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"Behind The Boaders" the Writer's Vision Vs. the 

Objectivity of Literary Criticism Views 

 Abstract: 
The study aims at maintaining a critical study for one of the Jordanian significant novels that is (A House 

behind The Borders) for the Jordanian novelist (Issa Al naouri). Despite the fact that the novel was published in 
1959, Al Naouri died criticizing the literature critics' opinions towards this novel as he claimed that they didn't 
study the novel thoroughly, but they examined it briefly; that the critics stressed on the disadvantages of the novel 
and ignored the advantages in it.  He argued that, had the critic studied the novel solely, he would have found 
that the novel is addressing some areas never been addressed before such as trying to suggest a triad 
(Generations), use the narrative symbolism.  It must be noted here that none of the critics has attempted to 
address these issues after the publication of this novel, the issues that Al Naouri has addressed and examined.  
They did not attempt to verify the truths presented in this novel. As a result, there was a contradiction between 
the view of Naouri and his critics, and this contradction is still present till now. This motivated the researcher to 
conduct this study and to examine this novel with a deeper view to verify the truths mentioned in the context of 
the novel. This needed a comprehensive examination of the elements of novel such as the plot, the setting, 
characters, language used, rhythm, genre and dialogue. The study also addressed Al Naouri's attempt to write 
the Triad (Generations) or his use of symbolism in the novel. The researcher examined these two important 
aspects. The study concluded with clarifying one of the ignored issues, that is, there are some similarities 
between Al Naouri's novel and one of the well-known novels written by Ghassan Kanafani. For this reason, the 
researcher conducted a critical comparison between the two novels and then presented the most important 
results in the conclusion of the study. 
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ورأي النقد  بين رؤية كاتبها الناعوري "رواية "بيت وراء الحدود 

 األدبي الموضوعي

 لخص م
، إاّل أّن 9191نقدية  في رواية أردنية رائدة لألديب عيسى الناعوري، وهي رواية "بيت وراء الحددود"  فعدأ أن دا ُنْدرتم عدام  يقّدم هذا البحُث دراسة  

نعدا تناولوهدا علدى نحدو عدو،  وسدروأ، وأْداروا إلدى سدلبيا ت ا وحددها، وهدم الناعوري ُتوفَي وهو يكّرر عآخذه على نّقادها، ألن م لم يدرسدوها كعدا ينب،دي، واا
أن دا رائةدة، وأن دا ارتدادتم  -ِبحدَّ  الناددد الدواعي، كعدا يقدو –يتناولون غيرها عن الروايات، وكان يرى أّن أحدهم لو تدوّفر علدى دراسدت ا وحددها، ال تْد  

لنقاد لم يحاو  أن يتودد  بةدد ذلدَ  عحاوالٍت في الرواية األردنية، عثل: عحاولِة وضِأ ثالثية "أ،يا " وارتياد "الرع وة القصصية  والالفت هنا أّن أيًّا عن ا
اآلن، وهدو عدا عند هذه القضايا التي أْدار النداعوري إلي دا، السدت،الِء حقيقت دا وعددى صدحت ا، لدذا قدل التندادُت بدين رروتدي النداعوري ونقداده دائعدا  إلدى 

لدى الحقيقدة  وددد ادتضدى هدذا دراسدة عناصدر الروايدة، عثدل: حف  الباحث في هذا البحث إلى التوفُِّر على دراسة الرواية دراسة عوّسةة عتأنيدة، للوددوع ع
 الحبكة ورسم الْخصيات وتصوور البيئة، والل،ة واألسلوب، والحوار واإليقاع 

أن دى كذل  لم يفدت هدذا البحدث التودد  عندد عحاولدة النداعوري وضدأ ثالثيدة "أ،يدا " أو حقيقدة الرع ودة فدي الروايدة، فقدام بدراسدة كدال األعدرون، ثدم 
كنفداني، فقداَم  احث البحث ِبكِْ  أعدٍر لدم يتنب دل إليدل دارسدو روايدة النداعوري، وهدو و،دود إْدارات عتْداب ة الفتدة حقدا  بدين الروايدة وروايدة ْد يرة ل،سدانالب

 بإ،راء عوا نة نقدية بين عا، ثم انتقل البحث بةد ذل  إلى أهم عا تعّخت عنل عن نتائج عوضوعية، فذكره في الخالصة 

 مقدمة
، نْدر األديدب عيسدى النداعوري عقالدة فدي ع،لدة 9191ي عام ف

"أفكار"، تحدث في ا عن ت،ربتل القصصية والروائيدة، والالفدت في دا أندل 
األدبدي، ثدم إندل ( 9)بدأها ب ،وم عني ، ّْنل على النقداد ودارسدي اإلبدداع

أ ددّد هددذا ال ،ددوم بةددد سددنتين فددي عذكراتددلق إذ اّت ددم النقدداد الةددرب عاعددة، 
يدددين خاصدددة بدددأن م عدددا  الدددوا يعارسدددون فدددي النقدددد أسدددلوب الةقددداد واألردن

والرافةي، وهو أسلوب يقوم على تصّيد األخطداء والةيدوب، ألّن ال ددع 
ددفود(، كعددا فةددل الرافةددي أخيددرا   عنددل أن )يْددوَي( النادددد العنقددود علددى )الس 

  (2)بالةقاد
ا  كذل  اّت ع م الناعوري بأن م دد أثبتوا "ع، هم ال اعل عدن إدر 

أصدددو  النقدددد ودواعدددده، وعسدددتل عاتل عدددن ععدددو النقدددرة ال اْدددفة، وسدددةة 
، ثم ضدرب عثداال  علدى أسدلوب هدرالء النقداد وع،د هم بعدودف م (3)الثقافة"

عددن روايتددل: "بيددت وراء الحدددود"، فعددأ أنددل عقتنددأ بأن ددا ععتددا ة، بددل هددي 
توا ي أروع القصص الةالعية العستوحاة عن الحرب، وخليقة بدأن ت دون 

، غيدددر أّن (4)أ فخدددر األدب الةربدددي الدددذي يرودددد أن يكدددون عالعي ددداعوضددد
بةددت هددرالء النقدداد ددددد نقدددها نقدددا  الذعددا ، عقتصدددرا  علددى ذكددر عيوب دددا 

  (9)الفنية، بينعا عر  ب ا بةض م اآلخر عرورا  سروةا  في دراست م
والالفت هنا أن أيًّا عن النقاد العةنيين لم يحاو  الرد على ه،وم 

وكددأن م لددم يقددرأوا عقالتددل، أو كددأن م لددم يةيددروا نقددده اهتعاعددا ،  الندداعوري،

نعدا اسدتعروا بةدد ذلد  علدى ن ، دم العة دود فدي نقدد روايتدل، فالدددكتور  واا
إبراهيم السةافين عدثال ، الدذي كدان ددد أْدار إلدى روعنسديت ا إْدارة عدابرة 
فددي دراسددتل الضددخعة: "تطددور الروايددة الةربيددة فددي بددالد الْددام"، دددد عدداد 

ي ا في التسةينيات فأّ د أن ا روعانسية، ولم ُيْر إلى أية رع ودة في دا، إل
أو إلددى ع اياهددا، بددل أخددَذ علي ددا عددّدة عآخددذ فنيددة، علددى نحددو عددا سددوع 

   كذل  فةل دارسون آخرون، عن أعثا : د ْا ر النابلسي (6)نرى 
وأعا روادة الرواية ل تابة ثالثية فلم يتود  النقاد عندها، كذل  لم 

فددوا عنددد الرع وددة علددى الددرغم عددن أن الندداعوري دددد لفددت م فددي عقالتددل يتود
إلي عدددا، ربعدددا ألن هدددرالء النقددداد كدددانوا فدددي ع،لدددة عدددن أعدددرهم، ألن دددم لدددم 
نعدا كدانوا يةرضدون ل دا علدى نحدو عدو،   يتوفروا على دراسة الرواية، واا
سددروأ، بينعددا هددم يةرضددون عة ددا لروايددات أخددرى دبل ددا أو بةدددها، ل ددذا 

ةر الباحدث فدي هددذا البحدث أن روايدة "بيدت وراء الحددود" عددا كلدل فقدد ْد
 الدت فددي حا،ددة عاّسددة إلددى دراسدة علعيددة بحثيددة عتةعقددة، تتددوّفر علي ددا، 

 لى القيام ب ا عّدة حواف  أهع ا:يحف ه ع
، وعددأ ( 9)أن الروايددة دددد عضددى علددى نْددرها أ ثددر عددن نصدد  دددرن   9

نية أن دددددا ددددددد ُطبةدددددت عدددددرتين خدددددال  ذلددددد ، وتر،ع دددددا إلدددددى اإلسدددددبا
العسدددددتةرب "خيسدددددوَّ ديدددددو سددددداليذو"، وتر،ع دددددا إلدددددى اإلن،لي ودددددة 
العستْدددره "هدددوارد دوغدددالَّ"، إاّل أن دددا لدددم تقفدددر بدراسدددة علعيدددة 

 ْاعلة عتةعقة بةد 
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ددَت إلددى أن ددا ،دد ء عددن عحاولددة كتابددة ثالثيددة رائدددة،   2 أن الندداعوري َلفم
لددى أن ددا تنطددوي علددى "رع وددة" لددم يدددرك ا النقدداد، هددو لفددت  ع ددّم،  واا

نم  أهعل الدارسون التود  عنده أو عنادْتل، ذل  أن الدراسدة إذا  واا
أثبتددت أّن الروايددة تنطددوي علددى "رع وددة" حقددا ، فددإن الندداعوري يكددون 
ب دددذا هدددو رائدددد الروايدددة الرع ودددة فدددي األدب األردندددي، ولددديَّ سدددالم 
النحاَّ في "أوراه عادر" أو أعين ْنار في رواية "ال ابوَّ"، كعا 

 ارسين هو ْائأ اآلن بين الد
أن هدذه اآلراء العتخالفددة إلدى حددّد التندادت بددين النداعوري ودارسددي   3

روايتددددل حددددو  العسددددتوى الفنددددي في ددددا، تسددددتحو دون روددددب التوددددد  
والدراسة والعوا نة، وتر،يح أحددها علدى اآلخدر فدي الن ايدة، وذلد  
لت،لية الحقيقة أعام القارئ، ول ن في حيدة وعوضوعية وت،ّرد يبَرأ 

 تحاعل عن العيل أو ال

 أثر النكبة في إبداع الناعوري الروائي
ُيالَحددأ أن للنكبددة الفلسددطينية تأثيرهددا الالفددت فددي عسدديرة الروايددة 
األردنية وتطورها عاعة، فأ ثر الدارسين عن أعثدا : د إبدراهيم السدةافين 
ود خالدد ال ركدي يدرون أّن روايدة عبدد الحلديم عبداَّ "فتداة عدن فلسدطين" 

، هددي الروايددة األردنيددة 9141فلسددطين عددام التددي اسددتوحاها عددن حددرب 
"القصدددة األولدددى فدددي  -كعدددا يقدددو  الددددكتور ال ركدددي –الرائددددة، أو هدددي 

، وأعددددا الدددددكتور (1)األردن التددددي تتددددوافر في ددددا ْددددروي العةعددددار الروائددددي"
السةافين فيقو  عن ا أيضا  "ت اد ت ون الرواية الرائدة لعدا تتعيد  بدل عدن 

ددر بْدديء عددن النضددج" ّْ ، وأعددا الدددكتور ناصددر الدددين األسددد (1)عالعددح تب
فقدددددد ددددددا  عن دددددا: إن دددددا "أو  دصدددددة تةرضدددددت لنكبدددددة فلسدددددطين وتْدددددّرد 

، وهكددذا ت ددون النكبددة األولددى دددد أدى اسددتيحارها إلددى ق ددور (91)أهل ددا"
الروايدددة األولدددى، وأعدددا النكسدددة فقدددد أدى اسدددتيحارها إلدددى ق دددور ثددددالث 

فدي الروايدة األردنيدة  روايات ت،او ت التيار الروعانسي الذي كان سائدا  
عنذ ق ورها إلى انت اج أساليب حديثة ،ديدة، عثل: الرع وة في روايتي 
"ال ابوَّ" ألعدين الْدنار، و"أوراه عدادر" لسدالم النحداَّ، وعثدل أسدلوب 
"تيدار الددوعي" فدي روايددة تيسددير السدبو : "أنددت عنددذ اليدوم"، وهكددذا يعكددن 

الواضح في ق ور الرواية  القو : لقد كان للنكبة الفلسطينية عاعة أثرها
األردنيددة الرائدددة، وفددي تطددور أسدداليب ا الروائيددة الحديثددة، وال غرابددة فددي 
عدى هدذا األثدر، ألنندا ن،دد بدين الْدةبين الْدقيقين األردندي والفلسدطيني 

دددددائج الخاصدددددة التددددي أدت عدددددام  إلدددددى االتحددددداد  9141ال ثيددددر عدددددن الْو
النداعوري، فقدد ولدد واالندعاج، ولةل خير عثدا  علدى هدذا كاتبندا عيسدى 

في ناعور إحدى درى األردن، ودرَّ في هدذه القرودة حتدى  9191عام 
سدددن الحاديدددة عْدددرة، ثدددم ذهدددب إلدددى القددددَّ، ليددددرَّ أربدددأ سدددنوات فدددي 
العدرسدددة اإل ليروكيدددة، فكدددان ل دددذه السدددنوات أثرهدددا الةعيدددو فدددي تأسيسدددل 
الثقدافي، كعددا الحددأ الدددكتور ْددودي ضدي  فددي عقدعتددل ل تدداب "الْددرو  

، وبةد تركل للعدرسة آثر الةيش في فلسطين، فةعل عدّرسا  ( 99)ود"األس
في عدارس ا الطائفية، وعأ ال،يش البروطاني فدي عددن ا، فأتداه لدل هدذا 

عةرفة بةت كبار كّتاب دا، وكدان خدال  ذلد  ْد،وفا  بقدراءة كتدب األدب 
العختلفة، ثم عا لبث أن َأخذ في فلسطين ي،ّرب نفسل في ال تابة ونقم 

ةر، وونْر فدي الصدح  الفلسدطينية والعصدروة واألردنيدة، حتدى إذا الْ
ذا هددو 9141ودةددت نكبددة عددام  ، وكددان دددد عددايش أحددداث ا عددن دددرب، واا

يكتوي بنارهدا، فيل،دأ إلدى األردن عدأ الال،ئدين العْدّردين، ل ندل عدا لبدث 
فددي األردن أن واصددل عسدديرتل ال تابيددةق إذ نْددر أو  كتدداب عددن تأليفددل، 

، ثدددم انددددفأ خدددال  عقدددد ( 92) 9919أبدددي عاضدددي عدددام  وكدددان عدددن إيليدددا
الخعسينيات، فنْر كتب ا ودصصا  عتتابةة، استوحى عةقع ا عن النكبدة 
الفلسددطينية، التددي قددل يركددد فددي كتبددل أن ددا أ بددر حدددث أثددر فددي نفسددل، 
خدال  حياتددل كل دا، كقولددل: "هنالد  أحددداث تركدت بصددعات ا الةعيقدة فددي 

 بار ، وعن هذه األحداث عا يلي: حياتي، فت ّون عن ا أدبي بْكل
  9141النكبة الفلسطينية عام   9
  9161بةثتي إلى إيطاليا عام   2
  (93)الرحالت .3

وكقولدددل أيضدددا : "أ ثدددر عدددا أثدددر فدددي نفسدددي كدددان دضدددية فلسدددطين، 
وكدددان ل دددا عدددن ْدددةري ونثدددري نصددديب كبيدددر ،ددددا ، لقدددد كاندددت عدددن عدددام 

، (94)عصدددددر وحيددددي األدبددددي األو  9161، إلددددى عددددا بةددددد عددددام 9149
ويْ د علدى صدده دولدل هدذا إنتا،دل القصصدي والْدةري، عثدل ديواندل: 
"أناْيدي"، وع،عوعاتل: "طروو الْو "، و"خلي السي  يقو "، و"عائدد 
إلى العيدان"، ورواية "بيت وراء الحدود"، ورواية "،راه ،ديدة"  وفضال  
عن استيحاء الناعوري للنكبة في ْدةره ودصصدل، فقدد قدل يدذكرها فدي 

سددتين  9119ا كتبددل األخددرى ال ثيددرة، التددي بل،ددت عنددد وفاتددل عددام ثنايدد
، لددذا فإننددا حددين نقددرأ روايتددل "بيددت وراء الحدددود" نْددةر بقددوة أن (99)كتابددا  

العقصود ب ذا البيت بيتل هو الذي تركل في القدَّ وراء الحددود عرو عدا  
دا ، والذي صور لنا خرو،ل عنل عرغعا  أبلغ تصوور عرّثر، إذ د ا : عْر 

"النكبة و،دتني في طروق ا، فلّفتني في  وبةت ا الرهيبة، لقد خر،ت عن 
ردا  ككل العّْردين عأ أسرتي وأسرة أخي في سديارة   ْ بيتي في القدَّ ع
ْدددحن، لددديَّ عةندددا عدددن العتددداع غيدددر فدددراش ضدددئيل ،ددددا ، هدددو كدددل عدددا 
اسددتطةنا إنقدداذه عددن عندد   أخددي وعن لددي فددي القدددَّ، فددي يددوم عاصدد ، 

تحت الرصاص العن عر، غيدر واثقدين عدن الن،داة، وكدان  وكان خرو،نا
عن الطبيةي أن ينحفر هذا في أععاه نفسي، وأن يقل عصدر إل داعي 

  (96)الْةري والنثري سنين عديدة"

 رواية "بيت وراء الحدود"
تقأ الرواية في حوالي ثعدانين صدفحة، إذا اسدتثنينا عقددعت ا التدي 

ئلتين تسدكنان فدي حدي الة،عدي كتب ا أ رم  عيتدر، وهدي تددور حدو  عدا
عدددن عديندددة يافدددا، األولدددى عائلدددة كدددروم الدددذي يتحددددث إليندددا فدددي الروايدددة، 
دددقيقل األصددد،ر "نقيدددر"، وأعدددا الثانيدددة ف دددي  وتتدددأل  عندددل وعدددن والديدددل ْو
عائلددة ع،دداورة لألولددى، وتتددأل  عددن األب "سددةيد الصددافي" الثددري، وعددن 
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ن الةددائلتين تتوثددو عددن  و،تددل وابنتددل الوحيدددة "فددائ ة"، ونددرى الةالدددة بددي
خدددال  تةدددّرع الطفلدددة فدددائ ة إلدددى كدددروم ونقيدددر، وكدددانوا أطفددداال  عدددا بدددين 
الةاْدددرة والحاديدددة عْدددرة عدددن الةعدددر، والع دددم هندددا عالحقدددة أن حكايدددة 
هدداتين الةددائلتين دددد دسددع ا القدداص دسددعين عتنادضددين: أعددا القسددم األو  

دى هندداَءة ف ددو القسددم السددةيد العْددره، وفيددل نددرى كروعددا  يصددور لنددا عدد
األسدرتين، وعيْدت عا الراضدية ال ادئدة، التدي ال يكددرها أّي عكدّدر، وهددو 
يسدد ب فددي وصدد  بيددت أسددرتل ال،عيددل بعودةددل، ذلدد  البيددت الصدد،ير 
على التلة، وعن تحتل ْاطئ البحدر الدذهبي الطوودل، واألعدواج التدي ال 

دد  ، ثم يخبرنا أن أسرتل( 99)تنفّ  تترا ت، وتت ّسر عند أطراع الرعا 
عاْدددددت فدددددي هدددددذا البيدددددت خعدددددَّ سدددددنوات "كاندددددت كل دددددا هنددددداء وعرحدددددا  

، كذل  يبدوه لندا بعيلدل إلدى فدائ ة، ف دو ُيكدّن ل دا فدي أععداه (91)وبْاْة"
دددا، ف دددو يْدددةر أن دددا هدددي أيضدددا  تبادلدددل هدددذا الحدددب، وهدددو  دلبدددل حبدددا  ،عًّ
يستْةر هذا كلل، عندعا تأتي الةطلة الصيفية، وتذهب أسدرة أبدي فدائ ة 

صدددددطياع فدددددي لبندددددان، إذ عنددددددعا عددددداد األب وحدددددده، بسدددددبب ال،نيدددددة لال
أْدد،الل، أحضددر هدددايا عددن ابنتددل إلددى الطفلددين، عن ددا "كعن،ددة" صدد،يرة 
ل ددروم و"بيددانو" لنقيددر، ودددد فددره الطفددالن بال دددايا، حتددى إن كروعددا  أخددذ 
يتةلم العوسيقى ليرضي فائ ة التي نصحتل ب ذا  ويالحأ أن هذا القسدم 

رتين الخالصة، يست،ره حوالي نص  الروايدة، الذي يصور سةادة األس
أو أ ثر دلديال   وأعدا القسدم الثداني عن دا ف دو يصدور انقدالب حيداة هداتين 
األسددرتين ب،تددة رأسددا  علددى عقددب، ووبدددأ بةددودة فددائ ة عددن لبنددان وحدددها، 
تاركددددة أّع ددددا فددددي العستْددددفى ببيددددروت، ألن ددددا تةرضددددت لحددددادث سددددير 

ل،عيلددة، يتةّكددر في ددا صددفو األعددن عرسدد ، ثددم نددرى عدينددة يافددا ال ادئددة ا
ف،أة، إذ يتفدادم فيدل الصدراع بدين الةدرب والي دود، فُيبددي الةدرب ضدروب ا 
عددن البطولددة واالستبسددا  فددي الدددفاع عددن عدددينت م، ول ددّن دعددم اإلن،ليدد  
خاصددة وال،ددرب عاعددة، يددر،ح كّفددة الصدد اينة أخيددرا  فددي الصددراع، ألن ددم 

والقنابل، فديعأل القصد  دلدوب  يأخذون يعطرون أحياء العدينة بالقذائ 
السدددكان رعبدددا ، فيضدددطر كثيددددر عدددن م إلدددى الندددد وه وال دددرب عدددن ،حدددديم 
العديندددة، وتصدددور الروايدددة ،عدددوع السدددكان ال ددداربين العدددذعورون تصدددوورا  
عرثّرا  حتى إن الواحد عن م كان في هربل عذهوال  عْ،وال  عن أهلل: "لقدد 

ل، ونسددديتم ِنسددداء كثيدددرات أضددداع الددد وُج  و،َتدددل واألا أخددداه، واألُب ابنددد
ات بددال  عدن م، وهدّن َيحسدبمَن ا  أطفال ن في الُعُ ود، وحعلَن عة ن  الَعخدد 

  (91)األطفا  لْدة الذعر
وفي قل ،و القصد  والدذعر العخديم علدى العديندة، يدأتي سدةيد 
إلدددى صدددديقل و،ددداره أبدددي كدددروم، ووخبدددره أندددل ددددد ددددرر النددد وه عدددن يافدددا، 

عددا تحددرر ال،يددوش الةربيددة القادعددة فلسددطين عددن والل،ددوء إلددى لبنددان، روث
الص اينة، ل ن أبا كروم يرفت الند وه بْددة، فيخدرج سدةيد وابنتدل فدائ ة 
حينئددٍذ عائدددين إلددى بيت عددا، ول ددن دنبلددة تسددتقبل عا فددي الخددارج فتصدديب 
فائ ة إحدى الْدقايا ب،دره ندا ع، في درع والددها إلدى نقل دا بسديارتل إلدى 

ء عودتدددددل تصددددديبل إحددددددى ْدددددقايا القنابدددددل العستْدددددفى، ل ندددددل فدددددي أثندددددا

العتسددددادطة ب،ددددره طفيدددد ، وأعددددا أبددددو كددددروم فيقددددرر أخيددددرا  الندددد وه عددددن 
العدينددة، بةدددد اْددتداد القصددد  وتواصددلل، ول ندددل حددين يخدددرج عددن بيتدددل، 

، فيسرع سدةيد إلدى أفدراد عائلدة (21)تصيبل دنبلة فتحطم رأسل على الفور
وح م بد وره إلدى لبندان وددد أبي كروم، فيعّدهم بالعا ، وورّتب ععلية ند  

أرسل عة م رسالة إلدى صدديو لدل فدي بيدروت، يوصديل باألسدرة النا حدة 
خيددرا ف ددو ال يسددتطيأ أن يندد ه عة ددم عددن العدينددة، ألن ابنتددل تردددد فددي 
العستْفى، أعا كروم فيصد  لندا عددى ْددة العةانداة التدي عانت دا أسدرتل 

نا لل،دددره عْدددرات العف،وعدددة أثنددداء الرحلدددة البحرودددة فيقدددو : "لقدددد تةرضددد
  (29)العرات، ألن ال وره كان عحّعال  بأ داَّ بْروة عرو عة"

ثددم تتدددابأ الروايددة تصدددوور حددا  هدددذه األسددرة الفلسدددطينية الال،ئدددة 
التددي يسددتقبل ا صددديو سددةيد، بةددد تسددلعل الرسددالة عنددل، وودددعى "ععدددوه 
الحبددا " فيستضدديف ا أوال  فددي بيتددل، وال تْددةر األسددرة فددي البدايددة بعدددى 
برَّ الل،وء، إذ يتةاط  السكان عة دا، وورفددها سدةيد بعدا  و،دَده فدي 
بيت ددا، ووخبرهددا فددي رسددالة عنددل، أنددل دددد دددام بدددفن أبددي كددروم فددي حديقددة 
بيتل، ول ن هذه األسرة عا تلبث أن تْةر بْدة وطأة الحيداة، وضدنك ا، 
فالعضددي  ععدددوه يسددتأ،ر ل ددم غرفددة صدد،يرة بةددد دليددل ليسددكنوا في ددا، 

ذ والعا  ي أخدذ ينفدد ْديئا  فْديئا ، وعطد  السدكان عدا يفتدأ أن يتالْدى، واا
حيات ددا التددي رأيناهددا فددي القسددم األو  عددن الروايددة سددةيدة عْددردة تتحددو  
قاء عقيم، ال يخف  عن وطأت ا سوى التةلو بر،داء  إلى برَّ عقلم، ْو
الةددودة إلددى الددوطن، ول ددن انتقارهددا الةددودة دددد طددا ، كعددا يخبرنددا كددروم، 

لى األسرة خعسة أعوام، كانت تةاست ا في ا ت ودد وتْدتّد عدأ فقد عرت ع
األيدام، حتدى ،داء يدوم انتقدرت فيدل األم وكدروم عدودة نقيدر فدي العسداء 
كةادتدددل، فدددإذا هدددو ال يةدددود، ثدددم عدددرت عددددة أيدددام دون أن ير،دددأ، حتدددى 
أصداب األم وابن دا دلدو ْدديد، وهلدأ وان عداج ععيدو، إلدى أن ،داء أحددد 

ذا هدو يحعدل ل عدا رسدالة عدن نقيدر، يطلدب أصددائل ذات يدوم ب،تدة ، واا
في ددا أن يسدداعحاه، ألنددل دددّرر أن يةددود إلددى البيددت فددي يافددا، وأن يتسددلل 
إلى فلسطين عأ العتسللين، ودد خْي إنم أخبرهعا أن يعنةداه عدن ذلد ، 
فينتداب األم والْدقيو دلدو  ععيدو، ألن عدا كدان يسدعةان بدين حدين وآخدر 

سللين، ويص  لنا كروم عا آلت إليدل حدا  الص اينة ل ثير عن العتبقتل 
ِل بقولل: "لم تةد غير حطام إنسان، يتالْى ْيئا  فْيئا     (22)أع 

هكذا قلت حال ا عدة  تةديش فدي ،د ع وهلدأ، وترددب ْدديد إلدى  
ذا هدي تخبرهعدا في دا أن نقيدرا   أن وصدلت ذات يدوم رسدالة عدن فدائ ة، واا

 د، إذ أطلدو الي دود الدذين دد وصدل أخيدرا  إلدى بيدت األسدرة، ل ندل استْد
َعَعددُروا بيددوت الةددرب الال،ئددين النددار عليددل، وهددم يصدديحون دددائلين عنددل: 

، ثدم تصد  فدائ ة، كيد  هرعدت ( 23)"،اسوَّ عربي   ،اسدوَّ عربدي"
إليددل، وهددو علددى هددذه الحددا  العددرثرة بقول ددا: "ولعددا وصددلت إليددل، ركةددت 

ه، ففدتح على األرت، وأسدندت رأسدل علدى صددري، و،ةلدت أناديدل وأهد ّ 
عينيددددل، وابتسددددم لددددي، ولددددم يسددددتطأ أن يقددددو  لددددي غيددددر كلعتددددين، "َكددددروم  

  (24)َينَتِقر "، ثم التوى عنقل، وأطبقت عيناه إلى األبد"
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 الرواية بين رؤية الناعوري وآراء النقاد
كتب الناعوري رواية "بيت وراء الحدود" بطلب عن عدير اإلذاعة 

وني، وهددو يخبرنددا أنددل بةددد أن عبددد القددادر ال،دداع 9191األردنيددة عددام 
لعددَأ فددي ذهنددل الةنددوان، عكددَ  علددى كتابت ددا بسددرعة، حتددى تعكددن عددن 
إن،ا ها "خال  أسبوع واحد"، وبةد أن أذيةت عدن اإلذاعدة، ددام بنْدرها، 
فكانت العفا،أة أن ا "    نالت ْ رة واسةة ،دا ، ونالت ثناء ْديدا  عدن 

  اإلسدددددباني خيسدددددوَّ )األدبددددداء الةدددددرب( وعدددددن العسدددددتةربين عدددددن أعثدددددا
رووسداليذو الدذي تر،ع ددا إلدى اإلسدبانية، وهددوارد دوغدالَّ الدذي تر،ع ددا 

 إلى اإلن،لي وة" 
وُيالحدددأ هندددا أن النددداعوري ددددد ددددا  )األدبددداء الةدددرب( ولدددم يقدددل 
)النقدداد والدراسددين(، فقددد عددّر بنددا فددي عقدعددة البحددث ه،وعددل علددى هددرالء 

  أصددددو  النقددددد ودواعددددده النقدددداد، إذ اتّ ع ددددم بة،دددد هم "ال اعددددل عددددن إدرا
وعسدددتل عاتل، وعدددن ععدددو النقدددرة ال اْدددفة وسدددةة الثقافدددة وعدددن التّ،دددرد 
والن اهددة"، دددا : وهددذا هددو "الحددا  عندددنا فددي األردن وفددي الةددالم الةربددي 

 كلل"  
وكددان دليلددل علددى هددذا الة،دد  دولددل: "كّل ددم لددم يسددتطيةوا أن يددروا 

عن كروم إلدى فدائ ة لدم  بحَّ النادد الواعي أّن الرسالة التي حعل ا نقير
ت دددن إاّل رسدددالة الحدددب والحندددين عدددن كدددل ال،دددئ فلسدددطيني إلدددى حبيبتدددل 
دحا : "لددم ت ددن  "فلسدطين" الباديددة تحدت االحددتال   ثددم أضداع القددو  ُعوض 
فددائ ة ع،ددرد فتدداة يحب ددا كددروم، بددل كانددت )رعدد ا ( لفلسددطين كل ددا، وكددروم 

وري دددد لفددت   وعددأ أن الندداع(29))رعدد ( كددل فلسددطيني بةيددد عددن أرضددل"
لدى أن دا حلقدة أولدى عدن عحاولدة 9191النقاد إلدى هدذه الرع ودة عدام  ، واا

ثالثيددددة رائدددددة، فددددي األدب األردنددددي، إاّل أن النقدددداد دددددد ت،دددداهلوا األعددددر، 
وضددددرورة التوددددد  لعنادْددددة هدددداتين القضدددديتين الع ّعتددددين فددددي الروايددددة، 

دين واستعروا بةدد ذلد  يأخدذون علدى الروايدة بةدت ال ندات الفنيدة، عركد
صددحة عددا ذهددب إليددل الدددكتور عبددد ال ددروم األْددتر عددن أن الندداعوري دددد 
أهعددَل فددي روايتددل تصددوور تفددادم األحددداث بددين الةددرب والي ددود فددي يافددا 

، كددددذل  لددددم يلتفتددددوا إلددددى 9141خاصددددة، وفلسددددطين عاعددددة، دبيددددل عددددام 
وص  الناعوري العستوى الفني في الرواية بأندل )رائدأ( وبأن دا )عوضدأ 

نعا استعروا يْديرون فخر( لألدب ا لةربي الذي يرود أن يكون عالعيا ، واا
إلدددى عيوب دددا دون ذكدددر عي ات دددا، وهكدددذا تبددددو ال دددّوة واسدددةة بدددين رريدددة 
الندداعوري لروايتددل وآراء نقادهددا   ععددا ي،ةلنددا نتسدداَء  هنددا: أّي الطددرفين 
أدددرب إلددى الحددو والصددواب فددي عودفددل عددن عسددتوى الروايددة الفنددي  وهددل 

ائددددة فدددي رع وت دددا وعحاولت دددا وضدددأ ثالثيدددة عدددن القضدددية الروايدددة حقدددا  ر 
الفلسددطينية  ولعدداذا لددم يتوددد  النقدداد عنددد هددذه الروددادة التددي ذهددب إلي ددا 
الناعوري، لينادْدوها ويةطدوا آراَءهدم في دا  ال رودب فدي أّن اإل،ابدة عدن 
هددددذه األسددددئلة تقتضددددي أن يتددددوفر هددددذا البحددددث علددددى دراسددددة الةناصددددر 

ل ددا، لدديخلص عددن هددذا فددي الن ايددة إلددى كلعددة القصصددية األساسددية وتحلي
سواء بين دارسي الرواية النادددين ل دا، وكاتب دا النداعوري النداعي علدي م 

نقدهم وع، هم  أعا أهمُّ هذه الةناصر القصصية والقضدايا النقديدة التدي 
 سنةرت ل ا ف ي:

 الحبكة واألسلوب القصصي
ن الوددائأ يةّرع د ع  الدين إسعاعيل الحبكدة بأن دا "ع،عوعدة عد

ال، ئيدة، عرتبطددة وعنقعدة علددى نحددو خداص، وهددو عدا يعكددن أن نسددعيل 
، وأعدددا د  عحعدددد يوسددد  ن،دددم فيدددرى أن دددا "سلسدددلة "( 26) (plotاإلطدددار )

، ونحدن حدين نتأعدل فدي ضدوء هدذا (29)الحوادث عرتبطدة بربداي السدببية"
الحبكة في روايدة "بيدت وراء الحددود" نكتْد  أن دا حبكدة بسديطة، ألن دا 

عقسدددوعة  –كعدددا رأيندددا عندددد إي،ا هدددا–علدددى حكايدددة واحددددة، ول ن دددا  تقدددوم
دسعين على نحو عقصود واضح: القسم األو  يصدور سدةادة أسدرة أبدي 
كروم و،اره أبي فائ ة، وتبدو سدةادة خالصدة عدن كدّل عدا يةكدر صدفوها، 
وكددأن األسددرتين عة ولتددان عددن األحددداث الةاعددة فددي عدينددة يافددا وسددائر 

أ أن هذه العدن كل ا كاندت تعدور بأحدداث الصدراع العدن الفلسطينية، ع
بددين سددكان ا الةددرب وال،دد اة الصدد اينة، دبددل سددنوات عددن ودددوع نكبددة عددام 

، وهذا عا عّرت الناعوري هنا في هذا القسم لنقد الذع عن ِدبدل 9141
الدكتور عبد ال روم األْدتر، إذ الحدأ بحدو أنم لديَّ لألسدرتين عدن يافدا 

ى االسدتعتاع ب،عدا  حدي الة،عدي "وسدحر وفلسطين فدي هدذا القسدم سدو 
البحدددر" ودعء الةالددددة الحعيعدددة بين عدددا، حتدددى إذا انتقلدددت الروايدددة إلدددى 
ذا هذه الحيداة ددد انقلبدت إلدى النقديت  القسم الثاني عن حياة األسرتين واا
عدن الحيدداة األولددى ب،تددة، إذ أخددذت العآسددي تتددابأ علددى أفددراد األسددرتين، 

اب  عنطقيددا  عددأ القسددم األو ، وكددأن حيدداة لددذا بدددا القسددم الثدداني غيددر عتددر 
"تْد د ان يدارا  سداحقا ، ال  -وهي تتةدرت لألحدداث العفا،ئدة-األسرتين 

علدددى حدددد تةبيدددر د األْدددتر، ونضدددي  هندددا أن (21)أعدددل عةدددل فدددي ْددديء"
انقالب حياة األسرة دون تع يد، دد أثر علدى حبكدة الروايدة فنيدا  و،ةل دا 

(، وفضددال  عددن هددذا ُيالحددأ plot looseحبكددة عفّككددة غيددر عتعاسددكة )
أيضددددا  أن حبكددددة األحددددداث فددددي القسددددم األو  عددددن الروايددددة تبدددددو غيددددر 
عتعاسكة فنيا ، ألن األحداث تقوم في ال،الب على تصوور كدروم ل،عدا  
حي  الة،عي وبيت م، والذكروات الحعيعة التي تنثدا  انثيداال  علدى ذهندل 

سم الثاني التدي تحددث حو  حياة األسرتين، كذل  ُيالحأ أن أحداث الق
 -كعا رأينا–ألفراد األسرتين تبدو غير عتعاسكة أيضا ق إذ أ ثر الروائي 

عددن العآسددي بإصددابة أم فددائ ة بحددادث سددير فددي لبنددان، ثددم بإصددابة فددائ ة 
بْقية دنبلة ص يونية في يافا، ثم ُيصاب والددها بةدد دليدل، ثدم تصديب 

وتقتلددل علددى الفددور،  دنبلددة أخددرى بةددد دليددل أبددا كددروم، فددتحّطم ،ع،عتددل
تحددددث هدددذه العصدددائب كل دددا خدددال   عدددن دصدددير، وفدددي سدددرد صدددفحات 
دليلة، وهو عا عّرت هذا القسم الثداني عدن الروايدة لنقدد الددكتور إبدراهيم 
السددةافين الددالذع السدداخر، إذ دددد الحدددأ أن الروايددة فددي هددذا القسددم ددددد 

  (21)تحولت ب،تة إلى "عةرت للف،ائأ"
األحدداث فدي هدذا القسدم ال نْدةر أن دا ونضي  هنا إلدى هدذا أن 

تدرتب  فيعددا بين ددا بربدداي السددببية، فإصددابة أم فددائ ة ال عالدددة لددل بإصددابة 
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ابنت ا، كذل  ال عالدة لل بإصابة  و، ا، ف ذه الحوادث تحدث لل،عيأ 
في  عن عتقارب، وتقوم على العصادفات العفا،ئة، عأ أّن نقاد الروايدة 

رة العصددادفات فنيددا ، إذ ينصددحون لددل "أن يحددّذرون ال اتددب عددن ع،بددة كثدد
يتذكر أن الحدوادث الةفويدة العفا،ئدة التدي ددد تةتدرت سدبيل الحيداة فدي 
القصة، وكأن ا حلقات غروبة عن سالسل ع، ولدة، ال بدّد أن تفسدد هدذه 
الحيدداة العتوهعددة وتندددأى ب ددا عدددن طبيةددة الحيدداة الةاديدددة التددي نْددداهدها 

  (31)على و،ل األرت"
ب القصصي في الرواية ف و أسلوب التر،عة الذاتية، وأعا األسلو 

وهدو أسدلوب عناسدب لطبيةدة العوضدوع فدي الروايدة، فدإذا كدان د إبدراهيم 
السةافين دد الحأ أن الناعوري ددد بندى الروايدة بنداء روعانسديا  إلدى حدد 

، فقددد بدددا أسددلوب التر،عددة الذاتيددة عناسددبا  ل ددذا البندداء، إذ نددرى (39)بةيددد
"كروعا " يروي لندا بتدأثر ذكرواتدل ال،عيلدة عدن الحيداة األولدى الفتى اليافأ 

ثم يصّور عةاناة أسرتل بأسى بةد ل،وئ ا إلى لبندان، علدى أنندا عدأ هدذا 
نْددةر أثندداء القددراءة أن الندداعوري هددو الددذي يتحدددث إلينددا ول ددن بلسددان 

عركددددين ب دددذا رأي د عددد  الددددين  –كعدددا سدددنر،ّح هدددذا بةدددد دليدددل-كدددروم 
ن القددداص فدددي أسدددلوب التر،عدددة الذاتيدددة فدددي ال،الدددب: إسدددعاعيل، وهدددو أ

  (32)"ي،ةل عن نفسل وأحد ْخوص القصة ْخصية واحدة"

 َرْسم الشخصيات
ُيالَحأ أن الْخصية الوحيدة في الرواية التي نْةر بأن ا تنبت 
بالحياة هي ْخصية "كروم" ألنل هدو الدذي يحكدي لندا حكايدة األسدرتين، 

صدددة بدددإ اء األحدددداث واألحدددوا ، دبدددل عّصدددورا  خدددال  ذلددد  عْددداعره الخا
الل،ددوء وبةددده، لددذا يعكددن أن نستْدد  عددن خددال  كالعددل بةددت عالعددح 
ن كنا ال نةرع عالعح ْخصديتل عدن الخدارج،  ْخصيتل عن الداخل، واا
إذ يبددددو لندددا عدددن خدددال  كالعدددل أندددل غدددالم يدددافأ فدددي الةْدددرون، عرهددد  

أعددا  الحددَّ، روعانسددي العْدداعر نحددو أسددرتل وبيتددل ونحددو فددائ ة خاصددة،
الْخصدديات األخددرى فددي األسددرتين فدديالحأ أن الندداعوري لددم ُيةددَن البتددة 
برسدددع ا، عدددأ أندددل كدددان بإعكاندددل أن يفةدددل ذلددد  عدددن خدددال  طدددره عدددّدة 
عةروفددة علددى صددةيد الروايددة، عثددل "الطروقددة التحليليددة" التددي تقددوم علددى 
السرد العباْر بلسان كروم، أو عدن خدال  عدا يسدعى "الطروقدة التعثيليدة" 

تقدددوم علدددى العنددداقر الحوارودددة، بحيدددث يْدددي حدددوار الْخصددديات التدددي 
، وهندا ينب،دي عالحقدة أن (33)بعالعح ا الداخلية على نحو غير عباْدر

العنددداقر الحوارودددة فدددي الروايدددة ْدددبل عةدوعدددة، أو ال يفدددي الحدددوار في دددا 
بسدددبب ادتضدددابل بتحقيدددو هدددذا ال ددددع، وأعدددا الطروقدددة الثالثدددة فدددي رسدددم 

األحدداث، وهدو عدا كدان ينصدح بدل توفيدو الْخصيات وهي تتفاعدل عدأ 
الحكدددددديم، إذ كددددددان يددددددرى أن علددددددى القدددددداص أنم يخلددددددو أوال  لْخصددددددياتل 
عالعح ددددا الععيددددد ة، التددددي يقدددددوم علي ددددا "طبة دددددا الخدددداص"، ألن سدددددلو  
اإلنسان لددى عوا، تدل لألحدداث وتفاعلدل عة دا يْدي بصدورة عدن طبةدل 

  ل،دددأ إلي دددا ، كدددذل(34)ونفسدددل، وهدددذه الطروقدددة كدددان يل،دددأ إلي دددا ْكسدددبير
، ول دن النداعوري ددد (39)تولستوي في ثالثيتل الضخعة "الحرب والسدالم"

أهعل هدذه الطروقدة الع عدة، أيضدا  وهدو عدا دفدأ د إبدراهيم السدةافين إلدى 
نقددد الروايددة بقولددل "    لددم تددن،ح الروايددة فددي إي،دداد لحعددة بددين األحددداث 

  (36)والْخصيات"
ذا كدان النداعوري ددد اختدار التر،عدة "الذاتيدة" أسدلوبا  للسدرد فددي  واا

الرواية، وأحسسنا بأنل هدو الدذي يتحددث إليندا عدن ت،ربتدل بلسدان كدروم، 
وهو عا سنقدم عليل دليال  بةد دليل، فقد كان علدى النداعوري أنم يت،ندب 
عحدذور هدذه الطروقدة، إذ يتحددث نيابدة عدن الْخصديات، حتدى ال تبدددو 

 ددددا، وهددددو عيددددب أسددددلوب لنددددا حينئددددذ اسددددعية، أو دعددددى عيتددددة ال حيدددداة في
التر،عدددة الذاتيدددة، الدددذي حدددّذر عندددل األدبددداء والنقددداد، عدددن أعثدددا  "فرانسدددوا 

  (39)عوروا "

 بين شخصية الناعوري وشخصية راوي روايته
لددم يتنّبددل الدارسددون الددذين تندداولوا روايددة "بيددت وراء الحدددود" إلدددى 
عددددى التْدددابل بدددين القسدددعين األولدددين عدددن حيددداة النددداعوري فدددي فلسدددطين 

دسعي حياة كروم في الرواية، إذ يالحأ أّن بين كدل دسدم عدن القسدعين و 
 تْاب ا، تدّ  عليل القرائن العحّددة الدديقة الواضحة، وأهّع ا:

أن كروعا  بدأ يص  لنا القسم األو  السدةيد عدن حياتدل فدي الروايدة   9
، (31)فددي بيددت األسددرة، حددين كددان فددي الحاديددة عْددرة، كعددا أخبرنددا

ن ذهددَب إلددى القدددَّ وبدددأ حياتددل السددةيدة فددي كددذل  الندداعوري حددي
  (31)ال لية األ ليروكية، يخبرنا أنل كان في الحادية عْرة أيضا  

انت ددت الحيدداة السددةيدة فددي القسددم األو  عددن حيدداة كددروم بةددد أربددأ   2
،  سنوات، لذا يخبرنا أنل حين ل،أ وأسرتل كان فدي الخاعسدة عْدرة

ا أن حياتددل السددةيدة فددي ليبدددأ حيدداة الْددقاء، كددذل  الندداعوري يخبرندد
ال ليددددة لددددم تدددددم سددددوى أربددددأ سددددنوات، وكددددان أيضددددا  فددددي الخاعسددددة 

قاء ( 41)عْرة  ، حين انتقل إلى حياة كل ا تْرد ْو
انت ددى كددروم عددن روايددة حكايتددل وحكايددة أسددرتل، بةددد خعددَّ سددنوات   3

عددن الل،ددوء، إذ يقددو  فددي الروايددة "خعددَّ سددنوات عددّرت علددى هددذا 
ذن (49)، والدذكروات تدن،ص حياتندا"الحا ، والحنين يحره دلوبندا ، واا

فكددروم كددان فددي الةْددرون فددي ن ايددة الروايددة، وكددذل  الندداعوري فقددد 
أن دى حديثدل عدن القسدم الثداني الْدقي فدي حياتدل الفلسدطينية، وهددو 
فدددي الةْدددرون عدددن ععدددره، إذ يقدددو : "العرحلدددة الثانيدددة حتدددى )سدددن 

 الةْرون( دونت ا في كتابي)الْرو  األسود(" 
التْددددابل فددددي العراحدددل الةعروددددة بددددين االثندددين إلددددى حددددد إذن ف دددذا 

نعددددا ،دددداء فددددي ال،الددددب نتي،ددددة اسددددتل ام  التطددددابو، لددددم يددددأت عصددددادفة، واا
الناعوري للقسعين األولين عن حياتل في فلسطين، عاعدا  إلى عا يسدعى 
علدددى صدددةيد النقد)االسدددتل ام( وعدددا يقتضددديل هدددذا االسدددتل ام الفندددي عدددن 

انيدددة، وتبدددديل فدددي أسدددعاء الْخصددديات ت،ربتدددل وت،ييدددر فدددي البيئدددة العك
وعالعح ا، وطبيةة األحداث والحيداة، حتدى ل،دوء أسدرة كدروم إلدى لبندان 

ددد  -على نحو عا رأيندا عندد تلخديص الروايدة–ورحلت ا الخطرة بال وره 
استل ع ا الناعوري عن ت،ربتل الخاصة، ف و يخبرنا في كتبل غير عرة، 
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الرصدداص العن عددر عددن  ، وسدد  خطددر9141أنددل ل،ددأ عددأ أسددرتل عددام 
عةركة كانت دائرة بين الةصابات الص يونيل وال،يش الةربدي األردندي، 
فوسدد  هددذا الخطددر الْددديد، يقددو : "غددادرت القدددَّ عددأ أسددرتي وأسدددرة 

، ل دذه (42)أخي في )سيارة ْحن(، ال نحعل عن عتاعنا إال األدل األدل"
روايدة، ندر،ح األسباب ع،تعةة، فضال  عدن ْدةورنا القدوي أثنداء ددراءة ال

أن النداعوري هددو الدذي كددان يتحدددث اليندا بلسددان "كددروم"، ولةدل هددذا هددو 
الدددذي سددداعده فدددي إن،دددا  الروايدددة علدددى نحدددو فدددائو السدددرعة، ألندددل كدددان 
ي،ددرع عددن عةددين ت،ربتددل الخاصددة، لددذا تعكددن عددن كتابددة الروايددة خددال  

 أسبوع واحد 

 تصوير البيئة
يسدددعونل "ع،الدددل  إذا كدددان النقددداد ينصدددحون القددداص أن يتقيدددد بعدددا

الحيوي" أي بعدى عةرفتل وخبرتل في البيئة فيعكن القو : إن النداعوري 
لددم يتةددَد هددذا الع،ددا ، إذ كددان يصدددر فددي تصددووره للبيئددة وأحددداث ا عددن 

إلدى عدام  9121ت،ربة وعةرفة طوولة ألنل عاش في فلسطين عن عدام 
9141  

ا أوال ، ثدم أعا بيئدة العكدان فدي "بيدت وراء الحددود" ف دي عديندة يافد
عدينة "بيروت"، حيث ل،أت أسرة كدروم، وأعدا البيئدة ال عانيدة التدي تددور 
نعددا تركندددا  خالل ددا األحددداث، فلددم يوضددح ا لنددا الندداعوري فددي الروايددة واا
نستنت، ا استنتا،ا ، فقد بدأ كروم يدروي حكايدة أسدرتل، وهدو فدي الحاديدة 

–ة عْددرة إلددى لبنددان وهددو فددي الخاعسدد 9141عْددرة ثددم ل،ددأ عة ددا عددام 
وعةنددى هددذا أنددل بدددأ يحكددي لنددا الحكايددة دبددل حددوالي خعددَّ  -كعددا رأينددا

سددنوات عددن الل،ددوء، واسددتعر فددي الروايددة إلددى حددين استْدد اد ْددقيقل أي 
، نخلص عن هذا كلل أن ال عن الذي اسدت،ردتل الروايدة 9193إلى سنة 

(، والالفددت فددي هددذا 9193إلددى عددام 9143هددو عْددر سددنوات )عددن عددام
ة هددو خعددَّ سددنوات دبددل الل،ددوء والنكبددة، وخعددَّ أخددرى أن  عددن الروايدد

 بةدهعا!
علدى أن تصدوور البيئددة فدي الروايددة ال يقتصدر علددى ذكدر ال عددان 

نعا يْعل  أهم عا "يتصل  -كعا يقو  د  عحعد يوس  ن،م-والعكان، واا
دددددعائل م وأسددددداليب م فدددددي  بوسدددددط ا الطبيةدددددي، وبدددددأخاله الْخصددددديات ْو

ديث عدددن الْخصددديات كيددد  دّصدددر ، وددددد عدددّر بندددا عندددد الحددد(43)الحيددداة"
النددداعوري فدددي رسدددع ا، فلدددم ي،ةل دددا تندددبت بالحيددداة، باسدددتثناء ْخصدددية 

 كروم، التي اختبأ وراَءها الناعوري وراه يتحدث بلسان ا 
كددذل  يْددعل تصددوور البيئددة، تصددوور أهددّم األحددداث التددي ودةددت 
في ا، ألن كل حدث في الرواية، كعدا يقدو  عد  الددين إسدعاعيل "يدرتب  

وع وعادات وعبادئ خاصة في ال عان والعكان اللذين وددأ في عدا، بقر 
، ودددد عددّر بنددا عنددد الحددديث عددن (44)واالرتبدداي ضددروري لحيويددة القصددة"

الحبكدددة وأحدددداث ا أّن النددداعوري فدددي القسدددم األو  عدددن الروايدددة ددددد اهدددتم 
بتصددددوور ذكروددددات الطفددددل كددددروم العتةلقددددة ببيئتددددل، فددددي حددددي الة،عددددي، 

ائ ة وهدداياها وتةلدم العوسديقى، أ ثدر عدن تصدوور وتحّدث عن البحدر وفد

أحداث الصراع بين الةرب والي ود التي كانت تضطرب ل ا يافا خاصة 
وفلسددطين عاعددة، عّعددا عّرضددل لنقددد الذع عددن دبددل الدددكتور عبددد ال ددروم 
األْتر، إذ بدت لنا يافا في الرواية عة ولة، وكأن ا كعا يقو  د األْدتر 

ر عدن ال درة األرضدية، حتدى إذا بددأ النداعوري ساخرا : "في الطدرع اآلخد
فددي القسددم الثدداني العأسدداوي عددن الروايددة، يةددرت ألحددداث هددذا الصددراع 
ب،تة، وعن دون تع يد في القسم األو ، بدا لنا هذا يضة  عن تعاسد  
الحبكة في الرواية، وأْةرنا انتقالل العفا،ئ عن رواية األحداث السةيدة 

قاياها على أفرادهعا، بأننا نْ د لألسرتين إلى ان عار القنا كعدا -بل ْو
، (49)ان يدارا  عفا،ئدا  سداحقا  ال أعدل عةدل فدي ْديء" -يقو  األْتر أيضدا  

وال روب في أنل كدان عدن حدو هدذه األحدداث الوطنيدة، التدي تحددث فدي 
يافدددا وفلسدددطين خدددال  عدددا حدددددناه وهدددو خعدددَّ سدددنوات دبدددل النكبدددة، أن 

كدددأن ي،ةدددل أحدددد أفدددراد األسدددرتين  يصدددورها النددداعوري فدددي القسدددم األو ،
يْددتر  في ددا، أو كددأن ي،ةل ددا عوضددوع أحاديددث فددي ،لسددات األسددرتين 

 على األدل 
والناعوري فضال  عن هذاق لو فةل ذل  لعّ د فنيا  ألحداث القسدم 
الثدداني عددن الروايدددة، ولعددا أضددة  عدددن تعاسدد  الحبكددة، ولعدددا بدددت لندددا 

،دددائأ، علدددى حدددّد تةبيدددر الروايدددة فدددي القسدددم الثددداني خاصدددة "عةرضدددا  للف
الددكتور السدةافين، وهددو أيضدا  بةدددم تع يدده لألحدداث العروعددة فدي هددذا 
القسم، يكدون ددد ت،اهدل هندا عدا ينصدح بدل دارسدو القصدة القداص، وهدو 
أن يل،دأ فدي عثددل هدذا األعدر إلددى طروقدة "اإلرهداص والتع يددد، عدن أ،ددل 

عا حدثت  ت يئة ذهن القارئ الستقبا  بةت األحداث الع عة، حتى إذا
، وهددم يددرون أن (46)كددان القددارئ علددى علددم بددالتطورات التددي أّدت إلي ددا"

العفا،أة تخدم الرواية عن حيث عنصر التْووو، ول ن بْري أاّل ت ون 
هددذه العفا،ددأة صددادعة أو عرو عددة للقددارئ علددى نحددو عددا ن،ددد فددي القسددم 

 الثاني عن رواية الناعوري 
الحددددديث عددددن طددددره رسددددم  ولةلنددددا َنددددذُكر أيضددددا  أننددددا أْددددرنا عنددددد

الْخصيات إلى أن القاص لم يصور األحداث الع عة تصوورا  حيا  فدي 
روايتددددل، لي،ةددددل الْخصدددديات تتفاعددددل عة ددددا، كاْددددفة لنددددا عددددن بةددددت 
عالعح ددا، كعددا ينصددح توفيددو الحكدديم، وكعددا كددان يفةددل بةددت األدبدداء 
ال بار عن أعثا  ْكسبير وتولسدتوي، ول دن النداعوري كدان ي،ةدل بطلدل 

وي يددذكر لنددا عددا حدددث ذكددرا ، وهددو يسددرد الحكايددة، وهددذا عيددب فنددي، الددرا
 تةاني عنل الرواية عن دون روب!

ألنددل دددد أضددة  بدددوره رسددم الْخصدديات فبدددت اسددعية، أو دعددى 
وحتدى األحدداث العأسداوية  -كعا سبو ورأيندا –،اعدة ال تنبت بالحياة 

ثر عن ا أو بدالغ في القسم الثاني عن الرواية، فقد بدا أّن الناعوري دد أ 
في ددا علددى نحددو عتةادددب، غيددر عتعاسدد  أو عتددراب  بربدداي السددببية فددي 
الحبكة، لذا بددا الحدَدث في دا يقدوم علدى سدوء الحدأ والعصدادفة، عدأ أن 
اإل ثار عدن العصدادفة عندد النقداد "عاعدل عفدوي ودخيدل، ال يتقيدد بقيدود 

  (49)العةقولية"
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 اللغة واألسلوب في الرواية
ل يكددون ل ددل ددداص ل،تددل القصصددية الععيدد ة، وأسددلوبل ُيالَحددُأ أندد

الخاص، إذا أرسل نفسل على س،يت ا أثناء ال تابة، وابتةد عدن الت لد  
وتقليد غيره عن الُ ّتاب، وورى بةت كبدار الدروائيين الةدالعيين أّن علدى 
القاص أن يختدار ألفاقدل بدّددة وعنايدة بال،دة، لتدوحي بعدا يرودد تصدووره، 

عة ف م ال يرعنون ب عا يسّعى في الةربية "ترادع األلفاظ"، ويأتي في عقد 
هدرالء الددروائيين "فلدوبير"  عدديم العدرسددة القصصدية الطبيةيددة، وصدداحب 
رائةدددة "عددددام بوفددداري"، إذ كدددان يدددرى أندددل ع عدددا يكدددن العةندددى الدددذي يدددود 
القاص تصووره، فإن هنا  كلعة واحددة بةين دا ُتةّبدر عندل، وفةدال  واحددا  

ة واحدددة تصددفل، ولددذا "يترّتددب علددى ال اتددب أن يطيددل يددوحي بددل، وصددف
البحدددث والتنقيددددب، حتدددى يةثددددر علددددى هدددذه ال لعددددة، وذلددد  الفةددددل وتلدددد  

  (41)الصفة"
وفي ضوء هذا يعكن عالحقة أن الناعوري في روايتل كان على 
ددر ،يدد عدن الةنايدة باختيدار ألفاقدل ول،تدل القصصدية، وهدي ل،دة تبددو 

ددّفافة وعوحيددة، وت تناسددب دصصدديا  وأسددلوب التر،عددة الذاتيددة عةاصددرة ْو
فدددي الروايدددة، أعدددا أسدددلوب ال اتدددب فدددنحَُّّ أّن الروائدددي يطلدددو نفسدددل فدددي 
الةبددددارات علددددى سدددد،يت ا، فتصدددددر عن ددددا صدددددورا  طبيةيددددا  فيددددل تلقائيددددة 
وعفوية، فأسدلوب النداعوري فدي الروايدة هدو  األسدلوب الدذي كدان الناددد 

ي فيل وال تنسيو، وال تةّعدد عيخائيل نةيعة يدعو الُ ّتاب إليل، إذ  "ال ْو
نعددا هددي عبددارات تحددَّ أن ددا  اإلتيدداِن بال،روددب عددن السددب  والصددناعة، واا

، ويالحددأ أن عبدارات النداعوري فدي الروايددة (41)ان لقدت عدن دلدم ال اتدب"
دصدديرة، وعوسدديقى ال،عددل أدددرب إلددى نبددرة الحددديث ال ددادئ، وهددي نبددرة 

تل، وا،تدراره لذكرواتدل في دا، تتناسب وبوه الفتى كروم بحكايدة عأسداة أسدر 
دددكوى،  إذ نْدددةر كأندددل يحددددثنا بصدددوت خفددديت، فيدددل تحّسدددر وأسدددى ْو
فالناعوري إذن نْةر أنل في سرد روايتل يبتةد عدن النبدرة الخطابيدة، أو 
العيددل إلددى البالغددة القديعددة والتقةددر الل،ددوي، فلنتأعددل أسددلوب الندداعوري، 

حدا  أفرادهدا أثنداء  يصور كروعا  في غرفة األسرة الص،يرة، وهو يصد 
اإلداعة في ا: "هكذا أدعندا فدي غرفتندا أياعدا  وحيددين عدأ أح انندا كأسدعا  
صددد،يرة ُأخر،دددت عدددن البحدددر، وُعندددأ عن دددا العددداء، فعدددا كندددا نخدددّرج لندددرى 
الندداَّ، ألندددل لددم يكدددن بندددا حا،ددة إلدددى أن ندددرى الندداَّ، ونةدددرت علدددي م 

لدم الةعيدو، ي ودد حالنا ال،ديدة، التي ليَّ في دا غيدر الوحْدة والفقدر واأل
ْةورنا ب واننا وحرعاننا، حا،تنا إلى ْفقة اآلخرون، والْفقة هي َعذّلة، 

  (91)لعن ُتبذ  إليل"
وأعا ل،ة الناعوري عن حيث دواعد النحدو والصدرع، ف دي ،يددة، 
وعن النادر أن نةثر في ا على خطأ ل،وي، نحدو هدذا الخطدأ الْدائأق إذ 

بسيطا  ننام عليل، )وثيابا  نستبد  ب دا  يقو : "وكان علينا أن نبتاع فراْا  
، والصدددواب هدددو القدددو : "وثيابدددا  نسدددتبدل ا بعالبسدددنا" ألّن (99) "عالبسدددنا(

ددداهده دولدددل تةدددالى:  حدددرع البددداء هندددا يددددخل علدددى الْددديء العتدددرو ، ْو
"أتسددتبدلون الدددذي هدددو أدندددى بالدددذي هددو خيدددر"، أي بددددال  عدددن الدددذي هدددو 

ا الخطأ ندادر، وربعدا وددأ نتي،دة خير، ول ن ودوع الناعوري في عثل هذ
الس و، إذ يبدو الناعوري عتعّكن ا إلى حد ،يد عن دواعد الل،ة، وال رودب 
في أّن الدذي سداعده فدي هدذا الدتعّكن اْدت،الل بالتددروَّ سدنوات طوولدة، 

  (92)تخّلل ا تأليفل ل تب عدرسية وكتب أدب لألطفا 
عدرسدددة وهكددذا نخلدددص إلددى أن النددداعوري فددي روايتدددل كددان عدددن ال

القصصية الةربية التي كانت تتوخى س ولة التةبير عأ العحافقة علدى 
سددالعتل الل،ويددة، هددذه العدرسددة التددي كددان رائدددها إبددراهيم العددا ني، وعددن 

( 93)أبر  أعالع دا ن،يدب عحفدوظ، وتوفيدو الحكديم وعبدد الحعيدد السدحار

كذل  نخلدص إلدى أّن عنصدر الل،دة واألسدلوب فدي روايدة النداعوري هدو 
صددددر نددددا،ح، إن لددددم يكددددن أن،ددددح الةناصددددر القصصددددية فددددي الروايددددة عن

 ،عيةا  

 اإليقاع والتشويق في الرواية
ُيالحددأ بةددت دارسددي الروايددة العحدددثين أن حركددة األحددداث فددي 
نعدا ينب،دي أن  َسير الرواية وتطورها ال ت ون فوضدى، أو كيفعدا اتفدو، واا

علدددى  ت دددون هدددذه الحركدددة وفدددو نقدددام دديدددو عرسدددوم، يقدددوم فدددي ال،الدددب
التفدداوت والتقابددل أو التضدداد فددي سددير األحددداث صددةودا  وهبوطددا  علددى 
ْكل أعواج "وهذا الت،ّير التعو،ي العرسوم في سير أحداث الروايدة هدو 

، وفي ضوء هذا يعكن عالحقة أن اإليقاع فدي (94)الذي ُيسّعى اإليقاع"
 القسددم األو  عددن روايددة الندداعوري بطدديء ،دددا ، ألن األحددداث فيددل دليلددة

يقوم على تصدوور  –كعا رأينا–وبطيئة الحركة والتطور، ألن هذا القسم 
كدددروم لبيدددت أسدددرتل وحدددي الة،عدددي والبحدددر، ووصددد  عْددداعره الخاصدددة 

 ت،اه ا، ولذا الحقنا الحبكة فيل )عفّككة( 
وأعدددا القسدددم الثددداني العأسددداوي عدددن الروايدددة، فدددُيالحأ أن حركدددة  

عة األحددداث وتةادب ددا اإليقدداع فيددل دددد تسددارعت ب،تددة، وذلدد  بسددبب سددر 
علدى نحددو الفددت، ل ددذا كلددل فددنحن نْددةر أن الندداعوري لددم يلددِو بدداال  إلددى 
عنصر اإليقاع، وهو يكتب الرواية عتةّ،ال ، وذل  ألّن الروايدة هدي عدن 

، وهو الةام الدذي ذهدب فيدل 9161أععالل العبكّرة التي ُنْرت دبل عام 
ي فدددي بةدددت عقاالتدددل عبةوثدددا  إلدددى إيطاليدددة، والدددذي ُيكدددرر لندددا النددداعور 

وعذكراتل عةترف ا بأنل لم يكن يةرع القواعد الصحيحة الحديثة في كتابة 
القصة والروايدة إاّل بةدده، إذ انفدتح ذهندل علدى الثقافدة الحديثدة الةالعيدة، 
وال سدددديعا أّن دارسددددي القصددددة يددددذكرون لنددددا أيضددددا  أن عنايددددة القّصدددداص 

، عدن ، دة (99)إاّل حدديثا " بةنصر )اإليقاع( دد "تدأخرت، فلدم يلتفتدوا إليدل
أخددرى، ُيالحددأ أن لعيقدداع "عالدددة بالتْددووو فددي القصددة والروايددة، ألن 
ددددد،فة فدددددي التتبدددددأ  فدددددي التندددددوع والتفددددداوت عدددددا يحفدددددأ للقدددددارئ تحّفددددد ه ْو

، ول ددددن روايددددة الندددداعوري ال يقددددوم التْددددووو في ددددا علددددى (96)والعالحقددددة"
نعد ا الددذي يْدودنا فددي اإليقداع العتندّوع والعتفدداوت فدي عسدديرة األحدداث، واا

 ت ا عدة أعور، وأهع ا:عتابةة دراءَ 
طبيةددة العوضددوع الحّسدداَّ العددرث ر وهددو عأسدداة الل،ددوء الفلسددطيني   9

خددال  النكبددة، وعتابةددة عدددى أثددره فددي عائلددة فلسددطينية، دلبددت هددذه 
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العأسدداة حيات ددا عددن النقدديت إلددى النقدديت، أو عددن السددةادة والةددّ ة 
 إلى الذ  والْقاء 

السدد لة الْددّفافة، وأسددلوبل التةبيددري العناسددب لطبيةددة  ل،ددة الروائددي  2
 العوضوع، على نحو عا نّوهنا دبل دليل 

الدددددن ج القصصدددددي الدددددذي اختددددداره النددددداعوري لتصدددددوور العوضدددددوع   3
اإلنسدددداني، ف ددددو ال يقددددوم علددددى الددددن ج التقليدددددي الددددذي تةتعددددد فيددددل 
الحبكددة علددى تددراب  األحددداث العتةادبددة وتةقدددها، وتتددابأ العدددآ ه، 

الْخصددديات للخدددروج عدددن عآ د دددا، وهدددو ن دددج يةتعدددد فيدددل  وصدددراع
التْددووو علددى الحدددث، وعددن أْدد ر رّواده كبلددنج وسوعرسددت عددوم، 
نعدددا هدددو ن دددج نْدددةر بأندددل أددددرب إلدددى أسدددلوب تصدددوور العْددداعر  واا
واألوضداع اإلنسدانية التدي تضددطرب بسدبب ا الْخصديات، وهدو عددا 
اْدددت ر بدددل ال اتدددب الروسدددي "تْددديخوع" فدددي كثيدددر عدددن دصصدددل 

، إذ (99)عْددد ورة، عثدددل دصدددة "وفددداة عوقددد " أو "الر،دددل الُعةل دددب"ال
نْددةر عددن خددال  األسددلوب فددي التصددوور بددأن الْخصدديات تةدداني 
بسبب أوضاع ا الصةبة، وتحَّ "أن ا ال تستطيأ عواصلة الةيش 
بالْكل الراهن، الذي تضطرب حيات ا فيل، لقد كانت تحلدم بت،ييدر 

علدددى الدددرغم عدددن إدرا  دددا هدددذه الحيددداة الصدددةبة التدددي آلدددت إلي دددا، 
لفقاعدة أوضدداع ا اإلنسددانية، وأن ددا ال تعلدد  القدددرة علددى ت،ييددر عددا 

، وهو عا الحقناه حقا  في القسم الثاني عن الرواية، حيث (91)ترود"
الصور العتتابةة التي ترسع ا ألوضاع كروم، وهو يْكو عن سوء 

في دددا ، ك ددذه الصدددورة التددي رأينددا (91)الحددا  التددي آلددت إلي دددا أسددرتل
كروعا  وهو يْكو في ا عن إداعتل وأفراد أسرتل في غرفت م الص،يرة 
الضيقة "وحيدين عأ أح ان م، كأسعا  ص،يرة أخر،دت عدن البحدر 
وعندددأ عن دددا العددداء"، وددددد ْدددةروا بدددالة،  عدددن ت،ييدددر أوضددداع م، 
وو ودددهم فددي هددذا ْددةورهم بددال وان والحرعددان والحا،ددة إلددى ْددفقة 

  (61)اآلخرون"
نستْددةره فددي روايددة الددراوي لألحددداث، وهددو صددده الصددده الددذي   4

عرثر يدفةنا إلى عواصلة القراءة، ووركد لندا عدا ذهبندا إلدى تر،يحدل 
فددي هددذا البحددث، عددن أن الندداعوري هددو الددذي يددروي لنددا األحددداث 
ويصف ا بلسان كروم، وهو يركدد فدي الوددت نفسدل صدده النداعوري 

كاندت أ بدر عدرثر فدي بدوره حين يدردد كثيدرا  فدي كتاباتدل أّن النكبدة 
نفسدددل واإلل دددام فدددي رواياتدددل ودصصدددل، كقولدددل يةلدددل سدددبب ذلددد : 
"النكبدددة و،ددددتني فدددي طروق دددا، فلّفتندددي فدددي  وبةت دددا الرهيبدددة، لقدددد 
خر،ت عن بيتي في القددَّ عْدّردا  ككدل العْدردين تقلندي وأسدرتي 
عددأ أسددرة أخددي األ بددر سدديارة ْددحن، لدديَّ عةنددا عددن العتدداع غيددر 

كل عا اسدتطةنا إنقداذه، وكدان عدن الطبيةدي فراش ضئيل ،دا ، هو 
أن ينحفر هدذا فدي أععداه نفسدي، وأن يقدل عصدَدر إل داعي سدنين 

  (69)عّدة

 ثالثيات األجيال والرواية
ق ددر فددي الةصددر الحددديث نددوع ،ديددد عددن الروايددة يدددعوه النقدداد 
"روايددة األ،يددا " وفيددل يصددور القدداص ثالثددة أ،يددا  عتصددلة عتةادبددة فددي 

، وول،دددأ القددداص إلدددى هدددذا الندددوع عدددن الروايدددة، ليبدددر  (62)األسدددرة الواحددددة
تأثير ال عن في الناَّ، عن خال  عا ين،م عنل عن أحداث ،سام عرثرة 
فددي حيدداة البْددر، والحيدداة اال،تعاعيددة فددي بيئددة الْخصدديات الخاصددة، 
كذل  ليبر  تطور العفاهيم اال،تعاعية والتفكيدر والةدادات والتقاليدد، أعدا 

ف ددي "الحددرب والسددالم  لتولسددتوي"، وهددي تصددور  أْدد ر هددذه الروايددات
ثالثة أ،يدا  عتةادبدة فدي أسدرة روسدية، أو  القدرن التاسدأ عْدر، خدال  
احتدددام عةركددة "بوردينددو" الْدد يرة، إذ احتددّل نددابليون عوسددكو، ثددم تق قددر 

  (63)ع  وعا  في الن اية
ودددد ق ددرت بةددد روايددة تولسددتوي روايددات أ،يددا  فددي ال،ددرب، عددن 

ية "األبناء والةْاه" للورنَّ، و"صورة الفنان ْابا " ل،ديعَّ أْ رها: روا
  (64)،ويَّ، و"غرفة يةقوب" لفر،ينيا ول 

أعددا فددي أدبنددا الةربددي فأْدد ر روايددات األ،يددا  هددي ثالثيددة ن،يددب 
عحفددوظ )بددين القصددرون، ودصددر الْددوه، والسددكروة(، وثالثيددة ال، ائددري 

ثيدة السدوري صدددي عحعدد ديدب )الددار ال بيدرة، والحرودو، والندو (، وثال
  (69) إسعاعيل )الُةصاة آ  ععران، والصديقان، والةصبة(

وأعدددا فددددي األدب األردندددي فنحسددددب أن عحاولدددة الندددداعوري كتابددددة 
ثالثيددة كانددت عحاولددة رائدددة عبكددرة، حددين نْددر روايددة "بيددت وراء الحدددود" 

بالحلقدة الثانيدة "،دراه ،ديددة" وهدي  9169، ثم أتبة ا عدام 9191عام 
عن النكسة، وكانت هي أسرع رواية أردنية تستوحي ا، وسدبقت  عستوحاة

في الق ور روايات تيسير سبو  وسالم النحاَّ وأعين ْدنار، إذ عكدَ  
الندداعوري علددى "كتابددة الروايددة فددي الليددل والن ددار، وفددي عددّدة ال تت،دداو  

، وفي دا تدابأ النداعوري حيداة بطلدل السدابو (66)أسبوعا  واحدا  انت ى عن ا"
، 9169ي "بيددت وراء الحدددود"، إذ ،ةلددل يْددار  فددي حددرب عددام كددروم فدد

فُيصاب بقنبلة )نابالم( فيدخل فدي الن ايدة العستْدفى ليةدالج عدن حدروه 
  (69)في ،سعل

أعددددا الدددددارَّ العتأعددددل لعحاولددددة الندددداعوري العبكددددرة كتابددددة ثالثيددددة 
 ست ،نة في هذه ال تابة، وأهّع ا:أ،يا  فيعكنل أن يالحأ عّدة أعور ع

ندداعوري دددد كتددَب حلقتددين عددن الثالثيددة، علددى تباعددد فددي  عددن أن ال  9
، ثددم نْددرها عددام 9191كتابت عددا، فقددد كتددب األولددى لعذاعددة عددام 

، 9169، ثدم كتدب الثانيدة "،دراه ،ديددة" ُبةيدد النكسدة عددام 9191
ذن فددالفره ال عنددي بددين كتابتي عددا أ ثددر عددن ثعدداني سددنوات، وهددذا  واا

ثيات العْ ورة ددد عكفدوا علدى الفت، ألن العةروع أّن كّتاب الثال
كتابت ا في عدة  عنيدة عتصدلة، ددد اسدت،ردت عدن بةضد م سدنوات، 

، كددذل  لددم نسددعأ (61)فتولسددتوي ون،يددب عحفددوظ عددثال  دددد فةددال هددذا
عددن دبددل أو عدددن بةددد أّن كاتدددب ثالثيددة قددّل ينتقدددر حدددوث حددددث 
يتعنددداه، ليكتدددب ال،ددد ء الثالدددث عدددن ثالثيدددة عثدددل النددداعوري، وأغلدددب 
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ندددا أّندددل حدددين كتدددب "بيدددت وراء الحددددود" لدددم َيددددرم بخلدددده أنم القدددن ه
يكتدددب ثالثيدددة، حتدددى إذا ودةدددت نكسدددة ح ودددران العْددد ورة، أراد أنم 
يستوحي ال  وعة الخطيرة التي هّ تل برواية، فخَطَر ببالل حينئِذ أن 
ي،ةل ا ت علة للرواية السابقة، أو حلقدة ثانيدة ل دا، ثدم ، در فدي عدا 

ر فلسدددطين، ليكتدددب الحلقدددة الثالثدددة بةندددوان كتدددب بأندددل ينتقدددر تحروددد
الةودة، كقولل في عذكراتل: "بةدد صددور ثنائيدة "بيدت وراء الحددود" 
و"،ددددراه ،ديدددددة" كنددددت أتودددددأ أن الروايددددة التاليددددة سددددت ون روايددددة 
"الةددددودة"، وكنددددُت أر،ددددو أاّل يطددددو  الودددددت، حتددددى تصددددبح الثنائيددددة 

ددد طداَ  كثيدرا ، ثالثية، بروايدة الةدودة، وعدن العرسد  أن االنتقدار 
ول نددددددددي أر،ددددددددو أاّل أعددددددددوت دبددددددددل أن يتحّقددددددددو حلعددددددددي بالثالثيددددددددة 

، وّلعدددا 9119وعدددن العرسددد  أندددل ددددد تدددوفي عدددام  ،( 61)العنْدددودة"
 يتحقو عا كان يتعناه ويحلم بل   

يالحأ أّن النداعوري ددد كتدب كدل روايدة عدن حلقتدي ثالثيتدل، لديَّ   2
نعدا كتدَب  كدل روايدة بدددعوة بددافأ اإليحداء الدذاتي الدداخلي وحدده، واا

أو ادتراه عن صديو لل دد وعده بعساعدتل في إذاعت ا أو نْدرها، 
أعدددا روايدددة "بيدددت وراء الحددددود" فقدددد طلدددب إليدددل أن يكتب دددا صدددديقل 

، وهددو عبددد القددادر ال،دداعوني 9191عدددير اإلذاعددة األردنيددة عددام 
لتذاع حلقاٍت في رعضان ذل  الةام، وهو عا حدث، ثم دام بنْرها 

، وأعا "،راه ،ديدة" فقد ادتره عليدل صدديقل (91)د ذل في كتاب بة
"أديدددب عدددرّوة" أن يكتب دددا، ووعدددَده بنْدددرها فدددي ع،لدددة السدددياحة، ثدددم 

، وال روب فدي أّن هدذا عسدت،رب، ألنندا 9169نْرها كعا وعد عام 
دد ال ن،د عثلل عندد كاتدب آخدر، ععدن كتبدوا الثالثيدات، إذ ن،ددهم 

وحدهعا ال بددافأ أو طلدب عدن  دد كتبوها بوحي عن إبداع م وفّن م
 اآلخرون 

يالحدددأ أّن النددداعوري يخبرندددا بأندددل تعّكدددن عدددن كتابدددة روايدددة "بيدددت 
وراء الحدددود" خددال  أسددبوع واحددد، كددذل  تعّكددن عددن كتابددة روايددة "،ددراه 
،ديدة" خال  أسبوع واحد أيضا ، وال رودب فدي أن هدذه السدرعة تبددو لندا 

روايددة األ،يددا ، التددي تحتدداج عدهْددة فددي إن،ددا  كتابددة روايددة، وال سدديعا 
عددن القدداص إلددى ودددٍت كدداٍع للتفكيددر والتخطددي  وال تابددة، وااعددادة النقددر 
في عا كتَب دبل النْر، وتد داد دهْدتنا عدن سدرعة النداعوري فدي إن،دا  
ثالثيتل غير العكتعلة أو )تسدّرعل( فدي إن،ا هدا، حدين نقدارن بدين الوددت 

ون،يب عحفدوظ عدثال ، أعدا  الذي است،ردتل كتابة كل عن ثالثية تولستوي 
تولسدددتوي فقدددد اسدددتوحى فدددي ثالثيتدددل الحدددرب التدددي ْدددن ا ندددابليون علدددى 

، والتددي وصددلت ذروت ددا باحتاللددل عوسددكو، ونْددوب 9192روسدديا عددام 
عةركة "بوردينو" الْ يرة التي د ره الْةب الروسدي في دا، واضدطره إلدى 

الثيتدل عددّة التق قر والترا،أ وال  وعة، فقد عكد  تولسدتوي علدى كتابدة ث
سنوات، وفي هذا تقو  العتخصصة في األدب الروسدي الددكتورة عكدارم 
ال،عري: "عك  تولستوي على كتابة روايتل "الحرب والسالم" ابتداء  عدن 

، ف،اءت في أربةة ع،لددات، تصدل عددد 9161حتى عام  9163عام 
  (99)( صفحة"9911صفحات ا إلى عا يقرب )

كتابددة ثالثيتددل ، دددا  عضددنيا  ال وأعددا ن،يددب عحفددوظ فقددد بددذ  فددي 
يقل عن ، د تولستوي، إذ است،ردت كتابتل ل دا سدنوات أيضدا ، فبةدد أن 

، عك  على وضدأ ثالثيتدل التدي 9141نْر روايتل "بداية ون اية" عام 
ثدم أن اهدا بةدد ، دد  9191استوحاها عن الثدورة الْدةبية العصدروة عدام 

عل ا، ويةيد في دا النقدر ، ل نل عأ هذا قّل يتأ9192ثالث سنوات عام 
ذن فقددد اسددت،ره إن،ا هددا 9196بةددد ذلدد ، ولددم يبدددأ بنْددرها إال عددام  ، واا

سبأ سنوات عن التخطي  وال تابة وااعادة النقر والتأعل، وهذه السنوات 
-9163التددي اسددت،رد ا فددي كتابت ددا تقددارب سددنوات تولسددتوي )عددن عددام 

، إلدى در،دة أندل (، ودد بذ  ن،يدب ، ددا  كبيدرا  فدي التخطدي  ل دا9161
اضدطر إلدى تخصديص علفدات لْخصديات ثالثيتدل األساسدية، عدن أ،دل 
رسددم عالعح ددا العتعدداي ة، التددي حددرص أيضددا  علددى أن يصددورها تصددوورا  
نابضا  بالحياة، حتى اْدت ر بةضد ا بدين النقداد واألدبداء، عثدل ْخصدية 

"، فكددان أنم أثعددر هددذا ال، ددد األب الْددردي العتسددل   "أحعددد عبددد ال،ددواد
ال بيددر الددذي بذلددل ن،يددب، إذ أخددرج ثالثيددة ال تقددل ضددخاعة وروعددة عددن 
ثالثية تولستوي، حتى إن ععيد األدب الةربدي طدل حسدين لدم يتدردد فدي 
وصف ا بأن ا: "أروع دصة عربية تثبت للعوا نة عدأ عدا ْدئت عدن ُكّتداب 

  (92)ها الناَّ"القصص الةالعيين في أي ل،ة عن الل،ات التي يقرأ 
وفدددي السدددنة التدددي نْدددر ال،ددد ء األو  عن دددا "بدددين القصدددرون" عدددام 

، نالدددت ،دددائ ة الدولدددة التقديرودددة، ثدددم تر،عدددت الثالثيدددة إلدددى ل،دددات 9196
عالعية، ثدم قلدت علدى عددى األعدوام تتدألو، وود داد إع،داب النقداد ب دا، 
حتى كانت في عقدعة أععا  ن،يب عحفوظ القصصدية التدي أهلتدل لنيدل 

، ليكون أو  أديب عربي يحصدل علدى ال،دائ ة، 9111 ة نوبل عام ،ائ
 ولت ون حقا  عفخرة لألدب الةربي الذي صار عالعيا   

ذن ب، د ُعضن است،ره عدة سدنوات، تعّكدن كدل عدن تولسدتوي  واا
ون،يدددب عحفدددوظ عدددن كتابدددة ثالثيتي عدددا الدددرائةتين، ونحسدددب أن الواحددددد 

كعدا فةدل –سدبوعين أو ثالثدة عن عا لو تةّ،ل في إن،دا  ثالثيتدل خدال  أ
لعدا ،اَءتددا علدى هددذا النحدو عددن العسدتوى الفنددي الرفيدأ، وعددا  -النداعوري 

عددن ْدد  فددي أّن نوعيددة الةعددل وعسددتواه الفنددي هددو الفيصددل فددي الحكددم 
النقدي على هذا الةعدل ب،دت النقدر عدن الوددت الدذي اسدت،ردل إن،دا ه 

ن نت،اضددى عددن أو عدددى ال، ددد الددذي ُبددذ  فيددل، ولددذا كددان يعكننددا هنددا أ
إسدددراع النددداعوري فدددي إن،دددا  روايتدددل، لدددو أن عسدددتواها الفندددي ددددد حقدددي 
بإع،اب النقاد، ول ن هذا العستوى الفني لم يحَأ عن النقاد والدارسدين، 
عددن أعثددا  د عبددد ال ددروم األْددتر ود إبددراهيم السددةافين، إال بالنقددد وذكددر 

فددي عقدعددة هنات ددا، وهددو عددا أغدداظ الندداعوري عددن م، علددى نحددو عددا ذكرنددا 
البحددث حددين عرضددنا لحددواف ه، وعددأ هددذا فددإن الندداعوري يروددد أن يقنةنددا 
بأن ال، ء األو  عن ثالثيتل الذي كتبل خال  اسبوع، يدوا ي فدي عسدتواه 
الفنددي، "أروع الروايددات الةالعيددة التددي كتبددت عددن الحددرب" وبأن ددا "عفخددرة 
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ع أو التسدرع  لألدب الةربي الذي يرود أن يكون عالعيا "، ل ن هدذا اإلسدرا 
في إن،ا  هذا ال، ء لم يثعر لل عند النقاد والدارسين سوى النقد الالذع 
،لوا بذكر عآخذ الرواية عن ذكدر بةدت ع اياهدا، عّعدا  ُْ حقا ، حتى إن م 

            دعا الناعوري إلى نقدهم أيضا  والسخ  علي م على نحو عا رأينا                                                    
وأعددددا ال،ددددد ء الثددددداني عددددن الثالثيدددددة "،دددددراه ،ديدددددة" الدددددذي أن،ددددد ه 
الناعوري خال  أسبوع أيضا ، فقد بددا للنقداد والدارسدين أ ثدر إخفاددا  عدن 
ال،دد ء األو ، حتددى إن الدددكتور خالددد ال ركددي لددم يتددرّدد فددي وصدد  هددذا 
ال،دددد ء بأنددددل عخفددددو بسددددبب تةّ،ددددل الندددداعوري فددددي كتابتددددل ونْددددره، وأعددددا 

كتور ْددا ر النابلسددي فقددا  عددن روايددة "،ددراه ،ديدددة": "،دداءت هددذه الددد
الروايددة نادصددة النعددو عْددوّهة العةددالم، لددم يعكن ددا عيالدهددا القسددري عددن 

  (93)البقاء الفني، واعتبرت رواية عدد ال رواية ُعّدة"
وهكذا نخلدص إلدى أّن كتابدة ثالثيدة رائةدة ليسدت بداألعر اليسدير، 

نعدا هدذا اإلن،دا  يحتداج حقدا  إلدى الذي يعكن إن،ا ه في ودت  دصدير، واا
لى بذ  ، د كبير فدي التفكيدر والتخطدي  وال تابدة وااعدادة  أناة وتعّ ل، واا
النقر، دبل اإلسراع فدي النْدر، ولدذا يعكدن القدو : إن طبيةدة النداعوري 
التي تعيل إلى التةّ،ل في اإلن،ا  دد فوتدت عليدل فرصدة إن،دا  ثالثيدة 

ْ دها بنفسدل وا تدوى بنارهدا، وهدي دضدية  ععتا ة، تصور أخطر دضية
النكبدددددة الفلسدددددطينية، والنددددداعوري يةتدددددرع لندددددا صدددددراحة ب دددددذه الطبيةدددددة 
العتة،لة، التدي تددعوه إلدى عددم العيدل إلدى الترتيدب والتخطدي  وحسداب 
ال عن، ف ي ت،ةلل كعا يص  نفسل: " كالنحلة تنتقدل حيدث طداب ل دا، 

ر الَحددّب كعددا يْدداء، وتعددص الرحيددو عددن حيددث تْدداء، أو كالطددائر ينقدد
  (94)دا : هكذا أنا في حياتي الةاعة، وحياتي األدبية

  (57)في الرواية
عندعا عرضنا لعود  النداعوري عدن النقداد األردنيدين والةدرب، رأيندا 
كيدد  هددا،ع م بةندد ، إذ أ ددّد أن ددم دددد أثبتددوا "ع،دد هم ال اعددل عددن إدرا  

لنقدرة ال اْدفة"، وددد أصو  النقد األدبدي ودواعدده وعسدتل عاتل: عدن ععدو ا
اسدددتدّ  علدددى هدددذا الة،ددد ، وضدددرب عثددداال  عليدددل، بدددأن ،عيدددأ عدددن عرضدددوا 
لروايتل "بيت وراء الحدود" بالدراسة والنقدد لدم يسدتطيةوا أن يكتْدفوا "بحدَّ 
النادد الواعي أّن الرسالة التي حعل ا نقير عدن كدروم إلدى فدائ ة لدم ت دن إاّل 

ي إلدى حبيبتدل فلسدطين الباديدة رسالة الحب والحنين عن كل ال،ئ فلسدطين
تحدددت االحدددتال ، لدددم ت دددن فدددائ ة ع،دددرد فتددداة يحب دددا كدددروم بدددل كاندددت )رعددد  

، (96)فلسدطين(، وكددروم هددو )رعدد  كددل فلسدطيني( بةيددد عددن أرضددل الحبيبددة"
، والالفددددت أن نقدددداد الروايددددة 9191ودددددد دددددا  الندددداعوري كالعددددل هددددذا عددددام 

لددذي نْددر فيددل عقالتددل، لددم األردنيددة الددذين عرضددوا لروايتددل بةددد هددذا الةددام ا
يتودفدددوا عندددد رع ودددة الروايدددة التدددي نّبدددل النددداعوري إلي دددا، وكدددأن م لدددم يقدددرأوا  
العقالددة، أو كددأن م لددم يقتنةددوا بكالعددل حددو  ،انب ددا الرعدد ي، لددذا لددم يكترثددوا 
البتة ل ذا ال الم، فكان أن أهعلوه وت،داو وا عندل، ولدذا يبقدى السدرا  الع دم 

ة النددداعوري "بيدددت وراء الحددددود" ،انبدددا رع ودددا  هندددا هدددو: هدددل ن،دددد فدددي روايددد
حقددا  ! وحتددى يكددون ال،ددواب فيددل ددددة وعوضددوعية ال بددد لنددا عددن أن نتأعددل 

العْ د الدذي أْدار النداعوري إلدى أندل دصدَد فيدل إلدى الرع ودة: وهدو عْد د 
وصو  )نقير( بةد تسّللل عن لبنان إلدى حدّي الة،عدي فدي يافدا، ثدم ودوفدل 

ذا فائ ة دد لعحتل، وهي تق  عصادفة على با يا  أعام سور بيت ا ألسرة، واا
ْددرفة بيت ددا العقابددل، ف رعددت إليددل عسددرعة، ول ن ددا لددم تصددل إليددل إال بةددد 
إطاله النار عليل عن دبل الي ود الذين حّلوا عحل أصحاب بةت البيوت 
الال،ئددة فددي الحددّي! تقددو  فددائ ة فددي رسددالت ا األخيددرة ل ددروم، عصددورة هددذا 

دددد هرعددت إلددى نقير"فعضدديت أعدددو نحددوه عل وفددة، وأنددا العْدد د الع ددم، و 
أناديدل: "نقيدر    نقيددر   " ورحدُت أهددب  السدّلم دفد ا ، ألصددل إليدل بسددرعة، 
ف رع ال،يران الي ود على ندائي، ولعا رأوا نقيرا  يبكدي عندد السدور، تةدالى 
صدددددراخ م "،اسدددددوَّ عربدددددي    ،اسدددددوَّ عربدددددي"، وسدددددرعان عدددددا انطلدددددو 

حقددا ، فسدق  نقيددر يتخدّب  بدعائددل، ولعدا وصددلُت الرصداص عددن النوافدذ عتال
إليل، ركةت علدى األرت، ففدتح عينيدل، وابتسدم لدي، ولدم يسدتطأ أن يقدو  
غيددددر كلعتددددين: "َكددددروم  َينمتِقددددُرِ   " ثددددم التددددوى عنقددددل، وأطبقددددت عيندددداه إلددددى 

  (99)األبد
ولددددى تأعدددل هدددذا العْددد د علّيدددا ، نْدددةر بأندددل عْددد د وادةدددي، عرسدددوم 

رثرة، وعةنددى هددذا أننددا ال نحددَّ فيددل بأيددة أبةدداد رع وددة، بطروقددة عاطفيددة عدد
 يساعدنا في هذا اإلحساَّ عا يأتي:على نحو عا ذهب الناعوري، و 

أن دارسي الرواية الذين ددد عرضدوا ل دا، رأوا أن عدذهب النداعوري   9
فيل هو العدذهب الروعانسدي، ولدم يلحدأ أّي عدن م أيدة رع ودة في دا، 

هيم السدةافين، وهدو العتخصدص وخير عثا  على هدذا الددكتور إبدرا 
العةروع في دراسة الرواية الْاعية عاعدة، إذ ن،دده دبدل أن ينْدر 

ددد أْدار إْدارة عدو، ة إلدى  9191الناعوري عقالتل في أفكار عام 
رواية "بيت وراء الحدود" في كتابل "تطور الرواية الةربيدة فدي بدالد 

إلي ددا بةددد الْدام" فوصددف ا بأن ددا روايددة روعانسددية العددذهب، ثددم عدداد 
، فأ دددّد 9113نْددر الندداعوري لعقالتدددل السددابقة بةدددة سدددنوات، عددام 

رأيددل األو  في ددا دددائال  عن ددا: "هددذه الروايددة روايددة أحددداث عأسدداوية 
فا،ةدددة بناهدددا العرلددد  بنددداء  روعانسددديا  فدددي كدددل ْددديء، فدددي طبيةدددة 

، ( 91)الحيددداة التدددي عاْدددت ا الْخصددديات، وفدددي عصدددائرها الفا،ةدددة"
دددددا : "التيدددددار الروعانسددددي العتددددأثر بالرريدددددة وكددددان دبددددل ذلددددد  دددددد 

الروعانسددية يتعثددل بصددورة واضدددحة فددي روايددات عيسددى النددداعوري 
بيت وراء الحدود، وعارَّ يحره عةداتدل، و،دراه ،ديددة وليلدة فدي 

ذن فإ،عدددداع الدارسددددين علددددى أن الروايددددة روعانسددددية (91)القطددددار ، واا
ت انة ب دا، وليست رع ودة، لدل داللتدل القويدة، التدي ينب،دي عددم االسد

 كعا فةل الناعوري 
أن البدداحثين عددن الرع وددة عددن دارسددي الروايددة األردنيددة دددد خلصددوا   2

، ُبةيدددد 9161إلددى أن هددذه الرع وددة الروائيددة دددد ق ددرت حقددا  عددام 
النكسدددة، وأن رّوادهدددا هعدددا سدددالم النحددداَّ فدددي روايدددة "أوراه عدددادر" 
وأعددددين ْددددنار فددددي روايددددة "ال ددددابوَّ" ودددددد ق ددددرت الروايتددددان عددددام 

1619(11)  
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أّن التحليددل الل،دددوي للةبدددارة التدددي ذهددب النددداعوري إلدددى أّن الرسدددالة   3
الرع وة ت عن في دا ال يدوحي بعقصدد النداعوري، وهدذه الةبدارة هدي: 
"كروم ينتقر "، فالفاعدل فدي ال،علدة هدو ضدعير عائدد علدى كدروم، 
ف و إذن "العنتقدر" )بكسدر القداء(، وهدو ينتقدر عدن فدائ ة إذن أن 

يقيم في لبنان  ولدذا كدان علدى النداعوري أن ي،ةدل  تل،أ إلى حيث
الةبددارة، حتددى تتفددو وعقصددده الددذي ذهددب إليددل: "انتقددري كروعددا "، 
وهنا ت ون فائ ة هي الُعنمتِقرة، وبذا يكون دد طلب عن دا أن تنتقدر 
عودتل القروبة إلى بيتدل فدي يافدا، وددد حدرره عدأ رفاددل الع،اهددين، 

وعندئدددِذ دددد تدددوحي الةبدددارة بعدددا الددذي تعكندددوا عدددن تحروددر فلسدددطين، 
 ذهب إليل الناعوري 

أن النددداعوري لددددم ي يددددئ فددددائ ة دبدددل العْدددد د السددددابو، لت ددددون رعدددد ا    4
لفلسطين، أو للفلسطيني العتْبث ببيتل وأرضل، ولو دصد إلدى عدا 
َد ل ذا، كأن ي،ةل ا تأبى الل،وء بإصدرار وعنداد، عنددعا  ذهب، َلَع  

عدر، ول ندل علدى النقديت، ،ةدل حاو  أبوها سةيد هذا في أو  األ
فائ ة توافو والدها على الن وه، إذ ذهبت عةدل إلدى بيدت أبدي كدروم 
إلدندددداع أسددددرتل بددددالل،وء، ول ددددن أبددددا كددددروم هددددو الددددذي رفددددت ذلدددد  
بإصددرار، علددى نحددو عددا رأينددا حددين عرضددنا للروايددة، ثددم رأينددا كيدد  
ْددّ،أ أبوهددا أسددرة أبددي كددروم بةددد عقتلددل علددى الل،ددوء إلددى لبنددان، إذ 

عّدهم بالعا ، وهّيأ ل م رحلة ال وره، وأعطاهم رسالة إلى صديقل أ
"ععدددوه الحّبددا " ليسدداعدهم فددي بيددروت، وونب،ددي هنددا عالحقددة أن 
الددذي عنددَأ سددةيدا  عددن الندد وه عددن يافددا هددو إصددابة فددائ ة ودخول ددا 
العستْددفى، فكيدد  يّتسددو هددذا كلددل عددأ تحددّو  فددائ ة فددي الصددفحة 

  (19) )رع  فلسطين كل ا( األخيرة عن الرواية ب،تة إلى
ينب،ي عالحقدة هدذا األعدر الع دم هندا، وهدو أن النداعوري ال يدذكر   9

البتة في روايتل أن كروعا  دد أرسَل إلى فائ ة رسدالة عدأ نقيدر، بدل 
على النقيت، إنل يذكر لنا أن نقيرا  دد تسدّلل إلدى يافدا، دون علدم 

نةاه لذا تدر  ْقيقل وأّعل، ودد حرَص أن يخفي هذا عن عا، لئال يع
ل عا رسالة عأ أحد أصددائل، ليخبرهعا باألعر، بةد اإلدددام عليدل، 
فلنتأعل عاذا يقو  نقير ل دروم فدي الرسدالة: "أخدي كدروم: سداعحني 
ُت أن  ألننددي غددادرُت البيددت ب،يددر استْددارة أو اسددتئذان، لقددد َصددّععم
أعدود إلددى يافدا عددأ بةددت العتسدّللين الةائدددين، ولدو استْددرت عا فددي 

، لعدددا كدددان عدددن الععكدددن أن تأذندددا لدددي بدددل، فكدددنم ألعدددي السدددند هدددذا
والعةين، والُعةّ ي علدى احتعدا  أياع دا ال ئيبدة الباديدة روثعدا أعدود، 

ذن فنقيدددر لدددم يخبدددر أخددداه كروعدددا  ( 12)إذا َددددّدَر ي لدددي أن أعدددود ، واا
بتسددّللل إلددى يافددا، فكيدد  حعددل عنددل رسددالة إلددى فددائ ة !     وكيدد  

فقدددا  فدددي  -علدددى هدددذا النحدددو–لنددداعوري اضدددطرب األعدددر علدددى ا
 عقالتل:

"إن الرسالة التي حعل ا نقير عن كروم إلى فائ ة لم ت ن إاّل 
  (13)رسالة الحب والحنين إلى كل ال،ئ فلسطيني"

وال،واب: إن الناعوري في ال،الب دد كتَب هذا ال الم في 
 عقالتل عن الذا رة، ولم يةد أثناء ال تابة إلى عا ورد في ن اية

، فكان أن نسي بةد حوالي عْرون سنة عن كتابة الرواية عا (14)روايتل
أورد في ن ايت ا، ولذا أودةل هذا النسيان في هذه االضطراب والتنادت 

 الواضحين  
ول دددن علدددى الدددرغم ععدددا سدددبو، ال يعكدددن القدددو : إّن الروايدددة تخلدددو   6

تعاعددددا  عددددن بةددددت اإلْددددارات الرع وددددة العحتعلددددة، التددددي دددددد تلفددددت 
بددددداه، وهدددددي إْدددددارات تدددددوحي ب دددددا بةدددددت األسدددددعاء واألحدددددداث االنت

ال، ئية، عثل: اسم "سةيد" الذي دد يْير إلى الحياة السدةيدة التدي 
، والتدددددي صدددددورها 9141كدددددان يةيْددددد ا الفلسدددددطينيون دبدددددل نكبدددددة 

الندداعوري فددي القسددم األو  عددن روايتددل، علددى نحددو عددا رأينددا، حددين 
فددار  الندداعوري بأنددل عرضدنا ل ددا، وعثددل اسدم "فددائ ة" الددذي ُيدوحي بت

ال بددد  عددن فدددو  الةددرب فدددي ن ايددة الصددراع عدددأ الصدد يونية، وعثدددل 
رغبددة " أبددي كددروم" وأسددرتل فددي أن ُيدددفن فددي حديقددة بيتددل، وال سدديعا 
أنددل رفددَت فددي حياتددل أن يل،ددأ عددأ أسددرتل إلددى لبنددان بْدددة، فكددأن 
دفنل يرع  إلى إصرار دسم كبيدر عدن الفلسدطينيين علدى البقداء فدي 

عدددن م ودددراهم وبيددوت م، وحرصدد م علددى البقدداء عندد رعيَن أرضدد م و 
في ا، برغم دساوة الةيش والبقاء في قل االحتال  الب،ديت، وعثدل 
اسددم "نقيددر" الددذي انتقددر طددويال  الةددودة إلددى فلسددطين، فلعددا طددا  
انتقددداره ضددداه ذرعدددا ، فقدددرر ب،تدددة الةدددودة إلدددى يافدددا، ليستْددد د فدددي 

عددا  الددوا ) ينتقددرون( الةددودة  بيتددل، فكأنددل هنددا رعدد   لال،ئددين الددذين
إلى ديدارهم، وع عدا يكدن األعدر فدإّن هدذه اإلْدارات التدي ددد تدوحي 
بالرع ودددة، تقدددل إْدددارات ، ئيدددة عتفّرددددة ال تندددتقم روايدددة النددداعوري 

، (19)كل دددا، وال تقدددوم علي دددا بنيت دددا الروائيدددة أو عةعارهدددا  العت اعدددل
ال ، أو رواية على نحو عا ن،د في رواية "ال ابوَّ" ألعين ْنار عث

"أوراه عددادر" لسددالم النحدداَّ، وهعددا روايتددان دددد ُنْددرتا بةددد روايددة 
  (16)9161الناعوري عام  

 هل تأثر كنفاني برواية الناعوري؟
ال ْ  في أن الناعوري هو عن طليةة األدباء الرّواد، الذين 
 استوحوا عةقم إبداع م عن النكبة الفلسطينية، َفَعّ دوا ب ذا السبيَل أعامَ 
قُّوا ل م الطروو في هذا العوضوع  بةِت األدباِء الذين أتوا بةدهم، وَْ
الع م في ال تابة اإلبداعية، عن أعثا : غسان كنفاني، الذي أ توى 
بنار النكبة عثلل، والحو أّن ْيئا  عا ن،ده بين األديبين ال بيرون، لم نر 

ا رأينا في ن اية أحدا  عن النقاد أو الدارسين يتنبل لل، أو يْير إليل، لذ
هذا البحث أن نةرت لل على نحو عو، ، لنلفت انتباه الدارسين إليل، 
لةل م يسلطون الضوء عليل في بحوث دادعة، على نحو أععو وأوسأ، 
فح،م هذا البحث، لم يةّد يحتعل الخوت فيل خوضا  ععيقا  عوّسةا  

ونتأعل ا،  أعا هذا األعر ف و أننا ونحن نةيد دراءة "بيت وراء الحدود"
تذكّرنا ب،تة رواية غسان كنفاني "عائد إلى حيفا" على نحو ألّح علينا 
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فت  ّْ و،ةلنا نر،أ إلى هذه الرواية، إلعادة دراءت ا عن ،ديد، وهنا ت 
لنا إْارات عتْاب ة بين الروايتين بحيث ت،ةل عا يصلحان للعوا نة 

 النقدية، وذل  على هذا النحو العو، :
يرا " يخبر أخاه في ن اية رواية الناعوري أنل عائد عندعا رأينا "نق  9

إلى )يافا( عأ الةائدين، تنب نا إلى أن للناعوري ع،عوعة 
، بةنوان "عائد إلى العيدان"، وهذا 9169دصصية نْرها عام 

كلل ذّكرنا بةنوان رواية غسان "عائد إلى حيفا"، بسبب التقارب 
"يافا وحيفا" الذي  بين الةنوانين، فضال  عن ال،ناَّ بين كلعتي

 دعا إلى التذكر 
عندعا عدنا إلى رواية كنفاني، وأعدنا دراءت ا، تنبّ نا إلى أن كال   2

البطلين في عا اسعل "سةيد"، فسةيد أبو فائ ة هو الْخصية 
األولى الفاعلة في رواية الناعوري، الذي يحعل األوالد إلى 

لى لبنان، العدرسة بسيارتل كل يوم، وهو الذي يسافر بأسرتل إ
ويةود بال دايا، وهو الذي يعّد أسرة أبي كروم بالعا ، وو ّيئ ل ا 
سبيل ال ،رة إلى لبنان، وودفن أبا كروم الْ يد القتيل في الحديقة، 
وأعا كروم ف و طفل راٍو ليَّ غير، وال يْار  في صنأ عةقم 

 األحداث 
عوري، أع ا األعر األهم في هذه اإلْارات العتْاب ة، ف و أن النا  3

عندعا وص  هروب ال،عاهير عن يافا عذعورون، دد دا  فيعا 
دا : "ونسيت نساء كثيرا أطفال ن في الع ود، وحعلت عة ن 

، ف ذه (19)العخّدات بدال  عن م، وهّن يحسبن ا األطفا  لْدة الذعر"
اإلْارة العو، ة تذكّرنا حقا  برواية كنفاني، ف و،ة بطل ا "سةيد" 

هلت عند خروج ال،عاهير العرّوع عن حيفا، وتدعى "صفية" دد ذ
وتركت طفل ا "خلدون" ابن األْ ر الخعسة في الع د، وعبثا  

، لذا (11)حاولت هي و و، ا الةودة إليل ألخذه ول ن دون ،دوى 
قال على عدى عْرون سنة يذكران هذا الحدث اإلنساني العرثر 

ودةت الخطير، ول ن يداعب عا األعل في أن يةثرا عليل، حتى 
، فقّررا  وارة بيت عا الذي تركا خلدون فيل، أي 9169ه وعة عام 

بةد عْرون سنة ، لي،دا "خلدون" عا ي ا  يةيش في البيت، ول ن 
بةد أن أصبح اسعل "دوع" وأصبح ،نديا  عقاتال  في ال،يش 

 اإلسرائيلي 
عأ أن البيئة العكانية في رواية كنفاني هي "حيفا" إال أننا ن،ده   4

وه سيارتل في الطروو إلي ا، يأتي على ذكر "يافا" ب،تة، وهو يس
ليقدم لنا صورة عْردة عوحية ل، اد سكان يافا البطولي، ععّثلين 
ببطل م الْ يد "بدر اللبدة" وكأنل ب ذا يتدار  النقص الذي اعتور 
رواية الناعوري، والذي رأينا النقاد يأخذونل عأخذ ا كبيرا  عليل، 

ل عسره هذه األحداث البطولية، تدور في والالفت هنا أنل ،ة
"حي الة،عي" بيافا، الذي أطا  الناعوري في وصفل، على نحو 

  (11)عا رأينا

في ن اية رواية الناعوري، رأينا كي  ُصدم نقير، إذ عاد إلى   9
يافا، فو،د بيت أسرتل وكثيرا  عن البيوت في "حي الة،عي" دد 

يد وصفية، عندعا سكنت ا عائالت ي ودية، وهو عا حدث لسة
ذا أسرة ي ودية دد سكنتل!  عادا إلى بيت عا في حيفا واا

وبةد    فنحن نْةر أن هذه اإلْارات العتْاب ة كل ا لم تأِت 
عصادفة أو توارد خواطر بين الروايتين، ولذا نر،ح هنا أن كنفاني دد 

 درأ رواية الناعوري، وعّعا ي،ةلنا نر،ح هذا أيضا :

، 9161اد عن ال ووت إلى بيروت عام أن غسان كنفاني دد ع .أ
ليةعل في الصحافة، ولي،د أن رواية الناعوري دد ُنْرت في ا عنذ 
ْ ور عةدودة، وأن الصحافة التي ععل في ا ت تب عن ا، كعا 

  (11)فةل الصحفي أديب عروة

أن غسان كان عنذ أو  ْبابل كثير القراءة عاعة، ْ،وفا  بكل عا  .ب
، ففضال  عن إبداعل (19)ة خاصةيكتب عن النكبة الفلسطيني

القصصي العستوحى عن هذه النكبة، فقد وضأ ف ا دراساتق 
عثل: "أدب العقاوعة في فلسطين العحتلة"، و"في األدب 

، (12)الص يوني"، و"األدب الفلسطيني العقاوم تحت االحتال "
ذن فقروع نْر رواية الناعوري وعوضوع ا كل ا كانت عواتية  واا

سان، وليقرأها في أو  ْبابل، ولي،د في ا عا يرثر لتلفت انتباه غ
في نفسل، ب،ت النقر عن رأيل في عستواها الفني أو الفكري 

 :)األيديولو،ي(، نستد  على إعكانية هذا التأثر بأعرون

أن غسان هو ابن يافا، ودد عاش ْطرا  عن طفولتل في ا، ورواية   9
،عي الذي تدور في يافا، وفي حي الة –كعا رأينا–الناعوري 

 عاش فيل غسان 
(، دد خرج ال،ئا  عأ عائلتل، 9192-9136أن غسان كنفاني )  2

وهو غالم في الثانية عْرة عن ععره عن يافا على نحو عْابل 
لل،العين: كروم ونقير في رواية الناعوري، فقد رأينا كي  ل،أ 
ال،العان عأ والدت عا في  وره إلى لبنان أيضا ، ف و إذا كان دد 

فال ْ  في أنل سيتذّكر عا حدث لل  –كعا ر،حنا-رواية درأ ال
حقا ، وهو في عثل سّن عا، وسيرثر هذا التذكر في و،دانل 
حساسل الرديو العره ، وسيثير عكاعن الفن عنده، ويحف ه إلى  واا
ضرورة استل ام ت،ربتل الخاصة عأ النكبة التي دد ا توى بنارها، 

هي  -يكّرر كثيرا  كعا كان ن،يب عحفوظ –ذل  أن القراءة 
كال،ذاء، ال بّد أن يتعثل ا الةقل، كعا يتعثل ال،سم الطةام، لذا 
فاإلبداع الفني ال يأتي عن فراغ، وال ُيخلو عن الةدم، والفنان 

هو "كالطباا يرل  بين أْياء  -كعا يقو  عحفوظ أيضا  –العبدع 
درأ  ، ول ننا عأ تر،يحنا أن كنفاني دد(13)عو،ودة فةال  وال يخلق ا"

رواية الناعوري، وأثرت في نفسل، نحب في الودت نفسل أن ن ول 
 الّلبَّ عن كالعنا، فنقو  عوضحين عستدركين:
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إن استيحاء كنفاني ل،انب عرثر إنساني في روايتل دد أْار إليل  .أ
الناعوري في عبارة عابرة، وهو نسيان بةت الال،ئات ألطفال ن 

خذ عن الناعوري، أو عند الخروج العأساوي، ال يةني بحا  األ
التأثر الفني بل، ف ذه اإلْارة الواردة في سرد رواية "بيت وراء 
الحدود" واإلْارات العتْاب ة السردية األخرى بين الروايتين، دد 
نقل ا الناعوري ععا ْاع وال ي ا  ُيْاع بين الال،ئين 
–الفلسطينيين، ولم يخلق ا عن عنده، وعوضوع النكبة الفلسطينية 

هو َعْاع، ال يستطيأ أّي كاتب أن  -أي عوضوع عامعثل 
يحت ره أو يدعى أنل عن صنةل، ولذا عن حو كل داص أو فنان 
أن ي،ر ب استيحاءه، وفو رروتل الخاصة، ولو سبقل إلى عةال،ة 
العوضوع أدباء وفنانون ُكثر! فالعوضوع ال ُيسره وال ُتدعى  

وو، كعا أْار عل يتل، واألفكار والعةاني عطروحة في الطر 
نعا العةّو  في األعر، على عدى إبداع العبدع  ال،احأ دديعا ، واا
بحسب عوهبتل في التصوور، ذل  أن اإلبداع الفني، كعا يقو  
توفيو الحكيم في رأي ْ ير لل: "ليَّ أن تطره عوضوعا  لم 
يسبق  إليل سابو، وال أن تةثر على فكرة لم تخطر على با  

ألدبي والفني هو أن تتناو  الفكرة التي دد غير ، إنعا االبت ار ا
ت ون عألوفة للناَّ، فتسكب في ا عن أدب  وفن ، عا ي،ةل ا 
تنقلب خلقا  ،ديدا ، يب ر الةين، وودهش الةقل، أو أن ) تةالج( 
العوضوع الذي كاد يبلى بين أصابأ السابقين، فإذا هو يضيء 

  (14)بين يدي ، بروه عن عند 
روائأ األدب والفن الخالدة، ن،د النقاد  لذا فنحن حين نتأعل

والدارسين دد الحقوا أن عوضوعات ا عستوحاة عن عوضوعات 
سابقة فعسرحيات )ْكسبير( عثال  عنقولة عن "بوكاْيو" ورائةة 
"غوتل" "فاوست" دد عالج عوضوع ا دبلل "عارلو"، واألعثلة على هذا 

  (19)كثيرة على صةيد الفن واألدب
نقدية بين الروايتين تق ر عدى الخالع بين أن العوا نة ال .ب

 يدلو،ية(:ال اتبين عن الناحيتين: الفنية والفكروة )اإل
أعا الناحية الفنية فتق ُر لنا، لدى عالحقة، أن كلتا الروايتين  .أ

عتقارب في الح،م، ف عا عن نوع الرواية القصيرة، وتقةان في 
فإن ، وعأ هذا (16)أدل عن عئة صفحة، عن الح،م الص،ير

 عن األحداث في كل عن عا عتفاوت كثيرا  فال عن الذي تست،ردل 
أحداث رواية الناعوري، هو عْر سنوات: خعَّ سنوات دبل 

وهو  عن ععتد  -كعا سبو وأْرنا–النكبة األولى وخعَّ بةدها 
كبير بالقياَّ إلى ح،م الرواية القصيرة، لم ُيِتح للناعوري أن 

لْخصيات واألحداث، أو يةعد إلى التصوور الدديو الحي ل
على نحو عا أخذنا –إ،راء الحوار ال افي العوحي بعالعح ا 

لذا ل،أ إلى سرد األحداث سردا   -على الرواية في هذا البحث
عو، ا ، وراه يقف  في هذا السرد دف ا  سروةا ، ولذا نقو : إن 

الرواية تبدو عنده أدرب إلى )الحكاية( التقليدية عن ا إلى القصة 
يثة، وعلى النقيت عن هذا ن،د في رواية غسان "عائد إلى الحد

حيفا" أن ال عن في ا ال يست،ره سوى ساعات عةدودة، تقطة ا 
السيارة عن "رام ي" إلى حيفا، و عن أحداث الرواية القصير دد 
أق ر عقدرة كنفاني الالفتة في التصوور الدديو الحي، والحوار 

، وتةعد إليل أ ثر (19)لروايةالْفاع العوحي الذي تعيل إليل ا
عن السرد، حتى بدت لنا ْخصيات ا، وفي عقدعت ا "سةيد 
وصفية" تنبت بالحياة وكأننا نراها في حركات ا وسكنات ا ررية 
الةيان! ودد ساعد غسان في هذا على نحو واضح، أنل ععد 

" في stream of conciousnessإلى أسلوب تيار الوعي "
اللل عا ينثا  على ذهني سةيد القص، ليصور لنا عن خ

وصفية عن خواطر وأفكار خال  عودت عا إلى حيفا، وعا 
يتداعى على ذا رتي عا عن ذكروات بةيدة، حدثت عند 

، أو عن أعور الفتة دروبة، عا  ا  9141خرو، عا العروع عام 
يتردد صداها في نفَّ سةيد وصفية إلى اآلن، عثل  وارة 

ا التي دام ب ا دبل أيام، والتي صديق عا "فارَّ اللبدة" لياف
ْ،ةت عا على  وارة حيفا، وهنا ي،تنم كنفاني تذّكر هذه ال وارة، 
ليةّرج وهو يحكي عن حيفا إلى يافا أيضا ، ليقدم لنا صورة 
بطولية عْردة لنضا  أهل يافا عاعة، وسكان حي الة،عي 
خاصة، ُدبيل احتال  العدينة، ففارَّ اللبدة الذي عاد إلى بيتل 
في يافا دبل أيام، هو ْقيو بطل ا العْ ور الْ يد "بدر اللبدة" 
–وعندعا وصل إلى بيتل، تفا،أ بأن الذي يسكنل ليَّ ي وديا  

نعا هو عربي ثبت في العدينة  عن الل،وء، وأبى  –كعا يتودأ واا
  آثر أن يسكن (11)أن يرحل عن ا، ولعا ُهدم بيتل في القتا 

ي إليل، ولعا دخل "فارَّ" و،د بيت "فارَّ" دبل أن يسبقل ي ود
فيل كل ْيء تركل، بل و،د صورة أخيل البطل "بدر"، عا  الت 
ُعةل قة  عكان ا! ولعا حاو  أخذ هذه الصورة في عودتل إلى 
الضفة، دا  لل هذا الةربي الصابر الصاعد العراب  في العدينة: 
، "يتةين عليكم )يا عْيرة اللبدة( إن أردتم استرداد )صورة( بدر

أن تستردوا البيت، ويافا ونحن    الصورة ال تحل عْكلت م 
  وهكذا تعّكن (11)ول ن ا بالنسبة لنا ،سركم إلينا و،سرنا إليكم

غسان عن خال  إدخا  حكاية دصيرة، لم تست،ره عنل سوى 
بضأ صفحات، عن تسلي  الضوء على كفاه يافا وحي 

تور رواية الة،عي في ا، وكأنل يسّد ب ذا النقص الذي دد اع
 الناعوري، ونقده عليل النقاد نقدا  الذعا ، كعا رأينا!

وأعا عن الناحية الفكروة )اإليدلو،ية( فيتفو الناعوري وكنفاني  .ب
في ال دع عن وضأ الرواية، وهو الدعوة إلى تحرور فلسطين 
ول ن عا يختلفان في األسلوب والنقرة، فنقرة غسان إلى 

قرة الناعوري، ووت،لى هذا عوضوع النكبة تختل  أيضا  عن ن
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االختالع عن خال  )الرسالة( التي هدع إلي ا في روايتل، 
فالناعوري يصّره لنا ب دفل عن كتابة الرواية بقولل في عذكراتل: 
"حرصت على أن أطره ال،انب اإلنساني عن النكبة فأصور 
النكبة في نفوَّ أطفا  فلسطينيين أبرواء، لم يستطيةوا أن 

، لذا رأينا كروعا  يكثر عن (911)باب ا ْيئا  حينذا يدركوا عن أس
ْكوى ضيو الحا  في لبنان، ورأينا الفتى نقيرا  يق  على 
أسوار بيتل يبكي ويستْ د عن دون عقاوعة، وكأن الناعوري 

 عن خال  هذا 
ال دع، يرود أن يضأ العأساة الفلسطينية في ذا رة األ،يا  

ا، وأعا هدع كنفاني في ليستن ت في العستقبل هع م لتحروره
روايتل ف و يتْابل عأ هدع الناعوري ل نل يختل  في أسلوب 
العةال،ة القضية، ف و يذهب إلى أن القضية الفلسطينية ال ُتحّل إال 
بحعل الساله والقتا  عن ِدَبل ،عيأ الفلسطينين والةرب، لذا فحين 

ة ْقيقل دا  "لفارَّ اللبدة" الةربي الثابت في بيتل عا دا  عن صور 
الْ يد البطل "بدر"، ر،أ فارَّ وانخري في الحركة الفدائية التي 

، سنة كتابة غسان لروايتل، كذل  حين 9161كانت في أو، ا عام 
وصل "سةيد" إلى بيتل في حيفا، وو،د عائلة ي ودية تسكنل، ودد 
تبّنت ابنل: "خلدون" وّربتل، حتى أصبح ،نديا  عقاتال  في ال،يش 

حاو  هو و و،تل أن يقنةا "خلدون" الذي أصبح اسعل اإلسرائيلي، 
)دوع( أن عا والداه، فأبى أن يةترع ب ذا، ولو كان كنفاني ذا فكر 
تقليدي، ل،ةل الدم يتحر  في عروه "خلدون" أو دوع ِلَيحن  
ويةط  على أبويل الحقيقيين، ول ن كنفاني أق ر في هذا العود  

، إذ ،ةل "خلدون" ال يلين وال بالذات أنل ذو فكر ثوري بةيد العدى
تحر  عواطفل دعوع أعل صفية، بل يقو  ل ا: "الدعوع ال تسترد 

ثم يتساء  ( 919)العفقودين وال الضائةين، وال ت،تره العة، ات
عستنكرا  عودف عا عنل وهو في ْ ره الخاعَّ كي  ي ربان  وكي  

( 912)عن هو ليَّ أعل وليَّ أباه أن يحتضناه ووربيانل عْرون سنة 

وأعا عحاولة أبيل "سةيد" إدناعل بأنل والده، فيرد علي ا ردا  عحبطا ، 
وهو رد يصور عود  كنفاني عن األعر حقا ، إذ يقو  خلدون أو 
دوع لسةيد عكّررا  : "إن اإلنسان في الن اية دضية    اإلنسان في 

، لذا ين ت سةيد وصفية في الن اية (913)"ن اية العطاع دضية
سين، في،ادران خائبي األعل، ودد آعنا حقا : "أن اإلنسان يائسين بائ

في ن اية العطاه دضية، وال عالدة لل بالدم واللحم، وتذا ر ال وية"، 
لذا يقرران في أععاد عا أن "ُيباركا" البن عا "خالد" بقراره الذي كان 

  (914)دد اتخذه باالنخراي في صفوع العقاوعة الفلسطينية

 خـالصة
اسة الرواية إلى أن ا تةاني عن عآخذ عّدة، وأّن نخلص عن در 

في ا عي ات أيضا  لم يْر إلي ا نقادها  أّعا العآخذ فأَهّع ا: أن الناعوري 
دد أهعل في ا تصوور كفاه الْةب الفلسطيني في يافا، وبطولتل في 

عقاوعة ال ،عة الص يونية ُدبيل النكبة وأثنائ ا، وهو عا أخذه بةت 
: د عبد ال روم األْتر، ودد ق ر لنا هذا العأخذ النقاد عن أعثا 

ب،الء، حين وا ّنا بين الرواية ورواية غسان كنفاني: "عائد إلى حيفا"ق 
إذ استطاع كنفاني في روايتل عن حيفا أن يةر ج على يافا أيضا ، 
ليضيء هذا ال،انب الذي أهعلل الناعوري، حين تحدث عن حكاية 

 يد "بدر اللبدة"، على نحو عا رأينا بطل العقاوعة في يافا، الْ 
وأعا العآخذ الفنية فأهع ا إهعا  الناعوري لتصوور ْخصيات 
روايتل، إذ بدت عن خال  إْارات الراوي وسرده عن ا اسعية أو دعى 
غير نابضة بالحياة، وهنا الحقنا أن الناعوري دد ودأ في العحذور 

وهو أنل حين  -عن أعثا  "عوروا "-الذي حذر عنل بةت األدباء 
تحدث عن الْخصيات بلسان بطلل كروم، بدت لنا اسعية ال حياة 
تنبت في ا، وال عالعح خاصة تعي  إحداها عن األخرى! كذل  عن 
العآخذ على الرواية إهعالل تصوور األحداث وتصوور تفاعل 
الْخصيات عة ا، وااهعالل تصوور العناقر الحواروة على نحو كاٍع 

 عح الْخصيات في أثناء الحوار أو عناسب، يوحي بعال
وأعا الروادة الرع وة التي لفت الناعوري النقاد إلي ا، فبةد دراسة 
العْ د الذي أْار إليل وتحليلل، نخلص هنا إلى أنل عْ د روعانسي، 
وال رع وة فيل، ألنل يتسو وسائر العْاهد الروعانسية في الرواية، بل 

ّْ  لنا أثناء عنادْة العْ د أ ن الناعوري دد اعتعد في عا ذهب لقد ت 
إليل عن رع وة على رسالة عتوّهعة، أرسل ا كروم إلى فائ ة عأ نقير، 
ل ننا عند الةودة إلى الرواية، لم ن،د في ا أية رسالة، ألن نقيرا  دد 

لذا نخلص  -على نحو عا رأينا–تسلل إلى يافا دون علم أخيل كروم 
ذا رتل في ال،الب، فاختل  إلى أن الناعوري اعتعد فيعا ذكر على 

األعر عليل، ألنل دد كتب عقالتل بةد عْرون سنة عن نْر الرواية 
 فكان أن ودأ في النسيان 

وأعا عحاولة الناعوري روادة كتابة "ثالثية أ،يا " والتي لم يتود  
عندها النقاد أيضا ، عثل عدم تودف م عند الروادة الرع وة العتوهعة 

است ا هنا إلى أن ا عحاولة "عرت،لة" ألن السابقة، فنخلص عن در 
الناعوري لم يخط  ل ا تخطيطا  دديقا ، كعا فةل أصحاب الثالثيات 
نعا ارت،ل ا ارت،اال ، وتفّطن ل ا تفطنا  بةد أ ثر عن  العْ ورة الرائدة، واا
ثعاني سنوات، حين أصدر رواية "،راه ،ديدة"، كذل  نخلص إلى أن 

،ا  كلتا الروايتين، إذ كتب كال  عن عا خال  الناعوري دد "تسّرع" في إن
أسبوع واحد فق ، ودد بدا لنا هذا التسّرع عدهْا ، وال سيعا أنل ،اء 
نتي،ة است،ابة لطلٍب عن اآلخرون في كل واحدة عن عا، فبدت هذه 
االست،ابة عن الناعوري غير عستساغة، ألن األديب العبدع ينب،ي أاّل 

لفني وحده، ودد بدا هذا التسّرع في إن،ا  يست،يب إاّل إللحاه حّسل ا
كل رواية واضحا ، حين دارنا بين ال، د الذي بذلل الناعوري في عا 
وال، د الذي بذلل تولستوي في ثالثيتل أو ن،يب عحفوظ أيضا ، والذي 
است،ره عند كل عن عا سنوات، لذا بدت لنا ررية الناعوري لروايتل 
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العية العستوحاة عن الحرب، وبأن ا خليقة بأن ا توا ي أروع الروايات الة
بأن ت ون عوضأ فخر األدب الةربي الذي يرود أن يكون عالعي ا هي 
ررية تقوم على الع،االة الْديدة، واإلع،اب ال ائد بالنفَّ وبةعلل 

 عن عآخذ عدة  -كعا رأينا–الروائي ليَّ غير، ألن الرواية تةاني
أهع ا: الل،ة القصصية  وأعا عي ات الرواية فنخلص هنا إلى أنّ 

العوحية، واألسلوب التةبيري ال،يد، العالئم ألسلوب التر،عة الذاتية 
القصصي، ف ذا األسلوب نْةر فيل حقا  بأن القاص يطلو فيل نفسل 
على س،يت ا، فنحَّ عن خاللل بحرارة الصده العرثر، ولذا عأ 

اه أهل تسليعنا بعأخذ النقاد على الناعوري بأنل دد أهعل تصوور كف
يافا، ف ذا العأخذ ال يعنةنا عن أن نخلص هنا إلى أن الناعوري كان 
صاددا  عأ نفسل في عقصده، إذ دصد إلى تصوور الْةب الفلسطيني 
العسالم، في صورة )الضحية( للةدوان الص يوني ال،اْم، فكان أن 
صّور أسرة فلسطينية، وسل  األضواء على أطفال ا خاصة، إذ كانت 

ادة ونةيم، فحولت الص يونية بةدوان ا حيات ا إلى تْرد تةيش في سة
قاء و،حيم، وكأّن الناعوري دد دصد عن هذا أنم يضّعن الرواية  ْو
رسالة هادفة إلى الةالم، لذا الدت الرواية دبوال  حسنا  عن بةت 
العستْردين، فقام اثنان بتر،عت ا إلى ل،تين عالعيتين، وتحركت 

)دوغالَّ روالند( إلى اإلن،لي وة في الص يونية، فحاربت تر،عة 
 الواليات العتحدة خاصة 

كذل  عن عي ات الرواية أن ا تأتي في عقدعة أععا  الناعوري 
عأ –القصصية الرائدة العستوحاة عن النكبة، التي أس م عن خالل ا 

في تع يد السبيل ل،يل عن القصاص بةده، دد كرسوا أيضا   -الرواد
ل ام النكبة أيضا عن أعثا : غسان ،ل إبداع م القصصي الست

كنفاني، فقد رأينا عدى العْاب ات العتةددة بين روايتل "عائد إلى حيفا" 
ورواية الناعوري هذه، ععا ي،ةلنا نخلص هنا إلى تر،يح أن كنفاني 
درأها، وأثرت في نفسل، ألنل رأى في ا صورتل هو عن خال  كروم أو 

غالم عثل عا، وعأ أن  نقير، عندعا غادر يافا في  وره، وهو
استيحاء كنفاني ل،انب دديو بةينل عن النكبة دد بدا لنا عختلفا  كليا 
عن الناعوري عن الناحية الفنية والفكروة والحداثة القصصية، إذ 
أق رت العوا نة تفودل، إاّل أن هذا التفوه ال ي،ع  الناعوري حقل في 

ر فقالت: "الفضل فضل السبو، فقديعا  دضت الةرب في عثل هذا األع
نم أحسَن العقتدي" أو تفّوه   للسابو واا

وهكذا نخلص أخيرا  في الحكم العوضوعي إلى القو : إذا كانت 
العآخذ السابقة على الرواية ت،ةلنا ال نقر الناعوري على رروتل بأن ا 
رائةة، وتوا ي أروع الروايات الةالعية، فإن عا في ا عي ات عن ْأنل 

كعا ذهب بةت –نقر بأن الرواية عخفقة إخفادا  ذروةا  أيضا  أال ي،ةلنا 
نعا ت،ةلنا عي ات ا نْةر أن ا َعقبولة، ونا،حة ْيئا  عا بدليل  -نقادها واا

أن ا ُطبةت عرتين، وتر،عت إلى ل،تين عالعيتين هعا اإلسبانية 
 واإلن،لي وة 
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