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 الشعار
 ال يفٌت فال تستعز ن  بعز  يفٌت  إذا أردت أن يكون لك عز  

 (العطائية احلكمكتاب   )

 

 

 اإلهداء 
 أىدي ىذا البحث خصوصا إىل:

إمساعيل مشهودى وأمى الكردية احلاجة مسروحة  أىب الكرًن احلاج
ادلرحومة وعسى اهلل أن يغفرىا، الذين قد ربياين أحسن تربية كما 

كلية اآلدب   قد بذال جهدمها وطاقتهما منذ صغاري معلمى يف
 .الذين عل موىن يف السلوك إىل جواد العلم وادلعرفة

 .شكرا جزيال على حبك لنا شعرنية، وأمى الكردية

 .أخيت الصغَتة نيال رزقي مولدا وأخي الصغَت حممد مهام مستعان
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ABSTRAK 

Skripsi ini mengkaji novel Roaitu Ramallah karya 
Mourid Bargouthi. Novel ini menceritakan tentang kondisi 
masyarakat di Palestina pasca perang enam hari dengan Israel 
pada tahun 1967. Banyak sekali konflik-konflik yang terjadi 
dalam novel ini yang membuat peneliti sangat tertarik untuk 
menelitinya. 

Novel ini menyajikan berbagai macam masalah 
psikologis yang dihadapi masyarakat Palestina khususnya di 
Ramallah. Masalah psikologis yang akan diteliti adalah 
konflik batin yang dialami tokoh utama. Selanjutnya, 
problem mendasar yang ingin dijawab oleh peneliti wujud 
konflik batin yang terjadi, faktor apa saja yang menyebabkan 
terjadinya, dan respon yang diambil tokoh utama dalam 
menghadapi konflik batin tersebut. 

Dengan meggunakan pendekatan psikologis Kurt 
Lewin, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data 
dalam penelitian ini berupa kalimat, pengagalan-penggalan 
paragraf atau paragraf utuh yang mendukung fokus 
penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka dan dokumen. Teknik analisis 
data meliputi menyeleksi data, memilah dan mengelompokan 
data, meneliti data yang menunjukkan indikasi sesuai fokus 
penelitian dan membuat kesimpulan. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, hasil penelitian yang 
di temukan adalah (1) konflik batin yang terjadi dalam novel 
Raaitu Ramallah meliputi, konflik mendekat-mendekat yaitu 
kebimbangan. Konflik menjauh-menjauh yaitu kebimbangan, 
kekesalan, dan kekecewaan. Konflik mendekat-menjauh yaitu 
kebimbangan, ketidaknyamanan, kekecewaan, keraguan, dan 
kegelisahan. (2) Faktor penyebab terjadinya konflik meliputi, 
faktor internal dan faktor eksternal. (3) respon yang diambil 
oleh tokoh utama meliputi pemlihan/penolakan, kompromi, 
dan ragu-ragu (kebimbangan). 
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 تجريد

دلريد برغوثي. ىذه رأيت رام اهلل ىذا البحث يبحث الرواية 
الرواية تقص عن ظروف اجملتمع يف فلسطُت بعد حرب األيام 

الكثَت من الصراعات اليت . ٠967الستة مع إسرائيل يف عام 
 ا.بحث فيهالباحث أن ي جيذبدما  حتدث يف ىذه الرواية

اليت  أنواع خمتلفة من ادلشاكل النفسيةىذه الرواية تقدم 
ادلشاكل النفسية . وأما خاصة يف رام اهلل تواجو اجملتمع الفلسطيٍت

. الرئيسي شخصالصراع الداخلي للسيبحثها الباحث فهي اليت 
 اإلجابة عليها الباحثادلشاكل األساسية اليت يريد والتايل، وأما 

أسباب الصراع الذي حيدث، و  ع الداخليشكل الصرا فهي 
 الداخلي. الرئيسي يف حتدي الصراع شخصيتصدى ال، و الداخلي

ىذا البحث ىو لوين، رت كباستخدام النهج النفسي  
فقرة  أو  شظايا الفقرةالبيانات يف ىذا البحث مجلة،  .وصفي حبث

 ىذايستخدم مجع البيانات يف ، الًتكيز البحثي تدعماليت  كاملة
تشتمل  تقنيات حتليل البيانات. تقنيات ادلكتبة وادلستنداتث بحال

اليت  فحص البيانات، فرق و تصنيف البيانات، تاختيار البيانات
 تظهر إشارة حري الًتكيز على البحوث و جعل اخلالصة.
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( ٠)وجدت نتائج البحث ، وفقا ألىداف البحث
 صراع حتتوي على رام اهلل رأيت روايةالالصراعات الداخلية يف 

ىو الشك والغضب واخليب.  صراع التباعدىو الشك.  بلتقار ا
ىو الشك واإلزعاج واخليب والًتدد والقلق.  التباعدو  بلتقار ا صراع

ىو  العامل الداخليحتتوي على  العوامل اليت تسبب الصراع( 2)
 جتماعيتغيَت اإل و تغيَت البيئةىو  العامل اخلارجيالشك والقلق. 

 علىالرئيسي حتتوي   الشخصيه اختذالرد الذي ( 3. )اإلحتالل و
  .الًتدد )الشك والريب(و   التعاونو   ختيار أو الرفضاإل 
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 كلمة شكر و تقدير

 الدنيا أمور على نستعُت وبو العادلُت رب هلل احلمد
 ادلرسلُت و األنبياء أشرف على والسالم والصالة والدين
 أمجعُت. أصحابو و آلو وعلى حمم د سي دنا

بعد، و بعد أن بذلت سائر الطاقة والقدرة  أما
والفكرة، فبعون اهلل سبحانو و تعاىل دتت كتابة ىذا البحث 

ىف الرواية "رأيت رام اهلل   الداخليةالصراعات  حتت العنوان "
 كرت لوين(".ل نفسية" دلريد الربغوثي )دراسة حتليلية 

الباحث واعي أن ىذا البحث بعيد من الكمال، وىذا 
لن يتحقق دون مساعدة، وإشراف، ودعاء، ودوافع  البحث

 من أي أطراف. لذالك بكل تواضع يف ىذه 

 شكر الباحث شكرا على:يالفرصة 

احملًتم األستاذ الدكتوراندوس يوديان وىيودي كادلدير  .1
اجلامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 جبوكجاكرتا.
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كعميد كلية احملًتم األستاذ الدوكتور أمحد فتاخ   .2
اآلداب والعلوم الثقافية اجلامعة سونان كاليجاكا 

 اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا.

احملًتم األستاذ الدكتوراندوس مصطفي ادلاجستَت   .3
س شعبة اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب يكرئ

 والعلوم الثقافية.

العزيز الدكتور احلاج سوجينج سوجيونو كادلشرف  .4
الذي رباين وعلمٍت وأصحابٍت طوال األكادمي 

 دراسيت يف ىذه اجلامعة.

السيد العزيز األستاذ مستاري ادلاجستَت، مشرف  .5
ىذا البحث الذي قد بذل جهده الكبَت على القيام 

من تنسيق  باإلشراف وادلراقبة يف إدتام ىذا البحث
األفكار وهتذيب األسلوب غاية يف سهولة فهمي 

 البحث. ومعينا على إدتام ىذا

مجيع ادلدرسُت وادلدرسات الذين علموين العلوم  .6
وادلعارف ادلتنوعة يف شعبة اللغة العربية وأداهبا كلية 
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اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاك 
 اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا.

الشيخ احلاج رومو حممد ذميب عبد القادر منو ر،   .7
ف اظ عمعهد اإلسالمي ة كمرب  روحنا يف ادلدرسة احل

 ادلنو ر كربياك يوكياكرتا.

دا وأخي نيال رزقي مولأيب وأم ي وأخيت الصغَتة  .8
الصغَت حممد مهام مستعان، حمبتهم على الباحث 

سلك يمنذ الوالدة حىت اآلن ودعواهتم على أن 
 الباحث سبيل النجاح بدون التعب.

 صديقي يف مدرسة احلف اظ، خاصة أخي فاتح اهلل .9
وأخي رجال وأخي تلخيص وأخي حممود وأخي 
نفيع وأخي سيفول وأخي إذلام وأخي إقبال وأخي 
لبيد وأخي أناس وأستاذ فقيو وأستاذ حسُت 

 وغَتىم، الذين دعوا وشج عوا وحف زوا الباحث.

ري ولطفيا وطصدقائي أديتيا وشهيد وبشرا وبأ .11
وولدان ودتام وحبيب. ومجيع أصدقائي خاصة بشعبة 
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الذين مل يذكرىم  2١٠4للغة العربية وأدهبا يف سنو ا
 الباحث واحدا فواحدا.

اليت يف قليب دائما، شكرا جزيال  رسيتا ديويريدا أ .11
 وتضحيتك.وصربك على كل مساعدتك 

وأخَتا، بكل تواضع، ويرجو الباحث منو أن يكون 
ىذا البحث نافعا لتقدم األمة والبلد والدين. ال خيلو ىذا 

طاء. لذا على وجو دائم، ينتظر الباحث خمن أالبحث 
 ًتاحات لتكميلو.االقنتقادات و اال

 9102مارس  91 جوكجاكرتا،

 الباحث

 

 محمد أشرافي
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 األولالباب 

 مقدمة

 خلفية البحث 1.1

و  1.ادلؤلف ألغراض صبالية نقلو لذيا ىو التأليف األديب أليفالتإف 
األوؿ  شخصالنساف بإجياد للتعبَت عن حياة اإلوسيلة  التأليف األديبصبح ي

ـ سلتلف األجهزة األدبية ادلقًتنة والثاين والثالث ، عن طريق التآمر واستخدا
ياة اليت ربيط حكل ا شادل علي حيتوي األديب التأليف إفف ومن مث 2ىم.بعصور 

 .اإلنساف. ومن امثلة  ىذا التأليف األديب: الرواية

بو ينبغي  ددوللحصوؿ على الفهم العميق للرواية كما يريدىا األديب يف
 فهم ىذه اجلوانب النفسية ومن دجل .ف يراعي اجلوانب النفسيةدعلى القارئ 

 . حبيث يكوفإذل معرفة البشر الداؿلكل دحد معرفة علم النفس ، ألنو ينبغي 
 ينفسالد دال وىو علم اجلدي لب العلمجي  عبلةة وييقةواألديب يعلم النفسلل

                                                             
1 jam  24 November 2018diakses pada tanggal  https://id.wikipedia.org/wiki/Karya_sastra 

13:33. 

2  Sarjidu, Dasar dan Teknik Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 2. 
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اجلوانب النفسية األديب ىو فهم  يد دف الغرض من علم النفس. فبالتأكياألديب
  3األديب. الواردة يف التأليف

مشكلة تنشأ يف الظروؼ النفسية دو ادلشاكل الصراع الداخلي دصبح 
تعرًضا  ديكن ذبنبها وىي األكثر تُت لنالقو  بُت فالصراع ىو النزاعالنفسية. 
صعب  إنو ،دو الباطٍت ىو الذي ما يف القلوب الداخلي تعريفالدما  4لئلنساف.

ي ذالو  صراعًا داخلياً  شخصالوب ةليف  دثح الذي الصراعدصبح و  5سلفي.و 
 و، وخياراتو، ومعتقداتالنزاع بُت رغبتيو بسبب الداخلية وشاكلمعرضو يف ديكن 

  هتاجود تؤدي إذل ةيالياخل فاتالتألييف  الصراع البارزدرجة مث إف دور  .ختلفةادل
 6.اواىتمامه اوكثافته

بفحص  الفرصة ىذهيف  يقـو الباحثوؼ س فبإذف اهلل وفضلو إف شاء اهلل
الصراع الداخلي الذي  عن ، حيث حيكيريد الغرغوييدلرديت راـ اهلل رواية ال

 مث .1967إسرائيل يف عاـ  ضد رب فلسطُتحالرئيسي بعد  شخصال يفحيدث 
دية الىت حديت عن نفسو اعن احلالرئيسي  شخصالكي يف ىذه الرواية، حي الذي

شعر ، من الناحية النفسيةفعاًما من ادلنفى.  33بعد عودتو إذل بلده بعد 
يواجو العديد من  و، ولكندبعضلة وحزف وتوؽ إذل مسقط ردسو الرئيسي شخصال

ع التعرؼ على بلده بلده حىت ال يستطي الىت حلقت عن التغيَتات واألضرار
 األصلي.

                                                             
3  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 342. 
4 Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang : UMM Press, 2009), h. 135. 
5 Suwarno Imam S, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik, Dalam Berbagai Kebatinan Jawa, 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 84.  
6 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press, 1995), h. 119.  
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 الرئيسي شخصالإذ يتعلق بنفسية  ،ىذا ادلوضوع يفو كنت درغب كثَتا 
اجعة ألف ىذه الرواية ليست رلرد مر و . دبية اليت ربدث يف ىذه الروايةوالقصة األ

مادة دراسية دلعرفة ادلزيد عن العبلةات  تكوفإمنا  ة، شخصللنصوص األدبية ال
ة دو وصفية شخصالات الداخلية اليت تنطوي على ادلتبادلة بُت الصراع

سوؼ يتم فحص ىذا البحث من مث 7 ، والقراء.بي، واألدات اخلياليةشخصال
حوؿ  ثرودك ف دعمقلوين ، ألنو يستكش كرتاألديب ل يخبلؿ هنج علم النفس

دائمًا  أف ادلرءبىو  الواةع النفسي الذي اعتقده كَتت لوين ودماالصراع الداخلي. 
 بيئتو.عن رج دف خي ، ولن ديكن موجود يف بيئتو

 ديضا يف التأليف األديب ـ نظرية كَتت لوين للبحثاستخداإف ، فبالتارل
إذل  الكاتب لدى العلمي فعادالالبحث ىو صار ىذا  ,. ومن مثنادرو ةليل 

 راـ اهلل رديت روايةاليف  ةالداخلي اتراععنواف "الصال ربت عمقد تو بشكلسادر 
 رت لوين(".كل نفسية يةدراسة ربليلغرغويي )الد ير دل

 البحث تحديد 1.1

على النحو  ، نستطيع دف نصيغودلؤلففيما يتعلق بالنهج الذي يستخدمو ا
 التارل:

 رديت راـ اهللرواية اليف  الرئيسي شخصللكل الصراع الداخلي ما ىو ش (1
 ريد الغرغويي؟دل

 رواية ؟الالرئيسي يف تلك  شخصما ىي دسباب الصراع الداخلي لل (2
 الصراع ؟ يف ربدي الرئيسي شخصال ىكيف يتصد (3

 البحث غراضأ 1.3
                                                             

7 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 3.  
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 ربقيقها يف ىذه الدراسة ىي: غاية األىداؼ اليت ديكندما 

 .روايةىذه اليف  سيالرئي شخصللالداخلي معرفة شكل الصراع  (1
 .روايةالالرئيسي يف  شخصمعرفة العوامل اليت تسبب الصراع الداخلي لل (2
  ها.يف مواجهة الصراع في الرئيسي شخصالمعرفة الرد الذي ازبذه  (3

 فوائد البحث 1.1

األىداؼ  هناية علىالبحث دف حيصل ىذا  ىذا ادلبدد يرجىمن حيث و 
 .ة للغايةادلستفيد ج تقارير منهجيةا نتوا

 الفوائد النظرية (1

دف يكوف ىذا البحث ةادراً على تطوير العلم وإيراء الكنوز العلمية  يرجى
البحوث و  ألديبافن تأليف اليف  ضافة إذل ادلواد ادلدخلةاإل مع وجود

 .يخبلؿ هنج علم النفس، خاصة يف دراسة الرواية دبيةاأل

 فوائد عملية (2

لباحثُت يف وكمقارنة ا مكتبة اجلامعة ةائمة ادلراجع يف ىي تضيفإذ 
من ادلتوةع دف يكوف ةادراً على توفَت ادلعرفة عن التشابو بُت  مث. ادلستقبل

قارنة بُت ادلواد ادلاليت ديكن احلصوؿ عليها يف العادل اجلامعي و النظريات 
، ية للطبلب لتحفيز األفكارواد النظر ادل، وكذلك من ةبلالبحثية القائمة 

 إبداًعا.ىم دكثر  دو الذين

 التحقيق المكتبي 1.1

دو  ادلؤلفات وابتكارىا من دصيلة الكتبمعرفة إف غرض دراسة ادلراجع ىي 
. واإلبتكاري من ادلرجع األساسي الباحث أيتي لذلك جيب دف، البحوث العلمية
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العديد من  توجد فإين .االنطبلؽ إلجراء البحث كمصدر  مث إف دراسة ادلراجع
 :ادية دو الريمية، منهاتعلقة بادلالدراسات ادل

 دراسة ريد الغرغويي:دل راـ اهلل رديترواية الف "اذلوية يف بعنوا األوؿ البحث
 طالبة ةسم اللغة العربية وددااها ،  " ، بقلم نوفيا عزيتية ما بعد االستعمريةربليل

 و. 2314كومية كلية اآلداب والثقافة ، جامعة سوناف كاليجاغا اإلسبلمية احل
االحتبلؿ الذي ةامت بو إسرائيل ضد فلسطُت  ىي نتائج ىذه الدراسة إف من 

كانوا من عدـ اليقُت ىل   على ىوية الشتات الفلسطيٍت، يعٍت كاف لو تأيَت
احملتلُت فريق زدواجية بُت االديضا  وجدتطنُت دو البلجئُت دو الزوار. و ادلوا

من ةبل  احملتلُتسرائيل و إ اليت ىي ةوات االحتبلؿ من فريق .وعكسها
 8.ُتفلسطين

رديت  واية عات االجتماعية والسياسية يف الر الصرابعنواف " البحث والثاين
ة"، بقلم دديتيا يوديستَتا ددبي لية اجتماعيةربلياسة ر د: دلريد الغرغوييهلل راـ ا

كاليجاغا ف  اةسم اللغة العربية وددااها ، كلية األدب والثقافة ، جامعة سن طالب
راعات ( الص1نتائج ىذه الدراسة ىي: )فمن . 2318 احلكومية اإلسبلمية

صراعات بُت الطبقات اللى ع ربتوي  راـ اهلل رديترواية الاالجتماعية يف 
رواية ال( الصراعات السياسية يف 2. )ية والنزاعات بُت الدوؿ وشعبهااالجتماع

                                                             

جامعػػة دلريػػد الغرغػػويي )دراسػػة ربليليػػة مػػا بعػػد االسػػتعمرية(، البحػػث، يوكياكرتػػا:  راـ اهللروايػػة ال، اذلويػػة يف 2314 ،نوفيػػا عػػزيت8

 سوناف كاليجاغا اإلسبلمية احلكومية.
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 واالنقبلب ح والعنفب وادلظاىرات وادلذابأعماؿ الشعة بتشملادل راـ اهللرديت 
 9والثورة.

: الغرغويي دلريداهلل  راـ رديترواية ال يف الّلفظية احملّسنات اف "عنو والثالث ب
، كلية اللغة العربية وددااها ةسم   ةطالب ببلغية"، بقلم مردة صاحلةالدراسة ال

. 2318 احلكومية ة ، جامعة سوناف دمبل اإلسبلميةاآلداب والعلـو اإلنساني
التشابو يف دربعة دشياء  اليت فيها ،سناج 12من ىذا البحث لنتائج وجدت ا

ديضا ، و دبعاين سلتلفةكات والًتتيب ولكن يف احلرؼ وعدد احلرؼ واحلر  اينُت
القردف  من االةتباساالينُت، مث  اليت تشابو يف حريف األخَتين ،ةصائد 13ىناؾ 

ؤلسف دل ترد يف ىذه ية، ولبيات الشعر األالنثر دو  مناألحاديث النبوية، إما 
 13.االةتباسالدالة علي وجود  ملالدراسة اجل

يف ضوء سوسيولوجيا  يويريد الغرغدل رديت راـ اهللرواية البعنواف والرابع ىو 
ةسم علـو األدب والعلـو االجتماعية جامعة  ة، طالببقلم يوين رضبوايت "األدب

قافة واجلوانب الثها عن في جاكرتا. تبحث احلكومية يف ىداية اهلل اإلسبلميةر ش
روؼ الثقافية الظصور  تصف ىذه الدراسةو . ماعية لشعب فلسطُتاالجت

 11بعد احلرب. ستة دياـ طواؿ فلسطُت شعب ىواالجتماعية لد

                                                             
)دراسة ربليلية اجتماعية  دلريد الغرغوييهلل رديت راـ ا الصراعات االجتماعية والسياسية يف الّرواية ، 2318دديتيا يوديستَتا، 9

 .ددبية(، البحث، يوكياكرتا: جامعة سوناف كاليجاغا اإلسبلمية احلكومية

جامعػة  :ا)الدراسػة الببلغيػة(، البحػث، سػوراباي الغرغػويي دلريػداهلل  راـ رديترواية ال يف الّلفظية احملّسنات، 2318مردة صاحلة، 10
  سوناف دمبل اإلسبلمية.

دلريػػد الغرغػػويي يف ضػػوء سوسػػيولوجيا األدب، البحػػث، جاكرتػػا: جامعػػة شػػريف  رديػػت راـ اهللروايػػة ال، 2316يػػوين رضبػػوايت، 11
 ىداية اهلل اإلسبلمية احلكومية.
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 Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Putri " افعنو ب واألخَت

Kejawen Karya Novia Syahidah طالبة كلية اللغة "، بقلم يوسينا راىوتامي ،
( نزاع 1راسة ىي )نتائج ىذه الد جامعة يوجياكارتا احلكومية. 2314ن والف

اليت ال  ةألسر واخليبة با نزاعوال والريب شكال دبثل الرئيسي شخصال ىداخلي لد
 Putriيف رواية  دو النزاع ( العوامل اليت تسبب الصراع2اإلسبلمية. ) تتفق ببيئتو

Kejawen ( .الرد3اليت كتبها نوفيا شهيدة ) ات اهةام واالستجابة اليتDewi 

Sakhrendha  12.يف ما ال خيالف الشريعة دـ ال 

يف  بلحظة دف البحثفمن ادل. ذكرهتا اليت دراسة ادلراجع استناداً إذل بعد،و 
يف تلك الرواية  الرئيسي شخصحوؿ الصراع الداخلي لل غرغويي"ال رواية "مريد

ةبل. فإين كالباحث الذي ال يريد اها إال  دل حيدث من نفسيةباستخداـ هنج 
حساب صحة ىذه الدراسة على ادلستوى  ألجلدصيلة وابتكار البحث. ومن مث 

اهلل ةصد  ى. فعلها دحدكنت متأكدا بأف دراسة حبثي دل يسبق علي  األكادديي
 وإليو ترجع األمور.السبيل 

 اإلطار النظري 1.6
 ات والتوصيفاتيشخصال (1

يف الرواية من األشياء ادلهمة يف والتوصيف  شخصالإف احلديث عن 
ادلؤيرة ات يشخصالاألديب دوف وجود  التأليفاألديب، ألنو لن يكوف  التأليف

األساس الرئيسي للتأليف ات ىي ات والتوصيفشخصالف ك فإةوليف الرواية. 
 ولافعدخبلؿ حسب  ات ذبدىايشخصالدو دخبلةية سلوؾ الألف .األديب

                                                             
12Skripsi Yusnia Ruhutami Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta yang 

berjudul: Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Putri Kejawen Karya Novia Syahidah, tidak 
diterbitkan.  
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 دو تويشخصة مع وجود يشخصاليف ىو عملية ظهور التوصف. ودةوالو...إخل
 13.الرواية ةصةدو عادتو يف  خواطره

وما . ير الفضوؿ على القارئؤ ف يدال بد الرواية  ة يف ةصةيشخصالإف 
األمر كذلك،  إذو جيب دف يعطي انطباًعا مقنًعا بالقصة.  اهفي عرضالذي 

و  14القصة. داخل أف القارئك  رئ، وسوؼ يشعرالقافستظهر العاطفة من 
 15.القصةسرد  يف األكثر معرضة ىو الرئيسي شخصال

 علم النفس األدبي (1

اليت يتم احلصوؿ عليها بشكل منهجي يتضمن علم النفس معرفة الروح 
.  يعليها من ةبل علماء علم النفس ةمع األساليب العلمية ادلتفق  يرىاليـو

الذي ال ينفصل،  كيافالاحلديث دف جسم اإلنساف والروح ىي  يعلم النفس
 16.واحد لن ينفكدال وىو 

ب الذي ينظر إذل األدب كنشاط نفس األديب ىو دراسة لؤلدالإف علم 
دـ خيست قارئلدف ا وكذلك. احلس والشعور فيهايستخدـ ادلؤلف و . روحي

مثل علم اإلجتماع التفكَتي  النفس األديب . فإف علميف الرد عليها واحساس
 وؼ يبددسانعكاًسا ذىنًيا.  األديب باعتباره يعًتؼ ديًضا بالتأليفالذي 

يف النصوص  لكوهنا والكتابة. أعراض الروح مث يعاجلها يف النصبالكاتب 
 17األدبية.

                                                             
 
13

 Abdul Rojak Zaidan dkk, Kamus Istilah Sastra, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 206. 
14  M Thobroni, Asyiknya Prosa Fiksi. (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), h. 66. 
15  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Press, 2013), h. 259.  
16  W.A. Gerungan, Psikologi Sastra, (Bandung : Erasco, 1996), h. 3.  

 17 (Yogyakarta : PT Buku Seru, 2003), Metodologi Penelitian Sastra, Endraswara, Suwardi 
 h. 96. 
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ألف . حسب نفسيتها صحيحة تعتغر الرواية ات يف تلكشخصال ىلو 
كانت  يلتـز اها ادلؤلف بوعي دو غامض و نفسية اليتىناؾ بعض النظريات ال
 18.وحالتها فيها ةشخصال ىذه النظرية مناسبة لبياف

سة ي ، وىو دراهج التعبَت ( ادلن1: )علي يبلية  لم النفس األديبتميز عي
( ادلنهج 2. )األديب وتأليفخبلؿ اتب يف اإلبداع لكا اجلوانب النفسية لدى

نهج ( ادل3. )ذاؾ التأليف يف ةشخصال، وىو دراسة جوانب نفسية صيالن
وص النص بعد استقراء قارئمايت الذي يفحص نفسية الاالستقبارل الغراغ

 19.األدبية

 الصراعات (3

)التناةض بُت  التناةض يف ةصة خيالية دودرامادو  الصراع ىو التوتر
  23.ُت ، إخل(شخصالتناةض بُت و  واحد شخصةوتُت، التناةض يف 

فارح الذي حيدث علي شخصيات القصة. شيء غَت الصراع يشَت إذل 
 تكوفبسبب الصراع سوؼ القصة دوف الصراع سوؼ خيدر وغَت جاذب. 

يشَت إذل ، الصراع ىو شيء دراماتيكي 21ة.تطور م قصة ةصة جديدةال
وبالتارل الصراع ىو شيء  .وردهويشَت إذل العمل متوازنُت بُت ةوتُت  التناةض

يف من األشياء الذي يتناةضها الشخص  سبب الفعل ورد الفعلفارح ويغَت 
  22.ث ماحد

                                                             
 18 (Terjemahan Melani Budianto),  Teori Kesusastraan Austin Warren, -Renne Wellek 

(Jakarta : Gramedia, 1993), h. 106.  
19  Aminuddin, Sekitar Masalah Sastra, (Malang : Yayasan Asah Asih Asuh, 1990), h. 89.  

 20 https://kbbi.web.id/konflikdiakses pada tanggal 2 Mei 2019 jam 9.13.  
21  Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 

1995), h. 122. 
 22 (Terjemahan Melani Budianto),  Teori Kesusastraan Austin Warren, -Renne Wellek 

(Jakarta : Gramedia, 1993), h. 285 
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ختيار اإلعتمادا على الصراع ديكن دف حيدث يف الشخص دو خارجو، إ
 23.الصراع الداخلي والصراع اخلارجيىو  إذل ةسمُت الصراع تقسم ادلتخذ.

حيدث عندما الصراع النفسي،  ديكن دف يسمى ديضاالصراع الدخلي  .1
 .نفسو الشخصيكوف ىناؾ دىداؼ متضاربة داخل 

حيدث الشخص. وىذا دث خارج حيي الذ ىو الصراع الصراع اخلارجي .2
الصراع الشخص. خارج يقع  ياراف دو دكثراخلاؾ عندما يكوف ىن

ردبا مع ، وشيء خارج نفسو شخصياخلارجي ديكن دف حيدث بُت 
 البيئة الطبيعية دو البيئة البشرية نفسها.

 
 نظرية الصراع الداخلي (1

الذي  الصراعذلا معاف كثَتة. إما دبعٍت السليب ىي كلمة الصراع إف  
الصراع بأحداث  تويعٌت اإلجيايب الذي حيخر دبواآل العنف والتدمَت.حيتوي 

 األفرادمن  الناجم الصراع ادلعٌت احملايد ىو مادو  ، وتغيَت.جديدة، ومنو، وتطور
 24.ياهتم ادلختلفةحىداؼ د ، وات السمات ادلختلفةذو  ادلتنوعة

، دو تنازع األفكارتعريف الصراع الداخلي ىو الصراع الناجم عن دما 
 إف 25تأيَت السلوؾ. الذي يؤدي إذل النفس ة يفرغبات متضاربة للسيطر 

 يسمما يحد دو نقسم إذل يبلية دنواع، ىي: د( الصراع يف نفس دي الصراع

                                                             
23  L linda Davidoff, Psikologi suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 178. 
24  Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1998), h. 213.  
25  Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 207.  
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يسمى الصراع فهو  دوالشعببُت الناس صراع بينو ال( ب .النفسي الصراعب
 26اع الطبيعي.الصر  الصراع بُت البشر والطبيعة ىو االجتماعي ج(

ىناؾ يبلية دنواع من ، لوين كرتبنظرية الصراع، وفقا لفيما يتعلق 
 27ىي:الصراعات، 

 (approach-approach  conflict)ب لتقار ا صراعال (أ 

The individual stands between two positive valences of 

approximately equal strength. 

يواجو  عندما ، على سبيل ادلثاؿذلذا الصراع ةوتاف تدفعاف يف ادلعاكس
 الناس خيارين حيب كبلمها.

 (avoidance-avoidance conflict)صراع التباعد ال (ب 

The second fundamental type of conflict situation occurs when the 

individual finds himself between two approximately equal negative 

valences. 

ذباه ادلعاكس ، على سبيل يف اال ةوتاف معاكستاف ىذه الصراعات ذلا
 .اخيارين ال يعجبهم على، يواجو الناس ثاؿادل

 (approach-avoidance conflict) التباعدو  بلتقار ا صراعال (ج 

                                                             
26  Suminto A. Sayuti, Berkenalan dengan Prosa Fiksi, (Yogyakarta : Gama Media, 2000), 

h. 14 
  

27  Kurt Lewin, A Dynamic Theory of Personality, (New York : Mc Graw-Hill, 1935), h. 
123.  
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There exists finally the possibility that one of the two oppositely 

directed field vectors derives from a positive, the other from a 

negative valence. In this case conflict arises only when both 

positive and negative valences are in the same place.. 

، على واحدالدؼ اذلنبثق من وي ُتفعاتدمعبارة عن ةوتُت صراع ىذا ال
 م الىت ربتوى على عناصر زلبوبةيواجو الناس خياراهت عندما سبيل ادلثاؿ
 .ةوغَت زلبوب

 البحث منهج 1.1

 طريقة حبيث ديكن إجراء البحوث بشكل منتظم وتقدًنالىناؾ حاجة إذل 
دو ، البحثترتيب طريقة ىي فطريقة البحث . تفسَت دةيق حوؿ دراسة البحث

 28البحث.صوؿ فهم اخلطوات بشكل منهجي حل

 بحوثىي ال (library reseach) ادلكتيبث ىي البحث طريقة البحودما 
دساليب  ثاستخدـ الباحو دبوضوع البحث.  صل من الكتب ادلتعلقةاليت رب

ها على اليت نشأت من البيانات مث تطبيق بحوث، وىي الوصفية يف ىذه الدراسة
رديت راـ رواية ال مصادر البيانات ادلأخوذة يف ىذه الدراسة منوكانت النظرية. 

 .هللا

 ىي: يف ىذا البحث الباحث ىااخلطوات اليت ازبذمث 

 صبع ادلراجع دو الكتب ادلتعلقة دبوضوع البحث. (1
 للبحث عن ادلعلومات ادلعلقة اهذا ادلوضوع.، رديت راـ اهللرواية ال ةاءةر  (2

                                                             
28  Ridwan, dkk,  Pedoman Akademik Dan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Bahasa 

Dan Sastra Arab Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Uin Sunan Kalijaga Yogyakkarta, 2013), h. 42.  
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 ربليل وتوضيح البيانات اليت مت احلصوؿ عليها. (3
تقدمها  ل تقارير علمية ومنهجي يف شك ث بشكلترتيب نتائج البح (4

 شكل تقارير حبثية. إذل
 

 نظام البحث 1.1

 : دبواب دربعةالبحث إذل ىذا م يةمت بتقس

، وصياغة البحث، اليت ربتوي على اخللفية البحث ، مقدمةاألوؿ بابال
الدراسات النظرية ، ادلناةشة و ، ودراسة ادلراجع، وفوائد البحث، ودىداؼ البحث

 ادلنهجية.

رديت راـ رواية الالسَتة الذاتية للمؤلف، مؤلفاتو، خبلصة ، الثاين بابدما ال
 .اهلل

رديت راـ رواية الالرئيسي يف  شخصال الصراع الداخلي لدى، الثالث بابال
الرئيسي يف  شخصالعوامل اليت تسبب الصراع الداخلي للدلريد الغرغويي،  اهلل
صراع الالرئيسي يف مواجهة  خصشالرد فعل دلريد الغرغويي،  رديت راـ اهللرواية ال

 ي.تأليف موريد البغوي رديت راـ اهلللرواية 

 ةًتاحات.االاخلبلصة، و ، الرابع بابال
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 خاتمة

 الخالصة 1.1

، رديت راـ اهللرواية الالصراع الداخلي يف البحث من فإف خبلصة ، و بعد
 ضلو التارل :

 نب ، دال وىي الصراعلو يبلية جوا هللرديت راـ ارواية الالصراع الداخلي يف  . أ
-avoidance)صراع التباعد ، ال(approach-approach  conflict) التقارب

avoidance conflict) ،التقارب والتباعد الصراع (approach-avoidance 

conflict) .لفية ىذا الصراع، منها :دما سبب خ 
 شخصالىو رغبة  approach-approach  conflict))ب لتقار ا صراعال (1

ا  انب زوجتو يف مصر ألهنجبالرئيسي يف رعاية طفلو يف البيئة ادلستقرة 
الرئيسي  شخصالسفر. حبيث يتخذ ال وجواز ومنزالفيها وظيفة سبتلك 

القرار على الرغم من دنو ال يزاؿ ينتقل من مصر بسبب ترحيلو. ىذ 
  عنده ألف يتفرؽ عن زوجتو وطفلو.أف ىذا القرار صعب فلذلك، 

 ، فإف سبب حدويو(avoidance-avoidance conflict)صراع التباعد ال (2
 همودراض ربركتهم دد مع الفلسطينيُت اليت ربمعاملة اإلسرائيليُت  ىو

وال يتوفق  إذل ىذ التصاريح يف بلدىم. ازباذىم عليهم بو  هموحقوة
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شهداء الضحايا  عليهم عن إعادة منعوا إسرائيل  احلد بل ديتد إال دف
 اليت ربتلوهنا. الغربيةيف الضفة يف احلدود 

، و بشكل (approach-avoidance conflict) التباعدو  بلتقار ا صراعال (3
الرئيسي  شخصالىو رغبة يف ىذه الرواية سبب الصراع عاـ فإف 

 واجو التغيَتاتولكنو ، من ادلنفى مدة طويلةبعد العودة إذل فلسطُت 
وجدىا يف ادلاضي اليت اجلماؿ والراحة دف اليت حديت يف فلسطُت. و 

يتوفق وال  من خبلؿ عودتو إليها.إذل ضرر وتدمَت للمباين  ةد تغَت 
دف احلياة االجتماعية يف وطنو ةد  ىيواجو علبل دنو ىذا احلد،  إذل

 كليا.  تغَتت 
 املالع:  العاملُتينقسم إذل رديت راـ اهللرواية الإف الصراع الداخلي يف  . ب

 داخلية ألسباب:العوامل الودما  الداخلي واخلارجي.
نشر بُت  عندما واجو اخليارين الصعبُت، من والًتدد والشكوؾ يف نفس (1

منيف دـ  دخيو الكبَت اختيار رعاية دطفاؿالًتدد بُت دـ ال. مث  توةصيد
 ال.منيف دـ دخيو الكبَت وفاة  نمث الًتدد يف إخبار دمو ع ، ال

جنازة دبيو وديضًا يف دفن ضور احلالقلق بسبب عدـ ةدرتو على  (2
 عن زوجتو وطفلو بسبب الًتحيل.االنفصاؿ 

 : ألسبابدما العوامل اخلارجية 

يف ببلده بأف  لكونو يواجو التغيَتات الشديدة  الناجم ةبيئالتغَت   (1
ؿ ، مث ربو خضراء مغطّاة باألشجار واألعشاب والزىور الغرية كانت

 يتبعها وجود دعبلـ إسرائيلية.و دمرة ادلباين ادلو  يراضاألاآلف إذل 
الناجم من دف اجملتمع الفلسطٍت لو حق احلياة  التغَت االجتماعي (2

الجئُت يف ىذا ودصبحوا ولكن اآلف ةد تغيَت  يف وطنو فادمو سبلـ ب
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ةدـ شعر خبيبة األمل عندما وال يتوفق إذل ىذا احلد، دنو بلدىم، 
 .كذلك  إذل وطنو ولكن ال دحد يعرفو وبالعكسووصل 

إف اإلحتبلؿ ىو عامل خارجي للصراع الداخلي لو ألف ، اإلحتبلؿ (3
الصراع يف ىذه الرواية ربكي عن األحدات اليت حديت بعد احلرب 

 حبيث دف اإلحتبلؿ اإلسرائيليُت ربدد صبيع ربركة شعب الفلسطيُت.
الرفض والتعاوف ى التعيُت دو تمل علشيالنزاع الداخلي رد فعلو دماـ و  . ج

 والًتدد دو الشك )الريب(.
 قتراحاتالا 1.1

دلريد الغرغويي،  رديت راـ اهللرواية الاليت دجريت على  بحوثوفقا لنتائج ال
 فإف االةًتاحات كما يلي:

بحوث ادلتعلقة إجراء ال ىدواًل، ينبغي لطبلب اللغة العربية واألدب عل
ديب، خاصة يف ربليل الصراعات الداخلية من تأليف األ علم النفسبدراسة 

 خر.األدب العريب اآل

يانياً، لكي نكوف ةادرين على رؤية الصراع الداخلي يف رواية ما، فإننا 
مراد ادلؤلف  حباجة إرل التنبيو إليها دكثر والفهم إذل ادلعٌت دعمق للوصوؿ إذل

زلتويات النص ادلوجود يف  خبلؿ روايتو. يف النهاية، فإف الباحث البد دف يفهم
 الرواية للحصوؿ على غاية الوصوؿ.

يالثًا، فمن ادلمكن دف يستخدـ ىذا البحث كمرجع إضايف للطبلب الذين 
 سوؼ جيروف مثل ىذا البحث، خاصة للبحث عن الصراع الداخلي.
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 المالحق

لمريد  رأيت رام اهللرواية الالرئيسي في  شخصبيانات الصراع الداخلي لدى ال .1
 البرغوثي

رقم 

 البيانات
 تفسير

صيغة 

 الصراع
 شاهد الصورة

أشكال 

 الصراع
 رقم

يريد من ابنو  1

التقدـ يف 

الّسّن و 

مواصلة 

دراستو يف 

 زفحاؿ متوا

بعد شهر تلقينا خغر اغتياؿ  الشك
السادات من اإلذاعة. األحداث 
تتواذل. يتم اإلفراج عن ادلعتقلُت. 
يعاد األساتذة والصحفيوف اذل 

 دعماذلم األصلية.
جاء وةت القرار الصعب عند 

 مناةشة موضوع مدرسة سبيم.
 ازبذناه.

كاف ةرارا صعبا وصائبا. ةلت 
لرضوى اف سبيم جيب اف ياربق 

لطرؼ الثابت يف األسرة. با
رضوى ذلا وطن يابت وعمل 
يابت وجواز سفر يابت ولنا يف 
 القاىرة بيت مستأجر لكنو بيتنا.

ودىم من ذلك دننا نريد لتميم 
دف يتلقى تعليمو يف بلد عريب ال 

االةًتاب من 

اع الصر 
(approach-

approach 

conflict) 

1. 
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 يف اجملر.
دنا وضعي ىنا مؤةت. وضعي 

مؤةت يف كل بلد. وكذلك 

 عملي وجوا زات سفري.

ربَّت مريد ازباذ  2

ادلهنة الذي ال 

 يعجبو

.....اضطرين خلي عطا  الشك

بإحلاحة الذي ال يرد دف دسافر 

اذل الكويت وىناؾ وجدت 

عمبل يف الكلية الصناعية فبل 

يعقل اف يواصل منيف اإلنفاؽ 

علّي بعد زبرجي ديضا. دل دحب 

لتها كحّل مهنة التدريس دبدا. ةب

 مؤةت اذل دف تتضح األمور.

صراع التباعد 
(avoidance-

avoidance 

conflict) 

2 . 

غضب على  3

اإلسرائيل 

الذي حيجز 

على األراضي 

بعد كم يبليُت سنة دخرى   الغضب
سيعود الذين دل يعودوا؟ ما معٌت 

 األفراد؟ دف دعود دنا دوغَتي من 
عودهتم ىم، عودة ادلبليُت، ىي 
العودة. موتانا ما زالوا يف مقابر 
اآلخرين، ودحياؤنا ما زالوا 
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الفلسطينية 

حيث دف 

 ثاجلث

الفلسطينية 

 ربتجز فيها.

 عالقُت على حدود اآلخرين.
على اجلسر، على ىذه احلدود 
اجمليبة اليت ال مثيل ذلا يف القرّات 
اخلمس، تدامهك ذاكرة وةوفك 

 على حدود اآلخرين.
روف ما اجلديد ىنا؟ ما زاؿ اآلخ

ىم األسياد على ادلكاف. ىم 

دينحونك التصريح. ىم يدةقوف 

دوراةك. ىم يفتحوف لك 

ادللّفات. ىم جيعلونك تنتظر. 

ىل دنا متعطش حلدودي 

اخلاصة؟ دنا دكره احلدود. حدود 

اجلسد، وحدود الكتابة، وحدود 

الكتابة، وحدود السلوؾ، 

وحدود الدوؿ. ىل دريد حقا 

حدودا لفلسطُت؟ وىل 

 ورة ستكوف حدودا دفضل؟بالضر 
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كاف  4

الفلسطينيوف 

يزدضبوف وسط 

مدينتهم  

كبلجئُت، و 

كأف اإلسرائيل 

 تعيش يف ببلده

، بعد اف كغرنا  اخليب وكيف نفسر اليـو
وعقلنا، دننا يف الضفة الغريبة 
عاملنا دىلنا معاملة البلجئُت؟ 
نعم دىلنا الذين طردمت إسرائيل 

ـ من مدهنم وةراىم الساحلية عا
، دىلنا الذين انتقلوا 1948

اضطرارا من جزء الوطن اذل 
جزئو الثاين وجاءوا لئلةامة يف 
مدننا وةرانا اجلبلية ديميناىم 

 الجئُت! وديميناىم مهاجرين!
من يعتذرذلم؟ من يعتذرلنا؟ من 

يفسر دلن ىذا اإلرتباؾ العظيم؟ 

حىت يف ةرية صغَتة كدير 

غسانة، كنا يف طفولتنا نسمع 

من نوع )مهاجرين( و مفردات 

 )ال جئُت(!

  

ترّدد مريد  5

لسحب 

ةصيدتو اليت 

كنت يف السنة الربعة يف  الشك
اجلامعة. عرؼ الزمبلء وبعض 
األساتذة دنٍت اكتب الشعر. 
السنة الدراسية تقًتب من 

الصراع دةرب 

 للنزاعات
(Approach 

– avoidance 

3 . 
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سجلها يف 

رللة ادلسرح 
(Theatre 

Magazine) 

هنايتها ومغادريت دلصر باتت 
ة كنت وشيكة. لديِّ ةصائد كثَت 

دةرد بعضها لرضوى على درج 
ادلكتبة، ىي تؤكد رل دهنا ةصائد 
جيدة، ودنٍت بالتأكيد سأصبح 

.  شاعراً ذات يـو
، ةّدمت لؤلستاذ  وذات يـو
فاروؽ عبد الوىاب واحدة من 
تلك القصائد لنشرىا يف رللة 
)ادلسرح( اليت كاف يردس ربريرىا 
رئيس القسم الدكتور رشاد 

 رشدي.
رة ةضيت دياما بعد ذلك مباش

 من الرعب.
كنت دفكر يوميًا يف دف 

دستعيدىا منو لكٍت خجلت من 

دف يعدين مًتددا ضعيف 

الشخصية. دراه يف الكلية ودكاد 

دسألو عن رديو فيها ودعدؿ عن 

ذلك فياللحظة األخَتة. دبجرد 

conflict ) 
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دف خرجت تلك القصيدة من 

يدي شعرت دهنا رديئة وال 

تصلح للنشر. ودجـز اآلف دهنا  

 نت رديئة بالفصل.كا

جاء ادلريد اذل  6

ببلده استقبلو 

باألعبلـ 

 االسرائيلية

سألت السائق اذل دين نذىب  اإلزعاج
 اآلف؟

 ػ اذل اسًتاحة درحيا.
ىا دنا ددخل اذل فلسطُت دخرا. 
لكن، ما ىذه األعبلـ 

 اإلسرائيلية؟
ن نافدة الباص فأرى دنظر م

دعبلمهم تبدو وزبتفي على 
نقاط احلراسة ادلتكررة. بعد كل 

 بضعة دمتار، تظهر دعبلمهم!
شعور بئلنقباض الدريد دف 

دعًتؼ بو. شعور بؤلماف يرفض 

 دف يكتمل.

  

كاف مريد رجع  7

إذل ببلده 

 تنطلق يب السيارة اذل راـ اهلل. اخليب
دجلس جبوار السائق يف السيارة 
مرسيدس ةددية ربمل سبعة من 
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وفسد كل 

شئ، وال 

وارؼ وال 

خضراء مثل ما 

حدث ةبل 

ذىابو من 

 ببلده 

 الركاب.
يف السيارة، دبدو كشخص 
دصابو اخلرس. دـ دنٍت بالفصل 
دىذي عمري وديريرء دفعة 
واحدة على مسامع نفسي 
فأكوف منها كما يكوف ادلصاب 
باحلّمى، تظنو نائما دو صامتا 

 ه حكايات؟بينما كل جسد
ىؤالء دىلي دلاذا ال دتبادؿ معهم 

 احلديث؟
كنت دةوؿ لزميبليت ادلصريُت يف 
اجلامعة إف فلسطُت خضراء 
مغطّاة باألشجار واألعشاب 
والزىور الغرية، ما ىذه التبلؿ؟ 
جَتية كاحلة وجرداء! ىل كنت 
دكذب على الناس دنذاؾ؟ دـ 
دف إسرائيل غَتت الطريق الذي 

سر وحولتو تسلكو سيارات اجل
اذل ىذا الطريق الكاحل الذي 
الدذكر دنٍت سلكتو يف سنوات 

 الصبا؟
ىل ةدمت للغرباء صورة مثالية 
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عن فلسطُت بسبب ضياعها؟ 

ةلت لنفسي عندما يأيت سبيم اذل 

ىنا سيظن دنٍت وصفت لو ببلدا 

 دخرى!

دخيو،  ةبعد وفا 8

ىو يريد رعاية 

دطفالو، و 

لكنو تردد فيو، 

ىل اهنم  

 بلونو اـ ال. يق

 ةبل يبلث سنوات ةاؿ دلنيف:  الًتدد
الغرندة جازرة ال ستقبالك يا دبو 

 غساف. 
كاف حيلف بالطبلؽ انو لن 
يسمح دلنيف دورل باإلةامة إال 
يف بيتو اذا حدث واستطعنا ريارة 

 الببلد.
ىا ىي صورة منيف بإطراىا 

 األسود معلقة يف الغرندة.
دفكر يف غساف وغادة وغدير، 

الد منيف الذين ما زالوا يف دو 
الغربة، غربة غيابو عنهم، وغربة 

 غيااهم عن ىنا.
 ىل يتقبلوف انتباىي ذلم بعده؟

ىل ىناؾ مكاف يف حياهتم لعم 
 يكتب األشعار؟

ىل يعرفونٍت جيدا يا ترى؟ 
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سيقًتحوف ىم )ادلكاف( الذي 
يفضلوف دف نشغلو دنا ورليد 
وعبلء ودمي يف حياهتم. علمتٍت 

دف علينا دف ضلب الناس احلياة 
بالطريقة اليت حيبوف دف ضلبهم 

 اها.
ةلت ذلم منذ استطعت ةوؿ دي 

 شيء بعد غياب دبيهم:
اعتغروين ةاموسا يف بيتكم  -

تتناولونو إذا احتجتم. ولن ديقل 

عليكم إال دبقدار ما يثقل 

القاموس على مالكو، وىو على 

 رؼ مكتبتو.

انو ىف خيبة  9

امل بعد 

 عودتو إذل

ببلده ألنو ال 

يعرؼ دحدا 

دير غسانة دل تعد فكرة، وال  اخليب
 خانة يف ادللفات.

ىا ىي زبرج من التجريد. ىا 
ىي تنظر ارّل ودنا دعغرىا، 
وتوشك دف تعرفٍت بعد ةليل، 

 عندما يهدد زلرؾ سيارة دنيس.
ىا ىي تكاد تفتح القوس 
الواسع الذي ستضع فيو يبليُت 
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منهم والعكس 

 كذلك 

ن العمر، وتغلق عليو عاما م
ةوسا دخر حبيث تضع كل غربيت 

 بُت ةوسُت.
ولكن، من كل األوالد، الذين 
كانوا يتنزىوف دو يلعبوف يف 
مداخلها وطروةاهتا، دل يعرفٍت 

 دحد.
دل يكن من حقي دف دشعر 
بتلك الرعشة اخلفيفة. لكٍت 
شعرت اها. دردت فعبل دف 

 يعرفٍت دحد.
حىت ذلك الشيخ الذي يسَت 

ء، وتأمل دل يعرفٍت ودل ببط
دعرفو. دل دسأؿ عمن يكوف. دل 

 دسأؿ.
سخيف دف تطرح يف مسقط 
ردسك دسئلة السياح: من ىذا 

 وما ىذا اخل.
 دليس كذالك؟

يريد اجملتمع دف  13

يستمع 

صحوت على جلبة استعداد  الًتدد

( اجلميع للتوجو اذل )الساحة
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، فعبل ةصيدتو

ولكنو تردد عن 

جديّتهم 

 لبلستماع 

حيث األمسية الشعرية ادلنتظرة. 

 ماذا دةرد يا ترى؟

إنو سؤاؿ كل دمسية شعرية 

بدوف استثناء. وىذه األمسية 

ىي إستثناء حبد ذاتو! ورغم 

ذلك استسلمت لعاديت يف ترؾ 

اخليارات للحظة األخرة بعد 

صعودي اذل ادلنصة ومواجهة 

 الناس.

عندما دكتب دشعاري ال يكوف 

عندما  اجلمهور زلددا. ولكن

يطلب مٍت دف دةردىا دماـ الناس 

فإهنم يصبحوف ذلك ادلتلقي 

احملدد. ىذا وحده يسهل 

اختيارايت. انٍت دل دكتب )ذلم( 
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بالتحديد ولكنٍت سأةرد )ذلم( 

بالتحديد. اتبعت ىذا األسلوب 

يف كل األوةات ويف كل 

األماكن. وكانت الشرارة ادلتبادلة 

بيٍت وبُت الناس تتقد ودشعار اها 

 ويشعروف اها.

دتذكر دمسيات معينة ال تنسى، 

يف القاىرة ويف عماف ويف تونس 

ويف ادلغرب. ولعل للمغرب 

وحده ةصة من دصبل القصص. 

لكن لقاء اليـو زلَت. ىل يريدوف 

اإلستماع للشعر فعبل؟ دـ دهنم 

يبادلونٍت ربية العودة بالسبلمة 

ويقوموف دبا تقتضيو األصوؿ؟ 

األخَتة تركت اإلختيار للحظة 
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 وصعدت اذل مصطبة ادلضافة.

يريد دف حيضر  11

يف دفن جثة 

دبيو، ولكن 

وجد ادلشكلة 

 جبواز سفره

يف ىذا البيت اجلميل، يف ىذا  القلق
ادلشهد الطبيعي ادلبهج، ودنت 
تطل يومّيا على ىذه اخلضرة 
الفستقية الفائضة باحلياة، يرف 
ىا تفك ذات ليلة ليقوؿ لك 

ف فبلف تويف الصوت ادلتلعثم إ
)ةبل نوص ساعة(. تكتشف 
دنك ال تستطيع ادلشاركة يف 
تشييعو إذل القغر. ألنك ببل 
جواز سفر دو ببل فيزا دو ببل 
إةامة. دو ألنك شلنوع من 

 الدخوؿ. اخل اخل.
يف الواحدة والنصف ليبل جاءين 
صوت منيف عغر اذلاتف. مات 

 ديب.
علمت بعد ذلك دنو كاف تناوؿ 

. استيقظت عشاءه وذىب للن ـو
دمي على صرخة رىيبة وانتهى 

 األمر.
 دل دعرؼ ما الذي دفعلو بنفسي.

نسيت سبامًا ما ىي عادة 
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الصباح يف بودابست. ىل يطلع 

؟  حقا كل يـو

دراد دف يعيش  12

مع زوجتو 

وولده يف بيت 

واحد لينجب 

دوالدا اخرين، 

ولكنو فشل 

بعد ترحيلو إذل 

 القارة األوربية.

ف للرئيس ادلصري دنور مث كا  القلق
السادات دور حاسم يف ربديد 

 حجمنا كأسرة!
فقراره بًت حيلي من مصر، ترتب 

عليو اف دظل دبا لولد واحد ال 

ياين لو. ودف ال يكوف لرضوى 

ورل بنت، مثل، ا اذل جانب 

سبيم. دو دف ال يكوف رل عشرة 

دوالد وبنات بالتماـ والكماؿ! 

دصبحت دةيم يف ةارة، ورضوى 

ةارة دخرى. دل يكوف من يف 

ادلمكن إف تعتٍت بأكثر من طفل 

 واحد وىي دبفردىا.

  

دراد دكثر  13 طلب مٍت األصدةاء دف دةدـ  الشك   
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دصدةائو دف 

يطبع شعره 

ولكنو يريد دف 

 تطبع ةصيدتو

ذلم سلطوطة من دشعاري 

لطباعتها. فضلت دف يضم دوؿ  

كتاب رل يصدر يف الوطن 

نا سلتارات من شعري وليس ديوا

 واحدا.

يريد دف خيغر  14

على دّمو بأّف 

دخاه الكبَت 

تويف، ولكن 

خياؼ على 

 حاؿ دّمو

كاف دحد دصدةائو ةد اتصل  الشك
من جنيف وةاؿ انو تعرض 
حلادث يف زلطة )اجلار دي نور( 
يف بارس. اتصلت ببيتو وجبنيف 
دحاوؿ فهم دي شيء فقيل رل 
انو ما زاؿ على ةيد احلياة وىناؾ 

إلنقاذه. مث ةالوا رل إنو زلاولة 
مات. عشت يف ىذا التضارب 
ةبل دف دتصل بالوالدة يف عماف. 
ددركت دهنم دبلغوىا بأنو مصاب 

 فقط بعد حادث تعرض لو.
ةلت لرضوى إف دمي لن تعيش 

 بعده.
اتصلت دبجيد وعبلء يف 
الدوحة. طلبت منهم دف ال 

 يأكدوا للوالدة نبأ الوفاة.
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دما دردت دف دكوف جبانبها عن
 تتيقن من الكارية.

ةلت لرضوى إف مهميت اآلف 
ىي دف دضبي دمي من ادلوت 
ادلفاجئ. ةلت ذلا لو صلحنا يف 
جعلها تعيش بعده يومُت فإهنا 

 ستعيش.
ادلهم دف نتجاوز حلظة تلقيها 

 اخلغر.
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