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 كلمة الشكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي فضل بىن آدم بالعلم والعمل على مجيع األنام والفاتح 
أبواب اخلًن والصالح لقلوب عباده ادلؤمنٌن، والصالة والسالم على سيدنا حممد 

 وعلى الو واصحابو ومن تبيعو باإلحسان اىل يوم الدين.

األحوال  وعبإذن اهلل وتوفيقو من كتابة ىذه الرسالة حتت ادلوض ةفقد انتهات الباحث
)دراسة علم  يثالرئيسي يف رواية "رأيت رام اهلل" دلريد الربغو  يةالنفسية للشخص

ب والعلوم اإلنسانية جبامعة ام مسلو(. تقدمها لكلية اآلداالنفس اإلنساين ألبرى
الرانًني اإلسالمية احلكومية مادة من ادلواد الدراسية ادلقررة على الطالب للحصول 

 يف اللغة العربية وأدهبا. S.Humعلى شهادة 
ويف ىذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر لفضيلة ادلشرفٌن مها  األستاذ 

ميي سهيمي ادلاجستًن،  على مساعدهتما ، واألستاذة إجستًناالدكتور ذو احللم ادل
إشرافا جيدا   وجهودمها وأنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحثة على إعداد ىذه الرسالة

كامال، لعل اهلل يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا. وتقدم الباحثة الشكر لرئيس قسم 
ي ادلكتبة وجلميع األساتذة ودلوظفالدكتور ذو احللم اجملستًن اللغة العربية وأدهبا 

جبامعة الرانًني الذين قد ساعدين بإعارة ادلراجع وادلصادر اليت أحتاج إليو يف كتابة 
 ىذه الرسالة.



 ب
 

ويف ىذه الفرصة أيضا تقدم الباحثة الشكر اجلزيل لوالديين احملبوبٌن اللذين 
قد ربياين تربية حسنة وىذباه هتذيبا نافعا لعل اهلل جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا 

 واآلخرة.

وأخًنا، ترجو الباحثة من القارئٌن نقدا بنائيا وإصالحا نافعا إلكمال ىذه 
الرسالة، وعسى اهلل أن جيعلها نافعة للباحث خاصة وللقارئٌن عامة، واحلمد هلل 

 رب العادلٌن.

 

 

 بندا أتشيو –دار السالم                               
           ،الباحثة                                          

                       

 دسي فطح الرمحي                                     
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      1111فرباير   4 : تاريخ ادلناقشة
    صفحة 41: حجم الرسالة
 جستًناالدكتور ذو احللم ادل:  ادلشرف األول
 : أستاذة إميي سهيمي ادلاجستًن ادلشرف الثاىن
األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "رأيت رام ىي الرسالة  موضوع ىذه

الباحثة يف  بحثوت (.اهلل" دلريد الربغويت )دراسة علم النفس اإلنساين ألبرىم مسلو
"رأيت  اليت الواردة يف روايةاألحوال النفسية للشخص الرئيسي ىذه الدراسة عن 

دراسة علم . لإلجابة على ىذه ادلشكلة، تستخدم الباحثة رام اهلل" دلريد الربغوثي
كمرجع لوصف ادلعىن يف الدراسة. ونتائج البحث   م مسلواالنفس اإلنساين ألبرى
موجودة  ا النفسية أليرىام مسلو يف رواية أن احلاجاتالباحثة الىت حصلت عليها 

احلاجات الفيزيولوجية، احلاجات إىل األمن، احلاجات إىل احلب  :كلها وىى
 . واإلنتما، احلاجات اىل التقدير الذات، احلاجات اىل حتقيق الذات
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحثأ. 

إذا حتدثنا عن علم النفس، فإنو يف الواقع ال يزال اللغز واجلدل لبعض 

اخلرباء. ألن فيو الكثَت من ادلشكالت النفسية اليت تعارض التفسَتات العلمية 

تتعارض مع ادلنطق. وميكن أن حيدث ذلك ألن سيكولوجية الفرد تعتمد وأحيانًا 

  على كل روح إنسانية فردية.

األعمال األدبية اليت تعترب ىائلة ، ستعرض وتشرح اجلوانب النفسية من 

خالل الشخصيات. كما ميكن التعامل مع األعمال األدبية بنهج نفسي، أحدىا 

.  (Abraham Maslow)وم ماسلاحو إبراىىو النهج النفسي اإلنساين الذي اقًت 

حاول أن جيعل دراسة البشر ذاتية وعلمية قدر اإلمكان حاول اختزال سلوك 

 1اإلنسان إىل رلرد أمور كيميائية وفيزيائية. 

                                                           
1
 Frank G. Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (Yogyakarta, 

Kanisius 1987) hal 22 
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يفًتض ماسلو أن البشر سللوقات جيدة حًقا، حبيث يكون للبشر احلق يف 

 الوفاء والتعبَت عن اإلمكاناتحتقيق ىويتهم من أجل حتقيق الذات، حياول البشر 

. ىذا النوع من ادلواقف ميكن وكثَتا ما تتعطل موىبتو بسبب ظروف من يرفضونو

 2عدم ادلساواة السلوكية. أن يسبب شخص يعاين من مشاكل نفسية  و

اختَتت رواية رايت رام اهلل كهدف للدراسة البحثية ألن ىذه الرواية ىي 

فيها عن جوانب علم النفس اإلنساين والتجربة واحدة من الروايات اليت تتحدث 

 الداخلية للشخصية يف تلبية احتياجات احلياة كبشر يف احلياة ادلعيشية.

ُتظهر العديد من الدراسات األخرى اليت تفحص جوانب علم النفس 

اإلنساين أن جوانب اإلنسانية مهمة يف حياة اإلنسان. غالًبا ما يتم تنفيذ العديد 

النفس اإلنساين على الكائنات البشرية مباشرًة، لذلك يف ىذه  من جوانب علم

الدراسة ، فحص الباحثون جوانب علم النفس اإلنساين من خالل الشخصية 

 الرئيسية اليت صورت يف الرواية ، رأيت رام اهلل.

                                                           
2
 Nur Hikma, Aspek Psikologis Tokoh Utama Dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna 

Pabichara, (Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember 2015) hal 4 
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سبق لرواية رايت رام اهلل أن استعرضها عدة باحثُت ، ومل يراجع إال 

ية بنظريات أخرى. على سبيل ادلثال البحث الذي أجرتو الباحثون السابقون الروا

نوفيا عزتى، طالبة سنن كاليجاغا بعنوان، استكشف دراساتو باستخدام نظرية ما 

بعد الكوليٍت وساعد بعنوان رواية رام اهلل بقلم مريد الربغويت: حتليل ما بعد 

  يف طريقة عماريةبعنوان رواية رام اهلل بقلم مريد الربغويت: حتليل إست ادلدرسة،

Derrida Deconstruction ريد الباحثة استكشاف ادلزيد من كتابات مريد ت. لذلك

الربغوثي باستخدام نظرية سلتلفة عن الباحثُت السابقُت ، وىي استخدام نظرية 

 .القومية

غوثي  ويف ىذا البحث أرادت الباحثة حتليل الرواية " رايت رام اهلل" دلريد الرب 

 السيكولوجية اإلنسانية عند أبراىم ماسلو . أخذت الباحثة ىذه الرواية األهنابنظية 

كي عن واقع الشعب الفلسطيٍت الذي حدث يف ذلك الوقت ، يف حُت أن حي

حالة الشعب الفلسطيٍت كانت تفتقر حًقا إىل رلموعة متنوعة من االحتياجات 

 ختلفة.سواء من االحتياجات األساسية أو االحتياجات األخرى ادل
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غوثي يف وأىم اذلدف من ىذا البحث يعٍت دلعرفة تصوير نفسية مريد الرب 

األداء احلاجات األساسية. إن الناس يف حياهتم حيتاجون إىل حاجات متنوعة، 

وكذالك مريد حتتاج إىل حاجات األساسية لالستمار حياهتا. وأما السلوك ونفسية 

 موريد آثار كثَتة يف األداء حاجاهتا.

ارت الباحثة النظرية سيكولوجية اإلنساسية ألبراىم ماسلو ألهنا واخت

مناسبة للتحليل ىذه الرواية. النظرية سيكولوجية اإلنساسية ىو النظرية الىت 

نتحدث عن السيكولوجي اإلنساين مع التسلسل اذلرمي لالحتياجات، وىي تكون 

 من: احلاجة الفسيولوجيا

 ((Biological and physiological needs  ،احلاجة إىل األمن (safety needs) ،

  احلاجة إىل التقدير،  )    Belongingness and love needs) احلاجة إىل احلب واإلمتناع

Esteem needs )) ،احلاجة إىل حتقيق الذات Sefl actualization ) )3 

 

 

 
                                                           

3
 Hamim Rosyidi, Psikologi Kepribadian, Paradigma Traits,Kognitif Behavioristik dan 

Humanistik, (Surabaya: JAUDAR PRESS), hal: 101 
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 مشكلة البحث . ب

نظرا إىل خلفية البحث الىت شرحتها الباحثة، ادلسئلة اليت تريد أن تبحثها 

م اهلل" دلريد االباحثة ىي ما األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف الرواية "رأيت ر 

 غوثي؟الرب 

 غرض من البحث   . ج

حثة دلعرفة األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف اوأما غرض من ىذا الب

 غوثي.اهلل" دلريد الرب م االرواية "رأيت ر 

 معاني المصطلحات   د.

قبل أن تبحث الباحثة إىل لب البحث، تريد الباحثة أن تشرح بعض 

معاين ادلصطلحات اليت تتضمنهايف ىذه الرسالة: عنوان ىذه الرسالة : األحوال 

غوثي )بنظري علم م اهلل" دلريد الرب االنفسية للشخص الرئيسي يف الرواية "رأيت ر 

(. وقبل علم النفس اإلنساين ألبراىام مسلو م مسلو )دراسةاىاإلنساين إبر النفس ا

أن ختوص الباحثة يف لب الباحث،تريد الباحثة أن تشرح معاين ادلصطالحات 

 ادلذكورة فيو: 
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 النفسي  (1

يف لغة   وأما معٍت كلمة النفسي   4ادلراد ىنا ىو يبان أجزئها ووظيفة كل منها.

مبعٌت العلم،  logosمبعٌت الروح أو النفس و  psycheالنفسي مشتقة من اليونانية 

واصطالحا النفسي ىو علم النفسي أو علم التحقيق والتعريف عن سلوك 

ويقصد بالتحليل النفسي ىو يضع التحليل النفسى مسلمة أساسية  5اإلنساين.

يقع ىف نتائجها. فإن ما  على الفكر الفلسفى مناقشتها، وإن كان تربيرىا

نسميو نفاسنا )احلياة النفسية( معروف لدينا على حنوين: األول عضوىا 

اجلسمى ومسرحها ذاهتما، أى ادلخ )اجلهار العصىب(، والثاىن أفعالنا الشعورية  

وىى معطيات مباشرة ال ميكن لوصف أيا ما كنا أن يزيدىا قربا منا.  وكل ما 

هول لنا. وليس ذتة عالقة مباشرة بينهما على ما يقع بُت ىذين الطرفُت رل

نعلم. وإن كنا ذتة عالقة فهى ال تزودنا إال بتعيُت دقيق دلراكز العلميات 

 6الشعورية ولكنها لن تعيننا ىف شىء على فهمها.

                                                           
 عريب عريب معجم المعاني 4

 25( ص 2222رتعية الرعاية ادلتكاملة , صرم، )الموجز فى التحليل النفسىسيجموند فريد، 6
 

5Albertine Minderop, Psikologi Sastra Metode, Teori, dan Contoh Khasus, (Jakarta; 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).3 
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 الشخصية الرئيسية  (2

وشخصية ىي تشَت إىل  7شخصية ىي صفات دتيز الشخص من غَته.

وادلبادئ األخالقية وذلا األدب معان نوعية أخرى، وعلى  الصفات اخللقية وادلعايَت

 8األخص ما يتعلق بشخص دتثلو قصة أو رواية أو مسرحية.

 رواية (3

رواية يف أبسط مفاىيمها ىي نوع أديب نثري وتغطي حيز التجارب اإلنسانية 

 9واخليال ولكنها شكال أديب وىي أطول من القصة لغتها نثرية، وقوامها اخليال.

 لدراسة السابقةه.  ا

يف رواية "رأيت رام اهلل" دراسة بنيوية أبزري جعفر، أذليكال والنظرة العادلية  .1

، بعد حلظة الباحثة فوجدت 2212وراثيية، يقياكرتا ، جامعة غجة مدا.

ت ومستويات بُت ىيما، واألىداف من ىذا البحث ىي دلعرفة اإلختالف

                                                           
1
 معجم ادلعاين عريب عريب 

، التعاضدية العمالية، للناشرين المتحدين، المؤسسةالعربية معجم المصطلحات األدبيةإبراىيم فتحي،  8
 212ص  1986صفاقس، تونس، 

) جامعة أبو بكر بلقيد: تلسمان،  جماليات الكتابة الرؤاوية دراسة تأويلية تفكيكيةحياة لصحف،   9
 4ص  (2216
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ستخدام دراسة بنيوية ارام اهلل، بأذليكال والنظرة العادلية يف رواية "رأيت 

 12وراثيية،

ونيس، صورة احلزن يف رواية" رأيت رام اهلل" دلريد الربغوثي) دراسة نين .2

، 2217تعبَتية( جــامعة الرانـيـري  اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيو 

واألىداف من ىذا البحث ىي دلعرفة صورة احلزن يف رواية" رأيت رام اهلل" 

البحث وسلتلفا  موضوعدلريد الربغوثي، وإستخدام دراسة تعبَتية،متسويا يف 

 11.البحث يو اإلطار النظر مادة  يف 

،جــامعة الرانـيـري   "رأيت رام اهلل " دلريد الربغوثييف رواية احلنُت  ييٍت موليانا، .3

صورة . تبحث ىذه الرسالة :2214، اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيو 

ستخدام  النظري ااحلزن احلنُت يف رواية "رأيت رام اهلل " دلريد الربغوثي ب

                                                           

         
10

"رأيت رام اهلل" دراسة بنيوية وراثيية، يقياكرتا ، جامعة  ألهيكال والنظرة العالمية في روايةأبزري جعفر،  
 .2212غجة مدا.

         
11

جــامعة الرانـيـري  اإلسالمية " دلريد الربغوثي) دراسة تعبَتية( صورة الحزن في رواية" رأيت رام اهللنينونيس،  
 .2217احلكومية  بندا أتشيو 
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،خالف يف موضوع و اإلطار النظري البحث و مستويا يف موضوع  احلنُت

 12.الدراسة

ية يف رواية "رأيت رام اهلل " دلريد الربغوثي يوليس منزيل، القضايا اإلجتماع .4

. يبحث ىذه 2217،جــامعة الرانـيـري  اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيو 

الرسالة : صورة الفلسطينُت والقضايا اإلجتماعية يف رواية رأيت رام اهلل، 

. 1967تعرب ىذه الرواية عن الفلسطينُت بعد احلرب أيام سنة عام 

ادلركزة يف   Swingewood شكلتُت تستخدم ىذه الرسالة نظريةولتحليل ىذين ادل

قضايات اإلجتماعية يف األعمال األدبية وبالنسبة ادلنهجية تستخدم ىذا 

 13الرسالة منهج الوصفي التحليلي.

زلمد صلحان حتليل األحوال النفسية للشخص الرئيس يف رواية " ىاتف  .5

من األندلس" لعلي اجلارم بنظرية أبراىام ماسلو، قسم اللغة العربية وآدهبا  

كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية 

                                                           

       
12

يت رام اهلل " دلريد الربغوثي ،جــامعة الرانـيـري  اإلسالمية احلكومية  بندا "رأ الحنين في روايةييٍت موليانا،  
 .2214، أتشيو 

            
13

يف رواية "رأيت رام اهلل " دلريد الربغوثي ،جــامعة الرانـيـري  اإلسالمية القضايا اإلجتماعية يوليس منزيل،  
 .2217احلكومية  بندا أتشيو 
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ار سويا يف ادلوضوع وخالف يف مادة البحث واإلطمت، و 2217ماالنج 

 14النطري.

جل الذي أمن" لنجيب لر درة السنتا، الشخص الرئيس يف الرواية " ا .6

الكيالين، دراسة سيكولوجية إنسانية األبراىام ماسلو، قسم اللغة العربية 

وآدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

خص . واألىداف من ىذا البحث ىي دلعرفة الش2215ماالنج 

متسويا يف اإلطار  والشخصية الرواية " الرجل الذي أمن" لنجيب الكالين.

 15النظري وخالف يف موضوع و مادة البحث.

 و. منهج البحث

أما منهج البحث الذي تستخدم الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو ادلنهج 

الوصفي التحليلي، وأما طريقة رتع ادلعلومات والبيانات احملتاجة ذلذه الرسالة 

فتتعمد الباحثة على طريقة البحث ادلكتبة حيث طالعت الباحثة على الكتب 

                                                           

          
14

يف رواية " ىاتف من األندلس" لعلي اجلارم بنظرية  سياألحوال النفسية للشخص الرئ ،مد صلحان زل 
 .2217أبراىام ماسلو، جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

إنسانية  جل الذي أمن" لنجيب الكيالين، دراسة سيكولوجيةلر يف الرواية " ا سيالشخص الرئدرة السنتا،  15         
 .2215األبراىام ماسلو، جامعة مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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لة. وأما كيفية كتابة ىذه الرسالة والدوريات وادلقاالت والويب اليت تتعلق هبذه الرسا

فتعتمد الباحثة على الكتاب الذي قرره قسم اللغة العربية وأدهبا، بكلية اآلداب 

 . والعلوم اإلنسانية جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية دار السالم وىو كتاب
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 الباب الثاني

 ترجمة مريد البرغوثي

 نشأته وحياته . أ
مريد الربغوثي ىو شاعر حديث ولد ونشأ بدير الغسنة، الضفة الغربية عام       
4411 . 

ربغوثي، ويعتري الربغوثي بطانة حيًتمو كثريا يف فلسطني، واسم أمو انة الطوىو من ب
تاب سريت حياتو الكامل سكينة زلمود علي الربغوثي. ومل يذكر مريد يف ك

العجيب اسم أبيو، فإنو فقط يقص أن أباه زلبة يرحم عائليتو مع سائر حبو 
ودتو وكانت أمو لديها شخصية ثابتة جدا ولديو طموحات عالية، وأيضا ولطيفا مب

هتتم جيدا بالتعليم حىت لتلبية تعطشها عن العلوم اهنا حضرت وإتبعت الفصول 
م أوالدىا بأن شئ مهما يف احلياة ىو عاما، وتعلالدراسية للكربى وعمرىا عشرين 

 4العلم وادلعرفة.
 كواحد من أربعة أشقا . يف منتصا الستينيات ، اهلل رامنشأ الربغوثي يف       

 ةسنللذىب الربغوثي للدراسة يف جامعة القاىرة يف القاىرة ، مصر. كان قد أهنى 
. حبلول هناية احلرب 4491ة عام األخرية يف الكلية عندما بدأت حرب األيام الست

، استولت إسرائيل على غزة والضفة الغربية، وُمنع الربغوثي ، مثل العديد من 
الفلسطينيني الذين يعيشون يف اخلارج، من العودة إىل وطنو. بعد احلرب ذىب 

                                                           
1
احلكومية  جــامعة الرانـيـري  اإلسالمية "رأيت رام اهلل " دلريد الربغوثي ، القضايا اإلجتماعية في روايةيوليس منزيل،  

 4ص  .7141بندا أتشيو 
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الربغوثي أواًل للعمل كمدرس يف الكلية الصناعية يف الكويت. يف الوقت نفسو بدأ 
اىتمامو باألدب والشعر ، وسرعان ما ُنشرت مؤلفاتو يف رلالت األدب  يف متابعة

، تعرف  4491ومواقا يف بريوت والكتب والعطالية واألىرام بالقاىرة. يف عام 
على رسام الكاريكاتري الفلسطيين ناجي العلي الذي كان يعمل يف الكويت يف 

 7.ذلك الوقت

واألكادميية ادلصرية رضوى عاشور.  من الروائية  4411تزوج الربغوثي عام      
كان االثنان قد التقيا قبل ذلك بسنوات عندما كانا طالبني يف قسم اللغة اإلصلليزية 

يف  4411جبامعة القاىرة. لديهما طفل واحد ، وىو دتيم الربغوثي ، من مواليد 
 3.مصر ، وىو اآلن شاعر لو أربعة كتب شعرية منشورة

عام من حياتو يف ادلنفى  منفصل عن أسرتو.  41ى ونتيجة من الًتحيل قض     
يعيش يف خطوة وال يسكون يف مكان واحد، ولكنو إحتفظ اإلنتقال من مكان إىل 

ر من بغداد إىل بريوت، إىل بودابست، إىل عمان وغريىا.وزوجتو وابنو يعيشان آخ
والقطتو زوجتو عائلة. عاما مسحو العودة وجتمع إىل مع  41ريا بعد خيف القاىرة. وأ

حينما يكون يف عمان. وألجل الفصل بأسرتو كام ابنو وال يعرف أنو أبو، حىت 
 يناديو العم ديدي.

كانت السنوات   4491-4493وسنوات دراسة يف القاىرة، بني السنوات 
قيام الفصائل وادلسلحني وادلنظمات الفلسطني ادلسلحة األخر سريا، مثل الفتح 

                                                           
1
 https://peoplepill.com/people/mourid-barghouti/ 7171نظر إىل ىذا ادلرجع علمية يف ديسمرب    

1
 Abzari Jafar, Struktur dan Pandangan Dunia Novel Ra‘aitu Ramallah, Tesis S2 FIB, Universitas 

Gadjah Mada, 2012, hal. 32. 

https://peoplepill.com/people/mourid-barghouti/
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نظمات أخر. ويعترب الطالب الذي دعاه مريد سرا يف وموحركة القومني العرب 
 1األنشطة السياسية ساذجا وأنانيا لعدم رعايتو وإىتمامو على العمور السياسية.

عندما انتهت احلرب ، حاول الفلسطينيون ادلوجودون يف اخلارج دخول رام 
اهلل للتجمع مع عائالهتم ، ولكن مل يتمكن سوى جز  صغري من الدخول ، ومل 
ُيسمح إال لكبار السن بالدخول ، بينما مل يتمكن الشباب على اإلطالق من 

 5الدخول. دخلوا ىناك ، فدعوا نزيهني ، أي ادلنبوذين.
 األدبية تهحيا . ب

دير غاسنة، رام اهلل، فلسطني،  جا  منكان مريد الربغوثي ىو أديبا مهجرا        
 ج من قسم األدب وىو متخر ياتو خارج فلسطني. بعض أوقات ح لكنو قضى

.  وقد قام بتدريس اللغة اإلصلليزية للطالب 4491عام  القاىرة امعةجب يزي،لصلإلا
 9صر.م قسم ختصص القانون يف
ونشرت يف أماكن سلتلفة، مثل القاىرة وعمان وبريوت.  ة وأنشأ شعائرا كثري 

اجلامعة مث ىف الكويت، كان يريد أن يواصل اىتمامو بالشعر  كتب الشعر ىف
ألدب. نشرت لو ديوان شعائره ىف رلالت "اآلداب" و "مواقا" و "الكاتب". وا

الناشر ادلشهور يف بريوت دار العودة.  4417وأول ما نشرت لو ديوان شعرية عام 
 1، نشر دوانو الثاىن قصائد الرصيا. 4411بعد ذللك، يناير عام 

                                                           
4
 44،ص مرجع السابقيوليس منيزل، 

 34، ص مرجع السابق،أبزري جعفر  5

جــامعة الرانـيـري  اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيو نينونس، صورة اجلزن يف رواية رأيت رام اهلل دلر
 43( ص  7141
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زلاضًرا يف اجلامعة التقنية يف الكويت. ومع ذلك ، فإن مهنتو  ريد كان م
كمحاضر مل تدم طوياًل ، ومل يستمتع بادلهنة. عاد للكتابة بعد أن قرر العودة إىل 
مصر. مرد يكره السياسة كثريًا ، وميكن مالحظة كيا يتحدث عن ادلمارسات 

ومصر. يف الواقع ،  السياسية اليت دتارسها احلكومة يف كل من فلسطني وإسرائيل
إنو يعطي وجهة نظر للسياسة تقارن بأعمال العامل والشخصيات األسطورية يف 

 1شلارسة السياسة اليت نراىا اليوم. 
ياتو حتت سرية الذاتية من حالكتب ونشر مريد رواية   لروائي،ويف اجملال ا

ألديب، وقد نوان رأيت رام اهلل حيت نالت جائزة مرموقة صليب زلفوظ الإلبداع اعال
ربتغالية والًتكية وال جييةوالنرو نية واذلودلدية ليبا، اإلصلليزية، اةترمجت إىل اللغات العديد

رواية اليت حتاكي عن عودة الفلسطينيني إىل  7119سيا. حىت عام والصينية واندوني
   4. 4441الوطن  وصلت القالب الرابعة منذ نشرت يف عام 

وحيب مريد القصيدة، وىي تتخلق بني أصابعو وتتشكل صورة بعد صورة 
وحرفا بعد حرف. ودلا كان مريد ىف السنة الرابعة ىف اجلامعة عرف زمال ه وبعض 
األساتذة أنو كاتب الشعر. لديو قصائد جيدة وقالت أن مريد سيكون شاعرا ذات 

صائد لنشرىا ىف رللة يوم، وقدم لألساتذ فاروق عبد الوىاب واحدة من تلك الق

                                                                                                                                                                     

   
  91، ص نفس المرجع  1

 47ص ،مرجع السابقموريد الربغوثي،  4
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، فوجدىا ىف رللة "ادلسرح" حتت 4491يوين  5"ادلسرح". وجا  يوم اإلثنني 
 41العنوان" إعتذار إىل جندي بعد". وذلك أول قصيدتو.

 مؤلفاته  ج.

 من الكتب وأشعار ونثر: ريةغوثي مؤلفات كثرب ريد الكان دل

 الشعر .4
 ،7115منتصا الليل، دار رياض الريس. 
  ،7111دار اآلدب، بيىروت،زىر الرمان. 
  ،4444الناس يف ليلهم، ادلؤسسة العربية للدراسات والنثر، بريوت. 
  بية للدارسات والنثر، رللد األعمال الشعرية، ادلؤسسة العر

 .4441بريوت
 ،4449 منطق الكائنات، عمان. 
 4449 نونة، اىليئة العامة للكتاب، القاىرة،ليلة رل. 
  4444 وت،للدراسات والنثر، بري  ؤسسة العربيةدلبرة، اإلارنة. 
  4411 وت، تيقوسيا،طال الشتات، دار الكلمة، بري. 
 وت،ؤسسة العربية للدراسات والنثر، بري دلقصائد الرصيا، ا 

4411. 
 4411 وت،ب، بري داآلتنشر أسرارىا، دار ا األرض. 
 4411 وت،وحد، بري دلم االعسلح، اإلدلنشيد للفقر ا. 
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 4411 وت،الشمس، دار العودة، بري  يف ينفلسطي. 
 4417 وت،لطفان وإعادة التكوين، دار العودة، بري ا. 

 سلتارات الشعرية:
 .4443 عندما نلقي، دار الكرمل، عمان، -
 .4441 يئة العامة للكتاب، القاىرة،ذلختارة، ادلالقصائد ا -
 .4441، بلساتارة، دار الفاروق، نسلقصائد  -

 أحدث الًتمجات الشعرية:

 نثر .7
 ركز الثقايفدلوا، 4441 الل، القاىرة،ذل، دار ااهللرأيت رام  -

 .7111، و 7113، و4441بريوت،  ،يبالعر 
ريوت، الريس للكتب والنثر، باض يولدت ىناك ولدت ىنا، ر   -

 7144.44، و 7114

 من كتاب ولدت ىناك ولدت ىنا وكتاب ةؤلفات أخذىا الباحثيع ىذه ادلفإن مج
 طال الشتات كالمها دلريد الربغوثي.

 

 

                                                           

   /https://ar.wikipedia.org/wikiمن مريد الربغوثي  7171نظر إىل ىذا ادلرجع علمية يف ديسمرب   44  

- Medianoche, Fundaction Antonio Peres, Spain 2006. 

- A Small Sun, Aldeburgh Trust 2003. 

- Midnight And Other Poems, ARC Publication, UK. 
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 بذة عامة من رواية "رأيت رام اهلل" ند. 

ادلرموق. إن رواية "رأيت رام اهلل" كتاب مريد الربغوثي الشاعر الفلسطيين        
عاما،  31وكتب ىذه الرواية تقوم على قصة حقيقية عن عيشو يف خالل دلدة 

حىت عاد إىل وطنو. كان يتجول يف مدن العامل دون أي شعور السالم يف ادلدينة، 
حىت أنو مل يكن منحازا للتأكد شلا إذا كان مسافرا أو الجئا أو مواطنا أو رلرد 

ىل وطنو الىت قد تسيطر عليها إسرائيليون عاما قدم مرة أخرى إ 31ضيا. وبعد 
 47على جسر خشيب فوق هنر األردن إىل مدينة صباه " رام اهلل".

ويقص فيها عن ادلشاكل اليت يواجهها طول حياتو كادلفارقة بأىلو وأسرتو       
حدف احلرب، ومسع مريد اخلرب  4491واإلغًتاب والسفر والرمي وادلوت. يف عاما 

عرب أخرب لو أمحد سعيد أن "رام اهلل" مل تعد لو وإنو مل يعد من إذاعة صوت ال
إليها، قد سقطت على يد إسرائيل. كان ذلك العام هناية دراستو يف جامعة 
القاىرة. وحينئذ علم ادلريد من رسائل ولديو أهنما شرعا ىف عمارة اللفتاوي 

 استعدادا لعودية بالشهادة.

البالد مينعهم من خرجوا ن الفلسطينيني الذيرب كل الشباب وبسبب احل      
وكان مريد  . ولكنهم يسمحون للمشاي  العودة،إسرائيل العودة اىل الفلسطني

كل مايفعلو    4491ال يستطيعون العودة اىل وطنهم. زمنذ عام  نواحدا منهم الذي

                                                           

" رأيت رام اهلل" دلريد الربغوثي،جامعة سونن أمبيل اإلسالمية وايةالمحسنات اللففظية في ر مرأة الصا حلة،   47  
 14،ص 7141احلكومية سورابايا.
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د ثالثني سنة حىت ما يفعل مريزلدود حىت تتضح األمور، واألمور مل تتضح إال بعد 
 43وقتئذ مل يكن واضح لو.

شديد،  أ عاد اىل الدلا عاد اىل وطنو بعد ثالثني عاما، كان مريد يف القلق      
. رأي يف وطنو العلم اإلسرائلي باللون األزرق للنيل والفرات وطنو أم اىل وطنهم

ن و وبينهما صلمة داود، حفظ بلده جنود إسرائيل وأقام يف مقيمة اإلسرائيل ويك
 بالده والزم عليو األستئذان قبل الدخول إىل وطنو.ضيفا يف 

ظرف من ىذه الرواية تعرب عن مشاعر نفسو من احلزن والقلق والغم  وكل   
والكابة والفرح القليل، ويقص أسباب ىذه ادلشاعر وطريقتو ادلواجهة هبا. وقد 
ل تقص أيضا أحوال وطنو وأحوال الفلسطيين وأحوال عائلتو وكيفية عيشو يف خال

 41ثالثني عاما يف البلدان األخرى.

 

                                                           
 49، ص مرجع السابق  43
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02 
 

 الباب الثالث

 اطا  الظريياإل

 كبيى في تا يخ علم الظفس  احلثالث مي  .أ 

 : روح وعلنيم  ولننني  وتعرفنا أن أصل علم النفس يعود إىل اللفظتني  الووانياا 
ختنلهنينينينينيم كالرنينينينينيونولو واك  يف اللغنينينينينيات ايوروختونينينينينيم ا نينينينينير الترنينينينينيهوم النينينينيني   نينينينينير   عري  نينينينينيا 

كريرنينينينينيتوان وولنينينينيني    واالسنينينينينيتعهاه الن نينينينينيالو كللرنينينينينيونولو واك يعنينينينينيود إىل العنينينينينيا  ايدلنينينينينياي
Wolf))   يف ادلؤلفات ال  كت  ا  وقد ظلت قلولم االستعهاه يف القرن الثنيان  عرنير

حنينينينينينيد اعتهنينينينينينيدفا يف أتاونينينينينيني   فااترنينينينينينيرت وأصنينينينينيني  ت سنينينينينينيالدة يف  ونينينينينيني  أتنينينينينينياث علنينينينينينيم 
إختان القرن التاس  عرر يف أن يرتق ل ع  فلرنيفم   وقد   د كعلم النفسك.النفس

 1وأن ينّون لنفر  نن جا خاصا 

 نراحل كرب  يف  اريخ علم النفس كها يلو:أنا والوم  

الننيرب  كاانيت فلرنيفوم  ينلونيم إىل حنيد ختعونيد  يف فنير   أولىوي دو أن ادلرحلم  
ادلرحلم التينلوم ار  ط منو علم النفس ختالفلرفم ختفضل ادلدرسم الفلرفم الوواااونيم الني  

طنينينيون وأرسنينينيىلو  وإىل فنينينير  ادلدرسنينينيم  يعنينينيار الفضنينينيل يف اختتننينينيار نثل نينينيا سنينينيقراط  وأفال

____________ 

 1
ب االنت داردار النتاب ال ناي   : ختريوت) ،مجمع البيان الحديثعلم الظفس: ط  الاي   اع حمسو  

 18م(  ص  1991: رادلصر 
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  أر العقلنيو لوصني  اوواانيا الالختداونيم نني  الرنيلوش ال رنيرر Psyche نف وم النفس
  2والروح 

الننينينيرب  يف  ىلنينينيور علنينينيم النينينينفس ختنينينيدأت ختاافناكنينيني  الفعلنينينيو ننينيني   الثانيةةة ادلرحلنينينيم  
 اطنينينيني  ختدراسنينينينيات وظنينينينيال  ايعضنينينينيام والىلنينينينيا التجنينينينيري  نننينينينير ر الفلرنينينينيفم واالفنينينينيوت وا

 3ننتص  القرن الثان  عرر 

فنينيو نرحلنينيم االسنينيتقاله العلهنينيو وفنينيو نرحلنينيم ختنينيدأ علنينيم النينينفس  الثالثةة ادلرحلنينيم  
فو نينيا يرنينيتقل نن جنينيا ونومنينيوعا  نرحلنينيم ختنينيدأ فو نينيا ال نينياحثون ي تننينيرون نننينياف  علهونينيم 

  4وأسالوا تث  ديدة  فضال ع  ختلورة ختعض ادلوموعات ادلتنوعم وادلعقدة 

 اإلنساني و معيف  الظفس  .ب 
ختنينيد لننينيا اقنيني  أوال نرنينيت   عننينيدنا ارينينيد أن اتعنينيرا علنينيا النينينفس ا ارنينيااوم ال 

شنينياكري  ع عنينيا و نينيل  ولقنينيد أكنينيد ألهتننينيا ايط نينيار يف لنينياوم نعرفنينيم النينينفس ختنينيالر م ننيني  
رب عن نينينيا اخنينينيتالا ألفاظ نينينيا وأسنينينيالو  ا واعت ارفنينينيا أسنينينياس الرنينينيعادة ا ارنينينيااوم  كهنينينيا يعنينيني

  وقد استر د ختعدة رواينيات 5زلهد  قىو فلرفو يف كتاخت  الىلفل خت  الوراوم والرتختوم
 ال وت نن ا:ع  أفل 

____________ 

 31(  ص 1991  )النويت: عا  ادلعرفم  وعلم الظفس اإلنسانتار إخترافوم  رع د ال  2 
 35ص  ...،اإلنسانتار إخترافوم  رع د ال  3 
 36ص   ...،اإلنسانتار إخترافوم  رع د ال  4 
          5

 5(  ص 2121)فرباير     Article ك البيان في علم نفس اإلنسان اورر  كينسعود    
 http://www.researchgate.net/publication/339284957
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 يقوه ا نام علو علو  الرالم: )أفضل ادلعرفم  نعرفم ا اران افر (   1
 وكرلك يقوه علو  الرالم: )أعظم او ل    ل ا اران أنر افر (   2
وقنينيد ورد عننيني  علونيني  الرنينيالم: )أفضنينيل العقنينيل نعرفنينيم ادلنينيرم افرنيني   فهنيني  عنينيرا   3

 افر  عقل  ون    ل افر  مل( 
افر  ختعد ع  س ول النجاة وخ ط يف الضاله وقد ورد عن : )ن    يعرا   4

  6واو االت( 
ور م  رعا آرام الفالسفم حوه نافوم النفس فقد التقوا علا وصف ا يهنا  

 وفر روحاي خترنيوط  رلنيرد عني  ادلنيادة  قنيالم خترا ني   ال حونيا لني   وفنيو ال يتغنيري ختتغنيري 
  7الظوافر النفروم  وال يت ّده ختت ّدذلا 

م ختال نينيدن ف نينيو النيني   قنينيوم علنينيا ريريننيني  و رنينيوري   إال أهننينيا يف وإن النينينفس نتعلقنيني 
الن ايم نفارقم ذلرا ال دن  يهنا ن   نوي  سلتل   ف و ين ل وينفا  ختونهنيا فنيو ال 
يىلاذلنينيا االضلنينياله أو الفننينيام  ختنينينيل   قنينيا ختعنينيد اضلنينياله ال نينينيدن  و نتقنينيل إىل عنينيا   دينينينيد  

حرنينينياس  والتفننينينيري  علنينينيا أهننينينيا كنينينيا دننينينيت يف ال نينينيدن  ف نينينيو ال اعنينينيث علنينينيا حنينينيدوث ا 
 8 والعواط   ونا إىل ذلك شلا يصدر علا ا اران ن  حركات وسننات

أننينيا كلهنينيم كا ارنينيااومك ف نينيو  عنينيف رلهنينيورت الصنينيفات ادلرنينيرتكم النيني  يتصنيني   نينيا  
أفراد اجملته  ا اراي ومتوا  ع  اجملته  احلوواي  كها يقصد  را االصىلالح أحوااا 

____________ 

 5ص ...، البيان في علم  اورر  كينسعود    6 
 11ص  ...،مجمع البيان الحديث لم الظفس:عط  الاي   اع حمسو  7 
 11  ص نفس الميجع  8 
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واحنيدا  كنيرلك يقصنيد ختني  روح الرنيفقم والعىلني  الني  رلهورت ايفراد ختوصف م رلتهعا 
  9حيهل ا ا اران ضلو ايخري  

ننينينيني  القنينينينيوة إىل الفعنينينينيل     رنينينينيتنهل  وإخرا  نينينينيا  ريقونينينينين ا ارنينينينيااوم ا ارنينينينيان  
صنينينيور   ختنينينيالعلم النينينيرر ينترنينينيا ختات نينيني   فنهنينينيل ذا نينيني  ا ارنينينيااوم يف و نينينيود   فنينينيالعلوم 

لل نينيدن  فنهنينيا أن الغنينيدام  منينيرورر ختالنرنيني م إىل النينيروح ا ارنينيان وعقلنيني  كنرنيني م الغنينيدام 
لنهنينيو اواانينيا ادلنينيادر يف ا ارنينيان إذ ختنيني   نهنينيو قنينيوة ختدانيني   وينهنينيل فوننينيل ا روسنيني   
وي لنينينيش أشنينينيد   فننينينيرلك العلنينينيوم ف نينينيو منينينيروريم لنهنينينيو اواانينينيا ادلعننينينيور يف ا ارنينينيان  نينينيا 
 تغر  قوة ادلعنويم و نهنيو نني  طنيور الصني ا إىل طنيور النهنياه والرشنيد  و نالنيت حون نير 

  11لعلوم ايعهاه وا
 مفهوم علم الظفس اإلنساني  .ج 

وكنينيان يىللنينينين علنينينيا ايتنينينياث النينيني   نينيدور حنينينيوه النينينينفس كعلنينينيم النينينيروحك أو كعلنينينيم  
العقلك  إذ   ميوا القنيدانو ننيا ختني  النينفس والنيروح  كهنيا حينيدث الونيوم  ختنيل كااتنيا  يف 
اظرفم  شوي واحنيدا  ننيا ورالونيا   نيري ظنيافر للعونيان  أننيا  رنيهوم علنيم النينفس كهنيا فنيو 

 الوقنينينينيت احلامنينينينير فتعنينينينيود إىل أصنينينينيل يوانينينينياي  وفنينينينيو نرنينينينيتقم ننينينيني  اللفظتنينينيني  نعنينينينيروا يف
)علنيم(  فنيا وإن ادلف نيوم النيرر يقنيوه ختعلنيم النيروح  Logos )روح( و Psychالوواااو  

____________ 

 9
  اوانعم زلهد خوضر  دكتورال) رسالم  "العالق  اإلنساني  وأثيها على اليضا الوظيفي"،ختواوة علو    
 55(  ص 2115خترنرة  
 11

ختريوت: دار النتا العلهوم    )فلسف  اإلنسان عظد ابن خلدوناووالي خت  التوفانو نفتاح    
 34ص    1(  ط 2111
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 أو علنينينينيم العقنينينينيل ظنينينينيل نتنينينينيداوال يف القنينينينيرون الوسنينينينيىلا  وقنينينينيد اسنينينينيتعهل  أيضنينينينيا الفالسنينينينيفم
  11الالفو وون أافر م 

ا ارنيان نومنيوعا لعلنيم النينفس كهنيا فنيو فن   ال ضلتاج إىل إانار أن يننيون  
نومنينينيوعا لغنينينيري  ننينيني  العلنينينيوم الىل وعونينينيم واال تهاعونينينيم  إمننينينيا ضلتنينينياج إىل ناينينينيد ننينيني  الدقنينينيم 

 ديد  ضلتنياج إىل  ومنيوح فنيرا اواانيا نني  ا ارنيان النيرر يرنينل نومنيورت فنيرا والت
لنفرنيني ا  العلنينيم  فنهنينيا اسنينيتىلاعت علنينيوم وظنينيال  ايعضنينيام )الفرنينيوولو و( أن رينينيدد

هان نينيا يف ا ارنينيان يف ا ارنينيان وفنينيو وظنينيال  ايعضنينيام  يف النالننينيات زاوينينيم  ثنينيري افت
احلونينيم  وكنينيرلك اسنينيتىلارت عنينيا  النينينفس )الرنينيونولو و( أن يقنينيوم لنفرنيني  ختوتنينيا ختنيني   لنينيك 

 12إاراا   ال ووت ونوقعا زلددا دقوقا يىلل نن  علا
إن علم النفس يدرس الرلوش ولدي  عالقم وووقنيم ختتلني  ادلواقني  الني   ثنيري  

فهنيني  التعنينياري  ادليلوفنينيم لعلنينيم النينينفس   13 غنينيري سنينيلوكا نو نينيودا دا أو النيني سنينيلوكا  دينيني
 الووم:
أانينيني  العلنينينيم النينينيرر ينينينيدرس احلونينينياة النفرنينينيوم  وننينينيا  تضنينينيهن  ننينيني  أفننينينيار ونرنينينياعر   1

 واحراسات ونووه ور  ات وذكريات واافعاالت 
أا  العلنيم النيرر ينيدرش سنيلوش ا ارنيان  أر ننيا يصنيدر عنني  نني  أفعنياه وأقنيواه   2

 وحركات ظافرة 
____________ 

 11
 12ص   ...مجمع البيان الحديث الظفس:علم ط  الاي   اع حمسو  
 12
 15  ص ...، اإلنسان وعلم الظفستار إخترافومرع د ال  
 13

 وان  )  ASJP  6 رللم ،"للحاجات في ظل الحجي الصحي Maslowنريي  ماسلو "  نوفن كروم   
 2 (  ص2121
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أاني  علنينيم النيرر ينينيدرس أو ني  ارنينياط ا ارنينيان وفنيو يتفاعنينيل نني  ختو تنيني  ويتنونيني    3
 ذلا 
وقنيد ي نيدو أن فنير  التعنياري  نتناقضنيم  أو أهننيا  نيدرس ظنيوافر هتلني  ختعضني ا  

 14اختالفا  وفريا   ري أهنا يف الواق   عاري  نتنانلم  ع  ختعض
ضنينينينيم أننينينينيا إذا ر عننينينينيا إىل علنينينينيم النينينينينفس ننينينيني  أ نينينينيل إ اختنينينينيات  ف اننينينينيا صلنينينينيدفا نتناق 

ختىلريقم شلاولم حوه القنيوم ادلادينيم  فهني    نيم إن كثنيريا نني  العهنيل النيرر ينيدير  علهنيام 
وادلناانيم  الثنيروة  النفس الرلوكوون والتىلوريون شديد االارجام نني  فننيرة أن ريصنيول

حيظنينيا ختيةونينيم كنينيرب   كهنينيا أن النظرينينيات ادلر ننينياة علنينيا التىلنينيور نثنينيل اظرينينيم دايفنينيد قنيني  
David  Buss  نينير  أن ر  نينيم ادلنينيرم يف أن ينينير   نونينيا  و نينيراختا  وذر ننالنينيم رفوعنينيم قنينيد 

 نون ناروعم يف نورووا نا  كها أن فر  اخلصال  )نثل ا  نيام النيرر ال يقنياوم أو 
 15نقدم الدناغ الن ري( فو ال  نننت أسالفنا ن  ال قام 

ر نينينيم سنينينيوىلرة النظرينينينيات الرنينينيلوكوم والتىلورينينينيم خترنينينينل واسنينيني  علنينينيا علنينينيم النينينينفس   
ينريننينيو يف القنينيرن ايخنينيري  فقنينيد عنينيرب ادلفننينيرون  ايارنينيااوون والو ودينينيون نثنينيل كنينياره  ا

 Erichوإخترينينينيك فنينينيروم  Abrahm Maslowوأخترفنينينيام ناسنينيلو  Carl Rogersرو نينيرز 

Fromm  16ع  رأر شديد التناقض حوه قوهم الرعو ورام ادلاديات 
____________ 

 14
م(   ط 1968  )القافرة: دار النتا العريب للىل اعم والنرر  أصول علم الظفسأمحد عات را ح    

 3ص   7
 15

: ادلركا ا سالنو للدراسات م)د  تيجم : اطا ق عسيلي الثمن الباهظ للمادي ،  وم كاسر   
  19  ص 1(  ط 2117االسرتا وجوم  
 16
 21ص  ...،الثمن الباهظ  وم كاسر   
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 (Abrahm Maslow)أبيهام ماسلو  الظفس اإلنساني بظريي علم  .د

يوه للرفنيا  ريقونين النيرات  وفنيو ادلف نيوم النيرر م  عهوهني  علنيا ا ادلقواس قدر 
  ف نينيم ناسنينيلو  Abrahm Maslowينيد نؤسنينيس علنينيم النينينفس ا ارنينياي أخترفنينيام ناسنينيلو 

ريقون الرات علا أا  ذروة الص م النفروم  ف و احلالم ال  يصل إلو نيا نني  خفنياوا 
زلاولنينينيم التوافنينينينين ننينينيني  ننينينينيا يتوقعنينينيني  ختنينينيالتىلور  وادلعنينينينيف   واوهالونينينينيات ال ختااعنينينينيدام ايننينينينيان و 

 17اتخرون 
علنينينيا دراسنينينيم الرتصنينينيوم  Abrahm Maslowوركنينينيات اظرينينينيم أخترفنينينيام ناسنينينيلو  

 (Homo Ludens)ا ارنينينيااوم  احنينينيرتام ا ارنينينيان واعنينينيرتاا الو نينينيود ا  نينينيايب واحلتهنينينيو
حلنيوال  الننياس الني   (Hierarchy)وعلا نناقرم الدافعنيم فضنيال عني  الترلرنيل اذلرننيو 

 18ريقون الرات يف قهت  كاات نرتو  
تو  ادلو نينينينيود نرنينينيني قا  شنينينيني ارت حا نينينينيات الننينينينياس لننينينيني  ادلرنينينينييلم أيضنينينينيا أن ادلرنينينيني 

 Abrahm عل م يقوهون ختعض الت عنيات خترنينل سلتلني   كهنيا كتنيا أخترفنيام ناسنيلو 

Maslow  عندنا ينون للناس حا ات خاصم  ري نر عم  ودا كمتول كل فلرفت م
 19ادلرتق لوم للتغرّي 

____________ 

 17
 27   ص...الثمن الباهظ وم كاسر      
 18

ةم اال ستقانم  احلوال  الدافعوم  هد ص عند أخترفام ناسلو يف اثر نولد الربزصلو للرود  عفر ح     
الربزصلو ) دراسم الرتصوم ا ارااوم للرونولو وم ايدختوم( يف قرم اللغم اللعرختوم وأد ا كلوم العلوم ا ارااوم  انعم 

 47  ص  2117نولنا نالك إخترافم ا سالنوم احلنونوم ناالا  
 19
 61 ص...، الثمن الباهظ وم كاسر    
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  وفو نت اينم (hierarchy of need) ختو ود فرنوم لل جاتيعتقد ناسلو  
حرا نرتوياهتا يف االةوم ف عض ا ي قا  ري ن م إىل حد نا  وال ميثل نصدر 
أوارة لإلاران إال ختعد أن يتوفر لل عض ايخر نن ا احلد ايدىن ن  ا ش ارت  حوث 

  21احلا ات العلوا إش ارت احلا ات الداوا يف اذلرم ق ل إش ارت يتو ا علا ا اران 
يقدم ناسلو نف وم التصاعد اذلرنو للغل م أو الروىلرة لورري ف م اظام  

الدواف  وعهل ا ادلركا ادلتراختك  ويعف  را ادلف وم إن احلا م ذات ادلرتو  
ايرقا ال  ظ ر حد يتم إش ارت حا م أخر  أكثر  ل م وسوىلرة  وناسلو يصور 

 ميتد ن  أكثر احلا ات فوروولو وم إىل أكثرفا احلا ات نر  م وفقا لنظام فرنو
 21اضجا 
وقد  ناوذلا عديد ال احث  والعلهام ولنل نن م و  ت  و ر  ت   وي قر  

اذلرنو اخلهاسو  خترهولوت  و نوع    Abrahm Maslowأخترفام ناسلو  صنو  
ولنومح أكثر  صنو  ناسلو لل ا ات اخلهس وفقا  22أساسا لدراستنا احلالوم 

  :23رم التدر و مينننا عرض احلا ات فوها يلولل 
 
 

____________ 
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 يولوجي يز الحاجات الف .1
  ا اران االستغنام ع  إش اع ا لله افظم و تهثل يف احلا ات ال  ال يرتىلو

علا استهرار علا قود احلواة كالغدام واذلوام وادلرن  والراحم  وفو حا ات 
  24نتفوقم نر  ىلم ختال قام و ر   لد  نعظم الناس ختدر ات 

 الحاجات إلى األمن .2
هتدا فر  احلا م إىل التتل  ن  اخلوا والقلن والت ديد ختنافم  

اونم ويف جتنا القلن يأشنال   و رري إىل ر  م الفرد يف الرالنم واين  والىله
واالمىلراب واخلوا و ظ ر احلا م إىل اين  لدر الرم  وايطفاه ن  خاله 

ون  خاله ااعت م إىل  سلوكوم رو ونوم أو نتوا رة نيلوفمااعت م إىل  فضول أمناط 
جتنا أومارت  ري م و ري نيلوفم  ويعتهد إش اع ا علا نقدار ا ش ارت ا قن ن  
احلا ات الفوايولو وم فالفرد يرعا دونا إىل ريقون اين  والىلهياونم ل  

 25ويوالد  
 الحاجات إلى الحب واالنتماء )االجتماعي ( .3
ت يرمو ا شعور الفرد ين ل  قوهم ا تهاعوم  وفو حا م جتعل فو احلا ا 

الفرد أن ينون نوم  الق وه والتقدير واالحرتام لد  ايخري   وأن  نون ل  
ادلناام اال تهاعوم ادلناس م  وينون يف نين  ن  است اام اجملته  وا ر  وعدم 

ر  اط ختيفراد ق ول   فرا وقد عرب عن ا تا ات احلا واالنتنام ن  خاله اال
____________ 
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آخري   والق وه ن   ااا ايخري  وإش ارت فر  احلا ات يرعر الفرد ختاالنتنان  
 26وعدم إش اع ا يتر ا يف ظ ور أعراض سوم التنو  

 الذات التقدييإلى حاجات ال .4
 عترب أعلا نرتو  يف فرم  وفو احلا م إىل أن حيقن ادلرم ذا    وذلك  

وادل ارات للتىلور واستتدام أسالوا إختداعوم ختاالستفادة القصو  ن  القدرات 
لت قون الدور اال تهاعو للتقدم والنهو  وير  ناسلو أن احلا ات العلوا  تناسا 
ن  حا ات ريقون الرات  عين ختالرعو ضلو ال  ث ع  اذلويم واالستقاله والر  م 
اوم يف التهوا لتىلوير الىل وعم ال رريم اجتا  الرتصوم ونن  اكتراب شتصوم إارا

 27نتوازام ونتنانلم 
 رري فر  احلا م إىل ر  م الفرد يف ريقون قوهت  الرتصوم كفرد نتهوا   

و صاحا إش ارت فر  احلا ات خراعر القوة والثقم واودارة  والنفامة  والفالدة  
يف ح   يؤدر عدم إش اع ا إىل الرعور ختالضع  والعجا والدواوم  كها أن 

 28ووون ختنجاح الفرد يف ن ها   احلوا وم  ر  ط علا ضلواالحراس ختاحرتام الرات ن
 الحاجات إلى تحقيق الذات .5

ختالصفات التالوم:  لقالوون  يوكد ناسلو أن ايشتاص ا قن لرواهتم ميتازون 
)عفويون( ذلم نرتو  اختداعا عايل  يق لون ذواهتم واالخري  يركاون علا ادلرنل 

____________ 

 
02

 81ص ...، "عقود العمل ودو هاشريفم  نان    

 
02

  81ص ...، "عقود العمل ودو هاشريفم  نان    

 28
  6ص  ...، Maslow"نريي  ماسلو نوفن كروم    



22 
 

الوصوه إلو ا إال حونها  ر   أن يتم  ال علا الرات  إن فر  احلا م ال مين 
 29إش ارت احلا ات ال  دوهنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 29
 7ص  ،الميجعنفس   
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 والرنل التايل يومح  صنو  ناسلو ذلرم احلا ات:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

احلا م إىل 
 ريقون الرات

احلا م إىل 
 اال تهاعوم

 احلا م إىل اين 

احلا م إىل 
 التقدير

احلا م 
 الفوروولو وم
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 لباب الرابعا

 تحليل النفس اإلساني ألبرهام ماسلو

 ملخص الرواية .أ 

َجّسد الكاتب ُمريد الربغوثي يف كتاب رأيت راـ اهلل الُغربة عن الوطن بأمل  
واقعّي بعُت الجئ فلسطيٍّت يروي القّصة بتعقيداهتا ومآسيها بانسيابّية دوف 
تكلُّف، لَسرِده سَتة ذاتّية ربمل ذكريات ادلنفى ادلتعددة. فسرد ُمريد أحداث 

ر أسَت وُأخرى دبشاعر شهيد، ونَقَل ُمريد الكتاب تارًة دبشاعر نازح وتارًة دبشاع
سَتتو وذبربتُو بصيغة روائّية محلت رُلريات الثالثُت عاًما يف التنقُِّل بُت ادلنايف 
األوروبّية والعربّية حبيث دَمَج وصف ىذه ادلأساة بكلماٍت ذات صور إبداعّية، 

بتفاصيل حلياة  فوَصَف الكاتب راـ اهلل بعد لقائِو هبا بصورٍة مل تصّور من قبل
الفلسطينيُت وللوجوه اإلسرائيلّية السليطة ولّلهجة الفلسطينية الّصامدة مع صمود 
أشجار الزيتوف وصّوَر احلدود بُت ادلدف الفلسطينّية ونقاط الّتفتيش وكيف يقف 
الفلسطيٍّت منتظرًا ادلوافقة على العبور لساعاٍت طواؿ، فشفى صدور من يعيش 

 ىذه التجربة بوصفو.

جيُد القارئ يف ثنايا كتاب رأيُت راـ اهلل بعض األمور السياسّية اليت قدمت ما 
صلم عن األوضاع ادلعيشّية يف حياة الفلسطينيُت ادلعّلقة بقيود اإلقامة والّرحيل، 
ن ال دولة ذلم كالفلسطينيُت، وصّور الكاتب 

َ
فهذه ادلسألة مشحونة بتوتٍُّر كبَت دل
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ًكاًل من السيادة الّساخرة للفلسطينيُت والسيادة الفعلّية اتفاقّية أوسلو بإعطائها ش
ستحّقة لالحتالؿ اإلسرائيلّي بتوابع مل تنتِو من االستبداد اآلكل حلقوؽ 

ُ
ادل

الفلسطينيُت والتوّسع يف بناء الدولة الزائفة على حساب أراضيهم، فيذكُِّر الّتاريخ 
. يغوُص قُػرّاَءُه بسهولة تصوير اذلزمية على أهنا نصر ولك نَّ ذاؾ الّتصوير ال يدـو

قارئ كتاب رأيُت راـ اهلل خبلط األزماف بُت القدمي واحلاضر وبفتح العيوف على 
األمل الّصامت الذي يتبّدى بُت السدود واحلدود بأسلوب أديّب ُمصاغ دبهارة بارعة 

شوة شلزوجة بأبيات شعريّة ُمرتبطة بادلذكور. وعلى الّرغم من اللحظات اليت ربمل ن
 الفرح يف ىذا الكتاب إاّل أف جوىرىا ُُياكي ادلنفى ال العودة.

 اقتباسات من كتاب رأيت رام اهلل

حايد الدقيق للمشاعر دوف رومانسّية  
ُ
نَػَقل ُمريد الربغوثي بإبداع الوصف ادل

ُمفرطة أو واقعّية باذخة لكنو صّور حياة الالجئُت الفلسطينيُت بعيوهبا وحسناهتا 
وبتحليل عميق أّخاذ للقضّية من زواية إنسانية ال سياسية فتجعُل القارئ زلمـو 

خلو اإلنسايّن ألبعد احلدود. ُنشر كتاب رأيت راـ القلب ُمتعطًشا للوطن ُمداعًبا دا
ـ عن دار اذلالؿ يف القاىرة، وتالًيا ذكر لبعض االقتباسات من  7997اهلل عاـ 

كتاب رأيت راـ اهلل اليت ربمل التفاصيل الكثَتة بسطور قليلة ُتصيب القلب 
 ُمباشرة:

 ة!". والنقلة األخَتة يف الشطرنج العريب؛ نقلة خاسر  67"ُمنُذ الػ-
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 "ىل تسع األرض قسوة أف تصنع األـ فنجاف قهوهتا مفرًدا يف صباح الشتات؟". -

وأنا  7967"أنا اآلف يف راـ اهلل، دخلتها لياًل كاف الطريق إليها طوياًل منذ -
 أمشي".

"إف واقعنا ادلأساوي ال يُنتج كتابة مأساوية حبتة، ضلن يف ىزؿ تارخيي وجغرايف -
 ك؟". أصيل أيًضا! أليس كذل

"ىدوء ادلنايف وأماهنا ادلنشود ال يتحقق كاماًل للمنفي، األوطاف ال تغادر -
 أجسادىم حىت اللحظة األخَتة، حلظة ادلوت".

"مل أنُبذ الرومانسية ألف نبذىا موضة فنية، بل احلياة ذاهتا ىي اليت ال شغل ذلا  -
 ع الشديد الواقعية".إال إسقاط رومانسية البشر، إهنا تدفعنا دفًعا ضلو تراب الواق

"الطقس شديد احلرارة على اجلسر، قطرة العرؽ تنحدر من جبيٍت إىل إطار -
نظاريت، مث تنحدر على العدسة، غبش شامل يُعلُِّل ما أراه، وما أتوقعو وما أتذكره. 
مشهدي ىنا تًتجرج فيو مشاىد عمٍر انقضى أكثره يف زلاولة الوصوؿ إىل ىنا، ىا 

دف، أمسع طقطقة اخلشب ربت قدمي، على كتفي اليسرى حقيبة أنا أقطع هنر األر 
مشية تبدو عادية، ورائ العامل، وأمامي صغَتة، أمشي باذباه الغرب مشية عادية، 

 7عادلي."
 

____________ 

1
  
https://sotor.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%83
%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%
A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/#cite_note-zsFwFE7zxE-3

https://sotor.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/#cite_note-zsFwFE7zxE-3
https://sotor.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/#cite_note-zsFwFE7zxE-3
https://sotor.com/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/#cite_note-zsFwFE7zxE-3


24 
 

  (Abraham Maslowتحليل نفس اإلنساني ألبرهام ماسلو ) .ب 

يشمل مجيع الطبائع،  علم النفس أفكما حبثت الباحثة يف الباب الثالث،  
واألنواع اخللقية العامة، يعمل على البحث يف الوظائف النفسية، والتفاعالت 

 2الذىنية، توخيا لكشف قوانينها العامة.

. تعد نظرية حاجاتو من ومن أبراز زعماء يف علم النفس ىو أبرىاـ ماسلو 
اىتماـ الدارسُت يف أكثر نظريات الدافعية انتشارا ومشوال، شلا جعلها تستحوذ على 

نساف سمس حاجات اإلويف قولو أف لكل  3زلاولة منهم لتطبيقها يف الواقع العلمي.
وتصويرىا ماسلو على شكل ىـر  .إلجياد رغبتو اليت ُيققها الفرد أساسية

(hierarchy of need،) .اليت يأيت من احلقائق واخلربة 

ية اليت حاجات أساسيف رواية "رأيت راـ اهلل"  وجدت الباحثة سمس . 
 جيدة مع سد احلاجات السابقة.حلصوؿ على معيشة ، الفلسطينيوفُيتاجها 

 :يفأما سمس حاجات أساسية  

 

 
____________ 

 
)بَتوت:  دار الكتاب البناين، دار الكتاب مجمع البيان الحديث :لم النفسعطف الزين، اعح مسي  2

 25ص   ،،78ـ(، ص  7997ادلصري: 
 

، ASJP ،6رللة  للحاجات في ظل الحجر الصحي"، (Maslow)"نظرية ماسلو كرـو موفق،   3
 2(، ص 2222)جواف، 
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 لوجية زيو يالحاجات الف .1

4تشمل على ما ىو الضروري للحفاظ على البقاء اإلنساف. ىي 
ويرى   

ماسلو أف احلصوؿ على إشباعها يؤدي إىل ربرير الفرد من سيطرة حاجاتو 
ومن  5الفيزيولوجية، وإتاحة الفرصة الكافية لظهور احلاجات ذات ادلستوى األعلى.

ىذه احلاجة. إذا مل تتم تلبيتها فمن الصعب للفرد لتلبية  يليبللفرد أف  ةمهم
وىو  الربغوثيمريد كاف ت راـ اهلل"  احلاجات األخرى األعلى. ويف رواية "رأي

ة ادلطلوب الفيزيولوجيةاحلاجات  أما والروائي، الشخصية الرئيسية يف الرواية
 واألكل والشرب والراحة إخل. وطنلىي احلاجة ل للفلسطينُت

 :فقرة التاليةللوطن صورىا الربغوثي يف ال احلاجة 

الذي ُيدث لآلخرين. منذ بة كادلوت، ادلرء يشعر أف ادلوت ىو الشيء الغر  
 ذلك الصيف أصبحت ذلك الغريب الذي كنت أظنو دائما سواي.

الغريب ىو الشخص الذي جيّدد تصريح إقامتو. ىو الذي ميؤل النماذج  
ثباتات. ىو الذي ويشًتي الدمغات والطوابع. ىو الذي عليو أف يقّدـ الرباىُت واإل

الصيف عندكم حار؟ ال تعنيو من ومن أخ؟ أو يسألونو وىل سألونو دائما: "
التفاصيل الصغَتة يف شؤوف القـو أو سياساهتم )الداخلية( لكنو أوؿ من تقع عليو 

____________ 

 
 745ص نفس المرجع ، موفق ، كرـو    4

 
،  "عقود العمل ودورها في إشباع حاجات خريجي الجامعة حسب هرم ماسلو"شريفة جناف،   5

 77ص (،2275رسالة الدكتور، اجلامعة زلمد خيضر، بسكرة، )
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و ما يُفرحهم لكنو دائما  خياؼ عندىا خيافوف. الغريب ىو عواقبها. قد ال يُفرح
الذي يقوؿ لو اللطفاء من القـو "أنت ىنا يف وطنك الثاين وبُت أىلك" ىو الذي 

  ألنو غريب. أو يتعاطفوف معو ألنو غريب. والثانية أقسى من األوىل. ُيتقرونو

  6أصابتٍت الغربة. 7967ويف ظهَتة ذلك اإلثنُت، اخلامس من حزيراف  

 ن كاف لواليت ينبعى تتمتها. وم الفيزيولوجيةالوطن من مهمة حاجة  يعترب 
ركة. أما مريد يشعر عكسو، جيب أف يكوف احلكل و  الوطن سهل كل األمور،
 أف عليو، وخيفى عن وطنو ويسكن يف القاىرة. 7967غريبا منذ الصيف عاـ 

 ، وحريتو مسجونةميؤل النماذج ويشًتي الدمغات والطوابعو  جيّدد تصريح إقامتو
ويشتبو دائما برغم أنو ظل ىادئا يف ادلنزؿ. وىذا ما يشعر بو من ليس لو وطن. 

. حىت تصبح لذلك من ادلهم أف يكوف لكل فرد وطنا واضحا ومعًتؼ بنظر العامل
 أسهل احلياة وعادت احلرية إىل السماء.

أو  احلاجة إىل الطعاـ للفلسطنُت ةاألخرى ادلطلوب الفيزيولوجيةاحلاجات أما  
 :ةفقرة التالالأكالت. ىذا ما ورد يف ادل

 .7967حزيراف  5مررت األياـ إىل أف جاء ذلك اليـو الرىيب، اإلثنُت  

____________ 

 
 8(، ص2277بَتوت: ادلركز الثقايف العريب، ) رأيت رام اهلل،، مريد الربغوثي  6
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ذىبت إىل أحد األفراف ألتزوّد دبا يتيسّر من أرغفة اخلبز استعداد دلواجهة  
احتماؿ اختفائو يف ظروؼ احلرب )كنا نظنها حربا طويلة بالضرورة( وقفت يف 

  7لدوري. الطويل ادلتالطم انتظاراالطابور 

سبب مرتبطتو بعملية باحلاجة إىل الطعاـ من أقصى ادلطلوب لتلبيتو  أصبح 
يومية إنسانية. مع تلبيتو سهل كل األمور، ويرشق األنشطة اليومية. وعكس بعدمو 

مريد الربغوثي الذي ىف شخصية  التوازف يف احلياة. وكذلك الشأفيسبب عدـ 
 عاـ لتقوية جسده ولو أنو يف حالة ادلخاطرة.ُيتاج إىل الط

، ذاؾ الوقت كاف ال يزاؿ يف الدراسة بالقاىرة، 7967 حزيراف 5اإلثنُت  
 احلرب اخلبز استعداد دلواجهةدبا يتيّسر من  ليزداد اخلباز أحد األفراف إىلذىب ي
، ويصبح من الصعب دبغادرة ادلنزؿ. ومن بياف بالضرورة حربا طويالستقاتل نظن و 

  ادلهمة. الفيزيولوجيةأعاله يوضح أف احلاجة إىل الطعاـ من احلاجات 

ىي احلاجة إىل للفلسطنيُت  ةاألخرى احملتاج الفيزيولوجيةاحلاجات ومن  
 . ىذا ما ورد يف فقرة التاىل:النـو أو الراحة

منذ فرقتنا احلرب. نزلنا يف ثالث كاف ذلك أوؿ لقاء بأمي وأيب وأخوايت  
. مل ننم، كاف الصباح يفاجئنا كأنو ليس متفقا  غرؼ متجاوزة. الفنادؽ ترتبط بالنـو

 عليو يف النظاـ الشمسي. كأنو يظهر وخيتفي بال منطق وعلى غَت توقّع من أحد.

____________ 
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 مل أذؽ إفطارا كإفطارات ذلك الصيف. 

مضي كل تلك الشهور الغريبة. كنا مثَت أف تبدأ هنارؾ مع العائلة كلها بعد  
 8ننظر إىل بعضنا كأف الواحد منا يكتشف وجود اآلخر ألوؿ مرة يف نفس ادلكاف

بعد وعائلتو الربغوثي  مريد فيزيولوجيةيف مقتطفات أعاله يوضح عن احتياجات 
 . 7968وجيمعوا عاـ  7967فارقو بأسرتو يف حرب عاـ 

  والنـو بشكل جيد، لزيزاأخَتا وميكن أف يتمتع الطعاـ  

 عدنا من قربه إىل بيتو يف وميبلدوف. 

أصرت عائلتو على أف تقدـ يل غرفتو ألقيم فيها! كنت أناـ بُت لوحاتو  
ادلًتوكة ومسوداتو الناقصة. أرى يف كل حلظة كرسيو ومكتبو ادلرفوعُت على منصة 

النافذة خشبية مستطيلة ىيأىا بنفسهو لَتفع حافة ادلكتب حبيث تالمس حافة 
  9. النافذة بال ستائر.ادلطلة على السماء والشعب

أنو من مؤىاليت فّناف  ومن شيء يرثى لو ىو مات صديقو ناجى العلي 
أماـ قرب صديقو يف ضاحية من ضواحي لندف وكاف يف قلبو حزنا الرسم. يقف 

أصرت . (Wimbledon) من قربه إىل بيتو يف وميبلدوف ادع. مث ورثاء ونواحا عميقا
ـ بُت لوحاتو ادلًتوكة ومسوداتو ينو النـو يف غرفتو، وقبل مريد الرغبتهم،  عائلتو على

____________ 
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ألجل . كما أنو من إنساف العادى ُيتاج إىل النـو والراحة الستعادة قوتو الناقصة
يقدر على قياـ باالستفعاؿ على ضلو أعظم من ما ميكن. على تفصيل السابق 

 لراحةأوضح أنو حباجة إىل النـو وا

 الحاجات إلى األمان .2

بعد أف يُلّّب احلاجات األوىل، وستنمو يف ذات األفراد احلاجة إىل األماف أو  
يناؿ السالـ وادلريح واحلرية لتحديد التقدـ ادلفاجئ الذي سيجعلها خطوة إىل 

. احلاجة إىل األماف متصلة باخلواطر واحلرية واخلوؼ واحلاجة للحماية  األماـ
 واألخر. 

إسرائيل  أما مريد الربغوثي يف الرغبة على ادلسَتوَطن بأسرتو يف راـ اهلل ولكن 
أف يقضيا بقية وقتو بأسرتو  فاتتو الفرصةويأدي إىل  ا،ستمرار إ ُيارموف فلسطُت

 راد.فاألمهمة لؤل من عنصرن أجل ذلك أصبح احلاجة إىل األماف ماحملبة. و 

   :تاليةرة لؤلماف موجودة يف فق الربغوثيحاجة مريد  

تبعثر األسرة علمها الًتابط. ويف حلظة اللقاء نصبح ضلن الرجاؿ األربعة  
 أطفاال أماـ الوالدين، حىت أصبحنا آباء ألحفادمها.

 بعد أسبوعُت عاد كل منا إىل مكانو 
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اتفقنا أف تقيم الوالدة مع أيب ورليد وعالء يف عماف بعض الوقت، مث تعود  
تصرُيها وىويتها، حىت ال تفقد حقها يف اإلقامة يف فلسطُت إىل راـ اهلل لتجديد 

   72اليت أصبحت بأكملها متحلة.

خبلفية احلرب والصعب يف اخلارجي الفلسطُت لدخوؿ والعودة يشعر الفىت  
 اإىل وطنو يؤدي إىل أسرتو خاصا وإىل أسرة موطن فلسطُت عاما أف يقّرر قرار 

منيف ورليد وأعالء ونسفو  أربعة إخواف وىمتألف من  ف صعوبا ومهما. أما أسرتو
لو كل ما حدث   هم ومصلحتهم.سالمت، قرروا بالسكن يف ادلكاف ادلختلف لمريد

تبعثر أسرتو ربط الًتابط بينهم. اتفقوا أف تقيم أمو مع أبيو احلكمة، ومن حكمة 
ال ، حىت اـ اهلل لتجديد تصرُيهاورليد وعالء يف عماف بعض الوقت، مث تعود إىل ر 

 .مل يكن ىذا إال إلجياد األماف تفقد حقها يف اإلقامة يف فلسطُت.

لؤلماف األخرى ىو حاجة إىل ىوية كما وجد يف فقرة  الربغوثيحاجة مريد  
 :  تالية

" وغادرنا أنيس وحساـ وأنا إىل وزارة الداخلية   استأذنّا من "أبو حاـز
حق ادلواطنة واليت تأخر الفلسطينية لنقدـ طلب ىوية مل الشمل اليت متنحٍت 

 حصويل عليها ثالثُت سنة.

____________ 
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أكمل أنيس طريقو بسيارتو إىل عملو يف وزارة يف التخطيط والتعاوف الدويل  
يف "الراـ" بُت راـ اهلل والقدس، وتركٍت بصحبة حساـ، دليلي إىل كل األماكن يف 

  77راـ اهلل.

اجئا حقق لو أصبح ن 7967بعد احلرب الذي حدث يف فلسطُت عاـ  
طادلا ثالثُت عاما.ال جيوز لو عودة إيل وطنو إال من ونازحا، بعد طوؿ انتظار 
سلتلف حىت وصل إىل راـ اهلل. ال يكتفى بذلك عليو خالؿ الرفضات والتحّر 

ال  لتقدـ إىل وزارة الداخلية الفلسطينية طلب على بطاقة ىوية والًتخيص للتجمع.
طُت. أما استنتاج من ذلك أف مريد يف يفعل ذلك إال حلصوؿ على األمن يف فلس

إىل ردا ولكن رل احلاجة إىل األمن أكثر أمهة، والُيتاج إىل ىواية متعرؼ هبا إسرائيل
   .بأسرتو أيضا الًتخيص للتجمع

لؤلماف األخرى ىو حاجة إىل محاية الذات. كما  الربغوثياحلاجة مريد  
 وجد يف فقرة التاىل:

 مالزلو متاما. الطريق إىل دير غسانة نسيت 

جانيب الكيلومًتات السبعة والعشرين اليت مل أعد أتذكر أمساء القرى على  
تفصلها عن راـ اهلل. اخلجل وحده علمٍت الكذب. كلما سألٍت حساـ عن بيت أو 

____________ 
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يف احلقيقة مل أكن  عة سارعت بالقوؿ إنٍت "أعرؼ". أناعالمة أو طريق أو واق
  72أعرؼ. مل أعد أعرؼ.

والدتو فيها. والتقى  توإىل راـ اهلل رحل إىل دير غسانة حيث ولد بعد وصولو 
، وال يعرفونو. وأقل ىم ال تزاؿ تتذكر فيها بعديد األشخاص الذين مل يعرفهم

والده. ودار دير غسانة مع صديقو حساـ، كلما سأؿ حساـ عن ادلنزؿ أو بيت أو 
. على الرغم ء ويذكره "عالمة أو طريق أو واقعة وسارع بالقوؿ إننو "يعرؼ كل شي

أف كل شيء غامض. أجرب على الكذب محاية الذاتو. أنو يبخل من وطنو عن 
 أركاف الوطن ادلنيسة.

 الحاجات إلى الحب واالنتماء .3

تتضمن احلاجة الثالثة حسب ماسلو الرغبة يف انشاء عالقات وجدانية  
يف ىذه احلالة  73.وعاطفة مع األخرين وخاصة مع اجملتمعات ادلهمة يف حياتنا

 7967يشعر مريد عالقة وثيقة مع أسرتو، بسبب فارقو بأسرتو يف حرب عاـ 
 . كما كتب يف فقرة التاىل:7968وجيمعوا عاـ 

كاف ذلك أوؿ لقاء بأمي وأيب وأخوايت منذ فرقتنا احلرب. نزلنا يف ثالث  
. مل ننم، كاف الصباح يفاجئنا كأن و ليس متفقا غرؼ متجاوزة. الفنادؽ ترتبط بالنـو

 عليو يف النظاـ الشمسي. كأنو يظهر وخيتفي بال منطق وعلى غَت توقّع من أحد.
____________ 
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 مل أذؽ إفطارا كإفطارات ذلك الصيف. 

مثَت أف تبدأ هنارؾ مع العائلة كلها بعد مضي كل تلك الشهور الغريبة. كنا  
ننظر إىل بعضنا كأف الواحد منا يكتشف وجود اآلخر ألوؿ مرة يف نفس 

  74كاف.ادل

ؤدي إىل حنُت عميق، حينما يلتقى اجلسم زلبوبو ت ةالقوي ةالروابط العاطفي 
ىذا ما شعر مريد الربغوثي  يأبو العيوف على اإلغالؽ، أصبح الليل طويال لتمضية.

كانوا ينظروا بعضهم بعضا كأف الواحد منهم يكتشف وجود و  يف لقاءه بأسرتو.
 اآلخر ألوؿ مرة يف نفس ادلكاف. 

بُت ولده ىو اآلف  ةاحلاجة إىل احلب واالنتماء األخر روابطا عاطفي تكان 
 : يةفقرة التالاليف نفس اجلامعة لتعّلم وبُت أسرتو يف فلسطُت الذي موجود يف 

ادلرة السابقة مباشرة كنت ولدا, ىذه ادلرة أنا والد. والد لولد ىو اآلف يف  
لسابقة مررت من ىنا مغادرا مثل عمري عندما مررت من ىنا آلخر مرة! ادلرة ا

 وطٍت ألتعلم يف اجلامعة العيدة. اآلف تركت ابٍت ورائي يف نفس اجلامعة لتعّلم.

ادلرة السابقة مل يكن أحد جيادلٍت يف حقي يف راـ اهلل، اآلف أتساءؿ عن  
دوري يف حفظ حقو يف رؤيتها. وىل سأخرجو من سجالت الالجئُت والنازحُت 

  75وكل ما فعلو أنو وُلد يف الغربة؟ وىو مل يلجأ ومل تنزح
____________ 
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حب البنو أصبح يريد الدفاع عن حقوؽ ابنو يف عودة إىل راـ اهلل. أنو  
ختلف بأحواؿ الدوؿ فتبريء، لقد ولد يف الغربة وخارج وطنو. أما أحواؿ وطنو 

 ، رغبتو رلرد خطاب، أغالؽ الفم بالسالح والقلب الذي يتكلم.ىاألخر 

 لذاتالحاجات إلى التقدير ا .4

 إىل التقدير الذات موجودة يف فقرة أدناه: الربغوثيجة مريد حا 

كما مل يقولوا لنا حبسم من أين اكتسبت عائلتنا اليت يعدوهنا من حيث  
 حجهما أكرب عائلة ريفية يف فلسطُت إسم "الربغوثي". 

ادلتعزوف بالعائلة كانوا يقولواف لنا إنو مأخوذ من الرب والغوث. وادلعتزوف  
باجلاه وادللكية قالوا أف جده األوؿ امسو غوث: األرضي الشائعة اليت امتلكها ىو 

 76وأبناؤه أصبحت تسمى: بر غوث وأبناؤه يسمى: برغوث.

يعترب اجملتمع دير غسانة  أف اسم "الربغوثي" من أكرب عائلة ريفية يف  
لوا إنو مأخوذ من ، منها ادلتعزوف بالعائلة قاةفلسطُت. أما "الربغوثي" لو معاف سلتلف

الرب والغوث. وادلعتزوف باجلاه وادللكية قالوا أف جده األوؿ امسو غوث لو األرضي 
الواسعة، وأبناؤه يسمى: برغوث. أمع عنو لك يكن "الربغوثي" إال أنو نسبة إىل 

 الربغوث. ألف أصبح معتادة يف اجملتمع أف تسمية العائالت بأمساء احليوانات. 

____________ 
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راء حوؿ معٌت "الربغوثي" أما الرأي الغالب ىو جيد عند ولو كاف أكثر اآل 
 اجملتمع يعٌت تكرمي لعائلة الربغوثي، وأكرب عائلة يف فلسطُت.

 الحاجات إلى تحقيق الذات .5

 ادلوجودة يف فقرة التايل: يرغب مريد يف األديب قد ظهرت منذ طفولتو. كما
راـ اهلل فقد حدث وأنا يف الصف الثالث اإلعدادي أف نظمت مدرسة 

 الثانوية مسابقة أدبية وفزت باجلائزة األوىل للشعر.
نوادي على امسي، صعدت، صافحت ادلدير. لكنو بدال من تسليمي 
جائزيت أشار إىل صندوؽ كرتوين ضخم على أرضية ادلسرح واذبهت إليو، فإذا بأبو 

ية غَت حاـز ينبثق فجأة من القاعة ويصعد إىل ادلسرح دلساعديت يف محل ىذه الداى
  77ادلتوقعة.

فائز األوؿ للشعر يف مدرستو الاألخرين حصل لو بمثل الطالب ادلتفوقُت  
عنده يف صف الثالث اإلعدادي يف راـ اهلل واستدعؤه إىل ادلسرح ليمنح ىدية، أما 

 اجلائزتو سلتلفة عن األخرين. أما ىديتو كما يلي:

تكهن دبا ميكن أف ُيتويو وصلنا إىل البيت وادلاء ينقط من مالبسنا وشرعنا ن 
 الصندوؽ العجيب.

____________ 
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كاف طاقما للشاي مكونا من مثاف وأربعُت قطعة من الصيٍت الفاخر  
   78بفناجينو وأباريقو وأطباقو إخل. وعليو نقوش يدوية رقيقة.

من إصلاز اليت حصل عليها مريد الصغار، واذلدية ادلمنوحة اليت سلتلفة  
كانت اذلدية مكونا من مثاف وأربعُت فنجانا مجيال من بالطالب ادلتفوقُت األخرين.  

 ويظهر أنو صلح يف ربقيق نفسو منذ صغاره. .الصيٍت وأباريق وأطباؽ إخل

كاف مريد الربغوثي باستمرار يف ربقيق نفسو، حبو للشعر بال حد. ُيب  
الشعر الذي خيلق بُت أصابعو ويشكل صورة بعد صورة، حرفا بعد حرؼ. بعد 

اخلوؼ ويهرب اليقُت ويفلق على جودة الشعر. بعد نشر شعره األوؿ ذلك يبدأ 
، يستمر يف تأليف الشعر. ويزداد مهارتو ومت نشر رلموعة الشعره عاـ 7967عاـ 

. وال يكتفي بذلك، يستمر يف عمل األدب، خاصا يف الشعر. كما وجد 7967
 يف فقرة التايل:

ها. أملوحات وتوقيعات أجلس على الكرسي. أخرج أوراقي. أتسلى بتقليب 
ومشاىد شعرية أعدىا للنشر باسم "منطق الكائنات". أنو ديواين الشعري التاسع. 

 79ألقي نظرة مستعجلة ال معٌت ذلا على األسطر وأعيد األوراؽ للحقيبة.

ذاؾ الوقت كاف يف طريق عودتو إىل راـ اهلل وأنو يف األردف. عندما يعود يف  
الكرسي مث خيرج أوراقي ادلكتوب فيو قصائده يعدىا القاعة اإلنتظار وجيلس يف 

____________ 
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 .أنو ديواين الشعري التاسع (The Logic og Beings)للنشر باسم "منطق الكائنات" 
أف مريد لديو إمكانات والقوة كبَتة يف تأليف الشعر،  الشرح السابق عرفنا يف

وحقق لو ناجحا يف األديب. مع إصلازاتو يف األديب صلح يف تلبية حاجة من احلاجات 
 إىل ربقيق الذات يف العامل حىت يومنا ىذا. 
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 الباب الخامس

 خاتمة

البحث عن لب ىذه الرسالة ألجل احلصول على  ةالباحث تبعد أن حاول 
املسألة يف كتابة ىذا البحث فوصلت إىل بعض  األساسية اجلواب من أساس

 النتائج املهمة وىي ما يلي: 

 النتائج . أ

بعد ما حبثت الباحثة عما يتعلق مبوضوع ىذه الرسالة ، فوصلت الباحثة 
وجدت و    غوثييد الب ر يف الرواية "رأيت رم اهلل" مل يسيالنفسية للشخص الرئاألحوال 

الباحثة مخس حاجات أساسية اليت حيتاجها مريد البغوثي، حلصول على معيشة 
 جيدة مع سد احلاجات السابقة.

 أما مخس حاجات أساسية ىي: 
  احلاجات الفيزيولوجية   

 احلاجات إىل األمان 

  واالنتماءاحلاجات إىل احلب                                                                

 احلاجات إىل التقدير الذات  

 احلاجات إىل حتقيق الذات 
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 التوصيات . ب

 ويف أخر الرسالة تقدم الباحثة بعض التوصيات، وأمهها كما يلي: 

داب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية آلالرجاء من الطالب بكلية ا .1
أدهبا أن يكشفوا عن إستبدادية الشخصية يف رواية األخرى األن ىذا و 

 املوضوع إجتذبا للتحليل وىذا ظاىرة حيدث يف كل جهة عامل.

بكلية األداب والعلوم  أدهباو اللغة العربية الرجاء من مجيع طالب قسم  .2
مريد البغوثي روايات  لل ريد البغوثي. اإلنسانية أن حيللوا الرواية من م

 كثرية بل قل من حيلل روايتها.
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يف رواية " ىاتف من  سياألحوال النفسية للشخص الرئ ،مد صلحان حم
األندلس" لعلي اجلارم بنظرية أبراىام ماسلو، جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية 

 2112احلكومية ماالنج 

 2111بريوت: املركز الثقايف العريب،  رأيت رام اهلل،، موريد البغوثي 
 معجم املعاين عريب عريب
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"رأيت رام اهلل " ملريد البغوثي ،جــامعة الرانـيـري   الحنين في روايةييين موليانا، 
 .2110، اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيو 
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