
 اللجوء الفلسطينيفي رواية ء األمكنة سيميا

 أنموذجا حزامة حبايب -"قبل أن تنام امللكة" رواية 

 د. إيمان يونس

إلى تسليط الضوء الفلسطينية حزامة حبايب  كاتبة" للقبل أن تنام امللكةرواية "نسعى من خالل قراءتنا ل

وكيفية املتعددة والرمزية  النفسية اأبعادهوباملختلفة  ا، بتجلياتهفي الروايةاألمكنة سيمياء على 

في ذلك منهج معتمدين  ؛باعتبارها أمكنة الشتات واملنفىا عالقاتها بهماهية و  ،بطلةالفي ذاكرة  ااستحضاره

نا فاعال في بنية الخطاب الروائي يتأثر ويؤثر في املكونات لى األمكنة بوصفها مكو  إالذي ينظر "النقد البنيوي 

   .1"األخرى 

 يقطنه، الذي بالشخص ورابطة صلة له تكون  أن بد   ال رمزية  داللةفي العمل األدبي  للمكان كون ت حتى

اوي  فتالُعب  أو  النفسية الحالة إسقاط ألن الحدود، أقص ى إلى استغالله يمكن روايته، في املكان بصورة الر 

  باعتباره املألوف دوره تتجاوز  داللة ذا املكان يجعل فيه، هم الذي املحيط على لألبطال الفكرية
 
 أو  ديكورا

ر  
 
 تحديد تبطير . وعليه، ويلية الناقدةأفيتحول إلى محور رئيس ي له أهميته في القراءة الت، لألحداثا  مؤط

 إلى حس ي   مدرك من أي داللة، إلى متجردة كينونة من املكان بتحويلفي العمل الروائي  األمكنة جماليات

 .2نفس ي   مدرك

العالقة بين إلى أن  (، 1999) "مكونات السرد في الرواية الفلسطينيةيوسف حطيني في كتابه "وقد أشار 

ة تامة . فهناك أمكنة يتصرف فيها املرء بحري  بوصفها عالقة جدلية بين املكان والحريةتظهر اإلنسان واملكان 

. 3، أو إذا حرمت منه الجماعةة إذا ما اغتصبة إنساني  املكان يصبح إشكالي  و . همن حريت وهناك أمكنة تحد  

ة التي تتحدث عن مكان مغتصب وعن ة بالنسبة للرواية الفلسطيني  لذلك يكتسب تصوير املكان خصوصي  

ا إشكاليات هذا النضال سواء في املكان املغتصب أو في أمكنة اللجوء. وتبع  عن ه، و دنضال الشعب الستردا
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، املكانبرمته على اإلحساس املؤلم بالفلسطيني  الروائيلهذا التفرد في الوضع الفلسطيني قام الخطاب 

  . 4على أساس التناقض بين ما كان وما هو كائن، بين حلم الوطن وحقيقة املنفى كانونهض مفهوم امل

ة بين األقطار العربي   افي املنفى، وتصف تنقالته ةالفلسطينياملرأة صورة  التي نحن بصددهاتعكس الرواية 

ق الوطن املسلوب ا عن بعيد  
 
الرواية في على الناقد صبري حافظ في رحلة قاسية وغربة موحشة. وقد عل

بالرغم من ف" فقال: إنها رواية الشتات الفلسطيني، في حضرة الكتابمقابلة أجريت معه من خالل برنامج "

 قارئ  يتجول ذا وهك .5فيها على أرض فلسطين" أنها رواية فلسطينية حتى النخاع، إال أنه لم يكتب جزء  

 ومن ألردنالعراق واف بالكويت مبتدئا الفلسطيني الالجئ ملسار  تتبعه في العربي الوطن جغرافية عبر  الرواية

 .دبي ثم  

غير أنها في الرواية. أيضا امللكة وهي البطلة وهي هي األم هذه جهاد تحكي الرواية حكاية "جهاد" مع ابنتها. و 

ك الشعور تقتصر على ذلملوكيتها ما يجعل شعب، فوطنها مغتصب وشعبها مشتت، وبال  ملكة بال وطن

ا من أن تفقدها  حكايتهابنتها تقص ال هي الشهرزادي الذي تستشعره و 
 
هي في محاولة إلبقائها إلى جانبها خوف

نعت نأن لنا يصح  ومن هنا: الوطن والزوج والعائلة وحتى الحبيب. هاكما فقدت كل ش يء من قبلاألخرى 

يسلبه الرغبة في ما  باستمرار .. الفقد الذي يعانيه اإلنسان الفلسطيني "دق  رواية الف  نها "يقولنا إالرواية 

   .الحياة

ترصد الرواية معاناة املرأة الفلسطينية في الشتات. واملعاناة التي تتكبدها في محاولتها لبناء حياة كريمة 

لى جهاد املرأة إة، السياسي  و ة يحيل إلى جانب أبعاده الرمزي  خارج الوطن. ولعل اسم البطلة "جهاد" 

ات وخيبات األمل املتكررة وحلم العودة. فجهاد ة في خوضها حياة شائكة مشغولة باأللم والغص  الفلسطيني  

مع  أدنى من الشروط لتعيش بكرامة قد جاهدت طويال  من أجل الحصول على لقمة العيش وتوفير حد  

سوى الخذالن ولم تواجه غير  جنلم تلكنها ، املخاطرواجهت ملسافات وعبرت الصحارى و ، فقطعت اابنتها

 تخلى عنها قبل أن تتخلى عنه.الرفض في عالم 
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وإشارة في الوقت ، ل يعني أنه كان هناك رحيل أو   مايبدأ الباب األول في الرواية بعنوان "في الرحيل الثاني...." 

تحمل كلمة "رحيل" و ثالث ورابع وخامس...........  تبعهسيفلن يكون األخير أيضا،  هذا الرحيل أنإلى نفسه 

يقض ي حياته في سلسلة ال متناهية معان مختلفة بالنسبة لغيره، فهو الذي في قاموس اإلنسان الفلسطيني 

ا ا واغتراب  ا وبعد 
 
 األم ي هذا تقول وف. عن املكان املألوف املحبب من الرحيل والترحيل، وكل رحيل يحمل فراق

 :الحكاءة البنتها

كاملألوف، قبل كل رحيل صعب، نفضت مخزون غيظي من العالم عليك، صببت قهري من " 

"أيمهد رحيل وتتابع: .   6"ا عن ترتيباتيتعنتة على ترتيباتك التي ترومينها بعيد  ترتيبات الحياة امل

ننا نحترف الرحيل كما احترفنا أآلخر؟ أنتدرب على رحيل أقصر  لنتحمل رحيال أطول؟ أم 

ت منا؟...الرحيل يا صغيرتي ملن مثلنا 
ّ
العيش في مدن ليست لنا وأوطان لغيرنا تلفظنا متى ما مل

 .7وملن على شاكلة لجوئنا املتوارث أوانه العمر، وقد يزيد عليه ويفيض"

ة ة في إعطائها قيما داللي  عام  تكمن  النسوي   ة األمكنة في السرد الفلسطيني  جمالي  ترى حفيظة أحمد أن 

ة ة: القضية النسائي  ة متنوعة ارتبطت بالقضيتين الرئيسيتين اللتين انشغلت بهما املرأة الفلسطيني  رمزي  

 مفتوحة، وأمكنة مغلة أمكنة بين وتختلف الرواية هذه في األمكنة تتعددبالفعل .  و 8ةوالقضية الفلسطيني  

حذق فمنحتها بة و ، تعاملت معها الكاتبة بحرفي  عامة وأخرى  خاصة أمكنة لإلقامة، وأمكنة للتنقل أمكنة

 سنحاول فيما يلي الكشف عنها الستنباط جمالياتها املختلفة.  ة واسعةمساحات تأويلي  

 مخابئ النقود 

 ا مخابئانشغلت الراوية بوصفها بعناية مثيرة لالنتباه، هي  "األمكنة" التي كثر أ لعل  
 
لت أمكنة لنقود التي شك

 .مختلفة ارتبطت بدورها بقضية اإلحساس بالفقد والخطر املتربص للفلسطيني في شتاته الالمتناهية سري  

تقتيرا رت النسوة في الشتات تقنيات مختلفة لتخبئة النقود خشية الفقد املباغت املريع، وليس "فقد طو  

 
ّ
". وتصف الكاتبة كيف 9ةقبل أن  تطوله يد الضرور  الطمئنان زائف.. وإنما تطويل ألمان مؤقت ومط
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نت كل   ة من أدراج الخزانات، ومرطبانات الحبوب، أمها وجداتها وخاالتها في ابتكار مخابئهن السري  من  تفن 

الفراش، كما حرصن على تخبئة مبالغ مختلفة في كل الوسائد و ، والجوارب و اليد وجيوب السراويل وحقائب

أما الذهب  وارئ،فهناك مبالغ زهيدة للطلبات اليومية وهناك مبالغ أكبر لحاالت الط .مكان بحسب الحاجة

نفسها فيما بعد أن تجد أماكنها جهاد رت طوقد اض .فظت للفترات بعيدة األمدواملبالغ الكبيرة فقد ُح 

 السرية الخاصة بها، فتقول: 

لطلبات وتشابك دام اطق، واصوافر في بيت ضيّ  لقد كبرت على انتشار لحم بشرّي "

األمنيات...واحترازات أكثر من مال ال نبتغيه للمال، حيث احتماالت فقده مؤكدة، حتى وهو 

 .10"ة وانعطافاتهامزمزم ومصرور ومضموم في دخالت املخابئ السريّ 

ا وهكذا وجدت نفسها تتبع   فكانت في البداية  .ةماكن السري  أل ة النسوة في موضوع اما اتبعته بقي  تلقائي 

 :فيها ة جيوبتخبئ املال في ثنايا الكتب ثم لجأت إلى حقائب اليد وراحت توزع املال رغم قلته في عد  

عمق في أال ملداراة فلوس عن أخرى، وإنما لتأخير إنفاقها، وبالتالي دفش الشعور بالحاجة مسافة "

، فقد كل األشياء الساكنة الالشعور، وحمايتها من إمكانية أن تفقد ضمن إحساس بالفقد

كة، استوطن فكري والزمني في كل تنقالت حياتي، وأنا التي لم أحاول أن أعثر على ش يء بقدر واملتحرّ 

 .11"ما كنت أخش ى فقدانه

وانتشارها في جميع أركان البيت واهتمام النسوة املبالغ بها، على كثرة للنقود تدل كثرة األمكنة السرية 

ما في أي لحظة، أ به الفلسطينيون يفاج  في املنفى، فكأنها جرس إنذار  يمكن أن  املتوقعةاملخاطر  غير 

على أهبة االستعداد ملواجهة املخاطر أي  كان نوعها، فكأنهم في حالة تأهب مستمر لخوض معركة يجعلهم 

 .الحياة
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 املدرسة 

 ا"املدرسة" والتي نظرت إليه، نجد أيضا سعت الكاتبة إلى تسليط الضوء عليهامن األماكن الهامة التي 

وفي داخلي أردت التثوير، بل حال لي أن أقنع  "لقد رمت التغيير لتغيير، فتقول: لكمكان يمكن استغالله 

 ذاتي التي توّر 
 
.. فحاولت استغالل  12سندت إلي صفوف التوجيهي أني قد أصنع جيال"مت قليال حين أ

ا في ذهن كمدر سة مهنتها  "في أحد أقاليم اليأس في األردن، حاولت أن أنفض الطالبات: كي تحدث تغيير 

 
ّ

الطالبات على التحرر والتعليم من أجل التثقيف  وهكذا راحت تحرض. 13 من رؤوس الطالبات" العث

ة على املناهج كما تمردت أكثر من مر  ال من أجل الفوز بعريس ينتظر عروس مع وظيفة، واالكتفاء الذاتي 

ا ما كانت تناقش في محاولة لغرس قيمها األيدولوجية في صفوف الجيل الصاعد. فكثير   التي تضعها الحكومة

لوجية. إال أن محاوالتها لنشد التغيير باءت بالفشل ألنها اكتشفت أن و الطالبات في قضايا سياسية وأيد

على ما يجري من  من خالل تركيزها ةا لتربية البيت. وقد أرادت الكاتبامتداد  و ة املدرسة تشكل تربية قهري  

أن تبين صورة املرأة الفلسطينية الواعية ملا يدور حولها   أحداث في املدرسة وما حاولت هي أن تقوم به

شغلها الشاغل في حياة  تخلو من وسائل الترفيه.  ،والتي سعت إلى تثقيف نفسها بنفسها من خالل املطالعة

منعها من التعليم ترأة الفلسطينية في الشتات لم ما يعني أن صعوبة الحياة والظروف التي تعانيها امل

والتعلم وتحصيل الثقافة الالزمة كسالح تواجه به مطبات الحياة املتراكمة، بل وأن تسعى لتحسن ظروفها 

من خالل زيادة الوعي عند بنات جنسها باالعتماد على وذلك في مجتمع ذكوري سلطوي تعيش مرأة اك

 ثقافتها. 

وانتماء  ،"الوطن"وهو  ،املدرسة أيضا للتأكيد بعد آخر  للمكان في أسمى تجلياته وقد استغلت الكاتبة

سة أن الوحيد واألوحد، وذلك حين طلب منها املدير  بعد تعيينها كمدر  املكان باعتباره  وطنهالفلسطيني ل

فما كان من "، أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصة للملك والوطنتردد قسم الوالء املتبع في األردن" 

منها على أن الفلسطيني  ارددت نغمة الكلمات دون أن تنطقها في ما يشبه البربرة، تأكيد  هاد عندها، إال أن ج

ومهما طالت  امهما بعد عنه اوال يخونه اال يخذلهي تووحيد، فلسطين، الال  يمكنه أن ينتمي إال لوطن واحد 
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ا ر الفلسطيني باالغتراب حتى وإن كان على شعو في الوقت نفسه ما يدل . بينهما املسافات في بلدان موجود 

 ا.ا بهاجس العودة أبد  ال يمكنه أن يشعر بالوالء نحوها ألنه سيظل مسكون  فوأقطار عربية 

 البيوت 

يحتل وصف البيوت في رواية قبل أن تنام امللكة مساحة كبيرة من السرد الروائي إلى درجة أن خصصت 

تحت عنوان في الشتات التي سكنتها العائلة في أماكن مختلفة لوصف البيوت من روايتها ا كامال الكاتبة باب  

 الدقيق و الوصف ولم يكن   ."في البيوت العارية"
 
على امتداد الكاتبة وصفتها ف للبيوت املختلفة التي املكث

ة ةة وداللي  وإنما جاء تلبية لحاجات نفسي  ا مبتذال حشو  صفحات الرواية  "البيوت نفسه ان فالعنو . جم 

انعدام والشعور ب املادي   العاطفي والعري   منها العري   ،ةة سلبي  ة ونفسي  العارية" مشحون بإيحاءات عاطفي  

 في كل لحظة.مشرعة لالغتصاب والهتك ها هذا بعري  كونها  في مثل هذه البيوت األمان 

ا ومكان ا بارد  ه يصبح مكان  في الوطن، ولكن  بصفة عامة ومكان إقامة اختيارية إذا كان ا يعد البيت مكانا أليف  

املفهومين للبيت )البيت األليف أول من استعمل هذين  باشالر ويعد إقامة إجبارية إذا كان في املنفى. 

 .   14  1980 الذي ترجمه إلى العربية غالب هلسا عامو ، 1957، جماليات املكانوالبيت املعادي( في كتابه 

 قده ، لكن  بهناءة الطفولة وذكريات الصباالرتباطه مكان األلفة واالنتماء يعتبر البيت يمكن القول إن  عليهو 

ا لألحالم والطموحات،  ا للشقاء وسجن  ا للتوجس والخوف ومصدر  ينقلب إلى النقيض من ذلك فيصبح مكان 

 
 
ا للشعور باالغتراب والتشظي. وهذا التشظي يشو  ؛القهر  واإلجبار با إذا كان مرتبط عر به اإلنسان سبب 

الفلسطيني الذي دفعته ظروف االحتالل إلى ترك بيته )وطنه( والعيش في بيت )وطن( آخر سواء في املنفى أو 

 وفي هذا تقول نبيلة ابراهيم: م ال يرتبط بروابط األمان والحميمية التي كان يتوفر عليها بيته األول.املخي  

ا يظل ارتباطه به أقوى ألنه يمثل هويته وعنوانه الفلسطيني الذي هجر  بيته )األمومي( قسر  إن "

ال يتحقق إال من خالل عالقته باملكان. وأنه على قدر إحساس ووجوده. وذلك أن وجود اإلنسان 

اإلنسان بأنه مرتبط باملكان، يكون إحساسه بذاته، فيميل إلى البحث لنفسه عن رقعة من األرض 

هنا كان ارتباط البحث عن الهوية بالبحث عن  يضرب فيها جذوره، وتتأهل فيها هويته، ومن
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املكان، فالذات البشرية ال تكتمل داخل حدود ذاتها، بل تنبسط خارج هذه الحدود حيث املكان 

   . 15"الذي يمكنها أن تتفاعل معه

ا ا مجر  إذا تأملنا وصف الكاتبة للبيوت في هذه الرواية نجد أنها تصفها وصف  و  األحاسيس ا من خالي  د 

عالقة بأسلوب تقريري ال ينم عن  والعواطف، فتصف ما فيها من غرف وخزائن وستائر وسجاد وممرات

العالقة بينها وبين عن كنه  ينم  تلك، ما  بهذا الركن أو ذاك، وال بهذه القطعة من األثاث أو تربطها حميمية 

 املقطع التالي:كما يظهر في املتسمة بالبرود والجفاء و البيت 

تنا من غرفتي نوم وصالون مفتوح مطل على الشارع، مما جعله أشبه بممر عريض تألفت شق"

فعليا، اتسع لطقم كنب صغير الحجم وطقم طربيزات وزاوية جانبية لبوفيه متواضع. غرفة 

نوم أبي وأمي كانت تفتح على الصالون بباب مزدوج عريض.........أما غرفة نومنا وهي ذاتها 

تلفزيون وصوفا بتجويف استغلته أمي مخزنا للبطانيات وخزانتان: غرفة معيشتنا فكان فيها 

الكبرى ملالبس البنات والصغرى ملالبس األوالد، ثم حين تكاثرت مالبسنا نحن البنات سطونا 

 .    16"على مساحة متعاظمة من خزانة أمي لحاجياتنا

ياة الضرورية، وهو قابل من هنا لم يشكل البيت بالنسبة لقاطنيه سوى مستلزم من مستلزمات الح  

في بيوت ة عد   بينجهاد وأسرتها تنقلت بالفعل، و  يفي بالغرض نفسه. للتغيير والتبديل بأي بيت آخر 

وبيت الزوج وهو أكبر وأكثر رفاهية، ، األول في حي النقرة  همبيتومنها فهناك البيوت التي في الكويت  ، الشتات

في الجبل  هموبيترحمة ت الخالة يمنها بيت الجدة وبو  ،في األردنالبيوت التي وهناك  .الفورانيةثم شقة 

 لكن   ،فضل من اآلخر من حيث املساحة أو  األثاثأيكون أحدها وهذه البيوت قد  األبيض.
 
ت جميعا ها ظل

واالنزعاج الجسدي الناتج عن ضيق  ،من ناحية ا يسكنها الشعور الدائم بعدم االستقرار  النفس ي  بيوت  

، ة من ناحية أخرى وانعدام وسائل الراحة والخصوصي   جغرافية واكتظاظ املساحات البشريةاملساحة ال

  فتقول:
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ا لحياتنا التي يمكن أن تكونها في املخيم، موسومة كانت حياتنا في الكويت في واقع األمر امتداد  "

 
ّ
 بالشتات مع قليل من التحسينات واإلضافات. كن

ّ
 ة بالبشر ا نقطن في شقة عمارة مكتظ

 " 17واألحاسيس املتضاربة واملتصارعة بسبب تقلص الفراغات في منطقة النقرة

 من زوجها ووالدة ابنتها انتقلت مع عائلتها للسكن في بيت أكبر في الفورانية في الكويت:  جهاد بعد طالق

احتللنا أنت وانا غرفة النوم الرئيسية بحمام ملحق بها وممر صغير اتسع لخزانة صغيرة "

واألحذية وباب رئيس ي يفصل املمر عن بقية الغرف وباب داخلي يفصل الغرفة عن  للمناشف

الحمام واملمر فكانت كأنها بيت داخل بيت واستحالت مساحتنا أنت وأنا على قدنا، أستطيع 

 ا وخزانتيّ أن أغلقها علينا فنكون فيها في مجالنا وحدنا غير وحيدتين............اشتريت أيضا مكتب  

ا اقتنيت الكنبة .....كنبتي تستند إلى حائطي في غرفتي في املساحة املفصلة لها بين ير  كتب، وأخ

الكتب وخزانة املالبس، فال تتزحزح أو تتقلقل ما يمنحها صفة من صفات الوطن غير املتحقق. 

 18"وعندما آوي إليها كأنني آوي إلى ...إلى كنبة بقدر ما يتسع للكنبة أن تكون حضنا ومستدفأ

ة والشعور باألمان ة والخصوصي  ة تتيح لها مساحة من الحري  غرفة خاص  بمرة تحظى األم وابنتها  ألول 

ااملتخي   ه هذا الغرفة بالوطنوالدفء، ما جعلها تشب    أن من الرغم علىو  .ل الذي لم يتحقق وجوده فعلي 

 آخر  جغرافي ز حي   في عنهم استقاللها مجرد أن إال  األسرة ةبقي   تسكنها التي الشقة نفس في تسكن جهاد

. الشتات في تقيم األسرة استمرت فيما مستقال  اوطن   تبني بدأت أنها تشعر  جعلها اوأمان   ودفئا حرية يمنحها

 ما أهم على يدل ساكنيه لدى متناقضة  مشاعر  من تثيره وما الواحد البيت غرف وصف في التضارب هذا

 الحصول  يمكن ال  ما وهي الحرية، توجد مستقل وطن يوجد فحيث. الحرية وهو  لإلنسان الوطن يمنحه

 تقول: ، إذ الشتات أو  املنفى في عليه

وحين أغلق بابي الرئيس ي والداخلي علينا، نصبح أنا وأنت في وطننا، فيما يعيش اآلخرون أبي "

وأمي وأخوتي في الشتات الجئين في شقة أكبر من شقتنا شبه األزلية في غيتو النقرة. على كبرها 

ننا لم نعش أومع  ت شقة الشتات الجديدة بكراكيبنا التي حملناها من الشقة القديمة....صّ غ
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سوى شهور قليلة في شقة الشتات الجديدة إال أنها كانت شاهدة على إضافة كراكيب أخرى 

ا في املكان وفي ا شرعي  وتكديس أشياء لعلنا افترضنا في ال وعينا املحموم أنها تجعل لنا أثر  

 19"........زعزعتامل الوجود

إثبات كداللة على باملكان إلى تشبث اإلنسان  ميل فطري  هناك أن أيضا على يدل االقتباس أعاله إلى 

وإن كان ذلك  -إلى فرض وجودها خارج حدود الزمان واملكان، ما دفع األسرة لإلنسان  وجوده، إذ ال وجود

ة إلى من خالل  تواجد أغراضها.  وفي هذا إشارة إلى  -في املنفى  أن اإلنسان أينما وجد فهو بحاجة ماس 

  .املعمورة ا على هذها شرعي  الشعور باالنتماء إلى مكان ما يحقق له هوية ووجود  

ه تقرر جهاد االلتحاق بعائلتها في األردن في مخيم الوحدات، تاركة والدها وحد بعد اجتياح العراق للكويت

 في الكويت بعد أن أجريا قرعة الختيار  من سيذهب بينهما،. فتقول: 

طويت اسمي في يدي ومضيت إلى غرفتنا وطننا املستقل أنت وأنا جغرافيتنا التي نأت بنفسها "

عن احتماالت الفناء، أجمع بعض أشيائنا مخلفة أكثر أشيائنا في أماكنها فقد نعود إليها ذات 

  .20"ليس كل وطن زائال بالضرورة يوم في أي يوم ذلك أنه

يكشف لنا تصرف جهاد وما يدور في نفسها عن الصراعات الداخلية للفلسطيني املغترب الذي دفعت به 

. وقد يتجلى هذا الوطن البديل بصورة مؤقتخيبات األمل املتكررة في الرجوع، إلى البحث عن وطن بديل 

أو حتى كنبة، املهم أن يمنح مواطنه الشعور باألمان واالستقرار ، لذا تتابع جهاد كالمها  بيت أو  غرفة

ننا يا ملكة قلبي نستطيع أ"لو إلى وطن يأويها باستمرار، فتقول: الرغبة الدفينة لديها في حاجتها كاشفة عن 

 . 21"ن نشيل وطننا معنا في السيارةأ

االستقرار  والحرية من خالل بناء وطنها الجديد املتمثل في غرفتها في ما أن بدأت جهاد تنعم بشعور لكن 

الفورانية حتى اضطرت ثانية إلى التخلي عنه واللجوء إلى أمكنة أخرى من أمكنة الضياع والشتات والتيه. 

ان يتعمق لديها اإلحساس بالتشظي واالغتراب الذي يصل حد   ار،  املتغيرة باستمر البيوت الكره تجاه  ففي عم 
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ا وخاصة  نها منتمية أالبيت الذي سكنته وأسرتها في الجبل األبيض بعمان . هذا البيت الذي لم تشعر يوم 

 إليه أو  
 
لم أحب البيت، وحين كنت أغادره في الصباح لقطف الرزق من شاهق يمكنها أن تحبه: "ه أن

 
ّ

 . 22"هخطو املساء إلي الطرقات واأليام لم أكن أستعجل حصادي ولم أكن أستحث

هو  حديقته الواسعة التي اعتبرت املتنفس الوحيد  ،حالته املزريةو وما جعلها تتحمل وحشية البيت 

حاطتها من كل جانب، حيث كان بإمكانها أن تخلد للراحة أبالنسبة لها قياسا باألمكنة املغلقة الكثيرة التي 

 الكتابة: تغريها بكانت هذه اللحظات  ا ماوالسكينة وتطلق لتفكيرها العنان وتسرح في تأمالتها، وكثير  

ا على ظلت الحديقة على حالها لسنوات، وهو ما دفعني كي أصرف النظر عن االنتحار نفسيّ "

ا قطعا معي ا وقلم  ا كبيرا من القهوة السادة ودفتر  عتبة املكان الذي قضم روحي....أحمل كوب  

فوق الورق البارد، غائب األفكار، يدفأ مع الحدود.. عابرين لآلالم ...ثم أدع القلم يمش ي بطيئا 

   23"الوقت ويستأنس باملثابرة

واألبعد عن لها ا بالنسبة وتسترسل في أفكارها بالذات في هذا البيت األكثر  كره  جهاد ليس غريبا أن تكتب و 

بداع صميم املعاناة يولد اإلبداع، وكلما كان حجم األلم أكبر كذلك كان حجم اإل  ألنه منوذلك  ،قلبها

من املشاعر واألحاسيس السلبية في شخص واحد، كاإلحساس  عنه. فحين يجتمع هذا الكم  املنبثق 

باالغتراب، العذاب، الشتات الوحدة، املنفى، الفقر، القلة، الضياع، التيه، الفقد، الخذالن، تكون النتيجة 

 . 24" .." تفرغ القهوة وال يفرغ الحكيا بال انقطاعحكي  

سرة أكثر من أمكنة جغرافية تأويهم في تشردهم املتالحق غير املنقطع أل البيوت إذا بالنسبة لجهاد واتعن لم  

أي شعور باالنتماء إليها ألن األسرة تدرك تماما أنها ال تستطيع أن تضرب جذورا في مكان ليس لها، وهي  دون 

ا يوم  ها ستقتلع مننها على يقين أنها بدافع الفطرة وامليل إلى اإلحساس بالهوية والوطن، فإإن حاولت ذلك 
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بهم في الدول العربية التي اعتبرتهم حمال ثقيال جاء لينافس  اباإلكراه، فالفلسطينيون لم يكن مرحب

  . 25املواطنين األصليين على لقمة العيش فيها

 الجسد 

 فاألماكن ،األرض عن حديث والجغرافيا التاريخ عن الحديث نيقول محمد حجو في رؤيته للمكان: "إ

 يحمل وهكذا جغرافيا والحكايات جغرافيا واللهجات جغرافيا الناس ومالمح جغرافيا والنبات جغرافيا

له تجلياته ودالالته  افضاء الجسد مكان   أن نعتبر وعليه يمكننا  .26"وارتحل حل نىأ معه جغرافياه نسانإلا

 لشخصيات الروائية في العمل األدبي. لبالنسبة للراوي أو 

وصف من خالل كان أولها   ،في عدة مواضع في الروايةمفهومه املكاني تعاملت الكاتبة مع الجسد ب وقد

 عالقتها بابنتها وعالقة االبنة بجسد والدتها، وفي هذا تقول:

حافية وقد هطل نصف شعرك  حتى إذا أدركنا الليل وأوت األحزان إلى مخادعها، أتيت إليّ " 

.... تندسين في السرير إلى جواري من أحالم يقظتك ق طازجعلى وجهك، تفوح منك رائحة عر 

تتشممين ذراعي العارية، تقولين إنك تحبين رائحة لحمي، تقولين إنك تفتشين عنها، أو ما 

 .27."يشبهها في مدينتك البعيدة، فال تجدينها.....

في إشارة خير والخصب والنماء، اذن، فاألم ترى بابنتها األرض املعطاءة املنعمة باملطر  الوفير كناية عن ال  

واالبنة في املقابل تتعامل مع جسد والدتها باعتباره املالذ الذي يحمل في ثناياه عبق إلى فلسطين املستقبل. 

 الوطن فال تنفك تتشممه وتتتبع رائحته في غربتها ومدينتها البعيدة. 

ا بكاء فتبكي البيت إلى" جهاد" تعودوسفرها إلى الخارج  االبنة رحيلوبعد   سلسلة إلى بذاكرتها وتعود  شديد 

 الكويت، في النقرة حي في التحديد وجه وعلى الشتات، في الفلسطينيين الالجئين حال تصف التي الصور  من

 الذاكرة بها وتنتقل. األرض تناقضات كل فيها سكنت عاصمة في الحياة شظف مواجهة في معاناتهم فتصور 

 الرصاص" مجزرة  على  لتستقر  الفلسطيني، الشعب بها مني التي املجازر  من سلسلة استحضار  إلى
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، ومرة أخرى تسلط الضوء على أجساد األطفال كأماكن مستهدفة من قبل غزة في األبدان على" املصبوب

 بكت كيف وتتذكر في كل صوب وحدب. املتناثرة ها ئأشالو  القتلى األطفال صور  حاصرتها حيثاالحتالل، 

 أن روحها تأبى كأنما العينين فاتحة وظلت القصف أثناء استشهدت صغيرة اويةغز   لفتاة مشهد على بحرقة

في قصدية جمالية تثير فكرة استكانة الروح للجسد املكان، وللجسد الفضاء،  الغض جسدها تفارق 

 الشتات في الفلسطينيين وضع على بكائها مع ابنتها رحيل على بكاؤها فيرتبط وتبكي، فتبكي. وللجسد األرض

ا األمكنة وتصير  باملاض ي الحاضر  يرتبط وهكذا غزة، أطفال على بكائها ومع  من سلسلة لبعضها، امتداد 

 .واملعاناة العذاب

الوطن فيتأتى من خالل وصف األم للطفلة "فلسطين" التي كانت  -أما التجلي األخير للجسد بمفهومه املكان

: "كانت فلسطين الوطن"، وفي ذلك تقول ب وجهاد معها على أنها "تسكن في حيهم في النقرة. حيث يتعامل األ 

ا هذا باإلضافة إلى كونها تعاني عرج   .28"ا، أي اجتمعت فيها كل العللمحجبة وبشعة ومتأخرة دراسيّ 

ا في إحدى ساقيها. وقد عانت فلسطين الطفلة من معاملة والدها القاسية الذي لم يردعه رادع عن طفيف  

 ضربها وشتمها 
 
 م الطالبات من غبائها وإعاقتها. كما عانت من احتقار املعلمات وتهك

 :نها أبثقة األولى إلى بيت جهاد أعلنت  "فلسطين"وفي إحدى زيارات 

 أحين تكبر سوف ينبت شعر في رأسها، وسوف تنظم مشيتها، كما "
ّ
نها سوف تترك البيت أدت ك

قبل أن تعرف أشياء  -وقت، وإن طال قليالها...وعدتني بأن املسألة مسألة وتصفق الباب وراء

قالت إنها ال تفهم اآلن ألنها ال تريد أن تفهم، وأنها ال تعرف ألنها تخش ى إذا  -كثيرة وترى وتفهم

ا، وقد تعرف كل ش يء فيما عرفت أن تكره نفسها، أقسمت أنها سوف تعرف أشياء كثيرة قريب  

 .29"لن تكون هي هيا، ويوم تعرف ا جد  بعد، وهو أمر لن يكون بعيد  

املشوه املعاق وتخلفها داللة رمزية تحيل إلى فلسطين  "فلسطين بجسدها"لت الكاتبة الطفلة وهكذا حم  

ما يبرر انتهاكه من قبل املغتصب املحتل، ففلسطين  ،الوطن الذي يعاني من الفقر والجهل والتخلف

ن طاملا تجتمع فيهما جميع العلل. وأما الطفلة لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها وكذلك فلسطين الوط
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إصرار الطفلة على التغيير واكتساب املعرفة وتخليها عن ماضيها املؤلم املتمثل بإهانات األب يوما ما، والحلم 

بمستقبل لن تكون فيه على ما عهدته منها جهاد. ففي ذلك كله إشارة رمزية إلى أن فلسطين الوطن لن 

عن نفسها غبار الجهل وسعت إلى تطوير نفسها من خالل تحصيل العلم يكون تحررها إال إذا نفضت 

التي طمعت فيها قوى واملعرفة ما سيجعلها قادرة على مواجهة املحتل والتغيير فال تكون فلسطين الضعيفة 

  مرة أخرى.       االحتالل 

  (دبي )الكويت، األردن، الشتاتدول 

دة إلى تسمية األمكنة الروائية بأسماء حقيقية معروفة ومحد   ميل واضح في الرواية النسائية الفلسطينية

على الخريطة الجغرافية. لذا نجد أسماء املدن الفلسطينية واملدن العربية واملدن األجنبية، ومدن الشتات 

ن لجوء الرواية أمات، تتوزع في الرواية النسائية الفلسطينية. وليس هناك شك في واملنفى وأسماء املخي  

كنة الروائية بأسماء معروفة في الواقع الفلسطيني الخارجي املعيش ألمئية الفلسطينية إلى تسمية االنسا

أن أهمية املكان في الرواية تتحقق من خالل ما يلقيه عليها من ظالل بيعود إلى إدراك الروائية الفلسطينية 

 . 30واقعية حقيقية تجعل املتلقي يثق بالحكاية املتخيلة املروية

وبرأيي يكتسب  . 31ة التي يؤديها املكان في العمل األدبيموضوع اإليهام بالواقعية من أهم األدوار الفني   يعتبر 

ألنه يجعل القارئ يتعاطف مع األحداث بالذات؛ هذا املوضوع أهمية خاصة في األدب الفلسطيني 

ا أن تلجأ الكاتبة إلى ذكر من هنا لم يكن غريب   .مع القضية الفلسطينية نفسهايتماهى والشخصيات وبالتالي 

حياء التي سكنوها أل ة التي لجأ إليها الفلسطينيون في الشتات وكذلك أسماء املخيمات واأسماء الدول العربي  

املكان املفضل لديها، والذي  في الكويت "النقرة"تبدأ أوال بذكر حي ف. ا على مصداقيتهاتأكيد   في منفاهم

 إال أن حبها له لم يكن عميقا  ،نة الشتاتأكثر من غيره بالنسبة ألمكأحبته 
 
متجذرا ا بما يكفي ليجعله راسخ

، إذ واجتثاثه من القلب والذاكرة نسيانهبالنسبة لها وألسرتها فكان من السهل  ،كحب الوطنفي الوجدان 

 تقول بعدما نزحت إلى األردن: 
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مستقبل ممكن لنا فيها. تعلمنا أن نتحرر من حياتنا املاضية في الكويت، كما تحررنا من أي "

ومع الوقت استأصلنا املكان وأهله من ذاكرتنا، في عملية جراحية بدت ضرورية كي نتكيف مع 

عيشنا املستجد، وهي عملية لم تكن عسيرة تماما ولم تكن مؤملة أيضا كما قد يتوقع، ربما ألن 

   .32"املكان وأهله ظال هامشيين فاهيين فيهما كثير انفكاك وافتكاك..

فتصفه جهاد بكثير  من الصور السلبية التي تعكس مشاعرها الباردة تجاهه مكان شتاتها التالي. أما األردن، 

 :إلى درجة الشعور باالختناق، ما يجعل الحياة فيه غير محتملة ونفورها منه

األردن أرض ناشفة ومدى جغرافي تخفف كثيرا من تنويعات السالسة واالنسياب، ماؤها " 

اؤها مكبوت وبؤسها مرسل أحزانها ال تشف، واشتياقاتها ال تقطف طرقاتها تنهب بعيد، وهو 

 33"األقدام وشمسها تصهر الوجوه وبردها يثني العظام ويقس ي الروح ...

ما هو تجاه عمان واألمكنة األخرى فكلها امتداد لبعضها، شتات يتلو مولم يكن شعورها تجاه دبي أفضل 

 ة تولد هزيمة: شتات وغربة تتبع غربة، وهزيم

ا لحلم أو تنائيا عن كابوس لم آت البلد " بعد سبع سنوات ودعت االردن لم آت دبي طلب 

ا وراء وطن آخر مستعار  آتيتها هربا من  الجديد اجتالبا ألرض أخرى محتملة أو سعي 

من نافذة املطبخ في بيتي في الطابق الثامن، تشرع "... وتتابع:  34"االستعارات الكثيرة التي الزمتني

دبي طرقاتها دون تحفظ لغرباء كثيرين، مصائرهم متوازية أكثر منها متقاطعة وفي داخل كل 

 ."حوال مؤجلأل فضل اأو في أمنهم وطن في الغالب مهزوم 

سوى أمكنة قهرية  التي حوت الشتات الفلسطينيوهكذا لم تشكل الدول العربية باعتبارها أمكنة اللجوء 

عنوة فأجبروا على التكيف معها ال حبا فيها وال رغبة في استبقائها، وإنما ألنه لم ى الفلسطينيين فرضت عل

  35 "تحتم علينا العيش، فعشناأما وقد ": ، وهذا ما أعلنته جهاد بكل بساطة في قولهايكن لديهم خيار آخر
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 السيارة 

 
 
 الفلسطيني لت السيارة بالنسبة لجهاد وحبيبها شك

 
ا لجميع األمكنة إياس الالمكان، أو املكان املتحرك خالف

: فضاؤهما الرحب الذي يتبادالن فيه الحب ولحظات السعادة املسروقة تخرى الثابتة املستقرة. فكانأل ا

. يبين هذا 36"رينصارت السيارة البيت الشاسع الذي عوضني عن بيت أبي الضيق وخلقه الكثي"

االقتباس أن املكان كما الزمان يعتبر مكانا نفسيا بالنسبة للشخصيات. فاملكان يوصف ويعبر عنه من 

داخل وعي الشخصية. ووعي الذات بالنسبة للمكان والزمان يختلف من شخص آلخر بحسب الظروف 

ين ال ن مغترب  ي  النسبة لفلسطيني  ا بب  ا محب  . وهذا ما جعل السيارة مكان  37والتجارب التي عاشها كل منهم

املتمثل في السيارة والذي أتاح  "الالمكان"تربطهما أي عالقة باملكان الذي فرض عليهما في الشتات، فآثرا 

ما أحبه في عالقته معي أنها حررته من فكرة ا واملفروض باإلكراه: "لهما التحرر من قيد املكان امللزم قسر  

ن بيت أبي بعض الوقت في الليل الضيق على ي عالقتي معه أني تحررت مالبيت، بيته، وما أحببته ف

   .38بشره املوزعين بين النوم والصحو"

 

 الصحراء 

للصحراء حضور بارز في الروايات العربية بشكل عام، إلى درجة أنها لعبت دور البطولة في عدد من 

الروايات مثل روايات ميرال الطحاوي وعبد الرحمن منيف وغسان كنفاني وغيرهم. ويعود ذلك إلى جغرافية 

اط الصحراء بالثقافة الوطن العربي الذي تشكل الصحراء قسم كبير منه في معظم الدول، إضافة إلى ارتب

 العربة وبالتراث العربي وكذلك بالدين اإلسالمي الذي انطلق من شعابها في الجزيرة العربية. 

اد بدراسة سيمياء الصحراء بعواملها وتمظهراتها املختلفة في األعمال األدبية ملا تحمله من  وقد اهتم النق 

 "جمالّيةكتاب الحصر  ال  املثال سبيل علىكر  دالالت واستعارات رمزية كثيرة. ومن هذه الدراسات أذ

ا"  الكوني ابراهيم: العربّية الرواية في الّصحراء هلي حمد بن وليدلأنموذج 
 
 .  الذ
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ا للتأمل في الوجود خارج نطاق الزمان واملكان املحددين، كما تمثل   تمثل الصحراء بامتدادها الشاسع مكان 

ا عن  . وسنحاول فيما يلي الكشف عن  هذا الصراع 39ضجيج وجوده املاديصراع اإلنسان مع املجهول بعيد 

 وأبعاده من خالل تأويل الرحلة الصحراوية التي خاضتها جهاد في هذه الرواية.

اضطرت جهاد أن تترك الكويت وتسافر إلى عمان لاللتحاق بعائلتها هناك. وكان عليها أن تقطع الطريق من 

سيارة أجرة حملتها هي وابنتها وثالثة ركاب آخرين من بينهم السائق. تصف  بغداد إلى األردن عبر الصحراء في

، ال سيما حين وصلوا معبر  طريبيل على الرحلة أثناء البطلة ما واجهوه من مشاق وصعوبات ومخاطر

ا؛ مما اضطرهم لالنتظار  فترة طويلة عانوا خاللها من  الحدود ما بين األردن والعراق حيث وجدوه مغلق 

ا بدأ يتناقص ما معهم من زاد وشراب ما دفع جهاد األم  ا فشيئ  ا وبرودة الجو ليال. وشيئ  قيظ الصحراء نهار 

ا عليها من الهالك، فأصيبت بالجفاف وتشققت شفتاها أن تحرم نفسها من الغذاء 
 
لتوفره البنتها خوف

 وخارت قواها ولم تعد تقوى على حمل صغيرتها. 

" 
ّ
ر في اليوم الثالث لم نجد ما نأكل....ظلت معي ثالثة ارباع زجاجة معدنية...حاولت أن  أوف

 
ّ
ك...لم أعد أستطيع خ لحمك بين فخذيالحفاظات باستبقائها عليك أطول وقت ممكن، فتسل

حملك...ظللت في السيارة في معظم الوقت أقاوم قرصات الجوع واإلعياء... كأن ساقي وذراعي 

 
ّ
ت براغيها التي تثبتها بجسدي الذاوي، فارتخت أطرافي على املقعد كأوراق شجر تقاوم فك

 40" السقوط وقد أنهكها الخريف

اء لم يتجاوز الثالثة أيام، إال أنها  بدت للمسافرين على الرغم من أن املدة التي استغرقها عبور الصحر 

كأنك كبرت في سنوات طويلة، لدرجة اعتقدت جهاد بأن ابنتها قد كبرت خالل هذه الفترة.... ففي قولها "

" تأكيد على أن الزمن النفس ي ال يتواز  والزمن الحقيقي. فالزمن النفس ي منوط باملكان 41هذه األيام الثالثة

لتي تجري فيه وبمدى تأثيرها على األشخاص، أما الزمن الواقعي فمستقل وال يتأثر  بالعوامل وباألحداث ا

ا باملخاطر )الصحراء( كان الزمن النفس ي الناتج عنه طويل 
 
ا ومحفوف

 
ا مؤمل الخارجية. وملا كان املكان قاسي 

ا.   أيض 
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ا جاءت لتختص ا واملنهكة جسدي  ر رحلة الشتات الفلسطيني بشكل هذه الرحلة الصحراوية الطويلة نفسي 

ن على كل  عام، وشقاء املرأة الفلسطينية بشكل خاص. فهذه الرحلة املضنية هي درب اآلالم التي تعي 

ا بأمل الرجوع وتحقيق حلم العودة املنتظر. وأما 
 
ا بالعزيمة متشبث ا بالصبر متسلح  فلسطيني اجتيازها مقود 

ة املتمثلة  ا ملدى بالنسبة للمرأة الفلسطيني  في شخصية جهاد فكانت رحلة الشتات بالنسبة لها اختبار 

صمودها وقوتها خاصة وأنها حاملة الجيل الجديد املتمثل في االبنة املصاحبة لها في هذه الرحلة. فانكسارها 

يعني انكسار األجيال بعدها، وأما نجاحها فيستشرف نجاحهم. فجهاد األم الفلسطينية بعد أن تغلبت على 

ا  جميع ا وجسدي  العقبات وتخطت كل املطبات وتجاوزت جميع املحن، أصبحت امرأة مكتملة النضوج نفسي 

ا أو  يردعها عن  ا لن يقف أمامه  ا. وفي ذلك تلميح إلى أن املرأة الفلسطينية قوية بما يكفي وأن شيئ  وعقلي 

 تحقيق مطالبها وأمنياتها. 

 

 نقاش وتلخيص 

. فوقفنا مكاني منظور  منحاولنا من خالل هذه القراءة لرواية "قبل أن تنام امللكة" أن نستنطق الرواية 

متجاوزين حدودها الفيزيائية املادية الستنباط ما وراء هذه الحدود من معان عند األمكنة البارزة فيها 

عالقات اإلنسانية واألحداث من خالل شبكة من الهذه األمكنة واستعارات ودالالت معنوية اكتسبتها 

  الدرامية املرتبطة فيها. التاريخية والوقائع 

اعتمدنا املحاور الرئيسية الثالثة التي يتبناها النقاد في النهج وفي محاولتنا لفهم سيمياء األمكنة في الرواية 

 عند الشخصيات أو  الراوي  يتخذها التي النظر زاوية فياملحور األول  يتمثلالبنيوي بطريقة غير  مباشرة.  

 ذهن في تنعكس صورة هو  حيث من وتملكه املكان معرفة نحو ”  تقود التي هي الرؤية ألن للمكان مباشرتهم

 املوظفة للغة فهمنا في الثاني املحور  يتمثل حينفي . خطابه في علينا يعرضها أن قبل وعيه ويدركها الراوي،

 املكان يحقق وبهامعامله  رسم أو  املكان تحديد في خاصة صفات لها لغة فكل املكان؛ وصف أو  لتشخيص

دورنا  في فيتمثلوالرئيس الذي اعتمدناه في هذه القراءة التأويلية،  الثالث املحور  أما، الخاصة داللته

 . من قراءة تأويلية للمكان بحسب مرجعياتنا الثقافيةنحن وما نمنحه  كمتلقين



إن أهم ما أوصلتنا إليه هذه القراءة املحددة الزاوية لألمكنة في هذه الرواية هو  نفي املكان شعوريا 

بالنسبة للفلسطيني املوجود في الشتات. فرغم حضور األمكنة بكثافة طاغية باختالف أنواعها وأحجامها 

تالي فإن جميع األمكنة تتشابه في وجغرافياتها وطوبوغرافيتها، إال  أنها غائبة شعوريا مجردة قيميا. وبال

رغم األمكنة صبح وهكذا تإلنسان فقد املكان األول والرئيس وهو الوطن. هامشيتها وثانويتها بالنسبة 

 فال تربطهم بها عالقة وال تاريخ وال انتماء.  بالنسبة لسكانها من مضمونها فارغة امتالئها بمكوناتها، 

لبطلة األم املتمثلة في جهاد لم تولد في فلسطين، بل ولدت في الكويت وما يلفت االنتباه في الرواية أن ا

ومع ذلك فهي مطاردة بذلك اإلحساس بالفقد وعدم األمان أو االستقرار ، والترحيل املستمر  ،وترعرعت فيها

واإلحساس في الشتات حتى وهي داخل جدران البيت. كل هذا يشير إلى أن تشظي اإلنسان الفلسطيني في 

 ،، وإحساسه بالالوجود ألنه ال يملك حق الوجود خارج وطنهحتى وإن كان من الجيل الثاني اتالشت

 وسيظل يحمل ال وجوده هذا أنى ذهب وارتحل.

الدول العربية من موقف إثبات وجودها بواسطة "كراكيبها" إشارة إلى في  ولعل فشل جهاد وأسرتها

فهي مكان طارد ملن يأتي إليه من غير سكانه األصليين. وعبثا سيحاول الفلسطينيون شق  الفلسطينيين، 

ا أنهم ليسوا أصحاب حق وعليهم الرجوع إلى وطنهم عاجال أو آجال.   طريقهم فيها، فهي ستذكرهم أبد 

كينونة  هذا الشتات وهذا التشظي يدفع بالفلسطيني للهروب من إطار املكان والبحث عن إطار آخر يمنحه

حقيقية يشعر بها. وهذا ما يفسر إيثار السيارة التي يشير تنقلها إلى تجردها من مفهوم املكان بإطاره الثابت 

املحدد جغرافيا وفيزيائيا على خريطة الوجود لتصبح الالمكان.  فهذا الالمكان منح جهاد وإياس كينونة 

واالنتهاء فكأنما قدر الفلسطيني أن يظل مشتتا  حقيقية لكنها ظلت مؤقتة هي األخرى وحكم عليها بالزوال

 دنما استقرار.

كمكان يختصر رحلة عذاب الفلسطينيين وفي الوقت نفسه لتدل على جلدهم وأخيرا تحضر الصحراء 

وتماسكهم وقدرتهم على تخطي هذه الرحلة بنجاح، ليخرجوا منها وقد اكتملوا نضوجا ووعيا يخولهم 

متابعة املسيرة وتحقيق حلم العودة. ولذلك بعد هذه املسيرة املتعبة تستطيع ويخول األجيال التالية من 

 امللكة ان تنام وقد قرت عينا ألن ابنتها التي سافرت طلبا للعمل ستتابع الرحلة عنها. 
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