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 عادل األسطة ناقًدا

 *عمر عبد الرحمن

  مقدمة:

كتور عادل  ا، هو األستاذ الدُّ ا، وناقًدا، وكاتًبا روائيًّ تتناول ٰهذه الورقة محاضًرا جامعيًّ

ة، ووالدته، ودراسته، ثمَّ تستعرض أهمَّ  األسطة. اتيَّ
َّ
وء على سيرته الذ ط الضَّ ِّ

 
فتسل

راسات واألبحاث. ِّ
ة عن ٰهذه الد  م فكرة عامَّ ِّ

 دراساته وأبحاثه، وتقد 

صاتها، وأسلوب  ة، فتذكر ملخَّ ِّ رواياته، وإنجازاته القصصيَّ
بعدها تنتقل لتناول أهم 

كتور اوأخيًرا تحاول استعراض املحا بنائها. تي يستند إليها الدُّ
َّ
ة ال ألسطة في ور األساسيَّ

ة. قديَّ  قراءاته النَّ

 السيرة الذاتية:

م عسكر / نابلس، في أسرة 2594ولد عادل مصطفى أحمد األسطة عام   م في مخيَّ

ِّدت من أراضيها، وسكنت الخيام، 
ر 

ُ
تي ش

َّ
م ال فقيرة، عانت مثل غيرها من أسر املخيَّ

ي، ونجا هو ونجا م، أ2541"وفي حرب  ِّ
ائق في شاحنته عائلته، وعائلة أم  قلَّ أبي السَّ

هر... كان عام الخروج من يافا عام 
َّ
أبوها من املوت، فقد أصابتهما رصاصة في الظ

ابع عشر" كبة، ثالثة عشر ابًنا وابنة ومات الرَّ واج، ونحن أبناؤها مواليد النَّ .... (1)الزَّ

 
ً

ِّ أحسن حاال
ل  ولم تكن عائلة األم 

ٰ
ث األسطة عن ذ  من حالة عائلة األب، فيتحدَّ

ها هاجرت من يافا  ، وكانت واحدة من عشر فتيات ألب فقير كان 2541"أعرف أنَّ

م"
َّ
ره صامًتا ال يتكل

َّ
ره نحيًفا أبيض، أتذك

َّ
ًدا، أتذك ِّ

 .(2)منج 

 
                                                           

 .فلسطين -جنين  –وزارة التربية والتعليم  –باحث * 

ام - 1  ي، جريدة األيَّ ِّ
 م. 21/3/1123األسطة، عادل، تداعيات غيابها، صفحة من سيرة أم 

 ن.م.- 2
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َّ

م الفقيرة، ويدرس في مدارس وكالة غوث الال فل في أجواء املخيَّ ِّ
 
جيين، ويترعرع الط

ِّ تفاصيلها، في مقاالته، ورواياته، ونقده 
ويصف األسطة مرارة تل  املرحلة بكل 

فل عادل،  ِّ
 
اتها في تنشية الط ِّ إشكاليَّ

م بكل  ة املخيَّ مس محوريَّ
َّ
ى لتتل ، حتَّ ِّ

األدبي 

رت العاشر من حزيران 
َّ
ا عشرة إخوة ننام في غرفة واحدة، نبول 2591"وتذك ، كنَّ

امات أحياًنا في ثياب هاب إلى الحمَّ
َّ
 من أجل الذ

ً
نا نخاف أن نصحو ليال نا ألنَّ

ا،  . ولتأكيد ٰهذه(1)املشتركة"
ً
م وحياتهم إطالق ر على أهالي املخيَّ ة "أنا ال أتكبَّ املحوريَّ

ته، وعانيت ما عانيتم وما 
َّ
م، وكبرت بين حواريه، وعشت في أزق لقد نشأت في املخيَّ

ٍّ في 
ح 

ُ
تي كانت تنشأ لش

َّ
ه، تل  ال تعانون، وما زلت أذكر املشاكل العديدة بين سكانَّ

..."املياه، أو لضيقٍّ في املسكن، أو لل
ً

ال حين أوَّ
َّ
 (2)مبادرة في استالم الط

ة عام  ة العامَّ انويَّ
َّ
م، ويسافر إلى 2511وكان عادل طالًبا نجيًبا في مدرسته، لينهي الث

 على 
ً

ة فيها، ويتخرَّج حاصال غة العربيَّ
ُّ
ة لدراسة الل األردن، ويلتحق في الجامعة األردنيَّ

ربية عام 
َّ
ة والت غة العربيَّ

ُّ
م. ولم يكن الوضع 2511شهادة البكالوريوس في الل

ة بأفضل من سابقيه... "وكان على  االقتصاديُّ للعائلة في مرحلة األسطة الجامعيَّ

ائق في مصروف أخو  ا أن يخرجا من املدرسة ليساعدا أبي السَّ ي سنًّ ِّ
يَّ األكبر من 

ة، (3)البيت"
َّ
راسة اململ ِّ

ٍّ آخر يصف ٰهذه املرحلة "لقد كانت الغربة والد 
. وفي نص 

قود... لقد كانت ٰهذه  ة النُّ
َّ
سخة، ورائحة الفالفل وقل

َّ
وارع املت

َّ
ونشرات األخبار والش

                                                           
سويق، ط-1

َّ
شر والت

َّ
 ، سنة2األسطة، عادل، تداعيات ضمير املخاطب، القدس لإلعالن والن

 .11م، ص2553

 .19، صن.م.األسطة، عادل، -2

كتور عادل األسطة -*  م.29/2/1124أخذ الباحث جزًءا كبيًرا من املعلومات في مقابلته للدُّ

ام، - 3 ي، األيَّ ِّ
 م.21/3/1123األسطة، عادل، تداعيات غيابها، صفحة من سيرة أم 
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ها كريه
ُّ
ًما في مدارس وكالة غوث 2511وفي العام  (1)ة."األشياء كل ِّ

 
م، يصبح األسطة معل

ة خمس سنوات. ل  مدَّ
ٰ
جيين ويمكث في ذ

َّ
 الال

م  ة في حياة عادل األسطة، فإنَّ سبب املخيَّ قطة املحوريَّ ل النُّ ِّ
 
م يشك وإذا كان املخيَّ

 ِّ
ل املعضلة الكبرى في حياة الرَّجل، وفي حياة كل  ِّ

 
ين،  وهو االحتالل، يشك ِّ

الفلسطيني 

ِّ دراسات وروايات األسطة.
ة في كل   (2)ويبرز االحتالل بصورة مركزيَّ

قد من 2511وفي العام  م يحصل األسطة على شهادة املاجستير في األدب الحديث والنَّ

ة  ة وقطاع غزَّ ة الغربيَّ فَّ ة القصيرة في الضَّ ة، عن أطروحته "القصَّ الجامعة األردنيَّ

كتور هاشم ياغي. م"بإشرا2591-2512  ف األستاذ الدُّ

جاح 2511ويلتحق األسطة عام  ة في جامعة النَّ غة العربيَّ
ُّ
م محاضًرا في قسم الل

ة  وائيَّ ِّ
راسات واألبحاث واألعمال الر  ِّ

ا أتاح له إنجاز العديد من الد  ة، ممَّ الوطنيَّ

كتو  ل  الحصول على منحة لنيل شهادة الدُّ
ٰ
ة، كما أتاح له ذ قديَّ م 2552راة عام والنَّ

ربية، من جامعة بامبرغ في أملانيا، عن أطروحته 
َّ
ة والت في األدب والعلوم اإلسالميَّ

 )*(م"2511-2523 "اليهود في األدب الفلسطيني بين عامي

ة بين عامي   عب" املقدسيَّ
َّ

ا في جريدة "الش ًرا أدبيًّ ِّ
و  2512كما يعمل األسطة محر 

ام حيث يكتب م، ث2511و  2519م وبين عامي 2511 -وما زال-مَّ ينتقل إلى جريدة األيَّ

ة. وفي  ة والفكريَّ قافيَّ
َّ
ة والث ا فيها، يتناول فيه صوًرا من الحياة األدبيَّ عموًدا أسبوعيًّ

م حصل األسطة على جائزة عبد الحميد شومان، كما استحقَّ رتبة 2553العام 

 م.1111م، ورتبة أستاذ دكتور في العام 2551أستاذ مشارك في العام 

                                                           
ث، ط- 1

َّ
مس، قصص قصيرة، منشورات اليسار، املثل

َّ
، 2األسطة، عادل، الفارعة والبحر والش

 .99ن آخر للعشب، صم، مكا2519سنة 

مس، مصدر سابق، وفي "وردة لروزا ووردة لفائزة"، وكثير من  -  2
َّ

ل  الفارعة والبحر والش
ٰ
انظر في ذ

 أعماله.
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فاته:
َّ
 مؤل

ة  كتور عادل األسطة، فقد صدرت له الكتب األدبيَّ أليف عند الدُّ دت أشكال التَّ تعدَّ

ت 
َّ

ة، من خالل الكتابة في املجال قديَّ ة والنَّ ة، كما أنجز عشرات األبحاث األدبيَّ قافيَّ
َّ
والث

ة وفي مشاركته ف ات الجامعيَّ وريَّ ل  والدَّ
ٰ
 على ذ

ً
ة، عالوة قافيَّ

َّ
ة والث ي املؤتمرات األدبيَّ

ة  ة والعربيَّ حافة الفلسطينيَّ ة القصيرة، كما كتب في الصَّ واية والقصَّ ِّ
فقد كتب الر 

ة. ندنيَّ
َّ
ة، والقدس الل ستور األردنيَّ حاد، والدُّ ِّ

 
ة واالت ام الفلسطينيَّ عب، واأليَّ

َّ
 كالش

ف
َّ
ِّ مؤل

وء على أهم  ط الضَّ ِّ
 
 اته في العناوين اآلتية:وسنسل

فات واألبحاث.  -أ
َّ
 املؤل

ة:  -ب واية.-2القصَّ ِّ
ة القصيرة.-1  الر   القصَّ

ة.-ج حفيَّ  املقالة الصَّ

فات:  - أ
َّ
 الكتب واملؤل

ة بين عامي  -1 ة وقطاع غزَّ ة الغربيَّ
َّ
ف ة القصيرة في الضَّ  م.1691-1691القصَّ

ث فيها الباحث عن االحتالل،  ة، تحدَّ وهي أطروحة ماجستير في الجامعة األردنيَّ

، وإصدار قوائم  ٍّ
قافي الفلسطيني، ملا يقوم به من حصار ثقافي 

َّ
وأثره على املشهد الث

حف في تل  املرحلة  شر والصُّ
َّ
ث الباحث عن دور الن بالكتب املمنوعة، ثمَّ يتحدَّ

 
َّ
لة لتل  مثل: القدس، والفجر، والط ِّ

 
ة ملجموعة ممث ليعة، ثمَّ يتناول قراءات نقديَّ

ة، وسامي الكيالني، وصبحي  اصيها مثل: أكرم هنيَّ الفترة من أدباء فلسطين وقصَّ

ورة وغيرهم.  حروري وجمال بنُّ
َّ

 الش

 م.1691–1611اليهود في األدب الفلسطيني بين عامي  -2

ين ف ِّ
اب الفلسطيني  تَّ

ُ
حاد الك ِّ

 
ة سنة صدر الكتاب عن ات ة وقطاع غزَّ ة الغربيَّ فَّ ي الضَّ

ن من 2551 حو اآلتي: 219م، وقد جاء الكتاب املكوَّ   (1) صفحة على النَّ

                                                           
اب 2511-2523األسطة، عادل، اليهود في األدب الفلسطيني بين عامي  -1 تَّ

ُ
حاد الك ِّ

 
م، ات

ة، ط ة وقطاع غزَّ ة الغربيَّ فَّ ين في الضَّ ِّ
 م.2551نة س 2الفلسطيني 
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كتور عادل األسطة(.  -  إهداء إلى روز وفائزة )وهما ابنتا الدُّ

ع صورة اليهود في األدب  بيان   - هدف الكتاب )األطروحة(، حيث استهدف تتبُّ

ل ثالث مراحل: راسة من قسمين وخاتمة: في القسم األوَّ ِّ
ن الد   الفلسطيني، وتتكوَّ

ع األسطة الكتابة عن اليهود منذ عام  م ويقع في 2511 – 2523املرحلة األولى: يتتبَّ

 ثالثة فصول: 

ل: يقف عند عام  ، عام تأسيس دولة )إسرائيل(، وفيه حاول الباحث م2541األوَّ

اب في تصويرهم لليهود من حيث تعميم الوصف والقول، أو عدم  تَّ
ُ
س موقف الك تلمُّ

رهم لليهود أيًضا. وء على تصوُّ ط الضَّ
َّ
ل  ثمَّ سل

ٰ
 ذ

تي تنتهي مع حرب حزيران 
َّ
انية: وال

َّ
ر أدباء 2591املرحلة الث م وفيها بحث لتصوُّ

كن ألنَّ لهجة املنفى، و 
ٰ
، ول ٍّ

ر األدباء واملقيمين في إسرائيل، ال لسبب سياس ي  تصوُّ

ة، في حين كان  ة تامَّ يَّ ِّ
ر أديب املنفى عن رأيه بحر  ا حيث عبَّ يًّ ِّ

 
ا كل

ً
اب تختلف اختالف تَّ

ُ
الك

ٍّ ال يسمح 
األديب في إسرائيل يلجأ إلى عدم املباشرة إلقامته تحت حكم إسرائيلي 

ها ذات طابع تحريض ي.بنشر أعمال أقلَّ   ما يمكن أن يقال فيها إنَّ

ا مع حرب  الثة: تبدأ زمنيًّ
َّ
ِّ 2591املرحلة الث

ِّ الوطني 
تي أعقبها بروز الحس 

َّ
م، ال

ة، حيث  ين للعيش مع اليهود في دولة علمانيَّ ِّ
ِّ واستعداد الفلسطيني 

الفلسطيني 

ِّ األدبي. 
ص  ل  على لغة النَّ

ٰ
 انعكس ذ

اني:
َّ
تي ألصقت باليهود،  أما القسم الث

َّ
فات ال ِّ

ع الص  ه يتتبَّ الث، أنَّ
َّ
فيشمل املراحل الث

ل   ليرى ما ثبت منها وما انتفى وما جدَّ أيًضا، ويشمل ٰهذا القسم تخيُّ

ر اليهود للعرب. اب لتصوُّ تَّ
ُ
ر الك ل بمعنى: تصوُّ  املتخيَّ

رفين سببه  وفي
َّ
 وهو: لو لم يكن هناك صراع بين الط

ً
الخاتمة: يثير الباحث سؤاال

ِّ لليهود، أكان من املمكن أن تكون الكتابة عن اليهود الفتة 
تأسيس الوطن القومي 

ر الفلسطين  آخر: كيف يكون تصوُّ
ً

ا ونوًعا؟ وهنا يثير الباحث سؤاال ظر كمًّ ين للنَّ ِّ
ي 

حو اآلتي: لليهود في الفترة القادمة؟ ل الكتاب على النَّ
َّ
 وبذا يتشك
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 .1-2اإلهداء: ص  -

كر: ص -
ُّ

 .3الش

مة: ص - ِّ
مة: ص  .22-4املقد  ِّ

 .23-21هوامش املقد 

ل:  -  الجزء األوَّ

 .94-41، هوامش ص 41-24م: ص 2541 – 2523صورة اليهود بين عامي  .2

-19، هوامش ص 14-99م: ص 2591 – 2541صورة اليهود في األدب بين عامي  .1

59. 

هوامش   .241-52م: ص2511–2591صورة اليهود في األدب الفلسطيني بين عامي  .3

 .241-242ص

اني:  -
َّ
 الجزء الث

ين لليهود ص .2 ِّ
ر الفلسطيني  ر في تصوُّ ِّ

ابت واملتغي 
َّ
 .299-294هوامش ص .293-245الث

رها العرب: ص 1 املصادر واملراجع:  .299-299. صورة العرب لدى اليهود كما يتصوَّ

 .219-299ص 

 الخاتمة.. -

1- . هيونيُّ  األديب الفلسطينيُّ واألديب الصُّ

ة، ص.ب  ِّئيس ي، عمارة مجادلة، سنة 299منشورات شمس، باقة الغربيَّ
ارع الر 

َّ
، الش

 م.2553

ِّ على األديب  215يقع الكتاب في  
هيوني  راسة تأثير األدب الصُّ ِّ

ن الد  ِّ
صفحات. تبي 

ِّ على ما 
د  هيوني، لدحضه من جهة، الفلسطيني، وقيام األخير بالرَّ ِّ الصُّ

ص  ورد في النَّ

ر مغاير من جهة أخرى، ِّ  (1) ولوضع تصوُّ
ٍّ صهيوني 

لع األسطة على نص 
َّ
لذا فقد اط

                                                           
ة،  - 1 هيوني، منشورات شمس، باقة الغربيَّ األسطة، عادل، األديب الفلسطيني، واألدب الصُّ

 م.2553، سنة 2، عمارة مجادلة، ط299ص.ب 



 ناقًدا عادل األسطة

 141 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

اجي الفاروقي على  ِّ األديب الفلسطيني عليه مثل "ردُّ سليمان التَّ
ة رد  زعة، وكيفيَّ

َّ
الن

ة، وإبراهيم طوقان على قصيدة رؤبين". هيونيَّ ِّ الصُّ
 (1)نص 

غة 
ُّ
ل من كتب دراسة بالل ان كنفاني، أوَّ هيد غسَّ

َّ
ث األسطة عن األديب الش ثمَّ تحدَّ

هيوني، واستعرض أشعاًرا ملحمود درويش، ودراسات  ة حول األدب الصُّ العربيَّ

ة في األدب الفلسطيني. ة اليهوديَّ خصيَّ
َّ

وقد ألحق  ألفنان القاسم حول صورة الش

 ِّ
اني من الكتاب. نماذج من نصوص أدباء فلسطيني 

َّ
دليل في الجزء الث  ين للتَّ

ائقة. -4
َّ
ياسة والذ ِّ

عر والس  ِّ
 

 جدل الش

سة فلسطين  غيير في أشعار محمود درويش، مؤسَّ دراسة في ظاهرة الحذف والتَّ

وزيع اإللكتروني، رام هللا، ط شر والتَّ
َّ
ة للن قميَّ اشر: الرَّ قافة، النَّ

َّ
 م.1121سنة  2للث

ذ
َّ
 (2)صفحة ثالث دراسات: 211ي يقع في ويضمُّ الكتاب ال

ة:  -2 عريَّ ِّ
 

ة في مسيرة محمود درويش الش  ظواهر سلبيَّ

ة، وعدم إدراج قصائد كان لها صدى   راسة إلى رصد حذف مقاطع شعريَّ ِّ
تهدف الد 

ادرة بعد نظمه  ة من مجموعاته الصَّ ذين قيلت فيهم في أيَّ
َّ
وتأثير واضحان على ال

شر. "ولئن كان 
َّ
اعر درويش لحذف مقاطع أخرى عند الن

َّ
للقصائد، واستعداد الش

ه ليس محمود درويش أبرز كاتب فلسطيني ُيجري  تعديالت على أشعاره، فإنَّ

ل ".
ٰ
ذي يفعل ذ

َّ
 (3)الكاتب الوحيد ال

ياس ي في األدب الفلسطيني "محمود درويش نموذًجا"، وفيه  -1 ِّ
اعر والس 

َّ
ة الش إشكاليَّ

ر موقفه  اعر محمود درويش في شعره تبًعا لتغيُّ
َّ

تي ُيجريها الش
َّ
غييرات ال ع التَّ تتبُّ

                                                           
 .21، 24، صن.م. - 1

ة  - 2 قميَّ اشر: الرَّ قافة، النَّ
َّ
سة فلسطين للث ائقة، مؤسَّ

َّ
ياسة والذ ِّ

عر والس  ِّ
 

األسطة، عادل، جدل الش

وزيع اإللكتروني، رام هللا، ط شر والتَّ
َّ
 م.1121سنة  2للن

 .22، صن.م. - 3
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ياس ي، أو بناًء على إشكال ِّ
تي يكتبها... أو بناًء على الس 

َّ
ة تثيرها القصائد ال ة سياسيَّ يَّ

اعر 
َّ

وء على عالقة الش ل  يمكن إلقاء الضَّ
ٰ
تي ترد فيها، وبذ

َّ
بعض املفردات ال

ياس ي في األدب الفلسطيني. ِّ
(1) بالس 

 

ل  كونها بدايات لم  -3
ٰ
محمود درويش، حذف البدايات، وقصائد أخرى: ويمكن ذ

 ِّ
موح الفن 

ُّ
ل الط ِّ

 
اعر محمود درويش...تشك

َّ
 ي للش

 في مرآة اآلخر: -5

ا، ط
َّ
سة األسوار، عك  (2)م.1111سنة  2استقبال األدب الفلسطيني في أملانيا، مؤسَّ

راسية  19يقع الكتاب في  ِّ
كتور عادل األسطة من إقامته الد  صفحة، حيث أفاد الدُّ

ًرا حول حضور  في جامعة بامبرغ في أملانيا، وأنجز ٰهذا ذي يعكس تصوُّ
َّ
البحث، ال

األدب الفلسطيني في أملانيا ترجمة ودراسة، وأحياًنا أخرى يقارن البحث بين حضور 

ة  راسات األملانيَّ ِّ
ٰهذا األدب هناك، وحضور األدب العبري، كما تتمُّ مقارنة بين الد 

 ِّ
ع الد  ل  بتتبُّ

ٰ
ة حول األدب الفلسطيني، وذ راسات العربيَّ ِّ

تي والد 
َّ
ة ال راسات العلميَّ

ة حول األدب الفلسطيني، مثل دراسة أشتيفان  كتبها أساتذة لغتهم األمُّ هي األملانيَّ

ان كنفاني، وأنجليكا نونفرت عن درويش، وفندريش عن كنفاني،  فيلد حول غسَّ

ة  ارسين األملان من القضيَّ ل  تناول نقد البحث موقف بعض الدَّ
ٰ
إضافة لذ

ة.   الفلسطينيَّ

هايات. -9 ِّ
 أدب املقاومة... من تفاؤل البدايات إلى خيبة الن 

ة، ط قافة، غزَّ
َّ
 (3) صفحة. 291يقع الكتاب في  م.2551، سنة 2مطبوعات وزارة الث

                                                           
 .42، صن.م. - 1

ا،  - 2
َّ
سة األسوار، عك األسطة، عادل، في مرآة اآلخر، استقبال األدب الفلسطيني في أملانيا، مؤسَّ

 م .1111، سنة 2ط
قافة،  -3

َّ
هايات، مطبوعات وزارة الث ِّ

األسطة، عادل، أدب املقاومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة الن 

ة، ط ة، غزَّ  م.2551، سنة 2مطابع الهيية الخيريَّ



 ناقًدا عادل األسطة

 145 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

درس الباحث نصوص أدباء مثل: محمود درويش، وسميح القاسم، ومريد  

ف ِّ
 
تي أنجزت في مرحلة توقيع االت

َّ
صوص ال ات بين البرغوثي وغيرهم، تل  النُّ اقيَّ

ل  إلبراز صوت األدب ورأي األدباء من 
ٰ
ل ، وذ

ٰ
ين وما تال ذ ِّ

ين واإلسرائيلي  ِّ
الفلسطيني 

ة، واستنتج األسطة من خالل "ٰهذه  خالل نصوصهم فيما يجري من مواقف سياسيَّ

وري وتراجعه"
َّ
صوص خيبة الث ل  من خالل قصائد )ريتا( (1)النُّ

ٰ
ل على ذ ِّ

 
، ويدل

ذي يقول: وصلُت حيفا ولم أعد إليها...لدرويش، وأحمد دحب
َّ
 (2)ور ال

ة  -1 ة األدب واألديب.-سؤال الُهويَّ  (3)فلسطينيَّ

وزيع، رام هللا، ط شر والتَّ
َّ
روق للن

ُّ
 م. 1111، سنة 2دار الش

ل  
ٰ
ة األديب واألدب، وتبًعا لذ يناقش  يبحث األسطة في ٰهذا املنجز تحديد ُهويَّ

ذي يكتب فيه، واملكان، 
َّ
ة، واملوضوع ال ياسيَّ ِّ

ته الس  املعايير اآلتية: لغة األديب، وُهويَّ

ل  يدرس األسطة 
ٰ
ذي يؤمن به الكاتب ويعتنقه ويدافع عنه، إضافة لذ

َّ
والفكر، ال

اب في منطقة  تَّ
ُ
سبة للكاتب، فهناك ك ِّ

 
ة املكان بالن ة، 41إشكاليَّ فَّ ، وهناك في الضَّ

ة مثل جبرا إبراهيم وغزَّ  اًبا أنجزوا نصوصهم بغير العربيَّ تَّ
ُ
ة، واملنفى... كما أنَّ هناك ك

ذي 
َّ
اس ال ة، وأنطون شمَّ ق" باإلنجليزيَّ ِّ

ادون في شارع ضي  ذي كتب روايته "صيَّ
َّ
جبرا ال

ة،  ة، وماركسيَّ ؤى بين: إسالميَّ د الرُّ ْس "، كما ناقش تعدُّ ة روايته "عربِّ كتب بالعبريَّ

ة...وقو    ميَّ

ذي 
َّ
ا لألديب الفلسطيني فيقول "هو األديب ال ثمَّ يستنتج األسطة تعريًفا إجرائيًّ

ة أو مبدأ ــــاز لرؤيــــــر أو انحيــــــزويــــــة دون تزييف أو تــــــة كاملــــــابة الحقيقــــــيلتزم بكت  ة فكريَّ

                                                           
1

 .21ص ،ن.م. -

2
 .51، صن.م. -

وزيع، رام هللا، ط - 3 شر والتَّ
َّ
ة األدب واألديب، دار الن ة، فلسطينيَّ ، 2األسطة، عادل، سؤال الُهويَّ

 م.1111سنة 
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ٍّ يحرفه عن قول الحقيقة وكتابتها..."
 .(1)فكري 

ة في نصوص: محمود شقير، وصبحي  ة تطبيقيَّ ويزخر الكتاب بقراءات نقديَّ

 شحروري، وليانة بدر، ويحيى يخلف وغيرهم...

ة. -9  دراسات نقديَّ

ث، ط-منشورات مكتب اليسار، جت
َّ
 م. 2511، سنة 2املثل

ان   عراء، مثل: غسَّ
ُّ

ة لعدد من األدباء والش ة ونثريَّ يتناول فيه األسطة نصوًصا شعريَّ

ة، وجمال  كنفاني، وسميح القاسم، ومعين بسيسو، ومحمود درويش، وأكرم هنيَّ

طيف عقل.
َّ
حروري، وعبد الل

َّ
ورة، وسامي الكيالني، وصبحي الش  (2) بنُّ

دى.  -6 وت والصَّ  الصَّ

ة، دار الكرمل، 
َّ
اب وحضوره في األرض املحتل وَّ ر النَّ م، ودار مدبولي، 2555مظفَّ

 .1111القاهرة 

تي تحصل في ٰهذه  
َّ
رات ال غيُّ ع التَّ اب، وتتبَّ وَّ ر النَّ تناول فيه األسطة قصائد مظفَّ

بعات املختلفة.
َّ
 (3) القصائد تبًعا للط

تي أنجزها األسطة: 
َّ
 ومن الكتب األخرى ال

  ط" عام ِّ
ة في رواية "شرق املتوس   م.2559قراءة نقديَّ

 ة محمود درويش وصلتها بأش  م. 1112عاره، رام هللا أرض القصيدة: جداريَّ

  ،ا
َّ
ة، عك واية الفلسطينيَّ ِّ

ة في الر   .1111قضايا وظواهر نقديَّ

  ،ة(.1113أدباء عرب رافضون جاح الوطنيَّ  ، )موقع جامعة النَّ

                                                           
 .24، صن.م. - 1

ة، منشورات مكتب اليسار، جت - 2 ث، ط-األسطة، عادل، دراسات نقديَّ
َّ
 م.2511، سنة2املثل

وت والصَّ  - 3 ة، دار الكرمل، األسطة، عادل، الصَّ
َّ
اب وحضوره في األرض املحتل وَّ ر النَّ دى، مظفَّ

 م.2555
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  ة واية العربيَّ ِّ
ة(.1111اليهود في الر  جاح الوطنيَّ  ، )موقع جامعة النَّ

 ،ة ة القصيرة الفلسطينيَّ جاح ، 1111قراءات في القصَّ )موقع جامعة النَّ

ة(.  الوطنيَّ

 ،ة(.1121أوراق مقارنة في األدب الفلسطيني جاح الوطنيَّ  ، )موقع جامعة النَّ

كتور األسطة خالل مشاركته  تي أنجزها الدُّ
َّ
راسات واألبحاث ال ِّ

وهناك العديد من الد 

قت بعض ٰهذه ِّ
 
ة، وقد وث قديَّ دوات النَّ ة والنَّ األبحاث في كتب  في املؤتمرات األدبيَّ

ة  ات الجامعيَّ وريَّ ق في الدَّ ِّ
 
مشتركة مع دراسات الباحثين اآلخرين، وبعضها اآلخر وث

مة...
َّ
ة املحك ت العلميَّ

َّ
 واملجال

 ومن ٰهذه األبحاث.

  :اب واألدباء نموذًجا تَّ
ُ
غوي في فلسطين: لغة الك

ُّ
 الواقع الل

غ
ُّ
ذي عقده قسم تل  الورقة أنجزها األسطة في مؤتمر الواقع الل

َّ
ِّ في فلسطين ال

وي 

ة في  جاح الوطنيَّ ة في جامعة النَّ غة العربيَّ
ُّ
 م.19/22/1119الل

ة عند ناثَرْين هما: إميل حبيبي، وسحر خليفة، إضافة   غة األدبيَّ
ُّ
وتناولت الورقة الل

ل األسطة إلى أنَّ لغة إميل اعر محمود درويش. ويتوصَّ
َّ

عرية عند الش ِّ
 

غة الش
ُّ
 إلى الل

ل  في استناد حبيبي إلى دراساته كالقرآن 
ٰ
ياغة، ويبرر ذ ِّ

حبيبي فصيحة متينة الص 

ِّ على أيدي أساتذة أكفاء.
ِّ العربي 

 الكريم، واملوروث األدبي 

 ِّ
ة، بغض  غة املحكيَّ

ُّ
غة في روايات سحر خليفة، وتقترب من الل

ُّ
  الل

َّ
بينما تتفك

واية وثقافته ِّ
ات الر  ظر عن مستوى شخصيَّ غوي النَّ

ُّ
ثون املستوى الل م. فهم يتحدَّ

دة في تراكيبها  ا عند محمود درويش، فهي بسيطة في مفرداتها، غير معقَّ نفسه...أمَّ

هل املمتنع... ها السَّ ها لغة مجاز، بل وإغراق في املجاز... كأنَّ كنَّ
ٰ
  (1)ول

                                                           
اب واألدباء نموذًجا - 1 تَّ

ُ
غوي في فلسطين، لغة الك

ُّ
غوي -األسطة، عادل، الواقع الل

ُّ
مؤتمر الواقع الل

ة، -في فلسطين جاح الوطنيَّ  . 422م، ص19/22/1119جامعة النَّ
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 .ة ة القصيرة الفلسطينيَّ اب القصَّ تَّ
ُ
 القدس في كتابات ك

ِّ الفلسطيني  أنجز األسطة ٰهذه
الورقة في مؤتمر "حضور القدس في املشهد األدبي 

ة للعام  قافة العربيَّ
َّ
م، 1115املعاصر"، بمناسبة االحتفال بالقدس عاصمة للث

ذي عقدته جامعة القدس املفتوحة في رام هللا بتاريخ 
َّ
 م.19/21/1115ال

ة القصيرة ال راسة إلى معاينة حضور القدس في القصَّ ِّ
ة من وهدفت الد  فلسطينيَّ

ة،  اض، وأكرم هنيَّ واحري، وتوفيق فيَّ ة هي خليل السَّ خالل أصوات قصصيَّ

اس،  ة للنَّ ات العامَّ لوكيَّ رات املكان، والسُّ راسة إلى تغيُّ ِّ
قت الد  ومحمود شقير. وتطرَّ

ل  من أدوات 
ٰ
ل ، كما شرح األسطة ما رافق ذ

ٰ
وأثر االحتالل اإلسرائيلي في ذ

ة، ولغة، وت ة.سرديَّ ات بنائيَّ  (1)قنيَّ

تي أنجزها األسطة:
َّ
 ومن األبحاث األخرى ال

  ة لليهود، يعقوب األطرش وغريب
َّ
اص ي املناطق املحتل أثر االنتفاضة على رؤية قصَّ

ة  جاح الوطنيَّ  م.2559عسقالني، جامعة النَّ

  ة جاح الوطنيَّ  م.2559الوطن في شعر إبراهيم طوقان، جامعة النَّ

  جاح كل في رواية أحمد حرب "الجانب اآلخر ألرض امليعاد" جامعة النَّ
َّ

لعبة الش

ة   م.2551الوطنيَّ

  ة جاح الوطنيَّ  م.2555اإلنجليز في األدب الفلسطيني، جامعة النَّ

  ة، كنعان، العدد واية الفلسطينيَّ ِّ
رد في الر  ر السَّ ، تشرين ثاني، سنة 53تطوُّ

 م.2551

 عر العرب ِّ
 

ِّ املعاصر، كنعان، العدد القدس في الش
 م.2551، أيار 59ي 

                                                           
ة، مؤتمر حضور القدس األسطة، عادل، القدس في كتابا - 1 ة القصيرة الفلسطينيَّ اب القصَّ تَّ

ُ
ت ك

 .91، ص19/21/1115في املشهد األدبي الفلسطيني املعاصر، رام هللا، فلسطين 
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ة منها: غة العربيَّ
ُّ
راسات لل ِّ

 ٰهذا وقام األسطة بترجمة العديد من الد 

  ة ام املقدسيَّ ِّ املعاصر، جريدة األيَّ
-21/21صورة العرب في األدب اإلسرائيلي 

 م.1/22/2559

  ة كنعان، العدد  –صورة اإلسالم في أملانيا
َّ
 م.2555، 54مجل

  ،وز ان كنفاني، حياة فلسطيني، الكاتب، تمُّ  م.2551غسَّ

  عر الفلسطيني، الكاتب، آب وأيلول ِّ
 

ة واإلسالم في الش ة واملسيحيَّ  م. 2551اليهوديَّ

ة:  - ب  القصَّ

ة  وايات، وصدرت له أكثر من مجموعة قصصيَّ ِّ
كتب عادل األسطة عدًدا من الر 

ة قصيرة(، ويمكن تلخيص القاسم املشترك بين قصصه ورواياته في ممارسة  )قصَّ

ذي 
َّ
جئ الفلسطيني ال

َّ
اإلنسان الفلسطيني تحت نير االحتالل، وخصوًصا اإلنسان الال

ة. رديَّ ِّ إنجازات األسطة السَّ
م، حيث تبرز ٰهذه املمارسة في كل   يعيش في املخيَّ

 ومن رواياته:

ة الطويل -2
َّ
ف  (1):ليل الضَّ

ٍّ في الفترة بين  هجاء 
ٍّ وثقافي 

ٍّ واقتصادي 
ٍّ واجتماعي 

نثريٌّ روائيٌّ لواقع سياس ي 

ه ٰهذا  ِّ
ات القرن املاض ي، حيث وصف القاصُّ في نص  االنتفاضتين، أي في تسعينيَّ

م(، حيث يبرز  واية في مكان واحد )نابلس واملخيَّ ِّ
وء. وتدور أحداث الر  الواقع بالسُّ

و  ِّ
 في الر 

ً
واية ما يجري في ٰهذا املكان من أحداث، ٰهذا املكان بطال ِّ

اية، وتسرد الر 

واية بضمير املخاطب: ِّ
ث في الر  ات شخًصا آخر يتحدَّ

َّ
ِّد القاصُّ من الذ

 حيث يجر 

اك...  بَّ
ُّ

يلة، تتمتم كالًما غامًضا، تنظر عبر الش
َّ
ر كوابيس الل

َّ
وم، تتذك "تصحو من النَّ

 تسير في دروب املدينة..."

                                                           
ويل، - 1

َّ
ة الط فَّ ة".2553األسطة، عادل، ليل الضَّ جاح الوطنيَّ  م، "موقع جامعة النَّ
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ز أحداث ِّ  وتتميَّ
ها تجري في يومٍّ واحد... من لحظة استيقاظ القاص  واية بأنَّ ِّ

ٰهذه الر 

يل، تذهب في 
َّ
وم )يوم كامل( "وتذهب في الل وم..." للحظة ذهابه للنَّ "تصحو من النَّ

ويل"...
َّ
 ليل فلسطين الط

 (1)الوطن عندما يخون: -1

اني من تداعيات ضمير املخاطب(،  
َّ
 م.2559مكتبة ديوان العرب )الجزء الث

ين   ِّ
وائي  ِّ

واية بعبارة الر  ِّ
ر ٰهذه الر  ِّ

واية بإشارة من الكاتب تقول "لن أصد  ِّ
تبدأ الر 

واية، وآخرين في الواقع هو محض صدفة"،  املعروفة: أي تشابه بين ِّ
أشخاص ٰهذه الر 

ر واقًعا نحياه، ومنه استمددت ما ورد فيها من أحداث  ِّ
واية تصو  ِّ

ل  ألنَّ ٰهذه الر 
ٰ
وذ

ة  وشخوص، و  ة ال واقعيَّ ها حقيقيَّ ما صحَّ القول إنَّ ة، وربَّ ل  رواية واقعيَّ
ٰ
هي بذ

نين قدر  ني وأنا أكتب لم أفكر باإلساءة إلى أشخاص معيَّ ه إلى أنَّ ِّ
فحسب... "أريد أن أنو 

نة". ة معيَّ ن في فترة زمنيَّ   (2)ما أردت تصوير واقع معيَّ

عبير عن العزلة  وبأسلوب املخاطب أيًضا وبتوظيف ضمير املخاطب يتاح للكاتب التَّ

ات( وعالقتها في املحيط على 
َّ
واية عن ممارسة )الذ ِّ

ث الر  عور بالغربة، وتتحدَّ
ُّ

والش

ات من أجل 
َّ
ذي تعيشه الذ

َّ
واية إلى إدانة ٰهذا الواقع ال ِّ

مدى أربع سنوات، وتميل الر 

 تغييره لألفضل. 

نا نرى البطولة في فب ويل، فإنَّ
َّ
ة الط فَّ ينما رأينا إسناد البطولة للمكان في ليل الضَّ

ات( تتشاب  في عالقاتها مع 
َّ
ة )الذ ة محوريَّ تداعيات املخاطب، تسند إلى شخصيَّ

 (3)اآلخرين...

                                                           
 م. 2559األسطة، عادل، الوطن عندما يخون، مكتبة ديوان العرب،  - 1

 .3، صن.م. - 2

كتور عادل األسطة  - 3 ة.29/2/1124مقابلة مع الدُّ جاح الوطنيَّ  م في جامعة النَّ
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ة، مثل: "أنا ال  قافيَّ
َّ
ها تزخر باالقتباسات الث واية أنَّ ِّ

ظر في ٰهذه الر  فت للنَّ
َّ

 أقبل والال

د املاغوط "سأخون وطني". وتواصل "ألم تقرأ ما كتبه  (1)تكرار عنوان كتاب محمَّ

"وكنت وأنت ترى فمها الواسع تستعيد عبارة  .(2)إميل حبيبي في روايته املتشائل"

ة  .(3)من مجموعة الجدار" لسارتر قرأتها في قصَّ

 م. 2553، تداعيات ضمير املخاطب -3

 .م2551خربشات ضمير املخاطب،  -4

ة القصيرة: -  القصَّ

ها:  ة، ولعلَّ أهمَّ كتور األسطة أكثر من مجموعة قصصيَّ  صدر للدُّ

م، مكتبة جامعة 2555، سنة 2: قصص قصيرة، ط(4) وردة لروز، وردة لفائزة -2

ة. جاح الوطنيَّ  النَّ

ث قصص ٰهذه  ين تحت االحتالل  تتحدَّ ِّ
املجموعة عن أحوال الفلسطيني 

دها ٰهذا تي يتكبَّ
َّ
عب، ومن ٰهذا العنوان الكبير يشتقُّ  اإلسرائيلي، واملعاناة ال

َّ
الش

اس، وأنماط تفكيرهم، ومجموع  يات ٰهذا االحتالل في ممارسات النَّ ِّ
 
الكاتب تجل

ة واالجتماعيَّ  قافيَّ
َّ
ة. صالتهم وعالقاتهم وممارساتهم الث  ة واالقتصاديَّ

م، في منع 2591ففي قصة "صباح حزيراني"، يسير البطل )يوسف. م( أثناء حرب 

ه الحنين للمكان بعد سقوطه...  ل، يطوف كلَّ أحياء نابلس القديمة، وكأنَّ جوُّ التَّ

ين ِّ
 . (5) بيد اإلسرائيلي 

                                                           
 .35، صن.م. - 1

 .44، صن.م. - 2

 .99، صن.م. - 3

ة، طاألسطة، عادل، وردة لروز، وردة لفائزة، مكتبة جامعة النَّ  - 4  م.2553، سنة 2جاح الوطنيَّ

 .13، صن.م. - 5
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ة: "أٰهكذا فجأة يا آنسة"، إلى أثر تعليم الفتاة وأثر ث قافتها في دعم وتتعرَّض قصَّ

ة، واختيار خصيَّ
َّ

تها الش ِّ  استقالليَّ
عيد االقتصادي  بديلها املناسب على الصَّ

. ِّ
  (1) واالجتماعي 

ة  ظريَّ ؤية النَّ وائي، نجد العالقة بين الفكر واملمارسة، أو بين الرُّ ِّ
ة الر  وفي قصَّ

ة ترجمتها ممارسة على أرض الواقع. ها قصص ويقول الكاتب: إ (2) البحتة، وآليَّ نَّ

ز حياتنا منذ وسط  ِّ
تي تمي 

َّ
مة ال ِّ

تقوم على املفارقة بين املعتقد واملمارسة، الس 

ر  ِّ
 
صَّ شخًصا واحًدا، وأنت تجد أيًضا املَنظ ِّ

 
وريَّ والل

َّ
ات، فأنت تجد الث انينيَّ الثمَّ

ى لو لم ي احلين، حتَّ ِّين الهاربين الرَّ
َل الفار  مود والبقاء على أرض الوطن أوَّ كن للصُّ

ذي يطغى َعليَّ وأنا أكتب 
َّ
هناك أدنى سبب ملغادرته وهجرته، ٰهذا هو الهاجس ال

 (3) م.2511-2519قصص ٰهذه املجموعة بين عامي 

مس: -1
َّ

 الفارعة والبحر والش

ث، ط 
َّ
راكة 2519 ، سنة2قصص قصيرة، منشورات اليسار، املثل

َّ
ل  بالش

ٰ
م، وذ

 مع أ. سامي الكيالني.

ن 213يقع الكتاب في )  غير، تتضمَّ ٍّ من  1( صفحات من القطع الصَّ
قصص لكل 

مج بين عنواني  عادل األسطة، وسامي الكيالني، وقد أخذ عنوان املجموعة من الدَّ

تين لألسطة والكيالني:  قصَّ

جاه اآلخر، لسامي الكيالني، واملقصود بالفارعة هنا هو  - ِّ
 
الفارعة لن تمض ي في االت

ر أحد ِّ
ة معاناة سجين في سجن الفارعة سجن الفارعة، حيث تصو  اث القصَّ

هيب.  الرَّ

                                                           
 .33، صن.م. - 1

 14، صن.م. - 2

 .29، صن.م. - 3
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 وقصة عادل األسطة: البحث عن بحر وشمس. -

دين،   ر القصص املعاناة تحت االحتالل بشكل عام، ومعاناة الفقراء، واملشرَّ ِّ
تصو 

دة مثل:  ِّ
، وتدور أحداثها في أمكنة متعد  ة بشكل خاص  مات الفلسطينيَّ وأهل املخيَّ

ان... م، ونابلس، وعمَّ  (1)املخيَّ

ارد: "فما زلت   بت" يقول السَّ ل  السَّ
ٰ
ة "تل  القدس ذ ل  ففي نابلس، وفي قصَّ

ٰ
أذكر ذ

م فيها، حين  ِّ
 
تي أعل

َّ
ذي صفعت فيه صفعة ال تنس ى، كنت ذاهًبا إلى املدرسة ال

َّ
اليوم ال

ة" ي الهويَّ ِّ
 .(2)طلب أحد حرس الحدود من 

 من 
ً

 هائال
ً

ة نفسها "حين نظرت إلى باب العمود، وجدت سيال وفي القدس وفي القصَّ

تي أعرف
َّ
ها، وتساءلت: هل هي القدس؟ عشرات البشر، كأنَّ املدينة ٰهذه غير املدينة ال

عر األشقر والعيون 
َّ

من البشر، رجال ونساء وأطفال من البشرة البيضاء والش

رق"  .(3)الزُّ

ويبدة، كانتا ترتديان مالبس أنيقة، 
 
ة طالبتان تقطنان جبل الل ان: كان ثمَّ وفي عمَّ

ل املط
َّ
ر شعري، يا للخسارة ورائحة العطر تفوح منهما... قالت إحداهما لألخرى: لقد بل

ارتي ٰهذا الصباح، ثمَّ  انية: لقد أخذ والدي سيَّ
َّ
قت الث

َّ
، وعل

ً
لن يبدو منظري جميال

 
ً

ة تبدو أكثر جماال غة الفرنسيَّ
ُّ
ة... وأشارتا إلى أنَّ الل غة العربيَّ

ُّ
سخرتا من مدرس الل

ة". عر الفرنسيَّ
َّ

ة الش ة، وكقصَّ  (4)كاألزياء الباريسيَّ

                                                           
ة(، منشورات  - 1 مس )مجموعة قصصيَّ

َّ
األسطة، عادل، والكيالني سامي، الفارعة والبحر والش

ث، ط
َّ
 م.2519، سنة 2اليسار، املثل

ة "تل  القدس"، مصدر سابق، ص الفارعة والبحر  - 2 مس، قصَّ
َّ

 .95والش

 .95، " مكان آخر للعشب"، صن.م. - 3

 . 91، " مكان آخر للعشب"، ص ن.م. - 4
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م  جيين وفي املخيَّ
َّ

 كانت وكالة غوث الال
ً

ة عندما كنت طفال ... "سحًقا سحًقا، ذات مرَّ

ها  الب مالبس لها رائحة غريبة، كنت تعتزُّ بها، لم تكن تدري، أنَّ
ُّ
زع علي  وعلى الط ِّ

تو 

ت ."
َّ
تي أذل

َّ
 (1)فضالت األمم ال

راع املركزيَّ مع اال  ِّ
صوص يستنتج أنَّ الص  ل في ٰهذه النُّ ِّ

حتالل اإلسرائيلي، إنَّ املتأم 

ه ال يبذل كبير  كنَّ
ٰ
د القدس... ول ِّ

اس، ويسرق األرض، ويهو  ص حياة النَّ ِّ
 
فاالحتالل ينغ

ة من خالل  رائح االجتماعيَّ
َّ

بقي بين الش
َّ
راع الط ِّ

جهد أيًضا الستنتاج نوع من الص 

ى  ل  حتَّ
ٰ
صوص، وممارساتهم في أرض الواقع، ويظهر ذ الوضع االقتصادي ألبطال النُّ

نون بها ألسنتهم،  ِّ
ة يزي  ة يخجلون منها، ولغة فرنسيَّ تي تقارن بين لغة عربيَّ

َّ
في قيمهم ال

ف 
َّ
ة(، وقد وظ ة أخرى )األوروبيَّ جاه لهويَّ ِّ

 
ة واالت ة في الهروب من هويَّ

َّ
ل  دال

ٰ
وفي ذ

راع، لنرى صراًعا بين رائحتين )رائحة مالبس  ِّ
ة على ٰهذا الص 

َّ
ال األسطة األلفاظ الدَّ

ين، وفي الوقت ذاته يخلص األسطة إلى تكامل الوعي أط ِّ
م(، ورائحة الباريسي  فال املخيَّ

ائحة كانت من فضالت  ة عندما يدرك "أنَّ تل  املالبس وتل  الرَّ خصيَّ
َّ

عند بطل الش

عب الفلسطيني..."
َّ

ت الش
َّ
تي أذل

َّ
 األمم ال

ٍّ جميل، بل ح
قاش، يودُّ األسطة الوصول لحل  ِّ

ا للن 
ً
صه من واستدراك ِّ

 
لم جميل، يخل

ات: "كان يحلم كثيًرا، 
َّ
تي تستفحل في الذ

َّ
املعاناة، ومن الفقر، ومن حالة االغتراب ال

ة وبيوت أنيقة، شوارع واسعة  ث أحالمه للجميع، أرض خضراء وشمس ربيعيَّ ِّ
ويحد 

ام عطلهم، يعودون  وأطفال ونساء ورجال، يذهبون نحو البحر يسبحون، ويقضون أيَّ

ري ِّ
 
ن في املساء دون خوف أو فزع، دون أن يراقب أحدهم اآلخر، دون أن يوقف متأخ

هم هم."  (2)جنديٌّ اآلخرين ليسألهم عن ورقة يثبتون بها أنَّ

                                                           
 .14، " حلم عابر"، صن.م. - 1

 .55، البحث عن بحر وشمس، صن.م. - 2
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عوب، 
ُّ

اس تخلو من االستغالل، وتسخر من استعباد الش ِّ النَّ
ة كل  ة... جنَّ ها الجنَّ "إنَّ

 واغتصاب خيراتها". 

 ولألسطة روايات أخرى منها:

ا،  فصول  -21
َّ
ة، دار األسوار، عك فاقيَّ ِّ

 
 م.2515في توقيع االت

 م.2559قصص الخيبة  -22

ة:-ج حفيَّ  املقاالت الصَّ

حف في  عت ٰهذه الصُّ ة في أكثر من صحيفة توزَّ نشر عادل األسطة مقاالته األدبيَّ

ة 
َّ
ى بريطانيا، ففي فلسطين املحتل م كتب في صحف 2541فلسطين واألردن وحتَّ

حاد )حيفا(، والجديد )حيفا(، ومشارف )حيفا(، وفي  ِّ
 
ا(، واالت

َّ
ت: األسوار )عك

َّ
ومجال

عراء )رام 
ُّ

ة كتب في: كنعان )رام هللا(، والكلمة )رام هللا(، والش ة الغربيَّ فَّ صحف الضَّ

عب )القدس(، والفجر )الق
َّ

سامح )رام هللا(، والكاتب )القدس(، والش
َّ
دس(، هللا(، والت

تي تصدر في لندن. 
َّ
ة، والقدس ال ستور األردنيَّ ام )رام هللا(، وفي الدُّ  واأليَّ

ام... ومن يقرأ األسطة  ِّ أحد في جريدة األيَّ
ولألسطة عمود أدبيٌّ ثابت يصدر صباح كل 

نقد، والفكر، فما يطرحه األسطة في كتبه ودراساته 
َّ
 األدب، وال

َّ
حفي، ال يجد إال الصَّ

صها في وأبحاثه، وت ِّ
 
فها، ويلخ ِّ

 
دها، ويكث ِّ

تي يناقشها في مؤتمراته، يجد 
َّ
ل  القضايا ال

ات فيها، 
َّ
ِّ املوازي لها، وحوار الذ

ص  اهرة، والنَّ
َّ
ة، يكتب عن الظ حفيَّ ة الصَّ أوراقه األدبيَّ

ة. قافيَّ
َّ
اء الجريدة على اختالف مستوياتهم الث  بلغة سهلة قريبة من أفهام قرَّ

دليل بأمثل
َّ
 ة:وللت

ادر في   ام في عددها الصَّ تحت عنوان  (1)م21/2/1124كتب األسطة في دفاتر األيَّ

ا عن رواية عيس ى لوباني "شمس  "صورة األملان في أدب العربان"، كتب تعليًقا أدبيًّ

                                                           
 . 9491م، العدد 21/2/1124األيام،  - 1
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ة في الوعي الفلسطيني، وفي األدب  ور األملانيَّ ل األسطة مجمل الصُّ وقمر"، وفصَّ

تابعي أدب األسطة تقدير ما يعرفه األسطة من األملان الفلسطيني، وال يخفى على م

ة  ة، وأدبهم، كونه عاش ودرس في بالدهم مدَّ  4وحياتهم، وطبيعة طقوسهم اليوميَّ

 سنوات.

، يكتب األسطة عن شاعره (1)م11/21/1123وتحت عنوان هوامش لنهاية العام 

ل  ق على ن-وإن اختلف معه أحياًنا–املفضَّ ِّ
 
ِّ "شتاء ريتا محمود درويش، ويعل

ص 

ة ريتا، هل هي ريتا إنسانة من لحم ودم، أم هي اسم  ويل"، ويسهب في شرح ماهيَّ
َّ
الط

ام بتاريخ  ِّ في واقع الحرب... وكتب في دفاتر األيَّ
ر عن صراع الحب  ِّ

شعريٌّ يعب 

تحت عنوان "يريد أن يكتب البنته" عن محمود درويش، وأحمد  (2)م29/2/1124

عبي املرحوم نجم.
َّ

اعر الش
َّ

ِّ الش
ة بحق  ة تقديم األسطة كلمة رثائيَّ  فؤاد نجم، وكيفيَّ

ها جنس أدبيٌّ  ِّفها بأنَّ
ة، فيعر  ة املنامات األدبيَّ كئ األسطة في تعبيره على تقنيَّ وكثيًرا ما يتَّ

وردت في رؤى األنبياء في القرآن الكريم، وفي قصيدة البردة  عرفه األدب العربي، وقد

 للبوصيري، وغيرها...

ها تمدُّ املوضوع  ة أكبر في تناول املوضوعات، كما أنَّ يَّ ِّ
ريقة لألسطة حر 

َّ
وتتيح ٰهذه الط

شويق. 
َّ
ة والت د، وتمدُّ العرض بالجاذبيَّ جدُّ  ذاته بالتَّ

ام  الع على دفاتر األيَّ ِّ
 
ِّ ع –وفي االط

نجده تطرَّق إلى مواضيع  –مود األسطة األسبوعي 

اب  تَّ
ُ
ة، فكتب عن معظم األدباء والك ة، ونقاشات نقديَّ ة، وظواهر لغويَّ ة جمَّ أدبيَّ

قد، كما كتب عن عالقات  لخيص والنَّ ين، وتناول إبداعاتهم بالعرض والتَّ ِّ
الفلسطيني 

ا من  ة باآلخرين عرًبا، وأجانب، إمَّ ات األدبيَّ
َّ
ة املباشرة الذ خصيَّ

َّ
خالل العالقة الش

ة. قافيَّ
َّ
ة الث  معهم، أو من خالل قراءة إبداعاته األدبيَّ
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أليف: 
َّ
ة عادل األسطة في الت  منهجيَّ

ل املحاور  ق عنه، ال بدَّ أن نتأمَّ عند املحاولة لإلحاطة في ٰهذا العنوان، ودرس ما يتشقَّ

 اآلتية: 

كتور عادل األسطة، كاتب موسوعيٌّ  .2 واية، الدُّ ِّ
ة القصيرة، والر  ، كتب القصَّ

قد. ة، والنَّ حفيَّ  واملقالة الصَّ

ل  .1 ِّ
ه يفض  كنَّ

ٰ
ين، ول ِّ

اب الفلسطيني  تَّ
ُ
ين والك ِّ

وائي  ِّ
عادل األسطة كتب عن معظم الر 

ِّ أحياًنا لشعره، 
لبي  قد السَّ غم من توجيه النَّ اعر محمود درويش، على الرَّ

َّ
الش

 وملواقفه.

يكتب: عن االحتالل وأثره في تخريب املكان، وخلق الباحث مسكون بالوطن،  .3

ان.
َّ
ك  املعاناة للسُّ

د مقولة  .4 ِّ
، وهو ال يلتزم منهًجا واحًدا، ويرد  ٍّ

لع الباحث على أكثر من منهج نقدي 
َّ
اط

اد هم  قَّ اخل" "إنَّ أسوأ أنواع النُّ مة كتابه "األدب من الدَّ ِّ
جورج طرابيش ي في مقد 

ذين يملكون مفتاًح 
َّ
ي  ال

ٰ
 ا واحًدا لجميع األقفال".أول

وء على  .9 ط الضَّ
 
شين، في قصصه، وسل كتب الباحث عن الفقر والبؤس، واملهمَّ

ة، وتشريدهم كأحد إفرازات االحتالل. مات الفلسطينيَّ  معاناة أهل املخيَّ

، وجريء في قول  .9 ِّ
قد األدبي  يمتاز األسطة بالجرأة في كل مواقفه: فهو جريء في النَّ

، وجريء في ِّ
 وصف الحقيقة أيًضا. الحق 

صوص، ورصد حذف أجزاء  ع النُّ ة استندت إلى تتبُّ قديَّ كثير من دراسات األسطة النَّ

ى حذف مقاطع أو نصوص بأكملها، ظهرت في  ِّ أو تغييرها أو تحويرها... أو حتَّ
ص  من النَّ

 طبعة واختفت في أخرى.

ا شعر درويش في أكثر من  وء وفي ٰهذا اإلطار حاور الباحث نقديًّ ط الضَّ ِّ
 
موقع، ليسل

صوص... غيير في النُّ  على ٰهذا التَّ



  عمر عبد الرحمن

 191 ،الثامنموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 ِّ
 
ل على ٰهذا االت ِّ

 
تي تدل

َّ
جاه في إبداع ويأتي األسطة في دراساته بكثير من األمثلة ال

عري. ِّ
 

ة":  درويش الش ِّ "بطاقة ُهويَّ
ذي بنص 

َّ
 فاملقطع ال

هْ  في الحقل وكلُّ رجالها / شوارعها بال أسماء/ "أنا من قريةٍّ عزالء منسيَّ

ْه" / واملحجر يوعيَّ
ُّ

ون الش  يحبُّ

تي أشرف درويش على نشرها. وفي موقف آخر 
َّ
بعة ال

َّ
خال من العبارة األخيرة في الط

ا املوقف األخطر في نظري فهو عدم إقدام درويش على نشر  يقول األسطة "وأمَّ

تي نظمها في بداية االنتفاضة فأثارت
َّ
 في  قصيدته "عابرون في كالم عابر" ال

ً
جدال

ة، لم يثره أيُّ عمل أدبي في تاريخ األدب الفلسطيني  العي -األوساط اإلسرائيليَّ ِّ
 
وفق اط

تي صدرت فيما بعد "أرى ما أريد" 
َّ
ة من املجموعات ال صَّ في أيَّ نعم، لم ينشر ٰهذا النَّ

(1)و"أحد عشر كوكًبا".
 

اعر في عدم رضاه عن
َّ

ِّ الحوار يورد الباحث رأي الش
بعض أجزاء قصائده  وفي خضم 

ى  اعر عن بعض قصائده أو أجزاء منها أو تغييرها أو حتَّ
َّ

ي الش ِّ
 
ا، ويورد رأيه في تخل يًّ ِّ

فن 

اعر منها.... 
َّ

ة وموقف الش ياسيَّ ِّ
 حذفها تبًعا للحالة الس 

اب في كتاباتهم، في إصدار طبعاتهم املختلفة،  تَّ
ُ
عراء والك

ُّ
ع األسطة معظم الش ويتتبَّ

ي فلسطين؟"، يقول األسطة "لم ينشر العيس ى أشعاره فتحت عنوان  ِّ
"من يذكر مغن 

شر 
َّ
راسات والن ِّ

ة للد  سة العربيَّ ادرة في ثالثة أجزاء عن املؤسَّ ها في أعماله الصَّ
َّ
كل

ان ة،  -عمَّ مة أتى فيها على إقدامه على حذف مجموعات شعريَّ ِّ
بيروت، وقد كتب مقد 

ه حذف ف ة، وأضاف أصدرها على انفراد، عدا أنَّ ي بعض القصائد أسطًرا شعريَّ

ر ما أقدم عليه".  (2)أسطًرا أخرى، وبرَّ

                                                           
ائقة، مصدر سابق، ص - 1

َّ
ياسة والذ ِّ

عر والس  ِّ
 

 وما بعدها. 22جدل الش

ام،  - 2 ي فلسطين؟" .9/1/1121األيَّ ِّ
 ،" من يذكر مغن 
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اب يقول األسطة "في العام   وَّ ر النَّ وت 2555وفي تجربة مظفَّ م أصدرت كتابي الصَّ

ة، ودرست فيه قصيدة "بحار 
َّ
اب وحضوره في األرض املحتل وَّ ر النَّ دى: مظفَّ والصَّ

ة، ارين" دراسة تكوينيَّ ة  البحَّ
َّ
طبعة دار  –فقد قارنت بين صيغتها في األرض املحتل

، ولعلَّ (1)وفي طبعة األعمال الكاملة، والحظت الخالف في مواطن كثيرة...." –العامل 

ائقة"، فهو 
َّ
ياسة والذ ِّ

عر والس  ِّ
 

ارس يجد أمثلة عديدة في كتاب األسطة "جدل الش الدَّ

غيير  س على دراسة ظاهرة الحذف والتَّ ِّ
عراء بشكل عام،  كتاب أس 

ُّ
في إبداعات الش

، يقول األسطة:   ومحمود درويش بشكل خاص 

ة، ثمَّ  ل مرَّ ور أوَّ نقيب في األشعار كما رأت النُّ ل  من خالل البحث والتَّ
ٰ
"وقد قمنا بذ

تي طرأت عليها...".
َّ
رات ال غيُّ  (2)متابعة التَّ

ة )إن صح  قديَّ ع النَّ تبُّ ة القصيرة، في ويتقن األسطة لعبة التَّ ع القصَّ عبير(، فهو يتتبَّ التَّ

ة والقطاع، فَّ ع صورة اليهود في األدب الفلسطيني، (3)بنائها، وسردها، في الضَّ  (4)ويتتبَّ

ة، واية العربيَّ ِّ
وصورهم في روايَتْي: عبد الرَّحٰمن منيف "أرض  (5)وصورهم في الر 

واد" ع صورة األملان في أدب ..(7)وواسيني األعرج "البيت األندلس ي" (6)السَّ . كما يتتبَّ

ام.
َّ

ة من بالد الش  العربان، وصورة األتراك في نماذج قصصيَّ

                                                           
ام، العدد  - 1 ا، 9291األيَّ اب شعريًّ وَّ ر النَّ  م.14/1/1123، اغتيال مظفَّ

2 -  ِّ
عر والس  ِّ

 
ائقة، مصدر سابق، صاألسطة، عادل، جدل الش

َّ
 .22ياسة والذ

ة والقطاع، مصدر سابق. - 3 فَّ ة القصيرة في الضَّ  القصَّ

 اليهود في األدب الفلسطيني، مصدر سابق. - 4

ة(،  - 5 جاح الوطنيَّ ة، )موقع جامعة النَّ واية العربيَّ ِّ
 1111األسطة، عادل، اليهود في الر 

د صورة اليهود في رواية عبد الرَّحٰمن  - 6
َّ
ة، املجل ة، غزَّ واد(، الجامعة اإلسالميَّ منيف )أرض السَّ

ل 23  م.1119، العدد األوَّ

ام،  - 7  .9413م، العدد 19/2/1124األيَّ
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ا، استغرقت أكثر من دراسة  ات في اآلخر أدبيًّ
َّ
ال ش َّ أنَّ صورة اآلخر، وانعكاس الذ

ق باالحتالل اإلسرائيلي، ومعاناة الفلسطيني من 
َّ
عند األسطة، وخصوًصا فيما تعل

عبير عن ٰهذا الواقع.ٰهذا االح ا للتَّ ور املبثوثة أدبيًّ يات الصُّ ِّ
 
 تالل، وتجل

قدي،  واية، أشغل األسطة مبضعه النَّ ِّ
، والر  ِّ

ات القص  ثري، وتقنيَّ رد النَّ وفي حقل السَّ

، بل  ِّ
ِّ الفلسطيني 

رد القصص ي  واية، وتعرَّض ملعظم السَّ ِّ
ة القصيرة، والر  في القصَّ

ِّ أحياًنا... سواء 
ة والعربي  ، وآليَّ ِّ

ص  ات، أم في إبراز مالمح النَّ قنيَّ ر التَّ ل  في تطوُّ
ٰ
أكان ذ

 بنائه. 

، كما يمتل  مهارة  ِّ
ردي  ِّ السَّ

ص  ة لتشريح النَّ قديَّ ويمتل  الباحث األسطة األدوات النَّ

صوص. ة في إعمال ٰهذه األدوات في النُّ  خاصَّ

صَّ أ ه يقرأ النَّ ٍّ ما فإنَّ
 قراءة واعية، ثمَّ يبدأ وعند كتابة األسطة عن نص 

ً
ال وَّ

، وزمن  ِّ
ص  ل  تعريف القارئ بالنَّ

ٰ
، يتبع ذ ِّ

ص  ة تالئم دراسة النَّ باستحضار مناهج نقديَّ

ًصا عن النص. م ملخَّ ِّ
ففي قراءته للبيت  (1) اإلصدار، ومكانه، وعدد صفحاته، ثمَّ يقد 

واية لواسيني األندلس ي "لواسيني األعرج" يبدأ األسطة "البيت األندلس ي عنوان ر 

صفحة،  441عن منشورات الجمل في بغداد، وتقع في  1121األعرج صدرت في العام 

فتيش وأقام في  ان محاكم التَّ يكتب فيها واسيني عن موريسكي غادر إسبانيا إبَّ

 (2)الجزائر...".

وائي  ِّ
من الر  اريخي، أو الزَّ من التَّ واية، فهناك الزَّ ِّ

ن األسطة األزمنة في الر  ِّ
وعادة ما يبي 

واية هو زمن طرد املسلمين من األندلس، ويطرق  ِّ
وهو زمن األحداث، وفي ٰهذه الر 

، ويرصد إسقاطات األحداث  ِّ
ص  ، أي زمن كتابة النَّ من الكتابيَّ الباحث أيًضا الزَّ

د العالقات.املاضية على ا ِّ
 
اهن منها، ويول  لرَّ

                                                           
 م.29/2/1124مقابلة مع الباحث بتاريخ  - 1
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ة "تقوم  مس بقليل" ألكرم هنيَّ
َّ

ة "بعد الحصار... قبل الش يقول األسطة في قصَّ

ل  ة على حدث متخيَّ ة هو العام  –القصَّ من الكتابيُّ للقصَّ شر 2515الزَّ
َّ
م، وزمن الن

ان املدينة ذات صباح ويكت
َّ
شفون أنَّ )زمن القراءة( هو العام نفسه أيًضا.. يصحو سك

حظة، ولم تسرق في العام 
َّ
ى الل خرة ما زالت في مكانها حتَّ خرة انسرقت،... إنَّ الصَّ الصَّ

أ ملا يحدث اآلن"2515 ة يتنبَّ  .(1)م، هل كان هنيَّ

 ، ذي يقصُّ
َّ
ارد صنيع الكاتب، وهو ال ارد... ذاك السَّ اقد األسطة في السَّ ثمَّ يبحث النَّ

عه األسطة إلى محايد أ ِّ
ِّ املعرفة، وينو 

ِّ املعرفة، أو جزئي 
ي  ِّ
 
و منحاز، أو مشارك، أو كل

يَّ املعرفة "يلمُّ سارد  ِّ
 
ارد كل ...ففي مقهى الباشورة نلحظ السَّ ِّ

ص  ة سرده للنَّ تبًعا آلليَّ

تي 
َّ
رات ال غيُّ ة إملاًما باملدينة، فهو يعرف أماكنها وأسماء شوارعها، ويأتي على التَّ القصَّ

  (2)رؤيته لها بعد احتاللها". رآها في املدينة بعد

ة فهناك لغة  رديَّ غة في الكتابة السَّ
ُّ
غة...فهناك مستويات لل

ُّ
ِّج الباحث على الل

"ويعر 

ل عليها بلغة إميل  ِّ
 
ب ، ويمث ة السَّ ياغة واملتانة، وقوَّ ِّ

أديب، فيها الفصاحة والص 

ة، ما يعوزها ال غة املحكيَّ
ُّ
تي نعثر حبيبي، وهناك لغة تكاد تقترب من الل

َّ
فصاحة ال

ة... حيث تستوي في روايات  رديَّ عليها في كتب الجاحظ مثل لغة سحر خليفة السَّ

فة أم  ة مثقَّ ظر عن مستواها أكانت شخصيَّ ة بغض النَّ خصيَّ
َّ

ارد والش خليفة لغة السَّ

كة غير مصوغة صياغة متينة..."
َّ
فة... تبدو لغة سحر خليفة مفك  .(3)غير مثقَّ

غة، فالكاتب  
ُّ
ة وثقافتها ومستوى الل خصيَّ

َّ
 مالءمة مستوى الش

ً
ويفترض األسطة عادة

بيب... كما ال يفوت 
َّ
يُّ العجوز، غير الط ِّ

ف يستخدم لغة غير العامل، والرَّجل األم  املثقَّ

                                                           
ة، مصدر سابق، ص - 1 ة القصيرة الفلسطينيَّ اب القصَّ تَّ

ُ
 .19األسطة، عادل، القدس في كتابات ك

 .99، صن.م. - 2

اب نموذًجا، مؤتمر  - 3 تَّ
ُ
غويُّ في فلسطين لغة األدباء والك

ُّ
ل ، األسطة، عادل، الواقع الل

ٰ
انظر في ذ

ة، جاح الوطنيَّ غوي في فلسطين، جامعة النَّ
ُّ
 وما بعدها. 421م، ص 19/22/1119 الواقع الل
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 ِّ
ص  ص للنَّ ِّ

 
ناته، فهو امللخ ِّ

األسطة الحديث عن العنوان، وتحليل العنوان إلى مكو 

الُّ في حالة أخرى...حيًنا، واملو  ي الدَّ ِّ
 
 حي به حيًنا آخر، وهو املتشظ

واحري يقول  ة "مقهى الباشورة" للسَّ ففي استعراضه لعنوان املجموعة القصصيَّ

ن املجموعة من تسع قصص قصيرة، تجري أحداثها في مدينة القدس  األسطة "وتتكوَّ

خذ من مقهى الباشورة منطلًقا ألحداثها... فامل ن املكانيُّ غالًبا، وتتَّ ِّ
قهى هو املكو 

ة واحدة   في قصَّ
َّ

ا في العنوان إال ًنا مكانيًّ ِّ
األساس يُّ للقصص، ولم يرد ذكر القدس مكو 

ريق إلى القدس".
َّ
 (1)"في الط

ن العنوان  ِّ
اض "أبو جابر الخليلي" يقول األسطة "إنَّ مكو  ة توفيق فيَّ وفي عنوان قصَّ

، والقصَّ  ِّن شخص يٌّ
ة هو مكو  ة فكرة في القصَّ ة حدث أو قصَّ ة ال قصَّ ة شخصيَّ ة قصَّ

ة مكان..."  .(2)أو قصَّ

ٍّ آخر إذا أتيح املجال  
ٍّ إلى جنس أدبي 

وقد يأخذ األسطة مصطلًحا من جنس أدبي 

ثري كما  رد النَّ وائي في السَّ ِّ
من الر  من الكتابي، والزَّ ل ، مثل توظيف مصطلحي: الزَّ

ٰ
لذ

 ِّ
 

صوص الش فها في قراءته للنُّ ِّ
 
 (3) عرية.يوظ

  

  

                                                           
ة، مصدر سابق، ص - 1 ة القصيرة الفلسطينيَّ اب القصَّ تَّ

ُ
 .99األسطة، عادل، القدس في كتابات ك

 .11، صن.م. - 2
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 :املراجع

 

هايات، مطبوعات  .2 ِّ
األسطة، عادل، أدب املقاومة من تفاؤل البدايات إلى خيبة الن 

ة، ط ة، غزَّ قافة، مطابع الهيية الخيريَّ
َّ
 .2551سنة  2وزارة الث

هيوني، منشورات شمس، باقة  .1 األسطة، عادل، األديب الفلسطيني واألدب الصُّ

ة، ط  .2553سنة  2الغربيَّ

سويق،  .3
َّ
شر والت

َّ
األسطة، عادل، تداعيات ضمير املخاطب، القدس لإلعالن والن

 .2553سنة  2ط

قافة،  .4
َّ
سة فلسطين للث ائقة، مؤسَّ

َّ
ياسة والذ ِّ

عر والس  ِّ
 

األسطة، عادل، جدل الش

 .1121سنة  2رام هللا، ط

ث، ط .9
َّ
ة، منشورات مكتب اليسار، جت، املثل  2األسطة، عادل، دراسات نقديَّ

 .2511سنة 

وزيع،  .9 شر والتَّ
َّ
ة األدب واألديب، دار الن ة، فلسطينيَّ األسطة، عادل، سؤال الهويَّ

 .1111سنة  2رام هللا، ط

ة، دار  .1
َّ
اب وحضوره في األرض املحتل وَّ ر النَّ دى، مظفَّ وت والصَّ األسطة، عادل، الصَّ

 .2555سنة 2الكرمل، ط

واد" األسطة، عادل، صورة اليهود في رواية عبد الرَّحٰمن  .1 منيف "أرض السَّ

د 
َّ
ة، املجل ة، غزَّ ل سنة 23الجامعة اإلسالميَّ  .1119، العدد األوَّ

مس، قصص قصيرة،  .5
َّ

األسطة، عادل، والكيالني سامي، الفارعة والبحر والش

ث، ط
َّ
 .2519سنة  2منشورات اليسار، املثل

سة األسطة، عادل، في مرآة اآلخر، استقبال األدب الفلسطيني في أملانيا،  .21 مؤسَّ

ا، ط
َّ
 .1111سنة  2األسوار، عك
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ة، مؤتمر  .22 ة القصيرة الفلسطينيَّ اب القصَّ تَّ
ُ
األسطة، عادل، القدس في كتابات ك

 .19/21/1115"حضور القدس في املشهد األدبي الفلسطيني املعاصر" رام هللا، 

ويل  .21
َّ
ة الط فَّ ة(. 2553األسطة، عادل، ليل الضَّ جاح الوطنيَّ  )موقع جامعة النَّ

كتور عادل األسطة  .23  .29/2/1124مقابلة الباحث للدُّ

اب واألدباء في فلسطين  .24 تَّ
ُ
غوي في فلسطين، لغة الك

ُّ
األسطة، عادل، الواقع الل

ة  جاح الوطنيَّ غويُّ في فلسطين"، جامعة النَّ
ُّ
نموذًجا، مؤتمر "الواقع الل

19/2/1119. 

ة، طاألسطة، عادل، وردة لروز، وردة لفائزة، مكتبة جامعة النَّ  .29  2جاح الوطنيَّ

 .2553سنة 

 ، مكتبة ديوان العرب.2559األسطة، عادل، الوطن عندما يخون  .29

حاد 2511-2523األسطة، عادل، اليهود في األدب الفلسطيني بين عامي  .21 ِّ
 
، ات

ة، ط ة وقطاع غزَّ ة الغربيَّ فَّ ين في الضَّ ِّ
اب الفلسطيني  تَّ

ُ
 .2551سنة 2الك

و  .21 ِّ
ة األسطة، عادل، اليهود في الر  ة(. 1111اية العربيَّ جاح الوطنيَّ  )موقع جامعة النَّ

ة، رام هللا: .25 ام الفلسطينيَّ  جريدة األيَّ

ام  -  .9291عدد  21/3/1123األيَّ

ام  -  .9491عدد  21/2/1124األيَّ

ام  -  .9494عدد  11/21/1124األيَّ

ام  -  .9492عدد  29/2/1124األيَّ

ام  -  .9544عدد  9/1/1121األيَّ

ام  -  .9291عدد  14/1/1123األيَّ

ام  -  .9413عدد  19/2/1124األيَّ


