
 شخصيات الرواية

مجموعة من الشخصيات والتي تنقسم إلى قسمين: اساسية  في قلبي انثى عبرية ضمت رواية

 [8] ابطال هذه الرواية ريماو ندى. احمد : وثانوية وتعتبر كل من الشخصيات

ذات شاب منضم للمقاومة المسلحة في لبنان وطالب جامعي في  :احمد باعتبار

فتاة يتيمة عاشت وسط اسرة يهودية وقد حافظت على اسالمها وعقيدتها  :ريما ...الوقت

التي طالما اختلفت  :ندى... لمجموعة من االسباب من بينها وصية والدتها لجاكوب قبل موتها

برايها عن اراء اسرتها وبالضبط والدتها خاصة في موضوع اعتبار اإلسالم دين ارهاب 

 . زت بدفاعها الدائم عن شباب المقاومة واعجابها بشجاعتهم واهتمامهم لوطنهموتطرف وقد تمي

أو كما تحب ريما مناداته )بابا يعقوب( باعتباره متبني  :جاكوب :إضافة إلى الشخصيات الثانوية

ا وتعتبر هذه سارو باسكال وهي زوجة جاكوب مع طفليهما :تانيا ..البطلة ريما بعد وفاة امها

 لة يهودية تتبنى الفتاة المسلمة ريما .)عائلة تسكن في تونس(العائلة عائ

من هذه المحطة انتقلت الكاتبة خولة حمدي إلى محطة ثانية والتي بدات فيها المشهد األول 

في اراضي الجنوب التي -وهو شاب منضم إلى ما يسمى بالمقاومة المسلحة  حسان بوضعية

صديق  :ايهم ...صديق االقرب واالخ بالنسبة للبطل احمدوباعتباره ال -تحتلها القوات االسرائلية

 عن حسان.)لبنان( -في صداقته مع احمد-ثان الحمد التقى به كذالك في المقاومة وال يقل درجة 

والدة ندى والتي جسدتها الكاتبة في  :سونيا...وهي االخت الكبرى والوحيد للبطلة ندى دانا

أو كما تحب البطلة  :جورج.. تكره المسلمين -في اسرتها ورغم اختالط الديانات-الرواية بانها 

ندى مناداته )بابا جورج(رغم انه ليس سوى زوج والدتها.بحيث ان ندى ودانا لهما اب مسلم وام 

يهودية ونتيجة لمجموعة من االسباب والمالبسات فقد تزوجت سونيا من جورج والذي توفيت 

وهو ابن جورج وله زوجة  :ميشال .. ميشالزوجته االولى بحيث كان مسيحيا هو وابنه 

وهي اخت جاكوب وقد عاشت وزوجها  :كابريال... راشيلو كريستينا وطفالن ماري تدعى

 دون اطفال )وهي يهودية( ..)يسكنون في لبنان(

الحاجة  ..وهي اخت احمد واندراجا تحت احداث الرواية فقد جمعتها رابطة بايهم :سماح

 . )عائلة مسلمة في لبنان( والدة البطل احمد :سعاد

ورفاق اخرون  والدي حسانو .والد احمدو .لطبيبإضافة لبعض الشخصيان محدودة الدور كا

 ...القائد في المقاومة إضافة إلى

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A_%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)#cite_note-8


 ملخص رواية في قلبي انثي عبرية 
تدور أحداث الرواية حول قصة حقيقية لفتاة يهودية اسمها ندى تعيش في دولة 

تونس مع أسرتها اليهودية، كما تصور الرواية تفاصيل تطور حياة ندى وريما، 
 15اللتان كتب عليهما القدر أن يلتقيا ليقابال مصيراً متشابهاً. ريما طفلة لم تتجاوز 

جل يهودي إال أنه تركها بعد أن صارت تشكل عاًما بعد موت أمها، أخذها ليربها ر
خطرا على ابنته التي تعمل على تقليدها في لبس الحجاب اإلسالمي. فعمل على 

فجعلتها خادمة في بيتها. -ابعادها من تونس إلى لبنان عند صديقة أخته أم ندى 
تتسارع أحداث الرواية وفي ذات مساء يطرق شاب ملثم الباب على ندى يستنجد بها 

من أجل عالج صديقه أحمد الذي أصيب إثر االشتباكات بين المقاومة واالحتالل 
اإلسرائيلي، فكان أحمد ينتمي للمقاومة اللبنانية ضد االحتالل الصهيوني. وأحب 

أحمد ندى بعدما لجأ لها وساعدته وقدمت له يد العون متجاهاًل الفروق الدينية 
 .والطائفية

بغيرهم خاصة اليهود، كما تعرض بعض الفروقات  تعرض الرواية عالقة المسلمين
بين المرأة المسلمة وموقعها في القرآن وبين المرأة اليهودية . إضافة إلى أنها تعكس 

ما تعرضت له ندى من اضطهاد ونفي من قبل عائلتها بعدما أعلنت إسالمها . أما 
الشعبية  عن مصير ريما فقد ماتت في حرب قانا عند رمي الصواريخ في االسواق

حيث كانت تتسوق. كما تبين الرواية لإلرهاب والهمجية وطمس شخص األنثى 
تبدوا الرواية كأنها تطرح أماني الكاتبة وال  [5]. .باعتبارها عورة عند الدين اليهودي

تصف واقعا معاشا، ذلك أن المجتمع اليهودي في العالم العربي يكاد يكون منغلقا 
  .على نفسه
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 اقتباسات

  بأسرهسأكون أنا عائلتك التي تذكرك .. وإن ُمحيِت من ذاكرة العالم . 

  ال تجعلي المسلمين ينفرونك من اإلسالم فتطبيقهم لتعاليمه متفاوت ..لكن انظرى
 في خلق رسول اإلسالم وحده ضمن كل البشر خلقه القرآن، ،

  لكنّنا ال نعتبر بطال إالّ شخصا يموت شهيدا أو في شأن عظيم. أّما اآلخرون فإنهم
 يعيشون لتحقيق قدرهم ال غير

 ،هللا  وقف أحمد وهو يقول بصوت مسموع هذه المرة لكن بدل أن يجيبها
 كانت تلك همهمته التي لم تميزها في البداية..أكبر

  هل تعلمين ان الناس ال يعرفون عنا سوى نهاياتنا؟ عندما نموت نصبح رمزا
للجهاد والمقاومة. والرمز ال حياة شخصية لديه وال احتياجات، لديه هدف فقط، 

موتمن أجله يعيش ومن أجله ي . 

  أخاف إن نحن ذقنا حياة االستقرار والفراغ أن نفقد هدفنا ونصبح أشخاًصا
 .عاديين، أن نستسلم لنمط الحياة السهلة، لم يكن لي هدف في الحياة غير المقاومة

  حمد هللا على كل حال. وال أعترض على قضائه، لكنني ضعيفة.. ضائعة، دونهم
وثباتي، لكنني أسألك أال تطفئ كل  ودونك! يارب، أعلم أن هذا امتحانك لصبري

ندى -الشموع في وجهي   
 

 

 

 

 

 يمكنك أيضا تحميل الكتاب كامال من هنااااااا 
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