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  «َسيِّذ َقْشىَّع»لألِدِيِة  

 َهيَكلالشحات د. َأحَمذ 
 ُكليَُّة اآلَداِب، َجاِمَؼة حلَىان

ُتعد الرواية نسيًجا سردًيا حيوًيا، ورؤية جمالية واعية، وعممية ذىنية عميقة، وتجربة 
وجدانية ثرية، َيمتزج فييا الواقع بالخيال، والفني بالقيمي. إنَّيا عالم َتخييمي، ونسق متكامل، 
تتضافر بداخمو عناصر بنية المبنى الحكائي الفنية والجمالية مع مكونات المتن الحكائي 
اإلبداعية والفكرية؛ ومن ثمَّ ينشأ عالم الرواية في وحدة عضوية، ال يمغي فيو المضمون 

ىمية بنية الحبكة، وال ُيمكن قراءة النَّص سردًيا بمعزٍل عن مضامينو ومعانيو، وىي أ
ضاءة مكامنو وفك شفراتو.  منطمقات جوىرية تُفضي بال شك إلى استجالء أسرار النَّص وا 

ال ريب أنَّ التعاطي مع الرواية بيذه الرؤية الشاممة ُيْطمق ما فييا من قدرات جمالية 
تجاوز حدود الزمان والمكان، وتتحرر من قيود تحميل البنية الفكرية وطاقات إبداعية ت

والتعويل المفرط عمى عالم خارج النَّص. من ىنا كانت البداية والمنطمق؛ ِإذ بات من المؤكد 
دراك إجراءاتيا  أنَّ التعمُّق في فيم القوانين السَّرديَّة الُمنظِّمة لبنية عالم النَّص الروائي، وا 

تعمقة بتقنيات عمل ىيئة السرد، خاصة قطبييا المركزيين: السارد )َمْن َيحكي الفنية الم
وَيتكمم( والُمَبئِّر )َمْن َيرى وُيدرك(، ُيؤدي بال شك إلى انفتاح النَّص األدبي عمى أبعاٍد أكثر 

(" ومتالحمتان في ٔعمٍق وعمى آفاٍق أكثر رحابٍة. إذ ُيعد "السرد والمنظور عمميتان متباينتان)
الوقت ذاتو داخل النَّص التخييمي؛ حيث يتضافران مًعا، ويتعالقان مًعا، ويؤثران ببعضيما، 

 من أجل صياغة المادة المحكية وتنضيد عرضيا وتنظيم جريانيا.
 ]أواًل[ المنظىر الروائي

           ُيعد المنظور، بحسب رأي الناقد والفيمسوف الفرنسي تزفيتان تودوروف
("؛ لذا يعتبر المنظور من أبرز ٕ"الكيفية التي يتم بيا إدراك القصة) (، ىوٕٚٔٓ -ٜٖٜٔ)

عناصر نظرية السرد، ومن األعمدة المركزية التي ُيقيم عمييا المؤلف عالمو التخييمي، وتقنية 
سردية رئيسة تحدد وْضعية السارد، وعالقتو بالشخصيات واألحداث. فالمادة الروائية بكل ما 
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ن ومكان "ووقائع يتألف منيا العالم التخييمي ال تُقدم لنا أبًدا في فييا من شخصيات وزما
(". ويتفق جيرالد برنس ٖذاتيا مجردة؛ بل من منظور معين وانطالًقا من وجية نظر معينة)

(، أستاذ المغويات وعالم السرديات األمريكي، مع تودوروف في تعريفو لممنظور  -ٕٜٗٔ)
 (". ٗالنظر التي "تُقدم بيا المواقف واألحداث المسرودة) الروائي؛ إذ يذىب إلى أنَّو وجية

كما ُيعبر المنظور عن "الموقع اإلدراكي الحسي والمفيومي الفكري الذي ُتصور بواسطتو 
("؛ ِلَذا تكتسي األحداث المرئية واألقوال المسموعة والمواقف الُمدركة ٘المواقف واألحداث)

ِركة صاحبة المنظور، الذي يمر عبر وعيو عالم الرواية، ( الُمدٙبطابع الُمَبئِّر، أي الذات)
 وتتأثر بمشاعره وعناصر تكوينو النفسي؛ فيتشكل وفق عممية اإلدراك ىذه عالم الرواية. 

وىكذا؛ ُيوظف المنظور فنًيا وفكرًيا؛ لكي "ُيفصح عن رؤية النَّفس الُمدركة لؤلشياء، وعن 
(". لذلك يعد المنظور وفق مفيوم الناقد ٚالقصة)وجية النَّظر التي َتحكم وضع السارد في 

(، أحد رواد مدرسة شيكاغو لمنقد األدبي، بأنَّو "عممية تقنية، ٕ٘ٓٓ -ٕٜٔٔواين بوث )
("، تتمثل في تنظيم صياغة النَّص ٛووسيمة فنية من أجل الوصول إلى غايات أكثر طموًحا)
 تو الروائية وبناء عالمو التخييمي.األدبي؛ إذ يستعين المؤلف بالمنظور من أجل تمرير ماد

ُيالحظ أنَّ الكتابات النقدية قد وضعت ُمرادفات كثيرة لمصطمح المنظور الروائي، مثل: 
والرؤية السَّرديَّة والبؤرة وبؤرة السَّرد  المنظور السردي ووجية النظر والرؤية وزاوية الرؤية

تتفق في المفيوم وتتطابق في الوظيفة،  والتَّبِئير والنظرة وزاوية النظر، وىي ُمسميات تكاد
وتشي بعالقاتو الوطيدة بالفنون األخرى؛ حيث يرتبط المنظور "بالفنون التشكيمية؛ وبخاصة 

("، ٜالرسم. إذ يتوقف شكل أي جسم تقع عميو العين عمى الوضع الذي ينظر منو الرائي إليو)
ضور تأثير "الفنون البصرية سواء الوضع الحسي أو الوضع المعنوي، ىذا باإلضافة إلى ح

 (" عمى طريقة عمل تقنيات المنظور.ٓٔالحركية، خاصة السينما)
تكاد تجمع المصادر النقدية أنَّ مفيوم المنظور الروائي من استحداث مدرسة "النقد 

(، ثمَّ ٜٙٔٔ -ٖٗٛٔأمريكي في بدايات القرن العشرين مع الروائي ىنري جيمس ) -األنجمو
لوبوك أنَّو "؛ إذ ُينسب إلى (ٔٔ( )ٜ٘ٙٔ -ٜٚٛٔ)بيرسي لوبوك طاني الناقد البريعمقو 

(" الصادر في عام ٕٔ)«صنعة الرواية»صاحب "أّول عمل منيجي اىتم بالمنظور في كتابو 
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( أستاذ عمم  -ٖٜٚٔ. في حين اكتمل مفيوم المنظور عمى يد "بوريس أوسبنسكي، )ٕٜٔٔ
 . ٜٓٚٔ(" الصادر في عام ٖٔ)«ةنظرية الصياغ»المغة بجامعة موسكو، في كتابو 

قسم أوسبنسكي طرق مقاربة المنظور داخل الخطاب السردي إلى أربعة مستويات، وىي: 
"المستوى األيديولوچي التقويمي، والمستوى التعبيري المغوي، والمستوى النَّفسي 

ي عمل ("؛ إذ يرى أنَّ المادة الحكائية في أ٘ٔ(، والمستوى الزماني والمكاني)ٗٔالسيكولوچي)
روائي البد أْن تخضع لتأثير ىذه المستويات، التي يتشكل منيا المنظور الروائي. فعندما 
ُتعرض المادة المحكية فإنَّيا تقدم بواسطة "نفس ُمدركة ترى األشياء وتستقبميا بطريقة ذاتية؛ 

نفسية، فتتشكل صورة تمك األشياء وفق رؤية النَّفس الُمدركة وزاويتيا، أيديولوچية كانت أو 
باإلضافة إلى المنطمق التعبيري الذي تُقدم بواسطتو الرواية، واختيار مستوى الزمان 

(" بكل كيفيات ٚٔ("، أّي أنَّ المنظور داخل عالم الرواية "يحل محل اإلدراك)ٙٔوالمكان)
 الرؤية الفيزيائية والذىنية ودرجاتيا داخل النَّص التخييمي.

م وظيفة المنظور الروائي، بأنَّو طريقة إدرك عالم من ىذا الُمفتتح التأسيسي يمكن في
الرواية، التي تنعكس بطبيعة الحال عمى أسموب تنظيم صياغة النَّص األدبي فنًيا وفكرًيا؛ لذا 
ال يجب اختزال مفيومو عمى أنَّو مجرد مصطمح مكاني يدل عمى موقع السارد من 

الرؤية البصرية الفيزيائية، أو الشخصيات واألحداث، أو أنَّو مصطمح بصري يقتصر عمى 
أنَّو "مصطمح أيديولوچي أو موقف فمسفي لصاحب العمل األدبي ورؤيتو الفكرية فحسب؛ إذ 

 (".ٛٔإنَّو يتسع ليشمل ىذا كمو، باإلضافة إلى كونو طريقة إدراكية لممادة األدبية)
ية التي وىكذا؛ يطرح المنظور الروائي مسألة ميمة ستكون محور الدراسة، وىي الكيف

ُتدرك بيا الحكاية عمى المستويات األيديولوچية والنفسية السيكولوچية؟ وما تتضمنو من أسئمة 
ضرورية، مثل: ما المغزى القيمي الذي يحممو النَّص بتأثير من المنظور؟ وَمْن يرى عالم 
الرواية؟ وكيف يرى؟ بكل أبعاد كيفية الرؤية، من ناحية الموقع والمسافة، ومن ناحية 
االنطباع الشعوري والتكوين الفكري، وأثر ذلك كمو عمى صياغة مادة المتن الحكائي؟ 
باإلضافة إلى ما تُثيره نتائج توظيف المنظور من مسائل فكرية وتشكيالت جمالية تحول 

ليق عوالم شخصياتو، وُتساعد عمى العمل األدبي إلى متعة ذىنية؛ تستنطق النَّص وتفتح مغا
قة؛ ومن ثمَّ تقيس مدى وعي األديب بأدواتو الفنية، ومدى قدرتو عمى درك أىدافو العميا
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شكالياتو الفكرية. وىي تساؤالت حيوية  توظيفيا في بناء عالمو التخييمي وصياغة مضامينو وا 
גוף שני تصبو الدراسة إلى اإلجابة عنيا من خالل تحميل المنظور السردي في رواية "

لؤلديب اإلسرائيمي ذي األصول  ٕٓٔٓعام ضمير المخاطب" الصادرة في  -יחיד
ُمميزة في طريقة صياغة بنيتيا السَّرديَّة، رواية (؛ ألنَّيا ٜٔ() -ٜ٘ٚٔالفمسطينية سيد قشوع )

 وفي أسموب توظيف المنظور الروائي الذي تُقدم من خاللو المادة المحكية.
كو من إجراءات ولتحقيق ذلك؛ ستعتمد الدراسة عمى منيج التحميل البنيوي، بما يمتم

ُتساعد عمى تحميل الخصائص البنائية لمنص السردي؛ ومن ثمَّ تحميل المنظور الروائي 
والتعرف عمى قوانين عممو، كما ستتخذ الدراسة من نظرية بوريس أوسبنسكي عمى المستويين 

المنظور األيديولوچي والسيكولوچي خًطا منيجًيا رئيًسا؛ إذ إنَّيا تُقدم طرًحا متكاماًل لمفيوم 
 الروائي ووظائفو يصمح لبناء مقاربة شاممة. 

 ]ثانًيا[ رواية "ضمير المخاطة"

؛ ٕٔٔٓتتميز رواية "ضمير المخاطب"، التي اختارتيا "وزارة التعميم اإلسرائيمية في عام 
 في الشيادة الثانوية الييودلتكون من ضمن النَّصوص األدبية العبرية المقررة عمى الطالب 

ُمبكًرا من العنوان: السردي ("، ببنيتيا الفنية ومضمونيا الُمْشِكل. ويبدأ التشويق ٕٓ)«البجروت»
أثار فضول النَّقاد؛ ِلَذا راحوا يضعون فرضيات متنوعة لتفسير الذي "ضمير المخاطب"، 

(، وكميا تؤكد أّنَو ُمحمَّل بشحنة ىائمة من التأويالت تستدعي تضافر العناصر ٕٔمعناه)
عية؛ من أجل إدراكيا، وكأنما يضع الكاتب أمام المتمقي لغًزا مثيًرا كي يجذب الفنية والموضو 

فضولو لمبحث والتنقيب داخل متن الرواية ومبناىا عن إجابة لفك شفرات ىذا العنوان الُممغز، 
وىو عين ما تسعى الدراسة إلى استكشافو عبر المنظور الروائي، من منطمق أنَّ "العنوان 

ة ومصطمح إجرائي ناجع في مقاربة النَّص األدبي ومفتاح أساس لمولوج عالمة لغوية فارق
 (".ٕٕإلى أغوار النَّص العميقة قصد استنطاقيا وتأويميا)

ُيضاف إلى ذلك ما تتميز بو بنية الرواية؛ إذ تتألف من سبعة فصول وخاتمة، يتناول 
ما المحامي ( يقيمان في القدس، ىٖٕ)ٛٗفييا قشوع قصتي شابين فمسطينيين من عرب 

(. ويتنقل السارد بين حكايتييما بالتبادل؛ حيث ٕٗالشاب وأمير ليب من قرى المثمث)
ُيخّصص ثالثة فصول )األول والثالث والخامس( لحكاية المحامي، وُيخصص ثالثة فصول 
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)الثاني والرابع والسادس( لحكاية أمير، ثم تتقاطع الحكايتان مًعا في الفصل السابع وخاتمة 
 . الرواية

كما تتميز الرواية بالتنويع في صياغة ضمير الخطاب السردي لكل حكاية؛ حيث يستعين 
السارد بضمير المتكمم في سرد حكاية أمير ليب، الذي فضل أْن ينتحل شخصية يوناتان 
يعكوف بورشميدت اإلسرائيمي اإلشكنازي في محاولة منو لمتمرد عمى واقعو البائس واالنسالخ 

ن يستعين السارد بضمير الغائب عند سرد حكاية المحامي، الذي يشك من جذوره. في حي
 في خيانة زوجتو لو؛ ومن ثمَّ أخذ يبحث عن ماىية ىذا العاشق المجيول.

لكن في حقيقة األمر حكاية أمير ليب ما ىي إال سرد ثانوي داخل إطار السرد العام، أي 
حكاية أمير ليب ىي "سرد ُمطمر  سرد ُمَؤطَّر داخل حكاية المحامي، وبعبارة أخرى فإنَّ 

داخل بنية السرد الرئيس؛ وىو ما يعني أنَّ السرد األساس لمشخصية المحورية الساردة يمثل 
إطاًرا عاًما محيًطا لسرد آخر تضطمع بو شخصية روائية أخرى داخل محيط ىذا السرد 

يرة من الرواية ". وىو ما كشفو السارد عمى لسان أمير ليب في الصفحات األخ(ٕ٘)الرئيس
أمير، أريد أْن أعرف كل شيء، ولماذا؟ »أثناء لقائو المحامي: "قال المحامي بنبرة تيديد: 

ألنَّني عثرت عمى رسالة، ىي من وجية نظري رسالة عشق، مكتوبة بخط زوجتي، عثرت 
[ يحمل اسم شخص ُيدعى يوناتان. وأنا «(ٕٙ)لحن كرويتزر»عمييا داخل كتاب قديم ]رواية 

. يبدو «أريد أْن أعمم َمْن يوناتان ىذا؟ وما عالقتو بزوجتي، أو بَك؟ وأين ىو يا أمير؟ اآلن
أنَّو لم يكن ينوي الرحيل قبل أْن يسمع كل الحكاية. وسيظل ىنا حتى يعرف كل شيء. وفي 
الواقع أنا ]أي أمير ليب[ من يريد أْن يحكي. فقد أردُت أْن أقص عمى مسامع أي شخص 

تي مرت بي خالل السنوات األخيرة، أردُت أْن أحكي عن كل شيء، عن كل كل األحداث ال
األكاذيب، وعن كل األمور، منذ اليوم الذي أنييُت فيو الدراسة بالجامعة العبرية، وحضوري 
إلى ىذا المنزل الكائن في شارع ىحالوتس. أردُت أْن أحكي ما لم أستطع حكيو ألمي، أو 

ية بتسمئيل[، أو ألي شخص في العالم. ويبدو لي أنَّو قد حتى لنوعاه ]زميمتو في أكاديم
 ". (ٕٚ)«ماَت يوناتان، دفنتو منذ أسبوع»يفيمني... أخذُت نفًسا عميًقا وبدأُت قائاًل: 

وىكذا؛ يتضح في ختام الرواية أنَّ الحكي في إطار السرد الُمَؤطَّر ُيعرض تحت سمع 
و ما يضفي نوًعا من "الوحدة والتماسك وبصر الشخصية المحورية الساردة )المحامي(؛ وى
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لمشخصيات؛ إذ  السَّرديَّة"، وفي الوقت ذاتو تتبدل الوظائف (ٕٛ)عمى بنية السرد الرئيس
تتحول الشخصية الثانوية )أمير ليب( في إطار حكايتو إلى شخصية محورية ساردة، وفي 

 يا.المقابل تتحول الشخصية المحورية الساردة )المحامي( إلى مسرود عمي
من المؤكد أنَّ قشوع عندما قدم لمقارئ تجربة أمير؛ كان ُيريد أنَّ ُيعيد صياغة تجربة إياد 

(، الذي أعمن قائاًل: "أردت ٕٕٓٓعرب راقصون" ) -ערבים רוקדיםصالح بطل روايتو "
("، وىو عين ما قالو أمير: "أريد أْن أكون مثميم، أحرار، حالمون، قادرون ٜٕأْن أكون ييودًيا)

ى التفكير في الحب... دون الشعور بضرورة االعتذار عن وجودىم، ودون الشعور عم
(، وال اختبارات قبول، وال ٖٓبإلزامية إخفاء ُىويتيم. أريد أْن أكون مثميم، بال اختبارات والء)

(". ٖٔ)ُمريبة. أريد أْن أكون جزًءا منيم دون الشعور بأنَّني أرتكب جريمة خوف من نظرات
في الدمج بين التجربتين في النسخة المرئية من رواية "عرب راقصون" في قشوع وقد نجح 

 (". ٕٖ"يغير لغتو وىويتو واسمو إلى العبرية)إذ أتاح إلياد صالح أن  ؛ٕٗٔٓعام 
االندماج في المجتمع اإلسرائيمي تيمة  ٛٗىذا؛ وُتعد محاولة شخصيات قشوع من عرب 

في بأسموب ساخر، كما ا في أعمالو التميفزيونية مركزية في أعمالو الروائية، وقد ظيرت أيضً 
حيث (؛ ٖٖ)(7002 -7002) شغل عرب" -ערבית עבודה"مسمسل كوميديا المواقف 

أْن يفعل أي شيء حتى يتمكن عمى استعداد  ٛٗيجسد أمجد عميان صورة نمطية من عرب "
لخجل من ُىويتو من االندماج في الثقافة اإلسرائيمية؛ ِلَذا فيو ُمشبع بكراىية الذات، وا

الوثائقي الساخر (". وتتكرر الشخصية ذاتيا في مسمسمو ٖٗالعربية، وال يمانع من إخفائيا)
 ، الذي يتقاطع مع سيرة قشوع الذاتية.ٕ٘ٔٓالسيناريست" في أواخر عام  –התסריטאי"

باإلضافة إلى ما تتمتع بو رواية "ضمير المخاطب" من ميزات سردية، فإنيا تتميز بما 
، وىي ٛٗمن قضايا إشكالية؛ إذ تتناول تأثير مسألة تمزق الُيوية القومية عمى عرب  تطرحو

ْن كان بعض النقاد يصفون ، ٛٗمن التيمات المركزية في أعمال الكثير من أدباء عرب  وا 
محاولة منو "لمخروج من داخل أسوار جيتو تجربة قشوع في رواية "ضمير المخاطب" بأنَّيا 

 (".ٖ٘إسرائيل؛ إليجاد معنى أشمل وداللة أوسع) الُيوية القومية في
كما تتميز الرواية بُمغتيا العبرية السميمة، التي كانت مصدر إعجاب النقاد، وفي الوقت 
ذاتو مصدر انزعاج شديد وتساؤالت حائرة حول ماىية النَّص وُىويتو، شأنيا في ذلك شأن 
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تبحث عن إجابة وتحتاج إلى العبرية، وىي إشكاليات ما تزال  ٛٗكتابات أدباء عرب 
إذ ُتستغل المغة العبرية في ىذه الرواية بوصفيا "فضاء لآلخر من أجل دراسات متعمقة. 

الناقد " الفمسطينية. وىي إشكالية وجودية أثارت حفيظة (ٖٙ)إفساح مساحة لتمثيل الذات
عّد كتابات ( أستاذ األدب العبري بالجامعة العبرية، الذي  -ٖٜ٘ٔاإلسرائيمي حنان حيفر )

العبرية "تقويًضا لحدود الثقافة القومية التقميدية، وىي الوظيفة المركزية األثيرة  ٛٗعرب 
مؤشًرا عممًيا عمى أنَّ "السيطرة التقميدية عمى حدود األدب العبري ("، و ٖٚلؤلدب العبري)

ممَّا سمح  بوصفو أدًبا ييودًيا قد أصابيا الوىن؛ ومن ثمَّ ضعف معيا مبدأ الُيوية العرقية،
وىو في وجية نظر حيفر اقتحام قاٍس لخصوصية  ."(ٖٛ)بدخول أدباء عبريين غير ييود

 ٛٗ"؛ بل يرى أنَّ كتابات أدباء عرب (ٜٖ)"المغة العبرية من أجل فصميا عن ىويتيا الييودية
يا ، أّي أنَّ «كعب آخيل»العبرية ُتسيم في "غزو ثقافة األغمبية وُتدميرىا، ووصفيا بأنَّيا مثل 

وىو أمر يصيب المجتمع اإلسرائيمي بالخوف  ".(ٓٗ)نقطة ضعف الثقافة العبرية من الداخل
الوجودي؛ حيث تسود فيو قناعة دائمة بأنَّو "مجتمع ُمحاصر، ولذلك فإنَّ فكرة وجود ثغرات 

 (".ٔٗداخمية تصيبو بالرعب)
سيمبرستاين يدعم ىذا الرأي الكثير من النقاد والمثقفين الييود، مثل لورانس جاي 

ا؛ إذ يرى أنَّ مثل ىذه ينا( أستاذ الدراسات الييودية بجامعة ليياي في بنسمف -ٖٜٙٔ)
الكتابات العبرية تؤدي إلى "تخريب المفيوم الصييوني اإلسرائيمي السائد عن األدب العبري، 

ر ىذه وربما تتأث ".(ٕٗ)بوصفة أدًبا ييودًيا، وعن الثقافة اإلسرائيمية بوصفيا ثقافة ييودية
خالل بحثيم عن حل وسط ألزمة ُىويتيم القومية  ٛٗالمخاوف بما ُيعمنو أدباء عرب 

(؛ إذ قال بعد صدور روايتو "أرابيسك" عام  -ٜٓ٘ٔوالثقافية، من أمثال أنطون شماس )
إنَّني أحاول جاىًدا وبإصرار إخفاء ييودية المغة العبرية، وتحويميا إلى إسرائيمية : "ٜٙٛٔ

ة أقل، وىكذا يمكننا إعادتيا إلى جذورىا السامية ومكانيا. ويتوافق ىذا مع ما أكثر وييودي
وقد صرح شماس بيذا؛ رغم أنَّو افتتح روايتو بعبارة  ".(ٖٗ)أرغب في أْن تكون عميو إسرائيل
( التي قال فييا: "لقد قمتم لي بأنَّ ٜٓ٘ٔ -ٙ٘ٛٔشو ) األديب اإلنجميزي جورج برنارد

إلى بمٍد غريب فإنَّو يتعمم لغة ىذا البمد في بضعة أسابيع وينسى لغتو. الطفل حين ُيؤتى بو 
("؛ ومن ثمَّ ُيعمن شماس منذ البداية عن تماىيو مع مكونات ٗٗأجل، إنَّني طفل في بالدكم)
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المجتمع اإلسرائيمي واستسالمو النفسي والثقافي لالنصيار بداخمو، شأنو في ذلك شأن الكثير 
 ن يكتبون بالعبرية.ممَّ  ٛٗمن أدباء عرب 

أسيمت رواية "ضمير المخاطب" مع كتابات قشوع األخرى، وأقرانو من أدباء وىكذا؛ 
، في بمورة خطاب نقدي حاد يساعد عمى "تقويض التفسير التقميدي لُيوية المجتمع ٛٗعرب 

من "، وذلك بمفت االنتباه إلى ما ُيعانيو المجتمع العربي الفمسطيني (٘ٗ)اإلسرائيمي القومية
"، ومن الشعور (ٙٗ)سواء داخل الُيوية اإلسرائيمية أو الُيوية الفمسطينية"صعوبة االندماج 

بالغربة، وىي "ليست مجرد غربة عربي واحد فقط داخل المجتمع اإلسرائيمي، بل  الطاغي
غربة الشخصيات الرئيسة وعائالتيم، غربتيم أمام الُمسممات االجتماعية التي ُتشكل ىي 

 (".ٚٗالمْيُؤوس منيا مع ذاتيم) ربتيم الدائمةُىويتيم، وغ
وكأنما تعمد المؤلف أْن تتشابك متاىات السرد مع خيوط الُيوية الُممزقة وما يتعمق بيا 
من قضايا مصيرية متأزمة؛ لكي يصنع عالًما تخييمًيا ُمثيًرا ليس ببعيد عن الواقع المعيش، 

ون فمسطيني ِمَمْن يحممون الجنسية يجذب انتباه المتمقي حول حجم معاناة أكثر من ممي
اإلسرائيمية؛ ومن ثمَّ يمكن الولوج إلى داخل عالم الرواية انطالًقا من المنظور الروائي عمى 

دراك رؤيتو الفكرية.  المستويين األيديولوچي والسيكولوچي، من أجل تحميل بنيتو السَّرديَّة وا 
 ]ثالًثا[ المنظىر ػلً المستىي األيذيىلىچي

ر األيديولوچي التقويمي وفق تعريف أوسبنسكي ىو "نظام األفكار التي تشكل المنظو 
(" التي تييمن عمى عالم النَّص وتمثل "البنية التأليفية ٜٗ("، و"منظومة القيم العامة)ٛٗالعمل)
(". وقد تكون ٔ٘(" لمنص األدبي؛ ومن ثمَّ تنفذ "وتتخمل كل أجزاء العمل األدبي)ٓ٘العميقة)

تترة أو مصرًحا بيا، وقد تنتمي لممؤلف نفسو، أو تكون جزًءا من ىذه المنظومة "مس
المنظومة المعيارية لمسارد، بمعزل عن المؤلف، وربما في صراع مع معيار المؤلف، أو قد 

(". ويؤمن أوسبنسكي بأنَّ المستوى األيديولوچي "من أكثر ٕ٘تنتمي إلحدى الشخصيات)
ا لمصياغة الشكمية؛ ألنَّ التحميل فيو يعتمد عمى جوانب المنظور أىمية؛ بيد أنَّو أقل خضوعً 

 (".ٖ٘الفيم الحدسي)
وُيثير تعريف المنظور األيديولوچي التقويمي عدة أسئمة، منيا: َمْن صاحب المنظور 
الذي ُيدرك العالم الروائي أيديولوچًيا؟، ومّما يتكون المنظور األيديولوچي؟ وما الرسالة 
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واية؟ وقد وضعت الكتابات النقدية ثالث وسائل لرصد المنظور األيديولوچية التي تحمميا الر 
األيديولوچي داخل النَّص األدبي؛ ومن ثمَّ يمكن اإلجابة عن ىذه التساؤالت، وىي عمى 

 :يالنحو اآلت
 ( الطريقة األولى: الِحَكم والِقَيم1)

يدي؛ إذ ُتستعمل مع الروايات ذات الطابع الكالسيكي، التي تنتمي لنظام الحكي التقم
استطاع النقاد رصد بعض مكونات المنظور األيديولوچي من خالل تعميقات السارد العالم 

ييمنة في تمك النصوص. وتشبو ىذه ( صاحب الصوت المنفرد والرؤية المُ ٗ٘بكل شيء)
التعميقات "الِحَكم وجوامع الكمم، التي يمكنيا أْن تقف مستقمو عن النَّص إذا انسمخت عنو 

(". وىي ىنا ِقَيم وأحكام وقوانين عامة ال تُنسب إلى شخصية من ٘٘لة مطمقة)محتفظة بدال
 داخل العالم الروائي؛ بل تنطمق من خارج العمل األدبي. 

تناثرت عمى صفحات رواية "ضمير المخاطب" تأثيرات محدودة لمغاية من أساليب الحكي 
تراث العربي، ومن من الَكم الكالسيكي؛ فقد تضمنت الرواية إشارات قصيرة ألمثال شعبية وحِ 

يحتسي البيرة مع صديقتو نوعاه في كان ذلك ما جاء في سياق حكاية أمير ليب، عندما 
، وكان مصير هبعد أْن فصل أجيزة اإلنعاش عن يوناتان بمعرفة أمو روحيال »ىسيرا»حانة 

الجاىمي، ر أمير وقتيا عمى المحك؛ إذ قال: "حاولُت أْن أتذكر ذلك البطل العربي من العص
]الزير سالم الميميل بن ربيعة[، الذي كان مشيوًرا بعشقو لمنساء والخمر.  «الزير»الذي يدعى 

وعندما جاءوا ذات مساء ليخبروا ىذا الشاعر السكير بمقتل أخيو زعيم القبيمة ]كميب بن 
تالي شن . وفي اليوم ال»اليوم خمر وغًدا أمر»ربيعة[، وكان ُممسًكا بكأس الخمر، قال ليم: 

 .("ٙ٘)واحدة من أبشع حمالت الثأر في التاريخ العربي ]أي: حرب البسوس[
مع  »ىسيرا»وقد رد في موضع آخر مثل عربي شيير عمى لسان المحامي وىو في حانة 

صديقو طارق، ذلك البار الذي كان يعج وقتيا بالطالب العرب؛ إذ قال عنو السارد: "لقد 
... فقد أراد أْن يفيم، ويعرف ماذا »األطرش في الزفة»ل شعر وكأنَّو مثل األعمى، أو مث

 (".ٚ٘حدث لمشباب العربي، وخاصة البنات، ماذا تغير منذ أن تخرج في الجامعة)
كما ترددت عمى لسان المحامي وطارق وأمير مقولة اجتماعية مأثورة تفسر وجية نظرىم 

في تعقيبو عمى الجدل باالنسالخ عن الماضي واليروب من الجذور؛ إذ يقول المحامي 
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الُمثار حول غياب الرواية الفمسطينية من المناىج التعميمية لمتالميذ العرب في إسرائيل في 
ْن ليس لو ماٍض لن يكون مَ »مقابل تمقينيم الرواية الصييونية: "إنَّني ال أبالي بشعارات مثل: 

ون ماذا أقصد؟ أي ليس نحن إذ يبدو لي أحياًنا بأنَّو ليس لدينا ماٍض، أتعمم... «لو مستقبل
العرب فقط؛ بل بصفة عامة، ليس لدينا في ماضي أي شعب عمى األرض ما يمكن التباىي 

 (. ٕ٘ٔ)ص وروحياله أم يوناتان وىي ذات العبارة التي ال تؤمن بيا  (".ٛ٘)بو
 لمنَّص المفاىيم القيمية التي تنظم التعامل في األيديولوچيكما َتْدُخل في إطار المنظور 
تصل سمطتيا إلى قوة القوانين الحاكمة، مثل القانون  ِلَذاأوساط بعض شرائح المجتمع؛ 

الشائع بين طالب الجامعة، إذ َيحكي المحامي: "كانت في الجامعة قوانين أخرى، أو 
ما »باألحرى ُمسممات أخرى... كان ىناك شيء ما ُيعد بمنزلة قانون شفيي، ينص عمى أنَّ 

، وعندما ينيي الطالب دراساتيم ويعودون إلى «يت يظل بعيًدا عن البيتيحدث بعيًدا عن الب
 يجري عمى ألسنة(". وىناك قانون شفيي آخر ٜ٘)البيت، فإنَّ كل شيء يصبح أمًرا منسًيا

كانت ىذه ىي العبارة التي  -«لقد سرق ِمْن الييود»المجتمع العربي بالقدس، وىو: "الناس في 
حامي ِمْن أقارب َمْن يسرقون عقارات الييود وسياراتيم... في عمى أسماع المدائًما تتردد 

محاولة منيم لمتوضيح لو بأنَّ األمر برمتو يتعمق بإنسان محترم... وأنَّ ىذه ليست في حقيقة 
األمر سرقة بالمفيوم المتعارف عميو طالما أنَّيا كانت تستيدف الييود... بل إنَّيم يعتبرون 

 ".(ٓٙة استعارة أو إعادة إلى أصحابيا الحقيقيين)سرقة سيارات الييود بمنزل
ُيالحظ أنَّ ِحَكم وقوانين وأمثال المنظور األيديولوچي لم تأِت من خارج عالم شخصيات 
النَّص التخييمي، عمى عكس ما كان شائًعا في نظام الحكي الكالسيكي؛ بل جاءت من داخل 

تواءم مع السياق ومواقف الشخصيات، العالم الروائي وعمى لسان شخصياتو المحورية، وبما ي
دراكيا الذىني. وال  ِلَذا تشي بمنظور أيديولوچي منطقي متسق مع قدرة الشخصية المعرفية وا 
ريب أنَّ ظيور مثل ىذه العبارات التراثية واألمثال الشعبية متالحمة مع الحبكة القصصية 

تؤكد ميارة الكاتب الفنية المعنية بعرض مممح من مكونات المجتمع العربي داخل إسرائيل 
في التنويع السردي، ورغبتو المقصودة في تحميل النَّص بإشارات قيمية مستقاه من التراث 

العبري عمى جوانب  ة؛ ومن ثمَّ توفير إطاللة لمقارئالعربي ومن البيئة الفمسطينية المحمي
 غربة بينيما.يجيميا عن مكونات المجتمع العربي الفمسطيني داخل إسرائيل، فتنتفي ال
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 ( الطريقة الثانية: مواقف الشخصيات2)
يتبين من ندرة عالمات الطريقة األولى لرصد المنظور األيديولوچي أنَّ قشوع ابتعد عن 
أساليب القص التقميدية؛ ومن ثمَّ تفضيمو االلتزام بمعايير الرواية الحديثة في بناء عالمو، التي 

(". وىكذا؛ ٔٙي إلى شخصية تأتي من داخل العمل)أصبح معيا "التقويم األيديولوچي ينتم
َخمََّصت الرواية الحديثة السارد العالم بكل شيء من تحمل مسؤولية العبء األيديولوچي، 
الذي كان يشكل مقاطع سردية مستقمة قد تعرقل مجرى األحداث؛ ومن ثمَّ اختفاء سطوة 

ولوچي "ال يظير بأسموب مباشر؛ السارد وتواري ىيمنة الكاتب، وعندىا أصبح المنظور األيدي
(". ومن بين ٕٙبل لجأ الكاتب إلى أساليب أكثر ميارة وخفية ليوحي لمقارئ بيذه القيم العامة)

("، ٖٙىذه األساليب "ترك القيم النسبية الذاتية لمشخصيات والقارئ تتفاعل وتتعامل حرة مًعا)
 چية من خالل المواقف.أي السماح لمشخصيات بأْن ُتعرب عن منظومة القيم األيديولو 

يفسر ىذا لماذا ترك قشوع لشخصياتو حرية اتخاذ المواقف دون تقويم منو. إذ كان 
اليروب، ىو الحركة الدائمة داخل متاىات المجتمع والقاسم المشترك بين معظم شخصيات 

. فقد ىربت ميسار أبو حسن مع طفميا أمير ليب من مسقط رأسيا في الطيرة ٛٗعرب 
(، وكان أمير ليب دائم اليروب من تنمر الصبية ضده ٔٚد مقتل زوجيا )ص بالمثمث بع

وىو طفل؛ إذ يقول عن ىذا "لم أشعر في أي مرة بأنَّني أقضم إصبع الخصم؛ بل كان 
إصبعي دائًما في فمو، ولذلك لم تكن ىناك أي احتمالية أْن يصرخ من األلم أمامي. حتى 

وكان ىذا  (".ٗٙكنُت دائًما أتمقيا، ثمَّ أحاول اليروب) إنَّني لم َأُرد مطمًقا أي ضربات، بل
نيجو حتى عندما أصبح شاًبا؛ إذ ىرب من سخرية زمالئو في العمل خالل رقصو مع ليمى 
الطالبة المتدربة في السنة النيائية بكمية الخدمة االجتماعية بالجامعة العبرية التي أصبحت 

)ص  اجيتيم في مكتب الرفاه باالستقالة(، وىرب من مو ٓٚ)ص زوجة المحامي بعد ذلك 
شائعات أصدقاء المدرسة حول (. كما ترك منزلو في قرية جمجوليو قبل ذلك بسبب ٔٚ

جفاء أمو معو؛ إذ يقول: "لقد ىربُت منيا بإرادتي، (، وبسبب ٖٗٔ -ٕٗٔسموك أمو )ص 
وكانت حجتو  ".(٘ٙ)واليوم أشعر باألسى ألنَّني ال أستطيع حتى أْن أتخيل كيف كان حضنيا

استكمال دراستو بالجامعة العبرية بالقدس: "لقد توسمْت إليَّ أْن أدرس في جامعة تل أبيب أو 
في بار إيالن؛ لكي يكون بمقدوري العودة إلى البيت كل مساء، وحينيا اخترعُت ليا قصة ما 
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بكثير بأنَّني استشرت بعض األشخاص الذين نصحوني بأنَّ المستقبل الوظيفي سيكون أفضل 
 (".ٙٙلمن يحمل شيادة من الجامعة العبرية)

المممح الرئيس في الرواية ىو تبني شخصياتيا أيديولوچية اليروب من القرية العربية وما 
تمثمو من دالالت تتعمق بالجذور؛ إذ يخاطب المحامي زميمو طارق ليقنعو بعدم العودة إلى 

يتباىى والدك بتمك الالفتة التي سيعمقيا  القرية، بقولو: "لماذا تريد العودة؟ ىل من أجل أنْ 
(". وكانت ٚٙعمى باب مكتبك؟... ىل تريد أْن تترافع عن لصوص السيارات في القرية؟)

الدراسة والعمل في القدس ىي الذريعة الُمثمى لميروب من القرية؛ إذ المحامي: "وأمثالو ليسوا 
استقروا بيا ألسباب اقتصادية. وبصفة من مواليد المدينة؛ بل جاءوا إلييا بسبب الجامعة، ثم 

عامة ُيفضل أصحاب المين الحرة من عرب إسرائيل البقاء في القدس وعدم العودة إلى 
( داخل المدينة بعد رحيميم ٜٙتأسيس طبقة من المترفين)"("؛ حيث نجح بعضيم في ٛٙقراىم)

كاديمي لمعظم "، خاصة مع ارتفاع المستوى الثقافي واأل(ٓٚعن قراىم في الجميل والمثمث)
 (.ٔٚ)إلى القدس ٛٗالمياجرين من عرب 

تتفق أحداث الرواية مع ما ورد في اإلحصائيات الميدانية، التي تظير أنَّ "ارتفاع فرص 
التعمم في مؤسسات ثقافية متميزة كان ىو الدافع الرئيس وراء الخروج من القرية العربية 

كمة في بقاء معظم ىؤالء الطالب الفمسطينيين واختيار اإلقامة في القدس. وأنَّ العوامل المتح
في القدس بعد انتياء دراستيم ترتبط بدرجة وثيقة بمكان العمل، ومالءمة  ٛٗمن عرب 

 ".(ٕٚ)العمل لممؤىل الدراسي، وارتفاع الراتب
كانت الجامعة ىي محور حياة زمالئي في مكتب الرفاه، يؤكد أمير ليب ىذا بقولو: "

وجاءوا إلى القدس، وبسببيا مكثوا ىنا حتى اآلن. وبخالفي، فإنَّيم ظموا فبسببيا تركوا قراىم 
عمى ارتباط بالجامعة. وليد، مدير المكتب، يعمل مشرًفا عمى التدريب الميداني بالقسم ويأمل 
في الحصول عمى منحة لمدكتوراه. في حين بدأ خميل بالفعل دراستو لمحصول عمى 

بمرور الوقت تتقطع األواصر التي تربطيم بالقرية، وتبدأ ". و (ٖٚالماجستير في عمم الجريمة)
برفضيم تمضية األجازة في ُقراىم، مثل: وسيم ومجدي رفاق أمير ليب في السكن؛ عندما: 

". وتتطور القطيعة واليروب (ٗٚ)"قررا أال يعودا إلى القرية، سوى مرة واحدة تقريًبا كل شيرين
"كم كرىُت الطريق بين بيتاح تكفا وجمجوليو. وكرىُت  إلى الكراىية والنفور، وفق تعبير أمير:
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الرائحة التي كانت ُتداىم أنفي كل مرة وَتسري في كل جسدي. رائحة الذكريات السيئة، التي 
 ".(٘ٚو)حاولُت جاىًدا نسيانيا. تمك الرائحة التي كانت َتزداد كمما اقتربنا من جمجولي

رية ليس إال خطوة رمزية لميروب من الُيوية يبدو واضًحا من الرواية أنَّ اليروب من الق
العربية الفمسطينية؛ نتيجة التمييز الذي ُتمارسو السمطات اإلسرائيمية تجاه الفمسطينيين، إذ 

"في أسفل الييكل االجتماعي في إسرائيل، من حيث الظروف المعيشية  ٛٗيقبع عرب 
مة مألوفة في كتابات قشوع؛ "، وىي تي(ٙٚ)وممكية األراضي وفرص العمل والتمثيل السياسي

إذ يحاول دائًما إلقاء الضوء عمى "االضطياد المتجذر في المجتمع اإلسرائيمي والتناقضات 
 ".(ٚٚ)العنيفة التي تعاني منيا إسرائيل

في إطالق أسماء غير واضحة الُيوية عمى أطفاليم  ٛٗلذلك؛ يشرع اآلباء من عرب 
رب تحت وطأة التمييز إلى "تغيير أسمائيم إلى (، وقد يمجأ البعض المواطنين العٖ٘ٔ)ص 

". وىي ظاىرة (ٛٚ)أسماء عبرية؛ حتى يستطيعوا مواصمة حياتيم والحصول عمى لقمة عيشيم
منتشرة داخل إسرائيل سجمتيا الرواية عمى لسان أمير؛ إذ يقول: "عمل في مطبخ المطعم 

سم َرافي، أما ُسميمان فكان محمد، الذي يناديو الجميع باسم ُموحي، ورفيق، الذي ُعرف با
 ". (ٜٚ)ُيفضل أْن ينادونو ُسولي

يفسر ىذا سعادة أمير ليب عندما كان الييود يحرفون نطق لقب عائمتو؛ إذ يحكي: 
"عندما ُيكتب اسم عائمتي بالعبرية وُينطق بيا، فإنو في الواقع يبدو وكأنما ىو اسم ييودي 

ليب، ومعناه النيران. أتذكُر كيف كان الييود  تماًما، لكنو ينطق في العربية بطريقة أخرى،
يحرفون نطق اسمي واسم عائمتي عندما كنُت صغيًرا... لقد أضحكتني طريقة نطقيم السم 
عائمتي... وبعد ذلك، عندما أصبحُت صبًيا، لم يعد ىذا األمر ُيزعجني؛ بل فرحُت بعبرنة 

عني نظرات الُفضوليين. وعندما كبرُت،  اسم عائمتي، ممَّا وفر عميَّ الشعور باالرتباك وَأبعدَ 
أصبح تحريف اسمي في العبرية، واحتمالية أْن يبدو وكأنَّو اسم ييودي وعربي، أمًرا إيجابًيا 

". ُتذكرنا سعادة أمير ليب بضبابية ُىويتو بما كان يشعر بو إياد صالح في (ٓٛ)عمى السواء
"أسعُد عندما كانوا يقولون إذ يقول: رواية "عرب راقصون" عندما توىم البعض أنَّو ييودي؛ 

 :  ".(ٔٛ... إذ لم أتمَن إال أْن أكون ييودًيا)«أنَت ال تبدو عربًيا مطمًقا»عميَّ
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التعبير عن المنظور األيديولوچي من خالل  ٛٗالشخصيات الروائية من عرب واصمت 
محميين في القدس مواقفيا المتنصمة من ُىويتيا العربية، ومن ذلك انعزاليم عن الفمسطينيين ال

من الُمترفين " ِمَمْن ال يحممون الجنسية اإلسرائيمية؛ حيث أسسوا مجموعة مغمقة خاصة بيم
تمتقي الخميس األول من كل شير، فالمحامي: "لم يفكر حتى في دعوة سماح " (ٕٛ)الجدد

وزوجيا ]سماح منصور سكرتيرة المحامي وزوجيا الميندس المدني[، رغم أنَّيما ال يقالن 
ثقافة عن سائر الحاضرين، ثمَّ إنَّ وضعيما االقتصادي جيد جًدا. لكنيما ُرفضا في الحقيقة 

ت تقتصر فقط عمى دائرة المياجرين األنَّيما من سكان القدس الشرقية؛ وألنَّ مثل ىذه المقاء
  (".ٖٛ[، ِلَذا ىناك موضوعات ال يمكن أْن يشاركوا فييا المحميين)ٛٗ]عرب 

مظاىر الحياة؛ حيث نقل المحامي مكتبو من شارع صالح الدين  ينسحب ىذا عمى كل
بالقدس الشرقية إلى شارع الممك جورج في القدس الغربية تحت ذريعة أن "سكان القدس 

أسس مع كما  (".ٗٛالشرقية سيتعاممون بمزيد من الييبة مع محاٍم يفتح مكتًبا في حي ييودي)
القدس؛ وذلك ألنَّ "المدارس الحكومية في  والييود في ٛٗرفاقو مدرسة مشتركة بين عرب 

ُتطبق المناىج الدراسية الفمسطينية؛ ومن ثمَّ ال يتالءم المحتوى التعميمي  القدس الشرقية
("، وحتى يتعمم أطفاليم تحت ٘ٛوحياتيم العامة التي نشؤوا عمييا) ٛٗثقافة عرب مطمًقا مع 

 (.ٓٔالتعميم الفمسطينية )ص  مظمة وزارة التعميم اإلسرائيمية وليس تبًعا لوزارة
عمل المحامي عمى االنسالخ عن ىويتو العربية "بتبنيو كل مظاىر الحياة اإلسرائيمية 

("، إذ ُيعد ىذا "شرًطا مسبًقا من أجل ٙٛالغربية؛ رغبة في االنصيار داخل مجتمع يتجاىمو)
("، ٛٛل االجتماعي)(" في المجتمع اإلسرائيمي، أو ما ُيطمق عميو البعض "االنتقاٚٛاالندماج)

(. والتظاىر بقراءة األدب العالمي واألدب ٜٔ، ٕٚ، ٕٕ، ٙٔمثل: شرب الخمور )ص 
العبري لموجاىة؛ حيث يشتري المحامي الكتب وال يقرأ منيا سوى صفحات معدودة )ص 

تباىي بقراءة أعمال أدبية كما يتباىى ال(، وكأنما يسعى وراء "ُىوية ثقافية تُتيح لو ٕٓ -ٜٔ
("، وغيرىا من مظاىر تبني رموز ٜٛأصدقائو بأنَّو ذو ذوق رفيع في السوشي والخمر)أمام 

( ٜٓ، ٛ، مثل: امتالك سيارة فاخرة )ص ٛٗالحياة المادية والفصام الثقافي لُيوية عرب 
(. كما أعمن عن ٕٕ( وتناول الطعام الغربي )ص ٔٙٔ، ٘ٔوارتداء المالبس الغالية )ص 

(؛ ٕٛٔالحرية الكاممة والتحرر من أي مسممات اجتماعية )ص إيمانو بتنشئة ابنتو عمى 
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(، إذ "أراد أْن ترتبط ٕٜومن ثمَّ تأييده فكرة أْن تكون لممرأة عالقات قبل الزواج فقط )ص 
 (".ٜٓحياتو بامرأة ال تذكره بأختو، وال بأمو، وال بأي فرد من عائمتو المحافظة)

ك المحامي ىو سعيو الدؤوب لتغيير مصيره وىكذا؛ يبدو أنَّ الدافع المركزي الذي "يحر 
بحكم كونو مواطًنا عربًيا؛ ومن ثمَّ محاولتو االندماج داخل جماعة أخرى، ربما تُتيح لو 
تحقيق طموحاتو في تحديد مكانتو داخل المجتمع بنفسو. لكن اختياره لمجماعة اإلسرائيمية 

 (".ٜٔكثر ُرِقًيا)كان نتيجة غياب أّي خيار آخر، وليس من منطمق أنَّيا األ
في القدس عن محيطيم العربي الفمسطيني،  ٛٗأثارت عزلة المحامي وأقرانو من عرب 

وعن المجتمع اإلسرائيمي الذي يطمحون في االنصيار بداخمو شجون النقاد اإلسرائيميين 
وذكرياتيم عن حياة "الييودي المغترب في شرق أوروبا في نياية القرن التاسع عشر وبداية 

ن العشرين، الذي اكتشف بعد انفصالو عن موطن آبائو وانتقالو إلى غرب أوروبا لمتعمم القر 
"، لكن (ٕٜ)غريًبا ليس عن العالم الخارجي فحسب؛ بل عن العالم الييودي أيًضاأنَّو أصبح 

 ىذا لم يغير من موقفيم الرافض لحقوق الفمسطيني في العيش عمى أرضو بكرامة وحرية. 
المنظور األيديولوچي في مواقف الشخصيات بدرجة أكثر وضوًحا في ىذا وقد َتَجسَّد 

حيث بدأ يتعامل في طفولتو  حكاية أمير ليب، الذي عانى مبكًرا من تمزق الُيوية والغربة؛
عمى أنَّو من عائمة أبو راس وىي عائمة جارتو أم باسم في قرية جمجوليو رغم أنَّو من عائمة 

ّم تطور األمر إلى انتحالو ُىوية يوناتان "بعد أْن سأم من (، ث٘٘ليب في قرية الطيرة )ص 
("؛ إذ أصبح يتحرك بيويتين: ُىوية أمير ليب وُىوية يوناتان ُٖٜىويتو البيولوچية والقومية)

(، بل أصبحت معظم تعامالتو بُيوية يوناتان، فقد التحق لمدراسة في ٚٓٔبورشميدت )ص 
دس وعمل في المطعم ناداًل بُيوية يوناتان )ص أكاديمية بتسمئيل لمفنون والتصميم بالق

 (. ٜٓٔ(، وفتح حساًبا في البنك واستأجر صندوق بريد باسم يوناتان )ص ٚٓٔ
لم يتوقف األمر عند حد االنتحال الظاىري؛ بل سعى أمير إلى أْن "يستوعب بداخمو كل 

جذوره العربية تماًما؛ إذ ("، منسمًخا عن ىويتو الفمسطينية، وىارًبا من ٜٗعالم يوناتان وثقافتو)
(، واستمع إلى ٗٗٔ، ٓٗٔ(، وشرب الخمور )ص ٔٗٔارتدى مالبس يوناتان )ص 

(، وتفحص كل ٜٙ، ٛٙ، ٕٙالموسيقى التي كان يحبيا يوناتان وقرأ كل كتبو )ص 
( ودرس كل صورة التقطيا يوناتان ٜٚقصاصة وكل ورقة في أدراج مكتب يوناتان )ص 
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المطاف إلى تبديل ُىويتو وُىوية يوناتان رسمًيا مستغاًل الشبو  (. ثمَّ انتيى بوٜٓٔ)ص 
وىكذا؛ قرر أمير ليب أن "يواصل حياة يوناتان، وينتزع من داخمو كل  (.ٕ٘ٔبينيما )ص 

"؛ ليكون مثميم في كل شيء، مثل يوناتان، ومثل نوعاه، ومثل كل (ٜ٘)آثار ُىويتو السابقة
 (.ٜ٘ٔ -ٛ٘ٔالشباب اإلسرائيمي في حانة ىسيرا )ص 

رغم أنَّ أمير ليب قدم حاًل استثنائًيا لمشكمة أزمة اليوية بانتحالو ُىوية يوناتان وعالمو؛ 
فإنَّو بذلك يكون قد "حقق نجاًحا مقارنة بأبطال روايات قشوع السابقين، الذين أخفقوا جميًعا 

أصبحت أمًرا مألوًفا ". ومما ال شك فيو أنَّ تيمة تبديل الُيوية (ٜٙ)في أْن يصبحوا إسرائيميين
في األدبين العبري والفمسطيني، عندما افتتحيا األديب الفمسطيني الفذ غسان كنفاني 

(، ونقل فكرتيا إلى العبرية األديب ٜٜٙٔ( بروايتو "عائد إلى حيفا" )ٕٜٚٔ -ٖٜٙٔ)
حَماِئم ميدان الطرف  -יונים בטרפלגר( في روايتو " -ٕٜٙٔاإلسرائيمي سامي ميخائيل )

( ٕٓٔٓ) «الصباح في جنين»(. كما دارت حول ىذه الفكرة أحداث "رواية ٕ٘ٓٓغر" )األ
لمكاتبة األمريكية من أصول فمسطينية سوزان أبو اليوى. وىي تيمة ناتجة عن األحداث 

عالن دولة إسرائيل؛  تتشابك الروايتين الفمسطينية  ِلَذاالتاريخية المتعمقة بالنكبة الفمسطينية وا 
 ".(ٜٚ)مًعا، وتنشأ عالقة دينامية بين الُيويتين واإلسرائيمية

وقد عرض قشوع المنظور األيديولوچي لشخصيات عالمو الروائي دون تدخل منو لتعديل 
مسارىا أو لتقويم مواقفيا، ودون أْن يسخر من مفاىيميا أو يصفيا بالجيل؛ بل نجح المؤلف 

نة متوافًقا مع سمات تكوين تمك مديولوچي بمنظومتو القيمية الُمييفي إظيار منظورىا األي
(، ولدى أمير ليب ٕٖ -ٖٔالشخصيات؛ إذ كان الخوف صفة متأصمة لدى المحامي )ص 

(، ويشاركيما في ىذه الخصمة طارق زميل المحامي ومساعده في المكتب )ص ٔٚ)ص 
 (، وكذلك شعور الشخصيات الثالثة وغيرىم بدونية كل مظاىر الُيوية العربية الفمسطينيةٕٙ

نصيار داخل المجتمع لوا اال(؛ ِلَذا كان من الطبعي أْن يحاو ٖٗٔ، ٕ٘ -ٕٗ)ص 
 وفق رأييم. -نجذاب إلى الطرف األقوىاإلسرائيمي واال

لذلك؛ أصبح من السيل عمى القارئ استنباط المنظور األيديولوچي من ثنايا النَّص 
ور، ألنَّ ىذه الصفة الروائي، عندما استطاع إدراك سمات تكوين الشخصيات صاحبة المنظ

أو تمك ىي من دون شك المحرك الرئيس لمواقف الشخصيات؛ حيث تتجسد في مواقفيم 
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وتنعكس عمى سموكياتيم. وقد نتج عن ذلك أْن "أصبح ىذا المنظور األيديولوچي العام الذي 
 يحكم العمل األدبي أبعد ما يكون عن التحديد القاطع؛ ومن ثمَّ صار يعتمد إلى حد ما عمى

 (".ٜٛالفيم الغريزي لمقارئ واحتمالو أكثر من تأويل)
لذلك؛ يتفيم القارئ في ىذا اإلطار لماذا صب أمير ليب جام غضبو عمى أبناء القرية 
العربية في إسرائيل؛ حيث كان مقتنًعا في قراره نفسو بدونية تكوينيم المجتمعي والفكري، 

ي نفسو قائاًل: "لو تدركون كيف ينظر وبضرورة االنسالخ عن الُيوية والجذور، فخاطبيم ف
إليكم اآلخر الذي يقيم خارج ىذه الجحور التي تعيشون فييا. لو تفيمون كم حياتكم، التي 

نجاح عندكم ىو أْن تصبحوا مديري مواقع التتفاخرون بيا إلى ىذه الدرجة، بائسة... قمة 
م وسياراتكم الكبيرة وبيوتكم بناء أو تحاولوا إرضاء زبائنكم الييود. إّني أشفق عميكم، أنت

الفسيحة التي شيدتموىا. لن تنجحوا أبًدا في اليروب من الفخ الذي ولدتم فيو، لن يتمكن أحد 
(". ٜٜمنكم من اجتياز حدود قريتو، التي خطَّيا اآلخرون لكم... أنتم خالصة القمامة البشرية)

رف أشياء لن تعرفوىا أنتم أبًدا. لذلك؛ يتفاخر أمير بيروبو من ىويتو العربية بقولو: "أنا أع
وأدخل مناطق ستبقون فييا غير ُمرحب بكم إلى  أنا أعرف عوالم لن تعرفوىا في حياتكم.

األبد، ال أنتم وال أوالدكم. نعم. أنا ابن عاىرتكم، أنا أحتقركم، وأزدري وجوىكم. أنا فقط من 
 (".ٓٓٔيعمم كم تساوون بالضبط)

حكم بناء عالمو الروائي ومنحو المنطقية المقبولة التي ليس ىناك شك في أنَّ قشوع قد أ
ُتوىم القارئ بواقعية األحداث؛ فقد قدم األسباب التي دفعت شخصياتو لتبني مثل ىذه 
المواقف، إذ جاء االنسالخ عن الجذور واليروب من القرية الفمسطينية ومن الُيوية العربية 

ىمال وت ٛٗبسبب ما يتعرض لو عرب   دني داخل المجتمع اإلسرائيمي.من تيميش وا 
أول ىذه األسباب، ىو تدني المستوى التعميمي؛ إذ يقول أمير ليب عن ىذا: "درس 
ا درسناه... كانت لدييم مقررات في الفن والحاسوب، في حين  الييود مقررات تختمف عمَّ

ة والدين كانت لدينا في القرية مقررات لم تظير في شيادات يوناتان، مثل: النجارة والحداد
تدني المستوى الميني الوظيفي؛ إذ تعد وظائف وثاني تمك األسباب، ىو  (".ٔٓٔاإلسالمي)

(، ويضطر معظم عرب ٔٔ)ص  ٛٗالمحاماة والمحاسبة والطب ىي قمة طموحات عرب 
، ٖٙ، ٖٖإلى البحث عن وظيفة مسائية مع تدني مستواىم الوظيفي والمعيشي، )ص  ٛٗ
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، بال عقد (ٚٓٔالشباب العربي في مطابخ القدس )ص (، وبصفة عامة يعمل معظم ٙٗ
، ممَّا يعرضيم إلى "الطرد من أعماليم في (ٔٔٔعمل، وبال تأمين أو حماية قانونية )ص 

أي وقت دون أية مسؤولية أو خوف من عقاب، بل إنَّ الجيات اإلسرائيمية الرسمية تشجع 
 ".(ٕٓٔىذا األسموب وتؤكده باستمرار)

، فقد كان المحامي شعورىم الداخمي بتدني المستوى الثقافي ىو اب،بوثالث ىذه األس
مقارنة بنظرائيم الييود )ص حاد بالثقافة الغربية يعمم، مثل كل أقرانو، أنَّيم يعانون من نقص 

. وقد أصابيم ىذا الشعور بالنقص الثقافي بأرق وجودي؛ ِلَذا "أدركوا بأنَّ عمييم (ٕ٘ -ٕٗ
نْ –أْن يسدوا ىذه الفجوة  إًذا  -، جيل اآلباء[ٛٗلم يكن ىم ]أي الجيل الثاني من عرب  وا 

سُيغمقيا أبناؤىم عمى األقل. ولم تنشأ فكرة إقامة مدرسة مشتركة... أو إرسال األطفال 
لمدراسة مع الييود من أجل حياة مشتركة أو من أجل التعايش... بل بكل بساطة أرادوا أْن 

يتعمموا من نظرائيم الييود أشياء لن يستطيعوا أْن  يستوعب أطفاليم الثقافة الغربية، وأنْ 
 (".ٖٓٔيوفروىا ليم)

عن المنظور ُتعرب التي ذاتية حرية اتخاذ المواقف الىكذا؛ ترك قشوع لشخصياتو 
ييمن عمى عالم النَّص، الذي يتقاطع في الوقت ذاتو مع الواقع المعيش، كما المُ األيديولوچي 

لكي يتعرَّف عن قرب إلى إشكالية أزمة اليوية لدى عرب  أتاح أمام القارئ العبري الفرصة
، الناتجة بال شك عن إىمال السمطات اإلسرائيمية لممجتمع العربي الفمسطيني وتجاىل ٛٗ

 مكوناتو ورموزه. 
 ( الطريقة الثالثة: الحوار3)

تتمثل في تقديم المنظور األيديولوچي من خالل المقاطع الحوارية لمشخصيات؛ إذ 
(" وما تتضمنو من توجيات ٗٓٔيا أْن "يستنبط الرؤية الفكرية)تالقارئ بواسط يستطيع

والدة  هأيديولوچية ُتشكل عالم الرواية. وفي ىذا اإلطار يكتشف القارئ توجيات روحيال
(، ورفضيا الكثير من ٗٔٔ -ٖٔٔيوناتان اليسارية في أثناء حوارىا مع أمير ليب )ص 

يقول أمير: "اكتشفُت في حواراتنا أنَّيا تحتقر التقاليد، ابوىات المجتمع اإلسرائيمي؛ إذ ت
والمشاحنات، وتكره القومية، والدين، والجذور، والبحث عن الجذور... وتعتقد أنَّ العرب 



  -גוף שני יחיד»الَمْنظُوُر األْيِديُوَسْيُكولُوِچي فِي ِرَوايَِة                                                      

                      
 79٘ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

مقمدون سيئون لمصييونيين، الذين ىم مقمدون سيئون لممتعصبين القوميين األوروبيين من 
ن بالُيوية، وبالتأكيد ليس بمعناىا المحمي القومي؛ إذ بداية القرن العشرين. ثمَّ إنَّيا ال تؤم

ويفسر  (".٘ٓٔتقول إنَّ اإلنسان الفطن في الحقيقة ىو من يتمكن من االنسالخ من أّي ُىوية)
ىذا تفيم روحياله النتحال أمير ُىوية ابنيا يوناتان؛ إذ تقول: "إنَّ ىذا مثل التبرع باألعضاء. 

مثميا مثل أّي عضو في الجسم، وىذا العضو تالف  الُيوية ىنا مغروسة فينا وفيكم،
 ". (ٙٓٔ)لديك

يتمكن القارئ في أثناء حوار نوعاه مع أمير، الذي كان ينتحل وقتيا ىوية يوناتان، من 
التعّرف إلى سياسة أكاديمية بتسمئيل لمفنون بالقدس؛ إذ تصفيا نوعاه: "بتسمئيل معقل 

جل أْن يكون لدييم طالب عربي... لكن التحاق اليساريين. قد يتقاتمون ىنا في القسم من أ
"، وىو حوار يوضح محدودية (ٚٓٔ)طالبين عربيين فإنَّ ىذا في حقيقة األمر أكثر من الالزم

 المساواة وضيق األفق الديموقراطي في إسرائيل.
يتأسس موقف قشوع بالسماح لشخصياتو اإلفصاح عن منظورىم األيديولوچي عبر 

قاعدة أنَّ "المتكمم في الرواية ىو دائًما، وبدرجات مختمفة، ُمْنِتج المقاطع الحوارية عمى 
(". ومن ذلك ما جاء عمى لسان بعض ٛٓٔيديولوچًيا وكمماتو ىي دائًما عينة أيديولوچية)أ

الشخصيات بشأن اشمئزازىا من المتعاونين مع السمطات اإلسرائيمية ورفضيم القاطع لمتعامل 
رة األجرة التي أقمت أمير ليب من بيتاح تكفا إلى قرية سياالمعيم، كما في حوار سائق 

(. وُيظير ىذا الرأي في حوار آخر بين الُمصمين الخارجين من المسجد ٜٖٔجمجوليو )ص 
المجاور لممقابر في حي بيت صفافا بالقدس الشرقية؛ عندما صبوا لعناتيم عمى كل َمْن ُيدفن 

إليي ال يرجعو، »ال رجل كبير مر بجواري ِمن المتعاونين في مقابر بيت صفافا؛ إذ: "ق
("، وىو رأي أكثر من شخصية ٜٓٔ)«ليذىب إلى الجحيم، َمْن سُيصمي عمى مثل ىذا الكمب؟

(. وكان سكان حي بيت صفافا، وىو الحي المفضل ٙٙٔفي ذات المقطع الحواري )ص 
زمات ، قد وصفوا المتعاونين من قبل بأنَّيم "خائنون وعنصر حتمي ألٛٗإلقامة عرب 

يرفضون التعامل معيم وينبذونيم. ونجد المشاعر ذاتيا لدى سكان قرية  ِلَذا؛ ("ٓٔٔمستقبمية)
جمجوليو؛ إذ ُيحذر المدرسون تالميذىم من الحديث مع أبناء المتعاونين، و"يتيمون الدولة 

 ".(ٔٔٔ)بأنَّيا تمقي كل ىذه الزبالة عمى جمجوليو
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چي لمفردات الشخصيات وتعبيراتيا المغوية ليس ىناك ريب في أنَّ التحميل األيديولو 
ُيجسد التالحم العضوي بين المستويين األيديولوچي والتعبيري؛ إذ من الممكن أْن يؤدي تحميل 
دراك  األساليب التعبيرية لمشخصيات إلى تحديد المنظور األيديولوچي في العالم الروائي وا 

القارئ بواسطة حوار الشخصية المحورية  ييمنة عمى العالم الروائي، حيث يستطيعالِقَيم المُ 
)المحامي( من إدراك نيجيا األيديولوچي في التنصل من ماضييا وعقميتيا القروية مقابل 
تمسكيا الظاىري بعقمية المدينة الميبرالية. فقد أعمن المحامي في أثناء حواراتو مع زمالئو عن 

ليد تربطيا بمحيطيا العربي الفمسطيني؛ إيمانو العميق بتحرر المرأة العربية من كل قيود وتقا
: "معاممة المرأة ىي السبب األساس في تخمف  إذ يقول، متأثًرا بآراء األدباء اإلسرائيميين، إنَّ

("؛ ومن ثمَّ كان يدعو إلى ضرورة حصول المرأة عمى حريتيا الكاممة في ٕٔٔالمجتمع العربي)
ألساس في زوجتو المستقبمية أن (، وكان شرطة اٖٛعالقتيا مع اآلخر قبل الزواج )ص 

 (.ٚٚتكون متحررة في حياتيا ومالبسيا )ص 
وىكذا؛ سعى قشوع جاىًدا إلى إظيار المنظور األيديولوچي بمواقف طبيعية لشخصياتو 

اطع الروائية وعبر مقاطع حوارية مباشرة بين شخصياتو، ولم ُيغرق نصو الروائي في مق
مع تبنيو تقنيات الرواية الحديثة، التي تحث عمى ضرورة  تساًقاتعقيبية سردية مستقمة؛ وذلك ا

ابتعاد المؤلف عن االنحياز الظاىر لمنظوره األيديولوچي في عممو األدبي، وامتناعو عن 
إخضاعو "لمنظومة قيم حاكمة؛ تارًكا لكل قارئ حق التقييم الذاتي والتوصل إلى أحكامو 

ر األيديولوچي متالحًما مع النسيج السردي (". وقد أدى ذلك إلى أْن جاء المنظو ٖٔٔالخاصة)
دراكيا؛ ومن ثمَّ يسير وفق مجريات األحداث دون أْن يعيق  ومتوافًقا مع وعي الشخصيات وا 

 حركتيا أو يؤخر جريانيا.
رغم حيادية المؤلف وعدم ظيوره؛ فإنَّو نجح في اإلعراب عن موقفو األيديولوچي منذ 

النَّص الروائي؛ وذلك عندما وسم روايتو بعنوان "ضمير  البداية، وقبل الولوج إلى داخل متن
وأحد المكونات  عالمة ذىنية ذات داللة مجازية عميقة،المخاطب"، من منطمق أنَّ العنوان 

الرئيسة لعتبات النَّص األدبي التي "تنطوي عمى تقويم أيديولوجي؛ إذ إنَّ العنوان عتبة أساس 
("، ٗٔٔص)ثمَّ إنَّو ذو طبيعة مرجعية ألنَّو يحيل إلى النَّ  في النَّص بمنزلة المبتدأ من الخبر،

 .ويحمل إشارات لغوية ونفسية وسياسية تشي برؤية المؤلف لحاضر النَّص ومستقبمو
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 ٛٗإذ ُيخاطب قشوع القارئ العبري بعنوانو ىذا، داعًيا إياه إلى التعرَّف إلى مجتمع عرب 
لُيوية، وذلك تأسيًسا عمى فرضية نقدية ترى وما فيو من صور حياتية ومواقف تتعمق بقضية ا

لكاتب الذي َيروي أنَّ أّي قصة تتكون "حتًما من الضمائر الثالثة: ضميران حقيقيان: ا
؛ وأخيًرا «أنتَ »، والقارئ الذي ُتروى لو القصة، ويقابمو الضمير «أنا»الضمير  القصة، وُيقابمو

 (".٘ٔٔ)«ىو»ضمير شخص وىمي ىو البطل الذي ُتروى قصتو، ويقابمو ال
ومن جانب آخر فإنَّ ىيمنة ضميري الغائب والمتكمم عمى الخطاب السردي في الرواية 
دون إفراد مساحة لضمير المخاطب الذي يتصدر عنوان الرواية؛ تُبشر بأنَّ الحل ألزمة 

ىو في العثور عمى ىذا  ٛٗالُيوية وما يتعمق بيا من أزمات وجودية تيدد مستقبل عرب 
الثالث، "ضمير المخاطب"، الذي يشيع حضوره في المشاىد الحوارية، ويتميز النموذج 

بمساعدة المتمقي عمى الفيم واإلدراك، أّي أنَّ قشوع يتبنى موقًفا أيديولوچًيا يخفيو وراء 
إجراءات النَّص السَّرديَّة؛ حيث يدعو المجتمع اإلسرائيمي الذي يخاطبو بالعبرية إلى الحوار 

ويتنبأ بأنَّ استكمال  عممية البحث عن طرٍح وسط لحل ىذه األزمة المتشابكة. وأْن يشاركو في
ص؛ ومن ثمَّ الواقع المعيش، لن يكون إال بحضور ضمير المخاطب، بما يمثمو مستقبل النَّ 

 من إجراءات سردية وتفاىمات سياسية. 
وار مع اآلخر إنَّيا دعوة تنطوي عمى كل أشكال الحوار: حوار مع الذات )المونولوج(، وح

مع المجتمع اإلسرائيمي، وتحطيم  ٛٗ)الديالوج(؛ إذ إنَّو الطريق األمثل لحل معضالت عرب 
ويأتي ىذا الطرح المتجدد بدياًل عمَّا ىو سائد جداران جيتو العزلة وأسوار الفصل العنصري. 

جاىمو داخل المجتمع اإلسرائيمي من إقصاء لآلخر الفمسطيني، ورفٍض لوجوده تاريخًيا وت
ىمالو سياسًيا  .ثقافًيا وتيميشو اجتماعًيا وا 

يتسق ىذا التفسير مع ما يطمح قشوع في تحقيقو؛ إذ يقول: "إْن كانت ىناك سياسة 
أدعميا فإنَّيا ستكون سياسة الدولة الواحدة المبنية عمى مبدأ المساواة بين الفمسطينيين 

ي في إطار دولة واحدة ذات والييود... من الممكن أْن تكون ىذه الدولة حسب تصور 
قوميتين، إذ إنَّ الديمقراطية والمساواة بين القوميات واألديان واألجناس ىي أساس أي دولة 

(". وتكتمل ىذه الصورة أمام القارئ بكل أبعادىا بعد إخفاق نموذج ضمير ٙٔٔديمقراطية)
مكوناتو الثقافية الغائب )قصة المحامي(، الذي حاكى سموكيات المجتمع اإلسرائيمي وانبير ب
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المادية، وبعد أن أصبح نموذج ضمير المتكمم )قصة أمير ليب( عمى المحك، عندما خاطر 
بانتحال ُىوية يوناتان وسرقة كيانو؛ وكأنما أراد قشوع أْن يقدم صوًرا صارخة "ومستفزة لحالة 

 ".(ٚٔٔسرائيل)إفي  ٛٗالُيوية المتضاربة، من أجل التأكيد عمى الوضع المتأزم لعرب 
وىكذا؛ تميزت رواية "ضمير المخاطب" بتماسك المنظور األيديولوچي الحاكم لمبنية 
ا منح عالم النَّص وحدة عضوية، سيكون ليا بال شك  السَّرديَّة مع تنوع روافده وأساليبو، ممَّ

 تأثير إيجابي عمى زاوية الرؤية عمى المستوى النَّفسي السيكولوچي وكيفياتيا اإلدراكية. 
 ا[ المنظىر ػلً المستىي النَّفسي السيكىلىچي]راتًؼ

المنظور عمى المستوى السيكولوچي ىو منظور إدراكي لعالم الرواية؛ ِلَذا فإنَّو ليس فقط 
(" بمعناىا الفيزيائي، إذ إنَّو من الطبعي أْن ٛٔٔ"الزاوية التي ُيقدم من خالليا العالم التخييمي)
ليا الرواية، وينقل حركة الشخصيات وأقواليا يتبنى السارد "زاوية معينة ليعرض من خال

("، بل ىو باإلضافة إلى ذلك كمو منظور الذات الُمدِركة أيِّا كانت طبيعة ٜٔٔوتصوراتيا)
ظيورىا في عالم الرواية ووظيفتيا، التي يخترق وعييا السارد وينفذ عبر رؤيتيا؛ لكي يمرر 

اتكاًء عمى اعتماد السارد عمى  «ينفس»من منظورىا عممية السرد. ومن ىنا "انبثق مصطمح 
 ("؛ ِلَذا يصطبغ السرد بأفكارىا وعالميا النَّفسي. ٕٓٔوجية النظر المعتمدة عمى وعي فرد ما)

"َمْن الشخصية لذلك؛ ُيجيب المنظور عمى المستوى النَّفسي السيكولوچي عمى سؤال: 
ن يقف؟ وما طبيعة وِمْن ثمَّ أي"، أي: َمْن يرى؟ (ٕٔٔ)التي توجو وجية نظرىا المنظور؟

عالقتو بالشخصيات واألحداث ومدى إحاطتو بمكونات العالم التخييمي؟ وىي أسئمة تتعمق 
بالذات الُمدِركة )الُمَبئِّر( وتقنيات صياغة الموضوع الُمدَرك )موضوع التَّبِئير أو الُمَبأَّر(، من 

 منطمق ما يمثمو الُمَبئِّر من أىمية داخل النَّص.
سة النقدية الفرنسية عمى المستوى النَّفسي السيكولوجي لزوايا الرؤية وقد ركزت المدر 

( في كتابة )الزمن ٕٕٓٓ -ٜٙٔٔ) السَّرديَّة، بداية من الناقد والفيمسوف جان بويون
، السَّرديَّةخّصو بتوضيح تصوراتو لموضوع الرؤية ، الذي "ٜٙٗٔوالرواية( الصادر عام 

، ثمَّ تبعو تودوروف مع إضافة بعض التعديالت؛ "(ٕٕٔ)نَّفسبفصل َعْنَوَنو بـالرواية وعمم ال
حيث قسما الرؤية السَّرديَّة إلى ثالثة أقسام مركزية، ىي: "الرؤية من الوراء: السارد < 
الشخصية )السارد يعمم أكثر من الشخصية(، والرؤية مع: السارد = الشخصية )السارد يعمم 
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السارد > الشخصية )السارد يعمم أقل مما تعممو ما تعممو الشخصية(، والرؤية من الخارج: 
 (". ٖٕٔالشخصية( )

ىكذا؛ يؤدي تغير موقع السارد بالنسبة لمشخصيات إلى تغير زاوية الرؤية؛ ومن ثمَّ تغير 
إدراك تشكيل صورة المشيد الروائي، ثمَّ إنَّ إدراك العالم الروائي يتعمق بماىية السارد وعالقتو 

المؤكد أنَّ زاوية الرؤية ترتبط ارتباًطا عضوًيا بنوع السارد؛ حيث إنَّ  بالُمَبئِّر، إذ بات من
ُتالزم السارد العالم بكل شيء الُمييمن عمى النَّص والعارف ببواطن  «الرؤية من الوراء»

الرؤية »الشخصيات وظواىرىا ومصائرىا رغم أنَّو من خارج شخصيات الرواية. في حين أنَّ 
شارك في األحداث بوصفو شخصية محورية أو شخصية ثانوية. أما ُيفضميا السارد المُ  «مع
 فترتبط بالسارد الُمشاىد لؤلحداث الذي ال يتدخل فييا. «الرؤية من الخارج»

تظير في "السرد  «الرؤية البانورامية»أو  «الرؤية من الوراء»ُيجمع النقاد عمى أنَّ منظور 
("؛ ٕٗٔأكثر معرفة من الشخصية الروائية) الكالسيكي في أغمب األحيان؛ حيث يكون السارد

بل أكثر معرفة من كل الشخصيات، ويعمم كل األحداث ويسيطر عمييا، رغم أنَّو يكون 
("؛ لذلك يستعين غالًبا ٕ٘ٔ"غائًبا عن نطاق الحكي، وال يمثل شخصية من شخصياتو الروائية)

ات المفكر في صياغة خطابو السردي بضمير الغائب. ويعرف ىذا المنظور في كتاب
("؛ ٕٙٔ( باسم "التَّبِئير في درجة الصفر أو الالتبئير)ٕٛٔٓ -ٖٜٓٔالفرنسي جيرار جينيت )

حيث تنفتح رؤية السارد عمى كل مساحة العالم التخييمي، ويتسع إدراكو ليشمل كل مكونات 
النَّص الروائي، وال تقتصر رؤيتو عمى نقطة محددة؛ ولذلك "يصعب تحديد الموقع اإلدراكي 

 (".ٕٚٔلحسي أو المفيومي الذي يحكم ظيور المواقف واألحداث)ا
، الذي أطمق عميو جيرار جينيت اسم "التَّبِئير «الرؤية مع»بينما يرتبط منظور 

("، بالرواية الحديثة؛ إذ ىو المنظور األكثر شيوًعا بيا، وتُقدم فيو "األحداث ٕٛٔالداخمي)
("، أو ٜٕٔة بعينيا من الشخصيات)والشخصيات والمكان والزمان من خالل منظور شخصي
الرؤية »("، حيث يتميز منظور ٖٓٔمن خالل منظور "عدة شخصيات متموقعة داخل الحكي)

("، وال يستطيع ٖٔٔبأنَّ السارد "ال يعمم إال ما تعممو شخصياتو، وال يمحظ إال ما تمحظو) «مع
بنفسيا؛ ِلَذا  (" ىئٕٖأْن يزود شخصياتو الروائية "بتفسير لؤلحداث قبل أْن تتوصل إليو)

ُيدرك القارئ ىذا العالم الروائي التخييمي بواسطة منظور ىذه الشخصية أو تمك "معكوًسا 
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بقدرتو العالية عمى التوافق مع كل  «الرؤية مع»(". ويتميز منظور ٖٖٔعمى شاشة وعييا)
الضمائر؛ فمن الممكن أْن يستعمل "ضمير المتكمم، وىنا تتجمى محايثة السارد لمشخصية 

ساردة، وتماىيو فييا، أو ضمير الغائب؛ ولكن من خالل الشخصية الساردة ذاتيا، أو ال
(". ويؤكد ىذا التنوع في ٖٗٔضمير المخاطب كما في روايات تيار الوعي والمونولوج الداخمي)

في أساليب صياغة الخطاب السردي ما ذكره الناقد األمريكي واين بوث في كتابة )بالغة 
 (".ٖ٘ٔ، أنَّ "الضمير ليس معياًرا دقيًقا لتحديد المنظور)ٜٔٙٔالرواية( الصادر عام 

("، ٖٙٔمسمى "التَّبِئير الخارجي) «الرؤية من الخارج»بينما ُيطمق جينيت عمى منظور 
وبحسب جينيت فإنَّ "صاحب التَّبِئير الخارجي يكون متموقًعا داخل عالم السرد، ولكن خارج 

("، وفي ىذه الحالة "يعرف السارد ٖٚٔمواقف)أّي شخصية موجودة ومشتركة في األحداث وال
("؛ إذ يرصد السارد بحاستي السمع ٖٛٔأقل ممَّا تعرف أّي شخصية من الشخصيات الروائية)
("، أّي أنَّو منظور يكثف رؤيتو عمى ٜٖٔوالبصر "أفعال الشخصية من الخارج ويجيل أفكارىا)

ا تمتقطو حواسو. وىذا النوع الخارج الظاىري، ويستمد معرفتو مما ُيتاح أمامو وفي حدود م
 (". ٓٗٔمن السرد "أقل بكثير من أنواع السرد األخرى؛ بل إنَّو يأتي عمى سبيل التجريب)

من ُدون شك كان لتصنيف المدرسة الفرنسية "أثره األكبر في العديد من التصنيفات 
و أكثر قبواًل الالحقة، كما كان لو دور ىام في إعطاء المنظور أبعاًدا جديدة اغتنى بيا، وجعم

". كما اكتسب المنظور عمى (ٔٗٔالحتالل موقعو المركزي ضمن تحميل الخطاب األدبي)
عمى يد أوسبنسكي، ممثاًل عن المدرسة الروسية، الذي تطورات متميزة  المستوى النَّفسي

قسمو إلى ذاتي وموضوعي؛ إذ يرى في فرضيتو ىذه أنَّ المؤلف وىو يبني نصو السَّردي 
مام خيارين رئيسين، إما أْن "يبني أحداث السَّرد وشخصياتو بمنظور ذاتي يكون عادة أ

مقصود لوعي فرد محدد )أو أفراد(، أو قد يصف األحداث عمى نحو موضوعي قدر 
 (". ٕٗٔاإلمكان. ويمكن لممؤلف أْن يدمج بين ىذين األسموبين، أو يناوب بينيما)

بنسكي، ىو تقديم أحداث الرواية يتضح من ذلك أنَّ المنظور الذاتي، وفق نظرية أوس
، سواء أكانت مشاركة في من داخل الروايةوشخصياتيا من خالل إدراك شخصية )أو أكثر( 

في المدرسة  «التَّبِئير الداخمي»أو  «الرؤية مع»األحداث أم شاىدة عمييا، وىو ُيقابل منظور 
مميات الداخمية من أفكار يأتي الوصف فيو مشبًعا باالنطباعات، وتظير فيو الع"و الفرنسية، 
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دراكات حسية) (". ويشيع استعمال ىذا المنظور في "الروايات الرومانسية ٖٗٔومشاعر وا 
(". في حين أنَّ المنظور الموضوعي، ىو تقديم عالم ٗٗٔوالروايات ذات البطل اإلشكالي)

الرواية من خالل منظور سارد عالم بكل شيء من خارج شخصيات الرواية وغير مشارك في 
في المدرسة  «التَّبِئير في درجة الصفر»أو  «الرؤية من الوراء»ألحداث، وىو ُيقابل منظور ا

 (".٘ٗٔالفرنسية، ويكثر ظيور ىذا المنظور في "الروايات الواقعية)
يمكن القول بأنَّ الرؤية باستعمال المنظور الذاتي تشبو الرؤية من خالل عدسة "كاميرا 

ت ننظر بمنظورىا؛ فنرى ما يدخل في مجال ىذه مركبة عمى عين شخصية من الشخصيا
العين ويخفى عنا ما خرج عن دائرة رؤية ىذا الشخص بعينو. أما المنظور الموضوعي 
فالكاميرا خارج الشخصيات قد تنفتح العدسة فنرى المنظر الكمي وتظير لنا بانوراما عامة، أو 

، أو تضيق أكثر فنرى منظر شامل مفتوح، أو قد تضيق فتتركز عمى جانب من الصورة
 (".ٙٗٔصورة عن قرب نتعرَّف من خالليا ألدق التفاصيل وعمى خمجات نفس الشخصية)

ىذا وقد أضاف أوسبنسكي تفريعات عمى ىذا التقسيم الثنائي؛ إذ يرى أنَّ المنظور النَّفسي 
ين سواء كان موضوعًيا أو ذاتًيا قد يكون أيًضا خارجًيا أو داخمًيا؛ وذلك لتوصيف "القطب

"عند وصف سموك اإلنسان  (". ويتجسد المنظور الخارجيٚٗٔاألقصيين لزاوية الرؤية)
("، وبذلك ٛٗٔخارجًيا، في حين يتجمى المنظور الداخمي عند وصف وعي الشخصية الداخمي)

يضم تقسيم أوسبنسكي أربعة أنواع، ىي عمى النحو اآلتي: "المنظور الموضوعي الخارجي 
منظور الموضوعي الداخمي )= الرؤية من الوراء(، والمنظور )= الرؤية من الخارج(، وال

 (".ٜٗٔالذاتي الخارجي )= الرؤية مع(، والمنظور الذاتي الداخمي )= الرؤية مع()
ليس ىناك ريب في أنَّ العمل األدبي قد يبادل بين ىذه المنظورات السَّرديَّة، فيتحول 

(" ومن داخمي إلى ٓ٘ٔوضوعي)"المنظور الذاتي من شخصية إلى أخرى ومن ذاتي إلى م
خارجي وىكذا. ومن الطبعي أنَّ ىذه التحوالت من تبادلية أو تزامنية بين المنظورات النَّفسية 
ثارة، وتُبعد عنو الرتابة والممل، وُتحفز الذىن  اإلدراكية ُتضفي عمى العمل األدبي جمااًل وا 

عتو الخاصة في تكوينو وطريقة عمى التفكير. ثمَّ إنَّو من البدييي أنَّ لكل عمل أدبي طبي
تقديمو، وىو ما ينعكس عمى اختيار المنظور المناسب لو؛ إذ إنَّ لكل منظور وجاىتو 

 (".ٔ٘ٔومنطقيتو المتوافقة مع النَّص، وكذلك مع "األىداف التَّأليفية التي ينشدىا الكاتب)
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المنظور ييمن عمى العالم السردي في رواية "ضمير المخاطب" ىو ُيعد المنظور المُ 
الرؤية »بُبعديو الداخمي والخارجي، وفق تعريف أوسبنسكي، الذي يقابل مصطمح  «الذاتي»

وفق تعريف المدرسة الفرنسية، أّي أنَّ إدراك السارد لعالمو الروائي  «التَّبِئير الداخمي»أو   «مع
ة، بما فيو من أحداث وشخصيات وزمان ومكان يتم عبر وعي شخصية من داخل عالم الرواي

وىي شخصية المحامي في الحكاية األولى، وشخصية أمير ليب في الحكاية الثانية. وقد 
سعى قشوع إلى تعظيم االستفادة من ميزات ىذا المنظور؛ إذ استعان بضمير الغائب عند 
حكيو الحكاية عبر منظور المحامي، في حين استعان بضمير المتكمم عند حكيو الحكاية 

ْن كان من الممكن تحويل ضمير السرد الغائب إلى ضمير عبر منظور أمير ليب. و  ا 
(، الذي وضع ٜٓٛٔ -ٜ٘ٔٔفرضية الفيمسوف والناقد الفرنسي روالن بارت ) المتكمم، وفق

المحكي بضمير الغائب، يتمثل في "إعادة كتابة ىذا  «الرؤية مع»مقياًسا لمتحقق من منظور 
تتسبب ىذه العممية في أي تغير آخر  القسم السردي باالستعانة بضمير المتكمم دون أنْ 
التي  السَّرديَّة"، وىي بالفعل التجربة (ٕ٘ٔ)لمخطاب غير تبديل ضمائر الشخص النحوية فقط

 خاضيا المؤلف عند سرده حكاية أمير ليب باستعمال ضمير المتكمم.
 ( المنظور الذاتي الداخمي في رواية "ضمير المخاطب"1)

يعة السارد في حكايتي المحامي وأمير ليب، فيل ىو قد يمتبس عمى القارئ تحديد طب
سارد عالم بكل شيء أم سارد مشارك أم سارد مشاىد؛ وذلك نظًرا الختالف ضمير السَّرد 
المستعمل في صياغة كل حكاية، لكنيا ال ريب خدعة سردية وتقنية فنية أضفت جمااًل 

السارد في الحكايتين واحدة، فيو . إذ إنَّ طبيعة "ضمير المخاطب" وتجديًدا عمى عالم رواية
سارد مشارك في األحداث؛ ومن ثمَّ فإنَّ زاوية الرؤية واحدة، حيث يتحد السارد )أي َمْن َيروي 
الحكاية وُينظم عممية السرد وُيرتب زمن تتابعيا( مع الُمبئِّر أو الذات الُمدرِكة )أي َمْن َيرى 

رك أحداثو وُيؤول عناصره وفق مفاىيمو( مع الشخصية المحورية )شخصية عالم السرد وُيد
المحامي في القصة األولى، وشخصية أمير ليب في القصة الثانية(؛ ومن ثمَّ يتيح المنظور 
الذاتي الداخمي لمسارد رؤية دواخل الشخصية المحورية صاحبة المنظور، "ووصفيا من 

 (".ٖ٘ٔوكأنَّما أمسك بيا)الداخل، والولوج سريًعا إلى سموكيا 
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، )المحامي( و)أمير ليب(، ر/ الُمبئِّ ىذا وقد فرض اتحاد السارد مع الشخصية المحورية
ضرورة التحرك مًعا بصفة دائمة عبر المكان؛ إذ يالزم السارد شخصية أمير ليب في حميا 

ارف وترحاليا عبر المكان بداية من لمممة أمير ألغراضو من سكن الطالب في جبل المش
(، ثم انتقالو إلى الشقة المستأجرة في مساكن نسيبة في حي بيت حنانيا بالقدس ٖٖ)ص 

(، وعند ذىابو إلى عممو في قسم رعاية المتضررين من المخدرات في ٖٖالشرقية )ص 
(، وخالل رعايتو ليوناتان مساًء في ٖٚمكتب الرفاه بوادي الجوز في القدس الشرقية )ص 

(، وفي أثناء ٙٗىحالوتس في حي بيت ىكيريم بالقدس الغربية )ص بشارع  ٖ٘المنزل رقم 
ذىابو لمكتب األحوال المدنية التابع لوزارة الداخمية في شارع شالومتسيون الستخراج ىوية 

بتسمئيل (، وعند إجرائو اختبار القدرات لاللتحاق بأكاديمية ٓ٘ٔجديدة لو باسم يوناتان )ص 
 (. ٓ٘ٔ -ٛٗٔستو في بتسمئيل )ص (، وكذلك أثناء درآٜٔ -٘ٓٔ)ص 

ومن الطبعي أن يرافق السارد أمير ليب في جوالتو مع أصدقائو بشوارع القدس وأزقتيا؛ 
(، ومع نوعاه ٖٙ(، ومع ليمى الطالبة المتدربة )ص ٖٗ، ٖٚ -ٖٙمع مجدي ووسيم )ص 

مير (. كما لم يتخل السارد عن مالزمة أٜ٘ٔ -ٚ٘ٔفي حانة ىسيرا بالقدس الغربية )ص 
ليب حتى عندما سافر خارج القدس متجًيا إلى قرية جمجوليو لحضور جنازة أم باسم )ص 

ٖٔٚ- ٖٔٗ.) 
لم يتوقف السارد في حكاية المحامي عن مالزمتو ىو أيًضا؛ إذ يشرع السارد من افتتاحية 

(، ٗ٘ٔالرواية في تتبع خطوات المحامي في كل مكان ينزل فيو بالقدس أو حتى خارجيا)
( بحثًا عن العاشق الغامض )أمير ٖٙٔ -ٖٓٔا ذىب إلى قرية جمجوليو )ص حتى عندم

ليب(. إذ إنَّ طبيعة المنظور الذاتي الداخمي تحتم عمى السارد التنقل مع شخصية الُمَبئِّر 
عبر المكان أينما كان؛ حيث يالزم المحامي في منزلو الفاخر في حي بيت صفافا بجنوب 

، وفي مكتبة الجديد في شارع الممك جورج بالقدس الغربية (ٜٓ، ٕٓ، ٘القدس الشرقية )ص 
(، ٚٔ(، وفي محل ساكورا الياباني في شارع يافا بالقدس الغربية )ص ٛٛ، ٘ٚ، ٔٔ)ص 

، ٙٛ، ٛٔوفي مكتبة الكتب القديمة عند تقاطع شارع يافا مع شارع الممك جورج )ص 
(، وفي ٕٓٔ، ٛٔٔ، ٘ٔٔ (، وفي بار ىسيرا في شارع بن سيرا بالقدس الغربية )صٔٚٔ
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(، كما أنَّو ٜٚٔمعرض الصور الفوتوغرافية بقسم التصوير في أكاديمية بتسمئيل )ص 
 (. ٜٛ، ٗٛ، ٘ٚ، ٜيتجول معو في شوارع القدس )ص 

ليس ىناك شك في أنَّ اعتماد السَّرد عمى المنظور الذاتي الداخمي؛ قد أتاح لمسارد حرية 
ر وعرض ماضييا أمام القارئ. ورغم الُمَبئِّ لمحورية/ الغوص في أعماق ذكريات الشخصية ا

أنَّ السارد كثف أحداث حكاية المحامي وزوجتو ليمى في أربعة أيام فقط )من الخميس إلى 
(؛ فإنَّو يعود بالذاكرة إلى فترات الطفولة البعيدة في ٙٔاألحد(، قبل بداية العام الدراسي )ص 

( ٔٛ -ٚٚتعّرف المحامي إلى زوجتو ليمى )ص ( مروًرا ببدايات ٔٙٔ، ٙٔٔالقرية )ص 
قبل سبع سنوات عمى زمن الحكي. ويحرص السارد عمى التجول مع المحامي عبر زمن 

(، ٙالذكريات القريبة منذ زواجو في شقة مستأجرة بحي بيت صفافا لمدة ستة أعوام )ص 
ثم افتتاحو  (،ٔٔوذكرياتو عن مكتبو القديم في شارع صالح الدين بالقدس الشرقية )ص 

(، وذكرياتو عن شير العسل قبل سبع ٗٔمكتب محاماة جديد في شارع الممك جورج )ص 
 (.ٕٚسنوات )ص 

الحكي يعتمد عمى السَّرد االسترجاعي لؤلحداث؛  يتضح من افتتاحية قصة أمير ليب أنَّ 
يخ االنتياء من ُيالزم السارد الشخصية المحورية/ الُمَبئِّر في كل ذكرياتيا، بداية من تار  ِلَذا

(، ثم يعود بالذاكرة إلى قبل ذلك بسبع سنوات، ٚٙٔ -ٗٙٔ، ص ٖٖدفن يوناتان )ص 
( والتحاقو بالعمل في قسم رعاية ٖٖعندما تخرج أمير ليب في الجامعة العبرية )ص

(، ٜٖ -ٖٚالمتضررين من المخدرات بمكتب الرفاه بوادي الجوز بالقدس الشرقية )ص 
(، ولقائو األول مع ليمى المتدربة ٔ٘ -٘ٗفي رعاية يوناتان )ص  وذكريات ليمتو األولى
(، ٓٚ -ٛٙ(، وحضوره الحفل الطالبي بصحبة ليمى )ص ٗ٘ -ٖ٘الجديدة بالمكتب )ص 

 -ٛٗٔ، ٔٔٔ -٘ٓٔ)ص أكاديمية بتسمئيل حتى انتحالو شخصية يوناتان لمدراسة في 
 -ٖٔٔابنيا يوناتان )ص (، وذكرياتو عن مساعدة روحياله لو في انتحال شخصية ٓ٘ٔ
(، وتفاصيل اتفاقو مع روحياله لفصل أجيزة التنفس عن يوناتان ٔ٘ٔ، ٚٗٔ، ٖٗٔ، ٗٔٔ
(. كما كانت ٚٗٔ( بناء عمى توصية األطباء إلنياء حياتو )ص ٜ٘ٔ، ٙ٘ٔ -٘٘ٔ)ص 

(، ٛ٘ -٘٘تتخمميا ذكريات بعيدة من زمن الطفولة في الطيرة وجمجوليو بالمثمث )ص 
 (.ٔٚوأيام المدرسة وشجار التالميذ معو )ص (، ٛٗدروس البيانو )ص  وذكرياتو عن
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مالزمة السارد لمشخصية المحورية/ الُمَبئِّر عبر المكان والزمان وفق ما تسمح بو جاءت 
إجراءات المنظور الذاتي الداخمي، الذي منح السارد القدرة عمى اإلحاطة بالعالم الداخمي 

؛ إذ يعمم ما يدور بداخميا من مشاعر وأفكار، مثل تفكير لمشخصية المحورية/ الُمَبئِّر
لكنو تنازل عن ىذه الفكرة "فقد كان جباًنا  ،(ٖٔ-ٖٓالمحامي في قتل زوجتو الخائنة )ص 

("، وكذلك معرفة السارد بنية أمير ليب توبيخ زمالئو في المكتب نتيجة ٘٘ٔوسيظل جباًنا)
زال أمامي ساعتين حتى يصل أّي من تنمرىم ضده "كانت الساعة الثامنة وكانت ما ت

من  في روتينيم اليومي المعتادويشرعوا زمالئي في المكتب... سأنتظر حتى يصل الجميع، 
النميمة والضحك... وحينيا سوف أشن عمييم ىجوًما. لن أدافع مطمًقا؛ بل سوف أىاجم 

 (.ٔٚخر )ص ؛ ألنَّو كان جباًنا ىو اآلواستقالم ي("، لكنو لم يستطع مواجيتٙ٘ٔ)وأىاجم

بفضل المنظور الذاتي الداخمي ُيدرك السارد الحالة المزاجية لمشخصية المحورية/ الُمَبئِّر 
(، وخوف )ص ٗٙٔ(، وحزن )ص ٖٚٔ(، ورضا )ص ٖٔبكل تقمباتيا، من غضب )ص 

(. ويعمم ما يفكر فيو أمير ليب في أثناء جنازة يوناتان؛ إذ يحكي أمير:" ولسبب ما ٕٓٔ
(". كما يدرك أمنيات المحامي، الذي "أراد وبشدة ٚ٘ٔاخمي رغبة في التصوير)ثارت فجأة بد

أْن يصعد لمطابق العموي، لكي يمقي عمى زوجتو تحية الصباح في حجرة النوم، أو العكس، 
 (".ٛ٘ٔفقد أراد أيًضا أْن تأتي ىي إلى فراشو في الطابق األرضي وتُِقَظُو بتحية الصباح)

الرؤية »نَّفسي اإلدراكي في الرواية ىو منظور ذاتي داخمي الشاىد ىنا أنَّ المنظور ال
، وىو منظور ثابت أحادي المعرفة مالزم لمشخصية المحورية، أّي أنَّ "الوقائع والمواقف «مع

("؛ ومن ثمَّ يصف وعييا الداخمي ومشاعرىا وأفكارىا، ُٜ٘ٔتروى من وجية نظر واحدة فقط)
ستعمال األفعال التي تدل عمى المشاعر لذلك يكثر مع المنظور الذاتي الداخمي ا

, כעס, אהב, הרגישواألحاسيس، وىي غالبة عمى نص رواية "ضمير المخاطب"، مثل: )

(، وكذلك األفعال ، خافسأماستمتع، شعر، أحب، حزن، قمق،  -חשש, סלד, התענג, דאג
، طمب، رغب، تمنى -ביקש, רצה, קווה, חפץالتي ترتبط بالرغبات واألماني، مثل: )

חשב, החליט, הבין, שיער, أراد(، واألفعال التي تتعمق بالفكر والوعي الداخمي، مثل: )

ن، توقع(؛ وعمى ىذا تشي بمدى نفاذ السارد إلى أعماق عالم فكر، قرر، أدرك، خمَّ  -ציפה
 الشخصية المحورية الداخمي التي ُيشكل وعييا عالم الرواية.
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 ضمير المخاطب"( المنظور الذاتي الخارجي في رواية "2)
عندما اعتمد قشوع في صياغة بناء نصو الروائي عمى المنظور الذاتي الداخمي، وعرض 
العالم السردي من خالل وعي الشخصية المحورية/ الُمَبئِّر، )المحامي( و)أمير ليب(؛ فمن 
الطبعي أْن يستعين بالمنظور الذاتي الخارجي عند تقديم الشخصيات األخرى وسرد أفعاليا 

واقفيا، وذلك وفًقا لما تحتمو القوانين السَّرديَّة ومنطقية العرض. إذ ينتج عن اتحاد السارد وم
الشخصيات األخرى، يا مع الشخصية المحورية صاحبة المنظور )الُمَبئِّر( أننا "نرى من خالل

 (". ٓٙٔة)ونعيش معيا األحداث المرويَّ 
إال بعد أْن تعرَّف إلييا السارد عبر إذ لم يستطع القارئ التعرَّف إلى شخصيات الرواية؛ 

الشخصية المحورية/ الُمَبئِّر، مثل: )وسيم ومجدي( شركاء أمير ليب في شقة مساكن نسيبة 
(، عاشقان لمموسيقى ٖٙ، ٖٗبحي حنانيا، وىما أوالد عم من قرية جات بالمثمث )ص 

ر في مكتب الرفاه (. و)وليد وخميل وشادي( زمالء أميٗٗ -ٖٗالعربية وأمسيات النرجيمة )
 -ٗٗ(، وأسنات الممرضة التي تقوم عمى رعاية يوناتان خالل النيار )ص ٜٖ -ٖٚ)ص 
(، وروحياله ٛ٘ -ٚ٘، ٘٘(، وأم باسم صاحبة المنزل في قرية جمجوليو بالمثمث )ص ٘ٗ

(، وىي "دكتورة في عمم االجتماع ٔ٘ٔ، ٘ٗوالدة يوناتان، التي تفرط في الشراب لياًل )ص 
عضوة في حركة "نساء متشحات ("، كما كانت ٔٙٔة العبرية، وذات توجو يساري)بالجامع
عمى تفاصيل حياة  عبر إدراك أمير ليبتعرف القارئ  كما (".ٖٙٔ)ذات مرة (ٕٙٔ)بالسواد

إصابتو بإعاقة كاممة نتيجة بعد يوناتان، ذلك الشاب الذي فقد قدرتو عمى الحركة والنطق 
 (.ٗٗٔ، ٘ٓٔمحاولتو الفاشمة في االنتحار )ص 

األمر ذاتو في حكاية المحامي؛ إذ لم يتعرَّف السارد إلى شخصيات الرواية إال عبر 
دراكو بوصفو الذات الُمدركة  ، مثل: أعضاء مكتب المحامي، )الُمَبئِّر(شخصية المحامي وا 

(، وطارق صديقو ومساعده في المكتب، الذي ٕٔوىم: سماح منصور سكرتيرة المكتب )ص 
في "اقناعو بالبقاء في القدس وعدم العودة إلى قريتو بالجميل... مقابل راتب نجح المحامي 

". (ٗٙٔ)شيري ونسبة عشرة في المائة من أتعاب المكتب نظير القضايا التي يتابعيا بنفسو
، وىم: أنطون المحاسب ٛٗوأصدقاء أمسيات الخميس األول من كل شير، وكميم من عرب 
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(، وسمير طبيب النساء وزوجتو ٕٓعممين بالقدس )ص وزوجتو فاتن المحاضرة بكمية الم
(، ونبيل المحامي المدني وزوجتو سونيا ٕٔنيمي مديرة مدرسة البنات بالقدس الشرقية )ص 

 (. ٕٔالممرضة السابقة في مستشفى شعاري تسيدق )ص 
بطبيعة الحال ركزت الرواية عمى شخصية ليمى زوجة المحامي القادمة من الجميل )ص 

إنَّيا القاسم المشترك بين حكايتي المحامي وأمير ليب. لكن جل المعمومات عنيا  (؛ إذٚٚ
جاءت من منظور زوجيا المحامي؛ إذ يحكي السارد نقاًل عنو: "لقد أنيت دراستيا الجامعية 
في الخدمة االجتماعية، وعندما قابميا أول مرة كانت تعمل في مكتب الرفاه بوادي الجوز 

درس لمحصول عمى الماجستير... لكنو بالتأكيد ال يعمم تفاصيل عمميا بالقدس الشرقية، وت
في مكتب الرفاه في جنوب المدينة، حيث تعمل ىناك بنصف دوام، وال يعمم بالفعل َمْن الذي 

 (".٘ٙٔ)تقوم برعايتو في مركز الصحة النفسية، الذي تعمل بو في نصف الدوام اآلخر
ا عن شخصيات الرواية؛ إال عبر الشخصية يتبين من ذلك أنَّ القارئ لم يعرف شيئً 

( والُمَبئِّر مًعا؛ ِلَذا ٙٙٔالمحورية الساردة )الُمَبئِّر(، التي اتحدت بداخميا وظائف السارد)
("، وراحت تصف الييئة الخارجية ٚٙٔأصبحت "شخصية ساردة عاكسة لؤلصوات األخرى)

، ٛٔالخارجية )ص  لمشخصيات، سواء الشخصيات الرئيسة، مثل: مالبس ليمى ومالمحيا
(، أو الشخصيات ٔٙ، ٛٗ -ٙٗ(، ومالمح يوناتان وحالتو المرضية )ص ٛٚ -ٚٚ، ٖ٘

(، ونوعاه صديقة أمير في بتسمئيل )ص ٗٗالثانوية، مثل: مظير المدرس أيوب )ص 
(، أو حتى ٓٗٔ، ٖٖٔ، ٛ٘(، ومالمح ميسار أبو حسن والدة أمير ليب )ص ٗ٘ٔ، ٙٓٔ

 (. ٖٛشادي زميل أمير في مكتب الرفاه )ص الشخصيات اليامشية، مثل: 
وىكذا؛ تسمح تقنية المنظور الذاتي الخارجي لمسارد برؤية ظاىرية عبر حواس الُمَبئِّر؛ 
لذا يكثر مع المنظور الذاتي الخارجي استعمال األفعال التي تدل عمى الرؤية والسمع، مثل: 

سمع(، نظًرا لكثرة  حدَّق، نظر، رأى، شاىد، -ראה, חזה, הביט, הסתכל, שמע)
االعتماد عمى حاستي البصر والسمع بوصفيما "تقنية سردية لتداعي الذكريات؛ حيث يكتفي 
السارد بنقل المسموع في حدود ما يسمح بو السمع، ويرى المرئي في حدود ما يسمح بو 

 ("، دون الولوج إلى داخل أعماق الشخصية.ٛٙٔالنظر)
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ارد ما يراه أو ما يسمعو طب" التي ُيسجل فييا الستتعدد المشاىد في رواية "ضمير المخا
ر، في تقنية سردية ُتوحي بواقعية الحكي، ومن ذلك ما ذكره أمير ليب: "تجمدُت في الُمَبئِّ 

مكاني. عممُت بالضبط ماذا يقولون، واستطعُت أْن أسمع كالميم، وضحكاتيم، ولمحُت 
مع المنظور الذاتي الخارجي يستعين ويبدو أنَّ السارد  ".(ٜٙٔ)بوضوح السخرية في نظراتيم

؛ لكي يتحايل عمى سرد بعض األحداث التي لم يحضرىا، كما في مشيد رالُمَبئِّ بحاسة سمع 
استيقاظ المحامي في الطابق األرضي من منزلو الكبير: "وكما يحدث في كل صباح، داىمتو 

جتو الصارخ وىي ضوضاء ساعة االستيقاظ، التي يعرفيا جيًدا. فقد أصمَّ أذنو صوت زو 
عمى دخول الحمام؛ لتغسل وجييا وتُفرش أسنانيا. وفي أعقاب ذلك رجت  توتحث ابن

خطوات زوجتو السريعة والعصبية السقف من فوق رأسو... يبدو لو أنَّيا كانت تتعمد ضرب 
قدمييا في األرض بقوة. بوم، بوم، بوم. مثل جنود الجيش األحمر في العرض العسكري... 

ع المحامي أْن يسمع خطوات ابنتو الغاضبة وىي تيبط من عمى الدرج الخشبي، كما استطا
 (".ٓٚٔوسمع زوجتو وىي تنظف أنفيا وتبصق بعد أْن فرَّشت أسنانيا)

ر اعتمد كثيًرا عمى حاسة البصر؛ ومن ثمَّ وظفيا جيًدا في أيًضا أنَّ الُمَبئِّ من المالحظ 
يب يصف مظير ليمى وىما في الطريق إطار المنظور الذاتي الخارجي. فإذا بأمير ل

لحضور الحفل الطالبي، بقولو: "كانْت ترتدي ثوًبا طوياًل أسود المون، فوقو معطًفا من 
الصوف. وانتعمْت حذاء بكعب عاٍل ووضعْت عمى وجييا طبقة رقيقة من المكياج المطيف. 

فُت فقط القرطين المستديرين الكبيرين الُمنسدلين من أذنييا؛ أل نَّيا قد وضعتيما ذات مرة تعرَّ
ة حاول السارد وحتى ال يتحول المشيد إلى قطعة وصفية بحت (".ٔٚٔ)عند حضورىا المكتب
ر الستنباط المشاعر الداخمية لشخصية ليمى؛ لكي يتغمب عمى محدودية توظيف رؤية الُمبئِّ 

حالة ليمى  المعرفة التي ُتميز طبيعة السارد مع المنظور الذاتي الخارجي، إذ قال: "تحسنتْ 
 ".(ٕٚٔ)المزاجية؛ فقد كانْت تبتسم كثيًرا وتتحدث كثيًرا

يبدو أنَّ دور الُمَبئِّر لم يقتصر عمى رصد المظير الخارجي لمشخصيات فحسب؛ بل 
حاول أيًضا استنباط مشاعرىا الداخمية باالعتماد عمى حاستي السمع والبصر، فيحكي السارد 

(، ٖٗعند سماعو األغاني الشعبية المصرية )ص ما رأه أمير من سعادة عمى وجو مجدي 
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(" عندما شاىدت أمير مرتدًيا ٖٚٔورؤيتو أسنات وقد "ارتسمت عمى وجييا ابتسامة عريضة)
 (.ٜٖوسماعو مدى كراىية وليد وخميل وشادي لمعمل في مكتب الرفاه )ص  مالبس يوناتان.

تي تنقل المواقف واألحداث. تشبو تقنية المنظور الذاتي الخارجي "عين الكاميرا الوىكذا؛ 
وتعتمد فييا الشخصية عمى حاستي السمع والبصر، لكي ترصد المظير الخارجي 
لمشخصيات وسموكياتيا، دون أْن تجول بأعماق ىذه الشخصيات. والسارد ىنا حاضر لكنو 

م ذلك (". ورغٗٚٔال يتدخل، وال يحمل، إنَّو َيروي فقط ِمْن الخارج ما يراه الُمَبئِّر وما يسمعو)
فإن المشيد الُمصور عبر تقنية الكاميرا يكون في كثير من األحيان مفعًما بمشاعر الُمَبئِّر، 
إذ إنَّ عرض أحداث الرواية وشخصياتيا يجب أْن يمر أواًل في وعيو؛ ِلَذا َتَتمون المشاىد 

وقدراتو  ("،٘ٚٔالسَّرديَّة بميولو وتتأثر بمشاعره وتتحدد "صور ودالالت ما يراه وفق إدراكو)
 عمى حل شفرات تصرفات اآلخرين.

تتجسد تقنية الكاميرا في مشاىد كثيرة بالرواية، من بينيا مشيد إشراف أمير عمى دفن 
يوناتان في مقابر بيت صفافا؛ إذ يحكي أمير ما شاىده بعينيو: "أوقفُت سيارتي خمف سيارة 

اقترب ثالثة رجال من السائق  اإلسعاف وبقيُت بداخميا. استدار السائق ورمقني بنظرة. ثمَّ 
وصافحوه مبتسمين، يبدو أنَّ أحدىم كان ىو المسؤول، في حين أنَّ اآلخرين كانا أصغر 
منو. تبادلوا بعض الكممات مًعا ثم حولوا أنظارىم نحوي. اقترب بعض المصمين منيم، 

فى ليس ِمْن أبناء وتيامسوا فيما بينيم، ثمَّ انصرفوا بعدما أشبعوا فضوليم وعمموا بأنَّ المتو 
 (". ٙٚٔالقرية)

، يؤدي إلى محدودية معرفة السارد؛ «الرؤية مع»ما من شك أنَّ استعمال المنظور الذاتي، 
وذلك وفًقا لحدود معرفة الُمَبئِّر. فال يرى السارد إال ما يراه الُمَبئِّر، وال يسمع إال ما يسمعو 

زاوية رؤية الُمَبئِّر. تمك المحدودية تجعل السارد  الُمَبئِّر، ومن ثمَّ اتحاد زاوية رؤية السارد مع
والُمَبئِّر يصطدمان بكثير من األلغاز، التي لم يتمكنا من حميا إال بعد بحث دقيق، مثل: 
عدم معرفتو لَمْن كتبت ليمى تمك الورقة مثار الجدل، التي جاء فييا: "انتظرُتَك ولم تأِت. 

(". ٚٚٔأْن أشكرَك عمى ليمة األمس، فقد كانْت رائعة) أتمنى أْن تكوَن كل أمورَك بخير. أردتُ 
، ٕٖ، ٜٕكما لم ُيعرف َمْن يوناتان ىذا صاحب التوقيع عمى رواية "لحن كرويتزر" )ص 
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(، التي عثر المحامي بداخميا عمى ىذه الورقة، ولم ُتكتشف حقيقة العالقة بين ليمى ٚٛ
 (.ٓٛٔوأمير حتى آخر سطر في الرواية )ص 

السارد، المرتبطة بمحدودية معرفة أمير ليب، في عدم ر محدودية إدراك تتجمى مظاى
لكثير من األحداث، فيو لم يعرف كيف ُقتل والد أمير؟ ولماذا؟ وأسباب تفاصيل امعرفتو 

ىروب أمو بعد والدتو بشير من قرية الطيرة؟ ويعترف أمير بذلك قائاًل: "ال أعمم بالضبط 
أرجح أنَّ أمي لم تنصاع لمتقاليد، ورفضْت الزواج من  حتى اآلن ماذا حدث ىناك، لكنني

عمي وىربْت من القرية إلى جمجوليو. تاركة منزليا ومنزل أبي، وتخمْت عن كل شيء، 
كما لم يعمم حقيقة ما يروجو  (".ٛٚٔوأخذتني أنا فقط وحقيبة صغيرة بيا بعض المالبس)

صيب يوناتان؛ إال من (، ولم يعمم كيف إٔٗٔالتالميذ عن سوء سموك أم أمير )ص 
روحياله: "ىل تعمم كيف حدث ىذا األمر؟... َسكُت، ويبدو لي أنَّيا عندما َأدركْت عدم 
معرفتي باألمر... استرسمْت قائمة: ُعدُت إلى المنزل ذات يوم صحو فوجدتو يتدلى من 

 (".ٜٚٔالسقف...)
المعرفة بما يحيط بو؛  ال ريب أنَّ المنظور الذاتي الخارجي لمُمَبئِّر يجعل السارد محدود

 –לא היה בטוחولذلك تتناثر في النَّص عبارات تشي بإمكانات السارد المحدودة، مثل: )
تفيد  قد يستعمل تعبيراتلم ُيدرك(، و  -לא הביןال يعمم(، ) -לא ידעلم يكن واثًقا(، )
ואּולי )، ربما( -אּוליيمكن(، ) -אפשרمن المحتمل(، ) -ייתכן שالترجيح، مثل: )

وربما من المستحسن(. وبقدر محدودية السارد؛ فإن ىذه "المحدودية تحقق بعًضا  -דאיכ
ييامو بٓٛٔمن المصداقية) منطقية الحكي، ("، وتساعد عمى إقناع القارئ بواقعية األحداث وا 

 النصوص الروائية الكالسيكية المعتمدة عمى السارد العالم بكل شيء. وىو ما كانت تفتقده
يحاول السارد بمعاونة شخصية الُمَبئِّر التغمب عمى محدودية المعرفة لكن رغم كل ذلك؛ 

ىذه باالعتماد عمى حدس الُمَبئِّر وتخمينو النابعين من خبرتو بالشخصيات ومعايشتو 
لؤلحداث؛ وىو ما يظير في ىذا المشيد: "دلفُت إلى السيارة وأدرُت المحرك. استطعُت أْن 

المسؤول عن الدفن في حين أنَّ  منكبان عمى األرض،أرى من بعيد ىامتا الشابين وىما 
بصّف الخمس بالطات التي توضع فوق المحد، ثم  وقد خمنُت أنَّيم قاموا أوالً يوجييما بيديو. 

ر بالحدس الستنطاق (". كما استعان الُمبئِّ ٔٛٔشرعوا بعد ذلك في إىالة الرمال بالمعاول)
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بدأْت بشرة يوناتان ُتصاب بالجروح عندما يوناتان ومعرفة ما يجول بداخمو: "ولسبب ما، 
بأنَّ يوناتان لم يعد يرغب  انتابني شعور قوياستعمال الماكينة. وقد بكنُت أحمُق لو؛ حتى 

(". وكأنَّما ُتَمِكن ىذه التقنية السَّرديَّة السارد المصاحب لشخصية الُمَبئِّر ٕٛٔفي أْن أقترب منو)
الذي يرى من الداخل والخارج، الباطن والظاىر، من تقمص دور "السارد العالم بكل شيء؛ 

("؛ ِلَذا يتحول المنظور ٖٛٔوال يتوقف دوره عمى مجرد الرصد والمالحظة لمسموكيات الخارجية)
المنظور السيكولوجي من منظور ذاتي لمشخصية المحورية الساردة إلى منظور موضوعي 

 لمسارد العالم في مثل ىذه المقاطع السَّرديَّة.
أن يترافق مع المنظور الذاتي الخارجي استعمال العبارات التي تشير  لذلك؛ من الطبعي

من شبو  –קרוב לוודאיإلى الحدس الستكمال ما ينقص السارد والُمَبئِّر من معرفة، مثل: "
 -ציפה(، "ٛٙاعتقد" )ص  -חשב(، "ٚٙٔخمَّن" )ص  -שיער(، "٘ٙٔالمؤكد")ص 
(؛ خاصة ٚٔٔ، ٚ٘، ٓٗعمم" )ص  -ידע(. كما يكُثر استعمال الفعل "ٕٚتوقع" )ص 

عند اإلشارة إلى المعرفة المبنية عمى الخبرة بسموكيات اآلخرين والدراية بمواقفيم السابقة، كما 
ال  ِلَذاأنَّ في المظروف نقوًدا؛  عممتُ في مشيد أمير ومظروف أم باسم؛ إذ يقول أمير: "

اعتادت أْن تعطيني نقوًدا في يمكنني رفضو. فقد كانت ىذه ىدية ]أم باسم[ الدائمة؛ حيث 
. وعندما كنُت صغيًرا، كان مظروف حالوة أم باسم «حالوة درجاتك»نياية كل عام دراسي، 

". وفي أحيان أخرى يشير السياق السردي ضمنًيا إلى (ٗٛٔ)يسعدني أكثر من درجاتي الجيدة
ترتبك انت أمي خبرة الُمَبئِّر بسموكيات اآلخرين، مثل قول أمير: "أشعمْت أمي سيجارة. ك

. ثمَّ إنَّيا لم ُتدخن أبًدا في الخارج، كانت تفعل ىذا فقط في دائًما عندما ُتدخن في وجودي
 ".(٘ٛٔ)قبل أْن تمتقط سيجارة من العمبة طمبْت عيناىا اإلذن منيالمنزل. 
حاول السارد التغمب عمى محدودية معرفتو باالستعانة بتقنية الحوار )الديالوج(، التي كما 

ت مساحة كبيرة من النَّص الروائي، سواء بأسموب الخطاب المباشر أو بأسموب الخطاب شغم
ظيار "اتجاىاتيا  المباشر الحر؛ حتى يتمكن السارد من اإلفصاح عن فكر الشخصيات وا 
النَّفسية والفكرية، ونقل تفاعميا مًعا، وكشف دوافعيا ومسوغاتيا؛ ومن ثمَّ يقرب الشخصية من 

وفي الوقت ذاتو يفسح المجال لتنويع الرؤى، من خالل التعرَّف لماضي  "،(ٙٛٔأرض الواقع)
(، أو من أجل التعرَّف إلى رؤاىم ٘ٗالشخصيات، كما في حوار أمير مع أيوب )ص 
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(، وعدم ُممانعة طارق من ٗٗالمستقبمية، مثل: رغبة مجدي شراء أفخم السيارات )ص 
ة شادي المحاسبة لتغيير مسار حياتو (، ودراسٜٔٔالزواج بفتاة ذات عالقات سابقة )ص 

(. كما يستعين السارد بالحوار لمتعريف بأفكار الشخصيات ومشاعرىا الداخمية، كما ٜٖ)ص 
في حوارات أمير مع روحياله والده يوناتان؛ إذ تفيمت أسباب انتحالو شخصية ابنيا )ص 

(، وكأنَّما ٓ٘ٔين )ص (، وأنَّ ىذا في نظرىا مثل التبرع باألعضاء إلنقاذ حياة اآلخر ٗٔٔ
 (.ٚ٘ٔالقدر خطط ألمير منذ زمن ليكون ييودًيا )ص 

وىكذا؛ أضفى الحوار مصداقية عمى عممية السَّرد، ونقل إلى القارئ اإلحساس بواقعية 
األحداث، وكأنَّما يحاول السارد بيذه الطريقة تقميص المسافة بين الشخصيات الروائية وبين 

 واين بوث.الناقد األمريكي "، عمى حد تعبير (ٚٛٔ)لوىم الواقعيالمتمقي فينشأ ما يعرف "با
بعًضا من محدودية رؤية الُمَبئِّر وخبرتو بسموكيات اآلخر وبذلك يعوض الحوار وحدس 

الشخصية المحورية الساردة ذات المنظور الذاتي. وُتساعد ىذه التقنيات السَّرديَّة عمى كسر 
تاحة الفر  صة لتنويع الرؤى؛ وكأنَّما تعوض "الدور الذي كان يقوم بو روتينية السَّرد ورتابتو وا 

("، الذي تؤىمو قدراتو السَّرديَّة عمى معرفة عوالم الشخصيات داخمًيا ٛٛٔالسارد التقميدي)
 وخارجًيا.

 ( المزج بين المنظور الذاتي الداخمي والخارجي في رواية "ضمير المخاطب"3)
الرؤى السَّرديَّة عبر التبديل بين شواىد  مما يحسب لممؤلف حرصو الواعي عمى تنويع

المنظور الذاتي الداخمي والخارجي؛ وىكذا يتعاضد طرفا المنظور الذاتي، داخمًيا وخارجًيا، 
ص، وينفيان عنو الرتابة والممل. كما في مشيد وصول أمير إلى ويندمجان مًعا في بنية النَّ 

ة يوناتان؛ حيث ينتقل السرد من المنظور مكتب السجل المدني بوزارة الداخمية النتحال ُىوي
الذاتي الداخمي لما يدور في ذىن أمير ليب إلى المنظور الذاتي الخارجي لييئة أمير ليب 

كل شيء عن إجراءات تجديد  كنُت أعممالخارجية، فيقول أمير: "قبل أْن أصل إلى ىنا 
أقدم طمًبا عبر البريد، لكنني  أيًضا أنَّو كان بإمكاني أنْ  كنُت أعرفبطاقات اليوية القديمة. 

، وال يوجد أي احتمال أْن فأنا أبدو مثل يوناتان، أرتدي مثل يوناتانالتعامل المباشر.  فضمت
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يشك موظف وزارة الداخمية في شخص مثمي وصل مباشرة من حي بيت ىكيريم، ويجمس 
ح أنَّيا باىظة الثمنأمامو    (".ٜٛٔ)بمالبس ُيرجِّ

لمنظور الذاتي بحيوية؛ إذ ينتقل المنظور الذاتي من الداخل إلى من الطبعي أْن يتحرك ا
الخارج ثم إلى الداخل وىكذا في سردية تكرارية متماسكة، كما في المشيد األخير من 
الرواية، عندما تفحص المحامي صور أمير الفوتوغرافية في معرض أكاديمية بتسمئيل: "فجأة 

عن سمسمة صور البورترييات األخرى، كانت  صورة، كانت منفصمة لفتت انتباه المحامي
. كانت صورة ظير وكأنَّما أراد شخص ما أْن يحجبيا عنومعمقة في طرف الحجرة، 

مكشوف، ظير منحني وعاٍر، ظير امرأة تجمس عمى طرف سرير صغير. سار المحامي 
 كمما اقترب من صورة المرأة التي أحس بتزايد وتيرة ضربات قمبوببطء صوب الصورة، 

. كانت ليتأكد أنَّ أحًدا ال ُيتابعو، نظر خمفو، شعر باالرتباك مما يقوم بوأعطت ظيرىا لو. 
أنَّ يوناتان قد سمط ضوء  خمََّن المحاميالصورة باألسود واألبيض، وفي حجرة مظممة تماًما. 

.. لون بشرتيا بدقة، وال لون شعرىا. لم يستطع أْن يميز ِلَذامصباح خافت عمى ظير المرأة؛ 
في الحجرة، وحينئذ خطى خطوة بسيطة إلى األمام ووقف أمام الصورة  تأكد ثانية أنَّو بمفرده

تماًما، حتى المس أنفو الصورة... وفجأة مد المحامي يده حتى يتحسس خصر المرأة 
 ".(ٜٓٔ)أْن ُيقسم في تمك المحظة أنَّ ىذا ىو ظير ليمى كان بإمكانوالعارية، 

منظور الذاتي الخارجي لمشخصيات؛ عندما حولو إلى مؤثر أجاد المؤلف في توظيف ال
قوي يثير المشاعر الداخمية لمشخصية المحورية/ الُمَبئِّر ويؤثر في سموكياتيا؛ ومن ثمَّ ينتقل 
المنظور بسالسة من الذاتي الخارجي إلى الذاتي الداخمي، كما في المشيد الذي كان يتصفح 

؛ إذ يحكي: "وفي صورة أخرى كان يربط حباًل في حمقٍة فيو أمير صور حادثة انتحار يوناتان
. ثم قمبُت الصور، الواحدة تمو األخرى، أخذُت أتنفُس بسرعة وبصعوبةمثبتٍة في السقف. 

ذا بو في واحدة... يصور نفسو من كل االتجاىات وىو واقف  ظير يوناتان فييا كميا... وا 
وعال من حنجرتي صوت ، تناقشعرُت باالخعمى الكرسي والحبل ممفوف حول عنقو. 

شراك  السَّرديَّة". نجح المؤلف بيذه الصنعة (ٜٔٔ)حشرجة مع كل شييق من تجسيم المشيد، وا 
 المتمقي في التجربة؛ ومن ثمَّ تحويمو من مجرد منظور خارجي إلى منظور ثالثي األبعاد. 



 َهيَكلالشحات أَحَمد   د/ 

 

 ٗٓٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

جحة في الشاىد ىنا أن المنظور الذاتي، بشقيو الداخمي والخارجي، تقنية سردية نا
تمنح القارئ الشعور  ِلَذاصياغة عالم رواية "ضمير المخاطب"؛ حيث يتوارى خمفيا المؤلف، 

بواقعية األحداث ومنطقية العرض، كما تنفي عن النَّص الممل، وتحرره من ىيمنة السارد 
 الواحد.

وأخيًرا فإنَّ دراسة المنظور السيكولوجي لبنية النَّص الروائي في "ضمير المخاطب" 
تكشف وجود نسيج سردي دقيق التكوين؛ يشي بدراية قشوع بأدواتو الفنية، إذ يتميز نص 
رواية "ضمير المخاطب" بحضور ممحوظ لتقنيات التداعي السردي، مثل: الذكريات والخيال 

الرئيسة  السَّرديَّةالذىني التصويري ومناجاة النفس والمونولوج الداخمي، وىي من اإلجراءات 
("، وُتساعد ٕٜٔ"لتنظيم التداعي السردي في روايات تيار الوعي الحديثة) ُتستعملالتي 

الشخصية المحورية الساردة عمى التعبير عن عالميا الداخمي وما يتصارع داخميا من 
مشاعر وآالم وما يراودىا من أحالم وآمال؛ ومن ثمَّ َكشف أبعاد الشخصية النَّفسية والفكرية 

كوسيمة ليكون القارئ األقرب إلى دقائق حياتيا. كما ة ومستويات عالقاتيا االجتماعي
استدعت تقنيات التداعي السردي عدم التزام الحكي بوتيرة زمنية ثابتة، بل أصبحت الرواية 

 تكتظ بتشكيالت زمنية متنوعة، وكميا موضوعات مستقبمية جديرة بالبحث والدراسة. 
 ]خامًسا[ الخاتمة

ُيعد من المحاور الفاعمة التي تنيض عمييا عممية  ال ريب في أنَّ المنظور الروائي
؛ حيث ، وعنصًرا نقدًيا مؤثًرا لقياس األسس الفنية التي تقوم عمييا الروايةصياغة النَّص

ُيساعد عمى إدراك عممية تشكل النَّص وفيم بنيتو العامة واستنباط تقنياتو السَّرديَّة، وتحديد 
خصب لمبحث والتجريب. إذ لم يعد المنظور الروائي،  سمات النَّص األدبية، ِلَذا فيو مجال

وفق الدراسات النقدية المعاصرة، يقتصر عمى كونو الموقع المكاني الذي يقف فيو السارد 
ليحدد وضعيتو بالنسبة لمعالم التخييمي، أو وجية النظر األيديولوچية التي يصبغ بيا المؤلف 

يمر من خالل إدراكيا عالم الرواية والمحددة  عالمو الروائي، أو الرؤية السيكولوچية التي
لطبيعة عالقة السارد بما يدور حولو، أو التعبير المغوي عن الُيوية الثقافية والتكوين 
االجتماعي لشخصيات الرواية؛ بل أصبح المنظور الروائي كل ىذا وأكثر، فالمنظور الروائي 

 بي فكرًيا وأسموب بنائو فنًيا وخطابًيا. وفق ىذا المفيوم الشامل ىو طريقة صياغة النَّص األد
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أظيرت مقاربة المنظور الروائي عمى المستويين األيديولوچي التقويمي والنَّفسي 
السيكولوچي في رواية "ضمير المخاطب" أنَّ الرواية تتميز بالتماسك والوحدة العضوية؛ 

لسَّرد. ومن الطبعي بفضل تضافر مستويات المنظور الروائي، وتشابكيم مًعا داخل عممية ا
أْن يفضي ترابط المبنى الحكائي الفني إلى تناسق المتن الحكائي الفكري؛ ومن ثمَّ ُيبرىن ىذا 
عمى نجاح قشوع في إحكام صياغة عالمو الروائي فنًيا وموضوعًيا، مما يشي بقدراتو 

مخروج بنص اإلبداعية وامتالكو أدوات حرفتو الفنية وأساليب صنعتو المغوية، التي أىمتو ل
 روائي متميز فكرًيا وناضج فنًيا.

يتضح من مقاربة المنظور عمى المستوى األيديولوچي أنَّ رواية "ضمير المخاطب" 
تخمصت من أساليب القص الكالسيكية؛ ومن ثمَّ نفضت عن كاىميا سطوة السارد العالم بكل 

لف من ِقَيم وِحَكم عامة شيء، وحل محمو سارد مالزم لمشخصية المحورية. أمَّا ما نثره المؤ 
فتح نافذة أمام القارئ العبري؛ لكي يتعرَّف إلى المنظور األيديولوجي كان بيدف بين ثنايا 

بعض المكونات الثقافية والتُّراثية لممجتمع العربي الفمسطيني داخل إسرائيل، ومن ثمَّ تنتفي 
 . ٛٗئيمي من عرب الغربة وُتزال جدران التجاىل التي يتحصن خمفيا المجتمع اإلسرا

بينما تحممت الشخصيات الروائية مسؤولية العبء األيديولوچي التقويمي؛ حيث أعربت 
الشخصيات عن توجياتيا األيديولوچية، دون تدخل من الكاتب، من خالل المواقف وعبر 

 ٛٗالحوارات المباشرة، في تطابق تام مع الواقع المعيش؛ حيث تبنت معظم شخصيات عرب 
ياة الميبرالية الغربية السائدة داخل المجتمع اإلسرائيمي، دون تمييز، ودون إدراك مظاىر الح

واٍع لعواقب ذلك، في مقابل ىروبيا من القرية العربية الفمسطينية في الجميل والمثمث 
واستقرارىا بالمدينة، في إشارة واضحة لميروب من عقمية القرية وما تمثمو من عادات وتقاليد 

صرارىا عمى قطع وشائج الصمة بكل ما يتعمق بمكونات عالميا الثقافي واالجتماعي؛ كي  وا 
يذوبوا في عالم اآلخر الُمحتل أماًل في الخالص، ورغبة في الحافظ عمى مكانتيم 
ومكتسباتيم. وقد تمادت بعض الشخصيات في االنسالخ تماًما عن جذورىا وُىويتيا العربية، 

ا، وبدلت ثقافتيا وكيانيا، وانتحمت ُىوية اآلخر؛ بغية عندما غيرت لسانيا واسميا ومالبسي
التخمص من حياة الضعف والميانة والخوف، التي نتج معظميا بسبب الممارسات اإلسرائيمية 

 .ٛٗالُمتعمدة ضد عرب 



 َهيَكلالشحات أَحَمد   د/ 

 

 ٙٓٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ي في رواية "ضمير المخاطب" اىتمام قشوع الدائم چىكذا؛ يكشف المنظور األيديولو و 
، الذي يموج بالعديد من األزمات ٛٗعمى مجتمع عرب  خربتكثيف ضوء قممو النقدي السا

الحياتية واإلشكاليات المصيرية ومظاىر التمييز االجتماعي والسياسي والتيميش الثقافي 
واالضطياد القومي داخل إسرائيل. وكان من الطبعي أْن تشغل إشكالية الُيوية الممزقة 

ضايا التي تؤرقيم، وتصيبيم بالتوتر مساحة كبيرة من نصو السردي؛ إذ ُتعد من أكثر الق
الوجودي، ِلَذا يحاول قشوع العثور عمى شفرات لحل ىذه المعضمة المستعصية داخل عالم 

ْن كانت بطريقة نقدية الذعة. النَّص، وفيما وراء عالم النَّ   ص؛ وا 
تميزت رواية "ضمير المخاطب" عمى مستوى المنظور السيكولوچي بييمنة المنظور  وقد
، بفضل تماىي السارد مع الشخصية المحورية، وىي أيًضا «الرؤية مع»ي الداخمي، الذات

ومن ثمَّ يتخمص السارد مع الذات المدركة )الُمَبئِّر( التي يمر من خالل وعييا عالم السَّرد؛ 
تطبيق ىذه التقنية من عبء السارد التقميدي العالم بكل شيء، وتقتصر معرفتو وفق حدود 

لمحورية، فيو يرى األحداث من خالل وعييا ويسمع األصوات عبر حواس الشخصية ا
سمعيا، وُيدرك المواقف في حدود إدراكيا، ويستنبط مشاعر وأفكار الشخصيات وفق رؤيتيا. 

السارد لمشخصية المحورية في المكان وعبر الزمان؛ إذ يتحرك السارد مما يقتضي مالزمة 
حل فييا الشخصية المحورية، وينفذ رأسًيا عبر في الحكايتين أفقًيا عبر األماكن التي ت

ذكريات الزمان، ثم يتقاطع الخطان مًعا داخل أعماق الشخصية فيتأثر منظور وعييا 
دراكيا لؤلشخاص بما يعتمل داخميا من مشاعر وأفكار. وىكذا جاءت عممية  لؤلحداث وا 

دراكو، وىو ما أضفى ع مى النَّص مصداقية في الحكي ُمتالئمة مع حدود قدرات الُمَبئِّر وا 
ييام القارئ باستقالليو ىذا العالم.  العرض وواقعية في سرد األحداث وا 

أتاحت دراسة مستويات مقاربة المنظور الروائي رصد اإليقاع الداخمي المحرك لجوىر 
تتميز وفي ىذا اإلطار  العمل األدبي؛ ومن ثمَّ التعرَّف إلى تقنياتو الفنية وأىدافو الفكرية.

ة حركة المنظور الذاتي من الداخل إلى الخارج والعكس؛ يمومة "ضمير المخاطب" بدرواي
حيث ينتقل المنظور الذاتي من العوالم الداخمية لمشخصية المحورية إلى المظاىر الخارجية 
لمُمَبئِّر ولمشخصيات الروائية األخرى، في ديمومة سردية ُتتيح لمقارئ التعرف إلى دواخل 
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ة ومحيطيا الخارجي من المستويات كافة. وال ريب أنَّ ىذه الحركة الشخصية المحوري
 السَّرديَّة ُتضفي حيوية وتجدًدا وتنفي عن النَّص أحادية الرؤية وىيمنة الصوت الواحد. 

وُتعضد أساليب المنظور التعبيري الخطابي ىذا اإليقاع السردي؛ إذ يعتمد الخطاب 
خمي ومناجاة النفس من أجل التعبير عن مشاعر السردي في الرواية عمى المونولوج الدا

الشخصية المحورية الساردة وأفكارىا الذىنية، في حين يستعين بالحوار )الديالوج( بين 
سماع صوتيا لمقارئ والتعبير عن مواقفيا.  الشخصيات من أجل نقل كالم الشخصيات وا 

الداخل وىكذا، أي من  وينتقل الحوار دائًما من الداخل إلى الخارج، أو من الخارج إلى
المستوى الداخمي لحوار الشخصية مع ذاتيا )المونولوج( إلى المستوى الخارجي لحوار 
الشخصيات مًعا )الديالوج(. وكأنما ىناك تكامل في العمل بين الحوار الداخمي )مناجاة 

 النفس والمونولوج( والحوار الخارجي )الديالوج(. 
النَّص الروائي عبر المنظور الذاتي لمشخصية ىذا وقد تمكن القارئ بفضل صياغة 

المحورية الساردة )الُمَبئِّر( من الحضور بفعالية داخل عالم الرواية، وسبر أغوار دواخل 
الشخصية المحورية، واالقتراب من مشاعرىا واالطالع عمى أفكارىا وتفيم مواقفيا وآرائيا، 

ية، وُيشارك في حل ىذا التَّشابك السردي ليعيش التجربة الروائ وكانت حواسو منتبية دائًما؛
. كما شعر القارئ بالتَّشويق واإلثارة مع ىذه التقنية الشائك بين حكايتي المحامي وأمير ليب

السَّرديَّة، عندما أتاحت لو مواكبة الشخصية المحورية الساردة في التعرَّف إلى األحداث 
إلى آرائيا؛ ِلَذا أصبح القارئ في ضوء ورصد مواقف الشخصيات الروائية األخرى واالستماع 

تطور نظريات األدب والمناىج النقدية الحديثة مكوًنا ميًما في بناء عالم الرواية ومشارًكا 
 ضمنًيا في األحداث وشاىًدا عمييا.

ختاًما يؤدي االىتمام بتحميل بنية المبنى الحكائي الفنية وفيم قوانين تشغيميا، خاصة 
ة السارد ووظائفو، وعالقتو بالُمَبئِّر، ومستويات المنظور الروائي، المتعمقة منيا بطبيع

وأساليب الخطاب السردي، ودينامية العالقة بين عناصره الفنية؛ إلى إضاءة مكامن عالم 
ظيار خباياه وفك شفراتو وفيم دقائق نسيجو السردي المتشعبة، وعمى ىذا ينطمق  النَّص وا 

فاٍق رحبة ورؤى جديدة تقدم من ُدون شك قراءة عصرية تفسير المتن الحكائي معيا إلى آ
 لمنَّص الروائي.
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 .0202סייד קשוע, גוף שני יחיד, מהדורה דיגיטלית, כתר ספרים, ירושלים, 

 ثانًيا: المراجغ 

 ( المراجغ الؼرتية1)

 .ٜٜٛٔرية العامة لمكتاب، القاىرة، أيمن بكر، السرد في مقامات اليمذاني، الييئة المص
بوريس أوسبنسكي، شعرية التأليف: بنية النَّص الفني وأنماط الشكل التأليفي، ترجمة: سعيد 

، المشروع القومي لمترجمة، المركز القومي ٜٚالغانمي وناصر َحالوي، العدد 
 .ٜٜٜٔلمترجمة، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 

، دار توبقال ٕرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، ط تزفيتان تودوروف، الشع
 .ٜٜٓٔلمنشر، الدار البيضاء، 

، ٕجيرار جينيت، خطاب الحكاية بحث في المنيج، ترجمة: محمد معتصم وآخرون، ط 
 .ٜٜٚٔالمشروع القومي لمترجمة، المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، 

محات(، ترجمة: عابد خزندار، مراجعة جيرالد برنس، المصطمح السردي )معجم مصط
، المشروع القومي لمترجمة، إصدار المجمس ٖٛٙوتقديم: محمد بريري، العدد 

 .ٖٕٓٓاألعمى لمثقافة، القاىرة، 
 .ٜٔٚٔ، دار اليالل، القاىرة، ٕرجاء نقاش، محمود درويش شاعر األرض المحتمة، ط 
سات، منشورات اتحاد كتاب المغرب، روالن بارت وآخرون، طرائق تحميل السرد األدبي: درا

 .ٕٜٜٔالرباط، 
، المركز الثقافي العربي ٖسعيد يقطين، تحميل الخطاب الروائي: الزمن، السرد، التبئير، ط 

 .ٜٜٚٔالدار البيضاء،  -لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
بية، الييئة سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ، سمسمة دراسات أد

 .ٜٗٛٔالمصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
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 .ٕٓٔٓ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ٜٜٚٔ -ٖٖٜٔ
 .ٕ٘ٓٓرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد عزام، شع

ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر لمدراسات والنشر 
 .ٜٚٛٔباريس،  -والتوزيع، القاىرة

، منشورات عويدات، ٖميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: فريد أنطونيوس، ط 
 .ٜٙٛٔباريس،  -بيروت

"، موقع «أرفض تقديس اليوية العربية أو الييودية»نادر الصراص، "الكاتب سيد قشوع: 
 :ٕٔٔٓأبريل  ٔٔدويتش فيمو، 
https://www.dw.com/ar/اىٖٞ٘دٝخ-أٗ-اىؼشثٞخ-اىٖ٘ٝخ-رقذٝظ-أسفل-قؾ٘ع-عٞذ-اىنبرت/a-14981625 

ًدا والشعر، دار كنوز نزار قبيالت، تمثالت سردية: دراسات في السرد والقصة القصيرة ج
 .ٕٚٔٓالمعرفة العممية لمنشر والتوزيع، عمان، 

واين سي. بوث، "المسافة ووجية النظر: محاولة تصنيف"، في: روالن بارت وآخرون، 
شعرية المسرود، ترجمة: عدنان محمود محمد، الييئة العامة السورية لمكتاب، 

 .ٜٔ-ٔٚ، ص ٕٓٔٓوزارة الثقافة، دمشق، 
 الؼثرية ( المراجغ2)

, עמ' 0202ביוני  0איימן סיכסק, "שביל הבריחה", הארץ, מוסף ספרים, 
02. 

 .0891אנטון שמאס, ערבסקות, עם עובד, ת"א, 

חרזאללה ,ערן רזין ומאיה חושן, ירושלים כיעד להגירה -אסמהאן מסרי
ישראליות, מכון ירושלים לחקר -פנימית של משפחות פלסטיניות
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 .8, עמ' 0202בדצמבר  0מאיר שניצר, "ריקוד הזהויות", מעריב, 

, 2הערבי", מאזנים, כרך פ"ה, גל' משה גרנות, "אותלו הרוסי ואותלו 
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 .0220שמן, -סייד קשוע, ערבים רוקדים, מודן, מושב בן

לבני, "היברידיות בטלוויזיה הישראלית: -מעוז וליאת שטייר-עדיה מנדלסון
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 .18־ 20, עמ' 0200, 1גל' 

נובמבר -, אוקטובר350, גל' 77לויתן, "שניים בגוף אחד", עיתון עמוס 
 .33־ 32, עמ' 2010
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עמ'  ,0202מארס  עת לאתיקה ואחריות בקולנוע הישראלי,-כתב
028- 012. 

 ( المراجع األجنبية3)

Ebileeni, Maurice, "Literary Trespassing in Susan Abulhawa's 

Mornings in Jenin and Sayed Kashua's Second Person 

Singular", Comparative Literature, Volume 69, Issue 2, June 

2017, pp. 222–237. 

Gal-Ezer, Miri & Chava Tidhar, "Arab Labor's alternative vision: the 

‘liberal bargain’ in the welfare state of Israel", Language and 



  -גוף שני יחיד»الَمْنظُوُر األْيِديُوَسْيُكولُوِچي فِي ِرَوايَِة                                                      

                      
 ٔٔٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

Intercultural Communication, Volume 12, Issue 2, May 2012, 

pp. 146 -166. 

Harris, Rachel S, "Hebraizing the Arab-Israeli: Language and Identity 

in Ayman Sikseck’s To Jaffa and Sayed Kashua’s Second 

Person Singular",  Journal of Jewish identities, Volume 7, 

Issue 2, July 2014, pp. 35-58. 

Hochberg, Gil, "To Be or Not to Be an Israeli Arab: Sayed Kashua 

and the Prospect of Minority Speech-Acts", Comparative 

Literature, Volume 62, Issue 1, January 2010, pp. 68–88. 

Olmert, Dana, "Is perfect 
«
Passing

»
 possible?: nationalism and gender 

in the writings of Sayed Kashua", Middle Eastern literatures, 

vol. 21, no. 1, November 2018, pp. 60-75. 

Schlesinger, Juliana Portenoy, "Denaturalizing culture: Sayed 

Kashua's newspaper columns on the topic of 

prejudice", Sociologia & antropologia (Rio de Janeiro), vol. 5, 

no. 3, December 2015, pp. 911-933. 

Shimony, Batya, "Shaping Israeli-Arab identity in Hebrew words—

the case of Sayed Kashua", Israel Studies, Vol. 18, no. 1, 

spring 2013, pp. 146-169. 

 

 

                                                 

 الهىامش

(
ٔ
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(
9
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اىْفظ اىغٞن٘ى٘چٜ اىَؼْٜ ثذساعخ اىؾخقٞخ ٍِ ّبؽٞخ اىؼبهفخ ٗاىغي٘ك ٗاإلدساك ْٝقغٌ ػيٌ اىْفظ ئىٚ: ػيٌ (
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קול فٜ فؾٞفخ "فؾفًٞب  ٗاىفُْ٘ فٜ اىقذط، صٌ دسط اىفيغفخ ٗػيٌ االعزَبع فٜ اىغبٍؼخ اىؼجشٝخ ثبىقذط. ػَو
 ". ٍِ أثشص سٗاٝبرٔ:הארץأفجؼ ىٔ ػَ٘د ؽخقٜ فٜ فؾٞفخ " ٍْٕ٘ٓٓٗز ػبً  ،77ٙٔ" ثبىقذط ٍْز ػبً העיר

 -שינויים אחר עקוב"ٗ(، ٕٗٓٓىٞنِ فجبًؽب") -בוקר ויהי(، ٗ"ٕٕٓٓػشة ساققُ٘") -רוקדים ערבים"

 (.ٖٕٔٓ -9ٕٓٓؽغو ػشة" ) –ערבית עבודה(. ٗمزت قؾ٘ع ٍغيغو اىذساٍب اىنٍ٘ٞذٝخ "9ٕٔٓرزجغ اىزغٞشاد")

(
ٕٓ

 .8, עמ' 0200באוגוסט  02לעיין: עמרי מניב, "עבודה ערבית: סייד קשוע בתיכון", מעריב, (

(
ٕٔ

. 22, עמ' 2010נובמבר  -, אוקטובר350, גל' 77לעיין: עמוס לויתן, "שניים בגוף אחד", עיתון (
 .19, עמ' 0200, ספטמבר 2פ"ה, גל' משה גרנות, "אותלו הרוסי ואותלו הערבי", מאזנים, כרך 

(
ٕٕ

ّضاس قجٞالد، رَضالد عشدٝخ: دساعبد فٜ اىغشد ٗاىققخ اىققٞشح عًذا ٗاىؾؼش، داس مْ٘ص اىَؼشفخ اىؼيَٞخ ُْٝظش: (

 .ٙٔ، ؿ 9ٕٔٓىيْؾش ٗاىز٘صٝغ، ػَبُ، 

(
ٕٖ

ِْ فني٘ا ػذً أٗ ػشة اىذاخو أٗ فيغطْٞٞ٘ اىذاخو أٗ اى٘عو اىؼشثٜ فٜ ئعشائٞ 9ٗأٗ فيغطْٞٞ٘  9ٗػشة ( ََ ٍِ و، ٌٕٗ 

 ، ٗٝؾَيُ٘ اىغْغٞخ اإلعشائٞيٞخ.7ٗ9ٔاىشؽٞو ػِ أسامٌٖٞ ٗثٞ٘رٌٖ ٗأقبٍ٘ا داخو ؽذٗد اىخو األخنش ٗفق ٕذّخ 

(
ٕٗ

ضيّش )( َُ ٝنٌ ٍذُ: أً اىفؾٌ ٗاىطٞجخ ٗاىطٞشح ٗمفش قبعٌ ٗثبقخ اىغشثٞخ ٗقيْغ٘ح، ٍِٗ إٌٔ قشآ:  :(המשולשاى

َُـ ٗثشهؼٔ ٗمفش ق ٍُق  شع ٗعذ.عيغ٘ىٞٔ ٗ

(
ٕ٘

 .ُْٖٕٓٝظش: ؽشٝف اىغٞبس، ٍشعغ عبثق، ؿ (
(

ٕٙ
(، ٍِ أؽٖش أػَبىٔ 7ٔ7ٔ -9ٕ9ٔ( ىينبرت اىشٗعٜ ىٞف ّٞن٘الٝبفٞزؼ ر٘ىغز٘ٛ )97ٔٔسٗاٝخ "ىؾِ مشٗٝزضس" )(

َُغز٘ؽٚ اعَٖب ٍِ 999ٔ( ٗ"أّب مبسّْٞب" )9ٙ7ٔسٗاٝزٜ "اىؾشة ٗاىغالً" ) (. رذٗس أؽذاس "ىؾِ مشٗٝزضس"، اى

ُْ ؽل فٜ خٞبّزٖب.اىَقط٘ػخ اى ٌَّ قزيٖب ثؼذ أ  زبعؼخ ىجزٖ٘فِ، ؽ٘ه صٗط ؽذٝذ اىغٞشح ػيٚ صٗعزٔ؛ ٍِٗ ص

(
ٕ9

 .011, עמ' 0202סייד קשוע, גוף שני יחיד, מהדורה דיגיטלית, כתר ספרים, ירושלים, (

(
ٕ9

 .ٕ٘ٓؽشٝف اىغٞبس، ٍشعغ عبثق، ؿ (
(

ٕ7
 .11, עמ' 0220שמן, -סייד קשוע, ערבים רוקדים, מודן, מושב בן(

(
ٖٓ

ُٝيَؼ قؾ٘ع ْٕب ئىٚ االقزشاػ اىزٛ رقذً ثٔ أفٞغذٗس ىٞجشٍبُ ٗصٝش اىخبسعٞخ اإلعشائٞيٜ ئىٚ اىنْٞغذ فٜ فجشاٝش (

ٗاىذاػٜ ئىٚ ئعجبس اىَ٘اهِْٞ فٜ ئعشائٞو ػيٚ ئػالُ ٗالئٌٖ ىيذٗىخ اىٖٞ٘دٝخ؛ ٗئال فقذٗا عْغٞزٌٖ. ٗفٜ راد  7ٕٓٓ

ٍِ ٕزا اىقجٞو؛ ثٖذف رخفٞل ٍشرجخ اىَ٘اهِْٞ اىؼشة ٗرقيٞـ اىؼبً قذً أػنبء مْٞغذ آخشُٗ ٍؾشٗع قبُّ٘ 

 ، ٗافق اىنْٞغذ ػيٚ قبُّ٘ ٝقزشػ اىزَٞٞض ثِٞ اىَ٘اهِْٞ اىؼشة اىَغيَِٞ ٗاىَغٞؾِٞٞ.ٕٗٔٓؽق٘قٌٖ. ٗفٜ ثذاٝخ ػبً 
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(See: Schlesinger, Juliana Portenoy, "Denaturalizing culture: Sayed Kashua's newspaper 

columns on the topic of prejudice", Sociologia & antropologia (Rio de Janeiro), vol. 5, 

no. 3, December 2015, p. 911, 918.) 
(

ٖٔ
 .019סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
ٖٕ

 .8, עמ' 0202בדצמבר  0מאיר שניצר, "ריקוד הזהויות", מעריב, (

(
ٖٖ

ائٞيٞخ، ٗؽِٞ ػشمٔ مبُ ٕ٘ اىَغيغو اى٘ؽٞذ اىزٛ ٝؼشك ػيٚ ؽبؽخ ُٝؼذ ٍِ أفنو خَغخ أػَبه مٍ٘ٞذٝخ ئعش(

 :Seeاىزيفضُٝ٘ اإلعشائٞيٜ ٗرذٗس أؽذاصٔ ؽ٘ه ؽخقٞبد ػشثٞخ، ٗاىؾ٘اس ثبىيغزِٞ اىؼشثٞخ ٗاىؼجشٝخ. )

Schlesinger, Juliana Portenoy, Op.Cit., p. 912. ُٗٝؼذ ّقئ ّ٘ػٞخ فٜ اىضقبفخ اإلعشائٞيٞخ، ٍِ خاله ،)

، ٗرق٘س أعي٘ة ؽٞبح ٝززثزة ثِٞ خٞبساد 9ٗح اىزخجطبد اىزٜ رَش ثٖب ػبئيخ ٍِ اىطجقخ اى٘عطٚ ٍِ ػشة ٍؾبمب

اىُٖ٘ٝخ اىَخزيطخ ىَ٘اهِْٞ ػشة ٝؼٞؾُ٘ داخو ئعشائٞو، ٗاىقؼ٘ثبد اىَؼٞؾٞخ اىزٜ ر٘اعٌٖٖ. ٗٝقذً اىَغيغو سؤٝخ 

 ضقبفٞخ. ثذٝيخ ىيَغزَغ اإلعشائٞيٜ، سؤٝخ رُفنو اىيٞجشاىٞخ ٗاىزؼذدٝخ اى

(See: Gal-Ezer, Miri & Chava Tidhar, "Arab Labor's alternative vision: the ‘liberal bargain’ 

in the welfare state of Israel", Language and Intercultural Communication, Volume 12, 

Issue 2, May 2012, p. 146.) 
(

ٖٗ
היברידיות בטלוויזיה הישראלית: עבודה ערבית, לבני, "-מעוז וליאת שטייר-עדיה מנדלסון(

 .12, עמ' עמ' 0200, 1ישראלי הראשון", מסגרות מדיה, גל' -הסיטקום הערבי

(
ٖ٘

 .00, עמ' 0202ביוני  01שעות,  02לעיין: אריאנה מלמד, "הזהות כמשל", ידיעות אחרונות, (

(
ٖٙ

)Harris, Rachel S, "Hebraizing the Arab-Israeli: Language and Identity in Ayman 

Sikseck’s To Jaffa and Sayed Kashua’s Second Person Singular",  Journal of Jewish 

identities, Volume 7, Issue 2, July 2014, p. 36. 
(

ٖ9
שישה פרקים על ערבסקות מאת אנטון שמאס", תיאוריה  חנן חבר, "עברית בעטו של ערבי:(

 .02, עמ' 1991יץ , ק1וביקורת, גיליון מס'

(
ٖ9

 .21שם, עמ' (

(
ٖ7

)Harris, Rachel S, Op.Cit., p. 35. 
(
ٗٓ

)See: Ibid, p. 36. 
(

ٗٔ
 .02, עמ' 0202ביוני  00לעיין: אריק גלסנר, "סכסוך שכנים", מעריב, תרבות מעריב, (

(
ٕٗ

)Harris, Rachel S, Op.Cit., p. 36. 

במרס  1ה בפתק?", פורום ארץ הצבי, "מדוע מתמוגגת הוצאת כתר ממעש לעיין גם: יוסף אורן,
0200:  http://www.faz.co.il/story_6421  

(
ٖٗ

עת לאתיקה -י"ד: כתב שמאס", מכאן אנטון החסד ביצירת ושפת הספרים גינזבורג, "ארון שי(
 .028עמ'  ,0202ואחריות בקולנוע הישראלי, מארס 

(
ٗٗ

  .1, עמ' 0891אנטון שמאס, ערבסקות, עם עובד, ת"א, (

(
45

)See: Hochberg, Gil, "To Be or Not to Be an Israeli Arab: Sayed Kashua and the Prospect 

of Minority Speech-Acts", Comparative Literature, Volume 62, Issue 1, January 2010, p. 

68. 

(
46

)Ibid. 

(
ٗ9

 .02, עמ' 0202ביוני  0איימן סיכסק, "שביל הבריחה", הארץ, מוסף ספרים, (

(
ٗ9

 .7ٔث٘سٝظ أٗعجْغنٜ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
ٗ7

 .ٖٗٔعٞضا قبعٌ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
٘ٓ

 .7ٔث٘سٝظ أٗعجْغنٜ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
٘ٔ

 .ٖٗٔعٞضا قبعٌ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
ٕ٘

 .7ٔث٘سٝظ أٗعجْغنٜ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
ٖ٘

ٞش ٍْؾ٘سح، قغٌ اىيغخ هٔ ؽغِٞ ػيٜ اىؾنشٍٜ، اىَْظ٘س اىشٗائٜ فٜ سٗاٝبد ػيٜ أؽَذ ثبمضٞش، سعبىخ ٍبعغزٞش غ(

 .9ٕ، ؿ ٕ٘ٓٓاىؼشثٞخ، ميٞخ اىزشثٞخ، عبٍؼخ ؽنشٍ٘د ىيؼيً٘ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب، اىَِٞ، 

(
٘ٗ

اىغبسد اىؼبىٌ ثنو ؽٜء: ٕ٘ اىغبسد اىنالعٞنٜ اىزٛ ٝؾ٘ه ثِٞ اىقشاء ٗاىؼبىٌَ اىشٗائٜ، فال ٝشُٗ ئال ٍب ٝشٌٖٝ ٕ٘ ئٝبٓ، (

ُْ ٝؼيَ٘ٓ. أٍب اى ُْ رؼيٌ اىَقبئش اىَغٖ٘ىخ اىزٜ ئٝبٓ، ٗال ٝؼيَُ٘ ئال ٍب ٝشٝذٌٕ أ ؾخقٞبد فزقً٘ ثفؼو األؽذاس دُٗ أ
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 (.97رْزظشٕب. فٖٜ ٍخي٘قبد ٍؾذٗدح اىِؼْيٌ ٗاىخجشح )ُْٝظش: ٍؾَذ ػضاً، ٍشعغ عبثق، ؿ 

(
٘٘

 .ٖٙٔعٞضا قبعٌ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
٘ٙ

 .018סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
٘9

 .009שם, עמ' (

(
٘9

 .01שם, עמ' (

(
٘7

 .009 שם, עמ'(

(
ٙٓ

 .99שם, עמ' (

(
ٙٔ

 .ُْٕٕٝظش: ث٘سٝظ أٗعجْغنٜ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
ٕٙ

 .ٖ٘ٔعٞضا قبعٌ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
ٖٙ

 .7ُْٙٝظش أًٝنب: ٍؾَذ ػضاً، ٍشعغ عبثق، ؿ  اىَشعغ ّفغٔ.(

(
ٙٗ

 .10סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
ٙ٘

 שם.(

(
ٙٙ

 .20שם, עמ' (

(
ٙ9

 .00שם, עמ' (

(
ٙ9

 .8שם, עמ' (

(
ٙ7

َُزشف، ٍْز young urban professional"، اخزقبًسا ىيزؼجٞش "יאפי –Yuppieطيؼ "ٝزذاٗه ٍق( "، أٛ اى

صَبّْٞٞبد اىقشُ اىؼؾشِٝ، ُٗٝؾٞش ئىٚ ؽجبة اىطجقخ اى٘عطٚ اىَشرفؼخ ٍِ اىَزؼيَِٞ ٗأفؾبة اىَِٖ اىؾشح 

 ٗاىَزخققِٞ ٍَِ ٝقَُٞ٘ فٜ اىَذُ اىنجشٙ.

(
9ٓ

 לעיין: יוסף אורן, שם.(

(
9ٔ

חרזאללה ,ערן רזין ומאיה חושן, ירושלים כיעד להגירה פנימית של -ן מסרילעיין: אסמהא(
ישראליות, מכון ירושלים לחקר ישראל ומחקרי פלורסהיימר האוניברסיטה -משפחות פלסטיניות

 .22, עמ' 0200העברית, ירושלים, יולי 

(
9ٕ

 .28 -28לעיין: שם, עמ' (

(
9ٖ

 .28סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
9ٗ

 .12עמ'  שם,(

(
9٘

 .028שם, עמ' (

(
76

)See: Schlesinger, Juliana Portenoy, Op.Cit., p. 913. 

(
77

)Hochberg, Gil, Op.Cit.,  p. 68. 

(
99

  .9ٔ -ٙٔ، ؿ 79ٔٔ، داس اىٖاله، اىقبٕشح، ٕ هُْٝظش: سعبء ّقبػ، ٍؾَ٘د دسٗٝؼ ؽبػش األسك اىَؾزيخ، (

(
97

 .029סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
9ٓ

 .011שם, עמ' (

(
9ٔ

 .11סייד קשוע, ערבים רוקדים, שם, עמ' (

(
9ٕ

 .אורן, שם יוסף(

(
9ٖ

 .01סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
9ٗ

 .11שם, עמ' (

(
9٘

 .12חרזאללה, שם, עמ' -לעיין: אסמהאן מסרי(

(
9ٙ

 .21מעוז, שם, עמ' -עדיה מנדלסון(

(
99

)See: Harris, Rachel S, Op.Cit., p. 35. 
(

99
 .02נר, שם, עמ' אריק גלס(

(
97

 .00לעיין: אריאנה מלמד, שם, עמ' (

(
7ٓ

 .11קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ'  סייד(

(
7ٔ

 .02איימן סיכסק, שם, עמ' (

(
7ٕ

 לעיין: יוסף אורן, שם.(

(
7ٖ

 .00אריאנה מלמד, שם, עמ' (

(
7ٗ

 .20עמוס לויתן, שם, עמ' (
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(
7٘

 .21מעוז, שם, עמ' -עדיה מנדלסון(

(
7ٙ

)Olmert, Dana, "Is perfect 
«
Passing

»
 possible?: nationalism and gender in the writings of 

Sayed Kashua", Middle Eastern literatures, vol. 21, no. 1, November 2018, p. 60. 
(
79

)Ebileeni, Maurice, "Literary Trespassing in Susan Abulhawa's Mornings in Jenin and 

Sayed Kashua's Second Person Singular", Comparative Literature, Volume 69, Issue 

2, June 2017, p. 222. 
(

79
، اىٖٞئخ 779ٔ -7ٖٖٔػضح ػبٍش، اىشاٗٛ ٗرقْٞبد اىقـ اىفْٜ: دساعخ رطجٞقٞخ ػيٚ َّبرط ٍِ اىشٗاٝخ اىَقشٝخ (

  .7ٙ، ؿ . ُْٝظش: ٍؾَذ ػضاً، ٍشعغ عبثق9ٓ، ؿ ٕٓٔٓاىَقشٝخ اىؼبٍخ ىينزبة، اىقبٕشح، 

(
77

 .022קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ'  סייד(

(
ٔٓٓ

 שם.(

(
ٔٓٔ

 .89שם, עמ' (

(
ٕٔٓ

  .ُْٙٔٝظش: سعبء ّقبػ، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
ٖٔٓ

 .01קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ'  סייד(

(
ٔٓٗ

 .9ُْٔٝظش: ػضح ػبٍش، ٍشعغ عبثق، ؿ (

(
ٔٓ٘

 .010סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
ٔٓٙ

 שם.(

(
ٔٓ9

 .021, עמ' שם(

(
ٔٓ9

ثبسٝظ،  -ٞخبئٞو ثبخزِٞ، اىخطبة اىشٗائٜ، رشعَخ: ٍؾَذ ثشادح، داس اىفنش ىيذساعبد ٗاىْؾش ٗاىز٘صٝغ، اىقبٕشحٍ(

 .ٕٓٔ، ؿ 799ٔ

(
ٔٓ7

 .011סייד קשוע, גוף שני יחיד, שם, עמ' (

(
ٔٔٓ

 .00שם, עמ' (

(
ٔٔٔ

 .11שם, עמ' (

(
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Research Summary : 

 
The novel is a lively narrative fabric, a conscious aesthetic 

vision, a deep mental process, and a rich emotional experience, in 

which reality blends with imagination, artistic and values. It is an 

imaginary world and an integrated format, in which the elements 

of the artistic and aesthetic structure of the building intertwine 

with the creative and intellectual components of the textual body. 

Then the novel world arises in an organic unit, in which the 

content does not eliminate the importance of the structure of the 

plot, and the text cannot be read narratively in isolation from its 

contents and meanings, which are Fundamental premises that 

undoubtedly lead to the clarification of the secrets of the text, the 

illumination of its contents and the decoding of its codes. 

 


