المشوق لتتبع األحداث ليس من خالل فقرات 
السرد العادي، بل من خالل تمك األجناس األدبية المتداخمة والمدمجة داخل النص، فكان السرد من 

مى القص، بدفع القارئ لمتابعة الحدث خالل تمك األشكال بما فييا الشعر أسموبا جديدا، كأنو تمرد ع
عمى مستوى الشعور ومن خالل لغة الشعور نفسيا االنفعالية التي تظير في الشعر والمونولوج 

كنا نشعر باألحداث بطريق غير  حيث ،تصاعد المونولوج بدال من تتابع األحداثوالخطاب...ف
 وما تبوح بو من مشاعر. مباشر أي من خالل نفسيتيا

يرى  الكاتبة الرجل من أنثى، أو ىكذا تتوقعشعر قادم عمى لسان الرجل، تشعر أنو  في الشعر
ويشعر، وشعر منيا، يعبر عنيا، وخطاب ليا ولممغتصبة في إحدى القضايا ولألنثى بشكل عام، في 

 أيتيا األنثى" قبل بضع صفحات. "ب سياق ما بدأت بو خطابيا قائمة 

تجمى من خالل تعبير ونقد طالبة الحقوق لمرجال، أي لممجتمع لذلك امتمك السرد ىنا الوعي الذي 
الذكوري، انتصارا لقضية المرأة، من خالل االنطالق من كون المرأة مظمومة عاطفيا إلى كونيا 
مظمومة اجتماعيا. لذلك فإن الكاتبة باختيار زيارة ففرنسا حيث تقيم والدتيا، ربما يكون لو دالالت 

ء إلى عالم آخر نقيض لعالميا، عالم تتوقع فيو إنصاف المرأة واحترام حقوقيا رمزي افتراضا في المجو 
 ومشاعرىا. أي أن التنقل المكاني في السرد كان لتوظيف معنى عميق، وىو الخالص المنشود.

كل ذلك من نص وفكر مفتوح كان من أجل التعبير عن الحب وعبث الحبيب واألخرى، وما استمزمو 
لمرجال، وتحميل المرأة الثانية، بل تحميل لممرأة األولى، من خالل سمطة  من فكر تحميمي نقدي

 ذاكرتيا عمييا، وترفض ىي تمك الذاكرة كونيا مستمبة، قد سطا عمييا الرجل.

ويمكن لنا فعال أن نحتفل أكثر بيذا األسموب الذي يقدم األحداث من خالل انفعاالت الشعر 
بشكل أدبي أكثر احترافا، بحيث تظير األجناس بشكل  والخطابة والمونولوج لو كان التضمين

إيحائي، ال بشكل مباشر، فميس من الضرورة إيراد قصائد شعرية مثال، بل كان من الممكن إيراد لغة 
 نثرية شعورية، خصوصا أن القصائد ىي من الشعر المنثور.



 أما جماليات المغة ىنا فتأتي في سياقين:

 ت بانفعاالت المغة والتي تتجمى في الجماليات.سياق أدب الشباب المحتفمين/ا -

 سياق أدب المرأة الذي يتكئ في الغالب عمى جماليات المغة. -

، فإن الكاتبة المنحازة لتداعيات الشعور والفكر قد لجأت إلى النص إشكالية النص والمضمونأما 
ن كان إطاره العام ىو إطار رواية، أو القصة الطويمة. لذلك كان اختيار الكاتبة الشابة  المفتوح، وا 

لجنس الرواية ىو اختيار الشكل الذي يسمح بيكذا تعبير حر  تعبر فييا عن أفكارىا من خالل قصة 
 تسردىا حتى ولو كان السرد محدودا.

 ماميال ميرفت جمعة: اصوات الماضي والحاضرثانيا: 

طو والخدر، إلى طاقة تأخذه، يولد "كنان" المقدسي من جديد، متخمصا مما عمق بو من ثقل الخ
وتأخنا معو وبو إلى ما يمكن صنعو، فال يعد ذلك الشاكي لتمك السيدة التي تطل من تاريخ النكبة: 
"أنا يا خالة غير قادر عمى إحداث أي إزاحة في حياتي الخاصة، أنا ضعيف، ولذا أستكثر عمى 

 نفسي أن أحدث إزاحة في األزمنة واألمكنة التي أعيش فييا".

إن الكاتبة ال تمتعنا في رحمتيا "ماميال"، بل تمنحنا القدرة عمى الفعل، فيصبح غير القادر قادرا، 
 والضعيف قويا، فمن يعود إذن صاحب المكان مستكثرا عمى نفسو إحداث إزاحة في زمانو ومكانو.

ىذا المكان ما ىو ىنا تجيب الكاتبة، لقد مر  عمى  ماذا يعني استميام التاريخ ازدىاره أو إخفاقاتو؟
أقسى، وما ىو أكثر مأساوية، لكن سيرورة التاريخ وصيرورتو ستظل تمنحنا القدرة عمى تجاوز ما ىو 

 محدود إلى بموغ استحقاقات اإلرادة.

المكان: ىو منطقة "ماميال"، أو "مأمن اهلل"، تمك المقبرة العربية اإلسالمية التي تقع غرب البمدة 
ا الزمان، فيو زمان متعدد، من التاريخ القديم والوسيط بشكل خاص القديمة خارج السور، أم

 والحديث، بدرجة أقل، والمعاصر اآلن.

وبشكل عام، تعانق ما ىو قادم من التاريخ مع ما يحدث اآلن، وقد انسجم مع ذلك ظيور شخصيات 
مرحمة بين الحياة  من التاريخ ترافق الراوي وتختفي لتعود فال يدري حقا، في أي عالم يعيش، كأنو في

 والموت، لربما نعتبرىا مجموعة أحالم.



وألجل ذلك ثمة ساردان، أو أكثر، كنان المقدسي يسرد عما يحدث فعال في المكان من سمب 
وتزوير، وعابد وشياب المذان يسردان زمنيما القديم، وعمن عاش فيو. والثالثة يسردون ويتعايشون، 

 محدد بزمن محدد. كأنيم يمتقون معا في عالم آخر غير

سردية "كنان" عن نفسو ومكانو، وعن مقبرة "ماميال" المشيورة التي تعرضت لمنفي والتخريب، وعما 
يحدث فييا من أعمال سياسية إسرائيمية تستخدم الدين ألغراض خبيثة، كما  استخدم الفرنجة ذلك 

ريبا من المكان، بل فيو. من قبل، حيث يواكب ذلك الفعل السياسي عمى األرض أفعال المثميين، ق
فيما راحت سردية عابد وشياب تغوص في الماضي، كي تعقد الكاتبة شيئا من المقاربة والمقارنة، 

.  باتجاه مستقبل حر 

فكأن حديث شياب أو عابد ىنا عما فعمو الفرنجة بأىل البالد ىنا، يذك ر بما يفعمو االحتالل 
 اإلسرائيمي اليوم باسم الدين الييودي:

ا نعاقب بطريقة غريبة عن جريمة ارتكبت بحقنا، جريمة ارتكبت باسم الدين والدين براء منيا، "كن
وكان كل ذنبنا أننا أبناء ىذا المكان المقدس، لم نعرف أبدا كم من القرابين البشرية يمزم كي يتوقف 

عمم من الغربان ىذا الذبح. كان ىذا قتل يرجع اإلنسان لما قبل التاريخ، لكن حتى اإلنسان األول ت
 991كيف يواري سوأة أخيو!"

عممية المخاض الصعبة ىي رحمة الحمم، حيث تتداخل األزمنة في المكان الواحد، الذي تتزامن فيو 
شخصيات من أزمنة ماضية مع شخصيات الزمن الحاضر؛ فمن خالل الحوار مع الشخصيات التي 

، الذي يكتشف عمق جريمة التزوير عبر نفي تطل من التاريخ، تبدأ عممية التطير الذاتي لدى كنان
عالقة أصحاب المكان وآثارىم بو، وذلك بإخفاء معالميم الدالة عمى تمك العالقة، فييتف لنفسو 
مخاطبا الشيداء من خالل جورية: "كنت ساقتمكم مرتين يا جورية، كنت سأفعل ذلك مقابل حفنة من 

 919المال".

يات، من خالل تقديم الشخصيات التي تطل عبر النص تباعا، فككت الكاتبة ثم أعادت بناء السرد
والتي تتخمص من حدود الزمان، لتحاور وتعايش اآلن، فيصبح لقاء كنان مثال وىو الرواي والبطل، 
مع القادمين من التاريخ لقاء مشوقا، يجعمنا نطل عمى الماضي من جية، كما يمنح الماضي فرصة 

لى في حالة تأمل لما حدث ىنا من مآس ذات يوم، ومن ماض اإلطاللة عمينا، فنكون في األو 



بطولي صمد أمام الغزاة، ونكون في الثانية في حالة تقييم دورنا تجاه ما يحدث، وىذا قمنا فعال 
 باستحقاق وجودنا الفاعل.

، وىي التي كانت تسكن ىنا قبل أن 9615تطل بيية، والتي نظن أنيا قادمة من زمن النكبة عام 
تصير الجئة خارجو، والتي ما انفكت تيزأ من عممية التزوير. ثم ليطل عابد كبطل وسارد، فالشيخ 
نا ريحان الذي يراه في طريقو الى الصالة كأن ال شيء تغير ىنا. ثم تظير جورية المشبية بإنا

وعشتار وليميث البابمية األشورية، في داللة عمى عراقة التاريخ ىنا، ذاكرا داجون الو الحنطة. يروي 
عابد وشياب ابن الترجمان الذي يعمل مع الفرنجة، عن نقل المسممين الباقين عمى قيد الحياة جثث 

الذي تأسست المقبرة الشيداء إلى ماميال، تحت إمرة الفرنجة،  ثم ليأتي عمى ذكر عمر بن الخطاب 
 األولى في زمنو. 

في ظل ىذه التداعيات القادمة من ماضي "الحروب الصميبية" عمى لسان الرواة تستمر أحداث 
 الرواية المعاصرة اآلن، من خالل الدمج، أو لربما الحديث عن الحاضر من خالل الماضي.

عاد حارس المقبرة الشاذ عمى وىنا يحدث تناسخ ما في الشخصيات، ففي الوقت الذي ييجم فيو جم
كنان، ليخفي عاره وفضيحتو مع رافي، يظير شياب وىو يدافع عنو، أو لعمو يقاتل معتديا آخر من 
زمنو، فيستشيد، في حين يتم إلقاء كنان في بركة ماميال من أجل االطمئنان عمى قتمو، لكنو يكتب 

 لو عمرا إضافيا ربما ليكمل الرواية.

يتحول النص الى حالة سائمة تحتمل إذابة الشخصيات، أو تسييل ظيورىا  من خالل بركة الماء
بسبب الوسيط المائي. خالل ذلك تدخل الشخصيات التاريخية وتخرج في سالسة كأنيم جميعا في 

 زمن واحد.

ما بين التفكير في الرواية، المضامين والشكل، وما استخدمت من تقنيات سردية، وما بين دالالت 
لتو، تسكن عبقرية الكاتبة، التي اصطحبتنا معيا في رحمة أزمنة المكان. كأن الكاتبة ىنا النص، ورسا

 تستجيب لسحر المكان وعبقريتو، كم ىو صعبا أن تالمس أعيننا سور المدينة، وال ندخل في التاريخ؟

 ، من خالل صوتين يرويان منيرتبط مضمون الرواية بأسموبيا، من خالل استميام التاريخ كحمم
الماضي والحاضر، ال ييم من يبتدئ الكالم، ويتناوبان بل يمتحمان معا، حتى لكأن أحدىما فيما 
يرويو عن زمن إنما يروي عن زمن آخر، ماض عن حاضر، وحاضر عن ماض. فال ندري ىل 



يروي األول )الشاىد( عن زمن )الغائب وزمنو(، أم العكس، أم أن ىناك قصدا سحريا من الرواية بأن 
 س األمور، لتشابو حال القدس تحت احتالل الغزاة. تمتب

لعل استبصار ىذه الرواية يمنح األمل ليس لممقدسيين والفمسطينيين فحسب أفرادا وجماعات بل لما 
مصادر( رحمة أمل رغم جراح الماضي  3ىو أبعد؛ لذلك كانت رحمة الكاتبة في التاريخ )عادت الى 

 والحاضر.

مير الفردي تجاه التاريخ الوطني والقومي، حيث يتخمى عن وىم ىو الضمير الذي يصحو، الض
الخالص الفردي، ناشدا الخالص العام، حيث يشكل حفظ تاريخ المكان وحمايتو من التزييف والنفي 

لمحاضر والمستقبل؛ فنراه يسخر من التمفيق التاريخي، فال يرى في الموجودات الجديدة في  حفظا
محاولة يائسة الختالق تاريخ غير حقيقي، حيث أنيم غرباء وال اليرم الزجاجي سوى -المتحف

يشبيون المكان وال يشبييم، دلل عمى ذلك عبر الحديث عن الطعام واألزياء وغير ذلك من الرموز 
 المسطو عمييا من قبل الغزاة.

لذلك يطل صوت من الماضي ساخرا مبينا نتيجة الرضى بالذل: "وىكذا وحين حرمتم من المدفن 
الئق حظيتم بميزة البقاء فوق التراب في حاضر تعرفونو؟" حيث يصبح الذل ىنا معنى آخر من ال

ن لم يرتق إلى النبل الذي تمنحو التراجيديا اإلنسانية.  الموت، وا 

 إعادة النظم والسرد باتجاه الخالص منى نعمة اهلل نابمسي:ـ قطع من الفوضى ل: ثالثا

، وىو في زمن تأسيس السمطة الوطنية وبما مر  معيا من 5994إلى  9665زمن الرواية عقد من 
تحوالت سياسية واقتصادية وثقافية واالنتفاضة الثانية بما مثمتو من صدمة الشباب تجاه التحوالت، 

 زمن اعتقال قاسم في االنتفاضة األولى. 9669في ظل بقاء االحتالل. لكن الزمن يعود إلى عام 

مقة من داخل الشخصيات كأفراد، قدمت نظرة الكاتبة وعرضيا لتمك ولعل المغة الساردة المنط
الشخصيات أكثر منو نقدا ليا؛ فتعانقت الذاتية بكل ما تعني، مع ما ىو ظروف موضوعية، ونعني 
بذلك توقعات الكبار والفصائل من سموك جماعات الطمبة، التي ينظر إلييا كقطيع أو عشيرة، ال 

 حتى ولو انضوى في فصيل معين.كأفراد كل فرد لو خصوصيتو 



التحوالت في نص منى نعمة اهلل نابمسي ىي تحوالت تأسيس السمطة الوطنية، وما رافق ذلك من 
تغييرات اجتماعية واقتصادية وثقافية، وما رافق ذلك من صدمة األفراد تجاه السمطويين الجدد، 

رتو الخميل مثاال عمى التحوالت، حيث والتمايز الطبقي الجديد، وربما كان ما تعرض لو قاسم عند زيا
يتعرض لمحجز واإلىانة من أفراد جياز أمني فمسطيني، وىو السجين المحرر والفتحاوي القديم، 
حيث ينصدم رغم ما حاول صديقو الضابط في إحدى األجيزة التخفيف عنو، وىو الصديق الذي كان 

 فيما مضى رفيق سجن.

لسيرة الذاتية لمكاتبة، فاألعمال األدبية األولى تتأثر بالتجربة الذاتية، ربما أن مصداقية الرواية متأثرة با
 فال تخمص الرواية من طاقة السيرة.

كأنيا قصة حب عادية بين قاسم ومجدل، يتخمميا تجارب عاطفية وسياسية لكمييما؛ فقد بدأت 
البنة  صرنا نممس حب الشاب 34، بشكل إيحائي، ثم ما بعد صفحة 21إشارات الحب صفحة 

الجيران كقصص الحب العادية، غير المصر ح بيا، وأيضا الختالف العمر كونو معتقال سابقا لثماني 
 وىي مع يزيد. داليةسنوات؛ حيث دفيما االندماج مع المجتمع الطالبي لتجارب جديدة ىو مع 

وقاسم( لتكتمل في الت القضاء والقدر تعيد الدائرة التي بدأىا العاشقان بدون تصريح )مجدل تحو  
 أواخر الرواية، مما منح الرواية حيوية أخرى، لصالح كاتبة تكتب روايتيا األولى.

عمى المضمون وطريقة إدارة الكاتبة لحياة وأحداث شخصياتيا وصوال إلى المصير،  لعمنا نرك ز ىنا
الالت ذلك، لكن ال متعرضا لممجتمع الطالبي واألطر الوطنية والحياة العاطفية والنزاعات والعنف ود

 .سموبيعني تركيزنا عمى المضمون تجاوز األ

استخدمت الكاتبة المغة الساردة العادية، خالقة ثنائية المذكر والمؤنث بما يالئم حديثيا عن قاسم 
ومجدل كشخصيتين رئيستين، يتحدث بضمير الغائب والغائبة، وقد كان ذلك مشوقا وحيويا، كأنيا 

 ولو أفردت السرد لكل منيما عمى حده: "كانت...وكان".تتحدث عنيما معا، حتى 

. وممتعاً  ى ذلك السرد عمى مستوى فقرة لكل منيما أو أكثر، أو جزء من الفقرة. وبدا ذلك جميالً وتجم  
. في الثمث الثاني وانتيى في الثالث أو خف  كثيراً  في الثمث األول من الرواية، ثم خف   فاً وقد بدا مكث  



صاء لذلك بشكل إحصائي، ومن ثم تفسير ىذا التفاوت، وعالقة ذلك مع مصير ويمكن عمل استق
 كمييما.

ا ىو المغة العادية البعيدة عن التكمف والمبالغة، لغة سيمة وواضحة يأما بالنسبة لمغة، فأىم ما في
 حممت مضامين ميمة. وىذا من روعة األدب الحديث.

غتيا القديمة بدون مبرر أدبي، ولم يتم توظيف تمك البلكنو رغم ذلك وقعت في شباك جمالية المغة و 
الجماليات، فكانت لزوما لما ال يمزم. لكن ذلك لم يمنع براعة الكاتبة في استخدام المغة العادية كمغة 

، 19إبداعية، ومنيا: "أحتاج لصوت أذان الفجر ليصحو، واحتاجت إلى ذلك الصوت لتنام" صفحة 
 و"أشرقت الشمس ولم يحفل بيا".

كذلك التعبير النفسي عن قاسم حين صحا من النوم بعد اإلفراج عنو من المعتقل، كما في صفحة 
"ويفر  من دفء الصباح الذي بدأ يدغدغ رجولتو فينتفض كمن يفر  من نفسو، ييرع إلى أمو،  15

 . عمو يجد في أمومتيا ما يعوض عميو.."

 .لسرداعمى  وممتعاً  باً محب   اً كما أضفت المغة المرحة جو  

ية كاستخداميا المرتبك لمغة الفصيحة سموبولو راجعت الروائية نصيا لتجنبت بعض الثغرات األ
، 69والميجة العامية، ال الستخدام العامية، بل بسبب الخمط بدون مبرر، مثال ذلك الحوار صفحة 

 حيث نجد الشخصية نفسيا تتحدث بالمستويين الفصيحة والعامية!

المغة التقريرية عمى حساب المغة المكثفة والدالة، حيث ظير ذلك في النصف كما وقعت الكاتبة في 
 حتى النياية، مما أضعف بنية النص. 919الثاني تقريبا، وبالضبط من صفحة 

سيناريو األفالم أكثر منيا لغة روائية )أقصد النصف الثاني( مما جعل  أسموبلقد نحت الروائية إلى 
لك أىمية لألحدث وتطور الشخصيات، حيث أن الرواية ال تحتاج صفحاتيا تطول بدون أن تعني ذ

عمى ىذه التفاصيل اليومية والمحظية التي يستخدميا صناع األفالم، في بناء الجو البصري التفصيمي 
 لمفيمم.



أما من حيث اإليقاع، فكان متفاوتا، فقد كانت تذكر التفاصيل عمى ميل، ثم وجدناىا تسر ع األحداث 
 عمى االنتياء منيا بأقل قدر من الكممات.كأنيا تمح 

بالرغم من المصداقية في التصوير وبناء الشخصيات، إال أن الوصف تفاوت ما بين الوصف من 
 في وصف المعتقل كمثال. 25، ومن الخارج كما في صفحة 26الداخل كما في صفحة 

الطمبة، مما أضر  بيوية بقي أن نقول إن الكاتبة نحت منحى توثيقيا خصوصا في سرد حادثة غرق 
 الرواية كدراما روائية غير تسجيمية.

في سياق  إعادة نظم تمك القطع نقدياً أجل  منىو " قطع من الفوضى" وأخيرا، فإن عنوان السرد ىنا،
 تبشيري كي نأخذ عظة من التاريخ، حتى تنتيي ىذه الفوضى.

 والسرد الداخمي لـ نوال هند: إلى ما وراء عينيكرابعا: 

"حياة"، تمك الشابة التي تحب األدب، التي تعاني من توترات، أثناء ترددىا عمى العيادة النفسية، ال 
تمبث أن تعبر رحمة عاشقين متوترين ضمتيما بيروت، لنعبر من خالليما رحمة خالص قومي. تضع 

تراتو النفسية العاشقة حدا لحياتيا، بابتالعيا كل ما وجدت من حبات دواء ميدئة، تاركة الحبيب لتو 
والوطنية، فيما تظير توترات آخرين التقتيم أثناء عبورىا متسممة من وطنيا، ولم تترك غير الطفل 

 ثمرة زواج قصيرة، لعمو يكون األمل باستقرار ما يطل من المستقبل وعميو.

ي تبحر حياة في عيني ماجد الذي ينتظر دوره مثميا ليدخل عمى الطبيب، تنجذب نحو المشاعر الت
 تطل من عينيو إثر رحمتو المتعبة والموجعة في الحياة، وىنا تبدأ فصول الرواية.

وقد اختارت الكاتبة شكل السرد الداخمي، لما تفترضو من أحداث مر  فييا ماجد، من خالل اجتياز 
عدة أبواب في حياتو. وقد سجل  زمن السرد الداخمي مدة االنتظار لساعة من الوقت، حيث ما إن 

سردىا الداخمي حتى يتم النداء عمييا لتدخل العيادة كما ظير في الفقرة األخيرة من النص، في تنيي 
حتى تاريخ التعارف في  5995حين يمكن أن يكون زمن الرواية قد امتد منذ الحرب عمى غزة عام 

فقدىا عامًا، عندما أ 93العيادة، لعمو قريب من تاريخ نشر الرواية، كون "ألين" إنما كانت ابنة 
 صاروخ إسرائيمي أسرتيا كاممة.



حياة التي لم تقدميا الرواية غير بالمتوترة نفسيا والمحبة لمقراءة، قرأت ما ىو داخل ماجد، بما كان 
 من أحداث مث مت فييا "ألين" أىم محطاتيا.

ير في البداية، لم تقدم الكاتبة جنسية الشخصيات وال المكان، ولكن مع السرد تظير ىويتيم/ن وتظ
 األمكنة، ومكان األحداث في تمك المدينة.

من النياية لمبدايات، يظير ماجد طالب العموم السياسية، السوري، الذي يدرس في إحدى الجامعات 
في بيروت، ذو النفس المثقف والثوري، يمتقي بطالبة الفنون الجميمة "ألين"، القادمة من حرب غزة، 

بمصير شخصي وقومي أيضا، فيتعرفان معا إلى تجربة  حيث تدعوه الى معرضيا الفني، ليرتبطا
الفقد المشترك، فيو قد فقد أخاه الصغير قبل سنوات. أما "ألين"، فيي بعدما صارت وحيدة، فقد 
اختارت السفر خارج غزة، عبر األنفاق، إلى مصر، حيث احتضنتيا أسرة مصرية، ثم لتحصل عمى 

 منحة دراسة الفنون في بيروت.

لقصة، فيي الساردة فقط، غير متدخمة باألقدار، مكتفية بمشاىدة األحداث، حيث تكون تسرد حياة ا
 قد اندمجت في األحداث واصفة فقط، دون دور آخر.

وىنا يظير كيف حاولت الكاتبة إدارة الخالص الشخصي، والوطني والقومي، بل الخالص 
 االجتماعي عن طريق التعر ض ولو سريعا لقضية المرأة العربية.

المغة ىنا لغة روائية، لكنيا لم تسمم من الخطاب واالنفعال، ربما مالءمة لسن الروائية من جية، 
ولسن شخصيات الرواية. كما كانت المغة بحاجة لتكثيف لغوي أكثر من انشغال السرد باليومي 

 العادي.

ع الحذاء تمتمك الكاتبة قدرات في الوصف الذي يمقي دالالت عمى الشخصيات، كما في توصيف خم
وقص الشعر، واستخدام المكياج، لما ألي وصف من أثر لمتحميل النفسي، حيث دل خمع الحذاء 
عمى الميل لمتحرر، في حين دل قص الشعر عمى الميل لمبدء من جديد. ولكنيا رغم امتالكيا 

  لموىبة الوصف التعبيري الداللي إال أنو لم تذىب بو لممدى الروائي المطموب.

تيا الساردة مقاطع طويمة من الشعر عمى لسان الشخصيات، كفقرات جمالية، معبرة كما ضمن لغ
 عن جو الرواية، بما تمتمك من مشاعر وانفعاالت.



السرد العام جاء من نصيب "حياة"، لكن اختمط السرد أحيانا ما بين سرد الساردة "حياة"، وسرد 
 "ألين". 

الطبيب النفسي، وسردت ما قرأتو في عيون جواد، كل ما و"حياة" ىذه التي أطمت ميرولة إلى عيادة 
 فعمتو ىو القصة، حيث ما تنتو من القراءة التأممية، حتى تختفي داخل غرفة الطبيب.

  واستخدام الفضاءات ماني يوسف إسماعيلألهاممت فمسطين" "خامسا: 

أحمد بعد اعتقال  حسن وأحمد، أخوان، أما حسن فأنجبو والده واعتقل بعدىا، في حين تم إنجاب
 والده!

التي تناولت مسألة إنجاب المعتقل من  تعد  رواية "ىاممت فمسطين"، الرواية األدبية األولى فمسطينياً 
 زوجتو عن بعد، من خالل تيريب الحيوانات المنوية لو.

ي حسن؛ حيث يتحرك أمجد أبو حسن ضمن بقامت الرواية عمى سرد مكاني معتقل عسقالن وبيت أ
رفاقو، ويمتقي بشكل خاص مع طفل صغير يتم اعتقالو، والشيخ نزار. في حيت يتحرك  عدد من

 حسن في محيطو األسري، إلى أن يتم إنجاب أحمد.

"شباك الزيارة وكأنو نافذة المعتقل لمعالم"، كما أنو يصير أيضا نافذة  يظيرفي زيارة المعتقمين، 
م االعتقال والحرية والقضية الوطنية والمقاومة، الزائرين/ات صغارا وكبارا نحو عالم آخر، ىو عال

 وىذا ما سوف يبدأ بالظيور في شخصية الطفل أحمد.

أثناء بحث أحمد في البيت، يكتشف غرفة سرية، كانت ممتقى والده مع جاره المقاوم، وىناك يقرأ كل 
عندما تكبر ما يرى من قصاصات، وحين يتصل بوالده، ينصحو بعدم االستعجال قائال: "ليس اآلن 

لذلك نرى ىنا أن الكاتبة استخدمت الفضاءات بما يالئم الحال: النافذة في السجن،  ستفيم وحدك".
.  والغرفة السرية لمعمل السري 

خيانة العم في مسرحية شكسبير: ىاممت، تقابميا خيانة األخ في رواية "ىاممت فمسطين"، فإذا كان 
فإن مصير حسن سيختمف، بعد أن يمر  في رحمة  كموديس" ىو الموت قتال، مصير عم ىاممت "

 تطي ر.



لكن خيانة العم الممك "كموديوس" تكون ضمن منظومة خيانة تشترك فييا أم ىاممت زوجة الممك 
 القتيل، التي تزوجت شقيق الممك، وىي تختمف عن الخيانة الفردية التي ظيرت ىنا.

إضفاء أسموب اإلنشاء، والذي عادة ما  قام أسموب الرواية عمى السرد والخطاب، والشعر، ضمن
عمى المغة الساردة. لعل وصف التنقل السريع في سرد تتابع األحداث كان من روافع  ر سمباً يؤث  

 الرواية، والذي أثار التشو ق فييا.

أكثر،  لذلك لو ركزت الراوية عمى السرد العادي، غير المتأثر بالخطاب السياسي، لكان السرد إنسانياً 
  . وأزعم أن لغة الكاتبة لقادرة عمى القص والرواية.يضاً أالمصداقية أكثر  ولنال

كذلك تحتاج الراوية لمتعامل مع الزمن بشكل مقنع، حيث نرى الطفل أحمد يكبر بسرعة ويمتحق 
 بالمقاومة، وكل ذلك خالل اعتقال والده. 

العالمي، وذات ميارة في التقاط فة، عمى معرفة باألدب ة مثق  وبشكل عام، فإننا مع روائية شاب  
عناصر روائية الفتة لمنظر، مثل اإلنجاب عن بعد لدى المعتقمين في فمسطين المحتمة، وذات اجتياد 

 ، من خالل األسموب البوليسي.قاً في شد  القارئ/ة لمتابعة النص تشو  

 في االتجاهات الساردة:

صير، وقد الءم السرد العاطفي لغة جمالية، فيما " لمبنى دبابسة، تم اختيار الزمان القذاكرة أنثىفي "
بثت من خالل السرد تأمالت ونقدا عاطفيا واجتماعيا، فبدت المغة انفعالية، حيث تم إدماج أكثر من 

من رسالة وشعر ومونولوج وحوار وخطاب. أي ان النص كان  جنس أدبي في ثنيات النص السردي  
ن انتظم ضمن سرد روائي. كذلك  حاولت توظيف السرد عن المكان من اجل تعميق مفتوحا، وا 

 دالالت نقدية. أنو سرد انفعالي أيضا.

" لميرفت جمعة، وىي األكثر تميزا في ىندسة السرد، المتوازي بين الماضي بشخوصو ماميالأما في "
، فقد تم توظيف السرد عن الماضي لتعميق فيم والحاضر بشخوصو، بجامع حالة االستالب

اتجاه السرد لدييا لتعميق المضمون، حيث كانت "سيولة النص" منسجمة مع سيولة الحاضر، فكان 
 البركة، ما أضفى بعدا حيويا عمق الحاضر كذلك الماضي.



، اندمج السرد الذاتي بالموضوعي، وكنا إزاء سرد داخمي، "، لنعمة اهلل النابمسيقطع من الفوضى"في 
 كانت تستدعي الماضي.وألجل مضمونيا الناقد لمحاضر، فإنيا سرديا 

عن الرجل والمرأة، كل عمى حدة ومعا، مستخدمة ضمير الغائب/ة، كاتجاه وقد ظير تميزىا السردي 
نحو العدالة بين الجنسين. كذلك ثمة لغة سيناريو فيممية، وتوثيق جاء لمتدليل والبرىنة عمى الرأي، 

 والتحوالت.أي أن السرد التقريري كان لو ىدف فكري وسياسي ناقد لمسمطة 

" لنوال ىند، وىي أصغر الروائيات المبحوثات، التقى السرد الداخمي إلى ما وراء عينيككذلك، في "
 بالوصف بما يعبر عن كوامن الشخصية، كما في "قص الشعر، وخمع الحذاءبالشعر و بالمونولوج 
  والمكياج..

السرد من منظور الفضاءات " ألماني إسماعيل، نجد الكاتبة ىنا متميزة في هاممت فمسطينفي "
المتاحة في الواقع المادي، كما في توظيف شباك السجن وقت الزيارة كنافذة لممعتقل، وكذلك في 
. كذلك استخدم السرد عمى سبيل التناص، من خالل  الغرفة السرية، التي تخفي أسرار العمل السري 

والمسرحية. كما احتوى السرد  توظيف مسرحية ىاممت، بجامع الخيانة لدى الشخصيتين في الواقع
 عمى لغة شاعرة وشعرية وخطابية، في حين لم يقنعنا الزمن الروائي ىنا.

 استخالص:

 يمكن إجمال اتجاىات السرد لدى الكاتبات عمى النحو التالي:

في البدء، فإن اختيار الكاتبات لجنس الرواية، ىو بحد ذاتو مغامرة وشجاعة وثقة بالقدرة عمى السرد، 
 خالل تجريبو واإلبداع فيو شكال ومضمونا.من 

من لمكاتبات ىنا رسائل، وشغف بالقضايا المطروحة، لذا ظير السرد االنفعالي، والجمالي، الذي رأينا 
 كما ظير بشكل الفت لدى لبنى دبابسة في "ذاكرة أنثى"، خالل تضمين أجناس أدبية كالشعر مثال،

"الى ما وراء ح. كما ظيرت المغة الساردة الشعرية في النص الروائي من النص المفتو  حيث اقترب
 . لنوال ىند، و"ىاممت فمسطين" ألماني إسماعيل عينيك"

أما السرد الداخمي، فظير في "قطع من الفوضى"، لنعمة اهلل النابمسي و"الى ما وراء عينيك" لدى 
 الواقع لمتحدث لنفسيا.نوال ىند، أكثر من األخريات، وىو ينسجم نظريا مع ميل المرأة في 



كذلك، الحظنا البعد النفسي لدى كل من لبنى دبابسة في "ذاكرة أنثى"، التي اختارت العيادة النفسية، 
 كذلك لدى نوال ىند في "الى ما وراء عينيك" .

لم يكن الزمان مسيطرا عميو اال لدى ميرفت جمعة في "ماميال"، وبدرجة أقل لدى نعمة اهلل النابمسي 
 ."قطع من الفوضى"في 

فظير ، الخاص النسويالسرد ، في حين كان أما المجوء لمتاريخ فظير لدى ميرفت جمعة في "ماميال"
  .لدى نوال ىند في "الى ما وراء عينيك"

ربما لم تبعد كثيرا اتجاىات السرد ىنا عن سرد الروائيين، في فمسطين والعالم، فيذه ىي المجاالت 
تقانيا بشكل متفاوت. اما المغة الجمالية، فيي أيضا المطروقة لمجميع، لكن ا لميم ىنا ىو تجريبيا وا 

االجتماعية، أسموب الشعر، -من أساليب كتابات النساء عموما، حيث تستدعي الحالة النفسية
وأسموب التعبير الجمالي، كذلك، فإن ظيور المونولوج، او لنقل السرد من داخل النفس، ىو أمر 

كاتبات، ألسباب موضوعية واجتماعية ونفسية. أما استدعاء الماضي، او كما موجود أيضا لدى ال
يسمى في الدراما المصورة )فالش باك(، فيو تقنية سائدة، وىنا، وجدنا ان استخداميا كان بقصد نقد 

بروز البعض منين الستخدام الفضاءات ما صاحب التحوالت في ظل نشوء النظام السياسي. ولعل 
مر الفت، حيث ظير بشكل خاص لدى الكاتبة أماني إسماعيل ونوال ىند، كذلك المحدودة، ىو أ

 لدى ميرفت جمعة.

لم يكن لجنس الروائيات البعد األكبر ىنا، لكن ظير نقد الذكور لدى الكاتبات، باتجاه نقد النظم 
 بشكل عام.

" لميرفت جمعة، و"ماميال لمبنى دبابسة، في "ذاكرة أنثى"، الذي ظير المصيروأخيرا، فإن مضمون 
لنوال ىند، و"ىاممت فمسطين"  "الى ما وراء عينيك"و"قطع من الفوضى" لنعمة اهلل النابمسي،  و

ألماني إسماعيل، فقد استمزم سردا لو مصداقية، إنسانية ووطنية )ونسوية بشكل أقل(، بحيث تجمت 
وبالتنقل في األماكن، والتعبير بالمجوء نحو الماضي حينا، المغة الساردة العادية واالنفعالية معا، 

 اإلبداعي عن الفضاءات المتوفرة.
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