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 الممخص

فيي وليدة الظروف , تحدثت الباحثة في ىذه الدراسو عن فن الرواية مفيوميا ونشأتيا وعناصرىا الفنية 
  وخصت بالدراسة الرواية الفمسطينية التي تكاد ال تختمف في نشأتيا عن الرواية , االجتماعية واالقتصادية 

 . فكانت مادة خصبة لألدباء من كتاب وشعراء , عمى األدب الفمسطيني  مة حزيران إيجاًباوقد أثرت ىزي, العربية
ا لمرواية الفمسطينية التي قامت الباحثة نموذجً , لمروائية ليانا بدر " بوصمة من أجل عباد الشمس " وكانت رواية 

 . في منيج وصفي , بدراستيا 
ونشأتيا وثم حياتيا  اتناول التمييد حياة الكاتبة من حيث مولده,  مقدمة وتمييد وثطثة فصول فيالدراسة  جاءتو

 .  نالتياوالجوائز التي , وأىم أعماليا األدبية , الوظيفية 
مفيوم الرواية ونشأتيا وعناصرىا الفنية , " بين يدي رواية بوصمة من أجل عباد الشمس : " تناول الفصل األول 

من حيث زمن كتابتيا واتجاىيا "  بوصمة من أجل عباد الشمس " رواية   ثم قامت الباحثة بدراسة, بشكل عام 
 .وزمان ومكان , وأشخاص , ثم حممتيا إلى عناصرىا الفنية من حوادث , وقضيتيا الرئيسة 

وطريقة كتابتيا , مفيوم الملة الروائية  "الملة في رواية بوصمة من أجل عباد الشمس : " تناول الفصل الثاني
تم تناولت الباحثة للة . واألساليب السردية والحوارية التي يستخدميا األديب في كتابة الرواية , العاميةبالفصحى و

 .  ووضحت األساليب السردية والحوارية الموجودة في الرواية , من حيث طبيعتيا ومفرداتيا " البوصمة " رواية 
أىم الخصائص التي تميزت " أجل عباد الشمس  الخصائص الفنية في رواية بوصمة من: " تناول الفصل الثالث 

واستخرجت الباحثة بعض األساليب . واألسطورة , وتوظيف التراث الشعبي , من التكرار , " البوصمة " بيا رواية 
 .من طباق وجناس وسجع , البطغية والمحسنات البديعية التي وظفتيا الكاتبة 
مكونات " و, لزكي العيمة " ية الفمسطينية المرأة في الروا:" منيا واعتمدت الباحثة مجموعة من المراجع والمصادر

 .حطيني ليوسف " السرد
بعض الكممات من تخمميا  ما رغمعمى ال, للة السرد فصيحة أن: وخرجت الباحثة بمجموعة من النتائج منيا 

 .ردىا عمى التقاليد الباليةوقد أظيرت الكاتبة جيود المرأة ودورىا في النضال والعمل االجتماعي وتم, العامية 
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بالشعب  نزلتوزاد اىتماميم بيا بعد األحداث التي , من األدباء والدارسين  لقيت الرواية الفمسطينية اىتماًما كبيًرا
وما خمفتو ىذه الحروب من آالم ودمار . الفمسطيني من النكبة والنكسة وأحداث أيمول وغيرىا من الحروب 

فأضحت ىذه األحداث موضوعات حية تؤثر في حركة الواقع  . ري لمفمسطينيين من األرض والوطن سوتيجير ق
 .ن والعرب ىذه األحداث  في رواياتيم  يوتناول الكثير من األدباء الفمسطيني, وتتأثر بو 

 :أىمية البحث وسبب اختياره  
لمدراسة ؛ لموقوف عمى  عنواًنا" اد الشمس وصمة من أجل عبالملة في رواية ب" اختارت الباحثة موضوع       

براز مكانتيا   .فيي تشكل العنصر األبرز بين العناصر الروائية األخرى , أىمية الملة في الرواية وا 
ولم ,  احيث تبين من خطل الدراسات والبحوث التي قرأتيا أن ىذا الموضوع عمى أىميتو لم يتم التطرق إليو نادرً 

 ناىيك عن أن, ولم تتناولو إال من خطل دراسة العناصر الفنية لمرواية المدروسة , ل مباشر تعن بو الدراسات بشك
 .موجزة وغير وافية  كانت ىذه الدراسات 

 :منيج الدراسة  
 .ووصف الملة المستخدمة وطبيعتيا , دراسة البناء الفني لمرواية في , اتبعت الباحثة المنيج الوصفي     

 : وصف مخطط البحث  
 .يتكون البحث من مقدمة وتمييد وثطثة فصول وخاتمة 

سات السابقة حول وذكر الدرا, أىمية البحث وسبب اختياره والمنيج المتبع في الدراسة : تتناول المقدمة      
واإلشادة , وأىم الصعوبات التي واجيتيا. أىم المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا الباحثة و, موضوع البحث 

 .قدم المساعدة وتقديم الشكر ليم بمن 
و حياتيا , تناولت الباحثة فيو السيرة الذاتية لمكاتبة من حيث مولدىا ونشأتيا " : الكاتبة في سطور " التمييد      

 . نالتياوأىم االعمال األدبية لمكاتبة والجوائز التي . وأىم العوامل التي أثرت عمى كتاباتيا , الوظيفية 
الباحثة فيو عن الرواية من  ثتوتحد" بين يدي رواية بوصمة من أجل عباد الشمس : " ول وعنوانو الفصل األ     

تناولت  ثم. أنواع الرواية واتجاىاتيا  وبينت أيًضا, ية التي تتألف منيا والعناصر الفن, حيث مفيوميا ونشأتيا 
 .بينت آراء النقاد فييا  و .صر الفنية لمرواية والعنا, من حيث زمن كتابتيا واتجاىيا "البوصمة  " الباحثة رواية 

العامية  تناوب الباحثة تناولت" الملة في رواية بوصمة من أجل عباد الشمس : " الفصل الثاني وعنوانو       
ثم . ي يستخدميا الكاتب في سرد روايتووتطرقت إلى األساليب السردية والحوارية الت, في للة الرواية والفصحى 

طبيعة الملة ومفرداتيا ومطءمتيا لألوضاع التي تسردىا الرواية  من حيث بالتفصيلللة الرواية قيد الدراسة تناولت 
 .األساليب السردية والحوارية في الرواية  كما استعرضت الباحثة, 

احثة وتحدثت فيو الب" الخصائص الفنية في رواية بوصمة من أجل عباد الشمس:" الفصل الثالث وعنوانو        
وتحدثت عن , وظاىرة تكرار بعض األلفاظ والجمل , عن بعض الصور الفنية والبطغية التي وردت في الرواية 

 . األسطورةراث الشعبي وتوظيفو في الرواية إلى جانب استميام الت
 : أىم الدراسات السابقة حول موضوع البحث

من الدراسات  اولكن ىناك عددً , ص ومفصل لم تجد الباحثة دراسة تناولت للة ىذه الرواية بشكل خا   
 :ومنيا  ؛ تناولت موضوع الملة بشكل عام

 .عبد الممك مرتاض , في نظرية الرواية . 1
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 .إبراىيم السعافين , تحوالت السرد .2
 .يوسف حطيني , مكونات السرد . 3
 :أىم المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا الباحثة  
 : ع التي اعتمدت عمييا الباحثة في دراستيا ومنيا تعددت المصادر والمراج  
 .زكي العيمة , المرأة في الرواية الفمسطينية .1
 .حسان رشاد الشامي . د,  (1965/1985)المرأة في الرواية الفمسطينية . 2
 .محمد أيوب . د, (1973/1994)الزمن والسرد القصصي في الرواية الفمسطينية المعاصرة ما بين.3

 : ت التي واجيت الباحثةالصعوبا
من المشكطت التي واجيت الباحثة في أثناء دراستيا ليذا الموضوع ؛ قمة المراجع وبخاصة التي تتعمق      

 . بموضوع الملة 
وبخاصة وساعدني عمى إنجاز ىذا المشروع ؛ويسرني أن أتقدم بالشكر واإلمتنان لكل من وقف إلى جانبي    

جامعة تدريسية في قسم الملة العربية في وجميع أعضاء الييئة ال, "مد سعيد إبراىيم أح زىير" الدكتور الفاضل 
, بد الرؤوف خريوش ع. د, بو عصبة أفتحي . د, تيسير عودة . د" نابمس التعميمية  منطقةالقدس المفتوحة 

 ."جطل عيد . د 
شخاص الذين واأل, اقة واألخوة والوفاء شكري وتقديري لصديقاتي المواتي قاسمتين أروع معاني الصدبوأختم       

 .وقفوا بجانبي ودعموني وشجعوني طيمة فترة دراستي 
 واهلل ولي التوفيق

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 تمييد
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  :(1)مولدىا ونشأتيا
في ثم  انتقمت لمعيش , ودرست الصفوف األولى فييا , ولدت الكاتبة الفمسطينية ليانا بدر في مدينة القدس        

وىو معروف بتاريخو الوطني ونضالو  .ىناك  الرحيم بدر يعمل طبيًبا حيث كان والدىا الدكتور عبد, مدينة أريحا 
ودرست في ,  (1967)رحمت مع عائمتيا إلى عمان عام  .الذي سبب لو االعتقال عدة مرات األمر , السياسي 

وحصمت عمى   .(1970)ن عقب أحداث أيمول غادرت إلى لبنا. الجامعة األردنية لمدة تقارب ثطث سنوات 
ثم حصمت عمى دبموم عمم النفس من الجامعة , وعمم النفس من جامعة بيروت العربية الميسانس في الفمسفة 

رام اهلل مع وعادت إلى مدينة  ,لمعيش في تونس  الياانتق إلى دمشق قبل ( 1982)غادرت بيروت عام ,  المبنانية
 .وما تزال تعيش فييا إلى اآلن ,  (1994)عام  أوسمو اتفاقجيا بعد وز

 :(2)حياتيا الوظيفية
بدأت الكاتبة حياتيا الوظيفية متطوعة اجتماعية مع التنظيمات النسائية في المقاومة الفمسطينية في عمان       

 بين بيروت (1982)إلى  (1975 )ثم عممت صحافية متنقمة من عام , ومخيمات صبرا وشاتيط في لبنان 
ثم مستشارة , تولت منصب المدير العام لمفنون في وزارة الثقافة الفمسطينية في مدينة رام اهلل . ودمشق وتونس 

اآلن  وىي تتولى (2001)و  (1996)ما بين عام  "دفاتر ثقافية" تحرير لوعممت رئيسة . ا ثقافية في الوزارة نفسو
 .*   رئاسة تحرير جريدة الطريق 

  :(3)ثرت عمى كتاباتياأىم العوامل التي أ
 :ىناك العديد من العوامل التي أثرت في حياة الكاتبة وكتاباتيا منيا  
 . عمميا صحفية متنقمة بين الدول العربية . 1
 .حتكاك بيم وخاصة خطل فترة الحرب األىمية حياتيا بين الناس واال. 2
 .مآسي الفمسطينين الذين عايشوا تمك الفترة . 3
 .وعي مع نساء صبرا وشاتيط عمميا التط. 4
 .خطل الحرب  المرأة الفمسطينيةومشاىدتيا لتضحيات , تواجدىا في الساحة النضالية . 5

 :  (4)آثارىا األدبية
تناولت فييا معانات الشعب , من المؤلفات القصصية والروايات والنصوص الشعرية  انشرت الكاتبة عددً        

 .الفمسطيني في الوطن والشتات 
 :أعماليا القصصية والروائية 

  .(1979)بيروت , رواية , بوصمة من أجل عباد الشمس . 1
  . (1983)دمشق , مجموعة قصص , شرفة عمى الفاكياني . 2
  .(1983)عدن , قصص , قصص الحب والمطحقة . 3
  .(1985)سوريا , دار الحوار, قصص , أنا أريد النيار. 4
  .(1991)الملرب , توبقال  دار, رواية , عين المرآة . 5
  .(1992)بيروت ,  دار اآلداب , قصص , جحيم ذىبي . 6
  .(1993)القاىرة , دار اليطل, رواية , نجوم أريحا . 7
  .(1996)دار الفتى العربي , حوار مع فدوى طوقان , ظطل الكممات المحكية . 8
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  .(1998)القاىرة , دار شرقيات , نصوص شعرية , زنابق الضوء . 9
  . (2007)بيروت , دار الساقي , سماء واحدة . 10
  .(2008)بيروت ,  دار الساقي, نصوص شعرية , زمن الميل . 11

 : (5)مؤلفات األطفال
لكي كل ليمة كانت بحاجة لحكاية تحكييا ألوالدىا  إذ, ألفت لألطفال عندما أجبرتيا األمومة عمى ذلك       

 . (6)ن حوليميناموا وينسوا أصوات القصف م
  .(1980)بيروت ,  فراس يصنع بحًرا. 1
  .(1983)بيروت , في المدرسة . 2
  .(1990)القاىرة , طيارة يونس . 3
  . (1990)القاىرة , مسرحية , حكاية البنفسج . 4
  .(2009)رام اهلل , مركز أوغاريت لمنشر, قطة ال تقول نياو. 5

 :(7)الجوائز وشيادات التقدير 
 : اتبة عمى عدة جوائز وشيادات تكريم من عدة ميرجانات محمية وعالمية منيا حازت الك 
 .           (2000)عام رجان الدولي لألفطم في القاىرة فاز بشيادة تكريم من المو, سيرة ذاتية ,فيمم فدوى طوقان . 1
ية في االذاعة والتمفزيون العربي في فاز بالجائزة البرونزية كأحسن فيمم نسائي في البطد العرب, فيمم زيتونيات . 2

 في مدينة فمورنس في ايطاليا عامالمرأة العالمية وفاز بالميدالية الذىبية في ميرجان  . (2001)تونس عام 
  .(2002)في ميرجان األفطم القصيرة في طيران عام  ونالت شيادة تقدير . (2001)
.  (2003)عام ,وفاكيا ن احتفال ميرجان الدانوب في سلنال شيادة تقدير م,  (2002)فيمم الطائر األخضر. 3

  .(2002)بالجائزة البرونزية في سينما الطفل في القاىرة  وفاز أيًضا
فاز بجائزة سيجمو دوالباس في ميرجان فيمم المرأة في مدينة فمورنس في ايطاليا عام ,  األبواب المفتوحة أحياًنا. 4
(2007) .  

 : عمى كتابتيا سيناريوىات ألفطم عدة وىي  تقدير ونالت عدة جوائز وشيادات
  . (2002)كتابة سيناريو فيمم القدس في يوم آخر عام . 1
  .     (2002)كتابة سيناريو فيمم عرس رنا عام . 2
  .(2003)كتابة سيناريو فيمم القدس أكثر من مدينة . 3
.  (2003)كتابة سيناريو فيمم مدينة نابمس بناسيا وأشجارىا . 4
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 الفصل األول
 بين يدي رواية

 "بوصمة من أجل عباد الشمس"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
 :مفيوم الرواية لغة واصطالًحا



10 
 

 :من َرِوَي :  (8)الرواية لغة
وىي رّيا , ان فيو ريّ , تنَّنعَّنم َ : ويقال َرِوَي الّشجر والنبت . شرب وشبع : وروي  َريًّا, من الماء ونحوه  (َرِويَ  )*. 

 .جمع ِرواء. ورّيانة 
وفطن في األمر نظر , تزود بالماء : َروَّنى . حممو عمى روايتو , الحديث والشعر  وفطًنا, جعمو يروي : أرواه *. 

 . فيو وتفكر 
 .كثرت ُقواه وُغمظت في شدة فتل : في الحبل , اعتدلت وغمظت : َرِوَي ويقال ارتوت مفاصمو  : (ارتوى)*. 
 .رواه : والحديث أو الشعر. نظر وتفكر : وفي األمر , َرِوَي ويقال تروَّنت مفاصمو : تروى *. 
  .(رواة)جمع , حامُمُو وناقمو : راوي الحديث أو الشِّعر: الرَّناوي *. 
 .المستقي ومن كثرة روايتو والتاء لممباللة , نث الرَّناوي ؤم: الرَّناوية *. 
  .(حدثةم)القصة الطويمة: الرِّاوية *. 

  (9) : االرواية اصطالحً 
خالف ممحمة حديثة برجوازية ؛ تعبر عن ال" أنيا بفعرفيا ىيجل , لقد تعددت اآلراء في تعريف الرواية         

في المستوى األول " وذكر ميشال زيرافا بأنيا  (10)". االجتماعية ونشر العالقات, القائم بين القصيدة الغزلية
وترى الباحثة  (11)."حكاية خيالية  ,في المستوى الثاني , ثري ؛ بينما يبدو ىذا السردعبارة عن جنس سردي ن

فكرة إلى الناس عبر األحداث التي  يصالإمن خطليا  يريد الكاتب, أنيا فن سردي خيالي من فنون النثر الحديث 
وىي تعكس إحساس , المكان وتدور ىذه األحداث في إطار من الزمان و, يستمدىا من واقع حياتو أو من الخيال

 .األديب بالواقع الذي يعيش فيو 
 :نشأة الرواية 

نتيجة لمثورة الصناعية , يرى كثير من النقاد أن الرواية األوروبية قد ظيرت في بداية القرن الثامن عشر      
التي صدرت عام " دون كيشوت" رواية : وقد عرفت آنذاك عدة روايات مثل . والثورة البرجوازية ضد اإلقطاع 

لصموئيل ريتشاردسون  (1740)" باميط " ورواية  , لدانيال ديفو (1719)" ربنسون كروزو" ورواية ,  (1714)
 .(12)وغيرىم من األدباء 

ولكنيم أجمعوا عمى أن أول رواية عربية بالمعنى الفني , اختمف النقاد حول نشأة الرواية العربية وظيورىا      
أما الرواية الفمسطينية فيي ال  (13) .(1914)لمحمد حسين ىيكل التي ظيرت عام " زينب" الحديث ىي رواية 

عام " الوارث " تو إذ يرى النقاد أنيا بدأت مع خميل بيدس في رواي, تختمف في نشأتيا عن الرواية العربية 
ألحمد التميمي من  "أم حكيم " ثمة إشارات تؤكد أنيا ظيرت في القرن الماضي مع رواية  مع أن, (1920)

إلى أعمال ميخائيل بن جرجس عورا من " تاريخ اآلداب العربية "  شار األب لويس شيخو في كتابووأ, الخميل 
  (14).عكا

 : أقسامقسم النقاد الرواية الفمسطينية حسب الفترة الزمنية إلى ثطث 
 (15( :(1948)الرواية الفمسطينية قبل عام 

إذ ظيرت في ىذه المرحمة عدة , ا لجيود الروائية في ىذه المرحمة قميمة نسبيً إلى أن ا حصاءاتتشير اإل 
وقد اختمف النقاد حول المستوى الفني لمروايات في , روايات شكمت البدايات األولى لمرواية الفمسطينية  
 :ولكنيم أشاروا إلى عدة روايات عّدوىا متقدمة في تمك الفترة وىي , ىذه المرحمة  
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  .(1943)لمدكتور إسحق موسى الحسيني , دجاجة  مذكرات. 1
  .(1946)لمحمد العدناني , في السرير . 2
  .(1947 )لعارف عارف , مرقص العميان . 3
  .(1947)إلسكندر خوري , في الصميم . 4

  (16):(1967-1948)الرواية الفمسطينية بين 
ث تراجعت حي, تصادية واالجتماعية واألدبية عمى األوضاع السياسة واالق سمبًيا (1948)أثرت أحداث       

:  ولم يعرف في تمك المرحمة سوى كاتب واحد ىو غسان كنفاني في روايتيو ,  الرواية األدبية تراجًعا واضًحا
 .                                                          (18) ( 1966)و ما تبقى لكم , (17)(1963)رجال في الشمس

ورواية صيادون في ,  (19)(1955)ا في ىذه المرحمة جبرا إبراىيم جبرا في روايتو صراخ في ليل طويل أيًض  وظير
. (22)(1961)وحبات البرتقال  (21)(1964)وروايتي ناصر الدين النشاشيبي حفنة رمال  , (20)(1960)شارع ضيق

وأن معظم . والقصائد الشعرية , القصة القصيرة ويرى النقاد أن سبب ىذا التراجع في المسيرة الروائية ىو انتشار 
 .روا إلى البطد العربية جّ الروائيين الفمسطينيين قد هُ 

 (23): (1967)الرواية الفمسطينية بعد عام 
إذ فرضت عمى الروائيين العرب تطبيق شعار , في مسيرة األدب الفمسطيني  كان ليزيمة حزيران دور ميم     

في موضوعات  إيجاًباوانعكست . (الخ ...., اعيلإسماعيل فيد إسم, حنا مينا , اني غسان كنف)االلتزام كـ 
حيث كانت الروايات أقرب إلى اليأس والنواح والبكاء قبل اليزيمة ولكن بعدىا حل الشعور بالتفاؤل , الروائيين 

وعدم الخروج , باألرض  والدعوة إلى التمسك, المقاومة والكفاح : فتناولت موضوعات جديدة مثل . محل اليأس 
القضية الفمسطينية من تتصل بوظير عدد من الروائيين الذين كتبوا في موضوعات تيم الفمسطينيين و. منيا 

 . وغيرىا من الموضوعات , المجازر اإلسرائيمية , أحداث األقصى , األولى  تفاضةالنا: جميع جوانبيا مثل
  :البناء الفني لمرواية

ن إحيث . لفني لمرواية من عدة عناصر تكاد تتوفر في كل األشكال القصصية القديمة والحديثة يتكون البناء ا    
العمل الفني المتكامل حتى تشكل  ويجب أن تتآزر ىذه العناصر مًعا, لكل عنصر أىميتو الخاصة في الرواية 

 (24):عناصر الرواية 

  (25):الشخصيات. 1
 :وقد قسم النقاد الشخصية إلى قسمين , اعطتيا المختمفة ىي التي تجسد أفكار الكاتب من خطل تف

 :وىي نوعان, الشخصيات من حيث الدور الذي تقدمو . 1
 . وتحمل فكرة الرواية ورؤيتيا, وىي التي يدور حوليا محور الرواية  :(البطل  )الشخصيات الرئيسة. أ

 .وال تكتمل األحداث إال بيا , و تكمل بناءىا ,ون ليا دور ثانوي في الرواية التي يك :الشخصيات الثانوية . ب
 :اأيًض  وىي نوعان, الشخصيات من حيث الثبات والتطور. 2
. وتكتمل باكتماليا , وىي التي تنمو وتتطور مع تطور الرواية : (المتطورة  )الشخصيات النامية .أ
 .ىايتياىي التي تبقى عمى حاليا منذ بداية الرواية حتى ن: الشخصيات المسطحة  .ب 

 (26):األحداث  في الرواية
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تؤدي إلى الصراع في  ؛ من شأنيا أنمرتبطة بالزمان والمكان من أفعال الشخصيات  ويقصد بيا ما تقوم بو
,  يقع  بين شخصيات الرواية اأو خارجيً , خطل الشخصية وذاتيا  من اوالصراع إما أن يكون داخميً , اية الرو

ن خطل وقد تأتي النياية ملمقة م, ثم يكون البحث عن حل ونياية لمرواية , ميا وتحتاج األحداث إلى حبكة لتنظ
خاصة لمرواية وىي النياية نياية مفتوحة يضعيا القارئ حسب رؤيتو ال أو,  معرفة مصير الشخصيات فييا

  . األفضل
 (27): الزمان والمكان في الرواية

فالرواية تجسد الصراع  بين اإلنسان , اربو ومطحظاتو يرسم الكاتب الزمان والمكان في روايتو من خطل تج
 . والزمان
وزمان خاص يدوم يوًما , من الزمان زمان عام كحقبة تاريخية أو قرن : لمرواية  زمانان تدور فييما  :الزمان 
 .أو أكثر من يوم  محدًدا
لو من زمان وأشخاص وأحداث بل يمتد ليشمل البيئة التي حو, وىو ال يعني الوسط الجلرافي فقط :  المكان

أو التي تدور , فالروايات التي تدور في الريف تختمف عن الروايات التي تدور في المدن . وعادات وتقاليد وقيم 
 . وقد تدور األحداث في مكان واحد أو عدة أماكن في الرواية نفسيا. في المخيم 

 :لغة الرواية
وتتمثل وظيفتيا في , واألشكال السردية متنوعة وكثيرة . الرواية  فمن خطلو تبرز, إن الرواية أصميا سرد     

تيار , التداعي , الرسائل , اليوميات والمذكرات , الضمائر"  :ومن ىذه األساليب . تحقيق التوازن لمبناء الروائي 
 . "االرتداد واالسترجاع , التذكر, الحمم , القطع المكاني , الوعي 
داخمي : ولو نوعان , بالحوار لمكشف عن خصائص الشخصيات وما يدور في أعماقيا  تستعين الرواية :الحوار 

ومالت الرواية . الفصحى في السرد  ويمتزم, ويطحظ أن كاتب الرواية يستخدم الملة العامية في الحوار , وخارجي 
 (28) .فصارت موجزة ومكثفة موحية ورامزة , الحديثة إلى استخدام الملة الشاعرية 

 (29):اع الرواية العربية أنو
 : قسم النقاد الرواية العربية إلى عدة اتجاىات وىي 

 ".وجرجي زيدان  ,سميم البستاني: " ية ومن روادىا التي تمثل البدايات األولى لكتابة الروا:  الرواية التاريخية .1
رواية زينب التي كان ليا األثر ه وأشير الروايات في ىذا االتجا:  الرواية بين التسجيمية والرواية الذاتية. 2

ويرى النقاد . لطة حسين  "1935أوديب " و "1929 األيام " : مثل , األكبر في الروايات التي جاءت بعدىا 
 .أنيما تقتربان من الرواية الذاتية وتمتزجان بالبعد االجتماعي 

يوسف السباعي الروائية واعتبروىا المعبر  ويرى النقاد إن ىذا االتجاه قد بدأ في أعمال :الرواية االجتماعية . 3
 .الحقيقي بين الرواية االجتماعية والرواية الحقيقية 

 .والواقعية التحميمية , الواقعية التسجيمية : وقسميا النقاد إلى قسمين ىما: الرواية الواقعية . 4
" قنديل أم ىاشم "  حقي فييحى : وسيطر ىذا االتجاه عمى كتابات عدة كتاب مثل:  الواقعية التسجيمية. أ
 .(1974)لسحر خميفة "  لم نعد جواري لكم" , (1944)
,  (1954)" رواية األرض " وبرزت من خطل أعمال عبد الرحمن الشرقاوي في :  ليميةحالتالواقعية .ب
 . وغيرىا من الروايات   (1959)" الحرام " ويوسف ادريس 
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 :أنواع الرواية الفمسطينية
,  ، والرواية الواقعية الرواية الرومانسية: الرواية الفمسطينية إلى ثطثة أقسام  حمد أبو مطرأالدكتور  قسم
 . والرواية الرمزية 

الم لمشعب آوما سببو ذلك من معاناة و, بدأت منذ بداية االحتطل البريطاني حتى النكبة : الرواية الرومانسية 
.  واستيطء إسرائيل عمى  معظم األراضي الفمسطينية . لعربية ومن ثم نزوح الكثير إلى البطد ا, الفمسطيني 

ناصر الدين ل "فنة رمال ح"و ,ليوسف الخطيب  "عناصر ىدامة " :ومن الروايات الرومانسية في تمك الفترة 
 (30).النشاشيبي 

ية المسمحة  رالثوالحركات  : أسيمت عدة عوامل في بمورة االتجاه الواقعي في فمسطين منيا  :الرواية الواقعية 
ت وأثر. وانتشار خطيا القوميين العرب في صفوف الجماىير الفمسطينية , ستعمارية والصييونية ضد القوات اال

وأىم رواد الواقعية . الكتابات األدبية والنقدية التي تبنت المفاىيم الواقعية الجديدة  عمى ىذا االتجاه أيًضا
  (31). "عائد إلى حيفا" و  "رجال في الشمس " ,ه غسان كنفاني في روايتي, الفمسطينية 

ألن الكاتب الفمسطيني , الرمزي في فمسطين عن االتجاه الذي ظير في أوروبا  هيختمف االتجا :الرواية الرمزية 
. أقرب إلى الرمزية الموضوعية مم جعل ىذا األمر ,  لجأ إلى الرمز وسيمة لمتعبير عن الموضوعات التي يريدىا

ومن . موا ىذا األسموب ألنيم عالجوا موضوعات حساسة ال يستطيعون أن يعبروا عنيا بطريقة مباشرة استخدو
 (32).ألحمد عمر شاىين  " َنزل القرية غريب" , ألمين شنار " الكابوس ", االتجاهروايات ىذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (33)"بوصمة من أجل عباد الشمس"بين يدي رواية 

وتتناول . في بيروت حيث كانت تعيش  (1979)صدرت عام , ىا الروائية ليانا بدرىي أول رواية كتبت     
وما حل ,  (1967)حيث تعود بالذاكرة الى حرب , واألحداث السابقة  (1970)الرواية حرب أيمول األسود عام 

وضاع وتصف األ, وتمتد باألحداث إلى الحرب في لبنان . ري وتشريد سبالفسطينيين جراء ذلك من تيجير ق
 (34).المأساوية التي عاشيا الفمسطينيون ىناك
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 (35)". حياة " وقد أىدت الكاتبة ىذه الرواية إلى ذكرى والدتيا 
. فيي تصور الثورة الفمسطينية في عمان والحرب األىمية في لبنان , تنتمي ىذه الرواية إلى االتجاه الواقعي       

 (36).يستطيع أن يعرف األسماء الحقيقية لمشخصيات, ي تمك الفترة ش فاد أن القارئ الذي عاويرى عدد من النق
 الرواية وقضيتيا فكرة

ووصف أحداث أيمول في , إن الفكرة الرئيسة لمرواية ىي تصوير أثر العدوان اإلسرائيمي عمى فمسطين       
ىذه المرة : " عاناتيم وتبين الكاتبة موقف الناس من م. عمان ورصد معاناة الفمسطينيين في مخيمات الشتات 

وكان ىناك بيت . كانت تقول ,  االضيوف ليسوا خفيفين أبدً . برمت ت, بيت لبيت مع أمي  حين بدأنا ننتقل من
 .  (37)"أطفالو التفاح والخوخ خفية عنا استضافنا وأطعم

  ,يني في تمك المخيماتعن الحالة  االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي عاشيا الفمسطا وتتحدث الرواية أيًض    
بنت سالم الطراش دلقت الماء عمى  ,ممنوعين ندق المسمار في الحيط  كنا ىالفدائيو يا بنتي قبل وجود".... 

ت تغمره وبيتي كان. ألنيا خرقت القانون  وعشرين ليرة قبل خمس سنوات افغرميا الدرك خمًس  عتبة بيتيا
ت ال يستطيع أن يدق مسمارا عمى السقف يمحم بو ألواح وأبو محمود ساك,  المياه عندما تفيض الشتوة

 (38)."الخشب دون تصريح
لى جانب القضية األساسية نرى الكاتبة تمقي الضوء عمى عدة قضايا فرعية منيا        قضية تحرر المرأة من : وا 

فياىي , ليذه القوانين والتقاليد فنراىا تصور شخصية المرأة المتمردة الرافضة , العادات والتقاليد البالية التي تقيدىا 
في النياية حقدت , نعم يا شاىر" . جنان تحقد عمى جسدىا األنثوي وتذىب إلى معسكرات التدريب مع الرجال 

. وعرفت موقعي عبر الميمات المتتابعة . عمى جسدي األنثوي ، رفضتو ولم أعد ألبس إال البنطمون الكاكي 
  (39)".رح المواد التحريضية وتوزيع المنشورات السياسيةطالبية ، جمع تبرعات ، ش معسكرات

تعميم البنات . " سواء من خطل موقف األىل الرافض لتعميم البنات, وتتطرق الكاتبة إلى قضية تعميم المرأة       
د ما شاب بع ))ماذا تقول الجارات يا بنتي ."... أم موقف المجتمع من تعميم المرأة في الكبر. (40)"خسارة وعزارة 

والبنات حين يتعرفن " , عميين من كطم الناس  اا رفضيم خروج البنات لمعمل خوفً وأيًض . (41()(الكتاب؟ ودوه عمى
 . (42)"عمى أنفسين في العمل معنا يسارع أىمين إلى تزويجين خوفًا عمى مصمحتين من القيل والقال 

فمشيد المرأة المصابة في مخيم صبرا , ة أم خارجياونرى الكاتبة تعمي من شأن الحب سواء داخل األسر       
, الحنو ينبثق من ساعديو . كان رجل يتقدم صوبي وىو يسند امرأة بذراعو "... يجسد واقع الحب األسري

    .(43)"متشعبة تتردد في التفات من األصيص الضيق  غرسوإلى الخارج مثل  والمرأة تنبت عمى جسمو وتمتد
أحدق في العالم  . "عاطفة الصادقة بين المناضمين ولكن ال يوجد وقت ليذا الحب اآلن ىي ال تيمل ال      

يضحك ثم ينظر .  كنت سأحبك حتى لو كانت عيناك بشعتين: الصغير داخل عينيو يشع حرارة ومودة وأخبره 
لفيمم  ريق عنوانارأيت عمى الط: يقول . ..يتابع  بمكر, كنت سأكره النساء لو لم أعرفك : ويقول ... , إلّي 

   (44).((ال وقت لمحب )), عربي سخيف ينطبق عمينا 
وحمل السطح إلى  ,ومشاركة الفتاة في التدرب عمى القتال , ولم تنس الكاتبة رصد أحطم الصبايا والشباب        

غياب الرجل و, وتناولت الكاتبة في روايتيا مشكمة تعدد الزوجات وسيطرة الرجل عمى المرأة . جانب الرجل 
  (45).اإليجابي في ذلك الوقت 
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"                                                            بوصمة من أجل عباد الشمس " عناصر رواية 
 :األحداث 

في مراحل  عايشتيا الكاتبة حياة في فعًط  وقعت أحداث ألنيا, الخاص  طابعيا ليا الرواية ىذه أحداث إن     
. م النكبة إلى عام النكسة امتداًدا إلى أيمول األسودوىي أحداث ألمت بالشعب الفمسطيني بعد عا ,المختمفة  حياتيا

. والجو العام لمرواية ىو جو الحروب االسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني 
ف الكاتبة حيث تص, (46 )....."إنيا صبرا في الصباح" تبدأ أحداث ىذه الرواية من حي صبرا في لبنان      

مزدحمة بالبراكات  أرض ".ىا في ظل الحروب ىناك األوضاع المأساوية لمفمسطينين والحياة الصعبة التي يعيشون
 .(47)"يدب عمى سطحيا آالف األطفال وماليين الزواحف , واألكواخ والبنايات 

تصور بعض من األحداث و, حيث عاشت ىناك , ثم تعود بذاكرتيا إلى مرحمة الطفولة في مدينة أريحا       
     . و ثم الخروج من أريحا إلى القدس, وسجن والدىا , دراستيا: مثل, التي مرت بيا في تمك الفترة من حياتيا 

.  فقد عرفت أن أبي أصبح سجيًنا. نا كانت أمور كثيرة قد تغيرت في حيات, عندما استيقظت في الصباح " 
ت ووتنقمنا في بي,  فقد غاب أبي طوياًل , وال أذكر بعدىا ما حدث تماًما  .ا لم يعد يخصن, ... وبيتنا اّلذي أحب 

  .(48)"تمك المدينة التي انتقمنا إلييا فيما بعد لم يكن اسميا أريحا. ... كثيرة
 رأيت ...." .عمان  إلى الضفة من وىروب الناس حزيران حرب أحداث ذلك بعد لنا لتصف وتتابع الكاتبة    
. األقدام متالحقة.الجسر  صوب الطريق عمى جوانب بإعياء وتتراكض ,اإلسفمت  عمى تسعى داماألق من آالًفا

 وىي وتتموج تتدافع األكتاف ...., " (49). ثم ترتفع, آالف األرجل ترتفع عن األرض ثم تنخبط بيا من  جديد 
د اختفى وراء األقدام السريعة واألفق ق. السماء  من المندلقة النيران من ألسنة ىاربة والمتاع األطفال تحمل

. والمالبس الجرداء الكابية قد اختمطت بانحناءات اليضاب المبثوثة في كل االتجاىات ,الرتيبة الحركة 
 (50)".والشمس كئيبة تنز الصيد والعرق دموعًا تنحدر قطرات كبيرة عمى الوجوه الالمتميزة 

في  الفمسطينية المقاومة ليا تعرضت التي (1970)أيمول  حمذاب عمى لتطمعنا ذاكرتيا في الكاتبة وتتنقل      
 لبدء التاسع أو الثامن اليوم في " والمجازر التي حصمت ىناك, حيث صورت تجربة الثورة الفمسطينية  , عمان

 الممرات متسمقة عمييا تتسمل الحشرات التي بأجسادىا اليائسة الحاالت عشرات األحمر الموت لّطخ, المعركة 
 الصريعة والوجوه باألقدام في المخيم الوكالة مدرسة امتألت النياية وفي. المتخشبة  الجثث بين ائيةالعشو

 (51).العنف الشديد القصف تحت خمسة القادمين الموتى تجمع مكان الجامع وأصبح, الدامية 
متداخمة ما بين لبنان , ًء أجزاء أجزا متناثرةً  ثًابل قدمت لنا أحدا,  امتناميً  ا كبيًراإن الكاتبة لم تقدم حدثً     

 .وفمسطين واألردن 
  (52):الشخصيات 

مطمح ىذه   فنراىا تحدد, اختارت الكاتبة شخصياتيا من الناس العاديين والبسطاء الذين عاشت معيم 
 .                                         الشخصيات ببراعة تامة 

                                                                                                           :                  الشخصية الرئيسة
وتمثل جنان دور المرأة , وىي الفتاة التي تحمل ىموم جيميا وآمالو , تقوم بدور السارد لألحداث ىنا  :جنان 

وتتعامل مع الجميع بحرية وططقة دون , بالطريقة التي ترضييا تعيش , المتحررة المتمردة عمى القوانين , المثقفة 
انتقاداتيم تخافين . أمام النيايات الخائفة  البداية ليست صعبة" ,أي اىتمام بآراء اآلخرين رغم عمميا بانتقاداتيم 
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تية أجابو شعري الذي حمقتو كشعور الف. اإلنسان حيث يضع نفسو . بإمكانك وحدك أن تثبتي , وىمساتيم 
يرون فّي إال األنثى العابثة التي ال يحد انفالتيا  أخاف أنيم ال: قمت لو . وعيناي العاريتين من الكحل األسود 

 .(53)"قانون
قبل قميل حممت ." وتسعى إلى اإلنخراط في صفوف المقاومة وحمل السطح والمشاركة في الدفاع عن المخيم     

وكانت الدبابات تقبع ىناك حشرة . مجموعة من الشباب بين األزقة  تسممت مع. سالحي في طريقي إلى المركز
 (54). ضخمة معدنية من مخموقات ما قبل التاريخ 

لكنيا ,  وتحاول أن تلير الناس من حوليا, اجتماعية في المخيمات ومراكز اإلسعاف  تعمل متطوعة      
 (55).تصطدم بالكثير من المشاكل والمعوقات التي تحد من طموحيا 

 : الشخصيات الثانوية 
وسبب ذلك أن , العربية واألجنبية , والسمبية  يجابيةاإلبالشخصيات الثانوية المتنوعة " بوصمة "امتألت رواية      

وىي تركز عمى العنصر النسائي أكثر , خارجو  ي عدة أماكن ؛ سواء داخل الوطن أوالكاتبة في روايتيا تتنقل ف
 .من غيره 

 :في الرواية  (النامية )لثانوية اإليجابيةالمتطورة الشخصيات ا. 1
 في ظل ظروف صعبة تمبس فستاًنا واحًدا, ة ىي ابنة الشييد التي عاشت في الميتم وىي صلير: شيد الصمدي
بسبب فصميا , ولكنيا تعمل سكرتيرة في شركة تجارية , درست في المعيد معممة لّملة اإلنجميزية , طوال العام 

تطحق من قبل المخبرين الذين يتعقبونيا في  ودائًما, وذلك لتمسكيا بمبادئيا ي المؤسسات الحكومية من عمميا ف
نما أتمنى لو أجعميم يدركون أني حرة ".... , كل مكان تذىب إليو رغم متابعتيم وأحذيتيم ... حرة ... وأمشي وا 

تيا التي ترى أن دراستيا في المعيد ىي وىذا األمر يثير غضب والد (56)".رغم كل شيء... حرة . وتقاريرىم 
لكنيا  .(57)"لما أصبحت اآلن براس يفمق الصخر رغما عنو, فموال دراسة شيد في المعيد " .سبب عنادىا 

. وتجد خطصيا من خطل العمل الفدائي مع جنان وزميطتيا , التوقف عن العمل  ضترف
   ,أحبك "  وال يستطيع أن يتزوج بيا, جد وقت ليذا الحب ويحبيا ولكنو ال ي, زميل جنان في المقاومة  :شاىر 

سوف تبحثين عني في الطرقات الموحمة والدروب ,  لن تجديني دائًما, أنا لست لك ,  إال أني قد ال أصمح لك
وأعود أنا . سوف يكررون ذلك في كل مكان . كان ىنا منذ خمس دقائق وذىب : وسيقولون لك , الموحشة 

يرقد في المستشفى في , يصاب في أرض المعركة إصابة خطيرة  (58)."والبنادق  ة ولرائحة الحديدلألوراق الجاف
. لكنو ينجو من الموت , حالة خطرة 

اتو إلى ولكنيا تحسب حساب أبييا الذي يزوج بن, ابنة بائع الحموى طالبة المعيد التي أحبت جعفر :  ثريا
في النضال بعد استشياد  ابتعدت عن المشاركة, أبييا مع زوجاتو  عايشت مشاكل,  اأشخاص ال يعممن عنيم شييً 

أكره البارود والرصاص وقطع  : نظرت إلى المرآة ألول مرة وأخبرتنا وىي تضفر شعرىا " .جعفر
  (59)".بأي نضال يكون الغنف واسطة إليو ولن أشترك يوًما, لتي تقتل البشر المعدن ا

وىناك تلير رأييا في النضال بعد . تجمع القطع الفخارية األثرية وتصنفيا . تعمل في دائرة اآلثار في نابمس 
توزع , ممتمئة القمب باللضب واالحتجاج عمى الظمم واالحتطل , فتشارك في المظاىرات , احتطل مدينة نابمس 

 .األعطم الفمسطينية التي تخيطيا والدتيا عمى المتظاىرين
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, وقد استقبمتيا وأختيا في منزليا بعد سجن والدىا , جنان منذ الطفولة وىي جارة : سميمة الحاجة أم عامر 
  , شيران." ثم عممت عمى استخراج بطاقات ىوية ليّن واصطحبتيّن إلى والدتين , وخروج  أميا إلى عمان 

 (60)."محاولة استخراج ىويات لنا كي تبعثنا إلى أمي, كانت تركض فييما الحاجة سميمة من مخفر إلى مخفر
نراىا تتردد عمى بيوت السحرة والعرافين لتعرف , ىي نموذج المرأة الكادحة المتمسكة بالعادات والتقاليد القديمة 

 من ارتياد بيوت العرافين وضربات لم تسأم, وأمنيات السحر والمعجزات , سميمة الحاجة " ,مصير ابنيا عادل 
ىا الكثيرة تبقى مصرة عمى العمل بالتطريز وتبيع عمميا ورغم أمراض  (61)."البخت آممة أن يعود ابنيا سالًما

 .فيي ترى أن ظل الرجل أفضل من ظل الحيط . رغم جبروتو وقسوتو عمييا , تشتاق لزوجيا الراحل . البسيط 

تشتكي لجنان من تعب البيت  دائًما,  وبناتيا في مخيم شاتيط تعيش مع زوجيا , والدة شاىر: أم محمود 
تتحسر عمى , تبكي دون أن تسمح ألحد أن يراىا , في المدينة  تعرف شيًئا ا المواتي يرين أنيا الهومتطمبات بنات

جيمكم با ابنتي ال يعرف من  ": تقول لجنان.  وترى أنيا عرفت العز وأوالدىا ما عرفوا غير الحسرة, ماضييا 
تشتقاق لبحر يافا حيث كانت  (62)".ة فماذا عرفتم غير المشاكل واإلشتباكات والحروب الصغير, الحياة شيئًا 

تشتاق لشجر الموز . ويحيين السيرات الطويمة عمى شاطئو , في األيام المقمرة  اء لمسباحة ليًط تذىب مع النس
يوم عودة ابنيا إلى  تنتظر كل. لألعراس الحقيقية المميئة بالبيجة والسرور , األخضر والمشمش والبموط والزعرور 

ولكني قمت مفتعمة ... ((انعم كثيرً , كثيرًا ))... ىذه المرة تأخر شاىر كثيرًا: لبارحة سألتني ا . "البيت سالًما
. ال يحصل عمى إجازة يا أم محمود تعودنا عمى غيابو الطويل حين : ال تمت إلي عمى اإلطالق  ةىادئسكينة 

حين تعمم  تفرح كثًرا (63).هلل يا بنتي إن شاء ا: ثم أدارت ظيرىا خارجة وىي تقول , أعطتني ابتسامتيا الباىتة 
. أن إصابة ابنيا غير قاتمة 

 :في الرواية  (المسطحة )الشخصيات اإليجابية النمطية
فمبست الكعب العالي وتوقفت عن , فحاولت أن تتلير من أجمو , تحبو جنان , ىو ابن العائمة العريقة : عادل 

, واألعمى, ان يّذكرىا بأنو األىم ولكنو ك. مجطت عن الموضة وبحثت في ال, قضم أظافرىا وطمتيا بمون جذاب 
 .وفي النياية حررتو من عشقيا, وىي البمياء , واألكثر سطوة 

 مساعدتوبسبب ا من االحتطل  إلى التنقل من مكان إلى مكان ىربً يعيش في أريحا ولكنو يضطر : والد جنان 
 .د ويعتقل وىو يحاول الخروج من البط,  لممقاومين

كانت , تشاءمت من أزىار الدفمى التي توضع عمى المقابر بعد أن قدمتيا ليا جنان وىي صليرة  : والدة جنان 
باعت أساورىا الذىبية من أجل أن تطعم , بعد اعتقالو ىربت متخفية إلى عمان , تعيش في أريحا مع زوجيا 

 .ولكنيا في النياية تموت . إبنتيا الصليرة 
أفرغت عمى شعرىا عمبة عطر , وىي تمثل نموذج المرأة التي  تيتم بذاتيا ال غير, في المعيد  زميمة جنان: سمر

. تزوجت من ميندس معروف وسافرت معو إلى أمريكيا , فرنسي 
ويقود , " سفن–بي "  يرمي بمدفع, قاتل الفدائي الم. من قرية سبسطية قرب نابمس , صديق ثريا وحبيبيا : جعفر 

استشيد عمى أثرىا , أصيب برصاصة قاتمة اخترقت جمجمتو . حارية في نير األردن ضد العدو العمميات االنت
 .ودفن في مقبرة الشيداء

-البي"ثم يطمق , ويتقدم أمام الدبابات " جي .بي .اآلر" يحمل , يحب شيد , مقاتل في الجبية :  محمد فالحة
 .يوم الثالث لممعركة أجيز عمى الكثير منيا قبل استشياده في ال, عمييا " سفن
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, التاكسيسائق , الجزار: " مجال لحصرىا ىنا مثل وىناك الكثير من الشخصيات اإليجابية النمطية التي ال     
الممرضون في مراكز , الفدائيون في المواقع , مدير المعيد , أستاذ الفمسفة , الشيخ صبحي مختار الحارة 

 " .الخ من شخصيات .... ,اإلسعاف 
 يات الثانوية السمبية في الرواية الشخص

 : رصدت الباحثة العديد من الشحصيات السمبية العربية واألجنبية في الرواية وىي
 :الشخصيات الثانوية السمبية العربية 

من أجل المفاوضة عمى إططق سراح , الذي درس في فرنسا وقام مع بعض زمطئو بخطف طائرة ركاب :  عامر
ولكني أعمل مع رفاقي من أجل قضية بالدنا ومن أجل اطالق , أعدكم أني لن اؤذيكم ... "., سجناء من بطده 

 (64) ".من الطيارين تغيير دفة االتجاه  اواستدار بثبات وثقة طالبً . وانتظروا بيدوء, الزموا أماكنكم . سجنائنا 

البداية في مقاومة العدو وسجن في  ورغم أنو شارك زمطءه في, فكانت النياية مفجعة باحتراق الطائرة ومن فييا 
 .إال أن الكاتبة قد انتقدت عممية اختطاف الطائرة وترى أنيا عممية خاطئة, حرب أيمول 

,  العصري ,ثريا ورأت فيو اإلنسان المثقف أحبتو, أستاذ في المعيد يحب الفتيات المتحررات :  ماجد عبد الباىي
 . وىربت مسرعة إال أنيا قاومتو , عمييا  عتداءاالوحاول  دعاىا إلى منزلو يوًما, الذكي 
حيث أنو ىدد خطيبتو سناء , نموذج الرجل السمبي الذي يرفض أن تخرج الفتاة لممقاومة وحمل السطح :  جاسم

. ولم يعجبو أن أتركو من أجل الذىاب لممركز , كان خطيبي جاسم في البيت " , بالططق إذا ذىبت إلى المركز
وشو , اقعدي يا خايسة : فنيرني وصرخ في . زينة النسوان  ولم يكون يوًما, ( (ح زينة الرجالالسال)): قال لي

 (65)".وحمف عمي بالطالق وبفسخ كتب الكتاب إذا تركتو وخرجت : قالت ... المي دخل بعقمك ىالكالم؟
آىا ذاىبة لممركز وىي حيث تشاجر مع والدتو حين ر,  ىو نموذج الرجل الرافض لتعميم المرأة في الكبر: خالد

 .تحمل ورقة وقمم  لكي تتعمم 
صاحب القوة والجبروت الذي يطحق نساء القرية الفقيرات إلغوائين , وىو يمثل الرجل الثري : زوج أم محمود 
 .وىو يرى أن العصا فرع من فروع الجنة , كان يضرب زوجتو وضرتيا , دون أن يستحي 

فيو ,  نسائوويميز بين ,  بناتو ألشخاص ال يعرفن عنيم شيًئاالذي يزوج  ويمثل الرجل المتسمط : والد ثريا 
 .تخيط األثواب لمناس  (أم ثريا)واألخرى , يشتري األثواب الجديدة لواحدة 

وتعطييم المعمومات التي يطمبونيا حتى تحصل , الذي يطمب منيا أن تذىب إلى رجال المخابرات  :خال شيد 
 .عمى ورقة حسن سموك 

 :خصيات الثانوية السمبية األجنبية الش
"    , في المظاىرات في أريحا شاركتاالذي استدعى جنان وشيد لمتحقيق معيما عندما : المحقق في مخفر أريحا 

ال رأيتما ما سأفعل . من كان وراء ىذه المظاىرة؟ ))...ويصرخ المحقق بميجة مسرحية عالية النبرة  اعترفا وا 
 (66).((... بكما 
 .الذي انضم إلى المحقق و شارك في عممية التحقيق مع جنان وشيد  :المقاطعة قائد 
 .وتعتبرىا أدنى منيا , استفزاز ثريا  آلثار في نابمس التي تحاول دائًماابنة رئيس قسم ا :ماتي 

 :     الزمان والمكان في الرواية 
  (67):الزمان
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        والزمن النفسي (التاريخي)ل عنصري الزمن الخارجي يرى زكي العيمة أن الكاتبة تعاممت مع الزمن من خط
 . (الداخمي )

 :الزمن الخارجي 
زمن  (1979)وحتى عام  (1963)حيث أّرخت الرواية ألحداث فاصمة عاشتيا الشخصيات من بعد النكسة      

وىو زمن الحرب األىمية في فيناك الزمن الحاضر , فالزمن في الرواية متداخل بين عدة أزمنة , كتابة ىذه الرواية 
بزمن أيمول األسود  امرورً ,  (1963)رتيا ؛ زمن النكسة لتعود الكاتبة بالزمن إلى الماضي من خطل ذاك, بيروت 

(1970) .  
عمى سياج  في أيمول عمقت شيادتو: " حيث ذكرت الكاتبة أسماء بعض األشير, وىناك الزمن في السنة الواحدة 

 تدلى" : زمن الفصول مثل  ونراىا تذكر أيًضا  (68)" .وأحداث أيار, وأيار, ضربونو بو ي جديًدا االسجن سوطً 
ويوجد في الرواية الزمن في اليوم  (69)".بداخميا خيوط دقيقة نبيذية المون  نزقة الربيع عمى شجرة الرمان أكوازًا

والرقص وتبادل التياني وأكواب , الصباح  منذ"  وأيًضا  (70)."كنا نختمق األعذار كي ال ننام , في الميل " الواحد
 (71). "عمينا كمما ارتفعت أرقام الطائرات العدوة المحطمة  الشراب تكر

 : الزمن النفسي
وىو الزمن الذي يصور مرور مراحل متعددة من حياة األشخاص منذ زمن الطفولة إلى مرحمة الشباب     

نحو حدقت في طفولتي مرة واحدة ." ب االسترجاع والتذكر ويتم من خطل أسمو (72). وثم مرحمة الشيخوخة  
 ىذهسألت أخت شيد عن اسم . في تمك الميمة أوصمني أوالد الجيران إلى بيتنا . دائرة النور التي تحيط القمر

والقمر كان يتدحرج " . ...  فضحكت بغموض الكبار وخبرتني أن اسميا الحمقة المضيئة. الحمقة المضيئة 
ي أذرعنا المموحة كانت سعادة غامرة تنبثق ف. ا التي تسبقنا عمى اإلسفمت موحية بالخوف والرىبة أمام ظاللن

  (73). بالصراخ والضحك والصخب في الشارع الخالي الممتد اونحن نسير موكًبا ضاجً 
 :المكان

 .في فمسطين ية في عدة أماكن سواء في لبنان أو األردن أوتتنقل الكاتبة في الروا
 :   ن في لبناناألماك

سوق الخضار . إنيا صبرا في الصباح " تبدأ الكاتبة روايتيا  بوصف المخيم وقت الصباح :  مخيم صبرا
الجزارون يعمقون ذبائحيم ويزينونيا  بضمم . الطازجة والفواكو التي تصدر بحموالت ىائمة إلى دول الخميج 

أقفاص . يستأجرىا كي يبيع عمييا حمولة النيار وعشرات العربات اليدوية الفارغة تنتظر من , البقدونس 
وأسراب الذباب التي تحوم فوق تالل القمامة المتراكمة عمى , بالفراخ البيضاء والسوداء  المزدحمةالدجاج 

 (74).مداخل األزقة المؤدية إلى السوق
 .114ص/ 90ص: ذكرت في : مدينة بيروت 
وىي  تتخذ البيوت شكاًل شعاعًيا: " أماكن أخرى تطل عميو حيث وصفت المخيم باإلضافة إلى : مخيم شاتيال 

من ىنا ممر يؤدي .  اتيال تدل وتوصل إلى وجيات متعددوالتجمعات السكنية في مخيم ش, تتداخل بين بعضيا
     (75). "ترشيحا وشعب, المزرعة, ومساكن أىل مجد الكروم ومن ىناك تبدو أكواخ , إلى بيوت أىل فرادة 

 . 84ص   :حي فرحات 
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المنازل التي كانت , المستشفى , المكتب حيث تعمل , السوق : عدة أماكن تنقمت فييا جنان مثل  وتذكر     
  .وغيرىا من األماكن  , تزورىا 

 :األماكن في األردن 
كل عمان ما زالت ... ,نظرت إلى عمان التي تشتعل حرائق صغيرة بعيدة " تصف عمان في الحرب : عمان 

استعدت منظر . وسقوط بعض المواقع ال يعني أن قبضة العدو سوف تسد كل منافذ الدنيا , تحرك تيتز وت
/ 33ص/ 26ص/ 8ص: وتم ذكر مدينة عمان في الصفحات التالية  (76)".سقوط مخيم الحسين باألمس

 . 118ص / 11ص/ 101ص/ 9ص / 79ص/ 78ص/ 76ص
كان عمي أنا وشيد مغادرة مواقعنا كي نذىب في " مين حيث كانت تعمل جنان متطوعة مع المقاو:  جبل النزىة

وذكر  (77)".تكون عنو والنزىة أبعد ما. ىم يقولون ىكذا , جبل النزىة . ميمة إلى الجبل المحاصر المجاور 
 .  71ص/13ص: في  اأيًض 

في  تمزقت حبال الصوت ", حيث كانت تعمل متطوعة في مراكز اإلسعاف في المخيم : مخيم جبل الحسين 
الراكد ثقاًل وكثافة في مركز  وازداد اليواء, ...حناجرىم المختنقة باأللم والفجيعة ودوي قذائف الياوز األمريكي 

 . 44ص/ 14ص: وذكر في   (78)."اإلسعاف في مخيم جبل الحسين
:  مخيم البقعةو, 21ص: مخيم الوحدات  :ووردت أسماء عدة مدن ومخيمات بين صفحات الرواية من مثل   

, 32ص:  أحراش إربد, 31ص:  األشرفيةجبل , 79ص/ 70ص:  ربد ومخيمياإ, 47ص/ 44ص/ 22ص
    . 36ص: جبل عمان 

الكافتيريا , زميطتيا حيث كانت جنان تدرس مع : لمعيد ا, لمحوادث في عمان  اومن األماكن التي  كانت مسرحً  
 .وغيرىا من األماكن  ,الصحراوي سجن الجفر , المستوصف, مدارس الوكالة , مراكز اإلسعاف , 

 :األماكن في فمسطين 
فيي تصف صيفيا وشتاءىا وجبل قرنطل وأوراق الموز , تكثر الكاتبة في روايتيا من ذكر مدينة أريحا : أريحا 

الصيف الحار الذي تفوح في نياياتو روائح  تركت. عمى الطريق الجرداء ودعت أريحا لزمن طويل : " العريضة 
األحجار الكبيرة الممساء مغطية ممرات . الشتاء الدافئ وبرك المطر التي ترقص الغيوم فييا . الدريسالحصاد و

  (79)".البيارات الشاسعة
/ 42ص/ 38ص/ 35ص/ 34ص/ 32ص/ 17ص/ 16ص/ 15ص/ 12ص: في اكرت مدينو أريحا أيًض ذُ 

في  كرت عدة أماكنوذَ  . 117ص/ 116ص/ 110ص/ 101ص/ 99ص/ 82ص/ 78ص/ 76ص/ 43ص
:  حارة صبيحة, 116ص/ 35ص: دير الالتين, 121ص/36ص/ 35ص: جبل قرنطل : مدينة أريحا مثل 

.   121ص/110ص:  البحر الميت,  109ص
وقد كانت , حيث عاشت جنان مع أختيا في بيت سميمة الحاجة بعد سجن والدىا وفرار أميا إلى األردن : القدس 

  , 50ص: كنيسة القيامة , 42ص: سوق باب خان الزيت : تتجول في أحيائيا وتزور معالميا مثل 
 .50ص/ 49كرت القدس في صوذُ ,  50ص:  مسجد عمر 

"    ووصفت قرية , 114ص/ 109ص/ 64ص/ 10كرت في صفقد ذُ , حيث كانت تعيش ثريا وتعمل :  نابمس
 .   89ص, دفن جعفر مكان بأعمدتيا الجميمة" سبسطية 
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رية الصغيرة الق ((دورا  ))وفي" :في الخميل " دورا "صفت البيوت في قرية وو, 76ص/ 46ذكرت في ص: الخميل 
الفالحية المشعة  واألثواب, وسالل البصل المخزونة في فجوات الحائط , ريفية طينية  اعرفت بيوتً . القريبة 

 .  16ص , وذكرت قرية السموع    (80)...".سوداء  قماشوبألوان الفرح الزاىية عمى األرضية التي تكون 
 . الخ...األسواق, الحقول , السجن , المدرسة , مركز التحقيق : تنقمت جنان في عدة مناطق في فمسطين مثل  

نياجر . ونحن نياجر. ىاجروا منذ صغرنا وىم يقولون:" ووردت أسماء لعدة أماكن ىاجر إلييا الفمسطينيون     
.  ما بين بالطة والجسر, ما بين الخميل ومخيم بالطة  ,السبع والخميل  ما بين بير, ما بين الميل والنيار 

 (81)" .وال نعرفيا أحيانا وأسماء أخرى نعرفيا, الكويت , دمشق. بغداد , القاىرة, باريس, عمان 
" بوصمة من أجل عباد الشمس " أراء النقاد في رواية 

 :ومن ىذه األحكام,صة و أحكام عامة أحكام  خاتفاوتت ما بين , رصدت الباحثة عدة آراء لمنقاد حول الرواية 
 :أحكام خاصة محددة 

خمطت الذاتي " البوصمة " تناولت الباحثة رأي وليد أبو بكر الذي يرى أن ليانا بدر حين كتبت روايتيا        
األمر , فاتسمت بالحميمة والصدق , وعكست ذاتيا عمييا , وذلك ألنيا استندت إلى أحداث عايشتيا , بالواقع 

ويرى أن ىذه الرواية لم تخل من . ذي أدى إلى انسياق الكاتبة وراء تفاصيل األحداث الوطنية والعاطفية ال
 (82).البحتةاألخطاء الفنية بسبب الرغبة في تسجيل التجربة الحياتية 

صية فقد أدرج ىذه الرواية ضمن رواية الترجمة الذاتية ، ألنو يرى أن شخصية الكاتبة وشخ األسطةعادل وأما 
أنيا أرخت أحداث ألمت بالشعب الفمسطيني لم تتوفر في أي  لمكاتبةولكنو سجل . جنان تتشابيان في الرواية 

 (83).مثل أحداث أيمول ، وأنيا عبرت عن ىموم المرأة ومعاناتيا من الداخل , نصوص أخرى 
 :أحكام عامة  
 ,بصدق عن مشاعر اإلنسان الفمسطينيعبرت  من بعض النقاد الذين يرون أنيا القيت الرواية ترحيبا خاًص    

نجاح لى إ تحترم اإلنسان الفمسطيني ، وتيفو الروايةعمي الراعي الذي يرى أن ىذه  ومن ىؤالء النقاد الدكتور
واعتبرىا قصيدة حب لمنضال , ورفع الشعارات   الخطابةيخمو من  قضيتو ، وتصور نضالو تصويًرا فنًيا

عطء لشأ, والمناضمين              (84).ن السيف والقمم معا وا 
ودعا . بكل ما يمتمك بو عقمو وقمبو , ورحب عبد الرحمن ياغي بيذه الرواية بشدة ، واعتبرىا رواية الجيل الجديد  

ويرى أنيا رواية الفيض الذي , أن يفيموا أبناءىم وبناتيم عمى الوجو الصحيح  ليستطيعوالقراءتيا  واألمياتاآلباء 
 (85). ه ذاكرة الكاتبة امتألت ب
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 الفصل الثاني
 الملة في رواية

 "بوصمة من أجل عباد الشمس" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 :في الرواية  المغة 
باستخدام , ة وتعد أىم ما ينيض بو البناء الفني لمرواي, الملة ىي الوعاء الذي يصب فيو الكاتب أفكاره       
خصوصيتيا التي تميزىا عن وللة الرواية ليا , ات واألحداث يعبر الكاتب عن أحاسيسو من خطل الشخصي الملة

 (86).الفنون األدبية األخرى

اختمف النقاد حول مستوى الملة الذي يكتب بيا األديب روايتو ؛ فمنيم من دعا إلى أن تكتب بالملة الفصحى 
أما الرأي األخير . ومنيم من يرى أن يبني الكاتب روايتو وُيجري حواره بالفصحى . لعامية بينما يكتب الحوار با

  (87).للة وسط بين العامية والفصحى  إتباعفيرى 

 :أشكال المغة الروائية  
 .وللة المناجاة , والملة الحوارية , الملة السردية : ىي قسامثة أتقسم الملة الروائية إلى ثط

 (88) :ة المغة السردي
ومن , ووصف المناظر والعواطف , في الرواية وتتمثل وظيفتيا في تقديم الشخصيات  ةالشائع لملةاوىي 

 : خصائصيا
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 :استعمال الضمائر المتعددة مثل .1
وذلك لحماية نفسو , حيث يختفي السارد خمف الشخصية ليستطيع أن يتحدث بحرية ومباشرة :  ضمير الغائب. أ 

  (89).وبخاصة عند كتابتو موضوعات حساسة , من أية مسؤولية 
 ويقوم بإذابة الفروق الزمنية, نشأ مع تطور السيرة الذاتية , وىو شكل سردي متطور :  ضمير المتكمم. ب

  (90).وىو يولد رغبة في البوح عما يدور في نفس المتكمم . والسردية بين عناصر الرواية 
عمى ربط  وظيفتو تقوم, ه في األعمال الفنية القديمة والحديثة وىو أسموب يمكن مطحظت: ضمير المخاطب 

  (91).ومساعدتو في توظيف الزمن الحاضر وزمن المستقبل, السارد بالشخصية الروائية 
  (92).ويمجأ إليو الكاتب للاية فنية وجمالية , وىو أسموب سرد األحداث التي وقعت في الماضي *: االسترجاع

 :لغة المناجاة 
ويجب أن  ,وحميمةوىي حديث النفس لمنفس بصدق , "المنولوج الداخمي " ق بعض النقاد عمييا مصطمح ويطل

وليا وظيفة للوية ال يمكن ألي شكل من أشكال السرد أن , الملة  ىذهتراعي مستويات الشخصيات التي تتحدث 
 (93).يقوم بيا 

 :المغة الحوارية 

. وتجري بين الشخصيات داخل العمل الروائي , سرد وللة المناجاة تقع للة الحوار متوسطة بين للة ال      
في الرواية ؛ فيناك الحوار  ليب الحواريةوقد تعددت األسا, وبخاصة بين الناس األميين , وتكون بالملة العامية 

 وىناك, يوظف الحوار الجمل السردية لكي تضيء الحدث  اوأحيانً , السارد ببعض الجمل  فيوالذي يتدخل 
, عض الحوارات تخمو تماما من السردوب, بيعة األشخاص ومستواىا االجتماعيالمقاطع الحوارية ذات صمة بط

 (94).ا تميل إلى الحشو واإلطالة وأحيانً 

 
 

 "بوصمة من أجل عباد الشمس " المغة في رواية 
 :طبيعة المغة ومفرداتيا 

 :طبيعة المغة في الرواية 
مميئة بالقمق , لمأساوي التي تعيشو الشخصيات قادرة عمى نقل الواقع ا, مرنة , ة جاءت للة الرواية بسيط      
ونجد مثل ىذه الملة  في شخصية ثريا عندما فجعت , وتكشف لنا عن العالم الداخمي لبعض الشخصيات , والتوتر

حول  اا ووىجً زداد عمقً الدوائر السوداء ت"  (95) .األردن  نيربخطيبيا جعفر في أثناء قيادتو عممية فدائية في 
ال ترى كيف يمتد الزمن درعا فوالذًيا    . كان ثمة شيء يتآكل في داخميا ويحرقيا بنار رىيبة ,  عيني ثريا

وصارت غرفتنا حائط المبكى . كانت الفجيعة مجرد خبر نقمو إلينا أحد أصدقائنا . يعرف الصدأ وال يخترق 
وصرخات ثريا التي أصيبت بنوبات ىستيرية جعمتيا تمزق كل , تنا تنحدر عمى أدراجو الصغيرة آالمنا وتمزقا
  كانت كبيرة بحجم الرصاصة المائمة التي اخترقت  ...واآله . الصفحات والكتب أثناء نحيبيا وتأوىاتيا 

  (96)".جمجمتو 
 (97).شاىر ابةإصغة جنان عندما عممت بوتمثميا ل, عن أوجاع الشخصيات وآالميم  ونجد الملة التي تعبر      

وىزة باردة تسري في ظيري متفرعة من ىناك إلى , كانت األشياء تحيطني بغاللة داكنة من الخوف والقسوة " 
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في مستشفى ، ومجالت عتيقة وكراس جمدية مبرقعة بتجعيدات تتعرج في  االنتظارغرفة . جميع أنحاء جسمي 
بإمكان األشياء جميعيا أن تقف . بأربع سيقان  ةخشبيباب زجاجي ومنفضة لمسجائر وطاولة . كل االتجاىات 

جنينيا يتقمص وجيي المصفر  اأدفع عني رعبً . أحزاننا الطاحنة  عمى أربعة سيقان عمى نيران أوجاعنا وصمت
في زمن يتجمد لزجا والرمادي ، قفزة واحدة وحدي صوب  واألزرقاألبيض . ويدي الباردتين بأظافرىما المزرقة 

 . (98)..."يمضي  أنمكانو دون 
التعب يتشعب في أطرافي مع ضيق التنفس وعدم  : " اونجد في الرواية الملة التي تمتمي مرارة وىزيمة ويأًس      

رىاقنااألنفاس كثيرة ومتزاحمة تبث رائحة مخدر ثم تتبخر مع تعبنا . القدرة عمى الوقوف  : صاح أحدىم .  وا 
لماذا ال تسأل عن . ىذه األوقات ؟  وتسأل عن اهلل أيضًا وفي. هلل ؟ ا. أين اهلل يا عالم ؟. ىذا غير معقول 

                                                       (99)... "اآلن؟  أين أنت من اهلل. أجابو الممرض بنبرة ساخرة . أمك أيضًا ؟
وتمثميا للة جنان بعد استشياد , ده أمام مجتمعة ووجو اإلنسانونجد في الرواية الملة التي تصور تمزق     

لم يمض وقت طويل حتى أغمضت عيناىا ولم تفتحيما ... : " الطفمة المصابة في المركز حيث كانت تعمل 
وتحولت األحجار إلى مقالع ضخمة ,  ااستحالت الدماء في عيني دموًعا وتحولت الدموع أحجارً .  بعد ذلك قط

ولكنيا أغمضت عينييا , ناشدت الرب وأنبياءه والعذراء أن تتحرك .  تمتطي ظيور الجبال وتعجز عن التحرك
ولكن الدموع تحجرت . أبكي  كنت أريد أن. كان ال بد أن أبكي . كان عمي أن أبكي . ولم تفتحيما بعد ذلك قط 

لبيوت التي والكف تدخل جميع ا, عن وجو التميمة الذىبية تأخذ شكل الكف  (( ما شاء اهلل ))يمحو  زئبًقا جامًدا
 (100). " تنجب أطفااًل 

إال أّن الكاتبة في بعض المواقف القميمة تمزج , وبالرغم من أن اللالب عمى للة الرواية المرارة والحزن والقمق      
د مع المزاح  تشتري صحنين من الكريم . .."  .ثريا في الكافتيريا  ونجد ذلك في للة جنان وىي تحادث, الجِّ
: تقول لي بحزم وخفوت , أن تمسو فأطمبو منيا  وحين تترك صحنيا جانًبا دون, ما عمى أحده كراميل تدعوني

. أنظري : فأحاورىا بميجة تمثيمية وأنا أفتح فمي . إياك أن تمدي يدك إلى صحني , كمي صحنك واذىبي 
اجبييا السميكين فتقطب ما بين ح. آخر كي يشبع  اي العميا وىو بحاجة ألن يأكل صحنً السوس ينخر طاحونت

.  أوه: فأجيبيا بنبرة تقديس . قمت لك دعيني وحدي اآلن , سوف أبصق في صحني إن لم تذىبي : وتقول 
    (101)."عمي أن أنسحب , جعفر الطيار سوف يحضر اآلن 

 :  المغة الشعرية 
عما يدور في نفسيا من  استخدمت الكاتبة الملة المميئة بالموسيقى الشعرية في حديث الشخصيات وىي تعبر     

رأيت األخضر  ... أحسست "فنجدىا في حديث شيد وىي تتحدث عن إحساسيا تجاه حبيبيا  (102).مشاعر
أجيمو قد استقر  كان نيم غامض الكتشاف ما. في عينيو كمما مررت قربو وحدقت فيو بثبات وتمل  ألحشيشي

وحين كنت , القدامى  ر في دماء شعراء الصحراءعن أبيات العشق المتفجعار عمى جبيني وأنا أبحث في األش
وتنطمق في سماء المدينة مكونة قوس قزح , كانت عصافير الفردوس تنفض أجنحتيا في دمي , أراه صدفة 

  (103) . ..."يرفرف بيني وبينو حين نمشي في شارع واحد
  :مفردات الرواية وألفاظيا 

, تلوص في بحر األلفاظ وتنيل منيا ما يطئم   الكاتبة فياىي, ة لقد جاءت ألفاظ الملة ومفرداتيا كثيرة ومتنوع
 :منيا من ىذه المفردات واأللفاظ رصدت الباحثة عدًدا وقد. ومواقفياات الشخصي
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, إال أن ىناك بعض األلفاظ العامية التي تتخممو  الفصحى بالملةبالرغم من أن السرد ُيروى :  المفردات العامية
في حديث جنان  ((تعربش))ففي الرواية نجد  كممة  (104) .من الشخصيات بعفوية وتمقائية  وذلك بيدف االقتراب

, أريحا  تعربش بنزق عمى أبواب بيوتات( (المجنونة  ))أمواج زىرات  " .في أثناء تذكرىا طفولتيا في أريحا
يا عيني . طيف عمى خوفك عميو يا ل" (  (مسرسبين ))كممة  وأيًضا (105)".( (جميمة )) ويسمييا األىمون أحياًنا

, طشت: "  لمتناثرة بين ثنايا الرواية أيًضاومن الكممات العامية ا (106)."مسرسبين ك عندما ستخمفين أوالًداعمي
 " .مرة المختار, حوطك باهلل , طوز 

 الك تماشيً الحزن واأللم والوجع وذ شاعت في الرواية مفردات تعبر عن: مفردات توحي باأللم والحزن والقسوة 
في حديث جنان عن الفتاة الصليرة  ومن ىذه المفردات ما نراه. مع الواقع المرير الذي تعيشو الشخصيات 

, الرمادي باالصفرارعمى الخرقة الذابمة مشبعة وكانت ىناك ترقد " (107). المصابة التي ترقد في مركز اإلسعاف 
تكفي لمحو ذلك الوجع الصاعق الضاري وىو ينبت , بحار أو محيطات أو , ولم تكن ثمة أنيار في العالم ... 

 (108)لماذا تموت ؟... ؟ لماذا ال تحيا: في مسالك عروقي  يغرز إبرًا حادة وجيعة, شوكًا عمى أطراف كل لحظة 
 .لتدل عمى األلم والقسوة وتصور الواقع المفجع والقاسي  ((حادة  إبًرا, شوًكا , الوجع الصاعق  ))فجاءت الكممات

لفاظ لتدل عمى بعض استخدمت الكاتبة بعض األ :مفردات تدل عمى بعض أنواع األسمحة المستخدمة في القتال 
مدفع * الدوشكات, * النابالم )) :منيا وىي  ارصدت الباحثة عددً , أنواع األسمحة المستخدمة في الحرب 

من  وغيرىا, الفسفورية  القنابل, لطائرات ا, سفن  -البي, جي . بي. آر, الدبابات , الكطشينكوف ,  الخمسماية
يقفز , يحممو  ((جي . بي. اآلر))فالحة يركز القذيفة في . دبابة تقترب داخمة دوار الحسين (." (األسمحة أنواع

إن : قال فالحة ... , تبدأ رمايتيا بمدفع الخمسماية , الدبابة تجأر وتزحف باتجاىو . من وراء سور ويتقدم 
  (109)..."سفن فيو القاطع -أما البي, كوف يرتد عن المصفحات وكأنو قطع البسكويت الرقيقة رصاص الكالشين
 :                                                        السرد في الرواية

 : تنوعت األشكال السردية التي لجأت إلييا الكاتبة في سرد روايتيا ومنيا 
 :المتنوعة  استخدام الضمائر

ما في داخميا من تمزق وضعف وىي تعمل في  إظيارفي الرواية نطالع جنان وىي تستخدم ضمير المتكمم في 
، إذ  ىزتني اصحوت بغتة وكأن يدً  " .(110)حيث قمة الموارد وعدم القدرة عمى مساعدة المصابين,  اإلسعافمركز 

 اغامرً  ي إحساس باليشاشة والضعفشعرت بدوار شديد يؤرجح ذؤابة مصباح الزيت الذي يواجيني ، اجتاحن
... ,لحظة وأخرى كابحًا أنينو المتواصل المتفمت مابين , العاري  بقعة الحروق عمى ظير رجل يتمدد بجسده

  (111)".مرحمة انعدام الوزن وتذبذبت الوجوه أمام عيني قبل أن أبدأ في التمايل الذي يسبق,باردة  ارتعاشولفتني 
حمموا مفتاحيم " ونجده في حديث جنان أثناء خروجيم من فمسطين , لم وضمير اللائب المزج بين ضمير المتك  

وتركت , أخذوا قمصان النوم وقطعتي صابون . وخرجنا , الصغير كما حمل جدي مفتاحو المعدني الكبير قبميم 
  (112)."مقصودة ولكنيا صدفة غير ! مصادفة , عمى الطاولة ورائي  امفتوحً  ((أرض البرتقال الحزين ))كتاب 

حديثيا عن شيد حين فصمت من : في الرواية مثل  الشخصياتواستخدمت ضمير اللائب في حديثيا عن بعض 
 (113).عمميا 

 : االسترجاع 
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فصورة الدم أعادت إلييا , استخدمت الكاتبة ىذا األسموب السترجاع عدة مواقف حصمت معيا في الماضي       
ونراىا . ومواقع القتال  اإلسعافواألحداث التي عاشتيا في مراكز , عن أحداث أيمول ذكرياتيا األليمة والموجعة 

وتتذكر قرية , والحجارة الممساء , الموز العريضة وجبل قرنطل  وأوراقتتذكر طفولتيا في أريحا بصيفيا الجميل 
 (114).واألثواب الفطحية المزخرفة , وسطل البصل , دورا ببيوتيا الطينية الجميمة 

فياىي , لمطبيعة واألماكن واألجواء الحربية في الرواية  جاء السرد في بعض المواقف وصًفا: السرد والوصف 
وتصف حالة اليروب بعد , وتصف أوضاع الناس في المخيمات , جنان تصف الطبيعة الجميمة في أريحا 

لو ذىبت إلى بيت أم محمود فسوف " :يت أم محمود بتفاصيمو الصليرة وتصف لنا ب. (115)اليزيمة عبر الجسر
السرير الكبير إلى اليمين والبساط بنقوشو العربية مفروش في منتصف الغرفة . تستغرقني تفاصيميم الصغيرة 

من فوق الفرش المرتكزة إلى فجوة في الحائط  إنزالياوسوف يكون ىناك حشية واحدة تصر أم محمود عمى . 
وىي تحمل صينية الشاي الواسعة وعمييا أكواب صغيرة مخطوطة  ستأتي ُكبرى بناتيا. كي أجمس عمييا 

   (116)..." بنقوش حائمة المون 

لممقاطع السردية مع المقاطع الوصفية فياىي جنان تصف لنا حال الفتاة  وفي بعض المواقف نجد تداخًط      
, الرمادي  باالصفرار ذابمة مشبعةوكانت ىناك ترقد عمى الخرقة ال. " (117)المصابة التي ترقد في مركز اإلسعاف
ولكنيا بدت كمن انتظر , لم تكن ىي أولى األموات في مركزنا البائس . غارقة في ذىول ىادئ وتعب عنيف

اقتربت جيوش الذباب وحطت عمى ...فمما وجدتيا تسربت الحياة من ثقب في النيد الصغير, الحياة طوياًل 
ويطرد كل إيمان , وكان الوجع الصاعق ييبط عمى دماغي .  راالصفراقطعة الموت الشمعية المغرقة في 

... لماذا ال تحيا ؟, أختي الصغيرة  ىذه المسكينة بعمر. والذىول  بالحياة حممتو بالمر والفجيعة
 (118)."لماذا ال تحيا ؟  

, لمخيم البقعة  وبرزت في الرواية روح الوعظ والخطابية في الرواية من خطل حديث جنان عن زيارتيا األولى   
وكانت المفاجأة  . "(119)ومشاىدتيا الططب الذين يتخمون عن بعض دروسيم لممشاركة مع الفدائيين في القتال 

 ويسيرون, ىناك يوجد فدائيون حقيقيون يشربون القيوة الحافمة بالتفل .نزلت إلى مخيم البقعة ألول مرة حين 
في مخيم البقعة . ... افتيريا وبشاعتيا كما يفعل زمالؤنا دائمًا وال يتذمرون من ضيق الك, الميالي الطويمة 

عرفت طمبة آخرين يتخمون عن بعض ساعات دروسيم لممساىمة في خمية النحل التي يشيدىا المخيم 
. التقدمية ىي أن نخمع ما نما عمينا من عفن منذ والدتنا وأن ننصير في المجتمع الجديد . الصحراوي 
  (120). "الثورة الجديدةمجتمع . المجتمع 

 (121):الحوار في الرواية 

ونجده في ,  الحوار الذي يخمو من السرد تماًماتنوعت األنماط الروائية التي لجأت إلييا الكاتبة في روايتيا فيناك 
 .الحديث الذي دار بين جنان والمرأة في المخيم 

 .لمي كتابة أسماء أوالدك ومساعدتيم في دروسيم وأنت تودين وال شك أن تتع, األوالد كبروا , يا خالة "  -
 .أنا يا بنتي ، أفك الحرف ؟  -
كبر األوالد والمسؤوليات أصبحت أخف من ذي قبل ، وعندنا في . ومالو يا خالة ، اآلن تغيرت األحوال قميال  -

 . المركز النسائي تدريب عمى الحياكة أيضًا إذا أحببت 
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، وشو نفع   ابنتييال  ((بعدما شاب ودوه ع الكتاب ؟  )): قول الجارات يا بنتي وماذا ت. كمو كوك وىذا كوم  -
  (122). "؟...ىالكالم كمو بعد ما مضى ىالعمر 

ونجده في  (قالت, قال  )وىناك الحوار الذي يتدخل فيو السارد ببعض الجمل القصيرة من خطل الفعمين       
وتركو , عمى فك السطح  عندما أرادت أن تذىب إلى المركز لمتدربالحديث الذي دار بين سناء وخطيبيا جاسم 

 . في البيت 
السالح زينة )): قال لي . أتركو من أجل الذىاب إلى المركز ولم يعجبو أن, كان خطيبي جاسم في البيت " -

لك وشو المي دخل بعق, سة اقعدي يا خاي: نيرني وصرخ في.ولم يكن يومًا زينة النسوان , ( (الرجال
 .؟ىالكالم  

يعني لما خسرنا فمسطين ما كان عندنا سالح أو سياسة تمشي الشعب، واآلن . زمان أول حول : قمت لو
 .الرجال من الدنيا  انتيتالمي بيسمعك بيقول : فخانقني وقال. األيام والظروف  اختمفت

الأنا إذا حممت السالح  ال أخوك وا  نت وبقية البنات ، فإن ما ينقصكن أما أ. جارنا ، فيذا شيء برفع الرأس  وا 
: قالت . ، وحطي عقمك في رأسك  اىدئي. ىو أن تحممن السالح من أجل أن تشيرنو في وجوه بعضكن بعضا 

 (123)" وحمفت عمي بالطالق وبفسخ كتب الكتاب إذا تركتو وخرجت

عندما كان  شاىرجنان مع  لسردية ونجدىا في حديثوىناك المحاورة التي يوظف فييا الروائي بعض الجمل ا    
 .إلى منطقة أخرى من المدينة  االنسحابمحاصرا وأراد مع رفاقو 

 . وماذا يمكن أن يحدث أيضا ؟ لن أبقى ىنا وسأشاركك العبور إلى ىناك "-
لن تذىبي معنا دون أن تكون لك ميمة ، كما أن نسبة النفاذ من الخطر : تحسس وجيي وقال بيدوء بالغ 

 . ليست مشجعة 
 : صامت بالفجيعة الغامضة يتراءى لي بعيدا ثم يقترب  إحساسكان 
ذا أصابك شيء ؟  -  .وا 

 .ستعيدين ترتيب األمور عمى نحو جديد ، وتنظمين حياتك عمى نحو يكفل لك االستمرار والتطور  -

 .ولن أعيش ثانية واحدة بعدك , ولكني سأقتل نفسي إذا حدث لك شيء  -

 :ان والرقة أتاني صوتو مجيدا مفعما بالحن
نحو ما ستحافظين عمى نفسك فإن العالم ال ينتيي عند إنسان واحد ، وىو واسع فسيح يسمح عمى  -

 (124)."والعمل من أجل تحقيقيا  أمنياتناباحتضان 
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 الفصل الثالث

 الخصائص الفنية في رواية
 "بوصمة من أجل عباد الشمس" 
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 : رصدتيا الباحثة وىي , لرواية بعدد من الخصائص الفنية والبطغية تميزت ا
  :ظاىرة التكرار 

وقد اىتم النحاة " لفظ يدل عمى عنصر مماثل " ىو أو" إعادة المفظ والمعنى " عّرف عمماء الملة التكرار بأنو      
واشترطوا فيو أن يكون , الشعر الحديث  من ألوان التجديد في وعدوه لوًنا (125).العرب بو وعدوه من باب التوكيد 

   (126).وأن يتسم بالجمال الذوقي , عمى صمة تامة بالمعنى العام 
ويقوم . وذلك بيدف تتابع التطور في األساليب التعبيرية الجديدة , بالتكرار بعد الحرب العالمية الثانية  االىتمامزاد 

وييدف إلى الكشف عن اىتمام المتكمم بيذه , أكثر من غيرىا  بيا واالعتناءعمى تكرار بعض الكممات والعبارات 
        (127).أو يدل عمى نفسية الكاتب ويحمميا , العبارات 

 : قسم النقاد التكرار إلى ثطثة أنواع 
 . المكررةوىو أبسط األنواع كميا واللرض منو التأكيد عمى الكممة : البياني  التكرار. 1
و تكرار كممة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصيدة واللرض األساسي منو أن يكون وه: تكرار التقسيم . 2 

 .مكان الفاصمة الموسيقية 
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ووظيفتو رفع مستوى الشعور إلى درجة , وشرطو أن يأتي في موقف يبمغ درجة المأساة : التكرار الطشعوري .3
  (128).غير عادية 

 ارصدت الباحثة عددً , ا لبعض الجمل حيانً فيناك تكرار لبعض الكممات وأ, تنوع التكرار في رواية البوصمة      
 :منيا وىي 

خطفيا الطائرة التي عدة مرات وذلك في وصف الحالة النفسية لعامر وىو عمى متن  (اليدوء )الكاتبة كممة  تكرر 
الشنطة  ما بين قدميو جاذًبا وأفسحاسترخى عامر عمى مقعد الطائرة الوثير ...  . "في أثناء طيرانيا فوق الليوم 

وتشجعيم تغري الركاب باالنتظار , وتجارية أيًضا, ي موسيقا الطائراتبطيئة ه. المربعة من األرض إلى حضنو 
 (129).اليدوء البارد القاتل أم اليدوء الحار المتوثب. ؟  أي ىدوء تعني. عمى اليدوء 

وليست الطائرة إال محطة أولى نفرج عن , حربنا الخاصة  ىذه...   "(اليدوء والصبر )كررت كممتي اوأيًض      
. دوء البارد القاتل والساخن والمر والمكثفالو. ىذا فقط ما نحتاجو, اليدوء , وء اليد. ونيم فييارفاقنا من سج
التي يجدر بنا تصديرىا  ألم نصبر طويال حتى أصبح الصبر صناعتنا. ألم يخبرونا أن اصبروا , اليدوء والصبر

  (130). "الصبر واليدوء بجميع أشكالو. لييم إ

عنادك وكبرياؤك . تعال أييا الغائب وأجبني . " ... كممة الكبرياء مفردة ومرة أخرى في جممة  اأيًض  وتكرر      
. أطول من سنوات الجوع , وىل يستطيع كبرياؤنا وحده أن يجيب عمى ذل سنوات طويمة . وحده اإلجابة 

  (131)" .بمى الكبرياء ىي الحياة وأكثر. ( ( الكبرياء ىي الحياة )) :آلن ستخالفني بالطبع ا
. عمى األلفاظ دالالت موسيقية  متعددة في الرواية  ىفاألمر الذي أض, ي ثنايا الرواية تعددت الكممات المتكررة ف

 
 :توظيف التراث الشعبي  

قبل اإلسطم وبعده والذي  اما وصل إلينا مكتوبً  تعددت اآلراء حول مفيوم التراث فبعض النقاد يرون أنو     
" ومنيم من يرى أن التراث الشعبي يشمل  .يحمل في طياتو بعض من جوانب الحضارة العربية القديمة وما بعدىا 

,  الفولكموروىو بصفة عامة يمثل الموضوعات التي تنتمي إلى , المعتقدات الشعبية والعادات واإلبداع الشعبي 
لى دراس , واياتيم إلى توظيف التراث في ر األدباءعمد (132)" .أو إلى دراسة اإلبداع الشعبي , ة التراث الشعبي وا 

ومن أىم البواعث عمى توظيف التراث في  .(133)من شعر وأدبمنذ القرن التاسع عشر من خطل محاكاة القديم 
, الك لمتواصل مع المواطنين الميجرين وذ, حزيران  في حربلفمسطين وبخاصة  اإلسرائيميالروايات االحتطل 

ويتيح توظيف التراث لألديب . التراث من السرقة من ِقبل الييود المياجرين الذين قدموا من الخارج  وحماية
 (134).لوطنو وأمتو  باالنتماءويشعره . مع جماىيره  االلتحام

إيمانيا بأن ىذا التراث يقوم عمى ربط  من لتراث الشعبي في روايتيا انططًقاحرصت الكاتبة عمى توظيف ا    
يتم نقل ىذا ,  فمن خطل الحكايات واألغاني الشعبية واألمثال التي يوظفيا الروائي , الفمسطيني بأرضو وىويتو 

 (135).التراث إلى األجيال الجديدة التي ولدت خارج الوطن والعمل عمى إحيائو في قموبيم 
 :ظفتيا الكاتبة ما يأتي ومن أىم األشكال التراثية التي و 
 :األغنية الشعبية . 1
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وسرعة , وتمتاز بالبساطة واألصالة والحداثة, تنظم بالميجة العامية , من فنون األدب الشعبي " وتعد      
 (136)" . العتابا والدلعونا والميجانا : ومن أنواعيا . االنتشار

كانت ىناك تقف : " وىي تتذكر األعراس في فمسطين ُذكرت األغنية الشعبية في الرواية عمى لسان أم محمود
وقفتيا .  ربة المنفى التي ال تثمر سوى ذالً تنتظر حصادا من أرض بعيدة عنيا وتمعن غ. ىادئة ,  مييبة

ترقص بالمنديل , وصمتيا الرزين يذكراني بأعراسيا الماضية حين كانت تدور في حمقة العرس ساحجة ومغنية 
 .((عاال دلعونا  ))المطرز بالخرزات 

 شو ىالعريس الطايف    ابن الدالل والراحة         
 (137)ويا فرحتك يمو       جاب عمى الدار فالحة         

 :األمثال الشعبية .2
 (138).ومواكبة الحاضر, يسعى لمتابعة حركة الحياة و التطور, وىو من أشكال التراث دائم الحركة 

ويتداوليا الناس بالميجة , مثال الشعبية التي تنتشر في المجتمع الفمسطيني ضمنت الكاتبة روايتيا بعض األ
 : منيا وىي  ارصدت الباحثة عددً . امية المحمية الع
 . 26ص"  ظل رجل وال ظل حيطة." 1
 . 48ص" بعد ما شاب ودوه عمى الكتاب ." 2
 . 49ص" زمن أول حول ." 3
 . 54ص" عزرائيل ما بخرب بيتو." 4
 .  85ص" منك بيوم أفيم منك بسنة أكبر ." 5
 . 94ص" تعميم البنت خسارة وعزارة ." 6
 :المعتقدات والعادات الشعبية . 3

وكان المواطنون , أشارت الكاتبة إلى بعض المعتقدات الشعبية التي كانت منتشرة في فمسطين آنذاك         
وتعميق , الممدود التي تحمي من العين والحسد والكف, وضع الخرزات الزرقاء حول العنق : مثل , يتمسكون بيا 

 12ص. الفرس عمى األبواب  حذوه
تعمق عمى صدره كتعويذة , ((ما شاء اهلل ))وعندما كان يولد طفل في أحد البيوت ُيأتى بكف ذىبية منقوش عمييا 

 14/15ص. لحمايتو من العين والحسد 
 األبناءبخت وعمل التعويذات لمعرفة مصير وضرب الزيارة بيوت العرافين :  اومن العادات الشعبية أيًض  

 24ص.  واألزواج
ال شك أن سميمة الحاجة قد " .ا هوجوتحمل المرأة التراب وترميو عمى  "الزوج أو الولد " وعند موت أحد األحبة  

راب سوف تحمل الت.  ية تحكي عن ابنيا األصغر إرىابًيا قاتاًل أصيبت بالصمم وىي تسمع اإلذاعات الخارج
 (139). "والرماد وتجمل بو وجييا

الحكايات الخرافية التي كانت تروييا الجدات مثل حكاية العامورة والجنية ذات العيون المستطيمة التي  اونرى أيًض  
 25ص.  وتخيف الرجال تظير ليًط 

 : توظيف الرؤى واألحالم 
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 (140).دل عمى عمق اإلحساس بالواقع وقسوتوات تعمدت الكاتبة إلى توظيف للة الحمم في روايتيا من خطل مفرد
كان عجيبا أن " .ونرى ذلك من خطل للة جنان وىي تتخيل ما سيحصل عامر بعد أن ذىب في عممية فدائية 

ورأسي يعج بآالف الحبال . البخار األبيض يتساقط رذاذًا حول أىدابي . يتصاعد حممي وعيناي مفتوحتان 
,  وجدتك عمى طريق البحر قتياًل : أيت عدت فر. حبال أطول تتشابك معا خيوط طويمة و. المشعة الضوئية 

خفت من شعرىا المشعث . وسميمة الحاجة أمك ترتدي ثوب الريحاويات األسود الطويل نائحة صائحة 
 (141).المسترسل فيربت منيا ولجأت إلى أمي وأبي

: ه الحرية فنراىا تقول ا في أحطم جنان بمستقبل جميل يحمل معونممح ىذه الملة أيًض    
 ...تكاثفة الجسم والصالبة وتصبح كامدة المون م... فتبدأ التربة في التغير... سيأتي إلي من أول الزقاق "  

 .ويزول تخمخميا عبر الحفر المتعددة البارزة 
 األعياد سيأتي ، فيصبح وجيو قنديل طفولتي وأذكر ثوب األورجانزا الوردي الذي كانت أمي تمبسني إياه في

 .فأخطف من وجيو الفواصل والنقاط وعالمات االستفيام ألضعيا في جيبي مولية ىائمة ...واألفراح ، وسيأتي 
ي تسئمني حقيبتي الت وأتقاذفحول نفسي  أدورركض في الشارع الطويل راقصة أأن . وسأجرؤ يوما أن أفعميا 
صيحات الينود الحمر حين يستقبمون انتصارىم وسأغني دون ىوادة أو وجل وأطمق . بشكميا الجّدي الرصين 

 (142)... " العظيم 

 :توظيف األسطورة 
ومنيم من يرى , اختمف النقاد في تعريف األسطورة فمنيم من يرى أنيا تمثل أروع ما أنجزه اإلنسان من آداب     

 (143).أنيا معتقدات وطقوس دينية تخفف عن عاتقيم الخوف من قوة الطبيعة 

دباء في األسطورة ووظفوىا في أدبيم ؛ ألن األديب يستطيع أن يرسم من خطل للتيا الخصبة ماال  واىتم األ
  , وجبرا إبراىيم جبرا, وظيرت األسطورة في الشعر العربي عند أدونيس. تستطيع أن تقوم بو الملة العادية 

صمب المسيح والخرافات والحكايات  فاستعمموا في أدبيم الرموز الدينية وقصة. وغيرىم , وبدر شاكر السياب 
أنيا تدعم العادات والتقاليد وتضفي عمييا قيمة " إن لألسطورة وظيفة حضارية حيث يرى مالينوفسكي  (144).

ويرى أنيا ركن أساسي من أركان الحضارة اإلنسانية , كبرى ومكانة عميا بإرجاعيا إلى حقيقة ما وراء سامية 
ون المبادئ األخالقية وتقوييا وتضمن فعالية الطقس وتنطوي عمى قوانين وتص, تنظم المعتقدات وتعززىا 
  (145)" . عممية لحماية اإلنسان

 :من األساطير في روايتيا منيا  اوظفت الكاتبة عددً  
يتراءى لي عامر " .حيث شبيت عامر بتينتالوس الذي حكم عميو بالعذاب األبدي* اإلغريقيأسطورة تينتالوس 

القديمة وسط بركة زالل قراح وأغصان أشجار التفاح تميل قرب  أسطورتويقف في  اإلغريقي" لوستينتا" وكأنو 
فترتفع . ويمد يده صوب تفاحة حمراء طازجة  ,عامر رأسو  يرفع. رأسو حاممة ثمارىا الشيية الناضجة 

فتغيض , ي عطشو الماء كي يرو يحني عامر رأسو إلى بركة. األغصان وتسحب ثمارىا من المدى الذي يطالو 
  (146)" األبديين  وجوعولعطشو  اويبقى عامر أسيرً . لى يباس وغبار وتستحيل إ, الموجات الرقيقة الباردة 

,  والسندباد, اقتبست الكاتبة أسماء بعض الشخصيات األسطورية من ألف ليمة وليمة مثل شخصية شيرزاد و   
بجنون , لصورة الوحيدة التي تغزوني اآلن ىي إنك ترقصين ولكن ا" حيث شبو شاىر جنان بشيرزاد .  والعنقاء

واالمتالء  األلمفيل حطمت قيدك يا شيرزاد وانطمقت تتقبمين العالم الذي تخافينو بذروة , ورعشة ترقصين 
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عندىا سأقطف ناطحات السحاب واحدة واحدة وأضعيا : " نراىا تقول وىي تحمم بالحرية  وأيًضا  (147)"والحنان 
ذ أستيقظ في الصباح ولكني إ. ا اإلسمنتية الباردة هأذيب بو ألواح لربما حممت أسيداو, س أصابعي في رؤو

, كطائر العنقاء البعيد الذي ال يخرج في األساطير إال عمى يدي السندباد المجنون المغامر  هأجد,وأكون وحدي 
 (148).اج المداورة والسندباد نزق مغامر ولكنو ال يحسن توجبو أشرعة السفينة وسط األمو

              :الصور الفنية في الرواية  
تنوعت الصور الفنية والبطغية التي استخدمتيا الكاتبة في روايتيا من تشبيو وطباق وجناس وكناية وغيرىا من 

  (149). توى الملة الروائية وتزيدىا جماالً في رفع مس التي أسيمت الصور
 :صور الفنية وىي من ىذه ال رصدت الباحثة عدًدا

 :الصور البيانية  
فمت جثة متخشبة المرأة عمى اإلس" ... : في ثنايا الرواية بكثرة ومن أمثمتو  اجاء ىذا األسموب متناثرً :  التشبيو

, مشققة , ال تبدو سوى أقداميا . اختمط سواد شعرىا بسواد اإلسفمت بسواد ثوبيا  .أسود  احيً فال اترتدي ثوبً 
 (150).الماعز صمبة كأظالف 

كان الرعب قد سمط سيفو عمى بيوت "  :استخدمت الكاتبة أسموب االستعارة في روايتيا ومن أمثمتو :  االستعارة
حيث شبيت الرعب بشخص يحمل سيف ييدد البيوت التي  (151)."كثيرة ترددت في استضافة الرجال الميزومين 

. ه الزمن بإنسان يبكي وينوح عمى الحروب المستمرة عبر التاريخ نراىا تشب اوأيًض . الرجال الياربون أبوابيا  يطرق
حروب مختمفة عبر التاريخ ولكن . ويتعالى نواح الزمن بين صفحات التوراة الصفراء التي أقمبيا بين يدي " 

  (152).ىل كانت ىزيمة؟.  ر اليزيمة واحدة دائًمامشاع
عين المخابرات أكبر من عين :" ىا في بعض المواقف ومنيا وظفت الكاتبة المجاز في روايت: الكناية أو المجاز

. كناية عمى كثرة العمطء وعدم األمن والطمأنينة  (153)"  والجزاء موجع ورىيب, اهلل 
كناية عن اليزيمة  (154). "وانطمقت الى الوعر والصخر والنباتات البرية  نكست البنادق رؤوسيا"  وأيًضا 

 .رية والخسارة واليروب إلى الب
 :المحسنات البديعية 
 :محسنات معنوية 

.  الجمل أحياًناوقد استخدم بكثرة في الرواية بين الكممة الواحدة وبين , وىو يعرف بالمقابمة بين الكممات : الطباق 
قمت مجيبة عمى التحدي  " وأيًضا (155)" النسيان. وينبع بين شقوق الذاكرة : " ومن أمثمة الطباق بين الكممات 

لسوفو وليس أجمل أم أقبح أيتيا الفي, ىذا ىو السؤال . أحسن أم أسوأ ؟ : لذي يمرق خمسة في كمماتيا ا
. تركت الصيف الحار الذي تفوح في نياياتو روائح الحصاد والدريس " أما الطباق بين الجمل  (156)."العنيدة 

اليدوء البارد القاتل أم . أي ىدوء تعني؟ " اوأيًض  (157)"الشتاء الدافئ وبرك المطر التي ترقص الغيوم فييا 
 (158)" .اليدوء الحار المتوثب

 :محسنات لفظية 
عمى وجو  حوم الرعب" : منيا وىي  ااستخدمت الكاتبة الجناس في بعض المواقف رصدت الباحثة عددً :الجناس 

مصاعد لمحب "  ًضاوأي . (صماء, سماء  )بين كممتي جاء الجناس ىنا ناقًصا (159)" سماء رصاصية صماء 
"  اوأيًض . (السري والسريع  )فالجناس بين كممتي   (160)"السري والسريع وشقق لممعيشة تتناثر في كل مكان 
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عند انطالقة وعند . يوحي صوتو وكأنو يتفجر مرتين , حارق, خارق . ىذا صوت مدفع الخمسماية المتفجر 
وىناك العديد من الكممات التي بينيا جناس بين  . (حارق ,خارق  )جاء الجناس بين كممتي (161).وصولو اليدف 

 .ثنايا الرواية 
 :االقتباس 

 :أنواع عدة من النصوص األدبية والدينية في روايتيا ومنيا وظفت الكاتبة 
ت جنان تقرأ الصحيفة ولم تجد عندما كان (ال جديد تحت الشمس)حيث وظفت مقولة نابميون :  االقتباس األدبي

: وفكرت , عيناي   بعناوين الصحف اليومية  عمقت." فاألخبار نفسيا ومتكررة ال جديد فييا , فييا ًدا ا جديشييً 
  (162)." ال جديد تحت الشمس: تطبق قول نابميون المسكين  ,جرائد ال تثقميا اليموم وال تيزىا األفراح 

نجمس أماميا . افذة زجاجية كبيرة حينما كنت وشاىر في عمان كان لنا ن:" قصة ليمى والذئب  ووظفت أيًضا
ليمى الحمراء التي  ىذا ذئب يالحق :  يقول شاىر. ونحدق في أشكال السحب ونخترع أسماء جديدة ليا 

 (163)." بل ىي أنت , انظري . تشبيك 
فأذكر صديق أبي في المعتقل خالل "... * بيت ألبي القاسم الشابي من قصيدة إرادة الحياة وتضمنت الرواية 

 :  أواسط الخمسينيات وقد سجن ألنو بعث برسالة إلى صديقو بادئا بأدبيات الشعر
  (164)." يستجيب القدر أنفال بد ...  إذا الشعب يوما أراد الحياة                      

 فرحةوتطمق حناجر رفاقو في كمين الحماية ." ... وداوني بالتي كانت ىي الداء  ووظفت عجز بيت أبي نواس
وينثني . وداوني بالتي كانت ىي الداء, أنا من قيل عنو ولكنو يصرخ بيم ضاحكا. يا فالحة ىذا يومك : خرى أ

 (165)."إلى ماسورتو الطويمة يمقميا قذيفة أخرى بعدما ابتردت
 :التناص الديني

 : من النصوص الدينية اإلسطمية والمسيحية منيا اتضمنت الرواية عددً 
اآلية "ال تسمن وال تلني من جوع " اقتبست الكاتبة اآلية الكريمة من سورة اللاشية :   منصوص من القرآن الكري

فتيات في مقتبل العمر ويستعرضن أنفسين عمى الطريق العام من أجل أوراق ال تسمن وال تغني من "... (  (7))
 (166)" جوع  

  األول والثاني والرابع من مراثي أرميا اإلصحاحمن : "التوراةضمنت الكاتبة نصوص من :  من الكتاب المقدس
متروكة كل المدن .ات وصعدوا عمى الصخور دخموا الغاب. من صوت الفارس ورامي القوس كل المدينة ىاربة  ))

تزينت بزينة من ذىب إذا كحمت إذا لبست قرمزا إذا . وأنت أيتيا الخربة ماذا تعممين . ساكن فييا  إنسانوال 
 (167)" ((يطمبون نفسك. تحسنين ذاتك فقد رذلك العاشقون  عينيك فباطال باألثمد

 :مع ألميا  وذلك من خطل حديث شيد عن عمان فتراءت ليا بأنيا المسيح الذي يتعاطف, قصة صمب المسيح 
ويتعاطف مع ألمي وىو مكبل اليدين بالسالسل , قالت شيد إن مدينة عمان مسيح رائع القسمات والعذوبة " 

   (168)."الفوالذية 
تركت عمى الموح  ألنيذكرت مدير المعيد الذي عنفني :" نشيد اإلنشاد, وضمنت الرواية نصوص من اإلنجيل 

فإن المحبة قوية كالموت ، والغيرة . اجعمني كخاتم عمى قمبك ، كوشم عمى ذراعك  )):  األناشيدكممات نشيد 
الطائف في المدينة ، ضربوني  حرسبحثت عمن تحبو نفسي فما وجدتو ، وجدني ال*. قاسية كالجحيم
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إن وجدتن حبيبي أن تخبرنو بأني  أورشميم يا بنات أحمفكنحفظة األسوار رفعوا إزاري عني ، . جرحوني 
  (169)."((مريضة حبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 .ن أنال بيا رضاهفأكممت ىذه الدراسة بالصورة التي أرجو أ. ومّن عمّي بالقوة , الحمد هلل الذي أتم نعمتو عميّ 

 وىي رواية أرخت أحداثًا, انا بدر لمروائية لي" بوصمة من أجل عباد الشمس " ألقت ىذه الدراسة الضوء عمى رواية 
وسمطت الضوء عمى , شعب الفمسطيني وتوقفت عند محطات ميمة في حياة ال, ألمت بالشعب الفمسطيني 

 .  ىا القضايا المتعمقة بالمرأة وموقف المجتمع من تحرر
 : وبعد ىذه الرحمة في رحاب الرواية خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج وىي 

رت الرواية وصوّ , ري لمشعب الفمسطيني إلى الخارج ستمقي  الرواية الضوء عمى ىزيمة حزيران والتيجير الق. 1
ومن ثم خروجيم إلى , والمجازر التي ارتكبت في حق الشعب الفمسطيني في تمك الفترة , أحداث أيمول األسود 

من الحروب األىمية وعدم وجود أي , وصورت المعاناة االجتماعية واالقتصادية التي واجيوىا ىناك . لبنان 
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