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ب

اإلىــــــداء
تحمؿ أعباء الحياة وشظفيا..
إلى أبي المعطاء ،الذي ّ
في رجؿ المستقبؿ الذي يحمـ بو..
مف أجؿ أف يرى ّ
إلى أمي الصبور ،التي عممتني الصبر وأرضعتني الحناف..
فكانت خير مدرسة لي في ىذا الزماف..
إلى إخوتي إشراقة التفاؤؿ واألمؿ أداميـ ا﵀..
إلي زوجتي الحبيبة ،التي بذلت معي جيداً عظيماً ومباركاً..
وىيأت لي شتّى أنواع اليدوء واالطمئناف في البيت..
إلي ذريتي ،قرة عيني ،ومسكف فؤادي ،ومنار بيتي ..جالؿ وصالح..
إلي معممي الكراـ ،الذيف ساروا بي في طريؽ العمـ والمعرفة..
إلى مف يقصدوف طمب العمـ واألدب في ربوع وطننا الشامخ..
أىدي ليـ جميعاً -باكورة عممي المتواضع ًّ
حبا ليـ ،واق ار اًر بفضميـ عمي ،ووفاء لما يستحقوف..
الباحث
إبراىيم جالل صرصور


ت

شكر وتقدير
أتقدـ بالشكر والعرفاف إلى جامعػة األزىػر الاػراء ،التػي منحتنػي الد ارسػة تحػت ظالليػا ،وأخػص
بالشػػكر األسػػتاذ الػػدكتور /محمــد بكــر البــوجي ،الػػذي تفضػػؿ بارشػراؼ عمػػى رسػػالتي ،واسػػداء النصػػائح
واررشادات التي قدميا لي.
تفضػال بمن ػ ػ ػ ػاقشة ى ػ ػ ػذه الرسػػالة،
كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر واالمتن ػ ػ ػ ػاف إلػػى المناقشػػيف الكػريميف المػػذيف ّ
األستاذ الػدكتور /كمــال حـــامد الديب ،والػدكتور /عبـد الـرحيم حمـدان حمـدان ،المػذيف أرريػا ىػذا البحػث
بآرائيما وتوجيياتيما السديدة.
والشكر موصوؿ لمف كػاف سػنداً لػي فػي حيػاتي العمميػة والػذي كافحػت واجتيػدت مػف أجمػو إلػى
والدي العزيز.
وأتقدـ بعظيـ شكري وفائؽ احترامي إلى عميد كمية اآلداب والعموـ ارنسانية في جامعة األزىػر
األسػػتاذ الػػدكتور /محمــد صــالح أب ـو حميــدة ،صػػاحب العقػػؿ الواسػػع ،والتوجيػػو السػػديد ،الػػذي أنػػار ل ػي
الطريؽ بفيض عممو الازير ،فمو جزيؿ الشكر والعرفاف.
اآلف أتقدـ بالشكر العميؽ ووافر االمتناف إلى مف خصني بالرعاية واالىتماـ الذي اعتبرني ابناً
مف أبنائو إلى عمي الاالي األستاذ الدكتور /عبد الجميل صرصور.
كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر واالحتػراـ لكػػؿ مػػف شػرفني بحضػػوره الكػريـ فػػي ىػػذه الجمسػػة العمميػػة الطيبػػة،
وانػػي إذ لمػػؿ أف يكػػوف ىػػذا البحػػث نافعػاً لمقػػارئ وطالػػب العمػػـ بقػػدر الجيػػد الػػذي ُبػػذؿ فيػػو ،أقػػدـ الشػػكر
ألسػػاتذتي األجػػالء الػػذيف أمػػدوني بالػػدعـ المعنػػوي فػػي أرنػػاء إعػػداد ىػػذا البحػػث ،ولكػػؿ مػػف سػػاىـ فػػي
إنجازه ،ولو بكممة تشجيع واحدة.
واهلل ولي التوفيق،،


ث

الممخص
جاء ىذا البحث محاولة رلقاء الضوء عمى نتاج زكي العيمػة األدبػي والنقػدي ،عمػى اعتبػار أنػو
احد مف أىـ كتّاب القصة القصيرة في فمسطيف وناقدييا ،منػذ السػبعينيات ،وذلػؾ مػف خػالؿ تتبػع حيػاة
و ٌ
الكاتب واالطالع عمى الدراسات السابقة ،حيث تـ استخداـ المنيج الوصفي الفني في ذلؾ.
وتكمػػف أىميػػة ىػػذا البحػػث فػػي تقػػديـ أعمػػاؿ الكاتػػب فػػي رػػوب نقػػدي تحميمػػي جديػػد ،مػػع تسػػميط
الضػػوء عمػػى نتػػاج زكػػي العيمػػة القصصػػي ،وكشػػؼ بنياتػػو الفنيػػة ،مػػع الوقػػوؼ عمػػى تطػػور بنػػاء القصػػة
القصػػيرة ،مػػع تحميػػؿ النصػػوص القصصػػية مػػف حيػػث المضػػموف والشػػكؿ وابػراز دور الكاتػػب فػػي تطػػور
القصػة فػي فمسػػطيف ،ىػذا وقػػد جػاء البحػث فػػي مقدمػة وتمييػػد وسػتة فصػوؿ وخاتمػػة ،فػي الفصػػؿ األوؿ
ومف خالؿ التحميؿ لممحتوي القصصي فإف الكاتب ركز عمى عدة مضاميف مف أبرزىا المخيـ ،ومعاناة
الفمسػػطينييف ،ومقاومػػة المحتػػؿ والتصػػدي لجبروتػػو ،والفػػدائي وتضػػحياتو ،والم ػرأة واسػػياماتيا ،رػػـ جػػاء
الفصػػؿ الرػػاني بعنػواف الشخصػػيات حيػػث تػػـ توضػػيح طريقػػة بنػػاء الشخصػػية ،وأنواعيػػا وكيفيػػة الكشػػؼ
عنيػػا ،وتقويميػػا ،ومػػدى نجػػاح الكاتػػب فػػي رسػػميا ،وتوافقيػػا مػػع األحػػداث الداخميػػة التػػي تػرتبط بيػػا مػػف
ناحية ،والواقع الخارجي مف ناحية أخرى ،أما الفصؿ الرالث (المكاف والزماف) تـ تبياف المكاف بأنواعو،
واسيامو في استيعاب مكونات الحدث وعناصره ،كما واستخدـ الكاتب الػزمف القصصػي ومسػاحتو التػي
تسػػتارؽ األحػػداث ،وكيفيػػة اخت ازلػػو لمػػا يتناسػػب مػػع طبيعػػة القصػػة القصػػيرة ،ىػػذا االسػػتخداـ أدى إلػػى
تماسؾ النص القصصي .أما الفصػؿ ال اربػع فكػاف بعنػواف الماػة والرمػز حيػث اختػزؿ الكاتػب أحدارػو فػي
لاػػة مركػزة لتكريػػؼ المعػػاني القصصػػية ،إضػػافة إلػػى اسػػتخدامو لمرمػػوز القصصػػية ،ودالالتيػػا ،وما ازىػػا.
أمػػا الفصػػؿ الخػػامس كػػاف بعن ػواف (االلت ػزاـ) ،حيػػث تػػـ تعريػػؼ مفيومػػو ،ودوافعػػو فػػي أدبنػػا الفمسػػطيني،
وتوضيح تجمياتو عنػد القػاص والناقػد زكػي العيمػة .أمػا الفصػؿ األخيػر جػاء بعنػواف (زكػي العيمػة ناقػداً)،
حيػػث تػػـ التعريػػؼ بمفيػػوـ النقػػد والتطػػرؽ إلػػى القضػػايا الفكريػػة التػػي عالجيػػا الناقػػد زكػػي العيمػػة فػػي كتبػػو
النقدية ،وبنائو الفني لمقصة القصيرة ،كما وتـ إظيار خصائص وسمات الناقد زكي العيمة.


ج

Abstract
This research is an attempt to shed light on the literary and criticism works of
Zaky Al-Ela, who had been one of the most important writers and critics of short
stories in Palestine since the seventies. The researcher has traced back the life of
this writer through reviewing the previous studies following the literary descriptive
and analytical approach. The importance of this research lies in presenting the
works of the writer in a new artistic and descriptive fashion while focusing on his
story production, showing their artistic structure, and narrating the development of
the short story. This is accompanied by the analysis of the contents and the form of
the short story, highlighting the role of Zaky Al-Ela in developing story-writing in
Palestine.
The research comprises an introduction, a preface, six chapters, as well as a
conclusion. Chapter one, based on story content analysis, demonstrates that the
writer focused on a number of issues, namely the camp, the suffering of
Palestinians, struggle against occupation, defying the occupier’s power, freedom
fighters and their sacrifice, and the contribution of women. Chapter two focused on
character building, character types, discovery, and evaluation. It also demonstrates
the writer’s success in drawing a good character that gets along with internal as well
as external circumstances. Chapter three discusses all kinds of time and space and
their contribution in acquiring the components and elements of actions. The writer
successfully utilized the story time and space that contain the actions, and how to
utilize them to suit the purpose of the short story. This use of time and space has led
to the unity of the story. Chapter four tackles language and symbolism which have
been utilized by the writer in a precisely concentrated language to intensify the story
meanings in addition to the utilization of story symbolism; their intended meanings
and semantics. Chapter five focused on the definition and utilization of commitment
in the Palestinian literature, and how it was employed by the writer and critic, Zaky
El-Ela. Chapter six focused on Zaky El-Ela as a critic. It concentrated on the
definition of criticism and the thinking issues that Zaky El-Ela tackled in his books
off criticism, and his artistic construction of the short story. This chapter also
highlighted the characteristics of Zaky El-Ela as a critic.
The result of this research can be summarized in that it shed the light on the
short story writer’s style and artistic constructions; highlighted the role of Zaky ElEla in the development of the short story and his rank among his colleagues;
showed the harmony between his literary creativity and his critical opinions;
revealed the clarity and flow of his artistic and critical language; and his objectivity
and none-allied commitment in his criticism, for he was stick to the point.
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مقدمة:
يعد الكاتب زكي العيمػة ارئػداً مػف رواد الفػف القصصػي فػي فمسػطيف ،وناقػداً مػف نقػاد األدب ،إذ
لو كرير مف ارسيامات في ىذا المجاؿ ،وكتب عدداً غير قميؿ مف القصص والروايات ،وىو باحػث لػو
إصدارات نقدية ،وىو أديب لو حضػور متميػز ومكانػة مرموقػة فػي عػالـ األدب القصصػي عمػى مسػتوى
فمسطيف خاصة وساحة الوطف العربي بعامة.
ويعػػد الفػ ّػف القصصػػي مػػف أكرػػر الفنػػوف األدبيػػة حضػػو اًر فػػي السػػاحة األدبيػػة ،لمػػا لػػو مػػف دور
ممموس في التعبير عف واقع المجتمع ارنساني بمكنوناتو المتعددة ،وتممس قضايا ارنساف االجتماعية،
والسياسػية ،واالقتصػادية ،واألخػذ بيػا نحػو بػؤرة الضػوء واالىتمػاـ ،بايػػة السػعي إلػى وضػع حمػػوؿ ورؤى
تخفػػؼ عػػف ارنسػػاف مػػا يرقػػؿ كاىمػػو مػػف معانػػاة وقمػػؽ ،ويػػأس واضػػطياد ،وخاصػػة فػػي تمػػؾ الػػبالد التػػي
ػي بأنواعػو المتعػددة (الروايػة
تخضع لحكـ اسػتبدادي محمػي أو احػتالؿ عسػكري خػارجي ،فػالفف القصص ّ
والقصػػة القصػػيرة والقصػػة القصػػيرة جػػداً) يتبػػادؿ وصػػؼ الحيػػاة البش ػرية بكػػؿ مػػا تنطػػوي عميػػو مػػف خيػػر
وشػػر ،وحػػب وباػػض ،وعػػدؿ ،وظمػػـ ،وأمػػؿ وألػػـ ،مازج ػاً بػػيف الحقيقػػة والخيػػاؿ فػػي سػػرد أحدارػػو ،وبنػػاء
شخصػػياتو ،وتشػػكيؿ رؤاه فػػي أسػػموب فنػػي رفيػػع ،وى ػو األقػػرب إلػػى روح القػػارئ الػػذي يبحػػث دوم ػاً عػػف
تفسير لكرير مف ارشكاالت الحياتية التي تصادفو في مكاف تواجده ،إذ يػرى فػي أحػداريا وشخصػياتيا،
ومكنوناتيػػا مػػا يحػػاكي ىمومػػو ،وأحالمػػو ،ورغباتػػو ،ووجدانػػو وىػػذا لػػيس ببعيػػد ،فػػإف حيػػاة ارنسػػاف ىػػي
بصورة مف الصور قصة يكتبيػا الػزمف ،وسمسػمة مػف األحػداث المتعاقبػة ،والمتشػابكة التػي ترسػـ مالمػح
تكوينو ووجوده.
إف المادة القصصية تتشكؿ مف مجموعة مف الخبرات الذاتية ،والايرية التي يمارسيا الكاتب أو
يطمع عمييا ،ويحوليا مف صورتيا المعيشية إلى عمؿ فني يعكس روح الكاتب ،ورؤيتو ،ونظرتو ،لمحياة
بطريقة مؤررة ومقنعة في معظـ األحياف.
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إف ىذه المادة التي يتشكؿ منيا العمؿ الفني ال تأتي فحسب مف أىمية الحادرة أو التاريخ الذي
يسػػتقي منػػو وقائعػػو ،وانمػػا تػػأتي أىميػػة المػػادة مػػف تعمػػؽ الكاتػػب ليػػا ونظرتػػو الفاحصػػة إلػػى جوانبيػػا،
واضفاء قيـ إنسانية ،ووطنية تسيـ في تشكيؿ وعي القارئ وتكوينو النفسي ،حيث يأتي موضوع البحث
"زكي العيمة قاصاً وناقػداً" فػي ىػذا ارطػار ،إذ إنػو يمرػؿ أحػد أبػرز الكتّػاب الفمسػطينييف لمقصػة القصػيرة
بعػػد ىزيم ػػة حزيػ ػراف ع ػػاـ 1967ـ ،تمػػؾ المرحم ػػة الت ػػي ض ػػاعفت مػػف ارحس ػػاس ب ػػاأللـ ،وفق ػػداف األم ػػؿ
لإلنساف الفمسطيني عامة واألدباء الفمسطينييف خاصة.
الكاتب مف مواليػد 1951ـ ،فػي حػي الزيتػوف بمدينػة غػزة ،لكػف سػرعاف مػا انتقمػت العائمػة إلػى
مخيـ جباليا ،حيث عاش حياتو حتى الممات في مخيـ جباليا ،ذاؽ مػ اررة االغتػراب عػف بمدتػو األصػمية
يبنا ،وعانى كما عانى أبناء شعبو مف قير المحتؿ وشظؼ الحياة ،وضيؽ المكاف ،وبؤس العيش الذي
كػػاف يخػػيـ عمػػى حيػػاة المخػػيـ ،وسػػكانو ،لػػذلؾ كػػاف المخػػيـ مػػف أكرػػر األمػػاكف حضػػو اًر فػػي مجموعاتػػو
القصصػػية القصػػيرة ،ومقاومػػة المحتػػؿ ،وزرع األمػػؿ فػػي نفػػوس أبنػػاء شػػعبو ،والحنػػيف إلػػى الػػديار التػػي
ىاجر منيا لباؤه وسائر شعبو.
لقػػد اتكػػأ زكػػي العيمػػة كمػػا فعػػؿ غي ػره مػػف كتػػاب أدب النكبػػة عمػػى ىػػذا الجػػنس األدبػػي "القصػػة
القصيرة" ،ألنو أقدر مف غيره عمى مزج الكرير مف سمات األجناس األدبية ،واختزاؿ المسػافات الزمانيػة
لتص ػػبح زمنػ ػاً ،والمس ػػاحات المكاني ػػة لتص ػػبح مخيمػ ػاً ،وذل ػػؾ لكون ػػو فنػ ػاً يجم ػػع كراف ػػة الش ػػعر ومحدودي ػػة
وتصوير الرواية وتصويرىا.
نشػر القػػاص زكػػي العيمػػة أولػػى مجموعاتػػو القصصػػية "العطػػش" عػػاـ 1978ـ ،تمػػؾ التػػي ترصػػد
معانػػاة الفمسػػطيني ،وعذاباتػػو ،وبحرػػو عػػف االسػػتقرار رغػػـ الظمػػأ الػػذي يحاص ػره ،واسػػتمر فػػي إبداعاتػػو
القصصية حتى أنتج أربع مجموعات قصصية وىي:
 -1العطش عاـ 1978ـ.
 -0الجبؿ ال يأتي عاـ 1981ـ.
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 -3حيطاف مف دـ عاـ 1989ـ.
 -4بحر رمادي غويط عاـ 0111ـ ،وقصة زمف الاياب عاـ 1998ـ.
لقد كاف الكاتب نموذجاً فذاً لمنافحة المحتؿ الااصػب ،ومحاولػة كسػر إرادتػو القمعيػة التػي كػاف
يحػػاوؿ مػػف خالليػػا أف يحجػػب الرؤيػػة عػػف ممارسػػتو العدوانيػػة ،وأف يخضػػع الشػػعب الفمسػػطيني ررادتػػو
واغتصابو لألرض.

أسباب اختيار الموضوع:
مف خػالؿ مطػالعتي لػألدب الفمسػطيني شػعره ونرػره ،ورغبتػي فػي أف أسػيـ ولػو بشػيء قميػؿ فػي
إضػػاءة جانػػب مػػف جوانػػب أدبنػػا الفمسػػطيني ،وتقديمػػو لمقػػارئ العربػػي كػػي يظػػؿ مشػػدوداً نح ػو فمسػػطيف
وشػػعبيا وأدبيػػا الخالػػد ،بػػرز فػػي ذىنػػي موضػػوع الفػػف القصصػػي عنػػد الكاتػػب زكػػي العيمػػة لمػػا تتمتػػع بػػو
كتاباتو مف مستوى فني رفيػع ،وتعبيػر صػادؽ عػف معانػاة شػعبو وقضػاياه المصػيرية ،بارضػافة إلػى أف
الموضػوع لػـ يػتـ تناولػػو بشػكؿ متكامػؿ مػف قبػػؿ البػاحريف ،ويحتػاج إلػى مػػف يكشػؼ عػف عناصػره الفنيػػة
والداللية التي ينطوي عمييا.
عالقتػػي بيػػذا األديػػب قديمػػة منػػذ أف بػػدأت ارطّ ػالع عمػػى فػػف القصػػة فػػي فمسػػطيف ،إذ كانػػت
كتاباتو مف أوؿ ما قرأت ،ولو في نفسي عالقة قديمة ووطيدة.

أىمية الدراسة:
 -1تقديـ الكاتب وأعمالو القصصية لمقارئ في روب نقدي تحميمي.
 -0إضػػاءة جانػػب مػػف جوانػػب األدب الفمسػػطيني يسػػيـ فػػي تشػػكيؿ رؤيػػة نقديػػة واضػػحة عػػف القصػػص
القصيرة في فمسطيف.
 -3رفد المكتبة العربية ببحث جديد ومتكامؿ يسيـ في تاذية جانب مف النقد التطبيقي.
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أىداف الدراسة:
 -1تسميط الضوء عمى نتاج زكي العيمة القصصي وكشؼ بنياتو الفنية.
 -0الوقوؼ عمى تطور بناء القصة القصيرة عند الكاتب.
 -3إبػراز دور زكػػي العيمػػة فػػي تطػػور القصػػة القصػػيرة فػػي فمسػػطيف ،والمكانػػة التػػي يحتميػػا بػػيف زمالئػػو
الكتّاب.
 -4تحميؿ النصوص القصصية مف حيث المضموف والشكؿ الفني.

الدراسات السابقة:
ىناؾ عدد مف الدراسات النقدية السابقة جاء ذكػر قصػص زكػي العيمػة ضػمف موضػوعيا ،وليػا
عالقة بدراستنا" ،منيا الرمز في القصة القصيرة الفمسطينية"( ،)1وبعض المقػاالت النقديػة غيػر المتعمقػة
في صفحات المجالت والجرائد.
لػػـ يعر ػر الباحػػث عمػػى د ارسػػة مسػػتقمة متكاممػػة تتنػػاوؿ الكاتػػب زكػػي العيمػػة قاص ػاً وناق ػداً ،ولكنػػو
فنػو القصصػي ،األمػر الػذي دفعنػي إلػى تخصػػيص
عرػر عمػى بعػض الد ارسػات التػي عالجػت جانبػاً مػػف ّ
دراسة متكاممة عنو ،تتناوؿ أدبو قاصاً وناقداً ،ومن تمك الدراسات:
 -1زكي العيمػة نموذجػاً لمقصػة القصػيرة ،لمػدكتور محمػد بكػر البػوجي ،موسػوعة القاسػمي لماػة العربيػة،
ج ،3ص.041
 -0تقنيات السرد القصصػي فػي قصػة زمػف الايػاب لمكاتػب زكػي العيمػة ،لمػدكتور نبيػؿ أبػوعمي ،نشػرت
في كتاب األدب الفمسطيني.
 -3دراسة ميدانية عميقة لجزء ىاـ مف ترارنا الشعبي ،عمي الخميمي ،القدس1981 ،ـ.
 -4الكاتب زكي العيمة في دراستو "المرأة في الرواية الفمسطينية" عبد ا﵀ تايو0114 ،ـ.

( )1تناولت صورة الرمز في قصص زكي العيمة.
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 -5زكي العيمة والمرأة في الرواية الفمسطينية ،غريب عسقالني0114 ،ـ.
 -6األديب زكي العيمة ،خمس مجموعات قصصية ودراستاف ،عبد السالـ العابد0114 ،ـ.
وقد أفدت مف ىذه الدراسات جميعيا في مادتيػا العمميػة ،ومنيجيػا ومعموماتيػا ،بيػد أف د ارسػتي
الحالية تختمؼ عف ىذه الدراسات في أنيا شاممة تتناوؿ جوانب اربداع القصصي والنقػدي عنػد الكاتػب
والناقد زكي العيمة.

منيج الدراسة:
مػػف خػػالؿ معرفتػػي لممنػػاىج النقديػػة وط ارئػػؽ البحػػث وسػػبؿ تطبيقيػػا ،فػػإنني ارتأيػػت أف المػػنيج
الوصػفي الفنػي أقػرب ىػذه المنػػاىج لمقيػاـ بالاايػة التػي انطمقػت منيػػا الد ارسػة ،إذ يػتـ التركيػز مػف خاللػػو
عمى بنية النص الماوية ،وما يقوـ بيف تشكيالتيا مف عالقات متعددة تكشؼ عما يتمتع بو الكاتب مػف
قػػدرة عمػػى اربػػداع والتميػػز ،رػػـ تحميميػػا تحمػػيالً نقػػدياً يضػػيء عتمػات الػػنص ،ومااليقػػو التػػي تخفػػى عمػى
القارئ العادي.

صعوبات البحث:
واجو الباحث مف الصػعوبات الكريػر لعػ ّؿ مػف أبرزىػا قمػة المصػادر والم ارجػع المتعمقػة بموضػوع
الد ارسػػة ،بسػػبب الحصػػار الخػػانؽ الػػذي يمنػػع البػػاحريف مػػف السػػفر ،ولكننػػي حاولػػت التامػػب عمػػى ىػػذه
الصػػعوبات ،وذلػػؾ بػػالمجوء إلػػى أسػػتاذي المشػػرؼ الػػذي ذلّػؿ لػػي ىػػذه الصػػعوبة ،وذلػػؾ بإمػػدادي بػػبعض
المراجع التي أحتاجيا في بحري.
إضافة إلى أف الباحث قد فقد كري اًر مف مصادره ومراجعو األساسية التي اعتمد عمييا فػي بحرػو
بسبب قصؼ وتدمير منزلو مف العدواف الصييوني عاـ ( ،)0114فكانت معاناة قاسية لمرجوع إلى ىذه
المصادر والمراجع مف جديد.
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تمييــد:
اء أكػػاف عمػػى مسػػتوى
حظػػي فػػف القصػػة القصػػيرة فػػي العصػػر الحػػديث باالىتمػػاـ الواضػػح ،س ػو ً
المبدعيف ،أـ النقاد العرب ،فالقصة القصيرة تعتبػر فنػاً حػديث العيػد لػـ يعػرؼ عنػد الكتّػاب الاػربييف إال
منػػذ أكرػػر مػػف قػػرف تقريب ػاً ،والقصػػة ليسػػت مجػػرد صػػفحات قميمػػة تق ػ أر بػػؿ ىػػي لػػوف مػػف أل ػواف األدب
الحديث تمتقط ومضو أو جانب مف جوانب المجتمع عمى خصائص القصة بأكمميا.
"عنػػدما يتحػػوؿ الحبػػر إلػػى بػػارود فػػي أقػػالـ المرقفػػيف واألدبػػاء ،يكػػوف لمكممػػات فعػػؿ الرصػػاص
المصػػبوب القاتػػؿ ،الػػذي يختػػرؽ صػػدور مػػف سػػولت ليػػـ نفوسػػيـ وأطمػػاعيـ قتػػؿ الشػػعوب وطردىػػا مػػف
بالدىا ،واحتالؿ أراضييا ،وتدنيس مقدساتيا"( ،)1فالقتػؿ والقمػع واالضػطياد مكػوف مػف مكونػات رئيسػية
لمنص األدبي في الضفة وغزة بعد عاـ 1967ـ ،فػالقمع كػاف موزعػاً مػا بػيف قمػع االحػتالؿ ارسػرائيمي،
والقمػػع الػػداخمي لمػػنفس ولػػذاتيا واحساسػػيا بالعدميػػة واليزيمػػة ،فقػػد كانػػت الدعايػػة العربيػػة تضػمؿ الشػػعب
الفمسػػطيني حػػوؿ ضػػعؼ االحػػتالؿ وسػػيولة اقتالعػػو ،ولكػػف فػػوجي الشػػعب الفمسػػطيني بػػاالحتالؿ وقوتػػو
العصبية ،وطرد أىؿ األرض منيا وانتصاره عمييـ في حرب لـ تكمؼ االحتالؿ الكرير في أجواء نفسية
عصيبة ،وفي توتر وقمؽ واضح مف أبناء الشعب الفمسطيني.
مف ىنا بدأ زكي العيمة يسؿ قممو ويكتب ضمف مجمة البيادر األدبي المقدسػية ضػمف مجموعػة
مػػف األدبػػاء والكتػػاب الفمسػػطينييف ،اسػػميا "كتّػػاب األرض المحتمػػة" ،فكػػانوا أىػػـ الكتّػػاب الفمسػػطينييف فػػي
تمػػؾ الفتػرة ،بمشػػاركة إخػوانيـ كتّػػاب عػػرب الػػداخؿ الفمسػػطيني 1948ـ،ألنيػػـ يكتبػػوف بصػػورة خفيػػة مػػف
قمب الحدث ومف وىج النيراف ،فكانوا يكتبوف مف داخؿ المعتقالت الصػييونية ،وكػانوا يسػتعدوف لمقابمػة
المخابرات ارسرائيمية حوؿ كتاباتيـ ،وداللة العديػد مػف الكممػات التػي كػانوا يكتبونيػا ،وأسػئمة أخػرى فػي
قصص منشورة مف قبؿ األدباء الذيف ينشروفأعمػاليـ األدبيػة مػف خػارج السػجوف ،لكػف دوف جػدوى لػـ
يأخذوا إجابة تسرىـ ،فعدوىـ ال يفيـ الماة ورموزىا وأسرارىا ،فالماة والرمز في الكتابات األدبية في تمؾ

( )1حياة الشاعر عبد الرحيـ محمود ،الشاعر الشييد ،انترنت.
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الفترة كانت مف أىـ المحاوالت لعدـ فيـ االحتالؿ ما يدور حػوليـ مػف رفػع المعنويػات ،ورصػد كػؿ مػا
يقػػوـ بػػو المحتػػؿ دوف معرفتػػو الطريقػػة التػػي يريػػدىا األديػػب .فمػػف ى ػؤالء الػػرواد واألدبػػاء إب ػراىيـ ال ػزنط،
الػذي أطمػؽ عمػػى نفسػو اسػماً مسػػتعا اًر وىػو غريػب عسػػقالني ،وعبػد ا﵀ تايػو ،وصػػبحي حمػداف ،وجمػػاؿ
بنػػدورة ،ومحمػػد أيػػوب ،واب ػراىيـ العمػػـ ،وحمػػدي الكحمػػوت ،ومحمػػد كمػػاؿ جبػػر ،وعمػػي الخميمػػي ،ومفيػػد
دويكات ،وعادؿ األسطة ،وزكي العيمة.
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زكي العيمة قاصاً:
أوالً :حياتو ونشأتو:
جميػز ،حيػث كانػت
ولػد األديػب زكػي العيمػة عػاـ 1951ـ ،فػي حػي الزيتػوف باػزة ،تحػت شػجرة ّ
ىجػػروا مػػف قريػػة يبنػػا المػػدمرة عػػاـ 1948ـ ،رػػـ انتقم ػوا مباش ػرة إلػػى مخػػيـ جباليػػا،
مػػأوى لعائمتػػو بعػػد أف ّ
حيث تمقى تعميمو االبتدائي وارعدادي والرانوي ،رـ انتقؿ إلى راـ ا﵀ فحصؿ عمى دبمػوـ المعممػيف عػاـ
1971ـ في معيد المعمميف التابع لوكالة الاوث "األونروا" ،فالتقى ىناؾ بعدة شباف كانوا يتعمموف كتابو
القصة عمى يد األستاذ محمد البطراوي ضمف ورشات عمؿ ،ىػذه المرحمػة التػي بػدأ األديػب زكػي العيمػة
بالتعرؼ عمى أدبػاء وكتّػاب الضػفة وغػزة ،وكتّػاب عػرب الػداخؿ الفمسػطيني ،فيػذه المرحمػة ىػي المرحمػة
الذىبية التي شرع يتعمـ فييا كتابة القصة ،وبدأ يختزف صو اًر يعايشيا وتتكرر طواؿ حياتو ،لكف الرغبػة
الجػػادة فػػي خػػروج األديػػب مػػف الضػػياع الػػذي يشػػعر بػػو كػػؿ أف ػراد الشػػعب الفمسػػطيني وخصوص ػاً فئػػة
المرقفيف ،فالكاتب زكي العيمة مرمو مرؿ المرقفيف الفمسطينييف الذيف دفعوا ضريبة مناىضػتيـ لالحػتالؿ،
والدفاع عف حقوؽ الشعب الفمسػطيني وأمانيػو فػي التحػرر واالسػتقالؿ ،يقػوؿ زكػي العيمػة فػي ذلػؾ" :لقػد
تػػرؾ الػػوطف معظػػـ المرقفػػيف الكبػػار ،ومػػف بق ػي مػػنيـ التػػزـ الصػػمت فت ػرة طويمػػة ،لقػػد عشػػنا بع ػد عػػاـ
1967ـ أيتامػاً بػػال موائػػد ،فقػػد ضػػاعت المكتبػػات العامػػة ،ولػػـ تظيػػر المكتبػػات الخاصػػة ألسػػباب أمنيػػة،
فكاف الكتاب الواحد يدور بيننا س اًر ،ونحافظ عميو كما يحافظ الجندي عمى سالحو"(.)1
فقػػد كػػاف زكػػي العيمػػة يحمػػـ بػػالعودة ،وىػػذا مػػا يدفعػػو إلػػى كػػؿ ىػػذه المعانػػاة والتشػػرد ،فقػػد كانػػت
القضية الفمسػطينية ىػي شػامو الشػاغؿ ،إضػافة إلػى اليمػوـ والمعانػاة العاديػة فػي الحيػاة اليوميػة ،ورؤيػة
ارنساف الفمسطيني وىو يواجو القمع والظمـ ،رغـ كؿ ذلؾ فإنو كاف صاحب إحساس عميؽ بأف الكممػة
"القصة" يصؿ بيػا إلػى اآلخػريف بكػؿ سػيولة ويسػر ،فاألديػب لديػو القػدرة فػي التقػاط التفاصػيؿ الصػايرة
لمنػػاس العػػادييف ،ونشػػرىا بطريقػػة أكرػػر شػػفافية ووضػػوحاً وايصػػاليا لمعػػالـ أجمػػع ،فكانػػت فمسػػطيف ىػػي
( )1موسوعة القاسمي لماة العربية ،زكي العيمة نموذجاً لمقصة القصيرة ،د .محمد البوجي ،ج2013 ،3ـ ،ص.223
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جػػوىر الػػذاكرة العربيػػة فػػي ذلػػؾ الوقػػت ،ومػػا دامػػت أرض فمسػػطيف محتمػػة وماتصػػبة مػػف قبػػؿ إس ػرائيؿ،
سػػتظؿ تؤرقنػػا جػػيالً بعػػد جيػػؿ ،وعمػػى كػػؿ مػػف يػػؤمف بحقػػوؽ الشػػعب الفمسػطيني فػػي التحػػرر مػػف أقصػػى
الشماؿ إلى أقصى الجنوب ،فال بد أف يكتب ولو حرفاً عف فمسطيف مدافعاً عف مقدساتيا ،واعترافاً منػو
بفضميا عمى جميع أبنائيا.
ػار سػوى أف يكػوف
ترعرع الكاتب زكي العيمة بصحبة أبناء جيمو بعػد النكبػة ،ولػـ يجػد أمامػو خي اً
واحداً مف ىذا المجتمع المشػرد ،ولكػف يريػد أف يكػوف إيجابيػاً تجػاه ىػذا الشػعب ،ممػا جعمػو يوجػو قد ارتػو
وينمييا عمى ىذا األسػاس ،فكػاف يعػرؼ جيػداً أف الرحمػة طويمػة ،والعرػرات التػي تواجيػو كريػرة ومتواليػة،
فأخػػذ يعػػيش حيػػاة أشػػبو برحمػػة نفسػػية وفكريػػة معقػػدة ،بػػؿ ىػػي رحمػػة صػػعبة جػػداً ،ضػػمف قواعػػد روريػػة
مجتمعية عامة يشوبيا بعض الخصوصية ،فكاف ال يسػتطيع اسػتيعاب كػؿ ىػذه العرػرات ،لكنػو يسػتطيع
المقاومة بصورة تميؽ بو وبأمرالو ،يقوؿ زكي العيمة" :كنػا نعػاني مػف شػرط التجربػة والحيػاة كػي نصػبح
مؤىميف لممقاومة ،فنحف محاصروف ال نممؾ طعاماً وال كتباً ،وانما نممؾ سجوناً وبيوتاً ميدمة ،وعائالت
مشتتة ،ونفسية غائمة"(.)1
فمـ يجد الكاتب سوى الكممة لمدفاع عف ممتمكاتو وعف شعبو المظموـ ،ولكف يسعى الكاتػب ىنػا
ليجد ما يحميو عندما يقوؿ الكممة ،يريد قشرة حامية فػي كتابتػو القصصػية ،فمػـ يجػد أمامػو سػوى الرمػز
فمجأ إلى الرمز لكي يحميو مف سؤاؿ الحاكـ العسكري ،فيو مف يحدد ما ىػو مسػموح ،ومػا ىػو ممنػوع
في ذلؾ الوقت.
وبػػذلؾ "يحػػدد أقػػاليـ المسػػموح والممنػػوع فتكػػوف سػػمطتو تجسػػيداً لموقػػؼ يضػػطيد موقف ػاً مختمف ػاً
ويستعمؿ في سمطتو أدوات عدة ،بداية بمصادرة الكممة ومقص الرقيب ،ونياية بالسجف أو النفػي خػارج
الوطف ،ألنو ىو الوحيد الذي يقرر ما يجب أف يقاؿ ،وما يجب أف يمقي بصاحبو إلى السجف"(.)2

( )1المرجع نفسو ،ص.227
( )2استبداد الرقافة األدب والحرية ،فيصؿ دراج ،مجمة فصوؿ ،ـ ،11ع1962 ،2ـ ،ص.9
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غيػب المػوت الكاتػب عػف عطائػػو مػع غػروب شػمس الخمػػيس  8مػايو  0118بعػد رحمػة مػػرض
ّ
ػيور ،وبرحيمػػو سػػقط عمػػود لخػػر مػػف أىػػـ أعمػػدة الحركػػة األدبيػػة الفمسػػطينية مخمّفػاً إررػاً أدبيػاً
اسػػتمرت شػ اً
ترجؿ عف صيوة جواده األدبي.
خالداً ،وبذلؾ خسرت الحركة األدبية في فمسطيف أديباً كبي اًر وفارساً ّ

ثانياً :مسيرة القصة القصيرة في فمسطين:
إف ما كاف يشعر بو أبناء الشعب الفمسطيني بعد اليزيمػة التػي وقعػت فػي عػاـ 1967ـ ،والتػي
كاف ليا أرر كبير عمى تدىور فف القصة القصيرة ،فجعمتيا مأساة يشعر بيا الجميػع ،خاصػة فػي تفػوؽ
كتػػاب القصػػة فػػي تمػػؾ الفت ػرة ،كػػؿ ذلػػؾ أر ػػر فػػي نتػػاجيـ القصصػػي وعمػػى نش ػره ،فمػػف ى ػؤالء الكتّػػاب
الفمسػػطينييف خميػػؿ الس ػواحري ،ومحمػػود شػػقير ،ورشػػاد أب ػو شػػاور ،ويحيػػى يخمػػؼ ،وغيػػرىـ الكريػػر مػػف
الكتّاب كؿ ذلؾ أرر عمى مسيرة القصة القصيرة في ظػؿ االحػتالؿ الباػيض ،فحػرـ القصػة القصػيرة مػف
تجربة بدأ في خوضيا ىؤالء القصاصوف ،ىذا الجيؿ األدبي الذي اشتعمت في قمبو نػار اليزيمػة والقيػر
وعم ػا يحػػدث بصػػدده مػػف ارتكػػاب ج ػرائـ قتػػؿ،
مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ ،فػػأراد أف ّ
يعب ػر عمػػا يجػػيش فػػي قمبػػو ّ
وتشريد ،وتيديد لممقدسات ارسالمية.
عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ ،فإنيـ لـ يتراجعوا عػف البحػث ولػو لمحظػة واحػدة ،فأخػذوا بالبحػث عػف
سبؿ أخرى لموصػوؿ إلػى مػا يريػدوف ،ولمتواصػؿ مػع أبنػاء شػعبيـ والعػالـ أجمػع ،فطػرؽ البحػث الجديػدة
لمتواصػػؿ كانػػت تمػػنحيـ الرقػػة بأنفسػػيـ وتعطػػييـ األمػػؿ الواعػػد لمػػتخمص مػػف ىػػذا المحتػػؿ الص ػػييوني
الااشػػـ ،فقػػد أخػػذ كتّػػاب غ ػزة يتواصػػموف مػػع مػػف بق ػي مػػف كتّػػاب الضػػفة وأ ارضػػي 1948ـ ،أمرػػاؿ عمػػي
الخميمي ،ومحمد البطراوي ،وغيرىـ ،ويفتحوف نافذة التواصؿ األدبي ،فيقوؿ زكي العيمة في رحمػة بحريػة
يبحث فييا عف األشقاء لمالً في كسر الحصار المفروض عمى أبناء شػعبو" :منػذ منتصػؼ السػبعينيات
بػػدأت رحمػػة البحػػث ع ػف تمػػؾ األسػػماء الطالعػػة مػػف األرض المحتمػػة عػػاـ 1948ـ ،التػػي مػػألت جيػػات
ال ػػوطف بعب ػػؽ نتاجي ػػا األدب ػػي حي ػػث تع ػػددت زي ػػاراتي والص ػػديؽ الروائ ػػي غري ػػب عس ػػقالني إل ػػى حيف ػػا
والناصرة ،مما جعمنا نقترب كريػ اًر مػف إيميػؿ حبيبػي وسػميح القاسػـ ،وسػالـ جبػراف ،وتوفيػؽ زيػاد ،واميػؿ
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توما ،وسمماف ناطور ،ومحمد نفاع ،وكرير ممف أضاءوا الوجداف العربي بقصائدىـ وابداعاتيـ المحممة
بالنبض في زمف االنكسار الذي ساد بعد عاـ 1967ـ"(.)1
رغـ كؿ الصعوبات ومػ اررة العػيش ،فػإنيـ كػانوا يواصػموف البحػث عػف طػرؽ شػتى لمتواصػؿ مػع
أبناء شعبيـ ،فبدأوا ينشروف نتاجيـ في البداية في الصحؼ الصػادرة فػي حيفػا والقػدس بعيػداً عػف رقابػة
الجػػيش العسػػكري ارسػرائيمي فػػي غػزة والضػػفة ،فمػػف المعػػروؼ لػػدينا أف الشػػاعرة فػػدوى طوقػػاف فػػي ىػػذه
المرحمة نشرت أوؿ قصائدىا بعنواف "لف أبكي بعيداً عػف عيػوف االحػتالؿ" فػي جريػدة االتحػاد الحيفاويػة
في لذار مارس 1968ـ ،بعدما التقت بالشاعريف محمود درويش وسميح القاسـ ،ففػي ىػذا المقػاء قالػت:
"كاف لقائي األوؿ بمحمود درويش ،حيث قاؿ ليا درويش :ىا نحف نمتقي يا فدوى ،وقد أصبحت أخشى
مف مجيء يوـ تأتي إلينا أـ كمروـ أو نزار قباني!" .كاف وراء كمماتو م اررة ممموسة ،وعندما انتييػت مػف
إنشاد قصيدتي "لف أبكي" قاؿ محمود درويش" :نحف مدينوف لؾ منذ اليوـ بقصيدة"(.)2
رـ جاء دور الجيؿ الجديد جيؿ زكي العيمة ،فيقوؿ في ذلؾ رغـ بطش العدو الصييوني الرقيب
عمػػييـ" :نشػػرت معظػػـ إنتػػاجي القصصػػي بػػدأً مػػف العػػاـ 1967ـ عبػػر صػػفحات جريػػدة االتحػػاد ومجمػػة
الجديػػد فػػي حيفػػا"( ،)3ولػػـ يكتػػؼ الكاتػػب زكػػي العيمػػة بنشػػر كتاباتػػو فػػي ىػػذه الصػػحؼ فقػػط ،بػػؿ يريػػد أف
ُيسمعيا لمعالـ أجمع ،فطموحو لـ يتمركز في غزة والضفة فحسب ،حيث يقوؿ فػي ىػذه المناسػبة" :وكنػا
–بالمناسبة -ممنوعيف مػف دخػوؿ الضػفة الاربيػة وقطػاع غػزة بػأمر مػف الحػاكـ العسػكري ،حيػث يحػاكـ
مػػف يقتنػػي نسػػخة منيػػا"( ،)4لػػذلؾ كػػاف الكاتػػب زكػػي العيمػػة يحػػاوؿ نشػػر قصصػػو بػػيف زمالئػػو وأحبابػػو
وجيرانو ،والكتّاب الذيف يعاصرونو وأبنػاء مخيمػو ،يريػد بػذلؾ إعػادة األمػؿ إلػى الجيػؿ الجديػد ،ويريػد أف
يزرع في قمبو روح المقاومة ،والدفاع عف الحقوؽ المشػروعة ،ممػا جعػؿ الحػاكـ العسػكري ياضػب بشػدة
مػػف زكػػي العيمػػة ففػػتح لػػو ممف ػاً فػػي سػػجؿ المخػػابرات ارس ػرائيمية ،وبػػدأ يوم ػاً بعػػد يػػوـ يرسػػؿ التبمياػػات
( )1
( )2
( )3
( )4

موسوعة القاسمي لماة العربية ،مرجع سابؽ ،ص.225
قولني داياف ما لـ أقمو لعبد الناصر ،فدوى طوقاف ،الكرمؿ،ع1988 ،27ـ ،ص.56-55
موسوعة القاسمي لماة العربية ،مرجع سابؽ ،ص.228
المرجع نفسو ،ص.232
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لحضور زكي العيمة إلى مقر المخابرات لمتحقيؽ معو ،بعد أف صدر لػو أوؿ مجموعػة قصصػية بعنػواف
"العطش في القدس" ،فيقوؿ زكػي العيمػة فػي ىػذا الصػدد" :فػي أيمػوؿ سػبتمبر 1987ـ بػدأت بتسػمـ سػيؿ
مف التبمياات مطالبيف بالحضور إلى مقر جياز المخابرات ارسرائيمية في غزة السرايا"(.)1
يالحظ مف ذلؾ أف الحريات مكبوتة لدى أبناء شعبنا ،فالحكـ العسكري يتعامؿ معيا عمػى أنيػا
قوانيف مطمقة في كيفية التعامؿ ،فيػـ يسػعوف إلػى ىػدفيـ وىػو كبػت الحريػات ،وىػدـ المنػازؿ ،ومصػادرة
األ ارض ػػي ،ونف ػػي المرقف ػػيف والناش ػػطيف إل ػػى خ ػػارج بالدى ػػـ ،لقت ػػؿ المش ػػاعر وال ػػروح البطولي ػػة المقاوم ػػة
المدافعة عف األرض والوطف ،يفعؿ المحتؿ كؿ ذلػؾ حفاظػاً عمػى سػالـ أمػف الدولػة العبريػة ،فػاالحتالؿ
لػػـ يتوجػػو إلػػى اتخػػاذ ىػػذه القػوانيف إال مػػف تػػأرير الكممػػة ومفعوليػػا اريجػػابي فػػي إعػادة األمػػؿ إلػػى نفػػوس
الجماىير بعدما اكتووا بنار اليزيمة والقير.
وفي مجاؿ لخر "عمدت سياسة الحكـ العسكري إلى تعييف ضابط مخػابرات ركػف التعمػيـ يكػوف
فػػي األغمػػب ييودي ػاً قادمػاً مػػف إحػػدى الػػدوؿ العربيػػة ،فقػػد عمػػد ىػػذا الضػػابط إلػػى تاييػػر منػػاىج التعمػػيـ،
حيث حػذفت مقػررات عػف القوميػة العربيػة ،والرػورات العربيػة ،والقضػية الفمسػطينية ،وكػؿ مػا يحػث عمػى
الجياد ،أو األلفاظ التي تدؿ عمػى االنتصػار ،كمػا أنػو اسػتبدؿ بػالمنظور نفسػو األمرمػة الػواردة فػي كتػب
النحػػو ،فيػو عمػػى سػػبيؿ المرػػاؿ يحػ ّػوؿ عبػػارة (عػػاد العربػػي منتصػ اًر) ،فتصػػبح (عػػاد العربػػي ازئػ اًر) ،وىػػذا
يتناسب مع سياسة إسرائيؿ باستخراج تصاريح زيارة لعودة الالجئيف لزيارة أقاربيـ وعائالتيـ لمدة شير،
رـ عمييـ العودة إلى خارج البالد"(.)2
ىذا ىو ما أنتجتو حرب حزيراف عاـ 1967ـ عمى الرقافة في فمسطيف ،فقد عممت عمى زعزعة
الوجداف الرقافي بشكؿ عاـ ،وعمى المستوى الفمسػطيني بشػكؿ خػاص ألنيػـ ىػـ مػف يواجيػوف المواقػؼ
المؤلمة ،وىـ مف يجمسوف ببوابة الخندؽ الذي تػتـ مواجيتػو ،ومػف أىػـ المظػاىر لمحصػار الرقػافي عمػى

( )1المرجع نفسو ،ص.235
( )2الكؼ والمخرز ،خيري منصور ،منشورات و ازرة الرقافة العراقية ،باداد1984 ،ـ ،ص.23
10

أبن ػػاء فمس ػػطيف ىػ ػو م ػػنعيـ م ػػف شػ ػراء الكت ػػب ،وم ػػف قػ ػراءة المج ػػالت ،والص ػػحؼ ،أو حت ػػى الم ارس ػػالت
البريدية ،مرو اًر بمنعيـ مف االتصاؿ باليواتؼ الممنوعة أصالً في ذلؾ الوقت.
رغ ػػـ ك ػػؿ ى ػػذه الض ػػاوطات عم ػػى أبن ػػاء ش ػػعبنا عام ػػة ،وعم ػػى المرقف ػػيف خاص ػػة ،ف ػػإنيـ اتص ػػموا
بػإخوانيـ عػػرب 1948ـ لنشػػر أعمػػاليـ القصصػية ومقػػاالتيـ فػػي الصػػحؼ الصػادرة فػػي حيفػػا والقػػدس،
الػذيف كػػانوا يعػػانوف مػ اررة الظمػػـ القاسػي عمػػييـ مػػف قػ اررات الحكػػـ العسػكري ،فمػػنعيـ مػػف دخػػوؿ أ ارضػػي
الض ػػفة وغػ ػزة .يق ػػوؿ خي ػػري منص ػػور" :ال ش ػػؾ أف ش ػػعراء فمس ػػطيف المحتم ػػة ك ػػانوا ق ػػارب نج ػػاة وم ػػالذاً
لمكريريف مف المرقفيف والشعراء العرب في أعقاب ىزيمة حزيراف ،ألف أدباء 1948ـ تشكمت ليـ خبػرات
طواؿ أكرر مف عشريف عاماً في تعامميـ مع قوانيف الحكـ العسكري ضد الكممة"(.)1
فبػػالرغـ مػػف أف الصػػحافة فػػي القػػدس لػػـ تخضػػع لقػوانيف الحػػاكـ العسػػكري المفػػروض عمػػى غػزة
والضفة ،فإنيا كانت تواجو قسوة بالاة في كيفية التصرؼ مع ىذا الحاكـ ،األمر الذي اضطرىا لمبحػث
عف سبؿ لموصوؿ إلى كتّاب غزة والضفة ،فقد أقدمت سمطات االحتالؿ عمى إغالؽ صػحيفتي الميرػاؽ
والعيد رـ سحبت ترخيصيما ،كما ألات ترخيص كؿ مف مجمتي الشراع والعودة المقدسيتيف ،وتعرضػت
الصحؼ اليوميػة لمعديػد مػف إجػراءات منػع التوزيػع أو إغػالؽ مقػر الصػحيفة أو مصػادرة أعػدادىا وذلػؾ
بحجة نشرىا مواد تحريضية"(.)2
يقوؿ الكاتب أسعد األسعد

()3

في حوار ىاتفي مػع الػدكتور محمػد البػوجي" :كنػا نتػرؾ ف ارغػاً فػي

الصػػفحة مكػػاف العبػػارات أو المقػػاالت المحذوفػػة ،احتجاج ػاً عمػػى سػػموؾ مقػػص الرقيػػب"( ،)4كمػػا كانػػت
السمطات تراقب مداولة الصحؼ بيف القراء وخاصة في غزة ،والضفة ،وكؿ مف كاف يضػبط فػي حوزتػو
( )1
( )2
( )3

( )4

المرجع نفسو ،ص.52
انعكاس اررىاب عمى الرواية الفمسطينية ،ناىض زقوت ،غزة2002 ،ـ ،ص.80
أسػعد عبػد المػنعـ األسػعد ،ولػد عػاـ  1947فػي مدينػػة القػدس ،مػف مؤسسػي اتحػاد الكتػاب الفمسػطينييف فػػي األرض
المحتمة ،وكاف رئيساً لو ،رـ أميناً عاماً حتى عاـ  ،1992وىو عضو في رابطة الصحفييف العرب في القدس ،وفي
المجمػػس الفمسػػطيني لمرقافػػة وارعػػالـ ،وفػػي عػػدة مجػػالس أمنػػاء منيػػا المسػػرح الػػوطني الفمسػػطيني ،ومسػػرح القصػػة،
والمركز العربي لمموسيقى وغيرىا.
موسوعة القاسمي لماة العربية ،مرجع سابؽ ،ص.236
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نسخة مف ىذه الكتب يسجف لمدة ستة شيور ،وكاف ينطبؽ ذلؾ عمى المجالت والصحؼ بأكمميػا مرػؿ
(الصحؼ الحيفاوية ،ومجمة الكاتب المقدسية).
نرى أف أجواء الكتابة ونشرىا في الحرب تفرض نمطاً حياتياً مؤلماً خاصة فػي ىػذه الفتػرة ،وقػد
جاء ذلؾ بسبب فرض القيود عمى الكتّاب ،ومنعيـ مف التواصؿ مػع بػاقي كتّػاب الػوطف ممػا دفػع الناقػد
رجػػب أب ػو س ػرية لمقػػوؿ :أف "األدب الفمسػػطيني يعػػاني مػػف إشػػكالية عػػدـ التواصػػؿ بػػيف األجيػػاؿ ،حيػػث
يظيػػر ضػػعؼ التواصػػؿ بػػيف م ارحػػؿ اربػػداع الفمسػػطيني"( ،)1كػػؿ ذلػػؾ يػرتبط بوجػػود تجمعػػات فمسػػطينية
مشػ ػػتتة ،حتػ ػػى أصػ ػػبحت الوحػ ػػدة الجارافيػ ػػة لموجػ ػػود الفمسػ ػػطيني منعدمػ ػػة ،ممػ ػػا جعػ ػػؿ األديػ ػػب والكاتػ ػػب
الفمسػػطيني متػػأر اًر بمػػا حولػػو وبػػالمحيط الرقػػافي اربػػداعي المقػػيـ فيػػو ،األمػػر الػػذي يمػػنح األدب العربػػي
فوارؽ نسبية ،لقد داىمت اليزيمة مشػاعر العػرب وقمػوبيـ فػي الضػفة والقطػاع عش ّػية الحػرب ،فقػد كػانوا
يييئوف أنفسيـ ويحمموف بالعودة إلى بالدىـ والى أراضييـ التي سمبت منيـ عاـ 1948ـ.
اغتصب العدو الصييوني كامؿ األراضي والحريات ،لقد أخذ منيـ كؿ ما يممكوف ولـ يبؽ ليـ
شػػيئاً ،حتػػى إنػػو لػػـ يػػدع لمرقافػػة مكان ػاً بيػػنيـ ليتػػداولوه ،يقػػوؿ خيػػري منصػػور" :وىكػػذا سػػاد فػػي الضػػفة
والقطاع صمت رقافي في السنوات األولػى ،وكػاف عمينػا أف ننتظػر حتػى تتبمػور األصػوات الجديػدة التػي
شاءت الظروؼ أف تتفتح مواىبيا وبواكيرىا في زمف االحتالؿ"(.)2
قد يكوف النفي الذي لحؽ بكتّػاب القصػة القصػيرة إلػى خػارج الػوطف ،وغيػاب الصػحافة المحميػة
أدى إلػػى االنقطػػاع بػػيف األدبػػاء فػػي األ ارضػػي المحتمػػة وزمالئيػػـ فػػي المنػػافي خػػارج الػػوطف ،كمػػا يقػػوؿ
فخػػري صػػالح فػػي عػػاـ 1980ـ" ،إف الجيػػؿ القصصػػي الحاضػػر منقطػػع عػػف الجيػػؿ الماضػػي ،وىػػذا مػػا
يؤخر حركة القصة عف مواكبة النتاج الفمسطيني في ديار الاربة"( ،)3ويقوؿ –أيضاً– غساف كنفاني في
نفس الموضوع "إف سياسة الحكومة السمبية بالنسبة لمرقافة العربية ترمي إلى محو أي ارتباط بيف الجيؿ

( )1صحيفة األياـ الفمسطينية ،راـ ا﵀ ،العدد .1040
( )2الكؼ والمخرز ،مرجع سابؽ ،ص.53
( )3القصة القصيرة الفمسطينية في األرض المحتمة ،فخري صالح ،دار العودة ،بيروت1980 ،ـ ،ص.25
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الجديد ،وبيف ماضييـ المجيد تخمد كؿ مشاعرىـ القومية ،ولماليـ في مستقبؿ مشرؽ"( ،)1ويقوؿ أيضاً:
"ومف ىذه الناحية فإف أدب المقاومة الفمسطيني الراىف ،مرمو مرؿ المقاومة المسمحة ،يشكؿ حمقة جديدة
مف سمسمة تاريخية لـ تنقطع عممياً مف حياة الشعب الفمسطيني"(.)2
ففػػي ىػػذه األوقػػات الصػػعبة والعصػػيبة وقػػع األدب الفمسػػطيني تحػػت ضػػاوطات متواليػػة ،وتحػػت
ظروؼ جارافية متعػددة ،فالشػؾ أف كػؿ أديػب يقػع تحػت تػأرير البمػد التػي يعػيش فييػا ،ىػذا سػاعد عمػى
تنوع واضح في جميع المجاالت األدبية ،ليس بانفصاؿ األجياؿ عف بعضػيا ،وانمػا بالتواصػؿ والػتالحـ
الشعوري ألف اليـ الفمسطيني ىو القاسـ المشترؾ بينيـ،مع وجود أوضاع معينة لكؿ مكػاف انبرػؽ منػو
األدب الفمسطيني ،فكاف الصمت يخيـ عمى أفواه جميع المرقفيف فػي غػزة والضػفة وعػرب 1948ـ ،وقػد
مػػرت القضػػية التػػي ي ػرتبط بيػػا الكاتػػب الفمسػػطيني بمرحمػػة ىػػدوء ظػػاىري خمقتػػو األحػػداث الكبي ػرة التػػي
ش ػػيدتيا المنطق ػػة ،واعتب ػػرت مرحم ػػة اس ػػتعداد فتح ػػت ب ػػاب األم ػػؿ الس ػػتعادة الح ػػؽ الس ػػميب( ،)3لك ػػف م ػػف
المعػػروؼ أف مػػا وقعػػت فيػػو الحركػػة األدبيػػة مػػف ضػػاط وظمػػـ واضػػطياد ،خصوص ػاً فػػي مجػػاؿ القصػػة
والرواية أدى إلى تأخر في نتاج األدباء وأدى –أيضاً -إلى التأخر الممموس والواضح في ظيور الجيػؿ
اربداعي الجديد الذي خرج مف رحـ المقاومػة ،وبعػد انقطػاع داـ طػويالً ،يصػؿ إلػى عشػر سػنوات خػرج
األدباء بمجموعة قصصية مشتركة بينيـ في القػدس ،احتػوت ىػذه المجموعػة عمػى سػبع وعشػريف قصػة
ألربعػػة عشػػر كاتب ػاً مػػف غ ػزة والضػػفة ،فكػػاف بيػػنيـ زكػػي العيمػػة الػػذي شػػاركيـ بقصػػتيف وىمػػا (جمي ػزة
الحرامي ،وغيمة النزوؿ).

( )1األدب الفمسػػطيني المقػػاوـ تحػػت االحػػتالؿ 1968-1948ـ ،غسػػاف كنفػػاني ،ط ،2مؤسسػػة الد ارسػػات الفمسػػطينية،
بيروت ،1986 ،ص.93
( )2المرجع نفسو ،ص.93
( )3تجميات الواقع في الفف القصصي ،وليد أبو بكر ،قراءات نقدية2003 ،ـ ،ص.8
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ثالثاً :أعمال الكاتب األدبية والنقدية:
أ -أعمال الكاتب األدبية:
زكي العيمة مػف األدبػاء المسػتقميف الػذيف ال ينتمػوف إلػى أي اتجػاه ،وال يمكػف أف ُيوضػعوا تحػت
أي راية ألي حزب ،ويرى الباحث أف ذلؾ ال يمكف ألمرالو بحكـ طبيعتو المتحررة مف كػؿ القيػود ،وىػو
يػػرى أف القضػػية ى ػػي الص ػراع الوحي ػػد مػػع االح ػػتالؿ لموصػػوؿ إلػػى الحي ػػاة التػػي يبح ػػث عنيػػا ص ػػاحب
الكرامة-ارنساف الفمسطيني -الذي يبحث دوماً عف الحرية.
بػػدأ القػػاص زكػػي العيمػػة نشػػر نتاجػػو القصصػػي فػػي عػػاـ 1976ـ ،وكػػاف ذلػػؾ عمػػى صػػفحات
جري ػػدة االتح ػػاد ،ومجم ػػة الجدي ػػد فػ ػي حيف ػػا ،ومجم ػػة الكات ػػب المقدس ػػية ،بع ػػد ذل ػػؾ ص ػػدر ل ػ ػزكي العيم ػػة
المجموعة القصصية األولى تحت عنواف "العطش" في عػاـ 1978ـ ،وصػدرت عػف طريػؽ دار الكتػاب
بالقدس ،وقد احتوت ىذه المجموعة أربع عشرة قصة وىي:
 -1خماسية الوىج.
 -0الحقيقة.
 -3الحجارة.
 -4حب مع سبؽ ارصرار.
 -5الموز ال يتأخر عف ميعاده.
 -6عبور.
 -7نجوـ تحت الشمس.
 -8العطش.
 -9الجذور ال تصعد التؿ.
 -11عطا الصابر.
 -11أشياء كريرة.
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 -10حرماف.
 -13مذاؽ لخر لممخاض.
 -14ينزؿ المطر ساخناً.
دخؿ القاص زكي العيمة السجف عمى أرر نشره ليذه المجموعة ،وبمجرد دخولو السجف تسابقت
الصحؼ في نشر الخبػر ،منيػا الصػحؼ العربيػة فػي حيفػا ،وجريػدة الفجػر المقدسػية ،نشػرت ىػذا الخبػر
نقالً عف االتحاد الحيفاوية تحت عنواف (اعتقاؿ الكاتب الفمسطيني زكي العيمة).
وبعػػد مػػدة قصػػيرة مػػف خروجػػو مػػف السػػجف صػػدرت مجموعتػػو الرانيػػة ،وىػػي بعن ػواف "الجبػػؿ ال
يأتي" عف دار الكتاب بالقدس في عػاـ 1981ـ ،وتحتػوي عمػى العديػد مػف القصػص التػي قادتػو لمسػجف
رانية ،وتشمؿ ىذه المجموعة القصص التالية:
 -1سالؿ مف لحـ.
 -0ما بعد الدوائر.
 -3الكالشينكوؼ.
 -4أبو جابر يصؿ األحراش رانية.
 -5الوصوؿ.
 -6ال خيار رالث.
 -7الجبؿ ال يأتي.
وبعػػد ذلػػؾ صػػدر لمكاتػػب مجموعػػة قصصػػية رالرػػة عػػاـ 1991ـ ،بعػػد عػػاـ مػػف حصػػولو عمػػى
المرتبػة األولػى فػي القصػة القصػيرة مػف اتحػاد الكتػاب الفمسػطينييف عػاـ 1989ـ ،وىػي بعنػواف "حيطػاف
مف دـ" ،صدرت عف اتحاد الكتاب الفمسطينييف بالقدس ،وتشتمؿ ىذه المجموعة عمى القصص التالية:
 -1المير.
 -0السوافي.
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 -3البوصمة.
 -4الحراس.
 -5حيطاف مف دـ.
 -6وقت لمفرح.
 -7كميـ أبنائي.
 -8حباؿ وليب.
 -9الخيط األبيض.
وبعػػد فت ػرة مػػف الػػزمف صػػدر لمكاتػػب قصػػة ،بعن ػواف "زمػػف الايػػاب" ،وىػػي األطػػوؿ بػػيف قصػػص
زكي العيمة ،لدرجة أنو يمكف اعتبارىا رواية قصػيرة بحسػب فضػائيا الزمػاني والمكػاني ،وتعػدد األحػداث
والشخصيات فييا.
وصػػدر لػػو مجموعػػة قصصػػية أخػػرى بعػػد عػػاميف مػػف نشػػر قصػػة "زمػػف الايػػاب" بعن ػواف "بحػػر
رمادي غويط" ،التي تعد بمرابة نموذج داؿ عمى مدى التزامو بوصؼ ىموـ شعبو ،والػدفاع عػف قضػايا
الوطف ،وتشتمؿ ىذه المجموعة القصص التالية:
 -1نوافذ أخرى لمبوح.
 -0دنكرؾ ..الدىيشة.
 -3زمف الاياب.
 -4بحر رمادي غويط.
 -5المنطار.
 -6سماء حزيراف.
 -7طيارة عزت.
 -8تحويمة.
 -9حكاية الريح الحمراء.
18

ب -أعمال الكاتب النقدية:
 -1في ضفاؼ السرد ،دار المساجد ،راـ ا﵀0116 ،ـ.
يحتوي عمى مجموعة مف الدراسات النقدية التالية في القصة القصيرة والرواية الفمسطينية والعربية:
أ -القصة تحت االحتالؿ.
ب -صورة الييودي في رواية سميح القاسـ إلى الجحيـ أييا الميمؾ.
ت -السمطاف الحائر لتوفيؽ الحكيـ بيف سمطة القانوف وسمطة السيؼ.
ث -نصاعة الحمـ في رواية نجمة النواتي لاريب عسقالني.
ج -لاة المرأة في الرواية الفمسطينية.
ح -وقت لرسائؿ عزت الازاوي.
خ -نساء متسمطات في عالـ يحيى رباح القصصي.
د -خصوصية االقتالع في مجموعة بشرى أبو شرار القصصية.
ذ -ازدواجية المواقؼ والشخوص في رواية عيف إسفينو.
ر -تشوىات المرحمة وخيباتيا في ارنتي عشرة قصة عربية.
 -0صورة المرأة في الرواية الفمسطينية "دراسة لنيؿ درجة الدكتوراه" ،عاـ 0113ـ.
 -3صػورة الػػذات ،وصػػورة اآلخػػر فػػي الروايػػة الفمسػطينية فػػي األرض المحتمػػة بعػػد عػػاـ 1967ـ ،مركػػز
بيت المقدس لألدب ،دار المساجد لمطباعة والنشر ،عاـ  ،0117وىي أصالً رسالة ماجستير.
 -4لراء نقدية مبرورة في صفحات الجرائد والمجالت والمواقع الرقمية.
 -5ولو كتػاب عػف التػراث الشػعبي بعنػواف "تػراث البحػر الفمسػطيني-د ارسػة تراريػة" ،دار الػرواد ،القػدس،
1980ـ ،يتحدث عف التراث وروافده الحضارية وارنسانية.
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الفصل األول:
المحتوى القصصي
ويشتمل عمى المحاور اآلتية:
أوالً :االحتالؿ وممارساتو
رانياً :المقاومة والتحدي
رالراً :االغتراب والاربة

01

توطئة:
حقػػؽ الكاتػػب فػػي ىػػذا النطػػاؽ مضػػموناً يسػػتحؽ منػػا كػػؿ التقػػدير ،ويسػػتحؽ مزيػػداً مػػف الد ارسػػة
والتحميؿ ،فقد التزـ الكاتب في تمؾ الفترة الت ازمػاً واضػحاً يب ّػيف لنػا مػدى اىتمامػو بأرضػو وبالػدفاع عنيػا،
ف ػػأدب المقاوم ػػة ال يع ػػرؼ التي ػػاوف واالستس ػػالـ وال يع ػػرؼ "ظ ػػاىرة التخم ػػي وال التنص ػػؿ وال العت ػػاب وال
العويػػؿ ،فكػػاف يمػػارس إد اركػػو لػػدوره ومسػػئولياتو ،في ػو لػػـ يكػػف رفاى ػاً ،ولكنػػو كػػاف دائم ػاً ممتزم ػاً بالسػػالح
المرؿ"(.)1
والجماؿ و ُ
فمف المعروؼ أف أدب األرض المحتمة يقع ضمف األدب الممتزـ ،وما يطرحػو األدبػاء فػي ذلػؾ
ػاءه
العص ػػر ك ػػاف ُيط ػػرح بق ػػوة م ػػف االقتن ػػاع بالوس ػػيمة ،فحف ػػاظ ارنس ػػاف عم ػػى مقوم ػػات كيان ػػو يعن ػػي انتم ػ َ
لممقاومػة والتحػػدي وصػور التمسػػؾ بػػاألرض ،حتػى إننػػا نجػد فػػي قصػػص زكػي العيمػة ألوانػاً مػػف البطولػػة
والتحدي والنضػاؿ الشػعبي ضػد المحتػؿ ،ونجػد –أيضػاً -مقابػؿ ذلػؾ صػو اًر مػف المأسػاة والواقػع المريػر،
وكؿ ذلؾ يصور لنا الواقع الذي يعيش فيػو ،وينخػرط فيػو أبنػاء الشػعب الفمسػطيني ،فمػف خػالؿ قصػص
الكاتب نرى الفعؿ المقاوـ الذي يتضح لنا عمى أيدي الشخصيات المقاومة ،التي تسير كما يحتـ عمييػا
واجبيا الوطني ،فكاف أبناء الشعب الفمسطيني يرفضوف وبقػوة الواقػع المأسػاوي الػذي يعيشػوف ،فرفضػيـ
ليذا الواقع ىو مف أقوى سمات األرض المحتمة.

وتستعرض الدراسة أىم المحتويات القصصية عمى النحو اآلتي:
أوالً :االحتالل وممارساتو:
لقد شيدت أرض فمسطيف شتى أنواع العذاب ،فقد بقيت تحت االحتالؿ فترة طويمة جداً ،أىميا
حالػػة انقطػػاع شػػبو تػػاـ عػػف الصػػحؼ والمجػػالت والكتػػب العربيػػة الصػػادرة فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة عػػاـ
1948ـ ،فمـ تسمح السمطات المحتمة بتوزيعيا في المناطؽ المحتمة عاـ 1967ـ ،باسترناء القدس التي

( )1األدب الفمسطيني المقاوـ ،مرجع سابؽ ،ص.93
01

ضميا المحتؿ لممناطؽ المحتمة عاـ 1948ـ ،وبالتالي أخذ المحتؿ يعاقب كؿ شخص يحوز عمػى ىػذه
الصحؼ والمجالت العربية بالسجف والنفي لفترات طويمة.
استامت سمطات االحتالؿ ظاىرة انعداـ الصحؼ والصحافة لصالحيا ،فأصدرت صػحفاً تنطػؽ
باسميا ،ويعبر فييػا عػف وجيػة نظرىػا مرػؿ صػحيفة األنبػاء ،ومجمػة الشػرؽ حيث إف األمػور بقيػت كمػا
ىػػي تسػػير عمػػى مػػا ىػػي عميػػو حتػػى صػػدرت صػػحيفة القػػدس فػػي 1968/11/0ـ ،غيػػر أنيػػا صػػحيفة
سياس ػػية بالدرج ػػة األول ػػى ،وم ػػف ىن ػػا ل ػػـ يك ػػف ل ػػألدب العرب ػػي عم ػػى ص ػػفحاتيا نص ػػيب ي ػػذكر كم ػػا ىػ ػو
المفروض أف يكوف.
لذلؾ فقد تأررت الحركة الرقافية بواقع الصحافة ىػذا ،فمجػأ بعػض الكتػاب إلػى الصػحؼ لخػوفيـ
مف الرقابة المشددة ،فالرقابة لـ تقؼ عند شػطب القصػة أو القصػيدة أو الجممػة ،وانمػا تتجػاوز ذلػؾ إلػى
فرض نفسيا في منع الصحؼ والمجالت مف الوصوؿ إلى األ ارضػي المحتمػة أيضػاً ،وقػد فرضػت رقابػة
االحتالؿ عمى الكاتب المحمػي رقابػة ذاتيػة تالحقػو بيػا عمػى كػؿ كممػة يكتبيػا ،لػذلؾ أخػذ بعػض الكتػاب
يستعينوف بالرمز في كتاباتيـ.
مػػارس االحػػتالؿ العديػػد مػػف أشػػكاؿ العنػػؼ والقتػػؿ والتش ػريد والنفػػي ،فكػػاف يعتقػػؿ كػػؿ مػػف يشػػؾ
فيػػو ،وكػػؿ مػػف يتصػػرؼ تصػرفاً وطنيػاً يخػػدـ بػػو أبنػػاء شػػعبو مػػف النسػػاء والرجػػاؿ وطػػالب العمػػـ ،فيتمرػػؿ
ذلػػؾ فػػي اس ػتدعاء رجػػؿ المخػػابرات ارس ػرائيمي لمحػػاج عميػػاف أب ػو خػػاطر والتحقيػػؽ معػػو بصػػور تعػػذيب
متنوعػػة ،إذا شػػعروا بارتباطػػو بالمنظمػػة الوطنيػػة والقػػوى الروريػػة ،يقػػوؿ زكػػي العيمػػة فػػي قصػػة مػػا بعػػد
الدوائر" :يقتادؾ جندي لخر عبر الفناء المعبػر ..الحػاج عميػاف أبػو خػاطر يقتػاده أحػد العسػكر ..تحنػي
ظيػػرؾ ..تطػػأطي أرسػػؾ ..لػو رلؾ أحػػد سػػكاف المخػػيـ لرفػػع حاجبػػو إلػػى أعمػػى فػػي دىشػػة ،ولػراح يخػػبط
كفاً بكؼ مفترضاً الكرير مف الظنوف والتصورات.)1("..
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فيذه أحد أشكاؿ ممارسات االحتالؿ البايضة التػي ال يتقبميػا العقػؿ ،فػيعكس صػورة مػف صػور
الواقع المأساوي لمشعب الفمسطيني ،ىذا الشعب الفمسطيني الذي عانى وما زاؿ يعػاني مػف حيػاة البػؤس
والحرماف والتشرد والضياع بسبب الظروؼ االجتماعية والسياسية ،يستخدموف شػتّى أنػواع الحرمػاف فػي
أبناء الشعب الفمسطيني ،مرالً يعمموف عمى عدـ إرجاع كؿ مف خرج لمتعميـ خارج البمػد ،يتعػامموف معػو
عمى أنو مخرب ،كما يزعموف أنو خرج لممخربيف وعاد مف عندىـ ليقوـ بأعماؿ تخريبية داخػؿ وطنػو،
فيحػػرـ األىػػؿ مػػف ابػػنيـ ،ويحػػرـ االبػػف مػػف أىمػػو ،كمػػا يقػػوؿ" :سػػيجف جنونػػو ..يطيػػر عقمػػو ..يشػػتمؾ..
يبصؽ في وجيؾ ..وقد يستدعي بعض العسكر ليشاركوه في ضربؾ ..التأرير عميؾ يعني التأرير عمػى
صػػالح ..ويريػػدوف إبقػػاء ابنػػؾ خػػارج البمػػد ..صػػورة جديػػدة لإلبعػػاد ..طريقػػة مبتكػرة لمنػػزوح"( ،)1فقػػد عمػػد
االحػػتالؿ فػػي اتبػػاع ىػػذه السياسػػة فػػي إبعػػاد طػػالب العمػػـ عػػف الػػبالد وتيجيػػرىـ عػػف أ ارضػػييـ حتػػى ال
ينفعوىا بشيء مما تعمموه في الخارج ،وكانوا يعمموف عمػى نشػر الجيػؿ واخفػاء الكتابػات األدبيػة ،ولكػف
الكتػػاب كػػانوا ينشػػروف فػػي كتابػػاتيـ برمػػوز معينػػة حتػػى ال يمسػػيـ الضػػرر مػػف االحػػتالؿ ،فمػػف ىػػذا
المنطمؽ كاف كتّاب الضفة الاربيػة يركػزوف فػي كتابػاتيـ عمػى الموضػوعات التػي أفرزىػا واقػع االحػتالؿ
البايض ،أما كتّاب قطاع غزة فكانت البيئة الوحيػدة ليػـ ىػي المخػيـ ،فيػو البيئػة الجديػدة لمعظػـ سػكاف
فمسطيف المشرديف ،فيو يشكؿ البعد المكاني األكرر حضو اًر فػي القصػة ،خاصػة لػدى قطػاع غػزة الػذيف
ولػػد معظميػػـ فػػي ىػػذا المخػػيـ أو ذاؾ ،فيػػذا كػػاف النقػػيض مػػا بػػيف كتّػػاب الضػػفة الاربيػػة لمػػا يرونػػو مػػف
ممارسات بشعة مف االحتالؿ الااشـ.
صور لنا كتّػاب القصػة أبػرز القضػايا التػي تشػاؿ زمػف النػاس ،وتشػ ّكؿ حضػو اًر مسػتم اًر فػي
لقد ّ
حيػػاتيـ ،ىػػادفيف مػػف وراء ذلػػؾ العػػيش أي القػػدرة عمػػى وجػػود لقمػػة العػػيش ،وىػػي وجػػود "كػػرت المػػؤف"
الذي كاف يعيش عميو أغمب النػاس فػي تمػؾ الفتػرة ،ونجػد ذلػؾ فػي قولػو" :عػرؽ يفػور منػؾ وأنػت تناولػو
البطاقة ..نظرتو نوبة غضب متفجر ..ىذا الكارت انتيى مفعولػو منػذ مػدة ..مػف كتفػؾ يجػرؾ ..يػدفعؾ
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خارج الممر ..تتقمب عمى وجيؾ ..التراب يكسوؾ ،صرخات مقيورة تايـ في داخمؾ ..تطمرؾ ..تتمنى
لو ترد عميو رداً يميؽ بو ..تالحقو بالنبمو ..تقذفو بالحصى ..بالزلط ،بكؿ ما تقدر عمى حممو"(.)1
فب ػالرغـ مػػف البحػػث الػػدائـ عػػف السػػعادة مػػف قبػػؿ الشخصػػية الفمسػػطينية ،فػػإف الظمػػـ وارىانػػة
تالحقػو فػي كػؿ مكػػاف وزمػاف ،فالسػعادة مفقػودة بوجػػود المحتػؿ عمػى األرض ،فكػؿ مػػا يػدور مػف أعمػػاؿ
بايضة مف االحتالؿ ،إف ىو إال تصفية لمقضية الفمسطينية مف جذورىا ،وأىـ ما يسػعى إليػو االحػتالؿ
ىػو تصػػفية مفيػػوـ اررادة لكػػؿ الفمسػػطينييف فػػي الػػداخؿ والخػػارج ،وال يممػػؾ أي شػػخص فمسػػطيني الحػػؽ
والجرأة في التنازؿ عف ىذا الحؽ المقدس.

ثانياً :المقاومة والتحدي:
يحاوؿ القاص زكي العيمة أف يجعؿ مف قصصو صو اًر واضحة لواقػع الشػعب الفمسػطيني الػذي
مػػا زاؿ يعػػاني مػػف ىػػذه الحيػػاة المري ػرة ،ومػػف حيػػاة البػػؤس والحرمػػاف والتشػػرد والضػػياع بسػػبب الظػػروؼ
السياسية ،والظمـ الواقع عميو مف قبؿ المحتؿ الظالـ.
الشػػؾ أف زكػػي العيمػػة كػػاف يحػػاوؿ جاىػػداً رسػػـ طريػػؽ العػػودة والخػػالص مػػف المحتػػؿ الااصػػب
الذي كاف أشبو بالفخ الذي وقع فيو أبناء الشعب الفمسػطيني ،خاصػة سػكاف األرض المحتمػة مػنيـ ،مػف
خالؿ تجاوز كؿ ما نراه في الواقع الفمسطيني المؤلـ ،كي يصؿ إلى حمـ العػودة وحمػـ االنتصػار ودحػر
المحتػػؿ الااشػػـ عػػف أرضػػنا ،فقػػد حػػاوؿ الكاتػػب البحػػث والتنقيػػب عػػف الخػػالص مػػف خػػالؿ الواقػػع الػػذي
يعيش ،أال وىو الواقع المرير المميء بالظمـ واالستبداد والقير والعتمة ،وأف يصػعد بارنسػاف الفمسػطيني
إلػػى أعمػػى ،فيضػػمد الج ػراح ويتعػػالى عميي ػا ،ويبحػػث جاىػػداً عػػف أسػػباب اليزيمػػة التػػي حمػػت بالشػػعب
الفمسطيني ويتعرؼ عمييا جيداً ،رـ ينطمؽ مف بعد ذلؾ بمجتمع جديد ،وبوعي جديد وواقع جديػد ،بعيػداً
عف التخمؼ وبعيداً عف الضعؼ الػذي كػاف يمػر بػو شػعبنا ،بعيػداً عػف االسػتبداد الطبقػي ،فالكاتػب كػاف
يبث فينا روح المقاومة ،كاف يجعؿ كؿ مف يق أر أعمالو يصعد بفكره وخيالو إلى أف المقاومة ىي السبيؿ

( )1قصة زمف الاياب ،ص.23-22
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الوحيػػد لمخػػالص مػػف المحتػػؿ ،فبػػدأت رائحػػة المقاومػػة تصػػؿ إلػػى روح كػػؿ قػػارئ ،إلػػى وجػػداف كػػؿ مػػف
يسمع ىذه القصػص البسػيطة والمعبػرة ألف ك ارمػة ارنسػاف تتمرػؿ فػي االسػتمرار فػي المقاومػة والنضػاؿ
والكفػػاح ضػػد المحتػػؿ ،وبالصػراع مػػع الحيػػاة الشػػاقة والحيػػاة المريػرة ،وىػػذا ىػو الػػذي يخػػرج ارنسػػاف مػػف
حيػػاة القيػػر والػػذؿ إلػػى حيػػاة العػزة والك ارمػػة فيػػذا مػػا ينقػػذ ارنسػػاف ،كمػػا قػػاؿ بػػائع السػػالؿ" :مػػش شػػارد..
الضايع إلمي بيشرد ،والزلمة إلمي بيضؿ"(.)1
كذلؾ قاؿ زكي العيمة" :إنػو نيػار يسػتمد نػوره مػف ليػب البنادؽ..بيػد أننػا سنواصػؿ الحمػـ ونحػف
نق أر أدبنا المقاوـ ،سنواصؿ الحمـ بنيار حقيقي ،يضيئو نػور الشػمس الحقيقيػة ،واذا كػاف الجبػؿ ال يػأتي
فإف الشمس ستأتي ال محالة"(.)2
يتضح لنا جمياً مف خالؿ قصص زكي العيمة أف الحمػـ بػالعودة والخػالص مػف المحتػؿ ال يػأتي
إال بالمقاومة ،وبميب البنادؽ ،فيوضح لنا الكاتب أف ما نسعى إليو ىو حمـ سيصؿ إلػى نطػاؽ الحقيقػة
ال ريب ،فالنصر ٍ
لت في القريب العاجؿ ،كما لو طمعت الشمس ،فكما تايػب الشػمس وتعػود بارشػراؽ،
كذلؾ النصر غاب وسيأتي قريباً.
يستشرؼ الكاتػب زكػي العيمػة المسػتقبؿ ،ويػؤمف بػأف النصػر بػات قريبػاً ،فيػو يحرنػا عمػى البقػاء
في أرض الوطف والتمسؾ بيا ،فال مكاف لمتنازؿ عف الػوطف ،ويؤكػد ذلػؾ فػي قصػتو عمػى لسػاف الحػاج
عمي ػػاف أبػ ػو خ ػػاطر أح ػػد أبط ػػاؿ قص ػػة "م ػػا بع ػػد ال ػػدوائر" ،فيق ػػوؿ الح ػػاج" :يري ػػدوف تفريػ ػ البم ػػد ..تكبي ػػر
األمور ..نفخ األشياء وتيويميا ..ما ال يرضييـ يصبح تيمة"(.)3
فالكاتػػب ىنػػا ال يكتػػب كػػي يصػػؼ لنػػا حرب ػاً أو كيفيػػة قيػػاـ الحػػرب ،أو ليصػػؼ لنػػا شخصػػيات
شػػاركت فػػي ىػػذه الحػػرب ،فػػالحرب ليسػػت موضػػوعاً خارجي ػاً يمكػػف لنػػا وصػػفو والحػػديث عنػػو والكتػ ػ ػ ػ ػابة

( )1قصة سالؿ مف لحـ ،ص.21
( )2قصة الجبؿ ال يأتي ،ص.11
( )3قصة الجبؿ ال يأتي ،ص.35
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عنو ،بػؿ الحػرب عنػد الكاتػب زكػي العيمػة ىػي عبػارة عػف حالػة ياػرؽ فييػا الكاتػب فيػي أصػالً موضػوع
كتابتو ورؤياه.
لـ ينظر الكاتب لممقاومة عمػى أنيػا نشػاط عسػكري فقػط ،بػؿ يمحػؽ بيػا نشػاط سياسػي ،ونشػاط
رقافي ،ونشاط اجتماعي ،واقتصادي ،فالعمؿ األدبي ىو فعؿ روري حضاري ،فمف أكرػر مػا يسػعى إليػو
االحتالؿ الااشـ ىو التخريب الرقافي ،فيو الذي يضػعؼ الػذاكرة ،ويوصػمنا إلػى الجيػؿ والػدمار ،والاػاء
الوشػػائج القوميػػة ،فيػػذا مػػا يسػػعى إليػػو العػػدو الصػػييوني ،فالقصػػة القصػػيرة جػػاءت نتيجػػة وعػػي األدبػػاء
بأىميتيػػا فػػي مواجيػػة االحػػتالؿ وفػػي مواجيػػة التايػرات التػػي تطػ أر عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني ،فػػالمتايرات
فػػي تمػػؾ المحظػػة اعتػػرت المجتمػػع الفمسػػطيني ،وخصوصػاً بعػػد حزيػراف عػػاـ 1967ـ ألف األدب تعبيػػر
عػػف المجتم ػع ،والػػوطف أغمػػى مػػا يممػػؾ الفػػرد ،فظػػاىرة المقاومػػة بػػدت لنػػا مػػف خػػالؿ أعمػػاؿ المقاومػػة
وخاصة االنتفاضة األولى عاـ 1987ـ ،وظاىرة الممرميف ورشؽ الحجارة وارضرابات وغيرىا.
كػػؿ ذلػػؾ تبػػيف لمباحػػث فػػي قصػػة "بحػػر رمػػادي غػػويط" ،وأوضػػح لنػػا الكاتػػب عػػف طريػػؽ القصػػة
كيفيػػة نػػزوؿ العمػػـ ارس ػرائيمي عػػف قبػػة المجمػػس التش ػريعي با ػزة وصػػعود العمػػـ الفمسػػطيني ،فيوميػػا ودع
الن ػػاس تاريخػ ػاً واس ػػتقبموا تاريخػ ػاً جدي ػػداً ،فك ػػؿ ذل ػػؾ يعب ػػر لن ػػا ع ػػف المقاوم ػػة الباس ػػمة م ػػف أبن ػػاء الش ػػعب
الفمسطيني البسطاء ،بيذه المعاني يضػع الكاتػب زكػي العيمػة شػيادة جديػدة وخاصػة عتبػة التحػوالت فػي
حياتو وفي كتاباتو ،فيو يشيد عمى الحالة ،ويعمؽ موت الخيارات عندما يصبح االنفجار ىائالً وشديداً،
فميس أمامو إال خيار واحد وىو البقاء في األرض والتسػمح بالفعػؿ والسػالح والػدفاع عػف ىػذه المقدسػات
كما قاؿ زكي العيمة" :لكنني تمرست في األرض"( ،)1ويقوؿ أيضػاً" :صػرت تػرى البمػد كػؿ البمػد بوضػوح
تاـ مف خالؿ مسامات بندقيتو"(.)2
ك ػػؿ ذل ػػؾ يعم ػػؿ عم ػػى تف ػػاؤؿ الفمس ػػطيني ب ػػالعودة والرج ػػوع إل ػػى أرض ػػو ف ػػي أق ػػرب وق ػػت ،ولك ػػف
الفمسػػطيني يعمػػـ جيػػداً أف النصػػر ال يػػأتي والعػػودة ال تػػأتي إال بالمقاومػػة والتحػػدي لػػدحر المحتػػؿ الااشػػـ
( )1قصة الجذور تصعد التؿ ،ص.66
( )2قصة الجبؿ ال يأتي ،ص.97
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عف أرضو ،فالمقاومة ىػي السػبيؿ الوحيػد لتحريػر األرض مػف بطػش االحػتالؿ ،يقػوؿ الكاتػب فػي قصػة
الجبؿ ال يأتي" :بيقولوا انضربت قنبمة عمى جيب ييودي في الميداف"(.)1
وىنػػا-أيض ػاً -يمرػػؿ دور المقاومػػة وتحػػدييا لممحتػػؿ ،حيػػث تضػػرب بش ارسػػة ،يبقػػى أىػػؿ المخػػيـ
متمسػػكيف بأرضػػيـ ،يػػأبوف الخػػروج والرحيػػؿ عػػف أرضػػيـ ووطػػنيـ ،فػػإف أىػػؿ المخػػيـ يعتبػػروف مقاومػػة
االحػػتالؿ والعمػػؿ عمػػى طػػرده والتمسػػؾ بػػاألرض ىػو المسػػئولية األولػػى عمػػى عػػاتقيـ ،وىػػذا يؤكػػد لنػػا أف
قصص الكاتػب زكػي العيمػة بشػتى أشػكاليا تػنامس فػي اليمػوـ واألحػزاف المعيشػية ،وتبػيف لنػا أزمػة ىػذا
الشعب البسيط ،ووجػوده عمػى األرض ،ونالحػظ -أيضػاً -كيػؼ يتمسػؾ اكتػاب القصػة القصػيرة بمػوقفيـ
المقاوـ في إطار التزاميـ في قصصيـ االجتماعية والسياسية في وقت واحد.

ثالثاً :االغتراب والغربة:
ت ػ ػػأررت الحرك ػ ػػة األدبي ػ ػػة بواق ػ ػػع ممارس ػ ػػات االح ػ ػػتالؿ م ػ ػػف ف ػ ػػرض رقاب ػ ػػات مش ػ ػػددة وتيم ػ ػػيش
لمفمسطينييف ،وسمب حقوقيـ المشروعة ،فكانت ىذه األعماؿ األدبية التي كانت تكتػب سػ اًر برمزيػة غيػر
واضحة ىي الوسيمة الوحيدة لفضح ممارسات االحتالؿ ،وبالتػالي ال يمكػف لنػا االسػتاناء عػف القصػص
فمػػف خالليػػا يعػػرؼ العػػالـ حيػػاة الفمسػػطيني ومعاناتػػو وأفكػػاره ومػػف خالليػػا يعػػرؼ العػػالـ حقيقػػة العػػدو
المجرـ الذي سمب حقوؽ غيره.
كؿ ذلؾ جعؿ كتّاب القصة يشعروف بالاربة ،وىذا ما وجدناه عنػد الكاتػب والقػاص زكػي العيمػة
تجسد ذلؾ جميػاً فػي
فيو يشعر باالغتراب داخؿ وطنو ،زكي العيمة ماترب في وطنو وبيف أبناء شعبوّ ،
مجموعاتػػو القصصػػية ،وى ػو بػػذلؾ يشػػارؾ القػػارئ ىػػذه الاربػػة التػػي يعيشػػيا ويحياى ػا ،فيقػػوؿ فػػي قصػػة
الجبؿ ال يأتي" ..قمت لفخري ليمة سفره:
 إذا لـ يأتؾ الجبؿ فاذىب إليو ..رد بنبرة رابتة: الجبؿ ال يأتي ..الميـ كيفية الذىاب إليو ..كيفية المرور ..كيفية الوصوؿ ..تتذكر كمماتو..( )1قصة سالؿ مف لحـ ،ص.21
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 ..الميػػـ كيفيػػة الػػذىاب ..المػػرور ..الوصػػوؿ ..ابنػػؾ مػػع المقاومػػة" ..فخػػري" فػػي لبنػػاف ..فخػػري فػػي
المخيـ ..ىنا ..ىناؾ.)1("..
ظير ىنا الاربة الحقيقيػة لفخػري فػي دولػة الكويػت ،رػـ فػي جنػوب لبنػاف ،فكانػت الحسػرة واأللػـ
تقطع مف جسده ،وكاف يحمـ بالعودة إلى وطنو والى بمدتو التي ولد فييا أجداده.

( )1قصة الجبؿ ال يأتي ،ص.101
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الفصل الثاني:
الشخصيات
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الفصل الثاني:
الشخصيات
مدخل:
في معظـ األحياف ينشػأ حػدث عػف موقػؼ معػيف ،رػـ يتطػور إلػى نيايػة معينػة ،ومػع ذلػؾ يظػؿ
الحػػدث ناقص ػاً ،فتطػػور الحػػدث مػػف نقطػػة إلػػى أخػػرى يفسػػر لنػػا كيػػؼ وقػػع الحػػدث ،ولكنػػو ال يفسػػر لنػػا
ماىيػػة وقوع ػو أي :لػػـ وقػػع الحػػدث كػػي يصػػبح الحػػدث كػػامالً يجػػب عمػػى الفػػرد أف يجيػػب عػػف أسػػئمة
رالرة معينة أال وىي :كيؼ وقع الحدث وأيف ومتى وقع بػؿ يجػب عمػى الفػرد أف يجيػب عػف السػؤاؿ
الرابع وىػو فػي غايػة األىميػة :لػـ وقػع الحػدث واجابػة ىػذا السػؤاؿ تعمػؿ عمػى وجػود الػدوافع التػي أدت
إلى وقوعو ،وكيؼ وقع بالضبط ،والبحث عف دوافػع حػدوث أي قصػة تتطمػب التعػرؼ عمػى األشػخاص
الذيف فعموا الحدث أو الذيف تأرروا بو.
لقد كانت الشخصية منذ القدـ عامالً رانوياً ،بالمقارنة مع العناصػر األخػرى لمعمػؿ األدبػي ،فقػد
كانت خاضعة خضوعاً كامالً لمفيوـ الحدث ،حيث إف االىتماـ الكبير بالحدث مف قبؿ المتمقي أصبح
عمػػى حسػػاب الشخصػػية حتػػى القػػرف التاسػػع عشػػر ،وبعػػد ذلػػؾ احتمػػت الشخصػػية مكانػػة بػػارزة ،فػػي أي
عمؿ أدبي ،خاصة في العمؿ القصصي ،فإنيا لـ تستقؿ عف الحدث فحسب ،بؿ إف األحداث أصبحت
مبنية مف أجؿ إمدادنا بمعرفة الشخصيات بشكؿ أوسع وأدؽ.
كػػؿ ذلػػؾ يس ػوغو النقػػاد والدارسػػوف ،يقػػوؿ "اآلف روب جرييػػو"" :ىػػذا االىتمػػاـ الػػذي أواله كتػػاب
القصة والرواية لمشخصية عام ٌؿ مختزٌؿ لمميزات الطبقة االجتماعية ،حتػى أضػحت تعمػؿ عمػى إضػاءة
الشخصية واعطائيا الحد األقصى مف البروز وفرص وجودىا في جميع األوضاع"(.)1
ػيس
ىن ػػا ن ػػرى أف ال شخصػػػية بػ ػدوف ح ػػدث ،أو عامػػػؿ منفع ػػؿ بػػػو ب ػػؿ ى ػػي جػ ػػزٌء مكػ ػ ٌ
وف ورئػ ػ ٌ
وضػػروري لػػتالحـ السػػرد ،لػػذلؾ أورد زكػػي العيمػػة لنػػا الشخصػػية مدركػػة لواقعيػػا المع ػيش الفقيػػر ،والواقػػع
( )1نحو رواية جديدة ،أالف روب جرييو ،ترجمة مصطفى إبراىيـ ،دار المعارؼ ،مصر1998 ،ـ ،ص.35-34
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المأساوي ،كما أنو استمد ذلؾ مف الواقع الفمسطيني ،ومػف التػاريخ ومػف الحيػاة الشػعبية ،فمػف المعػروؼ
بػػيف الجميػػع أنػػو مػػا مػػف ش ػيء يحػػدث بطريقػػة معينػػة يقػػع عمييػػا ،إال وكػػاف ذلػػؾ نتيجػػة لوجػػود شػػخص
مع ػػيف ،أو أش ػػخاص مح ػػدوديف ،كم ػػا أف وج ػػود األش ػػخاص يترت ػػب عمي ػػو وق ػػوع األح ػػداث بش ػػكؿ مرت ػػب
وبطريقػ ػػة معينػ ػػة ،وبػ ػػذلؾ كانػ ػػت الشخصػ ػػية عبػ ػػارة عػ ػػف عنصػ ػػر رػ ػػانوي بالقيػ ػػاس إلػ ػػى بػ ػػاقي العناصػ ػػر
القصصػػية ،أي أنيػػا كانػػت خاضػػعة لمفيػػوـ الح ػدث ،وقػػد ربػػت ىػػذا التصػػور عمػػى أنػػو مجػػرد اسػػـ قػػائـ
بالحدث وىو الشخصية ،ولكف "في القرف التاسع عشر احتمػت الشخصػية مكانػاً بػار اًز فػي الفػف الروائػي،
فأصبح ليا وجودىا المستقؿ عف الحدث ،بؿ أصبحت األحػداث نفسػيا مبنيػة أساسػاً رمػدادنا بمزيػد مػف
المعرفة بالشخصيات أو لتقديـ شخصيات جديدة"(.)1
إف مف أبرز السمات الفنية التي تميزت بو قصة األرض المحتمة ىي الشخصيات ،فيػي تتميػز
بالحركػػػة والتفاعػ ػػؿ مػ ػػع األحػػػداث ،فالقػ ػػاص ال ينطمػ ػػؽ مػػػف نمػ ػػاذج متخيم ػػة ألبطػ ػػاؿ يمارسػػػوف حيػ ػػاتيـ
وعواطفيـ ومواقفيـ ضمف سموؾ ونمط يفرضو الكاتػب عمػى الشخصػية ،فالكاتػب يسػجؿ تجربػة إنسػانية
حقيقية بكؿ ما يسيطر عمييا مف عوامؿ الصمود والتمرد عمى جنود االحتالؿ الااشـ.

أوالً :الشخصيات العامة عند زكي العيمة:
يػػرى الباحػػث أف الشخصػػيات فػػي قصػػص زكػػي العيمػػة ال تعػػيش حيػػاة عاديػػة مسػػتقرة ،وال تقػػدر
عمػػى ممارسػػة السػػموؾ البشػػري المعتػػاد ،لكنيػػا تخضػػع إلػػى أمػػور أخ ػرى بايػػر إرادتيػػا ،فتخضػػع لتجربػػة
ماػايرة لمواقػػع التػػي كانػت تعيشػػو ،وتخضػػع لمعانػاة مكرفػػة فػػي مواجيػة الجػػالد ،ممػػا يوصػميـ إلػػى النػزاع
المستمر ،ويجعميا في حالة استفزاز مستمر مع سمطات االحتالؿ ،فتتفاعؿ ىػذه الشخصػيات فػي إطػار
ىػػذه العالقػػة غيػػر العاديػػة بػػيف الم ػواطف الالجػػي وسػػمطة االحػػتالؿ وقيودىػػا التػػي تفرضػػيا عمػػى أبنػػاء
الشػػعب ،لػػذلؾ نجػػد سػػمات معينػػة لشخصػػيات قصػػص زكػػي العيمػػة ،ومػػف أىػػـ ىػػذه السػػمات" :التػػردد،

( )1بنية الشكؿ الروائي ،حسف بحراوي ،ط ،1المركز الرقافي والعربي ،بيروت1990 ،ـ ،ص.208
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والق ػػوة ،والض ػػعؼ ،والتم ػػرد" ،وىن ػػاؾ شخص ػػيات مميئ ػػة باألم ػػؿ والي ػػأس ،وب ػػذلؾ ى ػػي شخص ػػيات درامي ػػة
بالمعنى الكامؿ لمكممة.
فمػػـ تتحػػرؾ الشخصػػية مػػف خػػالؿ عواط ػؼ خاصػػة تسػػيطر عمييػػا بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ،
كانػت تعػػاني فػػي أغمبيػػا مػف أزيػػز الرصػػاص ،والسػػيارات المفخخػػة ،والطػائرات ،وقػػد أخػػذ الكاتػػب يشػػحف
شخصياتو بدافع المقاومة والتحدي ،والصمود لمقاومة ىذا االستفزاز الناتج عػف جنػود االحػتالؿ ،فنجػد
ذلؾ يتمرؿ في شخصية صالح التي اتخذت شعا اًر فػي الحيػاة وىػو "مػا بشػيؿ الػراس إال المػي ركبيػا ..يػا
غصف البارود مشنشؿ"(.)1
فيػػذا يعبػػر عػػف صػػمود الفمسػػطيني وتحديػػو لكػػؿ المصػػاعب ،وص ػراعو المسػػتمر مػػع االحػػتالؿ
عمى أمؿ العودة إلى أرضو ،فيذا إيماف قوي مف الالجي الفمسطيني وتحديػو ،فيػي المصػير الوحيػد لػو
واال سيظؿ في صراع مع االحتالؿ إلى حيف العودة إلى دياره وأرضو ومقدساتو.

ويمكن تقسيم الشخصيات العامة عنده إلى أنواع منيا:
 -6شخصية األفندي:
إف الكاتػػب ركػػز عمػػى شخصػػية األفنديػػة ،وىػػي مػػف الشخصػػيات الجشػػعة الفظػػة ،تكػػوف دائم ػاً
ميادنة لالحتالؿ ومحايدة لو ،وأورد الكاتػب فػي قصػة مػف القصػص ىػذه الشخصػية وكيفيػة تعامميػا مػع
جنػود المقاومػة ،حينمػا ييػب الفػدائي الفمسػطيني ليختبػػي فػي إحػدى العمػارات خػػارج المخػيـ ،فيقػوؿ :فػػي
قصة "أبو جابر يصؿ األحراش رانية":
"دقيت عمى الباب الجواني لما انيديت..
خفت يكشفني الدؽ ..ركزت جنب الدرج..
شوية إال واحد بيطؿ ..زلمة ما بتعرفمو راس مف رقبة..
طولو رايح في عرضو ..ومممع حالو عمى اآلخر..
( )1قصة أبو جابر يصؿ األحراش رانية ،ص.65
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لمػ ػػا شػ ػػاؼ الكالشػ ػػنكوؼ ،انخبػ ػػع ،قمػ ػػت لػ ػػو وصػ ػػمني بػ ػػس ألوؿ المخيـ..ىػ ػػز ارسػ ػػو ،السػ ػػيارة
خربانػػة ..لمػػا شػػفتو ىيػػؾ تفيػػت فػػي وجيػػو ..أخ ..ىػػذي أشػػكاؿ زي الحيػػة مػػا فػػي منيػػا غيػػر
القرص والمضرة"(.)1
بيػػذه الكممػػات يوضػػح لنػػا الكاتػػب مالمػػح وأبعػػاد شخصػػيات أفنديػػة غيػػر متعاونػػة مػػع الفػػدائييف
بالرغـ مف القدرة التي بحوزتيما التي تسمح بالدعـ المالي ليـ إال أنيػـ ال يريػدوف دعميػـ فيبقػى متخفيػاً
في بيتو ال يستطيع الخروج خوفػاً مػف المػوت ،أمػا الفػدائي فروحػو عمػى كفػو يالحػؽ األمػؿ الػذي يعيشػو
في ىذه الدنيا وىو العودة.
فالنتائج التي ترتبت عمى ىذه الحياة الطبقية التي عاشيا زكي العيمة ،فقد اتخذ مف عامػة أبنػاء
الشعب وىـ الطبقة المسحوقة موضوعاً لبعض قصصو ،في إطػار اليػـ الشػعبي الػذي يالحقيػـ فػي كػؿ
مكاف موضحاً طبيعػة العالقػات الطبقيػة بعػد النكبػة ،محػاوالً إبػراز جػوىر التناقضػات التػي يعيشػيا أبنػاء
الشعب في الطبقة الكادحة ،ألف جوىر التناقضات يكوف مع االحتالؿ ،لكف الكاتب يضع الطبقة العميػا
المتصػػالحة مػػع االحػػتالؿ لمصػػالحيا الخاصػػة ،كػػؿ ذلػػؾ يعمػػؿ عمػػى حػػدة الص ػراع بػػيف األف ػراد داخػػؿ
المجتمع ،وتتجو حركة المجتمع نحو التناقضات بيف أفراد الطبقات.

 -5شخصية المرأة:
بػػالرغـ مػػف محػػاوالت الباحػػث فػػي البحػػث فػػي اكتشػػاؼ صػػورة الم ػرأة فػػي قصػػص الكاتػػب زكػػي
العيمة ،فإنو يجػد ذلػؾ ينػدرج فػي قػالبيف قػد ال نجػد رالػث ليمػا وىمػا المػرأة التقميديػة والمػرأة المدافعػة عػف
الرجؿ ،فالصورة األولى ىي المرأة التقميدية معروفة في القص العربي إنيا المرأة المحافظػة عمػى زوجيػا
وأوالدىا ،والصورة الرانيػة ىػي المػرأة المدافعػة موجػودة بشػكؿ كبيػر فػي القػص العربػي والروايػات العربيػة
الفمسػػطينية خػػارج الػػوطف وداخمػػو ،ولكػػف النػػوع اآلخػػر ىنػػا ى ػو الم ػرأة المواجيػػة التػػي ركػػز عمييػػا زكػػي
العيمػػة ،فيػػي الم ػرأة الدافعػػة لمرجػػؿ نح ػو النضػػاؿ والكفػػاح ضػػد المحتػػؿ ،والمدافعػػة عنػػو فػػي غيابػػو أرنػػاء
( )1المرجع نفسو ،ص.52
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استجواب رجؿ المخابرات ارسرائيمي بالتبمياات المتتالية لو ،كما في قصة خماسية الػوىج يقػوؿ" :امػتأل
وجػػو المحقػػؽ غيظ ػاً ..فضػػرب الطاولػػة واألوراؽ التػػي أمامػػو فػػي نػػزؽ فػػاحمرت يػػده ..زمجػػر فػػي حنػػؽ:
لممػرة السػػابعة نرسػػؿ فػػي طمبػػؾ لنؤكػػد لػػؾ أننػػا سػػنجد زوجػػؾ فػػي النيايػػة ال محالػػة ومػػا داـ األمػػر كػػذلؾ
ػاحمرت ..ل ػػـ ت ػػرد
فاألفض ػػؿ ل ػػؾ ول ػػو وألوالدكم ػػا أف تخبرين ػػا ع ػػف مكان ػػو ..ودؽ الطاول ػػة بي ػػده الراني ػػة ف ػ ّ
الزوجة.)1( "..
ويقوؿ -أيضاً -في مجموعة الجبؿ ال يأتي في قصػة أبػو جػابر يصػؿ األحػراش رانيػة" :تتػدافع
النساء صوب ناقالت الجنود ..الطمقات في الرؤوس ..بمحاذاة الرؤوس ..كممػاتيـ تؤكػد أنيػـ لػـ يصػموا
ألي أرػػر ..ينقصػػيـ الػػدليؿ..ماكميف خبطػػة جامػػدة ..ال حاجػػة لمحكػػي ..ال حاجػػة لمحواشػػي ..ا﵀ يكػػوف
بعونؾ يا أـ جابر"(.)2
وقػػد ورد ذلػػؾ فػػي قصػػة "حػػب مػػع سػػبؽ ارص ػرار" لمم ػرأة الصػػابرة المدافعػػة المتحممػػة لممشػػاؽ
والمتاع ػب التػػي تحمميػػا فػػوؽ ظيرىػػا واألوالد الػػذيف انضػػموا إلػػى مسػػئولية ىػػذي الم ػرأة المكافحػػة لمػػذؿ
وارىانػػة والصػػابرة المتحممػػة لكػػؿ المصػػاعب والمتاعػػب ،أمػػا بالنسػػبة لممػرأة المقاتمػػة التػػي تحمػػؿ السػػالح
وتخرج لمقتاؿ والكفاح ضػد االحػتالؿ فػي األرض المحتمػة ،فػال وجػود ليػا فػي قصػص زكػي العيمػة ،رغػـ
وجود ذلؾ في الحياة النضالية في األرض المحتمة ،لكف لـ يستطع زكي العيمة أف يمتقط صو اًر مف ذلؾ
أو حتى مشيداً ليذه المرأة كما فعؿ غساف كنفاني في أـ سعد ،وايميؿ حبيبي في المتشائؿ.
كذلؾ -أيضاً -في قصػص زكػي العيمػة وجػود المػرأة ارنسػانة ،فيػؿ ذلػؾ ممػا يعيػب الكاتػب أف
يرصػػد المجتمػػع بمػػا فيػػو مػػف حػػاالت الحػػب والعشػػؽ ارنسػػاني  ،أـ أف الكاتػػب وأف ػراد المجتمػػع جمػػيعيـ
مشاولوف بالنضاؿ والكفاح المستمر ،فيذا ىو اليدؼ السامي لألدب عند الكاتب ،والاريػب أننػا نالحػظ

( )1قصة خماسية الوىج ،ص.10
( )2قصة أبو جابر يصؿ األحراش رانية ،ص.65
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عسكرة لحاالت مف العشؽ بيف الرجؿ الفدائي والرػائر وزوجتػو المربيػة حينمػا يقػوؿ" :قاليػا وقػد عسػكرت
صورتيا بيف ضموعو"(.)1

 -4شخصية الييودي:
ػر فػػي قصػػص زكػػي العيمػػة موزعػػة عمػػى معظػػـ
حي ػ اًز كبيػ اً
لقػػد شػػامت شخصػػية جنػػود االحػػتالؿ ّ
قصػػص الكاتػػب التػػي تحمػػؿ فػػي طياتيػػا سػػمة واحػػدة ال غيػػر ،وىػػي القتػػؿ والػػدمار واالعتػػداء المتواصػػؿ
ضػػد أبنػػاء الشػػعب المقيػػور ،ويالحػػظ -أيض ػاً -قمػػة الحضػػور الجسػػدي لشخصػػية الييػػودي فػػي قصػػة
األرض المحتمػػة ،فيػػي شخصػػيات حاض ػرة غائبػػة دائم ػاً ،لكنيػػا شخصػػيات فاعمػػة ومػػؤررة بشػػكؿ واضػػح
عمى أبناء الشعب الفمسطيني ،كمػا يقػوؿ زكػي العيمػة فػي قصػة حبػاؿ وليػب" :الفالشػي الػذي يػأنؼ مػف
ييوديتػػو وبدائيتػػو يصػػبح صػػاحب حػػؽ متػػى جػػيء بػػو ..مرداخػػاي الوافػػد مػػف خمػػؼ البحػػار ..مػػف لخػػر
الق ػػارات يص ػػبح ص ػػاحب األم ػػر والني ػػي ..ي ػػتحكـ ف ػػي أرض ػػؾ وبح ػػرؾ وأنفاس ػػؾ ..وأن ػػت ال يح ػػؽ ل ػػؾ
المجيء ..ال يحؽ لؾ الحضور"(.)2
فارسػرائيمي ىػو السػبب الرئيسػػي فػي مصػائب الشػعب الفمسػػطيني التػي تمحػؽ بشخصػياتو ،وىػو
سػبب التػوتر والقمػػؽ والخػوؼ ،حيػث إف ظيورىػػا يكػوف قمػيالً وبػػدوف سػمات جسػدية واضػػحة ،لكػف توجػػد
بسموؾ بشع وسموؾ إجرامي بايض.
وتتضح شخصية جنود االحتالؿ في قصصو بشكؿ موزع ،مرػؿ قولػو فػي قصػة سػماء حزيػراف:
"إلى أىالي قطاع غػزة والضػفة الاربيػة ..إف جػيش الػدفاع ارسػرائيمي يتقػدـ بقواتػو ..أييػا السػكاف أغمقػوا
األبػواب والنوافػػذ ،ارفع ػوا األعػػالـ فػػوؽ األبػواب"( .)3فوجػػود االحػػتالؿ ىنػػا ييػػدد وجػػود كػػؿ فمسػػطيني فػػي
الضفة وغزة خارج بيتو ،ويجب أف يكوف رافعاً لمراية عمى باب البيت ،فيتمرؿ ذلؾ القير والظمـ واألسى
الخارؽ الذي يعانيو أبناء الشعب في الحصوؿ عمى قوت يوميـ ،وما يميو مف أياـ أخرى لتية.
( )1قصة حب مع سبؽ ارصرار ،ص.26
( )2قصة حباؿ وليب ،ص.71
( )3قصة سماء حزيراف ،ص.60
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وق ػػاؿ -أيضػ ػاً -ف ػػي قص ػػة المي ػػر" :ق ػػاؿ ل ػػؾ ال ػػبعض إني ػػـ ش ػػاىدوا دوري ػػة تني ػػاؿ عم ػػى ش ػػاب
بالي اروات والبساطير في ساحة المركز"(.)1
ويعبر عف المعاناة
كؿ ذلؾ يعد تعبي اًر عف وحشية االحتالؿ في تعاممو مع الالجي الفمسطينيّ ،
المستمرة التي يعانييا ىػذا الفمسػطيني مػف قيػر وظمػـ واضػطياد متواصػؿ مػف ىػذا المحتػؿ الااشػـ ،ممػا
يدفعنا إلى مالحظة أف الشخصيات في قصص زكي العيمة في معظميا شخصيات مقيورة ومضطيدة،
وىػػذا القيػػر الػػداخمي "يعػػوؽ الحريػػة بقػػدر مػػا يحػػوؿ دوف النػػبض ،وىػػذا مػػا يفسػػر أف كري ػ اًر ممػػف قيػػروا
اء وأقدر إبداعاً"(.)2
اء خرجوا مف ىذه الخبرات أعمؽ رر ً
تقمصاً واحتو ً
واستوعبوا القير ّ

ثانياً :الشخصيات الشعبية:
تعػػد ىػػذه الشخصػػيات بصػػورة عامػػة مندفعػػة ،فمػػف القميػػؿ أف نػػرى فػػي قصصػػو شخصػػية ىادئػػة
ومتزنػػة تفكػػر فػػي تػػدبر وتأمػػؿ وأنػػاة عمػػى المسػػتوى البعيػػد ،فقػػد غػػاب نمػػوذج ىػػذه الشخصػػية عػف معظػػـ
أعمػػاؿ الكاتػػب ،ممػػا أدى ذلػػؾ إلػػى غيػػاب الحػػديث عػػف السػػالـ والميادنػػة أو الػػدعوة إلػػى السػػالـ ول ػو
بارشػػارة ،إال إذا كػػاف دحػػر االحػػتالؿ يعنػػي حضػػور لحظػػة السػػالـ ،وىػػذا لػػيس بالضػػرورة ،ولنأخػػذ مػػف
قصتو أبو جابر نموذجاً لحالة القمؽ والتوتر التي تعيشيا معظـ الشخصيات عند زكي العيمة.
يقػػوؿ فػػي قص ػػة أب ػو ج ػػابر يصػػؿ األحػ ػراش رانيػػة" :الربػػع األخي ػػر مػػف المي ػػؿ ..ىرولػػة ..أق ػػداـ
متدافع ػػة ..رش ػػاش الوح ػػؿ ..قنػ ػوات ص ػػايرة متن ػػاررة ..رذاذ المط ػػر ..ينت ػػزع الخطػ ػوات ..المحظ ػػة تاط ػػي
أذنيو ..صدره يميث بعنؼ ..تمر بالقرب منو وجوه كريرة ..الكؿ صوب الجورة ..كػؿ المنافػذ تػؤدي إلػى
الجورة ..سيارات عسكرية تركض خمؼ الكتػؿ البشػرية ..أف تتعرػر ،أف تتعرػر ،أف تتػأخر يعنػي ذلػؾ أف
تأكمؾ الي اروات..تنقمت األحذية ..عشرات األحذية ..ال وقت لمتميػؿ ..ال وقػت اللتقػاط الحػذاء اليػارب،

( )1قصة المير ،ص.9
( )2مستويات توجو حركة الوجود ،يحيى الرخاوي ،مجمة فصوؿ ،مج ،11ع ،1992 ،2ص.218
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االنحناء يعني حفنة مف المكـ أو البصؽ أو الصػفع ..الجنػود يممػؤوف كافػة المنافػذ واألطػراؼ ..ال وقػت
النتقاء المطرح ..وال مجاؿ لالختيار ،تجمس فوؽ الماء ،فوؽ الوحؿ وال ييـ أف تجمس وعمى الفور"(.)1
يعب ػر عػػف الربكػػة التػػي تمػػأل قمػػوب الفمسػػطينييف والحيػػاة التػػي تسػػير بشػػكؿ عش ػوائي بػػيف
فيػػذا ّ
أفرادى ػػا الش ػػعبية ،ويق ػػوؿ –أيضػ ػاً" -تت ػػذكر كمم ػػات ج ػػابر أبػ ػو س ػػعدة ك ػػاف ي ػػرد عم ػػى مس ػػامعيـ دائمػ ػاً
كمماتو..تجربتػػو..كنت تتشػػاغؿ بنقػػر المسػػطريف..تخص مي ػزاف المػػاء ..ت ارقػػب الػػنقط وىػػي تتنػػافر عبػػر
عمبتيا الزجاجية"(.)2
فتذكر جاء أبو سعدة يواصؿ وجود األمؿ في قموب الناس ،فيتأمموف بػالعودة القريبػة والعمػؿ أو
حتى مواصمة العمؿ ورغـ القير وتحت الدماء والحكـ العسكري المتواصؿ ،فالشخصيات الشعبية كانػت
تسير في تخطػيط وتعػيش فػي ذؿ وكػانوا بػيف الحػيف واآلخػر فاقػديف الػبعض مػنيـ ،وكػانوا يبحرػوف بكػؿ
السػػبؿ إلػػى أف يسػػتروا أنفسػػيـ ويحػػافظوا عمػػى أبنػػائيـ ،فكانػػت رقػػافتيـ الصػراع مػػع الحيػػاة والصػراع مػػف
االحتالؿ والصراع في التقاط لقمة العيش ،ومف أمرمة الشخصيات الشعبية.

 -6شخصية العجوز:
تعد شخصية العجوز شخصػية بػارزة بػيف شخصػيات القصػة القصػيرة عمػى الػرغـ مػف أنيػ ػا تعػد
يتعرض لو كبير السف مف قمػع وتشػريد مػف قبػؿ
أحياناً -مف الشخصيات الرانوية في القصة ،فكؿ ما ّاالحػػتالؿ ،إال أنػػو كػػاف يمػػارس دوره فػػي الػػدفاع عػػف أرضػػو ومقدسػػاتو ،فيبقػػى الجميػػع فػػي حالػػة ص ػراع
مستميت مػع العػدو ،فشخصػية العجػوز فػي القصػة تعمػؿ عمػى وجػود لصػاحب الكممػة وصػاحب القػرار،
فيو كبير القوـ فالرجؿ الكبير يعرؼ جيداً ماىية ىؤالء الجنود المحتمػيف ،ويعػرؼ جيػداً كيفيػة تصػرفيـ،
وكيفيػة مواجيػػة ىػذا التصػػرؼ ،فكريػ اًر نسػتمع فػػي الحػوارات الػدائرة بػػيف نقػػاد األدب العربػي وناقػػد القصػػة
في األرض المحتمة خاصة مقولة مفادىا" :إف الكتّاب ىنا لـ ينجحوا في خمؽ نماذج إنسانية في القصة

( )1قصة أبو جابر يصؿ األحراش رانية ،ص.59-58
( )2قصة الخيط األبيض ،ص.81
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القصػػيرة"( .)1فنػػرد عمػػييـ مػػف كتابػػات زكػػي العيمػػة األدبيػػة ،ألف النقػػاد لػػـ يسػػتطيعوا الكشػػؼ عػػف ىػػذه
النماذج ارنسانية.
مرػػؿ نمػػوذج "أب ػو فخػػري" ،فػػي قصػػة الجبػػؿ ال يػػأتي ذلػػؾ العجػػوز المضػػطيد المقػػيـ ف ػي مخػػيـ
جباليا لالجئيف الفمسطينييف ،الذي اكتشؼ أف باب بيتو القديـ في قرية يبنا التي شرد منيا عاـ 1948ـ
موجود اآلف في سػوؽ المخػيـ لمبيػع ،فػرفض ىػذا العجػوز شػراء البػاب ،ألف القاعػدة المزروعػة فػي عقمػو
أف البػػاب دوف بقيػػة البيػػت واألرض ال يعنػػي شػػيئاً ،فػػالعودة ىػػي أف يػػذىب أبػو فخػػري إلػػى أرضػػو وبيتػػو
وبيارتو ،ال أف يأتي باب البيت إلى المخيـ الذي يناولوف فيو كؿ ىواف فيو مكاف المجوء القاسي ،فيقوؿ
زكي العيمة" :جنودىـ محاصروف مف كؿ جيات ..لف تسػتطيع الطػائرات إلقػاء قنابػؿ الاػاز ىػذه المػرة..
دمدمة ماتور سيارة ..يرتفػع صػوت العجػوز :امنعػوا الجػيش مػف مالحقػة سػيارات الجرحػى ..أو أخػذ أي
مصاب"( ،)2أال ترى الشجاعة بكؿ أشكاليا مف رجؿ عجوز يعجز عف القياـ بأي ٍ
عمؿ ،فما بو إال وقاـ
ينبو الفدائييف إلى المحافظة عمى جنودىـ المصابيف كي ال يقعوا في األسر ويذوقوا مػرارة العػيش التػي
سبؽ وأف ذاقوىا الكريػر مػف األسػرى ،وفػي األسػرى نمػوذج لخػر "عجػوز يسػتند إلػى بػاب دكانػة ..عينػاه
تتحسساف راحة الكروـ في بربرة ..فرح يتصاعد مف صوتو وىو ييتؼ لمشييد ولمدولة"(.)3
ىتافو لمشييد والدولة ،فيذا النوع مف الشخصيات المضطيدة مف كبار السف الحالميف بالعودة.
الرجػػؿ العجػػوز كبيػػر السػػف فػػي "أب ػو جػػابر يصػػؿ األح ػراش رانيػػة" ،ومرػػؿ مػػا ورد مػػف العجػػائز
الرالرة في ىذه القصة وغيرىا مف كبار السف تتوزع عمى قصػص الكاتػب زكػي العيمػة لنجػد الكاتػب قػد
كػ ػػاف يأخػ ػػذ فػ ػػي حسػ ػػبانو كػ ػػؿ شخصػ ػػيات المجتمػ ػػع الفمسػ ػػطيني ،أرنػ ػػاء الكتابػ ػػة ،وقػ ػػد كػ ػػاف ينظػ ػػر إلػ ػػى
الشخصػػيات بأكمميػػا مػػف كبػػار السػػف وصػػاار السػػف واألطفػػاؿ ،وىنػػاؾ نمػػوذج لخػػر لكبيػػر السػػف ولػػيس
عجو اًز ،إنو نموذج إنساني واضح أنػو حمػداف فػي قصػة "الجػذور تصػعد التػؿ" عنػدما ذىػب حمػداف إلػى

( )1القصة القصيرة الفمسطينية في األرض المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.43
( )2قصة وقت لمفرح ،ص.57
( )3المصدر نفسو ،ص.56
38

زيارة بيتو في المجدؿ المحتؿ بعد حرب  ،67حيث توحد الوطف تحت االحػتالؿ ارسػرائيمي ،وقػد حػاوؿ
ىذا الرجؿ (حمداف) أف يذىب لزيارة شػجرة الجميػز التػي زرعيػا والػده قبػؿ النكبػة ،لكػف الييػود المحتمػيف
أشبعوه ضرباً ،وقد عاد إلى المخيـ "نظراتو منارسة في مجموعة الصاار وابتسػامة واسػعة تامػؼ وجيػو
وعيناه تممعاف في رقة فوؽ أنؼ انتصب في وجيو كالصارية"(.)1

 -5شخصية الطفل:
الطفؿ الفمسطيني كايره مف أطفاؿ العالـ ،يتأرر بكؿ ما يدور حولو ،ويؤرر بكؿ مف يشاىده أو
يتعامػػؿ مع ػػو ،ويتػػأرر كريػ ػ اًر بك ػػؿ األحػػداث المؤلم ػػة التػػي ت ػػدور م ػػف حولػػو ،والت ػػي تعكػػس واقعي ػػا عم ػػى
المجتمع ،مما يؤرر عمى شخصية الطفؿ إما بالسمب أو اريجاب وعمػى حالتػو النفسػية ،فقػد كػاف يعػيش
أطفػػاؿ فمسػػطيف قبػػؿ نكبػػة 1948ـ حيػػاة عاديػػة مميئػػة بػػالفرح والسػػرور ،والب ػراءة ،وسػػذاجة الطفولػػة ،رػػـ
تايػػر الحػػاؿ بعػػد النكبػػة ،وتايػػر أح ػواؿ األطفػػاؿ ،ومػػا عػػادت أحالميػػـ تتحقػػؽ كمػػا فػػي السػػابؽ ،فبػػدأت
الش ػوارع تمتمػػي بقنابػػؿ االحػػتالؿ مصػػيدة لألطفػػاؿ ،فيػػذكر زكػػي العيمػػة فػػي ذلػػؾ "طفػػؿ يحتضػػف عممػػا
صػػاي اًر ممصػػقاً عمػػى بػػاب دكػػاف مامػػؽ ...فػػرح يشػػب داخمػػو وىػو يتأمػػؿ كمماتػػو ممونػػة ففػػي الميػػؿ يحػاوؿ
تزويقيا "ال لالحتالؿ"(.)2
رغػػـ الخػػوؼ والوجػػع فػػإف الطفػػؿ الفمسػػطيني يعمػػؿ المسػػتحيؿ ليكمػػؿ الحمػػـ ،حتػػى ول ػو تحػػت
الرعػب القاسػي مػػف االحػػتالؿ ،فيػو يمرػػؿ جػػزءاً كبيػ اًر وميمػاً فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني ،فيػو فرصػػة األب
واألـ ،وىػو فرحػة الشػعب وأمػؿ الشػػعب فػي تحقيػؽ مػا تصػبوا إليػػو الػنفس ،فالكاتػب جعػؿ الطفػؿ امتػػداداً
إيجابياً لألجياؿ الكبيرة التي تعجز وعجزت عف تحقيؽ اليدؼ السػامي وىػو دحػر االحػتالؿ أو النصػر،
فف ػػي قص ػػة "حب ػػاؿ ولي ػػب" يوض ػػح لن ػػا الكات ػػب مش ػػاركة فاعمػ ػة لمطف ػػؿ ف ػػي مواجي ػػة االح ػػتالؿ وعمميات ػػو
العسكرية يقوؿ" :صبي في عمر خالد يدحرج إطا اًر مطاطياً ..صبي شاىدتو مئات المرات وأنت مسترخ

( )1قصة الجذور تصعد التؿ ،ص.68
( )2قصة الحراس ،ص.35
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أمػػاـ شاشػػة التمفزيونػػات"( ،)1ويقػػوؿ أيض ػاً" :قبػػؿ فت ػرة أخػػذوا أخػػاؾ" خالػػد" يقولػػوف أنػػو قػػد ألقػػى زجاجػػات
حارقػة عمػى دوريػاتيـ ..خالػد ..حارقػة ..الوجػو الطفػػولي األخضػر ..خالػد العشػب والنػدى والوجػو الرفيػػع
المسحوب واألصابع الناحمة تتفجر ليباً وحرائؽ"(.)2
فالطفػػؿ ىنػػا لػػـ يعػػش كمػػا يجػػب أف يكػػوف فػػي ارحػػة نفسػػية واطمئنػػاف وسػػالـ ،ولكػػف ولػػد عمػػى
صػػوت القنابػػؿ ..وبػدأ يػػتعمـ صػػناعتيا منػػذ نعومػػة أظػػافره ،وأخػػذ يقػػارع االحػػتالؿ فػػي كػػؿ مكػػاف وأصػػبح
يصػػاب مرمػػو مرػػؿ كبػػار السػػف والمقػػاتميف الفػػدائييف وغيػػرىـ ،وأخػػذ الطفػػؿ ييػػرب مػػف مدرسػػتو ليعمػػؿ بعػػد
مػػوت أبيػػو أو إصػػابتو فمػػـ يقػػدر عمػػى ارتيػػاف بالطعػػاـ فبػػذلؾ يتػػرؾ األطفػػاؿ مدارسػػيـ ليعممػوا ويحضػػروا
لقمة العيش ألىميـ واخوانيـ ،فيقوؿ الكاتب في ذلؾ(" :عمى حمزة الراشد) لـ يكف ىناؾ ..ىجر الصبي
مدرستو ..افترش رصيفاً فتنارر الرمؿ مف تجويؼ بالطو الباىت ،وأمامو قفص احتمت مسػاحتو ربطػات
الجرجير والبقدونس والنعناع"(.)3
وكؿ ذالؾ دفع الطفؿ إلى االىتماـ بأمور كريرة تتردد عمى البيئة التي يعيشيا خاصة ،مػف قبػؿ
التطورات السياسية والحياة االجتماعية الصعبة ،واألحداث العسكرية المتوالية ،كؿ ذلؾ يقع عمػى عػاتؽ
الطفؿ ،ماذا ننتظر منو أف يفعؿ بعد وفاة والده مرالً أو أخيو أو جاره ،فيكذا تكوف الحيػاة ألقػت القػبض
عمى طفػولتيـ بمػا ىػو أكبػر مػف ذلػؾ مػف مواجػو االحػتالؿ وصػراعيـ مػع الحيػاة ،يقػوؿ الكاتػب" :ينسػؿ
ن ػػايؼ م ػػف تح ػػت المح ػػاؼ ،تتمممػ ػؿ الج ػػدة ..بخف ػػة ينق ػػر عم ػػى الح ػػائط ،والح ػػائط داخ ػػؿ ح ػػائط وارش ػػارة
متعارؼ عمييا يندفع الدـ في الشراييف".
تتأىب األصابع داخؿ الممجأ حديث خافت ..البقاء في المخبأ واالشتباؾ ..ال خيار رالث"(.)4
يدرؾ الكاتب جيداً أف الميمة التي يحمميا أطفاؿ فمسطيف ىي ميمة قومية ،وىي ميمة الحفاظ
عمى الوطف ومحاولة مف األطفاؿ بإنجػاز الميػاـ التػي لػـ يػنجح فػي إتقانيػا وتنفيػذىا الكبػار ،حتػى أنيػـ
( )1
( )2
( )3
( )4

قصة حباؿ وليب ،ص.74
المصدر نفسو ،ص.73
قصة بحر رمادي غويط ،ص.47
قصة ال خيار رالث ،ص.85
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يصموف إلى أف يقتموا مف قبؿ االحتالؿ في بعض األحياف يقوؿ الكاتب "يقولوف أنيـ وجػدوا رالرػة أوالد
معصوبي األعيف ومقيديف مف أطرافيـ ..ألقاىـ الييود في بيارة "عساؼ ،بعد أف كسرىـ"(.)1
فيذه تعد محاوالت مػف األطفػاؿ رنجػاز مػا يسػتطيعوف انجػازه ،لحمػؿ البندقيػة ويواجيػوف العػدو
بعاطفة مندفعة دوماً ،فالطفؿ ممكف اعتباره جزءاً متطو اًر نحو جيؿ جديد ،جيؿ ما بعد اليزيمة.
أب ػػرز الكات ػػب ف ػػي الطف ػػؿ مالمػ ػح الطفول ػػة ارنس ػػانية المتكامم ػػة وأب ػػرز ف ػػي رس ػػـ الطف ػػؿ مالم ػػح
الحرمػػاف الػػذي عاشػػو الطفػػؿ الفمسػػطيني ،وبػػذلؾ تجػػاوز بيػػذا الرسػػـ ألبعػػاد شخصػػية الطفػػؿ ومالمحػػو
الخاص إلى العاـ.
وىك ػػذا نج ػػح الكات ػػب ف ػػي رس ػػـ مالم ػػح شخص ػػياتو وأبعادى ػػا المختمف ػػة ،وأعطاى ػػا أبع ػػاداً خاص ػػة
بارنساف الفمسطيني ،وبػالنموذج ارنسػاني عامػة ،وقػد تفاعمػت شخصػياتو وانسػجمت مػع سػائر عناصػر
البناء القصصي مف مكاف ولاة وأحداث وزماف ،لتشكؿ في النياية خيطاً أصيالً فػي النسػيج القصصػي
العاـ لقصصو.

( )1قصة كميـ أبنائي ،ص.63
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الفصل الثالث:
المكان والزمان
أوالً :المكان:
تعريف المكان:
ىو الموضع الرابت المحسوس القابؿ لإلدراؾ (الحاوي) لمشيء المستقر ،فيو فػي رباتػو يسػيؿ
قابميتػػو لػػإلدراؾ ،وى ػو محسػػوس مػػف كػػائف يممػػؾ ارحسػػاس ،وى ػو مسػػتقر بذاتػػو ومسػػتقر بقػػوة إحسػػاس
الكائف أو رغبة الكائف أف يضؿ المكاف مستق اًر وليس العكس(.")1

عالقة المكان بالنص القصصي:
يشكؿ المكاف دافعاً أساسياً وجزءاً رئيسياً لإلبداع عند الكاتب واألديب ،حيث يػدخؿ فػي المكػاف
بيف سطور النص وفي نسيجو مػف خػالؿ حركػة الكاتػب وسػرده فػي المكػاف أرنػاء كتابتػو الػنص األدبػي،
فمكػػؿ مكػػاف سػػرد يميػػؽ بػػو بش ػكؿ خػػاص ،فيػػذا الجانػػب يح ػض الكاتػػب والمبػػدع عميػػو أف يواجػػو مكان ػاً
واقعيػاً ،فالمكػػاف ىنػػا دافػػع رنتػػاج الػػنص ،ومػػؤرر لدافعيػػة الكتابػػة عنػػد األدبػػاء ،وفػػي ذلػػؾ يشػػير صػػبري
موس ػػى إل ػػى أر ػػر المك ػػاف رنت ػػاج ال ػػنص يق ػػوؿ" :ف ػػي ربي ػػع ع ػػاـ  ،1963أمض ػػيت ف ػػي جب ػػؿ (ال ػػدرىيب)
بالصػػحراء الشػرقية قػػرب حػػدود السػػوداف ليمػػة خػػالؿ رحمتػػي األولػػى فػػي تمػػؾ الصػػحراء ..وفػػي تمػػؾ الميمػػة
ولػػدت فػػي شػػعوري بػػذرة ىػػذه الروايػػة ،رػػـ أريػػت الػػدرىيب م ػرة رانيػػة بعػػد عػػاميف ،خػػالؿ زيػػارة لض ػريح
المجاىد الصوفي أبي الحسف الشاذلي المدفوف في قمب ىػذه الصػحراء عنػد (عيػذاب) ،وفػي تمػؾ الرؤيػة
الراني ػػة لم ػػدرىيب أدرك ػػت أنن ػػي ف ػػي حاج ػػة لمعايش ػػة ى ػػذا الجب ػػؿ وارقام ػػة في ػػو إذ رغب ػػت ف ػػي كتاب ػػة ى ػػذه
الرواية(.")2

( )1استراتيجية المكاف ،مصطفى الضبع ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لقصور الرقافة ،1998 ،ص.59
( )2المرجع نفسو ،ص.70
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لػذلؾ يمعػػب المكػاف دو اًر ميمػاً فػي السػػيطرة عمػى طاقػػات المبػدع فػػي إبػداع الػػنص وكتابتػو ،فمػو
قضى صبري موسى ليمتو في أي مكاف لخر لما ولدت بذرة الرواية ،فجبػؿ الػدرىيب ىػو المكػاف األكرػر
خصوبة ليذه البذرة الػذي نمػت عميػو ،فالزيػارات مخالفػة لبعضػيا الػبعض فػي الػزمف ،األولػى كانػت لػيالً
والرانية نيا اًر ،فيكذا تولد أفكار القصص والروايات بجميع أشكاليا.

أنواع المكان:
سأتبع تقسيـ كؿ مف نبيو القاسـ وحسف بحراوي في تعددية أنواع المكاف:
 -1المكاف اليندسي أو المعماري :وىو المكاف الذي تعرضو الرواية مف خالؿ وصػؼ أبعػاده الخارجيػة
بدقة بصرية وبحياد(.)1
 -0المكاف المجازي :وىو الذي نجده في رواية التشويؽ واألحداث المتتالية(.)2
وقاـ حسف بحراوي بتقسيـ أماكف ارقامة إلى أماكف إقامة اختيارية كالبيوت ،وأمػاكف إقامػة إجباريػة
كالسجف.
 -3المكػػاف كتجربػػة عاشػػيا الروائػػي :ىػو وصػػؼ لممكػػاف الػػذي عػػاش فيػػو الروائػػي ،ولكػػف بعػػد أف ابتعػػد
عنو أخذ يستذكر فيو ويعيشو في الخياؿ.
وىناك أماكن االنتقال ،وتنقسم إلى:
 -1أماكف االنتقاؿ العمومية :مرؿ الشوارع أو األحياء الراقية أو الشعبية.
 -0أماكف االنتقاؿ الخصوصية :مرؿ المقيى والمطعـ والنادي(.)3
لذلؾ يرى الباحث أف المكاف يقترف اقت ارنػاً قويػاً وفػاعالً فػي إنتػاج الخصوصػية القصصػية ،فيػو
البؤرة األولى لنجاح أي عمؿ أدبي إذا صح اختياره.

( )1الفف الروائي عند عبد الرحمف منيؼ ،نبيو القاسـ ،دار اليدى لمطباعة والنشر ،2005 ،ص.50
( )2المرجع نفسو ،ص.50
( )3بنية الشكؿ الروائي ،مرجع سابؽ ،ص.40
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المكان في القصة عند زكي العيمة:
إف لممكاف دو اًر ميماً في البناء القصصي إذ إنو يعد العمود الفقػري الػذي يػربط جميػع األحػداث
ببعضيا ،فالمكاف ىو األرضية التي تتحرؾ عمييا جميع أحداث القصة أو أحداث أي عمؿ أدبي لخر
ألف الصراع في العمؿ الفني بيف الشخصػيات ال يحػدث فػي الفػراغ بػؿ يحػدث فػي زمػاف معػيف ومكػاف
معيف ومحػدد ،لػذلؾ ال يمكػف ألي شػخص (أديػب وكاتػب) أف يسػتاني عػف الزمػاف والمكػاف فػي كتاباتػو
األدبية ألنيا ىي الصمب الذي سوؼ يبنى عميو العمؿ األدبي ،كمػا يػرى "روالف يورونػوؼ"Rolan ،
" ،Yoronovإف الكاتػػب يزودنػػا بحػػد أدنػػى مػػف ارشػػارات الجارافيػػة س ػواء كانػػت ىػػذه ارشػػارات مجػػرد
نقاط استرشاد رطالؽ خياؿ القارئ أو استكشافات منيجية لألمكنة"(.)1
إف المكاف الذي يوضػحو الكاتػب أمامنػا فػي القصػة يكػوف موجػوداً فػي العمػؿ سػواء ظيػر أـ لػـ
يظير ،سواء ذكر اسـ ىذا المكاف أـ لػـ يػذكره ،فمخػيـ جباليػا مػرالً يمرػؿ المكػاف القصصػي العػاـ لزكػي
العيمة ،كما أف ىذا المخيـ نموذج لمخيمات كريػرة متشػابية فػي الظػروؼ واألحػواؿ ،فعمػى الػرغـ مػف أف
القصص بشكؿ عاـ تناقش قضية معينة وىي الحرب واالحتالؿ التي جعمت ارنساف الفمسطيني مشػرداً
مف مكاف إلى لخر وفي كؿ زماف ومكاف ،فمخيـ جباليػا مػرالً يحمػؿ مالمػح عامػة حسػب مػا فيمنػا مػف
القصص ،فإنو يتحمى بالعديد مف الصفات أيضاً ،منيا الصبر ،والتحدي ،والتحمؿ ،والبساطة ،كؿ ىػذه
الصفات كانت موجودة رغـ األلـ والجوع والحصار واالحتالؿ والظمـ عمى أىؿ المخيمات جميعاً.
أما عف الظواىر المكانية التي اتكأ عمييا زكي العيمة في بنائػو القصصػي ،فقػد جػاءت تتناسػب
وطبيعة الشخصية المحورية (أبو صالح) الذي يسير في ىذه الدنيا ،والذي يفكر في شيء معيف ،ولكف
ما يفكر فيو أبو صالح أصبح فػي يػوـ مػف األيػاـ أصػبح شػيئاً معػدوماً ،فيػو رجػؿ بسػيط يفكػر أف يبنػى
ألبنائو بيتاً يسػكنوف فيػو ،وعنػد بنػاء ىػذا البيػت صػعد عميػو جنػود االحػتالؿ وأصػبح مصػيدة لممقػاوميف،
فقاـ أبو صالح بعد خروج االحتالؿ مف المنطقة بالشاطي ييدـ البيت حجػ اًر حجػ اًر ،كػؿ ذلػؾ كػاف يػدور
( )1عالـ الرواية ،روالف يورنوؼ ،ترجمة :نيار التكرلي ،ط ،1دار الشؤوف الرقافية ،باداد1991 ،ـ ،ص.92
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في مخيـ مف المخيمات المضطيدة والمظمومة ،فكاف المكاف الذي يشمؿ جميع قصص زكي العيمة ىو
المخيـ الذي يحارب ويواجو كؿ ممارسات القمع والتشػريد بمػا أوتػي مػف قػوة ،رغػـ كػؿ مػا يػرى مػف ظمػـ
وىواف ،رغـ التعذيب والترىيب مف العدو مف منع التجوؿ ومف قطع المعونات والتجويع وكؿ السياسػات
المتبعة مف قبؿ االحتالؿ الااشـ عمى أبناء المخيمات الفمسطينية.
يتعامؿ الكاتب زكي العيمة مع الحدث عمى أنو حدث تػاريخي بعػد يونيػو  1967مػيالدي ،وىػو
الفترة التي شممت الصمود لجميع المخيمات التي حافظت عمى ذاتيا بنفسيا وعمػى أبعػاد قضػيتيا ليػذا
جعؿ زكي العيمة مكانو في األغمب وفي كرير مف األحياف ىو مخػيـ الالجئػيف الػذي يعػيش فيػو الكاتػب
منػػذ والدتػػو ،فيػو يػػتحكـ فيػػو وفػػي أزقتػػو وفػػي شػوارعو وحا ارتػػو تحكمػاً واقعيػاً بحريػػة ال تتػػوفر لمعديػػد مػػف
الكتّػػاب ،حتػػى إنيػػا ال تتػػوفر لجنػػود االحػػتالؿ ،وىػػـ يجوسػػوف فػػي أزقتػػو رػػـ يارقػػوف ،فتتػػوه بيػػـ البوصػػمة
وتخدعيـ ،إف طبيعة المكاف ىنػا ىػي التػي تحػدد لنػا حركػة أبنػاء المخػيـ الػذيف يعرفػوف جيػداً تفصػيالت
خريطتػػو ،فبػػذلؾ يكونػوف قػػد عرفػوا جيػػداً كػػؿ حركػػة تػػدور فػػي مخػػيميـ وفػػي أمػػاكنيـ ،حتػػى حركػػة جنػػود
االحتالؿ البطيئة التائية داخؿ ىذه المخيمات.
يتمتػػع الكاتػػب بمعمومػػات وافيػػة وكافيػػة عػػف المكػػاف الػػذي تػػدور فيػػو قصصػػو وعػػف سػػاكنيو ،وقػػد
كاف ىذا المكاف قػد اعتبػره سػكانو عمػى أنػو مكػاف مؤقػت قبػؿ  ،1967أمػا بعػد ذلػؾ فيػرى الكاتػب ويػرى
الجميع أنو أصبح مكاناً دائماً ،ويعتبر الحضف الدافي ليؤالء المشػرديف ،فػازدادت احتمػاالت القيػد ،ليػذا
صػػار المخػػيـ مكان ػاً دائم ػاً لمتمػػرد عمػػى االحػػتالؿ ،وعمػػى قيػػوده التػػي يفرضػػيا عمػػى ى ػؤالء النػػاس الػػذيف
ظمميـ ىذا االحتالؿ وسمب كؿ حقوقيـ ومنعيا عنيـ.
إف غوص الكاتب في المكػاف الػذي عينػو فػي أغمػب قصصػو ولػـ يبعػد عنػو جعػؿ خيالػو بشػكؿ
كمي مرتبطاً ارتباطاً بيذا المكاف ،أال وىو المخيـ مما أضعؼ احتمػاالت اربػداع المكػاني لديػو فالكاتػب
ىنا لـ ير أمامو غير المخيـ ،لذلؾ لـ يقدر عمى ذكر أي مكاف سوى المخيـ ،ولـ يعش في غيػره ،ليػذا
كاف أدباء الشتات عندما يكتبوف قصصيـ يبدعوف في انتقاء األماكف التي يريػدونيا ،فتصػبح قصصػيـ
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أكرػػر إبػػداعاً فػػي المكػػاف ،ألف إمكانيػػة االختيػػار لػػدييـ واسػػعة ،وليسػػت محصػػورة كمػػا عنػػد الكاتػػب زكػػي
العيمة ،رغـ كؿ ذلؾ كانت قصص زكي العيمة تريػر غضػب الكريػر وتجػذب الكريػر ،وتولػع حػب الػوطف
فػػي قمػػوب مػػف يقػ أر القصػػص ،وتولػػع كراىيػػة العػػدو وأفعالػػو عنػػد قػراءة القصػػص ،رغػػـ أف المكػػاف يعتبػػر
واحداً وىو المخيـ ،إال أنو ىو منبع القوة والتحدي واأللـ ،والمعاناة معاً ،فبذلؾ يتحوؿ المخيـ مف مكػاف
لمذؿ وارىانة إلى مكاف لمنور والتمرد عمى العدو الااشـ.
تدور معظـ أحداث زكي العيمػة فػي مخػيـ البطولػة والصػمود مخػيـ جباليػا ،وىػو مخػيـ يشػيد لػو
الجميع بالرورة الدائمة ضد الظمـ وضد االحتالؿ ،ويشيد لو -أيضاً -بتحمػؿ الصػعاب بػرغـ أنػو يعػيش
حيػػاة صػػعبة مميئػػة بػػالعررات ،فإنػػو نقػػش عمػػى جبػػيف العػػالـ أنػػو المخػػيـ الػػذي ال يخضػػع لق ػوانيف الايػػر،
يسير قوانينو بنفسو ،وفي محاولة مف الكاتب لمسػيطرة عمػى عالمػو ،حػرص كػؿ الحػرص عمػى أف
ولكف ّ
يكتػػب ىػػذا المكػػاف فػػي معظػػـ أعمالػػو ،فمممكػػاف دور فعػػاؿ ودور ميػػـ فػػي إنجػػاح العمػػؿ الفنػػي "إف دور
المكاف في العمػؿ الفنػي يختمػؼ اختالفػاً ّبينػاً عػف واقعػو المػادي الجامػد ،إذ يتحػوؿ فػي الفػف إلػى فاعميػة
متحركة نابضة بالحياة يكشؼ عف صوره الشخصػية فػي العمػؿ الفنػي ،ويػؤرر فييػا ويػؤرر فػي مالمحيػا
معتمداً في ذلؾ عمى لاة فنية خاصة"(.)1
فالمكػػاف فػػي نظػػر الكاتػػب ى ػو مكػػاف حافػػؿ باألس ػرار ،وعميػػؽ األغ ػوار ،وكمػػا يػػرى الكاتػػب أنػػو
متعػػدد التيػػارات ،فمقػػد دخمػػو مػػف عػػدة مػػداخؿ ومحػػاور ممػػا جعمػػو يشػػكؿ جماليػػة ذات داللػػة واضػػحة
المعالـ ،أبرزىا :إف ىذا المخيـ ىػو أصػؿ لمحيػاة وأسػطورة لممشػرديف بنمػاذج مختمفػة ،فػالمخيـ فػي نظػر
عما يجيش في داخمو ،موضحاً حياة المجتمعات الفمسطينية بعد نكبػة
الكاتب يعتبر اً
رمز أسطورياً ّ
يعبر ّ
 ،1948وبعػػد حػػرب  ،1967ومػػا طػ أر عمػػى المخيمػػات الفمسػػطينية مػػف تايػرات سياسػػية وروريػػة وتشػػتت
األجيػػاؿ الروريػػة القادمػػة ،فعمػػؿ الكاتػػب بػػذلؾ عمػػى إيضػػاح كػػؿ مػػا دار فػػي ىػػذه الفت ػرات ،وغيرىػػا مػػف

( )1جماليػات المكػاف فػػي ديػواف ال تعتػػذر عمػا فعمػػت لمشػاعر محمػود درويػػش ،محمػد صػػالح أبػو حميػػدة ،مجمػة جامعػػة
النجاح ،مج ،22ع2008 ،2ـ ،ص.3
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خػػالؿ عمػػؿ أدب ػػي يػػدور بػػيف الجمي ػػع ويتدارسػػونو ب ػػيف بعضػػيـ الػػبعض ،فينم ػػي روح الرػػورة والمقاوم ػػة
والتحدي عندىـ.
فينباي عمى القارئ أف يتوقؼ عند المخيـ عمى أنػو مكػاف طػارئ ،يعػد مػف أىػـ مظػاىر التشػرد
وشواىد القضية ،وقد تايرت الرؤية نحو المخيـ عندما تحوؿ مف مكػاف طػارئ إلػى مكػاف دائػـ ،أي مػف
مكاف مادتو الخياـ ،إلى مكاف مادتو االسػمنت والحجػارة والقرميػد ،ومػف رػـ االسػمنت المسػمح بعػد فقػداف
األمؿ مف العودة إلى البالد ،معنى ىذا بقاء الحالة المشردة والمضطيدة وبقػاء المخػيـ ليػؤدي دو اًر بػار اًز
فػػي قصػػص زكػػي العيمػػة ،وى ػو يشػػكؿ النقػػيض األكبػػر حجم ػاً ،والنقػػيض الصػػارخ لألمػػف والحريػػة ،بػػؿ
والحيػاة المقبمػة ،فقػد عكسػت قصػص زكػي العيمػة مأسػاة الالجئػيف ،كمػا وقػد عكسػت العالقػة بػيف العمػػؿ
الفػػدائي والمقاومػػة ضػػد االحػػتالؿ والصػػبر والتحمػػؿ لكػػؿ المصػػاعب وحيػػاة الميانػػة وارذالؿ فػػي المخػػيـ
البسػيط ،فنػرى ىنػػا وضػعاً خاصػاً وتسػجيالً حػػاداً لمحيػاة التػػي عاشػيا الالجػػي الفمسػطيني ،ليػػذا كػاف مػػف
الطبيعي أف تكوف المخيمات ىػي أوؿ مػف تواجػو المحتػؿ بػالرورة عمػى الظمػـ ،وىػي أوؿ مػف تنطمػؽ فػي
وجو االحتالؿ الااشـ ،فيو مركزية انطالقة الرػورة ،فقػد جػاء عمػى لسػاف أبنػاء المخػيـ الصػامد فػي قصػة
(الكالشنكوؼ)" ،الرورة نفػاذ ..كشػؼ ..رؤيػة ..تػراكـ بنيػاني"( ،)1ال يتقنيػا إال أبنػاء المخيمػات ،فيػـ مػف
يعرفوف األزقة واألزمات الصعبة والصبر عمى المصاعب والمشقات.
عندئذ يتحوؿ مف البساطة في العيش والدفاع عف أنفسيـ بشكؿ بسيط فيػدخؿ وأبنػاؤه إلػى عػالـ
الحريػػة واالنطػػالؽ نحػو الخػػالص مػػف المحتػػؿ الااصػػب ،ويتحػػوؿ المخػػيـ مػػف مكػػاف لمذلػػة والميانػػة إلػػى
مخػػيـ الر ػوار إلػػى الرػػورة والتمػػرد عمػػى الظمػػـ ،والرػػورة عمػػى م اركػػز الطايػػاف واالحػػتالؿ ،فالماضػػي كػػاف
الػػوطف ،أمػػا اليػػوـ والحاضػػر في ػو المخػػيـ والقيػػد ،فالبػػد ألىػػؿ المخيمػػات أف يػػدافعوا عػػف أرضػػيـ وعػػف
وطنيـ حتى يصموا إلى مرادىـ وىو تحرير أرضيـ مف دنس المحتؿ الااصب.

( )1قصة الكالشنكوؼ ،ص.46
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فيصبح بذلؾ المخيـ في أعمالو عنص اًر رئيسياً في تكويف السػرد ونسػيجو القصصػي ،والجماليػة
البنائي ػػة التش ػػكيمية لمقص ػػة ،وىػ ػو المك ػػاف الجا ارف ػػي المح ػػدود ،وغي ػػر المح ػػدود ف ػػي ذى ػػف المتمق ػػي ،ألف
األحػػداث تجػػري فيػػو مػػع أمػػاكف أخػػرى أضػػاؼ إلييػػا مػػف واقعػػو مػػا يناسػػب الموقػػؼ ،ويسػػتطيع الباحػػث
تحديد مستويات فضاء المكاف في قصص زكي العيمة عف النحو التالي:

 -6المكان المجوء:
ىو المكاف الذي احتضف اآلالؼ مف الالجئيف بحضنو الدافي أال وىو المخيـ الػذي يعػيش فيػو
العديػػد مػػف شخصػػيات قصصػػو ،الشخصػػيات التػػي ذكػػرت فػػي قصصػػو بعػػد نكبػػة  ،1948الشخصػػيات
البطولية التي يرفع بيا الرأس ،وفيو بنيت ىذه األحداث البسيطة منيا والكبيرة ،فيو يحتػوي عمػى صػمب
الحدث وشخصياتو ،ومنو يخرج التذكر لمماضي ويخرج الخياؿ ،ويبدع الكاتػب فػي ذلػؾ فيخػرج بقصػة
ذات مكاف مالئـ لما يتحدث بو مف أقواؿ وأفعاؿ وأحداث ،فتتضح لنا أماكف المجوء فػي معظػـ قصػص
الكاتب كما في قصة زمف الاياب ،يقوؿ "بحرنا عف مصطفى طويالً ،سػألنا أفػواج الالجئػيف ..نقبنػا كػؿ
المخيمػػات ..فتشػػنا المطػػارح كميػػا ..أقاويػػؿ كري ػرة ..لػػـ نسػػمع لػػو خب ػ اًر يمكػػف أف نرػػؽ بصػػحتو ..نبنػػي
عميػػو ..سػػالـ مػػف األب واألـ شػػوقيما لػػؾ ولسػػموى ال حػػد لػػو ،تحيػػات مػػف األوالد لكػػؿ مػػف يس ػأؿ عنػػا
بطرفكـ"(.)1
مػػف ىنػػا تتضػػح أمامنػػا معانػػاة أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني الميج ػريف مػػف بالدىػػـ إلػػى المخيمػػات،
ومػػف أ ارضػػييـ وبيػػوتيـ إلػػى خيػػاـ وبػػرد وتشػػتت وضػػياع ،فمػػذلؾ يتمنػػى األب لػو يسػػمع خبػ اًر واحػػداً عػػف
أبنائو حتى ولو كاف كاذباً ليجدىـ ويحتضنيـ بعػد ىػذا الضػياع والتيجيػر المػؤلـ ،فيتبػيف لنػا أف الكاتػب
أخذ يتنقؿ مف مكاف إلػى أخػر مػف المكػاف األصػؿ إلػى المجػوء ،كمػا قػاؿ أفػواج الالجئػيف أي أنيػـ لتػوف
مف بالدىـ األصؿ ،يبحروف عف مالذ لمف يمكروف فيو ،ويقوؿ -أيضاً -نقبنا كؿ المخيمات إف الكاتب
يوضػػح لنػػا معانػػاة الالجئػػيف بفقػػداف أبنػػائيـ األغمػػى عمػػى قمػػوبيـ مػػف الايػػر ،إال أف كػػؿ ىػػذه المعانػػاة

( )1قصة زمف الاياب ،ص.24
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والمشقة فإف االبتسامة قد تأتي قميالً إلى مرؿ ىؤالء الالجئيف ،ففي قصة العطش تقوؿ أـ إبراىيـ "مرت
بذاكرتيا يوـ دخوؿ إبراىيـ المدرسػة لػـ يسػعيا المخػيـ مػف الفػرح" وتقػوؿ أيضػا" :مػرت فػي ذىنيػا صػورة
إبراىيـ بقمبازه المخطط وشاربو الكبير وأكتافو العريضة ..ولع في أعماقيا سؤاؿ.
ترى ىؿ شرب إبراىيـ مف ماء البير
طالعتيا صورة صبية حموة تقبع نحو بئر ..وفي يدىا كوز فارغ مف الماء.)1("..
فكؿ ذلؾ يجعؿ أـ إبراىيـ تقبػع حزينػة تتػألـ عمػى فػراؽ أحبتيػا وتػذكر بمػدتيا التػي أجبػرت عمػى
الرحيػػؿ منيػػا وعمػػى تركيػػا عػػاـ 1948ـ ،وتقبػػع فػػي المخػػيـ لكػػف لػػف يفوتيػػا تػػذكار أيػػاـ البمػػد وبيػػر البمػػد،
فبذلؾ ن ػ ػرى أنو لـ يطفي نارىا ويشفي غميميا إال بير البمد أي أنو لـ يطفي عطشيا إال بير البمػد الػذي
ال يزاؿ في انتظارىا.

 -5المكان األصل:
ى ػو المكػػاف الػػذي ولػػد فيػػو أجػػدادنا وأبناؤنػػا ،وى ػو المكػػاف الػػذي كػػاف يعػػيش فيػػو الشػػخص بكػػؿ
طمأنينة في مساحات واسعة وىو مػا كػاف قبػؿ النكبػة ،عنػدما كػاف يرجػع الخيػاؿ مػف أرضػو ومػف عممػو
إلػػى بيتػػو وبيارتػػو والػػى بمػػده قبػػؿ أف يرحػػؿ عنيػػا وقبػػؿ أف ييجػػروا منيػػا رغمػاً عنيػػا ،فكريػػر مػػف أجػػدادنا
يستذكر أياـ البمد ويسترجعيا لحظة بمحظة ويتمنى يومػاً لػو تعػود ىػذه األيػاـ ويرجػع إلػى بيارتػو وأرضػو
وبيتو ،فمذلؾ كرير مف الشخصيات تتذكر طفولتيا وذكرياتيػا الرائعػة ،يقػوؿ زكػي العيمػة فػي قصػة المػوز
ال يتأخر عف ميعاده "الطريؽ ىي ىي ..لـ تتاير ..كػؿ حصػاة فييػا مطبوعػة فػي خارطػة ذىنػو ،..ىنػا
تميؿ الطريؽ إلى الوعورة وىنالؾ تبدو أكرر تعبيداً ..وعمى ىذا الجانب تنتصب شػجيرات المػوز ،وىنػاؾ
سياج الصبر الالنيائي الذي يحتضف المنعطؼ اآلتي"(.)2
فيتضػػح لنػػا أف زكػػي العيمػػة لػػـ يػػنس بمدتػػو أبػػداً ،وال حتػػى الطريػػؽ المؤديػػة إلييػػا ،يحفػػظ شػػجرىا
حتى بعد الرحيؿ عنيا ،يحفظ شوارعيا ،يحفظ أحجارىػا كػؿ عمػى حػدة ،فمػذلؾ مػا يسػر العػيف لػف ينسػاه
( )1قصة العطش ،ص.60 ،59 ،58
( )2قصة الموز ال يتأخر عف ميعاده ،ص.36
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القمب ،فيذه البالد ما زالت مزروعة في قموبيـ لـ تنس رغـ كؿ الجراح واآلالـ ،فارنسػاف لػـ يتخػؿ عػف
أصػػمو ميمػػا تايػػرت عميػػو األمػػور ،فػػإف جػػذور المكػػاف تنبعػػث مػػف األرض المحتمػػة وتنطمػػؽ متجيػػة إلػػى
المخيمػػات والػػى منػػاطؽ المجػػوء مػػف المسػػاحات الواسػػعة إلػػى ضػػيؽ المكػػاف والػػى الخيػػاـ المعتمػػة ،ومػػف
ارحػػة الػػنفس إلػػى ضػػيؽ الػػنفس ،ومػػف رائحػػة اليػواء النقػػي والمطيػػؼ إلػػى مكػػاف ضػػيؽ ومعػػتـ ال تشػػـ فيػػو
رائحػػة الخض ػرة ،فكػػؿ ذلػػؾ عكػػس عمػػى الكاتػػب نفسػػية منكس ػرة ونفسػػية متقوقعػػة عمػػى نفسػػيا ،فالمكػػاف
الخانؽ وىو المخيـ ،ىو الذي يسيطر عمى أعمػاؿ الكاتػب القصصػية ،ونجػد أف مػف أىػـ األمػاكف التػي
ىجروا منيا ىي قرية "يبنا" التي ىجر منيا الكاتب ،وىي التي كانت المالذ ألىمػو ورعيتػو ،فعنػدما كػاف
يسػػتذكر الكاتػػب بمدتػػو األصػػمية "يبنػػا" ،يتحػػوؿ أسػػموبو إلػػى أسػػمى وأرقػػى األسػػاليب ،ليػػدمج معػػو كػػؿ مػػف
يق أر ىذه األعماؿ األدبية ،ويجعمو يتعمؽ بيذه القرية المدمرة عمى ساكنييا عاـ 1948ـ ،التػي نجػا منيػا
العديد مف الناس فسكنوا مخيمات الالجئيف في قطاع غزة وأقاموا فييا.
ففي ذلؾ نرى أف زكي العيمة بأسموبو وكتاباتو ينقمنا معو لنعيش ىذه الوقائع التي شيدىا أىالي
بمػػدة يبنػػا وأحػػداريا داخػػؿ زمانيػػا ومكانيػػا ،فيسػػتخدـ ىنػػا المونولػػوج الػػداخمي في ػو األقػػدر عمػػى إيضػػاح
اليموـ التي لحقت بأىؿ ىذه القرية واليموـ الكامنة في صدور أبناء الشعب الفمسطيني ،وما يدلؿ عمى
ىػػذه اليمػػوـ الق ػوؿ "قمػػت لػػؾ أف بػػاب دارؾ معػػروض لمبيػػع فػػي السػػوؽ ..مػػاذا يقػػوؿ ىػػذا الرجػػؿ ..أي
باب  ..أي بيع ..أي سوؽ تيارات مبيمة تحوـ في رأسؾ ..تتمبؾ أفكارؾ"(.)1
فبػػالرغـ مػػف كػػؿ ذلػػؾ فػػإف الفمس ػطيني ل ػـ ييػػأس مػػف العػػودة ولػػـ يتخػػؿ عػػف أرضػػو وعػػف بمدتػػو
األصمية ،فيقوؿ "تتأمؿ الجيػات ..تتسػمر نظ ارتػؾ فػي اتجػاه محػدد ..عينػاه نجمتػاف المعتػاف تستكشػفاف
دار محظورة ناحية الشماؿ"(.)2
اً

( )1قصة الجبؿ ال يأتي ،ص.94-93
( )2قصة حيطاف مف دـ ،ص.51
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عنصر الزماف والمكاف في قصص القاص زكي العيمة دو اًر ميماً ،حيػث تػـ تقسػيـ المكػاف
ا
لعب
إلى مكاف مفتوح ،ومكاف مامؽ ،كذلؾ كاف التقسيـ لممكاف ولإلقامة مكانػاً اختياريػاً ،مرػؿ البيػت ،ومكانػاً
إجبارياً مرؿ السجف.

ثانياً :الزمان:
تعريف الزمان:
الزمان لغة" :مدة قابمة لمقسمة وليذا يطمؽ عمى الوقت القميػؿ والكريػر والجمػع أزمنػة ،وأزمػاف.
والزماف :الوقت قميمو وكريره .ويقاؿ أزمف بالمكاف :أقاـ بو زمانا والشيء طاؿ عميو الزمف .وأبطأ وطػاؿ
زمنو .ويقاؿ وا﵀ فالناً وغيره ابتاله بالزمانة وعاممو بالزمف"(.)1
فبمػػا أف جميػػع الص ػراعات فػػي األعمػػاؿ األدبيػػة بػػيف الشخصػػيات ال تحػػدث مػػف فػراغ ،فالزمػػاف
والمكاف تمفو مف جميع الجوانب فننظر إلى الحدث عمى أنو حدث في مكاف ما ،أو سيحدث شيء لخر
فػػي مكػػاف جديػػد ،فالحػػدث يتقػػدـ بتقػػدـ الشخصػػيات خػػالؿ الفتػرة الزمنيػػة التػػي تسػػير فييػػا األحػػداث فكػػؿ
حدث يحدث في فترة زمنية محددة وفي مكاف معيف.
فقػػد كتػػب زكػػي العيمػػة معظػػـ قصصػػو فػػي فت ػرة التسػػعينيات ،وقػػد كانػػت ىػػذه الفت ػرة تعػػاني مػػف
اضػػطرابات االحػػتالؿ عمػػى الصػػعيد السياسػػي والمشػػاكؿ الدائمػػة عمػػى الصػػعيد االجتمػػاعي واالقتصػػادي
والرقافي ،ففترة التسعينيات اتسمت بكررة الفروض المشئومة مف االحتالؿ عمى أبنػاء الشػعب الفمسػطيني
وكررة النكبات والحروب التي الحقت أبناء الشعب الفمسطيني منيا ،نكبة  ،1948ونكبة  ،1956ونكسة
 ،1967فيذه أرقاـ وأزمنة مرسػومة فػي عقػؿ الفمسػطيني ،فكانػت ىػذه الفتػرة كريػرة الرػورات واالنتفاضػات
واالنقالبات ،فيذه األزمنة قد انتيت اآلف ،ولكنيا باقية في عقوؿ المالييف مف الفمسطينييف ومف العػرب
المضػ ػػطيديف ،فيػ ػػذه النكبػ ػػات قػ ػػد شػ ػػدت العػ ػػالـ العربػ ػػي وارسػ ػػالمي نح ػ ػو ارحسػ ػػاس بالضػ ػػياع تجػ ػػاه
الفمسػػطينييف المشػػرديف مػػف ديػػارىـ وأرضػػيـ ،فالحيػػاة االجتماعيػػة فػػي ىػػذه األزمنػػة فقػػدت كػػؿ مػػا يزينيػػا
( )1المصباح المنير ،مادة (ز ،ـ ،ف) ،والمعجـ الوسيط.
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ويجعميا جميمة ،فأخذت تسػير وكأنيػا نقمػة عمػى الفمسػطيني ،فأصػبح يمشػي عمػى األرض ال يعػرؼ لػو
أي اتجاه ،كالدمى ال يستوعب حقيقة ما جرى لو وألبناء شعبو.

أىمية الزمان:
يمرػػؿ الػػزمف عنص ػ اًر ميم ػاً فػػي البنػػاء الفكػػري والنفسػػي ألي إنسػػاف فػػي ىػػذا العػػالـ منػػذ وجػػوده،
فػػالزمف ى ػو الػػذي يػػذكر بماضػػيو الػػذي قضػػاه ولػػف يعػػود وحاض ػره الػػذي يسػػير بػػو ويجعمػػو يفكػػر دائم ػاً
بمسػػتقبمو وغػػده الػػذي ينتظ ػره لحظػػة بمحظػػة ،فالزمػػاف ال يتركػػو يقػػؼ عنػػد مرحمػػة واحػػدة فػػي حياتػػو ،وال
يجعمو يفكر بمحظػة واحػدة مػف لحظػات عمػره ،فيػو يشػعر دائمػاً بتايػر يتمػوه تايػر ويحصػؿ لػو فتػرة بعػد
فترة ،فال ربات مع الزمف الذي يقيده رغماً عنػو ويتخطػى تػأرير الزمػاف ليشػمؿ كػؿ شػيء ،ومػا يحػيط بػو
مف أشياء جامدة وكؿ ما ىو متحرؾ -أيضاً.-
فالزمف شيء يصعب عمى ارنساف ارمساؾ بو ،فالكتابة تسير عبر الزمف ،وال يستطيع الكاتب
أف يكمؿ عممو دوف الوقوؼ جمياً عند الزمف ،فعميو أف يسيره كما يسير الزمف خطوة بخطوة.

أنواع الزمن:
 -1الـزمن الفيزيـائي :وىػو يعنػي التػوالي والتعاقػب فػي الميػؿ والنيػار ومػا ينشػأ عنيمػا مػف أيػاـ وأسػػابيع
وشيور وأعواـ وعقود ودىور.
 -0الزمن الحدثي الموضوعي :وىو الزمف الذي ياطي األحداث اليومية لحياتنا لحظة بمحظة.
 -3ال ـزمن المســاني :ي ػرتبط بكػػالـ النػػاس أو منبعػػو الحاضػػر ،وينقسػػـ إلػػى زمػػف الخطػػاب ال ػذي يتميػػز
بمستوى الحضور ،وزمف الحكي ،ويتميز بمستوى االنقضاء"( ،)1والزمف المحكي في جميع قصػص
زكي العيمة حدث فعال ،ولو تاريخ بدأ فيو ،وتػاريخ قػد انتيػى فيػو ومنػو لػـ ينتػو بعػد ،ولػيس المؤلػؼ
ىو مف يعرؼ ذلؾ وحده ،بػؿ يعرفػو كػؿ مػف قػ أر ىػذه القصػص ،وكػؿ مػف يق أرىػا وكػؿ فمسػطيني لػـ
يق أر ىذه الحقبة مف القصص التاريخية العظيمة.
( )1فضاء النص الروائي ،محمد عزاـ ،دار الحوار لمنشر والتوزيع ،الالذقية ،ط ،1996 ،1ص.123-122
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 -4الــزمن التــاريخي :وى ػو الػػزمف الػػذي وقػػع فيػػو الحػػدث ،ويمكػػف أف نطمػػؽ عميػػو اسػػـ الػػزمف المحكػػي
أيضػاً " ،وىػو الػػزمف االفت ارضػي الػذي حػػدرت فيػو الحكايػة فػػي األصػؿ ،قبػؿ أف توضػػع فػي حكايػػة،
حتػػى فػػي حالػػة كونيػػا مختمفػػة دوف وجػػود تػػاريخي ،وىػػذا الػػزمف مػػف واقػػع الماضػػي ال محالػػة ألف
الكاتب بمجرد أف يبدأ في الكتابة عف حكايػة مػا ،فإنمػا ىػو يكتػب عػف شػيء حػدث وانتيػى قبػؿ أف
يشرع فػي فعػؿ الكتابػة ،فيػو يعػرؼ المبػدأ والمنتيػى ومػا بينيمػا ،كمػا أف ىػذا الػزمف المحكػي مرتػب
ترتيباً منطقياً بطريقة متسمسمة منتظمة ،كما ىو الحاؿ في الزمف الحقيقي"(.)1
 -5زمن الكتابة :ويقصد بيػذا الػزمف ىػو عػدد السػاعات التػي يقضػييا الكاتػب فػي إتمػاـ عممػو األدبػي،
والمناخ العاـ لممجتمع أرناء الكتابة.
 -6زمــن الق ـراءة :ويقصػػد بػػو الػػزمف الػػذي يقضػػيو القػػارئ فػػي قػراءة القصػػة ،ويتػػأرر زمػػف القػراءة بحجػػـ
الكتػػاب وحجػػـ الصػػفحة ،وحجػػـ حػػروؼ الطباعػػة ووضػػوحيا ،وأسػػموب الكاتػػب فػػي الكتابػػة وىػػدؼ
القػػارئ مػػف الق ػراءة ،واخػػتالؼ القػػدرة عمػػى الق ػراءة الس ػريعة ،وتػػأرير المػػؤررات الخارجيػػة التػػي تحػػيط
بالقراء ،والحالة الذىنية لمقارئ.
 -7الــزمن الغائــب :الػػذي يتصػػؿ بػػأطوار النػػاس فػػي حالػػة النػػوـ أو الايبوبػػة ،وقبػػؿ تكػ ّػوف الػػوعي مرػػؿ:
الجنيف والرضيع.
فػػالزمف يصػػعب عمػػى ارنسػػاف تعريفػو ،وتحديػػده بدقػػة ألنػػو عبػػارة عػػف مفػػاىيـ يعرفيػػا ارنسػػاف
بالفطرة والبداىة ،فيو ترتيب منظـ ومتو ٍ
اؿ لكؿ األحداث ،كما يتضمف مفيوـ الزماف وقت وقوع الحادرة
والمدة التي حدرت فييا ،سواء كانت في الحاضر أـ الماضي أـ المستقبؿ.

( )1تقنيػػات السػػرد الروائػػي فػػي رالريػػة عبػػد الػرحمف منيػػؼ أرض السػواد ،خضػػر محجػػز ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،
معيد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدوؿ العربية2003 ،ـ ،ص.176
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فقد سبؽ وأف درسنا تقسيـ الزمف إلى رالرة أقساـ حسب تقسيـ أرسطو وىي:
 ما كاف ولـ يعد موجوداً. لـ يأت بعد. ال يمكف ارمساؾ بو.فػػإذا نظرنػػا إلػػى ىػػذه األقسػػاـ نجػػدىا إعػػداماً ،والػػذي يتكػػوف مػػف إعػػداـ في ػو مػػف المسػػتحيؿ أف
يشػػارؾ فػػي الوجػػود" ،لػػذلؾ ال يسػػتطيع الزمػػاف مػػف خاللػػو إعدامػػو أو أبعػػاده الرالرػػة أف يشػػارؾ إال مػػف
خالؿ اختالطو بالمكاف الذي تجري فيو األحداث"(.)1
فػػالزمف شػػيء مػػف المسػػتحيؿ أف يمسػػؾ بػػو الفػػرد ،حتػػى واف كانػػت تدركػػو عقولنػػا ،فػػال تسػػتطيع
حواسنا إدراكو ،بالرغـ مف أننا ندرؾ أراره التي يمكف أف تكوف ىي الزمف ،فنحف قػد نػرى حركػة العقػرب
في الساعة ،ولكػف عقػرب الرػواني يمكػف لنػا أف نػدرؾ حركتػو ،أمػا عقػرب السػاعات فػال يمكػف أف ندركػو
كما ندرؾ حركة عقػرب الرػواني بالدقػة نفسػيا ،والػزمف مػرتبط بالمكػاف والحركػة التػي لوالىػا لمػا اسػتطعنا
إدراؾ حركػػة الػػزمف ،فحركػػة األرض حػػوؿ نفسػػيا تنػػتج الميػػؿ والنيػػار ،بينمػػا تنػػتج حركتيػػا حػػوؿ الشػػمس
الفصوؿ األرض وما يترتب عمييا ،فيتضح لنا أف الزماف تابع لمحركة الناتج عنيا ،وأي حركة ال يمكػف
إحداريا إال في مكاف ما ،وقد ربط البعض بيف الزماف والحركة ،فيروف أف حركة ما قد تكػوف أسػرع مػف
غيرىا أو أبطأ منيا ،وعمى ذلؾ يكوف زماف أطوؿ مػف زمػاف أو أقصػر منػو ،فكممػا كانػت الحركػة أسػرع
كاف الزماف أقصر ،أما إذا أبطأت الحركة طاؿ الزماف.
فالزمػػاف بػػالطبع يعػػد ظػػاىرة طبيعيػػة حقيقيػػة رابتػػة تنبػػو إلييػػا ارنسػػاف منػػذ خمقػػو ،فػػالزمف يعطػػي
ارنسػاف وجػوداً حقيقيػاً فيتػأرر بػو فػي ىػذا الكػػوف ويػؤرر فيػو ،وظيػرت كريػر مػف عالقػات التػأرير والتػػأرر
المتبادلة بيف ارنساف والزماف ،فبذلؾ يصبح الزماف جزًء أساسياً مف ذاكرة ىذا ارنساف وعمره وخبرتو.

( )1عالمات في النقد (ممتقى قراءة النص) ،حافظ محمػد جمػاؿ ،ج ،5مػج ،13الفػالح لمنشػر والتوزيػع ،النػادي األدبػي،
جدة ،السعودية2004 ،ـ ،ص.176
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وبسبب العالقػة المتبادلػة بػيف ارنسػاف والزمػاف ،نػرى بعػض الفالسػفة يرجػع الكريػر ممػا يصػيب
ارنساف إلى الزماف ،فالزمف يفضي إلى الشقاء ارنساني نتيجة لنقصاف تحقؽ الفعؿ فيو"(.)1
فحركة الزمػاف تقدمػو وتػأخره ىػي وحػدىا مصػدر وجػود ارنسػاف وفنائػو ،فػالزمف ىػو الػذي ينبػي
ارنسػػاف بموتػػو ،فالزمػػاف ى ػو نشػػاط الػػنفس ارنسػػانية وفاعميتيػػا فػػي الحيػػاة وى ػو امتػػداد ليػػا ،لػػذلؾ فػػإف
الزماف ىو الحياة نفسيا لجميع األشخاص بسػبب حركتػو التػي تايػر كػؿ شػيء ،ومػف ىنػا اىػتـ ارنسػاف
بالزمف عمى مر العصور.

مكانة الزمان:
لقد بيف لنا القرلف الكريـ مكانة الزماف في نظرة عرب الجاىمية في قولو تعالى﴿ :وقالوا ما ىي
إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ييمكنا إال الدىر وما ليم بذلك من عمم إن ىم إال يظنون﴾( ،)2وقاؿ
سبحانو وتعالى﴿ :ىل أتى عمى اإلنسان حين من الدىر لم يكن شيئا مذكو ار﴾(.)3
ػب الػدىر ،فيمػا أخبرنػا بػو رب
ىذه األمػور جعمػت النبػي -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -ينيػي عػف س ّ
العب ػػاد ف ػػي الح ػػديث القدس ػػي" :ي ػػؤذيني اب ػػف لدـ بس ػػب ال ػػدىر ،وأن ػػا ال ػػدىر ،بيػ ػدي األم ػػر ،أقم ػػب المي ػػؿ
والنيػػار"( ،)4فيػػذا لػػيس معنػػاه أف نسػػمي ا﵀ -عػػز وجػػؿ -بالػػدىر أو أف مػػف أسػػمائو الػػدىر ،وانمػػا ىػػذا
عمػػى حػػذؼ مضػػاؼ ،أي أف ا﵀ فاعػػؿ الػػدىر أي خالقػػو ومصػرفو ،قػػاؿ تعػػالى﴿ :ألــم تــر أن اهلل يــولج
الميل في النيار ويولج النيار في الميل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن اهلل بما
تعممون خبير﴾" (.)5

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

الزماف الوجودي ،عبد الرحمف بدوي ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،1955 ،ص.253
سورة الجارية ،أية .24
سورة ارنساف أية .1
سنف أبي داوود ،كتاب األدب ،أبواب النوـ ،حديث .4590
سورة لقماف أية .29
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وعمػػى صػػعيد الفالسػػفة ،فقػػد قػػاؿ الفيمسػػوؼ صػػموائيؿ الكسػػندر فػػي إعالئػػو مػػف شػػأف الزمػػاف،
فػػذىب إلػػى أف المكػػاف بػػدوف الزمػػاف كتمػػة خاممػػة ال تعنػػي شػػيئاً ،فقػػاؿ فػػي ذلػػؾ "إف المكػػاف جسػػد الكػػوف
والزماف عقمو"(.)1
مف ىذا المنطمؽ ندرؾ أف الزماف ُيدرؾ نفسياً ووجدانياً بقوة باطنية حساسة ،أما المكاف فندركػو
بحواسنا الخمسة لكونو شيئاً مادياً محسوساً وممموساً.
وق ػػد اى ػػتـ النق ػ ػ ػ ػاد بالزمػ ػاف ،وجعم ػػوه ف ػػي مكان ػػة مرموق ػػة" ،ف ػػالزمف كم ػػا يق ػػوؿ فيس ػػجر ب ػػر ،ىػ ػو
العنصػػر األساسػػي لوجػػود العػػالـ التخيمػػي نفسػػو ..ولػػذلؾ كانػػت لػػو األسػػبقية فػػي األدب عمػػى الفض ػػاء
الروائي المعروض"(.)2
إذف الزمف ىنا ليس شيئاً اعتباطياً أو اختياريػاً فػي القصػة والروايػة ،ولكنػو ميػـ وضػروري ،وقػد
يسػػتطيع الكاتػػب أف يرتػػب الزمػػاف فػػي قصػػتو أو عممػػو األدبػػي كمػػا يريػػد ،فيبػػدأ بالحاضػػر ،رػػـ ينتقػػؿ إلػػى
المس ػػتقبؿ ف ػػي اس ػػتعادتو لم ػػذكريات الماض ػػية ف ػػذلؾ يس ػػمى (االس ػػترجاع) ،ويمكن ػػو الم ػػزج ب ػػيف الحاض ػػر
والمستقبؿ فيكوف ذلؾ مزجاً واعياً مف قبػؿ الكاتػب ،رغػـ تػداخؿ األزمنػة ،فػال يقػدر أي كاتػب ومبػدع أف
يماػػي الزمػػاف كمي ػاً ألف الحػػدث يحتػػاج إلػػى زمػػاف ومكػػاف متالصػػقيف ببعضػػيا ومتصػػميف اتصػػاالً وريق ػاً
وميمػاً ،فأىميػػة الزمػػاف ال تنطمػػؽ مػػف فيػػـ تسمسػػؿ األحػػداث فقػػط ،بػػؿ ييمنػػا كريػ اًر عنػػد وصػػؼ األمػػاكف
والمشاىد الطبيعية ألنيا تتايػر بتايػر الميػؿ والنيػار وتايػر الفصػوؿ ،كمػا أف الزمػاف يعمػؿ عمػى تػأريخ
األحداث الميمة التي ليا عالقة بالقصة أو الرواية وأحداريما.
إف تحديد الزمف في القصة لو أىمية قصوى لفيـ األحػداث السياسػية واالجتماعيػة واالقتصػادية
التي تتضمنيا ،وبعد ذلؾ يأتي ترتيب األحداث التي ترتبط بدورىا ارتباطاً وريقاً بالزماف والمكاف.

( )1إشكالية الزماف في الفمسفة والعمـ ،يمني طريؼ الخولي ،مجمة البالغة المقارنػة :ألػؼ :القػاىرة ،الجامعػة األمريكيػة،
 ،1989ص.14
( )2بنية الشكؿ الروائي ،مرجع سابؽ ،ص.20
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إذا البػػد لنػػا أف نقػػر بػػأف الزمػػاف ميػػـ جػػدا فػػي إتمػػاـ أي عمػػؿ أدبػػي ،في ػو ي ػرتبط ارتباط ػاً وريق ػاً
بالنص القصصي ،فالحدث القصصي البد أف يحدث في زمف محدد.
ىػػذه األىميػػة الزمنيػػة جعمػػت مػػف المسػػتحيؿ أف يافػػؿ الكاتػػب عػػف ىػػذا العنصػػر مػػف عناصػػر
القصة لما يمرمو مف أىمية قصػوى وبالاػة فػي بنيػة القصػة ،لػذلؾ نجػد أف الكاتػب زكػي العيمػة اسػتخدـ
الزمػػاف اسػػتخداماً واعي ػاً يػػنـ لنػػا عػػف خبرتػػو البالاػػة بمػػا يجػػري حولػػو مػػف أحػػداث فػػي زمػػف معػػيف ،ىػػذه
األحػػداث التػػي ازدادت مػػف وعيػػو لعنصػػر الزمػػاف ،فأحسػػف الكاتػػب توظيفػػو إلػػى جانػػب سػػائر العناصػػر
القصصية التي تتـ العمؿ القصصي بتطورىا وتبدليا.
فالزماف بالنسبة لممكاف كالروح في الجسد ،وقػد أدرؾ ىػذه الوحػدة الزمكانيػة الفيمسػوؼ والشػاعر
الكسػػندر حينمػػا قػػاؿ عنيمػػا" :إف قمػػيالً مػػف النظػػر المتأمػػؿ يكفػػي لبيػػاف كيػػؼ أنيمػػا يعتمػػد الواحػػد منيمػػا
عمى اآلخر ،ومف رـ ليس ىناؾ مكاف بال زماف ،كما ليس ىناؾ زماف بػال مكػاف تمامػاً ،كمػا أف الحيػاة
ال تقوـ بػال جسػـ ،والجسػـ ال يسػتطيع أف يػؤدي وظيفتػو مػف حيػث ىػو جسػـ حػي دوف الحيػاة ،فالمكػاف
بحكـ طبيعتو ذاتيا زماني والزماف مكاني"(.")1

الزمان في قصص زكي العيمة:
أم ػػا الزم ػػاف ف ػػي قص ػػص زك ػػي العيم ػػة فتع ػػود أحدار ػػو إل ػػى عشػ ػرات الس ػػنيف من ػػذ ب ػػدأت النكب ػػة
الفمسػػطينية عػػاـ  48حتػػى يومنػػا ىػػذا ،فبػػذلؾ نجػػد أف الزمػػاف فػػي قصػػص الكاتػػب مرسػػوـ فػػي مخيمتنػػا
بأرقػػاـ محػػدودة وىػػي ( ،)87 ،67 ،56 ،48كػػؿ ىػػذه األرقػػاـ عبػػارة عػػف سػػنوات مػػرت ،ومػػا بينيػػا ومػػا
بعدىا مف معاناة واضطياد مر بو شعبنا الفمسطيني ،كانت ىذه األزمنة تعمؿ عمػى تعػب خػارؽ لنفسػية
المبعد عف أرضو ،فالزمف ىنا يمكف أف يرى مف نقطة رابتة خارجية ،فيؤدي إلى التداعيات ،والمشػاعر
التي تكمف فػي قمػوب الماليػيف مػف الفمسػطينييف الميجػريف عػف أرضػيـ إلػى مخيمػات الشػقاء ،فمقػد تػرؾ
الزمف الخارجي الذي يشكؿ البنية األساسية لقصص زكي العيمة في إحػدى مجموعاتػو (الجبػؿ ال يػأتي)
( )1قضايا ارنساف في األدب المسرحي المعاصر ،عز الديف إسماعيؿ ،دار الفكر العربي1980 ،ـ ،ص.252
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واضػػحة لحركػػة الشػػخوص ،وتشػػكيؿ نفسػػيتيا ،بينمػػا الػػزمف الػػداخمي فػػي مجموعػػات أخػػرى ،فػػإف الكاتػػب
يركز عمى الصراع الطبقي ،فيو يرى أف الصراع واضح بيف طبقات المجتمع.
فيػػرى أف الطبقػػة العميػػا ىػػي سػػبب كػػؿ ىػػذه المصػػاعب التػػي يعيشػػيا الفمسػػطيني فػػي بعػػده عػػف
أرضو ،يقوؿ عطا الصػابر" :األمػر لػيس بيػدي يػا سػيدي ..لقػد فقػدت ذ ارعػي منػذ عشػرة أعػواـ ..ممنػوع
العمػػؿ ىن ػ ػ ػ ػا  .ولمػػاذا  ..مكػػاف عػػاـ  ..إذف لػػـ يوصػػؾ بػي أبػو فتحػػي ..ممعونػػة ىػػذه األيػػاـ ..وممعػػوف
ىذا الزمف.)1("..
فكؿ ذلؾ يعبر لنا عف الميانة الدائمة لالجي الفمسطيني عمى أرض المخػيـ بعػد أف كػاف يعمػؿ
بكؿ راحمة وبكؿ سذاجة عمى أرضو التي سمبيا االحتالؿ الااشـ عاـ 1948ـ.
إف قصػػص زكػػي العيمػػة أبػػدعت فػػي تحويػػؿ زمػػف القصػػة إلػػى لحظػػة حكائيػػة ذات ج ػرأة عمػػى
كشؼ مصػير الفػرد والجماعػة ومػا تبعػو مػف تايػرات طالػت كػؿ منػاحي الحيػاة ،فقيػرت المجتمػع بأسػره،
فبػػدأ زمػػانيـ مميئ ػاً بػػالتوتر والتعقيػػدات فػػي الحيػػاة اليوميػػة فػػي عالقػػة الشخصػػيات القصصػػية بعض ػػيـ
ببعض ،ىػذه الشخصػيات التػي تػنـ وتوضػح لنػا معانػاة الشخصػية الفمسػطينية بجميػع أشػكاليا ،فعمػد لنػا
العيمة إلى تشخيص الميمشيف والطبقات األخػرى مػف الفمسػطينييف أمرػاؿ عطػا الصػابر ،وأبػو أمجػد فػي
قصػػة "كميػػـ أبنػػائي" ،وجػػابر أب ػو سػػعدة فػػي قصػػة "الخػػيط األبػػيض" ،وصػػالح أب ػو نػػاجي ،وأب ػو إب ػراىيـ،
وخالد ،وأخوات صالح ،واألىؿ ،والجيراف في قصػة "حبػاؿ وليػب" ،كػؿ ىػذه الشخصػيات وغيرىػا الكريػر
كانت تمر في زمف صعب ومرير عمى حياتيـ بشكؿ عاـ.
ومف ىنا يرى الباحث أف ىذه الواقعية ميمػة لتػاريخ وزمػاف عاشػتو ىػذه المنطقػة العربيػة حيػث
يمكننػػا مػػف خػػالؿ قػراءة ىػػذه القصػػص إدراؾ عالقػػة الشخصػػيات بالزمػػاف والمكػػاف ،والتعػػرؼ إلػػى تػػاريخ
ىذه الطبقة مف الفمسطينييف ،الذي كػاف الكاتػب ىػو أحػد ىػؤالء األفػراد الػذيف كػانوا يعػانوف ىػذه المعانػاة
التي كانت سائدة في ىذا الزمف البايض ،فالزمف في ىذه القصص كاف زمناً واضحاً أماـ الكاتب ألنو

( )1قصة عطا الصابر ،ص.72
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كػاف يعايشػو كمػا اآلخػروف ،ويعػاني نفػس المعانػػاة التػي كػاف الفمسػطينيوف يعػانوف منيػا ،فيػذه القصػػص
مرتبطة وممتصقة باليـ الذي عاشو المجتمع الفمسطيني منذ لحظات تش ّكمو األولى في ىذا الزمف المؤلـ
الذي عاشو الفمسطيني.
كما يمكف القوؿ إف ىذه القصص تعبر عػف زمػف فمسػطيني بمرجعياتػو السياسػية التػي ال يمكػف
تجاىميا أو إنكارىا في أي حاؿ مف األحواؿ ،رغـ أف ىذه المرجعيات كانت مرتبطة بالزمف الذي عاشو
الفمسطينيوف ،فإنيا تعبر عف زماف سياسي مختمؼ إلى حد بعيد عف األزماف األخرى التي كاف يعيشيا
عمى أرضو المحتمة التي يتأمؿ وينتظر العودة إلى دياره وأرضو المسموبة منذ زمف بعيد.
البعػػد
البعػػد الجا ارفػػي لمقصػػص عمػػى تحديػػد المكػػاف المتخيػػؿ فػػي بعػػض القصػػص ،أمػػا ُ
سػػاعد ُ
التاريخي "الزمف" فيو الحركة وكميتيا في المكاف.
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الفصل الرابع:
المغة والرمز
أوالً :المغة وأسموب القصة:
نحف أماـ قاص امتمؾ عناف الماة ،أي أنو امتمؾ أسموب القص الحديث ،امتمؾ مداخؿ حداريػة
في األسموب لموصوؿ إلى ذىف واحساس المتمقي.
لاة شفافة موحية ،أسموب عصري بعيداً عف ارسفاؼ والتسػاىؿ الماػوي مػف جيػة ،وبعيػداً عػف
إظيػار العضػػالت الماويػػة ،فالكاتػػب يمتمػػؾ قػػد اًر غيػػر قميػؿ مػػف الجماليػػة واالنسػػياب بماػػة يتػػذوقيا القػػارئ
المرقؼ والقارئ العادي.
لقػػد نجػػح الكاتػػب بأسػػموبو الشػػفاؼ فػػي الوصػػوؿ إلػػى ذىػػف واحسػػاس القػػارئ ،وأدخمػػو إلػػى عػوالـ
أبطالو ،حيث إف الكاتب نجح في األسموب ،إال أنو أخفؽ في المضاميف ،فجاءت مضامينو واحدة لكنو
لػػػـ يكػ ػػف ىنػ ػػاؾ تنػ ػػوع ،فقػ ػػد سػ ػػيطر عمػ ػػى القػ ػػاص اليػ ػػاجس السياسػ ػػي فقػ ػػط ،وأغفػ ػػؿ الجانػ ػػب ارنسػ ػػاني
واالجتماعي في غالبية قصصو.
المتتبع لماػة القػاص يمحػظ إصػ ار اًر لػدى الكاتػب عمػى االىتمػاـ بالتفاصػيؿ التػي توصػؿ إلػى حػد
الممؿ -أحياناً -دوف أف يكوف ليا وظيفة ،لكف واقعية القصص التي كتبيا القاص تحتـ عميو أف يكتػب
لاػػة تناسػػب الجميػػع فػػي زمانيػػا ومسػػتواىا العقمػػي ،لاػػة تجسػػد مسػػتوى ال ػراوي الفكػػري ،وواقعػػو النفسػػي
واالجتمػػاعي ،األمػػر الػػذي جعمػػو فػػي حيػرة مػػف أمػره ،ىػػؿ يسػػتخدـ العاميػػة ليحقػػؽ ىػػذه الاايػػة أـ يكتػػب
بماة األدب القومية لكي ال يقع في حبائؿ المحمية أـ ييتدي إلى سبيؿ يعينو عمى إيجاد لاة تقع موقفاً
وسطاً تخمصو مف ىذه ارشكالية .
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فمػػرالً فػػي قصػػة "زمػػف الايػػاب" خاليػػة مػػف الح ػوار

()1

فيػػي ال تنطػػؽ بمسػػاف أبطاليػػا ،وتتػػركيـ

يعبػػروف عػػف أحاسيسػػيـ ولرائيػػـ ،بػػؿ تمػػبس القػػاص فييػػا شخصػػية ال ػراوي /البطػػؿ عمػػي اليبنػػاوي ،وأخػػذ
موضع القدرة ونطؽ بضمير المتكمـ أو المخاطب.
الشؾ أف القاص مرقؼ مدرؾ آلراء النقاد في لاػة القصػة تمػؾ اآلراء التػي تنازعػو ،ولطالمػا أنػو
مػػف البػػدييي أف القصػػة تحػػاكي حػػدراً ،وأف الحػػدث يحػاكي واقعػاً ،واقػػع الحيػػاة التػػي يمرميػػا ىػػذا الحػػدث،
وىنا البد مف القوؿ "إف ال وجود لكاتب قصصي ينكر أنػو واقعػي ،فػإف كيػاف الكاتػب العقمػي يقػوـ عمػى
ىذه الواقعية أي محاكاة الواقع وقدرتو عمى إقناع القارئ بأف قصتو تمرؿ ىذا الواقع"(.)2
ف ػػي المقاب ػػؿ ىن ػػاؾ رأي لخ ػػر "يح ػػذر م ػػف االقتػ ػراب م ػػف تخ ػػوـ العامي ػػة وي ػػرى أف ى ػػذا االقتػػراب
سيجعؿ األدب يتقوقع عمى نفسو في سجف العامية المحمي"(.)3
إال أف الكاتب اختار طريقاً رالراً ،الماة الوسط ،وقد حاوؿ أف يستخدميا في خطابو السػردي مػا
استطاع إلى ذلؾ سػبيالً ،حيػث حػرص عمػى السػير فػي طريػؽ الواقعيػة وذلػؾ دفعػو إلػى اسػتخداـ بعػض
األلفاظ الدخيمة والعاميػة ،وذلػؾ كمػا ورد فػي قصػة "زمػف الايػاب" مرػؿ" :األفرىػوؿ ،الكػازوز ،شػحططو،
تنزلؽ ،الزؽ ،الخرؽ ،يكبش ،باطيا ،شرشوحة"(.)4
كمػا اسػتخدـ القػػاص التراكيػب الشػعبية مرػػؿ" :نشػؼ ،يفػػش غمنػا ،يفػرفط ،وحػػؿ ،كػاف الرصػػاص
القمية"(.)5
مرؿ ّ
يقػػوؿ زكػػي العيمػػة فػػي لاػػة المػرأة فػػي الروايػػة الفمسػػطينية" :لقػػد خػػاض النقػػاد جػػدالً حػػوؿ طبيعػػة
الماة التي يستخدميا األديب ،فمنيـ مف يرى أف تكتب القصة بالفصحى ،بينما تكتػب الحػوار بالعاميػة،

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

أىمية الحوار في القصة القصيرة ،الطاىر مكي ،دار المعارؼ ،مصر1977 ،ـ ،ص.66
فف القصة القصيرة ،رشاد رشدي ،ط ،3األنجمو مصرية1970 ،ـ ،ص.120-119
أىمية الحوار في القصة القصيرة ،مرجع سابؽ ،ص.70
قصة زمف الاياب ،ص.37-36-29-22-20-15-14-11-4-3
المصدر نفسو ،ص.31-14-10-3
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ومنيـ مف دعا إلى أف يبني المؤلؼ حقبو ويجري حواره بالماة الفصحى ،وقد ذىػب االتجػاه الرالػث إلػى
تبني لاة الوسط بيف العامية والفصحى"(.)1
إف معرفػػة الماػػة شػػيء ضػػروري ألي كاتػػب قصصػػي ،فيػػي الشػػيء المػػادي الػػذي يرتكػػز عميػػو
الكاتػػب فػػي كتابتػػو أي قصػػة ،وىػػي الشػػيء المػػادي الػػذي تكتسػػب بػػو القصػػة وجػػوداً واقعي ػاً ميم ػاً ،لػػذلؾ
يجب عمى كؿ كاتب أف يمتمؾ زماـ الماة بكؿ حذافيرىا ،فال يمكف لمكاتب أف ينجح إال إذا امتمؾ زمػاـ
الماة ،وعميو أف يمتمؾ معرفة استخداـ الماة اسػتخداماً جيػداً ،ويتوقػؼ نجػاح القصػة إلػى حػد كبيػر عمػى
األسػػموب الػػذي يتبعػػو الكاتػػب فػػي قصصػػو ،إذ إنػػو ميمػا بماػػت القصػػة مػػف إتقػػاف فنػػي لجميػػع العناصػػر
الفنية في القصة ،فإنو ال يمكف أف تنجح إذا كانت مكتوبػة بماػة ركيكػة وأسػموب مضػطرب ،أو إذا كػاف
أسموب القصة حافالً بالبيرجة والتكمؼ الزائد غير الالزـ.
إف أفضػػؿ أسػػموب فػػي كتابػػة القصػػة ى ػو األسػػموب الطبيعػػي ،الممػػيء بالحيويػػة الػػذي يتصػػؼ
بالبسػػاطة ،ولكػػف يجػػوز فػػي بعػػض المواقػػؼ أف يسػػتعمؿ بعػػض الزخػػارؼ األسػػموبية ،أو يسػػتعمؿ بعػػض
األلف ػػاظ العامي ػػة والتع ػػابير البس ػػيطة ،إذا ك ػػاف ذل ػػؾ يخ ػػدـ موقفػ ػاً فنيػ ػاً ف ػػي القص ػػة ،ويس ػػاعد عم ػػى رس ػػـ
شخصية مف الشخصيات ويجعميا أكرر سطوعاً وأكرر ظيو اًر في السطور الماوية المحدودة.
وىناك ثالثة نماذج من لغة القص عند أدبائنا وىي:
 النمـــوذج األول :يتمر ػػؿ ف ػػي الما ػػة ارنش ػػائية ،وق ػػد اتض ػػح لن ػػا ذل ػػؾ ف ػػي كتاب ػػات العدي ػػد م ػػف كتّػػابفمسطيف ،مرؿ كتابات زياد حواري ،وعبد الرحمف جميؿ طبيمة ،وزكي العيمة في قصصو األولى.
 النموذج الثاني :يتمرؿ في الماة الواقعية البسيطة ،وخير ما يمرؿ ىذا النموذج مف أسػاليب القػص،قص ػػص خمي ػػؿ السػ ػواحري ،ومحم ػػود ش ػػقير ف ػػي قصص ػػو األول ػػى ،وابػ ػراىيـ العم ػػـ ،ومحم ػػد عب ػػد ا﵀
البيتاوي ،ومحمد أيوب ،وجماؿ بنورة ،وعبد ا﵀ تايو ،وزكي العيمة في قصصو األخيػرة ،مػع خػالؼ
في الصياغة الماوية والتراكيب ،ففي بعػض األحيػاف تخمػو قصػص خميػؿ السػواحري ومحمػود شػقير

( )1بناء الرواية ،عبد الفتاح عرماف ،مكتبة الشباب ،القاىرة1982 ،ـ ،ص.199
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وجماؿ بنورة مف الضعؼ في التراكيب واألخطاء النحوية ،فنجد بعػض القصػص لكتّػاب لخػريف بيػا
الضعؼ الماوي ظاى اًر جمياً أماـ المتمقي.
 النموذج الثالث :يسمو بالماة إلػى م ارتػب أعمػى مػف الماػة الواقعيػة ،مضػيفاً إلييػا بعػض الرومانسػيةالجميمػػة والشػػفافية ،ويتضػػح ذلػػؾ األسػػموب فػػي قصػػص العديػػد مػػف كتابنػػا ،أمرػػاؿ قصػػص غريػػب
عس ػػقالني وأك ػػرـ ىني ػػة ،وزك ػػي العيم ػػة ف ػػي قصصػػػو الالحق ػػة ،ومحم ػػود ش ػػقير ف ػػي قص ػػص الولػػػد
الفمس ػػطيني ،وخاص ػػة ف ػػي قص ػػة "رج ػػؿ ق ػػاـ م ػػف ب ػػيف األحي ػػاء" ،حي ػػث إف ى ػػذا األس ػػموب ف ػػي ى ػػذه
القصص يتضح لنا في شفافيتو واقترابو مف لاة الشعر بشفافيتيا وبصورىا الرومانسية الجميمة.
ومف حيث األسموب نجد زكي العيمة يستخدـ صػي المضػارعة ،محػاوالً بػذلؾ كتابػة الحػدث فػي
حالة جريانو المستمر ،وانقاذ القارئ مف العيش في الزمف الماضي ليعيش لحظة الحاضر.
لقد اعتبر زكي العيمة نفسو جزءاً ال يتج أز مف حرب المقاومة ضد االحتالؿ ،وفي مواجيػة ىػذه
األوجػاع واآلالـ التػػي يعيشػيا الالجئػوف الفمسػطينيوف ،حينمػػا يقػوؿ فػػي مقدمػة العطػػش" :لمكممػة فػػي لاػػة
الح ػػارات المحش ػػوة ب ػػالبحر ..وب ػػالبرؽ ..وأرص ػػفة الج ػػوع أكر ػػر م ػػف منط ػػؽ وم ػػذاؽ ووم ػػيض ..فمتص ػػعد
األقالـ ..الجذور المسكونة بحبات العرؽ ..الدـ ..المطر ..الزيتوف ..ولتنيمػر اآله مػواالً يرطػب جيػات
جرح ضحكات طفولية تطايرت ذات مساء كي يشب الفجر وتدنو حبيبيتي وتكوف الشمس"(.)1
فأخذ يصارع ىذا االحتالؿ بماتو القوية والمحشوة برموز فاعمة وواضحة أماـ كؿ فمسطيني يق أر
ىذا النص القصصي المعبر ،فكانت لاتو متوزعة عمى ألسػنة جميػع الفئػات الفمسػطينية ،فمفيػوـ األدب
لديو يكوف لعامة الناس ،ال يكوف لفئػة معينػة مػنيـ ،فػإف الشػعب ىػو الوسػيمة المرمػى ليػذا الوصػوؿ إلػى
فيـ الماة التي يسير عمييػا الكاتػب "ليعبػر عػف روح الشػعب وىويتػو ،عمػى نحػو تعجػز عنػو المسػكوتات
النبيمة والمريرة لممشاعر"(.)2

( )1مقدمة العطش ،مجموعة قصصية ،ص.8
( )2حرية الكاتب ،ناديف جورديمر ،فصوؿ ،ـ ،11ع1992 ،12ـ ،ص.62
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القاص في قصصػو يعبػر لنػا بماػة فنيػة وىػي لاػة األدب عػف لاػة الرػورة والنضػاؿ ضػد المحتػؿ
الااصب ،ولما كانت القصة تحتاج إلى شبكة عالقات بشرية ترجع إلييـ األمؿ ،وتجعميـ يخرجوف إلى
النػػور بعػد أف كسػػرت اليزيمػػة حمميػػـ فػي العػػودة ،فػػإف القصػػة القصػػيرة بحاجػػة إلػػى أف تنبػػت مػػف جديػػد
ويكػػوف عمادىػػا الشػػكؿ الفنػػي والمضػػموف المتفجػػر ،وأف تعتمػػد عمػػى لاػػة شػػعرية تتسػػاوى مػػع مػػا تطمبػػو
نفسية الجماىير.
نػػرى ىنػػا أف االتكػػاء عمػػى الماػػة الشػػعرية خطػػوة جيػػدة ،تعػػد تعويض ػاً عػػف الػػنقص فػػي الجانػػب
الفني ،ألف الشعر ىو األقرب إلى نفسية الجماىير ،لذلؾ أخذ زكي العيمة ،يضيؼ إلػى أدبػو القصصػي
لوناً جديداً أال وىو لاتو الشعرية ،لمػا لػو مػف دور فعػاؿ وقػوة نفػاذ تحريضػية وسػطوة قويػة ،قػد ال تتمتػع
بيا القصة القصيرة ،يقوؿ فخري صالح "يتميز زكي العيمة بماة قصصػية شػفافة تقتػرب فػي ليجتيػا مػف
الشػػعر ،بارضػػافة إلػػى قػػدرتيا مػػف خػػالؿ لاػػة الشػػعر ارشػػارية والدالليػػة فػػي لمحػػات متميػزة ومتفرقػػة فػػي
القصة لمتناقض مع الواقع"(.)1
ونستطيع أف نقسـ قصص زكي العيمة إلى قسميف في ىذا االتجاه(:)2
 -1قسـ استخدـ فيو الكاتب لاة قوية ليعوض بو الضعؼ الفني ،لكف تبقى القصة غيػر متماسػكة مرػؿ
قصة "الكالشينكوؼ" في مجموعة الجبؿ ال يأتي ،وقصة "خماسية الوىج" في مجموعة العطش.
 -0وقسػػـ لخػػر كانػػت لاػػة القصػػة جػػزءاً مػػف الحػػدث ،والقصػػة ىنػػا تتكػػي عمػػى ت ػوازف بػػيف أداتػػيف ،ىػػي
الحركػػة الشػػعرية ذات الحساسػػية الخاصػػة ،والحػػدث القصصػػي ال ػواقعي الممػػيء بالمأسػػاة واألسػػى،
وىنػػا تتشػػكؿ القصػػة مرػػؿ قصػػة "المػػوز ال يتػػأخر عػػف ميعػػاده" فػػي مجموعػػة العطػػش ،وقصػػة "زمػػف
الاياب" ،وقصة "الجبؿ ال يأتي".

( )1القصة القصيرة الفمسطينية في األرض المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.11
( )2موسوعة القاسمي لماة العربية ،ص.238
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"إف لاػػة الشػػعر قػػادرة عمػػى إعطػػاء القصػػة روح ػاً جديػػدة ،ىػػي بحاجػػة إلػػى القػػاص القػػادر عمػػى
ارمس ػػاؾ بخ ػػيط التع ػػادؿ ف ػػي ت ػػداخؿ األنػ ػواع األدبي ػػة"( ،)1وى ػػذا م ػػا يمي ػػز زك ػػي العيم ػػة عم ػػف غيػ ػره م ػػف
القصاصػػيف والكتػػاب فػػي تمػػؾ المرحمػػة ،وذلػػؾ باسػػتخدامو مفػػردات منفصػػمة متتابعػػة ،حتػػى تػػتالءـ مػػع
حركػػة األشػػخاص وسػػرعة تػػدفؽ انفعػػاالتيـ وحػػركتيـ الس ػريعة ،جػػاء فػػي قصػػة "ال خيػػار رالػػث"" ،منػػزوع
كمػػا اآلىػػة ..بجػوار ولػػده ..تتػراقص الكشػػافات ..دمعػػة ..عظػػاـ يػػده اليمنػػى تكػػاد أف تتصػػدع ..تنشػػؽ..
طرقػػات سػػاخنة ..نصػػيبنا يػػا ولػػدي ..نظػرة خاطفػػة ..طػػرؼ عينػػو ..الضػػوء المتمايػػؿ ..نظػرة جديػػدة مػػف
ولده نظرة مختمفة ..نفاذه ..نجمة تكنس كؿ المشانؽ المبقعة" (.)2
ىػػذه العبػػا ارت تخمػو مػػف حػػروؼ العطػػؼ ،كػػي يسػػتطيع الكاتػػب خمػػؽ المعػػادؿ الموضػػوعي بػػيف
الموقؼ والماة المعبرة عنػو بسػرعة واحسػاس شػديديف تجػاه األحػداث الواقعػة يوميػاً ،والفاصػمة ىنػا تعنػي
الوقفػػات ،التػػي تفصػػؿ داخػػؿ الجممػػة الواحػػدة ،فكاتبنػػا ىنػػا ال يريػػد الفصػػؿ بػػيف الجمػػؿ ،فاألنفػػاس لديػػو
متالحقة ،والتعبير يكوف سريعاً بال تواصؿ.
فالكاتػػب ىنػػا يقػػبض باقتػػدار مػػدىش عمػػى المحظػػة أو الموقػػؼ أو الفك ػرة ،ويعمػػؿ عمػػى تقطيرىػػا
بماة طيعة موحية ،ويضع القارئ المتمقي في مواجية حادة أماـ جزيئات صػايرة ولكنيػا عميقػة الداللػة،
متدفقة عمى متف جممة قصيرة مقننة محسوبة تحرض عمى القػ ارءة المتأنيػة ،ألنػو يقػدـ كيانػاً أدبيػاً ياػري
بالمشاركة ،ويقدـ مفاتيحو ،وكاتبنا ال تاريو القصة التقميدية ،لذلؾ تراه يبحث عف تقنيات حديرة خاصة
ىـ المحظة في ضوء رؤيتو
بو ومميزة لو ،يساعده عمى ذلؾ لاة شعرية تدمج الحركة باالنفعاؿّ ،
فتحمؿ ّ
لميـ العاـ ،بالتقاط ما يريره في حياه الناس في المخيمات واألحياء ،فيو كاتب المخيـ بامتياز.
ّ
وال يفػػوتني أف أشػػير إلػػى روح زكػػي العيمػػة المرحػػة وفكاىتػػو العفويػػة التػػي يطمقيػػا دوف تكمػػؼ،
حتى إف الواحد منا كاف ال يمؿ الحديث معو ومجالستو أياماً كاممة.

( )1القصة القصيرة الفمسطينية في األرض المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.3
( )2قصة ال خيار رالث ،ص.87
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اسػ ػػتاؿ زكػ ػػي العيمػ ػػة اسػ ػػتخدامو لميجػ ػػة الشػ ػػعبية فػ ػػي قصصػ ػػو وىػ ػػي فػ ػػي حالػ ػػة مػ ػػف الاضػ ػػب
واالستنفار ،وىذا ما يعبر لنا عف عالقتو الحميمة بيف القارئ ولاػة الكاتػب المحكيػة ،حتػى يػتمكف زكػي
العيمة مف االقتراب والتداخؿ أكرر فأكرر مف مشاكمو والحالة النفسية لو.
فالماػة فػػي بعػػض قصػػص زكػػي العيمػػة تكػػاد تخمػو مػػف الحػوار مرػػؿ قصػػة زمػػف الايػػاب ،فيػػي ال
تنطؽ بمساف األبطاؿ وتتركيـ يعبروف عف أحاسيسيـ وعف لرائيـ ،حيث يعبر القاص ىنا عف شخصية
الراوي البطؿ وىو عمي اليبناوي الذي كاف يتخػذ موضػع الصػدارة والمسػيطر عمػى سػرد القصػة بأكمميػا،
فكؿ ىذه االستخدامات لماة عند زكي العيمة تجعمو أقرب إلػى الشػعب حتػى إنيػا تجعػؿ المتمقػي يمتصػؽ
التصاقاً قوياً بالقصة حينما يبدأ في قراءتيػا" ،وال أعتقػد أف أحػداً مػف كتػاب القصػة عنػدنا ،أو فػي العػالـ
أجمػػع ينكػػر أنػػو واقعػػي ،فػػإف كيػػاف الكاتػػب القصصػػي إنمػػا يقػػوـ عمػػى ى ػذه الواقعيػػة ،أي محاكػػاة الواقػػع
وقدرتو عمى إقناع القارئ بأف قصتو تمرؿ ىذا الواقع"(.)1
بعػػد التعمػػؽ فػػي ق ػراءة قصػػص زكػػي العيمػػة نػػرى أف الماػػة الفصػػحى كانػػت تػػدور عمػػى لسػػاف
ػروي ،أم ػػا الما ػػة العامي ػػة كان ػػت ت ػػدور أح ػػداريا عم ػػى لس ػػاف الشخص ػػيات العام ػػة ف ػػي الش ػػارع
الكات ػػب ال ػ ا
الفمسطيني في مخيماتو التي تحتوي الالجئيف بشتى أطيافيـ.

ثانياً :الرمز:
بما أف القصة ىي أداة المرحمة بجانب الشعر ،فقد أتقف الكاتب عممو الفني اربداعي في كيفية
استخداـ أدواتو التعبيرية والتشكيمية ،حيث إف الكاتب استجاب قدر استطاعتو لما تطرحو الرؤى الجديدة
لفف القصة ،كوسيمة لتسجيؿ األصداء السياسية والنفسية بشتى أشكاليا ،ولكػف مػف المالحػظ ىنػا أنػو لػـ
يكػػف تػػأرير ىزيمػػة يوني ػو فػػي األرض المحتمػػة كمػػا ى ػو مػػع زمالئيػػـ فػػي الػػوطف العربػػي ،تقػػوؿ الباحر ػة
فاطمة الزىراء "ولعؿ مف لرار تمؾ اليػزة النفسػية والقوميػة أنيػا دفعػت بػبعض

()2

الكتػاب إلػى التفكيػر فػي

( )1في نقد األدب الفمسطيني ،نبيؿ أبوعمي ،ط ،1دار المقداد لمطباعة ،غزة2001 ،ـ ،ص.243
( )2كذا في األصؿ ،والصحيح (بعض).
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المسائؿ الفمسفية الميتافيزيقية التي تتصؿ بالوجود والقػدر"( ،)1فقػد كػاف تفكيػر الجيػؿ الجديػد ماػاي اًر عمػا
قبمو مف أجيػاؿ فػي األرض المحتمػة ،فمػـ يحمػـ بنظػرة منػو إلػى ا﵀ عػز وجػؿ ودعػاء مخمػص حتػى يفػرج
ا﵀ ىمػػو وكربػػو ،ولكنػػو أخ ػذ ينظػػر إلػػى واقعػػو المػػؤلـ وواقعػػو الػػتعس ،وأخػػذ ي ػرتبط ارتباط ػاً قوي ػاً بأحػػداث
الواقع ،وقد استخدـ الكاتب ىنا الرمز كوسيمة فنية وأمينة التعبير ولموصوؿ إلى ما يريػده أي أف يصػؿ
إلػػى ىدفػػو الم ػراد الوصػػوؿ إليػػو ،وقػػد تػػداخمت الرمزيػػة الموضػػوعية والرمزيػػة الفنيػػة فػػي قصػػص ى ػؤالء
الشباف،لكف رمزيتيـ بقيت بسيطة لـ تصؿ إلى المستوى التجريدي مف خالؿ األسػموب والماػة ،بقػدر مػا
بماتو عف طريؽ غرابة الموقؼ والجنوح إلى تفاصيؿ الواقع الدقيقة ،وانفعاؿ الشخصيات.
لقػػد رأينػػا أف الحاجػػة ماسػػة إلػػى الرمػػز فػػي أي عمػػؿ أدبػػي ،باعتبػػاره طريقػػة فنيػػة لمتعبيػػر عػػف
مجموعػػة مػػف األفكػػار االنفعاليػػة لػػدى زكػػي العيمػػة ،لكػػي ال تجعمػػو مطػػارداً مػػف أفػراد االحػػتالؿ ،فقػػد كػػاف
يس ػػتخدـ اريح ػػاء والتمم ػػيح ليص ػػؿ بك ػػؿ ذل ػػؾ إل ػػى الب ػػؤرة الحساس ػػة ف ػػي ال ػػنفس ،ويجع ػػؿ ب ػػذلؾ لألفك ػػار
الباطنية شكالً خارجياً مفيوماً ألىؿ المعرفة ،ليصؿ بذلؾ في النياية إلى تجسػيد طموحاتػو ،وأفكػاره فػي
شكؿ فني ،ويصؿ بذلؾ إلى تحقيؽ رؤيتو لواقع الحياة تحت ظمـ االحتالؿ والظروؼ القاسػية التػي يمػر
بيػػا أبنػػاء شػػعبو الالجئػػيف وغيػػرىـ ،ويقػػوـ بتوضػػيح أشػػياء تفيػػد الجميػػع مرػػؿ تعميمػػات جنػػود االحػػتالؿ
اليومية في المخيـ الصامد.

أسباب لجوء زكي العيمة إلى الرمز:
ويمكف تعميؿ لجوئو في معظـ قصصو إلى الرمز ألسباب عديدة مف أبرزىا:
ػز فيػػو
 -1ألف الرمػػز يعػػد وظيفػػة فنيػػة بحتػػة فػػي أي عمػػؿ أدبػػي ،فيػو يعطػػي العمػػؿ األدبػػي طابع ػاً مميػ اً
نكية شاعرية ،واختزاؿ يبعد بالعمؿ األدبي عف المباشرة والتقريرية.
 -0دعت الظروؼ التػي كػاف يعيشػيا الكاتػب والالجئػوف الفمسػطينيوف داخػؿ المخيمػات الفمسػطينية إلػى
المجػػوء لمرمػػز اليػػادؼ ،ليحقػػؽ بػػذلؾ التقنيػػة الالزمػػة فػػي مرػػؿ ىػػذه األوضػاع المؤلمػػة والقاسػػية عمػػى

( )1العناصر الرمزية في القصة القصيرة ،فاطمة الزىراء ،دار النيضة ،مصر1984 ،ـ ،ص.157
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أبناء شعبيـ ولـ يكػف ىربػاً مػف المواقػؼ الصػعبة ،ولكػف لػـ يكػف المطمػوب مػف أي كاتػب فمسػطيني
في ىذه المواقؼ أف يمقي نفسو إلى التيمكة والى المساءلة أماـ الحكاـ العسكري.
 -1لقػػد لج ػأ الكاتػػب إلػػى اسػػتخداـ الرمػػز ،بحيػػث ال يكػػوف مطابق ػاً تمام ػاً لمواقػػع المأسػػاوي الػػذي يعيشػػو
الالجػػي الفمسػػطيني بػػؿ يصػػؿ فػػي النيايػػة إلػػى ارفصػػاح عػػف جػػوىره وايضػػاح اريحػػاءات برمزيػػة
تعمػػؿ عمػػى الكشػػؼ الػػدقيؽ عػػف ىػػذا الجػػوىر الػػذي ال يسػػتطيع أي كاتػػب الظيػػور بػػو بشػػكؿ واضػػح
وصريح يؤدي ذلؾ إلى اليالؾ والسجف.
ويتضػػح لنػػا مػػف ذلػػؾ أف الرمػػز فػػي قصػػص زكػػي العيمػػة م ػرتبط ارتباط ػاً وريق ػاً باألحػػداث التػػي
كانت تجري في تمؾ األوقات ،سواء عمػى الشػكؿ الرقػافي أو االجتمػاعي أو السياسػي ،وخاصػة إذا كػاف
لمكاتػػب موقػػؼ معػػيف يتخػػذه مػػف الحػػاكـ العسػػكري وال يريػػد االصػػطداـ معػػو ،محػػاوالً بػػالرغـ مػػف ذلػػؾ
ارفصػػاح عمػػا يحػػدث وايضػػاح جميػػع المواقػػؼ أمػػاـ أبنػػاء الشػػعب ،فمػػف ىنػػا يحػػاوؿ الكاتػػب بػػث روح
المقاومة والتمػرد عمػى المحتػؿ والرػورة ضػد الظمػـ تجػاه االحػتالؿ الااشػـ ،والرمػز يزدىػر ويسػتخدـ بكرػرة
في ظؿ الحكـ الظالـ واالستبداد والقمع.

الرمز وداللتو في قصص زكي العيمة:
رأينػػا أف زكػػي العيمػػة لجػػأ إلػػى الرمػػز بوصػػفو أداة التفػػاىـ مػػع أبنػػاء شػػعبو ،وىػػي أداة لػػـ يفيميػػا
جنػػود االحػػتالؿ فػػي بعػػض األحيػػاف ،واعتبػػاره وسػػيمة تعبيريػػة تبتعػػد بعممػػو الفنػػي عػػف المباشػرة ،مرػػؿ مػػا
ذكره في قصػة "حيطػاف مػف دـ" ،بقولػو" :طػائر أسػود يفػرز أظػافره فػي عنقػو"( ،)1وىػو مػا يعبػر بالطػائر
األسود عف الجندي ارسرائيمي ،فإذا قاـ وقتيا بذكر الجندي ارسرائيمي يبقى مطارداً ومالحقاً مف جنػود
االحتالؿ عمى مدار الساعة ،وىو بذلؾ يعتبر قد نجح نجاحاً باى اًر فػي رمزيتػو الفنيػة التػي أبعػدت نظػر
االحػػتالؿ ارس ػرائيمي عػػف أعمالػػو األدبيػػة ،فالطػػائر األسػػود ىنػػا يػػدؿ عمػػى القيػػر واالضػػطياد والظمػػـ،

( )1قصة حيطاف مف دـ ،ص.47
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وعبػر عمػا يجػيش فػي خػاطره بػدوف لفػت انتبػاه العػدو
فبذلؾ يكوف الكاتػب قػد ذكػر مػا تػؤوؿ إليػو نفسػوّ ،
عما يقولو عنو وعف تصرفاتو البايضة.
لجأ الكاتب زكي العيمة إلى الرمز باعتباره دافعاً مف الحاجة إلى أسموب يحقؽ العمػؽ والشػموؿ
فػػي إيضػػاح وتجسػػيد الحيػػاة ارنسػػانية لالجئػػيف الػػذيف يعيشػػوف حيػػاة مناقضػػة لقمػػع االحػػتالؿ وقسػػوتو
المريرة ،وقد أسيـ الرمز في المحافظة عمى ظروؼ الكاتب األمنية لممحافظة عميو مف الضػياع وىروبػاً
مػػف جنػػود االحػػتالؿ ،ومػػف الحػػاكـ العسػػكري ،وأوام ػره العسػػكرية ،لكػػف ذلػػؾ لػػـ يوصػػؿ زكػػي العيمػػة إلػػى
درجػػة مػػف الامػػوض واربيػػاـ فػػي مجمػػؿ قصصػػو ،ولكػػف كػػاف بمقػػدار محػػدد يوصػػؿ القػػارئ إلػػى الفيػػـ
واالستيعاب لما ىو موجود أمامو مف أعماؿ أدبية تنـ عف وحشية االحتالؿ وباضو وقسوتو عمى أبنػاء
الشعب الفمسطيني.
لػػذلؾ نػػرى أف الرمػػز قػػد أخػػذ مسػػتواه الفنػػي الصػػحيح فػػي بنػػاء القصػػة عنػػد زكػػي العيمػػة وشػػحنيا
بالدالالت والمالمح واريحاءات الصحيحة ،ونورد ىنا مرالً عمى الرمػز غيػر الاػامض ،فػي قصػة "ينػزؿ
المطر ساخناً" عندما حاوؿ الوجيػاء شػنؽ أحػد الشػباف المعترضػيف عمػى السػموؾ السياسػي واالجتمػاعي
ليػـ ،فيقػوؿ فػي ذلػؾ" :حشػروا أرسػو عبػر األنشػوطة ،تالحقػت دقػات الطبػوؿ ..فرقػع فػي اليػواء شػػيء..
تنػػارر الحبػػؿ ضػػارباً بذيولػػو السػػوداء وجػػوه المنعػػوفيف عمػػى اآل ارئػػؾ ..ت ػرنح السػػادة وعميػػـ الػػزع ..سػػار
الفتػػى ..كػػاف المطػػر ييطػػؿ سػػاخناً مػػف بػػيف أصػػابعو ..التمعػػت األج ػواء ..رعػػدت ..تراجعػػت اآل ارئػػؾ..
انيمر الضوء ساخناً ساخناً مرؿ المطر"(.)1
فػػالرمز ىنػػا واضػػح ،فجيػػؿ الشػػباب ىػػـ المسػػتقبؿ المشػػرؽ والواعػػد ،والجيػػؿ القػػديـ البػػد لػػو أف
يتراجع عما ىو عميو ،فجيؿ الشباب ىػو مػف يتحمػؿ المسػؤولية فػي وجػو المحتػؿ الااصػب ،فػالرمز ىنػا
وبيف لنا نفسية كبار السف المتدنية الذيف لـ يتحمموا أدنى درجات المسئولية في تمؾ
خدـ الشباب الواعد ّ
األوقات المؤلمة.

( )1قصة ينزؿ المطر ساخناً ،ص.97-96
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كما في قصة "المير" –أيضا -يقوؿ" :الجراد األسػود يحتمػي بسػواتر الػدبابات والبنػادؽ ،الجػراد
األسػػود يختفػػي مػػف السػػاحات ..السػػاحات لمشػػباب فقػػط"( ،)1الجن ػود المحتم ػوف الػػذيف يحتمػػوف بػػدباباتيـ
ويجعمونيػا سػواتر ألنفسػػيـ ويحتمػوف ببنػػادقيـ التػػي لػـ يجػػدىا الشػػباب المقػاوموف فػػي الالجئػػيف ،فبػػالرغـ
مف القوة الباىرة التي يتمتع بيا جنود االحتالؿ إال أف الشباب بإرادتيـ يجعموف تراجع العدو بأسرع وقت
ممكػػف ،فقػػد رمػػز الكاتػػب ىنػػا لجنػػود االحػػتالؿ بػػالجراد األسػػود ،فاألسػػود يػػدؿ عمػػى الظػػالـ والجػ ارد يأكػػؿ
األخضػػر واليػػابس إذا دخػػؿ المنطقػػة ،فػػالجراد األسػػود دليػػؿ عمػػى اليػػالؾ والػػدمار الػػذي يمحػػؽ أي مكػػاف
يدخمو جنود االحتالؿ الااصب ،فيذا األسموب دخؿ في عمؽ مػف اربيػاـ أمػاـ العػدو ،ولكػف تركػو بػيف
أيدينا لنخرج األفكار الباطنيػة ،ىاربػاً مػف مقػص الرقيػب وأوامػره العسػكرية ،لػذلؾ لػـ يصػؿ الكاتػب برمػزه
إلى درجو الاموض واربياـ في مجمؿ قصصو.
ويتضػػح لنػػا مػػف ذلػػؾ أف الرمػػز فػػي قصصػػو مػرتبط باألوضػػاع التػػي يعيشػػيا الالجئػوف فػػي تمػػؾ
األوقػػات ،سػواء أكػػاف وسػػطاً اجتماعيػاً أـ رقافيػاً أـ سياسػػياً ،وخاصػػة إذا كػػاف الكاتػػب مػػف الػػذيف يسػػعوف
يعبػر عػف وحشػية االحػتالؿ الااشػـ فػي قمعػو
إلى إيضاح مواقؼ االحتالؿ وارفصػاح عنيػا ،فيػو بػذلؾ ّ
وحكمو الظالـ.

( )1قصة المير ،ص.8
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الفصل الخامس:
االلتزام في أدب زكي العيمة
أوالً :مفيوم االلتزام:
االلتزام لغة:
تكاد تتفؽ المعاجـ العربية عمى معنى واحد لكممة (االلتػزاـ) .ففػي لسػاف العػرب "يػرد المصػطمح
ػزـ والفعػؿ الزـ ،واسػـ المفعػوؿ :ممػزوـ ،لَ ِػزَـ الشػيء َي َمزمػو.
في مادة (ؿ ،ز ،ـ)" :المزوـ .والفعػؿ لَ ِػزـ ،يم ُ
()1
ولزومو ،يمزـ الشيء وال يفارقو ،وااللتزاـ :االعتنػاؽ" " .لػزـ الشػيء يمزمػو لزمػاً ولزومػاً ،والزمػو مالزمػةً

ولزاماً ،والتزامو ،وألزمو إياه فالتزمو ،ورجؿ لُزمة يمزـ الشيء فال يفارقو"(.)2

االلتزام اصطالحاً:
"ىو اعتبار الكاتب فنو وسيمة لخدمة فكرة معينة عف ارنساف ،ال لمجرد تسمية غرضػيا الوحيػد
المتعة والجماؿ"(.)3
وااللتزاـ عريؽ في األدب ،قػديـ مرػؿ كػؿ أدب أصػيؿ ،وكػؿ تفكيػر صػميـ ،ذلػؾ أف االلتػزاـ فػي
األدب ال يعػػدو فػػي معنػػاه الصػػحيح أف يكػػوف األدب ممتزم ػاً القضػػايا الجوىريػػة ،منص ػرفاً عػػف الزخ ػرؼ
المفظي وعف الزينة الصػورية التػي ىػي لاػو ووىػـ وخػداع ،وااللتػزاـ ىػو أف يصػور األدب حيػاة ارنسػاف
وخالصة ماامراتو وتجربتو ،وزبدة ما يستنبطو مف عمؽ أعماقو وألطؼ أحشػائو مػف أجوبػة عػف حيرتػو
وتساؤالتو ،وىو أف يكوف األدب رسالة يستوحييا مف وجدانو وفكره وروحو.

( )1لساف العرب ،ابف منظور ،مادة (ؿ ،ز ،ـ).
( )2القاموس المحيط ،الفيروز لبادي ،مادة (باب الميـ ،فصؿ الالـ).
( )3االلتزاـ في الشعر العربي ،أبو حاقة ،أحمد ،دار العمـ لممالييف ،بيروت  ،1979ص.14
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مفيوم االلتزام عند األدباء والمفكرين:
عرؼ سارتر األدب الممتزـ ،فقاؿ :مما ال ريب فيو أف األرر المكتوب واقع اجتمػاعي ،والبػد أف
يكػػوف الكاتػػب مقتنع ػاً بػػو عميػػؽ اقتنػػاع ،حتػػى قبػػؿ أف يتنػػاوؿ القمػػـ .إف عميػػو بالفعػػؿ أف يشػػعر بمػػدى
مسئوليتو ،وىو مسئوؿ عف كؿ شيء عف الحروب الخاسػرة أو الرابحػة عػف التمػرد والقمػع .إنػو متػواطي
مع المضطيديف إذا لـ يكف الحميؼ الطبيعي لممضطيديف.
وعرف ػػو حمي ػػد المطبعػ ػي عم ػػى أن ػػو "ذل ػػؾ األدب الػ ػذي يص ػػور المش ػػاعر الداخمي ػػة ف ػػي ارنس ػػاف
ويعكسػػيا إلػػى الخػػارج بفػػف رفيػػع ،وغايػػة ىػػذا الفػػف تحريػػؾ الك ػوامف فػػي المتمقػػي لتػػتـ عمميػػة التفاعػػؿ
اريجابية ارنسانية بيف األديب والقراء"(.)1
ويػػرى رئيػػؼ خػػوري أف الكاتػػب مطالػػب بمسػػؤولية مجػػرد أف يكتػػب وينشػػر لمجتمعػػو ،فيػو يجػػب
أف يعبػػر عػػف لالمػػو ولمالػػو ونضػػالو" .لػػيس كفعػػؿ القمػػـ اجتماعي ػاً وتاريخي ػاً بكػػؿ مػػا تنطػػوي عميػػو كممػػة
اجتماعي مف شؤوف األمة ،والشػعب ،والقػوـ والوطنيػة ،وارنسػانية ..وعمػى القمػـ المسػئوؿ أف ينفػي عنػو
أوؿ شيء اعتبار عامؿ الكسب ،فذلؾ ىو الشرط المبدئي لصحة الرأي ونزاىتو"(.)2

االلتزام في العصر الحديث:
اعتقد كرير مف النقاد أف مفيوـ (االلتزاـ) تسرب إلى األدب العربي في أعقػاب الحػرب العالميػة
الرانية ،عندما طرح الشيوعيوف مشكمة الفف لممجتمع ،فكػاف االلتػزاـ األدبػي بالنسػبة ليػـ يعنػي (االلتػزاـ)
بالمادية الديالكتية وحدىا.
وقد ولد في االتجاه المعاكس التزاـ لخر ،أي التزاـ القومييف العرب فػي وجػو االلتػزاـ الشػيوعي،
رـ تكرست فكرة (االلتزاـ) عند األدباء العرب عند تعرفيـ عمى (بوؿ سارتر) و(ت .س .إليوت) والسيما
في رائعتو (األرض اليباب)" ،وقد ترؾ األخير أر اًر طيباً في كرير مف الشػعراء العػرب ،رػـ مػا إنفػؾ كري ُػر

( )1القصة الفمسطينية القصيرة في األرض المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.11
( )2الكؼ والمخرز ،مرجع سابؽ ،ص.65
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مف ىػؤالء أف أقمعػوا عػف االلتػزاـ وانكبػوا عمػى مشػاكميـ الذاتيػة والشخصػية ،بعػد أف تعرضػوا إلػى ىجػوـ
عنيؼ مف اليسار واليميف"( .)1ومرمما القت قيمة (االلتزاـ) رواجاً واسعاً في منتصؼ القرف الماضي ،إذ
تبنت (مجمػة اآلداب) البيروتيػة التػرويج إلػى ىػذه الػدعوة ،فقػد واجيػت انتقػادات الذعػة مػف بعػض النقػاد
والدارسيف العرب ،فيذه نازؾ المالئكػة نظػرت إلييػا عمػى أنيػا عكػس لمحقػائؽ ارنسػانية عكسػاً صػريحاً،
وترى "أف المجتمع تتضح مالمحو وسماتو ،عندما يعبر كؿ أديب عف ذاتو دونما تصنع"(.)2
وت ػرتبط قيمػػة (االلت ػزاـ) بحريػػة الفكػػر ،فتقػػوؿ" :ولسػػوؼ يكػػوف األدب القػػومي واقعي ػاً حق ػاً عنػػدما
يكتب كؿ أديب عربي في حرية كاممة ،واذ ذاؾ ستصبح كممة (االلتزاـ) كممة منحطة"(.)3
والحقيقػػة ،إننػػا ال يمكػػف أف نسػػمـ لكػػؿ لمػػا قالتػػو نػػازؾ المالئكػػة ،أف الت ػزاـ األديػػب تجػػاه قضػػايا
مجتمعو ،ال يمعنو مف أف يعبر عف ذاتو ،فيؿ يمكف لممرء أف يفصؿ بيف الشاعر وقبيمتػو فػي المجتمػع
الجػػاىمي وىػػؿ لممػػرء أال يصػػفؽ إعجابػاً لمػػا أبدعتػػو مخيمػػة أدبػػاء أمتػػو فػػي شػػتى المجػػاالت ،فػػيمكف أف
األدب الممتزـ فػي العصػر الحػديث قػد ارتػبط فكريػاً بالحركػات واأليػديولوجيات السياسػية ،حتػى أصػبحت
غايتو سياسػية فػي أىػدافيا القصػوى تقػوـ عمػى فضػح المعبػة ال أرسػمالية والتنبيػو إلػى أخطارىػا المسػتقبمية
عمػػى الجػػنس البشػػري ،وفمسػػفياً إذ ارتػػبط المفيػػوـ فػػي منتصػػؼ القػػرف الماضػػي بالفمسػػفة الوجوديػػة ،أمػػا
الرؤية الحديرة فيي ال تتوقؼ عند ىذا الفيـ ،فيي تستمد تصوراتيا مف فيـ عميؽ وواع لو.
ويشير سارتر إلى الدور الكبير الذي يمعبو األدب في مصير المجتمعات ،فػاألدب مسػئوؿ عػف
قضايا الحرية ،واالستماع ،والتطور ،والخمؼ ،ومنظومة القػيـ وغيرىػا مػف القضػايا ،فاألديػب ابػف بيئتػو،
والنػػاطؽ باسػػميا ،وكممتػػو سػػالحو،فعميو تحديػػد اليػػدؼ جيػػدا ،وتصػػويبيا عميػػو بدقػػة ف ػػ"الكاتب بماىيتػػو
وسيط والتزامو ىو التوسط"(.)4

( )1
( )2
( )3
( )4

مجمة أقواس ،راـ ا﵀ ،ع.2001 ،4
القصة الفمسطينية القصيرة في األرض المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.20
الكؼ والمخرز ،مرجع سابؽ ،ص.70
القصة الفمسطينية القصيرة في األرض المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.25
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االلتزام قديماً:
األدب الممتزـ ىو سابؽ عمػى محػاوالت المحػدريف ،وقػد وجػدنا قػديما األدب يتجسػد فػي مشػاركة
األديب لمناس ىموميـ االجتماعية والسياسية ،ومواقفيـ الوطنية ،والوقوؼ بحزـ ،لمواجيػة ىػذه اليمػوـ،
إلى حد إنكار النفس في سبيؿ ما يمتزـ بو األديػب شػاع اًر أـ نػار اًر ،وحتػى يكػوف األدب صػادقاً البػد وأف
يتكمـ عف الواقع الذي يشعر بو األديب ،والظروؼ التي تحيط بو ،وتؤرر عمػى نفسػيتو ووجدانػو ،فتخػرج
الكممػػات نابضػػة بالصػػدؽ ،وتأخػػذ طريقيػػا فكػػر القػػارئ ووجدانػػو ،ولعػػؿ دفػػاع الشػػاعر عػػف قبيمتػػو والفخػػر
بأمجادىا وأحسابيا يندرج تحت مفيوـ االلتزاـ القديـ.
وظروفن ػػا االجتماعي ػػة الحالي ػػة الحافم ػػة ب ػػالقمؽ ،والمميئ ػػة بالمش ػػكالت ،ت ػػدعو وبش ػػدة إل ػػى األدب
الممتزـ .ووضع بالدنا العربية وما للت إليػو مػف تشػرذـ ومػف تػأمر األعػداء وتكػالبيـ عمييػا ،تػدعو الكػؿ
إلى تجنيد الجيود لمعمؿ عمى تحرير البالد ورفع مستواىا السياسي واالجتماعي والفكري.
وحتػػى يكػػوف األدب صػػادقاً البػػد وأف يػػتكمـ عػػف الواقػػع الػػذي يشػػعر بػػو األديػػب ،والظػػروؼ التػػي
تحيط بو وتؤرر عمى نفسيتو وفكره ،فتخػرج حينئػذ الكممػات نابضػة بالصػدؽ ،وتأخػذ طريقيػا مباشػرة إلػى
فكر القارئ ووجدانو ،وىنا يبرز ىدؼ االلتزاـ في جدة الكشؼ عف الواقع ،ومحاولة تاييره ،بمػا يتطػابؽ
مػػع الخيػػر والحػػؽ والعػػدؿ عػػف طريػػؽ الكممػػة التػػي تسػػري بػػيف النػػاس عمػػى أال يقػػؼ االلت ػزاـ عنػػد القػػوؿ
والتنظيػػر" ،فػػالفكر الممتػػزـ فػػي أسػػاس حركػػة العػػالـ الػػذي يػػدور حولػػو عمػػى قاعػػدة المشػػاركة العمميػػة ال
النظريػػة إذ لػػيس االلت ػزاـ مجػػرد تأييػػد نظػػري لمفك ػرة ،وانمػػا ى ػو سػػعي لتحقيقيػػا ،فميسػػت الااي ػة أف نطمػػؽ
الكممات بااية إطالقيا"(.)1

دوافع االلتزام في أدبنا الفمسطيني:
لقػػد سػػاير األدب عمػػى مػػر العصػػور جميػػع م ارحػػؿ التاييػػر فػػي المجتمػػع ،بػػؿ تجػػده فػػي أحيػػاف
كري ػرة يسػػيـ فػػي دفػػع عجمػػة والدتيػػا ،وأدبنػػا الفمس ػطيني فيػػو مػػف الش ػواىد الواقعيػػة الكريػػر ،وفػػي ضػػوء
( )1األديب وااللتزاـ ،نوري حمودي القيسي ،دار الحرية لمطباعة ،باداد1979 ،ـ ،ص.120
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مالحظتنػػا ليػػذا فػػي واقػػع أدبنػػا الفمسػػطيني المعاصػػر نظػ اًر لخصوصػػية الظػػرؼ وحساسػػيتو الػػذي نعيشػو
والػػذي فػػرض عمػػى األديػػب الفمسػػطيني أف يحمػػؿ عمػػى عاتقػػو عػػبء تبعػػات مػػا تعرضػػنا لػػو مػػف نكبػػات
سيما وأنو ىو المرقؼ القادر عمى حمؿ األمانة وىموـ الوطف ،ونحػاوؿ د ارسػة مػا كتبػو األديػب
متتاليةّ ،
والقاص الفمسطيني زكػي العيمػة عػف الواقػع الػذي حفػؿ باألحػداث السياسػية واالجتماعيػة والفكريػة وكيػؼ
أيقف أف مػف واجبػو أف يكػوف عػامالً فػاعالً فػي مجتمػع تنوعػت فيػو النكبػات وألقػت بظالليػا الرقيمػة عمػى
مناحي حياتو عندىا أبى زكي العيمة إال أف يكوف ممتزماً يػؤمف بقػيـ مجتمعػو ،وال ينطػؽ إال بمسػانو ،وال
يكوف قممو إال وقفا عميو ،وسوؼ نبيف ذلؾ فيما يأتي:

 -6االلتزام الفني:
تؤكد المعاينة األولى لمجموعات زكي العيمة القصصية أنو كاف يؤكد عمؽ انتمائو الفمسطيني،
ويقينػاً أف استحضػػار البنيػػة الفني ػة لمقصػػة ،ال يتوقػػؼ عمػػى الجانػػب السياسػػي ،بػػؿ نجػػد أف ىػػذا التوجػػو،
يجسد عمؽ االنتماء ،وتفصح القصة عنػده عػف التػزاـ عميػؽ بيمػوـ الػوطف ومعانػاة أىمػو ،معتمػدا عمػى
اريجاز والتكريؼ الذي تتزاحـ فيو الجمؿ الفعمية لتحمؿ في مضػامينيا ازدحػاـ ىمػوـ الػوطف المتراكمػة
عبر طريقة سردية تنيض عمى العناية الكبيرة بالصورة ،التي ربمػا تبنػى فػي أحػاييف كريػرة عمػى عنصػر
المفارقة ،وىو "عنصر يامر الصور بنور رائع ينسجيا فػي أذىاننػا أو قػؿ يحفرىػا حفػ اًر"( ،)1ولػذلؾ كمػو،
ليس غريباً عمى قاص عشؽ الوطف وتبنى ىمومو ،أف يقتفي خطاً فنياً معيناً ويضفي عميو قداسة فنية،
وصػار عنػد كريػر مػػف القصاصػيف تقميػداً فنيػاً ال يحػؿ ليػـ الخػػروج عميػو ،ورسػـ بػػذلؾ اتجاىػاً جديػداً فػػي
كتابة القصة القصيرة في الشكؿ والمضموف.
إف بػدايات االلتػزاـ لػدى القػاص زكػػي العيمػة تتمرػؿ فػي رفضػو لمظػػاىر القيػود الفنيػة التػي باتػػت
تكبؿ القصة القصيرة وتحد مف قدرتيا عمى حمػؿ مػا يريػده القػاص مػف تعبيػر عػف واقػع يحيػاه ويػراه بػأـ
عينو ،فش ّكؿ بذلؾ تيا اًر مستحدراً في بناء القصة القصيرة ،وقد نجحت دعوتو في إحداث بعض التاييػر

( )1انعكاس اررىاب عمى الرواية الفمسطينية ،مرجع سابؽ ،ص.81
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فػػي البنػػاء الفنػػي والموضػػوعي لمقصػػيدة ليتكيػػؼ مػػع المتايػرات الصػػادمة التػػي حمػػت بػػالوطف ،ممرمػػة فػػي
االحتالؿ الصييوني لما تبقى مف أراض فمسطينية عاـ .1967
لػػـ يقػػؼ الت ػزاـ زكػػي بمضػػاميف القصػػة ،وانمػػا تعػػدى ذلػػؾ إلػػى االلت ػزاـ بماتيػػا أيض ػاً ،التػػي ىػػي
األخرى جاءت معبرة عف التزاـ زكي ومراعاتو لكؿ أطياؼ وفئات شعبو ،فكانت ألفاظو عبارة عف مزيج
مػػف الفصػػحى البسػػيطة والعاميػػة الرقيقػػة التػػي ال تخم ػو م ػف عذوبػػة تمقػػي بظالليػػا عمػػى القصػػة ،ليشػػعر
الق ػػارئ أف بيئ ػػة المخ ػػيـ تت ػػرؾ أرػ ػ اًر عميقػ ػاً ف ػػي فك ػػر زك ػػي ووجدان ػػو ،وتظ ػػؿ حاضػ ػرة ال تاي ػػب ف ػػي ك ػػؿ
مجموعاتو القصصية.

 -5االلتزام بواقع المجتمع:
فرض االرتباط الوريؽ بيف األديب زكي العيمػة ومجتمعػو مالمػح معينػة فػي الشػكؿ والمضػموف،
فكري ار ما كاف ينوه ببطوالت الشباف والمقاوميف ،ويفخػر بيػـ ،فالربػات والشػجاعة والتضػحية والفػداء كميػا
صفات أسبايا عمييـ ،وأبرزىا فييـ ليكونوا مراالً يحتذى وأنموذجاً يقتدى في التمػاىي مػع نػداء الػوطف
وال شػػيء سػ ػواه يخػػالج نف ػػس الق ػػاص فركػػز عم ػػى أدؽ تفاصػػيؿ المخ ػػيـ وحػ ػوادث الحيػػاة اليومي ػػة لدرج ػػة
اناماسو في القضايا التي تقمؽ باؿ مجتمعو حتى أدؽ التفاصيؿ التي تعج بيا الحياة اليوميػة فػي مخػيـ
جباليا الذي لـ يتأخر القاص -ولو لمحظة -في التعبير عف جراحو وحممو ىمومو.
لقػػد عػػالج القػػاص زكػػي العيمػػة الحيػػاة االجتماعيػػة ،بكػػؿ صػػورىا وألوانيػػا ،فمػػـ يتػػرؾ صػػايرة وال
كبيػرة إال أفػػاض فييػػا ،ووقػػؼ عنػػدىا وأمػػاط المرػػاـ عػػف كريػػر مػػف القضػػايا االجتماعيػػة التػػي كانػػت ترقػػؿ
كاىػػؿ المجتمػػع ،وكػػاف ىدفػػو توعيػػة المجتمػػع إلػػى مػػا يحػػيط بػػو مػػف مخػػاطر ،لقػػد صػ ّػور القػػاص الواقػػع
المعيشي ،وأضفى عميو مف روحو وخيالو مقدا اًر كبي اًر مف األصالة والصدؽ.
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ثانياً :زكي العيمة وتجميات االلتزام:
وقفة مع مجموعة مف قصص زكي العيمة:
 -1قصة المنطار.
 -0قصة بحر رمادي غويط.
 -3قصة زمف الاياب.
 -4قصة الحجارة.
 -5قصة كميـ أبنائي.
 -6قصة سماء حزيراف.
 -7قصة سالؿ مف لحـ.
 -8قصة التحويمة.
 -9قصة الموز ال يتأخر عف ميعاده.
 -11قصة دنكرؾ ..الدىيشة.

 -6قصة المنطار:
رصػػد لسػػقوط تمػػة المنطػػار "الموقػػع االسػػتراتيجي" التػػي تطػػؿ عمػػى سػػيوؿ الػػوطف الممتػػدة شػرقي
مدينة غزة ،واستشياد ىاني صػديؽ الػراوي وتػوأـ روحػو إذ يجػد مصػطفى نفسػو وحيػداً عاريػاً يقفػز مرػؿ
أرنب بػري تسػربت مػف تحػت رجميػو السػوافي ،وتفػتح النكسػة عمػى ىزيمػة النظػاـ العربػي وتطمػؽ أسػئمتيا
الميينة ،ولكف "تبقى الصرخة المصموبة في العينيف."..
ال تػذىب القصػػة إلػى تصػػوير القصػػؼ والتػدمير وىػػدير المػدافع بػػؿ تتوقػػؼ عنػد عػػذاب التبميػ
بخبر استشياد صػديقو ،ومػف خػالؿ التػداعيات يكتشػؼ أف ولػي ا﵀ (المنطػار) قػد اغتيػؿ واغتيمػت معػو
بوابة السيد ىاشـ ورحمة الصيؼ والشتاء ،وأف الميراث العربي حز عمى نصؿ اليزيمة.
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فػػي القصػػة تتصػػاعد وتي ػرة الحػػزف وارحسػػاس بالفقػػد بصػػديقو وت ػوأـ روحػػو ىػػاني "حبونػػا مع ػاً..
ليونا ،تعاركنا معا ،كنت تحس بدمعػو يسػيؿ مػف مآقيػؾ ،ودمعػؾ يسػيؿ مػف مآقيػو ..ضػحكتو تتػردد فػي
أنحائؾ ،ودمعو ينز في شرايينؾ .ويدرؾ مصطفى أف "ىاني لـ يكف رمنا بخساً ويبرؽ السؤاؿ في رأسو:
إلى أيف وما السبيؿ  ،وكأنو يقوؿ لمقارئ أف ال مكاف غير الوطف وال سبيؿ غير المقاومة.

 -5قصة بحر رمادي غويط:
يمسؾ زكي العيمة بمحظة نزوؿ العمـ ارسرائيمي عف قبة المجمس التشريعي باػزة وصػعود العمػـ
ودع النػاس تاريخػاً واسػتقبموا تاريخػاً جديػداً ،لكػف قمػة مػف
الفمسطيني ،يقدـ المشيد التاريخي النػادر ،يػوـ ّ
الن ػػاس لػ ػـ تش ػػارؾ ف ػػي المحظ ػػة البيي ػػة م ػػنيـ عم ػػي حمػ ػزة ال ارش ػػد ال ػػذي افت ػػرش الرص ػػيؼ ،يبي ػػع ربط ػػات
الجرجير والبقدونس والنعناع ،وعمي ىو ابف حمزة الراشد العامؿ الطيب البسػيط الػذي عضػو الجػوع بعػد
مقاطعة العمؿ في إسرائيؿ ،فتجػ أر وبػاع الفواكػو المحظػورة ،يشػجعو عمػى ذلػؾ أف التػاجر المتعيػد يسػرح
ويمػػرح دوف حسػػيب أو رقيػػب ،لكػػف "حمػزة " المخػػالؼ ردعػػوه حتػػى المػػوت ،األمػػر الػػذي أرػػار اسػػتيجاف
النػػاس فػػأطمقوا بيانػػا يعمػػف عػػف تصػػفية العميػػؿ حم ػزة ال ارشػػد "يفتػػرش الرصػػيؼ" عينػػاه منزرعتػػاف ببقايػػا
حروؼ تتموى ديداناً تنيش جمد الحائط تمعف مسئولية الفصيؿ ..عف تصفية العميؿ حمزة."..
لمػػاذا اختػػار القػػاص تمػػؾ المحظػػة ليقػػيـ عنػػدىا المفارقػػة وكأنػػو يحػػذر ويطالػػب السػػمطة أف تعيػػد
األم ػػور إل ػػى نص ػػابيا ،وت ػػرد االعتب ػػار لم ػػف دفعػ ػوا ضػ ػريبة األخط ػػاء الس ػػابقة ،حت ػػى ال تط ػػاليـ المرحم ػػة
الالحقة ويصبحوف المؤبديف ظمماً وقي اًر.

 -4قصة زمن الغياب:
قصػػة تػػدؽ النػػاقوس ألف الػػذاكرة مػػا ازلػػت متوىجػػة ،والتػػاريخ ال يػػرحـ فػػي ىػػذه القصػػة ،وىػػي
األطػػوؿ بػػيف قصػػص المجموعػػة ،لدرجػػة يمكػػف اعتبارىػػا روايػػة قصػػيرة بحسػػب فضػػائيا الزمػػاني وتعػػدد
األحداث والشخصيات ،والقصة تقدـ أحداريا عمى لساف طفؿ يعرض لحياة الالجئػيف ببػراءة وب ارعػة فػي
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التق ػػاط المحظ ػػات وتاميفي ػػا بما ػػة س ػػردية محمم ػػة بش ػػحنات نفس ػػية وعاطفي ػػة ،تط ػػرح الواق ػػع االقتص ػػادي/
االجتماعي لشرائح مف الناس باتت ميمشة بفعؿ المجوء.
في القصػة يعػرض الطفػؿ (الػذي مػف المفػروض أنػو أصػبح رجػال اآلف) رغباتػو وأحالمػو الفقيػرة
في بيئة المخيـ ،حامالً في صدره ابنة خالو الاائب الذي تباينػت األخبػار والحكايػات حػوؿ وجػوده عمػى
قيػػد الحيػػاة ،أو استشػػياده ،فػػال تممػػؾ زوجتػػو غيػػر التعمػػؽ بأمػػؿ عودتػػو ،وتربيػػة طفمتيػػا ،وترصػػد أخبػػاره.
الصػػبي يتنقػػؿ فػػي المخػػيـ مػػف نػػار الس ػوافي الػػذي تشػػوي قدميػػو ،إلػػى االنتظػػار عنػػد حنفيػػات المػػاء إلػػى
التفتيش في زبالة قوات الطوارئ الدولية ،مرو اًر بألعاب الصاار في المخيـ ،يتوقؼ طويالً عنػد طموحػو
فػػي الحصػػوؿ عمػػى "كػػرت الطعمػػة"( ،)1والوصػػوؿ إلػػى مركػػز التاذيػػة ارضػػافية لمفػػوز بشػػيي الطعػػاـ
والحصػػوؿ عمػػى تفاحػػة أو برتقالػػة أو إصػػبع مػػوز ،بب ػراءة يعػػرض الطفػػؿ لوحػػة غرائبيػػة عجائبيػػة ليكػػذا
حياة ،يتخطاىا الفمسطيني مع أصداء حكايات اآلباء واألميات عف البالد المصادرة وعف رحمة الحجيج
في أعقاب حرب خاسرة.
في القصة تتداخؿ األزمػاف مػف خػالؿ سػياؽ الػوعي والخطػاب الػداخمي لروايػة الطفػؿ عػف زمػف
اليجرة الذي ما زاؿ ممتػداً ،الػذي تشػكؿ بداياتػو القاسػية خمػائر المقاومػة التػي وسػمت الحيػاة الفمسػطينية
ألكرر مف نصؼ قرف ،ولـ تصؿ بالشعر إلى بر األماف ،وتحقيؽ األحػالـ وأف عمػى األجيػاؿ أف تحفػظ
الرواية في ذاكرة حية طازجة ليبقى الوطف حالة مالزمة.

 -3قصة الحجارة:
يعػػرض الكاتػػب صػػورة أخػػرى مػػف صػػور المقاومػػة مػػف خػػالؿ أطفػػاؿ ألزم ػوا أنفسػػيـ أف يتصػػدوا
لطاغوت كرُر شره حتى إلػى شػطائرىـ ،وتحػرميـ مػف كتػبيـ ودفػاترىـ " ،عنػدما تسػرؽ شػنطتؾ بػدفاترىا
وأقالميا وكتبيا وشقفة الخبز ..ماذا تعمؿ "فيحاوؿ ىاني باستبداؿ كتبو بالحجارة ،فيأتي صديقو توفيؽ
حتى يرنيو عما يدور في خمده ،وعبارتو األخيرة ،وعندما ال ترضيؾ كؿ حقائب الدنيا بعدىا ،وىنا يدور
( )1ىو بطاقة زرقاء تمنحيا وكالة الاوث في غزة لػبعض طػالب المػدارس كػي يتنػاولوا وجبػة غػذاء كػؿ يػوـ ولمػدة سػتة
أشير ،وقد ال تتجدد البطاقة ،ويكوف الاذاء في مكاف أقامتو وكالة الاوث في مخيـ الالجئيف الفمسطينييف بازة.
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الحوار بيف طفميف أحدىما صقمتو التجربة عند إبعاد والده وما صاحبو مف ميانة ،وبيف اآلخػر الػذي ال
زاؿ في مرحمة السؤاؿ والتساؤؿ ،ياػوص الكاتػب فػي أعمػاؽ نفػس صػبي صػاير "ىػاني" ويعطػي صػورة
رائعة لما تعػرض لػو مػف قبػؿ األعػداء مػف اقتحػاـ المنػزؿ وتكسػير وسػرقة ،وكػأف القػاص يريػد أف يقػوؿ:
الطفولة بائسة عندنا ،وأف المعركة غيػر متكافئػة بػيف الحجػارة وللػة الػبطش الصػييونية ،وأف المعركػة لػـ
تنتو باستشياد ىاني ولـ تقؼ عند فرد وستبقى مستمرة.

 -2قصة كميم أبنائي:
يتنػاوؿ القػاص واحػدة مػػف المآسػي التػي يعيشػيا الفمسػػطينيوف منػذ رالرينيػات القػرف الماضػػي ،إذ
احد منيـ ،يسأؿ عنو المحتميف ،يقتحموف بيتو ،ينتزعونػو بكػؿ
تبدأ مف انتفاضة أطفاؿ الحجارة ،فأمجد و ُ
مػػا يممكػػوف مػػف حقػػد ووحشػػية مػػف أس ػرتو ،ويمحقػػوف األذى بوالػػده حػػيف حػػاوؿ التصػػدي ليػػـ ،ويكشػػؼ
الكاتب في قصتو بقطعة فنية رائعة "كأننا أماـ مشيد مف لحمنا"" ،وأنت تركب سيارة ارسعاؼ يياجمػؾ
سؤاؿ الطبيب ،مف منيـ ابنؾ " ،وعمى لساف الراوي أبو أمجد يجيب كميـ أبنائي.
فيذه حماية لكؿ أبنػاء فمسػطيف مػف أبػاء فمسػطيف موجػو ضػد االحػتالؿ وجرائمػو ،فكيػؼ ال وأف
الفرد الفمسطيني ينخرط مع الكؿ بشعور جمعي وطوعي ،غاية في الوطنيػة والعطػاء ،وأمجػد مػا ىػو إال
المجد القادـ في المستقبؿ.

 -1قصة سماء حزيران:
يقع الشاويش سالمة أسي ار بعد سقوط غزة بخمسػة أيػاـ ليمتقػي ب"إيمػي الييػودي" الع ارقػي الػذي
اجتػاز الحػػدود ،فوقػع فػػي قبضػػة القػوات الفمسػػطينية ،وعػػيف سػالمة حارسػػا عميػػو تبمبمػو األسػػئمة المفارقػػة،
يطير مواويمو بميجػة عراقيػة تقطػع نيػاط القمػب،
فإيمي عدو سمب األرض واستوطف ،يصبح أسي ار كسي ار َ
يصحو ارنساف في سالمة فيحنو عميو ويقدـ لو السجائر ،ويفتقده بالعجوة المذيذة يشترييا لػو مػف سػوؽ
فراس ..لتدور األياـ ويصبح سالمة أسي اًر فريسة لمجوع والعطش لـ يبؿ ريقو بقطرة ماء منذ رالرػة أيػاـ،
فيخػػرج عميػػو الجنػػدي "أيمػػي" مػػف بطػػف الصػػدفة واالحتمػػاؿ ،ويتعػػرؼ عميػػو ليصػػفعو عمػػى حػػد الس ػؤاؿ،
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ويطبع عمى مػرلة قمبػو زوجتػو وأوالده والتػواريخ ،فيأخػذ القػرار ويشػيح بوجيػو بعيػداً عػف " أيمػي" وكأنػو ال
ي ػراه ،فػػال ص ػػداقة فػػي زمػػف الح ػػرب .لعمػػو يبػػدو واض ػػحا حػػرص القػػاص عم ػػى التنبيػػو عمػػى أف الطيب ػػة
والعواطؼ ال تجدي نفعا ،حيف يكوف األمر متعمقاً بالوطف ومصيره ،كما ينبو إلى أف التعامؿ مع العدو
يجب أف يكوف منطمقاً مف قناعة أف الميادنة مع ىؤالء ال تجدي نفعاً.

 -7قصة سالل من لحم:
تبدأ القصة بطفؿ تركو أخوه في السوؽ بعد أف أوصاه بأف يأخذ بالػو مػف السػالؿ ،ولكػف عػودة
األخ تت ػػأخر فيقم ػػؽ الطف ػػؿ ،وم ػػف خ ػػالؿ الس ػػرد يتض ػػح أف األخ ػػويف كان ػػا ي ػػذىباف مػ ػرتيف ف ػػي األس ػػبوع
رحضار السالؿ ،كانت ىناؾ معاناة يواجييا الطفؿ في حمؿ السالؿ ونقميا إلى السػوؽ ،ومػا يواجيػاف
في السوؽ مف معاناة مف أصحاب المتاجر والمطاعـ ،حيث كاف التجار يقوموف بطرد الطفػؿ مػف أمػاـ
متػاجرىـ ،ويحصػػؿ انفجػػار وينسػى التػػاجر الػػذي كػاف يطػػرد الطفػػؿ وينصػحو بػػاليرب ،إف السػػوؽ يشػػاؿ
مساحة فػي القصػة القصػيرة عمومػا وفػي القصػة الفمسػطينية عمػى وجػو الخصػوص ،وكػأف الكاتػب يقػوؿ
إف الفمسػطيني صػػاي اًر أو كبيػ اًر يواجػػو المعانػػاة والقمػػع فػػي حياتػو ،وأف قصػػؼ لحػػـ الطفػػؿ يػػوحي لنػػا بمػػا
يجمع بيف الطفؿ وما بيف السالؿ ،حيث يقتات مف الربح القميؿ الذي يجنيو مف وراء بيع السالؿ.

 -8قصة التحويمة:
يخبرنا الراوي أنو يوـ إبعاد (رشاد الفي) ىاج المخيـ وانفجػر واشػتد وطػيس المواجيػة ،وأصػيب
(حسف شاىيف) عامؿ النظافػة فػي وكالػة الاػوث ،الرجػؿ الطيػب الػذي ال يتػوانى عػف خدمػة كػؿ النػاس،
فيتكوـ قعيداً مشموالً وتعجػز ارمكانيػات الطبيػة أمػاـ
تسكف الرصاصات في مواضع حساسة مف جسده،
ّ
حالتو ،وال أمػؿ لػو غيػر التحويػؿ لمعػالج بالخػارج ،ولكػف مػف أيػف لػو ذلػؾ ليبقػى قعيػداً يحمػـ بالحصػوؿ
عمػػى التحوليػػة ،وعنػػدما يعػػود رشػػاد الفػػي مػػع الفػدائييف عمػػى رتبػػة ومرتبػػة وجػػاه يتجػػدد األمػػؿ فػػي صػػدر
حسػػف شػػاىيف ويطمػػب مػػف صػػديقو ال ػراوي أف يصػػطحبو إلػػى مقػػر عمػػؿ رشػػاد ،ويدفعػػو الصػػديؽ عمػػى
كرسيو المتحرؾ ،ويعبراف بو البوابة الكبيرة المحاطة بالحراس ،ويتوقفاف عند فسحة بعيدة عف السيارات،
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ييػػبط رشػػاد مػػف سػػيارتو فيضػػيء وجػػو القعيػػد ألف ابػػف مخيمػػو رله وتعػػرؼ عميػػو لكػػف صػػوتاً ينرػػر ت اربػاً
خشناً يصفعو:
 "ىؿ أصابكما العمى لـ تقفاف ىنا أال تبصراف الالفتة ".يػرى حسػػف الفتػػة تنتصػػب كأنيػا حبػػؿ مشػػنقة تعمػػف أف المكػػاف موقػؼ خػػاص لسػػيارة ..تػػرى مػػف
الذي أصيب بالعمى حسف شاىيف أـ رشاد الفي..

 -9قصة الموز ال يتأخر عن ميعاده:
تظؿ أحالـ غساف ورؤاه البسيطة ماروسة في ذىنو بصػور مختمفػة ،صػورة والػده وأمػو وحنػاف،
وليالي التأخير والمنافي ،والقامات المشبوىة وكػؿ األىػؿ ،فكػأف القػاص يقػوؿ :إف شػجر المػوز لػو القػدرة
عمى التحمؿ فمـ يخمػؼ وعػده ،أو يخػف صػاحبو ،فيػو ينػور ويزىػر وبيػذا نػرى الكاتػب يتحػدى المحتمػيف
أعداء البشر والحجر والشجر ،فيػو فػي ذلػؾ يػؤرخ لأللػـ الفمسػطيني ،فػأحالـ غسػاف وكوابيسػو ال تتػأخر
عف ميعادىا فيذه العذابات واالنتياكات دائماً كانت مف صناعة االحتالؿ ،فيو مف يخمؽ األلـ لمطفولة
البائسة ولفئات الشعب الفمسطيني عبر ممارساتو البايضة.

 -61قصة دنكرك ..الدىيشة:
في مدينة دنكرؾ الفرنسية وعمػى شػاطي المحػيط ،يفػتش عػف وطنػو بصػحبو صػديقتو "بريجيػت"
التػي عاشػت فػي الكيبػوتس ،فاكتشػفت مأسػاة ارنسػاف الفمسػطيني ،وتتبعػت أخبػار النػاس الػذيف يعيشػوف
فػػي القريػػة المػػدمرة التػػي أنش ػي الكيبػػوتس عمػػى أنقاضػػيا وصػػادر أ ارضػػييا ،لتمتقػػي بعضػػيـ فػػي مخػػيـ
الدىيشة عمى شاطي المحيط ييديو أحد ىواة البحػث عػف المعػادف والمقػي فػي رمػاؿ الشػاطي حػدوة حػظ
قػػذفيا م ػػاء المحػػيط ،ال ي ػػدرؾ الرجػػؿ وأمرالي ػػا ىػػـ حظ ػػو ،ألنيػػـ اكتش ػػفوا الحقيقػػة والتزمػ ػوا بيػػا ،واخ ػػذوا
يػػرددوف روايػػات المػػدف والقػػرى المسػػروقة ،ويناوشػػوف سػػيرة البحػػر الفمسػػطيني المصػػادر ،يتوحػػدوف مػػف
خػػالؿ تجربػػة المقاومػػة التػػي عاشػػيا النػػاس فػػي "دنكػػرؾ" إبػػاف االحػػتالؿ النػػازي ومقاومػػة النػػاس فػػي غػزة
لالحتالؿ الصييوني.
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بعػد العػرض السػابؽ يظيػر مفيػوـ االلتػزاـ فػي غالبيػة قصػص زكػي العيمػة القصػيرة ،وىػذا دليػؿ
عمى التزاـ الكاتب بقضايا شعبو وأمتو ،ولـ ينصرؼ في كتاباتو عف ذلؾ.
وخالصػػة الق ػػوؿ أف مفي ػػوـ االلتػ ػزاـ يتجمػػى ف ػػي أعم ػػاؿ زك ػػي العيمػػة القصص ػػية بوض ػػوح ،وى ػػو
يتمحور حوؿ مقاربة قضايا شػعبة وأمتػو ويػدافع عنيػا ،ويعرضػيا بدقػة وأمانػة مػدافعاً عػف مواقػؼ أمتػو،
مستشرفاً بيا الطرؽ والسبؿ التػي يتحػتـ عمييػا سػموكيا مػف أجػؿ تحريػر وطنػو ،والػتخمص مػف االحػتالؿ
بأسموب أدبي رفيع ،وىو بذلؾ يجمع بيف الفف والموضوع.
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الفصل السادس:
زكي العيمة ناقداً
-

تعريؼ النقد األدبي

-

قضايا فكرية نقدية

-

قضايا فنية نقدية

-

السمات والخصائص النقدية لزكي العيمة

-

المنيج النقدي لزكي العيمة
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الفصل السادس:
زكي العيمة ناقداً
تعريف النقد األدبي:
النقػػد األدب ػػي "ىػػو المناقش ػػة العقالنيػػة لمنص ػػوص األدبيػػة ،ومجم ػػوع النشػػاطات المرتبط ػػة بي ػػذه
المناقش ػػة ،مر ػػؿ :الػػػدفاع ع ػػف األدب ضػػػد األخالقي ػػيف وأصػػػحاب الرقاب ػػة ،وتصػ ػػنيؼ النص ػػوص طبق ػ ػاً
ألنواعيا ،وتفسير معناىا ،وتحميؿ بنيتيا وأساليبيا والحكػـ عمييػا ،وتقػدير تأريرىػا المحتمػؿ عمػى الواقػع،
وتأسيس المبادئ العامة القادرة عمى ضبط حركة تقييـ النصوص وفيميا"(.)1
نفيػػـ مػػف ذلػػؾ أف النقػػد األدبػػي بػػدوف نصػػوص أدبيػػة ال قيمػػو لػػو ،ولكػػف يػػأتي دوره عنػػد وجػػود
الػػنص األدبػػي فيأخػػذ بػػإبراز دوره فػػي الوسػػاطة بػػيف المتمقػػي والػػنص ،وايضػػاح مػػا فػػي الػػنص مػػف عيػػوب
ومػػا فيػػو مػػف إيجابيػػات ،حيػػث إف الناقػػد يمعػػب دو اًر ميم ػاً وكبي ػ اًر فػػي عمميػػة نقػػد الػػنص األدبػػي ،فأحيان ػاً
انحيازات النقاد السياسػية واالجتماعيػة تػؤرر عمػييـ فػي فيػـ النصػوص األدبيػة ،فتػؤرر عمػييـ فػي الحكػـ
عمػى ىػذه النصػوص بالسػػمب أو اريجػاب ،فالنقػاد مختمفػػوف عػف بعضػيـ الػبعض فمػػنيـ مػف يجمػع بػػيف
األدب والنقد ومنيـ غير ذلؾ مرالً:
 أدباء نقاد خالصوف. أدباء مبدعوف خالصوف. أدباء يجمعوف بيف اربداع والنقد.فمف وجية نظر الباحث أف زكي العيمة كاف ممف يجمع بيف اربداع األدبي والنقد األدبي وكاف
ناقداً يواكب التجديد ،كاف دائماً مع التجديػد فػي نظ ارتػو النقديػة يواكػب نقػد االتجاىػات الحديرػة فػي النقػد
العربي والعالمي.

) (1البعد الرقافي في نقد األدب العربي ،حسف البنا عز الديف ،مجمة فصوؿ ،ع ،63ص.178
88

ففي ذلؾ يتميز زكي العيمة وأمرالو مػف األدبػاء والنقػاد بمعرفػة واسػعة بعناصػر اربػداع األدبػي،
فكانت المعرفة لدييـ أعمؽ مف غيرىـ مف األدباء ،وكانت ىذه الفئة مف النقاد واألدباء تتصؼ بارلماـ
األوسع بيف معرفة األدب ونقده في الوقت نفسو.
يعػػد زكػػي العيمػػة كاتبػاً مػػف رواد األدب القصصػػي فػػي فمسػػطيف ،ولػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد
وانما كانت لو نظرات نقدية أصيمة بريا في جممة مف الدراسات التي قاـ بيا.
إف األديب المبدع عندما يكوف ناقداً ،فإنو يجمع بيف فنيف أدبييف :فف اربداع األدبي وفف النقد
األدبي ،وىو أقدر مف غيره عمى تعرؼ مالمح األدب ،وكيفية إبداعػو ،والمضػاميف الفكريػة التػي يسػعى
األديػػب لمتعبيػػر عنيػػا ،فيػو الػػذي يصػدر نقػػده عػػف تجربػػو أدبيػػة معيشػػة ،وىػو الػػذي عػػانى مولػػد القطعػػة
األدبية ،ليذه األسباب تأتي نظراتو النقدية ،وأحكامو األدبيػة أكرػر صػوابا ،وأعمػؽ اتجاىػا مػف غيػره مػف
النقاد ،ويمكػف التعػرؼ عمػى اآلراء النقديػة لألديػب زكػي العيمػة مػف خػالؿ أعمالػو ود ارسػاتو النقديػة ،كمػا
وردت في كتبو التي نشرىا.
ومن ىذه القضايا ما يمي:
 -1قضايا المرأة وتطورىا.
 -0تطور الرواية الفمسطينية.
 -3مفيوـ الذات ومفيوـ اآلخر.
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المبحث األول :قضايا المرأة وتطورىا:
أوالً :واقع المرأة في المجتمع الفمسطيني منذ بداية القرن العشرين حتى نكبة (:)6938
عػػرض زكػػي العيمػػة لقضػػايا الم ػرأة وصػػورىا كمػػا وردت فػػي الروايػػات الفمسػػطينية إال إذا تعرفنػػا
عمى الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي لممرأة في المجتمع الفمسطيني منذ بدايات القرف العشريف
وحتى نيايتو وذلؾ عبر المراحؿ التالية(:)1
 -6عمى الصعيد االجتماعي والثقافي:
ال يختمػػؼ واقػػع المػرأة الفمسػػطينية مػػف وجيػػة نظػػر الناقػػد زكػػي العيمػػة بدايػػة القػػرف العشػريف عػػف
واقػػع الم ػرأة العربيػػة فػػي الػػدوؿ المجػػاورة حيػػث تحكمػػت فييػػا العػػادات والتقاليػػد التػػي فرضػػت عمييػػا أف
تكوف معزولة ومحاصرة في بيت أىميا أو بيت زوجيا بعيداً عف العالـ الخارجي.
ومع انطالؽ األصوات مف بعض المصمحيف إلى تحرير المرأة وتعميميػا والعمػؿ عمػى إعطائيػا
حقوقيا ومشاركة الرجؿ في إرساء قواعد مجتمع متماسؾ ،تبدلت المكانة االجتماعية لممرأة في فمسطيف
واف سار ذلؾ ببطء بسبب العادات والتقاليد الموررة.
عبرت فدوى طوقاف في سيرتيا الذاتية عف ىذا الواقع ،وىي تتحدث عف بيت عائمتيا الذي
وقد ّ
عاشت فيو معزولة عف العالـ الخارجي ،ومحرومة مف التعبير عف نفسيا أو االستقالؿ الشخصي.
ولكف ما عبرت عنو فدوى طوقاف ال ينسحب عمى مجمػؿ حػاؿ المػرأة فػي فمسػطيف ،حيػث كػاف
مػػف المػػألوؼ فػػي تمػػؾ الفت ػرة التػػي تتحػػدث عنيػػا الشػػاعرة فػػدوى طوقػػاف خػػروج الفتػػاة لتشػػارؾ فػػي الحيػػاة
الرقافيػػة واالجتماعيػػة ،وخاصػػة مػػع انتشػػار المػػدارس العربيػػة واألجنبيػػة والجمعيػػات األدبيػػة والصػػحؼ
حيث قامت طالبات مدرسة "السينمار" الروسػية ببيػت جػاال بترجمػة حكايػات عػف الروسػية وارسػاليا إلػى
مجمػػة النفػػائس العص ػرية ،وذلػػؾ قبيػػؿ الحػػرب العالميػػة األولػػى ،وقػػد ظيػػرت نسػػاء كاتبػػات شػػاركف فػػي
التوجيو األدبي وكتبف المقالة التوجييية ،مرؿ الكاتبة سممى النصر في الناصرة.
( )1انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،زكي العيمة ،د ارسػة ،منشػورات مركػز اوغاريػت الرقػافي ،راـ ا﵀ ،ط،2003 ،1
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عب ػر عػػف ذؾ
ويػػرى زكػػي العيمػػة أف النظ ػرة إلػػى الفتػػاة بػػدأت تتايػػر وخاصػػة المتعممػػة ،حيػػث ّ
الشاعر جرجس أيوب في أبيات مف الشعر نشرت في مجمة النفائس العصرية عاـ (.)1914
وكػػذلؾ نجػػد الػػدعوة إلػػى تعمػػيـ الم ػرأة فػػي قصػػائد بعػػض الشػػعراء ف ػي تمػػؾ الحقبػػة مرػػؿ قصػػيدة
"نجػػاح األمػػة فػػي رقػػي الم ػرأة لمشػػاعر اسػػكندر الخػػوري البيتجػػالي سػػنة ( )1903حيػػث ربػػط بػػيف تعمػػيـ
المرأة والرقي االجتماعي.
وفػػي أواسػػط العشػرينيات مػػف القػػرف العشػريف ظيػػرت السػػيدة أسػػماء طػػوبي

()1

فػػي مجػػاؿ الكتابػػة

المسرحية وقد بدأت مسيرتيا عاـ ( )1905بمسرحية "مصرع قيصر روسػيا وعائمتػو" ونشػرتيا فػي عكػا
ومرمت في فمسطيف رالث مرات ،وفي لبناف تسع مػرات ،رػـ أصػبحت عضػواً فعػاالً فػي اتحػاد المػرأة فػي
مدينة عكا عاـ ( ،)1909وأبت عف إخراج مسرحية مػرتيف فػي العػاـ بنفسػيا عػف الجيػاد المشػرؼ وكػؿ
ما يرفع المعنويػات ،فتحػوؿ منزليػا إلػى مسػرح نشػيط تتمػرف فيػو الشػابات عمػى التمريػؿ ،وتنفػؽ مػف ريػع
ىذه المسرحيات عمى اتحادىا ،ومف مسرحياتيا :صبر وفرج ونساء وأسرار وشييدة ارخالص وغيرىا.
وفي سنة ( )1908بدأت تظير سمسمة مقاالت مترجمة منشورة في مجمػة الكشػاؼ لعنبػرة سػالـ
الخالدي بعنواف "كيػؼ أنظػر إلػى الحيػاة" ،وكػذلؾ ظيػرت فػي تمػؾ الفتػرة سػيدة لممػرة األولػى ضػمف فرقػة
شباف القػدس العػرب الػذيف عرضػوا روايػة مجػدوليف عمػى مسػرح سػينما صػييوف ،وفػي الرمػث الرػاني مػف
القرف العشريف ظيرت في فمسطيف فرقة الكرمؿ التمريمية العربية ،ومف بيف أفراد الفرقػة سػيدات ممػرالت
كأسماء خوري ورريا أيوب.
وبالرغـ مف سياسة حكومة االنتداب البريطانية التي لـ تساعد عمى انتشار التعميـ أخذت أعداد
الفتيػػات تت ازيػػد فػػي المػػدارس ،فقػػد بم ػ عػػدد الطالبػػات فػػي السػػنة الد ارسػػية ()0,043( )1901-1919
طالبػػة فػػي المػػدارس الرسػػمية فقػػط وفػػي السػػنة الد ارسػػية ( )1931-1909وصػػؿ العػػدد إلػػى ()4,780
( )1ولدت أسماء طوبي في مدينة الناصرة سنة  ،1905وفييػا أتمػت تعميميػا االبتػدائي .كانػت عضػواً نشػطا فػي "اتحػاد
المرأة" في مدينة عكا بيف عامي  ،1948-1929كما كانت عضواً بار اًز في "جمعيػة الشػابات المسػيحيات" ورئاسػة
"جمعية الشابات األرروذكسيات" ،وليا عدد مف المسرحيات والكتب األدبية األخرى واألعماؿ المترجمة ،منيا :صبر
وفرج  ،1943عمى مذبح التضحية  ،1946عبير ومجد  ،1966نفحات عطر  ،1967حبي الكبير .1972
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طالبة وقد وصمت نسبة الطالبات في العػاـ ( )1946-1945مػا نسػبتو  %36مػف مجمػوع التالميػذ فػي
المرحمتيف االبتدائية والرانوية.
والى جانب المدارس كانت ىناؾ كميتاف رسميتاف لمفتيات كما يرى الناقد ىما:
أحػػدىما -كميػػة دار المعممػػات فػػي القػػدس تأسسػػت عػػاـ ( ،)1919وقػػد ضػ ّػمت رالر ػاً وعش ػريف
طالبة عاـ 1901ـ ،وزاد العدد إلى مئة وأربع طالبػات عػاـ ( ،)1946-1945وقػد بمػ عػدد الخريجػات
منذ تأسيسيا حتى عاـ ( )1945أكرر مف رالرمائة خريجة.
واألخػػرى -دار المعممػػات القرويػػة تأسسػػت عػػاـ ( )1935فػػي راـ ا﵀ ،وكانػػت الد ارسػػة فييػػا فػػي
األصؿ سنتيف بعد التعميـ االبتدائي ،وفي عاـ ( )1945أصبحت أربع سنوات ،وبم عػدد الطالبػات فػي
ذلؾ العاـ أربعاً ورالريف طالبة.
وىنػ ػػاؾ دور معممػ ػػات أخػ ػػرى غيػ ػػر حكوميػ ػػة ،منيػ ػػا كميػ ػػة البنػ ػػات فػ ػػي القػ ػػدس التابعػ ػػة لمبعرػ ػػة
ارنجميكانية ،وكمية شميدت لمبنات في القدس التابعة لبعرة األلماف الكاروليؾ.
وفػػي الرالرينيػات التحقػػت أعػػداد مػػف الفتيػػات بالجامعػػات العربيػػة خػػارج فمسػػطيف لخػػوؿ فمسػػطيف
مف التعميـ الجامعي ،ولكف كانت أعدادىف قميمة ،ومف ىذه الفتيػات مػاري الصػفوري مػف كفػر كنػو التػي
التحقػػت بالجامعػػة األمريكيػػة فػػي العػػاـ الد ارسػػي ( ،)1906-1905والتػػي خمبػػت قمػػب شػػاعر فمسػػطيف
إبراىيـ طوقاف منذ وقعت عيناه عمييا وقاؿ فييا شع اًر ياازليا.
ولقػػد تػػأررت الفتػػاة فػػي فمسػػطيف بػػبعض العػػادات والمفػػاىيـ األجنبيػػة ،وجػػذب الكريػػر مػػنيف بريػػؽ
بعػػض الحضػػارات التػػي عكسػػتيا مػػدارس الطوائػػؼ والمػػذاىب الدينيػػة غيػػر ارسػػالمية ومػػدارس الجاليػػات
األجنبية وتشبيف باألجنبيات ،وقد رأينا مف يتذمر مف ذلؾ وىالو سموؾ الفتيات ومظيرىف الذي لـ تألفو
البيئة الفمسطينية مف قبؿ ،مرؿ اسكندر خوري البيتجالي الذي كتب شع اًر في ذلؾ.
وق ػػد رأين ػػا ك ػػذلؾ ف ػػي تم ػػؾ الفتػ ػرة كريػ ػ اًر م ػػف الش ػػعراء ي ػػدعوف إل ػػى االلتػ ػزاـ بالفض ػػيمة والتقالي ػػد،
ومطػػالبيف الم ػرأة الفمسػػطينية بعػػدـ التشػػبو بالمظػػاىر المنحرفػػة أو االنخػػداع بيػػا ،وخاصػػة بعػػد أف غػػزت
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فمسطيف موجات الييود وحممت معيا الفتيات الييوديات الالتػي كػف يمشػيف سػافرات بمالبػس بعيػدة عػف
الحشمة ومف ىؤالء الشعراء اسكندر البيتجالي.
لقػد أدت سياسػة االنتػداب البريطػاني التػي كانػت متبعػة فػي بدايػة القػرف العشػريف التػي صػػادرت
مسػاحات واسػػعة مػػف األ ارضػػي الزراعيػة ،ووضػػعت العراقيػػؿ أمػػاـ نمػو صػناعة وطنيػػة فػػي فمسػػطيف إلػػى
تكػ ػريس الفق ػػر والجي ػػؿ والتخم ػػؼ ،مم ػػا دف ػػع المػ ػرأة إل ػػى مش ػػاركة معيمي ػػا ف ػػي فالح ػػة األرض وزراعتي ػػا،
وبعضػيف عممػػف فػػي مصػػانع فػرز التبػ ولفػػو ،ومصػػانع الصػػابوف والخػزؼ وصػػناعة الحبػػؾ وكػػاف أجػػر
المرأة يتراوح ما بيف ( )71-35مميماً يومياً.
 -5عمى الصعيد السياسي:
يرى الناقد بداية النضػاؿ الفمسػطيني منػذ فتػرة مبكػرة وبشػكؿ خػاص منػذ إعػالف وعػد بمفػور عػاـ
( )1917ال ػ ػػذي تكف ػ ػػؿ في ػ ػػو بإقام ػ ػػة وط ػ ػػف ق ػ ػػومي لميي ػ ػػود ف ػ ػػي فمس ػ ػػطيف ،فك ػ ػػاف النض ػ ػػاؿ والتظ ػ ػػاىرات
واالحتجاجات ضد االنتداب البريطاني ،وضد ىجرة الييود إلى فمسطيف.
ولقد كاف لممرأة الفمسػطينية دور فػي ذلػؾ واف كػاف عفويػاً فػي حػدود مػا تسػمح بػو التقاليػد ،وفػي
عاـ ( )1901أسست إميميا السكاكيني ،وزليخة الشيابي أوؿ اتحاد نسائي فمسطيني ،وكاف ىذا االتحػاد
ينظـ المظاىرات ضد االنتداب البريطاني واالستيطاف الييود.
أما أكبر حشد نسائي تشيده فمسطيف فكاف في أوؿ مؤتمر نسائي يطرح دور المرأة في مواجية
التحػػديات السياسػػية ،وكػػاف ذلػػؾ فػػي 1909/11/06ـ فػػي منػػزؿ حػػرـ عػػوني عبػػد اليػػادي فػػي القػػدس
وشاركت فيو مئتا سػيدة ،أغمػبيف مػف زوجػات وأقػارب النخبػة السياسػية الفمسػطينية ،ولكنيػا كانػت خطػوة
جريئة ،وفي ختاـ المؤتمر قابؿ وفػد مػف المشػاركات ضػـ أربػع عشػرة سػيدة المنػدوب السػامي البريطػاني
وألقػػت إحػػداىف كممػػة أمامػػو ضػػمنتيا مطالػػب المػػؤتمر وىػػي "إلاػػاء وعػػد بمفػػور ومنػػع اليج ػرة الييوديػػة
وتنحية المسيو" نبتوبتش" النائب العاـ فو اًر ألنو ييودي(.)1

( )1انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،مرجع سابؽ ،ص.13
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لقػػد كانػػت مشػػاركة النسػػاء فػػي التظػػاىرات واالعتصػػامات محػػدودة ،ومػػف أبػػرز تمػػؾ المشػػاركات
تظػػاىرات القػػدس عػػاـ ( )1933التػػي شػػاركت فييػػا خمسػػوف ام ػرأة ،سػػرف خمػػؼ الرجػػاؿ يػػرددف األناشػػيد
الوطنيػػة والحماسػػية ،وعنػػدما تفجػػرت رػػورة ( )1936التػػي اسػػتمرت سػػتة أشػػير كاممػػة ،بػػرز دور الم ػرأة
الفمسطينية عمى المستوييف المدني والعسػكري ،فقػد عقػدت حػوالي سػتمائة طالبػة اجتماعػاً عػاـ ()1936
فػػي القػػدس ،قػػررف فيػػو ارض ػراب حتػػى تجػػاب مطالػػب الشػػعب الفمسػػطيني ،وكػػذلؾ قامػػت الطالبػػات فػػي
عكػػا بمظػػاىرة كبي ػرة فػػي نفػػس الشػػير ،وقامػػت الجمعيػػات النسػػائية بجمػػع التبرعػػات وتوزيعيػػا عمػػى أسػػر
الش ػػيداء والمعتقم ػػيف ،وكان ػػت االجتماع ػػات تعق ػػد سػ ػ اًر ،وك ػػف يقم ػػف بخياط ػػة المالب ػػس لمرػ ػوار ويجمع ػػف
التبرعات مف حمي وجػواىر لشػراء األسػمحة ،وقػد نػزؿ بعضػيف إلػى ميػداف القتػاؿ والمواجيػة فاستشػيدت
فاطمة خميؿ غزاؿ في 1936/9/06ـ في معركة "وادي عزيف"

()1

بيف الجنود البريطانييف والروار.

عب ػر عػػدد مػػف الشػػعراء عػػف ذلػػؾ مرػػؿ الشػػاعر محيػػي الػػديف الحػػاج عيسػػى الصػػفدي فػػي
وقػػد ّ
قص ػػيدتو " ع ػػودي لخ ػػدرؾ" ف ػػي ن ػػابمس ف ػػي أوائ ػػؿ 1936ـ إر ػػر مظ ػػاىرة اش ػػترؾ فيي ػػا فري ػػؽ م ػػف نس ػػاء
وطالبػات المدينػة ،ومػف ذلػؾ -أيضػاً -الشػاعر وديػع البسػتاني ،وكػذلؾ شػيد القائػد فػوزي القػاوقجي قائػػد
جيش ارنقاذ بدور الم أرة الفمسطينية في الكفاح ودعـ الروار.
وقػػد شػػارؾ وفػػد فمسػػطيني ضػػـ ( )07مندوبػػة فػػي أوؿ مػػؤتمر نسػػائي عربػػي فػػي القػػاىر مػػا بػػيف
 18-15أكتوبر مف عاـ ( )1938لدعـ الشعب الفمسطيني برئاسة ىػدى شػعراوي وحضػره وفػود نسػائية
مف مصر والعراؽ ولبناف وسوريا وفمسطيف وعضوة مف إيراف.
وفػػي معػارؾ عػػاـ ( )1948شػػكمت المػرأة الفمسػػطينية فػػي يافػػا فرقػػة مػػف النسػاء حممػػف اسػػـ زىػرة
األقح ػواف ،وكانػػت مػػف أبػػرز أعضػػائيا جيينػػة خورشػػيد وعربيػػة خورشػػيد كمػػا أسسػػت لول ػو أب ػو اليػػدى
جمعية التضػامف النسػائي حيػث قامػت النسػاء بتضػميد الجرحػى فػي المستشػفيات ،وحمػؿ المػاء والمػؤف

( )1اقترف اسـ البمدة بالمعركة الشييرة (معركة وادي عزيف) والتي كانت مف المعارؾ الفاصمة التي ردت نابميوف وحممتو
عػػف فمسػػطيف .فأرنػػاء حممػػة نػػابميوف وبعػػد احتاللػػو ليافػػا اتجػػو نحػػو عكػػا وأرسػػؿ سػرية مػػف جيشػػو بقيػػادة دومػػاس إلػػى
وادي عزيف الواقع جنوباً ليصؿ إلى نابمس فالتقى في الوادي المذكور مع (جموع بني صعب) والصعبيات.
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إلى الروار وحفر الخنادؽ وبناء االستحكامات ،وقد سقط عدد مػنيف شػييدات مرػؿ :حمػوة زيػداف وجميمػة
أحمد وزينة عطية وحياة البمبيسي.

أىم ما يميز الحركة النسائية الفمسطينية قبل نكبة 6938من وجية نظر الناقد زكي العيمة:
 -1أنيا اقتصرت عمى النساء الالتي حصمف عمى نسبة مػف التعمػيـ والرقافػة فػي المػدف ،أمػا فػي الريػؼ
لـ تتعد المشاركة تقديـ الطعاـ لممناضميف وايواءىـ.
 -0عدـ طرح قضايا المرأة خاصة -التحرر مف القيود االجتماعية ومساواتيا بالرجؿ وفتح أبػواب العمػـ
والعمػػؿ ليػػا– وانمػػا اقتصػػر دورىػػا عمػػى التعبي ػرات االحتجاجيػػة وردات الفعػػؿ االجتماعيػػة ،وتاميػػب
المطمب الوطني عمى أي مطمب خاص.

ثانياً :المرأة الفمسطينية بين نكبتي (:)6917-6938
بعد احتالؿ الكياف الصييوني الجػزء األكبػر مػف فمسػطيف بعػد حػرب ( ،)1948وتيجيػر غالبيػة
الشعب الفمسطيني مف أرضو وبيتو حيث ىجر أكرر مف ( )911ألؼ فمسطيني.
وق ػػد أر ػػرت ى ػػذه النكب ػػة عم ػػى األكرري ػػة الس ػػاحقة م ػػف الش ػػعب الفمس ػػطيني ،ف ػػانعزؿ قط ػػاع غػ ػزة
ومساحتو ( )1.3مف مساحة فمسطيف ،وكذلؾ انفصمت الضفة الاربية عف المػواني الفمسػطينية ،وأصػبح
أكرػر مػف ( )%45مػف أىػالي المنطقتػػيف معػدميف ،وأصػػبحوا يعيشػوف حالػػة مػف الفقػػر والبطالػة ،وأصػػبح
ارنفاؽ عمى األسرة مسؤولية يشارؾ فييا جميع أفراد األسر(.)1
لق ػػد ت ػػأررت المػ ػرأة الفمس ػػطينية بش ػػكؿ مباش ػػر بي ػػذا الواق ػػع ،بس ػػبب ت ػػردي األوض ػػاع االقتص ػػادية
وتشػػتت العائمػػة ،وفقػػداف األبنػػاء واألزواج فػػي سػػياؽ الحػػرب واليج ػرة ،وكػػاف عمػػى الم ػرأة الفمسػػطينية أف
تشػارؾ فػي تحمػػؿ عػبء حمايػػة األسػرة وارنفػػاؽ عمييػا ،وأصػبحت تػزاوؿ أعمػاالً تأنفيػػا سػمطة العػػائالت
مػػف قبػػؿ ،فخرجػػت الم ػرأة مػػف البيػػت لمعمػػؿ ،وأصػػبحت عض ػواً منتج ػاً ،وقػػد اكتشػػؼ الفمسػػطينيوف أف ال
سػػبيؿ أمػػاميـ إال التعمػػيـ ،فعمػػدوا إلػػى تعمػػيـ أبنػػائيـ وبنػػاتيـ ،وخاصػػة بعػػد انتشػػار مػػدارس وكالػػة الاػػوث
) (1انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.21
95

لالجئ ػػيف ف ػػي المخيم ػػات ،وتوجي ػػت الفت ػػاة إل ػػى العم ػػؿ والت ػػدريب المين ػػي واكتس ػػاب المع ػػارؼ ،وزاد ى ػػذا
التطور مف تحرر المرأة مف قيود البيت ،وأكسبيا نوعاً مف االستقاللية في الرأي ،ورأينا الفتيػات يػرتحمف
وحدىف إلى أقطار البتروؿ بحراً عف العمؿ أسوة بالشباف.
وعمى المستوى السياسي كاف لممرأة دور ىاـ في حماية المػوروث الرقػافي والحفػاظ عمػى الػذاكرة
حية مف خالؿ استحضػار رمػوز الػوطف وتكريسػيا فػي وجػداف الناشػئة ،إضػافة إلػى ذلػؾ سػاىمت المػرأة
فػػي تأسػػيس االتحػػادات والجمعيػػات النسػػوية التػػي كانػػت تقػػدـ الخػػدمات االجتماعيػػة والصػػحية والتعميميػػة
لمعائالت المشردة ،مف ىذه الجمعيات عمى سبيؿ المراؿ ال الحصر:
 -1جمعية االتحاد النسائي.
 -0دار الطفؿ العربي في القدس وأسستيا ىند الحسيني.
 -3دار رعاية األحداث.
 -4دار اليتيـ العربي.
 -5جمعية المناضؿ الجريح.
لقد اندمج الفمسطينيوف بعد نكبة ( )1948مع الحركات القومية العربية التي كانت تمأل الساحة
العربية أمالً في العودة وتحرير فمسطيف ،وكانت المرأة جزءاً مف الحركة الوطنية الفمسطينية.
وفػ ػػي الخمسػ ػػينيات شػ ػػاركت الم ػ ػرأة الفمسػ ػػطينية فػ ػػي التح ػ ػريض والمظػ ػػاىرات وتوقيػ ػػع الع ػ ػرائض
وطباع ػػة المنش ػػورات وتوزيعي ػػا ،وس ػػاىمت ف ػػي المس ػػيرات وارضػ ػرابات الوطني ػػة تأيي ػػداً لموح ػػدة العربي ػػة
واستنكا اًر لالستعمار ،ومف الشواىد عمى المشاركة استشياد الطالبة رجاء أبو عماشػة فػي شػوارع القػدس
وىي تقود مظاىرة ضد حمؼ باداد عػاـ ( ،)1955وفػي قطػاع غػزة كانػت مشػاركة المػرأة بشػكؿ محػدود
فػػي اليبػػات الجماىيريػػة الواسػػعة فػػي األعػواـ ( )1955-1954رحبػػاط مشػػاريع التػػوطيف ،وفػػي األعػواـ
السموع.
( )1966 ،65 ،64تأييداً لمنظمة التحرير الفمسطينية واستنكا اًر لالعتداء ارسرائيمي عمى قرية ّ
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وقػػد اشػػتركت عشػػر نسػػاء ممػػرالت عػػف القطاعػػات النسػػائية المختمفػػة فػػي أوؿ مجمػػس وطنػػي
فمسػػطيني الػػذي انعقػػد فػػي القػػدس فػػي مػػايو ( ،)1964وفػػي يولي ػو ( )1965عقػػد أو مػػؤتمر نسػػائي فػػي
القػدس بحضػػور ( )109مندوبػػة مػػرمف االتحػػادات والجمعيػػات والػػروابط النسػػائية الفمسػػطينية فػػي األقطػػار
العربية والضفة الاربية وقطاع غزة مف أجػؿ توحيػد نضػاؿ المػرأة وتوسػيع مجػاالت اشػتراكيا فػي معركػة
التحريػر وانتخبػػت السػػيدة عصػاـ عبػػد اليػػادي رئيسػػة لالتحػاد ،وكػػاف ليػػذا االتحػاد ،دور فػػي تعبئػػة طاقػػة
المػ ػرأة م ػػف أج ػػؿ تحري ػػر ال ػػوطف وتحري ػػر المػ ػرأة ،وق ػػاد االتح ػػاد نق ػػالت المػ ػرأة الفمس ػػطينية عب ػػر الم ارح ػػؿ
الكفاحية المختمفة وقاد حمالت إعالمية لنقؿ القضػية الفمسػطينية ووضػع المػ أرة الفمسػطينية فػي المحافػؿ
الدولية ،وذلؾ عف طريؽ المشاركة في مؤتمرات نسوية عالمية.

ثالثاً :واقـع المـرأة الفمسـطينية منـذ بدايـة االحـتالل عـام ( )6917إلـى مـا قبـل االنتفاضـة
(:)6987
 -6نضاليا عمى المستوى السياسي:
لعبت المرأة الفمسطينية في الضػفة الاربيػة وقطػاع غػزة دو اًر ىامػاً فػي مقاومػة االحػتالؿ وتنظػيـ
األنشػطة االجتماعيػػة التػػي اسػػتيدفت تخفيػػؼ األضػرار الناجمػة عػػف ممارسػػات االحػػتالؿ ،حيػػث تشػ ّكمت
بعػػد س ػتة أشػػير مػػف االحػػتالؿ ،أو المجػػاف المختمطػػة مػػف نسػػاء ورجػػاؿ فػػي البي ػرة سػػميت لجػػاف إغارػػة
المتضرريف ،وقامت جمعية إنعاش األسرة في البيرة بتعبئة نماذج خاصة باألسر المتضررة(.)1
لـ تترؾ المرأة وسيمة لمتعبير عف رفضيا لالحتالؿ إال مارستو مػف مظػاىرات ومسػيرات وتوزيػع
منشورات ورفع األعالـ ،وعقد الندوات واقامة االعتصامات وكتابة عرائض االحتجاج.
فف ػ ػػي غػ ػ ػزة خرج ػ ػػت أوؿ مظ ػ ػػاىرة نس ػ ػػائية ف ػ ػػي أغس ػ ػػطس ( )1967احتجاجػ ػ ػاً عم ػ ػػى الفظ ػ ػػائع
ارسرائيمية ،وفي شير إبريؿ ( )1967اشتركت رالرمائة امرأة في مظاىرة في شوارع القدس وفي الخميؿ
وبيت لحـ ألقي القبض عمى عدد مف الفتيات بتيمة جمع األمواؿ لمفدائييف وتوزيػع المنشػورات المعاديػة
) (1انظر :المصدر نفسو ،ص.27
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رس ػرائيؿ وفػػي شػػير أكتػػوبر ( ،)1968اعتقمػػت رالرمائػػة ام ػرأة مػػف أقػػارب السػػجناء فػػي نػػابمس وجنػػيف
وطولكرـ في قاعة بمدية نابمس احتجاجاً عمى وفاة احد المعتقميف ،وفي نوفمبر ( )1968استشيدت فػي
مدينة نابمس شادية أبو غزالة.
ولقد تعرضت كريػر مػف المعممػات لمضػرب المبػرح وأصػيب بعضػيف بإصػابات بمياػة ،وتعػرض
بعضيف رجراءات تعسفية كالسجف والفصؿ مف العمؿ والنقؿ إلى أماكف بعيدة وتخفيض درجة المعممػة
أو تجمي ػػدىا ،وك ػػاف أوؿ اعتص ػػاـ نس ػػائي ف ػػي القػػػدس بع ػػد االح ػػتالؿ ف ػػي  06ين ػػاير ( )1969حيػػػث
اعتصمت في كنسػية القيامػة سػبع عشػرة امػرأة مػف مختمػؼ مػدف الضػفة الاربيػة احتجاجػاً عمػى سياسػة
االحػػتالؿ فػػي الضػػفة والقطػػاع ،وألقػػت ق ػوات الشػػرطة القػػبض عمػػى أربػػع نسػػاء مػػف المعتصػػمات ،وقػػد
تعرضػػت النسػػاء لالعتقػػاؿ واربعػػاد ،وفػػرض إقامػػات جبريػػة ،وقػػد اقتصػػرت مشػػاركة النسػػاء عمػػى أميػػات
وأخوات المناضميف والمعتقميف.
أمػػا فػػي النصػػؼ الرػػاني مػػف السػػبعينيات ،فقػػد تميػػز بػػانخراط الم ػرأة شػػبو النشػػط فػػي التحركػػات
الجماىيرية وتعددت أشكاؿ المشاركة ،فساىمت في النضاؿ السري المسػمح وغيػر المسػمح وفػي النضػاؿ
العمني وانخرطت في منظمات المقاومة كمقاتمة ومسعفة وداعية سياسية ومحرضة جماىيرية.
وقػػد بمػ عػػدد النسػػاء المعػػتقالت فػػي السػػجوف ارسػرائيمية وصػػدر بحقيػػف أحكػػاـ بالسػػجف تتػراوح
بػػيف السػػنة والسػػجف المؤبػػد ألػػؼ ام ػرأة حتػػى عػػاـ ( ،)1985وبم ػ عػػدد المبعػػدات بػػيف ع ػػاـ (-1968
 )1983مػػف الضػػفة وقطػػاع غ ػزة ارنتػػيف وسػػتيف مبعػػدة ،وصػػدرت أوامػػر ارقامػػة الجبريػػة عمػػى عش ػريف
امرأة ،وسقط مف الشييدات قرابة تسعاً وأربعيف شييدة خالؿ عشريف عاماً ما بيف (.)1986-1967
 -5نضال المرأة عمى المستويين االقتصادي واالجتماعي:
وجدت المرأة نفسيا منذ األياـ األولى لالحتالؿ تبحث عػف عمػؿ لإلنفػاؽ عمػى البيػت فػي ظػؿ
االعتقاؿ أو التوقيؼ لكرير مف أرباب األسر ،وقد تركػز عمػؿ المػرأة فػي ميػاديف محػددة مرػؿ العمػؿ فػي
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صناعات النسيج والخياطة ،وفي قطاع الخدمات والصناعات الاذائية ،وفػي العمػؿ الز ارعػي الموسػمي،
أو التنظيؼ في المؤسسات والمستشفيات(.)1
تعرضػػت العػػامالت لالسػػتاالؿ والقيػػر الطبقػػي واالجتمػػاعي والقػػومي ،وكػػاف أغمػػبيف تعمػػؿ
وقػػد ّ
بػ ػػدوف عقػ ػػود عمػ ػػؿ ،لػ ػػذا كانػ ػػت أجػ ػػورىف منخفضػ ػػة وحػ ػػرمف مػ ػػف العػ ػػالوات السػ ػػنوية ومػ ػػف التقاعػ ػػد أو
التعويضػػات أو ارجػػازات ،ولػػـ يخضػػعف لشػػروط التػػأميف الصػػحي أو العػػالج أو الحمايػػة مػػف إصػػابات
العم ػػؿ ،وق ػػد وص ػػمت س ػػاعات العم ػػؿ بي ػػف -أحيانػ ػاً -إل ػػى أرب ػػع عشػ ػرة س ػػاعة يوميػ ػاً ،وبس ػػبب األزم ػػة
االقتصادية التي أصابت االقتصاد ارسرائيمي في منتصؼ الرمانينيات ،تأرر االقتصاد الفمسطيني،ونتج
عف ذلؾ انخفاض مستوى دخؿ األسرة وزيادة نسبة غالء المعيشة وارتفاع نسػبة البطالػة ،وتقمػيص عػدد
النساء العامالت في الضفة الاربية وقطاع غزة.
وقد تميزت القػوة العاممػة النسػائية فػي الضػفة والقطػاع بمعػدالت عاليػة مػف األميػة حيػث بماػت
حوالي ( )%44مف عامالت الضفة والقطاع ،وىذا جعميف في الدرجات األدنػى مػف السػمـ المينػي وفػي
المواقع األكرر ىامشية كالزراعة التقميدية والعمؿ بالقطعة أوفي المنازؿ.
وىمػش دورىػػا
وىػذا الوقػع المتػدني لممػرأة أعػاؽ مشػاركتيا فػي العمػؿ السياسػي والنقػابي المػنظـ ّ
مما جعميا تبحث عف منظمات جماىيرية نسوية تتبنى قضايا المرأة العاممة ،وتساىـ في حؿ مشػكالتيا
واالستفادة مف طاقاتيا .ونتيجة لمتحوالت االجتماعية المتمرمة في صعود القوى الوطنية والديمقراطية في
أواسط السبعينيات ،إضافة إلى ارتفاع نسبة التعميـ لدى الفتيات ،فقد برزت في أواخػر السػبعينيات أطػر
نسائية تميزت منذ انطالقتيا ببرامجيا ونشاطاتيا ،وىي عبارة عف أربع لجاف نسائية ساىمت التنظيمات
الفمسطينية في إسنادىا وىي:
 -1اتحاد لجاف العمؿ النسائي ،تأسس عاـ (.)1987
 -0اتحاد لجاف المرأة العاممة الفمسطينية ،تأسس عاـ (.)1981
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 -3اتحاد لجاف المرأة الفمسطينية ،تأسس عاـ (.)1981
 -4اتحاد لجاف المرأة لمعمؿ االجتماعي ،تأسس عاـ (.)1980
وقػد انضػـ إلييػا عشػية االنتفاضػة فػي ديسػػمبر ( )1987مػا يزيػد عػف خمسػة عشػر ألػؼ امػرأة،
أما الجمعيات الخيرية البال عػددىا ارنتػيف وعشػريف جمعيػة ،فقػد نظمػت خػالؿ العشػريف عامػاً الماضػية
حوالي رالرة أالؼ امرأة غير منتظمة في وحدات أو لجاف فرعية.
وعمى الرغـ مف أف ىذه األطر لـ تتػبف القضػايا الخاصػة بػالمرأة الفمسػطينية كػالطالؽ أو الظمػـ
االجتماعي وغيرىا ،إال أنيا زادت مف وعييا السياسي والوطني وساىمت في تييئة المرأة لػدورىا الكبيػر
في االنتفاضة.

رابعاً :المرأة الفمسطينية في االنتفاضة (:)6994-6987
لقػػد تفجػػرت االنتفاضػػة الشػػعبية عػػاـ ( )1987نتيجػػة لمقمػػع ارسػرائيمي واسػػتمرت سػػبع سػػنوات،
حيث سػاىمت فػي إحػداث تحػوالت عميقػة فػي مختمػؼ مجػاالت الحيػاة ،ولقػد كػاف دور المػرأة فييػا الفتػاً
فػي ضػوء تحمميػا مسػؤولية البيػت مػف تربيػة األبنػاء وتػوجيييـ وتػوعيتيـ وتػوفير األمػف وتمبيػة الحاجػات
اليومية ،مما ساىـ في تعزيز االقتصاد المنزلي وضبط االستيالؾ وتقنيف المصػروفات اليوميػة والبحػث
عف بدائؿ"(.)1
وعمػػى الػػرغـ مػػف أف المجتمػػع فػػي الضػػفة وغػزة مجتمػػع تقميػدي تحتػػؿ فيػػو المػرأة مكانػػة أقػؿ مػػف
الرجػػؿ ،فػػإف االنتفاضػػة حممػػت مفاجػػأة بصػػدد موقػػع الم ػرأة ودورىػػا فػػي المجتمػػع مػػف ناحيػػة مشػػاركتيا،
ولعبػػت الم ػرأة دو اًر ال يقػػؿ أىميػػة عػػف دور الرجػػؿ ،وشػػاركت بػػأدوار ال تحصػػى ،متجػػاوزة كػػؿ العػػادات
والتقاليد ،وانعكس ذلؾ عمى نمط حياة المتجمع إذ حدث تراجع في طقوس االحتفاالت المرافقة لمزواج،
فانخفضت الميور ،واختفت مظاىر البذخ وارنفاؽ ،وتفاوتت حاالت االختالط بيف الجنسيف مف منطقة
إلػػى أخػػرى حيػػث اختمطػػت الفتػػاة بالشػػباف مػػف خػػالؿ المشػػاركة فػػي االنتفاضػػة ،ولػػـ تخػػتمط بيػػـ فػػي
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مجػػاالت الحيػػاة االجتماعيػػة ،لقػػد اشػػتركت معظػػـ النسػػاء فػػي شػػتى أشػػكاؿ المقاومػػة ،ففػػي المػػدف تركػػزت
وقدمف مف التضحيات ،أمػا نسػاء
المشاركة في أعماؿ ارغارة والمظاىرات واالعتصامات والمواجياتّ ،
المخيمػػات والق ػػرى فق ػػد ش ػػاركف فػػي التظ ػػاىرات الحاش ػػدة واالجتماع ػػات الشػػعبية ،وم ػػرمف خ ػػط المواجي ػػة
المباشرة األساسي في مواجية االحتالؿ.
وىناك عامالن ساىما في إبراز دور المرأة من وجية الناقد ،وىما:
 -1التجربة التنظيمية التي تشكمت مف خالؿ تأسيس حركة المجاف النسائية وبناءىا وتطويرىا منػذ عػاـ
(.)1978
 -0اعتقػػاؿ االح ػػتالؿ لالؼ الرج ػػاؿ بش ػػكؿ تعس ػػفي مم ػػا أدى إلػػى ح ػػدوث فػػراغ ف ػػي ص ػػفوؼ الكػ ػوادر
والقيادة ،فقامت النساء بتعبئة ىذا الفراغ.
فجرت االنتفاضة طاقات المرأة وأطمقت إبداعاتيا مف خالؿ مشػاركتيا فػي فعالياتيػا اليوميػة
لقد ّ
وقد أربتت تواجدىا ،فخالؿ العاـ األوؿ مف االنتفاضة سقطت رالث ورمانوف شييدة فمسطينية ،وقد كاف
مػػف بػػيف كػػؿ سػػبعة أشػػخاص يبمػ عػػدد إصػػابتيـ بػػأعيرة ناريػػة ،أو نتيجػػة إصػػابتيـ لضػػرب مبػػرح ىنػػاؾ
إصابة نسائية .أما حاالت ارجياض نتيجة الضرب المبرح أو استنشاؽ الاازات السامة أو التعذيب في
السػجوف ،فقػد بماػت فػي الشػيور الرمانيػة األولػى ألفػاً ورمانمائػة حالػة ،وقػد اعتقمػت ألػؼ امػرأة فػي الفتػرة
ذاتيا ،وحكـ عمييف بأحكاـ تتراوح ما بػيف شػيريف وأربعػة أشػير وحكػـ عمػى بعضػيف أحكػاـ تتػراوح بػيف
سنتيف إلى مدى الحياة.
لقػد لفػت مػا قامػت بػو المػرأة الفمسػطينية فػي االنتفاضػة نظػر الصػحفييف األجانػب الػذيف وصػػفوا
المميز فيمػا يحػدث ،وأشػاروا إلػى تمتّعيػا بق ٍ
ػدر مػف الرقػي والطمػوح
المرأة الفمسطينية بأنيا الوجو البارز و ّ
والجرأة والحرية التي توصمت إلييا ،أما دور المػرأة فػي االنتفاضػة ع ّػزز مشػاركتيا السياسػية ممػا سػاىـ
فػػي تػػدعيـ مكانتيػػا االجتماعيػػة بػػيف أىميػػا حيػػث نشػػأت أعػػداد مػػف الم اركػػز المتخصصػػة التػػي طرحػػت
قضايا المرأة االجتماعية.
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خامساً :المرأة في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية (:)5111-6993
 -6مشاركة المرأة في مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية:
تػػـ تشػػكيؿ طػػاقـ شػػؤوف المػرأة كواحػػد مػػف الطػواقـ الفنيػػة مػػع بػػدء المفاوضػػات بػػيف الفمسػػطينييف
وارسرائيمييف في نوفمبر ( ،)1991وقد بدأت مرحمة إعادة ىيكمػة المجػاف النسػائية القائمػة وتنظيميػا مػع
بداي ػػة تسػ ػميـ الس ػػمطة الوطنيػػػة الفمس ػػطينية مس ػػؤولية إدارة منػ ػػاطؽ ف ػػي الض ػػفة وقطػ ػػاع غػ ػزة ف ػػي مػ ػػايو
( ،)1(")1994وقد تـ إقرار مشروع قانوف لمعمؿ في المجمػس التشػريعي الػذي أفػرد فصػالً خاصػاً ألحكػاـ
تنظ ػػيـ عم ػػؿ النس ػػاء ،وك ػػذلؾ عمػ ػؿ إنج ػػاز مس ػػودات مش ػػاريع الض ػػماف االجتم ػػاعي ،وق ػػانوف الص ػػحة
والسالمة المينية ،وعممت و ازرتا الشؤوف االجتماعية والعمؿ عمى تطوير أقساـ التدريب الميني الخاص
بالنسػػاء ،وكػػذلؾ تػػـ العمػػؿ عمػػى تػػدريب المػرأة لرفػػع كفاءتيػػا فػػي الميػػارات ارداريػػة وغيرىػػا لحفػػز النسػػاء
عمػػى العم ػػؿ ف ػػي مش ػػروعات إنتاجي ػػة ص ػػايرة ،وخصوص ػاً الع ػػامالت الزراعي ػػات .وىن ػػاؾ مجموع ػػة مػ ػف
العقبات التي تحوؿ دوف تحسيف مشاركة المرأة في العمؿ مف وجية نظر الناقد منيا:
 -1استمرار إسرائيؿ في سياسات الحصار وارغالؽ ،وفصؿ الضفة عف القطاع.
 -0عدـ وجود سياسات اقتصادية واضحة في إطار السمطة الوطنية الفمسطينية.
 -3النظرة النمطية لممرأة التي تؤدي إلى ضعؼ إقباؿ أصحاب العمؿ عمى تشايميا.
وقد ازدادت مشاركة المرأة العاممة فػي الضػفة والقطػاع ،وذلػؾ يعػود إلػى أف التعيينػات فػي عيػد
السمطة كانػت فػي و ازرات ليػا دور خػدماتي ،مرػؿ التعمػيـ ،والصػحة ،والسػكرتارية ،ورعايػة األطفػاؿ ،ولػـ
تقتصر المشاركة النسائية عمى قطاعات الخدمة المدنية ،بؿ امتدت إلى قطاع الشرطة ،فقد وصؿ عدد
العامالت في الشرطة النسائية إلى رالرمائة وخمسيف امػرأة ،وشػاركت المػرأة فػي قطػاع الز ارعػة وخاصػة
ف ػػي الض ػػفة التس ػػاع األ ارض ػػي الزراعي ػػة ،وف ػػي مج ػػاؿ الص ػػناعة التحويمي ػػة ،والمالب ػػس ،والمنس ػػوجات،
وارنتاج الاذائي البيتي.
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أمػػا معانػػاة الم ػرأة مػػف قم ػة األزواج الػػذيف يتقػػدموف ليػػف كانػػت مأسػػاة واضػػحة فػػي ذلػػؾ الوقػػت،
يقوؿ الكاتب محمد جبر الريفي في قصتو خريؼ الشتات قصة عنوسة بنت مف بنػات الماتػربيف يقػوؿ:
"وابنتػػؾ الع ػانس سػػياـ أال تفكػػر ليػػا فػػي الػػزواج لمػػاذا ال تحصػػؿ ليػػا عمػػى تص ػريح زيػػارة لتسػػافر إلػػى
الوطف ،ىناؾ ما زاؿ األىؿ والخالف الجيراف ،ىنػاؾ البحػر أيضػاً ىػا ىػي تطػوي الرالرػيف عامػاً دوف أف
يتقػػدـ ليػػا أحػػد ،عنػػدما تشػػاىدىا تاسػػؿ األطبػػاؽ فػػي المطػػبخ ينحػػبس فػػي صػػدرؾ أسػػى عميػػؽ"

()1

وىػػذا

شكؿ مف أشكاؿ المعاناة التي تعانييا النساء مف ظمـ وقير االحتالؿ الااشـ.
 -5المرأة والتعميم:
شػػاركت المػػرأة بفعاليػػة فػػي قطػػاع التعمػػيـ بكافػػة مسػػتوياتو ،فقػػد بم ػ عػػدد المعممػػات فػػي ريػػاض
األطفػػاؿ والمػػدارس فػػي مراحميػػا األساسػػية والرانويػػة لمعػػاـ ( )1999-1998ح ػوالي ( )16,099معممػػة،
ويضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ ( )1,401مػػديرة روضػػة أو مدرسػػة ،وبم ػ عػػدد أعضػػاء ىيئػػات التػػدريس فػػي كميػػات
المجتم ػػع المتوس ػػطة م ػػف ارن ػػاث ( )115عضػ ػواً ،أم ػػا ف ػػي المج ػػاؿ األك ػػاديمي بمػ ػ ع ػػدد الع ػػامالت ف ػػي
التدريس حوالي ( )098امرأة.
أمػا فػػي التعمػػيـ الجػامعي ،فقػد زادت أعػػداد ارنػاث الممتحقػػات بجامعػػات الضػفة والقطػػاع حيػػث
وصمت نسبتيف إلػى ( )%44.9مػف مجمػوع الطػالب ،أمػا عػدد الطالبػات فػي كميػات المجتمػع المتوسػط
فوصػػمت نسػػبتيف إلػػى ( )%53.4مػػف مجمػػوع الطػػالب ،وتركػػزت غػػالبيتيف فػػي تخصصػػات ليػػا عالقػػة
بالرعاية واالىتماـ كالتربية والعموـ ارنسانية ومالو عالقة بالصحة والعمؿ االجتماعي"(.)2
 -4مشاركة المرأة في الحياة السياسية:
شػ ػػاركت ح ػ ػوالي رمػ ػػاني وعشػ ػػروف مرشػ ػػحة لعضػ ػػوية المجمػ ػػس التش ػ ػريعي فػ ػػي انتخابػ ػػات عػ ػػاـ
( ،)1996فػػاز مػػنيف خمػػس نائبػػات بمػػا نسػػبتو ( )%5.7مػػف أعضػػاء المجمػػس التش ػريعي ،وىػػي نسػػبة

) (1امرأة تعانؽ الريح ،محمد جبر الريفي ،مكتبة دار المنارة ،ط ،1غزة1998 ،ـ ،ص.105
( )2انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.42
113

تعتبر إنجا اًز جيداً لممرأة الفمسطينية مقارنة بالػدوؿ األخػرى ،ولعػؿ عوامػؿ كريػرة أدت إلػى حصػوؿ المػرأة
الفمسطينية عمى ىذه المقاعد منيا"(:)1
 -1ارتفاع المستوى التعميمي لمنائبات.
 -0إصرار المرشحات مػف خػالؿ دعػايتيف االنتخابيػة عمػى أنيػف يمػرمف الشػعب كمػو دوف التطػرؼ إلػى
المسائؿ التي تيـ المرأة خاصة.
 -3الرصيد النضالي واالجتماعي لممرشحات.
 -4االستناد عمى الدعـ الحزبي مف أجؿ تاميف قاعدة شعبية أوسع.
وقد ترأست امرأتاف و ازرتيف مف خمس وعشريف و ازرة حتى عاـ ( ،)1997وكػذلؾ عممػت بعػض
النساء كمساعدات وكيؿ ،أو عمى درجة مدير عاـ في و ازرات السمطة الوطنية.

سادساً :الرواية الفمسطينية وقضايا المرأة من قبل عام ( )6987فـي الشـتات مـن وجيـة
نظر الناقد:
 -6التعميم:
ُشاؿ الروائيوف وكتاب القصة الفمسطينيوف بقضية تعميـ المرأة حيث حددوا مػواقفيـ منيػا التػي
تمرمت في تأييػد خػروج الفتػاة لمتعمػيـ والػتعمـ ،واف اختمفػوا فػي الوسػائؿ واألسػباب تبعػاً لممرحمػة التاريخيػة
والواقػػع االجتمػػاعي .فػػبعض أبطػػاؿ روايػػاتيـ كػػاف يقتص ػد مػػف تعمػػيـ الم ػرأة لممباىػػاة والتفػػاخر ومجػػاراة
الموضػػة ،كمػػا فػػي روايػػة (عكػػا والرحيػػؿ) والتػػي بطميػػا الوجيػػو (فػػارس الصػػالح) ،فػػي حػػيف بػػرزت نظ ػرة
لخريف بمف فييـ المرأة نفسيا تعاممػت مػع قضػية تعمػيـ المػرأة بتخػوؼ وتػوجس حيػث اعتبػروا ذلػؾ أمػ اًر
معيب ػاً ال يحيػػؿ ليػػا سػػوى الخس ػراف ،فػػي الوقػػت الػػذي نجػػد فيػػو نسػػاء أكممػػف مسػػيرتيف التعميميػػة ممػػا
أكسبيف االعتماد عمى النفس والرقة وتحقيؽ الذات وخدمة أرضيف ،والتأرير عمى المجتمع"(.)2

( )1المصدر نفسو ،ص.43
) (2المصدر نفسو ،ص.49
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 -5التحرر:
حي ػ اًز ال بػػأس بػػو فػػي الروايػػات الفمسػػطينية حيػػث خمطػػت بعػػض
قضػػية تحػػرر الم ػرأة احتمػػت ّ
الشخصيات النسائية بيف التحرر بمعناه اريجػابي الػذي يعنػي صػقؿ الػذات بػاررادة والمعرفػة والممارسػة
االجتماعيػػة الواعيػػة الوارقػػة ،والتحػػرر بمعنػػاه السػػمبي الػػذي يعنػػي السػػقوط واالنحػػالؿ وتجػػاوز أخالقيػػات
المجتمػع حيػث قالػت فػي ذلػؾ إليػاـ أبػو غ ازلػػة فػي قصػتيا "حصػار تنتقػد المالبػس التػي ال تسػتر جسػػد
المرأة" زاد مػف قمقيػا وقػع عيػونيـ عمػى ساقييا...ش ّػدت قمػاش تنورتيػا نػزوالً حتػى أحسػت بػو يتقطػع"(،)1
ممػػا أدى إلػػى ضػػياع كريػػر مػػف تمػػؾ الشخصػػيات التػػي بػػدت بتص ػرفاتيا المنفمتػػة غيػػر المنطقيػػة التػػي
يرفضػيا المجتمػع الفمسػطيني بتقاليػده المورورػة الالتػي اكتشػػفف أخيػ اًر أنيػف ك ّػف أسػيراتَ ،و ْىػ ٌـ شػارؾ فػػي
ص ػنعو الػػذكور الػػذيف تسػػتّروا خمػػؼ شػػعار تحريػػر الم ػرأة ،وقػػد جػػاءت الروايػػة الفمسػػطينية لتكشػػؼ تمػػؾ
ُ
النماذج األنروية والذكورية وتخطييا واالستفادة مف داللتيا.
 -4الحب:
أعمت الرواية الفمسطينية مف شأف الحب كعاطفة إنسانية تيدؼ إلػى تحقيػؽ التػوازف بػيف الحيػاة
اليوميػػة لإلنسػػاف الفمسػػطيني بمػػا فييػػا لمػػاؿ وأحػػالـ ،وبػػيف الواقػػع المأسػػاوي الػػذي يفرضػػو عميػػو وج ػود
احتالؿ قمعي يتنافى مع أدنى مطالب الحياة ارنسانية ،سػواء أكػاف الحػب ضػمف نطػاؽ الحيػاة الزوجيػة
أو خارجيػػا لػػذا يالحػػظ استحضػػار الزوجػػة صػػورة الفقيػػد ال ارحػػؿ تسػػتجير بػػو زمػػف الشػػدة ،وكػػذلؾ نجػػد
الحب الحقيقي قد غير واقع بعض النماذج النسائية لألفضؿ ،حيث ساىـ في تجاوز حالة الضياع التي
مرت بيا"(.)2
ّ
ونالح ػػظ أف الرواي ػػة الفمس ػػطينية رص ػػدت الواق ػػع المأس ػػاوي لممػػرأة با ػػرض تج ػػاوزه خاص ػػة ح ػػيف
يحاوؿ بعض مف حوليا سمب إرادتيا وحرمانيا مف حقوقيا ارنسانية في التعبير عف عواطفيا ،واختيار
شريؾ حياتيا أو حتى الحمـ بو حيث يعمد بعض أرباب األسػر إلػى التسػمط بالنسػبة لمقػرار النيػائي فػي
) (1نساء مف صمت ،إلياـ أبو غزالة ،منشورات اتحاد الكتاب الفمسطينييف ،القدس ،ط ،1997 ،1ص.28
( )2انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.59
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موض ػػوع زواج االبن ػػة أو األخ ػػت م ػػف منطمق ػػات ومع ػػايير خاص ػػة ي ػػأتي ف ػػي مق ػػدمتيا الحس ػػب والنس ػػب،
واألصػ ػػؿ ،والمركػ ػػز االجتمػ ػػاعي أو االقتصػ ػػادي ،دوف االىتمػ ػػاـ ب ػ ػرأي صػ ػػاحبة الشػ ػػأف حيػ ػػث ما ازلػ ػػت
متسرع غير متكافي ،رغـ انخراطيف في الرورة والتعميـ ،لتكوف النتيجة الطالؽ
الكريرات يسقف إلى زواج
ّ
ٍ
ومآس نفسية واجتماعية.
أو العنوسة أو الكساد بكؿ ما يتبع ذلؾ مف معاناة
 -3العمل:
لقد أعمت الرواية الفمسطينية مف قيمة عمؿ المرأة ،بحيث وجدنا نماذج لنساء تجاوزف الشعارات
الروريػة بأعمػػاؿ جػػادة تعػود بػػالنفع عمػػى نسػاء شػػعبيف تػػدعمف رقػافتيف ورقػػتيف بقػػدراتيف ،ممػا سػػاىـ فػػي
ػنحيف المزي ػػد م ػػف الوض ػػوح وارصػ ػرار عم ػػى إرب ػػات ال ػػذات ،وك ػػذلؾ نج ػػد الرواي ػػة الفمس ػػطينية تتع ػػرض
مػ ّ
لشػريحة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني ال تػزاؿ تبػػدي خشػػيتيا مػػف خػػروج المػرأة إلػػى العمػػؿ ألسػػباب تعػػود فػػي
أغمبيػػا إل ػػى الع ػػرؼ االجتم ػػاعي المتػ ػوارث ،بحي ػػث تعمػػد تم ػػؾ الشػػريحة إل ػػى الحيمول ػػة دوف عم ػػؿ المػػرأة
بتزويجيػػا قطع ػاً لػػدابر تق ػوالت اآلخ ػريف ،وفػػي الوقػػت الػػذي تتبػػع فيػػو الروايػػة الفمسػػطينية األزواج الػػذيف
يػػروف فيمػػا تجنيػػو الم ػرأة مقابػػؿ عمميػػا حق ػاً مشػػروعاً ليػػـ يخصػػيـ دوف زوجػػاتيـ ،تحػػؿ الروايػػة بصػػور
بعػػض األىػػؿ الػػذيف يرفضػػوف أي مسػػاعدة مالي ػة مػػف بنػػاتيـ العػػامالت مػػف منطمػػؽ أف ذلػػؾ يشػػكؿ أم ػ اًر
معيباً وخروجيا إلى العمؿ.
 -2النضال:
حرص الروائي الفمسطيني عمى إظيار كرير مف أشكاؿ نضاؿ المرأة الفمسطينية ،حيث تعػددت
تمؾ األشكاؿ تبعاً لمراحؿ الواقع المعيشي ،ومف ىذه األشكاؿ:
 -1التشبث باألرض :إذ شاركت المرأة في التصدي لميجمة الصييونية التػي اسػتعانت بػإغراءات المػاؿ
تارة ،إضافة إلى اتخاذ قرار القمع والقير والبطش أدوات لتنفيذ مأربيا المتمرمة فػي مصػادرة األرض
الفمسطينية وتيويدىا تارة أخرى ،فكانت معركة الدفاع عف األرض إرباتاً لميوية والحؽ.
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 -0التعبئــــة والتحــــريض :حيػ ػػث حرصػ ػػت العدي ػ ػد مػ ػػف النمػ ػػاذج النسػ ػػائية -كمػ ػػا وردت فػ ػػي الروايػ ػػات
المدروس ػػة -عم ػػى تحػ ػريض أبن ػػائيف وح ػػريـ عم ػػى مقاوم ػػة االح ػػتالؿ ،وع ػػدـ القب ػػوؿ بواق ػػع التش ػػرد
والمجػػوء ،ولػػـ تفقػػد كريػػر مػػف تمػػؾ النمػػاذج إيمانيػػا بػػأف النيػػوض يعقػػب االنكسػػار لػػذا وجػدنا بعػػض
الشخصيات النسػوية تختػار االنخػراط فػي ميمػات توجيييػة وتعبويػة مختمفػة لجمػع التبرعػات وتوزيػع
المنشورات ،وشرح المواد التحريضية ،وتوزيع األعالـ.
 -3حمل السالح والمقاومة :اىتـ الروائي الفمسػطيني بػإبراز نمػاذج لنسػاء حممػف السػالح ،وشػاركف فػي
الػػدفاع عػػف األرض والرػػورة مػػزودات بالرقافػػة والمعرفػػة والقػػدرات التنظيميػػة ،بحيػػث أرى الناقػػد بعضػاً
منيف تسقط شييدة الواجب في عمميػات عسػكرية ضػد االحػتالؿ ،إضػافة إلػى اعتقػاؿ أخريػات ممػف
صموداً في وجو المحققيف والجالديف.
أبديف ُ

ســابعاً :المـرأة فــي الروايــات الفمســطينية الصـادرة فــي الضــفة والقطــاع قبــل ( )6987مــن
وجية نظر الناقد:
حرصػػت الروايػػة الفمسػػطينية الصػػادرة فػػي الضػػفة والقطػػاع قبػػؿ انتفاضػػة ( )1987عمػػى تتبػػع
صور المرأة الفمسطينية محاور متعددة ،منيا:
 -6المرأة اإليجابية (الصمبة الفاعمة):
لقػد قػدمت الروايػػة الفمسػطينية الصػمبة فػي الضػفة والقطػػاع قبػؿ ( )1987صػػو اًر مشػرقة لسػػنوات
مػػف أجيػػاؿ مختمفػػة قػػررف التعػػالي عمػػى اآلالـ ،وعػػدـ االستسػػالـ لمظػػروؼ أو السػػقوط فػػي حف ػرة اليػػأس
خاصة فػي ظػؿ فقػداف معيػؿ األسػرة لينػدفعف بحرػاً عػف عمػؿ يحفػظ كػرامتيف ويػوفر احتياجػات بيػوتيف
وييسػػر إعالػػة أوالدىػػف فػػي ظػػؿ وسػػط اجتمػػاعي يػػرى قضػػية خػػروج الم ػرأة إلػػى العمػػؿ محػػو اًر لمتق ػوالت
والتشيير والتيـ ،غير أف استمرار تمؾ النماذج في العمؿ وقدرتيف عمى التواصؿ ارنساني مع المجموع
يمػنحيف القػوة والصػالبة فػي وجػػو أي تطػاوؿ ،كمػا يعطػي لألحػػالـ الفرديػة (شػراء قطعػة أرض ،الخػػروج
مف الحارة الضيقة الرطبة ،بناء بيت جديد ،تعميـ األوالد) فرص التخمؽ والنمو.
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 -5المرأة السمبية:
الروايػة الفمسػطينية الصػادرة فػي الضػفة والقطػاع قبػؿ عػاـ ( )1987ق ّػدمت صػو اًر لممػرأة السػػمبية
تميػزف بعفػويتيف وبسػاطتيف ورؤيػتيف المحػدودة لمواقػع ونظػرتيف
عبر نماذج لشخصيات نسػائية تقميديػة ّ
الضيقة المعزولة التي تعتبر نتاجاً طبيعياً لظػروؼ الجيػؿ والتخمػؼ والبػؤس التػي سػاىمت فػي تكػوينيف
النفسي واالجتماعي.
ففي ذلؾ نرى أف الزوج عبد الوىاب السكري في مواجية عشيؽ زوجتو الحػاج محمػد الخضػري
ق ػػائالً "قال ػػت ل ػػي إلي ػػاـ ..أني ػػا اتفق ػػت مع ػػؾ أف تعطين ػػي ق ػػرض عشػ ػرة لالؼ دين ػػار ،أن ػػا محت ػػاج المبمػ ػ
لمضرورة ،واتفقت مع إلياـ تحكي لؾ عنػدما كانػت ذاىبػة عنػدؾ إلػى الشػقة ليمػة أمػس ،تعػرؼ يػا حػاج،
أنا والياـ ال نخفي عف بعضنا شيئاً"

()1

بحيث انسحب ذلؾ كمو عمى تعرفاتيف وردود أفعاليف.

 -4المرأة المغتربة – المتمردة:
اىتمػػت الروايػػة الفمسػػطينية –موضػػع الد ارسػػة– بػػإبراز نمػػاذج لنسػػوة اسػػتطعف بفضػػؿ ظػػروفيف
االجتماعيػػة المواتيػػة الخػػروج لمدارسػػة والعمػػؿ ،ممػػا سػػاىـ فػػي إر ػراء رؤيػػتيف وتوسػػيع مػػداركيف ،وتعزيػػز
دورىف االجتماعي"(.)2
وفػػي سػػعي ىػػذا النػػوع مػػف الفتيػػات لتحقيػػؽ مػػا يحممػػف بػػو نجػػدىف يخضػػف كري ػ اًر مػػف المعػػارؾ
الجانبيػػة التػػي ال تمػػت بصػػمة لممعانػػاة الحقيقػػة ،ويػرفعف كريػ اًر مػػف الشػػعارات الرافضػػة لمضػوابط التقميديػػة
لمسموؾ ،انطالقا مف إيمػانيف بػأف معػركتيف موجػو ضػد الرجػؿ والمجتمػع ،دوف أف يأخػذف فػي حسػابيف
القضايا االجتماعية والسياسػية فػي واقعيتيػا وشػموليتيا ممػا يجعػؿ أفكػارىف ومػواقفيف يشػوبيا التنػاقض
والتخػػبط فػػي ظػػرؼ واقػػع تعم ػو فيػػو سػػمطة التقاليػػد والعػػادات ،ممػػا يقػػودىف إلػػى االنكفػػاء عمػػى ذواتيػػف
والشعور بارحباط والخذالف واالغتراب.

( )1وراء المحظة الراىنة ،يحيي رباح ،منشورات ابف خمدوف ،ط ،1غزة1999 ،ـ ،ص.76
( )2انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.122
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 -3المرأة المعوب:
يالحػػظ أف الروايػػة الفمسػػطينية قػػد رصػػدت العديػػد مػػف النمػػاذج النسػػائية المنحرفػػة التػػي ال تبػػالي
بػػالقيـ واألع ػراؼ ،بحيػػث انحصػػرت ىموميػػا فػػي إقامػػة عالقػػات جنسػػية لرمػػة (الزوجػػة ناديػػة ،الزوجػػة
يسرى ،زوجة المعطاوي) ،بحجة أف ذلؾ ىو الدرب الموصؿ لرغد العيش والشػيرة إشػباعاً لمشػيوة ،رغػـ
أف معظـ تمؾ النماذج الساقطة يعشف واقعاً اجتماعياً واقتصادياً مستق اًر ،بحيث ترير تصرفاتيف الماجنػة
رفض المتتبع واحتقاره خاصة أنيف ال يريف في أفعاليف أي غضاضة"(.)1
وىػػذه النمػػاذج النسػػائية العػػاىرة تبػػدو نتاج ػاً ممفوظ ػاً معػػزوالً خارج ػاً ع ػف السػػياؽ الطبيعػػي لمم ػرأة
الفمسطينية التي ظيرت في أكرر مف موضع محافظة عمى شرفيا وكرامتيا.
 -2المرأة المناضمة:
اىتم ػػت الرواي ػػة الفمس ػػطينية برص ػػد نم ػػاذج متع ػػددة لفتي ػػات ونس ػػوة ش ػػاركف ف ػػي المقاوم ػػة عم ػػى
اخػ ػػتالؼ صػ ػػورىا (إخفػ ػػاء المتفج ػ ػرات ،توزيػ ػػع المنشػ ػػورات ،توصػ ػػيؿ تعميمػ ػػات معينػ ػػة ،كشػ ػػؼ الطريػ ػػؽ
لمجموعػػات الفػػدائييف ،إمػػداد العػػائالت المحاصػرة والمجموعػػات المسػػمحة المختفيػػة بػػالمؤف الطعػػاـ) ،واف
بدت أغمب أفعاؿ تمؾ النماذج النسائية ومشاركتيا تابعة مساندة تنتظر تكميفػات الرجػؿ واشػاراتو (األب،
العػـ ،األخ ،الحبيػب) ،فالرجػػؿ الفػدائي كمػػا ورد عمػى لسػػاف سػاجدة "ىػو األمػػؿ والعافيػة وىػو الرػورة وىػو
الجب ػػؿ" ،بحي ػػث ل ػػـ نمم ػػح شخص ػػية نس ػػائية ذات ق ػػدرات تنظيمي ػػة قيادي ػػة ،ولع ػػؿ ذل ػػؾ ارج ػػع إل ػػى الواق ػػع
االجتماعي الذي لـ يمكنيا مف احتالؿ مستويات متقدمة"(.)2
 -1المرأة الرمز (األرض ،الحكمة ،المثال):
يالحػػظ أف بعػػض الروايػػات الفمسػػطينية الصػػادرة تحػػت االحػػتالؿ قبػػؿ عػػاـ ( )1987قػػد عمػػدت
إلػػى اسػػتخداـ الرمػػوز الجزئيػػة فػػي معالجػػة بعػػض الموضػػوعات التػػي قػػد يسػػبب التعبيػػر عنيػػا بوضػػوح
تعػرض تمػؾ الروايػػات وكتابيػا لػػألذى والػبطش والمالحقػػة ،كمػا يالحػػظ -أيضػاً -اخػػتالط الرمػز بػػالواقع،
( )1انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.128
( )2المصدر نفسو ،ص.133
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بحيػػث يمكػػف التعامػػؿ مػػع تمػػؾ الكتابػػات مػػف خػػالؿ ىػػذيف المسػتوييف ،فػػالروائي فػػي سػػعيو لمتواصػػؿ مػػع
ق ارئػػو يميػػؿ إلػػى وضػػوح إيحاءاتػػو ومراميػػو ،غيػػر أف ىػػذا ال يعفػػى مػػف قػػوؿ أف بعػػض الصػػور ال ارمػزة قػػد
اصطبات بالتقريرية والخطابية المنافية لمتقنيات الالزمة لمعمؿ الفني"(.)1

ثامناً :المرأة بين الواقع والرمز في الرواية الفمسطينية بعد عام (:)6987
 -6المرأة االيجابية:
يالحظ مف روايات ىذه المرحمة أف ىموـ المرأة زادت في االنتفاضة ،إذ أضيؼ إلى مسؤوليتيا
التقميدية مشاركتيا في االعتصامات والتظاىرات ،واخفاء الشباب المطموبيف ،ومسػاندة عػائالت الشػيداء
واألسرى والجرحى ،مما ساىـ في ارتقاء وعييا وادراكيا ألىمية ما تقوـ بو ،إال أف ذلؾ لما يرافقػو تايػر
كبير عمى مستوى الواقع االجتماعي"(.)2
 -5المرأة المستغمة المنحرفة:
يالحػػظ –أيض ػاً -فػػي روايػػات ىػػذه المرحمػػة اختفػػاء نمػػوذج الم ػرأة العػػاىرة التػػي تتػػاجر بجسػػدىا
بحجة الظروؼ االجتماعية واالقتصادية القػاىرة ،فػي الوقػت نفسػو الػذي رصػدت فيػو الروايػة الفمسػطينية
–موضع الدراسة -بعض النماذج النسائية التي تمكنت في ظؿ اختالط الرؤى والمفاىيـ ،وغياب الرقابة
تحوؿ نضاالت اآلخريف وتضحياتيـ إلى مصالح نفعية ،وجني أربػاح عبػر اسػتاالؿ تمػؾ
والمحاسبة أف ّ
النمػػاذج النسػػوية لػػبعض المناصػػب فػػي المؤسسػػات الوليػػدة ،مدعومػػة بإمكانياتيػػا الخاصػػة وقػػدراتيا عمػػى
الخػػداع ،واسػػتاالؿ شػػبكة مشػػبوىة مػػف العالقػػات الداخميػػة والخارجيػػة التػػي تخمقػػت فػػي ظػػرؼ تػػاريخي
صػ ػػعب وفػ ػػي ىػ ػػذه النمػ ػػاذج لتحقيػ ػػؽ مآربيػ ػػا واشػ ػػباع نزواتيػ ػػا الخاصػ ػػة ال تتػ ػػورع عػ ػػف ممارسػ ػػة اآلرػ ػػاـ
والموبقات بحيث تحولت بعض العالقات االجتماعية إلى مشاريع تجارية ومالية"(.)3

( )1المصدر نفسو ،ص.137
( )2المصدر نفسو ،ص.142
( )3المصدر نفسو ،ص.151
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 -4المرأة الرمز:
يمحظ الناقد زكي العيمة في روايات ىذه المرحمة ندرة االتكػاء عمػى الرمػز فػي استحضػار صػور
المرأة بحيث دفعت القراءة الجديدة لواقع االنتفاضة اليومية الروائي الفمسطيني إلى المزيػد مػف الوضػوح
والجػرأة إذ تجػػاوزت رؤيتػو لممػرأة الرمػوز المتواررػػة (األرض ،الحكمػػة ،المرػاؿ) إلػػى التعامػؿ معيػػا كواقػػع
واحسػػاس ،ممػػا سػػاىـ فػػي بػػروز العديػػد مػػف النمػػاذج النسػػائية التػػي بػػدت حارسػػة لمػػذاكرة ومفعمػػة بالرقػػة
ومسمحة بأبيى ما في الماضي مف مبادئ وقيـ"(.)1

تاسعاً :المرأة بين التمرد والتبعية بعد عام (:)6987
 -6المرأة المتمردة:
يالحظ أف الروايات الفمسػطينية فػي ىػذه المرحمػة ،ونتيجػة لإلفػ ارزات اريجابيػة التػي نجمػت عػف
مشػػاركة الم ػرأة فػػي ميػػاـ االنتفاضػػة وأدوارىػػا المختمفػػة ،وجػػدنا الروايػػات الفمسػػطينية –موضػػع الد ارسػػة-
تحتفي ببعض النمػاذج النسػائية التػي تحولػت بفعػؿ وعييػا لػدورىا االجتمػاعي إلػى شػخوص فاعمػة قػادرة
عمى بناء ذاتيا ،متمسكة بخياراتيا في الوقت الذي ندرت فيو النماذج النسائية التػي تبػدو تابعػة ،ال رأي
ليا أماـ سطوة الضاوطات االجتماعية ،وىيمنة معيػؿ األسػرة (األب ،األخ ،الػزوج) قياسػاً عمػى روايػات
المرحمة السابقة.
 -5ثانياً :المرأة التابعة:
ويالحظ مف روايات ىذه المرحمة أف النماذج النسائية أحست بالظمـ ،مما أدى إلى فقدانيا الرقة
بأولئؾ الذيف استرمروا خصوصياتيا كامرأة في مجتمػع تقميػدي ،كمػا قالػت رانيػا بركػات فػي قصػة "ابنتنػا
الجديدة ستكوف لية" "حامؿ ..أو بنت أيضاً ! ..اضطربت الزوجة وتمعرمػت كمماتيػا :..ال ..نعػـ ..تمػؾ
إرادة ا﵀ ،ولكػػف ألػػـ نتفػػؽ  ،ىزىػػا بقػػوة ..حممػػؽ فػػي وجييػػا ..وأخػػذ يػػدؽ األرض بقدمػػو :مسػػتحيؿ !..ال
أريػػد ىػػذا المولػػود ..تص ػرفي! لقػػد حػػذرتؾ منػػذ البدايػػة ال أريػػد البنػػت الرابعػػة ..أفيمػػت ..ال أريػػد البنػػت
( )1المصدر نفسو ،ص.156
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الرابعة ،..وكرمت الزوجة أساىا ..لػـ تػتكمـ ..كانػت تنظػر إلػى زوجيػا الرػائر وتجفػؼ دموعيػا بصػمت.
وعػػاد صػػوت الػػزوج ييػػدر :تخمصػػي منيػػا ..وانبعرػػت نبػرات الزوجػػة ضػػارعة :مػػا ذنبيػػا ! إنيػػا روح ..لػػـ
تخمؽ نفسيا !..ما ذنبيػا ! إف مػا تطمبػو منػي جريمػة"

()1

وىػذا المجتمػع التقميػدي الػذي يريػد ولػداً فقػط ال

يريد البنت ،ينظر لممرأة بأنيا ىي التي تحدد المولود ،وىذه النظرة خاطئة تماماً ،وىذا ما يؤدي بيا إلى
االنفصاؿ عف الواقع وارحساس بالظمـ والضياع واالغتراب.
عاش ارً :المرأة في معترك السياسة والنضال ما بعد (:)6987
لقد حفمت الرواية الفمسطينية –موضع الدراسة– بالعديد مف النماذج النسوية التػي انخرطػت فػي
المعتػػرؾ السياسػػي والنضػػالي بعػػد تفجػػر انتفاضػػة عػػاـ ( ،)1987حيػػث نجػػدىا تعمػػؿ ممرضػػة واعالميػػة
ومرش ػ ػػدة ومنظم ػ ػػة لمجمي ػ ػػور النس ػ ػػائي ،ومحافظػ ػ ػة عم ػ ػػى ص ػ ػػالبتيا وايماني ػ ػػا ب ػ ػػأف الن ػ ػػاس ى ػ ػػـ العم ػ ػػؽ
االستراتيجي ،والسالح الفاعؿ مدرجة لمعالقة االرتباطية بيف قضيتيا الخاصة والقضية الوطنية.
فعمى المستوى السياسي تطالعنا فتيات ونسوة ينخرطف في العديد مػف األنشػطة (االعتصػامات،
التظاىرات ،المواجيات ،مقابمة الوفود األجنبية ،زيارة الجرحى والمعتقميف ،جمع التواقيع عمى العرائض،
تجميػػع النسػػاء فػػي أطػػر خاصػػة ،إخفػػاء بعػػض المطػػارديف) ،ممػػا أتػػاح لبعضػػيف فرصػػة إب ػراز قػػدراتيف
القيادية وتحقيؽ ذاتيف"(.)2
وعمػػى المسػػتوى العسػػكري تطالعنػػا فتيػػات فمسػػطينيات انخػػرطف فػػي النضػػاؿ المسػػمح أرنػػاء فت ػرة
االنتفاضػػة (جمػػب السػػالح ،توصػػيمو ،إخفػػاءه ،االشػػتراؾ فػػي عمميػػات المقاومػػة ضػػد المسػػتوطنيف وجنػػود
االحتالؿ) ،مما أدى إلى اعتقاؿ بعضػيف ،واستشػياد أخريػات ،لتحتضػف الػذاكرة أفعػاليف المشػعة تواجػو
بيا أزمنة االنكسار.

( )1ابنتنا الجديدة ...ستكوف لية ،!...رانيا بركات ،مجمة رسالة فمسطيف ،ع ،2راـ ا﵀ 16 ،تموز  ،1997ص.6
( )2انظر :المرأة في الرواية الفمسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.178
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المبحث الثاني :تطور الرواية الفمسطينية:
تطور الرواية الفمسطينية في األراضي المحتمة:
 -6منذ بدايات القرن العشرين حتى نكبة 6938م:
يرى الناقد في أوائؿ القرف العشريف أنو قد القت الروايات المترجمة قبػوالً مػف جميػور المرقفػيف
حيث كانت تيدؼ إلى التسمية والترفيو وبث العبر والعظات ،ولقد كاف لممدارس التبشيرية دور كبير في
تعمـ الطمبة الفمسطينييف الماات األجنبية (الروسية ،الفرنسية ،االنجميزيػة ،األلمانيػة ،اريطاليػة) ،وغيرىػا
مما سيّؿ عمى الطمبة أف يترجموا ما فييا مف فنوف.
ويعتبػػر (خميػػؿ بيػػدس) فػػي مقدمػػة المتػػرجميف لمروايػػة ،وخاصػػة عػػف الماػػة الروسػػية فػػي مجمتػػو
(النفػػائس العص ػرية) ،ويعػػد خميػػؿ بيػػدس ارئػػداً فػػي كتابػػة الروايػػة الموضػػوعة حيػػث نشػػر عػػاـ ()1901
روايػػة (ال ػوارث) ،ولقػػد تعػ ّػددت بعػػد ذلػػؾ الروايػػات الفمسػػطينية وتطػػورت شػػيئاً فشػػيئاً حيػػث نالػػت روايػػة
(مػػذكرات دجاجػػة) لمػػدكتور إسػػحاؽ الحسػػيني التػػي صػػدرت عػػاـ ( ،)1943أوفػػر الحػػظ مػػف المتابعػػات
قدـ ليا الدور (طو حسيف) ذلؾ التقديـ الذي أرار االنتباه مف الكريريف"(.)1
النقدية والتفسيرات ،وقد ّ
إف التراث الروائي الفمسطيني قبػؿ سػنة النكبػة والتيجيػر سػنة 1948ـ ،كػاف شػديد التواضػع فػي
حجم ػو ومسػػتواه مقارنػػة باألشػػكاؿ األدبيػػة األخػػرى ،فػػي حػػيف اقتربػػت حركػػة الشػػعر الفمسػػطيني (إب ػراىيـ
طوقاف ،عبد الكريـ الكرمي ،عبد الرحيـ محمود ،محي الديف الحاج عيسى الصفدي) مف حركة التاريخ
واسػػتجاب لمواقػػع ،ولعبػػت دو اًر فػػي شػػجف الوجػػداف الجمػػاىيري وتحريكػػو ،ونجػػد أف الروايػػة ظمػػت ع ػاجزة
عف اكتساب حضورىا بوصفيا فناً متمي اًز(.)2

( )1انظر :صورة الذات وصورة اآلخر في الرواية الفمسطينية في األرض المحتمة بعد عاـ 1967ـ ،زكػي العيمػة ،ط،1
أكتوبر ،2007ص.9
( )2انظر :المصدر نفسو ،ص.9
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 -5الرواية في الشتات بعد النكبة:
لقػػد أر ػرت النكبػػة عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني كمػػا قػػاؿ الناقػػد فشػػرد أكرػػر مػػف ( )911ألػػؼ الجػػي
فمسطيني في الشتات بال مأوى ،وأررت نكبة (– )1948أيضاً -عمى الرواية الفمسطينية التي توقفت مف
عػػاـ ( )1947حتػػى عػػاـ ( ،)1955الػػذي صػػدر فيػػو أوؿ روايػػة وىػػي (ص ػراخ فػػي ليػػؿ طويػػؿ) لجب ػ ار
إب ػراىيـ جب ػ ار ،وىػػي تسػػجؿ قف ػزة واضػػحة فػػي مسػػتوى البنػػاء الفنػػي عمػػى الػػرغـ أف كاتبيػػا قػػد كتبيػػا فػػي
القدس سنة (.)1946ط
وقػػد اصػػطبات األعمػػاؿ الروائيػػة فػػي الشػػتات بػػالحنيف إلػػى األرض الماتصػػبة والبيػػت السػػميب،
وتتوقد إلى الخالص مف ىذا الواقع ،كما في روايات (حبات البرتقاؿ) لناصر الديف النشاشيبي ،و(شقاء
األبد) لعوني مصطفى ،و(الفردوس السميب) ،و(قمب وضمير) لسمير قطب ،وغيرىا مف الروايات.
أم ػ ػػا ف ػ ػػي األرض المحتم ػ ػػة من ػ ػػذ ع ػ ػػاـ ( ،)1948فق ػ ػػد فاج ػ ػػأ (توفي ػ ػػؽ في ػ ػػاض) الجمي ػ ػػع بروايت ػ ػػو
ويصور فييا حياتو أياـ الد ارسػة الرانويػة فػي الناصػرة ،ومػا يعانيػو الشػباب الفمسػطيني مػف
(المشوىوف)،
ّ
تفرقة عنصرية ،وتعتبر ىزيمة ( )1967نقطة تحوؿ في داخؿ الوجػداف الفمسػطيني الػذي أرقمتػو األسػئمة
حوؿ ماىية ذلؾ الحدث المفجع ،وقد انعكس ذلؾ كمو وخاصة بعػد بػروز ظػاىرة المقاومػة عمػى اربػداع
الروائي الفمسطيني ،وتعتبر روايتا غساف كنفاني (عائد إلى حيفا) و(أـ أسعد) الصادرتاف عاـ ()1969
جزءاً مف اررث المميز لمرواية الفمسطينية ،ومف الروائييف الذيف برزوا في ىذه المرحمة إميؿ حبيبي في
روايتو (الوقائع الاريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائؿ) التي تعتبر إنجا اًز روائياً متقدماً.
وقد ظير عدد مف الروائييف والروائيات فػي ىػذه المرحمػة ،مػنيـ امترػاؿ جويػدي ،وىػاروف ىاشػـ
رشػػيد ،ونبيػػؿ خػػوري ،ورشػػاد أبػػو شػػاور ،وليانػػا بػػدر ،وعمػػي فػػودة ،وفيصػػؿ ح ػوراني ،وتوفيػػؽ المبػػيض،
ووليد أبو بكر ،وغيرىـ.
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 -4الرواية الفمسطينية في األرض المحتمة:
يقؼ الناقد وقفة متأنية مع معاناة الرواية الفمسطينية معاناة شديدة في األرض المحتمػة مػف قبػؿ
االحتالؿ ارسرائيمي إما بالنفي خارج الوطف لعدد مف الروائييف ،واما بالتوقيؼ ،وكذلؾ المراقبػة الشػديدة
مف قبؿ االحتالؿ ،والحد مف استخداـ ألفاظ اعتبرىا تحريضية مرؿ (الفجر ،والنور ،والشػمس ،والمطػر،
والعصػ ػػافير ،والعتمػ ػػة ،واألش ػ ػواؾ ،واألصػ ػػفاد ،والجػ ػػالد ،وغيرىػ ػػا) ،وقػ ػػاـ االحػ ػػتالؿ بػ ػػإغالؽ عػ ػػدد مػ ػػف
الصػػحؼ ،مرػػؿ (الفجػػر ،والشػػعب ،والطميعػة ،والكاتػػب ،والبيػػادر) ،وفػػي ىػػذا الوقػػت بػػدأت تظيػػر بعػػض
النوافذ األدبيػة"

()1

مرػؿ :مجمػة البيػادر األدبػي سػنة ( ،)1976صػفحة الشػعب الرقػافي فػي جريػدة الشػعب

بػػدءاً مػػف عػػاـ ( ،)1978الصػػفحات األدبيػػة فػػي جريػػدة الطميعػػة المقدسػػية عػػاـ ( ،)1978ممحػػؽ الفجػػر
األدبػػي الػػذي أشػػرؼ عميػػو الشػػاعر عمػػي الخميمػػي عػػاـ ( ،)1977مجمػػة الكاتػػب لمحررىػػا الشػػاعر أسػػعد
األسعد عاـ (.)1981
وقػػد أسػػيـ فػػي تحسػػيف األدوات الفنيػػة لمكتػػاب االلتقػػاء بػػالواقع الرقػػافي فػػي األرض المحتمػػة منػػذ
عػػاـ ( )1948عبػػر نتاجػػات إميػػؿ حبيبػػي الػػذي نشػػر مجموعتػػو القصصػػية (سداسػػية األيػػاـ السػػتة) عػػاـ
( )1969حيػػث عكػػس مػػف خالليػػا أوجػػاع األقميػػة الفمسػػطينية التػػي تبقػػت داخػػؿ الػػوطف المحتػػؿ ،ولػػـ
تاػػادره بعػػد نكبػػة ( ،)1948وتبعيػػا فػػي عػػاـ ( )1974روايػػة (الوقػػائع الاريبػػة فػػي اختفػػاء سػػعيد بػػف أبػػي
الػػنحس المتشػػائؿ) ،وىنػػاؾ أسػػماء روائيػػة أخػػرى ميمػػة فػػي داخػػؿ الػػ( )48فػػي تمػػؾ المرحمػػة منيػػا :توفيػػؽ
فياض ،وسميماف ناطور ،ومحمد نفاع ،وزكي درويش.
وكذلؾ نشر الشاعر سميح القاسـ روايتيف ميمتيف ىما :إلى الجحيـ أييا الميمػؾ عػاـ (،)1977
والصورة األخيرة في األلبوـ عاـ ( ،)1978وكذلؾ كاف لصحيفة االتحاد ومجمتػي الجديػد والاػد الصػادرة
في حيفا دور ميـ ،حيث احتضف كري اًر مف نتاجات األدب في الضفة والقطاع.

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.13
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المبحث الثالث :مفيوم الذات ومفيوم اآلخر:
ىناؾ ارتباط وريؽ بيف مفيوـ صػورة الػذات ومفيػوـ صػورة اآلخػر ،حيػث يسػتعدي اسػتخداـ أي
منيما– تمقائياً– حضور اآلخر ،ويقصد بالذات "األنا" وباآلخر "الاير"(.)1

وىناك تعريفات لعمماء النفس واالجتماع لكل منيما:

مفيوم الذات:
يرى "سيجموند فرويد" الػذي يسػمي الػنفس البشػرية بشخصػيتيا وذاتيػا باألنػا ،واألنػا ىػو الجيػاز
ارداري لمشخصػػية يسػػيطر عمػػى منافػػذ العقػػؿ والسػػموؾ ،أمػػا "كػػارؿ يػػونج" فيػػرى أف األنػػا تعنػػي "الجػػزء
الش ػػعوري م ػػف العق ػػؿ ،ويت ػػألؼ م ػػف الم ػػدركات واألفك ػػار والمش ػػاعر وال ػػذكريات ،ويق ػػع ف ػػي مرك ػػز الع ػػالـ
الشػػعوري لإلنسػػاف ،أمػػا الػػذات فيػػي تكامػػؿ الشخصػػية بجوانبيػػا المختمفػػة الشػػعورية والالشػػعورية فيػػي
حصيمة وليس أم اًر موروراً".
أمػػا "ويميػػاـ جػػيمس" فيعطػػي الػػذات فضػػاء أشػػمؿ حػػيف يصػػفيا بأنيػػا "المجمػػوع الكمػػي لكػػؿ مػػا
يستطيع ارنسػاف أف يػدعي أنػو لػو ،جسػده وسػماتو وقد ارتػو وممتمكاتػو الماديػة وأسػرتو وأصػدقاؤه وأعػداؤه
ومينتو وىواياتو".

مفيوم اآلخر:
وضح الناقد أف الذات ال تتشكؿ وتتمايز أدوارىا إال فػي حضػور اآلخػر الػذي يسػتدعي إبػداعيا
ّ
فصورتنا عف ذاتنا ال تتكوف بمعزؿ عف صورة اآلخػر الػذي قػد يكػوف قريبػاً
سمبا أو إيجاباً في لف واحدُ ،
أو صديقاً أوعدواً أو دولة أو جماعات ،فالنقيض يستدعي نقيضو في السياؽ.
يقوؿ الدكتور عبد الحميـ الجميػؿ "إف صػورة اآلخػر تتػرجـ فػي أغمػب الحػاالت عػف مػوازيف قػوى
وعػػف عالئػػؽ تراتيبيػػة وعالقػػات نزاعي ػة ،فعنػػدما يكػػوف الميػػيمف األقػػوى واألعمػػى فػػي موقػػؼ مػػف يعػػايف
اآلخر فإف الصػورة التػي سػيحمميا أو يقػدميا عػف اآلخػر ال يمكنيػا سػوى أف تعبػر عػف الشػعور بػالتفوؽ
( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.18-17
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عمي ػػو أو االزدراء واالحتق ػػار ،ب ػػؿ والكراىي ػػة إزاءه ،وع ػػادة م ػػا يك ػػوف اآلخ ػػر ش ػػعباً مج ػػاو اًر أو ش ػػعباً لن ػػا
احتكاكات بو ،فتعبر الصورة التي ننتجيا عف قوالب جاىزة رقافية ودينية واجتماعية ،وىي الصور التػي
تاذييا قوى ومجموعات ضاط تمنح المشروعية لييمنة اجتماعية وسياسػية ودينيػة والسػتعمار شػعب مػا
وتشػوه صػورتو" ،وقػد صػار مػف المػألوؼ لػدى البػاحريف والسياسػييف فػي االسػتخداـ اليػومي التحػدث عػف
"صورة عدو" ،ويالحظ في الروايػات الفمسػطينية الصػادرة فػي األرض المحتمػة عػاـ ( )1967فػي الضػفة
والقطاع التركيز عمى صورة الذات وصورة اآلخر (الييودي ،ارسرائيمي ،الصييوني).

صورة الذات في الرواية الفمسطينية في األراضي المحتمة بعد عام (:)6917
 -6الذات الصمبة النقية:
مػػف وجيػػة نظػػر الناقػػد ىػػي الػػذات التػػي اختطػػت لنفسػػيا المقاومػػة نيجػاً لممحافظػػة عمػػى عروبػػة
فمسطيف ،وىي الذات التي لـ تعرؼ المساومة أو الخنوع أو التنازؿ مقابؿ ما لمنت بو مف قيـ ومبادئ،
رغـ ما تعرضت لو تمؾ النماذج مف عذاب ومالحقة ومطاردة عبر أقبية زنازيف االحتالؿ وخارجيا.
ففي رواية "بقايػا" تظيػر العديػد مػف الشخصػيات اريجابيػة النقيػة التػي تحتػؿ محوريػة األحػداث:
وديعػػة ،وماجػػد ،وأب ػو ارئػػد ،ووحيػػد ،والشػػيخ محمػػد (أسػػد العػػيف) ،والشػػييد إب ػراىيـ الحيفػػاوي ،والحاجػػة
محبوبة ،في حيف تتراجع الكرافة الترددية لمشخوص الميزومة أو المعادية في الرواية ،وفي رواية (لخر
القرف) نطالع (عبد الرحمف السػموادي) وزوجتػو (رقيػة) الػذيف يشػ ّكالف أىميػة محوريػة فػي الروايػة ،وذات
الشيء يمكف قولو بالنسبة لشخصية (خالد جماؿ) المحورية في رواية (كوابيس شرؽ أوسطية).
ى ػػذه النم ػػاذج وغيرى ػػا ظم ػػت عم ػػى كبريائي ػػا ونقائي ػػا وايماني ػػا بأفض ػػمية التايي ػػر رغ ػػـ التيم ػػيش
والجحود والنكػراف الػذي لحػؽ بيػا فػي زمػف التب ّػدالت التػي حػدرت عمػى أرض الواقػع بعػد مجػيء السػمطة
الفمس ػػطينية حي ػػث تس ػػابؽ الكري ػػروف باتج ػػاه البح ػػث ع ػػف غن ػػائـ ومن ػػافع خاص ػػة ،وأم ػػور تتن ػػاقض م ػػع
وقدمت مف أجميا التضحيات الجساـ وما تزاؿ"(.)1
األىداؼ التي لمنت بيا تمؾ النماذجّ ،
( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.21
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 -5الذات العميمة الخائنة:
حػػاوؿ االحػػتالؿ بسػػط سػػيطرتو عمػػى الضػػفة والقطػػاع بمختمػػؼ أسػػاليب الػػبطش والقيػػر ،وعنػػدما
ظيػػرت المقاومػػة حػػاوؿ االحػػتالؿ اجتراريػػا مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ شػػبكة مػػف العمػػالء والخونػػة ،وقػػد مػػنحيـ
االحتالؿ بعد االمتيازات التي ليا عالقة بحياة الناس مف أجؿ تسويقيـ شعبياً.
وقد اىتمت الرواية الفمسطينية التي تعرضت لمذات العميمة الخائنة لعدد مف الػذوات الفمسػطينية
التي أصبحت أشد عداوة لمناس بقبوليا التعاوف مع المحتؿ ارسرائيمي ،حيث تتعد صور أولئؾ العمالء
وتتنػػوع أغ ارضػػيـ بػػيف مػػف ى ػو مكمّ ػؼ بمتابعػػة رجػػاؿ المقاومػػة ومالحقػػتيـ واريقػػاع بيػػـ داخػػؿ زنػػازيف
السجوف أو خارجيا ،أو مف ىو مكمّؼ مف أجيزة المخابرات ارسرائيمية بترويج الشائعات التي تستيدؼ
زعزعة الرقة بيف المواطنيف ،أو مف ىو مكمّؼ بإسقاط الشباب أو الفتيات واشاعة الفساد واالنحراؼ ،أو
م ػػف تس ػػند إلي ػػو المي ػػاـ الق ػػذرة المتعمق ػػة بتيوي ػػد األرض العربي ػػة الفمس ػػطينية عب ػػر شػ ػرائيا م ػػف ص ػػاحبيا
الفمسطيني مقابؿ عموالت مادية زائمة ،وبيعيا إلى جيات استيطانية معادية تسػتيدؼ طموحػات الشػعب
الفمسطيني وتضحياتو"(.)1
ويالحظ ىنا تردد مفردة (السجف) بوصفو مكاناً أكسب خصوصية القير واالناالؽ ليش ّكؿ مادة
خصػػبة بػػالرموز التػػي تعنػػي فػػي فيػػـ الوظيفػػة الدالليػػة التػػي تػػنيض فييػػا فػػي الروايػػة والواقػػع الفمسػطيني،
وىػػذا يؤكػػد تػػأرير ذلػػؾ المكػػاف– لكػػؿ مػػا يمرمػػو مػػف قيػػر -فػػي توجيػػو األحػػداث والشخصػػيات واستكشػػاؼ
الدالالت النفسية.

 -4الذات العشيرة ،الحمولة ،العائمة:
العشيرة والحمولة والعائمة الكبيرة تحتؿ مكانة واضحة في الرواية الفمسطينية حيث نجد العشيرة
تتستر عمى أفرادىا وتش ّكؿ المالذ ليـ ،حتى لو كانوا مػف السػاقطيف أمنيػاً أو أخالقيػاً ،كمػا نجػدىا تكيػؿ

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.38
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بمكياؿ مصمحتو بحيث تتماشى مع المصمحة العامة إذا كاف ذلؾ يخدـ أغراضيا ويعزز مف سطوتيا،
ييدد امتيازاتيا.
بينما نراىا في المقابؿ تحشد كؿ التوجيات العامة إذا رأت في األمر ما ّ
ويبػػدو األمػػر مريػ اًر لمدىشػػة حينمػػا نجػػد العشػػيرة تفػػرض فػػي أحيػػاف كريػرة برنامجيػػا اليػػومي عمػػى
الرػػورة والسػػمطة ،ممػػا يسػػيـ فػػي نشػػر األحقػػاد فػػي الشػػارع ،إضػػافة إلػػى بمبمػػة الكريػريف وتمػزقيـ واغتػرابيـ
وىـ يكتشفوف أنيـ –بعد ىذه المراحؿ المتتالية المرقمة بالمعاناة والتضحيات -ال يسػاووف شػيئاً مػا دامػوا
ال يمتمكوف عشيرة كبيرة تحمييـ ،وتدفع بيـ إلى احتالؿ الصفوؼ األولى"(.)1

 -3الذات العربية الكمية (القومية العربية):
يالح ػػظ أف الرواي ػػة الفمس ػػطينية اىتم ػػت بال ػػذات العربي ػػة ف ػػي مجابي ػػة الييمن ػػة الص ػػييونية الت ػػي
استيدفت ارنساف العربي في فمسطيف والبمداف العربية المجاورة ،ومف ىنا استمدت النمػاذج الروائيػة فػي
الروايات –موضوع الدراسة– إيمانيا بالقومية العربية المالذ ،وبرمزىا (جماؿ عبد الناصر) ،رغـ الظممة
وارحباط وحاالت التشرذـ.
الذات التي تستمد نماءىا مف الجذر العربي عمى يقػيف بػأف الوحػدة العربيػة ىػي السػبيؿ لتحريػر
فمسطيف ،واعادة الحقوؽ السميبة المصادرة ،محتفظة فػي حبػات قمبيػا بصػور حػراس األمػة العربيػة ممػف
رووا بػ ػػدمائيـ عروبػ ػػة فمسػ ػػطيف ،ال فػ ػػرؽ بػ ػػيف مقاتػ ػػؿ وشػ ػػييد مػ ػػف ىػ ػػذا القطػ ػػر العربػ ػػي أو ذاؾ مػ ػػا داـ
ًّ
عصيا عمى االنكسار.
شعار(بالد العرب أوطاني)
في الجانب المقابؿ إف ىزيمة عاـ ( )1967قد صػبات الروايػة الفمسػطينية بػيف الػرؤى السػمبية،
والتػػي تُرجمػػت مػػف خػػالؿ تأنيػػب الػػذات وجمػػد األنظمػػة المتسػػمطة التػػي حممػػت بالعديػػد مػػف االنتقػػادات
والنعوت الساخرة التي تبدو مف خالليا معاناة الذات الفمسطينية المحاصرة في أكرر مف صعيد"(.)2

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.45
( )2انظر :المصدر نفسو ،ص.48
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ورغـ تمؾ الصور السمبية فإف الذات الفمسطينية ال تفقد-حتى في أحمؾ لحظات تمزقيا -القػدرة
عمى الفرز بػيف أنظمػة القمػع وبػيف ارنسػاف العربػي الػذي مزقتػو التجػارب الفوضػوية والفرديػة التسػمطية
لتؤكػػد الروايػػات مػػف خػػالؿ ذلػػؾ عمػػى عمػػؽ المحمػػة ،وأف تحقيػػؽ التقػػدـ المنشػػود ال ينفصػػؿ عػػف الػػذات
العربية الكمية.

صورة اآلخر في الرواية الفمسطينية الصادرة في الضفة والقطاع بعد عام (:)6917
 -6األخر العدواني ،االستعالئي ،االستيطاني:
لق ػػد تعرض ػػت الرواي ػػات الفمس ػػطينية لص ػػور اآلخ ػػر اليي ػػودي الع ػػدواني ال ػػذي يس ػػتيدؼ ارنس ػػاف
العرب ػػي فػ ػػي فمس ػػطيف حقوقػػػو ورقافت ػػو وتاريخػ ػػو ،ووضػػػح ذل ػػؾ الناق ػػد م ػػف خ ػػالؿ تم ػػؾ الصػػػور تتضػػػح
بالعنصرية والدموية اعتماد اآللة العسكرية ركيزة أساسية محورية في احتالؿ األرض العربية الفمسطينية
وتيويػػدىا واسػػتيطانيا بحيػػث تشػػكؿ نمػػاذج الجنػػدي والضػػابط والمحقػػؽ والحػػاكـ العسػػكري المسػػتوطف
الصورة األبرز في التعبير عف اآلخر الييػودي االسػتعالئي ،الػذي يػرى نفسػو فػوؽ القػانوف وفػوؽ جميػع
سكاف المناطؽ المحتمة.
بػػؿ إف اآلخػػر العػػدواني (الحػػاكـ العسػػكري) يصػػؿ بػػو األمػػر إلػػى التنكيػػؿ بػػالمرأة التػػي تزوجػػت
عربياً ،معتب اًر الييودية التي تتزوج مف عربي عاىرة وزانية وخائنة لشعب إسرائيؿ.
ويتضػػػح مػ ػػف خػ ػػالؿ الروايػ ػػات الفمسػ ػػطينية أف غػ ػػالة المتط ػ ػرفيف يرجع ػػوف إلػ ػػى أصػ ػػوؿ ش ػ ػرقية
(مفػػارديـ) ،وكػػأنيـ يريػػدوف أف يؤكػػدوا ألولئػػؾ الػػذيف يحكمػػوف الدولػػة أنيػػـ أكرػػر إخالص ػاً ،رغػػـ حػػاالت
التمييز التي يتعرضوف ليا مف قبؿ (االشكنازييف) الاربييف المنفذيف(.)1
وعبر استقصاء الروايات ،يالحظ حضور الذات العربية الفمسطينية في مواجية اآلخر العدواني
العنصػػري بشػػكؿ الفػػت ،رغػػـ مظػػاىر القيػػر التػػي تعػػرض ليػػا ارنسػػاف العربػػي فػػي فمسػػطيف بػػدءاً مػػف
مصادرة أرضو ومرو اًر بتجريؼ مزروعاتو وارتكاب المجازر الجماعية بحقو وطرد المالكيف مػف بيػوتيـ،
( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.62
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والتضػييؽ عمػػى بقيػػة النػػاس مػف خػػالؿ الحػواجز والمعػػابر التػي أصػػبحت مصػػدر إذالؿ ومعانػػاة واىانػػة
بحيػػث ياػػدو الشػػعب كمػػو مطموب ػاً بػػال فػػرؽ بػػيف كيػػؿ وطفػػؿ بػػؿ إف االعتػػداء عمػػى األطفػػاؿ والصػػبية
وتعذيبيـ وقتميـ يشكؿ المحور المركزي في فكر اآلخر العدواني الممنيج ،الذي يحػاوؿ مػف خػالؿ ذلػؾ
وأد الاد وفرض شروط االحتالؿ.

 -5الييودي اإلنسان ،المضمل ،المغبون ،المتردد:
مػف منظػػور الناقػد إف الروايػػات الفمسػػطينية قػد تخطػػت الكريػر مػػف الصػػور النمطيػة الموررػػة عػػف
اآلخػػر الييػػودي ،انطالق ػاً مػػف الحالػػة الخاصػػة الت ػي وجػػدت فييػػا الػػذات العربيػػة الفمسػػطينية نفسػػيا فػػي
مواجو محتؿ قمعي دموي حيث نجد صو اًر أخرى تحتفي بنماذج الييػودي ارنسػاف ،المضػمؿ ،المتػردد،
المابوف ،بؿ إف تمػؾ النمػاذج عمػى غيػر المػألوؼ فػي الروايػة الفمسػطينية نجػدىا تحتػؿ صػدارة األحػداث
م ػػف حي ػػث دورى ػػا ال ػػذي يالح ػػؽ الوس ػػطيف العرب ػػي واليي ػػودي معػ ػاً ،كم ػػا ف ػػي نم ػػاذج (روق ػػي) ف ػػي رواي ػػة
(الصػورة األخيػرة فػي األلبػػوـ) و(أب ارىػػاـ وابنػو الجنػػدي موشػػيو) فػي روايػػة (العربػػة والميػؿ) لعبػػد ا﵀ تايػػو،
الجندي المأزوـ ما يراه مف مشاىد التنكيؿ بالفمسػطينييف فػي روايػة (أنشػودة الفػرح) ،وروايػة (الحصػار)،
تم ػػؾ النم ػػاذج الت ػػي ض ػػممتيا ال ػػدعايات الص ػػييونية ،لتب ػػدأ بالتممم ػػؿ والبح ػػث ع ػػف إجاب ػػات أس ػػئمة تتعم ػػؽ
بوجودىا ،مف خالؿ تحسسيا واقع الظمـ الػذي يعػاني منػو ارنسػاف العربػي الفمسػطيني الموجػود فػي قػراه
ومخيماتو الفمسطينية.
غي ػػر أف ص ػػعوبة التخم ػػي ع ػػف المس ػػممات العنصػ ػرية الت ػػي ام ػػتألت بي ػػا تم ػػؾ النم ػػاذج الييودي ػػة
المترددة التػي تشػعر أنيػا غيػر قػادرة عمػى التػأرير فػي مجتمعيػا القػائـ عمػى روح العػدواف ،يػدفع بيػا إلػى
نوع مف ارحباط واالنطوائية والبحث عف التالشي.
وفػػي الوقػػت الػػذي تتعػػرض فيػػو تمػػؾ النمػػاذج –خاصػػة الش ػرقية منيػػا– إلػػى ارذالؿ مػػف حػػزب
األشكناز الحاكـ ،نجدىا بدؿ أف تحػوؿ إىاناتيػا إلػى مزيػد مػف الػوعي والفيػـ ترتػد عمػى النقػيض ،معمنػة
ك ارىيتيا المقيتة لمعربي الفمسطيني كي تربت لإلشكناز المميزيف في نظرىـ أنيا صييونية أكرر منيـ.
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ونالحػ ػػظ فػ ػػي الروايػ ػػات الفمسػ ػػطينية -أيض ػ ػاً -رصػ ػػداً لنمػ ػػاذج م ػ ػف الجنػ ػػود ارس ػ ػرائيمييف الػ ػػذيف
يتعػػاطفوف مػػع النمػػاذج العربيػػة مػػف منطمػػؽ قناعػػاتيـ بأنػػو الصػراع العربػػي ارسػرائيمي طبقػػي يمكػػف حمػػو
باصػػطفاؼ فق ػراء الشػػعبيف فػػي مواجيػػة الرػػري الييػػودي المسػػتاؿ ،ولعػػؿ ىػػذه (األلسػػنة) غيػػر المقتنعػػة
لنماذج محسوبة عمى مؤسسة الجيش ارسػرائيمي الااصػب تجػافي الواقػع وتتنػاقض معػو ،أو لعػؿ األمػر
ناجـ عػف تييػؤات لػدى بعػض الػروائييف الػذيف تعػامموا فػي مرحمػة معينػة مػع الصػراع العربػي ارسػرائيمي
مف منظور طبقي متناسيف أف الصراع في حقيقتو صراع وجود وتاريخ ورقافة.
وال يفوت الرواية الفمسػطينية –التػي ال تحػس فييػا أيػة بػادرة عػداء عنصػري– أف تنقػب عػف أيػة
مالمػػح إنسػػانية إيجابيػػة فػػي اآلخػػر ارس ػرائيمي ،حتػػى ل ػو كانػػت وقتيػػة مظيريػػة تمرػػؿ االسػػترناء لمقاع ػدة
القائمة عمى الكراىية ونفي اآلخر الفمسطيني"(.)1

 -4المرأة الييودية البغي:
ويقصػػد بيػػا الم ػرأة الزانيػػة ،ويالحػػظ أف أنمػػوذج الم ػرأة الييوديػػة التػػي توظػػؼ الجػػنس بحر ػاً عػػف
م ػآرب ماديػػة ،أو خدمػػة لتوجييػػات سياسػػية مػػا زاؿ يتػػردد فػػي الروايػػات الفمسػػطينية ،حيػػث تبػػرز صػػور
الم ػرأة الييودي ػػة البا ػػي الم ػػومس الزاني ػػة ف ػػي أكر ػػر مػػف مح ػػور ،ويش ػػكؿ مب ػػدأ الج ػػنس مقابػ ػؿ الم ػػاؿ أح ػػد
وظائفيا البارزة.
كػػذلؾ تالحػػظ الروايػػات الفمسػػطينية ظػػاىرة المػرأة الييوديػػة الباػػي القائمػػة عمػػى مرتكػزات طائفيػػة
أرنيػػة تعػػود إلػػى أصػػوؿ ش ػرقية فػػي معظميػػا ،وربمػػا يكػػوف األمػػر راجع ػاً إلػػى ظػػروؼ الطوائػػؼ الش ػرقية
االجتماعية المعقدة ،إضافة إلى انبيار العدد مف النمػاذج الشػرقية باألشػكنازي الاربػي األبػيض المتفػوؽ
المميز في نظرىـ.
ػخرة
وتتعػػدد فػػي الروايػػات الفمسػػطينية وظػػائؼ الجػػنس لػػدى الم ػرأة الييوديػػة العػػاىرة نجػػدىا مسػ ّ
لخدم ػػة أى ػػداؼ الدول ػػة العبري ػػة عب ػػر إغػ ػراء بع ػػض الش ػػباب الع ػػرب ،وارس ػػياـ ف ػػي س ػػقوطيـ ف ػػي ش ػػرؾ
( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.75
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المخابرات ارسرائيمية التي تحوليـ إلى عمالء يجمبوف الويالت لشعبيـ ،بعد أف اختاروا مسػتنقع الرذيمػة
بدالً مف التمسؾ بالمبادئ والقيـ واألخالؽ"(.)1
وفي ىذا المضمار نجد بعض الشباب الفمسطيني الساقط يمعف في تبرير سقوطو وضعفو أماـ
زانيات الييود مف منطمؽ أف ذلؾ يشكؿ في نظره نوعاً مف الرأر واالنتقاـ مف أولئؾ الذيف أذاقػوه وأذاقػوا
شعبو العذاب ،متناسياً أف السقوط لـ يكف فػي يػوـ الطريقػة المرمػى رعػادة االعتبػار إلػى الػذات ،بػؿ ىػو
إمعاف في العار واليزيمة والخيانة.

الذات وفضاء اآلخر (طبيعة العالقة ومدى التأثير):
 -6عالقات العمل:
رصدت الروايات الفمسطينية أشكاالً حياتية متعددة أشارت إلى المقاء الممتبس الذي فرض عمػى
الذات الفمسطينية بعػد عػاـ ( )1967فػي حضػور اآلخػر المػدجج بمشػروعو االسػتيطاني النقػيض ،ولعػؿ
ظاىرة العمؿ مف وجية نظر الناقد داخػؿ األرض المحتمػة منػذ عػاـ ( )1948شػكمت جػزءاً مػف عالقػات
التأرر والتأرير المقحمة وغير المنطقية حيث اىتمت النصوص الروائية المدروسة برصد تمػؾ الظػاىرة
إذ تطالعنػػا العديػػد مػػف النمػػاذج الفمسػػطينية التػػي ىجػػرت مدارسػػيا وأرضػػيا ومصػػادر رزقيػػا التقميديػػة فػػي
لحظة غير متكافئة بحراً عف عمؿ لدى اآلخر المييمف ،مما أدى إلى كريػر مػف التايػرات التػي ىػددت
ىويػػة المجتمػػع الفمسػػطيني باالسػػتالب واالخت ػراؽ والتبعيػػة والتشػػوه فػػي ظػػؿ مشػػروع صػػييوني منيجػػي
مػػدروس يسػػتيدؼ قػػيـ ذل ػؾ المجتمػػع ونواتػػو الصػػمبة ،فػػي الوقػػت الػػذي تعاممػػت فيػػو بعػػض التنظيمػػات
الفمسطينية وقتيا مع ظاىرة تدفؽ اليد العاممة الفمسطينية إلى إسرائيؿ بردود أفعاؿ الفعاليات غاب عنيػا
ط ػػرح ب ػػدائؿ مقنع ػػة تأخ ػػذ ف ػػي حس ػػاباتيا الواق ػػع الفمس ػػطيني الجدي ػػد ال ػػذي ب ػػدأ يتخم ػػؽ عم ػػى األرض إر ػػر
االحػػتالؿ عػػاـ ( ،)1967غيػػر إف ىػػذا ال يمنػػع مػػف القػػوؿ أف الروايػػات المدروسػػة قػػد احتفػت بكريػػر مػػف
الػػذوات الفمسػػطينية التػػي امتمكػػت الػػوعي والػػرؤى الواضػػحة فػػي تقيػػيـ تمػػؾ الظػػاىرة التػػي أفػػرزت واقع ػاً
( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.88
103

المحص ػف بالضػػمانات والحقػػوؽ ،فػػي حػػيف
عنص ػرياً وطبقي ػاً أضػػحى فيػػو اآلخػػر ارس ػرائيمي ى ػو األمػػر
ّ
تحػ ّػوؿ العامػػؿ الفمسػػطيني إلػػى عبػػد ُيسػػاؽ إلػػى األعمػػاؿ السػػوداء بمختمػػؼ أشػػكاليا دوف مػػردودات يمكػػف
التعويؿ عمييا"(.)1

 -5عالقات حب وزواج:
بػ ّػيف الناقػػد بعػػض عالقػػات الحػػب غيػػر الطبيعيػػة الت ػي نشػػأت بػػيف الػػذات الفمسػػطينية واآلخػػر
تميز الصػ ارع
الييودي ،حيث حاوؿ البعض تبرير تمؾ العالقات بالرغبة في تجاوز مشاعر العداء التي ّ
المتأجج بيف الجانبيف ،غير أف طرح فكرة االرتباط بالزواج تعيػد كػؿ طػرؼ إلػى واقعػو الحقيقػي الػرافض
لتمػؾ الفكػرة فػػي ظػؿ المعانػاة التػػي تسػبب ليػػا اآلخػر القمعػي ممػػا ال يتػيح أي مجػاؿ لنمػو عاطفػة حػػب
إنسانية حقيقة بحيث تبدو أي عالقة في ىذا الجانب نزوة نفعية معزولة خارجة عف السػياؽ المنطقػي،
وىذا يؤكد بدوره أف االنفصاؿ وعدـ التعايش بيف الطرفيف ىو النتيجة الطبيعية لمقدمات غير طبيعية.
كمػػا يالحػػظ المتتبػػع لقضػػايا الحػػب والػػزواج فػػي الروايػػات الفمسػػطينية -موضػػوع الد ارسػػة -أف
الجانػب الػػذكوري يتمرػػؿ فػي معظميػػا فػػي الػػذات العربيػة (سػػمير ،السػػارد القػػادـ مػف غػزة ،ىػػاوي ،أميػػر)،
بينمػػا يتجسػػد اآلخػػر الييػػودي ارسػرائيمي فػػي الجانػػب األنرػػوي (يوديػػت ،ىيمنػػا ،أنونػػا ،روتػػي) ،ويبػػدو أف
األمر راجع إلى طبيعة الواقع ،فالذات الفمسطينية لـ تعرؼ مف األخرى سوى النماذج العدوانيػة ،إضػافة
إلى أف ممارسة العمػؿ والتجػارة واالحتكػاؾ بواقػع األرض المحتمػة منػذ عػاـ ( )1948كانػت مقتصػرة فػي
معظميا عمى الرجؿ بحكـ سػطوة العػادات والتقاليػد ،وىػذا مػنح الػذات الفمسػطينية صػفة الذكوريػة ،وميػزة
الحركة والكشؼ ،والتعرؼ باآلخر الذكوري والنسوي.
كما تالحظ الروايات المدروسة أف المرأة الييودية التي تيجر دينيا رغبة في الػزواج مػف اآلخػر
العربي بذرائع أزمتيا الشخصية تظير مرتبطة بماضػييا غيػر منفصػمة عػف دينيػا الييػودي الػذي تنتظػر

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.106
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تتقوؿ بػو
المحظة المواتية العتناقو رانية بعد انتياء دور تمؾ الذرائع والحجج ،كاشفة عف زيؼ ما كانت ّ
مف بحث عف السالـ والتعايش المزعوـ"(.)1

 -4العالقة بالمغة العبرية:
وضػح الناقػػد اىتمػاـ الروايػػات الفمسػطينية المدروسػػة باسػػتدعاء العديػد مػػف األلفػاظ العبريػػة سػواء
ّ
عم ػػى ألس ػػنة ال ػػذات أـ عم ػػى ألس ػػنة اآلخ ػػر ،وذل ػػؾ ل ػػيس م ػػف ب ػػاب التس ػػويؽ لتم ػػؾ الما ػػة الت ػػي جاى ػػدت
الصػػييونية السياسػػية مػػف أجػػؿ إحيائيػػا ،ومػػف رػػـ فرضػػيا عمػػى المؤسسػػات الييوديػػة فػػي فمسػػطيف منػػذ
بػػدايات القػػرف الماضػػي ،وانمػػا مػػف أجػػؿ إبػراز الطػػابع العنصػػري لتمػػؾ الماػػة المرتبطػػة بػػإجراءات العقػػاب
الجمػػاعي الػػذي يحاصػػر ارنسػػاف العربػػي ف ػي فمسػػطيف مػػف مختمػػؼ جوانػػب حياتػػو (العمػػؿ ،واالقتصػػاد،
والتجارة ،والسفر ،والتنقؿ ،وارغالؽ) ،وىذا يبدو جميػاً مػف خػالؿ المتابعػة ارحصػائية لممفػردات العبريػة
التي استعادتيا النصوص الروائية ،حيث تجد أف عبارة (عرافيـ ،مالخيـ) –عػرب أوسػاخ -التػي تتضػح
بالعنصػ ػرية ،وتحقي ػػر اآلخ ػػر العرب ػػي تت ػػردد عم ػػى لس ػػاف اآلخ ػػر ارسػ ػرائيمي بش ػػكؿ يحق ػػؽ أعم ػػى مع ػػدؿ
حضػػور ،أمػػا المرتبػة الرانيػػة تحتميػػا لفظػػة (أسػػفرا) –التعػػداد فػػي السػػجوف– فػػي إشػػارة إلػػى تمخػيص واقػػع
ارنساف العربي الفمسطيني المط ّػوؽ بػالمعتقالت واألصػفاد والسػجاف ،فػي الوقػت الػذي شػكمت فيػو لفظتػا
(شػػالوـ :سػػالـ) و(شػػحرور :ارف ػراج مػػف السػػجف) أدنػػى معػػدؿ حضػػور ،وكػػأف الواقػػع الممرػػؿ بسياسػػات
المصادرة والتقتيؿ واربعاد ال يمنح ىاتيف المفظتيف أي فرص لمنماء والحياة.
وف ػػي الجان ػػب المػ ػوازي تتب ػػع الرواي ػػات الفمس ػػطينية المدروس ػػة بع ػػض المص ػػطمحات الص ػػييونية
األيديولوجيػة مرػؿ( :ارتػس إسػرائيؿ) و(ييػود ارشػموف) ،بيػػدؼ كشػؼ م ارمػي تمػؾ الماػػة التػي لػـ تنفصػػؿ
في يوـ مف أىدافيا العنصرية"(.)2

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.112
( )2انظر :المصدر نفسو ،ص.117
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 -3فضاء التاريخ:
يالح ػػظ الناق ػػد أف ارتب ػػاط ال ػػذات العربي ػػة الفمس ػػطينية بالج ػػذور التاريخي ػػة ،ق ػػد ش ػػكؿ أح ػػد ىم ػػوـ
النصوص الروائية المدروسة ،رداً عمػى محػاوالت الطمػس والتشػويو واربػادة التػي تعرضػت ليػا العنػاويف
الفمسطينية عمى يد الكياف الصييوني الذي عمد إلى اختالؽ األدلة وتزويرىا في معرض تسويؽ روايتػو
التي تتحدث عف الحؽ الييودي التاريخي المستمر في فمسطيف"(.)1

 -2العالقة بجماعات السالم:
أظيػػرت النصػػوص الروائيػػة المدروسػػة رؤى مختمفػػة فػػي نظرتيػػا لجماعػػات السػػالـ الصػػييونية،
حيػػث وجػػدنا نمػػاذج لػػذوات فمسػػطينية تػػرى ضػػرورة االصػػطفاؼ إلػػى جانػػب تمػػؾ الجماعػػات فػػي مواجيػػة
قوى اليميف ارسرائيمي المتطرؼ ،فػي حػيف ظيػرت نمػاذج أخػرى أكػدت رفضػيا لتمػؾ الجماعػات والقػوى
مػػف منطمػػؽ أنيػػا قمػػة ىامشػػية غيػػر فاعمػػة فػػي المجتمػػع ارسػرائيمي ،وأنيػػا مرتبطػػة باألىػػداؼ الصػػييونية
خاصػػة فػػي القضػػايا المفصػػمية المتعمقػػة بالص ػراع العربػػي ارس ػرائيمي ،مرػػؿ :قضػػايا األمػػف ،قػػوة الػػردع
ارسرائيمية ،والقدس ،والعاصػمة األبديػة الموحػدة رسػرائيؿ ،وانكػار حقػوؽ ماليػيف الالجئػيف الفمسػطينييف
القابعيف في المخيمات.
كذلؾ يالحظ قدرة بعض الروايػات –موضػوع الد ارسػة -عمػى الفػرز مػف خػالؿ تأكيػد أف الفػروؽ
بػػيف اليسػػار واليمػػيف فػػي إس ػرائيؿ فػػروؽ إج ارئيػػة وشػػكمية فقػػط ،تيػػدؼ إلػػى اربقػػاء عمػػى الوضػػع ال ػراىف
المعقد باعتباره بيئة صالحة رسرائيؿ"(.)2

 -1فضاء المفاوضات:
ظيرت األجواء التفاوضية التػي امتػدت مػف مػؤتمر السػالـ فػي مدريػد ( ،)1991رػـ أوسػمو عػاـ
( ،)1993ومػ ػػا أعقػ ػػد ب ػ ػذلؾ مػ ػػف مباحرػ ػػات مري ػ ػرة بػ ػػيف الط ػ ػرفيف الفمسػ ػػطيني وارس ػ ػ ارئيمي فػ ػػي الروايػ ػػة

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.126
( )2انظر :المصدر نفسو ،ص.130
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الفمسطينية ،واف برزت تمؾ األجواء بشكؿ الفت في رواية (لخر القرف) لمكاتب أحمد رفيؽ عوض التػي
يمكػػف اعتبارىػػا روايػػة التفػػاوض المربػػؾ مػػع اآلخػػر الصػػييوني اآلتػػي بإمالءاتػػو وضػػاوطاتو وشػػروطو
العنص ػرية العدوانيػػة ،وتػػأريره الفعم ػػي التنفيػػذي الالفػػت ف ػػي بيئػػة األحػػداث والمنتج ػػات فػػي الروايػػة الت ػػي
ظيػػرت مػػف خػػالؿ تتبػػع داؿ التفػػاوض بحيػػث يبػػدو الحػوار عبريػاً مرتبطػاً بمشػػيئة المفػػاوض ارسػرائيمي
(الاالب) الذي لـ يكف يسعى مف خالؿ المفاوضات إلى سالـ دائـ ،وانما إلى مفاوضػات دائمػة ممتػدة،
متكئػاً إلػػى قدرتػو عمػػى االبتػزاز والتعطيػػؿ وانتقػاء الخيػػارات وفػرض األوىػػاـ واسػتبعاد الحقػػائؽ فػي الوقػػت
ال ػػذي ال يمم ػػؾ في ػػو المف ػػاوض الفمس ػػطيني الق ػػدرة عم ػػى الت ػػأرير الفعم ػػي ،خاص ػػة ف ػػي ظ ػػؿ تع ػػدد القنػ ػوات
الفمسطينية واختالط األمور وارتباؾ الخطط واصطداـ الرؤى"(.)1

القضايا النقدية الفنية:
أوالً :المغة القصصية من وجية نظر الناقد زكي العيمة:
الماػة ىػػي المصػػدر األساسػػي فػي بنػػاء العمػػؿ اربػػداعي ،وىػػي القالػب الػػذي يصػػب فيػػو الروائػػي
أفكاره ورؤيتو لمناس واألشياء مف حولو ،وبالماة تنطؽ الشخصيات وتتكشؼ األحداث.
وقػػد مػػاؿ الروائيػػوف الفمسػػطينيوف إلػػى اسػػتخداـ الماػػة المرنػػة البعيػػدة عػػف االبتػػذاؿ والمبالاػػة فػػي
معالجتيـ لمموضوعات ،وقػد جػاءت لاػة بعضػيـ مميئػة بػالقمؽ والتػوتر والتمػزؽ وناقمػة لمواقػع المأسػاوي،
وامتػػازت لاػػة بعػػض الشخصػػيات بػػالتكريؼ واريحػػاء والشػػفافية بحيػػث بػػدت أقػػرب إلػػى لاػػة الشػػعر فػػي
مواجية إحباطات الواقع(.)2
وكػ ػػذلؾ عمػ ػػدت بعػ ػػض الروايػ ػػات إلػ ػػى ظػ ػػاىرة تك ػ ػرار بعػ ػػض المفػ ػػردات والجمػ ػػؿ عمػ ػػى ألسػ ػػنة
الشخصػػيات النسػػائية توكيػػداً عمػػى بعػػض الػػدالالت المسػػتوحاة وأيض ػاً ظيػػرت بعػػض األلفػػاظ العاممػػة
المحدودة عمى ألسنة بعض النماذج النسائية توخياً لمبدأ االقتراب مف الحياة الواقعية.
( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.136
( )2انظر :زكي العيمة ،المرأة في الرواية الفمسطينية ،مصدر سابؽ ،ص.193
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ويالحظ فػي ىػذا المجػاؿ استحضػار بعػض األلفػاظ النابيػة المناقضػة لمحيػاء عمػى ألسػنة بعػض
النساء في روايات (سحر خميفة) حيث بدت تمؾ األلفاظ مقحمة ،وكأنيػا خارجػة مػف صػوت الكاتبػة ال
شخوصػػيا ،وعمػػدت بعػػض الروايػػات إلػػى اسػػتخداـ نصػػوص مػػف الت ػراث الشػػعبي الفمسػػطيني (األمرػػاؿ
الشعبية ،األغاني ،المواويؿ) التي عكست المالمح االجتماعية والعقمية لكرير مف الشخصيات النسوية.
ويالحػظ أف بعػػض الػػروائييف قػػد عمػػدوا إلػػى توظيػؼ األحػػالـ والػػرؤى عبػػر مفػػردات دالػػة موحيػػة
تعكس ما يعتمؿ في داخؿ الشخوص النسائية مف وجع وقير.

ثانياً :السرد:
السرد يعني الكيفية التي تروى بيا الرواية.
لقد راوحت الروايات –موضع البحث– بيف أسموب السرد الموضوعي الكالسيكي والسرد الػذاتي
مسػػتعينة بتػػداخؿ الضػػمائر ،وتناوبيػػا فػػي رصػػد مػػا يجػػوؿ فػػي أعمػػاؽ شخوصػػيا النسػػائية مػػف مشػػاعر
مختمفة ،واف مالت بعض الروايات إلى توظيؼ تقنيات السارد العميـ المييمف العارؼ بكؿ شيء.
ويالحظ ىنا أف بعض الروايات التي عمدت إلى استخداـ تمؾ التقنية ،قد جنحت -أحياناً -إلى
التدخؿ عبر شخوصيا النسائية بالتفسير والشرح والخطابية والوعظ ،بما يمرمو ذلؾ مف استخفاؼ بوعي
القارئ .وقد مالت بعض الروايات إلى استخداـ تقنيػة السػارد الػذاتي (ضػمير المػتكمـ) حيػث أصػبح ى ّػـ
الروائي التركيز عمى إبراز ما يدور في داخؿ شخصياتو مف صراع ،وىذا النمط مف السػرد يتناسػب مػع
طبيعة المرأة التي تميؿ إلى محادرة نفسيا واآلخػريف بحرػاً عػف التػوازف المنشػود لػذاتيا القمقػة المأزوقػة،
وتطالعنا أيضاً بعض الروايات التي احتفت بالتجديد مف خالؿ توظيػؼ طريقػة تيػار الػوعي التػي تظيػر
حاالت التمزؽ التي تعيشيا المرأة حيف تريد إلى نفسيا تحاورىا وتناجييا بحراً عف خالص"(.)1

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.206
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ثالثاً :الحوار:
أشػػار الناقػػد إلػػى تعػػدد األنمػػاط الحواريػػة التػػي لجػػأت إلييػػا الروايػػة الفمسػػطينية فػػي تعامميػػا مػػع
النمػػاذج النسػػائية الفمسػػطينية ،سػػعياً وراء إظيػػار سػػماتيا النفسػػية والفكريػػة واالجتماعيػػة ،فينػػاؾ المحػاورة
المباشرة التي تخمو مف مظاىر السرد ،وىناؾ المحاورة التي يتػدخؿ السػارد فييػا بػبعض الجمػؿ القصػيرة
ػررة
التي تميد لمحوار وتقويو وتنير معالـ الشخصية ومكنوناتيا الداخمية ،وىناؾ حػوارات تعكػس لاػة الم ا
التي ولدىا شعور المرأة بالظمـ والابف ،وىناؾ بعض الحوار الذي مػاؿ إلػى الحشػو وارطالػة واالفتعػاؿ
حيث عمد بعض الروائييف إلى إنطاؽ الشخصية النسائية الفمسطينية بػآراء وأفكػار تبػدو صػوت الروائػي
ال الشخصية"(.)1

رابعاً :المكان والزمان:
فػػي الروايػػة الفمسػػطينية اكتسػػب تصػػوير المكػػاف خصوصػػية معينػػة حيػػث يػػدور الحػػديث عػػف
مكاف ماتصب ،وعف نضاؿ الشعب السترداده ،مما عػزز الشػعور المػؤلـ بفقػداف األمػاف عنػد كريػر مػف
الشخصيات النسائية"(.)2
ومػػاؿ الروائػػي إلػػى االىتمػػاـ بتشػػكيؿ األمكنػػة المنسػػجمة مػػع طبيعػػة تمػػؾ الشخصػػيات ليكشػػؼ
الحالة النفسية التي تعيشيا ،وكنتيجة لمتعدد في تنقؿ بعض النماذج النسائية مػف مكػاف إلػى لخػر داخػؿ
الوطف المحتػؿ أوفػي أمػاكف المجػوء والشػتات ،أمكػف لنػا أف نتعػرؼ عمػى كريػر مػف الجوانػب الدالػة عمػى
طبيعة تمؾ النماذج.

تعاممت الرواية الفمسطينية مع الزمن من خالل عنصرين:
 األول :الزمف الخارجي (التاريخي) حيث فطف الكتاب إلى أىميتو في البناء الروائي ،فكاف حضورالماضػي مرتبطػاً بػذكريات الػوطف فػي حػيف يػنيض الحاضػر أمػالً متجػدداً يحمػؿ دالالت مسػػتقبمية،

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.215
( )2انظر :المصدر نفسو ،ص.235-234
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بحيػػث انحصػػرت الميمػػة األساسػػية لمروايػػة الفمسػػطينية فػػي ىػػذا المجػػاؿ ف ػي تػػاريخ بعػػض األحػػداث
المفصمية التي عايشتيا الشخصيات النسائية قبؿ نكبة ( )1948وحتى المحظة الراىنة.
 الثــاني :الػػزمف النفسػػي (الػػداخمي) المنفصػػؿ عػػف الػػزمف الخػػارجي :حيػػث يػػدىـ ارحسػػاس بتسػػربسػنوات العمػر وتبػػدد مرحمػة الشػػباب دوف جػدوى كريػ اًر مػف الشخصػػيات النسػائية ،ممػػا دفػع بعضػػيف
إلى البحث عف خالص يواجيف بو حالة القمؽ والضياع والعزلة التي تحاصرىف.

السمات والخصائص النقدية لزكي العيمة:
 -6توافق إبداعاتو األدبية وآرائو النقدية:
يعتبر زكي العيمة ظاىرة أدبية ونقدية المعة في دنيا الفكر واربداع األدبي والنقدي ،فيو أديػب
وناقػد موسػوعي لػػـ يقتصػر نشػاطو عمػػى حقػؿ مػػف حقػوؿ المعرفػة ،وانمػػا سػعى إلػى الرقافػػة ككػؿ ،ونظػػر
إلى ذلؾ بأف األدب والنقد كؿ ال يتج أز ،فبذلؾ نرى أف ىناؾ توافقاً بيف إبداع زكػي العيمػة األدبػي ول ارئػو
النقدية إلى حد كبير ،يقوؿ زكي العيمة "لعبت المرأة الفمسطينية دو اًر ىاماً في مقاومة االحتالؿ ،وتنظػيـ
األنشطة االجتماعية ،وتشجيع الشػباب المقاتػؿ ضػد االحػتالؿ ،حيػث تشػكمت بعػد سػتة أشػير مػف وقػوع
االح ػ ػػتالؿ أوؿ لجػ ػ ػاف جماىيري ػ ػػة مختمط ػ ػػة "نس ػ ػػاء ورج ػ ػػاؿ" ف ػ ػػي راـ ا﵀ والبيػ ػ ػرة ،س ػ ػػميت لج ػ ػػاف إغار ػ ػػة
المتضرريف ،وبذلؾ لـ تترؾ المػرأة وسػيمة لمتعبيػر عػف رفضػيا لالحػتالؿ الصػييوني إال مارسػتو وعبػرت
بػذلؾ عػف وقوفيػا مػػع أبنػاء شػعبيا المناضػػؿ ،ففػي غػزة خرجػت أوؿ مظػػاىرة نسػائية فػي عػػاـ (،)1967
احتجاج ػاً عمػػى الفظػػائع ارس ػرائيمية ،وفػػي عػػاـ ( )1968اشػػتركت رالرمائػػة ام ػرأة عربيػػة فػػي مظػػاىرات
جابػػت ش ػوارع القػػدس ،وكانػػت تقػػوـ بتوزيػػع منشػػورات معاديػػة رس ػرائيؿ ،وغيرىػػا مػػف المواقػػؼ البطوليػػة
لممرأة العربية"(.)1

( )1انظر :المصدر نفسو ،ص.27
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وقاؿ زكي العيمة "زغرودة محبوسة تنطمؽ مف جوفؾ ،زغرودة بطوؿ جميػزات البمػد المحضػورة،
فػػي يبنػػا ،زغػػرودة تػزيح اليػػـ عػػف الصػػدر ..تفػػش الخمػػؽ ..زغػػردي يػػا أـ الشػػييد ..يػػا أـ الجػريح ..يػػا أـ
المحبوس ..زغردي والشباب يندفعوف نحو قنابؿ الااز المقذوفة"(.)1
فينا ظير دور المرأة وىي تشجع الشباب الفمسطيني عمى مقارعػة المحتػؿ وعػدـ السػكوت عمػى
أفعالة ،فبذلؾ نرى أف دراسة الكاتب النقدية تتوافؽ وكتاباتو األدبية.
 -5لغتو النقدية:
إف الماػ ػػة القصصػ ػػية عنػ ػػد زكػ ػػي العيمػ ػػة برمزيتيػ ػػا التػ ػػي ابتػ ػػدعيا القػ ػػاص وعالقتيػ ػػا المجازيػ ػػة،
وانزياحاتيا الماوية والداللية ،منحت قصصػو فضػاء تأويميػاً يحفػز فاعميػة القػارئ المتمقػي فػي حػيف تتمكػأ
ىػػذه الفاعميػػة عن ػدما تفقػػد القصػػة الوصػػوفات الماويػػة ،فيعمػػو خطابيػػا التقريػػري وتتخمػػى عػػف اختراقيػػا
ألزمنتيػػا وتتكشػػؼ دالالتيػػا فػػي الػػوعظ واررشػػاد وارخبػػار ،فتاػػادر بإشػػاراتيا التػػي تمنحيػػا زخم ػاً داللي ػاً
ػاء خصػػباً لمق ػراءة ألف ىػػذه الماػػة فػػي األسػػاس رمزيػػو بتشػػكيؿ دالالتيػػا المفتوحػػة ،إذ تتفػػرغ مػػف
وفضػ ً
الميجة الصارخة والنبرة المرتفعة لصالح اليدوء الذي يتطمبػو الرمػز فػي كػؿ قصػة ،فالجممػة فػي قصػص
زكػػي العيمػػة ليسػػت مجػػرد سمسػػمة مػػف الكممػػات المتتاليػػة ،ولكنيػػا وحػػدة أصػػيمة معبػرة وفاىمػػة ومتماسػػكة،
والعبارة عنده ما ىي إال سمسمة مف الجمؿ بالاة الوضوح ،فبذلؾ يتضح لنا أف لاتو النقدية لاة إبداعية
واضػػحة خاليػػة مػػف الامػػوض واربيػػاـ ،كمػػا فػػي قولػػو "ىنػػاؾ حالػػة استشػػياد مؤكػػدة وعش ػرات الجرحػػى،
الجراد األسود يحتمي بسواتر الدبابات والبنادؽ الساحات لمشباب فقط"(.)2
م ػػف ىن ػػا وم ػػف منطم ػػؽ إيم ػػاف الكات ػػب ب ػػأف القص ػػة الب ػػد وأف تالم ػػس الطبق ػػات الش ػػعبية بك ػػؿ
مستوياتيا ،والبد أف يفيميا الجميػع ،فقػد جػاءت قصصػو بماػة بسػيطة ومباشػرة تخاطػب كػؿ المسػتويات

( )1قصة المير ،ص.11
( )2المصدر نفسو ،ص.8
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ويفيميا جميع مف يقرأىا ،وبذلؾ تكوف القصة قد حركت مشاعر القػراء جميعػاً ،حيػث أف قصصػو التػي
تتسـ بالماة البسيطة ،والتي تاذييا الكممات العامية تكوف أقرب إلى المواطف العادي.
 -4الناقد زكي العيمة ومنيجو النقدي:
عند قراءة النقد في التراث األدبي يالحظ أف جممة مػف النقػاد فيمػوا الػنص وتحػدروا عنػو وأخػذوا
بػػإبراز مالمحػػو النقديػػة ،ويكػػوف تنػػاوليـ لمػػنص األدبػػي عمػػى أسػػس معينػػة منيػػا مػػا يتصػػؿ بماػػة الػػنص،
ومنيا ما يتعمؽ بالشكؿ الفني لمنص ،ومنيا ما يتعمؽ بمضموف النص ،وىذا يكػوف بإتبػاع الناقػد لمػنيج
معػيف فػػي نفسػػو لمجانػػب الػػذي يريػػد ،فمػػف وجيػػة نظػػر الباحػػث أف الناقػػد زكػػي العيمػػة قػػد اتبػػع منيجػاً فػػي
ووجػو فػي ذلػؾ الناقػد
نقده وىو المنيج التكاممي الذي كاف يحكـ بو بالعدؿ والنزاىة عمى العمؿ األدبػيّ ،
عمي عبد العزيز الجرجاني إلى الناقد في قولو "ولكف الػذي أطالبػؾ بػو وألزمػؾ إيػاه أال تسػتعجؿ بالسػيئة
قبػػؿ الحسػػنة ،وال تقػػدـ السػػخط عمػػى الرحمػػة ،واف فعمػػت ال تيمػػؿ ارنصػػاؼ جممػػة ،وتخػػرج عػػف العػػدؿ
صف اًر ،فإف األديب الفاصؿ ال يستحسف أف يعقد بالعررة عمػى الػذنب اليسػير ،مػف ال يحمػد منػو ارنسػاف
كري اًر"( ،)1لـ يتواف األديب زكي العيمة أف قاـ بوظيفتو الفنيػة ،فجػاد عمينػا مػف نتاجػو األدبػي ،وأسػيـ فػي
رسـ حياة الفمسطينييف واألوضاع المأساوية التي كانت تسػودىا ،وبعػد ذلػؾ جػاء دوره النقػدي ،فقػاـ بنقػد
األدب مػػف ن ػواح مختمفػػة ،وأخػػذ يرسػػـ لنػػا حيػػاة الفمسػػطينييف كمػػا ّبينيػػا األدبػػاء ومعانػػاتيـ مػػف االحػػتالؿ
الااشػػـ ،ويوضػػح لنػػا مػػدى إجػػادة األديػػب فػػي ذلػػؾ ،رػػـ يبػػيف لنػػا المواقػػؼ والقضػػايا االجتماعيػػة وغيرىػػا،
وكيفية إبراز المواقؼ الوطنية عمى المستوي الفردي والجماعي ،وقد بيف لنا الناقد مػدى النجاحػات التػي
مر بيا األديب في الربط بيف الحدث والواقع الذي يعيشو أبنػاء شػعبو وأمتػو ،فقػد كػاف زكػي العيمػة عمػى
ّ
وعي كبير بعالقة األدب وارتباطو بالحياة وارنساف ،فاألدب يتحدث عف جميع مناحي الحيػاة لإلنسػاف،
وأمراؿ الناقد زكػي العيمػة يعرضػوف ذلػؾ جميػاً أمػاـ المتمقػي ،ويخرجػوف مػا بػو مػف قػيـ مراليػة ،ويبتعػدوف
عما يجب أف يبتعد عنو ارنساف.
( )1الوساطة بيف المتنبي وخصومو ،عمي عبد العزيز الجرجاني ،تحقيػؽ وشػرح :محمػد أبػو الفضػؿ إبػراىيـ وعمػي محمػد
البجاوي ،المكتبة العصرية ،صيدا ،لبناف ،د.ط ،د.ت ،ص.101
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يقوؿ نعيـ اليافي "واألخالؽ حسب النظرة الحديرة تندمج في كؿ مظير مف مظاىر القيمة التي
تنصػػير بالتػػالي فػػي صػػميـ التجربػػة ،وال تعمػػو عمييػػا ،وعمػػى ىػػذا األسػػاس قػػد يكػػوف الفػػف المعاصػػر أشػػد
التصاقاً بالصفة الخمقية مف كرير مف مظاىر السموؾ الخمقي"(.)1
ػاء عمػػى ذلػػؾ فػػإف النقػػد أمػػر لػػيس بسػػيطاً ،إنمػػا ىػػو عمػػؿ صػػعب يحتػػاج إلػػى األمانػػة ،فيػػو
وبنػ ً
يتفحص جميع الجوانب لدى العمؿ األدبي.

( )1الشعر العربي الحديث ،نعيـ اليافي ،و ازرة الرقافة ،دمشؽ1981 ،ـ ،ص.176
133

الخاتمة:
وأخيػ اًر بعػػد رحمػػة البحػػث فػػي المجموعػػات القصصػػية لمقػػاص زكػػي العيمػػة ،البػػد مػػف وقفػػة ألىػػـ
النتائج التي توصؿ إلييا الباحث في دراستو ،وىي:
تستطع العناصر القصصية وخاصة الشخصيات االنفالت إلى جية الاموض ،عمى الػرغـ مػف
نشاطيا في فضاء وجداني تجذبو بوصػمة التأويػؿ ،فالومضػات الاػائرة فػي رمػاد الػنص ،والعناصػر التػي
تتمسػػؾ بنوعيتيػػا تقػػؼ أمػػاـ تأويػػؿ القػػارئ ،فتكتسػػبو مسػ ّػميات جديػػدة ،حيػػث تعػػددت الشخصػػيات ،مرػػؿ
الشخصية األفندية ،وشخصية العجوز ،وشخصية الفدائي ،وشخصية المرأة ،وشخصية الطفؿ.
عنصر الزماف والمكاف في قصص القاص زكي العيمة دو اًر ميماً ،حيػث تػـ تقسػيـ المكػاف
ا
لعب
إلى مكاف مفتوح ،ومكاف مامؽ ،كذلؾ كاف التقسيـ لممكاف ولإلقامة مكانػاً اختياريػاً ،مرػؿ البيػت ،ومكانػاً
إجبارياً مرؿ السجف.
سػػاعد البعػػد الجا ارفػػي لمقصػػص عمػػى تحديػػد المكػػاف المتخيػػؿ فػػي بعػػض القصػػص ،أمػػا البعػػد
التاريخي "الزمف" ىو الحركة وكميتيا في المكاف.
إف الماة القصصية عند زكي العيمة برمزيتيا التي خمقيا القػاص وعالقتيػا المجازيػة وانزياحاتيػا
الماوية والداللية منحت قصصو فضاء تأويمياً يحفز فاعمية القارئ المتمقي ،في حيف تتمكػأ ىػذه الفاعميػة
عنػػدما تفقػػد القصػػة تمػػؾ الوصػػوفات الماويػػة ،فيعم ػو خطابيػػا التقريػػري ،وتتخمػػى عػػف اختراقيػػا ألزمنتيػػا،
وتتكشػػؼ دالالتيػػا فػػي الػػوعظ واررشػػاد وارخبػػار ،فتاػػادر بإشػػاراتيا التػػي تمنحيػػا زخمػػا دالليػػا وفضػػاء
خص ػػبا لمقػ ػراءة ألف ى ػػذه الما ػػة ف ػػي األس ػػاس رمزي ػػة بتش ػػكيؿ دالاللتي ػػا المفتوح ػػة إذ تتف ػػرغ م ػػف الميج ػػة
الصارخة والنبرة المرتفعة لصالح اليدوء الذي يتطمبو الرمز في كؿ قصة.
تأرير فعاالً في التكريؼ ،إذ يستطيع القاص أف يكرؼ
إف لمرمز في قصص القاص زكي العيمة
اً
الفك ػرة بوسػػاطتو ،إمػػا بػػالتعبير الرمػػزي الشػػامؿ الػػذي يأخػػذ مس ػاحة العمػػؿ القصصػػي كميػػا ،أو بػػالتعبير
الرمزي الجزئي عمى شكؿ لمسة فنية مركزة كما في قصة حيطاف مف دـ.
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يعب ػر رمزي ػاً عػػف واقػػع الحػػدث القصصػػي الفمسػػطيني ال ػواقعي
اسػػتطاع القػػاص زكػػي العيمػػة أف ّ
المعيشي مف خالؿ قصصو القصيرة اليادفة والمعبرة التي تحاكي الواقع والحياة الفمسطينية.
يظيػػر مفيػػوـ االلت ػزاـ فػػي غالبيػػة مجموعػػات زكػػي العيمػػة القصصػػية ،وىػػذا دليػػؿ عمػػى التػػزاـ
الكاتب بقضايا شعبو وأمتو ،ولـ ينصرؼ في كتاباتو عف ذلؾ.
بالرغـ مف محاوالت الباحث في البحث عف صورة المرأة في قصػص الكاتػب زكػي العيمػة ،فإنػو
وجػػد ذلػػؾ ينػػدرج فػػي قػػالبيف ،قػػد ال نجػػد رالر ػاً ليمػػا ،وىمػػا الم ػرأة التقميديػػة والم ػرأة المدافعػػة عػػف الرجػػؿ،
فالصػػورة األولػػى ىػػي الم ػرأة التقميديػػة معروفػػة فػػي القػػص العربػػي ،إنيػػا الم ػرأة المحافظػػة عمػػى زوجي ػػا
وأوالدىا ،والصورة الرانية ىي المرأة المدافعة ،موجػودة بشػكؿ كبيػر فػي القػص العربػي والروايػات العربيػة
الفمسػػطينية خ ػارج الػػوطف وداخمػػو ،ولكػػف النػػوع اآلخػػر ىنػػا ى ػو الم ػرأة المواجيػػة التػػي ركػػز عمييػػا زكػػي
العيمة ،فيي المرأة الدافعة لمرجؿ نحو النضاؿ والكفاح ضد المحتؿ ،والمدافعة عنو في غيابو.
وختاماً لقد خمصت ىذه الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا:
 الكشؼ عف أسموب الكاتب القصصي وبنياتو الفنية. إبراز دور زكي العيمة في تطور القصة القصيرة ومكانتو التي يحتميا بيف زمالءه الكتّاب. توافؽ إبداعاتو األدبية ولرائو النقدية. لاة الكاتب األدبية والنقدية واضحة وسمسة.بمسمياتيا.
 كاف موضوعياً في تناولو النقدي والتزامو بالحياد ،إذ كاف يسمي األشياءّ
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المصادر والمراجع
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المصادر والمراجع:
أوالً :المصادر:
 -1بحر رمادي غويط ،مجموعة قصصية ،اتحاد الكتاب ،القدس0111 ،ـ.
 -0تراث البحر الفمسطيني ،دار الكاتب ،القدس1980 ،ـ.
 -3الجبؿ ال يأتي ،مجموعة قصصية ،دار الكاتب ،القدس1981 ،ـ.
 -4حيطاف مف دـ ،مجموعة قصصية ،اتحاد الكتاب ،القدس1989 ،ـ.
 -5صػػورة الػػذات وصػػورة اآلخػػر فػػي الروايػػة الفمسػػطينية فػػي األرض المحتمػػة بعػػد عػػاـ 1967ـ ،زكػػي
العيمة ،ط ،1أكتوبر0117ـ.
 -6العطش ،مجموعة قصصية ،دار الكاتب ،القدس1978 ،ـ.
 -7في ضفاؼ السرد ،دار المساجد ،راـ ا﵀0116 ،ـ.
 -8القاموس المحيط ،الفيروز لبادي ،ج ،4دار المأموف ،ط ،1938 ،4باب الميـ.
 -9كت ػػاب ع ػػف التػ ػراث الش ػػعبي بعنػ ػواف "تػ ػراث البح ػػر الفمس ػػطيني-د ارس ػػة تراري ػػة" ،دار ال ػػرواد ،الق ػػدس،
1980ـ ،يتحدث عف التراث وروافده الحضارية وارنسانية.
 -11لساﻥ ﺍلعﺭﺏ ،جماؿ ﺍلﺩيﻥ محمﺩ بﻥ مكرـ ابف منظور ،مج ،11ﺩﺍﺭ صاﺩر ،بيﺭًﺕ ،ﺩ.ﺕ.
 -11محيط المحيط ،بطرس البستاني ،مكتبة لبناف ،بيروت1983 ،ـ.
 -10الم ػرأة فػػي الروايػػة الفمسػػطينية ،زكػػي العيمػػة ،د ارسػػة ،منشػػورات مركػػز اوغاريػػت الرقػػافي ،راـ ا﵀،
ط0113 ،1ـ.
 -13المصػ ػػباح المنيػ ػػر ،أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي الفيػ ػػومي المقػ ػػرء ، ،ط ،1دار الحػ ػػديث ،القػ ػػاىرة،
0111ـ.
 -14الوساطة بيف المتنبي وخصومو ،عبد العزيز الجرجاني ،تحقيؽ وشػرح :محمػد أبػو الفضػؿ إبػراىيـ
وعمي محمد البجاوي ،المكتبة العصرية ،صيدا ،لبناف ،د.ط ،د.ت.
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ثانياً :المراجع:
 -1اتجاىػػات القصػػة القصػػيرة فػػي فمسػػطيف بعػػد اتفاقيػػة أوسػػمو ،نبيػػؿ أبػػوعمي ،مطبعػػة دار األرقػػـ ،ط،1
غزة0117 ،ـ.
 -0االتجاىات الواقعية في القصة القصيرة ،د ارسػة فػي المضػموف والبنػاء الفنػي ،محمػود الحسػيني ،دار
المعارؼ ،مصر1984 ،ـ.
 -3األدب الفمسطيني المقاوـ تحت االحتالؿ 1968-1948ـ ،غسػاف كنفػاني ،ط ،0مؤسسػة الد ارسػات
الفمسطينية ،بيروت1986 ،ـ.
 -4األديب وااللتزاـ ،نوري حمودي القيسي ،دار الحرية لمطباعة ،باداد1979 ،ـ.
 -5أرك ػػاف القص ػػة ،إـ فورس ػػتر ،ترجم ػػة :كم ػػاؿ عي ػػاد ج ػػاد ،الييئ ػػة المصػ ػرية العام ػػة لمكت ػػاب ،الق ػػاىرة،
0111ـ.
 -6استراتيجية المكاف ،مصطفى الضبع ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لقصور الرقافة1998 ،ـ.
 -7االلتزاـ في الشعر العربي ،أبو حاقة ،أحمد ،دار العمـ لممالييف ،بيروت 1979ـ.
 -8امرأة تعانؽ الريح ،محمد جبر الريفي ،مكتبة دار المنارة ،ط ،1غزة1998 ،ـ.
 -9انعكاس اررىاب عمى الرواية الفمسطينية ،ناىض زقوت ،غزة0110 ،ـ.
 -11أىمية الحوار في القصة القصيرة ،الطاىر مكي ،دار المعارؼ ،مصر1977 ،ـ.
 -11بناء الرواية ،عبد الفتاح عرماف ،مكتبة الشباب ،القاىرة1980 ،ـ.
 -10بنية الشكؿ الروائي ،حسف بحراوي ،ط ،1المركز الرقافي والعربي ،بيروت1991 ،ـ.
 -13تجميات الواقع في الفف القصصي ،وليد أبو بكر ،قراءات نقدية0113 ،ـ.
 -14د ارسػػات فػػي النقػػد األدبػػي الحػػديث ،محمػػد صػػالح أبػػو حميػػدة ،سمسػػمة إبػػداعات فمسػػطينية ،ع،18
0116ـ.
 -15الزماف الوجودي ،عبد الرحمف بدوي ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة1955 ،ـ.
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 -16الشعر العربي الحديث ،نعيـ اليافي ،و ازرة الرقافة ،دمشؽ1981 ،ـ.
 -17عالـ الرواية ،روالف يورنوؼ ،ترجمة :نيار التكرلي ،ط ،1دار الشؤوف الرقافية ،باداد1991 ،ـ.
 -18عالمات في النقد (ممتقى قراءة النص) ،حافظ محمد جماؿ ،ج ،5مج ،13الفالح لمنشر والتوزيع،
النادي األدبي ،جدة ،السعودية0114 ،ـ.
 -19العناصر الرمزية في القصة القصيرة ،فاطمة الزىراء ،دار النيضة ،مصر1984 ،ـ.
 -01فضاء النص الروائي ،محمد عزاـ ،دار الحوار لمنشر والتوزيع ،الالذقية ،ط.1996 ،1
 -01الفف الروائي عند عبد الرحمف منيؼ ،نبيو القاسـ ،دار اليدى لمطباعة والنشر0115 ،ـ.
 -00فف القصة القصيرة ،رشاد رشدي ،ط ،3األنجمو مصرية1971 ،ـ.
 -03في نقد األدب الفمسطيني ،نبيؿ أبوعمي ،ط ،1دار المقداد لمطباعة ،غزة0111 ،ـ.
 -04القصة القصيرة الفمسطينية في األرض المحتمة ،فخري صالح ،دار العودة ،بيروت1981 ،ـ.
 -05القصة القصيرة ،الطاىر أحمد مكي ،دراسة ومختارات ،ط  ،0دار المعارؼ ،القاىرة1978 ،ـ.
 -06قضايا ارنساف في األدب المسرحي المعاصر ،عز الديف إسماعيؿ ،دار الفكر العربي1981 ،ـ.
 -07قولني داياف ما لـ أقمو لعبد الناصر ،فدوى طوقاف ،الكرمؿ،ع1988 ،07ـ.
 -08الكؼ والمخرز ،خيري منصور ،منشورات و ازرة الرقافة العراقية ،باداد1984 ،ـ.
 -09المعجـ الوسيط ،المكتبة ارسالمية ،استانبوؿ.
 -31موسػػوعة القاسػػمي لماػػة العربيػػة ،زكػػي العيمػػة نموذج ػاً لمقصػػة القصػػيرة ،د .محمػػد البػػوجي ،ج،3
0113ـ.
 -31نحو رواية جديدة ،أالف روب جرييو ،ترجمة مصطفى إبراىيـ ،دار المعارؼ ،مصر1998 ،ـ.
 -30نساء مف صمت ،إلياـ أبو غزالة ،منشورات اتحاد الكتاب الفمسطينييف ،القدس ،ط1997 ،1ـ.
 -33وراء المحظة الراىنة ،يحيي رباح ،منشورات ابف خمدوف ،ط ،1غزة1999 ،ـ.
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ثالثاً :الرسائل الجامعية:
 -1البطػػؿ فػػي الحكايػػة الشػػعبية الفمسػػطينية ،إيمػػاف محمػػود ذيػػب محمػػد ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،
جامعة النجاح الوطنية0110 ،ـ.
 -0تقنيات السرد الروائي في رالريػة عبػد الػرحمف منيػؼ أرض السػواد ،خضػر محجػز ،رسػالة ماجسػتير
غير منشورة ،معيد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدوؿ العربية0113 ،ـ.
 -3الروايػػة الفمسػػطينية فػػي فمسػػطيف مػػف عػػاـ 0113-1993ـ ،أحػػالـ بشػػارات ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية0115 ،ـ.

رابعاً :المجالت والدوريات:
 -1ابنتن ػػا الجدي ػػدة ...س ػػتكوف لي ػػة ،!...راني ػػا برك ػػات ،مجم ػػة رس ػػالة فمس ػػطيف ،ع ،0راـ ا﵀ 16 ،تم ػػوز
1997ـ.
 -0استبداد الرقافة ،فيصؿ دراج ،مجمة فصوؿ ،ـ ،11ع1960 ،0ـ.
 -3إشػػكالية الزمػػاف فػػي الفمسػػفة والعم ػـ ،يمنػػي طريػػؼ الخػػولي ،مجمػػة البالغػػة المقارنػػة :ألػػؼ :القػػاىرة،
الجامعة األمريكية1989 ،ـ.
 -4البعد الرقافي في نقد األدب العربي ،حسف البنا عز الديف ،مجمة فصوؿ ،ع.63
 -5التفسير األسطوري لمشعر القديـ ،أحمد كماؿ زكي ،مجمة فصوؿ ،ـ ،1ع1981 ،3ـ.
 -6جماليات المكاف في ديواف ال تعتذر عما فعمت لمشاعر محمود درويػش ،محمػد صػالح أبػو حميػدة،
مجمة جامعة النجاح ،مج ،00ع0118 ،0ـ.
 -7حرية الكاتب ،ناديف جورديمر ،مجمة فصوؿ ،ـ ،11ع1990 ،10ـ.
 -8صحيفة األياـ الفمسطينية ،راـ ا﵀ ،ع.1141
 -9القارئ في النص ،نبيمة إبراىيـ ،مجمة فصوؿ ،ـ ،5ع1984 ،1ـ.
 -11لاة المكاف ،محمد المصطفى ،مجمة الفيصؿ ،الرياض ،ع ،008أكتوبر 1998ـ.
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 -11مجمة أقواس ،راـ ا﵀ ،ع0111 ،4ـ.
 -10مستويات توجو حركة الوجود ،يحي الرخاوي ،مجمة فصوؿ ،مج ،11ع1990 ،0ـ.

خامساً :االنترنت:
 -1أشكاؿ الرمز في القصة القصيرة ،وائؿ وجدي.
http://www.nashiri.net/articles/literature-and-art/1657-o---i---v15-1657.html

 -0الرموز الترارية األدبية ،د.عادؿ األسطة ،ورائقيات جامعة النجاح.
http://videos.najah.edu/taxonomy/term/5481

 -3العالقة بيف الشعر والسرد ،د .حسف النعمي.
http://www.arabicstory.net/forum/index.php?showtopic=1625
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