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 المقدمة

 
إن االمر الذي جذبٍت الختيار سَتة حنا أبو حنا "ظل الغيمة" ىو عنواهنا فأردت أن أعرف ماذا قصد 

الكاتب من وراء اختياره ذلذا العنوان، ودلاذا ىذا العنوان بالذات. كما وقد أثار فضويل أيًضا لقراءة ىذه 

و أديب فلسطيٍت معروف فأردت التعرف عليو وعلى تفاصيل حياتو منذ الطفولة السَتة كون الكاتب ى

 بشكل اكرب وأدق.

وقد أخًتت التطرق للجانب الًتاثّي والتارخيّي يف ىذه السَتة، فاخًتتو كسؤال للبحث، دلا تعج بو من 

عن الًتاث  تفاصيل تراثية وتارخيية، فبحسب رأيي إن ىذه السَتة تعترب موسوعة غنية بادلعلومات

 الفلسطيٍت يستطيع اجليل اجلديد االستناد اليها للتعرف على ما كان عليو أباءنا وأجدادنا يف القدم.

ومن الصعوبات اليت قد واجهتها يف ْتثي ىذا ىو القدر الشحيح من ادلصادر وادلقاالت اليت تطرقت 

ُت، فلم أجد أحًدا من الباحثُت ذلذه السَتة وقامت بتحليلها، فلم أجد سوى مقالُت لباحثُت فلسطيني

العرب يف العامل العريب قد تطرق ذلذه السَتة، وكأن السَت الفلسطينية مهمشة وغَت معًتف هبا يف األدب 

 العريب.

 ىذا البحث مقسم اىل ثالثة أبواب:

الباب االول مقسم اىل فصلُت، الفصل االول يتطرق اىل التعريف بالسَتة الذاتية،ونشأهتا،  .1

س القريبة منها وغَتىا من ادلوضوعات ، فهذا الباب عبارة عن مادة نظرية تتناول واالجنا

 السَتة الذاتية بشكل عام.

أما الفصل الثاين  فيتطرق اىل حياة األديب الفلسطيٍت حنا أبو حنا، وكذلك ملخص  

 لسَتتو "ظل الغيمة".
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جابة عن ىذا السؤال الباب الثاين يتناول سؤال البحث واحاول من خالل ىذا الباب اال .2

وىو: كيف انعكس اجلانب الًتاثّي والتارخيّي يف سَتة "ظل الغيمة"، كما واحتدث عن كون 

 السَتة سَتة ذاتية روائية.

 

الباب الثالث معد للحديث عن التقنيات واالليات ادلستخدمة يف السَتة من سرد،  .3

 استذكار، ولغة وغَتىا....
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 الباب االول

 السيرة الذاتّيةل االول3 الفص

 تعريف السيرة3 1.1.1

 السَتة لغًة تعٍت:

 والسَتة نوعان: سَتة غَتيّة، وسَتة ذاتّية

 

 السيرة الغيريّة3

ىي اليت تتناول حياة شخص غَت الكاتب، بالًتمجة ادلفصلة، وتقدديها جلمهور القراء واضحة مكشوفة، 

 مبحاسنها وعيوهبا، بإجيابياهتا وسلبياهتا.

على أهنا ْتث يعرض فيو الكاتب حياة أحد ادلشاىَت، فيسرد يف صفحاتو حياة ا تعريفها او ديكنن

صاحب السَتة أو الًتمجة، ويفصل ادلنجزات اليت حققها، وأدت إىل ذيوع شهرتو، وأىلتو ألن يكون 

 موضوع دراسة.

مث أهنا دتثل مواقف  أو ىي امتداد حلياة عظيم يف زمان ومكان معينُت، وديتد الزمن اىل ما وراء جيلها،

 1تارخيّية ذلا حوافزىا ومراميها.

 السيرة الذاتّية3

                                                 
 .67أنظر: احلريري، عبد اللطيف، فن السَتة بُت الذاتّية والغَتيّة، ص 1
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يف ْتثنا عن تعريف للسَتة الذاتّية نصطدم بصعوبة لكثرة التعريفات ذلذا ادلصطلح . ولرمبا ىذه الصعوبة 

حسب رأي شاكر هتاين من: " مرونة ىذا اجلنس األديّب، وضعف احلدود الفاصلة بينو وبُت نابعة 

 2ناس االدبّية األخرى، شلا جيعلو قادرًا على التجّول بداخلها ْتريّة".األج

 ومن التعريفات للسَتة الذاتية نذكر التايل:

 3تعريف ستاروبنسكي، وىو من أبسط التعريفات، فيقول: " ىي سَتة شخص يرويها بنفسو".

ب ادلرء بنفسو تاريخ وكذلك نذكر تعريف زلمد حسن: " الًتاجم الذاتّية أو الشخصّية: ىي أن يكت

نفسو، فيسجل حوادثو وأخباره، ويسرد أعمالو وآثاره، ويذكر أيام طفولتو، وشبابو، وكهولتو، وما جرى 

 4لو فيها من أحداث تعظم وتضؤل تبًعا ألمهيتها".

ل يكتبو ويف معجم ادلصطلحات العربية مت تعريف السَتة الذاتية على النحو التايل: " ىي سرد متواص

 5عن حياتو ادلاضية". شخص ما

وقد عرفها إبراىيم عبد الداًن على النحو التايل: " الًتمجة الذاتّية الفنّية ىي اليت يصوغها صاحبها يف 

صورة مًتابطة، على أساس من الوحدة واالتساق يف البناء والروح... ويف أسلوب أديّب قادر على أن 

صّي، على ضلو موجز حافل بالتجارب واخلربات ادلنوعة ينتقل إلينا زلتوى وافًيا كاماًل عن تارخيو الشخ

اخلصبة، وىذا األسلوب يقوم على مجال العرض، وحسن التقسيم، وعذوبة العبارة، وحالوة النص 

األديب، وبّث احلياة واحلركة يف تصوير الوقائع والشخصيات، وفيما يتمثلو يف حواره، مستعيًنا بعناصر 

                                                 
 .9أنظر: شاكر، هتاين، السَتة الذاتّية يف األدب العريّب، ص 2
 .9الغائب، سَتة اآليت، ص أنظر: ادلبخوت، شكري، سَتة 3
 .23أنظر: حسن، زلمد، الًتاجم والسَت،ص 4
 .94أنظر: وىبة، رلدي، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدب،ص 5
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ملو حىت تبدو ترمجتو الذاتّية يف صورة متماسكة زلكمة، على أال يسًتسل من اخليال لربط أجزاء ع ضئيلة

 6مع التخّيل والتصور حىت ال ينأى عن الًتمجة الذاتّية".

ويف تعريف السَتة الذاتّية يقول علي شلق: " ىي نوع من األدب احلميم الذي ىو أشد لصوقًا باإلنسان 

ة الذاتية خيوط ينسلها من فول شخصو" وجداول تنبع من أية جتربة أخرى يعانيها، إذ أن خطوط السَت 

 7من قرارتو

 

 ولعل تعريف فيليب لوجون ىو االكثر دقًة بُت كل التعاريف للسَتة الذاتّية، وىو على النحو التايل:

على حياتو الفرديّة  "حكي استعادي نثرّي، يقوم بو شخص واقعي عن وجوده اخلاص، وذلك عندما يرّكز

  8صيتو بصفة خاصة".وعلى تاريخ شخ

فقد بُّت شكل الكالم، وىو سد حلياة صاحب السَّتة، كما بُّت موضوع السَتة، وىو حياة الكاتب 

 .9بصفة خاّصة، كذلك بُّت وجوب التطابق بُت ادلؤلف والراوي والشخصية الرئيسية يف السَتة

أن تكون نثريّة، بالرغم من وجود ولكن الثغرة الوحيدة يف ىذا التعريف أنو حدد أن السَتة الذاتّية جيب 

 سَت ذاتّية شعريّة.

 

 نشأة السيرة الذاتية3 1.1.1

يف ىذا الباب علينا التطرق اىل اخلالف احملتدم بُت النقاد والباحثُت حول قضية زمن نشأة السَتة الذاتّية. 

 .10ّيةفهناك من يعدىا من أقدم الفنون االدبية وىناك من يرى أهنا من أحدث األجناس األدب

                                                 
 10أنظر: عبد الداًن، حيِت، الًتمجة الذاتية يف األدب العريب احلديث، ص 6
 .324ضة واحلديث، صأنظر: شلق، علي، النثر العريب يف مناذجو وتطوره لعصري النه 7
 .22أنظر: لوجون، فيليب، السَتة الذاتية: ادليثاق والتاريخ األديب،ص 8
 15أنظر: شاكر، هتاين، السَتة الذاتية يف األدب العريب، ص9
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 ومن اآلراء اليت تبنت أهنا قددية العهد نذكر قول شوقي ضيف، وىو كالتايل:

" ولعل أقدم صورة للًتمجة الشخصية تلك الكلمات اليت كان ينقشها القدماء على شواىد 

قبورىم،فيعرفون بأنفسهم، وقد يذكرون بعض أعماذلم. واشتهر ادلصريون يف عصر الفراعنة بكثرة ما 

 11ورىم وأىراماهتم ويف معابدىم وىياكلهم من توارخيهم وأفعاذلم".نقشوا على قب

وشلن رأى اهنا من االجناس االدبية احلديثة نذكر قول جوج ماي، حيث قال: " ىذا اجلنس األديّب 

 12حديث نسبيًّا بل لعّلو أحدث األجناس األدبّية".

م، تستحق لقب أقدم 399ت عام ففي األدب الغريّب يرون أن اعًتافات القديس اوغسطُت ،واليت كتب

 13سَتة ذاتّية باقية.

أما جورج ماي فَتى أن اعًتافات روسو، واليت كتبها يف القرن الثامن عشر ىي النموذج الذي أصبح 

 14حيتذى بو يف رلال السَتة الذاتّية.

ة عن الشكل ولو أفًتضنا أن االعًتافات اليت كتبها أوغسطُت يف هناية القرن الرابع للميالد، كانت بعيد

الفٍّت للسَتة الذاتّية، فإننا ال نستطيع أن نتغاضى عن كثَت من األعمال ذات الصلة الوثيقة بالسَتة 

الذاتّية، واليت كتبها أصحاهبا بعد أوغسطُت وقبل جان جاك روسو. السَتة اليت كتبتها مارغري كامب يف 

 القرن اخلامس عشر.

االدب العريب فهناك من ينكر وجود أصول لو أمثال جورج ماي  أما بالنسبة لنشأة ىذا اجلنس األديب يف

 وادلبخوت.

                                                                                                                                            
 .27ادلصدر السابق، ص 10
 .7أنظر: ضيف، شوقي، الًتمجة الشخصية، ص 11
 .10أنظر: ادلبخوت، شكري، سَتة الغائب، سَتة اآليت، ص 12
 .39أنظر: شرف، عبد العزيز، أدب السَتة الذاتّية،ص  13
 .29أنظر: شاكر، هتاين، السَتة الذاتّية يف األدب العريّب،ص 14
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 ىرذا أنّ  عتقردا الذي  بروكلمران كرارل ن االدب العرريب عررف ىرذا النروع مرن االدب نرذكر قرولوشلن رأوا أ

 رثومررآ آثرىم،مرر بررذكر يفخرررون اجلاىليّررة عرررب كرران: "  يقررول حيررث اجلاىليّررة، بعهررد نشررأ األدبررريّ  اجلررنس

 ".  15أيامهم رواية على جيري مسرىم وكان وأنساهبم، وأيامهم، ،أسالفهم

ولعل أول سَتة ذاتّية قد وصلتنا ىي سَتة سلمان الفارس يف القرن االول للهجرة، وقد اوردىا اخلطيب 

 .16البغدادي يف كتابو "تاريخ بغداد"

اب االغاين أليب الفرج فهي أول بذرة للسَتة الذاتية، وبعدىا صلد باقة من قطع السَت متناثرة يف كت

 االصفهاين، ومن أقدمها سَتة الشاعر االموّي "نصيب".

وكذلك سَتة "طوق احلمامة" البن حزم، و"كتاب االعتبار" ألسامة ابن منقذ، و"التعريف بابن خلدون 

 .17ورحلتو غربًا وشرقًا" البن خلدون

 

 االجناس المجاورة للسيرة الذاتية3  1.1.3 

شلا ينتج اوجو تشابو وأوجو أختالف بُت كل  تتداخل مع غَتىا من االجناس االدبية إن السَتة الذاتّية

 نوع وبُت السَتة الذاتية، ومن ىذه األجناس نذكر:

 المذكرات3 .1

فادلذكرات ىي جنس تارخيي، حيكي فيو الكاتب وقائع احلياة العامة اليت كان شاىًدا عليها أو كان  

الذاتية، ألن الكاتب، على العموم، ال يتحدث فيها عن حياتو  لو فيها دور ما. وختتلف عن السَتة

                                                 
 . 3ص أنفسهم، أحوال من العرب صنف ما بروكلمان، كارل، أنظر: 15
 .177أنظر: البغدادي، اخلطيب، تاريخ بغداد، ص  16
 .24آليت، صأنظر: ادلبخوت،شكري، سَتة الغائب وسَتة ا 17
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اخلاصة، ومشاعره احلميمية وغالًبا ما تكون األمهية اليت أعطيت لألحداث والتاريخ يف ىذه ادلؤلفات 

 . 18أكثر من األمهية اليت تعطى لشخصية الكاتب

 اليوميات3 .1

ا سجل للتجارب واخلربات اليومّية، وحفظ أما اليوميات فهي أكثر قربًا من السَتة الذاتّية إذ اهن

 األخبار واألحداث احلياتّية للشخص.

 .19وختتلف اليوميات عن السَتة الذاتية يف أن االحداث ترد فيها على شكل متقطع غَت رتيب

 الرسالة3 .3

فإن الًتاسل ىو كتابة سردية ذاتية ذات موضوع شخصي. وإن العالقة اليت جتمع بُت فن الًتاسل 

الذاتية تتحدد يف كوهنما مًعا، يصدران عن شخص يتحدث عن ذاتو، وعن حقائق واقعية  والسَتة

تواجهو، وإن كان الفرق بينهما يتجسد يف كون الرسالة تفًتض مرسالً إليو معيًنا من قبل، نظرًا 

وجو لوجود طرف آخر يف العالقة الثنائية، يتلقى اخلطاب، ويكون زلفزًا على ادلراسلة، بينما قد ال يت

الكاتب يف السَتة، على االقل يف بداية الكتابة، اىل اي مرسل إليو زلدد أو مفًتض، ألنو غَت 

 20مشروط باالخر، وتكفي احلوافز الذاتية الداخلية إلختاذ قرار الشروع بالكتابة.

 . الرواية43

الفٍّت يوجد تداخل  أما الرواية فهي أكثر االشكال الفنّية قربًا من السَتة الذاتّية، فمن حيث البناء 

كبَت بينهما. ومن ناحية أخرى ىنالك التقارب ادلستحدث بُت منهج السَت واألسلوب الروائي. 

                                                 
 .35أنظر: اوحلاج، زلمد، بيداغوجيا حتليل اخلطاب، ص 18
 .3أنظر: عبد الداًن،حيِت، الًتمجة الذاتية يف االدب العريب احلديث، ص 19
 .46-44أنظر: اوحلاج، زلمد، بيداغوجيا حتليل اخلطاب،ص  20
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ففي السَت احلديثة متعة القصص، وتشويق الرواية، وبراعة النسج، وإجادة السرد. وديكن أن تصلح 

 21دلؤلف.بعض االشكال الروائية الن تكون سَت ذاتية،بشرط أن يتطابق السارد مع ا

 

 

 تطور السيرة الذاتية في ادبنا العربي 1.1.4

بعد فًتة من اخلمول يف كتابة السَتة الذاتّية، ويف هناية القرن التاسع عشر، بعد أن إتصل العلم العريب 

بركب احلضارة الغربّية، بدأت تظهر مالمح ىذا الفن مرة آخرى يف الفن االديب العريب احلديث. وقد  

يف معظم احلاالت، وثيقة الصلة بادلوروث الًتاثّي، ويف بعض احلاالت متأثرة باألدب كانت ىذه السَت 

 22الغريّب.

وإحسان عباس يرى أن اول سَتة ذاتية قد ظهرت يف العصر احلديث ىي سَتة " الساق على الساق 

ة للسَتة فيما ىو الفرياق" ألمحد فارس الشدياق، ولكنو يرى أهنا تفتقر اىل الكثَت من السمات الفني

  23الذاتية.

وكثَت من النقاد يعدون طو حسُت ادلبتكر األول لفن السَتة الذاتية يف األدب العريّب احلديث، مبفهومها 

اإلصطالحي الدقيق ، مبا كتبو يف " األيام" اليت إعتربىا كثَت من النقاد أروع ما كتبو طو حسُت. فقد 

صار مدرسة خرجت فحول األدباء، وأفرزت طائفة   إرتقى طو حسُت يف أيامو باألسلوب األديّب، حىت

 24كبَتة من ادلتذوقُت.

                                                 
 .21أنظر: شاكر، هتاين، السَتة الذاتية يف االدب العريب، ص 21
 .67بق،ص ادلصدر السا 22
 .131-130أنظر: عباس، إحسان، فن السَتة،ص 23
 .145ي، عبد اللطيف، فن السَتة بُت الذاتية والغَتية، صأنظر: احلديد 24
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 دوافع كتابة السيرة الذاتية1.1.5

كل أديب عندما يقرر كتابة سَتتو الذاتيو تكون لديو دوافع معينة تدفعو لكتابة تاريخ حياتو، وديكننا 
 إمجال ىذه الدوافع يف النقاط التالية:

 . الشعور بالظلم واإلظهاد:1

يلجأ الكاتب إىل كتابة سَتتو الذاتّية للتنفيس عن نفسو، والتخفيف من واقع احلياة على نفسو، واآلالم ف
 اليت أصابتو من ظلم اآلخرين. مثال على ذلك: "األيام" لطو حسُت.

. ديكن أن يكتب األديب سَتتو ليقدم منوذًجا حًيا للنشء يتعلمون منو ويأخذون منو العرب والعظة. 2
 يايت" ألمحد أمُت.مثل: "ح

. حرص الكاتب على أال تضيع من حياتو حادثة أو موقف لو داللتو يف حياتو، وعلى وقوف القراء 3
الدارسُت والباحثُت من بعده على أحداث حياتو وآثاره وقوفًا صحيًحا، فال يؤولون فيها، وال خيتلقون 

 ية" لغازي القصييب.فيها من احلوادث والظواىر ما مل يكن موجوًدا.مثل: "سَتة شعر 

. حرص األديب على إبراز أثر رلتمعو وبيئتو يف حياتو ويف أدبو، أو إبراز أثره ىو وأثر أدبو يف بيئتو 4
 ورلتمعو

. وقد يندفع الكاتب اىل تدوين سَتتو الذاتية حرًصا على إبراز حياتو العلمّية، وبيان ما ألفو وا خلفو 5
 تو.مثل: "ترمجة ابن اذليثم" أو "ترمجة ابن سيناء".من مصنفات علمية، واإلشادة بو يف سَت 

. الرغبة يف تقليد الغرب، فبعض الكتاب العرب كتبوا سَتهتم الشخصية رغبة منهم يف تقليد أدباء 6
 غربيُت جملرد التقليد.

 . التجربة العاطفية: الكثَت من الكتاب مروا بتجارب عاطفية أثرت هبم فكتبوا سَتىم الذاتية ليعربوا7
 فيها عن مشاعرىم إجتاه ىذه التجربة. مثل: "زينب" حملمد حسُت ىيكل.

. الدافع النفسي: عندما يشعر الكاتب بأنو شخص مهم جيب أن يتوج سَتتو واصلازاتو يكتابة سَتة 8
 25ذاتية.

 

                                                 
 .159-149أنظر: احلريري، عبد اللطيف، فن السَتة بُت الذاتية والغَتية، ص 25
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 السيرة الذاتية الروائية ورواية السيرة الذاتية 1.1.6

 

ة ذاتية يف قالب روائي، ففي السَتة الذاتية ادلصوغة يف قالب فالسَتة الذاتية الروائية ىي عبارة عن سَت 

روائي يستعَت الكاتب تكتيك الرواية دون أن جيمح بو اخليال مبعزل عن نقل احلقيقة ادلصورة لواقع تارخيو 

الشخصي، إذ ال بد للمًتجم لذاتو الذي خيتار القالب الروائي أن يلتزم احلقيقة التارخيية يف كل جزء من 

 26اء تلك الًتمجة، رغم استعانتو بعناصر من الفن الروائي.أجز 

أما رواية السَتة الذاتية فهي عبارة عن رواية فنية معتمدة على أجزاء سلتلفة من احلياة اخلاصة للكاتب. 

ويقول فيليب لوجون: " إن مصطلح رواية السَتة الذاتية قريب جًدا من مصطلح السَتة الذاتّية، وىذا 

جًدا من كلمة السَتة، شلا يسمح باخللط أليست السَتة الذاتية، كما يشَت إىل ذلك امسها، االخَت قريب 

 27سَتة شخص مكتوبة من طرفو ىو نفسو؟"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .429-427أنظر: عبد الداًن، حيِت، الًتمجة الذاتية يف االدب العريب احلديث،ص  26
 .52أنظر: لوجون، فيليب، السَتة الذاتية: ادليثاق، والتاريخ االديب، ص 27



 14 

 الفصل الثاني3 ظل الغيمة لحنا ابو حنا

 3 (       - م1211) حنا ابو حنا

فلسطُت، وخترّج من الكلّية العربّية يف ولد حّنا أمُت حّنا يف قرية "الرينة"، قرب مدينة الناصرة بشمال 

م(،ونال اإلجازة يف اللغة األصلليزية وآداهبا من جامعة حيفا. اشتغل يف التعليم منذ عام 1947القدس )

م(، وصار مديرًا للكلّية األرثوذكسّية 1973م، وعمل زلاضرًا يف كلّية اللغة العربّية ّتامعة حيفا )1948

 وزلاضر بكلّية ادلعلمُت العرب ْتيفا.م(،  1987العربّية ْتيفا )

زاول العمل اإلذاعَي ُمعًدا للربامج يف إذاعيّت القدس والشرق األدىن يف عهد اإلنتداب الربيطايّن على 

م.  1953. ورلّلة ))الغد(( عام م1951ديد(( عام فلسطُت، وشارك بعض رفاقو يف إصدار رلّلة ))اجل

 م، وىي مجيعها ذات توّجو يسارّي. 1993))مواقف(( عام  م، وجلة 1984ورللة ))ادلواكب(( عام 

م، حيث يدور شعره، يف  1948يعّد من اجليل األول من شعراء ادلقاومة يف فلسطُت احملتّلة عام 

معظمو، حول قضية وطنو ومواجهة االإحتالل الصهيويّن. نال جائزة الشعر، ثالث مرات، من الكلّية 

 سجن، غَت مرّة، من قبل سلطات اإلحتالل.العربّية. تعّرض لالعتقال وال

 28تُرمجت قصائد عديدة من شعره إىل اللغات اإلصلليزيّة والفرنسّية والروسّية والعربيّة.

 أعمالو3

  ة3   . أعمالو الشعريّ 1

 (.م1969 نداء اجلراح )مكتبة عمان،* 

 (.م1988قصائد من حديقة الصرب )عكا،  *

 (م1990فا، حي)جترَّعت مسَّك حىت ادلناعة * 

                                                 
 .194أنظر:صدوق، راضي، شعراء فلسطُت يف القرن العشرين، 28
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 :الدراسات .1

 (.م1979 عامل القصة القصَتة )مطبعة الكرمل، حيفا،  -

الًتاث العريب، الطيبة،  روحي على راحيت: ديوان عبد الرحيم زلمود . حتقيق وتقدًن )مركز إحياء  -

 (.م1985

 (.م1994 يف الناصرة)دار ادلعلمُت الروسية  -

 (.م1994حيفا، )رحلة البحث عن الًتاث  -

 .األدب ادللحمي -

 .ديوان الشعر الفلسطيٍت  -

 

 :الترجمات .3

 ).م1955ترمجة )دار االحتاد، حيفا،  / ألوان من الشعر الروماين -

 (.م1951الروماين )دار االحتاد، حيفا،  ليايل حزيران / رواية مًتمجة عن األدب -

 : أدب السيرة .4

 .1997دار الثقافة ، الناصرة ، الغيمة  ظل 

 .2004حيفا  -، مكتبة كل شيء ة الرمادمخَت  

 2004.29مكتبة كل شيء ، حيفا  مهر البومة، 

 ظل الغيمة3 

                                                 
  http://arabiancreativity.com/hanna.htm أنظر: 29

http://arabiancreativity.com/hanna.htm
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 األوىل أجزاءىي اجلزء االول من سَتة حنا أبو حنا الثالثّية، فقد كتب حنا أبو حنا سَتتو الذاتّية يف ثلث 

مره اخلمسة عشر ، يف سنوات ع1943- 1928عام  منها ىي ظل الغيمة واليت تدور أحداثها من

واليت تدور أحداثها  2004عام  الصادرة يف حيفا "مهر البومة"االوىل، أما السَتة الثانية فهي بعنوان: 

وأما اجلزء الثالث من السَتة  ، سبعة وأربعون فصالً  وىي مؤلفة من 1953حىت عام  1943من عام 

حيمل بُت دفتيو واحد وثالثون ، و 2004فهو بعنوان "مخَتة الرماد" وقد صدر كذلك يف حيفا عام 

 فصاًل.

واألحداث  لبطل ىم الشخص ذاتو، حنا أبو حنا.سَتة ذاتية، فالكاتب والراوّي وا ظل الغيمة ىي

فصاًل ولكّل  37فالكتاب مكون من  والوقائع، يف معظمها على األقل، من حياة الكاتب ادلعروفة.

ذ والدتو، وقد خصص الكاتب الفصل االول سَتة حياة ادلؤلف منفتتناول ال 30فصل رقمو وعنوانو.

 1943للحديث عن ىذه الوالدة وىو بعنوان "امسو حيِت" ، حىت التحاقو بالكلّية العربية يف القدس سنة 

 .وىو الفصل االخَت من السَتة بعنوان "اىل القدس"

ىل  رام ا،هل، إلرينة مسقط رأسو، إىلففي السَتة يروي لنا الكاتب كيف تنقل حيِت/حنا مع عائلتو من ا

القدس ،اىل أسدود، اىل صلد، اىل حيفا، اىل الناصرة، اىل طربيا، على امتداد فلسطُت طواًل وعرًضا، فقد 

تنقلت طفولة حيِت  يف مدن وقرى فلسطينَية عّدة، وذلك ْتكم عمل أبيو يف "مساحة األراضي"، 

رض ال تسعى إلى المساح فإن " كان أبوه موظًفا في دائرة "مساحة فلسطين". وألن األفيقول: 

على المّساح أن يسعى إلى االرض حيث ىي ليقوم بمسحها ورسم خرائطها بمقياس الرسم 

. يستأجر حيثما حّلوا المقرر.......والعائلة تتنقل مع الوالد من بلد إلى آخر ومن قرية الى آخرى

  .31"نتقالبيًتا، وأحيانًا غرفة واحدة، لمدة ال تطول كثيًرا إلى أن يكون اإل

                                                 
 .245نقدات أدبية،أنظر:جربان،سليمان،  30
 .18أنظر:أبو حنا، حنا، ظل الغيمة، 31



 17 

منّية قبيل تقسيم فلسطُت بكل دقة. للحياة يف شرحية ز  اللمجتمع، ووصفً  افنرى يف ىذه السَتة تصويرً 

ا يف طفولتو حياة القرية عن كثب، بناسها وتقاليدىا ورلالسها وحكاياهتا وأساطَتىا، شهد حنفقد 

اليت أنقرضت معادلها. فيتحدث عن  فسّجلها يف سَتتو يف التفصيل، مذكرًا األجيال التالية هبذه الثقافة

األمساء التقليديّة، وطقوس األعراس، وقصص احلّب، وحكايا العفاريت واجلان، وأساليب احلالقة 

 32والتطهَت، وادلدارس، وأساليب التدريس والعقاب فيها، وألعاب الصغار،.... وغَتىا من التفاصيل.

، مؤكًدا اجلذور الراسخة للفلسطينيُت يف 48ة قبل فهو يريد أن يعكس لنا حال القرى وادلدن الفلسطينيّ 

 .ىذه األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في سيرة ظل الغيمة لحنا أبو حنا التراثّي والتاريخيّ  جانبالباب الثاني3 ال

 في السيرة3 التراثيّ  جانبال 1.1

                                                 
 .251-250أنظر: سليمان، جربان، نقدات أدبية، 32
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ثقافة  والًتاث الشعيب ىو. 33الًتاث ىو الثقافة أو العناصر الثقافّية اليت تلقاىا جيل عن جيل آخر

الشعب اليت تراكمت منذ نشأة ىذا الشعب وانتشرت وتطورت، وىو الذي صنعها  وأوجدىا ولذلك 

فهي تكشف بال شك عن مالمح الشخصّية القومّية من مجيع جوانبها، وإذا أردنا أن نفهم شخصّية 

ي اليت أنبعثت اإلنسان فيكون ذلك من خالل دراسة تراثو، ألن ىذا الًتاث ىو الثقافة اليت حيملها، وى

 .34مسؤولة عن اجلزء األكرب من زلتوى الشخصّية من ضرورات حياتو، وبالتايل تكون ىذه الثقافة

اراة العصر من رلوالًتاث جزء مهم من كيان األمة وشخصيتها، وىو أحد دعائم احلضارة والتقدم، و 

يزان اليت حتمي األمور من تقدم واستمراريّة وتواصل حيث ديثل الًتاث، يف كثَت من األحيان، عُت ادل

اإلضلراف عن جادة الصواب، والًتاث ىو حلقة الوصل بُت ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، فمن ليس لو 

 .35ماضي ليس لو حاضر وليس لو مستقبل

  48وبالعود اىل سَتة "ظل الغيمة" نرى حنا أبو حنا يعكس لنا حال القرى والبلدات الفلسطينية قبل 

در رزقها وفولكلورىا، ْتيث ال تكاد جتد فصاًل  من الكتاب خيلو منها دتاًما، وىذا كاملة، بناسها ومصا

 36يرمي اىل تعريف اجليل اجلديد هبذه احلياة وىذا الًتاث الذي أصبح أثرًا بعد عُت.

 فنرى أن العناصر الًتاثّية تتجلى يف السَتة بأشكال سلتلفة على النحو التايل:

 

 

 االغاني الشعبّية3 .1

                                                 
 .77أنظر: العنتيل،فوزي، الفلوكلور ما ىو،  33
 .76أنظر: حداد، منعم، الًتاث الفلسطيٍت بُت الطمس واإلحياء، 34
 .276أنظر: زيدان، رقّية، التغيَت الداليل يف شعر مسيح القاسم، 35
 .251أنظر: جربان، سليمان، نقدات أدبية،  36
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يدة غنائية ملحنة رلهولة النشأة. مبعٌت أهنا نشأت بُت العامة من الناس يف أزمنة ماضية، وىي قص

 .37وبقيت متداولة أزمانا طويلة

فتمثل االغنية الشعبية متنفًسا عاطفًيا يف كثَت من احلاالت النفسّية اليت دير هبا الشعب أو الفرد على 

لقتال واحلماسة، أو الستنهاض اذلمم إلصلاز حد سواء، عثل التعبَت عن الفرحة، أو احلث على ا

 عمل ما، أو للتسلية والًتفيو وغَت ذلك.

فال ديكن نسبها لشخصية  كما اسلفنا من قبل،ومن أىم مسات االغاين الشعبّية أهنا رلهولة القائل،

 .38معينة

َع األرض " يا شمس غيبي من السما   ا أبو حنا الكثَت من األغاين الشعبية منها :نفيذكر لنا ح

، ومنها أغاين األمهات 36ص "ىاتوا لنا ىالعريس  تنشوف حالتو"، أو  36"ص فيو عنا عريس

" يا جاره لتحسديش  ىذا ربي الّلي واليت حتمل بُت طياهتا الفخر بالذكوريّة والشماتو بأم البنت: 

 بون"" صلِّ صالتك يا حرذون   أمك وأبوك في الطا ، وىناك أغاين أخرى مثل: 37ص عطا"

 تحلب وتسقيني     بالمعلقة الصيني"يا طلع الشجرة    جيب لي بقرة   ، وكذلك: " 83ص

   وغَتىا من األغاين اليت تزخر هبا ىذه السَتة.. 84ص

 

 

 

 .االمثال الشعبية23

                                                 
 .245أنظر: العنتيل، فوزي، بُت الفلوكلور والثقافة الشعبية، ص 37
 .5أنظر: جرب، حيِت، الًتاث الشعيب الفلسطيٍت حلقة وصل، 38
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واألمثال ىي أقوال تعليمية مأثورة دتتاز ّتودة السبك وباإلجياز. انو كما قيل حكمة اجملموع وفعلنة 

د.ومعظم األمثال الشعبية ىي تعبَتات رلازية عن احلياة اليومية. وادلثل يف العادة ال يعرب عن الواح

 39ُمُثل أخالقية عالية صعبة ادلنال، ولكنو تلخيص للخربة اليومّية يف تناوذلا للحياة كما ىي.

" بارك اهلل االمثال الشعبية اليت كانت متداولة يف تلك الفًتة منها : ب فإن سَتة حنا أبو حنا تزخر

" عيش يا كديش تا يطلع الحشيش" ، أو 15ص بالزلمة المشعراني والمرة الحلتا ملتا"

 128ص " إبعد عن الشر وغني لو"،  74ص "اللي ما عنده عيلة يقني لو كحيلة"، و 74ص

....... 

 

 . الزّي الشعبّي33

يب يعد جزًءا من الًتاث وعنوانًا لو، إلرتباطو بشكل وثيق بالعادات والتقاليد وادلؤثرات البيئية فالزي الشع

ة يف عملية ىو اإلطار األكثر جاذبيّ  الشعيبّ  يّ ، لذا، كان الز واالجتماعية على مر الزمنواالقتصادية 

 40التمايز بُت الشعوب..

"كانت يرتديو العريس يف حفل الزفاف، فيقول:  الذي الشعيبّ  ففي ظل الغيمة يصف لنا الكاتب الزيّ 

ىا. العريس يلبس عباءة بنّية مقّصبة، وعلى رأسو الكوفّية وقد مال العقال جانًبا زّفة العريس في عزّ 

 .36صبعض الشيء" 

"كان سليم عبد الحي جارًا، بيتو غير بعيد عن بيت  وكذلك يف وصفو للباس جاره سليم يقول:

ة والعقال رأسو إال عندما يذىب لينام. وقد يلف الحطة "كراديّة" أثناء يحيى. ال تغادر الحط

 .133"ص الحصاد والعمل. والعقال "كالشوارب" من شارات الشرف ورموزه

                                                 
 . 312-311أنظر: العنتيل، فوزي، بُت الفلوكلور والثقافة الشعبية،ص 39
 121عيب لألزياء يف الوطن العريب،ص أنظر:مؤمن، صلوى، الًتاث الش 40
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" وسليم عبد الحي متعلق بالُقمباز والشروال. يحدّثك عّما لكل ويف ذكر القمباز والشروال يقول: 

 .133ص كالليل3 أبو ساتر"  -حد قولوعلى –منها من ميزات وفوائد. والشروال 

 

 . العادات والتقاليد43

دتثل العادات والتقاليد قانونًا ملزًما ألفراد اجملتمع عامة، ومن خيرج عنو فإنو يعرض نفسو لعقوبات 

اجتماعّية صارمة،وم ىنا، كان احلرص على معرفة تفاصيل ىذه العادات والتقاليد، من أجل إتباعها لنيل 

  41.رضى اجملتمع

ومن ىذه العادات نذكر بعض عادات الزواج، فهنالك طقوس أو احتفال النتف، فيقول الكاتب: " 

وفي أحد ىذه الطقوس اجتمعت النساء في احتفال النتف أو المعط وىو احتفال يعد فيو جسد 

 .15" صالعروس لمراسيم الزواج....

كانت حينما وصل موكب العروس 3 " لكن األزمة الكبرى  وكذلك نذكر عادة دفع الدرنك، فيقول

الى البير الشمالي وقد زّفها الشباب بالرواديح، وجاء موكب قرية العريس ليتسّلمها، فطلب موكب 

العروس الدرنك، وىو مبلغ من المال يدفعو قوم العريس للشباب من قرية العروس، ليقدموه ىؤالء 

الدرنك فغضب الشباب في موكب للعروس المتغّربة ىديةظ رفض الشباب من موكب العريس دفع 

 العروس وكاد يقع اصطدام باأليدي، وكاد العريس يعود بال عروس..."

ومن ىذه العادات نذكر مسَتة التغييث، حيث يقوم هبا سكان القرية عند حبس ادلطر فيخرج اجلميع 

وا ا،هل بنزول ادلطر  ذلذه ادلسَتة اليت حييها الصغار حيث يدورون بالقرية مرددين لبعض االىازيج اليت تدع

 وىذه العادة ذكرة يف فصل"غيثوا".

                                                 
 .9الًتاث الشعيب الفلسطيٍت حلقة وصل، صأنظر: جرب، حيِت، 41
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 . المعتقدات الشعبّية53

تلعب ادلعتقدات الشعبية دورًا خطَتًا يف توجيو سلوك أفراد اجملتمع، حىت ليبلغ إدياهنم بصحتها حدا 

 .42جيعلهم خيالفون العلم وحىت الدين الصحيح يف سبيل تطبيق ما تدعو إليو ىذه ادلعتقدات

ية بأن  أبو شوشة والذي اعتقد سكان القر ىذه ادلعتقدات اليت ذكرىا الكاتب يف سَتتو نذكر الويلومن 

لو قدرات خارقة وأنو يصنع ادلعجزات فهو يكافئ من يستحق ادلكافئة ويعاقب من حياول التطاول عليو، 

كم من   –" وراحت الجارتان تتعاونان في سرد الحكايات عن كرامات أبو شوشة فيقول الكاتب: 

لهفة رّد وكم من زوجة ُرزقت الولد وزالت عنها الغمة. كم من مريض ُشفي. لما مرض ابن حسين 

الموسى لم تنفع اللُّبخ وال التشطيب. حملوه إلى الناصرة إلى الطبيب. لم تنفع اإلبر وال الحبوب. 

والشمع الى قبر ألبو شوشة. بعد أيام من النذر صح الطفل. وحملت أمو البخور نذرت أمو نذرًا 

 الولي".

ومن ىذه ادلعتقدات نذكر ايًضا ردت فعل جدة حيِت عندما كان يقوم ببعض احلركات بوجهو امام ادلرآة، 

" حّيرتو تلك المرآة منذ وقف وعيو أول مرة أمامها فرأى أنو إثنان وليس واحًدا. لو وجود آخر 

 -سواه في الغرفة، فأخذ يعاكس المرآة مجّسم مواجو للوجود األول. انتهز الفرصة، تأكد أنو ليس

يمد لسانو للذي فيها فيرد عليو اآلخر بالمثل، يتحرك حركات غريبة فال يحاد ذلك النِّّد أمام 

 التحدي بل ينسخ الحركات بدقة ومهارة.

تخشى عليو. رأتو مرة في احدى خلواتو بالمرآة. في وعيها إيمان بسحر قوى خارقة. الجدة 

نو المشيئة اإللهّية وتسيطر الروح التي في المرآة فتعطل عضالت وجهو ويبقى تخشى أن تتخلى ع

                                                 
 .11أنظر: جرب، حيِت،الًتاث الشعيب الفلسطيٍت حلقة وصل، ص 42
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"ال يا ستي تتخوتش قدام المرآة، بتتخلى المشّية وبتظل الوق!". ثم تمتمت  –الوق أعوج. 

 مستغفرة مستعيذة.

 

ىا، فقد شهد حنا يف طفولتو حياة القرية عن كثب، بناسها وتقاليدىا ورلالسها وحكاياهتا وأساطَت 

فسّجلها يف سَتتو يف التفصيل، مذكرًا األجيال التالية هبذه الثقافة اليت أنقرضت معادلها. فيتحدث عن 

األمساء التقليديّة، وطقوس األعراس، وقصص احلّب، وحكايا العفاريت واجلان، وأساليب احلالقة 

 43وغَتىا من التفاصيل.والتطهَت، وادلدارس، وأساليب التدريس والعقاب فيها، وألعاب الصغار،.... 

، مؤكًدا اجلذور الراسخة للفلسطينيُت يف 48فهو يريد أن يعكس لنا حال القرى وادلدن الفلسطينّية قبل 

 ىذه األرض.

 . حكايا العفاريت والجان63

فقد ذكر لنا الكاتب العديد من ىذه احلكايات الشعبية اليت كانت تروى لالطفال منها قصة سلمى 

، 118ص ص فصل كامل للحديث عن ىذه القصة وىوبعنوان "سلمى وادلغريب"، وقد خصوادلغريب

 .106-103وقصة البَت الشمايل ص

 

 

 . ألعاب االطفال 3 7

" وقف خليل وأمامو نايف. : وقد ذكر الكاتب بعض االلعاب اليت كان يلعبها االطفال منها ادلباطحة

باعيو وفّشق رجليو. صدر األمر الطول متناسب. أعطى كل منهما محفظة كتبو لزميلو، وفتح 

                                                 
 .251-250أنظر: سليمان، جربان، نقدات أدبية، 43
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بالهجوم. الصراع عنيف ليقلب الواحد اآلخر إلى األرض ويثبتو. كل يعالج اآلخر يحاول أن يجعل 

" ىي قريبة من لعبة البيسبول3 فريقان، أحد االوالد : ، ولعبة "ادلاد" 87ص  رجلو خلفو ليسقطو".

بة يرفعها لو فيضربها ساعًيا أن يبعدىا الى من الفريق األول يحمل مضربًا، بينما يحمل ولد آخر طا

أقصى ما يستطيع، ثم يركض الى نقطة معينة ىي "الماد" وعليو أن يعود الى منطلقو دون أن تصيبو 

، 86، لعبة تطَت الطائرات الورقية ص85ص  الطابة التي يركض الفريق اآلخر اللتقاطها وضربو بها".

 .240ولعبة الصينية ص 

 

 اليب التدريس والعقاب فيها3. المدارس واس1

 وقد حتدث الكاتب يف سَتتو عن ادلدارس وأشكال التعليم فيها.

" غرف الصفوف فنجده يصف لنا مبٌت مدرسة ادلعارف اليت تعلم فيها الصف الثاين االبتدائي فيقول: 

عطف عقود كبيرة. أركانها في الزوايا راسخة عريضة ولكنها تتسق وتدق تدريجًيا في سموىا المن

لاللتقاء في مركز السقف الذي تتدّلى منو حلقة حديدية كأنها الخزام في األنف. وعلى خلفية 

الطالء األبيض الناصع للجدران نُقش بصباغ نيلي جميل وبالخط الفارسي ىذا البيت3 وإنما األمم 

 .60ص  الخالق ما بقيت    فإن ىم ذىبت أخالقهم ذىبوا"

تعليم موضوع الدين فعندما حيُت وقت درس الدين ينقسم ادلسلمون وقد أبدا أبو حنا أنزعاجو من 

يتعلمون مع معلم مسلم وادلسيحيون عند معلم مسيحي. فيقول أن ىذا االمر يشعر االصدقاء بأهنم 

 .61فريقان سلتلفان ص 

" وقف التالميذ جميعهم  ويذكر النهج ادلتبع يف بداية كل حصة وىو وقوف الطالب مجيًعا، فيقول:

ند دخول االستاذ الى الصف. كان ذلك الوقوف سنة في كل الحصص، وفي كل الصفوف. ففي ع
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ذلك وضع نقطة بعد الدرس السابق، وحركة منشطة، وبدء الدرس الجديد بانتباه. بل ان ذلك 

 .155صيحمل معنى االحترام والتكريم للعلم والمعلم". 

أحّب ىذه المدرسة، رغم عقوبة الركوع، التي  " وعن احدى اساليب العقاب ادلتبعة يف ادلدار يذكر:

 .81ص  عوقب بها مرة واحدة....."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التاريخّي في السيرة3 1.1

 

تتطرق حنا أبو حنا ذلذا اجلانب يف سَتتو، فقد ولد يف عهد االنتداب الربيطاين، وفيو نشأ وتعّلم ، وقد  

ًدا على األحداث م دولة إسرائيل أيًضا. وهبذا كان شاىىزدية اجليوش العربّية وقيا 1948شهد يف سنة 

رت عن حتّول الفلسطينيُت يف ىذه البالد من أكثريّة مهيمنة يف عهد االنتداب اىل أقلّية العاصفة اليت أسف
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فرى أبو حنا أنو من ادلهم تسجيل مثل ىذه التغَتات يف سَتتو لتظل ماثلة  اآلخر. حتت حكم مضطهدة

ّية دلن عايش ىذه األحداث التارخيّية، ودلن تعرّفها مساًعا من االجيال اجلديدة بعد يف الذاكرة اجلمع

48.44 

فتجده يعدد البلدات اليت سكن فيها مع اىلو ليثبت أن ىذه االرض كانت أرض للفلسطينُت من مشاذلا 

مع باقي البلدات حىت جنوهبا، فطربيا سكنها العرب قبل أن يُرَهّجروا ويستويل اليهود عليها وكذلك احلال 

لة وحّية يف ولكنها ظلت ماث 48يت دتاًما بعد والقرى العربّية. ومن ىذه البلدات  نذكر أسدود اليت زل

انتقلت العائلة الى اسدود الواقعة بين يافا وغّزة. البيت الذي "ذاكرة أبو حنا فيقول يف سَتتو: 

ثالث إلى ساحة واسعة اصطّفت على درجات  استأجرتو العائلة حولو سور. تدخل من باب أخضر

على جوانبها مواعين للزىور، منها الفخارّي ومنها أشكال من علب الصفيح التي ملئت بالتراب 

 39ص وحفلت بالورد القدسي والحبق والقرنفل" 

" لم يُدر بخلد يحيى آنذاك أنو يتصل ببلد كما ويتحدث عن احتالذلا وتشريد أىلها، فيقول: 

قليل، وأن أىل أسدود سُيشردون من بلدىم بعد أقل من عقدين. وأن سُتمحى صفحتها بعد 

البلدة الهادئة الوادعة سوف يحتلها آخرون يقيمون فيها ميناًء كبيًرا ومدينة تتسع وتمتد إلستيعاب 

قوم ال يُرضيهم أن يعيشوا مع أصحاب األرض األولين، وأن أسم البلد سيصير "أشدود"، وكم 

 45ص ب السين الى شين".تتغير األمور حين تنقل

 

كما ويستحضر الكاتب نضاالت الشعب الفلسطيٍت ضد االنتداب الربيطاين وادلشروع الصهيويّن، وىو 

مبظاىره اليت انطبعت  1936يسجل ذكرياتو عن ىذا النضال، فيصف اإلضراب العام يف الناصرة سنة 

                                                 
 .246صنقدات ادبية،  جربان، سليمان،رأنظر: 44
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كأنما لبس السوق جلده الدكاكين في سوق الناصرة مغلقة.   يف سليلتو،فيصفها قائالً :"

مقلوبًا......... جو جنائزي يلف البلدة. جو من الرىبة والتحسب والتوقع. االضراب شامل. منذ 

اكثر من شهر يستمر االضراب. على أعمدة الكهرباء والجدران المطلة على الشارع واألزقة 

لمنشورات. تترّدد  ألصقت منشورات، منها المطبوع ومنها المنسوخ بخط اليد. يحيى يقرأ ىذه ا

 كلمة "ثورة" و "األمة"..."

  

 ظل الغيمة كسيرة ذاتّية روائّية3 1.3

ديكن أعتبار ظل الغيمة سَتة ذاتّية روائية)سَتواية(، وذلك ألهنا سَتة تنضبط وفق مقاييس الرواية رغم  

ىوبذلك يعتربىا ما فيها من إضافات قد تعترب زوائد. يقول د. فهد أبو خضرة أن ادلؤلف يروي سَتتو، و 

نوًعا من الرواية " وقد اختار ادلؤلف أن يروي سَتتو ىذه بضمَت الغائب متحدثًا فيها عن الفىت حيِت منذ 

 أن رأى النور، وقد ساعده ىذا االختيار على انتقاء التفاصيل اليت يراىا أكثر أمهية".

 45.ل الشارح"وشلا يؤكد النفس الروائي أيًضا استعماالتو لر: "قال الراوي"، "قا

 الفصل الثالث3 تقنيات السرد السير ذاتي

 يستخدم أبو حنا عدة تقنيات أو أليات جلذب القارئ منها:

 . عنوان السيرة13

مّسى الكاتب سَتتو، ختاًما، ظل الغيمة، ويف العبارة االوىل من الفصل الثاين تفسَت، فيما يبدو، ذلذه 

اء بلده". وىذا يدل على االنتقال السريع من موضع اىل التسمية:" مثل غيمة تنقلت طفولة حيِت يف مس

                                                 
 .165-164دي النجمة، أنظر: مواسي، فاروق، ى 45
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آخر، كما ويدل أيًضا على الزوال السريع دومنا اثر ، بعكس ظل حنا أبو حنا فهو باٍق راسخ يف تاريخ 

 البالد السياسي واالديب أيًضا.

 . التأجيل13

اع الفجوات، وىنالك وىو تأجيل بعض ادلعلومات وعدم عرضها منذ البداية. وىذا يعترب نوع من أنو 

 فجوات مؤقتة وفجوات دائمة.

ونرى ىذه التقنية يف سَتة حنا أبو حنا فنجده يتحدث يف الفصل االول عن والدة حيِت وأنو يعيش 

بالقرية ولكنو ال يذكر اسم القرية إال يف هناية الفصل.وكذلك نره يبدأ الفصل االول بالقول انو ولد بعد 

 لنا عنها يف هناية الفصل كذلك. عام من الزلزلة ولكنو يشرح

 . اللغة33

نراه يستخدم اللهجة العامية يف بعض ادلواضع يف و ان الكاتب يستخدم ا،هل ادلعيارية فال غريب يف كالمو. 

ص  " اهلل يشحرك، كيف لقيتها؟"ففي احلوار تقول اجلدة  السرد، وكذلك صلده يف احلوار بشكل كبَت.

30. 

 

 

 . التكثيف3 4

 كم ىائل من ادلعلومات عن حدث معُت او عن شخصية معينة.  وىو إعطاء

ففي السَتة ال يًتك الكاتب فرصة إال ويستغلها لشرح مثل أولفظة، خاصة األلفاظ العامّية، أ, البراز 

" الشواىد من الشعر القدًن واألغاين واألزجال. فنجده يرجي السرد ويفسر لنا أسم الداية نفجة فيقول:

نفجة" نادر جًدا، وإذا استنجدت بالقاموس "المنجد" فقد تجد عدًدا من لكن ىذا االسم "
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اإليحاءات، ولكّنك ال تجد الصيغة ذاتها. فالنافجة ىي السحابة الكثيرة المطر أو البنت ألنها 

. وفي اللغة الدارجة3 نفجت بمعنى تعّظم مال أبيها بمهرىا. والنافجة كذلك3 وعاء المسك

ك نرى أن ىنالك حشد من ادلدن والقرى والشوارع والبيوت والناس . وكذل13ص نضجت وكبرت".

والقصص واحلكايات الشعبّية والنوادر واألشعار واألغاين واألزجال والفكاىات، وادلعلومات التارخيية 

 والسياسية واللغوية وقد ضغط ىذا احلشد يف ظل الغيمة.

 التذكر/ االستذكار3 .5

السَتة، فإن  السَتة تقوم على التذكر وتبٌت على ىذا االساس، ورغم أن  إن التذكر ىو التقنية االبرز يف

الذاكرة ىي وسيلة ال حتقق ادلصداقية التامة ولكن صلد انو ال بد منها يف كتابة السَتة الذاتية وال ديكن 

 .االستغناء عنها

حرر من نضوجو ففي ىذه العملية ال يستطيع الكاتب سرد االحداث كما وقعت النو ال يستطيع ان يت

 حلظة الكتابة.

" الذاكرة مسرح كبير فنجد أبو حنا يقر بعدم مقدرتو على تذكر االحداث بتفاصيلها الدقيقة فيقول: 

معتم. تسلَّط عليو دوائر ضوئية متفرقة تجلو مشهًدا أو موقًعا أو شخًصا أو حدثًا أو صوتًا أو 

لعتمة. مشاىد تغتسل بالوضوح، ثم انقطاع رائحة.. أما ما ال يصل إليو الضوء فيظل كامًنا في ا

 . ويف موضع آخر يقول:18ص  مظلم ومشاىد إخرى يتثاءب فيها الضوء وتضطرب المالمح"

 .27ص " أشباح ذكريات، بعضها واضح والبعض اآلخر مرتبك غائم ال حدود لو" 

 

 . السرد63
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َتتو، اي نقل االحداث الوافعية يتحدد مفهوم السرد يف كونو الطريقة اليت يروي هبا الكاتب احداث س

اىل الصورة اللغوية. ففي ىذه السَتة صلد السرد متقطع فالكاتب يروي لنا االحداث اليت حصلت معو 

.وداخل ىذا السرد صلد بعض التعليقات والشروحات والتفسَتات لبعض النقاط اليت تطرق اليها الكاتب 

 يف سَتتو.

الفىت، حيِت ، قال، ذىب..." فالسرد بضمَت الغائب وتويل كما وأن السَتة روية بضمَت الغائب " 

الكاتب مهمة الراوي العليم، دينح الراوي فرصة التحرر من قيود الزمان وادلكان، وديكنو من اضافة 

 ادلعلومات والتفسَتات ْترية تكاد تكون تامة.

 

 

 

 

 

 

 

 ملخصال
 

ة الذاتية، فلم صلد تعريف موحد يف هناية ىذا البحث وجدنا اختالفات كثَتة يف تعريف السَت 

قادر أن يكون مبثابة مرجع للجميع، كما ورأينا االختالف يف اآلراء بالنسبة اىل تاريخ نشأة 

السَتة الذاتية فهناك من رأى هبا نوع أديب قدًن العهد وىناك من رأى أهنا من أحدث االجناس 
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سَتتو ، وكذلك تطرقنا اىل تطور ىذه ، كما وتطرقنا اىل الدوافع اليت تدفع بالكاتب اىل كتابة 

 النوع االديب يف ادبنا العريب . وكل ىذا مت إدراجو يف الباب االول من البحث.

 

أما بالنسبة للباب الثاين فقد قمت باإلجابة عن سؤال البحث، فبالنسبة للجانب الًتاثي فقد 

اليد، ووضع ادلدارس يف ذلك قسمتو اىل عدة بنود، منها ما يتناول الزي الشعيب، والعادات والتق

الزمان، وكذل تطرقت لألغاين الشعبية، واأللعاب اليت كانت متداولة بُت االطفال وغَتىا من 

 ادلوضوعات، وقد قدمت أمثلة عن كل بند وبند.

كما وذكرت بعض االحداث التارخيية اليت تطرق اليها الكاتب يف سَتتو مثل اإلضرابات 

 واالحتجاجات على االحتالل

 

ويف الباب الثالث واالخَت تطرقت للتقنيات اليت قد استخدمها الكاتب يف سَتتو، واليت كانت 

 تضفي نوع من اجلمالية على النص االديب

 

ويف النهاية أود أن أقدم نصيحة لكل اجليل اجلديد بالعودة اىل ىذه السَتة وقراءهتا دلا فيها من 

عرف على عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا القدًن الذي معلومات عن الشعب الفلسطيٍت يف القدم، وللت

 ُنسي منذ زمن، والرجوع اىل ذلك الزمن وتذوق حالوة العيش البسيط البعيد عن التكلف.
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 قائمة المصادر والمراجع

 . بَتوت: ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر.ظل الغيمة(. 2001أبو حنا، حنا. )

 . )د.ن(.بيداغوجيا تحليل الخطاب3 السيرة الذاتية، المكونات والروافد(. 2006أوحلاج، زلمد. )

 . ادلنتقى من دراسات ادلستشرقُت.ما صنف العرب من أحوال أنفسهم(. 1955بروكلمان، كارل. )

 . كفر قرع: دار اذلدى.نقدات أدبية(. 2006جربان، سليمان. )
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 وت:دار الكتاب العريب.. بَت تاريخ بغداداخلطيب البغدادي، امحد. )د.ت(. 

 . الطيبة: مركز إحياء الًتاث.التراث الفلسطيني بين الطمس واإلحياء(. 1986حداد، منعم. )

. القاىرة: فن السيرة بين الذاتية والغيرية في ضوء النقد األدبي(. 1996احلديدي، عبد اللطيف.)

 دار السعادة.

 عارف.. القاىرة: دار ادلالتراجم والسيرحسن، زلمد.)د.ت(. 

 . عكا: مؤسسة األسوار.التغيير الداللي في شعر سميح القاسم(. 2001زيدان، رقية. )

. بَتوت: ادلؤسسة العربية للدراسات السيرة الذاتية في األدب العربي(. 2002شاكر، هتاين. )

 والنشر.

 .. مصر: الشركة ادلصرية العادلية للنشرأدب السيرة الذاتية(. 1992شرف، عبد العزيز. )

. بَتوت: دار النثر العربي في نماذجو وتطوره لعصري النهضة والحديث(. 1974شلق، علي. )

 القلم.

 . عمان: دار الفارس.شعراء فلسطين في القرن العشرين(. 2000صدوق، راضي. )

 . القاىرة: دار ادلعارف.الترجمة الشخصية(. 1956ضيف، شوقي. )

 ار صادر.. بَتوت: دفن السيرة(. 1996عباس، إحسان.)

. بَتوت: دار النهضة الترجمة الذاتية في االدب العربي الحديث(. 198-عبد الداًن، حيِت. )

 العربية.

 . القاىرة: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب.بين الفلوكلور والثقافة الشعبية(. 1978العنتيل، فوزي. )

 . بَتوت: دار ادليسرة.الفلوكلور ما ىو(. 1978العنتيل، فوزي. )
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. الدار البيضاء: ادلركز الثقايف السيرة الذاتية3 الميثاق والتاريخ األدبي(. 1994لوجون، فيليب. )

 العريب.

 . تونس: دار اجلنوب للنشر.سيرة الغائب، سيرة اآلتي(. 1992ادلبخوت، شكري. )

فة . الناصرة: دار الثقاىدي النجمة3 دراسات وأبحاث في االدب العربي(. 2001مواسي، فاروق. )

 العربية.

 القاىرة: عامل الكتب. .التراث الشعبي لألزياء في الوطن العربي(. 2004مؤمن، صلوى. )

. بَتوت: معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب(. 1984ادلهندس، كامل. ) ;وىبة، رلدي

 مكتبة لبنان.

 

 ومن الشبكة العنكبوتية3

1. 

-http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference

wsl.pdf-hlq-lflstyny-lshby-paper/ltrth 

 (.PDFمقال لجبر يحيى وحمد عبير، بعنوان3 التراث الشعبي الفلسطيني حلقة وصل )

http://arabiancreativity.com/hanna.htm2.   

http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/ltrth-lshby-lflstyny-hlq-wsl.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/ltrth-lshby-lflstyny-hlq-wsl.pdf
http://arabiancreativity.com/hanna.htm

