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 (الكتاب األول 1) 

 رواية ثورة النساء 

 الودود يوسفللشهيد عبد 

فددب بندداء روايالددف علددى فادداء اتكيددال  ا رلكددز علدددى  عبددد الددودود يوسددف اجتهددد

ق بقولدددف   قإ هدددا م اولدددة تعدددات  
ل
معطيدددال الواقدددع  قدددد  لروايتدددف األوجدددى قودددا وا هم دددا

واقدددع اليشدددرية مدددة تدددفل  تدددرة تسبشدددف أسدددتار ا سدددتقب   حيددد  سدددتقو  اتكففدددة 

 لل
ل
ندا،  وشدد اء تحراحدال عاددور الهم يدة فددب الراشددة اليددت سدتعم األر ... بلسددما

 جسد وروح اليشرية ا عذبةق.  

وواصدد  التالددب منهحددف هدددذا فددب روايتددف الثا يددة قثدددورة النسدداءق  اليددت ل يددد  

ددر   س 
 
فيهددا بطلددة وهميددة اسددمها قسدداموراق  تعدد و فددب ال ددرب  وتعدداري مددة التمددز  األ

وقدددوا ال العمددد  التا دددة   واإلها دددال اليدددت تع شدددها ا دددرأة  وعدددد  ا،سدددتقرار العدددا لب 

 مدددة لقويادددها ألسددد  
ل
ادددحة توفدددا

 
ولثددور علدددى وددد  هدددذا  فتببعهدددا النسددداء  وعندددما ت

اتحكم ال ربي؛ الذ  يّدعب اتحرية والديمقراطية؛ لاطد  بكتداب قحيداة م مددق  

الذ  لكبشف مدة تفلدف أل معتدم مدا  دادل بدف مدة مبدادع  اطعدة عدة فطر هدا إ مدا 

 بهحتامدف وتعاليمدف   هب موافقة  دا جداء بدف مدة
ل
درة

ّ
تعداليم  فتددت  فدب اإلسدف   ميش

  لكددددة ت دددداف و التددددف  لقددددو  بقتلهددددا لتكددددول شددددهيدة ال ددددرب 
ل
 كباددددفا

ل
ول قددددا   احددددا

 الساعب ب طرلف إجى اإلسف .

 

http://www.scc-online.net/index.php
http://www.scc-online.net/index.php
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  عبد الودود يوسف 

  .1938عا   -سورية-مة مواليد مدينة حمص  -

ا تق  )عبد الودود( إجى دمشا العاصمة طعد حاولف على شهادة  -

الدراسة الثا وية /البتالوريا مباشرة  وحا  على شهادة البتالوريو، 

فب التاريخ. ثم على شهادة ا اجستاف مة جامعة القاهرة حي  قّد  

رسالتف هناك.. وقد أ  ز رسالة الدكتوراه.. لكة مشاغلف الكثافة فب 

رلف عة مناقشتها. الكتابة والت
ّ
 هليف أت

    ولف بنتال وثفثة أو،د.. 1965متزوج منذ عا   -

 فب الهيئة  -
ل
 فب مديرية ا تاحف واآلثار فب دمشا  ثم م بشا

ل
عم  م بشا

اب العرب. 
ّ
 ا ركزية للرقابة والت ت و. وهو عاو فب ال اد الكت

ال كتب الكثاف مة الدراسال التاري ية.. وحقا الكثاف مة ا  طوط -

 والكراسال والكت بال  

كتب للا ار م موعاٍل قاايٍة عديدة  مة مث   حتايال حارثة   -

 وحتايال عة القرآل  وحتايال عة الافة.. 

كتب للكبار  بناء اإلسف   دراسة أيديولوجية  وقادة ال رب يقولول   -

 )رواية(  
ل
دّمروا اإلسف   أبيدوا أهلف  ول ساف ا ؤمنال  ووا وا هم ا

وثورة النساء )رواية( وصواريخ عابرة للقارال )رواية(  وهناك العديد 

نشر حيى اليو  منها  القسم الثاري مة بناء ا
 
إلسف  مة ا ؤل ال لم ل

وهو  منه  اتحياة )عدة أجزاء( وبعض قاص األط ال  وبعض 

 الروايال  ول ساف ا ؤمنال )عر  موّسع(  وحريا لبنال   اذا؟!.. 

  .1980آذار  31   والثا ية فب 1964اعتق  مرلال  األوجى عا   -

 ا قطعت أتباره منذ ذلك اتحال وحيى اليو . -
  



 
  

5 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 الكتاب الثاري( 2)

 قاة اتحروب الالييية

 عر  ول لي  و قد

 لهليف   أ.د.  يي  تالد أبو علب

 

حاول الباح  فب هذه الدراسة أل يميط اللثا  عة أسباب اتحروب        

الالييية وأهدافها اتحقيقية   ويبال أثرها على العالم اإلسفمي عامة   وعلى 

 فلسطال با ة تاصة . 

وقد لببع أحداث اتحروب الالييية منذ بدايتها األوجى وحيى العار اتحدي         

  وبال آثارها على أوجف اتحياة السياسية وا،قتاادية والدينية والثقافية 

وا،جتماعية ... على فلسطال وأهلها فب ا اض ت واتحاضر . و بف فب أثناء ذلك على 

د  لتلك اتحمفل و ارة أه  فلسطال   دور العالم العربي واإلسفمي فب التا

 أو الت اذل والتآمر عليهم .

ثم لببع أشتال الت ياف اليت أصابت وسا   غزو العالم اإلسفمي عامة          

وفلسطال طشت  تاص فب العار اتحدي    وبال العفقة بال ا،حتفل 

بت لها اإلسرا يلب ل لسطال وممارسالف فب اتحاضر   وبال ا،حتفل الالي
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وممارسالف فب ا اض ت   وأوجف التعام  بال الاليبت واليهود  فب ا اض ت واتحاضر 

على ضوء ا ااتح واألهداف اليت يسعى و  منهما إجى ل قيقها . ثم  بف على العبف 

 والعتال اليت يمكة أل يتعلمها ال لسطينيول فب م نتهم اتحالية .
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 ( الكتاب الثال 3)

 مة ل ربيت  ومادددال

 لهليف

 أشددرف فدددرج مقدا،

 لقديدددم أ.د.  يوسف موس ى رزقدة

ما أجم  اتحب فب هللا؛ وما أجم  األتوة فب الدية على غاف رحم! وما أجم  الوفاء 

درة الذهب األص ر بال ا عادل!
 
ن

َ
 فب زمٍة  در فيف الوفاء ك

األسطر الطيبة فب لقد سعدل بمعاري اتحب واألتوة والوفاء  اليت تطت هذه 

بيال مناقب الشيخ الكباف  والعلم ال ريد  صاحب السمت ا مّاز بال أقرا ف مة 

الكبار وا ؤسسال تحركة اإلتوال ا سلمال فب فلسطال  األستاذ م مد صاتح طف 

 قأبو أيمةق  رحمف هللا وأسكنف فسيح جنالف.

 ما قالف األخ ا  ب أشرف مقدا، فب مناقب الشيخ الرا
ّ
ح  وص الف وأتفقف إل

هو قلي  مة كثاف يست ا القول والبيال  ولكة ألشرف شرف السبا فب كتابة 

.
ل
 هذه التلمال الطيبال  ف زاه هللا عة الشيخ وعة الوفاء  وعة اإلسف  تافا

ف فب هذه الا  ال  ها قلم 
ّ
لقد أصاب أشرف اتحقيقة فب و  ولمة قالها وتط

 فب الدعوة إجى هللا  لم القليلة  وهب سافة موجزة؛ لرج  كب
ل
 متقدما

ل
اف ش   كرسيا

ي تف  ولم يبّدل  ولم يتفاجع أما  قسوة ا  ة اليت أصابتف أو أصابت أفراد 

 فب التضحية والوفاء  والقيا  
ل
 فذا

ل
عا لتف ا قربال  وظّ  حيى آتر حيالف  موذجا

 بالواجب  

ر ا بف  وبعطا ف  ولعّ  
ّ
 لذك

ل
 عديدة

ل
تاف هذه اآلثار هم لفميذ  وأحسب أ ف لرك آثارا

  ورحم هللا الشيخ 
ل
ف  وفيهم األخ أشرف مقدا،  ف زاءه هللا تافا

 
ث
 
الشيخ الك
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رحمة واسعة   وأسكنف فسيح جنالف  فب يابف فقدل البفيج ومساجدها العامرة 
 مة قادة حما، الكبار.

ل
 مة أعف  الدعوة اإلسفمية  وقا دا

ل
  وعلما

ل
 عتيما

ل
 شي ا
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 الكتاب الراطع( 4) 

وك( العاف ا هكول!
 
ل اي 

َ
 )ش

 م موعة شعرية 

 لهليف

 أ.د. كمال أحمد غنيم

 

 شكاية مسرحية مة شكايال مسرح شكسباف  مرابي شايلوك  

ضطر لف. 
 
يهود   طلب رطف مة تحم رج  إ  لاز  مقاب  قر  ربو  ا

القاض ت فب النهاية ب كم ذوي فيف وفاء بالوعد مع اشتفاط عد   حكم

 السماح بنزول قطرة د  واحدة ألل الوعد يشتفط اللحم و، يشتفط الد !

  مة قولف تعاجى  قف علهم كعاف مهكولق  أ   العاف ا هكول  

 ف علهم كهورا  الزرع الياطسة اليت أولتها البها م ثم رمتها.

  كتابتها فب أثناء القاف الهمجب على غزة فب  لمتا  موعة الشعرية

اتحرب األتافة  للك اتحرب اليت قدمت فيها غزة عبف واحد وتمسال يوما 

أ موذجا مة الامود األسطور  ل ت مئال األطنال مة القذا ف  

وأظهرل ذواء فب حرب عقوٍل  كّرست ماطلحال جديدة  وجدل 

ف اتكطوط...ق  قعادل م ردا ها حاورا فب الديوال  مث   قإ زال تل

 قوالنا طسف ...ق  قمة  قطة الا ر...ق  قطا رة أبابي ...ق... إتخ.
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  قايدة مة ا  موعة الشعرية 

 شايلوك  

 شعر/ كمال غنيم

!  يا أّيها النبفء 

 وّ  الوحوش ل ّمعت أوضارها

 فب قلب شيلوك ا رابي!

 شيلوك جاء مة ا سارح  

 ي م  العطو القديَم 

!إجى   اللحو   إجى الدماء 

 

؟! ق ألم تاّح  رغبتف   يا قشكسباف 

 قشيلوكق عاد ول   فيكم

!  مة يداو  شهولف 

 قشيلوكق عاد وراح يقت  مة

.  يشاء كما يشاء 

 

 ، ي ت ي تلف الكوال   اليت
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 ححبت على مّر الزمال مشاهَد 

!  العنف  ا ثافة  للرثاء 

 

 ، يكت ي بالرط  مة تحم  

 ال قاف  ا عد   

 

 جزَّ القلوَب مة ا شاعر  

موَع مة العيول    والدُّ

!  فف رثاَء و، بتاء 

 

 سحر اتحميَع بمالف  

 وفنو ف  

 وجنو ف   

 وفلولف  

 ما عاد فب اتحمهور مة يدر  

؟! ماء    اذا لم ل ّركف الّد 

 

!  صبَّ الرصاص على الرجال  على النساء 
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؛
َ
 ط ة البيول على رؤو، الساكنال

! فداءَ   أعمدة الاحاب  أو السماء 

!  واليو  جاَء  اليو  جاء 

! ماء  رف  اتحماجم  والّد   يلهو على ج 

 

 
ل
 هنيهة

 
 سكت القااة

 وللعثمت ولمال زورٍ 

!  فب قلوٍب مة تواء 

 

 هحم ال ريب  مع القريب  مع

 الاديا  مع اتحب ب  على

!!!  رؤو، األ قياء 

 

 قهللا أكبفق كم لبّدل حالنا!

؛قشيلوكق صار 
 
 هو الضحّية

ف   ت جسم 
ّ
 ، عزاَء  ة ل ت

! َف ال ااء   عب 
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!
 
 فب أحسة األحوال   ة سواسية

 اللحَم وال ل اف ا
ّ
 ماذا لو ال

 الّدّ  وال لقادٍ  
ّ
 ماذا لو ال

 مة شر   أمريتا وغرب  اللندل  

؟!  ومة َد   الشيلوك فب زمة ال باء 

 

 يا أيها النبفء

 َمة  للحماجم  والهياو   

! واتحلود   واء   
ّ

 على س افيد  الش

 

ق...   يا قشكسباف 

 لطاولت للك ا شاهد  

؛  فب مسارح  عمر ا ا الوب 

 ل   لها ا تهاء!!!

 

ق...   يا قشكسباف 

!  مض ى زمال الامت؛ فا تاب ال داء 

 األ قياءَ 
َ

 إذا رأيت
ّ
 ، تعحبل
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 يمارسول اليو  دوَر 

 األ يياء!

 

 ر فيهم  
ّ
   ة الذية مض ى زمال الن

!دو ما   عدل القااء 

 
َ
 متوثبول

 
َ
 وقادمول

 
َ
 وصاعدول

! ماء   مة اتحايض  إجى السَّ

 

 ش ئا فش ئا

  اب  
ّ
 سوف لنكسر  الذ

!  وسوف ين سر العواء 

 

 ربح الذية على األصالة  راهنوا  

!  وعلى الوفاء 

.  لّيت يدا لهٍب ولب 

.   ما كسب 
َ
 باع األصالة
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!  باع العروبة والكرامة واإلتاء 

! ومض ى إجى  سو  الن اسة والب اء 

 

  ة رفعوا دسالاَف اتحقو   
ل
 لّبا

 وزّي وا ف وى الناوص  

!  لدى حقو  األبرياء 

عيف  إذا  وتشّدقوا بالل و  عة حّا  الاَّ

!  ب  فيف الكبفياء 
ّ
 است ّز الذ

 

 يا قشكسبافق... 

 مض ى زمال الل و  فب شت  العدالة  

!  القااء 
َ

 عندما سكت

 

ا،  فب كرةٍ  ، 
َّ
 بال الن

َ
 فر 

.  لدور مة الاباح إجى ا ساء 

.  بالعدل سارل و  أففك السماء 

 شبَّ الاعيف مة ا دار  الليلتّي  

 إجى ا دار السرمدّ   
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!  على طريا األ يياء 

 

!  فلي هم  العقفء 

! بفء 
ّ
 فلي هم الن

 فلي هم الكول ا لّوث  

!  باببسامال التواطئ أ نا وعد السماء 

 جئنا مة الوجع الكباف  

!  على أثاٍف مة ضياء 

 

!  ولنا البقاء 

!  ولنا البقاء 

!  ولنا البقاء 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 ( الكتاب اتكام 5)

  مسرحية مارع وليب

 لهليف   أ. م يت الدية اتحاج ع س ى الا د 

  

مة مواد   وال مة ا قرر أل يدر، ا سرح للطفب كمادة 1948قب  النكبة عا  

ا نهاج  حي  يقول م يى الدية اتحاج ع س ى أ ف وال مة ا قرر أل لدر، 

مسرحيتف قمارع وليبق كمادة إضافية للمطالعة الشعرية فب جميع مدار، 

 حالت دول لن يذ ذلك القرار. 1948فلسطال الثا وية  لكة الهحرة عا  

وليبق على واعتمد م يت الدية اتحاج ع س ى فب مسرحيتف الشعرية قمارع 

األحداث التاري ية ا تمثلة فب حرب اليسو،  اليت رشيت بال بكر وت لب على 

مدار أربعال عاما  وقد أثيت التالب فب مقدمة ا سرحية ا اادر التاري ية  اليت 

اعتمد عليها فب بناء حبكة ا سرحية  وهب  قاألغاري والعقد ال ريد  وابة األثاف  

ربق  ولم يكتف بذلك  ب  أوجز قاة اتحرب كما وردل وتزا ة األدب  وأيا  الع

فب كتب التاريخ  وقد ساعدلف لطورال األحداث التاري ية على إلقال اتحبكة  

حيى وص   إجى ال ا  األتاف  حي  وقع فب تحة اتحدث التاريخب ولواص  

اتحرب عبف األعوا  ا تعاقبة  ووال مة األجدى أل يشاف إجى ذلك بطريقة فنية  

 سم األمر دول ا تاطعة الدقيقة للت اصي   لكنف  جح فب إضافة اتحلم للربط وي
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بال األحداث  ومة ذلك رؤيا وليب للوحوش الراباة على صدره  والت سافال 

ا تااربة بال زوجتف والعراف  كما اعتمد على النبوءة للتمهيد لألحداث  ومة 

شهد األول مة ال ا  الثال   ذلك اتحوار الذ  ي ريف بال ا هله  وهما  فب ا 

 حي  ي ت ر ا هله  ب روس تف  وياكر منف هما   ومة إغراقف فب اتكمر واللهو.

ولم يكتف م يت الدية اتحاج ع س ى الا د  فب مسرحية قمارع وليبق 

بدرامية األحداث التاري ية اليت اعتمد عليها  وما لك لت بف مة بلورة 

الشكايال التفاثية أطعادا إرسا ية مقنعة  اجتهد لشكايال اتحتاية  ب  منح 

فب إعطائها سمة اإلقناع وا نطقية  حي  مهد  ارع وليب  ودفع ا تلقي إجى 

كراهية الرج  بما أبداه مة غرور  حي  جعلف مة بداية ال ا  األول وهو فب 

تباء زوجتف جليلة يعبف عة عتمتف وحبف للسيطرة  يبباهى بوسامتف وقدرلف  

بال كيف ا تار على قبيلة قمذح ق اليمنية بيو  قتزازق  ول اول جليلة أل وي

لك كف غروره ولرده إجى الاواب  ولدعوه ل شكر فا  هللا عليف  ويتذكر مة 

  سا دوه فب حربف وأقاموا ملكف 

ويت اقم األمر ط رور وليب  فيهمر الراعب سعد برمي ضرع  اقة قاليسو،ق جارة 

حمى منع النا، مة الرعب فيف  وألل جسا، ل رأ على جسا،  أل ها رعت فب 

اإلجارة دول الرجوع إليف  ويدفعف ال رور إجى عد  ا،ست ابة لتوسفل جليلة  

 اليت راحت لذكره عبثا أل جسا، هو أتوها  وأل قاليسو،ق هب تالتها.

و، يكت ي التالب بذلك  ب  ي ّسد صلف وليب تحتة ا واجهة مع   

الذ ا ب  فيار على مواق ف السابقة مة حرمال قبيلة بكر جسا، على غدير 

موارد ا اء والعشب اليت حماها  لتبلغ العقدة ذرو ها فيقت  جسا، وليبا  وإذا 

بالتالب ي ار  اتحدث  ويعطي الا ال اإلرسا ية لتليب طعد أل أيقة بالهفك  
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  إ ف ي ش ى فإذا بف إرسال ضعيف يتهلم  وي كر فب ط لف القاد  وفب زوجتف  ب

على جثتف مة أل لت   هبا للطيور اتحارحة والوحوش  ويتوس  شربة ماء  

فتت  ر ينابيع الش قة فب قلب عمرو ابة عم جسا، وشريكف فب القت   ويندفع 

ل سقيف  لكنف يمول قب  أل يشرب  فينقلب ا تلقي إجى اسبيعاب جسامة األمر  

ل يكرهف قب  قلي  مما يدل على ومرارة ا وقف  ويتعاطف مع وليب طعد أل وا

براعة التالب وقدرلف ال ا قة على را  الشكايال وفا لطور اتحدث ول   

 ا،عتماد على  مطية ثابتة فب لاوير الشكايال والتعام  معها.

 فب  
ل
وعمد التالب إجى ا،سبناد على األحف  فب بناء ا سرحية  إذ  رى وليبا

  يشرح تحليلة ما ألم بف ا نتر الثال  مة ال ا  األول قي
ل
هب مة  ومف مذعورا

فب حلمف  فقد رأى الوحوش لنهشف واألفاعب للدغف  وي دثها عة التابو، الذ  

 جثم على صدره  فرأى أشياء تشاف إجى مستقب  األحداث.

وقد وفا التالب فب لاوير أزمتف فب حديثة عة   سف  ف ّم  الشعر  

أل ل سر لف أحفمف   هول األمر  على أ ف طاقال درامية موفقة  وحاولت جليلة 

ب ع  الطعا   لكة وليبا يار على أل للحلم ل سافا آتر  ويؤيد العراف  رأيف  

إ، أ ف ط روره يرفض هذا الت ساف  والناي ة اليت ي ملها فب طيالف  وي تقر 

 شهل بكر  ويقول تحليلة أ ف سوف ي لوهم عة ا اء ب د السيوف.

ويتااد  جسا، ووليب على غدير الذ ا ب  وين ذ جسا، ما عز  عليف  

بمعاو ة عمرو ويقتفل قوليبق فيما لرقبهم اليسو،  ولتطور األحداث حسب 

الرواية التاري ية ويستعر القتال ثفثال سنة  وينال الت لبيول مة جسا، لكة 

 بة اتحارث بة عباد ال
ل
ذ  اعتزل اتحرب  و، ا هله  ، يهدأ لف بال  ويقت  ب افا

يرض ى بالالح  حيى يقو  ضده اتحارث  ويهسره دول أل يعرفف  ويطلقف ب يلة  
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فينطلا بههلف إجى اليمة  فيما يسود السف  بال ت لب بقيادة الهحر، بة وليب 

وجليلة  وبكر بقيادة مرة  وتشيع ا ودة طعد اتكاا   لكة الذ  يتهم   هاية 

ركة وضع ها لتقيد ا سرحية التا  باألحداث ا سرحية  يفحظ ت ول اتح

 التاري ية.

ولع  م يت الدية اتحاج ع س ى الا د  فب مسرحيتف قمارع وليبق  

وال أقدر على لوظيف الل ة الشعرية فب ل  اف طاقال درامية فب طعض ا واقف  

وقد ساعدلف اتحتاية التاري ية بما ل ملف مة إمتا ال درامية فب ل قيا ذلك 

كثف مة مستوى  ومما ي  مد لف على صعيد اتحوار أ ف لم يسبسلم لل ة على أ

 ي رمف مة اإلفادة مة األس  ا سرحية الدرامية  فقّد  
ل
التفاث اسبسفما

مسرحيتف بل ة واضحة مت نة  لوحب ب و اتحياة اتحاهلية  ولكنها لمتلك ل تها 

ا اتحو الن س ت اتكاصة. ولمازل ل ة الشكايال وفا ا ستوى ا،جتماعب  ووف

الذ  تعايشف الشكايال  ومة ذلك حدي  سعد أحد عبيد وليب  اليت لمازل 

بالقار والسرعة  وكذلك مايز التالب بال ل ة وليب فب ا شهد الواحد لبعا 

 وق ف الن س ت  فكفمف يهتي فب موقف الهدوء طويف  ولكنف يابح عند ال اب 

 سريعا قاافا.

  والرصا ة ا عبفة عة ب ئة النص وا  افتة ويتهر النص الوضوح ا لتز  

 على القرب مة ا تلقي.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 ( الكتاب الساد،6)

 هدي  على سروة اتحنال

 م موعة شعرية

 لهليف   د.  تار م مد أبو جححوح

  

 الشاعر تار أبو جححوح 

 شاعر  و اقد  ووالب فلسطينت

 اتحامعة اإلسفمية ط زةأستاذ مشارك فب األدب والنقد فب 

 بتقدير ممتاز 2012دكتوراه فب الل ة العربية  جامعة اتحنال  طرابل  لبنال  

 2010ماجستاف النقد األدبي اتحامعة اإلسفمية 

 بتقدير ممتاز  2002جامعة عال شم   جامعة األقص ى  عا    ماجستاف النقد األدبي 

 العاويال

 عاو ال اد الكتاب ال لسطينيال

 رابطة أدباء الشا  عاو 

 عاو رابطة األدب اإلسفمي العا ية

 عاو رابطة الكتاب واألدباء ال لسطينيال
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 :الكتب ا نشورة 

 1997صهي  الروح )شعر( مركز العلم والثقافة عا   -

 2000عر، النار )شعر( مكتبة مدبوجب القاهرة عا   -

ّ وواص  )شعر(. مكتبة اليازجب  -
ب 

 2007أعط العا ور سنبلة اتح 

 2009هدي  على سروة اتحنال  دار ر م للنشر والتوزيع  مار  -

 2010 قوش على قذي ة فس ورية  مكتبة اليازجب  غزة   -

  2011لألقص ى أ زف ش  ي  مكتبة اليازجب   -

 2012البشكي  اتحماجب فب شعر سميح القاسم  مكتبة و  ش تء حي ا   -

 ::ا  طوطال اتحاهزة

 (دمي على أ يابهم )شعر -

 (حة )شعرم الب الش -

 2010البناءال ال نية فب شعر كمال أحمد غنيم  )مقاربة  قدية(  -

 (بوح تواطر . ) ثف -

 . 2002شعر سميح القاسم بال ا وقف والبشكي  اتحماجب )دراسة  قدية(  -

 :الكتب اتحامعية ا نشورة

 الكتابة اإلبداعية وفة اإللقاء -

 2018م اضرال فب فنول البفغة العربية طبعة أوجى  -

 :الكتب النقدية ا نشورة 

 2016البشكي  اتحماجب فب شعر سميح القاسم  مكتبة و  ش تء  حي ا  -

 2017البناءال ال نية فب الشعر ال لسطينت ا عاصر  مكتبة و  ش تء  حي ا   -
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 قايدة مة ا  موعة الشعرية 

  حرقة الدموع
 

 للشاعر تار م مد أبو جححوح

 عاو ال اد الكتاب ال لسطينيال

 رابطة أدباء الشا عاو 

 

 فب رثاء البط  القا د الشهيد الدكتور عبد العزيز الر ت س ت

   سبف كذلك و،  زوي على هللا أحدا

 

 صعا النعب مرارتي ومداد 

  فتهجحت مرثييت طعناد 

 ول  ر الدمع الهتول مراجف

  وي يكتو  طعذابها جفد 

 و ذرل   س ت لل داء ودو ها

  أو،د  قب  الاعود رتياة ....

 *** *** 

 عبد العزيز اليو  ياعد قاهرا

  زمر اتحناة وعابة األوغاد

 وأ ا على وجعب أصاول دمعيت

  فتند صرتتها ل   جواد 

 فهمزل فب وه  الاواعا تافقي

  وعشقت فب ره  اللتى اسبشهاد 

 ،حزل طعد اليو  إل شهيد ا

  علم تسنم ذروة األطواد

 ومض ى على متل العف متوشحا
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  اليقال  وبهحة الزهادحل  

 لكنف دمع ا  ب مولف

  ب يوضف وثبالف ا عتاد

 *** *** 

 عبد العزيز شموتنا وإباؤ ا

  وحبيينا ومنار ا ا تهاد 

 اتحور  هتف باسمف ولذيقف

  كه، ا  بة فب رضا ووداد

 و هيهل تحبيبها وحبيينا

  ولهودل فب مشيها ا ياد

 وكواكب الولدال طافت حولف

  فب رقة العوادبكؤوسها 

 *** *** 

 عبد العزيز تعززل أفتاره

  بمواجع القواد واألجناد

 عبد العزيز لهلقت أ واره

  فب و  شبف مة لراب بفد 

 شهد اإللف به نت أحبيتف

  وضممتف فب مهحيت وفؤاد 

 وعشقت لرب األر  حال يدوسها

  عبد العزيز طعزة األم اد

 يا رعشة الدمع الاكال بمقليت

  األ ياط واألكبادمة حرقة 

 أواه مة دمع اتحوى وعذابف

  مة فرقة األحباب واألسياد
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 صعقت عيول ال   فب زهر الربى

  ول درل دمعا ها فب الواد 

 وأوابد الزيتول طهطه غانها

  حز ا عليف   ط ابة ا،ساد

  زف اتحلي  وصوحت أزهاره

  وسهول قييناق واتكلي  الااد 

 والقد، واجمة كهل دموعها

  ل در مة د  ا،بادسي  

 *** *** 

 إل وال فتت حقدهم أشفءه

  وتسربلت أرواحنا ب داد

 فلقد لوحدل القلوب طعشقها

  ويقينها وطهارة العباد

 وتعاهدل أل يكتو  جفدها

  با ول ي ار سا ر األطعاد

 فب القد، فب ل  الربيع وم دجب

  وبت  شبف مث ة طسواد

 *** *** 

 دمييا أيها البط  ا توج فب 

  فب رسغ ذاكرتي مع األولاد

 يا شام ا فو  الذرا عو ها ئا

  فب جنة ال ردو، تاف معاد

 عز اإلباء وأ ت لاعد راحف

  شم ت طعزك قوة اإلعداد

 وحما، طعدك لزدهب طشموتها
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  بقيادة ربية ... ولناد 

 يا أيها ا  د ا ؤث  فب دمي

  بتهلا األح اد   واألو،د

 هنيهةيا أيها ا  د التليد 

  ولرى طشا ر عزة األجداد

 وعلى شموخ العز يسما فرعنا

  باواعا  وبوار    وجهاد

 قسم ا تقامي اليو  أعلة واثقا

  بكتا ب القسا  عز بفد 

 إل طال هذا الرد جاء مدمرا

  وأصاطع الت  اف فو  ز اد

 ويقيننا طعد ا هيمة راسخ

  بمزلزل  ليذرهم كرماد

 فت هزل  لقدمة ل  رل 

  حثالة األحقاد ودمرل 

 هذ  القلوب تعذبت وش اؤها

  عملية قدسية اإلمداد

 *** **** 

 عبد العزيز تعذبت روحب بما

   زف ال ؤاد على ربى و  اد

 واألمة ا ليار لماغ ذلها

  طسراد  األص ار واألعداد

 ها ت وصوح م دها مة ذلها

  ف دل هشيما فب يد  حااد

 *** *** 
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 عبد العزيز ل ييت ممزوجة

  بنسا م القرال واألوراد

 فاهنه حبيبت إ ما هب متعة

  واتحور لرشف بهحة ا يعاد

 سلم على حبت الرسول وصحبف

 وأحبيت الشهداء واألشهاد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 ( الكتاب الساطع7)

 قادة ال رب يقولول 

 دمروا اإلسف   أبيدوا أهلف!

 لهليف   أ.عبد الودود يوسف

  

 صرتة التالب

     إجى و  م لص فب هذه األمة

     إجى القادة والزعماء فب و  متاٍل مة العالم اإلسفمي  والعرب منهم تاصة

ي ب أل  دّمر اإلسف  أل ف مادر القوة الوحيد للمسلمال  لنسيطر عليهم     أعداؤ ا يقولول 

   .  .   اإلسف  ي ي نا  ومة أج  إبادلف   شد و  قوا ا  حيى ، ييتلعنا 

   .  .  !  !  ؟ فماذا ل علول أ تم أيها القادة والزعماء 

تذوه   !  ؟  .  . فلماذا لتفددول  -كما يقول علماء العالم وسياسيوه  -باإلسف  لكباحول العالم 

اقرأوا إل شئتم   .  .  . لعزلكم  ، لقاوموه فيهلككم هللا طعذابف  و، بد أل ينتار ا ؤمنول بف 

      صلى هللا عليف وسلمحدي  رسول هللا

لكول  بوة ما شاء هللا لها أل لكول ثم لنقض ت ثم لكول تففة راشدة على منهاج النبوة ما  ق 

 
ل
 عاوضا

ل
  ) شاء هللا لها أل لكول ثم لنقض ى ثم يكول ملتا

ل
ما شاء هللا لف أل يكول ثم   ( وراثيا

ا أل لكول ثم لنقض ى   ثم لكول ما شاء هللا له  ( ديكتالوريال ) ينقض ى   ثم لكول جبفية 

   .  ق تففة راشدة على منهاج النبوة تعم األر 

http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=268&CID=1#TOP


 
  

29 
 

     أيها السادة والقادة فب دول العالم اإلسفمي  والعرب منهم تاصة

وللتف   .  . يرض ى هللا عنكم  ويرض ت النا، عنكم  وتسعدوا   .  . كو وا أعوال اإلسف  ، أعداءه 

   .   و أعتم ثورة عا ية عرفها التاريخ حولكم شعوبكم لتقودوها

     أيها السادة والقادة

د رجا، ها أل يرثوا باإلسف  األر   فهبى مة   لتكول معف  وال َيع 
ل
رسول هللا وال يدعو قريشا

وتلدهم التاريخ    .  .  . أبى  ومالوا ل ت أقدا  جيوش العدل ا ناورة اليت ارساحت فب األر  

   .  .  . فب أقذر متال منف  يلعنهم النا، إجى يو  الدية  وعذاب جهنم أشد وأ تى   .  .  . لكة أية 

   . ووعد ا رسول هللا أل يعم ديننا األر   وسيعم بدول شك

فف لكو وا مع مة سيكتبهم التاريخ مة ا لعو ال أبد الدهر  ب  كو وا مع ا ناورية 

   .   . لكة أكثف النا، ، يعلمول و   .  .  . اتكالدية وهللا غالب على أمره 

  . 15/8/1974طرابل  فب       
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 ( الكتاب الثامة8)

 ا راقبة و تا رها فب القرآل الكريم

 أ. عبد الناصر ب ر لهليف

  

إل قاية اإليمال هب القاية الكبفى فب حياة اإلرسال  لهذا   د القرآل الكريم 

وا كثافة لبفز هذه القاية  كقولف تعاجى  ]أفرد لها مواضع 
 
ل وا َوَعم 

 
َمن

َ
يَة آ ذ 

َّ
لَّ ال إ 

ا دًّ َمة  و  م  الرَّح  ه 
َ
َع   ل َحال  َسَي   ات 

{  وقد تاطب القرآل الكريم 96[ }مريم الاَّ

العق  باعتباره مشر  أ وار الدية  ح  الن   اإلرسا ية مة تفلف على الت لب 

 ف  واألعمال.بهزية مرالب اإليمال واألت

 
ل
سمت الدرجال فب اتحنال لبعا

 
و ا وال اإليمال مرالب  بعت منها األعمال  ق

 لهذه ا رالب واألعمال  قال تعاجى  ]
َ
ول

 
َمل َما َيع  اٌف ب   هللا  َوهللا  َبا 

َ
د

 
ن م  َدَرَجاٌل ع  [ ه 

 {.163}آل عمرال 

ليقود الن   وقد ح  القرآل الكريم على است دا  العق  فب مواضع كثافة 

 اتحا رة ا اطربة إجى شاطئ األمال  قال تعاجى  ]
 
ل

َ
ٍة أ

َ
د َواح   ب 

م 
 
ك

 
ت ع 

َ
َما أ

َّ
 إ  

  
 
ق

م  
 
ك

َ
يٌر ل ذ 

َ
  

َّ
، َو إ 

 ه 
 
ل ٍة إ 

َّ
ن ة  ج  م  م 

 
ك ب  َااح  وا َما ب  ر 

َّ
ك

َ
 

َ
ت
َ
مَّ ل

 
َراَدى ث

 
ى َوف

َ
ن
 
وا هلل  َمث وم 

 
ق

َ
ل

يٍد  د 
َ

اٍب ش
َ
   َعذ

َ
 َيد

َ
ل   والعق  الذ  ، يقود صاحبف إجى الن اة مة {46[ }سبه َبا 

رجى مة ورا ف  قال تعاجى حتاية عة أه  
 
النار  هو عق  م ل  فاجر  ، فا دة ل

اف  النار  ] ع 
َحاب  السَّ ص 

َ
ب أ ا ف 

َّ
ن

 
ق    َما ك

ع 
َ
و  ر

َ
َمع  أ س 

َ
ا ر

َّ
ن
 
و  ك

َ
وا ل

 
ال

َ
 { 10[ }ا لك َوق
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عاقلة تسمع ولرى  لتدبر ولت كر فب فال رقة الناجية مة النار هب فرقة م كرة 

رشد إليف مة تاف الد يا وسعادة اآلترة.
 
 عما الناوص وما ل

 ، جدال أل العق  الراجح السليم يقود إجى اإليمال باهلل تعاجى  ومة ثم 
ل
إذا

 ا،لتزا  بهوامره واجتناب  واهيف.

اش ينه  مة ومراقبة هللا تعاجى مرلبة هب أعلى مرالب اإليمال  مة ل لى بها وع

رحيقها فقد وضع قدمف على أول الطريا ا  ض ت إجى السعادة السرمدية  وفب 

  )أل تعبد هللا كه ك اتحدي  عة عمر بة اتكطاب رض ت هللا عنف قال  قال 

 لراه  فإل لم لكة لراه فهو يراك(.

سب ا ف  –واإليمال هو الش   الشاغ  لت  ا ؤمنال  بف يتقربول إجى تالقهم 

واإليمال يتدرج مة مرلبة إجى أترى ب سب حال العبد  وا راقبة مرلبة  – وتعاجى

مة مرالب اإليمال  صن ها أه  العلم به ها أرقى مرالب اإليمال  مة عاشها فقد 

ر  
 
دت  جنة الد يا قب  جنة اآلترة   ا ي ده العبد مة لذة فب الطاعال  وأ

 بالقربال.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 الكتاب التاسع( 9)

 مسرحية ا  تاح
 عبد اللطيف عق   أ.د.  لهليف 

  
 مقدمة بقلم  أ.د. كمال أحمد غنيم

 

أسهم أ.د. عبد اللطيف عق  فب ل عي  ا شهد الثقافب على صعيد ا سرح                 

   ومسرحية )العر،( عا  1976ال لسطينت  حي  رشر مسرحيتف األوجى )ا  تاح( عا  

  و)اتححر فب مطرحو قنطار( و)سافة ذالية  1984و)تشريقة بنت مازل( عا    1980

   و)م اكمة فن  بة شع اط( 1990مو ودراما فب فا  واحد  قلب الب ر ا يت( عا  

  1993   و)البفد طلبت أهلها( عا  1991عا  

ب فب التعام  ورصد عبد اللطيف عق  فب مسرحية قا  تاحق طريقة اتحتا  العر                 

مع قاية فلسطال  فشكايال مسرحيتف مة ور   ي ملول أسماء ور  اللعب وقطعف  

قجوكر  ش و ب و  قص ...ق  يدمنول اتحلو، فب مقهى قفارط أفند ق ا عادل للحاكم 

فكر بكق رمز ا ثقف العربي  ويت  م ور ا،هتما  أو “العربي  ومة رواد ا قهى اآلترية 

سمع بال ال ينة واألترى الت اه  لدى اتحم
 
قد م تاحف  حي  ت

 
يع الباب ا  لا الذ  ف

صول طرقال على الباب مة الدات   وأصوال است اثة مبهمة  ويرمز باب ا  زل ا  لا 

وا  تاح الاائع وا،ست اثال والطرقال للشعب ال لسطينت ا  اصر  وي تهد فارط أفند  

لة ا  تاح الاائع  ومهساة الرج  ا  بو، وراء فب منع رواد ا قهى مة الت كاف فب مشت

 الباب.

ويتعامى فكر بك ا ثقف عة حقيقية ا وقف مرغما فب طعض األحيال مة فارط                 

أفند   وحبا  الف وهداياه فب أحيال أترى  ويتضح ذلك مة ل اهة ا قا،ل اليت يكتبها  

قيها فب معاتحة قاية ا  تاح  وإذا ما وتزه ويرحب بها فارط  وحماقة القاا د اليت يل

ضمافه اكت ى بالطلب السلبت مة رواد ا قهى أل ي اولوا وضع ح  للمشتلة  ويلعب اإلعف  

دوره  كما للعب جمعية ا  اليح الاائعة قم ل  األمةق دورها فب لمييع القاية  وصرف 

وذهبيةق  اللواتي يقطعة ا سرح  فاة ود ا اف “األ تار عنها  كما للعب هذا الدور ال تيال 
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جيئة وذهابا فب  هاية ال الال األول والثاري  بما ي مفل مة د،،ل مادية  لتعلا با ال 

 والنساء.

ويهتي اتح  مة اتحماهاف  إذ ي رج أحدهم بمفط  عادية  ويت ف ب طوال ثابتة                  

أل ي ت ف  ب نما ي ر  فارط أفند  ضده  دول الت ال إجى الباب  حيى يا  إليف  وي اول 

ويستعد  رواد ا قهى لل تك بف  لكة الرج  ينجح فب فتح الباب  فيتدفا منف النور  وي مر 

 ا سرح  ويبهر عيول اتحمهور.

تهر عبد اللطيف عق  ا  ارقة الكوميدية القا مة على الل ظ وا وقف؛ مة                  وي 

  وذلك مة تفل القاا د وا قا،ل  اليت يدب ها قفكر بكق فب تفل مسرحية قا  تاحق

قفارط أفند ق صاحب قمقهى ا، تتارق  فب د،لة واضحة على العبثية  اليت يدور فب فلكها 

 ا ثق ول فب العالم العربي  إزاء قايتهم ا  ورية قفلسطالق.

ا  تاحق  اليت ال ذ فيها مة رواد و جح عبد اللطيف عق  فب هندسة بناء مسرحية ق                

ا قهى رموزا للعالم العربي بهطعاده السياسية والثقافية فب عحزهم ا  طط لف عة ح  

قاية فلسطال وإ قاذ شعبها  وجاءل الشكايال واألحداث مناحمة مع ا تال والزمال  

ارخ ولم يت َة الرمز على حبكة ا سرحية  فالشعب ال لسطينت ا  اصر هو رج  ي

مست يثا فب م زل ا قهى ا  لا  طعد أل ضاع م تاح الباب  وظلت األحداث تاضعة 

للمعقولية  حيى جاءل النهاية مناحمة معها  بنهو  أحد ا شاهدية العاديال  ولوجهف 

اتحاسم إجى الباب ومعاتحتف و  احف فب ذلك  على الرغم مة استعداد معتم رواد ا قهى 

ى دور اتحماهاف ال اع  فب ح  القاية  ولمازل اتحبكة بالتماسك لل تك بف  فب إشارة إج

 والبعد عة الصكب وا،فتعال فب لاوير ا هساة وطريقة اتح .

فب قرية دير إسبيا قرب  ابل    1941وعبد اللطيف عق   شاعر فلسطينت ولد عا  

طال فب   ولف م 1966ودر، فب دمشا ول رّج منها بدرجة البتالوريو، فب اآلداب عا  

 فب علم 
ل
بافول الست نيال  قب  أل يلت ا ببف امج للدراسال العليا فب أمريتا مت ااا

 فب ثا ويال فلسطال  
ل
. عم  مدرسا

ل
 جامعيا

ل
الن  . ويعود طعدها إجى فلسطال أستاذا

 
ل
 لر    للك اتحامعة وأستاذا

ل
وجامعة ب ت تحم  وجامعة الن اح الوطنية بنابل   و ا با

 بها.
ل
رئ  مركز السراج للثقافة وال نول وا سرح  وتحنة العاوية والقراءة فب ال اد  مشاروا

 .1993الكتاب ال لسطينيال. لوفب سنة 

 على صديا لف يدعوه  وافالف تارج  تشي  عق  بالوطة  وآثر الرباط على أرضف 
ل
كتب ردا

   وقد وجد لف فرصة عم  البفد
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 رسالة إجى صديا قديم

 أ ا أبتي

  أّيا  قريبنا اليت رحلتعلى 

 وأبته 

تها ا قّوسة العقود
ّ
  أزق

 وصب ها اتكا 

 وم ربها الذ 

  برجوع قطعال الرعاة إليف

 يكت  

 وفو  سقوفها البيااء

ض ريشف اتحح 
ّ
    د

  وكيف ي يئها ا طر

  فتور  فب ش اه اتحق 

 أغنية ولزدهر

 

ك مثلما عّودلنت
ّ
 وإ د

 قد عدل لؤذينت وأحتم 

ي قاطع فب القد،تعّافري 
ّ
 بهر

 ، حّبت س نقذري

 و، جرحب س ندم 

نت سهمول
ّ
  لقول به 

  فب بطء ترافبّ 

  وسوف أمول

 ، وطة و، مال و، مث 

  رس ت به نت البطء

  الذ  فب بطئف يا 

 

 أ ا جذٌر 

 يناغب عما هذ  األر 
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 منذ لكّول األزل 

 وكّول تحمها تحمي

 ول ت ظفل زيتول اتحلي 

 أهّمنت ال زل 

 وأح ظ فب شرايينت األحادي 

 اليت باحت بها القب 

 وأحم  فب تفيا 

تلوا
 
ّبهم قدد   الذ  ب  

 ومة بتفابهم ودمائهم

 جبلوا

قلوا
 
 مة اعتد

وا عذاب سحو هم
ّ
 فما ملد

 غرامهم مل   
ّ
 أبدا ب  إل

 

 
 

ك فا  علت
 
 قرألد

نت والشعر أ  ع   
ّ
 وإ 

 سطورك

  فب رسالتك األثافة

ها اتخح 
ّ
 ل د

  اتحروف ذليلةلراودري 

نت اتحم   
ّ
 ولذلد

 ، يك يك مة رحلوا
ّ
  لزّية جب الرحي  كهل

ي
ّ
 وت رينت بهر

 إليك
 

  إل أل ت

 مث  البدر أكتم   

 فشكرا يا صديا

 ط وليت اتتل ت بنا الّسب    

راب دمي
ّ
 أ ا  بض التد
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 فكيف أتول  بض دمي

 !وأرل   ؟
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 ( الكتاب العاشر10)

 األر  القاحلة فب

 شعر   أ. م مود عبد ا الك

 فب األر  القاحدلة...

 ومة األر  القاحدلة...     

 وإجى األر  القاحدلة...          

 وا ت ٰهدددذه التلمال...               

 واإلهددددددددددددددددددددداء... إلددددددددددددددددددددددددددددٰى... مدهدا الداد دراء

*** 

...فب   قهدور 
َ
 ٰهددذا الّزمة ا 

... دددددددددوأد  أحدددددفٌ  وردّيدددددددف 
 
 ل

...  دتدال  مشاعدر  قلبّيف 
 
 ت

... اددددددددداب 
 
 و 

ددددددتدف       
 
دَسدك  ط 

     !! دلدّيف 
 
 عددق

     *  *  * 
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الكق ووال اسددم  
َ
ة  عدبد ا 

در  م دمود ب  ع   ش 
َ

دَبدت
َ
احدلة  

َ
 الدّديدوال  ق فب األر  الق

قة ور 
در م  ع   

ّ
حة  الش داال  َدو 

 
 وجاء فب ثفثٍة مة  أغ

 مة قاا د ا  موعة الشعرية 

نا
 
ت
َ
 

 
 ل

دلدم  
َ
 هدال  يا صددددددددداح  دواتي والق

ديدددددددددددددد  حدددددددددزري  
ّ
 الل

ّ
 واأللددم   ألبدد 

 لد دددتدددي تد دتددددددددالهدددددددا أتدطددددددددداؤ ا

ا فب صمم      ددلم طعدديدددل  وأولدددددو الع 

دٰى 
َ
ل
 
 إيددددف  يا ضددددددداد  اعدذرينا فاأل

   !  يقدرأول الَيو  بالّادددددددددداد عحدم 

ٰى مة أهدلهدا
َ
غ

ُّ
فدت طعدض الل  شر 

َعدد   ومايدددر الّاددددددددداد    
 
ل دددددا ل 

ّ
 من
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 ( الكتاب اتحاد  عشر11)

 حتايال عة القرآل الكريم 

 )قاص(

 عبد الودود يوسف أ.   لهليف

* هب سلسلة مة القاص الشا ا تعم  على لوضيح معاري القرآل الكريم بل ة 

 ميسطة وصور معّبفة ل تذب إليها القارع.

 * وهب باب طريف فب األدب اإلسفمي ولول جديد مة الت ساف العريا.

ة تافة طويلة ول ارب سابقة فب م اطبة اتحي  الناش ئ والت اوب مع * وهب ثمر 

 ذوقف  جزى هللا مؤل ها أعتم األجر.

 * ي تاج إليها اتحّد الكباف والط   الا اف  فالت  يستطيعول قراء ها وفهمها.

 * لبناول ل ساف سور القرآل بالتفل ب ابتداء مة  هاية اتحزء الثفثالق.

*** 

 الكتابأ موذج مة قاص 

 اهد ا الاراط ا ستقيم
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 عالم الب ر واألسماك ما أعحبف

مّ  حمودة مة اللعب طوال النهار وال يشعر بالسرور أل أيا  العيد قد 

  درستف وأسالذلف  أح  بالتعب  فهسرع إجى شحرة اتحوز  ا تهت اشتا 
ل
جدا

الكبافة فب حديقتهم  فطلع عليها وجل  ينتتر غياب الشم  ليت رج على ألوال 

 األفا اتحمي .

 هبت عليف رسمال الهواء اتحلوة  فهغمض عينيف و ا ... 

 عحيبة تسبح حولف فب ب ٍر عميا...
ل
 ما هذا؟!! دهو حال شاهد أسماوا

سرعت سمكة قرٍش كبافة ودتلت بال رجليف. حملتف على ظهرها وهب لضحك. أ

 قالت لف 

 أية لريد الذهاب يا حمودة؟ سآتذك إجى أ  متال لريد -

 أجابها  أريد أل أعرف و  أ واع السمك فب هذا الب ر الكباف. 

 .أسرعت سمكة القرش لطوف ب مودة ليت رج على أ واع السمك كما يريد

 ص 
ل
 رأى سمتا

ل
 ملو ا

ل
  كما رأى سمتا

ل
 وطويف

ل
 مدورا

ل
 مث  أصاطعف  وسمتا

ل
افا

بهلواٍل عحيبٍة تسر الناظرية  قال فب   سف  إل عالم األسماك عالٌم كباف  مث  

 عالم النا، الكباف

لوق ت سمكة القرش  قالت لف  أما تعبت يا صديقي حمودة  أما شعرل 

 باتحوع؟!!

 جع إجى بيبنا.أجابها  رعم... رعم... أريد أل أر 
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 باللحم تسرع إليف  صاحت بف  أرجوك تذري معك 
ل
 مملوءة

ل
رأى سمكة لطي ة

 إجى ب تك  ما أسعدري حال يهو  تحمي مسلٌم صاتٌح مثلك. 

فرح حمودة بالسمكة اللطي ة  فلما وضعتف سمكة القرش على شاطئ الب ر 

 إجى ب تف
ل
اتحمي   ف هة  وودعتف  حم  السمكة اللطي ة على كت ف  وأسرع مسرورا

 سقطت السمكة مة بال يديف...

 فتح عيو ف  فوجد   سف على شحرة اتحوز. عرف أ ف وال فب مناٍ  جمي ...

 عالم السماء ما أروعف؟!

اص رل الشم  ووادل ت يب  هم   يا هللا ما أجم  للك األلوال حول قرص 

 الشم  اتحمي . 

 مة كثف ها عد  غابت الشم   فتألألل السماء بهضواء الن و   تعحب
ل
جدا

  لكة الن و  وا ت أكثف مة ذلك بكثاف...
ل
 منها ما ة

  هم   ما أروع عالم السماء العحيب  
ل
 جدا

ل
  وكبافة جدا

ل
إ ها طعيدة جدا

  يا ليتنت أطاف بال الن و  كما سب ت فب عالم الب ر 
ل
 وعتيما

ل
تلقف هللا جميف

 الكباف... سمع  داء أمف 

 حمودة  حمودة  ق ز مة فو  الشحرة وهو يايح  أ ا هنا يا ماما.  -

حملتف بال ذراعيها  حتى لها حتاية عالم الب ر  وعالم السماء  فرحت 

 ب تايتف  سهلها  ه  هناك عا ول أترى يا أماه؟ 

 يا بنت  أما ل رجت اليو  على النم  فب 
ل
 طبعا

ل
قالت لف وهب لببسم  طبعا

 م وحده  وكذلك الن   والدجاج  والنبالال. اتحديقة؟ إ ف عال

 أجابها  رعم  رعم  لكة  اذا تلا هللا و  هؤ،ء العا ال يا ماما؟ 
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 أجابتف  تلقها هللا مة أجلنا يا بنت.

 هم   اتحمد هللا رب العا ال.

 ابنة القطة ل ر  ذيلها

مت دت  حمودة الب ت مع أمف  سمع قطتهم قحنالق لمأل الب ت با واء  هح

 عليف  سهلها  أية ابنتك الا افة يا قطيت حنال؟!

 حيى وصف إجى مطبخ  عات 
ل
على طرف كمف وسحبتف  سار معها مسرعا

الب ت  رأى القطة الا افة قد علقت النار بذ بها  وا ت لايح مة شدة األلم 

واللهيب  يا وي ها لقد مرل مة فو  فرل ال از ا شتع !!! أسرعت أمف وصيت 

 بها ا  رو  ا اء على القطة حيى ا ط هل النار. حملتها أمها وجلست للح  لها ذ

 ولرضعها مة حليبها الكثاف.

 
ل
  ما أرحم قطتنا يا أماه.. ه  يرحم النا، طعاهم طعاا

ل
هم  حمودة متعحبا

 مث  قطتنا؟ 

  وكذلك و  األمهال. 
ل
 أجابتف ضاحكة  رعم يا بنت  أ، لراري أحبك جدا

 هم   وه  ربنا يرحمنا يا ماما؟ 

 يا بنت  هللا
ل
 طبعا

ل
هو الذ  وضع الرحمة فب   و،  أجابتف طسرعٍة  طبعا

 األمهال  وهو أرحم مة األمهال بكثاٍف  إ ف الرحمة الرحيم. 

صاح حمودة  الرحمة الرحيم؟!!! إل هذه اآلية مكتوبة فب سورة ال ال ة يا 

 ماما.

 ضحكت أّمف وضمتف إجى صدرها ي مرها فرٌح عتيم.
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 أبو م مود ماذا فع ؟

 سمع  أتى الاباح فهسرع حمودة إجى مدرستف
ل
 جدا

ل
  إ ف ي بها جدا

ل
مهرو،

 مة طعيٍد  رأى النا، أما  دوال جارهم اللحا  يت اصمول  أسرع لافى ما 
ل
أصوالا

  
ل
اتكبف؟!! علم أل جارهم أبا م موٍد وال يالب الابح  فنس ت باب بيتهم م توحا

ا ف هة رأى جاره سمعال أمامف فب غرفتف ي نت  صرخ بف  ما الذ  أتى بك إجى بيبنا ي

 سمعال؟! 

 صرخ سمعال  هذا بيبنا!! 

عرف أبو م موٍد أل سمعال سكرال  ، يعرف ب تف مة ب ت جاره  جمع أبو 

م موٍد أه  الحب  وحملوا السكرال إجى ا  تار  وطلبوا منف أل ي بف سمعال على 

لرك الحب  تافوا أل يتعلم أبناؤهم السكر مة سمعال في اب هللا عليهم 

 مة فب النار.فيدتلهم يو  القيا

 اللص أ، ي ش ى عذاب هللا؟؟

وال النا، يت اصمول مش ولال  ووال اللحا  أبو سعيٍد تارج الدوال  ما 

  رأى الابت موش ت يمد يده إجى قطع اللحم فب 
ل
 عحيبا

ل
هذا؟! رأى حمودة منترا

  أسرع حمودة إجى أبي 
ل
دوال أبي سعيد  ويهتذ قطعة كبافة منها  ثم يركض طعيدا

 مة اللحم سعيد و 
ل
 كبافة

ل
 اداه  يا عم  يا عم  ا تر لقد سر  لك موش ت قطعة

 طار أبو سعيٍد تلف موش ت وهو يارخ  هال اللحمة يا حرامي. 

دت  موش ت إجى بيتهم وأغلا الباب. طر  أبو سعيٍد الباب وهو يارخ  يا أبا 

 موش ت  هال قطعة اللحم. 

 ترج أبو موش ت مع ابنف  ووجهف أص ر  قال  
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 بك يا أبا سعيد تذ هذه قطعة اللحم  ، لؤاتذ ا مة فالك.  -
ل
 أهف

  وهو يارخ بف  
ل
 مؤ ا

ل
 ضرب أبو موش ت ابنف ضربا

 كيف تسر  اللحم مة دوال جار ا؟!!  -

 بتى موش ت مة األلم وصرخ  ألم لهمرري يا بابا أل أسر  اللحم؟!! 

 ا  ضح أمره.  فوجئ اللحا  بكف  الابت موش ت واص ر وجف أبي موش ت حال

الت ت اللحا  أبو سعيٍد إجى حمودة  وقال لف  إل هؤ،ء يا بنت ، ي افول مة 

 هللا. 

سهلف حمودة  يا عم أ، يعلم هؤ،ء النا، أل هللا سيعذبهم يو  القيامة إل 

 سرقوا أموال النا،؟! إل هللا هو مالك يو  الدية؟!

 إياك رعبد

ة وقال لف  مساكال  هؤ،ء الاالول اببسم اللحا  أبو سعيد وأتذ بيد حمود

يا بنت  إ هم ي ال ول أمر هللا في قرول أ  سهم  وي اب هللا منهم  سمعال 

يسكر  وموش ت يسر   وأبوه يهمره طسرقة أموال النا،  ظة أ نا لة  راه وهو 

 يسر  قطعة اللحم. 

صاح حمودة  يا عم  إل سر  موش ت قطعة اللحم ولم لره أ ت  فإل هللا 

 سافاه  وهو إل أفلت مة عقابك فلة ي لت يو  القيامة مة عقاب هللا. 

هم  أبو سعيد  اتحمد هلل يا بنت لقد هدا ا هللا  وأمر ا أل ،   ع  مث  

 هؤ،ء الاالال. 
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عبدك وحدك ولة  طيع غافك رفع رأسف إجى السماء وصاح  يا رب إياك رعبد  ر

 أل ك ، لهمر ا إ، باتكاف.
ل
 أبدا

 إياك رستعال

 يدت  إليف  رآه حمودة  
ل
ما واد أبو سعيٍد يا  إجى حا ولف حيى وجد شرطيا

 فهسرع ليعرف ما اتكبف؟!!

صرخ الشرطي  تعال معب إجى ا   ر  إ ك أتذل ا ال مة أبي موش ت ولم 

  هكذا قال... 
ل
 تعطف تحما

 بو سعيٍد  يا ويلف ما أكذبف  تعال معب إليف. صرخ أ

  قال حمودة لن سف  يا رب أعة أبا سعيد وأ قذه مة هذه الورطة 
ل
سارا معا

 إ ف صاد . 

دت  أبو سعيٍد ا   ر مع الشرطي  صاح ر    ا   ر   اذا أتذل ا ال مة 

؟ 
ل
 أبي موش ت ولم تعطف تحما

سر  ابنف قطعة تحٍم مة  صاح أبو سعيد  إ ف كذاب يا حارة العريف 

 دواري  فهتذ ها منف. 

 .
ل
 صرخ العريف  أ ت الذ  لكذب  سهضعك فب الاحة فورا

هم  حمودة لن سف  يا لطيف  أبو سعيٍد سيوضع فب الاحة؟!! هذا ظلم  

أ ا الذ  أستطيع أل أتلاف إل شهدل معف  لكة الشيطال قال لف  إياك أل 

 ل ع   قد ياحنك ر    ا   ر.

 حمودة إجى السماء وقال  يارب أعنت حيى أ قذ جار ا العم أبا سعيد. لوجف 
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  وقف أما  ر    
ل
منعف الشرطي مة الدتول إجى ا   ر ف افلف ودت  مسرعا

 ا   ر وصاح بف  

 أبو سعيد صاد   وموش ت هو الذ  سر  اللحم.  -

 فوجئ موش ت وأبوه ب مودة  صرخ حمودة بموش ت  

 ألم تسر  قطعة اللحم مة دوال أبي سعيد؟  -

 تاف موش ت وهم   أبي أمرري بذلك. 

 ارل ف أبو موش ت وصاح ر    ا   ر  

الوي  لك يا أبا موش ت إ ك سار  وكذاب  أ، ل اف مة غاب هللا أيها  -

 الاال؟

 ضم أبو سعيٍد حمودة إجى صدره وا طلقا مة ا   ر ضاحكال مسرورية.

 ستقيماهد ا الاراط ا 

سمع حمودة صول جر، ا درسة يقرع. أسرع ودت  ا درسة  وال ي كر 

 ويقول فب   سف  

قهؤ،ء النا، الاالول  ي ال ول أمر هللا في زيهم هللا  أما ا ؤمنول 

 فيطيعول أمر هللا وهللا ، يهمرهم إ، باتكافق 

  سمع مة تل ف صول
ل
 يناديف  رفع رأسف وشعر بالعزة  أل ف ، ي ع  إ، تافا

ل
 ا

  اذا ، لدت  إجى الاف يا بنت؟!  -

الت ت فرأى أستاذه يناديف  ف تى لف حمودة حتاية السكرال سمعال  

 والسرا  أبي موش ت.
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أتذ األستاذ بيد حمودة ودت  معف الاف  قال لف  أتبف رفاقك بالقاة يا 

 حمودة.

حتى لهم القاة  قال لهم األستاذ  ه  تعرفول ما هب أعتم رعمٍة أرعمها  فلما

 هللا علينا؟ 

 .قال حمودة  أ ا أعرف يا أستاذ

إل أكبف رعمٍة أرعمها هللا علينا  أ ف علمنا أل ،   ع  إ، اتكاف  وهدا ا إجى 

 الطريا ا ستقيم  إجى الاراط ا ستقيم. 

 ألستاذ  قولوا معب يا أحبابي الا ار ص ا التفميذ تحمودٍة وصاح بهم ا

يا رب اهد ا الاراط ا ستقيم  صراط الذية أرعمت عليهم  غاف ا  اوب  -

 عليهم  و، الاالال.

 كما هتف األستاذ وصاح حمودة  
ل
 فهتف التفميذ جميعا

 آمال  آمال -
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 ي عشرراث( الكتاب ال12) 

 م لة الزيتو ة ا  كمة

 العدد الثامة

  
 

لناولت مقدمة م لة الزيتو ة ا  كمة التطور اتحديد الذ  سارل عليف  ذلك أ ها لادر 

كتب  ي تص طعباءة م تاة فب ميادية العلم ا تنوعة  حي  يادر و  عدد منها فب عدة 

و  واحد منها ب رع مة فروع العلم ا  تاة  ولت  م لة هيئتها ذال ا،تتااص ال رعب 

ا ناسب  حي  يشرف على هذا اإلصدار هيئة ل رير م تاة فب الل ة العربية وآدابها  

ويشرف على إصدار آتر برقم العدد   سف هيئة ل رير فب التفبية  وفب إصدار ثال  هيئة 

 لو  اإلسفمية... إتخ.ل رير فب الع

ويعّد ذلك مة مؤشرال   اح ا  لة العلمية ا  كمة اليت أصبح اإلقبال عليها واضحا مما 

يمن ها القدرة أكثف على ل قيا العما العلمي بهيئال ل رير م تاة ، بهيئة ل رير واحدة 

 مة اتتااصال متعددة.

إدارة جديد حريص على لنمية  وأكدل ا قدمة على ا تقال الزيتو ة إجى مسئولية م ل 

اإلبداع ب وا بف ا تعددة  وعلى إحياء التفاث فب ظ  م هو  ا عاصرة  مة تفل قمؤسسة 

إحياء التفاث ولنمية اإلبداعق  بر اسة ر    م ل  اإلدارة السابا أ.د. كمال أحمد غنيم. 

 وضمة إطار م ل  ب   علمي متعدد ا شارب.

عى بذلك إجى تطوة أوسع   و العا ية  واإلفادة مة مقدرال وبينت ا قدمة أل ا  لة تس

 العار والشبكة العنكبولية وإمتا ية ا، بشار األوسع.

 قاايا التفاث
ولناول ب   ققاايا التفاث فب ا سرح ال لسطينتق لكمال أحمد غنيم اهتما  

ا سرح ال لسطينت بتوظيف التفاث لت سيد فكرة فلس ية أو إرسا ية  وبلورة قيم تلقية  أو 

للهرب مة سيف الرقابة فب طرح ا وضوع الوطنت  أو لفست ادة مة مكو الف الدرامية فب 

أو اراحاما مع طعض ا ذاهب ال نية اليت أعلت مة شه ف  مث  را  ما يريدول مة أفتار  

 الكفسيكية وا سرح ا لحمي.
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وأكد الب   على أل ا سرح ال لسطينت وظف التفاث اإلرساري واإلسفمي والشعبت. معلف 

اهتمامف بالتاريخ تكاوبة لربتف  ولرغبة وامنة فب بلورة الشكاية العربية طعيدا عة 

ا على ا سرحيال ال ربية اليت تشت  ثقافة ا ستعمر. إضافة إجى ا طفقف مة ا،عتماد ا طل

الاورة ا شرقة للماض ت القا م على العزة والقوة والسمو فب حتايال النار والت رير  رغبة 

فب طع  هذه الاورة اتحميلة ودفع الواقع للبشي  بها.  وا طفقف مة الاورة السلبية 

ة فب البسرية والتطمال وبع  األم   على أسا، أل هذه األمة على للهزا م وا، كسارال رغب

 الرغم مما تعرضت لف مة صعاب على مر الزمة استطاعت أل لت اوزها ول ر  وجودها.

تاوصا فب ا رحلة -وبال الب   أل آثار التفاث ال ربي ظلت واضحة فب ا سرح ال لسطينت 

،  وذلك  بي ة ا،حتتاك بال رب ول اع  اتحياة ما بال األسطورة والتفجمة وا،قتبا -األوجى

 ا سرحية العربية.

ّز ّ  
َ
م ال  ي  َراه  ب  عر  إ  ب ش   ف 

اص 
َ
ن
َّ
 الت

ل م هو   قاد األدب 
ّ
ّز ّ ق  اهر رماال م مد قن

َ
م ال  ي  َراه  ب  عر  إ  ب ش   ف 

اص 
َ
ن
َّ
ولناول ب   قالت

ف 
ّ
  وبال أ هم ل ّدثوا عن

 
 وحديثا

ل
ناص قديما

ّ
 بهسماء م تل ة  وبال الب   العربي للت

ل
قديما

  وحاول الب   الكشف عة 
ل
 م تل ا

ل
 د،لّيا

ل
اعر إبراهيم ال ّزّ  للتناص لوظي ا

ّ
لوظيف الش

ناص األدبي بتفكاز 
ّ
ناص الّدينت مة القرآل واتحدي   والت

ّ
هذه الّد،،ل  واهتّم الب   بالت

 مهم.

 العار العثماري ما لف وما عليف
ا اعتبف ب   قالعار 

ل
العثماري ما لف وما عليفق  عاذ م مد اتحن ي الب   األدبي ميدا 

ا  أضحت مة ا سلمال والقاايا اليت ،  ا  إذا تعر   ا قد يهد  م اهيم وأفتارل ا وعرل
ل
شا ت

ي وز  قاشها  تاصة وأل أكثف النقاد واألدباء قد أدلوا بدلوهم فيف ووسموه بالاعف لارة 

 بذلك األدب العربي فب العار العثماري.واتحمود لارة أترى  وقاد 

ومة تفل الب   فب معطيال ذلك العار وجد الباح  لطورا ملحوظا فب فنول 

الشعر والنثف  إضافة إجى وضع العديد مة  كتب ا عاجم والقوام   والتفاجم  بما يثيت أل 

 قة.النهاة اتحاارية  العربية لم لتوقف  وأ ها مكملة للتطور فب العاور الساب
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وبال الب   أ ف على الرغم مة امتداد هذا العار لعدة قرول  إ، أل اتحكم 

ا تعح   مة كبار النقاد  ب اجة إجى إعادة  تر ولم يص  فب ظ  وجود ما يثيت لطور 

 -ملحوظ لل نول األدبية فب هذا العار  الذ  تعر  للتلم حيى فب اجتزاء جزء أصي  منف 

 عا  
ل
   طعد  1924منذ بداية القرل التاسع عشر حيى سقوط اتكففة العثما ية رسميا

  بدعوى ا تهاء العار العثماري قب  أكثف مما ينيف على القرل   -إعفل لركيا العلما ية 

واعتبار القرل التاسع عشر ولف  وما يزيد على عقدية مة القرل العشرية ، ينتمي إجى 

ب  إجى عار جديد مستق   وأسموه طعار النهاة والتطور أو البع  العار العثماري  

واإلحياء  ورسبوه إجى عار أسرة م مد علب باشا فب مار  اليت زعموا أ ها استقلت عة 

 اتكففة العثما ية.

 طعار 
ل
وي اول الب   دراسة طعض اتحوا ب ا شرقة فب العار ا وسو  ظلما

فب ا ب   األول  وفب  –فة الرسا    -لنثف األدبي ا،ضم فل و ا،  طاط  تاصة لطور ا

ّمي طعار البع  واإلحياء  -ا ب   الثاري  اقو اجتزاء  عار النهاة مة عمر اتكففة  -ما س 

   مة الناحية التاري ية واألدبية؟
ل
 مستقف

ل
 العثما ية  وه  ي ا اعتباره عارا

 مفمح العودة فب شعر كمال أحمد غنيم
ح العودة فب شعر كمال أحمد غنيم  رؤية  قديةق  ريم م لص برز  حول يدور ب   قمفم

 بدأ م هو  قأدب العودةق ي ر  
 
قأدب العودةق كهدٍب من ا  فب ا كتبة النقدية  طعد أل

ضطر فيها الكثاف 1948  سف على ا شهد الثقافب ال لسطينت منذ حدوث  كبة عا  
 
  واليت ا

 ل ت وطهة وحشية الاهيو ية مة ال لسطينيال إجى الهحرة مة 
ل
 وطنهم قسريا

ولناول الب   م هو  العودة وأبرز مفم ها فب دواوية الشاعر ال لسطينت قكمال 

أحمد غنيمق حي  وال ،رعتا، التروف والب ئة العامة مة حولف أثرها الواضح على شعره 

فمح ف اءل قاا ده صدىل  ا عايشف مة حروب و كبال  واليت قد وسمت شعره بم

ة لشعر العودة فب قاا ده.  لة بذلك ا فمح العامَّ  
ّ
شت  وسمال تاصة م 
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ودار اتحدي  عة أربعة مفمح ر  سة هب  مفمح الوطة ول اصيلف  حلم العودة 

وحا العودة  والشو  واتحنال لألر  والوطة  والبذل والتضحية فب سيي  ل قيا العودة 

 مة ا قاومة وا،عتقال والشهادة  

 اءال الل وية فب شعر ال لسطينيال طعد أوسلوالبن
لناول ب    قالبناءال الل وية فب شعر الشاعرال ال لسطينيال طعد أوسلوق لعبد ال تاح 

داود واك أهم البناءال الل وية اليت شتلت اتكطاب الشعر  ال لسطينت عند الشاعرال 

طينيال طشيى متاهر ال لسطينيال طعد ال اقية أوسلو  حي  استعا ت الشاعرال ال لس

الل ة فب لوصي  الد،لة إجى القارع  مة هذه ا تاهر  التكرار  وا،شتقا   والتفادف  والرمز 

 حي  يقد  هذا الب   صورة جديدة مة صور اإلبداع النسو  ال لسطينت ا عاصر.

 متا ة ا رأة عند العرب قب  اإلسف  
 ق ألحمدد سلمدال مهندا ا رأة ك زء أصي  مة يدور ب   قمتا ة ا رأة عند العرب قب  اإلسف 

ا  تمع  ومكول أساس ت مة مكو الف  وحاول الب   لببع حالها فب ا  تمع العربي عامة 

قب  اإلسف   قب  ال يتببع حالها فب ا  تمع البدو  الذ  هو جزء أصي  مة ا  تمع 

 العربي.

زوجة و أتتا  و بنتا  و دورها  وه  أحسة و اقو الب   كيف  تر العربي إجى ا رأة  أما  و 

معاملتها  وأعطاها حقوقها  أ  أ ف أساء إليها  وه  وال لها دور منوط بها فب ا  تمع  أ  

أ ها مهملة ماطهدة مهاومة اتحقو   وما حالها قب  اإلسف  و طعده  وه  ما قي  عة 

، بالرج   وأهم  ا رأة و ا  تمع العربي صحيح مة أ ف وال م تمعا رجوليا لم يعتفف إ

سلبها حقوقها ولم ير فيها إ، األمة اليت للد  واتكادمة اليت تعم  فب الب ت  و لدير شئو ف  

 أ  أل الاورة غاف ذلك.

 معاياف اتحودة األدبية عند النقاد العرب 
لناول ب   قمعاياف اتحودة األدبية عند النقاد العرب القدماء وا  دثالق ألحمد موس ى 

زعرب مراح  لطور  قد األعمال األدبية منذ بدايتها وحيى هذا العار. وعر  معاياف اتحودة 

 األدبية عند النقاد ا عاصرية وا  دثال. 
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وحاول اتكروج بمعاياف مشتفكة للحودة األدبية ل مع بال آراء النقداد القددماء وا  ددثال وفدا 

 بية وم هومها قديم حدي  رؤية موضوعية شاملة. مؤكدا أل ماطلح اتحودة األد

والبدع الب دد  ا دنه  الوصدد ي الت ليلدب  مسددتعينا بدا نه  التدداريخب فدب تسلسدد  عددر  

 األفتار والشواهد.

 التدددددروف ا بنيددددددة  قاآلل وأيال ولدلق
حاول ب   قالتدددددروف ا بنيددددددة  اآلل وأيال ولدل ود،لتها فب القرآل الكريمق   مود م مد 

يك الكشف عة وظي ة هذه التروف الد،لية فب سيا  اآليال الواردة فيها مة منطلا الب

 ينبغب أل يعرف ويكشف للدارسال 
ل
 و ديا

ل
  و   مة حفل ا،عتقاد أل للن و معنى طريا

 
ل
وطلبة العلم  وقا  الب   بإحااء اآليال اليت وردل فيها هذه التروف وشرحها مب نا

منها وقد مهد للحدي  عنها بالترف أو ا  عول فيف طشت   وظي ة هذه التروف الن وية

موجز وم تار ثم ذكر أقوال الن اة وآراءهم فب و  ظرف مة هذه التروف الثفثة  ثم 

 أجرى الدراسة التطبيقية على هذه التروف الثفثة فب القرآل الكريم.

 عناوية أب اث العدد الثامة مة م لة الزيتو ة ا  كمة

 6فب ا سرح ال لسطينت )كمال أحمد غنيم( ص  ة  قاايا التفاث

 37التناص فب شعر إبراهيم ال ز  )ماهر قنل( ص  ة 

 73العار العثماري ما لف وما عليف )معاذ اتحن ي( ص  ة 

 127مفمح أدب العودة فب شعر كمال أحمد غنيم )مريم م لص برز ( ص  ة 

 173د أوسلو )عبد ال تاح واك( ص  ة البناءال الل وية فب شعر الشاعرال ال لسطينيال طع

 205متا ة ا رأة عند العرب قب  اإلسف  )أحمد سلمال مهنا( ص  ة 

 229معاياف اتحودة األدبية عند النقاد العرب )أحمد زعرب( ص  ة 

 278التدددددروف ا بنيددددددة قاآلل وأيال ولدلق ود،لتها فب القرآل الكريم )م مود البيك( ص  ة 

 306النشر فب م لة الزيتو ة ص  ة قواعد 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 عشر ل ( الكتاب الثا13)

 م لة الزيتو ة ا  كمة

 العدد التاسع

  
 

لؤكدددد هيئدددة ل ريدددر م لدددة الزيتو دددة العلميدددة ا  كمدددة فدددب افتتاحيتهدددا فدددب العددددد التاسدددع 

اسدتمرارها فدب اتكدروج على است اد ها مة معطيال اتحودة واتحرص على النوعية  مدة تدفل 

طعبدداءة م تاددة فددب ميددادية العلددم ا تنوعددة. ولؤكددد علددى سددعيها إجددى تطددوة أوسددع   ددو العا يددة  

 واإلفادة مة مقدرال العار والشبكة العنكبولية وإمتا ية ا، بشار األوسع.

ّية فب ديوال ابة سوار الدمشقي  الشعر 
 
 الاوَرة

 الشعر ّية فب ديوال ابة سوار الدمشقي 
 
هق للباحثال كمال 677-603يكشف ب   قالاوَرة

أحمد غنيم وتالد  يي  أبو علب عة بامة أديٍب مة أدباء العار األيوبي  لمّازل  اوصف 

األدبية ببفاعة السبك وقوة البناء وحسة األداء  براعة رستنبط منها شكاية ذلك األديب 

ا  و كشف بها عة طبيعة تشكيلف اإلبداعب مة تفل لوحالف ال نية اليت بهطعادها ومفم ه

ألقة رسمها وأبدع فب لاويرها فب قاا د ديوا ف  واعتمد الب   على ديوال الشاعر الذ  

حققف م مد أديب اتحادر. ولناول الب    م هو   الاورة  وماادر الاورة  وأ واع 

ية  والبناء القاص ت  والبناء الدا ر   والبناء الاورة  والاورة التلية  والاورة اتحز 

 التوقيعب.

 النقد النتر  والنقد التطبيقي فب مقا،ل م مد حسال هيت 

لناول ب   قالنقد النتر  والنقد التطبيقي فب مقا،ل م مد حسال هيت   دراسة ل ليليةق 

النقد النتر  والنقد التطبيقي فب مقا،ل  للباحثال يوسف الك لول وأحمد موس ى زعرب
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م مد حسال هيت   فاستعر  آثاره النقدية  و قده للتفاث مة أدب جاهلب وأدب إسفمي  

 للشاعر ا تنبت  و،بة تلدول  ولناول النقد النتر  طشت  م ا  وبال أل 
ل
ول دث  اقدا

 بينهما رسبت. العفقة ب نف وبال النقد التطبيقي عفقة لتاملية وأل التمايز 

وأظهر هذا الب   اتحهد الذ  بذلف هيت  فب النقد التطبيقي حال كشف النقاب  

عة مواق ف النقدية الواضحة والاري ة اليت لتماز با وضوعية ل اه كتب طعض األدباء 

 والنقاد مث   م مد فريد وجد   وطف حسال  وماط ى صاد  الرافعب  وجورجب زيدال.

   وبال الب   أل هيت  
ل
 فب  قده حي  ذكر اإلي ابيال والسلبيال معا

ل
وال منا ا

 ووال يركز فب  قده على األسلوب والل ة والبفغة والتاريخ وطريقة الكتابة.

 أل اظ الطعا  والشراب فب مؤل ال ا بّف د األزد 

 لقو  فكرة ب   قأل اظ الطعا  والشراب فب مؤل ال ا بّف د األزد   دراسة د،لية ل ليلية

وفا  ترية اتحقول الد،ليةق للباحثال م مد البع وعادل أبو عاص ت دراسة مؤل ال ا بفد  

واست راج ما احتولف مة أل اظ الطعا  والشراب  وجمعها ولاني ها ضمة حقول د،لية؛ 

مة أج  الكشف عة العفقال وا فمح الد،لية فيما بينها  ولنبع أهمية هذه الدراسة  مة 

 ل التفاث العربي وا،ل اهال اتحديثة فب علم الل ة اتحدي  .تفل الربط با

( ل تة  وكذلك  144واحتوى الب   على أل اظ أدوال الطعا  والشراب اليت بل ت )    

( ل تة  وكذلك أل اظ أ واع الشراب  اليت بل ت 125أل اظ أ واع الطعا  اليت بل ت )

ولكرارا ها  وقد قا  الباحثال بدراسة هذه ( ل تة  واألرقا  تشم  الل تة واشتقاقا ها 107)

األل اظ دراسة د،لية مة تفل لببع د،لة و  ل تة فب ا عحم الل و   وكيف است دمها 

َبع الباحثال و  م موعة 
 
ا بفد فب مؤل الف مة تفل السياقال اليت وردل فيها  ومة ثم أل

 لد،لية بال هذه األل اظ د،لية بت لي  د،جب وضح مة تفلف العفقال وا فمح ا
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 اتحوار فب شعر علب بة اتحهم

يعر  ب   قاتحوار فب شعر علب بة اتحهمق للباح  طسا  إسماعي  صيا  لتاهرة اتحوار 

فب شعر علب بة اتحهم  مة تفل ديوا ف الشعر   وقد لطر  الباح  إجى م هو  اتحوار 

 العديد مة الناوص الشعرية  كما جا
ل
ءل فب الديوال  واليت الكهل على ووظا  ف  متناو،

اتحوار الشعر   كتقنية فنية لها قيمتها  فب إبراز جماليال العم  األدبي  وأظهرل هذه 

 الناوص تعدد أشتال اتحوار وأ ماطف؛ مما أكسيتف لول القاة بت  جماليا ها.

ا مة القاة   ووال التفكاز حول العفقة الدرامية  فب اتحوار الشعر   كو ف جزءل

الشعرية  ا تعلقة باتحوار  إضافة إجى عما البشكي  اتحماجب ا عتمد على هذه التقنية  فب 

بناء النص األدبي. وقد غطى هذا الب   جميع ما ورد فب ديوا ف  مة  اوص شعرية 

 حوارية؛ لتكول الاورة واضحة والنتا ج جلية.

 مفمح اشت ال التفاث األدبي فب الرواية ال لسطينية 

  قمفمح اشت ال التفاث األدبي فب الرواية ال لسطينيةق لسعد عودة عدوال إجى هدف ب 

 مة روايال التالب 
ل
رصد مفمح اشت ال التفاث األدبي فب الرواية ال لسطينية مت ذا

 متعددة مة التفاث األدبي 
ل
 حي  برزل أ واعا

ل
 لطبيقيا

ل
ال لسطينت أحمد رفيا عو  أ موذجا

ل وأدب الب ر وأدب اتحرب واألدب الاوفب واتكطابة وأ اشيد   وهب الشعر وأدب الرحف 

 فب التفاث لوظيف مة اتحماسة وفة التفس    وتلات مة هذه الدراسة إجى أل ال اية

 الرواية ل دي  وم اولة التقليدية  الرواية شت  هب ل طيم روايالق أحمد رفيا عو ق

  ال لسطينية
ل
  وا ت ال ربية اليت الرواية مة ، مة التفاث  ا طفقا

ل
 العربية الرواية جنوح فب سيبا

 على النص   إجى الذهنية
ل
 جعلف التالب ب  والواقعية وأل لوظيف التفاث لم يكة مهيمنا

 عة الواقع. للتعباف وسيلة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 عشر راطع( الكتاب ال14)

 الزيتو ة ا  كمة م لة

 العدد العاشر

 

لناولت افتتاحية العدد العاشر مة م لة الزيتو ة ا  كمة قكتاب الل ة العربية وآدابهاق التعريف 

با  لة على أ ها م لة دورية  اف سنوية م كمة لادر عة ا  ل  العلمي فب مؤسسة إحياء 

لية فب الل ة العربية وآدابها  بالل تال العربية التفاث ولنمية اإلبداع. و هتم ا  لة بنشر الب وث األص

نشر مة قب . وأكدل على أل ا واد ا نشورة فب ا  لة عة  واإل  لازية مة  تاج الباحثال  الذ  لم ي 

 آراء مؤل يها. واحتول ا  لة على م موعة مة األب اث رستعرضها فب هذا التقرير.

  

 ي واإل
ّ
 وية بال الن

ّ
 ثبالماطلح ا دار، الن

ي  ماع  س   إ 
د  َحَسة  َ مَّ ك  م 

َ
 ي واإلثبالق للباحثة َمل

ّ
 وية بال الن

ّ
 در، ب   قماطلح ا دار، الن

 ي واإلثبالق 
ّ
 وية بال الن

ّ
األستاذ ا ساعد ب امعة البلقاء التطبيقيةق ماطلح قا دار، الن

 هذا ا اطلح حدي   قيسف الباحثول العرب عة ا سبشرقال  وال هو 
ّ
ا إزاءه ثفثة وكشف أل

 ال اهال  

 للمذهب أو اتحماعة أو الطا  ة  
ل
َاره  و رأى فيف أصحابف مرادفا

َ
ا،ل اه األول  ارلااه وآزره و 

العلمّية  وحاول طعض أصحاب هذا ا،ل اه لقديم حّد للماطلح  وهو اتحد الذ  اعتمده 

 .
ل
 ا سبشرقول أياا

 ل
ل
اري  أ كر هذا ا اطلح إ تارا

ّ
  ال ذه مناصروه ا،ل اه الث

ل
 دتيف

ل
 غريبا

ل
  ورأى فيف ماطلحا

ل
اما

 عة أل ماطلح ا درسة أو ا دار، 
ل
فب  –لكهة للتهور بمتهر ا عاصرة  والنه  عة اتحمود  فاف

شرطف اتتفف األصول وال روع بال ا دار،  وهذا األمر غاف مت قا فب  - تر أصحاب هذا ا،ل اه

ف 
ّ
تفف مبنّت على ال روع ، األصول  وقد ي الف البار  البار   اتكفف البار  والكوفب  أل 

 والكوفب الكوفب. 

قسيم اتح رافب  ويرى أل األصحَّ أل يقال    اة باريول  و  اة كوفيول  
ّ
ا،ل اه الثال   يرفض الت

 البلد الواحد يام   اة مة ذو  ال اهال متعددة  وأصحاب هذا ا،ل اه 
ّ
و  اة ط داديول  ألل

 بهل ماطلحب مدرسة أو مذهب ي ريال فب ثنايا مان ا هم.  رأوا
ل
 هذا الرأ  علما
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وا تهى الب   إجى ألَّ ا ذهب حال يطلا يؤول إجى ال كرة  وأما ا درسة فإ ها لؤول إجى ال كرة    

والنا،  وعلى هذا فا درسة أعّم مة ا ذهب  و، به، مة إطف  أحدهما على اآلتر مة باب 

 لتوسع فب الد،لة  وقد اعتمد ا عحم الوسيط ا درسة بمعنى ا ذهب. التفادف و ا

لكنف ل   أول ماطلح يدت  العربية مة  -وإل وال غربي ا نشه -وبال الب   أل ماطلح ا درسة 

 على الل ة. وعليف
ل
  ل ال أترى  ودتولف ، يشت  تطرا

ل
فف بهَ، مة قبول  هذا ا اطلح مرادفا

 و  كما لقد . 
ّ
 للمذهب أو ا،ل اه الن

وأّما اتتفف البار  والبار   والكوفب والكوفب  فف يعنت ا ت اء وجود مدرسة   وّية أو مذهب 

 هذا اتكفف 
ّ
  وّ   لف تاا اف وطواطعف ا  تل ة عة تاا ص ا ذهب اآلتر وطواطعف  ألل

ة  وآية الت كاف ا ت دد ا تطور  وأللَّ هذا اتكفف ، يمنع وجود روابط فكرية ول وية  دلي  اتحيوي

لربط الباريال ولمازهم عة الكوفيال وروابطهم ال كرية والل وية  ولو لم لكة هذه الروابط 

ف قأبو البفوال األ بار ق كتابف قاإل ااف فب مسا   اتكففق. 
ّ
 موجودة  ا أل

ب هذا ا،ل اه بهل ماطلح ا دار، ، يت قا إ، إذا اتتل ت ا دار، أصو، أما اشتفاط أصحا

 فنقول  إلَّ هذا الت ديد ل ديد غربي لسنا ملزمال بقبولف  وقد يعبف عة رأ  فرد أو فئة  
ل
وفروعا

ا، وافة. 
ّ
 ولكنف ل   قاعدة أجمع عليها الن

 

ّز   
َ
م ال  ي  َراه  ب  عر  إ  ب ش   ف 

 
يَعة ب 

َ
 الط

ل إجى 
ّ
ّز  ق للباحثال كمال أحمد غنيم وماهر رماال قن

َ
م ال  ي  َراه  ب  عر  إ  ب ش   ف 

 
يَعة ب 

َ
هدف ب   قالط

الكشف عة أهم مفمح الطبيعة فب شعر إبراهيم ال ز   الذ  يعّد مة أشهر شعراء العار 

 تعدد متاهر الطبيعة 
ل
فب شعره  العباس ت الثال  قعار الدول واإلمارال األولق  فقد بدا واضحا

سواء أوا ت الطبيعة ا ت ركة أ  الطبيعة الاامتة  كما اهتّم ال ز  بوصف اإلب  واتكي  

 والصحراء وما بها مة حيوا ال وطيور وأودية  كما وصف رحلتف اليت قطعها للوصول للممدوح.  

ا فب شعر ال ز  كما ش لت الشعراء مة قبلف. وأل ا كبافل ال ز   وبال الب   أل اإلب  ش لت حازل

ا لل  ر والعزة. وبال أل الصحراء لها متا ة هامة فب شعر  اهتم با ال اتكي  الكثافة  وجعلها رمزل

ال ز  بما فيها مة حيوا ال وأودية ومشقة وألم  وهو عندما ياور ما يفقيف مة آ،  فب رحلتف 

ف ليقّربف منف ويبالغ فب كرمف. كما بال وقوف ا
ّ
ف يهدف إجى حث

ّ
ل ز  على األطفل كما للممدوح  فإ 

وق ها الشعراء مة قبلف. ولنّوع أل اظ الطبيعة فب شعر ال ز   ف يف اتحيوا ال والطيور واألطفل 

 والصحراء بما فيها  واألزهار والورود.

 

ت س  
 
ل
َ
د

 
 
َ  
أل

َ
 ا

َ
ال ي َحيَّ ب 

َ
 أل

 
ة يَّ و 

َ
ل 

ُّ
صول  ال

 
 األ

 
َ
 ا

َ
ال ي َحيَّ ب 

َ
 أل

 
ة يَّ و 

َ
ل 

ُّ
صول  ال

 
ةق جمع ب   قاأل يَّ ل 

ي  ل 
  

َ
 ل

ٌ
ة َراس  ط   د  ي    

  
 
َ
ر  ا

َب  
 
ل
َ
ف  ا

ا  س 
 
 

َ
ف ل اب 

َ
ت ب  ك  ت ف  س  

 
ل
َ
د

 
 
َ  
أل

علي  والعام  والتهوي  واإلجماع( 
َّ
ماع والقيا، والت َماد األصوَل الل وية  )السَّ ف ع  َمة َجب  ي 

َ
للباح  أ
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ا وسبع  مة كتاب  )ل ساف الب ر ا  يط(  وقد بلغ عدد  هذه األصول سبعل
ٌ

ال رأيا. منها  )ثفث

 فب الد،لة 
ل
رف  و)عشرول( مسهلة  فب الاَّ

ل
( مسهلة

َ
 فب الن و  و)أربٌع وعشرول

ل
وثفثول( مسهلة

 والت ساف.

ماع(  فتال  ا ب   وقد لناول هذا الب   )إحدى وعشرية( مسهلة منها  )تم   مسا َ  فب السَّ

رف ثفث مسا َ   و ا  و مسهلة واحدة  و ا ب الاَّ
َّ
  ب الد،لة والت ساف مسهلة واحدة.الن

 و ثفث مسا َ   
َّ
وأما القيا،  فقد لناولت الدراسة )تم  مسا َ (  مقسمة واآلتي  وال  ا ب الن

رف مسهلة واحدة  و ا ب الد،لة والت ساف مسهلة واحدة.  و ا ب الاَّ

 و.
َّ
 وأما التعلي   فقد لناولت الدراسة )تمَ  مسا َ (  وا ت جلها للن

 و تمَ  مسا َ   وأم
َّ
ا العام   فقد لناولت الدراسة )ست مسا َ (  مقسمة واآلتي  وال  ا ب الن

 و ا ب الد،لة والت ساف مسهلة واحدة.

مة كتاب  قل ساف الب ر  -كما وردل بناوصها -ووال منهحف عر  اآلية الكريمة  وما دار حولها

ا ا  يطق  ثم يببعتها بالدراسة والتفجيح  طعد إيراد  حل رأ  العلماء_ما أمكة_ فب وّ   قاية  مرّج 

ا رأ  الباريال والكوفيال  ومة تال هم  
ل
م هذه ا سا   مب ن بول  وقسَّ

َ
الرأَ  الذ  هو أوجى بالق

 شري ة أو أشعار أو أقوال 
َ

 مة آيال قرآ ية أو أحادي 
 
ا تفل ذلك ما استدلَّ بف هؤ،ء  الن اة وذاكرل

ا ع ف ا سا   اليت ا  رد بها مهثورة أو قيا،  طعيدل
َّ
ة اإلسهاب ا م   أو اإلي از ا   . وصن

ا ج  َّ  األت و  ولم يتطر  إليها أحٌد فب  كتاب  قل ساف الب ر ا  يطق  وقد  اقو هذه اآلراَء  ذاكرل

 ما قالف الن اة القدامى وا  دثول حوَل ا سهلة بقدر اإلمتال.

ر  ولوص  فب النهاية لعدد مة النتا ج  ل ع َّ أهمها ألَّ آراء أبي حيال لم لكة  اطعة مة تعاب َبا 

دَّ أحد مة الباريال الذية ينتمول لن   ا درسة على األرجح  أو الكوفيال الذية ي الف أبو  ض 

حيال مدرسَتهم فب كثاف مة اآلراء  وإ ما وا ت صادرة عة موقف علمي وموضوعب ب ت. وقد اكت ى 

فهر، ا سا   وماادر الب    دول فهر، اآليال القرآ ية  واألعف ؛ وذلك فب  هاية الدراسة بإيراد 

ا مة التوصيال وال منها  ضرورة اإلقبال على كتاب   لكثف ها فب الدراسة. كما أورد فب اتكالمة عددل

بالب   والدراسة ؛ إذ يمكة  –لثفا ف بآراء الن اة فب شيى العاور  –ل ساف الب ر ا  يط ألبي حّيال

كول مادة غنية لعدد مة الدراسال ا ستقبلية اتكاصة  باآلراء وا،عتفاضال أو ا،تتيارال أو أل ي

 التفجي ال  وما شابف ذلك.

 

 أثر السيا  فب بيال مرجع الاماف عند بدر الدية الدمامينت
ورشر أحمد ماط ى األسط  ب ثا طعنوال قأثر السيا  فب بيال مرجع الاماف عند بدر الدية 

نت فب كتابف ماابيح اتحامع  دراسة وص يةق  وبال أل الاماف يقو  فب الوحدة الكفمية الدمامي

بإحالة الد،لة إجى مرجعف  وذلك راجع إجى أل ا تتلم كثافا ما يعدل عة لكرار األسماء معو، على 

  بدي  يقو  مقامها وهو الاماف  وللعدول للاماف أسباب تاصة وا،تتاار  وال  امة  والت قاف
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ومة هنا اقتض ى النتا  الل و  فب العربية وفب غافها مة الل ال وجود مرجع للاماف  يتمكة مة 

اإلحالة إليف؛ فيقو  بدور ا  سر الذ  ي دد متعلا الاماف  ويؤد  إجى لماسك النص  وكثافا ما 

 يقو  السيا  بدور كباف فب بيال مرجع الاماف ول ديده.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 عشر ام ك( الكتاب ات15)

 م لة الزيتو ة ا  كمة

 العدد اتحاد  عشر

  
افتتاحية العدد اتحاد  عشر مة م لة الزيتو ة ا  كمة على أهم قواعد النشر  أكدل

للباحثال  مة ذلك اتسا  الب   باألصالة والقيمة العلمية وا عرفية وبسفمة الل ة ودقتها. وأ، 

ا مة ب   سابا منشور  وأ، لزيد عدد ص  ال الب   على أربعال ص  ة بما  يكول الب   جزءل

ذكر اسم الباح  أو أّ  إشارة لف فب متل فب ذلك األش تال والرسو  واتحداول والاور وا راجع. وأ، ي 

الب    وذلك لامال سرية عملية الت كيم. واحتوى العدد على م موعة مة األب اث ا  كمة 

 سنقو  طعرضها هنا.
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ا  يوهم  ا واقعيَّ ا من ها طعدل
ل
الرسالة اليت وظ ها التالب فب لاوير همو  الفجئال والنازحال لوظي 

ا إلمتاعف وإقناعف  ول رياف على رفاها  وعد  قبولها ولتهر مدى  القارع بواقعية األحداث لمهيدل

ذبة رقيقة  وأل اظ رشيقة وصور اهتما  التالب وحرصف على لوظيف البشكيص واألرسنة بل ة ع

أ يقة أسهمت إجى حد كباف فب لوظيف ا ستوى اتحماجّب  لتقنية الرسالة فب تدمة ا ستوى الد،جّب  

ة ا  تل ة  ة التناص بال القوالب ال نيَّ ة دات  ا قا،ل وإلما  معماريَّ الناطع مة الرسا   الامنيَّ

 فذعة والتهكم.بهسلوب يشوبها رسب مت اولة مة الاكرية ال
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 األسماء واألفعال فب البنية  وغاف ذلك.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 عشر مةاثوال طعوالسا ،داسب ال( الكت18  17  16)

 ا سرحية العربية فب عار الدول واإلمارال الثاري

 )ما ة عا  طعد العار العثماري( 

(1917 – 2017)  

 ثفثة أجزاء

  
 

ق  ومة تفل سلسلة 2018ضمة فاعليال قالناافال عاصمة الثقافة ال لسطينية عا  

. كمال أحمد غنيم مع فريا مة الباحثال والباحثال دراسة األجنا، األدبية فب ا ا ة علمية يثف  أ.د

 عا  األتافة  

يقول غنيم  قوفا ا عيار السياس ت يمكة منح عار ا الذ  رع و اسم قعار الدول واإلمارال 

فا بال الثاريق لتماهيف طشت  كباف مع سمال عار الدول واإلمارال قاألولق. وذلك  اطع مة التوا

ا،سم ومعطيال العار مة جهة  وبال الرغبة فب ا،بتعاد عة ابتتار أسماء أترى لنهى بنا عة 

لواص  جهود الباحثال السابقال والفحقال  فالدول تشم  اتحمهوريال وا مالك الكبافة  

 واإلمارال تشم  الدول الا افةق.

 اذب بال النقاد والعلماء فب ل ديد ويؤكد غنيم  قي سم اسم عار الدول واإلمارال الثاري الت

العار اتحدي  واتتفطف بالعار العثماري  وفب ل ديد ا عاصر ولداتلف مع اتحدي   وي  ظ مة 

 الوقوع فب الفمنطا فب فقدال اسم اتحداثة وا عاصرة  مبفرال البسمية لدري يا بمرور الزمةق.

ولف  قلم يكة شوقب ضيف فب لقسيمف ويبال غنيم طبيعة جهده ا بنت على جهود السابقال بق

 فب ذلك  حي  سبقف العماد األصبهاري 
ل
الب ثت لعار الدول واإلمارال األول إجى أجزاء وأقاليم بدعا
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فب اعتماد األقاليم لدراسة األدب طشت  ل ايلب ، يتلم األدباء فب ظ  اتساع الرقعة ا تا ية اليت 

الزما ية فب امتداد العار  وذلك فب كتابف قتريدة وصلت إليها حدود اتكففة  واتساع الرقعة 

القار وجريدة العار. ويمكة القول إ ف على الرغم مة احتتاك الثقافة العربية بالثقافة األوروبية 

مة بدايال القرل التاسع عشر إ، أل ذلك ا،حتتاك ظ  تارج إطار التهثاف األدبي  ولم يت قا التهثاف 

العا ية األوجى. وهناك لقارب واضح بال الت اف السياس ت اتحاص  طعد طشت  عملب إ، منذ اتحرب 

اتحرب العا ية األوجى وزوال اتكففة العثما ية مة جهة  والت اف ال نت الذ  بدأ يت ذر ويت ذ مفمح 

 واضحة  تست يد مة م م  ا ت افال السياسية والثقافية مة جهة أترىق.

نيم أسهم فب إثراء ا كتبة العربية فب أدب عار الدول ومة اتحدير بالذكر أل أ.د. كمال غ

واإلمارال الثاري أو ما وال يسميف سابقا قاألدب العربي ا عاصرق مة تفل سلسلة علمية فب دراسة 

الشعر والرواية وا سرحية والقاة القاافة والسافة عبف أيا  دراسية وسلسلة كتب  منها اليو  

ب عار الدول واإلمارال الثاريق  الذ  لناول فب جلسالف ا تعددة الدراس ت قا سرحية العربية ف

 ا سرحية فب البلدال العربية  وجاءل جلسالف وفا لرل ب ا  لدال الثفثة.

 ا  لد األول 
 ا سرحية السعودية فب عار الدول واإلمارال الثاري    هاري جمال األشقر

 ري  آمال رعمال علوالا سرحية القطرية فب عار الدول واإلمارال الثا

 ا سرحية الكدويبية فب عار الدول واإلمارال الثاري  هبة م مود األسط 

 ا سرحية اليددمنية فب عار الدول واإلمارال الثاري  إسف  ل ساف طعلوشة

 ا سرحية الب رينية فب عار الدول واإلمارال الثاري  هند عبد العزيز ضهاف

 

 ا  لد الثاري
 ا سرحية  اإلمارالية فب عار الدول واإلمارال الثاري     ور عرب الا د   

 ا سرحية العراقية فب عار الدول واإلمارال الثاري   شافية  افذ تلي 

 ا سرحية السورية فب عار الدول واإلمارال الثاري  يسرى صفح سعدة

 يد أبو سعادةا سرحية اللبنا ية فب عار الدول واإلمارال الثاري  فرح فر 

 ا سرحية األرد ية فب عار الدول واإلمارال الثاري  لقوى ي يى أبو مشايخ  

 ا سرحية ا ارية فب عار الدول واإلمارال الثاري  إيمال ف ر  صاتحة

 ا سرحية اللييية فب عار الدول واإلمارال الثاري    هبة منذر السمر  
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 ا  لد الثال 
 لدول واإلمارال الثاري  أ وار كمال الك لولا سرحية التورسية فب عار ا

 ا سرحية اتحزا رية فب عار الدول واإلمارال الثاري  عف تار أبو جححوح

 ا سرحية ا  ربية فب عار الدول واإلمارال الثاري  هدي  داود حل 

 ا سرحية ا وريتا ية فب عار الدول واإلمارال الثاري  إيمال أسعد هاشم

 ا سرحية السودا ية فب عار الدول واإلمارال الثاري  شيماء عامر عودة
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 عشر سعات( الكتاب ال19)

 البنية ال نية فب شعر  كمال أحمد غنيم
 

 د. تار  م مد أبو  جححوح لهليف 

 

ق  أصدرل 2019القد، عاصمة الثقافة ال لسطينية واإلسفمية عا  ضمة فاعليال ق

الرابطة األدبية فب مركز العلم والثقافة كتاب )البنية ال نية فب شعر  كمال أحمد غنيم( مة لهليف 

 األديب الشاعر  د. تار  م مد أبو  جححوح.

قال أبو جححوح فب مقدمة كتابف  قلهملت فب ا شهد الشعر  والنقد  فب قطاع غزة على مدار 

ؤس  مسارا ها بقوة ، لزعزعها حالة الركود النقد  سنوال طويلة فوجدل أصوالا شعرية ل

النسيية اليت يعاري منها ا شهد النقد  فب غزة تاصة  وفلسطال عامة   على مستوى النقد 

التطبيقي اتحماجب الذ  ي وص فب ل ليال الناوص  ويستكنف ما فيها مة أسرار  ويقتنص ما فيها 

لا شعرية كثافة لم لواكبها عملية  قدية متافئة  حي  مة درر جمالية  فواقع ا شهد يؤكد أل أصوا

كثاف مة ا ت ااال   الذية ي تف    -عة ا تاطعة الدقيقة  وا قاربة الت ليلية ال احاة-يعزف 

فيهم أل يتاطعوا وينقبوا ويواكبوا طعال اتحمال و    التذو   ول رد ا وضوعية  ما سينثال على 

طعيدا عة ا،عتبارال الشكاية؛ ليكو وا حلقة وص  بال ص  ة ا شهد مة أشعار جميلة؛ 

 الشعراء واتحماهاف  ويسهموا فب رفعة ا شهد األدبيق.

وأضاف قا ف  قمة تفل قراءتي شعر كمال غنيم  فب م موعالف الشعرية ا نشورة    

ر، وجدل   سا شعريا متمازا صادقا  أثرى ا شهد الشعر  بنماذج تست ا الوقوف عندها بالد

والت لي   فقاا ده أبتار جميلة تست ا أل لقاربها قلم الباح  بالنقد والت لي   لتبفز ما فيها مة 

 فسي ساء لاويرية  ورو ا جماجب  إلثراء ا شهد النقد  ا عاصر بقراءال جديدةق.

ولكمة أهمية الدراسة فب كو ها لبناول شعرا غ   عنف ا ت ااول  ولبفز ما فيها مة 

ة بمقاربال  قدية تشري ية شاملة  لاب فب تام إثراء ا شهد النقد  والشعر   فهت قيم جمالي
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للقي الاوء على شاعر مة جي  الشباب  وتسهم فب التعريف بف مة جهة  وفب دفع ا ت ااال 

والنقاد إجى ريادة ا ناطا اليت لم لطهها أقف  الناقدية والباحثال السابقال مة قب ؛ فتعما عملية 

ص  بال ا شهدية الشعر  والنقد   ولنعك  ب ركية الت اع   وجدلية التهثر والتهثاف على التوا

 سمت ا شهد األدبي ال لسطينت والعربي ا عاصر.

واعتمدل الدراسة على ا نه  الوص ي الت ليلب  الذ  ي وص فب الناوص الشعرية  

بال أيد  ا تلقال والناقدية وي كك أوصالها ويقاربها بالت لي  الدقيا ا تتام ؛ لياعها 

وا تذوقال  فب حلة مة البشكي  النقد  الذ  يبفز مواطة اتحمال ويسه  عملية التوصي  

 والتواص  مع القاا د ولذوقها.

 ولنقسم الدراسة إجى ثفثة فاول على الن و التاجب 

الاورة وهب   ال ا  األول  ويبناول بنية الاورة مة تفل م ورية هما  ا  ور األول ماادر 

الواقع  والتفاث  واألسطورة  والطبيعة  وا  ور الثاري يبناول أ واع الاورة اتحز ية وهب  

البشييف  ولبادل م ا،ل اإلدراك  بالت سيد والبشكيص  والت ريد  ولراس  اتحوا،  ومزج 

 ا تناقاال  وا  ارقة  ويبناول بنية الاورة التلية.

بناءال ال نية للنص ويشم   البناء الدرامي  بما فيف مة حوار وال ا  الثاري يبناول  ال 

بنوعيف تارجب وداتلب  واتحوقة وسرد قاص ت  والبناء الدا ر   والبناء ا قطعب  والبناء اللولبت  

 والبناء التوقيعب  والبناء ا قطعب.

الوزل وال ا  الثال  يبناول بنية اإليقاع مة تفل لببع متاهر ا وسيقى اتكارجية  

والقافية به واعها ا  تل ة  وا وسيقى الداتلية به واعها . أو،  ا وسيقى اتكارجية وتشم  الوزل 

به واعف   وزل العمود  ووزل الت عيلة  والقافية به واعها ا  تل ة  القافية العمودية ا تكررة  

ة  والقافية ا،سببدالية ا ت افة وقافية الت عيلة  والقافية ا قطعية  والقافية ا،سببدالية ا تكرر 

  ثم يبناول ا وسيقى الداتلية لكرار التلمال ولكرار األصوال  ولوازل اتحم   والطبا   واتحنا،  

 والتقسيم الن مي  والقوافب الداتلية.

ولوصلت الدراسة طعد ا قاربة الت لي  والبشريح وسبف مفمح البنية ال نية فب شعر الشاعر  

 النتا ج على الن و التاجب  إجى عدد مة
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لماددددزل ل ربددددة الشدددداعر بددددالثفاء الشددددعر   النددددالج عددددة غنددددى الت ربددددة اتحياليددددة  والقدددددرة علددددى  .1

 التعباف والبشكي   وروعة التاوير وتاوبتها.

 تشتلت الاورة الشعرية مة عدة ماادر هب  .2

ها الواقددع ال لسددطينت ا عاصددر وهددو جددزء مهددم مددة مكو ددال الاددورة الشددعرية اليددت رسددم -

الشدددددداعر بمدددددددا ل ملدددددددف مدددددددة م دددددددردال األلدددددددم والشدددددددهادة  والادددددددبف  والعدددددددذاب  وا قاومدددددددة  

 وأشتال الألواء  والد  واألسر.

التدددفاث حيددد  أفددداد الشددداعر مدددة عددددد مدددة ا  ددداور التفاثيدددة  فدددب سدددياقها الددددينت واألدبدددي   -

والتدددددداريخب  وا ددددددوروث الشددددددعبت  واألسددددددطور  بمددددددا ل لدددددد  قاددددددا ده مددددددة متدددددداهر لندددددداص 

 واستدعاء شت  التفاث فيها م ورها األساس ت.ولقاطع 

الطبيعدددة حيددد  اسدددت د  عناصدددر الطبيعدددة فدددب تشدددكي  صدددوره  ولدددم يقدددف عندددد حددددود   -

الوصددف الرومارسدد ت  أو الوصددف اتحسدد ت اتكددارجب لهددذه الطبيعددة  وإ مددا رادد  الشدداعر 

لت الطبيعدددة م ددورا رمزيدددا م عمدددا بالددد،،ل الواقعيدددة اليدددت 
ّ
عفقددة حميمدددة معهددا؛ فشدددت

ر ا شدددددددهد اإلرسددددددداري ال لسدددددددطينت  وقدددددددد اسدددددددت د  الشددددددداعر العديدددددددد مدددددددة متددددددداهر لادددددددو 

 الطبيعة.

وظدددددددف الشددددددداعر الرمدددددددوز التفاثيدددددددة وتاوصدددددددا اإلسدددددددفمية بمدددددددا ينادددددددحم مدددددددع طبيعدددددددة ل ربتدددددددف  .3

وشكاددد تف   فدددب العديدددد مدددة القادددا د؛ ليوجدددد معددداد،ل موضدددوعية ويعدددزز أجدددواء ا  ارقدددة 

تدددددزل الكثاددددف مدددددة ا عدددداري والدددددد،،ل فدددددب دوال التاددددويرية  وليثدددددف  الددددنص  ويمن دددددف كثافددددة ل 

 تعبافية ثرية مشعة.

 شت  الشاعر صورلف اتحز ية معتمدا على عدة أس  هب   .4

البشدددييف   دددا يتمتدددع بدددف مدددة مزيدددة وفاددد   ألل لدددف القددددرة علدددى لمثيددد  ا عددداري ول سددديد   - أ

 األحاس    وإثارة اتكيال  ولكثيف الد،،ل.

 است دمها فب تام البشكي  اتحماجب. ا،ستعارال  اليت - ب

 أبرزل ا،ستعارال تاب تيال الشاعر  وقدرلف على تشكي  الاورة.  - ل

ر الشاعر فب ا،ستعارال إمتا يال الت سديد والبشدكيص والت ريدد  حيد  لببدادل   - ث
ّ
سك

 ا دروال م ا، ها فب صور جميلة.

ال اتحاسدة لراس  اتحوا، وهو وصف مدروال و  حاسدة مدة اتحدوا، باد ال مددرو - ج

األتددددرى  حيدددد  لت اعدددد  جملددددة اتحددددوا، اليشددددرية فددددب بولقددددة اإلحسددددا، ال يددددا  الددددذ  
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يسدت ر  اتحالددة الشددعورية  ويضد تء الدفقددة التاددويرية  ويمددها بطاقددال مددة التنددوع؛ 

لازيددد الادددورة جمددا، ووضدددوحا مددة تدددفل الت اعدد  بدددال اتحددوا، ا  تل دددة اليددت تشدددت  

 الوعب واإلحسا،.

يددد  أسدددهم فدددب إعدددادة صدددياغة الدفقدددة الشدددعورية بمدددا يبناسدددب مدددع مدددزج ا تناقادددال ح  - ح

تحتددال التمدداهب بددال ا  تل ددال وا تناقاددال اليددت لددذوب فددب جسددد الددنص للتعباددف عددة 

اتحددددا،ل الن سددددية واألحاسدددد   ال اماددددة ا بهمددددة اليددددت لتعددددا ا فيهددددا ا شدددداعر ا تاددددادة 

 ولت اع  فب     الشاعر.

لتادددوير ححدددم األلدددم  ومهسددداوية ا شدددهد  واتحدددزل وظدددف الشددداعر ا  ارقدددة التادددويرية   - خ

الددددددذ  يع شددددددف الشددددددداعر؛  بي ددددددة إلحساسددددددف العميدددددددا بمددددددرارة الواقددددددع الدددددددذ  ي دددددديط بدددددددف 

 وبشعبف.

اسددددت د  الشددددداعر الادددددورة التليدددددة اليدددددت تشدددددتلت فددددب قادددددا ده مدددددة لادددددا  الادددددور اتحز يدددددة   .5

 ووشاية الدوال التعبافية فب مستويا ها ا  تل ة.

ء الددددرامي بتقا الدددف ا  تل دددة ولنويعالدددف ا تعدددددة  اتحدددوار الدددداتلب  اسدددت د  الشددداعر البندددا  .6

واتحددددوار اتكددددارجب  واتحوقددددة  والسددددرد القاصدددد ت  بالقدددددر الددددذ  يبلددددور أجددددواء الاددددراع اليددددت 

 لاور الن   اليشرية وتسبف أغوارها  ولت رج القايدة مة ال نا ية الب تة.

دف صددول من اد  عددة الددذال اسدت د  الشدداعر صدول   سددف قناعدا فددب اتحدوار الددداتل  .7
ّ
ب وكه 

ليعبدف عددة مكنو الددف مددة جا دب ول شددد ا تلقددي مددة جا ددب آتدر؛ وليعمددا أجددواء الاددراع اليددت 

 تسبن ذ الشحنة العاط ية فب القايدة بت اف األصوال ا ت اورة.

يماددز الشدداعر األصددوال ا  تل ددة فددب اتحددوار باسددت دا  األقددوا، واتحروددال  أو  بت ياددف ححددم   .8

ف وشددددتلف  لل ددددت النتددددر إجددددى هددددذا الاددددول الددددداتلب الندددداطع مددددة ثنايددددا الددددن    اتكددددط وسددددمك

 ب ي  يتمكة ا تلقي مة لميازه طسهولة.

لدددم لكدددة القادددا د اليدددت اسدددت د  فيهدددا الشددداعر أسدددلوب السدددرد القاصددد ت قاادددا مادددوغة   .9

شددددعريا يمكددددة أل  طلددددا عليهددددا ل ددددظ قاددددة قاددددافة بددددا عنى ا عهددددود فنيددددا  وإ مددددا هددددب قاددددا د 

السددرد القاصدد ت  وأفددادل منددف   بمددا فددب القاددة مددة درامددا وصددراع لتكثيددف الد،لددة وظ ددت 

ولكددوية الاددورة  ول ريددغ الشددحنال العاط يددة   ولوصدديلها للمتلقددي طشددت  مددؤثر يدفعددف إجددى 

 الت اع  مع رسقها وم اولة استكناه د،، ها.

يعب  لتوصدي  ل ربتدف  جح الشاعر فب لوظيف البناءال   الدا ر  وا قطعب واتحلزوري والتوق  .10

 بكثافة شعورية تشحة الناوص بإشعاعال كثافة.
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أفدددددداد الشدددددداعر مددددددة اسددددددت دا  البندددددداءال ا  تل ددددددة فددددددب تشددددددكي  قاددددددا ده بمددددددا يبناسددددددب مددددددع   .11

 الدفقال الشعورية. 

لم يكة است دا  الشاعر أل  مة البناءال مقاودا لذالف وم ططا لف مسبقا  كمدا يتضدح مدة  .12

السدبك وحسدة الادياغة  وإ مدا وا دت القاديدة بمدا فيهدا مدة دفقدة  قوة التادوير وروعتدف  وقدوة

 شعورية ل دد طبيعة البناء.

وظف الشاعر ستة مة ب ور الشعر العربي هب  الرم   والتام   واتكبب  وا تقارب  والدوافر    .13

 والرجز.

 اقتار است دا  الشاعر على الب ور الاافية ولم يست د  ب ورا مركبة. .14

جاء است دا  الب ر التام  فب ا رلبة األوجى    لفه اتكبب  ثم الرم  والوافر  ثدم ا تقدارب  ثدم   .15

 الرجز.

 %.47است د  الشاعر الشعر العمود  فب م موعالف الشعرية الثفثة بنسبة  .16

اسدددت د  الشددداعر سدددتة مدددة الت عددديفل ا ن دددردة هدددب  فعدددولة  و فعلدددة  ومسدددت علة  ومت ددداعلة   .17

 وفاعفلة.وم اعلتل  

جددددددداء اسددددددددت دا  ل عيلددددددددة )فعلددددددددة( فددددددددب ا رلبددددددددة األوجدددددددى  لفهددددددددا علددددددددى التددددددددواجب مت دددددددداعلة  وفعددددددددولة   .18

 ومست علة  وم اعلتل  وفاعفلة.

اسدددددت د  الشددددداعر الت عددددديفل ا ركبدددددة  مدددددرة بادددددي ة )فددددداعفلة مسدددددت علة(  اليدددددت تشدددددبف لركيدددددب  .19

لهدددا مثيددد  فدددب العدددرو   م دددزوء اتك يدددف   ومدددرة بادددي ة  )مسدددت علة م ددداعلتل(  اليدددت ، يوجدددد

 العربي.

%  وهدددب رسدددبة أعلدددى 53اسددت د  الشددداعر شدددعر الت عيلدددة فددب م موعالدددف الشدددعرية الثفثدددة بنسددبة  .20

 مة رسبة است دا  الشعر العمود  قليف.

اسددددت د  الشدددداعر تمسددددة أ ددددواع مددددة القددددوافب القافيددددة هددددب  العموديددددة ا تكددددررة  والت عيلدددددة  .21

 ا تكررة/ وا،سببدالية ا ت افة. ا تكررة   وا قطعية  وا،سببدالية

است د  الشاعر القافية العمودية ا تكررة تمسدال مدرة  والت عيلدة ا تكدررة سدتا وثفثدال مدرة   .22

والعموديددددددة ا قطعيددددددة سددددددبع مددددددرال  وا،سددددددببدالية ا كددددددررة إحدددددددى عشددددددرة مددددددرة  وا،سددددددببدالية 

 ا كررة ثماري عشرة مرة.

اعر علدى عددة عناصدر هدب  لكدرار األصدوال  ولكدرار التلمدال  الكه اإليقاع الداتلب فب قادا د الشد .23

 ولوازل اتحم   والطبا   واتحنا،  والتقسيم الن مي  والقوافب الداتلية.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
 ( الكتاب العشرول20)

  

ر أبو جححوح ا 
َ
ورة  فب شعر  ت

نية الاُّ  ب 
 

 لهليف 

ف إبراهيم اتحديلب  ع 

 

ق  أصدرل 2019القد، عاصمة الثقافة ال لسطينية واإلسفمية عا  ضمة فاعليال ق

ر أبو جححوح ( للباحثة  ا 
َ
ورة  فب شعر  ت

نية الاُّ الرابطة األدبية فب مركز العلم والثقافة كتاب )ب 

ف إبراهيم اتحديلب.  ع 

 هذه الدراسة عند بنية الاورة فب دواوية الشاعر ال لسطينت تار أبو جححوح. 
 

لقف

 مة الزمة  يرلد  عباءة 
ل
ا فب ذال  الوقت  لقد ظ َّ الشعر  ال لسطينت عقودا

ل
ا قاومة وما زال  مبشيث

بهصول الشعر  ولفب ب  اتحمال  ي وص فب ب ر البفغة  وينتقي منها درة الاور؛ ليبسل  إجى القارع 

 معف أ اقة ال كرة  وعذوبة ا عنى  وي تى باهتما  النقاد ورواد األدب العربي 
ل

ٍة حامف
ّ
العربي ب  

 ا عاصر.

 بنية الاورة بما فب هذه الدراسة اعتمد
 
ل الباحثة ا نه  البنيو   حي  لبناول  الباحثة

ل تويف مة لكثيٍف وإي از  ول اعٍ   ص ّتٍ  ممتدة إجى ما وراء الرمز واألسطورة  وما ل ملف العبارة 

  عحم الشاعر  مب نة الوظا ف 
ل
 واضحا

ل
الشعرية مة ثنا ياٍل ضديٍة وم ارقال  ولاوغ شكف

ده مة جمي   تياٍل  الشعرية اليت أفصح
ّ
ت عنها كتابالف ما بال   سية ولهثافية  ول ييلية  وما لول

 على مستويال الاورة الشعرية بما فيها ا  ردة 
ل
وحسٍة ل ظ  وبراعة ابتتاٍر للاور  معّرجة

ية.  
ّ
 وا ركبة والتل
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الدراسة على مهاٍد  ترّ ٍ وأربعة فاول ومقدمة وتالمة وقا مة مراجع   واشتملت

 باإلضافة إجى ملكاال أحدهما بالل ة العربية وآتر بالل ة اإل  لازية.

  تا ج الدراسة 

تب ألعمالها اتحاور على ا ستوى  -1
 
عاصرة  ك لناولت الدراسة شكاية شعرية فلسطينية م 

 ال لسطينت والعربي.

ا فب تدمة قاّ تف  مة تفل براعتف فب تشكي  الاور لعَب ا -3 ا هامل لشاعر ال لسطينت دورل

 ال نية  و قلف  عا اة أبناء  شعبف.

لقد كسر الشاعر  قيود اتحاار ال كرّ   وترج مة عباءة القايدة التقليدية ليواكَب شعراء  -4

ت 
ّ
سة  ا تقاء  الاور  واقتناء األفتار  والقالب ال ن  اتحديد.عاره فب ح 

5-   
ّ
 و  ا عتاد  ل شت

ّ
م ال ة الشاعر ا،ستعمال العاد  لل ة باتكروج عة قواعد ا،ستعمال الل

ية.
ّ
 ا زياحاٍل د،لية مبشّعبة حسبما لقتايف رؤيتف ال ن

ا أقار الطر  وأعمقها وأشدها كثافة لقوٍل ما  -6
ل
ت ذ أجاد الشاعر لطويع القايدة الوماة م 

ريد.  ي 

يد صور ا،تتفف وا  ارقال مة تفل طرح لعدد مة األسئلة؛ ليكشف عة للك لهطاف ول د -7

 ا سافة البّ نة بال الواقع وما ي ب  أل يكول.

ت الواضح مع الناوص القديمة وا عاصرة؛ لاق  ثقافتف -8   زوع الشاعر إجى التعالا النص ّ

 وتعدد مشاربها ومناهلها  وا،ست ادة مة مواضيع الناوص القديمة 
ل
وإعادة ل ويرها تدمة

ا عة مواق ف فب اتحياة  و تعدد أ واع التناص لديف بال األدبي والدينت والتاريخب  لقناعالف وتعبافل

 والثقافب والشعبت.

تعدد الرموز األسطورية واإلي ا ية فب قاا ده  فاستطاع التكّيف مع للك الشكاّيال  -10

 
ّ
 موحية  ويوظ

ل
ها فب تدمة النّص   كما استلهم مة طعض األحداث األسطورية ل ستلهم منها رمزية

ا عّممها برمزية وإي اٍء تاص اكبش ف القارع مة تفل ربط الوقائع  والوقائع والشكوص أفتارل

 واألفتار.

للثنا يال الاّدية فاعلية فب بناء النص الشعر   حي  فت ت ا  ال أما  جدلّيال عديدة  -11

 ا ول واتحياة. لندرج جميعها ضمة جدلية كبفى وهب

ا تستوعب  لاّورالف  وتعزز تساؤ،لف  وتسعى  -12
ل
د الشاعر مة األضداد اليت استعارها أرساق

ّ
ول

 على لرسيخ قيم اتحمي  والقبيح.
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 تشاف  إجى شكاية الشاعر  -14
ل
 ي م   تاوصية

ل
 ممازا

ل
جاءل الل ة الشعرية عند أبو جححوح عامف

 ول دد مفم ها.

الشعرية عند أبو جححوح بالواقعية مة تفل دعمف لقاايا أمتف ومعاتحة لّمازل الاورة  -16

همومها  والتعباف عة مآسيها بادٍ  ووضوح مع  سٍة رمزيٍة وأترى رومارسية ل م  مفمح األم  

 واتحياة.

كش ت الاورة عند أبو جححوح اتحالة الن سية اليت اعتفل الشاعر ومدى لهثافها على  -17

 الاورة لديف وظي تها على   ٍو جّيد.القّراء  وجمالي
ّ

 أدل
 

 ال الاورة الت ييلية  حي 

 دل جميعها إل تاج  ّصٍ  -18
ّ
ية  حي  ال

ّ
لنّوعت الاورة عند أبو جححوح بال م ردة ومركبة وول

 أدبّيٍ متتام  األفتار وا عاري واألحاس  .

 التوصيال  

 تاا ص وممازال قايدة  لركاز بقعة النقد على الشعر ال لسطينت ضمة دراسال -1
 

لكشف

 ا قاومة وشتلها اتحدي .

ا   هودا ها فب إثراء األدب  -2 عقد أّيا  دراسية لبناول شكايال أدبية فلسطينية حّية لكريمل

ا لهذا التفاث الحّب.  ال لسطينت وتعزيزل

اليت لدّل على عما ثقافتف  لقديم أورا   قدية حول شعر تار أبو جححوح  وصور التناص -3

 ول اربف.

ب العلم مة تفل الب وث وا نح  واصلة دراسا هم؛ إثراءل للمكتبة العربية. -4
ّ

 تعزيز طف
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 اتحاد  والعشرول ( الكتاب21)

  

 القاة القاافة

 

 لهليف 

 أ.د. كمال أحمد غنيم

 

القد، عاصمة الثقافة ال لسطينية واإلسفمية عا  ضمة فاعليال ق

ق  أصدرل الرابطة األدبية فب مركز العلم والثقافة كتاب )القاة القاافة( 2019

 لألستاذ الدكتور كمال أحمد غنيم.

القادددددة القادددددافة فدددددة العادددددر  لدددددذلك ودددددال قدددددال غنددددديم فدددددب مقدمدددددة الكتددددداب إل 

ليدت ا تقاهدا مدة بدال كتبدف ليادعها بدال همدة اا  اضدرال وأ ف يقدد  هدذه ا ا،هتما  بها. 

ولنددهى بددف عدة التدددات  مددع ال نددول   ل ددي ا وضددوع حقدف قددي ضددمة تاوصدية يدد  ا تل

 األترى.

ل دددددة وصددددد ف لهدددددذه ا  اضدددددرال لتمادددددز بالبعدددددد التطبيقدددددي  حيددددد  يببدددددع قدددددال إل و 

 مدداذج منتقدداة مددة أجددد  ل ليلهددا  ولددذوقها  والتعددرف علدددى مكو ا هددا وفددا رؤيددة ل ليليدددة  

 وص.ل سر اتحوا ب النترية وتستكنف جماليال للك النا
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 لو الثاري والعشر ( الكتاب 22)

 م لة الزيتو ة ا  كمة

 العدد الثاري عشر

 

أكدل هيئة ل رير العدد الثاري عشر مة م لة الزيتو ة ا  كمة عدد الل ة 

العربية وآدابها على استمراريتها فب لقديم اتكدمة العلمية للباحثال  ولواصلها فب 

استفمها ول كيمها  وأ ها لكثف فب العا  اتحاجب إصدار األعداد لباعا وفا جدول 

؛ لكثف جهدها لتادر 2019ضمة فعاليال القد، عاصمة الثقافة اإلسفمية 

عددية تفل العا  الواحد  مما يؤكد على القبول الذ  للقاه ا  لة لدى الباحثال. 

 وقد احتوى العدد على ثلة مة األب اث  سنعرضها هنا بإي از.

  
َّ
  فاكيب  الت

 
ة ويَّ   

َّ
  فب القراءال   الن

 
  ةرآ يَّ الق

 )ب   لناول 
َّ
  فاكيب  الت

 
ة ويَّ   

َّ
  فب القراءال   الن

 
ا ةرآ يَّ الق ( سورة البقرة أ موذجل

وية فب ؛  اال فؤاد العيلةو   كمال غنيم  و م مود العامود للباحثال     
َّ
التفاكيب الن

سورة البقرة وفا القراءال القرآ ية. واحتوى على لمهيد وأربعة فاول وتالمة. 

 ويشتم  التمهيد على تعريف طسورة البقرة  والتفاكيب الن وية  والقراءال القرآ ية.

لناول ال ا  األول  لراكيب اتحملة ا،سمية  مة ا بتدأ واتكبف  والتقديم و 

حتو  ال ا  الثاري  لراكيب  واسخ اتحملة ا،سمية  كتفاكيب وا تحذف.والتهتاف  وا

النواسخ ال علية وهب  وال وأتوا ها  وواد وأتوا ها. ولراكيب النواسخ اتحرفية وهب  

 إل وأتوا ها  و، النافية للحن .

شتم  ال ا  الثال   على لراكيب اتحملة ال علية  فب حا،ل اإلثبال وا

ولناول ال ا  الراطع  على  بنت للمعلو   وال ع  ا بنت للم هول.والن ي  ال ع  ا 

  وغاف اتحازمة مة حروف أدوال الشرط اتحازمة لراكيب اتحملة الشرطية  حي 

 وأسماء.
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  منه  العليمّي فب حاش تف
م مد ( للباح  على أل ية ابة مالك منه  العليمّي فب حاش تفلناول ب   )

ا   أحد  مسعود ا ممازل ا  وعرضل
ل
ا دقيق وهو العلماء  الذيَة لناولوا أل ية ابة مالك شرحل

ية بة أبي بكر بة م مد بة َعليم اتحمص ّت  يخ ياسال بة زية الّد 
َّ

َ قا  الش
 
 ا 

 
َمة

َّ
العف

يمّي )ل
َ
ل هاف بالع 

َّ
افعّب الش

َّ
ه ب مص   زي   مار. 1061الش  هد(  مولد 

بآراء السابقال وشروحهم  وأجَزَل القوَل وأبدى استعال العليمي فب حاش تف 

عارضة  وشكا تف ا ستقلة ا مازة  
 
  ا  وا 

ّ
ة فب ا،ل ف اتكاصَّ

 
اآلراَء  فتا ت لف بامت

.
َ
ويمة

َ
 الق

َ
ة ا الوسا َ  العلميَّ  مست دمل

ة تفل  دراَس  ف  ةوم 
 
ة  ابة مالك  وجدل

ليمَي على أل يَّ يخ ياسال الع 
َّ

حاشية  الش

ق  الذ  يعزو َم 
َ
ست

 
ة   باإلضافة إجى رأيف  ا 

ره  األساسيَّ م  ا،سبناد  إليف إجى مااد  ا َيت 

ة مة
َّ
اه بهدل بتانيف ا سا     وشرحها   ى الب  كت اآراَء العلماء الذيَة سبقوه  و  قوَّ

 ولرجيح الراجح منها  وبيال أسلوب العليمّي ومنهحف الذ  سار عليهما فب ا،عتفا . 

 

 اتكفف الن و  وأسبابف 
اتكفف الن و  وأسبابف عند الب داد  فب كتابف تزا ة األدب )هدف الب   

بيال دراسة اتكفف الن و  وأسبابف و ( لعا د الن ال إجى ولب لباب لسال العرب

مة تفل ما احتواه كتاب تزا ة األدب ولب لباب لسال العرب الذ  هو شرح  فأصول

ه( مة  686ه( للرض ت ا،ستفباذ ) 646شواهد شرح وافية ابة اتحاجب الن و  )

 . كتابف فب عليف اعتمد الذ  الن و   اتكفف مسا   زاترة  لمث  

 مة عفوجم  سباب اتكفف الن و   ماذج أل دراسة كما هدف الب   إجى      

حي  قسم الدراسة إجى مب ثال الوص ي الت ليلب     ا نه وقد البع الب. كتابف تفل

الثاري  )ماهيتف  رشهلف  أهم ما صنف فيف(  و  اتكفف الن و   األول أساسيال  

ولق وهما  تسبقهما لمهيد للتعريف بالب داد  وكتابف اتكزا ة الن و   أسباب اتكفف

 تالمة.
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 الت ساف الن و   مرلكزال
مرلكزال الت ساف الن و  فب ضبط اللسال العربي بال صفح )عر  ب   

( لعطية اتكاف عبد القادر الدية الزعبفو  وأحمد م تار عمر  دراسة مواز ة ل ليلية

ثال صفح الدية الزعبفو  وأحمد م تار عمر فب  مهاد 
َ
د   

 
ويال ا    

َّ
تحهود العا ال الن

  .فب مسا   ضبط اللسال العربيالت ساف الن و  

وذلك مة تفل الب   عة األساليب اليت البعها العا ال فب الت ساف وا واز ة 

بينهما  وذلك باست دا  ا نه  الوص ي الت ليلب. وقد وال ذلك طعر  لمهيد  لنبذة 

عة قاية التاويب الل و  وا،ل اهال اليت ا تهحها ا  دثول فب ب ثهم فب التاويب 

ل و  لابط اللسال العربي  ثم لناول جهود صفح الدية الزعبفو  وأحمد م تار ال

  .عمر فب الت ساف الن و  فب ضبط اللسال العربي

وال ا ب   األول حول جهود صفح الدية الزعبفو  فب الت ساف وا ب   و 

الثاري حول جهود أحمد م تار عمر فب الت ساف الن و  ووال فب و  مب   ستة 

 مطالب أبرزل أساليب العا ال فب الت ساف الن و  فب مسا   ضبط اللسال العربي.

دددا         بددداب ا،جتهددداد فدددب الل دددة مدددا زال م توحل
ّ
ووا دددت أهدددم النتدددا ج اليدددت أبرزهدددا الب ددد  أل

وقدد ظهدر تشدابف بدال أسداليب أحمدد م تدار والدزعبفو  فدب الت سداف الن دو   ولكدّة صدفح 

ددددا وقددددد دعددددم العا ددددال الدددددية الددددزعبفو  وددددال يت
ل
مسددددك بهصددددوليتف فددددب طددددرح ا سددددا   أحيا 

جهودهمدددا فدددب الت سددداف مدددة تدددفل أسددداليب متنوعدددة وقدددد تعدددددل شدددواهدهما فدددب ا سدددهلة 

ددا منهمددا علددى بيددال أهميددة الت سدداف  ولددم يببعددا فددب ذلددك مدرسددة م ددددة بدد   الواحدددة حرصل

بعا ما ي د  جهودهما فب الت ساف الن و .
ّ
 ال
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 لالثال  والعشرو ( الكتاب 23)

  الن اف
 مسرحية شعرية لهليف

 اتكالد  الرحمة عبد
 

 ( فب مقدمة الكتاب  عربي م يت الدية)ا  امي   قال

ألري وجدل  (الن اف)لم لهل ب ديد علب يا أبا س يال عندما قرأل مسرحيتك 

فب أبيا ها صورة صادقة لشكا تك اليت أعرفها منذ الط ولة فلقد صحبتك فب 

فكهل حيالك أ موذج واحد ، فر   ا درسة  و أل تك فب القرية  ورافقتك فب ا دينة 

 فلقد ظللت على فب بال ط ولتها و شبابها و كهولتها سواء أكنت 
ل
 أ  مزارعا

ل
حيالك طالبا

اتحما، ا تقد مة أج  قاايا أمتك و وطنك  فكنت ل اطر و لت اري و الدوا  جذوة 

 لابف.

ك و أصدقاؤك أل ك كنت ل بهم و ل لص لهم الوفاء بولقد أحبك أهلك و أقار 

  
ل
 و لضحية  حيى لقد كنا  هتذ عليك هذا اإلفراط فب ا ثالية و  لومك عليف أحيا ا

ل
بذ،

عزيمة ولم للة لك قناة رغم ما  كلم  هة لكبفه فيك هو الامود و الثبال فأأج  ما و 

 .  ة قاسية يعلمها و  مة عاشركمتعرضت لف مة 

ة الكثافول أل النزوح و إصابة العال سبنا،ل مة   س تك القوية راهو قد    

.
ل
 مة هذا لم ي دث أبدا

ل
 فتنهار أما  الاا قة ا ادية و لكة ش ئا

  إتواري القراء   

طراء وعهد  بف هو هد هللا ممة يكرهول اإل شري أإو هكذا هو عبد الرحمة جبف 

. ولكنها ولمة حا موجزة أقولها كهما ة عند  ووفاء منت  وإري 
ل
ملب يقال أكذلك أياا

 ابة عنف.تقهذه اللم ة ا  لبع امة يعرفو ف لة ينكرو 

وأ تم عندما لطالعول أبيال شعره هذه ا طروحة بال أ املكم ستلمسول    

 الثورة ال
ل
ثقتف ا تزايدة و مال الراسخ بهصالة أمتف العربية يعارمة فب   سف واإل جليا

 .،ستعمار الاهيو يةا  فب وجف قوى و قدر ها على النهب
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  سرحيتف )الن اف( فتال د،لة و اضحة  ا  دلقد اتتار عب
ل
الرحمة اسما

 ر ول قيا النار. هالث ذتي  و فب أواه مة حب لوحدة أمتف وشو  عتيم أل 

 او  ر ية  عاد بف  الزمة وهو ينشد على لسال الأجى إنتر نفل   

 سوف   ه  فو  جه  اتحاهلال     ،أ   ة  قلنا  أيها  النا،

 ر
ل
 صافيا

ل
 ثم  رسدقى اتكام أكدارا و طال         شرب  ا اء ز،،

ة أح ادكم فلة  فكهري بف وهو ي د  ب ارسنا العربي عمرو بة ولثو  وبقولف لف      

 ، كما كنتم.إ كول 

 ذ يقول إوها هو كما قلت ، يهبف بالادمال فف يباجب بالنكسة    

 ل كباإة يعاب ا هر يوما ل

 سدراعا طعد حيدة حمداجفهو 

 ل  باإ ومالة ياار السيف ي

 فهو طعد الاق  ي دو واللحال

 تنل  وهددإوكذا األمة يوما 

 ولالتستعيد ا  دد فب عز  

 ة العربية فت ده على لسال الراو  يقول أا ر  اب كلب بك اءةحولف إع   

 أ ا أتت ا د دد بندت طعربيدة

 أتدت تندساء وتولة و سمية

 ثم يقول فب مقطع آتر  

 فدلدكم ضدمددل جرحا للش اء

 ولدكدم ربديدت طد دف لدلد دداء

حياةالنازح وصف مة جرب و ذا  ولكنف   ازحا فلقد وصف ةوال عبد الرحم او )

 (يتابر

 فيقول على لسال أب  ازح 

 لة يار اتحوع و العرى بنت

 مة يدرو   الدعز ، يهبف  لش ئ

 جفلف لل داء ال لسطينت بقولف  إكباره و إوما أشد 

 ل دا      رزعددداأزرع     األ
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 أرسد    الاداروخ  يسدعددى

 فدتدرى   األعدداء  صدرعددى

 ،  حدددراك   و ،   أ دديددددة

القرء الكرا  لت دو ف عندما يستعر  شباب الدول العربية وهم   كم أيهاإثم   

يتدفقول مة و  حدب و صوب ملبال  داء الن اف ياور   سف كه ف هو العراقب أو 

  أ ف ، فر  ب نف و بال أ  فيى منهم.... األردري أو ا ار  
ل
 إتخ مؤكدا

سية شاعرها  وسهلرك للقارع الكريم وحده حكمف على هذه ا سرحية ليقدر      

 بالتهور إذ عهدلف ينتم الشعر منذ أيا  الدراسة فلم ينشر   كر الذ  لم يكة لي
ل
يوما

 إ، ما  در. 

 ها يرل فب أذري اوسهتتم ولميت  هذه بهبيال مة قايدة ، يزال صد    

 إل قدي  مدة تيدر العناصر أمدة

 
ل
 وال ابة يعرب للندى شهبوبا

 
ل
 صليت مة أج  العروبة ساجددا

 ورك
ل
 عت للااد ال ايح من با
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 يةالراطع والعشر ( الكتاب 24)

التاملة  فب األعمال الشعريةالبنية اإليقاعية 

 حللشاعر م مود م ل

 لهليف

 آ،ء عاا  عبد ربف

 

 جاء فب مقدمة الكتاب   

قامت دراسال واسعة حول األوزال اتكليلية  فدرست طبيعتها  وكش ت عة 

مكو ا ها  ورغم و  ما لم لقديمف فب هذا ا  ال  إ، أل هذه اتحهود لت  غاف وافية 

ألل علم  العرو  والقافية ل   ا رجع الوحيد الذ  يمد الشعر با وسيقى وإل وال 

ة ضمة ماطلح اإليقاع لل ة اليت لف الدور األكبف  وإ ما هناك مساحة واسع

يست دمها الشاعر مامنة بالرموز والاور اليت لثف  النص ولمده بإيقاع تاص 

يعتبف البامة اليت لمازه عة غافه مة الناوص  وإ، لتا ت و  القاا د اليت كتيت 

 مة ذا ها  إ، أل الب ر الواحد كتيت عليف قاا د ، عدد لها  
ل
على ب ر معال راكا

لك احت تت و  قايدة بهويتها اليت لمازها عة غافها  وهذا ما يؤكد القول  إل ومع ذ

اإليقاع ، يرادف الوزل  وإل وا ا يتداتفل. فاإليقاع ي سر القايدة واملة ويدر، و  

  حي  يعم  و  جا ب على إثراء اإليقاع  والوزل يدر، الب ور 
ل
 جا با

ل
جوا بها جا با

دا  الت عيفل  كما يدر، القوافب اليت تعم  على لوليد ول عيف ها والتنوع فب است 

  اا لف بامتف اتكاصة 
ل
تاا ص إيقاعية مفزمة للتلمال والاور  لت رج م تمعة

 وحاوره ا ت رد.
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والشاعر م مود م لح هو أحد الشعراء ال لسطينيال الذية من وا الشعر 

 قادها 
ل
  فتا ت ا وسيقى متدفقة فب شعره  فوهب اإليقاع قاا ده رو قا

ل
عطاء تاصا

  ستويال البفغة  ففمست اتح  األبلغ فب قلب ا تلقي وأذ ف.

رغبة فب الب   وألل ا ي  للشعر وموسيقاه بلغ مة الباحثة و  مبلغ  جاءل ال

الذ  يسعى إجى رصد ل ليال التواهر اإليقاعية مة تفل هذه الدراسة  واليت ل م  

اسم قالبنية اإليقاعية فب األعمال الشعرية التاملة للشاعر م مود م لحق  و، شك أل 

 مة مستويال النص الشعر   كما أ ها تستمد 
ل
البنية اإليقاعية تشت  مستوى أساسيا

 مما أس  لف اتكلي  بة أحمد ال راهيد  تاا اها مة ال
ل
تفاث الل و   ا طفقا

الرا د األول فب اكبشاف ب ور الشعر وأوزا ف  وقد دفع ،تتيار هذا ا وضوع أل 

اإليقاع مة ا واضيع اليت تست ا التوقف عندها  كما أل الشعراء ال لسطينيال 

ا ت قاا د م مود م لح ب اجة إجى مة يكشف   ائ  كتابا هم ويقدمها للحمهور  فت

 مة الطاقة ا وسيقية اتحديرة بالتوقف عندها ودراستها.
ل
 فياا

وا طلقت الباحثة فب هذه الدراسة لرصد ظواهر اإليقاع اتكارجية والداتلية  

اليت لت رع منها جميع ظواهر اإليقاع اليت لثف  النص ولمده بالطاقة  فاإليقاع 

عية ا وسيقية )الوزل والقافية والوق ال(  اتكارجب يتكول مة البشكيفل اإليقا

واإليقاع الداتلب يتكول مة )العفقال والتفاكيب الل وية والبشكي  البار  والت ربة 

الشعرية واتحالة الن سية( لتنتج معا إيقاعا داتليا يسهم فب بناء العم  ال نت  

هم آلية عم  ويساعد فب التعرف على األسرار اإليقاعية اتكارجية والداتلية  وف

 اإليقاع ولهثافها على ا تلقي.
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ووا ت األعمال الشعرية التاملة للشاعر م مود م لح مادة تابة للدراسة  

فالشاعر مة أبرز شعراء فلسطال ا عاصرية ا كثفية  لناول فب شعره ا قاومة 

جبفل عا لتف على النزوح 
 
والك اح  كما ل دث عة معا اة الشعب ال لسطينت حي  أ

   وما زال ي لم أل يعود إجى وطنف ليعا ا لربف ويعطر ك يف طشذاه  وقد 1948  عا

 ،ست دا  أشتال اإليقاع 
ل
عارى الشاعر وي ي رج أشعاره للنور  كما أ ف جاء  موذجا

ا  تل ة  فقد كتب الشعر العمود   وشعر الت عيلة  وشعر النمطال  كما عرج على 

الشعر  ومة هنا وال لهذا أثر بارز واضح فب فهم قاا د النثف  وكتب على أغلب ب ور 

 البنية اإليقاعية بت  ما لام مة موضوعال.

وفب م اولة الباحثة لرصد التواهر اإليقاعية  تعاملت مع قاا د ا  لدية  

حي  تعبف القاا د م تمعة عة ل ربة الشاعر وعة مراح  التطور اإليقاعب 

( 183( قايدة  ضم ا  لد األول )436اء )للقايدة  وقامت الباحثة بدراسة واستقر 

( قايدة  وفرز التواهر اإليقاعية  وفب 253قايدة منها  فيما ضم ا  لد الثاري )

م ال التطبيا قامت الباحثة باقتااص جزء مة القايدة والتطبيا عليف  باعتباره 

 ، يت زأ مة القايدة.
ل
 جزءا

فقامت بوصف التواهر  واعتمدل الباحثة على ا نه  الوص ي الت ليلب 

اإليقاعية ثم ل ليلها ول كيكها واست راج إيقاعها الداتلب واتكارجب  ول ديد أهم 

ا فمح البارزة اليت لماز بها شعر م مود م لح  كما واستعا ت با نه  اإلحاائي 

 تحار مت افال البنية اإليقاعية ودورها فب البناء ال نت.

حااء جميع األعمال الشعرية التاملة  قامت الباحثة بمفحتة ول لي  وإ

  ب سب كثفة ما  تم عليف م مود م لح  واعتمدل فب 
ل
 ولنازليا

ل
ولاني ها إيقاعيا

لقطيع األبيال واألسطر الشعرية على  تا  )اتحركة والسكول(  لتكول دليف على 

ا ة اتحركة اإليقاعية اليت لتكول منها الب ور الشعرية  كما مازل بال الت عيلة الس

وا  افة  وقد قسمت الدراسة إجى ستة فاول يسبقها مقدمة  ولببعها تفصة ألهم 

 فهر، ا  تويال.
ل
 النتا ج  ومة ثم قا مة ألهم ا اادر وا راجع  وأتافا
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 وقد اقتات طبيعة هذا الب   لقسيم اتكطة على الن و التاجب 

دوافع وم ال وأهداف الدراسة  ول ديد ا نه   جاءل ا قدمة فيف لذكر  

 وأدوالف  وأقسا  الدراسة

 )الشاعر وماادر الت ربة الشعرية( -ال ا  األول 

التمهيد  لناولت فيف الباحثة اتحدي  عة الت ربة الشعرية عند ا عاصرية 

وا  دثال  وبواع  الت ربة الشعرية  ثم تاص اتحدي  عة الت ربة الشعرية لدى 

د م لح وبواعثها  ووال الهدف مة هذا التمهيد إعطاء فكرة عما يقف وراء م مو 

قاا د م مود م لح  ألل الدافع وراء كتابة النص لف دور كباف فب ل ديد هويتف. وذلك 

 وفا العناوية اآللية 

 أو،  الت ربة عند ا  دثال وا عاصرية. 1 ال ا 

  بواع  الت ربة الشعرية. 2 ال ا 
ل
 ثا يا

 الشعرية عند م مود م لح. ثالثا  بواع  الت ربة 3 ال ا 

 )اإليقاع ا  هو  والوظي ة( -ال ا  الثاري

لناولت الباحثة فيف دراسة م هو  اإليقاع  وعفقة اإليقاع بالوزل  ثم عفقتف  

با وسيقى والاول  وعفقة اإليقاع بالتلقي أياا  وأتافا عفقتف بالد،لة  م اولة 

طشت  عا   وعنف عند الشاعر م مود م لح  لقديم فكرة عة اإليقاع فب الشعر العربي 

 وجاء ال ا  وفا العناوية التالية 

   4 ال ا 
ل
 .اإليقاع م هو أو،

   5 ال ا 
ل
 .والوزل اإليقاعثا يا

   6 ال ا 
ل
 .والاول با وسيقى اإليقاع عفقةثالثا

   7 ال ا 
ل
 .والتلقي اإليقاعراطعا

   8 ال ا 
ل
 .والد،لة اإليقاعتامسا



 
  

84 
 

 

 )تشكي  البنية اإليقاعية(   -ال ا  الثال 

ا ال ا  لناولت الباحثة بالدراسة تشكي  البنية اإليقاعية مة تفل وفب هذ

رصد طعض التواهر اإليقاعية مث   دراسة التكرار الاوتي ومدى لهثافه فب البنية 

الد،لية  ثم د،،ل الشت  الكتابي  وظفل ا،متدادال الاولية وعفقتها باتحالة 

لتدوير العروض ت  ممثلة على و  ما سبا الن سية ا وحية بالت ربة الشعرية  وأتافا ا

 بالعديد مة القاا د الشعرية  وجاء ال ا  وفا العناوية التالية 

     9 ال ا 
ل
 .الاوتي التكرارأو،

   10 ال ا 
ل
 .الكتابيشت  الثا يا

   11 ال ا 
ل
 .الاولية ا،متدادالثالثا

   12 ال ا 
ل
 .العروض ت التدويرراطعا

 )مستويال اإليقاع الداتلب(   -ال ا  الراطع

لناولت الباحثة فب دراسة اإليقاع الداتلب للحروف واألل اظ  وإيقاع اتحم   

  وجاءل بل ة ذال إيقاعال 
ل
 إبداعيا

ل
 أدبيا

ل
عدا والعبارال  حي  أتدل قاا د م لح ط 

ولراكيب وأطعاد د،لية  إضاةة إجى اإليقاع الداتلب الذ  للقي اتحروف والعبارال 

 ناوية التالية بتفلف على القايدة  وذلك وفا الع

   13 ال ا 
ل
 .للحروف الداتلب اإليقاعأو،

   14 ال ا 
ل
 .لألل اظ الداتلب اإليقاعثا يا

   15 ال ا 
ل
 .والعبارال اتحم  إيقاعيةثالثا
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 )ا وسيقى اتكارجية(   -ال ا  اتكام 

لناولت فيف الباحثة دراسة ا وسيقى اتكارجية طشقيها الوزل والقافية  ثم 

الباحثة باتحدي  عة الوزل عامة  واستعا ت عرجت على الوق ال اإليقاعية  وبدأل 

طعلم العرو  وطريقة التقطيع الوز ية  ثم ا تقلت للحدي  عة الب ور الاافية 

وا مزوجة ومثلت مة تفلها على قاا د النسا العمود  ورسا الت عيلة  ودراسة 

 الت عيفل ا ست دمة فب و  منها  ثم ا تقلت للحدي  عة القافية كركة أساس ت مة

أروال ا وسيقى اتكارجية ودرست أ واعها مع التمثي   ثم ل دثت عة الوق ال 

 اإليقاعية اليت تحهل لها القاا د اتحديثة  وذلك وفا التاجب 

   16 ال ا 
ل
 .الوزلأو،

   17 ال ا 
ل
 .القافيةثا يا

   18 ال ا 
ل
 .اإليقاعية الوق الثالثا

فقد بلغ الب    هايتف  سا لة ا وجى أل أكول قد وفقت فب لوجيف بوصلة  وبذلك

الب    وقد وا ت األعمال الشعرية التاملة للشاعر م مود م لح تست ا اتحهد 

ذل فب سيي  ل قيا هذا اإل  از.  الذ  ب 

 الدراسال السابقة 

 ب جاءل م موعة م دودة مة الدراسال حول الشاعر م مود م لح وقاا ده  وه

شعر م مود م لح  دراسة فنية  رسالة دكتوراة للباح  م مد عبد ا قاود  -1

م مد عبد الهاد   حي  قدمت هذه الدراسة تحامعة ال يو  فب مار  وقد 

ل دث الباح  فيها عة م مود م لح باعتباره أحد الشعراء ا  يدية الذية 

مة تفل  لة ينالوا حتهم مة الب   والدراسة  كما أ ف لناول شعر م لح

حديثف عة ا  اور األساسية لشعره  وهب  الوجدا يال  وا،جتماعيال  

والسياسيال  وا ناسبال  كما ل دث فب دراستف عة أهم ا فمح الل وية 

واألسلوبية لشعر م لح   ودر، الاورة ووسا لها لديف  كما ل دث عة 
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ا د الشاعر  التناص الوارد فب قاا ده  و اقو طعض قاايا ا وسيقى فب قا

  .2001وقد قدمت هذه الدراسة عا  

فب ا،ل اه اإلسفمي فب الشعر العربي اتحدي   دراسة موضوعية فنية فب  -2

ضوء شعر م مود م لح  لهليف الدكتورة  سمية بنت رومي عبدالعزيز 

الرومي  وقد ل دثت التالبة فب هذه الدراسة عة ا،ل اه اإلسفمي فب الشعر 

وام  ظهوره عامة  وألبعت ذلك باتحدي  عة ا،ل اه العربي اتحدي  وع

اإلسفمي فب شعر م مود م لح تاصة مة تفل حديثها عة متاهر ا،ل اه 

اإلسفمي فب شعره  كما ل دثت عة اتكاا ص ال نية مة حي  ا امول 

الذ  يشم  الت ربة الشعرية وا وضوعال الشعرية وا عاري  ومة حي  

اظ واألساليب وا وسيقى والقوافب  ودرست سمال الشت  الذ  يشم  األل 

 ا،ل اه اإلسفمي فب و  ما سبا.

  للدكتور تار أبو سواك أحدا لنتتر ، ديوال فب الاورة منمنمال -3

  26م لد  جححوح  وقد رشرل هذه الدراسة فب م لة اتحامعة اإلسفمية 

يهدف هذا الب   إجى استكناه منمنمال الاورة  فب ديوال   ( 2018) 2عدد 

، لنتتر أحدا سواك  للشاعر ال لسطينت ا عاصر م مود م لح  ول لي  

  حمال فيها  ووصف بنيتها با نه  الوص ي الت ليلبجز يا ها ا كو ة  عالم ات

وقد لناول الباح  م هو  ا نمنمال لإلفادة مة ال ة البشكيلب  وما ي ملف 

مة جمال الرسومال التوضي ية وزترفا ها  على اعتبار لتام  ال نول 

لتوضيح جماليال الاورة الشعرية وطاقتها التعبافية  بما يت للها مة لقنال 

 وجمالية  مع عد  إغ ال جماليال البفغة العربية. أسلوبية

أحمد كمال  لألستاذ الدكتور   الرؤية الواقعية وا ثالية فب شعر م مود م لح -4

 تدراس اليو  فب اللرابطة األدبية وهب عبارة عة دراسة قدمها التالب ل  غنيم

الذ  حم  عنوال م مود م لح شاعر وقاية  وقد ل دث التالب فب دراستف 

  الشاعر باد  فنت واقع األمة الاعب  وف رها ا شر  فب الزمة يلمث  عة

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/214
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/214
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/issue/view/214
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استطاع أل يمزج ذلك ب نية عالية  راوحت بال وأشار أل م لح اتحديد  

لوظيف التفاث وبال لوليد معال جديدة  وصور مستمدة مة الب ئة  واتكيال 

مع  ا  لا فب فااءال قريبة  من ت النص قدرة على التماهب طشت  كباف 

 .الواقع  ومن ت ا تلقي قدرة أوسع على الت اع  وا شاركة

وقد ركزل الباحثة فب هذه الدراسة على دراسة البنية ا،يقاعية فب شعر م مود 

م لح مة تفل الت ربة الشعرية عنده وتشكي  البنية ا،يقاعية فب قاا ده بما 

اتكارجية مة جهة  يشم  مستويال اإليقاع الداتلب مة جهة ومستويال ا وسيقى

 أترى.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 يةاتكام  والعشر ( الكتاب 25)

 سيميا ية  وازع الن   فب القرآل الكريم
 

 لهليف 

 سا دة حسال العمر  

 

ق  أصدرل الرابطة 2019عاصمة الثقافة ال لسطينية واإلسفمية عا   القد،ضمة فاعليال ق

األدبية فب مركز العلم والثقافة كتاب )سيميا ية  وازع الن   فب القرآل الكريم( للباحثة سا دة 

 حسال م مد العمر .

لنددددداول الكتددددداب  دددددوازع الدددددن   فدددددب القدددددرآل الكدددددريم وهدددددب م مدددددوع  الاددددد ال اليدددددت لتهدددددر عندددددد 

فددب ل كاددفه ومعتقددده  أو فددب ا  عا،لددف  أو فددب سددلوكف  حينمددا لنددزع الددن   بادداحبها عددة  اإلرسددال سددواء

ددا لندزع باداحبها فددب فكرهدا إجدى الك ددر  
ل
ال طدرة السدليمة اليددت فطدر هللا الندا، عليهددا  فتدفى الدن   أحيا 

والشددددرك  وات حددددود والعندددداد ومددددا شددددابف ذلددددك ممددددا يبنددددافى مددددع مددددا جبدددد  عليددددف اإلرسددددال مددددة التاددددديا 

إليمال  ولراه ينزع فب ا  عا،لف إجى اتحسد وال افة واتحقد  والتكّبف  والرياء  أّما على صعيد أفعالف وا

ا إجى طعض السلووال الشاذة والشذوذ اتحنس ت وا،سببداد ا اجب.
ل
 وسلووالف  فت ده ينزع أحيا 

 ا  
ّ
ددا وا ددت هددذه النددوازع ممددا يشدديع فددب ا  تمعددال عامددة  واتحميددع يعلددم أل

ّ
 تمددع ب اجددة و 

إجددى  هددذيب ولنقيددة مددة شددوا ب السددلوك  فقددد وددال األدبدداء هددم األقددرب إجددى   ددو، النددا، بمددا يقدمو ددف 

لهدددم مدددة أعمدددال أدبيدددة  لمدددتعهم و هدددذبهم فهدددت األقدددرب إجدددى   وسدددهم  لكدددة القدددرآل الكدددريم هدددو الكتددداب 

د  مندارة الهدايدة لألدبداء فدب إر 
ّ
سدائهم سد ة إبدداعهم عندده  األول فب لناول هذه الندوازع ومعاتحتهدا  فمث

 وقيسهم مة  ور تعبافه وحسة تشكياف للنوازع  فتا ت هذه الدراسة.
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هددف الكتدداب إجددى لقصدد ت الندوازع الن سددية فددب القددرآل الكدريم علددى ثددفث مسددتويال  ا سددتوى 

اتكطدابي  وا سددتوى السدرد   وا سددتوى ا نطقدي   عرفددة كي يددة لنداول النددوازع ومسدتواها فددب التهددور 

ا وجماعال.وا  تك اء  والتاريح والتلميح  وأثر هذه النوازع على مستوى ا  تمع اإلسفمي أفرادل

اسدددددت دمت الباحثدددددة فدددددب دراسدددددتها هدددددذه ا دددددنه  السددددديميائي  والدددددذ  يعندددددى بتقصددددد ت العفمدددددال 

الدالة حول النوازع  وبيال مستوى ارلبداط عناصدرها ودوالهدا اليدت تشداف إليهدا  والسديمياء مدنه  قدديم  

ب أصلف  حددي  فدب اسدت دامف الت ليلدب  يعمدد إجدى الب د  عدة جميدع الددوال ا تعاضددة واليدت لقديم ف

 فيما بينها شبكة مة العفقال ا  تل ة لتؤد  إجى معنى ما.

قّسددددمت الدراسددددة إجددددى مقدمددددة ولمهيددددد يعددددر  مسددددتوى تعباددددف األدبدددداء عددددة الددددن   فدددددب األدب 

ا  يعقبددددف أربعدددة فاددددول  ل ا و ثددددفل ندددداول ال ادددد  األول منهددددا السددديمياء اليددددت هددددب علددددم دراسددددة العربدددي شددددعرل

العفمددال  وهدددب مددنه   قدددد  ل ليلددب منطقدددي وجدددد بددذوره عندددد العددرب فعرفدددف ابددة حيدددال  واسدددت دمف 

 ددذ شددتلف ا نهجددب الدددقيا علددى أيددد  النقدداد ال ددربيال 
ّ
اتحدداحظ واتحرجدداري بطددر  غاددف منهحيددة  ثددّم ال

 هما.مث  بور، وسوساف ومة لبعهما مة لفميذ

عنددددى بتددد  مددددا ينددددزع طعقدددد  اإلرسددددال 
 
لنددداول ال ادددد  الثدددداري  ددددوازع الدددن   مقسددددمة إجددددى عقليددددة ت

وعقيدلددف عددة اإليمددال والتاددديا  فتا ددت  ددوازع الك ددر  والشددرك  والن ددا   والت ايدد   وا،سددتعحال  

دك  ثددّم  دوازع الددن   ا،  عاليدة اليددت تعتدف  ا  عددا،ل اإلرسدال السددليمة ولندزع بهددا إجدى ا
ّ

،  ددراف والش

كبف  واتحسد  وال درور  وال ادب  ينتهدت ال اد  بندوازع الدن   ال اعليدة أو السدلوكية وهدب اليدت 
ّ
والت

 لتهر فب سلوك اإلرسال فتال الشذوذ اتحنس ت  والشهوا ية  وا،سببداد ا اجب.

أّمددا ال ادد  الثالدد  فلحدده إجددى ل ليدد   ددوازع الددن   مددة تددفل أسددلوب لاددوير القددرآل لهددا     

اددددديا ها  فتدددددال أسدددددلوب الرسدددددم اتحسددددد ت اتحسدددددد  الدددددذ  لتهدددددر الندددددوازع مدددددة تدددددفل أعاددددداء عندددددد شك

اتحسددددددد ومددددددا يطددددددرأ عليهددددددا  ومددددددة طعددددددده األسددددددلوب ا،سددددددببطاري الددددددذ  يعمددددددد إجددددددى الت ل دددددد  إجددددددى   ددددددو، 

الشكادديال لتوضدديح النزعددة وأثرهددا علددى الددن    يليددف األسددلوب التقريددر  فددب عددر  النزعددة ب طابيددة 

لوب التاوير  الذ  ياّور ا شاهد اتحركية اليت ل مع الشكايال ولتهر مدا ومباشرة   هاية باألس

 يادر عنها مة أحداث.

لنتهت الدراسة بال ا  الراطع الذ  يب   فدب ا سدتوى ا نطقدي للحمد  ا سدت دمة للتعبادف 

عددددددة النددددددوازع علددددددى ثفثددددددة مسددددددتويال  ا سددددددتوى الاددددددوتي للتلمددددددال ومدددددددى ارلبدددددداط األصددددددوال بالنزعددددددة  
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لوب الن ددددو  الددددذ  يبددددفز كي يددددة اسددددت دا  اتحمدددد  بمكو ا هددددا وأ واعهددددا فددددب التعباددددف عددددة النزعددددة واألسدددد

ص القرآردددي ودور هدددذه البفغدددة فدددب لوصدددي  صدددورة 
ّ
ومسدددتواها  أّمدددا ا سدددتوى اتحمددداجب فيتهدددر بفغدددة الدددن

 النزعة.

 ددتم
 
الدراسددة ب المددة لاددّم أهددّم مددا تلاددت بددف الباحثددة مددة  تددا ج اسددتطاعت أل ل نيهددا  ول

 مة الب   والدراسة ولقص ت النوازع فب القرآل الكريم. وهب والتاجب 

  حتيدددت  زعيدددت التكبدددف واتحسدددد بناددد ب كبادددف مدددة ا سددداحة القرآ يدددة  وربمدددا ودددال ذلدددك د،لدددة

 فيف مة األحقاد والا ا ة.على تطورة هذه النوازع على ا  تمع اإلسفمي  
ّ

  ا لي 

  لدّم رسدم األحدداث فدب الندوازع بدن   قددوة وسدرعة النزعدة  ووا دت األحدداث علدى عفقدة طرديددة

مددددع النزعدددددة فدددددب لطورهدددددا  فكمدددددا لطدددددورل  زعدددددة التكبدددددف عندددددد فرعدددددول  وا دددددت األحدددددداث لتطدددددور 

 ولزداد.

  دددا ألسددداليب لادددوير النددددوازع لدددم يكدددة لكدددرار اتحددددي  عدددة الندددوازع فددددب القدددرآل الكدددريم إ، لنويعل

ا ألثر النوازع فب   وسهم.
ل
 مراعاة لل رو  ال ردية بال النا،  وتعميق

   لدددم يقدددف القدددرآل الكدددريم فدددب الرسدددم ا،سدددببطاري للندددوازع علدددى الشكادددية حا دددة النزعدددة  بددد

 تعداها إجى الشكايال األترى ا  يطة.

  ا علدددددى الشكادددددية اتحماعيدددددة فدددددب الكثادددددف مدددددة الندددددوازع  كدددددإتوة يوسدددددف  اعتمدددددد القدددددرآل كثادددددفل

 النزعددددة الن سددددية ، يقددددف 
ّ
وأصددددحاب السدددديت  وأصددددحاب األتدددددود  وبنددددت إسددددرا ي  لبيددددال أل

 أثرها عند ال رد وحده  ب  يتعداه إجى اتحماعة وا  تمع بهسره.

   يمكدددددة ل ليددددد  معتدددددم النادددددوص إجدددددى ثنا يدددددال ل معهدددددا عفقدددددال مدددددة التادددددمة  أو التاددددداد

  فب النهاية وحدة مامو ي
ّ
 ة د،لية.لبشت

  ل تلدددددف رسددددددبة ظهدددددور النزعددددددة فدددددب طعددددددض القادددددص عددددددة الدددددبعض اآلتددددددر  فقدددددد لددددددهتي ك كددددددرة

أساسدددية ر  سدددة لتم دددور حولهدددا األحدددداث كنزعدددة الشدددذوذ عندددد قدددو  لدددوط  وقدددد لدددهتي جز يدددة 

 ثا وية فب قاة كبافة كنزعة الشهوة فب قاة يوسف.

 لادوير هدذه الندوازع يكدول وفدا  قد 
ّ
ل مع الشكاية الواحدة أكثف مدة  زعدة   سدية  إ، أل

 مستوى ظهور إحداها على األتر.

   ي تلدددف مسدددتوى ظهدددور الندددوازع فدددب اآليدددال القرآ يدددة مدددا بدددال ا سدددتوى التفكيبدددت ا باشدددر  مثددد

لت ايددد  عندددد  زعدددة اتحسدددد عندددد ابندددت آد   وبدددال ا سدددتوى الدددد،جب غادددف ا باشدددر  مثددد   زعدددة ا

 أصحاب السيت.
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    لوظيف ا ستوى الد،جب فدب اسدت دا  اتحسدد بهعادا ف وحروالدف عندد لادوير  دوازع الدن

 للتففع عة اتحسية ا باشرة إجى ا عنوية ا  ردة.

    يتعدددددد لاددددوير النزعددددة الواحدددددة لددددبعض النددددوازع علددددى مسددددتويال م تل ددددة وبطددددر  م تل ددددة

احددددد فقددددط  فمددددة النددددوازع اليددددت صددددورل بددددهكثف مددددة ب نمددددا لاددددّور طعددددض النددددوازع مددددة جا ددددب و 

طريقة  زعة التكبف عند فرعول  حي  لناولها القرآل الكدريم باألسدلوب القاصد ت  والرسدم 

التقريددددر   والرسددددم ا،سددددببطاري  والد،لددددة الاددددولية  ب نمددددا صددددورل  زعددددة كددددره ال يبددددة  ددددرة 

 واحدة فقط.

 وبيدال مسدتواها عندد صداحبها  كمددا تشدارك حدروف ا عداري وأدوال الدربط فدب لاددوير النزعدة  

عدددّة 
ّ
فدددب ا ؤكددددال اليدددت رسدددمت اتحالدددة الن سدددية ل رعدددول وهدددو يتوّعدددد الادددحرة بقولدددف قألقط

كمق .
ّ
 ألصلبن

  ي لدددددب علدددددى اآليدددددال السددددداردة للندددددوازع العقليدددددة اتحمددددد  ا،سدددددمية اليدددددت لبناسدددددب مدددددع البفهنددددددة

اتحمدددد  ال عليددددة الدالددددة علددددى وا،سددددتد،ل  ب نمددددا ي لددددب علددددى النددددوازع ا،  عاليددددة وال اعليددددة 

 اتحركة. 

  دددا
ل
ل تلدددف اتحمددد  عدددة أشدددباه اتحمددد  فدددب الدددزمة الل تدددي  إذ لكدددول اتحمددد  التاملدددة أطدددول زمن

ا مة شبف اتحملة.  ل تيل

  هدا تعمد  علدى رصدد حركدة ا  درج تساعد ص ال اتحروف فب الرسم اتحسد ت للشكاديال أل ّ

 حية للشكاية. أثناء النطا باتحم  ا كية  وبالتاجب فهت لرسم صورة

  يست د  القرآل الكدريم الاد ال ا  رجيدة لألصدوال فدب إشدراك األعاداء اتحسدية للقدارع؛

ددددر   دددو النزعددددة  إذ إتدددراج حددددروف اآليدددال ا ت دثددددة عدددة النزعددددة كمدددا فددددب   
ّ
،كبسددداب لوّجدددف من 

ف عايو اتحدث بن سف.
ّ
 قيهرعولق فب  زعة الشذوذ ل ع  القارع وكه 

 لبيددددداري فدددددب لادددددوير الندددددوازع يكسدددددبها إجدددددى جا دددددب لوضدددددي ها قدددددوة اسددددت دا  القدددددرآل لألسدددددلوب ا

 لهثافية على     القارع  كما فب لاوير  زعة ال يبة.

  لقو  الاوا ت فب البناء التفكيبت للنص برسم اتحركة الن سية الداتلية  مة تدفل حركدة

 ف عنها.ا  رج عند النطا بها  ومستوى الطول والقار فيما يبناسبال مع ال كرة اليت تعبّ 

 

وا دددت للدددك النتدددا ج تفصدددة مدددا جنتدددف الباحثدددة مدددة الدراسدددة  وإّ هدددا مدددة منطلدددا ذلدددك أوصدددت 

 ببعض الوصايا  أهّمها 
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  عرف على أساليب وطر  ومناه  النقد اتحديثة وم اكمتها  ولادني ها ألتدذ اتحيدد منهدا
ّ
الت

 ف إجى األفا .ولرك الرد ء بما ي يد الدراسال األدبية  ويقّو  العم  األدبي  ويرقى ب

  لوجيدددف ا كتبدددال ،قتنددداء الكتدددب اتكاصدددة بالسددديميا ية  دددا لهدددا مدددة شدددهل كبادددف فدددب الدراسدددال

 النقدية والت ليلية وغافها مة طر  ل لي  األشياء مة حولنا.

   ا،هتمددا  باتحا ددب التطبيقددي فددب لدددري  مندداه  النقددد القديمددة واتحديثددة فددب وليددال لدددري

 إرفا  النماذج الت ليلية بالكتب الدراسية.الل ة العربية باتحامعال  و 

   لنميددة روح النقددد وا  اكمددة لدددى الطلبددة فددب ا دددار، وإعدددادهم كنقدداد يسددتطيعول ل ليدد

 وم اكمة األمور مة حولهم  فالنقد ، يعتمد على الناوص األدبية فقط.

 لدددف مدددة  ا،هتمددا  بتددددري  مسددا  علدددم   ددد  األدب فددب وليدددال الل ددة العربيدددة باتحامعدددال   ددا

أهمية كبفى فب ل ديد   سيال األدباء  وعفقدة النادوص األدبيدة بمؤل يهدا  وأثدر النادوص 

 األدبية فب   و، ا تلقال  وتعدي  سلوكهم.

  على األدباء الشعراء منهم والقاّصال  اعتماد القرآل الكريم ا علم األول  وا رشد فب كي يدة

ا.التعباف عة األفتار  ولاويرها بما ي د  ا    تمع اإلسفمي لربية ورقيل

   ادددوص األدبيدددة عددة اسدددت فل اتحسدددد كعناددر إثدددارة وتشدددويا فددب العمددد  األدبدددي
ّ
ا،رلقدداء بالن

ا إجى طهارة األتف  اإلرسا ية الراقية. ا عة ال را ز البهيمية سمول ا ولنزهل عل
ّ
 لرف

 يم الت سافال ل ت ا بباه علماء الن   إجى ضرورة الب   فب  وازع الن   اإلرسا ية  ولقد

اإلجرا ية والت ليلية لها  وعد  ا،قتاار عّما لّم استهفكف فب الكتدب القديمدة مدة دراسدال 

 حول الدوافع وا يول وا،  عا،ل طشتلها النتر  العمومي.

  قدددددددداد ملتددددددددا هم النقديددددددددة باكبسدددددددداب ا هددددددددارال الت ليليددددددددة الن سددددددددية والتعددددددددرف علددددددددى
ّ
لطددددددددوير الن

 فب ل لي  العم  األدبي.ا اطلحال الن سية ا عينة 

   ص األدبددي مددة حيدد  اتحددودة والددرداءة
ّ
عددد  قاددر م هددو  النقددد فددب قوقعددة اتحكددم علددى الددن

والعمددددد  علدددددى لوطيدددددد العفقدددددة بدددددال الناقدددددد واألديدددددب فدددددب م اولدددددة للرقدددددب بالعمددددد  األدبدددددي   دددددو 

 األسمى.

 ص مة أج  الكشف عة مع
ّ
ا يف  لبنت م هو  الت لي  النقد  الذ  يعتمد على دراسة الن

 وم اولة إغنا ف بإيااح عميا أفتاره  وت ي د،،لف. 

   ا،هتمدددا  بالنقدددد الادددوتي ودراسدددة د،،ل التدددداهرة الادددولية فدددب النادددوص األدبيدددة  وعددددد

 ا،كت اء ب ا ب ا عنى على حساب البنية الاولية.
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  ا عنددى دراسددة العفقددال التفابطيددة بددال ا كو ددال الن ويددة للبنددى الناددية  ودورهددا فددب ل ديددد

ص.
ّ
 التاهر واتك ي للن

 .ا الاوا ت منها  لوجيف الباحثال لدراسة الد،،ل الاولية فب القرآل الكريم  وتاوصل

  ا،هتمددا  فددب األعمددال األدبيددة أل لكددول مبنّيددة ل ددر  التفبيددة والتهددذيب واإلمتدداع  و، لقتاددر

 على جا ب اإلمتاع مع إهمال التفبية  والت اض ت عة ال كرة األساسية.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  

 الساد، والعشرول( الكتاب 26)

 جماليال السرد فب روايال را د أحمد غنيم 

 لهليف 

 جنال عبد هللا أبو حسنال
 

 قد   وقد (غنيم أحمد را د)جماليال السرد فب روايال ا بدع  كتابال الناولت هذ

دراسة موضوعية لهذه اتحماليال اليت است دمها غنيم لتوصي  رؤية فكرية عميقة 

 للواقع ال لسطينت.

 با بدع غنيم   الكتاب وقد جاء     
ل
فب ثفثة فاول يتقدمها لمهيد الذ  جاء معرفا

 كما اشتم  على للكيص للروايال األربع   وذلك لبسهي  اإلفادة مة الدراسة.

  األول   فقد لناول سيميا ية عتبال النص  حي  لطر  إجى و  مة أما ال ا      

العنوال تعري ف وأ واعف الر  س ت و ال رعب   كذلك اشتم  على د،،ل العنوال 

 ا تنوعة  كما لناول  لوحة ال فف واإلهداء.

أما ال ا  الثاري   فقد ل اص للراو  والسرد  فقد لناول الراو  م هومف     

  واع الرواة وبنية السرد فب الروايال األربع.ووظا  ف وأ

 بها وب   
ل
 للشكايال أما ال ا  الثال    فقد لناول الشكاية معرفا

ل
ه واعها وم اف

 شكاية الشاب ا ثقف  والشكاية اللوامة  الر  س
ل
ة فب الروايال األربع  متناو،

 والتالم ا تلو   والشاب اتحياد .
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ت اشتملت على أهم ما لوصلت إليف الدراسة مة  تا ج  ومة ثم جاءل اتكالمة الي   

؛ حي  إ ف لم يعم  على 
ل
 إبداعيا

ل
وال مة أبرزها لوظيف غنيم لعتبال النص لوظي ا

إياال فكرة مة هذه العتبال فقط كما جرل العادة  ب  سعى أحيا ا إلياال فكرة 

ق   كما  ّوع فب ومة ثم ضحدها فب آتر الرواية كما هو فب رواية ق عندما تسرل أبي

 رسم غنيم 
ل
 الراو  بطريقة إبداعية و بتقنيال متنوعة  وأتافا

ل
بنية السرد موظ ا

  ييلة ل د  وطنف وقا تف .
ل
 شكايالف طعناية  ليوص  مة تفلها أفتارا

بالتوصيال  اليت ركزل على أهمية تسليط الاوء على أعمال  الكتاب اواتتتم هذ     

ال الزمال و ا تال  كذلك دراسة التعالقال الناية   و ا بدع غنيم ودراسة جمالي

 شعرية السرد فب روايالف.

ومة اتحدير بالذكر أل هذا الكتاب هو دراسة علمية أواديمية  الت عليها ا ؤل ة     

 درجة ا اجستاف مة جامعة األقص ى ب لسطال.
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 والعشرول الساطع( الكتاب 27)

  ولمثيليال أترى  الشريف القد،

 شكر  سعيدلهليف  

  

والتمثليال اإلذاعية   كتب شكر  سعيد م موعة مة ا شاهد ا سرحية

الناوص اليت كتبها شكر  سعيد هب أقرب للتمثيليال اإلذاعية  لكة واتحقيقة أل 

البدايال األوجى للتمثيليال اإلذاعية  هلت مة معال ا سرح واعتمدل على رجا،لف  

 .ومت ت مة جماليالف

ققلب مة رمادق  اليت لدور حول فهمي وحبف ل تاة  للك التمثيليال مة 

لزوجها على الرغم مة إرادة عا لتف  فتطلب األ  مة ال تاة أل لتفكف مة أج  

مستقبلف  فت يب دول أل تشعره بما حدث  فيع و على ذكراها عشر سنوال ثم 

 تايتف  وأ ف ي ب امرأة يلتقي طشبيهة لها  فيتقرب إليها  ول بف  لكنها عندما تعلم ب

 أترى  وما لقرب إليها إ، لشبف بينهما  لتفكف ليع و على الذكرى واألم  

وكتب شكر  سعيد مشهد قامرأة بال لطق وقمسمار فب مايفق وقزواج بف  

 ميعادق اليت اشتفكت فب فكرة البشابف بال امرألال  وفكرة اتحب عة طريا ا اادفة.

يال قاافة  اعتمد فيها على اتحتاية التفاثية للمثيوكتب شكر  سعيد عدة 

مث   قهحرة الرسولق  وقالقد، الشريفق  التز  فيها باألحداث التاري ية  مع لدت  

ط يف  لمث  فب وضع شكايال م تفضة مة أج  استكمال اتحبكة وإظهار 

 لطورا ها.
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 ية قهحرة الرسولق الاراع بال اتحا والباط  لمثيلوأجرى شكر  سعيد فب 

فالرسول صلى هللا عليف وسلم وأبو بكر مة جهة  وقريو بإعف ها اتحا زة  ة يدلها 

على طريا م مد؛ وسراقة الطامع فب اتحا زة مة جهة أترى  وظ  الاراع صاعدا  

لكة ا شهد  األتاف جاء على شت  الاراع ا توثب  حي  ق ز التالب عبف سنوال عدة 

 يذ وعد النبت صلى هللا وسلم لسراقة  حي  يستدعب ليقد  لنا اتكالمة  متمثلة فب لن

 .عمر بة اتكطاب سراقة  ليمن ف سوار  كسرى 

وجع  شكر  سعيد الاراع اتكارجب فب قبداري ق مدع قدوة غيييدة  حيد  يواجدف  

بدداري  حكددم القدددر  عندددما يرمددي بددف والددده للوحددوش توفددا مددة النبددوءة القا لددة أل ابنددف 

ينتاددر طعملددف اتكاددف  عندددما يقددّد  الت احددة ل ينددو،  سددي لب لددف الدددمار  لكددة بدداري  

فت بدددفه ب قيقدددة رسدددبف  ممدددا يدفعدددف إجدددى العدددودة ألبيدددف وأمدددف  وقدددد ظددد  الادددراع صددداعدا  

حيدددى جدددداء ا شدددهد األتاددددف متوثبدددا  عندددددما حاددد  بدددداري  علدددى أجمدددد  امدددرأة  وعدددداد طعمتددددف 

 قهسيو يفق  طعد أل تلاها مة حياة ا عا اة.

إجدددددى اإلذاعدددددة علدددددى ل دددددة اتحدددددوار عندددددده  حيددددد  لمادددددزل  وأثدددددر لوجدددددف شدددددكر  سدددددعيد 

بال اددحى السددهلة البعيدددة عددة ا  ددردال القاموسددية  ولكنددف تحدده فددب طعددض األحيددال إجددى 

السرد والوصف  لتاوير اتحدث بما ي الف م هو  اتحوار الددرامي  ومدة ذلدك اتحدوار 

حددددداول مدددددة يدددددة قالقدددددد، الشدددددريفق  اليدددددت لمثيلبدددددال الشكاددددديال الثا ويدددددة ا سدددددا دة فدددددب 

تفلهدددا كشدددف أطعددداد ا وقدددف  علدددى الدددرغم مدددة أ دددف جّسدددد شكادددية  عمدددر بدددة اتكطددداب  

ولددم يعددد هندداك أ  مبددفر  فنددت أو دينددت لت ي ددب الشكاددية عددة صددناعة اتحدددث ب وارهددا 

وسددددلوكها ولاددددرفا ها  ووقددددع فددددب هددددذا األمددددر أياددددا فددددب ققلددددب مددددة رمددددادق  اليددددت صددددور فيهددددا 

 .ل ثا وية غاف أبطال اتحتايةاتحدث ولطورالف مة تفل حوار شكايا

يددددددة قبدددددداري ق فقددددددد كشددددددف حددددددوار الشكادددددديال   سددددددها عددددددة الاددددددراع  ثيلملأمدددددا 

ووّضددح أطعدداد ا شددتلة  وسدداهم فددب لطددوير اتحدددث  طشددت  أوحددى بالواقعيددة وا نطقيددة فددب 
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الطرح والتناول  حيد  جداء  بي دة أتدذ ورد بدال الشكاديال دول إطالدة  وقدد تحده فيهدا 

 عندما اكبشف قباري ق حقيقة رسبة. إجى قمناجاة الن  ق

على إصدارها  ال لسطينت األدبتحنة إحياء لراث و، شك أل هذه الطبعة اليت تشرف 

ال لسطينت  وح ظ  اوصف  األدبيفب حماية لراثنا  لتوافا مع أهدافها ا تمثلة

 مة روافد اتحركة 
ل
ا سرحية والدرامية فب األدبية و ولاري ف مة الاياع  ورافدا

اللحنة إجى تعزيز  فقد سعت     طعيدا عة األهداف الرب ية والت ارية لماماسطالفل

الدرامي ولنمية الذو  ال نت وروح الب   العلمي وممارسالف لدى و  األدبي الوعب

م تمعنا ال لسطينت  وإجى صياغة البنية ا علومالية والنتامية مة تفل ح ظ 

   تشية تعرضها للاياع.هاورشر  التفاثية ا سرحيةاألدبية و الناوص 
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 والعشرول الثامة( الكتاب 28) 

  رواية على سكة اتححاز

 جمال اتحسينتلهليف  

للشروال وا ؤسسال  لناولت رواية قعلى سكة اتححازق موضوع بيع األراض ت

موضوع بيع  . لكةالعثما ية اتكففةا هيار ظ  فب  ا بشرلوا نتمال اليهودية اليت 

وال مدتف فقط  عاتحة موضوعال اجتماعية  ولم يكة ا وضوع  ةاألر  فب الرواي

 الر    فيهما.

وشرد ال فحال     فقد باع قرية قستةق لليهودسلبيةشكاية قإمي  بيكق شكاية 

الذية وا وا يعملوا فيها  ووال قبلها قد اغتاب قأ  غريبةق وساهم فب قتلها عندما 

رفات أل ل رج مة بيتها واألر  اليت لربت فيها  فما وال منف إ، أل هحم عليها مما 

أدى إجى مو ها  فهصب ت قغربيةق يبيمة األب واأل   حي  أل قإمي  بيكق لم يعتفف 

  .ى فب ا درسة اإلسفمية فب القد، ولنشه على أ ها مسلمةبابنتف لتفب

دارة ا درسة تسمح لف برؤيتها  فتال إلكة لم لكة   وال يزورها قأمي  بيكق هناك

 .ياع لها طعض الهدايا  وهذا األمر أياا وال يقو  بف قالشيخ م مد اتحويطيق

لة اليت لمن ها ا درسة لزور قابة عمها أحمد ق فب حي ا اثناء العطو لكبف قغريبةق  

  يعتد  قا مللطالبال  وفب حي ا وا ت الثورة مندلعة والاراع ال لسطينت اليهود  

مة عملف فب  ام موعة مة اليهود على قإبراهيمق أثنا مرور قأحمدق الذ  وال عا د

بالتاد  لليهود وي لص قإبراهيمق مة بال أيديهم  لكنهم   سكة حديد حي ا  فيقو 

ف النار فيا بو ف فب ال  ذ  وهنا يرفض أل يذهب إجى ا سبش ى حيى ، يطلقول علي

مة  فقالتم يتعر  للمسا لة مة قب  ا،  لاز أل ف أص ب بطلا  ار   وعندها س 

 م عفجف فب ب تف  تعملف حسب القا ول ا،  لاز   في

  وهناك يشاهد قغريبةق اليت يعحب ب مالها  ولبدأ قاة حب بينهما  ي اول قإمي

بيكق أل ياع العراقي  أل ف يعرف أل قغريبةق هب أتت قإبراهيمق لكنف ، ي رؤ على 
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ماارحة ابنف بهذه اتحقيقة ا رة  رغم و  ا  او،ل اليت  ابها قإمي  بيكق لبقى 

 العفقة مستمرة  ويقرر قإبراهيم وغريبةق على الزواج  رغم عا ا الدية  

د اتحويطيق الذ  سكة فب قجنالق طعد أل وهنا يستعال قإمي  بيكق بالشيخ قم م

سلمت قستةق لليهود  لتي يساعده على ح  ا شتلة  فف يمكة أل يتم هذا الزواج  

وهنا وال ، بد مة مواجهة قإبراهيمق باتحقيقة ا رة  وبعد أل يعرف أل قغريبةق أتتف 

لسباحة  يذهب إجى الب ر م او، أل يت لص مة اتكبف الذ  وقع عليف  يتعما فب ا

ي اول قأحمدق أل ينقذه طعد أل أصابف اإلرها   لكنف يا  متهترا  فيقض ت   بف  

  وهناك يااب قإمي  بيكق ب الة مة اتحنول  فيعود إجى قستةق وكه ف ما زال مالكها

  يمول وهو بهذه اتحال  وعندها حي  يعب  بف أط ال اليهود على أ ف رج  م نول 

 .نتهت الروايةيتزوج قأحمد وغريبةق وبهذا ل

ومة الواضح أل عنوال الرواية مرلبط ارلباطا جز يا بمامو ها ذلك أل أحمد 

 الواسطي يعم  فب السكة ا ؤدية للححاز. 

  جمال اتحسينت

باتحامعة  1912 عا الت ا و  ها.للقى دراستف فيو ولد جمال اتحسينت فب القد،. 

ية  بلدهدراسة الطب  لكنف عاد إجى لاألمافكية فب بافول 
ّ
عند ا د،ع اتحرب العا 

 األوجى.

 لدا رة الّصحة 
ل
ّعال جمال اتحسينت  طعد ا،حتفل البفيطاري ل لسطال  سكرلافا

 تحاكم لواء  ابل .
ل
  1920 عا ناب الرسمي ا استقال مة و  بالقد،  ثم مساعدا

 للتفجمة.
ل
 وأرشه مكتبا

 إجى اتحركة الوطنية ال لسطينية  وذلك طعد أل اتتاف  ا اّم 
ل
جمال اتحسينت مبكرا

 للمؤلمر العربي ال لسطينت الراطع الذ  عقد فب القد، 
ل
. وظ  1921 عا سكرلافا

يشارك فب أما ة اللحنة التن يذية ا نيثقة عة ا ؤلمرال العربية ال لسطينية اتكام  

 والساد، والساطع. 
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للت او   1930حنة التن يذية العربية الذ  سافر إجى لندل فب مار، شارك فب وفد الل

 مع ممثلب اتحكومة البفيطا ية.

اشتفك جمال اتحسينت فب قيادة ا تاهرة اتحاشدة اليت شهد ها مدينة القد، فب 

وا تاهرة اليت شهد ها مدينة يافا فب الشهر   سف. اعتقلتف السلطال  1933أكتوبر 

ق  إجى سحة فب عتا  ثم صدر البفيطا ية عقب ذل
 
ك مع عدد مة الزعماء الوطنيال  و 

فرج عنف طعد فتفة قاافة 
 
حكم قاائي طاحنف عشرة أشهر مع األش ال الشاقة  لكة ا

 مع سا ر ا عتقلال ا تتاهرية الذية ارلاوا اتكروج مة الاحة بك الة.

ل ت بتهس   اتحز 
 
ب العربي لرأ، جمال اتحسينت اللحنة الت اافية اليت و

 فب 
ل
علة عنف رسميا

 
 لف. ووال  1935 مار، 27ال لسطينت الذ  أ

ل
واتتاف باإلجماع ر  سا

مة ضمة أهداف هذا اتحزب الناال مة أج  استقفل فلسطال ورفع ا، تداب 

عنها  وا  افتة على عروبة فلسطال ومقاومة لهس   وطة قومي يهود   وارلباط 

 ة قومية.فلسطال باألقطار العربية فب وحد

لت بر اسة اتحاج 
ّ
  اتحزب العربي ال لسطينت فب اللحنة العربّية العليا اليت تشت

ّ
مث

 طعد ا د،ع اإلضراب العا . 1936أبري   25أمال اتحسينت  فب 

لّرأ، جمال اتحسينت وفد اللحنة العربية العليا الذ  سافر إجى لندل بمهمة إعفمية 

 تحنة الت قيا ا لكية البفيطا ية قتحنة بي ق.   وأدجى طشهادلف أما 1936فب يو يو 

ا تدبف اتحاج أمال اتحسينت لر اسة الوفد ال لسطينت إجى مؤلمر ا ا دة ا ستديرة فب 

  وألقى بيال الوفد الذ  لامة الدعوة إجى ا،عتفاف ب ا العرب 1939لندل فب فبفاير 

لوطة القومي اليهود  فب فب استقفل بفدهم التا   وإ هاء ا  اولة طشهل لهس   ا

  وإل اء ا، تداب 
ل
 لاما

ل
فلسطال  ووقف الهحرة اليهودية وبيع األراض ت لليهود وق ا

 واسببدالف بمعاهدة شبيهة با عاهدة ا عقودة بال بريطا يا والعرا .

اعتقلتف السلطال البفيطا ّية فب إيرال وزجت بف فب معتق  األهواز ثم  قلتف إجى معتق  

ا حي  أمض ى أربعة أعوا . ولم تسمح لف هذه السلطال بالعودة إجى فب روديسي

 .1946 عا فلسطال سوى فب مطلع 
ل
 حافف

ل
 شعبيا

ل
   حي  استقب  استقبا،
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استه ف جمال اتحسينت رشاطف السياس ت على رأ، اتحزب العربي ال لسطينت  ولرأ، 

 للحزب.  قال توةقمنتمة 
ل
 مة الشباب با تها امتدادا

ل
 كبافا

ل
 اليت ضّمت عددا

 لر    الهيئة العربّية العليا فب غياب اتحاج أمال اتحسينت  
ل
اتتاف جمال اتحسينت  ا با

لت بقرار مة جامعة الدول العربية  فب 
ّ
لت لف  1946 يو يو 12وهب الهيئة اليت تشت

 اللحنة العربية العليا.

  الوفد ال لسطينت إجى الدورة الثا ية مة مؤلمر لندل الذ  1947اير لرأ، فب  هاية ين

عقدلف اتحكومة البفيطا ية لب   قاية فلسطال بناء على طلب اتحكومال العربية  

ر فيها مة م اطر قيا  دولة يهودية فب فلسطال على منطقة الشر  
ّ
وألقى فيف ولمة حذ

 األوسط بهسرها.

لت فب غزة  فب  اشتفك جمال اتحسينت فب حكومة
ّ
 يوليوعمو  فلسطال اليت تشت

  فلسطال فب ا  اف  الدولية وب اصة فب 1948
ّ
  بر اسة أحمد حلمي عبد الباقب  ومث

 هيئة األمم ا ت دة.

 للملك سعود  وعم  فب 
ل
غادر فلسطال طعد النكبة إجى السعودية  حي  عّال مسبشارا

من تف منتمة الت رير و فيها.  لوفب جمال اتحسينت فب الريا  ودفةو  الت ارة.

 وسا  القد، للثقافة وال نول واآلداب. 1990 عا ال لسطينية 
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 والعشرول سعاتال( الكتاب 29)

  األدب العربي فب فلسطال

 أ.د. كمال أحمد غنيم

 

 أصدرل الثقافة ال لسطينية واإلسفمية ضمة فاعليال القد، عاصمة

فب مركز العلم والثقافة وأواديمية اإلبداع فب مؤسسة إحياء التفاث الرابطة األدبية 

 .كمال أحمد غنيملدكتور ألستاذ الق. األدب العربي فب فلسطالقكتاب ولنمية اإلبداع 

 وجاء الكتاب فب أربعة أبواب  هب  الشعر  والقاة القاافة  والرواية  وا سرحية.

عبف مراح  ثفث  ا رحلة األوجى  فب فلسطال العربّي  الشعرَ  الشعر   باب  ولناول 

ابة   و إبراهيم بة عثمال ال ز  در، فيف الشعراء   عار الدول واإلمارال األول 

 .تاف الدية الرملب  و الافح الا د و   القاض ت ال اض   و الق سراري

 (  در، فيها الشعراء 1917 – 1516)الشعر فب العار العثماريوا رحلة الثا ية 

 .إسكندر اتكوجب  و حسال فلسطال  و نبهارييوسف ال

  األوجى ما بال   وقسمها ل تفالواإلمارال الثاري عار الدول ة الثالثة فب وا رحل

  أبو سلمى  و إبراهيم طوقالدر، فيها الشعراء   (1948 - 1917) ا، تداب والنكبة

  در، فيها (1967 - 1948). وال تفة الثا ية ما بال النكبتال عبد الرحيم م مودو 

. وال تفة الثالثة مة طعد م مود درويو  و عبد الرحيم عمر   و م مد الق س تالشعراء 

  م مود م لح  و فدوى طوقالحبى يةمنا  در، فيها الشعراء  1967النكبة الثا ية 

 .معال طس سوو   أحمد دحبور و 
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  منهم الشاعر تار عدة شعراءعند ل ليال التناص ثم لناول باب الشعر 

  التناص الداتلب  و اتكارجب التناص  مة تفل لقا ال التناص األربعة  أبوجححوح

 .معمارية التناص  و التناص الذاتيو 

القاة القاافة فقد لناول م هومها وعناصرها  ولببع  باب القاةأما 

م مود   و تلي  بيد،  ودر، كتاب القاة القاافة  القاافة فب األدب ال لسطينت

زوي و  . سال كن اريواحتوى على  اوص ل .  اتي صدقب  و اإليراريسيف الدية 

 .عبد هللا لايف  و العيلة

جبفا   و إسحا موس ى اتحسينت  و تلي  بيد،الكتاب باب الرواية ب نما لناول 

ولناول الباب  .م مود الزهار  و غسال كن اري  و أحمد رفيا عو   و إبراهيم جبفا

 رواية الرصيف بالدراسة والت لي .

ا سرح مة تفل دراسة  قاايا ا سرح ال لسطينت باب ا سرحناول ول

مسرحية . واحتوى على  ص ال تاهب  و اإلرساري  و العاط ي  و ا،جتماعب  و السياس ت

 ..لعبد اللطيف عق  (ا  تاح)
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 ول لثفثا( الكتاب 30)

  كتب ثقافية

  على موقع مركز العلم والثقافة

 أ.د. كمال أحمد غنيم إعداد 

 

 الثقافة ال لسطينية واإلسفمية ضمة فاعليال القد، عاصمة

فب مركز العلم والثقافة وأواديمية اإلبداع فب الرابطة األدبية  أصدرل

على موقع مركز  كتب ثقافية قكتاب مؤسسة إحياء التفاث ولنمية اإلبداع 

 .كمال أحمد غنيملدكتور ألستاذ اإعداد ا قالعلم والثقافة

و ية اليت ضمنها ا ركز فلكتا تلقال فب صورة الكتب اإل الكتابوياع 

 .تعري ال تشحعف على الرجوع إجى الكتب واملةو   ضمة ملكاال موقعف

تتا  عا  صدر فب    الذ  يقرأه ا تلقي اآلل ي يالتعر والكتاب 

ب ت تحم )  بال يد  عا  (2019 عا  القد، عاصمة الثقافة ال لسطينية)

   على أم  أل يتواص  اتحهد ا عرفب(2020 عا  العربيةعاصمة الثقافة 

 ال لسطينت إجى آفا  ا شهدية الثقافب أفا ا شهد يت اوز   فاكمي  الذالت

 العربي واإلسفمي. الثقافيال
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 فهر، ا  تويال
 

 الصفحة الكتاب صاحب عنوان الكتاب م
    
 3 عبد الودود يوسف (رواية)ثورة النساء  1
 5 نبيل أبو علي الحروب الصليبية 2
 7 مقداس أشرف ومضات 3
 9 غنيم كمال  العصف المأكول )شعر( شايلوك 4
محيي الدين الحاج عيسى  (مسرحية)مصرع كليب  5

 الصفدي
17 

 21 جحجوح بوأ خضر (شعر)هديل على سروة الحنين  6
 28 يوسف الودود عبد )فكر( قادة الغرب يقولون 7
 30 بحر الناصر عبد )تفسير(المراقبة ونظائرها في القرآن الكريم 8
 32 عقل اللطيف عبد (مسرحية)  المفتاح 9
 37 المالك عبد محمود )شعر( في األرض القاحلة 10
 39 يوسف الودود عبد )قصص( الكريم القرآن من حكايات 11
 48 هيئة التحرير الثامن العدد المحكمة الزيتونة مجلة 12
 53 هيئة التحرير التاسع العدد المحكمة الزيتونة مجلة 13
 56 هيئة التحرير العاشر العدد المحكمة الزيتونة مجلة 14
 60 هيئة التحرير 11 العدد المحكمة الزيتونة مجلة 15
16
17
18 

 واالمارات الدول عصر في العربية المسرحية
 (3 -1) الجزء (دراسيال يومال  كتاب)  الثاني

 62 هيئة التحرير

 65 خضر محمد أبو جحجوح البنية الفنية في شعر كمال غنيم 19
 70 عال إبراهيم الجديلي جحجوح ابو خضر شعر في الصورة بنية 20
 73  كمال أحمد غنيم 2019 االولى الطبعة القصيرة القصة 21
 74 هيئة التحرير 12 العدد المحكمة الزيتونة مجلة 22
 77  الخالدي الرحمن عبد )مسرحية( النفير 23
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 80 ربه عبدعصام  االء   مفلح محمود شعر في التوقيعي لبناءا 24
 88 العمري حسين سائدة االنسانية النفس نوازع سيميائية 25
 94 حسنين ابو عبد اهلل جنات  غنيم رائد روايات في السرد جماليات 26
 96 شكري السعيد القدس الشريف وتمثيليات أخرى 27
 99 جمال الحسيني الحجاز سكة رواية 28
 أ.د. كمال أحمد غنيم  األدب العربي في فلسطين 29
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 105 غنيمكمال  على موقع مركز العلم والثقافة كتب ثقافية 30

 106  المحتوياتفهرس   

 108  م والثقافةلالعمركز  
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 فلسطال - مركز العلم والثقافة
 

 –هـ 1415وقد تأسس عام  -مخيم النصيرات  -منارة علمية وثقافية مقرها الرئيس ي قطاع غزة  مركز العلم والثقافة

(، ووزارة 4021م تحت رقم: )31/8/1995م وهو جمعية خيرية غير ربحية، مرخص من وزارة الداخلية بتاريخ: 1994

م تحت 13/1/1999لتعليم بتاريخ: م( ، من وزارة التربية وا2014ج/-16م تحت رقم: )6/5/2014الثقافة جدد بتاريخ: 

 م.24/2/2010بتاريخ  4/2010( ووزارة الشباب والرياضة تحت رقم 95/185رقم: )

 يعمل املركز على أن يكون منارة علمية وثقافية. :رؤية المركز 

لفئات املجتمع  مركز العلم والثقافة هو جمعية خيرية فلسطينية غير ربحية تهدف إلى نشر العلم واملعرفة :سالة المركزر 

 املختلفة من خالل تيسير الوصول إلى املعرفة والدعم املادي واملعنوي ألهل العلم ورعايتها الخاصة للمبدعين واملتميزين.

  :أهداف المركز 

 االرتقاء باملستوى العلمي والثقافي للمجتمع الفلسطيني عامة.

 غرس عادة القراءة باملجتمع الفلسطيني.

 ات واألبحاث الثقافية في شتى املجاالت والعلوم.إعداد ونشر الدراس

 مواكبة التطوير العلمي والتكنولوجي في شتى املجاالت.

.
ً
 وماديا

ً
 رعاية ودعم طالب العلم في مراحل التعليم املختلفة علميا

 العمل على اكتشاف أصحاب الطاقة واملواهب املغمورة واألخذ بيديها.

 ير وإبراز نماذجه الفنية الجميلة.العمل علي التعريف بأدب الحق والخ

 تفعيل دور املرأة الثقافي في املجتمع الفلسطيني.

 تنفيذ الدورات والبرامج العلمية التي تسهم في االرتقاء باملجتمع الفلسطيني.
 

 
 

 

 


