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  الباب الرابع
  "ليالى الفجر"التحليل الداخلى لقصة 

  
سبق لنا حبث التحليل الداخلى ىف الباب الثالث، وحنن اآلن ىف صدر 

  . داخليا حتليال" لياىل الفجر"حتليل قصة 
  

  ول الفصل األ
 موضوع القصة

  
و األلوهية كما ذكر يف أما املوضوع ي هذه القصة فهو عن الدينية أو 

  : ص التاىل نإىل ال لننظرن مريا تطلب الدين بعقلها و أهذه القصة 
   ...لدينية الىت شرحها القس هلارمبا اقتنعت بكثري من املبادئ ا"

ا علمت يق لكن مقوله ...ينا أ هلذا الكون حالق ومدبرواسرتاح قلبها أل
م ب القس أثارت  ...السيد املسيح من أجل إرضاء الرب صلبواأ

تساؤالت كبرية هدمت الكثري من املعاىن الدينية، وكان ذهنها الصغري 
   1.وهل يعقل أن يعذب الولد إلرضاء الولد كما يزعمون: كبريسؤال  

قين؟ تفجرات العواطف اليت تكاد أن متز وم...ين أذهب مبطارق األسئلةأ
  ...وكانت لدي أشواق علوية ال أدري هلا كنها وال معىن

                                                
 11صز ) ھـ 1418موسسة اسام النشر، الطبعة االولى، : الریاض (الحلو أم حسان، لیالى الفجر   1
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واملغالطات كثرية، ... تكررت زيارتى للكنسة فارداد بعدي الروحي عنها 
واإلميان جيب أن يكون استسالما بعيدا عن املناقشات الواعية املدركة 

   2...علمت وقتها أن أم املسيح تدعى مرمي... املقنعة
يدا عن عني كهفا صغريا بع) ماريا(بعد جهد شاق وحبث مضين وجدت 

دوء نفس ... العابثني فقررت أن تسكن هذا الكهف وتتأمل خلق اهللا 
تنظر من قمة اجلبل إىل السماء البعيدة، ) ماريا(واطمئنان سريرة، كانت 

أين تنتهي هذه السماء؟ ما أعظم خالقها، من أنا ىف هذا : وتتسائل 
، أم أنا أقل يب الفضاء الواسع؟ أأنا ذرة غبار هائمة يف هذا الكون احمليط

سها أن حجمها أقل من ذرة بقرارة نف كانت تشعر....من ذلك يكثري؟
وتعود ... لرحيبلكن روحها وفكرها صعد إىل الفضاء الواسع ا...هباء

ذا العقل ....لتقول لنفسها إذن البد أن ... أنت إنسانة كرمك اخلالق 
  3.قيمة عقلك؟؟ وإال ما... يكون لك دور ورسالة 

ال بد أن يكون يل دور ورسالة وأنا رزقت ... وروحي مرفرفة يف العلياء 
.... ال يستحيل أن أترك سدى أطرق أيواب اهلوى ...هذه الروح 

ارا،  م ليال و وكانت تبصر السائرين على ظهره الراكبني لسفنهم وتوار
ملكها بعض الكائنات البحرية، فتتورمبا رأت مع حلظات الغروب 

  4.الدهشة والرهبة واخلوف من هذا املخلوق العظيم
ا تقول هلا أجل " ونظرت إىل األشياء حوهلا نظرة استعالء وكأ

أنت خلقت خلدميت وأنا غريك متامايل دور غري دورك ورسالة غري 

                                                
 12. نفس المراجع، ص   2
 25. لمراجع، ضنفس ا  3
 28. الحلوم أم حسان، ص  4
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فليت الورقة اليت بني يديها علها ترى حرفا واحدا على !!... رسالتك
... لكنها مل تر شيئا، فحزنت ....ظهر ها يفتح أما مها عوامل من نور

.... حزنا شديدا على ذلك الكتاب الذي وصف بأنه هدى للمتقني 
ا مل تقرتب منه سابقا، مل  أتراها حزينة ألن ذلك الكتاب احرتق أم أل

ا نائمة جبوار كنز قد سلب منها؟    تكن تدري أ
) ماريا(قرأى الكتاب املقدس جيدا يا ملا ذامل ت: وسألت نفسها "

ملاذا؟ ترى هل حجيتك خطاياك عنه ياماريا رمبا إبل هذه هي ... 
وعادت لتعانق الورقة اليت بطابرت من هليب ذاك ... احلقيقة املؤسفة 

الشيطان واستقرت يف سويداء قلبها وتقول هذا مفتاح سعادتك يا 
  5.فلله احلمد أوال وأخربا) ماريا(

رمبامل تقدر ماريا على التقلب فوق الرتاب من شدة اإلعياء، "
ا يف غيبوبة تامة مضت ساعات قليلة وماريا  وكان خييل للناظر إليها أ

. على تلك احلالة حىت حدث شيء جعل كل جوارح ماريا تستيقظ متاما
كنه دخل فعتد الفجر مسعت ماريا صوتا مل تدرك مىت بدأ وماذا يعين، ل

   6.سويداء قلبها وشعرت أنه صوت مجيل جدا
كاد قلبها أن يقفز من بني ضلوعها طربا وهي تلقي السمع "

لقد سكبت . ألول آية قرانية يرتلها شيخ عريب جيلس معهم يف الطائرة
هذه اآليات يف قلبها بلسما شافيا بعدما استمعت إىل معناها العظيم 

: ناها إذ رميا غسلت شيئا من أدران قلبها الذي خاطبته قائلة ودمعت عي

                                                
 41- 4لمراجع، ص، نفس ا  5
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ل من  إن أردت احلياة أيها القلب فتعلق بالباقي وإن أردت املوت فا
   7....الفاين وأغرق به

وألول مرة تشعر ماريا بيد داقئة تأخذ بيد ها فتشعر بسعادة "
فاطمئنان قلبها قد سلم .... عمياء غامرة وتوافق تلك السيدة موافقة

ا وترقص ماريا مع ذاك احلشد اهلائل من الناس الذين . العنان خلطوا
لكنها أحست أن هذا .... يبكون ويرددون كلمات مل تفهمها ماريا

اجتماع طيب وأن منشأ هذا التجمع هوا لدين، إذن هؤالء الناس كلهم 
القد فرحت فرحا ... دة منهم أنا واح.... ! يعبدون اهللا هنا وأنا معهم

  . غمر مجيع املوجودين
مضى شئ من الوقت وهي فرحة جذلة وبد أبعض احلضور 

وير قصون مبال .... فقالت .... يرتاقصون ويرددون اهللا حي اهللا حي 
م يرقصون لكن رقصهم مجيل ! بسمهم األنيقة  فقامت .... إ

م وأقوا هلم ودموعها منهمرة دون توفق حىت أقبل الفجر  وشاركتهم حركا
فسمعت صوتا نديا خاشعا يقول كالما مجيال منسقا مرتبا يضرب .... 

على أوتا رقلبها فيطمئن تارة ويرجتف تارة ومل تعد ماريا تتمالك نفسها 
د ئتها،  من شدة اليكاء حبيث لفتت أنظار النسوة من حوهلا وحا ولن 

لقران حىت حضرت الذي كان يرتل امث نقلن اخلرب إىل ذاك الشيخ 
   8.ووقفت بني يديه

أشهد أن ال إله إال اهللا، ... إذن رددي بعدي : فقال هلا الشيخ 
  ....وأشهد أن حممدا رسول اهللا

                                                
 53- 52. الحلوى حسان، ص  7
 53- 52. الحلوى أم حسان، ص  8
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ا خلف الشيخ ويكت  مل تستطع كتم حنيبها ودموعها ... ردد
ابنيت اآلن أنت يا :قليال مث قال هلا  تركها الشيخ... وأبكت النساء معها 

ولكنك ... أصبحت أختا جلميع املسلمات احلاضرات منهن والغائبات 
وقد أسلم  فيما  –أما هو فإن أسلم .... يلست أختا لزميلك اليهود

وتقول . فهو أخ كرمي جلميع رجال املسلمني احلاضر منهم والغائيب –بعد 
ا غ ا الغالية أ ريت امسها واصبحت أختنا الكرمية اليت سعدنا جدابأ خو

   9".واحلمد اهللا)) ... مرمي شكر اهللا: ((تدعى 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانى 
 حبكة القصة 
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الرواية بالسرور والسعادة  ههاينفهى ال" ليايل الفجر"أما اخلامتة يف قصة 

اسالم باإل   : وفيما يلي مثل هذه اخلامتة  ماريا وإما 
نت يا ابنيت أصبحت أختا جلميع املسلمات احلاضرات منهن اآلن أ"

وقد  –والغائبات ولكنك لست أختا لزميلك اليهودي أما هو فإن أسلم 
منهم  ينفهو أخ كرمي جلميع رجال املسلمني احلاضر  –أسلم فيما بعد 

فقامت ودعت زميلها اليهودى مث افرتقا وتقول أختنا الكرمية . نيالغائب
ا غريت امسها و  اليت سعد ناجدا ا الغالية أ مرمي ((صبحت تدعى أبأخو

وتذكر مرمي تلك اللحظات ... واحلمد اهللا على ذلك )... شركر اهللا
عند ما نطقت الشهادتني شعرت أن جباال من اهلموم الراسيات : فتقول 

   10.قد ارتفعت عن كاهلي بعد أن أطبقت علي سنوات
 –ة بأن تقص الكاتبة قصتها خطوة وحيكة هذه القصة حبكة مستقيم

وحبكة أوهذه حبكة تتكون من املقدمة . من ألفها إىل يائها –طوة إىل األمام خ
  : كة وسطية، حبكة النهاية، وفيما يلى تفصيل كل من هذه العناصر ببدائية، ح
  
  

 : يما يلى كما تنصه الكاتبة ف) : املقدمة (بدائية الاحلبكة  )1
منه رئتيها  طفلة أملانية مجيلة وبريئة تعشق نسيم الصباح، فتمال"

تركض . وتالحق الفراشات وتداعب األغصان، وتلعب مع احليوانات
  . أحيانا وتقف حلظات لتسمع نداء من أعما قها يسأهلا

                                                
 59. ام حسان الحلوى، لیالى الفجر، ص  10
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رمبا عادت إىل بيتها فرأت أختها أو أخيها ونادرا ما كانت ترى 
قد أصبح بالنسية هلا ذكريات، بل ومثار أسئلة ومنا أمها، أما أبيها ف

  ... قشات
أبوك : أين أيب ؟؟ قيأتيها اجلواب يصوت حزين : وكانت تسأل أمها 

ألنه طبيب جراح وجيب . ياصغري يت مع اجليوش يف احلرب العظمى
تدرك متاما أن دور أمها ينتهي ) جيزا(و . أن يداوى املرضى واجلرحى

ملشرب وامللبس، وتفسر كل ذلك بقوهلا إن عند إعداد ملأكل وا
... األمهات يف بالدي يرعني الصغار متاما كما ترعى القطة صغارها

.... رأت يف عيين هذه الصغرية تساؤالت كبرية !! إطعام بالمبادئ
رب من املدرسة أيضا، وتفسر  رب من الناس، بل و ذلك فأخذت 

 احلائرة، لكيت كنت كنت أتعلم علي أجد إجابات ألسئليت: بقوهلا 
إنه علم مادي .... أحسى أن العلم الذي أتعلمه يزيدىن بعد عن اهللا 

  !!. حبت
ومتفجرات العواطف اليت تكاد أن ... أين أذهب مبطارق االسئلة 

   11...متزقىن؟ وكانت لدي أشواق علوية ال أدرى هلا كنها وال معىن
ريا األب عندها ولكن هو األب كان طبيبا الذي إشتاق ما

تناولت ماريا الشيئا املواد اجلسدية . يساعد ويشفي جندى احلرب
فحسب وغري احلب الروحية من أبيها ويف صغريها قدمرت املشكلة 

  . الكثرية
 : احلبكة الوسطية  )2

                                                
 12. ص. ام حسان الحلوى، لیالى الفجر  11
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  : كما تنصه الكاتبة فيما يلى 
أخذ كم إىل العاصمة لقد عاد والدك من احلرب وسوف ي" ماريا"

  . كي تعيشوامعه)) برلني((
احلياة يف املدينة تعين ... اصبحت واحدة من ضحايا املدنية 

العيش بني املنافقني والكذا بني واملخادعني والغشاشني، إن 
للمدينة بريقا أخاذا جذا يا سطحيا، حياول أن يغطى عفتها 

ا الداخلية   ....وقدار 
ا ك)) ماريا((تته كر  انت حتب أن تتحدث إىل أبيها أو إىل أ

أمها بشيء مما جييش يف صدرها، وكانت حتاول احلديث والتودد 
  . إىل أبيها فيقا طعها قائال

وخيرج هلا من جيبه ... هل انتهى مصروفك )...ماريا(حسنا 
... الكثري من النقود اليت ال تريدها، كانت تود أن تقول له الثري 

لكنه كان دائما ... ات عينيها لو أراد وكان ميكنه أن يفهم كلم
مشغوال ومتنقال، ورمبا مل يدرك قيمة االحاسيس والعواطف 

متقت هذا األسلوب ) ماريا(و . واألشواق اليت تكاد أن تقتل ابنته
  . فهي حتلم يأسرة جيتمع أفرادها حول املائدة

ذا الفن الرفيع يعيش حياة  وكانت تعتقد أن كل إنسان يشتغل 
) ماريا(لذلك اختارت . عذبة بعيدا عن مهوم املادة ملدمرةية إنسان

كلية الفنون كفرع للدراسة علها جتد ما يطفئ أشواقها الروحية 
  . اجلارفة
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) ماريا(وذلك بعد جتربة ذاتية أليمة، فقد سحرت املوسيقي 
ا الفنانون فتزوجته ... واحتل قلبها أحدهم. وأسرها الفن وجذ

ا قليلة وهي به سعيدة، لكن أ وعادت ماريا حائرة ... يام سعاد
احرتق فؤاد ماريا وأحرق ... معذبة ال تستقر هلا رؤيا وال خطوة 

معه كل تقدير للفنانني، ومن بني الدموع واآلهات طلبت 
   12.الطالق

تصارع املشروعان يف قلب ماريا ترى هل تغادر دنيا ها بالسفر 
ا ستغادر الدنيا با لكلية فتسرتيح منها  إىل بالد الشرق، أما أ

  . وتقدم على االنتحار
لقد سعدت . يبدو أن السفر إىل بالد الشرق هو املشروع األجتح

ماريا سعادة غامرة بعد اختاذها هلذا القرار خاصة وأن ماريا 
يف أور تعرفت إىل شابة أملا نية مجيلة تود اخلروج من أملانيا والتنقل 

ويف حزيرة : إىل يوغوسالفيا سابقا (وبا للسياحة والنزهة 
   13)إيطاليا

مث سافرت إىل إحدى اجلزر االيطالية أو ال تعلم هذه املرأة أن 
ن جترحها فإن كانت هي قد سجنت ... العامل حوهلا، وتعليقا 

ظيمة ال فالسجن بالنسبة هلا عقوبة ع... دون ذنب اقرت فته 
ا امرأة بريئة ال عالقة هلا لبتة  14تستحقها وبعد مراقبتها أيقنوا أ

                                                
 16. ام حسان الحلوى، لیالى الفجر، ص  12
 18. نفس المراجع، ص  13
 21. نفس المراجع، ص  14
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فقرروا أن يطلقو سراحها، لكن ... بشئ مما حاولوا إثباته عليها 
   15.عليها مغادرة البالد فورا

يث وحرمت ماريا أمتعتها القليلة واجتهت حنوجزيرة كريت، ح
  ...حطت ماريا رحاهلا يف اجلزيرة اخلضراء اخلالبة

كانت تشعر بقرارة نفسها أن حجمها أقل من ذرة هباء لكن 
روحها وفكرها صعدا إىل الفضاء الواسع الرحيب وتعود لتقول 

ذا العقل إذن ال بد أن .... لنفسها أنت إنسانة كرمك اخلالق 
   16.يكون لك دور ورسالة وإالى ماقيمه عقلك

إذ بلغت عمرها هي تنتقلو ىف مكان آخر قريب من برلني 
ا إىل احلياة حسن من  ا وحيتدو وصحبة باملبتكرين وهم حيملو

مث شعرت ماريا جلب القلب إىل أحد املبتكرين وهذا رجل . قبل
كان وأخريا ماريا واملبتكرون عقدا النكاح ولكن  . قد عجبه ماريا

يف حدزا احلال الرئيب وفقد ىل ذهاب بعد . نكاحهما بألطلق
  . البلدا الكثرية

 : احلبكة النهائية  )3
  : كما تنصعه الكاتية فيما يلى 

يوم علمت فيه ماريا عن حضور حباثة يهودي يبحث عن احلق، "
فهر عت ماريا حنوه وطلبت منه ذلك الكتاب املقدس الذي 

  : ند ماسأهلا فقدته وكان حوارا ساخنا ع

                                                
 23. نفس المراجع، ص  15
 25. ص. ام حسان الحلوى لیالى الفجر  16
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فإن أردت اصطحايب فتعايل نتعاهد أن تصبح إخوة لنا هذف  -
 . واحد

ترددت ماريا بادئ ذي يدء وأخذت ترقي ذاك اليهودى حىت 
بد اهلا صدقة ورجولته وجديته خاصة بعد ما حتدثت إليه 
أكثر من مرة حيث فهمت عمق مبارئه ومسو نفسه وأهدافه 

ىل تركى أوال فوافقته ماريا وصواب حتطيطه، فقد فرر السري إ
فعتد الفجر مسعت ماريا صوتا مل تدرك مىت بد . وابتدا الرحلة

أوماذا يعين، لكنه دخل سويد اء قلبها وشعرت أنه صوت 
   17.مجيل جدا

). القين التادر(رمبا حاولت ماريا مشاركة ذاك املتادي عزفه  -
ا فحاولت أن تردد  قوله لكن خمارج حسب مصطلحا

حروفها وعدم إدرا كها ملعىن ما تسمع مل يسعفاها كي تعسن 
  18.الرتذاد

أوه ماريا حطواتك بدأت تسري حنو غاية، فمشت اهلويىت  -
باحثة عن مصدر ذاك الصوت فرأت نفسها أمام ميىن مجيل 

دو  ء شامخ أخاذ مهيب، ورأت الناس يدخلون ىف ذاك املبىن 
بسيطة إمنا أنيقة ونظيفة وسكينه وطمأنينة ونظام، أشكاهلم 

منظرة هم يسحر لب الناطر إليهم، رمبا تصورت ماريا أن 
هذه اجلموع تستجيب لدعوة متنت أن تكون من املدعوات 

                                                
 44. نفس المراجع، ص  17
 26. نفس المراجع، ص  18
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موع املطمئنة إىل  السعيدات فتحظى بالدخول مع تلك ا
  19.ذاك ملكان املهيب

كانت الطائرة ترتفع عن أرض تركيا اخلضراء وجوها املعبق با 
السكينة والطمأنية، بينما كان قلب ماريا يهبط ملعانقة تلك 

  . األرض وتقبيل تلك البقع اجلميلة
كاد قلبها أن يقفر من بني ضلو عها طربا وهي تلقي السمع 

لقد . ائرةألول آية قرانية يرتلها شيخ عريب جيلس معهم ىف الط
   20.سكبت هذه اآليات يف قلبها بلسما شافيا

هبطت الطائرة ىف مطار القاهرة وهيط معها قلب ماريا، لقد 
أحست أن شيئا ماسيحدث معها على أرض الكنانة، رمبا 

يف ساعات ... ارتعشت كل خاليا جسد ها حشية ورهبة
فاطمئتان قلبها قد . ةاألصيل، وقفت ماريا على أحد األرصف

ا وترقص ماريا مع ذاك احلشد اهلائل من . سلم العنان خلطوا
الناس الذين يبكون ويرددون كلمات مل تفهمها ماريا لكنها 
أحست أن هذا اجتماع طيب وأن منشأ هذا التجمع هو 

  . الدين
إذن هؤ الء الناس كلهم يعبدون اهللا هنا وأنا معهم، أنا  -

 !...واحده منهم
مضى شيء من الوقت وهي فرحة جذلة وبد أبعض احلضور  -

مث نقلن اخلرب إىل ... يرتا قصون ويرددون اهللا حي اهللا حي
                                                

 47. ص. ام حسان الحلوى، لیالي الفجر  19
 52- 51. نفس المراجع، ص  20
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ذاك الشيخ الذي كان يرتل القران حىت حضرت ووقفت بني 
ا خلف الشيخ وبكت مل تستطع كتم حنيبها . يديه ردد

 :ودموعها وأبكت النساء معها تركها الشيخ قليال مث قال هلا
ا غريت  اآلن أنت ابنيت أصبحت أختا جلميع املسلمات أ

واحلمد اهللا على ). .. مرمي شكر اهللا: (اممها وأصبحت تدعى 
  ... ذلك 

ذهبت ماريا إىل تركي وجترب فيه أن تطلب إجاب مجيع املشاكل 
الىت تتقلب فقلبها وشعورها هناك هلا صاحبة اليهودى وتعرفة أيضا مع 

. الذالك وجدت ماريا بداية وضه التقطه املنادى وجعلت صحبها
وبعد ذلك . هذه اآليات قد لطف قلبحا. ومسعت قرأت القران الكرمي

ا إىل املصرى وهنامك وجدت وعرفت مجيع األجوبه . اتصلت الضحا
  . وأخريا دخلت ماريا إىل اإلسالم

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث 
  شخصيات القصة 
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قل إن  دوار ىف مسري القصة، أوالشخصية أو البطل هوا لذى يلعب األ

  : البطل هو من ميثل القصة طبيعة وغريزة والشخصية نوعان 
  )central character(األساسية  /الشخصية احملورية  -
  )peripheral character(الثانوية  /الشخصية اإلضافية  -

أم حسان " لياىل الفجر"األساسية ىف هذه القصة  /الشخصية احملورية  )1
 : و هو واحد يعين احلل
هي مرأة أملانية وهي مجيلة وحتب النزهة وتريد أن تطلب :  ماريا   -

  21. ىله، وحتب أيضا ركوب الفراسى واملوسق حق اإل
  : كما ينصه الكاتب فيما يلى 

ق تسيم الصباح، فتمال منه وئتيها طفلة أملانية مجيلة وبريئة تعش"
وتالحق الفراشات وتداعب األغصان، وتلعب مع احليوانات 

  : تركض أحيانا وتقف حلظات لتسمع نداء من أعما قها يسأهلا 
من أنت ؟ من أين أتيت ؟ ملا ذا خلقت ؟ ما هودورك يف هذه 

  ... احلياة؟
   22"وتزدحم األسئلة يف رأسها الصغري... وأين سيصبح مصريك؟ 

فتخرج إىل مرابض اخليل التابع هلم فتمتطي جوادها احلبيب "
  23"وخترج به بني احلقول

                                                
 37. ص. لیلیك مولیانى، قصة فى غفوة األقد لمحمود دتیمور تحلیل تأویلى  21
 90. ام حسان الحلو، لیالى الفجر، ص  22
 10.  نفس المراجع، ص  23
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ا . غدت ماريا شابة يافعة" تستمع إىل املوسيقي بشيت ألوا
املوسيقى هذه األصوات املنسجمة هي الوحيدة اليت . وأنغامها

   24"لها إىل عامل رفيف شفيف نظيفحتم
 : الثانوية ىف هذه القصة فهى  /الشخصية اإلضافية  )2

الرهب، الشرطي، راعى األغنام وزوجته،  /أم ماريا، األب ماريا، القس 
  . اليهودى، الشيخ

انت موظفة  هي ربة البيت وحينما يف أملانيا، وبرلني ك: أم ماريا   ) أ
 : كما تنصه الكاتبة فيما يلى 

أملانيا تدرك متاما أن دور أمها ينتهى عند إعداد املأكل ) جيزا(و "
واملشرب وامللبس، وتفسر كل ذلك يقوهلا إن األمهات يف يالدي 

   25"يرعني الصغار متاما
فتحاول ماريا أن تتحدث إىل أمها، لكن هيهات، فقد "

ا امرأة عاملة ىف برلنيأصبح    26"ت السيدة ولد
 كان طبيبا يل اجلنود : األب ماريا   ) ب

  : كما تنصه الكاتبة فيما يلى 
ألنه . أبوك يا صغرييت مع اجليوش ىف احلرب العظمى"

   27"طبيب جراح وحيب أن يداوى املرضى واجلرحى
يف هو الذى يبني عقاعد الدين يل ماريا : س الق /الرهب   ) ج

 .الكنسية

                                                
 15. ام حسان الحلو، لیالى الفجر، ص  24
 10. نفس المراجع، ص  25
 14. نفس المراجع، ص  26
 10. نفس المراجع، ص  27
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  : كما تنصه الكاتبة فيما يلى 
ادئ الدينية الىت شرحها القس برمبا اقتنعت بكثري من امل"

ا ... هلا علمت يقينا أن هلذا الكون واسرتاح قلبها أل
م صلبوا لسيد ... خالق ومدبر لكن مقولة القس بأ

ؤالت كبرية  آثارت تسا....  املسيح من أجل إرضاء الرب
   28"هدمت الكثري من املعاين الدينية،

 هو الذى يشك فيه ماريا وأد خلها يف السجن : الشرطي   ) د
  : كما تنصه الكاتبة فيما يلى 

فوقعت ماريا ىف البحر مث وصلت الشاطئ سباحة حيث  "
م شكوا يف أمرها كانت تنتظرها الشرطه هناك أل

   29:...."وتساءلوا 
هو الشحص احملسن الذي يعيت ماريا نوع : راعى األغنام وزوجته   ) هـ

 : اللنب كل الصباح كما تنصه الكاتبة فيما يلى 
مسع راعى األغنام وزوجته ذاك اللحز، أشفق ذاك الراعي "

ه املشاعر تعبريا وزوجته عليها ورثيا حلاهلا، قلم جيد اهلذ
سوى أنه قدم هلا قدحا من احلليب الطارج أنتظر يتا كل 

   30."يوم صباح االعطائك املزيد
وهفا . هفا صادق ماريا عند مها ساكنا يف الرتكي:  ياليهود  ) ف

 : طالب احلق اإلله أيضا كما تنصه الكاتبه قيما يلى 

                                                
 11. امحسان الحلو، لیالى الفجر، ص  28
 21. نفس المراجع، ص  29
 37. ص... نفس المراجع  30
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ر حباثة يهودي يبحث عن يوم علمت فيه ماريا عن حضو "
احلق، فهر عت ماريا حنوه وطلبت منه ذلك الكتاب 
املقدس الذي فقد ته وكان حوارا ساخنا عند ما 

  31...سأهلا
ول اإلسالم وبدل هو مصري الذى يساعد ماريا ىف دخ: الشيح   ) ز

 مسها ا
  : كما تنصه الكاتبة فيما يلى 

ا خلق الشيخ" مل تستطع كنتم ذحيبها ... ت وبك ردد
تركها الشيخ قليال مث ... عها وأبكت النساء معها ودمو 

اآلن أنت يا ابنىي أصبحت أختا جلميع : قال هلا
  32...املسلمات احلاضرات منهن والغائيات

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  الموضع أوبيئة القصة 
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هوالدنيا الىت حتمل احلوادث واألشخاص املوضع الذى يذكر يف القصة 

وقالت ليليك مولياىن إن البيئة هي يتعلق بالقصة من  33الذين يسكنون فيها
ا والبيئة جتماعية حيث وقع مضموت اال مكان األحداث الواقعة فيها وزما

   34.القصة فيها
 مكان القصة   . أ

  " : لياىل الفجر"تية من القصة تدل على مكان القصة املقطوعات اآل
 البيت  -

دير هلذا مث متتطيه عائدة إىل بيتها ويف قلبها الكثري من اإلكبار والتق"
   35".احليوان الذي ال يعرف التسلط والقهر

 مريض اخليل  -
فتخرج إىل مرابض اخليل التابع هلم فتمتطي جوادها احلبيب وخترج "

  36"به بني احلقول
 يف الكنيسة  -

ا إىل الكنيسة لتفهم شيئا عن دينها"  "... فأخذ
 أملانية  -

 37"طفلة أملانية مجيلة وبريئة تعشق نسيم الصباح"
 ىف برلني  -

                                                
33  Luxemburg. Jan van. Mieke Ball G. Westrejjn, Pengantar Ilmu Sastra (Jakarta : PT. Gramedia, 

1998), hal. 137 
 39. لیلیك مولیانى، قصة فى عفوة األقد لمحمود تیمور تحلیل تأویلى، ص  34
 11. ص..امحسان الحلوى، لیالى الفجر   35
 10. ص... نفس المراجع  36
 9. ص... نفس المراجع  37
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ماريا لقد عاد والدك من احلرب وسوف يأخذكم إىل العاصمة برلني "
  38"كي تعيشوامعة

 احلانوت /البقالة  -
  39...ء اجلافة مثللذلك كانت نشرتي من البقالة بعض األشيا"

 يو غوسالفيا  -
  40"...فكرت أن تتوقف قليال يف يوغسال فيا السابقة"

 يف جزيرة إيطاليا  -
حيث ودعت زميلتها اليت مث سافرت إىل إحدى اجلزر اإليطالية "

 ..." رةركبت الباخ
 السجن  -

وهكذا أو دعت ماريا . دينا سوى السجن هلا وألمثاهلاحنن ليس ل"
  41...السجن

 كهف جبلي يف جزيرة كريت  -
  42)كريت(وحزمت ماريا أمتعتها القليلة واجتهت حنوجزيرة "

 تركيا  -
   43"فقد قرر السري إىل تركيا أوال فوافقته ماريا وابته آ الرحلة"

 ىف الطائرة  -

                                                
 13. ص... نفس المراجع  38
 15. ص... نفس المراجع  39
 20. ص..امحسان الحلو، لیالى الفجر   40
 21. ص... نفس المراجع  41
 24. ص... نفس المراجع  42
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كاد قلبها أن يقفز من بني ضلو عها طربا وهي تلقي السمع ألول "
  44"...آية قرآنية يرتلها شيخ عريب جيلس معهم ىف الطائرة

 ىف مصر  -
  45..."هبطت الطائرة يف مطار القاهرة وهبط معها قلب ماريا"
ا كانت ليلة املولد يف مصر وكنت يف حي"  46....أعرف اآلن أ

 زمان القصة   . ب
ومنها " لياىل الفجر"تدل على زمان القصة  ياملقطوعات كما تل
  : قع احلدث وجدت الزمان الىت فيما ت

 الصباح  -
ا مضيئا أشرقت مشس صباح ذات اليوم فرأت ماريا كل ما حوهل"

ا ترى عاملا جديدا طاهرا نقيا، وتسري على بساط  مشرقا متأللئا، إ
   47."أخضرناعيم لطيف نظيف المع مل تعهده من قبل

 النهار  -
ارا".... أما النهار فهو مضئ مليئ ... ساكن مل جتعله اهلرباء 

  48."باحلركة واحليوية
كانت ترقب هجري الظهرية وانكماش الظل وشدة اإلضاءة يف تلك "

  49"الساعات
 مساء  -

                                                
 52. ص... نفس المراجع  44
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ومن بني األحجار ... ويف ذات مساء، مشت ماريا بني احلقول "
ا    50..."املرتاكمة رأت عينان مجيلتان ال معتان حتدقان 

ثها يف ذلك املساء بالذات طعما آخرجذب ماريا وكان حلدي"
 51"إليها

 الليلة  -
ا كانت ليلة املولد يف : تذكر مرمي تلك الليلة فتقول " أعرف اآلن أ

مصر وكنت يف حي السيدة زينب وكانت ليلة فيها من البدع الكثري 
  52.أستغفر اهللا العظيم على ذلك"... 
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  الفصل الخامس
  وجه النظر

  
حدث أوجرى  ما ظرة الكاتب حنوإن وجهة النظر كانت يف األساس ن

وينقسم وجهة  53.أمامه، يعين ما خيطر بباله بعد أن رأى واقعة ما أو شيئا ما
   54".هي /هو " والغائب بضمري" أنا"املتكلم يضمري :  مها النظر إىل قسمني

طريقة ذكر ) أم حسان احللو(سلك الكاتبة " لياىل الفجر"ويف قصة 
  : وذلك ىف مثل هذه القطعة ". هي /هو " الضمري الغائب

اراحفق قلب ماريا خوفا وهي وصاحبتها تط" . ويان املسافات ليال و
فكرت أن تتوقف قليال يف يوغسالفيا السابقة، فمشت يف أسواقها هي 

ا ترى وألول مرة سوقا بالنساء، فأحست بالرهبة ... وزميلتها أوه إ
ا وخرجت من السوق مسرعة    55"والتقطت طلبا 

تقوم خارج  –يف هذه الطريقة  –الرواية  إتضح لنا يف تلك القطعة كاتبة
ا بذكر أمسا ئهم أو الضمائر الىت تعود إليهم، مثل  القصة والتقدم شخصيا

  . ، وذكر شخصيات هذه القصة"هم"، "هى"، "هو"
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  الفصل السادس 
  الحكمة  /الفكرة 

  
  "لياىل الفجر"الفكرة يف قصة 

وأما  56ءها بني القراء،أما الفكرة فهي الفكرة الذي يريد الكاتب إلقا
  : فكما يذكر على النحو اآليت " لياىل الفجر"األمانة الىت توجد يف هذه القصة 

كل القصية ومشكالت احلياة نستطيع أن حنللها باجلهد والصرب على أساس  .1
  . احملبة واملرمحة

 . يد ألن هناك احلياة الىت نعيش فيها يف املستقبلال تكن يف حزن شد .2
أن توجد روية نسائية مسلمة للكون واحلياة واإلنسان وتكون صادرة من  .3

وحيث يفيد منها األدب اإلسالمي عموما وبنات ) املرأة(منبعها الطبيعى 
  .حواء على وجه اخلصوص

                                                
 56 , hal. 323Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyanto,  


