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تقريبووا. لقود أخووذت يوماووا أشووارا فوي النشوواط األدبووي فووي  2711يعوود اهتمووامي بفوون القصووة القصويرة إلووى العووام 
فلسوطين  وأكتوب مراجعوات نقديوة لوبعض المجموعوات الشوعرية والقصصوية  ولوبعض الروايوات الصوادرة حودي ا  

أكن متمكنًا من األدوات النقدية  ذلوا أنوي كنوت وهي مراجعات كان يغلب علياا طابع النقد التأ ري غالبا  فلم 
تخرجت حدي ا من كلية اآلداب  وماما كانت المسواقات التوي درسوناها فوي تلوا المرحلوة  متخصصوة  ف ناوا ال 

 تخرج ناقدا يلم بالمصطلحات ويطبقاا.

خوواص فووي  وسأواصول االهتمووام بفوون القصووة القصوويرة  حوين أتووابع دراسووتي العليووا  وسووأتقدم فوي مسوواق  موضوووع
  وسويروق 2711النقد  بورقة للدكتور محمود السمرة عن فن القصة في الضفة الغربية وقطاع غزة  بعد العام 

ما كتبته له  وسأتفق معه على كتابة رسالة الماجستير في الموضوع  وهذا ما تم  فوأنجزت دراسوة عون القصوة 
 .2792و 2711القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما بين 

لمووا عوودت إلووى الضووفة  وعينووت محاضوورا فووي جامعووة النجوواح الوطنيووة  أخووذت أدرس مسوواق األدب الفلسووطيني و 
الحوودي   وكانووت القصووة القصوويرة جنسووًا أدبيووًا التفووت إليووه إلووى جانووب الشووعر والروايووة  فأخووذت أدرس قصصووا 

عديودين  ولوم أنقطوع فوي  قصيرة ألدباء غير الذين درستام  وهكذا بدأت أطلع على نماذج من هذا الفن ألدبواء
هوووذأل األ نووواء عووون متابعوووة موووا يصووودر مووون مجموعوووات قصصوووية  والكتابوووة عناوووا  وهكوووذا كتبوووت عووون مجموعوووات 

 جمال بنورة وآخرين.ي   لكل من أكرم هنية وصبحي شحرور 2791صدرت بعد العام 

يني  وسوووأقرأ وسوووأعود إلوووى المجموعوووات القصصوووية وأنوووا أعووود رسوووالة الووودكتوراة عووون الياوووود فوووي األدب الفلسوووط
مجموعات ألدباء لم أكن قرأت لام  أو قرأت بعض نتاجام ولم ألتفت إليه  ألنوي كنوت يوماوا ناقودا توتحكم فيوه 
العواطف الوطنية  فيلتفت إلوى هوذا  ألنوه وطنوي  ويغوض الطورف عون ذاا  ألنوه ينشور فوي صوحف ومجوالت 

 عيشوووان ومحموووود عباسوووي  وسوووأدرس تمولاوووا األحوووزاب الصوووايونية الحاكموووة. سوووأقرأ لمصوووطفى مووورار وعبووود اه
الصووورة التووي أبرزهووا هوووالء للياووود. وسووأدرس أيضووا قصصووا لكاتووب وطنووي هووو توفيووق فيوواض  وهكووذا سووأكون 

 وسعت الدائرة  والتفت إلى أدباء االحتالل األول.

لكتابوة   سألتفت إلى هذا الفن من جديد  ولكني سأنقطع لسنوات عن ا2772بعد أن أنايت الدكتوراة في العام 
(  ودرسوت 2791عن كل جديد فيه فوي األرض المحتلوة  كنوت التفوت إلوى صوورة الياوود فوي أدب االنتفاضوة  
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مجموعات غريب عسقالني ويعقوب األطرش   م التفت إلى كاتب شايد من كتاب األفق الجديد هو ماجد أبو 
 ( ودرست مجموعته  الخبز المر .2792شرار  

ع عن الكتابة في نقد فن القصة القصيرة  سأعود ألخوض فيه بطريقة مختلفة  وبعد  ماني سنوات من االنقطا
سأتناول قصة لاذا الكاتب أو ذاا  وسأدرساا دراسة تحليلية  خالفا لما كنت أفعله في السابق  إذ كنت أكتب 
 عن قصص المجموعة كلاا  وما أخذت أكتبه عن قصة واحدة ساوى ما كنت أكتبه عن سبع قصص معا.

لوى قصوة  وصوار اسومه فوارس أبوو عورب  لمحمود علوي وسأل تفت إلى قصة  تلا المرأة الوردة  ليحيى يخلوف  وال
لوى قصوة  متسوللون  لحنوا  لوى قصوة  أهول البلود  لمحموود شوقير الوذي أنجوزت عنوه أيضوا دراسوة عاموة  وال طه  وال

لى قصة  أرض من حجر وزعتر  لليانة بدر  وسأنشر هذأل كلاا في كتابي   سوال الاويوة: فلسوطينية إبراهيم  وال
 (1222األدب واألديب   

وسأواصل بعد هذا كتابة دراسات نقدية عن مجموعات قصصية قديمة وأخرى جديدة  أدرساا بطريقة مختلفة. 
سيصدر أكرم هنية مجموعته  أسرار الدوري   وسأكتب عن التناص فياا  موظفا مصطلحات أخذت تشيع في 

ما لم أفعله من قبول  وسوأكتب عون جبورا إبوراهيم جبورا ومجموعتوه  عورق وقصوص الحركة النقدية العربية  وهذا 
( دراسة  ربما تعد أفضل ما أنجزت من دراسات  إذ سأقف أمام الدراسات السابقة  وسأناقشواا  2741أخرى   

وسأكتب عن جبرا وبعض قصصه مستفيدا من دراسة سيرته الذاتية  وفي الوقت نفسه تناولت مجموعة توفيوق 
يواد  حوال الودنيا  وأنجووزت عناوا دراسوتين ومقالوة  تناولووت فياموا صولة نوص زيوواد بالنصووص القديموة  مواصووال ز 

بذلا ما درسته فوي مجموعوة هنيوة  أسورار الودوري   والعنواوين والناايوات فوي القصوص  كموا أتيوت علوى جانوب 
سوألتفت إلوى  ال وة أسوماء   1221ام السخرية فياا  وهوذا موا لوم يلتفوت إليوه النقواد  مون قبول  إال لماموا. فوي العو

لوويس لاووا بوواع طويوول فووي فوون القصووة القصوويرة  فووبعض مناووا يعووود اهتمامووه إلووى الشووعر بالدرجووة األولووى  وهووذأل 
األسووماء هووي الشوواعر فوواروق مواسووي  والشوواعر عووادل سووالم  والمربيووة فاطمووة خليوول حموود  كتووب األول قصصووا 

ريكا  وهذأل هي قيمتاا  وجمعت ال ال وة قصصوا قديموة موع قصيرة جدا  وكتب ال اني قصصا عن العرب في أم
 قصص جديدة طغى علياا التفات صاحبتاا إلى الترا  واستلاامه.

سيصدر محمود شوقير  احتمواالت طفيفوة  وأكورم هنيوة  دروب جميلوة   وسوأتناول هواتين  1221مع بداية العام 
ه عن جبرا وزيواد وشوقير وهنيوة وسوالم ومواسوي المجموعتين بالدراسة. وسأفكر ب صدار كتاب أضم فيه ما كتبت

 وحمد.



 4 

  سووأدرس موضوووعا خاصووا فووي األدب الفلسووطيني  وسووأختار نموواذج موون 1221وفووي ناايووة صوويف هووذا العووام 
القصووة القصوويرة مووادة لووه. وسووألزم نفسووي بالكتابووة أسووبوعيا كتابووة أتنوواول فياووا قصووة قصوويرة أدرس فياووا أهووم مووا 

لى األقل  وسأواصل ما كنت بدأته وأنا أدرس قصص يخلف وشقير وطه وبودر يلفت النظر فياا  نظري أنا ع
 وحنا إبراهيم  وبعض قصص هنية وكان أن كانت هذأل القراءات في أك رها.

وسيلحظ القارئ الذي تابع الدراسات التي أنجزت عون فون القصوة القصويرة أن الدراسوات السوابقة يختلوف أك رهوا 
غلوب علياوا تنواول الموضووعات ودراسوة الشوكل الفنوي بعاموة  دون أن يحلول طريقة عن طريقتي هذأل  إذ كوان ي

 أصحاباا نموذجا قصصيا.

( 1222وقوود يشووير بعووض قووراء الدراسووات إلووى كتوواب د. بسووام قطوووس: دراسووات نصووية فووي األدب الفلسووطيني  
هوووذا الكتووواب (. قووود. ولكنوووي أعتقووود أن 1222ودراسوووة محمووود عبيووود اه: القصوووة القصووويرة فوووي فلسوووطين واألردن  

يختلووف  عوودا أننووي كنووت منووذ ناايووة التسووعينات  كمووا ذكوورت  قوود بوودأت أقوورأ نصووا واحوودا وأحللووه. وال أدعووي أننووي 
 أبتكر هذا  فاناا نقاد عرب كانوا يتناولون نصا قصصيا واحدا ويحللونه.

القوارئ حوق فوي  وربما يتساءل القارئ: لماذا هذأل األسماء دون غيرها  ولماذا هذأل النصوص دون غيرهوا  وموع
 ذلا التساول.

لوويس هووذا الكتوواب معوودا أصووال لنيوول درجووة علميووة جامعيووة حتووى يعكووف صوواحبه علووى قووراءة كوول مووا صوودر موون 
قصوووص  ليختوووار وليبووورر االختيوووار  وهوووذا موووا فعلتوووه وأنوووا أدرس القصوووة القصووويرة فوووي الضوووفة والقطووواع إذ قووورأت 

سواعدني  ات الجرائود والمجوالت  وربموا مواالقصص كلاا؛ ما صدر مناا في مجموعات  وموا نشور علوى صوفح
فووي ذلووا أن الموودة الزمنيووة محووددة  وكووذلا المكووان  وهووذا مووا ال يمكوون فعلووه حووين يوودرس الموورء القصووة القصوويرة 
الفلسطينية  منذ نشأتاا حتى اللحظة  وفي أماكناا المختلفة  في الوطن وفي المنفى. إن هذا يحتاج إلى عمر 

لى حرية في التنقل  واإلقامة  وتفرغ علمي أيضا  وال أظن هذا ممكنًا في ظروفنا. كامل  وال

ومع ذلا فقد حرصت أن أدرس نماذج قصصية متعددة ومتنوعة ولكتاب مختلفين  منام من توفاأل اه  ومنام 
 من لم يزل على قيد الحياة  ويم ل هوالء أجياال مختلفة  وبيئات مختلفة أيضا.

ن واصول الكتابوة بعود هوذا 2739  ويم ول القصوة القصويرة قبول العوام ينتمي نجواتي صودقي إلوى جيول الورواد   وال
 العام  وحسب على كتاباا في المنفى أيضا.
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وأمووا سووميرة عووزام وجبوورا إبووراهيم جبوورا وغسووان كنفوواني  فيم لووون جيوول الخمسووينات موون كتوواب القصووة القصوويرة  
السووتينات فووي كتابووات أخوورى نشوورتاا فووي ويم لووون أيضووا أدب النكبووة الووذي أنجووز فووي المنفووى  وقوود تناولووت جيوول 
 أماكن أخرى  تناولت ماجد أبو شرار وقصة أهل البلد لمحمود شقير.

وأمووا حنووا إبووراهيم ونجوووى قعوووار فوورح وتوفيووق فيوواض فوو نام يم لووون أدبوواء النكبووة داخوول الوووطن المحتوول. ذلووا أن 
 -2711م بودأوا الكتابوة  قبول العوام النصوص التي اخترتاا لام تم ل انعكاس النكبة في النصوص األدبية  وه

 أي منذ خمسينات القرن العشرين.

وأموووا إميووول حبيبوووي ومحموووود شوووقير وغريوووب عسوووقالني وأكووورم هنيوووة  فووو ن نصوصوووام المدروسوووة تصوووور هزيموووة 
حزيران  وما نجم عناا  وهم ينتمون إلوى بيئوات مختلفوة فوي فلسوطين: الناصورة وحيفوا  والضوفة الغربيوة وقطواع 

 نت درست محمد علي طه  فقد آ رت أال أتناوله هنا.غزة  ولما ك

محمووود شووقير  الووذي أبعدتووه سوولطات االحووتالل اإلسوورائيلي فووي  2711وسووأتناول موون أدبوواء المنفووى بعوود هزيمووة 
  ورشاد أبو شاور  وربما أكون هنوا مقصورا بحوق أدبواء آخورين. لكون موا يعووض هوذا أننوي درسوت 2714العام 

فلسطينية األدب واألديب  قصة لليانة بدر  و انية ليحيى يخلف. ولم أتناول قصصا في كتابي:  سوال الاوية: 
أنجزت في مرحلة السالم  مرحلة  أوسلو(  ربموا ألن موا كتوب لوم يكون الفتوا  وكنوت أود أن آتوي علوى موا كتبوه 

 لباشورة .خليل السواحري  غير أنه ال يشكل خطوة متقدمة في مسيرته القصصية  قياسًا لمجموعته  مقاى ا

وسأتوقف أمام بعض القصص التي كتبت في فترة انتفاضة األقصى  سواء أتناولت االنتفاضوة موادة لاوا  كموا 
فوووي قصوووص أكووورم هنيوووة أم لوووم تتناولاوووا  كموووا فوووي قصوووة محموووود شوووقير: صوووورة شووواكيرا. ولوووم أدرس نمووواذج مووون 

ويعقوووب األطوورش موون  ي درسووت قصووص غريووب عسووقالنيننووالقصووص التووي أنجووزت فووي االنتفاضووة األولووى  أل
قبوول  ونشوورتاا فووي مجلووة جامعووة النجوواح ل بحووا   وأعوودت نشوورها فووي كتووابي: سوووال الاويووة  وأفضوول أن يعووود 

 .الدارس لمكان نشرها األول

قد أكون أنصفت بعض الكتاب  وقد أكون غبنت بعضام  ويكفي أن أنبه إلى هذا الفن من جديد  علَّ الطلبوة 
ه  ويواصوولون قووراءة القصووة القصوويرة والكتابووة عناووا  فيكملووون مووا فووي الكتوواب موون الووذين أدرسووام المسوواق يحبونوو

 نقص. علَّ وعسى.
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 1491: أدب ما قبل 1

  اتــوات الحزينــ"األخ: نجاتي صدقي
 

وبعدأل  وهكذا يمكن أن  2739يعد نجاتي صدقي من أبرز كتاب القصة القصيرة في فلسطين  قبل العام      
  ونموذجا أيضا لفناا في المنافي. كان صدقي كتب 2739يدرس نموذجا لفن القصة القصيرة قبل العام 

(  وحين هاجر إلى 2742قصصا عديدة في فلسطين أدرج أك رها في مجموعته األولى  األخوات الحزينات   
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(  ولم ينقطع بعدها عن 2712وعي المليونير   المنافي واصل كتابة القصة  فأصدر مجموعته ال انية  الشي
 الكتابة  فنشر قصصا قصيرة أخرى  لكنه لم يجمعاا في كتاب.

وعبر صدقي في قصصه عن موضوعات متعددة متنوعة عكست تجربته الحياتية الغنية الفكرية      
سبانيا وفرنسا  ودرس اال قتصاد في موسكو  والمعيشية  فقد عاش في فلسطين وفي أوروبا: في روسيا وال

وهناا  من خالل إجادته الروسية قرأ األدب الروسي  وكان  مرة هذأل القراءة كتبا عن أبرز أعالم األدب 
الروسي: بوشكين وغوركي وتشيخوف. وقرأ األدب العالمي أيضا وكانت  مرة هذأل القراءة ترجمة قصص 

 صينية وأخرى أسبانية.

ال أنه لم يكتب قصصا ذات نزعة نمطية. لقد كانت قصصه تنال من وعلى الرغم من أفكارأل اليسارية إ     
الواقع وتصور نماذج بشرية رآها هنا وهناا  وأ رت فيه  فأدرجاا في قصصه  وهكذا عكست هذأل تجارب 

 بشرية ونماذج متنوعة  من الشرق ومن الغرب  من العرب ومن الياود.

ص  وقد اختار عنواناا ليكون عنوانا لمجموعته األولى. وقصة  األخوات الحزينات  واحدة من هذأل القص     
. كتب صدقي قصته في يافا 2739وربما ناسب هذا العنوان الحالة التي مر باا الشعب الفلسطيني في العام 

  ونشر مجموعته  بعد النكبة بأعوام قليلة  وكان الحزن الذي شعرت به إحدى األخوات في 2731في العام 
وطغى  ليغدو شعب بأكمله شعبا حزينا. وكان ما خافت منه األخوات قد تحقق. فقدت  قد عم 2731العام 

ذا كان السارد أناى قصته بالتالي:  فلسطين وتحول أهلاا إلى الجئين  وال

  وصحوت من غفوتي فوجدت نفسي راقدًا إلى جانب الجميزات الخمس  وكانت رياح الخريف تاب      
 واألحياء.. إال أناا لم تقو على تلا الشجرات  فقد ظلت راسخة كالطود . بشدة فتاز كل شيء  تاز الجماد

  قصته بالفقرة السابقة التي تدل على إيمانه بالمستقبل  وبأن 2731إذا كان السارد أناى  في العام      
يبق من  فلسطين ستبقى ألهلاا  معبرا بذلا عن تفاوله  فال أدري ماذا سيكتب اآلن  وماذا سيقول  وربما لم

 الشجرات أي أ ر  وربما استبدلت بأشجار الحركة الصايونية: أشجار   يودور هرتزل(  اليوكالبيبتوس(.

ونحن  اعتمادا على معرفتنا بأفكار نجاتي صدقي  وعلى معرفتنا بقراءاته ل دب الروسي الذي غلب      
 لى قصته هذأل النااية التفاولية.  التفاول  نعرف لماذا غلبت ع2721عليه  منذ انتصار  ورة أكتوبر 

 فما هي قصة األخوات الحزينات 

األخوات الحزينات الخمس هن شجرات جميز خمس. يذهب السارد إليان ويغفو تحتان  ويحلم أنان       
تحولن إلى أخوات خمس تقص كل واحدة منان قصة. ولم تكن هذأل هي المرة األولى التي يذهب السارد فياا 

ن الذي توجد الشجرات فيه  فقد كان ذهب  من قبل  إليه. المرة ال انية التي ذهب فياا إلى إلى ذلا المكا
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  العام الذي سبق الخروج الفلسطيني الكبير  وتحول فلسطين إلى إسرائيل  2731هناا كانت في العام 
السارد هذا حين    ويذكر القاص/2721وتحول الفلسطينيين إلى الجئين. وأما المرة األولى فكانت في العام 

يخبرنا  نحن القراء  أنه زار الشجرات قبل خمس عشرة سنة من زيارته ال انية. وهو يحدد لنا أيضا المكان. 
 يبدأ السارد قصته بالتالي:

 إذا أتيح لا في يوم من األيام أن تجتاز شارع الملا جورج الخامس بتل أبيب  فستجد في آخرأل خمس 
 ظار علياا الكبر في أعمار متفاوتة  تتراوح بين القرن وربع القرن .جميزات تقف في صف واحد وقد 

ومن خالل مقارنتاا بما حولاا من أشجار تبدو لنا كئيبة وحزينة  واألشجار التي حولاا زرعت حدي ا.      
 وهذا له دالالته فيما يخص المكان الذي بدأت تطرأ عليه تغيرات تجرياا اليد الصايونية. 

تغيرات لفتت أنظار السارد في زيارته ال انية  ما يدل على نشاط الحركة الصايونية في تحويل وهذأل ال     
فلسطين من أرض ذات مالمح عربية إلى أرض ذات مالمح أوروبية  وهو ما يبرز بوضوح في المقطع 

 التالي:

سة أم جامع  وكانت  وكانت هذأل الجميزات  وكان يقابلاا بناء عربي قديم ال أدري أهو منزل أم مدر      
المنطقة منطقة بيارات عربية.. فأدرت ناظري في ذلا المكان الذي كان يعتبر أقصى طرف من أطراف يافا  

 فلم أجد للبناء أو للبيارات أ را  وقد حلت محلاا عمارات ومقاأل  وناد ألحدا  العمال الياود .

ت حزينات  أو األصح ما جعل من سكان وهذا التحوالت الطارئة هي ما جعل من الشجرات/ األخوا     
فلسطين  وهم يرون تاويد فلسطين  حزانى  بعد أن كانت  حين يمر باا راع في طريقه إلى يافا وهو يعزف 
على مزمارأل  أو إذا ما مرت باا قافلة من الجمال  تتمايس تياا ودالال  وتتمايل فرحًا وسرورًا في حين يكون 

 نة  والفصل فصل قيظ خانق.الجو فيه هادئا  والرياح ساك

عام  222وستقص كل أخت/ شجرة قصة. وهناا فرق زمني بين كل شجرة وأختاا.  مة شجرة عمرها      
عاما و ال ة سبعون عاما ورابعة خمسون عاما  وأما األخيرة فكان عمرها ربع قرن  وقد ولدت في  92وأخرى 
الزمني سيمكن كل واحدة منان من رواية قصة ما    عام الحزن وبداية النكبة. وهذا الفرق 2721العام 

وبعدأل  وهكذا نجد مقارنة بين ما كانت عليه فلسطين قبل  2721شادتاا هي وعاشتاا فلسطين  قبل العام 
وعد بلفور  وما بعدأل  هذأل المقارنة هي ما قام باا السارد حين أخبرنا أنه حين جلس تحت الشجرات أخذ 

 يقارن بين الماضي والحاضر:

 جلست عند إحدى شجرات الجميز هذأل  وأسندت رأسي إلى جذعاا  ورحت أقارن بين الماضي والحاضر  
 فأخذتني الغفوة وحلمت حلمًا عجيبا .
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والحلم هو تحول الشجرات الخمس إلى أخوات خمس تقص كل واحدة منان قصة تستعيد فياا       
 وبعدأل. 2721ام الذكريات  وهكذا نعرف صورة عما شادته فلسطين قبل الع

تقص األولى عن شاب عربي جميل المحيا  التقى فتاة فرت من بيت أبياا  واختارت الشاب عريسا        
 وأنجبا اآلالف من القلوب.

وتقص ال انية عن جماعة من المتصوفين جاووا من النجف األشرف لزيارة بيت المقدس  فضجر أحد      
يه احد أصدقائه  موضحا له قيمة فلسطين وأهميتاا  وهكذا يشجعه الزوار من طول المسافة. وهنا يرد عل

 ليستمروا في المسير  فما هم مقدمون عليه يستحق بذل الجاد وتحمل المشقة.

وتقص األخت ال ال ة قصة نابليون في فلسطين. جاء هذا غازيا ولما احتل يافا قتل أفراد حاميتاا      
تح عكا  فشاغله خمسمائة أعرابي  وقاتلوأل قتال األبطال إلى أن تمكن األربعمائة  وأراد مواصلة السير ليف

منام. والجميزة ال ال ة هي جميزة الشاداء. ولم تكن مقاومة األعراب بال جدوى  فقد أخرت حملة نابليون  
ومكنت أهل عكا وقائدها من االستعداد المواجاة الغزاة  واالنتصار عليام وهكذا هزم  لتخفق مشروعاته 

 الستعمارية.ا

وتتردد األخت الرابعة في القص  ألناا  فيما ستقصه  ال تفيد أخواتاا وال تعظان. ومع ذلا يصررن.       
صحيح أن في كل حاد ة عبرة وفائدة.. ولكن إذا لم تكن هذأل وال تلا فاناا المتعة. ولعل هذا يعكس فام 

ائدة ما  ف ذا لم تحقق هذين  فيمكن أن تروى نجاتي صدقي نفسه لفن القصة: القصة تروى ألخذ عبرة أو لف
من اجل المتعة. وهكذا تبدأ األخت الرابعة تقص قصة محسن وفاطمة  الشابين القرويين اللذين يتزوجان  

 ليفرح الناس لاما.

  وتطلب مناا أختاا الكبرى أن 2721وأما األخت الخامسة فلم تتكلم ك يرا. لقد ولدت هذأل في العام       
 ن عن ذكرياتاا منذ أن رأت النور.تحد ا

 قالت الصغرى وعيناها جاحظتان: إن حياتي مفعمة بالذكريات ... ولكن... فقاطعتاا أخواتاا قائالت:      
 ليس من مجال لو ولكن(  هيا حدي نا عناا... اروي لنا أطرافاا.. قصي علينا ما تريدينه مناا .

اا وتقول:  أحقا أنكن ال تعرفن شيئا من ذكرياتي  وهل تدرين وتتفرس األخت الصغرى في وجوأل أخوات      
 لماذا نحن متشحات بالسواد  ولماذا ينعتنا الناس باألخوات الحزينات  

وهنا ارتفعت أصوات األخوات الحزينات قائالت: كفى... كفى... ال تروي لنا شيئا.. لقد أدركنا       
 الصباح!.. 
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و ما يراأل أك ر أهل فلسطين  إن لم يكن كلام. إن مأساة فلسطين وأهلاا ما تراأل األخت الخامسة ه      
بدأت منذ صدر وعد بلفور المشووم  بلفور الذي ال يملا وأعطى أرض من يملكون إلى من ال يملكون. منذ 
بدأت تل أبيب تزدهر  ويافا تذوي وتموت. منذ تحول السكان العرب إلى أقلية  ومنذ هاجر أك رهم إلى 

 في.المنا

  على هذأل القصة 2712-2739يعلق شمعون بالص في كتابه  األدب العربي في ظل الحرب ما بين      
 وروية كاتباا قائال: 

 يعبر صدقي عن روية سادت األوساط الفلسطينية والعربية عامة  مفادها أن الكيان الياودي في       
حباطاا لعجزها عن فلسطين هو كار ة. وبدون أن يشير إلى ذلا صراحة يصور ح يرة الجماهير العربية وال

 منع الياود من أقامة وطن لام في فلسطين.

فحزن الجميزات هو تعبير ورمز للحداد الذي أعلن لذكرى ال اني من تشرين ال اني  ذكرى وعد بلفور        
  من 23ص اسم النكبة   2739وفي هذا إشارة دون شا إلى تلا الروية الغيبية التي أطلقت على حرب 

 (.2793طبعة دار المشرق 

 

 

 

 

 

 

 أدب النكبة في المنفى. 2

 "الرجل الذي كان يعشق الموسيقى "ا: جبر  1:2
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قصة   الرجل الذي كان يعشق الموسيقى   هي واحدة من قصص مجموعة جبرا إبراهيم جبرا القصصية 
  وتوالت 2741األولى في العام  الوحيدة التي عنواناا  عرق وبدايات من حرف الياء   التي صدرت طبعتاا

 .  أضاف إلياا جبرا قصة واحدة خمس تاا إلى أن وصلت إلىعاطب

. في فلسطين   فكتب عناا غير دارس وقصص جبرا إبراهيم جبرا هذأل لفتت أنظار دارسي فن القصة القصيرة
. وقد توقفت أمام برا أديباج تناولاا دارسون وهم يدرسون هذا الفن  وتناولاا آخرون وهم يدرسون جبرا إبراهيم

  1223من العام  آب 17و 19ه جامعة بيت لحم في ة مطولة كتبتاا للموتمر الذي عقدتاستقبالاا في دراس
 م أك ر األوراق التي ألقيت تحت عنوان : وصدرت في كتاب ض

  موتمر جبرا إبراهيم جبرا   وقد حررأل كل من د.محمود أبو كته ود. عزيز خليل 

 

 ان :دال العنو 

ضضنا النظر عن اسم كان  وهو غ   إذاتتكون من خمس مفردات سمية طويلةيتكون العنوان من جملة ا
من مجموعة جبرا المرء العنوان قراءتين  وهو يقرأ القصة ض يقرأ ضمير مستتر يعود إلى الرجل.ويمكن أن

 :على النحو التالي

 كان يعشق الموسيقى من قصص جبرا صة الرجل الذي كان يعشق الموسيقى  أو الرجل الذي هذأل ق

هو وتفتح القراءة األولى للعنوان المجال لتأويالت مناا: ماهي قصة الرجل الذي كان يعشق الموسيقى  من 
  ولماذا توقف عشقاا  وهل توقف عن الرجل الذي كان يعشق الموسيقى ولماذا كان الرجل يعشق الموسيقى

خر أهم  أم بشيء ا   ما السبب   هل يكمن في أنه انشغل عناابالفعلعن عشقاا إذا كان توقف عن عشقاا 
 أنه مات فتوقف عن سماعاا  

ذا ما تذكرنا أن هذأل القصة كتبت في مرحلة مبكرة من حياة جبرا في العام  را   فال يكتب جبأو قبله 2741وال
ذا كان عن رجل عربي أم عن رجل أوروبي اجتماعيه  أيه فئة  والى يكتب عن رجل عربي فمن هذا الرجل  وال

  ياتمون يكونوا في أوساط القرن العشرين لم الم قفين قف أو مسيحي.لماذا  ألن غير   البد أنه مينتمي
  يقى حضورا الفتا في حياة المسيحيين.وأما أنه مسيحي  ف ن للموس وسنعرف أنه ليس م قفا  بالموسيقى

برا قي سيرته الذاتية  البئر األولى   عن هذا الك ير ينشأون على حباا   منذ ذهابام إلى الكنيسة. وسيكتب ج
لنا  ءي ال ين عاما من صدور  عرق   وستض أي بعد -2791  ولكن   البئر األولى   صدرت في العام 

ة تاتم بالموسيقى   أو في بيئة  قافية غنياا  ممن لم ننشأ في بيئة مسيحيةالسيرة جوانب ربما نغفل نحن عن
 اهتماما الفتا .
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 موجز القصة :

ا بطرق عديدة قد يكون    رييغدو  حين يصل األربعين  اسماا يذكر تدور القصة حول رجل يقيم في مدينة ال
  في أ ناء غيابه  . ويكونيب هذا عن المدينة فترة من الوقت  يفتقدأل الناس خاللاا  ويغمناا الغش والخداع

د إلى المدينة يجمع اسطوانات الموسيقى التي .وحين يعو ذهب بصحبة ماندس لبناء قصر له في قمة جبل
  هو الذي كان يتحد  مع الناس بتحفظ . ويقيم في قصرأل المتواضع األ ا    ويستمع ت في بيته  ويرحلكان
  وهكذا يربط  الغرامفون( بسماعات    وال يكتفي بذلا   إذ يريد لآلخرين أن يستمعوا إليااالموسيقى إلى

الصخور  ( ويذهب إلى  فيشغل  الغرامفون   ويقرر ذات يوم االنتحارلجبالليصدح الصوت في أعالي ا
 .حتقر المادة مزق الجنياات التي جمعاا  ألنه ي  بعد أن يكون الموسيقى   وهو يستمع إلىليموت بيناا

 القصة  بين الحقيقة والخيال :

  وأوردت أراء الدارسين في ان الفرعيهذا العنو هيم جبرا والقصة القصيرة   توقفت أمام جبرا إبرافي دراستي  
 ( 232  227  229   221  وأراء جبرا نفسه في قصصه  أنظر صجبراقصص 

 وأتيت أيضا على القصة موضع الدراسة.

 يفتتح جبرا قصته بالفقرة التالية :

لم  م: أن قصتا ياهذا مستحيلة  ولكنني صدقاا القارئ أبة يكاد المرء حالما يسمعاا يقول هذأل قصة غري
تصدق     تصدق أو ال ا ان  ولوسأروياا لا  كما رويتاا لغيرا. عن روايتاا  انية   ال أحجميصدقاا

 ( 2797  4  ط279ص

كان قص عليام هذأل  نمن هو الراوي ومن هو المروي عليه الذي يخاطبه الراوي ومن هم المروي عليام الذي
 القصة    م لم يفترض الراوي أن القراء لن يصدقوها  

   وهل المروي عليه غير القارئ   م هل الراوي غير الكاتب

 نجدأل يلتفت إلى : أناا مستحيلة. وسرعان ماحالما يسمعاا سيقول يبدأ السارد قصته ب دراكه أن سامع القصة
. الراوي هو الكاتب  وأن المروي عليه هو القارئ يعني أن   مالم يصدقاا   :  ولكنني صدقاا القارئ أمالقارئ

  هل كان يكتباا وينشرها  ليقرأها القارئ قبل أن    فال كانكن الراوي كان روى القصة على مسامع آخرينول
   ولم يصدقوها   ومع ذلا كتباا لينشرها  على بعض معارفه ةرواها مشافا
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ج قصصه   ينس  م ل محمود سيف الدين اإليرانيقصص جبرا هل كان جبرا السوال هذا يقودنا إلى طبيعة
  كما يقول عن شخصيات قصصه  يستمدها تمد شخصياتاا من الواقع الذي يعيش فيه   كان اإليرانيويس

فقد كان يكتب عن شخصيات من نسج خياله     قعي  ولكن جبرا لم يكن يفعل ذلا  هو الكاتب الوامن واقعه
  قصة   ابنة حياته   في بدايةاقعية   وهذا ما حد  معه حين كتبفيما بعد   أناا قد تغدو و  ليكتشف  
 من نسج الخيال   ولكنه   بعد عام   سرعان ما التقى بفتاة تشبااا . .بطلة القصة .السماء  

 

 القارئ المتغير في الزمان :

اآلن فجبرا في ملكوت السماء . لقد    أمازمن كتابتاا د بين كاتب القصة وراوياا إالنوح ربما ال نستطيع أن
المروي عليه فياا زمن كتابتاا. زال راوي القصة يروياا. ويمكن قول الشيء عن رحل وانتاى  ومع ذلا فما 

يعشق الموسيقى. وقارئ القصة  كان الذي الرجل لقد مات األشخاص الذين عاصروا جبرا وقص عليام قصة
ن  في اليوم غير قارئاا زمن كتابتاا  ف ذا كان ذلا ال يصدق ما ورد فياا  فال ينطبق األمر على قارئاا اآل

 القرن الحادي والعشرين 

يعشق الموسيقى  ربما ال  كان الرجل الذيفي القصة التي يقرأها  قصة جبرا  ربما ال يجد قارئ القصة اليوم  
 2741يجد أية غرابة. وربما تنتفي الحاجة ألسطر مفتتحاا التي اقتبستاا. ما كان يدعو إلى الغرابة في العام 

. وسورعان موا يشوعر قوارئ القصوة اليووم  أنوه لويس المخاطوب فوي 1221فوي العوام  أو قبله  ما عاد يبودو غريبوا
النص. إن القارئ الذي في النص قوارئ آخور  ينتموي لوزمن آخور كانوت قصوة القصوة  قصوة الرجول الوذي كوان 
يعشق الموسيقى على تلا الشاكلة  تبدو له غريبة. هل يعني هذا أن هذأل القصة عديمة الجودوى أم انوه يجودر 

 نقرأها غير غافلين عن زمن كتابتاا أن 
 

 

 

 جبرا وموضوعات قصصه:

ربموا يتووذكر الموورء  وهووو يقوورأ أك ور قصووص جبوورا القصوويرة  وربمووا أك وور رواياتوه أيضووا  بخاصووة  صوورا  فووي ليوول 
طويوول   ربمووا يتووذكر القصووص األولووى فووي القصووة القصوويرة الفلسووطينية  وتحديوودا قصووص خليوول بيوودس  مسووارح 

يتووذكر الموورء أيضووا مقوووالت النقوواد فياووا. إناووا قصووص لووم تكوون تمووت للبيئووة العربيووة  فووي حينووه  األذهووان   وربمووا 
بصلة  وهذا ما جعول د. هاشوم يواغي يقوول الشويء نفسوه عون قصوص جبورا: إناوا منبتوة الجوذور  وال صولة لاوا 

 بالحياة الفلسطينية.
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ا سوميرة عوزام وغسوان كنفواني  فانوه  ال وحين يقارن المرء ما كتبه جبرا بما كتبه قاصوان بوارزان فوي حينوه  همو
شا  سيعزز موا قالوه د. يواغي. وجبورا هنوا م ول فودوى طوقوان وتوفيوق صواير. كوان أك ور األدبواء الفلسوطينيين  
في الخمسينات من القرن العشرين  يكتبون عن قضايا وطنية  واجتماعية لاوا صولة بوالواقع العربوي  فيموا كوان 

وال بووالتعبير عوون تجووارب ذاتيووة عاشوواا فووي لنوودن وبغووداد غالبووا. وأجووواء لنوودن جبوورا  وم لووه فوودوى و صوواير  مشووغ
وبغووداد وتجارب جبوورا فيامووا بعيوودة كوول البعوود عوون الواقووع الفلسووطيني الووذي لووم يووأت عليووه جبوورا فووي قصصووه إال 

 لماما.

هيم  شووعرا هوول نتووذكر هنووا مووا قالتووه فوودوى طوقووان عوون رد فعلاووا إزاء طلووب أبياووا مناووا أن تكتووب  بعوود وفوواة إبوورا
وطنيا  في سيرتاا  رحلة جبلية.. رحلة صعبة  تعلمنا فدوى أن أباها  طلوب مناوا ذات يووم  بعود وفواة إبوراهيم  
أن تكتووووب قصووووائد وطنيووووة  هووووو الووووذي كووووان ياملاووووا وال يلتفووووت إلياووووا  وال يسوووومح لاووووا بالمشوووواركة فووووي األحوووودا  

أبياوا  متسوائلة: بوأي حوق يطلوب أبوي منوي أن السياسية. وتعلمنوا أيضوا عون ردة فعلاوا  إذ رفضوت تلبيوه طلوب 
 أكتب شعرا وطنيا  ولم يكن يسمح لي بالخروج من المنزل  وأنا ال أكتب إال عن تجارب أمر باا 

وجبرا كان  في نااية األربعينات  وبداية الخمسينات  بعيدا عن فلسطين  ولم يعش مآسي الناس ونكبتام  ولم 
لمامووا. لقوود كتووب عوون تجاربووه فووي لنوودن  عوون دراسووته هنوواا  وعوون عالقتووه  يموور باووا  وهكووذا لووم يكتووب عناووا إال

بالفتيووات اإلنجليزيووات والشووباب اإلنجليووز وغيوورهم موون زمووالء الدراسووة  وهووذا مووا يبوودو جليووا فووي قصووة  السوويول 
 والعنقاء .

ماا في الكويت  كانت سميرة عزام تقيم في لبنان  وكان غسان كنفاني أقام في الشام أوال  وبعد فترة قصيرة أقا
عاد إلى لبنان ليقيم فياا قريبا من المخيمات الفلسطينية التي عرف أبناءها واستوحى شخوص قصصوه مونام  
وهكوووذا كتوووب  م ووول سوووميرة عوووزام  فوووي بعوووض قصصووواا  عووون النكبوووة وموووا جرتوووه علوووى الفلسوووطيني. عووون اللجووووء 

ا كان هو نفسه أدرا هذا فيما بعد  وربما والالجئ  والخيمة والذل والحصار. هل نلوم جبرا على ما كتبه  ربم
لاذا كتب روايته  البح  عن وليد مسعود  التي جاءت مغايرة  في موضوعاا وانتماء بطلاا الفلسطيني  لك ير 

 مما كتب. ربما.

 

 "فلسطيني": سميرة عزام 2:2
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لقصة القصيرة بعض دارسياا ودارسي القصة القصيرة في فلسطين  رائدة ا تعد سميرة عزام  كما يذهب
الفلسطينية. وربما ذهبوا إلى أبعد من ذلا  فعدوها رائدة القصة القصيرة العربية. هذا إذا ما قصرنا األمر 

 على الكاتبات.

  إ ر نكبة حزيران  ألن قلباا لم يحتمل الازيمة المذلة  لقد 9/9/2711ولقد صدر للكاتبة التي توفيت في 
( و الظل الكبير  2743خمس مجموعات قصصية هي:  أشياء صغيرة   صدر لاا  في حياتاا وبعد وفاتاا  

( و العيد يأتي من النافذة الغربية  2712( و الساعة واإلنسان   2712( و وقصص أخرى   2741 
 2712.) 

ولقد لفتت قصصاا األنظار  فأنجز عناا غير دارس مقالة أو دراسة  وهو يدرس فن القصة القصيرة في 
بعض الدارسين بكتاب خاص  م ل وليد أبو بكر  وعرفت أن هناا أطروحة دكتوراة فلسطين  وخصاا 

 أنجزت عن أعمالاا  وال أدري إن كانت صدرت في كتاب.

وكانت دار األسوار في عكا كرمت القاصة التي ولدت في المدينة  وذلا ب صدار مجموعتاا  الساعة 
عادة إصدار مجموع . ومن خالل دار األسوار  2791اتاا الخمس في العام واإلنسان  في نااية السبعينات  وال

 عرفنا نحن قراءة األدب في فلسطين سميرة عزام وقصصاا.

في آب من هذا العام تصادف الذكرى األربعون لوفاة القاصة  وباذأل المناسبة أقدم هذأل القراءة النقدية إلحدى 
 قصصاا  وهي قصة فلسطيني.

 

 دال العنوان:

ل العنوان  دون ربطه باسم سميرة عزام  ستسفر عن معان متعددة  ذلا أناا ستستحضر إن قراءة بدئية لدا
في أذهان القارئ أزمنة مختلفة  اختلفت النظرة فياا إلى الفلسطيني. تماما كما أن النظرة إليه ستختلف في 

ير النظرة إليه هي غ 2711حتى العام  2739الزمن نفسه باختالف المكان. النظرة إلى الفلسطيني في العام 
هو الالجئ الذي ال  2711  سواء من اآلخر أو من الفلسطيني ذاته. الفلسطيني قبل العام 2711ما بعد 

هو المقاتل الذي يريد  2711يفعل شيئا سوى االنتظار  وهو العالة على األمم المتحدة. والفلسطيني بعد العام 
ه الفدائي الذي يصمد في معركة الكرامة ويرد للجندي محاربة دولة إسرائيل التي هزمت  ال  دول عربية. إن

 اإلسرائيلي المتغطرس الصاع صاعين  ويكبدأل  ب مكانات قليلة  خسائر فادحة.
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  في نظر النظام هناا  في حينه  هو غير الفلسطيني في سوريا في 2712والفلسطيني في األردن في العام 
طيني لذاته في العام ذاته  هي غير نظرة آخرين له قاتلام العام نفسه  في نظر النظام هناا. ونظرة الفلس

 وقاتلوأل.

وستظل النظرة إليه تختلف من مكان إلى مكان  ومن زمان إلى زمان  وسيعترف به من أنكر وجودأل. بل 
وستختلف نظرته هو إلى ذاته  في الزمان وفي المكان أيضا  وحسب الموقع الذي يكون فيه. قد ينظر 

ذاته ب عجاب  وقد يحتقر نفسه أو بعض أخوانه. وقد تختلف نظرته إلى فلسطينيته ما بين الفلسطيني إلى 
 فترة وأخرى  ويغدو غير ذاته.

وقد لفتت صورة الفلسطيني في األدب الفلسطيني  بل وفي األدب العربي  أنظار الدارسين  فأنجزوا عناا 
رة متغيرة في الزمان وفي المكان. إناا ليست دراسات في الشعر وفي القصة وفي الرواية  والحظوا أناا صو 

صورة واحدة إيجابية في المطلق  أو سلبية في المطلق. بل إناا صورة متنوعة في الزمان نفسه وفي المكان 
نفسه. ويلحظ من يقرأ أشعار إبراهيم طوقان  على سبيل الم ال  إنه كتب عن الفلسطيني الفدائي فمجدأل  

فسخر منه بشكل عام  وكتب عن السمسار  فرأى أنه ينتمي إلى عصابة  عار  وكتب عن الزعيم الفلسطيني
 .2739على أهل البالد بقاوها. إناا عصابة ألعن من إبليس. كان ذلا قبل العام 

  قادر على استحضار هذأل المفردة 2739وقارئ األدب الفلسطيني عموما  األدب الذي أنجز بعد العام 
يجا بية. تبدو صورته  في القصة موضع الدراسة  كما سنرى  ال تسر بال صديق  بدالالت مختلفة سلبية وال

ولكناا في بعض روايات جبرا إبراهيم جبرا ستبدو إيجابية مشرقة  وستبدو لدى شاعر فلسطيني هو علي فودة 
يني مدعاة لالفتخار  فالفلسطيني كحد السيف. ويعلن أحمد دحبور اعتزازأل بفلسطينيته  فلو كانت يد الفلسط

. بعد أن تحول الالجئ إلى مقاوم يرفض الخنوع والذل. ولكن 2711مشركة لكفرأل الجليل. كان هذا بعد العام 
 سيتساءل: من قال إننا است ناء. 23/1/1221محمود درويش بعد أحدا  غزة في 

 

 سميرة عزام وصورة الفلسطيني:

م  فال مناص أمامه من استعراض إذا أراد المرء أن يكتب عن صورة الفلسطيني في قصص سميرة عزا
النماذج الفلسطينية التي برزت في قصصاا  وال بد أيضا من اإلطالع على ما كان عليه الواقع الفلسطيني 

لم يكن الواقع الفلسطيني عموما  2711و 2739في الفترة التي أنجزت فياا الكاتبة قصصاا. ما بين العام 
 مشرقا.



 17 

ن  وغدوا  كما في قصة  ألنه يحبام  لصوصا وبغايا ومفسدين ومخبرين. لقد تحول الفلسطينيون إلى الجئي
لقد فقدوا األرض ففقدوا الكرامة. كانت األرض مصدر رزقام  وفي المنفى ما عادوا يجدون فرص عمل  وألن 
الفضيلة في الزمن الصعب  كما يقول أحد أبطال غسان كنفاني في قصة  الصغير يذهب إلى المخيم   تكمن 

لبقاء على قيد الحياة  إذ ال فضيلة بعدها  فقد أراد الفلسطينيون أال ينقرضوا  حتى لو سرقوا ومارسوا في ا
 الرذيلة.

  2739لكن تحول الفلسطيني إلى لص وبغي ومخبر ليست الصورة الوحيدة له  فالفلسطيني قاتل في العام 
وهذا ما يبرز في قصة  خبز الفداء   وهو ودافع عن أرضه ومدينته وفضل البقاء فياا حتى اللحظة األخيرة  

أيضا يحب العمل  ويفضله على الكسل  وعلى أن يكون عالة على اآلخرين  حتى لو كانت أمه من 
 اآلخرين  وهذا ما يبدو في قصة  سأتعشى الليلة .

 

 قصة فلسطيني:

ذا كان ال بد من تحديد الزمان والمكان  فالز  مان هو ما بعد النكبة  نكبة الفلسطيني في القصة هو الالجئ  وال
  والمكان هو لبنان. وهكذا تكتب سميرة عزام عن الجئ فلسطيني في لبنان  وال تكتب عن 2739العام 

ن لم يختلف واقعام في أماكن اللجوء كلاا  في األردن وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية   الالجئين كلام  وال
ول الجنسية لالجئ  أو الو يقة  لم تمنحه إياها دول أخرى. وفي إال اختالفا طفيفا. ففي حين منحت بعض الد

حين عاملت بعض الدول الالجئ معاملة قاسية  عاملته دول أخرى معاملة أقل قسوة. وربما تذكر المرء على 
سبيل الم ال  هنا قصيدة عبد الكريم الكرمي  سنعود   وفياا يقارن بين حياته في دمشق قبل اللجوء  يوم 

. هل بالر أبو سلمى  2739ياا ليدرس فياا قبل النكبة  وحياته فياا الجئا  حي  أقام فياا بعد العام ذهب إل
 وبالغت سميرة عزام م ال  هذأل قضية أخرى.

 والعنوان نكرة. فلسطيني. وتتكرر اللفظة في القصة خمس مرات على النحو التالي:

  ليقارن هويته اللبنانية المزورة باا  فيسأله يطلب الفلسطيني صاحب الدكان من جارأل اللبناني هويته -
 اللبناني:

  وما تفعل باويتي يا فلسطيني  . وال يناديه باسمه.

 يدرا السارد معنى وجود الفلسطيني بعيدا عن فلسطين. إنه غريب ومضطاد وغير معترف به: -

س أك ر من فلسطيني...  فاو في هذا الركن الذي تقوم فيه دكان ال تختلف في شيء عن أك ر الدكاكين لي
 باذا ينادونه ويعرفونه  ويشتمونه إذا ما اقتضى األمر.
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يستعيد السارد أيضا ما يدور في أعماق الفلسطيني الذي يريد أن يتلبنن  فيتذكر جدأل أبا صالح في  -
 الرامة:

ه معالم  ولكنه يستأذنه في أن يعدل من صدفة جغرافية تعفيه من كلمة فلسطيني تشدأل إلى قطيع امحت في
 الفردية  يتلفظون باا مشفقين حين يرفض أن يكون موضع شفقة أو.... 

ومع أنه يحصل على الاوية اللبنانية  مقابل مبلر ألفي ليرة  تعادل نصف محتويات دكانه إال أن  -
المرأة اللبنانية  تمد صوتاا األرعن جسرا عبر الشارع تبلر به صبي الكراج المواجه وتقول له بلاجتاا 

 ممطوطة الخلية:  وينا يا ولد قل  للفلسطيني  أن يضع لي في السلة زجاجة كوال .ال

وتنتاي القصة  بما يوردأل السارد العليم عن إحساس الفلسطيني حين سمع العبارة من المرأة مع أنه  -
 امتلا هوية لبنانية:

سترته إلى جيبه الداخلي  وأحس  الفلسطيني  في وقفته المرتعشة خلف الطاولة بالصوت الممطوط ينفذ من 
 فيحيل البطاقة إلى مزق  مزق صغيرة تخشخش في جيبه  في غير عنفوان .

ومع أن السارد/ الكاتبة َعّرَفت مفردة فلسطيني  إال أناا ظلت  حتى في تعريفاا  نكرة  فلم تبرز له اسما 
 خاصًا به.

 

 :1491و 91واقع الفلسطيني في لبنان ما بين 

ين قال إن الشعر ديوان العرب  فيمكن أن أقول: إن القصة القصيرة الفلسطينية ديوان إذا كان بعض الدارس
 39الفلسطينيين. وقصص سميرة عزام  وغسان كنفاني من بعدها  وغيرهما ممن كتبوا القصة القصيرة ما بين 

دت إلى ما   تعد ديوان الفلسطينيين بحق  فاي تسجل ما مروا به ما بين تلا األعوام  وربما ارت2711و
قبلاا  بخاصة في المنافي. ولمن يريد أن يعرف معاناتام قبل النكبة وبعدها  فما عليه إال أن يعود إلى 

 مجموعات القصاصين ليقرأها.

قصة  فلسطيني  تعبر عن معاناة الفلسطينيين الالجئين في ذلا القطر العربي  من خالل تصوير حالته 
مني واللبناني. تشبه حالة الفلسطيني حالة األرمن الذين تجردوا أيضا  ومقارنتاا بغيرها من الحاالت: األر 

بسبب نكبتام  من مالمحام الفردية  وغدوا ينادون ياألرمني  حتى لو أقام الواحد منام في الحي خمسين 
عاما. األرمني أرمني بغض النظر عن اسمه ومالمحه الخاصة  وكذلا الفلسطيني. ويختلف عن هذين ابن 

أي األرمني والفلسطيني   وحتى حين يحصل الالجئ الفلسطيني على هوية  -حتى لو تشابه معاما البلد 
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لبنانية  ويرغب في أن يتلبنن  ويبح  عن جذور له في قرية لبنانية  يظل فلسطينيا  بما تعنيه الكلمة من 
 اضطااد واحتقار وشتيمة.

ذا ما ظلم واضطاد فعليه  وعليه ال يستطيع الفلسطيني أن يسافر  وأن يمارس المان التي يمارساا اللبناني  وال
ذا ما باع من دكانه للزبائن ونصبوا عليه  فعليه أيضا أن يصمت. وهكذا ال يمارس الفلسطيني  أن يصمت  وال
حياته الطبيعية  ألنه مااجر والجئ  وغريب عن سكان المكان الذي لجأ إليه. ولنقرأ الفقرات التالية من 

 القصة:

ج ابنه من المدرسة م ال  فما َلمَّه عمل واحد أك ر من أسبوعين  القانون صريح... ومحظور العمل  حين تخر 
في المصالح والشركات على غير أبناء البلد  فما وجد الشاب ُبدًا من أن يطير إلى صحراء من هذأل 

  .الصحاري التي تجمع الناس أخوة على شقاء  وتتسامح في أشقائام ولو اختلفت الجنسيات

 إنه في الحي الذي يعيش فيه  والذي افتتح فيه دكانا تعامل معاا الحي أك ر من عشر سنوات نقدًا أو دينا 
 أو  نصبا(  لم يستطع أن يفرض لنفسه اسمًا.. .

 

 األسلوب واللغة:

يبدو في القصة غير ضمير للسرد. السارد كلي المعرفة يقص عن بطله  وهكذا نقرأ قصا عبر الضمير 
  وباذا تبدأ القصة:  قال مترددًا والكلمات تجرح حلقه المتيبس . وال يقتصر هذا األسلوب على فاتحة ال ال 

 القصة. إنه يبرز في مواطن عديدة مناا  وتنتاي القصة  كما الحظنا  به:  وأحس الفلسطيني.... .

ت يتفوأل باا الفلسطيني وتترا سميرة عزام  عبر ساردها  المجال لشخوصاا لكي ينطقوا  وهكذا نقرأ عبارا
 واللبناني والمرأة اللبنانية.

بفتحاا. وال يبرز في  -والمخاطب -بكسر العين -ولكن الالفت في هذأل القصة هو بروز أسلوب المخاطب
ذا كنا  موطن واحد  إذ نقرأأل في مواطن عديدة  وغالبا ما نتساءل: من هو المخاِطب  ومن هو المخاَطب  وال

أي المخاطب بساولة  وهو الفلسطيني  ف ننا بصعوبة يمكن أن ُنَحدد المخاطب. أهو  -نستطيع تحديد ال اني
سارد القصة يخاطب بطلاا  أم أنه بطلاا يخاطب نفسه  ومما يزيد األمر صعوبة أن المستوى اللغوي في 

رأة اللبنانية  القصة كلاا واحد  وهو العربية الفصيحة التي ال تتخللاا سوى مفردة عامية واحدة تنطق باا الم
 أي أين أنت  أو يا أنت. -وهي مفردة: وينا

ولو كانت سميرة عزام أنطقت شخوصاا بلاجتام  لربما استطعنا تحديد من هو المخاطب. أما وأناا لم تفعل  
وكانت لغة قصتاا  من ألفاا إلى يائاا  العربية الفصيحة  بغض النظر عن المستوى التعليمي لاذأل 
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ف ننا ال نستطيع تحديد هوية المخاطب  حين ُيخاطب الفلسطيني. ولربما ال تقدم معرفة الشخصية أو تلا  
 .-وهم قلة -هويته وال توخر ما دام سارد القصة كلي المعرفة  يدخل إلى أعماق شخصية أبطال القصة

 

 وحدة االنطباع:

  فال تحققت هذأل من أبرز خصائص القصة القصيرة خصيصة وحدة االنطباع  كما ذهب  أدجار ألن بو(
 في قصة سميرة عزام 

ما يظل عالقا في الذاكرة  بعد قراءة القصة  يتم ل في أن الفلسطيني  بعد النكبة  في لبنان  عاش بال مالمح 
فردية  فلم تكن له مالمح خاصة. إنه الالجئ الغريب  وسيظل كذلا حتى على الرغم من حصوله على 

طيني سبة وشتيمة  م ل كلمة أرمني ل رمن  وياودي للياودي في الاوية اللبنانية. وأصبحت كلمة فلس
المنفى  وتحديدا في أوروبا العصور الوسطى وما بعدها حتى نااية الحرب العالمية ال انية. كانت مفردة 
ذا ما أردت أن تشتم شخصا غير ياودي ألصقت به هذأل المفردة. طبعا لم يعد الحال  ياودي أيضا شتيمة  وال

 العالمية ال انية كذلا. بعد الحرب

 

 كلمة أخيرة:

لئن كنت في هذأل المقالة ركزت على قصة واحدة لسميرة عزام صورت واقع الفلسطيني في المنفى  ف نني 
أحب أن أوضح أناا لم تقصر قصصاا على موضوع واحد هو الموضوع الفلسطيني. لقد كان موضوع المرأة 

ا القاصة  فصورتاا مناضلة وأما وربة بيت  وهو ما بدأ في ومعاناتاا أيضا من الموضوعات التي أبرزتا
  خبز الفداء  و دموع للبيع  و ال من . وربما يربط المرء بين األخيرة وقصة فلسطيني  رغم اختالف الموضوع. 

للحصول على الاوية اللبنانية  من ال بد من دفعه  ولكي تصمت المرأة وترضى ببقائاا في البيت  من أيضا 
 الرجل: الرشوة. رشوة المرأة  ولكناا تعبر عن امتعاضاا. يدفعه

 

 

 روق"ــ"القميص المس: ان كنفانيــغس 3:2
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ائوول القصووص التووي كتباووا  وقوود فوواز علياووا  بجووائزة ان كنفوواني  القموويص المسووروق  موون أو تعوود قصووة غسوو     
(  2749   21ر رقووم القصووة القصوويرة فووي الكويووت  ولووم ينشوورها فووي مجموعتووه القصصووية األولووى  موووت سووري

وصدرت  فيما بعد  في اآل ار الكاملة: األعمال القصصية تحت عنوان  وقصص أخرى   جمعتاا لجنة تخليد 
. ومنوذ فواز غسوان 2719أعمال كنفاني  وأصدرتاا منشورات األسوار في عكا تحت عنوان  المدفع  في العوام 

 بالجائزة عرف كقصاص.

 

 قراءة بدئية للعنوان:

يقرأ المرء العنوان  قبل أن يقرأ القصة  يتبادر إلى ذهنوه أناوا تودور  بالفعول  حوول قمويص مسوروق. حين      
ن كانوت عبوارة القموويص المسوروق تورد فياوا  ويوورد فياوا مفوردة القمويص غيوور  وهوي فوي حقيقتاوا ليسووت كوذلا  وال

ن الفقووراء الالجئووين موورة. وبعوود أن ينتاووي الموورء موون قراءتاووا سوويعرف أن القموويص المسووروق هووو موون  موون طحووي
 المسروق.

في القصة عبوارة طريفوة تورد علوى لسوان أبوي العبود. يسوأل أبوو سومير أبوا العبود  فوي الليول  حوين يمور بوه:      
 ماذا تفعل يا أبا العبد  فيرد عليه األخير:

 إنني أحفر طحينا. -
 

 فكيف كان أبو العبد يحفر طحينا 

و العبوود يحفوور خنودقا  ولكنووه كووان يفكوور فوي الطحووين الووذي سووتوزعه سونرى أن فووي العنوووان انزياحووًا. كوان أبوو     
ذا كان الم ول يقوول:  اللوي علوى بوال أم حسوين تفكور فيوه فوي الليول   وكالة غو  الالجئين على أبناء المخيم  وال
فوو ن الووذي كووان علووى بووال أبووي العبوود  م وول أبنوواء المخوويم أك وورهم  هووو الطحووين. وهكووذا نجوودأل يقووول إننووي أحفوور 

 ويمكن أن يكون عنوان القصة   الطحين المسروق  ال القميص المسروق. فما هي القصة  طحينا.

أبووو العبوود الجووئ فلسووطيني يقوويم فووي المخوويم  يعوويش م وول أك وور الالجئووين  بعوود النكبووة  عالووة علووى األمووم      
رائووه هووو المتحوودة إلغا ووة وتشووغيل الالجئووين  ينتظوور ناايووة كوول شووار السووتالم كوويس موون الطحووين يعتوواش موون و 

وزوجته أم العبد وابناما عبد الرحمن. وأبو العبود بوال عمول  ألن العمول مفقوود. علينوا هنوا أال ننسوى أن القصوة 
ن أك وور الالجئووين كووانوا بووال عموول  فاووم فووي أك وورهم موون الريووف الفلسووطيني   2741أنجووزت فووي العووام  تقريبووا  وال

ين  ولما فقد الالجئ أرضه هو المزارع  فقد غدا بال حي  كانوا مزارعين  أو من أبناء المدن  حي  كانوا حرفي
 عمل.
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ويقيم أبو العبد فوي خيموة مون خيوام الالجئوين  وذات شوتاء مواطر  يضوطر ألن يحفور حوول الخيموة حتوى      
ي بووت أوتادهووا  ويسووار إلنجوواز ذلووا  وأيضووا هربووًا موون أسووئلة زوجتووه الملحووة  طالبووة منووه طعامووا ومالبووس لعبوود 

رد  وهو بحكم حياة اللجوء غير قوادر علوى إيجواد فرصوة عمول. هكوذا ياورب مون داخول الخيموة الرحمن تقيه الب
 إلى خارجاا  ألنه ال يريد أن يشعر بمزيد من المرارة والخيبة والعجز.

وفيما هو يحفر خندقا يمر به أبوو سومير  واألخيور موظوف فوي وكالوة غوو  الالجئوين. إنوه الجوئ  ولكنوه      
العبد  ومع ذلا يقدم أبو سمير على سرقة طحين الالجئين  باالتفاق مع موظف أمريكي أفضل حاال من أبي 

ذي عيون زرقاء. وحين يرى أبو سومير أبوا العبود خوارج الخيموة  ويخواف مون أن يكتشوف أمور السورقة  يعورض 
 على أبي العبد أن يشترا معه في اللعبة  و يوضح له أن الموظف األمريكي أيضا شريا.

ر يتأخر توزيع الطحين على الجئوي المخويم عشورة أيوام  وسوبب التوأخير يعوود إلوى توآمر الموظوف كل شا     
األمريكوي مووع أبوي سوومير وآخورين  حيوو  يبيوع هوووالء الطحوين لتجووار ويربحوون موون وراء ذلوا مبلغووا مون المووال  

صبح في حيرة من أمرأل: يتقاسمونه  فيما بينام. ويدرا أبو العبد السبب الحقيقي لتأخير توزيع الطحين. وهنا ي
أيشترا معام في هذأل اللعبوة القوذرة  ويوربح مبلغوا مون الموال  يشوتري بوه قميصوا البنوه عبود الورحمن  أم يورفض 
ذلووا  حتوووى ال يجووووع الالجئووون عشووورة أيوووام أخووورى  ينتظوورون فياوووا أكيووواس الطحوووين توووزع علووويام  أينتموووي إلوووى 

 جئين وال يتأخر جوعام عشرة أيام اللصوص ليشتري قميصا البنه أم ينتمي إلى جموع الال

 تنتاي القصة بالفقرة التالية:

 لم يدر كيف رفع الرفش إلى ما فوق رأسه وكيف هوى به بعنف رهيب على رأس أبي سمير... ولم يودر      
أيضا كيف جرته زوجته بعيدًا عن جسد أبي سمير  وهو يصيح في وجااا أن الطحين لن يتأجول توزيعوه هوذا 

 الشار.

كوول مووا يدريووه هووو أنووه عنوودما وجوود نفسووه فووي خيمتووه مبلوووال يتقطوور موواًء ووحوواًل  ضووم إلووى صوودرأل ولوودأل عبوود      
 الرحمن وهو يحدق في وجاه الازيل األصفر...

 كان ال يزال راغبا في أن يراأل يبتسم لقميص جديد... فاخذ يبكي.... .

 لمصلحة ذاتية  كما فعول الجوئ  آخور هوو أبوو إن أبا العبد ينحاز  كما يتضح  لالجئين الفقراء  لجموعام  ال
 سمير.

وربمووا يجوودر أن نتوقووف أمووام عبووارة وردت علووى لسووان أبووي سوومير  لنتأكوود موون االنزيوواح فووي دال القموويص.      
 حين يفاوض أبو سمير أبا العبد من أجل االشتراا معه في السرقة يقول له:

 من أماما فال تذع الخبر ألحد! اسمع يا أبا العبد  إن رأيت اآلن كيس طحين يمشي 
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 كيف  -
قالاوا أبووو العبود  وصوودرأل ينووبض بعنوف  وشووم رائحوة التبوور موون فوم أبووي سومير وهووو يامووس وقود فووتح عيونووه      

 على وسعاا:

 هناا أكياس طحين تمشي في الليل وتذهب إلى هناا... . -
 ء نكرة  ألنام متنكرون.طبعا أكياس الطحين ال تمشي. الذين يسرقوناا هم الذين يمشون  وهوال     

 

 مرايا الذات واآلخر في القصة: -

 .2739تبرز هذأل القصة صورة لالجئ الفلسطيني بعد العام 
 

الالجئ الفلسطيني عالة على األمم المتحدة  يأكل من الطحين الذي توزعه عليوه وكالوة غوو  الالجئوين.      
ان لوه مشواعر وأحاسويس  عليوه واجبوات ال يسوتطيع والالجئ يقيم في الخيام  فيعاني مون بورد قوارس  وهوو إنسو

ذا كوان  موة الجوئ  هوو أبوو سومير   أن يلبياا  فيشعر بالعجز  وقد يدفعه هذا إلى السرقة ويحوله إلوى لوص. وال
وقد غدا لصا غير عابئ بالالجئين اآلخرين  مفضال مصلحته الذاتية على ذلوا  فو ن  موة الجئوا آخور يورفض 

 ينحاز لجموع الفقراء.ذلا  هو أبو العبد الذي 

مقابل الالجئ الفلسطيني هناا اآلخر األجنبي الذي يعمل موظفا في وكالوة غوو  الالجئوين  ويغودو هوذا      
 لصا دون مبرر  فاو يقبض من المال ما يكفيه  ولكنه ال يقنع  إذ يلجأ إلى السرقة لجني المزيد من المال.

 ويبرز أبو سمير الصورة التالية ل مريكي:

 اسوومع هووذا األمريكووي صووديقي  وهووو إنسووان يحووب العموول الموونظم  إنووه يطلووب منووي دائمووا أن أضووع الوقووت      
 بالمقدمة. وهو ال يحب التأخير في المواعيد... .

(  ومووا ورد فياووا عوون الغوورب. يقتوول الغوورب القتيوول 2711وربمووا تووذكرنا هنووا قصوويدة مظفوور النووواب  توول الزعتوور   
 من قتلام أن يكونوا منظمين. يقول مظفر:ويمشي في جنازته  ويطلب م

  هذا النجس الشرقي رخيص

 يا سيد من بلد الحرية

 هذي المقل المقلوعة آخر أنماط صدرها
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 تم ال الحرية 

 وأما سارد قصة كنفاني فيصف األمريكي على النحو التالي:

  ويضحا بعيون زرقاء كعيون  يأتيه األمريكي كل شار ويقف أمام أكوام الطحين يفرا راحتيه النظيفتين     
 قط يتحفز أمام جحر فأر مسكين .

 

 القميص المسروق ورجال في الشمس: -

أي بعد  -2712هل تعد قصة  القميص المسروق  بذرة رواية  رجال في الشمس  التي صدرت في العام      
عمووا حوورا السوووال سووت سوونوات موون كتابووة  القموويص المسووروق   ربمووا. ولكوون موواذا عوون الوودليل إن سووأل سووائل 

 الم ار 

زوجاا أن يعمل ليطعماا وابناا  وليحضر له قميصوا  -أم العبد -ربما يتذكر المرء  وهو يقرأ سوال المرأة     
لحاحاا فيه  أي في السوال  من أجل أن يسافر أبو قيس  يقيه برد الشتاء  ربما يتذكر سوال أم قيس زوجاا  وال

ياووا  حتووى يووتمكن موون تعلوويم أبنائووه  فقوود ظوول أبووو قوويس ينتظوور سوونوات م وول اآلخوورين إلووى دول الوونفط ليعموول ف
 طويلة  دون أن يفعل شيئا  وأخيرا قرر السفر إلى الكويت.

ذا كووان أبووو العبوود فووي قصووة  القموويص المسووروق  فعوول شوويئا فووي الناايووة  ورفووض السوورقة  وهوووى بووالرفش       وال
الخزان دون أن يفعل شيئا. ترى هل السبب فوي ذلوا على رأس أبي سمير  ف ن أبا قيس في الرواية يموت في 

يعووود إلووى أن الروايووة كانووت ذات بعوود رمووزي يعبوور عوون جموووع  فووي حووين أن القصووة لووم تكوون ذات داللووة رمزيووة  
 وكانت تصور حالة فردية  ربما.

 

 

 

 بين كنفاني وسميرة عزام: -

  2794يرة عوزام  الصوادر فوي العوام يربط بعض الدارسين  ومن ضمنام وليد أبو بكر في كتابه عن سوم     
بين سميرة وكنفاني  ويرى أن ال اني تأ ر ببعض قصص األولوى. وفوي ر واء كنفواني لسوميرة عوزام التوي توفيوت 

 يذكر أناا معلمته. 9/9/2711في 

وال أدري بالضبط متى نشرت القاصة قصتاا  ألنه يحوبام  التوي ظاورت فوي مجموعوة  السواعة واإلنسوان       
(  مع فارق أن بطول قصوة سوميرة يتمورد  2712(  التي يمكن أن تعد بذرة لرواية  رجال في الشمس   2712 
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أي  -فيقدم على إحوراق مخوازن وكالوة الغوو   فوي حوين أن أبطوال كنفواني مواتوا فوي الخوزان  ولوم يودقوا جدرانوه
 أنام لم يتمردوا.

قمويص المسوروق  إذ أن أبوا العبود حوين يورى فعل التمرد فوي قصوة سوميرة عوزام نجودأل واضوحا فوي قصوة  ال     
تجورو األمريكووي والفلسووطيني الالجوئ علووى أموووال الالجئووين ال يصومت  ويلجووأ إلووى ضورب اللووص بووالرفش. هوول 
نستطيع أن ن ير السوال معكوسًا  ونقول أن سميرة عزام تأ رت بغسوان كنفواني فوي قصوته  القمويص المسوروق  

سووووال  علموووًا بوووأن الواقوووع الفلسوووطيني فوووي المخيموووات فوووي تلوووا الفتووورة  حوووين كتبوووت قصوووتاا  ألنوووه يحوووبام   مجووورد
يتشابه  ولعول أبنواء المخيموات ممون كوانوا شواودا علوى تلوا الفتورة يتوذكرون شخوصوا يشوباون تلوا التوي بورزت 
فووي قصووة كنفوواني وقصووة سووميرة عووزام ألنووه يحووبام وبووين شووخوص عوورفتام فووي المخوويم الووذي نشووأت فيووه  علمووا 

عاشوت فووي لبنووان  ولويس فووي الضوفة الغربيووة  وعوواش غسوان فووي الخمسوينات فووي مخيمووات  -ةأي سوومير  -بأناوا
 سورية  قبل أن يذهب إلى الكويت.

 

 اللغـــة: -

مووا ي يوور الدهشووة حقووا أن كنفوواني حووين كتووب  القموويص المسووروق  لووم يكوون يتجوواوز ال انيووة والعشوورين موون      
علوى شوبيه لاوا لودى كتابنوا ممون هوم فوي ال انيوة والعشورين.  العمر  وتبدو لغتاوا عربيوة فصويحة  ال يع ور المورء

 هل كانت اللغة التي صاغ باا غسان قصته لغته هو 

رير في يافا أتقن اإلنجليزية أك ور مون إتقانوه ي مدارس الفرندز والفيذكر بعض الدارسين أن غسان الذي تعلم ف
لشوام موضوع تنودر زمالئوه  موا جعلوه يبوذل جاودا العربية  وكانوت لغتوه العربيوة  يووم كوان يودرس البكالوريوا فوي ا
 كبيرا إلتقاناا  وهو ما سيبدو الفتا في أك ر أعماله األدبية.

لغة السرد في القصة هي العربية الفصيحة  وكذلا لغة الحوار  ما يعني أن الكاتب أدخول لغوة شخوصوه      
 أي جعلاا ذات مستوى واحد. -أيضا في مياأل نار  لي ي(

 1491بة في فلسطين المحتلة أدب النك .3

 "متسللون"حنا إبراهيم:  1:3
 

موووخرا  أعمالووه القصصووية فووي طبعووة جديوودة  2739أصودر حنووا إبووراهيم  احوود أبوورز أدبوواء األرض المحتلووة عووام 
تحت عنوان بارز بحرف كبير  هو  أزهار برية  تقع تحته العناوين: ريحة الوطن  الغربة في الوطن  هواجس 

 (.2797(  2792(  2717(  2711ذأل المجموعات القصصية قد صدرت في األعوام  يومية  وكانت ه
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ن كووان عوورف موون خووالل هووذا  ولووم تقتصوور كتابووة حنووا إبووراهيم علووى جوونس أدبووي بعينووه هووو القصووة القصوويرة  وال
(  كموا 2771( و  نشويد للنواس   2792الجنس  فقد أصودر مجمووعتين شوعريتين هموا  صووت مون الشواغور   

الذاتية  شجرة المعرفوة  و ذكريوات شواب لوم يتغورب  وصودرتا معوا  فوي طبعوة غيور الطبعوة األولوى  كتب سيرته 
  وأخذ منذ نااية التسعينات يكتب الروايوة  وصودرت لوه حتوى اآلن  روايتوا  أوجواع الوبالد المقدسوة  2771عام 
 (.2779( و موسى الفلسطيني   2771 

ن ظلووم موورتين  كمووا سووآتي بعوود قليوول  لقوود  ة موون بعووضوال تخلوو مختووارات القصووة القصوويرة الفلسووطيني قصصوه وال
( 2791اختار له الدكتور حبيوب بوولص فوي كتابوه  القصوة العربيوة الفلسوطينية المحليوة القصويرة:  أنطولوجيوا   

 ال  قصص قصيرة هي  متسللون  و زيارة صيفية  و األرملة  واختار له إبراهيم خليول فوي  أنطولوجيوا القصوة 
( قصوووة واحووودة عنواناوووا  جموووع الشووومل  ولوووم يووورد ذكووور اسووومه فوووي المختوووارات التوووي 2772لفلسوووطينية   القصووويرة ا

  فيم ورد اسومه فوي المختوارات التوي حملوت عنووان 2711أصدرتاا منشورات نادي القصة في تونس  في عام 
ي   عوون اإلعووالم المركووز 2719 هكووذا فعوول أجوودادنا وقصووص أخوورى  وقوود صوودرت هووذأل فووي بيووروت  فووي عووام 

 للجباة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

  إلى 2792تدرج له أية من قصصه في تلا المختارات التي نقلت  في عام ما أنه ظلم مرتين  فمرة يوم لم وأ
 2772   المعاصووركتوواب د. سوولمى الخضووراء الجيوسووي  موسوووعة األدب الفلسووطيني  األلمانيووة  وموورة يوووم خووال

إدراج أي نووص قصصووي موون قصصووه  علمووا بأنووه  كمووا ذكوورت  موون أبوورز بالعربيووة( موون  2771باإلنجليزيووة  
 (  بل أنه واحد من روادها األولين بعد العام المذكور.2739كتاب القصة القصيرة في فلسطين المحتلة عام 

ذا ما ألقى المرء نظرة على الدراسات التي تناولت فون القصوة الفلسوطينية القصويرة  الحوظ أن أعمالوه حظيوت  وال
ل أي دارس تنواول صوورة الياوودي فوي األدب الفلسوطيني ارة ب يجواز وطوورا ب طنواب  ولوم يغفوفات إلياا  توبااللت

قصته المعروفة  متسللون  ومع أنني ال أزعم أنني أطلعت على كل ما كتوب عون القصوة الفلسوطينية القصويرة  
ذا موا غضضوت إال أنني الحظت أن بعض مجموعاته وبعض قصصه حظيت بالتناول والمعالجوة والود رس  وال

   ألنني ال أملوا منوه اآلن  نسوخة فو نني أشوير النظر عن كتاب الناقد نبيه القاسم  دراسات في القصة المحلية
 إلى الدراسات التالية  على سبيل الم ال  ال الحصر  التي أتى مولفوها فياا على أدب حنا إبراهيم.

 2739ربووووي فووووي إسوووورائيل بووووين األدب العوايووووة والقصووووة القصوووويرة فووووي د. محمووووود عباسووووي  تطووووور الر  .2
 (.2779   الطبعة العربية 2711و

 .2791فخري صالح  القصة الفلسطينية القصيرة في األرض المحتلة   .1

 (.2793.  الطبعة العربية 2712و 2739شمعون بالص  األدب العربي في ظل الحرب بين  .2

 (.2771لطبعة العربية .  ا2791و 2722عادل األسطة  الياود في األدب الفلسطيني بين  .3

 محمود غنايم  المدار الصعب: رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل. .4
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 أنطوان شلحت  على فوهة البركان: متابعات نقدية عن األدب الفلسطيني. .1

 ية.دراسات في الذاكرة األدبحسين محمود حمزة  صور المرايا:  .1

  وقوود توقوووف ى عوون أدبوووه  بشووكل عووامة أخوور أنجووزت رسووالة ماجسووتير عووون فوون القصووة لديووه  وهنووواا رسووال وقوود
 دارسون ك ر  كما ذكرت آنفا  أمام قصته  متسللون  التي ستكون هنا  موضع الدراسة.

 

 الدارسون وقصة "متسللون":

عوورض الوودارس اإلسوورائيلي  شوومعون بووالص للقصووة فووي الفصوول ال الوو  موون القسووم األول تحووت عنوووان  األدب 
موووزق ومشوووتت  وخلوووص بعووود أن لخوووص القصوووة  إلوووى أن الكاتوووب حنوووا : صوووورة شوووعب م2739الفلسوووطيني بعووود 

فلسووطيني  عموول أدبووي أولإبووراهيم نجووح باسووتخدامه شخصووية إسوورائيلية كبطلووة لقصووته  ورأى ان القصووة هووي  
وتشووووكل سووووبقا فووووي القصووووة  تتعوووورض لموضوووووع التسوووولل والعالقووووات الياوديووووة العربيووووة موووون وجاووووة نظوووور إنسووووانية

 (.17صالفلسطينية والعربية عامة   

وهووو يوودرس موضوووع الحكووم العسووكري فووي القصووة الفلسووطينية  وقوودم ملخصووا  يوعالجاووا الوودارس محمووود عباسوو
لاووا  ال يتجوواوز األسووطر ال مانيووة  أشووار فيووه إلووى مصووير األسوورة الفلسووطينية األشوود قسوواوة ووحشووية  حيوو  كووان 

 (.233الموت برصاص جنود جيش الدفاع.  ص

خصوووية اإلسووورائيلي فوووي القصوووة المحليوووة: دراسوووات فوووي قصوووص مجلوووة أموووا أنطوووون شووولحت الوووذي كتوووب عووون  ش
رأى ان حنا إبراهيم قودم نموذجوا واقعيوا المورأة إسورائيلية     فقد2792-2742 الجديد  على مدار  ال ين عاما: 

صورت له الدعاية الصوايونية العربوي وحشوا يريود  من الجماهير اإلسرائيلية الذي فسارت تم ل اإلنسان العادي
الصايونية في رأسه  وهام التي خلفتاا اسه  فلما اطلع على الحقيقة اخذ يشا ويعيد التفكير في كل هذأل األافتر 
 (.13 ص

غنوووايم فوووي الفصووول الخوووامس مووون كتابوووه  تحوووت العنووووان  التعامووول موووع الشخصووويات  الووودارس محموووودوقووود ذكرهوووا 
 .مسيسا  وصور وصور سيداً  الياودية  رأى غنايم أن الياودي صور كسلطة

قصووة حنووا إبووراهيم  جمووع الشوومل  وأشووار إلووى حضووور شخصوويات ال مباليووة وأخوورى باهتووة  وأتووى هنووا علووى ذكوور 
وهي قصة تنتمي إلى مرحلة ال مانينات  وأشار في الاامش إلى أن قصة  متسللون  مون أك ور قصصوه شوارة  

نظوووار إيجوووابي. وهوووي تعووورض الشخصووويات الياوديوووة التوووي سووواعدت المتسوووللين العووورب مووون منطلوووق إنسووواني بم
 (.213 ص
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 الموقع والموقف:

 14قصووة فووي كتووابي المووذكور  صقبوول تنوواول صووورة الياووودي فووي  متسووللون  وقوود أتيووت شخصوويا علووى هووذأل ال
تجوودر اإلشووارة إلووى المقولووة الماركسووية المامووة: مقولووة الموقووع والموقووف. يوورى الماركسوويون أن هنوواا  ( 11وص

ه  إذ يو ر الموقع على الموقف تأ يرا بينا. وحنوا إبوراهيم  كموا نعورف  عالقة وطيدة جدا بين موقع المرء وموقف
  وفضووولت العووويش تحوووت الحكوووم العسوووكري 2739واحووود مووون األقليوووة العربيوووة التوووي تمسوووكت بأرضووواا بعووود عوووام 

اإلسوورائيلي  علووى قسوووته  علووى الرحيوول والمغووادرة. وكووان عليووه  بنوواء علووى ذلووا  أن يخضووع للقوووانين العسووكرية 
ن رفضوواا داخليووا  وأن ال يتعوودى المسووموح بووه خوفووا موون الترحيوول. وعلينووا  انطالقووا موون هووذا  اال اإلسوورائي لية  وال

نتوقع منه ان يكتب عون اإلسورائيليين والياوود كموا يكتوب أديوب عربوي يقويم فوي العوالم العربوي  هوذا مون ناحيوة  
ائيلي  راكاح(  وقد فرض عليه انتماوأل ومن ناحية  انية  فقد كان حنا إبراهيم ينتمي إلى الحزب الشيوعي اإلسر 

ولوويس غريبووا أن نجودأل  فووي قصصووه التوي كتباووا تحووت أيووا كوان  موون منظووار أمموي    اآلخوورهوذا أن ينظوور إلوى 
معوه فكورا سطوة االنتماء  يمجد الشيوعيين أيا كوانوا  عربوا وروسوا وياوودا  وأن نجودأل أيضوا ياواجم مون يختلوف 

ذا كنت هنا سأقف أموامن منظور آخر   اآلخرينونظرة إلى  مون اإلشوارة  م قصوة  متسوللون  فوال بوأس  ابتوداءً وال
 فياا على تصوير عرب وروس. يأتيإلى قصص أخرى من مجموعته األولى  أزهار برية  

فووي قصووة  لقوواء غريووب  نجوود أنفسوونا أمووام شوويوعي يوودين بوالئووه لحزبووه أوال  ال لقوميتووه  ولووذلا نجوودأل ينفوور موون 
هوذا ال يستسوير أن يحواور عربيوا مون فلسوطين يحمول الجنسوية اإلسورائيلية. عربوي  ألن العربي القادم من قطور 

للحزب ال للقوميوة  فوالياودي الشويوعي سواعد  كان حنا إبراهيم  هنا  وهذا ما تقوله روح القصة  يرى أن الوالء
ي الواقووع موودينون  ولكننووا فوومتسوولال عربيووا. يوورد فووي القصووة علووى لسووان العربووي القووادم إلووى موسووكو موون إسوورائيل 

الياووود و العوورب  وهووذا الشوويء الووذي ال يريوود أن يفامووه أخونووا المحتوورم. وأشووار إلووى للشوويوعيين موون ذلووا  بووأك ر
مور. ويبودو لوي أننوا سونخوض نضواال فكريوا عنيفوا  لويس فقوط ضود االسوتعمار  األ نرفيقه  ولو كان الوحيود لاوا

نما ضد هوالء األنبياء الكذبة والمومنين بام.. ه  العظيم.. . أكتوبريا لنشرب نخب عيد وال

و ورتووه يبوورز أيضووا فووي قصووة  نتاشووا( الفتوواة الروسووية  إننووا هنووا أمووام سووارد منحوواز متعوواطف مووع  أكتوووبرتمجيوود 
  وأمام شخصية  هي إبوراهيم  تمجود اإلنسوان الروسوي  وتمجود موسوكو تمجيودا واضوحا   وورة السوفيتياالتحاد 
نسان هذأل ال ورة أعظم إنسان. السوفيتياد هي أعظم  ورة وجيش االتح أكتوبر  أعظم جيش وال

وأدب حنا إبراهيم  يوم كان حزبيا  كان مسخرا لخدمة أفكار الحزب  وليس هذا بمستغرب ما دام األديب نفسه 
 حزبيا.

 

 اليهود في سيرة حنا إبراهيم:
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فياووا موون وتبيووان مووا ورد نظوورة علووى ذكريووات شوواب لووم يتغوورب   القصووة أن نلقووي لربمووا يجوودر أيضووا  قبوول تنوواول
نمووا يكتووب عوون تصووورأل  كتابووة عوون الياووود  ففياووا ال يكتووب حنووا إبووراهيم عوون تصووور شووخوص يعوورفام للياووود  وال

ن عموول حجووارا  الخوواص الووذي اكتسووبه موون خووالل تجربتووه  ونحوون  هنووا  قووادرون علووى معرفووة تصووور م  قووف  وال
لوواء حوزب يتخوذ مناوا فلسوفة لوه  وقود عواش  والم قف هو م قف يساري آمن بالماركسية وانضوى تحوت للياود 

ناووا كانووت تحكووم موون دولووة هوذا الم قووف فووي ظووروف صووعبة موورت باووا األقليووة القوميووة التووي كووان ينتمووي إلياووا  أل
  الوتخلص مون 2739ناشئة لم تكن أحزاباوا الرئيسوة أحزابوا تتحلول مون القوميوة  لقود أراد اإلسورائيليون بعود عوام 

ن كانوا العرب ما أمكن  ولاذا ضيق وا عليام وأجبروهم على الاجرة والرحيل  ولكن هذا ال يعني وجود ياود  وال
 ب مكانية التعايش وحزنوا  وهذا أقل اإليمان  لطرد العرب من مدنام وقراهم.قلة  قالوا 

  وعليووه فعلينووا أن نقوورأ مووا كتبووه القوواص  فووي 2743  أال ننسووى أن قصووة  متسووللون  كتبووت عووام علينووا  ابتووداءً 
ن كان مجمل نتاجوه  فيموا ذك رياته  عن تجربته مع ياود حتى ذلا العام  فقد تكون رويته تغيرت وتطورت  وال

يخص هذا الجانب  يقول لنا إنه  بت على رأيه  إذ لوم يتحوول تحووال جوذريا يجعول منوه متعصوبا تعصوبا أعموى 
 أو متسامحا تسامحا ال حدود له

لووا العورب وصوادروا أراضويام وضويقوا علوى مون القسواة الوذين رحّ تبرز  ذكريات شاب لوم يتغورب  صوورة الياوود 
فوووي  .تبقوووى مووونام وأعوووادوا الوووذين عوووادوا إلوووى قوووراهم  بعووود أن غادروهوووا  إلوووى العوووالم العربوووي  ومووون لوووم يووونج قتووول

( إشووارة إلووى ياووودي يوووذي حنووا إبووراهيم  وفووي المقابوول هنوواا إشووارة  انيووة إلووى تعوواطف 2771( موو ال  ط12 ص
( وفوي صوفحات أخورى  ففوي هوذأل يوذكرأل باالسوم 222رر اإلشارة إلى الياودي اإليجابي في  صياود معه  تتك
وبودا أن الموظوف  واسومه دايفيود غوراد  كوان علوى معرفوة بالسويد شوكري الخوازن الوذي نجوا م لنووا   دايفيود غوراد( 

لمسوونا بعوود إال  موون االعتقووال  وشووعرنا أنووه بسووبب هووذأل المعرفووة  يعاملنووا بشووكل إنسوواني  فووي وقووت لووم نكوون قوود
 (.222 ص  الغالب من العسكر.... المواقف العدائية من مم لي السلطة  وكانوا في 

عربيوا انتموى إلوى الحوزب تصور حنا إبراهيم الشخصي للياود يعتمد أساسًا على تجربته الخاصوة  وعلوى كونوه 
ذين تكووررت هووذأل الصووورة دبوواء الووالشوويوعي اإلسوورائيلي الووذي ضووم فووي صووفوفه عربووا وياووودا  وهووو بووذلا موون األ

للياود في نصوصام  الصورة التي برزت فيموا بعود  فوي كتابوات محموود درويوش وأميول حبيبوي وسوميح القاسوم 
 وآخرين ك ر.

  ويوأتي مورارا علوى موضووع  ويعود الكاتب فوي سويرته ليكتوب عون تلوا األيوام التوي كتوب فياوا قصوة  متسوللون 
 .222  217  219  221  222التسلل  ويمكن اإلشارة إلى الصفحات 

 

 للون"ــقصة "متس
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( هووو مصوودر هووذأل القصووة  2771موون  شووجرة المعرفووة: ذكريووات شوواب لووم يتغوورب    221هوول مووا ورد فووي ص 
ة وأوالدهوا! أم أعلما بأن ما ورد في هذأل الصفحة يختلف في النتيجة عما ورد فوي القصوة  حيو  ال تمووت المور 

  وموا ورد 221وصواغ قصوته  كوأن يكوون جموع بوين موا ورد فوي ص أن حنا إبراهيم جمع بين أك ر من حاد وة
مر القوة العسكرية النظر عن وجودها علوى الورغم مون بقى المرأة على قيد الحياة ويغض آم ال  ت 222في ص

اكتشوووافه أناوووا متسوووللة  فيموووا يبعووود الولووودان أموووام نظووور والووودياما  ويقوووتالن حوووين يجتوووازان منطقوووة كانوووت مزروعوووة 
 البريطاني.خلفاا الجيش  باأللغام التي

 

 صورة اليهود في "متسللون"

 ؟رويـــمن الذي ي

نحن  هنا  في القصة  أموام سوارد يعورف أك ور مون شخوصوه  سوارد يبودو كلوي المعرفوة  سونرى أن هوذا السوارد 
أنظور مقوالتي فوي كنعوان  وحول ذلا    يبرز أيضا في قصة سميح القاسم الطويلة  الصورة األخيرة في األلبوم

وهذا السارد غير محدود المالمح  فال اسم له وال خصائص وصفات خاصة تجعلنا نتساءل  (..2774حزيران 
إن كووان غيوور الكاتووب  وموون هنووا يبوودو التوحيوود بينووه وبووين الكاتووب آموورا واردا  لوووال أنووه يكووون حاضوورا فووي مكووان 

أنه يحضر في غرفة سارة  وهذا ما  حدو  الحاد ة  وهذا ما لم يتيسر  في ظني لحنا إبراهيم نفسه  تماما كما
 لم يتيسر أيضا للكاتب.

رة   ألنوه فوي موواطن معينوة يبودو غيور كلوي المعرفوة  قصوة سواأحيانوا هذا السارد الوذي يبودو كلوي المعرفوةيسرد 
موئيل  وهووذا جنوودي فووي جوويش إسوورائيل يضووطر ذات ليلووة إلووى المبيووت خووارج الموورأة الياوديووة المتزوجووة موون شوو

وابنتوه وابناوا. وكوان هووالء قود أبعودوا عون قوريتام التوي  بيت سوارة رجول عجووزالليلة يقرع باب  المنزل. في هذأل
زوج هنود فقود أودع السوجن بتاموة إيوائوه زوجتوه  أموابحجة أنام متسللون إلى دولة إسورائيل.   عادوا إلياا تسلال

تاا  فتووومن لاووم الطعووام وبعووض هوووالء العوورب قوودر اسووتطاع وأباهووا ألنامووا لووم يملكووا و يقووة تسووجيل. تسوواعد سووارة
الدفء  وم تشويعام  لتسومع فوي الصوباح أناوم قتلووا  ولتقورأ فوي صوحيفتاا المسوائية أن الجنوود اإلسورائيليين قتلووا 

منوذ تلوا اللحظوة مخربين  وحين تشاهد ج تي العجوز والمرأة  تدرا أناما ليسا كما نعتا في الصحيفة  وتكف 
 عن قراءة صحيفتاا المسائية.

مالمحووه  موون الموكوود  إشووكالية السووارد الووذي يبوودو كلووي المعرفووة  فاووذا  علووى الوورغم موون عوودم تحديوود  هنووا  ت ووار
ن القصووة يفتوورض أل أنمووا ينبغووي يعوورف أشووياء أك وور ممووا يفتوورض أن يعرفووه  ولووو افترضوونا أنووه عربووي  وهووذا 

ل سردت بالعربية  ف ننا نتساءل: كيف عرف كل ما عرف  كيف دخل إلى غرفة سارة ى أدق مشاعرها  وهوو وال
 اإلنسان العربي غير المرغوب فيه 
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  تصووور السووارد لسووارة. تصووور ةوأيووا كووان األموور  ف ننووا هنووا نتسوواءل عوون التصووورات العديوودة التووي تبرزهووا القصوو
وهكذا نفترض أناا ياودية عربية  خالفا لزوجاا الذي يتعلم العربية    العربي للمرأة الياودية التي تجيد العربية

 وتصور سارة لذاتاا  وتصورأل للعرب  وأخيرا تصور الشخصيات العربية لذاتاا. (امنا

: سووارة اموورأة ياوديووة تتصووور العوورب وحوشووا سووارة  فقوود أتيووت علووى أك وورأل ابتووداءً أمووا فيمووا يتعلووق بتصووور السووارد ل
الة است نائية  شف مع األيام  بحكم التجربة غير هذا  وهي تشكل حتوتتصور الياود أكفاء مبدعين  ولكناا تك

ف ذا كانت اكتشفت الحقيقة وعادت إلى صواباا  ف ن اآلخرين يسوتمرون فيموا ربووا عليوه وموا أرادوا أن يصودقوأل 
 حتى لو كان خطأ.

وأمووا تصوووور سووارة لوووذاتاا وتصوووورها للعوورب فاوووو التصووور الوووذي يبووورزأل القوواص لاوووا: إعجوواب بالشوووعب الياوووودي 
عان مووا يتغيوور  وأرى أن تصووور سووارة لووزوج هنوود  فووي ناايووة القصووة  واحتقووار للعوورب المتسووللين  ولكوون هووذا سوور 

 ليس سوى تصور حنا إبراهيم نفسه:

 تصورت شابا عربيا يقبع في أحد سجون إسرائيل.. ربما كوان اآلن يتنواول طعوام العشواء  غيور الشواي  وربموا 
 يرى إلى األبد ولدأل وال زوجته.كان اآلن يحلم بيوم يرى فيه زوجته ووالدأل خارج السجن  وهو ال يدري أنه لن 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة:

ونحون نقورأ حنووا إبوراهيم  فووي أك ور موا كتبووه مون قصووص وشوعر حتوى توواريع تركوه الحووزب الشويوعي اإلسوورائيلي  
علينووا أال ننسووى أننووا أمووام أديووب كووان ملتزمووا بووالفكر الماركسووي وبحووزب يصوودر عوون هووذا الفكوور  وبالتووالي فوو ن 

صدر عون هوذا الفكور  كوان يصودر عون هوذا  تماموا كموا أن كتابتوه كانوت ذات نزعوة تصورأل لذاته وآلخرأل كان ي
دعائيوووة تتخوووذ مووون األدب وسووويلة لاوووا  وأناوووا أي كتابتوووه  تركوووز علوووى الموضووووع  وهوووذا شوووان أصوووحاب الموووناج 

هوم ن األالجماليوة  أل لاذا نجد الكاتب ال يحفول ك يورا بأدواتوهأك ر من تركيزها على الشكل  وربما   االجتماعي
ه يترا أ را عليام ليغيروا مون أفكوارهم وليعتنقووا موا يعتقودأل الصوحيح  ذا هو توصيل فكرأل إلى اآلخرين علّ من ه

 وختاما ف ننا حين نبح  عن صورة اآلخر في أدب هذا الكاتب علينا أال نغفل توجاه الفكري.
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 "أمر االختيارين": نجوى قعوار فرح 2:3
 

األدب الفلسووووطيني التووووي أعوووودتاا سوووولمى الخضووووراء الجيوسووووي  ونقلووووت نصوصوووواا إلووووى  كمووووا ورد فووووي موسوووووعة
(  ف ن نجوى قعوار فرح مون مواليود مدينوة 2771اإلنجليزية  وأشرف الناقد فخري صالح على طبعتاا العربية  

ن كووان محمووود عباسووي فووي كتابووه تطووور الروايووة والقصووة القصوويرة فووي األ2712الناصوورة    دب العربووي فووي(  وال
موون ترجمووة حسووين محمووود حمووزة  ذكوور أناووا موون  2779( الصووادر بالعربيووة فووي العووام 2711-2739إسوورائيل  
 .2712مواليد 

وقارئ أنطولوجيا القصة القصيرة الفلسطينية العديدة يلحظ لاا حضورا في بعضاا  وغيابا فوي بعضواا اآلخور. 
م.ت.ف التوي أشورف علياوا عبود اه الحووراني  (  عون دائورة ال قافوة 2772في االنطولوجيا الصادرة في العام  

وكتب لاا مقدمة د. إبراهيم خليل  ال يقرأ المرء أية قصة لنجوى قعوار فورح  خالفوا لالنطولوجيوا التوي أصودرها 
  إذ اختوووار لاوووا قصوووة  بوووائع الصوووحف   وأموووا سووولمى الخضوووراء 2791د. حبيووب بوووولس فوووي الناصووورة فوووي العوووام 

 أمر الخيارين . وقد اختار لاا د. محمود عبيود اه  فوي كتابوه  القصوة القصويرة  الجيوسي فقد اختارت لاا قصة



 33 

  وأتووى علووى ذكوور  حكوويم المقاووى ( قصووة 1221فووي فلسووطين واألردن: منووذ نشووأتاا حتووى جيوول األفووق الجديوود   
 ملحس.وذكرها إلى جانب سميرة عزام و ريا  -الكتابة النسوية -نجوى وهو يكتب عن القصة التي كتبتاا نساء

ومون الوذين أفاضووا فووي الكتابوة عون قصصواا الوودكتور محموود غنوايم فوي كتابووه  المودار الصوعب: رحلوة القصووة 
(  ودرس  ووووال  224ص-12(  إذ خصوووواا بووووأ ربووووع وأربعووووين صووووفحة  ص 2774الفلسووووطينية فووووي إسوووورائيل   

ى. ورأى غنووايم فووي مجموعووات لاووا كانووت كتبتاووا  وهووي فووي فلسووطين  قبوول أن تغادرهووا فووي السووتينات إلووى المنفوو
ال صولة لاوا بزموان أو مكوان السوبيل: قصصوا تطورح قضوايا إنسوانية عاموة   وقصص مجموعتاا األولوى  عوابر 

(  وأمووا مضووامين مجموعتاووا ال انيووة  دروب ومصووابيح  فاووي أك وور واقعيووة وأقوورب إلووى قضووايا 11محووددين   ص
 (.17في مجموعتاا  عابرو السبيل   ص المجتمع الفلسطيني من المضامين الرومانسية والعامة التي برزت

  ولووم ينجووز مناووا بعوودأل إال قصووتان تصووور فيامووا 2739وأك وور قصووص  دروب ومصووابيح  أنجووزت قبوول العووام 
 قضية معاناة الالجئين الفلسطينيين.

 ويتوقف غنايم أمام   لمن الربيع  مجموعة نجوى ال ال ة  ويحلل قصتاا  أمر الخيارين   ألنه يرى فياوا القصوة
(  فاووي قصووة تبوورز تطووورًا فووي مضوومون قصووص الكاتبووة وتبووين 71 التووي تم وول أهووم قصووص المجموعووة   ص

 أسلوباا في مجموعتاا المذكورة.

يرى د. غنايم أن األداة الفنية فوي هوذأل القصوة أك ور تطوورًا  واللغوة أقول رومانسوية وتحليقوًا مموا كانوت عليوه فوي 
(. وفيمووا يخووص لغووة القصووة يووذهب إلووى أنووه  بووالرغم 71   صمجموعتياووا:  عووابرو السووبيل  و دروب ومصووابيح

من الواقعية التي تصطبر باا لغة قعووار  إال أناوا لوم توتخلص ناائيوا مون الصوور التقليديوة الخاليوة مون اإلبوداع 
الوذاتي  كوأن توصوف أم إبوراهيم التوي تنوزوي  انوزواء القطووة الجزعوة   أو وصوف أبوي إبوراهيم بوو  األسود الوورابض 

 (.77  79ه   صفي عرين

 

 دال العنوان:

ال أملوا المجموعوة القصصوية  لمون الربيوع  ألتأكود مون العنووان  أهوو  أمور الخيوارين  كموا ورد فوي موسووعة د. 
ن كنووت أرجووح مووا اختووارأل غنووايم  ألن  سوولمى الجيوسووي  أم  أموور االختيووارين  كمووا ورد فووي كتوواب د. غنووايم. وال

تحفل طبعتاا العربية بأخطاء عديدة  طباعية ولغوية  وأخطاء في  كتابه أك ر دقة من موسوعة الجيوسي التي
 المعلومات  وآمل أن تتالفى هذا في طبعه الموسوعة ال انية  إن طبعت.

وسيتذكر المرء  وهو يقرأ العنوان  بيت أبي فراس الحمداني  فوي قصويدته المشواورة  أراا عصوي الودمع   بيتوه 
 القائل:
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 فقلت: هما أمران أحالهما مرّ   ردى وقال أصيحابي الفرار أو ال

 

وكان أبو فراس في أرض المعركة  وأدرا أنه  في تلا اللحظة التي كوان يواجوه فياوا العودو الروموي  أنوه أموام 
 أمرين: الاروب أو المواجاة فالموت. وكال األمرين مّر  ووقع كما نعرف في األسر.

بي حين أحواط بوه فاتوا األسودي  فوأراد الفورار  لووال بيوت هل يذكرنا العنوان وقصة أبي فراس أيضا بقصة المتن
نما واجه    شعرأل المشاور الذي أودى به  فلم يارب وال

وضوعوا بوين خيوارين أيضوا: البقواء أو الاوروب. البقواء بموا قود يجورأل مون قتول أو  2739أهل فلسوطين فوي العوام 
 أسر  ليصبحوا أقلية  أو الاروب  وهكذا اختاروا واحدا من أمرين.

والقصة التي أنجزتاا نجوى قعوار فرح في مجموعتاوا الصوادرة فوي سوتينيات القورن العشورين  قبول هزيموة العوام 
  تووأتي علووى مووا موور بووه أهوول فلسووطين إبووان االحووتالل  بعوود النكبووة  بعوود أن تشووردت العائلووة الفلسووطينية 2711

عووى حقلووه وزيتونووه. ويسووتطيع وتشوتتت وانقسوومت إلووى قسوومين؛ قسووم يقوويم فووي المنفووى  وقسووم ظوول علووى أرضووه ير 
. ولم يعد أبووأل وأموه 2744المرء أن يقدر زمن حد اا  ف براهيم تزوج بعد سبع سنوات من النكبة  أي في العام 

خوتوه ال ال وة الوذين غودوا بعود العوام  فوي المنفوى. هول سويظل أبوو إبوراهيم فوي قريتوه  قورب حقلوه  2739يريانه وال
ه في الشتات  هذان هما األمران اللذان أحالهما مر. وعلى أبي إبراهيم أن وأشجار زيتونه أم أنه سيلحق بأبنائ

يختار: البقاء في الوطن  قرب أشجار الزيتون والحقل  دون أن يفرط ب ر  اآلبواء واألجوداد الوذي كسوبوأل بالكود 
 لمنافي.والتعب واالجتااد  أو اللحاق باألبناء  ماجة القلب وعالم المستقبل  إن كان  مة مستقبل في ا

وربما نرجح الصيغة: أمر الخيارين: الصمود أو الاجرة  علوى صويغة: هوذأل قصوة أمور الخيوارين لنجووى قعووار 
 فرح.

 

 وحدة االنطباع:

يمكن القول أن القصة يتحقق فياا أهم ما يجدر أن تتمتع به القصة القصيرة  وهي ميزة وحدة االنطباع  فبعود 
لو ى أمود بعيود  يظول عالقوا بذهنوه انطبواع واحود هوو: الصوراع الوذي دار فوي أن ينتاي المرء من قراءة القصة  وال

ذهوون أبووي إبووراهيم  هوول يبقووى قوورب حقلووه وأشووجارأل يحوورس إر  األجووداد أم يغووادر إلووى المنفووى ليقوويم بووين أبنائووه  
وسيموت أبو إبراهيم خالل فترة وجيوزة مون تركوه أرضوه. المنفوى مووت  وسيوصوي أبنواءأل  إن عوادوا ذات ناوار 

 ى وطنام أن يأخذوا عظامه معام  ليدفنوها في حقله.إل



 35 

 

 ثنائية الماضي والحاضر:

  فلقد تشتت الشعب الفلسطيني وتفرقوت العائلوة  2739تبرز لنا القصة صورة عن واقع الفلسطينيين بعد العام 
علوووى رأي إميووول حبيبوووي  أيووودي عووورب  وأضووويف وأيووودي ياوووود  ذلوووا أن قسوووما مووون سوووكان فلسوووطين ظلووووا  إ ووور 

 لحرب  مقيمين فياا  ليصبحوا أقلية غير قادرة على التواصل مع أقارباا الذين تشتتوا في المنافي العديدة.ا

وتركز القصة على من تبقى من فلسطينيين لوم ياواجروا  وتختوار أبوا وأموا هواجر أبناوهموا األربعوة  وأقواموا فوي 
لما  من خالل اإلذاعة والناس  عن زواجه. مدن الشتات  وتزوج االبن الكبير دون حضور أمه وأبيه اللذين ع

وغالبووا مووا تقوووم األم باسووترجاع الماضووي  حووين كووان أبناوهووا  قبوول النكبووة  يقيمووون معاووا فووي البيووت. تتووذكر كوول 
واحد منام  وما كان يقوم به  وما كان يحبوه  وموا كوان يأكلوه مون فواكوه كانوت حديقوة الودار تحفول باوا. وهكوذا 

للماضي  مقابل الصورة األليمة المحزنة للحاضر. هل نعد هذا ضربا من الرومانسوية  تبرز لنا صورة إيجابية 
حي  يحون النواس إلوى ماضويام هربوا مون حاضورهم  ألناوم ال يتوذكرون مون الماضوي إال لحظوات عوابرة  علموا 

نكبة  هو بأنه قد يكون أيضا صعبًا وقاسيا  ال أظن ذلا  فماضي العائلة  ماما كان قاسيا في فلسطين قبل ال
أفضل من حاضرها ألسباب؛ فالعائلة تشتتت  ولم تعد تلتقي  ومن تبقوى مناوا أصوبح فوي الدولوة الجديودة أقليوة 
تعاني ما تعواني منوه: شوعور بالغربوة  ومصوادرة أراض  وحصوار... الوع  ومون هواجر لوم يحوَي حيواة فياوا قودر 

زيارته  هناا التمييز وعدم النظر إلى الالجئ  من الكرامة واالعتبار  فعدا الغربة عن الوطن وعدم التمكن من
. وهذا ما تبرزأل نصوص أدبيه كتباا فلسطينيون الجئون م ل عبد الكريم الكرمي   في قصيدته على انه عربي

 . ي سنعود   وسميرة عزام في قصتاا فلسطين

ويمكون اقتبواس الفقورة وكما ذكرت تحفل القصة بمقارنوات عديودة بوين موا كانوت عليوه العائلوة وموا غودت عليوه   
 بيان ذلا :تالتالية ل

   وتحرا أم إبراهيم يدياا ف ذا باما خاليتان ..وتنتبه بحالاا وتذعر للبرود الذي يكتنف الدار .

البستان م قال بفاكاة الصيف   وهذا مموا يزيود مون ألماوا . فوأين أوالدهوا ينعموون    وكانلقد كان الفصل صيفا
ورضوا  البستان   لقد كانت شاور الصيف في الماضي بالنسبة لاا شاور سعادةبكل هذا ويمرحون في أرجاء 

ل يووم وتتعوالى ضوحكاتام     فيجتمع رفاقام في بيتام ك أوالدها من المدارس الداخلية   إذ كانت تتميز بعودة
كووان كوول هووذا وتنشووغل أم إبووراهيم ليوول ناووار فووي إعووداد القاوووة والوووالئم   وتبوودو الوودار كأناووا فووي عيوود مسووتمر . و 

 يلقي على هذأل الحقبة من السنة جماال وفرحا   عطله مشرقة باية م قلة بال مار .
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. إناووا تقضوي الليوول   الطويول تفكوور باووم بح فراشواا قاسوويا يبعود عناووا النوومن .. لقود انتاووى كول هووذا لقود أصووواآل
 جميعا   وتأخذ أحيانا في النحيب  .

 

 المنفى : –ثنائية الوطن 

صة  نائية  انية   تكوررت أيضوا فوي األدب الفلسوطيني   وبورزت بوروزا الفتوا   لودى أدبواء الوداخل تبرز هذأل الق
كانووت موونام نجوووى قعوووار   ولوودى أدبوواء المنفووى وموون أبوورزهم سووميرة عووزام وغسووان كنفوواني وعبوود الكووريم  نالووذي

للحيواة   فيموا يبودو المنفوى الكرمي . يبدو الوطن جنة   فيما يبدو المنفوى صوعبا وقاسويا . يبودو الووطن معوادال 
الحيواة فوي اإلنسوان  انيبع و  الزيتون في الوطن   وكوذلا الحقول بيوت الالجئين في المنافي قبور وشجرة قبرا .

لحياة   في منزله   يخرج إلوى حقول الزيتوون   إلوى الموالذ ا القصة أبا إبراهيم كلما ضاقت به . هكذا نجد بطل
. ألمه أيضا. انه يعورف كول شوجرة فيوه  حتوى لقود غودا الحقول حرموا مقدسوامصدر   -حقل الزيتون –  مع انه 

ياواجر سويقيم فوي بلود لوم يألفوه ولوم يعرفوه  وسويعيش  وحوينء واألجوداد الوذي يعويش فيوه مكرموا  انه ميرا  اآلبوا
 على أوالدأل . غريبا شريدا فقيرا عالة

. أبو قيس في المنفى بعيد عون حقلوه   ( 2712نتذكر أبا قيس في رواية غسان كنفاني  رجال في الشمس    
 على األمم المتحدة   في بيت من الصفيح   بيت من الزينكو   وهناا يتحسر على وطنه . يش عالةيع

أبو إبراهيم من وطنوه   راضوخا إلصورار زوجتوه   مختوارا الخيوار المور ال واني : الاجورة   يورى فوي  حين يسافر
مووا يوورتبط موكووب الاجوورة بالجنووازة .  هووذأل جنازتووه يراهووا حيووا   و  هووذا توديووع أهوول القريووة لووه تشووييعا . سوورعان 

الوداع وهذا البكاء وهذا الجمع الفقير السائر رويدًا رويدًا هو ما ألوف رويتوه فوي الجنوازات   وهوذأل الشخصويات 
 .  هي نفساا التي تسير في جنازته لو كان ميتاً 

يموووت  والكوورم والقريووة وحياتووه التووي ألفاووا   وهكووذا يأخووذ ل َيحووُن إلووى األرض  ويظوو وفووي المنفووى تخنقووه الغربووة
ن كل يوم كان بعودًا عون ماضويه الوذي يشوجعه لبدايوة جديودة . وسويتحقق انوه اخطوأ رويدا رويدا   كل يوم   أل

 في رحيله .

نوا حود األيوام ووجودوأل ج وه هامودة   وعنودما كوافوي أ فقود اسوتفاق أهلوه لم يعمر أبو إبراهيم  فوي المنفوى طوويال  
فخووذوا  ذات يوووم يجمعووون أ ووارأل   موون  يوواب وأوراق   وجوودوا رسووالة فووي درج   كتووب علياووا :   إذا عوودتم يومووا

 معكم إلى الوطن . عظامي
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الوووطن يعنووي الحيوواة   والمنفووى يعنووي الموووت   وربمووا تووذكرنا هنووا قصووائد درويووش التووي كتباووا بعوود خروجووه موون 
ولوة الشواعر التركوي نواظم حكموت :  ربموا نتوذكر اسوتعارته مق   وفوي دواويون الحقوة .2712فلسوطين فوي العوام 

 دخلوا الشاعر إلى الجنة   فصاح يا وطني  . أ

 

 ثنائيه المرأة / الرجل : 

 السووارد/ الكاتبووة/ ألنووه لوويس فووي الوونص مووا  توقووف د. غنووايم أمووام بعووض عبووارات وردت فووي القصووة علووى لسووان
إال أناا لم تتخلص ناائيا قعوار في مجموعتاا هذأل    ولغة   راتغير الكاتبة   وقال عن العبايقول أن السارد 

من الصور التقليدية الخالية من اإلبوداع الوذاتي   كوأن تصوف أم إبوراهيم التوي تنوزوي   انوزواء القطوه الجزعوة   
( وهوي عبوارات   فيموا أرى   تعكوس  قافوة  77و 79 ص أو وصف أبوي إبوراهيم بوو األسد الورابض فوي عرينوه  

خانعوة   أو هكوذا يجوب أن تكوون   وفوي الرجول أسودا    قطوة معنا   المجتمع الذكوري الذي يرى في المرأةمجت
أي  –يكون   فالمرأة لاا المنزل   وأما الرجل فله الخارج . المرأة تطبع وتجلي وتلد وتنظف  أو هكذا يجب أن

شوأن العوام   حيو  يعوارا اآلخورين مون أي لوه ال –لاا الشوأن المنزلوي   والرجول يكود ويعمول ويسوعى إلوى رزقوه 
علوى غيورهم   ولون  ال إذا أرادوا أن يكونووا عالوةللضوعفاء إ اجل كسب قوته وقوت عياله . وال مكان في الحيواة

مون  رجاآلخرين لام نظرة معتبرة . هكوذا  م ول مجتمعنوا   تمجود السواردة / نجووى الرجول   ألنوه خوا تكون نظرة
 معطف  قافتاا .

 بارات هي العبارات الوحيدة التي تبرز لنا صورة الرجل او صورة المرأة . هناا نظرة أبي إبراهيمليست هذأل الع
م إبووراهيم وهنوواا أيضووا إبووراز لمكانووة الموورأة فووي المجتمووع الفلسووطيني. القصووة تظاوور لنووا ان الرجوول يخوورج إلووى أل

 لمنزل.الحقل  وفيه يعمل  وأما المرأة فتجلس في المنزل تمارس ما تتطلبه حياة ا

ذنوه إلوى امورأة وأنوا ته :  ولكن مجنون ذلوا الوذي يودير أترد العبارة التالية على لسان أبي إبراهيم  يخاطب زوج
  لموواذا  ألن الموورأة تتبووع عاطفتاووا  ال عقلاووا. إن صوووت األمومووة فياووا يعلووو علووى صوووت األرض   أحوود هوووالء

  األرض وتزرعاا  في حين أناا تعبت وهي تربي  وخالفا لاا الرجل. لماذا  ألناا لم تكد ولم تشق وهي تحر 
 بعد الوالدة.

الطريف في األمر أن أبا إبراهيم  في النااية  ال يدير ظارأل  وال أذنه  ألم إبراهيم  إذ ينقواد لرغباتاوا وياواجر. 
هل  المنفى.هل عكس هذا موقف الساردة  ربما. ولكن القصة التي يصغي فياا الرجل للمرأة تنتاي بموته في 

تنتصر نجوى فرح قعوار إذن للصوت الذكوري  وتقول إن الصوت النسوي ال يجدر أن يلتفت إليه  هذا أيضا 
 احتمال تتسع له القراءة.
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والطريف أيضا أن الكاتبة نفساا  التي كانت تقيم فوي فلسوطين  إلوى أوسواط السوتينات  تركتاوا وغادرتاوا  فاول 
ان يجول في نفساا  ربما. ولكن هل أدركت خطأها فيما بعد  حسب كانت  من خالل أم إبراهيم  تعبر عما ك

 ما أعرف لم تعد نجوى قعوار فرح إلى فلسطين  وظلت تقيم في المنافي.

تبرز  نائية المرأة/ الرجل في قصص أخرى أنجزتاوا أديبوات فوي هوذأل المرحلوة  ولعول أبورزهن سوميرة عوزام. فوي 
كتبوووت سوووميرة عوووزام قصوووة عنواناوووا  خبوووز الفوووداء   ويعوووود زمناوووا  الفتووورة نفسووواا التوووي كتبوووت فياوووا نجووووى قصوووتاا

بالضبط  حي  كانت عكا تحاصر من القوات الياودية  وكان الناس الفلسطينيون  2739القصصي إلى العام 
يااجرون. وبطلة القصة  سعاد  تساعد المقاومين  تحوا الصوف وتعمل ممرضة تسوعف الجرحوى  وتحضور 

يحاصرون. وحين يطلب مناا أخوها أن تااجر معوه إلوى لبنوان تورفض  ألناوا ال تريود الطعام للمقاومين  حين 
 أن تترا الوطن  ما يسبب إشكاالت بيناما. وتستشاد سعاد  وهي تحضر الخبز للفدائيين.

هل كانت سميرة عزام التي هاجرت  حين كتبت قصتاا  هل كانت تعبر عن رغبة دفينة تتم ل في أناا تتمنى 
في الوطن  وتفضل هذا على الاجرة وحياة المنفى واللجوء  مون يودري  لكون المفارقوة  حوين يقورأ  لو استشادت

المووورء قصوووتاا وقصوووة نجووووى  أن مووون كانوووت فوووي الووووطن غلبوووت مشووواعر األموموووة علوووى مشووواعر حوووب األرض 
بول  والزيتون  فااجرت  وأن من كانت في المنفى غلبت مشاعر حب الوطن والبقاء فيه علوى مشواعر األخووة.

 لقد انتصرت للتضحية  وفضلتاا على الحياة  حياة اللجوء.
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 "الحارس"توفيق فياض:  3:3

 

( و  وادي 2713كتووب توفيووق فيوواض الروايووة والمسوورحية والقصووة القصوويرة. أصوودر روايتووين همووا  المشوووهون   
(  وأخرى تسجيلية هي  حبيبتي 2713   119( باإلضافة إلى رواية و ائقية هي  المجموعة 2773الحوار    
(. 2719( و  البالوووول   2719(. وأصووودر مجمووووعتين قصصووويتين هموووا  الشوووارع األصوووفر   2711ميليشووويا   

 (.2714ونشر أيضا مسرحية عنواناا  بيت الجنون   

توي   وبودأ الكتابوة فوي الفتورة ال2727وهو من جيل سميح القاسم ومحمود درويوش  فقود ولود فوي حيفوا فوي العوام 
بوودأوا يكتبووون فياووا  وكانووت بيوونام صووداقة  فقوود كووانوا يقوورأون نصوصووام معووا  ويبوودون رأياووم فياووا. وهووو  لفتوورة  

  م لوه 2713يحسب على األدب الفلسطيني الذي أنجز في داخل فلسوطين  ذلوا أنوه لوم يغادرهوا إال فوي العوام 
نموووا ألنوووه  كوووان سوووجينا  فقووود اتامتوووه إسووورائيل م ووول محموووود درويوووش  موووع فوووارق أنوووه خووورج  ال بمحوووض إرادتوووه  وال

  وهكووذا خوورج موون فلسووطين فووي عمليووة تبووادل 2713بالتعوواون مووع المصووريين  وطالووب األخيوورون بووه فووي العووام 
 أسرى.

وفووي المنفووى لووم ينقطووع عوون الكتابووة  ولووم يكتووب عوون حيوواة الفلسووطينيين فووي المنووافي  إذ ظوول يعووود بذاكرتووه إلووى 
عووة  البالووول  التووي تضووم  ووال  قصووص قصوويرة تجووري أحوودا اا فووي تجربتووه فووي الوووطن المحتوول  فووأنجز مجمو 

  على المكانين الموذكورين  2711القدس العربية وفي مخيم جنين  مصورًا فياا أ ر االحتالل الجديد  احتالل 
  وتحديودا منوذ االنتوداب البريطواني علياوا. وفوي 2739وفي القصة ال ال وة عواد ليكتوب عون فلسوطين قبول العوام 

وادي الحوار   التي نشرها بعد محاد ات  مدريد( وبدايات  أوسولو( عواد الوزمن الروائوي أيضوا  إلوى موا روايته  
ن كانوت روايتوه 2739قبل العام  . ولم أطلع على روايته التسجيلية  حبيبتي ميليشيا  ألعرف عما كتب فياا  وال
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ي مقاومة االحتالل اإلسرائيلي  ف 2739  تأتي على مشاركة عرب فلسطين المحتلة في العام 119 المجموعة 
 .2711بعد العام 

ويالحووووظ موووون يقوووورأ أعمالووووه التووووي كتباووووا فووووي فلسووووطين المحتلووووة  قبوووول خروجووووه مناووووا  أنووووه كتووووب فووووي الموضوووووع 
االجتموواعي  المشوووهون   حيوو  عووالج قصووة اموورأة موون مدينووة الناصوورة  تقوويم عالقووات جنسووية غيوور شوورعية. وقوود 

ة  قدم لاا د. محمود غنايم عرضا مطوال في كتابه  المدار الصعب: رحلوة أ ارت  المشوهون  ضجة أدبية كبير 
( كمووا كتووب فووي الموضوووع الوووطني  ولكنووه عالجووه 231-227(  ص2774القصووة الفلسووطينية فووي إسوورائيل   

بأسلوب رموزي  ال بأسولوب واقعوي كموا فوي  المشووهون   وهوو موا يبودو فوي  بيوت الجنوون  وفوي بعوض قصوص 
وقوود توقووف أمووام المسوورحية ك يوورون موونام ريتووا عوووض  وأنووا فووي كتووابي  الياووود فووي األدب   الشووارع األصووفر .
(  وأشوواروا إلووى رمزيتاووا. وموون الموكوود أن كاتباووا مووا كووان ليسوووتطيع 2772   2791و 22الفلسووطيني مووا بووين 

الصوايونية  كتابتاا بأسلوب واقعي  ألنه قد يتعرض للسجن  وقد ال يسمح له بنشرها  فاي تتناول ما قامت به
 في فلسطين  حي  أقامت وطنا للياود على أنقاض الشعب الفلسطيني.

ذا مووا تووابع الموورء كتابووات فيوواض التووي أنجزهووا فووي المنفووى  البالووول  و  وادي الحوووار    ف نووه سوويلحظ جنوحووه  وال
شووياء نحووو األسوولوب الووواقعي فووي معالجووة موضوووعاته  وابتعووادأل عوون األسوولوب الرمووزي. وسوويلحظ أنووه يسوومى األ

بمسمياتاا  دون اللجوء إلى الرمز أو الكناية أو االنزياح في توظيف المفردات. والسبب  ال شا  واضوح  فموا 
يمكوون أن يقولووه ويكتبووه عوون الدولووة العبريووة  فووي العووالم العربووي  ال يسووتطيع أن يكتبووه أو يقولووه فياووا  ألنووه قوود 

ون لفظة  ياود  ال لفظة  إسرائيليين   وأنه أيضا يتعرض لعقوبات  بخاصة أنه واحد من الكتاب الذين يستخدم
من الكتاب الذين  كما أعرف  لم ينضووا تحت لواء حزب إسرائيلي  إذ كان ميواال لحركوة األرض التوي منعوت 

 إسرائيل وجودها في خمسينات القرن العشرين.

معارضا أك رها  ومتاما إياها وال يعني ما سبق أن فياض  في كتاباته  كان ماادنا ل نظمة العربية  فقد كتب 
بالخيانة التوي لون تغيوب أيضوا عون قصوة  الحوارس . ولكنوه لوم يخوف حبوه لمصور الناصورية  فاوو معجوب بعبود 
الناصوور  وروح روايتووه  وادي الحوووار   تقووول لنووا أنووه يوودافع عنووه. وسوويكتب فيوواض عوون أنظمووة عربيووة وحكووام 

 لدان أيضا.عرب  ويتامام بالتواطو والخيانة  وسيذكر أسماء ب

وتبوودو أعمووال فيوواض مامووة لموون يريوود أن يوودرس األدب دراسووة اجتماعيووة  إذ تصووور لنووا معانوواة العوورب تحووت 
الحكووم اإلسوورائيلي  وموون قبوول تحووت حكووم االنتووداب البريطوواني  وموون بعوود تحووت حكووم بعووض األنظمووة العربيووة. 

الوووه صوووورة للوووذات  وصوووورًا لآلخووور: ويوووأتي فياوووا علوووى مالحقوووة هووووالء كلاوووم للمقاوموووة الفلسوووطينية. وسوووتبرز أعم
العربووي واإلنجليووزي والياووودي  مووا جعلنووي أتوقووف أماماووا فووي أك وور موون دراسووة أنجزتاووا فووي هووذا الجانووب. فووي 

( وفووووي دراسووووتي عوووون  اإلنجليووووز فووووي األدب الفلسووووطيني  2772دراسووووتي عوووون  الياووووود فووووي األدب الفلسووووطيني   



 41 

لسووالم  التووي أوردتاووا فووي كتوواب  أدب المقاومووة.. موون ( وفووي مقووالتي عوون  الياووود فووي نصوووص مرحلووة ا2777 
 (.2779تفاول البدايات إلى خيبة الناايات   

وظل توفيق فياض  وهو يكتب القصة القصيرة  مياال إلى األسلوب الكالسويكي  فلوم ينوزع نحوو التجريوب  كموا 
 فعل أبرز أعالماا: محمود شقير وأكرم هنية.

 قراءة في قصة "الحارس":

  فوي فلسوطين  وظول 2739ي القصوة هوو  بوو علوي(  وهوو موواطن فلسوطيني ممون أقواموا فوي العوام الحارس فو
فوي قريتوه ولوم ياواجر مناووا  كموا فعول فلسوطينيون آخوورون كتوب عونام توفيوق فيوواض فوي قصوته  الكلوب سوومور  

ا لاووا  فاووذا ذاهبووا إلووى أناووم أخطووأوا فووي هجوورتام  ألناووم لووم يكونوووا أوفيوواء ألرضووام  كمووا كووان الكلووب سوومور وفيوو
 الكلب لم يقّو على حياة اللجوء  فقرر أن يعود ليموت في قريته  في وطنه حي  رأى الحياة.

و بو علي( اسم ذو داللة في الترا  الشعبي الفلسطيني  ال يطلق إال على اإلنسان مضرب الم ل بالشوجاعة  
  علوى أن 2739أجبور  بعود العوام    لكنوه موا عواد كوذلا منوذ2721وهكذا كان يوم شارا فوي ال وورة فوي العوام 

يحورس قريتووه  علووى الوورغم موون أنووه يملووا بندقيووة  فووأي صوووت  حتووى لووو كووان صوووت علبووة حركتاووا الووريح  أخووذ 
يبع  الخوف فوي نفسوه  ال ألنوه هوو نفسوه يخواف علوى نفسوه  بول ألنوه يخواف أن يطلوق النوار علوى فلسوطيني 

 عائد إلى قريته فيرديه قتيال.

القريووووة  ال يحوووورس القريووووة موووون أفووووراد ياووووود محتلووووين  ولكوووون عليووووه أن يحرسوووواا موووون مموووون يحوووورس  بووووو علووووي( 
الفلسطينيين المتسللين العائدين إلى مدنام وقراهم التي هاجروا أو هجروا مناا  عائدين إلياوا إموا للعويش فياوا  

 أو االسترجاع مال خبأوأل أو ذهب دفنوأل  ولم يتمكنوا من أخذأل معام في فوضى الاجرة.

ة التي يحرساا  بو علي( ال تبتعد عن قرية فلسطينية أخرى لم تحتل  وهكذا غودا تلوم شوقه محورا   وور  والقري
بين عشية وضحاها  يفصل بين قريتين  وبين أهلين  بل وبين  بو علي( وابنته التي تعيش فوي القريوة ال انيوة 

 التي لم تحتلاا إسرائيل.

اا الفلسطينيون عن تشتت العائلة الفلسطينية  إ ر النكبة في و الحارس  واحدة من قصص ك يرة عبر فياا كتاب
. إناووا تووذكرنا بقصووة  بوابووة منوودلباوم  إلميوول حبيبووي  وبقصووة  المتسووللون  لحنووا إبووراهيم  موون أدبوواء 2739العووام 

  وبقصص كتبتاا سميرة عزام وهي في المنفى  ومناا قصة  عام آخر . فوي 2739فلسطين المحتلة في العام 
منوودلباوم  تلتقوي العائلووة التووي انشوطرت إلووى قسوومين مورة فووي العوام وفووي  المتسووللون  تتسولل الموورأة وطفلاووا   بوابوة

عائدين إلى فلسطين  لتقيم مع زوجاا  فتقتلاا دورية إسرائيلية  وفي  عام آخر  تكتب سميرة عزام عن العجوز 
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ة وأقاموت فياوا  وتحواول العجووز أن تورى الفلسطينية التي هاجرت إلوى بيوروت  فيموا ابنتاوا تزوجوت فوي الناصور 
 ابنتاا  من خالل بوابة مندلباوم مرة في العام وال تنجح.

سيصودر الكاتوب اإلسورائيلي  ديفيود  2791ولن يكتوب فوي هوذا الموضووع كتواب فلسوطينيون وحسوب. فوي العوام 
طور وال انيوة المرحووم غروسمان( كتابه  الزمن األصفر  الذي ستصدر له ترجمتان أنجز واحدة مناا سلمان نوا

محمود حموزة غنوايم  وسويكتب فيوه فصووال طريفوا عون قريوة برطعوة  برطعووة الشورقية وبرطعوة الغربيوة. وم ول هووذأل 
 القرية قرى ك يرة انشطرت إلى شطرين ما عاد الناس فياما يلتقيان.

مظواهر حيواتام   وسيأتي المرء  وهو يقرأ القصة  على واقوع النواس فوي القريوة. علوى فقورهم الوذي انعكوس علوى
وعلووى عالقوواتام ببعضووام الووبعض  وسوويأتي أيضووا علووى تبوودل أحوووالام  بخاصووة المختووار. القريووة فقيوورة بائسووة  
والرجل قوام على المرأة يتزوج مناا دون مراعاة لفارق السن  ويظلماوا ويضوطادها  ولويس أماماوا إال الصومت 

ا منفووذ أواموور لسوولطات االحووتالل  وعلووى النوواس أن والسووكوت. والمختووار فقوود مكانتووه التووي كووان يتمتووع باووا وغوود
ال فالعقاب جماعي.  تخضع له وال

  ليحرسووا 2739وربما تساءل المرء: هل كان اإلسرائيليون يمنحون بنوادق ألهول القورى الفلسوطينية  بعود العوام 
( ومأساة الطائفة 2711قراهم من المتسللين  ربما يتذكر المرء هنا رواية سلمان ناطور:  أنت القاتل يا شيع   

الدرزية التي وجودت نفسواا تحمول السوالح اإلسورائيلي ليغودو أفرادهوا  إال موا نودر  حوراس حودود لدولوة إسورائيل  
 وقد يقتلون دروزا م لام  ممن وجدوا أنفسام في سورية أو في لبنان.

تم ل في حرمانه من وم لما وجد بعض الدروز أنفسام في ورطة  ورفض عدد منام الجندية  فدفع  منا باهظا 
امتيازات يحصل علياا من يخدم في الجيش اإلسرائيلي  نجد  بو علي( في القصة يتمنى لو يتخلص من هذأل 
البندقية  ويلعن الحرب التي جعلت من أبناء الشوعب الواحود أفورادا قود يقتول بعضوام بعضوا حتوى يحوافظ الواحود 

  يكوورأل البندقيووة كمووا أخووذ 2721ء  فووي  ووورة العووام علووى نفسووهل. ولووم يكوون  بووو علووي( حووين كووان يقاتوول األعوودا
 يكرهاا اآلن. اآلن قد يقتل فياا واحدا من قومه  وأما من قبل فكان يحملاا ليقاتل اإلنجليز وعصابات الياود.

 

 تعاطف السارد/ تعاطف الشخصية مع المرأة:

خنوواق مووع زوجاووا   يتعوواطف  بووو علووي( مووع أم سووليمان. حووين يصووغي إلووى صوووت أم سووليمان  يظوون أناووا فووي
فيووذهب تفكيوورأل مووذاهب شووتى. يظوون أن  أبووو سووليمان( ضوورباا  فأخووذت تبكووي. ويقوورر  بووو علووي( أن يأخووذ لاووا 
حقاووا موون زوجاووا  فاووذا الرجوول الطوواعن فووي السوون الووذي تووزوج مناووا هووي الشووابة  ال يحترماووا  وهكووذا يقوورر أن 

ن كووان  فووي  يعنفووه أمووام رجووال القريووة. هووذا التفكيوور يعكووس طريقووة معاملووة بعووض الرجووال فووي القريووة لنسووائام  وال
الوقت نفسه  يقول لنا إن قلة منام من يعنفون زوجاتام  وأن هذأل القلة ليست موضع احتورام الرجوال  الرجوال. 
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والسوال هو: هل هذا الموقف هو موقف الشخصية  بو علوي( أم موقوف سوارد القصوة  وبالتوالي موقوف توفيوق 
 فياض 

جوال القريوة إزاء النسووة لويس واحودا  فانواا مون يعاملاوا معاملوة قاسوية  وهنواا مون ما من شا فوي أن موقوف ر 
يحترماا ويقدرها  والقصة عموما تقول هذا. وربما بدا موقف السارد  ومن ورائه توفيق فياض  هو موقف  بوو 

كي مون علي(  ال موقف  أبو سليمان( المفترض. وأقول المفترض  ألن الصوت ال يكون صوت أم سليمان تب
نما صوتاا ألن ابناا سليمان الطفل منزعج من أمر ما  فأخذت هي تادهدأل.  سوء معاملة زوجاا لاا  وال

 

 

 السرد واللغة:

نحن في القصة أموام سوارد كلوي المعرفوة  سوارد يعورف كول شويء عون شخوصوه ويودخل إلوى عوالمام الوداخلي  
ذا موا يغلوب عموموا علوى سوارد توفيوق فيواض وهو يلم بوالخيوط كلاوا  يعورف الخوارج ويعورف الوداخل أيضوا  وهو

في قصصه  وال تقول لنا القصوة إن كوان  موة فوارق بوين الكاتوب والسوارد  فلويس  موة إشوارات تميوز بوين توفيوق 
فياض وراوي قصته  وليس  مة إشارات أيضا تقول لنا أن السارد هو توفيق فياض الذي نعرف عنه. وربما لم 

يلتفووت إلووى مووا نلتفووت نحوون النقوواد إليووه اليوووم. لوويس هووو فقووط  بوول إن جوول يكوون فيوواض نفسووه  يوووم كتووب قصووته  
 أي بين الكاتب وسارد قصته. -الكتاب  في الستينات  ما كانوا يلتفتون إلى هذا التمييز

واللغووة فووي القصووة تختلووف  فاووي ذات مسووتويين  الفصوويحة والعاميووة. السووارد كلووي المعرفووة كلووي المعرفووة أيضووا 
  فاوو حوين يسورد يسورد بالعربيوة الفصويحة التوي أتقناوا توفيوق فيواض نفسوه  وحوين يتورا بلغته وبلغوة شخصويته

شخصوويته  بووو علووي( تعبوور عوون نفسوواا  موون خووالل أسوولوب الحوووار الووذاتي  المونولوووج( يتركووه يووتكلم بالمسووتوى 
نموا أي بالعامية  و بو علي( لم يذهب إلى المدرسة ليتعلم العربية كتابة وقرا -اللغوي الذي يناسبه ءة ونطقا  وال

 هو مواطن فلسطيني يتكلم العامية الدارجة ألهل فلسطين.
 

 توظيف المثل الشعبي:

قارئ توفيق فياض يلحظ  مة سمة بارزة في قصصه وهي توظيف الم ول الشوعبي  فالقصوة  الحوارس  ال تخلوو 
المدينوة  و مجنوون من أم ال شعبية ترد على لسان السارد أو الشخصية  من م ل  على بخوت الحزينوة سوكرت 

رمى حجر في بير وميت عاقل ما ردأل   وليست هذأل السومة مقتصورة علوى توفيوق فيواض فوي أدبنوا القصصوي. 
إن قارئ قصة خليل السواحري  مقاى الباشورة   بل وقارئ قصصه كلاا  يلحوظ هوذأل السومة بوارزة بوروزا الفتوا. 
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يعرفووان أم وواال شووعبية  أو ألنامووا موو ال دارسووان  وال يووأتي توظيووف الم وول الشووعبي فووي قصصوواما للمباهوواة بأنامووا
للم ل الشعبي  وبالتالي يحاوالن توظيفه لاذا  أي ألناما دارسان له  كما هو في رواية علي الخليلي  المفاتيح 

( حيوو  وظووف فياووا أكبوور قوودر موون األم ووال  ومووا ذاا إال ألنووه درسوواا وأصوودر كتابووا 2792توودور فووي األقفووال   
نموووا يووأتي توظيفاووا فووي قصصوواما فياووا هووو: األم ووال  -فيوواض والسوووواحري -الشووعبية الفلسووطينية والطبقووات  وال

 ألناما يختاران شخصيات شعبية فلسطينية  ريفية ومدنية  تجري األم ال على لساناا في الحياة اليومية جريا.
سين  وهو ما بودا وعموما ف ن توظيف األدب الشعبي في القصة الفلسطينية لفت  منذ وقت مبكر  أنظار الدار 

في كتاب الناقد فخري صالح  القصة الفلسطينية القصيرة  الذي صدر عن دار العودة في بداية ال مانينات من 
 القرن العشرين.

 

 توفيق فياض: "الكلب سمور" 9:3

 

الكلب سمور قصة من عشر قصص قصيرة أصدرها توفيق فياض في مجموعوة واحودة هوي   الشوارع األصوفر 
وهوي ال توأتي علوى أحودا  حورب حزيوران فوي األدب العربوي  علوى الورغم مون صودورها بعود  2719  في العام 

  ذلووا أن 2739أي األدب الووذي عووالج نكبووة العووام  –الازيمووة بعووام. أناووا يمكوون أن توودرس ضوومن أدب النكبووة 
وطونام أك ر قصص المجموعة أبرزت موا فعلتوه النكبوة فوي سوكان فلسوطين وموا عوانوا منوه نتيجوة هجورتام مون 

في الوطن   بخاصة من لم ياواجر وغودا أقليوة تحوت الحكوم  –في العام المذكور  أو ما ترتب على بقائام فيه 
 اإلسرائيلي.

ونشوورها فووي الصووحف    2711وال أدري بالضووبط متووى كتووب القوواص قصووته  فلربمووا يكووون أنجزهووا قبوول العووام 
مون أن نراعوي هوذا ونلتفوت إليوه  فعوام النشور قود والمجالت قبل أن يجمعاا معا في كتاب. والبد ونحن ندرساا 

يوحي لقارئاا أناا مستوحاة من الازيمة  وستقول لنا القصص غير هذا  وسيرتد زمناا القصصوي إلوى موا قبول 
  وسيبدو هذا أوضح ما سيكون في القصة المعالجة هنا  قصة  الكلب سمور   وهذا ما سأبرزأل .  2711العام 

وموا ترتوب علياوا. ولوم تتورا النكبوة  2739صفر  إذن مستوحاة مون نكبوة العوام موضوعات قصص  الشارع األ
أ رها في قصص فيواض وحودأل إذ بورز تأ يرهوا علوى كتواب ك يرين خوارج فلسوطين وداخلاوا  شوعراء وقصاصوين 

. 2711و2739وروائيين. ويكاد المرء يجد أك ر من وشويجة توربط بوين النصووص األدبيوة التوي أنجوزت موابين 
برز هذأل الوشائج هي تصوير معاناة الشعب الفلسطيني لفقدانوه وطنوه  أو لبقائوه فيوه تحوت حكوم جديود  ولعل أ

 حي  غدا الباقون أقلية تعاني من حكم عنصري  يميز بين مواطن ومواطن.
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كنووت تناولووت قصووة سووميرة عووزام  فلسووطيني  وأبوورزت معانوواة الفلسووطيني فياووا فووي المنفووى  وكنووت عالجووت قصووة 
ي وأظاوورت الموال الووذي آل إليوه الالجئوون. وفووي قصوة  المتسووللون  عون إبوراهيم أتيووت علوى تشووتت غسوان كنفوان

العائلة الفلسطينية  وهذا ما بدا أيضا واضحا في قصة توفيق فياض  الحوارس  وقصوة نجووى قعووار فورح  أمور 
ألسرة تقيم فوي غيور الخيارين .لقد توزع الفلسطينيون  مابين عشية وضحاها  أيدي عرب وأيدي ياود  وغدت ا

 مكان  بعد أن كان يضماا مكان واحد. 

 وتنتاي قصة الكلب سمور باألسطر التالية :

    ما كواد بوو قاسوم يورى قاسوم يودخل الخيوام منكسوا رأسوه حتى اغرورقوت عينواأل بالودموع  فانضوم إلياموا جميوع 
 كف بكف : أهل البيت السيما الصغار   م ساد الخيمة صمت حزين  قطعه بو قاسم صافقا

 ال حول وال قوة إال باه .. رجع سمور عالبلد يا قاسم.ورد قاسم بصوت كسير  -

على األقل رجع يموت في الدار يابا .. موش م لنوا  نمووت ماججوين مون الجووع والعطوش  ال بيوت وال  -
 مأوى .

اسوية التوي مور   الحياة الصوعبة المورة الق 2739واألسطر السابقة تشير إلى حياة اللجوء بسب حرب العام 
باا أهلنوا بسوبب الاجورة  وتعوزز فكورة ركوز علياوا األدبواء الفلسوطينيون  فوي الوداخل وفوي الخوارج  وهوي أن 
الخطأ األكبر الوذي ارتكبوه أهول فلسوطين كوان يتم ول فوي خوروجام مون مودنام وقوراهم . ولقود الحظنوا قسووة 

 حياأل المنفى في قصة فلسطيني 

( وفي أعمال أدبية أخورى أبرزهوا 2712اية كنفاني  رجال في الشمس   وفي قصة القميص المسروق  وفي رو 
أيضوووا قصوووة سوووميرة عزام ألنوووه يحبام .ولقووود الحظنوووا أيضوووا محووواوالت بعوووض الفلسوووطينيين العوووودة إلوووى ديوووارهم  
رافضووين حيووواة اللجووووء  فوووي أعموووال سووابقة لاوووذأل القصوووة وأعموووال الحقوووة لاووا. وأحيانوووا كانوووت هوووذأل العوووودة توووودي 

إلى الاالا  كما في قصة  المتسللون   وأحيانا قد يفلحوون فوي العوودة وينجوون  كموا فوي روايوة إميول  بالعائدين
(  حيوو  نجوووا سووعيد  وهووو عائووود من 2713حبيبووي  الوقووائع الغريبووة فوووي اختفوواء سووعيد أبوووي الوونحس المتشووائل. 

نجوو األخيور  وتغودو الموت بأعجوبة فقد نفق الحمار  حين صوب الجندي االسرائيلي رصاصة نحو سوعيد  لي
 حياته  في اسرائيل فضلة هذأل  

(حيو  يسوترجع تجربوة كوان هوو 1221الدابة المسكينة. وأيضا في كتواب محموود درويوش فوي حضورة الغيواب   
وأهلووه مووروا باووا  فقوود هوواجروا إلووى لبنووان   ولمووا اكتشووفوا قسوووة حيوواة المنفووى   وعوودم امكانيووة العوويش بعيوودا عوون 

 بواسطة سمسار حنين . األرض   عادوا متسللين
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الفكرة إذن مطروقة في األدب الفلسطيني قبل كتابة القصة   ولربما تظل تطرق في نصوص أخورى سوتكتب   
ذلوا أن األدبواء  وأهلاووم مون ورائاووم  أدركووا أن البقوواء فوي أرض الوووطن فضويلة مووا بعودها فضوويلة . ألويس لاووذا 

حيفووا  هو الووذي كتووب غيوور موورة  ا وور مووا تعوورض لووه  طلووب إميوول حبيبووي أن يكتووب علووى شوواهدة قبوورأل:  بوواق فووي
الفلسووطينيون فووي المنووافي العديوودة   أن الجلوووس علووى الخووازوق فووي الوووطن  أفضوول موون الجلوووس علووى خوازيووق 

 الغربة العديدة    م أليس محمود درويش هو من كتب  من قبل  ما يلي :

  وأبي قال مرة :

 الذي ماله وطن 

 ماله في ال رى ضريح  

 ي عن السفر   وناان

  اكتشف أنوه أخطوأ  وظول يعبور عون ندموه باسوتمرار  ذاهبوا إلوى أن غصونا مون 2712وحين هاجر  في العام 
(   سوائال نفسوه باسوتمرار : لمواذا نزلوت عون 2713الكرمل الملتاب يعادل كل خصور النساء  وكل العواصوم  

 الكرمل    

قصيدته:  هنا باقون   فقد رأى المتكلم فياا   وهوو يوتكلم  نتذكر هنا أيضا ما كان توفيق زياد كتبه من قبل في
باسوم عشورين كاتبوا وم قفوا ضوايقتام األحوزاب الصوايونية الحاكموة  أن البقواء فضويلة   حتوى لوو عوانى البواقون 
موون الظلووم واالضووطااد  وحتووى لو اضووطروا لممارسووة ماوون وضوويعة  بوول حتووى ولووو اضووطروا الن يسووتفوا توورب 

 األرض .

 موازنة :القصة وال

لتعزيووز فكرتووه المتم لووة فووي أن الرحيوول والاجوورة خطووأ كبيوور ارتكبووه الفلسووطينيون  يلجووأ توفيووق فيوواض إلووى اتخوواذ 
الكلب عنصرًا للكتابة عنه   ليتحد  عن وفائه  حي  لم يكن الناس أوفياء ألرضام   كما كوان الكلوب وفيوا . 

ضول مون النواس . حقوا أن أهلنوا ارتكبووا جنايوة  حوين وربما قسا الكاتب ك يورًا حين جعول الكلوب  فوي سولوكه  أف
تركوا مدنام وقراهم   لكون مون يودري مواذا كنوا نحون سونفعل لوو مررنوا بوالظروف التوي موروا فياوا   وكوان وعينوا 
علووى قوودر وعوويام فووي تلووا األيووام . وال أدري أن كووان أهوول توفيووق فيوواض أنفسووام  وأهوول قريتووه   تعرضوووا لمووا 

ا ويافا  وقرى م ل الطنطورة وقبية وكفر قاسم .ولربما  حين يقرأ المرء كتواب  ايوالن تعرضت له مدن م ل حيف
بابيه( :  التطاير العرقوي     لربموا يتراجوع عون أقووال يقولاوا   وهوو يمور فوي ظوروف غيور تلوا الظوروف التوي 

بل ونحن أيضا نودعو . لربما . اننا نوافق الكاتب فيما يدعو إليه   2739مر باا الشعب الفلسطيني في العام 
أي البقاء على أرض الوطن   ولكن ماذا كنا سنفعل لو مررنا بالفعل بما مر به أهلنا   هذا من ناحيوة  –إليه 
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  ومن ناحية  انية   فقد حاول فلسوطينيون  ولوو بطريقوة فرديوة   العوودة كموا عواد الكلوب سومور   فمواذا كانوت 
  أو القتل   وتبرز لنا قصته منا إبراهيم   المتسللون   بعض هذا . النتيجة : السجن   أو اإلعادة إلى المنفى 
  العووودة   وموواذا كانووت النتيجووة   مووازال الالجئووون الجئووين 2714وأيضووا لقوود حوواول الفلسووطينيون   منووذ العووام 

  وما زالت المخيمات تزداد اتساعا والحياة فياا تزداد قسوة وبوسًا. 

ورة الجميلوة التوي أبرزهوا توفيوق فيواض لكلبوه  حيو  وفواوأل لصواحبه وألرضوه   وربما يتذكر المرء وهوو يقورا الصو
وحي  مقاومته للجنود االنجليز   ربما يتذكر المرء كلوب عسواف فوي روايوة عبود الورحمن منيوف   الناايوات     

الووه فلقوود ظوول الكلووب فياووا وفيووا لعسوواف   هووذا الووذي ظوول وفيووا ألرضووه   للصووحراء وربمووا تووذكر الموورء أيضووا مووا ق
 مظفر النواب في وتريات ليلية عن العرب والقردة .

 

 

 بناء القصة : قصة شخصية 

يركووز توفيووق فيوواض فووي بنوواء قصصووه علووى االلتفووات إلووى الشخصوويات   وربمووا يكووون موون ابوورز الكتوواب   فووي 
أعنووووي  أن الكاتووووب يلتفووووت إلووووى  –القصووووة الفلسووووطينية   فووووي داخوووول فلسووووطين   الووووذين كتبوووووا قصووووة شخصووووية 

 ية لتكون محورا رئيسيا . الشخص

وان لم تكن قصصه كلاا قصص شخصيات  فان قسما مناا كان قصة شخصية بالدرجوة األولوى  ومناوا هوذأل 
: الكلووب سوومور   ومناووا أيضووا : الشوويع الفووي الملووا  والبالووول  وأبووو جووابر الخليلووي   موون مجموعووة البالووول. 

فاعوووول  وألن العنوووووان فووووي القصووووة التقليديووووة ويالحووووظ أن مكووووون العنوووووان فياووووا كلاووووا مكووووون شخصووووي  مكووووون 
الكالسويكية يلخوص القصوة كلاوا  وال يحتموول توأويالت عديودة فان عنواوين قصووص فيواض الموذكورة تخبرنوا عوون 

 محتوى القصص . القصة تتمحور حول العنوان وتتركز خالصتاا       فيه .

م   ولكن الكلب سمور هوو المحوور حقا إن هناا شخصيات  انوية في قصة الكلب سمور  م ل قاسم وبو قاس
 الرئيسي . 

تبدأ القصة به وتنتاي بذكر اسمه على لسان قاسم  وال تخلو فقرة محورية من الفقرات الرئيسية في القصة من 
حوودي  عنووه   أو وصووف سوولوا قووام بووه . كانووت والدتووه حزينووة   وربووي تربيووة صووعبة وقاسووية  بعوود أن فقوود أمووه 

رى   وفوي البوراري  ولموا دافوع عنوه صواحبه   هوو الووفي   فقود سوجنه االنجليوز وأخوته  وعاش في كنف أم أخ
أيضووا  وتنتاووي القصووة  كمووا الحظنووا   بعودتووه إلووى المكووان الووذي نشووأ فيووه  ألنووه يوورفض أن يحيووا حيوواة اللجوووء 
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  حيوواة الشووتات  وألنووه يووو ر أن يموووت فووي األرض التووي ولوود فياووا . وهووذا هووو االنطبوواع الووذي يظوول عالقووا فووي
 الذاكرة لفترة طويلة  بعد قراءة القصة .

وألن القصة قصة شخصية   بالدرجة األولى  فان التركيز جاء علياا  منذ لحظة والدتاا  حتى لحظة عودتاا 
  عوام اللجووء . ومون الموكود أن 2739  فوي خريفوه إلوى العوام 2734 والزمن يبدو فياا محددا  وهو من العام 

تطابق والزمن القصصي إطالقا . الزمن القصصي  كما الحظنا  يمتد  ال  سنوات الزمن زمن السرد هنا ال ي
ذا سواوينا زموون السورد بوزمن القووراءة  أي الوزمن الووذي  – فويم حجوم القصووة ال يزيود عوون إحودى عشورة صووفحة   وال

شورة أي الزمن الذي يحتاجه قاص القصة لقصاا هنا   فان إحدى ع –يحتاجه المرء لقراءتاا  أو بزمن القص 
صفحة ال تحتاج قصًا أو قراءة إلى أك ر من أربعوين دقيقوة . وال أقصود هنوا بوزمن السورد الوزمن الوذي سورد فيوه 

 السارد قصته  أو الذي قص فيه القاص قصته .

يمتد الزمن القصصي إلى  ال  سنوات  وتسرد في أربعين دقيقة على األك ر  ما يعني أن السارد لجأ إلى موا 
 ي قص إحدا  ب يجاز   فحذف واختصر وأهمل ما لم يرأل ضروريا .يعرف بالخالصة  أ

 الزمن الكتابي والزمن القصصي : دالالت 

حوين كانوت األحوودا  فوي القصوة تجووري   لوم يكوون توفيوق فيواض تجوواوز التاسوعة موون عمورأل  فلقود ولوود فوي العووام 
   أعني كتباا . ما يعني انه أصغى إلى القصة في فترة الحقة   وقصاا حين غدا كاتبا  2727

وما بين كتابتاا وجريان موا جورى موع الكلوب سومور فياوا حووالي خمسوة عشور عاموا علوى األقول   هوذا إذا كوان 
موو ال فووان المسووافة مووابين جريووان األحوودا  ومووا  2711  أمووا إذا كتباووا فووي العووام 2712فيوواض كتباووا فووي العووام 

تساءل المرء : هل  مة دالالت لاذا   وهل  مة تأ ير بين زمن الكتابة ترتفع لتغدو  مانية عشر عاما . ولربما 
 للزمن الكتابي على الزمن القصصي  

. هوول كووان سيتصوورف تصوورف 2739ال أدري موواذا كووان فيوواض سوويكتب لووو كووان عموورأل  ال ووين عامووا فووي العووام 
 أك ر أهل فلسطين أم انه كان سيتصرف تصرف الكلب سمور  

أدب مقوواوم بكوول معنووى الكلمووة   م لاووا م وول قصووص فيوواض التووي ولعوول األهووم ممووا سووبق أن هووذأل القصووة قصووة 
ذا فامنا أدب المقاومة كموا فاموه غوالي شوكري فوي كتابوه   أدب المقاوموة    ظارت في مجموعة  البالول   . وال

(  فال شوا أن توفيوق فيواض لويس مون أدبواء االحتجواج   بول مون أدبواء المقاوموة .انوه يوضوع هنوا إلوى 2712 
  ال إلووى جانووب محمووود درويووش وسووميح القاسووم وآخوورين   مموون رأى فوويام شووكري أدبوواء  جانووب معووين بسيسووو

احتجاج . لماذا  الن أبطال فياض الذين كتب عنام يدعون إلى حمل السالح  ويقاومون به المحتل  وهو موا 
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وا نلحظووه فووي هووذأل القصووة حي  ياوواجم الكلووب سوومور الجنووود االنجليووز  بوول وجنووود جوويش اإلنقوواذ الووذين أحبطوو
 الناس ولم ينقذوا الوطن . وما نلحظه في هذأل القصة نلحظه أيضا في القصص الالحقة لفياض:  

في قصة الشيع الفي الملا   وقصة البالوول  وقصوة أبوو جوابر الخليلوي أيضوا   وهوي قصوص أنجزهوا وهوو   
  وهوو فوي فلسوطين  في المنفى   وكانت الكلب سمور تحمل بذرتاا  كأناا تعبر بأسلوب مباشر   عما لم يقوو

 عن التعبير عنه إال من خالل الترميز . 

مرايا األخر : أخر الفلسوطيني فوي هوذأل القصوة هوم االنجليوز . وحوين يوأتي علوى ذكور الياوود ال يسوتخدم مفوردة 
غيوور هووذأل : الياووود   فاووو ال يميووز بووين ياووودي صووايوني وياووودي غيوور صووايوني . وقوود أتيووت وأنووا اكتووب عوون 

 موقف فياض من األخر  وهو هنا ال يختلف .قصة الحارس على 

 االقتباس التالي من القصة يوضح كيف تعامل االنجليز مع أهل فلسطين :

 ولووم يقتصوور اضووطااد الجنووود االنجليووز علووى أهووالي الموودن وحوودهم  بوول تعووداأل إلووى جميووع القوورى  والسوويما تلووا 
بون عوامر . ولموا كانوت قريوة مقيبلوة ال القرى التي كانت تجاور معسوكرات االحوتالل وعلوى األخوص قورى مورج 

غيوور مئووات األمتووار   فقوود كانووت هوودفا مباشوورا الضووطااد  –بوول وموون أضووخماا  –تبعوود عوون أحوود المعسووكرات 
الجنوود االنجليووز   سوواء كووان ذلوا فووي الناوار أو فووي الليوول  حيو  كانووت بيووت القريووة عرضوة للتفتوويش فووي أي 

لالحوتالل الوذين كوانوا يغيورون فوي الليول علوى مخوازن األسولحة  وقت في الليل  بح وا عون السوالح والمناهضوين
 في المعسكر   .

وعموما فان صورة االنجليز هذأل ال تختلف في ك ير عن تلوا التوي بودت لاوم فوي نصووص أدبيوة ك يورة أنجزهوا 
دا توفيق معمر وآخرون . وأما جويش اإلنقواذ العربوي  فبعود أن رحوب بوه أهول القورى   علوى أمول أن ينقوذهم  غو

 عبئًا عليام وأصبحت العالقة به يسودها الفتور وعدم الرضا .

 لغة فياض :

فووي هووذأل القصووة  كمووا فووي قصووة الحووارس   مسووتويان لغويووان   العربيووة الفصوويحة   وهووي لغووة السوورد  والعاميووة 
يصا الفلسطينية   وهي لغة الحوار .ولعلنا الحظنا هذا من خالل النصوص المقتبسة سابقا . ويبدو فياض حر 

علووى أن تكووون لغووة الشخصوويات فووي القصووة كمووا هووي فووي الواقووع  تمامووا كمووا أنووه حووريص علووى أن تكووون لغووة 
 السارد   ومن ورائه الكاتب   هي العربية الفصيحة .
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 . أدب هزيمة حزيران في فلسطين9

 "حين سعد مسعود بابن عمه": إميل حبيبي 1:9

 

وتشورين األول  2719عمه  واحدة من قصص ستة كتباا إميل حبيبوي موا بوين نيسوان   حين سعد مسعود بابن
من العام نفسه  ونشرها ابتداًء في مجلة  الجديد  التي أصدرها الحزب الشيوعي اإلسرائيلي  لتنشور  فيموا بعود  

فوي مصور  فوي  في مجلة  الطريق  التي يصدرها الحزب الشيوعي اللبناني أوال  وفي كتاب في روايات الاوالل
  مع رواية  فيركور(:  صمت البحر   وهي رواية من األدب المقاوم  القوت ذيوعوًا وانتشوارا 2717مطلع العام 

 واسعين في العالم العربي  وتناولاا بالدرس د. طه حسين وآخرون  وتركت بصماتاا في أدبنا العربي.

  2711والعوام  2739يكن كتب ما بين العام ولم يكن إميل حبيبي  حين كتب السداسية  يحترف األدب  فلم 
سوى قصص قصيرة قليلة ال تتجاوز أصوابع اليود الواحودة  باإلضوافة إلوى تم يليوة قصويرة. كتوب إميول  ال حيودة 
عن جانم   وكتوب  بوابوة منودلباوم  و النوريوة  و قودر الودنيا . ولوم يلتفوت إليوه أديبوا. وحوين قودم لكتواب  سداسوية 

صوودرت فووي حيفووا  بعوود أن ذاع صوويته فووي العووالم العربووي  بسووبب السداسووية  أشووار إلووى أنووه األيووام السووتة  يوووم 
يحترف السياسة ويتذوق األدب  فيسند بذلا الواحد باآلخر  وأشار إلى انوه يكتوب القصوة فوي أوقوات متباعودة  

 يكتباا حين يضيق صدرأل عن آهة ال يقوى صدرأل على حبساا.
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ان يشووغله دائمووا: الفرقووة وتخوويالت اللقوواء   وهمووا فووي الواقووع موضوووع جميووع والتفووت إميوول فووي المقدمووة إلووى مووا كوو
ذا كانت  بوابة مندلباوم  التي كتباا في آذار مون العوام  توأتي  2743القصص التي جمعتاا في هذا الكتاب . وال
قوة بوذلا عون على الفراق  حي  تترا المرأة مدينة الناصرة التي كانت تقيم فياا  لتقيم في القدس العربيوة  مفتر 

عائلتاا  ف ن قصة  حين سعد مسعود بابن عمه  تأتي على اللقاء بين أبنواء العائلوة الواحودة  ولكون إ ور هزيموة 
 .2711العام 

وربما ما يجدر اإلشارة إليه  قبل تناول القصة  االلتفات إلى ناايات إميل حبيبي السياسية واألدبية. لقد عرف 
درجوة األولوى  ولوم يكون يعورف أديبوا  وقود أقور هوو باوذا  وهوذا موا الحظنواأل قبول إميل كاتبا سياسيا  وسياسويا بال

ن ظوول يكتووب المقالووة السياسووية   أسووطر  حووين اقتبسوونا عبارتووه التووي صوودر باووا السداسووية  ولكنووه انتاووي أديبووا  وال
غيووور أنوووه ظووول يكتباوووا دون أن يكوووون يعبووور عووون وجاوووة نظووور حوووزب  بخاصوووة بعووود أن تووورا الحوووزب الشووويوعي 

أخووذ يقووول غيوور مووا كووان يقولووه  وهووو فووي الحووزب  عوون  -أي بعوود تركووه الحووزب -ئيلي. وفووي هووذأل األ نوواءاإلسوورا
العالقة بين األدب والسياسة. كان  وهو في الحزب  يجمع بين بطيختين في يد واحدة  وحين موال إلوى األدب 

فوواحتفظ بوواألولى   قووال: إنووه غيوور قووادر علووى حموول بطيختووين فووي يوود واحوودة  بطيخووة األدب وبطيخووة السياسووة 
وتوووورا ال انيووووة. وال أدري إن كووووان يعبوووور بووووذلا عمووووا قالووووه فووووي مقدمووووة السداسووووية: ويعووووود األدب يسووووند السياسووووة 

 الصحيحة.

وربما يتساءل المرء: هل حقق األدب إلميل حبيبي من الشارة أك ر مما حققته له السياسة  بخاصة في العالم 
  ففياووا كووان إميوول معروفووا جيوودا  حتووى قبوول أن يغوودو 2739العووام  العربووي والعووالم  ال فووي فلسووطين المحتلووة فووي

أديبووا  بوول إنووه عوورف أديبووا فووي فلسووطين  بعوود أن اعتوورف بووه أديبووا فووي العووالم العربووي  بعوود هزيمووة حزيووران  فاووو 
حوين نشور السداسوية فووي الجديود  وحوين نشور قبلاووا بعوض قصصوه فووي الجديود أيضوا  لوم يلتفووت إليوه النقواد فووي 

 م يعترفوا به أديبا إال بعد أن اعترف به في العالم العربي  يكتب إميل:فلسطين  ول

  فأخووذ عوودد موون دور اإلذاعووة العربيووة  ومناووا القوواهرة  فووي اقتبوواس قصووص  السداسووية  تم يليووات إذاعيووة أ ووارت 
أل هووي اهتمووام النوواس هنووا فووي إسوورائيل  الووذين كووان ك يوورون موونام قوود مووروا علياووا فووي  الجديوود  دون انتبوواأل. هووذ

 الطبيعة اإلنسانية  عموما  فكيف ال نفاماا في فرع يحن إلى جذعه! .

ولقد أعاد العالم العربي نشر أعماله األدبية مرارا  وأنجوزت عناوا دراسوات ورسوائل ماجسوتير ودكتووراة  لوم يكون 
نجليزيوة إميل ليحظى باوا لوو ظول سياسويا  دون أن يكتوب األدب  وترجموت اعمالوه إلوى العديود مون اللغوات: اإل

والفرنسية واأللمانية والعبرية أيضا  واحتفل باا وبه  احتفاال كبيرا. تورى ألاوذا حمول إميول  فوي الناايوة  بطيخوة 
 األدب  ربما يستحق األمر دراسة مفصلة  ف مة أسباب أخرى أيضا  ال شا في ذلا.
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 العنوان والتصدير:

ادة لم تكن عادية  ذلا أناا جواءت بعود شوعور مسوعود يقول لنا العنوان إن مسعودا سعد بابن عمه  وهذأل السع
  وقود الحظنوا ونحون نقورأ قصوة نجووى قعووار فورح  أمور الخيوارين  2739بغربة داخل وطنه  سببتاا نكبة العام 

وقصة توفيق فياض  الحوارس  المأسواة التوي ترتبوت علوى الحورب: تشورد العائلوة الفلسوطينية وتشوتتاا  وحوين توم 
وار  انتاووت القصووة بووالموت  موووت أبووي إبووراهيم  ألنووه التقووى بأبنائووه  ولكنووه فووارق وطنووه اللقوواء  فووي قصووة قعوو

 وأشجار زيتونه ومنزله.

  2711وأما الحارس في قصة فياض فما عاد يلتقي بابنته وحفيدته  وال ندري إن كان التقى باما  بعد هزيمة 
 هذا إذا ظل على قيد الحياة.

عشوور عامووا كأنووه مقطوووع موون شووجرة  فووال أقووارب لووه  ال أعمووام وال أبنوواء لقوود ظوول مسووعود  فووي الناصوورة  تسووعة 
عموموووة  فاووووالء كلاوووم فوووي جنوووين أو فوووي المنفوووى  وال إمكانيوووة للقووواء. صوووحيح أنوووه بوووين أهلوووه الفلسوووطينيين فوووي 
ذا كان الم ل قوال: أنوا وأخوي علوى ابون عموي  وأنوا وابون عموي علوى  الناصرة  ولكن أهله هوالء ليسوا أقاربه  وال

غريب  فمن سيقف إلى جانب مسعود حين يختلف مع رفاقوه األطفوال  وهكوذا سويظل مسوعود مقطووع األصول ال
 والفصل  يكنى بكنى غريبة  مع أنه يحباا إال أنه يحب أن يكون له  كغيرأل  أعمام وأخوال.

لووة ولاووذا  مووا إن يووزور سووامح وأهلووه مسووعودًا وأهلووه  حتووى تختلووف مشوواعر مسووعود  بوول وحتووى  تختلووف معام
أصدقائه له   ف ول مرة سمع األوالد يقولون لوه  دون سوبب معقوول: مرحبوا  وظلووا يمرحبونوه مون عتبوة البيوت 

 حتى دكان أبي إبراهيم...  

وهكووذا اختلفوووت معاملوووة اآلخوورين لوووه. حوووين سووعد مسوووعود بوووابن عمووه  اختلوووف سووولوكه  واختلفووت تصووورفاته  بووول 
معاملة أمه لوه أيضوا اختلفوت فقود وجودها ألول مورة تفاموه وال  واختلف سلوا اآلخرين وتصرفاتام نحوأل  بل إن

 تعاندأل:

 قامت مع الفجر وفتحت صندوق ال ياب وألبسته بزة العيد ببنطلوناا الطويل. وألول مرة لم يعاند والدته  فغسل 
وجاه دون جر ودون لكمات. وتظاهر باألدب في حضرة ابون عموه  سوامح  الوذي فوي م ول سونه  والوذي يلفوظ 

لقاف قافا ويفخماا. وألول مرة أفطر دون أن يشرشر على قميصه. وألول مرة وجد أخاأل الكبير  مسعدا  يدس ا
 في جيبه  وفي جيب سامح  قروشًا .
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هذا  وغيرأل  موا حود  حوين سوعد مسوعود بوابن عموه. حوين التقوى بوه بعود أن كوان اآلخورون يظنوون أنوه مقطووع 
ذلا  وأنه ليس غريبا في هذأل الدنيا. كأن لسان حال مسعود  قبل أن األصل والفصل. ولقد تبين له أنه ليس ك

 يلتقي بابن عمه لسان حال فيروز وهي تغني:

 لماذا نحن يا أبت

 لماذا نحن أغراب

 أليس لنا باذا الكون 

 أصحاب وأحباب  

 

صووحبة وسوويزول هووذا الشووعور  وهووذا التسوواول  حووين يلتقووي مسووعود بووابن عمووه  ولوون يحيووا  طالمووا ظوول سووامح ب
مسعود  بمشاعر م ل هذأل  ولن يتساءل م ل هذا التساول. ولكن الناار يوشا أن يغورب  وال بود مون أن يعوود 
سوامح إلووى المكووان الووذي جواء منووه  وهووذا مووا سويقلق مسووعودا  ولووذلا نجوودأل فوي ناايووة القصووة ال يجوورو علووى أن 

 يسأل أخته الفيلسوفة  السوال التالي  خوفا من لطمة كف:

 ينسحبون  سأعود كما كنت... بدون ابن عم  هل  حين - 

وحين ينام ينام وهو يحلم بسامح وبأخيه الذي في الكويت  الوذي زار القواهرة  وحضور غنواء عبود الحلويم حوافظ 
 بشخصه.

موا عواد بوابن عوم.  -أي مسوعود -ونحن  اآلن  ونحن نقرأ هذأل القصة بعد أربعين عاما من كتابتاا  نودرا أنوه
منووذ سوونوات سووابقة تعووود إلووى الفتوورة التووي غوودا الوصووول فياووا إلووى عووم  بوول ولقوود غوودا بدونووه  لقوود غوودا بوودون ابوون

ه  ولقود ازداد الطوين بلوة يوالناصرة وبقية مودن فلسوطين غيور ممكون إال بتصوريح إسورائيلي يصوعب الحصوول عل
   بداية تفجر االنتفاضة ال انية . 19/7/1222  وتحديدًا منذ  1222منذ العام 

أبنواء عوم أو  لنوارة مسوعود  وحسورتنا  مضواعفة  فو ذا كانوت الحسورة سوبباا عودم المعرفوة إن كوان لقد غدت حس
م . لقوود عووادت إن لووم يكن فقوود غوودا السووبب أننووا نعوورف  أناووم موجووودون  وأننووا غيوور قووادرين علووى الوصووول إلوويا

ادرة علوى التواصول إذا جديود  غيور قو تعاني  من جديد من التشتت والغربة  ولقد عادت  مناألسرة الفلسطينية 
 وهووذا مووا  2711حووتالل  وهووذا مووا كووان قبوول العووام ذاتووي فووردي  بوول لسووبب يعووود إلووى اال مووا أرادتووه   ال لسووبب

 لسميرة عزام  و متسللون  لحنا إبراهيم .  أبرزته قصص  بوابة مندلباوم  إلميل حبيبي   و عام آخر
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الفتا في رواية إميل حبيبي   الوقائع الغربية في اختفواء  وسيكون موضوع الفرقة فاللقاء فالفرقة حاضرًا حضوراً 
لوووه حضوووورأل الكبيووور فوووي أدب الوووداخل الفلسوووطيني  وأدب  (. إنوووه موضووووع2713سوووعيد أبوووي الووونحس المتشوووائل   

(. توورا 2717أي أدب المنفووى  وهووذا مووا لحظنوواأل أيضووا فووي روايووة غسووان كنفوواني  عائوود إلووى حيفووا    -الخووارج
  وظول األب واألم 2739وهو رضيع  في المنزل  في غمرة فوضوى الحورب فوي العوام سعيد. س ابنه خلدون  

  2711تسعة عشر عاما محرومين من رويته  فربي تربية ياودية  وغدا ياوديا بالتربية  وحين زاراأل في العام 
ح بوواالفتراق بعوود الازيمووة  تنكوور لامووا. وهكووذا انتاووى اللقوواء بوواالفتراق  كمووا انتاووى لقوواء مسووعود بووابن عمووه سووام

أيضووا. ولووئن كووان الفلسووطيني فووي قصووة سووميرة عووزام  فلسووطيني  يشووعر بغربووة بووين إخوتووه العوورب  فوو ن مسووعود 
 يشعر بغربة بين أخوته الفلسطينيين أيضا.

 

 أدب الهزيمة، هزيمة حزيران:

ارسووين انعكسووت هزيمووة حزيووران فووي نصوووص أدبيووة ك يوورة  وتعوود هووذأل واحوودة مناووا. ولقوود لفووت األموور أنظووار الد
فوأنجزوا غيور دراسوة وغيوور كتواب فوي هووذا الجانوب  ولعول أبورز هووذأل الكتوب كتواب: انعكوواس هزيموة حزيوران فووي 

 الرواية العربية. ولعل صاحب الكتاب أتى على  سداسية األيام الستة  ودرساا  كما درساا ك يرون.

 

يبودو  للوهلوة األولوى  إيجابيوا  في هذأل القصة نلحظ انعكاس الازيمة علوى المجتموع الفلسوطيني  وهوو انعكواس 
فبعوود أن كانووت العائلووة مشووتتة  ال يعوورف أفرادهووا بعضووام بعضووا  اجتمعووت العائلووة وسووعد أفرادهووا  وهكووذا ولوودت 
الازيمة السرور  على األقل سرور مسعود بابن عمه  وم له ك يرون. ولكن هذا اللقاء الذي تم بعد افتراق نجم 

ائالت ك يرة من جديد  ولم تعد ترى بعضواا إال عنود الضورورة القصووى. لوم عن الازيمة نقيضه  فقد افترقت ع
يعد ك يرون من الفلسطينيين  من أهل الضفة والقطاع  ممن لاوم أقوارب فوي الشوام أو فوي لبنوان  قوادرين علوى 
 لقووووائام  إال بعوووود مشووووقة  وهكووووذا افتوووورق الفلسووووطينيون موووون جديوووود  وازداد األموووور تعقيوووودا. والازيمووووة التووووي وحوووودت
ن جزئيوا  عوادت لتباعود  الفلسطينيين  تحت االحتالل  وجمعت األسرة  في قصة حبيبي  وفوي الواقوع أيضوا  وال

  ومووا عوواد إخوتووه  بعوود الازيمووة  2711بووين أسوور أخوورى. كووان لووي عووم مقوويم فووي الشووام  كووان يزورنووا قبوول العووام 
 يرونه  ومات دون أن يحضروا جنازته.

لقاء العائلة  وال يقص عن تجربة ذاتية  وال يصور أ ر الازيموة عليوه  ولئن كان إميل حبيبي في قصته يصور
أي األدب. وربمووا  -شخصوويا  فوو ن قووارئ األدب العربووي  والفلسووطيني منووه  يلحووظ تووأ ير الازيمووة عليووه بوضوووح

تووذكر الموورء هنووا الشوواعر نووزار قبوواني والشوواعر مظفوور النووواب والروائووي عبوود الوورحمن منيووف  ولربمووا تووذكر أيضووا 
 شعراء محمود درويش وتوفيق زياد وفدوى طوقان.ال
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بدت النزعوة المازوخيوة فوي أشوعار قبواني ومظفور وفوي روايوة منيوف  حوين تركنوا الجسور  أوضوح موا تكوون. لقود 
انعكسوت الازيمووة علويام سوولبا  وتلووذذ الشواعران فووي تعوذيب الووذات وشووتماا وجلودها  فوويم عود الدارسووون   وموونام 

 أبرز رواية عربية عانى بطلاا  بسبب الازيمة  من المازوخية . جورج طرابيشي  رواية منيف

وعلى النقيض من األدباء العرب بدا شعراء المقاومة في الداخل  رأى زياد في الازيمة للخلف خطووة مون اجول 
عشر ل مام ورأى فياا كبوة  وكم يحود  أن يكبوو الاموام  وازداد   إصورارا علوى التحودي والمواجاوة وظل وفيوا 

نما يقاتل وان حبه أل رائه حتى وفاته . وذهب درويش إلى انه في لحم بالدأل  وهي فيه  وانه ال يكتب أشعارا وال
لبلدأل لم يتفتت بين السالسل  وحين زارته فدوى طوقان في حيفا تعلمت منه ومن رفاقه الك ير  وهي إذا كانوت 

يووة المحبطووة حي  الوحوودة والعزلووة والغربووة  قبوول الازيمووة تبكووي  منطويووة علووى نفسوواا  معبوورة عوون تجارباووا الذات
ف ناا تعلمت من الازيمة ومن رفاقاا الشعراء  ووعدتام أال تبكي بعد اليوم وغدت شاعرة تكتوب الشوعر المقواوم 

. 

لم يكن  إميل حبيبي وهو يكتب قصصه يعبر عن تجربة ذاتية وم له عبد الرحمن منيف الذي صوور انعكواس 
ين العوورب فووي الخووارج . كانووا يكتبووان عمووا فعلتووه الازيمووة وعن تأ يرهووا فووي األفووراد ال الازيمووة علووى نفسووية الم قفوو

 فياما . وخالفا لاما كان الشعراء الذي انقسموا مابين جالد للذات ومصر على المقاومة. 
 

 أسلوب الحكاية:

لي:   مووا تجعووس راوي الحكايووة هووو موون حووارة مسووعود ويروياا بضوومير الغائووب  الضوومير ال الوو  ( ويبوودأها بالتووا
مسعود كما تجعس في صباح ذلا اليوم التموزي القائظ حين نزل إلى الشارع يعلن بالودليل الحسوي القواطع أن 

 له هو أيضا ,أعماما وأبناء أعمام .

ويفصووح لنووا الووراوي عوون كونووه واحوودا موون أبنوواء حووارة مسووعود  ويفصووح لنووا أيضووا أن مسووعودًا لووه نشوواط سياسووي  
لعاشوورة إال أنووه لوويس طفووال. ويواصوول الووراوي القووص بالضوومير ال الوو   ولكوون االنعطافووة ومووع انووه لووم يووزد عوون ا

 باألسلوب تبدو أوضح ما تكون منذ السطر ال ال  عشر إذ يفاجئنا باألسطر األربعة التالية .

 وهوواكم  يووا شووطار  قصووة ذلووا الصووباح التموووزي القائظ الووذي تجعووس فيووه مسووعود الفجلة كما لووم يووتجعس فووي 
من قبل .لقد بلغني من فم العصفورة التي ك يرا موا تودهش األطفوال بموا تنقلوه مون أسورارهم إلوى كبوارهم   حياته 

 ف نام ال يدركون أن هوالء الكبار إنما هم صغار كبروا :       
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وفي األسطر األربعة هذأل ما يزيل اللبس الوذي قود ينشوأ حوين يقورأ المورء األسوطر األولوى  فويظن للوهلوة األولوى 
نا أن الراوي كبير في السن  وان ما بلغه من ل الراوي من جيل مسعود  وانه يعرفه   أن هذأل األسطر تقول أن

أخبووار عوون مسووعود وزيووارة ابوون عمووه لووه إنما تووم موون خووالل فووم العصووفورة  وهووذا مووا يبوورز أوضووح مووا يكووون فووي 
احباا بأسوولوب الحكايووة الشووعبية  بوودا بأسوولوباا. وكتابووة القصووة القصوويرة المتووأ ر صوو اً الحكايوة  ويبوودو إميوول متووأ ر 

واضووحا لوويس فووي القصووة الفلسووطينية القصوويرة  بوول وفووي القصووة القصوويرة العربيووة  بوول أن رواد هووذأل فووي العووالم 
من أسلوب المقامات  األسلوب الذي أفاد منه إميول بوضووح  علوى غيور مسوتوى  فوي روايتوه      أفادواالعربي 

 ( .2713المتشائل   

التوي كانوت قريبوة جودا لوب قّصه وحسب  بل انعكس علوى لغتاوا إميل بأسلوب الحكاية على أس ولم يبرز تأ ر
مون لغوة الحكايوة مع فوارق أناوا ليسوت عاميوة إال فوي بعووض الموواطن  وهوذا موا لفوت نظور د.محموود غنوايم فووي 

فووي القصووة  اميووةمووام مفووردات ع   حيوو  توقووف أرحلووة القصووة الفلسووطينية فووي إسوورائيل :كتابووه : الموودار الصووعب
ومووا مون شووا فووي أن لغووة إميول فووي القصووة تختلووف عون لغتووه فووي المتشووائل وفي األخيوورة  أبرزهوا مفووردة تجعووس.

وكبوار الكتواب العورب الوذين كتبووا فصويحة لدرجوة توذكرنا بلغوة الجواحظ  تبدو أك ر اقترابا مون الفصويحة بل هوي
لمذكورين ولغوة كتواب المقاموات .ولويس بالفصيحة :أن لغته في  المتشوائل  خارجوة مون رحوم نصووص الكتواب ا

  .ا في قصة حين سعد مسعود بابن عمهاألمر كذل

 

 

 كلمة أخيرة:

 في تقديمه يكتب إميول عون أسولوب الشوتم: ونحن رجال السياسوة ندرا أن التناد م لوه م ول الشوتيمة ال يقودم وال
و التغييور السووي ال إلوى خلوف  نحوعن الواقع ماما يكوون مولموا  للسوير بوه إلوى األموام يوخر فعلينا أن نصدر 
 غير الممكن  ولكن على الرغم من كل واقعيتنا  هل نستطيع أن نمنع اإلنسان عن التناد الممكن  ال المغامر

شووعار ون أوضووح مووا يكووون فووي أ والمظلوووم عوون الشووتم  وال تخلووو القصووة موون مظوواهر الشووتم  الشووتم الووذي سوويك
 . 2711كتبه أيضا إ ر الازيمة الشاعر العراقي مظفر النواب الشعر الذي 
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 "الخروج ": محمود شقير 2:9

 

منشووورات عوون  ظاوورت قصووة  الخووروج  فووي مجموعووة  الولوود الفلسووطيني  الصووادرة طبعتاووا األولووى فووي القوودس 
في القاهرة في طبعة خاصة 2772  المجموعة التي سيصدرها القاص في العام 2711صالح الدين في العام 

( بعد أن حذف مناا بعض القصص وأسقط عنواناا الخواص باوا 2714اآلخرين    خبز  وعته األولىمع مجم
 أخوووورىاآلخرين باإلضوووافة إلووووى عبوووارة  وقصوووص  زأي خبووو – لتغووودو المجموعتوووان معووووا تحوووت عنووووان األولووووى 

فوي   والقصص األخرى هذأل هي  إذن بعض قصص الولد الفلسوطيني  .وقود أعواد شوقير طباعوة طبعوة القواهرة 
  بعد عودته إلياا  من المنفى .2774القدس في العام 

 وسيكتب القاص في نااية القصص األخرى المالحظة التالية:

  ماعودا قصوة واحودة هوي ... الخوروج  التوي كتبوت عوام 2711 -2714فوي الفتورة موابين   كتبت هوذأل القصوص
2717   . 
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إلوووى  –أي مووون حيووو  الشوووكل  –موووي شوووكال وليسوووت المالحظوووة هوووذأل دون داللوووة  ذلوووا أن قصوووة  الخوووروج   تنت
  عدا واحدة هي البلدة القديمة 2711اآلخرين التي أنجز أك رها قبل العام  قصص خبز

. وكوووان يفتووورض أن تووودرج قصوووة  الخروج  اعتموووادا علوووى 2719التوووي كتبوووت بعووود الازيموووة  وتحديووودا فوووي العوووام 
دا على الموضوع  فكان ينبغي أن تدرج   هي وأما اعتما اآلخرين  . خبز على بنائاا الفني  ضمن :  شكلاا 

و البلوودة القديمووة   ضوومن الولوود الفلسووطيني   لماذا ألناووا تخوووض فووي الموضوووع نفسووه الووذي تخوووض فيووه بقيووة 
فقوود لجوووأ هزيمووة حزيوووران ومووا نجوووم عناووا  أموووا موون حيووو  بقيووة القصوووص  القصص قصووص  الولوود الفلسوووطيني  

القصة تقليدية الشوكل  وغودت لغتوه أك ور شفافية وفصويحة  فقود ابتعود القاص إلى التجريب واالبتعاد عن كتابة 
فووي أك وور مووا كتبووه فووي ناايووة السووبعينات ومووا بعوودها  عوون توظيووف العاميووة التووي غلبووت علووى لغووة الحوووار فووي 

 قصصه األولى.
 

 بين يدي القصة:

قسوم  القرية إلى قسمين    إذ انقسم مواطنو2711لم بقرية فلسطينية ا ر هزيمة حزيران أتصور هذأل القصة ما 
  فيقتلوووا ويغتصووبوا النسوووة  2739يريوود الاجوورة خوفووا موون أن يكوورر الياووود مووا فعلوووأل فووي ديوور ياسووين فووي العووام 

وقسم يرفض الاجرة  ويقرر البقاء على أرض الووطن والصومود  ومون  وم  مقاوموة االحوتالل. يرحول مون يرحول 
  والحظنوا 2739قصص فلسطينية أنجزت عن نكبة العام  ويبقى من يبقى . والفكرة هذأل طرقت  من قبل  في

أيضووا فووي  أل(  والحظنووا2719هووذا فووي قصووة توفيووق فياض الكلووب سوومور    موون مجموعووة  الشووارع األصووفر   
تتكوووورر قصووووص أخوووورى كتبووووت قبل الكلووووب سوووومور   وتحديوووودا فووووي قصووووة أمر االختيووووارين  لنجوووووى قعوووووار فوووورح. 

 فياض وقعوار.  كان شقير قرأ قصتي   ال ادري إنالتجارب  فتتكرر الكتابة  و 

 

 ولوجي والسارد المنحاز : يالكاتب األيد

خلص له  وظول وفيوًا أحين أنجز شقير قصته هذأل كان على صلة بالحزب الشيوعي الفلسطيني  الحزب الذي 
 بسوبب  أيضوا   وتعرض لمضايقات عديدة وهو في المنفوى 2714بعد بسبب نشاطه فيه  في العام   فأألفكارأل

 استمرارأل في عضويته.

مووون باوووا شوووقير  كونوووه شووويوعيا  حزبيوووة األدب واألديوووب  مبوووادئ الواقعيوووة االشوووتراكية التوووي آولموووا كوووان مووون أهوووم 
ه  ف ننوا نلحوظ هوذا  أوضوح موا يكوون  فوي قصوته  الخوروج   القصوة التوي تم ول فاموه  فوي وشعبية الفن ووظيفتو

أي فامه  وهذا ما سيعبر عنه في مقابالت عديدة  وفوي مقواالت أيضوا عديودة  -حينه  للواقعية  قبل أن يتغير
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ن   كوووووانو 29نشووووورها فوووووي الصوووووحف .  انظووووور: محموووووود شوووووقير:عن أدب المقاوموووووة والواقعيوووووة  الطريوووووق  العووووودد
   ملحق يوزع مع جريدة األيام ( . 1224 ان

يخدم شقير في قصته أفكوار الحوزب  ويودافع عناوا وعنوه أيضوا بل يبودو  مون خوالل سواردأل  منحوازا لمون يودافع 
 أولئا الذين يتبنون أفكارا أخرى  مناهضة ألفكار الحزب.  ضدالحزب عنام  ويقف 

طحانا  وحجارا  ومقابلاا يختار شيخا ومختارا. يضع  يختار شقير لقصته شخوصا ذوي دالالت رمزية  يختار
هوالء مقابل هوالء  ويترا شخصية القصة المحورية الحائرة  وهي شخصية عادل أبو جابر  تقارن بين سلوا 
هوالء وسلوا هوالء  وبين أقوال هوالء وأقوال هوالء  وبين أفكار هوالء وأفكار هوالء  لينحاز عادل أبو جابر  

 القصة  إلى الطحان  إلى سلوكه وأقواله وممارساته. في نااية 

. هزموت 2711 ور هزيموة العوام فلسطينية ليصور  من خاللاا  ما ألم بسوكاناا إ وكما ذكرت يختار شقير قرية
دولووة إسوورائيل  ووال  دول عربيووة  وسووتدخل عما قليوول  إلووى قريووة  فموواذا سوويفعل سووكاناا الووذين مووا زالووت تجووارب 

في أذهوانام  سوكاناا الوذين يفضول أك ورهم العورض علوى األرض. وسويبدأ الخوروج  سويتكرر ما لة  2739العام 
  وهوا هوو الخوروج ال واني يمارسوه النواس  دون أن يوتعلم 2739هذا الحد   انية. كان الخروج األول فوي العوام 

 أك رهم من تجربة الخروج األول.

سوويبقى العاموول الطحووان فووي مطحنتووه  ألنووه يريوود سيشوورع المختووار وشوويع الجووامع وآخوورون باالسووتعداد للرحيوول  و 
الصووومود ومقاوموووة االحوووتالل  وسووويح  النووواس علوووى ذلوووا  موووا يجعووول المختوووار وشووويع الجوووامع يسوووخران منوووه  
وياجوانه فاو شيوعي  بلشفيا(  يدعو إلى التعايش مع إسرائيل  وهو فوق هذا ال ياتم بوالعرض . هكوذا كوان 

يبوورز القوواص  موون خووالل شخوصووه  للشوويوعيين  فكوورة مغووايرة  فاووم بعووض النوواس ينظوورون إلووى الشوويوعيين. و 
يحافظون على العرض أك ر من المختار وشيع الجامع عشرين مرة  وهم أيضوا يودعون إلوى مقاوموة االحوتالل 
اإلسرائيلي. وسيبرز القاص للطحان صوورة أك ور إشوراقا  فو ذا كوان النواس نابووا مخلفوات الجويش األردنوي  فوان 

ارس الناب. وهكذا تغدو القصة قصوة يودافع فياوا كاتباوا عون الشويوعيين فيمجدهم  وفوي المقابول الطحان لم يم
 يفضح اآلخرين ممن يعتنقون أفكارا أخرى  مورو ة  تحارب الفكر الشيوعي . 

انحيووازا واضووحا   -إذ لوويس هنوواا مووا يشووير إلووى أنامووا مختلفووان –وسوويبدو انحيوواز السووارد  وموون ورائووه الكاتووب 
ذات الداللووة الرمزيووة  الشخصوويات التووي تنتمووي إلووى الحووزب الووذي يوودافع عنووه  الحووزب الووذي يتبنووى  للشخصوويات

الطبقة العاملوة ويودافع عناوا وعون طموحاوا فوي السويطرة علوى مقودرات الحكوم/ ليوتخلص العوالم مون االسوتغالل  
القصووة ينقسوومون ان كووان شووخوص  –أي السووارد  -السووارد نفسووه.فاو ات يوووم. الطحووان جوودع. وهووذا مووا يوووردألذ

فيما بينام  حول الطحان يويدأل فريق ويدافع عنه ويفضله على المختار  ويعارضه فريق ويقلول مون شوأنه  بول 
له رأي في الطحان  وهكذا ينعته بأنوه جودع  موا يعنوي أن   الكاتب ن السارد/نه بال أخالق  فأويااجمه ويزعم 
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بدو أوضح ما يكون للطحان. وسنجد أن عادل أبو جابر  السارد ليس محايدا  بل هو سارد منحاز  وانحيازأل ي
في نااية القصة  يرفض ممارسوة سولوا المختوار وشويع الجوامع اللوذين يورحالن  ويموارس موا مارسوه الطحوان: 

 البقاء على أرض الوطن  والصمود لمقاومة االحتالل .

 شتم الوطن/االنتماء إلى الوطن: 

 جابر من القرية : يورد السارد ما يلي عن موقف عادل أبو

قواق اوا حينموا يعبور الز لكآبة... ياما كان يسوب البلود ويلعن اندس عادل أبو جابر في الزقاق  وأحس بالوحشة وا
السماء مبتاال: يارب .. زلزال يوردم رفع يديه إلى برائحتاا العفنة  في سنة تلفحااالرطب... كانت برا المياأل اآل

 يوور فووي نفسووه مشوواعر مفعمووة نووه اآلن يشووعر أن رائحووة الزقوواق المألوفووة تهالبلوود ومووا يخلووي موون أهلاووا أحوود. ولك
 بالحسرة والحزن ... 

ين لعوادل أبوو جوابر فقام  موو على لسان السارد العليم بما يعتمل في نفوس مون يوروي عون وتبرز الفقرة السابقة 
الل زلوزال ربواني يودمرها  ر. مون خووالودما نوى لاوا الاوالاتم/ الوطن. األول قبول الازيموة حيو  كوان يمن القرية

ن  الازيموة  فموع أن رائحوة الزقواق   اآلوال واني بعود   حي  ال نظافة وال تنسويق ن أهلاا ال يستحقون الحياة أل
 ير في نفسه مشاعر مفعمة بالحسورة والحوزن  كول رائحة المألوفة  إال أناا غدت تهي رائحة الزقاق من قبل  ال

 التي استوعب معناها  حي  سيترا قريته وتعبه وشقاأل ليعيش في المنافي.ذلا ألنه سيخسرها  بسبب الازيمة 

وربما تذكر المرء هنا موا كتبوه محموود درويوش عون التملوا والخسوارة. حوين نمتلوا األشوياء تفقود معناهوا  وحوين 
 صوواحبه ويقتلووه.نحلم بفلسووطين  وحووين نخسوورها تكتسووب معنووى جديوودًا مغووايرًا: يصووبح الحلووم سوويفا  حووين يبلغووه

نمتلكاا تصبح عادية  ونخسر فلسطين التي ال يعجبنا ما فياا  مون بشور وشووارع وبوس فنراها وقود خسورناها  
 الجنة  وندافع عناا.

هوول كووان  يودور هرتسوول(إذن مصوويبا حووين نعووت فلسووطين  حووين زارهووا بطلووه  بأناووا مسووتنقعات  لموواذا إذن نوورد 
( لمواذا جعول بطلوه سوعيد. س 2717ته عائود إلوى حيفوا   عليه ونرفض مقولتوه  لمواذا رّد عليوه كنفواني فوي رواي

ت به الصايونية خالل عشرين عاموا وموا أجرتوه مون تحسوينات  لمواذا ل لزوجته صفية  بعد أن رأت ما قاميقو 
 جعل كنفاني سعيد. س يقول لزوجته: كان ب مكاننا أن نجعلاا أفضل بك ير  

ا فلسووطين أفضوول ممووا جعلاووا الياووود عليووه  أو لووم نجعلاووا  وال أريوود أن أنوواقش هنووا األموور بتوسووع  فسووواء  جعلنوو
وسواء أكانت صحراء قاحلة أم لم تكن   مستنقعات تك ر فياا الحشرات ويصاب سكاناا بالمال ريا أم لم تكن  

نوا مون أرضونا  ورمتنوا فوي المنوافي. نشوتم الووطن تللحركة الصايونية ما قامت بوه  حيو  اقتلع هذا ال يبرر فان
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الحجر مكانه قنطار  وهل  :درأل ونغادرهم  نحن إليه واليام. ترى هل نكررحن فيه وبينام  وحين نغاوالناس ون
 نكرر قول الشاعر:

 ن جارت علي  عزيزة    وأهلي  وان ضنوا علّي  كراموال  بالدي 

 ع الدولي: باب أبواب األبجدية : لوهل نكرر أيضا ما قاله مظفر النواب في قصيدته:   المس

 فال أحبابه يوما بأحباب  وال سألوا            

 وما مسحوا له دمعا كما األحباب   بل عملوا           

 ونقل قلبه   لكنام كانوا هم األول           

 فلم يعدل بنخلة أهله الدنيا  فنخلة أهله األزل           

 وماوهم الذي يروي  وماء أخر بلل           
 

 

 

 :ثنائية األرض / العرض

ية أخرى هي  نائية األرض/ العرض  وهي  نائية سيتوقف أماماا دارسوو علوم االجتمواع  نائتبرز هذأل القصة  
ممووون درسووووا المجتموووع العربوووي  م ووول د.حلووويم بركوووات فوووي كتابوووه: المجتموووع العربوووي المعاصووور  ورأوا أن تفضووويل 

تقوديماا  كموا لوو أناوا هديوة  العرض على األرض  كان سببا من أسباب تفرير فلسطين من سكاناا العورب   و 
للياود إلقامة دولوتام . ويبودو أن الحركوة الصوايونية نفسواا أدركوت جيودا نفسوية اإلنسوان العربوي  فارتكبوت فوي 
هذا الجانب أفعاال ساعدت على ترحيل الفلسطينيين  هي التي كانت توظف أيضا فتياتاا  وما زالوت  لييقواع 

ا  ومن المقاومين حاليا  حتى تجبر األولين على بيع األرض  واآلخرين بالشباب العرب  من اإلقطاعيين سابق
 على التعامل معاا .

رسوووائل ماجسوووتير فوووي الجامعوووات اإلسووورائيلية عموووا قاموووت بوووه الحركوووة ريوووة عربيوووة  فلقووود أنجوووزت وليسوووت هوووذأل ف
ات يوودخلن الصووايونية  أيووام االنتووداب  موون اجوول تنفيووذ مخططاتاووا  وأتووت علووى توظيووف فتيووات ياوديووات مضوويف

السرور إلى قلوب الجنوود البريطوانيين. ولقود أشوار الموور  اإلسورائيلي  إيوالن بابيوه( فوي كتابوه الصوادر مووخرا: 
 .2739( إلى ممارسة سلوا االغتصاب من أجل ترحيل العرب في العام 1221 التطاير العرقي   
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مناضوولين ب حضووار أماوواتام أو ويعوورف موون تعوورض للسووجن أيووام االحووتالل أن عناصوور الشوواباا كانووت تبتووز ال
أخووواتام أو زوجوواتام موون أجوول تاديووديام  حتووى يعترفوووا. وليسووت هووذأل أيضووا فريووة. سوونقرأ فووي قصووة  الخووروج  

 المقطع التالي حول  نائية األرض/ العرض:

 هووذي آخرتاووا  عوويش يووا أبووو جووابر  واتعووب واشووقى  وبعوودين أتوورا دارا وحقلووا وبقرتووا  واطلووع تلطوووط علووى 
النوري في بالد النواس  وأنوا موش قواهرني إال ملعوون الوالودين اللوي جواء البوارح مون القريوة المجواورة وجاا م ل 

يصوويح وزرع الرعووب فووي قلوووب النوواس: يووا نوواس  هجموووا علووى القريووة  وطوقوهووا  وفظعوووا فووي البنووات والحووريم  
 وذبحوا الشباب م ل ما تذبح الغنم.... 

سوويحاول بعضوووام أن يكووورر تجربوووة اللجووووء/ الخوووروج  وسووويحاول وسوويتذكر النووواس موووا حووود  فوووي ديووور ياسوووين  و 
آخرون ح  الناس على البقاء  باعتبار الخروج خيانة للوطن  وسويكون الطحوان  النمووذج الوذي يبو  السوارد  
ن سوومعنا  موون خاللووه  آراءأل  هووو موون يقووول هووذا. وأمووا شوويع الجووامع فسوويقول: يووا نوواس.. هووذا الطحووان كووافر  وال

  وسيوجه خطابه للطحان: وأنتو بلشفيا ال يامكم العرض. وسيكون جواب الطحان على كالمه هتكوا عرضنا
 رأس لسانه: واه يامنا أك ر منا ومن عشرين لفة م ل لفتا.

وأقول أن الطحان هنا إنما ينطق بلسان محمود شقير  ألن األخير في بعض كتاباتوه ومقابالتوه أشوار إلوى أنوه 
عي كووان حووذرا لسووبب يتم وول فووي الفكوورة الشووائعة عوون الشوويوعيين  وهووي عوودم قبوول أن ينتمووي إلووى الحووزب الشوويو 

التفووواتام إلوووى العووورض  وأن المووورأة لوووديام مشووواع  ولووون يتوووردد شوووقير فوووي االنتمووواء إلوووى الحوووزب وقبوووول األفكوووار 
الشيوعية حين أدرا أن الشيوعيين يحافظون على العرض  وأن الفكورة الشوائعة عونام فوي هوذا الجانوب  ليسوت 

 إطالقا. صحيحة
 

 دال العنوان:

إالم يوووحي دال العنوووان  الخووروج   هوول اختيووار القوواص لاووذا الوودال  ال لوودال البقوواء أو الصوومود  يعنووي أنووه مووع 
الخروج  وأنه يقف إلوى جانوب المختوار وشويع الجوامع  ال إلوى جانوب الطحوان وعوادل أبوو جوابر  إذا قلنوا نعوم  

قا. وربما كان األجدر أن يختار القاص دال  البقاء  عنوانوا للقصوة  فمعنى ذلا أننا سنخالف ما ذهبنا إليه ساب
ألنه يريد تعزيوز فكورة البقواء  ال فكورة الخوروج  وألن الطحوان الوذي يعجوب بوه السوارد يختوار البقواء  بول ويختوار 

 عادل أبو جابر المتردد البقاء أيضا.

ذا كانت النااية تعزز فكرة البقاء  إذ تنتاي القصة باألسط ر:  وارتسومت صوورة الطحوان فوي مخيلتوه   وم غوذ وال
السير صوب القرية   فقد كان على القاص أن يختار أيضا عنوانا يعزز هوذأل الفكورة  ال عنوانوا يقوول نقيضواا. 

 وهذا اجتااد.
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 النهاية التفاؤلية:

ر التوقووف أمووام فووي أ نوواء الحوودي  عوون الكتوواب الووذين انطلقوووا فووي كتووابتام موون منطلووق الواقعيووة االشووتراكية  يجوود
ناايوات قصصووام  ذلوا أن  جووورج لوكواتش( أبوورز منظوري الواقعيووة االشوتراكية  أتووى فوي كتابووه  معنوى الواقعيووة 
المعاصوورة  علووى أهووم الفووروق بووين الواقعيووة النقديووة والواقعيووة االشووتراكية ومناووا الناايووات التووي تبوودو فووي األخيوورة 

و في األولى متشائمة تقول إن الواقع أسود. ويبودو أن هوذا لوم متفائلة تبع  على ال قة بالمستقبل  في حين تبد
 يغب عن ذهن محمود شقير الذي أناى قصته باألسطر التالية:

 وكووان غضووب عووادل أبووو جووابر يتالشووى كميوواأل بركووة فووي يوووم حووار.. وفووي الموودى البعيوود  كانووت بيوووت القريووة 
ابيا واألبووواب تطوول علووى الطريووق الترابيووة منزرعوة تحووت وهووج الظايوورة فووي رسووو  و بووات  و مووة مئووات موون الشووب

بصمت حزين لكأناا تودع النازحين بعيون خفية دامعة.. وفي السال المترامي إلوى الجنووب  تمتود أسوراب مون 
أشووجار الزيتووون التووي غرسوواا األجووداد  وكانووت هووي األخوورى ترنووو إلووى الطريووق الترابيووة برووسوواا الكئيبووة.. كووان 

والحقول واألشجار  وحينما سمع الدقات الرتيبة المنبع ة من المطحنوة  توقوف  عادل أبو جابر يتفحص البيوت
 قليال  وارتسمت صورة الطحان في مخيلته   م غذ السير صوب القرية. 

بيووت القريوة منزرعوة تحوت وهوج الظايورة فوي رسووو  و بوات. حقوا إن رووس أشوجار الزيتوون كئيبوة  لكون عووادل 
ال صوب الشرق  ولم ترتسوم فوي مخيلتوه إال صوورة الطحوان الوذي دعوا إلوى أبو جابر غذ السير صوب القرية  

 ال بات والمقاومة  ال إلى الرحيل والاجرة.
 

 توظيف التراث الشعبي:

التفت  وأنا اكتب عن قصة توفيق فياض  الحارس   إلى جانب فني يتم ل في توظيوف الم ول الشوعبي  وأتيوت 
صه. وسيلحظ المرء في قصص محمود شوقير األولوى انوه كوان أيضا على توظيف خليل السواحري له في قص

يوظف األغنية الشعبية  العتابا والميجنا  وهذا ما تخلى عنه فيما بعد  في قصصه منذ  طقوس للمرأة الشوقية  
ومووا بعوودها. بخاصووة حووين لووم يعوود يختووار شخصووياته موون الواقووع الووذي كووان قريبووا منووه فووي بداياتووه  وابتعوود عنووه 

 إجبارا ال طوعا. بسبب إبعادأل 

يختووار شووقير فووي  الخووروج  شخصوويات ريفيووة  ولوويس غريبووا أن توورد الميجنووا والعتابووا علووى لسوواناا  ولوويس غريبووا 
 أيضا أن تبرز هذأل في القصة. سيسمع عادل أبو جابر دندنة تنبع  من نااية الزقاق.

 وهيلي يا دموع العين إن كنت حنونا  شالوا الخيام بالليل ما ودعونا 
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 دندن أبو صالح بصوت حزين ممطوط:وسي

 غريب وع بالد الناس رايح  جيت أودعا يا دار رايح 

ولوون يقوورأ الموورء فووي القصووة كتابووة بالعربيووة الفصوويحة  عوودا مووا يوورد علووى لسووان السووارد  بوول سوويقرأ عبووارات توورد 
عنوه محموود  باللاجة العامية على لسان شوخوص القصوة  تتناسوب ولغوتام فوي الواقوع  وهوذا أيضوا موا سويتخلى

 شقير في قصصه في مرحلة ال مانينات وما بعدها  لتغدو قصته  غالبا  مصوغة بالعربية الفصيحة.
 

 كلمة أخيرة:

قووودمت قوووراءة لمجمووووعتي  خبوووز اآلخووورين  و الولووود الفلسوووطيني  ونشووورتاا فوووي جريووودة الفجووور  22/1/2717فوووي 
ولوووى  الفوووارق بووين قووودرتي النقديوووة فوووي زمنوووين المقدسووية. وتوضوووح قراءتوووي هوووذأل  حوووين يقارناووا المووورء بقراءتوووي األ

مختلفين. وسأستحضر هنا   انية و ال ة ورابعة... الع  مقولة أصوحاب نظريوة التلقوي األلموان  يواوس وايوزر(: 
إن قووراءة نووص واحوود فووي زمنووين مختلفووين تووودي إلووى قووراءتين مختلفتووين . وسووأكرر عبووارتي التووي نسووجتاا علووى 

بووة كاتووب نصووا مووا حووول فكوورة مووا فووي زمنووين مختلفووين تووودي أيضووا إلووى كتووابتين مقولووة  يوواوس وايووزر(: إن كتا
مختلفتووين  وعليووه سووأقول: إن موقووف كاتووب مووا موون نووص لووه  فووي زمنووين مختلفووين  سووتودي غالبووا إلووى نظوورتين 
مختلفتين  ما لم يتطور هذا الكاتب. إن تغير و قف نفسوه  واختلفوت آراوأل ورواأل  فلسووف ينظور إلوى نصوصوه 

 قة نظرة مختلفة. وهذا ما نلحظه لدى شقير نفسه.الساب

  كوووانون  ووواني 29سوووأعتمد علوووى مقالوووة نشووورها شوووقير تحوووت عنووووان  عووون أدب المقاوموووة والواقعيوووة   الطريوووق  ع
 ( لتبيان نظرة شقير إلى قصته هذأل  الخروج .1224

كتباووا. لموواذا  ألن ال أظوون أن شووقير ينظوور اآلن إلووى هووذأل القصووة بعووين الرضووا  ولكنووه كووان يفعوول ذلووا حووين 
لوى أدب الواقعيوة االشوتراكية مون ناحيوة  انيوة  قود تغيورت. وهوذا موا يقور  نظرته إلى أدب المقاومة مون ناحيوة  وال
هوو بوه شخصويا فوي المقالوة الموذكورة. ولوم يكتوف بواإلقرار بوذلا  بول لقود أقودم علوى موا يعوزز هوذا  فاوو لوم يعوود 

حلة الستينات  وهو أيضا عمد على إسوقاط بعوض القصوص يكتب نصوصا على شاكلة تلا التي كتباا في مر 
التي تتسم بالشعارية والمباشرة واأليديولوجيا  حين أعاد نشر مجموعاته األولى أو التي تلتاا وحفل بعضاا بما 
حفلووت بووه قصصووه األولووى. وربمووا يكووون ل موور هنووا عووودة. وهووو أيضووا حووين عوواد يكتووب قصصووا تعووالج الواقووع 

 صووورة شوواكيرا  و ابنووة خووالتي كونوودليزا  كتباووا بأسوولوب مغوواير  وقوود أقوور باووذا موورارا  فووي  الفلسووطيني  بوورزت فووي
 المقابالت التي أجريت معه  وفي المقاالت التي كتباا وعبر فياا عن تجربته الكتابية.

 سأقتبس اآلراء التالية من مقالة شقير المذكورة  وهي آراء تعزز ما ذكرته.
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ت مياال  في نصوصي القصصية التي كتبتاا في السنوات األخيرة  إلى االبتعاد  ضمن هذا السياق  ف نني كن
 عن الرصد المباشر لواقع االنتفاضة الفلسطينية.. 

 انطالقا من ذلا  ف نني أدعو إلى إعوادة النظور فوي فامنوا للواقعيوة االشوتراكية  وفوي ضووء تجربتوي الشخصوية 
كنوووت أكتوووب القصوووة وأنوووا متسووولح بموقوووف مسوووبق مووون الواقوووع. فوووي هوووذا المجوووال  فوووال بووود مووون االعتوووراف  بوووأنني 

والشخصيات التي كنت أخلقاا في هذأل القصص  كانت محكومة بنظرتي األيديولوجية المسبقة  بحي  يصوبح 
المختووووار أو شوووويع الجووووامع أو الفووووالح الفقيوووور  نمطووووا معروفووووا سوووولفا  تتحوووودد صووووفاته وتصوووورفاته وفقووووا لموووووقفي 

جتماعيووة التووي ينتمووي إلياووا كوول واحوود موونام  ولوويس السووياق الووذي يحكووم القصووة األيووديولوجي موون الشووريحة اال
 والشخوص  وما يعنيه ذلا  من احتماالت أن يتصرف المختار أو غيرأل بطريقة مخالفة لما قررته له سلفا. 

ويقول شقير أيضا الشويء نفسوه عون الناايوات التفاوليوة التوي كانوت تمتواز باوا قصصوه األولوى  ويورى أن ذلوا 
لوووى التنظيووورات التعبويوووة التوووي تسوووللت فوووي زمووون موووا إلوووى الواقعيوووة  كوووان يعوووود إلوووى فاموووه المسوووطح للواقعيوووة  وال
االشووتراكية   فقوود كنووت... معنيووا باسووباغ التفوواول  ولووو كووان غيوور مبوورر  علووى ناايووات القصووص  بحيوو  تشووتم 

تكووون هووي الخيووار الووذي البوود رائحووة التبشووير والقصوودية وحتميووة انتصووار قوووى الخيوور  تلووا الحتميووة التووي قوود ال 
  1224ولسوووف تكووون دراسوة تقوم علووى مووناج التووازي  مجديووة حووين يقورأ قووارئ مووا أراء شوقير فووي العووام  منوه .

ولما أنجزته في العام  1221  ولسوف تكون دراسة  انية  لما أنجزته أنا أالن في العام 2711وآراءأل في العام 
 قول لنا ما التطورات التي طرأت على القاص وعلى ناقدأل أيضا .  لسوف تكون أيضا دراسة مجدية  لت2717

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

 

 

 

غريب عسقالني: "الجوع" 3:9  
 

ينتمووي غريوووب عسوووقالني  إبووراهيم الوووزنط( إلوووى جيوول كتووواب القصوووة القصوويرة فوووي فلسوووطين الووذي بووودأ يكتوووب فوووي 
إلووى حوود كبيوور  عوون حركووة السوبعينات موون القوورن العشوورين  الجيوول الوذي بوودأ يوسووس لحركووة قصصووية انقطعوت  

نموا ألن احوتالل  القصة القصيرة الفلسطينية التي سبقتاا  ال رغبة في االنقطواع مون أجول التجديود والتجريوب  وال
 فرض ذلا.  2711إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 

ي صودقي وعبود كان جيل الرواد يتم ول فوي خليول بيودس ومحموود سويف الودين اإليرانوي وعوارف العزونوي ونجوات
الحميوود يووس. وقوود بوودأ هوووالء الكتابووة منووذ بدايووة القوورن العشوورين  فأسسوووا المجووالت وترجموووا وألفوووا  ومووع العووام 

  عووووام النكبووووة  تفرقوووووا أيوووودي عوووورب. أقووووام اإليرانووووي والعزونووووي ويووووس فووووي األردن  وواصوووول األول كتابووووة 2739
ن واصول القصة ودرس على أنه أديب أردني  وم له يس  وأما العزونوي  فلوم يصودر أيوة مجموعوة قصصوية  وال
(  وواصوول صوودقي الكتابووة  فأصوودر  بعوود 2737كتابووة القصووة. وأقووام بيوودس فووي بيووروت  وسوورعان مووا توووفي  

 (.2712مجموعته األولى  األخوات الحزينات   مجموعة  الشيوعي المليونير   
 

نوافي سوميرة عوزام التوي أصودرت خموس وتال هذا الجيل في كتابوة القصوة جيول جديود  مون أبورز أعالموه فوي الم
  ليتفوورغ لفوون الروايووة  2741مجموعووات قصصووية  وجبوورا إبووراهيم جبوورا الووذي أصوودر مجموعووة واحوودة فووي العووام 

وليح  الكتاب على التوجه نحوأل  فأصدر حتى وفاته سوت روايوات جعلتوه علموا مون أعوالم الروايوة الفلسوطينية 
القصوويرة  فصوودرت لووه خمووس مجموعووات قصصووية  وكتووب إلووى والعربيووة  وغسووان كنفوواني الووذي كتووب القصووة 

 جانباا الرواية القصيرة والمسرحية  وعرف روائيا أك ر  فالتفت إلى رواياته أك ر من االلتفات إليه قاصا.

ومع بداية الستينات من القرن العشورين بودأت كوكبوة جديودة مون الكتواب تكتوب القصوة القصويرة  وتنشورها علوى 
ق الجديد   وعرف جيل هوالء بجيل األفق الجديد  وأبرزهم خليل السواحري ومحمود شقير صفحات مجلة  األف
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وماجد أبو شرار وحكم بلعاوي وصبحي شحروري ونمر سرحان. وقد واصل هذا الجيل الكتابة  فمنام من ظل 
عون كتابتاوا وفيا لفن القصة القصيرة  شقير( ومنام مون التفوت إلوى الروايوة  يحيوى يخلوف(  ومونام مون انقطوع 

ليتفرغ للعمل السياسي  أبو شرار(  ومنام من واصل كتابتاا على حياء  فقود موارس كتابوة أنوواع أدبيوة أخورى  
 كالمقالة والنقد  شحروري  السواحري  نمر سرحان(.

 ولما كانت الازيمة لم يكن من هوالء في الضفة والقطاع إال أقلاوم  وتحديودا شوقير والسوواحري اللوذين أبعودتاما
  وذلووا 2719أي فووي العووام  -وال وواني قبوول ذلووا 2714سوولطات االحووتالل إلووى العووالم العربووي  األول فووي العووام 

 لنشاطاما السياسي. وهكذا غدت الضفة الغربية خلوا من أدباء جيل األفق الجديد. 

 فووي منتصووف السوووبعينات بوودأ جيووول جديوود مووون الكتوواب يكتوووب القصووة القصووويرة وينشوورها علوووى صووفحات الجرائووود
المحليووة والمجووالت التووي أخووذت تصوودر  البيووادر  الكاتووب( وعلووى صووفحات جرائوود فلسووطين المحتلووة فووي العووام 

ومجالتاا  االتحاد  الجديد(. ولم يكن ألك ر هذا الجيل صلة بأجيال القصة القصيرة السابقة  باسوت ناء  2739
م ل هذا الجيل الجديد في غريب عسقالني الكاتب جمال بنورة الذي بدأ الكتابة في أواسط الستينات تقريبا. ويت

وزكي العيلة ومحمد أيوب وآخرين من غزة  وفي أكرم هنية وسوامي الكيالنوي وآخورين مون الضوفة. وقود واصول 
هوالء كتابة القصة  فصدر لكل واحد منام غير مجموعة قصصية  بل وأخوذ بعضوام يكتوب الروايوة القصويرة  

 مال بنورة.م ل غريب عسقالني وعبد اه تايه وج
 

ذا كوان هووذا الجيول لووم يطلوع علووى قصوص الوورواد واألجيوال التووي تلتوه موون كتواب القصووة القصويرة فووي المنفووى   وال
: 2739ف نوه كووان أوفوور حظووا فووي اإلطووالع علووى القصووة القصويرة التووي كتباووا أدبوواء فلسووطين المحتلووة فووي العووام 

ميوول حبيبووي وتوفيووق فيوواض ومحموود علووي طووه  ذلووا أن بعووض مجموعووات هوووالء  حنووا إبووراهيم ومحموود نفوواع وال
وجووودت طريقاوووا لكتووواب الضوووفة والقطووواع  عووودا أن بعوووض هووووالء كوووان يطلوووع  بوووين فينوووة وأخووورى  علوووى صوووحيفة 
االتحوواد ومجلووة الجديوود  بوول وأخووذ ينشوور علووى صووفحاتاما أيضووا  بتشووجيع موون إميوول حبيبووي الووذي نشوور قصووص 

 مسابقة أجرتاا جامعة بيت لحم على صفحات االتحاد.

 

 الجوع: الدجاجة التي باضت شهرة:قصة 

هنوواا نصوووص أدبيووة تبوويض ألصووحاباا ذهبووا  م وول نووص الكاتووب المغربووي محموود شووكري  الخبووز الحووافي   فقوود 
عاش صاحبه من وراء ترجماته  عدا أنه هو النص الوذي حقوق لوه شوارة واسوعة. ومون النصووص التوي حققوت 

ب المصوري يحيوى حقوي  وروايوة  موسوم الاجورة إلوى ألصحاباا شارة واسعة أيضوا نوص  قنوديل أم هاشوم  للكاتو
الشمال  للكاتب السوداني الطيب صالح  ورواية  عمارة يعقوبيان  للكاتب المصري عالء األسواني. وقد عرف 
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هوالء كلام من خالل نص واحد  كان له تأ يرأل  وال شا  على حياة الكاتوب وبقيوة نصوصوه. هول نقوول أيضوا 
 عسقالني هي الدجاجة التي باضت له شارة أن قصة  الجوع  لغريب ال

نعم  يمكن قول ذلا  فاي أك ر أعماله انتشارا منذ صدرت. لقد نشورت فوي غيور كتواب  وفوي غيور أنطولوجيوا 
  مختارات( قصصية فلسطينية  وترجمت  دون غيرها  من نصوص الكاتب  إلى غير لغة.

( 2772طولوجيوا القصوة القصويرة الفلسوطينية  نشرت في مختارات سلمى الخضراء الجيوسوي  ومون قبول فوي أن
(  وفووي كتوواب فخووري 2711قصووة قصوويرة موون القصووص الفلسوطيني فووي المنوواطق المحتلووة    11ومون قبوول فووي  

(  ونقلووت إلووى األلمانيووة  فيمووا أعوورف. وقوود 2791صووالح  القصووة الفلسووطينية القصوويرة فووي األراضووي المحتلووة   
شووير أيضووا إلووى أن مجلووة  مشووارف   حيفووا( أعووادت نشوور القصووة فووي تناولاووا فووي دراسوواتام كتوواب ك يوورون. ون

 .2774كانون األول من العام 
 

 بين يدي القصة:

قصة  الجوع  هي قصة مواطن فلسطيني  سعيد( بدأ حياته مناضوال ومقاوموا لالحوتالل اإلسورائيلي  فقود انضوم 
هنوواا التقووى بالرفوواق المقوواومين  إلووى المقاومووة مووا أدى إلووى سووجنه  حيوو  أنفووق فيووه بعووض سوونوات موون عموورأل  و 

وقوواوموا أيضووا السووجان اإلسوورائيلي واشووتبكوا معووه  مووا كووان يعرضووام أحيانووا إلووى قمووع مضوواعف  حيوو  يجبوورهم 
 السجان على بناء غرف جديدة تضم في جوفاا مقاومين جددا يأسرهم االحتالل.

ة  فاووو مضووطر ألن يطعماووا  يخوورج هووذا المناضوول موون السووجن  ويغوودو بووال عموول  ولمووا كووان متزوجووا ولووه أسوور 
وهكذا يجد نفسه يبح  في مدينته غزة عن عمل ال يجدأل  فأرباب العمل  حين يعلمون عن ماضيه النضالي  
يتوورددون فووي تشووغيله  وهكووذا نجوودأل ينعووت مدينتووه بنعوووت قاسووية: مدينووة فوواجرة وجاحوودة وقاسووية وزانيووة. يضووطر 

ا  وما أن ينفد المخزون  حتى يجود نفسوه يموارس موا كوان سعيد ألن يبيع مصاغ زوجته حتى تسد األفواأل رمقا
يعارضووه ويقاومووه: العموول فووي مصووانع دولووة إسوورائيل ومرافقاووا. كووان قبوول أن يسووجن ُيعنووف الووذين يعملووون فووي 

 مرافق دولة االحتالل  وك يرا ما تعرض لام  ومنعام من مواصلة رحلة العمل.

  بح ووا عوون فرصووة عموول يووتمكن موون 2739فووي العووام وسيسووري سووعيد  ذات صووباح إلووى داخوول الوووطن المحتوول 
ورائاا إطعام أسرته  وسيعمل مع من كان يقوف ضود عملاوم  سويعمل موع المعلوم أبوي محموود الوذي تعورض لوه 

 شخصيا.
 

 فكرة مطروقة:
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وفكرة العمل في مصانع دولة إسرائيل ومرافقاا فكرة مطروقة في نصوص األدب الفلسطيني  فقد صور معاناة 
ة الغربية وقطاع غزة في مصانع دولة إسرائيل كتاب بارزون منام إميل حبيبي في روايته  الوقائع عمال الضف

(  2711(  وسوووحر خليفوووة فوووي روايتاوووا  الصوووبار   2713الغريبوووة فوووي اختفووواء سوووعيد أبوووي الووونحس المتشوووائل   
. وجواءت قصوة واضطرت هذأل ألن تسري مع العمال  في الباصات والشاحنات  لتعيش تجوربتام وتكتوب عناوا

ن كانت الكتابة عن معاناة العمال لم تنقطع  إذ خاض فياا  غريب عسقالني الحقا لاذين العملين الروائيين  وال
( تعوود مامووة فووي 1224قصاصووون آخوورون  ولعوول روايووة المحووامي مشوواور البطووران  آخوور الحصووون المناووارة   

 هذا الجانب.
 

 شقير: كار اليسار والكتابة ومحمودالزمن الكتابي وأف

أنجوز عسووقالني قصووته  كمووا ذكوورت  فووي منتصووف السوبعينات موون القوورن العشوورين  وكووان قريبووا موون التنظيمووات 
اليسووارية الفلسووطينية التووي سوواد خطاباووا فووي حينووه  حتووى طغووى علووى الخطوواب القووومي الووذي سوواد أيووام مصوور 

ب اليسوواري فووي األدبيووات أي فووي الخمسووينات والسووتينات موون القوورن العشوورين. ولقوود انعكووس الخطووا -الناصوورية
السوائدة فوي القصوص والقصوائد والروايوات  بخاصوة لودى كتواب اليسوار ومون كوان قريبوا مونام  تماموا  كموا سوواد 
ن كووووان الخطوووواب اليسوووواري بوووورز أيضووووا فووووي مرحلووووة  خطوووواب القوووووميين وبوووورز فووووي أدبيووووات المرحلووووة السووووابقة  وال

قاسم وزياد وحبيبي وحنا إبراهيم وغيورهم(. وربموا الخمسينات والستينات لدى كتاب األرض المحتلة  درويش وال
بوراهيم.  يلحظ المرء الخالف واضحا حين يقارن نصوص ناصر الدين النشاشويبي بنصووص درويوش والقاسوم وال

 ولكن هذا االختالف ليس كليا  ف مة تقاطع فيه يتم ل في نظرة اليسار والقوميين إلى الياود العرب بعامة.

د العرب عربا. إنام عرب بالدم  فالودماء العربيوة تجوري فوي عوروقام. وأموا اليسوار فقود رأى النشاشيبي في الياو 
نظر إليام على أنام ضحية للياود الغربيين الصوايونيين  حيو   اضوطادهم هووالء  وتركووهم فوي أسوفل السولم 

 االجتماعي  يليام العرب.

وح فوي تصوويرأل للصوراع فوي القصوة. ولقد ترا الخطاب اليساري أ ورأل علوى غريوب عسوقالني  وتم ول هوذا بوضو
يقوم الصراع أساسا بين المناضول سوعيد وغيورأل ممون يوذهبون إلوى العمول فوي مصوانع العودو  ولكنوه سورعان موا 
يتحووول إلووى صووراع طبقووي  بووين المضووطادين عربووا وياووودًا  غووربيين. بووين سووعيد والعاموول أبووي محمووود والعاموول 

لعموول شوولومو موون ناحيووة  انيووة  فحووين يووزور األخيوور مكووان الياووودي الشوورقي عووزرا موون ناحيووة  وبووين صوواحب ا
 العمل يلحظ تراخي العمال بسبب ضعف عزرا  يوبخام ويطردهم. وهنا يقف سعيد إلى جانب عزرا.

ويقابل هذا في القصة اضطااد للسجناء أيضا. كان سعيد في السوجن يبنوي ويبنوي معوه زموالوأل العورب  يبنوون 
طادهم السجان. وسعيد اآلن  مع أبي محمود وعوزرا اليمنوي يبنوون للقوادمين غرفا جديدة لسجناء جدد فيما يض
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من وراء البحار  للياود الغربيين الذين تنتفع جيووبام  فوي حوين يمووت أبنواء عوزرا والعورب مون المورض والفقور 
 وقلة ما في اليد  على الرغم من أن عزرا يعمل في مانتين.

ور  ال وين عاموا علوى كتابوة القصوة هوو: كيوف ينظور غريوب عسوقالني والسوال الذي ي يورأل المورء اآلن  بعود مور 
ن أعاد كتابتاا  فال سيكتباا كما هي   اآلن إلى قصته  وال

وربما أذكر هنا بما أوردته في مقالتي السابقتين عن محمود شقير  وقصتيه  الخروج  و صورة شاكيرا . لم يعود 
انووت قصصووا نمطيووة  يصووور فياووا العووالم وفووق رويووة شووقير ينظوور بعووين الرضووا إلووى قصصووه المبكوورة  ألناووا ك

مسووبقة  فالمختووار وشوويع الجووامع شووريران سوولفا  والطحووان والحجووار طيبووان سوولفا. هوول كانووت نظوورة أك وور كتوواب 
اليسووار فووي السووبعينات تنب ووق موون الووروى المسووبقة أك وور موون كوناووا تصووويرا للواقووع المعوويش  مجوورد تسوواول أتوورا 

ن كنوت أدرا أن ك يورين منوا كوانوا يتعواطفون موع الياوود الشورقيين باعتبوارهم لغريب عسقالني اإلجابوة عنوه   وال
 ضحية  ولكن هوالء كانوا أك ر قسوة من الياود الغربيين  حين كانوا يخدمون في المناطق المحتلة.

 

 حول األسلوب:

ذي تبدأ القصة ال يطغى على القصة  من أولاا إلى آخرها  أسلوب واحد هو صياغتاا عبر الضمير ال ال  ال
به  أحكم سعيد لوف حطتوه...   فلقود تخللاوا  عودا الحووار الجزئوي فياوا الوذي توم بالعربيوة الفصويحة  موع بعوض 

أي األنا/ أنوت  وك يورا موا نصوغي إلوى سوعيد يخاطوب نفسوه  ومودينتا  -مفردات عبرية  السرُد بالضمير ال اني
 على عشاق مدينتا الفاجرة . الغانية تغمز بعينياا أينما رأتا ... و تتسلى بالحقد

وهذا األسلوب  أسلوب األنا/ أنت  أو الضمير ال اني عرفته القصة الفلسطينية منذ سميرة عزام ومرورا بغسان 
كنفاني في  رجال في الشمس  و ما تبقى لكم   وفي األخيرة يبدو واضوحا بامتيواز. وسيواصوله محموود درويوش 

( وكتّوواب قصووة موون الضووفة والقطوواع  وسأصوووغ بووه روايتووي 2713دي   فووي كتابووه الن ووري  يوميووات الحووزن العووا
(  وكنووت بوودأت 2772( ونصوصووًا أخوورى أبرزهووا  ليوول الضووفة الطويوول   2772 تووداعيات ضوومير المخاطووب   

  تحوت اسووم مسوتعار هووو ميسوون. وكلمووا كوان الموورء 2792أكتوب فيوه  فووي جريودة الشووعب المقدسوية  فووي العوام 
 ذا األسلوب الذي هو على قدر كبير من الجمال على أية حال.وحيدا وقلقا لجأ إلى ه

وك يرا ما كان سعيد القلق غير المتصالح مع اآلخرين  وأحيانا مع نفسه  يلجأ إليه. كلموا بحو  عون عمول فوي 
 -بكسور العوين -مدينته  وردأل اآلخرون وسخروا منه  يخاطب سعيد نفسه  أو يخاطب اآلخرين  إن المخاطب

لمخاطوووب يتعووودد  فتوووارة هوووو سوووعيد نفسووه  وطوووورا هوووو اآلخووورون  ولووونلحظ هوووذأل الفقووورة:  مانتوووي ال واحوود  ولكووون ا
تقدرون علياا. آأل لو تعلمون ما هوي مانتوي. لقود مارسوتاا حتوى نخواع العظوم أياوا األنوذال.... وهوا أنوت تخورج 

 إلى نور الشمس  والجوع يستبد با  والدنيا تدير لا ظارها... .
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 عندما أضيء ليل القدس"": أكرم هنية 9:9
 

هذأل القراءة التحليلية لقصة أكرم هنية  عندما أضيء ليل القدس  تنجز بمناسبة صدور أعماله       
 ( في بيروت.1222القصصية عن الموسسة العربية للدراسات والنشر  

مع بعض  ويعود السبب في اختيار هذأل القصة دون غيرها  إلى أسباب مناا أنني اخترت عنواناا      
  وكان مقاال عابرا سببه مناسبة غير سارة  2791التغيير  لكتابة مقالة عن أكرم هنية  يوم إبعادأل  في العام 

ومناا أن القصة لاا في نفس مولفاا وقع مميز  وهذا ما أخبرني به أحد طلبة الدراسات العليا الذي أنجز 
ة إال ضمن دراسته قصص الكاتب كلاا  وهكذا رسالة ماجستير في قصص أكرم هنية  ولكنه لم يدرس القص

لم يخصص لاا مساحة كاملة  وهذا ما سأفعله هنا  و مة ما هو متعلق بالسبب األول  وهو عودتي المتأخرة 
لنصوص قديمة كتبت عناا مقاالت أو أشرت إلياا في دراسات  ألكتب عناا  من جديد  الختبار مقولة نقدية 

لمانية  وهي أن قراءة نص واحد من قارئ واحد  في زمنين مختلفين تودي إلى من مقوالت نظرية التلقي األ
قراءتين مختلفتين  وسبب ذلا ال قافة التي يكتسباا القارئ  وتطور آرائه ووعيه النقدي  واختالف حالته في 

 أ ناء القراءة.

 

 بين يدي النص:

(  وَضمَّت هذأل 2791خر   قبرص  كتب أكرم هنية هذأل القصة ونشرها في مجموعة  طقوس ليوم آ     
(  والقصة  باإلضافة إلى سبع 2792(  2792(  2717المجموعة مجموعات القاص ال ال ة الصادرة في  

قصص أخرى لم تظار في المجموعات ال ال ة األولى. هذا يعني أن أكرم هنية انقطع خمس سنوات عن 
مك را في كتابة القصص  كما بدأ في سنوات كتابته إصدار أية مجموعة جديدة  وهذا يعني أيضا أنه ما عاد 

( التي صدرت بعد خمسة عشر عامًا 1222األولى. ويمكن قول الشيء نفسه عن مجموعة  أسرار الدوري   
 من صدور  طقوس ليوم آخر .

  وهذان الزمنان 2791اعتمادا على تاريع النشر يمكن اإلشارة إلى زمن الكتابة  وهو  كما يفترض       
خارجيان  م لاما م ل زمن القارئ. ولكن ماذا عن الزمن الداخلي  يستطيع المرء أن يحدد هذا الزمن اعتمادا 
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ن لم يذكر بالضبط.  مة في النص إشارة إلى االحتالل  احتالل الياود المدينة  وتم  على معطيات داخلية  وال
لحرب اللبنانية  الحرب األهلية  وابتدأت . و مة في النص أيضا إشارة إلى ا2711هذا كما نعرف  بعد العام 

ذا كان هذا هو الزمن القصصي المعيش من أك ر 2714هذأل منذ    واستمرت إلى فترة كتابة القصة. وال
شخوص القصة  ف ن رجل الضوء ذا الداللة الرمزية يعود بنا إلى أول مزارع كنعاني زرع أشجارا في فلسطين  

لغزوات  فاو الجندي البسيط الذي حارب الغزاة  وهم ك ر  وهو العامل الذي ويمر بنا مرورا عابرًا في تاريع ا
  وهو الرجل الذي ظار 2991بنى سور القدس  وهو الفالح الذي ألقى أول حجر على سفينة الغزاة عام 

 على سور القدس زمن القصة وجريان أحدا اا.

تابتاا  وزار القدس في حينه  يستطيع أن ويستطيع القريب من أكرم هنية  الذي عايش األحدا  زمن ك     
أو قبلاا بقليل  ففي هذا العام استرخى أهل الضفة  وبدأوا يمارسون  2794يحدد الزمن القصصي  وهو 

طقوسا أتى علياا المولف الضمني في الصفحتين األولى وال انية من القصة  إناا أجواء ليالي رمضان في 
 ي لم يكن يعكر صفوها سوى دوريات الجيش اإلسرائيلي.ذلا العام  أجواء الفرح والسار الت

 

 السارد في القصة:

ليس هناا سارد واحد يسرد القصة من أولاا إلى آخرها  هناا مولف وهناا أربع شخصيات نصغي      
إلياا  كما نصغي إلى كالم المولف. والمولف غير محدد المالمح  ويستطيع المرء ان يطابق بينه وبين أكرم 

الكاتب. وكان أكرم هنية  في حينه يعمل في جريدة  الشعب  المقدسية ويرأس تحريرها  وكان على قرب  هنية
شديد من أجواء المدينة التي أتى المولف على وصفاا. المولف  إذن  وهو المولف الضمني  ال يختلف عن 

ل ال . ولكن هذا الضمير الكاتب الحقيقي للقصة  عن أكرم هنية  ويتم السرد هنا بضمير الاو  الضمير ا
يتغير فال يسيطر على القصة كلاا  إذ أن الشخصيات األخرى: الطفل الفتاة  الرجل  رجل الضوء  تتكلم 
وتقص عن ذاتاا وعما جرى معاا من خالل الضمير األول  ضمير األنا. ويبدو السارد/ المولف كلي 

ل لغة شخوصه  هي العربية الفصيحة. لكأن أكرم المعرفة  إذ يعرف الك ير عن المواطنين. ولغة السارد  م 
هنية أدخل لغة شخوصه في مياأل نار  لي ي( كما يقول  ميخائيل باختين(  حي  انصارت كلاا في مستوى 
واحد  وبذلا تكون لغة القصة أقرب إلى لغة الشاعر الغنائي  هذأل التي ال تعدد في المستوى اللغوي فياا. 

طفل يتكلم بالفصيحة  وكذلا الفتاة والرجل  بل أن رجل الضوء الذي تعود جذورأل المولف يكتب بالفصيحة  وال
 إلى بداية الحضور الكنعاني في فلسطين يتكلم العربية الفصيحة.

 

 بنية النص:
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 يتكون النص من أحد عشر مقطعا على النحو التالي:

 سطرا[. 71المولف ]حوالي  -2

 الطفل ] مانية أسطر[. -1

 [.الفتاة ]سبعة عشر سطرا -2

 الرجل ]خمسة و ال ون سطرا[. -3

 رجل الضوء ]أربعة أسطر[. -4

 المولف ]أربعة أسطر[. -1

 الطفل ]أربعة أسطر[. -1

 الفتاة ]سبعة أسطر[. -9

 الرجل ]خمسة أسطر[. -7

 رجل الضوء ] مانية أسطر[. -22

 [.2791المولف ]تسعة أسطر[. ]طبعة الكرمل   -22

الفتتاح واالختتام يظار أيضا في الوسط  إنه يتكلم يفتتح المولف الضمني النص ويختتمه  وما بين ا     
 ال  مرات  فيما يتكلم اآلخرون مرتين  وتبدو القصة  إذا استعرنا من الشعر مصطلحاته حول شكل 
القصيدة الحدي ة  تبدو دائرية الشكل وحلزونيته في الوقت نفسه. المولف هو نقطة البدء  وهو نقطة الوسط  

في المقطع األول أيضا عبارة مركزية يعود إلياا المولف كلما سرد فقرة لتكون نقطة  وهو نقطة النااية. و مة
 انطالق لمواصلة القص. إناا عبارة  صاح الطفل: انظروا   وتتكرر هذأل في المقطع األول على النحو التالي:

 صاح الطفل: انظروا. -

 صاح الطفل: انظروا. -

 انظروا  صاح الطفل. -

 صر  الطفل: انظروا. -

 وا. انظروا. انظروا. أخذ الطفل يصر  محتدًا.انظر  -
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 و مة عبارات دالة أخرى في النص وهي:

 ليل القدس الطويل. -

 .... يبح ن عن زبائن لليلان الطويل. -

 أقص شعري.. أعرف أنه يحبه أسود طوياًل كالليل الذي اعتاد أن يسير فيه. -

 ويل.وانبع ت عندما كنتم تصنعون مارجان األلوان في هذا الليل الط -

 وهي أيضا:

 [.3و 2و  1و 2حتى لعلع الرصاص ]ينتاي باا المقطع  -

 [.4عندما لعلع الرصاص ]ينتاي باا المقطع  -

 [.1قد أطلقوا النار بغزارة نحوأل ]ينتاي باا المقطع  -

 [.1عندما سمعنا صوت الرصاص ]ينتاي باا المقطع  -

 [.9عندما لعلع الرصاص ]ينتاي باا المقطع  -

 [.7عليه ]ينتاي باا المقطع  عندما اناال الرصاص -

 [.22أطلقوا الرصاص ]ينتاي باا المقطع  -

 وينتاي المقطع الحادي عشر  بصوت المولف:

 كانت القدس تستحم في بحر الضوء الرقيق الحالم الذي انب ق فياا  وفي بحر البشر المحتشدين في كل      
 رفرف عاليًا .مكان. ونسمات منعشة تاب من جميع االتجاهات. وكان العلم  ي

 مة رجل هو رجل الضوء  يحل في رجل من أهل القدس  في ليلة من ليالي رمضان  ويرى فيه الناس      
شخصا عزيزًا عليام  يلفت طفل األنظار إليه بعبارة: انظروا  ويصعد الطفل إليه وكذلا الفتاة والرجل  ليلتقوا 

وهكذا يجرح رجل الضوء  ويختفي لكنه ال يموت   به  ولكن ما يفرق بين هوالء ورجل الضوء هو الرصاص 
 وهكذا تنتاي القصة ب عالء العلم الفلسطيني الذي يرفرف فوق أسوار القدس عاليًا.

إن ليل القدس طويل  ألن القدس تحت االحتالل  والناس ينتظرون المخلص  الفادي  ال وري  وحين      
 يكتمل اللقاء. يظار يتطلعون إليه  لكن رصاص الجنود يلعلع وال
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 لنعد إلى بناء النص:

يعقب كل عبارة في المقطع األول عبارة أخرى  باست ناء العبارة األولى  حين يكرر الطفل عبارة انظروا      
 انية  يعقب المولف: لم يستمع إليه أحد. وحين يكررها الطفل  ال ة يعقب المولف: لكن أحدا لم ينتبه إليه 

غلة بالحدي  مع...  وحين يكرر صراخه  يعقب المولف: لكن أحدًا لم يستمع إليه وهو يشد  وب أمه المنش
لحاحه  وقد أخذتام الرهبة  وفي المرة الخامسة يصر  الطفل ويبكي ويشير بيديه وهنا: انتبه بعض لصرخته وال

 ونباوا غيرهم .

التي اندلعت في نااية العام  لكأن أكرم هنية يقول: خدوا فالاا من أطفالاا  ولكأنه تنبأ باالنتفاضة     
   وكان ل طفال دور بارز فياا. ولكأن أكرم هنية يقول: ولكن من يصغي إلى هوالء ويستمع إليام.2791

نأتي إلى ردود األفعال إزاء بروز رجل الضوء. يلجأ القاص  قبل أن يخصص حيزًا للطفل والفتاة      
 ر رجل الضوء  وتبدو على النحو التالي:والرجل  إلى تصوير ردود أفعال الناس إزاء ظاو 

  هتف رجل وهو يبكي: أنه ابني قتله الياود.

  وصرخت امرأة كان يحيط باا أطفالاا: إنه ابني الذي استشاد في لبنان . 

   وهتف رجل مأخوذ بغرابة ما يجري: إنه المادي المنتظر .

  وقالت امرأة عجوز: إنه ابني التائه في المنفى .

 بسرعة حاسمة: إنه شقيقي المعتقل في السجن .  وقال شاب

  وقال آخر:  إنه ولي من أولياء اه في هذأل الليلة المباركة .

  وتقدم طفل ل مام وسط الجموع: إنه أبي الغائب في السجن .

  وقالت امرأة وهي ترسم عالمة الصليب: يا عذراء. إنه يسوع. يسوع يا مخلصي .

مقاومة دموعاا وهي تامس: إنه حبيبي. اعرفه. إنه فارسي.. انتظرته   وارتعش جسد فتاة لم تحاول
 طويال. ها قد أتى .

وكما يقول الم ل الشعبي  اللي على بال أم حسين بتحلم فيه بالليل   وكل واحد من أبناء الشعب      
 الذي يفتقدأل. الفلسطيني يفتقد عزيزا  وهكذا يرى كل واحد من أهل القدس وزوارها في رجل الضوء العزيزَ 
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وال يخوض أكرم هنية في قصة كل واحد من هوالء  إنه يختار ما قاله الطفل  وما قالته الفتاة  ويضيف      
 إلى هذين قصة رجل آخر لم نصر إلى صوته بين األصوات. وتسير القصص الفرعية على النحو التالي:

الطفل:  شعرت أنه يشبه أبي  كان أول من رأى رجل الضوء  وأول من صعد نحوأل. يقول الطفل: -2
الغائب منذ سنوات  والذي تقول أمي إنه سافر . ويضيف  عندما رآني فتح ذراعيه  ورفعني عاليًا 

 وضمني إليه   ولكن ما يفرق بيناما الرصاص.

 هكذا يكون رجل الضوء األب الغائب  ولكنه ال يتخلى عن أبنائه.

نه لن يأتي  إال أناا وا قة من أنه ال يتأخر عن موعدأل  تنتظر حبيباا  مع أنام قالوا لاا إ الفتاة: -1
وتصعد إليه وتعانقه  ومّد يدأل وربت على كتفي  مسح دمعة من عيني  وبدأنا نتحد  . ولكن ما 

 يفرق بيناما الرصاص.

 تعدأل أناا ستنتظرأل  ويتعاد بأنه لن يغيب طويال. وهكذا يكون الحبيب الوفي.

ء  وبدا رجل الضوء رفيق عمرأل وصديقه الذي لم يرأل منذ زمن طويل  الرجل متزوج وله أبنا الرجل: -2
لقد قاتال معا في لبنان واختفت أخبار رجل الضوء  ودارت حوله الشائعات. هل استشاد  هل أسر  

 هل التجأ إلى الجنوب 

ويصعد الرجل إلى السور لمالقاة صديقه رجل الضوء  ويتبادالن معا حدي ا قصيرا  ولكن ما يفرق 
أم رجل الضوء وأبيه ويعد  -بيناما هو رصاص االحتالل. يسأل رجل الضوء صديقه عن أمه وأبيه

 أنه سيعود. إنه الوفي لصديقه وألمه وألبيه.

يظار رجل الضوء عندما رأى الناس يبح ون  في ليل القدس الطويل  عن نسمة هواء  رجل الضوء: -3
 وضحكة ولحظة فرح. ويقول:  كان ال بد أن أظار .

 يخبرنا عن نفسه بالتالي:و 

 لست أنا تمامًا من رأيتموأل  ولكنني هو بصورة أو بأخرى. لست مالكا ولست شيطانًا . و أنا مزيج      
 لقائكم . واللقاء ال يقتصر على أهل القدس. إنه يضم أهل القرى والمخيمات المجاورة.

 التالية:وكما ذكرت ف مة داللة رمزية لرجل الضوء تتضح من خالل الفقرة 

 ولدت عندما رأيتموني أضيء القدس. ولكناا لم تكن حياتي األولى. عشت قبلاا حيوات ك يرة في      
 عصور أخرى.
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وكما أشرت  ف نه  لحظة ظار  تقمص رجال كان واقفًا على السور. و مة امتداد أفقي وآخر عمودي له.      
هذا من خالل القصص ال ال   كما الحظنا. ولكنه  له عائلة وله أطفال وله حبيبة وله أصدقاء  وقد اتضح

 أيضا ظار في العصور األخرى على النحو التالي:

 المزارع الكنعاني الذي زرع أول شتلة هنا. -

 الجندي البسيط الذي حارب الغزاة في فلسطين. -

 العامل الذي بنى السور. -

 .2991الفالح الذي ألقى أول حجر على سفينة الغزاة عام  -

 تداد في المكان  في القدس  له امتداد في الزمانوكما له ام

إنه تموز الفلسطيني  ولد مرات عديدة ومات مرات عديدة. مات على يد األعداء  ومات على يد      
األصدقاء  وله قبور في عمان والشام وبيروت والجنوب. ويشعر أنه يعرف كل واحد من أهل القدس. وهو 

النار عليه أطلقوها ألنام لم يتحملوا النور. وحين مات كان موته الجديد. النور  وحين أطلق اإلسرائيليون 
  رحلت بعيدًا. إن رجل الضوء  هنا  م ل احمد العربي في قصيدة محمود درويش. احمد الذي يقول:

 كلما آخيت عاصمة

 رمتني بالحقيبة 

 فالتجأت إلى رصيف الحلم واألشعار 

 كي أجدد قامتي
 

 نص:المستوى اللغوي في ال

على الرغم من تعدد الشخوص في النص واختالف ألسنتام االجتماعية: مولف  طفل  فتاة  رجل      
محارب  رجل الضوء األسطوري الذي عاش في أزمنة متعددة  إال أن المستوى اللغوي في القصة هو مستوى 

 ميخائيل باختين(. لقد لغوي واحد. لقد أسلب القاص لغة شخوصه  وأدخلاا في مياأل نار  لي ي(  على رأي 
 فعل ما يفعله الشاعر الغنائي الذي يطغى على لغته مستوى لغوي واحد.
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 النص والنصوص األخرى:

يستطيع المرء أن يبح  في نصوص أخرى للكاتب  ليعزز بعض مقوالت النقد البنيوي  ومناا إن  مة      
عصر ما  وحين يحاول الناقد أن يتأكد صلة ما يمكن الع ور علياا في كتابات كاتب ما  بل وفي نصوص 

من صدق هذأل المقولة في قصص أكرم هنية  فال يع ر على ما يصل هذأل النص بنصوص أخرى للكاتب. 
( وقصة  شاادات واقعية حول موت 2792أرى شخصيا أن أقرب نصين لاذأل القصة هما قصة  القرار   

اعة ما تنطلق من البلدة القديمة في نابلس  وهناا (. في القصة األولى هناا إش2792المواطنة  منى. ل    
رصد لردود الفعل إزاءها  وفي ال انية هناا حاد  موت/ انتحار منى. ل  وهناا أيضا رصد آلراء معارفاا 
وأصدقائاا وزميالتاا.  مة في القصص ال ال  حد  بارز الفت  و مة رصد لردود فعل اآلخرين/ إزاءأل. 

ي  منذ تخرجه  والسياسي منذ أيام الدراسة في الجامعة  ُمن َغِمس في الواقع  بسبب وأكرم هنية الماني الصحف
موقعه  وراصد جيد آلراء اآلخرين  إزاء حد  الفت. ولعلني ال أبالر حين أرغم إنه أبرز كاتب قصصي في 

وقعه في فلسطين يدون في قصصه تفاصيل الواقع في الجانب السياسي. األخبار كلاا تأتي إليه وهو في م
الجريدة  وهو بطريقة أكاد أقول مذهلة يرصدها في قصصه  وربما ما كان ليتمكن من ذلا  لوال عمله 

 الصحفي الذي انعكس على قصصه فميزها  وجعل لصوته القصصي اختالفا واضحا.

تحيلنا الكتابة عن صلة النص بنصوصه األخرى إلى الكتابة عن النص وصلته بنصوص أخرى سابقة      
 الحقة. هل يستطيع المرء أن يزعم أن هذا النص متأ ر بنصوص سابقة  وأنه ترا أ رأل في نصوص الحقة.و 

تذكر عبارة ليل القدس الطويل المتكررة في القصة  تذكر  قارئ جبرا إبراهيم جبرا بعنوان روايته  صرا       
د تساول  مع أن  مة فارقا بين ما (  فال كان العنوان ترا أ را على أكرم هنية  مجر 2741في ليل طويل   

ورد في النصين. الليل الطويل في نص جبرا هو ليل التخلف االجتماعي  والليل الطويل في قصة هنية هو 
 حتى تاريع كتابة القصة  وحتى اللحظة. 2711ليل االحتالل الجا م على القدس منذ 

يل الضفة الطويل . هل كانت العبارة في ال تحيل العبارة المتكررة المرء إلى عنوان نصي القصصي  ل     
 وعيي حين جعلتاا عنوانا للنص. كال النصين يأتيان على واقع الناس تحت االحتالل.

سئل  امبرتو ايكو( من بعض القراء  حين انتاى من كتابة روايته  اسم الوردة   إن كان قرأ رواية ما فياا      
أتاا  ولكناا لم تكن حاضرة في ذهني وأنا أكتب روايتي. وال أنكر شبه بروايته. وكان جوابه: ربما أكون قر 

 أنني قرأت قصة هنية وكتبت عناا كتابة عابرة  فال تركت أ را علّي  وهل كان لاا تأ ير على نصي  ربما.

 

 رة:ـــكلمة أخي
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عن فرح    ولكنه يكتب عن فرح لم يكتمل.2794يكتب أكرم هنية قصته عن فرح أهل القدس في عام       
ناقص  ف مة غياب ما سببه االحتالل  ورجل الضوء في القصة هو الفدائي  وهو الشايد  وهو ابن هذأل البالد 
الذي زرعاا  وقاوم غزاتاا. إنه ليس مالكا وليس شيطانا. ولعل هذأل القصة م ل قصص ك يرة أبرزها بعض 

لتوفيق فياض  وقصة  في الطريق إلى قصص مقاى الباشورة لخليل السواحري  وقصة  أبو جابر الخليلي  
البلدة القديمة  لمحمود شقير  لعل هذأل القصة  م ل هذأل القصص  ذات أهمية كبيرة لمن يريد أن يدرس مدينة 
القدس والحياة فياا في ظل االحتالل. وهي قصص كتباا قاصون عرفوا المدينة وشارعاا وأزقتاا  والتقطوا 

يكتبون عما رأوا وعاشوا وشاهدوا  ولاذا كانت لقصصام نكاة  -القصاصون أي -تفاصيل الحياة فياا  وكانوا
 خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواطنة منى.ل" "شهادات واقعية حول موت أكرم هنية:  5:9
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(  ولوووم يكووون 2792هوووذأل قصوووة كوووان كاتباوووا نشووورها فوووي مجموعتوووه القصصوووية ال انيوووة  هزيموووة الشووواطر حسووون   
. كووان هنيووة درس األدب اإلنجليووزي فووي القوواهرة  وعوواد إلووى عمووان ليعموول فووي يتجوواوز ال امنووة والعشوورين عامووا

الصحافة هناا  وسورعان موا عواد إلوى رام اه  ليعمول فوي جامعوة بيرزيوت  وجريودة  الشوعب  المقدسوية  محوررا 
. فوورئيس تحريوور. وقوود تفاجأنووا  نحوون قووراء القصووة القصوويرة وكتاباووا  يوماووا بصوودور مجموعووة  السووفينة األخيوورة.

( التووي احتوووت قصصووا كووان للاووم العربووي  خووارج فلسووطين  حضووور فياووا. ومووا فاجأنووا 2717المينوواء األخيوور   
أيضا أناا كادت  مع مجموعة  الولد الفلسطيني  لمحمود شقير  وبعض قصص محمد علوي طوه  تكسور نموط 

والوسط والنااية. ولم نعتد الكتابة القصصي  فقد غلب على القصة القصيرة طابع القصة التقليدية ذات البداية 
قراءة قصة تفيد من الصحافة والسينما في بنائاا. وربما ما فاجأنا أيضا أن كاتباا أخذ يبنياا  في جانب مناا  
علووى قصوووص ترا يوووة  فقووود أفووواد موون التووورا  الشوووعبي  ألوووف ليلوووة وليلووة  ومووون التووورا  الرسووومي  النابغوووة الوووذبياني  

 ل ال ة  إذ أفاد من تغريبة بني هالل.وواصل ذلا في مجموعته ال انية وا

 

 بين يدي القصة:

تدور القصة حول مواطنة مقدسية هي منى.ل  التي اعتقلت وسجنت  وبعد أن خرجت من سوجون االحوتالل  
كوووان مووون المسوووتحيل أن تبقوووى فوووي القووودس  فوووآ رت السوووفر إلوووى مدينوووة عربيوووة  لوووم يحوووددها الكاتوووب  وأخوووذ أهلاوووا 

 .يزوروناا بين فترة وأخرى

في المدينة العربية لم تنقطع منى.ل الشاعرة والرسامة والسياسية عون مواصولة نضوالاا  وقود تعرفوت إلوى شواب 
اسمه سعيد  شكال معا  نائيا رائعا  وتعرضا لالستجواب من نظام المدينة العربيوة  وضويق علياموا حتوى أناموا 

ى تقوواطيع جسوودها أك وور ممووا فصووال موون عملامووا  وحووين أخووذت تبحوو  عوون عموول  كووان أصووحابه ينظوورون إلوو
 ينظرون إلى شااداتاا  ولم يختلف م قفو المدينة عن أصحاب العمل  فقد حاول نصفام أن  يعلقاا.

وستنتاي العالقة بين سعيد  ومنى باالنفصال  فلقد أراد هو أن يتدخل في كل شأن من شوون حياتاا  أراد أن 
فيما ذهب هو إلى دولة خليجية ليعمل فياوا  وأصوبحت يتدخل حتى في اختيارها مالبساا وفي قصة شعرها. و 

حياته الماديوة فووق الوريح  موا جعول أحود المحققوين يقوول: اطعوم الفوم تسوتح األيوديولوجيا  فيموا ذهوب سوعيد إلوى 
 دولة خليجية ظلت منى.ل مقيمة في المدينة العربية  ألن نظاماا رفض السماح لاا بالسفر.

ترها  فقد كانوت تبودي اسوتعدادا لتقوديم تنوازالت لسوعيد مون اجول أن تسوتمر وكما يتضح من مذكرات منى في دف
العالقة بيناما  ولكنه كان يريد المزيد والمزيد من التنازالت  وهذا ما لوم تسوتطع أن تفعلوه. هول أراد القواص أن 

أدق  يقووول لنووا هنووا إن الرجوول العربووي يريوود اموورأة خاضووعة مطيعووة يسوويطر علياووا وعلووى سوولوكاا  ويتوودخل فووي
 تفاصيل حياتاا  حتى لو كان هذا الرجل تقدميا في أفكارأل 
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صومدت منوى.ل وتحملوت  ولوم يصومد سوعيد  فاواجر إلوى دولوة خليجيوة  وأصوبح إنسوانا آخور غيور الوذي كوان  
وربما كان حاله حال آالف التقدميين العرب ممن بدأوا حياتام  وارًا وانتاوا موظفين يبح وون عون لقموة عيشوام 

ائالتام الشخصي  وال شا أن من كان قريبا من اليسوار يعورف عشورات األشوخاص الوذين يشوباون ومستقبل ع
 سعيدا. هل أقول أيضا إن هناا عشرات م ل منى.ل 

في التذييل الذي كتبه القاص حول عدم ذكر االسم ال اني لمنى  واكتفائه بالحرف األول  ما يشير إلى أنوه قود 
بي  وأناا ليست حالة است نائية. والقاص نفسه  أكرم هنيه  يتعاطف مع منى  يوجد آالف م لاا في العالم العر 

ويبوودو معجبووا باووا  وكووان يتمنووى لووو تعوورف إلياووا  قوول موتاووا. وعمومووا فوو ن قصصووه التووي كتباووا فووي هووذأل الفتوورة 
فوه فوي أبرزت نماذج شبياة لمنى  م ل قصوة  وردتوان للزميلوة نودى . ويبودو أن إقاموة الكاتوب فوي القواهرة  وتعر 

عجابووه بنشوواطان السياسووي  هووو مووا دفعووه ألن يكتووب فووي  الجامعووة إلووى طالبووات مناضووالت  كوون زموويالت لووه  وال
 التذييل:

 تعموووودت عوووودم نشوووور االسووووم الصووووريح الكاموووول للمواطنووووة منووووى.ل   ربمووووا ألن فووووي بعووووض الشوووواادات شوووويئا موووون 
فوت فوي تلوا المرحلوة مناضوالت خصوصيتاا  وربما ألن هناا آالفا م ل  منى.ل   . وعموما ف ن فلسطين عر 

 قاومن االحتالل وسجن وعذبن وصمدن  وواصلن مشوارهن بعد إبعادهن.

 

 قراءة في العنوان:

يوحي لنا العنوان بأننا سنقرأ شاادات  ال قصة قصيرة  ويوحي لنا بأناا واقعية وليست من نسج الخيال  علموا 
ناووا علوووى الخيووال والالمعقووول  م وول قصووة  بعووود بووأن قصووص هنيووة السووابقة والالحقووة كانوووت تعتموود فووي ك يوور م

 الحصار.. قبل الشمس بقليل  وقصة  موتمر فعاليات القرية يصدر نداًء هامًا .

ويعزز العنوان موت منى.ل  ال انتحارها  علمًا بأن القصة توورد مفوردة االنتحوار مورارًا حتوى لتطغوى هوذأل علوى 
 لتقرير الذي كتبه الطبيب الشرعي حين شرحت الج ة.مفردة الموت. والذي عزز  في المتن  االنتحار  ا

ومنى.ل  من خالل العنوان  مواطنة. وربما رأى قارئ القصة أناا مواطنة عادية  وربما تساءل: ومواذا يامنوي 
في األمر  فاناا عشرات المواطنات الالتي يمتن يوميا. قد يمتن ألن أجلان انتاى  وقد يمتن ألن مرضا ألوم 

بحوواد  سوويارة. وحووين يقوورأ الموورء القصووة يكتشووف أن منووى.ل ليسووت مواطنووة عاديووة  وأن سووبب  باوون  وقوود يمووتن
موتاا ليس واحدًا من األسباب السابقة. إناا مواطنة مختلفة  وقد دفعاا إلى االنتحار عوامل عديدة: البعد عن 

ة العربية  والحصار الذي الوطن بسبب االحتالل اإلسرائيلي  وتخلي األصدقاء عناا  والقمع الذي يسود المدين
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أخذت تعاني منه  وبقاوهوا وحيودة بعود أن تخلوى صوديقاا عناوا  وتورا صوديقتاا سوامية الشوقة التوي كانوت تقويم 
 معاا فياا وسفرها إلى الكويت  ومواصلة التحقيق مع منى ومنعاا من العمل.... الع.

نمووا سوويقرأ ولون يقوورأ الموورء  كمووا سوونرى  شواادات قيلووت بعوود موتاووا  شوواادات قالاو ا محبوهووا وكارهوهووا وحسووب  وال
 أيضا نصوصا كتبتاا من قبل موتاا.

 مكونات القصة:

يوودرج أكوورم هنيووة قصووته هووذأل ضوومن مجموعووة قصصووية  مووا يعنووي أناووا قصووة قصوويرة  لكوون أكوورم هنيووة المولووف 
ت الضمني في القصة نفساا يذكر أناا في األصل تحقيق صحفي حول موت المواطنة منوى.ل كوان أعودأل  ذا

يووم  وهوو يعموول فوي صووحيفة يورأس تحريرهووا شوخص آخوور غيورأل. كووان أكورم هنيووة الموظوف فووي الجريودة  يتلقووى 
التقووارير واألخبووار ويوودققاا ويعيوود صووياغة مووا فياووا موون أخطوواء  ولفووت نظوورأل  ذات ليلووة  والعموول يسووير روتينيووا  

لفتاة تدعى منى.ل  فوي شوقتاا فوي  تقرير أحد المندوبين  وكان فيه خبر يقول:  ع ر الليلة الماضية على ج ة
سوونة ويعتقوود أناووا أقوودمت علووى االنتحووار  وقوود نقلووت ج تاووا إلووى الغرفووة السوووداء  11شووارع... وتبلوور موون العموور 

 لتشريحاا .

وسووويتابع المحووورر الخبووور وسيسوووأل صووواحب التقريووور إن كوووان لديوووه المزيووود مووون المعلوموووات  وسيتصووول بمحووورر 
مووات عناووا  وسوويعرف أنووه التقووى باووا ذات ناووار وأناووا أهدتووه ديواناووا  أوراق الصووفحة األدبيووة إن كووان لديووه معلو 

 شتوية ملونة   ديواناا الذي لم يقرأأل في حينه.

وسويظل خيووال منووى.ل مسويطرا عليووه  وسيتسوواءل: لمواذا تقوودم فتوواة رقيقوة كاووذأل فووي وقوت مبكوور علووى االنتحووار  
ن شوعرها ومقاالتاوا التوي نشورتاا فوي الصوحف  ومقواالت وهكذا يبدأ يتابع الموضوع  فيقرأ دفتور موذكراتاا وديووا

أخرى نشرت عن لوحاتاا  وسويقابل صوديقتاا سوامية  وعامول المقاوى الوذي كانوت تجلوس عليوه  وزميالتاوا فوي 
المدرسوووة  وصووواحبة الشوووقة التوووي كانوووت تسوووكن فياوووا  وبعوووض طالباتاوووا  والمحقوووق والطبيوووب الوووذي شووورح الج وووة  

لووى صووديق صووديقاا  وسوويقابل بعووض هوووالء أيضووا. وستتشووكل القصووة/ وسيرسوول رسووائل إلووى صووديقاا سووع يد  وال
الشوواادات موون المقدمووة التووي كتباووا هووو: أكوورم هنيووة  وموون ا نتووين وأربعووين شوواادة ومقابلووة ورسووالة واقتبوواس موون 

 مذكرات منى وديوان شعرها.
 

 هل نحن إذن أمام قصة؟
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وسوومة التجريووب سوومة تميووز نتوواج أكوورم هنيووة  أشووير ابتووداًء إلووى أن عنصوور التجريووب فووي القصووة واضووح جوودا 
بخاصووة  وقوود سووبقه إلووى هووذا  كمووا ذكوورت  قاصووان آخووران: شووقير ومحموود علووي طووه. لكوون تجريووب هنيووة سوويبدو 

 مميزا أك ر  وهنا نحن أمام قصة أفاد في بنائاا من عمله صحفيا.

ة موون ا نتووين وأربعووين  ستشووكل مووذكرات منووى وديواناووا الجووزء األكبوور موون القصووة  فقوود بلغووت سووبع عشوورة قطعوو
وستشكل شاادات صديقتاا سامية والمقابالت التي أجراها معاا الكاتب الضمني: أكرم هنية  ست قطع  وهي 
األك ر من بين شاادات اآلخرين الذين قد نصوغي إلوى رأياوم مورة أو مورتين يبودون فياوا آراءهوم فيموا حود  موع 

ديقاا سعيد الذي آ ر  حين أرسل إليه المولف الضمني منى وفي منى نفساا  وقد ال يبدون  كما حد  مع ص
 رسالة يطلب منه فياا معلومات عن عالقته بمنى الصمت  داعيا إلى ترا األموات يستريحون في قبورهم.

يكتووب المولووف الضووومني فووي المقدمووة التوووي صوودر باوووا الشوواادات التووي شوووكلت التحقيووق الووذي لوووم ينشوورأل رئووويس 
دفووع المكافووأة لصوواحبه  يكتووب أنوه بعوود سوونوات موون كتابوة التحقيووق قوورأأل موون جديوود التحريور  علووى الوورغم موون أنوه 

وهوووو يقلوووب أوراقوووه القديموووة  وهوووذأل هوايوووة محببوووة إلوووى قلبوووه. وينشووور أكووورم هنيوووة هوووذأل األوراق ضووومن مجموعوووة 
 قصصية. فكيف كان ترتيب األوراق وما هي مكونات القصة 

 أوال: تصدير أكرم هنية.

 كونة من اثنين وأربعين مقطعا على النحو التالي:ثانيا: الشهادات وهي م

 عامل في مقاى.. في حدي  خاص مع الكاتب. -2
من تقريور سوري رفعتوه موديرة المدرسوة التوي عملوت فياوا منوى  وحصول عليوه الكاتوب عون طريوق رشووة  -1

 أحد الموظفين في دائرة التربية.

 من رسالة بع ت باا منى إلى سامية قبل أسابيع قليلة من موتاا. -2

  13  11  27  29  24من دفتر مذكرات وخواطر منى.  ويرد اقتباس من هذا الدفتر في المقواطع  -3
11  21  24  27  32.) 

 طالبة  انوية درستاا منى في حدي  مع الكاتب. -4

مون مقوال كتبتوه منووى فوي إحودى المجووالت الشوارية العربيوة فوي اسووتطالع حوول دور المورأة الفلسووطينية  -1
 والعربية.

 ت منى في التدريس.إحدى زميال -1

 زميلة أخرى لمنى في التدريس. -9

سووامية فووي حوودي  مووع الكاتووب عنوودما قوودمت موون الكويووت فووي إجووازة.  نصووغي إلووى سووامية ونقوورأ بعووض  -7
 (.31  29  21  22  19  12  21  21كتاباتاا في المقاطع: 
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 محقق استجوب منى في حدي  عبر صديق مشترا له وللكاتب. -22

 حد النقاد التشكيليين حول لوحات منى  ونشرأل في صحيفة يومية.من تعليق كتبه أ -22

 الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الج ة في حدي  مع الكاتب. -22

أبو ظبي. رد من سعيد م. على رسوالة بعو  باوا الكاتوب إليوه يسوأل فياوا معلوموات محوددة  -سعيد.م -23
 عن منى.ل.

 من تقرير الشرطة ليلة اكتشاف ج ة منى. -12

 أحد معارف سعيد. -12

   مكان النشر غير م بت.14من ديوان منى  أوراق شتوية ملونة   تاريع الصدور: صيف  -14

 الطبيب الشرعي في حدي   ان مع الكاتب بعد أن توطدت العالقة بيناما. -11

 من رسالة إلى سامية. -22

 صاحبة الشقة التي كانت تسكن باا منى في حدي  مع الكاتب. -22

 طبيب عالج منى. -21

 صاحبة الشقة التي كانت تسكن فياا. -32
 

 تعدد األصوات واألسلوب:

لووم نقوورأ  فووي أدبنووا الفلسووطيني  فووي األرض المحتلووة  إال مووا نوودر  قصصووا وروايووات  اتبووع كاتبوهووا فياووا أسوولوب 
ألنوه لوم  وجاات النظر. لقد حاول ذلا مصوطفى مورار فوي مجموعوة قصصوية لوه  ولكون لوم يلتفوت إليوه يوماوا 

يلتفووت إلووى أدبوواء كووانوا قريبووي الصوولة موون األحووزاب اإلسوورائيلية الحاكمووة. أمووا فووي أدبنووا بشووكل عووام فربمووا يتووذكر 
( وفوووي  البحووو  عووون وليووود مسوووعود  2712(  وجبووورا فوووي  السوووفينة   2711المووورء كنفووواني فوووي  موووا تبقوووى لكوووم   

 تدرج تحت هذا األسلوب (. والسوال الذي أ يرأل هو: هل قصة  شاادات واقعية...  2719 

أوردت مكونات القصوة ألقوول إن هنواا تعودد أصووات فياوا  وأناوا كانوت ألصودقاء منوى وألعودائاا  وكنوا أيضوا 
نصغي إلى صوتاا هي مون خوالل دفتور موذكراتاا. وهوذأل األصووات هوي للعامول ولموديرة مدرسوة منوى  ولطالبوة 

طبيوووب الشووورعي  وألحووود معوووارف سوووعيد  ولسوووعيد نفسوووه  علمتاوووا  ولوووزميلتين لاوووا  ولمحقوووق  ولناقووود تشوووكيلي  ولل
 ولصاحبة الشقة التي كانت منى تسكن فياا  ولطبيب عالجاا.
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وألن موت منى كان مفاجئا  وألناا لم تكن مواطنة عادية  وألن أكرم هنيوة الصوحفي أراد معرفوة الحقيقوة  وألن 
بناء القصة. وأرى أن الكاتوب كوان موفقوا فوي لمنى من يحباا ومن يكرهاا  فقد كان هذا األسلوب مناسبا جدا ل

 ذلا.
 

 الموقع والموقف:

يتحودد موقوف اآلخوورين مون منووى اعتموادًا علوى موووقعام و قوافتام أيضووا. قاوموت منوى االحووتالل  وأن تقواوم فتوواة 
 عربية المحتل وتسجن  فاذا يعني الك ير لمجتمع محافظ  ولاذا لم يرتح أهلاا  وفضلوا أن تقيم خارج القدس 
في بلد عربي. وهناا لم تادأ منى  لقد واصلت نضالاا االجتماعي  وهوذا موا أرق النظوام هنواا ومون يسويرون 
في فلكه  ومن يرغبون في حياة هادئة مستقرة بال مشاكل. ومن هنا لم يرتح لمنى كل من صاحبة الشقة التوي 

ون الراحووة  والمحقووق. ولوويس م وول تقوويم فياووا  ومووديرة المدرسووة التووي توودرس فياووا  وبعووض الووزميالت مموون ينشوود
حوودى الطالبووات التووي علمتاووا منووى. وسوونجد أن سووعيدا ال  هوووالء عاموول المقاووى الووذي كانووت منووى تتووردد عليووه  وال
يعلن أي موقف سوى الحياد وطي صفحة الماضي  وذلا يعوود إلوى موقعوه الجديود  فقود غودا موظفوا فوي دولوة 

األصوات الم ل التالي: اطعم الفم.. تستح األيديولوجيا  واصوفا خليجية  و ريا جدا  وليس غريبا أن يكرر أحد 
ما آل إليه سعيد الذي كان  وريا. وكل من كان يساريا في السبعينات مون القورن العشورين يعورف نمواذج أخورى 
تشبه سعيد  ف ذا كان أكرم هنية لم يعلن اسم عائلة منى  مكتفيا بالحرف األول  ف ن قارئه يمكن أن يشير إلى 
عشوورات م وول سووعيد  ويشووير إلوويام بالبنووان  وموون الموكوود أن عشوورات القووراء  فووي أموواكن مختلفووة  يعرفووون آالف 

 األشخاص الذين يشباون سعيد.

إن تعووودد األصووووات فوووي القصوووة يعكوووس مرايوووا متنوعوووة لمنوووى  ويمكووون قوووراءة رأيوووين ا نوووين  رأي زميلوووة لاوووا فوووي 
 المدرسة  ورأي إحدى طالباتاا:

ا محاسن موتاكم.. لو لم تكن تتدخل فيما ال يعنياوا ولوو لوم تحمول السولم بوالعرض لعاشوت حيواة الزميلة:  اذكرو 
 سعيدة .

الطالبة: كانت تشعرنا أناا أختنا الكبيرة... ال أتذكر أناا أساءت إلى واحدة منا. كنا نحباوا ونحمول لاوا الوورود 
 عندما سمعنا عن موتاا...  كل صباح.. حد تنا ك يرا عن الوطن البعيد.. لقد بكت كل الفتيات

وقد تبودي لاوا بعوض األصووات صوورة سولبية  م ول صواحبة الشوقة  ولكون األخيورة مصوابة بالفصوام  فاوي توتام 
 منى في أشياء تمارساا هي.

 

 مرآة منى:
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تبدو منوى مناضولة علوى الصوعيدين: الووطني واالجتمواعي. إناوا تسوعى لتحريور وطناوا مون االحوتالل  وتسوجن 
ن تقيم في المنفى تواصل النضال من أجل مجتمع حر تسودأل العدالة والحرية  وتدفع  من ذلا. لنشاطاا  وحي

تفصوول موون وظيفتاووا فووي المدرسووة  وال يوظفاووا أصووحاب الشووركات  ألناووم يخووافون موون نشوواطاا  هوووالء الووذين 
بودئيا  حتوى ينظرون إلى جسدها أك ور مون نظورتام إلوى شوااداتاا وكفاءتاوا. وحتوى صوديقاا سوعيد الوذي كوان م

 سعيد تخلى عن مبادئه وتنازل للنظام وترا المدينة ذاهبا إلى دولة خليجية أصبحت فياا فوق الريح.

هل كانت منوى م اليوة  كانوت هوي نفسواا تسوأل ذاتاوا إن كانوت كوذلا  وكانوت  كموا تودون فوي دفتور موذكراتاا  
ان يريوود المزيوود والمزيوود موون التنووازالت  علووى اسووتعداد للتنووازل موون أجوول أن تظوول عالقتاووا بسووعيد قائمووة  لكنووه كوو

لدرجووة أنووه أخووذ يتوودخل فووي لباسوواا وقصووة شووعرها. كأنمووا يريوودها تابعووة وبووال شخصووية. هووذا مووا تقولووه هووي  فووال 
 نسمع نحن صوت سعيد. وهذا ما يقوله الكاتب أيضا  المولف الضمني.

 

حيواة هادئوة ومطمئنوة وعلوى قودر ومنى م قفوة وشواعرة ورسوامة وعلوى قودر مون الجموال. وكوان يمكون أن تحقوق 
 من االستقرار  لو لم تتدخل في السياسة  وتشارا في النضال االجتماعي.

والسوال الذي ي يرأل القارئ: هل  موة وجوود فوي مجتمعنوا العربوي لفتواة م ول منوى  كوان المولوف أجواب فوي بدايوة 
ينظر في واقعنا الفلسطيني ف نه  ال قصته عن هذا السوال  مستخدما كلمة ربما  ربما يوجد آالف م لاا. ومن 

شوا  واجوود  م لاووا. وربمووا أشووير هنووا إلووى عائشووة عووودة وكتاباووا  أحووالم بالحريووة   وكتابتاووا عوون تجربتاووا وتجربووة 
 نماذج نسوية فلسطينية مشاباة.

وعمومووا فوو ن أكوورم هنيووة  فووي قصووته هووذأل وفووي قصووص أخوورى كتباووا  أبوورز صووورة إيجابيووة للموورأة: الموورأة التووي 
مد في األرض على الورغم مون تورا زوجاوا لاوا  وسوفرأل إلوى أمريكوا والشوتات  والطالبوة الجامعيوة نودى التوي تص

تشووارا فووي المظوواهرات فووي الجامعووة  والموورأة التووي تقوواطع زوجاووا حووين تعلووم أنووه كووان سمسووارا أو بوواع أرضووه 
 ا في ذلا.للياود. ونادرا ما أبرز صورة سلبية لفتاة أو لزوجة. أو للمرأة عموما  ال ش

 

 كلمة أخيرة:

أي  - انية  ي ير المرء  وهو يقرأ القصة المختارة للدراسة  سووال الجونس. هول هوي قصوة قصويرة أم إناوا كووالج
 خليط من أنواع كتابية مختلفة 

فوي القصووة كووم ال بووأس بووه مون المووذكرات  وفياووا إشووارة إلووى اقتباسووات مون رسووائل عديوودة  وفياووا مقطووع شووعري  
 من مقاالت   وتبدو أقرب إلى التحقيق الصحفي. ولقد أفاد كاتباا من هذا كله. وفياا مختارات
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ويبقى أن مولفاا أدرجاا ضمن مجموعة قصصوية  موقعوا بوذلا عقودًا موع القوارئ أنوه سويقرأ قصوة قصويرة.  موة 
فووي القصووة قوودر كبيوور موون التجريووب  و مووة إفووادة موون الصووحافة  ولعلنووا لووم نلحووظ فووي قصووة قصوويرة أنجووزت فووي 
األرض المحتلوة كلاوا  هوذا القودر الكبيور مون التجريوب. وتلووا هوي خصيصوة هنيوة الوذي  ال شوا  أضواف إلووى 
قصتنا القصيرة الك ير الك ير  م له في ذلا م ل محمود شقير  ولقد كوان هواجس التجديود والتجريوب واإلضوافة 

 النوعية يغلب علياما  ويميز كل نتاج جديد لاما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن في المنفى. أدب حزيرا5

 "طقوس للمرأة الشقية"محمود شقير:  1:5
 

هل نعتبر محموود شوقير ممو ال للقصوة الفلسوطينية فوي المنفوى  كتوب شوقير القصوة القصويرة فوي السوتينات  فوي 
الضفة  ونشرها في الصحف والمجالت الصادرة في القدس وعمان في حينه  وهكذا نظور إليوه النقواد علوى أنوه 

الجديد   ودرس على أنه علم من أعالم القصة في األردن وفلسطين. ولما وقعت الضفة واحد من جيل  األفق 
. ولووم يكتووب حتووى هووذا 2714الغربيووة تحووت االحووتالل اإلسوورائيلي ظوول مقيمووا فووي القوودس حتووى أبعوود فووي العووام 
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 ( وال انيووة فووي2714التوواريع سوووى قصووص قليلووة  واحوودة مناووا ظاوورت فووي مجموعتووه األولووى  خبووز اآلخوورين   
 (.2711مجموعته ال انية  الولد الفلسطيني   

  فقود كتوب قصوص ال انيوة بعود إبعوادأل  باسوت ناء قصوتين هموا مون 2711وفيما كتب قصص األولى قبول العوام 
 وهما قصتا  في الطريق إلى البلدة القديمة  و الخروج . 2714و 2711نتاج ما بين 

تجربوة االحوتالل والمنفوى  وهكوذا ظاور االحوتالل فوي ولقد اسوتوحى شوقير أك ور قصوص  الولود الفلسوطيني  مون 
 (.2772قصصه التي كتباا في المنفى  وظل يحضر أيضا في مجموعات الحقة م ل  صمت النوافذ   

ولكن شقير  وهو في المنفى  أخذ يكتب عن حياته فيه  وفيه لجأ إلى التجريب  فلم يعد يكتب القصة القصيرة 
خبوز اآلخورين  وقصوة  الخوروج  مون  الولود الفلسوطيني . لقود انفوتح علوى تجوارب تقليدية الشكل التي برزت في  

اآلخوورين  وأفوواد موون الشووكل الووذي وصوولته القصووة القصوويرة فووي العووالم العربووي. وهكووذا يمكوون أن تعوود مجموعووات 
( و صمت النوافذ  التي صودرت بعنووان  وان فوي إحودى طبعاتاوا هوو  ورد لودماء 2791 طقوس للمرأة الشقية   

 ضمن تجربة المنفى. -(1221ويمكن أن ُتعد بعض قصص  مرور خاطف   -األنبياء   

فووي  طقوووس للموورأة الشووقية  و صوومت النوافووذ  بوودأ شووقير رحلتووه مووع القصووة القصوويرة جوودا التووي بوورزت أيضووا فووي 
أي القصوة القصويرة جودا  -قصص كاتب فلسطيني آخر هو زين العابدين الحسيني  وأبورز مالموح هوذأل القصوة

 ي:ه

التك يف فوي اللغوة واالقتصواد موا أمكون  وتجورد الشخصويات مون المالموح الخاصوة  والتجريود  وعودم اإلطنواب  
وعدم االلتفات إلى المكان بقدر من التفصيل  وكذلا عدم اللجوء إلى الحوار بين الشخصيات  وهذا ما نلمحه 

 في مجموعة  طقوس للمرأة الشقية .
 

 دالالت العنوان:

 ه عنوان المجموعة الذي هو عنوان إحدى قصصاا ما الذي يوحي

طقوس هي جمع طقس  والطقوس هي الشعائر التي يمارساا الشعب  متدينا كان أو غير متدين  م ل العبادة 
ذا كانت طقوس جمع طقس  وعنينا باألخيرة حالوة الجوو  ف ناوا تعنوي التحووالت  والسحر والشعوذة وما شابه. وال

وربيع وخريف  وبرد وحر ومطر وجفاف. والمجموعة  على أيوة حوال  تكواد تكوون واالختالفات: صيف وشتاء 
مقتصوورة علووى الموورأة وحوودها فووي عالقتاووا مووع الحيوواة واشووتباكاا معاووا: البيووت واألسوورة والووزوج واألبنوواء وصوواحب 

 العمل والعمال والرجال....الع.
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ذا كانوت بعوض النسووة  وقد تكون المرأة شوقية  وقود تكوون فرحوة مرحوة  وقود تكوون أخفقوت  وقود تكوون وفقوت. وال
في بعض القصص فرحات  يرقصن ويشربن ويفرحن ويحتفلن بالحياة ويمارسن طقوساا  ف ن اختيوار الصوفة: 
الشووقية لنعووت الموورأة باوووا يوووحي بأناووا علووى قووودر عووال موون الشوووقاء والتعاسووة  وهووذا مووا نالحظوووه فووي ك يوور مووون 

 القصص.

صوودرت فياووا مجموعووة شووقير  وحملووت مفووردة طقوووس  صوودرت فووي  والطريووف فووي األموور أنووه فووي السوونة التووي
قبورص للقواص أكورم هنيووة أعمالوه القصصوية تحوت عنوووان  طقووس ليووم آخور . والطقوووس هنوا تعنوي المقاومووة  
مقاومة الفلسطينيين لالحتالل اإلسرائيلي من ناحية  وطقوس المواطنين العرب المقموعين  في الوطن العربي  

 يوم آخر: من أجل التحرر من االحتالل  والتحرر من القمع أيضا في العالم العربي.ألنظمتام  من أجل 

 ولو توقفنا أمام القصة نفساا التي حملت هذا العنوان فماذا نجد 

نحوون أمووام اموورأة شووقية  يقووص عناووا السووارد وال تقووص هووي عوون نفسوواا  تووذهب إلووى مبنووى الصووحيفة لكووي تنشوور 
 التي في داخلاا ال تكف عن البكاء  ولاذا تقرر المرأة الشقية قتل نفساا. إعالنا تنعى فيه نفساا  فالطفلة

وحووين توودخل مبنووى الصووحيفة يتأملاووا الموظفووون فياووا  هوووالء الووذين يعوواني كوول واحوود موونام موون إشووكالية مووا فووي 
ت حياته  وحين تخرج من مبنى الصحيفة يعلن هوالء الموظفون بصوت واحود أن المورأة بطلعتاوا الجميلوة جعلو

 صباحام لذيذًا كأنه حب الدراق. وهذا يفرحاا  فتعود إلى موظف الجريدة لتلغي نشر إعالن وفاتاا.

 ومن خلفاا يصغي بدهشة شرطي الحراسة  مصحح الجريدة  مأمور الااتف  ومالا الموت الذي أطل برأسه 
 خلسة من مكان ما في غرفة موظف اإلعالن .

رى ك يرة  ما يعني أن اختيار القاص لعنوان القصوة السوابقة  لتكوون وشقاء المرأة عموما  يبرز في قصص أخ
عنوانوا للمجموعوة كلاووا كوان موفقووا. ولوو توقوف الموورء أموام بعووض القصوص األولوى فووي المجموعوة فووال شوا أنووه 

 واجد كم الشقاء الذي تعاني منه المرأة كبيرًا. ويمكن اختيار قصة  عقوبة  لمالحظة ذلا:

 عقوبة

ة  ولدت طفلاا وراء األكمة  د رتوه بقطعوة مون قمواش وهوي تفكور فوي مصويرأل: هول تلقوي بوه علوى المرأة الخاطئ
مقربة من قصر السلطان  لعله يتبناأل فيصبح وزيرًا ذا شأن  أم تضعه تحت شباا المرأة العاقر التي لم تنجب 

فلم يرزق إال بعدد وافر لزوجاا شيع التجار من ير  أمواله من بعدأل مما اضطرأل للزواج علياا سبع عشرة مرة 
 من البنات.
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المرأة الخاطئة  قبول أن تتخوذ قرارهوا  فاضوت روحاوا وماتوت  طفلاوا الوليود قوام  حفور بوين األشوجار قبورا الئقوا  
دفن أمه وهو يبكي   م مضى في الطرقات يكرز بين الناس بالمحبة  وظل كذلا إلوى أن ألقوي القوبض عليوه  

 لى أصله وفصله أو حسبه ونسبه .ألنه ال يحمل أية و يقة تدلل ع

 

 شقير وكتاب القصة في المنفى:

يعد شقير في الفترة التي قضاها في المنفى  واحدًا من أبرز كتواب القصوة القصويرة فوي المنفوى  ولكنوه يختلوف 
عن ك يرين منام في أنه ظل في ك ير من قصصه التي كتباا هناا  يستحضر تجربته ويكتب عناوا  تجربتوه 

ن كوان كتووب أيضوا عون حياتوه فووي المنفوى. ولوم يكتوب شووقير عون حيواة اللجووء والشووتات   فوي الووطن تحديودا  وال
كما فعل يحيى يخلف ورشاد أبو شاور وليانة بدر وآخرون ممن تبورز قصصوام صوورة لحيواة الفلسوطينيين فوي 

يخلف ورشواد أبوو صراعام مع األنظمة العربية. فاو م ال نادرا ما كتب عن شخصية الفدائي  كما فعل يحيى 
شاور  األول في مجموعته  المارة  وفي قصته  نورما ورجل ال لج   وال اني في ك ير من قصصه وتحديدا في 
قصته  بيتزا من أجل ذكرى مريم   ولعل األخيرة تكون نموذجا جيودًا لدراسوة قصوة المنفوى القصويرة  م لاوا م ول 

رض من حجر وزعتر . وقد توقفت أمام القصتين األخيورتين قصة يحيى  تلا المرأة الوردة  وقصة ليانة بدر  أ
 (.1222بالتفصيل في كتاب:  سوال الاوية: فلسطينية األدب واألديب   

ذا مووا نظوور الموورء فووي قصووص  طقوووس للموورأة الشووقية  وقارناووا شووكال ومضوومونا بقصووص ليانووة بوودر  باعتبووار  وال
فلسوووطينية فوووي المنفوووى  ف نوووه سووويلحظ االخوووتالف األخيووورة صووووتا قصصووويا بوووارزا مووون أصووووات القصوووة القصووويرة ال

 واضحا.

يخصووص شووقير الووذي كتووب عوون القريووة الفلسووطينية وصووراعاا مووع برجوازيووة المدينووة فووي قصصووه األولووى  خبووز 
اآلخرين   وعن مقاومة االحتالل في  الولد الفلسوطيني  يخصوص  طقووس للمورأة الشوقية   ليكتوب عون عوذابات 

ية  موا يجعول مون المجموعوة كلاوا عموال متكوامال محوورأل المورأة. وهوذا موا ال نلحظوه المرأة في رحلة الحياة القاسو
لوودى كتوواب ك يوورين موون كتوواب المنفووى الووذين كتبوووا عوون تجوواربام وتجووارب الفلسووطينيين بعامووة فووي الشووتات وفووي 

لمنفوى أي فوي عودم كتابوة شوقير عون واقوع ا -المخيمات. والسوال الذي أ يرأل باستمرار: هل كان السبب في هذا
يعود إلى أنه ريفوي أصوال  وكوان فوي عموان بعيودا عون بيئوة المخيموات  وأنوه أصوال كتوب  -واللجوء والمخيمات

عن بيئة الريف فلما انتزع مناا  ما عاد يكتب عناا  وأخذ يكتب قصوص أفكوار ألنوه أصوبح يعويش فوي عموان 
  عوواد ليسووتلام قصووص 2773لعووام وبووراغ  بعيوودا عوون ناسووه وبيئتووه  ربمووا  فشووقير حووين عوواد إلووى القوودس  فووي ا

  صورة شاكيرا  و ابنة خالتي كوندوليزا  من الواقع  وقد أقر هو باذا. وتبقى تجربة شقير قابلة لكتابات أخرى.
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 "بيتزا من أجل ذكرى مريم"رشاد أبو شاور:  2:5
 

 طفووال. وقوود أصوودر   ويكتووب قصصووا لرشوواد أبووو شوواور كاتووب قصصووي وروائووي وكاتووب مقالووة سياسووية أيضووا
العديد من الروايات والمجموعات القصصية التي عرفاا القراء في العوالم العربوي. غيور أن حظوه مون الحضوور 
واالنتشووار  فووي فلسووطين المحتلووة  قبوول  ووورة االنترنووت  كووان قلوويال  م لووه م وول كتوواب قصووة آخوورين لووم يكوون لاووم 

براهيم العبسي  فقليلة هوي حضور أيضا في فلسطين. م له م ل يوسف شرورو وحسن حمي د ويوسف ضمرة وال
  عام عودة بعض قيادات منظمة التحرير وكوادرها. وهم لم يحظووا 2773أعمالام التي أعيد نشرها قبل العام 

بما حظي به غسان كنفاني وسميرة عزام اللذين أعادت دار األسوار في عكا نشر جّل نتاجام  وربما في غير 
 طبعة.

ذا كنووا قرأنووا نتوو اج كنفوواني وعووزام  وبعووض نتوواج يحيووى يخلووف  وليانووة بوودر  وخليوول السووواحري  ونتوواج محمووود وال
شوووقير  ف ننوووا بالكووواد قرأنوووا لفووواروق وادي وشووورورو وأبوووو شووواور وحميووود. ربموووا نشووورت بعوووض قصوووص لاووووالء فوووي 



 92 

خليلوي نشور االتحاد والجديد  ولكن هاتين الدوريتين لم تكونا تصالن إلى الضوفة والقطواع  وربموا يكوون علوي ال
علوى صووفحات الفجور والفجوور األدبوي بعووض قصوص لاووم  وربموا فعلووت ذلوا أيضووا دوريوات أخوورى م ول الكاتووب 

 والبيادر. ربما. غير أن ما نشر ال يعطي تصورًا واضحا عن نتاج أي منام.

ت هووذأل وتأسوويس وزارة لل قافووة فووي السوولطة الوطنيووة الفلسووطينية اختلووف األموور قلوويال  فلقوود أخووذ 2773منووذ العووام 
على عاتقاا إعادة نشر بعض نتاج أدباء المنفى  فنشرت روايات وقصصا مختوارة للعديود مونام  نشورت لرشواد 
أبو شاور ولحسن حميد ولمحمود الريماوي ولرسمي أبو علي ولمحمود شاهين وإلبراهيم العبسي ولزيد العابدين 

دبي الوذي أنجوز فوي المنفوى  لكنوه إطوالع يبقوى الحسيني  وهكذا اطلع قراونا وأدباونا على نماذج من النتاج األ
 2739غيوور كاموول  ألننووا قرأنووا الجووزء ولووم نقوورأ الكوول  خالفووا لقراءتنووا لنتوواج أدبوواء فلسووطين المحتلووة فووي العووامين 

  النتوواج الوووذي تابعنوواأل باسوووتمرار  وكنوووا نشووكل فكووورة عووون تطووور صووواحبه. نوووربط النتوواج الجديووود بالنتووواج 2711و
 إن كان هناا اختالف  وهكذا كنا نعرف الصورة كاملة. -الفالقديم  ونعرف االخت

هل نقاد الداخل إذن مايأون للكتابة عن أدبواء المنفوى  هوذا هوو السووال الوذي راودنوي  وأنوا أحواول الكتابوة عون 
  حووين شوورعت فووي كتابووة مقوواالت أتنوواول فياووا 2771نموواذج قصصووية لاووم. ولقوود الحظووت  موون قبوول  فووي العووام 

ونصوصاا  أن تناولي لنتاج أديب معروف لنا بشكل جيد  م ل محمود درويش وسميح القاسوم  مرحلة السالم 
يختلووف عوون تنوواولي لنتوواج أديووب لووم نقوورأ نتاجووه باسووتمرار وعلووى فتوورات  نتووابع فياووا الحقووه وسووابقه  م وول مريوود 

نموا إلوى الونص وموا البرغو ي  ما شكل تفاوتا واضحا في التناول. ذلا أنني لم أكن ألتفت إلى النص وحودأل  و  ال
 يحيط به  وماذا يشكل في مسيرة صاحبه.

وربموووا ال يلومنوووا أدبووواء المنفوووى حوووين نركوووز علوووى أدبووواء الوووداخل أك ووور مووون تركيزنوووا علوووى نتووواجام  وربموووا يتنووواول 
 نصوصام نقاد آخرون تابعوا مسيرتام عاما فعاما  وكتابا فكتابا.

 

 رشاد أبو شاور نموذجا:

  حيوو  قوورأت 2791-2792وأنووا أقوويم خووارج الوووطن المحتوول. فووي األردن فووي العووام  لقوود قوورأت أك وور نتوواج رشوواد
  وروايوة  أيوام الحوب 2773رواية  العشاق   وهي رواية أعادت وزارة ال قافة في غزة ورام اه نشرها  بعد العام 

أريحوا  وراهوب والموت  و البكاء على صدر الحبيب   وربما ما زلت أذكر الصوورة التوي أبرزهوا ألحود مخيموات 
. وربموا موا زلوت أذكور كتابتوه أيضوا عون 2711  وقبول العوام 2739دير القرنطل  ومعانواة الالجئوين بعود العوام 

إحدى المجازر التي ارتكباا الصايونيون بحق قرية في منطقة الخليل  وقد توذكرت موا كتبوه رشواد مووخرا  وأنوا 
عن مجزرة الدوايمة  بل لقود ذهبوت إلوى أن مقارنوة بوين موا  أقرأ كتاب  إيالن بابيه( التطاير العرقي  وما أوردأل

كتبه رشاد و بابيه( تبدو مجزية  للمقارنة بين الروايتين  رواية رواية رشاد  ورواية كتاب  بابيوه(. وربموا أتوذكر 
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ين من الوروائيين الوذ -أي رشاد -أيضا بكاء رشاد على صدر الحبيب  كلما قرأت نقدا ذاتيا لمسيرة ال ورة. فاو
التفتوا إلى الذات ونقدوها  ما سبب له مشاكل عديدة  وتعد بعض رواياته  في هوذا الجانوب  ماموة إلوى جانوب 
نصوص أخرى م ل  ذاكرة للنسيان  لمحمود درويش  ما لفت نظر دارس عربي إلى الكتابة عن نقد الذات في 

 الرواية الفلسطينية.
 

 بين يدي القصة:

قصته  وهكذا نقرأ قصة صيغت عبر ضمير المتكلم  ال عبر ضمير الاو. فموا يترا الكاتب بطله يحد نا عن 
 هي قصة هذا البطل 

  وفقد أيضوا معاوا طفلوه المرتقوب  فقود كانوت موريم 2712إنه مناضل فلسطيني فقد زوجته في أيلول من العام 
جنيناوا  ويظول زوجاوا مختبئة  فوي حورب أيلوول  فوي ملجوأ موا  وخرجوت منوه لتفاجئاوا الودبابات  فتقتلاوا وتقتول 

 يتذكرها  على الرغم من مرور السنوات.

تبدأ القصة والبطل ذاهب إلى عيادة طبيب نصحه زميله بان يعرض حالته عليه  فقد كان فوي رومانيوا وشوعر 
بألم في جسدأل  وتوردد علوى عيوادة طبيوب رومواني هنواا  ولموا عواد البطول إلوى بيوروت توابع عالجوه. وسويخبرأل 

ن كانوت حالتوه ستتحسون. ومون خوالل حووار بطول القصوة موع الطبيوب الطبيب اللبنوان ي أنوه لون يشوفى تماموا  وال
نعرف أنه مناضل انتمى إلى ال ورة وقاتل في صفوفاا  حتى كاد ينسى نفسه واالنتباأل إلى جسدأل  ما أ ر على 

 حالته الصحية.

ا فقود مونح هوذا الحلوم جول وقتوه وبطل القصة كاتب تورقه أوضاع ال ورة  وهو يرغب في تحريور فلسوطين  ولاوذ
 واهتمامه  ليكتشف  كما يقول له الطبيب العربي  أنه غير قادر على تحرير نفسه.

ويعويش بطوول القصووة علووى الوذكرى  ذكوورى مووريم والجنووين الوذي كووان فووي أحشووائاا. وحوين يغووادر عيووادة الطبيووب 
د  وموع ذلوا يطلوب طعاموا ال نوين  موا يذهب إلى أحد مطاعم بيروت  ويطلب البيرة والبيتزا  ولوم يكون معوه أحو

يلفووت نظوور النووادل الووذي يسووأله عوون الشووخص ال وواني  متوودخال فيمووا ال يعنيووه  ولمووا يخبوورأل أنووه ينتظوورأل  يجيبووه 
النادل: ولكنا أول مرة تزور مطعمنا. إن طعام الشخص ال اني هو لمريم زوجته التي أحباا وما زال يتذكرها  

 -كموا ذكورت -الودواء موريم وابناوا. ويظول البطول ينتظور موريم  علوى الورغمويتمنى أن يصرف له الطبيوب بودل 
مووون مووورور سوووبع سووونوات علوووى قتلاوووا  حتوووى ليكووواد ينسوووى المقووواتلين فوووي الجنووووب  هووووالء الوووذين يسوووألون عنوووه  

 ويتساءلون إن كانت بيروت غيرته.
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إلوى البنايوة التوي يسوكن فياوا  وبعد أن يزور معارفه القدامى  من مقاتلي فلسطين السابقين  وهو سكران  يعود 
 وتنتاي القصة بالفقرة التالية:

 أخووذت أرتقووي الوودرجات مووع جنوووون أنغووام األرغووول  وعنوودما بلغووت غرفتوووي فوووق الوودور السووابع فتحوووت 
الباب  فتحوت النوافوذ  رأيوت دبابوات ك يورة ورشاشوات ومودافع تتقودم  رأيوت موريم والبنوت الصوغيرة ذات الضوفائر 

 يخترقني وي قب جسدي  وأنغام األرغول تخرج من بدني وتتطاير في الفراغ الرمادي .فاندفعت  والرصاص 
 

 نهاية متشائمة:

ونالحظ من خالل الفقرة السابقة أن بطل القصة كان يغلب عليه التشاوم. إنه اآلن بعيد عن مقواتلي الجنووب  
ع إال صوت الرصاص  وال يعيش إال وهو  مل من الشراب  وال يرى في بيروت إال الدبابات والمدافع  وال يسم

علووى الووذكرى  إذ يوورى مووريم والبنووت الصووغيرة. هوول هووي أزمووة البرجوووازي الصووغير الووذي ال يقاتوول  ويعوويش علووى 
 الذكرى  وال يفعل سوى ممارسة الكتابة. كان مقاتال  كما قال للطبيب   م تراجع ليقول إنه يكتب:

ام تقريبووا  أفكوور فووي.. سووابقا كنووت... فووي الحقيقووة أنووا أداوم فووي  تقريبووا ال أعموول  كنووت...إنني أكتووب.... ال أنوو
 المكتب. 

وربمووا مووا قالووه لووه الطبيووب يلخووص حالتووه وحالووة ك يوور موون الم قفووين:  توودخنون ك يوورا  تشووربون ك يوورا  تسووارون 
 ك يرا  تجلدون أنفسكم ك يرا  م تأتون إلى الطبيب متأخرين ك يرًا.

 

 :نقد الذات ومديح اآلخر اللبناني

كمووا ذكوورت يعوود رشوواد أبووو شوواور واحوودًا موون الكتوواب الووذين لووم يبوورزوا للووذات الفلسووطينية دائمووا صووورة إيجابيووة. 
صحيح أنه فلسطيني  وينتمي لفلسطينيته أوال  ولكن الفلسطيني ليس دائما على صواب  وليس اآلخر العربوي 

ا عرضووه إلوى انتقوادات وتاديودات  وكووان دائموا علوى خطوأ  ولقود أنجووز رشواد روايوة نقود فياووا ال وورة وسولوكاا  مو
  وهي رواية  البكاء على صدر الحبيب   وما زالت مقاالته التوي ينشورها 2713ذلا في وقت مبكر  في العام 

في أماكن عديدة  بخاصة في  القدس العربي  يوم األربعاء  ما زالت تحفل بنغموة عاليوة مون نقود الوذات لدرجوة 
بيووب فووي القصووة:  تجلوودون أنفسووكم ك يوورا  عبووارة دالووة  كأناووا لووم تخوورج موون فووم جلوودها  مووا يجعوول موون عبووارة الط

الطبيب فقط  كأناا تخرج من لسان رشاد الذي يدرا هذا ولكنه ما زال يواصله  على الورغم مون مورور  ال وين 
 عاما.

 في القصة يقول بطلاا:
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م ف ن بعضوام سيصولون إلوى القمور ويفتحوون  هوالء اللبنانيون إذا ما اندلعت الحرب العالمية ال ال ة ودمر العال
محوووالت أو بسوووطات لاوووم هنووواا  وسيسوووتوردون زبوووائن مووون الكواكوووب  وسووويزرعون عنبوووا  وينتجوووون عرقوووا جيووودا  
ويغنوون عوالعين يوابو الزلوف عينوي يوا موليوا  فلسوطين أصول العوذاب والجنووب عينيوا. آأل لوو يودرون كوم أحوبام  

 وكم اخجل من رذاالت بعض جماعتنا .

خوور هنووا يبوودو إيجابيووا  واآلخوور هووو اللبنووانيون. فيمووا الووذات منقسوومة علووى ذاتاووا   مووة  وووار قوواتلوا ومووا زالوووا اآل
  وواصلوا القتوال  و موة رجوال منوا أراذل يخجول الفلسوطيني مون رذاالتاوم. كوأن 2739يقاتلون  قاتلوا قبل العام 

حبيوب   ولسوان رشواد أبوو شواور فوي لسان بطل القصة هو لسان بعض شخصيات رواية  البكواء علوى صودر ال
 مقاالته التي ما زال يكتباا.

ولكن السوال الذي ي ار هو: هل يتعاطف رشاد مع اللبنانيين كلام  ال تبرز القصة صورة أخرى لام  وال تأتي 
ذا موا أراد المورء أن  على نماذج إيجابية وأخرى سلبية. إناا ال تحتمل أصوال تعودد الشوخوص بحكوم طبيعتاوا  وال

عرف موقف الكاتب من اآلخر اللبناني  فال بد له من قوراءة نصووص رشواد كلاوا  وال بود أيضوا مون مسواءلته  ي
ومتابعة مقاالته. فليس هنواا مون شوا فوي أن هنواا لبنوانيين رائعوين  ولكون أيضوا هنواا لبنوانيون رشووا األرز  

 بحنا. ورشاد يعرف هذا جيدا.  على الجنود اإلسرائيليين وباركوهم  ومكنوهم من ذ2791في حرب العام 
 

 الكاتب وبطله:

هل يمكن اعتبوار هوذأل القصوة قصوة سويرية  بمعنوى هول كوان رشواد أبوو شواور  وهوو يكتباوا  يكتوب عون تجربوة 
ذاتية مر باا. تتطلب اإلجابة عن هذا السوال إجراء مقارنة بين ما مر به بطلاا  وما مر به رشاد. هوذا يعنوي 

إلى سيرة المولف ويعورف عناوا  ويطوابق بوين موا ورد فوي القصوة عون بطلاوا وموا  أن ندرساا وفق مناج يلتفت
 مر به المولف.

وعموما ف ن قصة السيرة في أدبنا القصصي حاضرة لدى كتواب ك يورين.  موة قصوص قصويرة عديودة تمحوورت 
ورون انعكوواس حووول حيوواة كتاباووا  أو كووان هوووالء الوورواة فياووا  الوورواة الشوواود  أو الوورواة المشوواركين  حيوو  يصوو

األحوودا  علوويام. وقوود أشووار محمووود شووقير فووي مقالووة لووه نشوورها فووي الكرموول  وأتيووت علياووا  وأنووا أدرس قصووته 
 صورة شاكيرا  إلى أن في ك ير من قصصه جانبا من تجربته. وقبل أن أقرأ هذأل المالحظة  الحظت هذا وأنوا 

قووديم اقتووراح لووه يتم وول فووي أن يعيوود قووراءة أقوورأ قصصووه  مووا جعلنووي أفكوور فووي توجيووه سوووال لووه باووذا الشووأن  وت
 قصصه وكتابتاا رواية  لتكون رواية سيرية.



 96 

وربما تكون القصص التي أنجزتاا أنا على مدار السنوات ال ال ين األخيورة نموذجوا للقصوة التوي تتمحوور حوول 
غير بعيدة عنوي حياة كاتباا وعالقته باآلخرين  فلقد كنت  باستمرار  أقص عن أحدا  أو أشخاص أو أفكار 

 وعن عالقتي بام.

وربما تبدو قصة محمود شاهين  موتي وقط لوسيان  الطويلة  نموذجا جيدا يمكن االستشااد به في باب قصة 
 السيرة. وكذلا قصص رسمي أبو علي.

دا وعموما ف ن هناا أوجه تشابه ك يرة بين رشاد وبطل قصته: األمنيات  والنقد الذاتي لل ورة  وال وري الذي غو
كاتبووا  وتمجيوود بطوووالت المناضوولين الحقيقيووين. ولكوون هنوواا فووي الوقووت نفسووه أوجووه اخووتالف. وال أدري إن كووان 

  وظل يعويش علوى الوذكرى. إن اإلجابوة عون هوذا السووال تتطلوب 2712رشاد فقد امرأة وطفلة في حرب أيلول 
 سوال الكاتب نفسه.

 

 كلمة أخيرة:

ا  بلغوووة عربيوووة بسووويطة سوووالة  وصوووّور فياوووا جانبوووا مووون حيووواة صووواغ رشووواد قصوووته  كموووا ذكووورت  بضووومير األنووو
الفلسووطينيين فووي المنووافي  وأتووى علووى مووا مووروا بووه  وعلووى معانوواة بعضووام. وتعوود هووذأل القصووة نموذجووا للقصووة 

 القصيرة الفلسطينية في المنفى.

 . أدب انتفاضة األقصى9

 محمود شقير:  "صورة شاكيرا" 1:9
 

(. 1222موعووات القصصووية للقوواص محمووود شووقير  وقوود صوودرت فووي العووام   صووورة شوواكيرا  عنوووان إحوودى المج
ومنووذ بدايووة القوورن الجديوود  القوورن الحووادي والعشوورين  أصوودر شووقير أربووع مجموعووات قصصووية هووي علووى التوووالي 

( و احتمووواالت طفيفوووة  1223( و ابنوووة خوووالتي كونووودوليزا   1222( و صوووورة شووواكيرا   1221 مووورور خووواطف   
 1221.) 

( من نواح عديدة أبرزها 2772( و صمت النوافذ   2791 مرور خاطف  من  طقوس للمرأة الشقية   وتتقارب 
أناا قصوص قصويرة جودا  وأناوا قصوص يغلوب علياوا طوابع مشوترا مون السورد  هوو السوارد كلوي المعرفوة الوذي 

خبيوور بكوول يقووص ويقووص  وال يتوورا المجووال لشخوصووه ألن يعبووروا عوون أنفسووام  فاووو الووذي يووتكلم عوونام  كأنووه 
خفاياهم  وكأنه أب متسلط أو معلم كالسيكي متسلط أيضوا يوتكلم وال يتورا غيورأل يوتكلم  ويعورف كأنموا غيورأل ال 
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يعرف  بل إنه يعرف عن الشخوص أك ر مما يعرفون عن ذواتام  لسان حاله لسان حال المعلم يقول لتلميذأل: 
ا حووين يكتووب عوون تجربتووه وقصصووه التووي أنووا أعوورف عنووا أك وور ممووا تعوورف عوون نفسووا. ويقوور شووقير نفسووه باووذ

 (.92  عدد 1224أنجزها بعد هذأل المجموعات ال ال ة.  الكرمل  ربيع 

( و الولوووود الفلسووووطيني  2714أمووووا  صووووورة شوووواكيرا  و ابنووووة خووووالتي كونوووودوليزا  فتَتقاربووووان موووون  خبووووز اآلخوووورين   
الكتابوة عون البيئوة التوي نشوأ فياوا ( من نواح وتختلفان من نواح أخورى. تتقاربوان مون حيو  العوودة إلوى 2711 

القاص  وهي مدينة القدس وقراها المحيطة  ومن حي  كسر هيمنة السارد كلي المعرفة الوحيد في القصة  إذ 
هنوا يتورا شوقير لشخوصووه أن يعبوروا عون أنفسووام  وأحيانوا بلغوتام ال بلغتووه هوو  وهنوا نلحووظ اختالفوا آخور عوون 

طابقا مع  خبز  و الولد   فلم يعد هناا مستوى لغوي واحد يسويطر مجموعات  طقوس  و صمت  و مرور   وت
على القصة وعلى المجموعة كلاا  هو العربية الفصيحة المك فة  بل يبرز مسوتويان: الفصويحة التوي هوي لغوة 

 (.92  ع1224السارد  والعامية التي هي لغة الشخصيات. وقد أقر شقير أيضا باذا.  الكرمل  ربيع 

تووا  صووورة  و ابنوة خووالتي  عوون مجموعوات شووقير السووابقة كلاوا فووي جانووب جديود بوورز فيامووا  لووم وتختلوف مجموع
يبرز من قبل في كتاباته  وهو جانب السخرية والتاكم  إذ ألول مرة نقرأ لوه قصصوا علوى قودر كبيور مون هوذا  

بعووض  قصصووا يضووعاا الموورء إلووى جانووب قصووص كتابنووا السوواخرين وأبوورزهم إميوول حبيبووي ومحموود علووي طووه فووي
 مجموعاته وكتاباته. ويعترف شقير أيضا في المقابلة نفساا باذا.

 مووة جانووب آخوور أيضووا يميووز قصووص هوواتين المجموووعتين عوون بقيووة قصووص شووقير  وهووو أنامووا تضوومان  إلووى 
جانووب الشخصوويات المنتزعووة موون البيئووة المحليووة  شخصوويات عالميووة معروفووة  سياسووية ورياضووية وفنيووة  م وول 

 زا( و رونالدو(. والقصد من وراء ذلا كما يقول الكاتب: شاكيرا( و كوندولي

 أن ظاهرة شاكيرا  ورونالدو  ومايكل جاكسون  ورامبو وآخرين على شاكلتام  تشوير إلوى إعوالم العولموة الوذي 
يصوونع الوونجم الفوورد  ويعلووي موون شووأنه  ويجعلووه موو ال يتعلووق بووه الجماووور حوود العبووادة  والولووه المنفلووت موون كوول 

ر  وذلوووا علوووى حسووواب قضوووايا أخووورى حساسوووة تحتووواج إلوووى العقالنيوووة والنظووور العميوووق الجووواد  حسووواب للمشووواع
 (.121  ص92  ع1224 الكرمل  

وهنا  ربما  يختلف شقير عن غيرأل من كتاب قصتنا القصيرة  ف ذا كوان هووالء استحضوروا شخصويات تاريخيوة 
تنبووي وأبووي حيووان التوحيوودي وطرفووة بوون العبوود  م وول النابغووة الووذبياني والزيوور سووالم والااللووي وعووروة بوون الووورد والم

أي لووم  -وهووو مووا نالحظووه فووي قصووص أكوورم هنيووه وقصصووي وقصووص ريوواض بيوودس  فوو ن شووقير لووم يفعوول هووذا
نموووا جعووول قصصوووه تضوووم شخصووويات عالميوووة معاصووورة  -يستحضووور شخصووويات مووون الماضوووي ليكتوووب عناوووا وال

ن علوووى اسوووتحياء  فوووي نصوووي  خربشوووا (  2771ت ضووومير المخاطوووب   معروفوووة. وربموووا أكوووون فعلوووت ذلوووا  وال
 وتحديدا في المقطع األخير منه  هو وزوجته وعالمة االستفاام  حي  استحضرت  كلينتون( و ناتنياهو(.
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 أصل الفكرة:

  وتحديدا في حينه حي  كانت مدينة بيوروت 2791يذهب شقير إلى أن فكرة قصصه الجديدة تعود إلى العام 
بحرا وجوا  وتدمر  فيما كوان أك ور الموواطنين العورب  فوي العوالم العربوي  تحاصر من اإلسرائيليين  وتدا برا و 

يتابعون مباريات كأس العالم  ويتظاهرون ضد حكم لوم يكون منصوفا  فيموا لوم تتظواهر إال قلوة قليلوة لموا يجوري 
فووي بيوووروت. لقوود رأى فوووي األمووور مفارقووة تووودعو إلووى التأمووول  وتبعووو  الحووزن  وت يووور السووخرية  فقووورر أن يكتوووب 

 قصصا تقوم على عنصر المفارقة:

 آنوووذاا  خطووور ببوووالي أن أكتوووب قصصوووا قصووويرة  تنبنوووي علوووى المفارقوووة الصوووارخة التوووي أنتجتاوووا الوقوووائع: ف موووة 
حصوووار  ودم  ودموووار مووون جاوووة  وركوووض حووور فوووي المالعوووب  وجمووواهير هائجوووة مشووودودة إلوووى الكووورة مووون جاوووة 

 (.277  ص92  ع1224أخرى .  الكرمل  

 تقريبا: 1221كتب  حتى التمعت الفكرة في ذهنه من جديد  في بدايات ومرت األيام  ولم ي

 ذات ليلة  قبل سنتين  التمعت في ذهني شخصوية شواب يريود أن يعبور عون ذاتوه ولوو مون خوالل الووهم  بعيودا 
عن سطوة الجماعة وهيمنتاا على حريته الشخصوية  ورأيتوه يختوار لوهموه شخصوية رونالودو  العوب كورة القودم 

لي الشاير  الوذي راح يحجوز لوه المقعود األموامي فوي سويارة األجورة التوي يقودهوا علوى اعتبوار أن رونالودو البرازي
 (277  ص92  ع1224قادم ال محالة إلى الحي الذي يقيم فيه!   الكرمل  

وهكذا أخذ شقير يكتب قصصا يختلط فياا الواقعي بالخيوالي  والطريوف أن  رونالودو( زار  بعود كتابوة القصوة  
 لسطين  وما كان خياال غدا واقعا  واحتفل به أهل فلسطين.ف

 

 شقير وكسر النمط:

( عنوانا هو  الكتابة حين تكسر النمط   وكوان قود 92(   ع1224يختار شقير لمقالته التي نشرها في الكرمل  
( بتووواريع أورد أك ووور موووا قالوووه فياوووا فوووي مقابلوووة أجراهوووا معوووه معووون سووومارة  ونشووورت فوووي جريووودة  األيوووام   رام اه

. ويفصح شقير فوي المقابلوة وفوي المقالوة عون مشوروعه القصصوي  ويسولمنا مفاتيحوه كاملوة لقوراءة 9/1/1223
قصصه  وهكذا يصلح ألن يدرس ضمن مقوالت نقدية يعتبرها الوبعض قديموة  هوي مقووالت قصود المولوف  أو 

ابلة: هل مون ضورورة للكتابوة عون قصوص المعنى في بطن الكاتب. وربما تساءل المرء  بعد قراءة المقالة والمق
لوون يتسوواءل إن كووان  مووة ضوورورة لقراءتاووا  فالكاتووب يكتووب إنووه يكتباووا  -أي القووارئ -شووقير  وموون الموكوود أنووه

أي علينا أن نقرأها لنستمتع. ولم يعد قصد شقير  من وراء كتابة قصصه الجديدة  م ول  -لتحقيق متعة القراءة
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ة. كان يكتب قصصه القديمة التي تحفل بالشعارات واأليديولوجيا للتوعيوة قصدأل من وراء كتابة قصصه القديم
والتحريض والتغيير  وقد تخلى عن هذا  إلى حد كبير  في قصصه الجديدة التي إن برز فياا جانب سياسي  

ة  وفوي وهذا يبرز  ف نما يكون للفت االنتباأل  ألنه لو أراد أن يعلن موقفا سياسيا ألعلنه فوي مقوال  ال فوي قصو
األخيوورة يريوود أن يحقووق متعووة القووراءة. هكووذا أخووذ يكتووب قصصووه األخيوورة  إلبووراز المفارقووة فووي حياتنووا  ولتحقيووق 

 متعة القراءة  وليكسر نمط الكتابة:

 لووم أعوود معنيووا بتكووريس القصووة القصوويرة ألداء مامووة سياسووية مباشوورة  اسووتجابة لووذلا الفاووم السووطحي لوظيفووة 
اعال فووي المعركووة  ولووم أعوود معنيووا بسوورد معضووالت الواقووع المباشوورة التووي يمكوون أن األدب  باعتبووارأل عنصوورا فوو

 يناض باا تقرير صحافي  أو جولة لكاميرا التلفزيون.

أصوبحت أك ور اهتماموا برصود األ ور الوداخلي الووذي تتركوه مشوكالت الواقوع علوى الونفس البشورية  دون أن أحوورم 
جوانوب هوذأل المشوكالت  وفوي الوقوت نفسوه تحقيوق قودر عوال  القارئ من إشارات غير  قيلوة وغيور مملوة لوبعض

 (.121  ص92  ع1224من متعة القراءة التي يوفرها عنصر السخرية .  الكرمل  

ال يختلووف محمووود شووقير هنووا ك يوورًا عوون محمووود درويووش. إن مووا ألووم بوواألخير موون تغيوورات فووي الشووعر وفامووه 
كتابة. لكأن األخير في باب القصة القصيرة مواز لودرويش وموقفه منه  يتطابق معه تغير فام شقير لوظيفة ال

في باب الشعر. وكنت قد التفت إلوى درويوش فوي غيور دراسوة ومقالوة وكتواب  أرض القصويدة: جداريوة محموود 
  عوودد 1222( و الشوواعر  مون خووالل شووعرأل  منظورا  للشووعر  األسووار  عكووا  1222درويوش وصوولتاا بأشوعارأل  

14.) 

 

 شقير والسخرية:

أ كتاب فلسطينيون إلى السخرية في بعض ما كتبوا وتجاوزها بعضام إلوى الوتاكم  وكموا ذكورت يعتبور إميول لج
حبيبوووي أبووورز هووووالء فوووي األدب الن وووري. وكوووان طوقوووان  فوووي الشوووعر  أول أديوووب فلسوووطيني يلجوووأ إلوووى أسووولوب 

ور الموزونوة التوي السخرية  وقد تبع خطاأل فيما بعد محمود درويش في بعض قصائدأل  بخاصوة خطوب الودكتات
لم يجمعاا في كتاب  ومريود البرغوو ي الوذي أنجوز قصوائد تقووم علوى المفارقوة  وقبول هوذين معوين بسيسوو  فوي 

 بعض قصائدأل  وبعض مسرحياته.

ويواصل محمود شوقير هنوا موا بودأأل إميول حبيبوي وتوفيوق زيواد فوي مجموعتوه  حوال الودنيا   وقود بودا فياوا الوتاكم 
لى السخرية من اآلخر والسخرية من الذات  ويقول عون سوبب لجوئوه إلوى هوذا موا كوان أوضح ما يكون. يلجأ إ

 قاله إميل حبيبي من قبل.
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لقد توقف فاروق وادي أموام جانوب السوخرية فوي أعموال إميول حبيبوي األولوى  وذلوا فوي كتابوه   وال  عالموات 
 اللة السخرية في أدبه:( واقتبس من إميل المقولة التالية حول د2792في الرواية الفلسطينية   

 كووان لووي هوودف معووين وهووو فضووح سووخف االضووطااد القووومي فووي إسوورائيل  وأن أكشووف عوون ضووعف الظووالمين  
وأن أقول للمظلومين إنكم أقوى منام لو تعلمون  وكان علي فوي نفوس الوقوت أن أوجوه انتقوادات إلوى مجتمعوي 

 وما بعدها(. 221المظلوم وأن أكشف عن نقاط ضعفه   وادي  ص

ل يختلف تفسير شقير للجوئوه إلوى السوخرية عموا قالوه إميول. لنقورأ:  إن النزعوة التاكميوة السواخرة التوي تظاور ه
فووي قصصووي هووي نتوواج الواقووع الموور الووذي يعيشووه الفلسووطينيون تحووت االحووتالل  وهووي أسوولوب فووي الكتابووة التووي 

نموا لجاوة تركيو ز االنتبواأل علوى موا يشوتمل عليوه تتعالى على جراح الواقوع  لويس لجاوة الاوروب مون مواجاتوه  وال
هوذا الواقووع موون انحووراف عوون أبسوط معووايير حقوووق اإلنسووان والكرامووة البشورية  ولتحقيووق هووذا التركيووز  ال بوود موون 

تحت مجار الفن وفضوحه  ولتبيوان خطور تصورفاته  وللسوخرية منوه فوي الوقوت نفسوه   -الجالد -وضع اآلخر
 (.121  ص92  ع1224رمل  واالستاانة به وبكل إجراءاته القمعية   الك

 وأيضا:

 وفوووي ذلوووا تعزيوووز للوووروح المعنويوووة للنووواس الوووذين يتصووودون لالحوووتالل. ويسوووتلزم هوووذا األمووور  كموووا أعتقووود  لووويس 
السووخرية موون اآلخوور والتاوووين موون شووأنه وحسووب  بوول السووخرية موون الووذات كووذلا  السووخرية موون نووواقص الووذات 

ألخطوواء  ولخلووق حالووة جديوودة وروح معنويووة تمكننووا موون وأخطائاووا  وذلووا لجاووة الووتخلص موون هووذأل النووواقص وا
 الصمود فوق أرضنا   السابق(.

 

 القدس مكانا للقصص:

كانوت القوودس حاضوورة حضووورا الفتوا فووي  خبووز اآلخوورين  وبودا المكووان  منووذ أبعوود شوقير  ال يحضوور فووي قصووص 
الوع. ولوم يكون هوم الكاتوب أن المنفى حضورا الفتا. بدا المكان محددا وغير محدد: عمان  بوراغ  المقاوى .... 

يكتوووب عووون المكوووان ويبووورز موووا فيوووه مووون صوووراع وتناقضوووات. وسووويعود شوووقير فوووي  صوووورة شووواكيرا  و ابنوووة خوووالتي 
كوندوليزا  ليكتب عن القدس  وكان أنجز كتابه  ظل آخر للمدينة  عن القدس والتغيرات التي طرأت علياا في 

 (.2772 -2714أ ناء عشرين سنة من غيابه عناا.  

تنطلق قصصه مون القودس وتعوود إلياوا  وهوو ال يحواول التو يوق  يعنيوه أن ينوزل القودس مون عليائاوا باعتبارهوا 
م اال مجردا يتغنى به الفلسطينيون والعرب والمسلمون والمسيحيون  وباعتبارها أرض المحبة والسالم والتسامح 
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كتوب عناوا باعتبارهوا مدينوة واقعيوة  قود تغودو  مموا والوئام  ومدينة التعدديوة والتواريع العريوق. إن موا يعنيوه أن ي
 تتعرض له من عملية تاويد منطقية  بعد سنوات قليلة  مدينة أخرى غير المدينة التي في األذهان.

 صورة شاكيرا نموذجا:

لو أخذنا قصة  صوورة شواكيرا  مون مجموعوة  صوورة شواكيرا  نموذجوا لالحظنوا فياوا كول موا أوردنواأل سوابقا: عودم 
السارد كلي المعرفة  واللجوء إلى السخرية والتاكم  واستحضار شخصيات عالمية  شاكيرا( لتكون جنبًا  سيطرة

إلوووى جنوووب موووع الشخصووويات المحليوووة  طلحوووة شوووكيرات( و رونوووي(....الع  وبوووروز القووودس مكانوووا فوووي القصوووة  
 واستخدام مفردات عامية  عربية وعبرية أيضا.

 

 دال العنوان:

  وهم يحللون نماذج مناا  إلى دال العنوان ومكوناته  وقد فعلوت هوذا شخصويا وأنوا التفت دارسو قصص شقير
أدرس قصة  أهل البلد  من  خبز اآلخرين   تماما كما التفت هووالء التفاتوا كبيورا  فوي السونوات العشور األخيورة  

إلوى هوذا الودال ومون إلى العنوان ودالالته في القصائد والقصص والروايات. ويبدو أن هوذا لفوت أنظوار القواص 
هنا نجدأل في مقالته يتوقف أمامه ويبدي رأيه فيه  يكتب شوقير عون عودتوه إلوى القودس والحصوار الوذي يعيشوه 
فياا  وعدم خروجه منه إال عبور قوراءة الكتوب أو متابعوة موا يعورض علوى االنترنوت مون موواد  قافيوة مختلفوة أو 

 عالمي. وهذا بدورأل يبرز في قصصه وعناويناا: مشاهدة التلفاز وهكذا يجتمع ما هو محلي مع ما هو

 من هنا يصبح مفاوما لماذا اختورت عنواوين لقصصوي  تحمول أسوماء الشخصويات الشوايرة فوي ميوادين الغنواء 
وكرة القدم والسياسة وغيرها  وحينما أطلقت على مجموعتي موا قبول األخيورة  صوورة شواكيرا  فقود رأيوت فوي هوذا 

ا  مع ما تطرحه العولمة األمريكيوة مون إشوارات ل قافوة اسوتاالكية مسوطحة تتخوذ مون العنوان اشتباكا من نوع م
بعض رموز الغناء والرقص والتم يل والرياضة واإلعالم وبرامج التسلية والترفيه  وسيلة لصرف أجيال الشوباب 

حواطتام  مون  و م  بوأجواء زائفوة عن االهتمام بالمشكالت الحقيقيوة لاووالء الشوباب أنفسوام  وللووطن  والنواس  وال
مصوووطنعة  تفقووور وعووويام  وتسووولبام القووودرة علوووى رفوووض الواقوووع السوووائد والتمووورد علوووى قوانينوووه الجوووائرة.  الكرمووول  

 (.122  ص1224

وشاكيرا في قصة  صورة شاكيرا  تغدو هي المدخل لحول مشوكلة طلحوة شوكيرات ووالودأل موع الجنودي اإلسورائيلي 
 شكيرات(  ما يجعله يسأل على صلة القرابة بيناموا  ويوكود طلحوة   روني(. يربط هذا بين اسم  شاكيرا( واسم

علياوا  ويعوود  رونوي( ب حضووار أشورطة أغوواني  شواكيرا( إليووه  عوّل الجنوودي اإلسورائيلي يسوواعدأل   ويخلصوه موون 
 ساعات االنتظار الطويلة أمام مبنى الداخلية.
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صوورة عاريوة  وال يجووز ل سورة المحافظوة ويعلق طلحة صورة  شاكيرا( في بيته  ويعترض والدأل على ذلوا  فال
أن تعلقاا في الصالون  بل وفي البيت. ولكن األب يغض الطرف عن تعليقاا فوي غرفوة طلحوة  طالموا تحقوق 

األب يقور بقرابوة  شواكيرا( لوه  طالموا أن  رونوي( معجوب باوا  وأنوه  بنواء علوى  -أي -له مصالحه  بول ونجودأل
 ذلا  سيسال له المعامالت.

ا( ليس لاا في القصة صوت. هي صورة  وهذأل الصورة تجد احتراما لاا واعتبارا من طلحة. إناا تبدو و شاكير 
معبودته. وألن  شاكيرا( كانت ذات تأ ير على الجندي  وألناوا يمكون أن تسوال لطلحوة ووالودأل معامالتاموا  فقود 

 احتفظ طلحة بصورتاا.
 

 مكان القصة:

عاناة مواطني المدينة العرب فياوا  وهوي بوذلا تنضواف إلوى قصوص تجري القصة في مدينة القدس  وتصور م
أخوورى اتخووذت موون المدينووة مكانووا لاووا  أبرزهووا قصووص  مقاووى الباشووورة  لخليوول السووواحري  وقصووة  أبووو جووابر 
الخليلي  مون مجموعوة  البالوول  لتوفيوق فيواض  وقصوص أكورم هنيوه  عنودما أضويء ليول القودس  و صوالة فوي 

 بعد الحصار.. قبل الشمس بقليل .المرحلة السادسة  و 

وما يجب أن ُيقال هو أن هذأل القصة ال تركز علوى المكوان  بول توأتي علوى موا يعانيوه مواطنووأل لويس إال  فاوي 
ال تصف الشوارع أو أماكن دور العبادة  وال تأتي على التغيرات المعمارية التي تطاله. ولعل شوقير يلتفوت فوي 

ن كوان أتوى عليوه فوي كتواب غيور قصصوي  قصص الحقة إلى هذا  بخاصة أنه  اآلن  معني باوذا الجانوب. وال
 هو  ظل آخر للمدينة .

 

 الفلسطيني في القصة:

 يأتي شقير  أيضا في مقالته في الكرمل  على طريقة إبرازأل للفلسطيني في قصصه  فيكتب:

ناطق جديدة في التجربة  وفي هذا الصدد أشير إلى أنني أحاول الذهاب إلى كتابة حدي ة  تلقي الضوء على م
الفلسووطينية المعاصوورة  وعلووى الحيوواة اليوميووة بكوول مووا فياووا موون سوويء وحسوون  كتابووة تنووأى عوون البالغووة الزائوودة  
وعوون إ ووارة عواطووف الشووفقة والر وواء واسووتمطار شووآبيب الرحمووة علووى الفلسووطينيين ... كتابووة تعبوور بصوودق عوون 

باعتبارنووا بشوورا ال مالئكووة. إن اإلشووفاق علووى الفلسووطيني  جوووهر الواقووع الفلسووطيني  وتكشووف دون تووردد عيوبنووا 
بحجة أنه منشغل بمقاومة المحتلين  وبذلا ال تجوز تعريته  وال كشوف نواقصوه  إنموا يسوام فوي تزييوف صوورة 

 (.122  ص1224الفلسطيني  وفي تحويله إلى سوبر ستار أو م ال محنط بال روح .  الكرمل  
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ي يحوواور  رونووي( وياديووه أشوورطة  ويحووب  شوواكيرا( ويعلووق صووورها علووى وطلحووة شووكيرات فووي القصووة فلسووطين
جدران منزله. إنه مشغول باا أك ر من انشغاله بمقاومة االحتالل. وم له والدأل الوذي يبودو رجوال نفعيوا  فاوو ال 
يحب أن تكون شاكيرا من العائلة لعرياا  ولكنوه يغوض النظور عون بعوض سولوكاتاا  مموا يتحود  عنوه النواس  

كووان فووي قرابتاووا مووا يقوودم لووه خوودمات. لنقوورأ الفقوورات التاليووة موون القصووة  كمووا يروياووا السووارد  وهووو ابوون عووم  إذا
 طلحة:

 البن عمي عالقات ك يرة من هذا الطراز  وهو مقتنع بأناا ستعود عليوه ذات يووم بوالنفع العمويم. مو ال  حينموا 
رجنتين  لم يعلق هذا الخبور بوذهني سووى لحظوة راج الخبر حول عالقة الحب التي تربط شاكيرا بابن رئيس األ

 (.42واحدة. أما ابن عمي فقد راح يوظفه في شبكة استعداداته للمستقبل   ص

 أي عم الراوي:-وعن عمه:

 اعتواد عمووي الكبيور أن يتفشووخر أمووام النواس  فيقووول علووى نحوو م يوور للفضوول: سووأذهب إلووى إسوبانيا إلووى زيووارة 
 ابنتنا! 

 يصغي إلى أقوال تشكا في سلوا شاكيرا  كان يشتماا: وكان هذا العم  حين

 حينما يخلو عمي الكبير إلى نفسه  يميل إلى تصديق كالم أهل الحوي: لووال أناوم شواهدوها تورقص عاريوة لموا 
تحوود وا عووون ذلوووا. كوووان يفووواتح ابنووه باواجسوووه هوووذأل  وفوووي بعوووض األحيووان كوووان يشوووتم شووواكيرا بألفووواظ نابيوووة....  

 (.41  ص42 ص

لموقف المتناقض يبع   ال شا  على السخرية التي هي لبنة أساسية من لبنات قصص  صورة شاكيرا  هذا ا 
  وينتمووي إلوووى قصووص  مووورور 1221أك رهووا. وأقووول أك رهوووا  ألن بعووض قصوووص المجموعووة أنجوووز قبوول العوووام 

 خاطف  ومرحلتاا  ال إلى المرحلة الجديدة وقد أقر شقير باذا.

 اليهودي في القصة: 

قصوة علوى موا يقووم بوه المحتول مون ممارسوات قواهرة نحوو المووطنين العورب  ممارسوات فياوا ضورب مون تأتي ال
اإلذالل والسووادية  حيوو  يعوواني مواطنووو القوودس فووي حيوواتام  وهووم يلجووأون إلووى الموسسووات اإلسوورائيلية الرسوومية 

وأسورته ونشوأته.  الستصدار تصاريح أو جوازات سفر. روني هنا ال نعرف عنوه الك يور  ال نعورف عون طفولتوه
إنووه جنوودي يحوورس موسسووة إسوورائيلية ويكووون تعاملووه مووع العوورب عووابرا. قوود يحوواد ام أحيانووا  وقوود ياملاووم أحيانووًا 
ك يرة  متلذذا بعذاباتام. وهذأل الصورة لم ل هذا الجندي تك ر في قصص كتاب الضفة والقطواع  ممون لوم يوروا 

ف ن محمود الشقير الكاتوب الوذي كوان شويوعيا لوم يبورز فوي الياود إال على الحواجز أو في المطارات. وعموما 
قصصه صورا متنوعة متعددة للياودي  علما بأنوه عورف ياوودا يسواريين. لقود كتوب عون  شولومو( فوي  صومت 
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النوافذ   يوم كان شقير  يقيم في المنفى  وأبرز له صورة الياودي الجندي المرتبط بأمه القاسي موع الموواطنين 
 العرب.

 

 الثاني داخل القصة: ياو الر 

 هذا أسلوب جديد لم يكن شقير يلجأ إليه من قبل. وقد قال عنه في المقابلة التي أجراها معه معن سمارة:

 لعله أن يشير إلى الرغبة في إنااء  هيمنة الراوي كلي المعرفة الذي عودنا على احتكارأل للسرد وللحقائق التي 
يحقووق تدخلووه فووي الوونص موون خووالل األقووواس  يوودحض آراء الووراوي يفصووح عناووا للمتلقووي. الووراوي اآلخوور الووذي 

الرئيس حينًا  ويقوم باإلفصاح عون معلوموات وحقوائق ال يعرفاوا الوراوي الورئيس حينوًا آخور. إن فوي ذلوا تأكيودا 
على تعددية المواقف التي يحتملاا النص  وعلى أن للحقيقة أوجاا مختلفة  وفوي ذلوا تنبيوه للمتلقوي بوأال يأخوذ 

 (.9/1/1223يء على اعتبار أنه حقيقة مسلم باا....   األيام  كل ش

وقد برز هذا في قصة  صورة شاكيرا  في غير موضع. بعضاا يعزز ما يذهب إليه القاص  وبعضواا ال يقودم 
   وهو: 42وال يوخر  فلو حذفه لما تأ رت القصة في شيء  من ذلا م ال ما ورد في السطر األخير من ص

 سمح وقته  وقت  روني( نوادر ك يرة... . سيروي له  إن 

 وأما الراوي ال اني الذي يبدو له أهمية وقيمة  فيبرز في الم ال التالي:

 مرة عمل عمي الكبير في التجوارة. كوان يوذهب إلوى إحودى القورى فوي موسوم الزيوت  يشوتري خمسوين تنكوة مون 
جاوا منوه لكوي يبيعاوا وقود أصوبح عوددها زيت الزيتون  يدخلاا إلوى مخوزن أعوّدأل خصيصوا لاوذا الغورض  وم يخر 

مائوة تنكووة   كانوت لعمووي طريقووة بارعوة فووي الغووش( كوان يوودهن رقبتوه بزيووت الزيتووون خفيوة  متوقعووا أن يسووتحلفه 
النوواس إن كووان الزيووت الووذي يبيعووه لاووم زيتووا أصووليا  يتظوواهر عمووي الكبيوور بأنووه يحلووف وهووو يقووول: علووى رقبتووي 

 (.43زيت زيتون أصلي! فيصدقون .  ص

أي موا ورد علوى لسوان الوراوي ال واني مون وجاوة نظور شوقير  لوم يقودم  -وقد يقول قائل أيضا إن ما بين قوسوين
ولم يوخر  ألن القارئ بنفسه يدرا أن الخمسين تنكة  حين غدت مائة  إنما غدت بفضول الغوش  إال إذا كوان 

عدا أن الصوت هنا ليس صوت راو  القارئ غبيا جدا  وبالتالي يمكن حذف العبارة دون أن تتأ ر القصة  هذا
 ان./ إنه صوت الراوي نفسه.طبعا يقر شقير  في المقابلة نفساا  أن هذا األسلوب في السرد ليس من ابتكارأل 

 هو  فقد سبقه قصاصون عرب إليه.
 

 كلمة أخيرة:
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في الكرمل  يقوول  كما ذكرت يقول لنا شقير في المقابلة التي أجراها معه معن سمارة  وفي المقالة التي نشرها
 لنا كل شيء عن قصصه الجديدة:

 صووورة شوواكيرا  و ابنووة خووالتي كونوودوليزا . وربمووا نختلووف معووه بعووض الشوويء  ولكوون مووا موون شووا فووي أن هووذأل 
القصص هي أجمل ما كتبه شقير  وهي بذلا تحقق للقوارئ متعوة كبيورة ال أظون أن قصصوه السوابقة والالحقوة 

 لمقدار نفسه. احتماالت طفيفة  قد حققتاا با

 

 وزمن حساندروب جميلة : أكرم هنية 2:9
 

بعد انقطاع ست سنوات عن نشر القصة القصيرة يصدر القاص أكرم هنية مجموعته القصصية  دروب      
(. وكتب القاص قصصه األخيرة 1222(  وكانت آخر مجموعاته القصصية  أسرار الدوري   1221جميلة   

نما انقطع عن النشر.  1221و 1223ال مانية ما بين   ما يعني أنه لم ينقطع عن الكتابة  وال

تأتي قصة  زمن حسان  على حياة الفلسوطينيين إبوان انتفاضوة األقصوى  وعلوى معانواتام علوى الحوواجز       
وهكذا تكون دروبام دروبا صعبة وقاسية. وتأتي قصة  كان ذلا قبيل موتنا  على سجان وسجين فلسوطينيين  

ركواب اتفاقيوات  أوسوولو(  وسوار ال واني فوي ركواب المعارضووة  ولوم َيونُج هوذا أو ذاا  فقود ماتووا   سوار األول فوي
إبان انتفاضة األقصى  إ ر قصوف الطوائرات اإلسورائيلية لسوجن نوابلس المركوزي  وتوأتي ال ال وة  دروب جميلوة  

  وهنوواا يموووت  بعيوودًا 2739علوى قصووة عيسووى اليافواوي الووذي يقوويم فوي المنفووى  فووي الكويوت  بعوود نكبووة العوام 
 عن مدينته وحبيبته التي كانت ماتت في عام النكبة.

وسيلحظ المرء ضربا من استحضار الماضي في بعض القصص سواء التي تناول كاتباوا فياوا موضووعا      
وطنيووا  دروب جميلووة  أو تلووا التووي أتووى فياووا سوواردها علووى تجربووة شخصووية موور باووا  فووي البحوو  عوون الزميلووة 

في هذأل ال ينفصل الام العام عن الام الخاص  وفي  ترانزيت األطياف الشاحبة   فاوذأل مون ألفاوا إلوى ندى   و 
يائاا تدور حول عالقة عابرة بين رجول وامورأة  فوي روموا  يظون الرجول أنوه كوان يعورف المورأة  وهكوذا يتسواءل  

ناديوة باسومه: رموزي  موا يوكود لوه إن كانت هوي التوي عرفاوا. وهوذا موا يكوون  ففوي ناايوة القصوة تناديوه المورأة/ 
 أناا هي.

وسوويلحظ الموورء أيضووا أن أحوودا  القصووص ال توودور فووي مكووان واحوود. فبعضوواا يجووري فووي فلسووطين: زموون     
حسوان وكوان ذلووا قبيول موتنووا ودروب جميلوة ]فلسووطين والكويوت[ وألووان هادئووه ومونولووج ناوواري  وسوتة مقاعوود 
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دروب جميلة  وفي مصر: في البحو  عون الزميلوة نودى  وفوي في مقاى صغير  وبعضاا يجري في الكويت: 
 روما: ترانزيت األطياف الشاحبة.

ذا كان هناا تنوع في المكان  ف ن األسلوب السردي يكاد يتقارب  فالقصص كلاوا  إال فوي موواطن فوي       وال
د علووى بعووض القصووص  تسوورد عبوور الضوومير األول. ويختلووف السووارد فاووو فووي  زموون حسووان   حسووان الووذي ولوو

الحواجز  والسوارد فوي  كوان ذلوا قبيول موتنوا  فلسوطيني ينتموي إلوى حركوة فوتح غودا موظفوا فوي السولطة الوطنيووة 
بعد إنشائاا  والسارد في  دروب جميلة  هو طبيب األسونان الوذي يسورد موا حود  معوه  ويسورد أيضوا موا سوردأل 

نموا  يصوغي إلوى طبيوب األسونان يقوص موا عيسى اليافاوي عليه  فالقارئ ال يصغي إلوى عيسوى يقوص عليوه  وال
مر به وما قصه عيسى عليه. وربما بدا االختالف فوي السورد قلويال فوي قصوة   فوي البحو  عون الزميلوة نودى   
إذ نصغي إلى نحن تقص   م إلى أنا من ضمن النحن تقص. مرة يقص الخمسة معا  ومرة يقص واحود مونام 

 سووتة مقاعوود فووي مقاووى صووغير  ففياووا نصووغي إلووى سووبعة عوون تجربتووه هووو. وتشووبه هووذأل القصووة القصووة األخيوورة 
ذا كنا في  فوي  شخوص: أربعة رجال وامرأتين وصاحب المقاى  كل يقص ما يفكر به  وما يدور في خلدأل. وال
نموا هوم ال  البح  عون الزميلوة نودى  نقورأ قصوا بضومير األنوا. فواألفراد ليسووا أصودقاء عاشووا  فتورة  متقواربين  وال

يجمعاوم هوو المكوان الوذي يجلسوون فيوه  كول علوى طاولوة منفوردة. المكوان  ال العالقوات   يعرفون بعضام  وموا
 هو ما يجمعام.

وربما كانت بعض قصص هذأل المجموعة غير منفصلة عن قصص سابقة للكاتوب نفسوه  بخاصوة قصوة      
رزت فوي مجموعوة  في البح  عن الزميلة ندى   فقارئاا سورعان موا يتوذكر قصوة  وردتوان للزميلوة نودى  التوي بو

(. السوارد فوي ال انيوة  فوي البحو  عون الزميلوة نودى  يوزور القواهرة للمشواركة فوي 2792 هزيمة الشاطر حسن   
مووتمر عوون العولموة. وحووين يشواهد صووورة نودى فووي الصووحيفة يتوذكر عالقتووه معاوا قبوول خمسوة وعشوورين عامووا  

ئلتووه وغوودت لاووا عائلتاووا  هووذا هووو السوووال ويحوواول أن يتصوول باووا. مووا الووذي يربطووه باووا اآلن  وقوود غوودت لووه عا
الذي يراود السارد   ّم عوّم سويتحد ان  ويتوذكر األيوام الجميلوة التوي عاشواا معاوا يووم كوان طالبوا جامعيوا يودرس 

 في القاهرة. يتذكر أيام المظاهرات واالجتماعات والحب وما شابه.

هنيوة الجديودة بقصصوه السوابقة  ال أظون  هل القصة السابقة هي القصة الوحيدة التي تذكر قارئ قصص     
ذلووا  فانوواا قصووص أخوورى فياووا موون السوومات المشووتركة مووع القصووص السووابقة مووا فياووا. كووان أكوورم هنيووة يلجووأ 
أحيانا ك يرة في بناء قصصوه إلوى المخيلوة والالمعقوول  وهوذا موا بودا فوي قصوص م ول:  مووتمر فعاليوات القريوة 

.بعوود الشوومس بقليوول... فووي األولووى توورفض األجنووة الخووروج موون أرحووام يصوودر نووداًء هامووًا   و قبوول الحصووار  ..
األماووات  ألن اآلبوواء يقيمووون فووي المنووافي  وال تريوود األجنووة حيوواة بووال آبوواء  أو بآبوواء بعيوودين عوون الوووطن  وفووي 
ال انيووة يصووحو أهوول القوودس  ذات صووباح  ليجوودوا الصووخرة انسوورقت. وفووي زموون حسووان  فووي المجموعووة الجديوودة 

يلوووة  يولووود حسوووان علوووى الحووواجز  وينموووو  ويوووذهب إلوووى المدرسوووة  ويووودخل إلوووى الجامعوووة  ويتوووزوج   دروب جم
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بووين موودن الضووفة مووا زالووت موجووودة. ال تخلووو القصووة موون عنصوور  1221وينجووب  والحووواجز التووي أقيمووت بعوود 
عوة الخيال الذي برز في قصص الكاتب منذ بدأ يكتب. وليس عنصر الخيال هو العنصر الوحيود. فوي المجمو 

الجديدة يعود هنية ليكتب قصصا ذات بناء  وهو ما يبدو في قصة  كان ذلا قبيل موتنا   وهوو بوذلا يواصول 
( وقبلاوا  يووم قتول إبوراهيم األقورع . 2791ما بدا في قصص سابقة له م ل قصة  عندما أضيء  ليول القودس   
فتوارة يسورد بضومير الاوو وطوورا بضومير  مة الزمة تتكرر في القصة بوين فقورة وفقورة  أو  موة توواز فوي السورد  

( 1224األنوووا  وسووونلحظ هوووذا األسووولوب يبووودو بوووارزًا مووووخرا فوووي روايوووة الفلسوووطيني أنوووور حامووود  حجوووارة األلوووم   
 ( لعالء األسواني.1221المكتوبة بغير العربية أصال  والمنقولة إلياا  وفي رواية  شيكاغو   

 

 قصة زمن حسان نموذجًا:

سان  نصغي إلى حسان يقص علينا قصته  وكما ذكرت  فقد ولد حسان على الحاجز. في قصة  زمن ح     
والحاجز بين مودن الضوفة وقراهوا غودا أمورا قائموا منوذ اشوتدت انتفاضوة األقصوى واتخوذت األحودا  فياوا مجورى 

طوواعم فووي عنيفووا  وتحديوودا منووذ التفجيوورات التووي قووام باووا الفلسووطينيون فووي الحووافالت اإلسوورائيلية واألسووواق والم
طيوارا فوي الغالوب  يقوام فوي مكوان معوين  لفتورة معينوة   2711المدن اإلسرائيلية أيضا. كان الحاجز منوذ العوام 

 ووم سوورعان مووا يووزول. والمشووكلة األسوواس كانووت فووي جسووور العبووور بووين الضووفتين الشوورقية والغربيووة  فعلووى هووذأل 
الفحص اآللي  واالنتظار والتحقيق والمنع من  الجسور قاسى الفلسطينيون وعانوا  ومروا بحاالت من اإلذالل:

السفر  واالقتياد إلى السجن  وربط الحطة والعقال بالحذاء. وقد عبر األدباء  شعراَء وقصاصين  عن هذا كله 
في أشعارهم وقصصام. وربما يتذكر قراء فدوى طوقان قصيدتاا المشاورة عن حالة الذل التي مرت هي باوا  

 الفلسطينيين.م ل مئات اآلالف من 

وفي فترة انتفاضة األقصى لم تخل كتابات ك يرة من الكتابة عن الحواجز وما يلم بالناس علياا.  مة عشرات  
( التووي نعتاووا بأناووا 1223بوول مئووات المقوواالت  و مووة قصووص ربمووا كووان أبرزهووا قصووة عزمووي بشووارة  الحوواجز   

 ينيين على الحواجز. شظايا رواية   وفياا صور  بلوحات ساخرة  معاناة الفلسط

فكوورة قصووة زموون حسووان  إذن هووي فكوورة مطروقووة نوعووا مووا  فمووا الجديوود الووذي أتووى بووه أكوورم هنيووة  هووذا هووو      
 السوال الذي ي يرأل المرء حين يقرأها. 

حووين بوودأ أكوورم هنيووة يكتووب القصووة القصوويرة وينشوورها  هنووا فووي فلسووطين  كانووت قصصووه الفتووة موون نووواح      
أوائل الذين وظفوا الترا  العربي الشعبي والفصيح  فوي قصصوه  م لوه م ول إميول حبيبوي  عديدة  فاو كان من

  وهو كان أول من وظف الالمعقول في بناء قصصوه أيضوا. وربموا أفواد 2739في فلسطين المحتلة في العام 
قامتووه فتوورة طويلووة فووي القوواهرة  مووا بووين  هووو أيضووا   و 2711و  2712فووي ذلووا موون دراسووته األدب اإلنجليووزي  وال
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أول موون بنووى قصووته علووى أحوودا  كانووت تبوودو خياليووة  لكناووا مووع موورور األيووام غوودت أموورا واقعووا. إن بنوواء قصووة 
  كووان أموورا جديوودا فووي قصووتنا. الحوود  متخيوول فلووم تسوورق 2717يتخيوول فياووا الووراوي سوورقة األقصووى  فووي العووام 

الشووعب محووررًا فوورئيس تحريوور  كووان  الصووخرة  لكوون أكوورم هنيووة الووذي بوودأ يووزور القوودس يوميووا  ليعموول فووي جريوودة
يشوواهد المسووتوطنات تكبوور علووى أطووراف المدينووة  وكووان يصووغي إلووى أخبووار تتحوود  عوون محوواوالت صووايونية 

 عديدة لشراء بيوت في البلدة القديمة  وهكذا رأى أن القدس في طريقاا إلى الضياع.

ا قودر كبيور مون الخيوال. فحسوان الوذي في قصة زمن حسان  يعيود الكاتوب كتابوة أحودا  الواقوع كتابوة فياو     
  يكبوور ويوتعلم ويووذهب إلوى المدرسووة ويوودخل 19/7/1222يولود علووى الحواجز  فووي انتفاضوة األقصووى  أي بعود 

نجابووه ال تتجوواوز  إلووى الجامعووة ويتخوورج مناووا  ويغوودو موظفووا  ووم يتووزوج وينجووب أيضووا. والموودة مووا بووين والدتووه وال
. وهنا يريد القاص أن يقول: لقد غدا الحاجز أمرا واقعا. لقد أقيمت السنوات الخمس أو الست على أك ر تقدير

قرية على الحاجز  بني فياا بيوت  وجاءها أغراب ليقطنووا فياوا  وتشوكل لاوا مجلوس محلوي  وموا زال الحواجز 
حواجزا. ونموت بوين أفوراد حورس الحودود والجويش اإلسوورائيلي وبوين حسوان وأترابوه عالقوات  تبودو أحيانوا صوواخبة 

تابة  حي  يرشق الناس الحجوارة علوى الجنوود  وتبودو أحيانوا أخورى عاديوة  وال أريود أن أقوول: عالقوات فياوا مل
قدر من الصداقة. فحسان حين يحاد  الجندي األرمني  أفنور(  فوي لحظوات الاودوء  يحاد وه بخجول  ذلوا أن 

أن يتورا السويارة التوي كانوت  الجندي جندي احوتالل  علوى الورغم مون إنوه صوارح  حسوان(  ذات مورة  بأنوه أراد
فياا أم حسان وقريباتاا  ليلة والدة حسان  تمر لتلد أم حسان ابناا في المشفى  ال علوى الحواجز  كموا حود   

 ولكناا األوامر التي تلقاها  أفنر(  هي التي حالت بينه وبين السماح للسيارة بالمرور.

نصويب كبيور  علموًا بوأن كول موا يورد فياوا يجوري يوميوا نحن إذن في القصة أموام قصوة للخيوال فوي بنائاوا      
على الحواجز  وربما جرى علياا أك ور بك يور مموا ورد فوي القصوة  بول وأعنوف بك يور مناوا  وربموا يتوذكر أهول 
مدينووة نووابلس قصووة الفتوواة النابلسووية ميسووون الحايووا المتزوجووة موون شوواب ريفووي كووان تعوورف إلياووا فووي الجامعووة 

ة  لكنه قتل على الحاجز  وهو ينقل زوجته لكي تلد في المشفى  وأصيب أبوأل بجوراح فتزوج مناا  وأنجب طفل
 خطيرة. وسيكون عيد ميالد البنت  إن كان عيدا  مناسبة قتل والدها.

ينتووزع أكوورم هنيووة إذن أخبووار قصووته موون الواقووع  لكنووه ال يكتووب قصووة واقعيووة مائووة بالمائووة  فللخيووال  كمووا      
(  وأظوون أن أكوورم هنيوووة 2794قصووة تووذكرنا بروايوووة سووليم بركووات  فقاوواء الظووالم   ذكوورت نصوويب فياووا. وهووي 

قرأهووا  فلقوود تسووربت نسووع مناووا  فووي حينووه  إلووى القوودس  بعوود أن أصوودرها محمووود درويووش عوون سلسوولة كتوواب 
 الكرمل  الوذي صودرت عنوه أعموال أكورم هنيوة معوا. وتقووم روايوة  فقاواء الظوالم  علوى حود  متخيول. إن سوليم 

ت يعيد كتابة ما يجري في قرية كردية بأسلوب خيوالي  فبطول الروايوة يولود ويكبور وينموو ويتوزوج ويخلوف  بركا
وكل هذا يجري في عوام واحود. هكوذا ينموو ويكبور فجوأة  ويريود أن يتوزوج مورة واحودة  ويحواول األب أن يتاورب 

لبطل في الساعة الواحدة ما يقارب منه  لكن زوجته تقترح عليه أن يزوجه من ابنة أخيه  مامد . وهكذا ينمو ا
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 ال ووة أعوووام. وحجووة البطوول فووي ذلووا:  يوووم واحوود يكفووي. أن تسووتمر فووي التووذوق يعنووي أال تعوويش أك وور. المعرفووة 
 (11تكفي واإلحساس بالطعم شواذ في القاعدة .  ص

فوي القصوة  وربما تذكر قارئ قصة  هنية قصيدة محمود درويش  جندي يحلوم بالزنوابق البيضواء . ف موة حووار 
في لحظات االسترخاء على الحاجز  بين حسان وبين  أفنر(  الذي لم يخدم هوو فقوط فوي الجويش اإلسورائيلي  

نما أرى حسانا صورة البنائه ال ال ة  وهم يرتدون بدلة  تساهال(. يجري الحوار التالي بيناما:  وال

 أفنر.. كم فلسطينيا قتلت في حياتا  أذكر أنني سألته  وأنا أتصبب عرقا في ظايرة يوم حزيراني الفح: 

ن تردد قبل أن تخرج الكلمات منه بطيئة: ال أعتقد أنني قتلت أحدا  ويضويف: ربموا جرحوت  لم يازأل السوال  وال
 (.11عديدين   ص

وهذا الحوار نقورأ م ويال لوه فوي قصويدة محموود درويوش الموذكورة التوي عواد وكتوب قصويدة قريبوة مناوا  مون      
( هوي قصويدة  عنودما يبتعود . فوي جنودي يحلوم بالزنوابق 2774نه: لمواذا تركوت الحصوان وحيودًا  جديد  في ديوا

 البيضاء يجري بين الشاعر والجندي الحوار التالي:

 وكم قتلت  - 

 يصعب أن أعدهم...

 لكني نلت وساما واحدًا.

 سالته معذبا نفسي  إذن

 صف لي قتيال واحدًا.

 ويةأصلح من جلسته وداعب الجريدة المط

 وقال لي كأنه يسمعني أغنية:

 كخيمة هوى على الحصى

 (1/2791( من أ.ا.ط121وعانق الكواكب المحطمة   ص

وعموما ف ن قارئ دروب جميلوة سويقرأ قصصوا تقوارب الاوم الووطني  وأخورى تقوارب الاوم الوذاتي اإلنسواني      
 أيضا  وأهم ما يميزها أناا قصص ال تخلو من عنصر التشويق.
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 العنوان العنوان ومكونات  "جميلة "دروب :كرم هنيةأ 3:6

 

ما دفعني  منذ بداية ال مانينيات إلى توجيه  لفت انتباهي  منذ وقت مبكر  التفات الكاتب إلى أهمية العنوان 
هذا. وكان نص السوال:  المتتبع ألعمالا القصصية  في مجموعتيا  سوال له  في مقابلة أجريتاا معه  حول

في عناوين القصص  ولعلني أرى أن هذا جزء من نجاح العمل الفني  إذ إن عنوان  مامة تتم ل يلمح نقطة
وردتان للزميلة " أحيانًا يلخص القصة  هزيمة الشاطر حسن   وأحيانًا يح  القارئ على قراءة القصة قصصا

رت بكتّاب معينين لجأوا الى أراأل   م هل تأ  ندى  موتمر فعاليات القرية يصدر نداًء هامًا.. الع . هل ترى ما
 ."هذا في أعمالام 

الروح   المقابلة على صفحات مجلة الفجر األدبي   م أعيد نشرها في كتاب  الدخول إلى حبر وكنت نشرت
 .ببعض الكتّاب المصريين (. ولم ينف القاص اهتمامه بالعنوان والتفاته إليه  وقد أشار إلى تأ رأل0991 

ُتعد دراسة العنوان والنااية جزءًا مناا  قد شاعت في  لم تكن الدراسات السيميائية  التيوحين سألته هذا السوال 
شاعت هذأل الدراسات منذ تسعينيات القرن المنصرم تقريبًا  حين ظارت دراسات  العالم العربي  وانتشرت. لقد

الجانب   د أساسية في هذاأصحاباا من دراستام في باريس  وقراءتام كتب  جيرار جينيت( التي تع نظرية أفاد
كما أشار إلياا آخرون   كل من شعيب خليفي وجميل حمداوي  وم لاا دراسات  ليو هوبا(. وقد أشار إلياا

 .ممن يعدون موسسين في هذا الباب

يدرس قصص أكرم هنية في رسالة ماجستير إلى العناوين في قصصه  وسيكتب  وسيلتفت أحد طالبي  وهو
أجيزت  دًا في تناول قصص الكاتب التي درساا ك يرون. والدارس هو عبد اه ملحم  وقدجدي فصاًل ربما ُعدّ 

 .رسالته في قسم اللغة العربية في جامعة النجاح

 .الجديدة  دروب جميلة  مقاربة عامة  وسألتفت بالتفصيل إلى احدى القصص هنا سأقارب عناوين مجموعته

 هي: زمن حسان  وكان ذلا قبيل موتنا  ودروب جميلة مجموعة  دروب جميلة  من  ماني قصص  تتكون

الشاحبة  وستة مقاعد في  وألوان هادئة  ومونولوج نااري  وفي البح  عن الزميلة ندى  وترانزيت األطياف
 .مقاى صغير

جميلة  لتكون عنوانًا للمجموعة كلاا. وهي على العموم أطول  ويالحظ أن الكاتب اختار القصة ال ال ة  دروب
ستًا وعشرين صفحة  فيم ال تزيد أية قصة من القصص األخرى  حجمًا  عن ست  قصص حجمًا  إذ تبلرال

 .صفحة عشرة

من جملة فعلية.  ويالحظ أن أغلب القصص تتكون من جمل اسمية  وليس هناا سوى قصة واحدة تتكون
ين في العنوان  إذ غالبًا وخبر حاضر  ويالحظ أيضًا أن أغلب القصص ذات الجمل االسمية ال تتكون من مبتدأ

حسان  ألكرم هنية  أو مبتدأ لخبر محذوف تقديرأل: زمن  ما تكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديرأل هذأل قصة  زمن
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 .هنية حسان قصة قصيرة للكاتب أكرم

ذا ما نظرنا في مكونات عناوين القصص فسنجد أناا متعددة  هناا المكون الزماني  زمن  قبيل  ناار(   وال
فاعل  حسان  جميلة  ندى(  وهناا مكون حد ي  مكون مكاني  دروب  ترانزيت  مقاى( وهناا مكونوهناا 

 .(ألوان  أطياف  مقاعد)  البح   موتنا  مونولوج( وهناا مكون شيئي

ترانزيت(  وسنلحظ أيضًا بروز الصفة بروزًا الفتًا  وسنلحظ تسلل كلمتين غير عربيتين إلى العناوين  مونولوج 
األطياف الشاحبة  مقاى صغير(  كما سنالحظ أيضًا خاصية مضاف إليه  هادئة  مونولوج نااري   ألوان

 .مرات تتكرر خمس

للقصص كلاا   ألناا أطولاا حجمًا   وربما تساءل المرء: لماذا اختار الكاتب قصة  دروب جميلة  لتكون عنواناً 
 .األخرى  القصص أم ألنه يراها األفضل  أم ألن فياا ما قد يبرز في

قراءتين: دروب جميلة  فتكون هنا جميلة صفة  وحين يقرأ المرء العنوان قبل أن يلج إلى النص نفسه  فقد يقرأأل
تبع  الفرح والسرور أو دروُب جميلة  وهنا ستكون الدروب خاصة  للدروب  ما يعني أن المرء سيقرأ قصصاً 

 هل دروباا دروب جميلة  أم دروب غير جميلة. ف ذا وسيتساءل المرء: ما هي دروب جميلة  بامرأة هي جميلة 

ذا كانت غير جميلة  فقد افترق االسم  .عن المسمى كانت الدروب جميلة فقد تطابق االسم والدروب  وال

أي دروب  -األولى  وسيعزز القراءة ال انية  د القراءةعتبنوان  بعد قراءة القصة  ف نه سيسوحين يقرأ المرء الع
جميلة بل هي دروب قاسية صعبة تودي إلى الموت  بل ولقد  أن دروب جميلة ليست دروباً جميلة  وسيعرف 
 .الموت أدت بالفعل إلى

دروب صعبة وقاسية  غالبًا ما  وسيلحظ المرء  وهو يتبع دروب أبطال القصص  أناا ليست على ما يرام  وأناا
على الحاجز  وظل يمر به  ويعاني من فقد ولد  تنتاي ناايات مأساوية. ليست دروب حسان دروبًا سالة 

اإلسرائيليين عليه بسببه. وليست دروب بطلي قصة  كان ذلا قبيل موتنا  دروبًا  جرائه  وقد يشتبا مع الجنود
القصة بالموت.  فكالهما يستشاد  حين تقصف الطائرات اإلسرائيلية سجن نابلس المركزي. هكذا تنتاي جميلة 

ما توقع  ويكون الواقع غير ما  القصص: يفاجأ الرسام في  ألوان هادئة  بعكسوهكذا يمكن النظر في بقية 
تعاني من فقد البصر  وبطل  مونولوج نااري  مصاب  رسمه في لوحته  فالفتاة التي تخيلاا هادئة وجميلة

 دروب غير ما رغب في أن يسير عليه  وال يقابل البطل في قصة  في بالسرطان  وقد سار  في حياته  في
كانا طالبين  ندى  زميلته. لقد افترقا منذ زمن على الرغم من أناما أنفقا أيامًا جميلة معًا يوم البح  عن الزميلة

األطياف الشاحبة  ويعاني كل واحد من  في الجامعة ويفترق أيضًا رمزي عن الفتاة التي التقى باا في  ترانزيت
ن إشكاالت وهموم  فيما ينتظر صاحب المقاى حتى يغادر م األفراد الستة الذين يجتمعون في المقاى الصغير

 .مملة وكئيبة هوالء الزبائن  فالحياة معام

لعل دروبنا تصير جميلة. وفي العبارة ما  :وسيكتب لي الكاتب  حين ياديني نسخة من المجموعة  العبارة التالية
اصة التي قاربت الموضوع الوطني  تقوله أغلب القصص  بخ يقول: إن دروبنا ليست جميلة. وهذا عمومًا ما
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 .موتنا  ودروب جميلة وهي: زمن حسان  وكان ذلا قبيل

 

 :"قصة  ستة مقاعد في مقاى صغير

 .الشيئي مقاعد  دون أن يختار مكونًا فاعاًل آخر. فلم يكتب ستة رواد في مقاى صغير اختار الكاتب المكون

غالبًا ما تكون واسعة  قاى صغيرًا. المعروف أن المقاهيفال يضم المقاى فقط ستة مقاعد  وبذلا يكون حقًا م
ألماكن مجاورة  وال تستقبل الرواد إال استقبااًل  وذات مقاعد ك يرة العدد  إال إذا كانت مقاهي تبيع المشروبات

 .عابراً 

ن أن عدد المقاعد أك ر من ستة. هناا  ماني طاوالت  وكل طاولة حولاا عدد م حين ندلف إلى القصة نرى
ذا افترضنا جداًل أن الطاولة الواحدة تضم أربعة كراسي  ف ن عدد المقاعد يغدو .المقاعد ا نين و ال ين. هنا  وال

 .ن ير السوال: ماذا قصد الكاتب  إذن  من وراء عنوانه 

فال قصد  .الذي غادر مبكراً  ل  يضاف إليام صاحب المقاى والنادعدد رواد المقاى في القصة ستة يبدو
سيكون العنوان: ستة رواد في  بالمقعد من يحل عليه  بمعنى هل أطلق المحل وأراد الحال  وبالتاليالقاص 

 .مقاى صغير

فالمقاى يضم طاوالت  ماني  ومقاعد أخرى فارغة. لكن لماذا شّيأ  سيكتشف المرء هذا بعد قراءة القصة 
 رواد   م إنه لم يمنحام أسماء ومالمحاستخدم لفظة مقاعد بداًل من أن يستخدم لفظة  القاص البشر  لماذا

  2والمرأة رقم .  0  والمرأة رقم 4  والرجل رقم 3  والرجل رقم 2  والرجل رقم 0خاصة. إنام الرجل رقم 

مشغول بامومه ومشاكله. كل واحد ينتظر  المقاى هنا صغير  ال يلتفت أي من روادأل إلى اآلخر ليحاد ه. كل
 . مة ملل وكآبة ظر بعضام الموت شيئًا ما  شخصًا ما. وقد ينت

بالدنا  ففياا الضجيج والحركة. وغالبًا ما  والمقاى هادئ لدرجة الممل  إنه يختلف عن المقاهي األخرى في
حولام أربعة آخرون يراقبون العبي الورق أو طاولة النرد. يتكلمون  يكون أربعة أفراد حول الطاولة  يجتمع

 ًا فيه من البذاءة ما فيه. وهذا ما يخلو منه المقاى الصغير. وفيه يغدوويلفظون كالم ويصرخون ويشتمون 

المكان خلو من البشر   الرواد مقاعد فوق المقاعد: ال حركة وال صوت وال رفيق. ال اتصال وال تواصل. كأن
يعبر واحد من الرواد  حين يتركه القاص  وجنة دون ناس ال تداس. هذا ما تعززأل القصة  وهذا ما يعززأل كل

 :عما يجول في خاطرأل  ولننتظر

وألنام    بأن المقاى يضم  ماني طاوالت  يشغل ستًا مناا زبائن ورواد  وهوالء متنا رون 0رقم  يخبرنا الرجل
الرواد بعضام بعضًا  ولما التفت  قلة ف ن كل واحد منام يراقب اآلخر. لو لم يكن المقاى صغيرًا  لما راقب

رأيه في عن موضع نظر اآلخر. ويفصح بعض الرواد  د الزبائن أن كل واحد منامإليام صاحب المقاى. يعتق
صاحب المقاى هذأل االبتسامة نحوي  . ترى لو كان المقاى كبيرًا      لماذا يطلق0البقية. يتساءل الرجل رقم 
 هل كان هذا السوال سيخطر بباله  وكان هناا زبائن ك ر 



 114 

هادئ هذا المساء. ويستخدم خالفًا للكاتب الذي اختار العنوان  : المقاى  رأيه في المقاى2وسيبدي الرجل رقم 
 لفظة مقاعد  ولكنه أيضًا يتساءل: ترى بماذا يفكر رواد المقاى  وهنا نتساءل: هل يرد للقصة  لفظة رواد  ال

إجابة عن التي هي  هذا السوال على لسان هذأل الشخصية أم تراأل يرد على لسان الكاتب نفسه الذي كتب القصة
 .هذا السوال 

في المقاى  وحيدًا  ويفكر في موته أيضًا. إنه  م ل    هذا متقاعد عجوز يعيش وحيدًا  ويظل 2الرجل رقم 
  .إنه ينتظر الموت كما ينتظر مكالمة قد تأتيه من ابن أو ابنة أو حفيد اآلخرين الذين ينتظرون أشخاصًا 

محافظًا  وال يسمح  ناا ترتاد هذا العالم بعد أن توفي زوجاا الذي كان  لم تكن من رواد المقاهي. إ1 المرأة رقم
بلدان محافظة. ها هي تخرج وترتاد  لاا بالخروج. ها هي اآلن تخرج إلى أماكن ال تخرج إلياا النساء في

زوجاا الميت  لك رة ما كان يضيُق علياا. المقاى  المقاى  وهي فوق هذا تفكر في شرب الخمر حتى تست ير
المقاى الصغير ليس ممتعًا وليس مسليًا بالقدر الكافي. وستفكر في مقاأل  هنا ضرب من الحرية  مع أن هذا

  .أخرى

لماذا ال أكتب عن  :شاعر يتساءل عما سيكتب. إنه يفكر في موضوع يصلح للكتابة. ويتساءل 3الرجل رقم 
منكفئ على ذاته  فال اتصال وال تواصل   رواد المقاى  ولكنه سيالحظ أن كل واحد من روادأل  باست ناء واحد

  ال اتصال وال تواصل  وهذا 3ما قاله الرجل رقم  4الرجل رقم  مع المحيط. وهذأل عبارة ذات داللة. وسيعزز
 وغياب الحركة والوشوشة واألحادي  والضحا والصخب والعنف. ومع ذلا يتساءل الصمت والادوء إلىيودي 

 :الشاعر

النساء والرجال جلسوا طوياًل  دت في هذا المقاى  وكم من عالقة انتات  وكم منترى كم من قصة حب ول"
 . . كأنام مقاعد فوق المقاعداإلطالقينتظرون أي شيء على  فوق هذأل المقاعد ينتظرون رفيقًا أو شيئًا أو ال

 ت ما يودي إلىتأتي إلى المقاى  ألنه مكان هادئ  خالفًا لشقتاا حي  تقيم مع زميال 2ومع أن المرأة رقم 

المرأة مع عالقة برجل بدأ  الضجيج  إال أن المقاى  في نظرها  مكان لالنتظار  وهي تكرأل االنتظار. كانت هذأل
 .وحيدة  في المقاى  م ل بقية الرواد ينسحب من عالماا. وكانت ترتاد معه المقاهي. اآلن هي

إنه لم يدخل  في حياته  مقاى كاذا. إنه ي ير  يجلس وحيدًا. المقاى غريبًا  فكل شخص فيه 4يرى الرجل رقم 
: لو كان للصمت رائحة  لكان  في هذا المقاى  الوطن. ولو كان للصمت 4الرجل رقم  الكآبة  ومن هنا يقول

والرجل هذا  .لكان لون الصمت في هذا المقاى  رماديًا. العطن رائحة كرياة  واللون الرمادي مكروأل لون 
 .فاو يريد أن يغادر هذأل البالد بالد أخرى  قه حتى ُيقله إلى المطار  ليغادر إلىينتظر. إنه ينتظر صدي

المقاى. هنا نصغي إليه  هو الواقف ألنه يقدم لام   مة ستة رواد فوق ستة مقاعد  ولكن ماذا عن صاحب
 .الخدمات

 .لعمل بطيء لقلة الروادالزبائن ويفكر في أمرهم  و مة ما يتيح له فرصة التفكير  فا ينظر صاحب المقاى إلى

ينتظر أربع ساعات  ويغدو صاحب المقاى م ل روادأل: ينتظر: إنه ينتظر أن يغادروا حتى يغادر  وعليه أن



 115 

 

 

 ."طويالت. وسيقول:  مع زبائن م ل هوالء أضمن أمسية كئيبة

  الرجل 2ل رقم الرج  0عنوان رئيس للقصة  ولكن أيضًا  مة عناوين فرعية هي التي ذكرناها: الرجل رقم   مة
في الترتيب طبعًا. ولو حذف القاص هذأل    صاحب المقاى  مع تغيير2  المرأة 0  المرأة 4  الرجل رقم 3رقم 

علينا. وهنا سيكون عليه أن يفعل ما فعله غسان كنفاني في  ما  العناوين الفرعية لربما اختلط مصدر الكالم
االختالف في مصدر الصوت. ولو فعل ذلا لصّعب شكل الحروف  حتى نعرف  أي أن يميز -تبقى لكم  

 وهذا ما التفت إليه غسان كنفاني يوم كتب روايته  ما جعله ال يواصل الكتابة باذا األمر على القارئ 

ذا كان لاذأل العناوين من فائدة  فاي  بال شا   بين متكلم ومتكلم  بين  تجعل القراء يميزون أناااألسلوب. وال
 .مقعد ومقعد

قصته  ستة مقاعد في مقاى صغير  ال ستة رواد في مقاى  دون  اآلن أدركنا لماذا جعل المولف عنوانوربما 
أحيانًا يتشيأ الناس  بخاصة حين ال يتواصلون  ومرة كتب عبد اللطيف عقل: ما أقسى  .أن يسقط الصفة أيضاً 

 .!تتشيأ أفئدة الناس أن


