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علىسنعمل اليوم

لمكان واإلنسان باالستناد إلى معطيات وحقائقاالتعّرف على ظاهرة وصف 

ة جديدةالجمع بين أفكار مركزيّة وتفاصيل معلومات مهّمة لتكوين معرف–الّدمج تجنيد استراتيجيّة •



سنتعلّم اليوم عن

القّصة القصيرة–اللّون األدبّي 

القّصة القصيرة المحليّة-•

طهالكاتب محّمد علي -•

ركائز القّصة القصيرة-•

العالقة بين الكاتب ونتاجه-•

محاور مركزيّة في قّصة النّخلة المائلة-•

الشخصيّات في القّصة القصيرة المحليّة-•

توظيف الّرموز في القّصة القصيرة المحليّة-•

أساليب فنيّة وبالغيّة في القّصة القصيرة المحليّة-•







من خالل الصور يمكننا وصف النّخلة المائلة

ما طرأ ومن خالل استراتيجيّة المقارنة بين النّخلتين يمكن وصف حالة الكاتب و

عليها من تغيير، وكذلك وصف المكان



القّصة القصيرة

القّصة القصيرة المحليّة

بعد . خاصّ بشكل ليّة التطّرق إلى القّصة الفلسطينيّة المحبشكل عام قبل المحلّي لنا من الحديث عن األدب بّد ال •

يّة قض: حول عدة مواضيع وأبرزهاالمحلّي العربّي اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل تمحور مضمون األدب 

عينات والثّمانينات الّسبسنوات الّصمود، وفي على والتّشريد، المقاومة والتّحفيز االحتالل والحياة في المنفى 

الثّمانينات أواخر ، والتمّسك بالهويّة، وفيبها والحفاظ عليهاوالتمّسك الوطن واألرض موتيفاتفي األدب برزت 

الّشكل في غيًّرا ، نالحظ ت"أوسلوباتّفاقية "وانتهت الضفّة اندلعت االنتفاضة في أراضي التّسعينات ومطلع 

عنصًرا ، وأصبح المكانالتّناص، برزت فيه عناصر  التّراث، الّرموزحيث في األدب المحلّي والمضمون 

.الّصراعمحور القّصة المحليّة باعتباره في بنية أساسيًّا 

هويّته الوطنيّة، ادة بعد نكسة حزيران يعمل من أجل استعخاّصة القصيرة الفلسطينّي عاّمة، والقّصة األدب أصبح •

لواقعيّة، والتقت امرحلة البحث عن ، حاملة الهويّة الوطنيّة، وبدت الجديدة الواثقة من نفسهاوتصوير الّشخصيّة 

.الفلسطينيّةرة القصيالقّصة من عمر مبّكرة بذور هذا االلتقاء في مرحلة ، ونجد الجديدةالرومانسيّة بالواقعيّة 



محّمد علي طه

، يسكن فلسطينيّةالالقصيرة كتّاب القّصة وهو كاتب بارز من ساخرة، أديب قاّص وروائّي ومسرحّي وكاتب مقالة •

. 1948سنة ميعاروصودرت أراضي بيتُه مع اسرته في قرية كابول بعد أن ُهدم 

.العربيّة في حيفااألورثوذكسيّةعمل مدّرًسا مّدة خمسة وعشرين عاًما في الكليّة •

.1991وانتخَب رئيًسا له عام 1987من مؤّسسي اتّحاد الكتّاب العرب في إسرائيل في عام •

.1997نال وسام القدس للثقافة والفنون عام •

".النّكبة والّصمودإحياء ذكرى "رئيًسا للجنة 1998انتُخب عام •

كتب العديد من المجموعات القصصيّة والمقاالت•

.لغاٍت عديدةإلى تُرجمت قصصه •



أدب محّمد علي طه

قسيم محمود غنايم في أعمار الكتّاب حسب تإلى نسبةً الثّاني من كتّاب الجيل الستّينات أّي بدأ طه كتاباته في •

.  مقاله

ن الكاتب يستمّدها من كاالّتي األولى تُعنى بالهموم االجتماعيّة : مرحلتين مركزيّتينإلى أدب طه الّدارسون يقّسم •

الوعي إلى أوسع، جغرافيّ حيّز إلى ، فتعّدت حدود القرية الثّانيةأّما المرحلة . بيئته القريبة، ومن آالم وآمال أهلها

الّصراحة والّسخرية ا على تميّزت بالدراميّة واالنفعاليّة معتمدً . السياسيّ والهّم االجتماعّي، الفلسطينّي، والغضب 

وّجه، ورؤية، ولغة على نقلة نوعيّة مهّمة في تالثّانية ودلّت قصص المرحلة "كما .  عن األلم والغضبللتّنفيس 

سطينّي والعربّي الفلقد التزم طه من حيث المضمون بقضايا شعبه العربي : "وقال القاسم أيًضا.  وأسلوب الكاتب

"  عاّمة

مة مجتمعه القاّص محمد علي طه كاتب ملتزم يُسّخر قلمه في خد: "، فقال إميل تومابالّسخريةامتاز أدب طه •

".  وشعبه



تلخيص القّصة
على لسان " لمّكيّة االحقيقة الفتوحات أرض "وذلك ما جاء في اقتباسب( المائلةالنّخلة )قّصته علي طه محّمد يبدأ •

.  النّباتألنسنةوداللة النّخلة رمًزا كي تصبح عربي، بن الّدين محي 

وقضى فيها أجمل عاشالّتي من عمره، لكي يزور أطالل بلدته الستّين عن عودة يوسف العلي في تتحّدث القّصة •
فيخاطبها " ةمبروك"النّخلة سوى معالم المكان يجد من واألصدقاء، فال األهل واألقارب ، بين أحضان طفولتهأيّام 

يخاطب ، وبذلك طوال خمسة عقودوالتّشريد والتّهجير الغربة بسبب وألمه لها عن شوقه وحنينه ومعاناته ويعبّر 
، بات وثبات وصمودما به من نككّل أرضه فهي راسخة وثابتة في وجدانه، فيروي لها النّخلة فيشّخصها ويتخيّلها 

ويمزجالكاتبوالّسبل، التاّلل والّدروب والّشعابوأسماء الّطبيعة في تذّكره بالّروائح الّطيّبة ( أرضه)فالنّخلة 
أبيه ق عن والعشالحّب ورث هذا الحدود، وقد أبعد إلى يعشقها ، فهو الماضي الجميل والحاضر الحزينبين بذلك 
له حفاظها على وتؤّكدويتخيّل أّن النّخلة تخاطبه ، أغانيه لها، ويسترجع لسانه عن ذكرهايجّف مات ولم الّذي 
، فقد "مبروكة"نّخلة جذع الفي الّرسائل ويضعها كان يكتب لها الّتي ويتذّكر فاطمة بنت الجيران ،وتغنّي لهعهده 

لنّخلة فيشّد اعن أثر لفاطمة في جذع فيبحث " عين الحلوة"مخيّم المدافع في قصف القت فاطمة مصرعها تحت 
ائحة األهل في رلتشّم ام ذلك الصمود أمام الّريح عن سبب النّخلة كثيًرا، فيتساءل انتباهه انحناء وميل جذع 

.  القّصةفي غنائه الحزين ويختتم به ويستمّر ، األرض



تحليل القّصة

، الفلسطينيّ اإلنسان متينة وارتباط وثيق بين األرض وعالقة يتّضح أّن هناك ثّمة " النّخلة المائلة"قّصة من خالل •

يتّم التّعبير عشقًا شديًدا، وويعشقها إخالًصا شديًدا، بل مخلص لها تالزم وإيجاب، فهو عالقة هي العالقة وهذه 

:النّحو التّاليعلى الفلسطينّي عن االرتباط بين األرض واإلنسان 

مقّدمة في عربّي بن فيما يقتبسه الكاتب عن االّشرع كما يقول " عّمتنا"خلقت من بقايا آدم فهي النّخلة تراثيًّا •

خلق منه فهي الّذي التّرابآلدم خلقت من فضلة اختًا درجة كونها النّخلة إلى بيان فضائل القّصة، حيث يعمد إلى 

لذلك  سان والنّخلة، اإلنبين التّشابه مدى إلى ، ويشير "أكرموا عّماتكم النّخل": القزويني الحديثعّمة، ويشرح لنا 

عشوائّي، إنّما ب بشكل ذهن الكاتإلى لم تتبادر فالنّخلة . موفّقًا وصائبالدى الكاتب اختياًرا النّخلة " أنسنة"كانت 

النّاحية سيرات من تفوللنّخلة عّدة الفلسطينّي، رمز عربّي اسالمّي فلسطينّي، هي مرتبطة كرمز في الوجود 

:ومنهاالتّراثيّة 



مرار الوالدة واستالنّخيل بين أّن هناك عالقة يقال ،  لذلك "الخصبالهة "المقّدسة " عشتار"هي شجرة النّخلة •

النّخيل، يكثر فيه طنًا وفينيقااشتهرت بالد النّخيل، وقد هو طائر الفينيقطائر أّن قال ، والبعض الفينيقمعنى أو •
:  الّراويي قول فالقّصة ذلك في بداية ، ويتجّسد بعد جيلجياًل تواصلت هاّمة وقيمة مكانة وهذا أعطى النّخلة 

على دالّة وال األقهذه " الموتىمن بين جثث مّرات عديدة، نهضت قتلوني ....الّصبح قهوة وأنا اصّب اغتالوني "
. كالنّخلةعلى ثباته وصموده ، وتدّل ايًضا الفينيقأسطورة 

ُرَطبًا عليك ساقَُط النّخلة تبجذع وهّزي إليك : "القرآن مريمالنّخلة، فخاطب ولد تحت الّسالم عيسى عليه وسيّدنا •
من أكثر مة العهد منذ كانت قديالمفّسرين أشاروا أّن الّشجرة وبعض النّخلة، قداسة إلى اآلية تشير ، هذه "َجنِيًّا

.  منحنيةسنة وكانت ألفْي 

.العربعبدها بعض الّتي " نخلة نجران"والبعض أشار إلى •

ا يكسب النّخلة ، وهذمعروفة وموجودة منذ القدموأنّها ، النّخلة بالتّراثمدى ارتباط إلى تشير التّفسيرات هذه كّل 
.مكانة عالية ومرموقة 

لوعة لّذي تذّوق المشّرد المعذّب المنفي، االمهجر الفلسطينّي المحارب المناضل القّصة يمثّل العلي بطل يوسف 
والّشوق والحنين يات الذّكرتستند عليه الّتي مبروكة ويجعلها المكان النّخلة مع واألحبّة، يتماهى الوطن ، فراق الفراق

فيه تؤثّر أوتزعزعه أن ال ينبغي كانتماء االبن ألّمه، انتماء هذه األرض إلى ينتمي ، فهو والعشق للوطن ولألرض
.معاناةأيّة 



ا عليها يضفي " مبروكة"النّخلة تسمية • العلي في المنام  يوسفسمع ، ولقد ، ويعطيها داللة القداسةمن القداسةجوًّ

الحلم ال تشير داللة ، "رطبًا جنيّاتساقط عليك النّخلة بجذع وهّزي إليك ": يقولإلى النّخلة وحيًا عندما أسند ظهره 

في لّرمزيّة اداللتها إلى ذلك تشير إلى باإلضافة ، بل ذكرت في القرآن الكريمالنّخلة ألنّها قداسة إلى فقط 

ان عندما جاءها ألم مريم بنت عمرأّن نعلم ، كما الّسالمعيسى عليه الّدينّي عن والدة سيّدنا التّناصاستحضار 

شهدت النّخلة ، فليتساقط عليها الرطب وتأكلالنّخلة جذع أن تهّز منها النّخلة، فطلب المخاض كانت بالقرب من 

.  معاناتهامن وخفّفت الّرطب معجزة الوالدة 

أن تخفّف لممكن ا، فمن األرض والوطنإلى في العودة ، تتجّسد جديدةفلسطينيّة والدة أنّها إشارة إلى القول يمكن •

المخاض مشابه تماًما أللم فألم ، 1948القوه عام الّذي والحرمان التّهجير والتّشريد  هذه الوالدة من معاناة 

األلم يشير ، هذا ايشعر بمعاناتهالّذي ُهّجر وُشّرد أهلُها قسًرا ، فهو األرض إلى والحنين لم االشتياق أ، األرض

.ألرضاإلحساس العميق بألم إلى 



يوسف العلي تذّكر يذلك عندما ، ويتجّسد الفلسطينيّ العالقة الوثيقة بين األرض واإلنسان يًضا تجّسد فاطمة أ•

ويضعها ّرسائل الكان يكتب لها الّتي بنت الجيران ، فاطمة الّزهراء، هي فاطمة الحلوة"، حبيبته وعشيقته فاطمة

".الماءفي جذع مبروكة فتأخذها عندما تأتي لتمأل جرتها من بئر 

، الّطائراتا عين الحلوة فقد دفنتهمخيّم القت مصرعها في ، فهي لنا مصير فاطمةالقّصة يتّضح خالل من •

أعطاها اإلسمذا ه. محبوبتهوسلّم، وكانت هللا عليه الّرسول محّمد صلّى تحمل اسم بنت المقّدسة الّتي فاطمة 

هو يبحث في فالنّخلة، على المكان ومعالم بلده سوى شاهًدا يجد الحّب، فال شاهدة على هذا ، وكانت النّخلة قداسة

وحال مصيرالّشهيدة، يرتبط بمحبوبته ، هو رسالة عن ورقة عن ذكريات، عن أثر لفاطمةالنّخلة عن جذع 

للكثير من حّب وقصص عشق المشّردات المهّجرات الّشهيدات اللّواتي شّكلن فاطمة كحال الكثير من الفاطمات 

.البطلعاشها حّب عالقة فهي مثّلت الفلسطينيّين، 



.الفلسطينيّينفيها الكثير من مّر فهذه مأساة هذه العالقة كانت فقدان المحبوبة نهاية لكن•

متعلٌّق وعقله قلبه الحّب، فلتكون شاهدة على هذا التّراب في متأّصلة بقيت لكّن النّخلة فارقت هذه الحياة فاطمة •

، ففاطمة (طينيّ الفلس)العليالعالقة الوثيقة بين األرض ويوسف ، فاطمة جّسدت بفاطمةمتعلّق باألرض كما هو 

، لفاطمةيحّن كما لألرضإليها، فهو يحّن باألرض والحنين تذّكره فاطمة الّضياع الفلسطينّي، حالة إلى تشير 

عبة في ظروف صومّر األحوال الحّب الّصادق، فمهما تغيّرت شاهدة على هذا النّخلة ماتت وبقيت فاطمة 

هدة له على ما ستبقى شا، وهي يتنازل عنهاينساها وال وعصيبة سيبقى مرتبًطا بها وتبقى عالقة في ذهنه ال 

ن كما هو حال الكثير ماستشهدت وهي في سن الكمال للدفاع عن وطنها وأرضها فاطمة ، به من أجلهاضّحى 

محبّيها عنها، ض دفاع تنسى األر، فلن من أجلهاوالتّضحية عن األرض والّدفاع على الفداء يدّل فهذا الفلسطينيّين 

كّل تنسى ن ألكي يحافظوا عليها، ويفدوا بأرواحهم من أجلها فكيف لها يملكون بأغلى ما ويفدون لها فهم يحنّون 

.هذا



بالعلّو والّشموخ متاز تفالنّخلة النّخلة، ال تمتاز بها ، وهذه الّصفة النّخلةانحناء إلى يالحظ وينتبه يوسف العلي •

أم انحنيت الّريح هل انحنيت لتصمدي أمامالّذي حناِك ما "شكل تساؤل مفتوحة على القّصة نهاية والسمّو، لتبقى 

النحناء النّخلة، ن ممكنا، فالّسببان فقطبالّشكل مفتوحة النّهاية هذه األرض؟ واضح أّن في األهل رائحة لتشّمي 

يح الّتي تجّسد الرّ أمام الّصمود أّواًل على المؤّسسة الحالة ، وهذه واألرضالنّخلة بين التّماهي يزيد من حالة وهذا 

م متشبّثون ثانيًا، فهبتراب األرض والوطن ،والتّعلّق والتّشبّث 1948القوه عام والتّهجير الّذي الهموم والعذاب 

.كّل شيءيفقدون بقدانهاألنّهم باألرض 



يكون الطبيعّي أن من ، لذلكالقّصةوله دور بارز في ، القّصة الفلسطينيّةفي بنية األساسيّة العناصر وأهّم المكان أحد يشّكل •

ربالمكان وظهور المكان في قصصه بشكل بارزكتّابنا المحليّين إحساًسا علي طه أكثر محّمد  وأرضه قسًرا من وطنه ، ألنّه ُهّجِ

عن تجربته ر ، فيكتب ويعبّ من طفولته الجميلة، وُحرم وطنهإلى مشتاق ، فهو والحرمانوالتّشريد ،عانى الغربة 1948في عام 

عة لألمكنة ورسم مواقعها القصيرة متابكتّاب القّصة من أبرز وتراثه، فهو بوطنه تعلّق الفلسطينّي مدى إلى يشير الخاّصة، وهذا 

أحداث القّصة دور حوله تاألساسّي والرئيسّي الّذي فهي المحور الخارجّي عنده تنفتح على العالم خصوصيّاتها، فاألماكن وتحديد 

فيصبح المكان ، صيّاتالّشخبينه وبين يؤّدي إلى التّداخل وهذا والّشخصيّات يفرض وجود األحداث ، فالمكان وتتفاعلوتتحّرك 

المحليّة القصص لب الّشخصيّات، وأغالمرآة الكاشفة عن أفكار ومشاعر ومعاناة وهموم ، ويكون الّشخصيّات الّرئيسيّةمن واحًدا 

.األرضحول موضوع تتمحور 

في عيدة الّتي ُدّمرت السّ الذّاكرة والّطفولة مكان النّخلة هي : النّخلة: وأهمهاكثيرة قّصته في الكاتب األماكن الّتي تطّرق إليها •

،1948حرب



ووجدانه كما فهي راسخة في عقلة طوال سنوات عمره يذكرها ، وبقي 1948ورحل عنها يوسف العلي عام قد فارقها •

يلتقي بها ويعانقها ، لكي عقدتاالتّفاقيات الّتي اآلن بعد إلى النّخلة يوسف ، يعود والده يذكرها، فيسمع التّرابفي مترّسخة 

أجمل وأروع له طوال سنوات غربته وتهجيره فيتمثّلت » مبروكة"ظلّها، جذعها وتحت إلى ويستمتع ويفرح بالجلوس 

، فهي أبكاهالّذي راق الفوألم عن نفسه التّنفيس يخاطبها من خالل . حتّى عودتهانتظرته الّتي فهي صديقة الطفولة صورة، 

.بالنّسبة لهشيء كّل 

، للنّخلةمعانقته تحقيقه فهو يعود ليعانق بإلى يسعى الّذي واألمل والحلم والتّراب يرى فيها البيت واألرض والوطن كان •

، بقيالّذي حيد الوفهي الّشاهد ، الوطن، المدرسة، الحاكورة، كّل البيت، الّزقاق، القنطرة، الخوخة، الياسمينة، ساحة البيت 

.مّرة ثانيةعاد ولن يرحل عنها أنّه لها ويغفر لها انحناءها ويطمئنها ، يغنّي لم يبق من معالم بلده سواها

متشبّث ضارته فهو بوطنه وأرضه وتراثه وحتعلّق الفلسطينّي مدى وإلى ترمز للوطن بأكمله، إلى أّن النّخلة اإلشارة يمكن •

.وطنهإلى طال الغياب سيعود فمهماباألرض 



البيت

ويتجّسد " النّخلة المائلة"ة قصّ في ، وقد برز أيًضا وواضحبشكل كبير القّصة الفلسطينيّة في وتكّرر ظهر : البيت•

الحلم ، هو ينيّ كّل فلسطفي ذهن خاّصة له مكانة فالبيت ؟ "ساحة البيت؟ أين أين البيت: "القّصةذلك من خالل 

على ترك ، فهو أُجبر بًاقرييعود اليه أن أمل على كّل فلسطينّي، تحقيقه إلى يحلم ويسعى الّذي الجميل والمستقبل 

اكرة الفلسطينّي، ما زال في ذ، فالبيت العودة تكون قريبةبمفتاحه لعّل بيته ووطنه فأغلق باب البيت واحتفظ 

هجروه، فالبيت وتركوه الّذي عن البيت ، فيحّدثونهم ويحاول األهل غرس البيت في قلوب أبنائهم واألجيال القادمة

.بالفلسطينيّ ارتبط 

 والّدفء والتّشبّث يمثّل الحبّ هو البيت القديم في قريته قبل الهجرة حيث وأحبّه يقصده الكاتب الّذي فالبيت •

راث، فهذا والتّ لألرض والوطن والّشوق  نجد الحنين طه حيث في قصص محمد علي يتجّسد ما ، وهذا باألرض

.  التي ُهدمتلكن هذه الطفولة الّطفولة وذكريات أيّام البيت يحتوي بداخله على 



أسماء األماكن

النّفس، وع العشق الكامن في ربتختزن " السترباع "، مصيف رائعفهي " البيّاضة: "أماكن مختلفة منهاأسماء •

فهو ئة الّرائحة سيّ هذه أّن من ، بالّرغم والمواشي واألغنامالرعّي، يذّكرنا  برائحة األنعام مكان هو " المراح"

التّشّوق حالة از إلى التقّزز واالّشمئزحالة ، فيحّول واإلرتباطالشوق حالة على داللةالّرواح ، ذكر للقارئيحبّبها 

ح، ويعرف الّصبارائحة الهضبة في سويعات "خبير برائحة الوطن، يعرف ، والّراوي الوطنرائحة والحنين ل

فالمكان ، باألرض اط باالرتبتوحي الّتي أسماء األماكن فيبدأ بذكر ، يسترجع ذكرياته "فوق المنحنىالنّسيم نعومة 

.األماكنذكر بتراب الوطن لكي يبقى العالم يإلى التّمّسك والتّشبّث ، وهذا يشير ثابت وراسخ في وجدانه

وصف ومعلومات عن ي المتلقّ في ذهن فيعلق الفلسطينيّة واقعه وبيئته يصّور علي طه أّن محّمد القول نستطيع •

الحاكورة الحارة، الّزقاق، البيت والمدرسة،. )بالغة لدى الكاتبأهميّة له ، فالمكان لوطنهالجغرافيّة األماكن 

....(والبئر، درب الماّليات



أسماء نباتات وأزهار
لّف وقة قد معش، فكأنّها طه بشكل رائع وجميليصّورها القندولزهر : أسماء نباتات وأزهار مختلفة ومنهاالقّصة تورد •

رفع، البقرةعين ، ستيابرة ، سيديلفة ، الراعيعصا ، النرجس، االقحوان، البرقوقخصرها، حبيبها ذراعه حول 

ويمّر بها الّراوي، فقد ها يعيشالنّفسيّة الّتي الحالة للنّهار، وهذا تعبير عن فتاة تضحك وتبتسم كأنّها : بطمشجيرة ، الديك

.يضّمه وطنهما وحّن لكّل اشتاق 

ومميّزات سمات ة، ومن الفلسطينيّ واألزهار تصوير للبيئة النّباتات هذه ، كّل في فلسطينالمحليّة طه أنواع األزهار يوثّق •

بالوطن واألرض باط والتّشبّث إلى التّمّسك واالرتتشير النّباتات ، هذه الفلسطينيّةفهي تنمو في األراضي الفلسطينيّة البيئة 

.الفلسطينيّ من حياة يتجّزأ هي جزء ال الّتي 

التّشبّث بمعنى يصّب هذا ّل ، كنبتة وشجرةكّل يعرف ، فهو كتّابنا المحليّينطه عن ميّز وهذا ذكر النّباتات الّتي تميّز بالدنا، •

.بالوطن

ابن منها فمهما طال ّل كوذكرها توثيق لنباتات فلسطين في قلب هي نباتات تراب الوطن الغالي النّباتات هذه أّن القول يمكن •

.في الكتب مهما طال الزمانوموثّقة نسيها ستبقى مغروسة في األذهان أو بعده عنها 



أسماء الّطيور

:ومنهاللّطيور أسماء القّصة أيًضا تورد •

معنى إلى تشير رمز إلى الفلسطينّي المنفي، هذه الّطيور: دوري، طّزيز، عصفور بنّي الذّنب، ملونةفراشات •

الّطيور تُذكر ذه هوستبقى ، فالكاتب يعرف طبيعة بالده معرفة عميقةالوثيق به، به واالرتباط والتّمسك الوطن 

.  الذّاكرةوتتداول على األلسن ومحفوظة في 



عادات فلسطينيّة
قسم من ، فهذه لزرقاءاالخرزة ، الفرسحذوة : القّصةذلك في الفلسطينيّين ويتجّسد قسم من عادات القّصة ذكر في •

قافة الّشعبيّة، هذا الثّ في هاّمة جيل و لها مكانة إلى من جيل الّتي توّرث عند العرب الّشعبيّة والعادات التّراث 
.طهفي قصص كثيًرا وقد برز الفلسطينّي العربّي، يدخل في الفولكلور 

.طينيّةالفلسمن طبيعة األرض ، وهي تحمي من العين والحسديعتقدون أنّها هي أساطير كانوا هذه االعتقادات •

.التعلّقمدى إلى ير وهذا يشالقّصة بالواقعيّة فتضيف وتشحن ، القنطرة، الخوخة: ومنهاذكر األرض الفلسطينيّة •

.  التّخلّي عنها يستطيع الالّتي بوطنه وتراثه وحضارته وعاداته ارتباط الفلسطينّي أيًضا بنايات تدّل على طبيعة و•

حتّى أّن ه في قصصكثيًرا وقد برز هذا والنباتاتأسماء األماكن واألزهارعلى توكيًدا قصصه في طه يضع •
المثلّث في بيّة العريعرف القرى أصبح في فلسطين لكن من خالل قصص طه يعش لم أنّه مع : "قالالنقّاد بعض 

على هذه األمور ، الكاتب الفلسطينّي يركزّ "من هناك ويعرف أسماءهاالتّراب والنّباتات رائحة ويشّم والجليل 
.  أرضهفهو كافح وناضل طوال الوقت ليحافظ على يميّزه وهذا ما 

بينه وبين ل التّواصعالقة ومكانها وزمانها من خالل وإنسانها الهويّة الفلسطينيّة عن التّعبير طه في يساهم •
يانه وتالحمه عن كهويّة الفلسطينّي تعبّر جزء من مقّوماتها الوجوديّة، أشجار، نباتات، حيوانات، أماكن، هذه 

.  وارتباطه الوثيق باألرض



العنوان
النّخلة المائلة•

لى حقيقة تناقض ظاهرّي بين لفظتين في مجالين مختلفين أو متناقضين، ينطوي ع–( الخلفيّ اإلرداف)•

.عميقة بقصد إظهارها، أو تعبيًرا عن الّدهشة واإلعجاب

•

خول إلى النّّص، ومن الدّ فيجب فهمه قبل القّصة، في فهم هاّم له دور القّصة الّذي عنوان التّطّرق إلى ال بد لنا من •

نّخلة تكّررت النص، فالهو عتبة فالعنوان " جنيت"والتّسمية، وحسب وظائف العنوان اإليحاء واإلغراء والوصف 

:بشكل بارز بشكلينفي القّصة ووردت 



شاّق أمر وظرف ّمل لكّل التّحوالقدرة على ، تمتاز بالّصبر عربّي فلسطينّي اسالميّ هي رمز فالنّخلة ، "مبروكة"النّخلة أو •

يكن ولم لة النّخولذلك اختار الكاتب ومتحّدية على العهد ومشاركة أذًى، باقية له من تتعّرض على ما ، صابرة وصعب

ما هو حال كفي األرض فهي صامدة وتمتاز بالثّبات ، والعطشالّظمأ على من صبرها نابع عشوائيًّا، وإنّما اختياره 

.األرضفيالّرياح القويّة، باقية قوي وصامد أمام ، جذعها صامد وصابر مهما طالت مأساة فلسطينالفلسطينّي، فهو 

.وطنهإلى ترابالفينيقوعودته كطائر التّاريخ البقاء وتواصل ، وهذا مبّرر والمكانوالتجذّر شجرة البقاء هي •

أحد، ال يحتمله صبًرا ر صابأنّه نفسه ، يصّور من وطنهالفلسطينّي المشّرد المهّجر وبصبر الّراوي ترتبط بصبر النّخلة •

بشكل واضح ي القّصة فالّصبر ترّدد إلى النّخلة الّصابرة، فيها المهاجر الّذي عاد ، ويتجلّى النّخلةبسمّو هذا يساهم فكّل 

الصبر على فموتيأيًضا ورد ، وقد صبره على فراق وطنه وأرضه وغربتهيصّور فهو: مختلفينسياقين في كموتيف

إلى مكان ّراوي الهناك أمل بأن يصل معافًى، لذلك تقاوى على نفسه حتّى وصل إلى البحر فخرج نّه تقول أصورة حكاية 

.  معافًى وسالًماالجديد أيّوب وإلى النّخلة حتّى يرجع العودة إلى وطنه أّي والدته ووطنه 



.المنحنيةبنخلة مريم تذّكرنا : مائلة•

فهي الّرياح هذه ّدة شكانت مهما رمز التجّدد والّصبر والثّبات هو الّذي الفينيقهو فلسطينّي كنعانّي رمز هي •

.الّرياحصابرة وصامدة أمام 

من فوالفقدان، ، والتّهجير والتّشريد والّضياع 1948عام أثر النّكبة عليها الّتي حلّت مائلة بسبب العاصفة هي •

.قويّةعليها وكانتاشتّدت مهما والثّبات والّصمود بالّصبر تمتاز لكنّها مائلة أصبحت الهموم شّدة 

الّصدمات ام منحنية أم، فهي مشاركتها لإلنسان في عذابه وهمومه وشوقه وحنينه لوطنهأيًضا إلى يشير انحناؤها •

والنّكبات 

يتساءل مّرة ؟ ويعود والّزمانأم الغربةأم الحنين: ثالثة احتماالتلذلك ويضع عن سّر انحنائها يتساءل الراوي •

؟األرضرائحة األهل في لتشّمي ؟ ام لتصمدي أمام الريحهل انحنيِت ؟ النّخلةحنى الّذي ما اخرى 



الّرمز

إلى يصل واإلشارةالّداللة خالل هذه ومن معيّنة، داللة إلى لكي يشير في قصصه الّرمز طه يستعمل : الّرمز•

الوطن اللّهفة إلى والّشوق والحنين إلى ترمز ، فهي "المائلةالنّخلة "قّصة في الّرمز برز ، وقد بعيدة المدىأبعاد 

ر الفلسطينّي بعد  .  إليه يوًما ماوسيعود ويرجع عنه رحل الّذي عن وطنه أن ُهّجِ

القّصة مبنى االبتعاد عنبهدف اللّغة الغنائيّة استخدم الكاتب ، فقد القّصةنالحظ انتشار األغاني على طول •

النّشيد، فالنّشيد كل فتأخذ شالقّصة وحزن وشوق وحنين وتنتشر على مساحة حّب أناشيد وتحّولها إلى لتّقليديّ ا

الّتي أنواع األزهار ولكّل ،للياسميننشيد ، للبيتنشيد ، للمكاننشيد ، نشيد للّراحلين، النّخلةنشيد : متنّوًعاكان 

ا شعبيًّا يعبّر تخلق هذه األغاني تكسو األرض، وقد  . الّشخصيّةفي خاطر عّماريجولجوًّ



الواقعيّة

وخاّصة مه لألغاني استخداوبرز ، والفولكلوروالتّقاليد الواقع من ، تُستمدُّ محضةواقعيّة قصص طه هي قصص •

لها لنا آباؤنا عن األغاني نق، فهذه العربّي الفلسطينيّ األغاني جزء من الفولكلور ، وهذه في قصصهالّشعبيّة 

لما ، فطالهمابالوطن واألرض والحنين والشوق تذّكرنا ، والوطنالتّراث جزء من ، فهي عن آبائهمأجدادنا 

محفورة تبقى هذه األغاني، وسوف هي جزء من تراثنا سوف نحافظ على أرضناالّتي حافظنا على هذه األغاني 

والفقدان ياع الضّ من والّشعب الفلسطينّي وهذا يساهم في الحفاظ على األرض وتذكر على األلسن، الذّاكرة في 

بوطنه تعلّقه ومدى نّي هويّة العربّي الفلسطيوتساهم في تكوين وطننا إلى انتماءنا تجّسد األغاني فهذه والنّسيان، 

:ومنهابالقّصة األغاني في مواقع عديدة وردت . وتراثه



و يغنّي ، فه"سرقوكالغرباوأجا ، سقيناكوبالدمع ، زرعناكبالدّم ، اّمك وأبوكيا عين ، مبروكة يا مبروكة"•

النّخلة عن أجل الّدفاع هم من بأنفسالفلسطينيّين وضّحوا الكثير من قُتل ، أّي أنّه بالّدمزرعوها أنّهم ويقول للنّخلة 

الّذين يّين على دموع الفلسطين، النّخلة بالّدموعهذه وُسقيت ، في األرضمتأّصلة تبقى ، وأن والمحافظة عليها

، يبكون شريدالتّهجير والتّ بسبب ابتعادهم عنها بسبب بالّدموع سقوها، وأيًضا 1948استشهدوا في الحرب عام 

".  ا أرضناللنّخلة واحتلّووسرقوها الغرباجاءوا "ظلّها، وقد يجلسوا تحت ، اشتاقوا أن بسبب اشتياقهم لها



روكة كيف تعال شوف مب: العلي، وقولوا لهعلى يوسف سلموا !يا وحوًشا غابرة!طايرةطيوًرا تعال يا ..تعال "•

سف العلي حيث بها يو، يلوذ حديث الغياب والفراق وتصغي لنشيد الغيابقّصة المائلة ، تروي النّخلة "صايرة

به واالحتفاظ ان يعني فقدان المكوهذا ، على الغيابالّذي أُجبر المكان على شاهدة الّشامخة الّطويلة تقف بقامتها 

، واحتفظ الّزمنيرة بفعل كثمّر بتغيّرات الواقع في الوطن قد ، ألّن فقط وليس في الواقعالذّاكرة ، فعبر الذّاكرةفي 

الّتي ان صورة المكأّن عندما علم وتألّم حزن أيًضا، وقد المكان هو زمان أّن يوسف بصورة المكان ولم يدرك 

الفلسطينّي على أنّه ُكتبيشير وهذا ، ولم يعد لها وجود إاّل في الذّاكرة.. والُده وجدُّهما روى له بها حسب احتفظ 

على ا بالذّاكرة مستعينً المكان والتّشبّث في البقاء أو ، الغيابتحّمل يساعده على مكان في الذّاكرة : خياران

.  المكان تحّوالت 



العلي يوسف ": ع اللي راحوا وهجروك، لومي مش ع الزمن، لومي عين امك وابوك، يا مبروكة يا مبروكة"•

من هذا بريء من الز، الّزمنفي ذلك ليس على فيضع اللّوم الّزمن، تحت ضغط جذُعها قد مال النّخلة يعود ليجد 

عادأنّه ءها ويطمئنها يغفر لها انحنا، لكنّه تركوها وحيدة مهجورةالنّاس الّذين على اللّوم يضع إنّما ، القاسياللّوم 

علي وبقيت ت ، مايسعى لتحقيقهالّذي يرى بها الوطن واألرض والبيت والحلم ، حيث ولن يرحل عنها ثانيةإليها 

رحل الّتي رض رائحة األويتلّمس وهو يحتضنها ، فأغفى األخيرة في حياتهالنّخلة حتّى اللّحظة تعانق حالمه أ

الّشاهد فهي طن الوبالنّخلة كّل يوسف يرى .... ، الزقاق، القنطرة، الخوخةليعانق بمعانقته لها البيتيعود ، عنها

، ربّما وطنهملى إالمناضلين الفلسطينيّين عودة إلى هذه العودة تشير أّن القول ، يمكن الوحيد ال يوجد شاهد سواها

تحقيق فهم يطمحون إلى الّشتات،في الفلسطينيّين يحلم بها جميع الّتي العودة ، هذه تحرير فلسطينأنّها إشارة إلى 

.  العودةويقين في أمل ما زال يحمل مفتاح بيته على فلسطينّي هذا الحلم فكم من 



الموتيف

عنصر هو ، فالنّصّ تطوير فكرة من أجل األدبّي في العمل موضوع متكّرر ، فكرة، جملة، هو لفظه: الموتيف•

 يتحّدد ويتشّكل الّدالليّ الحقل ، كما أّن وداللةومعنى يمنحه قيمة الموتيفمعيّنة، وتكرار فكرة إلى يرمز متكّرر 

.النصّ داخل المتكّررة الموتيفاتمن خالل 

غيّرات الّسياسيّة التّقلّبات والتّ بالكثير من إسرائيل في العربيّة القّصة القصيرة مّرت 1948حرب بعد -•

إبداعاتهم ي برز ف، لذلك عن تجاربهم ومعاناتهمالتّحّديات األدباء من خالل مواجهتهم لهذه ، فعبّر االجتماعيّةو

... فقدان الهويّة، األرض: منهامتنّوعة موتيفات



، وتهدف بشكل واضحة القصّ داخل لفظة تكّررت " مبروكة"النّخلة : وهوبشكل كبير المائلة قّصة النّخلة في الموتيفيظهر •

فهي القّصة، طول علىأّن النّخلة ذُكرت ذلك في ، ويتجّسد القارئإيصالها إلى يريد الكاتب معيّنة فكرة إلى اإلشارة إلى 

ينّي بأرضه، تعلّق الفلسطمدى إلى يشير المتكّرر الموتيف، هذا هو الكيان والوجود، فالوطن األرض والوطنإلى تشير 

، ارتبط الفلسطينّي نيّتهلوطفي غربته ومقياًسا للفلسطينّي الحنين ، منبع بقائنا وصمودنا ووجودناسّر هي فاألرض بترابه، 

، سطينيّ الفلاألرض  انخرطت في عقل وتراث ، هويّتهمن يتجّزأ جزء ال ، هي بها وعرفت به، فعرف منذ القدمبأرضه 

محور حول موضوع تتالقّصة معظم الكلمات في لذلك ( األرض\النّخلة)الموتيفمن تتشّكل والكلمات الداللّي الحقل فكّل 

عبير : "القّصةي تظهر فالّتي هذه المفردات ، ومن النصّ لحبكة المرّكب األساسّي والرئيسّي هي فاألرض النّخلة األرض، 

طبيعة البيئة منمستقاةهذه المفردات ، كّل "، تراب البيّاضة، دروب، حارة، زقاق، تالل، عود يابسالبحر، نسيم البرتقال

كّل فلسطينّي، ي ذاكرة وقلب فوالمتجذّرة الّراسخة الجميلة الفلسطينيّة ينقل للقارئ طبيعة البالد الكاتب، الفلسطينيّةواألرض 

. العليم بكل شيءوهو الّسارد ، الفلسطينيّةبكاميرته البيئة الّسارد الّذي يصّور هو 



الكاتب قام أّن القّصة يتّضحومن خالل ، بارزبشكل القرآنيّة استحضار اآليات المحليّة القصص نالحظ في •

المستخدمة او ة المباشرالكريمة غير اآليات القرآنية ، الغناء الشعبي: ومنهامختلفة ومتنوعةتناّصاتباستخدام 

، مباشرةوآيات قرآنية ،، بتغير ما في الكلمة لكي توافق وتالئم الموقف

:النّحو التّاليعلى "المائلة النّخلة "قّصة ذلك عند طه في وبرز •

خلة النّ يخاطب ، فهو "صاحبك وما هوىضّل ما "إلى " غوىما ضل صاحبكم وما : "تعالىقوله الكاتب حّرف •

أجل بذلك من يقوم ( النّجمسورة )مأخوذ من اآلية الكريمة ، وهو قول "ما ضل صاحبك وما هوى"بجملة 

لنا ا يتجلّى أحّب سواِك إاّل أرضك، هنهوى وال عشق وال أيّتها النّخلة، وما : بهااستخدام لفظ صاحبك ويقصد 

تباطه على ارهذا يدّل النّخلة إاّل أرضه ووطنه، ومن يحّب شيئًا أكثر ، ال لألرضوإخالصه وعشقه حبّه 

جزء من وجوده، فهي باألرض



التّناصّ 

:  القّصةذلك في د ويتجسّ في العديد من اآليات القرآنية المباشرة القّصة وخاّصة بارز في بشكل التّناصّ يظهر •

هللا خلق أّن قول يأبوه كان ، فقد بسبب ذكرها في القرآن الكريمقدسيّة للنّخلة ،وهذا يعطي ( ذات األكماموالنّخل )

. الّسالمعيسى عليه نا سيّدعندما وضعت مريم ستّنا به واختار التّمر لتتغذّى ، في دار اإلسالمالجنّة في النّخيل 

(.ُرَطبًا جنيَّايتساقط النّخلة بجذع وهّزي إليك )•

من ، وخفّفت الّرطب ةمعجزة الوالدالّسالم، شهدت النّخلة عيسى عليه سيّدنا عن والدة الّدينّي التّناصّ يتجلّى •

، مريمستّنا معاناة 

.أهّميّتهامدى على النّخلة، واإلشارة إلى من القداسة إضفاء جّو : هوالتناصّ طه من استخدام هدف •



وحّملني صغيًرا ي ضيّعني أب"إلى قوله " كبيًرادمه وحّملني صغيًرا ضيّعني  أبي : "القيسامرئ قول غيّر طه •

عندما ُهدمت الجميلة ة ، الّطفولسّن الّطفولةفي وخاّصة والفقدان الّضياع يعاني من يوسف العلي " صغيًراالهّم 

. 1948ام عالتّهجير والتّشريد فقدان األرض والوطن واألحباب واألصدقاء بسبب ، فيها ميعارهدموا قريته 

.  التّشريد والتّهجيرنة بذلك س، ويقصد للوطنبمعناه الحرفّي " المفقودالفردوس "عن أيّوب، ويتحّدث تجربة وينقل 



التّرميز في األسماء
. والّزمانالمكان وظروفها فيالّشخصيات يعكس تجربة والّذي في القصص التّرميز في األسماء أسلوب نالحظ •

زمكان لى إيعيدنا العلي يوسف ، حسب دالالتها ورموزهاالّشخصيات تقسيم أسماء ، يمكن تتواجد فيهالّذي 

في قائه وأهله أحضان أصدبين الّسعادة واالستقرار والّطفولة الّسعيدة له زمان ، الماضي الّذي يمثّل الماضي

الّطفولة اكرته ذاكرة يحمل في ذ، العربيّة الفلسطينيّةاألصيلة وبالقيم والعادات باألرض ، والتّمّسك وطنه وبلده

.ميعارالجليليّةعن قريته الذّكريات وجعبة من النديّة 

لشخصيّاتهم وقد نسبوها ة والّشخصيّات التّراثيّة واألسطوريّ بأسماء األنبياء الكثير من األدباء استعانوا نالحظ أّن •

سورة )يوسف العليفيه، والخلود والّصمود وجودها في المكان وصراعها وقدرتها على البقاء يرّسخوا لكي 

لذلك وأرضه،وطنه إلى في مصر وعاد مهّجًرا من األنبياء  كان المقّدسة، اسم نبّي هو من األسماء ( يوسف

أرض إلى اد عالنّهاية ، وفي وغادر وهاجر بلدته قسًراايًضا ترك اختار الكاتب اسم يوسف العلي ألن يوسف 

لّو والسمّو العيشير إلى : اسم العليإلى التّطّرق من النّخلة، وال بّد يجد من معالم المكان سوى ، فال الوطن

القّصة، ي فالمتلقّي مشاركة إلى يقودنا ، هذا الكاتبوالد،وبين اسم والد يوسف عالقة بين اسم ، نجد واألصالة

.  وجوديّة نفسيّةمعايشة أو عاش هذا الواقع حقًا الكاتب يتوقّع بأّن وأن 



اللّغة

.للكاتبالمتمثّل بالّصراع االجتماعّي والّسياسيّ ترتبط بالواقع الخفّي والّظاهر بإشارتها ومدلولها اللّغة •

.نصّ اللحبكة المرّكب والمكّون الّرئيسّي على األرض ومفرداتها هو اللّغوّي الداّل والمعجم الحقل الداللّي •

واستعانت ، الواقعوالتّراث بين تعابير من ودمجت ، في استرسال العبارات والمعانيسرديّة في القّصة قدرة قدمت اللّغة •

.غنائيّةبلغة 

اإليهامخصيّة، الشّ في أعماق التّغلغل: الّسردوالهدف من ، الّسردّي هو المنتشر في القّصة ويغلب على الحواراألسلوب•

.التّاريخيّة والتّراثيّةبأبعادها الّشخصيّات تقديم ،الواقعيّة والموضوعيّةب

.األشخاصمعزولة عن ارتباط غير األمكنة يقّدم•

الّصبغة إلى محليّة الّصبغة الالعمل من وإخراج ، النصّ على إضفاء الجماليّة : ذلكوالغرض من الفصيحة جاء الّسرد باللّغة •

. فالعطبواسطة حروف حداث القّصة ربط أ، والّسرد العالميّ على المستوى مفهوًما النّّص ليكون العالميّة



:القّصةاألمثلة كما ظهرت في نتطّرق إلى سوف •

استخدم ممكنة، لكنّه هذه الكلماتبابًا أو مدخاُل أو بّوابة وكّل يقل الكاتب لم .." في أعماقهاللذّكريات النّائمة يفتتح خوخة "•

":  عودالققعدت يوًما وال عرفت ما "، "الفراقوأبو ملعون أبو الغياب : "ويقول. مع ماض وواقعليتواصل " خوخة"كلمة 

.واللّحظة المرجّوةعن الصدق وللواقعيّة ليعبّر وهي قريبة للمحاورة الدارجة اللّغة مأخوذة من تعابير 

ضون على كتفيك بما عاًما يربستّون : "ذلك في قولهويتجّسد على القوة والتسلط ليدّل المذّكر لغة الجمع الكاتب استخدم •

.التمّسك بهالحفاظ على الوطن  وبمعنى والّطيور والنّباتات كلّها تصّب وأسماء األماكن ،.." يحملون من الغربة والذل

المشهد الّصورة أو خلقوبها يتعّمدها ولم طبيعيّة وتبدو في معظمها للتّشبيهات  علي طه استخدامه محّمد في قصص وبرز •

.  خالصاللدى الكاتب وعلى صدقه عن الموضوع المطروح تعبّر ، هذه التّشبيهات تفاصيلهبكّل أمامنا ويجّسده 



التّشبيهات

مثل ، نعدو "سفاطمة جفت مثل عود ياب: "ذلك من خالل القّصةوالبيئة ويتجّسد المكان جّو مأخوذة من أغلب التّشبيهات •

".ونطير مثل الفراشات ، الحمالن

أين ، البيت؟أين : "ةالقصّ في ذلك متكّرر ويتجّسد بشكل " أين"يتساءل بكلمة الكاتب : بالغيّةفي القّصة أسئلة تظهر •

، الماضييحاء اإلثارة  واستالسؤال البالغيمن مميّزات ، الحديثالّشعر بارزة في ، وهذه التّكراريّة ..عصافير الدوري؟

ء من البحث هي جزأين، وفي أرض الوطن والنّخلةوكلّها تصّب المحسوسة والمعنى الماّدة تتمحور حول "أين؟"فأسئلة 

.عن كينونته ووجوده

هذه .." يعدو. قفزي. يهرول. يمشي. يسيرإليها.يعرفها: "، مثلالتّوضيحبهدف المتراسلة المتّصلة في القّصة الجمل تظهر •

بروكة فهو مشتاق لها مسوى لم يجد من معالم بلده ألنّه منفعل ، فالكاتب واالنفعالعلى الحركة تدّل حركيّة األفعال المتعاقبة 

"  الّطفولةعشيرة "وهي 



فوس الفلسطينيّينوّظف الكاتب الّطباق إلظهار التخبّطات واالضطرابات الّتي ولّدها التّهجير والتّشريد في ن•

.."الخطأ والّصواب.. الفشل والنّجاح.. الكفر واإليمان.. التّحّدي واإلحباط"•

الّطباق



نتمنّى لكم استفادة جّمة

المعلّمة عايدة حمزة مصاروة


