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Alhamdulillahi Rabbil A’lamin
Dengan mengucapkan Basmallah, Ku mulai goresan tinta sederhana ini sebagai
persembahan dan terima kasih yang tak terkira kepada mereka yang telah berjasa dalam
penyelesaian karya ini.
Yang pertama untuk malaikat mulia tanpa sayap yang telah Tuhan kirimkan
untukku, Zainab, Ibundaku tercinta, kau pertaruhkan hidup dan matimu saat demi
anakmu, jasamu takkan mampu ku balaskan, sekalipun aku menggendungmu tawaf
mengilingi Ka’bah, namun itu tak kan bisa membalas walau satu erangan saat kau
melahirkanku. yang doa dan kasih sayangnya selalu menyertai dan mengiringi setiap
langkah hidup ini. Sekalipun di tanganmu tak ada Hanphone tapi tak satupun kabar
tentangku engkau lewati.
Ayahandaku, Sulaiman A, yang selalu menyayangi dan mengayomi anakanaknya dengan caranya sendiri, engkau adalah superhero dalam hidup kami.
Semangatmu mengajarkan kami untuk selalu berjuang, kegigihanmu menjadi obat
penyemangat dalam menjalani setiap rintangan hidup ini. Kau gadaikan semua harta
yang kau punya demi biaya cita-cita kami, maafkan anakmu ini yang belum mampu
berbakti kepadamu. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka berdua…
amin.
Kemudian, harus ku akui orang yang paling berjasa dalam hidupku adalah,
Tiainsyah Kakak Perempuanku dan Abang Iparku Bang Aris, Beliau emang kakak
yang luar biasa, yang mau mencuci pakaianku mulai dari pertama masuk Pesantren,
tapi itu tahun pertama saja, gak nyampek enam tahun, tahun2 berikutnya aku nyuci
sendiri, kwkkwk. Tahun pertama kuliah juga begitu dia yang nyuci pakaianku. Juga
yang selalu Watsapin nanyak “Menteng na peng?, “peu na saket keuh?” (lagi sakit
gak?)”, juga sebagai pengganti peran orang tuaku selama di peerantauan ini. hinnga
hampir tiap minggu ia datang ke kost dengan rantangan dan masakan-masakannya
yang lezat tak terkira, mungkin karena dia tahu bagaimana susahnya kehidupan anak
kost..hehehe. Kepada Abang Iparku, Bang Aris, yang telah membiayai kuliahku

sampai selesai, aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Laa’llahu yujzikuma
bi ahsana ajzaain (semoga Allah membalas semua kebaikanmu balasan yang sebagusbagus balasan)...amin!
Selanjutkan untuk seluruh keluarga, abang Zulkarnaini, S.pd, Abang Abdul
Razak, Amd, Kakak Yus dan Bang Ipar Amad, untuk adik perempuanku Irma Yunita
yang baru saja punya baby, juga untuk Hendra Octami, adik paling tuloet, yang
seleranya selalu sama denganku (aku suka St12, diapun suka, aku suka lagu Justin
Bieber, diapun ikut-ikutan,,hahaha). Untuk Nenek dan Mabit Mah yang telah
mengasuhku dan merawatku waktu kecil dan hingga aku menjadi cucu tersayang, aku
ucapkan terima kasih yang terhingga. Terkhusus untuk keponakanku si kecil, Syakila
Az-zahra, yang membuatku selalu teringat rumah, semoga kau tumbuh menjadi bunga
yang indah seperti namamu.
Ribuan terima kasih kepada Penasehat Akademik selama kuliah, Dr. Nur
Chalis. MA, juga kepada pembimbing satu penulisan karya ini, sekaligus Dekan
FAH, Ust. Syarifuddin. MA, Ph.D, juga kepada Ust. Abzari Jafar, MA sebagai
pembimgbing dua yang luar biasa, bimbingannya dimana, kapan dan melalui apa saja
boleh, di kantin, ruang akademik, di warkop, di teras Fakultas juga bisa. lewat WA,
lewat email, semuanya boleh, hehehe. Dan juga kepada seluruh Dosen dan karyawan
Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan perjuangan yang tetap
bertahan di BSA 2013, dan kurang lebih selama empat tahun terakhir kita telah
mengarungi lika-liku, canda-tawa, suka dan duka di perkuliahan, semoga apa yang
kita cita-citakan menjadi sebuah kenyataan..amin.! terkhusus kepada kawan-kawan
cang panah dan kawan borah bareng: Azhari, Iqbal Maulana,Surya Darma,
Yuhammar, Qazwini, Maksal Mina,Rossa Novrita, dll hingga meringankan sedikit
beban dalam pengerjaan tulisan ini. Kepada kawan-kawan satu pembimbing sama pak
Abzari :Maria Ulfa, Cut Nur Hakiki, Fitri Mahrani, dan Nurul Islamiyah, yang
sudah saling membantu dan bekerja sama dalam penulisan skripsi ini. Kepada kawan
satu bimbingan sama ust Syarifuddin, Siti Raudhatul Hamdyati yang tekat dan
kegigihannya mengalahkan hujan dan angin jam 6 pagi demi menjumpai beliau di masjid

Ulee Kareng, meskipun akhirnya gak jadi jumpa juga,karena beliau hendak naik
kapal,ckckckkck..
Hatur Nuhun juga abdi sampaikan kepada sahabat-sahabat G16 Ulumuddin,
yang sudah menukarkan ide dan masukan dalam penulisan karya yang sederhana ini,
terkhusus kepada saudara Fajarli Iqbal yang sudah meminjamkan buku-buku teorinya
untuk kelancaran penulisan skirpsiku, semoga Allah selalu menjaga dan melindungi
kalian semua. Untuk kawan kost, Amirullah, dari mulai pertama datang ke Banda
Aceh, hingga kuliah selesai kita masih kost bareng, meski kadang dalam perjalanan
ada sedikit cekcok karena perbedaan pendapat, itu hal biasa,,kwkwkkk. Buat
sahabatku, PT alias Fathan Alias Arrifai (banyak kali alias), yang kalau debat
gak pernah mau ngalah, sekalipun idenya salah, tapi teutap peutheun ide. Namun ada
hal yang sangat istimewa darinya, yaitu selalu berusaha mengajakku shalat berjamaah,
this is amazing man! , aku doakan semoga skripsimu lekas siap dan wisuda.
Harapan dari lubuk hati yang paling dalam sebagai penulis, semoga karya yang
sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya sekalian… amin
Jalan hidup masih panjang, bumi Allah juga masih luas terbentang, banyak
angan dan mimpi yang masih melanglang, Ini bukan akhir dari sebuah perjuangan,
tapi satu batu loncatan untuk masa depan yang cerah nan panjang. So! we gonna need
more fighting, keep spirit…and go ahead!.

Yulis Manizal, S.Hum

كلمة الشكر

احلمد هلل رب العلمني قيوم السموات واألرضني ،مدبر اخلـ ـ ـ ـ ـ ــالئق أمج ـ ـ ـ ـ ــعني،
ابعث الرسل صلواته وسـ ـ ـ ــالمه عليهم إىل املكلفــني ،هلدايتهم وب ـ ـ ـ ــيان شرائع الديـ ـ ــن
ابلدالئل القطعية وواضحـ ـ ـ ــات الرباهني أمحده على مجيع نعمه وأسئل املزيد من فضله
وك ـ ـ ــرمه.
وأشهد أن ال إله إال هللا الواحد القهـ ـ ـ ــار الكرمي الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفار .وأشهد أن سيدان
حممدا عبده ورسوله وخليله  :أفضل املخلوق ـ ـ ـ ـ ـ ــني املكرم ابلقرآن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــعزيز املعجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
املستمرة على تعاقـ ـ ـ ــب السنني ،وابلسنن املستنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية للمسرتشدين ،املخصوص
جب ـ ـوامع الكلم ومساحة الديـ ـ ـ ــن ،صلوات هللا وسالمه عليه وعلى سائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النبيني
واملرسـ ـ ـ ـ ـ ــلني ،وآ كل وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلني.
العنوان "القض ــا االجتماعية
فقد انتهى الباحث يف كتابة هذه الرس ــالة
يف رواية رأي رام هللا ملريد الربغوثي" ،فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبإذنه وإعانته وقـ ـ ـدرته وهدايته عز وجل
يقدم الباحث هذه الرســالة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكلية اآلداب وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعلوم اإلنســانية جبامعة الرانري
اإلسالمية احلكومية م ـ ـادة من امل ـ ـ ـ ـواد الدراس ـ ـية امل ـ ـقررة على ال ـ ـطلبة للحـ ـ ـصو على
شـ ـ ـ ـهادة  S. Humيف العلوم األدبية.

أ

ويف هذه الفرصة املباركة يسر الباحث يف تقدم الشكر لفضيلة املشرفني ومها
أبزر جفر املاجستري والدكتور شريف الدين املاجستري على مساعتدمها وإعطاء ودفق
أوقاهتما يف إشراف الباحث على إمت ـ ـ ـ ـ ـ ــام كتابة هذه الرسالة إشرافا عظيما ،وعسى
هللا أن يباركهما وجيزمها أبحسن أجزاء يف الدنيا واألخرة .مث إىل رئيس قسم اللغة
العربية وأدهبا وعميد كلية األداب والعلوم اإلنسانية ومدير اجلامعة ومجيع األساتيذ
واألساتيذة يف قسم اللغة العربية وأدهبا يف مساعدة كتابة هذه الرسالة.
كذلك الشـ ـ ـكر إىل مواظفي املكتبة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجامعة الرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري اإلسالمية احلكومية
الذين قد سعدوه يف تسهيل إعارة الكتب امل ـ ـ ـ ـحتاجة إليها يف صيل هذه الرسالة.
مث إىل الوالدين احملبوبني على تدعيهم والدعاء للباحث يف ك ـ ـ ـ ـتابة هذه الرسالة لعل
هللا أن يرمحهما وجيزيهما أحسن الثواب دنيامها وآخرهتما .وأخريا إىل األصدقاء الذين
صعدوه وصاحبوه يف إمتام الرسالة .ورجى الباحث رجاء شديدا ل ـ ـتكون هذه الرسالة
ت ـ ـنفع الباحث نفسه وخاصة للقرآء عاما .وخيتم الباحث ابلدعاء عسى هللا أن جيـ ـ ـ ـ ـ ـز
كل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـساعدين هذه الرسالة.
دار السالم -بندا أتشيه 11 ،أغسطوس  7112م.
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تبحث هذه الرسالة  :صورة الفلسطينني والقضااي االجتماعية يف رواية رأيت
رام هللا ،تعرب هذه الرواية عن الفلسطينني بعد احلرب أايم ستة عام  .1622ولتحليل
هذين املشكلتني تستخدم هذه الرسالة نظرية  Swingewoodاملركزة يف قضااي االجتماعية
يف األعمال األدبية وابلنسبة املنهجية تستخدم هذه الرسالة منهج الوصفي التحليلي.
والنتائج منها أن رواية رأيت رام هللا هي تعبري عن هيكال الفلسطينني وقظاايهم
االجتماعية بعد غارة إسرائيل وجيربهم اللجئة والغربة من وطنهم .والقضااي االيت
يوجهون الفلسطينيون الذحبة واحلرب والقتال وغموض األسرة وفقدان وضع اإلقامة
وحدود يف احلركة واملالمح إىل فلسطني إلحتالل وسلطة إسرائل على فلسطني ومل
تكن حكومة فلسطني قادرة على إعطاء اخلروج منها.

الكلمة املفتحية  :األدب االجتماعي،Swingewood ،القضااي االجتماعية ،فلسطني
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Ramallah mengekspresikan struktur masyarakat palestina dan permasalahan sosial
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
ال شك وال ريب أن اإلنسان الذي يعيش يف هذا العامل ال يقدر وال يستطيع
أن يعيش وحده بغري حمتاج إىل غريه ،فالنساء حتتجن إىل الرجال والرجال عكسه،
واألغنياء حمتاجون إىل الفقراء كذلك الفقراء حيتاجون إىل األغنياء ،فالناس حيتاجون
بعضهم بعضا .وال بد أن يعيش ابملعاملة واملخالطة واملعاشرة مع غريهم وهلذا عاش
الناس ىف مسكن واحد وعلى هذا يسمى ابجملتمع .واجملتمع ابلنسبة إىل الكتاب
اإلجتماعي  Pengantar Sosiologiعلى رأي  Mex Weberهو (اجملتمع) "جمموعة من
أشخاص متنوعة تسكن يف والية معينة مرابطة بعضها بعضا وإطاعة على النظوم اليت
وفقوا عليها".1
"لكل جمتمع له صفات وطبيعة خاصة ابلنسبة إىل موقع ودائرة يسكن فيها
ومناح وأحوال العامل" ،2فاألوربيون يستعملون مالبسا غليظا كثيفا يف يوميتهم عامة
ألحوال عاملهم البارد ألن األورىب وقعت ىف القطب ،وهذا ختتلف ابألندونيسيني
الذين يستخدمون مالبسا رقيقا بسيطا ألجل مناح العامل االستوائي واحلرة .وابلنسبة
إىل الطبيعة كمثل األتشيني حتبون قضاء أوقات يوميتهم ىف املقاهي وليس تعجيبا
____________

1

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala
Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), hal. 30.
2
J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi :Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:
Kencana, 2006), hal. 40.
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2
حىت تكون املقاهي حسناء يف تلك الدائرة ختتلف ابأللبانيني كانوا حيبون قضاء
أوقاهتم يف أعمال تنفع ألنفسهم كالقراءة والدراسة والعمل وغريها.
والكالم عن اجملتمع فال بد أن فيها من األمور املتعلقة املهمة به كمثل األعراض
والقضااي االجتماعية ،وتلك األعراض االجتماعية املناسبة فهي  :القواعد والقنون
والفئة االجتماعية واملناحي احلياة واملؤسسات االجتماعية والعمليات االجتماعية
والثقافية كذلك حتقيقها" .والزم من اإلعرتاف أن ليست مجيع الظواهر االجتماعية
تعمل وجتري على شكل طبيعي كما أرادها اجملتمع وهي اليت مل يريدها اجملتمع فيسمى
غري طبيعي ،وكان ذلك صارت ألن العناصر االجتماعية ال جتري وال تعمل كعادهتا
حىت تسبب من أجلها خيبة األمل واأللــم والبؤس وغريها"" .3وكان املثل من القضااي
اإلجتاعية احلرب واحلدود للمجتمع" 4و كانت هذه املشكة موجودة يف رواية رأيت
رام هللا ،ودليل على ذلك بعض قوله " مغيدا ...مغيدا ...احلرب قامت! " 5و" هل
أان متعطش حلدودي اخلاصة؟ أان أكره احلدود .حدود اجلسد وحدود الكتابة وحدود
السلوك وحدود الدول...ليس الغريب وحده هو الذي يقشى على احلدود الغربية.
املواطنون يرون جنوم الظهر أحياان على حدود أوطنهم ،ال حدود لألسئلة وال حدود
للوطن واألن أريد له حدودا وسأكرهها الحقا".6
فمن أعمال أدبية اليت كانت تبحث وتنعكس فيه الصورة االجتماعية هي
الرواية "رأيت رام هللا" ملريد الربغوثي وهو حياول على إنعكاس حياة اجتماعية
____________

3

Harwantyoko dan Neltje F Katuk, Pengantar Sosiologi dan Ilmu Sosial Dasar, (Guna Darma,
2008), hal. 93.

 4معن خليل عمر ،علم املشكالت االجتماعية (عامن  :دار الشروق ،)1991 ،ص11
 5مريد الربغوثي ،رأيت رام هللا ،ط( ،4.بريوت :املركظ الثقايف العريب ،)2111،ص6
 6نفس املرجع ،ص41

3
للفلسطينب عند رجوعه إىل وطنه ملرة األوىل بعد أن طرده اإلسرائيلون ألجل احلرب
سنة 1961م .وقضى مريد بعض عمره يف الرمي والسفارة من بالد إىل بالد و من
مكان إىل مكان واملفارقة أبهله وأصحابه .ومل أيكد مريد الربغوثي على أنه مسافر
أو الالجئ أو السكان أو الضيف؟ عندما يرجع مريد الربغوثي إىل فلسطني ملرة
األوىل بعد إحتالل إسرائل عرب الربغوثي جسرا خشبيا على هنر أردان يتوجه حنو رام
هللا ،مدينة طفولته وحدثه اليت اليعرفها اآلن .تصفية خيوط الذاكرة املاضية عن
فلسطني الذي ظهر أمامه ما وجده اآلن فإنه فكرة عن فلسطني فقط.
فكانت الرواية هي من أعمال األدبية املمتازة توصر بؤس وأمل الفلسطنيني
واضحا صافيا إلحتالل إسرائيل عليهم حىت تؤدي إىل ظهور مشاكل االجتماعية
ولكن مازالت تستخدم لغة انعمة مهذبة دون أن تشري الغضب والكراهية ،وبتمييزها
إستقبلت جائزة جنيب مهفو لبإبدا األديب وترمجت إىل لغة عديدة فمن أجل هذا
كان إدوار سعيد املعروف بوالد النظرية اإلستعمارية يشعر سرورا على إعطاء
مقدمتها ،كما قال "وإنه ليسعدين أن يتاح يل أن أقول بعض الكلمات كمقدمة هذه
العمل" .1وهلذا فإنه الئقة جدا ومناسبة أن هذه الرسالة يبحث ابستخدام نظرية
 Swingewoodلتحديد القضااي واملشاكل و تقدمي إنعكاس فلسطينيني املصور فيها
(الروية) ألن هذه النظرية تتعلق إبنعكاس االجتماعية يف العمل اإلديب.
ب .أسئلة البحث
وأما أسئلة البحث ىف هذه الرسالة تتوقف على:
____________
 1نفس املرجع ،ص ب.

4
 .1ما صورة اجملتمع (الفلسطينني) يف رواية رأيت رام هللا؟
 .2ما القضااي االجتماعية يف رواية رأيت رام هللا؟
ج .أغراض البحث
وأما الغرض من هذه الرسالة فهو :
 .1ملعرفة صورة اجملتمع (صورة الفلسطينني) ىف رواية رأيت رام هللا.
 .2ملعرفة القضااي االجتاعية يف رواية رأيت رام هللا.
د .الدراسات السابقة
كان من رؤية مراجع األدبية مباشرة واستخدام وسيلة اإلنرتنيت فوجد الباحث
بعض الدراسات تتعلق برواية رأيت رام هللا وهي :
 .1أبزري جفر ( )2112يف أطروجته حتت العنوان " اهليكل والنظرة العاملية رواية
رأيت رام هللا مريد الربغوثي دراسة بنيوية وراثيية"يقياكرات  :اجلامعة غجه مدا.
قال يف أواخر أطروحته "أن احلقائــق االجتماعية هي اليت هتيمن على
األنطولوجي يف عناصر رواية رأيت رام هللا ،والعالقات بني الشخصيات ابلبيئة
وقعت يف املكان املتدهور ،حىت كانت الشخصية كمواضيع مجاعية تصنيفها
على أهنا بطلة إشكالية يف عامل املتدهورة ،وعربت رأيت رام هللا عن وجهة
نظر العامل القومية املتدهورية وهي نتاج مستوايت املختلفة من العالقات
االجتماعية والعالقات الطيبة بني الكتاب فردا بفرقته ،واملؤلف ابعتباره عالقة
فردية مع بيئة معينة فئة اجتماعية االجتماعية يف النظام االستعماري والوضع

5
تدهورعن بيئته ودائما يشتق عن جمموعية" .1فإن أبزري قد استخدم يف هذه
الرسالة نظرية اهليكلية الوارثية حتت رأية  Goldmannوتتمركز هذه النظرية يف
العالقة بني اإلديب وإجتماعيته ابلعمل األديب .وكان هذه الرسالة حماولة على
إعطاء صورة الفلسطني والقضااي اليت يوجهون حياكيها األديب يف رواية رأيت
رام هللا حتت نظرية يقدمها . Alan Swingewood
 .2سيقيد بودي لكسونو ،حتت العنوان " إغرتاب الشخصية األوىل يف رواية
"رأيت رام هللا" ملريد الربغوثي دراسة حتليبلية هيكلية ( )2113جاتينغور.
ويتوقف بودي يف هذه الرسالة يعين فيما حيس أديب هذه الرواية فهو اإلغرتاب
يف وطنه ،كما يقول يف ملخصه " فوجد الباحث إىل وجود األعراض
االجتماعية فهي إغرتاب الشخضية الرئيسة عن وطنه إلجل تغريات يف اجملتمع
يستعمرها اإلسرائيلون" .9كان فرقا كبريا هبذه الرسالة وهي تتمركز على ما
يصوره األديب عن فلسطني اما فيه من قضااي احلياة الفلسطينية اليت يعربها
األديب يف الرواية ،فليس عما يشعره األديب.
 .3مششم ( )2114الصرا يف الرواية رأيت رام هللا ملريد برغوثي (دراسة هيكلية).
جامعة حسن الديــن  :ماكسر .كان يف هذه الرسالة حبث مششم عن احد
القضااي االجتماعية اليت يوجه الفلسطينني ،وهو الصرا بنوعه املتنوعة ولكنه
يقف ويتمركز يف الصرا الشخصي يشعر به األديب يف هذه الرواية ويكون
ذورة من أواخر رسالته ،كما قال " وأما الصرا الذي أيدي إىل حداثة الذروة
____________
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Abzari Jafar, Struktur dan Pandangan Sosial Novel Raaitu Ramallah Karya Mourid Bargutsi
Analisis Strukuralisme Genetik, (Universtia Gadjah Mada : Yogyakarta), 2012.
9
Sigid Budi Laksono, Keterasingan Tokoh Utama Dalam Novel Raaytu Ramallah (Kajian
Strukturalisme), (Jatinagor: 2013).

6
فهو صرا نفسي القاه املريد .وأخرج املريد كل حزن ومتليل عند راحته وطرح
على الوسادة" .11فطبعا أبن الصرا أحد من القضااي االجتماعية يوجهوهنا
الفلسطينيون لكن رواية رأيت رام هللا قدمت أكثر منه أي (الصرا ) ،فمن
أجل هذا جاء الباحث جهودا وعازما ليبحث عنها وحول على إعطاء صورة
صافية عن حياة الفلسطينني يف الرواية.
 .4يين ملينا ( " )2115احلنني يف رواية رأيت رام هلل ملريد الربغوثي"  .بندا أشيه
 :جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية .فقد حبثت ينــي ويتمركز دراستها عن
بعض ما يشعر األديب وهو احلنني والشوق ابستخدام نظرية احلنني ،واحلنني
املتنوعة شكله وأسباب ظهوره (احلنني والشوق) ،كاحلنني إىل األسرة والعائلة
والوطن وأصحاب صغار وغريه ،كما قالت يف أواخر رسالتها "واحلنني إىل
أسرته يتكون من احلنني والشوق إىل أسراته وعائلته بعد فرقهم احلرب واحلنني
الشديد إىل مونيف الذي توىف يف فرنسي واليقرب بفلسطني اليعيش يف بالدهم
وكانوا يعيشون يف بالد أخر" .11وفرق كبري هبذه الرسالة اليت تبحث عن
خارج األديب اي ليس عن أعمق نفسه وما حيثه ولكن ما يقول ويصور
األديب عن الفلسطينني من انحية االجتماعية وقضاايها.
تلك هي الدراسات السابقة اليت وجد الباحث املتعلقة برواية رأيت
رام هللا وتدل ذلك على أن املوضو واملشكلة والنظرية اليت يقدمها الباحث
مل يبحثها أخرون غريه.
____________
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Syamsyam, Konflik Dalam Novel Raaytu Ramallah (Analisis Strukturalisme), (Universitas
Hasanuddin: Makassar), 2014.

, (Universitas Islam Negeri Ar-احلنني يف رواية رأيت رام هللا ملريد الربغوثي

Yinni Mulyana,

11

Raniry: Banda Aceh), 2015.

1
ه .معاين املصطلحات
 .1القضااي االجتماعية
12
القضااي هي اجلمع من القضية على معىن املشكلة واملسألة
 .2االجتماعية
هي اجتمع – جيتمع -احتماعا على الوزن إفتعل-يفتعل-إفتعاال ،وهي جتمع
13
القوم :معظمها وخمتلفها ،اسم اجلماعة
وأما االجتماعية "إهنا عدد من األشخاص بينهم مصلحة مشرتكة وقيم مشرتكة
 ،ويتفاعلون مع بعضهم بعضا صراحة فيهلون لظهور معىن الواحدة بني أنفسهم".14
 .3الرواية
كلمة الرواية مشتق من كلمة روى – يروي – رواية امعن القصة الطويلة.15
والرواية هي أوسع من القصة يف أحداثها وشخصيتها ،عدا أهنا تشغل حيزا أكرب
وزمنا أطول.16

____________

 12جممع اللغة اللعربية ،املعجم الوسيط  :ط( ،4القاهرة  :مكتبة الشروق الدولية) ،ص113
 13ابن منظور ،لسان العرب (بريوت  :دار صادر)،ج ـ ،11ص421
 14غريب عبد السميع ،علم االجتما (مفهومات-موضوعات-دراسات ) ،إسكندارية  :مؤسسة شباب
اجلامعة ،)2119 ،ص11
 15جممو اللغة العربية ،مرجع السابق ،ص314
16حسني علي حممد ،التحرير األديب ،دراسة نظرية ومناذج تطبيقية( ،الرايض :مكتبة العبيكان ،ط1424 ،4ه ـ
2113م) ،ص292

1
و .منهج البحث
أما املنهج الذي استخدمه الباحث يف كتابة هذه الرسالة فهو املنهج الوصفي
التحليلي فهو البحث عن طريقة إستخدام جمموعة من اإلجراءات الستخالص
11
على النظرية اليت يقدمها Alan
خالصة صحيحة كثرية من كتب أو وثيقة
 Swingewoodوهي تتكلم عن األدب أبنه تنعكس حياة اجتماعية زماهنا ،وحالة
اجتاعية األديب ،واستقبال اجملتمع عن ذلك العمل األديب.
وأما جلمع املعلومات والبياانت احملتاجة هلذه الرسالة فيعتمد الباحث على
طريقة البحث املكتيب وذلك عن طريق قراءة الكتب و املصادر املتنوعة اليت هلا صلة
اموضو هذه الرسالة .وإمنا طريقة التأليف هلذه الرسالة فهي الطريقة اليت قررها قسم
اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية
دار السالم – بندا أتشيه هو الكتاب:
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab dan
"Humaniora IAIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, Tahun 2014

____________
9

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) (Bandung: PT Rineka
Cipta, 2006), hal. 235.

الباب الثاين
ترمجة موريد الربغوثي ونبذة عامة عن رواية رأيت رام هللا
أ .نشأته وحياته
مريد الربغوثي هو شاعر حديث ولد ونشأ بدير الغاسنة ،الضفة الغربية عام
 .44911وهو من بطانة الربغوثي ،ويعترب الربغوثي بطانة حيرتمه كثريا يف فلسطني،
واسم أمه الكامل سكينة حممود علي الربغوثي .2و مل يذكر مريد يف كتاب سريت
حياته العجيب اسم أبيه ،فإنه فقط يقص أن أابه كان حمبة يرحم عائليته مع سائر
حبه ولطيفا مبودته وكانت أمه لديها شخصية اثبتة جدا ولديه طموحات عالية ،و
أيضا هتتم جيدا ابلتعليم حىت لتلبية تعطشها عن العلوم اهنا حضرت وإتبعت الفصول
الدراسية للكربى وعمرها عشرين عاما ،وتعلم أوالدها أبن شئ مهما يف احلياة هو
العلم واملعرفة.3
واسم جده حممود الربغوثي وجدته سيت ،وأمضى أوقات طفولته واملراهقة يف
دير غاسنة ورام هللا مث واصل تعليمه على تكلفة أخيه منيف يف جامعة القاهرة،
قسم األدب اإلجنليزي ،وخالل تعليمه يف اجلامعة القاهرة ومنيف هو الذي ميأل كل
ما حيتا إليه وعند ذلك كان منيف يعمل يف قطر أرساله  41جنيه كل شهر.1
___________
1مريد الربغويث ،مرجع السابق ،ص111
2نفس املرجع  ،ص233
3نفس املرجع ،ص451
1نفس املرجع ،ص411
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41
ولكن عندما كان مريد يف بودابست ،من خالل رنني اهلاتف يف  31منيف الذي
يف قطر أعطاه عن خرب وفاة أبيه يف عمان .وبعد سبع سنوات كانت أخوه الصغري
أعلى أخربه خرب احلزن عن وفاة أخيه منيف يف ابريس ،ومريد يف القاهرة.
و عام 4991حدث احلرب بني الدول العربية وإسرائيل ،ومسع مريد اخلرب أن
الضفة الغربية قد سقطت إىل يد اسرائيل .كان ذلك العام هناية دراسته يف جامعة
القاهرة .5وحدث من أجل احلرب كل الفلسطينيني الذين خار البالد مينع إسرائيل
العودة إىل فلسطني  ،ومريد واحد منهم الذين ال يستطيعون العودة إىل وطنهم.
وأخريا ألجل اتفاق أوسلو أابحه و فلسطينيني آخرين العودة إىل وطنهم ،وعاد إىل
رام هللا بعد  31عاما.
وعام 4911يتزو مريد الربغوثي برضوى عاشور هي الروائية املصرية
واألكادميية اليت حصلت على درجة الدكتور عام  .4915ومها يتلقيان سنوات سابق
عندما كاان طالبان يف قسم اللغة اإلجنليزية وأدهبا يف جامعة القاهرة وكانت زوجته
حامال يف عام  ،4919ولكن عانت من اإلجهاض ،مث محلت مرة أخرى واحلصول
على طفل واحد ،متيم الربغوثي ،الذي ولد يف  43يونيو  4911يف مصر.9
يف خريف عام  ،4911مت ترحل الربغوثي من مصر وسدت يف مطار مصر
صباحا يوم العيد ،وكان ذلك اليوم يوم اترخيي يف حياته ،قابله ضابط مصر و عمر
ابنه اتميم ستة أشهر ومل يزل مرضع .1ومحله إىل مكتب الشؤون جواز السفر ،وعاد
ليال اىل منزله ألخذ املعدات وأجرة تذاكر طائرة .وترحيله من مصر تلك الليلة .هذا
___________
 5نفس املرجع،ص51
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Abzari Jafar, Tesis, Struktur dan Pandangan Dunia Novel Ra‘aitu Ramallah…, hal. 32.

44
الرتحيل هو شكل وقاية ضد املعارضني ملصر بسبب زرارة أنور السادات إىل
إسرائيل.1
ونتيجة من الرتحيل قضى  41عاما من حياته يف املنفى ومنفصل عن أسرته.
يعيش يف خطوة وال يسكن يف مكان واحد ،ولكنه احتفظ االنتقال من مكان إىل
آخر من بغداد إىل بريوت ،إىل بودابست ،إىل عمان وغريها .وزوجته وابنه يعيشان
يف القاهرة .وأخريا بعد  41عاما مسحه العودة وجتمع إىل مع عائلته .والتقطته زوجته
حينما يكون يف عمان .وألجل الفصل أبسرته كام ابنه ال يعرفه وال يعرف أنه أابه،
حىت يناديه العم ديدي.
وسنوات دراسته يف القاهرة ،بني السنوات  4991-4993كانت السنوات
قيام الفصائل واملسلحني واملنظمات الفلسطينية املسلحة األخرى سررا ،مثل فتح
وحركة القوميني العرب ومنظمات أخرى .ويعترب الطالب الذي دعاه مريد سرا يف
األنشطة السياسية ساذجا وأاننيا لعدم رعايته واهتمامه على األمور السياسية.9
والذي كان تعلمه أمه دئما أال يضع نفسه يف خطر ،بل يعتقد أن هذا
شديد مفرط .حىت حني ذلك مل يكن أحدا من إخونه قادر على ركوب الدراجة،
وكانت أمه ختشى منهم سوف يسقط ويكسر الذراع أو الساق.41
وترحيله من مصر من أجل الشؤون السياسية بني إسرائيل ومصر ،وهي زرارة
أنور السادات إىل إسرائيل هذا الرتحيل ومنع الشعب الفلسطيين لوقاية وجود
املعارضة على تلك زرارة أمري مصر .وإنه ال أحب السياسة وال يعمل سيايسا مهنيا،
___________

1مريد الربغوثي ،مرجع السابق ،ص 421
9نفس املرجع ،ص459-455
41نفس املرجع ،ص459
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لكنه يعمل سياسيا حتت العامل احلسية والشعورية ،وهو ينقد السياسة من خالل
الشعر والكتابة ،كما يقول "إنين عارف أن لن أجنح يف اجملال السياسي واملهنية بل
أان أرد على العامل السياسي ابلشعور واحلد ،،ال يالزكين أن أكون يف السياسة.44
ب .حياته األدبية

كان مريد الربغوثي هو أديبا مهجرا سقط رأسه يف دير غاسنة ،رام هللا،
فلسطني ،لكنه قضى بعض أوقات حياته خار فلسطني .وهو متخر من قسم
األدب اإلجنليزي ،جبامعة القاهرة عام  .4991وقد قام بتدريس اللغة اإلجنليزية
للطالب قسم ختصص القانون يف مصر .و هو أنشأ كثريا من الشعائر اليت نشرت
يف أماكن خمتلفة ،مثل عمان وبريوت والقاهرة وغريها .وأول ما نشرت له (ديوان
) جمموعة شعرية عام  4912الناشر املشهور يف بريوت ،دار العودة .وعامني
بعد ذلك ،يناير عام  ،4911نشر دوانه الثاين قصائد الرصيف.42
ويف اجملال الروائي،كتب ونشر مريد رواية سرية الذاتية من حياته حتت النوان
رأيت رام هللا حىت انلت جائزة مرموقة جنيب حمفوظ لإلبداع األدي  ،وقد ترمجت إىل
اللغات العديد ،اإلجنليزية ،اإلسبانية واهلولندية والنروجيية والربتغالية والرتكية والصينية
واندونيسيا .حىت عام  2119رواية اليت حتاكي عن عودة الفلسطينيني إىل الوطن
وصلت القالب الرابعة منذ نشرت يف عام .434991
___________

44نفس املرجع ،ص213
42نفس املرجع ،ص4
43نفس املرجع ،نفس املكان
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و حيب مريد أيضا عن املوسيقى والتمثيل عندما يتعلم يف القاهرة يستخدم
بعض النقود اليت أرسل أخه منيف ملشاهدة األبربار واملسرح كل أسبوع ،ومنيف
حني ذلك يعمل يف قطر ،41كذلك االستماع إىل أوركن سرتا القاهرة السيمفوين،
وهو ينظم تكلفه للمشاهدة ف املسرح الوطين وغريه.45
عندما يكون يف عمان ،قد دعي كضيف احتاد الكتاب "السعودية للمشاركة
يف مهرجان الشعر العري الذي عقد مؤمتر الكتاب عامة ،وزوجته رضوى عاشور
دوعيت أيضا مع املثقفني املصريني اآلخرين.
كذلك دعي لقراءة القصائد والشعر يف أماكن خمتلفة ،كالقاهرة وعمان
وتونس واملغرب ،ولكن املوضع املميز عنده وهو عندما يقرأ قصيدة أمام املواطنني
بدير غاسنة ألنه ولد فيها وقد فصل منها ملدة ثالثة عشرين عاما .كل األحداث
اليت ألقته من دير غاسنة إىل رام هللا والقاهرة والكويت وبودابست وضعها تلك يف
قصيدته بعنوان "غمزة".
وعام  4911يف مهرجان الشعر يف جامعة بريوت العربية ،كتب قصيدة
لصديقه انجي بعنوان "حنطلى أبن انجي ".مث نشرها جريدة اليومية السافر صفحة
واحدة كاملة . 49ويف  1يوليو  4912يقدم له التسجيل واملقابلة عن األدب يف
مركز البث ماسبريو.41

___________

41نفس املرجع ،ص 415
45نفس املرجع ،ص 411
49نفس املرجع ،ص444
41نفس املرجع ،ص231
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د.

مؤلفاته

كان ملريد الربغوثي مؤلفات كثرية من الكتب وأشعار ونثر:
 .4الشعر
 منتصف الليل ،دار رراض الريس.2115 ، زهر الرمان ،دار اآلداب ،بريوت.2111 ، النــا ،يف ليلهم ،املؤسسة العربية للدراسات والنثر ،بريوت.4999 ، جملد األعمال الشعرية ،املؤسسة العربية للدارسات والنثر ،بريوت،.4991
 منطق الكائنات ،عمان.4999 ، ليلة جمنونة ،اهليئة العامة للكتاب ،القاهرة.4999 ، رنة اإلبرة ،املؤسسة العربية للدراسات والنثر ،بريوت.4999 ، طال الشتات ،دار الكلمة ،بريوت ،تيقوسيا.4911 ، قصائد الرصيف ،املؤسسة العربية للدراسات والنثر ،بريوت.4911 ، األرض تنشر أسرارها ،دار اآلداب ،بريوت.4911 ، نشيد للفقر املسلح ،اإلعالم املوحد ،بريوت.4911 ، فلسطيين يف الشمس ،دار العودة ،بريوت.4911 ، الطفان وإعادة التكوين ،دار العودة ،بريوت.4912 ،خمتارات الشعرية :
 -عندما نلقي ،دار الكرمل ،عمان.4993 ،،

45
 القصائد املختارة ،اهليئة العامة للكتاب ،القاهرة.4991 ، قصائد خمتارة ،دار الفاروق ،انبلس.4991 ،أحدث الرتمجات الشعرية :
Medianoche, Fundaction Antonio Peres, Spain 2006.

-

A Small Sun, Aldeburgh Trust 2003.

-

Midnight And Other Poems, ARC Publication, UK.

-

 .2نثر

 رأيت رام هللا ،دار اهلالل ،القاهرة ،4991 ،واملركز الثقايف العري،بريوت ،4991 ،و ،2113و.2111
 ولدت هناك ولدت هنا ،رراض الريس للكتب والنثر ،بريوت، ،2119و.2144
فإن مجيع هذه املؤلفات أخذها الباحث من كتاب ولدت هناك ولدت هنا وكتاب
طال الشتات كالمها ملريد الربغوثي.
.2

نبذة عامة رواية "رأيت رام هللا"

إن رواية رأيت رام هللا هي رواية تقص فيها عن سرية حياة الفلسطين الطويلة
هو مريد الربغوثي من املشاكل اليت يوجهها طول حياته كاملفارقة أبهله وأسرته
واإلغرتاب والسفر والرمي واملوت .يف عام 4991حدث احلرب  ،ومسع مريد اخلرب
أن الضفة الغربية قد سقطت إىل يد اسرائيل .كان ذلك العام هناية دراسته يف جامعة
القاهرة .من أجل احلرب كل الفلسطينيني الذين خار البالد مينع إسرائيل العودة إىل
فلسطني ،ومريد واحد منهم الذين ال يستطيعون العودة إىل وطنهم .وأخريا ألجل

49
اتفاق أوسلو أابحه و فلسطينيني آخرين العودة إىل وطنهم ،وعاد إىل رام هللا بعد
 31عاما .واحلرب أسا ،املشكلة وظهرت قضارا أخرى من أجلها.
ورواية رأيت رام هللا ملريد الربغوثي فهي رواية حتكي فيها عن أحوال
الفلسطينني اليوم وأكثر دقة كيف يكون الفلسطني اليوم .41تبدو هذه الرواية لتقدمي
املشهورة واملعلومات للفلسطني خار الفلسطني الذين يتوقن للعودة إىل الفلسطني،
وال سيما إىل املدينة رام هللا ابلضفة الغربية .كتب مريد الربغوثي هذه الرواية من جتربة
شخصية عندما يعود إىل مكان سقوط رأسه بعد ثالين عاما اليستطيع أن يعود
إليها .ويف سنة  4999استطع مريد الربغوثي أن يعود إىل فلسطني على إذن
احلكومة إسرائيل.
وابإلضافة إىل املعلومات واملشورة املذكور السابقة فهذه الرواية أيضا مناقشة
مجيع جوانب أشكال اإلجتماعية اليت يوجهها عند زرارته إىل رام هللا ،وجانب من
جوانب السياسية والثقافية واإلعمال الفنية والسلطة احلكومة واألسرة واجملتماعات
والقهر واملوت والطبع ويفعل كل شئ مع الفلسطني ونفسه أبنه فلسطيين .وأيضا
تذكر كل الذكرات اليت أتيت مرة أخرى.
وعندما عاد مريد الربغوثي إىل رام هللا فرأى وصور عن أحوال حياة الفلسطينني
حتت إختالل إسرائيل ورأى الفلسطنني يف مشكلة كبرية .وهذه الرواية حتكي كلها
عن فلسطني.

___________
Abzari Jafar, Tesis, Struktur dan Pandangan Dunia Novel Ra ‘aitu Ramallah…, hal. 29.
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الباب الثالث
اإلطار النظري
أ .القضـ ـااي االجتماعية
كانت ظواهر اجتماعية معقولة يف احلياة االجتماعية هو دراسة رئيسية يف
علم االجتماع .وأما األعراض املعقولة فهي :القواعد وفئة اجتماعية ،واجملتمع
واملنظمات اجملتمعية والعمليات االجتماعية والثقافية ومظاهره ،واملشاكل االجتماعية
فهي املشاكل النامجة عن تالقي عدة نظرات وجروجها إىل خيز الوجود كسلوك
موحد وصراعها مع سلوك إجتماعي مغاير هلــا.7
ومل تكن كل الظواهر االجتماعية اليت من شأهنا تعمل على شكل طبيعي
حسب ما تريدها اجملتمع  .وهذا احلال حيدث ألن عناصر اجملتمع ال تعمل والجتري
كعادهتا .حىت تسبب من أجلها خيبة األمل واملعاانة .وتسمى هذه األعراض مشاكل
أو القضااي االجتماعية .2ومشكلة اجتماعية هلا عالقة وثيقة مع القيم واملؤسسات
االجتماعية.
وتصف القضااي االجتماعية صفة اجتماعية ألهنا تتعلق ابلعالقة بني الناس
ويف إطار أجزاء من الثقافة املعيارية .وهذه احلالة تسمى املشكلة ألهنا يتعلق األعراض
اليت هتدد وحدة حياة االجتماعية .وهذا يعين أن املشاكل االجتماعية املتعلقة القيمة
____________

 7الشهيد اليد نوري طعمة ،مشكلة االجتماعية املعاصرة( ،دار اإلسالمية-بريوت ،)7891 ،ص 89
2

Harwantiyoko dan Neltje F. Katuuk, Seri Diktat Kuliah Pengantar Sosiologi dan Ilmu Sosial
Dasar, (Depok : Gunadarma, 2008), hal. 95.
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االجتماعية وتشمل الناحية األخالقية ،ألن إلعطاء معاين السؤايل كمشكلة
اجتماعية ،فإنه حيتاج إىل استخدام القيمة مقياسا له.
واحلقيقة أن هذه املشكلة االجتماعية هي نتيجة من تطور اجملتمع .8مبعىن أهنا
تنشأ بشكل طبيعي وجود عند غري املرغوب فيها من العقبات اليت حتول دون
االخرتاعات اجلديدة أو أفكار جديدة .وكثري من التغيريات تقوم ابلفائدة على
اجلتمعات ولو كانت تسبب هبا الصدمة خصوصا عند التغيريات السريعة
واإلصرارا.ومبدة طويلة داخل اجملتمع مع التغريات وظهور املشاكل االجتماعية حىت
تكون عناصر جمتمع مستقرا.
وأبعد من ذلك قيل أن املشاكل االجتماعية هي نتيجة التفاعل االجتماعي
بني األفراد واجلماعات وبني اجملموعات .والتفاعل االجتماعي يدور حول حجم قيمة
العادات والتقاليد واإليديولوجية ،اليت تتميز بعملية اجتماعية فصاميا.
والقضااي االجتماعية هي عدم تطابق بني عناصر الثقافية أو اجملتمع واليت
تشكل خطرا على فئة اجتماعية أو حتول حتقيق تلك الرغبات األساسية للمجتمع
حمىت دأدي إىل فساد عالقات االجتماعية..4
ويف الظروف العادية يكون هناك عالقة املرتابطة املناسبة للعالقة بني تلك
العناصر حدثت املصادمة حىت توسوس العالقات االجتماعية حيث قد حتدث
االهتزاز يف حياة اجملتمع .ظهرت القضااي االجتماعية لعدم العالقة املرتابطة املتناغم
بني املؤسسات االجتماعية .واألفراد سوف يواجهون صعوابت يف التكيف مع
جمموعة متنوعة.
____________
8نفس املرجع ،ص89
4نفس املرجع ،ص89
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وميكن التغريات الثقافية إذا كان أفراد اجملتمع يشعرون أبن احتياجاهتم ال ميكن
ان تتحقق هبا .وذلك اإلحتياجات ميكن كمثل إحتجاج بيولوجية أو االحتياجات
االجتماعية ،فمن بيولوجيا ) (Biologisحيتاج اإلنسان إىل شرطني أساسيني مها :األكل
واحلياة .وإىل جانب حاجة األكل واحلياة لقد تطورت احتياجات أخرى اليت ظهرت
ألجل عالقة اجتماعية ،مثل :الوضع االجتماعي واألدوار االجتماعية وغريها .إذا
كان الشخص ال ميكن تلبية االحتياجات البيولوجية فاحلياة االجتماعية مصغطة.
كإجراء العام املستخدام كمقياس حلدوث الفوضى يف اجملتمع مثل وجود القلق االجتماعي
(االضطراابت االجتماعية) .بسبب الصراعات بني الفصائل داخلة اجملتمع .أبن
الرتدد األساسي لالكتشافات جديدة يف الثقافة واجملتمع تؤدي أيضا إىل تغيريات.
وأسباب ظهور القضااي االجتماعية تنشأ من نقص يف نفوس البشر أو فئة اجتماعية
وعوامل أصوهلا :االقتصادية والبيولوجية والثقافية.9
ب .جماالت أدب اجتماعي . Swingewood

وهذه الرسالة أضاف الباحث إىل نظرية األدب االجتماعي
إلعطاء صورة الفلسطنيني وقضاايهم يف رواية رأيت رام هللا ملريد الربغوثي.كما أخرج
 Swingewoodيف كتابه املشهور  The Sociology of Literatureعن األدب وعلم
االجتماع ،أنه يقول " Sociology is essentially the scientific, objective study of man

swingwood

____________
9نفس املرجع ،ص718
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 مبعىن أن األدب9"in society, the study of social institutions and of social processes
. فقط ليس أيثر للمجتمع وهو أيضا يقابل دأثريا من اجملتمع
 هلا ثالث جمالت يستخدمها لرأية ظواهرSwingwood كانت يف دراسة أدبية
:  وهي،اجتماعية يف األعمال األدبية
“The most popular perspective adopts the documentary aspect of literature, .7
 مبعىن أن هذا النظر املشهورarguing that is provides a mirror to the age”
أي أن هذه.1دأخذ انحية وثيقية أدبية اليت تعطي اهتماما يف صورة الزمان
الرأية تتمركز يف نصوص أدبية موضوعا ابإلفرتاض األس ـ ــاس أن األعمال
.األدبية هي صورة مدهتـا
“The second approach to literary sociology moves aways from the amphasis .2
on the work of literature it self to the production side, and especially to the

أي أن هذه الرأية الثانية عن األدب االجتماعي. social situation of the writer”
دأخذ طريقة أخرى إبعطاء الصغط يف نشرهتا خصوصا يف حالة اجتماعية
. وهذا النظر يتمركز دراسته يف األديب كاتبا لذلك العمل األدي.9كاتبها
” A third perspective, one demanding a high level of skills, attempts to trace
the ways in which a work of literature is actually received by a particular

.8

 مبعىن أن هذه الرأية تطلب أعلىsociety at a specific historical moment”
حرفة وجرب مللطاردة كيف كان العمل األدي يقبله اجملتماع حقا يف حدث

6

____________

Swingewood and Lauransen, The Sociology of Literature. (London : Granada Publishing
Limited), 1972, hal.12.
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التارخيي املعني .8هذا النظر الثالث املتمركز يف إقبال اجملتمع على األعمال
األدبية املتعلقة أبحداث التارخيية.
وتلك ثالثة النظرية جيوز إستخدامها معا وجيوز إختارها واحدا منها
ليجعلها آلة يف التحليل .وكانت هذه الرسالة يف حتليل رواية رأيت رام هللا
يستخدم الباحث رأيته األوىل أبن األعمال األدبية صورة وثيقة مدهتا.
ج .األدب االجتماعي
وختتلف مفهوم األدب ومقامه وإستخدامه ووضعه عند كل جمتمع والفروق
على حسب أغراضهم وأهدافهم .71ومثل ذالك كان يف تقليد حميلة الصني القدمية
فألدب عندهم وضعونه كألة ووسيلة وطريقة لفهم الواقع أو طريقة احلياة يف هذا العامل
ومسواه .dao
"عربت  Janet Wolffإىل أن األدب (الفن) يعترب من النتائج الثقافية للمجتمع
وذهبت أيضا أن األدب كإيديولوجي والسياسة واألداة السياسية واإلخنراط يف
السياسة .كذلك األدب له عالقة معقدة مع اجملتمع".77
و  Djoko Pradopoيقول يف كتابه  Kritik Sastraأن مبادي األدب اإلجتمعي
كان األدب إنكعاسا للمجتمع مدة مكتوبه (األعمال األدبية) ،72اجملتمع الذي
حييط األديب فهو من أعضاء اجملتمع فال ميكن اهلرب منه .وفقا مبا قال شوقي ضيف
____________
 8نفس املرجع ،ص27
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Dwi Susanto, Pengantar Seori Sastra : Dasar-Dasar Memahami Fenomena Kesusteraan,
(Bandung : CAPS, 2012), hal. 2.

77نفس املرجع ،ص84
12

Rachmat Djoko Pradopo, Kritik Sastra Indonesia Modern, (Yogyakarta : Gama Media,
2002), hal. 22.

22
"أن األدب يف حقيقته مرآة ضافية تنعكس عليها حياة أهله وما دأثروا به من أحداث
78
عامة وظروف خاصة"  .مث أكده  Azar Nafiziيف رواية Tehran Pesona Jilbab di
"فال حتتقروا من عمل أدي ،وما تبحث فيه فطبعا الجتده أكثر مبا وجدته يف الواقع،
لكنه (عمل أدي) صورة من الواقع" .74وبعده كان  Emile Zolaاملطروفة وعلى "فال
بد األدب عليه أن يعطي صورة الواقع حيث ماكانت ،حىت كانت القبيح والرذيلة
أن ما يكون يف الواقع لكنه خيلي يف عمل أدي ألجل اجلمال".79
والكالم عن األدب فال ختلو عن ثالثة أقوال فهي األديب والعمل األدي
واجملتمع ،وتلك اقوال هلا عالقة مرتابطة ومتكاملة بعضها بعضا" ،ألن العمل األدي
فإنه التسقط من السماء بل يصنع وينشئ وخيرجه األديب مث يستخدم ويتأمل و
يستمطعه اجملتمع" .79وكان األديب فهو من أعضاء اجملتمع فاألعمال األدبية اليت
ينشؤه ستأثره دأثريا كبريا حالة اجتماعية ومقامه (األديب) فيه .واألدب مؤسسات
االجتماعية اليت تستخدم اللغة وسيلة له وكانت اللغة هي نتائج من معاملة
االجتماعية واألدب يصور احلياة ،وكانت احلياة هي الواقي االجتماعي ويف هذا
املفهوم أن احلياة هي اليت تشتمل على العالقة بني اجملتمع وبني اجملتمع ابألفراد وبني
الناس وبني أحداث اليت حتدث يف ابطن الشخص وغالبا تكون مواد األدبية وذلك
إنكعاس عالقة شخص ابألخر أو اجملتمع.
____________

78شوقي ضيف ،األدب العري املعاصر يف مصر ،ط( ،71القاهرة  :دار املعارف ،)7897 ،ص77
14

Azar nafizi, Pesoan Jilbab di Teheran (Memoar Perlawanan Para Wanita di Negeri Para
Mullah), Diterjemahkan Oleh Agus CH, (Yogyakarta : THINK, 2007), hal. 16.
15
A Teuw, Sastera dan Ilmu Sastera, Cetakan III, (Jakarta : Pustaka Jaya – Grimukti Pasaka),
hal.192.
16
Sapardi Djoko Darmono, Sosiologi Sastra (Pengantar Ringkas). (Ciputat : Editum), 2009,
hal. 9.

28
وأما دراسة أدبية اليت تنظر إىل نواحي االجتماعية يسمى بألدب االجتماعي.
وعلم االجتماع هو "العلم الذي يدرس طبيعة العالقات االجتماعية وأسباهبا ونتائجها
وفوق حنج مستوايت خمتلفة " 71ويرى حممد الغريب أن العلم االجتماع علم احلديث
ويعد آخر العلوم االجتماعية اليت انفصلت عن جمموعة العلوم الفلسفية ،ويهدف
إىل التنبوء عن كافة انواع السلوك اإلنساين فهو يدرس كافة عالقته االجتماعية،
وأيضا التفاعل االجتماعية بني األفراد داخل اجلماعة وبني مجاعات املختلفة".79وبعد
ذلك كان علم االجتماع حماولة على اإلجابة عن أسئلة كيف مكن االجتماعات
وما طريقة عملها ومل تبقى اجملتمعات يف احلياة .وكذلك يتعلق علم االجتماع بعملية
تغريات االجتماعية ثوراي كان أم تدرجييا وبألسباب اليت ظهرت من أجلها
(التغريات)".78
"كما كان يتعلق علم االجتماع فاألدب كذلك يتعلق أبمور الناس عند يف
اجملتمع ،وسعي الناس لضبط أنفسهم وسعيه لتغيري تلك اجملتمعات" .21وبذلك كانت
الرواية هي نوع األول يف األدب يف هذا احلال وميكن أن يرى أيضا السعي على
إعادة عامل االجتماعية  :عالقة الناس أبهله وبيئته والسياسة وغريها .ويف املفهوم

____________
ص .72

71فراس عباس البيأيت ،علم االجتماع دراسة حتليلية للنشأة والتطور ،ط( ،7 .كلية األدب ،جامعة املوصل)،

79غريب عبد السميح غريب (علم االجتماع :مفهومات-موضوعات-دراسات) ،مؤسسة شباب اجلامعة-
اإلسكندارية ،ص .72
Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post- Modernisme Cet

19

V, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2016, hal. 1.
20
Sapardi Djoko Darmono, Sosiologi Sastra (Pengantar Ringkas). (Ciputat : Editum), 2009, hal.
9.

24
الصايف واضحة أن هناك (الرواية) متعلقة ابلنسي االجتماعية واإلقتصادية والسياسية
وهي كذلك تكون شؤوان لعلم االجتماع.
"والفرق بينهما (علم االجتماع واألدب) أن علم االجتماع دراسة حتليلية
علمية موضوعية وأما األدب يتسلل وخيرتج سطح حياة اجتماعية ويعرب كيفية دأمل
الناس يف احلياة االجتماعية" .27إذا كان هناك أهالن من علم االجتماع يبحثان يف
نفس اجملتمع فيمكن نتائج حبثهما سواي ،لكن لو كان أدبيان مث يكتبان عن نفس
اجملتمع فال تساوي نتائجهما ألن كيفية دأمل احد عن اجملتمع ابلشعور واإلحساس
يفرق بتأمل األخر .ومن املتقنني يف األدب االجتماعي هو  Swingewoodاملعروف
أبب األدب اإلجتاعي.

____________
27نفس املرجع ،ص8

الباب الرالع
حتليل القضااي االجتماعية يف رواية "رأيت رام هللا" ملريد الربغوث
كما قال الباحث سابقا أن الزمان من األمر املهمة تتعلق بنظرية األديب
 Swingewoodأيته األول ،أن األدب صر ة وثيقية لزمانه .والزمان عند الرواية يتكرن
منذ عام  ،7691كان ذلك العام فيه حدث احلرب بني إسرئيل والدول العربية مصر
واأل دن وسر اي فيسمى هذا احلرب حرب ستة أايم .كما قال يف قطعة نصرص
الرواية :
"صباح اإلسنني  2حزيران  ،7691إمتحان اللغة العربية الالتينية ،مل بيقى إال هذا
اإلمتحان.....مدام عائشة ،زميلتنا املترسطة العمر اليت إلتحقت ابجلامعة بعد وفاة
زوجها ،جالسة يف سيا هتا خنالت احلرم اجلامعي ،تناديين بلكنة فرنسية وابضطراب،
مغيدا مغيدا احلرب قامت ،سأطنا ثالثة وعشغني طياغة".7

هذه القطعة تدل على أن احلرب يف هذه الرواية مرجرد وميسى هذا احلرب
حبرب أايم ستة ،وكان احلرب سببا لظهر كثرة املشاكل لفلسطينني حىت جعلهم ،
ومشتق من اجلريدة اليرمية  52 Harian Kompas.comيرنير 5551أنه صحيح يف
وجرده حتت العنران
”"Hari Ini dalam Sejarah: Israel Serang Mesir, Awali Perang Enam Hari

___________

7مريد الربغرثي ،مرجع السابق ،ص9-2

52

59
مث ذهب  2 bbc.comيرنير 5571بعنران 7691
 . changed the Middle East”.كان من قصص احلرب املشهر ة يف ات يخ العامل هي
حرب األايم الستة بني إسرائيل ضد مصر ،واأل دن ،وسر اي .وحدثت احلرب لزايدة
جنرد دول العربية يف حدود إسرائيل استعدادا حلرب ضد تلك الدولة اليهردية.ويف
 77يرنير  ،7691مت الترقيع على وقف إطالق النا  .وعندما انتهى احلرب يف عدد
القتلى من مصر ،وصلت األ دن ،وسر اي ما يقرب من  55،555شخص .ومن
اسرائيل فقدت أقل من (آالف) 7555جند.
و كان ذلك احلرب أساس املشاكل واألملـ ـ ــم اليت يرجها الفلسطينني يف هذه
الرواية .5وبه جيعله ــم مطرودن من وطنهم ومساكنهم وال يستطيع العردة إليها .قالت
 Peggy Melati Sukmaيف كتاهبا  Kun Fayakun! Menembus Palestinaأن يف عام
 ،7691حدثت معا ضة الدل العرب إلسرائيل ،مادام هذا احلرب ستة أايم .ولكن
اجليرش العربية مغلرب عنه حىت وفقدان املناطق الثالث السابقة اليت تسيطر عليها،
وهذا العام وضمت اسرائيل األ اضي الفلسطينية الباقية ،غاد لتره قطاع غزة والضفة
الغربية .وعردة الالجئني الفلسطينيني يثري تصل إىل  335ألف شخص ،والذي منعه
من العردة إىل مساكنهم.3
“war: Six days that

"الغربة كاملرت ،املرء يشعر أن املرت هر الشئ الذي حيدث لآلخرين .منذ ذلك
أصبحت ذلك الغريب الذي كنت أظنه دئما سراى".4و"منذ
الصيف 7691
ُ

___________

2

Abzari Jakfar, Tesis, Struktur dan Pandangan Dunia Novel Ra’aitu Ramallah…, hal. 31.
Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun! Menembus Palestina, (Jakarta Selatan : PT, Noura
Mizan Republika, 2017), hal. 80-81.
3
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 7691وكل ما نفعله مؤقت وإىل أن تضح األمر  ،واألمر مل تضح حىت اآلن بعد
ثالثني سنة".2
التم فيه مشلُنا كأسرة ألول مرة بعد .7691
"صالة اإلفطا يف فندق الكا فان ،الذي َّ
كان ذلك يف صيف التايل للحرب ،صيف  .7691كنت أعمل يف كريت .الرالدة
والصغرية عالء يف ام هللا .الرالد يف عمان وجميد يف اجلامعة األ دنية ،ومنيف يعمل
يف قطر.
"كان الطريق إليها طريال ،منذ  7691وأان أمشي .من أول مشس أمس إىل أول
مشس اليرم وأان أمشي".9

أي أن كثريا أول ظهر مشاكل بداية من .7691
وكانت قطعة النصرص من الرواية تدل على أن بعض أحداث اليت يعربها
الكاتب فيها عام  ،7641كان يذكر فيه مريد الربغرثي من األحداث املهمة اليت
وقعت يف فلسطني من فرتة  7691إىل  ،76691ولذلك فإن صر ة الفلسطينني
الذين يقصهم فيها (الرواية) بداية منذ عام .7669
أ صورة الفلسطينني يف رواية رأيت رام هللا.

ومن األمر املهمة يف نظرية أدب إجتماعي  Swingewoodمن أيته
األوىل أبن األدب هر صر ة وثيقية حلياة إجتماعية ،وصر ة الفلسطينني الذين حيكي
األديب يف الرواية كما يلي من املقتطفات التالية من واية أيت ام هللا اليت تصر
صر ة الفلسطينيني فيها.

)(Swingewood

___________

 2نفس املرجعع ،ص35
9نفس املرجع ،ص49

Abzari Jakfar, Tesis, Struktur dan Pandangan Dunia Novel Ra’aitu Ramallah…, hal. 60.
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51
حصلت على ليسانس من قسم اللغة اإلجنليزية وأدهبا ،وفشلت يف العثر على اجلدا
"
ُ
1
أعلق عليه شهاديت "

هكذ صر ة األوىل للفلسطيين يعربه الكاتب يف واية أيت ام هللا أبنه قد
جنح من د استه حىت وجد الشهادة لكن مل جيد بيتا فيه جدا ميكنه تعليقها ألنه
اليثبت يف بيت واحد بل ينتقل وينتقل من مكان إىل مكان إخل ،وهكذا حيدث
ابلفلسطينني اآلخرين خا ج البالد أي خا ج فلسطني.
"إسرائيل تسمح ملئات من الكبا السن ومتنع مئات األالف من الشبان من العردة،
وصا العامل يسمينا "النازحني"6

كانت إسرائيل أابح الكبا (األمهات) جرع إىل فلسطني لكنه مينع الشبان
من الفلسطينني أن يرجعرا إىل بالدهم حىت أصبحرا النازحني يف بلدان أخرى.
"هنا أنتظر ،هنا خاف ،هنا تفاءل وانتبشر ،هنا حققرا معه ،هنا مسحرا اإلمي
ابلدخرل ومنعه .هنا كان عليهما أن يفرتقا ،هي مكرهة على إكمال حلته غريبا إىل
ام هللا ،وهر شرقا إىل عمان ،وهنا إىل منفاه الفرنسي حيث مات بعد سته أشهر وهر
مل يتجاوز الثانية واخلمسني عاما .هنا هنا صرخت يف وجره اجلنرد  :أعيدون معه إذا.
هنا بكت على كتفه .وبكى على كتفها .هنا ودعته األخري.75

هذا هر مشهد الرداع بني األم وابنها ،وهذا حيدث مبنيف أخره مريد الربغرثي
وطبعا هذا احلال حدث جمليع الفلسطينني أخر .هنا يف هذا احلدود كان جنرد
يفتشرن ملفاته هنا يف هذا املكان يسمحرن لألمهات ولكن مينع األطفال اىل الداخل
والعردة إىل ام هللا ،هنا يففرقهم إسرائيل بعائالهتم وأصحاهبم ووطنهم.
___________

 1نفس املرجع ،ص1
6نفس املرجع ،نفس املكان
75نفس املرجع ،ص42
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" .....ال تعنيه التفاصيل الصغرية يف شؤون القرم أو سياساهتم (الداخلية) لكنه أول
من تقع عليه عراقبها .هر دئما (العنصر املندس) يف املظاهرة إذا تظاهروا ،حىت لر مل
يغاد بيته يف ذلك اليرم.77

أصبح الفلسطينيرن غا بني يف بلدان أخرى ،والغريب هر الذي الزج علية أن
جيدد تصرح إقامته وهر الذي يسألرنه دئما من أين األخ أي من أين جئت؟ أو هل
الصيف عندكم حا ؟ كذا وكذا...هر الذي اليبايل عن أمر داخل بالد يسكن فيه
ولكنه أول من يشعر بعراهبا ،هر الذي يدعى أنه مندس يف املظاهرة ومل الخيرج من
بيته ذلك اليرم .كذلك يشعر الفلسطينيرن وصر هتم يف الغريب.
"هذا اجلندي ذو القبعة ليس غامضا على اإلطالق .على األقل بندقيته شدسيد
اللعمان .بندقيته هي ات خيي الشخصي ،هي ات يخ غربيت .بندقيته هي اليت أخذت
75
منا أ ض القصيدة وتركت لنا قصيدة األ ض .يف قبضته تراب .ويف قبضئنا سراب
.
"هل قتل منا أحدا يف حروب دولته يف إنتفاضاتنا املتصلة ضد دولة؟ هل هي مسعد
للقتل بتلذذ؟ أم أنه يقرم براجب العسكري الذي ال مفر له؟
73
".....غرفة حراسة عادية ،احلا س فيها حيرس وطننا ......منا" .

من تلك قطعة النصرص عرفت كانت بندقية جندي إسرائيل وسالحهم هي
ات يخ حلياة الفلسطينني ،بندقيتهم اليت أخذت منهم أ ضاهم ،وترك الفلسطينيرن
القصائد واألشعا عنها ويبقى عنه خيال هلم.

___________
77نفس املرجع ،ص1
75نفس املرجع ،ص76
73نفس املرجع ،ص55
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ظهرت األسئلة يف نفس الكاتب عند مقابلة جندي إسرائيل هل ببندقيته
قتل هبا الفلسطيين؟ وكان ذلك اجلندي حيرس وحيفظ وطن الفلسطينني منهم .أي
بالدهم ( الفلسطينيرن) حيرس أخرون من صاحبه.
".....كيف استطاعت هذه القطعة اخلشبية الداكنة أن تقصي أمة أبكماهلا عن
أحالمها؟ أن متنع أجياال أبكملها من تناول قهرهتا يف بيرت كانت هلا ،كيف متنا
إىل كل هذا الصرب وكل ذلك املرت؟ كيف استطاعت أن ترزعنا على املنابذ واخليام
وأحزاب الرشرشة اخلائفة74؟"

واملراد من القطعة اخلشبية الداكنة هي اجلسر ،هناك اجلسر حتىت هنر أ دن
يراصل إىل الشفة الغربية.وهذا اجلسر وصيلة ميكنه أن مير شعب الفلسطيين للخروج
أو الدخرل إىل فلسطني ،ويقع اجلسر على اجلزء العلري من هنر األ دن الذي يربط
بني الفلسطينيني واأل دن ،واشتهر هذا اجلسر للفلسطينيني ذكر  Fayrusيف أغنيته
جسرالرجرع ،األ دنيرن يدعرنه جسر امللك حسني والسلطة الفلسطينية تذكرها جسر
املقدس ،ووضع الناس وسائقي سيا ات األجرة وميكن تسمية جسر اللنيب .72وكأن
هذا اجلسر هر الذي يفا ق الفلسطينني برطنهم ،ومينع أجيال وأبناء فلسطني يشربرن
قهرة عند الصباح يف بيرهتم ،وجيعلهم ما قة بعضهم بعضا يف األ ض الغريب ،أي
ببلدان أخرى .وجيعلم يشعرون بشعر احلرف يف دائما.
"شباب زي الر د! كان خلقي جافا وأان أعانقهم على مدخل القاعة .أية جنازات
أجنبت هذه األكتاف العالية والعيرن الشديدة اإلنتباه؟ أية أنقاض خرجت منها
طفرلتهم إىل جرلتها بال إذن من القتلة79؟

___________
74نفس املرجع ،ص72

Abzari Jafar, Tesis, Struktur dan Pandangan Dunia Novel Ra’aitu Ramallah…,hal. 29-30.
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ويف هذه القطعة يصر األديب أن شبان فلسطني فقد وقت طفرلته ــم ،لقد كسر
وهدم إسرائيل حياة صغا هم من فرح ولعب عند الطفرلة وجيعلهم سابق ألوائه.
والقاتل جعلهم الميطع كيف سعادة وسرو طفرلتهم.
حىت طفل صغري ،لر كان سئل ما اهلدف؟ فكثريا منهم أجابرا يريدون أن
يكرن شهيدا ،ألن األخ واألب والعم ،واجدادهم كانرا شهاداء .و شكل األطفال
هناك يف شخص مستعد للشهيد كان وعندهم أن الشهادة يف العقيدة اإلسالمية
واملرت من أجل وطن هر هدية من هللا ،إن قرة عقليتم قرية للغاية من أجل البقاء
واحلفظ على اإلميان ومل يكن خائفا على إعطاء كل شيء حىت العيش لرطنهم وكانرا
ترفر مقاومة للظلم ،حىت يفهمرن األطفال عن احلياة اليت جيب أن حيا برا .لكن من
جهة هر شكل من أشكال جرائم اإلنسانية يف حياة األطفال ال جيدن احلقرق يف
الطفرلة وسلمية وبيئة منر اجليدة ،وهذا احلال تعربها  Peggy Melati Sukmaوأهنا أت
بعينيها ولقيت بتلك العائالت.71
"فتحت لنا برابة املنفي من اجلهة العجيبية ! من اجلهة اليت تفضي إىل "البلد" وليس
إىل "البالد" .....بالد األخرين .أقف بقدمي على تراب األ ض .على "األ ض"
الرض بالدي حتملين".....
"ما اجلديد هنا؟ مازال األخرون هم األسياد على املكان ،هم مينحرك التصريح ،هم
يدققرن أو اقك ،هم يفتحرن لك امل ــلفـات ،هم جيعلرنك تنتظر".....
"بعد كم ثالثني سنة أخرى سيعرد الذن مل يعردوا؟ ما معىن أن أعرد أان أو غريي من
األفراد؟ عردهتم هم ،عردة املاليني ،هي العردة .مرتنا ما زالرا يف مقابر األخرين،
وأحياان ما زالرا على احلدود األخرين.71

___________
Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun Menembus Palestina…,hal. 89-90.
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وبعد أصبح الفلسطينيرن ثالثني عاما الجئني وسافرين إىل بلدان أخرى كان
بعضهم عند ما جيرز الرجرع إىل الرطن وفتحت هلم برابه فشعروا ابلغريب برطنهم
وحدهم ،وهم يعردن إىل بالده ــم ال بالد غريه كأنه ليس بالدهــم .ومث ظهرت املشكلة
كبرية والسؤال كيف ابلفلسطينني الذي مل يعردوا؟ كيف ابلفلسطينني الذي ميرترن
يف مقابر بالد آخرين ،كيف ابلفلسطينني الذي ما زالرا يف بالد آخر وينتقل من
مكان إىل مكان ومن بالد إىل بالد آخر وينتقل وينتقل ،وهل سيعردن كذلك؟
والكالم يريد الباحث هنا أن ما يقرل األديب وهر يعرد إىل وطنه ،بل هناك
فلسطنينيرن آخرون مل يرجعرا وسيشعرون ابلغربة عند الرجرع .واليبحث الباحث عن
السؤال هل سيعردون؟ وذكرت  Peggy Melati Sukmaيف كتاهبا Kun Fayakun
 Menembus Palestinaوكان هذا الكتاب هر قصة وصر ة حلتها يف فلسطني عندما
تكرن كمتطرع يف منظمة تساعد الفلسطينيني أبن عام  5555مأخرذ من بياانت
أمم املتحدة ) . (Data PBBوانتشر الالجؤون من الفلسطينيني يف خميمات يف مسا
غزة والضفة الغربية ،وكذلك يف مجيع أحناء املنطقة ،مثل األ دن ،سر اي ،العراق،
بلغت  2ماليني شخص .أو ما يقرب من  ٪25022من عدد الفلسطينيني حىت
اآلن وكانرا ال يستطيعرن العردة إىل األ ض ومساكنهم.76
"لقد تعثر مرتنا يف كل أ ض ،ويف أحياان مل نكن ند ي أين نذهب جبثثهم والعراصم
ترفض استقبالنا جثثا كما ترفض استقبالنا أحياء".55

___________
Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun! Menembus Palestina…, hal. 81.
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وجثث الفلسطينيني الذين ما زالرا املنتشرة يف خا ج البالد ،وأحياان
الفلسلطنينيرن ال يعرفرن أن حيملرا ويتجهرا تلك جثث إخراهنم ،ألن كانت املدن
والناس يف العلم ترفضهم أي ترفض الفلسطينني ميتا وحيا.
"يف لبنان هناك قر حكرمي اآلن مينع الفلسطينني املقيمني يف املخيمات من العمل
يف  11مهنة! أن أن برسهم مجع القمامة وتلميح األخذية فقط .ومن يسمح له
57
ابلسفر من لبنان اليسمح ابلعردة اليه....

كانت حكرمة لبنان أخرج املعلرمات للفلسطينني املقيمني يف املخيمات يف
لبنان على أهنم مينع العمل يف كل مهنة ،مبعىن أن الفلسطينني يف املخيمات فقط
يباح العمل يف إلتقاط القمامة وتلميح اخلذاء ،ألن حكرمة لبنان حتسب الفلسطينني
يف املخيمات غري قانرين .كما أخربت  Dr. Ang Swee Chaiيف كتاهبا Tears Of
 Heaven From Beirut to Yerussalem,ذات يرم ،كانت صاحبة يف العمل تقربين قائلة
ابلنغمة السخرية " هل تريدين أن تطرد ذلك أصنعي اليد؟ هذا املشتشفى ومل نكن
هنا يف معاطف تلك أصنعي اليد" فإن أواهلا جتعلين يف شدة الغضب لشجاعتها أن
تقرل الفلسطينني أهنم أصنعي اليد يف مشتشفى الغزة وهي مستشفاهم.55
"كان ذلك أول لقاء أبمي وأيب وأخرايت منذ فرقتنا احلرب ,نزلنا يف ثالث غرف
متجاو ة .الفنادق ترتبط ابلنرم .مل ننم .كان الصباح يفاجئنا كأنه ليس متفقا عليه يف
النظام الشمشي .كأنه يظهر وخيتفي بال منطق وعلى غري ترقّع من أحد".

___________

 57نفس املرجع ،ص791
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هذه صر ة من فلسطينيني وقد تفرقت من عائالهتم مىن أجل احلرب ،وهم
الذين يفرق بعائالهتم جيب عقد مجع مشل العائالت ،فأين األسرة يف هذا العامل الذي
عقدت مجع مشل العائالت يف اخلا ج؟ طبعا حنن نرى كثريا من عائالت الذين
حيملرن مجع األسرة ،ولكن ليس يف اخلا ج ،وليس بسبب احلرب ،اليت متيز العائالت
الفلسطينية مع أقا هبم يف العامل.
"بعد اسبرعني عاج كل منا إىل مكانه .اتفقنا أن تقيم الرالدة مع أيب وجميد وعالء يف
عمان بعض الرقت ،مث تعرد اىل ام هللا لتجديد تصرحيها وهريتها ،حىت التفقد حقها
يف اإلقامة يف فلسطني اليت أصبحت أبكملها حمتله .كان اإلحتفاظ حبق املراطنة ولر
حتت اإلحتالل مكسبا الينبغي التفريط به مهما كانت الظروف.53

جيب على الفلسطينيني بتجديد الرتخيص و ملفات اهلرية حىت ال تفقد حقه
على العيش يف املنطقة اليت مت ابلفعل اتحمتلة كامال -فلسطني .احلفظ على املراطنة
شيء ينبغي أن يستمر حىت يف ظل االحتالل.
يهشم أسك بفأس من احلديد  ،وسيضمنك
"قد خينك جمرم بشال من احلرير وقد ّ
مصرعك يف احلالتني .التطابق ليس اتما ابلطبع بني حكاية حزب العمل وحكاية
ذلك اللص ،لكن ثنائية الدهاء والغباء ،متتزج يف املشروع الصهيرين منذ بداية .وهناك
ابإلستمرا  ،يف إسرائيل ،مرز متثل طريف املعادلة الراحدة.54

أخذت إسرائيل على أ ض فلسطني عن طريق خداعهم ،كمثل قصة سرقة
سيا ة يف املنزل ،و يعرد لص إىل صاحبه مع سالة اعتذا  ،وقال انه يف حاجة فقط
ليلة واحدة فقط حىت ميكنه الذهاب مع صديقه .ويف الصباح أعاد السيا ة مع
تذاكران إىل مسرح اعتذا ا وإظها ا حلسن نيته .وابتسم صاحب السيا ة وأشاد عن
___________
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ما يفعل اللص .مث ذهب صاحب السيا ة ليال إىل املسرح وعاد وقت متأخر من
الليل وجد كل شيء قيمة يف منزله قد سرق .هكذا أيخذ إسرائيل ا اض فلسطني مث
بىن وأقام فيها مسترطناهتم.
"منازل سكان الفلسطينيني يف املنطقة اليت يتم األ اضي الفلسطينية أخذها
إسرائيل جمربا حىت جعل الفلسطينني فقد حقرقهم ،هدم ودمر ألسباب البناء
املسترطنات اإلسرائيلية .وهذا الرقعي ليس جمرد صر ة أحصلها من األخبا لكين أان
تفاعلت مباشرة مع االشقاء الفلسطينيني الذين يعانرن.52
أخذت يل هذه الرحلة األخرية إىل شخص الذي نشأ وقضى حياته مخسة
وعشرين عاما فيه هذا التالل ،وأان أعرف أن معظم حياته تقرم من الباطل ،لكان
قد تربرا ابألكاذيب قائال األساس أن البالد بنيت على األ ض اليت ينتمي فقط ل
59
الناس .ومل خيربه إن هذا األ ض أخذت من الفلسطينيني .
"قال يل بشري الربغرثي قبل عدة سنرات إنه من شرف بيته يف دير غاسنة كان يرى
أضراء املستراطنات تتزيد سنة بعد سنة حىت ابنت حتيط بدير غاسنة على شكل
دائرة ،وإهنم ابلتد يج ويف ظل صمتنا الطريل انتشروا يف كل مكان.51

واستمر إسرائيل إلقامة مسترطناهتم يف أ اض فلسطينني يرما بعد يرم وشهر
بعد شهر سنة بعد ستة تزيد مسترطاهنم .اختذت إسرائيل ذ يعة والغد مكان
الفلسطينيني وجعله مكانه (اسرائيل) .واملسترطنات هي جدول أعماهلم وتشكيلهم
األوىل و ظهرت املسترطنات ألن الفلسطينني ما كانرا هناك.
___________
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Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun Menembus Palestina…, hal. 83.
Raja Shahedah, Kiah Nyata Jalan-Jalan Palestina : Catatan Atas Negeri yang Hilang,Cet
I, Diterjemahkan Oleh Yulia Safitri, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, Hal, xxiiii-xxi
26

51مريد الربغرثي ،مرحع السابق ،ص36

39
ولتأكيد هذه الصر ة كانت  CNN Indonesiaاأل بعاء  51ديسمرب 5579
حتت العنران ” “Tak Hiraukan PBB, Israel Kebut Pemukiman di Palestinaأخربت
وو د أن إسرائيل ستسرع خطة لبناء آالف املسترطنات اليهردية يف القدس الشرقية
اتحمتلة واليت أداهنا األمم املتحدة اختذت قرا ات من جملس األمن يرم اجلمعة.
مث قال  Raja Shahedahكتابه  Palestinian Walksأان كاتب وحمام حىت إىل عام
الثمانيات كتبت عن جرانب حكم تنازعات أ اضي وأقدم طلبا على تنازع حكرمة
إسرئيل لتمليك أ اضي فلسطني جعلتها إسرائيل املصترانت اليهردية.51
"أما القدس فلم يسمح يل أن أ اها ابلعني أو أدخلها ،ال مشيا وال اكبا وال طائرا
جبناحني .حىت الطريق إىل ام هللا الذي كان مير من القدس غريوه عرب شرا ع التفافية
معقدة حىت حىت ال نراه من زجاج السيا ة .فقط برفقة قيادي فلسطيين من الذين
حيملرن بطاقة (شخص مهم جدا) ميكنك الذهاب إىل القدس."56

ومنع اسرئيل الفلسطينيني من دخرل املسترطنات كما متنعهم دخرل القدس
فقط الفلسطينيني الذين حيملرن بطاقة "شخص مهم جدا" أو بطاقة  VIPميكنهم
الدخرل إىل القدس واملسترطنات ،ومل جيد أحد من الفلسطينني حيملها.
ودليل على هذا احلال أي لتأكيدها كان  www.sindonews.comيرم اجلمعة
 71يرنير  5579حتت املرضرع “Israel Larang Warga Palestina Masuki
” Yerusalemمث  55 bbc Newsيناير  5579حتت العنران “Warga Palestina dilarang
” .ke Pemukiman Yahudiفإن الباحث يتمركز يف أحدثهما ألهنما على حسب
نظامهم.
___________
Raja Shahedah, Kiah Nyata Jalan-Jalan Palestina…, hal, Xix.
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"هل استطيع أن أقتب أبقالمهم على و قهم الشديد البياض ما خيطر ببايل اآلن :إن
الشهداء أيضا من الراقع وإن دم املنتفضني والفدائني واقعي؟ ليسرا خياال كأفالم
الكا ترن وليسرا من إخرتاع والت ديزين وال من هترميات املنفلرطي .وإذا كان من
األحياء يشيخرن فإن الشهداء يزدادون شبااب.35

ومن هذا املقتطف يرضح ان كل ما حدث يف فلسطني وما يصر األديب
يف هذه الرواية هي الراقعية ،املقاتلرن الذين سقطرا من أجل استقالل ودمهم حقيقي
وصحيح .وأهنم ال يرلدون من اهلندسة مثل الرسرم (أفالم) أو ولد من خيال الكاتب.
"ما اجلديد هنا ؟ ما زالرا األخرون هم األسياد على املكان ،هن مينحرنك التصريح،
هم يدققرن أو اقك ،وهم يفتهرن امللفات .هم جيعلرنك تننظر .هل أان معطش
حلدودي اخلاصة؟ أان أكره احلدود .حدود اجلسد واحلدود الكتابة وحدود السلرك
وحدود الدول ،هل أ يد حدودا لفلسطني ؟ وهل ابلضرو ة ستكرن حدودا أفضل.37
"ليس الغريب وحده هر الذي يشقى على احلدود الغربية .املراطن يرون جنرم الظهر
35
أحياان على حدود أوطاهنم .ال حدود لألسئلة ،الحدود للرطن.....

يرصف هنا أن الفلسطينني الذين عادوا من املنفى سرف يشعر ابلغربة
واالغرتاب يف بلدهم ،إلجياد أشياء جديدة .واجلديد هناك يف فلسطني أن ما زالرا
آخرون أسياد يف هذا األ ض (فلسطني) .واملقصرد اباآلخرين هم إسرائيل ،أولئك
الذين يتخذون من الفلسطينيني يشعرون ابلغربة برطنهم ،وأولئك الذين يتخذون من
حدود للشعب الفلسطيين ،حمصر ة يف مجيع النراحي ،حدود يف السفر ،وقلة يف
الكتابة ،حدود يف احلدث وغريها .فقط ليس الغريب (الفلسطينيي الذي يعرد إىل
___________
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فلسطني) الذين يشعرون ابئسة لرجرد تلك احلدود .و اجملتمعات هنا شعر أيضا
األمل بسبب حدود.
وعلى الرغم من أنه ال يزال يذكر ابسم دولة فلسطني ،ما زالت يرميتهم يف
سيطرة إسرائيل كال املنطقتني ابإلضافة هناك املسافة اليت تفصل بينهما ،وهناك أيضا
اجلد ان بنيتها على سبب كعالمة منطقة إسرائيل لكي منفصل بفلسطني،كان يف
الراقع أصبحت جد ان سجنا للشعب الفلسطيين ألن ابلنسبة جغرافيا ،فإن أ ض
فلسطني اليت أصبحت اآلن أصغر ،جيب أن يشغلها جدا عمالق عظمى ،يف حني
هناك الناس واملدنيني ويستحق يف احلرية واالستقالل والسالم وخال من اخلرف
والرفاء على ضرو ايت احلياة ،احلق يف حبث النفقات احلق يف وإجيادة التعليم وغريها
ومبحاطة أبسرا ضخمة ،فلسطيين يعيشرن يف سجن واتحمرومني من حقرقهم .ليس
ذلك فحسب ،صف من تلك اجلد ان متتلئ كذلك بربيد عسكرية إسرائيل املعروف
ب ـ ـ  Cek Pointولعملية يف منطقة فلسطني فالزم عليهم مراجهة تلك  Cek Poinجيش
اإلسرائيلي الكامل املعدات العسكرية االحتياطية عند نقطة تفتيش .فبكل يرم جيب
اجتياز نقطة التفتيش ونقطة التفتيش طبعا أتدي إىل عدم الراحة والقلق .ويف cek
 Pointأو يف كل منطق فلسطني كان الشباب يف سن اإلجناب واألطفال جاال ونساء
أطلق عليهم صاص اجليش اإلسرائيلي فقط من أحل إجتماعهم وجممرعم.33
".....هللا يكرن يف عرن أهلنا اي جل ،ال كتب وال مكتبات وال جريد وال جماالت
كلها ممنرع.34......

___________
Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun Menembus Palestina…, hal. 83.
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36
ومن األشياء اليت يقتصر يف فلسطني هر عدم كتب ،وليس يف فلسطني
مكتبة وليس فيه جرائد يرمية وغريها ومل يكن فيه جماالت ،ألن إسرائيل مينع كلها.
"( الدفاع ) ( اجلهاد ) ( الفلسطني ) اجلرائد الثالث اجتجبت يف الحق السنرات،
أما أبرا احلبايب فمن عما ات املدينة ،كان قد ه أن ميرت من شظية قتلْته أمام بيتنا
يف العما ة اللفتاوي .عثروا على جثته يف ذلك الصباح الكايب من حزيران 7691
واجلرائد اليت ظل يهتف أبمسائها عمرا كامال تغطي وجهه وعينيه ومعطف الطريل.32

وهذه هي أمساء اجلرائد الثالثة اليت صرخها أبرا حبيب ابئع اجلريدة يف الذي
مل يغري معطفه اجليش اإلجنليزي كان يستعمله صيفا أو شتاء .وتلك اجلرئدال تنشر
يف فلسطني كمان ،حىت كان أبر حبيب ابئع اجلرئد قتله صحفي الرصاص ،وجد
ميته أما عما ة املدينة أمام بيت األديب صباحا .فمن الذي ليس لديهم قلب وقتله؟
فما خطاء أبر حبيب؟ ومل قتله ؟ هل قتل ألجل أخبا اجلرائد اليت حيملها اليرمية؟
"الفلسطيين أصبح إنساان تلفرنيا ،يعيش على األصرات املنقلة إليه عرب املسافات.
قبل أن يصبح التلفرن يف متناول معظم الناس جلأوا إىل االذاعات.39

كان يف هذه الرواية وصف أيضا كيف أن الشعب الفلسطيين عندما يكرن
يف اخلا ج يكرن إنسانيا هاتفيا ،يراصل مع بعضها البعض عن وسيلة اهلاتف وأهنم
يعرفرن بعضهم البعض عن طريقه ،يسمعرن أخبا مرت إخرانه عن وسيلة اهلاتف،
وأخبا السعادة وأخبا احلزين ابهلاتف كلها ابهلاتف (التلفرن).
___________

 32نفي املرجع ،ص25
 39نفس املرجع ،ص727

45
"اإلحتال مينعك من تدبر أمر ك على طريقتك .إنه يدخل يف احلياة كلها ويف املرت
كلها .يدخل يف السهر والشرق والغضب والشهرة واملشي يف الطرقات .يدخل يف
الذهاب إىل األماكن ويدخل يف العردة منها .سراء كانت سرق احلضا اجملاو أو
مستشفى الطرا ي أو شاطئ البحر أو غرفة النرم أو عاصمة انئية.
"أهم متعة حدثين عنهــا كل من التقيهم هنا هي متعمهم (اجلديدة) يف البقاء خا ج
منازهلم إىل وقت متأخر من الليل ،والسهر املبالغ فيه مع األقا ب واألصدقاء.

دخلت االحتالل اإلسرائيلي إىل كل نراحي حياة الفلسطينيني هم الذين
يقرمرن هبا مجيع األنشطة الفلسطينيني أهنا تدخل يف مجيع جرانب احلياة واملرت،
وأهنا تسيطر على مجيع جرانب حياة الفلسطينيني ،حىت جعل القيرد الشعب
الفلسطيين ،هم الذين نظم ذهاب الفلسطيين ،إىل السرق أو البحر أو غرفة النرم
إىل العاصمة وغريها .هم الذين مينعرن الذهاب واخلروج إىل خا ج البالد ،هم الذن
منعرا أم أجاز.
احلصا فرضه إسرئيل على قطاع غزة فتكرن هذه املنطقة يف سيطرة إسرائيل
 ،لذا أي شيء جيرز وما ال جيرز الدخرل واخلروج من إذن إسرائيل .ونتيجة هلذا
احلصا مثن كل شئ مرتفعة وعددها املقيدة.31
"إسرائيل تغلق أية منطقة تريدها يف أي وقت تشاء .متنع الدخرل واخلروج ألايم
لشهر حىت تزول األسباب  .وهناك دئما (أسباب) .تنصب احلراز على الطرقات
بني املدن .كلمة (اتحمسرم) مسعته ــا هنا أول مرة ،اتحمسرم هر احلاجز ابلعربية.31.

اغلقت اسرائيل املنطقة يف أي وقت ومكان يريد لرجرد اسباب ،حىت جعل
الفلسطينيني صعبة يف اخلروج والدخرل والذهاب ألن اسرائيل أغلق الطرق يف املدن.
وكان لكل الغلقة اسباب يقرم هبا اسرئيل.سراي مبا قالت  Peggy Melati Sukmaأن
___________
Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun Menembus Palestina…, hal.121.
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إسرائيل تغلق جممرعة غزة ومسا ات الرب والبحر واجلر ،هتيمن وسلط عليها وكاالت
االستخبا ات وعسكرية وإسرائيلية ال أحد يف الداخل ميكن أن خيرج ،والناس يف
خا ج ال ميكن الدخرل إال بتصريح إستأذان إسرائيل ،وأمناط الرتخيص أي اإلذن
من اسرائيل معقدته وطريلة وصعبة ومل تكن دائما تتحقق.وشدة سيطرة إسرائيل
ضيقة وكل حتركات مريبة من جيش اإلسرائيلي على أنه شيء خطري ،وميكن التحقيق
مباشرة حني ذلك وأحياان يطلق ابلرصاص .هذا هر واقع احلياة اليرمية اليت يعيشها
الشعب الفلسطيين.36
"خلص! انتهى األمر ،اإلحتالل الطريل الذي خلق أجياال إسرائيلية ولدت يف
إسرائيل والتعرف هل ـ ــا (وطنا) سراها ،خلق يف وقت نفسه أجياال من (الفلسطينني
الغرابء عن فلسطني) ،ولدت يف املنفي والتعرف من وطنها إال قصته وأخبا ه .أجياال
برسعها أنتعرف كل زقاق من أزقة املنايف البعيدة وجتهل بالدها .أجياال مل تزع ومل
تصنع ،ومل ترتكب أخطاءها اآلدمية البسيطة ،يف بالدها .أجياال مل تر جداتنا جيلسنا
القرفصاء امام الطرابني ليقدمن لنا غيفا نغمسه بزيت الزيترن ،ومل تر واعظ القريةحبطه
وعقاله وو عه األزهري ،يقلد امرئ القيس ،يف اإلختباء يف الكهف جانيب ،ليتلصص
على صبااي القرية ونسائها وهن خيلعن مالبسهن ويغطسن عا ايت متاما ،يف بركة (
عني الدير) .نعم ،اإلختالل خلق أجياال بال مكان تتذكر ألرانه و ائحته وأصراته ،بال
مكان أول خاص هبا ،تتذكره وهي إقامتها امللفقة...
خلص ! اإلحتالل الطريل خلق منا أجياال عليها أن حتب احلبيب اجملهرل النائي العري
اتحماط ابحلرسة ،وابألسرا وابلرؤوس النروية وابلرغم األملس.45

فإن احتالل اإلسرائيل الطريال حىت تلد أجيال من الفلسطينيني الذين ال
يعرفرن شيئا عن وطنهم ،اجليل الذي ولد يف املنفى يشعرون ابلغربة يف وطنهم ،وهم
يعرفرن طرق األ ض يف املنفي ،ولكن ال تعرفرن طرق بلدهم ،هم يعلرفرن وهم يعرفرن
___________
Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun! Menembus Palestina…,hal, 87.
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أحنـ ـ ــاء أ اض املنفي اليعرفرن أحنـ ـ ـ ــاء وطنهـ ــم .فتلك هي صر ة أجيال فلسطني حتت
إحتالل اسرائيل.
"إهنم لن يرتكران نرتفع ابلقرية إىل املالمح املدن أو نرتفع مبدينتنا إىل حابة العصر،
لنكن صادقني ،أمل نكن نتمىن حياة املدينة وحنن يف القرية؟ امل نكن نتمىن اخلروج من
دير غاسنة اتحمدودة الصغرية األبسط من الالزم إىل ام هللا والقدس وانبلس؟ أمل نكن
نتمىن لتلك املدن أن تصبح مثل القاهرة ودمشق وبغداد وبريوت؟ إنه العطش إىل
العصر اجلديد دئما .اإلحتالل تركنا على صر تنا القدمية ،وهذه هي جرمية .إنه مل
يسلبنا طرابني األمس الراضحة بل حرمنا من الغمرض اجلميل الذي سنحققه يف
الغد.47

ومن املشاكل اليت يراجهها الفلسطينيرن حتت االحتالل اإلسرائيلي وأهنم
(اسرئيل) ال يسمح للشعب الفلسطيين يف بناء وتطر قريتهم تشبه مـ ـ ـ ـ ــدينة ،أليس
كل من يسكن يف القرية يشتق املدن؟ كان الفلسطينيرن يشتقرن ترك قريتهم الضيقة
والباسطة مث يترجه حنر ام هللا وقدس وانبلس وغريها ،كذلك تريدون مدنـ ــهم تكرن
كمثل مدن املزدهرة يف الع ـ ـامل مثل القاهرة ودمشق وبغداد وغريها كذلك يشتق
الفلسطينيرن عصرا جديدا .لكن احتالل اسرائيل أجربهم البقاء يف التخلف وفرت
الذمان.
"كانت إسرائيل متنع إدخال معظم املؤلفات الفلسطينية والعربية نثرا وشعرا ،قصاصات
الصحف وبرامج اإلذعات والتلفزيرانت العربية والكتب القليلة املهربة كانت تشكل
نرعا من احلل.45

___________

47نفس املرجع ،ص13
45نفس املرجع ،ص712

43
ومنع إسرائيل دخرل مؤلفات الفلسطيين والعربية إىل فلسطني وهذه حالة
واحدة أن جيعل الشعب الفلسطيين لتزدهر ومكبال يف حمدودة.
"فمن ابب اخليال  :اخلطرط اجلرية الفلسطينية
الشرطة الفلسطينية
التلففزيرن الفلسطيين،
احلكركة الفلسطينية ،اخل اخل.43....

األنشطة اليت مل تكن يف فلسطني أي منها اخلطرط اجلرية الفلسطيية ،فمن
أجل هذا جرب الباحث يف حبث التذكرة يف مرقع اليت يبباع فيه تذكرة الطريان.

___________

43نفس املرجع ،ص .742

44

ف

فعند ذلك مل جيد الباحث تذكرة ال ـ ـ ـطريان إىل فلسطني .وهذا تدل على
صحيح ما قال األديب يف هذه الرواية .يصل الباحث إىل هذين مراقعني يف ات يخ
 37يريل .5571
"مينعرن حىت القيادة من السفر إن أ ادوا .تظن أنه إبمكانك الذهاب اىل القدس؟
أو حىت إىل غزة؟ أعلنرها منظمة مغلقة وحجتهم يف هذه املرة اإلنتخاابت .مينعرن
املصلني من الرصرل إىل احلرم حىت يرم اجلمعة.44....

كذلك منع اسرائيل الرئيس الفلسطيين من السفر ألسباب خمتلفة يرغبرن
فيه ــا،ومنع الفلسطينيني من الذهاب إىل القدس أو غزة وذكر وأكد أن هذان
منطقااتن منطقة مغلقة ،حىت منع فلسطيننني الصالة يف املسجد ولر كان يرم اجلمعة.

___________

44نفس املرجع ،ص.796

42
وتفتيش وتدقيق للشعب الفلسطيين يف كل مكان ،كأن مازال اسرائيل أسياد يف
فلسطني.
"......مل تكن متاعيب يف املنفي أكثر من متاعب أصدقائي قي أوطاهنم ،وال أطيق
احلنني مبعناه الذابل.42

املؤلف (األديب) هر فلسطيين الذي قضى بعض عمره يف املنفي ،وهبا لقد
شعر الكاتب بصعرابت حياة املنفي ،مفا قة أبهله وزوجته وابنه واملنع يف املطا
واإلنتقال من مكان إىل أخر والذعر والقتل واحلدود وغريها من املشاكل والصعرابت
اليت كانت يرجهه يف املنفي سراء مبا يرجه الفلسطينيرن اآلخرون اليت ليسرا يف املنفي
من الصعرابت واملشقات يف حياهتـ ـ ـ ــم.
"الشعر برضح العردة إىل البيت يزامحه الشعر بغمرض املستقبل اجلامعي لألسرة
وللمحيطني هب ـ ــا يف األم ــاكن البعيدة.49

اإلنتقال جعل األسرة الفلسطينىي غري مؤكدة ومعينة وجلعها بدون طمرح
واضح أي أسرة غمرضة ،ألن اليرم ميكن هنا وميكن غادا سيكرن هناك .واألديب
يشعر هبذا عند اجلرع إىل بيته بعد أن اعرتض يف مطا مصر واملفا قة بزوجته وابنه
حىت يقرل كذلك.

___________

42نفس املرجع ،ص27
49نفس املرجع ،ص 11

49
"كانت مد سة البنات يف (دير غسانة) تعلم البنات حىت الصف الرابع اإلبتدائي
فقط ،ومل يكن ذلك إضافة لصعربة صفرفة د اسية أخرى وال لقلة املد ّسات يف
فلسطني ،ألن البنات بعد الصف الرابع يصبحن يف نظر القرية نساء ينبغي (خزهنن)
يف بيرهتن إنتظا ا للعريس ،وجيت أن يترفقن عن اخلروج من البيت حىت ولر إىل
املد سة.41

هذه هي صر ة امرأة فلسطينية يصر األديب يف واية أيت ام هللا دير غاسنة
قرية يف قلسطني .وكان هناك مد سة حني ذلك تعلم فيه البنات فقط حىت الصف
الرابع االبتدائي .وذلك ليس لصعبة إضافة فصرل جديدة وليس لقلة املد سات يف
فلسطني لكن ألن البنات على أية تلك قرية بعد الصف الرابع فالزم عليهن أن
تسكنت يف بيرهتن واإلنتظ ـ ــا لعريس ،وممنرع هلن أن خترجن من بيرهتن ولر لتعلم.
كان حني ذلك العام وصل إىل القرية مدير مد سة (الفرند دز) للبنات يف
ام هللا وقر أن يقدم منحة د اسية للطالبني املتفرقني يف صف الرابع إلكمال د ستهن
حىت الثانرية العامة يف مد سة ي ام هللا ،وقال إهنما سيقيمان يف سكان الطالبات.
وجاء جال قرية غاضبني وقال "هذه مد سة تبشري تفسد عقرل البنات.....امسعي
اي ام عطاء ،بنتك ممنرع تروح إىل ام هللا ،مفهرم؟ خذيها واخزنيها يف (الدا ) ،بنتك
ممنرع تظل تلعب يف الس ـ ــاحة ،مفهرم؟
"-أ جركم .خلرين يف الد ا م شهر بس حىت الد ،مش ميكن هللا يكرمين ويكرن الليي
يف بطين ولد ذكر؟
إتفقنا ،بس يكن يف معلرمك ،إذا جببيت بنت اثنية ،بتحمليت حالك والبنيني وبرتجععلى دا أهلك.41

___________

41نفس املرجع ،ص779
41نفس املرجع ،ص771

41
"هذه صر تنا أيضا سيت مرلردها الذكر سببا يف منحها حق البقاء يف دير زوجها
ابلغت أشد املبالغة يف اإلهتمام به على اإلحتمام به على حساب ابنتها
األنثى"46.....

وعلى نظرية هذه القرية أن والدة ذكر يكرم أكثر فيها من أنثى ،إذا كانت
امرأة يف دا غاسنة مات زوجها فبرالدة الذكر ميكنها يعطى احلق على السكرن يف
بيت زوجهـ ــا املترىف ،إن مل تكن تلد ذكرا فعليه ــا الرجرع إىل أهلهــا .وتلك بعض
حمادثة بني امرة وأهل زوج ـ ــها.
"املليحة مثانية أوالد استشهد أبرهم يف اثين سنة من سنني إنتفاضة ،وهي يف عزها".25
وكثري من النساء فقدن أزواجهن يف احلرب واملعركة كمثال مليحة فهي نسرة
اليت لديهـ ــا مثانية أوالد ،فإهنـ ــم اصبحرا يتما ألن أابهم ميرت يف نضال االنتفاضة.
"يبدي هلا اجلندي اإلسرئيلي دهشته من أمر يتكر ابلفعل على امداد سنرات
اإلنتفاضة وهر أنه عندما ترى النساء شااب مقبرضا عليه من قبل جنرد اإلسرائيل
يهامجن اجلندي وتصيح أكثر من واحدة منهن  " :ابين ابين ...اتركرا ابين! وصرخ
اجلندي " وخي كذابة ،كم أم لرلد واحد؟ امشي من هرن ،ايهلل ...صرخت يف
وجهه " أيرة ،احنا هيك .الرلد عندان له مئة أم ،مش مثل أوالدكم كل ولد له مئة
أب.27!...

هذه هي صر ة شجاعة نساء فلسطني العجيبة ،كان من خالل سنرات
النضال االنتفاضية كثري من شبان فلسطني يقبضهم جيرش إسرئيل  ،فعندما أت
النساء قبض اجلنرد اإلسرائيليني على شباب فلسطني اقرتبت وهجمت اجلنرد وكلهن
___________

46نفس املرجع ،ص776
25نفس املرجع ،ص731
27نفس املرجع ،ص743
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تبقرن صراخا " ابين ابين ...اتركرا ابين! ! وصرخ اجلندي " ابتعد أنت اي كذابة ،كم
أم لرلد واحد؟ امشي من هرن ،ايهلل ...صرخت يف وجهه " نعـ ـ ــم.إان هنا كذلك،
الرلد عندان له مئة أم ،وليس كمثل أوالدكم كل ولد له مئة أب.
"الطرابق الثالثة ذات األقراس ،احلجر األبيض املدقرق ،حديقة الليمرن الصغرية جبرا
الدا ببرابتها احلديدة اللطفيفة كلها مكسرة ابلصدأ .من الراضح أن يدأ مل متتد
لصيانته ـ ـا منذ "25.7691

منذ حرب عام  7691كان النازحرن من الفلسطينيني يرتكرن أمرالـ ـ ــهم
وبيرهتم بستاهنم وعما هتم وغريها .وكان بعض عما ت أي املباين مل ميسسها احد.
"كثريون سجلرن ممتلكاهتم يف البالد أبمساء أقراهبم حىت ال يصاد ها األحتالل حبجة
أهنا أمالك غائبني ،هكذا متم إنقاض األ اضي واملنازل الفلسطينية اليت يعمل أصحاهبا
يف الشتات .هكذا مت اإلعتناء بغراس الزيترن و عاية الرتبة من حراثة وقلب وثىن
23
ومتشيط وتعشيب و ي اخل....

هذه هي طريقة لفلسطينيني الذين احرا من فلسطني حلفظ امراهلـ ــم اليت
تركرهنا يف بالدهم لكي الأيخذهـ ــا اإلحتالل اي إسرئيل بسب أن ماهل ــا غائبني،
يعين أي عن طريق تسجيل ممتلكاهتم (أمراهلم) ابسم أقا هب ــم .كذلك طريقة حمافظة
عليه بستان الزيترن وكيفية احلفاظ على حرث أ ضها وسقي املياه فيه وغريه .فالزم
هناك نثق بعضهم بعضا ،بني من ذهب إىل خا ج البالد ومن يسكن يف البالد ،وإال
أخذها إسرائيل.
___________

25نفس املرجع ،ص752
23نفس املرجع ،ص744

46
وإىل جانب قصص الرفاء الباهرة ،والتزام املتقني حبقرق الغائبني دون تعهدات
مكتربة أو تركيالت قانرنية .إال أن القليل منهم استرىل ابلفعل على ما اؤمن عليه،
ويرفض اآلن أن يعيده لصاحب األصلي .وهناك أيضا من املقيمني خيشى مطالبة
العائدين مبا كان هلم قبل اإلحتالل.
"وملا قلت هلا إن املنظمة تدفع مساعدات مالية ألسرة الشهداء سا ت ابلقرل "املنظمة
مش منتظمة ،شهر بيدفعرا وعشرة أل .بيقرلرا الدول التساعدهم .هللا مع اجلميع
بعطرا مخسني دوال يف شهر ملا يكرن معهم مصا ي ،مستر ة ،واحلمد هلل.24

وتقدم منظمة التحرير الفلسطينية مساعدات مالية لعائالت الذين سقطرا،
لكن املنظمة مل جتري كما كانت وغري منظمة .كانرا يدفعرن للشعب الفلسطيين شهرا
على مخسني دوال  ،مث ال تدفع هلم ملدة عشرة أشهر على السباب أن الدول املاحنة
ال تقدم هلم األمرال.
"أهنيت جرليت يف إقسام اجلميعة ،تفصيل ،تطريزي يدوي ،حريف يدويِ ،حَرف،
وتغليف وإعداد األطعمة .بنات وأبناء الشهداء واملعتقلني واألسري يتعلمرن هنا أن
يعملرا ويعيلرا أسراهم.....
"منذ أكثر من ثالثني سنة واجلمعية تساعد من حيتاجها وحتصل على ميزانيتها من
التربعات اليت يقدمها األثرابء و جال األعمال الفلسطينيرن والعرب وبعض املساعدات
22
من بعض الدول العربية......

___________

24نفس املرجع ،ص731
22نفس املرجع ،ص 731

25
هناك منظمة مدنية أقامتها أم خليل وتنتج منها شيئا مفيدا مجعية إتعاش
األسرة  The Society for Support of the family.وفيها خيرط وحرف وأطعمة والفرافح
وثرب فلسطيين .وكان العمال فيهـ ــا من بنني وبنات الشهـ ــداء واملعتقلني حيالرن على
العمل لدعم ومساعدة أمرالية أسره ــم .وأكثر من ثالثني عاما هذه املنظمة قد
ساعدهتم (الفلسطينيني) اتحمتاجني .وأمرال ــها أتيت من جال االعمال الفلسطينيني
الغين الذين كانرا يف اخلا ج ومن بعض الدول العربية .وهذه املنظمة أقامتهــا أم خليل
عامني قبل بداية إحتالل إسرئيل واحلرب عام  7691وسقرط مدينة ام هللا إىل يدي
اسرائيل.
"سأله احلسام  :كيف شايف األوصاغ اي أخ أبر انئل؟
قال  :أان حسمتها بسرعة وبال أي تردد وحنن يف ترنس ،قالرا حسب أسرلر سييمح
بعردة بعض الناس ،وسئلرين عن مرافقي .قلت هلم  :امسعرا ،املرافق مكانه هناك
(يقصد هنا) .واملنافق مكانه هناك ،واستعرض مكانه هناك ،احسبرين يف أي خانة
تشاؤون فأان سأذهب .وال فرق عندي أن أذهب ألكرن يف السلطة أو يف أسرع أو
يف سجن ،أان سأذهب ،وجئت ابلفعل.29

هذا احلرا بني مريد الربغرثي وحسام وأبر انئل يف حديقة ام هللا مبناح وأحرال
فلسطني ،وحسب أسلر بني منظمة التحرير وإسرئيل وقيل أن من أجل حسب أسلر
يباح بعض الالجئني العردة إىل وطنهم ،وهر أحد طريقة يقام هبا لبحث اخلروج من
املشاكل اليت يرجها الفلسطيينيرن ،هناك من أتفق به كذلك من اليرافق أبصلر ،ألن
على أي مريد الربغرثي مل تكن حسب أسلر هناية من ملشاكل الفلسطينني ،واملثال
من ذلك كان منظمة التحرير فلسطني خيرج بطاقة الشخصية والتصريح للفلسطينني
___________

29نفس املرجع ،ص713

27
لكن العامل يعرتفها إال على الر ق ال يف حدود البالد وال يف املطر وغريها ألن حكرمة
فلسطني مل يقد على حبث اخلروج منها خروجا حقيقا.
ومشتق من  35 Kompas.comنرفمرب  5575حتت العنران Dari Camp David
 Hingga Perjanjian Osloأن حسب أسلر يف  51سبتمرب  ،7662وقعت اسحق
ابني وايسر عرفات لالتفاق االنتقايل اإلسرائيلي الفلسطيين .ومبرجب هذه االتفاقية،
ميكن للقادة منظمة التحرير الفلسطينية العردة إىل األ اضي اتحمتلة وإعطاء احلكم
الذايت للفلسطينيني .املكافآت هي نفسها ،واليت تعرتف ابسرائيل ونبذ العنف يف
النضال .ومن أجزاء مهم من اتفاقات أوسلر وتشكيل حكرمة السلطة الفلسطينية
املسؤول عن قطاع غزة والضفة الغربية .ومبرجب هذا االتفاق بدأ الفلسطينيرن يف
احلصرل على سلطة احلكم يف الضفة الغربية وقطاع غزة .كان الفلسطينيرن حىت
يتمكن من تشكيل جهاز احلكرمة والشرطة والربملان واملؤسسات احلكرمية األخرى.
ويف املقابل ،جيب على السلطة الفلسطينية تعزيز التسامح جتاه إسرائيل واالعرتاف
حبق إسرائيل يف الرجرد.
"يرن هاتفك ذات ليلة ليقرل لك الصرت املتلعثم أن فالن ترىف (قبل نص ساعة).
تكشف أنك التستطيع املشاكة يف تشييعه إىل القرب ألنك ال جراز سفر أو بال بال
فيزا أو بال إقامة ،أو ألنك ممنرع من الدخرل.21.....

ومثال ذات ليلة سليمة يف بيت احد ن اهلاتف وصرت بعيد هناك خيرب أن
فالان قد مات ،فطبعا يشتق شديدا ليكرن قاد ة أن يصاحبه إىل مكان إسرتاحتة
األخر أي القربة .لر كان هذا احلال حدث إىل الفلسطيين فطبعا ال يستطع املشاكة
___________

 21نفس املرجع ،ص797

25
يف تشبيع صاحبه لعدم جراز السفر أو فيزا ليس له إقامة أو أن الفلسطينني ممنرع
من الدخرل إىل ذلك البلد ميرت صاحبه فيه ،ألن الفلسطينني متشبهني يف بالد
أخرى.
 .....الدول على الر ق ابهلرية الفلسطينية وجبراز السفر الفلسطيين .ولكن على الة
و ق فقط .أما على احلدود يف املطا ات ،فيقرلرن حياملها جيب أن تصل على مراقف
من اجلهات األمنية .وهذه املراقفة املسبقة لن حتصل عليها أبدا.21.....

كانت دول العامل فقط يدعي بطاقة شخصية وجرازات سفر فلسطينني على
الر ق فقط ولكن عندما كانرا (الفلسطينيرن) يف احلدود أو مطـ ـ ــا فالزم عليهم
عيلهم أي على من من محل البطاقة أن جيد املرافقة من قسم األمن ذلك البلد.
" .....أ ادت أسها إىل اخللف ،أتين وافقا ،فقالت  :اي إهلي! حنن متخصصرن يف
إحتالل أماكن الفلسطينية حىت ولر يف النمسا"26

هذا هر قرل امرة اسرائيلية على أهنا تعرض وتشعر على أن إسرائيل يف إحتالل
فلسطني ويسكننرن فيه.

___________

 21نفس املرجع ،ص799
 26نفس املرحع ،ص719
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ب .القضااي االجتماعية يف رواية رأيت رام هللا ملريد الربغوثي
وبعد أن يصر الباحث عن صر ة الفلسطينني فظهرت من أجل ـها القضااي
االجتماعية اليت يرجه ـ ـ ــا الفلسطينيرن يف واية أيت ام هللا ،وقضاايهم ما يلي:
 .1احلرب
"صباح اإلسنني  2حزيران  ،7691إمتحان اللغة العربية الالتينية ،مل بيقى إال هذا
اإلمتحان.....مدام عائشة ،زميلتنا املترسطة العمر اليت إلتحقت ابجلامعة بعد وفاة
زوجها ،جالسة يف سيا هتا خنالت احلرم اجلامعي ،تناديين بلكنة فرنسية وابضطراب،
مغيدا مغيدا احلرب قامت ،سأطنا ثالثة وعشغني طياغة".95

هذه القطعة تدل على أن احلرب يف هذه الرواية مرجرد وميسى هذا احلرب
حبرب أايم ستة ،وكان احلرب سببا لظهر كثرة املشاكل لفلسطينني .ومشتق من
اجلريدة اليرمية  52 Harian Kompasيرنير 5571أنه صحيح يف وجرده حتت العنران
”"Hari Ini dalam Sejarah: Israel Serang Mesir, Awali Perang Enam Hari

وهرمن قصص احلرب الشمهر يف ات يخ العامل هي حرب األايم الستة بني إسرائيل
ضد مصر ،واأل دن ،وسر اي.
 .2القتل
القتل من املشاكل اليت يرجه الفلسطني يف واية أيت ام هللا.
"قبل أن نكمل اإلستماع إىل اخلرب أدكنا أن انجي اح .استيقظ متيم وحنن تنقية
اتحمطة حىت نسمع املزيد من التفاضيل عن اخلرب.سأل :

___________

 95مريد الربغرثي ،نفس املرجع ،ص.9-2

24
 ماما ،اباب ،مالكم؟ -قتلرا عمرا انجي.97

انجي هر صاحب مريد الربغرثي أطلق الرصاص عليه يف  55يرلير  7611مصادفة
بكر زواجه برضرى.
"......غافلت زوجته اللطيفة الردودة أثناء مشاهدته التلفزيرن يف وقت متأخر من
الليل ،وأطلقت عليه الرصاص  .سبحت جثته إىل ظالم الغابة مبساعدة شقي وماين
ودفنته يف تلك البئر املهجر ة .غطت جثته بكميـ ــّات من االمسنت إىل ان اكتشفها
االبرليس وأودعها السجن.95

هذا مرت لؤي صاحب املريد الربغرثي تقتله زوجته عندما يشاهد
التلفيزون يف وقت متأخر من الليل .محلت جثة زوجها إىل الغابة مبساعدة
شقي ومين ودفنته يف البئر.

"يف احلادية عشر قبل منتصف الليل ،يعثر عليه البرليس الفرنسي ملقى على صيف
اتحمطة ينزف داما .ما الذي من أن أيخذ قطا اخلامسة ؟ ما الذي أبقى يف اتحمطة
سبع ساعات دون أن يغاد ها؟ هل اختطف؟ هل هامجه لصرص أو انزيرن جدد من
خليق الرؤوس؟ هل هر اغتيال السياسي؟هل تعرض لغيبربة مفاجئة وهر املصاب
مبرض يف الكبد يعاجله منذ سنرات فطمع به بعض املا ة يهدف السرقة؟ .جاءت
سيا ة اسعاف فرجدت فيه ومقا خافتا ،حاولرا إنقاذه دون جدوي .مات بعد
دقائق.93

منيف أخ مريد الربغرثي تريف يف حمطة القطا يف فرنسيا ،وجدت الشرطة
الفرنسية جسده مغطى ابلدماء ساعة  77ليال ومل يعرف من قتله وسباب مرته
الصحيح.
___________

 97نفس املرجع ،ص553
 95نفس املرجع ،ص557
 93نفس املرجع ،ص 761
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 .3اجملزرة
اجملز ة أي مذحبة من األحداث التا خيية املذكر ة يف واية أيت ام هللا ،جمز ة
تل الزعرت وصربا وشاتال.
"كانت جمز ة تل الزعرت ما تزال يف مقدمة الذاكرة ،كما يتكر طل حني نفس
البيرت يف الضفة وغزة .واملعتقالت اإلسرائيلية تتكدس ابلشباب والشيرخ.
94
واجلرحي الجيد ون داوئه ــم إذا كانرا حمظرظني يف الرصرل إىل أي مشتشفى

هذه هي من األحداث التا خية للفلسطنيني ،وتل الزعرت هر خميم الجئني
مقاتلني فلسطينيني اليت هجمت وحصرت يف مدة ستة أشهر عام ،7619على وجه
التحديد يف  75أغرسترس  7619قبل الرقف على إطالق النا وأذن السكان فيها
إخالء منها ولكن عند إخالئهم (السكان من الفلسطينني) كانرا مقترلني فيه حىت
وصلت  355آالف شخص .فقليل من األخبا الدولية اليت خترب عنه أي عن جمز ة
ومذحبة تل الزعتا  .جائت بلدوذو وجرافات حدلت وعمت املخيم مع أجيافه
وجثثه .شت مياه برتقال ليمر إىل جثثه وحلمها متحللة واملخيم ضاعت تبتلعها
األ ض.92
"كنا يف أسرأ فرتة من الثمانيات حرث وصلت حرب املخيمات الفلسطينية يف لبنان
إىل أقذ مراحلها ،املنظمة متشرذمة تتحا ب فيها الفصائل البهيمة .شهداء صربا
وشاتال ميرترن للمرء الثانية ببنادق الطرفني الفلسطينني ومن يناصرمها ،وأضيق هلم
أيضا شهداء جدد من املخيمني ومن برج الرباجنة .األبراء يقتلرن بال هدف معلن.99

___________

 94نفس املرجع ،ص726
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29
صربا هر اسم من خميم فقري يف الضاحية اجلنربية لبريوت الغربية بنيت لالجئني
الفلسطينيني عام  .7646ومشتق من  54 BBC Newsيناير  5555حتت العنران
 Flashback: Sabra and Shatila massacresأن الفلسطينني املقترلني يف صربا وشاتال
خميم اللجئني على أقل  155قتلتهـ ــم مسيحي لبنان متحافلة إبسرئيل خالل احتالهلا
القصرية من عاصمة لبنان هي بريوت .فتعترب هذا القتال أي مذحبة أسرأ فظائع
خالل  72عام حرب أهلية يف لبنان وميكن جبميع الصراع يف الشرق األوسط .كانت
هذه املذحبة فعلته مقاتلرن امليليشيات من القرات اللبنانية بفرقة  Phalangistاملسيحي
لالنتقام على مرت بشري جيمايل قائد هذه الفرقة يف انفجا سيا ة مفخخة يرمني
قبله.
"ضاقت السالمة يف املخيم وصدمة اجملز ة مل تزل تسجيلها وصر ت فيه تصريرا
واضحا يف كل شخص وستمر اجلنرد يف مضايقاهتم (سكن املخيم) وتفتيش املنازل
واألواين املنزلية هنب وأخذوا وحيملرا السكان إىل مراكز االعتقال العسكرية .فأصبح
الناس ايئسني ويف الليل كانت دابابت كبرية عربت بسرعة يف شرا ع املخيمات
الضيقة .ذات ليلة أيت دابابة ترقف أمام املنزل بعضه مدمر فجأة بدون إعطاء
احلذ يف أوله أطلق صا وخ حنره (املنزل) حل ـ ــظة تكرن املنزل كرمة من األنقاض.
كانت هناية الطريق بدأ ضيقة ومزدمهة فر ا واجلرافات مستمرة جترف املنازل ودمرت
أانبيب املياه الرئيسية وأانبيب الصرف الصحي يف املخيم .يف امللعب ،عند غروب
الشمس ،بدأ املكان خائفا ،ألن كثريا من الناس قتلرا هنا ،والعديد منهم دفنرا هنا،
وقد ضرب هذا املكان بال هرادة عن طريق اجلر اإلسرائيلي عند املذحبة .وقال يل
سكان املخيم أن الرجال والنساء واألطفال نقل ابلشاحنات إىل هذا امللعب و بعد
كثري منهم ختتفي .....ات يخ  71هي ات يخ اجملز ة يف امللعب وجدت فيه جثة صيب
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عاجلته من قبل مع األطفال أآلخرين ميرت بقنبلة يدوية ألقيتها إىل وسط احلشد.
وجبرا امللعب ميكنين إجيادة من مالبس كثرية وبعضها مالبس النسرية ،والناجرن
يقصص يل غاضبا أن كثريا من النساء جيربن على أن لتكرن عا اي مث يغتصبرهنن
اجلنرد قبل ان يقتلها .وقال ىل أن اجليش اإلسرائيلي شاهد هذا احلادث ،ولكن ال
يفعل شيئا لرقفه.91
 .4اإلهوال
"يف املنفي ال ننتهي الغصة ،إنه تستأنف ،يف املنفي ال نتخلص من الذعر ،إنه
يتحاول إىل اخلرف من الذعر .وألن امللفرظ من بلده حمبط واهلا ب من بلده حمبط،
فإن اجملمرعات املنفية ال تستطع أن تنتجنب الترتر و(النرفزة) يف التعامل اليرمي فيما
بني أفرادها.....

91

فمن األمر املخيفة اليت يهرجهرن الفلسطينيرن يف املنفي والغربة هي اإلهرال والذ ع.
 .5اإلحتالل

"كانت جمز ة تل الزعرت ما تزال يف مقدمة الذاكرة ،كما يتكر طل حني نفس البيرت
يف الضفة وغزة .واملعتقالت اإلسرائيلية تتكدس ابلشباب والشيرخ .واجلرحي
الجيد ون داوئه ــم إذا كانرا حمظرظني يف الرصرل إىل أي مشتشفى.96

"اإلحتال مينعك من تدبر أمر ك على طريقتك .إنه يدخل يف احلياة كلها ويف املرت
كلها .يدخل يف السهر والشرق والغضب والشهرة واملشي يف الطرقات .يدخل يف
الذهاب إىل األماكن ويدخل يف العردة منها .سراء كانت سرق احلضا اجملاو أو
مستشفى الطرا ي أو شاطئ البحر أو غرفة النرم أو عاصمة انئية.

___________
Dr. Ang Swee Chai, Tears of Heaven From Beirut To Jerussalem…, hal. 214-215.

91مريد الربغرثي ،مرجع السابق ،ص715
96نفس املرجع ،ص726
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"أهم متعة حدثين عنهــا كل من التقيهم هنا هي متعمهم (اجلديدة) يف البقاء خا ج
منازهلم إىل وقت متأخر من الليل ،والسهر املبالغ فيه مع األقا ب واألصدقاء.

دخلت االحتالل اإلسرائيلي إىل نراحي حياة الفلسطينيني هم الذين يقرمرن
هبا مجيع األنشطة الفلسطينيني أهنا تدخل يف مجيع جرانب احلياة واملرت ،وأهنا
تسيطر على مجيع جرانب حياة الفلسطينيني ،حىت جعل القيرد الشعب الفلسطيين،
هم الذين نظم ذهاب الفلسطيين ،إىل السرق أو البحر أو غرفة النرم إىل العاصمة
وغريها .هم الذين مينعرن الذهاب واخلروج إىل خا ج البالد ،هم الذن منعرا أم أجاز.
 .6احلدود
"ما اجلديد هنا ؟ ما زالرا األخرون هم األسياد على املكان ،هن مينحرنك التصريح،
هم يدققرن أو اقك ،وهم يفتهرن امللفات .هم جيعلرنك تننظر .هل أان معطش
حلدودي اخلاصة؟ أان أكره احلدود .حدود اجلسد واحلدود الكتابة وحدود السلرك
وحدود الدول ،هل أ يد حدودا لفلسطني ؟ وهل ابلضرو ة ستكرن حدودا أفضل.15
"ليس الغريب وحده هر الذي يشقى على احلدود الغربية .املراطن يرون جنرم الظهر
17
أحياان على حدود أوطاهنم .ال حدود لألسئلة ،الحدود للرطن.....

يراد هنا أن الفلسطينني الذين عادوا من املنفى سرف يشعر ابلغربة واالغرتاب
يف بلدهم ،إلجياد أشياء جديدة .واجلديد هناك يف فلسطني أن ما زالرا آخرون أسياد
يف هذا األ ض (فلسطني) .واملراد اباآلخرين هم إسرائيل ،أولئك الذين يتخذون من
الفلسطينيني يشعرون ابلغربة برطنهم وم الذين فتشرا ملفات الفلسطيين عند الرجرع
إىل وطنه وحيرسرن والطن من أهله ،وأولئك الذين يتخذون من حدود للشعب
الفلسطيين ،حمصر ة يف مجيع النراحي ،حدود يف السفر ،وقلة يف الكتابة ،حدود يف
___________

15نفس املرجع ،ص41
17نفس املرجع ،نفس املكان
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احلدث وغريها .فقط ليس الغريب (الفلسطينيي الذي يعرد إىل فلسطني) الذين
يشعرون ابئسة لرجرد تلك احلدود .و اجملتمعات هنا شعر أيضا األمل بسبب حدود.
 .7ترك األموال واإلغتصاب
"الطرابق الثالثة ذات األقراس ،احلجر األبيض املدقرق ،حديقة الليمرن الصغرية جبرا
الدا ببرابتها احلديدة اللطفيفة كلها مكسرة ابلصدأ .من الراضح أن يدأ مل متتد
لصيانتهـ ــا منذ "15.7691

منذ حرب عام  7691كان النازحرن من الفلسطينيني يرتكرن أمرالـ ـ ــهم
وبيرهتم وبستاهنم وعما هتم وغريها .وكان بعض عما ت أي املباين وأمراهلم األخرى
يسجلها حتت أمساء أقا هبم ،إال أخذه اإلسرئيل.
 .8ليس لألرسرة الفلسطينية جهة ومىن
"الشعر برضح العردة إىل البيت يزامحه الشعر بغمرض املستقبل اجلامعي لألسرة
وللمحيطني هب ـ ــا يف األم ــاكن البعيدة.13

اإلنتقال جعل األسرة الفلسطينىي غري مؤكدة ومعينة وجلعها بدون طمرح
واضح أي غمرض األسرة ،األن اليرم ميكن هنا وميكن غادا هناك .واألديب يشعر
هبذا عند اجلرع إىل بيته بعد أن اعرتض يف مطا مصر واملفا قة بزوجته وابنه حىت
يقرل كذلك.
___________

15نفس املرجع ،ص752
13نفس املرجع ،ص11
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 .9املفارقة
"كان ذلك أول لقاء أبمي وأيب وأخرايت منذ فرقتنا احلرب ,نزلنا يف ثالث غرف
متجاو ة .الفنادق ترتبط ابلنرم .مل ننم .كان الصباح يفاجئنا كأنه ليس متفقا عليه يف
النظام الشمشي .كأنه يظهر وخيتفي بال منطق وعلى غري ترقّع من أحد".

هذه صر ة من فلسطينيني وقد تفزقت من عائالهتم من أجل احلرب ،وهم
الذين يفرق بعائالهتم جيب عقد مجع مشل العائالت ،و أين األسرة يف هذا العامل
الذي عقدت مجع مشل العائالت يف اخلا ج؟ طبعا حنن نرى كثريا عائالت الذين
حيملرن مجع األسرة ،ولكن ليس يف اخلا ج ،وليس بسبب احلرب ،اليت متيز العائالت
الفلسطينية مع أقا هبم يف العامل.
 .11النكبة

"يف نكبة  7641جلأ الالجئرن إىل البلدان اجملا ة كرتتيب "مؤقت" تركرا طبيخهم على
النا آملني العردة بعد ساعات .إنتشروا يف اخليام واملخيمات الزنك والصفيح والقش
(مؤقتا) محل الفدائيرن السالح وحا برا من عمان (مؤقتا) مث أقامرا يف ترنس والشام
(مؤقتا) وضعنا برامج مرحلية وجهه املائل للشقا ة وشعره اإلفريقي األكرت ،منحاه
وسامة خاصة به ،حافظ عالء على طفرلة حيافظ الرجال على مثلها وبياض شعرهم
خيالط سراده".14

هذه هي صر ة من األحداث التا خيية لفلسطني تسمىن "نكبة" اليت جعلهم
مطرودون من وطنهم وتركرا بيرهتم وأمراهلــم وانشروا يف يف بلدان اجملرا ة ،ولـتأكيد
___________
14نفس املرجع ،ص35
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أحداثه ــا وجد الباحث األخبا وما تتعلق هب ــا ومنها مشتق من
 72ماير  5551حتت العنران .“Palestina peringati 'bencanذكر فيه أكثر من 155
آالف فلسطينني أو فروا من داي هم يف عام  ،7641خالل احلرب اليت انتهت مع
إعالن استقالل إسرائيل ومأخرذ من بياانت أمم املتحدة ذكرهتـ ــا Peggy Melati
 Sukmaيف كتاهبا ” “Kun Fayakun Menembus Palestinaإذن جعلت الفلسطينني من
 159،555شخصا على االقل الفلسطينيني من داي هم ،وقتل أيضا عشرات
اآلالف من الشعب الفلسطيين .ويقد أكثر من 655ألف شخص مطرودون من
داي هم وفقا لتيا بياانت أمم املتحدة عند ذلك مث بدلت حملها اليهرد الذين
جاؤوا من الصهاينة من اجلنسيات دخلت إىل األ اضي الفلسطينية .12مث مشتق من
يرمية  55 suarapalestina.comماير  5579حتت العنران “5,6 Juta Pengungsi
” Palestina Terdaftar di UNRWAأن يف عام  7641عندما أعلن اليهرد دولة
إسرائيل ،وعدد من الفلسطينيني الذين طردوا من وطنهم يصل  621،555نسمة.
ميثل الرقم احلايل  ٪99من الفلسطينيني الذين يعيشرن حني ذلك .ويتمركز الباحث
يف أحدثه ــا اليت ذكر األديب ليست يف عدد الفلسطينني املطرودين من وطنهم.
BBCindonesia.com

“

.

___________
Peggy Melati Sukma, Kun Fayakun Menembus Palestina…, hal.79.
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الباب اخلامس
خامتة
و يف خامتة هذه الرسالة أراد البـاحث تسجيل وتقدم النتائج من هذه الرسالة
وإعطاء التوصيات واألمل اليت حصل عليه الباحث يف مرور كتابة هذه الرسالة.
أ .النتائج
فمن البحث السابق عن صورة الفلسطينني يف رواية رأيت رام هللا والقضااي
االجتماعية اليت يوجهوهنا ،فوجد الباحث أن صورهتم اليت صورهتا مريد الربغوثي فهي
إنعكاس من واقعية الفلسطينني احلقيقة ،وهو اجملتمع الذي مطرودون من وطنهم
ومساكنه ألجل النكبة عام  .8491مث كان عام حدث احلرب بني إسرائيل ودول
العربية عام  8421تسمى ابحلرب أايم الستة ومن أجله (احلرب) تكرر الطرد
للفلسطينني ومينعهم العودة إىل بلدهم حىت يكونوا النازحني يف بالد أخرى .ويف املنفي
صور أن الفلسطينني هم الذين الببالون فيهم ،كانوا متشبهني يف كل بالد ويف كل
مجيع حدود البالد ألن التصريح وجواز السفر يعرفها الدنيا يف ورق فقط ،وموجهني
ابإلهوال والقتال حىت الذحبة واجملزرة وموهتم مفارقني عن وطنهم ،ومنتقلني من مكان
إىل أخر واملفارقني بعائالهتم وأصحاهبم وأقارهبم حىت يكونوا إنساان تلفونيا إلاجيادة
أخرب بينهم أي اإلتصال حىت تلد أجيال الفلسطينني اليعرفون أوطاهنم .وهذه األحوال
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حدثت من أجل إحتالل واستعمارة إسرائيل على فلسطني بعد احلرب حىت يكونوا
مهاجرين ومنتقلني من بلدان أخرى.
والفلسطينيون مازالوا يف وطنهم مل تكن متابعتهم أكثر من املنفيني والنازحني،
فإن صورهتم هي صورة اجملتمع املقيد حبدود يف مجيع األحوال اي النواحة احلياة،
احلدود يف املنطقة واحلدود يف السفر واحلدود يف التعليم حىت جعلهم صعبة يف التطور.
ألن األخرين (إسرائيل) مازالوا أسياد يف أراض فلسطني هم نظم مجيع نواحي حياة
الفلسطينني ،وهم الذين أجاز أم ال مبا فعل الفلسطينيون ،وعاش الفلسطينيون حتت
إحتالل وضغط إسرائيل ،أولئك الذين يستمرون بناء مصتوانت اإلسرائيلية العالية
على أراضى فلسطني ومن أجل إحتالل إسرئيل جعلت شباب الفلسطينني فقد
أوقات طفولتهم .
ومن صورة الفلسطينني سابقة وجد الباحث أن القضااي االجتماعية اليت
يوجهوهنا يف رواية رأيت رام هللا فهي  :حدود يف كثرة نواحي احلياة واجملزرة والذحبة
والقتل واحلرب وليس لألسرة الفلسطينية جهة واإلنتقال واملفارقة وفقد فلسطينني
وضع إقامتهم واعرتاف العامل عليهم فقط على ورق ال يف حد البلد وال يف املطر
وغريها ومل يفرف حكومة فلسطني اخلروج من هذه املشاكل.
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ب .اإلنتقادات واإلقرتاحات
 .8فإن كاتب هذه الرسالة عارف على أن اإلنسان يف حمل احلطاء والنسيان
وصادر أن هذه الرسالة مل تكن كاملة فمن أجل هذا رجاء من قراءها
إنتقادات البنائية عن هذه الرسالة.
 .6الرجاء من مجيع طلبة قسم للغة العربية وأداهبا بكلية األدب والعلوم
اإلنسانية ملن كان يريد أن يقدم حطة الرسالة إختارا موضوع يتعلق
بفلسطني ألن الرسالة اليت تتعلق به مل تكن كثرية.
 .6الرجاء من مدير اجلامعة أن يهتم لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اهتماما
كبريا لسائر الكليات يف إاجيادة والتوفري مكتبة اجلامعة بكتب ألن الباحث
الاجيد كتبا كافية يف اآلداب عامة.

املراجـ ـع
 املراجع العربيةابن منظور .لسان العرب (بريوت  :دار صادر)
حسني علي حممد ،التحرير األديب ،دراسة نظرية ومناذج تطبيقية( ،الرايض:
مكتبة العبيكان ،ط4444 ،4.ه ـ ـ 4002م)
شوقي ضيف ،4591 .األدب العريب املعاصر يف مصر ،ط ،40.القاهرة  :دار
املعارف.
غريب عبد السميع غريب .علم االجتماعي (مفهومات-موضوعات-دراسات)،
(إسكندارية  :مؤسسة شباب اجلامعة)4005،
فراس عباس البيايت ،4044 .علم االجتماعي دراسة حتليلية للنشأة والتطور،
ط ،4.عمان  :دار الغيداء للنشر والتوزيع.
جمموع اللغة العربية ،املعجم الوسيط( ،د.م : .مكتبة الشروق الدولية4004 ،م)،
ط.4.
مريد الربعوثي ،4511 .طال الشتات ،بريوت  :دار اململكة للنشر.
مريد الربعوثي ،4044 .رأيت رام هللا ،بريوت  :املركز الثقايف العريب الدار
البيضاء -املغرب ،ط.4.
مريد الربعوثي ،4044 .ولدت هناك ولدت هنا ،بريوت  :رايض الريس للكتب
والنشر ،ط ،4.طبعة العربية األوىل إلصدار الثاين.
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