
  
  )١(مھرجان فى سوق الباذنجان

  دراسة تحلیلیــــة
   نبیل خالد أبو علي. د. أ:بقلم                                                                

   الجامعة اإلسالمیة-أستاذ النقد األدبي 
  

 ذاق  ھى الدلیل على انتھاك كرامة انسانیة ، وبرىء قبل أن یمثل أمام القاضى..براءة   
 ومع ذلك فان كلمة براءة ھى الدلیل المادي ...صنوفًا من العذاب كى یعترف بجریمة لم یقترفھا 

على وجود أناس یتصفون فى نھایة المطاف بالموضوعیة ؛ ویتسمون بالعدل أو بعضھ ؛ 
  .لعدالة ودفع الباطل ١ على تحقیق - غالبًا -ویسھرون 

مھرجان فى سوق "عاناة تصور انعكاساتھا قصة وما بین االتھام والبراءة رحلة ألم وم  
، تلك القصة التى یحاول كاتبھا لفت األنظار إلى ) ٢(للقاص عثمان خالد أبو جحجوح" الباذنجان

قضیة انسانیة ھامة تردد صداھا بین الفینة واألخرى فى جنبات المجتمع الفلسطینى الذى یحرص 
قویض دعائمھ وااللتفاف على نضال أبنائھ أھلھ على تطھیره من الخفافیش التى تعمل على ت

 فیرصد فیھا الكیفیة التى تتم بھا عملیة التحقیق التى تسبق التطھیر ، ویصور ..وانجازاتھم 
انفعاالت مختلف شرائح المجتمع بھا ، ثم یتركنا نتأمل التعسف والظلم الذى قد ینتج أحیانًا عن 

  .ین المبالغة والتشدد فى قطع دابر الفساد والمفسد
بتصویر مشھد تكررت رؤیتنا لھ ، ودخلت " مھرجان فى سوق الباذنجان"تھتم قصة   

المصطلحات الدالة علیھ فى معجم انتفاضتنا اللغوى ، إنھ مشھد التحقیق الذى یسبق عملیة 
؛ حیث نرى شابًا فى العشرین من عمره معصوب العینین ، مقید الیدین " القمع"أو " الردع"

ًا على األرض وسط دائرة بشریة ضخمة فى ساعات الصباح المبكرة ؛ یقال أنھ والقدمین ، ممدد
وقد انعقدت ھیئة المحكمة فى جلسة علنیة وسط . ممن یروجون المخدرات ویمارسون الجنس 

میدان رئیسى یعد شریانًا حیویًا لتجمع سكانى ضخم ؛ فھو موقف للحافالت ووسائل المواصالت 
. لموظفین ؛ ومفترق یجتازه رواد سوق الخضار المواجھ للمیدان ؛ وطریق لطالب المدارس وا

ومن خالل بطل قصتنا وموقفھ من تلك الدائرة البشریة الضخمة التى احتلت موقف الحافلة التى 
تقلھ وبقیة العمال إلى أماكن عملھم تدور أحداث القصة لتعكس ھموم االنسان الفلسطیني بأبعادھا 

 ، ومن وسط تلك الھموم واالنفعاالت والتوتر ..جتماعیة والنفسیة السیاسیة واالقتصادیة واال
یظھر البعد االنسانى الذى تكشف عنھ المفارقة العجیبة فى القصة ، وھى براءة المتھم الذى 

   !!..ذبحت كرامتھ وأریق ماء وجھھ 
ن لم إن الحدث الذى تعالجھ القصة حدثًا مألوفًا فى بیئة االنتفاضة ، فكثیرون ھم الذی  

یأسف الشارع الفلسطینى على اجتثاثھم ، ومع ذلك فقد برع القاص فى التغلغل فى أعماق 
 إنھا ..انسانیتنا لیحول المألوف مستھجنًا والمشروع محرمًا ؛ حیث فاجئنا بنھایة غیر متوقعة 

  .البراءة وإن ولدت میتھ ؛ أو العدالة وإن لم یختلف مذاقھا عن مذاق الظلم 
تصور حدثًا كامًال تحققت وحدتھ من خالل عدة مشاھد نتجت عن والقصة ھنا     

المشھد الدرامى المركزى فى القصة ، واتضحت مالمحھ من خالل عدة شخصیات أبرزھا 
شخصیة ذلك العامل البسیط الذى أقحم فى لجة الحدث بعفویة تشھد للقاص بالبراعة ، فھو لم 



 لرصد معظم ما یجول فى خوالج النفس یدفعھ الفضول لمشاھدة الحدث ، ولم یتصد طائعًا
 لقد رأیناه بعد أن ..البشریة من ھموم حیاتیة وانفعاالت متضاربة انفجرت لحظة وقوع الحدث 

فشل فى العثور على الحافلة التى تقلھ إلى مقر عملھ یزاوج بین ھموم واقعھ الخاص وانعكاسات 
ى السوق فتنفرج أساریره لتدنى المشھد العام ، تارة یتنصت على أصوات بائعى الخضار ف

لقد انخفضت أسعار : " بقولھ " الرطل بشیكل بس : " األسعار فیعلق على نداء بائع البندورة  
آه لقد : " ، وعلى نداء بائع الملوخیة الذى أعلن أیضًا أن الرطل بشیكل بقولھ " البندورة 

جریات األحداث فیلتقط سمعھ ، وتارة أخرى یحاول االقتراب من م" انخفضت أسعار الملوخیة 
 ..یقولون إنھ من تجار ال : " تعلیقات شتى ال یخرجھ منھا عن دائرة الصمت إال قول أحدھم 

 وھكذا إلى أن ینتھى .." ومن منا ینسب القول للسانھ : "؛ حیث یعقب بقولھ "  ویمارس الزنا 
 ثمنھا وقفل راجعًا إلى المھرجان فنراه قد مأل سلتھ بالخضار التى تسبب المھرجان فى رخص

بیتھ تتنازعھ أحاسیس شتى ، وتصطرع فى داخلھ مشاعر السخط على واقع كاد الظلم فیھ أن 
یصل إلى منتھاه ، والشفقة على واقع آخر یشترك فیھ المظلوم البرىء مع ابنھ القابع خلف أسوار 

  .القھر 
 شریحة -لمجتمع وشخصیة البطل ھنا شخصیة نمطیة تمثل شریحة عریضة من شرائح ا  
 وتعكس من خالل سلوكھا وطریقة تفكیرھا العوامل المحیطة بأفراد تلك الشریحة ومدى -العمال 

ولعل ھذا أحد العوامل التى جعلت .  تحكمھا فى سلوكھم وتوجھاتھم فى زمان ومكان محددین 
 تخرجھا من   لن- .. سواء أكانت بعمرو أم زید -القاص ال یھتم بتسمیتھا ؛ إذ أن التسمیة  

وكذلك لم یتوقف كثیرًا عند تحدید صفاتھا دفعة واحدة ، بل ترك . العمومیة إلى الخصوصیة 
األمر للقارىء لكى یتبین تلك المالمح والصفات من خالل تفاعلھا مع الحدث وسلوكھا فى كل 
موقف ، ومع ذلك فھى فى نھایة المطاف شخصیة حیة تدب على أرض الواقع بصفات محددة 

 ولكن فضولھ قد ضعف .."  كبر السن - مثًال -الم واضحة ، فمن صفاتھا الجسمانیة نتبین ومع
، كذلك نكتشف أنھ قصیر القامة حینما یعجز عن رؤیة " ..أمام عضالت العمال من الشباب 

فدس رأسھ الذى اصطدم بمؤخرة طفل ، حیث كان أطفال المدارس قد سدوا كل " المتھم 
 كانت .." یف ضعیف الجسد تقذفھ لطمة طائشة من كف امرأة بعیدًا ، وھو نح" ..الثغرات 

ومن صفاتھ المعنویة نتبین المحایدة التى " . ..اللطمة قویة جعلتھ یندفع نحو الدائرة قافزًا بقوة 
، ومع ذلك فھى سلبیة " .. وقف على الرصیف ...تراجع قلیًال " وصلت إلى درجة السلبیة 

 من منا .."  ثم بالواقع السیاسى العام ، كذلك نتبین موضوعیتھ واتزانھ مبررة بواقع التحقیق ومن
 إلى غیر ذلك ...حیث تأنف نفسھ االستماع إلى الشائعات وظلم الناس ! " ینسب القول للسانھ ؟

  .من الصفات المتناثرة بین خیوط القصة 
ات ، منھا ما كان أما الشخصیات الثانویة فى القصة فكثیرة متعددة األدوار مختلفة السم  

 ، ومنھا ما اختفت مالمحھ ..ضبابیًا لم تظھر إال حركتھ وھیئتھ لیشارك فى تكوین المشاھد 
 واجماًال فإن ھذه القصة قد اشتملت على أنماط متعددة من الشخصیات التى ..وبدت دخیلة نفسھ 

دھا واضحة قلما نجدھا فى قصة قصیرة ، فالشخصیة حسب أھمیتھا والدور الذى تقوم بھ نج
  :، وھى ) ٣(بأقسامھا الثالثة كما حددھا النقاد

  .وتتمثل فى شخصیة العامل التى تبینت لنا آنفًا :   الشخصیة الرئیسیة -١



وتتمثلھا فى الباعة فى سوق الخضار ، والشخصیات :   الشخصیات الثانویة أو المكملة -٢
یات جمیعًا فى ابراز الشخصیة  وقد تعاونت ھذه الشخص..الناطقة من رجال ونساء وأطفال 

 واستكمال - صراع األھواء والمصالح والرغبات -الرئیسیة ، وفى اظھار جوانب الصراع  
فذاك بائع یصور أثر عملیة القمع وحشودھا من البشر على وجھ الحیاة . جوانب الحدث ووحدتھ 

، إنھ حدث " ..بخیر  مھًال على عرض البضاعة ، ھالیوم مش راح یمشى ..: " فى السوق بقولھ 
وآخر نراه مغتاظًا یعكس فى ندائھ على . تتوقف معھ دورة الحیاة ، وتتوقف حركة المجتمع 

أسود " المشترین ما یعتمل فى صدره من أثر الموقف على بضاعتھ والخسارة التى ستلحق بھ ، 
وثالث " .  .. قال دیر  مین.. والبكسة باثنین شیكل .. البیع الیوم بالبكسة ..من اللیل یا باذنجان 

 وضاعت ..لقد راحت سروتنا : " یصور ما أصاب شریحة التجار عامة فى ھذا الیوم بقولھ 
  " ...خضرتنا 

أما باقى الشخصیات الثانویة فقد كان لتعلیقاتھا أكبر األثر فى اظھار موقف المجتمع من   
 ..: " فى مطالبتھ بالرحمة ظاھرة القمع أو الردع ، إذ نسمع تعلیقًا یظھر الجانب االنسانى

، وآخر یظھر الصرامة والتشدد ویعترض " .. ارحموا طفلھ الرضیع .. یا ناس ..ارحموا شبابھ 
 مسكین ھذا ..: " على رأى طالبى الرحمة ، من ذلك ما نسمعھ فى الحوار الدائر بین امرأتین 

أى ورد ھذا ؟ :  قویًا وساخنًا  قالتھا احداھن فتلقت ردًا من جارتھا.. إنھ بعمر الورد ..الشاب 
  . ".. الورد الحقیقى ھناك ، تحت الشمس وفوق الثلج .. سلیات سامة ..قولى شوكًا 

 وقد ..ونتمثلھا فى جموع الناس من عمال وموظفین وتالمیذ ونساء :   النوافل أو الكومبارس -٣
الحدث ، كما عكست شاركت ھذه الشخصیات جمیعًا فى اظھار مدى اھتمام المجتمع بمثل ھذا 

 ویمارس ..یقولون إنھ من تجار ال : " وعیھم بخطورتھ حیث سمعناھم جمیعًا یرددون التھمة 
  ..." الزنا 

، حیث اختبأ بحنكة خلف ) ٤(لقد أفلح القاص فى تصویر الحدث دون أن یشارك فیھ  
طاق تلك الشخصیات وتركنا نرى االشیاء من خالل حدیثھا وسلوكھا األمر الذى برر بھ ان

ومع أن قضیة .  الشخصیات بلغتھا الیومیة التى تمثل شریحتھا وواقعھا االجتماعى والثقافى 
إال أن إنطاق الشخصیة بلغة قریبة ) ٥(العامیة والفصحى ما زالت مثار خالف لدى نقاد القصة

د ، وتبریرًا من لغتھا فى الواقع سواء أكانت عامیة أم فصحى تجد تأییدًا كبیرًا لدى كثیر من النقا
الكتاب لیسوا أحرارًا فى أن یجعلوا : " یصل عند بعضھم إلى درجة االلزام ، یقول رشاد رشدي 

شخوص قصصھم تتكلم أو تفكر بالعربیة الفصحى كما یتراءى لھؤالء الكتاب ، فإن من البدیھي 
وال . الحدث أن أیة قصة تحاكى حدثًا ، وأن أى حدث یحكى الواقع ، واقع الحیاة التى یمثلھا 

أعتقد أن أحدًا من كتاب القصة عندنا أو فى العالم أجمع ینكر أنھ واقعى ، فإن كیان الكاتب 
القصاص إنما یقوم على ھذه الواقعیة ، أى على محاكاتھ للواقع وقدرتھ على اقناع القارىء بأن 

    ) .٦(...قصتھ تمثل ھذا الواقع 
  :عــــــود علـــى بــدء 

فى احكام نسیج قصتھ حتى كانت رغم الشبھ الكبیر بینھا وبین الروایة من لقد برع القاص   
حیث العمق والثراء وكثرة التفاصیل والشخوص ، أنموذجًا فنیًا لقصة قصیرة تشتمل على معظم 
مواصفات العمل القصصى الجید ؛ حیث توفرت فیھا جمیع العناصر الحیویة المطلوبة فى القصة 

وكذلك جسدت تقنیات النقاد وضوابطھم لماھیة البیئة ) .  ٧(تمام وتوترالقصیرة ؛ من ایجاز واھ



أو الوسط فى القصة القصیرة سواء على صعید الزمان أو المكان أو القوى والعوامل التى تحیط 
 -، فالحدث محدد ) ٨(بالشخصیة وتشكل مع موروث تلك البیئة صفاتھا وتؤثر فى تصرفاتھا

 فى مشھدین متالصقین یعطى كل منھا لآلخر أبعاده ودالالتھ ، فمشھد  مع أنھ یتم-زمانًا ومكانًا 
التحقیق انعكست آثاره على مشھد الباعة والسوق ، ومشھد السوق والباعة أسھم بطریقة جلیة فى 

 أما أثر العوامل والقوى الثابتة والطارئة التى تحیط بالفرد ...اعطاء مشھد التحقیق رموز داللتھ 
  ) .٩(..قد تجلت فى سلوك الشخصیات وانفعاالتھا فى تلك البیئة ف

قد یبدو األمر ضربًا من ضروب المغالطة أو التالعب باأللفاظ ، فكیف تكون القصة   
واضحة المعانى واألبعاد ؛ كثیرة التفاصیل والشخوص وفى الوقت نفسھ موجزة تحافظ على 

  ..احدة  فى بیئة و- حدثھا -عنصرى االھتمام والتوتر وتجرى أحداثھا 
نعم لقد تكفل التكثیف واالیحاء بمھمة الشرح والتفصیل ، وتجلت مقدرة اللغة على خلق   

تیار من االشعاعات المتتابعة التى تتكفل بمھمة التعبیر عن أدق التفاصیل بالقلیل من الكلمات 
 والتراكیب ، كما تكلفت الشخصیات الثانویة والنوافل باستكمال أبعاد ودالالت المضامین

  .المختزلة والموجزة ؛ اضافة إلى تسلیط األضواء على الشخصیة الرئیسیة 
بقى أن أشیر إلى بعض الشواھد التى تدلل على االیجاز والكثافة وفى الوقت نفسھ تحمل   

فى طیاتھا الكثیر من المضامین والدالالت التى تثرى القصة بالتفاصیل وتعكس أصداء الواقع 
وقفنا فى ھذا المجال عنوان القصة وداللتھ فى التعبیر عما یجول فى وأول ما یست.  الفلسطینى 

، إنھ مھرجان سمتھ الكثرة واالختالط ) ١٠(ذھن القاص من أفكار ووجھات نظر
وللتأكید على ھذه الصفات وضع المھرجان فى السوق حیث یختلط الحابل ) ١١(واالضطراب

 وقد كان لھذا ..ة ویضفى سمة التشاؤم بالنابل ، ثم جاء الباذنجان لیصف السوق بالسوداوی
العنوان داللتھ المنبئة عن سبب وقوع الحدث واألزمة التى تمر بھا الشخصیة ، فالحدث ولید 

 لیشكالن فى ..ظروف بیئیة طارئة أما الشخصیة فھى شخصیة واقعیة تمر بظروف غیر واقعیة 
یة واالجتماعیة التى تعبر عن نھایة المطاف المعادل الموضوعى للظروف السیاسیة واالقتصاد

  .انسحاق الفلسطینى ومعاناتھ 
كانت خیوط الفجر : "ثم یستوقفنا تقابل الفجر والفضاء مع غاللة أواخر اللیل فى قولھ   

؛ حیث نرى البشرى فى مرآة عنصر الزمان ، " ..تغزو الفضاء حینما ابتلعتھ غاللة أواخر اللیل 
الخیر على الشر ألنھ قادم مع خیوط الفجر ، وبشرى بشرى تتصل بنھایة األزمة وانتصار 

تتصل بالواقع السیاسى العام فتتصدى لوحشة اللیل والتشاؤم وتنبىء بواقع أكثر أمانًا واستقرارًا ؛ 
  .. مع خیوط الفجر - الفضاء -یغزو المنطقة 

عتھ نسمة  فلس..: " كما تبدو حنكة القاص فى تخییل نھایة مغایرة لمشھد التحقیق فى قولھ   
إذ یجعل القارىء یتخیل ما سیئول إلیھ  " ..شرقیة باردة ، اشتم معھا رائحة مسلخ المدینة 

التحقیق من قمع أو ردع من خالل استحضار دالالت المسلخ ، ویمعن فى جرف القارىء بعیدًا 
نداء مألوف فال"  أحمر من الدم یا بندورة ..: " عن النھایة التى أرادھا حینما یورد نداء البائع 

ولكن توظیفھ جاء مالئمًا لرائحة المسلخ ، أو فلنقل متممًا لداللتھ التى تتساوق مع المألوف على 
 وبالتالى فإن القاص یبدو حریصًا على تحقیق ..أرض الواقع من نھایات لمثل ھذا المشھد 

  .عنصر المفاجأة الذى تحملھ النھایة غیر المتوقعة لألزمة 



فى تصویر "  الدائرة تلد رفًا وتحمل رفوفًا   : " Motifتیف وتتجلى براعة المو  
االضطراد فى ازدیاد العدد المتجمع حول المشھد ، كثرة القادمین وقلة المنصرفین ، كما تصور 

  .شدة اھتمام المجتمع بھذا الحدث 
أما نداءات الباعة على صنوف الخضار فى السوق فتعكس تراث السوق الفلسطینى   

إلى غیر ذلك من .  جمھ اللغوى ، كما تعكس صدى الواقع االقتصادى المعاش ومفردات مع
  .المضامین والدالالت التى أثرت القصة وأمدتنا بالكثیر من التفاصیل 

  
  
  

  ھــــــوامـــــــش 
   .١٦/٥/١٩٩٣نشرت فى الصفحة األدبیة بجریدة القدس یوم األحد الموافق )  ١(
  .مالھ القصصیة فى الصحف والمجالت قاص غزى نشر العدید من أع)  ٢(

مجلة بحوث الجامعة اإلسالمیة بغزة ، المجلد الثانى ، العدد األول ، ینایر :  انظر -  
  .٢٩ص   ، ١٩٩٤

تذوق األدب ، ط   االنجلــو : ذھنى ، محمود : فى بناء الشخصیة ومستویاتھا : راجع )  ٣(
   .١٥٤ - ١٤٦ص      المصریــة ،

 ، دار المعارف ، ١ دراسة ومختارات ، ط -القصة القصیرة : الطاھر مكى ، : انظر )  ٤(
    ..٧ص    ١٩٧٧مصر ، 

   .٧٣مكى ، القصة القصیرة ، ص : راجع )  ٥(
 ١١٧ ، ص .١٩٧ ، مكتبة االنجلو المصریة ، ٣فن القصة القصیرة ، ط : رشدى ، رشاد )  ٦(
.  
   .٦٤مكى ، القصة القصیرة ، ص : راجع )  ٧(
   .١٥٥ذھني ، تذوق األدب ، ص  : راجع)  ٨(
   .٧البطل المعاصر  ، ص : الھوارى ، أحمد : راجع )  ٩(
   .٨٢ ، ص ١٩٨٢مجلة فصول ، المجلد الثانى ، العدد الرابع ، : راجع فى أھمیة العنوان ) .١(
  .اللسان مادة ھرج : انظر ) ١١(
  
 
  
  
  

  الصبى والشمس الصغیرة
  ندوة نقدیة فى اتحاد الكتاب 

  الدكتور األستاذ :بقلم                   
  نبیل خالد أبو على



ضمن برنامجھ اإلسبوعى عقد اتحاد الكتاب الفلسطینیین ـ فرع غزة ـ ندوة نقدیة لمناقشة   
وقد حضر " . غریب عسقالنى " للقاص " الصبى والشمس الصغیرة " المجموعة القصصیة 

ألدبیة ، وتمیز الحضور بتفاعلھم اإلیجابى الندوة مجموعة من النقاد واألدباء والمھتمین بالحركة ا
  .ومناقشاتھم الجادة ، حیث أثروا الندوة بآرائھم المستنیرة ومداخالتھم النقدیة الموضوعیة

ولمـا كانت ھذه الندوة متمیزة عن سابقاتھا ، سواء فى العمل موضوع الندوة وكاتبھ ، أو   
ى ھذه العجالة على سمات أدب غریب فإننى رأیت أن أقف ف... فى مستوى الجمھور وتفاعلھ 

عسقالنى كما جسدتھ ھذه المجموعة القصصیة ، ثم أرصد أھم المداخالت النقدیةالتى شھدتھا 
  .الندوة ، وذلك لما لھا من أھمیة فى انارة جوانب العمل األدبى والتنبیھ على مكانتھ 

  :غریب عسقالنى قاصًا 
بكتابات غریب عسقالنى القصصیة ، اھتمت الصفحات األدبیة فى الصحف المحلیة   

منذ .. وبدأت قصصھ القصیرة رحلة اإلنتشار على صفحات الفجر واإلتحاد والشراع والبیادر 
منتصف السبعینات تقریبًا ، وفى أواخر السبعینات أصدر غریب مجموعتھ القصصیة األولى 

وفى ظل " . طوق ال" م ـ ، وفى العام نفسھ أصدر روایة ٩٧٩١ـ سنة " الخروج عن الصمت"
"  م ـ ،  ثم مجموعة ٩٩١.ـ سنة " حكایات عن براعم األیام"اإلنتفاضة أصدر غریب مجموعتھ 

زمن اإلنتباه "  م ـ ومنذ زمن غیر بعید دفع بروایتھ ٢٩٩١ـ سنة " الصبى والشمس الصغیرة 
فتشتمل على عشر قصص ، " الصبى والشمس الصغیرة " أما مجموعتھ . إلى عجلة المطبعة 

وقد عالج القاص فى ھذه . خمسة منھا كتبت قبل اإلنتفاضة ، واألخرى كتبت زمن اإلنتفاضة 
  :القصص عدة قضایا أھمھا 

   :قضیة التعایش بین العرب والیھود# 
یفد ، حیث نرى اتضحت ھذه القضیة بصورة جلیة فى قصة وردة بیضاء من أجل د  

اإلحتالل اإلسرائیلى واقعًا البد التعایش معھ بسالم ، ھذه ھى الرؤیة التى یرید القاص أن یبلورھا 
فى قصتھ ، لذلك نراه یدلل على امكانیة ھذا التعایش بأنموذج لعالقة انسانیة نشأت بین عامل 

لتواصل على تطور  ومھندس یھودى مسئول ، وقد ساعد ا.فلسطینى یعمل فى شركة اسرائیلیة
عائلة فلسطینیة تقطن فى مخیم الشاطىء ، : تلك العالقة حتى وصلت حد التزاور بین عائلتین 

 حیث ïوأخرى یھودیة تقطن فى تل أبیب ، ثم وضع القاص ھذه العالقة على محك اإلختبار 
 یحاول عمت اإلنتفاضة أرجاء الوطن المحتل ، وأخذ كل موقعھ ، فنرى الصدیق الیھودى جندیًا

. قمع االنتفاضة ، كما نرى العربى ثائرًا یواجھ قوات اإلحتالل ومن بین أفرادھا ذلك الصدیق 
ولكن رؤیة القاص الخاصة .. ورغم قوة األواصر وعمق العالقة إال أن المواجھة كانت حتمیة 

یة تحول دون سیر األحداث فى مجراھا ، وتعمل على اظھار الجانب اإلنسانى المفقود فى شخص
جندى اإلحتالل ، ذلك الجندى الذى كادت أن تجذبھ سادیة الیھود لوال عملیة الحجامة التى عملھا 
لھ صدیقھ العربى ، حیث قذف صدیقھ الحمیم بالحجر لتسیل من جبھتھ الدماء وتعید إلیھ انسانیتھ 

فال مخیم وما احجام دیفد عن إطالق النار على أط. التى كادت أن توئد فى أول إختبار حقیقى 
الشاطىء بعد اقدام محمود على شج رأس دیفد لینقذ ابنھ من موت محقق إال دلیل ـ من وجھة 
نظر القاص ـ على امكانیة التعایش السلمى ، ھذا ما یؤكده ذھاب محمود الذى اصطحب زوجھ 

. ین  ھیفاء وابنھما حسام لزیارة دیفد وعائلتھ ، ورأینا دیفد لم یتحول عن تعاطفھ مع الفلسطینی
وھنا البد من التنبیھ على أن القاص قد سبق القرار السیاسى بسنوات فى طرحھ لقضیة التعایش 



السلمى بین الفلسطینیین والیھود ، وكذلك تنبأ بالمخاطر التى بھذه القضیة ، ذلك  ما یثبتھ سلوك 
 رأیناه فى تلك االبن حسام الذى مثـل جیل اإلنتفاضة بكل سماتھ النضالیة ورواسبھ العدائیة حیث

كذلك لمـح القاص . الزیارة الودیة یرقب الجنود من نافذة بیت دیفد ویفكر فى سالحھ ـ نقافتھ ـ 
بطریقة بارعة إلى الثمن الذى قد یدفعھ الفلسطینیون فى سبیل الوصول إلى ھذا التعایش ، فالثوب 

 والقدر ـ الذى حفظ ïراثیة المجدالوى الذى أھدتھ ھیفاء زوج محمود الستر زوج دیفد وداللتھ الت
  ..كنوز العائلة وتراثھا ـ الذى أھداه والد محمود لدیفد وداللتھ الرمزیة من الشواھد على ذلك 

  :رصد الفعل النضالى  # 
یتتبع القاص حاالت من الصراع الیومى مع اإلحتالل قبل اإلنتفاضة وذلك من خالل   

، ویقدم شواھدًا على ظلم المحتل وبطشھ، ففى رصد الفعل النضالى وأثره على المجتمع المحلى 
قصة المدینة واللیل یعكس ردود فعل شرائح منتقاة من المجتمع نحو الحكم على معین المنسى 

وفى قصة أبجدیة الموت رصد القاص مشاركة أھالى المخیم والقریة فى تشییع . بالسجن الؤبد 
  .فى استمراریة المد الثورى  جثمان الشھید راسم حالوة ، وبین داللة ذلك وأثرھا 

أما فى زمن اإلنتفاضة فقد قدم القاص بعض القصص التى ترتكز على أحداث واقعیة تكاد   
ومع . تكون معروفة للكثیر من الناس ، حتى لیخیل للقارىء أنھ یسجل بعض یومیات اإلنتفاضة 

 یحسب لصالح القصة ذلك فقد وفق فى الخروج من دائرة الفعل المباشر إلى الفعل الفنى الذى
كما یحاول القاص من خالل اختیاره ألحداث قصصھ التدلیل على أن القصة لست إعالنًا . كفن  

: عن حدث ما فى زمان ما ، ولیس كل فعل یصلح لتشكیل مادة قصصیة ، ولعل أحداث قصصھ 
  .خیر شاھد على ذلك .. حكایة بنت اسمھا عبلة ، وتحذیر ، وقوس قزح 

  :الفنیة  حول العناصر 
 وحسن توظیفھا ï        تدلل ھذه المجموعة على براعة غریب عسقالنى فى تخیر أدواتھ الفنیة 

فھى تشكل ..  ، فاللغة ـ مثًال ـ نجدھا منتقاة الیقل شأنھا فى قصصھ عن الحدث أو الشخصیة 
" ظ فى قصتھ  أو قد تبدو كأنھاتنازع البطولة مكانتھا ، ھذا ما یالحïعنده أحد عناصر البطولة 
، حیث یلجأ إلى األسطورة حینًا والفنتازیا أحیانًا " الدالیة "  وقصتھ ï" الصبى والشمس الصغیرة 

.  
       كذلك یظھر غریب عسقالنى ولعًا خاصًا بالمنولوج الداخلى ، واإلسترجاع الذھنى ، 

معقولة ، ومع ذلك فان واإلقتراب أحیانًا من حالة الحلم ، حیث یحمل المشھد الالمعقول أفكارًا 
مثل ھذه القصص التى قد توھم البعض بأنھا قصص رمزیة سنجد أنھا التنفصل عن الواقع ، بل 

  ..إن سبب ھذا الخلط ھو تشابك اللغة بكثافتھا الرمزیة مع الحدث بایحاءاتھ ودالالتھ 
ینبغى أن        أما األسطورة فى قصص غریب فغالبًا ما نراھا قد خرجت عن داللتھا التى 

 األمر ï حیث تتشكل بتجربة القاص ورؤیتھ الخاصة ïتستمد من مرجعیتھا التاریخیة أو التراثیة  
الذى یصعب معھ اعتمادھا كأسطورة لھا داللة محددة ، وفى ظنى أن ھذا النوع من اإلمتطاء 

حظ  كذلك یال�..المشروع یجعل النظر لألشیاء محصورًا فى الزاویة التى اختارھا القاص 
 تأثره بفن السینما ، حیث بدت مقدرتھ على اجتیاز ïالمتتبع لعنصر الزمن داخل قصص غریب 

زمن القص واللجؤ إلى التنقل من زاویة ألخرى عبر أزمان قد تكون متقاطعة أو ممتدة بین 
لذا .  اللتقاط جزئیات معینة تساعد فى تكامل المشھد العام المراد توصیلھ ïالماضى والحاضر 



 فى أغلب األحیان إلى المقاطع رغم ما یحملھ ذلك من خطورة الوقوع فى فجوات غیر یلجأ
  .مبررة تضعف القصة فى صورتھا النھائیة 

  : ملف الندوة 
        افتتح القاص عبد اهللا تایھ الندوة بالحدیث عن غریب عسقالنى ، فتناول حیاتھ العلمیة 

 وبین موقع ھذه المجموعة ـ الصبى والشمس وثقافتھ ، ثم تتبع خطواتھ فى كتابة القصة ،
  .الصغیرة ـ من انتاجھ القصصى 

       أما األستاذ صالح زقوت فقد أسھب فى الحدیث عن ماھیة القصة ووظیفتھا ، ثم بین موقع 
قصص غریب عسقالنى من فن القصة ، ثم وقف على بعض القضایا التى عالجھا القاص فى 

البد : بقولھ "  وردة بیضاء من أجل دیفد" ة إلى اآلخر فى قصة ھذه المجموعة ، فتناول النظر
 جندى اإلحتالل أو المجتمع ïعند الحدیث عن ھذه القصة من التوقف عند شخصیة اآلخر 

اإلسرائیلى وإفرازاتھ العنصریة واإلنسانیة ، إنھا معركتنا الفكریة واإلنسانیة، فھل الصدف ھى 
...  ـ فى ھذا الموقف الدرامى فى القصة أم حشرتنا فیھ ي التى حشرت جندى اإلحتالل ـ دیفید

لقد وقف الصدیق فى وجھ صدیقھ فى احدى مواجھات اإلنتفاضة ، إما قاتل أو مقتول ي ھل ھذا 
ھو الطریق المحتوم ي ھل ھو القضاء والقدر ي ھنا تتعرض الصداقة لإلمتحان الرھیب ، ولكن 

حجر من صدیقھ الذى اندفع لیستبق الطلقات الموجھة دیفید ینسحب من المواجھة رغم اصابتھ ب
 ألنھ یرید أن ینقذ ابنھ حسام من ï وكأنھ  بھذا الحجر یدافع عن صداقتھ لدیفید ïإلى ابنھ حسام 

 وینقذ صدیقھ دیفید من دم ابنھ ، ویستطیع الكاتب أن ینجو من مأزق تزیین صورة ïالموت 
ن المحتل ، فعبد اهللا یسقط جریحًا فاقد الوعى ، اآلخر واجترار صورة مغایرة غیر واقعیة ع

  .  إنھ اإلحتالل ، ولكن من بین األنقاض تولد الحیاة ïوالمصابون یتركون للنزیف حتى الموت 
 ï       وقد ختم األستاذ صالح حدیثھ بالتنبیھ على اقتدار القاص فى استخدامھ ألدواتھ الفنیة 

  .مكان وبراعتھ فى استلھام التراث وتخلید ال
بالدرس "وردة بیضاء "        أما القاص عمر حمش فقد تناول فى مداخلتھ النقدیة قصة 

أین ھذا :  فنبھ على جرأة القاص فى تناول الوجھ اإلنسانى لدى اإلسرائیلیین بقولھ ï" والتحلیل 
المعاش  وھل ذلك یتناسب مع الواقع ïالوجھ ؟ موجود أم معدوم ؟ عام أم استثناء ؟ كیف تناولھ 

؟ ثم بدأ یستقرىء أحداث القصة ویتتبع العالقة ... لشعبنا ولثورتنا ، وھل ذلك صائب اعالمیًا 
بین األسرتین ـ العربیة واإلسرائیلیة ـ ویبحث فى مبرراتھا بحیث یسوغ بعد ذلك الحدث الرئیس 

انت محاولة إن ما جرى من عالقة سابقة إنما ك: المتمثل فى المواجھة بین الصدیقین ، فیقول 
الغیر ، إنھا مجرد مقدمة للوصول إلى ھذا اإلختبار ، إنھا كانت تجربة للقفز عن الجدار  ، 
ضرب األب حجره فى جبھة دیفید وشقھا ثم انتظر الموت ، والعجیب أن دیفد لم یحرك ساكنًا ، 

وز إذًا ھل نجح دیفید فى تجا... بل استوعب األمر ومضى جاحظًا ودمھ ینسكب من جبھتھ 
اإلختبار ؟ وإال كیف یتسنى لجندى اإلحتالل أن یرشق بحجر ویشج رأسھ ویمضى راضیًا 

، إذًا تمت ) الذى أعیھ أننى عالجتھ بالحجر ( یقول الكاتب على لسان الشخصیة .. مرضیًا 
 وشفى تمامًا من الوحشیة التى كان تحت ï عولج بالحجر  فبـعثت فیھ الصحوة ïمعالجة دیفید 
  . تعا مع زمالئھ الجنود خطر ممارس

 ï دیفید الراضى المذھول ï       وماذا عن الطرف الثانى ـ أبو حسام ـ الذى شق جبین صدیقھ 
إننا نجد أبا حسام وقد أصیب ھو اآلخر ولكن بالحسرة . الموقظ المغسول من ھمجیة اإلحتالل  



لماذا حسام : ( فتة القدر ھذه واأللم على قذفھ الحجر فى وجھ دیفید ، إنھ یتسائل باستنكار عن ل
لكن قانون اإلنتفاضة ھو السائد ، ربما لیتم ) . من دون األطفال ، ولماذا دیفید من دون الجنود 
  .اإلختبار الحقیقى للمستوى االنسانى للعالقة بینھما 

ع        لقد أحسن الكاتب فى نظرى فى طرح دیفید األنموذج ، ألن دیفید موجود فعًال فى المجتم
 بل ویفیدھا ألننا نؤكد ïاإلسرائیلى، وألن طرح دیفید األنموذج الیضیر بمعركتنا اإلعالمیة 

  .مقدرتنا على استبصار اإلیجابى واإلنسانى لدیھم ، وألننا بحاجة بالفعل لھذا األنموذج اإلنسانى 
ء القصة        وقبل أن ینھى حدیثھ عن الوجھ اإلنسانى فى القصة تطرق القاص عمر حمش لبنا

  .ودلل على مغامرات غریب عسقالنى الدؤوبة لإلبتكار والتجدید 
       أما القاص زكى العیلة فقد تناول فى مداخلتھ صورة المرأة فى مجموعة الصبى والشمس 
الصغیرة ، فبعد أن تحدث عن المجموعة بشكل عام ، وبرر ما الحظھ من سلبیة الكثیر من 

لیة ـ فى المجموعة بتاریخ كتابة بعض قصص المجموعة ، وما نماذج البطولة ـ وخاصة الرجا
كان یعانیھ الفلسطینیون ـ ومنھم القص ـ من احباط  مرحلة الخروج من بیروت ، انتقل إلى 

تمثل الزوجة فى معظم : الشخصیة النسائیة فى المجموعة ، فتحدث عن المرأة الزوجة بقولھ 
وردة " وضوعى لفقدان األمن واآلمان ، ففى قصص المجموعة الجسد الملجأ والمعادل الم

الیجد محمود طریقًا للھروب من كابوس دیفید صدیقھ القدیم وجندى اإلحتالل الیوم ، " بیضاء 
یقتحم القاص العالم النفسى للراقصة " تحذیر " وفى قصة . سوى اإلحتماء بحضن زوجتھ  

كانت تحلم بالزواج من ابن عمھا عدیلة التى تزوجت غصبًامن دحموس ابن سید الحارة ، وقد 
یرسم القاص صورة لعالقتھا الملیئة باإلحباط ، فھى لم .. زین العابدین ، حسب النوامیس المتبعة 

تكبر بھذا النسب ، ولعل فى نضوب عاطفتھا الدلیل على رفضھا ذلك التھجین بما یمثلھ من قمع 
الممنوع تثور عدیلة ، فاذا كانت عاجزة وعندما یحاول زوجھا  تدریب ابنھا على لعبة . واحتواء 

عن اختیار الزوج فان علیھا أن تقف أمام رغباتھ الشریرة فى تدمیر أملھا الوحید وإجھاض ما 
وھنا التجد طریقًا للحفاظ ..تبقى من انسانیتھا المشوھة فى عالم الیرى فیھا غیر راقصة غجریة 

تبدو عاجزة عن اتخاذ أى موقف على ابنھا سوى ترویض زوجھا عن طریق جسدھا ، حیث 
  .خارج نطاق الجسد رغم ما یشكلھ ذلك الخیار من معاناة وقھر وھزیمة لھا 

تبدو صورة األم أكثر وضوحًا ، ولعل ذلك یعود إلى التركیبة :        وعن المرأة األم قال 
ور القصص  حیث تبدو العالقات اإلجتماعیة أكثر تماسكًا ، خاصة أن محïاألسریة الفلسطینیة 

واألم تمثل ھنا معانى الثبات وتحمل المسئولیة خاصة . الیتعدى فى معظمھ أمكنة القریة والمخیم 
  .فى ظل استمرار حالة القمع وغیاب األبناء القسرى 

تتجاوز زغرودة أم معین حین النطق بحكم المؤبد على ابنھا النمطیة " المدینة واللیل " ففى قصة 
التأكید على طابع العناد اإلنسانى ، فاللوعة أكبر من الزغرودة التى ماتت والتكراریة الفجة إلى 

فى حلقھا والتى تحولت إلى بحة ثم إلى نشیج مكتوم وقھر یعتصر أنفاس تلك الزغرودة المكابرة 
.  

تتحول األم إلى رمز على الوطن السلیب ، فاذا كان الوطن " وردة بیضاء "        وفى قصة 
البشارة فان األم تتجاوز حالة الجفاف واإلنطفاء لتلوح حبیسة مكحولة العینیین مرادفًا للخصب و

 ïكوشان الكرم ( تمشط شعرھا بعنایة ، وتنتصب كغصن رمان یانع حالما تلتقى بأشیاء الوطن 
  .التى دفنت فى األرض قبل الھجرة )  خلخالھا ïعقد زواجھا 



 وداللتھا فى قصص المجموعة ، فبعد أن بین        وقد تتبع الفاص زكى العیلة صورة المرأة
داللة صورة المرأة األم ، انتقل للحدیث عن صورة المرأة األرستقراطیة واتخذ من زوج 
المحامى فى قصة المدینة واللیل أنموذجًا حیث بدت فى القصة سلبیة منصرفة عن قضایا 

  .. منشغلة بزینتھا ولھوھا ïمجتمعھا ومعاناتھ 
 لقد أثرى الحضور الندوة بمداخالتھم ومناقشاتھم حیث أثار القاص عثمان خالد ..        وبعد 

قضیة العالقة بین السلوك اإلنسانى بصفة عامة وسلوك الجندى اإلسرائیلى ، األمر الذى أدى إلى 
مناقشات ومداخالت الیسھل تتبعھا ، ولكن الذى یمكن قولھ أن ھذه المناقشات وتلك المداخالت 

  .ت غایة فى النضج والبراعة فى التحلیل النقدیة كان
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  قاص وقصة
  الدكتور األستاذ : بقلم 

  أبوعليخالد  نبیل 
   :رحلـــة عطــاء

 واحد من أعالم كتاب القصة القصیرة فى األرض - ابن مخیم جبالیا -زكي محمود العیلة   
فى أعمالھ بشكل جّلى ، فعایشتھ ألما ظھرت معاناة المخیم . المحتلة ، ورائد من روادھا الغزیین 

 شرب منھا علقمًا وسقاھا ..وصراعًا ، قھرًا ومأساة ، وعایشھا تحدیًا وتثویرًا ، حبًا وابداعًا 
  ..شھدًا وفنًا 

أدرك زكى العیلة أھمیة العمل الجماعى فى معركة التنویر والتثویر فحاز عضویة مجلس   
وعضویة المجلس األعلى للفولكلوریین الفلسطینیین فى أمناء جمعیة الملتقى الفكرى بالقدس ، 

القدس والبیرة ، ثم ثابر مع قرنائھ من فرسان الكلمة حتى أفلحوا فى تأسیس اتحاد الكتاب 
  .الفلسطینیین 



تشرب العیلة األدب درسًا وتأمًال حتى تعطش إلى ابداعھ فانتج مجموعتھ القصصیة   
یسد ظمأه نضاًال ومعاناة حتى استحضر الجبل الذى ال واستمر  . ١٩٧٨ سنة - العطش -األولى 

  . فأتى بھ ثورة وتحریضًا ضد المحتل وممارساتھ الالانسانیة ١٩٨١یأتى فى ابداعھ الثانى سنة 
وحینما نشد العیلة الراحة واالستجمام ذھب إلى البحر ؛ لكن البحر رفض أن یستقبلھ إّال   

طرق أبواب شیوخھ ورھبانھ لكى یجمع للبحر القربان بقربان ، فاستعطف العیلة حّراس البحر و
 فأعاد لنا تراثًا بحریًا كدنا أن ننساه ؛ وكاد أن یندثر مع ...، ویقدم لھ أجمل األھازیج واألغانى 

  " .تراث البحر الغزى"ُحفاظھ ، وذلك من خالل دراستھ التراثیة 
الحیطان بثوبھا وثار الشعب المقھور فجسد الحجر أعظم صور النضال ، وظھرت   

" القشیب المطرز بدماء األطفال وأسماء الشھداء ، فكتب العیلة مجموعتھ القصصیة الرابعة 
   .١٩٨٩سنة " حیطان من دم 

  
   :طیــــــارتـــــھ

نقدم الیوم على صفحات ھذا العدد من أعداد مجلة الساحل الفلسطیني قصة انسانیة ، من   
 ، والتى تستوقفنا أمام وداعة وحلم - طیارتھ - البراءة   قصص زكى العیلة التى واكبت اغتیال

طفلنا الفلسطینى فى أبسط صوره االنسانیة  إنھ یبحث عن طیارة ورقیة تعلو عّلو حلمھ ؛ وتباھى 
یغار منھا ابن العم ، وتحذره األم من الغدر ، فالعدو ال . بألوان علمھ ، تصل النجم ؛ تداعبھ 

  ..یؤَمن جانبھ 
ة الطریق یصنعھا لیجسد حلمھ ، ویّطیرھا لیضع فى كبد السماء َعلمھ ، ورغم عتم  

ینط ، یرخى الخیط . یضحك : فتضىء السماء محتفیة بلون العلم ؛ وتقفز الطفولة بھجة وسلوكًا 
 ..حتى آخر ِفتر فیھ ، تحسده عیون الغدر ، علم فلسطینى بل طفل فلسطینى یعانق السماء ، ال 

  .تستمر ضحكتھ ، ال بد أن یتحقق تحذیر أمھ حان وقت قطافھ ، لن 
ھذه ھى طیارة زكى العیلة ، حقیقة عاشھا مخیم جبالیا ، وتجربة كابدھا القاص ، فاعتملت   

 ...فى صدره دھرًا ، واختمرت فى داخلھ بركانًا حتى انفجر بھا قلمھ غضبًا مبشرًا بفجر جدید 
الطیارة التى : لعبارات والتراكیب مثل قولھ نعم لقد رأینا رموز البشرى ودالالتھا خلف بعض ا

 - تظل تصعد حتى تصل إلى النجوم  ..بھا ألوان العلم ال یقدر علیھا الریح ، ال یغلبھا شىء 
 إلى غیر ذلك من ... تتجاوران .. لترتفع الطیارتان معًا  -  السماء فسیحة -الفضاء واسع 

  .العبارات 
 ..لترتفع الطیارتان معًا " لكاتب فى صنع رموزه أما ما یمكن أن یقال عن قصدِّیة ا  

 كما -وتوقعھ لالقتتال مع ابن العم ، وھل یعنى بابن العم المحتل على طریقة البعض " تتجاوران 
 فأتركھ للقارىء العزیز لكى ... إلى غیر ذلك مما یمكن الوقوف علیھ -توحى العبارة التى تلیھا 

  .ءة القصة ال أفسد علیھ بھجة االستمتاع بقرا
 
 


