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Abstract 
Speech act theory is one of the well-known theories in applied linguistics. 
By considering language in the context of human acts, it reveals what is 
left unsaid in the text and enables us to arrive at an interpretation of it. 
Based on this theory, one does not merely use words and sentences to 
communicate a meaning, but commits acts which are called speech acts.  I 
saw Ramallah is an autobiographical novel by Mourid Barghouti, a 
Palestinian poet and writer. The events of the novel revolve around his 
return to Ramallah and Deir Ghassana after thirty years of exile to 
European and Arab countries. The article highlights and analyzes 
imperative-didactic speech acts of the novel in order to determine the 
author’s purpose in using them. The importance of the research is evident 
in the fact that the novel contains emotional speech acts contained in 
interrogative speech acts in order to express the plight of Palestinians and 
their resistance against the Zionists. The research argues that two kinds of 
interrogative speech acts are used in the novel: direct and indirect. The 
direct speech acts are used by the characters in order to acquire 
information. The indirect speech acts, however, are used by the writer in 
accordance with the societal circumstances to express his goals. They are 
mostly used to express denial, anger, scolding, ridicule, sadness, regret, 
and surprise upon seeing what has happened and is happening to Ramallah. 
This type of speech act is prevalent in the novel since it is the most 
effective in expressing the writer’s intentions and it highlights the 
communicative aspects of language, which are convincing, encouraging, 
and affecting the interlocutor. Thus, the writer uses indirect speech acts to 
reveal his psychological state, as he wants to influence the reader and stir 
the feelings of the Arab and Islamic nation so that they realize the issue of 
the Palestinian people and the right that is taken from them by the Zionists. 
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سرتاتيجية اال) ملريد الربغوثي رأيت رام هللايف رواية التوجيهية األفعال الكالمية 
 أمنوذجا( يةاالستفهام
 *ملکی پوررقيه رستم

 ، إیرانطهران امعة الزهراء،جب استاذة مشارکة يف اللغة العربیة وآداهبا

 آقاجانیزهرا 
 إیران ،طهران امعة الزهراء،جب طالبة الدکتوراه يف اللغة العربیة وآداهبا

 118-95صص 
 ه.ش 11/06/1399ه.ش، اتریخ القبول:  24/04/1399اتریخ االستالم: 

 امللخص
دیر و  رام هللاعودته إىل بفیما یرتبط أحداثها  تدور، الفلسطیين ألدیباذاتیة ملرید الربغوثي روایة سردیة  رأیت رام هللا

 ، الحظالروایةالنظر يف القارئ  ما أمعنإذا . األوروبیة والعربیة والتشبث يف البالدالنفي  منبعد ثالثني عاما  غسانة
لرتكیز من خالل ااملقاربة التداولیة عمل على لی ؛جاء البحثومن هذا املنطلق ستفهامیة فیها. تیجیة االسرتااال فتكث  

أمهیة البحث و الروایة.  اليت ترمي إلیها ومقاصده اخلطابمعرفة غاايت و ستفهامیة جیهیة اإلالتو على األفعال الكالمیة 
خاها یتو اليت  ستفهامیةتتمثل يف االسرتاتیجیة اال فعاال كالمیة تعبريیةالروایة حتمل يف بنائها أأن يف  تتجلى وضرورته
 -املنهج الوصفيخالل من و . حتالل الصهیوينصراعهم مع االمأساة الشعب الفلسطیين و ؛ للتعبري عن الكاتب

تتجلى واألوىل . املباشرة والتلمیحیة ن:سرتاتیجیتااال يف الروایة توفرت: إىل نتائج توصل البحثالتحلیلي واإلحصائي 
يف حوارات جتري بني املرسل  توخ اها الكاتبیاالستخبار والبحث عن معلومات حقیقیة،  قوهتا اإلجنازیة احلرفیة يف

، التوبیخالغضب، و ، و والنفي اإلنكاريف  ستلزمة من املقام والسیاققوهتا اإلجنازیة امل تندرج ، والثانیةواملرسل إلیه
 مهمة مكانة يف الروایة سرتاتیجیةتتبوأ هذه اال. واالستغراب واحلريةوالتهكم والسخریة، والتحقري، واحلزن واألسى، 

قصدیة الكاتب، واجلانب االستعمايل  قوة إجنازیة وأتثريیة أكثر من غريها؛ مما تشري إىل ُتظهر بوصفها هي الطریقة اليت
هبا إجناز أفعال تعبريیة تفصح  الكاتب ینويفاملتلقي واستمالته والتأثري فیه. والتواصلي للغة الذي یهدف إىل إقناع 

 يف املتلقي أتثريا ابلغربة والنفي والتشبث، ومدى شعوره ابلذل واهلوان یتعلقالنفسیة والسایكولوجیة فیما  عن مكنوانته
هم احلق املستَلب منو  فلسطیينالشعب ال متاعب متاما إاثرة مشاعره واستصراخ األمة العربیة واإلسالمیة؛ لیدركواو 

 االحتالل الصهیوين. أبیدي
 ةالتوجیهی ، األفعالةل الكالمیافعاألالتداولیة، مرید الربغوثي، رام هللا،  رأیت روایة :الدليليةالكلمات 
 .االستفهامیة

 

 املقدمة .1
 يف ذهنه؛ لتحقیق أهدافه ومقاصده.عما یدور هبا اإلنسان  عرب  یإن  اللغة وسیلة التواصل اإلنساين 

وتدرس اجلانب االستعمايل كنظریة ختاطبیة تعىن ابللغة واخلطاب،  (pragmatics) والتداولیة
وهي متثل عنده جزءا من ، (Moris) تشارلز موریس هذا املصطلح قد استحدث. والتواصلي للغة
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نظریة ن التداولیة عتتكون من ثالثة أجزاء: الرتكیب والداللة والتداولیة. انبثقت  العالمة اليت نظریة
اليت ظهرت يف منتصف القرن العشرین  من أهم النظرايت الفلسفیة اللغویةاألفعال الكالمیة، وهي 
أن اللغة ، مشريا إىل من خالل حماضراته يف جامعة أكسفورد (Austin) يف إجنلرتا على ید أوسنت

لیست وسیلة للوصف واإلخبار فحسب، وإمنا وسیلة للتأثري يف العامل اخلارجي وتغیريه من خالل 
والسیما  ماء اللغة واللسانیات ابلتداولیةاألفعال الكالمیة. ومن هذا املنطلق تكث ف اهتمام عل

السیاق وعناصره الثالثة: املرسل واملرسل إلیه والعناصر و ترك ز على املقام ابعتبارها األفعال الكالمیة 
املشرتكة كالعالقة بني املتخاطبني واملعرفة املشرتكة والظروف االجتماعیة العامة مبا تثريه من 

 ليت تؤط ر عملیة التواصل.االفرتاضات املسبقة والقیود ا
من حتدید إمكانیة حتلیل اخلطاب الروائي ضمن املقاربة التداولیة اليت هتدف  ینطلق هذا البحث

الفلسطیين  والشاعر لكاتبل رأیت رام هللايف روایة تصال بقراءة الدالالت واملعاين إىل التواصل واال
ویتم ذلك  الروایة. اخلطاب اليت ترمي إلیهامقاصد ؛ بغیة حتلیلها ومعرفة غاايت و مرید الربغوثي
  زا واسعا يف الروایة.شغلت حی   بوصفها التوجیهیة االسرتاتیجیة االستفهامیةابلرتكیز على 

يف معاجلة النصوص األدبیة؛ الهتمامها  يف أمهیة الدرس التداويلفتأيت  وضرورته أما أمهیة البحث
دراسة اخلطاب یعود اختیار  خطاابهتم.ابملتكلمني واملخاطبني والرسالة اليت یقومون إبیصاهلا يف 

عدا تواصلیا وتفاعلیا وحجاجیا، أن الروایة حتمل يف بنائها بُ دراسة تداولیة إىل  (رأیت رام هللا)الروائي 
ألفعال الكالمیة املتعددة وخباصة األفعال ااملباشرة وغري املباشرة من وراء  البنیة احلواریةعلى  تنبينكما 

 احتلت حیزا كبريا من الروایة، مما یثري اجلدل والنقاش يف ذات املتلقي،اليت  توجیهیة االستفهامیةال
احتل أراضي  الصهیوين الكیان أن قضیة عاملیة مهمة، وهي الكاتب عن وفضال عن ذلك یعرب  

مع الصراع الیومي و والرعب واالضطهاد  عاانةیعیش الشعب الفلسطیين يف حاالت من املففلسطني؛ 
 يف الضفة الغربیة وقطاع غزة. الكیان الصهیوين

: ما یلي من السؤالني علی، للرد واإلحصائي التحلیلي-املنهج الوصفيعلى  تعتمد الدراسة
 الفعل التأثريي الناجم كیف متث ل  ؟ رأیت رام هللاروایة يف  ةاالستفهامی األفعال الكالمیة كیف جتلت

 يف املخاطبني؟  ةاالستفهامی ةل الكالمیافعاألعن 
االسرتاتیجیة االستفهامیة  ولكن النقدیة،دراسات عدید من البحظیت قد الروایة  من املالحظ أنو    

  اإلشارة إىل ما یلي:ومن هذه الدراسات ميكن  مل تُفرد ابلبحث والدراسة.
لیوين رمحاويت، جامعة  سیولوجیا األدبدراسة يف ضوء سو روایة رأیت رام هللا ملرید الربغوثي  -

حياول البحث الكشف عن القضااي  .(2016)سنة  اإلسالمیة احلكومیة جاكرات شریف هدایة هللا
الثقافیة السیاسیة الفلسطینیة اليت انعكست يف الروایة وعن التأثري الذي تركت خلفیة حیاة 

  الكاتب؛ مما أدى إىل كاتبة هذا النص الروائي.
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 ملرأة الصاحلة، جامعة )الدراسة البالغیة( احملسنات اللفظیة يف روایة رأیت رام هللا  ملرید الربغوثي  -
تسعى الباحثة إىل حتلیل احملسنات اللفظیة . (2018) سونن أمبیل اإلسالمیة احلكومیة سورااباي

 ، إال أهنا تفتقر إىل دراسة حتلیلیة معمقة؛ إذكاجلناس وأنواعه والسجع واالقتباسورصد أنواعها  
تتطرق إىل مجیع وفضال عن ذلك مل  دون حتلیل، إهنا اكتفت إبیراد األمثلة من الروایة فحسب

 . رسالة املاجستري ستحق  اليت تاحملسنات اللفظیة 

 ة اآلدابألكرم رخشنده نیا، جمل« جدلیة األان واآلخر يف روایة رأیت رام هللا ملرید الربغوثي»مقال -
الفلسطیين واالسرائیلي يف ضوء جدلیة الباحثة دراسة صوريت . حتاول (2018) جلامعة بغداد

الذي  )اآلخر( ، واالسرائیلي)األان( ؛ ابعتبارها هتتم ابلذات الفلسطیينوایةالر  يفالذات واآلخر 
 یقوم ابلعنف والقهر ضد الذات.

الكشف عن األبعاد  ومل یتمإال أن جممل تلك الدراسات مل أتخذ إال طابع النقد الكالسیكي، 
، والبالغي لداليلالتداولیة والتواصلیة للروایة، بید أن هذه الدراسة حتاول أن تتجاوز دراسة احملتوى ا

 تسعى إىل، وابلتايل ومدى أتثري الرسالة على املتلقي عالقة العالمات اللغویة مبؤولیها عنوتبحث 
 .التوجیهیة االستفهامیةعال األفمعاجلة األفعال الكالمیة املتمثلة يف 

 

 التداولية يف اللغة .2

كالتداولیة والذرائعیة والربامجاتیة، وما إىل  واللسانیات مصطلحات خمتلفة لكلمةانتقى علماء اللغة 
 وردت يف مقاییس اللغة أن  أصل التداولیة هلا.عربیة   ة، ولكن یظهر أن التداولیة أنسب معادلذلك

أحدمها یدل على حتو ل شيء من مكان إىل مكان، فیقال: اندال القوم، إذا حتو لوا »عنیني: امل من
من مكان إىل مكان، وكذلك تداَوَل القوُم الشيَء بینهم، إذا صار من بعضهم إىل بعض. واآلخر 

ْولُة و الدُّولُة: ». كما جاء يف اللسان (2/314 :1404)ابن فارس، « یدل على ضعف واسرتخاء الدَّ
وقیل:  ...احلرببة يف املال و احلَْرب َسواء، وقیل: الدُّولُة، ابلضم، يف املال، و الدَّْولُة، ابلفتح يف الُعقْ 

اأَلايُم  ... َداَلتوِدَول   ُدَول   ابلضم يف اآلخرة، وابلفتح يف الدنیا، وقیل: مها لغتان فیهما، و اجلمع
 1414 )ابن منظور،« األَیدي: َأخذته هذه مرة وهذه مرة هُ یُداِوهلا بني الناس. وَتداَولَتْ  َأي دارت، وهللا

 .(11/252 :هـ. ق
 

 التداولية االصطالح .2-1
ا من علم اللغة، وهي حلقة وصل بني علم النفس املعريف والفلسفة التحلیلیة وعلوم تعترب التداولیة فرع

 )صحراوي، اللسانیات التداولیةالتواصل. وميكن القول إن الفلسفة التحلیلیة هي السبب يف نشأة 
یتصل  حیثوعلم الداللة من أهم العلوم اليت ميت بصلة وثیقة إىل التداولیة، ومابعدها(.  16 :2005

هبا يف دراسة املعىن إال أن هناك بعض اخلالفات يف مستوايت املعىن، كما هلا ارتباط وطید بعلم اللغة 
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التداولیة يف االهتمام بتأثري العالقات االجتماعیة بني وهو یشبه ( sociolinguistics) االجتماعي
املتكلم واملخاطب يف الكالم، كذلك یدرس أثر السیاق يف اختیار السمات اللغویة وتنوعاهتا، وفضالا 

أیضاا یشارك التداولیة يف االهتمام بقدرات  (psycholinguistics) عن ذلك علم اللغة النفسي
 اعل يف األداء مثل االنتباه والذاكرة والشخصیة، وكذلك حتلیل اخلطاباملشاركني اليت هلا أتثري ف

(discourse analysis) وما بعدها( 10 :2002)خنلة،  وهو یشرتك مع التداولیة يف حتلیل احلوار .
 ونتیجة هلذا التداخل بني التداولیة والعلوم األخرى الیوجد اتفاق على تعریف جامع ومانع للتداولیة.  

هذا، ميكن القول إن  التداولیة حتاول دراسة استعمال اللغة يف خمتلف الطبقات املقامیة، رغم كل 
ي كالماا حمد داا صادراا من متكلم حمد د وموجِ هاا إىل خماطب حمد د يف مقام تواصل»أي ابعتبار اللغة 

وجزاا . وقد عرض حممود أمحد خنلة تعریفاا م(26 :)صحراوي «حمد د لتحقیق غرض تواصلي حمدد
هو دراسة اللغة يف االستعمال أو يف التواصل؛ ألنه یشري »للتداولیة یؤكد على تعریف صحراوي: 

إىل أن  املعىن لیس متأصالا يف الكلمات وحدها، والیرتبط ابملتكلم وحده، وال السامع وحده، فصناعة 
 إىل املعىن وصوالا  ي، ولغوي()مادي، واجتماع املعىن هي تداول اللغة بني املتكلم والسامع يف سیاق حمد د

وهبذه التعریفات یتضح الفرق بني التداولیة وعلم الداللة؛ ( 14 :2002)خنلة،  «الكامن يف كالم ما
حیث التداولیة هتتم بدراسة عالقة العالمات مبؤولیها ومفسریها يف السیاق أي املتكلم واملخاطب 

لى املتكلم واملخاطب يف استعمال العالمات، حتكم ع التی ظروفالوذلك من خالل إلقاء النظرة إىل 
بینما علم الداللة یدرس العالقات الكامنة بني الدال واملدلول دون أن یويل االهتمام ابملتكلم 
واملخاطب. رغم الفروق الكامنة بني التداولیة وعلم الداللة، غري أن كلیهما یدرس املعىن يف العالمات 

 والعالقة املوجودة بینها.
 

 نظرية األفعال الكالمية. 2-2
تُعد  هذه النظریة من أهم النظرايت الفلسفة اللغویة اليت أرسى دعائمها الفیلسوف اللغوي االجنلیزي 

، «الكلمات واألفعال»من خالل حماضراته خاصة  1954و 1952سنيت  (Austin) جون أوسنت
القرن العشرین على یده وهي تعد  جذور النظریة نفسها حسب قول أوسنت، وظهرت يف منتصف 

اليت ألقاها أوسنت يف جامعة هارفارد األمریكیة « حماضرات ولیام جیمس»بشكل رمسي وهنائي، عرب
، مستهدفاا إىل أتسیس فلسفة اللغة، ولكن هذه احملاضرات أصبحت لبنة أولیة للتداولیة 1955سنة 

اضرات على شكل كتاب مس اه بنشر احمل (Urmson) اللسانیة؛ حیث بعد وفاته، قام طالبه أیرمسن
وینظر: عبدهللا اخللیفة،  31-29 :2003ینظر: روبول وموشكار، ) «كیف نفعل األشیاء ابلكلمات؟»

 . وما بعدها( 39: 2007
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أكد أوسنت على أننا حني نتلفظ جبملة ما، فإننا نقوم بثالثة أفعال، هي فعل التلفظ، وفعل      
، واملراد به الفعل اللغوي( )فعل القول/ العمل األول هو العمل القويل»قوة التلفظ، وفعل أثر التلفظ: 

لى أفعال لغویة ، وهو یشتمل ع«إطالق األلفاظ يف مجل مفیدة ذات بناء حنوي سلیم وذات داللة»
أي: الفعل  )أو األفعال اللسانیة على تعبري أوستني(فرعیة ميكن إدراجها يف املستوايت اللسانیة املعهودة 

، والفعل الداليل)ربط )إخضاع األصوات لنظام حنوي معني( الصويت)إنتاج األصوات(، والفعل الرتكیيب
، 2002)صحراوي،  خالل السیاق واملقام األصوات ابلداللة(، والميكن فهم املتكلم وقصده إال من

. وأما الثاين فهو العمل املتضمن يف القول، الذي یتحقق بقولنا شیئء حمدد، ومس اه أوسنت (41
)الفعل الناتج عن  ، والثالث هو عمل التأثري ابلقول(32، 2003)روبول وموشكار، « القوة اإلجنازیة»

أي الكالم یؤدي إىل التأثري يف مشاعر « ء قولنا شيء ما، الذي یتحقق من جراالقول/ الفعل التأثريي(
 وما بعدها(.  41 :2005وما بعدها وصحراوي،  31)روبول وموشكار،  املتلقي وأفكاره

 

  األفعال الكالميةأنواع . 2-3
مخسة أصناف، منها: اإلخبارايت أو التقریرايت، األفعال الكالمیة على   بتصنیفقام أوسنت

والوعدايت أو اإللزامیات، التعبريايت أو البوحیات، اإلعالنیات أو اإلیقاعیات، والطلبیات أو 
، وما بعد 174: 1991)ینظر: أوسنت،  ميكن اعتباره ضمن التوجیهیاتالتوجیهیات. واالستفهام 

 .(وما بعدها 97: 2009جادي، وبو 
حماولة املتكلم توجیه املتلقي إىل فعل شيء ما أو التأثري  غرضها اإلجنازي هو»توجیهیة األفعال ال

، وشرط اإلخالص فیها )القول(علیه لیفعل شیئا معینا... واجتاه املطابقة فیها من العامل إىل الكلمات 
حتقیق هذا  حياول» واملتكلم أو املرسل (.62: 2010الصراف، حجي ) «هو الرغبة الصادقة أو اإلرادة

اهلدف بدرجات خمتلفة ترتاوح بني اللني وذلك ابإلغراء أو االقرتاح أو النصح وبني العنف والشدة، 
، ویعترب االستفهام من األفعال التوجیهیة، (158: 2004)الشهري، « وذلك ابإلصرار على فعل الشيء

 .دور فعال يف التفاعل التواصلي له
 

 االستفهام لغة واصطالحا. 2-4
 مِهْتوَ هامة: َعِلَمه، فـَْهماا وفـََهماا و َ  ء ابلقلب. َفِهَمهشي: معرفتك الالَفْهمُ »يف اللغة من  االستفهام

َمه : سأَله أنء: َعَقلُته وعرَْفته...واْستَـْفَهمهالشي  وفـَهَّْمته َء فأَفْـَهْمتهْفَهَمين الشي. وقد اْستیـَُفهِ 
استعالم ما يف ضمري »ویقول صاحب التعریفات:  (.12/459ه: 1414)ابن منظور، « تفهیماا 

« طلب حصول صورة الشيء يف الذهن هو» املطول وجاء يف، (18.ت: د)اجلرجاين، « املخاطب
وطلب فهم ومعرفة معلومة كانت  االستخبارأن االستفهام هو فیظهر  .(226 :1310 التفتازاين،)

 غائبة عن ذهن السائل.
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فوائد كثرية، منها: حتقیق  لهسرتاتیجیة املباشرة يف اخلطاب، االمن أهم آلیات  االستفهام
تتنوع  االنسجام بني طريف اخلطاب، وإعطاء املعلومات من قبل املرسل إلیه قد تفید املرسل، وغريمها.

، بعبارة (132: الشهري)ینظر:  آلیات االستفهام، فهناك سؤال مباشر وسؤال غري مباشر أو مستلزم
. 2 سرتاتیجیة املباشرة. اال1: يف توظیف االستفهام تتوفر له إسرتاتیجیتانأخرى یبدو أن املرسل 

. أما األوىل فهي اليت یتوخاها املرسل؛ لیدل على قصده أو ینجز )التلمیحیة( سرتاتیجیة غري املباشرةاال
تجاوز فیها داللة اخلطاب احلرفیة. فلیس اللتها احلرفیة، بید أن الثانیة یهبا فعله اللغوي من خالل د

االستفهام هو القوة اإلجنازیة الوحیدة اليت یرید املرسل نقلها إىل املرسل إلیه، بل یرافقها فعل تعبريي 
تیجیتني من خالل اسرت تتمثل كل من اال وما إىل ذلك.والنفي واإلجياب آخر كاالستنكار والتهكم 

 117ینظر: املصدر نفسه، ) رسل ابنتقائها وتوظیفها يف اخلطابأدوات لغویة وآلیات حمددة یقوم امل
يف بعض املقامات ميكن أن یتضمن االستفهام قیما تعبريیة جتسد ذاتیة » تداولیةوفقا لل (.149و

: 2018)العذاري، « تیح نقل خمتلف االنفعاالت كالتفاجؤ واالنزعاج والغضب إخل...تاملتكلم و 
ميكن احلصول على استفهامات حقیقیة تفرتض حضور متلفظ وخماطب، فبناء على ذلك، ، (133

 .املصدر نفسه() استفهامات خناطب فیها أنفسنا، ومعها لیس من الضروري اإلجابة أصالوكذلك 
یعترب استعمال األسئلة االستفهامیة من اآللیات اللغویة التوجیهیة، ابعتبارها توج ه املرسل إلیه إىل 

، كما یستعني املرسل هبا للسیطرة على جمرايت األحداث، رة اإلجابة علیهاخیار واحد، وهو ضرو 
 املخاطب یراهوالسیطرة على ذهن املرسل إلیه، وتسهیل اخلطاب جتاه ما یریده املرسل  ال حسب ما 

 (.352الشهري، )
 

 املباحث التطبيقية. 3
 ملخص الرواية. 3-1

للكاتب والشاعر الفلسطیين مرید الربغوثي، روایة سردیة ذاتیة عن النفي واملنفیني،  هللارأیُت رام 
 الوطنرحلة العودة إىل  الروایة . متثل1997حازت على جائزة جنیب حمفوظ لإلبداع األديب عام 

يت ال ة تكمن قیمتها يف طریقة سرد األحداث الوقائعیة. هذه الروایوالنفي بعد ثالثني عاما من الغربة
. تتمحور یةفعال الكالمألظهر القوة اإلجنازیة والتأثريیة لبل تُ  ،ر جلیا دینامیة متخیل البطلتصو  

؛ 1967، كان قد غادرها قبیل حرب - دیر غسانةوقریته  -رام هللا إىل  عودة الكاتبأحداثها حول 
ابلنسبة امسه يف قائمة الالجئني، وصارت العودة  مت إدراجلیتابع دراسته يف القاهرة، قامت احلرب، و 

  حلما وأملا بعید املنال. له
ضطر ون ميث ل الالجئني الفلسطینیني الذین یعانون من الغربة والظلم والقهر الصهیوين، فیوالكاتب 

حافلة ابالستهانة واالزدراء بال انتماء إىل الوطن. هذه الروایة حتمل أن یعیشوا يف الغربة عیشة 
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ذكرايت املنفى املتعددة والتنقل بني املنايف األوروبیة والعربیة وجتاربه اخلاصة؛ فالكاتب یسرد األحداث 
خرى مبشاعر شهید. یصو ر تفاصیل حیاة الفلسطینیني والوجوه وأمبشاعر أسري  واترةمبشاعر انزح  اترة

یتون، كما یصو ر احلدود بني اإلسرائیلی ة السلیطة واللهجة الفلسطینیة الصامدة مع صمود أشجار الز 
املوافقة على العبور من اجلسر لساعات ینتظر  الفلسطیيناملدن الفلسطینی ة ونقاط الت فتیش ووقوف 

السیاسی ة؛ مما أدى إىل أتزم األوضاع املعیشی ة يف حیاة  الشؤونیتطرق الكاتب إىل قد طویلة. 
شري إىل اتفاقی ة أوسلو اليت یعتربها شكال من الفلسطینیني املعل قة بقیود اإلقامة والر حیل، حیث ی

تحق ة لالحتالل الصهیوين، والتوس ع يف بناء الدولة ملسالسیادة الس اخرة للفلسطینیني والسیادة الفعلی ة ا
 ،الزائفة على حساب أراضیهم. یغوص القارئ يف هذه الروایة خبلط األزمان بني القدمي واحلاضر

غم من اللحظات اليت الر امت الذي یتبد ى بني السدود واحلدود، وعلى الصوبفتح العیون على األمل 
  وعدم االستقرار يف الوطن. ،العودة دوناملنفى  الروایة، إال أهنا تضم يف متنها أمل حتمل نشوة الفرح يف

الكاتب وحده، بل سرية املالیني الذین أدى االحتالل إىل  حكایةالسرية الذاتیة لیست  وهذه    
حكایة املسجونني، واملهزومني، واملنفیني، واهلاربني، واملهر بني،  منها: أحناء العامل، يفتشردهم 

واملبعثرین خارج البالد، كما أهنا سرية حتمل يف طیاهتا ذكرايت الطفولة وقصص دیرغسانة ووجوه 
: 2018رخشنده نیا،  ینظر:) ... إخلب واألقارب من بقي منهم ومن رحلجرياهنا، ووجوه األصحا

452). 
 

 رأيت رام هللا القرائن السياقية يف. 3-2
جمموعة من القرائن السیاقیة  اإلشارة إىلالبد من  رأیت رام هللا من أجل قراءة تداولیة لروایة

؛ إذ یتم من السیاق يف اخلطاب الروائياليت یستحضرها واملكانیة والشخصیة  الزمانیةواإلشارايت 
؛ لذلك البد من النص الروائيخالهلا البحث عن املالبسات والظروف اليت دفعت الكاتب یكتب 

 اإلشارة إىل عناصر السیاق الثالثة:

 )املتلقي(املرسل إلیه  ←الرسالة)النص(  ←املرسل )الكاتب( 
هو البطل داخل الروایة وإحدى  )مرید الربغوثي(، والسارد )أان(تبدأ الروایة ابلسرد بضمري املتكلم 

ومن هنا  .)احلوار مع الذات( الشخصیات الرئیسة فیها، حیث متك ن من الدخول يف حوار داخلي
م األحداث. أما احلوارات فهي تبدو شاهدا على أفكار املرسل الذي یقد   )القارئ( یصبح املرسل إلیه

املاضي، ونقلها املرسل ودجمها يف السرد الروائي. وإضافة إىل ذلك غري مباشرة حدثت يف الزمن 
 ة أتيت عادة عرب استذكار الشخصیةوردت احلوارات ابللغتني الفصیحة والعامیة. واحلوارات غري املباشر 

      لألحداث املنصرمة من حیاته، أي عندما یكون السرد بصیغة الراوي األان.
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هزمية يف روایته إىل قضیة االنتماءات العرقیة اليت مزقتها احلرب، خاصة  )الكاتب( املرسلیتعرض 
مل یتمكن من و  ئه رام هللا،ه عن مسقط رأسه وملجاليت سببت يف تشرده وابتعاد 1967 حزیران

ج يف هذا العام ختر  العودة إىل مدینته إال بعد ثالثني عاما من التنق ل بني املنايف العربیة واألوروبیة. 
إسرائیل شاطئ الغربیة، وحالت ة وآداهبا من جامعة القاهرة، واحتلت يف قسم اللغة اإلجنلیزی مرید

 وختر جت. حصلت جنحت»لروایة إىل هذا املوضوع قائال: ؛ حیث یشري يف افلسطینینيدون عودة ال
 «أعل ق علیه شهاديت جداروفشلت يف العصور على لیسانس من قسم اللغة اإلجنلیزیة وآداهبا. على 

 ن؛ لیحیل إىل الفلسطینني الذی)رأیت رام هللا( فجاء النص حتت هذا العنوان(. 7: 2011)الربغوثي، 
م مشلهم تشردوا يف خمتلف أحناء العامل، وماتوا كثري منهم يف الغربة وقلوهبم حتن إىل الوطن عسى أن یل

 حتت جناح األلفة واحملبة یوما من األايم.
واقعیة تتأرجح بني ثنائیات كاملاضي واحلاضر، واحلرب والسالم، والتشاؤم تتضمن الروایة أحدااث 

معاجلة قضیة  وهوینتجه من أجل حتقیق هدف معني،  املرسل الینتج خطابه عبثا، وإمنا والتفاؤل.
 والنزوح واللجوء والغربة يف العامل بال انتماء إىل الوطن، فلسطني وما ميت بصلة إلیها من التشتت

ن یتمثلون م صورة حیة لالجئني الذییقد   رسلاملة واغتصاب أرض فلسطني. فرضته احلرب الصهیونی
صیة الرئیسة يف الروایة، أي مرید الربغوثي كاتب الروایة، الذي عاش مرحلة واقعیة خارج يف الشخ

لعوامل والظروف ا، فهي تتجلى يف )يف سیاق املوقف(یة الوطن. أما الثنائیات اليت مت توظیفها يف الروا
عامة والكاتب خاصة، فهو ینتقل من  االجتماعیة والسیاسیة اليت یعیش فیها الشعب الفلسطیين

وبريوت وبودابست.  كالكویت وعمان والقاهرة  ولقمة العیشبلد إىل آخر؛ حبثا عن فرصة للعمل 
 الوطن أمتشتت سواء أ كان داخل هو صورة كاملة لإلنسان الفلسطیين الذي یعیش يف واقع م

شقیقه  ومن الشخصیات الساندة للنص ميكن اإلشارة إىل شخصیة الوالد والوالدة ومنیف خارجه.
كناجي العلي وغسان الكنفاين وحممود   واألدبیة الشخصیات الثقافیةو  وزوجته رضوى عاشور،

 .درویش وغريهم
تكشف عن طبیعة احلیاة وتنق ل  حیزا غري قلیل يف الروایةفهي أتخذ اإلشارايت املكانیة أما 

والفنادق ام هللا والقاهرة وعمان والكویت الفلسطینیني من بلد إىل آخر، فیالحظ تعدد األمكنة بني ر 
یعرتیه استغراب وغربة جدیدة، ویظل متشبثا بذكرايت املاضي؛  وغريها. وعندما یعود إىل رام هللا

ت يف استحضار او ني وفقدت قداستها. إن هذا التفابلنسبة هلا مكاان للمستوطنأصبحت رام هللا  ألن
 مع امللتقي ضمن األحداث. والتفاعل ذب التواصلأدى إىل جاملكان 

مرورا بزمن البالد احلايل، إال أن الزمن يف الروایة دینامیكي  1967یتحدد زمن الروایة منذ عام     
متداخل قائم على نسق سردي تقنیة املونتاج، فاألحداث يف تداخل مستمر ويف صعود وهبوط، 

وهذا  اليت أتخذان إىل املاضي يف ثنااي الروایة وتعود بنا إىل احلاضر، (flashback)ونلمح تقنیة 
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مع تذبذب األحداث  لتذبذب يف الزمان واملكان متالئمیبدو أن ا التشابك مستمر حىت هنایة الروایة.
ألنه یعیش يف أمل وأسى كبري؛ ملا ترك االحتالل يف نفسیته من آالم  ؛یسةونفسیة الشخصیة الرئ

واهلدف من وراء ذلك هو حتقیق التفاعل والتواصل  حىت بعد العودة إىل رام هللا. ال دواء هلاوأوجاع 
الغربة كاملوت، »النأي عن الوطن: يف  صعابهو ملرسل بني املرسل واملرسل إلیه؛ لیشعر مبدى معاانة ا

املرء یشعر أن املوت هو الشيء الذي حيدث لآلخرین، منذ ذلك الصیف أصبحت الغریب الذي 
ماذج الذي جيدد تصریح إقامته. هو الذي ميأل الن الغریب هو الشخص...كنت أظنه دائما ِسواي

التعنیه التفاصیل الصغرية يف شؤون القوم أو سیاساهتم الداخلیة لكنه ویشرتي الدمغات والطوابع...
 .(املصدر السابق)« أول من تقع علیه عواقبها. قد الیُفرحه ما یُفرحهم لكنه دائما خياف عندما خيافون

 

 رأيت رام هللايف )االستفهام(  التوجهيةاألفعال الكالمية . 3-3
تني: االسرتاتیجیة املباشرة، سرتاتیجیالروایة بني اال ستفهامیة يفتوزعت األفعال الكالمیة اال

تُعرف يف الرتاث العريب ابالستفهام احلقیقي،  األوىل فهيسرتاتیجیة التلمیحیة أو غري املباشرة. أما واال
مل یكن معلوما عنده من قبل، من املرسل إلیه أن یُعلمه ما  املرسلوهو معىن من املعاين یطلب منه 

 الیرمي إثرهابالستفهام اجملازي. هذا النوع  البالغیونوالثانیة یسم یها  مبعلومات مطلوبة. هویفید
 .املستفهم جوااب، وإمنا یرید به إیصال معان أخرى

 :كالتايل  املباشرة وغري املباشرة يف الروایةسرتاتیجیته یتطرق البحث إىل معاجلة االستفهام اب هذا و،
 

 سرتاتيجية املباشرةاال. 3-3-1
 وتبدأ. املرسل إلیهو يف احلوارات الصرحية واملباشرة بني املرسل  االسرتاتیجیةهذا النوع من یتجلى 

ما  اومن أمثلتهمن لدن املرسل إلیه  ت، وتنتهي إىل تقدمي املعلوماتعلوماامل البحث عناألسئلة من 
 .(6 :الربغوثي) «ما هذه األصوات يف اخلارج؟ انفجارات؟ هل هي مناورات اجلیش املصري؟» یلي:
، وإذا به یسمع أصواات الروایة الحظنا أن الكاتب/ املرسل يف قاعة االمتحاانت إذا ما تصفحنا    

القرائن السیاقیة يف اخلطاب فمن تشبه صوت االنفجارات خارج الكلیة، والیعرف ما هذه األصوات. 
عما  تتجسد يف طلب املعرفة واالستعالماحلرفیة یتضح للقارئ أن االستفهامات هنا قوهتا اإلجنازیة 

للعثور على اإلجابة نالحظ أن املرسل علم بسقوط املدینة رام هللا، وهذا مؤشر إىل و  .جيهله الكاتب
  .وعدم العودة إىل مسقط الرأسالتشرد والتشبث يف املنايف األوروبیة والعربیة، 

تشري إىل أن السؤال مغلق، فال بد للمرسل إلیه أن جيیب  )هل( ومن املالحظ أن أداة االستفهام    
منحصرا بني خیارین، مها  حعلى السؤال؛ ألن املرسل مل یرتك له حریة اختیار اجلواب، فاجلواب أصب

 نعم أو ال.
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یتذكر الكاتب خاله عطا أثناء انتظاره النتهاء اإلجراءات، ومروره من جسر األردن، تلك     
، ولكن مل یبق منه سوى «معىن احلیاة ابلنسبة له أن أيمر فُیطاع» الشخصیة العنیدة املتشددة القاسیة

حنارب.  مل - كیف وصلت إىل هنا اي خايل عطا؟ -» اهلشاشة واالنكسار واهلزمية بعد املعركة:
 .(وما بعدها 13، املصدر نفسه) «دمروا أسلحتنا والحقوان ابلطائرات من أول ساعة

من قوة إجنازیة حرفیة، وهي  اجلملة االستفهامیة اليت تتكون محولتها الداللیة هووالفعل اإلجنازي 
متناسبة مع  علوماتویقوم بتقدمي م . واملرسل إلیه جيیب على املرسل،االستخبار وطلب املعرفة

؛ فكان خاله ضابطا يف اجلیش املشرتكة بینهما ومرد ذلك االفرتاضات املسبقة واملعلوماتالسؤال، 
أرسلوه مع الكتیبة الكویتیة لالشرتاك يف احلرب إىل جانب مصر، وهو  67األردين، ويف حرب ال

وفضال  .(14 صینظر: ) الذي عاد من املعركة فقط، وهذا هو فكرة اهلزمية واالنكسار ما حيزن القلب
أن  هذا الیعينستلزمة يف التعجب واالستغراب؛ ولكن عن ذلك ميكن أن تتجلى قوته اإلجنازیة امل

، بل الرتكیب الیزال یدل على وجود االستفهام يف أحد معانیه يف ذلك خروجا عن االستفهام
 اجملازیة.

بني الكاتب/ املرسل واجلندي  جرى حوار یالَحظسرتاتیجیة املباشرة لالستفهام ومن اال    
 .(20،املصدر نفسه) «إىل مركز احلدود. اإلجراءات كلها هناك-أین أتخذين السیارة؟  -»:الصهیوين

، ؛ ألنه جيهل املكان الذي أتخذ به السیارةغائبة عن ذهنه يف هذا املقام ینتظر معلومة واملرسل    
. )إىل مركز احلدود(: نفسه مضطرا لإلجابة ینتظر فعال إجنازاي تلفظیا من قبل املرسل إلیه الذي جيدف

واجلواب املوجز من لدن املرسل إلیه یبني  للقارئ أن نوع العالقة بني املرسل واملرسل إلیه عالقة رمسیة، 
هذا املوقف، وابإلضافة إىل ذلك من حق املرسل إلیه فیكون اجلواب هو اجلواب األنسب يف مثل 

 عدم امتالك السلطة. أن یرفض الرد؛ ألن املرسل يف حالة
أتت السیارة وأوصلته إىل مركز احلدود.دخل إىل صالة فیها الشرطة الفلسطینیة والشرطة     

أین أذهب  -»السؤال: أمام ضابط إسرائیلي، وهنا یبدأ  اإلسرائیلیة، مث عرب البوابة، وجد نفسه
 .(27 ،املصدر نفسه) «إىل الضابط الفلسطیين طبعا -ن؟ اآل

هدف املرسل من الفعل التوجیهي االستفهامي هو جعل املرسل إلیه یفعل  ويف هذا اخلطاب    
یه شیئا ما، وهو إفادته مبعلومات مطلوبة. فلم خيرج االستفهام عن قوته اإلجنازیة احلرفیة. واملرسل إل

زايدة؛ مما  وأالسؤال بقدر مطلوب دون نقصان  على، وأجاب حاول حتقیق ما طلب منه املرسل 
العالقة بني املرسل واملرسل إلیه؛ فالعالقة هي اليت حتدد االسرتاتیجیة املناسبة لتجسیدها یقتضي نوع 

 ورد ة الفعل املتوقعة.
 السائَق: ب الباص سائالكر مثن التذكرة ابلعملة األردنیة و  دفعو املرسل من اإلجراءات،  نتهيامث     

 . (30 ،املصدر نفسه) «إىل اسرتاحة أرحيا -إىل أین نذهب اآلن؟  -»
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، ینجز املرسل فعال كالمیا استفهامیا، تتجلى قوته اإلجنازیة احلرفیة يف هذا اخلطاب التوجیهييف     
 املرسل أي یعطیه معلومات أراد ،طلب املعرفة واالستخبار، وهكذا جعل املرسَل إلیه یفعل شیئا ما

 .معرفتها
اإلذاعة  يف مقابلة ُأجریت يف مقر   یعحوار املرسل مع املذسرتاتیجیة املباشرة لالستفهام ومن اال    

  الفلسطینیة يف رام هللا، وسأله املذیع:
خمتلفون عن من ابلضبط! وعن  -لسنا شعبا معجزة؟ شعبا خمتلفا؟ وطنا خمتلفا؟ أ»

ماذا! كل الشعوب حتت أوطاهنا وكل الشعوب حتارب يف سبیلها إذا اقتضى األمر. 
يف كل مكان. املعتقالت والسجون الشهداء یسقطون من أجل قضاايهم العادلة 

مكتظة مبناضلي العامل الثالث والعامل العريب يف طلیعها. لقد عانینا وقدمنا تضحیات 
بال حد. لكننا لسنا أفضل وال أسوأ من اآلخرین. بالدان مجیلة وكذلك بلدان 
اآلخرین. عالقة الناس أبوطاهنم هي اليت تصنع الفروق فإذا كانت عالقات هنب 

 (.وما بعدها145 ،املصدر نفسه) «وفساد أتثرت بذلك صورة الوطنورشوة 
من طرح  املرسل یقصد االستفهامیة يف خطاب املذیع حتمل أسئلة حقیقیة، واألفعال الكالمیة

 وهو یرد إلیها أن یتضح لدیه موقف املرسل إلیه من  األحداث اليت حتدث يف الوطن، األسئلة
 إبجاابت مناسبة تقتضیها األسئلة دون نقصان أو زايدة.

یتحدث عن رفع علم فلسطیين صغري على سطوح  ،أحد اجلريان القدامىبینه وبني حوار  وجيري
مدرسة أو بیت وغريمها كان یكل ف الشاب حیاته، مع ذلك هم قد موا الشهداء طول االنتفاضة من 

بل غیاب السیادة  -غیاب الرومانسیة من األمر؟  یزعجك -» :الكاتب أجل رفع العلم. فیسأل
الفعلیة اليت یعنیها العلم املرفوع. إسرائیل حترمنا من السیادة حىت على وسائل املواصالت. وما تزال 

 .(169 ،املصدر نفسه) «املرجع لنا يف األمور السیادیة هي
رسل إلیه كان علیه أن وامل، «االستفهام» احلرفیةقوهتا اإلجنازیة  ر محولة اجلملة اإلجنازیة يفتنحص
؛ ملا تدعوه إىل ذلك انفعاالته معلومات أكثر مما یقتضیه السؤالیقدم ، لكنه «نعم أو ال» یرد إبجابة

 النفسیة جتاه قضیة فلسطني.
یتضح فیها القصد مباشرة دون عملیات ذهنیة لالستدالل  لالستفهام هذا، واالسرتاتیجیة املباشرة

 السیاق؛حسب ما یستلزمه هذه االسرتاتیجیة وردت مبعثرة يف ثنااي الروایة،  أنجلیا یبدو و  علیه.
 ، واحلوار مع الذات.األحداث بضمري األان على سرد ملا بُنیت الروایة
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 سرتاتيجية التلميحيةاال. 3-3-2
عن غرصه االستفهام خيرج  هبذا النوع من االستفهام، ومن هذا املنطلقتكث ف اهتمام الكاتب 

، فالخياطب املرسل اآلخرین، بل یوج ه السؤال تواصلیة تفاعلیة فرضتها املقاماتاألصلي إىل أغراض 
؟ من وین األخ» :املنكوب لیع رب هبا عن خلجاته النفسیة وهواجسه جتاه الوطن احملتل إىل نفسه؛

 (7 ،املصدر نفسه) «هل الصیف عندكم حار؟
فعلني كالمني بشكل غري مباشر یعرب  هبما عن ، فانتقى املرسل عن الغربة ومدى أملهیتحدث 

یرید التعبري عن حزنه وأمله؛ مما أثر  ، أيقصده مبا یغایر معىن اخلطاب احلريف؛ لینجز أكثر مما یقوله
عن موقفه ومدى كرهه ابلغربة ومساع و وجعله یعرب  عن مكنوانته السایكولوجیة  ،هالعامل اخلارجي فی

موقف إسرائیل؛ حیث منعت الشب ان من العودة إىل السؤاالن صدرا إثر ف .«النازحني»كلمة 
إسرائیل تسمح ملئات من كبار السن ومتنع مئات اآلالف من الشب ان من العودة. وصار »فلسطني: 
والشعور  التأسفمقامیا هي تتجلى يف فیها . فالقوة املستلزمة (7 ،املصدر نفسه) «ینا انزحنيالعامل یسم  
ما یدعم القوة اإلجنازیة يف خطاب املرسل، األفعال الكالمیة و ؛ االنتماء إىل الوطنعدم بابلغربة و 
 الغربة كاملوت...»و، «العنصر املندس»الغریب الذي یسم یه الكاتب  اليت تتمحور حولالتقریریة 

یعیش يف اللحظة الواحدة أضغااث من هو الذي  تصریح إقامته...الغریب هو الشخص الذي جيد د 
اللحظات...الغریب هو الذي حيتقرونه ألنه غریب أو یتعاطفون معه ألنه غریب. والثانیة أقسى من 

  وما بعدها(. 7 ،املصدر نفسه) «األوىل
لیعربه عائدا إىل مدینته  ؛وبعد ثالثني عاما من  النفي والغربة الكاتب على اجلسر، حیث یتهیأ

جراءات الالزمة. وعلى هذا اجلسر یستحضر اإلهناء من اإل بعدرام هللا، مث إىل قریته دیر غسانة، 
عند عامة ، )مسي ابسم اجلنرال إدموند ألنيب( جسر نيبیسم ونه بتسمیات خمتلفة كجسر أل حی ز الذاكرة:

وغريمها ازدرارا واحتقارا الناس، وجسر امللك عند األردنیني، واجلسر فقط عند جدة الكاتب ووالده 
إىل مصر إىل عم ان قبل ثالثني عاما، و هذا هو اجلسر الذي عرب عنه يف طریقه من رام هللا  له.

بدأ یتأمل اجلسر الذي  الستئناف دراسته يف جامعة القاهرة، واآلن ینتظر حىت مير  منه إىل رام هللا.
ات كثرية. وللتعبري طرأت علیه ابلفعل؟ تنشأ هل سأجتازه » :أسئلةعن مكنوانته النفسیة یطرح  تغري 

 مشكلة طارئة يف اللحظة األخرية؟ یعیدونين من هنا؟ خيرتعون يل خطأ يف اإلجراءات املطلوبة؟ هل
 (9 ،املصدر نفسه) «؟سأمشي بقدمي  على الضفة األخرى

خيتار املرسل هنا االسرتاتیجیة التلمیحیة استجابة لدواع سیاقیة، جتعله یعدل عن استعمال 
وهلفة إىل رام هللا، وصعوبة االنتظار من عدم قبول العودة  قلقالوف و اخلللتعبري عن  ؛اخلطاب املباشر

 الوطن. إىلاحلنني 
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 أن أيخذ حقیبته ویقطع الطریق على اجلسر حنو مدینة رام هللا:الکیان الصهیونی له وأخريا مسح      
كیف استطاعت هذه القطعة اخلشبیة الداكنة أن تُقصي أمة أبكملها عن أحالمها؟ أن متنع »

أجیاال أبكملها من تناول قهوهتا يف بیوت كانت هلا؟ كیف رمتنا إىل كل هذا الصرب وكل ذلك 
 14، املصدر نفسه) «املوت؟ كیف استطاعت أن توزعنا على املنابذ واخلیام وأحزاب الوشوشة اخلائفة

  بعدها(.وما 
األفعال الكالمیة االستفهامیة؛ عن شعوره جتاه هذا اجلسر الصغري من خالل  الكاتب یعرب  

: زمة يف إجناز فعلني تعبريینيملستلاقوهتا اإلجنازیة عن داللتها اللغویة احلرفیة؛ وتصبح تجاوز لت
یتشتتون األمتار الذي جعل الناس ، اجلسر القلیل الشأن و على اجلسر وازدرائه االستنكارو ، التعجب

إنين ال أشكرك »األفعال التعبريیة اليت تلي هذه التساؤالت:  ،ومما یدعم القوة اإلجنازیة .أحناء العامل
املصدر ) «أیها اجلسر القلیل الشأن واألمتار. لسَت حبرا ولست حمیطا حىت نلتمس يف أهوالك أعذارا

 .(11 ،املصدر نفسه) «فقدانها؟ما هي استثنائیتها لو مل نكن » .(15 ،نفسه
یرید املرسل أن یوحي  یتمثل يف االستفهام، ومن ورائهوألمهیة أرض فلسطني ینجز فعال كالمیا 

الفلسطیين أن أرض فلسطني أرض عادیة كسائر األراضي واألتربة إال أن الشعب  ملرسل إلیهإىل ا
الصهیوين؛ حیث غدت أرضا استثنائیة محلت يف نفسها اإلهانة واالزدراء  االحتالل عقبه فقد

هي أرض كاألرض. حنن النرفع هلا »النتزاعها منهم. والكاتب نفسه یرد على السؤال قائال: 
هانني

ُ
. نشیدان لیس األغنیات لكي نتذكر اإلهانة املتجسدة يف انتزاعها منا. اإلهانة تنغ ص حیاة امل

إجنازیة غري هنا حيمل قوة واالستفهام  .(11 ،املصدر نفسه) «ة، بل جلَدارتنا الراهنةللقداسة السالف
 عتبارها النفي وإنكار استثنائیة األرض.اباملباشرة، 

وعند مرور اجلسر یستذكر طفولته ووجوه األحباب واألعداء، وما أصابته األايم من الشیب 
شعر رأسه أسود متاما؛ فیعترب ذلك من واهلزل مشريا إىل أن نظارته الطبیة كانت أقل مسكا وكان 

 ها أان أسري حنو أرض القصیدة. زائرا؟ عائدا؟» عوارض اجلسر، مث یتساءل نفسه يف حرية واستغراب:
هي حلظة سیاسیة؟ أم عاطفیة؟ أم اجتماعیة؟ حلظة واقعیة؟ سرايلیة؟ الجئا؟ مواطنا؟ ضیفا؟ الأدري! أ

 .(16 )ص «جسدیة؟ أم ذهنیة؟
قوة إجنازیة مستلزمة مقامیا، ميكن حتمل اجلمل أفعال كالمیة توجیهیة استفهامیة كل هذه 

؛ جتاه أرضه فلسطني احملتلة  عن حريته وتوتره النفسيعرب  ینجزها الكاتب؛ لیأفعاال تعبريیة اعتبارها 
، من وقعت عیناه عن كثب على ما كان یسمع عن فلسطنيحیث أتثر ابملواقف والواقع األلیم، و 

 فة األعالم اإلسرائیلیة، وغريها؛ مما أدى إىل خیبة األملرفر وهیمنته على الشعب، و  سیادة إسرائیل
 .ودة إىل مسقط رأسه بكل شوق وهلفةكان ینتظر العبعد أن   وتشظیه



  109  2020 خريف، الثالث العدد، عشر الثاين السنة، عريبال االدب

 
 

األسلوب مرة أخرى، والكاتب ینجز أفعاال إجنازیة توجیهیة خرجت من غرضها  ایتكرر هذ    
اآلن أمر » والرتدد اليت اهنالت علیه:، وهو حالة التحري  إىل أغراض تواصلیة فرضها املقام األصلي

وطنهم؟ وطين؟ الضفة وغزة؟ األراضي احملتلة؟ املناطق؟ یهودا والسامرة؟ احلكم  .من غربيت إىل..
املصدر ) «هل يف هذا العامل كله بلد واحد حيار الناس يف تسمیته هكذا؟ الذايت؟ اسرائیل؟ فلسطني؟

 .(19 ،نفسه
؛ ألن الغموضو  ابحلرية الكاتبمبدى شعور حيس  املتلقي  جتعلعال الكالمیة التوجیهیة هذه األف

غمره الشعور ابلرتدد والتحري يف تسمیة هذه ؛ لذلك الصهیونالوطن تغري، وأصبح حمتال أبیدي 
ومما یدعم هذه القوة اإلجنازیة أفعال كالمیة تقریریة أخرى  ثالثني عاما.األرض اليت ابتعد عنها 

يف املرة السابقة كنت واضحا واألمور كانت واضحة. اآلن أان غامض ملتبس واألمور »كالتايل: 
 .(19 ،املصدر نفسه) «كلها غامضة ملتبسة

كأهنم   فإذا ابملوتى حيضرون أمامه،بدأ یتأمل فیها،  من أجل اإلجراءات، غرفةالعندما یدخل 
الستعادة الذكرايت وحضور املوتى يف  ؛أن الغرفة هي الصیغة املكانیة، كیفتحون الباب ویدخلون

متتمات دعائها عند صالة الفجر، أييت أبوه هبدوئه املوجوع من إىل تدخل جدته یستمع ف ،ذاكرته
الدنیا والراضي هبا يف الوقت نفسه، یدخل شقیقه منیف الذي ضربوا إىل األبد أحالمه يف رؤیة وطنه 

لذلك وما بعد(،  21)ینظر: ص العلي، وغريهم وانجيرام هللا، یدخل غسان الكنفاين الذي مت اغتیاله، 
ه وش جيعالنه غائبا حاضرا يف الوقت نفسه يف الغرفة، وللتعبري عن مدى توتره ومعاانتتوتر وتش ینتابه

 كلُّ  هذا احلضور والغیاب للغائب؟ أكلُّ  هذا التشوش يل؟ أكلُّ أ» ینجز أفعاال توجیهیة استفهامیة:
 .(26 ،املصدر نفسه) «هذا الضجر احملاط أبمالح البحر املی ت؟

من كل اهنالت علیه  مهومه وغمومهیرید التنفیس عن  معرفة املعلومات، بل الیقصد من ورائهاو 
 وجعلته یغیب عن الزمان واملكان.حدب وصوب 

ويف موضع آخر یرافقه غیاب األحباء واألقرابء خاصة وفاة أخیه منیف، حیث جيعله الیفرح من 
ملاذا يف انفذة البهجة تدامهين »صمیم فؤاده وهو اآلن يف رام هللا، فیدامهه احلزن واألسى على فراقهم: 

 . (47 ،املصدر نفسه) «ذاكرة املراثي؟ إهنم هنا. هل یطل ون معي من النافذة؟
األصلیة يف السؤال عن سبب الشيء، ولكن املرسل  اداللته تنحصرأداة االستفهام  )ملاذا(
للراحلني، حیث ه عن حزنه واشتیاق بل خيتبئ وراء اخلطاب قصد آخر، وهو التعبري، ذلكالیقصد 

ى، فاالستفهام هنا قوته اإلجنازیة هي موت األحباء، وامتألت نفسه ابألسهبول املصاب و  ذهل
، مل یستعملها املرسل لإلجابة بنعم أو بال، ولكن أداة أخرى لالستفهام )هل( واحلزن واألسى. 

الثانیة واخلمسني  یناهز؛ ألنه فقد شقیقه منیف بغتة وهو األحباءتنبعث منها مرارة األحداث وموت 
، ویشعر یتذكر ذكرايته معه يف دیر غسانة لدوي األعظم يف حیاة األسرة، حیثسنة، وموته هو ا
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وجود الذین غادروا احلیاة، كأهنم ميشون معه يف أحناء دیر غسانة؛ لذلك یشري إىل اآلیة بو بوجوده 
م یُرَزقونَ أمواات ب قُتلوا يف سبیِل هللا ﴿والحتسنب الذین: الكرمية : (4-3) )آل عمران ﴾ل أحیاء عند رهبِ 

هل أستطیع أن أكتب أبقالمهم على ورقهم الشدید البیاض ما خيطر ». مث یكرر التساؤالت: (169
یطرح أسئلة من هذا النوع، مث جيیب بنفسه إن الشهداء جزء من واقعنا، ولیسوا خیاال  «ببايل اآلن؟

وإذا  كان األحیاء یشیخون فإن الشهداء »وأوهاما كأفالم الكارتون، كما یشري إىل ثنائیة رائعة: 
 .(47 ،املصدر نفسه) «یزدادون شبااب

عندما یشاهد الكاتب األعالم اإلسرائیلیة ترفرف فوق األراضي الواضعة حتت احلكم الفلسطیين، 
املصدر ) «ها أان أدخل إىل فلسطني أخريا. لكن، ما هذه األعالم اإلسرائیلیة؟» یستهجن متسائال:

 .(30 ،نفسه
ازیة تتمثل قوته اإلجن بل، املرسل لیس لالستخبار ومعرفة ما جيهلهوالفعل الكالمي التوجیهي 

استوطن من الوضع املؤسف الذي حل  أبرضه فلسطني؛ فب واالستغراب املستلزمة مقامیا يف التعج
، كما ینجز املرسل فعال تعبريا آخر یتجلى يف رُفعت أعالمهم على مساء أرضهاألغراب يف بلده، و 

االستفهامي یسعى إىل التعبري  يالكالمشدة أمله وأساه برؤیة أعالم غري علم فلسطني، وهبذا الفعل 
 .عن موقفه؛ لیؤثر يف نفوس املتلقي ویقوم بتهییج مشاعره وإهلاب أحاسیسه

موقفه احلزین عندما املباشرة:  ام يف قوته اإلجنازیة غريتوظیف االستفه ومن املواضع اليت یالحظ    
جيذبه شيء منها؛ ألن  املشاهد، دون أنیتفرج على الطریق و مير من الطرقات وهو يف السیارة؛ 

الزمالء عن الناس و ث فلسطني تغريت مالحمها، كانت خضراء مغطاة ابألشجار والزهور الربی ة، حيد  
 : ، وها هي اآلن صحراء بیداءمجاهلاسحرها و 
هل كنت أكذب على الناس آنذاك؟ أم أن  !ما هذه التالل؟ جريی ة كاحلة وجرداء»

ت الطریق الذي ر وحو لته إىل هذا الطریق تسلكه سیارات اجلس إسرائیل غري 
... هل للغرابء صورة مثالیة عن فلسطني بسبب ضیاعها؟هل قد مت  ؟الكاحل...

كنت أصف للناس دیر غسانة بتالل الزیتون احملیطة هبا وأقنع نفسي أنين أصف 
كل تضاریس البالد؟ أم أنين كنت أصف هلم رام هللا، املصیف البدیع األخضر 

ا أن كل بقعة يف فلسطني تشبه رام هللا متاما؟ وهل كنت حقا أعرف الكثري متومه
 .(وما بعدها 35 ،املصدر نفسه) «من مالمح األرض الفلسطینیة؟

بني أمرین: هل تغري  الطریق  ظل حمتارا، حیث یا طرأ علیها من حتول وتغري  مم الكاتب یستغربو 
 أفعاال كالمیة استفهامیة ظ أنیالحف إىل رام هللا أم هو الذي قد م للناس صورة مثالیة عن الوطن!

 بل هي أفعال تعبريیة متمثلة يف االستفهامالتنتمي إىل اسرتاتیجیة مباشرة، يف اخلطاب، لكنها  وظ فت
أسى الكاتب وحزنه؛ مما أدى إىل تغري  مالمح دل على مدى ؛ لتكاالستبعاد واإلنكار والتعجب
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كان حيلم العودة من املنفى والغربة إىل املكان املوعود، مدینة صباه وطفولته،   ، يف حني أنهالوطن
  .م یعد املكان یعكس جتربة الذاكرة األوىله یرى رام هللا جدیدة، ففإذا ب
، ینتابه استغراب وتعجب، الفلسطینیةاملناطق املستوطنات يف  یرى الكاتب وفضال عن ذلك،    

كل ما یتحدث عن املستوطنات؛ ألن العني ترى شیئا آخر، فیعترب كل على  حیث یستنكر 
ما إىل ذلك سخیفة بال معىن؛ ولذلك ینجز أفعاال واتفاقیات، و إلحصائیات والندوات واالقرتاحات ا

يف التعجب  املستلزمةوته اإلجنازیة ، تكمن قابسرتاتیجیته التلمیحیة كالمیا متجلیة يف االستفهام
مل یعد یعرفها، ویظن أنه قد كذب على فهو ، وتغري  مالحمها؛ واحلرية من جر اء ما حدث يف املدینة

القوة اإلجنازیة كما ميكن القول إن یة من اجلمال والروعة واالبتهاج،  الناس حني كان یصف وطنه آ
انة ورام هللا كما كانتا بكل اإلثبات؛ ألنه كان یصف دیرغسغري الصرحية يف األفعال التوجیهیة هنا 

ها، واحم ى مالحمها القدمية، بل غ أن اختالف اللیل والنهارا، إال ما ومجاهلمیلهتفاص أصبحت ري 
 مكاان للمستوطنات اإلسرائیلیة أكثر من أن تكون وطنا للفلسطینني.

 یتساءل:الوطن خاصة رام هللا، فمالمح یتحسر املرسل على املاضي وذكرايته وتغري      
هل یُعقل أن أذهب إىل احِلْسبة، سوق اخلضار يف رام هللا، بعد غیاب ثالثني سنة »

وا صنادیقهم  فأجدها على حاهلا الذي كان راثا منذ ثالثني سنة وكأن الباعة مل یغري 
، وال مالبسهم وال ايفطات أسعارهم؟ وهل یُعقل أن أجد أرضیتها كما كانت متاما

كسطح املستنقع، لزجة، غامقة اللون، مغطاة ابلبقااي والقشور والعفن امللو ن؟ وهل 
یُعقل أن أأتمل واجهات املباين املطلة على الشارع الرئیسي، فأجدها تكاد تشبه 

 .(176 ،املصدر نفسه) «أرضیة احلسبة؟
فقدان مالمح و األطالل  رؤیةلفعل ردة االستفهامیة يف هذا اخلطاب مجیع األفعال التوجیهیة 

والقوة اإلجنازیة املستلزمة مقامیا هي النفي واإلنكار؛ ألنه یعرف الزمان لن یعود، وغاب املدینة. 
، وهكذا یعرب  عن انفعاالته النفسیة بصیغة االستفهام؛ إلاثرة مشاعر املتلقي، املاضي، وضاع عنه

 تقریبه من جتربته املؤملة.و 
ر األبیض متالصقة متكاتفة سكن فیها اإلسرائیلیون، حني یرى الكاتب أبنیة مجیلة من احلج

ن أتوا ما هو شكل حیاهتم من الداخل اي ترى؟ من یكون سكان هذه املستوطنة؟ من أی»یتساءل: 
هل یلعب أطفاهلم الكرة وراء هذه األسوار، وهل رجاهلم ونساؤهم  ...قبل أن یؤتى هبم إىل هنا؟

یفعلون ذلك واملسدسات على جنوهبم؟ والرشاشات هل ميارسون احلب خلف هذه النوافذ؟ هل 
 ،املصدر نفسه) «یعل قوهنا معب أة وجاهزة على جدار غرفة النوم؟ على التلفاز النشاهدهم إال مسل حني

36). 
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من خالل هذه األفعال التوجیهیة االستفهامیة، یقصد املرسل طلب املعرفة واالستخبار يف و 
عیشهم، والیعرف أین كانوا ابلضبط قبل أن أتيت هبم  الظاهر؛ ألنه الیعرف شیئا عنهم، ونوعیة

سرتاتیجیة التلمیحیة أي غري ميكن اعتبار هذه التساؤالت من االإسرائیل إىل فلسطني، ولكن 
التفكري يف املتلقي؛  يف جذب االنتباه وإاثرة املستلزمةاملباشرة، ومن هذا املنطلق تتجلى قوهتا اإلجنازیة 

سرائیلیني يف املناطق فلسطني وإسرائیل، وما یكمن وراء استیطان اإلیجعله یبحث عن اتریخ ل
واستبعاد احلب  التعجبتنصب  عنایة املرسل على وراء ما یقصده ابلظاهر، وهو أي الفلسطینیة، 

 ضد الشعب الفلسطیين، سلطة وقوة جبارةسوى  همعن ألن املرسل الیعرف ؛والوائم بني اإلسرائیلیني
د للشعب؛ لذلك یستبعد أن یكون ت والتشر  التشت  يف الفلسطینیة، وسببوا  احتلوا األراضيحیث 

 .أصال بینهم حب ومودة
، إىل الذل واخلذالن للشعب الفلسطیين ما أد ىالكاتب إىل اتفاقیة أوسلو یشري ويف موضع آخر      

املستوطنات يف فلسطني،  زادت من عددستفید من هذه االتفاقیة؛ حیث ی الكیان الصهیوين وأصبح
 «؟ القالع؟ الثكنات؟ سنة بعد سنة؟كیف تركناهم یقیمون كل  هذه املدن»رام هللا ودیر غسانة: 

 .(38 ،املصدر نفسه)
التعجب وشدة تتجلى قوهتا اإلجنازیة املستلزمة يف غري مباشرة، و  األسئلة هنا دالالت وتتخذ

فیما یتعلق ابتفاقیة أوسلو، وأييت بتشبیه ن جهل املفاوضني وتدبرهم الناعم یاء مالغضب واالست
واملناطق  بنسیج السجادة، واملناطق الفلسطینیة، حیث یشبه املستوطنات طریف للمستوطنات

علیها بعض النقوش متناثرة هنا وهناك هي كل ما تبق ى لنا من » الفسطینیة ابلنقوش املتناثرة:
، إسرائیل على فلسطني والشعب الفلسطیين، وهبذا التشبیه یشري إىل سیطرة (39 )ص «فلسطني

، والقدس بق منهم إال عدد ضئیل، وهم أحیطوا ابألیدي الصهیونیة من كل حدب وصوبحیث مل ی
 ممنوع الدخول إلیها ال ماشیا وال راكبا وال طائرا جبناحني.

 ابلفرح والسعادة، عسى أن یستقر يف الوطن، مفعمةیعود الكاتب إىل وطنه آبمال وأمنیات 
الغرابء ویستعید ذكرايت الطفولة، لكنه حني یدخل مسقط رأسه، یباغته تغري  الوطن والسیادة، ف

الوطن وتضاریسه، هم الذین حيكمون على الناس، هم الذین یسمحون  هم أصبحوا أسیادا على
ما اجلدید هنا؟ مازال اآلخرون » ؛ ولذلك بدأ یتساءل:إخل ...للشعب الفلسطیين الدخول واخلروج

هم األسیاد على املكان؟ هم مينحونك التصریح. هم یدققون أوراقك. هم یفتحون لك امللفات. هم 
 .(48 ،املصدر نفسه) «جيعلونك تنتظر

یقصد املرسل من خالل اخلطاب التوجیهي االستفهامي اإلنكار؛ ألنه یرى أن االحتالل مازال 
طنات املستو  األوضاع؛ حیث انتشرت تدهورتیسیطر على الناس، ومل حيدث أي تغري  يف البالد، بل 

التأسف فالقوة اإلجنازیة غري املباشرة لالستفهام تتجلى يف اإلنكار و  .كل أرجاء الضفةاإلسرائیلیة يف  
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سكوت ، و ، والسبب كله االحتالل الصهیوينعلى ما اهنال على الوطن من املصاعب واملتاعب
 احلكام العرب ومخودهم جتاه القضیة الفلسطینیة.

هل أان متعطش » موضع آخر یتحدث عن احلدود اليت التشبهه بشيء يف القارات اخلمس: يفو 
حلدودي اخلاصة؟ أان أكره احلدود، حدود اجلسد، وحدود الكتابة، وحدود السلوك، وحدود الدول. 

 .(48 ،املصدر نفسه) «دا أفضل؟لفلسطني؟ وهل ابلضرورة ستكون حدو  هل أرید حقا حدودا
 أصبح بل، ه معرفة معلومة كانت غائبة عن ذهن هنااالستفهام مل یعد قصد املرسل بصیغة و 

هي اليت ف ؛إسرائیل أن الشعب الفلسطیين أصبح حتت قیادةوهي وسیلة إلیصال رسالته إىل املتلقي، 
، الشعب الفلسطیين مرید هنا ميثلو إخل.  ...من اهلجوم والتفتیش والعنفتفرض هیمنتها علیهم، 

ائیلي ومؤقتة دائما، حىت  رام هللا مشروطة مبوافقة اإلسر ىلویستبد  الكیان الصهیوين جبسده، فعودته إ
لعودة أصبح موضع جدل، كما یتدخل احملتل  يف أوقات ذهابه وإايبه، فالسلطة اإلسرائیلیة لإن حقه 

يف نفسه احلدود. ؛ لذلك یرفض هي اليت متلك أن حتر ك جسد الكاتب على خریطة فلسطني التارخيیة
كیف نفسر الیوم، بعد أن » .تتجلى يف اإلنكار والنفيلالستفهام مقامیا ستلزمة اإلجنازیة امل فالقوة

من یعتذر هلم؟ من یعتذر لنا؟  ...عامْلنا أهلنا معاملة الالجئني؟ ، أننا يف الضفة الغربیةاكربان وعقلن
 .(50 ،املصدر نفسه) «من یفس ر ملن هذا االرتباك العظیم؟

االستفهام خرج عن قوته اإلجنازیة املباشرة؛ لیدل على القوة اإلجنازیة املستلزمة، وهي التوبیخ و 
الذین طردهتم إسرائیل من  الجئني أو مهاجرین، إخواهنم وأهلهم واللوم على نفسه وعلى الذین مس وا

، وأقاموا يف مدن وقرى آخرإىل مكان من  ، وانتقلوا مضطرین1948مدهنم وقراهم الساحلیة عام 
جبلیة، والكاتب مسع هذه املفردات منذ نعومة أظفاره، وألفها وتعود على استعماهلا دون أن یسأل 

أصبح یندم على استعماهلا وهو استوعب األمر بعد أن كرب، واآلن یلوم عن معناها وداللتها؛ لذلك 
 . (املصدر نفسه) «كیف مل ینهران الكبار عن استخدامها؟»الكبار: 

، قاد والسیاسیني، الذین یسم ون أنفسهم النبرجال السیاسةیستهزي الكاتب يف موضع آخر 
هل من املمکن إعفاء اخلاسر واملقهور من السیاسة؟ هل ميكن »شیئا:  لكنهم الیعرفون عن السیاسة

 ،املصدر نفسه) «إبعاده عنها؟ كیف یقتنع النقاد الفرانكوفونیون واألجنلوساكسونیون العرب بذلك؟
53).  

یضحك تحقري حكام العرب و ب یقوم التهك م؛ إذالرفض و  ویقصد الكاتب من وراء االستفهام
، بید أن مواقفهم ُتظهر غري هبا يف احلدیث فحسب واإلملام ؛ ألهنم ید عون السیاسة واإلحاطةمنهم

ن ذلك؛ لذلك یشري إىل أهنم مل یتعلموا الفن  جیدا، ومل یتعرفوا على السیاسة جیدا؛ فهم یتحدثو 
بني الوقائع والواقع الذي یشمل كل العواطف واألحاسیس  ها كأهنا وقائع، ومل یعرفوا الفرقعن

اإلنسانیة ومواقف البشر، ویشمل الزمان مباضیه وحاضره ومستقبله. یتحدثون عنها بصفتها قرارات 
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ل أفعاال احلكومات واألحزاب والدول فقط أو كنشرة أنباء الساعة الثامنة فقط. وهكذا ینجز املرس
 یةهني ابحلكام العرب وبتصرفاهتم املخز أسئلته تراود أفكاره؛ لیست اإلخبار يف الرد إىل إجنازیة بصیغة

 .(53 ،املصدر نفسهینظر: )
وسوف تكون  كانت هناك لقاءات وحوارات مع األهايل،إىل دیر غسانة،   الكاتب وصل عندما    

خمتلفة . هو بدأ یتذكر أمسیاته يف تونس ويف املغر، لكن هذه األمسیة هنا أمسیة شعریة أمام اجلمهور
ة: هل یریدون االستماع للشعر فعال؟ أم أهنم یبادلونين حتیة العودة ابلسالمة ویقومون ما » وحمري 

 .(95 ،املصدر نفسه) «تقتضیه األصول؟
ألن املرسل  اإلسرتاتیجیة التلمیحیة؛ إىلجتاوز االستفهام يف خطاب املرسل  ومن املالحظ أن

ث الیعرف أن الناس حيبون استماع مبواقف الناس جتاهه؛ حی ه فیما یرتبطیرید التعبري عن حريته وتردد
ه شيء من التحري أم یریدون الرتحیب به حسب العادات والتقالید الشعبیة؟!؛ ولذلك انتابأشعاره 

 ه.والرتدد يف ذات
هاجس  اليت شارك فیها أهل دیر غسانة، ولكن كان املرسل یغمره سرور وفرح كبري يف األمسیة     

ما الذي تعرفه دیر غسانة منك اي »هذا السرور، هاجس أكثر قسوة ووجعا ابلنسبة له: حال دون 
معارفك،  مرید؟ ما الذي یعرفه منك أهلك اآلن؟ ما الذي یعرفونه مما مر بك ومما شك ل وجدانك،

الثني سنة عشتها بعیدا عنهم؟ ماذا یعرفون عن اختیاراتك، وصفاتك اإلجيابیة والسلبیة طوال ث
وإذا عرفوا عاداتك، هل سیقر وهنا؟ موقفك من فكرة العائالت كل ها، ومن املرأة ومن ...لغتك؟ 

 .وما بعدها(101 ،املصدر نفسه) «فهل یتذكر الكثريون مفردهم؟ ...األدب والفن والسیاسیة؟
حيسبون أنك مل أتسف لقطع شجرة »یبدو أن املرسل جيیب على األسئلة اليت یطرحها كالتايل: 

 التني إىل هذا احلد. الیعرفون رضوى ومتیم. الیعرفون ما الذي جد  علیك يف غیاهبم. أنت مل تعد
یشاهدونه من زمان، یقطع هذه الساحة يف طریقه إىل جدول  ابن األول اإلبتدائي الذي كانوا

 .(102 ،املصدر نفسه) «الضرب وحصة االمالء
؛ الشعبعن الوطن، واالبتعاد عن  النفيهذه األفعال الكالمیة تعرب عن موقف املرسل جتاه و 

واملواصفات نسیان دیر غسانة وأهالیه وكل ما یتعلق هبم من العادات والتقالید الغربة  یتولد منحیث 
والیأس  النفي واحلزن واألسى على الغربة ، منها:صاحبه أفعال تعبريیةفاالستفهام هنا ت ما إىل ذلك.و 

يف الشخصیات واألماكن واألزمنة؛ كأنه أصبح غریبا عنهم، وإن عاد  إىل تغیري ؛ مما أدىوالتشاؤم
شائما أن ینسج وشائج بینه ، ولكن الغربة ترافقه أینما یكون، فكأنه أصبح متإىل أحضان الوطن

وا هم أیضا؟ أم  »وبینهم، كما یرى أهنم أیضا تغريوا:  طالل على غري عادهتا تتحدث يف  أمل یتغري 
عاشوا زمنهم هنا وعشت زمين  ...یقولون يل إن كثريا من شباب البالد متحمسون حلماس السیاسة.
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املصدر ) «ن؟ هل هو مستحیل؟هناك. هل ميكن رتق الزمنني؟ وكیف؟ البد من ذلك. هل هو ممك
 .(102 ،نفسه

رؤیة بعض الناس إىل مظاهر احلیاة، اليت تثري استفزاز املواطنني  ومما یثري استغراب املرسل هو
العادیني، كنوعیة البیوت للوزراء والوكالء واملدراء، والسیارات الفخمة اليت یركبوهنا، ومظاهر سیادهتم 

 ضمن ترتیبات الوطنیة وال مع مظهر سیادة الفلسطیننيالشخصیة اليت التتالءم مع غیاب سیادهتم 
أسلو العجیبة، وهكذا أصبحت السیارة عند البعض منزلة شخصیة وعند البعض اآلخر جمرد  اتفاقیة

فهل یستوي الذي يف سیارته »: فات ونقل صاحبه من مكان إىل آخرحذاء یستخدم لقطع املسا
ائس الذي یسوق وهل یستوي الذي لدیه سائق والب ابلون هوائي والذي ختلو سیارته من البالون؟

 .(132 ،املصدر نفسه) «سیارته بنفسه؟
یتوخى هذه . والتعجب على النفي واإلنكار قوته اإلجنازیة احلرفیة تتأسسواالستفهام 

ومما جتدر اإلشارة مظاهرها اليت ینخدع هبا بعض الناس، إىل زخارف احلیاة و  االسرتاتیجیة لإلشارة
سلبیات كسائر إجيابیات و سة ونور، بل یرى فیها كأهنا قدیالیرید أن یتحدث عن فلسطني   إلیه أنه

 .دل على صدق املشاعر والنزاهة عنده يف سرد األحداثم والشعوب، وهذا اخلطاب یاألم
أايمنا يف » یریدون ترمجة كتبهم إىل اإلجنلیزیة، قائال: نعن الكت اب الذیآخر یتحدث يف مكان و     

)للغات األجنبیة حتدیدا( لرتتفع قیمته  العريب یلهث وراء فرص الرتمجة العجیبة هذه، أصبح الكاتب
هل حيدث ذلك اي ترى عند . احمللیة! كأنه یرید أن یقرأه اإلجنلیز لیعرفه العرب! املضحك هو احملزن

 .(144 ،املصدر نفسه) «ريان من الشعوب اآلن؟غ
 التهكم والسخریة وإبراز التأسف، وهي االستفهام وراءوالكاتب یرید أن ینجز أفعاال تعبريیة من 

مناصب ون أنفسهم للوصول إىل لذلیُ یفكرون تفكريا سطحیا، ف نعلى أحوال هؤالء األشخاص الذی
 .یرون فیها قیمتهم ومكانتهم املرموقة وأهداف

وفقا هلذا القرار مُينع الفلسطینیون  هاحلكومي يف لبنان، أبن  ويف موضع آخر بدأ یلوم القرار      
مهنة، وإبمكاهنم مجع القمامة وتلمیع األحذیة فقط،  87املقیمون يف املخیمات من العمل يف 
هل یُعقل أن ینطبق هذا »ُیسمح له ابلعودة إلیه مرة أخرى: والذي ُیسمح له ابلسفر من لبنان ال

 .(167 )ص «صل، منهم آالف ُولدوا يف لبنان؟الجئ فلسطیين األعلى أكثر من ربع ملیون 
املرسل  هبا یریدإنكاري توبیخي،  واالستفهام هنا حيمل قوة إجنازیة مستلزمة مقامیا، وهو استفهام

 يف شأنن بعض الفلسطینیني أخطأوا أبأن یلوم ویوب خ السلطات على هذا القرار، مع ذلك، یعرتف 
ت هم الذین یسددون الثمن یومیا، مث یستغل من قوله يف الدفاع عن الشعب لبنان، وأبناء املخیما

لیت كل من أخطأ حبق فلسطني یسدد الثمن »تجلى يف التمين: یالفلسطیين، وینجز فعال تعبرياي 
 .(167 ،املصدر نفسه) «أیضا
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رقم ، ومدى شعوره ابألمل، حیث یتضح أنه مل یعد ميكنه أن یرى 1967یشري إىل هزمية حزیران و     
هل هزمية حزیران عقدة نفسیة عندي؟ عند جیلي؟ عند العرب » هذا إال مرتبطا ابهلزمية: 67الـ

 .(206 ،املصدر نفسه) «املعاصرین؟
بشكوى، حیث یسأل سؤاال ولكن مل جتد له األايم جوااب علیه حىت  وخيتم الكاتب سريته الذاتیة    

 ،املصدر نفسه) «الغزاة، أصاب اجلسْد؟ما الذي یسلب الروح ألواهنا؟ ما الذي، غري قصف » اآلن:
220). 

 إىل شدة حزن الكاتب وأسفه على مرور األايم، نيالستفهامان ابعتبارمها فعلني إجنازیاویُعزى 
ه وتردده يف اإلجابة على  وموت احلیاة الزاخرة ابلسعادة واالنتعاش، السؤالني، كأنه یرى ومدى حتري 

ني، وجعلهم یتشتتون ویتشردون نیحیاة الفلسطیأن هناك أشیاء أخرى غري قصف االحتالل حط م 
اجلسد الفلسطیين اجلمعي الذي تعرض للتشتت والعدوان، ومرید  یرمز، فاجلسد هنا يف أحناء العامل

جزء من هذا اجلسد اجلمعي الذي تشر د يف املنايف األوروبیة والعربیة خالل ثالثني عاما، ولكن حلم 
غربة أیضا ویرى كن عندما عاد إىل رام هللا ودیر غسانة، شعر ابلالعودة كان ینعش الروح يف قلبه، ول

، فلم تعد املدینة كما كانت، زالت بني الزمن احلاضر واملاضي وبني األماكن وأطالهلا نفسه متشظیا
بق من فلسطني سوى نقوش مبعثرة على الطفولة وزماهنا، ضاعت الذكرايت أفراحها وأتراحها، ومل ی

اضي املك الأتتیه فرحة وسرور من صمیم الفؤاد، بل یعرتیه هم وغم على ؛ ولذلنسیج السجادة
 ،للمتلقي نوعا من احلزنتوحي  منذ بدایتها حىت النهایةفالروایة  اجملهول. املستقبلو احلاضر املستَلب و 

وینتظر السماح من قبل ، لنيباالعودة یقف على جسر  فالكاتب عندوالتحري واإلهبام، واالنتظار؛ 
معه إىل  یم، عسى أن یعوداإلسرائیلي، ويف هنایة الروایة، سیعود إىل عمان، وسینتظر تصریح ولده مت

التیه يف املنفى  لتشرد وعدم االستقرار،مؤشرات ل هأیضا فیالعنوان  رام هللا، ویراها. ابإلضافة إىل ذلك
ان یؤدي إىل متزق نسیج ؛ ألن مسار النكبة املتواصل من حماصرة وهتجري إىل احتالل املكوالغربة

ومن الوسائل اللغویة هلذه  اجملتمع الفلسطیين؛ مما أدى إىل الشعور ابلتیه والنفي يف الذات وخارجه.
 ... إخل.أان يف رام هللا مثالبدال من انتقاء اسم آخر للعنوان، « رأیت» الداللة توظیف الفعل املاضي

 

 النتيجة. 4
 النتائج التالیة:ويف خامتة البحث ميكن أن تسجل 

التوجیهیة املتمثلة يف االستفهام ابسرتاتیجیتني: االسرتاتیجیة املباشرة، األفعال الكالمیة عت توز  
زیة احلرفیة يف قوهتا اإلجنا سرتاتیجیة األوىل فهي جتل تأما اال. )غري املباشرة( واالسرتاتیجیة التلمیحیة

هذه االسرتاتیجیة یتضح فیها   .الكاتب/ املرسلهن عن ذ غائبة معلوماتمعرفة االستخبار وطلب 
القصد مباشرة دون عملیات ذهنیة لالستدالل علیه. ویبدو جلیا أهنا تبعثرت يف حوارات جتري بني 
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مما إال قلیال؛  يف خطابه الكاتب عتمد علیهاالكاتب واآلخرین من األصدقاء واجلريان وغريهم، فلم ی
 الروایة بُنیت على سرد األحداث بضمري األان، واحلوار مع الذات.  یؤكد أن

ترمي إلیها  معینة مقاصد وأهدافاها الكاتب لتحقیق توخ   ،سرتاتیجیة التلمیحیة لالستفهاماالو 
اإلنكار والنفي، والتوبیخ واللوم، والتهكم  السیاق يفاإلجنازیة املستلزمة من  قوهتافتكمن  الروایة،

 . وأايم الطفولة ، واحلنني إىل املاضيوالرتدد ةالتحقري، واحلزن واألسى، واحلري والسخریة، و 
؛ لیحقق الكاتب انتقاها. يف الواقع الروایة سرتاتیجیة قد شغلت حیزا واسعا يفهذه االیظهر أن و 

ألنه یرید إاثرة مشاعر املتلقي واستمالته إىل القضیة الفلسطینیة  ؛خطابه أقصى أتثري يف املتلقييف 
واستصراخ األمة العربیة االحتالل الصهیوين،  أبیديودمار وخراب  قمعوما حيل  بشعبها من ظلم و 

إجناز فضال عن ذلك ینوي هبا و واإلسالمیة؛ لیدركوا قضیة الشعب الفلسطیين واحلق املستَلب منهم، 
، ومدى شعوره فیما یتصل ابلغربة والنفيفصح عن مكنوانته النفسیة والسایكولوجیة أفعال تعبريیة ت
 . يف البالد األوروبیة والعربیة ابلذل واهلوان

االسرتاتیجیة التلمیحیة لالستفهام تتالءم مع قصدیة الكاتب واجلانب ومن املالحظ أن 
تقوم إباثرة حیث مباشر، غري االستعمايل والتواصلي للغة؛ ملا تضم تقنیة احلجاج واإلقناع بشكل 

ريیة سرتاتیجیة القوة اإلجنازیة والتأثهذه اال ؛ بل ُتظهرلدى املتلقي التفكري وتنشیط وجذب االنتباه
 إقناع املتلقي واستمالته والتأثري فیه؛ لینجز فعال مطلواب من وراء هذه الرسالة.أكثر من غريها يف 

 

 املصادر
 .القرآن الكرمي
 .دار إحیاء الرتاث العريب ، بريوت:معجم مقاییس اللغة (،2008) أبو احلسني أمحدابن فارس، 

 .دار صادر، الط بعة الث الثة ، بريوت:لسان العرب .ت(،د) حمم د بن مكرم ر،ابن منظو 
 .إفریقیا الشرق عبدالقادر قینیين، مجة، تر نظریة أفعال الكالم العامة (،1991) أوسنت، جون

 الدار البیضاء، الطبعة الرابعة. :املغرب ،رأیت رام هللا(، 2011) الربغوثي، مرید
 .بیت احلكمة ، اجلزائر:الدرس العريب القدمي يف اللسانیات التداولیة مع حماولة أتصیلیة يف (،2009) ، خلیفهجاديبو 

 .مطبعة سندة ،املطول على لتلخیص ه(،1310) التفتازاين، سعدالدین

 ، القاهرة:األفعال اإلجنازیة يف العربیة املعاصرة دراسة داللة ومعجم سیاقي(، 2010حجي الصراف، علي حممود )
 .مكتبة اآلداب

 .دار الفضیلة :القاهرة ،معجم التعریفات .ت(،د) علي بن حممد السید الشریف اجلرجاين،

ة درجة اجلامع شهادة، روایة رأیت رام هللا ملرید الربغوثي دراسة يف ضوء سوسیولوجیا األدب(، 2016) رمحاويت، یوين
جامعة شریف هدایة هللا اإلسالمیة احلكومیة جاكرات، كلیة اآلداب الدكتور حممد أدیب مصباح الدین، األوىل، 

 والعلوم اإلنسانیة. 

، 126 اآلداب، العدد، «جدلیة األان واآلخر يف روایة رأیت رام هللا ملرید الربغوثي»(، 2018) رخشنده نیا، اكرم
 .457-436 صص
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سیف الدین دغفوس وحممد  ترمجة ،التواصلالتداولیة الیوم علم جدید يف  (،2003) روبول، آن وموشالر، جاك
 .عة للطباعة والنشردار الطلی :اين، مراجعة لطیف زیتوين. بريوتالشیب

 .دار الكتب اجلدیدة ،اسرتاتیجیات اخلطاب مقاربة لغویة تداولیة (،2004) الشهري، عبداهلادي بن ظافر

(، احملسنات اللفظیة يف روایة رأیت رام هللا ملرید الربغوثي)الدراسة البالغیة(، شهادة الدرجة 2018) الصاحلة، مرأة
ة األوىل، الدكتور احلاج حارس الدین، جامعة سونن أمبیل اإلسالمیة احلكومیة سورااباي، كلیة اآلداب اجلامع

 والعلوم اإلنسانیة.

يف الرتاث اللساين « كالمیةاألفعال ال»العرب تداولیة لظاهرة ند علماء التداولیة ع (،2005) صحراوي، مسعود
 .عة للطباعة والنشردار الطلی :بريوت، العريب

 تبة لبنان انشرون.مك ، بريوت:نظریة الفعل الكالمي (،2007) هللا اخللیفة، هشامعبد

 اجلامعیة مبنوبة. املنشورات ،)االستفهام منوذجا( الداليل والتداويل يف العمل اللغوي (،2018) العذاري، فدوى

 .دار املعرفة اجلامعیة ، اإلسكندریة:آفاق جدیدة يف البحث اللغوي املعاصر (،2002) حنلة، حممود أمحد
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