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  چکیده

دو   ادبیات معاصر است که در هري نویسان و شاعران برجستهابراهیم نصراهللا، یکی از رمان
نویسان نوگراي معاصر عرب وي از رمان. ي شعر و رمان، صاحب قلم و پرآوازه است زمینه

نویسی به بیان دردها و هاي نوین رمان است که در آثار خود با استفاده از اسالیب و شیوه
  . پردازد هاي ملت فلسطین می رنج

و » الملهاة الفلسطینیۀ«ي شش جلدي  راهللا در مجموعهاولین شاهکار نص» طیور الحذر«رمان 
 .ي ادبیات داستانی معاصر عربی است هاي برجسته یکی از نمونه

-کارگیري انواع میراث بهبه» طیور الحذر«هاي مضمونی و ساختاري رمان یکی از ویژگی

ف، ازجمله هاي مختلابراهیم نصراهللا در این رمان با شیوه. ویژه، میراث دینی در آن است
هاي میراثی  شخصیت. هاي قرآنی از میراث دینی استفاده کرده استبازخوانی شخصیت

  . هاي دینی و قرآنی هستند غالباً شخصیت» طیور الحذر«بازخوانی شده در 
هاي قرآنی به تحلیل کارگیري میراث دینی و بازخوانی شخصیتنصراهللا با استفاده از به

مفهوم احتیاط . اند که باعث اسارت و آوارگی انسان فلسطینی شدهپردازد  عوامل و حوادثی می
و عبرت گرفتن، محور تمامی حوادث و حکایات رمان است که نصراهللا با درآمیختن آن با 

  . کند مفاهیم موروثی در یک قالب کمدي، اندیشه و افکار خود را بیان می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 h.sarbaz1353@gmail.com استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان 1
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ي تحلیل محتوا  فی و شیوهدر این پژوهش، تالش شده است که با استفاده از روش توصی
ابراهیم نصراهللا » طیور الحذر«ها در رمان کارگیري آني به هاي قرآنی و شیوهبازتاب شخصیت

 .بررسی شود
  

  .هاي قرآنی ، طیور الحذر، شخصیتالملهاة الفلسطینیۀابراهیم نصراهللا، : ها کلیدواژه

  
  مقدمه .1

اي محکم و  زمینهسبدون شک در عصر حاضر، هیچ تمدنی جز با استناد به پ
استوار که حافظ اصول و ارکان آن تمدن باشد، قادر به اثبات وجود و اصالت 

 اما ؛ي محکم، چیزي جز تکیه بر میراث گذشته نیستزمینهاین پس. خود نیست
گرایی  کارگیري آن، به معناي تحجر و سنتهدف از بازگشت به گذشته و به

ارزش به سوي پیشرفت تمدن و  باافراطی نیست، بلکه هدف از آن یک گام
همراه با حفظ میراث گذشته است؛ بنابراین، هدف از بازخوانی میراث و  فرهنگ، 

هاي میراثی  ها، افکار و ارزش کارگیري دیدگاهکارگیري آن در ادبیات معاصر، بهبه
ها با حاالت و تجارب معاصر است و این تنها زمانی میسر  و درآمیختن آن

ي  ها، مفاهیم و موضوعاتی که قابلیت سهیم شدن در اداره ز دیدگاهشود که ا می
ها را یک سبک و  ي الزم را ببریم و آن زندگی و امور اجتماعی ما را دارند، بهره

  )452: 1997جدعان، (. ي ذهنی در تفکر و اعمال خود قرار دهیم شیوه
تقـسیم  ي اصـلی      کارگیري میراث در ادبیات معاصـر عربـی بـه دو مرحلـه            به 
ي  و مرحلـه ) التعبیر عـن المـوروث  (ي نقلی میراث  ي اول، مرحله شود؛ مرحله  می

-48: 1997عشري زایـد،    (. است) التعبیر بالموروث (ي کارکردي میراث      دوم، مرحله 
کارگیري سطحی و ظاهري است کـه       یک به «کارگیري نقلی میراث، درواقع      به )49
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شود و هـدف اصـلی آن در     میراثی نمی هاي    در آن توجهی به تفسیر و تحلیل داده       
  ).23: 2007اسماعیل، (» شود ي میراث، خالصه میزنده کردن دوباره

ي ادبا  مآبانهي کارکردي میراث است، دیدگاه تقدس ي دوم که مرحله اما در مرحله
کم قدرت و نفوذ خود را از دست داده و میراث گذشته،  نسبت به میراث، کم

شود، بلکه در مقابل گذشته، زمان   ادبی محسوب نمیدیگر عنصر اصلی یک اثر
بر این اساس بر ادیب معاصر، . آیدحاضر نیز یک عنصر قدرتمند به حساب می

واجب است که از یک جهت به میراث گذشته بپردازد و از جهت دیگر به 
میراث، بسنده نکند و مضامین جدیدي را بدان بیفزاید و به تعبیر صالح 

» عر بزرگ، کسی است که از میراث بگذرد و بر آن چیزي بیفزایدشا«: عبدالصبور
  ).114: 1978عباس، (

هاي دینی و کارگیري شخصیتیکی از اشکال کاربرد میراث در ادبیات، به
ترین  مهم.اندقرآنی است که بسیاري از شعرا و ادباي معاصر از آن بهره جسته

. 1: اند ازاصر عربی عبارتکارگرفته شده در ادبیات معهاي دینی به شخصیت
هاي مقدس دینی همانند شخصیت شخصیت. 2 انبیا و پیامبران،  شخصیت

شخصی که توسط حضرت عیسی و به اذن (، شخصیت لعازر )ع(حضرت مریم
. 3و شخصیت فرشتگان و اولیا، ) خداوند شفا یافت و از مرگ نجات یافت

 یهودا و شخصیت هاي منفور دینی همانند شخصیت ابلیس، شخصیت شخصیت
  ).76: 1997عشري زاید،  (قابیل

صورت اسم، کنیه، لقب، ها به اشکال مختلف و بهبازخوانی شخصیت
  ).8: 2006مجاهد، ( .گیردصورت می... عملکرد، گفتار و

نویسان نوگراي فلسطینی معاصر است که در هر دو ابراهیم نصراهللا از رمان
ي  ي حماسه وي نویسنده. وازه استي شعر و رمان، صاحب قلم و پرآ زمینه

طیور «. شود است که از شش رمان مستقل تشکیل می» الملهاة الفلسطینیۀ«بزرگ 
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اولین رمان این مجموعه و یکی از شاهکارهاي ادبیات معاصر » 1996/ الحذر
به بررسی تاریخ سیاسی اجتماعی ملت » طیور الحذر«نصراهللا در . عرب است

وي با بازخوانی مشکالت و مصائب ملت . پردازد ه میفلسطین از یک نگاه تاز
  .پردازد یابی این مشکالت میآواره به ریشه

کارگیري میراث، هاي مضمونی و ساختاري رمان طیور الحذر بهیکی از ویژگی
نصراهللا در این رمان با استفاده از . هاي میراثی استویژه بازخوانی شخصیتبه

هاي دینی به تحلیل عوامل و رگیري شخصیتکاهاي نوین ادبی و به تکنیک
  . پردازد که باعث اسارت و آوارگی انسان فلسطینی شده است حوادثی می

» طیور الحذر«هاي میراثی بازخوانی شده در رمان  شایان ذکر است شخصیت
ها از میان  هاي دینی و قرآنی هستند و بیشتر این شخصیت اغلب، شخصیت

  .اند هانتخاب شد) ع( انبیا شخصیت
 اردنی، از جایگاه –ي فلسطینی  نویس برجستهابراهیم نصراهللا، شاعر و رمان

هاي زیادي در مورد واالیی در ادبیات معاصر عربی برخوردار است و پژوهش
  .آثار وي صورت گرفته است

الکون الروایی، قراءة فی «در کتاب ) 2007(عبید  سوسن البیاتی و محمدصابر
را در سه » الملهاة الفلسطینیۀ«مجموعه رمان » ملهاة الفلسطینیۀالملحمۀ الروائیۀ ال

طور کلی به وجه تسمیه و چگونگی پدید آمدن این اند و بهفصل بررسی کرده
  .اندها و تحلیل ساختاري و عناصر داستانی در این مجموعه پرداختهرمان
- که در زمینهمجموعه مقاالتی است ) 2003(» افق التحوالت فی الروایۀ العربیۀ«

آوري شده است که خود ابراهیم ي نوگرایی رمان و ساختار رمان معاصر جمع
فی الروایۀ «ي اول آن با عنوان اي نوشته است و در مقالهنصراهللا نیز بر آن مقدمه

صورت مختصر به احمد ابومطر به» ؟الفلسطینیۀ لماذا نبش الذاکرة الفلسطینیۀ اآلن
  .پرداخته است» الممحاة طفل ذر وطیور الح«تحلیل دو رمان 



  …»طیور الحذر«هاي قرآنی در رمان  بازخوانی شخصیت                                                      
 

83

به » البنیۀ و الداللۀ فی روایات ابراهیم نصراهللا«در کتاب ) 2005(مرشد احمد 
هاي ابراهیم نصراهللا پرداخته و سه عنصر اصلی زمان، مکان و بررسی کلی رمان

  .هاي او بررسی کرده استشخصیت را در رمان
لسردیۀ فی روایات ابراهیم االحداثۀ«همچنین در کتاب ) 2010(مرشد احمد 

» المدینۀ الضائعۀ حارث«و » عو«، »براري الحمی«هاي نوگرایی را در رمان» نصراهللا
حارث «و » طیور الحذر«، »براري الحمی«هاي و رئالیسم جادویی را در رمان

  .بررسی کرده است» المدینۀ الضائعۀ
 کارشناسی ارشد خود ي نامهدر پایان) 1387(در ایران هم، خانم زهره غیاثی 

به » نوگرایی در آثار ابراهیم نصراهللا«در دانشگاه تربیت مدرس تهران با عنوان 
  .بررسی نوگرایی در آثار ابراهیم نصراهللا پرداخته است

هاي روایی در آثار شیوه«اي با عنوان هم در مقاله) 1389(دکتر جواد اصغري 
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به ي   مجله16ي که در شماره» ابراهیم نصراهللا

هاي روایتگري را در آثار ابراهیم نصراهللا با تکیه بر چاپ رسیده است، شیوه
و » حارث المدینۀ الضائعۀ«، »أعراس آمنۀ«، »طفل الممحاة«، »طیور الحذر«هاي رمان

  .بررسی کرده است»  فقط2مجرد «
ي  روش توصیفی و شیوهدر این پژوهش، تالش شده است که با استفاده از 

ها در رمان کارگیري آني به هاي قرآنی و شیوهتحلیل محتوا بازتاب شخصیت
  .ابراهیم نصراهللا بررسی شود» طیور الحذر«
  
 »طیور الحذر«رمان  .2
  

ي واقعی از جریان اضطراب و آوارگی  زمینهاین اثر داستانی، مبتنی بر یک پیش
 تا تکرار این تراژدي 1948هاي میان سالي زمانی  انسان فلسطینی است که فاصله
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چنین پیامدهاي آن را شامل ها و هم  و برپا شدن اردوگاه1967بزرگ در سال 
پردازد، بلکه با  این رمان به بازخوانی و ثبت تاریخ نمی). 94: 2010أحمد، (شود  می

نویسی هاي مدرن رمان دیدگاهی نو و برحسب ایجاد یک اثر فنی، که از تکنیک
رمان . )129: 2005عبیداهللا، (پردازد  مند است، به بازخوانی این حوادث می رهبه
 شخصیت اصلی داستان و )1(»»کوچولو«/ الصغیر«با گفتگوي میان » طیور الحذر«

خواننده را به خواندن » کوچولو«شود که در این میان، سخنان  مادرش شروع می
را سؤال از کیفیت سخن گفتن کند؛ زی ي داستان، تحریک میصفحات بعد و ادامه

ماهه در رحم مادرش، ذهن خواننده را به خود مشغول یک کودك هفت یا هشت
  .کند می

بعد از » کوچولو«ي   شود که خانواده داستان اصلی رمان از زمانی شروع می
با تجربیات » کوچولو«در اردوگاه . روند  زندگی در یک غار به اردوگاه می مدتی

ها بود و صداي پرواز  پرندگانی که از کودکی عاشق آن. شود یرو مزیادي روبه
افتند و هرروز تعداد  آورد، در اینجا در دام صیادان می ها او را به وجد می آن

در این » کوچولو«شوند؛ اما  هاي اردوگاه گرفتار می ها توسط بچه زیادي از آن
رد؛ لذا او تالش گی هاي اردوگاه می جنگ نابرابر، طرف پرندگان را علیه بچه

شان درس احتیاط را کند تا با گرفتن و آزاد کردن پرندگان بعد از کندن پرهاي می
ها بیاموزد تا دوباره در دام کودکان، گرفتار نشوند و از گذشته، درس  به آن
رود که قادر به سخن  قدر پیش می وي در ارتباط خود با پرندگان، آن. بگیرند

شود،   اواخر رمان که به یک فضاي تخیلی کشیده میدر. شود ها می گفتن با آن
عشق . دهند  می جواب» کوچولو«آالیش  پرندگان به این ارتباط پاك و بی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد و خواننده قهرمان داستان، یک کودك فلسطینی است که تا آخر داستان هیچ اسمی ندا» طیور الحذر«ر رمان د. 1

ي آن انتخاب کردیم؛ بنابراین در این  عنوان ترجمهرا به» کوچولو«ي  ما نیز واژه. شناسد می» الصغیر«او را با نام 
  .شود، منظور همان قهرمان داستان است تحقیق، هرجا لفظ کوچولو بیان می
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رسد که پرندگان را در وجود خود حس کرده  حدي میبه پرندگانش به» کوچولو«
در اواخر . کند ها پرواز می کند که با آن هاي فرضی تصور می و براي خود، بال

سوي دشت هایی که به براي نجات پرندگان از اصابت خمپاره» کوچولو«ان، داست
. کند ها، پرندگان را دور می کند و قبل از رسیدن خمپاره شوند، پرواز می شلیک می

شود؛ لذا در  از خمپاره نیز بیشتر می» کوچولو«با تشدید حس تخیل، قدرت پرواز 
 پرندگان رفته است، مورد براي نجات» کوچولو«ي داستان که  آخرین صحنه

شود؛ ولی با این کار،  گیرد و به سطح زمین کوبیده می اصابت یک خمپاره قرار می
» کوچولو«راوي این قسمت از رمان، خود . توانست پرندگانش را نجات دهد

که خانواده و برند در حالی است که بعد از انفجار، پرندگان او را به آسمان می
  . کنند رسند، جز لباسش چیز دیگري پیدا نمی  انفجار میدوستانش وقتی به محل

اي  گونهي کمدي بیرون نرود، پایان داستان را به نصراهللا براي اینکه از دایره
ترسیم کرده است که حرفی از مرگ در آن نباشد، بلکه حتی با انفجار خمپاره نیز 

ي در شک و کند؛ لذا خواننده تاحد خود کودك، مستقیم با خواننده صحبت می
مرده است یا نه، اما با بلند شدن وي از زمین توسط » کوچولو«تردید است که آیا 

. شود پرندگان تاحدي مفهوم شهادت و زندگی کردن بعد از مرگ تداعی می
دهد که کشته شدن در راه آرمان،  گویی نصراهللا، ملتش را مورد خطاب قرار می

ي  است؛ بنابراین آخر داستان، صحنهمرگ نیست، بلکه زندگی دوباره و جاودانه 
ي  تداخل مفاهیم و مضامین انسانی واالیی است که افقی روشن را در سایه

ي نصراهللا در طول   کند؛ افقی باز که تمام اندیشه مضمون کمدي به خواننده القا می
اي که از لحاظ زمانی، تمامی حوادث گذشته، حال  اندیشه. کند رمان را تداعی می

گر دیدگاه کلی نصراهللا در مورد تالش براي  کند و بیان  را به هم مرتبط میو آینده
  .هاست رسیدن به آینده در پرتو نگاه به حوادث گذشته و عبرت گرفتن از آن
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اي از فضاي واقعی و تخیلی است، فضاي تخیلی  آمیزه» طیور الحذر«هرچند رمان 
التی نیست که نصراهللا از در تمام حکایات رمان، قابل قیاس با واقعیات و مشک

نصراهللا، نمادها و حکایات آمیخته با تخیل . دارد الي زندگی اردوگاه عرضه میالبه
چنین مفاهیم انسانی و مضامین برد؛ هم کار میرا نیز براي داللت بر واقعیات به

داستان » طیور الحذر«. زند ادبیات مقاومت در این حکایات و نمادها موج می
- چون رحم مادر و دنیاي خارج بهاي است که در نمادهایی هم دياسارت و آزا

عنوان اولین آزادي انسان، مرغ خانگی و پرندگان بلندپرواز و در روابط بین 
چنین داستان احتیاط و دام و دانه، فریاد و یابد؛ هم عاشق و معشوق تجلی می

  .سکوت و وطن و اردوگاه است
کودکی که خود . آید ی به دنیا میتخیلکودك فلسطینی در یک فضاي شبه

افتد و گویی انسان راوي داستان است و تولدش یک ماه زودتر از موعد اتفاق می
کودکی ) 47: 2005أحمد،  (.تواند حوادث اطراف خود را بفهمدعاقلی است که می

کند که زودتر متولد شود و به  داند و آرزو می که خود را اسیر دنیاي رحم می
بیند که او را از  برسد؛ اما با ورودش به دنیا، خود را در میان قنداقی میآزادي دنیا 

نشین مرغی خود را در کنج تاریک غار، هم. کند آزادي مورد انتظارش محروم می
مرغی که هیچ تالشی براي . بیند که مادرش پاي او را با طناب بسته است می

 در اطراف خانه است و کند و به اسارت عادت کرده و پیوسته رهایی خود نمی
طور کند و به که بندي در پاي او نیست، هیچ تالشی براي رهایی نمیحتی زمانی

  .کلی، معنی آزادي از ذهنش پاك شده است
از » کوچولو«اما هدف نصراهللا از خلق فضایی اعجازآمیز و تخیلی که در آن 

 و ریزبینانه ها نبوده است، بسیار لطیف گوید که در آن زمان و مکانی سخن می
نهد و به   را کنار می شک، نصراهللا در بازخوانی واقعیات، ظواهر تاریخیبی. است

پردازد  ي ملتی آواره می نصراهللا به واقعیاتی از زندگی روزمره. رود عمق فاجعه می
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 را بازگو کنند و  که سالمندان آن دیگر در قید حیات نیستند تا جزئیات آن
که یک تصویر اند؛ در حالی یاسی این ملت اکتفا کردهها نیز به تاریخ س جوان

ي زمانی در ذهن ندارند؛  حقیقی از واقعیات زندگی آن ملت آواراه در آن دوره
بنابراین حکایت سخن گفتن یک طفل از زمان و مکانی که در آن موجود نبوده 

. کند میاست، در تطابق با این واقعیت، مفهوم مورد نظر نصراهللا را براي ما روشن 
ي پیامدهاي نکبت و آوارگی سال  دوره نصراهللا، خود از نسلی است که تاحدي هم

 بوده است؛ اما در آن زمان و مکان، حضور مستقیم نداشته است؛ زیرا سال 1948
، »البریج« است؛ یعنی بعد از آوارگی پدر و مادر وي از روستاي 1954تولد وي 

پردازد که گویی خود در عمق فاجعه  وران میاي به آن د گونهاما در این رمان، به
سرپناهی، فقر و بیماري را  است و جزئیات زندگی آوارگی از گرسنگی، بی بوده 

  . به تفصیل در حکایات و در قالب یک طرح نوین آورده است
درحقیقت، نصراهللا از طریق کودکی که به بازگویی تفاصیل و جزئیات زمان و 

کند که نسل جوان  د، این تفکر را به خواننده القا میپرداز مکان قبل از خود می
اند، از عواقب و پیامدهاي آن در امان  فلسطین، هرچند در آن دوران زندگی نکرده

ها را به عمق فاجعه  نبوده و نخواهند بود و تالش براي رهایی از آن، بیشتر آن
هرگز تاریخ کند؛ پس اگرچه ما از نسل اول آوارگی و نکبت نیستیم،  نزدیک می

همچنین نصراهللا با این اندیشه که . واقعی آن دوران را فراموش نخواهیم کرد
اند، این  هایی نیستند که شاهد فاجعه بودههرچند اکثریت ملت کنونی فلسطین آن

ي مشهور بن  به معناي فراموشی آن دوران نیست، بلکه این ملت برخالف جمله
الشایب، (» کنند شان فراموش میهاي  جوانمیرند و ها می پیرمردهاي آن«گوریون 

ها در تالش براي خفه کردن  هرگز فراموش نخواهد کرد و هرچند آن) 7: 2009
هاي جدید هستند، نسل جوان فلسطین  این جریان در حین تولدش در میان نسل
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ها موجودیت و هویت  رغم تالش آنبا آن خاطرات، زندگی خواهد کرد و علی
  . هد کردخود را اعالم خوا

ي  کند، به قابله در ابتداي رمان، وقتی کودك، جریان تولد خود را بازگو می
کند و  کند وي را در رحم خفه جاي قابلگی سعی میکند که به مادرش اشاره می

گوید، با تالش فراوان  طور که خود می مانع بیرون آمدنش شود؛ اما کودك، همان
ناگفته . )12طیور الحذر، (آید  ند به دنیا میکشد و با فریادي ت خودش را بیرون می

  .توان به جزئیات کودکی نویسنده هم پی برد نماند که در این رمان می
  
 »طیور الحذر«هاي قرآنی در رمان  بازخوانی شخصیت .3
  
برانگیزترین مباحث   ها جدیدترین و بحث کارگیري میراث از طریق شخصیتبه

؛ زیرا تکنیک کارکرد میراث، بدین شکل شود کارکرد میراث در رمان محسوب می
کارگیري این تکنیک در رمان در اوایل پیدایش خود مبتنی بر شعر بود؛ اما به

ي نود در  معاصر، یک امر کامالً نوین است که پیدایش آن در رمان به اوایل دهه
  . گردد نویسانی چون ابراهیم نصراهللا برمیآثار رمان

اغلب » طیور الحذر«شده در رمان هاي میراثی بازخوانی شخصیت
) ع( انبیا ها از میان شخصیت هاي دینی هستند و بیشتر این شخصیت شخصیت

  .اند انتخاب شده
  
  )ع(حضرت عیسی .3-1
در ادبیات معاصر عرب، ) ع(کارگیري عملکرد شخصیت حضرت عیسیبه

بازخوانی جزئیات این شخصیت در اشعار پیشگامان شعر . بیشترین بسامد را دارد
ي وي  ها، مصائب و زنده شدن دوباره عاصر عرب، تاحد زیادي به درد و رنجم
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ي حرف  شود و ادبا کمتر به جوانب دیگر شخصیت وي مانند معجره مربوط می
یکی از ) ع(ي بارز از اعجاز حضرت عیسی این نمونه. اندزدن در مهد پرداخته

مثال نصراهللا از این کارکردهاي مورد توجه در ادبیات معاصر فلسطین است؛ براي 
ي اولین روزهاي آوارگی  براي اثبات تداوم یاد و خاطره) التکلم فی المهد(قضیه 

کارگیري به. هاي جدید ملت فلسطین استفاده کرده است در اذهان و افکار نسل
در رمان، بسیار موشکافانه و دقیق ) ع(این قسمت از شخصیت حضرت عیسی

  .اي را در آن دنبال کرده است ، اهداف چندگانهاي که نصراهللا گونهبوده است؛ به
دهد؛ زیرا  قرار می» کوچولو«آغاز رمان، ما را در فضاي تخیلی به دنیا آمدن 

هاي قبل از  ي به دنیا آمدن و حتی ماه است که نحوه» کوچولو«راوي داستان، خود 
عجازي  ا-درواقع، فضاي تخیلی. کند به دنیا آمدنش را براي خواننده توصیف می
ي تازه به دنیا آمده، دوران »کوچولو«در ابتداي رمان، ناشی از این است که 

زندگی خود در رحم مادر و حتی قبل از شکل گرفتن در رحم را نیز توصیف 
را از  کند؛ البته با توجه به وجود چنین مصادیقی در عالم اعجاز، که نصراهللا آن  می

ت، تا حد زیادي از ابتذال تخیل به عاریت گرفته اس) ع(شخصیت حضرت عیسی
گرایی رمان که از اهداف اصلی  کاهد؛ تخیلی که در صورت تشدید، واقعیت می

در هنگام تولد براي ابراز ) ع(حضرت عیسی. کشد نصراهللا است را به چالش می
حقیقت، لب به سخن گشود و از گذشته و واقعیت پیدایش خود سخن گفت که 

، »کوچولو«ت و زندگی وي را براي شخصیت نصراهللا، این قسمت از شخصی
عبارتی دیگر، عملکرد و صفتِ سخن گفتن قهرمان داستان، انتخاب کرده است؛ به

» کوچولو«خبر است، براي از زمان و مکانی که انسان در حالت عادي از آن بی
  :بازخوانی شده است

»أنه حيدث اآلن، وغدا،  ما حدث، کما لور کلَّإنين أتذکّ: قه أمه حني يقول هلالن تصد 
کما لو أنه حيدث دائما، لن تصدأنين کنت يالتنس: ها سترتبک حني يقول هلاقه، ولکن 



  1391 زمستان .25 شی، شماره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهيمجله

 
90

طيور (» احلاضر وأنت الغائبة يف تلک اللحظات، حيث مل يکن هناک سوی صراخک
  )٥، احلذر

گر زمانی است که  ي رمان است، بیاناین قطعه از رمان، که اولین صحنه
خواهد ساعت به دنیا آمدن و حوادث آن را براي مادرش بازگو کند  می» کوچولو«

  .گیرد توجهی و انکار مادرش قرار میکه مورد بی
در متن، یک بازخوانی انتخابی و ) ع(بازخوانی شخصیت حضرت عیسی

- کار میرا به) ع(جزئی است که نویسنده، جزئیاتی از شخصیت حضرت عیسی

خوانی دارد و شخصیت اصلی حضرت  وي همهاي گیرد که با اهداف و خواسته
طوري که سخنی از حضور پررنگ وي در متن  نهد؛ به را کنار می) ع(عیسی

ي واقعی  کند که چهره اي عمل می گونه نیست؛ زیرا نصراهللا در این بازخوانی به
کار عبارت دیگر، یک بازخوانی شفاف را بهشخصیت داستان مخفی نشود؛ به

از طرف دیگر، . ل آن بتوان هر انسان فلسطینی را مشاهده کردگیرد که از داخ می
اي که نصراهللا ایجاد کرده است بر کسی پوشیده نیست،  هرچند فضاي تخیلی

و ) ع(گویی نصراهللا با انتخاب یک عملکرد جزئی از شخصیت حضرت عیسی
عدم حضور کلی وي در متن، دوري از بعد اعجازي و خرق عادت بودن فعل را 

 تقلیل مصادیق  کرده است؛ زیرا ناگفته پیداست که اعجاز یک فعل، بیاندنبال 
که نصراهللا با بازخوانی این عملکرد در طول رمان، موضوع است؛ در حالی

طور کلی است و با این شمولیتی که خواستار تعمیم آن به انسان فلسطینی به
 امري عجیب و نصراهللا دنبال کرده، گویی وقوع چنین فعلی را براي خواننده،

شود که نصراهللا  شمولیت این عملکرد، زمانی واقع می. کند العاده معرفی نمیخارق
ي به دنیا آمده را به پدربزرگش نیز »کوچولو«در ادامه، سخن گفتن و ادراك 

نیز زمانی براي مادر او تعریف کرده که » کوچولو«پدربزرگ . دهد نسبت می
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ي بین کودك  دارد و داستان هنگام مشاجرهعروسی پدر و مادر خودش را به یاد 
  :شود و مادرش در متن وارد می

  .وابتعدت. لن جينين أحد غريک«
قبل أن : إنّ أباک کان يقول لِک دائماً: ملاذا أنت غاضبة ومستغربة، أمل تقويل يل: قال

  يتزوج أيب من أمي کنت مجاالً ويل سبعة مجال؟
  .جدک کان ميزح! هذا حکي؟:

  ! يقل لِک أنه حضر عرس أمه وأبيه؟أمل: قال
  )٧٧، طيور احلذر(» هذا کله حکي، کان ميزح ، لکنک تريد أن جتنين:

به دنبال ) سخن گفتن از زمان قبل تولد(نصراهللا در شمولیت دادن به این تفکر 
گام با نسل اثبات این امر است که نسل جوان فلسطین، هرچند که همراه و هم

گاه، تاریخ واقعی اجداد و پدران و   نبوده است، هیچ1948ل اول آوارگی در سا
  .مادران خود را فراموش نکرده و پیوسته با آن زندگی خواهند کرد

هاي شخصیت حضرت  اما در جواب سؤالی که نصراهللا چرا از میان ویژگی
ي  این ویژگی را بازخوانی کرده است، قبالً به این موضوع اشاره) ع(عیسی

هاي موجود در  ذا اکنون با تطابق کلی اهداف این رمان و واقعیتکوتاهی شد؛ ل
بین قرار داده است، به بررسی ها را در زیر ذره ملت فلسطین، که نصراهللا آن

  :نمادپردازي این قضیه خواهیم پرداخت
  شخصیت کودك که به بازگویی حوادث زمان تولد و قبل از تولد خود

ي  عصر با دورهطین است که هرچند همپردازد، نماد نسل جوان ملت فلس می
نکبت نبوده است، آن را به یاد دارد و آن را براي نسل بعد از خود حکایت 

یادآوري گذشته و سخن گفتن از زمان قبل از تولد، نماد فراموش . خواهد کرد
 .هاي بعدي است نکردن تاریخ واقعی ملت فلسطین توسط نسل
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 ي فلسطین است که از سال نکبت  ذشتهمادر کودك در این قضیه، نماد ملت گ
ها رخ داده است، درس  گاه از واقعیات و حوادثی که براي آن به بعد هیچ

 .کند ویژه که مادر کودك، سخن گفتن پدربزرگ خود را نیز انکار میاند؛ به نگرفته
  در این میان، شخصیت قابله، که کودك حالت او را در هنگام به دنیا آمدن

کند، نماد دشمنی است که براي خفه کردن این نسل در بدو  یبراي ما تجسم م
در مقابل، کودك نماد نسل جدید فلسطین است که . تولدش در تالش بوده است

 :خوانیم طور که در رمان میدر تالش براي اثبات هویت خود است؛ همان
»دفعتين للداخل أکثر مما تتصوا ترين، أکثر مما أتصوا ر، وللحظة اعتقدت أضغطين أل

  ... هناک ثانية؛یتريد أن تدخلين إلی داخلي، حيث سأتالش
  )٨- ٧، طيور احلذر(» ئ؟ة إلی نقطة الصفر تلک، ألکون الشخفت؛ کيف يل أن أعود ثاني

کند جزئی و  طور که اشاره شد، عملکردي که نصراهللا بازخوانی می همان
شود و  ر نهاده میبعد از این حکایت، کنا) ع(متحرك است؛ لذا شخصیت مسیح

یز کودك باز هم هاي دیگري ن گردد و در حکایت در ادامه، دوباره به آن بازمی
هایی که این عملکرد  یکی از حکایت. شود شخصیت دینی میتاحدي یادآور این 

» کوچولو«رسد، جایی است که مادر  در آن به اوج خود می) ع(شخصیت مسیح
کند؛ کردند، تعریف می  ار زندگی میداستان روزهاي اول آوارگی را که در غ

. ها را گرفته بودند ها به زور، جاي روباه ي روباه بوده و آن غاري که در ابتدا النه
گیرد و خود در  ي کالم را از مادرش میبا شنیدن این داستان، رشته» کوچولو«

  :ستگوید؛ در حالی که این حوادث، قبل از تولد او بوده ا ها سخن می ه مورد روبا
  .الأحب املغارة: قال ألمه«

  ومن حيبها؟: وردت
  .کان جيب أن تترکاها منذ أتيتما هنا للثعالب: قال
  ومن حدثک عن الثعالب؟: 
  .أنِت تعرفني، الأحد:
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  ).۷۲-۷۱، طيور احلذر(» لکن ذلک کان قبل مولدک، قبل أن أمحلَک يف بطين:
  

» التکلم فی المهد«ر همان عملکرد گ طور که پیدا است، بیاناین داستان نیز همان
ها در رمان، یک  طور که گفته شد، بازخوانی شخصیتهمان. است) ع(مسیح

بازخوانی متحرك است که در آن عملکردهاي مختلف یک شخصیت موروثی در 
شود؛ به دیگر سخن، یک شخصیت موروثی در رمان  طول رمان، بازخوانی می

بار بازخوانی  فضاي رمان، چندینبرحسب عملکردهاي مختلف و متناسب با
مرد «با بازگو کردن داستان » کوچولو«طور که در صفحات بعد، همان. شود می

را » التکلم فی المهد«، که او را از افتادن در دره نجات داد، دوباره عملکرد »چوپان
ي این عملکرد، ، این حکایات و بازخوانی دوباره)74الحذر، طیور(کند  بازخوانی می

قریباً تا آخر رمان موجود است تا اینکه در آخر رمان و در مقطعی که کودك به ت
ها  آید که یکی از آن وجود میرود، تداخل چند عملکرد به سوي آسمان می

ي  به سوي خداوند است؛ زیرا خانواده) ع(عملکرد صعود حضرت عیسی
د و چنین فکر یابن  کشته شدنش، فقط لباس او را می با رسیدن به محل» کوچولو«

که کودك، همراه با پرندگانش به کشته شده، در حالی» کوچولو«کنند که  می
ي  به طرف آسمان، یادآور آیه» کوچولو«ي بلند شدن صحنه. آسمان رفته است

و إنَّ الّذين اختلفوا فيه لَفي شک منه، ما لَهم ِبه ِمن علٍم إالّ اتباع «: قرآنی زیر است
 که )158-157/ النساء( »تلُوه يقيناً بل رفعه اللّه إليه، و کانَ اُهللا عزيزاً حکيماًالظن، و ما قَ

کند و  توسط دشمنان را رد می) ع(در آن خداوند کشته شدن حضرت عیسی
  .سوي خود برده است فرماید که او را به می

هاي  ي رمان است، تداخلی از مفاهیم و اندیشهاین صحنه که آخرین صحنه
ي مفهوم مختلفی است که در بازخوانی چندین عملکرد موروثی و در سایه

هاي  کمدي که افقی روشن را براي داستان تجسم کرده، تمامی افکار و ایده
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تر، سه مفهوم شهادت و زنده شدن بعد  عبارتی روشنکند؛ به نصراهللا را بازگو می
بل مفهوم تراژدي و از مرگ، بلند شدن به سوي خداوند و جاودانگی و نیز تقا

ي  ها ي داستان، همگی در یک مسیر و براي ایجاد افکار و اندیشهکمدي در خاتمه
  .اند ارزشمند و واالي انسانی در حرکت

  
  )ع(حضرت مریم  .3-2

بازخوانی کرده است، » کوچولو«را براي ) ع(اگر نصراهللا، عملکرد حضرت عیسی
» کوچولو«مادر » عایشه«اي را بر) ع(در بخشی از رمان نیز عملکرد حضرت مریم

کند که بر روي درختی نشسته که اي بازخوانی می ي وحی را براي پرندهو فرشته
توان یک  را می) ع(بازخوانی شخصیت حضرت مریم. عایشه در زیر آن است

ي ترشیح براي شخصیت بازخوانی  بازخوانی ناخودآگاه دانست که بیشتر به منزله
از طرف دیگر، این دو . است» کوچولو«یت در قالب شخص) ع(ي مسیح شده

اي دارند که تاحدي حضور یکی، حضور دومی  شخصیت دینی ارتباط ناگسستنی
  :گوید می» کوچولو«نصراهللا از زبان . آورد را نیز در خاطر می

 حاولت أن ختفيه ولكن بني حماولتها ،مرة غافل أيب أمي ورفع طرف ثوا فانكشف بطنها«
أيب إبقاءه مكشوفاً ذلك النهار حتت شجرة التوت، مسعت ذلك الغناء ة ولإخفاء بطنها وحما

مل يرجتف، مل يفزع وهو يرى ويسمع كل تلك ، الذي لن أنساه، عصفور حقيقي كان يغين
  ).۹، طيور احلذر( »الفوضى حتت الشجرة

- از قرآن کریم است که می شود، یادآور این آیه تصویري که از متن گرفته می

فأَجاَءها املَخاض إلی جذِع النخلة قالَت يا لَيتِني ِمت قبلَ هذا و کُنت نسياً «: فرماید
  .)24- 23یم، مر( »منسيًآ فناداها ِمن تحِتها أالّ تحزِني قد جعلَ ربِک حتتِک سرياً

براي دو شخصیت در رمان بازخوانی شده است؛ شخصیت ) ع(شخصیت مریم
ودك بود و از آن سخن گفتیم یک بازخوانی ناچیز و اول که عایشه، مادر ک

ي که در زیر سایهزمانی) ع(غیرمحسوس است که در آن حالت حضرت مریم
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» کوچولو«کند که هنوز درخت نشسته و حامله است را براي عایشه بازخوانی می
در شکم او است و در زیر درخت توت حیاط نشسته است؛ اما شخصیت دوم که 

است، ) »کوچولو«ي  خاله(» مریم الشقراء«شخصیت تر است،  اسبتر و متن قوي
ي  مریم، خاله. این بازخوانی از لحاظ تسمیه نیز با شخصیت رمان تناسب دارد

تر است؛ اما با  اي است که از لحاظ سنی از عایشه بزرگ  ، دوشیزه»کوچولو«
. تهنوز ازدواج نکرده اس) سلمان(گذشت بیست سال انتظار براي محبوبش 

انتظار براي شخصی که در نظر او یکی از مدافعان سرزمین فلسطین و جزء ارتش 
فایده بود؛ زیرا سلمان، محبوب مریم، چنین شخصیتی نبود و  خواه است، بی آزادي

بعد از . شود که در حق خود کرده استمریم بعد از بیست سال، متوجه ظلمی می
شود  ن نامه، دیگر خبري از وي نمیاولین دیدار سلمان با مریم و فرستادن چندی

شود که سلمان به همراه  طور اتفاقی متوجه میتا اینکه مریم بعد از بیست سال، به
نشینی کرده است و هم اکنون با تغییر اسم خود به ارتش اعراب، عقب

  .ي پاسگاه اردوگاه شده است فرمانده» احمدبیک«
»و مل تکن هذه حکايتها کلها، تلک الصة ابيقراء اليت وقعت يف حب ضابط من جيش لش

  ).٣٥طيور احلذر، (» اإلنقاذ، و مل تزل تؤکد أنه سينقذها مع ما سينقذه من البلد
  

نظر   مریم در طول این بیست سال، بارها از ازدواج با اشخاص مهمی صرف
را ایفا کرده » کوچولو«کرد و در این مدت در تمامی حکایات، نقش مادر دوم 

گاه براي چادر زده بود و هیچ» کوچولو« روحانی او که در حیات منزل مادر. است
ي  مریم، خاله. بازگردداي اختیار نکرد به امید اینکه به سرزمینش  خود خانه

، که مادر روحانی اوست پاکی، طهارت و دوشیزگی خود را با »کوچولو«
کند که توانایی دفاع از عشق و نظر کردن از ازدواج با مردي اثبات می صرف

مادري بود که » کوچولو«مریم براي . )22: 1997عبدالقادر، (سرزمین خود را ندارد 
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ي سؤاالت خود را از او  همه» کوچولو« و از مشکالت درونی او باخبر بود
صورتی نامحسوس از ابتدا تا انتهاي داستان بر پرسید؛ اما این عملکرد، که به می

جایی که تداخل چند عملکرد  ي رمان، همان ي مریم است، در آخرین صحنه چهره
اي که در انفجار دشت، همه به  صحنه. شود تر می آید، پررنگ موروثی پیش می

او را صدا » کوچولو«دوند و در این میان، عایشه مادر واقعی  می» کوچولو «دنبال
هر دو را مادر خود » کوچولو«زند و  ي او نیز فریاد می زند و مریم، خاله می
  :شود داند؛ اما عشق او به پرندگان، مانع از بازگشت وي می می
  .همي.. أمي تصرخ «

  .همي.. وخاليت تصرخ 
نيومل يكن نداء أم٣٨٠، طيور احلذر(»  كافياً بالنسبة يل كي أرد.(  

  
هم براي عایشه و هم براي مریم ) ع(در این صحنه، شخصیت حضرت مریم

ها قسمتی متمایز از شخصیت حضرت  شود؛ اما هریک از آن الشقراء بازخوانی می
از تمامی » کوچولو«اند؛ براي مثال، عایشه مادر واقعی  را بازخوانی کرده) ع(مریم

از دست دادن پسر و رفتن به «ویژگی ) ع(هاي شخصیت حضرت مریم یژگیو
ي او که با عفت و  را بازخوانی کرده و از طرف دیگر، مریم الشقراء، خاله» آسمان

نظر کردن از ازدواج با مردي که توانایی دفاع از عشق و پاکدامنی و صرف
را بر ) ع(مریمسرزمین خود را نداشت، روحانیت و طهارت و پاکدامنی حضرت 

  .ي خود زده است چهره
  
  )ع( حضرت ابراهیم  .3-3

هاي جدید،  و قرار گرفتن در میان تجارب و محیط» کوچولو«با بزرگ شدن 
/ جستجوي معبود«نصراهللا با ایجاد حس کنجکاوي و کشف واقعیت عملکرد 

بازخوانی » کوچولو«براي ) ع(را از شخصیت حضرت ابراهیم» دوست و محبوب



  …»طیور الحذر«هاي قرآنی در رمان  بازخوانی شخصیت                                                      
 

97

شود که  زمانی آغاز می) ع(زخوانی عملکرد موروثی حضرت ابراهیمبا. کند می
ي  شود؛ تجربه وارد تجربیات جدیدي با اشیا و کائنات اطراف خود می» کوچولو«

ي آسمان آبی، خورشید و ماه که به اقتباس از داستان  ، مشاهده)حنون(حضور 
  :در متن رمان آمده است) ع(حضرت ابراهیم

  قلت هذا وجه ريب؟ . ءأشرقت القطعة الزرقا«
  . وجاء الليل

ون، مل أستطع، شيء ، حاولت استرجاع مالمح حنأغمضت عيينأصبحت الساعات أطول،
  )١٨، طيور احلذر (»شيء ما جيعلهما شيئاً واحداً، ما کا ميزجها بالقطعة الزرقاء

»ومل تدم أسئليت، دائرة بيضاء فضسطها ة ساحرة اقتحمت القطعة السوداء واستقرت وي
  .لزمن طويل

  ...!اهللا
  !کدت أقفز من سريري، أي شيء مجيل هذا

الدائرة الفضة البيضاء امسها قمر؟ي!!  
ليست : إا أحلی من القطعة الزرقاء، أحلی من، لكنين مل أجرؤ علی إکمال مجليت: قلت

  ).٢١مهان، (» .أحلی من حنون، إا مثلها
حد أطرافها كان هناك ضوء أقوى من فانوسنا،  ويف أ،يف كل مكان كانت القطعة الزرقاء«

  .)٢٤مهان، (»  هذه أم الضوء:قلت. أقوى من القمر، ضوء قوي
  

-خوانی دارد که در مورد جستاین بخش از رمان با آیات قرآنی زیر، هم

است؛ البته باید متذکر شد که این ) ع(جوي معبود توسط حضرت ابراهیم و
براي اتمام ) ع(اند که حضرت ابراهیم اندهداستان را مفسران نوعی تمثیل خو

- ي انسانی خالی را اجرا کرده است و خود را به منزله حجت به قوم خود، آن 

فلما جن عليه اللّيلُ رأَی «: الذهن قرار داده است تا قدرت استدالل وي مؤثرتر باشد
اآلِفِلني ا أَفَلَ قالَ ال أُِحبي، فلمبي، .کوکباً قالَ هذا رببازغاً قالَ هذا ر أَی القمرا رفلم 
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فَلما رأَی الشمس باِزغَةً قَالَ . فلما أَفَلَ قالَ لَإن مل يهِدِني ربي َألکُونن ِمن القَوِم الضالِّني
  )۷۸-۷۶/ األنعام( »هذا ربي هذا أَکبر، فَلما أَفَلَت قالَ يا قَوِم إني بريٌء مما تشِرکُون

  
گوي  در این داستان به دنبال معبودي است که پاسخ) ع(حضرت ابراهیم

 که او معبود خود  هنگامی که آن اشیاي نورانی. فطرت، نیازها و عقل او باشد
در . فهمید که این اشیا قدرت معبود شدن را ندارند کردند،  پنداشت افول می می

د است که بعد دیگري از این داستان، یک بعد فلسفی براي تأمل انسان موجو
جوي انسان وگر جست واقعیت فلسطینی بر آن سایه انداخته است؛ این بعد، بیان

گو و دایمی و یک رویکرد و راه  فلسطینی به دنبال یک دوست و یاور راست
  ).22: 1997عبدالقادر، (مستقیم است که او را به هدف برساند 

ان نماد ملت فلسطین هستند طور که در صفحات قبل اشاره شد، پرندگهمان
دانستند؛ در  ها و رهبران عرب را دوست و یاور خود می که پیوسته، حکومت

که همان رهبران عرب بودند که با اعمال و اهداف خود، ملت فلسطین را حالی
انسان فلسطینی : گوید در این باره، فیصل دراج می. در بند اسارت قرار دادند
د و با تمرّد بر این قفس، چیزي جز گیر افتادن در کن پیوسته در قفس، گیر می
شود و گویی زندگی انسان فلسطینی در لحظات کوتاه  قفسی دیگر عایدش نمی

 بنابراین )12: 1996دراج، ( .انتقال از یک قفس به قفس دیگر خالصه شده است
، ماه،  جو براي یک دوست واقعی نیز که در ارتباط با حنون، پرندهوي جستقضیه

  :گر همان دیدگاه فیصل دراج است یابد، بیان خورشید و آسمان تجلی می
  قلت هذا وجه ريب؟  . أشرقت القطعة الزرقاء«

  .وجاء الليل
، حاولت استرجاع مالمح حنون، مل أستطع، ، أغمضت عيينأصبحت الساعات أطول

  )١٨، احلذرطيور (» يء ما جيعلهما شيئاً واحداً، ششيء ما کا ميزجها بالقطعة الزرقاء
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توان گفت در این داستان، نصراهللا با بازخوانی عملکرد حضرت  بنابراین می
در مسیري غیر از واقعیت تاریخی و دینی آن، یک واقعیت سیاسی و ) ع(ابراهیم

بازخوانی . کند  است را بازگو می اجتماعی تلخ که ملت فلسطین در آن گیر افتاده
یت سیاسی معاصر که مفاهیم و مضامین یک عملکرد جزئی براي اثبات یک واقع

عبارتی دیگر، نصراهللا فقط یکی از ها تا حد زیادي با هم متفاوت است؛ به آن
احتیاطی و درس نگرفتن را به عاریت گرفته است تا بی) ع(اعمال حضرت ابراهیم

انسان فلسطینی از گذشته را تداعی کند؛ لذا مفهوم و مضمون اساسی داستان 
عنوان یک عملکرد نهد و ساختار و افعال ظاهري داستان را به ري میقرآنی را کنا

  .کند بازخوانی می» کوچولو«موروثی جزئی براي 
توان نتیجه گرفت  با کمی تأمل در دیدگاه فیصل دراج نسبت به این قضیه می

کند و در  که انسان فلسطینی، زندگی خود را صرف آزادي از یک قفس می
اگر . شود این آزادي باعث اسیر شدن در قفسی دیگر میاحتیاطی،  ي بی نتیجه

انسان (» کوچولو«عشق به دوستان غیرواقعی را نوعی اسارت و قفس بدانیم، 
در این تمثیل، پیوسته از همان ابتداي داستان به دنبال این دوست ) فلسطینی

شود، او را در حد  رو میگردد؛ اما هربار که با دوست دیگري روبه واقعی می
و با این کار، دوست واقعی خود را ) هذا وجه ربی(کند تقدیس تعظیم می

. هاي رمان، همراز و همراه اوست کند؛ دوستی که در آخرین لحظه فراموش می
است که رسالت او را باور کرده است و او نیز » کوچولو«حنون همان دوست 

  .سترا در آموزش احتیاط به پرندگان انتخاب کرده ا» کوچولو«مسیر 
هاي  در میانه. شود چندین بار در طول رمان، بازخوانی می) ع(عملکرد ابراهیم

هاي خود  گویند براي پنجره با شنیدن این سخن مردم که می» کوچولو«داستان، 
کنیم تا حداقل، رخسار خداي خود را ببینیم، در اردوگاه به  شیشه درست می



  1391 زمستان .25 شی، شماره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهيمجله

 
100

ریق آن بتواند رخسار خداي گردد که از ط اي می ي شیشه جوي یک پنجرهوجست
  :خود را ببیند

 کل شيئ حوله يکرب، األوالد مبالبسهم املدرسية، البيوت أنّقال الصغري، وهو يری «
ا، الشجبدراأ بعض الناس حني أبدلوه خبشبها وارع بأقنيتها والشبابيک بزجاجها الذي جتر

  .انری وجه ربعلی األقل ن: وقالوا
ه اجلملة، ومتنی أن يکون هلم شباک زجاجي يطل منه، لريی وجه واحتار هو طويال يف هذ

حتين فرصاً کثرية للوصول إلی شباک زجاجي، إلی أن غير أهل خليل شباکهم، . ربه
استرق نظرة عربه للخارج، فلم ير غري القطعة الزرقاء، وحني ارتفع أکثر، رأی امتدادات 

مم وسکّهل وصعودها إلی اجلبال قاطعة وادي السة احلديدالر.  
  . يومهذا أراه کلّ: قال

  ).١٦٨- ١٦٧مهان، (» ! من شباککمأن يری اهللااليستطيع اإلنسان : وأسر خلليل
بینامتنی . ي قبل، بینامتنیت دارد شده در نمونه متن فوق با آیات قرآنی ذکر

جوي تدریجی براي رسیدن وي مفهوم جست غیرمستقیمی است که در بردارنده
اي  اي شیشه در اردوگاه براي یافتن پنجره» کوچولو«جوي وجست. عبود استبه م

که از طریق آن خداي خود را ببیند، چیزي جز اسارت و ظلمت که انسان 
گر  پنجره در ادبیات، بیان. کند فلسطینی در کنج آن نشسته است را بیان نمی

و صفا در روشنی و صفاي درون است که انسان خداي خود را با این روشنی 
کند و این در حالی است که نصراهللا با کشاندن این مقوله به  وجودش حس می

جوي معبود، ودر جست) ع(ي محسوسات و استفاده از عملکرد ابراهیم  دایره
-را به باد استهزا گرفته است؛ به) خدا را از پنجره دیدن(یکی از باورهاي خرافی 

ي شما  گوید از پنجره  دوستش میبه» کوچولو«خصوص که در پایان این متن، 
از همان پنجره » کوچولو«که تمام کوه و دشتی که شود؛ درحالی خدا دیده نمی

کند، همان انعکاس خالق است؛ اما انسان فلسطینی به اسارت و تاریکی  وصف می
  .بیند ها را نمی این زندگی عادت کرده است و روشنی
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یري پدرش توسط مأموران حکومتی، ي دستگ براي بار سوم و در قضیه» کوچولو«
کس حتی   که هیچزمانی. کند را تداعی می) ع(یکی دیگر از عملکردهاي ابراهیم

بازي شوند؛ زیرا هایش با خواهرهاي او هم دهد که بچه ها اجازه نمی ي آن همسایه
با پخش شدن این خبر در اردوگاه حتی . اند ها یک اسلحه پیدا کرده ي آن در خانه
» کوچولو«مادر . برود» کوچولو«دهند که به دیدن  ي حنون به او اجازه نمی هخانواد
گویند نباید در مورد بعضی چیزها سخن گفت و در این زمینه  اش به او می و خاله

/ دیوار، موش داره، موش هم گوش داره(المثل عامیانه و مشهور از ضرب
لب، واقعیت ظاهري را مورد که اغ» کوچولو«کنند؛ لذا  استفاده می) للحیطان آذان

المثل چنین دهد، این بار نیز به دنبال مفهوم ظاهري این ضرب بررسی قرار می
  :گوید می
»ها احلائط؟ سأل الصغريأين أذنک أي.  

  .فتناثر. وهوی بالشاکوش علی الطوب
 :ها احلائط؟ سأل احلائط اآلخرأين أذنک أي.  

  .وهوی بالشاکوش عليه، فتناثر
  ها احلائط؟أيأين أذنک : 

  ...وهوی علی الطوب فانفتحت فجوة إلی بيت اجلريان، وهبت اجلارة صارخة
  أين أذنک أيها احلائط؟: 

...  
  .صرخت اجلارة! جن الولد:
  .قالت عائشة. ارمحين يارب:

  .واندفعت مرمي حنو يد الصغري وانتزعت الشاکوش
:٢٠٣-٢٠٢مهان، (» ...ها احلائط؟ أين أذنک أي(  
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زند که  کند و فریاد می دارد و به دیوار خانه، حمله می کلنگ را برمی» وکوچول«
- هایت کجاست؟ زیرا ترس از سخن گفتن در مورد امور سیاسی، ضربگوش

کرد و  را بسیار پرکاربرد می) للحیطان آذان.../ دیوار موش داره(المثل مشهور 
د سکوت هاي اردوگاهی، همانن گویی سکوت مردم در مقابل دیوار خانه

اند؛ اما در این مرحله، مریم  ها سکوت کرده پرستانی است که در مقابل بت بت
پرست داستان است، هاي شجاع و میهن که یکی از شخصیت) ي کودك خاله(

تنها چیزي که اکنون بر ما واجب است آن است که (کند که  صدایش را بلند می
ن چنین حرفی، احساس مسؤلیت نیز با شنید» کوچولو«)... مان را بلند کنیمصداي

کند و براي تمایل به فریاد و شکستن سکوت، کلنگ را برداشته و فریادزنان به  می
بار متوالی این کار را هفت» ...هایت کجاست؟گوش«: کند دیوار خانه حمله می

این صحنه، تجسمی از . شود کند تا یک سوراخ بزرگ در دیوار ایجاد می تکرار می
فَجعلَهم «: هاي بابل است با تبر به بت) ع(ر شدن حضرت ابراهیموي حمله صحنه

  .)۵۸ /األنبياء( »جذاذاً إالَّ کبرياً لَهم لَعلَّهم يرِجعونَ
با تبر بسیار شبیه ) ترس/ دیوارها(ها  در شکستن بت) ع(در اینجا نقاب ابراهیم

گرفته است؛ اما قدم است که تصمیم خود را براي اجرا شدن به یک انسان ثابت
نماد قدیمی بت به ضرورت شکستن ترس درون، مبدل شده است؛ ترسی که 

  ).22: 1997، عبدالقادر(هاي حقیقت و آزادي را مسدود کرده است  راه
  
  )ع( حضرت آدم .3-4

اي، بسیار هاي اسطوره ي تحریم و اباحه در میان قصص قرآنی و داستان مقوله
ي جزا  ها در زمینه ها هیچ کدام از آن استاناز میان این قصص و د. پرکاربرد است

از بهشت برین و قرب الهی براي ) ع(ي طرد کردن حضرت آدم و عقاب به اندازه
بارتر نبوده است و از زمان طرد آدم از بهشت و قرب  تر و تأسف انسان، سنگین
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پایان  به این قرب در تالشی بی الهی، گویی تمام بشریت براي رسیدن دوباره
که گاهی این تالش، او را به قرب رسانده و گاهی نیز او را دورتر کرده است 
  .است

و طرد شدن او از بهشت به ) ع(شاید کمتر کسی باشد که داستان حضرت آدم
گیري از  نصراهللا به بهره. ي درخت ممنوعه را نشنیده باشددلیل خوردن از میوه

» کوچولو«. داخته استپر» طیور الحذر«این داستان در یکی از مقاطع رمان 
ي میوه به  هاي صادرکننده قهرمان داستان به همراه پسر همسایه در یکی از شرکت

 رئیس شرکت، قانونی )1(.ي خلیج فارس مشغول به کار هستند کشورهاي حاشیه
شود  را وضع کرده که هر کارگر، این حق را دارد که روز اول که وارد شرکت می

 که دوست دارد بخورد؛ اما بعد از این ماه عسل، دیگر اي تواند از هر میوه تا می
در این حالت، . خوردن یک دانه کشمش هم حرام و منجر به اخراج خواهد شد

دهد و با  ، خود را در چنین حالتی قرار می)ع(ي آدم با بازخوانی قصه» کوچولو«
  :دارد پند گرفتن از آن، خود را از افتادن در چنین مشکلی برحذر می

  فاح؟  اهللا طرد آدم من اجلنة ألنه أکل التل صحيح أنّه: «
  .سأل الصغري

  .نعم:
:راق؟وهل سيطردنا صاحب الشرکة من شرکته إذا أکلنا الد  
  .نعم:
:ولکن اهللا طرد آدم ألنه أکل التفاح ومل يطرده ألناقه أکل الدر!  
:ئرکة سيطردک إن أکلت أي شصاحب الش.  
  ).۳۱۲مهان، (» !!دهل هو قوي إلی هذا احل:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیرا نصراهللا این قسمت از داستان را این قسمت از رمان از مصادیق واقعی بیوگرافی نصراهللا در اردوگاه است؛ . 1

  .کرد، گرفته است ي میوه کار می از زندگی واقعی خود زمانی که در یک شرکت صادرکننده
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ي اعراف اشاره  سوره19ي ي بقره و آیه سوره35ي در این بخش از رمان به آیه
كُلَا ِمنها  و زوجك الْجنةَ وقُلْنا ياآدم اسكُن أَنت و«: فرمایدشده است که خداوند می

  )35/ البقره( »تكُونا ِمن الظَّاِلِمنيرغَدا حيثُ ِشئْتما ولَاتقْربا هِذِه الشجرةَ فَ
کار رفته صورت عام بهدر این آیه به» الشجرة«شود طور که مالحظه میهمان

درخت «و یا » درخت انگور«یا » گندم«است و بسیاري از مفسران، آن را به 
، 1هـ، ج1418 و بیضاوي، 127، ص1هـ، ج1407الزمخشري، (اند، تفسیر کرده» انجیر

  .در نظر گرفته است» درخت سیب« ولی نصراهللا آن را به معنی )72ص
) ع(هاي مختلفی که در داستان حضرت آدم در بررسی کارکرد شخصیت

گیریم که نصراهللا از یک بازخوانی انتخابی و جزئی در  حضور دارند، نتیجه می
تنها جزئیاتی را ) ع(رمان بهره برده است؛ زیرا از کلیت داستان حضرت آدم

شود و از حضور  گرفته است که در شکستن قانون و طرد شدن، خالصه میبر
. ، مار و شیطان خبري نیست)ع(هاي دخیل در داستان مانند حوا  دیگر شخصیت

صورت عمدي ، به»کوچولو«براي ) ع(نصراهللا در بازخوانی شخصیت حضرت آدم
ر داده که در هاي جزئی دیگري را نیز مورد توجه قرا و یا ناخودآگاه، بازخوانی

حوادث و مکان داستان قابل بررسی است؛ بنابراین با تطابق داستان با منابع 
  :رسیم میراثی به نتایج زیر می

  )ع(شخصیت حضرت آدم= » کوچولو«
  بهشت= شرکت 

  طرد شدن از بهشت= اخراج از شرکت 
  سیب= هلو 

 با ي اعتقادات است که رئیس شرکت، العیاذ باهللا، هرچند خارج از حیطه
خداوند عزوجل مقایسه شود، اما در دید یک کودك فلسطینی که همه چیز را به 

شود  اي مربوط می سازد، این قیاس، کامالً به سادگی و پاکی کودکانههم مرتبط می
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با تعجب از پسر همسایه » کوچولو«که فقط قادر به قیاسی ظاهري است؛ لذا 
  »!! قدرت دارد؟قدرآیا واقعاً رئیس شرکت، این«پرسد که  می

روشنی معلوم است؛ اما وقتی تشابه و تمایز ایـن دو    چیز به در قیاس فوق، همه   
شود که مربوط بـه   ي دیگري نیز از متن گرفته می کنیم، نتیجه   داستان را بررسی می   

خداونـد  ) ع(در داستان حضرت آدم . ي تحریم مقطعی و تحریم قطعی است        قضیه
دن آن درخت منع کرد؛ یعنی منعی قطعی و از روز        ها را از خور     قبل از هرچیز، آن   

را آزاد و سپس تحریم کنـد؛   اول بوده است و این چنین نبوده که خداوند اول، آن  
رئـیس شـرکت، تحریمـی    . اما در داستان رمان، این تحریم، کامالً متفـاوت اسـت          

 کند؛ لذا ناگفته پیداست که دشـواري و سـختی           مقطعی را براي کارگران تعیین می     
گونه تحریم، بیشتر از تحریم قطعی است؛ زیرا انسان نسبت بـه چیـزي     تحمل این 

داند کمتر حریص است تا اینکه مزه و طعمـی لذیـذ بـه              را نمی    و طعم آن    که مزه 
گونه منع مقطعی یادآور داسـتان طـالوت   وي داده شود، سپس از آن منع شود؛ این       

 که ارتش تشنه بود بـه پیـامبر    و ارتشش است که به جنگ جالوت رفتند و در راه          
کس حق ندارد آب بخورد یا اینکـه فقـط یـک مـشت آب        قوم، وحی شد که هیچ    

ي کمی توانستند با یک مـشت آب،   در روایات نیز آمده است که فقط عده . بخورد
إبـن  ( .شدند  خوردند، سیراب نمی    راضی شوند و تحریم را شکستند؛ لذا هرچه می        

  )481، ص5، ج2006کثیر، 
شک، نصراهللا در بازخوانی چنین داستانی  در باب تطابق با واقعیات، بیاما

جو و را جست هدفی را دنبال کرده است که باید در واقعیات ملت فلسطین آن
ي فلسطین و  ي اصلی قضیه براي بازگشایی نمادها کافی است که دو مقوله. کرد

 زیبایی حاصل خواهد از دست دادن وطن را با این نمادها تطابق دهیم که نتایج
  :شد
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و طرد شدن از » کوچولو«براي ) ع(الي بازخوانی شخصیت حضرت آدماز البه
خوبی، درك کرد؛ به این توان دو طرف یک تشبیه را به شرکت می/ بهشت

نماد ملت فلسطین و طرد شدن از شرکت نیز نماد طرد » کوچولو«صورت که 
ان، شکستن تحریم، بدون پاسخ فلسطین است؛ اما در این می/ شدن از سرزمین

، داستان رمان »داستان آدم«است؛ بنابراین با تطابق میان سه مقوله منبع موروثی 
  :توان کامل کرد گونه میو واقعیت موجود قیاس ذکرشده را این» کوچولو«

  ملت فلسطین= » کوچولو«) = ع(شخصیت حضرت آدم
  سرزمین فلسطین= شرکت = بهشت 

  آوارگی و طرد شدن از فلسطین= د شدن از بهشت طر= اخراج از شرکت 
  ؟؟؟= خوردن هلو = خوردن سیب 

دانیم که انسان فلسطینی چه تحریمی را شکسته است تا عقاب طرد  زیرا نمی
بینی نصراهللا است که به آن  زیبایی و نکته شدن از وطن را پذیرا باشد و این همان 

در آن علت اصلی طرد شدن معلوم وي با آوردن قیاسی ناتمام که . اشاره کردیم
جوي عاملی مجهول در خودش سوق ونیست، انسان فلسطینی را به جست

توان گفت نصراهللا، عمداً این قیاس را  البته می. دهد که اصالً وجود ندارد می
تر از تلخی طرد  آورده است تا انسان فلسطینی را در مقابل واقعیتی بسیار تلخ

خواهد بگوید طرد شدن از بهشت، حق  ویی میگ. شدن از بهشت قرار دهد
بود؛ چون عقاب عملش بود؛ اما انسان فلسطینی چرا از وطنش رانده شد؟ ) ع(آدم

آورد که خود را در مقابل ملتی  وجود میاین قیاس، احساسی عمیق در خواننده به
بهشت رانده / شانبیند که مورد ظلم واقع شده و بدون هیچ علتی از سرزمینمی
از طرفی دیگر نصراهللا با استفاده از این تمثیل به ایجاد حس تظلم و . اند هشد

پایمال شدن حق ملت فلسطین به تحذیر و تشویق انسان فلسطینی براي استرداد 
  . پردازد اش می شدهحق ضایع
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  )ع( حضرت یوسف .3-5

، که توسط برادرانش براي پدرش برده )ع(لباس آغشته به خون حضرت یوسف
نصراهللا با استفاده از یادآوري این .  داستان معروف ادبیات بوده استشد، پیوسته

در آخرین . پرداخته است) ع(لباس به بازخوانی شخصیت حضرت یوسف
رود، مورد اصابت  براي نجات پرندگانش می» کوچولو«ي داستان که  صحنه

» ولوکوچ«شود و  کوبد و منفجر می گیرد که او را به زمین می اي قرار می خمپاره
شود تا در خواننده،  که قهرمان داستان است در این صحنه، راوي داستان نیز می

توان دلیل اصلی این قضیه را پایانی  می. را تقویت کند» کوچولو«حس نمردن 
طور که قبالً اشاره شد،  اش انتظار دارد؛ زیرا همان دانست که نصراهللا از کمدي

باز که حاکی از حیات و زندگی است پایان کمدي، تراژدي نیست و با یک افق 
  :رسد و شاید هم اصالً به پایان نرسد به پایان می

  .و کنت فرحاً ألنّ حنون جتلس عند رأسي...«
  .فرحاً ألن القذيفة اليت ألصقتين باألرض مل تصل لعصافريي

  ...فرحاً ألن عصافريي کانت ترتفع و ترتفع
  )٣٨٠، طيور احلذر(»  يف املکانصيغري قميفرحاً، ألم حني وصلوا، مل جيدوا 

و پیراهنی که برادرانش پاره کردند، ساختار ) ع(ي حضرت یوسف قصه
خورد تا با یکی  ي آن متن حاضر با متن قرآنی گره می وسیلهاي است که به اساسی

برادران یوسف پیراهنش را پاره . نظیر نویسنده، ثابت شودشدن دو متن، آگاهی بی
ي  ارتشی هم که به اردوگاه حمله کرده بود، سینه.  چاه انداختندکردند و او را در

ها و  ي او در مقابل موشک را با گلوله پاره کرد تا پرندگانی که در سینه» کوچولو«
ها پناه گرفته بودند، خارج کند؛ اما پرندگان او را در آنجا رها نکردند؛  خمپاره

کردند؛ لذا  تکه می را تکهماند، دشمنان، اوچون اگر در جاي خود باقی می



  1391 زمستان .25 شی، شماره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، علمی ـ پژوهيمجله

 
108

طوري که جز لباسش چیزي پرندگان، پرواز کردند و او را با خود حمل کردند؛ به
باقی ) ع(ي یوسف طور که چیزي جز لباس پاره بر زمین باقی نمانده بود، همان

  ).76: 2007عبید، البیاتی، (نمانده بود 
با استفاده از » ور الحذرطی«بینیم که ابراهیم نصراهللا در رمان بدین ترتیب می

هاي قرآنی مثل شخصیت حضرت کارگیري میراث دینی و بازخوانی شخصیتبه
و حضرت ) ع(، حضرت آدم)ع(، حضرت ابراهیم)ع(، حضرت مریم)ع(عیسی

به تحلیل عوامل و حوادثی پرداخته است که باعث اسارت و آوارگی ) ع(یوسف
 احتیاط را رعایت کنند و از انسان فلسطینی شده است و از آنان خواسته است

  .ي خود درس عبرت بگیرند تا دوباره در دام دشمنان خود نیفتند تاریخ گذشته
  
 گیرينتیجه .4
  
ي ادبیات معاصر است  نویسان و شاعران برجستهابراهیم نصراهللا یکی از رمان .1

- وي از رمان. قلم و پرآوازه استي شعر و رمان، صاحب که در هر دو زمینه

گراي معاصر عرب است که در آثار خود با استفاده از اسالیب و نویسان نو
هاي  نویسی و در کمال صدق و امانت به بیان درد و رنجهاي نوین رمان شیوه

هاي واقعی تاریخ ملت  زمینهوي با استفاده از پیش. ملت فلسطین پرداخته است
هاي خود  ییفلسطین و اعراب در طول دو قرن گذشته و با یاري گرفتن از توانا

هاي حساس تاریخی  ي شعر، سینما و هنرهاي تجسمی، حوادث و لحظهدر زمینه
 .را با یک نگاه متفاوت بازنویسی کرده است

الملهاة «عنوان اولین شاهکار نصراهللا در مجموعه رمان به» طیور الحذر«رمان  .2
یکی از . تهاي ادبیات داستانی معاصر اس ترین نمونه ، یکی از برجسته»الفلسطینیۀ

ویژه، کارگیري میراث بهبه» طیور الحذر«هاي مضمونی و ساختاري رمان ویژگی
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نصراهللا در این رمان با استفاده از . هاي میراثی استبازخوانی شخصیت
هاي دینی به تحلیل عوامل و کارگیري شخصیتهاي نوین ادبی و به تکنیک

 .ان فلسطینی شده استحوادثی پرداخته است که باعث اسارت و آوارگی انس
هاي  اغلب، شخصیت» الحذرطیور«شده در رمانهاي میراثی بازخوانی شخصیت .3

انتخاب ) ع( انبیا ها از میان شخصیت دینی و قرآنی هستند و بیشتر این شخصیت
: اند ازکار گرفته شده در این رمان، عبارتهاي قرآنی بهشخصیت. اند شده

و ) ع(، حضرت آدم)ع(ت ابراهیم، حضر)ع(، حضرت مریم)ع(حضرت عیسی
 ).ع(حضرت یوسف

یک » الحذرطیور«در متن رمان ) ع( حضرت عیسیبازخوانی شخصیت .4
بازخوانی انتخابی و جزئی است که نویسنده، جزئیاتی از شخصیت حضرت 

در این رمان، . کار گرفته است خوانی دارد، بهرا که با اهداف وي هم) ع(عیسی
» کوچولو«براي شخصیت » در گهواره) ع(یسیسخن گفتن حضرت ع«ي  معجزه

قهرمان داستان که بعد از تولد به بازگویی حوادث زمان تولد و قبل از تولد خود 
 .پردازد، بازخوانی شده استمی
گاه که در زیر درختی آن) ع(در بخش دیگري از رمان، عملکرد حضرت مریم .5

» کوچولو«عایشه مادر است، براي ) ع(نشسته و منتظر به دنیا آمدن حضرت عیسی
در شکم اوست و در زیر درخت توت حیاط نشسته، » کوچولو«که هنوز 

 .بازخوانی شده است
ها جوي معبود و شکستن بتوي جستدر زمینه) ع(عملکرد حضرت ابراهیم .6

اي است تا از اي شیشهگاه که در اردوگاه در جستجوي پنجرهآن» کوچولو«براي 
 .د، بازخوانی شده استطریق آن خداي خود را ببین

و طرد شدن او از بهشت به دلیل ) ع(ابراهیم نصراهللا داستان حضرت آدم .7
گاه که در شرکت ي درخت ممنوعه را براي قهرمان رمان، آنخوردن از میوه
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هاي موجود در آنجا تهدید به اخراج خاطر خوردن از میوهي میوه بهصادرکننده
 .شود، بازخوانی کرده استمی
و پیراهن آغشته به خون او ) ع(ر رمان هم شخصیت حضرت یوسفدر آخ .8

ي رمان، استفاده شده است؛ چون در آخرین صحنه» کوچولو«براي شخصیت 
دهند، را مورد هدف قرار می» کوچولو«ي هنگامی که نیروهاي دشمن سینه

و آیند و ااند به پرواز درمیي او جاي گرفتهپرندگانی که به تصور راوي در سینه
-کنند و جز لباس آغشته به خون او چیزي بر زمین باقی نمیرا با خود حمل می

 .ماند
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  إلبراهيم نصراهللا» طيور احلذر«استدعاء الشخصيات القرآنية يف رواية 

  

  ٢حسن آريادوستد ، سي١حسن سرباز

صامللخ 

هو من الروائيني  و. إبراهيم نصراهللا شاعر و روائي فلسطيين له إسهامات جيدة يف جمال الشعر و الرواية
تطرق يف آثاره الروائية إلی آالم الشعب الفلسطيين مستخدماً يف ذلک  احلداثيني يف األدب العريب احلديث و

  .ة اجلديدة يف جمال الروايةالتقنيات الفني األساليب و

هي اجلزء األول من اموعة الروائية املعروفة  ، و»طيور احلذر«من آثاره الروائية املعروفة، رواية  و
قد استفاد  و. ومن ميزاا املضمونية واألسلوبية، توظيف التراث خاصة التراث الديين. »امللهاة الفلسطينية«بـ

ة املختلفة و ة منواينصراهللا يف هذه الرات الفنيمستخدماً التقني راث الديينات  التخصيمنها استدعاء الش
  .الشخصيات اليت استدعاها نصراهللا يف هذه الرواية أکثرها شخصيات دينية وقرآنية و. القرآنية

القرآنية، بدراسة يقوم إبراهيم نصراهللا يف هذه الرواية بتوظيف التراث الديين واستدعاء الشخصيات 
  .دهميتشر  ونياألحداث اليت أدت إلی أسر الفلسطيني العوامل و

قرآنية يف  التحليلي إلی دراسة استدعاء الشخصيات ال-يهدف هذا البحث إعتماداً علی املنهج الوصفي و
 . نصراهللابراهيمإل» طيور احلذر«رواية 

  .سطينية، طيور احلذر، الشخصيات القرآنيةابراهيم نصراهللا، امللهاة الفل :ةالکلمات الرئيس
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جبامعة کردستانة و آداا ي فی قسم اللغة العرب أستاذ مساعد.1  
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