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Abstract 

 

This research seeks to shed light on the image of Jerusalem and its people in Emile Habibi’s novel Sextet of the 

Six Days. It also presents the impact of 1948 and 1967 on the Palestinian exodus known as Nakba and Naksa, on 

Jerusalem’s population, its quarters and stones. The novelist narrates the shapeless return of a nation united 

under Occupation tanks and spears. The novel handles the humanitarian and social rupture of the Palestinians in 

general and the people of Jerusalem in the wake of defeat. It, furthermore, depicts the gathering of the 

Palestinian Diaspora in Palestine after the June War. The researcher aims to explain how the population of 

Jerusalem, Muslims, and Christians resisted the Occupation. It was their love, harmony and brotherhood that 

united them, along with the collaboration of Palestinians under the umbrella of both the Cross and Crescent. In 

the novel, the researcher has presented the close relationship between Jerusalem, the place, and the population 

who deceived strange policemen when they went through Alsadiya Quarter to Alzahira Gate until they entered 

the graveyard and covered the tombs with flowers. The researcher saw that Emile Habibi has chosen a number of 

characters that represented the Palestinian sects, classes and successive Palestinian generations, some of whom 

lived in the British occupation era, another in the Nakba era (the 1948 war) and the other lived in both eras, the 

Nakba and Naksa. Thus, through these characters, Emile Habibi is trying to present his vision of how the deal 

with the Occupation. Besides, the researchers found that the women of Jerusalem are strongly present in the 

novel. They can be viewed as courageous, patient and tough. They also have a great influence on rallying and 

preparing fighters. Women can do many things for the sake of their homeland: they wash the prisoners’ clothes, 

they serve their husband, and they also hard stones at the enemies. The novel Sextet of the Six Days is 

remarkably teeming with the places of Jerusalem. 
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1 It is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World Literature" held at the 

University of Jordan from 21-23 March 2017. 
 Corresponding author: Part-Time Lecturer, University of Jordan, muhammed_mutaz@yahoo.com, JORDAN. 
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ة إميل حبيبي سداسية األيام الستفي رواي القدس
 

 السماعنة محمد حسين عبد الرحيمالدكتور 

 األردن  –عمان 

 

 الملخص

هذه قراءة في رواية سداسية األيام الستةة 

إلميل حبيبي، يحتاو  فياتا الباحتال ارقةترا  مت  

ومعرفتتة فيتتر  اتتر   ،رؤيتتة يميتتل فتتي الروايتتة

 اتر  فياتا ارتار وفيتر  ،فياا القدس بعد النكسة

النكستتتتة فتتتتي سهتتتتل القتتتتدس وحارا اتتتتا وبي  اتتتتا 

وفيتتر بنتت   ،ومةاجرهتتا و ومتت  هتت  يميتتل حبيبتتي

روايةه، وما الذي قاله في هذه الرواية ع  القدس 

 وسهلااو 

 

 :التمهيد

عتتت  المدينتتتة العربيتتتة فتتتي متتتا  الحتتتديال 

وبخاصتة ، والةذمر مناا، ااذميل  األد  العربي 

متتت  هتتتذا الم قتتتر ولكتتت   ،المعاصتتتر فتتتي ال تتتعر

شتعرا  الفلستييني ر نجتده فتي األد نكتاد المدينة 

فثيتترا متت    ننييالفلستتي سحتتا األدبتتاء ونثتترا، فقتتد

المتتتدن العربيتتتة و علقتتت ا باتتتا وار بيتتت ا و علقتتت ا 

سدباتت  فتتي بالمتتدن الفلستتيينية وحنتت ا يلياتتا فاتتي 

، ستيرة المحاصترة المصةةتبة المتدمرة المات دةاأل

ولت   .ديتد للفلستيينيالةي لت   كت  ي متا مةتدر  ا

بتتتاراةرا  وارستتتة    فياتتتا ي تتتعر الفلستتتييني

محاصتترة يحةلاتتا الصاصتتب ن، سو  ألنّاتتا يّمتتا مدينتتة  

، فكان الحتديال عناتا فتي األد  مدينة فقدها سهلاا

حتتديال الحنتتي  وال تت و والختت   والص تتا متت  

 .والحزن بسبا ما يةيباا المحةل

رت بعض الروايا  العربيتة عت   حدقد و

2القدس
 ا جتاهي  فتي يمك  سن ندرجه وه  حديال 

همتتتت م روايتتتتا   ناولتتتتت فيتتتته ال ا جتتتتاه: 3ارنتتتتي 

وبخاصتة سهتل المحةتل داختل الت     الفلسيينيي 

معانا ا  م  قيت د وخارجه، والحديال ع  القدس 

الةي  سير بخط رابتت  ارحة   وق انينه وقرار ه

سو ، يد األرض و ترد سهلاتا الفلستيينيي نح   ا 

                                                 
انظر:الخباص عبد هللا، القدس في األد  العربي  2

 .1990األردن، دار النفائس،فلسيي  و يالحديال ف
انظر:  ي ، محمد شحادة  3

site.iugaza.edu.ps/mtayem/files/2015/02/األ

 docxوالقدس.-د 

و ةحتتتدن عتتت   ،ةيةا  فتتتي اقفتتتاورحيلا  و  تتت تتت

فقتتد  ناولتتت  .اإلنستتان الفلستتييني امةاتتان فرامتتة

قةةتتتا متتت  الحيتتتاة ارجةماعيتتتة هتتتذه الروايتتتا  

الي ميتتتة لستتتكان مدينتتتة القتتتدس، ومعانتتتا ا  متتت  

ارحتتة  ، واصتتيداما  بتتال اقي الجديتتد المةعتتا 

التتذي يفر تته علتتيا  ارحتتة   بق انينتته وسنظمةتته 

م  القدس يل  التب د  واشةر ا ه، فمني خروجا 

 ..العربية األخرى، سو ييةالا  يل  حافة اإلف س

وخةت بعض الروايا  المرسة المقدسية 

ا   ،بعنايةاا هتذه  وم .منا تلةومقاومة ، حبيبةو سمَّ

ألحمتتد ع يتتدي « ارم نازحتتة»روايتتة  :الروايتتا 

، «الستفينة»ةي جبرا يبراهي  جبراورواي ،العبادي

وروايتة  ،ة عبتد هللا عييّتةلعييّ « الدم والةرا »و

لايتتام رمتتزي التتدردنجي، « يلتت  اللقتتاء فتتي يافتتا»

 ريت  »وروايتة  -لمفيد نحلة « الرحيل»ورواية 

وقتتد  صلّبتتت فتتي هتتذه لفتتاروو وادي. « يلتت  البحتتر

الروايا  الرؤية ارجةماعيتة علت  نستيجاا الفنتي 

 .و قنيا  السرد

 علت  روايا ته صلتافي الثاايي تجاهاالوسما 

روايتتتتتتا  فثيتتتتتترة  هو مثلتتتتتت ،لسياستتتتتتياليتتتتتابي ا

لعيستتتتت  النتتتتتاع ري. « جتتتتتراد جديتتتتتدة»مناتتتتتا:

ال قتتائي الصريبتتة فتتي »و« سداستتية األيتتام الستتةة»و

إلميتتتل حبيبتتتي « اخةفتتتاء سبتتتي التتتنحس المة تتتائل

 .لنبيل خ ري« حارة النةارى»و

فثيتر  سيير  النكسة عل  معظ  سحدان

الةي صدر  بعد هزيمة الفلسيينية الروايا  م  

عر تت لة ترد ال تعا يذ ، 1967عتام حزيران 

الفلستتييني ومتتا فتتان يتتدور متت  قةتتا  فتتي مدينتتة 

رصتتد  الةصييتترا  و ،القتتدس فتتي  لتتر المعرفتتة

ال اقتي السياسية وارجةماعيتة والديم ارافيتة فتي 

انقستت  و ،الم جعتتة 1948هزيمتتة بعتتد الفلستتييني 

يلتتتتت   بعتتتتتدها ال تتتتتعا العربتتتتتي فتتتتتي فلستتتتتيي 

 ،رجسهل ال تتتتتتتفة والقيتتتتتتتا  والختتتتتتتاقستتتتتتتمي :

 الةي احةلترا ي ألالذي  بق ا في س والفسيينيي 

 .1948عام م  فلسيي  

سررهتتتتتا  1967وفتتتتتان لازيمتتتتتة حتتتتتر  

فةتا قد و ،ال ا ح في حياة الفلسيينيي  والعر 

ومتت   ،فتتي ال تتعر والنثتتررتتر هتتذا األعتت  الكثيتتر 
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الروائتتي الفلستتييني يميتتل حبيبتتي  هالتتذي  صتت رو

وايةته الةتي الذي اسةعار سيام الحر  السةة رس  ر

لعلتتته سو  متتت  صتتتا  و ،فةباتتتا بعتتتد  لتتتر الحتتتر 

 حتتتت روايتتتة عتتت  و تتتي اإلنستتتان الفلستتتييني 

ارحتتة   التتذي يجعتتل صتتاحا األرض  ستتييرة

فتتي  ويجعتتل المحةتتل ستتيدا  علتت  األرض ،اريبتتا

روايتتة مةف قتتة فتتي  عاملاتتا متتي المكتتان  القتتدس  

استتةحا  يلتت  ق تتية مةتتيرية متت  ق تتايا  التتذي

 .اإلنسان

ة روايتة ارقةرا  م  رؤيت حالحاو  البا

 والةعر  يل  سداسية األيام السةةفي  يميل حبيبي

ولذلر فتنن . في هذه الرواية اص رة القدس وسهلا

متا الدراسة  سع  لإلجابة عت  سستةلة مامتة هتي: 

هي رؤيتة يميتل فتي روايةته سداستية األيتام الستةة 

 وبعتتد النكستتة  القتتدسصتت ر  الروايتتة وفيتتر و

نكستتتة فتتتي سهتتتل القتتتدس وفيتتتر  اتتتر  ارتتتار ال

وفيتر و الروايتةفتي  وحارا اا وبي  اا ومةاجرها

وما التذي قالته فتي هتذه  ،روايةهييميل حبيبي بن  

 و ع  القدس وسهلااالرواية 

 

 حبيبي إميل 

سديتا فلستييني ولتد  فات  يميل حبيبيسما 

مةعتدد الج انتا مةفتّر   م1921في حيفتا عتام 

 السياستتتتتتة, ختتتتتتاض امتتتتتتارارهةمامتتتتتتا , 

رمعتا متذيعا و، فا با بارعتافان , وفةوالةحا

عمتتل فتتي معستتكرا  جتتي  و ،فتتي يذاعتتة القتتدس

ارحتتتتة   ممارستتتتا  نا تتتتل  تتتتد وارنةتتتتدا ، 

اخةتتاره ، وقتد البرييتاني رت  ارحتتة   اإلسترائيلي

فنيست  ن ن العر   م  م  يمثل نا  في الم ا

سوصت  بعتد سن  1996رحل عتام ، لة ارحة  ود

 ".باو في حيفا" عبارة:سن  كةا عل  قبره 

ليستتتت  جربتتتة يميتتتل حبيبتتتي القةةتتتية 

وينمتتا ،  ريتتة األصتتابي ا تتة والروائيتتة  جربتتة

علت  فل متا استةجد  عر  فياا  يلة  جربة هي 

الستتتاحة األدبيتتتة العالميتتتة والعربيتتتة متتت   يتتت ر 

 و جديد في بناء السترد الروائتي و قنيتا  الروايتة

 .والقةة 

 برؤيتةالرواية القةة ويميل حبيبي فةا 

، فا تتا مفكتتر اعةقتتد النظريتتة العلميتتة المارفستتية

التذي اعةنقته فكتري المنظت ر هتذا الوعل  سستاس 

القاعتتدة النظريتتة العلميتتة  شتتّكلت فقتتد ،هسدبتت  بنتت

 امت  باتابعد سن ، بن  علياا روايا هاألساس الةي 

حتتاف  وباتتذه الرؤيتتة  ،المجةمتتي لم تتك  فحتتل 

الظتتتال  والمظلتتت م فتتترو بتتتي   بقتتتا  المجةمتتتي و

ن قاعتدة  اذا المنظت ر, وبمسةِصل والمسةّصَلوال فت َّ

 دُّ فيتهمبنية عل  علت  الجمتا  المارفستي التذي يعت

الفتت  متت  سهتت  ال ستتائل الةتتي  عكتتس واقتتي العتتال  

 .الم   عي جماليا

 

 صادم بناءفي  هةمشو  وحدة 

حزيتتران األيتتام الستتةة فتتي حققتتت حتتر  

سرض فلستتتتيي  ووحتتتتدة وحتتتتدة شتتتتيري 1967

م تتت هة مخةلتتتة ألناتتتا  وحتتتدة بعتتتض متتت  شتتتعباا

بعتد   حت حرا  المحةل وجنتازير دبابا ته جاء 

الخسارة م  را  عل  الف ،فراو دام ع ري  عاما

األرض الفلسيينية  ما  بق  م  وارحة   وفقدان

 .  حتتد ال تتعا الفلستتيييني علتت  سرض فلستتيي 

 4"ذلر ه  مح ر السداسية في ل حا اا الست فان

 عتتال   ا سو ل حتت ستتةة نةتت صت   تتمنهتتي يذ 

الةمتتتتزو ارجةمتتتتاعي واإلنستتتتاني التتتتذي عانتتتتاه 

وبخاصتتتة سهتتتل القتتتدس يرتتتر هتتتذه  الفلستتتييني ن

 ، و ة ر لقاء ال عا الفلسييني الم ةتالازيمة

، يذ بعتتتد حتتتر  حزيتتتران علتتت  سرض فلستتتيي 

عتت  العتت دة   وهتت  بيتتل الروايتتة ،التتراوي ييحكتت

عت دة الفلستييني يلت  بعتتض مت  سهلته مت  ختت   

 .1967م واقعة الازيمة عا

حااين األولتت " بتتدس يميتتل حبيبتتي الل حتتة 

د مساادود بااابن عماا   بأاتتينية فيروزيتتة متت   َسااد 

لماذا نحت  يتا سبةتي.. "فلما  هتارون هاشت  رشتيد

لماذا نح  سارا . سليس لنا باتذا الكت ن سصتحا  

ولقائه بتاب  عمته  مسع دحكاية  كانتف ،"وسحبا 

ك تتر عتت  مفارقتتة هتتي الحكايتتة المفةتتاد الةتتي  

ي حتتتد ارحتتتة   العتتتائ    حتتتي مؤلمتتتة  ستتتاخرة

والتتده متت   يذ فتتان، الفلستتيينية بعتتد   تتةت ونفتتي

 الفلستتيينيي سعمامتته متت  فتتان و فلستتييني التتداخل

وسبنتتاء ظتت ، هتت  ي و تتل هتتذا اليفتتلالم تتردي . 

شتتتع ر  ذاوهتت ،حار تته، سنتته مقيتتت   متت  شتتتجرة

فقتد  جمعي عاشه فلستييني  التداخل قبتل حزيتران

ولت   ،و تنا  العربتي قيعةا  دولة ارحتة   عت 

                                                 
فاروو،ر ن ع ما  في الرواية الفلسيينية  ،اديو 4

اسان فنفاني .يميل حبيبي .يبراهي  نةر هللا، المؤسسة 

 .99،ص 1981 ،بيرو  ،العربية للدراسا  والن ر
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 ستتمح لاتت  بار ةتتا  بتتذويا  سو الة اصتتل معاتت . 

بعتتد الازيمتتة سن لتته سعمامتتا مستتع د فة تتر افقتتد 

علت  سقرانته بعتيمه وسبنتاء مسع د ه ةاوسبناء سعمام

ال تتفة  احتتة  عمته التتذي  افة تر وجتت ده  بعتد 

واقتي  ولك  مسع دا بعد متدة افة تر سنتهالصربية. 

  تعا الفلستييني،لافما ه  حتا   ،في مأزو اخر

ولكتت  ، بتتأن علتت  ارحتتة   سن يرحتتليتتؤم  فاتت  

 العزلة يل  حيا ه.ع دة رحيل ارحة   معناه 

خمتس  ييميتل حبيبتي ل حتة مستع د وس بي

 المخةلتتتة الم تتت هةسختتترى عتتت  العتتت دة  ل حتتتا 

 حتتتت حرابتتته وجنتتتازير  ل تتتعا وحتتتده ارحتتتة  

مت  ل حتة حيتاة يميل هذه الل حا   اقةيي دبابا ه،

 : األرض الفلسيينية في القدس سيينيي  عل الفل

وسم الروبابيكتتتتا،  وسخيتتتترا  نتتتتّ ر اللتتتت ز،

والحا  والع دة، والخرزة الزرقاء وع دة جبينة،

العائتد  ل حتةفي قلبتي.  نقتل بنتا يميتل حبيبتي بتي  

ينستت  سنتته المحتتا العاشتت   التتذييلتت  حبتته األو  

الةتتي "سم الروبابيكتا"  ول حتتةالمقةت د بالحكايتة، 

بالةحتتتتدي والتتتترفض والمقاومتتتتة  التتتتراوي مألهتتتتا

عاشت عل  ذفريا  التراحلي   واألمل والحل  فقد

، لتةحف  ذفريتا ا م  سهل فلسيي    ةري سرارا  

بنتتت الناصتترة الةتتي سحبتتت فةتت  مقدستتيا   ول حتتة

"جبينة"  ول حةانةظر ه حة  يخرج م  السج ، 

بعتتد عتتاد   وقتتد نستتجاا بحكايتتة شتتعبية رامتتزة يذ

ول حتتتة عجتتت ز شتتتبه المقعتتتدة، يلتتت  سماتتتا النتتتأي 

الةبية المقدسية الةي   ا ر  السج  مي صبية 

وانةظتتتر  العتتت دة واللقتتتاء. فاتتتي ستتتت  حيفاويتتتة

 ل حا  في ل حة م   عاا الع دة.

متتتا واجاتتته ال تتتعا  السداستتتية ةتتت ر و

خيبا ، ومتا يحملته الفلسييني م  سحزان وارم و

يق   يميتل حبيبتي": لقتد هّزنتي  ،م  اما  وسح م

اللقاء الذي  ت  بعتد ع تري  عامتا  بتي  سفتراد شكل 

هذا ال عا ال احد، فما هّزني هذا اإلهمتا  التذي 

رقيناه والذي وصل حد النسيان والعداوة. ورسيت 

فتتتتتي السداستتتتتية سن سعتتتتتتال  هتتتتتا ي  الق تتتتتتيةي  

المةتتتتتترابيةي : شتتتتتتكل الفتتتتتتراو وشتتتتتتكل اللقتتتتتتاء 

 .5ومسةقبلاما

                                                 
يدراج، اإلنةاج الروائي واليليعة األدبية، مجلة  فيةل 5

 .192، ص 1981، شةاء 1الكرمل،   

 

نصمتتتتتة الةحتتتتتدي السداستتتتتية  علتتتتتت فتتتتتي

ل حا اتتا الستتت فقتتد صتت ر  حتتا   والمقاومتتة فتتي

خاصتتتتة وفتتتتي ال تتتتعا الفلستتتتييني فتتتتي القتتتتدس 

حتتة   والةتتأقل  متتي التترافض ل فلستتيي  عامتتة، 

، فاليفتتل يرمتتي الحجتتارة سو يتتنفس ال اقتتي الجديتتد

عجتتتتت   ستتتتتيار  العتتتتتدو، والةتتتتتبية   تتتتتار  

بالمظتتاهرا  و عةقتتل و ستتج  وال تتا  يفاخرهتتا 

 وينافساا في الفعل المقاوم.

م تتتتاد اللقتتتتاء العتتتت دة وفكتتتترة  و  حتتتتد 

 نتي يي علت  المعنت   فاتي السداسية الست ل حا 

سزمتتتتة ال جتتتت د   ةتتتت ر ألناتتتتاال تتتتمني نفستتتته، 

 باسةعرا تتااالفلستتييني بعتتد هزيمتتة حزيتتران، 

والستعي في اإلنستان والمكتان واراره  م اد اللقاء

 يليه وانةظاره.

سريتتتر ختتت   حتتت    حديتتتد جتتتنس وقتتتد  

دة الم  هة الةي فما سرار  ال حالسداسية األدبي 

سوجتتتد اا دبابتتتا  ارحتتتة   فثيتتترا متتت  األستتتةلة، 

متنا  مت  الروايتة  فهتذه  وانقس  النقاد في  جنيس

 ومنا  م  عدها مجم عة قةةية، ،ها روايةعدَّ 

المفا م الةقليدي للف  الروائتي  يذ صدمت  بعد سن

  تير يلت  يشتارة  علت  ا فاتا سييجد القتار   ر

ويبتتتدو سن متتت  ة، روايتتتة سو قةتتت  قةتتتير سناتتتا

ل حا اا  ا يربطعام ها رواية قد رسى سن خيياعدَّ 

رسى ها مجم عة قةةتية قتد الست، وسن م  عدَّ 

 ،مت  القةت  قرباتا اسةق لية القة  فياا سن 

ردهتتا  تتم  وفأليتتاس ختت ري روايتتة يها فقتتد عتتدَّ 

ناا محمتد ديكترو  عقا  . و6الروائي سب ا  الف 

وفذلر قا   7،يناا   كل شبه رواية م  ن   جديد

 .8سيل الحكايا "فخري صالح في 

ر وهتتي عمتتل ستتردي يةتت ِّ  ،السداستتيةو

هتي  ،وسر تا   في القتدس شتعبا   1967هزيمة سرر 

 هيحمتل  ابعتو، عمل يميل حبيبي الروائتي األو 

لت  يستبقه يليته سحتد  الذي وبناءهالخاص األسل بي 

مت اد مةن عتة مةصتايرة،  فا  يعةمد ،م  الروائيي 

                                                 
مرفز  ، جربة البحال ع  األف  ،خ ري، يلياس 6

 74، ص1974األبحان، بيرو ، 
ديكرو ، محمد، ارار هزيمة حزيران في القةة  7

 وفذلر .1969، 10عدد ،القةيرة، اقدا 
" اميل حبيبي ...  صالح، فخري،سيل الحكاياانظر:  8

سيل الحكايا  " > 

href="http://www.google.com/">www.goo

gle.com 
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اا سو ابةتتتدع ةبةقنيتتتا  مبةكتتتر ردهويستتتير فتتتي ستتت

وبأسل   ساخر حينا وجاد حينتا، وبلصتة    رها،

 ،وستتيية فياتتا رائحتتة النتتاس وسحتتاديثا  الي ميتتة

ا   جتر بع تاا حكايت فتي ه  يق د فياتا القتار و

فات  قتد في روايا ه حبيبي يميل  وهذا دس  .بع ا

النمط القدي  في سير الروايتة و ر يتا  خرج عل 

م  ست ل حا  لت   السداسية بن د فا  ق ،سحداراا

لت  و ،عبر السرد لةبلغ نااية مرس مة محددة  ةنامَ 

ولتتت  يجتتتر  ،عناصتتتر الحبكتتتة الةقليديتتتة كتتت  فياتتتا 

سشتتتصل  الروايتتتة القديمتتة، د فياتتا علتتت  نمتتطالستتر

الكثيتترة الةعليقتتا  الجانبيتتة ب القتتار َ الكا تتا فياتتا 

والةتتتتتتأم    ،الرامتتتتتتزة والحكايتتتتتتا  الةتتتتتتصيرة

وفأناتتا فبتتد  الروايتتة عنتتده خليتتة، والنجتت ى الدا

 .9 ةأمل ذا اا

فتتتي السداستتتية  استتتةعان يميتتتل حبيبتتتيو 

بتتالةران ليعيتتي عملتته دفقتتة متت  الحيتتاة والده تتة 

فا  يزاوج بي  قةةه وقة  سخترى مستةمدة 

ففتتي قةتتة عتت دة  ،متت  الةتتران ال تتعبي الخرافتتي

جبينتتة" يتتزاوج بتتي  قةتتة جبينتتة الخرافيتتة الةتتي 

وقةتة الفلستيينية الةتي  ، يتراسم خةير و ةتزوج 

 ع د م  الصربتة لزيتارة والتد اا شتبه المقعتدة فتي 

قةامتا، األرا ي المحةلتة بعتدما فانتت الحتر  فرَّ 

فقد اسةخدم الحكاية ال عبية الفلستيينية "جبينتة " 

رها وشكَّ  لاا لةخدم رؤيةه فتي الروايتة، وهتذا وح َّ

يكثر فياتا مت  ه  يذ  -دنا عليه في روايا ه ما ع َّ 

ال تعبية والحكايتا   القديمتة والمعاصترةعار األش

فاتت   .واألحتتدان الةاريخيتتةواليرائتتر واألمثتتا ، 

ينيلتت  متت  حتتس  رارتتي وا تتح المعتتال  واألرتتر 

يستتتتةمزج فتتتتي روايةتتتته بتتتتي  الةتتتتراري  العربتتتتي ل

 .والصربي

خلختتتل ييميتتتل حبيبتتتي المعمتتتار البنتتتائي 

سوجتد في رواية سداسية األيام السةة، فقد الةقليدي 

ورفتز علت   م  ست ل حتا  منفةتلة ديدا  ج بناء  

ي فر ل ال حدة البنائية المةكررة في شكل حكايا  

التذي يفيةيقتيد مرفتزا باذا ال كل المبعثر الم تةت 

 ،فما ه  حتا  ال تعا الفلستييني،وبؤرة محددي 

وهتذا متا نجتده فتي  ،مةستعا لسترد حكايتا  فثيترة

هي  ةألر مت  ستت  سداسية األيام السةة يذ رواية

 ،  منفةتتتلة لكتتتل ل حتتتة عن اناتتتا الختتتاصل حتتتا

ولتتتيس فياتتتا حتتتدن محتتت ري وا تتتح  تتتاهر ور 

                                                 
 المةدر الساب  9

فتي بدايتة ف ، ةحتر  فياتاوشخةية مكتررة  ستير 

يستتتةخدم الكا تتتا الّستتترد المعةتتتاد فتتتي  "السداستتتية

الل حة األول , ويتزاوج بتي  السترد والحت ار فتي 

اللتتت حةي  الثانيّتتتة والثّالثتتتة. وفتتتي الّرابعتتتة يتتتربط 

وفتتتي  ،ل مناتتتا لحنتتتا واحتتتداسحتتتدارا خمستتتة لي تتتكّ 

 السادستتةالخامستة ي ّ تر الحكايتتة ال تعبية. وفتي 

حيتال نقترس رستالة الفةتاة  ،يسةخدم سسل   ال رتائ 

 ،ختراالّسجينة. وهكذا ينةقل الكا ا بتي  سستل   و

بتتي  وستتيلة وسختترى, بتتي   قنيتتة وسختترى ليثتتري و

عل  ج انتا شخةتيا ه عالمه القةةي, وليقر 

ستتتةفيدا متتت  الةتتتران موي قفنتتتا معتتته ونفستتتيا ا  

بتتاه ومستتةخدما ق  تته وقدر تته  اقةتته فتتي جلتتا انة

 10".القار  وملء روحه باإليحاءا 

 

 : السداسية دالالت وإيحاءات في

بالجمتل الم حيتة الدالتة علت  امةأل  الروايتة 

وعل   ن   سساليا  وسهلااالمدن الفلسيينية حا  

عبأهتتا ييمتتل بنشتتارا   فقتتد مقتتاومةا  ل حتتة  ،

 ،، وارستتتتتتةعارا فالةنتتتتتتاص م حيتتتتتتةيبداعيتتتتتتة 

 :ع  مسع د ق له وم  هذه الجمل مفارقا الو

ردا  "عر  ذهتتتا"نتتته سو  متتت  نظتتت  شتتتعاري

وفي ذلر يشارة يل   عل  م  يق  "عر  جر "

انقستتام المقدستتيي  فتتي متت قفا  متت  العتتر  بعتتد 

 .الازيمة

الرواي ين بي   حيا  ل   ةع د وق    وق  

 رافتا  ال تيد السيارا  الفخمة و عت د  وقت   

حالة الفقر الةي يعي اا سهل  والجيبا ، لي ير يل 

وصتتع بة الحيتتاة الةتتي يعي تت ناا، وحالتتة  التتداخل

الم حقتتتة الدائمتتتة والةاديتتتد التتتدائ  ل تتتباباا متتت  

 ...الجيبا  العسكرية 

ور يصيا عنا ما ي حيه اخةيار يميل ألانيا  

 .فيروز لةك ن في بداية فل ل حة في الرواية

د  ليت ،ع  األسةاذ م ينه قتد  تزوج ال  يفتةوق له 

علتتت  حتتترص  بقتتتة متتت  المجةمتتتي علتتت  الةتتتأقل  

والبقاء عل  األرض بأي ص رة فانت فاألسةاذ م 

                                                 
سنظر: الما ي، شكري عزيز،انعكاس هزيمة  10

حزيران عل  الرواية العربية, المؤسسة للدراسا  

 ي ، محمد  -.وانظر 187. ص1978والن ر, بيرو , 

شحادة 

site.iugaza.edu.ps/mtayem/files/2015/02/األ

 docxوالقدس.-د 
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  و يفةتته باربةعتتاد عتت  فتتل نتت   متت  حتتاف  علتتي

حةت  لت  سدى بته ذلتر يلت   سن ا  المقاومتة العلنيتة

بمت  يقتاوم ستلية ارحتة   ست اء فل صلة  ينكار

 سم صديقا.سفان قريبا 

ينتتته منتتتذ حتتتر  حزيتتتران وهتتت   وقتتت   التتتراوي 

يةجتت   فتتالملا   بحثتتا عتت  األصتتدقاء القتتدام . 

وينتته فلمتتا الةقتت  بأحتتده   أججتتت لافةتته يلتت  لقيتتا 

لي تتتتير باتتتتذه الجملتتتتة يلتتتت   عيتتتت   اقختتتتري .

للقتاء شتقا  اقختر المنفتي  في الداخل الفلسيينيي 

 المعثر سو القابي في خيام اللج ء.

عي  التعلت   درلة "خيرا ن ر الل ز"سوفي ق له :

ستتتةاذ فاأل ،ال تتتمير والةتتتذفر  ةبال تتتيء وصتتتح

المجبتر علت  مسايستةه رحة   ا الخا ي لق اني 

 صحا  بانةظاره.سيعي وج د و   و

درلتة علت   سداسما الذي حط في قلبه وفي ق له :"

"  زوج ال  يفةوفي ق له:" .م  ارحة  الخ   

ب  يفةته الةتي جعلةته  ذاألستةا يشارة يلت  الةةتاو

 .ينقيي ع  سصحابه وو نه

 جتتت   سنتتتا س" منتتتذ حتتتر  حزيتتتران و ه: لتتتقمتتتا س

فات  يشتارة يلت  صتدقاء " عت  األ فالملا   بحثا  

 فرقة ال عا و  ةةه .

الجمتتتل الم حيتتتة الدالتتتة فتتتي الروايتتتة: ومتتت  

عتتتتر  ذهتتتتا، عتتتتر  جتتتتر ، بلصنتتتتي متتتت  فتتتت  

بالستتؤا  الحاستت ,  العتتة متت  , قذفتته العةتتف رة 

, مسع د  فل ة, سيارة بجناحي  مثل اليياريطالح

 ...يفا  في السياسة

 

 : في السداسية المقدسيون

التترود العربيتتة فتتي  ظاتتر السداستتية سن 

راف ة ل حة    حية نامية مةحديةبد   يي سفل

مة تت قة  ،يمةمستتكة بأصتتلاا العربتت ،مقاومتتة لتته

للختت ص متت  ارحتتة   ولقتتاء شتتقاا اقختتر التتذي 

متتتا  ظاتتتر السداستتتية سن التتترود ف انةتتتز  مناتتتا.

، وفقترا مقلقتة ازدواجيتة عتي  العربية في القدس 

ولد اا  ا  ممةزجا بالقار، وارموخ فا وقلقا و رقبا 

 و ا يتتدا و اديتتدا،، وعزلتتة ممارستتا  ارحتتة  

السداستتتتية سن الفلستتتتيينيي  لتتتت  ياتتتتادن ا  ظاتتتتر و

سفثر م  م قر يؤفتد  الرواية لنا تفقد نقل المحةل

فتي  انخر تت سفثتر شخةتيا  الروايتةقتد ف  ذلر

د التتتذي يفاتتت  فتتتي مستتتع  م  اليفتتتلالفعتتتل المقتتتاو

ن تتا ه السياستتي الختتاص، متت  مثتتل  السياستتة،وله

 نفتتيس العجلتتة اليمنتت  فتتي ستتيارة ال تتر ة، حتتي  

 تتتمانا  لقفتتتزة  – قتتتر قريبتتتا  متتت  ستتت ر األقبتتتا  

ومستتتتع د متتتت  ، الرجعتتتتة يلتتتت  متتتتا وراء الستتتت ر

   فتتت لةا  فاتتت  حتتتة األ فتتتا  التتتذي  سفقتتتده  ار

والفةتاة المقدستية الةتي  . يةر عل  سنه ليس  فت 

وهتتتي فتتتي سرستتتلت رستتتائل الحيتتتاة متتت  الستتتج  

و لتر  .لةك ن فتل فةتاة فتي القتدس ب  اس  الرواية

ويلت   ،يل  المناوشتا  الكثيترة بالحجتارة إلشارةا

  فقتتتتد وز ،اشتتتتةرا  اليبقتتتتة المثقفتتتتة بالمقاومتتتتة

 تتا علتت  علتت  المتتارة محر اليبيتتا المن تت را 

وصتتت ر  . سمتتته بتتته وبعملتتته فختتتر  و المقاومتتتة،

ور تتاه  ،الروايتتة انتتدماج ال تتعا فتتي المقاومتتة

 ظاتر الروايتة يذ ر  رهتا اعناا وع  نةائجاتا وار

ع متة  عل  سم األسير سو األسيرة سو األسترى سي

 .سو الةراجي م  ع ما  الخ   سو الندم

ر اقختتتتر وفتتتتي الروايتتتتة يشتتتتارا   تتتتذفِّ 

وسن األمتتتت ر  ،هةتتتتعرفتتتتة لتتتت   نالمحةتتتتل بتتتتأن الم

قةتتة  ذلتتر  تتر  ييميتتل ، وي تتير يلتت بخ ا يماتتا

 بداية سو نااية ب  ال ا ر حس  

و ظار الرواية م قر الفلستيينيي  علت  

سرض فلستتيي  متت  العتتر  بعتتد النكستتة فاتت  فياتتا 

لتتت العتترَ  مستتؤولية النكستتة   ائفةتتان:  ائفتتة حمَّ

وفالتتتت لاتتت  ولقتتتاد ا  ال تتتةائ  متتت  مثتتتل عتتتر  

و ائفتتة  مستتكت بعروبةاتتا  ويلعتت  سبتت . ،جتتر 

وامنت سن العر  هت  المخلةت ن وسنات  ذهتا ر 

 جر .

فتتتتي  تتتتل ار تتتتيرا  التتتتذي سحدرةتتتته ف

لتتت الازيمتتة النكستتة فتتي اإلنستتان الفلستتييني حمَّ 

 ائفتتة متت  سهتتل القتتدس العتتر  مستتؤولية متتا التتت 

هتذا  توسعلنت فلستيي ،يليه حياة الفلستيينيي  فتي 

عتر   م  مثل وسق ا في م اقر ةه وبين الص ا

الةتتتبية لل تتتبا  و تتترد جتتتر ، ويلعتتت  سبتتت  ...

وفي المقابل  مسكت  ائفتة  .المةريي  بالحجارة

متت  سهتتل القتتدس بعروبةاتتا وامنتتت سن العتتر  هتت  

 المخلة ن وسنا  ذها ر جر .

و اتتر  ع متتا  الفقتتر وا تتحة علتت  

وناستتتاا عنتتتدما وصتتتر يميتتتل المتتتدن الفلستتتيينية 

لةتتتي  قتتتل سصتتتحا  رهتتتة ادختتت   الستتتيارا  الفا

، سو صائدي األص ا  ارنةخابية رؤوس األم ا 

ويتتر بط  .المتتدن و جمتتي الةتتبية ح لاتتالتتر يلتت   

فتت   لاتتذه المتتدنباتتذا الفقتتر يهمتتا  البنيتتة الةحةيتتة 

شتتيء يبنتت  فياتتا ستت ى متتا يبنيتته سبناؤهتتا بمتتالا  
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التتراوي بنتتاه  راهفالمستتجد الجديتتد التتذي  وسيتتديا .

 .الحارة ر الحك مة سهل

وس اتتر  الروايتتة صتت رة قيتتي العربتتي   

 48األرا تتي الةتتي احةلتتت فتتي ا  الفلستتييني فتتي

فقتد  ،العال  الخارجي وبخاصة العتال  العربتيع  

سنتته بتت   "فجلةمستتع د"انيبتتي فتتي ذهتت  اليفتتل 

فتت جع عنتتدما رسى عمتته قتتد و ،سقربتتاء سو عائلتتة

ويقفت ن سمتام  ،يدخل ن الحارة اوابنه في سيار ام

ستةاذ عت  زيتارة التراوي البيتل وانقيي األ بيةا .

 .اما هي الزم  بي  النكسة والنكبةع ري  ع

 ظار الرواية  لتر الترود ال ارقتة الةتي و  

ي اجه باا المقدسي ن ارحة   فكلا  فتي الروايتة 

 11يق ل ن ين يسرائيل ر بد سن  نسحا 

س اتتتتتر  الروايتتتتتة سن القتتتتتدس فانتتتتتت و

مقةتتتدا ليلبتتتة العلتتت  فاتتتي المكتتتان التتتذي قةتتتده 

 .ية ففياا الكلية العربيةمألسةاذ لينا  شااد ه العلا

 ةتت ر الروايتتة الحةتتار األمنتتي التتذي و

  معترض اف ،يكبل اإلنسان الفلسييني في القدس

 حةت للفةل م  و يفةه ين ه   كل  مي مقاوم سو 

ولعتل زواج األستةاذ مت  ال  يفتة  ،صدي  لمقاوم

هتت   عبيتتر واقعتتي لحيتتاة فثيتتر متت  سبنتتاء فلستتيي  

  سخف ا حبا  للحرية ولل    للمحافظة علت  الذي

وم  الحةار  لر الةةاريح الةي  كبل  .و ائفا 

ومت  الحةتار فثترة  12حرفة العر  الفلسيينيي 

" ال ترائا فلتت  يكتت  سصتتحا  التتدفافي  يجلستت ن

ر سحد ي ةري ور سحتد  سماماا فما يجلس ن اقن.

يبيي . يدخل ن ويخرج ن ولكنا  ر يةاجرون بتل 

فاتتذه حيتتا ا  فتتي  13 ن سخبتتار ارعةقتتار  "يةنتتاقل

 م حقتتتتة سو تتتل ارحتتتتة   اعةقتتتا  سو ميتتتتاردة 

  .ق ائية لسبا ال رائا

  ظاتتر الروايتتة حتتا الفلستتيينيي  للقتتدس

ورف تتا  و تتيخي سهتتل القتتدس ولما تتياا  وسهلاتتا

"فان  لل اقي المرير ولحا رها المثقل باألا  :

  لنا صدي  سحا فةتاة مت  القتدس سو مت  بيتت لحت

ويق  : "فتان ذلتر الما تي  14وفنا نحا حبهو "
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فياتتا فيا تتا باألمتتل، وفتتان يحة تت  التتدنيا ومتتا 

، وفأنني الي م سريد وفان نقيا مفة حا فعيني  فل

سن س علتت  بخي  تته حةتت  انة تتل نفستتي متت  هتتذا 

هتتؤرء : " ويقتت   عتت  فعتتل األماتتا  .الحا تتر

" حةتت  لتت  يعرفتت ا وق لتته: 15سوردي فتتأي  سنتتة  و"

علتت  قيعتتة وفةتتا  .16فلاتت  سمتته" –و سياتت  سمتته

" ور  حستتب  التتذي  قمتتاع علتت  مقبتترة ال تتاداء

سم ا تتا بتتل سحيتتاء عنتتد رباتت  قةلتت ا فتتي ستتبيل هللا 

: و حةاتتا مباشتترة يلتت  األبتتد ذفتترا  يتتا يرزقتت ن

ويمةتتد ". سخانتتا المستتةح  اليتت ب  والتتدائ  التتذفر

فةتا  فقتدالةيخي لي مل فل سبنتاء الت    المحةتل 

ال تاعر " ال ايد الرحي  محم دعبد "عل  بياقة 

التتذي قةتتل فتتي معرفتتة ال تتجرة ودفتت  فتتي المقا تتل 

"فاتتذا  شتتارة عليتته ور ذفتتر.ر الناصتترة فتتي قبتتر 

شتتاعر متتدف ن فتتي الناصتترة يكتترم شتتعره  تتريح 

  17" ملشايد في القدس شعره جمي ال

وم  ص ر الحا الذي لتر سهتل المدينتة 

ل بعباء ته  لتتر األختت ة الجميلتتة والةعا تتد بتتي  سهتت

عر  الفلسيينيي  فا  الةليا وسهل الا   م  ال

مفةي القتدس يلت    ، ويةظاهرون معايحةفل ن معا

ما يظار ذلر الحا  سفثرولعل  .18جانا ميراناا

اإلجمتا  علت  ر وذلت 19ه  الةحيتة المةبادلتة بيتنا 

يق  : " وانتةظ  الفةيتان  ،مقاومة المحةل ورف ه

فاليل نا  األ، يحمل ن فيما بيوالفةيا ، ارني  ارني 

. وباقتتا  الزهتت ر. وسمتتام الجمتتي المنتتةظ  رجتت ن

يشتارة  20هذا يحمل مةحفا وهذا يحمتل ينجتي  "

يلتت  الةتتيخي بتتي  سبنتتاء فلستتيي  ووحتتد ا  حتت   

ومتت  صتت ر الحتتا  .ي  ومستتيحيةق تيةا  "مستتلم

  فتتي هتتذه الروايتتة فلقتتاء الحيفاويتتة افثتترة اللقتتاء

ية بالمقدستتعتتام الةتتي جتتاء  متت  األرض المحةلتتة 

فتي الستج  فتان لقتاء  67الةي احةلت سر اا في 

، ولقاء الراوي بأسةاذه، ولقتاء جبينتة رمر ه الحا

الفلسيينية بأماا العج ز ولقاء الحبيتا بمحب بةته 

وفتتي  .فتتي القتتدس، ولقتتاء المستتيحيي  بالمستتلمي 

فثرة اللقاءا  يشارة وا حة يل  شتع ر بالراحتة 
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مت   يستةمدون راحتةا  مي سن األرض محةلة فات 

  الم حدة في مقاومة المحةل سنفاس سكاناا

فاتتت  محتتتر   فتتتي الروايتتتة سمتتتا الحنتتتي 

ر فتل : "ينتي س تذفيق   األستةاذ م ،ال ج  والدمي

ذا الاتت اء ، وهتتمنعيتتر فياتتا هتتي سربعتتة فعتتدوها

، هتتذا األريتت  سعرفتته .ينتتي سسةن تت  رائحتتة النقتتي

ولعل  .21"رافقةني   ا  العمر هذا المكان مكاني 

د فلمة الع دة والحتديال عت  العت دة فثرة وروفي 

الروايتتتة متتتا يؤفتتتتد ييمتتتان الكا تتتا بحةميتتتتة فتتتي 

 وفتي .عل  الة القار واإلبعتاد والةتدميرارنةةار 

سانيتة فيتتروز العتت دة   البيتتت لنتتا والقتتدس لنتتا .... 

يشارة وا تحة الةي في الل حة للقدس س م ا    

يل  صتم د ال تعا الفلستييني وسملته بارستةق   

 .واللقاء لس م والع دةوحل   ا

و ظار الرواية سن الفلسيينيي  متا زالت ا 

قتتتت ن يليتتتته  وية لما تتتتي الجميتتتتل،مةمستتتتكي  با

ولذفريا ا  العذبة وسياما  السعيدة المليةتة بالحتا 

الصتتتتازي والانتتتاء قبتتتتل سن يتتتدهما  التتتتدهر باتتتذا 

ففي ل حة سم الروبابيكا الةي بدسها بةأفيتد  ،المحةل

 بأانية فيروز: الة و للرج   والع دة 

 "باريمان.. راجع ن

 لألو ان.. راجع ن

 راجع ن، راجع ن

 راجع ن" 

يقتت   التتراوي علتت  لستتان سم الروبابيكتتا 

لاائمة  فة  وهي  رى ال ج ه السمراء األشباد ا

ي فت   تزوره هتذه : " سمتا بيةتع  بي  اا المنا بتة

. ينا  ل  يسمع ا بكن زي. فا  فةبت فتي األشباد

صتتتدور  زي الةتتتي احة تتتةناا جريتتتد ر عتتت  فنتتت

سنت ار الةتبا، رستائل  و لدي حزما  م دواشكي

، لدي قةائد خبأها فةيان بتي  سوراو الحا األو 

، رستتية. لتتدي سستتاور وسقتترا  وا ي تتا فةتتا مد

لتتتدي عقتتت د  ةعلتتت  باتتتا قلتتت   ذهبيتتتة يذا فةحةاتتتا 

. لتتتدي وجتتتد  فتتتي القلتتتا صتتت ر ي : لتتته ولاتتتا

ي تة ، وبخي   عري ميا ، بخي   دقيقة حيية

منتيو وعت  سيمتان  وارقة ع   ساؤر : ماذا يريد

في الك م الساب  ما ي  تح  22!"مصلظة: يا و  

سم را فثيترة فانتت  عتةل  فتي قلت   الفلستيينيي  

حيتاة مليةتة قبل الازيمة األولت  ففياتا حتديال عت  
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، وحتديال عت  اليتار  المةتيبة بالحا والسعادة

 والحيرة في الةعامل معه. 

الع قتتتتة الراستتتتخة وس اتتتتر  الروايتتتتة 

 االحميمة بي  القدس المكان والمقدسيي  فا  اافل 

حةت   –ستر  -" ال ر ة الصرباء وعبروا م  هنتا

–حارة السعدية، داخل الس ر، يل  با  الزاهترة 

وستتتتج ا  –ستتتتر  –حةتتتت  دخلتتتت ا المقبتتتترة  -ستتتتر

فاتت  سعتتر  ب تتعا  القتتدس ألناتت   23". زهتت ره 

 سهلاا. 

  الكثيتتترة الباقيتتتة علتتت  و  تتتير البياقتتتا

قبتت ر ال تتاداء فتتي الي ستتفية يلتت  حتتا المقدستتيي  

واعةزازه  بال اداء، ويصتراره  علت   ،لل اادة

 قتت   البياقتتا   .ا  والةحريتتريفمتتا  در  الن تت

ا مت  الكثيرة الةي نقلت لنتا الروايتة متا فتي سفثرهت

: "هذه سر تي وسبتي ف م األحياء م  اهل القدس

وفتي  24"حيمت ا سعتداءناهنا وسبي قا  لنا   ح 

وفتي سخترى "  25سخرى " البيت لنتا والقتدس لنتا"

ور  حستتب  التتذي  قةلتت ا فتتي ستتبيل هللا سم ا تتا بتتل 

وفتي سخترى عاشتت سحياء عند ربات  يرزقت ن" و

وشتتعارا  سختترى فثيتترة مليةتتة بتتالفخر فلستتيي  

وارعةتتزاز و كثتتر متت   جديتتد العاتتد بالستتير علتت  

، القتتتدسرء ال تتتاداء، و ؤفتتتد عروبتتتة در  هتتتؤ

جتل األرض سوحةمية الع دة و قتديس المت   مت  

لةفاؤ  بحيتاة ففي هذه الرواية ينفجر م  المقابر ا.

 .سجمل فاي ن ر م  دم

 تتربط ل حتتة جبينتتة بتتي  األرض القتتدس 

حتا  في النفسواإلنسان العربي الفلسييني فةثير 

فجبينتتة الفلستتيينية  عتت د يلتت   ،التت    و ستتةدعيه

فما سفةدة المكان والناس حار اا فة عل الفرد في 

جبينتتة الخرافتتة  عتت د فةن تتم عتتي  المتتاء بعتتد سن 

وه  الحتا نفسته التذي نجتده  فانت جفت لفراقاا.

يلتت  سماتتا وفتتي متتا فتتي رستتائل الفةتتاة المقدستتية و

 يلبه م  سماا فتي رستائلاا متا يت حي بأناتا رابةتة 

صتتابرة لتت   تتؤرر فياتتا ق تتبان الستتجان ور ستتيا  

 و ؤم   دة واللقاء باألهل، نةظر العسجانيه فاي 

هادئتة  لتذلر فتي الل حتة هتي، وصاحبة حت  أنااب

فة تكل  ،هميمةنة وارقة مت  ناايتة المحةتل وزوالت

  .لمقاومةول حة م  ا نزانة حياة جديدةم  الز
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 المرأة المقدسية في السداسية

ولعل الة رة الم رقة الةي  ار  فياا 

لستتةة المتترسة المقدستتية فتتي روايتتة سداستتية األيتتام ا

م  األد  القليل الذي سنةفاا فقتد  اتر  المترسة 

تتت ا مقاومتتتة شتتتجاعة، المقدستتتية فتتتي السداستتتية سمَّ

لاتتا سرتتر وا تتح فتتي الح تتد مقا لتتة عنيتتدة  صتتابرة

 الحجتتتارة راشتتتقةفاتتتي  .واإلعتتتداد والةحتتتريض

يتتدفعاا حتتا ، وةتتابرةالستتجينة الو ،26المةحديتتة

ال    يلت  عمتل فتل متا  ستةييي مت  سجلته ومت  

، وهتي  صسل للستجناء قمةتانا فاي  ه،سجل سبنائ

ة  نةظتتر ختتارج وخييبتتة وفيَّتت ،زوجتتة مخلةتتة

 السج  خييباا المقاوم. 

اإلنستتان الفلستتييني سن   ظاتتر الروايتتةو

وسن ، فلستتيي  هتت  عر تتة لليتترد والستتلافتتي 

دائمتا عر تة للاتدم وسر تا   بي   الفلستيينيي 

معر ة دائمتا للمةتادرة فمتا يحةتل فتي القتدس 

فحتت ع الصتتزرن فتتي حيفتتا كتتان يحةتتل فتتي فتتل م

 .حةل له متا حةتل لحت ع الصتزرن فتي القتدس

وس و ال  ام في القدس ي به يل  حد فبير س و 

عام ال  ام في حيفا الذي صادر ه دولة ارحة   

48.27  

فتتتتتتتي   سةح تتتتتتتر الل حتتتتتتتة األخيتتتتتتترةو

ذفريتتا  متت  سلستتة     الحتتا فتتي قلبتتيالسداستتية

ه يلتت  , وزيار تت""لينينصتتراد يلتت  ة التتراويزيتتار

عت  بةيصة محكية يحكي ا  مقابر ال اداء فياا ف

ويةتت ااا التتب د   لتترمتتيس عةتتفت علتت  سهتتل 

علتتت  شتتتكل ختتتا رة ي تتتي فياتتتا مجم عتتتة متتت  

" ارم  مثتتتتتتا  الجرانيتتتتتتتالل حتتتتتتا  الرامتتتتتتزة : 

" لمتاذا يستأ ليفل فتي الخامستة  ول حة ،"ال   

 فلة فتي الستابعة مت  ل حة ر  ردي  يا سماه " ر  

 ةابي الم    ر  قةلةاا الحر  بعد  شاهد  عمرها

" اليتت م بقيتتت قبتتل وفا اتتا : فةبتتت فتتي دفةرهتتا سن

بقةة فةاة مقدسية  الكا ا قةةاا زاوجَ . وحدي "

يلتت  فتتي ستتج ن ارحتتة    رستتل متت  ستتجناا " 

، ولعتتتل حبتتتا وعزمتتتا ويرادة و ةتتتميماوالتتتد اا 

الكا تتا سراد متت  هتتذه المزاوجتتة بتتي  الفةتتا ي  سن 

نستتاني واحتتد وين الظلتت   عمتته يقتت   ين الاتت  اإل

ي تتافة يلتت  اسةح تتار المستتة ى السياستتي ،واحد

الذي ي ير فيته يلت  م قتر ينستاني مةقتدم للع قتة 

                                                 
 .97ص ،نفسه - 26
 .92ص ،نفسه - 27

الع قتتتة الةتتتي بتتتي  الفلستتتيينيي  وبعتتتض الياتتت د 

 ور ي  حاا وفأنه يراهايعرض علينا  فاصيلاا 

في الرسالة الثالثة الةي ف ،امحارب امراقب اشاذ فع 

فتي يخبرنا سناتا ن تر  فتي الةتحر ر نراها بل 

محافمة ال ر ية اليا دية الةتي  ردوهتا جلسا  

م  و يفةاا وحكمت ا علياتا بستنة حست  ستل   " 

م ئكة حة  في جان  " درلة فكريتة علت  وجت د 

 جتتتاه  المحةلتتتي ينستتتانية متتت  قبتتتل بعتتتض رسفتتتة 

الفلستتتيينيي .وه  يتتتزواج بتتتي  القةتتتةي  ليتتتذفر 

الظتال  وزوا  بناايتة  الروايتةالذي سيقرس  المحةل

، وليقتت   ين الفةتتاة الفلستتيينية لتت   متتت سرتتر  لمتته

 .في و ناا بعد ول   م   فاي باقية

 

 شخصيات السداسية والقدس 

اخةتتتتار يميتتتتل لروايةتتتته مجم عتتتتة متتتت  

ال خةيا  م  الرجا  والنستاء واأل فتا  مثلتت 

، و  ائفتته  بقتتا  المجةمتتي الفلستتييني وس يافتته

 ااية مةةابعتتة عاصتتر بع تتسجيتتار فلستتيين تومثَّلتت

 لنكبتة،ارحة   البريياني وبع اا عتاع زمت  ا

 وبع تتاا مخ تترم عتتاع النكبتتة والنكستتة معتتا،

التراوي وهت  وسو  ما يلقانا م  هتذه ال خةتيا  

 الخيط النا   الذي يجمي شةيت ل حا  الروايتة،

زيراف  القار  وسبيتا  الروايتة فتي فتل ل حا اتا 

 .ه الاادفة الم حيةوحرفة بلصةه الساخرة المافرة

 ومتت  ال خةتتيا  الرئيستتة فتتي الروايتتة 

فجلتتة، وهتت  ال خةتتية الملقتتا ب شخةتتية مستتع د

يمثتتل الجيتتل  التتذيالمرفزيتتة فتتي الل حتتة األولتت ، 

الثتتاني للنكبتتة، فمتتا سنتته يمثتتل اليف لتتة المستتروقة، 

سياستتي، عكتتس مق لتتة "عتتر  جتتر " لةةتتبح 

 "عر  ذهتا" فتي رفتض وا تح ل نست   عت 

فقتد    يمثتل حرفتة الكفتاد المستلح،وهت ،عروبةته

ويخيتتط  ،فتتان يتتنفس عجتت   ستتيارا  ال تتر ة

للارو  بخيتط عستكرية ستليمة متي سنته لت  يةعتد 

وهت  يتؤم  بانستحا  اليات د،  العاشرة م  عمتره

ويحلتت  بتتالع دة، ولكنتته يعتتاني متت  ايتتا  التتدع  

والحمايتتة وارمةتتداد اليبيعتتي لث ر تته، فقتتد ايبتته 

  ي  .األقار  ع  فكره  زمنا  

شخةتتتتيا  متتتت  ختتتت    يميتتتتل يعتتتترض

لةعامتتتل متتتي العتتتدو فاتتت  كيفيتتتة ارؤيةتتته لالروايتتتة 

يعرض مجم عتة مت  الخيتارا : الخيتار المقتاوم 

والفةتتتاة  مستتتع د  بالعمتتتل المستتتلح ويمثلتتته فجلتتتة 

وخيتتار ارسةستت م  والفةتتاة الحيفاويتتة، ،المقدستتية
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لل اقتتتي وارحةفتتتا  بتتتال    فتتتي الةتتتدر ويمثلتتته 

المقاومتتتة بالة تتتبال بالما تتتي ، وخيتتتار ستتتةاذاأل

ولعتتل فتتان سفثتتر متتي  ألم  و مثلتته سم الروبابيكتتا 

بعتتاد عتت  فقتتد فتتان فجتت  معر تتا لإل الروبابيكتتا

، وفانتتتت الفةتتتاة األرض علتتت  عمتتتل ايتتتر متتتؤرر

المقدسية في السج  وهت  مكتان اختر مت  اإلبعتاد 

و لر الفةاة العاشقة الةي رمت التدب  وسلقيتت فتي 

سما المظتاهرا   .عملاا السج  ل   كسا شيةا م 

الحياة يل  سزقة القتدس وسست اقاا ي متا  فقد سعاد 

 ةختتتل عتتت  وبابيكتتتا فلتتت  ر، وسمتتتا سم السو يتتت مي 

، وبقيتت محافظتة علت  ، ول   صتادر بيةاتاالما ي

  وج دها عل  األرض.

  فجلتتتة مستتتع د  سمتتتا شخةتتتية ابتتت  عتتت 

القتتادم بل حتتة الستتيارة الزرقتتاء األردنيتتة فقتتد فتتان 

التداخل فتي فتي د التذي ولتعلت  فجلتة  مجيةه عبةتا

ألنتته لتت  يتتأ   ،الم تتيادة الفقيتترة القديمتتة مدنتته

، ولتت  يحمتتل شتتيةا مستتاعدا بتتل جتتاء زائتترا مراقبتتا

جتتاء ليثيتتر العيتت ن  وينمتتايتتدع  بتته صتتم د فجلتتة 

وليخل  حالتتتة متتت  ارربتتتا ، بستتتيار ه الفارهتتتة،

 وخلخلتتة للع قتتا  ارجةماعيتتة الةتتي وجتتدناها فتتي

ادا تته وعتت  عتت  فثيتتر متت  ع مستتع د فجلتتة خلتت  

، وسستل   ف مته المعةتاد لقبه، وع  رو ي  ي مه

وفتتتي  ،متتت  سجتتتل ابتتت  عمتتته وزيار تتته الميم نتتتة

الم ك   الةي سريتر  والةحتديا  الةتي  اتر   

وينما  ر  للستانه  ،فا  ل  يك   يفا خفير الظل

الحرية بتالةحرع ببنتت مت  بنتا  الحتي ممتا سفقتد 

ا م  جيرانه. وفتي فجلة واحدا م  سصدقائه وجار

هتتتتذا نقتتتتد وا تتتتح لستتتتل   جتتتتزء متتتت  ال تتتتعا 

 الفلسييني وليريقة  عامله مي ال اقتي الجديتد، رت 

ين ابتت  عتت  مستتع د  فجلتتة  القتتادم بل حتتة ستتيارة 

ل في سيارة فارهتة خ  دسردنية ل  يةخل ع  شيء

 بل حة زرقاء سردنية، وخرج فياا.

التتتذي يمثتتتل  األساااتا  مشخةتتتية جتتتاء  

لةمثل  ائفة فبيرة كبة في الرواية الجيل األو  للن

في م  ال عا الفلسييني، فقد حملت حا ال    

وسسترَّ ه  ،وسخفةه بتي  سعيافاتا قلباا حارا حارقا،

ي ال  يفة بي   ل   صدرها م  سجل سن  بق  ف

قتد جتاء  بتدون ف، و حاف  بذلر عل  لقمة العي 

الحتذرة ولة تير يلت   اس  لةمثل ال خةية الستلبية

بة والخ   الذي  عي ه هتذه ال خةتية مدى الره

، وقستتت ة المحةتتتل فتتتي محاصتتترة علتتت  ال  يفتتتة

  ير يل   ائفة فبيرة مت  فاي  فلسييني الداخل،

ا تيروا الم  في  الذي  لا  صفا  شخةتية م،

، ليك نتتت ا جتتتزءا متتت  مؤسستتتا  دولتتتة ارحتتتة  

عمل مدرسا  للصة وه  صدي  الراوي،  فاألسةاذ م

وم اقفه   اعره ال  نية،م فان يخفياإلنجليزية، 

السياستتتية، ويحتتتاذر متتت  ال قتتت   متتتي متتت  عليتتته 

ع مة اسةفاام يسترائيلية، سو مت  يجتاهر بترفض 

ي تتتتتعر و ،ةتتتتتزم بال  يفتتتتتةمل ارحتتتتتة  ، وهتتتتت 

بيتل  هبارزدواجية منتذ سن ستقط مت  سلبت م سبيالت

. التتذافرة هالروايتتة  ديكنتتز ، ممتتا سدى يلتت  فقدانتت

وسر تته وفتتي فاتت  ر يريتتد سن يةخلتت  عتت  شتتعبه 

ال قت نفسه ر يريد سن يص تا ارحتة   لكتي ر 

بتتي  القتتدس ينةقتتل ولتتذلر نتتراه  يفقتتد ال  يفتتة،

ويةبتتتاه  بمعرفةتتتته ال تتتفة لزيتتتارة سصتتتتدقائه، و

فقتتد  رام هللا"ويبيعتتة نتتابلس ، ويستتةمةي بف امتتلأل

 ل   ا  ع تري  عامتا  يحلت  باتذه المنعيفتا  "

ي متتا   الل لبيتتة. هتتذه اليلعتتة لتت   صتتا عتت  ذافر تتي

وبذلر يرد  28واحدا ، يني س ذفر فل منعير فياا"

هتتتذا   نمةلكتتتأنا  ييدعتتتاءا  الةتتتااينة بتتت علتتت 

 .ال   

 

الجيتل األو  مت   هتيو أم الروبابيكااأماا 

فاتي  تنظ  عل  قتدر مت  الثقافتة فقد فانت للنكبة، 

 حتتا ال تتعر فانتتت ومتتي سناتتا  ،ال تتعر و حفظتته  

 ةاذ م  د  والقتتتراءة ير سناتتتا لتتت   كتتت  فاألستتتواأل

و عمتل  ، ةر عل  البقتاء فتي سرض الت   فاي 

المحافظتتة ال جتت د الفلستتييني فعتت  وقتت ر  علتت 

شخةتتية  فتتي الروايتتة ثتتلفاتتي  م ،ستترا وع نيتتة

الفلستتتيينية ال اعيتتتة الةتتتي عرفتتتت فيتتتر المتتترسة 

علت  ف فلستيي ، حاف  عل  وج دهتا علت  سرض 

والةج يتي سصتر  الرا  م  الحةار والة تيي  

ورف تتتت مصادر اتتتا،  لتتت  األرضععلتتت  البقتتتاء 

وفانتتتت ستتتعيدة عنتتتدما عرفتتتت سن زوجاتتتا فتتتي 

الختتتارج قتتتد ربتتت  ابناتتتا اليبيتتتا المعةقتتتل  ربيتتتة 

و نيتتة، وهتتي وفيتتة مخلةتتة، جمعتتت متتا يخلتتد 

وعتت ا فا  متت  سوراو  ،فلستتيي ع قتتا  سبنتتاء 

ورستتتائل وق ئتتتد ..واحةفظتتتت باتتتا فتتتي صتتتندوو 

 د احةفظتتت باتتافقتت  لةقتتدماا لاتت  عنتتدما يعتت دون

ةظتتارا  ليتت م عتت د ا  "يناتت  يستتمع ا بكنتت زي.. ان

لتتدي حزمتتا  متت  سنتت ار الةتتبا، رستتائل الحتتا 

األو ، لتتتدى قةتتتائد خبةاتتتا فةيتتتان، لتتتدي سستتتاور 
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وسقرا  لدي عق د.. ومناا  عر  لمتاذا بقيتت فتي 

وباتتذا الستتل   والعمتتل وال تتع ر  29…"التت ادي

 علت والق   جسد  سم الروبابيكتا فكترة الةتم د 

تتا حملاتتا الكاألرض فعتت  وقتت ر ا تتا ، وفانتتت سمَّ

 حة ت  ذفريتا   رمزية عالية مكثفة فاتي فتاألم

فتتتي صتتتندوقاا فمتتتا  الفلستتتيينيي  التتتذي  هجتتتروا

 حة   األم سوردها، و  جته األبنتاء يلت   ريت  

 حريتتتر األرض و  حيتتتد متتتاض جديتتتد، فكانتتتت 

رسائلاا السرية يشارة ورمزا  علت  يمكتان و تي 

سناتت  يميتتل هتتذه  فقتتد 30ناايتتة لقةتتةاا البةتتراء.."

الل حة بق له "لةظل هذه القةة بةراء حة  نكةتا 

  31ناايةاا س ية"

 

: صدي  الراوي، وشريكه في المظاهرة المقدسي

العظيمتتة، يعتتّرِ  التتراوي بمعتتال  القتتدس القديمتتة 

ويسير معه في حارا اا وسزقةاا شارحا لما  عانيه 

وم  تحا لمتتا يحتدن علتت  سر تاا متت   صييتترا  

متتا فتتان ة و ا يديتتة وم تتيرا يلتت  وخيتتط احة ليتت

وقستتت  ه  ارحتتتة    جبتتترمتتت   المقدستتتي ن يلقتتتاه

داد جتتذور عروبتتة القتتدس فتتي يلتت  امةتتو، ومكتتره

"هتذا هت  الزمتان التذي سعلنتت الحك متة  .الةاريم

سناا  ن ي   سيعه و مدينته، وبتدس   خلتي ستكانه 

وهتت   32"لاتتدم بيتت  ا ، يلتت  يستتارنا حتتائط المبكتت 

عته فتي مستيرة المستيحيي  بع قةته وستيره ميمثل 

ال عا الفلسييني اإلس مي والمسيحي في   حد 

مقاومتتة ارحتتة   " وسمتتا الةتتليا الخ تتبي فقتتد 

 33حملناه عل  سفةافنا.

 

 الةتي صتاحا التراويوهتي ابنتة : ابنة المقدسي 

 تترد  متت  المدرستتة ألناتتا اشتتةرفت فتتي مستتيرة 

 مثتتل فكتترة العتت دة  األربعتتاء، وقاومتتت ارحتتة ،

فاتتي متتا زالتتت " نةظتتر حبيباتتا سمتتام بتتا   واللقتتاء

".و د  عل  م تارفة المترسة الفلستيينية 34السج 

 المقدسية الرجل عبأ الةحرير والمقاومة .

نفستاا الناصرة: شتار  فتي المظتاهرة  ال ا  اب 

وفتتان ذلتتر ستتببا فتتي  ابنتتة القتتدس،شتتارفت فياتتا 
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فتتي وباتتذا الةعتتار   ة حتتد فلستتيي    عارفامتتا،

رة الصريتتتتا و ة حتتتتد رفتتتتض ارحتتتتة   وستتتتيي

بتته ي تتير التتراوي يلتت  ف  بالن تتا   تتد ارحتتة  

وهتي ذا  سالبيتة مستيحية  ،ن ا  سهتل الناصترة

   حة  ل  ورف ا

 

استت  سو لقتتا سو  بتت  وهتتي  تتيفة  رفتتت: جبينااة

هي فل فلسيينية شرد اا النكبتة ومنعةاتا سو فنية،

اتي فلستيي  فتي فع  سهلاا وع ير اا وامةدادها 

 النستتتتاءا قةتتتتة فثيتتتتر متتتت  فقةتتتتةا ،شتتتت  مناتتتتا

الفلستتتيينيا ، فقتتتد فانتتتت ار حلتتتت متتتي زوجاتتتا 

وسوردهتتتتا يلتتتت  لبنتتتتان، و رفتتتتت سماتتتتا العجتتتت ز 

المقعتتتتدة،  عتتتت د عبتتتتر الجستتتتر والناتتتتر المقتتتتدس 

  يفة  في زيارة قةيرة يل  سماتا بعتد ع تري  

وال تتت و   مثتتتل حالتتتة الاجتتترةفاتتتي عامتتتا ، لتتتذلر 

 وحيتتاة اللجتت ء ختتارج التت   ، ،والة تتةت والنفتتي

وهي  بدو عل  قدر م  الحكمة والحنكة وسترعة 

البدياتتتتة، وهتتتتي ابنتتتتة القريتتتتة وفلستتتتيي   جستتتتد 

 عتر  سن سرض فلستيي   فايالم ا نة الحقيقية.

جبينتتة فتتي الخرافتتة  تترد هتتي ر  حيتتا ير باتتا فمتتا 

 الماء للنبي واإلبةار للعي  

جبينة شخةية مةفائلة،  رى المسةقبل في األورد 

والجبتل، وهتي  عقتد م ازنتة  الذي  يملة ن الستال

35بيناا وبي  الحكاية ال عبية".
  

 

مثقفتتتة الفةتتتاة هتتتي ال:  فيروز الفتااااة المقدساااية

 تحت  فاتي ،الةي  مثل المترسة المقاومتة مةدينةال

شتتتةرفت فتتتي احتتتي   ب  يفةاتتتا متتت  سجتتتل التتت   

فتي حتي  سن األستةاذ م لت  المقاومة  د ارحة  ،

سو  دبةامتتتة  اريتتتا الستتت وستتتجنت  يفعتتتل ذلتتتر،

 -يسترائيل-ار فاو عل   نظتي  خليتة سترية داختل 

في حي  سن األستةاذ م حمتل مي زميلةاا الحيفاوية،

وقتتد  ،ه لفستتيي  وفرهتته ل حتتة   فتتي قلبتتهحبتت

 ةمةتتي بالةتتم د  ف تتفت رستتائلاا يلتت  سماتتا سناتتا

وقتتت ة ارحةمتتتا  جتتتراء الةعتتتذيا داختتتل الستتتج ، 

 يميل بي  وازنوحي  و    النفس في المقاومة، 

 انيتا صتاحبة راديتة ينص عاا وو تي الفةتاة اللينو

المفكرة الةصيرة وما عانةه بعد م   سهلاا سرنتاء 

ليبتي  راد في الحر  العالمية الثانية ينصحةار لين
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ن سسن الحا دائما سينةةر عل  الظت م والقاتر و

 المعاناة اإلنسانية واحدة.

مثقفتتة،  مثتتل مفاتت م  فةتتاة: هتتي الفتاااة الحيفاويااة

حتت ارحتة  ، و جستد ال تع ر بالصربتة ال     

والةأمتتل فتتي ما تتي الحيتتاة فيتته،  ،داختتل التت   

والةفكيتتتر فتتتتي مستتتتةقبله إلعتتت ن هتتتتذه الحتتتتار  

و أفيتتتدها، فاتتتي  عتتترض بم قفاتتتا هتتتذا مأستتتا اا 

  36م.1948وميسي سهلاا في ال    المحةل عام 

 

 : القدس في السداسية

روايتتتة سداستتتية األيتتتام الستتتةة ازدحمتتتت 

، فقتتد م حيتتامتتاف  المقدستتية ازدحامتتا أستتماء األب

و عتتداد سحيتتاء القتتدس  فتتي وصتتر التتراويسمعتت  

فاتتتتت  ينةقتتتتتل بتتتتتي  حتتتتتارا  القتتتتتدس  سستتتتت اقاا،

وفأنته يرست  وش ارعاا حيا حيا وشارعا شتارعا 

ين د سن يقتت   للعتتال  يتتسو لعلتته ير ،لقتتدسلخار تتة 

هتتذه األرض الةتتي  ةحتتدر ن عناتتا فانتتت  نتتبض 

بعتد  قتد نب تاا العربتيلت   فوين وبالحياة العربية 

وهتذه سست اقاا  ،منذ القتدمفما فانت فاي ما زالت 

متت  بنتت  هتتذه  سنالكثيترة ودفافيناتتا المقفلتتة   تتاد 

فثتتترة ر  وسناتتت  ،األستتت او هتتت  سصتتتحا  األرض

وهتتذه األستت او الكثيتترة   تتاد علتت  فثتتر ا   ،قلتتة

وقتتتدم حجار اتتتا ي تتتاد علتتت  قتتتدما  وجتتتذوره  

أنه ية ر القتدس سو ف .الممةدة في سعماو الةاريم

ص رة الخائر م   صيتر معالماتا المت د  لجمتا  

ما ياا الميل   المرات   ذلتر الما تي التذي 

فل   عتد حيفتا هتي حيفتا 48سلا في مدن فلسيي  

فاتت  ي تتير يلتت   ا يتتد القتتدس  ،ور يافتتا هتتي يافتتا

، ويجعتل   عملية الةا يد في سفثر م  صت رةويل

لةتتي رس  بيتتت المةنبتتي حتتديال الفةتتاة الحيفاويتتة ا

هتي والزنزانة سف ل م  حيفا فتي  تل ارحتة   

ر   تتعر بتتال    ير حتتي   جلتتس فتتي الليتتل قبتتل 

راا لتت  جانتتا والتتد اا علتت  الفتتراع و حتتدالنتت م ي

والتتد اا عمتتا م تت  متت  سيتتام حتتي  فتتان يخ  اتتا 

الستتتتتتةة فتتتتتتتي البيتتتتتتت ينتتتتتتتام ن علتتتتتتت  األرض 

 سناتافاتي   تعر  37وية احك ن وية تاجرون .."

ه م  وفي ب د اريبة ألنا  جرد في و ناا رجةة

فاتتي  عتتي  فتتي فردوستتاا المفقتت د عتت  عروبةتته 

نات  و ناا التذي  عتي  فيته ور   تعر ب جت ده أل

                                                 
 .93نفسه، ص - 36
 .99نفسه، ص - 37

سلب ها الحياة وحاصروا فل نبض يجعل العربتي 

 .حيا

وي ير ييميتل حبيبتي فتي عبتارا  فثيترة 

 حمل الكثيتر مت  اإليحتاء و نتز  بتالا  والحتزن 

خيتار  اتدد مةتيرها يل  ما   اجاه القدس مت  س

 "مناا ق له في قةة الع دة:وما ياا وحا رها 

القتتدس عاليتتة فلمتتاذا يجتتا سن يبةلعاتتا الي فتتان " 

ييميتتتل حبيبتتتي ألستتتماء سستتت او يبتتتدو سن  عتتتداد و

وحارا اتا هت  دو لنتاق س الخيتر ونظترة  القدس

اتتل فسخيتترة يلتت  متتا فتتان يستتم  بالقتتدس القديمتتة .

ه  رة في القدس الكثيفان ذفر يميل لاذه األماف  

 ا حري تهل فتان ودا  المفارو، سم ودا  الفاقد، 

 ،سم وداعا ووق فا علىما سيك ن س ت ر ،او حذير

ر فبيتترة وعاليتتتة  ، حتتد وقتتت   ر للةا يتتد هتت سم 

وفتتل هتتذه القتتراءا  الةتتي ستتبقت هتتي ومزلزلتتة و

 بف تتل متتا  خةزنتته جمتتل الروايتتة متت  ييحتتاءا 

مستتاحا  جتتائزة ومباحتتة ومتتا  قدمتته جملاتتا متت  

.فقد ذفر للقار  ليبني ويحاور وي كل في الرواية

و ريت   ،يميل حبيبي م  سماف  القتدس :الجلجلتة

والمقبتتتتترة  ،وستتتتتاحة المستتتتتجد األقةتتتتت  ،اقرم

الي سفية، وساحة الحرم حت الي الكتاس، والستبيل 

المصيتت  بالقبتتة، وبتتا  السلستتلة، وحتتائط المبكتت  

ودرجتتتتة اليتتتتاب ني، وختتتتان العيتتتتار، وحتتتت ع 

ن، وستتت و الباشتتت رة، وستتت و العيتتتاري  الصتتتزر

وستتت و ال تتت ام، وختتتان الزيتتتت وعقبتتتة الةكيتتتة، 

وعقبتتة البيتتيم، وعقبتتة الة  تتة،  ،وعقبتتة الخانقتتاه

وستتاحة العمتت د الداخليتتة، وحتتارة الستتعدية...وه  

دون  فةيل روحي سو وصتر  يذفر هذه األماف 

فتي ذافر ته حار تة عا في يذفرها وفأنته يرست  

 للقدس 

يميتل يت د  متا  سن  فكترة ولعل ما يقتر 

 بق  مت  القتدس هت  ذفتره عمليتة الةا يتد والاتدم 

 حتتت شتتعار  متتدي  المدينتتة الةتتي يقتت م باتتا العتتدو 

يق  : " نع  هذا ه  الزقاو الذي سعلنت  ،ةالمقدس

  سالحك مة ع  سناا  ن ي   ستيعه و مدينته. وبتد

ينته قترس فتي وق لته  ،38" خلي سكانه لاتدم بيت  ا  

الملقاة عل  سحتد القبت ر " هتؤرء يحدى البياقا  

 .39الذي  هدمة  بي  ا 

                                                 
 .117نفسه، ص - 38
 .92نفسه، ص - 39
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صتت رة القتتدس فتتي الل حتتة الرابعتتة  بتتد 

أزقةاتتتا وحارا اتتتا فاتتتي حا تتترة ب حزينتتتة قا متتتة

هتؤرء و 40الماتددة المحاصترة ودفافيناا وحيا اا

وهتتت  ي تتتير يلتتت  هتتتدم  .41هتتتدمت بيتتت  ا التتتذي  

 42ارحتتة   لبيتت   حتت ع الصتتزرن وبعثتترة سهلتته

الرابعتتتة الةتتتي بتتتدسها يميتتتل بأانيتتتة الل حتتتة ففتتتي .

 فيروز "البيت لنا والقدس لنا

 وبأيدينا سنعيد بااء القدس

 بأيدينا للقدس

 س م ا  ا  ا "

م ادا م  المقاومة الي مية عل  سرض القدس يذ  

 يقتتتدم التتترواي فتتتي هتتتذا الم تتتاد نفستتته صتتتحفيا،

ويسةعيد الذافرة مي صاحبه المقدسي ي م الجمعة 

لقدس   والةعر  عل  مقابرها العظيمة   ذفرى ا

وشتتتتتادائاا والمستتتتتيرة العظيمتتتتتة، ويسةح تتتتتر 

المقدستتي فتتي هتتذه الل حتتة الستتردية قةتتة ابنةتتته 

وع قةاا ب ا  م  الناصترة فاخرهتا بمستير ا ، 

فدعةته  ،وباصيدامه مي ال ر ة ورميه الحجتارة

لزيار اتتا فتتي الختتامس متت  حزيتتران اليتت م التتذي" 

رمتتي الدب تتة سربةتتت لتته فيتته سناتتا  ستتةييي سي تتا 

"فكانت النةيجة  ردها مت  المدرستة، واعةقالته.. 

وهتت  يقبتتي فتتي الستتج  متتا زا  فيتته فمتتا هتت  حتتا  

وسمتتتا هتتتي فمتتتا زالتتتت  ،فثيتتتر متتت  سبنتتتاء القتتتدس

بانةظتتاره فبقيتتة فثيتتر متت  نستتاء القتتدس اللتت ا ي 

ينةظرن سزواجا  سو سورده  ليع دوا يلتيا  مت  

ستتج ن ارحتتة  . ففتتي هتتذه القةتتة لمحتتا  متت  

صتتم د ال تتعا الفلستتييني ومقاومةتته و  تتحيا ه 

وعزمتتتته علتتتت  ارستتتتةمرار فتتتتي ناتتتت  المقاومتتتتة 

ورفض ارندماج والر تا ب اقتي ارحتة   وجتاء 

الم اد في ل حة م  سلسلة م  الذفريا  بةيصة 

يخباريتتة  ؤفتتد قتتدرة الكا تتا علتت  رصتتد حرفتتة 

الجمتتاهير واستتةجابةاا لتتذفرى المأستتاة "وجعلاتتا 

متزا مت  حرفتة الرواية.وقتد هذه الحرفة جزءا را

ازدحمتت هتتذه الل حتة بالقتتدس بحار اتا وسستت اقاا 

ولت  يكت   .ومقابرها وش ارعاا وسبنيةاا وفنائساا

وصتتتر التتتراوي والمقدستتتي لألمتتتاف  المقدستتتية 

و عتتتدادها و حديتتتدها المرافتتت  لمستتتيرة الجمعتتتة 

العظيمتتتة"الةي ينتتتةظ  فياتتتا نةتتتارى القتتتدس فتتتي 

                                                 
 .92نفسه، ص - 40
 .95نفسه، ص - 41
 92نفسه، ص - 42

فبيتر، علت   مسيرة  قليديتة، وراء صتليا خ تبي

 ريتت  اقرم الةاريخيتتة عبثتتا وح تت ا فقتتد س تتف  

هذا الةعداد عل  الل حة لمسة رامتزة  ةتر حتا  

القتتتتتدس فتتتتتنذا هتتتتتي  ةعتتتتترض للةا يتتتتتد والاتتتتتدم 

والةصيير،فاتتتتي سحيتتتتاء ومبتتتتان ماتتتتددة بالاتتتتدم سو 

فتتتأرض "متتتراد الصتتتزرن  مادومتتتة سو مةتتتادرة

ص در ، وبيت   سهلاتا ماتددة بالاتدم سو هتدمت 

ي تةري  لاا.و سس او القدس ر سحد فيااو بعثر سه

ور سحتتتد يبيتتتي، يتتتدخل ن ويخرجتتت نو ولكتتتنا  ر 

يةتتاجرون بتتتل يةنتتاقل ن سخبتتتار ارعةقتتار  وهتتت  

جالستتت ن سمتتتتام دفتتتتافينا .في مدينتتتتة  حاصتتتترها 

ال تتر ة الةتتي  حة تتد فتتي فتتل مكتتان فياتتا علتت  

األستتت ار والستتتاحا ، خيالتتتة ورجالتتتة  ةحتتترع 

  بالمقدسيي  بأصحا  األرض.
 

 الخاتمة:

عت   مزقتا  الستةة ف فت سيتام حزيتران 

وسش او واما  وخيبا  وسحزان عمرها ع رون 

عامتتتا. يناتتتا ينعكتتتاس هتتتذه األحتتتدان فتتتي ساتتت ار 

وفتتي  ةتّرفا ا  وفتتي  دولتتة ارحتة  العتر  فتي 

 جلي شتع ره  الحتاد بتالةمزو التداخلي والعتائلي 

س ت   فتي الذي عاناه ويعانيته هتؤرء  ،واإلنساني

 عذيا عاناها شعا فامل في الةاريم.عملية  

عنتتده  س اتتر  الروايتتة سن سبنتتاء القتتدس  

، ومحاربتتة  لمتته، يجمتتا  علتت  مقاومتتة المحةتتل

ورفتتتض سن يكتتت ن واقعتتتا مفرو تتتا علتتتيا  وهتتت  

 م حدون في مقاومةه.

وسشتتتار  الروايتتتة يلتتت  عمليتتتة منظمتتتة  

لةا يتتد القتتدس  ستتير وفتت  خيتتة وبنتت د وا تتحة: 

و سةند يلت  محاصترة  ،يلسساساا ارعةقا  والةنك

الفلستتيينيي  فتتي لقمتتة عي تتا  متت  ختت   زيتتادة 

 ،رتت  بمةتتادرة األرض وهتتدم البيتت   ،ال تترائا

 واإلبعاد.

قل  ل فتي هتذه الروايتة يلت  الةتتأيتيتدع  ييم  

متتتي المحةتتتل لكتتتي ر نفقتتتد القتتتدس، ونفقتتتد حتتت  

، وسن نكتتت ن واعتتتي  ل تتتر عظتتتي  الم ا نتتتة فياتتتا

 يخيط لنا ولاا. 
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  لمصادرالمراجع وا
سداسية األيام السةة، ال قتائي  ،يميل ،حبيبي -

الصريبتتتتة فتتتتي اخةفتتتتاء ستتتتعيد سبتتتتي التتتتنحس 

المة ائل، وقة  سخرى"، منظمة الةحرير 

دائرة اإلع م والثقافة، بيترو ،  -الفلسيينية 

 .1980ا  

الخباص عبد هللا، القدس في األد  العربتي  -

فلستتتتتتتتتيي  واألردن، دار  يالحتتتتتتتتتديال فتتتتتتتتت

 .1990النفائس،

دراج، اإلنةتتاج الروائتتي واليليعتتة  ،فيةتتل -

، 1981، شتةاء 1األدبية، مجلة الكتر متل،   

 .192ص 

الما تتتي، شتتتكري عزيز،انعكتتتاس هزيمتتتة  -

حزيتتتران علتتت  الروايتتتة العربيتتتة, المؤسستتتة 

 .1978للدراسا  والن ر, بيرو , 

فتتاروو،ر ن ع متتا  فتتي الروايتتة  ،وادي -

بتتتتي الفلستتتتيينية استتتتان فنفتتتتاني .يميتتتتل حبي

.يبتتتتتتراهي  نةتتتتتتر هللا، المؤسستتتتتتة العربيتتتتتتة 

 .99ص 1981 ،بيرو  ،للدراسا  والن ر

 
http://m.ahewar.org/m.asp?u=%CD%C8%

ED%C8+%C8%E6%E1%D3 

حبيا ب لس/ي افا  يميل حبيبي للجانر  -

 القةةي 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ، محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحادة  -

site.iugaza.edu.ps/mtayem/files/2015/02/ا

 docxوالقدس.-ألد 

http://www.nizwa.com ستتتتيل  ،صتتتتالح،فخري

  ،الحكايا 

صتتالح, فختتري " اميتتل حبيبتتي ... ستتيل وانظتتر : 

الحكايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  " > 
href="http://www.google.com/">www.goo
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