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  قصــة 
   انـمھرجان في سوق الباذنج

  للقاص عثمان خالد
  

    ة تحلیلیـةـدراس
  
  
  
  
  
  
  

                                            
    ١٦/٥/١٩٩٣نشرت في الصفحة األدبیة بجریدة القدس یوم األحد الموافق.  
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ء قبل أن ينسانیة ، وبرإ الدلیل على انتھاك كرامة ي ھ..براءة    

 ..ھـا  یعترف بجریمة لم یقترفي ذاق صنوفًا من العذاب كيأمام القاضیمثل 
 الدلیل المادي على وجود أناس یتصفون في يومع ذلك فان كلمة براءة ھ

 -نھایة المطاف بالموضوعیة ؛ ویتسمون بالعدل أو بعضھ ؛ ویسھرون 
  .لعدالة ودفع الباطل ا على تحقیق -غالبًا 

رحلة ألم ومعاناة تصور انعكاساتھا قصة وما بین االتھام والبراءة   
، تلك ) ١(د أبو جحجوحـللقاص عثمان خال" مھرجان في سوق الباذنجان"

                                            
   . نشر العدید من أعمالھ القصصیة في الصحف والمجالت يقاص غز)  ١(
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نسانیة ھامة تردد صداھا إالقصة التي یحاول كاتبھا لفت األنظار إلى قضیة 
بین الفینة واألخرى في جنبات المجتمع الفلسطیني الذي یحرص أھلھ على 

ي تعمل على تقویض دعائمھ وااللتفاف على تطھیره من الخفافیش الت
 فیرصد فیھا الكیفیة التي تتم بھا عملیة التحقیق ..نجازاتھم إنضال أبنائھ و

التي تسبق التطھیر ، ویصور انفعاالت مختلف شرائح المجتمع بھا ، ثم 
یتركنا نتأمل التعسف والظلم الذي قد ینتج أحیانًا عن المبالغة والتشدد في 

  .فساد والمفسدین قطع دابر ال
بتصویر مشھد تكررت " مھرجان في سوق الباذنجان"تھتم قصة   

رؤیتنا لھ ، ودخلت المصطلحات الدالة علیھ في معجم انتفاضتنا اللغوي ، 
؛ حیث نرى شابًا " القمع"أو " الردع"إنھ مشھد التحقیق الذي یسبق عملیة 

قدمین ، ممددًا في العشرین من عمره معصوب العینین ، مقید الیدین وال
على األرض وسط دائرة بشریة ضخمة في ساعات الصباح المبكرة ؛ یقال 

وقد انعقدت ھیئة المحكمة . أنھ ممن یروجون المخدرات ویمارسون الجنس 
 ضخم ؛ يفي جلسة علنیة وسط میدان رئیس یعد شریانًا حیویًا لتجمع سكان
 المدارس فھو موقف للحافالت ووسائل المواصالت ؛ وطریق لطالب

ومن . ؛ ومفترق یجتازه رواد سوق الخضار المواجھ للمیدان  نـوالموظفی
خالل بطل قصتنا وموقفھ من تلك الدائرة البشریة الضخمة التي احتلت 
موقف الحافلة التي تقلھ وبقیة العمال إلى أماكن عملھم تدور أحداث القصة 

قتصادیة لتعكس ھموم اإلنسان الفلسطیني بأبعادھا السیاسیة واال
 ، ومن وسط تلك الھموم واالنفعاالت والتوتر ..واالجتماعیة والنفسیة 

یظھر البعد اإلنساني الذي تكشف عنھ المفارقة العجیبة في القصة ، وھى 
   !!..براءة المتھم الذي ذبحت كرامتھ وأریق ماء وجھھ 

إن الحدث الذي تعالجھ القصة حدثًا مألوفًا في بیئة االنتفاضة ،   
یرون ھم الذین لم یأسف الشارع الفلسطیني على اجتثاثھم ، ومع ذلك فقد فكث

نسانیتنا لیحول المألوف مستھجنًا إبرع القاص في التغلغل في أعماق 
 إنھا البراءة وإن ..نا بنھایة غیر متوقعة أوالمشروع محرمًا ؛ حیث فاج

  .ولدت میتھ ؛ أو العدالة وإن لم یختلف مذاقھا عن مذاق الظلم 

                                                                                                         
ایر  ،  ، العدد األوليمجلة بحوث الجامعة اإلسالمیة بغزة ، المجلد الثان   :  انظر   -  ١٩٩٤ین

  .٢٩ص ،
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والقصة ھنا تصور حدثًا كامًال تحققت وحدتھ من خالل عدة مشاھد   
 في القصة ، واتضحت مالمحھ من ينتجت عن المشھد الدرامي المركز

خالل عدة شخصیات أبرزھا شخصیة ذلك العامل البسیط الذي أقحم في 
لجة الحدث بعفویة تشھد للقاص بالبراعة ، فھو لم یدفعھ الفضول لمشاھدة 

 یتصد طائعًا لرصد معظم ما یجول في خوالج النفس البشریة الحدث ، ولم
 لقد ..من ھموم حیاتیة وانفعاالت متضاربة انفجرت لحظة وقوع الحدث 

رأیناه بعد أن فشل في العثور على الحافلة التي تقلھ إلى مقر عملھ یزاوج 
بین ھموم واقعھ الخاص وانعكاسات المشھد العام ، تارة یتنصت على 

 الخضار في السوق فتنفرج أساریره لتدنى األسعار فیعلق يعأصوات بائ
لقد انخفضت : "بقولھ " الرطل بشیكل بس : " على نداء بائع البندورة  

، وعلى نداء بائع الملوخیة الذي أعلن أیضًا أن الرطل " أسعار البندورة
، وتارة أخرى یحاول "آه لقد انخفضت أسعار الملوخیة : "بشیكل بقولھ 

اب من مجریات األحداث فیلتقط سمعھ تعلیقات شتى ال یخرجھ منھا االقتر
 ویمارس .. ـیقولون إنھ من تجار ال: "عن دائرة الصمت إال قول أحدھم 

 وھكذا إلى .." ومن منا ینسب القول للسانھ : "؛ حیث یعقب بقولھ "  الزنا 
 في  المھرجان فنراه قد مأل سلتھ بالخضار التي تسبب المھرجانيأن ینتھ

رخص ثمنھا وقفل راجعًا إلى بیتھ تتنازعھ أحاسیس شتى ، وتصطرع في 
داخلھ مشاعر السخط على واقع كاد الظلم فیھ أن یصل إلى منتھاه ، 

ء مع ابنھ القابع خلف يوالشفقة على واقع آخر یشترك فیھ المظلوم البر
  .أسوار القھر 

وشخصیة البطل ھنا شخصیة نمطیة تمثل شریحة عریضة من   
 وتعكس من خالل سلوكھا وطریقة - شریحة العمال -شرائح المجتمع 

تفكیرھا العوامل المحیطة بأفراد تلك الشریحة ومدى تحكمھا في سلوكھم 
ولعل ھذا أحد العوامل التي جعلت . وتوجھاتھم في زمان ومكان محددین 

  -.. سواء أكانت بعمرو أم زید-ن التسمیة  إالقاص ال یھتم بتسمیتھا ؛ إذ 
وكذلك لم یتوقف كثیرًا عند . لن تخرجھا من العمومیة إلى الخصوصیة 

 یتبین تلك المالمح ي لكئتحدید صفاتھا دفعة واحدة ، بل ترك األمر للقار
والصفات من خالل تفاعلھا مع الحدث وسلوكھا في كل موقف ، ومع ذلك 

 في نھایة المطاف شخصیة حیة تدب على أرض الواقع بصفات محددة يفھ
 ولكن .." كبر السن - مثًال -ومعالم واضحة ، فمن صفاتھا الجسمانیة نتبین 

، كذلك نكتشف أنھ " ..فضولھ قد ضعف أمام عضالت العمال من الشباب 
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فدس رأسھ الذي اصطدم "قصیر القامة حینما یعجز عن رؤیة المتھم 
، وھو " ..بمؤخرة طفل ، حیث كان أطفال المدارس قد سدوا كل الثغرات

 كانت .." یف ضعیف الجسد تقذفھ لطمة طائشة من كف امرأة بعیدًا نح
ومن صفاتھ المعنویة " . ..اللطمة قویة جعلتھ یندفع نحو الدائرة قافزًا بقوة 
 وقف على ..تراجع قلیًال "نتبین المحایدة التي وصلت إلى درجة السلبیة 

م بالواقع  سلبیة مبررة بواقع التحقیق ومن ثي، ومع ذلك فھ" ..الرصیف 
 من منا ینسب القول .."  العام ، كذلك نتبین موضوعیتھ واتزانھ يالسیاس

 إلى ..حیث تأنف نفسھ االستماع إلى الشائعات وظلم الناس ! " للسانھ ؟
  .غیر ذلك من الصفات المتناثرة بین خیوط القصة 

أما الشخصیات الثانویة في القصة فكثیرة متعددة األدوار مختلفة   
، منھا ما كان ضبابیًا لم تظھر إال حركتھ وھیئتھ لیشارك في السمات 

جماًال إ و.. ، ومنھا ما اختفت مالمحھ وبدت دخیلة نفسھ ..تكوین المشاھد 
فإن ھذه القصة قد اشتملت على أنماط متعددة من الشخصیات التي قلما 
نجدھا في قصة قصیرة ، فالشخصیة حسب أھمیتھا والدور الذي تقوم بھ 

  :، وھى ) ١(  واضحة بأقسامھا الثالثة كما حددھا النقادنجدھا
  .وتتمثل في شخصیة العامل التي تبینت لنا آنفًا:   الشخصیة الرئیسیة -١
تمثلھا في الباعة في سوق الخضار نو:   الشخصیات الثانویة أو المكملة -٢

 وقد تعاونت ھذه ..، والشخصیات الناطقة من رجال ونساء وأطفال 
ظھار إبراز الشخصیة الرئیسیة ، وفي إ جمیعًا في الشخصیات

 واستكمال - صراع األھواء والمصالح والرغبات -جوانب الصراع  
فذاك بائع یصور أثر عملیة القمع . جوانب الحدث ووحدتھ 

مھًال .. : "وحشودھا من البشر على وجھ الحیاة في السوق بقولھ 
، إنھ حدث " ..على عرض البضاعة، ھالیوم مش راح یمشى بخیر 

وآخر نراه . تتوقف معھ دورة الحیاة ، وتتوقف حركة المجتمع 
مغتاظًا یعكس في ندائھ على المشترین ما یعتمل في صدره من أثر 

أسود من اللیل " الموقف على بضاعتھ والخسارة التي ستلحق بھ ، 
 مین قال .. والبكسة باثنین شیكل .. البیع الیوم بالبكسة ..یا باذنجان 

                                            
ود  يذھن: في بناء الشخصیة ومستویاتھا    : راجع  ) ١( ذوق األدب ، ط :  ، محم ة ت و     األبع نجل

   .١٥٤ - ١٤٦ص  المصریـة ،
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وثالث یصور ما أصاب شریحة التجار عامة في ھذا الیوم ". ..دیر 
  "... وضاعت خضرتنا ..لقد راحت سروتنا : " بقولھ 

 الشخصیات الثانویة فقد كان لتعلیقاتھا أكبر األثر يأما باق  
ظھار موقف المجتمع من ظاھرة القمع أو الردع ، إذ نسمع إفي 

 ارحموا ..: "بتھ بالرحمة تعلیقًا یظھر الجانب اإلنساني في مطال
، وآخر یظھر " .. ارحموا طفلھ الرضیع .. یا ناس ..شبابھ 

 الرحمة ، من ذلك ما يالصرامة والتشدد ویعترض على رأى طالب
 إنھ .. مسكین ھذا الشاب ..:"نسمعھ في الحوار الدائر بین امرأتین 

 يأ: خنًا حداھن فتلقت ردًا من جارتھا قویًا وساإ قالتھا ..بعمر الورد 
 ھناك ، تحت ي الورد الحقیق..ات سامة لّی ِس.. شوكًا يورد ھذا ؟ قول

  ."..الشمس وفوق الثلج 
ونتمثلھا في جموع الناس من عمال وموظفین :   النوافل أو الكومبارس -٣

ظھار إ وقد شاركت ھذه الشخصیات جمیعًا في ..وتالمیذ ونساء 
ما عكست وعیھم بخطورتھ مدى اھتمام المجتمع بمثل ھذا الحدث ، ك

 .. ـیقولون إنھ من تجار ال: " حیث سمعناھم جمیعًا یرددون التھمة 
  .." ویمارس الزنا 

، حیث ) ١(لقد أفلح القاص في تصویر الحدث دون أن یشارك فیھ  
شیاء من خالل حدیثھا اختبأ بحنكة خلف الشخصیات وتركنا نرى األ

لشخصیات بلغتھا الیومیة نطاق تلك اإوسلوكھا األمر الذي برر بھ 
ومع أن قضیة .   والثقافي يالتي تمثل شریحتھا وواقعھا االجتماع

إال أن ) ٢(العامیة والفصحى ما زالت مثار خالف لدى نقاد القصة
إنطاق الشخصیة بلغة قریبة من لغتھا في الواقع سواء أكانت عامیة 

رًا یصل عند أم فصحى تجد تأییدًا كبیرًا لدى كثیر من النقاد ، وتبری
الكتاب لیسوا : " لزام ، یقول رشاد رشدي بعضھم إلى درجة اإل

أحرارًا في أن یجعلوا شخوص قصصھم تتكلم أو تفكر بالعربیة 
الفصحى كما یتراءى لھؤالء الكتاب ، فإن من البدیھي أن أیة قصة 

 حدث یحكى الواقع ، واقع الحیاة التي یمثلھا يتحاكى حدثًا ، وأن أ

                                            
ر ) ١( اھر يمك: انظ صیرة :  ، الط صة الق ارات ، ط -الق ة ومخت ارف ، ١ دراس  ، دار المع

    .٧٠ص م ، ١٩٧٧مصر ، 
   .٧٣ ، القصة القصیرة ، ص يمك: راجع ) ٢(
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ال أعتقد أن أحدًا من كتاب القصة عندنا أو في العالم أجمع و. الحدث 
 ، فإن كیان الكاتب القصاص إنما یقوم على ھذه يینكر أنھ واقع

 بأن ئقناع القارإ على محاكاتھ للواقع وقدرتھ على يالواقعیة ، أ
    ) .١(..قصتھ تمثل ھذا الواقع 

  :عـود على بـدء 
تى كانت رغم الشبھ الكبیر حكام نسیج قصتھ حإلقد برع القاص في   

بینھا وبین الروایة من حیث العمق والثراء وكثرة التفاصیل والشخوص ، 
 يأنموذجًا فنیًا لقصة قصیرة تشتمل على معظم مواصفات العمل القصص

الجید ؛ حیث توفرت فیھا جمیع العناصر الحیویة المطلوبة في القصة 
ك جسدت تقنیات النقاد وكذل) . ٢(یجاز واھتمام وتوترإالقصیرة ؛ من 

وضوابطھم لماھیة البیئة أو الوسط في القصة القصیرة سواء على صعید 
الزمان أو المكان أو القوى والعوامل التي تحیط بالشخصیة وتشكل مع 

 -، فالحدث محدد ) ٣(موروث تلك البیئة صفاتھا وتؤثر في تصرفاتھا
عطى كل منھا لآلخر  مع أنھ یتم في مشھدین متالصقین ی-زمانًا ومكانًا 

أبعاده ودالالتھ ، فمشھد التحقیق انعكست آثاره على مشھد الباعة والسوق ، 
عطاء مشھد التحقیق رموز إومشھد السوق والباعة أسھم بطریقة جلیة في 

 أما أثر العوامل والقوى الثابتة والطارئة التي تحیط بالفرد في تلك ..داللتھ 
  ) .٤(..ات وانفعاالتھا البیئة فقد تجلت في سلوك الشخصی

اظ، ـقد یبدو األمر ضربًا من ضروب المغالطة أو التالعب باأللف  
 واألبعاد ؛ كثیرة التفاصیل والشخوص يفكیف تكون القصة واضحة المعان

 االھتمام والتوتر وتجرى يوفي الوقت نفسھ موجزة تحافظ على عنصر
  .. في بیئة واحدة - حدثھا -أحداثھا 
یحاء بمھمة الشرح والتفصیل ، وتجلت التكثیف واإلنعم لقد تكفل   

شعاعات المتتابعة التي تتكفل بمھمة مقدرة اللغة على خلق تیار من اإل
ت ل، كما تكف بـالتعبیر عن أدق التفاصیل بالقلیل من الكلمات والتراكی

الشخصیات الثانویة والنوافل باستكمال أبعاد ودالالت المضامین المختزلة 
  .ضافة إلى تسلیط األضواء على الشخصیة الرئیسیة إوالموجزة ؛ 

                                            
   .١١٧، ص م ١٩٧٧، فن القصة القصیرة :  ، رشاد يرشد) ١(
   .٦٤ ، القصة القصیرة ، ص يمك: راجع ) ٢(
   .١٥٥ي ، تذوق األدب ، ص ذھن: راجع ) ٣(
   .٧البطل المعاصر  ، ص :  ، أحمد يالھوار: راجع ) ٤(
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یجاز والكثافة  أن أشیر إلى بعض الشواھد التي تدلل على اإليبق  
وفي الوقت نفسھ تحمل في طیاتھا الكثیر من المضامین والدالالت التي 

وأول ما . تثرى القصة بالتفاصیل وتعكس أصداء الواقع الفلسطیني 
وان القصة وداللتھ في التعبیر عما یجول في یستوقفنا في ھذا المجال عن

، إنھ مھرجان سمتھ الكثرة )١(ذھن القاص من أفكار ووجھات نظر
وللتأكید على ھذه الصفات وضع المھرجان ) ٢(واالختالط واالضطراب

في السوق حیث یختلط الحابل بالنابل ، ثم جاء الباذنجان لیصف السوق 
د كان لھذا العنوان داللتھ المنبئة عن  وق..بالسوداویة ویضفي سمة التشاؤم 

سبب وقوع الحدث واألزمة التي تمر بھا الشخصیة ، فالحدث ولید ظروف 
 .. شخصیة واقعیة تمر بظروف غیر واقعیة يبیئیة طارئة أما الشخصیة فھ

 للظروف السیاسیة يلیشكالن في نھایة المطاف المعادل الموضوع
  .عن انسحاق الفلسطیني ومعاناتھواالقتصادیة واالجتماعیة التي تعبر 

: ثم یستوقفنا تقابل الفجر والفضاء مع غاللة أواخر اللیل في قولھ   
؛ "..كانت خیوط الفجر تغزو الفضاء حینما ابتلعتھ غاللة أواخر اللیل "

حیث نرى البشرى في مرآة عنصر الزمان ، بشرى تتصل بنھایة األزمة 
 خیوط الفجر ، وبشرى تتصل وانتصار الخیر على الشر ألنھ قادم مع

 بواقع أكثر ئ العام فتتصدى لوحشة اللیل والتشاؤم وتنبيبالواقع السیاس
  .. مع خیوط الفجر - الفضاء -أمانًا واستقرارًا ؛ یغزو المنطقة 

كما تبدو حنكة القاص في تخییل نھایة مغایرة لمشھد التحقیق في   
إذ  "..عھا رائحة مسلخ المدینة فلسعتھ نسمة شرقیة باردة ، اشتم م..: "قولھ 

 إلیھ التحقیق من قمع أو ردع من خالل نتھي یتخیل ما سیئیجعل القار
 بعیدًا عن النھایة التي ئاستحضار دالالت المسلخ ، ویمعن في جرف القار

فالنداء "  أحمر من الدم یا بندورة ..: " أرادھا حینما یورد نداء البائع 
ًا لرائحة المسلخ ، أو فلنقل متممًا لداللتھ مألوف ولكن توظیفھ جاء مالئم

 ..التي تتساوق مع المألوف على أرض الواقع من نھایات لمثل ھذا المشھد 
 فإن القاص یبدو حریصًا على تحقیق عنصر المفاجأة الذي تحملھ يوبالتال

  .النھایة غیر المتوقعة لألزمة 

                                            
  ٨٢، ص ١٩٨ ، العدد الرابع ، يمجلة فصول ، المجلد الثان: راجع في أھمیة العنوان ) ١(
  .اللسان مادة ھرج : انظر ) ٢(
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في "  حمل رفوفًاالدائرة تلد رفًا وت : "Motifوتتجلى براعة الموتیف   
، كثرة القادمین  دـضطراد في ازدیاد العدد المتجمع حول المشھتصویر اال

  .وقلة المنصرفین ، كما تصور شدة اھتمام المجتمع بھذا الحدث 
أما نداءات الباعة على صنوف الخضار في السوق فتعكس تراث   

السوق الفلسطیني ومفردات معجمھ اللغوي ، كما تعكس صدى الواقع 
إلى غیر ذلك من المضامین والدالالت التي أثرت .   المعاش يالقتصادا

  .القصة وأمدتنا بالكثیر من التفاصیل 

        

  
  

  

  

  

  

  

  

  قراءة نقـدیـة لنـص 
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  )١(.. اء ــألشیـا
  

   خلیل حسونةقاصلل

                                            
  .م ١٩٩٢روایة األشیاء ، طبعة دمشق ، : حسونة ، خلیل إبراھیم ) ١(
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،  رًاـ شاععرفت خلیل حسونة منذ عودتھ إلى أرض الوطن أدیبًا
وقاتل اهللا الغربة التي عزلتنا عن أدبھ وإبداعھ طوال فترة ابتعاده عن وطنھ 

لقد أھداني األخ خلیل حسونة عند عودتھ مجموعة من إبداعاتھ . وأھلھ 
والحُق أقول إنني . )١(الشعریة والنثریة فكانت عربون تعارف وصداقة

                                            
اب والصحفیین     ١٩٤٨ خلیل إبراھیم حسونة في فلسطین سنة     ولد) ١(  ، وھو عضو اتحاد الكت

شعریة ،          دواوین ال ات ، وال الفلسطینیین ، لھ العدید من المجموعات القصصیة ، والروای
ا    اد "المجموعة القصصیة   : والخواطر ، والدراسات ، منھ ا سنة     " أبع ي لیبی المطبوعة ف

م ، ومجموعة  ١٩٩٢المنشورة في دمشق سنة   " لبحرال رائحة ل  "م ،  ومجموعة     ١٩٨٧
ر " ونس  " النفی ي ت صادرة ف وان ١٩٩٨ال ا   "م ، ودی ي لیبی ت الصادر ف انفجار البحر المی

  .م ١٩٩٦، طبعة لیبیا ، سنة " الجرح تسافر فیھ السكین"م، ودیوان ١٩٩سنة 
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فھو ال یستھدي .. غیر دلیل وجدتھ في تلك الكتابات مبدعًا یسیر في الفالة ب
بنظریة األجناس األدبیة ، وال یسترشد بضوابط كل جنس كما اصطلح 
علیھا النقاد ، إنھ یجرب التمرد ویعلن الثورة ، لذلك أشدد على وصفھ 
بالمبدع ، ذلك ألن اإلبداع ھو خروج عن المألـوف ، وكتابة على غیر 

ھل : ل المطروح الیوم ھووالسؤا.. ُھدى ، أو دون احتذاء أنموذج سابق 
كان إبداع حسونة محمودًا أم أنھ من النوع المذموم الذي یسمیھ الشرعیون 

؟ ھذا ما سنحاول اإلجابة علیھ من خالل تناول ھذا العمل األدبي  ةـبدع
 ، ١٩٩٢الذي أصدره خلیل حسونة في غربتھ عام " األشیاء"الموسوم باسم 

  .وصنفھ تحت جنس الروایة 
  :دأ قراءتي باستنطاق عتبات ھذا النص ، ومنھا وأرى أن أب

 ، وھي األمور المعلومة كما جاء في معاجم اللغة ، األشیاء: ـ العنوان ١
أما أنا فأرى أنھا األمور التي توھم بأنھا معلومة ، ولكن في الحقیقة إن 
التعریف فیھا ال یعني من حیث الداللة حصرًا أو تحدیدًا ، فاألمر 

ارب ، وتبقى الداللة محددة بحدود قصد الكاتب ، وما مفتوح على الغ
ال نستطیع أن نقول لھ إن الذي تتحدث عنھ ال .. یعتمل في صدره 

وأرى من خالل رؤیتي لداللة ھذه .. یندرج تحت داللة لفظ األشیاء  
العتبة أن الكاتب موفق أیَّما توفیق في اختیار ھذا العنوان لنصھ ، ذلك 

 أشیاَء عدیدٍة قد ال یجمعھا إال العنوان ، وقد ألن النص یحتوي على
تجمعھا غایة الكاتب في تھشیم أشیاِء الواقع الذي لم ینصفھ ، وقد 

وإال فكیف .. یجمعھا أیضًا میلھ إلى تجریب أشیاٍء جدیدٍة في الكتابة 
، بعدما قدمھ من صفات ھذا " أحب والدي وأحقد علیھ: "نفھم قولھ 

لقیم والفضیلة ؟ قد یقول الكاتب إنھ الحقد األب الذي علم أوالده ا
الطفولي المرتبط بوقوف األب في طریق تحقیق الرغبة بالحصول على 

ولكن ھل یقنعنا ھذا التبریر ونحن ننظر إلى تاریخ ! الجوارب الجدیدة 
أمارس فرحي من خالل : "وكیف نفھم قولھ أیضًا . كتابة ھذا النص 

: ، وقولھ " عمق لكثیر من المشاعرحتفار أاالحب : "، وقولھ " حزني
الصبر مفتاح : "، وقولھ " ما أسوأ البحر.. ما أجمل البحر .. البحر "

 ).١" ..(القھر

                                            
  . ٦٣ ، ٩٠ ، ٥٩ ، ٩٨ ، ١٨األشیاء ، الصفحات ) ١(
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:     ثم ما ھي طبیعة تلك المشاعر التي تنتج مثل ھذا الوصف في قولھ  
شواھُد القبوِر ، .. لحظٌة فاصلٌة ، وامرأٌة تتدفُق حتى خانة الصحو "

فتتحرُك شواھُد .. كانت تبتسُم للجثث : "، وقولھ ." .قرابین وُحمى 
 ).١"(تضحُك وھي تلتصُق بالجلِد.. وعبر النشوِة .. القبوِر 

إنھا ِأشیاء یجمعھا التنافر ، لغایة قد نراھا تعبر عن عدم انسجام 
الكاتب مع الواقع ، ورغبتھ في تھشیمھ ، أو فلنقل تعریتھ لتبدو 

  .تناقضاتھ بكل سوءاتھا 
 وھذه ھي العتبة الثانیة كما نراھا ، وھي :صفحة العنوان الداخلیة  -٢

ترتبط بالعتبة األولي وتعمق داللتھا ، ذلك ألن األشیاَء فیھا تجسد حالة 
الفوضى واالضطراب ، وتشي بعد االنسجام أو الترابط فیما بینھا ، 

ل وأعتقد أن ھذا ینسجم مع ما نراه من تفكك نسیج ھذا العمل ، أو فلنق
غیاب النسیج بطریقة قصدیة ، إذ یالحظ قارئ ھذا العمل قیام كل لوحة 
أو خاطرة بذاتھا ، نعم یربطھا خط خفي نتمثلھ في رسم مشاھد الفقر 

 ، والرغبة في استنطاق وعي والبؤس ، ومشاھد الھزیمة والقھر
ولكن ماذا لو حذفنا جزءًا أو غیرنا .. المتلقي لمشاركة الكاتب رؤاه 

  ھل یتغیر شيء ؟ ..  تقدیمًا أو تأخیرًا موضعھ ،
قد تكون ھذه السمة ھي خصوصیة ھذا العمل الذي استخدم فیھ 
خلیل حسونة براعتھ في التجریب ، وبراعتھ في تفكیك األشیاء ، أو 

لذلك .. تبادل مواقعھا ، أو قیام باقي األشیاء مكان أي شيء یحذف 
 بحدود الروایة ، ألنھ في كنت أتمنى أال یجنس ھذا العمل ، وأال یقید

ظني ال ینتمي لجنس الروایة ، وال لجنس السیرة الروائیة مع أنھ 
وھذا أمر ال یعیبھ وال ینتقص من قدره ، فلیبق نصًا .. یقترب منھا جدًا 

  .أدبیًا خارج نطاق األجناس األدبیة التقلیدیة 
مھدى إلیھ  وھو عتبة نصیة ال تخلو من القصدیة في اختیار ال: اإلھداء -٣

، وفي اختیار العبارات ، وھو غالبًا یرتبط بدالالت النص بوشائج قویة 
، كما أنھ یوجھ القارئ الوجھة التي یریدھا الكاتب ، ونص إھداء 

إلى كل .. إلى كل من یقف ضد القھر والظلم والجوع ": األشیاء ھو 
 .."ت حیثما كان.. وإلیھا .. من یعمل من أجل الحریة وآدمیة اإلنسان 

وكما ھو واضح فإن اإلھداء ینقسم إلى قسمین ، قسم أعلن فیھ عن 

                                            
  . ٣٩  ،٣٨األشیاء ، ص ) ١(
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صفات المخاطب ، وحاول أن یحدد فیھ شریحة من الناس تتسم بھذه 
الصفات ، وآخر أضمر فیھ المخاطبة لیغرینا بمحاولة اكتشافھا 

 وقد حاول في القسم األول أن یوجھ عنایتنا إلى ماھیة ،والتعرف علیھا 
غایتھ ، ھذه الغایة التي یمكن التعبیر عنھا بالقول إنھ شكل ھذا النص و

  .من أشكال مقاومة القھر والظلم والجوع للوصول إلى الحریة
وفي ظني إن ھذا اإلھداء یلملم خیوط الداللة التي سعى إلى     

ترمیزھا في النص ، ویحدد حقولھا الداللیة بدقة ، من ذلك ما نتمثلھ في 
التي تمثل القھر : حزیران والدم األزرق :  بعض ھذه الحقول، مثل 

والھزیمة والحرمان ، أو الحقیقة المجردة ، ھذه الدالالت وغیرھا 
الجوع یمشي  ..حزیران امرأة تمارس ُعریھا : "نستشفھا من مثل قولھ 

فحزیران یمتـد عند : "، وقولھ .." على قدمین ، فیبصر األطفال موتھم 
.. زرق، جندي أزرق ، والفضاء فضاء البعض حتى األزل ، والدم األ

فتكاد .. وننزعج أكثر من الفرح للدم الحزیراني األزرق : "، وقولھ 
: ، وقولھ .."الحقیقة تضیع بین إرھاب العدو ، وسكین ملوك الطوائف 

أما الخیام ، والضائعون ، فالعین تكرھھم ، لسبب یعرفھ الدم األزرق، "
، وغیر ذلك من الحقول الداللیة ) ١.."(وال أجھلھ ، وال یمر ھذا ببالھم

  .التي یعج بھا النص ، والتي ال تبتعد مضامینھا عن دالالت اإلھداء 
 لوحة تجریدیة أحسبھا للكاتب ، وقد سماھا مالمح : مالمح األشیاء -٤

األشیاء ، وبعد إنعام النظر فیھا نرى أنھا ترتبط برؤیة الكاتب وغایتھ 
ھا عتبة في غایة األھمیة للكشف عن داللة بوشائج قویة ، كما أظن أن

بعض الحقول الغائمة ، التي لم یتمكن الكاتب من البوح بمكنونھا 
العتبارات قد ال تكون خفیة ، فاللوحة تصور امرأة عاریة ، تنبعث من 
بین األسالك الشائكة ، بطریقة حییة تغري بتفحص الجزء األعلى من 

 أن تشیر إلى الوطن واألرض ، أشیاء أنوثتھا ، وھي في ظني ینبغي
على اعتبار أن المرأة رمز لھما عند سواد الكتاب والنقاد، ولكن لماذا 

  ھذا العري ؟
لعل لخلیل حسونة رأي مختلف أدى إلى اختالف الرمز   

وبالتالي اختالف داللتھ ، یؤكد ذلك ما نراه من وشائج نصیة تتصل 
مخیم مزروعًا في التراب ، كان ال: "بأبعاد ھذه اللوحة ، من ذلك قولھ 

                                            
  .٧١ ،٦١ ، ٥٩ ، ٥٧ ، ٥٦األشیاء ، ص ) ١(
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ومدن .. ومنقوعًا في الجلبة الصامتة ، النقاط البشریة تتحرك بال ھدف 
، ) ١.."(والنفط قیظ ، وأفخاذ، ومزارع للنسوة.. الملح ُیحاصرھا الملح 

اتبع األرض ، إنھا ال تأتي إلیك، ما دام مغتصبھا یضاجعھا ، : "وقولھ 
تقدم ولیحترق العالم .. لكراھیة وتنجب لھ أطفاًال بحجم المأساة وا

وسنسقط األقنعة ، واألجزاء .. كل شيء قابل للتغییر : "، وقولھ ) ٢.."(
ولكن ماذا عن تكرار بعض المشاھد ) . ٣.."(المشطورة ستلتحم كلھا

.. تقدمت : ".. والكلمات التي ال تحتمل سوى الداللة الجنسیة ، كقولھ 
أصبحت نقطة .. تكورت .. كاب وقفت ، امتّدت ، تمایلت حتى االنس

كثیرًا ما كانت تسكب ذاتھا إذا ما : "، وقولھ )٤.."(وجد مضیئة وحالمة 
داعب والدة فاطمة ، فتح حبوتھا والمس : "، وقولھ)٥"(غمرتني بالقبل
مّر ببطن كفھ على الساق تحت اللحاف، وُضَح تداخُل .. اللحاف بھدوء 

لحم اللیل بعد أن اقترب االشتعال السیقان ، وغارت األشیاء الباھتة من 
  ). ٦.."(في الجسد
قد تجد ھذه العبارات والمشاھد في فضاء لوحة مالمح األشیاء   

ما یساعدھا على الكشف عن دخیلة الكاتب ، وما یصطرع في ال 
  .شعوره 

  
  

آیات من " وھو في ھذا العمل مقتبس منتخب من قصیدة : االستھالل -٥
 عبد المعطي حجازي ، واالستھالل كعتبة للشاعر أحمد" سورة اللون

نصیة البد أن یشتمل على العدید من الوظائف النصیة التي من بینھا 
توجیھ مسار القراءة ، أو اختزال جانب من تصورات الكاتب ، أو 
تلخیص مضمون العمل ، والمقتبس الذي انتخبھ الكاتب غائم الداللة ، 

اصة إذا ما نظرنا للعتبات ال یمتلك وسائل توجیھ مسار القراءة، خ

                                            
  . ١٧األشیاء ، ص ) ١(
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النصیة السابقة ودالالتھا ، ولكنھ قد یتصل في داللتھ العامة مع بعض 
  . مضامین النص ، كالمضمون السیاسي مثًال

لقد اختار الكاتب عنوانات النص :  العنوانات الداخلیة للنص وتفریعاتھ -٦
ل بجوھر الداخلیة بعنایة فائقة ، ثم ھندس تفریعاتھا بانتقائیة ال تتص

النص بقدر اتصالھا ببریق الشكل وفلسفة التجریب ، وفي ظني إن 
جمیع ھذه العنوانات ـ صندوق الدنیا ، في البدء كانت حجارة ، دوائر 

المسافة األولى والثانیة والثالثة ، : تھا اوتفریع.. للحزن ، دوائر للذاكرة
تبط مباشرة بما ـ تقوم بذاتھا ، وال تر.. األطفال أكثر عافیة ، الطاعون 

جاء تحتھا ، ویجوز القول إنھا تنسجم مع خروج ھذا النص عن 
المألوف ، وأنھا تشكل في ذاتھا المفككة إضافة للنص ترتبط بطبیعتھ 

  .التجریبیة 
   ..د ــوبع

فإن الكاتب یمتلك حصیلة لغویة ساعدتھ على إبداء مھارة عالیة 
لك أرى النص مقطوعات في تعمیة الداللة وتھشیم الصورة غالبًا ، لذ

نثریة رائقة تنتمي في معظمھا للرومانسیة الحالمة ؛ لفظًا وصیاغة 
وللواقعیة االنتقادیة مضمونًا وداللة ، وھو في رأیي یمكن .. وتصویرًا 

  .أن یوصف بأنھ نزیف الذاكرة وشظایا الروح وانعكاساتھا
  :ة ـدیـات نقـومض

تي تحاول أن تبوح یشتمل النص على بعض المشاعر المدسوسة ال -
بشيء یختلج في صدر الكاتب ، ولكنھا ال تبوح إال بضبابات وصور 
تقترب من الرؤى الحلمیة ، ذلك ألنھا تأتي في غیر موضعھا من النص 
: ، كأنھا تتسلل على استحیاء لتعلن عن نفسھا ، من ذلك مثًال قولھ 

د حامًال وجھ الطیف یمت.. أشواق تعانق وردة .. األفق یحتجز األفق "
ھوس األشیاء یمتد .. حفنة ألوان ، ُیعالج بعضھا فینفلت البعض اآلخر 

ال تنثني .. ودائرة الحلم ذكریات مضت ، وأحداث آتیة .. نحو األشیاء 
.. ینفلت الضوء من الضوء .. وامتقاع اللحظات .. رغم جمود اللون 

 العینان وعندما تلتقي.. تمد یدھا إلي ، فیتضرج وجھھا بخفر الُحمرة 
تبتسم ، فیندغم التیار األھوج من ُحمي الشبق ، حیث التقاء الشفق 

  ).١.."(األرضي مع وجھ السماء 
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إن المقتبس السابق ال یعني في سیاق النص العام إال الحذلقة اللفظیة 
وشھوة الكتابة ، واستعراض القدرة ، ذلك ألنھ ورد في سیاق الحدیث 

لكنھ لو انخلع من مكانھ سیقول أكثر ، عن الفقر وثوب األم الممزق ، و
  .وسیمتلك القدرة على البوح بطاقات التعبیر الكامنة فیھ 

الكاتب یستمرئ الحدیث عن حیاة الفقر ، ویتلذذ في االستطراد بذكر  -
في وصف مظاھر تفاصیلھا ومفارقاتھا ، وشواھد ذلك عدیدة ، منھا ما نراه 

ر ، ومقابلة ذلك ببؤس البذخ في اصطیاف أھل غزة على شاطئ البح
الراوي ؛ وھو الصبي الصغیر الذي یحاول الكسب من خالل بیع اللب 

  الراويمحاوالتوالترمس على المصطافین ، وكذلك ما تبوح بھ مشاھد 
تقلید أبناء األغنیاء في الحصول على شطیرة لحم وكوب لبن من مقصف 

راوي فحسب ، بل  ، وھو بذلك ال یعبر عن الفقر المریع لل)١(..المدرسة 
یتطرق بقوة لتركیبة المجتمع الفلسطیني الطبقیة ، ویستعرض الحالة 

 .الحیاتیة لشریحة بائسة من شرائح المجتمع الفلسطیني 
إن إصرار الكاتب المتكرر على اختراق القشرة الخارجیة للتركیبة الطبقیة  -

تصادي للمجتمع الفلسطیني ، ثم تسلیط األضواء على مفارقات الواقع االق
بین مجتمع المدینة ؛ ومجتمع المخیمات التي نشأت بعد نكبة فلسطین عام 

م ، لیخلق للقارئ ١٩٦٧م ، ثم استقصاء واقع المخیمات حتى العام ١٩٤٨
حالة معرفیة عن المرحلة الممتدة ما بین النكبة والنكسة ، حیث یتعرف 

لك الحیاة القارئ على طبیعة الحیاة االجتماعیة بكامل تفصیالتھا ، كذ
السیاسیة ؛ وكیف أفضت العوامل االقتصادیة واالجتماعیة إلى التحول 

 .السیاسي تجاه الثورة والفعل العسكري 
كذلك یعكس أثر العوامل االقتصادیة واالجتماعیة في صیاغة 

 ، ویبرر - سكان المخیمات –الجانب النفسي للراوي والشریحة التي یمثلھا 
سود بنیة النص ؛ وما الحظناه من حرص االضطراب والتناقض الذي ی

الكاتب على تھشیم األشیاء ، األمر الذي قد یعبر عن رفض ھذا الواقع 
  .والثورة علیھ 

أما فیما یخص عالقة الشكل بالمضمون ، فقد الحظنا االنسجام التام بین  -
تبعثر أشالء المضمون ؛ والشكل الثوري المتشظي الذي یتمرد على 
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  األمر الذي نكتفي في تبریره باإلشارة إلى انتماء النص تقنینات الروایة ،
 .. إلى حداثة التجریب التي تتجاوز المألوف شكًال ومضمونًا 

أما المرأة في النص فنراھا مكتنزة بالرموز المتقاطعة ، فاألم مثًال ھي  -
الوطن البائس الذي یرتدي الثیاب المرقعة ، وھي األرض التي لن تخلص 

لو أنجبت لھ األبناء ، وھي الدفء والحنان الذي ینشده لمغتصبھا حتى 
فھي الحلم البعید ، وھي المرأة التي تمارس عریھا  " فاطمة"الراوي ، أما 

فتثیر الشھوة وتدغدغ المشاعر ، وھي األرض المعشوقة التي تخرج من 
وجدان الراوي بطریقة فجائیة لتشد البوصلة وتوجھھا إلى الطریق الذي 

 ..كھ الشعب الفلسطیني یجب أن یسل
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  قضیة التعایش بین العرب والیھود
  في مجمـوعـة 

  

  )١ (رةـس الصغیـ والشميالصب
  للقاص غریب عسقالني

  )إبراھیم الزنط (
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
شمس الصغیرة      الص : عسقالني ، غریب    ) ١( شورات اتحاد   - مجموعة قصصیة   –بي وال  من

  .م١٩٩٢الكتاب الفلسطینیین ، القدس 
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اھتمت الصفحات األدبیة في الصحف المحلیة بكتابات غریب   
نتشار على رحلة اال القصصیة ، وبدأت قصصھ القصیرة يعسقالن

ات یمنذ منتصف السبعین.. تحاد والشراع والبیادر صفحات الفجر واال
تقریبًا ، وفي أواخر السبعینات أصدر غریب مجموعتھ القصصیة األولى 

 ، وفي العام نفسھ أصدر روایة -م ١٩٧٩ سنة -" الخروج عن الصمت"
عن حكایات "نتفاضة أصدر غریب مجموعتھ وفي ظل اال.  "الطوق"

"  والشمس الصغیرةيالصب" ، ثم مجموعة -م ١٩٩٠ سنة -" براعم األیام
 إلى عجلة "نتباهزمن اال" ومنذ زمن غیر بعید دفع بروایتھ -م ١٩٩٢ سنة -

فتشتمل على عشر "  والشمس الصغیرةيالصب"أما مجموعتھ . المطبعة 
نتفاضة ، واألخرى كتبت زمن قصص ، خمس منھا كتبت قبل اال

  :وقد عالج القاص في ھذه القصص عدة قضایا أھمھا  . نتفاضةاال
   : قضیة التعایش بین العرب والیھودـ

وردة بیضاء من أجل "اتضحت ھذه القضیة بصورة جلیة في قصة   
؟  التعایش معھ ، فھل یمكن واقعًا يسرائیلحتالل اإل ، حیث نرى اال"دیفد

ي قصتھ ، لذلك نراه  الرؤیة التي یرید القاص أن یبلورھا في ھذه ھوكیف ؟
نشأت التي نسانیة اإللعالقة اختیار یعتمد امكانیة ھذا التعایش بإیدلل على 
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 مسئول ، يومھندس یھود ٠ سرائیلیةإ یعمل في شركة يبین عامل فلسطین
وقد ساعد التواصل على تطور تلك العالقة حتى وصلت حد التزاور بین 

 ، وأخرى یھودیة تقطن ئاطعائلة فلسطینیة تقطن في مخیم الش: عائلتین 
 حیث ،ختبار في تل أبیب ، ثم وضع القاص ھذه العالقة على محك اال

نتفاضة أرجاء الوطن المحتل ، وأخذ كل موقعھ، فنرى الصدیق عمت اال
 ثائرًا یواجھ قوات ي جندیًا یحاول قمع االنتفاضة ، كما نرى العربيالیھود

رغم قوة األواصر وعمق و. حتالل ومن بین أفرادھا ذلك الصدیق اال
 ولكن رؤیة القاص الخاصة.. العالقة إال أن المواجھة كانت حتمیة 

 تحول دون سیر األحداث في مجراھا ، وتعمل على وتوقعاتھ السیاسیة
 يحتالل، ذلك الجندال ايظھار الجانب اإلنساني المفقود في شخصیة جندإ

مة التي عملھا لھ الذي كادت أن تجذبھ سادیة الیھود لوال عملیة الحجا
 لتسیل من جبھتھ الدماء ، ، حیث قذف صدیقھ الحمیم بالحجريصدیقھ العرب

أن تقف " يختبار حقیقا في أول تومنسانیتھ التي كادت أن تإد إلیھ ووتع
.. أن تختار بین موتین ، تقتل أو ترى ابنك یقتـل .. أمام الموت وجھًا لوجھ 

استقر الحجر في جبھتھ ، . .لكني قذفت الحجر بكل خوفي على ولدي 
ولماذا لم یتحول إلى وحش ... جحظ ، حط بصره علي ، استوعبني تمامًا 

كما یفعل الجنود ؟ تكة على الزناد یمسح المكان رصاصًا وموتًا وقتلى 
ومجزرة في غمضة عین ، لكنھ لم یفعل ، الذي أعیھ أنني عالجتھ بالحجر 

ال واحتدمت حاالت المخیم ، وفر حسام وھرول الجنود ، وتفرق األطف
بعد ،  ئحجام دیفد عن إطالق النار على أطفال مخیم الشاطإ وما ،)١.."(

 من -لینقذ ابنھ من موت محقق إال دلیل ، قدام محمود على شج رأس دیفد إ
 ، ھذا ما یؤكده ذھاب يمكانیة التعایش السلمإ على -وجھة نظر القاص 

 حسام لزیارة دیفد وعائلتھ ، محمود الذي اصطحب زوجھ ھیفاء وابنھما
وھنا البد من التنبیھ . ورأینا دیفد لم یتحول عن تعاطفھ مع الفلسطینیین 

 بسنوات في طرحھ لقضیة التعایش يعلى أن القاص قد سبق القرار السیاس
قد تنجم عن  بین الفلسطینیین والیھود ، وكذلك تنبأ بالمخاطر التي يالسلم

نتفاضة ھ سلوك االبن حسام الذي مثـل جیل اال، ذلك  ما یثبت ةـھذه القضی
 ، الذي ال یساوم على حقوقھ بكل سماتھ النضالیة ورواسبھ العدائیة

 حیث رأیناه في تلك الزیارة الودیة یرقب الجنود من نافذة بیت المشروعة ،

                                            
   .١،٢الصبي والشمس الصغیرة ، ص ) ١(
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لمح القاص بطریقة بارعة إلى أ كذلك ، - نقافتھ -دیفد ویفكر في سالحھ 
عھ الفلسطینیون في سبیل الوصول إلى ھذا التعایش، الثمن الذي قد یدف

ستر زوج دیفد وداللتھ  الذي أھدتھ ھیفاء زوج محمود إليفالثوب المجدالو
 الذي أھداه والد - الذي حفظ كنوز العائلة وتراثھا - والقدر ،التراثیة 

  ) .١(..محمود لدیفد وداللتھ الرمزیة من الشواھد على ذلك 
   :ي رصد الفعل النضالـ

حتالل قبل  مع االيیتتبع القاص حاالت من الصراع الیوم  
 ي وأثره على المجتمع المحلينتفاضة وذلك من خالل رصد الفعل النضالاال

 )٢"(المدینة واللیل"، ففي قصة   على ظلم المحتل وبطشھأمثلة، ویقدم 
 يیعكس ردود فعل شرائح منتقاة من المجتمع نحو الحكم على معین المنس

 رصد القاص مشاركة )٣"(أبجدیة الموت"وفي قصة . ؤبد م البالسجن
، وبین داللة  الوةـ المخیم والقریة في تشییع جثمان الشھید راسم حيأھال

   .يذلك وأثرھا في استمراریة المد الثور
نتفاضة فقد قدم القاص بعض القصص التي ترتكز على الأما زمن ا  

 أنھ ئ الناس ، حتى لیخیل للقارأحداث واقعیة تكاد تكون معروفة للكثیر من
ومع ذلك فقد وفق في الخروج من دائرة . نتفاضة یسجل بعض یومیات اال

 كما ، الذي یحسب لصالح القصة كفن  يالفعل المباشر إلى الفعل الفن
یحاول القاص من خالل اختیاره ألحداث قصصھ التدلیل على أن القصة 

س كل فعل یصلح لتشكیل مادة ست إعالنًا عن حدث ما في زمان ما ، ولییل
حكایة بنت اسمھا عبلة ، وتحذیر ، : قصصیة ، ولعل أحداث قصصھ 

   .خیر شاھد على ذلك .. وقوس قزح 
  

  :ة ـالعناصر الفنی حولـ 
 في تخیر أدواتھ ي        تدلل ھذه المجموعة على براعة غریب عسقالن

یقل شأنھا في  اة ال نجدھا منتق- مثًال - وحسن توظیفھا ، فاللغة ،الفنیة 
 ةـ تشكل عنده أحد عناصر البطوليفھ.. قصصھ عن الحدث أو الشخصیة 

                                            
شعبي من                ) ١( ھ الفعل ال ا تمخض عن أت بم ى وتنب كتبت ھذه القصة في أوائل االنتفاضة األول

وم ال            ى مفھ سلمي من    حلول سیاسیة ، وكأن القاص كان یتخوف من الرھان عل ایش ال تع
  .نماذج یھودیة سیاسیة تعید النظر في صھیونیتھا 

   .٩١ – ٨٠السابق ، ص ) ٢(
   .٧٩  - ٦٦السابق ، ص) ٣(
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تنازع البطولة مكانتھا ، ھذا ما یالحظ في قصتھ   أو قد تبدو كأنھا،
 ، حیث یلجأ إلى )٢("الدالیة" وقصتھ ، )١(" والشمس الصغیرةيالصب"

  .األسطورة حینًا والفنتازیا أحیانًا 
 ، ينولوج الداخلو ولعًا خاصًا بالميھر غریب عسقالن       كذلك یظ

قتراب أحیانًا من حالة الحلم ، حیث یحمل المشھد  ، وااليسترجاع الذھنواال
ن مثل ھذه القصص التي قد توھم إالالمعقول أفكارًا معقولة ، ومع ذلك ف

تنفصل عن الواقع ، بل إن سبب  البعض بأنھا قصص رمزیة سنجد أنھا ال
  ..یحاءاتھ ودالالتھ إط ھو تشابك اللغة بكثافتھا الرمزیة مع الحدث بھذا الخل

       أما األسطورة في قصص غریب فغالبًا ما نراھا قد خرجت عن 
 حیث ، أن تستمد من مرجعیتھا التاریخیة أو التراثیة  يداللتھا التي ینبغ

ا  األمر الذي یصعب معھ اعتمادھ،تتشكل بتجربة القاص ورؤیتھ الخاصة 
متطاء المشروع  أن ھذا النوع من االيكأسطورة لھا داللة محددة ، وفي ظن

یجعل النظر لألشیاء محصورًا في الزاویة التي اختارھا للتراث األسطوري 
  ..القاص 

 تأثره ،كذلك یالحظ المتتبع لعنصر الزمن داخل قصص غریب 
 إلى وءواللج، بفن السینما ، حیث بدت مقدرتھ على اجتیاز زمن القص 

التنقل من زاویة ألخرى عبر أزمان قد تكون متقاطعة أو ممتدة بین 
 اللتقاط جزئیات معینة تساعد في تكامل المشھد العام ، والحاضر يالماض

 لذا یلجأ في أغلب األحیان إلى المقاطع رغم ما یحملھ ذلك ،المراد توصیلھ 
ا من خطورة الوقوع في فجوات غیر مبررة تضعف القصة في صورتھ

  .النھائیة 
  
  
  
  
  
  
  

                                            
   .٦٥  - ٥٩السابق ، ص ) ١(
   .٩٨ – ٩٢السابق ، ص ) ٢(
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  وقـفـة  مـع  قـصـة
  )١(الخـفـــــاش

 
  للقاص عبد اهللا تایھ

                                            
ضان،           ) ١( اني ، رم دد الث زة ، الع ي غ صدر ف ھریة ت ة ش ساحل ، مجل ة ال ي مجل شرت ف ن

  .٥٥م ، ص ١٩٩٤
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          ینتمي عبد اهللا تایھ إلى جیل رواد كتابة القصة القصیرة في غـزة ، 
یالد الحقیق        ن القصة القصیرة    حیث شھدت حقبة السبعینیات األولى الم ي لف

ة             ك المرحل في قطاع غزة ، وكان من ألمع كتابھا الذین تجشموا صعاب تل
ال  ف أمث شباب المثق ن ال ة م زنط : مجموع راھیم ال وت ، وإب دي الكحل حم

ھ ،    د اهللا تای ة ، وعب ي العیل ب عسقالني ، وزك م غری سھ باس ب نف ذي لق ال
  ..وصبحي حمدان ، ومحمد أیوب 

د اهللا تا    ان عب ھ وك ھ  -ی اقي قرنائ ة   – كب صحافة المحلی ي ال د ف  یج
صحف      ي ال ة ف صفحات األدبی الل ال ن خ اص م رف كق ث ع سًا ، حی متنف
والمجالت الفلسطینیة ، واقترن اسمھ آنذاك بفن القصة القصیرة ، إذ نشرت 

من " ، ثم أصدر مجموعتھ القصصیة األولى ١٩٧٤قصصھ تباعًا منذ سنة     
اب دق الب نة " ی ذل١٩٧٧س ة م ، وك در روای ن "ك أص ون ع ذین یبحث ال

ام      ١٩٧٧في العام نفسھ    " الشمس ل  "م ١٩٨٢م ، وأصدر ع ة واللی ، " العرب
م  ًا"ث ضج قریب شوكي ین ین ال ام " الت نة ١٩٨٣ع ي س در ١٩٩١م ، وف  أص

  " ..الدوائر برتقالیة"مجموعتھ القصصیة 
ـاش  ھ   :الخف د اهللا تای مات أدب عب ن س ر م ل الكثی صیرة تحم صة ق  ق
صي  ة    القص ي معالج ف ف رة والتكل ب المباش ي تجن ھ ف ل منھج ي تمث ، فھ

سانیة ،       ھ اإلن ار نماذج ي اختی ھ ف ل طریقت ا تمث ا أنھ ع ، كم ضایا المجتم ق
شاركتھا    شاعرھا ، وم ل م سھا وتحلی تبطان أحاسی د اس ي یجی شرائح الت وال
ة         ار بیئ ي اختی اص ف ج الق ل نھ ا تمث ا أنھ ا ، كم ر عنھ ا ، والتعبی ھمومھ

ا        قصصھ وموروث  ر زمانھ ذي یتحرك عب ھا الذي یشكل أنموذجھ البشري ال
ؤثر        وذج ، وت ذلك األنم ي تحیط ب ومكانھا ، وتظھر أثر العوامل والقوى الت

  ..في تصرفاتھ ، وتوجھھا وجھات معینة 
ن       ریحة م شھ ش ذي تعی ور ال ع المقھ اش الواق صیة الخف ل شخ تمث

 والمخیمات دون شرائح المجتمع الفلسطیني ، حیث نرى نماذجھا في القرى
سمیة               ى ت ا ، ورغم تحفظي عل ا ومعاناتھ ة ھمومھ ة حقیق أن نكترث بمعرف
ا               ین م اقض ب ن تن سمیة م ذه الت الشخصیة األنموذج بالخفاش ؛ لما أحدثتھ ھ
ھ ،              ة لبطل ر عن الشخصیة الالشعوریة أو الالإرادی أراده القاص من التعبی

مرضیة عاطفة الحزن تلك الشخصیة التي تثیر ظروف حیاتھا وتصرفاتھا ال
ي               وى والظروف الت ل الق ذي یمث ل ال والشفقة ، وتؤلب المشاعر ضد المحت
ي االستخدام              ي شاعت ف ة الت ا المجازی ین داللتھ أنتجت ھذه الشخصیة ، وب
الیومي للتعبیر عن األفعال الخسیسة التي یدبرھا البعض تحت جنح الظالم     
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ذ       اش ال سة بالخف ي    ، حیث تشبھ صاحب األفعال الخسی د التحرك ف ي ال یجی
ذي ال           ذا ال وضح النھار ، كما تصف أفعالھ الخسیسة بأنھا دبرت بلیل ، وھ
ین          اقض ب ن تن راه م ا ن یسعى إلیھ القاص ، وال تتطرق لھ القصة ، كذلك م
ذلك لضعف         اش سمي ب واقع الخفاش وخفاش القصة اإلنسان ، فطائر الخف

ا خفا           ل ، أم ي اللی ھ ف م       إبصاره في النھار ، وقوت ي القصة فل دا ف ا ب نا كم ش
تطلع في المرآة أمامھ ، ُبھت ، ھرب اّلدم    "یبصر جسده العاري في الظالم      

سي ؟       من وجھھ ، كیف انسكب الدھان فوق جسدي ؟ متى خرجت من مالب
ل  ل .. ھ ص  ..ھ ود ، تفح دھان األس ًا بال رآة ملوث ام الم ؟ ، رأى جسمھ أم

ی       .. جسده الملوث    دي ش ن یرت ھ     الحظ أنھ لم یك د خروج ئًا سوى الحذاء عن
م یبصر             ) ١.."( اش القصة ل ي الظالم، وخف ، فطائر الخفاش ال یرى إال ف

  ..جسده في الظالم 
  ورغم ھذه التناقضات التي لم ینتبھ إلیھا القاص إال أنني أشید 
ببراعتھ في تجنب المباشرة في معالجة موضوعات قصصھ بصفة عامة ، 

وانصرافھ عن تناول الشخصیات وھذه القصة على وجھ الخصوص ، 
الظاھریة أو الواعیة إلى الشخصیات الالشعوریة أو الالإرادیة ، التي تعد 
أكثر إثارة ومناسبة لإلبداع القصصي ، كما أنھا تدلل على مقدرة القاص 

  ..على الكشف عن أبعاد الشخصیة ، والعوامل المؤثرة في تكوینھا 
ن الق   ى تمك ھ عل ن التنبی د م ذلك الب ي ك رة ف ب المباش ن تجن اص م

ا               ي ثنای ك ف ى ذل ث تجل سطیني ، حی سان الفل ى اإلن ر االحتالل عل إظھار أث
القصة دون أن یذكره صراحة ، فالقصة لیست ذات محتوى واقعي سیاسي    
ان                ر والحرم ع الفق ع ، واق ذا الواق ار ھ ن آث ر م ، ومع ذلك فھي بأحداثھا أث

  ..ل واألمراض النفسیة التي تسبب فیھا االحتال
ي             ة الت أما عنصر الضوء فقد أفلح القاص في استثماره إلنتاج الدالل

اش  –یریدھا ، فالضوء عنصر فاعل في إظھار ثقة البطل       سھ ،  – الخف  بنف
رآة   ي الم ورتھ ف ھ وص رى ظل ا ی سھ كم رى نف ور ی ي الن ى "فف تلقى عل اس

شاحبة                 رآة ال ى الم ع إل فل ، تطل ى أس وم إل ھ المتك ب ظل  ظھره ، وأخذ یراق
المكسورة عند حافتھا ، ثمة شخص ثالث في الحجرة ، ھو والظل وصورتھ 

رآة  ل الم ة .. داخ رنا ثالث صرت  .. ص رى ، ل رآة أخ رة م ي الحج و ف آه ل

                                            
  .٥٧لسابق ، ص ا) ١(
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و  ) ١"(أربعة ، خمسة ، ستة ، لماذا یقولون أني واحد ؟        ، أما في الظالم فھ
م          األلم ، أي أن األل شعر بوجوده إال من خالل اإلحساس ب ضًا  وحید ال ی أی

ة             اج الدالل ي إنت ل ف ي   "عنصر فاعل في تعریف البطل بنفسھ ، أو فلنق ا ل أن
ویجب أن یكون لي ثالثة أسماء ، اتجھ بظلھ نحو المشجب ، .. ثالث صور 
ور ،     .. طارت الذبابة والطنین ال یزال   .. تناول فوطة    ة الن وق لمب ت ف وقف

ر   ة وض ع الفوط تفزتھ ، رف ح ، اس م یفل دھا فل اول أن یبع وة ح ة بق ب اللمب
ن        فتحطمت ، وساد الظالم ، تلفت نحو المرآة فلم یشاھدھا ، أین المرآة ؟ أی

أوه            سھ ، فت رص نف ھ وق ي بنطال ي جیب ھ ف ا ؟ أدخل یدی ن أن ي ؟ أی ال .. ظل
سجیل اسمّي                ف عن ت سكان أن تتوق رة إحصاء ال ى دائ زلت موجودًا ، عل

  ).٢.."(اآلخرین حتى أعثر على صورتي وظلي
ة كالمحسوبیة         كذلك ال    ات االجتماعی  تخلو القصة من نقد بعض اآلف

ر   ث الفق ع ، حی شاھد الواق ض م صویر بع ى ت افة إل ا ، إض سرقة والزن وال
ي          شر ف ي تنت اس ، واإلشاعات الت ة الن والنتن والفئران ، والصراخ وھمجی

ھ            .. "البیئات الشعبیة    رق جمجمت ھ ، وتخت ل طاقتي أنف ة تتخل .. روائح عفن
ذه رائح ن  ھ ة م ذ دجاج رق فخ ھ س ول ألن ط مقت ون لق ا تك سة ، ربم ة فطی

ة أي       ل جث الجیران ، وأفخاذ الجیران تسرق كل لیلة ، وال أرى على المزاب
  ..".كلھم قالوا لي إنھم یسرقون.. صالح ، محمود ، سعید ، كلھم .. منھم 

 

                                            
  .٥٧السابق ، ) ١(
  .٥٦السابق ، ص ) ٢(
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  القاص محمد نصار
 

  )١( ..طانـة الشیـفـي صحب
   اإلصرار والترصدصحبة قصدیة مع سبق

                                            
  .م١٩٩٧ غزة – مجموعة قصصیة -في صحبة الشیطان : نصار ، محمد ) ١(
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   :كلمات في البـدء 
ي    صار ف د ن ب األخ محم ا كت م م ى معظ ت عل ي اطلع رف أنن أعت

، وحاولت جاھدًا أن أحث القلم على الكتابة ، ولكن كانت للقلم ) ١(الماضي 
م       ھ الموسومة باس م صدرت مجموعت رد ، ث ي التم ھ ف ي "بعض مبررات ف

 كعادتھ في الكتابة عن بعض   –؛ فوجدت قلمي یبشر بھا      " الشیطانصحبة  
ھ   -) ٢(األعمال التي تصدر في فلسطین       دیثاً  " بتنویھ عنوان د  "صدر ح ، وق

ذه         ع ھ ى موق انطوى ذلك التبشیر على بعض العبارات النقدیة التي تومئ إل
                                            

ات والمجموعات القصصیة،      ١٩٦٠كاتب غزي ، ولد عام     ) ١( د من الروای م ، صدر لھ العدی
  "..القید"، ومجموعة " صرخات"، وروایة " رحلة العذاب"روایة :منھا 

  .أعداد مجلة الرأي ، الزاویة األدبیة : انظر ) ٢(
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لو ، وأشرت           ة أوس د اتفاقی ي صدرت بع ة الت المجموعة بین األعمال األدبی
لى المحمول الداللي لقصص ھذه المجموعة ، وما ھي معالم ھذا المحمول   إ

د              د تحدثت بع بعد التحوالت التي فرضھا اتفاق أوسلو ، خاصة أنني كنت ق
ة     ي المرحل ة ف كالیة الكتاب ن إش ة ع دوة ومقال ن ن ر م ي أكث لو ف اق أوس اتف
ة ،     ات المرحل ع متطلب اء م ق األدب دى تواف ن م ساءلت ع دة ، وت الجدی

سب شھرتھ        وم نھم اكت د م قدرتھم على استیعاب تحوالتھا ، خاصة أن العدی
ة             ذ النكب من خالل ارتباط المحمول الداللي بالحدث النضالي ، الذي امتد من

  .حتى أوسلو 
ل              داب الفع وا بأھ ذین تعلق وقد أظھرت إشفاقي على بعض األدباء ال

لى تقاریر النضالي ، رصدًا وتصویرًا ، حتى تحولت قصائدھم وقصصھم إ       
ل     دث والتفاع م الح ن زخ ا م ستمد ذیوعھ ة ، ت ارات خطابی ة ، وعب إخباری
الجماھیري معھ ، ماذا سیكتب ھؤالء بعد أن تحولت وجھة الحدث النضالي 

 ) .١(؟
ة        ذه المجموع داللي لھ ول ال ن المحم دث ع ت أن أتح ذلك رأی ل

ا     سترعي عنوانھ ي ی صیة ، الت شیطان   –القص حبة ال ي ص اه – ف ،  االنتب
وأظن أن الكاتب قد وفق في اختیار العنوان ، لكونھ ملفتًا لألنظار أوًال ، ثم  
ـة ،           ألنھ جاء مباشرًا في التعبیر عن المحموالت الداللیة لقصص المجموع
ث         ستفزًا ومباشرًا ، حی دو م ومثل ذلك یمكن أن یقال عن اإلھداء ، الذي یب

ام    عذرًا لم أجده ، رب  .. اإلھداء إلى   : "یقول فیھ    ي الزح اه ف ا ت و  )٢"(م ، فھ
ي         ر سؤاًال ف ة، ویثی وان المجموع یستفز وعي القارئ ؛ رغم تماھیھ مع عن
ة ؟         ھ المجموع دى إلی ستحق أن تھ ن ی غایة األھمیة ، لماذا لم یجد الكاتب م
ھل تغیرت صفات اإلنسان الفلسطیني في ھذه المرحلة حتى ضل الطریق ، 

  وتاه في زحمة الحیاة ؟
ة أسباب          ھذه األمور      ر فضولھ لمعرف ارئ ، وتثی ز الق ا تحف وغیرھ

اه       سھ تج ي نف ل ف ا یعتم ى م صل إل ألوف ، لی ن الم د نصار ع خروج محم
سان              ة أن اإلن رأ القصص ، ویخرج بقناع یش ، فیق سطیني المع الراھن الفل

                                            
ي قطاع   " ماذا نكتب في المرحلة المقبلة"مقالنا : انظر  ) ١( ، مجلة الساحل األدبي ، الصادرة ف

ایر   امس ، ین دد الخ زة ، الع ال  . ٦١م ، ص١٩٩٥غ ي "ومق ة تلق داع أم أزم ة إب ، "أزم
ث عشر ،ص        دد الثال دوة الموسومة باسم     .٥٧مجلة الساحل الفلسطیني ، الع ة  " والن أزم

   .٥٨، مجلة الساحل الفلسطیني ، العدد الرابع عشر ، ص"إبداع أم أزمة تلقي
  .٣في صحبة الشیطان ، ص ) ٢(
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یعیش أزمة نفسیة ، وأنھ عاجز عن التوافق مع الواقع ، لذلك لم یر في ذلك 
ت ، إنھ یسیر بطریقة واعیة خلف الشیطان في حالة تقع الواقع سوى الموبقا

بین الیقظة والنوم ، ثم یدیر جمیع األحداث بقصدیة ال تخفیھا بعض الرموز 
شودة ،        التي حاول جاھدًا صنعھا ، واالستتار خلفھا لتوصیل المضامین المن

ولكنھا في الحقیقة تعبر .. حیث كانت رموزه شفافة ، توھم بسذاجة القاص      
ن ع    ع ة الواق ي تعری ة ف ة قوی ة    - رغب ة االنتقادی ال الواقعی و ح ا ھ  – كم

ستقبل أفضل وأداء           وا بم ذین حلم وس المطحونین ، ال ي نف ا ف واستخراج م
ب       . أجود في ظل السلطة الوطنیة    ى الجوان اص عل ى الق د تجن ك فق ومع ذل

ى   سوداء عل ارة ال اص النظ ث وضع الق یش ، حی ع المع ي الواق شرقة ف الم
ھ    عینیھ ق  بل أن یقدم على مشروعھ الكتابي ، ثم كانت مملكة الشیطان عنوان

ووجھتھ ، فرأینا زوجة لوط علیھ السالم وما ترمز إلیھ في الواقع المعیش ، 
دالالت       وز ذات ال ن الرم ك م ر ذل ل ، وغی دة العج سامري وعب ذلك ال وك

 ..الجلیة 
 :أما بعـد 

دلف    ، ھ  طلنا بطل جائع مھزوم من داخل     فب                ھ ی ة زوجت یتحاشى مجابھ
 - ألف لیلة ولیلة -ب نفسھ عبر قصة  ھرِّیإلى غرفة نومھ على غفلة منھا ، 

دنیا  لحی، یملیئة بمبررات وأسباب مجاعتھ وكآبتھ       ى  ؛  اللوم على كل ال حت
رفھم           رفھم وآخرون ال یع اس یع سجن وأن ، على معلمھ الشیخ وجاره في ال

ة القصة        ، ویجعل یلة  عید لنا حكایة ألف لیلة ول     ی ك الحلق سھ من خالل تل  نف
ة  وبرماني الحرك ًال س ًا ، رج میرًا حی اء ، وض دث ألبن ا یح دًة لم ًا ناق وعین

 الجزء  ي والذي یحیل المسببات على الكل إنسان ال یساو.جلدتھ من معاناة  
ب خاطر ،  بل كان عن ، ودخولھ لمملكة الشیطان لم یكن رغمًا عنھ   ..   طی

ي  يورغم الكراس، لخوف والرعب   رغم مبررات ا    واألثاث الذي یتحرك ف
وقبل أن " :ودلیلي على ذلك ما جاء على لسانھ .. الغرفة حتى وصل سقفھا 

أ إل    اب أوم ل الكت ب داخ شى عل   إ بّيیغی ھ یخ ة كأن ارة مریب ھ ّيش ،  اتباع
ة             وة خارق ن دھشتي شعرت بق فتملكني الرعب من جدید ، وقبل أن أفیق م

ال ى ع دفعني إل ب ت ھ ،   ، ")١..(م غری ب من ة لمطل ان نتیج ر ك أن األم وك
ا   يولكن الدخان أو الجني قد خش  ھ ، وھن رز  علیھ فأومأ لھ بعدم اللحاق ب  یب

اليسؤال ال ع    : الت شیة م سجم الخ ف تن ھ ؟ وكی اق ب ى اللح ر عل اذا أص لم
                                            

  .٨في صحبة الشیطان ، ص ) ١(
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اب إال              ذي دخل الكت دخان ال ف ال ھ خل الرعب ، وما القوة الدافعة التي دفعت
ل عل   ع    دلی ن الواق روب م ررات     ، ى الھ ة مب ى مواجھ درة عل دم الق وع

   .-قصدیة مبیتة  -األحداث  وتتبع العورات 
ا أن   احبنا وم ة إال أن ص ة والمظلم ضیقة والعفن دھالیز ال رغم ال وب

ة     ي أرضھ     -وصل إلى الواح ة اهللا ف ى  -جن ان ،   حت و   شعر باألم ى ل  وتمن
دم     الرغبة األصديوھذه ھ، تركھ مرافقھ وانصرف   م ت ة ل ، ق حیث الفرح

سری  ، ولو أنھا دامت لما برح مكانھ        ا ق  ةـوال شاھد ما شاھد ، فالمشاھدة ھن
د   ..  صر واح ي ق ضات ف ع المتناق ا جم شیطان -وم صر ال اقض - ق  إال تن

وط   : السادة مع العبید ، أصر الكاتب على إحداثھ ؛ فجمع العظماء        ة ل زوج
ة  ، السامري ، الخمر ، والجار السجین ، و  الوجوه المألوفة لھ وغیر المألوف

ضًا ،    ..  حتى القاعات التي تمثل العصور والعھود المختلفة كانت قصدیة أی
ات     رك القاع م یت اذا ل صة ؛ ولم ات متخص ذه القاع رف أن ھ ف ع وإال كی
ور             ا الث ائج كم تتحدث عن نفسھا وعن تاریخھا ، وكیف أیقن أن الرجل الھ

ا م  صلھ ، وم ن ی سوة ل ع للن ت   المواق اذا كان ھ؟ ولم ول إلی دم الوص رر ع ب
 لوال القصدیة التي قبلالمراوغة واالستفزاز ما دام الرجل الثور مستفز من 

ار             ذا االنھی ا سبب ھ ا أو بطلن ًا ، وكاتبن ارًا باكی أرادھا كاتبنا كي یجعلھ منھ
دم ،    ل الن ر أم بفع ل الخم و بفع واه ، أھ ر س بب آخ ن س ا ع م یخبرن ذي ل ال

دما ق       ولماذا كانت الف   أخوذ عن ر أو  : "الـطنة عند بطلنا المندھش الم إال الكف
   !)١(.."اإلشراك باهللا 

وھذا یدلل على أن بطلنا قد یرتكب ، وكأنھ یفعل ما دون ذلك ألنھ ُیغفر لھ 
:  بل یبررھا ما دامت تمحي ، ولماذا النشوة في قولھ  ،كل المعاصي

رجل قد خارت قوتھ إما  إال أن ال)٢("عندھا تركت المكان تغمرني نشوة "
 ومن ثم خلت لھ ،أو ألن ساحة النسوة تركت دونما ثور ، بسبب المراوغة 

ما تدلل مالساحة التي یتمنى ، والنشوة ھنا ال تفید ما یقصده الكاتب أكثر 
  .على رغبة ما في نفس یعقوب 
 م األمر الذي طرح علیھ من صاحب المملكة كان یود البطل أن یقّی

یقاظ البطل على إولو ذھب خیالي إلى ما بعد ، تھ قد أیقظتھ  إال أن زوج،
 لسمعتھ یقذفھا بأعنف األلفاظ ، ألنھا سلبتھ الحلم الذي یتمنى  ،أرض الواقع

                                            
  .١٠في صحبة الشیطان ، ص ) ١(
  .١٢السابق ، ص ) ٢(
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، وألنھ بدأ یفكر بعقلھ الظاھر قبل الذھاب لمملكة الشیطان بأنھ سیدخلھا ، 
ت ھذه وما التعمیم الجماعي إال رخصة قد منحھا بطلنا لنفسھ وإن كان

  .الرخصة عبر الحلم 
أما الرمز في القصة فھو بسیط وواضح وال یحتاج إلى فذلكة من   

والعمیل من جانب آخر ، أجل فھم أبعاده ، فالسامري یمثل العدو من جانب 
، وزوجة لوط تدلل على انتشار الرذیلة في المجتمع ، والرجل الثور یمثل 

  ..إحدى شخصیات المجتمع القیادیة 
 فھي سوداویة معتمة ، واألسلوب - الجو السائد -ظرة العامة أما الن

فأوصلتھ إلى حد الركاكة ، بسیط وسلس ولكن الواوات قد عبثت بھ كثیرًا 
وننجر .. وال أدري .. وال یكف .. وقد أعیاني : أحیانًا ، ومن ھذه الواوات 

  .. وجمدت الدماء .. ولكن بال جدوى .. 
قصة مكتملة األركان تمتاز " شیطانفي صحبة ال"ن إبقي أن نقول 

 .. بالنضج الفني وكثافة الداللة 
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 :وقـفـة مع 

  ھــتوان ودالالــالعن
  في أدب السبعاوي
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تولي المدرسة األسلوبیة عنوانات األعمال األدبیة الشعریة والنثریة      
ل    ، الداللة أھمیة بالغة ، وتجعلھا من أبرز مفاتیح   ھ ك ألن األدیب یصب فی
  .یحائیة إما في عملھ من تیارات داللیة وطاقات 

وتنظر إلى الرموز والدوال التي یثیرھا العنوان باھتمام شدید ، فھي 
في المقام األول توحي بما یصطرع في ذھن األدیب من أفكار وفي وجدانھ 

ستثیر خبرتھ من أحاسیس ومشاعر ، وھي بعد ذلك تحفز وعي المتلقي وت
یحائیة التي تبشر بجوانب وثقافتھ لیكتشف التیارات الداللیة والطاقات اإل

  .ياإلبداع المضمون
وتقدیرًا منا ألھمیة العنوان في األعمال األدبیة عامة ، وأعمال عبد 

نحاول أن نقصر ھذه العجالة على ، الكریم السبعاوي على وجھ الخصوص 
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دواوینھ الشعریة من مضامین التجربة ما تبوح بھ عنوانات روایاتھ و
 .وأجوائھا النفسیة 

 

 :أرض كنعـان 
أرض كنعان ھو عنوان ثالثیة السبعاوي الروائیة ، وھو عنوان 

لیدلل على ما یعتمل في عقل ، یبعث الماضي السحیق الذي سبق األزمان 
 حول حق الفلسطینیین األزلي  ،ووجدان السبعاوي من أفكار ومشاعر

الذي ما زالت تطمع فیھ األمم ،  في الدفاع عن ذلك الحق ومعاناتھم
 . والشعوب منذ فجر التاریخ 

لیسترجع الحقب ، وھو عنوان یستفز وعي المتلقي وثقافتھ 
التي تقع بین ؛ التاریخیة واألحداث المتعاقبة التي شھدتھا المنطقة الساحلیة 

  . - أرض كنعان -مصب نھر العاصي شماًال والعریش جنوبًا 
وقد ارتبط بھذا العنوان ثالثة عنوانات ارتباطًا داللیًا استمد من 

 -)١(عنوان الروایة األولى - فالعنقاءسحر الموروث وشائجھ القویة ، 
ث الغریبة التي ال تقع إال في تعاقب احدیرتبط بالدھاء ، كما یرتبط باأل

صالة التي یرتبط باأل - )٢(عنوان الروایة الثانیة - الخل الوفيالدھور ، و
لم تفسدھا تعقیدات الحیاة وتضخم األنا في السعي خلف مصالحھا الخاصة ، 

یرتبط بالمعتقدات القدیمة عن  -عنوان الروایة الثالثة  - )٣(الغولو
  ..الشیاطین والجن ومكرھم باإلنسان 

كما ترتبط العنوانات الثالثة بوشائج الرموز والدالالت المتداخلة 
 "العنقاء"ة لتجسد واقع أرض كنعان ، منذ أن تجسدت عبر األزمان العربی

في العقل العربي القدیم طائرًا عظیمًا ُیرى فوق بعض القمم العالیة ، أو عند 
حتى أصبحت في التراث اإلنساني طائرًا خرافیًا أو .. مغرب الشمس 

یشیر في بعض دالالتھ إلى المستحیل كما یشیر إلى التجدد ، أسطوریًا 
منذ أن كانت لھ في وجدان العربي القدیم " الخّل الوفي"، وكذلك واالنبعاث 

حتى أصبح یلتقي مع العنقاء في الداللة ، وشواھد واقعیة ، صفات معلومة 
 الذي اعتقد "الغول"ش ، وكذلك یعلى االستحالة في الواقع اإلنساني المع

اني العربي وجوده منذ فجر التاریخ حتى تحول في الفكر اإلسالمي واإلنس
                                            

  .م ١٩٨٩روایة العنقاء ، طبعة دار سبیل للنشر ، أسترالیا ) ١(
  .م ١٩٩٧روایة الخل الوفي ، طبعة دار النورس للنشر ، غزة ) ٢(
  . م ١٩٩٩روایة الغول ، طبعة دار النورس للنشر ، غزة ) ٣(
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إلى رمز یدل على التحول وتغیر الھیئة ، ویدل على الفتك باإلنسان ، أو 
إنھا . كل ما یستطیع أن یخدع اإلنسان ویغتالھ سواء أكان شیطانًا أم إنسانًا 

ثالثیة المستحیالت في المفھوم اإلنساني الراھن التي تعالج حیاة الفلسطیني 
، وما سادھا  داثـھدتھ من أحفي بیئة الروایات الزمانیة والمكانیة وما ش

 ...من موروث إنساني وقیم ومفاھیم وعادات وتقالید ومعتقدات 
 :متي ُترك القطـا 

وكذلك الحال بالنسبة لعنوانات معظم قصائده وبعض دواوینھ   
 مثًال یتماھى عنوانھ مع عنوانات  )١("متى ُترك القطا"الشعریة ، فدیوان 

  .ش یاھى مع الراھن الفلسطیني المع، كما یتم" أرض كنعان " ثالثیة 
فھو عنوان یعكس ما یصطرع في عقل ووجدان السبعاوي من   

أفكار ومشاعر إزاء الواقع السیاسي الفلسطیني ، وھو یبعث في وعي 
فیثیر سحابة ، " لو ُترك القطا لنام: "المتلقي ووجدانھ المثل العربي القدیم 

ني الذي لم ینعم بالراحة أو من األفكار واألحاسیس حول القطا الفلسطی
وھجمات ، الطمأنینة فیخلد للنوم یومًا ، ویبعث تاریخ فلسطین الحربي 

ونضال الشعب الفلسطیني الذي لم یعرف الھدوء ، الطامعین المتعاقبة 
 .واألمان یومًا 

وتتشابك عنوانات القصائد التي یشتمل علیھا الدیوان مع عنوانھ   
وز األسطوریة والتاریخیة واألدبیة والشعبیة الرئیس لتثیر غابة من الرم

ولو .. ذات الدالالت والمضامین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
استعرضنا داللة عنوانات بعض القصائد بإیجاز یتناسب وطبیعة ھذا المقال 

 :سنجد 
یشیر ھذا العنوان إلى أسطورة فلسطینیة غزیة ترتبط : )٢(  النداھـة- ١

ھا بحلم الفلسطیني بالحیاة الرغدة ، فالنداھة ھي جنیة لتالبعض دال
 وتتشكل في مظھر عروس تغوي بجمالھا  ،شریرة تسكن النھر

وزینتھا ضحایاھا باتباعھا ثم تغرقھم ، وقد اعتقد أھل حي التفاح في 
غزة بوجودھا في بئر قدیم یسمى بئر عبیا ، وزعموا أنھا أغوت 

لشاعر دالالت ھذا العنوان في العدید من الشبان ، وقد استثمر ا

                                            
  .م١٩٩٦دیوان متى ترك القطا ، طبعة دار النورس للنشر ، غزة ) ١(
  .٦السابق ، ص) ٢(
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الكشف عن أسباب غربة الشباب الباحثین عن الحیاة الكریمة ؛ ثم 
  ..في التحذیر من نتائج ھذه الغربة 

 للبحر في األدب العربي العدید من الدالالت :)١( رـ من یومیات البح- ٢
التي من بینھا اإلشارة إلى المجھول ، وھذه الداللة تتماھى مع داللة 

، حیث یثیر " النداھة " ان الدیوان وداللة العنوان السابق عنو
وتحول بینھ وبین تحقیق ، تداعیات الغربة التي تسرق الفلسطیني 

  ..أحالمھ الوطنیة الكبیرة 
 یبعث ھذا العنوان قصة من :)٢ ( من أوراق عبد الرحمن الخارج- ٣

دولة قصص البطولة العربیة ؛ قصة عبد الرحمن الداخل الذي شید ال
األمویة في األندلس ، ویتقاطع معھا في الداللة الناتجة عن تقابل 
الخارج مع الداخل لیدلل على عجز اإلنسان الفرد في مواجھة 
مصیره المحتوم ، كما یخیل رحلة الشاعر الحیاتیة في مواجھة ھذا 

 وتمسكھ بعروبتھ وتراثھ ووطنھ الذي حملھ الشاعر بین  ،المصیر
  .. القسریة من الوطن روجھجوانحھ في رحلة خ

 یبعث ھذا العنوان الحكایة الشعبیة التي ترینا كیف :)٣( لیلى والذئب -  ٤
 لیلى یخدعوأھلكھا ثم ارتدى مالبسھا ل، تمكن الذئب من جدة لیلى 

ویقودھا لنفس المصیر ، وداللتھا تشرح ما فعلھ المحتل اإلسرائیلي 
غیر مالمح وأسماء الذي التھم األرض الفلسطینیة ، و" الذئب"

إلى غیر ذلك من الرموز والدالالت التي تثیرھا  ..القرى والبلدان 
عنوانات ھذه القصائد ، وباقي العنوانات التي یشتمل علیھا الدیوان 

" ماجد أبو شرار یعود إلى دورا"و" العودة من وادي الغضا : "مثل 
عیون "و" أدیروا على المخیم كأسي"و" مواسم الھجرة إلى الوطن"و

  .التي تحتاج إلى دراسة متأنیة " .. المھا
 
 
 
 
 

                                            
  . ١٥السابق ، ص ) ١(
  .٣٤السابق ، ص ) ٢(
  .٤٢السابق ، ص ) ٣(
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  لمصادر والمراجعا
  

 إبراھیم الزنط  ، جفاف الحلق ومرارة اللسان ، منشورات المركز الثقافي -
  .  م ٢٠٠٠، الطبعة األولى ، رام اهللا " بیت الشعر"الفلسطیني ،  

  .م ١٩٩٢ القدس  إبراھیم العلم ، فدوى طوقان ، الطبعة األولى ــ
إبراھیم طوقان ، دیوان إبراھیم طوقان ، الطبعة األولى ، دار الشرق  -

 .م ١٩٥٥الجدید ، بیروت 
، جمھرة أشعار العرب في ) محمد بن أبي الخطاب(أبو زید القرشي  -

  ).ت.د(جاوي ، طبعة بیروت ، بالجاھلیة واإلسالم، تحقیق علي محمد ال
، الروضتین في أخبار الدولتین ، طبعة ) محمد شھاب الدین ( أبو شامة  -

 .دار الجیل ، بیروت 
الترقیم وعالماتھ في العربیة ، الطبعة الثانیة ، بیروت : أحمد زكي باشا  -

 .م ١٩٨٧
  ) .ت.د(بیروت ، . أحمد شوقي ، الشوقیات ، دار الكتاب العربي  -
  .م ١٩٧٥رة  األساطیر، الطبعة األولى ، القاھ-: ال زكيمأحمد ك -

  .م ١٩٨١النقد األدبي الحدیث ، القاھرة ،  -                      
  .م ١٩٧٢أدونیس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بیروت ،  -
أمیرة حلمي مطر ، مقدمة في علم الجمال ، دار النھضة العربیة ، القاھرة  -

 ) .ت.د(، 
  ).ت.د(طبعة القاھرة أنس داود ، األسطورة في الشعر العربي الحدیث،  -
ابن تغري بردي ، النجوم الزاھرة في أخبار مصر والقاھرة ، طبعة دار  -

  .م ١٩٥٦الكتب المصریة ، 
ابن طباطبا ، عیار الشعر ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  -

  .م ١٩٨٢
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ثالثة، عراء ، تحقیق أحمد محمد شاكر ، الطبعة الشالشعر وال: ابن قتیبة  -
  .م ١٩٧٧القاھرة ، 

م ١٩٧٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، الطبعة الثانیة ، دار المعارف ، لبنان  -
.  

ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق عبد اهللا الكبیر وآخرون ، طبعة دار  -
  .المعارف، القاھرة 

باعة ھیم طوقان ، دار الریحاني للطاالبدوي الملثم ، الغواني في شعر إبر -
  . م١٩٥٧والنشر، بیروت 

 البیان والتبیین ، تحقیق عبد السالم ھارون ، طبعة الخانجي ، -:  الجاحظ  -
  .القاھرة 

  .ھـ ١٣٢٣الحیوان ، القاھرة ،  -                 
الحطیئة ، دیوان الحطیئة ، تحقیق نعمان محمد طھ ، الطبعة األولى ،  -

   .م١٩٨٧رة ، ھمكتبة الخانجي ، القا
   .١٩٨٣بیروت . الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، مكتبة المعارف  -
 ، دار المعارف ١ دراسة ومختارات ، ط - الطاھر مكي ، القصة القصیرة -

  .م ١٩٧٧، مصر ، 
المتنبي ، دیوان المتنبي ، تحقیق عبد المنعم خفاجي وآخرون ، مكتبة  -

  .م ١٩٩٤مصر، القاھرة 
  . م ١٩٩٤ ، نابلس٢اخر والجسد ـ إبراھیم طوقان ـ ، طلسا المتوكل طھ ، ـ
، الموسوعة الفلسطینیة ، الطبعة الثالثة ، دار "وزمالؤه"المرعشلي  -

  .١٩٨٦األسوار ، عكا 
امرؤ القیس ، دیوان امرئ القیس ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ،  -

  .القاھرة . طبعة دار المعارف 
 تقنیات ومناھج ، ترجمة رشید بنجدو ، –ي ئوابرنار فالیط ، النص الر -

   .١٩٩٢منشورات ناثان، باریس 
توفیق كنعان ، األولیاء والمزارات اإلسالمیة في فلسطین ، ترجمة نمر  -

   .١٩٩٨سرحان ، منشورات وزارة الثقافة الفلسطینیة ، رام اهللا 
  .م ١٩٦٦ جمیل بثینة ، دیوان جمیل بثینة ، دار بیروت للطباعة والنشر -
، الموسوعة الثقافیة ، طبعة دار الشعب ، القاھرة " وزمالؤه"حسین سعید  -

١٩٧٢.   
خلیفة التلیسي ، الشابي وجبران ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة ، بیروت  -

  .م ١٩٧٤
  .م ١٩٩٢خلیل إبراھیم حسونة ، روایة األشیاء ، طبعة دمشق ،  -
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 ، األنجلو المصریة ةة ، الطبعة الثالثرشاد رشدي ، فن القصة القصیر -
  . م ١٩٧٠

درس في السیمیولوجیا ، ترجمة عبد السالم بنعبد ، الطبعة : روالن بارت  -
  .١٩٨٦الثانیة ، الدار البیضاء 

  .م١٩٧٨ العطش ، طبعة دار الكاتب ، -: زكي العیلة  -
   .١٩٨٠الجبل ال یأتي ، طبعة دار الكاتب ، القدس  -                 
م ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین ، دحیطان من  -                 

   .١٩٩٠القدس 
زمن الغیاب ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین ، القدس  -                 

١٩٩٨.  
 زكي المحاسني ، طوقان شاعر فلسطین في حیاتھ وشعره ، الطبعة األولى ـ

  .١٩٥٥لقاھرة ، دار الفكر العربي ، ا
لعاملي ، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، ازینب بنت یوسف فواز  -

  . ھـ  ١٣١٢الطبعة الثانیة ، دار المعرفة ، بیروت 
سامي الكیالني ، قبل األرض واستراح ، منشورات اتحاد الكتاب  -

  .١٩٩٠الفلسطینیین ، القدس 
   .١٩٧١لقاھرة ، ، ا١سعید دعیبس ، حوار مع الشعر الحر، ط  -
، الطبعة الثالثة ، المركز الثقافي العربي ،  سعید یقطین ، الخطاب الروائي -

  .١٩٩٧بیروت 
، الطبعة األولى ، المؤسسة العربیة " یا أمة القدس "-: سلیم الزعنون  -

   .١٩٩٥للدراسات ، عمان 
ان ، ، الطبعة األولى ، عم" نطق الحجر.. وھكذا "-                   

  .م ٢٠٠١
دة ، وسمیح القاسم ، حیاتي وقضیتي وشعري ، الطبعة األولى ، دار الع -

  .١٩٧٠بیروت 
صالح عبد الصبور ، دیوان صالح عبد الصبور ، طبعة دار العودة ،  -

   .١٩٨٨بیروت 
عبد الباسط بدر، مقدمة لنظریة األدب اإلسالمي ، الطبعة األولى ، دار  -

   .١٩٨٥المنارة ، السعودیة 
عبد الحمید طقش ، بدأت الحدوتھ ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین،  -

  .١٩٨٩القدس، 
عبد الرحمن المقدسي ، الروضتین في أخبار الدولتین ، مطبعة وادي النیل  -

  ھـ  ١٢٨٧، مصر
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عبد الرحمن رباح الكیالي ، الشعر الفلسطیني في نكبة فلسطین ، المؤسسة  -
  .م١٩٧٥سات والنشر ، لطبعة األولى ، بیروت العربیة للدرا

لحدیث ، الطبعة الثامنة ، دار اعبد الرحمن یاغي ، حیاة األدب الفلسطیني  -
  .م ١٩٨١اآلفاق الجدیدة بیروت 

عبد الرحیم محمود ، دیوان عبد الرحیم محمود ، طبعة دار العودة ،  -
  .م١٩٨٧بیروت 

   .١٩٧٨لسیاب ، طبعة بغدادعبد الرضا علي ، األسطورة في شعر ا -
 األولى ، ة البنیة والداللة ، الطبع–عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النص  -

  .م ١٩٩٦منشورات الرابطـة ، الدار البیضاء 
 دیوان متى ُترك القطا ، الطبعة األولى ، دار -: عبد الكریم السبعاوي  -

  .١٩٩٦النورس ، غزة 
عة دار النورس للنشر ، بروایة الخل الوفي ، ط -                           

  م ١٩٩٧غزة 
روایة العنقاء ، طبعة دار سبیل للنشر ، أسترالیا  -                           

  .م ١٩٨٩
س للنشر ، غزة رروایة الغول ، طبعة دار النو -                           

  . م ١٩٩٩
وان أبي سلمى ، طبعة دار العودة ، ، دی" أبو سلمى"عبد الكریم الكرمي  -

  .م ١٩٨٩بیروت 
عبد اهللا تایھ ، من یدق الباب ، وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر ، القدس  -

  .م١٩٧٧
 الكویت –عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة ، سلسلة عالم المعرفة  -

  .٢٤٠عدد ل، ا
، دار المعرف ٤یثة ، طعبد المحسن طھ بدر ، تطور الروایة العربیة الحد -

   ١٩٨٣، القاھرة 
عدنان خالد عبد اهللا ، النقد التطبیقي التحلیلي ، الطبعة األولى ، بغداد  -

١٩٨٦.   
 ، دار الفكر العربي ، ٣عز الدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر ، ط  -

  .١٩٧٨القاھرة 
م ١٩٧١ف بمصر، دار المعار٢ن األمین ، نظریة الفن المتجدد، طی عز الدـ

.  
 على الجریري ، أبجدیة فرج الحافي ، الطبعة األولى ، اتحاد الكتاب -

  .م ١٩٨٩الفلسطینیین ، القدس 
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علي حداد ، أثر التراث في الشعر العراقي الحدیث ، الطبعة األولى ،  -
  .١٩٨٦وزارة الثقافة واإلعالم ، بغداد 

كتبة الثقافیة ، بیروت عمر أبو النصر ، تغریبة بني ھالل ، طبعة الم -
  .م١٩٨١

 مقبرة المخیم ، منشورات اتحاد الكتاب ىعمر حمش ، أزھار إل -
  م ١٩٩٠الفلسطینیین ، القدس 

عمر فروخ ، شاعران معاصران ، الطبعة األولى ، المكتبة العلمیة ،  -
  .م ١٩٥٤بیروت 

  .م١٩٨٩، الطبعة األولى ، أریحا ) ٢(عمران الیاسیني ، النزیف رقم  -
  .م ١٩٧٧غازي الخلیلي ، المرأة الفلسطینیة والثورة ، بیروت  -
 الخروج من الصمت ، منشورات البیادر ، القدس -:   عسقالني غریب -

  .م ١٩٧٩
الصبي والشمس الصغیرة ، ، منشورات اتحاد  -  

  .م١٩٩٢الكتاب الفلسطینیین ، القدس 
جمة عبد الرحیم صالح ، حكایات األخوین غریم ، تر" األخوان"غریم  -

  . م١٩٨٧عراق لالرحیم وآخر ، الطبعة األولى ، دار ثقافة األطفال ، ا
  .م١٩٧٨ فدوى طوقان ، الدیوان ، الطبعة األولى ، دار العودة بیروت ـ
فراس السواح ، األسطورة والمعنى ، الطبعة األولى ، منشورات دار  -

  .م ١٩٩٧عالء الدین ، دمشق ، 
الین ، الحكایة الخرافیة ، ترجمة نبیلة إبراھیم ، طبعة دار فریدرش دیر -

  .م ١٩٦٥نھضة مصر ، القاھرة 
، نقد الشعر ، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ، الطبعة  قدامة بن جعفر -

  .م ١٩٧٩األولى ، مكتبة الكلیات األزھریة ، القاھرة 
، طبعة دار  األدب العربي المعاصر في فلسطین - :  كامل السوافیري  -

  صر مالمعارف ب
ـ االتجاھات الفنیة في الشعر الفلسطیني المعاصر ،                       

      .١٩٧٣الطبعة األولى ، األنجلو المصریة ، 
 ، ترجمة حسان رلیو تاكسل ، التوراة كتاب مقدس أم جمع من األساطی -

  .م ١٩٩٤إسحاق ، الطبعة األولى ، الجندي للطباعة والنشر 
  .م ١٩٧٤مجدي وھبة ، معجم المصطلحات األدبیة ، طبعة مكتبة لبنان  -
م ١٩٨٨محسن جاسم الموسوي ، الروایة العربیة ، طبعة الھیئة المصریة  -

.  
محمد بنیس ، ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب ، الطبعة الثانیة ، دار  -
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  .م ١٩٨٥لتنویر ، بیروت ا
، الموسوعة العربیة المیسرة ، طبعة دار "وزمالؤه"محمد شفیق غربال  -

  .م ١٩٨٠نھضة لبنان 
ھكذا تكلم النص ، الطبعة األولى ، الھیئة المصریة : محمد عبد المطلب  -

   .١٩٩٧العامة 
  . م١٩٧٩محمد كامل الخطیب ، السھم والدائرة ، دار الفارابي ، بیروت  -
المركز الثقافي العربي ، دینامیة النص ، الطبعة الثانیة ،  : حمحمد مفتا -

   .١٩٩٠الدار البیضاء ، 
  . محمد مندور ، األدب ومذاھبھ ، الطبعة األولى ، دار النھضة ، مصر ـ
  .م١٩٩٧محمد نصار ، في صحبة الشیطان ، غزة  -
روت یمحمد یوسف نجم ، فن القصة ، الطبعة األولى ، دار صادر ، ب -

  . م ١٩٩٦
والقضبان ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین محمود الغرباوي ، الفجر  -

  .م١٩٨٩، القدس ، 
محمود ذھني ، تذوق األدب ، الطبعة األولى ، االنجلو المصریة ، القاھرة  -

.  
محیي الدین الحاج عیسى ، دیوان من فلسطین وإلیھا ، الطبعة األولى ،  -

  .م١٩٧٥حلب 
بعة الثانیة ، عالم الكتب صطفى الشكعة ، سیف الدولة الحمداني ، الط م-

   .١٩٧٧ببیروت ومكتبة المتنبي بالقاھرة ، 
بدون ( مطلق عبد الخالق ، دیوان الرحیل ، طبعة دار المستقبل العربي ، القاھرة -

  ) .تاریخ
  . م١٩٧٣دار العلم ، بیروت  ،٥ نازك المالئكة ، قضایا الشعر المعاصر،  طـ
دد ، منشورات اتحاد الكتاب نبیل الجوالني ،  قصائد عن حب یتج -

  .م ١٩٨٩الفلسطینیین ، القدس 
 لعینیك عمري ، منشورات اتحاد الكتاب تنجالء شھوان ، وطني نذر -

  .م١٩٨٩الفلسطینیین القدس ، 
  .م ١٩٧٣ قصتي مع الشعر ، بیروت -:  نزار قباني  -

  .م ١٩٦٨تجربتي الشعریة ، دار العودة ، بیروت ،  -                  
ھاشم صالح مناع ، القضایا القومیة في شعر المرأة الفلسطینیة ، الطبعة  -

  .م ١٩٨٤األولى ، الكویت 
وزارة الثقافة ، . ٣یسري عرنیطة ، الفنون الشعبیة في فلسطین ، ط -

  .م١٩٩٨فلسطین 
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  :لصحف والمجالت ا
  

  . )٦/١٩٩٠ /٢٤األحد  (٥٧٩٨العدد ، لصفحة األدبیة ا ،الشعب  ریدة ج-
  ) .١٩٩٠ حزیران١٧األحد (الصفحة األدبیة ، جریدة الشعب  -
  مجلة بحوث الجامعة اإلسالمیة بغزة ، المجلد الثاني ، العدد األول ، -

   .١٩٩٤ینایر
مجلة الرأي ، مجلة شھریة تصدر عن مركز الرأي لإلعالم والنشر ،  -

  .١٩٩٨ ، فبرایر ١٧غزة ، العدد 
ھریة تصدر في غزة ، العدد الثاني ، وعدد یونیو  مجلة الساحل ، مجلة ش-

١٩٩٥.   
  .م١٩٧٢ مجلة شؤون فلسطینیة ، العدد السابع ، بیروت ، مارس -
  .م١٩٧١مجلة شؤون فلسطینیة ، العدد الخامس ، بیروت ، نوفمبر -
 ، شھر آب ٣٥القدس ، العدد . ریة ھمجلة الفجر األدبي ، مجلة أدبیة ش -

  .م ١٩٨٣
  .ول ، المجلد األول ، العدد الرابع ، الھیئة المصریة العامة مجلة فص -
  .م ١٩٨٢ مجلة فصول ، المجلد الثاني ، العدد الرابع ، القاھرة -
  

  الفھرس
................................................ ............................. ................................................................................ ....................................تصدیر 

............................................................................ ٥ 

نقـد الشعر: الباب األول   
  الفصل األول

  المرأة في شعر إبراھیم طوقان
ل   ا قب ..................................................................... .................................................................................... ............................. ...........أم

............................................................................  
................................................................................. .................................................................................... المرأة في عصر إبراھیم 

.............................  
راھیم      .................................................................. .................................................................................... ..............المرأة في شعر إب

.............................  
وطني      ............................ .................................................................................... ....................................................المرأة في شعره ال

.............................  
ي        ........................................................................... ................................................................................ .........المرأة في شعره الغزل

............................. 

١١  
١٦  
٢٨  
٣١  
٣٣ 

  الفصل الثاني
  الالشعر زمن االنتفاضة

ل   ا قب   ٥١................................................................................ ............................. ................................................................................ ....أم
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............................................................................  
................... .................................................................................... .............. ............................. ........................... ..............................................................تقدیم 

............ .............................  
عر    ف الالش ............................................................ ............................................................................... ........................... ....................تعری

.......... .............................  
............................................................. .................................................................................... ...........................عوامل ظھور الالشعر 

.............................  
.................... .................................................................................... .......................... ............................................................االنتفاضة والالشعر 

.......................  

ة    عر االنتفاض وعات ش ........... .............................................................................موض
........ ....................................................................................  

ضمون    شكل والم ین ال ة ب دھور العالق .............................................................................................................. ت
............................. 

٥٣  
٥٦  
٥٩  
٦٨  
٧٢  
٧٨ 

  
  
  
  

  الفصل الثالث
  توظیف التراث في دیوان متى ترك القطا

ل   ا قب ................. ............................. ................................................................................ ...................................................................أم
............................................................................  
طورة   ضمین األس .................................................. .............. ................................................................................. ..................................ت

.......... .............................  
سطوري    اریخي والتاریخ ضمین الت ............................................................................... ........................... الت

................ ...................  
دیني  ضمون ال ........................................................................................ .................................................................................... الم

........................................................  
شعبي   راث ال ضمین الت ................................................................................ .................................................................................... ت

......... ..........................  

........................................................................................ .................................................................................... دبي  تضمین التراث األ  
................................ 

٩٣  
٩٩  
١٠٦  
١١٦  
١٢٥  
١٣٢ 

  الفصل الرابع
  شاعریة سلیم الزعنون وخصائصھا

ل   ا قب ................................................................................ .................................................................................... ............................. أم
............................................................................  

ون    اعریة الزعن ب ش ................................................................................. جوان
................................................................................................ ..............  

سیاسیة    اني ال ة والمع بات الوطنی ............................................................................... ........................... المناس
... .............................  

......................................................... .................................................................................... ...............................الغربة والحنین للوطن    
..............................  
...... .................................................................................... .......................... ......... ................................... ..........................................................................الرثـاء 

............................  

................................. .................................................................................... ................................ ................................... .......................................................الغـزل 
........................  

.......................................................... .................................................................................... ......................خصائص شاعریة الزعنون 

ي  ضمین القرآن ..................................................................... ................................................................................ ...............الت

١٤١  
١٤٦  
١٤٧  
١٥٣  
١٥٦  
١٥٩  
١٦٥  
١٦٨  
١٧٠  



  
-٣٢١-  

  
  

..............................................................  

وي   دیث النب ضمین الح .............................................................. ................................................................................ ......................ت
....................................  

............................... ................................................................................ .....................................................تضمین التراث التاریخي 
............................  

ي  راث األدب ضمین الت ................................................................................ .................................................................................... ت
........................................ 

١٧٢  
١٧٦ 

 
  

نقـد القصـة: الباب الثاني   
  الفصل األول

  البحــر والصیــاد
ل   ا قب ................................. ............................. ................................................................................ ...................................................أم

............................................................................  
ة    ورس الخریفی رة الن ................................................................................. ھج

............................. ........................................................................................  
ـار  ............................................................................... ........................... ............................. الفن

.....................................................................................................................................  
ـر   سردین الم .............................................................. ........................................................................................ ......................ال

.............................................................  
عید    ار س رق البح ائق غ ر حق ................................................................................ آخ

............................. ............................................................  

........................ ................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........الشندر 
............................... 

١٨٦  
١٨٩  
١٩٢  
١٩٦  
٢٠٢  
٢٠٩ 

  الفصل الثاني
  تقانات السرد القصصي في قصة زمن الغیاب

ل   ا قب . .................................................................................... ............................. ...............................................................................أم
............................................................................  

........................................ .................................................................................................... .........................................مكونات السرد وسماتھا 
.................  

اني  د المك ......................... ............................. ............................................................................... ..البع
...........................................................................................................  

سرد    دفق ال دث وت .............. .................................................................................... ..........................................................................الح
.........................................  

صیات ودالالت  .................................................................. ................................................................................ ..................شخ
.....................................................  

............................................ ................................ ................................... ........................................................................................ ........................................اللغة 
........................................ 

٢١٩  
٢٢١  
٢٢٦  
٢٣٢  
٢٣٨  
٢٤٢ 

  الفصل الثالث
  مشاھد النكبة في مرآة قصة جفاف الحـلق

ل   ا قب .................................................................. .................................................................................... ............................. ..............أم
............................................................................  
اة  ابیع الحی اف ین ................................................................................. .................................................................................................... جف

......................................  

٢٥١  
٢٥٣  
٢٥٤  



  
-٣٢٢-  

  
  

س  ن ال راوي وزم ............................................................................... ........................... ............................. رد ال
..........................................................................  

ة   صیات مركب ............................................................. .................................................................................... ...........................شخ
......................................................  

سیاسي    م ال ....................................... .................................................................................... .........................................الھ
................................................................................  

شعبیة   ات ال ........................................................ .................................................................................... ................................الموروث

.............. .................................................................................... .................................................................. تضمین التراث ................................ .
....................................................................... 

٢٥٥  
٢٥٨  
٢٦٣  
٢٦٧ 

  الفصل الرابع
  مقاالت في نقد القصـة

وق الب   ي س ان ف صة مھرج ان ق ة  –اذنج ة تحلیلی  دراس
 ................................................................................  

یاء     نص األش ة ل راءة نقدی ................................................................................. ق
....................................................... .......................................................  

  ....................قضیة التعایش مع الیھود في مجموعة الصبي والشمس الصغیرة 
.............................................................................. ........................................................................................ ......وقفة مع قصة الخفاش      

...............................  
شیطان    حبة ال ي ص صدیة  –ف حبة ق ................................................................................  ص

...........................................................  

سبعاوي     ي أدب ال ھ ف وان ودالالت ........................................................................................ العن
............................................................  

ع  صادر والمراج .......................................................... .................................................................................... ..............................  الم

......................................... 

٢٧٣  
٢٨٥  
٢٩٧  
٣٠٥  
٣١١  
٣١٩  
٣٢٦ 

 
 


