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 اإلستهالل
 

 .من املعاانة بزغت أقوى اوأرواح، فأعظم الشخصيات معلمة بندابت
 جربان خليل جربان -اوأجنحة املتكسرة 

 

 
Out of suffering have emerged the strongest  souls, the most massive characters 

are seared with scars 

The Broken Wings -  Kahlil Gibran 
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 إهداء

 هذا البحث خمصص لـ:أهدي 
 الذي مأل العامل هبذا القدر من احلب والذي كان إىل جانبه أوال يبأ

 د املرحوم"مصلحون راش"
 "عزمية" ينوتصلي يناليت حتب أمي احملبوبة

 الكثري من الدعم يل الذي قدم احملبوب أخي
 رشدا" "حممد هيكل اصلح
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 كلمة الشكر و التقدمي
احلمد هلل وحده، محدا يوايف نعمه، ويكافئ مزيد فضله، كما ينبغي جلالل وجهه  

وعظيم سلطانه، والصالة والسالم والربكات على سيد السادات ورمحة الكائنات سيدان 
املبعوث ابآلايت البينات، نورا للعاملني وكرامة املتعلمني، وسبيال للمهتدين،  وموالان  حممد

 وعلى آله اوأطهار، وصحابته اوأخيار، والتابعني هلم إىل يوم الدين. أما بعد.
على اضطراب ما بعد الصدمة قد مت ت هذا البحث اجلامعي حتت العنوان: "  

كنفاين على أساس نظرية جريالد ج.   وصفية يف رواية "عائد إىل حيفا" لغسان سعيد
". لكن قد عرفت الباحثة أن هناك أكثر من اوأخطأ دافيسون )دراسة سيكولوجية أدبية(

 و النقائص، مهما كانت قد حتاولت بكل جهد لإلكمال. 
قصد كتابة هذا البحث اجلامعى إلمالء شروط اإلخبار النهائ للحصول على  

ة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان (  يف قسم اللغS1درجة سرجاان  )
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فتقدمت الباحثة كلمة الشكر اىل كل 

 أشخاص الذى أعطين دعمة و مساعدة يف إعداد هذا البحث اجلامعى خصوصا إىل: 
مالك إبراهيم  الدكتور زين الدين، املاجستري. مدير جامعة موالاناوأستاذ فضيلة  -1

  اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور حممد فيصل، عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك  -2

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
اجلامعة  ، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.عبد البسيط، املاجستريالدكتور فضيلة  -3

يف إعداد هذا وكاملشرف  احلكومية ماالنج.موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 البحث الذي قد ساعدين ويرشدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي.

 .، املاجستري، اليت ترشدين منذ سنة اوأوىل كاملشرفةفضيلة الدكتورة نور حسنية -4
لصديقايت ايلفي ليلة  .2017يف قسم اللغة العربية وأدهبا  "املتنيب" ءمجيع أصدقا -5

املكرمة، ونويف فرتي هداييت، ومولدة حور عناية، وحافظة اوأمم الالئي استمعن 
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رغيتا، ودايانز،  قات مقيمات يدعمنين دائما معنوايصدي .إىل شكاوي وحفزين
 ولألصدقاء الذين ال ميكنين ذكرهم على وجه التحديد. وعفيفة، وأوليا.

الذي يونغ كي الذي رافقين أثناء عملية البحث اجلامعي، وخاصة  دايسكس -6
 .أعطاين الكثري من احلافز

 
وعسى هللا أن جيعل عملهم عمال صاحلا وجيزيكم هللا أبحسن اجلزاء جزاء كثريا ،   

 جيعل هذا البحث حبثا نفيعا لكل من يتفاعل به، أمني اي رب العاملني .
 

 الباحثة 
 
 

 حسناء إمياس رشدا
 17310187رقم القيد : 

  



 
 

 ح
 

 مستخلص البحث
وصفية يف رواية  على سعيداضطراب ما بعد الصدمة ( 2022) رشدا، حسناء إمياس

"عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين على أساس نظرية جريالد ج. دافيسون )دراسة 
البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم   سيكولوجية أدبية(.

اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. املشرف: 
 .املاجستريالدكتور عبد الباسط، 

اضطراب ما بعد الصدمة، الصدمة، جريالد ج. دافيسون ، علم نفس : الكلمة اوأساسية
 الطبيعي.غري  السيكولوجياوأدب، 

 
، سيشعر الشخص راب ما بعد الصدمة بسبب حدث صادم، ونتيجة لذلكينشأ اضط 

ابلضعف يف نفسه. هذه الظاهرة موصوفة يف رواية عائد إىل حيفا اليت حتكي قصة زوج وزوجة 
يدعى سعيد وصفية يعانيان من صدمة شديدة ويتطوران إىل اضطراب ما بعد الصدمة بسبب مأساة 

سبابه ل اضطراب ما بعد الصدمة وكشف أاشكأالنكبة الفلسطينية. يهدف هذا البحث إىل حتديد 
د تمع يف رواية "عائواجمل وصفية على اوأفراد والعائلة على سعيدوفهم أتثري اضطراب ما بعد الصدمة 

الصدمة  اضطراب ما بعدإىل حيفا. هذا البحث عبارة عن دراسة وصفية نوعية تركز على مشكلة 
كنفاين   اوأديب. مصدر البياانت اوأساسي املستخدم هو رواية كتبها غسان السيكولوجيمبنهج 

ري الطبيعي جلريالد غ ةالسيكولوجي. متت دراسة هذه الدراسة ابستخدام نظرية 1969ونشرت عام 
ينقسم  وصفية على سعيداضطراب ما بعد الصدمة  لاشكأأن هذا البحث كشف دافيسون. ي ج.

أعراض  اليت تدخل يف هثارة. أشكال، التجنب، وفرط االست، وهي: إعادة جتربةإىل ثالثة أعراض
تسريع معدل ضرابت  والعرق البارد و املتداخلة، الذكرايتهي الصمت والبكاء و  إعادة التجربة

سكت على وجود إنكار احلدث الصادم و  هيالتجنب  فية اليت تدخل يف أعراض هأشكال. القلق
وفورة غضب مفاجئة، ، وفرط االستثارة فقدان الرتكيز، تشمل أعراض ابنهما. ويف الوقت نفسه

 على سعيداضطراب ما بعد الصدمة ، والشعور ابلذعر. أسباب ، واحلزن العميقالقلق املفرطو 
وصفية يعاين من  على سعيداضطراب ما بعد الصدمة  . اآلاثراالبنفقدان و  الصراعبيئة هي  وصفية

. على عائلة سعيد وتفقد احلماس مدى احلياة، حماصر يف اخلوف، و يصاب ابلقلق احلزن املطول، و
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على  ه. أتثري جهل االبنان أبخيهما و اهابنينوصفية هو املوقف البارد الذي تتخذه صفية لزوجها و 
اجملتمع هو موقف سعيد الذي مينع ابنه من االنضمام إىل جبهة الدفاع الوطين. هذا له أتثري على 

اجملتمع  ااجملتمع وأن غياب خالد عن حركة املقاومة ميكن أن يقلل من عدد القوات اليت حيتاجه
 مقنعا ميكن تقليده من قبل اجملتمعات اوأخرى. االستنتاج من نتائج هذه ابإلضافة إىل كونه عمال

 الدراسة هو أن العيش يف منطقة حرب ميكن أن يضر ابحلالة العقلية للفرد.
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ABSTRACT 

 

Rosyada, Hasna Emas (2022) Post-traumatic Stress Disorder Experienced by 

Said and Safeya in Ghassan Kanafani’s Aid Ila Haifa (Psychological 

Study of Literature). Undergraduate Thesis. Department of Arabic 

Language and Literature، Faculty of Humanities, State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dr. Abdul 

Basid, S.S, M.Pd.  

 

Keywords: Abnormal psychology, Gerald C. Davison, Psychology of literature, 

PTSD, Trauma.   

 
 Post-traumatic stress disorder arises because of a traumatic event, as a result, a person 

will feel vulnerable in himself. This phenomenon is described in the novel Aid Ila Haifa which 

tells the story of a husband and wife named Said and Safeya who experience severe trauma and 

develop into post-traumatic stress disorder due to the tragedy of the Palestinian Nakba. This study 

aims to determine the form, reveal the causes, and understand the impact of post-traumatic stress 

disorder on the characters Said and Safeya on individuals, families, and society in the novel Aid 

Ila Haifa. This research is a qualitative descriptive study that focuses on the problem of post-

traumatic stress disorder with a literary psychology approach. The primary data source used is a 

novel written by Ghassan Kanafani which was published in 1969. This study was studied using the 

theory of abnormal psychology by Gerald C. Davison. This study reveals that the form of post-

traumatic stress disorder in the characters Said and Safeya in the novel Aid Ila Haifa is divided 

into three symptoms, namely: re-experiencing avoidance, and hyperarousal. The forms of post-

traumatic stress disorder experienced by the characters Said and Safeya which are included in the 

re-experiencing symptoms are silence, crying, overlapping memories, cold sweat, and faster heart 

rate. The form of post-traumatic stress disorder in Said and Safeya which is included in the 

avoidance symptom is denying the traumatic event and keeping one's mouth shut over the 

whereabouts of their child. Meanwhile, hyperarousal symptoms include loss of concentration, 

sudden outbursts of anger, excessive anxiety, deep sadness, and feeling panicked; The causes of 

post-traumatic stress disorder in the characters Said and Safeya in the novel Aid Ila Haifa are 

conflict environment and the loss of Said and Safeya's sons; The impacts caused by post-traumatic 

stress disorder experienced by Said and Safeya on themselves are experiencing prolonged sadness, 

being hit by anxiety, being trapped in fear, and losing the will to live. The impacts of post-

traumatic stress disorder on Said and Safeya's family are the cold attitude that Safeya sends to his 

husband and children and the ignorance of Said and Safeya's two children about their first child. 

The impacts of post-traumatic stress disorder on society is Said's attitude which prohibits his son 

from joining the national defense front. This has an impact on the community because Khalid's 

absence from the resistance movement can reduce the number of troops needed by the community 

as well as being a persuasive action that can be imitated by other communities. The conclusion 

from the results of this study is that living in a war zone can harm one's mental state.  
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 Gangguan stress pascatrauma timbul karena adanya peristiwa traumatis, akibatnya 

seseorang akan merasakan kerentanan dalam dirinya. Fenomena ini digambarkan dalam novel Aid 

Ila Haifa yang mengisahkan pasangan suami istri bernama Said dan Safeya yang mengalami 

trauma berat dan berkembang menjadi gangguan stress pascatrauma akibat tragedi Nakbah 

Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, mengungkap penyebab, dan 

memahami dampak gangguan stress pascatrauma pada tokoh Said dan Safeya terhadap individu, 

keluarga, dan masyarakat dalam novel Aid Ila Haifa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif yang menitikberatkan pada permasalahan gangguan stress pascatrauma dengan 

pendekatan psikologi sastra. Sumber data primer yang digunakan adalah novel yang ditulis oleh 

Ghassan Kanafani yang diterbitkan pada tahun 1969. Penelitian ini dikaji menggunakan teori 

psikologi abnormal Gerald C. Davison. Penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk gangguan 

stress pascatrauma pada tokoh Said dan Safeya terbagi menjadi tiga gejala, yakni: re-experiencing, 

avoidance, dan hyperarousal. Bentuk gangguan stress pascatrauma yang dialami tokoh Said dan 

Safeya yang termasuk dalam gejala re-experiencing adalah terdiam, menangis, ingatan yang 

tumpang tindih, keringat dingin, dan detak jantung lebih cepat. Bentuk gangguan stress 

pascatrauma pada Said dan Safeya yang termasuk dalan gejala avoidance adalah memungkiri 

peristiwa traumatis dan menutup mulut atas keberadaan anaknya. Sedangkan yang termasuk dalam 

gejala hyperarousal adalah hilang konsentrasi, ledakan kemarahan yang tiba-tiba, cemas 

berlebihan, kesedihan yang mendalam, dan merasa panik; penyebab gangguan stress pascatrauma 

pada tokoh Said dan Safeya adalah lingkungan lingkungan konfik dan hilangnya putra mereka; 

dampak yang diakibatkan oleh gangguan stress pascatrauma yang dialami oleh Said dan Safeya 

terhadap individu adalah mengalami kesedihan yang berlarut, dilanda kecemasan, terjebak dalam 

ketakutan, dan kehilangan semangat hidup. Dampak gangguan stress pascatrauma terhadap 

keluarga adalah sikap dingin yang layangkan Safeya kepada suami dan anaknya dan ketidaktahuan 

kedua anak Said dan Safeya perihal anak pertama mereka. Dampak gangguan stress pascatrauma 

terhadap masyarakat adalah sikap Said yang melarang anaknya bergabung dalam front pembela 

negara. Hal itu berdampak pada masyarakat karena ketidakikutsertaan Khalid dalam gerakan 

perlawanan dapat mengurangi jumlah pasukan yang dibutuhkan masyarakat sekaligus dapat 

menjadi tindakan persuasif yang dapat ditiru oleh masyarakat lain. Kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah bahwa hidup dalam wilayah peperangan dapat menimbulkan efek negatif 

pada kondisi mental seseorang. 
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 األول فصلال

 مقدمة
  

 خلفية البحث -أ
الصدمة هي حدث سيء للغاية وميكن أن تدمر إحساس الشخص ابوأمان ، مما  

يتسبب يف الشعور ابلضعف والعجز مثل العيش يف عامل مليء ابلتهديدات. ميكن أن 
تنشأ هذه التجربة املؤملة أيًضا بسبب اخليانة أو اإلساءة اللفظية أو فقدان أحد 

، صفحة Mendatu (2010. يعر ف (3، صفحة Hatta ،2016)اوأحباء 
ا ، جسداي ونفسيسلسلة من اوأحداث اخلطريةالصدمة على أهنا شعور مبواجهة  (16

على حد سواء ابلنسبة لشخص جيعله يشعر بعدم اوأمان والعاجز وأكثر حساسية يف 
املشاعر اليت تسببها التجربة الصادمة إىل ردود فعل  مواجهة اخلطر. ميكن أن تؤدي

. (378، صفحة Harvey ،2002)شديدة للغاية جسداًي ونفسًيا جتاه الشخص 
على الرغم من أن الصدمة ميكن أن حتدث بسبب أشياء مادية بطبيعتها ، إال أن 

 الشخص. ُيشار إىل هذا ابلصدمة النفسيةالتأثريات تكون أكثر على روح أو نفسية 
 ما بعد الصدمة ا ما يُعرف هذا التأثري ابسم اضطرابنتيجة تعرضه لتجربة مؤملة. غالب

PTSD (Post-Traumatic Stres Disorder )أو املعروف ابسم 
(Harvey ،2002 400، صفحة). 

م من أن ، على الرغا أقل من اجلمهوراهتماملقى اضطراب ما بعد الصدمة ت 
ا ما يتم جتاهل اوأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد أتثريه طويل املدى. غالب

الصدمة وأن معظم الناس يضعون الصحة العقلية كأولوية ويركزون على الصحة 
إصابة  يف احلياة. نتيجة لذلك، يزداد خطر مهمدور  ماالبدنية. يف الواقع، كالمها هل

، Choresyo)الشخص أبمراض أو حاالت معينة بسبب ضعف صحته العقلية 
Nulhaqim و ،Wibowo ،2015 إذا مل يتم فإن أدىن (383، صفحة .
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اضطراب نفسي ميكن أن يستمر مدى احلياة ويؤثر على نوعية حياة الشخص 
(Hawari ،2011 44، صفحة)عانون من . هذا جيعل اوأشخاص الذين ي

، مرتددين يف ما بعد الصدمة ابضطراب، مثل اوأشخاص اضطراابت الصحة العقلية
، ، مما يعيق أيضا التعايف من الصدمات. لذلكمن اخلرباءرؤية علماء النفس أو غريهم 

، بعمق ا البحث مهم لدراستههذ تعترب املناقشة املتعلقة ابضطراب ما بعد الصدمة يف
لفهم وزايدة احلساسية للحالة العقلية للمرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد 

 الصدمة.
الذي يقول  (3، صفحة 2016) Hattaيتناسب هذا بشكل مباشر مع بيان  

إن اوأحداث الصادمة بسبب العنف واالغتصاب والتهديدات اليت أتيت بشكل فردي 
أو مجاعي مثل النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية هي إحدى اجلروح النفسية اليت 
تشكل خطورة كبرية على اوأطفال. حياة الناس، وأنه إذا ظهر حدث صادم عندما 

حلادث، مثل تشابه املكان واللون والصوت وظروف يكون هناك حمفز يعيد ذكرايت ا
اوأحداث وما إىل ذلك، فقد يتسبب ذلك يف ظهور اضطراابت الدماغ ، وابلتايل 

، صفحة 1995)تقليل القوة الفكرية والعاطفية والسلوكية. هذا البيان يعززه الشربيين 
طراابت املستمرة لفرتة طويلة مرتبطة أبعراض إضافية الذي جيادل أبن االض (93

مصاحبة. مثل االكتئاب والقلق واالضطراب النفسي اجلسدي والوسواس القهري ، 
أن تؤثر على نوعية حياة  وكذلك تعاطي الكحول واملخدرات ، حيث ميكن

 الشخص.
 على عائد إىل حيفايعتمد اختيار موضوع اضطراب ما بعد الصدمة يف رواية  

واليت  1948سطينية عام اليت تدور أحداثها يف الصراع يف اوأراضي الفل هاالقصة في
حدث اترخيي ، وابلتحديد التطهري العرقي  هي . النكبةتُعرف أيضا بعام النكبة

لفلسطني من قبل إسرائيل ، حيث مت طرد الفلسطينيني من وطنهم. مت الطرد واحلرمان 
، Mashalha)ب وسلسلة من اجملازر من خالل منهجيات ابستخدام اإلرها
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يشهد عن . ونتيجة لذلك ، كان على الشعب الفلسطيين أن (123، صفحة 2008
، وشهدوا منازهلم تنهار بسبب كثب كيف مت إراقة الدماء، وفقد أفراد عائالهتم

، تستمر يف تطارد اجملتمع لسنوات،، املريرة اليت ترتك ندواب عميقة القصف. الذكرايت
 وتسبب الصدمة اليت ميكن أن تسبب اضطراب ما بعد الصدمة.

الكاتب والقيادي البارز يف حترير  ،إىل حيفا كتبها غسان كنفاين رواية عائد 
ا حالة اجملتمع يف فلسطني. ثل مجيع أعمال غسان كنفاين تقريبفلسطني. مت

توصف أبهنما آابء تعرضوا لصدمة  الشخصيات يف الرواية حتمل اسم سعيد وصفية
حيث علقوا وسط احلرب ، مدفوعة مبأساة النكبة الفلسطينيةشديدة. الصدمة كانت 

العمر  ا للدماء ، حىت فصلتهم عن طفلهم البالغ منا وسفك وقصفوشهدوا قتاال
، مخسة أشهر. بعد عشرين عاما ، عندما متكنوا أخريا من الرتاجع إىل أرض حيفا

-1، الصفحات 1969)كنفاين، ت املرة على عقوهلم على الفور خيمت الذكراي
. تسببت الصدمة يف حتول استجابتهم إىل ضغوط سلبية مما جعل شخصيات (76

سعيد وصفية تعاين من اضطراب نفسي يعرف ابسم اضطراب ما بعد الصدمة. 
نزاع أو العيش يف منطقة حرب ميكن أن توضح هذه الرواية بوضوح أن العيش يف 

 يؤدي إىل صدمة عميقة.
نظرية جريالد سي دافيسون مناسبة لالستخدام يف هذه الدراسة وأن موضوع  

فق مع أفكار عامل النفس اضطراب ما بعد الصدمة يف رواية عائد إىل حيفا يتوا
، الذي ذكر أن اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب عقلي حيدث بسبب اوأمريكي

تعرض الشخص أو شهوده أو مواجهته يف حدث ينطوي على خطر على حياة 
الشخص أو إصابة خطرية أو هتديد للسالمة اجلسدية لنفسه أو لآلخرين حبيث يُظهر 

ما الشخص استجابة من اخلوف أو الرعب الشديد والعجز. عندما مير شخص 
حبدث صادم ، فسوف يستجيب له ويتغلب عليه آبلية التعايف اململوكة حىت ال يكون 

، ال يستطيع بعض اوأشخاص حلها حبيث ترتك أتثري سليب يف املستقبل. ومع ذلكهلا 
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، و Davison ،Neale) لفرتة طويلة من الوقت  م تؤثر على سلوكهم ندواب
Kring ،2018 وهذا يتماشى مع املوضوع الذي (225-223، الصفحات .

غري الطبيعي الذي يركز على اضطراب ما بعد  ةالسيكولوجيدرسه الباحثون خبصوص 
 الصدمة يف رواية عائد إىل حيفا.

غري الطبيعية من منظور جريالد سي  السيكولوجيمتت مناقشة دراسات  
دافيوسون فيما يتعلق ابضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة يف العديد من الدراسات ، 
مبا يف ذلك أعراض اضطراب ما بعد الصدمة مبا إعادة التجربةذلك والتجنبوفرط 

؛ Nugraha ،2020؛ Azis ،2019؛ Vasantadjaja ،2017) اإلاثرة 
Satriawan  وRahayu ،2020 ؛Yatimah ،2021) ا ما تكون غالب

؛ Azis ،2019) أشكال اضطراب ما بعد الصدمة يف شكل كوابيس 
Nugraha ،2020)  واهللوسة والقلق املفرط(Gumelar  و

Hermawati ،2020)  وصعوبة الرتكيز وجتنب اوأماكن املؤملة(Oktaviani ،
، واحلوادث اخلطرية  ا بعد الصدمة عن القلق واالكتئاب؛ ينجم اضطراب م(2021

(Sakinatun  وIndriyani ،2019) والفريوسات اليت هتاجم منطقة ،
(Gumelar  وHermawati ،2020)واليت تعيش يف مناطق الصراع ، 
(Azis ،2019 ؛Satriawan  وRahayu ،2020) والطالق ، 
(Yuliana  وSutrisno ،2019)  وموت أحد اوأحباء ، (Azis ،2019 ؛

Nugraha ،2020 ؛Yuliana  وSutrisno ،2019 ؛Satriawan  و
Rahayu ،2020) ؛ تشمل اآلاثر اليت ميكن أن يسببها اضطراب ما بعد الصدمة

، والتهيج ، وصعوبة الرتكيز ، (Oktaviani ،2021)من يعاين من القلق 
واوأفكار ، وإيذاء النفس (Nugraha ،2020)واالستجابة املفرطة للصدمة 

  (Oktaviani ،2021؛ Indriyani ،2019و  Sakinatun) االنتحارية
 (Azis ،2019؛ Indriyani ،2019و  Sakinatun) وتعاطي الكحول 
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وفقدان  (Sutrisno ،2019و  Yuliana) وتعاطي املخدرات والعيش يف الربية 
؛ والدعم االجتماعي يؤثران بشكل كبري على (Oktaviani ،2021)ثقة اآلخرين 

 .(Azis ،2019) عملية التعايف من اضطراب ما بعد الصدمة 
جه هناك أوجه تشابه واختالف بني البحث السابق وهذا البحث. تكمن أو  

، بينما يكمن االختالف يف موضوع البحث وعدة التشابه يف النظرية املستخدمة
على دور احلياة االجتماعية يف عملية الشفاء من  Azis  (2019)نقاط: يركز حبث 

وأحباث  Santoso  (2019)و  Yuliana ؛ يركز حبثاضطراب ما بعد الصدمة
Sakinatun وIndriyani (2019)  بشكل أكرب على أنواع اضطراب ما بعد

؛ يناقش حبث أجراه استجابة الشخصية لألحداث الصادمةالصدمة و 
Vasantadjaja (2017)  وSatriawan  وRahayu (2020)  و

Nugraha (2020)  وGumelar  وHermawati (2020)  اوأعراض
؛ يركز العام على حياة الشخصية الرئيسيةوأسباب اضطراب ما بعد الصدمة والتأثري 

بشكل أكرب على أعراض اضطراب ما بعد الصدمة  Yatimah (2021)حبث 
وكيف تتعامل الشخصيات مع اضطراب ما بعد الصدمة. استخدم البحث الذي 
أجراه الباحث موضوع البحث على شكل رواية بعنوان "عيد إىل حيفا" لغسان  
كنفاين. تركز هذه الدراسة بشكل أكرب على شكل وأسباب اضطراب ما بعد الصدمة 

 يد وصفية وأتثريها على اوأفراد واوأسر واجملتمع.يف شخصيات سع
( حتديد 1على اوأوصاف املذكورة أعاله ، هتدف هذه الدراسة إىل: ) بناء

عائد إىل حيفا" لغسان "وصفية يف رواية  على سعيدأشكال اضطراب ما بعد الصدمة 
اضطراب  أسباب( الكشف عن 2. )كنفاين على أساس نظرية جرايلد ج. دافيسون

عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين على "وصفية يف رواية  على سعيدبعد الصدمة ما 
على اضطراب ما بعد الصدمة  ( فهم أتثري3. و )أساس نظرية جرايلد ج. دافيسون
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يف رواية "عائد إىل حيفا" وصفية على اوأفراد والعائالت واجملتمع يف رواية  سعيد
 دافيسون.على أساس نظرية جرايلد ج. لغسان كنفاين 

 
 أسئلة البحث -ب

 :تصوغ الباحثة املشكلة يف هذا البحث ابلرجوع إىل اخللفية البحث، وهي 
عائد إىل "رواية  يفوصفية  على سعيدما أشكال اضطراب ما بعد الصدمة  -1

 جرايلد ج. دافيسون؟ حيفا" لغسان كنفاين على أساس نظرية
عائد إىل "وصفية يف رواية  على سعيداضطراب ما بعد الصدمة  أسباب ما -2

 ؟حيفا" لغسان كنفاين على أساس نظرية جرايلد ج. دافيسون 
فراد و العائلة وأوصفية على ا على سعيدصدمة اضطراب ما بعد ال ما أتثري  -3

عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين على أساس نظرية جرايلد ج. "يف رواية  اجملتمعو 
 دافيسون؟

 
 فوائد البحث -ج

ترتبط على أهداف البحث ، من املتوقع أن يكون هلذا البحث فوائد للقراء.  بناء
لباحثة أو فوائد البحث التطبيقي ة آباثر نتائج البحث. التأثري املباشر لنتائج البحث ل

الفوائد التطبيقية .  (218، صفحة Endaswara ،2008) اوأطراف اوأخرى
 البحث كما يلي:قي هذا 

 للجامعة -1
ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مراجعا إضافيا يف اجملال العلمي و 
خاصة جلميع عناصر جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج فيما يتعلق بدراسة 

 سيكولوجية وخاصة ابلنظرية جريالد ج. دافيسون.
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 للكلية -2
ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مراجعا مع إضافة البصرية، وخاصة 
ابلنسبة كلية العلوم اإلنسانية حول اضطراب ما بعد الصدمة يف اوأعمال 
اوأدبية ابلنظرية جريالد ج. دافيسون. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تضيف 

بدراسة إىل جمموعة اوأحباث يف مكتبة كلية العلوم اإلنسانية فيما تتعلق 
 سيكولوجية أدبية. 

 للباحثني -3
ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث معرفة متعمقة، وكذالك تدريب قدرة 
الباحثة على إجراء البحوث اوأدبية وخاصة دراسة سيكولوجية أدبية ابلنظرية 

 جريالد ج. دافيسون يف رواية "عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين. 
 

 حدود البحث -د
البحث حبيث تكون نتائج التحليل متوافقة مع صياغة حتدد الباحثة نطاق  

املشكلة ذات الصلة.  فيما يلي نطاق البحث الذي أجرته الباحثة يف هذا 
 البحث:

 عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين.ابختبار رواية " ةالباحث تاكتفى  -1
ظور جريالد ج. فقط من من ةالسيكولوجيجترى الباحثة حبثا ابستخدام نظرية  -2

 دافيسون.
 تفحص الباحثة شخصيتني فقط مها سعيد وصفية. -3
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 حتديد مصطلحات -ه
وصفية  على سعيدما بعد الصدمة على عنوان البحث وهو اضطراب  بناء

 على أساس نظرية جرايلد ج. دافيسون عائد إىل حيفا" لغسان كنفاينرواية "يف 
 :هي: على النحو التايل ، بعض املصطلحات اليت جتب أن تشرحها الباحثة

 اإلجهاد -1
اإلجهاد هو استجابة تكيفية للفرد ملختلف الضغوط اخلارجية أو 
املطالب وينتج عنه اضطراابت خمتلفة مبا يف ذلك االضطراابت اجلسدية 

    لوقفا ،(1، صفحة Goliszek ،2005)والعاطفية والسلوكية 
Larsen  وBuss (2005 225، صفحة) فإن اإلجهاد هو استجابة 

ا أبن اوأحداث ال جسدية ونفسية للمطالب وميكن أيضا أن يكون شعور 
  .ميكن السيطرة عليها

 الصدمة -2
، تعين الصدمة حالة بدنية أو عقلية السيكولوجييف املعجم املوسوعي يف 

غري طبيعية نتيجة إلصابة جسدية أو ضغوط نفسية. من الناحية النفسية ، 
تعين الصدمة اجلرح الذي يستخدم حبرية إما لنسيان جرح جسدي انتج عن 
قوة خارجية مباشرة أو جرح نفسي انتج عن هجوم عاطفي شديد 

(Reber ،2002 999، صفحة) . ميكن أن حتدث الصدمة نتيجة
اوأحداث اليت تنطوي على أفراد مت اإلشارة إليهم من خالل حادثة تسمح 
للشخص ابلتعرض لإلصابة أو املوت ، مما يؤدي إىل الشعور ابلرعب 

 ر اليأس. عندما يواجه شخص ما حداث يسبب صدمة ، سيواجهومشاع
عور ابالهتزاز ، والفوضى يف احلياة ، الشخص أتثريات خمتلفة مثل الش

والشعور ابلرفض ، واالكتئاب ، والشعور ابلذنب ، والقلق من الشعور 
 .(13، صفحة Spiers ،2001) ابهلجوم
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 اضطراب ما بعد الصدمة -3
هو اضطراب القلق ، والقدرة الالإرادية ،  اضطراب ما بعد الصدمة

اوأمن العاطفي ، واسرتجاع التجارب املؤملة. اضطراب ما بعد وانعدام 
الصدمة هو رد فعل مستمر غري قادر على التكيف مع جتربة مؤملة. قد 

اضطراب ما و قد يظهر  يستمر االضطراب شهور أو سنوات أو حىت عقود
، Davison)من احلدث الصادم  شهور أو سنواتبعد  بعد الصدمة

Neale و ،Kring ،2018 233، صفحة). 
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 ثاينال الفصل

 اإلطار النظري

 دبيةاألسيكولوجية ال -أ
 فهم السيكولوجية اوأديية -1

لفحص العمل اوأديب فرع من اوأدب يستخدم هي  السيكولوجية اوأديية
ميكن توجيه . (92، صفحة Noor ،2007) من وجهة نظر نفسية

 االنتباه إىل املؤلف والقارئ )علم نفس االتصال اوأديب( أو إىل النص نفسه
(Hartoko  وRahmanto ،1998 162، صفحة) .السيكولوجي 

صصان خمتلفان ، لكن كالمها هلما نقطة مشرتكة ، أي التحدث خيواوأدب 
عن البشر والتفاعل مع بعضهما البعض. كعامل مصغر ، تعمل اوأعمال 
 اوأدبية على جرد عدد كبري من اوأحداث اليت مت أتطريها يف منط من اإلبداع

(Pradopo ،2003 162، صفحة) .السيكولوجي وأدب ورتبط اي 
، بعالقة وثيقة جدا، وأن اوأدب فن، وال ميكن فصل كل فن عن العلم

ويسرتشد مببادئه وقواعده. ومن القواعد املهمة اليت هتم املؤلفني قواعد 
 .(16، صفحة 1949)عبد القادر،  السيكولوجي

وأن اوأدب هو نشاط للتعبري  السيكولوجيميكن لألدب أن يستفيد من  
البشري. الشخصيات يف اوأعمال اوأدبية بشرية تتكون من عناصر جسدية 

، وأن . البشر هدف للكتاب(70، صفحة Atmaja ،2017)وعقلية 
البشر هم انعكاس للسلوك الذي ميكن رؤيته من منظور احلياة. السلوك جزء 
من اضطراب الروح الذي خيتلف ابلتأكيد من إنسان آلخر. بينما يعترب 

ا على مساعدة املؤلف من حيث زايدة احلساسية للواقع ، قادر  السيكولوجي
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تم التطرق ا مل يمنطوشحذ مهارات املالحظة ، وتوفري الفرص الستكشاف 
من قبل املؤلف  ةالسيكولوجيإليها من قبل. هذا يعين أنه ميكن استخدام 

الختيار شخصية وشخصية الشخصية يف القصة اليت يتم كتابتها ، حيث 
، Ratna ،2015)تكون الشخصية قادرة على جعل القصة أكثر إاثرة 

اوأعراض النفسية املوجودة يف اوأعمال اوأدبية . االختالفات يف (62صفحة 
هي أعراض  السيكولوجيهي أعراض نفسية لإلنسان اخليايل ، بينما يف 

. إن (97، صفحة Endaswara ،2008)نفسية لإلنسان احلقيقي 
تويها املنهج النفسي هو منهج دراسة أدبية يركز على اجلوانب النفسية اليت حي

 .(46، صفحة Semi ،1989)العمل اوأديب 
 سيكولوجية أدييةجمال دراسة  -2

راسة املؤلف  أربعة معاين حمتملة. اوأول هو دهلا  السيكولوجية اوأديية 
: دراسة اوأنواع دراسة العملية اإلبداعية. اثلثا :كنوع أو كشخص. اثنيا

، دراسة أتثري اوأدب  قة على املصنفات اوأدبية. ورابعااملطبوالقوانني النفسية 
على القراء. التعريفان اوأول والثاين مها جزء من سيكولوجية الفن ، مع 
الرتكيز على املؤلف وعمليته اإلبداعية. يركز التعريف الثالث على اوأعمال 

الرابع على  . يركز التعريفالسيكولوجياوأدبية اليت تتم دراستها وفقا لقوانني 
القراء الذين يواجهون مواقف نفسية خمتلفة عند قراءة اوأعمال اوأدبية 

 .(28، صفحة Wiyatmi ،2011)وتفسريها 
 

 اضطراب ما بعد الصدمة -ب
عد حدث يعد اضطراب ما بعد الصدمة أحد اآلاثر النفسية اليت حتدث ب  

طراب ما بعد خطريًا لإلنسان.  مت التعرف على اضا ، وهو ما ميثل هتديدصادم
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ا على أنه مرض عقلي بعد احلرب العاملية الثانية ، حيث الصدمة وأول مرة علن
بعض اجلنود املقاتلني أثناء  ظهرت جمموعة من اوأعراض النفسية الشائعة يف

.  زادت التقارير (5، صفحة Davidson ،2000)مشاركتهم يف احلرب 
اإلعالمية عن أعمال العنف اليت ارتكبها قدامى احملاربني من شعبية أتثري احلرب 

، صفحة Angkaw ،2013)على عدوانية أفراد اخلدمة يف الوالايت املتحدة 
1044). 

ا املاضية، ال يعاين الشخص الذي عاىن من على مدار العشرين عام  
احلرب من اضطراب ما بعد الصدمة فحسب ، ولكنه يشري عموًما إىل مجيع 

، 2006)أمحدي، اوأشخاص الذين تظهر عليهم اوأعراض نتيجة حلدث صادم 
وكذلك أن . احلدث الصادم املعين هو مثل كارثة طبيعية مروعة ، (45صفحة 

ب أو االغتصاب أو يشهد الشخص أو يتعرض للتهديدات أو القتل أو التعذي
 هتدد حياة اإلنسان وجتعله معاقا ، أو غريها من اوأحداث اليتاهلجرة والنزوح

 .(1999)يعقوب،  و غري متوازن هيكليا جسداي
تطرفة للضغوط يتضمن اضطراب ما بعد الصدمة االستجاابت امل  

الشديدة ، مبا يف ذلك زايدة القلق ، وجتنب املنبهات املرتبطة ابلصدمة ، 
واالستجاابت العاطفية املتقلبة. ينتج عن التعرض حلدث أو سلسلة من 
اوأحداث اجملهدة بشكل خاص ، مثل احلرب أو االغتصاب أو سوء املعاملة. 

، Shiraldi ،2000)عية هذه االستجابة هي استجابة طبيعية حلالة غري طبي
. هذا يعين أن الصدمة هي دخول الذكرايت عن العنف الذي هو (3صفحة 

الرتكيز الرئيسي ، على سبيل املثال يف شكل ضرابت وطعنات ابلسكاكني 
وطلقات انرية. الذاكرة هي جتربة إدراكية عظيمة للظهورات. حبيث يصبح 
الضحية ، الذي يصمت أحيااًن ، يف حالة هستريية فجأة عندما يسمع صوت أو 

ة البارود ، أو يسمع صراًخا ، أو يرى الدم يتدفق ، أو يسمع صفارات رائح
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الشرطة. ينشأ بشكل أساسي بسبب سهولة حتريك اللوزة الدماغية 
(Goleman ،2000 285، صفحة). 
اوأفراد يف ظل الظروف العادية لديهم رد فعل مستقر للوزة ، على عكس   

لذين عانوا من صدمة بسبب حدث مروع ومؤملة للغاية ، فإن استجابة اوأفراد ا
اللوزة يتم استثارة بسرعة كبرية وتعطي عالمات خطر مفرط. لذلك حىت احلاالت 

. مييل (27، صفحة Hatta ،2016) الصغرية ستُنظر إليها على أهنا هتديد )
ضطراب ما بعد الصدمة إىل أن تكون لديهم اوأشخاص الذين يعانون من ا

، وخاصة اهلرموانت املتعلقة ابستجابة اجلسم مستوايت غري طبيعية من اهلرموانت
للتوتر. يبدو أيًضا أن وظيفة الغدة الدرقية مفرطة يف اوأشخاص الذين يعانون من 
اضطراب ما بعد الصدمة. بعد التعرض حلدث مؤمل ، يعاين اوأشخاص املصابون 

ضطراب ما بعد الصدمة من تغريات هرمونية جديدة ميكن أن تسبب قلًقا اب
عدوانًيا ومستمرًا وميكن أن هتاجم اآلخرين عندما يصل االضطراب إىل مستوى 

 .(98، صفحة Stradling ،2006و  Scott)مزمن 
يعاين من ميكن أن يتطور اضطراب ما بعد الصدمة أيًضا من شخص   

ون من اضطراب ما بعد اضطراب ضغط حاد يف حياته. اوأشخاص الذين يعان
ا ما يكون لديهم جتارب مؤملة يف مرحلة الطفولة مت ختزينها يف العقل الصدمة غالب

الضطرامبا بعد الصدمة على عوامل مثل  (2012)أبو عيشة و عبد هللا، الباطن 
. سوء املعاملة يف مرحلة ابلية لتأثريات الصدمة والتاريخ اجلنسياملرونة والق

، واستخدام الطفولة، وشدة الصدمة، ودرجة التعرض، وتوافر الدعم االجتماعي
، Nevid)، ومشاعر العار ت املواجهة النشطة لضغوط الصدماتاستجااب

Rathus و ،Greene ،2003 175، صفحة). 
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 عند جريالد ج. دافيسون اضطراب ما بعد الصدمة -ج
أن اضطراب ما بعد  ،(224، صفحة 2018) Davisonيقرتح   

الصدمة يتم تعريفه من خالل جمموعة من اوأعراض. ولكن على عكس 
التعريفات اوأخرى لالضطراابت النفسية ، فإن تعريف اضطراب ما بعد الصدمة 
يشمل جزًءا من افرتاض مسبباته ، أي حدث أو عدة أحداث صادمة يتعرض هلا 

ل أو املوت ، أو إصابة أو يشهدها شخص ما مباشرة يف شكل هتديدات ابلقت
جيب أن خيلق احلادث خوفًا   خطرية ، أو هتديدات للسالمة اجلسدية أو الذاتية.

ا ابلعجز.  يتم تعريف اوأحداث الصادمة على أهنا أشياء شديدا أو رعبا أو شعور 
حتدث خارج نطاق التجربة البشرية.  هذا التعريف حمدود للغاية ، وأنه من شأنه 

راب ما بعد الصدمة بعد حدث مثل حادث سيارة أو وفاة إبطال تشخيص اضط
أحد أفراد أسرته.  التعريف اوأوسع احلايل حمدود للغاية وأنه يركز على اخلصائص 

 املوضوعية لألحداث وليس على معناها الذايت.
 أعراض اضطراب ما بعد الصدمة -1

، يتم تصنيف أعراض (224صفحة ، 2018) Davison ا لوفق
اضطراب ما بعد الصدمة يف ثالث فئات رئيسية. ميكن إجراء التشخيص 

 إذا استمرت اوأعراض يف كل فئة وأكثر من شهر واحد. التفسري كالتايل:
  (Re-experiencing)التجربة إعادةأعراض  (أ

يشعر الشخص الذي يعاين من اضطراب ما بعد الصدمة أبنه  
مسكون بذكرايت احلدث الصادم الذي وقع. تبدو ذكرى احلدث 
الصادم حقيقية كما لو حدثت مرة أخرى. هذا يسمى الفالش ابك. 
يف الفالش ابك االنفصايل ، يفقد الشخص كل وعيه ابلبيئة احلالية ، 

ر االنطباعات احلسية مرة أخرى  وسيعيش التجربة حرفًيا. يتم اختبا
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كما لو كانت مسة لشيء حيدث اآلن ، بداًل من كوهنا جانًبا من 
جوانب الذاكرة.الشخص املصاب الصدمة احلدث الصادم ولديه  
كوابيس حوله. حتدث املعاانة العاطفية العميقة بسبب احملفزات اليت 

اربني ترمز إىل احلدث. على سبيل املثال ، يذكر الربق أحد احمل
، Kring، و Davison ،Neale) القدامى بساحة املعركة

 .(225، صفحة 2018
  (Avoidance)أعراض التجنب (ب

أعراض التجنب هي حماولة الشخص لتجنب احلدث الصادم.  
حياول الشخص الذي يعاين من اضطراب ما بعد الصدمة أن مينع 

من حتفيز شخص ما على تذكر احلدث  شيًئا ما له شيء مشرتك
الصادم الذي مر به. سيحاول الشخص جتنب اوأفكار أو املشاعر أو 
احملاداثت املتعلقة ابلصدمة ، يف حماولة لتجنب اوأنشطة أو اوأماكن 
أو اوأشخاص الذين يستحضرون ذكرايت الصدمة. ميكن أن جتعل 

أو اخنفاض  الشخص غري قادر على تذكر اجلوانب املهمة للصدمة ،
ملحوظ يف االهتمام أو املشاركة يف اوأنشطة املهمة ، أو الشعور 
ابالنفصال أو العزلة عن اآلخرين ، أو نطاق حمدود من اآلاثر. مثل 
عدم القدرة على الشعور ابحلب ، والشعور مبستقبل أقصر. على 
سبيل املثال ، ال تتوقع أن يكون لديك وظيفة أو زواج أو أطفال أو 

، Kring، و Davison ،Neale) العمر االفرتاضي متوسط
 .(225، صفحة 2018
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  (Hyperarousal)فرط االستثارةأعراض  (ج
يشعر اوأشخاص ابضطراب ما بعد الصدمة ابليقظة بعد وقوع  

 حدث صادم. وهذا ما يسمى زايدة االستثارة العاطفية. وفًقا ل

Davison (2018 225، صفحة)ضطراب ، فإن الذين يعانون اب
واجهون صعوبة يف النوم، والتهيج، ونوابت ما بعد الصدمة سي

، وصعوبة الرتكيز. يؤدي هذا الغضب املفاجئة، واحلزن العميق، والقلق
زاوية يف كل ا ض ابستمرار والشعور أبن هناك خطر إىل مراقبة املري

 للغاية. أعراض اإلفراط يف اليقظة هي املواقف وابلتايل يصبح مضطراب
، Astuti) اليت يعاين فيها الفرد من زايدة يف التفاعل النفسي احملوري

Amin و ،Purborini ،2018 19، صفحة). 
 أسباب اضطراب ما بعد الصدمة -2

ما بعد الصدمة تركز اوأحباث والنظرايت حول أسباب اضطراب ما بعد 
الصدمة على عوامل اخلطر لالضطراب وكذلك على العوامل النفسية 

، أن (228-227، الصفحات 2018) Davisonوالبيولوجية. يقول 
 الصدمة ، وهي:هناك أربعة عوامل تسبب اضطراب ما بعد 

 العوامل الوراثية (أ
يف اوأسرة ، متيل اضطراابت القلق إىل احلدوث. اوأشخاص  

املصابون ابضطراب القلق من الدرجة اوأوىل لديهم خماطر أكرب 
لإلصابة ابضطراب ما بعد الصدمة. على الرغم من أنه ال ينتج عن 
اضطراب ما بعد الصدمة ، إال أنه ميكن أن جيعل الشخص أكثر 

رضة لإلصابة هبذا االضطراب بعد حدث صادم. حيدث وجود ع
عوامل وراثية أيًضا بسبب وجود اتريخ عائلي من االضطراابت النفسية 
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مثل القلق واالكتئاب. ميكن أن يؤثر أيًضا على الشخص لتجربة 
اضطراب ما بعد الصدمة أم ال. ولكن وفًقا جلريالد سي دافيسون ، 

العامل الرئيسي الذي يسبب اضطراب ما فإن العوامل الوراثية ليست 
، Kring ،2018، و Davison ،Neale) بعد الصدمة

 .(227صفحة 
 بنية الدماغ (ب

بعض مناطق الدماغ تنظم املشاعر واخلوف بشكل خمتلف عن  
اوأشخاص الذين ال يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بعد حدث 

هي مركز اخلوف يف الدماغ. من املفهوم أن اوأشخاص صادم. اللوزة 
الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة لديهم رد فعل مفرط يف 
اللوزة الدماغية. تساعد اللوزة املخ على إجراء اتصاالت بني املواقف 
اليت كان من املمكن أن تسبب اخلوف يف املاضي وإقراهنا ابحلاالت 

از.  م حيافظ الشخص على حالة يقظة احلالية احملايدة بشكل منح
دائمة يف املواقف غري املناسبة ، وأنه يف ذلك الوقت يوجه الدماغ 

، و Davison ،Neale) اأن الوضع اوأمين يواجه هتديد الفرد
Kring ،2018 227، صفحة). 

 العوامل البيئية (ج
اليت يقضي فيها الناس حياهتم هلا دور مهم يف تنمية شخصية  

الفرد. حتدث العديد من اوأحداث اليت ميكن أن تؤثر على حياته. إذا  
كان الشخص يعيش يف البيئة املناسبة ، فإن حياته تتمتع ابلعديد من 
اللحظات اجلميلة وميكن أن يعيش حياة طبيعية. ميكن وأي شخص 

ور الوقت حل املشكالت ، وكذلك يكون له أن يتطور وميكنه مبر 
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أتثري إجيايب على احلياة املستقبلية. من انحية أخرى ، إذا نشأ 
الشخص يف بيئة طفولة غري داعمة ، مثل العيش يف منطقة نزاع ، 
حيدث العنف املنزيل ، وطالق الوالدين ، وما إىل ذلك. بعد ذلك ، 

، Hatta) سيجد الشخص صعوبة يف جتربة تنمية الشخصية
 .(48، صفحة 2016

اوأشخاص الذين لديهم اتريخ من الصدمات والتوتر هم أكثر  
عرضة لإلصابة ابضطراب ما بعد الصدمة من اوأشخاص الذين ليس 
لديهم اتريخ من الصدمات والتوتر. ميكن أن يكون اوأطفال املولودين 

اوأحيان أحد العوامل اليت تسبب  وأسر ترتكب العنف يف كثري من
اضطراب ما بعد الصدمة. مثال آخر ، الشخص الذي يعيش يف 
 منطقة نزاع أو حرب لديه ميل كبري لتجربة اضطراب ما بعد الصدمة

(Davison ،Neale و ،Kring ،2018 227، صفحة). 
 العوامل النفسية (د

من أمراض عقلية معينة ، وخاصة االكتئاب  اوأشخاص الذين يعانون
والقلق ، يكونون أكثر عرضة لإلصابة ابضطراب ما بعد الصدمة. 
على سبيل املثال ، فقدان شخص حمبوب للغاية. ميكن أن يؤدي هذا 
 إىل تطور اإلجهاد إىل اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة

(Davison ،Neale و ،Kring ،2018 228، صفحة). 
 أتثري اضطراب ما بعد الصدمة -3

ون من هناك العديد من اآلاثر اليت يعاين منها اوأشخاص الذين يعان
، الصفحات Davison (2018  ا لاضطراب ما بعد الصدمة. وفق

، تغريات يف الشخصا بعد الصدمة يف ، يتسبب اضطراب م(229-230
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سواء تغريات يف املشاعر أو تغريات يف أمناط التفكري أو تغريات يف 
 السلوك. التفسري كالتايل:

 تغريات يف املشاعر (أ
تغريات يف مشاعر الشخص الذي يعاين من اضطراب ما بعد  

الصدمة مثل الشعور ابلقلق أو اخلوف الشديد أو الشعور ابحلزن أو 
املنتظمة أو التهيج أو اإلحباط بسبب اوأشياء  التقلبات املزاجية غري

الصغرية ، الشعور أبن حياة اوأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما 
، Davison) بعد الصدمة تذهب سدى ، ويشعرون ابليقظة

Neale و ،Kring ،2018 229، صفحة). 
 التغيريات يف العقل  (ب

من اضطراب ما بعد الصدمة له أتثري على  الشخص الذي يعاين 
تغيري عقل الشخص. على سبيل املثال ، التفكري دائًما يف أن احلدث 
الصادم حيدث دائًما ويتم تذكره دائًما ، مع وجود كوابيس أثناء النوم 
، ال يستطيع املريض قبول الواقع ، ويواجه صعوبة يف الرتكيز حىت 

، و Davison ،Neale) وحيصبح غري قادر على التفكري بوض
Kring ،2018 229، صفحة) 

 يف السلوك التغريات   (ج
يؤثر الشخص املصاب ابضطراب ما بعد الصدمة على التغريات 
السلوكية. مثل ، عدم انتظام ضرابت القلب ، وفقدان الشهية ، 
وصعوبة التنفس ، وعدم التفاعل عند دعوتك للتواصل ، وصعوبة 
النوم ، واالرتعاش عند تذكر اوأحداث الصادمة اليت مررت هبا ، 

من النفس ، وسهل الذهول ،  وجتنب العالقات االجتماعية واحلد
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، و Davison ،Neale) والشعور ابلدوار وفقدان الوعي
Kring ،2018 230، صفحة). 
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 الثالث الفصل

 البحث يةمنهج

 البحث يةنوع -أ
هذا البحث هو نوع من حبث الوصفي النوعي وأنه يعتمد على سرد  

البياانت ووصفها. يف البحث الوصفي، البياانت اليت مت حتليلها ونتائج التحليل 
يف شكل وصف للضاهرة. وليس يف شكل أرقام أو معامالت حول العالقة بني 

 .(16، صفحة Aminuddin ،1990) املتغريات
استخدام اوأرقام. يسيطر العرض التفسريي على البحث النوعي بدال من  

أي أن هذا البحث بشكل أكرب على السرد والتفسري. أما البياانت املستخدمة 
يف البحث النوعي على الشكل وحدات حتتويها مصادر البياانت املتعلقة 
ابلكلمات والعبارات واجلمل واملقاطع واحلطوط والفقرات واالستعارات اليت هلا 

سيسهل استخدام . (3، صفحة Ahmadi A ،.2019) أمهية يف البحث
، Ratna) هذا التحليل على الباحثني العثور على حمور التحليل ابلبياانت

 .(357، صفحة 2010
وبناء على الشرح أعالئه تصنف الباحثة هذا البحث على أنه حبث  

على ل اضطراب ما بعد الصدمة ( وصف أشكا1اب )وصفي نوعي مع اوأسب
وصفية وأسباهبا وأتثريها على اوأفراد وعائلة واجملتمع يف رواية "عائد إىل  سعيد

( حيتوي هذا 2نظرية جريالد ج. دافيسون )غسان كنفاين على أساس حيفا" ل
البحث على بياانت يف شكل مجل أو نصوص واردة يف رواية "عائد إىل حيفا" 

 كنفاين.  لغسان
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 مصدر البياانت -ب
ت در البياانمصدر البياانت عامال مهما جدا يف البحث. جتعل مص 

در البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي مصدر البياانت اوأساسية ومص
 :الثانوية. العرض كما يلي

 مصدر البياانت اوأساسية -1
اوأساسية در البياانت اوأساسية هي اوأشياء اليت تعترب املادة مص  
(. مصدر البياانت اوأساسية . (23، صفحة Faruk ،2017) للبحث

املستخدمة يف هذا البحث هي رواية بعنوان "عائد إىل حيفا" لغسان  
 صفحة. 76تتكون من  1969كنفاين. الرواية اليت نشرت عام 

 نويةامصدر البياانت الث -2
در البياانت اليت هلا وظيفة دعم الثانوية هي مصمصدر البياانت   

. تشمل (123، صفحة Santoso ،2015)مصدر البياانت الرئيسي 
الكتب واجملالت واملقاالت هذا البحث در البياانت الثانوية املستخدمة مص

ذات الصلة ابضطراب ما بعد الصدمة ، وخاصة منظور جريالد ج. 
 دافيسون.

 
 مجع البياانت -ج

يف البحث النوعي، قبل مرحلة تقدمي البياانت، أوال تقوم الباحثة جبمع 
جمموعة منتهية أو غري منتهية من  البياانت اليت سيتم استخدامها كتحليل.

، صفحة 2004)أجنرس،  العناصر احملددة مسبقا واليت ترتكز عليها املالحظات
و  Umaya) ميكن مجع البياانت عن طريقة القراءة وطريقة الكتابة (298

Harjito ،2017) . يف مجع البياانت استخدامت الباخثة طريقة القراءة )
 الكتابة والعرض كما التايل: وطريقة
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 طريقة القراءة -1
املعلومات مت إجراء طريقة القراءة يف هذا البحث للبحث علن   

، Nurhadi)ءة واحلصول عليها ، تتضمن احملتوى وفهم معىن القرا
 ومن خطواهتا:. (11، صفحة 2005

الباحثة املوضوع يعين رواية "عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين  تقرأ (أ
لفهم احملتوى القصص املتعلقة ابضطراب ما بعد الصدمة على سيد 

 وصفية.
الباحثة قراءة رواية "عائد إىل حيفا" مرة اثنية لفهم اضطراب  أعادت  (ب

نظرية جريالد ج. وصفية على أساس  على سعيدالصدمة  ما بعد
دافيسون بضبظ ومتكرر حىت حتصيل على فهم النظري وصحيح 

 التصور.
الباحثة قراءة رواية "عائد إىل حيفا" مرة اثلثة للتأكيد الفهم  أعادت (ج

على املكتسب وأيضا تصنيف أشكال اضطراب ما بعد الصدمة 
وصفية، تكشف أسباهبا وفهم أتثري على اوأفراد والعائلة  سعيد

 واجملتمع.
 ةطريقة الكتاب -2

طريقة الكتاية هي طريقة متقدمة بعد طريقة القراءة. يكتب أو   
 احلقائق واوأفكار اليت تعترب مهمة بعد أن يقرأ الباحث املوضوع يلخص

(Olivia ،2009 6، صفحة) . فيما يلي كيفية مجع الباحثة للبياانت
 من خالل طريقة التسجيل. ومن خطواته:

الباحثة السرد أو احملادثة يف رواية "عائد إىل حيفا" له  تسجل (أ
 وصفية. على سعيدابضطراب ما بعد الصدمة  العالقة
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الباحثة السرد أو احملادثة يف رواية "عائد إىل حيفا" لتتعرف  تسجل  (ب
وصفية على أساس  على سعيدالصدمة  أشكال اضطراب ما بعد

 نظرية جريالد ج. دافيسون.
الباحثة عدة أجزاء رواية "عائد إىل حيفا" لتصنيف أسباب  تسجل (ج

 وصفية. على سعيداضطراب ما بعد الصدمة 
الباحثة عدة أجزاء رواية "عائد إىل حيفا" لفهم أتثري  تسجل (د

وصفية على اوأفراد و العائلة  على سعيداضطراب ما بعد الصدمة 
 واجملتمع.

 
 خطوات حتليل البياانت -د

، ة هلا خصائص نصيةمجيع البياانت من العلوم اإلنسانيعلى فهم أن  بناء  
تطور اوأساليب النوعية املنهجية إجراءات التفسري ابستخدام حتليل احملتوى. 
 حتليل احملتوى هو أسلوب حتليلي يركز على الكشف عن معىن العمل اوأديب

(Endaswara ،2008 161، صفحة).  يكشفFaruk (2017 ،
أن اإلجراءات واخلطوات املهمة يف عملية البحث العلمي بشكل  (25صفحة 

( 3( صياغة املشكلة، )2( حتديد املشكلة، )1عام تشمل ست مراحل، وهي )
( طرق البحث اليت 5( صياغة الفرضيات، )4إعداد إطار مفاهيمي أو نظري، )

 ( استخالص النتائج من نتائج البحث.6رق مجع البياانت وحتليلها، و )تشمل ط
احلطوات اليت اختذهتا الباحثة يف حتليل رواية "عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين على 

 أساس نظرية جريالد ج. دافيسون ، هي:
الباحثة البياانت يف رواية "عائد إىل حيفا" متعلقة ابضطراب ما  تنتخب -1

 بعد الصدمة.
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الباحثة البياانت لنظرية تطور اضطراب ما بعد الصدمة جلريالد  تعدل -2
 دافيسون حول اضطراب ما بعد الصدمة.

الباحثة فرضيه حتتوي على أشكال اضطراب ما بعد الصدمة  تضعو  -3
وصفية على اوأفراد والعائلة واجملتمع يف رواية  على سعيدوسببه وأتثريه 

 "عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين.
 على سعيدالباحثة أشكال اضطراب ما الصدمة  وسببه وأتثريه  تحلل -4

وصفية يف رواية "حيفا إىل حيفا" لغسان كنفاين ابستخدام نظرية تطور 
 اضطراب ما بعد الصدمة جلريالد ج. دافيسون.

الباحثة للفرضيات اوأقل صلة بنتائج التحليل والنظرية املستخدمة   تمسح -5
 كأساس للبحث.

لتحق من تفسري مالءمة نتائج البياانت بنظرية تطور أعادت الباحثة ا  -6
 اضطراب ما بعد الصدمة جلريالد ج. دافيسون.

الباحثة البياانت حسب نتائج حتليل أشكال اضطراب ما بعد  تضعر   -7
وصفية وسببه وأتثريه على اوأفراد والعائلة واجملتمع يف  على سعيدالصدمة 

 رواية "عائد إىل حيفا".
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 فصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 
عائد إىل "وصفية يف رواية  على سعيدأشكال اضطراب ما بعد الصدمة  -أ

 حيفا" لغسان كنفاين على أساس نظرية جرايلد ج. دافيسون
اضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب القلق الذي جيعل املصابني  

احلدث الصادم هو املوت أو التهديد ابملوت أو يتذكرون الصدمةاوأحداث. 
اإلصابة أو هتديد السالمة اجلسدية أو الشخصية للفرد. جيب أن خيلق احلدث 

، Kring، و Davison ،Neale) ا ابلعجزعًبا أو شعور شديًداأو ر 
 .(224، صفحة 2018
يفا" حتكي خلفية فلسطني عام رواية غسان كنفاين بعنوان "عيد إىل ح 
، حيث وقعت حادثة النكبة. كان للقصف وسفك الدماء يف النكبة  1948
ن فيهم الزوجان سعيد وصفية. ، مبفسية وجسدية على السكان املدنينيآاثر ن

، فإن االضطراابت النفسية وا هباعلى اوأعراض وسلسلة  اوأحداث اليت مر  بناء
 ؤدي إىل اضطراب ما بعد الصدمة.اليت يعاين منها سعيد وصفية ت

يتم حتديد اضطراب ما بعد الصدمة من منظور دافيسون من خالل العديد من 
اوأعراض اليت يتم جتميعها يف ثالث فئات رئيسية ، وهي  التجربةإعادة 

إذا استمرت اوأعراض وأكثر من والتجنبوفرط اإلاثرة. ميكن إجراء التشخيص 
. (224، صفحة Kring ،2018، و Davison ،Neale)شهر 

، وجدت الباحثة عدة أعراض اضطراب الكرب التايل للرضحوابإلشارة إىل 
عائد أشكال الضطراب ما بعد الصدمة لدى شخصيتني سعيد وصفية يف رواية 



27 
 

 

دافيسون.  د ج.جريال أساس نظريةعلى  ىل حيفا للكاتب غسان كنفاين بناءإ
 ذلك على النحو التايل: وتفسري

 إعادة التجربة -1
الناحية النفسية، فإن أعراض إعادة التجربة هي أعراض مثل   

صادم. سيشعر الشخص الذي يعاين من اضطراب ما بعد الصدمة أبن 
، Davison)ذكرى احلدث تطارده حىت يشعر وكأنه حدث مرة أخرى 

Neale و ،Kring ،2018 انطالقا من أعراض (225، صفحة .
إعادة التجربة وجدت الباحثة عدة أشكال الضطراب ما بعد الصدمة 
اليت عانت منها سعيد وصفية يف رواية غسان كنفاين عائد إىل حيفا، 

 منها:
 الصمت (أ

 الصمت.عائد إىل حيفا يف رواية أشكال اضطراب ما بعد الصدمة 
سعيد على املنبهات يف نفس مكان احلدث  استجابةهذا هو 

أما . الصادم ، حبيث يبدو أن سعيد اخترب احلدث مرة أخرى
ابلنسبة البياانت املتعلقة بشكل اضطراب ما بعد الصدمة هي كما 

 : يلي
 

حني وصل سعيد إىل مشارق حيفا، قادما إليها بسيارته عن طريق 
)كنفاين،  تالقدس، أحس أن شيئا ما ربط لسانه فالتزم الصم

 .(9، صفحة 1969
 

الرحلة اليت كان ينبغي . صمت سعيد بعد دخوله أطراف حيفا
أن تكون ممتعة وأنه كان هناك أمل ابلعودة إىل وطنه، حتولت إىل  

ضربت ذكرايت حادثة النكبة  .كابوس بسبب كشف جروح قدمية
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شهد اوأمواج وهي تتساقط اليت وقعت قبل عشرين عاما بعد أن 
 ابجتاه أطراف حيفا.

قبل عشرين عاما، عندما وقع يف فوضى النكبة، مت جره إىل 
حبر من الناس. ويف النهاية هرب مع زوجته يف قارب جناة. وكان 
رحيله مصحواب أبصوات موجات من احمليط. مل تظهر ذكرايت 

ابلزمن سعيد قطعة قطعة، بل ظهرت يف كل مكان. بدا وكأنه يعود 
إىل الوراء ورأى اجلدران تنهار وتتحطم وترتاكم. كنتيجة هلذه 
الذكرايت ، كان سعيد صامتا يف مقعد سائقه دون أن يتمكن من 

 احلركة.
املوجات اليت مسعها سعيد كانت مرتبطة حبدث صادم تعرض 
له. ميكن أن يؤدي مساع صوت حتطم اوأمواج إىل ظهور اوأعراض 

مع رأي جريالد سي دافيسون ، الذي قال إن  مرة أخرى. هذا يتوافق
 املعاانة العاطفية العميقة سببها احملفزات اليت ترمز إىل احلدث

(Davison ،Neale و ،Kring ،2018 225، صفحة). 
يف  Cherylمت العثور على نفس الشيء أيًضا يف دراسة 

Ernissa Yuliana  ودراسةBejo Sutrisno (2019 ، )
واليت أظهرت استجابة صامتة عندما تسببت املنبهات يف نفس 
املوقف يف إعادة ظهور اوأعراض. حدثت هذه احلالة عندما كانت 
شرييل تتسلق ممر احمليط اهلادئ ، رأت ذئًبا وفجأة صرخت "ُعد!" ، 
بعد الصراخ ، صمتت وتذكرت والدهتا اليت كانت مريضة قبل وفاهتا. 

 ط اضطراب ما بعد الصدمة عندما تصرخ شرييل "تعود".يرتب
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 البكاء (ب
والبكاء هو شكل من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة اليت  

هذا استجابة صفية . تعاين منها صفية يف رواية عائد إىل حيفا
 .  للمنبهات يف شكل مكان مشابه حلدث صادم مر به

  
اهنالت يف داخل رأسه،  كال، مل تعد إليه الذاكرة شيئا فشيئا. مثل 

كما يتساقط دار من احلجارة ويرتاكم بعضه فوق بعض. لقد جاءت 
اوأمور واوأحداث فجأة، وأخذت تساقط فوق بعضها ومتأل جسده. 
 وقال لنفسه أن صفية، زوجته، حتس الشيء ذاته، وأهنا لذالك تبكي

 .(9، صفحة 1969)كنفاين، 
 

صفية يف البكاء منذ أن مسع اوأمواج عندما دخل منطقة بدأت  
حيفا. بدت وكأهنا شاهدت اوأمواج نفسها وهي هتطل منذ عشرين 
عاما، حيث التقت بزوجها وسط حبر من الناس. ذك رهتا اوأمواج 
املتالطمة آبخر مرة كانت فيها يف حيفا واضطرت إىل ترك صبيها 

 الناس واجلماعات املسلحة.وراءها وأنه ال ميكن على اخرتاق حبر 
كما سعيد ، فإن صوت اوأمواج املتالطمة له أيضا صلة  

ابحلدث الصادم الذي مر به. يثري صوت اوأمواج ذكرايت صفية 
عن الذكرايت الفظيعة اليت عاشتها قبل عشرين عاما. كانت 
استجابة صفية تبكي بسبب نفس املكان واجلو الذي حدث فيه 

بب يف عودة الذكرايت املؤملة حبيث من احلدث الصادم، مما تس
، و Davison ،Neale)وجهة نظر جريالد ج. دافيسون 

Kring ،2018 يتم تضمني شكل اضطراب ما (225، صفحة ،
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بعد الصدمة الذي تعاين منه صفية يف أعراض اضطراب ما بعد 
 الصدمة إعادة التجربة.

 املتداخلةالذكرايت  (ج
الذكرايت املتداخلة هي شكل من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة 
الذي يعاين منه سعيد وصفية يف رواية عائد إىل حيفا. يتم تصنيفها 
على أهنا من أعراض إعادة التجربة، أي شعور مثل إعادة جتربة 

 احلدث الصادم. العرض على النحو التايل:
 

ا لو أهنا تنفض عنها طبقة كثيفة وأخـذت اوأمساء تنهـال يف رأسه كم
من الغبـار : وادي النسناس، شـارع امللك فيصل، ساحة احلناطري، 

، 1969)كنفاين،  احلليصة، اهلادار، واختلطت عليه اوأمور فجأة
 .(13صفحة 

 
وبينما سعيد جيتاز شوارع حيفا بسيارته ، رأى أن الشوارع ال  

كما هي، حجارة تلو اوأخرى، تعرب بعد تقاطع مألوفًا لدرجة تزال  
أنه شعر برائحة احلرب ال تزال ابقية يف وطنه. كما أن رؤية وجوه 
أهل البلدة تبدو خشنة ووحشية تذكره حبادثة النكبة اليت جعلته بال 

 مأوى وابنه الذي كان يف ذلك الوقت عمره مخسة شهر.
تباك يف رأسه وأن ذكرايته كانت استجابة سعيد على شكل ار  

تداخلت فجأة قادمة من مجيع االجتاهات بسبب منبهات يف شكل 
املكان واجلو نفسه أثناء احلدث الصادم، مما أدى إىل ظهور ذكرايت 
مريرة تغمر رأسه. من وجهة نظر جريالد ج. دافيسون، فإن حالة 
سعيد تندرج يف فئة إعادة الشعور ابوأعراض. يقول جريالد ج. 
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افيسون أن الشخص املصاب ابضطراب ما بعد الصدمة سيشعر د
أبنه مسكون بذكرايت اوأحداث الصادمة اليت حدثت. تشعر ذكرى 

، Davison ،Neale) احلدث الصادم وكأنه حدث مرة أخرى
 .(225، صفحة Kring ،2018و 
 

يعدو عرب الطريق ، وعندها جاء املاضي الراعب بكل  وشهد صبيا
صحيحه ووأول مرة منذ عشرين سنة تذكر ما حدث ابلتفـاصيـل 

 .(14، صفحة 1969)كنفاين،  وكأنه يعيشه مرة أخرى
 

مرة أخرى إعادة التجربة ، تظهر أعراض عائد إىل حيفايف رواية 
 تنشأ الذكرايت العشوائية. ا يعرب الطريق أمامهصبيعندما يرى سعيد 

، تتخيل ابنها مفصوال بسبب مكان مشابه ملكان حدث صادم
ابتلعه الغضب لعدم قدرته على إنقاذ ابنه  يتم . غري معروف جودهو 

هذا الشعور يستحضر . حماصرة يف الفوضى اليت تدور يف حيفا وأنه
متزج الذكرى . هاذكرايت ماضي سعيد بكل القلق الذي يصاحب

 .ماضي سعيد ابحلاضر الذي مير به
هو تشابه احلدث الصادم وصيب يذكره خبلدون عودة كان سبب  

شكل إعادة التجربة يظهر أعراض . الذي انفصل عنه خالل النكبة
تتماشى حالة سعيد مع . بني املاضي واحلاضر متزجذكرايت عشوائية 

دافيسون النفسية غري الطبيعية اليت تؤكد أنه يف  ج.نظرية جريالد 
االنفصايل ، سيفقد الشخص وعيه الفالش ابك( ) سرتجاعاال

 ابحلاضر ، وسيعيش شخًصا ما التجربة الصادمة حرفيا
(Davison ،Neale و ،Kring ،2018 225، صفحة). 
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اوأمور هنـا ختتلط . املاضي يتداخل هل كان يتوقع تلك الفجيعة ؟ 

مع احلاضر ، ومهـا يتـداخـالن مع أفكـار وأوهـام وختيالت ومشاعر 
 .(17، صفحة 1969)كنفاين،  عشرين سنة الحقة

 

يف رواية عائد إىل حيفا، يتذكر سعيد أيضا الذكرايت املتداخلة 
مائيت مرت من شارع احللول وبدأ يشم عندما كان على بعد أقل من 

وأن البحر كان . سعيد حساس لكل ما يتعلق ابلبحر. رائحة البحر
لذلك عندما يبدأ سعيد . آخر مكان رأى حيفا اليت احتلتها إسرائيل

يف شم رائحة البحر يف رحلته ، فإنه يشبه إعادة إحياء حدث صادم 
 . جاء عشوائيا واختلط ابحلاضر

حر عند سعيد حمف  زًا للذكرايت اليت تندفع عرب كانت رائحة الب
من وجهة نظر جريالد سي دافيسون ، فإن . رأسه عشوائًيا ومتداخلة

، حيث يبدو أن سعيد إعادة التجربةحالة سعيد هي أحد أعراض 
مير حبدث صادم مرة أخرى وأنه يشعر  جبو مشابه للحادثة املروعة 

، Kring ،2018، و Davison ،Neale)اليت مر هبا 
 .(225صفحة 

 Azisتتشابه أعراض سعيد مع حبث داوسون سكوت يف 
(2019) ،Dawson Scott  الصحفي املكلف أبفغانستان ،

ظهرت هذه اوأعراض بعد أن شهد . ويعاين من اوأعراض مرة أخرى
يف مناطق الصراع يف أفغانستان ملدة تسعة العديد من الفظائع 

  أفغانوتشمل الفظائع حوادث قتل فيها مسلحون وطالبان . أشهر
تركه احلادث مرهقا عقليا وجسداي وطارد حياته . قرويني بوحشية
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 .  حىت عندما واجه شيئا من هذا القبيل شعر وكأنه يعيد جتربة احلدث
 العرق البارد (د

ا بعد الصدمة املوصوفة يف شكل آخر من أشكال اضطراب م
خالل أعراض اضطراب ما بعد تظهر من  عائد إىل حيفارواية 

وهو سعيد الذي يتعرق ابرًدا عندما يرى سعيد املكان ، الصدمة
 .الصادمنفسه الذي وقع فيه  

  
كان العـرق يتصبب بـارداً على جبني سعيـد وهـو يـقـود سيارته صاعداً 

الـذاكـرة لن تعـود هبـذا الصخب املنحدر . لقد حسب أن تلك 
، 1969)كنفاين،  اجملنـون الـذي مل يكن هلـا إال حلظات حدوثها

 .(20-19الصفحات 
 

عندما مسع سعيد هدير اوأمواج وهو يف طريقه إىل حيفا، ختيل 
عاما، حيث كان هو عشرين  قبل مشهدارأس سعيد على الفور 

على شاطئ البحر حياوالن ركوب قارب جناة لإلخالء إىل  وزوجته
اصطدم هدير اوأمواج اليت تضرب جماديف قوارب . مكان أكثر أماان

. النجاة أبصوات الصراخ والبكاء وعواء املدافع وانفجارات القنابل
 الذكرىما زال ال . جبهتهابردا  عرقاجعلت الذكرى اجملنونة سعيد 

 . ستعود
رد غمر جبهته استجابة حملفزات على شكل كان هناك عرق اب

هدير اوأمواج اليت تذكره على الفور ابجلو الفوضوي الذي عاشه 
من منظور جريالد سي دافيسون ، تعترب . سعيد يف حادثة النكبة

سيشعر الشخص الذي . إعادة التجربةحالة سعيد أحد أعراض 
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حداث يعاين من اضطراب ما بعد الصدمة أبنه مسكون بذكرايت اوأ
، Kring، و Davison ،Neale) الصادمة اليت حدثت

 .(225، صفحة 2018
 تسريع معدل ضرابت القلق (ه

ضرابت القلب هو شكل من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة 
إن الشعور إبعادة جتربة اوأحداث املروعة اليت . إبعادةالذي يبدأ 

عندما يواجه اإلنسان . ابخلوف والقلقعاشها سعيد جعله يشعر 
حالة تعترب خطرية وخطرية ، فإن جسم اإلنسان ينتج هرمون 

أن يسبب أتثريات خمتلفة ، أحدها  اهلرموناوأدرينالني ، حيث  
هذه هي احلالة اليت عاشها . جيعل القلب ينبض أسرع من املعتاد

 . سعيد عندما عادت ذاكرته عندما كان يتتبع شوارع حيفا
 

وتذكر اآلن ابلضبط أنه هناك ، وهناك فقط ، سقطت عليه الذاكرة 
كما لو أنه ضرب حبجر ، وهناك ابلضبط تذكر خلدون وانقبض 
قلبه يومها ، قبل عشرين سنة ، وما زال ، واآلن يزداد نبضه قوة حىت  

 .(28، صفحة 1969)كنفاين،  كاد آن يسمعه
 

ة سعيد عرب كل ركن من أركان حيفا إىل إعادة دفعت رحل
ه. عندما أدار السيارة صبيالتفكري يف احلادث الذي جعله يفقد 

، جتاوز الباب. ر مع احلفاظ على وضع بدء السيارةوصعد املنحد
ذك ره الباب برجل من بيت اخلوري كان يعيش هناك. متتلك عائلة 

 ابلقرب من شارع امللك.الرجل بناية كبرية جنوب شارع ستانتون 
عشرين عاما ، عندما هرب حتول املبىن الضخم إىل مكان قبل 

للدفاع عن احملاربني العرب الذين قاتلوا حىت آخر قطرة دم. عندها 



35 
 

 

ه ابن، يف رأسه. قادته الذكرى إىل خلدوناتضحت ذكرى احلادث 
الذي مل يستطع محله يف ذلك الوقت للفرار إىل خميم الالجئني مع 

 .، انطلق قلب سعيديفا. ونتيجة لتلك الذكرى املؤملةجته وأهل حزو 
تؤدي ذاكرة سعيد احلزينة إىل زايدة هرمون  فيه حبيث ينبض قلبه 

غري الطبيعي من منظور جريالد  ةالسيكولوجيبشكل أسرع. يف نظرية 
، تصنف استجابة سعيد يف (225، صفحة 2018)سي دافيسون 

شكل معدل ضرابت قلب أسرع من املعتاد على أهنا من أعراض 
إعادة التجربة وأن سعيد شعر سابًقا ابلرغبة يف العودة إىل الوراء. يف 

 الوقت الذي فشل فيه يف إعادة خلدون للحياة وذراعيه.  
ظهور اوأعراض إعادة الناجتة عن احلدث الصادم جتعل الشخص 

خيترب ذكرايت املاضي للحدث. ميكن أن تؤدي اسرتجاع املصاب 
ذكرايت املاضي اوأدرينالني إىل إاثرة ، مما قد يؤدي إىل أتثريات غري 
سارة. وتشمل الصمت والبكاء والذكرايت املتداخلة والتعرقالبارد ومعدل 
ضرابت القلب أسرع من املعتاد. تصبح اوأماكن واوأشياء واوأجواء 

الصادم منبهات ترمز إىل احلدث الصادم. يف هذه املرتبطة ابحلدث 
الدراسة ، كانت احملفزات اليت تسببت يف ظهور أعراض الصدمة هي 

ا ، بقعة ملنزل الذي عاشوا فيه قبل عشرين عامأشياء تتعلق ابلبحر ، ا
معينة يف  حيفا حيث املكان به ذكرايت مؤملة تسببت يف الصدمة، 

 وصيب يشبهه البنه.
 التجنب -2

أعراض التجنب هي حماولة الشخص لتجنب حدث صادم.   
حياول الشخص الذي يعاين من اضطراب ما بعد الصدمة أن مينع شيئًا 
له حدث مماثل من حتفيز الشخص على تذكر احلدث الصادم الذي مر 
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به. سيحاول الشخص جتنب اوأفكار أو املشاعر أو احملاداثت املتعلقة 
نشطة أو اوأماكن أو اوأشخاص الذين ابلصدمة ، يف حماولة لتجنب اوأ

، Kring، و Davison ،Neale)يستحضرون ذكرايت الصدمة 
يف هذه اوأعراض وجدت الباحثة عدة أشكال . (225، صفحة 2018

د ائالضطراب ما بعد الصدمة اليت تعرض هلا سعيد وصفية يف رواية "ع
، وهي انكار احلدث الصادم واسكت على إىل حيفا" لغسان كنفاين 

 وجود خلدون. التفسريات على النحو التايل:
 انكار احلدث الصادم (أ

اضطراب الكرب التايل للرضح، والذي يبدأ من  التجنب، ومن 
، خيتار الصمت ويتجنب احملاداثت اليت تؤدي إىل بينها سعيد

  الباحثةهتا احلدث الصادم الذي مر به. كانت البياانت اليت وجد
 كالتايل:

 
وهي اليت قالت له أن يذهب ، فطوال عشرين سنة جتنبت احلـديث 

)كنفاين،  عن ذلك عشرين سنة ،  م ينبثق املاضي كما يندفع الربكان
 .(13، صفحة 1969

 
، تريد العودة إىل عائد إىل حيفا أن صفية، زوجة سعيدقيل يف رواية 

حىت تتمكن من عالج شوقها لوطنها. لكن سعيد مل يناقشها حيفا 
إىل حيفا،  قط. حىت عندما دعت صفية سعيد للذهاب يف رحلة

، وافق يف النهاية جتنب سعيد احلديث، رغم أنه بعد نقاش مطول
 على رغبة زوجته. 

يظهر سلوك سعيد اهلادئ واملراوغ عندما حتدثت صفية عن  
ه حياول جتنب اوأشياء اليت ميكن أن ا أنعشرين عاماوأحداث قبل 
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، يتم تضمني دث الصادم. من وجهة نظر دافيسونتثري ذكرايت احل
سلوك سعيد يف التجنب، حيث يتجنب الشخص اوأنشطة اليت تثري 

، Kring ،2018، و Davison ،Neale)ذكرايت الصدمة 
 .(225صفحة 

لشيء أاثر ذكرى حدث صادم ما فعله سعيد على شكل إنكار  
. Azis (2019)يف حبث  Dawson Scott ا لحدث أيض

يتجنب التعامل مع صدمته برفضه عندما يطلب منه شخص ما هو 
البحث يف قضية وفاة جريميي ويسون املزعومة. وأن نبش قضية 

 ل شهدها يف  أفغانستان.موت ذكره جبرمية قت
 اسكت على وجود خلدون (ب

شكل آخر من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة اليت يعاين منها   
سعيد وصفية والذي عن أعراض التجنب هو موقف سعيد و.خرج 
صفية ، اليت أبقت فمها صامتة على مكان وجود ابنها الرضيع 

 الذي انفصل عنه عندما وقعت حادثة النكبة.
 

على التـو أن ذلك اإلسم ، مل يلفظ قط يف تلك الغرفة منذ واكتشف 
زمن طويل. وأهنا يف املرات القليلة اليت حتداث عنه كاان يقوالن هو ، 
بل أهنا جتنبا تسمية أي من أوالدمها الثالثة ذلك اإلسم ، وأن كاان 
قد أطلقا على أكبـر مهـا اسم خالد ، وعلى البنت اليت أجنباهـا بعد 

ونصف  خالدة ، بل أن أوالدمها مل يعـرفـا قط أن هلـا أخـأ  ذلك بعام
، 1969)كنفاين،  امسه خلدون ، وهو نفسه ينادونه وأبـا خـالـد

 .(25-24الصفحات 
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جتنب سعيد وصفية ذكر اسم خلدون ، اسم طفلهما الرضيع   
. بعد النكبة مل يذكروا امسه اذي مل يستطع إنقاذمها قبل عشرين عامال

، قاموا دما حتدث الزوج والزوجة عن خلدونقط. عدة مرات عن
. حىت أهنم رفضوا تسمية غائبببساطة بتغيري االسم إىل ضمري 

، التزم اوأشياء اليت تثري ذكرايت الصدمةطفلهم خلدون. لتجنب 
 سعيد وصفية الصمت جتاه أطفاهلما. مل خيرب أي منهما أطفاهلما قط

 أن  هلما أًخا أكرب يُدعى خلدون.
أظهر موقف سعيد وصفية أبهنما مل يقال شيًئا عن خلدون   

وأطفاهلما أبًدا أهنما جتنبا أي شيء من شأنه أن يذكرمها حبادثة 
النكبة اليت تسببت يف فقدان ابنهما خلدون من وجهة نظر جريالد 

ا صخسي دافيسون ، مبا يف ذلك التجنب. أوضح دافيسون أن ش
ما سيتجنب اضطراب ما بعد الصدمة اوأفكار أو املشاعر أو 

، Kring، و Davison ،Neale) احملاداثت املتعلقة ابلصدمة
 .(225، صفحة 2018

 
وظلت شهورا بعد ذلك حتمل يف فمها صوات مبحوحا جبرحا ال يكاد 

ال غري ، تعـوم صـائعة يسمع . وظلت كلمة  خلدون  نقطة واحدة 
، 1969)كنفاين،  وسط ذلك التدافق الالهنائي من اوأصوات

 .(21صفحة 
 
بياانت أخرى تتعلق التجنب يف صفية. بدأ اوأمر عندما تركت   

، بينما كانت تبحث عن غري وعي مستلقية على سرير منزهلاب صبيها
زوجها الذي حوصر يف وسط املدينة من قبل اجلنود اإلسرائيليني. 
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ت يف خلدون. اندت ابسم ، فكر ا يف حبر الناسعندما مت محله
 تكلم هبذا االسم.  خلدون مليون مرة، وبعد عدة أشهر مل يعد ت

سكت صفية على خلدون تفاداي لذكرى احلدث الصادم الذي   
مع ما  املوقف يف أعراض التجنب. متاشيا ضمني هذامر به. يتم ت

ذكره دافيسون، سيحاول الشخص جتنب اوأفكار أو املشاعر أو 
، Kring، و Davison ،Neale) احملاداثت املتعلقة ابلصدمة

 .(225، صفحة 2018
اب ما يف احلياة االجتماعية ، مييل اوأشخاص املصابون ابضطر   

بعد الصدمة إىل جتنب أي شيء متعلق ابلصدمة ، ويف هذه احلالة يكون 
التجنب يف شكل إنكار احلدث الصادم وإبقاء أفواههم مغلقة على 
مكان وجود طفلهم. عند إقامة عالقات مع أشخاص آخرين ، فإن 
الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة سيخلقون مسافة يف حماولة 

عالقة ابحلدث الصادم ، وأنه سيؤدي إىل الظهور لتجنب شيء له 
 املفاجئ للذكرايت املؤملة

 فرط االستثارة -3
هي أحد اوأعراض اليت يعاين منها اوأشخاص  فرط االستثارة  

الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. يشعر اوأشخاص املصابون 
ابضطراب ما بعد الصدمة ابليقظة بعد وقوع حدث صادم. يشري 

إىل أن اوأشخاص الذين يعانون من  (225، صفحة 2018) دافيسون
اضطراب ما بعد الصدمة سيواجهون صعوبة يف النوم والتهيج ونوابت 
الغضب املفاجئة واحلزن العميق والقلق املفرط وصعوبة الرتكيز. بناء على 

دة أشكال الضطراب ما بعد أعراض فرط اليأس وجد الباحثون ع
ا إىل حيفا اليت كتبه عائد الصدمة اليت عاشها سعيد وصفية يف رواية
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، القلق املفرط، فورة غضب مفاجئة، فقد الرتكيزغسان كنفاين  وهي 
 الشعور ابلذعر. التفسري هو كما يلي:، و احلزن العميق

 فقد الرتكيز (أ
اليقظة أحد اوأعراض البارزة الضطراب ما بعد الصدمة هو  

، فإن اليقظة املفرطة ا وأن كل الطاقة تركز على البقاءاملفرطة. نظر 
ميكن أن تسبب صعوبة يف الرتكيز والرتكيز. ظهرت حالة سعيد من 
فقدان الرتكيز عندما كان يقود سيارته حول حيفا. على طول الطريق 

، وهي حالة يعاين فيها الشخص من زايدة عراض فرط اليقظةلديه أ
 النفسي احملوري.التفاعل 

 
، الرصيفوفجأة أخذ املقود يرجتف بني يديه ، وكاد أن يرطم 

 .(14، صفحة 1969)كنفاين،  ومتاسك يف اللحظة اوأخرية
 

ا ابليقظة عندما بدأ هو وزوجته يف اخترب سعيد إحساسا متزايد 
كان ختطيط املدينة دخول منطقة حيفا اليت مل تتغري على اإلطالق.  

متجذرًا بعمق يف ذاكرة سعيد. تشابه املكان الذي تسبب يف 
حىت أنه أثناء قيادته  ،ة جعل سعيد يشعر مبزيد من اليقظةالصدم

يصطدم ابلرصيف قبل أن يتمكن ، فقد الرتكيز وكاد لوادي انس
 ا من اهلدوء.أخري 
 فقدان سعيد للرتكيز الذي كاد يصطدم ابلرصيف  سبب مدينة 

تبط ارتباطًا وثيًقا بذاكرة حيفا اليت مل تتغري. مدينة حيفا ، اليت تر 
، هي حافز يف شكل تشابه املكان الذي وقع فيه احلدث سعيد

، ُتصنف حالة سعيد على أهنا . من وجهة نظر دافيسونالصادم
ما بعد الصدمة اضطراب سيشعرون ابليقظة ويزيدون  مفرطة اإلاثرة.
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، Davison) أحدها صعوبة الرتكيز، اثرة العاطفيةمن اإل
Neale و ،Kring ،2018 225، صفحة). 

أعراض فرط التوتر يف شكل صعوبة الرتكيز أيًضا يف حبث  
Chrissy Oktaviani (2021) ذكرت الدراسة أن جتارب .
قادر على الرتكيز. شعر تشاريل بوجود تشاريل السيئة جعلته غري 

خطر يف كل ركن من أركان الغرفة. لذلك عندما يواجه تشاريل 
 مشكلة ، ال ميكنه الرتكيز وأنه دائًما على أهبة االستعداد.

 
 فورة غضب مفاجئة (ب

اضطراب ما بعد الصدمة الذي عاىن منه سعيد وصفية يف  شكل
نوع من أعراض فرط  رواية العيد إىل حيفا والذي يصنف على أنه

ب ما بعد غضب مفاجئة. يف سياق اضطرا هي فورة االستشارة
، ينطوي الغضب املتزايد على فشل يف تثبيط الصدمة املرتبط ابلقتال

التنشيط غري املتوافق مع وظائف البقاء على قيد احلياة 
(Andrews ،Brewin ،Rose و ،Kirk ،2000 ،

ب ما بعد عندما يعاين اوأشخاص املصابون ابضطرا (69صفحة 
 مما الصدمة من يقظة متزايدة، يصبح سعيد مرهقا عاطفيا وجسداي

 يسبب نوابت من الغضب بسبب أدىن شيء.
 

 ، الـرهـيبـة ، املميتـة الدامية ")سعيد(‘ لكن’"نعم، ولكن!... هـذه  
 .(34، صفحة 1969)كنفاين، 

 
، التقيا صفية منزهلما القدمي إللقاء نظرةعندما يزور سعيد و  
، أرملة جندي إسرائيلي جاء من اكنة املنزل اجلديدة تدعى مريايمبس
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ا. مل تكن هناك أعمال شغب يف ذلك اليوم. عام 20بولونيا قبل 
أهنا جاءت إىل رحبت مريايم بوصوهلم ترحيبا حارا. أخربتين مريايم 

 م إن مكان وجودهاايري . قال سعيد مل1948مارس  لحيفا يف أو 
ومنزهلا القدمي مسألة أخرى. ردت مريايم بـ "لكن" ، ولكن بسبب 

شعر سعيد ابلتهديد وفجأة نطق مجلة بنربة ا البسيطة ،كلماهت
حديث غاضبة كما لو أن اخلطر قد تغلب عليه. وقد أاثر ذلك 

 للعيش فيه من قبل منظمة منحها أخريا مكاانمريايم عن كيفية 
بشرط أن تتبىن الطفل خلدون الذي مل  1948يهودية يف أبريل 

 يستطع سعيد اهلرب مع زوجته. تستحضر القصة صدمة سعيد.
رد سعيد على شكل غضب على مريايم ابلصراخ بكلمة "لكن"  

عام أاثر شيئني ، ومها حقيقة أن مريايم جاءت إىل حيفا يف نفس ال
الذي حدث فيه حادثة النكبة ، والثاين هو حقيقة أن خلدون عاش 
وكرب. معا عشرين سنة. ليس من شعبه بل من اعدائه. هذا جيعل 
سعيد ينفجر بغضب ، رغم أن مريايم ترحب به. هذا يتوافق مع 
بيان دافيسون ، الذي يؤكد أن الذين يعانون من اضطراب ما بعد 

العاطفية ، حيث سيشعر إلاثرة الصدمة سيشهدون زايدة يف ا
، Kring، و Davison ،Neale) ا ابليقظةالشخص دائم

 .(225، صفحة 2018
اد من اإلاثرة العاطفية.  يوضح وصف سلوك سعيد أن سعيد ز  

ا من خلدون ومرمي وأهنما أصبحا رموزًا حفزت احلدث كان حذر 
 الصادم.

غضب مفاجئ يف صفية.صفية تفقد  كما حدث اندالع 
السيطرة وفجأة الصراخ هو شكل من أشكال اضطراب ما بعد 
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الصدمة اليت تدخل يف  أعراض. نظرًا وأن اوأشخاص الذين يعانون 
ة اليقظة، كما هو من اضطراب ما بعد الصدمة يعانون من زايد

، فإن صفية تصبح أيًضا مرهقة عاطفيًا وجسداًي مما احلال مع سعيد
ؤدي إىل فقداهنا السيطرة عند احلديث عن اوأشياء اليت تثري ي

 ذكرايت مظلمة من املاضي.
 

ما هذه الفلسفـة اليت مل تكف عنهـا طـوال النهار ؟ اوأبواب والرؤاي 
، صفحة 1969)كنفاين،  وأمور أخرى ، ماذا حدث لك ؟)صفية(

12). 
 

عندما قالت صفية هبدوء إهنا مل تتخيل أبدا أهنا سريى حيفا مرة  
أخرى، رد زوجها أن زوجته لن ترى حيفا، إهنم يروهنا هلا.  م ردت 
صفية بغضب، فجاءت ابلصياح بقوهلا مجلة خارجة عن املوضوع، 
وهي بوابة املدينة، ورؤاي سعيد، وال عالقة ملا قالته صفية بكالم 

 سعيد.  
صفية أبن يصبح عاطفيا بسهولة مبجرد عبارة  أظهر سلوك 

بسيطة ال ينبغي أن تثري الغضب. الالحق وأغراض فرط االستثارة. 
اقرتح جريالد سي دافيسون أن زايدة اإلاثرة العاطفية ميكن أن تسبب 

بة يف لألشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة صعو 
فاجئة، واحلزن العميق، الغضب امل ، ونوابتالنوم، وسرعة االنفعال

، Kring، و Davison ،Neale) ، وصعوبة الرتكيزوالقلق
 .(225، صفحة 2018

 Xiaodengمت العثور على نوابت غضب مفاجئة أيًضا يف  
.هذا الشرط من Vasantadjaja (2017)يف حبث 
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Xiaodeng تندما وجدع Suzyالبالغة من العمر  ا، ابنته
يف الفضاء  Robertا تفضل إجراء حماداثت مع ثالثة عشر عام

مل  Suzyشعرت ابإلهانة وأن    Xiaondengاإللكرتوين. 
 تها مع صديقها الذكر. أصبحتسكب قلبها كما فعل بنت

Xiaodeng ينشأ الغضب من قلقه فجأة عدوانية وغاضبة .
 .اعائلته ااخلطر الذي يتعرض هلوإدراكه خلطر 

 القلق املفرط (ج

إىل حيفا من قلق مفرط. القلق  عائديعاين سعيد وصفية يف رواية 
هو شعور خمتلط حيتوي و رد فعل على مشاعر املرء. القلق ه

على اخلوف والقلق بشأن املستقبل دون سبب حمدد للخوف 
(Chaplin ،2001 32، صفحة). قال Pinel John 
أن القلق واخلوف املزمن الذي يستمر يف غياب  (2009)

التهديد املباشر هو ارتباط مشرتك ابلتوتر. يتم تضمني القلق 
على سعيد ، حيث يكون قرط االستثارةاملفرط يف فئة أعراض 

مفرط، متطرف،  وصفية يقظة مفرطة حبيث يشعران بقلق مفرط.
 متهور.

 
"بلى ، كان علينا أال نرتك شيئا . خلدون ، واملنزل . وحيفا ! أمل 
ينتابك ذلك الشعور الرهيب الذي انتابين وأن أسوق سياريت يف 

 شوارع حيفا ؟

"كنت أشعر أنين أعرفها وأهنا تكرين . وجاءين الشعـور ذاتـه وأان 
يف البيت ، ها هدا بيتا ! هل تتصورين ذلك ؟ إنه ينكران ! . أال 
يتابت هذا الشعورا إنين أعتقد أن اوأمر نفسه سيحدث مع 
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 .(49، صفحة 1969)كنفاين،  حلدول وسرتين !" )سعيد(

 

بعد أن التقى سعيد خبلدون البالغ اآلن ، شعر خبيبة أمل  
بينما   ا أنهمل يتعرف عليه. اعرتف سعيد الحق كبرية وأن خلدون

، كان يشعر ابلقلق. القلق أيضا مل كان يقود سيارته إىل حيفا
 خيتف حىت بعد أن قابل ابنه خلدون.

ى أشياء هلا عالقة مباضيه يشعر سعيد بقلق مفرط كلما رأ
 ةالسيكولوجي، سواء كان منزله أو ابنه. اخلروج عن نظرية ريرامل

، يتم تضمني القلق املفرط يف دافيسونغري الطبيعي من منظور 
جيادل دافيسون أبن الذين يعانون من . االستثارةأعراض فرط فئة 

اضطراب ما بعد الصدمة يعانون من زايدة اإلاثرة العاطفية ، 
، و Davison ،Neale)حيث سيعاين املصابون من القلق 

Kring ،2018 225، صفحة). 
، يُظهر أيضا  Hermawatiو  Gumelarيف حبث 

ى هذا القلق عاين من القلق. ويدل علالذي ي Lanangحالة 
يد واالرتباك. إنه يعاين من القلق الشد جلده على صدره. كان

، يطالبه اجملتمع  خائف من انحية، ولكن من انحية أخرى
كطبيب بيطري حبل هذه املشكلة اليت مل يتم حلها على الفور. 
سبب معاانة من اضطراب ما بعد الصدمة هي الكارثة اليت 

 غابة.ت بقرة حلوب وقضية فريوس اخلنزير ي مو حلت به وه
 احلزن العميق (د

احلزن هو انفجار عاطفي يشعر به اإلنسان عندما يفقده أمثن 
. (161، صفحة Najati ،2000) شخص أو شيء له معىن له



46 
 

 

، وأفكار سلبية ، وميول سلوكية ميز احلزن مبشاعر ذاتية ابلتعاسةيت
إىل  عائد. يف رواية (Ekman ،1992) للتقاعس أو االنسحاب

 :حيفا تشعر صفية حبزن عميق كما يتضح يف االقتباس التايل
 

وفجأة أطل املنزل ، املنزل ذاته ، ذلك الذي عاش فيه ،  م عيشه يف 
ابللون ذاكرته طويال ، وها هو اآلن يطل مبقدمة شـرفـاتـه املطلية 

اوأصفر. وفجأة أحدث صفية تبكي بصوت مسموع، أما هو فقد 
احنرف إىل اليمني ، وترك عجالت مبـارتـه تصـعـد الرصيف السواطي، 
 م أوقف السيارة يف املكان الذي هلا، كما كان يفعل متاماـ منذ 

 .(28، صفحة 1969)كنفاين،  عشرين سنها
 

عيد وصفية إىل منزله القدمي. أصبح املنزل آخر نقطة يف وصل س 
 حيفا هو معرفة إىل ا. وأن الغرض اوأساسي من عودهتممارحلته

، ومل مشله أبسرة  حالة منزله حاليا، على أمل مقابلة ابنهما خلدون
زل الذي كان يعيش فيه سعيد شكل املن كاملة. ولكن عندما رأت

كاء من احلزن. يف ذلك املنزل، ، انفجرت صفية فجأة يف البوصفية
ا ، ُحفرت عشرين عاموهو منزل ال يزال لون طالءه كما كان قبل 

 مع زوجها وأطفاهلا.ذكرايت حلوة ومرة 
كانت حادثة النكبة كارثة كبرية لصفية وأنه فقد أغلى الناس له  

أثناء النزاع املسلح. هذا اإلحساس ابخلسارة جيعل إيدا تشعر ابحلزن 
ن يعيش فيه قبل عشرين ويلة. عندما رأى املنزل الذي كالفرتة ط

، بكى على الذكرايت اليت عاشها. ذكرايت أيضا مع طفلها. عاما
ج. غري الطبيعي من منظور جريالد  ةالسيكولوجيإذا نظران إىل نظرية 

، حيث العميق يدخل يف أعراض فرط اليقظة، فإن احلزن دافيسون
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، Kring، و Davison ،Neale)يشعر املصاب حبزن عميق 
 .(225، صفحة 2018

 Dodici Putriا يف حبث مت العثور على هذا أيض 
Nugraha (2020) ا عن الذي أجرى حبثRuth Weber 

حزنت ا اليت عانت من اضطراب ما بعد الصدمة. ذكر يف حبثه أهن
وأهنا فقدت الشخص  لوفاة زوج والدهتا. بكت بصوت عالبشدة 

 الذي حتبه.
 

 والشعور ابلذعر (ه
الذعر هو شكل من أشكال اضطراب ما بعد الصدمة اليت تدخل 

، يوصف سعيد أبنه إىل حيفا عائديف أعراض فرط اليقظة. يف رواية 
ا الذي ال يزول حىت بعد عشرين عام ا ابلذعردائما ما يكون مليئ

 من تعرضه حلدث صادم.
 

وعندها فقط تذكر خلدون ، الصغري ، ابنه الذي امت يف ذلـك اليـوم 
بـالـذات شهـره اخلامس ، وانتـابـه فجـأة قلق غامض . ذلك هو 
الشيء الوحيد الذي ما زال حيس طعمه حتت لسانه ، حىت يف هذه 

ا اللحظات اليت تبعد عشرين سنة عن املرة اوأوىل اليت حدث فيه
 .(17، صفحة 1969)كنفاين، ذلك 

 
بدأ ذعر سعيد عندما علق يف معركة النكبة. مت القبض عليه يف  

ا يف ل مستلقيوابل من الرصاص. فكر يف طفله الذي كان ال يزا
ا بذعر يف النهاية انفصل. على مر السنني، شعر سعيد دائممنزله. و 
 غامض.
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تسبب اليقظة املفرطة يف أن يكون سعيد يف حالة ذعر مل ختتف.  
من وجهة نظر جريالد سي دافيسون ، فإن شكل اضطراب ما بعد 
الصدمة يف شكل الذعر الذي يشعر به سعيد يتم تضمينه يف 
أعراض فرط التوتر ، حيث يعاين املريض من زايدة اإلاثرة العاطفية 

(Davison ،Neale و ،Kring ،2018 225، صفحة). 
 Gumelarا يف دراسة أجراها مت العثور على حالة مماثلة أيض 
 شعر Lanangواليت ذكرت أن  Hermawati (2020)و 

رأى شيئا حبالة من التهديد أو اخلطر املستمر. أصيب ابلذعر عندما 
ا. وأن الطيور واخلنازير الربية أصبحت مصدر خنزير يشبه طائرا أو 

 انتشار الفريوس الذي يهاجم املنطقة.
يعاين اوأشخاص املصابون ابضطراب ما بعد الصدمة من   

اضطراب عاطفي غري مستقر. ميكن أن يشمل ذلك فقدان الرتكيز ، 
والشعور بنوابت غضب مفاجئة ، والشعور ابلقلق ، والشعور ابحلزن 

، والشعور ابلذعر. حتدث اوأشكال اخلمسة وأعراض فرط الشديد 
اليقظة وأن اوأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة 
يشعرون ابليقظة ودائًما ما تطاردهم اوأشياء الرهيبة بعد تعرضهم حلدث 
صادم. تتضمن بعض احملفزات لزايدة اليقظة الذكرايت واوأماكن 

 لصادم.واحملاداثت املرتبطة ابحلدث ا
 

 . أشكال اضطراب ما بعد الصدمة 1اجلدول 
 أشكال اضطراب ما بعد الصدمة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

 الصمت  إعادة التجربة
 البكاء

 الذكرايت املتداخلة
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 العرق البارد
 تسريع معدل ضرابت القلق

 انكار احلدث الصادم التجنب
 اسكت على وجود خلدون

 الرتكيزفقد  فرط االستثارة
 فورة غضب مفاجئة

 القلق املفرط
 احلزن العميق

 الشعور ابلذعر
 

عائد إىل حيفا" "وصفية يف رواية  على سعيداضطراب ما بعد الصدمة  أسباب -ب
 لغسان كنفاين على أساس نظرية جرايلد ج. دافيسون

جريالد  على أساس نظريةغري الطبيعي  ةالسيكولوجيا إىل نظرية استناد  
ة عوامل يف اضطراب ما بعد الصدمة، وهي العوامل ، تتسبب عددافيسون ج. 

، Davison) الوراثية، وبنية الدماغ، والعوامل البيئية، والعوامل النفسية
Neale و ،Kring ،2018 عائد إىل حيفا. يف رواية (227، صفحة 

بعد الصدمة ظهور اضطراب ما سببني تسببا يف  ت الباحثة، وجدغسان كنفاينل
، ومها بيئة الصراع لى أساس نظرية جريالد ج. دافيسونعيف سعيد والصفية 

 . العرض اإلضايف هو كما يلي:وفقدان طفل
 بيئة الصراع -1

جتربة سعيد وصفية يف العيش يف منطقة حرب تركته حماطًا ابلعديد من  
اوأشياء السلبية ، مثل الدمار واملوت. تسببت جتربة سعيد السيئة يف أن 
يصبح االضطراب العقلي ال ميكن التغلب عليه يف حياته بعد وقوع احلدث 

مشاهبًا املظلم. سيصاب سعيد ابلذهول إذا واجه مكااًن أو شعورًا أو جًوا 
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للحدث الصادم الذي مر به. تشري الدراسات إىل أن اوأحداث الصادمة 
 ٪86.0مسع إطالق انر يف منطقة نزاع ، و  ٪88.5اوأكثر شيوًعا كانت 

أصيبوا جبروح جسدية يف قصف ، و  ٪21.8مسع صوت طائرة نفاثة ، و 
أطلق عليهم الرصاص ،  ٪24.0اعتقلوا أثناء هجوم بري ، و  22.9٪
 Thabet ،El)هتديدات ابلقتل  ٪24.3يخ أو قنابل ، و صوار 

Buhaisi و ،Vostanis ،2014) ميكن مالحظة ذلك يف االقتباس .
 التايل:

 
كانت حيفا مدينة ال تتوقع شيئا ، رغم أهنا كانت حمكومة بتوتر غامض . 

العالية . ومضت قذائف وفجـأة جاء القصف من الشرق ، من تـالل الكـرمـل 
املورتر تطري عرب وسط املدينة لتصب يف اوأحياء العربية . وانقلبت شوارع حيفا 
 إىل فوضى ، واكتسح الرعب املدينة اليت أغلقت حوانيتها وتوافذ بيوهتا

 .(15، صفحة 1969)كنفاين، 
 
فيها سعيد وصفية، كانت بيئة دينة اليت عاش ، املمن الواضح أن حيفا 

ا للحملة اليهودية حملو فلسطني. اهلجمات صراع يف ذلك العام تتوجي
الوحشية واملذابح اليت ارتكبها اجليش اإلسرائيلي حبق املدنيني خلقت الذعر 
واخلوف والكوابيس. تسببت القنابل اليت انفجرت يف مجيع أحناء املدينة يف 

ام. ال يزال هذا اخلوف يطارد سعيد حىت إغالق احملالت التجارية إبحك
 يومنا هذا.

اخلوف الذي ال يزال يطارد سعيد انبع من حادثة غريبة شاهدها مباشرة.  
هذه خماطرة جيب أن يواجهها سعيد الذي يعيش يف بيئة صراع. تتوافق هذه 

، واليت تكشف أن (227، صفحة 2018) احلالة مع أفكار دافيسون
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الشخص الذي يعيش يف منطقة نزاع لديه ميل كبري إىل جتربة اضطراب ما 
 بعد الصدمة.

 
، وكأمنا ت رصـاص وقنابل وقصف بعيـد وقريبتتدفق أبصوا كانت السماء انرا

هذه اوأصوات نفسهـا كـانت تـدفعهم حنو امليناء . ورغم أنه كان غري قادر 
أمر معني ، إال أنه رأى كيف بدأ الزحام يتكاثف مع كل  على الرتكيز على أميا

خطوة . كان الناس يتدفقون من الشوارع الفرعية حنو ذلك الشارع الرئيسي 
، حيملون املتجه إىل امليناء ، رجاال ونساء وأطفاال ، حيملون أشياء صغرية أو ال
)كنفاين، يبكون أو يسبحون داخـل ذلك الذهول الصارخ بصمت كسيح 

 .(18، صفحة 1969
 

فظائع النكبة اليت شهدها سعيد مباشرة تتجسد يف رواية عيد إىل حيفا. 
نابل يف كل ركن من بدأت السماء متتلئ بسحب الدخان بسبب انفجار الق

، حىت ركضوا يف موجات وصوت الرصاص يهدد حياة املدنيني ،أركان املدينة
النريان. هذا املوقف املخيف الذي حيدث يف بيئة الصراع  من الناس متجنبة

 هو ما يسبب اضطراب ما بعد الصدمة.
 

. دو اآلن جمرد كابوس ثقيل ال يصدقلقد مضت اللحظات بطيئـة وقـاسيـة وتب
اجتاز البوابة احلديدية للميناء حيث كان جنود بريطانيون يزجرون الناس ، ومن 

فوق الزوارق الصغرية املنتظرة يف املاء قـرب هناك رأى أكوام البشر تتساقط 
الرصيف. وفوقه كـان الدخان والعويل ودوي القنابـل وزخات الرصـاص متتزج 
أصـواهتا ابلصراخ وهـديـر البحـر وزحف اخلطوات الضائعة وضرب اجملاذيف 

 .(19، صفحة 1969)كنفاين، سطح املوج 
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عائد إىل تعذيب الفلسطينيني الذي شهده سعيد يتجسد أيًضا يف رواية  
جاة اليت ستنقل ، حيث سقطت جمموعة من الناس من قوارب النحيفا

. مل ختتف صورة فظائع الفلسطينيني الحقا للفرار إىل مكان أكثر أماان
ابة املرفأ ، بدا وكأنه يرى احلرب من ذاكرة سعيد. وبينما كان مير عرب بو 

 ا يوخبون املدنيني كما شاهد.نودج
ابتباع النظرية اليت رددها دافيسون ، واليت تنص على أن البيئة اليت يقضي  

فيها الناس حياهتم تؤثر بشكل كبري على احلالة العقلية للشخص. أن 
شخًصا ما يعيش يف منطقة نزاع لديه ميل كبري لإلصابة ابضطراب ما بعد 

 .(227، صفحة Kring ،2018، و Davison ،Neale)الصدمة 
ما بعد ا الضطراب ة يف مناطق النزاع واليت تعد سببا توضيح احليامت أيض 

 Dodici Putri Nugraha الصدمة يف البحث السابق. يف حبث
هي فتاة تبلغ من العمر  Ruth Weber، شخصية تدعى (2020)

ثالث سنوات أصبحت الجئة بسبب صراعات احلرب يف املنطقة اليت تعيش 
فيها. خالل فرتة الالجئة ، عانت من حدث مؤمل جعلها تعاين من اضطراب 

جسدي جعلها ختشى رؤية نفس  ما بعد الصدمة. تعرضت ويرب لعنف
 مشابه.، أو شيء احلدث، مكان مشابه ملكان احلدث الصادم

ميكن للمآسي الرهيبة اليت حتدث يف بيئة الصراع أن تلحق الضرر  
ابملدنيني الذين ال يزال لديهم فرصة ملواصلة العيش. مواطنوها معرضون خلطر 
املعاانة من اضطراب ما بعد الصدمة يف حياهتم االجتماعية وأن هذه 

 اوأحداث الرهيبة دائًما ما تطغى عليهم.
 فقد االبن -2

تسببت التجارب السيئة ، مثل مشاهدة إراقة الدماء مباشرة وفقدان  
على طفلهما البالغ من العمر مخسة أشهر ، يف جعل االضطراابت النفسية 
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وصفية ال ميكن التغلب عليها. يتم تضمني التهيج والتوتر يف العوامل سعيد 
النفسية لألشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. يتعرض 

 لشخص املصاب ابالكتئاب خلطر اإلصابة ابضطراب ما بعد الصدمة.ا
، يف اوأمراض املصاحبة الضطراب (533، صفحة 2004)وفًقا لثابت  

فإن اآلاثر  ،ب بني الالجئني أثناء آاثر احلربما بعد الصدمة واالكتئا
، مما الصادمة للحرب عديدة، وغالبا ما تكون مزمنة، ومرتابطة، ومتكررة

جيعل من الصعب فكها. كما حدث مع سعيد. حالة سعيد العاطفية غري 
، فقد سعيد . انطالقا من السببيزعجه نفسيا مستقرة وأهنم ميرون حبدث

التايل لرواية  وصفية طفلهما يف صراع النكبة. وميكن مالحظة ذلك يف السرد
 العيد إىل حيفا:

 
كم مضى من الوقت قبل أن تتذكر أن خلدون الطفل ما زال يف سريره يف 

 (21، صفحة 1969)كنفاين،  احلليصا ؟
 

عندما كانت صفية قلقة على مصري زوجها عندما اندلع صخب احلرب  
ك الوقت مل يعد زوجها إىل من وسط املدينة حيث كان زوجها. يف ذل

، فسارعت للخروج من املكان اآلمن للبحث عن زوجها رغم أهنا ال املنزل
، كانت عيناه تراقبان كل ذهب. عند وصوله إىل هناية الطريقتعرف إىل أين ت

، ت خطواته جبره من سيارة إىل أخرى، ومن شخص آلخرسيارة عابرة. قام
دون أن يدري كان قد غرق يف حبر  وطرح اوأسئلة دون احلصول على إجابة.

 البشر. عندها أدرك أنه ترك خلدون راقًدا على السرير يف حليسة.
، أصبحت حالة صفية النفسية مضطربة. تطور بسبب فقدان صبيها 

احلزن والصدمة الشديدة اليت شعرت هبا صفية إىل اضطراب ما بعد الصدمة 
أن اوأعراض اليت تشري إىل  ، إالعشرون عاماوأنه على الرغم من حدوثه قبل 
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اضطراب ما بعد الصدمة ما زالت هتاجم صفية. يتماشى وصف حالة صفية 
مع رأي دافيسون الذي ينص على أن فقدان أحد اوأحباء له خماطر أكرب يف 

، Davison)التعرض لإلجهاد الذي يتطور إىل اضطراب ما بعد الصدمة 
Neale و ،Kring ،2018 228، صفحة). 

 
، ابنه الذي انه يف ذلـك اليـوم بـالـذات وعندها فقط تذكر خلدون الصغري

شهـره اخلامس ، وانتـابـه فجـأة قلق غامض . ذلك هو الشيء الوحيد الذي ما 
زال حبس طعمه حتت لسانه ، حىت يف هذه اللحظات اليت تبعد عشرين سنة 

 .(17، صفحة 1969)كنفاين،  فيها ذلكعن املرة اوأوىل اليت حدث 
 

بدأ الذعر الغامض الذي عاشه سعيد عندما ضل الطريق يف سيارته وأنه 
ليهود ، حيث استهدف انب املنطقة املتصلة بشارع هرتسلاضطر إىل جت

ول يتمكن بسرعة من الوص، حاول االلتفاف حىت املنطقة منذ البداية. أخريا
، مت زايدة حجم اهلجوم ان الذي يوجد فيه منزله. ومع ذلك، املكإىل حليسة

فاندفع على الفور حنو الساحل. عندما اكتشف أنه على بعد أقل من مائة 
، فكر يف طفله ال يزال رع حلحول وبدأت تشتم رائحة البحرايردة من شا

 انئًما يف منزله. إنه حماصر وغري قادر على التقاط خلدون.
سببة الضطراب هي أحد العوامل املعلى سعيد احلالة النفسية املضطربة  

، وابلتحديد فقدان شخص حيبه. تسبب هذا يف سعيد الالحق للصدمة
تعرض سعيد لصدمة شديدة لدرجة أنه تطور إىل اضطراب ما بعد الصدمة. 

مع تفكري دافيسون الذي ينص على سعيد يتماشى وصف احلالة النفسية 
على أن فقدان أحد اوأحباء له خماطر أكرب يف التعرض للضغط الذي يتطور 

، Kring، و Davison ،Neale)إىل اضطراب ما بعد الصدمة 
 .(228، صفحة 2018
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فسية أيًضا يف مت توضيح اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن عوامل ن 
. يظهر حبثه أن Sutrisno (2019)و Yuliana البحث الذي أجرته 

وفاة والدة شرييل بسبب السرطان دمر حياهتا. هذه احلالة هتاجم نفسية 
 شرييل وهي السبب الرئيسي الضطراب ما بعد الصدمة يف شرييل.

هذا ميكن أن يزيد  يعد فقدان أحد اوأحباء من أشد ضغوطات احلياة. 
من خطر إصابة الشخص بصدمة نفسية. نتيجة لذلك ، سيتعرض 
الشخص للهجوم من خالل اضطراب ما بعد الصدمة. يف رواية العيد إىل 
حيفا ، يتضح أن أحد أسباب معاانة سعيد وصفية من اضطراب ما بعد 

 .1948الصدمة هو فقدان طفلهما يف حادثة النكبة اليت وقعت عام 
 

 . أسباب اضطراب ما بعد الصدمة 2ولاجلد
أعراض اضطراب 

 ما بعد الصدمة
أشكال اضطراب ما بعد 

 الصدمة
أسباب اضطراب ما بعد 

 الصدمة
 الصمت  إعادة التجربة

 البكاء
 الذكراياتملتداخلة

 العرق البارد
 تسريع معدل ضرابت القلق

 بيئة الصراع
 بيئة الصراع
 بيئة الصراع
 بيئة الصراع
 بيئة الصراع

 انكار احلدث الصادم التجنب
 اسكت على وجود خلدون

 فقد االبن
 فقد االبن

 فقد الرتكيز فرط االستثارة
 فورة غضب مفاجئة

 القلق املفرط
 احلزن العميق

 الشعور ابلذعر

 بيئة الصراع
 فقد االبن
 فقد االبن
 فقد االبن
 فقد االبن
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وصفية على األفراد و العائلة  على سعيدأتثري اضطراب ما بعد الصدمة  -ج
عائد إىل حيفا" لغسان كنفاين على أساس نظرية جرايلد "واجملتمع يف رواية 

 ج. دافيسون
اضطراب ما بعد الصدمة له أتثري على احلياة. أتثري اضطراب ما بعد  

اليت وجدها الصدمة وأن احلدث املؤمل يؤثر على احلالة النفسية. بعض اآلاثر 
د إىل حيفا" لغسان كنفاين ، هي انعكاساهتا على اوأفراد رواية "عائالباحثون يف 

واوأسر واجملتمع. يصنف دافيسون أتثري اضطراب ما بعد الصدمة إىل ثالث 
فئات ، وهي التغريات يف املشاعر والتغريات يف اوأفكار والتغريات يف السلوك 

(Davison ،Neale و ،Kring ،2018 229، صفحة) مت العثور .
على هذا التأثري بعد أن فهم الباحثون أسباب وأعراض اضطراب ما بعد 

يوضح أن اضطراب ما بعد الصدمة الصدمة الذي يعاين منه سعيد وصفية. 
أساس على  عائد إىل حيفاالذي يعاين منه سعيد وصفية يف رواية غسان كنفاين 

ما فقط ولكن له أتثري له أتثري على نفسه نظرية جريالد ج. دافيسون، ليس
 حوله. وتفسري ذلك على النحو التايل: أيضا على اوأشخاص

 اوأفراد -1
أحد آاثر اضطراب ما بعد الصدمة الذي يعاين منه سعيد وصفية هو 

أربعة أشكال من التأثري على  ت الباحثةالتأثري على حياهتم الفردية. وجد
اوأفراد يف رواية غسان كنفاين عائد إىل حيفا على أساس نظرية جريالد 

 ج. دافيسون، مبا يف ذلك ما يلي:
 احلزن املطول (أ

الشعور ابحلزن املطول هو أحد آاثر اضطراب ما بعد الصدمة على 
ثني أفراد سعيد وصفية. مت العثور على البياانت التالية من قبل الباح
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فيما يتعلق بتأثري اضطراب ما بعد الصدمة على الشخصيات الفردية 
 :على أساس نظرية جريالد ج. دافيسونوصفية على سعيد 

 
)كنفاين،  إنين أعرفها ، حيفا هذه ، ولكنها تنكرين ، ولكنه غري رايـه

 .(11، صفحة 1969
 

من حزن طويل. قضى حياته   وصف حكم سعيد أنه كان يعاين 
ا أن يُطرد من وطنه ، اوأرض اليت نشأ فيها 

ً
كلها يندب كم كان مؤمل

، اوأرض اليت مت االعرتاف هبا كوطن. لطاملا كانت هيفاء منزل سعيد 
، لذلك كان يعرف كل ركن عن ظهر قلب ، لكن سعيد اآلن يشعر 

ابلنسبة له. شعر  غريبا أصبحت مكاان أن هيفاء خمتلفة. بدا أن حيفا
 سعيد هبذا احلزن لسنوات وكأنه مل خيتف.

م غريت حادثة النكبة نوعية حياة سعيد. اعتاد أن يعيش أاي 
، أصبحت حيفا يف البداية  على سعيدسعيدة يف حيفا. ابلنسبة 

هيفاء  ، أصبحتليه. لكن اتضح أنه بعد عشرين عاماا للعودة إموطن
شعر سعيد حبزن طويل. من منظور ، لذلك يمكااًن غريبا ابلنسبة له

، يتم تضمني حزن سعيد يف أتثري اضطراب ما بعد الصدمة دافيسون
، و Davison ،Neale) يف شكل تغيريات يف املشاعر

Kring ،2018 229، صفحة). 
 

ومن طـريف عينيـه نـظر إىل زوجته : كان وجهها مشدودًا أميل إىل 
، صفحة 1969)كنفاين،  االصفرار وكانت عيناها تتدفقان ابلدموع

20). 
 



58 
 

 

وجد سعيد صفية تبكي بينما كان يف مقعد السائق. صرخة  
صفية تدل على أهنا مليئة ابحلزن املستمر. هذا الشعور ال ميكن أن 

حتققت. ونتيجة لتلك يزول رغم أن رغبة زوجها ابلعودة إىل حيفا قد 
 املأساة املظلمة فقدت عامله املتمثل يف ابنها ووطنها.

أنه أتثري اضطراب  صنف دافيسون هذا احلزن لفرتات طويلة على 
، وهو تغريات يف املشاعر. يقرتح دافيسون أن ما بعد الصدمة

الشخص الذي يعاين من اضطراب ما بعد الصدمة سيكون لديه 
، والشعور ديدواخلوف الش ،الشعور ابلقلق ات يف املشاعر مثلتغري 

، والشعور أبن حياة ، وتقلب املزاج غري املنتظم، والتهيجابحلزن
بعد الصدمة. اضطراب اإلجهاد  اوأشخاص الذين يعانون من ما

، صفحة Kring ،2018، و Davison ،Neale) اعبث
229). 

 
 يصاب ابلقلق (ب

رواية عائد إىل حيفا للكاتب غسان كنفاين ، وصفت صفية أن ويف 
اضطراب ما بعد الصدمة الذي تعانيه صفية جعلها تشعر ابلقلق. 

 البياانت اليت وجدها الباحثون هي كما يلي:
 

، حني كان ـ تستعيد خطواهتا ذلك اليوم ذاتهال ريب أهنا ـ قال لنفسه 
قرب ما تكون إىل هو أقرب ما يكون إىل البحر ، وكانت هي أ

اجلبل، وبينها مبد الرعب والضياع خيوطهـا غري املرئية، فوق مستنقع 
من الصراخ واخلوف واجملهول. كما قالت له أكثر من مرة يف السنوات 

، صفحة 1969)كنفاين،  تفکر به، راودهـا خـوف ابئس -املاضية 
20). 
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كانت دائما مليئة ابلقلق واليأس أكثر من قال سعيد إن صفية   

مرة يف السنوات القليلة املاضية. القلق الذي أصاب صفية وصفه 
ابمتداد خيوط التوتر والفراغ اليت ال ميكن رؤيتها. وهذا يدل على أن 
قلق صفية ال يزول رغم املأساة املظلمة اليت مرت منذ سنوات 

 عديدة.
دائًما هو اآلاثر النامجة عن  القلق واليأس الذي تشعر به صفية 

على أفكار  بعد الصدمة الذي تعاين منه صفية، بناء اضطراب ما
اضطراب ا أتثري ، القلق هو دائم(229، صفحة 2018)دافيسون 

 اضطراب يف شكل تغريات يف املشاعر. ما بعد الصدمة،
 مدى احلياة تفقد احلماس حماصر يف اخلوف (ج

اضطراب ما بعد الصدمة جيعل سعيد وصفية يعيشان يف خوف.  
مت العثور على البياانت التالية من قبل الباحثني فيما يتعلق بتأثري 
اضطراب ما بعد الصدمة على الشخصية الفردية سعيد على أساس 

 نظرية جريالد ج. دافيسون:
، وأن أن ال قرار عـرف ـ يف أعمـاقـه ـوحني مضى إىل فراشـه كـان ي

الفكرة اليت كانت هناك طوال عشرين سنة قد ولدت ، وال سبيل إىل 
 .(25، صفحة 1969)كنفاين،  دفنهـا من جديد

 
تظهر مشاعر سعيد يف اجلملة أنه كان يعتقد دائًما أنه لن  

حياته يتمكن من اهلروب من ظل مأساة النكبة. كان يعتقد أن 
ستظل حماصرة ابخلوف. حىت عندما كان على وشك النوم ، ظل 

 الفكر يزعجه. مل يدرك أن الرعب جاء من عقله فقط.
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. ا يف خوفجيعل املصاب حماصر العيش يف ظل حدث صادم  
، فإن احلالة اليت مير هبا سعيد من وجهة نظر جريالد ج. دافيسون

كبة تدخل ضمن الذي يعتقد أن حياته لن تنفصل عن حادثة الن
أتثري اضطراب ما بعد الصدمة على شكل تغيري يف الرأي. تنص 
دافيسون على أن الشخص املصاب ابضطراب ما بعد الصدمة له 
أتثري على تغيري عقل الشخص. سيعتقد املصابون أن احلدث الصادم 

، Davison)ا دث دائًما وسيظل يف اوأذهان دائمسيح
Neale و ،Kring ،2018 229، صفحة). 

 
و عرف أنه ال يستطيع معرفة العذاب على وجه الدقة ، ولكنه يعرف 
أنه عذاب كبري ، ظل هناك عشرين سنة ، وأنه اآلن ينتصب عمالقاً 
ال يصدق يف أحشائها ، ورأسها ، وقلبها ، وذاكرهتا ، وتصوراهتا ، 

-13، الصفحات 1969)كنفاين،  ويهيمن على كل مستقبلها
14). 

 
املعاانة اليت شعرت هبا صفية بسبب فظائع املأساة قبل عشرين  

عاما توصف أبهنا شخصية عمالقة تعيش يف جسدها ورأسها وقلبها 
وخياهلا. املعاانة تطارد أايم صفية. تشري هذه الصورة إىل أهنا عالقة 

. من وجهة نظر وتعتقد أن اخلوف لن يزول أبداوف دائًما يف اخل
، ُتظهر حالة صفية أن أتثري  (229، صفحة 2018) دافيسون

اضطراب ما بعد الصدمة الذي عاىن منه مدرج يف فئة التغيريات 
 الذهنية.
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 تفقد احلماس مدى احلياة (د
آاثر اضطراب ما بعد الصدمة فقدان احلماس للحياة هو أحد  

. مت العثور على د إىل حيفاه سعيد يف رواية "عائالذي يعاين من
فيما يتعلق بتأثري اضطراب ما بعد  البياانت التالية من قبل الباحثة

ج. جريالد  على أساس نظريةالصدمة على الشخصية الفردية سعيد 
 دافيسون:

 
. ولـيـالـيـهـا طـوال أسبوعامهـا يف سقف أيـ وظل اوأمر كله معلقا

أبكالته مع طعامها ويعلكانه وينامان معه ولكنها مل يتكلها حوله 
 (26، صفحة 1969)كنفاين،  أبدا

 
يوصف سعيد أبنه يبدو كئيًبا وايئًسا ويفقد محاسه للحياة.  

املشكلة  استمرت املعاانة اليت واجهها طوال أايم سعيد. إن وصف
الذي يرتبط دائًما بكل قضمة من الطعام يبتلعه جيلبه أيًضا إىل 
الفراش ، مما يدل على أنه يشعر ابليأس الشديد ويفقد محاسته مدى 

 احلياة.
، فقد إرادة احلياة يف ألحداث القاسية اليت مر هبا سعيدنتيجة ل 

غري  ةالسيكولوجيالسنوات اليت تلت ذلك. تتبع هذه احلالة نظرية 
دافيسون اليت تنص على أن اضطراب  ج.الطبيعي من منظور جريالد 

ما بعد الصدمة لدى الشخص سيؤثر على سلوك املريض 
(Davison ،Neale و ،Kring ،2018 230، صفحة). 

اضطراب ما بعد الصدمة ال يضر فقط أبفكار ومشاعر من يعاين ولكن  
م. التأثري الذي يظهر على الفرد املصاب يشمل احلزن أيضا سلوكه

الطويل والقلق والوقوع يف فخ اخلوف وفقدان احلماس للحياة. هذا يدل 
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على أن اوأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة لديهم 
نوعية حياة متدنية وأهنم ممتلئون دائًما ابوأشياء اليت ميكن أن تعيق 

 السعادة.
 العائلة -2

مة على الذات فحسب ، ال يقتصر أتثري اضطراب ما بعد الصد 
، ويف هذه احلالة على أسرهم. إن أتثري بل يؤثر أيضا على من حوهلم

يت صورت يف رواية غسان كنفاين ال ضطراب ما بعد الصدمة على العائلةا
هو موقف ابرد جتاه عائلة صفية. البياانت اليت وجدها  عائد إىل حيفا

 يل:كالتا  ةالباحث
 املوقف البارد (أ

مييل اوأشخاص املصابون ابضطراب ما بعد الصدمة إىل اختاذ 
موقف ابرد وعزل أنفسهم عن اآلخرين. سيحدد املالك نفسه أو 

. يف (37، صفحة Hatta ،2016)ينأى بنفسه عن من حوله 
د بعد ، يبدو أن صفية لديها موقف ابر عائد إىل حيفارواية 

 :هتا الباحثةتعرضها حلدث صادم. فيما يلي البياانت اليت وجد
 

واستغرب كيف أنه مل يفكر أبدأ مبا ميكن أن يعنيه ذلك العذاب ، 
ومبدى ما هو غارق يف جتاعيد وجهها وعينيهـا وعقلها . وكم كان 
معها يف كل لقمة أكلتها ، ويف كل كوخ عاشت فيه ، ويف كل نظرة 

، صفحة 1969)كنفاين،  أوالدها وعليه وعلى نفسهارمتها على 
14). 
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حادثة النكبة اليت نقلت السعادة والسالم لصفية كان هلا أثر  
سيء عليها من خالل اضطراب ما بعد الصدمة. هذا يؤثر على 

، أوضح أن املعاانة إىل حيفا أنشطة صفية اليومية. يف رواية عائد
، وانعكست يف التجاعيد يت تشعر هبا صفية اندجمت مع صفيةلا

، ألقت دائما يف كل خطوة. حىت التحديق على وجهها ، ورافقها
على أطفاهلا وزوجها. يظهر الرسم أنه نتيجة املعاانة اليت عانت 

، وأعطتها نظرة غري سارة.ها صفية كانت ابردة جتاه عائلتهامن
، إلقاء عيون ابردة على عائلتهايف وكانت حالة صفية تتمثل  

نتيجة املعاانة اليت عاشها يف املاضي. من وجهة نظر دافيسون 
 ، هذا هو أتثري اضطراب ما بعد الصدمة(230، صفحة 2018)

ا يف املصنف على أنه تغيري يف السلوك، وأن هناك تغيريا كبري 
ا. الذي كان مبتهجا يف السابق ، وأصبح ابردلسلوك يف الصافية ا

 لعائلته بعد وقوع احلدث الصادم.
 ماأبخيه انجهل االبن (ب

بصرف النظر عن املوقف البارد ، كان الضطراب ما بعد الصدمة 
وصفية أتثري أيًضا على أطفاهلما. أي جهل الطفلني على سعيد 

البياانت خبلدون الذي انفصل عن سعيد وصفية خالل النكبة. 
 اليت وجدها الباحثون كالتايل:

 
بل أن أوالدمها مل يعـرفـا قط أن هلا أخا امسه خلدون ، وهو نفسه 

 .(25-24، الصفحات 1969)كنفاين،  ينادونه وأبـا خـالـد
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حداث شيًئا عن خلدون أبًدا موقف سعيد وصفية من أهنما مل يت 
من شأنه أن يذكره حبادثة النكبة، حيث   جنب شيءهما لتالبن

، كان له أتثري على إخوة خلدون كان عليه أن يفقد خلدون
انفصل عن  يعرف خالد وخالدة قط أن هلما أخا كبريا وأخواته. مل

 والديه.
ون له إن وصف سلوك سعيد وصفية الصامت عن وجود خلد  

، أسرته، وكذلك سلوك صفية البارد جتاه أتثري على جهل خالد وخليدة
 يوضح أن اضطراب ما بعد الصدمة يضر ابوأقرب إىل املريض.

 اجملتمع -3
مة على الذات فحسب ، بل يؤثر ال يقتصر أتثري اضطراب ما بعد الصد

ا ا على من حوهلم. أتثري اضطراب ما بعد الصدمة على اجملتمع كمأيض
هو منع سعيد البنه خالد من  يفاورد يف رواية غسان كنفاين عائد إىل ح

 االنضمام جلبهة الدفاع الوطين.
 

 منع سعيد ابنه من االنضمام إىل جبهة الدفاع الوطين
 

ث خبصوص أتثري اضطراب ما بعد الصدمة ةا الباحهتفيما يلي البياانت اليت وجد
تصرفات سعيد اليت متنع  رواية عيد إىل حيفا على اجملتمع، وحتديدا يف على سعيد

 ابنه من االلتحاق ابجليش الشجاع.
 

. ويف خـالـدًا مل يلتحق بـالفـدائيني فقد كان يعرف أنه كذب ، وأن
الواقع كـان هـو الـذي منعه . بل مضى ذات يوم إىل حد هتديده 

، 1969نفاين، )ك ابلتربؤ منه إن هو عصا إرادته والتحق ابملقـاومـة
 .(67صفحة 
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ين من اضطراب توتر ما بعد الصدمة، فهو يتذكر دائما ووأنه يعا 

علها اهلاء ال تريد أن تفقد ، ففقد ابنه خلدون. جمدى قسوة القتال
الذي ُولد بعد عام من فقداهنا خلدون. حاول جتنب احتمال  بن، اخالد

م إىل فرقة املوت. إذا خالف فقدان ابنه للمرة الثانية مبنع ابنه من االنضما
، فلن يرتدد سعيد يف عدم قبوله كطفل. كان هلذا العمل أتثري على خالد

اجملتمع وأن غياب خالد عن حركة املقاومة يعين أنه قلل من عدد القوات 
مس احلاجة إليها حىت لو كانت املوجودة يف اجملتمع اليت كانت يف أ

 ا واحًدا فقط.شخص
ان موقف سعيد الذي مينع ابنه من سيشعر اجملتمع بفقد 

االنضمام إىل اجلبهة للدفاع عن الدولة وأنه سيقلل من عدد القوات يف 
اجملتمع الذي هو أبمس احلاجة إليه حىت لو كان مع شخص واحد فقط. 
قد يكون هذا إجراًء مقنًعا ضد اجملتمعات اوأخرى ملنع أطفاهلم من 

نظر دافيسون  ستنادا إىل وجهةاع عن الدولة. ااالنضمام إىل جبهة الدف
، تندرج أفعال سعيد يف فئة أتثري اضطراب ما (230، صفحة 2018)

 بعد الصدمة يف شكل تغيريات سلوكية.
اضطراب ما بعد الصدمة له دور كبري يف تغيري سلوك من  

للمرة الثانية يتسبب يف  يعانون. إن اإلحجام عن فقدان أحد أفراد أسرته
أن يكون للشخص املصاب نفسية عالية حبيث ميكن أن تؤثر على حياته 
يف اجملتمع. ميكن أن يتضرر اجملتمع من سلوك اوأشخاص الذين يعانون 

 من اضطراب ما بعد الصدمة.
 . أتثري اضطراب ما بعد الصدمة 3اجلدول

 أتثري اضطراب ما بعد الصدمةأشكال اضطراب ما أعراض 
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اضطراب ما 
 بعد الصدمة

 اجملتمع العائلة األفراد الصدمة بعد

 الصمت  إعادة التجربة
 البكاء

 الذكرايت املتداخلة
 
 

 العرق البارد
تسريع معدل ضرابت 

 القلق

- 
 احلزن املطول
 احلزن املطول

 يصاب ابلقلق
 يف اخلوف حماصر

- 
- 

 املوقف البارد
 املوقف البارد
 املوقف البارد

 
 
- 
- 

- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 انكار احلدث الصادم التجنب
 
 
 
 

اسكت على وجود 
 خلدون

 يصاب ابلقلق
 
 
 
 

 يصاب ابلقلق
 

- 
 
 
 
 

 جهل االبنان
 ماأبخيه

منع سعيد 
من  ابنه

االنضمام 
إىل جبهة 

الدفاع 
 الوطين

- 
 فقد الرتكيز فرط االستثارة

 فورة غضب مفاجئة
 القلق املفرط
 احلزن العميق

 
 الشعور ابلذعر

- 
- 

 حماصر يف اخلوف
تفقد احلماس مدى 

 احلياة
 حماصر يف اخلوف

- 
 املوقف البارد

- 
 املوقف البارد

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 اخلامس الفصل
 اخلامتة

 اخلالصة -أ

 : إىل أن ةالباحث تعلى التحليل الذي مت إجراؤه وتقدميه ، خلص بناء

على منظور  بناءوصفية  على سعيد ما بعد الصدمةاضطراب أشكال  -1
، التجربةإعادة : ، وهيأعراضإىل ثالثة  ينقسم دافيسون ج.جريالد 
هي الصمت والبكاء إعادة الشعور تدخل يف . وفرط اإلاثرة، والتجنب

يف  تدخلو . وتداخل الذكرايت والعرق البارد وسرعة دقات القلب
مكان وجود ا على دث الصادم وإبقاء فم املرء مغلقهو إنكار احلالتجنب 
، فقد الرتكيز فرط االستثارةأعراض  وتدخل، ويف الوقت نفسه. طفلهما

 .الشعور ابلذعر، و احلزن العميق، و القلق املفرط، و فورة غضب مفاجئةو 
وصفية هي عوامل بيئية  على سعيدب اضطراب ما بعد الصدمة أسبا -2

. البيئة اليت يعيش فيها سعيد وصفية هي بيئة صراع. وعوامل نفسية
العامل النفسي الذي يسبب اضطراب ما بعد الصدمة هو فقدان 

 .سعيد وصفية عند وقوع حادثة النكبة صبيهما
سعيد وصفية  اآلاثر النامجة عن اضطراب ما بعد الصدمة اليت يعاين منها -3

مقسمة إىل ثالث فئات، وهي التغريات يف العقلية، والتغريات يف 
 على سعيدطراب ما بعد الصدمة أثر اض. ، والتغريات يف السلوكاملشاعر
 : وصفية

يعاين اوأفراد من سعيد وصفية من حزن طويل اوأمد ويعانون من  (أ
 . القلق وحيبسون اخلوف ويفقدون محاسهم للحياة

اوأسرة ، يف صورة املوقف البارد الذي أبدته صفية جتاه زوجها  (ب
 .وأوالده وجهل طفلي سعيد وصفية بطفلهما اوأول
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موقف سعيد الذي مينع ابنه من االلتحاق جببهة اجملتمع من خالل  (ج
هذا له أتثري على اجملتمع وأن عدم مشاركة خالد . الدفاع الوطين

يف حركة املقاومة ميكن أن يقلل من عدد القوات اليت حيتاجها 
اجملتمع ابإلضافة إىل كونه إجراء مقنع ميكن تقليده من قبل 

 اجملتمعات اوأخرى.

 

 التوصيات -ب

ىل عائد إأن اهلدف من ال يزال من املمكن التحقيق يف رواية  تقول الباحثة
البحث . ابستخدام نظرايت أخرى، سواء من حيث اللغة أو اوأدب حيفا

يقرتح . ابستخدام النظرايت ووجهات النظر اوأخرى ميكن أن يزيد املعرفة
تخدام نظرية جريالد سي دافيسون الباحث أن أي شخص يريد اس

طبيعي لألحباث املستقبلية جيب عليه أواًل إتقان هذه غري ال ةلسيكولوجيل
 . النظرية وفهمها بعمق
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