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     Findings 

 نتائج البحث: 
"، وأما النتائج اليت توصت إليها إسهام األدابء الفلسطينيني يف السرية الذاتية: دراسة حتليلية"موضوع أطروحيت هو  

 ما يلي: فهي حسب 
األدب العريب القدمي منذ العصر اجلاهلي. وقد ُعرف هذا  فن السرية من حيث العموم فن قدمي، وله جذور يف  

 الفن يف صورة املفاخرة بني القبائل يف األحساب واألنساب من خالل وجود العصبية القبلية. 
أما السرية الذاتية يف األدب العريب الفلسطيين فعرفت يف البداية مبدوانت الشيخ ضياء الدين ابشا اخلالدي املقدسي يف 

عشر. وتطورت إىل السرية الذاتية عرب اليوميات واملذكرات حىت كثر كتاهبا وتعددت النصف الثاين من القرن التاسع  
ينتمي علي اخلليلي ومريد الربغوثي وعائشة عودة إىل عصر هذه الفاجعة وقد شهد وشاهد كل منهم عياان بالد   ألواهنا.

 فلسطني تُقَسم وتنهب أراضيها ويتشرد أهاليها يف كل أحناء العامل تقريبا.
ومات قبل أن يكتب اجلزء الثاين لسريته. وكتب مريد الربغوثي كتابني،   كتب علي اخلليلي كتااب واحدا يف سريته الذاتية،

وعائشة عودة كذلك كتابني يف سريهتا الذاتية. والفارق بني هؤالء الثالثة أن عائشة مل تكن أديبة وال كاتبة حمرتفة ومل 
با حاصال على الشهادات اجلامعية. متارس الكتابة من قبل كتابتها السرية الذاتية. أما مريد الربغوثي فكان شاعرا وكات

 وأما علي اخلليلي فكان شاعرا وكاتبا غزيرا له دراسات وأحباث كثرية يف موضوعات خمتلفة. 
ميثل علي اخلليلي يف سريته الذاتية لوان أدبيا ميكن تسميته أبدب الطفولة أو ذكرايت الطفولة إذ مل يتجاوز يف سريته 

املصائب داخل بيته. ومل يوجد فيها ذكر االحتالل اإلسرائيلي إال مالمح ضئيلة جدا. طفولته اليت عاىن فيها كثريا من  
وسريته أشبه ابملذكرات أو اليوميات ألن األحداث جتري إىل التقدم وليس فيها التنقل بني املاضي واملستقبل. ومل خيرج 

مراحل حياته األخرى لكن منيته    من احلديث عن ذاته إىل مكان آخر ليتحدث عنه بتفصيل. ولعله كان كاتبا عن
 سبقت عمله. 



 

 

نني إىل جتربة االغرتاب واحللوان أدبيا آخر وهو ما يسمى أبدب الغربة إذ يوجد يف سريتيه  متثل سرية مريد الربغوثي  و 
ينعدم يف مصر، ومن خالل احلظر عليه يف عودته إىل فلسطني أو الضفة الغربية. ومل  من خالل الرحلة العلمية    الوطن 

 الشعور ابلغربة بعد عودته إىل مدينة رام هللا اليت استعصت على ذاكرة الربغوثي خالل الثالثني عاما. 
ومتثل عائشة عودة يف سريتيها لوان أدبيا اثلثا وهو أدب السجون واملقاومة ألهنا عاشت يف السجون اإلسرائيلية زماان 

إلسرائيليني وهتديدهم. وكأن سريهتا ليست إال كتااب يف أدب السجون بني التعذيب اجلنسي واجلسدي والذهين ملقاومتها ا
 إذ تتحدث عن السجون أكثر من ذاهتا.

وهناك لون رابع يف سرية عائشة حبيث أن سريهتا تندرج حتت األدب النسوي الذي يتأسس على فكرة املساواة بني 
ا يرون أنفسهم أفضل من النساء فتمردت عليهم لتثبت الرجل واملرأة ألن عائشة تذكر دوما يف سريتيها أن الرجال كانو 

 مبقاومتها اإلسرائيلية أن النساء لسن أقل أبسا من الرجال. 
استخدم هؤالء الثالثة الشعر يف سريهم إال أن اخلليلي والربغوثي استخدما أشعارمها لكوهنما شاعرين بينما استخدمت 

ريها ألهنا مل تكن شاعرة وال أديبة، وكان استخدامها الشعر يف عائشة بعض األغاين الشعبية وشعر فدوى طوقان وغ
 احلديث عما مضى يف السجون ال على النحو الذي استخدم عليه اخلليلي والربغوثي. 

ا قصصيا من جانب وانقدا أدبيا مجعوا بني الفنون والعلوم فكان شاعرا وكاتبالقالئل الذين  األدابء  يعد اخلليلي من  
 واجتماعيا وحّبااث موسوعيا من جانب آخر. أما مريد الربغوثي وعائشة عودة فال إسهام هلما يف جمال العلوم. 

متتاز سرية عائشة ابملواقف اإلنسانية جتاه األعداء إذ تربز فيها اإلنسانية جتاه األسريات الاليت كن من املسيحيات وغري 
الفلسطينيات. وإن الفتيات األوروبيات الاليت غادرن أوطاهنن لالستيطان يف فلسطني أو إسرائيل ملا انكشفت عليهن 

 احلقيقة عدن إىل أوطاهنن إذ رأين تعمري إسرائيل على أرض فلسطني املغصوبة عمال ضد اإلنسانية. 
 


