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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ون ﴾
﴿ إِ َّنا أ َ
َنزْل َناهُ قُ ْرآ ًنا َع َرِب ًّيا َل َعمَّ ُك ْم تَ ْع ِقمُ َ

(سورة يوسف :اآلية )2

أ

اإلهـــــــــــــــــــــداء
حب ،إلى من كلَّت أناملو ليقدم لي لحظة
إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة ّ
سعادة ،إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم،
إلى روح والدي العزيز "رحمو اهلل".
إلى من تعهدتني بالتربية في ِ
الصغر ،وكانت لي نبراساً يُضيء فكري بالنصح
َْ
والتوجيو في الكبر ،أمي الغالية "حفظها اهلل".

إلى من تتسابق الكلمات معبرة عن مكنون ذاتها ،إلى الشمعة التي أنارت طريقي،
إلى القلب الناصع بالبياض إلى أختي الغالية "حفظها اهلل"
إلى رفيقة دربي ،إلى من سارت معي نحو الحلم ،خطوة بخطوة ،بذرناه معاً،
وحصدناه معاً ،وسنبقى معاً بإذن اهلل.
إلى َم ْن شملوني بالعطف ،وأمدوني بالعون للتقدم
إخوتي وأخواتي "رعاىم اهلل".
كل َم ْن علمني حرفاً ،وأخذ بيدي في سبيل تحصيل العلم ،والمعرفة
إلى ّ
إليهم جميعاً أىدي ثمرة جهدي ،ونتاج بحثي المتواضع.
الطالب :عبد الرمحن حممود أبو جلمبو
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شكر والتقدير
ال ُ
الحمد هلل الذي تتم بنعمتو الصالحات ،والحمد هلل حمداً كثي ًار طيباً مباركاً فيو كما ينبغي

لجالل وجيو وعظيم سمطانو القائل في محكم كتابوَ ( :وإ ْذ تَأَ َّذ َن َ بر ُّ ُ ُْك ل َ ِ ِْئ َش َك ْر ُ ُْت َ ََل ِزيدَ ن َّ ُ ُْك و َول َ ِ ِْئ َفرَ ْر ُ ُْت
ِ
إ َّن عَ َذ ِإب لَشَ ِديد) إبراىيم آية (.)7
ِ
أتقدم بأجمل عبارات الشكر لكل من أسيم بالرأي والمشورة أو قام بجيد ميما كان
إلي نصحًا ،وجعمو
حجمو ،إلى كل من تعممت عمى يديو شيئًا ،أو استميمت منو فك ًار أو أسدى ّ
عز وج ّل -في ُمحكم التنزيلَ } :و َما تُقَ ِّد ُموإ ِ ََلنْ ُر ِس ُ ُْك ِم ْن خ ْ ٍَْي ََتِدُ و ُه
في موازين حسناتيم ،قال اهلل ّ -

ِع ْندَ

َّ ِ
(المزّمل.)20 :
إَّلل إ َّن َّ َ
إَّلل ه َُو خ ْ ًَْيإ َو َأع َْظ َم َأ ْج ًرإ َو ْإس تَ ْغ ِر ُروإ َّ َ
إَّلل غَ ُرور َر ِحمي { ّ
ِ

أشكر اهلل تعالى وأحمده ،فيو المنعم والمتفضل قبل كل شيء ،أشكره أن أعانني عمى
استكمال متطمبات درجة الماجستير في اّلمغة العربية وآدابيا.
أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي وأستاذي الدكتور /محمد بكر البوجي عمى تكرمو
باإلشراف عمى دراستي ،وِلما قدمو لي من توجييات وارشادات أثناء كتابة ىذه الدراسة ،كما أتقدم
بالشكر إلى جامعتي جامعة األزىر التي أفتخر بدراستي فييا ،وأتوجو بالشكر إلى كمية اآلداب
وعميدىا األستاذ الدكتور /منصور الموح ،كذلك ال أنسى أساتذتي العمماء العظام ،األستاذ
الدكتور /فوزي إبراىيم الحاج ،واألستاذ الدكتور صادق عبد اهلل أبو سميمان ،وعميد البحث
العممي األستاذ الدكتور محمد صالح أبو حميدة ،والدكتور محمد سالم أبو غفرة والدكتور/عبد
الرحيم حمدان والدكتور/طالب سعود ثابت حفظيم اهلل .
وأتقدم بالشكر العميق ووافر االمتنان إلى من خصتني بالرعاية واالىتمام الدكتورة /سيام أبو
العمرين
واهلل ولي التوفيق..


ت

الممخص
األدبي ،باعتباره واحدًا
جاءت ىذه الدراسة محاولة إللقاء الضوء عمى نتاج محمد أيوب
ّ
من أىم كتّاب القصة القصيرة والرواية في فمسطين ،وذلك من خالل تتبع حياة الكاتب وأعمالو
األدبية.
وتكمن أىمية ىذه الدراسة في تقديم أعمال الكاتب من الناحية الفنية ،من حيث التحميل
الرمزي لممضمون ،والتحميل الفني ليا ،والقاء الضوء عمى عتبات النص ،والسارد ،والشخصيات،
والزمان والمكان والمغة ،اشتممت ىذه الدراسة عمى مقدمة ودوافع الدراسة وأىمية الدراسة وأىدافيا،
وعرض لمنيج الدراسة وميدانيا ،ثم تمييد ،يعقبو حياة ونشأة الكاتب محمد أيوب ،ووقفة عمى
مرجعية محمد أيوب الثقافية ،ثم تناولت فصمين وخاتمة ،في الفصل األول تناول الباحث القصة
قبل محمد أيوب ،ثم األعمال القصصية؛ من حيث مضامينيا الفكرية التي تناولت صورة كل من
المرأة والفدائي والطفل واآلخر ،ومن حيث البناء الفني ليا ،ثم جاء الفصل الثاني الذي بعنوان فن
الرواية ،تناول الباحث الرواية قبل محمد أيوب ،ثم ركز الباحث عمى البناء الروائي ومكوناتو من
خالل التحميل الرمزي لممضمون والتحميل الفني ،ولقد ركز الكاتب في أعمالو عمى عدة مواضيع
أبرزىا السجون ،ومعاناة الفمسطينيين ،ومقاومة االحتالل والتصدي لو ،ثم تال ىذين الفصمين
قائمة بالمصادر والمراجع ،ثم ممحقات الدراسة ،واشتممت عمى تمخيص لكل من الروايتين
والمجموعات القصصية.


ث

Abstract
This study is an attempt to shed light on the literary work of
Muhammad Ayoub, who had been one of the most important writers of
short stories and novels in Palestine since the seventies, the researcher has
traced back the life of this writer through reviewing the previous studies
following the descriptive approach.
The importance of this study lies in presenting the works of the
writer in terms of technical artistic analysis, in terms of symbolic analysis
of the content, and technical analysis, and shed light on the thresholds of
text, characters, time, place and language in the literary works of
Mohammed Ayoub.
This study comprises an introduction, motivations a, importance,
objectives, methodology, then a preface, followed by the life of the writer
Mohammed Ayoub, then two chapters, as well as a Conclusion.
In chapter one, the research dealt with working stories in terms of
intellectual content that focused on the image of women, freedom
fighters, And the child.
The second chapter, entitled "The Art of the Novel," focused on
construction of novel and its components through the symbolic analysis
of content and technical analysis. The writer focused his work on a
number of issues, including prisons, Palestinian suffering, and struggle
against occupation.
These two chapters were followed by a list of sources and
references, and then supplements of the study, and included a summary of
both narratives and stories used.
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مقدمة:
لقد ترك األدب الفلسطيني بصمة أدبية مؤثرة في األدب العربي وذلك بما أبدعه من
إنجازات أدبية شعرية ونثرية ،وما خلفه من عمالقة ورموز عالية ال تُمحى بصماتها اإلنتاجية
فأضحى األدب الفلسطيني قائما بذاته منافسا لغيره.

ولما كان األدب فنا وتعبي ار عن حياة مجتمعية ،فقد فتح هذا المجال بابا واسعا أمام األدباء
ليتخذوا من األدب حلبة واسعة تتصارع فيها األيديولوجيا والثقافات واألفكار السياسية والثقافية
وسبل مختلفة ،فطرحت كل الرؤى والتطلعات واآلمال واآلالم للواقع
واالجتماعية بدروب متباينة ُ
الفلسطيني ،واستطاع بعض األدباء الفلسطينيين أن يعبروا عن واقعهم بأقالمهم وكلماتهم ،وألن
الواقع استثنائي ،فإنه يحتاج إلى رسم كل معالمه بوضوح ودقة وهذا ما عبَّر عنه األدب؛ وأعتقد
أنه الطريقة األنجح في تجسيد ما ال يجسد.
وقد عرض األديب الفلسطيني (محمد أيوب) العديد من القضايا والرؤى االجتماعية والثقافية
والسياسية من خالل أدبه ،وأن يسلط الضوء على الواقع من زوايا مختلفة ،ويبرز العديد من
االتجاهات بعرض الواقع على مرآة األدب.
ويهتم بحثنا بدراسة األعمال األدبية للفلسطيني (محمد أيوب) ،وذلك بوصف أعماله األدبية
مرآة تعكس أفكاره ورؤاه ومعانيه العميقة وقيمه وانتقاداته .وقد اخترت أحد مبدعي األدب الفلسطيني،
وذلك إلظهار الواقع الفلسطيني عبر وجهة نظر أدبية ليظهر كل ما خفي وأراد أن ينطق به قلم
األديب محمد أيوب.
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دوافع الدراسة:
 -1اهتمام الباحث باإلنتاج األدبي ،وخاصة النثري وفاء لألساتذة أصحاب الفضل الذين تركوا
بصمة في ميدان األدب ،وبتشجيع من أستاذي الدكتور محمد بكر البوجي ،لكي أقوم بدراسة
إنتاج أديب فلسطيني.
 -2تسليط الضوء على األعمال األدبية لمحمد أيوب وخاصة الروائية والقصصية وبيان أهم القضايا
التي أراد أن يبرزها من خالل األدب.
 -3أهمية الموضوع؛ حيث لم يتناول أحد –مبلغ علمي-محمد أيوب وأعماله بشكل مركز ومكثف.
 -4دراسة أهم القضايا واآلراء السياسية ورؤية محمد أيوب للواقع الفلسطيني وذلك من خالل وجهة
نظر أدبية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان تطور األدب من مرحلة الى أخرى في األدب الفلسطيني،
عمق دافعي من أجل
ويرى الباحث شحا علميا في الدراسات التي تناولت أعمال األديب ،وهذا ما َّ
دراسة إنتاجه األدبي ،إضافة إلى ذلك أن أهمية هذه الدراسة تأتي في اإلسهام في خدمة األدب
الفلسطيني عامة والقضية الفلسطينية خاصة ،وابراز خصائص أعماله األدبية والفنية وتقديمها للقراء
والباحثين في دراسة شاملة بإذن هللا.
أهداف الدراسة:
 .1إخضاع أعمال األديب وأفكاره ورؤاه للنقد والتحليل.
 .2الوقوف على المضامين الفكرية ألعمال محمد أيوب ورؤيته النقدية وابرازها بصورة واضحة.
 .3الكشف عن البناء الفني ألعماله األدبية شكال ومضمونا ،وكيف جعل من األدب وسيلة للتعبير
عن ذاته وأفكاره وهم األنا وما تالقيه من معاناة ناتجة عن اإلحساس بالهم الجمعي العام لبني
البشر.
 .4معرفة مدى نجاح األديب الفلسطيني في توظيف األدب القصصي والروائي في التعبير عن
الواقع الفلسطيني بوضوح وجالء.

2

الدراسات السابقة:
 دراسة الباحث إبراهيم صرصور ( :)2015بعنوان" :زكي العيلة قاصاً وناقداً".جاء هذا البحث محاولة إللقاء الضوء على نتاج زكي العيلة األدبي والنقدي ،على اعتبار
أنه واحد من أهم كتاب القصة القصيرة في فلسطين وناقديها ،منذ السبعينيات ،وذلك من خالل
تتبع حياة الكاتب واالطالع على الدراسات السابقة ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي الفني في

ذلك ،وتكمن أهمية هذا البحث في تقديم أعمال الكاتـب في ثوب نقدي تحليلي جديد ،مع تسليط
الضوء على نتاج زكي العيلة القصصي ،وكشف بنياته الفنية ،مع الوقوف على تطور بناء القصة
القصيرة ،مع تحليل النصوص القصصية من حيث المضمون والشكل وابراز دور الكاتب في تطور

القصة في فلسطين ،ومقاومة المحتل والتصدي لجبروته ،والفدائي وتضحياته ،والمرأة واسهاماتها،

ثم جاء الفصل الثاني بعنوان الشخصيات ،حيث ثم توضيح طريقة بناء الشخصية ،وانواعها وكيفية

الكشف عنها ،وتقويمها ،ومدى نجاح الكاتب في رسمها ،وتوافقها مع األحداث الداخلية التي ترتبط
بها من ناحية ،والواقع الخارجي من ناحية أخرى ،أما الفصل الثالث (المكان والزمان) تم تبيان

المكان بأنواعه ،واسهامه في استيعاب مكونات الحدث وعناصره ،كما واستخدم الكاتب الزمن
القصصي ومساحته التي تستغرق األحداث ،وكيفية اختزاله لما يتناسب مع طبيعة القصة القصيرة،

هذا االستخدام أدى إلى تماسك النص القصصي .أما الفصل الرابع فكان بعنوان (اللغة والرمز)

حيث اختزل الكاتب أحداثه في لغة مركزة لتكثيف المعاني القصصية ،إضافة إلى استخدامه الرموز
القصصية ودالالتها ومغزاها .أما الفصل الخامس كان بعنوان (االلتزام) حيث ثم تعريف مفهومه
ودوافعه في أدبنا الفلسطيني وتوضيح تجلياته عند القاص والناقد زكي العيلة .أما الفصل األخير

جاء بعنوان (زكي العيلة ناقدا) حيث ثم التعريف بمفهوم النقد والتطرق إلى القضايا الفكرية التي
عالجها الناقد زكي العيلة في كتبه النقدية ،وبنائه الفني للقصة القصيرة ،واظهار خصائص الناقد

زكي العيلة وسماته.

 -يوسف حطيني :مكونات السرد في الرواية الفلسطينية ،اتحاد الكتاب العرب(1999م).

 وئام رشيد ديب :تقانات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسطين من عام -19942006م ،الجامعة اإلسالمية2010،م.
وقد أفدت من هذه الدراسات في مادتها العلمية ،ومنهجها ومعلوماتها ،وقد تختلف دراستي
الحالية عن هذه الدراسات في أنها تناولت األعمال األدبية القصصية والروائية عند الكاتب محمد

أيوب.
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منهج الدراسة:
يعتمـ ــد الباحـ ــث فـ ــي د ارسـ ــته علـ ــى المـ ــنهج االجتمـ ــاعي (السيسـ ــيولوجي) ،باعتبـ ــاره مـ ــن
أه ـ ــم العل ـ ــوم اإلنس ـ ــانية الت ـ ــي اعتم ـ ــدها النق ـ ــد األدب ـ ــي إلنت ـ ــاج معرف ـ ــة علمي ـ ــة بالظ ـ ــاهرة األدبي ـ ــة
وبتجلياته ـ ــا النص ـ ــية ،وإلكس ـ ــابها الط ـ ــابع العلم ـ ــي ،ف ـ ــاألدب ال يمك ـ ــن أن ينفص ـ ــل ع ـ ــن س ـ ــياقه
المجتمعـ ــي ،فكـ ــل نـ ــص أدبـ ــي لـ ــيس سـ ــوى تجربـ ــة اجتماعيـ ــة ،عبـ ــر واقـ ــع ومتغيـ ــر وبـ ــالر م مـ ــن
ك ـ ــل المس ـ ــافات الموض ـ ــوعية الت ـ ــي يش ـ ــترطها بع ـ ــض األدب ـ ــاء لممارس ـ ــة األدب ،ف ـ ــإن المجتم ـ ــع
يلقـ ــي بظاللـ ــه علـ ــى سـ ــيرورة العمليـ ــة اإلبداعيـ ــة ،بـ ــل ويوجـ ــه مسـ ــاراتها الممكنـ ــة فـ ــي كثيـ ــر مـ ــن
األحيان ،فال أدب بدون مجتمع ،وال مجتمع بدون أدب.
ميدان الدراسة:
تناول الباحث في دراسته األديب محمد أيوب ونتاجه األدبي وخاصة النتاج الروائي
والقصصي ،وهي:
األعمال القصصية:
( .1الوحش) مجموعة قصصية 1978م.
( .2صور وحكايات) قصص قصيرة 1989م.
( .3قبض الريح) قصص قصيرة جدا 2010م.
األعمال الروائية:
 .1الكف تناطح المخرز 1990م.
 .2الكوابيس تأتي في حزيران 1998م.
تجدر اإلشارة إلى أن لألديب العديد من المقاالت األدبية واألعمال النقدية ،ولكنها ليست
موضوع الدراسة ،وتتمثل في:
 الشخصية في الرواية الفلسطينية المعاصرة بين (1997 )1993-1967م. -الزمن السرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة بين(2001 )1994-1973م.
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تمهيد:
تناولت هذه الدراسة األعمال األدبية للكاتب محمد أيوب القصصية والروائية.
تع ـ ــد القص ـ ــة القص ـ ــيرة ف ـ ــن ح ـ ــديث العه ـ ــد ،ل ـ ــم تعرف ـ ــه اآلداب الغربي ـ ــة إال من ـ ــذ حـ ـ ـوالي
ق ـ ــرن فق ـ ــط ،وه ـ ــي ليس ـ ــت مج ـ ــرد قص ـ ــة تق ـ ــع ف ـ ــي ص ـ ــفحات قالئ ـ ــل ،ب ـ ــل ه ـ ــي ل ـ ــون م ـ ــن ألـ ـ ـوان
األدب الحـ ـ ــديث ظهـ ـ ــر فـ ـ ــي أواخـ ـ ــر القـ ـ ــرن التاسـ ـ ــع عشـ ـ ــر ،ولـ ـ ــه خصـ ـ ــائص وممي ـ ـ ـزات شـ ـ ــكلية
معينة(.)1
أم ـ ــا الرواي ـ ــة فتتبـ ـ ـوأ مكان ـ ــة ب ـ ــارزة ب ـ ــين األجن ـ ــاس األدبي ـ ــة الحديث ـ ــة م ـ ــن حي ـ ــث الغـ ـ ـ ازرة
واالزده ـ ــار واالنتش ـ ــار ،ولك ـ ــن النق ـ ــد ف ـ ــي مج ـ ــال الرواي ـ ــة قلي ـ ــل -إل ـ ــى ح ـ ــد م ـ ــا -إذا ق ـ ــيس بنق ـ ــد
الش ـ ــعر؛ ل ـ ــذلك تظ ـ ــل الرواي ـ ــة ف ـ ــي حاج ـ ــة ماس ـ ــة إل ـ ــى النق ـ ــد ،خاص ـ ــة إذا م ـ ــا أدركن ـ ــا أن الرواي ـ ــة
الحديثة شكل وافد؛ مما يعني أن كثي ار من قضاياها النقدية وافدة أيضا (.)2
والرواي ـ ــة نم ـ ــط أدب ـ ــي دائ ـ ــم التح ـ ــول والتب ـ ــدل ،وبحك ـ ــم التن ـ ــوع ال ـ ــذي يص ـ ــل أحيان ـ ــا إل ـ ــى
درجـ ــة الفوضـ ــى فـ ــي األشـ ــكال األدبيـ ــة التـ ــي تنـ ــدرج تحـ ــت اسـ ــم الروايـ ــة ،لجـ ــأ النقـ ــاد إلـ ــى ابتـ ــداع
قـ ـ ـوانين وتقالي ـ ــد عظيم ـ ــة م ـ ــن األش ـ ــكال واألحج ـ ــام ،ولك ـ ــنهم ك ـ ــانوا م ـ ــا يلبث ـ ــون أن يتخلـ ـ ـوا عنه ـ ــا
بسرعة مرعبة.

( )1رشاد رشدي :فن القصة القصيرة ،ط ،2مكتبة األنجلو المصرية ،1964 ،ص.11
( )2طه وادي :دراسات في نقد الرواية ،ط ،1994 ،3دار المعارف ،القاهرة ،ص.5
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محمد أيوب:
أوالً :حياته ونشأته:
ول ـ ــد محم ـ ــد أي ـ ــوب ف ـ ــي مدين ـ ــة ياف ـ ــا ف ـ ــي التاس ـ ــع والعشـ ـ ـرين م ـ ــن ش ـ ــهر يولي ـ ــو ع ـ ــام أل ـ ــف
وتس ـ ــعمائة وواح ـ ــد وأربع ـ ــين (1941م) أثن ـ ــاء الغـ ـ ــارات األلماني ـ ــة عل ـ ــى فلس ـ ــطين ،أطل ـ ــق عليــ ــه
والده اسم (محمد أيوب) تيمنا باألنبياء حتى يبقى على قيد الحياة.
نش ـ ــأ تح ـ ــت جن ـ ــاح وال ـ ــده ال ـ ــذي ق ـ ــدم ل ـ ــه رعاي ـ ــة واهتمام ـ ــا ب ـ ــالغين وأحاطت ـ ــه جدت ـ ــه وخال ـ ــه
بالدالل الفائق كونه االبن الوحيد لوالده.
قام ـ ــت قـ ـ ـوات االح ـ ــتالل باالعت ـ ــداء عل ـ ــى مدين ـ ــة ياف ـ ــا واحراقه ـ ــا ،ب ـ ــذلك انتق ـ ــل محم ـ ــد أي ـ ــوب
مــ ــع والــ ــده وعائلتــ ــه مـ ـ ــن مدينــ ــة يافـ ـ ــا إلـ ـ ــى مدينــ ــة ـ ـ ـزة ،ثـ ـ ــم م ـ ــن ـ ـ ـزة إلـ ـ ــى دي ـ ــر ال ـ ــبلح إلـ ـ ــى
خ ــانيونس ،وهن ــاك أق ــام م ــع أهل ــه ف ــي رف ــة طيني ــة لعائل ــة العق ــاد ،ث ــم انتقلـ ـوا جميع ــا إل ــى خيم ــة
ف ــي مدين ــة خ ــانيونس ،لك ــنهم ل ــم يس ــلموا م ــن األمط ــار والري ــاح ،حي ــث اقتلعته ــا الري ــاح ف ــي ليل ــة
ب ــاردة ،فاس ــتأجر وال ــده بيت ــا طيني ــا مكون ــا م ــن رف ــة واح ــدة ،وهك ــذا ع ــاش م ــع وال ــده ال ــذي ك ــان
على حد تعبيره (قاسيا إلى حد العنف ،رحيما إلى حد الضعف).
عمـ ــل محمـ ــد أيـ ــوب فـ ــي مهنـ ــة صـ ــنع الطـ ــوب وفـ ــي مهنـ ــة ال ـ ـبالط ،وأخي ـ ـ ار عمـ ــل فـ ــي سـ ــلك
التعل ـ ـ ــيم ف ـ ـ ــي مدرس ـ ـ ــة الش ـ ـ ــجاعية اإلعدادي ـ ـ ــة ،وهن ـ ـ ــاك انتس ـ ـ ــب إل ـ ـ ــى حرك ـ ـ ــة الق ـ ـ ــوميين الع ـ ـ ــرب
وأص ــبح عضـ ـوا ف ــي الرابط ــة الت ــي تق ــود منطق ــة خ ــانيونس ،وايمان ــا من ــه بق ــوة القل ــم والكلم ــة فق ــد
توجـ ـ ــه إلـ ـ ــى الكتابـ ـ ــة واألدب ،وقـ ـ ــد كتـ ـ ــب أول قصـ ـ ــة بعن ـ ـ ـوان (مهرجـ ـ ــان فـ ـ ــي عـ ـ ــرض البحـ ـ ــر)
ونش ـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي جري ـ ـ ــدة الق ـ ـ ــدس المقدس ـ ـ ــية س ـ ـ ــنة 1975م ،ث ـ ـ ــم قص ـ ـ ــة (ش ـ ـ ــجرة الزيت ـ ـ ــون) س ـ ـ ــنة
ُ

1975م ،ونش ـ ـ ــر أول مجموع ـ ـ ــة قصص ـ ـ ــية بعنـ ـ ـ ـوان (ال ـ ـ ــوحش)1978م ،وأن ـ ـ ــتج رواي ـ ـ ــة (الك ـ ـ ــف
تناطح المخرز)1990م عقب خروجه من السجن.
ـجل فـ ــي جامعـ ــة بيـ ــت لحـ ــم للحصـ ــول علـ ــى دبلـ ــوم التربيـ ــة ،ودرس الماجسـ ــتير فـ ــي اللغـ ــة
سـ ـ َّ
العربيـ ـ ــة فـ ـ ــي جامعـ ـ ــة النجـ ـ ــاح فـ ـ ــي الوقـ ـ ــت نفسـ ـ ــه ،وكانـ ـ ــت رسـ ـ ــالته بعن ـ ـ ـوان (الشخصـ ـ ــية فـ ـ ــي
الروايـ ـ ــة الفلسـ ـ ــطينية المعاص ـ ـ ـرة) ،وكتـ ـ ــب مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن المقـ ـ ــاالت التـ ـ ــي نشـ ـ ــرت فـ ـ ــي جريـ ـ ــدة
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النه ـ ــار ،ومجموع ـ ــة م ـ ــن الخـ ـ ـواطر الت ـ ــي جمعه ـ ــا ف ـ ــي كت ـ ــاب إلكترون ـ ــي تح ـ ــت عنـ ـ ـوان (خـ ـ ـواطر
فـ ـ ــي الـ ـ ــزمن الصـ ـ ــعب) ،ومجموعـ ـ ــة مــ ــن المقـ ـ ــاالت النقديـ ـ ــة جمعه ـ ــا فـ ـ ــي كت ـ ــاب (د ارسـ ـ ــات فـ ـ ــي
األدب والنقـ ــد) ،والعديـ ــد مـ ــن المقـ ــاالت السياسـ ــية النقديـ ــة التـ ــي انتقـ ــد بهـ ــا الوضـ ــع السياسـ ــي فـ ــي
قطاع زة آمال أن يستفيد أصحاب السلطة من هذا النقد البناء(.)1
ثانياً :مرجعية محمد ّأيوب الثقافية:
نشـ ــأ محمـ ــد أيـ ــوب فـ ــي كنـ ــف والـ ــده وجدتـ ــه وخالـ ــه ،وقـ ــد أحـ ــاطوه جميعـ ــا بالرعايـ ــة والحنـ ــان
وال ـ ـ ــدالل كون ـ ـ ــه االب ـ ـ ــن الوحي ـ ـ ــد الم ـ ـ ــدلل لوال ـ ـ ــده ،عاص ـ ـ ــر وه ـ ـ ــو اب ـ ـ ــن خم ـ ـ ــس س ـ ـ ــنوات الترحي ـ ـ ــل
والتهجيـ ــر والشـ ــتات مـ ــع عائلتـ ــه وأهـ ــالي مدينـ ــة يافـ ــا حـ ــين أحرقتهـ ــا العصـ ــابات الصـ ــهيونية إثـ ــر

اشـــتباكات مـ ــع المناضـ ــلين ،ـ ــادر يافـ ــا إلـ ــى ـ ـزة وقـــد عـ ــاش المـ ــوت بعينيـــه ،وانتقـ ــل مـــن بيـ ــت
إل ــى بي ــت ب ــين ـ ـزة ودي ــر ال ــبلح وخ ــانيونس ،ث ــم ف ــي خيم ــة س ــلمتهم إياه ــا وكال ــة الغ ــوث الدولي ــة
ليستقر في خانيونس ،وكان يسكن مع أخته وحيدا حتى يعود والده من العمل مساء.

كـ ــان فت ـ ـى ذكيـ ــا مثقفـ ــا حيـ ــث اسـ ــتطاع أن يق ـ ـ أر الصـ ــحيفة اليوميـ ــة وهـ ــو ابـ ــن الصـ ــف الثـ ــاني

االبت ـ ــدائي ،حص ـ ــل عل ـ ــى المرتب ـ ــة األول ـ ــى ف ـ ــي امتح ـ ــان الش ـ ــهادة اإلعدادي ـ ــة واس ـ ــتلم ج ـ ــائزة م ـ ــن
الحـ ـ ــاكم العـ ـ ــام للقطـ ـ ــاع ،أنهـ ـ ــى الثانويـ ـ ــة العامـ ـ ــة وتقـ ـ ــدم المتحـ ـ ــان وظيفـ ـ ــة معلـ ـ ــم التـ ـ ــي عقـ ـ ــدتها

مديري ـ ــة التعل ـ ــيم ف ـ ــي ـ ـ ـزة واجت ـ ــاز االمتح ـ ــان ونج ـ ــح في ـ ــه وحص ـ ــل عل ـ ــى الوظيف ـ ــة بع ـ ــد أن فق ـ ــد
األمل في توظيفه.
التقـ ـ ـ ــى بالصـ ـ ـ ــديق (محمـ ـ ـ ــد خليـ ـ ـ ــل نشـ ـ ـ ــبت) ودارت بينهمـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـوارات وجـ ـ ـ ــداالت سياسـ ـ ـ ــية
انتسـ ـ ــب عقبهـ ـ ــا إلـ ـ ــى حركـ ـ ــة القـ ـ ــوميين العـ ـ ــرب ،ثـ ـ ــم مـ ـ ــا لبـ ـ ــث أن أصـ ـ ــبح عض ـ ـ ـوا فـ ـ ــي الرابطـ ـ ــة

المسؤولة عن خانيونس ،ثم تسلم المسؤولية ليكون يساريا مفك ار في الرابطة.

كـ ــان محمـ ــد أيـ ــوب يق ـ ـ أر كتـ ــب اليسـ ــاريين واالشـ ــتراكيين مثـ ــل كـ ــارل مـ ــاركس ،ولين ـ ـين ،وقـ ــد

تعلم منهم فن التمويه واخفاء األشياء المهمة.

وعقـ ـ ــب هزيمـ ـ ــة عـ ـ ــام 1967م تسـ ـ ــلم المسـ ـ ــؤولية عـ ـ ــن المقاومـ ـ ــة الشـ ـ ــعبية والـ ـ ــدفاع المـ ـ ــدني

بعـ ـ ـ ــد تكليـ ـ ـ ــف رسـ ـ ـ ــمي مـ ـ ـ ــن و ازرة الحربيـ ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ـرية ،حيـ ـ ـ ــث تـ ـ ـ ــم توزيـ ـ ـ ــع السـ ـ ـ ــالح وتشـ ـ ـ ــكيل

( )1محمد البوجي :صراع الثقافات في الرواية العربية في فلسطين و(شهادات أدبية) ،مكتبة القدس ،غزة ،فلسطين ،ص،333-313
2012م.

7

مجموعـ ـ ــات المقاومـ ـ ــة الشـ ـ ــعبية ،فـ ـ ــي مقـ ـ ــر الحـ ـ ــاكم العسـ ـ ــكري ،وعقـ ـ ــب خروجـ ـ ــه مـ ـ ــن السـ ـ ــجن،
تحول من عمله العسكري إلى القلم السياسي وأصبح يحارب من خالل قلمه.

بـ ــدأ ف ـ ــي بداي ـ ــة الس ـ ــبعينيات كتابـ ــة أول قص ـ ــة قص ـ ــيرة فكت ـ ــب قصـ ــة (مهرج ـ ــان ف ـ ــي ع ـ ــرض

البحــ ـ ــر) ســ ـ ــنة 1975م ،ثـ ـ ـ ــم قصـ ـ ـ ــة (شـ ـ ـ ــجرة الزيتـ ـ ـ ــون) س ـ ـ ــنة 1975م ،ونش ـ ـ ــر أول مجموعــ ـ ــة
قصصية له عام 1978م بعنوان (الوحش).

عق ـ ـ ــب ان ـ ـ ــدالع انتفاض ـ ـ ــة 1987م كت ـ ـ ــب مجموع ـ ـ ــة قصص ـ ـ ــية (ص ـ ـ ــور وحكاي ـ ـ ــات) ،وب ـ ـ ــدأ

بأعمال ــه العسـ ــكرية م ـ ـرة أخـ ــرى واعتقـ ــل فـ ــي مقـ ــر المخـ ــابرات ،بغـ ــد خروجـ ــه مـ ــن االعتقـ ــال أنهـ ــى

روايت ـ ــه (الك ـ ــف تن ـ ــاطح المخ ـ ــرز) رك ـ ــز فيه ـ ــا عل ـ ــى النض ـ ــال الفك ـ ــري والسياس ـ ــي والجم ـ ــاهيري،
وطلـ ــب منـ ــه رئـ ــيس الهيئـ ــة اإلداريـ ــة التحـ ــاد الكتَّـ ــاب بشـ ــطب الفصـ ــل ال اربـ ــع لكنـ ــه رفـ ــض ،وقـ ــد

ف ــازت ه ــذه الرواي ــة بالمرتب ــة األول ــى ولكن ــه ُمن ــع م ــن الج ــائزة ،وعل ــى أثره ــا اس ــتقال م ــن االتح ــاد
وتف ــرد للد ارس ــة ،ف ــأنهى دبل ــوم التربي ــة ف ــي بي ــت لح ــم ،ومرحل ــة الماجس ــتير ف ــي جامع ــة النج ــاح،
ث ــم حص ــل عل ــى درج ــة ال ــدكتوراه م ــن خـ ــالل البرن ــامج المش ــترك ب ــين جامع ــة األقص ــى وجامعـــة

عين شمس.
كتـ ـ ــب مجموعـ ـ ــة مقـ ـ ــاالت سياسـ ـ ــية تعـ ـ ـ َّـرض علـ ـ ــى أثرهـ ـ ــا لالعتقـ ـ ــال عـ ـ ــام 1979م ،وكتـ ـ ــب

مقـ ــاالت فـ ــي زمـ ــن السـ ــلطة الفلسـ ــطينية منهـ ــا ( ـ ـزة خـ ــط الفقـ ــر الس ـ ـريع) وعـ ــدة مقـ ــاالت جمعهـ ــا

فــ ــي كتـ ـ ــب إلكترونيـ ـ ــة منهـ ـ ــا (خ ـ ـ ـواطر فـ ـ ــي الـ ـ ــزمن الصـ ـ ــعب) و (د ارسـ ـ ــات فـ ـ ــي األدب والنقـ ـ ــد)،
وبعـ ــد سـ ــيطرة حركـ ــة حمـ ــاس علـ ــى قطـ ــاع ـ ـزة كتـ ــب عـ ــدة مقـ ــاالت سياسـ ــية انتقـ ــد فيهـ ــا الواقـ ــع

السياسـ ــي المأسـ ــاوي فـ ــي ـ ـزة ،وحركـ ــة فـ ــتح منهـ ــا (حركـ ــة فـ ــتح علـ ــى مفتـ ــرق طريـ ــق) و (ولمـ ــاذا
هذا االستقطاب داخل حركة فتح).

وبالتـ ــالي تعلـ ــم محمـ ــد أيـ ــوب أن األديـ ــب يجـ ــب أن يـ ــدفع الـ ــثمن مـ ــن راحتـ ــه ولقمـ ــة عيشـ ــه ،وأن

يحتمل الحصار الذي سيفرض عليه وأال يكون عبدا لمصالحه الذاتية (.)1

( )1مرجع سابق :صراع الثقافات في الرواية العربية ،ص.333-313
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 الفصل األول :القصة القصيرة:
ي ـ ــدرس ه ـ ــذا الفصـ ـ ـل القص ـ ــة القص ـ ــيرة قب ـ ــل محم ـ ــد أي ـ ــوب ،وأعم ـ ــال محم ـ ــد أي ـ ــوب القصص ـ ــية،

وفي ـ ــه يتنــ ــاول الباحــ ــث القص ـ ــة القصـ ـ ــيرة قبـ ـ ــل محم ـ ــد أيـ ـ ــوب ،والمجموع ـ ــات القصص ـ ــية م ـ ــن حيــ ــث

المضمون والبناء الفني.

القص ـ ــة القص ـ ــيرة ف ـ ــن ح ـ ــديث العه ـ ــد ،ل ـ ــم تعرف ـ ــه اآلداب الغربي ـ ــة إال من ـ ــذ حـ ـ ـوالي ق ـ ــرن

فقـ ــط ،وه ـ ــي ليسـ ــت مج ـ ــرد قصـ ــة تق ـ ــع ف ـ ــي صـ ــفحات قالئ ـ ــل ،بـ ــل ه ـ ــي لـ ــون م ـ ــن ألـ ـ ـوان األدب

الحديث ظهر في أواخر القرن التاسع عشر ،وله خصائص ومميزات شكلية معينة(.)1
محمد أيوب:
 القصة القصيرة قبل ّ

ك ـ ــان المجتم ـ ــع العرب ـ ــي الفلس ـ ــطيني قبي ـ ــل الح ـ ــرب العالمي ـ ــة األول ـ ــى مجتمع ـ ــا زراعي ـ ــا ت ـ ــتحكم

في ـ ـ ــه وتس ـ ـ ــوده عالق ـ ـ ــات قبلي ـ ـ ــة اقطاعي ـ ـ ــة ،ويش ـ ـ ــكل الفالح ـ ـ ــون المس ـ ـ ــحوقون واالجـ ـ ـ ـراء أس ـ ـ ــاس
وقاعـ ــدة البنـ ــاء االجتمـ ــاعي الواسـ ــع ..ولـ ــم تكـ ــن الحـ ــرف قـ ــد تطـ ــورت كثي ـ ـ ار ،فهـ ــي فـ ــي معظمهـ ــا

حـ ـ ــرف يدويـ ـ ــة تخـ ـ ــدم قاعـ ـ ــدة االقتصـ ـ ــاد الز ارعـ ـ ــي البـ ـ ــدائي الشـ ـ ــكل إلـ ـ ــى حـ ـ ــد ملحـ ـ ــو  .وكانـ ـ ــت
التجـ ـ ــارة فـ ـ ــي معظمهـ ـ ــا ،محليـ ـ ــة محضـ ـ ــة تكمـ ـ ــل بـ ـ ــدورها الواقـ ـ ــع االقتصـ ـ ــادي السـ ـ ــائد ،فت ـ ـ ـرتبط
بالزراعة وبحاجات االنسان المزارع أو سيد األرض (.)2

وانطالقـ ــا مـ ــن هـ ــذا الواقـ ــع ،فـ ــإن المعـ ــارف واألفكـ ــار السـ ــائدة ،لـ ــم تكـ ــن لتخـ ــرج بـ ــدورها إلـ ــى
تخــ ــوم فكريـ ـ ــة أو معرفيـ ـ ــة تبتعـ ـ ــد كثي ـ ـ ـ ار عمـ ـ ــا تطرحـ ـ ــه العالقـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة السـ ـ ــائدة ،مضـ ـ ــافا

إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك إرث طويـ ـ ــل مـ ـ ــن سياسـ ـ ــة متعمـ ـ ــدة فـ ـ ــي التجهيـ ـ ــل وكبـ ـ ــت للـ ـ ــروح القوميـ ـ ــة مارسـ ـ ــها

االس ـ ــتعمار الترك ـ ــي ف ـ ــي س ـ ــائر أرج ـ ــاء ال ـ ــوطن العرب ـ ــي –فاألمي ـ ــة والجه ـ ــل والفق ـ ــر كان ـ ــت م ـ ــن

الس ـ ــمات الواض ـ ــحة للجم ـ ــاهير العربي ـ ــة ومنه ـ ــا جم ـ ــاهير المنطق ـ ــة الفلس ـ ــطينية.

((

وك ـ ــان الط ـ ــابع

ال ــديني يغل ــب عل ــى ثقافته ــا حي ــث ك ــان المس ــجد األقص ــى مركـ ـ از هام ــا م ــن م ارك ــز نش ــر العل ــوم

الدينيـ ــة )) (( وكـ ــان التعلـ ــيم يصـ ــدر فـ ــي الغالـ ــب عـ ــن رجـ ــال الـ ــدين ،ولـ ــم يكـ ــن مـ ــن عمـ ــل لرجـ ــال

الدين إال التعليم تقريبا ...

))

إن القصـ ــة القصـ ــيرة –وخصوصـ ــا فـ ــي الضـ ــفة وقطـ ــاع ـ ـزة -خرجـ ــت مـ ــن وضـ ــع سياسـ ــي

إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع سياسـ ـ ــي مختلـ ـ ــف ،وبالتحديـ ـ ــد مـ ـ ــن واقـ ـ ــع مـ ـ ــا قبـ ـ ــل 1967م إلـ ـ ــى واقـ ـ ــع مـ ـ ــا بعـ ـ ــد

1967م ..أي أن االح ـ ـ ـ ــتالل واس ـ ـ ـ ــتيالء الق ـ ـ ـ ــوى الص ـ ـ ـ ــهيونية عل ـ ـ ـ ــى األرض الفلس ـ ـ ـ ــطينية ه ـ ـ ـ ــو

( )1رشاد رشدي :فن القصة القصيرة ،ط ،2مكتبة األنجلو المصرية ،1964 ،ص.11
) )2محمد البطراوي 27 :قصة قصيرة من القصص الفلسطيني في المناطق المحتلة ،منشورات آفاق ،تشرين األول 1977م ،مطبعة
الشرق التعاونية ،ص.3
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الواق ـ ــع ال ـ ــذي أخ ـ ــذت القص ـ ــة الفلس ـ ــطينية تعاني ـ ــه وت ـ ــرزح تحت ـ ــه .إن القص ـ ــة ف ـ ــي ه ـ ــذا الظ ـ ــرف
تواج ـ ــه جمل ـ ــة التغيـ ـ ـرات الت ـ ــي ح ـ ــدثت ف ـ ــي المنطق ـ ــة ،وه ـ ــي ب ـ ــذلك محمول ـ ــة عل ـ ــى فه ـ ــم الواق ـ ــع

الجديد والمرير الذي أخذت ترزح عنه (.)1

إن حرك ـ ـ ــة األش ـ ـ ــكال ف ـ ـ ــي القص ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ــطينية ال تـ ـ ـ ـوازي فق ـ ـ ــط حرك ـ ـ ــة الواق ـ ـ ــع ،اجتماعي ـ ـ ــا

وسياسـ ــيا ،وانمـ ــا تتـ ــداخل مـ ــع هـ ــذه الحرك ـ ــة ...ولعـ ــل التسـ ــجيلية الواضـ ــحة التـ ــي نلحظهـ ــا عن ـ ــد

قصاص ـ ـ ــين كثيـ ـ ـ ـرين م ـ ـ ــن القصاص ـ ـ ــين الش ـ ـ ــباب بع ـ ـ ــد 1967م ،تمث ـ ـ ــل وه ـ ـ ــج االنفع ـ ـ ــال اآلن ـ ـ ــي
والس ـ ـريع بحركـ ــة الواقـ ــع المتسـ ــارعة ،التـ ــي تحتـ ــاج إلـ ــى التبلـ ــور حتـ ــى يمكـ ــن القصـ ــة أن تفهمهـ ــا

وتعي ـ ــد رص ـ ــدها .ولك ـ ــن يج ـ ــب أن ن ـ ــدرك قب ـ ــل ك ـ ــل ش ـ ــيء طبيع ـ ــة الحي ـ ــاة الت ـ ــي تعانيه ـ ــا القص ـ ــة
ف ـ ــي ظ ـ ــرف االح ـ ــتالل ..ف ـ ــالرمز وال ـ ــذي أكث ـ ــر من ـ ــه محم ـ ــد أي ـ ــوب ف ـ ــي مجموعت ـ ــه القصص ـ ــية

"جسـ ــر علـ ــى النهـ ــر الح ـ ـزين" ،نتيجـ ــة حتميـ ــة للتهديـ ــد الـ ــذي يمارسـ ــه مقـ ــص الرقيـ ــب العسـ ــكري،
باإلضـ ــافة إلـ ــى الواقـ ــع الثقـ ــافي المغلـ ــق الـ ــذي عانتـ ــه ومـ ــا ازلـ ــت تعانيـ ــه الحركـ ــة الثقافيـ ــة العربيـ ــة

تحـ ــت نيـ ــر االحـ ــتالل ..وعلـ ــى الـ ــر م مـ ــن ذلـ ــك فـ ــإن البيـ ــة القصـ ــص المكتوبـ ــة تنـ ــاقض هـ ــذا

االحـ ـ ــتالل ،وتتخـ ـ ــذ مـ ـ ــن البط ـ ـ ــل الفلسـ ـ ــطيني الطـ ـ ــالع مـ ـ ــن األرض واآلت ـ ـ ــي مـ ـ ــن ليـ ـ ــل المن ـ ـ ــافي
والهزيمة بطال لها (.)2

ه ـ ــذه ليس ـ ــت الص ـ ــورة الص ـ ــحيحة والدقيق ـ ــة لواق ـ ــع القص ـ ــة ،ألنه ـ ــا ص ـ ــادرة ع ـ ــن د ارس ـ ــة واق ـ ــع

يـ ــر مكتمـ ــل ..إذ إن تصـ ــور القصـ ــة للواقـ ــع الـ ــذي تعيشـ ــه لـ ــم يتطـ ــور بعـ ــد إلـ ــى الدرجـ ــة التـ ــي

يمكنن ـ ــا فيه ـ ــا د ارس ـ ــة ه ـ ــذا الش ـ ــكل األدب ـ ــي بمق ـ ــاييس منهجي ـ ــة واض ـ ــحة وص ـ ــارمة ..ألن ت ـ ــداخل
األثـ ــر الفنـ ــي مـ ــع الرؤيـ ــة السياسـ ــية ،و-إلـ ــى حـ ــد مـ ــا -االجتماعيـ ــة يـ ــر الواضـ ــحة ،باإلضـ ــافة
إلـ ــى ارتفـ ــاع روح االنفعـ ــال فـ ــي هـ ــذا األثـ ــر يغلـ ــق البـ ــاب أمـ ــام رصـ ــد اجتمـ ــاعي تـ ــاريخي لبنيـ ــة

القص ـ ـ ــة القص ـ ـ ــيرة عن ـ ـ ــدنا .فه ـ ـ ــي ال يمك ـ ـ ــن أن ت ـ ـ ــدرس داخ ـ ـ ــل ق ـ ـ ــانون التوازي ـ ـ ــات ب ـ ـ ــين القص ـ ـ ــة
الفلسطينية القصيرة والحروب المختلفة  73 ،67 ،48وحركة المقاومة فقط (.)3

علـ ــى صـ ــعيد البنيـ ــة القصصـ ــية تحـ ــاول القصـ ــة لحـ ــل مشـ ــكلتها أن تلجـ ــأ إلـ ــى مجموعـ ــة مـ ــن

األش ـ ـ ــكال التجريبي ـ ـ ــة ،والبن ـ ـ ــى القصص ـ ـ ــية وس ـ ـ ــلك أس ـ ـ ــلوب الت ـ ـ ــداخالت ب ـ ـ ــين األنـ ـ ـ ـواع األدبي ـ ـ ــة،

للتغلب على أزمتها .ويمكننا حصر هذه األشكال والتداخالت بما يلي:

) )1فخري صالح :القصة الفلسطينية القصيرة في األراضي المحتلة ،ط1982 ،1م ،دار العودة :بيروت ،ص.8
) )2المرجع نفسه ،ص .10
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أ -الميـ ــل إلـ ــى الطـ ــابع السـ ــردي ،علـ ــى الـ ــر م مـ ــن أن ذلـ ــك ال يحـ ــل أزمتهـ ــا ،وانمـ ــا ي ـ ـراكم
النتاج القصصي.

ب -اس ـ ـ ــتخدام اللهج ـ ـ ــة الش ـ ـ ــعبية وتش ـ ـ ــخيص الواق ـ ـ ــع الش ـ ـ ــعبي م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل عك ـ ـ ــس الواق ـ ـ ــع
االجتماعي والسياسي لإلنسان الفلسطيني.

ت -االتك ـ ـ ـاء علـ ـ ــى لغـ ـ ــة الشـ ـ ــعر ،واللجـ ـ ــوء إلـ ـ ــى تركيبـ ـ ــة مكونـ ـ ــة مـ ـ ــن الحلـ ـ ــم متـ ـ ــداخال مـ ـ ــع
الواقع.

ث -اإلكثـ ــار إلـ ــى الرمـ ــز ،والتخيـ ــل القريـ ــب مـ ــن لغـ ــة الشـ ــعر كأسـ ــلوب مميـ ــز للتـ ــداخل بـ ــين
األنواع األدبية.

 .1المبحث األول :المضامين الفكرية:

 .1 .1صورة المرأة:

عان ـ ــت المـ ـ ـرأة الفلس ـ ــطينية الت ـ ــي تش ـ ــكل نص ـ ــف المجتم ـ ــع الفلس ـ ــطيني م ـ ــن اض ـ ــطهاد م ـ ــزدوج،

قـ ـ ــومي بسـ ـ ــبب االحـ ـ ــتالل اإلس ـ ـ ـرائيلي ،وجنسـ ـ ــي بسـ ـ ــبب مـ ـ ــوروث مـ ـ ــن التقاليـ ـ ــد العربيـ ـ ــة يقـ ـ ــوم علـ ـ ــى

التميي ـ ــز ب ـ ــين الجنس ـ ــين ،إال أن ذل ـ ــك ل ـ ــم يمنعه ـ ــا م ـ ــن أن تك ـ ــون لبن ـ ــة فاعل ـ ــة ف ـ ــي الحرك ـ ــة الوطني ـ ــة

الفلسـ ــطينية ،وهـ ــذا مـ ــا تعـ ــرض لـ ــه األديـ ــب محمـ ــد أيـ ــوب فـ ــي أعمالـ ــه األدبيـ ــة ،حيـ ــث ظهـ ــرت الم ـ ـرأة
بع ـ ــدة ص ـ ــور ،منهــ ــا :الص ـ ــابرة ،والعاش ـ ــقة ،والمقاومــ ــة ،مث ـ ــال م ـ ــن قص ـ ــة (خالد)"ان ـ ــدفعت العجــ ــوز،

حـ ــاول جنـ ــدي اعت ارضـ ــها :خـ ــالص عرفن ـ ــاه ..ممنـ ــوع يـ ــا سـ ــت ممن ـ ــوع ..دفعتـ ــه :ممنـ ــوع فـ ــي عين ـ ــك
وعين اللي خلفوك"(.)1

إن طـ ـ ــرح قضـ ـ ــايا الم ـ ـ ـرأة السياسـ ـ ــية واالقتصـ ـ ــادية واالجتماعيـ ـ ــة والنفسـ ـ ــية يتسـ ـ ــم بطـ ـ ــابع الجديـ ـ ــة
عنـ ـ ــدما تتخـ ـ ــذ الم ـ ـ ـرأة محـ ـ ــو ار لبطولـ ـ ــة قصصـ ـ ــهن ومحـ ـ ــو ار للص ـ ـ ـراع ،وفـ ـ ــي امت ـ ـ ـزاجهن ككاتبـ ـ ــات مـ ـ ــع
الشخص ـ ــية الرئيس ـ ــية ف ـ ــي الرواي ـ ــة للتعبي ـ ــر ع ـ ــن صـ ـ ـراعها وصـ ـ ـراعهن ف ـ ــي آن واح ـ ــد ،وبه ـ ــذا الش ـ ــكل

تـ ــنجح الكاتبـ ــات فـ ــي رسـ ــم صـ ــورة للم ـ ـرأة يصـ ــورن فيهـ ــا عالقاتهـ ــا بـ ــذاتها وبـ ــاآلخرين تحقـ ــق لهـ ــا مـ ــا

كان ومن الممكن ومن الخطر أن يكون(.)2

إن قض ـ ــية المـ ـ ـرأة ه ـ ــي قض ـ ــية التط ـ ــور اإلنس ـ ــاني نح ـ ــو ق ـ ــيم إنس ـ ــانية عالي ـ ــة فتح ـ ــرر المـ ـ ـرأة ه ـ ــو

مقيـ ــاس لتحـ ــرر اإلنسـ ــان وتحريـ ــر فك ـ ـره(" .)3واألدب النسـ ــائي هـ ــو األدب الـ ــذي تكتبـ ــه الم ـ ـرأة كقاعـ ــدة
عامـ ــة ألنهـ ــا؛ بحسـ ــب طبيعتهـ ــا أقـ ــدر علـ ــى الغـ ــوص إلـ ــى ذلـ ــك البعـ ــد فـ ــي حيـ ــاة الم ـ ـرأة .أمـ ــا األدبـ ــاء
( )1الوحش :ص.22
( )2سوسن ناجي :المرأة في المرآة :دراسة نقدية للرواية النسائية ،العربي للنشر والتوزيع( ،د.ت) ،ص.12
( )3السابق ص.37
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الرجـ ـ ــال فـ ـ ــإنهم ال يتكلمـ ـ ــون ال عـ ـ ــن الم ـ ـ ـرأة بـ ـ ــل عـ ـ ــن صـ ـ ــورة الم ـ ـ ـرأة ،فهـ ـ ــم يصـ ـ ــورون مـ ـ ــا يفتقدونـ ـ ــه

فيها(.)1

تحمـ ــل الم ـ ـرأة فـ ــي قصـ ــص محمـــد أيـ ــوب عـ ــدة صـــور ،منهـ ــا ص ــورة الطيبـ ــة ،ومنه ــا الش ـ ـريرة ،ومنهـ ــا
صـ ــورة الحنونـ ــة ال ُمحبـ ــة ،ومنهـ ــا صـ ــورة القلقـ ــة الحي ارنـ ــة ،ومنهـ ــا صـ ــورة الجمـ ــال والروعـ ــة ،كمـ ــا فـ ــي

قص ــة ق ــبض الـ ـريح ،حي ــث وص ــف المـ ـرأة بص ــورة ازل ــة وه ــي رم ــز الجم ــال والرق ــة ،وأخ ــرى بص ــورة

مه ـ ـرة وهـ ــي أيضـ ــا رمـ ــز الرشـ ــاقة واإلبـ ــداع والجمـ ــال ،وذلـ ــك فـ ــي قولـ ــه" :تكـ ــررت زيـ ــارات ازلـ ــة لـ ــي،

كانـ ــت تـ ــأتيني كـ ــالطيف ،م ـ ـرة علـ ــى شـ ــكل ازلـ ــة وأخـ ــرى علـ ــى شـ ــكل مه ـ ـرة ،وثالثـ ــة تـ ــأتيني إنسـ ــانا
من لحم ودم يمأل فراد روحي وتعزف على أوتار قلبي.)2("...

وف ــي مقط ــع س ــردي آخ ــر م ــن قص ــة ق ــبض الـ ـريح يق ــول الكات ــب واص ــفا لص ــورة المـ ـرأة الت ــي كان ــت
بشـ ـ ــكل ازلـ ـ ــة ...." :أصـ ـ ــبحت زالتـ ـ ــي جـ ـ ــزءا مـ ـ ــن كيـ ـ ــاني ،تمـ ـ ــأل الفضـ ـ ــاء مـ ـ ــن حـ ـ ــولي ،تغمرنـ ـ ــي

بـ ــوهج يجعـ ــل مـ ــن قلبـ ــي شمسـ ــا مش ـ ـرقة باآلمـ ــال العـ ــذاب ،يـ ــا إلهـ ــي مـ ــا أجمـ ــل أن تشـ ــعر أنـ ــك محـ ــط

اهتمام إنسان رائع كل هذه الروعة"(.)3

ويعـ ــود الكاتـ ــب فـ ــي قصـ ــة صـ ــوت مالئكـ ــي ليصـ ــور الم ـ ـرأة أيضـ ــا بصـ ــورة الجمـ ــال والروعـ ــة واصـ ــفا

إياه ـ ــا أنه ـ ــا ب ـ ــدر ،وش ـ ــعرها يزي ـ ــدها جم ـ ــاال ،ف ـ ــي قول ـ ــه" :كان ـ ــت ب ـ ــد ار يح ـ ــيط ب ـ ــه ش ـ ــعر أس ـ ــود يزي ـ ــده
جمـ ــاال وروعـ ــة"( ،)4أمـــا فـ ــي قصـ ــة خالـــد فقـــد كانـــت الم ـ ـرأة بصـ ــورة القلق ــة المحتـ ــارة فـ ــي أم ــر طفلهـ ــا،
متسـ ــائلة هـ ــل سـ ــيرى أبـ ــاه أم ال "يخـ ــتلط األمـ ــل بـ ــالقلق فـ ــي نفـ ــس حليمـ ــة ،وتتحسـ ــس بطنهـ ــا الـ ــذي
ازداد تكـ ــو ار ب ارحـ ــة يـ ــدها ،يـ ــا تـ ــرى راح تشـ ــوف أبـ ــوك ويشـ ــوفك همسـ ــت مـ ــن ب ـ ـين شـ ــفتيها حتـ ــى ال
تسمعها حماتها"(.)5

أم ـ ــا حماته ـ ــا فق ـ ــد كان ـ ــت بص ـ ــورة الشـ ـ ـريرة ،ألنه ـ ــا كان ـ ــت تتم ـ ــتم بص ـ ــوت م ـ ــنخفض خوف ـ ــا م ـ ــن أن

تسـ ــمعها ،وأمـ ــا فـ ــي قصـ ــة المجـ ــرم الحقيقـ ــي ،فقـ ــد ظهـ ــرت الم ـ ـرأة بصـ ــورة أم قلقـ ــة وخائفـ ــة علـ ــى بنتهـ ــا
وعل ــى شـ ـرفها وعل ــى م ــا س ــيقال عنه ــا؛ ألنه ــا ل ــم ترج ــع للمن ــزل ،وتق ــول" :وتظ ــل األم تتقل ــب ..تطل ــع
الشـ ــمس ويبـ ــدأ نهـ ــار جديـ ــد ..لـ ــم تعـ ــد البنـ ــت ..يـ ــا فضـ ــيحتك يـ ــا عليـ ــا تمتمـ ــت األم ولطمـ ــت بكفهـ ــا

علـ ــى خـ ــدها ..مـ ــاذا سـ ــتقول للنـ ــاس كيـ ــف سـ ــتقابلهم أيـ ــن سـ ــتواري وجههـ ــا مـ ــنهم سـ ــامحك هللا يـ ــا

عفاف .سأموت لو تأخرت يوما آخر "(.)6

( )1محمود فوزي :أدب األظافر الطويلة ،دار نهضة مصر للطبع والنشر.1987 ،
( )2قبض الريح :قصة قبض الريح ،ص.86
( )3قبض الريح :قصة قبض الريح ،ص.86
( )4قبض الريح :قصة صوت مالئكي ،ص.89
( )5الوحش :قصة خالد ،ص.20
( )6الوحش :قصة المجرم الحقيقي ،ص.62
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 .2 .1صورة الفدائي:
الف ـ ــدائي هــ ــو الجن ـ ــدي المغ ـ ـ ـوار ُيع ـ ــد إعـ ـ ــدادا خاص ـ ــا ليقـ ـ ــوم بعملي ـ ــات خاصـ ـ ــة م ـ ــن الكـ ـ ــر
والف ـ ــر واال ـ ــارات الخاطف ـ ــة م ـ ــن أج ـ ــل ال ـ ــدفاع ع ـ ــن وطن ـ ــه وأرض ـ ــه وش ـ ــعبه ،ويب ـ ــذل ك ـ ــل م ـ ــا
يملـ ــك مـ ــن أج ـ ــل تحريـ ــر ب ـ ــالده والعـ ــيش بس ـ ــالم ،فلـ ــم تخـ ـ ُـل أعم ـ ــال محمـ ــد أي ـ ــوب مـ ــن ص ـ ــور
الفـ ــدائي ،حيـ ــث ظهـ ــرت للفـ ــدائي صـ ــور عـ ــدة ،منهـ ــا :المقـ ــاوم ،والملتـ ــزم ،والشـ ــهيد ،والسـ ــجين،
والمطـ ــارد ،مثـ ــال مـ ــن قصـ ــة البـ ــذرة المتمـ ــردة "فهـ ــي فـ ــي نظ ـ ـره واحـ ــد مـ ــن أف ـ ـراد العائلـ ــة يعمـ ــل

معـ ــه فـ ــي س ـ ــبيل الحصـ ــول عل ـ ــى لقمـ ــة العـ ــيش ،ول ـ ــذا فإنـ ــه ح ـ ــين يق ـ ـ أر الق ـ ـرآن ف ـ ــي س ـ ـره إنم ـ ــا
يطلب الحماية للبضاعة والحمار في الدرجة األولى ولنفسه بعد ذلك"(.)1

ُينظ ـ ــر إل ـ ــى ه ـ ــذه النم ـ ــاذج م ـ ــن خ ـ ــالل ق ـ ــدرة األدي ـ ــب عل ـ ــى رس ـ ــم شخص ـ ــيات روائي ـ ــة م ـ ــن

ط ـ ـراز معـ ــين يقـ ــدمها مفعمـ ــة باألبعـ ــاد اإلنسـ ــانية ،وقـ ــادرة فـ ــي الوقـ ــت ذاتـ ــه علـ ــى تمثيـ ــل فئـ ــات
بش ـ ـ ـرية ،أو اإلشـ ـ ــارة بوضـ ـ ــوح الـ ـ ــى قـ ـ ــيم ودالالت إنسـ ـ ــانية رفيعـ ـ ــة القيمـ ـ ــة فـ ـ ــي الكشـ ـ ــف عـ ـ ــن

حق ـ ــائق ال ـ ــنفس وق ـ ــوة الفك ـ ــر وتط ـ ــور ال ـ ــوعي اإلنس ـ ــاني ف ـ ــي ه ـ ــذه الشخص ـ ــيات ،وم ـ ــن المه ـ ــم
التنبيـ ـ ــه إلـ ـ ــى أن رسـ ـ ــم الشخصـ ـ ــية يعنـ ـ ــي تقـ ـ ــديمها وفقـ ـ ــا لمبـ ـ ــدأ التـ ـ ــدرج ،أي االعتمـ ـ ــاد علـ ـ ــى
الش ـ ــذرات المتفرق ـ ــة الخاص ـ ــة بالشخص ـ ــية ،وجم ـ ــع خيوطه ـ ــا م ـ ــن ال ـ ــنص الروائ ـ ــي كل ـ ــه بجمي ـ ــع
وحدات ـ ــه الس ـ ــردية ،وه ـ ــو م ـ ــا يتطل ـ ــب بالض ـ ــرورة تقص ـ ــي الخط ـ ــاب الس ـ ــردي وتمح ـ ــيص معاني ـ ــه

ومباني ـ ـ ــه اللغوي ـ ـ ــة ،وتأم ـ ـ ــل أس ـ ـ ــاليبه ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار أبع ـ ـ ــاد الشخص ـ ـ ــية الت ـ ـ ــي تتب ـ ـ ــدى ص ـ ـ ـراحة أو

ضمنا ،وخصوصا األبعاد النفسية واالجتماعية والفكرية(.)2

ح ـ ــاول الكات ـ ــب محم ـ ــد أي ـ ــوب أن يجع ـ ــل م ـ ــن قصص ـ ــه ص ـ ــو ار واض ـ ــحة لواق ـ ــع ش ـ ــعب ع ـ ــانى

ومـ ــا زال يعـ ــاني مـ ــن هـ ــذه الحيـ ــاة ،وحـ ــاول الكاتـ ــب توضـ ــيح ذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل عـ ــدة مواقـ ــف حيـ ــة
وش ــاهدة عل ــى مواق ــف حقيق ــة كان ــت وم ــا ازل ــت تحص ــل وبش ــكل ش ــبه ي ــومي ،وق ــد جس ــدت ه ــذه

القصـ ـ ــص شخصـ ـ ــية الفـ ـ ــدائي بصـ ـ ــورة إنسـ ـ ــان عزيـ ـ ــز الـ ـ ــنفس ،قـ ـ ــوي العزيمـ ـ ــة ،مثـ ـ ــابر ومكـ ـ ــافح
ويـ ــدافع عـ ــن أرضـ ــه دفاعـ ــا مسـ ــتميتا ،دون أن يهـ ــاب المـ ــوت ،وأيضـ ــا يكـ ــون شـ ــاهدا علـ ــى مـ ــوت

أعـ ــز مـ ــا يملـ ــك فـ ــي هـ ــذه الحيـ ــاة ،كمـ ــا فـ ــي قصـ ــة هـ ــل هـ ــذا هـ ــو المـ ــوت حيـ ــث يقـ ــول الكاتـ ــب:

"كـ ـ ــان أخـ ـ ــوه مـ ـ ــا زال يتلـ ـ ــوى مـ ـ ــن األلـ ـ ــم ،تحسـ ـ ــس جبهتـ ـ ــه ليمسـ ـ ــح الـ ـ ــدم ولكنـ ـ ــه لـ ـ ــم يجـ ـ ــد أث ـ ـ ـ ار

للرصاصة التي انطلقت"(.)3
( )1الوحش :ص.32

( )2د .أحمد شعث :بناء الشخصية في رواية الحواف لعزت الغزاوي ،مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ،5ع،2010 ،2
ص.7

( )3قبض الريح :قصة "هل هذا هو الموت؟" ،ص.34
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ت ـ ــرى ك ـ ــم م ـ ــن أل ـ ــم ت اره ـ ــا ف ـ ــي ه ـ ــذه الص ـ ــورة يتحس ـ ــس جبه ـ ــة أخي ـ ــه ال ـ ــذي قتل ـ ــه االح ـ ــتالل

عل ـ ــى مـ ـ ـرأى م ـ ــن عينيـ ـ ـه دون أن ي ـ ــرف له ـ ــم جف ـ ــن ،ويص ـ ــور الكات ـ ــب ش ـ ــجاعة الفلس ـ ــطيني ف ـ ــي

الوق ـ ــوف ف ـ ــي وج ـ ــه الم ـ ــوت وع ـ ــدم الخ ـ ــوف من ـ ــه أم ـ ــام ع ـ ــدو ال يع ـ ــرف لإلنس ـ ــانية معن ـ ــى ،يرس ـ ــم

الكاتـــب صـ ــورة موتـ ــة شـ ــهيد وهـــو يحمـ ــل طفلـ ــه بيـ ــده ،يقـ ــول" :نســـي الشـ ــاب أنـ ــه مطلـ ــوب لق ـ ـوات

االحـ ـ ــتالل ،وتناسـ ـ ــى أنـ ـ ــه يقـ ـ ــف مكشـ ـ ــوفا أمـ ـ ــام أحـ ـ ــد المواقـ ـ ــع العسـ ـ ــكرية المطلـ ـ ــة علـ ـ ــى منطقـ ـ ــة

س ـ ــكناه ،وعل ـ ــى ي ـ ــر توق ـ ــع من ـ ــه اخترق ـ ــت رصاص ـ ــة مجنون ـ ــة قلب ـ ــه فوق ـ ــع عل ـ ــى األرض بينم ـ ــا
ظلـ ــت يـ ــده اليمنـ ــى متشـ ــبثة بطفلـ ــه خشـ ــية أن يصـ ــيبه أذى ،سـ ــمع صـ ــوت الرصاصـ ــة وهـ ــو بـ ــين

الـ ــوعي والالوعـ ــي ،وراح فـ ــي سـ ــبات عميـ ــق ،سـ ــمع بعـ ــد ذلـ ــك عـ ــرس شـ ــهيد دون أن يـ ــدرك أنـ ــه

كان عرسه الحقيقي"(.)1

استشـ ــهد وطفلـ ــه علـ ــى يـ ــده ،والجنـ ــدي قتلـ ــه دون أي تـ ــردد ب ـ ـر م ذلـ ــك الطفـ ــل البـ ــريء الـ ــذي

ل ـ ــم ي ـ ــر م ـ ــن الحي ـ ــاة س ـ ــوى القه ـ ــر ،وك ـ ــان ش ـ ــاهدا عل ـ ــى وف ـ ــاة أبي ـ ــه ويتم ـ ــه ،وب ـ ــر م ذل ـ ــك يبق ـ ــى
الفـ ـ ـدائي الفلسـ ـ ــطيني أس ـ ــطورة الصــ ــبر واإليم ـ ــان والقــ ــوة مهم ـ ــا طـ ـ ــال ب ـ ــه العم ـ ــر أو تق ـ ــدمت بــ ــه
عتبـ ــات ال ـ ــزمن ،يق ـ ــول الكات ـ ــب" :أب ـ ــو حام ـ ــد ه ـ ــذا ينت ـ ــزع الس ـ ــنين م ـ ــن ف ـ ــم ال ـ ــزمن حت ـ ــى بل ـ ــغ م ـ ــا

انتزعـ ــه مـ ــن بـ ــين أنيـ ــاب الـ ــزمن سـ ــبعين عامـ ــا وبضـ ــعة شـ ــهور ،ومـ ــع ذلـ ــك فهـ ــو يعمـ ــل بكفـ ــاءة
الفتيـ ـ ــان وقـ ـ ــوة الشـ ـ ــباب ..يسـ ـ ــتيقص فـ ـ ــي الصـ ـ ــباح البـ ـ ــاكر قبـ ـ ــل أذان الفجـ ـ ــر ..يتوضـ ـ ــأ ليصـ ـ ــلي

الص ــبح حاضـ ـ ار فـ ــي مس ــجد القريـ ــة ال ــذي يبعـ ــد ع ــن بيتـ ــه بض ــع مئـ ــات م ــن األمتـــار ليع ــود إلـــى
البيـ ــت متجـ ــدد النشـ ــاط منشـ ــرح الصـ ــدر ولسـ ــانه يـ ــردد :سـ ــبحان مـ ــن أصـ ــبح الصـ ــباح ..سـ ــبحان

من أصبح الصباح"(.)2

وه ـ ــو نم ـ ــوذج للمس ـ ــن الفلس ـ ــطيني الص ـ ــابر المــ ـرابط الش ـ ــاهد عل ـ ــى جمي ـ ــع أعم ـ ــال االح ـ ــتالل

الوحشـ ــية ،ومقابـ ــل هـ ــذا المسـ ــن ،نـ ــرى الكاتـ ــب يصـ ــور لنـ ــا الفلسـ ــطيني الشـ ــاب المقـ ــدام ،الـ ــذي ال
يه ــاب الم ــوت ،يق ــول" :لمع ــت عين ــاه ببري ــق أوق ــع الرع ــب ف ــي قل ــب الب ــس الخ ــاكي ..ابتس ــم اب ــن

العش ـ ـرين ،لمعـ ــت فـ ــي ذهنـ ــه فك ـ ـرة ..أن تمـ ــوت بعـ ــد أن تفعـ ــل شـ ــيئا يعنـ ــي أنـ ــك سـ ــتحيا ..إذن..
لماذا يخيفوننا من الموت "(.)3

يقـ ـ ــول الشـ ـ ــاب متهكمـ ـ ــا مـ ـ ــن المـ ـ ــوتُ ،مرحبـ ـ ــا بـ ـ ــه ،ال يهابـ ـ ــه ،لقـ ـ ــد أرعـ ـ ــب أمـ ـ ــن اليهـ ـ ــودي،

وزع ــزع ثق ــتهم وكي ــانهم ،فلم ــاذا يخ ــاف الم ــوت  ،وبه ــذا يس ــتعد للم ــوت بك ــل م ــا أوت ــي م ــن ق ــوة،
يت ـ ــدرب ،ويس ـ ــتعد ،ويق ـ ــاوم بك ـ ــل قوت ـ ــه ،يق ـ ــول" :اتخ ـ ــذ وض ـ ــع االس ـ ــتعداد ،تق ـ ــدم بقدم ـ ــه اليمن ـ ــى،

أتبعه ـ ــا باليس ـ ــرى ،تح ـ ــرك ب ـ ــبطء ،أس ـ ــرع ،زاد م ـ ــن س ـ ــرعته ،ق ـ ــبض بي ـ ــده اليس ـ ــرى عل ـ ــى ماس ـ ــورة
( )1قبض الريح :قصة عرس شهيد ،ص.73
( )2الوحش :قصة شجرة الزيتون ،ص.35
( )3الوحش :قصة انتبهوا ..انتبهوا ،ص.140
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البندقي ــة بق ــوة ،وبي ــده اليمن ــى ق ــبض عل ــى دب ــش البندقي ــة ،لمع ــت الس ــونكى ،انعك ــس بريقه ــا إل ــى

عينيـ ــه ،نظ ـ ــر إل ـ ــى الش ـ ــاخص ..تخيلـ ــه أمام ـ ــه ع ـ ــدوا حقيقي ـ ــا ،جـ ــرى بس ـ ــرعة ه ـ ــذه المـ ـ ـرة ،أطل ـ ــق
صــ ــيحة النصـ ـ ــر عنيفـ ـ ــة مدويــ ــة ..ع ااااا ،ثـ ـ ــم طعــ ــن الشــ ــاخص بعنـ ـ ــف ،بينمـ ـ ــا اس ـ ــتقرت قدمــ ــه

اليسـ ـ ــرى فـ ـ ــوق الشـ ـ ــاخص ،أدار كعـ ـ ــب بندقيتـ ـ ــه ليفـ ـ ــتح ثغ ـ ـ ـرة فـ ـ ــي مكـ ـ ــان الطعنـ ـ ــة ،ثـ ـ ــم سـ ـ ــحب
الس ـ ــونكى ،أطل ـ ــق ص ـ ــيحة النص ـ ــر سـ ـ ـريعة حاس ـ ــمة ..ه ـ ــا ..ك ـ ــان ص ـ ــوته خش ـ ــنا ،قف ـ ــز الح ـ ــاجز
ال ـ ــذي أمام ـ ــه ،انطل ـ ــق إل ـ ــى الش ـ ــاخص الت ـ ــالي ،ك ـ ــان الم ـ ــدرب يرقب ـ ــه باس ـ ــما ،وكان ـ ــت أم كلث ـ ــوم
تغنـ ــي :أصـ ــبح عنـ ــدي اآلن بندقيـ ــة ..يـ ــا أيهـ ــا الرجـ ــال ..إلـ ــى فلسـ ــطين خـ ــذوني معكـ ــم ..قـ ــرر أن

يأخـ ــذها معـــه فهـ ــو رجـ ــل ولـ ــن يتخلـ ــى عـ ــن رجولتـ ــه ،سـ ــيأخذها إلـ ــى حيـ ــث تري ــد ،أري ــد أن أعـ ــيش

أو أم ـ ــوت كالرج ـ ــال ،ي ـ ــا أيه ـ ــا الرج ـ ــال ..ف ـ ــي األ ـ ـ ـوار ..ف ـ ــي بيس ـ ــان ..ف ـ ــي بي ـ ــت لح ـ ــم ،حي ـ ــث
كن ـ ـ ــتم ،آه م ـ ـ ــا أجم ـ ـ ــل الرج ـ ـ ــال وم ـ ـ ــا أجم ـ ـ ــل أن تفت ـ ـ ــرش البن ـ ـ ــادق أكت ـ ـ ــاف الرج ـ ـ ــال ..ب ـ ـ ــارودتي

صارت هي القضية ..صارت فلسطين على أمتار"(.)1

يحلم بأن يعيش ،أو يموت كالرجال ،موتة مشرفة يفتخر ويحلم بها كل فلسطيني.
 .3 .1صورة الطفل:
الطفـ ـ ـ ــل الفلسـ ـ ـ ــطيني طفـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن أطفـ ـ ـ ــال العـ ـ ـ ــالم ،ويمثـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ــزءا مهمـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن المجتمـ ـ ـ ــع
الفلسـ ــطيني ،يتـ ــأثر بمـ ــا يـ ــدور حولـ ــه مـ ــن أحـ ــداث تعكـ ــس واقعهـ ــا المـ ــؤلم أو المفـ ــرح علـ ــى حيـ ــاة

المجتم ـ ـ ــع ،مم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــؤثر س ـ ـ ــلبا أو إيجاب ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى نفس ـ ـ ــية الطف ـ ـ ــل وحيات ـ ـ ــه ،كان ـ ـ ــت حي ـ ـ ــاة الطف ـ ـ ــل
الفلسـ ــطيني قبـ ــل نكبـ ــة 1948م عاديـــة تتميـ ــز بـ ــالبراءة والبسـ ــاطة ،حيـ ــث كـــان يعـ ــيش فـــي قريتـ ــه

ف ــي بيئت ــه آمن ــا مطمئن ــا كم ــا ه ــو الح ــال عن ــد أطف ــال الع ــالم ،لك ــن بمج ــيء النكب ــة الت ــي قض ــت
علـ ــى أحالمـ ــه وعشـ ــقه الصـ ــبياني وبراءتـ ــه ،امـ ــتألت الش ـ ـوارع بقنابـ ــل العـ ــدو فأصـ ــبحت مصـ ــيدة

لألطفـ ــال ،وهـ ــذا مـ ــا عاشـ ــه األديـ ــب أيـ ــوب منـ ــذ صـ ــغره وأسـ ــقطه علـ ــى أعمالـ ــه األدبيـ ــة ،فظهـ ــرت

عـــدة صـــور للطفـ ــل منهـــا العـ ــادي ،المحـ ــروم ،الـ ــذي حمـ ــل اله ــم منـ ــذ الصـ ــغر ،مثـ ــل الطفـ ــل فـ ــي
قص ــة الـ ــورم " ت ــوفى أبـ ــي قهـ ـ ار بعـ ــد أن أُجب ــر علـ ــى أن يتخل ــى عـــن زوجت ــه –التـــي ه ــي أمـــي-
لرج ــل مفتـ ــر .وكنـ ــت وال زلـ ــت طفـ ــال حـ ــين ح ــدث هـ ــذا ،ولكنـ ــي الزلـ ــت أذك ـ ـره وكأنـ ــه حـ ــدث اآلن

فذاكرة الطفل أقوى من الحاسوب"(.)2

إن الطفـ ــل الفلسـ ــطيني كغي ـ ـره مـ ــن أطفـ ــال العـ ــالم ،ويتـ ــأثر بمـ ــا يـ ــدور حولـ ــه مـ ــن أحـ ــداث
مؤلمـ ــة ،ويت ـ ــأثر بمـ ــا يش ـ ــاهد م ـ ــن واقـ ــع مري ـ ــر ،الـ ــذي ي ـ ــنعكس عل ـ ــى المجتمـ ــع وعل ـ ــى شخص ـ ــية
( )1الوحش :قصة ثالث عيون ،ص.141
( )2صور وحكايات :قصة الورم ،ص.5
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الطفـ ــل وعلـ ــى حالتـ ــه النفسـ ــية ،ولنـ ــا أن نتخيـ ــل حيـ ــاة الطفـ ــل الفلسـ ــطيني بـ ــدون االحـ ــتالل ،مـ ــن

المؤكـ ــد أنهـ ــا سـ ــتكون حيـ ــاة مليئـ ــة بـ ــالفرح والسـ ــعادة والسـ ــرور ،وجيـ ــل حـ ــالم وبـ ــريء ،ولكـ ــن هـ ــذا

الح ـ ــال ب ـ ــالطبع تغي ـ ــر بع ـ ــد النكب ـ ــة ،والنكس ـ ــات المتتالي ـ ــة الت ـ ــي تع ـ ــرض لهـ ـ ـا الش ـ ــعب الفلس ـ ــطيني
خالل السنوات الماضية والتي ما زال يتعرض لها.

أب ـ ـ ــرز الكات ـ ـ ــب ف ـ ـ ــي الطف ـ ـ ــل مالم ـ ـ ــح الطفول ـ ـ ــة اإلنس ـ ـ ــانية المتكامل ـ ـ ــة وأظه ـ ـ ــر تركي ـ ـ ــب
مالمـ ـ ـ ــح الحرمـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــذي عاشـ ـ ـ ــه الطفـ ـ ـ ــل الفلسـ ـ ـ ــطيني ،وبـ ـ ـ ــذلك تجـ ـ ـ ــاوز بهـ ـ ـ ــذا الرسـ ـ ـ ــم ألبعـ ـ ـ ــاد

الشخصـ ـ ــية للطفـ ـ ــل ومالمحـ ـ ــه مـ ـ ــن الخـ ـ ــاص إلـ ـ ــى العـ ـ ــام ،وهكـ ـ ــذا اسـ ـ ــتطاع الكاتـ ـ ــب أن يرسـ ـ ــم

مالمـ ـ ـ ــح شخصـ ـ ـ ــياته وأبعادهـ ـ ـ ــا المختلفـ ـ ـ ــة ،وأعطاهـ ـ ـ ــا أبعـ ـ ـ ــادا خاصـ ـ ـ ــة باإلنسـ ـ ـ ــان الفلسـ ـ ـ ــطيني،
وب ـ ــالنموذج اإلنس ـ ــاني عام ـ ــة ،وق ـ ــد تفاعل ـ ــت شخص ـ ــياته وانس ـ ــجمت م ـ ــع س ـ ــائر عناص ـ ــر البن ـ ــاء

القصصـ ــي مـ ــن مكـ ــان ولغـ ــة وأحـ ــداث وزمـ ــان ،لتشـ ــكل فـ ــي النهايـ ــة خيطـ ــا أصـ ــيال فـ ــي النسـ ــيج
القصصي العام لقصصه.
ر ــم م ــا تعاني ــه بـ ـراءة األطف ــال ف ــي فلس ــطين ،فق ــد ن ــوع الكات ــب ف ــي ص ــور الطف ــل ف ــي قصص ــه،

ففـ ـ ــي قصـ ـ ــة األرجوحـ ـ ــة يصـ ـ ــور الكاتـ ـ ــب األطفـ ـ ــال وهـ ـ ــم يلعبـ ـ ــون ويلهـ ـ ــون ويمرحـ ـ ــون بأسـ ـ ــلوبهم

الخـ ـ ــاص ويـ ـ ــرددون عبـ ـ ــاراتهم البريئـ ـ ــة ،يقـ ـ ــول الكاتـ ـ ــب" :كـ ـ ــان أحـ ـ ــد األطفـ ـ ــال يعتلـ ـ ــي األرجوحـ ـ ــة
بينما يقوم زمالؤه بدفعه إلى أعلى وهم يرددون :هي شوط القملة هي شوط البر وث"(.)1

وفـ ــي صـ ــورة أخـ ــرى مـ ــن صـ ــور الطفـ ــل فـ ــي القصـ ــص جعلـ ــه الكاتـ ــب امتـ ــدادا لألجيـ ــال الكبي ـ ـرة

الت ـ ــي عج ـ ــزت ع ـ ــن دح ـ ــر االح ـ ــتالل والنص ـ ــر ،فف ـ ــي قص ـ ــة انتبهـ ـ ـوا انتبهـ ـ ـوا يوض ـ ــح لن ـ ــا الكات ـ ــب

كيـ ـ ــف أن الطفـ ـ ــل البـ ـ ــريء يشـ ـ ــارك أيضـ ـ ــا فـ ـ ــي مواجهـ ـ ــة المحتـ ـ ــل يقـ ـ ــول" :طفـ ـ ــل يشـ ـ ــعل إطـ ـ ــا ار
ويدحرجـ ـ ــه باتجـ ـ ــاه سـ ـ ــيارة خاكيـ ـ ــة اللـ ـ ــون ،تنـ ـ ــدفع زخـ ـ ــات متقطعـ ـ ــة مـ ـ ــن مـ ـ ــدفع رشـ ـ ــاش ،يـ ـ ــردون
عليهـ ـ ــا بزخـ ـ ــات متواصـ ـ ــلة مـ ـ ــن الحجـ ـ ــارة ،تـ ـ ــدور السـ ـ ــيارة بسـ ـ ــرعة ،يسـ ـ ــمعون ص ـ ـ ـرير عجالتهـ ـ ــا

المرعـ ـ ــوب ..تسـ ـ ــري قشـ ـ ــعريرة لذيـ ـ ــذة فـ ـ ــي جسـ ـ ــده المفعـ ـ ــم برشـ ـ ــات المطـ ـ ــر كـ ـ ــاألرض ..تتطـ ـ ــاير

الصيحات منتشية.)2("...

ويق ـ ــول أيض ـ ــا ف ـ ــي قص ـ ــة بن ـ ــك الس ـ ــعادة ..." :انطل ـ ــق بصـ ـ ـره يت ـ ــابع طف ـ ــال يلع ـ ــب ف ـ ــي الناحي ـ ــة

المقابل ـ ــة للمقه ـ ــى ال ـ ــذي يجل ـ ــس خارج ـ ــه ،م ـ ــا أجم ـ ــل تق ـ ــاطيع ه ـ ــذا الطف ـ ــل ،ك ـ ــل م ـ ــا في ـ ــه ي ـ ــوحي
بـ ـ ــالبراءة ،وجـ ـ ــه رخـ ـ ــامي أبـ ـ ــيض وشـ ـ ــعر أسـ ـ ــود تتمـ ـ ــاوج خصـ ـ ــالته مـ ـ ــع هبـ ـ ــات النسـ ـ ــيم ،يلـ ـ ــبس

قميصـ ــا بـ ــنص كـ ــم ،تظهـ ــر منـ ــه يـ ــدان بيضـ ــاوان كأنهمـ ــا شـ ــمعتان فـ ــي ليلـ ــة عـ ــرس ،تنتظ ـ ـران أن
ت ـ ـ ـرقص بهمـ ـ ــا العـ ـ ــروس أمـ ـ ــام عريسـ ـ ــها ،سـ ـ ــاقاه يتحركـ ـ ــان كأنهمـ ـ ــا المغـ ـ ــزل .انـ ـ ــدفع الطفـ ـ ــل فـ ـ ــي
( )1قبض الريح :قصة األرجوحة ،ص.42
( )2الوحش :قصة انتبهوا  ..انتبهوا ،ص.139
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لعب ـ ــه ،عب ـ ــر الش ـ ــارع ..وف ـ ــي لحظ ـ ــات ك ـ ــان الطف ـ ــل يطي ـ ــر ف ـ ــي الهـ ـ ـواء ،اختلط ـ ــت قطـ ـ ـرات دم ـ ــه
بألوان قوس قزح المتربص في قبة السماء ،ارتطم الطفل باألرض بصوت مسموع.)1("..

فهـ ــذا الطفـ ــل البـ ــريء لـ ــم يعـ ــش كمـ ــا يجـ ــب أن يكـ ــون فـ ــي ارحـ ــة نفسـ ــية واطمئنـ ــان وسـ ــالم ،ولـ ــم

يس ــتطع ممارس ــة أبس ــط حقوق ــه وه ــو اللع ــب كم ــا ب ــاقي أطف ــال الع ــالم ،هك ــذا ه ــي طفول ــة معظ ــم

ه ـ ــذا الش ـ ــعب المض ـ ــطهدة أحالم ـ ــه وبراءت ـ ــه ،ويق ـ ــول" :ك ـ ــان األطف ـ ــال يتح ـ ــدثون ب ـ ــذلك وه ـ ــم ف ـ ــي
الح ــاكورة ،ف ــإذا م ــا ب ــدءوا ب ــالعودة إل ــى بي ــوتهم القريب ــة لزمـ ـوا الص ــمت ،بينم ــا يأخ ــذ الكب ــار م ــنهم

ف ــي قـ ـراءة بع ــض التعاوي ــذ الت ــي حفظوه ــا ع ــن ج ــداتهم العج ــائز لمن ــع ذل ــك الش ــبح م ــن اعتـ ـراض

ط ـ ـريقهم ،كـ ــانوا وهـ ــم داخـ ــل الحـ ــاكورة يعتقـ ــدون أنهـ ــم فـ ــي مـ ــأمن مـ ــن الشـ ــبح حيـ ــث تحـ ــيط بهـ ــم
أسيجة الصبر من جميع الجهات فال يستطيع الشبح النفاذ إليهم"(.)2

ه ـ ــذه ص ـ ــورة أخ ـ ــرى م ـ ــن ص ـ ــور الحي ـ ــاة المخيف ـ ــة الت ـ ــي يعيش ـ ــها معظ ـ ــم األطف ـ ــال ف ـ ــي فلس ـ ــطين،
وف ـ ــي قص ـ ــة الم ـ ــوت الفج ـ ــائي يص ـ ــور الكات ـ ــب الطف ـ ــل كي ـ ــف يع ـ ــيش ب ـ ــال أم يق ـ ــول ..." :اعتن ـ ــى
بالطفـ ــل الرضـ ــيع بنفسـ ــه ،حلـ ــب الضـ ــأن وقـ ــدم الحليـ ــب بنفسـ ــه للطفـ ــل ،ولسـ ــنوات طويلـ ــة جلـ ــس

الش ــيب وابنـ ــه الصـــغير فـ ــي الخيمـــة وحـ ــدهما ،لـــم يـ ــذهبوا إلـ ــى خيـ ــام القبيلـــة ،ول ــم تـــأت أيـ ــة ام ـ ـرأة

إلى خيام الشيب ،كبر الولد ،كان جميال وسليما وحكيما إلى ماال نهاية"(.)3

هك ـ ــذا أب ـ ــرز الكات ـ ــب ف ـ ــي الطف ـ ــل مالم ـ ــح الطفول ـ ــة اإلنس ـ ــانية المتكامل ـ ــة ،وب ـ ــذلك نج ـ ــح الكات ـ ــب

فـ ــي رسـ ــم مالمـ ــح شخصـ ــياته وأبعادهـ ــا المختلفـ ــة ،ليعطيهـ ــا أبعـ ــادا خاصـ ــة بالطفـ ــل الفلسـ ــطيني،
وقد رسم صورة للطفل من خالل مالمح الحرمان لتتفاعل مع عناصر البناء القصصي.
 .4 .1صورة اآلخر:
يعـــد اليهـــودي الطـ ــرف اآلخـ ــر للفلسـ ــطيني بشـ ــكل خـ ــاص وللعربـ ــي بشـ ــكل عـ ــام ،حي ــث سـ ــيتم
د ارســ ــتها مـ ـ ــن خـ ـ ــالل وجهــ ــة نظـ ـ ــر األديـ ـ ــب ،حيـ ـ ــث إن اليه ـ ــودي إم ـ ـ ـا أن يكـ ـ ــون :عسـ ـ ــكريا ،أو
مؤمن ـ ـا بالسـ ــالم ،أو طيب ـ ـا ،ومـ ــن هنـ ــا اتجـ ــه المفكـ ــرون والكتـ ــاب لمحاربـ ــة اليهـ ــودي أينمـ ــا حـ ــل،
ل ـ ــيس فق ـ ــط م ـ ــن الناحي ـ ــة العس ـ ــكرية ،ب ـ ــل وم ـ ــن الناحي ـ ــة الفكري ـ ــة فاتج ـ ــه األدب ـ ــاء وم ـ ــنهم محم ـ ــد
أيـــوب الـــي إب ـ ـراز صـــورة اليهـ ــودي فـ ــي األعمـ ــال األدبي ــة لتعريتـ ــه وكش ــفه أمـ ــام اإلنسـ ــان العربـ ــي
ك ـ ــي ال ينخ ـ ــدع بالوج ـ ــه ال ازئ ـ ــف ال ـ ــذي يقن ـ ــع ب ـ ــه نفس ـ ــه ،قص ـ ــة فح ـ ــص أمن ـ ــي "س ـ ــألته موظف ـ ــة

( )1الوحش :قصة بنك السعادة ،ص.134-133
( )2قبض الريح :قصة الشبح ،ص.96
( )3قبض الريح :قصة الموت الفجائي ،ص.101 -100
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األمـ ــن اإلس ـ ـرائيلية ربمـ ــا للم ـ ـرة العش ـ ـرين :مـ ــاذا كنـ ــت تفعـ ــل فـ ــي مصـ ــر قـ ــال :قلـ ــت لـ ــك كنـ ــت
في زيارة أحد أطباء القلب هناك"(.)1
فـ ـ ـ ــاليهودي هـ ـ ـ ــو السـ ـ ـ ــبب ال ـ ـ ـ ـرئيس فـ ـ ـ ــي مصـ ـ ـ ــائب الشـ ـ ـ ــعب الفلسـ ـ ـ ــطيني التـ ـ ـ ــي تلحـ ـ ـ ــق

بشخصـ ــياته ،وهـ ــو سـ ــبب التـ ــوتر والقـ ــل والخـ ــوف ،وتواجـ ــدها دائمـ ــا يكـ ــون بسـ ــلوك وأسـ ــلوب بشـ ــع

واجرامي بغيض.

ووج ـ ــود االح ـ ــتالل يه ـ ــدد وج ـ ــود ك ـ ــل فلس ـ ــطيني ،ويتمث ـ ــل ذل ـ ــك القه ـ ــر والظل ـ ــم واألس ـ ــى

الخ ـ ـ ــارق ال ـ ـ ــذي يعاني ـ ـ ــه أبن ـ ـ ــاء الش ـ ـ ــعب ف ـ ـ ــي الحص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــى ق ـ ـ ــوت ي ـ ـ ــومهم ،وم ـ ـ ــدى التش ـ ـ ــديد
واإل الق والكتم على أنفاس كل فلسطيني في أنحاء الوطن.
ك ـ ــل ذل ـ ــك يع ـ ــد تعبيـ ـ ـ ار ع ـ ــن وحش ـ ــية االح ـ ــتالل ف ـ ــي تعامل ـ ــه م ـ ــع الفلس ـ ــطينيين ،ويعب ـ ــر

ع ــن المعانـــاة المسـ ــتمرة التـ ــي يعانيه ــا هـــذا الفلسـ ــطيني مـــن قه ــر وظل ــم واضـ ــطهاد متواصـ ــل مـــن

هـ ـ ــذا المحتـ ـ ــل الغاشـ ـ ــم ،ممـ ـ ــا يـ ـ ــدفعنا لمالحظـ ـ ــة أن معظمه ـ ـ ـا شخصـ ـ ــيات مقهـ ـ ــورة ومضـ ـ ــطهدة،

وهـ ــذا القهـ ــر الـ ــداخلي "يعـ ــوق الحريـ ــة بقـ ــدر مـ ــا يحـ ــول دون النـ ــبض ،وهـ ــذا مـ ــا يفسـ ــر أن كثيـ ـ ـ ار

مم ـ ــن قه ـ ــروا واس ـ ــتوعبوا القه ـ ــر تقمص ـ ــا واحتـ ـ ـواء خرجـ ـ ـوا م ـ ــن ه ـ ــذه الخبـ ـ ـرات أعم ـ ــق ثـ ـ ـراء وأق ـ ــدر

إبداعا"(.)2

قـ ــام االحـ ــتالل بالعديـ ــد مـ ــن الممارسـ ــات التـ ــي تـــدل علـ ــى وحشـ ــيته وعنفـ ــه ،فكـ ــان يقـ ــتحم
البي ـ ــوت والمح ـ ــال التجاري ـ ــة ويعتق ـ ــل ويحق ـ ــق م ـ ــع ك ـ ــل م ـ ــن يش ـ ــك ب ـ ــه ،يق ـ ــول محم ـ ــد أي ـ ــوب ف ـ ــي

قص ـ ــة فح ـ ــص أمن ـ ــي ...." :وفج ـ ــأة توقف ـ ــت س ـ ــيارة عس ـ ــكرية أم ـ ــام المح ـ ــل ،قف ـ ــز منه ـ ــا ض ـ ــابط
أشقر ذو بشرة صفراء ،ناداه الضابط قائال :هيه ..أنت ..أنت فاتح وال مسكر "(.)3

هـ ـ ــذه أحـ ـ ــد أشـ ـ ــكال االعتقـ ـ ــال واالقتحـ ـ ــام المفـ ـ ــاج التـ ـ ــي كـ ـ ــان يقـ ـ ــوم بهـ ـ ــا االح ـ ـ ــتالل،

ويعكـ ــس صـ ــورة مـ ــن صـ ــور قلـ ــة األمـ ــن واألمـ ــان ،والشـ ــعور بـ ــالخطر فـ ــي جميـ ــع األوقـ ــات ،دون

أدنـ ـ ــى م ارعـ ـ ــاة لحرمـ ـ ــة البيـ ـ ــوت ،والتحقيـ ـ ــق والتعـ ـ ــذيب والصـ ـ ــاق الـ ـ ــتهم الباطلـ ـ ــة وزجهـ ـ ــم بالسـ ـ ــجن

دون تهمـ ـ ــة حقيقيـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا فـ ـ ــي قصـ ـ ــة واحـ ـ ــد ازئـ ـ ــد واحـ ـ ــد يق ـ ــول الكاتـ ـ ــب" :وقـ ـ ــف الحـ ـ ــاكم إيـ ـ ــذانا
بانته ـ ــاء المقابلــ ــة وقـ ـ ــال :ســ ــأدخلك الس ـ ــجن .أجــ ــاب :ولكنــ ــك تحتـ ـ ــاج إل ـ ــى تهم ـ ــة .ق ـ ــال الحــ ــاكم

العسكر :بسيطة ،سأدبر لك تهمة(.")4

( )1قبض الريح :قصة فحص أمني ،ص .28
( )2يحيى الرخاوي :مستويات توجه حركة الوجود ،مجلة فصول ،مجلد  ،11ع ،1992 ،2ص.218
( )3قبض الريح :قصة نصف إضراب ،ص.56
( )4قبض الريح :قصة واحد زائد واحد ،ص.58
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وهـ ــذا أحـ ــد أس ـ ــاليب االحـ ــتالل الحقي ـ ـرة ف ـ ــي التلكـ ــؤ والتالعـ ــب ب ـ ــالقوانين علـ ــى حس ـ ــاب
أمــ ــن الم ـ ـ ـواطن الفلسـ ـ ــطيني وحياتــ ــه ،بـ ـ ــال سـ ـ ــابق إنــ ــذار أو معرفـ ـ ــة أو ميعـ ـ ــاد ،كم ـ ــا فـ ـ ــي قصـ ـ ــة
ش ـ ـ ــجرة الزيت ـ ـ ــون ،ح ـ ـ ــين داهمـ ـ ـ ـوا األرض ،وص ـ ـ ــادروها م ـ ـ ــن أج ـ ـ ــل بن ـ ـ ــاء مس ـ ـ ــتوطنة ص ـ ـ ــهيونية،
يقـ ـ ــول" :وقفـ ـ ــت سـ ـ ــيارة جيـ ـ ــب بـ ـ ــالقرب مـ ـ ــن أبـ ـ ــي حامـ ـ ــد ،نـ ـ ــزل منهـ ـ ــا بعـ ـ ــض الرجـ ـ ــال بمالبـ ـ ــس

افرنجيـــة ونظـ ــارات سـ ــوداء تغطـ ــي عيـ ــونهم ..انطلق ـ ـوا يمينـ ــا ويسـ ــا ار يقيسـ ــون ويتراطنـ ــون بلغـ ــة لـ ــم
يفهمه ـ ــا ،ي ـ ــدقون عالم ـ ــات هن ـ ــا وعالم ـ ــات هن ـ ــاك ..ف ـ ــي األرض ،وعل ـ ــى بع ـ ــض األش ـ ــجار كتبـ ـ ـوا

بالطالء األسود خطوطا ال يعلم لها معنى"(.)1

حرق ـ ـ ـوا قلـ ـ ــب الرجـ ـ ــل علـ ـ ــى أرضـ ـ ــه وأرض أجــ ــداده ،والزيتونـ ـ ــة التـ ـ ــي هـ ـ ــي كيانـ ـ ــه كمـ ـ ــا
وص ــفها أبـــو حامـــد فـ ــي القصـ ــة ،وفـ ــي الزن ازنـــة يقب ــع ســـجين ألـ ــف ج ــدرانها ،وب ــدأ بـ ــالتعود عليهـــا

ر ـ ــم رطوبتهـ ــا التـ ــي تضـ ــيق نفسـ ــه ،لكنـ ــه ال يـ ــدري لمـ ــا ألـ ــف الزن ازنـ ــة ،أهـ ــو استسـ ــالم لقضـ ــائه،
أو أنه ـ ــا عزيم ـ ــة قوي ـ ــة زرع ـ ــت ب ـ ــين تلـ ـ ـك الج ـ ــدران ،ويص ـ ــف الس ـ ــجين س ـ ــجانه بق ـ ــول ...":وم ـ ــن

بـ ــين العينـ ــين تتبـ ــين لـ ــه مالمـ ــح أنـ ــف ضـ ــخم مثـ ــل حبـ ــة الكمثـ ــرى فـ ــوق شـ ــنب أصـ ــفر مائـ ــل إلـ ــى

الشقرة ،لكنه مبروم بعناية فائقة"(.)2

لق ـ ـ ــد ص ـ ـ ــور الكات ـ ـ ــب مواق ـ ـ ــف عدي ـ ـ ــدة لص ـ ـ ــورة االح ـ ـ ــتالل بشخص ـ ـ ــية اليه ـ ـ ــودي الت ـ ـ ــي
انع ـ ــدمت منه ـ ــا اإلنس ـ ــانية ،وام ـ ــتألت حق ـ ــدا وقس ـ ــوة عل ـ ــى الفلس ـ ــطينيين ،ال ـ ــذين ع ـ ــانوا م ـ ــن حي ـ ــاة
البـ ـ ـ ــؤس والتشـ ـ ـ ــرد بسـ ـ ـ ــبب ظـ ـ ـ ــروفهم االجتماعيـ ـ ـ ــة والسياسـ ـ ـ ــية ،المفروضـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــيهم مـ ـ ـ ــن قبـ ـ ـ ــل

االحتالل ،الذي مارس شتى أنواع الحرمان على هذا الشعب.

 .1 .5 .1تحليل صور وحكايات:
مفهوم الصورة عند البعض يختلف معناه عن البعض اآلخر في مجاالت شتى فعرفه

(فان) :الصورة كالم مشحون بقوة يتألف من عناصر مشحونة محسوسة (خطوط ،ألوان ،حركة)
تحمل فكرة وعاطفة وتوحي بأكثر مما تتحمله من تضاعف المعنى الظاهر ،فالصورة تحمل جانبين

(حسي :يرتكز على العاطفة والفكرة) والجانب اآلخر( :استعاري يطفي على الشكل أكثر من المعنى

الظاهري) ،فالصورة مرآة تعكس عليها ذات الفنان ونفسيته ،عرفها الجاحص( :المعاني مطروحة في
الطريق يعرفها البدوي والقروي والعربي واألعجمي وانما الشأن في إقامة الوزن وتخيل اللفص وجودة

الس ْبك).
( )1الوحش :قصة شجرة الزيتون ،ص.37
( )2الوحش :قصة قروان على الباب ،ص.40
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فال شك أن المزاج اللغوي واالستعارة والكناية والمجاز والتشبيه يلعب كل منها دو ار في
بلورة وبناء الصورة.

أتذكر قول ذي الرمة حينما قال* :
عشية ما لي حيلة ير أنني

ولع
بلقط الحصى والخط في الترب أنا ُم ُ
أخط وأمحو الخط ثم أعيده

بكفي والغربان في الدار ُوَّق ُع
هذان البيتان يجسدان لنا الصورة الحسية التي تبث لنا على السطح نفسيته وهو يعيش

حالة من الحزن األسى على خراب الديار ومن شدة همه يمسك بعصا يخط بها خطا ويمحوه،
يعيش الحيرة يعبر عن شعوره بشكل حسي دون أثر بال ي فالصورة تقرب المعنى المجرد إلى

الذهن من خالل تعابير حسية.

ما أردت قوله أن الصورة بمعناها اللغوي أو الظاهر ال تشبع ر بات القارئ كما لو كانت

ثابتة ،فالماهر يحرك من هذا الجماد ،ولو رجعنا لقوله تعالى في صورة ال عمران( :هو الذي

يصوركم في األرحام كيف يشاء) 1ويقول في سورة األعراف( :ولقد خلقناكم ثم صورناكم) 2فمعنى

التصوير :رسم الشيء وتجسيمه ووصفه والكشف عن تفصيالته ،فالمعنى اللغوي ال يفي بغرض

ما نحن بصدده فمن خالل قصص مؤلفنا القصيرة توثق لنا صو ار من واقعه المدمج بنفسيته ،واقع
يتراوح بين ما يريد وما ال ير ب بحدوثه ليجد في أعماق صوره حلوال أم أنصاف الحلول فال يستطيع

إال أن يحكي ويقص تفريغا للوضع المؤلم الذي ال ُيحل إال بمعجزة كونية حتمية مع علمه بصعوبة
المعضلة ،فالجرح اتسع عن المألوف وكأنه في قصصه يبث تساؤالت لكي يجد ضالته ليحرك

المياه الراكدة القابعة من ير محرك ،فغالف الرواية يختزل ما يريد مؤلفنا قوله ويعطي انطباعا

لما ال ير ب وقوعه ،فصورة الطفل هي أكثر شيء أثار امتعاضي وأسفي وكأني أراه وحيدا بال

مبال ريبا بال مرافق ،قتيال بال قاتل ،الرخص ثمنه أم لعبئه الثقيل أم لمجاعة حلت به ووجود
المدية "السكين" المنغمسة بجانبه توحي بأن جالده ينب بما هوا أسوأ وينبه إلى ما ال يحمد عقباه

وكأن األمر هين لدرجة عدم العثور على من يجاريه في فرعنته وكبح هتلريته وفاشيته ،والالمباالة.

أهكذا تكون المعادلة فسكينة المحتل سكنت واستقرت في أرضنا ولكن ما يحمد لعدونا أنه يسكن
وضحيته وال يأكلها بخالف من يقوم بأبعد من فعلته.

الر ّمة .شاعر عربي من الرباب
* ذو الر َّمة هو غيالن بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الربابي التميمي ،كنيته أبو الحارث وذو ّ
من تميم ،من شعراء العصر األموي ،من فحول الطبقة الثانية في عصره .ولد سنة  77هـ \696م ،وتوفي بأصفهان (وقيل بالبادية)
سنة  117هـ \ 735م وهو في سن األربعين.
 1آل عمران :اآلية (.)6
 2األعراف :اآلية (.)11
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والمرأة التي في الغالف أو السيدة أو الفتاة علني أقدر عمرها وال شأن لي بعمرها فال إثم
بعد الكفر.

مغمضة عينيها رافعة رأسها بزاوية حادة واألهم لي بدرجة االرتفاع والوجه األقصى منها

الشاحب المظلم الجنب (المحملق) بدقة إلى ما ال أستطيع أو مستحيل تخمينه فالقصة مهما يشكل
حبال مثقال بما شئت من مصطلحات مظلمة ال يتصدع بمرور الزمن ر م تصدع الجبال التي
يعرفها ،تراكمت المآسي واآلثام واألماني واألوهام أقسم أنها أقوى من الحجارة المتراكمة المشكلة

حبال .أتذكر قول (ابن المعتز):

1

جل الذنوب صغيرها
واصنع كماش فوق

ال تحقرن صغيرة

وكبيرها ذاك التُقى
أرض الشوك يحذر ما يرى
إن الجبال من الحصى

تختصر الصورة مصيبة جل ظالمها منذ أمد بعيد بفعل أيدينا وأيدي من سلفنا التفت حولنا
ليس فقط أسالك حدودية أو جدران اسمنتية ،بل التف علينا سياج القهر واالستبداد كان نتيجته

ضحايا كما نلحص الف كاتبنا ،فالرؤية واضحة ال مجال إلخفائها والهدف بين ال وقت لتأخيره

والسبل أ مام األعمى والبصير حتى نصل للنور كما هو واضح في الصورة نور القمر صحيح أن
العمل كثير والوقت قصير فال استسالم فلتنهض الهمم ولنقتل اليأس حتى ال ينزف الجرح أكثر،

فالجالد صغير صا ر ال قيمة له في حسابات عقولنا فنحن نعلم حتمية زواله ولكن ال

تستهن به فالحذر أول أبواب النصر كما قال (أحمد بن الحسين) ابو الطيب المتنبي:
ال تحقرن صغي ار في مخاصمة

2

إن البعوضة تدمي مقلة األسد

 :2 .5 .1تحليل الوحش:
لطالما أحببت الحديث عن هذا الكائن الملصق على الف الكتب ولطالما أسهمت في

بيان محاسنه وفضائله وكيف تتم دورة الحياة من خالله ،ونظرت واطلعت وتمعنت في الصورة،
ودارت سلسلة تساؤالت إزاء هذه الصورة ،لماذا اختارها كاتبنا ولماذا اختار هذا الوحش من سائر

الوحوش األخرى ولماذا اختار له هذا االنطباع فالمالحص هو إما أنه يتثاءب أو أنه يزمجر أو أنه
يزأر ،فلو أطلعنا على هذا المفترس لوجدنا له أسماء وفيرة تناسب طبيعته ولعلها تزيد عن الثالثمائة
أسم ،ومن أسمائه التي تروقني(:عرندس ،ضيغم ،ضر ام ،فادي) ال مجال لحصرها ،فكم تغني
 1عبد هللا بن المعتز باهلل وهو أحد خلفاء الدولة العباسية ،وكنيته أبو العباس ،ولد عام ( 247هـ861 ،م) ،في بغداد ،وكان أديبا
وشاعرا ويسمى خليفة يوم وليلة ،حيث آلت الخالفة العباسية إليه ،ولقب بالمرتضى باهلل ،ولم يلبث يوما واحدا حتى هجم عليه غلمان
المقتدر باهلل وقتلوه في عام ( 296هـ909،م) ،وأخذ الخالفة من بعده المقتدر باهلل .ولقد رثاه الكثير من شعراء العرب.
 2أبو الطيّب المتنبي (303هـ 354 -هـ) (915م 965 -م) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطيب الكندي
الكوفي المولد ،كان من أعظم شعراء العرب ،وأكثرهم تمكنا من اللغة العربية وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها ،وظل شعره إلى اليوم
مصدر إلهام ووحي للشعراء واألدباء .وهو شاعر حكيم ،وأحد مفاخر األدب العربي.
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الشعراء باسمه وجعلوه محل تشبيهاتهم ومحط استعاراتهم وكناياتهم ،لقلما من تجاهله ،ولعل أبرز
الشواهد على ما سردته هو ما قاله تعالى" :كأنهم حمر مستنفرة مرت من قسورة".

ولم يذكر سبحانه وحشا اخر لمعرفته وحكمته في خلقه فلو حشنا فضل في مسيرة الدائرة

الكونية ،حيث من عنده أو من عند التهامه لوجبات اللحم تبدأ الرواية فعند انتهائه من أكلته تكون
المفترسات الدونية بانتظاره بفارد الصبر كالضباع والنسور والثعالب ليتسنى لهم الحصول على ما
تبقى من فضالت ،وبعد ذلك تكمل الحشرات امتصاص ما بقي من الجثة لتقوم بمهماتها التلقيحية

ثم تأتي الديدان لتجهز عليها فالفضل يرجع لألسود التي أسميها (آالت الموت) في عملية التوازن

البيئي.

هذه اآللة ال تأكل إال مما تفترس بخالف اآلالت األخرى التي لها فضل أيضا في إزالة

الجيف ،باإلضافة إلى إنه ال يلتهم ضحيته إال بعد التأكد من مفارقتها للحياة ،ال يخاف من أي

معركة يخوضها حتى لو علم بهزيمته وال يهرب من مصيره المحتوم ،يحمي عشيرته بصرامة يحرس
حماه.

هذه األسباب في الحديث يوصلني إلى عامل مشترك أود أن يكون هو الذي يقصده كاتبنا،

فالصفات التي ذكرتها لهذا الوحش بعضها ينطبق على عدونا ،من المناورة والقوة والبقاء والسيطرة

والقضاء على الخصوم وعدم مجاراته ،يحمي مملكته ،ال يفاوض ضحيته ،لكنني متأكد أن كاتبنا

أراد اجتزاء هذه الصفات فقط ضمنيا وأخمد الصفات التي يتصف بها عدونا ،فكاتبنا من خالل
مجموعته القصصية (الوحش) ألم بموضوعات حياتية واقعية مأساوية باعتقاده أنها لم تمرر على

شعوب أخرى ،فالتيار الجارف الذي تالطمه سفينتنا ال يتوقف جرفه بل يخترع أساليبا وأالعيبا،

ليتلذذ بفريسته ،ولسان الحال يقول متى تتوقف الزوبعة ويأتي الربيع ،فالوحش متمكن متمرس،
متفطن ،متأهب ،يقسو بال رحمة بال شفقة ،ومقارعته ليست باألمر السهل فيراودني هاجس هل
نتركه هل نتجاهله ليسقط لوحده ،ولكن في هذه الفترة سيلتهم ويطغي أكثر ويزيد قوة ،فال حدود

لمملكته ،أيقضي نحبه كيفما شاء ،ستخرج وحوش يره ،فالمصطلح وحده يكفي فلفص (الوحش)
يثير في النفس التحدي ويجعل الفرد في صراع مع الواقع فيستطيع أبداء األفكار وترتيب اآلراء

واظهار المخفي وتخطيط المهمات حتى لو كان هناك خسران ،فالمعركة ليست واحدة فلتكن ثانية
وثالثة...

حتى يتم المراد ،فلو كان الوحش يخافه الجميع فليكن هناك من ال يخافه ،وليشد على يده،

فالوحوش قضيتها مأسورة عند خالقنا فلم الهروب "واذا الوحوش حشرت".
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 .2المبحث الثاني :البناء الفني في القصة القصيرة.
تسـ ــهم مجموعـ ــة مـ ــن العناصـ ــر فـ ــي إقامـ ــة البنـ ــاء الفنـ ــي للقصـ ــة القصـ ــيرة ،ومـ ــن هـ ــذه العناصـ ــر
ما يأتي:
 .1 .2السارد:
ب ــدأ االهتم ــام بالسـ ــارد ف ــي العصـــر الح ــديث بـــين النق ــاد باعتب ــاره تقني ــة تق ــدم م ــن خالله ــا المـــادة
الحكائي ـ ــة نظـ ـ ـ ار ألهميت ـ ــه ف ـ ــي الخط ـ ــاب ،إذ بطبيعت ـ ــه وموقع ـ ــه تتح ـ ــدد طبيع ـ ــة ال ـ ــنص الس ـ ــردي ،وق ـ ــد
سعى معظم المبدعين إلى إخفاء صورهم ووضع سارد يسرد األحداث وفق رؤيا معينة.
ومفه ـ ــوم الس ـ ــارد ينطل ـ ــق م ـ ــن كون ـ ــه شخص ـ ــية تخيلي ـ ــة أو كائن ـ ــا ورقي ـ ــا حس ـ ــب ب ـ ــارت( ،)1وله ـ ــذا
فه ـ ـ ــو يختل ـ ـ ــف ع ـ ـ ــن المؤل ـ ـ ــف الحقيق ـ ـ ــي للعم ـ ـ ــل األدب ـ ـ ــي ،فه ـ ـ ــو شخص ـ ـ ــية واقعي ـ ـ ــة ،والس ـ ـ ــارد تقني ـ ـ ــة
يسـ ــتخدمها هـ ــذا المؤلـ ــف ليقـ ــدم بهـ ــا عالمـ ــا تخيليـ ــا ،فهـ ــو حسـ ــب بعـ ــض النقـ ــاد قنـ ــاع تبنـ ــاه ليعبـ ــر بـ ــه
عن رؤياه الخاصة(.)2
إن السـ ــارد هـ ــو مـ ــانح السـ ــرد ،فهـ ــو الـ ــذي يرسـ ــله إلـ ــى الطـ ــرف اآلخـ ــر س ـ ـواء تجلـ ــى هـ ــذا اآلخـ ــر
نص ـ ــيا أو ال ،إن ـ ــه ذلـ ـ ــك الص ـ ــوت الـ ـ ــذي ق ـ ــد يغـ ـ ــدو خفي ـ ــا أحيان ـ ــا والـ ـ ــذي "يأخ ـ ــذ علـ ـ ــى عاتق ـ ــه س ـ ـ ـرد
الحوادث ووصف األماكن ومشاعر الشخصيات وأحاسيسها"(.)3
ق ـ ــد تختل ـ ــف ال ـ ــرؤى والتوجه ـ ــات ف ـ ــي تعريـ ـ ـف الس ـ ــارد ولكنه ـ ــا تص ـ ــل أخيـ ـ ـ ار إل ـ ــى أنـ ـ ـه شخص ـ ــية
تخيليـ ـ ــة ،فهـ ـ ــو حسـ ـ ــب "تـ ـ ــودورف" (" )T.Toddorovالـ ـ ــذات الفاعلـ ـ ــة لعمليـ ـ ــة الـ ـ ــتلفص التـ ـ ــي يمثلهـ ـ ــا
الكت ـ ــاب ..فه ـ ــو ال ـ ــذي ي ـ ــنظم عملي ـ ــات الوص ـ ــف أم ـ ــام اآلخـ ـ ـرين ،وه ـ ــو ال ـ ــذي يجعلن ـ ــا ن ـ ــرى األح ـ ــداث
بعين ـ ــي الشخص ـ ــيات أو بعيني ـ ــه هـ ـ ـو دون أن يك ـ ــون م ـ ــن الض ـ ــروري ظه ـ ــوره أمامن ـ ــا ،إن ـ ــه ه ـ ــو أخيـ ـ ـ ار
الذي ينقل لنا المواقف من خالل الحوار بين شخصيتين أو من خالل الوصف الموضوعي.
فه ـ ــو الفاع ـ ــل ف ـ ــي ك ـ ــل عملي ـ ــة بن ـ ــاء س ـ ــردي ،وه ـ ــو ال ـ ــذي يجس ـ ــد المب ـ ــادئ الت ـ ــي تص ـ ــدر عنه ـ ــا
مختلـ ــف األحكـ ــام التقويميـ ــة وهـ ــو الـ ــذي يختـ ــار خطيـ ــة السـ ــرد وزمنيتـ ــه ،إن فـ ــي اسـ ــتطاعته كـ ــذلك أن
( )1انظر :روالن بارت :المشاكل اللغوية العامة في الرواية ،ترجمة :سمر روحي ،منشورات اتحاد الكتّاب العرب ،1995 ،ص.82
( )2انظر :وولفغانغ قيصر :الرواية في شعرية القصة ،عتبة باريس ،ترجمة :ناجي مصطفى ،من منشورات الحوار األكاديمي
والجامعي ،1977 ،ص.72
( )3سيزا قاسم :بناء الرواية ،دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1984 ،ص.158
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يبـ ــرز أفكـ ــار الشخصـ ــيات جليـ ــة لـ ــذلك المتلقـ ــي كمـ ــا بيـ ــده أن يخفيهـ ــا فيحـ ــاول معـ ــه إ ازلـ ــة الغمـ ــوض
عـ ــن نفسـ ــيات تلـ ــك الشخصـ ــيات ويتصـ ــورها معـ ــه ،كمـ ــا ان مهامـ ــه أن ينقـ ــل لنـ ــا كـ ــالم الشخص ـ ــيات
بطريقتـ ــه هـ ــو أو أن ينقلهـ ــا فـ ــي شـ ــكلها الح ـ ـواري ،ليصـ ــل تـ ــوردورف إلـ ــى وجـ ــوب وجـ ــوده إذ ال لسـ ــرد
دونه (.)1
وبهــ ــذا يمـ ـ ــنح تـ ـ ــودورف سـ ـ ــلطة مطلقـ ـ ــة لهـ ـ ــذا السـ ـ ــارد يحـ ـ ــق لـ ـ ــه مـ ـ ــن خاللهـ ـ ــا أن يتصـ ـ ــرف فـ ـ ــي
عالمـ ــه المتخيـ ــل كمـ ــا يشـ ــاء ،فهـ ــو خالقـ ــه ،وسـ ــلطته هـ ــذه تتجلـ ــى مـ ــن خـ ــالل إمكانيـ ــة ظهـ ــوره أمامنـ ــا
أو اختفائـ ـ ــه ،فقـ ـ ــد يسـ ـ ــمح لنفسـ ـ ــه أن يظهـ ـ ــر فيكـ ـ ــون شخصـ ـ ــية مـ ـ ــن شخصـ ـ ــيات قصـ ـ ــته أو شـ ـ ــاهدا
عليهـ ــا أو أن يبقـ ــي المتلقـ ــي يتتبـ ــع ذلـ ــك الضـ ــوء الباهـ ــت الـ ــذي يقـ ــود إليـ ــه فـ ــي محاولـ ــة معرفـ ــة أهـ ــم
سماته ومالمحه (.)2
وهنـ ـ ــاك شـ ـ ــكالن مـ ـ ــن أشـ ـ ــكال السـ ـ ــرد الـ ـ ــذي يعتمـ ـ ــد علـ ـ ــى ال ـ ـ ـراوي ،الشـ ـ ــكل األول :هـ ـ ــو التجـ ـ ــرد
الموضـ ــوعي التـ ــام عـ ــن الشـ ــخوص واألحـ ــداث ،ويكـ ــون ال ـ ـراوي شخصـ ــا خارجـ ــا عـ ــن نطـ ــاق الحـ ــدث،
الشـ ــكل الثـ ــاني :هـ ــو أن يكـ ــون ال ـ ـراوي أحـ ــد ش ـ ـخوص العمـ ــل القصصـ ــي ،حيـ ــث يقـ ــدم تفسـ ــي ار وتـ ــأويال
لألحداث من خالل وجهة نظره الشخصية ،وهناك عدة تدرجات لموضوعية الراوي:
يتغيـ ـ ــر ويتعــ ــدد ال ـ ـ ـراوي تبعـ ـ ــا لتغيـ ـ ــر الصـ ـ ــيغة التعبيريـ ـ ــة وتعـ ـ ــددها ،وكمـ ـ ــا تتغيـ ـ ــر وجهـ ـ ــة النظـ ـ ــر
وتتع ـ ــدد بتع ـ ــدد وتغي ـ ــر ال ـ ــرواة .ول ـ ــئن ك ـ ــان المؤل ـ ــف ش ـ ــبيها بالش ـ ــخص الـ ـ ـواقعي ،ف ـ ــإن الـ ـ ـراوي ش ـ ــبيه
بشخص ــية خيالي ــة ال اس ــم له ــا وال ش ــيء ي ــدل عليه ــا ف ــي الخط ــاب الروائ ــي س ــوى م ــا تروي ــه .وعل ــى
هـ ــذا النحـ ــو ،يختلـ ــف ال ـ ـراوي ع ـ ــن الشخصـ ــية الروائيـ ــة التـ ــي ي ـ ــدل عليهـ ــا الضـ ــمير أو االسـ ــم أو م ـ ــا
يقولـ ــه ومـ ــا تفكـ ــر فيـ ــه ،وقـ ــد يختفـ ــي ال ـ ـراوي نهائيـ ــا وال سـ ــيما عنـ ــدما تتكلـ ــف الشخصـ ــية بـ ــالحكي ،أو
عندما تتحاور مع شخصية ،أو عندما تناجي ذاتها(.)3
يمكن إيجاز أنواع الراوي كما استخدمها النقاد إلى ثالثة أنماط رئيسة وهي:
 -1الراوي العليم بكل شيء ،ويسميه النقاد الفرنسيون (الراوي من الخلف).
 -2الراوي ي ْعلم ما ت ْعلمه الشخصية ،وتسمى (الرؤية أو الراوي المشارك).
( )1تزفيطان تودورف ،الشعرية ،ترجمة :شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط ،1987 ،1ص.56
( )2نظر المرجع السابق ص .70
( )3محمد سويرني :النقد البنيوي والنص الروائي -نماذج تحليلية من النقد العربي ،ج-2/الفضاء -الزمن -السرد "إفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء  ،1991ص.117-116
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 -3الراوي ي ْعلم أقل مما ت ْعلمه الشخصية ،وتسمى (الرؤية من الخارج).
ه ـ ـ ــذا التقس ـ ـ ــيم أوس ـ ـ ــع م ـ ـ ــن التقس ـ ـ ــيم التقلي ـ ـ ــدي للحك ـ ـ ــي المختص ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي أس ـ ـ ــلوبين :أس ـ ـ ــلوب
الـ ـ ـراوي العل ـ ــيم بك ـ ــل ش ـ ــيء ،ويس ـ ــتخدم ف ـ ــي الغال ـ ــب ض ـ ــمير الغائ ـ ــب .وأس ـ ــلوب الـ ـ ـراوي بض ـ ــمير
المتكلم وهو (الراوي المشارك)(.)1
ـث البني ــة الس ــردية ف ــي ه ــذا البح ــث تبع ــا لوجوده ــا ف ــي الرواي ــة
تتع ــدد ص ــور الـ ـراوي م ــن حي ـ ُ
إلى أربعة أشكال هي:
 .1 .1 .2الرررررراوا مرررررن الخلرررررف :يع ـ ــد الـ ـ ـراوي م ـ ــن الخل ـ ــف أح ـ ــد أه ـ ــم الط ـ ــرق الس ـ ــردية الت ـ ــي
اعتمـ ــدت عليه ـ ــا فن ـ ــون السـ ــرد من ـ ــذ معرف ـ ــة ه ـ ــذا الفـ ــن "ب ـ ــل أكثره ـ ــا اسـ ــتخداما ف ـ ــي ط ـ ــرق الس ـ ــرد
التقليدي ـ ـ ــة ،فه ـ ـ ــو الس ـ ـ ــرد الموض ـ ـ ــوعي ،ويس ـ ـ ــمح للس ـ ـ ــارد ب ـ ـ ــالتحكم ف ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـراد الوق ـ ـ ــائع الس ـ ـ ــردية
وترتيبها(.)2
يسـ ــتخدم ال ـ ـراوي مـ ــن الخلـ ــف –عـ ــادة -ضـ ــمير الغائـ ــب فـ ــي السـ ــرد ،وقـ ــد يتحـ ــدث هـ ــذا
ال ـ ـ ـراوي بضـ ـ ــمير الغائـ ـ ــب عـ ـ ــن نفسـ ـ ــه ،وقـ ـ ــد يتحـ ـ ــدث عـ ـ ــن اآلخ ـ ـ ـرين ،وقـ ـ ــد تبـ ـ ــدو صـ ـ ــورته
مس ـ ــيطرة بوص ـ ــفها رواي ـ ــة" ،لك ـ ــن ص ـ ــوته ال يظه ـ ــر ب ـ ــالمظهر الغن ـ ــائي ،ب ـ ــل يتـ ـ ـوارى خل ـ ــف
ضمائر الغائب"(.)3
يجمـ ـ ــع كثيـ ـ ــر مـ ـ ــن النقـ ـ ــاد علـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـراوي مـ ـ ــن الخلـ ـ ــف هـ ـ ــو ال ـ ـ ـراوي مـ ـ ــن الخـ ـ ــارج أو
ال ـ ـ ـراوي بضـ ـ ــمير الغائـ ـ ــب ،وه ـ ـ ــو يسـ ـ ــاوي ذات السـ ـ ــارد العلـ ـ ــيم ،وم ـ ـ ــن هـ ـ ــذه المسـ ـ ــاواة ب ـ ـ ــين
الـ ـ ـراوي م ـ ــن الخل ـ ــف وذات الس ـ ــارد العل ـ ــيم ظه ـ ــرت إش ـ ــكالية عنـ ـ ـد تميي ـ ــز هـ ـ ـؤالء النق ـ ــاد ب ـ ــين
ال ـ ـراوي مـ ــن الخلـ ــف (محـ ــدود العلـ ــم) الـ ــذي يشـ ــبه ال ـ ـراوي المشـ ــارك فـ ــي التركيـ ــز علـ ــى زاويـ ــة
مح ــددة والـ ـراوي مـ ــن الخل ــف (كل ــي العلـ ــم) ال ــذي يط ــل علـ ــى جمي ــع الشخص ــيات واألمـ ــاكن،
ويش ـ ــترك م ـ ــع الـ ـ ـراوي م ـ ــن الخل ـ ــف (مح ـ ــدود العل ـ ــم) ف ـ ــي اس ـ ــتخدام ض ـ ــمير الغائ ـ ــب ،فع ـ ــدم
الفص ــل بـــين المؤلـــف الحقيقـ ــي العـ ــالم بكـ ــل شـ ــيء والمؤلـ ــف الضـ ــمني (ال ـ ـراوي مـ ــن الخلـ ــف)
أوقـ ـ ــع النقـ ـ ــاد فـ ـ ــي إشـ ـ ــكالية عـ ـ ــدم التمييـ ـ ــز بـ ـ ــين محـ ـ ــدود العلـ ـ ــم وكلـ ـ ــي العلـ ـ ــم ،فـ ـ ــالراوي مـ ـ ــن
( )1أحمد جبر شعث :شعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة ،ط ،2005 ،1مكتبة القادسية ،فلسطين ،ص.78-77
( )2هيثم الحاج علي :الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي ،ط ،2008 ،1مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،ص.154
( )3عبد الرحيم الكردي :السرد في الرواية المعاصرة ،ص.151
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الخلـ ـ ــف يعـ ـ ــرف عنـ ـ ــد سـ ـ ــائر النقـ ـ ــاد بأنـ ـ ــه الرؤيـ ـ ــة الخارجيـ ـ ــة ل ـ ـ ـراوي العلـ ـ ــم التـ ـ ــي يقـ ـ ــدم بهـ ـ ــا
المؤلف الضمني مادته القصصية(.)1
تُسـ ــتعمل هـ ــذه الرؤيـ ــة عـ ــادة فـ ــي الروايـ ــات التقليديـ ــة ،حيـ ــث يع ـ ـرف ال ـ ـراوي كـ ــل شـ ــيء
عن شخصيات عالمه؛ بما في ذلك أعماقها النفسية(.)2
وينقسـ ــم ال ـ ـراوي مـ ــن الخلـ ــف إلـ ــى نـ ــوعين مهمـ ــين بحسـ ــب تركيـ ــز السـ ــارد علـ ــى شخصـ ــياته،
فهن ــاك محرررردود العلررررم معرفت ــه أحادي ــة الزاوي ــة ،الت ــي يرك ــز فيه ــا الـ ـراوي عل ــى وع ــي إح ــدى
الشخص ـ ــيات ،تك ـ ــون ف ـ ــي الغال ـ ــب الشخص ـ ــية الرئيس ـ ــية ،والن ـ ــوع الث ـ ــاني كلرررررري العلررررررم م ـ ــن
ّ
معرفـ ـ ــة ال ـ ـ ـراوي متعـ ـ ــددة الزوايـ ـ ــا ومحايـ ـ ــدة؛ يـ ـ ــوزع علمـ ـ ــه بـ ـ ــين الشخصـ ـ ــيات واألمـ ـ ــاكن ،وال
يتبنى وجهة نظر إحداهما.
 -1الراوا كلي العلم :ويستخدم الرؤية من الخلف بمنظور داخلي.
ّ
ُيعـ ــد هـ ــذا ال ـ ـراوي الكلـ ــي العلـ ــم أحـ ــد أهـ ــم األنمـ ــاط السـ ــردية التـ ــي تجعـ ــل السـ ــارد مطلعـ ــا علـ ــى

كـ ـ ــل شـ ـ ــيء حتـ ـ ــى األفكـ ـ ــار السـ ـ ــردية لألبطـ ـ ــال ،والـ ـ ــتحكم الكامـ ـ ــل فـ ـ ــي إي ـ ـ ـراد الوقـ ـ ــائع السـ ـ ــردية
وترتيبه ـ ــا( .)3فق ـ ــد تتض ـ ــخم شخص ـ ــية الس ـ ــارد إل ـ ــى درج ـ ــة ال تت ـ ــيح لن ـ ــا فيه ـ ــا فرص ـ ــة إال لس ـ ــماع
صوته فحسب ،وهذا النوع من الساردين يتفق مع الراوي كلي العلم(.)4

ه ـ ــذا الن ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ــرواة امت ـ ــداد لن ـ ــوع الـ ـ ـراوي م ـ ــن الخل ـ ــف (المح ـ ــدود العل ـ ــم) ،ألن ـ ــه يس ـ ــتخدم
الضـ ـ ــمير نفسـ ـ ــه (ضـ ـ ــمير الغائـ ـ ــب) ،ويطـ ـ ــل علـ ـ ــى أحـ ـ ــداث الروايـ ـ ــة وشخصـ ـ ــياتها مـ ـ ــن الخـ ـ ــارج
باإلضـ ــافة إلـ ــى أنهمـ ــا يشـ ــتركان فـ ــي إنتـ ــاج نـ ــوع واحـ ــد مـ ــن السـ ــرد وهـ ــو "السـ ــرد الموض ـ ــوعي"،
وال يختلـ ــف ال ـ ـراوي مـ ــن الخلـ ــف الكلـ ــي العلـ ــم ،عـ ــن ال ـ ـراوي مـ ــن الخلـ ــف محـ ــدود العلـ ــم ،إال مـ ــن
جهـــة تو لـ ــه فـ ــي نفسـ ــيات الشخصـ ــيات داخـ ــل األحـ ــداث نفسـ ــها ،بـ ــل أكثـ ــر ممـ ــا تعلـ ــم هـ ــي عـ ــن
نفسها.

( )1د .عبد هللا إبراهيم :المتخيل السردي ،ص.65
( )2همام-قبان :السرد الروائي ،ص.80
( )3المرجع السابق ،هيثم الحاج علي ":الزمن النوعي ،ص.154
( )4عبد الرحيم الكردي :السرد في الرواية المعاصرة ،ص.150
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نعن ـ ــي بق ـ ــول أن ي ـ ــروي الروائ ـ ــي هن ـ ــا بض ـ ــمير الغائ ـ ــب "ه ـ ــو" ،أنـ ـ ـه راو ي ـ ــر حاض ـ ــر ،لك ـ ــن
الروائ ـ ــي وب ـ ــالر م م ـ ــن اتخ ـ ــاذه ه ـ ــذه الص ـ ــفة (ع ـ ــدم الحض ـ ــور) ،يت ـ ــدخل ف ـ ــي س ـ ــرده (ي ـ ــروي م ـ ــن
الداخل)(.)1
ُيعـ ــد ال ـ ـراوي الكلـ ــي العلـ ــم أحـ ــد أهـ ــم األنمـ ــاط السـ ــردية التـ ــي تجعـ ــل السـ ــارد مطلعـ ــا علـ ــى كـ ــل

شـ ــيء حتـ ــى األفكـ ــار السـ ــردية لألبطـ ــال ،والـ ــتحكم الكامـ ــل فـ ــي إي ـ ـراد الوقـ ــائع السـ ــردية وترتيبهـ ــا،
وتو ل ـ ــه ف ـ ــي نفس ـ ــيات الشخص ـ ــيات داخ ـ ــل األح ـ ــداث نفس ـ ــها ،ب ـ ــل أكث ـ ــر مم ـ ــا تعل ـ ــم ه ـ ــي ع ـ ــن
نفس ــها ،ونجـــد الكات ــب قـــد تو ــل فـ ــي شخص ــية األسـ ــير ف ــي داخ ــل زنزانت ــه ليصـ ــفه م ــن الـــداخل
مـ ــاذا يفكـ ــر وبمـ ــاذا يشـ ــعر ،يقـــول" :ك ـ ـان ينظـ ــر إلـ ــى الســـجان وه ــو يـ ــروح ويجـ ــيء فـــي الممـ ــر..
ي ـ ــدق كعبي ـ ــه ب ـ ــاألرض ،وعص ـ ــا ليظ ـ ــة تت ـ ــدلى م ـ ــن جل ـ ــدة ب ـ ــين أص ـ ــابعه ..ك ـ ــان يح ـ ــاول م ـ ــن
خ ــالل هـــذه الفتحـ ــة أن ينظـــر إل ــى نزيـــل الزن ازنـ ــة المقابلـــة ويتح ــدث مع ــه باإلشـ ــارة ..يســـأله :مـــا

األخب ـ ــار ف ـ ــي الخ ـ ــارج وال يتوق ـ ــع أ يس ـ ــمع جواب ـ ــا فه ـ ــذا النزي ـ ــل ح ـ ــل ض ـ ــيفا عل ـ ــى الزن ازن ـ ــة ليل ـ ــة
أمـ ــس فقـ ــط وال بـ ــد أن يخـ ــاف النـ ــاس مـ ــن الكـ ــام تـ ــرى مـ ــا هـ ــي تهمـ ــة هـ ــذا النزيـ ــل أهـ ــي حبـ ــه
للحياة للناس أهي مثل التهم الموجهة إليه يا ترى "(.)2
دخـ ـ ــل الكاتـ ـ ــب إلـ ـ ــى أبعـ ـ ــد األشـ ـ ــياء الممكـ ـ ــن تصـ ـ ــورها مـ ـ ــن أي شـ ـ ــخص ،تو ـ ـ ــل ألعمـ ـ ــاق
نفسـ ــه والـ ــى ح ـ ـواره مـ ــع نفسـ ــه ،وعلـ ــى ـ ـ ارره يقـ ــول" :انطلـ ــق السـ ــائق وهـ ــو يدنـ ــدن مـ ــع المـ ــذياع
أ نيـ ـ ــة شـ ـ ــعبية أردنيـ ـ ــة ،كانـ ـ ــت سـ ـ ــيارته تنسـ ـ ــاب مـ ـ ــع الطريـ ـ ــق الثعبـ ـ ــاني المتعـ ـ ــرج وكأنهـ ـ ــا قـ ـ ــد
حفظ ــت الطري ــق لكثـ ـرة م ــا س ــارت علي ــه ،مثله ــا مث ــل حمارتن ــا الت ــي كان ــت تع ــود م ــن الك ــرم إل ــى
البيت وحدها"(.)3
تعمـ ــق الكات ـ ــب م ـ ــع شخصـ ــية الس ـ ــائق ،ووص ـ ــف حـ ــال س ـ ــيارته الت ـ ــي تنسـ ــاب م ـ ــع الطري ـ ــق
كأنها قد حفظت الطريق ،وكأنه يجاري تلك األحداث لحظة بلحظة ويعلمها كليا.

( )1يمنى العيد :تقنيات السرد الروائي في ظل المنهج البنيوي ،ط ،2بيروت :دار الفارابي ،1992 ،ص.147
( )2الوحش ،قصة قروان على الباب ،ص.40
( )3الوحش ،قصة الغريب ،ص.99
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 -2الراوا محدود العلم :يستخدم الرؤية من الخلف بمنظور خارجي.
يس ـ ــتخدم ه ـ ــذان الراوي ـ ــان (مح ـ ــدود العل ـ ــم) و(كل ـ ــي العل ـ ــم) ف ـ ــي الس ـ ــرد الكالس ـ ــيكي التقلي ـ ــدي،
بواسطة الكامي ار من الخارج.
علـ ــى عكـ ــس ال ـ ـراوي كلـ ــي العلـ ــم ،الـ ــذي تو ـ ــل فـ ــي أعمـ ــاق الـ ــنفس ،ويعلـ ــم عـ ــن الشخصـ ــية
مـ ــا ال تعلمـ ــه هـ ــي عـ ــن نفسـ ــها ،فـ ــإن ال ـ ـراوي محـ ــدود العلـ ــم يـ ــروي مـ ــا ي ـ ـراه بـ ــالعين المجـ ــردة فقـ ــط
وال يـ ــروي مـ ــا فـ ــي داخـ ــل تلـ ــك الشخصـ ــية ،يقـ ــول" :نظـ ــرت العجـ ــوز إلـ ــى عيـ ــدان الملوخيـ ــة نظ ـ ـرة
ذات مغ ـ ــزى دون أن تعل ـ ــق عل ـ ــى ك ـ ــالم كنته ـ ــا وم ـ ــدت ي ـ ــدها وج ـ ــذبت حزم ـ ــة عي ـ ــدان الملوخي ـ ــة
فـ ــي الوقـ ــت الـ ــذي كانـ ــت فيـ ــه حليمـ ــة قـ ــد أفر ـ ــت الطبـ ــق وعـ ــادت بـ ــه ،بـ ــدأتا معـ ــا عمليـ ــة نتـ ــف
أوراق الملوخي ـ ــة فق ـ ــد اعت ـ ــادت العج ـ ــوز تجفي ـ ــف أوراق الملوخي ـ ــة وخزنه ـ ــا ك ـ ــل ع ـ ــام ،ب ـ ــدأ ص ـ ــياح
الديكـ ــة يشـ ــق سـ ــكون الليـ ــل  ..تململـ ــت العجـ ــوز وقـ ــد لفتـ ــت نظرهـ ــا حركـ ــة فسـ ــتان حليمـ ــة عنـ ــد
الـ ــبطن"( ،)1لـ ــم يـ ــرو الكاتـ ــب مـ ــا فكـ ــرت بـ ــه تلـ ــك العجـ ــوز بينهـ ــا وبـ ــين نفس ـ ـها ،ولـ ــم يـ ــرو حـ ــديث
نفس ـ ــها وه ـ ــي تلتف ـ ــت ب ـ ــالنظر لكنته ـ ــا ،وعيناه ـ ــا تتح ـ ــدث بم ـ ــا ال ينطق ـ ــه لس ـ ــان حاله ـ ــا ،ويق ـ ــول:
"دع ـ ــاه ص ـ ــاحبه إل ـ ــى زي ـ ــارة ص ـ ــديق لهم ـ ــا ف ـ ــي مستش ـ ــفى جب ـ ــل داوود للعظ ـ ــام ،ك ـ ــان الص ـ ــديق
يعم ـ ــل ف ـ ــي المستش ـ ــفى ،رح ـ ــب بهم ـ ــا ودعاهم ـ ــا إل ـ ــى جول ـ ــة للتع ـ ــرف عل ـ ــى أقس ـ ــام المستش ـ ــفى،
طل ـ ــب من ـ ــه أن يتوج ـ ــه إلـ ـ ـى الحمام ـ ــات بحج ـ ــة قض ـ ــاء الحاج ـ ــة ،أعج ـ ــب بنظاف ـ ــة دورات المي ـ ــاه،
وبعـ ــد أن أتـ ــم الجولـ ــة كتـ ــب مقـ ــاال عـ ــن المعج ـ ـزة التـ ــي شـ ــاهدها ،وأكـ ــد أن اإلنسـ ــان الفلسـ ــطيني
ال يقـ ـ ــل قـ ـ ــدرة عـ ـ ــن ي ـ ـ ـره إن تـ ـ ــوفرت لـ ـ ــه اإلمكانيـ ـ ــات ،شـ ـ ــكره مـ ـ ــدير المستشـ ـ ــفى وسـ ـ ــأله عـ ـ ــن
المكافـ ــأة التـ ــي ترضـ ــيه ،قـ ــال مبتسـ ــما :األمـ ــر ال يحتـ ــاج إلـ ــى مكافـ ــأة ألننـ ــي كتبـ ــت عـ ــن حقيقـ ــة
واقعة ولم أجامل ،أ لق المستشفى بعد ذلك بسبب نظافته"(.)2
هن ــا أيض ــا ك ــان الكات ــب مح ــدود العل ــم ول ــم ي ــرو أعم ــاق نف ــس الشخص ــيات وم ــا تفك ــر ب ــه،
كـ ــان علمـ ــه محـ ــدودا فقـ ــط علـ ــى الروايـ ــة مـ ــن الخلـ ــف وروايـ ــة األشـ ــياء الظاهريـ ــة التـ ــي ي ارهـ ــا بـ ــأم
عينيه ،عبر تلك الشخصيات.
ب -الراوي المشارك (ويستخدم الرؤية مع –المفردة) وينقسم إلى:
( )1الوحش ،قصة خالد ،ص.21
( )2قبض الريح :قصة مستشفى جبل داوود ،ص.32
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 -1الررررراوا بصرررريغة األ نررررا (بط ــال) :ه ــو ع ــادة بط ــل ي ــروي قص ــته ،لك ــن ه ــذا الـ ـراوي ل ــيس م ــع
مسـ ــافة الـ ــزمن ،هـ ــو تمامـ ــا البطـ ــل :ذلـ ــك أن ال ـ ـراوي هـ ــو مـ ــن يـ ــتكلم فـ ــي زمـ ــن حاضـ ــر عـ ــن
بطـ ــل كأنـ ــه هـ ــو ال ـ ـراوي ،وقـ ــد وقعـ ــت أفعالـ ــه فـ ــي زمـ ــن مضـ ــى .أي لـ ــئن كـ ــان ال ـ ـراوي هـ ــو
البطـ ــل فـ ــإن ثمـ ــة مسـ ــافة زمنيـ ــة تـ ــنهض مـ ــع السـ ــرد بينهمـ ــا .تـ ــنهض هـ ــذه المسـ ــافة بـ ــين مـ ــا
كانـ ــه ال ـ ـراوي ،ومـ ــا ـ ــداه البطـ ــل ،أو بـ ــين البطـ ــل الشخصـ ــية (زمـ ــن مـ ــاض) وال ـ ـراوي (زمـ ــن
حاضر)(.)1
ع ـ ــادة الـ ـ ـراوي بص ـ ــيغة األن ـ ــا ،يك ـ ــو ُن ه ـ ــو البط ـ ــل ف ـ ــي القص ـ ــة ،وي ـ ــروي قص ـ ــته ،أو يتح ـ ــدث

عـ ــن نفسـ ــه ،يقـ ــول الكاتـ ــب" :اسـ ــمي خالـ ــد  ،أعمـ ــل مدرسـ ــا فـ ــي الكويـ ــت ،كنـ ــت قبـ ــل ذلـ ــك أعمـ ــل
مدرسـ ــا حكوميـ ــا ب ارتـ ــب زهيـ ــد ،ممـ ــا دفعنـ ــي إلـ ــى التعاقـ ــد مـ ــع حكومـ ــة الكويـ ــت علـ ــى الـ ــر م مـ ــن
علمـ ــي أن الح ـ ـ اررة هنـ ــاك تسـ ــلب الجلـ ــد عـ ــن اللحـ ــم وتنصـ ــل اللحـ ــم مـ ــن العظـ ــم ،كـ ــان ذلـ ــك عـ ــام
1964م ،ومن ـ ـ ــذ ذل ـ ـ ــك الح ـ ـ ــين ل ـ ـ ــم أش ـ ـ ــاهد أهل ـ ـ ــي س ـ ـ ــوى مـ ـ ـ ـرة واح ـ ـ ــدة بع ـ ـ ــد ع ـ ـ ــامين م ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك
التعاقد"(.)2
ع ـ ــرف الكات ـ ــب هن ـ ــا ع ـ ــن نفس ـ ــه ومك ـ ــان عمل ـ ــه وس ـ ــكناه ،وم ـ ــا ال ـ ــذي يش ـ ــغله ويفك ـ ــر ب ـ ــه،
ويق ـ ــول" :وص ـ ــلني دور الس ـ ــفر بع ـ ــد أس ـ ــبوع ،اس ـ ــتلمت جـ ـ ـواز الس ـ ــفر المؤق ـ ــت ،حزم ـ ــت حق ـ ــائبي
م ـ ـ ـرة أخـ ـ ــرى وأنـ ـ ــا أحلـ ـ ــم باألهـ ـ ــل ،بـ ـ ــالقبالت والعنـ ـ ــاق الحـ ـ ــار واألحضـ ـ ــان واألش ـ ـ ـواق والـ ـ ــدموع..
اخـ ــوتي الصـ ــغار ..تـ ــرى كـ ــم كبـ ــروا فـ ــي هـ ــذه السـ ــنوات العشـ ــر ،وأبـ ــي  ..مـ ــاذا فعـ ــل بـ ــه الـ ــزمن،
وأم ـ ــي ،ه ـ ــل ه ـ ــي بطق ـ ــم أس ـ ــنان اآلن ،وه ـ ــل م ـ ــا ازل ـ ــت تص ـ ــبغ ش ـ ــعرها بالحن ـ ــاء الحجازي ـ ــة ..ي ـ ــا
إلهي ما أجمل تلك الحناء على شعرها ،وكأنها قطعة من سكر الخروب"(.)3
وق ــد عب ــر الكات ــب هن ــا أيض ــا ع ــن شخص ــية البط ــل بص ــيغة (األن ــا) أي عل ــى لس ــان ح ــال
الشخصـ ــية البطـ ــل ،ليـ ــروي لنـ ــا حالـ ــه وقصـ ــته ،ومـ ــا حصـ ــل معـ ــه ،ومـ ــا ينـ ــوي فعلـ ــه ومـ ــا يتمنـ ــى
حدوثه.

( )1يمنى العيد :تقنيات السرد الروائي في ظل المنهج البنيوي ،ط ،2بيروت :دار الفارابي ،1992 ،ص.144
( )2الوحش ،قصة الغريب ،ص.99
( )3الوحش ،قصة الغريب ،ص.100
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 -2الرررررررراوا الموضررررررروعي (ش ـ ـ ــاهدا) :الـ ـ ـ ـراوي الش ـ ـ ــاهد ه ـ ـ ــو راو حاض ـ ـ ــر لكن ـ ـ ــه ال يت ـ ـ ــدخل ،ال
يحل ــل ،إن ــه ي ــروي م ــن الخ ــارج ،ع ــن مس ــافة بين ــه وب ــين م ــا أو م ــن ي ــروي عن ــه ،مث ــل هـ ــذا
الـ ـ ـراوي ه ـ ــو بمثاب ـ ــة الع ـ ــين الت ـ ــي تكتف ـ ــي بنق ـ ــل المرئ ـ ــي ف ـ ــي ح ـ ــدود م ـ ــا يس ـ ــمح ب ـ ــه النظ ـ ــر،
وبمثاب ــة األذن الت ــي تكتف ــي أيض ــا بنق ــل المس ــموع ف ــي ح ــدود م ــا يس ــمح ب ــه الس ــمع ،وظيف ــة
ه ــذا الـ ـراوي هـ ـي التس ــجيل ،أي أن ــه يمي ــل إل ــى أن تك ــون وظيفت ــه أق ــرب إل ــى وظيف ــة اآلل ــة،
إنه تقنية آلية(.)1
مفه ـ ــوم الـ ـ ـراوي الش ـ ــاهد مت ـ ــأثر بإنج ـ ــازات التكنولوجي ـ ــا الحديث ـ ــة الت ـ ــي أف ـ ــاد منه ـ ــا التص ـ ــوير
الســ ــينمائي ،أو العمـ ـ ــل الســ ــينمائي بشـ ـ ــكل عــ ــام ،وأدى ذلــ ــك إلـ ـ ــى التركيـ ـ ــز عل ـ ــى المونتـ ـ ــاج ،أو
علـ ــى عمليـ ــة تركيـ ــب الصـ ــور ،وهـ ــو ممـ ــا يتعلـ ــق بالبنـ ــاء الـ ــذي يقـ ــام علـ ــى أسـ ــاس مـ ــن عالقـ ــات
تزامن بين عناصره المكونة له(.)2
ومثـ ـ ــال علـ ـ ــى ال ـ ـ ـراوي الموضـ ـ ــوعي الـ ـ ــذي يكـ ـ ــون شـ ـ ــاهدا وال يتـ ـ ــدخل وال يحلـ ـ ــل ،يقـ ـ ــول فـ ـ ــي
قص ـ ــة مهرج ـ ــان البح ـ ــر" :ج ـ ــذب الص ـ ــياد الش ـ ــبكة ،فانتظم ـ ــت األس ـ ــماك ب ـ ــين خيوطه ـ ــا ص ـ ــغيرها
وكبيره ـ ــا ،اس ـ ــتمر يج ـ ــذب ويجـ ـ ـذب ،ث ـ ــم أف ـ ــرد م ـ ــا ف ـ ــي جوفه ـ ــا ف ـ ــي ق ـ ــاع الل ـ ــنش ،ابتس ـ ــم وق ـ ــال
للصـ ــياد- :لقـ ــد أفسـ ــدت علـ ــى السـ ــمكة الكبي ـ ـرة وليمتهـ ــا ،انظـ ــر ،لقـ ــد صـ ــت ،يوجـ ــد فـ ــي حلقهـ ــا
سمكة صغيرة لم تستطع لها ابتالعا حين أحست بإحكام خيوط الشبكة من حولها"(.)3
ه ـ ــو لــ ــم يت ـ ــدخل ،ولــ ــم يحل ـ ــل ،ولــ ــم يتو ـ ــل ويتعمـ ـ ــق ف ـ ــي نفـ ـ ــس الشخص ـ ــيات ،هــ ــو بكـ ـ ــل
بس ــاطة نق ــل م ــا أرت ــه عين ــه ،وم ــا ت ــأثر ب ــه وأعجب ــه وح ــاول نقل ــه لن ــا بأنامل ــه عب ــر ص ــورة معبـ ـرة
لمـ ــا شـ ــاهده عـ ــن كثـ ــب ،وفـ ــي قصـ ــة نصـ ــف إض ـ ـراب يقـ ــول أيضـ ــا" :قـ ــرر أن يفـ ــتح بـ ــاب محلـ ــه
نص ـ ــف فتح ـ ــة ،أبق ـ ــى الب ـ ــاب الحلزون ـ ــي معلق ـ ــا ب ـ ــين الس ـ ــقف واألرض ـ ــية ،وض ـ ــع القفل ـ ــين بجانب ـ ــه
تحسـ ــبا للمفاجئـ ــات ،وفجـ ــأة توقفـ ــت سـ ــيارة عسـ ــكرية أمـ ــام المحـ ــل ،قفـ ــز منهـ ــا ضـ ــابط أشـ ــقر ذو
بشـ ـ ـرة ص ـ ــفراء ،ن ـ ــاداه الض ـ ــابط ق ـ ــائال :هي ـ ــه ..أن ـ ــت ..أن ـ ــت ف ـ ــاتح وال مس ـ ــكر "( ،)4الكات ـ ــب هن ـ ــا

( )1يمنى العيد :تقنيات السرد الروائي في ظل المنهج البنيوي ،ص.151
( )2المرجع نفسه ،ص .152
( )3الوحش ،قصة مهرجان في البحر ،ص.131
( )4قبض الريح :قصة نصف إضراب ،ص.56
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أيضـ ــا روى مـ ــا رآه مـ ــن الخـ ــارج ومـ ــا أرتـ ــه عينـ ــاه ،كأنـ ــه كـ ــان شـ ــاهدا فقـ ــط علـ ــى هـ ــذا الموقـ ــف،
دون أي تدخل منه في الشخصيات التي روى عنها القصة.
ولهـ ــذا ال ـ ـراوي منظـ ــوران :ذاتـ ــي داخلـ ــي للن ـ ــوع األول (بطـ ــال) ،وذاتـ ــي داخلـ ــي للنـ ــوع الث ـ ــاني
(ش ـ ــاهدا) ،ويتغي ـ ــر ه ـ ــذا المنظ ـ ــور م ـ ــن شخص ـ ــية إل ـ ــى أخ ـ ــرى ،وي ـ ــأتي ه ـ ــذا الـ ـ ـراوي الب ـ ــا ف ـ ــي
(الروايـ ـ ــات الرومانسـ ـ ــية ،أو ذات البطـ ـ ــل اإلشـ ـ ــكالي) والقـ ـ ــارئ ال ينظـ ـ ــر إلـ ـ ــى األحـ ـ ــداث إال مـ ـ ــن
زاوية الشخصية الراوية.
ج -ال ـ ـراوي الثنـ ــائي الـ ــذي يتشـ ــكل مـ ــن الجمـ ــع بـ ــين ال ـ ـراويين السـ ــابقين (ويسـ ــتخدم الرؤيـ ــة مـ ــن
الخلف ،والرؤية مع).
ومث ــال عل ــى الـ ـراوي الثن ــائي ال ــذي كم ــا أس ــلفنا يجم ــع م ــا ب ــين الرؤي ــة م ــن الخل ــف والرؤي ــة م ــع،
أي يتف ـ ــق م ـ ــع الـ ـ ـراوي بص ـ ــيغة األن ـ ــا (البط ـ ــل) ،والـ ـ ـراوي الموض ـ ــوعي (الش ـ ــاهد) ،يق ـ ــول الكات ـ ــب
ف ـ ــي قص ـ ــة ث ـ ــالث عي ـ ــون" :حق ـ ــا ..كان ـ ــت سـ ـ ـريعة مذهل ـ ــة ..ت ـ ــرى ه ـ ــل اختل ـ ــت المـ ـ ـوازين أم أن
الع ـ ــرق المب ـ ــذول ل ـ ــم يك ـ ــن كافي ـ ــا أو أن خط ـ ــأ ف ـ ــي التق ـ ــدير ق ـ ــد ح ـ ــدث عل ـ ــى أي ـ ــة ح ـ ــال ،ل ـ ــن
يتخل ــى ع ــن بندقيت ــه ..ب ــارودتي اآلن ه ــي القض ــية ..وي ــا فلس ــطين ،ه ــل أن ــت عل ــى بع ــد أمت ــار
حقـ ــا "( ،)1هنـ ــا نجـ ــد الكاتـ ــب قـ ــد روى بصـ ــيغة األنـ ــا ولكـ ــن البطـ ــل كـ ــان شـ ــاهدا أيضـ ــا وال يـ ــروي
ع ـ ــن نفس ـ ــه ،فه ـ ــو به ـ ــذا جم ـ ــع ب ـ ــين الرواي ـ ــة بص ـ ــيغة األن ـ ــا والش ـ ــاهد ولك ـ ــن م ـ ــن خ ـ ــالل الـ ـ ـراوي
داخـ ــل القصـ ــة ،ويقـ ــول فـ ــي قصـ ــة تسـ ــمم" :ولمـ ــا وصـ ــل إلـ ــى العيـ ــادة وصـ ــف لـ ــه الطبيـ ــب دواء
ض ــد التس ــمم ،وعن ــدما ع ــاد إل ــى القس ــم رق ــم ( ،)5وج ــد القس ــم ف ــي حال ــة م ــن الهل ــع ،فق ــد ب ــدأت
أع ـ ـراض التسـ ــمم تظهـ ــر علـ ــى جميـ ــع ن ـ ـزالء القسـ ــم ،كـ ــان الـ ــبعض يتقيئـ ــون والـ ــبعض يصـ ــرخون
مـ ـ ــن األلـ ـ ــم ،أعلنـ ـ ــت إدارة السـ ـ ــجن حالـ ـ ــة الط ـ ـ ـوارئ بعـ ـ ــد أن اكتشـ ـ ــفت أن الطعـ ـ ــام الـ ـ ــذي تناولـ ـ ــه
السـ ــجناء كـ ــان فاس ـ ــدا"( ،)2وهنـ ــا أيض ـ ــا نجـ ــد الشخصـ ــية داخ ـ ــل القصـ ــة ق ـ ــد روت األحـ ــداث م ـ ــن
منظورهـ ــا وكانـ ــت شـ ــاهدة علـ ــى كـ ــل تفاصـ ــيل تلـ ــك الحادثـ ــة ،لكـ ــن ذلـ ــك دون تـ ــدخل مـ ــن السـ ــارد
ودون تحليل منه ،وانما على لسان البطل داخل القصة.

( )1الوحش ،قصة ثالث عيون ،ص.142
( )2قبض الريح :قصة تسمم ،ص.75
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د -الراوي المتعدد األصوات (ويستخدم الرؤية مع -المتعددة).
الرؤي ـ ــة المتعـ ـ ــددة األص ـ ـ ـوات وهنـ ـ ــا ي ـ ــروي الكاتـ ـ ــب علـ ـ ــى لسـ ـ ــان البط ـ ــل ،الـ ـ ــذي يكـ ـ ــون شـ ـ ــاهدا،
ولكـ ـ ــن يشـ ـ ــترك فـ ـ ــي هـ ـ ــذه القصـ ـ ــة عـ ـ ــدة أص ـ ـ ـوات (شخصـ ـ ــيات) ،فيكـ ـ ــون البطـ ـ ــل مشـ ـ ــتركا مـ ـ ــع
شخصـ ــيات أخـ ــرى ،يـ ــروي عـ ــن نفسـ ــه وعمـ ــا يشـ ــاهده وعـ ــن أنـ ــاس آخـ ــرون ،لـ ــذلك سـ ــمي ال ـ ـراوي
هنـ ـ ــا بمتعـ ـ ــدد األص ـ ـ ـوات ،ومثاُلـ ـ ـ ُـه مـ ـ ــا أتـ ـ ــى فـ ـ ــي قصـ ـ ــة "ال تخجـ ـ ــل يـ ـ ــا ولـ ـ ــدي" ،يقـ ـ ــول" :يعنـ ـ ــي

ع ـ ــايزني أك ـ ــون زي الن ـ ــاس البط ـ ــالين أن ـ ــا عم ـ ــري ي ـ ــا يوس ـ ــف م ـ ــا تطلع ـ ــت للن ـ ــاس الل ـ ــي ف ـ ــوق،
ه ـ ـ ــدول ميت ـ ـ ــين عل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدنيا ،أن ـ ـ ــا ي ـ ـ ــا يوس ـ ـ ــف م ـ ـ ــا بق ـ ـ ــدر أتخل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــن أص ـ ـ ــدقائي  ..الق ـ ـ ــدوم
والمس ـ ــامير ،وبع ـ ــدين أن ـ ــت نس ـ ــيت ان ـ ــه ش ـ ــغلتي الل ـ ــي ان ـ ــت خج ـ ــالن منه ـ ــا ه ـ ــي الل ـ ــي وص ـ ــلتك

لمرك ـ ــزك ي ـ ــا يوس ـ ــف "( ،)1وهن ـ ــا حـ ـ ـوار ب ـ ــين األب وابن ـ ــه يص ـ ــف به ـ ــا مهنت ـ ــه الت ـ ــي ال يس ـ ــتعر
منه ــا ،وي ــروي ع ــن الن ــاس ال ــذين ال يعت ــز ب ــأن يك ــون م ــنهم ،ويطل ــب م ــن ابن ــه أن يعت ــز بمهن ــة
أبيـ ــه ،وهنـ ــا قـ ــد اختلطـ ــت األص ـ ـوات واختلفـ ــت وجهـ ــات النظـ ــر ،ويقـ ــول فـ ــي قصـ ــة الشـ ــبح" :فقـ ــد
ك ــان يق ــوم ب ــدور القائ ــد ف ــي فريق ــه ،رف ــع العص ــا إل ــى أعل ــى ،وقب ــل أن ين ــزل به ــا عل ــى العفري ــت،
ص ـ ـ ــاح العفري ـ ـ ــت :ال تضـ ـ ـ ـربني ي ـ ـ ــا أحم ـ ـ ــد ،فأن ـ ـ ــا محم ـ ـ ــود ،حاول ـ ـ ــت أن أم ـ ـ ــزح معك ـ ـ ــم تجم ـ ـ ــع
األطفـ ـ ــال مـ ـ ــن جديـ ـ ــد ،حـ ـ ــاولوا أن يبـ ـ ــدؤوا اللعـ ـ ــب م ـ ـ ـرة أخـ ـ ــرى ،لكـ ـ ــن الخـ ـ ــوف عطـ ـ ــل ر بـ ـ ــتهم
فجلسوا واجمين"(.)2
ون ــرى هن ــا أيض ــا الـ ـراوي متع ــدد األصـ ـوات ق ــد ظه ــر م ــن جدي ــد عل ــى ص ــورة أحم ــد ،ومحم ــود،
والعفري ــت ،والقائ ــد ،وص ــورة األطف ــال ال ــذين ك ــانوا يلعب ــون س ــويا ،وه ــو ب ــذلك جعلن ــا عل ــى رؤي ــة
تامة للموقف وكأننا نشاهد هؤالء األطفال وهم يلعبون أمام أعيننا.
وفي حال األنواع الثالثة من الرواة تكون الكامي ار بعين إحدى الشخصيات(.)3
وخالصة القول في السارد:

( )1الوحش ،قصة ال تخجل يا ولدي ،ص.81
( )2قبض الريح :قصة الشبح ،ص.97
( )3الراوي من الخلف والراوي المشارك يقابالن أسلوبي السرد الموضوعي والسرد الذاتي حسب تصنيف الكاتب الروسي
(توماتشفسكي) .انظر :بنية النص السردي :ص.49-47
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إن يـ ـ ـ ــاب السـ ـ ـ ــارد ُيخـ ـ ـ ــل بعمليـ ـ ـ ــة التواصـ ـ ـ ــل التـ ـ ـ ــي تسـ ـ ـ ــتدعي حضـ ـ ـ ــوره ،فكـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــرد

يفتـ ــرض سـ ــارد ،واال فلـ ــن يأخـ ــذ المسـ ــرود لـ ــه أي ُب ْعـ ــد أو قيمـ ــة فـ ــي كونـ ــه متلقيـ ــا لرسـ ــالة سـ ــردية

م ـ ــا ،باعتب ـ ــار أن أي عنص ـ ــر م ـ ــن عناص ـ ــر البني ـ ــة الس ـ ــردية ال يس ـ ــتمد قيمت ـ ــه إال ف ـ ــي عالقت ـ ــه
بالعناصر األخرى.
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 .2 .2الشخصيات:
تمث ـ ــل الشخص ـ ــية نقط ـ ــة انط ـ ــالق العم ـ ــل األدب ـ ــي ،وخاص ـ ــة الروائ ـ ــي والقصص ـ ــي والمس ـ ــرحي،
لـ ــذلك ينصـ ــب اهتمـ ــام األدبـ ــاء علـ ــى الشخصـ ــية ،وكـ ــذلك اهتمـ ــام المتلقـ ــي ،لمـ ــا لهـ ــا مـ ــن دور فاعـ ــل
ف ــي س ــير األح ــداث ،ف ــال يق ــوم أي ح ــدث ب ــدون شخص ــية ،ل ــذلك ه ــي عب ــارة ع ــن نظ ــام متكام ــل م ــن
الخب ـ ـرات االجتماعيـ ــة والنفسـ ــية وه ـ ــي العالقـ ــة بـ ــين الش ـ ــخص والـ ــدور الـ ــذي يق ـ ــوم بـ ــه داخـ ــل العم ـ ــل
األدبي ،وتنقسم الشخصية في العمل األدبي إلى سطحية ورئيسة.

بنية ﺍلشخصية ﺍلﺭﻭﺍئية ﻭﺃهميتها:
-1مفهﻭﻡ ﺍلشخصية:
يمثل مفهﻭﻡ ﺍلشخصية عنصﺭﺍ محﻭﺭيا في كل سﺭﺩ ،حيث ال يمكن تصور رواية بﺩﻭﻥ
شخصياﺕ ،ﻭمﻥ ثﻡ كان ﺍلتشخيﺹ هﻭ محﻭﺭ ﺍلتجﺭبة ﺍلﺭﻭﺍئية ،ﻭمع ﺫلﻙ يﻭﺍجه ﺍلبحﺙ في
مﻭضﻭﻉ ﺍلشخصية صعﻭباﺕ معﺭفية متعﺩﺩﺓ ،حيﺙ تختلﻑ ﺍلمقاﺭباﺕ والنظريات حول مفهوم
الشخصية(.)1
ﺃ -ﺍلشخصية لغة:
ﻭﺭﺩ مفهﻭﻡ ﺍلشخصية مﻥ ﺍلناحية ﺍللغﻭية في معﻅﻡ ﺍلمعاجﻡ ﺍلعﺭبية ،منها ما جاء في
لساﻥ ﺍلعﺭﺏ البﻥ منﻅﻭﺭ في ماﺩﺓ (ﺵ.ﺥ.ﺹ)" :شخﺹ :ﺍلشخﺹ :جماعة شخﺹ االنسان
و ير ذلك ،ﻭﺍلجمع ﺃشخاﺹ ﻭشخﻭﺹ ،ﻭشخاﺹ ﺍلشخﺹ سﻭﺍء ﺍإلنساﻥ ﻭ يﺭه تراه من بعيد،
وكل شيء ﺭﺃيﺕ جسمانه فقﺩ ﺭﺃيﺕ شخصه ،ﻭﺍلشخﺹ كل جسﻡ له ﺍﺭتفاﻉ ﻭﻅهﻭﺭ ﻭﺍلمﺭﺍﺩ به
ﺇثباﺕ ﺍلﺫﺍﺕ ،فأستعيﺭ لها لفﻅ ﺍلشخﺹ ،ﻭكالم متشاخﺹ ﺃﻱ متفاوت"( ،)2ﻭﻭﺭﺩ ﺃيضا في
ﺍلقامﻭﺱ ﺍلمحيﻁ" :ﺍﺭتفع عﻥ ﺍلهﺩﻑ .شخﺹ بصﻭته فال يقﺩﺭ على خفضه ﻭشخﺹ به كمعنى
ﺃتاه ﺃمﺭﺍ ﺃقلقه ﻭﺃﺯعجه"(.)3

( )1محمد بوعزة :تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم) ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ط ،2010 ،1ص.39
( )2ابن منظور :لسان العرب ،مادة (ش.خ.ص) ،المجلد .8
( )3الفيروز أبادي :القاموس المحيط ،مادة (ش.خ.ص) ،ج ،2ص.469
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تطلق لفﻅ ﺍلشخﺹ ﺇﺫﻥ على كل ﺫﺍﺕ بغﺽ ﺍلنﻅﺭ عﻥ ﺍلجنﺱ سواء كان ذكر ﺃو ﺃنثى
ﻭكل مﻥ ﺭﺃيﺕ شﻜله ﺃﻭ جسمه فقﺩ ﺭﺃيﺕ شخصه.
ﺏ -ﺍلشخصية ﺍصﻁﻼحاً:
تُعد ﺍلشخصية ركنا ﺃساسيا مﻥ أركان ﺍلﺭﻭﺍية ﻭهي ﺍلعنصﺭ ﺍلفاعل ﺍلﺫﻱ يسهم في ﺍلحﺩﺙ،
يﺅثﺭ فيه ﻭيتأثﺭ به ،ﻭﺩﻭﻥ ﺍلشخصية يفقﺩ كل مﻥ ﺍلﺯماﻥ ﻭﺍلمﻜاﻥ معناهما ﻭقيمتهما ،فالحﻭﺍﺭ
هﻭ حﺩيﺙ ﺍلشخصية ،ﻭﺍلشخصية تتحﺭﻙ ضمﻥ الفضاء ﺍلﺯماني ﻭﺍلمﻜاني ،فلها ﺇﺫﻥ حضﻭﺭ
جمالي خالﻕ في ﺍلعمل ﺍلﺭﻭﺍئي.
ﺇﻥ كلمة شخصية مشتقة مﻥ ﺍألصل ﺍلالتيني <<  >> personaﻭتعني هﺫه ﺍلﻜلمة
ﺍلقناﻉ ﺍلﺫﻱ يضعه ﺍلممثل على ﻭجهه لتأﺩية ﺍلﺩﻭﺭ ﺍلمسنﺩ ﺇليه حيﻥ يقﻭﻡ بتمثيل ﺩﻭﺭ ﺃﻭ كان يﺭيﺩ
ﺍلﻅهﻭﺭ بمﻅهﺭ معيﻥ ﺃماﻡ ﺍلناﺱ  ...ﻭبهﺫﺍ تﻜﻭﻥ ﺍلشخصية ما يﻅهﺭ عليه ﺍلشخﺹ في ﺍلﻭﻅائﻑ
ﺍلمختلفة ﺍلتي يقﻭﻡ بها على مسﺭﺡ ﺍلحياﺓ( ،)1وكلمة ﺍلشخصية هي كلمة حﺩيثة ﺍالستعمال ،تعني
صفاﺕ تميﺯ ﺍلشخﺹ عﻥ يره(.)2
ﺍلشخصية ﺇﺫﻥ هي مجمﻭعة مﻥ ﺍلصفاﺕ ﺍلﻅاهﺭﺓ على المرء ﻭبفضلها يتميﺯ كل شخص
عن يره من األشخاص ،ﻭهﺫﺍ ما جاء ﺃيضا في قامﻭﺱ ﺍلسﺭﺩياﺕ بأنها "كائن له سماﺕ ﺇنسانية
ﻭمتحﺭﻙ في ﺃفعال ﺇنسانية"(.)3
تعمل ﺍلشخصية ﺍلفنية محركا أساسيا للعمل ﺍلﺭﻭﺍئي ،فهي ﺍلقﻁﺏ ﺍلﺫﻱ يتمحﻭﺭ حﻭله
ﺍلخﻁاﺏ ﺍلسﺭﺩﻱ ،ﻭﺃهﻡ ﺃﺩﺍﺓ يستخﺩمها ﺍلﺭﻭﺍئي لتصﻭيﺭ ﺍألحﺩﺍﺙ هي ﺍختياﺭه للشخصياﺕ" حيﺙ
تلعﺏ ﺍلشخصية ﺩﻭﺭﺍ ﺭئيسيا ﻭمهما في تجسيﺩ فﻜﺭﺓ ﺍلﺭﻭﺍئي ،ﻭهي مﻥ يﺭ شﻙ عنصﺭ مﺅثﺭ
في تسييﺭ ﺃحﺩﺍﺙ ﺍلعمل ﺍلﺭﻭﺍئي"(.)4

( )1سعيد رياض :الشخصية (أنواعها وفن التعامل معها) ،مؤسسة اقرأ ،القاهرة ،ط ،1ص.11
( )2المرجع نفسه ،ص.11
( )3جيرالد برنس :قاموس السرديات ،ترجمة :سيد إمام ،ميريت للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،1ص.30
( )4نصر الدين محمد :الشخصية في العمل الروائي ،مجلة فيصل ،دار الفيصل الثقافية للطباعة العربية ،السعودية ،جوان،1980 ،
ص.20
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ﻭهي ﺃيضا "ﺃحﺩ ﺍألفراد الخياليين ﺃﻭ ﺍلﻭﺍقعييﻥ ﺍلﺫيﻥ تﺩﻭﺭ حﻭلهﻡ ﺃحﺩﺍﺙ ﺍلقصة

()1

ﻭال

يجﻭﺯ ﺍلفصل بينهﻡ ﻭبيﻥ ﺍلحﺩﺙ؛ ألﻥ ﺍلشخصية هي ﺍلتي تقﻭﻡ بهﺫه ﺍألحﺩﺍﺙ".
ﻭمﻥ هنا فالشخصية تعﺩ مﻥ ﺃهﻡ مﻜﻭناﺕ ﺍلنﺹ ﺍلسﺭﺩﻱ ،لما تضفيه على ﺍألحﺩﺍﺙ مﻥ
حركية ﻭسيﻁﺭﺓ في ﺍآلﻥ نفسه ،ﺇنها نبﺽ ﺍلنﺹ ﻭالحركة ﺍلتي تجﺭﻱ فيه ،ال تستﻁيع تجاهلها
ﺃﻭ حتى تجاﻭﺯها.
-2ﺃهمية ﺍلشخصية ﺍلﺭﻭﺍئية:
تُعد ﺍلشخصية مﻥ ﺃهﻡ مﻜﻭناﺕ ﺍلنﺹ ﺍلسﺭﺩﻱ ،حيﺙ يعتبﺭها ﺍلنقاﺩ ﺃساﺱ بناء الرواية
ﻭسبﺏ نجاحها ،فالشخصية تلعﺏ ﺩﻭﺭﺍ كبي ار في بناء ﺍلﺭﻭﺍية ،فهي مركز ﺍألفﻜاﺭ ،ﻭمجال ﺍلمعاني
ﺍلتي تﺩﻭﺭ حﻭل ﺍألحﺩﺍﺙ "ﺍلشخصية ﺍلﺭﻭﺍئية تستمﺩ ﺃفﻜاﺭها ﻭﺍتجاهاتها ﻭتقاليﺩها ﻭصفاتها
ﺍلجسمية مﻥ ﺍلﻭﺍقع ﺍلﺫﻱ تعيﺵ فيه ،ﻭتﻜﻭﻥ عاﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻁابع مميﺯ عﻥ األنماط البشرية التقليدية،
ﺍلتي نﺭﺍها في حياتنا ﺍليﻭمية"( ،)2بمعنى أن الشخصية هي مركز ﺍألحﺩﺍﺙ في ﺍلﺭﻭﺍية ،ﻭﺃﻥ
ﺍلﺭﻭﺍئي حيﻥ يﻁﺭﺡ ﺭﺅيته فإنه يﻁﺭحها عبﺭ شخصياته ،فهي بهﺫﺍ ﺍلﻭضع ﺍلمﻜﻭﻥ ﺍألكبر للنﺹ
ﻭال ﻭجﻭﺩ لسﺭﺩ بﺩﻭﻥ شخصية" فهﻭ حيﻥ يتحﺩﺙ عﻥ ﺍلسﺭﺩ ﻭﺭمﻭﺯه ﻭعالماته ،فإنها ﺃصال
تجﺭﻱ على لساﻥ ﺍلشخصياﺕ ﻭليسﺕ مﺫﻜﻭﺭﺓ في الفضاء هﻜﺫﺍ"(.)3
ﺃﻱ ﺃﻥ ال ﻭجﻭﺩ ألﻱ عمل سﺭﺩﻱ ﺭﻭﺍئي في ياﺏ ﺍلشخصية؛ ألﻥ ﺍلعناصﺭ ﺍألخﺭﻯ
مﺭتبﻁة بالشخصية نفسها حيﺙُ إﻥ ﺍلحﻭﺍﺭ ال يمﻜﻥ ﺃﻥ يﻜﻭﻥ ﺩﻭﻥ شخصية حﻭﺍﺭية ،ﻭﺍألحﺩﺍﺙ
ال تتحﺭﻙ في ياﺏ شخصية محركة لألحﺩﺍﺙ ،ﻭﺍﻥ ﺍلشخصية تتحﺭﻙ ضمن الفضاء الزمني
والمكاني ،فالشخصية ﺇﺫﻥ هي ﺍلمحﺭﻙ ﺍلﺭئيس للﺭﻭﺍية مﻥ خالل تسييﺭها لألحﺩﺍﺙ ،ﻭهي ﺍلتي
يأتي على لسانها ﺍلسﺭﺩ ،ﻭيتمحﻭﺭ حﻭلها ﺍلمضمﻭﻥ ﺍلﺫﻱ يﻭﺩ ﺍلﻜاتﺏ ﺇيصاله للقاﺭﺉ ،ﻭيﺭﻯ عبﺩ
ﺍلمالﻙ مﺭتاﺽ أن الشخصية يكمن ﺩﻭﺭها في" :ﺃنها قاﺩﺭﺓ علة ماال يقدر عليه أي عنصر آخر

( )1شريبط أحمد شريبط :تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ،ص.43
( )2عبد الفتاح عثمان :بناء الرواية ،مكتبة الشباب ،مصر ،ط ،1982 ،1ص.121
( )3محمد علي سالمة :الشخصية الثانوية (ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ) ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط
 ،2007ص.32
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من المشكالت السردية ...إن قدرة الشخصية على تقمص األدوار المختلفة التي يحملها إياها
الروائي يجعلها في وضع ممتاز حقا"(.)1
نستنتج أن الشخصية هي المحور األساسي في الرواية ،وهي مركز األحداث والمحرك
الرئيسي لها.
فـ ــي كثيـ ــر مـ ــن األحيـ ــان ينشـ ــأ الحـ ــدث عـ ــن موقـ ــف معـ ــين ثـ ــم يتطـ ــور إلـ ــى نهايـ ــة معينـ ــة ومـ ــع
ذلـ ــك يظ ـ ــل الحـ ــديث ناقص ـ ــا .فتطـ ــوره م ـ ــن نقطـ ــة إل ـ ــى أخـ ــرى إنم ـ ــا يفسـ ــر لن ـ ــا كيـ ــف وق ـ ــع ولكن ـ ــه ال
يفسـ ــر لنـ ــا لـ ــم وقـ ــع .فلكـ ــي يسـ ــتكمل الحـ ــدث وحدتـ ــه –لكـ ــي يصـ ــبح حـ ــدثا كـ ــامال ،-يجـ ــب أن نعـ ــرف
ل ــم وق ــع الح ــدث واإلجابـ ــة ع ــن ه ــذا الس ـ ـؤال تتطل ــب البح ــث ع ــن ال ــدافع أو ال ــدوافع الت ــي أدت إلـــى
وق ــوع الح ــدث بالكيفي ــة الت ــي وق ــع به ــا ،والبح ــث ع ــن ال ــدوافع يتطل ــب ب ــدوره التع ــرف عل ــى الش ــخص
أو األشخاص الذين فعلوا الحدث أو تأثروا به.
فم ــن الب ــديهي أن ــه م ــا م ــن ح ــدث يق ــع بالطريق ــة المعين ــة الت ــي وق ــع به ــا واال ك ــان نتيج ــة لوج ــود
ش ـ ــخص مع ـ ــين أو أش ـ ــخاص معين ـ ــين ،كم ـ ــا أن وج ـ ــود ش ـ ــخص مع ـ ــين أو أش ـ ــخاص معين ـ ــين يترت ـ ــب
عليـ ــه وقـ ــوع الحـ ــدث بطريقـ ــة معينـ ــة .وبـ ــذلك يكـ ــون مـ ــن الخطـ ــأ الفصـ ــل أو التفرقـ ــة بـ ــين الشخصـ ــية
وبـ ـ ــين الحـ ـ ــدث ،ألن الحـ ـ ــدث هـ ـ ــو الشخصـ ـ ــية وهـ ـ ــي تعمـ ـ ــل أو هـ ـ ــو الفاعـ ـ ــل وهـ ـ ــو يفعـ ـ ــل ،فلـ ـ ــو أن
الكاتـ ــب اقتصـ ــر علـ ــى تصـ ــوير الفعـ ــل دون الفاعـ ــل لكانـ ــت قصـ ــته أقـ ــرب إلـ ــى الخبـ ــر المجـ ــرد منهـ ــا
إلـ ـ ــى القصـ ـ ــة ،ألن القصـ ـ ــة إنمـ ـ ــا تصـ ـ ــور حـ ـ ــدثا متكـ ـ ــامال لـ ـ ــه وحـ ـ ــدة ،ووحـ ـ ــدة الحـ ـ ــدث ال تتحقـ ـ ــق إال
بتصوير الشخصية وهي تعمل.

()2

ويمكن تقسيم الشخصيات من حيث دورها إلى:
-

الشخصية الثابتة:
هـ ــي الشخصـ ــية يـ ــر الفاعلـــة فـ ــي العمـ ــل األدبـ ــي ولـ ــيس لهـ ــا تـــأثير علـ ــى األحـ ــداث إال
ف ـ ــي بع ـ ــض األحي ـ ــان وه ـ ــي كم ـ ــا ي اره ـ ــا النق ـ ــاد تحم ـ ــل س ـ ــمات وجوان ـ ــب مح ـ ــددة ال تتغي ـ ــر بتغي ـ ــر
( )1عبد الملك مرتاض :نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،عالم المعرفة ،الكويت ،1998 ،ص.79

( )2د.رشاد رشدي :فن القصة القصيرة ،ط ،2مكتبة األنجلو المصرية ،1964 ،ص(.)29-11
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األحـ ـ ــداث وتتكـ ـ ــرر كثي ـ ـ ـ ار فـ ـ ــي صـ ـ ــفحات العمـ ـ ــل األولـ ـ ــى مثـ ـ ــل شخصـ ـ ــية الموظفـ ـ ــة فـ ـ ــي قصـ ـ ــة
المطار ،وشخصية الغزالة في قصة (قبضة الريح).
هـ ــي الشخصـ ــية التـ ــي ال تحـ ــوي عمقـ ــا نفسـ ــيا ،كمـ ــا أنهـ ــا تمتـ ــاز بالثبـ ــات فـ ــال تتغيـ ــر وال
تنم ـ ـ ــو م ـ ـ ــع األح ـ ـ ــداث ،فه ـ ـ ــي " الشخص ـ ـ ــية الس ـ ـ ــطحية أو الس ـ ـ ــلبية أو الثابت ـ ـ ــة ي ـ ـ ــر النامي ـ ـ ــة او
الثانوي ـ ــة ،وه ـ ــي الشخص ـ ــية البس ـ ــيطة الت ـ ــي تك ـ ــاد ال تتغي ـ ــر م ـ ــن أول العم ـ ــل إل ـ ــى نهايت ـ ــه ،تظ ـ ــل
مواقفها هي هي ،ومشاعرها هي نفسها ،وأطوار حياتها تبقى على حالها"(.)1
ومث ـ ــال عليه ـ ــا شخص ـ ــية الموظف ـ ــة ف ـ ــي "قص ـ ــة المط ـ ــار" ،يق ـ ــول الكات ـ ــب ...." :واتج ـ ــه
نح ـ ــو الش ـ ــباك ال ـ ــذي يتج ـ ــه إلي ـ ــه األجان ـ ــب ،نظ ـ ــرت إلي ـ ــه الموظفرررررة الجميل ـ ــة باس ـ ــتغراب بع ـ ــد أن
رأت ج ـ ـواز سـ ــفره وقالـ ــت ل ـ ــه :لمـ ــاذا ال تـ ــذهب إلـ ــى الش ـ ــباك اآلخـ ــر ( ،)2ومثـ ــال آخـ ــر شخص ـ ــية
الغ ازلـ ــة فـ ــي قصـ ــة قـ ــبض ال ـ ـريح ،يقـ ــول الكاتـ ــب ..." :وفجـ ــأة اختفـ ــت تلـ ــك الغزالررررة كمـ ــا ظهـ ــرت
فج ـ ــأة ،تركتن ـ ــي مش ـ ــدوها ومش ـ ــدودا إل ـ ــى خي ـ ــوط العنكب ـ ــوت ال ـ ــذي ال يت ـ ــيح ل ـ ــي أن أفل ـ ــت منه ـ ــا،
ابـ ـ ــت ازلـ ـ ــة عنـ ـ ــي بعـ ـ ــد أن ازرتنـ ـ ــي علـ ـ ــى يـ ـ ــر موعـ ـ ــد ودون سـ ـ ــابق إنـ ـ ــذار ،تـ ـ ــرى هـ ـ ــل أنـ ـ ــا
مسـ ــتيقص أم أننـ ــي فـ ــوت قلـ ــيال ،فتحـ ــت عينـ ــي علـ ــى وسـ ــعهما ألتأكـ ــد ممـ ــا إذا كنـ ــت مسـ ــتيقظا
أم ال.)3("....
ومثال آخر على الموظفة في "قصة االختيار" ،يقول الكاتب" :وفي لحظات كان كل شيء قد
أنجز ،وضعت الموظفة التصريح أمامه وقالت:
بإمكانك أن تسافر اآلن إذا أردت"(.)4وأيضا شخصية عبد الناصر في قصة "ثالث عيون" ،يقول الكاتب " :عال هدير الجماهير ..
اختلط بهدير البحر ..ماذا لو استقال عبد الناصر ! ولكنهم يريدون تحطيم عبد الناصر الرمز،
ويتالطم هدير األمواج البشرية أمام القصر الجمهوري ،يعلو فوق هدير البحر ..يجب أن يبقى
الرمز"(.)5

( )1إبراهيم ابن صالح :القصة القصيرة عند محمد تيمور ،ط ،2002 ،1دار محمد علي تونس ،ص.84
( )2قبض الريح :المطار ،ص.25
( )3قبض الريح :قبض الريح ،ص.84
( )4الوحش :قصة االختيار ،ص.85
( )5الوحش :قصة ثالث عيون ،ص.142
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 الشخصية النامية:ه ـ ــي الشخص ـ ــية الفاعل ـ ــة الت ـ ــي ال تثب ـ ــت عل ـ ــى س ـ ــمات وأفك ـ ــار وأح ـ ــداث معين ـ ــة ،وانم ـ ــا ه ـ ــي
متغيـ ـ ـرة األحـ ـ ـوال وتتط ـ ــور األح ـ ــداث وتنم ـ ــو بتطوره ـ ــا ونموه ـ ــا ،ويعتم ـ ــد الكات ـ ــب عليه ـ ــا ف ـ ــي تعلي ـ ــق
أحداثـ ــه ،فيقـ ــوم بتصـ ــويرها تصـ ــوي ار كـ ــامال كاشـ ــفا أعمـ ــاق نفسـ ــها كـ ــي يضـ ــيء العمـ ــل القصصـ ــي أو
الروائـ ــي فهـ ــي تحمـ ــل كـ ــل الـ ــدالالت واألمثـ ــال وتـ ــؤثر فـ ــي يرهـ ــا تـ ــأثي ار فـ ــاعال ،مثـ ــل شخصـ ــية خالـ ــد
في قصة (الغريب) ،وبطل بنك السعادة ،وشخصية سلوى في قصة (زوجة بالبريد).
هـ ــي الشخص ـ ــية الت ـ ــي ينتابه ـ ــا الت ـ ــأثر والت ـ ــأثير ،حي ـ ــث يك ـ ــون لألح ـ ــداث دور ب ـ ــارز ف ـ ــي
نموهـ ـ ــا وتطورهـ ـ ــا "،وهـ ـ ــي التـ ـ ــي تنمـ ـ ــو وتتطـ ـ ــور قلـ ـ ــيال قلـ ـ ــيال بص ـ ـ ـراعها مـ ـ ــع األحـ ـ ــداث او مـ ـ ــع
المجتم ـ ــع ،فتتكش ـ ــف للق ـ ــارئ كم ـ ــا تق ـ ــدمت ف ـ ــي القص ـ ــة ،وتفج ـ ــؤه بم ـ ــا تغن ـ ــى ب ـ ــه م ـ ــن جوانبه ـ ــا
وعواطفها اإلنسانية المعقدة"(.)1
وهـ ـ ــي بـ ـ ــذلك تنتقـ ـ ــل مـ ـ ــن حـ ـ ــال إلـ ـ ــى حـ ـ ــال مبـ ـ ــرزة التح ـ ـ ـوالت النفسـ ـ ــية العميقـ ـ ــة التـ ـ ــي
تحملهـ ـ ــا نتيجـ ـ ــة الص ـ ـ ـراع الـ ـ ــذي تخوضـ ـ ــه ،فالشخصـ ـ ــية الناميـ ـ ــة تحمـ ـ ــل أبع ـ ـ ـادا نفسـ ـ ــية عميقـ ـ ــة
ومعقدة.
مثال عليها شخصية خالد في "قصة الغريب" ،يقول الكاتب ":اسمي خالد ،أعمل مدرسا في الكويت
كنت قبل ذلك أعمل مدرسا حكوميا براتب زهيد ،مما دفعني إلى التعاقد مع حكومة الكويت على
الر م من علمي أن الح اررة هناك تسلب الجلد عن اللحم وتنصل اللحم عن العظم ،كان ذلك في
عام 1964م ،ومنذ ذلك الحين لم أشاهد اهلي سوى مرة واحدة بعد عامين من ذلك التقاعد"(.)2
وبطل "بنك السعادة" ،يقول الكاتب ":كان يمضي معظم وقته متسكعا على المقهى المجاور لبيته
أو على ناصية الشارع ،يالحق بعينيه كل اد ورائح ،هذه هي التسلية الوحيدة في حياته ،يتمتع
برؤية الناس أثناء ذهابهم وابائهم ،يلتهم بعينيه كل مظهر جميل يمر أمامه ويتمعن في صنعة
الخالق"(.)3

( )1هالل محمد ،1964 :النقد األدبي الحديث (مصادره األولى -تطوره -فلسفاته الجمالية -مذاهبه) ،القاهرة ،دار مطابع الشعب،
ص.66
( )2الوحش :قصة الغريب ،ص.99
( )3الوحش :قصة بنك السعادة ،ص.133
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وشخصية سلوى في قصة "زوجة بالبريد" ،يقول الكاتب " :فرت دمعة من عينها دون أن تستطيع
لها منعا:
ولكني ابنته الوحيدة ..سلواه كما يقول!
كل شيء قسمة ونصيب يا سلوى ،وعليك التحلي بالصبر ،فالزمن كفيل يحل الخالف بين
األخوين"(.)1
 الشخصية الرئيسة:إنه ـ ــا الشخص ـ ــيات البطل ـ ــة الت ـ ــي يق ـ ــوم عليه ـ ــا العم ـ ــل الروائ ـ ــي ،وه ـ ــي الشخص ـ ــية الفني ـ ــة
"التـ ـ ـ ــي يصـ ـ ـ ــطفيها القـ ـ ـ ــاص لتمثـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا أراد تصـ ـ ـ ــويره أو مـ ـ ـ ــا أراد التعبيـ ـ ـ ــر عنـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن أفكـ ـ ـ ــار
وأحاسـ ـ ــيس ،وتتمتـ ـ ــع الشخصـ ـ ــية الفنيـ ـ ــة المحكـ ـ ــم بناؤهـ ـ ــا باسـ ـ ــتقاللية فـ ـ ــي ال ـ ـ ـرأي ،وحريـ ـ ــة فـ ـ ــي
الحركة داخل مجال النص القصصي"(.)2
تمث ـ ـ ــل شخص ـ ـ ــية "الف ـ ـ ــأرة" وشخص ـ ـ ــية "الخل ـ ـ ــد" شخص ـ ـ ــيات رئيس ـ ـ ــية ف ـ ـ ــي قص ـ ـ ــة "الف ـ ـ ــأرة
والخل ـ ـ ــد" ،تل ـ ـ ــك الشخص ـ ـ ــيات الت ـ ـ ــي تحم ـ ـ ــل أبع ـ ـ ــادا نفس ـ ـ ــية معق ـ ـ ــدة ،فق ـ ـ ــد ل ـ ـ ــب عل ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـاتين
الشخصـ ــيتين الح ـ ـوار العميـ ــق ،العقـ ــيم ،فتتكشـ ــف للقـ ــارئ جوانـ ــب كـ ــل مـ ــن هـ ــاتين الشخص ـ ـيتين،
ربم ــا يري ــد الكات ــب أن يجع ــل الق ــارئ ينظ ــر إل ــى الع ــالم نظـ ـرة م ــن ع ــدة زواي ــا ول ــيس م ــن زاوي ــة
واحدة ،يقول" :قالت الفأرة للخلد :أنا أفضل منك ألنني أرى وأنت أعمى
قال الخلد :أنا أرى ببصيرتي بينما تخدعك عيناك
قالت الفأرة :اال تحتاج إلى عينين
أجاب الخلد :أنا أعيش تحت األرض في الظالم وليس بي حاجة إلى العيون")3(.....
يبـ ــين الكاتـ ــب أيضـ ــا عـ ــدا النظـ ــر لألمـ ــر مـ ــن عـ ــدة زوايـ ــا ،أن العمـ ــى هـ ــو عمـ ــى القلـ ــوب ،فربمـ ــا
تغلـ ـ ــب البصـ ـ ــيرة علـ ـ ــى البصـ ـ ــر ،يقـ ـ ــول الكاتب":قـ ـ ــال لـ ـ ــه الكفيـ ـ ــف :انتبـ ـ ــه أمامـ ـ ــك حف ـ ـ ـرة ،)4("...رأى
( )1الوحش :قصة زوجة بالبريد ،ص.106
( )2شريبط أحمد شريبط :تطور البنية الفنية ،ص.45
( )3قبض الريح :الفأرة والخلد ،ص.10
( )4قبض الريح :قصة الكفيف ،ص.19
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الكفيـ ــف الحف ـ ـرة ولـ ــم يرهـ ــا المبصـ ــر ،هنـ ــا يبـ ــين الكاتـ ــب أنـ ــه عمـ ــى القلـ ــوب يجعـ ــل اإلنسـ ــان ال يـ ــرى
أمامه.
تخت ـ ــزن الشخص ـ ــية م ـ ــا تحمل ـ ــه داخله ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــوف وهـ ـ ـواجس ،تكش ـ ــف عنه ـ ــا الطري ـ ــق ال ـ ــوعرة،
ف ــي طريق ــه إل ــى الس ــوق ،ه ــذا م ــا مثلت ــه شخص ــية عب ــد ال ــرحمن ف ــي قص ــة ال ــوحش" :ك ــان م ــن ع ــادة
عل ـ ــي عب ـ ــد ال ـ ــرحمن أن يص ـ ــلي العش ـ ــاء ك ـ ــل ليل ـ ــة اثن ـ ــين ف ـ ــي المس ـ ــجد ،)1("..يص ـ ــلي وي ـ ــدعو هللا أن
يرزقه ،ويحزم أمتعته ويهم بالخروج للسوق ،طلبا لرزقه ورزق أطفاله.
ـب شخصـ ــية أبـ ــي حامـ ــد فـ ــي ثـ ــوب التصـ ــدي للغطرسـ ــة
وفـ ــي قصـ ــة شـ ــجرة الزيتـ ــون يظهـ ــر الكاتـ ـ ُ

والوحشـ ـ ــية التـ ـ ــي يتعـ ـ ــرض لهـ ـ ــا الشـ ـ ــعب الفلسـ ـ ــطيني مـ ـ ــن االحـ ـ ــتالل الغاشـ ـ ــم ،يقـ ـ ــول الكاتـ ـ ــب" :جـ ـ ــن
جنـ ــون أب ـ ــي حام ـ ــد :نعـ ــم أرض ـ ــى ..أل ـ ــم تس ـ ــمع قلـ ــت ل ـ ــك أرض ـ ــى"( ،)2سـ ــلبوه أرض ـ ــه ،وحرقـ ـ ـوا قلب ـ ــه
على شجرة الزيتون التي عمرت في هذه األرض ،وأكل منها أجداده.
لقـ ـ ــد حاولـ ـ ــت شخصـ ـ ــية صـ ـ ــابر الخـ ـ ــروج مـ ـ ــن ثـ ـ ــوب التـ ـ ــذمر واألهـ ـ ــازيج المحزنـ ـ ــة التـ ـ ــي كانـ ـ ــت
تعزفهـ ـ ــا أمـ ـ ــه ،حيـ ـ ــث ال تلتقـ ـ ــي الهزيمـ ـ ــة واالنتصـ ـ ــار ،هـ ـ ــي تريـ ـ ــد أن تـ ـ ــرى أوالده ،وهـ ـ ــو يتسـ ـ ــاءل أال
يتـ ـ ــزوج اإلنسـ ـ ــان إال مـ ـ ــن أجـ ـ ــل األوالد "تنحـ ـ ــنح صـ ـ ــابر ..منـ ـ ــذ خمـ ـ ــس سـ ـ ــنوات وأنـ ـ ــا أسـ ـ ــمع هـ ـ ــذه
المعزوف ـ ــة ..من ـ ــذ أول ش ـ ــهر لزواجن ـ ــا ،)3("..م ـ ــرت خم ـ ــس س ـ ــنوات عل ـ ــى زواجهم ـ ــا ،وأخيـ ـ ـ ار اعت ـ ــرف
لزوجت ــه ب ــأن الخل ــل من ــه ،ولكـــن م ــع اإلصـ ـرار من ــه عل ــى اإلنجـــاب "انتص ــر الح ــب" ،وحمل ــت ثريـــا،
وأسكت صابر تمتمات أمه ،وتلك العادات والتقاليد التي ال تعترف بالحب فقط.
 الشخصية الثانوية:وفيم ـ ــا يخ ـ ــص الشخصرررررية الثانويرررررة فق ـ ــد مثل ـ ــت ع ـ ــدة شخص ـ ــيات ثانوي ـ ــة أدواره ـ ــا مس ـ ــاندة ومـ ـ ـؤازرة
للشخص ـ ـ ــية الرئيس ـ ـ ــية جنب ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى جن ـ ـ ــب ،ليكتم ـ ـ ــل الموق ـ ـ ــف وتكتم ـ ـ ــل الص ـ ـ ــورة ،ونج ـ ـ ــد الشخص ـ ـ ــية
الثانوية في القصة قد أتت بعدة مواضع نذكر منها:
 "طلب الجنود منهما أن يقفا وظهرهما إلى الجدار وأن يرفعا يديهما إلى أعلى"(.)4( )1الوحش :قصة الوحش ،ص.31
( )2الوحش :قصة شجرة الزيتون ،ص.37
( )3الوحش :قصة وانتصر الحب ،ص.43
( )4قبض الريح :قصة قن الدجاج ،ص.21
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 "ك ـ ــان ينظــ ــر إل ـ ــى الســ ــجان وه ـ ــو يـ ـ ــروح ويجـ ـ ـ فــ ــي المم ـ ــر ..ي ـ ــدق كعبي ـ ــه ب ـ ــاألرض ،وعصــ ــاليظـ ــة تتـ ــدلى مـ ــن جلـ ــدة بـ ــين أصـ ــابعه ..كـ ــان يحـ ــاول مـ ــن خـ ــالل هـ ــذه الفتحـ ــة أن ينظـ ــر إلـ ــى
نزي ـ ــل الزن ازن ـ ــة المقابل ـ ــة ويتح ـ ــدث مع ـ ــه باإلش ـ ــارة ..يس ـ ــأله :م ـ ــا األخب ـ ــار ف ـ ــي الخ ـ ــارج وال يتوق ـ ــع
أن يس ــمع جوابـ ــا فه ــذا النزيـ ــل ح ــل ضـ ــيفا علـ ــى الزن ازن ــة ليلـ ــة أم ــس فقـ ــط وال ب ــد أن يخـ ــاف مـ ــن
الك ــالم ت ــرى م ــا ه ــي تهم ــة ه ــذا النزي ــل أه ــي حب ــه للحي ــاة للن ــاس أه ــي مث ــل ال ــتهم الموجه ــة
إليه يا ترى "(.)1
 " ...تح ـ ـ ـ ــرك دون ت ـ ـ ـ ــردد باتج ـ ـ ـ ــاه ص ـ ـ ـ ــبية يتحلقـ ـ ـ ـ ــون ح ـ ـ ـ ــول س ـ ـ ـ ــيارة يغس ـ ـ ـ ــلونها وس ـ ـ ـ ــألهم عـ ـ ـ ـ ــنالسائق.)2("...
 "انطل ـ ــق الس ـ ــائق وه ـ ــو يدن ـ ــدن م ـ ــع الم ـ ــذياع أ ني ـ ــة ش ـ ــعبية أردني ـ ــة ،كان ـ ــت س ـ ــيارته تنس ـ ــاب م ـ ــعالطري ـ ــق الثعب ـ ــاني المتع ـ ــرج وكأنه ـ ــا ق ـ ــد حفظ ـ ــت الطري ـ ــق لكثـ ـ ـرة م ـ ــا س ـ ــارت علي ـ ــه ،مثله ـ ــا مث ـ ــل
حمارتنا التي كانت تعود من الكرم إلى البيت وحدها".3
 "خ ـ ــرج جمه ـ ــور المش ـ ــيعين ليس ـ ــتقلو س ـ ــياراتهم خل ـ ــف الس ـ ــيارة الت ـ ــي تق ـ ــل ال ـ ــنعش ،وف ـ ــي المقبـ ـ ـرةفتحـ ـ ـوا ذل ـ ــك القب ـ ــر الرخ ـ ــامي وأنزلـ ـ ـوا في ـ ــه الجثم ـ ــان ،أ ل ـ ــق الح ـ ــانوتي القب ـ ــر بع ـ ــد أن ق ـ ــام أح ـ ــد
المشـ ــايب بوشوشـ ــة الميـ ــت بـ ــبعض الكلمـ ــات ،ليق ـ ـ أر بعـ ــد ذلـ ــك بعـ ــض اآليـ ــات مـ ــن الق ـ ـرآن الك ـ ـريم،
اص ـ ــطف األق ـ ــارب لتقب ـ ــل التع ـ ــازي م ـ ــن المش ـ ــيعين ،ث ـ ــم أخ ـ ــد الن ـ ــاس يغ ـ ــادرون المك ـ ــان ليترك ـ ــوا
سعيدا مع أفكاره".4

( )1الوحش :قصة قروان على الباب ،ص.40
( )2الوحش :قصة االختيار ،ص.89
( )3الوحش :قصة الغريب ،ص.99
( )4الوحش :قصة الشاهد الرخامي ،ص.116
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 .3 .2المكان:
ُيعـ ـد المك ــان الحي ــز ال ــذي تـ ـرتبط في ــه أجـ ـزاء العم ــل األدب ــي بعض ــها ب ــبعض ،فق ــد يك ــون
المك ـ ــان متخ ـ ــيال أو حقيقي ـ ــا وحينم ـ ــا يك ـ ــون حقيقي ـ ــا؛ ف ـ ــإن الق ـ ــارئ يعتق ـ ــد أن ه ـ ــذه األح ـ ــداث
والشخص ـ ــيات ممكن ـ ــة الح ـ ــدوث أو محتمل ـ ــة ،فه ـ ــو الفض ـ ــاء ال ـ ــذي يجم ـ ــع ب ـ ــين الشخص ـ ــيات

واألحـ ـ ــداث ،والقالـ ـ ــب الـ ـ ــذي تجتمـ ـ ــع فيـ ـ ــه العناص ـ ـ ـر األدبيـ ـ ــة لتكـ ـ ــوين عمـ ـ ــل أدبـ ـ ــي ،وسـ ـ ــيتم

د ارس ـ ــة المك ـ ــان وف ـ ــق ثنائي ـ ــة ال ـ ــداخل والخ ـ ــارج ،ل ـ ــم تخ ـ ـ ُـل أعم ـ ــال محم ـ ــد أي ـ ــوب ،م ـ ــن ه ـ ــذا
العنصـ ـ ــر فنجـ ـ ــد "باتـ ـ ــت األش ـ ـ ـواك تمـ ـ ــأل المكـ ـ ــان ..األرض والسـ ـ ــماء ..حتـ ـ ــى اله ـ ـ ـواء بـ ـ ــات
يحمل تلك األشواك اللعينة"(.)1

 -1مفهﻭﻡ ﺍلمﻜرراﻥ:

ﺃ -ﺍلمﻜاﻥ لغة :تعﺩﺩﺕ تعﺭيفاﺕ ﺍلمﻜاﻥ مﻥ ﺍلناحية ﺍللغﻭية في معﻅﻡ ﺍلمعاجﻡ منها:
ما جاء في لساﻥ ﺍلعﺭﺏ البﻥ منﻅﻭﺭ" :ﺍلمﻜاﻥ بمعنى ﺍلمﻭضع ،والجمع أمكنة وأماكن،
قال ثعلﺏ :ببﻁﹸل ﺃﻥ يﻜﻭﻥ مﻜاﻥ ،ألن العرب تقول ،كن مكانك وقم مكانك ،فقد دل هﺫﺍ على ﺃنه
مصﺩﺭ مﻥ كان ﺃﻭ مﻭضع منه"(.)2

ﻭفي ﺍلقامﻭﺱ ﺍلمحيﻁ :ﻭﺭﺩﺕ ﺍلﻜلمة تحﺕ ماﺩﺓ (ﻙ.ﻭ.ﻥ) :ﺍلمﻜاﻥ :ﺍلمﻭضع ،كالمكانة:

ﺃمﻜنة ﻭﺃماكن :ﻭتحﺕ ماﺩﺓ (ﻡ.ﻙ.ﻥ) يقﻭل :ﺍلمﻜانة :ﺍلمنﺯلة ،ﺍلتﻜﻭﻥ ،ﻭتقﻭل للبغيﺽ ال كان
ﻭال تﻜﻥ(.)3

ﻭقﺩ تناﻭل ﺍلقﺭﺁﻥ ﺍلﻜﺭيﻡ كلمة "ﺍلمﻜاﻥ" فنجﺩه في قﻭله تعالى" :قل يا قﻭﻡ ﺍعملﻭﺍ على

()4

مكانتكم"

ﻭهي بمعنى ﺍلمﻭضع.

كما نجﺩه في قﻭله تعالى في سﻭﺭﺓ مﺭيﻡ ":فﹶانﹾتﹶبذﹶﺕﹾ بِهِ مكانا ﹶقصِيا"( )5والمكان هو الموضع

الذي يجري فيه الحدث ،وتتحرك فوقه الشخصيات.
ﺏ -ﺍلمﻜرراﻥ ﺍصﻁﻼحرراً:

ُيعﺩ مصﻁلح ﺍلمﻜاﻥ مﻥ ﺍلمﻜﻭناﺕ ﺍألساسية للسﺭﺩ ،ﻭليﺱ عنصﺭﺍ ﺯﺍئﺩﺍ في ﺍلﺭﻭﺍية،
ﺇﺫ يﻜﻭﻥ في بعﺽ ﺍألحياﻥ هﻭ ﺍلهﺩﻑ مﻥ ﻭجﻭﺩ ﺍلﺭﻭﺍية ﺃﻭ ﺍلعمل ﺍلفني جميعا ،فهو ﺍلخلفية ﺍلتي
( )1صور وحكايات :قصة األشواك ،ص.9
( )2لسان العرب ،مادة (كون) ،ص.113
( )3القاموس المحيط ،مادة (كون) ،ص.267
( )4سورة الزمر :اآلية .39
( )5سورة مريم :اآلية .22
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تقع فيها ﺃحﺩﺍﺙ ﺍلﺭﻭﺍية( ،)1ﻭﺍلمجال ﺍلﺫﻱ تسيﺭ فيه ﺍألحﺩﺍﺙ مﻥ تحﻭالﺕ على مستﻭﻯ
ﺍلشخصياﺕ مﻥ ﺃفعال ﻭﺃقﻭﺍل.
 -2ﺃهمية ﺍلمﻜاﻥ ﺍلﺭﻭﺍئي:
خﹶلﻕﹸ عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلﻜلماﺕ مﻜانا ،خياليا
إن "مﻜاﻥ ﺍلﺭﻭﺍية ليﺱ هﻭ ﺍلمﻜاﻥ ﺍلﻁبيعي ،فالنﺹ ي ﹾ
له مقﻭماته ﺍلخاصة ﻭﺃبعاﺩه ﺍلمميﺯﺓ".

()2

بمعنى ﺃﻥ ﺍلمﻜاﻥ ﺍلﺭﻭﺍئي ليﺱ مﻜانا معتاﺩﺍ كالذي نعيﺵ فيه ،ولكنه مكان تخيلي ير واقعي
يتشكل عن طريق اللغة الروائية ،فيحقﻕ ﺍلمﺅلﻑ باللغة عالمه ﺍلﺭﻭﺍئي بﻜل تصوراته ،ﻭتمنحه
ﺍلحﺭية ﺍلحﻕ في تشﻜيل فضائه بعيﺩﺍ عﻥ كل ﺍلقﻭﺍنيﻥ ﺍلهنﺩسية بمشاركة ﺍلشخصياﺕ ﻭﻭﻅائفها
ﺍلمختلفة.
يﻜتسﺏ ﺍلمﻜاﻥ في ﺍلﺭﻭﺍية ﺃهمية كبيرة ال ألنه ﺃحﺩ عناصﺭها ﺍلفنية ﺃﻭ ألنه ﺍلمﻜاﻥ ﺍلﺫﻱ
تجﺭﻱ فيه ﺍألحﺩﺍﺙ ﻭتتحﺭﻙ فيه ﺍلشخصياﺕ فحسﺏ ،بل ألﻥ ﺍلمﻜاﻥ يتحﻭل في بعﺽ ﺍألعمال
ﺍلمتميﺯﺓ ﺇلى الفضاء ﺍلﺫﻱ يحتﻭﻱ على كل ﺍلعناصﺭ ﺍلﺭﻭﺍئية ،ﻭبهﺫه ﺍلحالة ال يﻜﻭﻥ كقطعة
ﺍلقماﺵ بالنسبة ﺇلى ﺍللﻭحة بل يﻜﻭﻥ ﺍلفضاء ﺍلﺫﻱ تصنعه ﺍللﻭحة ،لهﺫﺍ" :فالمﻜاﻥ يﻜتسﺏ ﺃهمية
مﻥ خالل معايشة ﺍلبﻁل لألمﻜنة ﻭ ﺍألحياء ﺍلتي تمﺩ له بالصلة ،سواءمﻥ قﺭيﺏ ﺃﻭ مﻥ بعيﺩ،
فيﻜﻭﻥ ﺍلمﻜاﻥ هﻭ ﺍللﻭحة ﺍلنفسية ﺍلتي عاشها ﻭعايشها ﺍلبﻁل"( .)3ﺇﻥ للمﻜاﻥ ﺃهمية مثله مثل
ﺍلعناصﺭ ﺍألخﺭﻯ مﻥ شخصياﺕ ﻭﺯماﻥ ،فال يمﻜﻥ ﺃﻥ ينفصل عنها ما ﺩﺍمﺕ ﺍلﺭﻭﺍية كل شامل
ﺇﺫ يشﻜل مع ﺍلﺯمﻥ في ﺍلﺭﻭﺍية" :ﻭحﺩﺓ عضوية واحدة ال تنفصم ثم تأتي الحركة بعد ذلك لتكمل
هذه الوحدة ،وتضفي عليها الحياة"(.)4

( )1سيزا قاسم :بناء الرواية ،ص.74
( )2المرجع نفسه ،ص.75
( )3أحمد زياد محبك ،متعة الرواية دراسة نقدية منوعة ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ص.55
( )4عبد هللا أبو هيف :جماليات المكان في النقد األدبي المعاصر ،مجلة جامعة تشرين للدرسات والبحوث العلمية ،سلسلة اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،المجلد  ،27العدد  ،2005 ،1ص .143
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كما يعﺩ ﺍلمﻜاﻥ ﺍألﺭضية ﺍلمناسبة ﻭﺍلخصبة للشخصياﺕ ﻭﺍألحﺩﺍﺙ فهﻭ" :عنصﺭ حي فاعل
()1

في هذه األحداث ،ﻭفي هﺫه ﺍلشخصياﺕ ﺇنه حﺩﺙ ﻭجزء مﻥ ﺍلشخصية"

 ،ﻭﺃيضا" :هﻭ ﺍلﺫﻱ

يﺅسﺱ ﺍلحﻜي في معﻅﻡ ﺍألحياﻥ ألنه يجعل ﺍلقصة ﺍلمتخيلة ﺫﺍﺕ مﻅهﺭ مماثل لمﻅهﺭ ﺍلحقيقة"(.)2
ن فالمﻜاﻥ في ﺍلعمل ﺍلقصصي ﺃﻭ ﺍلﺭﻭﺍئي ال يمﻜﻥ االستغناء عنه بأﻱ حال مﻥ األحوال
ﺇﺫ ﹰ
ألنه ال يمﻜﻥ ﺃﻥ نتصﻭﺭ ﻭجﻭﺩ حﺩﺙ في ﺯماﻥ ما بمعﺯل عﻥ ﺍلمﻜاﻥ ،حتى وان لم يكن هذا
المكان حقيقيا ،فبمجﺭﺩ ﺃﻥ يسﺭﺩ ﺍلمﺅلﻑ ﺍألحﺩﺍﺙ ينتقل ﺇلى عﻭﺍلﻡ شتى يستﻁيع حينها ﺃﻥ يخلﻕ
مﻜانا خياليا ألحﺩﺍثه ،ويكون له ﺩﻭﺭ ﺃساسيا كبقية ﺍلعناصﺭ األخرى المشكلة لعملية السرد.
 -3عﻼقة المكان بالشخصيات:
ﻭيعﺩ ﺍإلﻁاﺭ ﺍلﺫﻱ تنﻁلﻕ منه ﺍألحﺩﺍﺙ ،وتسير فيه ﺍلشخصياﺕ ،بل يتجاﻭﺯ ﺫلﻙ ليصبح
عنصﺭﺍ حيا فعاال في بناء ﺍألحﺩﺍﺙ ،ﺇﺫ تﻜﻭﻥ ﺍلشخصياﺕ مشحﻭنة بﺩالالﺕ يﻜتسبها مﻥ خالل
عالقته باإلنساﻥ ،فللمﻜاﻥ عالقة حميمة مع ﺍإلنساﻥ كونه بمثابة ﺍلجسﺩ ﺍلﺫﻱ يحتﻭﻱ ﺍلﺭﻭﺡ ﻭكل
منها يﺅثﺭ في ﺍآلخﺭ ﻭﺃكثر ﺍألماكن ﺍلتي يتعلﻕ بها ﺍإلنساﻥ هي ﺍلبيﺕ" :ﻭﺇﺫﺍ ﻭصفﺕ ﺍلبيﺕ فقﺩ
()3

ﻭصفﺕ ﺍإلنساﻥ"

ﻭﺍلمﻜاﻥ عنﺩ " استﻭﻥ باشالﺭ" ليﺱ ﺍلمﻜاﻥ ﺍلهنﺩسي ﺇنما هﻭ" :ﺍلمﻜاﻥ ﺍلﺫﻱ

عاشه ﺍألﺩيﺏ كتجربة ،ﻭﺍلمﻜاﻥ ال يعاﺵ على شﻜل صﻭﺭ فحسﺏ ،بل يعيﺵ في ﺩﺍخل جهاﺯنا
ﺍلعصبي كمجموعة من ردود الفعل"( ،)4فالمﻜاﻥ ﺍلﺭﻭﺍئي يعبﺭ عﻥ مقاصﺩ ﺍلمﺅلﻑ ﻭعﻥ تجﺭبة
عاشها في ﺫلﻙ ﺍلمﻜاﻥ ﻭتأثﺭه به فيتحﻭل ﺍلمﻜاﻥ ﺍلحقيقي ﺇلى فضاء ﺭﻭﺍئي جﺭﺕ فيه األحداث
وهو يؤثر ويتأثر بالعناصر األخرى ،كما يﺭﻯ حسﻥ نجمي في قﻭله" :ﻭﺍلمﻜاﻥ بهذا المعنى هو
مكون الفضاء"(.)5
ﻭمما سبق نستنتج ﺃﻥ الفضاء هﻭ ﺍلحيﺯ ﺍلمﻜاني في ﺍلﺭﻭﺍية ﺃﻭ ﺍلحﻜي عامة.

( )1حميد لحميداني :بنية النص الروائي ،ص.53
( )2المرجع نفسه ،ص.65
( )3عثمان بدري :وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،ط،1
 ،2000ص.92
( )4غلستون باشالر :جماليات المكان ،ترجمة :غالب هلسا ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،لبنان ،ط،2000 ،5
ص.21
( )5حسن نجمي :شعرية الفضاء (المتخيل والهوية في الرواية العربية) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيروت ،ط،2000 ،1
ص.56
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 -4المكان في قصص محمد أيوب:
انقسم المكان في قصص الكاتب محمد أيوب إلى داخلي وخارجي:
 المكرررران الررررداخلي :هـــو المك ــان الـ ــذي يكتسـ ــي طابعـ ــا خاص ــا مـ ــن خـ ــالل تفاعـ ــل الشخصـ ــية
معه ،ويتمثل هذا النوع في األماكن اآلتية:
نجـ ــد الطمأنينـ ــة واألم ـ ــن تظهـ ــر جلي ـ ــة أكثـ ــر فـ ــي األم ـ ــاكن الداخليـ ــة ،الت ـ ــي يلجـ ــأ الم ـ ــرء
لهـ ــا ليختب ـ ـ مـ ــن الخطـ ــر المحـــدق بـ ــه ،كمـــا فـ ــي قصـ ــة "ال بررررد أن تختررررار" ،يق ــول الكاتـ ــب:
" ....ك ــانوا ف ــي عجل ــة م ــن أم ــرهم ف ــأطلقوا الن ــار عل ــى س ــاقيه ف ــي مك ــان مهج ــور وتوجهـ ـوا
إل ـ ـ ــى المس ـ ـ ــجد مس ـ ـ ــرعين حت ـ ـ ــى ال تف ـ ـ ــوتهم ص ـ ـ ــالة الفج ـ ـ ــر"( ،)1وتوض ـ ـ ــح ص ـ ـ ــورة المك ـ ـ ــان
ال ـ ـ ــداخلي أال وه ـ ـ ــو المس ـ ـ ــجد ،كيفي ـ ـ ــة اللج ـ ـ ــوء واالبتع ـ ـ ــاد ع ـ ـ ــن الخ ـ ـ ــوف والقل ـ ـ ــق ،لك ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا
الش ـ ـ ــعور ل ـ ـ ــيس دائ ـ ـ ــم ،فنج ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي قص ـ ـ ــة م ـ ـ ــوت سـ ـ ـ ـريري ،أن المك ـ ـ ــان ال ـ ـ ــداخلي أال وه ـ ـ ــو
المستشـ ــفى ،كـ ــان مقب ـ ـرة للشخصـ ــية ،يقـ ــول" :نقلـ ــوه إلـ ــى المستشـ ــفى ،قـ ــرر األطبـ ــاء أنـ ــه فـ ــي
حالـ ــة م ـ ــوت سـ ـ ـريري ،حدثت ـ ــه نفس ـ ــه :إذن أن ـ ــا ميـ ــت وم ـ ــع ذل ـ ــك أدرك م ـ ــا ي ـ ــدور ح ـ ــولي"(،)2
وتتش ـ ــارك ف ـ ــي ذل ـ ــك قص ـ ــة "قرررررروان علرررررى البررررراب" ،بوص ـ ــف الزن ازن ـ ــة بأنه ـ ــا مك ـ ــان داخل ـ ــي
لكنه ــا وب ــالر م م ــن ص ــغر حجمه ــا إال أنه ــا تحت ــوي عل ــى ك ــل األل ــم والظل ــم ف ــي ه ــذا الع ــالم
أجم ـ ــع ،يق ـ ــول الكات ـ ــب" :يب ـ ــدو وك ـ ــأن ه ـ ــذه الزن ازن ـ ــة كان ـ ــت مطبخ ـ ــا ص ـ ــغي ار ف ـ ــي ي ـ ــوم م ـ ــن
األيــ ــام -فهـ ـ ــي فـ ـ ــي سـ ـ ــعة مطـ ـ ــبب متواضـ ـ ــع -معتمـ ـ ــة كأنهـ ـ ــا القبـ ـ ــر ،ال ينيـ ـ ــر ظلمتـ ـ ــه أشـ ـ ــد
المص ـ ــابيح إض ـ ــاءة"( ،)3ش ـ ــبه زنزانت ـ ــه ب ـ ــالقبر ،وك ـ ــأن القه ـ ــر الـ ـ ـذي ب ـ ــالكون ق ـ ــد اجتم ـ ــع ف ـ ــي
قلب هذا الرجل بسبب هذه الزنزانة.
يقول الكاتب" :منذ أيام تقدمنا نحو قرية صغيرة ،وكانت طائرتنا القاذفة والمقاتلة قد ألقت حممها
فوق المكان".4
يقول الكاتب" :في تلك األيام تخرج ابنه الوحيد من كلية الطب وعـمـل في مستشفى المدينة".5

( )1قبض الريح :ال بدّ أن تختار ،ص.14
( )2قبض الريح :قصة موت سريري ،ص.20
( )3الوحش :قصة قروان على الباب ،ص.39
( )4الوحش :قصة رسالتان من فيتنام ،ص.65
( )5الوحش :قصة ال تخجل يا ولدي ،ص.77
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 المكرررررران الخررررررارجي :هـ ـ ــو "حيـ ـ ــز خـ ـ ــارجي ال تحـ ـ ــده حـ ـ ــدود ضـ ـ ــيقة ،يشـ ـ ــكل فضـ ـ ــاء رحبـ ـ ــا،
و البا ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق"(.)1
وق ــد رس ــم الكات ــب األمكن ــة الت ــي تتعل ــق ب ــالواقع الفعل ــي ف ــي معظ ــم قصص ــه ،ونج ــده ينظ ــر
إل ــى المك ــان بنظـ ـرة مختلف ــة ،فل ــم يع ــد المك ــان الخ ــارجي ه ــو مص ــدر الطمأنين ــة اإلنس ــانية ،كم ــا
أورد فـ ــي قصـ ــة "األبلرررره" ،التـ ــي تصـ ــف مكانـ ــا خارجيـ ــا ،يقـ ــول الكاتـ ــب ....." :وهـ ــو فـ ــي طريقـ ــه
إل ــى عمل ــه ،ولكن ــه ف ــي ه ــذه المـ ـرة ك ــان يحم ــل حجـ ـ ار ض ــخما ،ط ــوح ب ــه ف ــي الهـ ـواء ليقذف ــه إل ــى
ص ـ ــدره ،ابتس ـ ــم وق ـ ــال لألبل ـ ــه :ه ـ ــل نس ـ ــيت أن ـ ــك ص ـ ــديقي "( ،)2ون ـ ــرى ذل ـ ــك أيض ـ ــا ف ـ ــي قص ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ــوحش ،يقـ ـ ـ ـ ــول الكاتـ ـ ـ ـ ــب" :والطريـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـ ــين الق ـ ـ ـ ـ ـريتين وع ـ ـ ـ ـ ـرة كثي ـ ـ ـ ـ ـرة التعـ ـ ـ ـ ــاريج واالرتفـ ـ ـ ـ ــاع
واالنخف ـ ــاض ..عل ـ ــى جانبيه ـ ــا أش ـ ــجار طويل ـ ــة أش ـ ــبه م ـ ــا تك ـ ــون باألش ـ ــباح ح ـ ــين يم ـ ــر بجانبه ـ ــا
الظـ ـ ــالم"( ،)3وذلـ ـ ــك وصــ ــف آخـ ـ ــر للطريـ ـ ــق والمكـ ـ ــان الخـ ـ ــارجي بأن ـ ــه ينظـ ـ ــر إلي ـ ـ ـه بعـ ـ ــين القلـ ـ ــق
والخوف وعدم الثقة واألمان.
"خرج إلى الشارع كانت الشمس قد تخلصت لتوها من سقطتها خلف األفق ..السيارات تروح وتجيء،
والناس بين مشرق ومغرب ..كل له وجهته الخاصة ،األطفال يتراكضون في طريقهم إلى مدارسهم"

4

"ذهب كعادته إلى محل أبي ياسين ليدير له دوالب الفول السوداني على النار مقابل ثالث ليرات
عن كل دوالب فستق يقوم بتحميصه".5
"قادتني قدمـاي وأنا شارد الـلب إلى حديقـة عامـة ،أفكر في كيفية الهبوط من قمة هذا الجبل،
تهالكت على أقرب مقعد ،بدأت الراحة تغزو نفسي وجسدي ،شدني خاطر محبب ،كم أنا قريب
من هللا اآلن ،وكم سأبتعد عنه حين أهبط إلى الغور"(.)6

( )1أوريدة عبود :المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية (دراسة بنيوية لنفوس ثائرة) ،دار األمل للطباعة والنشر،2009 ،
ص.51
( )2قبض الريح :األبله ،ص.12
( )3الوحش :قصة الوحش ،ص.31
( )4الوحش :قصة المستنقعات البشرية ،ص.51
( )5الوحش :قصة المحرك ،ص.59
( )6الوحش :قصة الغريب ،ص.100

48

 .4 .2الزمن:
مفهﻭﻡ ﺍلﺯمﻥ:
يمثل ﺍلﺯمﻥ عنصﺭﺍ ﺃساسيا مﻥ ﺍلعناصﺭ ﺍلتي يقﻭﻡ عليها فﻥ ﺍلقﺹ ،فإﺫﺍ كان ﺍألﺩﺏ

يعتبﺭ فنا ﺯمنيا فإﻥ ﺍلقﺹ هﻭ ﺃكثر ﺍألنﻭﺍﻉ ﺍألﺩبية ﺍلتصاقا بالﺯمﻥ.
ﺃ -ﺍلﺯمﻥ لغةً:

ﻭﺭﺩ تعﺭيﻑ ﺍلﺯمﻥ مﻥ ﺍلناحية ﺍللغﻭية في معﻅﻡ ﺍلمعاجﻡ ﺍللغﻭية ﺍلعﺭبية ﻭمﻥ ﺃهمها:
ما جاء في لساﻥ ﺍلعﺭﺏ ،البﻥ منﻅﻭﺭ" :ﺍلزمﻥ ﻭﺍلﺯماﻥ ﺍسﻡ لقليل ﺍلﻭقﺕ ﻭكثيره ،ﻭﺍلجمع
ﺃﺯمن ﻭﺃﺯماﻥ ﻭﺃﺯمنة ،ﻭﺃﺯمﻥ الشيء؛ ﻁال عليه ﺍلﺯماﻥ ،ﻭﺃﺯمﻥ بالمﻜاﻥ ﺃقاﻡ به ﺯمانا.
ﻭﺍلﺯماﻥ يقع على ﺍلفصل مﻥ فصﻭل ﺍلسنة ﻭعلى ﻭالية ﺍلﺭجل ﻭما ﺃشبهه(.)1
وكذلك ما جاء في "ﺍلقامﻭﺱ ﺍلمحيﻁ" ﺃﻥ ﺍلﺯمﻥ هﻭ" :ﺍسماﻥ لقليل ﺍلﻭقﺕ ﻭكثيره،ﻭﺍلجمع

ﺃﺯماﻥ ﻭﺃﺯمنﹶ ﹲة ﻭﺃﺯمﻥ  ،ولقيته ذات الزمين ،كزبير :تريد بذلك تراخي الوقت".

()2

وكذلﻙ ﻭﺭﺩﺕ كلمة ﺍلﺯمﻥ في ﺍلصحاﺡ تحﺕ ماﺩﺓ (ﺯﻭﻡ) ﻭفيه ﺍلﺯمﻥ ﻭﺍلﺯماﻥ :ﺍسﻡ لقليل
الوقت وكثيره ،ﻭيجمع على ﺃﺯماﻥ ﻭﺃﺯمﻥ ﻭﺃﺯمنة ﻭﺃﺯمﻥ ،كما يقال" :لقيته ﺫﺍﺕ العويم" ﺃﻱ :بيﻥ
()3

ﺍألعﻭﺍﻡ.

وفي المصباح المنير" :هو مدة قابلة للقسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير ،والجمع
أزمنة وأزمان والزمان :الوقت قليله وكثيره .ويقال أزمن بالمكان :أقام به زمانا .والشيء طال عليه
الزمن .وأبطأ وطال زمنه"(.)4

مﻥ خالل ﺍلتعاﺭيﻑ ﺍللغﻭية للﺯمﻥ نجﺩ ﺃﻥ معناه يﺭتبﻁ في ﺍللغة ﺍلعﺭبية بالحﺩﺙ ،ﻭمﻥ
()5

ﺃبسﻁ ﺩالالته ﺍإلقامة ﻭﺍلمﻜﻭﺙ ﻭﺍلبقاء.
ﺏ -ﺍلﺯمﻥ اصطﻼحاً:

( )1ابن منظور :لسان العرب ،المجلد  ،7ط ،4ص.60
( )2الفيروز أبادي :قاموس المحيط( ،مادة زمن) ،الجزء  ،4ط ،1ص.225
( )3أبو نصر بن حماد الجوهري :الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط ،1999 ،1ج،5
ص.562
( )4المصباح المنير ،مادة (ز.م.ن) ،والمعجم الوسيط.
( )5مها حسن القصراوي :الزمن في الرواية العربية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط ،2004 ،1ص.12
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يعﺩ ﺍلﺯمﻥ مﻜﻭنا جوهريا مﻥ مﻜﻭناﺕ ﺍلعمل ﺍلﺭﻭﺍئي ،ﻭهﻭ شﺭﻁ مﻥ شﺭﻭﻁه فال يﻜاﺩ
يخلﻭ مﻥ ﺍإلشاﺭﺓ ﺇليه ﺃﻭ ﺍلتصﺭيح به أي عمل يتناول الفن القصصي ،ﻭﺍلﺯمﻥ في ﺍألﺩﺏ هﻭ:

"ﺍلﺯمﻥ ﺍإلنساني ...ﺇنه ﻭعينا للﺯمﻥ كجزءﺀ مﻥ ﺍلخلفية ﺍلغامضة للخبﺭﺓ ﺃﻭ كما يﺩخل ﺍلﺯمﻥ في
نسيج ﺍلحياﺓ ﺍإلنسانية ﻭﺍلبحﺙ عﻥ معناه ،ﺇﺫﻥ ،ال يحصل ﺇال ضمﻥ نﻁاﻕ عالﻡ ﺍلخبﺭﺓ هﺫﺍ ،ﺃﻭ

ضمﻥ نﻁاﻕ حياﺓ ﺇنسانية تعتبﺭ حصيلة هﺫه ﺍلخبﺭﺍﺕ ،ﻭتعﺭيﻑ ﺍلﺯمﻥ هنا هﻭ خاﺹ ،شخصي،

ذاتي ،أو كما يقال البا نفسي ،ﻭتعني هﺫه ﺍأللفاﻅ ﺃﻥ نفﻜﺭ بالﺯمﻥ ﺍلﺫﻱ تخبﺭه بصﻭﺭﺓ حضﻭﺭية
()1

مباشﺭﺓ".

ﻭﺍلﺯمﻥ ﺍلنفسي" :ﺯمنا ﺫﺍتيا خاصا ال يخضع لمعاييﺭ خاﺭجية ﺃﻭ مقاييﺱ مﻭضﻭعية،
منسﻭﺝ مﻥ خيﻭﻁ ﺍلحياﺓ ﺍلنفسية عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلمﻭنﻭلﻭﺝ ﺍلﺩﺍخلي ،ﻭتﺩﺍخل ﺍألﺯمنة ﻭﺍلصﻭﺭ
()2

ﺍلبال ية لﺭصﺩ تفاعل ﺍلﺫﺍﺕ مع ﺍلﺯمﻥ".
أهمية الزمن:

الﺯمﻥ ﺩﺍخلي كامن في ﻁبيعة ﺍللغة ﺍلمعبﺭﺓ بها في ﺍلخﻁاﺏ ﺍلﺭﻭﺍئي ،والزمن ﺍلﺭﻭﺍئي
يتجلى في ﺍللغة لغة ﺍلﻭعي ﻭﺍلالﻭعي.
ﻭتﺭﻯ "سيﺯﺍ قاسﻡ" ﺃﻥ " ﺍلﺯمﻥ يﺅثﺭ في ﺍلعناصﺭ ﺍألخﺭﻯ ﻭينعﻜﺱ عليها ﺍلﺯمﻥ حقيقة
()3

مجﺭﺩﺓ سائلة ،ال تﻅهﺭ ﺇال مﻥ خالل مفعﻭلها على ﺍلعناصﺭ ﺍألخﺭﻯ.

بمعنى ﺃﻥ ﺍلسﺭﺩ ال يمﻜﻥ ﺃﻥ يتشﻜل ﺇال بﻭجﻭﺩ ﺍلﺯمﻥ فهﻭ بمثابة ﺍلشخصية ﺍلﺭئيسية

في ﺍلقصة.

الـ ــزمن فـ ــي مفهومـ ــه األدبـ ــي آليـ ــة مهمـ ــة لهـ ــا أبعـ ــاد وظيفيـ ــة وجماليـ ــة ،فهـ ــو يشـ ــكل أداة فنيـ ــة فـ ــي
العم ـ ــق األدب ـ ــي ،يش ـ ــكل به ـ ــا الكات ـ ــب أو الـ ـ ـراوي منجـ ـ ـزه الفن ـ ــي ،فيجس ـ ــد مش ـ ــاعره وأحاسيس ـ ــه ومادت ـ ــه
األدبيـ ـ ــة أو الشـ ـ ــعرية الخــ ــام مـ ـ ــن وحـ ـ ــي الـ ـ ــزمن ،إذ تعـ ـ ــد األزمن ـ ــة ومـ ـ ــا تحويـ ـ ــه م ـ ــن أحـ ـ ــداث منـ ـ ــارة،
يستلهم منها الكتاب ضوءا لبناء عملهم األدبي.
وعل ـ ــى المس ـ ــتوى الس ـ ــردي ،ف ـ ــإن ال ـ ــزمن يجم ـ ــع ب ـ ــين زم ـ ــن الحكاي ـ ــة ال ـ ــذي ح ـ ــدثت في ـ ــه القص ـ ــة،
وزمـ ــن السـ ــرد الـ ــذي كتبـ ــت فيـ ــه هـ ــذه الحكايـ ــة ،حيـ ــث يقـ ــوم الروائـ ــي علـ ــى لسـ ــان السـ ــارد بالتالعـ ــب

( )1المرجع نفسه ،ص.33
( )2صبحية عودة زعرب :غسان كنفاني (جماليات السرد في الخطاب الروائي) ،ص.78
( )3سيزا قاسم :بناء الرواية (دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1984 ،ص.27
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فـ ـ ــي النظـ ـ ــام الزمنـ ـ ــي للحكايـ ـ ــة ،فـ ـ ــالزمن األدبـ ـ ــي ال يفتـ ـ ــرض احت ـ ـ ـرام تسلسـ ـ ــله الزمنـ ـ ــي" ،فاإلمكانـ ـ ــات
الت ـ ــي يتيحه ـ ــا التالع ـ ــب بالنظ ـ ــام الزمن ـ ــي ال ح ـ ــدود له ـ ــا ،وذل ـ ــك أن الـ ـ ـراوي ق ـ ــد يبت ـ ــدىء الس ـ ــرد ف ـ ــي
بع ــض األحي ــان بش ــكل يط ــابق زم ــن القص ــة ،ولكن ــه يقط ــع بع ــد ذل ــك الس ــرد ،ليع ــود إل ــى وق ــائع ت ــأتي
س ـ ــابقة ف ـ ــي ترتي ـ ــب زم ـ ــن الس ـ ــرد ع ـ ــن مكانه ـ ــا الطبيع ـ ــي ف ـ ــي زم ـ ــن القص ـ ــة( .)1فالس ـ ــارد يقط ـ ــع وتيـ ـ ـرة
النظ ـ ـ ــام الزمن ـ ـ ــي المتسلس ـ ـ ــل ،ليس ـ ـ ــترجع األح ـ ـ ــداث الماض ـ ـ ــية أو ق ـ ـ ــد يس ـ ـ ــبق االح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي الس ـ ـ ــرد،
بحيث يتعرف على وقائع األحداث قبل وقوعها.
لﻡ يعﺩ ﺍلﺯمﻥ ﺫلﻙ ﺍلخيﻁ ﺍلﻭهمي ﺍلﺫﻱ يﺭبﻁ بيﻥ ﺍألحﺩﺍﺙ بعضها ببعﺽ ،ولكنه ﺩﺍ أكثر مﻥ

ﺫلﻙ كله ،بحيﺙ ﺃصبح ﺃعﻅﻡ شأنا ،فالﺭﻭﺍئيﻭﻥ ﺍلﻜباﺭ قﺩ ﺃضحﻭﺍ يهتمﻭﻥ ﻭيﻭلﻭﻥ عناية كبرى في
ﺍللعﺏ بالﺯمﻥ" حتى كأن ﺍلﺭﻭﺍية فﻥ للﺯمﻥ مثلها مثل المﻭسيقى".

()2

"فالﺯمﻥ يعﺩ ﺍلمحﻭﺭ ﺍألساسي ﺍلمميﺯ للنصﻭﺹ ﺍلحﻜائية بشﻜل عاﻡ ،ال ب ـ ــاعتب ـ ــاره ـ ــا ﺍلشﻜل

ﺍلتعبيﺭﻱ ﺍلقائﻡ على سﺭﺩ ﺃحﺩﺍﺙ تقع في ﺍلﺯمﻥ فقﻁ ﻭال ألنها ك ــذل ــك فعل تلفﻅي يخضع ﺍألحﺩﺍﺙ
ﻭﺍلﻭقائع ﺍلمﺭﻭية لتﻭﺍل ﺯمني ،ﻭﺇنما لﻜﻭﻥ هﺫه ﺍإلضافة لهﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ تﺩﺍخل ﻭتفاعل بيﻥ مستﻭياﺕ

ﺯمنية متعﺩﺩﺓ ﻭ مختلفة منها ما هﻭ ﺩﺍخلي".

()3

الزمن في قصص محمد أيوب:
االهتمـ ــام بـ ــالزمن فـ ــي القصـ ــص ،يـ ــنم علـ ــى تعلـ ــق الكاتـ ــب بالـ ــذكريات التـ ــي حـ ــاول مـ ــن خاللهـ ــا
كش ـ ــف جوان ـ ــب ومجري ـ ــات القص ـ ــة ،ويع ـ ــد ال ـ ــزمن هن ـ ــا متمم ـ ــا ومكم ـ ــال للبن ـ ــاء الزمن ـ ــي ،حي ـ ــث ي ـ ــرد
ال ــزمن ف ــي الغال ــب األع ــم لتوض ــيح م ــا ورد امض ــا أو مجم ــال ،ن ــذكر م ــن ه ــذه األزمن ــة ال ــوارد ف ــي
قص ـ ــة "إجررررررازة علنيررررررة" ،يق ـ ــول الكات ـ ــب" :ق ـ ــالوا :ال ب ـ ــد م ـ ــن ي ـ ــومين إج ـ ــازة ف ـ ــي األس ـ ــبوع ،الجمع ـ ــة
والسـ ــبت ،ولكـ ــنهم تـ ــرددوا فوقـ ــع اختيـ ــارهم علـ ــى يـ ــوم الخمـ ــيس بـ ــدال مـ ــن السـ ــبت ،قـ ــال اآلخـ ــرون إن
إجـ ــازة الجمعـ ــة والسـ ــبت أفض ـ ــل فثـ ــارت ثـ ــارة األول ـ ــين ،انقسـ ــم القـ ــوم إل ـ ــى ف ـ ـريقين ونسـ ــينا جميع ـ ــا أن
أس ـ ــبوعنا كل ـ ــه إج ـ ــازة"( ،)4وي ـ ــذكر أيض ـ ــا جمالي ـ ــات ال ـ ــزمن بوص ـ ــفه الص ـ ــباح ف ـ ــي قص ـ ــة "مكافررررررأة"،
يقـ ــول الكاتـ ــب" :تجولـ ــت النحلـ ــة بـ ــين أزهـ ــار الحديقـ ــة فـ ــي الصـ ــباح البـ ــاكر ،تـ ــذوقت رحيـ ــق األزهـ ــار،

( )1لحمداني ،مرجع سابق ،ص.74
( )2عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،عالم المعرفة ،الكويت ،1999 ،ص.27
( )3مرجع سابق ،سيزا قاسم :بناء الرواية ،ص.103
( )4قبض الريح :قصة إجازة علنية ،ص.16
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وفـ ــي ختـ ــام جولتهـ ــا قـ ــدمت الشـ ــهد فـ ــي صـ ــحون مـ ــن الشـ ــمع"( ،)1وفـ ــي هـ ــذا لفـ ــت للمتلقـ ــي وتشـ ــويقه
بصيغة جمالية ،مضيفا لمسة جميلة في البناء السردي للقصة.
أم ــا ف ــي قص ــة "ديمقراطيررررة" ف ــذكر ال ــزمن ي ــدلل عل ــى اس ــتدعاء الكات ــب للصـ ـورة الماض ــية ،فه ــو
يعـ ــود لـ ــزمن األسـ ـ ـر ليقـ ــدم لن ـ ــا صـ ــورة مـ ــن الظل ـ ــم والقهـ ــر ال ـ ــذي تعـ ــرض لـ ــه ف ـ ــي زن ازنـ ــة االح ـ ــتالل،
يق ـ ــول الكات ـ ــب" :ق ـ ــال ل ـ ــه القاض ـ ــي العس ـ ــكري بع ـ ــد أن أمض ـ ــى اثنـ ـ ـين وعشـ ـ ـرين يوم ـ ــا ف ـ ــي الزن ازن ـ ــة:
أنـ ــت مـ ــتهم باإلعـ ــداد للقيـ ــام بعمليـ ــات مسـ ــلحة لصـ ــالح الجبهـ ــة الشـ ــعبية داخـ ــل إس ـ ـرائيل ،والمطلـ ــوب
توقيف ـ ــك م ـ ــدة س ـ ــتين يوم ـ ــا إض ـ ــافية"( ،)2وهن ـ ــا ي ـ ــذكر الكات ـ ــب كي ـ ــف ع ـ ــانى األس ـ ــرى ف ـ ــي محاكم ـ ــاتهم
فـ ــي سـ ــجون االحـ ــتالل الظالمـ ــة ،وفـ ــي قصـ ــة "أمررررل يتعثررررر" يصـ ــف الكاتـ ــب الـ ــدقائق األخي ـ ـرة للبطـ ــل
وه ـ ــو ف ـ ــي انتظ ـ ــار انه ـ ــاء د ارس ـ ــته ،يق ـ ــول الكات ـ ــب واص ـ ــفا ذل ـ ــك....." :ب ـ ــدأ يلف ـ ــص آخ ـ ــر أنفاس ـ ــه فق ـ ــد
قارب ـ ــت الس ـ ــاعة الرابع ـ ــة ص ـ ــباحا ،ل ـ ــم يغم ـ ــض ل ـ ــه جف ـ ــن تل ـ ــك الليل ـ ــة ،فطالم ـ ــا انتظ ـ ــر ه ـ ــذه اللحظ ـ ــة
بف ــارد الص ــبر"( ،)3يب ــدو أن ــه انتظ ــر ذل ــك ط ــويال ،وتتش ــابه م ــع قص ــة "الغريرررب" ال ــذي انتظ ــر ط ــويال
أيضـ ــا ،يقـ ــول" :مـ ــر علـ ــى هـ ــذه الزيـ ــارة لألهـ ــل واألحبـ ــة ح ـ ـوالي عشـ ــر سـ ــنوات كنـ ــت خاللهـ ــا موزعـ ــا
ب ـ ــين س ـ ــاعي البري ـ ــد وبــ ـرامج الرس ـ ــائل الص ـ ــوتية علن ـ ــي آن ـ ــس م ـ ــن أهل ـ ــي ارح ـ ــة تعزين ـ ــي ف ـ ــي وح ـ ــدتي
وتسـ ــليني ف ـ ــي ربت ـ ــي"( ،)4يص ـ ــف الكات ـ ــب ب ـ ــذلك مـ ــدى الش ـ ــوق لألهـ ـ ـل وم ـ ــدى م ـ ـ اررة الغرب ـ ــة والبع ـ ــد
عنهم.
"بدأت خيوط الفجر تلوح في األفق ..طرقات شديدة على الباب ..صمتت االثنتان ..عاد الطرق
شديدا وتاله صوت أجش :افتح باب".5
"جاء فصل الشتاء ،وتساقط الثلج ليكسو األرض بلباس أبيض يعطيها من الوقار ما للحاج في
مالبس اإلحرام ..تعود الناس في مثل هذه األيام من كل سنة أن يلزموا بيوتهم سعيا وراء الدفء
المتناثر من عيون المدفأة ،لكن أبا حامد يأبى إال أن يعلو بعزمه وهمته فوق الكسل والر بة في

( )1قبض الريح :قصة المكافأة ،ص.49
( )2قبض الريح :قصة ديمقراطية ،ص.76
( )3الوحش :قصة أمل يتعثر ،ص.71
( )4الوحش :قصة الغريب ،ص.99
( )5الوحش :قصة خالد ،ص.21
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الخلود إلى الدفء والراحة ،يخرج كل يوم متوجها إلى حقله ليمارس أحلى وأحب عمل ترتاح إليه
نفسه".1
"ومضى يوم آخر ..لم تعد عفاف ..بدا لألب أن نظرات الناس إليه فيها بعض الشماتة ..كأن
نظراتهم سهام تنغرس في عينيه ..ما عاد يستطيع فتح عينيه فتحة كاملة ،أو أن يواجه نظرات
الناس ..أصبح ينظر إلى األرض حين تواجهه عينان متسائلتان ..أصبح كسي ار يشعر أنه أجوف
من الداخل ..فارد تماما ال يستطيع أن يفكر بشيء حتى يداه ارتختا ما عادتا تستطيعان االرتفاع
لبرم شاربيه ..آه ما أقساك يا عفاف ".2

( )1الوحش :قصة شجرة الزيتون ،ص.35
( )2الوحش :قصة المجرم الحقيقي ،ص .63
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 .5 .2اللغة في القصة القصيرة:
اللغ ـ ــة نش ـ ــاط إنس ـ ــاني يتط ـ ــور بالممارس ـ ــة وف ـ ــق األنم ـ ــاط المتاح ـ ــة ،وحس ـ ــب المق ـ ــام ومقتض ـ ــيات
الحـ ـ ــال( .)1فهـ ـ ــي ملكـ ـ ــة اللسـ ـ ــان( ،)2والضـ ـ ــمان األساسـ ـ ــي لوجـ ـ ــود الحقيقـ ـ ــة ،ومـ ـ ــع أنهـ ـ ــا تنـ ـ ــوب عـ ـ ــن
العـ ـ ــالم فـ ـ ــي تعبيريتـ ـ ــه مـ ـ ــن خــ ــالل ترمي ـ ـ ـزه ،فـ ـ ــإن الرمـ ـ ــز هــ ــو االخـ ـ ــتالف المتعـ ـ ــدد األبعـ ـ ــاد لوضـ ـ ــعية
الفه ــم .ل ــذا أص ــبح م ــن الض ــروري فه ــم اللغ ــة م ــن أج ــل فه ــم الع ــالم ،ف ــإذا كان ــت اللغ ــة ليس ــت ذاته ــا
ولكن لعالم تفتحه وتكتشفه ،فتأويل اللغة ال يختلف عن تأويل العالم(.)3
اللغـ ـ ــة مؤسسـ ـ ــة ال وجــ ــود لهــ ــا إال فــ ــي نطـ ـ ــاق اجتمــ ــاعي تـ ـ ــاريخي مض ـ ــبوط()4؛ أي ه ـ ــي نتـ ـ ــاج
اجتم ـ ــاعي لملك ـ ــة اللس ـ ــان ،وتواض ـ ــعات ملح ـ ــة والزم ـ ــة يتبناه ـ ــا الجس ـ ــم االجتم ـ ــاعي لتس ـ ــهيل ممارس ـ ــة
ه ــذه الملك ــة لـــدى األفـ ـراد( .)5وه ــي نظـ ــام خ ــاص م ــن العالمـ ــات ُيمك ــن أفـ ـراد جماعـ ــة لغوي ــة م ــا مـ ــن
التواصـ ـ ــل بيـ ـ ــنهم وهـ ـ ــي أداة االتصـ ـ ــال الرئيسـ ـ ــية فـ ـ ــي المجتمـ ـ ــع اإلنسـ ـ ــاني؛ ألنهـ ـ ــا الوسـ ـ ــيلة األكثـ ـ ــر

فعالي ـ ــة ف ـ ــي تمك ـ ــين الف ـ ــرد م ـ ــن ال ـ ــدخول ف ـ ــي عالق ـ ــات وتف ـ ــاعالت اجتماعي ـ ــة مختلف ـ ــة ،ويح ـ ــددها دي
سوسـ ــير مـ ــن خـ ــالل التقابـ ــل بـــين االجتمـ ــاعي والفـ ــردي (العـ ــادات اللســـانية التـ ــي تتـ ــيح التواصـ ــل بـ ــين
أفـ ـ ـراد الجماع ـ ــة) ،وم ـ ــن خ ـ ــالل التقاب ـ ــل ب ـ ــين ال ـ ــذاكرة واإلب ـ ــداع (مخ ـ ــزون ف ـ ــي ال ـ ــذاكرة يتص ـ ــرف فيه ـ ــا
الفـ ــرد حسـ ــب ذكائـ ــه) ،والتقابـ ــل بـ ــين الشـ ــفرة واالسـ ــتعمال (الشـ ــفرة المشـ ــتركة بـ ــين الجميـ ــع ينطـ ــق بهـ ــا
اإلنسان بواسطة الكالم على أدوات مختلفة).
وتُع ـ ــرف اللغ ـ ــة ف ـ ــي القص ـ ــة القص ـ ــيرة بأنه ـ ــا" :الس ـ ــرد الفن ـ ــي النث ـ ــري الـ ـ ـذي يق ـ ــوم علي ـ ــه العم ـ ــل

األدب ـ ــي ،ويص ـ ــف الشخص ـ ــيات واألح ـ ــداث ،وتك ـ ــون لغ ـ ــة القص ـ ــة أو الرواي ـ ــة بعي ـ ــدة ع ـ ــن التعقي ـ ــدات
واالنح ارفـ ــات اللغويـ ــة حتـ ــى يسـ ــتطيع جمهـ ــور الق ـ ـراء معرفـ ــة المغـ ــزى مـ ــن هـ ــذا العمـ ــل ،وسـ ــيتم د ارسـ ــة
لغـ ــة السـ ــرد ،ولغـ ــة الح ـ ـوار وتتكـ ــون مـ ــن مفـ ــردات مالئمـ ــة لموضـ ــوع القصـ ــة أو الروايـ ــة خادمـ ــة لهـ ــا؛
ألن اللغـ ــة هـ ــي الوعـ ــاء الفنـ ــي الـ ــذي صـ ــب فيـ ــه األديـ ــب كـ ــل مـ ــا يريـ ــد قولـ ــه مـ ــن خـ ــالل شخصـ ــياته
ومـ ـ ــا تجـ ـ ــري بينهـ ـ ــا مـ ـ ــن أحـ ـ ــداث ،اسـ ـ ــتخدم األديـ ـ ــب لغـ ـ ــة بسـ ـ ــيطة كانـ ـ ــت خدمـ ـ ــة للعمـ ـ ــل األدبـ ـ ــي،
( )1صالح بلعيد :دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،ص.182
( )2ابن خلدون :المقدمة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،2007 ،ص.596
( )3ناصر عمارة :اللغة والتأويل ،مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي اإلسالمي ،منشورات االختالف الجزائر ،ط،1
 ،2007ص.54
( )4انظر :عبد القادر المهيري وآخرون :أهم المدارس اللسانية ،منشورات المعهد القومي لعلوم التربية ،تونس ،1986 ،ص.31
( )5انظر :فردينان دي سوسيؤ :محاضرات في األلسنية العامة ،ترجمة :يوسف غازي ،المؤسسة الجزائرية للطباعة ،الجزائر،1986 ،
ص.21
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واس ـ ــتخدم العامي ـ ــة والفص ـ ــحى ،كم ـ ــا اس ـ ــتخدم األمث ـ ــال واأل ـ ــاني القديم ـ ــة ،مث ـ ــال م ـ ــن قص ـ ــة خال ـ ــد
"طرومبيل المتطوع ماشي الشط الشط ..موكول المتطوع ز اليل وبط"(.)1
ولالنتقـ ــال مـ ــن معرفـ ــة العلـ ــم إلـ ــى فهمـ ــه وتأويلـ ــه ،يجـ ــب المـ ــرور بفهـــم اللغـ ــة التـ ــي ال توجـ ــد بهـ ــا
إال التباينـ ـ ــات حسـ ـ ــب دي سوسـ ـ ــير ،فهـ ـ ــي مجـ ـ ــال للتمـ ـ ــثالت ال التصـ ـ ــورات ،تمثـ ـ ــل عنـ ـ ــد جاكسـ ـ ــبون
النظـ ــام الكلـ ــي الـ ــذي يتواجـ ــد ضـ ــمنه عـ ــدد هائـ ــل مـ ــن األنظمـ ــة الصـ ــغرى الفرعيـ ــة ،والتـ ــي تتفـ ــرع عـ ــن
هذا النظام الكلي بصورة تشبه أو تماثل فروعا لشجرة بالنصية أل صانها(.)2
اللغة في قصص محمد أيوب القصيرة:
جهـ ــدت اللغـ ــة الروائيـ ــة فـ ــي التعبيـ ــر عـ ــن تعـ ــدد المسـ ــتويات واألص ـ ـوات ،وقـ ــد عبـ ــر الكاتـ ــب عـ ــن
فكـ ـ ـره ،وه ـ ــذا أدخ ـ ــل ب ـ ــاب تع ـ ــدد اللغ ـ ــات ف ـ ــي القص ـ ــص ،حي ـ ــث عب ـ ــر ع ـ ــن فكـ ـ ـره الخ ـ ــاص أو لغت ـ ــه
الخاصـ ـ ــة ،لـ ـ ــذلك بـ ـ ــذل جهـ ـ ــده فـ ـ ــي االبتعـ ـ ــاد عـ ـ ــن اللغـ ـ ــة الواحـ ـ ــدة التـ ـ ــي ال تبـ ـ ــين حضـ ـ ــوره وفنياتـ ـ ــه،
فتنوع ـ ــت اللغ ـ ــة ب ـ ــين العامي ـ ــة والفص ـ ــحى ،والجم ـ ــع ب ـ ــين االثنت ـ ــين ف ـ ــي مـ ـ ـواطن أخ ـ ــرى ،فف ـ ــي قص ـ ــة
"الكفيررررف" ،كانـ ــت اللغـ ــة المسـ ــتخدمة هـ ــي الفصـ ــحى ،مثـ ــل" :قـ ــال لـ ــه الكفيـ ــف :انتبـ ــه أمامـ ــك حف ـ ـرة،
نظـ ــر أمامـ ــه فوجـ ــد حف ـ ـرة تفغـ ــر فاهـ ــا ،تحسـ ــس عينيـ ــه وتسـ ــاءل :مـ ــن منـ ــا هـ ــو الكفيـ ــف "( ،)3أيضـ ــا
ف ـ ــي قصــ ــة "الخطيررررررب" كانــ ــت اللغــ ــة المسـ ـ ــتخدمة هــ ــي الفصـ ـ ــحى وااللت ـ ـ ـزام بالجمـ ـ ــل الخبريــ ــة نحـ ـ ــو
قول ـ ــه" :ق ـ ــال الخطي ـ ــب المف ـ ــوه للجالس ـ ــين ف ـ ــي الم ـ ــأتم ،أبش ـ ــروا فق ـ ــد ص ـ ــعدت روح اب ـ ــنكم إل ـ ــى الس ـ ــماء
العليـ ـ ــا ،وهـ ـ ــو اآلن يسـ ـ ــتمتع بحوريـ ـ ــات الجنـ ـ ــة ،اثنتـ ـ ــان وسـ ـ ــبعون حوريـ ـ ــة لـ ـ ــه وحـ ـ ــده فقـ ـ ــط"( ،)4وقـ ـ ــد
اسـ ـ ــتعمل الكاتـ ـ ــب السـ ـ ــرد فـ ـ ــي الوصـ ـ ــف واالخبـ ـ ــار علـ ـ ــى حـ ـ ــد س ـ ـ ـواء ،وحـ ـ ــرص دائمـ ـ ــا علـ ـ ــى اللغـ ـ ــة
الفصـ ــيحة ،ولكنـ ــه أورد فيهـ ــا ألفاظـ ــا قليلـ ــة االسـ ــتعمال ،وأخـ ــرى عاميـ ــة ،وقـ ــد جـ ــاء تعـ ــدد لغـ ــة السـ ــارد
مـ ـ ــن الحـ ـ ــرص علـ ـ ــى أن تكـ ـ ــون اللغـ ـ ــة إخباريـ ـ ــة ،وانشـ ـ ــائية فـ ـ ــي المقـ ـ ــاطع التـ ـ ــي تـ ـ ــرد بـ ـ ــين الجمـ ـ ــل
الحوارية كما في قصة "البذرة تتمرد" ،يقول الكاتب" :اقتربت منه ،همست :مساء الخير..
– مساء النور ..أهال وسهال.

( )1الوحش :قصة خالد ،ص.17
( )2الطاهر بن حسين بومزبر :التواصل اللساني والشعرية ،مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكسبون ،منشورات االختالف ،الجزائر،
ط ،2007 ،1ص.28
( )3قبض الريح :قصة الكفيف ،ص.19
( )4قبض الريح :قصة الخطيب ،ص.23
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جذبت كرسيا ،جلست بجانبه :سمعت عنك شيئا..
صمت..
ردت التعرف عليك.
–أ ُ
وطال صمته..
– أال تحدثني عن نفسك "
أمـ ـ ــا فـ ـ ــي قصـ ـ ــة "وانتصررررررر الحررررررب" اسـ ـ ــتخدم السـ ـ ــارد اللغـ ـ ــة العاميـ ـ ــة وذلـ ـ ــك بحسـ ـ ــب الش ـ ـ ـريحة
االجتماعي ـ ــة الموج ـ ــودة ف ـ ــي القص ـ ــة ،يقول":ياري ـ ــت أش ـ ــوف أوالدك ف ـ ــي حي ـ ــاتي ..ي ـ ــا خ ـ ــوفي أم ـ ــوت
قبـ ــل مـــا يفـ ــرح قلبـ ــي ..خمـ ــس سـ ــنين ..هيـــة كـ ــل شـ ــيء بـ ــأوان ..تململ ــت األم وشـ ــدت طرحتهـــا علـ ــى
رأسها وأصدرت تنهيدة عميقة ..آه يا صابر ..كل أملي أشوف لك ولد ،ولد واحد بس"(.)1
وف ـ ــي قص ـ ــة "الل ـ ــص" فق ـ ــد اســ ــتخدم الكات ـ ــب اللغ ـ ــة الفص ـ ــحى وقـ ـ ــد ن ـ ــوع ف ـ ــي اس ـ ــتخدام الجمـ ـ ــل
الخبري ـ ــة واإلنشـ ـ ــائية عل ـ ــى حـ ـ ــد سـ ـ ـواء ،كقولـ ـ ــه" :تجم ـ ــع الجي ـ ـ ـران كأنم ـ ــا بعـ ـ ــثهم ذل ـ ــك الصـ ـ ــوت مـ ـ ــن
ج ــوف اللي ــل ،س ــألوه ع ــن األم ــر وه ــل س ــرق الل ــص ش ــيئا  ..أج ــاب وه ــو يتم ــتم م ــن خ ــالل ذهولـ ــه:
لق ـ ــد س ـ ــرق أه ـ ــم ش ـ ــيء أح ـ ــافص علي ـ ــه خس ـ ــرت ك ـ ــل ش ـ ــيء ..خس ـ ــرت نفس ـ ــي ..حت ـ ــى جـ ـ ـرة الف ـ ــول م ـ ــا
أظنها تقبلني اآلن"(.)2
ويمكننـ ـ ــا القـ ـ ــول بصـ ـ ــفة عامـ ـ ــة إن لغـ ـ ــة الكتابـ ـ ــة األدبيـ ـ ــة لغـ ـ ــة قلقـ ـ ــة ،متحولـ ـ ــة ،زئبقيـ ـ ــة
الدالل ـ ـ ــة بحك ـ ـ ــم تعام ـ ـ ــل المب ـ ـ ــدعين معه ـ ـ ــا تع ـ ـ ــامال انزياحي ـ ـ ــا ،وأن لغ ـ ـ ــة الرواي ـ ـ ــة ه ـ ـ ــي تل ـ ـ ــك اللغ ـ ـ ــة
الخاصـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي يص ـ ـ ـ ــطنعها الروائـ ـ ـ ــي ،ويخرجه ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن المسـ ـ ـ ــتوى الميك ـ ـ ـ ــانيكي إل ـ ـ ـ ــى المس ـ ـ ـ ــتوى
االنزياحي الذي يتيح له أن يسخر لغته بمعاني جديدة كثيرة توسع داللتها.
وبنـ ــاء عليـ ــه تتميـ ــز لغـ ــة الروايـ ــة الحديثـ ــة بلغتهـ ــا الشـ ــعرية المكثفـ ــة والموحيـ ــة ،تصـ ــطنع
الجم ـ ــل القص ـ ــار وتح ـ ــدث نوع ـ ــا م ـ ــن اإليق ـ ــاع الموس ـ ــيقي ال ـ ــذي يح ـ ــدث عن ـ ــد المتلق ـ ــي م ـ ــا ُيع ـ ــرف
بالمتعـ ــة الفنيـ ــة ،وبعبـ ــارة أخـ ــرى فـ ــإن لغـ ــة الروايـ ــة هـ ــي عمـ ــل بـ ــارع باللغـ ــة ،يـ ــؤثر علـ ــى المتلقـ ــي
بنس ـ ــيجه اللغ ـ ــوي العجي ـ ــب ،ال ـ ــذي ه ـ ــو ك ـ ــل ش ـ ــيء ف ـ ــي الرواي ـ ــة الحديث ـ ــة ،الت ـ ــي أص ـ ــبحت متميـ ـ ـزة
( )1الوحش :قصة وانتصر الحب ،ص.43
( )2الوحش :قصة اللص ،ص.58
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بص ـ ــناعة فني ـ ــة خاص ـ ــة به ـ ــا ،إم ـ ــا عل ـ ــى مس ـ ــتوى المعج ـ ــم ،أو التركي ـ ــب ،أو األس ـ ــلوب ،وخاص ـ ــة
تقنيات سردها الذي يجسد أحداثها ،ويرسم شخصيتها وفضاءاتها ،وبنيتها الزمنية.....
تعقيب على الفصل األول للدراسة:
جاء هذا الفصل للحديث عن العمل القصصي للكاتب محمد أيوب ،ولقد خُلص هذا الفصل

بـ:

 تنوع الحوار في قصص الكاتب محمد أيوب عموما ،ولم يأت على نمط واحد ،وقد وجدناالحوار السريع المقتضب ،والحوار المركب الطويل ،والحوار الممزوج بالسرد.

 أدى الحوار وظائف مختلفة؛ فكان يتمم السرد الذي كان يغفل بعض الجوانب المظلمة فيالنص ،فكانت الشخصيات المتحاورة تكشف بعض األشياء التي لم يذكرها السرد ،وكان الحوار

الداخلي مثال يكشف عن باطن الشخصية المتحاورة مع ذاتها لتخبر وبشكل مباشر عن عالمها
الخفي ،وعن مشاعرها وهمومها الداخلية التي ليس من شأن السارد بل من شأن الشخصية

المتكلمة مع ذاتها.

 وظف محمد أيوب رواة يقومون بوظيفة سرد األحداث ،وتقديم المتحاورين وعرض الكالم ،ولكنالسارد في كل رواية كان ساردا تقليديا ألنه كان راويا عليما باألحداث والنتائج ،وكان يعلم
حتى ما يدور بخلد الشخصيات وخلجاتها أثناء أو قبل حوارها .وكان السارد يرافق المتحاورين

في كل مكان في البيت ،في المقهى ،في السجن ،وفي الشارع.
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الفصل الثاني
فن الرواية
محمد ّأيوب.
 فن ّ
الرواية في فلسطين قبل ّ
 المبحث األول :البناء الروائي ومكوناته.
أوالً :تحليل رمزا للمضمون.
 .1األحداث.
 .2الشخوص.

ثانياً :تحليل فني.
 .1العنوان.
 .2السارد.
 .3الشخصيات.
 .4الزمان.
 .5المكان.
 .6اللغة.
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 الفصل الثاني :فن الرواية:
يـ ـ ـ ــدرس هـ ـ ـ ــذا الفصـ ـ ـ ــل العملـ ـ ـ ــين ال ـ ـ ـ ـروائيين لمحمـ ـ ـ ــد أيـ ـ ـ ــوب همـ ـ ـ ــا :الكـ ـ ـ ــف تنـ ـ ـ ــاطح الم ْخ ـ ـ ـ ـرز،

والك ـ ـوابيس تـ ــأتي فـ ــي حزي ـ ـران ،حيـ ــث سـ ــيتناول الباحـ ــث العملـ ــين مـ ــن خـ ــالل د ارسـ ــة التحليـ ــل الرمـ ــزي
للمضمون ،ودراسة فنية.
تتب ـ ـ ـ ـوأ الروايـ ـ ـ ــة مكانـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــارزة بـ ـ ـ ــين األجنـ ـ ـ ــاس األدبيـ ـ ـ ــة الحديثـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث الغ ـ ـ ـ ـ ازرة
واالزده ـ ــار واالنتش ـ ــار ،ولك ـ ــن النق ـ ــد ف ـ ــي مج ـ ــال الرواي ـ ــة –قلي ـ ــل إل ـ ــى ح ـ ــد م ـ ــا -إذا ق ـ ــيس بنق ـ ــد
الش ـ ــعر؛ ل ـ ــذلك تظ ـ ــل الرواي ـ ــة ف ـ ــي حاج ـ ــة ماس ـ ــة إل ـ ــى النق ـ ــد ،خاص ـ ــة إذا م ـ ــا أدركن ـ ــا أن الرواي ـ ــة
الحديثة شكل وافد؛ مما يعني أن كثي ار من قضاياها النقدية وافدة أيضا.1
والرواي ـ ــة نم ـ ــط أدب ـ ــي دائ ـ ــم التح ـ ــول والتب ـ ــدل ،وبحك ـ ــم التن ـ ــوع ال ـ ــذي يص ـ ــل أحيان ـ ــا إل ـ ــى
درجـ ــة الفوضـ ــى فـ ــي األشـ ــكال األدبيـ ــة التـ ــي تنـ ــدرج تحـ ــت اسـ ــم الروايـ ــة ،لجـ ــأ النقـ ــاد إلـ ــى ابتـ ــداع
قـ ـ ـوانين وتقالي ـ ــد عظيم ـ ــة م ـ ــن األش ـ ــكال واألحج ـ ــام ،ولك ـ ــنهم ك ـ ــانوا م ـ ــا يلبث ـ ــون أن يتخلـ ـ ـوا عنه ـ ــا
بسرعة كبيرة.
محمد ّأيوب:
فن الرواية قبل ّ
واجهت الحركة األدبية الفلسطينية الكثير من األحداث الكبرى والتحديات التي تركت آثا ار
واضحة عليها ،وبالذات فن الرواية ،فقد عايش الشعب الفلسطيني أحداثا مصيرية مهمة ابتداء من
وعد بلفور ،وأحداث نكبة عام  ،1948إضافة إلى حرب حزيران عام  ،1967وقد تأثرت الحركة
األدبية الفلسطينية بتلك المحطات ،فانفعلت بها وتفاعلت معها ،وكان لها دورها الواضح في مواجهة
الواقع والتصدي له.
عايش الشعب الفلسطيني محطات مهمة في تاريخه ابتداء من وعد بلفور عام ،1917
مرو ار بأحداث عام  ،1948وما تالها من نتائج أدت إلى تشريد قسم كبير من الشعب الفلسطيني
وتحويله إلى الجئين يعيشون تحت ظروف صعبة وجاءت حرب حزيران عام  1967موجهة ضربة
أخرى للشعب الفلسطيني ،وتركت آثا ار واضحة على أرض الواقع متمثلة بوقوع الضفة الغربية
وقطاع زة تحت االحتالل اإلسرائيلي .وقد كانت أحداث االنتفاضة األولى (انتفاضة الحجارة)

( )1د .طه وادي :دراسات في نقد الرواية ،ط ،1994 ،3دار المعارف ،القاهرة ،ص.5

59

تحوال واضحا في طبيعة اإلنسان الفلسطيني ،وردا واضحا على االحتالل وسياسته تجاه الشعب
الفلسطيني.
تركت األحداث السابقة آثا ار واضحة على الحركة األدبية ،التي تصدت بدورها لتناول هذه
األحداث وانعكاسها على حياة الشعب الفلسطيني ،حيث كان األديب الفلسطيني ومنذ بداية األحداث
الكبرى في فلسطين ،متفاعال مع هذه األحداث حامال على كاهله عبء مقاومة الغزو الذي تواجهه
بالده.
يمكن القول إن حرب حزيران عام  1967كانت من أهم المنعطفات التي واجهت اإلنسان
العربي بشكل عام ،فقد أظهرت أن الصراع طويل ومرير ،وكشف أبعادا سياسية وفكرية وطبقية
متعددة ،وشعر األديب من جهة أخرى بأن أقدامه تضرب في أعماق األرض التي كانت تميد تحته.
كما أن الرواية تبدو من أفضل األشكال األدبية في معالجة القضايا المعقدة ،فالنثر شرح وتفسير
وتحليل والتزام ،وهذا ما يفسر كثرة النتاج الروائي بعد حرب حزيران.1
وهو األمر الذي يشير إلى "أن الرواية تعبير عن مجتمع يتغير وال تلبث أن تصبح تعبي ار
عن مجتمع يعي أنه يتغير".2
وال يعني ذلك أن الرواية مجرد تابع ومتلق للظروف التاريخية ومتغيرات الواقع ،بل إن فن
الرواية يلعب دو ار مهما في التأثير على المنعطفات الحادة والمتغيرات قبل حدوثها ،مثل التمهيد
لها التنبؤ أو اإلرهاص بها ،وطالما أن فن الرواية فن متطور فإنه ال بد أن يلعب دو ار مزدوجا
يتمثل في التأثير والتأثر معا "والنقاد الذين يذهبون إلى تقوية دور الصلة بين األدب الواقع ،يعمدون
إلى اختيار الرواية كفن أدبي؛ ألنهم يرون أنها أكثر مساعدة لهم في مهمتهم".3
وان كانت المرحلة السابقة قد تميزت بالركود والسكون ،فإن المرحلة الالحقة تميزت بكثافة
األحداث والتفاعالت التي اجتاحت الواقع العربي ،وأثرت على جميع جوانبه ،وتبدأ هذه المرحلة
بهزيمة مفاجئة في عام  ،1967ليجد اإلنسان العربي نفسه مشتبكا مع واقعه ،متصارعا مع زمنه.
لقد شكلت حرب  1967انعكاسا خطي ار أثر على كل المؤسسات والتنظيمات واألحزاب التي تزعمت
المرحلة السابقة" ،بل وشكلت الهزيمة منعطفا حادا ومؤلما على الوجدان والفكر العربيين .ويعود

( )1انظر :ماضي ،شكري عزيز :انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،
1979م ،ص.23
( )2بوتور ،ميشال :بحوث في الرواية الجديدة ،ترجمة فريد أنطونيوس ،منشورات عويدات ،بيروت1974 ،م ،ص.85
( )3بدر ،عبد المحسن طه :الروائي واألرض ،الهيئة المصرية العامة ،القاهرة  ،1971ص.6
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األثر البالغ للهزيمة على الوجدان العربي إلى ذلك الوهم الذي تقمص اإلنسان العربي ،والتعبئة
المكثفة التي جعلته واثقا من النصر".1
لقد تأثر األدب بأحداث الخامس من حزيران ،فقد أفرط البعض بالحزن عند الهزيمة حتى
اليأس المطبق ،بل تجاوز اليأس إلى ما هو أخطر من اليأس ،أي إلى إ راق كل التراث الكفاحي
لتاريب العرب الحديث وكل التراث الحضاري لتاريب العرب القديم ،إ راقا كاسحا ماحقا ،و"تحول
الحكم على هذين التراثين لدى بعض األدباء العرب ،إلى الحكم على العرب كنجس ير مؤهل
للحضور في العالم بوجه حضاري".2
تظل الرواية إذا اكتملت لها عناصر النجاح الفني أقدر من سائر فنون األدب االخرى
على النهوض ببعض العبء ،ألنها تخرج بالهزيمة من خط التأثر الذاتي إلى خط التصوير
الموضوعي ألثرها في حياة اإلنسان وقيمه وتراثه الخلقي واالجتماعي ،وباإلضافة إلى قدرتها على
بناء المعادل الموضوعي إلحساس الكاتب وانفعاله الذاتيين ،حتى ال يسقط العمل في درك الهتاف
والمباشرة جنبا إلى جنب للبيانات السياسية" ،وتتمثل هذه القدرة في بناء األحداث وتماسكها ،وقربها
من واقع المأساة ،وفي خلق الشخصيات الحية المتطورة بتفاعلها مع األحداث والناس واألشياء
حولها ،المحتفظة على هذا بخصائص مزاجها وحقائق واقعها النفسي".3
وهكذا تجد الرواية نفسها وكأنها ما زالت أمام البحث عن أشكالها ،فهي حين تكون لغة
نثر للحياة العاصرة ولغة أزمنتها ،وكأنها تجد نفسها وكأن الزمن الذي تعود به ليس زمنا مرتبا،
إنها ليس سليلة عقالنية المعرفة الموضوعية ،بل هي سليلة ال عقالنية الحياة اليومية وعقالنيتها،
لذلك فهي تعبير عن التجربة ،إنها المحاولة التي تصارع على أرض اكتناه حقل الصراعات
االجتماعية والطبقية والفكرية المتعددة.
من اإلضافات الروائية الفلسطينية القليلة التي تحظى بأهمية بالغة رواية (الوارث) ،لخليل
بيدس ،التي تنفرد بمكانتها التاريخية لكونها تمثل المحاولة األولى في هذا المجال على صعيد
الرواية الفلسطينية .حيث أن الوارث هي العمل الروائي الوحيد الذي وضعه خليل بيدس من بين
أعماله الروائية المترجمة ،ومن بين كتبه الكثيرة المتعددة .ولكن الرواية تنفي عن ذاتها أية خصوصية

( )1عودة ،علي محمد :الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية ( ،)1982-1952المؤلف ،ط،1،1997ص.55
( )2مروة ،حسين :الموقف الثوري في األدب اإلبداعي ،دار اآلداب ،بيروت،ط،1،1990ص.43
( )3األشتر،عبد الكريم :دراسات في أدب النكبة (الرواية) ،دار الفكر،ط1975 ،1م ،ص.139
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فلسطينية" ،فالشخصية األساسية عربية ير فلسطينية ،والشخصيات األخرى عربية ويهودية من
ير الفلسطينيين ،وبالتالي فإن زمن الحدث الروائي وتفاصيله ظلت تنأى عن تلك الخصوصية".1
لقد ترك خليل بيدس تنظيرات مهمة ضمنها رأيه في فن الرواية وأهمية ذلك الفن ومكانة
الرواية بين الفنون األدبية ،ورأيه في كتاب الرواية وما يجب أن يكون عليه فنهم الروائي ،وهي آراء
متقدمة إذا نظر إليها في إطار الزمن والظروف التي ُكتبت فيها.
على المستوى الفني ،ال تشكل الرواية إضافة جديدة إلى األدب العربي ،بل إنها ترتد إلى
شكل مطروق في التراث األدبي الشرقي ،لتستفيد منه دون أي طموح فني للتطوير .فهي تستفيد
من كليلة ودمنة وأسلوبها وتستعيده" ،حيث تصاد الحكاية من حياة الحيوان ،وينطق حوارها بلسان
الحيوان ،فيتطابق ما هو حيواني–روائي ،مع ما هو إنساني–واقعي .ومن خالل ذلك يسقط الكاتب
رؤيته وفلسفته على لسان الطير الذي صنعه ،فيختلط الفني بالذهني ،والروائي بعقالنية الفلسفة".2
تبدو الرواية الفلسطينية من خالل األعمال المشار إليها سابقا أشد ما تكون ا ترابا عن
القضايا األكثر خصوصية وجوهرية ،فهي نتاجات معزولة لمثقفين فلسطينيين يبدو أنهم كانوا
معزولين عن واقعهم وهموم شعبهم ،أو أنهم عزلوا همومهم اإلبداعية عن همومهم السياسية" .وفصلوا
بين همومهم الفنية وطموحاتهم األكاديمية ،أو ربما عجزوا عن التعبير بهذا الشكل الفني الجديد
نسبيا (الرواية) عن تلك الهموم ،فلم يستطيعوا تحقيق التزاوج االلتئام في داخلهم بين السياسي
والفنان واألكاديمي".3
إن مقارنة اإلنتاج الروائي الفلسطيني في بدايته باألشكال األدبية األخرى ،األكثر قدرة على
االستجابة لح تعطي صورة إجمالية شديدة التواضع لحجم ومستوى هذا اإلنتاج ،ففي حين اقتربت
حركة الشعر في تلك المرحلة من حركة التاريب ،واستجابت للواقع لتستمد ح اررتها من ح اررته
ولتلعب دو ار في شحن الوجدان الجماهيري ،فإن الرواية ظلت عاجزة عن اكتساب حضورها كفن
متميز له خصوصيته.
ُيالحص عن تتبع مسار الرواية الفلسطينية أن السنوات الممتدة من  1967-1948لم

تكرس المحاوالت الروائية فيها سوى اسم واحد هو سان كنفاني ،الذي قدم عملين متميزين (رجال
( )1وادي ،فاروق :ثالث عالمات في الرواية الفلسطينية ،ص.20
( )2المرجع نفسه ،ص.27
( )3المرجع نفسه ،ص .31
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في الشمس)  ،1963ثم (ما تبقى لكم)  ،1966أما ما عدا هاتين الروايتين ،فإن األسماء واألعمال
األخرى لم تعد تحظى إال باهتمام الدارسين األكاديميين ،الذين يشيرون إلى إخفاقها في التعبير
الفني عن القضية ،مثلما يشير الواقع إلى إخفاقها عن اكتساب صفة الديمومة.
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المبحث األول :البناء الروائي ومكوناته.
أوالً :تحليل رمزا للمضمون:
ُيع ـ ـ ـ ـد تحليـ ـ ـ ــل المضـ ـ ـ ــمون أحـ ـ ـ ــد األسـ ـ ـ ــاليب البحثيـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــائعة االسـ ـ ـ ــتخدام فـ ـ ـ ــي الد ارسـ ـ ـ ــات
األدبي ـ ــة ،ويه ـ ــدف ه ـ ــذا األس ـ ــلوب إل ـ ــى التع ـ ــرف بطريق ـ ــة علمي ـ ــة منظم ـ ــة عل ـ ــى اتجاه ـ ــات العم ـ ــل
األدبـ ـ ــي الـ ـ ــذي يـ ـ ــتم تحليلـ ـ ــه ،س ـ ـ ـواء كـ ـ ــان روايـ ـ ــة أو قصـ ـ ــة ،سـ ـ ــيتناول الباحـ ـ ــث رمـ ـ ــوز كـ ـ ــل مـ ـ ــن
األحداث والشخصيات.
هن ـ ـ ــاك رؤي ـ ـ ــة تؤي ـ ـ ــد أس ـ ـ ــبقية األدب ف ـ ـ ــي خل ـ ـ ــق وع ـ ـ ــي ثق ـ ـ ــافي وعمل ـ ـ ــي ق ـ ـ ــادرين عل ـ ـ ــى
التغييـ ــر ،إال أن هـ ــذا التغييـ ــر ال ُيعتـ ــد بكمالـ ــه؛ لكونـ ــه يشـ ــكل طرفـ ــا واحـ ــدا مـ ــن أط ـ ـراف التغييـ ــر،
وال تكتم ـ ــل فاعليت ـ ــه إال م ـ ــن خ ـ ــالل عم ـ ــل سياس ـ ــي واقتص ـ ــادي واجتم ـ ــاعي .األدب ل ـ ــيس ب ـ ــديال
للسياسة ،إنه وجه آخر إنه الرافد األساس

1

يس ـ ــتطيع المب ـ ــدع تفجي ـ ــر أس ـ ــئلة ممت ـ ــدة أم ـ ــام المتلق ـ ــي ،فيف ـ ــتح م ـ ــن خالله ـ ــا آفاق ـ ــا م ـ ــن
القـ ـ ـراءات والتحل ـ ــيالت النقدي ـ ــة ،بم ـ ــا ي ـ ــتالءم وطبيع ـ ــة المتلق ـ ــي ،ومتطلب ـ ــات المجتم ـ ــع ،بقض ـ ــاياه
وهمومـ ـ ــه ،س ـ ـ ـواء أكـ ـ ــان ذلـ ـ ــك مجتمعـ ـ ــه المحلـ ـ ــي أو اإلنسـ ـ ــاني ،فاالنفتـ ـ ــاح علـ ـ ــى وسـ ـ ــائل تقنيـ ـ ــة
متطورة ،اعطى المجتمعات قدرة على التواصل والمشاركة.
ف ـ ــي رحلـ ـ ــة البحـ ـ ــث ع ـ ــن الـ ـ ــذات ،الهويـ ـ ــة ،القوميـ ـ ــةُ ،يلح ـ ــص تحـ ـ ــول واع عـ ـ ــن محدوديـ ـ ــة

الرؤيـ ــة ،أو تـ ــأطير اإلنتـ ــاج األدبـ ــي بحـ ــدود القطريـ ــة ،فـ ــي اتجـ ــاه المصـ ــلحة القوميـ ــة واإلنسـ ــانية،

وان كانـ ــت مدمجـ ــة مـ ــع حـ ــس وطنـ ــي مترسـ ــب فـ ــي قـ ــاع الـ ــنفس المبدعـ ــة ،تكسـ ــبها مـ ــذاقا خاصـ ــا
ُملونا بهموم شعبها وآماله.
ر ـ ــم أن معن ـ ــى ال ـ ــوطن ،ودالل ـ ــة القط ـ ــر الواح ـ ــد ،ال يلتقي ـ ــان م ـ ــع مفه ـ ــوم القومي ـ ــة ،إال
أن الوطنيـ ــة ذاتهـ ــا تقـ ــوى وتتعمـ ــق فـ ــي الوجـ ــدان كلمـ ــا حرصـ ــت علـ ــى التعبيـ ــر عـ ــن نفسـ ــها بلغـ ــة
(األمة) العربية.

2

( )1عبد الرحمن منيف :الكاتب والمنفى ،ط ،1دار الفكر الجديد ،بيروت185 ،1992 ،
( )2مصطفى عبد الغني :االتجاه القومي في الرواية العربية ،ط ،2الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1998 ،ص.395
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 األحداث:
االنتفاضة ،حرب .67
اشـ ـ ــتعلت انتفاضـ ـ ــة األقصـ ـ ــى ،فأضـ ـ ــافت ظـ ـ ــالال جديـ ـ ــدة مـ ـ ــن البـ ـ ــؤس والشـ ـ ــقاء ،وجـ ـ ــاء
التعبي ـ ــر عنه ـ ــا محفوف ـ ــا بم ازل ـ ــق عدي ـ ــدة ،فاالنتفاض ـ ــة فع ـ ــل إب ـ ــداعي جم ـ ــاعي وه ـ ــو فع ـ ــل متمي ـ ــز
ومتـ ــوهج ومص ـ ــبود بال ـ ــدماء الحـ ــارة والقم ـ ــع واله ـ ــدم والتح ـ ــدي واإلص ـ ـرار والص ـ ــمود ،وربم ـ ــا ب ـ ــدت
فعالي ـ ـ ــات االنتفاض ـ ـ ــة ريب ـ ـ ــة مدهش ـ ـ ــة لكثيـ ـ ـ ـرين إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد االنبه ـ ـ ــار ،ف ـ ـ ــالحجر يواج ـ ـ ــه الدباب ـ ـ ــة
والطـ ـ ــائرة وأحـ ـ ــدث آالت القمـ ـ ــع والفتـ ـ ــك ،وكـ ـ ــل هـ ـ ــذا قـ ـ ــد يـ ـ ــدفع البنيـ ـ ــة الروائيـ ـ ــة نحـ ـ ــو الوصـ ـ ــف
والتسجيل والتوثيق وهو ما يؤدي إلى التكرار ال إلى تجاوز اللحظة.1
وقـ ــد جـ ــاءت االنتفاضـ ــة بأبعادهـ ــا اإلنسـ ــانية ،والسياسـ ــية القهريـ ــة ،بمـ ــا قـ ــد يـ ــدفع بنيتهـ ــا
الروائي ـ ــة "إل ـ ــى تجس ـ ــيد رؤي ـ ــة ش ـ ــمولية ال رؤي ـ ــة أحادي ـ ــة واال ف ـ ــإن البني ـ ــة الروائي ـ ــة س ـ ــتندفع نح ـ ــو
التص ـ ــوير األفق ـ ــي ال ال أرس ـ ــي ونح ـ ــو إث ـ ــارة الحماس ـ ــة واالنفع ـ ــاالت ب ـ ــدال م ـ ــن إث ـ ــارة المزي ـ ــد مـ ـ ــن
األس ـ ــئلة والتس ـ ــاؤالت .فـ ـ ــالتعبير الروائ ـ ــي ع ـ ــن االنتفاضــ ــة يحت ـ ــاج إل ـ ــى م ـ ــا وراء األح ـ ــداث ومــ ــا
وراء الشخص ـ ـ ــيات ،أي رؤي ـ ـ ــة ج ـ ـ ــذور الفع ـ ـ ــل اإلنس ـ ـ ــاني وتوجهات ـ ـ ــه ،كم ـ ـ ــا يحت ـ ـ ــاج إل ـ ـ ــى خبـ ـ ـ ـرة
اجتماعيـ ـ ـ ــة وفنيـ ـ ـ ــة ،وامـ ـ ـ ــتالك مفهـ ـ ـ ــوم محـ ـ ـ ــدد لـ ـ ـ ــألدب بعامـ ـ ـ ــة وللروايـ ـ ـ ــة وفلسـ ـ ـ ــفتها ووظيفتهـ ـ ـ ــا
بخاصة.2

( )1شكري ماضي :الرواية واالنتفاضة .241
( )2السابق .241
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 الشخوص:لغةً:
ج ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي لس ـ ـ ــان الع ـ ـ ــرب أنه ـ ـ ــا م ـ ـ ــن م ـ ـ ــادة ش ـ ـ ــخص ،والش ـ ـ ــخص :جماعـ ـ ـ ـ ُة ش ـ ـ ـ ْـخص

أشـ ـ ـ ــخاص و ُشـ ـ ـ ــخوص وشـ ـ ـ ــخاص  ...والشـ ـ ـ ــخص :س ـ ـ ـ ـواد
اإلنسـ ـ ـ ــان و ي ـ ـ ـ ـره ،مـ ـ ـ ــذكر ،والجمـ ـ ـ ــع ْ

ـخص :ك ــل جس ــم ل ــه ارتف ــاع وظه ــور ،والمـ ـراد ب ــه
اإلنس ــان و يـ ـره تـ ـره م ــن بعي ــد ،تق ــول ثالث ــة ْ
أش ـ ُ
إثبـ ــات الـ ــذات فاسـ ــتعير لهـ ــا لفـ ــص الشـ ــخص ،وقـ ــد جـ ــاء فـ ــي روايـ ــة أخـ ــرى :ال شـ ــيء أ ْ يـ ـ ُـر مـ ــن
هللا ،وقيـ ـ ـ ـ ــل :معنـ ـ ـ ـ ــاه ال ينبغـ ـ ـ ـ ــي لشـ ـ ـ ـ ــخص أن يكـ ـ ـ ـ ــون أ يـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن هللا .والشـ ـ ـ ـ ــخيص :العظـ ـ ـ ـ ــيم

الشخص ،واألنثى شخيصة.1
مـن خـالل تعريـف ابـن منظـور يظهـر لنـا أنـه قصـر الشـخص علـى معنـى الـذات
الظاهر للعيان ،وهو بذلك يؤكد الظهور الحسي المقترن بمسمى الشخص.
بـالرجوع للقـاموس المحـيط فقـد وردت فيـه مـادة شـخص بمعنـى "ارتفـع بصـره وفـتح
وجعـل ال يطـرف ،ومـن بلـد إلـى بلـد ذهـب وسـار فـي ارتفـاع ،وورم السـم ارتفـع عـن
عينيـهُ ،
الهـدف والـنجم طلـع ،والكلمـة مـن الفـم ارتفعـت نحـو الحنـك األعلـى ،وربمـا كـان ذلـك خلقـه
أن يشـخص بصـوته فـال يقـدر علـى خفضـه ،وشـخص بـه كمعنـى أتـاه أمـر أقلقـه وأزعجـه
وأشخصه :أزعجه ،والمتشاخص :المختلف والمتفاوت (.)2
واضـح هنـا أن الفيـروز أبـادي قـد أضـاف معـاني أخـرى أكثـر وأوسـع ممـا جـاء فـي
لسـان العـرب ،حيـث بـين لنـا المـواطن التـي تسـتخدم فيهـا الكلمـة ،ألنهـا تحمـل أكثـر مـن
معنى بحسب استخدامها.
"وفي المعجم الوسيط " :شخص الشيء عينه وميزه مما سواه".
الشخصية :الصفات التي يتميز بها الشخص من يره ،ويقال :فالن ال شخصية له ،أي
ليس له ما يميزه من صفات خاصة.3
واضـح أن هـذا التعريـف أقـرب إلـى الفهـم النفسـي للشخصـية ،حيـث يهـتم علـم
الــنفس بوصــفه ومظهــر الشخصــية وقــدراتها ودوافعهــا وردود أفعالهــا العاطفيــة وخبراتهــا
واتجاهاتها.

( )1ابن منظور :لسان العرب .45 /7
( )2الفيروز أبادي ،القاموس المحيط 317/2 ،مادة شخص.
( )3إبراهيم أنيس ورفاقه :المعجم الوسيط ،مطبعة مصر ،القاهرة ،475 :1972 ،مادة شخص.

66

فـي مقابـل هـذه اللفظـة فـي اللغـة األجنبيـة والمنحـدرة مـن أصـول التينيـة ،نجـد أن
كلمـة شخصـية هـي ترجمـة لكلمـة ) (personaالالتينيـة حيـث تعنـي "القنـاع الـذي يرتديـه
الممثلون اليونانيون في احتفاالتهم وتمثيلياتهم إلخفاء معالم شخصياتهم الحقيقية.1
"عــن هــذه الكلمــة جــاء المصــطلح اإلنجليــزي ) (personalityداال علــى
الشخصـية وصـارت كلمــة ) (personتعنــي مصـطلحا أدبيــا بمعنـى (القنـاع األدبــي) ،أي
صـار فـي النقـد يـدل علـى الـذات الفاعلـة ضـمن العمـل األدبـي ،فتتخـذ هـذه الـذات أوجهـا
متعددة ،ربما كان الروائي نفسه أحد تلك األوجه.2
"اللفظـة بكاملهـا يعـود اسـتعمالها إلـى الـزمن الـذي شـهد فيـه الممثـل علـى الـزمن
اإل ريقـي ،يضـع القنـاع علـى وجهـه لغـرض إظهـار الصـفات الصـارخة فـي شخصـية الفـرد
الذي يقوم بتمثيل دوره على المسرح وايضاحها.3
الحـق أن اشـتقاق اللغـة العربيـة مـن وراء اصـطناع تركـي :ش خ ص ،وذلـك كمـا
نفهـم نحـن العربيـة علـى األقـل ،مـن ضـمن مـا يعنيـه التعبيـر عـن قيمـة حيـة عاقلـة ناطقـة،
فكـأن المعنـى إظهـار شـيء واخـراج تمثيليـة وعكـس قيمتـه ...وال يعنـي أصـل المعنـى فـي
اللغات الغربية إال شيئا من ذلك.4
اصطﻼحاً:
الشخصـية فـي اللغـة واألدب هـي "أحـد األفـراد الخيـاليين أو الـواقعيين الـذين تـدور
حولهم أحداث القصة أو المسرحية".5
تُعـد الشخصـية مـن أهـم العوامـل المسـاهمة فـي تشـكيل القصـة ،حيـث تعـد "ركيـزة

الروائـي األساسـية فـي الكشـف عـن القـوى التـي تحـرك الواقـع مـن حولتـا وعـن دينامكيـة
الحيــاة وتفاعالتهــا؛ فالشخصــية مــن المقومــات الرئيســية لروايــة الروايــة بقــولهم الروايــة
شخصية".6

( )1داوود حنا :الشخصية بين السواء والمرض ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،7 :1991 ،وانظر الحبابي عزيز من الكائن إلى
الشخص ،دار المعارف ،مصر.25 :1962 ،
( )2برنارد دي فوتو :عالم القصة ،ترجمة :محمد مصطفى هدارة ،عالم الكتب ،القاهرة ،1969 ،ص.40
( )3علي كمال :النفس ،دار واسط ،بغداد ،ط1988 ،3م.73/1 ،
( )4عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ،الكويت ،1998 ،ص.75
( )5فلاير سماح :رسم الشخصية في روايات حنا مينة ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت1999 ،م.18/17 ،
( )6محمد التونجي :المعجم المفصل في األدب ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت.457/456/2 ،1993 ،
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الشخصـية "أحـد األفـراد الخيـاليين أو الـواقعيين الـذين تـدور حـولهم أحـداث القصـة
أو المسرحية".1
ي ارهــا آخــرون تتحــرك فــي مجــال الداللــة علــى الهيئــة الخارجيــة لإلنســان أو
الحيـوان ،أو المتـاع ألي شـيء خـالف ذلـك .وال تتحقـق هـذه الداللـة إال بوقـوع الهيئـة ،أو
الشــخص المتجســد هيئــة وشــكال ،فــي مجــال رؤيــة الشــاخص بحيــث ال تتحــرك الكلمــة
لتعطـي دالالت إال فـي إطـار عالقـة ذات طـرفين راء ومرئـي ،أو ذي صـلة بالتشـخيص
الـذي ينتقـل مـا هـو

يـر مرئـي إلـى مجـال الرؤيـة مـن جهـة ثانيـة أن الكلمـة تـذهب إلـى

تجسيد بعض المفاهيم المجردة كاالنزياح والقلق والغربة (.)2
يعرفهـا جي ارلـد بـرنس فـي المصـطلح السـردي حيـث جمـع تعريفـه تعريفـات الكثيـر
مـن النقـاد واألدبـاء؛ فهـي عنـده" :كـائن موهـوب بصـفات بشـرية وملتـزم بأحـداث بشـرية،
والشخصــيات يمكــن أن تكــون مهمــة أو أقــل أهميــة (وفقــا ألهميــة الــنص) فعالــة )حيــث
تخضــع للتغيــر)؛ مســتقرة (حينمــا ال يكــون هنــاك تنــاقض فــي صــفاتها وأفعالهــا ،أو
مضــطربة وســطحية (بســيطة لهــا بعــد واحــد فحســب ،وســمات قليلــة ،ويمكــن التنبــؤ
بسلوكها) ،أو عميقة )معقدة لها أبعاد عديدة قادرة على القيام بسلوك مفاج )(.)3
الشخصـية "هـذا العـالم المعقـد الشـديد التركيـب ،تتعـدد الشخصـية الروائيـة بتعـدد
األهواء والمذاهب واأليديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشرية".4
الشـخص عنـد السـيميائيين "كـائن حـي واقعـي لـه حالـة وداللـة فـي الواقـع ،أمـا
الشخصـية فهـي مـا يحملـه الشـخص مـن تخيـل وتصـور عـن طبيعـة الشخصـية التـي ينـاط
بها دور من األدوار في القصة".5
مـن المالحـص فـي التعريـف السـيميائي السـابق للشـخص أنهـم يفرقـون بـين الشـخص
الـواقعي الفيزيـائي المسـجل فـي سـجل األحـوال المدنيـة ،وبـين الشخصـية الورقيـة التـي يسـند
لها دور في القصة األدبية.

( )1مجدي وهبة :معجم مصطلحات األدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،1974 ،ص.65
( )2عبد الرحمن بسيسو :قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،ط ،1المشروع القومي للترجمة بيروت.18/17 ،1999 ،
( )3جيرالد برنس :المصطلح السردي ،ترجمة عابد خزندار ،ط ،1المشروع القومي للترجمة ،القاهرة.42-2003 ،42 ،
( )4عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية.73 ،
( )5محمد أيوب :الشخص والشخصية في القصة الغربية (دراسة سيميائية) ،ص.3
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لعـل هـذا التعريـف السـيميائي يحملنـا إلـى المقارنـة بـين الروايـة القديمـة التقليديـة
وبـين الروايـة الحديثـة كمـا ُيطلـق عليهـا مـن حيـث نظـراتهم الروائيـة إلـى الشخصـية الروائيـة،
كما يحملنا إلى تتبع مراحل تتطور الشخصية الروائية.
قـد نالـت الشخصـية اهتمـام كثيـر مـن العلـوم كعلـم الـنفس ،وعلـم االجتمـاع ،وعلـم
الهندسـة النفسـية ...وكثيـر مـن العلـوم التطبيقيـة ،ولسـنا بصـدد الحـديث عـن الشخصـية فـي
تلـك العلـوم ألن مـا يهمنـا فـي هـذه الد ارسـة هـو الشخصـية فـي الفنـون األدبيـة وتحديـدا فـي
الروايـة ،حيـث تعـد الشخصـية أهـم العناصـر التـي تقـوم عليهـا الروايـة والقصـة واألقصوصـة
والمسرح.
فهي وال شك "مصدر إمتاع وتشويق في القصة لعوامل كثيرة.1"...
مراحل تطور الشخصية الروائية:
تتميـز الروايـة الجديـدة عـن الروايـة التقليديـة بأنهـا؛ تثـور علـى كـل القواعـد التـي
كانـت سـائدة ومنتشـرة فـي كتابـة الروايـة التقليديـة؛ فلـم يعـد مـا كـان متعارفـا عليـه مقبـوال لـدى
كتـاب الروايـة الجديـدة ،وبمـا أن الشخصـية تعـد العنصـر األسـاس فـي كتابـة الروايـة؛ فقـد
حـدث فيهـا تغيـر جـذري حيـث؛ كانـت الروايـة التقليديـة تركـز كثيـ ار علـى بنـاء الشخصـية
والتعظـيم مـن شـأنها والـذهاب فـي رسـم مالمحهـا كـل مـذهب وذلـك ابتغـاء إيهـام المتلقـي
بتاريخية هذه الشخصية وماهيتها معا.
لكـن الروايـة الجديـدة جـاءت إلـى مثـل هـذه الشخصـية فأعارتهـا أذنـا صـماء وعينـا
عميـاء فلـم تكـن تأبـه لهـا بـل بالغـت فـي إيـذائها وفـي التضـليل مـن مكانتهـا الممتـازة التـي
كانـت تتبوؤهـا فـي حضـن الروايـة التقليديـة فـإذا هـي مجـرد رقـم أو مجـرد حـرف أو مجـرد
اسم ير ذي معنى".2
وقـد كـان الروائـي التقليـدي يهـدف مـن وراء ذلـك أن يعكـس صـورة مصـغرة للعـالم
الـواقعي فأصـبح يعامـل تلـك الشخصـيات وكـأن لهـا وجـود فيزيقـي ويبـدو أن تلـك العنايـة
الفائقـة فـي رسـم الشخصـيات كـان لـه عالقـة بهيمنـة النزعـة التاريخيـة واالجتماعيـة ،وقـد
وظفـت روايـة السـيرة الذاتيـة التاريخيـة األسـلوب التقليـدي ،و لـب عليـه األسـلوب التقريـري
( )1محمد يوسف نجم :فن القصة ،دار الثقافة ،بيروت1996 ،م ،ص.5
( )2عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية ،ص.48
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لخدمـة واقعيـة الشخصـية " قصـد خلـق التمويـه بينهـا كتقنيـة أو كموضـوع وبـين الكائنـات
البشـرية الواقعيـة الحيـة ...فيتعامـل القـارئ فيهـا مـع الشخصـية علـى أنهـا كـائن بشـري
يتحـرك بلجمـه ورسـمه علـى الـورق ،وعلـى الكاتـب السـارد الـذي يحكـي عنهـا دون تـدخل
مباشر ،وأحيانا تحكي عن نفسها )ضمير المتكلم(.1
لقـد نجـح الروائـي التقليـدي فـي أن يفيـد مـن التـاريب بحيـث يعمـل علـى بلـورة تلـك
األحـداث فـي رواياتـه محـاوال إقنـاع قـراءه بأنهـا شخصـيات واقعيـة ،ولكنـه فشـل فـي ذلـك
إلحساس القراء بأن الروائيين يخدعونهم ويكذبون عليهم وعلموا أنها مجرد لعبة.
وعلــى الجهــة المقابلــة نجــد مــن ينكــر هــذا الــزعم ويخالفــه ويــذهب إلــى أن
"الشخصيات الروائية ليست كائنات حقيقية بل هي كائنات من ورق".2
لذلك هي عندهم "تشبه األناس الحقيقيين ولكنها ال تشبههم كذلك".3
ذلــك ألن الشخصــية الروائيــة عبــارة عــن خيــال محــض صــا ها وكونهــا خيــال
المؤلــف؛ "فالشخصــية الروائيــة تمتــزج فــي وصــفها بالخيــال الفنــي للروائــي )الكاتــب)،
وبمخزونـه الثقـافي الــذي يسـمح لــه أن يضـيف ويبــالغ ويضـخم فــي تكوينهـا وتصـويرها
بشـكل مسـتحيل معـه أن تعتبـر تلـك الشخصـية الورقيـة مـرآة أو صـورة حقيقيـة لشخصـية
معينة في الواقع اإلنساني المحيط ،ألنها شخصية من اختراع الروائي فحسب".4
لعـل هـذا مــا دفـع كافكــا لحرمـان الشخصـية مــن المكانـة التــي حـازت عليهــا،
وتجريـدها مـن خصائصـها المرئيـة وأطلـق عليهـا رمـز ) (kمـرة ،ورقـم مـرة أخـرى ،وهـو بـذلك
يعلـن ابتـداء عصـر جديـد يحـدد فيـه مالمـح التعامـل مـع الشخصـية الروائيـة حيـث إنـه أخفـى
مالمحها وطمس قسماتها وحرمها من العاطفة والتفكير والحق في الحياة.
ولمــا كانــت الشخصــية مــن منظــور النقــد الروائــي التقليــدي ،والكتابــة الروائيــة
التقليديــة معــا هــي كــائن حــي مســجل فــي الحالــة المدنيــة ...فقــد كــان منتظـ ار أن يـربط
الحدث بالشخصية على شيء من هذا األساس".5

( )1محمد اقضاض وآخرون :الرواية المغربية أسئلة الجدارة دراسات ضمن موضوع الشخصية في الرواية المغربية ،دار الثقافة،
الدار البيضاء ،ص.219
( )2روالن بارت :مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص ،ترجمة منذر عياشي ،مركز اإلنماء الحضاري ،ط ،1993 ،1ص.72
( )3روبرتشولز" :عناصر القصة" ،ترجمة محمود الهاشمي ،دار خالس للدراسات والترجمة والنشر ،دمشق ،ط ،1988 ،1ص.72
( )4آمنة يوسف :تقنيات السرد في النظرية التطبيقية ،دار الحوراء للنشر والتوزيع ،سوريا ،ط ،1997 ،2ص.26
( )5انظر :عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية ،ص.84
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لقـد نظـرت الروايـة التقليديـة للحـدث وكأنـه مـن جـنس التـاريب والمجتمـع؛ فأصـبحت
الشخصـية صـورة معكوسـة للـذين يحيـون فـي ذلـك المجتمـع إمعانـا فـي الواقعيـة المزعومـة
لديهم فأصبحت الشخصية" ،تصادي الشخص الحقيقي المركب من لحم ودم وعظام".1
يبـدو مـن خـالل هـذا العـرض المقتضـب لـرأي الفـريقين أن ّكتـاب الروايـة الجديـدة
مـن وجهـة نظـرهم للشخصـية الروائيـة كـانوا علـى درجـة عاليـة مـن الـوعي الفنـي بحيـث
يناسـب وصـف الروايـة بصـفتها عمـال فنيـا إبـداعيا ولـيس مجـرد انعكـاس للواقـع ،وذلـك ألن
الشخصـيات فـي الروايـة علـى درجـة عاليـة مـن الفنيـة بحيـث تسـهم فـي بنيـة الـنص السـردي،
ككـل باإلضـافة إلـى أن فنيتهـا تجعـل القـارئ مشـاركا فـي فهـم الشخصـية الروائيـة علمـا بـأن
هذا الفهم يتعدد بتعدد القراء الختالف آرائهم وأمزجتهم وأهوائهم.
يمكـن أن نقـول إن هـذه الخصـومة مـا بـين أصـحاب الروايـة القديمـة أو التقليديـة،
وبـين أصـحاب الروايـة الحديثـة أو الفنيـة تكمـن فـي أن التقليديـة "يلحقـون مالمـح الشخصـية
بمالحــم الشــخص ويســتريحون إليهــام القـراء بأنهــا ترتقــي إلــى مســتوى التمثيــل الـواقعي
لصـورة الحيـاة  ...فـي حـين أن أصـحاب الروايـة الحديثـة يزعمـون أن الشخصـية ال تعـدو
كونهـا عنصـ ار مـن مشـكالت السـرد فـي العمـل الروائـي مـن أجـل ذلـك ال ينبغـي أن نمنحهـا
كل هذه األهمية ،ونميزها عن المشكالت الروائية األخرى تمي از".2
إن الـذي صـنع الشخصـية الروائيـة هـو الكاتـب؛ فالشخصـية ليسـت حقيقيـة توجـد
فـي الواقـع ألن الحقيقيـة فـي الكاتـب هـو الـذي أبـدعها؛ فهـي موجـودة فقـط فـي ذهـن الكاتـب
وان شابهت الشخصية بعض مالمحها الفيزيائية والنفسية.
ذك ـ ـ ــر معج ـ ـ ــم المص ـ ـ ــطلحات العربي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي اللغ ـ ـ ــة واألدب أن "الشخص ـ ـ ــية أح ـ ـ ــد األفـ ـ ـ ـراد
الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة أو المسرحية".3
تع ـ ــد الشخص ـ ــية أح ـ ــد أه ـ ــم العناص ـ ــر المس ـ ــاهمة ف ـ ــي تش ـ ــكيل محت ـ ــوى القص ـ ــة إذ تع ـ ــد:
"ركي ـ ـ ـزة الروائـ ـ ــي األساسـ ـ ــية فـ ـ ــي الكشـ ـ ــف عـ ـ ــن القـ ـ ــوى التـ ـ ــي تحـ ـ ــرك الواقـ ـ ــع مـ ـ ــن حولنـ ـ ــا ،وعـ ـ ــن
ديناميكيـ ـ ـ ـ ــة الحيـ ـ ـ ـ ــاة وتفاعالتهـ ـ ـ ـ ــا ،فالشخصـ ـ ـ ـ ــية مـ ـ ـ ـ ــن المقومـ ـ ـ ـ ــات الرئيسـ ـ ـ ـ ــية للروايـ ـ ـ ـ ــة ،وبـ ـ ـ ـ ــدون
الشخصـ ـ ـ ــية ال وجـ ـ ـ ــود للروايـ ـ ـ ــة ،لـ ـ ـ ــذا تجـ ـ ـ ــد بعـ ـ ـ ــض النق ـ ـ ـ ـاد يعرفـ ـ ـ ــون الروايـ ـ ـ ــة بقـ ـ ـ ــولهم :الروايـ ـ ـ ــة
شخصية".4
( )1مرجع سابق :عبد الملك مرتاض ،ص.84
( )2مرجع سابق :عبد هللا مرتاض.85 ،
( )3أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ :المصباح المنير ،ط ،1دار الحديث ،القاهرة.184 ،2000 ،
( )4محمد التونجي :المعجم المفصل في األدب.547-546 ،2 ،
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والغالـ ـ ــب أن للشخصـ ـ ــية أبعـ ـ ــادا تطـ ـ ــال حـ ـ ــدودها منطـ ـ ــق المـ ـ ــادة والـ ـ ــروح ،إ ْذ ُيشـ ـ ــكالن،

المكـ ـ ــونين األسـ ـ ــاس للـ ـ ــنفس اإلنسـ ـ ــانية ،ترقـ ـ ــى علـ ـ ــى الكائنـ ـ ــات األخـ ـ ــرى فـ ـ ــي الكيفيـ ـ ــة والدرجـ ـ ــة،
فخصائصـ ـ ــها "تحـ ـ ــدد اإلنسـ ـ ــان جسـ ـ ــميا ،واجتماعيـ ـ ــا ،ووجـ ـ ــدانيا ،وتظهـ ـ ــره بمظهـ ـ ــر متميـ ـ ــز عـ ـ ــن
اآلخـ ـ ـرين .والشخص ـ ــية قب ـ ــل أن تكتم ـ ــل ال ب ـ ــد له ـ ــا م ـ ــن أن تم ـ ــر بم ارح ـ ــل يتع ـ ــرف به ـ ــا ص ـ ــاحبها
بذاتـ ــه الجسـ ــمية ،ثـ ــم بذاتـ ــه النفسـ ــية ،وأخي ـ ـ ار بذاتـ ــه االجتماعيـ ــة .وبـ ــذلك ،تتكـ ــو ُن الشخصـ ــية الت ـ ـي
تختلف من إنسان إلى إنسان ،ومن مجتمع إلى مجتمع".1

الشـ ـ ــخوص فـ ـ ــي الروايـ ـ ــات التـ ـ ــي تناولهـ ـ ــا الباحـ ـ ــث ارتبطـ ـ ــت بصـ ـ ــور هـ ـ ــذه الشـ ـ ــخوص،
كصورة المرأة ،وصورة الفدائي ،وصورة اآلخر ،وصورة الطفل.
أوالً :صورة المرأة:

تحمـ ـ ــل الم ـ ـ ـرأة فـ ـ ــي روايتـ ـ ــي محمـ ـ ــد أيـ ـ ــوب عـ ـ ــدة صـ ـ ــور ،منهـ ـ ــا صـ ـ ــورة الم ـ ـ ـرأة زوجـ ـ ــة

وخطيب ـ ــة الف ـ ــدائي الت ـ ــي تبق ـ ــى قلق ـ ــة وخائف ـ ــة عل ـ ــى شـ ـ ـريكها طـ ـ ـوال الوق ـ ــت ،نح ـ ــو ق ـ ــول الكات ـ ــب:
"ك ـ ــان ص ـ ــوتها جس ـ ــدا تهـ ـ ـزه ب ـ ــرودة ش ـ ــديدة ،حاول ـ ــت أن تتمال ـ ــك نفس ـ ــها وتتظ ـ ــاهر بالطمأنين ـ ــة..
اس ـ ــتطردت - :ال بــ ــد أنه ـ ــم أصــ ــحاب جـ ـ ــاءوا للس ـ ــهر" ،2وقول ـ ــه" :تسـ ـ ــمرت زوجت ـ ــه ف ـ ــي مكانهــ ــا
كأنه ـ ــا أص ـ ــيبت بص ـ ــعقة كهربي ـ ــة ،لكنه ـ ــا م ـ ــا لبث ـ ــت أن تس ـ ــاءلت- :ه ـ ــل أف ـ ــتح الب ـ ــاب هم ـ ــس:
انتظـ ـ ــري" ،3وتـ ـ ــأتي فـ ـ ــي صـ ـ ــورة الخطيبـ ـ ــة الحزينـ ـ ــة التـ ـ ــي كانـ ـ ــت تحل ـ ــم بـ ـ ــأن تفـ ـ ــرح وتسـ ـ ــعد مـ ـ ــع
خطيبه ـ ــا ب ـ ــدال م ـ ــن التش ـ ــرد ،يق ـ ــول" :نظ ـ ــر نح ـ ــو خطيبت ـ ــه ..حزين ـ ــة كان ـ ــت ..نظراته ـ ــا منكسـ ـ ـرة..
كانـ ـ ـ ــا يحلم ـ ـ ـ ــان بقض ـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـ ـهر العس ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي مص ـ ـ ـ ــر ..وه ـ ـ ـ ــا هم ـ ـ ـ ــا يتش ـ ـ ـ ــردان ف ـ ـ ـ ــي مواص ـ ـ ـ ــي
خـ ــانيونس ،4"..وتـ ــأتي فـ ــي صـ ــورة بعـ ــض الشـ ــر والكيـ ــد فـ ــي التص ـ ـرفات نحـ ــو قولـ ــه" :كانـ ــت األم
تتعمـ ــد الخـ ــروج مـ ــن الغرفـ ــة أكثـ ــر مـ ــن م ـ ـرة ،كانـ ــت أكثـ ــر ج ـ ـرأة منـ ــه ،كشـ ــفت لـ ــه عـ ــن حبهـ ــا لـ ــه
وتعلقه ـ ــا ب ـ ــه" ،5هن ـ ــا يب ـ ــرز الكات ـ ــب كي ـ ــف تعم ـ ــدت األم الخ ـ ــروج م ـ ــن الغرف ـ ــة لت ـ ــرك ابنته ـ ــا م ـ ــن
الشـ ــخص الـ ــذي تحبـ ــه حتـ ــى تغويـ ــه ليتزوجهـ ــا ،وهـ ــو تصـ ــرف مشـ ــين يجـ ــرح صـ ــورة عفـ ــة الم ـ ـرأة،
وت ـ ــأتي ف ـ ــي نف ـ ــس الص ـ ــورة الزوج ـ ــة الحالم ـ ــة ب ـ ــأن تك ـ ــون م ـ ــديرة حت ـ ــى ل ـ ــو ك ـ ــان ال ـ ــثمن س ـ ــمعتها
وش ـ ـرفها يقـ ــول" :كانـ ــت الزوجـ ــة تحلـ ــم أن تصـ ــبح نـ ــاظرة مدرسـ ــة مهمـ ــا كـ ــان الـ ــثمن" ،6وظهـ ــرت
الم ـ ـ ـرأة أيضـ ـ ــا فـ ـ ــي صـ ـ ــورة الفتـ ـ ــاة الناضـ ـ ــجة التـ ـ ــي أصـ ـ ــبحت صـ ـ ــالحة للـ ـ ــزواج يقـ ـ ــول" :قـ ـ ــال لـ ـ ــه
( )1السابق .547-546
( )2الكف تناطح المخرز ،ص.7
( )3الكف تناطح المخرز ،ص.8
( )4الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.12
( )5الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.29
( )6الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.39
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نـ ــايف :البنـ ــت ممتـ ــازة ،أخـ ــذت ومليـ ــت إيـ ــدك ،لكـ ــن حيرتـ ــه لـ ــم تـ ــزل" ،1كـ ــان سـ ــبب حيرتـ ــه هـ ــو
أس ــلوبها ال ــذي جعله ــا تن ــزل م ــن عين ــه ألن ــه ل ــم يح ــب ذل ــك منه ــا ،ك ــان ال ب ــد له ــا أن تظه ــر ل ــه
كامـ ـ ــل عفتهـ ـ ــا وخجلهـ ـ ــا لتصـ ـ ــل إلـ ـ ــى قلبـ ـ ــه حقـ ـ ــا ،وأظهـ ـ ــر الكات ـ ـ ـب الم ـ ـ ـرأة أيضـ ـ ــا بأنهـ ـ ــا األنثـ ـ ــى
صـ ــاحبة اللسـ ــان العـ ــذب الـ ــذي يسـ ــتميل القلـ ــب ويسـ ــتهويه ،يقـ ــول" :كانـ ــت نسـ ــمة حلـ ــوة اللسـ ــان،
أكلـ ــت حـ ــالوة بعقـ ــل أمـ ــه واسـ ــتمالتها إلـ ــى جانبهـ ــا ،لـ ــم تـ ــنس أمـ ــه تلكـ ــؤ عمـ ــه فـ ــي الموافقـ ــة علـ ــى
خطبـ ــة ابنتـ ــه البنهـ ــا" ،2هكـ ــذا كانـ ــت أبـ ــرز صـ ــور الم ـ ـرأة فـ ــي روايـ ــات الكاتـ ــب ،حـ ــاول إظهارهـ ــا
بعدة صور واقعية وحقيقية واجتماعية.
ثانياً :صورة الفدائي:
ح ـ ــاول الكات ـ ــب محم ـ ــد أي ـ ــوب أن يجع ـ ــل م ـ ــن روايات ـ ــه ص ـ ــو ار واض ـ ــحة لواق ـ ــع ش ـ ــعب ع ـ ــانى
وم ــا زال يعـ ــاني م ــن هـــذه الحي ــاة ،ووض ـ ـح الكات ــب ذلـــك م ــن خ ــالل ع ــدة مواقـ ــف حي ــة وشـــاهدة
علـ ـ ــى مواقـ ـ ــف حقيقـ ـ ــة كانـ ـ ــت ومـ ـ ــا ازلـ ـ ــت تحصـ ـ ــل وبشـ ـ ــكل شـ ـ ــبه يـ ـ ــومي ،وقـ ـ ــد جسـ ـ ــدت هـ ـ ــذه
الرواي ـ ـ ــات شخص ـ ـ ــية الف ـ ـ ــدائي بص ـ ـ ــورة ش ـ ـ ــخص ق ـ ـ ــوي العزيم ـ ـ ــة ،مث ـ ـ ــابر ومك ـ ـ ــافح وي ـ ـ ــدافع ع ـ ـ ــن
أرض ــه دفاعـ ــا مس ــتميتا ،ال يهـ ــاب المـ ــوت ،ويك ــون شـ ــاهدا علـ ــى م ــوت أعـ ــز مـ ــا يمل ــك فـ ــي هـ ــذه
الحي ـ ــاة ،ويتع ـ ــرض لإلهان ـ ــة واإلره ـ ــاب حت ـ ــى ف ـ ــي وس ـ ــط بيت ـ ــه وف ـ ــي ع ـ ــز نوم ـ ــه ،يق ـ ــول" :ص ـ ــعد
إلـ ــى السـ ــطح ،أطـ ــل علـ ــى الشـ ــارع ،طلـ ــب إلـ ــى زوجتـ ــه أن تضـ ــيء النـ ــور تراجعـ ــت العتمـ ــة إلـ ــى
ال ـ ــوراء قل ـ ــيال ،تكش ـ ــفت ع ـ ــن أش ـ ــباح قلق ـ ــة" ،3ي ـ ــأتون لبي ـ ــوت المـ ـ ـواطنين اآلمن ـ ــين أثن ـ ــاء ن ـ ــومهم
ليأخـ ــذوا م ـ ـرادهم ،يكمـ ــل قـ ــائال" :شـ ــعر بغثيـ ــان يجتـ ــاح كيانـ ــه ،ر بـ ــة فـ ــي القـ ــيء فـ ــوق رؤوسـ ــهم
تالحقـ ــه ..يـ ــا مـ ــن يحتـ ــرون الحقـ ــد آالم النـ ــاس ،أال تـ ــرون فـ ــي النهـ ــار يـ ــا بـ ــوم الليـ ــل وجرذانـ ــه،
ي ــا دن ــس العص ــر وأد ارن ــه ..أال يحل ــو لك ــم إال ايق ــا الن ــاس م ــن أعم ــاق الن ــوم أه ــذا م ــا يتطلب ــه
م ـ ــنكم " ،4يس ـ ــتفزونه بأخ ـ ــذ أع ـ ــز م ـ ــا لدي ـ ــه ،وه ـ ــم أبنائـ ـ ـه ،ث ـ ــم ي ـ ــأتوا بص ـ ــورة بش ـ ــعة يري ـ ــدون أن
يرون ـ ــه ض ـ ــعيفا منه ـ ــا ار لكن ـ ــه يظه ـ ــر بص ـ ــورة أخ ـ ــرى ،وه ـ ــي" :نظ ـ ــر أب ـ ــو محمـ ـ ـود بدهش ـ ــة إل ـ ــى
الرجـ ــل ..يبـ ــدو هادئـ ــا ،وكأنـ ــه لـ ــم يكـ ــن بركانـ ــا يقـ ــذف حممـ ــه قبـ ــل أقـ ــل مـ ــن سـ ــاعة ،يبـ ــدو هـ ــذا
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الرجـ ـ ــل اآلن بحي ـ ـ ـرة هادئـ ـ ــة عيـ ـ ــون صـ ـ ــافية ال يشـ ـ ــوبها قلـ ـ ــق ،انـ ـ ــه يحسـ ـ ــده ،هـ ـ ــدوءه يسـ ـ ــبب لـ ـ ــه
يظا ير محتمل ،ر م أننا أخذنا ولديه فهو هادئ ،وكأنه لم يحدث شيء".1
ويصـ ــور الكات ـ ــب شـ ــجاعة الفلس ـ ــطيني فـ ــي الوق ـ ــوف ف ـ ــي وجـ ــه الم ـ ــوت وعـ ــدم الخ ـ ــوف من ـ ــه
أمـ ــام عـ ــدو ال يعـ ــرف معنـ ــى لإلنسـ ــانية ،يقرررررول" :احتضـ ــن بندقيتـ ــه ..كانـ ــت فوهتهـ ــا تتجـ ــه إلـ ــى
أس ــفل ..اس ــتلقى ف ــوق الرمـ ــال ..ك ــان البش ــر ينتشـ ــرون ف ــي ك ــل مكـ ــان" ،2ويق ــول" :ذل ــك الشـــاب
المـ ـ ــتحمس كـ ـ ــان يحلـ ـ ــم بالنصـ ـ ــر المعجـ ـ ــل" ،3يحلمـ ـ ــون بالنصـ ـ ــر مهمـ ـ ــا كـ ـ ــان الـ ـ ــثمن اليـ ـ ــا ،أال
وهـ ــو أرواحهـ ــم ودمـ ــائهم ،مهمـ ــا طـ ــال بـ ــه العمـ ــر أو تقـ ــدمت بـ ــه عتبـ ــات الـ ــزمن ،ويبقـ ــى الفـ ــدائي
الفلسـ ــطيني أسـ ــطورة الصـ ــبر وااليمـ ــان والقـ ــوة  ،يقـ ــول الكاتـ ــب" :عـ ــم نـ ــوح رجـ ــل فـ ــي الخمس ـ ــين
م ـ ــن عمــ ـره ،ل ـ ــه وج ـ ــه لوحت ـ ــه ش ـ ــمس مص ـ ــر فأكس ـ ــبته س ـ ــمرة ث اره ـ ــا ،ض ـ ــخم الجث ـ ــة كأن ـ ــه جب ـ ــل،
تعكـ ــس مالم ـ ــح وجهـ ــه هم ـ ــا أزلي ـ ــا ،وكأنـ ــه يحم ـ ــل هم ـ ــوم مصـ ــر م ـ ــن عه ـ ــد مينـ ــا ،لكن ـ ــه يغط ـ ــي
ذل ـ ـ ــك بابتس ـ ـ ــامته العريض ـ ـ ــة الطيب ـ ـ ــة ،ل ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـره دون أن ي ـ ـ ــرى بندقيت ـ ـ ــه تط ـ ـ ــل م ـ ـ ــن خل ـ ـ ــف كتف ـ ـ ــه
األيمـ ـ ــن ،ح ازمـ ـ ــه الع ـ ـ ـريض يحـ ـ ــاول باإلحاطـ ـ ــة ببطنـ ـ ــه الضـ ـ ــخمة ،شـ ـ ــنبه األسـ ـ ــود يتمنـ ـ ــع عـ ـ ــن
الش ــيب ال ــذي ـ ـ از معظ ــم ش ــعر الـ ـرأس ،عين ــاه المعت ــان ،يب ــدو لم ــن يـ ـراه ألول وهل ــة أن ــه وح ــش
مفتـ ـ ــرس ،لكـ ـ ــن مـ ـ ــن يعرفـ ـ ــه عـ ـ ــن قـ ـ ــرب يكتشـ ـ ــف أنـ ـ ــه يمتلـ ـ ــك قلبـ ـ ــا طيبـ ـ ــا ،قلـ ـ ــب طفـ ـ ــل بـ ـ ــريء،
يغضب إذا اقترب أحد من ألعابه ،ويفرح من الكلمة الطيبة أو االبتسامة الحانية".4
ثالثاً :صورة اآلخر:
ُيع ـ ــد اليه ـ ــودي الط ـ ــرف اآلخ ـ ــر للفلس ـ ــطيني بش ـ ــكل خ ـ ــاص وللعرب ـ ــي بش ـ ــكل ع ـ ــام؛ ألن ك ـ ــال

منهمـ ـ ــا مجب ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى الع ـ ـ ــيش مع ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ــاليهودي ه ـ ـ ــو الس ـ ـ ــبب الرئيس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي مص ـ ـ ــائب الش ـ ـ ــعب

الفلسـ ـ ــطيني التـ ـ ــي تلحـ ـ ــق بشخصـ ـ ــياته ،وهـ ـ ــو سـ ـ ــبب التـ ـ ــوتر والقلـ ـ ــق والخـ ـ ــوف ،وتواجـ ـ ــدها دائمـ ـ ــا
يكـ ــون بسـ ــلوك وأسـ ــلوب بشـ ــع واج ارمـ ــي بغـ ــيض ،وقـ ــد حـ ــاول الكاتـ ــب تصـ ــوير اليهـ ــودي بـ ــبعض
المشـ ـ ــاهد والمواقـ ـ ــف الشـ ـ ــاهدة علـ ـ ــى انعـ ـ ــدام إنسـ ـ ــانية هـ ـ ــذه الشخصـ ـ ــية ،يقـ ـ ــول الكاتـ ـ ــب" :انتبـ ـ ــه
فجــ ــأة ،لــ ــم يجــ ــد إال ذلـ ـ ــك الضــ ــابط ذا الطاقيــ ــة المثبتــ ــة علـ ـ ــى أرس ـ ــه بمش ـ ــابك شـ ـ ــعر حريميـ ـ ــة..
( )1الكف تناطح المخرز ،ص.16
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دفعـ ــه بعنـ ــف" ،1ويسـ ــرد الكاتـ ــب حـ ــديث نفـ ــس لليهـ ــودي يقـ ــول" :وهـ ــا هـ ــي هـ ــذه الم ـ ـرأة تصـ ــفعني
علـ ــى وجهـ ــي ،ليتهـ ــا صـ ــفعتني بيـ ــدها ،لقـ ــد صـ ــفعتني بكـ ــل كيانه ـ ـا ..بكـ ــل أحاسيسـ ــها ،اعتصـ ــرت
خالصـ ـ ــة جسـ ـ ــدها بصـ ـ ــاقا يحمـ ـ ــل طعـ ـ ــم االحتقـ ـ ــار ولـ ـ ــون الحقـ ـ ــد .أحـ ـ ــس باختنـ ـ ــاق شـ ـ ــديد :فـ ـ ــك
أزرار قميصـ ــه ..كـ ــابوس ثقيـ ــل يالحقـ ــه ،هـ ــل هـ ــو قـ ــدري أن أكـ ــون شـ ــاهدا علـ ــى مآسـ ــي النـ ــاس،
ال تكـ ــاد ليلـ ــة تخلـ ــو مـ ــن مأسـ ــاة ،مداهمـ ــة البيـ ــوت أصـ ــبحت جـ ــزءا مـ ــن حياتنـ ــا  ..افـ ــتح ..جـ ــيش
اف ـ ــتح ..ج ـ ــيش ..اف ـ ــتح قب ـ ــل أن نكس ـ ــر الب ـ ــاب ،وبص ـ ــق باش ـ ــمئزاز" ،2انس ـ ــان بغ ـ ــيض مثل ـ ــه ل ـ ــن
ننظـ ـ ــر منـ ـ ــه تص ـ ـ ـرفات أخـ ـ ــرى ،فيـ ـ ــروي الكاتـ ـ ــب أحـ ـ ــد المواقـ ـ ــف المتوحشـ ـ ــة يقـ ـ ــول" :ت ارجـ ـ ــع إلـ ـ ــى
الـ ـ ــوراء بخط ـ ـ ـوات ملسـ ـ ــوعة ،اصـ ـ ــبعه السـ ـ ــبابة فـ ـ ــي وضـ ـ ــع االسـ ـ ــتعداد علـ ـ ــى الزنـ ـ ــاد ،قفـ ـ ــز إلـ ـ ــى
السـ ــيارة ،وتبعـ ــه الجنـ ــديان ،أخـ ــذ نفسـ ــا عميقـ ــا ،امتزجـ ــت رائحـ ــة البن ـ ـزين بـ ــالهواء النـ ــدي ،بوحشـ ــة
هـ ـ ــذا المكـ ـ ــان الملعـ ـ ــون ..انـ ـ ــدفعت السـ ـ ــيارة إلـ ـ ــى األمـ ـ ــام فت ارجـ ـ ــع جسـ ـ ــده إلـ ـ ــى الخلـ ـ ــف ،أشـ ـ ــعل
الجن ـ ــدي ض ـ ــوء المص ـ ــباح الكش ـ ــاف المرك ـ ــب عل ـ ــى الس ـ ــيارة" ،3بك ـ ــل ب ـ ــرود يقتل ـ ــون هك ـ ــذا وبك ـ ــل
بسـ ـ ــاطة ،ثـ ـ ــم يصـ ـ ــفهم الكاتـ ـ ــب بالغربـ ـ ــان بقولـ ـ ــه" :حطـ ـ ــت الغربـ ـ ــان رحالهـ ـ ــا علـ ـ ــى ضـ ـ ــفاف قنـ ـ ــاة
الس ــويس ،ي ــا إله ــي هك ــذا ي ــتحطم الحل ــم ،كأس ــا م ــن الزج ــاج ك ــان ،س ــقط م ــن ي ــد طف ــل يله ــو ب ــه
ليتنـ ــاثر أشـ ــالء زجاجيـ ــة هنـ ــا وهنـ ــاك" ،4ويقـ ــول" :هـ ــل داهـ ــم الجنـ ــود المكـ ــان وهـ ــل قتل ـ ـوا الشـ ــباب
كمـ ــا فعل ـ ـوا عـ ــام سـ ــتة وخمسـ ــين وتسـ ــعمائة وألـ ــف " ،5لقـ ــد صـ ــور الكاتـ ــب مواقـ ــف عديـ ــدة لصـ ــورة
االحـ ـ ــتالل بشخصـ ـ ــية اليهـ ـ ــودي التـ ـ ــي انعـ ـ ــدمت منهـ ـ ــا اإلنسـ ـ ــانية ،وامـ ـ ــتألت حقـ ـ ــدا وقسـ ـ ــوة علـ ـ ــى
الفلسـ ــطينيين ،الـ ــذين عـ ــانوا مـ ــن حيـ ــاة البـ ــؤس والتشـ ــرد بسـ ــبب ظـ ــروفهم االجتماعيـ ــة والسياسـ ــية،
المفروضة عليهم من قبل االحتالل ،الذي مارس شتى أنواع الحرمان على هذا الشعب.
رابعاً :صورة الطفل:
ب ــالر م م ــن ك ــل مـ ــا تعاني ــه بـ ـراءة األطف ــال فـ ــي فلس ــطين ،ف ــإن الكات ــب قـ ــد ن ــوع ف ــي صـ ــور
الطف ــل ف ــي روايات ــه ،فهن ــا يتمث ــل الطف ــل بص ــورة ب ــائع ج ارئ ــد ،يق ــول" :تق ــدم من ــه طف ــل ،ق ــدم ل ــه
جريـ ــدة النهـ ــار ،ابتسـ ــم الطفـ ــل :هـ ــل طلـ ــع النهـ ــار هـ ــز الطفـ ــل كتفيـ ــه ومـ ــد الصـ ــحيفة بإلحـ ــاح،
( )1الكف تناطح المخرز ،ص.13
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سـ ــأله :هـ ــل معـ ــك الشـ ــعب هـ ــز الطفـ ــل أرسـ ــه عالم ـ ـة النفـ ــي ،هـ ــل معـ ــك الفجـ ــر نفـ ــى الطفـ ــل،
إذن أعطن ـ ــي الق ـ ــدس ،تن ـ ــاول الص ـ ــحيفة ،أخ ـ ــذ يقف ـ ــز ببصـ ـ ـره ب ـ ــين العن ـ ــاوين كأن ـ ــه يبح ـ ــث ع ـ ــن
شـ ــيء محـ ــدد " ،1ويوضـ ــح لنـ ــا الكاتـ ــب مـ ــا عانـ ــاه الطفـ ــل الفلسـ ــطيني مـ ــن سـ ــوء الظـ ــروف التـ ــي
س ـ ــببها االحـ ـ ــتالل له ـ ــم ج ـ ـ ـراء تش ـ ـ ـريدهم ،يق ـ ــول":لم يعـ ـ ــد األطفـ ـ ــال يس ـ ــتطيعون الصـ ـ ــمود أكثـ ـ ــر،
ب ـ ــدأت عالم ـ ــات س ـ ــوء التغذي ـ ــة تظه ـ ــر عل ـ ــيهم ،وال ب ـ ــد م ـ ــن فع ـ ــل ش ـ ــيء ،ال ب ـ ــد م ـ ــن إحض ـ ــار
الطع ـ ــام ،ول ـ ــو م ـ ــن أج ـ ــل األطف ـ ــال" ،2ث ـ ــم يص ـ ــف معان ـ ــاتهم بقول ـ ــه" :ولك ـ ــنهم األطف ـ ــال يع ـ ــانون
ويع ـ ـ ــانون ،وال ب ـ ـ ــد م ـ ـ ــن إس ـ ـ ــكاتهم فق ـ ـ ــد يرش ـ ـ ــد ص ـ ـ ــوت صـ ـ ـ ـراخهم األع ـ ـ ــداء إل ـ ـ ــى مك ـ ـ ــان وج ـ ـ ــود
الن ــاس" ،3فالطف ــل هن ــا ل ــم يع ــش بس ــالم ول ــم يهن ــأ ل ــه ع ــيش ،وأص ــبح الرع ــب والخ ــوف ه ــو م ــن
يسـ ــيطر عليـ ــه ،يقـ ــول" :نظ ـ ـرات الخـ ــوف والرعـ ــب تطـ ــل مـ ــن عيـ ــون األطفـ ــال" ،4ويـ ــدرك الكاتـ ــب
جيـ ــدا أن المهمـ ــة التـ ــي يحملهـ ــا األطفـ ــال هـ ــي مهمـ ــة قوميـ ــة ،وهـ ــي مهمـ ــة الحفـ ــا علـ ــى الـ ــوطن
وعادات ـ ــه وتقالي ـ ــده حت ـ ــى أبس ـ ــط األش ـ ــياء منه ـ ــا ،يق ـ ــول" :ك ـ ــان األطف ـ ــال ك ـ ــل رمض ـ ــان يرس ـ ــمون
ابتس ــامة مشـ ـرقة عل ــى ش ــفاه س ــكان المخ ــيم الفقـ ـراء ح ــين يت ــذكرون أي ــام الع ــز والرخ ــاء فيق ــدمون
بعض ـ ــا م ـ ــن القلي ـ ــل ال ـ ــذي ق ـ ــد يت ـ ــوفر له ـ ــم ف ـ ــي رمض ـ ــان ح ـ ــين ي ـ ــردد هـ ـ ـؤالء األطف ـ ــال أه ـ ــازيجهم
الرمض ـ ــانية" ،5إنج ـ ــاز األطف ـ ــال له ـ ــذه المه ـ ــام تع ـ ــد إنج ـ ــا از ف ـ ــي مقاب ـ ــل بـ ـ ـراءة طف ـ ــولتهم ومالم ـ ــح
الحرمان التي عاشوها في ظل هذا التشرد والطغيان ،الذي يعانون منه.

( )1الكف تناطح المخرز ،ص.36
( )2الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.9
( )3الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.10
( )4الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.172
( )5الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.191
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ثانياً :تحليل فني
سـ ــيتناول الباحـ ــث فـ ــي هـ ــذا القسـ ــم العناصـ ــر الفنيـ ــة األدبيـ ــة فـ ــي تحليـ ــل الـ ــروايتين (الكـ ــف
تنـ ـ ــاطح المخـ ـ ــرز-الك ـ ـ ـوابيس تـ ـ ــأتي فـ ـ ــي حزي ـ ـ ـران) ،مـ ـ ــن أجـ ـ ــل الوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى مغـ ـ ــاليق الـ ـ ــنص
وتقديمه للقارئ بشكل بسيط ،ومن هذه العناصر:
 -1العنوان( :عتبات النص).
يمث ـ ـ ــل العنـ ـ ـ ـوان إح ـ ـ ــدى عتب ـ ـ ــات ال ـ ـ ــنص ،ويع ـ ـ ــد ض ـ ـ ــرورة فني ـ ـ ــة ي ـ ـ ــأتي خادم ـ ـ ــا للعملي ـ ـ ــة
اإلبداعي ــة برمتهـ ــا ،فلـ ــم يعـ ــد مج ــرد هويـ ــة عبـ ــور إلـ ــى المتلق ــي ،أو اتخـ ــاذه مفتاحـ ــا ألب ـ ـواب مغلقـ ــة
الداللة.
لقـ ـ ــد حظـ ـ ــي العن ـ ـ ـوان باهتمـ ـ ــام العديـ ـ ــد م ـ ـ ــن النقـ ـ ــاد والدارسـ ـ ــين والمبـ ـ ــدعين خاصـ ـ ــة م ـ ـ ــع
ظهــ ــور البنيويـ ـ ــة ،ليتســ ــع مـ ـ ــداره إلـ ـ ــى اللسـ ـ ــانيات وعلــ ــم االجتمـ ـ ــاع وعل ـ ــم الـ ـ ــنفس ،لم ـ ــا لـ ـ ــه مـ ـ ــن
دالالت رمزي ـ ــة ج ـ ــديرة بالتأوي ـ ــل والتفس ـ ــير خ ـ ــالف م ـ ــا ك ـ ــان يع ـ ــرف عن ـ ــه ق ـ ــديما .وه ـ ــذا االهتم ـ ــام
الـ ــذي أولـ ــي لـ ــه سـ ــاعد علـ ــى خلـ ــق علـ ــم خـ ــاص بالعنونـ ــة ليصـ ــبح العن ـ ـوان جنسـ ــا أدبيـ ــا مسـ ــتقال
إال أنـ ــه مـ ــع ذلـ ــك شـ ــديد االرتبـ ــاط بـ ــالنص الـ ــذي يتوجـ ــه ليشـ ــكل عتبـ ــة أساسـ ــية قبـ ــل الولـ ــوج إلـ ــى
ع ـ ــالم ال ـ ــنص ،والعنـ ـ ـوان ل ـ ــدى الس ـ ــيميائيين بمثابـ ـ ــة "سـ ـ ـؤال إش ـ ــكالي" بينم ـ ــا ال ـ ــنص ه ـ ــو بمثابــ ــة
إجابة عن هذا السؤال.1
فالعالقــ ــة التــ ــي ت ـ ـ ـربط العن ـ ـ ـوان بـ ـ ــالنص عالقـ ـ ــة جدليـ ـ ــة تكاملي ـ ــة ،فـ ـ ــالعنوان يحيـ ـ ــل علـ ـ ــى
ال ـ ــنص ،وال ـ ــنص يحي ـ ــل عل ـ ــى العنـ ـ ـوان ال ـ ــذي يمث ـ ــل مـ ـ ـرآة وض ـ ــعها أم ـ ــام مض ـ ــمون الرواي ـ ــة م ـ ــن
بدايتها إلى نهايتها.2
مم ـ ــا ال ش ـ ــك في ـ ــه أن العنـ ـ ـوان ه ـ ــو م ـ ــا يقدم ـ ــه ال ـ ــنص معاكس ـ ــا لذات ـ ــه ،وك ـ ــل م ـ ــا ينس ـ ــج
تعقي ـ ــده :آالف ال ـ ــروابط ،لعب ـ ــة المتناقض ـ ــات ،حركي ـ ــة مس ـ ــتمرة ،والعنـ ـ ـوان مبس ـ ــط ،ومقل ـ ــص ف ـ ــي
بضع كلمات وفق هيئة مختصرة واستبدالية.3

( )1نبيل الحمداوي" :السيمو طيقا والعنونة" ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،وزارة اإلعالم ،مجلد  ،25عددها  ،3جانفي-ماي ،1997
ص.108
( )2صالح فضل :بالغة الخطاب وعلم النص ،مجلة عالم المعرفة ،الكويت ،أوغسطس  ،1992ص.236
( )3جمال بوطيب :العنوان في الرواية المغربية ،بحوث في الرواية المغربية ،مجلة أسئلة الحداثة ،مختبر السرديات ،الدار البيضاء،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1996 ،ص.194
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ف ـ ــالعنوان يمث ـ ــل المفت ـ ــاح ال ـ ــذي نس ـ ــتطيع م ـ ــن خالل ـ ــه أن ن ـ ــدخل ع ـ ــالم الرواي ـ ــة لنفس ـ ــرها،
ونؤوله ـ ــا ونحلله ـ ــا ،وعلي ـ ــه تُعتب ـ ــر العن ـ ــاوين "مف ـ ــاتيح ترش ـ ــد إل ـ ــى األبـ ـ ـواب الت ـ ــي يمك ـ ــن ال ـ ــدخول
منها إلى العالم الذي تعنونه".1

يخل ـ ـ ــق العنـ ـ ـ ـوان ويش ـ ـ ــكل أف ـ ـ ــق انتظ ـ ـ ــار ل ـ ـ ــدى الق ـ ـ ــارئ؛ ألن الق ـ ـ ــارئ لدي ـ ـ ــه نظـ ـ ـ ـرة قبلي ـ ـ ــة،
ونظـ ـرة بعدي ــة ،بع ــد قـ ـراءة ال ــنص ،والت ــي ق ــد تتف ــق م ــع مض ــمون ال ــنص إذا ك ــان العنـ ـوان ناجحـ ـا
ف ــي تأوي ــل نص ــه ،وس ــبب ذل ــك أن العنـ ـوان أوال إع ــالن ع ــن ال ــنص ال ــذي يعنون ــه ،وه ــو بمثاب ــة
"الالفتة اإلشهارية".2
 الكف تناطح المخرز:
ينفتح هذا العنوان خيارات عدة منها هذه التساؤالت:
ه ــل ه ــذا الك ــف ك ــف رج ــل أو امـ ـرأة ،أو طف ــل ص ــغير ،أو ك ــف خف ــارة الرم ــال فكفه ــا ي ــدك
األرض دك ـ ــا ،ويقلق ـ ــل القل ـ ــب وي ـ ــدوي الس ـ ــمع ،أو ه ـ ــو المص ـ ــدر م ـ ــن ك ـ ــف وه ـ ــو التوق ـ ــف ع ـ ــن
الفعل
ه ـ ــذه ال ـ ــدالالت تلق ـ ــي بظالله ـ ــا عل ـ ــى رم ـ ــز المواجه ـ ــة والتح ـ ــدي والثب ـ ــات واقتن ـ ــاص الف ـ ــرص
والتص ـ ــدي والمن ـ ــاورة وك ـ ــأن المتلق ـ ــي ي ـ ــرى مش ـ ــهدا م ـ ــن مش ـ ــاهد محمي ـ ــة "بتسـ ـ ـوانا" ف ـ ــي جن ـ ــوب
أفريقيـ ــا هـ ــذه المحميـ ــة المليئـ ــة بـ ــالوحوش ،وكـ ــأن المتلقـ ــي يـ ــرى بق ـ ـ ار وحشـ ــيا ملقـ ــى علـ ــى جنب ـ ــه
تح ـ ـ ــت آالت الم ـ ـ ــوت والم ـ ـ ــدرعات العض ـ ـ ــلية والعي ـ ـ ــون الحادق ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي ال تع ـ ـ ــرف لف ـ ـ ــص الرحم ـ ـ ــة
والعفو وال تعرف االلفة ،االلتهام وتقطيع األوصال وطحن العظام.
ولكن أي كف يعنيها أو يتمناها أعتقد أن عنوانه فيه رؤية تأملية ،فهناك عض ـ ـ ــو أعزل وقوم
ُعزل بقلوب جس ــورة بعزائم ضـ ـ ارس ــة بنفوس ش ــرس ــة أمام ترس ــانة مدججة بأفض ــل ما أنتجته الدول

وأكثرها أمنا وأقواها تحمال وأعظمها عددا فميزان القوى بينهما ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب من الخيال وتغريد خارج
الس ـ ــرب ،وخروج عن المألوف أش ـ ــبهها بالمطرقة والس ـ ــندانة بين الوزن والالوزن فالص ـ ــمت في هذا

المقام خير من العص ــف ،لكن ثمة خطب في بقية عنوان القص ــة عند قوله (تناطح) وأتس ــاءل هل
انتهت المصــطلحات المعبرة عن وصــف وتشــخيص الحالة أم هل اختفت عن ذهن كاتبنا دالالت
( )1يمنى العيد :تقنيات السرد الروائي في ظل المنهج البنيوي ،ط ،2بيروت :دار الفارابي ،1992 ،ص.226
( )2الطاهر روينية ،الفضاء الرواي في الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة ،دراسة في المبني والمعنى ،مجلة المساءلة ،اتحاد
الكتّاب الجزائريين ،العدد ،1991 ،1ص.15
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ومفردات تناس ــب س ــياقه اللغوي ،فالنطح فعل يناس ــب المخلوقات الثدية ذات القرون فكأنما أش ــاهد
زال (اإلمباال) ذا القرون المتش ــابكة األ ص ــان و زال الجبل ذا القرنين األحدبين الملتقيين ،حيث
تتناطح هذه الثديات في حالة التزاوج عندما يريد الذكور الظفر باألنثى ،أم أن كاتبنا يقصد بالنطح
مقارعة المباني لبعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها كناطحات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب ،فالتنافس بينهما كتنافس الدول فتريد كل منها
الوصول إلى المجهول ،أم يريد من ذلك الفعل مناطحة شيء ما والتتويج في نهاية األمر ،فالنطح
من شأنه المناورة والمراو ة وترصد اللحظة وتريث الخطوة ،بل توصلت إلى أن أديبنا قد نجح في
اس ـ ــتخدامه لهذا الفعل بكل امتياز بل وظفه بش ـ ــكل رائع حيث أن العدو في حالة الحرب إذا أردت
تغميس أنفـ ـ ــه في الوحـ ـ ــل فعليـ ـ ــك بـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـ ـ ــدام الخـ ـ ــدعـ ـ ــة معـ ـ ــه ،لقول س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــدنـ ـ ــا محم ـ ـ ـد
عليه الصالة والسالم -في حديث له" "الحرب خدعة" ،فالمواجهة في النزاالت الحربية تؤدي إلىكثير من الض ـ ــحايا والخس ـ ــائر ،حتى إن التقارير تؤكد بطول مدة حرب العص ـ ــابات ال س ـ ــيما التي
كانت في فيتنام ،والتي حص ـ ـ ــلت مع االنفص ـ ـ ــاليين في كولومبيا ،وننهي جدلنا في دالالت العنوان
بــالحــديــث عن لفص (المخرز) فعنــدمــا لفظــت المفردة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعرت بتــداخــل مخــارج الحروف فلفظتهــا
(مغرس) ،هذا التداخل أنقذ عندي التعرف على مقص ـ ـ ـ ــد الكاتب ،فالغرس هو إيغال ش ـ ـ ـ ــيء داخل
شيء فغرس الشيء في شيء آخر ينتج عنه عالمة كغرس البذرة في األرض ينتج شجرة ،و رس
اإلبرة في الثوب ينتج مخيطا ،وهكذا وتبادر لي أن المؤلف حرص كل الحرص على هذه المفردة
ألن المخرز من المعــادن التي تؤذي وتفتح جرحــا من الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــب التئــامــه فــالمخرز هــا هنــا في
اعتقادي يوجز العديد من المخارز الموجودة عند عدونا من آلة جبروت وقهر تهديد وا تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
واحتالل وتهويد وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريد وتنكيل وتهويل وتعذيب وتغريب بعيدا عن المعنى اللغوي للمخرز التي
تعني أداة لعمــل الثقوب في اليــد أو إبرة تخيط الجلــد و يره ،وهكــذا ُوفق كــاتبنــا في مالئمــة اللفص
للمع نى الــذي يريــده ،فــالعنوان كلــه رمز ،ويــدل هــذا العنوان(الكف تنــاطح المخرز) على التحــدي
والقوة ويدعو إلى المقاومة بخالف المثل الش ـ ـ ــعبي القائل(الكف ما بالطم المخرز) الذي يدل على
الضعف وعدم التحدي ويدعو الى االستسالم.
 الكوابيس تأتي في حزيران:
كنـ ــت جالسـ ــا علـ ــى اآللـ ــة المرئيـ ــة قبـ ــل زمـ ــن لـ ــيس بالقريـ ــب شـ ــاهدت أعالمـ ــا ريبـ ــة تـ ــتالطم
خيوطه ـ ــا ونفاث ـ ــات تج ـ ــوب س ـ ــمائها وم ـ ــدرعات مثيـ ـ ـرة نقعه ـ ــا ،وجن ـ ــودا س ـ ــاجدين ب ـ ــأرض حمـ ـ ـراء
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ق ـ ــاتم لونه ـ ــا وأه ـ ــازيج وتهالي ـ ــل انتص ـ ــارات وأناش ـ ــيد ثوري ـ ــة ألحانه ـ ــا ك ـ ــان ذل ـ ــك علم ـ ــا ال حلم ـ ــا،
واقع ــا ال خي ــاال ،لكن ــه أش ــبه بحل ــم ي ــاقص ،تحق ــق وك ــأن ل ــم يتحق ــق وك ــأن الع ــين تك ــذب م ــا ت ــرى،
كـ ــأنهم يعلمـ ــون فـ ــي ق ـ ـ اررة أنفسـ ــهم أنـ ــه انتصـ ــار جزئـ ــي فلـ ــم ُيقتلـ ــع المـ ــرض كلـ ــه مـ ــن الجسـ ــم بـ ــل
بق ــي ف ــي أه ــم ج ــزء وبغ ــض النظ ــر عم ــا تلوت ــه ك ــان ه ــذا اإلنج ــاز المنقط ــع النظي ــر ق ــد جـ ـاء بع ــد

نكسـ ــات وزالت وآهـ ــات ،وويـ ــالت تجرعهـ ــا بشـ ــر َّ
ولـ ــدت عنـ ــدهم كبتـ ــا و ـ ــال وقه ـ ـ ار وآالمـ ــا مثقلـ ــة
باألوج ـ ــاع النفس ـ ــية ،ولعل ـ ــي اس ـ ــتطعت تق ـ ــدير رأي الكات ـ ــب وتش ـ ــخيص عنوان ـ ــه ،ف ـ ــالعنوان جمل ـ ــة
خبري ـ ــة خبره ـ ــا جمل ـ ــة فعلي ـ ــة فعله ـ ــا مض ـ ــارع ،وم ـ ــن المعل ـ ــوم أن المض ـ ــارع فع ـ ــل في ـ ــه اس ـ ــتم اررية
ر ـ ــم علــ ــم الكاتـ ـ ــب بـ ـ ــأن الحـ ـ ــدث حصـ ـ ــل منـ ـ ــذ خمسـ ـ ــين عامـ ـ ــا فهـ ـ ــل تناسـ ـ ــى أم نسـ ـ ــي ،دعونـ ـ ــا
نمحص أيقونته فالذي حل بنا ال يعقله عاقل وال يجهله جاهل...
ضـ ـربات مبا ت ــة ،ــارات متتابع ــة ،ح ــرب ل ــم تُ ــدرس ف ــي مناهجن ــا العس ــكرية ول ــم تنف ــذ ف ــي

بقعـ ـ ــة أرضـ ـ ــية ثـ ـ ــالث دول عربيـ ـ ــة اخترقـ ـ ــت حصـ ـ ــونها واسـ ـ ــتهزئ بـ ـ ــدفاعاتها ونكـ ـ ــل بهيلمانهـ ـ ــا،
وأصـ ــبحت محتلـ ــة باإلضـ ــافة إلـ ــى بقعتـ ــين مـ ــن بقـ ــاع فلسـ ــطين حصـ ــل ذلـ ــك عـ ــام 1967م فـ ــي
الرابع عشر من حزيران.

ه ـ ــذا الح ـ ــدث المفج ـ ــع والمف ـ ــزع جع ـ ــل بالدن ـ ــا مرتع ـ ــا ل ـ ــدخالء عرفـ ـ ـوا كي ـ ــف ي ـ ــأكلون الكت ـ ــف.
وتبعـ ــات هـ ــذا الوقـ ــع المـ ــؤلم جاريـ ــة والمعضـ ــلة خامـ ــدة فـ ــي صـ ــدورنا فالكـ ــابوس بـ ــاق كلمـ ــا يـ ــأتي
حزيـ ـ ـران لنتـ ـ ــذكر ذلـ ـ ــك الـ ـ ــزمن فالكـ ـ ــابوس لـ ـ ــيس واح ـ ــدا بـ ـ ــل مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن الك ـ ـ ـوابيس فكـ ـ ــل لـ ـ ــه
كابوسه وكل يغني نظمه وأتذكر قول أبي العالء المعري:

1

في الالذقية ضجة

ما بين أحمد والمسيح.

هذا بناقوس يدق

وذا بمئذنة يصبح.

كل يعظم دينه

يا ليت شعري ما الصحيح.

 1أبو العالء المعري ( 363هـ  449 -هـ) (1057- 973م) هو أحمد بن عبد هللا بن سليمان القضاعي التنوخي المعري ،شاعر
وفيلسوف ولغوي وأديب عربي من عصر الدولة العباسية ،ولد وتوفي في معرة النعمان في الشمال السوري وإليها ينسب  .لقب
بـرهين المحبسين أي محبس العمى ومحبس البيت وذلك ألنه قد اعتزل الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته.
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فكـ ـ ــان بوسـ ـ ــعنا أن ننسـ ـ ــى مـ ـ ــا زال يعمـ ـ ــل بمحركـ ـ ــات وقودهـ ـ ــا الـ ـ ــذكريات التـ ـ ــي مللنـ ـ ــا مـ ـ ــن
ذكره ــا ب ــال اكتـ ـراث ول ــو حاولن ــا تجاهل ــه فل ــن تق ــوم لن ــا قائم ــة ولك ــن أتس ــاءل لم ــاذا جم ــع الكات ــب
الكـ ــابوس الـ ــذي حـ ــل بنـ ــا مـ ــع مـ ــا حـ ــل مـ ــع أشـ ــقائنا ر ـ ــم أن كابوسـ ــهم جـ ــاث عـ ــنهم وزال بفعـ ــل
إرادتهـ ـ ــم الناجعـ ـ ــة فالكاتـ ـ ــب أشـ ـ ــرك المعانـ ـ ــاة فأصـ ـ ــبحت واحـ ـ ــدة ،فوظـ ـ ــف الد اريـ ـ ــة الدينيـ ـ ــة لقولـ ـ ــه
(صـ ـ ــلى هللا عليـ ـ ــه وسـ ـ ــلم) "مثـ ـ ــل المـ ـ ــؤمنين فـ ـ ــي ت ـ ـ ـوادهم وت ـ ـ ـراحمهم كمثـ ـ ــل الجسـ ـ ــد الواحـ ـ ــد إذا
اشـ ـ ــتكى منـ ـ ــه عضـ ـ ــو تـ ـ ــداعى لـ ـ ــه سـ ـ ــائر الجسـ ـ ــد بالسـ ـ ــهر والحمـ ـ ــى" ،فـ ـ ــالعنوان فيـ ـ ــه اسـ ـ ــتم اررية
وديمومة إلى وقتنا وكأن الكاتب نفسه يعلم أن حزيران لن ترمد كوابيسه.
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 -2السارد:
بأنواعه وأشكاله :السارد الكاميرا ،السارد العليم ،السارد المصاحب للسارد.
والسـ ــرد أداة مـ ــن أدوات التعبيـ ــر اإلنسـ ــاني ،والروايـ ــة مـ ــن أهـ ــم الفنـ ــون السـ ــردية وأكثرهـ ــا
استق ار ار؛ وتأتي القصة القصيرة في شكلها السردي تابعة لفن الرواية.1
وللبني ـ ــة الس ـ ــردية مظهــ ـران :أح ـ ــدهما دالل ـ ــي واآلخ ـ ــر تركيب ـ ــي ،وترت ـ ــب م ـ ــن الم ـ ــزج ب ـ ــين
ه ـ ــذين المظهـ ـ ـرين أن الس ـ ــرد أض ـ ــحى بن ـ ــاء ذا درج ـ ــات ،باإلض ـ ــافة إل ـ ــى أن مادت ـ ــه المكون ـ ــة ل ـ ــه
تمث ـ ــل ج ـ ــزءا م ـ ــن المجتم ـ ــع المع ـ ــيش ،فأص ـ ــبحت البني ـ ــة الس ـ ــردية تح ـ ــوي ناس ـ ــا ومجتمع ـ ــا وفكـ ـ ـ ار
ولغ ـ ــة ،م ـ ــا أ ـ ــرى ب ـ ــه أص ـ ــحاب الم ـ ــذاهب واألي ـ ــدولوجيات ،فأنص ـ ــار الفك ـ ــر االجتم ـ ــاعي ي ـ ــرون
فيـ ـ ــه صـ ـ ــورة مـ ـ ــن البنـ ـ ــاء االجتمـ ـ ــاعي ،وأنصـ ـ ــار المـ ـ ــذهب السـ ـ ــيكولوجي يـ ـ ــرون البنيـ ـ ــة السـ ـ ــردية
ج ـ ــزءا م ـ ــن البن ـ ــاء النفس ـ ــي لإلنس ـ ــان المب ـ ــدع ،وي ـ ــرى اللس ـ ــانيون في ـ ــه ص ـ ــورة م ـ ــن نم ـ ــوذج البن ـ ــاء
اللساني للجملة  ....إلب.2
السـ ــرد وسـ ــيلة بنـ ــاء ال يـ ــر ،تتعـــدد أنماطـ ــه ومظـ ــاهره بتعـ ــدد الـ ــرؤى التـ ــي ترشـ ــح عنـ ــه،
وهكـــذا تبـ ــرز ضـ ــرورة الوقـ ــوف عنـ ــد الرؤيـ ــة بوصـ ــفها وجهـ ــة النظـ ــر التـ ــي تقـ ــدم إلـ ــى المتلقـ ــي
عالم ـ ــا فني ـ ــا تق ـ ــوم بتكوين ـ ــه أو نقل ـ ــه ع ـ ــن رؤي ـ ــة أخ ـ ــرى ،وه ـ ــذا يف ـ ــرض التوق ـ ــف عن ـ ــد الـ ـ ـراوي
الذي تنبثق منه هذه الرؤية.3
فالسـ ــرد لـ ــيس إال طريقـ ــة ال ـ ـراوي فـ ــي "الحكـ ــي" أي فـ ــي تقـ ــديم الحكايـ ــة ،وتتحـ ــدد هويتـ ــه
تبع ـ ــا لطبيعـ ـ ــة ال ـ ـ ـراوي أو موقعـ ـ ــه بغـ ـ ــض النظـ ـ ــر عـ ـ ــن السـ ـ ــردية والمسـ ـ ــرود لـ ـ ــه؛ لـ ـ ــذلك يـ ـ ــرى
بعض النقاد أن الحديث عن السرد دون تحديد "الموقع" كالم بال معنى.4
ويقصـ ـ ــد ب ـ ـ ــالراوي ه ـ ـ ــو "الش ـ ـ ــخص ال ـ ـ ــذي يقـ ـ ــوم بالس ـ ـ ــرد ،وال ـ ـ ــذي يك ـ ـ ــون شاخص ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي
السـ ــرد ،وهنـ ــاك علـ ــى األقـ ــل سـ ــارد واحـ ــد لكـ ــل سـ ــرد ماثـ ــل فـ ــي مسـ ــتوى الحكـ ــي بنفسـ ــه ،مـ ــع
المس ـ ــرود ل ـ ــه ال ـ ــذي يتلق ـ ــى كالم ـ ــه .وف ـ ــي س ـ ــرد م ـ ــا ق ـ ــد يك ـ ــون هن ـ ــاك ع ـ ــدة س ـ ــاردين لع ـ ــدة
مسرود لهم أو لمسرود واحد بذاته".5
ودرج ـ ــة قـ ـ ــرب ال ـ ـ ـراوي م ـ ــن الشخصـ ـ ــيات واألحـ ـ ــداث أو بعـ ـ ــده عنه ـ ــا تـ ـ ــؤثر فـ ـ ــي رؤيتنـ ـ ــا
لها ،وفي طريقة تقديمها.6
( )1د.عبد الرحيم كردي ،السرد في الرواية المعاصرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص.11
( )2المرجع سابق ،ص.13
( )3عبد هللا إبراهيم :المتخيل السردي ،ط ،1990 ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ص.116
( )4صالح إبراهيم :الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف ،ط ،2003 ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ص.125-124
( )5جيرالد برنس :المصطلح السردي ،ترجمة :عابد خزندار ،ط ،2003 ،1المجلس األعلى للثقافة ،ص.158
( )6عبد الرحيم الكردي :الراوي والنص القصصي ،ط ،1996 ،2دار النشر للجامعات ،ص.21
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فق ـ ــرب الس ـ ــارد م ـ ــن أح ـ ــداث بعينه ـ ــا ين ـ ــتج م ـ ــا يس ـ ــمى بالس ـ ــرد المش ـ ــهدي ،وبع ـ ــد الس ـ ــارد
م ـ ــن ه ـ ــذهب األح ـ ــداث ين ـ ــتج م ـ ــا يس ـ ــمى بالس ـ ــرد اإلخب ـ ــاري ،وه ـ ــذا ب ـ ــدوره ي ـ ــؤثر ف ـ ــي البني ـ ــة
الزمنية للرواية.
فالمس ـ ــافة ب ـ ــين الس ـ ــارد والشخص ـ ــيات واألح ـ ــداث ق ـ ــد تك ـ ــون زمني ـ ــة (قريب ـ ــة أو بعي ـ ــدة)،
أو ثقافيـ ـ ـ ــة (أقـ ـ ـ ــل أو أعلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن ثقافـ ـ ـ ــة الشخصـ ـ ـ ــية أو مسـ ـ ـ ــاو لهـ ـ ـ ــا) أو قوليـ ـ ـ ــة (بواسـ ـ ـ ــطة
شخصـ ـ ــية أو دون واسـ ـ ــطة) فـ ـ ــالراوي هـ ـ ــو الكاتـ ـ ــب الضـ ـ ــمني ،ويختلـ ـ ــف عـ ـ ــن المؤلـ ـ ــف ،ألن
المرس ـ ــل المتخي ـ ــل للخط ـ ــاب إل ـ ــى المرس ـ ــل إلي ـ ــه المتخي ـ ــل أيض ـ ــا ،ويخل ـ ــق ه ـ ــو
الـ ـ ـراوي ه ـ ــو ُ
وعمل ـ ــه ف ـ ــي آن واح ـ ــد ص ـ ــيغة أرق ـ ــى م ـ ــن ص ـ ــيغة اإلنس ـ ــان الحقيق ـ ــي (المؤل ـ ــف) نفس ـ ــه ،كم ـ ــا

يشـ ــكل ض ـ ـربا م ـ ــن وجهـ ــة النظـ ـ ـر الخاصـ ــة والت ـ ــي تتخـ ــذ ش ـ ــكال تعبيريـ ــا م ـ ــا؛ وكلمـ ــا تغي ـ ــرت
وجهـ ــة النظ ـ ــر تغي ـ ــر ش ـ ــكلها التعبي ـ ــري .وبن ـ ــاء علـ ــى ذل ـ ــك ،يس ـ ــتحيل عل ـ ــى المؤل ـ ــف التعبي ـ ــر
عـــن وجهـــة نظـ ــر ثابتـــة فـ ــي كـــل إبداعاتـ ــه الروائيـ ــة ،إذ يبـ ــدع المؤل ــف للفـ ــرد أشـ ــكاال تعبيريـ ــة
متع ــددة يعب ــر فيه ــا ال ـ ـراوي أو ال ــرواة ع ــن وجهـ ــات نظ ــر مختلف ــة .وهك ــذا يص ــبح لك ــل شـــكل
تعبيري راويه أو رواته.
 أشكال السارد:
أ -السارد الكاميرا:
وتتميـ ـ ــز هـ ـ ــذه الوجهـ ـ ــة بنقـ ـ ــل ش ـ ـ ـريحة مـ ـ ــن حيـ ـ ــاة الشخصـ ـ ــيات مـ ـ ــن يـ ـ ــر اختيـ ـ ــار أو
تنظ ـ ــيم ،حي ـ ــث يق ـ ــوم الـ ـ ـراوي بوص ـ ــف المظه ـ ــر الخ ـ ــارجي للشخص ـ ــية م ـ ــن ي ـ ــر أن يحل ـ ــل
أفكارها ،أو يدخل في أعماقها ،وتدخل الراوي بحذر شديد.1
"وهـ ــي ي ـ ــاب السـ ــارد أو حي ـ ــاده ،إذ تشـ ــعرنا أح ـ ــداث هـ ــذه الس ـ ــرود وكأنهـ ــا تس ـ ــير م ـ ــن
خـ ــالل عـ ــين الكـ ــامي ار أو مـ ــن خـ ــالل شـ ــاهد موضـ ــوعي دون أن يقـ ــوم أي وعـ ــي بتصـ ــفيتها،
وهن ـ ـ ــا تب ـ ـ ــدو الرؤي ـ ـ ــة مح ـ ـ ــدودة ج ـ ـ ــدا ألنن ـ ـ ــا س ـ ـ ــنكون أق ـ ـ ــل معرف ـ ـ ــة بالشخص ـ ـ ــيات ،أحواله ـ ـ ــا
ودواخله ـ ــا ،كم ـ ــا أن الع ـ ــودة إل ـ ــى ال ـ ــوراء ف ـ ــي ه ـ ــذا الن ـ ــوع ن ـ ــادرة ج ـ ــدا ،التوقع ـ ــات أكي ـ ــدة ف ـ ــي
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حـ ــين أن االسـ ــتباقات مسـ ــتحيلة ،مـ ــا ينـ ــتج أخب ـ ـ ار يابـ ــا للذاتيـ ــة ،لينـ ــتج الخطـ ــاب فيهـ ــا نوعـ ــا
من القساوة وانعدام التأثير في أي متلق".1
ومثـ ــال علـ ــى ذلـ ــك :مـ ــن روايـ ــة الكـــف تنـ ــاطح المخـ ــرز يقـ ــول" :قام ــت الـ ــدنيا ولـــم تقعـ ــد،
ل ـ ـ ـ ــم يس ـ ـ ـ ــتطيعوا اقعاده ـ ـ ـ ــا ر ـ ـ ـ ــم الرص ـ ـ ـ ــاص المتط ـ ـ ـ ــاير ف ـ ـ ـ ــي الج ـ ـ ـ ــو ،فانطلق ـ ـ ـ ــت دباب ـ ـ ـ ــاتهم
ومجنـ ــزراتهم وأنصـ ــاف مجنـ ــزراتهم تعـ ــوي وتنعـ ــق ،تبـ ــذر الرعـ ــب هنـ ــا وهنـ ــاك ،ولكـ ــن القمقـ ــم
انكسـ ــر ،وانطلـ ــق المـ ــارد مـ ــن سـ ــجنه الرهيـ ــب ،لـ ــم يعـ ــد للخـ ــوف مكـ ــان فـ ــي الصـ ــدور ،ر ـ ــم
ع ـ ـواء المجنـ ــزرات والـ ــدبابات ،انطلـ ــق النـ ــاس مـ ــن كـ ــل سـ ــن ولـ ــون يمـ ــألون الش ـ ـوارع هتافـ ــات
تهـ ــز أعمـ ــاق نفـ ــس االنسـ ــان ،حتـ ــى أولئـ ــك الـ ــذين طـ ــال انسـ ــالخهم عـ ــن جسـ ــد شـ ــعبهم ودوا
لـ ـ ــو يسـ ـ ــتطيعون االنـ ـ ــدماج فـ ـ ــي هـ ـ ــذه الحركـ ـ ــة المتناسـ ـ ــقة وكأنهـ ـ ــا سـ ـ ــيمفونية رائعـ ـ ــة عزفتهـ ـ ــا
أصابع فنان يجيد العزف على أوتار القلوب التي طال انكسارها".2
وف ــي روايـــة الك ـ ـوابيس تـ ــأتي ف ــي حزي ـ ـران جـ ــاء السـ ــارد العل ــيم فـــي المثـ ــال الت ــالي" :عـــاد
الجنـــدي ومعـ ــه الســـجان والمفتـ ــاح ،عـ ــالج السـ ــجان القفـ ــل فـ ــانفتح ،دفعـ ــه إلـ ــى داخ ــل الزن ازنـ ــة
بقـــوة كـ ــادت تقلبـ ــه علـ ــى وجهـ ــه ،إال أنـ ــه تماسـ ــك ،وقـ ــع نظ ـ ـره علـــى صـ ــالح عب ــد الـ ــرحمن...
أنـ ــت مـ ــا زلـ ــت هنـ ــا ،أفلتـ ــت منـ ــه الكلمـ ــات دون إرادتـ ــه ولكنـ ــه قطـ ــع الطريـ ــق عليهـ ــا فتوقفـ ــت
بقية الكلمات في حلقه ،نظر إليه باستغراب".3
ب -السارد العليم:
وهـ ـ ــو راو مشـ ـ ــارك لكنـ ـ ــه علـ ـ ــيم ،حيـ ـ ــث يمتلـ ـ ــك القـ ـ ــدرة يـ ـ ــر المحـ ـ ــدودة علـ ـ ــى الوقـ ـ ــوف
علـ ـ ـ ــى األبعـ ـ ـ ــاد الداخليـ ـ ـ ــة والخارجيـ ـ ـ ــة ،لألشـ ـ ـ ــخاص .فيكشـ ـ ـ ــف لنـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن الع ـ ـ ـ ـوالم الس ـ ـ ـ ـرية
لألبطـ ــال دون أن تقـ ــف فـ ــي طريقـ ــه سـ ــقوف أو ح ـ ـواجز ...وهـ ــو قنـ ــاع مـ ــن أقنعـ ــة الكاتـ ــب،
وهو من أكثر النماذج شيوعا ،وأقدمها ،ال سيما في الروايات المبكرة.4
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 ،2012ص.102
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( )4إبراهيم خليل :بنية النص الروائي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط ،1بيروت ،لبنان،2010 ،
ص.81

84

وك ــان محم ــد أيـ ــوب ق ــد اسـ ــتخدم الس ــارد العلـ ــيم ف ــي رواياتـ ــه ،والت ــي شـ ــارك فيه ــا ال ـ ـراوي
وه ـ ــو عل ـ ــى عل ـ ــم بم ـ ــا ي ـ ــدور داخ ـ ــل الرواي ـ ــة ،ولدي ـ ــه الق ـ ــدرة ف ـ ــي أن يكش ـ ــف أعم ـ ــاق ال ـ ــنفس
والع ـ ـوالم الس ـ ـرية للشخصـ ــية ،ومثـ ــال عليهـ ــا يقـ ــول" :ق ـ ـ أر الجميـ ــع الفاتحـ ــة ،انطلقـ ــت ز ـ ــرودة
مدوي ــة م ــن ف ــم أم نس ــمة ،بينم ــا ق ــدمت الحلوي ــات ،ت ــم االتف ــاق بع ــد ذل ــك عل ــى أن تس ــتكمل
إجـ ـ ـراءات الخطبـ ـ ــة بـ ـ ــين الطـ ـ ـرفين ،ـ ـ ــادر الجميـ ـ ــع منـ ـ ــزل وال ـ ــد العـ ـ ــروس ،كـ ـ ــانوا يتحـ ـ ــدثون
بينمـ ــا التـ ــزم أحمـ ــد الفـ ــايز جانـ ــب الصـ ــمت ،كـ ــان يفكـ ــر فـ ــي كيفيـ ــة تـ ــدبير المهـ ــر المعجـ ــل،
وفـ ـ ــي الشـ ـ ــرك الـ ـ ــذي وقـ ـ ــع فيـ ـ ــه ،قالـ ـ ــت لـ ـ ــه أمهـ ـ ــا :سـ ـ ــأعطيك المبلـ ـ ــغ الـ ـ ــذي سـ ـ ــتدفعه أمـ ـ ــام
الن ـ ــاس ،وبع ـ ــد ذل ـ ــك نتف ـ ــاهم .وان ل ـ ــم تعط ـ ــه المبل ـ ــغ ،م ـ ــاذا يفع ـ ــل ي ـ ــا ت ـ ــرى ه ـ ــل يج ـ ــد م ـ ــن
يقرض ـ ـ ــه ،واذا وج ـ ـ ــده فكي ـ ـ ــف سيس ـ ـ ــدد ه ـ ـ ــذه الق ـ ـ ــروض وه ـ ـ ــو ص ـ ـ ــاحب ال ـ ـ ــدخل المحـ ـ ـ ــدود،
الوظيفة تستر اإلنسان ولكنها ال تغنيه ،هكذا يقول المجربون من الشيوخ".1
وهن ــا الكات ــب ق ــد ك ــان عليم ــا بم ــا ي ــدور ف ــي نف ــس البط ــل ،وي ــروي لن ــا م ــا ك ــان يفك ــر
بـ ـ ــه ،ويتو ـ ـ ــل فـ ـ ــي أعمـ ـ ــاق نفـ ـ ــس الشخصـ ـ ــية ،وبمـ ـ ــا يـ ـ ــدور فـ ـ ــي نفسـ ـ ــه ،ويجـ ـ ــول بخـ ـ ــاطره،
ويقـ ــول أيضـ ــا" :هبطـ ــت العتمـ ــة دفعـ ــة واحـ ــدة .نسـ ــمة بـ ــاردة تالمـ ــس وجهـ ــه ..شـ ــعور ريـ ــب
يلـ ــف كيان ـ ــه ..النع ـ ــاس يسـ ــري خ ـ ــد ار لذي ـ ــذا فـ ــي أوص ـ ــاله ..تجتاح ـ ــه ر بـ ــة عنيف ـ ــة ف ـ ــي ن ـ ــوم
عمي ـ ــق ،والظلم ـ ــة وح ـ ــش كاس ـ ــر يحم ـ ــل ف ـ ــي جوف ـ ــه م ـ ــا يحمل ـ ــه م ـ ــن قل ـ ــق وترق ـ ــب .س ـ ــكون
ي ـ ــب يلـ ـ ــف المنطقـ ـ ــة ..أص ـ ـ ـوات تقـ ـ ــافز العـ ـ ــرس عن ـ ــا وهنـ ـ ــاك تمـ ـ ــزق سـ ـ ــكون الليـ ـ ــل ،لكـ ـ ــن
زلزاال فقط هو الذي يستطيع أن يهز النعاس القابع بين الجفنين".2
ون ـ ــرى هن ـ ــا أن الكات ـ ــب ق ـ ــد وق ـ ــف عل ـ ــى م ـ ــا ي ـ ــدور ح ـ ــول الشخص ـ ــية وبم ـ ــا تش ـ ــعر ب ـ ــه
وكأنـ ــه يتواج ـ ــد داخلهـ ــا ،وي ـ ــألف مـ ــا ي ـ ــدور بـ ــنفس الشخص ـ ــية ،ويبـ ــدو لن ـ ــا أن السـ ــارد العل ـ ــيم
كـ ــان علـ ــى اطـ ــالع تـ ــام علـ ــى ح ـ ـوار الشخصـ ــيات؛ ألنـ ــه رافقهمـ ــا ،وأخبرنـ ــا عـ ــن كـ ــل شـ ــيء،
وك ــان ي ــرى ك ــل ش ــيء ،وك ــان يس ــرد ك ــل ص ــغيرة وكبيـ ـرة ،ول ــم يغف ــل لحظ ــة عنهم ــا ،وك ــان
يراقب حركة الشخصيات ويصفها بدقة.

( )1الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.44
( )2الكف تناطح المخرز ،ص.7

85

ت -السارد المصاحب للسارد:
وهـ ــو يـ ــروي الح ـ ـوادث ويشـ ــارك فيهـ ــا ،وفـ ــي حواراتهـ ــا مـ ــع الشخصـ ــيات األخـ ــرى ،وهـ ــذا
السـ ــارد يشـ ــارك الشخصـ ــيات فـ ــي مختلـ ــف الح ـ ـوادث السـ ــردية ألنـ ــه قريـ ــب مـ ــن الشخصـ ــيات
الروائي ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــؤدي وظائفه ـ ــا الس ـ ــردية الت ـ ــي أس ـ ــندها له ـ ــا الكات ـ ــب .1وه ـ ــو راو م ـ ــن داخ ـ ــل
الحكاي ـ ــة؛ ألن ـ ــه يش ـ ــارك الشخص ـ ــيات جمي ـ ــع األح ـ ــداث الروائي ـ ــة ،ويق ـ ــوم ف ـ ــي الوق ـ ــت نفس ـ ــه
برواية األحداث.
ـب الس ـ ــارد المص ـ ــاحب ف ـ ــي ع ـ ــدة مـ ـ ـواطن م ـ ــن روايات ـ ــه ،ن ـ ــذكر منه ـ ــا
وق ـ ــد وظ ـ ــف الكات ـ ـ ُ

األمثلة اآلتية التي تظهر ذلك مثل قوله:

"ل ـ ــم يش ـ ــأ أن ين ـ ــاقش الطف ـ ــل ،ت ـ ــرى مـ ـ ـا ال ـ ــذي ج ـ ــاء بأخت ـ ــه اآلن لق ـ ــد تم ـ ــت الخطوب ـ ــة
وأختـ ــه تعلـ ــم ذلـ ــك ،فمـ ــا الـ ــذي جـ ــرى هـ ــل تـ ــوفي والـ ــدي الم ـ ـريض أم أن زوجهـ ــا وقـ ــع فـ ــي
مـ ــأزق ولمـ ــاذا ترسـ ــل إلـ ــى المقهـ ــى فـ ــي طلبـ ــه هـ ــل األمـ ــر عاجـ ــل إلـ ــى هـ ــذا الحـ ــد حثـ ــه
الطفل أستاذ .يلال ،أختك مستعجلة".2
لق ـ ــد روى الكات ـ ــب الحـ ـ ـوادث وش ـ ــارك فيه ـ ــا ،وروى عل ـ ــى لس ـ ــان ح ـ ــال البط ـ ــل م ـ ــا ك ـ ــان
ي ـ ــدور بخ ـ ــاطره ،وب ـ ــذات الوق ـ ــت روى األح ـ ــداث والحـ ـ ـوار ب ـ ــين البط ـ ــل والطف ـ ــل ال ـ ــذي ج ـ ــاءه
برس ــالة م ــن فت ــاة تنتظـ ـره خ ــارج المقه ــى ،يق ــول" :الس ــاعة تس ــير بخط ــى وئي ــدة ..بطيئ ــة ،ال
تريــ ــد أن تتحـ ـ ــرك ،حتــ ــى الفجـ ـ ــر فجـ ـ ــر تلـ ـ ــك الليلــ ــة الملعون ـ ــة ال يري ـ ــد أن يقتـ ـ ــرب ،عقـ ـ ــرب
الثـ ـ ـواني س ـ ــلحفاة بطيئ ـ ــة ،أي ـ ــن ذل ـ ــك الجن ـ ــدب الق ـ ــافز باس ـ ــتمرار جال ـ ــت دمع ـ ــة حي ـ ــرى ف ـ ــي
عيـ ــون زوجتـ ــه ،صـ ــوت الص ارصـ ــير موسـ ــيقى جـ ــاز همجيـ ــة تالحـ ــق سـ ــكون الليـ ــل ،عرسـ ــة
تصـ ــرخ بـ ــألم ،ورائحـ ــة األزهـ ــار اختلطـ ــت بنـ ــدى الليـ ــل ،والليـ ــل  ..الليـ ــل طويـ ــل ..طويـ ــل".3
وهنـ ـ ــا أيضـ ـ ــا ن ـ ـ ــرى أن الكاتـ ـ ــب قـ ـ ــد روى األح ـ ـ ــداث عبـ ـ ــر شخصـ ـ ــياته وك ـ ـ ــان واقفـ ـ ــا داخ ـ ـ ــل
الرواي ـ ـ ـ ــة وتفاص ـ ـ ـ ــيلها ،وق ـ ـ ـ ــد أطلعن ـ ـ ـ ــا الكات ـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ــن فح ـ ـ ـ ــوى الحـ ـ ـ ـ ـوار ال ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ــين
الشخصـ ـ ــيات ،وكـ ـ ــان السـ ـ ــارد فـ ـ ــي هـ ـ ــذه الروايـ ـ ــة صـ ـ ــانعا للح ـ ـ ـوار ألنـ ـ ــه كـ ـ ــان يتنقـ ـ ــل عبـ ـ ــر

( )1لوبوك بيرسي :صنعة الرواية ،ترجمة :عبد الستارجواد ،مجدالوي للنشر ،ط ،2عمان ،2000 ،ص.60
( )2الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.58
( )3الكف تناطح المخرز ،ص.24
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األمكنـ ــة ويتوقـ ــف فـ ــي بعضـ ــها ،ويصـ ــادف شخصـ ــيات كثي ـ ـرة مـ ــن أصـ ــدقائه ومعارف ـ ـه وكـ ــان
يقيم حوارات كثيرة معهم.

 -3الشخصيات:
لق ـ ــد قط ـ ــع مفه ـ ــوم الشخص ـ ــية أشـ ـ ـواطا كثيـ ـ ـرة إل ـ ــى أن وص ـ ــل إل ـ ــى مفهوم ـ ــه الح ـ ــدي،
وقـ ــد عـ ــدها القـ ــدامى ثانويـ ــة بـ ــل ازئـ ــدة أحيانـ ــا وهـ ــذا مـ ــا نجـ ــده عنـ ــد أرسـ ــطو مـ ــثال الـ ــذي كـ ــان
يعتب ـ ـ ــر الشخص ـ ـ ــية ثانوي ـ ـ ــة بالقي ـ ـ ــاس م ـ ـ ــع ب ـ ـ ــاقي عناص ـ ـ ــر العم ـ ـ ــل التخييل ـ ـ ــي واس ـ ـ ــتمر ه ـ ـ ــذا
الموقف بدرجات متفاوتة حتى بداية هذا القرن.1
وق ـ ــد وض ـ ــح ب ـ ــروب فالديمي ـ ــر (Vladimir

 )Proppأن" :العناص ـ ــر الدائم ـ ــة والثابت ـ ــة

داخـ ــل الحكايـ ــات هـ ــي وظـ ــائف الشخصـ ــيات كيفمـ ــا كانـ ــت طبيعـ ــة هـ ــذه الشخصـ ــيات وكيفمـ ــا
كانـ ــت الطريقـ ــة التـ ــي تمـ ــت وفقهـ ــا هـ ــذه الوظيفـ ــة ،والوظيفـ ــة حسـ ــب بـ ــروب هـ ــي فعـ ــل تقـ ــوم
ب ــه شخص ــية م ــا م ــن زاوي ــة داللت ــه داخ ــل س ــير الحبك ــة ،والق ــول ب ــأن الوظيف ــة ه ــي العنص ــر
ال ـ ـ ــدائم والثاب ـ ـ ــت معن ـ ـ ــاه ،الق ـ ـ ــول بطريق ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى أن الوظ ـ ـ ــائف ه ـ ـ ــي الخالق ـ ـ ــة للشخص ـ ـ ــيات
ول ـ ــيس العك ـ ــس كم ـ ــا يبـ ـ ــدو ذل ـ ــك م ـ ــن خـ ـ ــالل المعط ـ ــى الظ ـ ــاهري للـ ـ ــنص .وم ـ ــن هن ـ ــا فـ ـ ــإن
الوظيفـ ـ ــة ال تكتـ ـ ــرث بالشخصـ ـ ــية المنفـ ـ ــذة لهـ ـ ــا ويجـ ـ ــب االكتفـ ـ ــاء بتعيينهـ ـ ــا مـ ـ ــن خـ ـ ــالل اسـ ـ ــم
يعبر عن الفعل.2
وف ـ ـ ــي الحقيق ـ ـ ــة إن له ـ ـ ــذا المنح ـ ـ ــى انتف ـ ـ ــاض الشخص ـ ـ ــية واجحاف ـ ـ ــا به ـ ـ ــا "وله ـ ـ ــذا اعتب ـ ـ ــر
ترررررررودورف ( )Todorovأن مث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا الموق ـ ـ ــف المتمث ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي االس ـ ـ ــتهانة بالشخص ـ ـ ــية ق ـ ـ ــد
ُيقبـ ـ ــل فـ ـ ــي األخبـ ـ ــار والن ـ ـ ـوادر ومـ ـ ــا شـ ـ ــاكلها ،وربمـ ـ ــا ُقبـ ـ ــل فـ ـ ــي القصـ ـ ــص السـ ـ ــابقة للنهضـ ـ ــة
األوروبي ـ ــة لكن ـ ــه ال يمك ـ ــن أن ُيقب ـ ــل ف ـ ــي النت ـ ــاج القصص ـ ــي الح ـ ــديث بداي ـ ــة م ـ ــن رواي ـ ــة دون

كيش ـ ـ ــوت اإلس ـ ـ ــباني سررررررررفانتس ( )Cervantesألن ـ ـ ــه نت ـ ـ ــاج تتبـ ـ ـ ـوأ في ـ ـ ــه الشخص ـ ـ ــية مرتب ـ ـ ــة
راقية.3

وقـ ــد بـ ــين ترررررودوروف أن الشخصـ ــية لعبـ ــت دو ار رئيسـ ــا فـ ــي األدب الغربـ ــي الكالسـ ــيكي
وانطالقـ ـ ـ ــا منهـ ـ ـ ــا تنـ ـ ـ ــتظم عناصـ ـ ـ ــر الحكـ ـ ـ ــي األخـ ـ ـ ــرى ،ولكنـ ـ ـ ــه اسـ ـ ـ ــتدرك بقولـ ـ ـ ــه أن بعـ ـ ـ ــض
( )1الصادق قسومة :طرائق تحليل القصة ،تونس ،دار الجنوب للنشر ،2000 ،ص.96
( )2سعيد بنكراد :مدخل إلى السيمائيات السردية ،مراكش ،دار تيمل للطباعة والنشر ،ص.12-11
( )3الصادق قسومة ،مرجع سابق الذكر ،ص.79
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االتجاهـ ـ ــات الحديثـ ـ ــة منحتهـ ـ ــا دو ار ثانويـ ـ ــا ،موضـ ـ ــحا أن د ارسـ ـ ــتها تطـ ـ ــرح مسـ ـ ــائل عـ ـ ــدة لـ ـ ــم
يجد لها حال بها.1
وال يمكنن ـ ــا أن ننس ـ ــى مــ ــا لعبت ـ ــه الشخصــ ــية بداي ـ ــة الحرك ـ ــة الرومنتيكي ـ ــة حي ـ ــث دفعــ ــت
بالشخص ـ ــية إل ـ ــى االم ـ ــام ح ـ ــين لبته ـ ــا عل ـ ــى ب ـ ــاقي العناص ـ ــر الروائي ـ ــة فك ـ ــان االهتم ـ ــام به ـ ــا
اهتمـ ــام بالغـ ــا ،ومـ ــع مطلـ ــع القـ ــرن التاسـ ــع عشـ ــر للمـ ــيالد أصـ ــبح للشخصـ ــية إطارهـ ــا المميـ ــز
ف ــي الف ــن الروائ ــي ،وأص ــبح له ــا كيانه ــا المس ــتقل ع ــن األح ــداث ب ــل أص ــبحت األح ــداث ف ــي
خدمة الشخصيات وتعمل على تقديمها.
وتُعـ ـ ــرف الشخصـ ـ ــية بأنهـ ـ ــا" :نتـ ـ ــاج عملـ ـ ــي تـ ـ ــأليفي" تتـ ـ ــوزع هويتهـ ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ــنص عبـ ـ ــر

األوصـ ــاف والخصـ ــائص التـ ــي تسـ ــتند إلـ ــى اسـ ــم "علـ ــم" يتكـ ــرر ظهـ ــوره فـ ــي الحكـ ــي ،ث ـ ــم إن
الشخصـــية فـ ــي الروايـ ــة أو الحكـ ــي عامـــة ،ال ينظـ ــر إليه ــا مـ ــن وجه ــة نظـ ــر التحليـ ــل البنـ ــائي
المعاصـ ـ ــر إال علـ ـ ــى أنهـ ـ ــا بمثابـ ـ ــة دليـ ـ ــل لـ ـ ــه وجهـ ـ ــان أحـ ـ ــدهما دال واآلخـ ـ ــر مـ ـ ــدلول ،وهـ ـ ــي
تتميـ ــز عـ ــن الـ ــدليل اللغـ ــوي أو اللسـ ــاني مـ ــن حيـ ــث أنهـ ــا ليسـ ــت جـ ــاهزة سـ ــلفا ،لكنهـ ــا تحـ ــول
إلـ ــى دليـ ــل ،فقـ ــط سـ ــاعة بنائهـ ــا ف ـ ــي الـ ــنص واألصـ ــل أن الشخصـ ــية الحكائيـ ــة عالمـ ــة فق ـ ــط
علـ ــى الشخصـ ــية الحقيقـ ــة مثلمـ ــا حـــددها ميشـ ــال ز ارفـــا حينمـ ــا ميـ ــز ب ــين الشخص ــية الحكائيـ ــة
والشخص ـ ــية الواقعي ـ ــة لمن ـ ــع الخل ـ ــط بينهم ـ ــا أل َّن" :بط ـ ــل الرواي ـ ــة ه ـ ــو الش ـ ــخص ف ـ ــي الح ـ ــدود
نفسها التي يكون فيها عالمة على رؤية ما للشخص.2
وبمفه ـ ــوم أوض ـ ــح تمث ـ ــل الشخص ـ ــية الروائي ـ ــة أح ـ ــد المكون ـ ــات الحكائي ـ ــة المس ـ ــاهمة ف ـ ــي
تشـــكيل بيئـ ــة الـ ــنص الروائـ ــي كمـ ــا أوضـ ــح ذلـــك أحمررررد مرشررررد "حيـ ــث يحـ ــاول منجـ ــز الـ ــنص
بواسـ ـ ــطة أسـ ـ ــلبة اللغـ ـ ــة وفـ ـ ــق نسـ ـ ــق مميـ ـ ــز مقاربـ ـ ــة االنسـ ـ ــان ال ـ ـ ـواقعي ،وهـ ـ ــذا ال يعن ـ ـ ــي أن
الشخص ـ ــية ه ـ ــي االنس ـ ــان كم ـ ــا نـ ـ ـراه ف ـ ــي الواق ـ ــع المرئ ـ ــي ،ألنه ـ ــا توح ـ ــد للبع ـ ــدين :اإلنس ـ ــاني
واألدبـ ــي ،فهـ ــي صـ ــورة تخييليـ ــة ،اسـ ــتمدت وجودهـ ــا مـ ــن مكـ ــان وزمـ ــان معينـ ــين ،وانصـ ــهرت
ف ـ ــي بنيـ ـ ــة الكاتـ ـ ــب الفكريـ ـ ــة الممزوجـ ـ ــة بموهبتـ ـ ــه ،مشـ ـ ــكلة فـ ـ ــوق الفضـ ـ ــاء الـ ـ ــورقي األبـ ـ ــيض،
لتسـ ــهم فـ ــي تكـ ــوين بنيـ ــة الـ ــنص الروائـ ــي (الـ ــدال) ،وتنجـ ــز وظيفتهـ ــا المسـ ــندة إليهـ ــا تأليفيـ ــا،
وتعك ـ ــس بعالقته ـ ــا م ـ ــع البن ـ ــى الحكائي ـ ــة األخ ـ ــرى ،ظروف ـ ــا اجتماعي ـ ــة واقتص ـ ــادية وسياس ـ ــية،
مسهمة بذلك في تكوين المدلول الحكائي.3
( )1أحمد مرشد :البنية والداللة ،ط ،1المؤسسة العربية للطباعة والنشر ،2005 ،ص.34
( )2حميد لحمداني ،مرجع سابق الذكر ،ص.51-50
( )3أحمد مرشد ،مرجع سابق الذكر ،ص.36-35
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وفـ ــي الحقيقـ ــة أن مصـ ــطلح الشخصـ ــية تحـ ــيط بـ ــه مصـ ــطلحات كثي ـ ـرة قـ ــد تبـ ــدو مماثلـ ــة
إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد بعي ـ ـ ــد إال أنه ـ ـ ــا ذات مع ـ ـ ــان ووظ ـ ـ ــائف مختلف ـ ـ ــة ُيطل ـ ـ ــق عل ـ ـ ــى ك ـ ـ ــل منه ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى
الشخصية من زاوية معينة وفي سياق محدد ،نذكر منها ما يلي:

 الشرررررخص :كلم ـ ــة تطل ـ ــق عل ـ ــى المنتس ـ ــب إل ـ ــى ع ـ ــالم النـ ـ ـاس ،أي إنس ـ ــان حقيق ـ ــي م ـ ــن لح ـ ــم ودمذي هوية فعلية يعيش في واقع محدد زمانا ومكانا فهو من عالم الواقع ،جمعه شخوص.
 الشخصررررية :كـ ــائن "ورقـ ــي" ُينشـ ــأ إنشـ ــاء ،وهـ ــو كـ ــائن "حـ ــي" بـ ــالمعنى الفنـ ــي لكنـ ــه "بـ ــال أحشـ ــاء"أو هـ ــو كـ ــائن يقـ ــود سـ ــمات وعالمـ ــات واشـ ــارات يمكـ ــن منهـ ــا خطـ ــاب مـ ــا ،فالشخصـ ــية إذن مـ ــن
عالم األدب أو الفن أو الخيال ،وهي ال تنتسب إال إلى عالمها ذاك.1
الخصائص المادية والمعنوية للشخصية:
ينظـ ــر بعـ ــض ال ـ ـروائيين إلـ ــى شخصـ ــياته عنـ ــد بنائهـ ــا نظ ـ ـرة موضـ ــوعية يركـ ــز اهتمامـ ــه علـ ــى
جميـ ــع جوانبهـ ــا المختلفـ ــة الباطنيـ ــة والظـ ــاهرة ،المعنويـ ــة والماديـ ــة ،يفصـ ــل عنـ ــد وصـ ــفه بـ ــين كـ ــل
شخصية وأخرى ليصبغها صبغة فنية خاصة بها.
وع ـ ــادة م ـ ــا يك ـ ــون بداي ـ ــة تق ـ ــديم الشخص ـ ــية ه ـ ــو المظه ـ ــر الخ ـ ــارجي باعتب ـ ــاره أول ـ ــى العتب ـ ــات
المعرفـ ــة للشخصـ ــية قبـ ــل الغـ ــوص فـ ــي الب ـ ـواطن ،وتخلـ ــق الصـ ــورة األولـ ــى دائمـ ــا انطباعـ ــا يبقـ ــى
إلـ ـ ــى نهايـ ـ ــة الروايـ ـ ــة وان تغيـ ـ ــرت كمـ ـ ــا أنـ ـ ــه عـ ـ ــادة مـ ـ ــا يكـ ـ ــون الوصـ ـ ــف مباش ـ ـ ـ ار حينمـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق
بوصـ ـ ــف المظهـ ـ ــر ،بخـ ـ ــالف تقـ ـ ــديم الصـ ـ ــفات والطبـ ـ ــاع واألخـ ـ ــالق التـ ـ ــي تقـ ـ ــدم الحقـ ـ ــا وبـ ـ ــوتيرة
متقطعة عبر مساحة الرواية فتقدم تقديما ير مباشر.
أنماط الشخصيات:
لق ـ ــد ص ـ ــنف الدارس ـ ــون لتحدي ـ ــد وض ـ ــعية الشخص ـ ــية داخ ـ ــل الرواي ـ ــة ،وه ـ ــي عب ـ ــارة ع ـ ــن
تحدي ـ ـ ــدات تعتم ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى الدق ـ ـ ــة وتـ ـ ـ ـرتبط بكيفي ـ ـ ــة بن ـ ـ ــاء الشخص ـ ـ ــية ووظيفته ـ ـ ــا داخ ـ ـ ــل الس ـ ـ ــرد،
فتصـ ــنف الشخصـ ــيات حسـ ــب مقـ ــاييس وطـ ــرق مختلفـ ــة منهـ ــا مـ ــا هـ ــو مصـ ــنف حسـ ــب أهميتهـ ــا
فـ ــي العمـــل الروائـ ــي ،ومنهـ ــا مـ ــا هـ ــو مصـ ــنف حسـ ــب تعـ ــدد جوانبهـ ــا أو مـ ــدى ثرائهـ ــا ،ومنهـ ــا مـ ــا
هو مصنف حسب نوعية الوظائف التي تؤديها في القصة.
( )1الصادق قسومة :طرائق تحليل القصة ،تونس ،دار الجنوب للنشر.99-98 ،2000 ،
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حيث أهمية أدوارها إلى:
ويمكننا أن نصنف الشخصيات من ُ
أ -شخصيات محورية (نامية).
ب -شخصيات رئيسية.
ت -شخصيات ثانوية.
ث -شخصيات هامشية (مسطحة).
ويمكن أن نقسم الشخصيات حسب ثرائها وتعدد جوانبها إلى:
أ -الشخصيات الساكنة مقابل الشخصيات الدينامية:
والشخصررررية السرررراكنة أو الثابتررررة :هـ ــي تبقـ ــى ثابتـ ــة وال يط ـ ـ أر عليهـ ــا تغييـ ــر وال تتطـ ــور بتطـ ــور
األحداث.
أم ـ ــا الشخصرررررية الديناميرررررة أو المتكاملرررررة أو الحركيرررررة :فه ـ ــي تنم ـ ــو م ـ ــع تق ـ ــدم الرواي ـ ــة وق ـ ــادرة
على مفاجأتنا بطريقة مقنعة.
ب -الشخصيات أحادية الجانب:
وهي الشخصيات التي تمتاز بجانب واحد طيلة الرواية.
وبالمقابل الشخصيات المتعددة الجوانب :وهي التي لها أكثر من جانب في الرواية.
ون ـ ـ ــود اإلش ـ ـ ــارة أن الناق ـ ـ ــد اإلنجلي ـ ـ ــزي فورس ـ ـ ــتر ق ـ ـ ــد ح ـ ـ ــددها بالشخص ـ ـ ــيات المعق ـ ـ ــدة المتع ـ ـ ــددة
األبعـ ـ ـ ــاد ،مقابـ ـ ـ ــل الشخصـ ـ ـ ــية المسـ ـ ـ ــطحة ،التـ ـ ـ ــي تكـ ـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي الغالـ ـ ـ ــب منمذجـ ـ ـ ــة ودون عمـ ـ ـ ــق
سـ ــيكولوجي وقـ ــد ُجعـ ــل مقيـ ــاس الحكـ ــم علـ ــى عمـ ــق شخصـ ــية مـ ــا أو علـ ــى سـ ــطحيتها يكمـ ــن فـ ــي

الوض ـ ــع ال ـ ــذي تتخ ـ ــذه تل ـ ــك الشخص ـ ــية تجاهم ـ ــا فهم ـ ــي إم ـ ــا أن تفاجئن ـ ــا بطريق ـ ــة مقنع ـ ــة وام ـ ــا ال
تفاجئنـ ــا مطلقـ ــا ،وتكـ ــون عنـ ــد ذلـ ــك شخصـ ــية سـ ــطحية ،ويـ ــرى تـ ــودوروف أنـ ــه مـ ــن األفضـ ــل أن
نحـ ــدد الشخصـ ــيات العميقـ ــة بكونهـ ــا تتـ ــوفر علـ ــى أوصـ ــاف متناقضـ ــة وفـ ــي هـ ــذه الحالـ ــة تصـ ــبح
شبيهة بالشخصيات الدينامية.1

( )1حسن بحراوي :مرجع سابق الذكر ،ص.215
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وعل ـ ــى ه ـ ــذا األس ـ ــاس تص ـ ــبح ثنائي ـ ــة الشخص ـ ــيات المس ـ ــطحة مقاب ـ ــل الشخص ـ ــيات المكثف ـ ــة أو
الكثيف ـ ـ ــة قري ـ ـ ــب م ـ ـ ــن الثنائي ـ ـ ــة الخاص ـ ـ ــة بالشخص ـ ـ ــية النامي ـ ـ ــة والشخص ـ ـ ــية الس ـ ـ ــاكنة ،باعتب ـ ـ ــار
"الشخص ـ ـ ــية المس ـ ـ ــطحة ه ـ ـ ــي الش ـ ـ ــبيهة بمس ـ ـ ــاحة مح ـ ـ ــدودة م ـ ـ ــن رس ـ ـ ــم مس ـ ـ ــطح ال تتغي ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي
س ـ ــماتها وال ف ـ ــي أفعاله ـ ــا ،أم ـ ــا الشخص ـ ــية الكثيف ـ ــة فه ـ ــي ش ـ ــبيهة بفض ـ ــاءات الكـ ـ ـرة ،فه ـ ــي الت ـ ــي
تبا ت القارئ وتفاجئه بما ال يتماشى مع سماتها ومنزلتها.1
تح ـ ــدثنا ع ـ ــن الشخص ـ ــيات وأهميته ـ ــا ف ـ ــي الرواي ـ ــة ،وكيفي ـ ــة النظ ـ ــر إل ـ ــى د ارس ـ ــتها وتحليله ـ ــا،
واقسامها :الرئيسة ،والثانوية.
ويمثلها في رواية الكف تناطح المخرز:
أ .الرئيسة :يمثلها حياد.
ب .الثانويـ ـ ــة :وتتمثـ ـ ــل فـ ـ ــي أبـ ـ ــي حيـ ـ ــاد وأم حيـ ـ ــاد والجنـ ـ ــود ،وأمـ ـ ــل ،والمعلـ ـ ــم و يرهـ ـ ــا مـ ـ ــن
الشخصيات.
ويمثلها في رواية الكوابيس تأتي في حزي ارن:
أ .الرئيسة :وتمثل البطل أحمد الفايز.
ب .الثانوي ــة :وتمثـ ــل خليـ ــل النعسـ ــان ،وابـ ـراهيم أبـ ــو إصـ ــبع ،وعمـ ــه وأبن ــاء عمـ ــه و يرهـ ــا مـ ــن
الشخصيات التي جاءت إلسناد البطل.
يعتق ـ ــد ال ـ ــبعض بأن ـ ــه م ـ ــا م ـ ــن ش ـ ــيء يح ـ ــدث بطريق ـ ــة معين ـ ــة يق ـ ــع عليه ـ ــا ،إال وك ـ ــان ذل ـ ــك
نتيجـ ــة لوجـ ــود شـ ــخص أو أشـ ــخاص محـ ــدودين ،ووجـ ــود ه ـ ـؤالء األشـ ــخاص يترتـ ــب عليـ ــه وقـ ــوع
األحـ ـ ــداث بشـ ـ ــكل مرتـ ـ ــب وبطريقـ ـ ــة معينـ ـ ــة ،ومـ ـ ــن أبـ ـ ــرز السـ ـ ــمات التـ ـ ــي تميـ ـ ــزت بهـ ـ ــا روايتـ ـ ــي
"الك ـ ـوابيس تـ ــأتي فـ ــي حزي ـ ـران" وروايـ ــة "الكـ ــف تنـ ــاطح المخـ ــرز" هـ ــو الشخصـ ــيات ،فقـ ــد تميـ ــزت
بالحرك ـ ــة والتفاع ـ ــل م ـ ــع األح ـ ــداث ،فالكات ـ ــب ال ينطل ـ ــق ف ـ ــي روايتي ـ ــه م ـ ــن نم ـ ــاذج متخيل ـ ــة ،ب ـ ــل
يس ـ ــجل تج ـ ــارب حقيقي ـ ــة م ـ ــن واق ـ ــع عايش ـ ــه أو المس ـ ــه م ـ ــن تل ـ ــك الشخص ـ ــيات ،وق ـ ــد انقس ـ ــمت
الشخصـ ــيات إلـ ــى شخصـ ــية رئيسـ ــة تـ ــدور حولهـ ــا كـ ــل مجريـ ــات الروايـ ــة ،وشخصـ ــية ثانويـ ــة لهـ ــا
مساحة محدودة وأقل تأثير في مجريات الرواية.

( )1الصادق قسومة :طرائق تحليل القصة ،مرجع سابق الذكر ،ص.111-110
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أم ـ ــا ع ـ ــن الشخصرررررية الرئيسرررررة ،فق ـ ــد كان ـ ــت شخص ـ ــية حي ـ ــاد ه ـ ــي الشخص ـ ــية الرئيس ـ ــة ف ـ ــي
"روايـ ــة الكـ ــف تنـ ــاطح المخـ ــرز" ،يقـ ــول الكاتـ ــب" :خ ـ ــرج حيـ ــاد مـ ــن رفتـ ــه بـ ــبطء كمـ ــن أيقظت ـ ــه
أفـ ــاع ملعونـ ــة فـ ــي حلـ ــم مـ ــزعج ،فـ ــرك عينيـ ــه كأنـ ــه يحـ ــاول رؤيـ ــة مـ ــا أمامـ ــه ،ارتـ ــد إلـ ــى الـ ــوراء
قلـ ــيال يريـ ــد أن يه ـ ـرب ،لكـ ــن إلـ ــى أيـ ــن المكـ ــان ملـ ــيء بـ ــالجنود ،جميـ ــع األب ـ ـواب موصـ ــدة بوجـ ــه
جنـ ــدي أو بظهـ ـ ـره ،سـ ــيان ،وص ـ ــوت أبيـ ــه يت ـ ــدفق طوفان ـ ــا يغـ ــرق ص ـ ــمت الليـ ــل" ،1هن ـ ــا ن ـ ــرى أن
هـ ـ ــذه الشخصـ ـ ــية قـ ـ ــد مثلـ ـ ــت جـ ـ ــزءا رئيسـ ـ ــيا مـ ـ ــن حيـ ـ ــاة االنسـ ـ ــان الفلسـ ـ ــطيني المقـ ـ ــاوم ،والواقـ ـ ــع
المأسـ ــاوي الـ ــذي يعيشـ ــه هـ ــذا الشـ ــعب ،وهكـ ــذا أسـ ــر جنـ ــود االحـ ــتالل حيـ ــاد ،وبمـ ــوطن آخـ ــر مـ ــن
الروايـ ــة يـ ــذهب األب باحثـ ــا لـ ــه عـ ــن محـ ــامي ،يقـ ــول الكاتـ ــب" :وجـ ــه أبـ ــو حيـ ــاد حديثـ ــه للسـ ــائق:
 أريـ ــد أن تـ ــدلني علـ ــى مكتـ ــب المحاميـ ــة فيليتسـ ــيا النغـ ــر" ،2كـ ــان النـ ــاس قـ ــد أوصـ ــوه بالـ ــذهابلهذه المحامية.
ف ـ ــي رواي ـ ــة "الكـ ـ ـوابيس ت ـ ــأتي ف ـ ــي حزيـ ـ ـران" فق ـ ــد كان ـ ــت الشخص ـ ــية الرئيس ـ ــية ه ـ ــي شخص ـ ــية
البطـ ــل "أحمررررد الفررررايز" ،يقـ ــول الكاتـ ــب" :توطـــدت عالقـ ــة أحمررررد الفررررايز مـ ــع نس ــمة ،تعلقـ ــت بـ ــه
وتعل ــق به ــا ،ل ــم ي ــرد الله ــو به ــا ،لك ــن وض ــعه الم ــالي ل ــن يس ــمح ل ــه بالتق ــدم لخطبته ــا ،ص ــارحها
ب ــذلك ،نقل ــت م ــا قال ــه له ــا ح ــول وض ــعه الم ــادي إل ــى أمه ــا ،اس ــتقبلته أمه ــا بابتس ــامة عريض ــة،
حاول ـ ــت إفهام ـ ــه أن الفق ـ ــر ال يعي ـ ــب الرج ـ ــل ،وأن اإلنس ـ ــان كالش ـ ــجرة الت ـ ــي تتج ـ ــرد م ـ ــن األوراق
فـ ــي أحـ ــد فصـــول السـ ــنة" ،3وفـ ــي مقطـ ــع سـ ــردي آخـ ــر يوضـ ــح أن تلـ ــك الفتـ ــاة "نسـ ــمة" قـ ــد كانـ ــت
كابوسـ ــا فـ ــي حيـ ــاة أحمـ ــد الفـ ــايز ،يقـ ــول الكاتـ ــب" :بقيـ ــت نسـ ــمة فـ ــي مواجهتـ ــه ،حـ ــاول أن يكـ ــون
حاس ـ ــما :م ـ ــاذا تري ـ ــدين ولم ـ ــاذا أتي ـ ــت إل ـ ــى المقه ـ ــى  -ه ـ ــل كن ـ ــت تظ ـ ــن أنن ـ ــي س ـ ــأتركك لق ـ ــد
أحببت ـ ــك ،ول ـ ــن أترك ـ ــك ألي ـ ــة امـ ـ ـ أرة أخ ـ ــرى " ،4ويب ـ ــرز الكات ـ ــب ج ـ ــوهر شخص ـ ــية أحم ـ ــد وحيات ـ ــه
الت ــي عايش ــها م ــع ح ــدة الصـ ـراع والتناقض ــات الت ــي عايش ــتها الشخص ــية ،يق ــول" :حض ــر أحمررررد
الفرررررايز حفـ ــل عشـ ــاء أقامـ ــه الحـ ــاكم العـ ــام تكريمـ ــا ألعضـ ــاء لجنـ ــة المـ ــوظفين ،كـ ــان اللقـ ــاء مـ ــع
الحـــاكم العـ ــام مـــن أجـــل مناقشـــة قضـ ــايا المـ ــوظفين وقـــد أسـ ــفر اللق ـ ـاء ع ــن الموافق ــة علـــى تقـ ــديم
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ع ـ ـ ــالوات للم ـ ـ ــوظفين بنس ـ ـ ــبة خمس ـ ـ ــة وعشـ ـ ـ ـرين بالمائ ـ ـ ــة" ،1هن ـ ـ ــا ن ـ ـ ــرى أن ك ـ ـ ــم م ـ ـ ــن شخص ـ ـ ــية
الشخصية مؤثرة ولها مكانتها بين المواطنين.
وفيم ــا يخ ــص الشخصررررية الثانويررررة فق ــد مثل ــت ع ــدة شخص ــيات ثانوي ــة أدواره ــا مس ــاندة ومـ ـؤازرة
للشخصـ ـ ـ ــية الرئيسـ ـ ـ ــية جنبـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى جنـ ـ ـ ــب ،ليكتمـ ـ ـ ــل الموق ـ ـ ـ ـف وتكتمـ ـ ـ ــل الصـ ـ ـ ــورة ،ففـ ـ ـ ــي روايـ ـ ـ ــة
الكـ ـ ـوابيس ت ـ ــأتي ف ـ ــي حزيـ ـ ـران ،ن ـ ــرى حـ ـ ـوا ار للش ـ ــرطي الم ـ ــدني يق ـ ــول الكات ـ ــب" :ص ـ ــاح الشررررررطي
المدني:
 ال تخاف يا حاج ،إنه مجرد إجراء احتياطي.– ال أخـ ــاف ال أخـ ــاف وأنـ ــتم تنتزعـ ــون قلبـ ــي مـ ــن بـ ــين ضـ ــلوعي ،تسـ ــتلون روحـ ــي بـ ــال شـ ــفقة،
تقتل ـ ــونني ب ـ ــال رحم ـ ــة ،ال أخ ـ ــاف ي ـ ــا ظلم ـ ــة  ،2"..ونج ـ ــد أيض ـ ــا شخص ـ ــية ثانوي ـ ــة أخ ـ ــرى وه ـ ــي
المحـ ــامي يقـ ــول الكاتـ ــب" :اسـ ــتطرد المحرررررامي ومـ ــا ازلـ ــت آثـ ــار االبتسـ ــامة تقبـ ــع فـ ــوق الشـ ــفتين:
 أراك تحمـ ـ ــل النـ ـ ــدى علـ ـ ــى أرســ ــك إلـ ـ ــى أيـ ـ ــن العـ ـ ــزم " ،3كـ ـ ــان أبـ ـ ــي حي ـ ــاد يتـ ـ ــابع أمـ ـ ــور حيـ ـ ــادالمأسـ ــور عنـ ــد محـ ــاميين ،فنجـ ــد هنـ ــا قـ ــد تـ ــدخلت شخصـ ــية اركـ ــب ليقـ ــول" :قـ ــال راكررررب :فيليتسـ ــيا
بالتأكيـ ــد .توقف ـ ــت الس ـ ــيارة ،ق ـ ــال السرررررائ للرك ـ ــاب - :حمـ ــد

عل ـ ــى الس ـ ــالمة" ،4كم ـ ــا وت ـ ــدخلت

شخصـ ــية السـ ــائق فـ ــي الح ـ ـوار ،وبـ ــذلك نقـ ــول إن الشخصـ ــية الثانوي ـ ـة وان كـ ــان دورهـ ــا بسـ ــيط أو
قلـ ــيال ،إال وأنهـ ــا تـ ــأتي جنبـ ــا إلـ ــى جنـ ــب مـ ــع الشخصـ ــية الرئيسـ ــية ،وتـ ــأتي شخصـ ــية إب ـ ـراهيم أبـ ــو
أصـ ــبع ،وزوجتـ ــه ،وزميلـ ــه خليـ ــل النعسـ ــان ،وهـ ــم أصـ ــدقاء الشخصـ ــية البطـ ــل ،ليوضـ ــحوا مالمـ ــح
الشخصـ ــية الرئيسـ ــية ،والبيئـ ــة التـ ــي يعايشـ ــها ،يقـ ــول الكاتـ ــب" :بـ ــدأت نوايـ ــا إبررررراهيم أبررررو أصرررربع
تتضـــح ،رائحـــة فضـ ــيحة بـــدأت تنتشـ ــر ،أوهـ ــم زميلـــه خليررررل النعسرررران أن لـ ــه صـ ــديقا فـ ــي مكتـ ــب
المخ ـ ــابرات الموج ـ ــود ف ـ ــي عم ـ ــارة "أب ـ ــو رحم ـ ــة" ف ـ ــي ش ـ ــارع عم ـ ــر المخت ـ ــار ف ـ ــي ـ ـ ـزة يمكن ـ ــه أن
يت ـ ــدخل ل ـ ــدى الوكال ـ ــة ،ف ـ ــي قس ـ ــم التعل ـ ــيم بال ـ ــذات ،م ـ ــن أج ـ ــل ترقي ـ ــة زوجتررررره" ،5فالنت ـ ــائج الت ـ ــي
ترتبـــت علـــى طمـ ــع الرجـ ــل فـ ــي ترقيـ ــة زوجتـــه هـ ــي فسـ ــاد سـ ــمعتها ،وهن ــا يوضـ ــح ويبـ ــرز الكاتـ ــب
مجتمعن ـ ــا المح ـ ــافص ال يؤي ـ ــد تل ـ ــك الشخص ـ ــية الق ـ ــذرة ف ـ ــي المجتم ـ ــع الفلس ـ ــطيني ب ـ ــل ويس ـ ــتحقرها،
وعلـ ــى الناحيـ ــة األخـ ــرى نجـ ــد أحمـ ــد الشخصـ ــية الرئيسـ ــية قـ ــد اسـ ــتعانت بشخصـ ــية نبيـ ــل الثانويـ ــة
ف ـ ــي تس ـ ــهيل بع ـ ــض األم ـ ــور ألن نبي ـ ــل ك ـ ــان موظف ـ ــا ف ـ ــي الوكال ـ ــة ،يق ـ ــول الكات ـ ــب" :ك ـ ــان نبيرررررل
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ص ـ ــديق أحم ـ ــد الف ـ ــايز موظف ـ ــا ف ـ ــي الوكال ـ ــة" ،1ك ـ ــل ذل ـ ــك وأكث ـ ــر ك ـ ــان ي ـ ــدور ب ـ ــين األفـ ـ ـراد داخ ـ ــل
المجتمع ،مع الكثير من التناقضات بين هؤالء األفراد وتلك الشخصيات.
 -4الزمن:
ويشمل زمن الحكاية وزمن الخطاب ،في كال الروايتين.
حقيقة إن دراسة عناصر فن الرواية بشكل منفصل ال يمكن أن يتم إال على سبيل التحليل
والدراسة ،فهي عناصر متكاملة تدور في سلسلة منطقية ،وكل عنصر فيها يكمل ويبرز اآلخر،
فعلى سبيل المثال ال الحصر ،إن دراسة الشخصيات ال يمكن أن تتم بمعزل عن الزمان والمكان
لهذه الشخصيات ،وكذلك هذه العناصر ال بد لها من أحداث تجري فيها ،مما يستدعي حبكة روائية
ترتبط بزمان هذه العناصر كي تصدر في النهاية رواية متكاملة حية تنبض بجميع عناصرها
مكتملة.
مما الشك فيه أن عنصر الزمن أكثر عناصر الفن الروائي شهرة ،وأجلها قد ار ،وقد حفلت
به الروايات الفلسطينية؛ ذلك أن الزمن في الرواية الفلسطينية له ارتباط وثيق بحياة اإلنسان بعامة،
وبحياة اإلنسان الفلسطيني بخاصة ،وكيف ال

ولهذا الزمن ارتباط بقضيتنا الفلسطينية ،هذا الزمن

الذي يذكرنا بالماضي الجميل في زمن ما قبل النكبة ،وفي الوقت ذاته ،يذكر بالماضي األليم
المرير الذي يذكرنا بزمن النكبة يوم ضاعت فلسطين وهجر أجدادنا وآباؤنا مدنهم وقراهم من عكا
وحيفا ويافا ،......فالزمن ملتصق بجميع لحظات حياتنا ،فكل حركة من حياتنا وكل سكنة لها
ارتباط بالزمن ،حيث ال معنى لها أبدا بدون الزمن.
يمثل ﺍلﺯمﻥ محﻭﺭ الرواية ﻭعمﻭﺩها ﺍلفقﺭﻱ ﺍلﺫﻱ يشﺩ أجزاءها ،كما هو محور الحياة ونسـ ـ ـ ـ ـيجها،
شﻜﹶل ﺍلﺯمﻥ بامتياﺯ ،ألنها تستﻁيع ﺃﻥ تلتقﻁه
ﻭقﺩ أكـ ــد ﺍلﻜثيﺭ مﻥ ﺍلﺩﺍﺭسيﻥ "ﺃﻥ ﺍلﺭﻭﺍية هي فﻥ ﹶ
ﻭتخصه في تجلياته ﺍلمختلفة" .ﻭهﻭ مﻥ ﺃهﻡ قضايا ﺍلقﺭﻥ العشـ ـرين ،حيﺙ شغل معﻅﻡ ﺍلﻜتاﺏ ﻭﺍلنقاﺩ
ﺃنفسهﻡ بمفهﻭﻡ ﺍلﺯمﻥ ﺍلﺭﻭﺍئي ﻭقيمته ،ح ـتــى ﺍعتبﺭه ﺃحﺩ ﺍلنقاﺩ "ﺍلشخصية ﺍلﺭئيسية في ﺍلﺭﻭﺍية
ﺍلمعاصﺭﺓ" فيعﺩ بحركتـه ﻭﺍنسيابه ﻭسﺭعته ﻭبﻁئه هﻭ ﺍإليقاﻉ ﺍلنابﺽ في ﺍلﺭﻭﺍية ،فـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد زمن،

( )1الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.50
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ﻭﺍلﻭصﻑ في بعﺽ حاالته ﺯمﻥ ،والحوار زمن ،وتشـ ـ ــكل الشـ ـ ــخصـ ـ ــية يتم عبر الزمن ،ﺃﻱ ﺃﻥ كل ما
يحﺩﺙ في ﺍلﺭﻭﺍية مﻥ ﺩﺍخلها ﻭخاﺭجها يتﻡ عبﺭ ﺍلﺯمﻥ ﻭمﻥ خالله.

()1

ويجمع المحللون والنقاد على أن وعي اإلنسان الفلسطيني المبكر لواقعه ولقضيته هو الذي
أبرز عنصر الزمن في األعمال األدبية الفلسطينية .وقد سبق وعي الفلسطينيين بقية الوطن العربي
لواقع قضيتهم ،وهذا الوعي العميق تجسد بأشكال متفاوتة ووجد لنفسه مسارات متعدد مع مسيرة

التجربة الفلسطينية.2
إن معنى الزمن في الرواية هو معنى الحياة الداخلية ،معنى الحياة اإلنسانية العميقة،
والخبرة الذاتية للفرد التي تمثل في مجموعها الخبرة الجماعية ،فالزمن الروائي زمن نفسي ،أي ال
يعني الزمان "الموضوعي" الذي يتم االهتداء إليه بمعالمه الفلكية ،الليل والنهار ،والسنة والشهور
 .....إلب ،فالزمن "الذاتي" يتحقق وعيه بالزمان "الخارجي" عندما تلمس الذات هذا التغير وهي
حين تشعر بنموها الطبيعي .هكذا يعدو الزمان "الطبيعي" بدورته الفلكية وحركة كواكبه وتحوالته
الطبيعية ،وتغيرات المكان –بنفاذه إلى الذهن -بنية لغوية قد تعبر عن التجربة النفسية بطريقة
واعية و ير واعية في آن واحد.3
والزمن الروائي يتجلى في اللغة ،لغة الوعي والالوعي؛ فهو "داخلي" كامن في طبيعة اللغة
المعبر بها في الخطاب الروائي ،فكما يقول جورج لوكاش "إن أعظم انفصام بين الفكرة والواقع هو
الزمان" ولعله بذلك يقصد زمن فعل السرد ،وزمن مادة السرد ،والفرق بينهما ،كما يرى بول ريكور،
أن األول زمن متعاقب يساوي عدد الصفحات ،أما الثاني فهو "زمنية الحياة" إنها عملية حياة،
والحياة ال تسرد نفسها.4
إن " لك ـ ـ ــل رواي ـ ـ ــة نمطه ـ ـ ــا الزمن ـ ـ ــي الخ ـ ـ ــاص باعتب ـ ـ ــار ال ـ ـ ــزمن مح ـ ـ ــور البني ـ ـ ــة الروائي ـ ـ ــة
وجوهر تشكلها".5

( )1مرجع سابق ،سيزا قاسم :بناء الرواية ،ص.37-36
( )2علي عودة :الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية ،ط ،2فلسطين ،1997 ،ص.16
( )3محمد سويرني" :النقد البنيوي والنص الروائي" ،ط ،1991 ،1أفريقيا الشرق ،ص.10
( )4بول ريكور :الزمان والسرد ،فالح رحم ،ط ،2006 ،1دار أويا ،طرابلس ،ص .138-137
( )5د .عالية محمود صالح :البناء السردي في روايات إلياس خوري ،ط ،2005 ،1عمان ،دار األزمنة ،ص.18
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فـ ـ ــالزمن عنصـ ـ ــر مهـ ـ ــم فـ ـ ــي البنـ ـ ــاء السـ ـ ــردي للروايـ ـ ــة " ومـ ـ ــن المتعـ ـ ــذر أن نعثـ ـ ــر علـ ـ ــى
سـ ــرد خـ ــال مـ ــن الـ ــزمن ،واذا جـ ــاز لنـ ــا افت ارضـ ــا أن نفكـ ــر فـ ــي زمـ ــن خـ ــال مـ ــن السـ ــرد فـ ــال
يمكـ ــن أن نلغـ ــي الـ ــزمن مـ ــن السـ ــرد ،فـ ــالزمن هـ ــو الـ ــذي يوجـ ــد فـ ــي السـ ــرد ولـ ــيس السـ ــرد هـ ــو
ال ـ ــذي يوج ـ ــد ف ـ ــي ال ـ ــزمن" ،ف ـ ــإذا ك ـ ــان م ـ ــن الج ـ ــائز –كم ـ ــا ي ـ ــرى جني ـ ــت -وج ـ ــود س ـ ــرد دون
تحدي ـ ــد المك ـ ــان ال ـ ــذي ت ـ ــدور في ـ ــه األح ـ ــداث ،فإن ـ ــه م ـ ــن المس ـ ــتحيل إهم ـ ــال العنص ـ ــر الزمن ـ ــي
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــنظم عملي ـ ـ ــة الس ـ ـ ــرد ،فالب ـ ـ ــد أن نحك ـ ـ ــي القص ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي زم ـ ـ ــن مع ـ ـ ــين أو حاض ـ ـ ــر أو
مستقبل ،ومن هنا تأتي أهمية التحديدات الزمنية لمقتضيات السرد.1
إن مـ ــن أهـ ــم خصوصـ ــيات الـ ــزمن هـ ــي كونـ ــه قـ ــوة مغي ـ ـرة ،ألنـ ــه يمثـ ــل المتغيـ ــر والمغيـ ــر
فـ ــي مقابـ ــل كـ ــل الثوابـ ــت التـ ــي تحـ ــيط بـ ــه مـ ــن أمكنـ ــة وشخصـ ــيات تتحـ ــرك داخلهمـ ــا ،فيبـ ــدو
فعـ ــل الـ ــزمن علـ ــى المكـ ــان والشخصـ ــية واضـ ــحا محسوسـ ــا ،وفـ ــي الوقـ ــت الـ ــذي ال يتـ ــرك كـ ــل
م ـ ـ ــن المك ـ ـ ــان أو الشخص ـ ـ ــية أي أث ـ ـ ــر علي ـ ـ ــه ،فيمكنن ـ ـ ــا أن نمث ـ ـ ــل ال ـ ـ ــزمن ب ـ ـ ــالقوة الس ـ ـ ــرمدية
الخفية التي يستحيل اإلمساك بها وبالتالي يستحيل التغيير فيها أيضا.
وال يمكنن ـ ــا معرف ـ ــة العالق ـ ــة الرابط ـ ــة ب ـ ــين ال ـ ــزمن والمك ـ ــان دون التط ـ ــرق إل ـ ــى متغيـ ـ ـرات
ال ـ ــزمن والت ـ ــي نعن ـ ــي به ـ ــا جانب ـ ــا مهم ـ ــا م ـ ــن عالق ـ ــة ال ـ ــزمن بالمك ـ ــان م ـ ــن خ ـ ــالل م ـ ــا يحدث ـ ــه
تعاق ـ ــب األزمن ـ ــة عل ـ ــى األمكن ـ ــة ،ولم ـ ــا كان ـ ــت الشخص ـ ــيات الروائي ـ ــة ج ـ ــزءا ش ـ ــديد االرتب ـ ــاط
بالمك ـ ــان ،وباعتب ـ ــاره أيض ـ ــا م ـ ــدركات زمني ـ ــة ال تتح ـ ــدد معالمه ـ ــا إال إذا وض ـ ــعت ف ـ ــي خلفي ـ ــة
زمانيـ ــة ومكانيـ ــة ،كـ ــان مـ ــن الضـ ــروري أن نبـ ــين عالقتهـ ــا مـ ــع الـ ــزمن مـ ــن خـ ــالل مـ ــا يحـ ــدث
فيها (الزمن) من تغييرات إيجابية وسلبية.
وتقتص ـ ــر عالق ـ ــة الت ـ ــأثير ب ـ ــين ال ـ ــزمن والمك ـ ــان وب ـ ــين ال ـ ــزمن والشخص ـ ــية ،عل ـ ــى فع ـ ــل
الـ ــزمن وأث ـ ـره عليهمـ ــا دون أن تكـ ــون عالقـ ــة تـ ــأثير وتـ ــأثر متبادلـ ــة ،فـ ــالزمن دائمـ ــا هـ ــو اآلتـ ــي
بتغيرات ال سبيل لردها.
فكثي ـ ـ ار مـ ــا يغيـ ــر الزمـ ــان بأحداثـ ــه ومسـ ــتجداته مـ ــا كـ ــان مـ ــن قبـ ــل فـ ــي حكـ ــم المسـ ــتحيل
أن يتغيـ ـ ــر ،ويبقـ ـ ــى الـ ـ ــزمن شـ ـ ــاهدا علـ ـ ــى تشـ ـ ــييد أمكنـ ـ ــة وزوال أخـ ـ ــرى ،ومـ ـ ــيالد أشـ ـ ــخاص،
ووف ــاة آخـ ـرين ،فالشخص ــية تش ــغل حيـ ـ از م ــن المك ــان وآخ ــر م ــن ال ــزمن يب ــدأ بت ــاريب ميالده ــا
وينتهـ ــي بتـ ــاريب وفاتهـ ــا ،فيمثـ ــل الـ ــزمن والمكـ ــان اإلحـ ــداثيات األساسـ ــية التـ ــي تحـ ــدد األشـ ــياء
الفيزيقي ـ ــة ،نس ـ ــتطيع أن نمي ـ ــز األش ـ ــياء م ـ ــن خ ـ ــالل وض ـ ــعها ف ـ ــي المك ـ ــان ،نح ـ ــدد الح ـ ــوادث
( )1حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ،ط ،1990 ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ص.117
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م ـ ــن خ ـ ــالل ت ـ ــأريب وقوعه ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ــزمن ل ـ ــذلك ق ـ ــال "مت ـ ــى" وال ـ ــى "أي ـ ــن" يس ـ ــتخدمان لتعري ـ ــف
الشيء أو الظاهرة".1
فعالق ـ ــة ال ـ ــزمن بالمك ـ ــان والشخص ـ ــية عالق ـ ــة مس ـ ــايرة ومواكب ـ ــة ،تتح ـ ــول إل ـ ــى ال معن ـ ــى
عنـ ـ ـ ــدما تفقـ ـ ـ ــد أحـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــذه العناصـ ـ ـ ــر ،وتتشـ ـ ـ ــكل بالتحامهـ ـ ـ ــا فضـ ـ ـ ــاء روائيـ ـ ـ ــا متكـ ـ ـ ــامال لـ ـ ـ ــه
خصوصـ ــياته الممي ـ ـزة .حيـ ــث يتـ ــداخل المكـ ــان والزمـ ــان بت ـ ـوالي األحـ ــداث ،وعلـ ــى حـ ــد تعبيـ ــر
ج ـ ــون بـ ـ ـرين ف ـ ــإن الن ـ ــاس ه ـ ــم األم ـ ــاكن ،واألم ـ ــاكن ه ـ ــي الن ـ ــاس ،ويختل ـ ــف إحس ـ ــاس الم ـ ــرء
بالمك ــان ع ــن إحساس ــه بالزم ــان ،ف ــي أن ــه إحس ــاس يعتم ــد عل ــى المباشـ ـرة يتحق ــق م ــن خ ــالل
الفع ـ ـ ــل ،والعالق ـ ـ ــة الحس ـ ـ ــية باألش ـ ـ ــياء ،أم ـ ـ ــا اإلحس ـ ـ ــاس ب ـ ـ ــالزمن فه ـ ـ ــو – بالض ـ ـ ــرورة -ي ـ ـ ــر
مباشـ ــر ،بـ ــل إنـ ــه ال يتسـ ــاوى فـ ــي م ارحـ ــل العمـ ــر المختلفـ ــة ،وان ازداد تـ ــأثيره علـ ــى اإلنسـ ــان
عندما يتقدم به العمر.2
ونـ ــدل بمصـ ــطلح اسـ ــتباق علـ ــى كـ ــل حركـ ــة سـ ــردية تقـ ــوم علـ ــى أن ُيـ ــروى حـ ــدث الحـ ــق
أو ُيـ ــذكر مقـ ــدما ،ونـ ــدل بمصـ ــطلح اسررررترجا علـ ــى كـ ــل ذكـ ــر الحـ ــق لحـ ــدث سـ ــابق للنقطـ ــة
الت ـ ــي نح ـ ــن فيه ـ ــا م ـ ــن القص ـ ــة ،ونح ـ ــتفص بمص ـ ــطلح المفارقرررررة الزمنيرررررة للدالل ـ ــة عل ـ ــى ك ـ ــل

أش ـ ــكال التن ـ ــافر ب ـ ــين التـ ـ ـرتيبين ال ـ ــزمنيين ،والت ـ ــي س ـ ــنرى انه ـ ــا اش ـ ــكا ال تنحص ـ ــر تمام ـ ــا ف ـ ــي
االستباق واالسترجاع.3
ويش ــكل ك ــل اسررررترجا  ،بالقيـ ــاس ال ــى الحكايـ ــة الت ــي ين ــدرج فيهـ ـا ،حكايـ ــة ثاني ــة زمنيـ ــا،
تابع ـ ــة لألول ـ ــى ف ـ ــي ذل ـ ــك الن ـ ــوع م ـ ــن التركي ـ ــب الس ـ ــردي للحكاي ـ ــة ،4وتختل ـ ــف االس ـ ــترجاعات
الداخليـ ــة اختالفـ ــا شـ ــديدا ،وهنـ ــا يكـ ــون خطـ ــر التـ ــداخل واضـ ــحا ،بـ ــل محتومـ ــا فـ ــي الظـ ــاهر،
والواقـ ـ ــع علينـ ـ ــا أن نميـ ـ ــز هنـ ـ ــا أيضـ ـ ــا بـ ـ ــين "االسـ ـ ــتراجاعات التكميليـ ـ ــة" أو "إحـ ـ ــاالت" ،تضـ ـ ــم
المق ـ ـاطع االسـ ــتعادية التـ ــي تـ ــأتي لتسـ ــد بعـ ــد ف ـ ـوات األوان فجـ ــوة سـ ــابقة فـ ــي الحكايـ ــة (وهكـ ــذا
تن ـ ــتظم الحكاي ـ ــة ع ـ ــن طري ـ ــق اس ـ ــقاطات مؤقت ـ ــة وتعويض ـ ــات مت ـ ــأخرة قل ـ ــيال أو كثيـ ـ ـ ار ،وفق ـ ــا
لمنطق سردي مستقل جزئيا عن ُمضي الزمن.5

( )1يوري لوتمان :،مشكلة المكان الفني (جماليات المكان) ،ترجمة وتقديم :سيزا قاسم ،عيون المقاالت ،الدار البيضاء ،المغرب،
 ،1988ص.59
( )2محمد جبريل :مصر المكان  -دراسة في القصة والرواية ،-المجلس األعلى للثقافة ،جمهورية مصر العربية ،2000 ،ص.13
( )3جيرار جنيت :خطاب الحكاية ،بحث في المنهج ،المشروع القومي للترجمة ،ترجمة :محمد معتصم ،عبد الجليل األزدي ،عمر
حلى ،المجلس األعلى للثقافة ،ط ،1997 ،2ص.51
( )4المرجع السابق ،ص.60
( )5المرجع نفسه ،ص.61
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حي ـ ــث يب ـ ــدأ االس ـ ــترجاع ع ـ ــادة بالماض ـ ــي ال ـ ــذي يعي ـ ــد لل ـ ــذاكرة األح ـ ــداث الس ـ ــابقة ،وه ـ ــو
م ـ ـرتبط بالتـ ــذكر واالسـ ــتدعاء لألمكنـ ــة واألزمنـ ــة واألحـ ــداث ،وهـ ــو قطـ ــع لـ ــوتيرة الخـ ــط الزمنـ ــي
للعـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى الـ ـ ــزمن الماض ـ ـ ــي ،وق ـ ـ ــد أفـ ـ ــاد (محم ـ ـ ــد أيـ ـ ــوب) م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه اآلليـ ـ ــة ف ـ ـ ــي رواي ـ ـ ــة
الكـ ـ ـوابيس ت ـ ــأتي ف ـ ــي حزيـ ـ ـران ،إذ نج ـ ــده يع ـ ــود إل ـ ــى الماض ـ ــي ف ـ ــي لحظ ـ ــات س ـ ــردية معين ـ ــة،
نـ ــذكر منهـ ــا" :يومهـ ــا ضـ ــب والـ ــده مـ ــن جدتـ ــه ،قاطعتـ ــه مـ ــدة طويلـ ــة ،تسـ ــتكثر بدلـ ــة بسـ ــتة
جنيه ـ ــات عل ـ ــى ابن ـ ــه الوحي ـ ــد ،ك ـ ــان يحل ـ ــم أن يع ـ ــيش ل ـ ــه اب ـ ــن ويعطي ـ ــه دم ـ ــه وك ـ ــل عواطف ـ ــه
وأحاسيسـ ــه وتـ ــأتي أمـ ــه مسـ ــتنكرة ش ـ ـراء شـ ــيء تافـ ــه البنـ ــه الوحيـ ــد ،ألـ ــم تكـ ــن أمـ ــا ألـ ــم تحبـ ــه
عن ـ ــدما كـ ـ ــان صـ ـ ــغي ار أكثـ ـ ــر مـ ـ ــن حبهـ ـ ــا لنفسـ ـ ــها ألـ ـ ــم تحـ ـ ــاول أن تفتديـ ـ ــه بروحهـ ـ ــا أم أنهــ ــا
تكـ ـ ــابر الصـ ـ ــحف تتحـ ـ ــدث عـ ـ ــن محاكمـ ـ ــات متوقعـ ـ ــة وعـ ـ ــن أحكـ ـ ــام قاسـ ـ ــية ستصـ ـ ــدر ضـ ـ ــد
بعض قيادات اإلخوان".1
يستحض ـ ـ ــر الكات ـ ـ ــب يوم ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ل ـ ـ ــه أث ـ ـ ــر واض ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي شخص ـ ـ ــية الرواي ـ ـ ــة ،وق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان
االس ــترجاع بمثاب ــة تفسـ ــير م ــوجز لحال ــة ضـــب الوال ــد وس ــببها الرئيســـي ،وه ــو ب ــذلك يفسـ ــر
الحاض ـ ــر بالماض ـ ــي ،فف ـ ــي ذل ـ ــك إض ـ ــاءة لجزئي ـ ــات المقط ـ ــع الس ـ ــردي ،م ـ ــن خ ـ ــالل ت ـ ــداخل
الحاضـ ـ ـ ــر بالماضـ ـ ـ ــي ،ومـ ـ ـ ــن هنـ ـ ـ ــا فإننـ ـ ـ ــا نتعـ ـ ـ ــرف أهميـ ـ ـ ــة االسـ ـ ـ ــترجاع ووظيفتـ ـ ـ ــه ،ويـ ـ ـ ــأتي
االسترجاع ليضفي لمسة جمالية على البناء السردي.
إن االهتمـ ــام باألزمنـ ــة فـ ــي روايـ ــات الكاتـ ــب ،يـ ــنم علـ ــى تعلـ ــق الكاتـ ــب بالـ ــذكريات التـ ــي
ح ـ ــاول م ـ ــن خالله ـ ــا كش ـ ــف جوان ـ ــب الرواي ـ ــة واض ـ ــاءته ،ويع ـ ــد ال ـ ــزمن هن ـ ــا متمم ـ ــا ومكم ـ ــال
للبنـ ــاء الزمنـ ــي ،حيـ ــث يـ ــرد الـ ــزمن فـ ــي الغالـ ــب األعـ ــم لتوضـ ــيح مـ ــا ورد امضـ ــا أو مجمـ ــال،
نـ ــذكر مـ ــن هـ ــذه األزمنـ ــة الـ ــوراد فـ ــي روايـ ــة الك ـ ـوابيس تـ ــأتي فـ ــي حزي ـ ـران ،يقـ ــول" :الجمـ ــاهير
تتدفق إلى شوارع القاهرة ..التاسع من يونيو.2"..
هنـ ــا وضـ ــح الكاتـ ــب الـ ــزمن الـ ــذي تـ ــدفقت بـ ــه الجمـ ــاهير للش ـ ـوارع ليطلـ ــع القـ ــارئ علـ ــى
الزمـ ــان الـ ــذي وقعـ ــت فيـ ــه تلـ ــك األحـ ــداث ،ويقـ ــول أيضـ ــا" :كانـ ــت الفت ـ ـرة ثالثـ ــة أسـ ــابيع  ..لـ ــم
تكن كافية لتلقي مبادئ العمل العسكري.3"..
وهنـ ـ ــا يتوقـ ـ ــف الكاتـ ـ ــب علـ ـ ــى مـ ـ ــدة العمـ ـ ــل العسـ ـ ــكري إلفـ ـ ــادة المسـ ـ ــرود لـ ـ ــه بمعلومـ ـ ــات
أيقنه ــا فـ ــي حينه ــا ،ويعـــود لي ــذكر حقبـ ــة زمني ــة مهمـــة ف ــي تـ ــاريب الصـ ـراع الفلسـ ــطيني يقـــول:
( )1الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.26
( )2الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.11
( )3الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.13
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"كتب ـ ـ ـوا قبـ ـ ــل أن يغ ـ ـ ــادروا القطـ ـ ــاع ع ـ ـ ــام سـ ـ ــتة وخمس ـ ـ ــين –علـ ـ ــى ج ـ ـ ــدار المسـ ـ ــجد الكبي ـ ـ ــر-
(سنرجع ذات مرة)".1
يس ـ ــترجع الكات ـ ــب ماض ـ ــي ش ـ ــعبه ال ـ ــذي ك ـ ــان وم ـ ــا زال يض ـ ــحي ويق ـ ــدم دم ـ ــاءه وروح ـ ــه
ف ـ ــداء م ـ ــن أج ـ ــل ال ـ ــوطن ،ونـ ـ ـربط ذل ـ ــك بحديث ـ ــه عم ـ ــا ك ـ ــان يمكل ـ ــه بن ـ ــو ص ـ ــهيون ف ـ ــي ذل ـ ــك
الزم ـ ـ ــان فيخبرن ـ ـ ــا ب ـ ـ ــأن" :الحقيق ـ ـ ــة ي ـ ـ ــا عزي ـ ـ ــزي أن اليه ـ ـ ــود ،وحت ـ ـ ــى ت ـ ـ ــاريب  15م ـ ـ ــايو س ـ ـ ــنة
1948م ،لـ ــم يكون ـ ـوا يملكـ ــون مـ ــن أرض فلسـ ــطين أكثـ ــر مـ ــن اثنـ ــين ونصـ ــف بالمائـ ــة" ،2هنـ ــا
ارتبـ ـ ــاط الـ ـ ــزمن بأحـ ـ ــداث أخـ ـ ــرى فـ ـ ــي الروايـ ـ ــة ،يـ ـ ــنظم السـ ـ ــرد فـ ـ ــي الروايـ ـ ــة ،ويلفـ ـ ــت انتبـ ـ ــاه
المتلق ـ ــي ويثي ـ ـ ـره ،ففــ ــي العــ ــودة ألحــ ــداث ســ ــابقة لتفســ ــيرها وربطه ـ ــا دور فـ ـ ــي ال ـ ــتخلص مــ ــن
الملـ ــل ،ودعـ ــوة إلـ ــى التشـ ــويق م ـ ــن خـ ــالل تواصـ ــل المتلقـ ــي م ـ ــع الروايـ ــة ،ونحـ ــو ذلـ ــك ذك ـ ــر
س ـ ــاعة وزم ـ ــن مح ـ ــدد ف ـ ــي المق ـ ــاطع الس ـ ــردية ،إلث ـ ــارة مخيل ـ ــة المتلق ـ ــي ،يق ـ ــول" :ف ـ ــي الس ـ ــاعة
الخامس ـ ــة م ـ ــن ص ـ ــباح الي ـ ــوم الت ـ ــالي ،انطلق ـ ــت ص ـ ــفارة الش ـ ــاويش عب ـ ــد الحمي ـ ــد ،قف ـ ــز م ـ ــن
فراشه كالملسوع ،كاد صوت الصفارة يثقب طبلة أذنه".3
روايـ ـ ــة ه ـ ـ ــذا الحـ ـ ــدث يس ـ ـ ــتدعي ال ـ ـ ــذكريات التـ ـ ــي عاش ـ ـ ــها أصـ ـ ــحاب الرواي ـ ـ ــة ،وي ـ ـ ــدعو
المسرود له لمعرفة األحداث والتعمق بالشخصيات ،وأمكنة حدوث تلك اللحظات.

( )1الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.15
( )2الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.17
( )3الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.18
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 -5المكان:
ت ـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداث رواي ـ ـ ــة الكــ ـ ــف تن ـ ـ ــاطح المخ ـ ـ ــرز ف ـ ـ ــي الض ـ ـ ــفة الغربي ـ ـ ــة وقط ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـزة
واأل ارض ـ ــي الفلسـ ـ ــطينية المحتل ـ ــة عــ ــام  ،1948ورواي ـ ــة الك ـ ـ ـوابيس ت ـ ــأتي فـ ـ ــي حزيـ ـ ـران المكــ ــان
فيه ـ ــا مح ـ ــدد ،حي ـ ــث ت ـ ــدور أح ـ ــداث الرواي ـ ــة ف ـ ــي مدين ـ ــة خ ـ ــانيونس كونه ـ ــا واح ـ ــدة م ـ ــن من ـ ــاطق
الحض ـ ــانة لالجئ ـ ــين الفلس ـ ــطينيين ،وبال ـ ــذات مخيمه ـ ــا الغرب ـ ــي ،والمواص ـ ــي ،والس ـ ــجن ،وبش ـ ــكل
عام جميع قطاع زة ،وسيتم دراسة المكان وفق ثنائية الداخل ،والخارج.
يعـ ــد المكـ ــان عنص ـ ـ ار أساسـ ــيا فـ ــي بنـ ــاء الروايـ ــة ،وان اختلفـ ــت طريقـ ــة تشـ ــكيله وعرضـ ــه
م ـ ــن روائ ـ ــي آلخ ـ ــر ،وم ـ ــن م ـ ــنهج آلخ ـ ــر أيض ـ ــا ،وعل ـ ــى الـ ـ ـراوي أن يولي ـ ــه الدق ـ ــة نفس ـ ــها الت ـ ــي
يستخدمها عند تشكيله لعنصري الزمن والشخصية في الرواية.
إن المك ـ ــان ف ـ ــي الرواي ـ ــة ق ـ ــائم ف ـ ــي خي ـ ــال المتلق ـ ــي ول ـ ــيس ف ـ ــي الع ـ ــالم الخ ـ ــارجي ،فه ـ ــو
مك ـ ـ ــان تس ـ ـ ــتثيره اللغ ـ ـ ــة وتص ـ ـ ــنعه وم ـ ـ ــن خصوص ـ ـ ــياتها أنه ـ ـ ــا" :ال تنق ـ ـ ــل تفاص ـ ـ ــيل الواق ـ ـ ــع واذا
فعلـ ــت ذلـ ــك سـ ــكنت الحركـ ــة فـ ــي الروايـ ــة ،ومـ ــا علـ ــى اللغـ ــة إال أن تشـ ــير إلـ ــى الواقـ ــع بالتقـ ــاط
جزيئـ ـ ــات منـ ـ ــه وعلـ ـ ــى المخيلـ ـ ــة لـ ـ ــدى المتلقـ ـ ــي أن تقـ ـ ــوم ببنـ ـ ــاء المكـ ـ ــان الروائـ ـ ــي مـ ـ ــن خـ ـ ــالل
الجزيئات التي تقدمها اللغة"

1

ألن الـ ـ ـراوي عن ـ ــدما يق ـ ــدم أمكنت ـ ــه ويعم ـ ــد إل ـ ــى إعطائه ـ ــا أس ـ ــماء ومواق ـ ــع مس ـ ــتمدة م ـ ــن
الواقـ ــع ال يريـ ــد مـ ــن خـ ــالل ذلـ ــك تقـ ــديم المكـ ــان الموجـ ــود فـ ــي الواقـ ــع بعينـ ــه كمـ ــا تعكـ ــس الم ـ ـرآة
األشـ ــياء ،بـ ــل يريـ ــد خلـ ــق المكـ ــان (الروائ ـ ــي) الخـ ــاص بعالمـ ــه هـ ــو ،وأي تطـ ــابق بينهمـ ــا يبق ـ ــى
مج ـ ــرد حيل ـ ــة او خدع ـ ــة كم ـ ــا ي اره ـ ــا الكثي ـ ــر م ـ ــن ال ـ ــروائيين ،او وس ـ ــيلة إليه ـ ــام الق ـ ــارئ بواقعي ـ ــة
أمكنتـ ــه حتـ ــى يضـ ــفي علـ ــى احـ ــداث رواياتـ ــه طـ ــابع الواقعيـ ــة فتصـ ــبح بـ ــذلك جـ ــزءا مـ ــن الواقـ ــع
الخـ ــارجي ،ولقـ ــد انتبـ ــه ميشررررال بوتررررور إلـ ــى نقطـ ــة هامـ ــة أوضـ ــح مـ ــن خاللهـ ــا أنـ ــه" :ال يمكـ ــن
وجـ ــود واقعيـ ــة حقيقيـ ــة إذا لـ ــم نعتبـ ــر أن الخيـ ــال جـ ــزء مـ ــن الواقـ ــع وأننـ ــا نـ ــرى حي ـ ـ از كبي ـ ـ ار مـ ــن
الواقع من خالله.2

( )1أحمد زياد محبك "جماليات المكان في الرواية" ،مجلة الفيصل الثقافية ،الرياض ،العدد  ،286يوليو /أغسطس  ،2000ص.58
( )2مصباح احمد الصمد" مصر والوالدة الثانية ،الرحلة في كتابات ميشال بوتور ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،العدد الثاني،1986 ،
ص.270
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كم ــا يق ــول ميشررررال كروزيرررره" :تتطل ــب الواقعي ــة اإليه ــام بـ ــالواقع" .انطالق ــا م ــن المنطـ ــق
العادي لألحداث" ،فالواقعية ير ممكنة أو على األصح ليست كما نظنها".1
ال ب ـ ــد م ـ ــن اإلش ـ ــارة إل ـ ــى ض ـ ــرورة تعددي ـ ــة المك ـ ــان ف ـ ــي الرواي ـ ــة ألن ـ ــه "ال وج ـ ــود لرواي ـ ــة
تج ـ ــري جمي ـ ــع حوادثه ـ ــا ف ـ ــي مك ـ ــان واح ـ ــد منف ـ ــرد ،واذا م ـ ــا ب ـ ــدا أن الرواي ـ ــة تج ـ ــري ف ـ ــي مك ـ ــان
واحد خلقنا أوهاما تنقلنا إلى أماكن أخرى".2
ويعل ـ ـل هـ ــذا لحمررررداني بـ ــأن" :الروايـ ــة مهمـ ــا قلـ ــص الكاتـ ــب مكانهـ ــا تفـ ــتح الطريـ ــق دائمـ ــا
لخلق أمكنة أخرى ولو كان ذلك في المجال الفكري ألبطالها".3
ولقـ ـ ــد اسـ ـ ــتطاع أدويررررررن مرررررروير أن يبـ ـ ــرز أهميـ ـ ــة المكـ ـ ــان بـ ـ ــين روايـ ـ ــة الـ ـ ــدراما وروايـ ـ ــة
الشخصـ ـ ــية مـ ـ ــن خـ ـ ــالل الد ارسـ ـ ــة التـ ـ ــي قـ ـ ــام بهـ ـ ــا حـ ـ ــول ذلـ ـ ــك حيـ ـ ــث رأى أن "العـ ـ ــالم الخيـ ـ ــالي
للروايـ ــة الدراميـ ــة يقـ ــع فـ ــي "الزمـ ــان" ،وأن العـ ــالم الخيـ ــالي لروايـ ــة الشخصـ ــية يقـ ــع فـ ــي المكـ ــان،
فف ـ ــي األول ـ ــى باختص ـ ــار ،يق ـ ــدم لن ـ ــا الكات ـ ــب تحدي ـ ــدا ع ـ ــاب ار للمك ـ ــان ويبن ـ ــي حدث ـ ــه ف ـ ــي نط ـ ــاق
"الزمان" وفي الثانية يفترض الزمان فيكون الحدث إطا ار زمنيا ثابتا"

4

وف ـ ـ ــي موض ـ ـ ــوع التقاط ـ ـ ــب المك ـ ـ ــاني ي ـ ـ ــذهب الناق ـ ـ ــد "حس ـ ـ ــن بحـ ـ ـ ـراوي" إل ـ ـ ــى أن مفه ـ ـ ــوم
التقاطـ ــب لـ ــيس جديـ ــدا تمامـ ــا نصـ ــادقه فـ ــي جـ ــذوره األولـ ــى عنـ ــد "أرسـ ــطو" حـ ــين يتحـ ــدث عـ ــن
األبعـ ـ ــاد الكالسـ ـ ــيكية الثالثـ ـ ــة (الطـ ـ ــول والعـ ـ ــرض واالرتفـ ـ ــاع) ،5وتبـ ـ ــرز التقاطبـ ـ ــات كمـ ـ ــا أش ـ ـ ـرنا
فـ ــي العنصـ ــر السـ ــابق لـ ــدى " اسـ ــتون باشـ ــالر" فـ ــي تناولـ ــه للمك ـ ـان األليـ ــف والمكـ ــان المعـ ــادي
أو ثنائية الداخل والخارج.
وتعـ ــد لغـ ــة العالقـ ــات المكانيـ ــة وسـ ــيلة مـ ــن الوسـ ــائل الرئيسـ ــة لوصـ ــف الواقـ ــع ،فمفـ ــاهيم
مث ـ ـ ـ ــل :األعل ـ ـ ـ ــىل األس ـ ـ ـ ــفل ،القري ـ ـ ـ ــبل البعي ـ ـ ـ ــد ،المنف ـ ـ ـ ــتحل المنغل ـ ـ ـ ــق ،المح ـ ـ ـ ــدودل الالمح ـ ـ ـ ــدود،
الـ ـ ــداخلل الخـ ـ ــارج ،كلهـ ـ ــا تصـ ـ ــبح لبنـ ـ ــات فـ ـ ــي بنـ ـ ــاء نمـ ـ ــاذج ثقافيـ ـ ــة ال تظهـ ـ ــر عليهـ ـ ــا صـ ـ ــفات
()1

Michel Crouzet, Espaces romanesques, Paris: PUF ,1982 ,p122

( )2ميشال بوتور ،بحوث في الرواية الجديدة( ،ترجمة :فريد أنطونيس) ،بيروت ،منشورات عويدات ،1971 ،ص.61
( )3حميد لحمداني :بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،بيروت ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،ط ،2000 ،3ص.63
( )4أدوين موير :بناء الرواية( ،ترجمة :إبراهيم الصيرفي ،مراجعة الدكتور عبد القادر القط) ،القاهرة ،الدار المصرية،1965 ،
ص.62
( )5حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1999 ،1ص.33
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مكاني ـ ـ ــة .1وي ـ ـ ــرى لوثم ـ ـ ــان" :أن نم ـ ـ ــاذج الع ـ ـ ــالم االجتماعي ـ ـ ــة والديني ـ ـ ــة والسياس ـ ـ ــية واألخالقي ـ ـ ــة
العام ـ ــة الت ـ ــي س ـ ــاعدت االنس ـ ــان عل ـ ــى إض ـ ــفاء معن ـ ــى الحي ـ ــاة الت ـ ــي تح ـ ــيط ب ـ ــه ،ه ـ ــذه النم ـ ــاذج
تنطـ ـ ــوي دومـ ـ ــا علـ ـ ــى سـ ـ ــمات مكانيـ ـ ــة وقـ ـ ــد تأخـ ـ ــذ هـ ـ ــذه السـ ـ ــمات تـ ـ ــارة شـ ـ ــكل تضـ ـ ــاد ثنـ ـ ــائي:
"السـ ـ ــماءلاألرض" ،وتـ ـ ــارة تأخــ ــذ شـ ـ ــكل تــ ــدرج هـ ـ ــرم سياسـ ـ ــي اجتم ـ ــاعي يؤك ـ ــد تض ـ ــاد السـ ـ ــمات
التـ ــي تقـ ــع فـ ــي قمـ ــة الهـ ــرم ،وتلـ ــك التـ ــي تقـ ــع فـ ــي أسـ ــفل الهـ ــم ،وقـ ــد تتخـ ــذ هـ ــذه السـ ــمات شـ ــكل
تضـ ـ ــاد أخالقـ ـ ــي ،يقابـ ـ ــل بـ ـ ــين اليمـ ـ ــين واليسـ ـ ــار ،وتنـ ـ ــتظم فـ ـ ــي شـ ـ ــكل نمـ ـ ــاذج للعـ ـ ــالم ،وتتسـ ـ ــم
بس ـ ـ ــمات مكاني ـ ـ ــة واض ـ ـ ــحة ،كثي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن األفك ـ ـ ــار الت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــدور ح ـ ـ ــول الخـ ـ ـ ـواطر او المه ـ ـ ــن او
األنشطة "الدينية" و "الرفيعة".
ويمكن إبراز هذه الثنائيات في الجدول اآلتي:
التقاطبات الرمزية (الثقافية)

التقاطبات المكانية
السماء -األرض

المقدسلالمدنس ،الروحلالمادة ،الخلودلالفناء ،السعادةلالشقاء.

األعلى -األسفل

السمولالتدني ،الرفيعلالوضيع ،النفيسلالرخيص ،النبللاالبتذال.

المفتوح -المغل

االتساعلالضيق ،المضاءلالمظلم ،العاملالخاص...

الداخل -الخارج

الخـ ـ ــاصل العـ ـ ــام ،األليفلالمعـ ـ ــادي ،الحماي ـ ـ ــةل الـ ـ ــال أمـ ـ ــن ،المح ـ ـ ــدودل
الالمحدود.

تتحول هذه الثنائيات من كونها وصفا للمكان لتعبر عن قيم مختلفة :اجتماعية ،ودينية،
وأيديولوجية ،فهي ليست مجرد إحداثيات مكانية ،بل نجد لها عالقة بواقع اإلنسان وبمحيطه
االجتماعي والسياسي واألخالقي.
وقد حظي المكان في الروايات التقليدية الواقعية بمبالغة في الوصف وبراعة في البناء ودقة
في التشكيل واحتل صفحات طويلة في بنية الرواية ،بينما يتجه الروائيون الجدد على إ راق المكان
في الرمزية واألسطورة ،ودفعه إلى الوعي والمنطق وممارسة السلوك ،أو التعرض له بإشارات

( )1يوري لوثمان :مشكلة المكان الفني ،ص.69
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خاطفة وسريعة ،وال شك أن المكان في الحالتين يلعب دو ار تعبيريا بالغ األهمية إذ إنه يعكس فلسفة
القاص ورؤيته للواقع المحيط ،أما المتلقي فال يستطيع إخفاء جانب من المتعة الفنية النابعة من
الشعور بالمكان واالرتحال شعوريا إلى عوالم مختلفة.
وليس من السهل أن يستغرق القاص في وصف المكان دون تكثيف أو تركيز مع التوسع
في الداللة مع إبقاء مساحة من التأويل القرائي للمتلقي ،فالقاص يقول بعض ما يمكن قوله ويترك
أشياء كثيرة لخيال المتلقي.
تنقسم األمكنة في الرواية إلى ثالثة أقسام:
المكان المغلق الذي يشمل الدار والمدينة والوطن ،والمكان المفتوح الذي يتمثل في األماكن
الواسعة التي تختفي فيها حرية الفرد وتظهر حرية الجماعة حتى فيما يمكن اعتباره ماديا مكانا
ضيقا مغلقا كالمقهى ،ويتسم المكان المغلق باأللفة أما المكان المفتوح فيدل على الغربة والتنافس
والصراع ،المكان الثالث هو الالمتناهي الممتد في فضاءات واسعة كالسماء والصحراء والغابات
والبحار وفيه يجنح القاص إلى الخيال في تبيان مالمحه وتحديد مدلوالته.
بالطبع يشكل المكان في الرواية دافعا أساسيا وجزءا رئيسيا لإلبداع عن األديب ،حيث
يدخل المكان بين سطور السرد ونسيج النص األدبي ،فلكل مكان سرد يليق به بشكل خاص ،ونرى
أن المكان في روايات محمد أيوب قد انقسم إلى داخلي وخارجي ،وقد مثل المكان المغلق "الداخلي"،
أما األماكن المفتوحة قد مثلت "الخارجي" ،أما بالنسبة للمكان "الداخلي" فقد ذكر الكاتب في روايتيه
عدة أماكن كان تدل على أنها أماكن داخلية ،أي مغلقة أو خاصة إلى حد ما ،مثل" :كان الرائد
عاطف قد أبلغهم أنهم سيتوجهون إلى سينما قصر النيل" ،1هنا المكان كان سينما أي مكان مغلق،
لذلك أبرزه الكاتب بهذه الخصوصية ،ويأتي مثال عليها أيضا المكتب في قوله" :وفي مكتب منظمة
التحرير في معسكر خان يونس كانت لهم لقاءات أسبوعية لتدارس األمور والمستجدات على
الساحة ،كان يحضر معه إلى مكتب المنظمة جريدة الحرية وملحقها الخاص بإقليم فلسطين"،2
تتكرر لفظة المكتب في قوله" :كانت لديه أفكار كثيرة ،ال بد من التوجه إلى مكتب الصليب

( )1الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.24
( )2الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.36
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األحمر ،إلى مديرية التربية والتعليم ،إلى مكتب محام ،إلى  ..إلى  ..إلي ،1"..وقد ذكر أيضا
"المسلب" ووصفه وصف دقيق تكاد تتخيله وكأنه أمامك ،يقول" :رائحة مسلب البلدية تزكم األنوف،
دم الحيوانات المذبوحة يتجول بحرية في شارع البحر ،يتحف السكان برائحته ،بقطراته التي ترسلها
السيارات المارة بسرعة ،ولون الدم يلوث شعاع الشمس المستلقي على األرض" ،2ويندرج أيضا
تحت لفص "مكان داخلي" (السجن) مهما كبر حجمه وعلت أسواره ،فإن ذلك المكان الخانق رم از
للقهر والظلم واالنغالق التام عن العالم الخارجي ،يقول الكاتب" :انفتحت بوابة السجن الكبيرة،
دخلت السيارة متجهة نحو اليمين ثم إلى اليسار ،وأخي ار توقفت أمام مبنى ير مجهز تماما ،أنزلوهم
من السيارة ،قصوا األساور البالستيكية ،فكوا األربطة عن عيونهم التي دهمها نور شمس الظهيرة
فجأة" ،3ونرى بأن الروايات قد ناقشت قضايا معينة تختص بالحرب واالحتالل ،والظروف التي
جعلت من الفلسطيني إما أسي ار واما مشردا واما شهيدا.....
أما عن القسم اآلخر أال وهو المكان "خارجي" ،فقد دل المكان الخارجي في روايات الكاتب على
فاعلية متحركة نابضة بالحياة ويكشف عن صورة الشخصيات داخل كل من الروايتين ،حيث يؤثر
ويتأثر في تفاصيل ذلك المكان الحافل بالمعالم ،نحو ذلك يصف الكاتب منطقة المواصي الموجودة
في خانيونس ،يقول" :كانت المواصي عينا خضراء ترنو دائما إلى السماء ،كانت سلة طعام سكان
المدينة ،خصوصا بعد انقضاء فصل الشتاء ،تأتي الطيور السمان متعبة مجهدة فتستقبلها شباك
الصيادين؛ لتجد طريقها في اليوم التالي إلى األسواق داخل أقفاص خاصة ....وأشجار النخيل
تكاد تعانق السماء مكونة لوحة جميلة تمتزج فيها ألوان بلح عيوشة ،بالبلح الحياني ،تمتد جذور
النخيل في األرض ،فال تجد كثير عناء في الحصول على بغيتها من الماء" ،4كانت المواصي في
نظر الكاتب عميقة األسرار ،ومتعددة المميزات ،ومليئة بالحياة ،صورها للمسرود له بأنها لوحة
فنية متكاملة ،ويأتي وصف آخر لمكان خارجي أال وهو الطريق ليصوره الكاتب بأنه يتضامن مع
سكان الحي يقول" :تبدو الطريق إلى مقر الحكم العسكري أبعد مما تصور وكأنها تتضامن مع
سكان هذا الحي من صراصير وكالب وعرب" ،5كان لألماكن التي ذكرها الكاتب دور فعال ومهم

( )1الكف تناطح المخرز ،ص.25
( )2الكف تناطح المخرز ،ص.28-27
( )3الكف تناطح المخرز ،ص.49
( )4الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.7
( )5الكف تناطح المخرز ،ص.20
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في إنجاح عنصر السرد للرواية وشد انتباه المتلقي ،ووضعه على صورة المكان الحية الحقيقية،
يصح
فنجده يعود لوصف أحد شوارع خانيونس ،شارع البحر ليقول" :شارع البحر في خان يونس لم
ُ
بعد فوته ،تالصقت بيوت المعسكر كأصابع اليد الواحدة ،استقلت البيوت على جانبي الطريق،

وكأنها لم تأخذ نصيبها من الراحة ،المدارس ساكنة ،خالية من أية حياة ،شالل الحياة لم يتدفق
نحوها بعد ،مدرسة الشهيد مصطفى حافص إلى يساره تقابلها المدرسة اإلعدادية التي تربض إلى
الشرق منها مدرسة عكا اإلعدادية للبنات ،تقبع في حزن وسط مكان منخفض ملفت للنظر،1"...
وفي طريقه للمكان الذي يذهب إليه ،يصف الكاتب ما يقابل الشخصية أثناء طريقها لهدفها ،يقول:
"المعسكرات الوسطى تقبع في هدوء ،معسكر المغازي يقابلك أوال من على يمينك ثم النصيرات يقع
في حضن البحر عن يسارك ،وقبل وادي زة وعلى اليمين يرقد مخيم البريج" ،2ثم تصل الشخصية
للمكان المقصود " زة" ،وهناك يصف لنا بساطة السائقين وصبرهم على الوقت والمصاعب
والمشقات ،ويصف كيف كانت المدن الفلسطينية في الماضي كلها "واحد" ،يقول" :ساحة التاكسيات
في زة ،أو ساحة فلسطين كما يكرهون تسميتها ،تكاد تخلو إال من بعض السيارات ،بعض السائقين
ينادي ،أصواتهم تختلط خان يونس ،رفح ،نابلس ،رام هللا -القدس".3

( )1الكف تناطح المخرز ،ص.26-25
( )2الكف تناطح المخرز ،ص.30
( )3الكف تناطح المخرز ،ص.35
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 -6اللغة:
اللغــ ــة هــ ــي أص ـ ـ ـوات ومعـ ـ ــان تعبـ ـ ــر عـ ـ ــن أفكـ ـ ــار اإلنسـ ـ ــان ،وتمي ـ ـ ـزه عـ ـ ــن بـ ـ ــاقي المخلوقـ ـ ــات
األخـ ــرى ،وت ـ ـرتبط األلفـ ــا والمعـ ــاني بربـ ــاط وثيـ ــق ،وال يمكـ ــن فصـ ــل اللفـ ــص عـ ــن المعنـ ــى .ومـ ــن
جه ــة أخـ ــرى فـ ــإن الفكـ ــر واللغـ ــة يعتب ـ ـران وجه ــين لعملـ ــة نقديـ ــة واحـ ــدة ،يرتبطـ ــان بشـ ــكل وثيـ ــق وال
يمكن الفصل بينهما ،والدليل على هذا األمر بأننا نفكر من خالل اللغة.
تع ـ ـ ــد اللغ ـ ـ ــة العنص ـ ـ ــر األس ـ ـ ــاس ف ـ ـ ــي بن ـ ـ ــاء الرواي ـ ـ ــة وتش ـ ـ ــكيل عالمه ـ ـ ــا الفن ـ ـ ــي إل ـ ـ ــى جان ـ ـ ــب
العناصـ ـ ــر البنائيـ ـ ــة األخـ ـ ــرى التـ ـ ــي يتكـ ـ ــون منهـ ـ ــا العمـ ـ ــل األدبـ ـ ــي مـ ـ ــن شـ ـ ــخوص وفضـ ـ ــاء وبنيـ ـ ــة
زمنيـ ـ ــة ورؤيـ ـ ــة سـ ـ ــردية وأحـ ـ ــداث ،فباللغـ ـ ــة تنطـ ـ ــق الشخصـ ـ ــيات ،وتتكشـ ـ ــف األحـ ـ ــداث ،وتتضـ ـ ــح
البيئة ،ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب.1
فاللغ ـ ــة عام ـ ــل ُمه ـ ــم ف ـ ــي بن ـ ــاء الرواي ـ ــة ،بحي ـ ــث يميزه ـ ــا ع ـ ــن يره ـ ــا م ـ ــن األجن ـ ــاس األدبي ـ ــة
األخـ ـ ــرى .سـ ـ ــيتناول الباحـ ـ ــث السـ ـ ــرد والح ـ ـ ـوار داخـ ـ ــل العملـ ـ ــين ،والمفـ ـ ــردات التـ ـ ــي خـ ـ ــدمت فك ـ ـ ـرة
ال ـ ــروايتين وه ـ ــدفهما وه ـ ــي رص ـ ــد معان ـ ــاة الش ـ ــعب الفلس ـ ــطيني ،ك ـ ــذلك و د ارس ـ ــة ك ـ ــل م ـ ــن اللغ ـ ــة
العامية والفصحى.
اللغـ ـ ــة اصـ ـ ــطالحا هـ ـ ــي نسـ ـ ــق مـ ـ ــن الرمـ ـ ــوز واإلشـ ـ ــارات التـ ـ ــي يسـ ـ ــتخدمها اإلنسـ ـ ــان بهـ ـ ــدف
التواصـ ــل م ـ ــع البش ـ ــر ،والتعبي ـ ــر عـ ــن مش ـ ــاعره ،واكتس ـ ــاب المعرف ـ ــة ،وتعـ ــد اللغ ـ ــة إح ـ ــدى وس ـ ــائل
التفـ ــاهم بـ ــين النـ ــاس داخـ ــل المجتمـ ــع ،ولكـ ــل مجتمـ ــع لغـ ــة خاصـ ــة بـ ــه ،وتعـ ــرف اللغـ ــة اصـ ــطالحا
بأنهـ ـ ــا عبـ ـ ــارة عـ ـ ــن رمـ ـ ــوز صـ ـ ــوتية لهـ ـ ــا نظـ ـ ــم متوافقـ ـ ــة فـ ـ ــي التراكيـ ـ ــب ،واأللفـ ـ ــا  ،واألص ـ ـ ـوات،
وتُستخدم من أجل االتصال والتواصل االجتماعي والفردي.
عرفهـ ـ ــا ابـ ـ ــن جنـ ـ ــي بأنهـ ـ ــا "أص ـ ـ ـوات يعبـ ـ ــر بهـ ـ ــا كـ ـ ــل قـ ـ ــوم عـ ـ ــن أ ارضـ ـ ــهم" .2وصـ ـ ــفها ابـ ـ ــن
خل ـ ــدون بقول ـ ــه (اعل ـ ــم أن اللغ ـ ــات كله ـ ــا ملك ـ ــات ش ـ ــبيهة بالص ـ ــناعة إذ ه ـ ــي ملك ـ ــات ف ـ ــي اللس ـ ــان
للعبـ ـ ــارة عـ ـ ــن المعـ ـ ــاني ،وجودتهـ ـ ــا وقصـ ـ ــورها بحسـ ـ ــب تمـ ـ ــام الملكـ ـ ــة أو نقصـ ـ ــانها ،ولـ ـ ــيس ذلـ ـ ــك

( )1عبد الفتاح عثمان :بناء الرواية ،دراسة في الرواية المصرية ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،ص.199
( )2ابن جني أبو الفتح عثمان :الخصائص ،تحقيق :محمد علي النّجار ،دار الفك للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 1بيروت لبنان،2006 ،
ج ،1ص.67
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ب ـ ــالنظر إل ـ ــى المف ـ ــردات ،وانم ـ ــا ه ـ ــو ب ـ ــالنظر إل ـ ــى التراكي ـ ــب) .1عرفه ـ ــا اب ـ ــن ح ـ ــزم بأنه ـ ــا (ألف ـ ــا
يعبر بها عن المسميات ،وعن المعانى المراد إفهامها ،ولكل أمة لغتهم(.2
ممـ ـ ــا ال شـ ـ ــك فيـ ـ ــه أن لغـ ـ ــة الكاتـ ـ ــب شـ ـ ــيء مهـ ـ ــم فـ ـ ــي كتاب ـ ـ ـة الروايـ ـ ــة ،ألن الروائـ ـ ــي البـ ـ ــارع
ال ـ ــذي يمتل ـ ــك فني ـ ــات اللغ ـ ــة وجمالياته ـ ــا؛ ألنه ـ ــا تحك ـ ــم بأس ـ ــلوبها عل ـ ــى إصـ ـ ـرار الق ـ ــارئ بإكماله ـ ــا
وعـ ــدم التوقـ ــف ،ويمكننـ ــا القـ ــول بـ ــأن الكاتـ ــب قـ ــد نجـ ــح بأسـ ــلوبه فـ ــي الوصـ ــول إلـ ــى فكـ ــر القـ ــارئ،
وقـ ــد امتلـ ــك قـ ــد ار مـ ــن الجماليـ ــة فـ ــي اللغـ ــة ليجعـ ــل القـ ــارئ المثقـ ــف والقـ ــارئ العـ ــادي يتـ ــذوق مـ ــا
يحـ ــاول الكاتـ ــب إيصـ ــاله لـ ــه ،وأعتقـ ــد أن الكاتـ ــب قـ ــد اسـ ــتخدم لغـ ــة مناسـ ــبة لمجتمعـ ــه فـ ــي شـ ــتى
مسـ ـ ـ ـ ــتوياتهم ،العقلـ ـ ـ ـ ــي لتجسـ ـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ـ ــتوى ال ـ ـ ـ ـ ـراوي الفكـ ـ ـ ـ ــري وواقعـ ـ ـ ـ ــه االجتمـ ـ ـ ـ ــاعي ،ومسـ ـ ـ ـ ــتواهم
االجتمـ ـ ــاعي لـ ـ ــتالمس وضـ ـ ــع القـ ـ ــارئ العـ ـ ــادي يـ ـ ــر المثقـ ـ ــف ،فنجـ ـ ــد مـ ـ ــثال فـ ـ ــي روايـ ـ ــة الكـ ـ ــف
تنـ ـ ــاطح المخـ ـ ــرز قـ ـ ــد اسـ ـ ــتخدم الكاتـ ـ ــب المسـ ـ ــتوى الفكـ ـ ــري العقلـ ـ ــي الـ ـ ــذي يرقـ ـ ــى لعقـ ـ ــل القـ ـ ــارئ
المثقف في المقاطع السردية التالية ،يقول:
" -كم الساعة اآلن
الثانية عشرة ليال".3
أيضا في قوله -" :أال تصدق
بصق كالمه في وجوههم:
ال أصدق طبعا ،ألن جيشا يحترم نفسه ال يفعل هذا.صاح أحدهم:
افـ ــتح البـ ــاب بسـ ــرعة" ،4أدت لغـ ــة الكاتـ ــب فـ ــي هـ ــذه العبـ ــارات دو ار ممي ـ ـ از فـ ــي انتقـ ــاء المفـ ــرداتالموحي ـ ـ ـ ــة بأح ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــلوكيات ج ـ ـ ـ ــيش االح ـ ـ ـ ــتالل البش ـ ـ ـ ــعة؛ وه ـ ـ ـ ــي إره ـ ـ ـ ــاب اآلمن ـ ـ ـ ــين ،واختـ ـ ـ ـ ـراق
خصوصياتهم.
وقول ــه" :بط ــن ه ــذه األرض ،أم ــا أن ــتم أي ــن ج ــذوركم أن ــتم نبات ــات ص ــناعية ف ــي أص ــص جميل ــة
لن تصمدوا أن اشتدت الريح قليال ،فهل تدركون هذا ".5
( )1عبد الرحمن ابن خلدون :كتاب العبر ،المكتبة األدبية بيروت ،دار الشعب بالقاهرة ،ص.546
( )2سميحة خيف :مفهوم اللغة  ،ط ،2016 ،2ص.4
( )3الكف تناطح المخرز ،ص.8
( )4الكف تناطح المخرز ،ص.8
( )5الكف تناطح المخرز ،ص.13
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رسـ ـ ــم الكاتـ ـ ــب صـ ـ ــورة فنيـ ـ ــة جماليـ ـ ــة ،تعطـ ـ ــي مـ ـ ــدلوال يتماشـ ـ ــى مـ ـ ــع الحـ ـ ــدث الروائـ ـ ــي ،تسـ ـ ــتنكر
وجـ ــود االحـ ــتالل ،وقـ ــد شـ ــبههم بـ ــأنهم ورد صـ ــناعي لـ ــيس لـ ــه جـ ــذور ،ولـ ــن يصـ ــمدوا إذا اشـ ــتدت
علـ ــيهم ال ـ ـريح؛ لكـ ــن الفلسـ ــطينيين الـ ــذين هـ ــم مـ ــن بطـ ــن هـ ــذه األرض ،صـ ــامدون فيهـ ــا فـ ــي وجـ ــه
االح ـ ـ ــتالل الغاش ـ ـ ــم ،وأرى أن العب ـ ـ ــارات حمل ـ ـ ــت مع ـ ـ ــاني قوي ـ ـ ــة وأحاس ـ ـ ــيس منفعل ـ ـ ــة،وعبرت ع ـ ـ ــن
المشـ ــاعر واالحاسـ ــيس واالنفعـ ــاالت فـ ــي شخصـ ــية الكاتـ ــب مـ ــن ظلـ ــم وبغـ ــي و طرسـ ــة وجبـ ــروت
االحتالل.
أما في هذا الحوار نجد البساطة تسللت قليال إليه ،يقول الكاتب:
"نهر أحدهم:
أين هويتك تعال معناصـ ــاح أبـ ــوه :ال تخـ ــف مـ ــنهم ،الـ ــبس مالبسـ ــك ،وخـ ــذ هويتـ ــك ،وال تخـ ــف أنـ ــت أقـ ــوى مـ ــنهم ألـ ــف
مرة  ..انهم جبناء".1
وأالح ـ ــص أن الكات ـ ــب وف ـ ــق ف ـ ــي بن ـ ــاء الجم ـ ــل بن ـ ــاء قائم ـ ــا عل ـ ــى التن ـ ــاوب ب ـ ــين الجم ـ ــل القص ـ ــيرة،
والجم ـ ـ ــل الطويل ـ ـ ــة ،والت ـ ـ ــي تتواف ـ ـ ــق م ـ ـ ــع الرؤي ـ ـ ــة اإلنس ـ ـ ــانية الت ـ ـ ــي يري ـ ـ ــد أن ينقله ـ ـ ــا ،والمش ـ ـ ــاعر
واألحاسـ ـ ــيس التـ ـ ــي يري ـ ـ ــد تجسـ ـ ــيدها ،وذل ـ ـ ــك إلحـ ـ ــداث مش ـ ـ ــاركة وجدانيـ ـ ــة م ـ ـ ــع المتلقـ ـ ــي وجعل ـ ـ ــه
يعـ ـ ــيش فــ ــي أحــ ــداث الروايــ ــة وكأنـ ـ ــه موجــ ــود فيهــ ــا ،ويصــ ــور ق ـ ــوة الشـ ـ ــعب وارادت ـ ــه م ـ ــن خــ ــالل
انتهاكات االحتالل وجبروته.
أرى أن الكاتب اعتمد في لغة الرواية على الجمل الحوارية بشكل ملحو  ،يقول الكاتب -" :صباح
الخير

 -صباح النور

وابتسامة عريضة تجلت على الشفتين ،استطرد المحامي وما زالت آثار االبتسامة تقبع فوق الشفتين:
 -أراك تحمل الندى على رأسك إلى أين العزم

 لدي مشاوير كثيرة ..أخذوا األوالد ..أرجو أن تذهب إلى مكتب الصليب األحمر فيخانيونس ،أبلغه باألمر ،حياد وسالم أخذوهم الليلة ..الساعة الثانية عشرة.

 كيف حدث ذلك ولماذا أوالدك في حالهم ال يفعلون شيئا. -ليس مهما ".2

( )1الكف تناطح المخرز ،ص.10
( )2الكف تناطح المخرز ،ص.24
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وأرى أن لغة الكاتب اتسمت بالبساطة والوضوح ،والقرب من المتلقي ،وهي أقرب لوجدان
الشعب ،نراها تحمل انفعاالت أب أخذوا أوالده من وسط بيتهم في منتصف الليل ،وتارة

أخرى تعبر عن اإلحباط وتوتر األعصاب لدى والد األسرى ،والذي وصفه الكاتب بصورة
متوترة ،وذلك ليؤدي وظيفته التعبيرية عن العوامل النفسية التي يعيشها والد كل أسير.

وفي مقطع سردي آخر يقول الكاتب" :وجه حديثه للسائق:

 -ال توجد سيارات عربية على الطريق ،ما السبب يا ترى

ابتسم السائق ،نظر إليه من خالل المرآة ،ونظر إلى الصحيفة نظرة ذات مغزى:
 -ألم تسمع باإلضراب.

تجاهل األمر:

 -أي إضراب

أجاب السائق:

 -يوم المساواة

ضحك..

 -مساواة لمن ومع من

بدا الغضب على وجه السائق:

 -بين العرب واليهود.

بسخرية:

 -إذن لماذا لم تضرب اليوم

انفجر ضب السائق:

 تريدني أن أشارك في اإلضراب ،إذن اضمن لي دخال بديال ،ال تقل لي إنه مجرديوم ،أيام االحتجاج أكثر من أن تعد ،لو أن لنا نقابة حقيقية ،لو أن النقابات تدفع

ألعضائها أجرة نصف يوم عمل ..أو ربع يوم عمل ،لما وجدت أحدا يخرج عن

اإلضراب ،أريد أن أسألك:

 أين تذهب أموال الصمود من المستفيد منها وهل يستفيد الفقراء منها شيئا األ نياءفقط هم الصامدون على ناهم ،هم الذين تتسع جيوبهم ألموال الصمود لو أنني
أدخلت بعضا من أموال الصمود أو حصلت على جزء منها لوضعوني في السجن،

أما هم هؤالء األ نياء يروحون ويجيئون دون أن يعترضهم أحد على جانبي الحدود،
علق البر علق البحر ،قال:
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ومع ذلك لم يذهب العمال إلى أعمالهم اليوم".1
وأعتقد أن الكاتب مال هنا في لغته في هذا المقطع إلى تشخيص حال الفقراء الذين شاركهم
الكاتب خوفهم وفزعهم ورعبهم من ترك رزقهم وقوت يومهم ،من لهم من سيؤمن لهم حياتهم ،

ونالحص أيضا نموذجا للمشاعر المتداخلة والمتضاربة ،بين وجهتي نظر كل من السائق
والراكب ،فتشخيص السائق في هذا المقطع يجعل األحداث التي نقلها الكاتب عن اإلضراب و

التسوية بين اليهود العرب ،ستخلف هون ومذلة للشعب الفلسطيني ،الذي اعتاد أن يبقى أرسه
مرفوع ر م أنف كل المتخاذلين ،وثابت على مواقفه ر م كل المؤامرات
أم ـ ــا ف ـ ــي رواي ـ ــة الكـ ـ ـوابيس ت ـ ــأتي ف ـ ــي حزيـ ـ ـران ،عن ـ ــدما ن ـ ــرى وص ـ ــفه لرحل ـ ــة القط ـ ــار نج ـ ــد لغت ـ ــه
الفكريـ ــة قـ ــد لبـ ــت فـ ــي هـ ــذا المقطـ ــع ،يقـ ــول" :تحـ ــرك القطـ ــار صـ ــوب الجنـ ــوب ،يقـ ــل مجموعـ ــة
مـ ــن المعلمـ ــين مـ ــن منـ ــاطق القطـ ــاع المختلفـ ــة ،كـ ــان الـ ــدخان يتصـ ــاعد مـ ــن مدخنـ ــة القـ ــاطرة ثـ ــم

يميـ ــل محاذيـ ــا سـ ــطح العربـ ــات ،وصـ ــوت القطـ ــار نغـ ــم رتيـ ــب يسـ ــبب النعـ ــاس ويـ ــزرع الر بـ ــة فـ ــي
النوم".2
وكم ـ ــا تالحــ ــص أن الكاتــ ــب اخت ـ ــار أيضـ ـ ــا بعـ ـ ــض المصـ ـ ــطلحات والكلم ـ ــات العاميـ ـ ــة فـ ـ ــي العديـ ـ ــد
م ـ ــن الحـ ـ ـوارات ،يق ـ ــول الكات ـ ــب باللهج ـ ــة المصـ ـ ـرية العامي ـ ــة -" :أن ـ ــا ع ـ ــايز أس ـ ــألك سـ ـ ـؤال ب ـ ــس
بدون زعل
ابتسم :خد راحتك.
استطرد سمير متحرجا :انتو بعتو أرضكم ليه ".3
وفي مقطع سردي آخر يقول الكاتب -" :هل أنت معي
 أوه ،نعم ..معك بكل تأكيد. -سألتك إن كنت قرأت عن آلهة اإل ريق..

 -نعم أحببتك ،قرأت عن آلهة اإل ريق ،تقرئين الكتب أي نوع من الكتب تقرئين

أنا أق أر الكتب أيضا ،أجابته :أق أر القصص العاطفية ،هل لديك قصص وما نوع الكتب التي
تقرؤها

 أق أر في شتى المجاالت ،في السياسة واألدب واالقتصاد .هل يمكن أن تعيرني بعض القصص حبا وكرامة.( )1الكف تناطح المخرز ،ص.37
( )2الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.14
( )3الكوابيس تأتي في حزيران ،ص.17
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وأعتقد أن الكاتب أظهر حالة من االعجاب بين بطل الرواية وبين المرأة المثقفة التي تستميل

الرجل المثقف القوي ،ويبرز جو لبت عليه العاطفة والمغازلة ير المباشرة من البطل،

والمعاملة اللطيفة لها ،ورسم صورة البطل في فرحه و ضبه ،وهدوئه ،وحتى أسلوبه في المغازلة
والتعاطف مع الجنس اللطيف ،ليرسم لوحة فنية معبرة عن رقة مشاعر البطل.

يقول الكاتب في مقطع سردي" :قال أحمد الفايز الذي مد يده مصافحا وواصل كالمه:

 -تالميذك يا شيخنا الفاضل.

 استغفر هللا يا ابني  ..دانت ترباية ذراعك. -تفضل معي يا موالنا.

 -متشكر يا ابني ،ربنا يكثر من أمثالك ،الزم أزورك زيارة خاصة.

 بتشرف في أي وقت" ،1نرى الكاتب قد شخص صورة البطل في وجه آخر لها وهي صورةالملتزم والمتربي على يد شيوخ ،وهو أحد تالميذه ،اعتمدت لغة الكاتب في المقطع السابق على
الوصف والتصوير ،وقد حاول أن ينقل بلغته مرحلة أكثر تقدما ،واستثمر شخصية الشيب في
تعميق بعض المواقف واألحداث المتوالية مع البطل ،لتعطيها داللة متميزة تتناسب مع نمو

الفكرة الروائية لدى الكاتب.

ويقول الكاتب -" :ولكنني نبهت عليكم.

 -واعتذرنا لك.

 -والناس الذين دعوتهم

 يا سيدي اللي بقع بتصلح. -كيف

 -جينا لمربط الحصان ،التصليح بيدك.

 ولكنني كتبت الكتاب على بنت عمي. الخير أبو تنتين وثالثة. -يعني

 اكتب كتابك على بنتنا ،واحنا قابلينها تكون زوجة ثانية".2احتلت اللغة في الرواية موقعا نصيا ،فهي ليست مجرد ايحاء أو تزيينا شكليا وزخرفا لفظيا،

بل هي الموقع النصي المهم؛ لتجسيد الواقع وتصويره في صور متتابعة؛ ليعبر عن وظيفته الداللية
والبنائية لنقل واقع البطل ،وحياته على مختلف نواحيها ،ومنها حياته الخاصة في المقطع السابق،

( )1الكوابيس تأتي في حزيران ص 57
( )2الكوابيس تأتي في حزيران ص63
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حيث يبين الحوار بين البطل ،ووالد البنت –نسمة -التي يتهرب منها البطل ،وال ير ب باالرتباط
بها ،فهي ال تناسبه في العادات والتقاليد.

وفي مقطع سردي آخر استخدم الكاتب اللغة الوصفية في رسم مشهد آخر من مشاهد وأحداث
الرواية ،والتي تبين الواقع األليم لألسرى وأهاليهم ،يقول الكاتب -" :لماذا القلق إذن

 -أخشى من المشاكل بينكم إن اعتقلت.

 ال تقلق ،حتى لو اعتقلت فلن تطول مدة اعتقالك ،تذكر ما حدث معي مكثت شه ار واحدا فقطوخرجت.

 بعد أن سلم أخيك الفالح بندقية لليهود اشتراها بعشرين جنيها من أحد السماسرة الذين يتعاملونمع اليهود.

 -يا شيب خلي اتكالك على هللا ،من توكل على هللا ما خاب.

 والنعم با  ،لكن اقسم با إن صارت بينكم مشاكل إال أطلق النار عليكم كلكم بعد ما أخرجمن السجن".1

تأخذ لغة الوصف في هذه الرواية موقعا نصيا ،وايقاعا روائيا متدفقا في موجات متالحقة تشبه

إيقاع الصواريب حال انطالقها من قواعدها ،صوب المواطنين العزل ،وأرى أن الكاتب وظف في

هذا المقطع عدة أشكال صوتية ،وال سيما في المقاطع التي تحتوي على أساليب االستفهام،
واالستنكار ،وأسلوب النداء ،وأسلوب التهديد ،وقد أظهر الكاتب القلق الداخلي والنفسي لشخص
مهدد باالعتقال واالبتعاد عن أهله ،وقلقه وفزعه عليهم من بعده ،وقد انبعث من هذه األصوات

نغمات من حزن وأسى وخوف من سياسات االحتالل ،ومن الوقت ذاته بين مشاعر التحدي
والمقاومة وقوة العزيمة والشجاعة المنبعثة من شخصية البطل الفدائي ،مع تسلل للغة العامية في

بعض التعبيرات اللفظية ،ليقرب الكاتب لغته من المتلقي العام والمثقف.
وأرى أن الكاتب قد وفق في توظيف اللغة بشتى صورها في الروايتين "الكف تناطح المخرز"،

و"الكوابيس تأتي في حزيران" ،جعلت تلك اللغة من القارئ متأمال في إيقاع الكاتب وأسلوبه اللغوي

وسرده الروائي ،فقد تشكلت المقاطع من لغة تعتمد على بناء جمل قصيرة ،متوترة ،مستغنية عن

الروابط األسلوبية ،والزوائد الشارحة ،وأخرى طويلة توالت فيها األحداث ،وتالحقت فيها المشاهد
والمواقف الي تتجلى فيها الوظيفة البنيوية لمثل هذه المشاهد السردية في تسجيل ورصد الجرائم

البشعة التي ارتكبها المحتل الصهيوني في األسرى وأهاليهم.

( )1الكوابيس تأتي في حزيران ص135
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الخاتمة:

الرواية فضاء رحب ،تتعدد فيه الرؤى ووجهات النظر ،وتتنوع فيه مستويات اللغة وأساليبها،

وتدخل الشخصيات المحركة للحدث في صراعات مختلفة من خالل الحوار بمختلف أشكاله وأنواعه

خصوصا في الروايات االجتماعية التي يحاول الروائي من خاللها التعبير عن الواقع الراهن بشتى

السبل ،ويوظف الشخصيات التي تعبر عن فلسفته ووعيه وفكره.

اهتمت الدراسة في اإلجابة عن اإلشكالية المطروحة في بداية الدراسة حول البناء السردي

في روايات الكاتب الفلسطيني محمد أيوب.

وقد قمت بدراسة أهم قصصه ورواياته ،دراسة موضوعية تهتم بالبنية اللغوية ،وتترصد

جميع أشكال الحوار السردي ،وقد أظهرت عدة نتائج من خالل هذه الدراسة ،وفي رحاب هذه

الدراسة ،تم التوصل إلى النتائج اآلتية:
.1
.2

التمييز بين مبحث الحوار والمباحث األخرى كالمناظرة والجدال والسجال و يرها.

استخدم الكاتب الحوار في رواياته وقصصه ،من خالل حوار الراوي مع الشخصيات ،وهو

حديث الشخصيات فيما بينها حول موضوع اجتماعي معين ،وارتبطت بالسرد ارتباطا شديدا؛ كما

أن الحوار يخضع لبنية خطية مستقيمة ،حيث وجدناه يمتزج بالسرد لدرجة يصعب الفصل بينهما؛

ألن السارد كان يصف األحداث ويخبر عنها ،ثم يقدم المتحاورين للكالم ،وال يكاد المتكلم ينهي

الكالم حتى يستأنف الراوي السرد ،وال يكاد ينتهي سرده حتى يعود المتحاورون من جديد ،فيمكنهما
من اكمال الحوار ،وكان الحوار عموما يمتاز بالطول عبر توالي السرد.

.3

اعتماد الكاتب على لغة جسدية ير ملفوظة ت ارفق كالم الشخصيات أثناء السرد وتربطها

بالسرد عالقة وطيدة ،ألنه كان يصفها ويخبر عنها ،ومنها حركات العينين وحركة هز الرأس

بوضعيات مختلفة ،وكذلك لغة الوجه وتقطيب الحاجبين ،واالبتسامة العريضة على الشفتين ،و ير

ذلك من الحركات التي ترتسم على وجه الشخصية المتكلمة أثناء الحوار ،باإلضافة إلى حركات

األيدي ،و يرها من اإليماءات التي تصاحب الكالم .وكل هذه الحركات تدل على لغة ير

منطوقة هي بحاجة إلى إعادة قراءتها ودراستها وفك رموزها حتى يتمكن الدارس من استيعاب

الحوار السردي كامال ،ألن إ فال تلك الحركات يجعل الحوار مبتو ار وناقصا.

.4

تنوع الحوار في روايات وقصص الكاتب محمد أيوب عموما ،ولم يأت على نمط واحد،

وقد وجدنا الحوار السريع المقتضب ،والحوار المركب الطويل ،والحوار الممزوج بالسرد.

.5

التنويع بين الوظائف المختلفة؛ فكان يتمم السرد الذي كان يغفل بعض الجوانب المظلمة

في النص ،فكانت الشخصيات المتحاورة تكشف بعض األشياء التي لم يذكرها السرد ،وكان الحوار

الداخلي مثال يكشف عن باطن الشخصية المتحاورة مع ذاتها لتخبر وبشكل مباشر عن عالمها
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الخفي ،وعن مشاعرها وهمومها الداخلية التي ليس من شأن السارد بل من شأن الشخصية المتكلمة
مع ذاتها.

.6

توظيف محمد أيوب رواة يقومون بمهمة سرد األحداث ،وتقديم المتحاورين وعرض الكالم،

ولكن السارد في كل رواية كان تقليديا؛ ألنه كان راويا عليما باألحداث والنتائج ،ويعرف حتى ما
يدور بخلد الشخصيات وخلجاتها أثناء أو قبل حوارها .ويرافق المتحاورين في كل مكان في البيت،

في المقهى ،في السجن ،وفي الشارع.
.7

استغالل الزمن في البنية الخطية المستقيمة والمتكسرة في اآلن نفسه ،ألن محمد أيوب

وظف المفارقات الزمنية بكثرة ،فكان يذكر األحداث السابقة على السرد واألحداث المستقبلية التي

لم يحن وقتها ،وكان يقوم بقطع سيرورة الزمن في مثل هذه الحاالت ،وكذلك أثناء الحوار والوصف
و ير ذلك.

.8

اعتماد السارد في الروايات على تلخيص وتقليص الزمن في كل مرة الختصار عرض

المشاهد السردية واقتصاد الزمن ،فكان يكسر الزمان كلما اقتضى االمر ذلك.

.9

تكثيف محمد أيوب في قصصه ورواياته من أنواع المكان؛ ألنه وظف أنماطا من

الشخصيات كثيرة الحركة والسير والسفر ،وكان يختار األماكن التي يتوالد فيها الحوار ،وكان

يركز على البنية المكانية المتدرجة ،بحيث ينطلق الحوار مثال من البيت ثم يصل المقهى ،وينتهي

به الحال في الشارع أو في السيارة.

 .10اهتمام الكاتب برسم الشخصيات بدقة ،ولم يكن يختار الشخصيات المتحاورة وكان ينتقيها
بعناية فائقة ،وال يختار إال الشخصيات التي تؤدي الحدث ،وتعبر عن الواقع ،وكان قد رسم

شخصياته وفق معطيات اجتماعية يعيشها الناس فعال في مدن فلسطين ،وكانت شخصياته أقرب
منها إلى الخيال؛ ألنها كانت تعبر عن هموم الناس ،وتعكس طموحاتهم ،ومن أمثلة الشخصيات
الموظفة في الروايات( :أحمد فايز ،حياد وأبي حياد ،نسمة ،إبراهيم أبو أصبع ،و يرها الكثير).

 .11وجدنا لغة محمد أيوب لغة عربية فصحى ،واختلطت بالعامية في مواضع أخرى ،وقد عبر
عن الحدث ،ووصف الواقع ،وأخبرنا عن حركة الشخصيات بلغة مفهومة.

 .12ضمت القصص والروايات أصواتا كثيرة ولغات متعددة ،منها اللغة العامية التي تناسب
عامة الناس ،وضمت أيضا لغة المثقف التي كانت تناسب بعض الشخصيات التي كانت تتجه
إلى المكتبة لتق أر مثل :أحمد الفايز ،والفتاة المثقفة التي حاورها .اختار الباحث الكاتب محمد أيوب

لدراسة رواياته وقصصه من ناحية المضمون والبناء الفني ،كونه كاتبا فلسطينيا ،عايش النكسة
والنكبة ،ووظفها في رواياته ،وانعكست شخصيته بشكل كبير في طريقة سرده لتلك الروايات؛ من
حيث الشخصيات واللغة واألماكن والزمان و يرها ،ولم يكن اختيار الباحث لهذا الكاتب محض
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صدفه ،وال ر بة في اجترار أفكار مستهلكة ،لكنه كان استجابة لطموحه في التحليل والتعمق
والتمحيص في روايات هذا الكاتب الفلسطيني المثابر والمكافح ،من هنا اكتسب الموضوع أهميته
لدى الباحث ،فالدراسات حول هذا الموضوع قليلة وأ لبها يركز على النواحي األخرى.
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قائمة املصادر
واملراجع
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المصادر والمراجع:
أوالً :مصادر الدراسة (المعاجم والروايات):
* القرآن الكريم.
* أعمال محمد أيوب:
 .1محم ـ ــد أي ـ ــوب :ص ـ ــور وحكاي ـ ــات ،مجموع ـ ــة قصص ـ ــية ،ط ،1اتح ـ ــاد الكت ـ ــاب الفلس ـ ــطينيين،
القدس1989 ،م.
 .2محم ـ ـ ــد أي ـ ـ ــوب :الك ـ ـ ــف تن ـ ـ ــاطح المخ ـ ـ ــرز ،رواي ـ ـ ــة ،اتح ـ ـ ــاد الكت ـ ـ ــاب الفلس ـ ـ ــطينيين ،الق ـ ـ ــدس،
1990م.
 .3محمــ ــد أيــ ــوب :الك ـ ـ ـوابيس تــ ــأتي فـ ـ ــي حزي ـ ـ ـران ،روايــ ــة ،ط ،1السـ ـ ــلطة الوطني ـ ــة الفلسـ ـ ــطينية
مطبوعات و ازرة الثقافة ،فلسطين1998 ،م.
 .4محمـ ــد أيـ ــوب :قـ ــبض ال ـ ـريح ،مجموعـ ــة قصصـ ــية ،ط ،1دار ابـ ــن خلـ ــدون للنشـ ــر والتوزيـ ــع،
عمان2010 ،م.
 .5محمـ ـ ــد أيـ ـ ــوب :الـ ـ ــوحش ،مجموعـ ـ ــة قصصـ ـ ــية ،ط ،2دار النيـ ـ ــل للنشـ ـ ــر والطبـ ـ ــع والتوزيـ ـ ــع،
القاهرة1978 ،م.
.6
* القواميس:
 .1إبراهيم أنيس ورفاقه :المعجم الوسيط ،مطبعة مصر ،القاهرة1972 ،م.
 .2ابن جني أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار الفك للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط 1بيروت لبنان2006 ،م ،ج.1
 .3ابن خلدون عبد الرحمن :كتاب العبر ،المكتبة األدبية بيروت ،دار الشعب بالقاهرة.
 .4ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1999 ،4م ،المجلد
.7
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 .5أبو نصر بن حماد الجوهري :الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط1999 ،1م ،ج.5
 .6أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن محمـ ـ ــد بـ ـ ــن علـ ـ ــي الفيـ ـ ــومي :المصـ ـ ــباح المنيـ ـ ــر ،ط ،1دار الحـ ـ ــديث ،القـ ـ ــاهرة،
2000م.
 .7داوود حنا :الشخصية بين السواء والمرض ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة1991 ،م.

 .8الفيروز أبادي :القاموس المحيط ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،مادة (كون) ،ج،4
1999م.
 .9المعجم الوسيط ،ط ،1مكتبة الشروق الدولية ،القاهرة2004 ،م.

ثانياً :المراجع:
 .1آالن روب جرييه :نحو رواية جديدة-ترجمة مصطفى إبراهيم ،ط ،1دار المعارف ،مصر،
(د.ت).
 .2إب ـ ـراهيم خليـ ــل :فـ ــي القصـ ــة والروايـ ــة الفلسـ ــطينية-نقـ ــد أدبـ ــي ،ط ،1دار ابـ ــن رشـ ــد ،عمـ ــان،
1984م.
 .3إبراهيم خليل :بنية النص الروائي ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،منشورات االختالف ،الجزائر،
ط ،1بيروت ،لبنان2010 ،م.
 .4ابن خلدون :المقدمة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان2007 ،م.
 .5أحمـ ــد جبـ ــر شـ ــعث :شـ ــعرية السـ ــرد فـ ــي الروايـ ــة العربيـ ــة المعاص ـ ـرة ،ط2005 ،1م ،مكتبـ ــة
القادسية ،فلسطين.
 .6أحمد زياد محبك "جماليات المكان في الرواية" ،مجلة الفيصل الثقافية ،الرياض ،العدد ،286
يوليول أ سطس 2000م.
 .7أحمد مرشد :البنية والداللة ،ط ،1المؤسسة العربية للطباعة والنشر2005 ،م.
 .8أدوين موير :بناء الرواية( ،ترجمة :إبراهيم الصيرفي ،مراجعة الدكتور عبد القادر القط)،
القاهرة ،الدار المصرية1965 ،م.
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 .9آمنة يوسف :تقنيات السرد في النظرية التطبيقية ،دار الحوراء للنشر والتوزيع ،سوريا ،ط،2
1997م.

.10

أوريـ ــدة عبـ ــود :المكـ ــان فـ ــي القصـ ــة القصـ ــيرة الجزائريـ ــة الثوريـ ــة (د ارسـ ــة بنيويـ ــة لنفـ ــوس

ثائرة) ،دار األمل للطباعة والنشر2009 ،م.
.11

برنارد دي فوتو :عالم القصة ،ترجمة :محمد مصطفى هدارة ،عالم الكتب ،القاهرة،

.12

ب ـ ــوريس اوسبنس ـ ــكي :ش ـ ــعرية الت ـ ــأليف -ب ـ ــين ال ـ ــنص الفن ـ ــي وانم ـ ــاط الش ـ ــكل الت ـ ــأليفي،

1969م.

ط ،1القاهرة :المجلس االعلى للثقافة1999 ،م.
.13

بول ريكور :الزمان والسرد ،فالح رحم ،ط2006 ،1م ،دار أويا ،طرابلس.

.14

تزفيطان تودورف ،الشعرية ،ترجمة :شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال ،الدار

البيضاء ،ط1987 ،1م.
.15

جمال بوطيب ،العنوان في الرواية المغربية ،بحوث في الرواية المغربية ،مجلة أسئلة

الحداثة ،مختبر السرديات ،الدار البيضاء ،دار الثقافة للنشر والتوزيع1996 ،م.
.16

جيرار جنيت :خطاب الحكاية ،بحث في المنهج ،المشروع القومي للترجمة ،ترجمة :محمد

معتصم ،عبد الجليل األزدي ،عمر حلى ،المجلس األعلى للثقافة ،ط1997 ،2م.
.17

جيرالد برنس :قاموس السرديات ،ترجمة :سيد إمام ،ميريت للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط.1

.18

جيرالد برنس :المصطلح السردي ،ترجمة :عابد خزندار ،ط2003 ،1م ،المجلس األعلى

للثقافة.
.19

الحبابي عزيز من الكائن إلى الشخص ،دار المعارف ،مصر1962 ،م.

.21

حميد لحمداني :بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،بيروت ،الدار البيضاء،

.20

حسن بحراوي :بنية الشكل الروائي ،ط ،1990 ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت.

المركز الثقافي العربي ،ط2000 ،3م.
.22

خيـ ـ ـ ـ ــري منص ـ ـ ـ ـ ــور :الكـ ـ ـ ـ ــف والمخ ـ ـ ـ ـ ــرز ،منشـ ـ ـ ـ ــورات و ازرة الثقاف ـ ـ ـ ـ ــة العراقيـ ـ ـ ـ ــة ،بغ ـ ـ ـ ـ ــداد،

1984م.
.23

رشاد رشدي :فن القصة القصيرة ،ط ،2مكتبة األنجلو المصرية1964 ،م.
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.24

رشاد رشدي :فن القصة القصيرة ،ط ،3األنجلو المصرية1970 ،م.

.25

روبرتشولز" :عناصر القصة" ،ترجمة محمود الهاشمي ،دار خالس للدراسات والترجمة

والنشر ،دمشق ،ط1988 ،1م.

.26

روالن ب ـ ــارت :م ـ ــدخل إل ـ ــى التحلي ـ ــل البني ـ ــوي للقص ـ ــص ،ترجم ـ ــة من ـ ــذر عياش ـ ــي ،مرك ـ ــز

اإلنماء الحضاري ،ط1993 ،1م.
.27

روالن ب ـ ـ ـ ــارت :المش ـ ـ ـ ــاكل اللغوي ـ ـ ـ ــة العام ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الرواي ـ ـ ـ ــة ،ترجم ـ ـ ـ ــة :س ـ ـ ـ ــمر روح ـ ـ ـ ــي،

منشو ارت اتحاد الكتاب العرب.1995 ،
.28

روالن بورنـ ـ ــوف :عـ ـ ــالم الروايـ ـ ــة-ترجمـ ـ ــة :نهـ ـ ــار التركـ ـ ــي ،ط ،1دار الشـ ـ ــؤون الثقافيـ ـ ــة،

بغداد1991 ،م.
.29

رومان جاكسبون :قضايا الشعرية ،ترجمة محمد الوالي ومبارك حنون ،دار توبقال للنشر،

الدار البيضاء ،المغرب ،ط1988 ،1م.
.30

سعيد بنكراد :مدخل إلى السيمائيات السردية ،مراكش ،دار تيمل للطباعة والنشر.

.31

سعيد رياض :الشخصية (أنواعها وفن التعامل معها) ،مؤسسة اقرأ ،القاهرة ،ط.1

.32

سـ ـ ـ ــهام أبـ ـ ـ ــو العم ـ ـ ـ ـرين :الخطـ ـ ـ ــاب الروائـ ـ ـ ــي النسـ ـ ـ ــوي ،ط ،1الهيئـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة لقصـ ـ ـ ــور

الثقافة ،القاهرة2012،م.
.33

سوسن ناجي :المرأة في المرآة :دراسة نقدية للرواية النسائية ،العربي للنشر والتوزيع،

(د.ت).
.34

سي از قاسم :بناء الرواية ،دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفو  ،الهيئة المصرية العامة

للكتاب1984 ،م.
.35

شريبط أحمد شريبط :تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة.

.36

الصادق قسومة :طرائق تحليل القصة ،تونس ،دار الجنوب للنشر2000 ،م.

.37

صالح إبراهيم :الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف ،ط2003 ،1م ،المركز

الثقافي العربي ،بيروت.
.38

ص ـ ـ ـ ـ ــالح أب ـ ـ ـ ـ ــو أص ـ ـ ـ ـ ــبع :فلس ـ ـ ـ ـ ــطين ف ـ ـ ـ ـ ــي الرواي ـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ـ ــة ،ط ،1مرك ـ ـ ـ ـ ــز األبح ـ ـ ـ ـ ــاث

الفلسطينية ،بيروت1975 ،م.
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.39

صالح بلعيد :دروس في اللسانيات التطبيقية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.

.40

صبحية عودة زعرب :سان كنفاني (جماليات السرد في الخطاب الروائي).

.41

الطاهر بن حسين بومزبر :التواصل اللساني والشعرية ،مقاربة تحليلية لنظرية رومان

جاكسبون ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط2007 ،1م.
.42

الطاهر روينية ،الفضاء الرواي في الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة ،دراسة في

المبني والمعنى ،مجلة المساءلة ،اتحاد الكتاب الجزائريين ،العدد 1991 ،1م.
.43

الط ـ ـ ـ ــاهر مك ـ ـ ـ ــي :أهمي ـ ـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـ ـوار ف ـ ـ ـ ــي القص ـ ـ ـ ــة القص ـ ـ ـ ــيرة ،دار المع ـ ـ ـ ــارف ،مص ـ ـ ـ ــر،

1977م.
.44

طـ ـ ـ ـ ــه عم ـ ـ ـ ـ ـران وادي :د ارسـ ـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ـ ــي نقـ ـ ـ ـ ــد الروايـ ـ ـ ـ ــة ،ط ،3دار المعـ ـ ـ ـ ــارف ،مص ـ ـ ـ ـ ــر،

1994م.
.45

ع ـ ـ ـ ــادل األســ ـ ـ ــطة :اليه ـ ـ ـ ــود فـ ـ ـ ـ ــي األدب الفلسـ ـ ـ ـ ــطيني ،اتح ـ ـ ـ ــاد الكت ـ ـ ـ ــاب الفلسـ ـ ـ ـ ــطينيين،

القدس1992 ،م.
.46

عاليـ ـ ــة محمـ ـ ــود صـ ـ ــالح :البنـ ـ ــاء السـ ـ ــردي فـ ـ ــي روايـ ـ ــات إليـ ـ ــاس خـ ـ ــوري ،ط2005 ،1م،

عمان ،دار األزمنة.
.47

عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرحمن ب ـ ـ ـ ــدوي :الزم ـ ـ ـ ــان الوج ـ ـ ـ ــودي ،مكتب ـ ـ ـ ــة النهض ـ ـ ـ ــة المصـ ـ ـ ـ ـرية ،الق ـ ـ ـ ــاهرة،

1955م.
.48

عبد الرحمن بسيسو :قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،ط ،1المشروع القومي

للترجمة بيروت1999 ،م.
.49

عبد الرحمن منيف :الكاتب والمنفى ،ط ،1دار الفكر الجديد ،بيروت1992 ،م.

.50

عبد الرحيم الكردي :الراوي والنص القصصي ،ط1996 ،2م ،دار النشر للجامعات.

.51

عبد الرحيم الكردي :السرد في الرواية المعاصرة (الرجل الذي فقد ظله نموذجا) ،مكتبة

اآلداب ،القاهرة ،ط2006 ،1م.
.52

عبد الفتاح عثمان :بناء الرواية ،مكتبة الشباب ،مصر ،ط1982 ،1م.

.53

عبد هللا إبراهيم :المتخيل السردي ،ط1990 ،1م ،المركز الثقافي العربي ،بيروت.
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.54

عبد القادر المهيري وآخرون :أهم المدارس اللسانية ،منشو ارت المعهد القومي لعلوم التربية،

تونس1986 ،م.
.55

عبد هللا أبو هيف :جماليات المكان في النقد األدبي المعاصر ،مجلة جامعة تشرين

للدرسات والبحوث العلمية ،سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ،المجلد  ،27العدد 2005 ،1م.
.56

عبد المحسن طه بدر :الروائي واألرض ،ط ،2دار المعارف ،القاهرة1982 ،م.

.57

عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ،الكويت،

1998م.

.58

عبد الملك مرتاض :في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،عالم المعرفة ،الكويت،

1999م.
.59

عثمان بدري :وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفو  ،المؤسسة

الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر ،ط2000 ،1م.
.60

علي عودة :الزمان والمكان في الرواية الفلسطينية ،ط ،2فلسطين1997 ،م.

.61

علي كمال :النفس ،دار واسط ،بغداد ،ط1988 ،3م.

.62

سـ ـ ـ ـ ــان كنفـ ـ ـ ـ ــاني :األدب الفلسـ ـ ـ ـ ــطيني المقـ ـ ـ ـ ــاوم تحـ ـ ـ ـ ــت االح ـ ـ ـ ـ ــتالل 1968-1948م،

ط ،2مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت1986 ،م.
.63
.64

سان كنفاني :أدب المقاومة ،دار اآلداب ،بيروت1966 ،م
فاطمـ ـ ـ ــة الزه ـ ـ ـ ـراء :العناصـ ـ ـ ــر الرمزيـ ـ ـ ــة فــ ـ ــي القصـ ـ ـ ــة القصـ ـ ـ ــيرة ،دار النهضـ ـ ـ ــة ،مصـ ـ ـ ــر

1984م.
.65

فردينان دي سوسيؤ :محاض ارت في األلسنية العامة ،ترجمة :يوسف ازي ،المؤسسة

الجزائرية للطباعة ،الجزائر1986 ،م.
.66

فريال سماح :رسم الشخصية في روايات حنا مينة ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات

والنشر ،بيروت1999 ،م.

.67

فيح ـ ـ ــاء قاس ـ ـ ــم عب ـ ـ ــد اله ـ ـ ــادي :نم ـ ـ ــاذج المـ ـ ـ ـرأة ف ـ ـ ــي الرواي ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ــطينية ،ط ،1الهيئ ـ ـ ــة

المصرية العامة للكتاب ،مصر1997 ،م.
.68

لوبوك بيرسي :صنعة الرواية ،ترجمة :عبد الستارجواد ،مجدالوي للنشر ،ط ،2عمان،

2000م.
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.69

مجدي وهبة :معجم مصطلحات األدب ،مكتبة لبنان ،بيروت1974 ،م.

.70

محسـ ـ ـ ـ ــن جاسـ ـ ـ ـ ــم الموسـ ـ ـ ـ ــوي :الروايـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ــة النشـ ـ ـ ـ ــأة والتحـ ـ ـ ـ ــول ،ط ،2دار اآلداب،

بيروت1988 ،م.
.71

محمـ ــد اقض ـ ـاض وآخـ ــرون :الروايـ ــة المغربيـ ــة أسـ ــئلة الجـ ــدارة د ارسـ ــات ضـ ــمن موضـ ــوع

الشخصية في الرواية المغربية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء.
.72

محم ـ ـ ــد الب ـ ـ ــوجي :صـ ـ ـ ـراع الثقاف ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي الرواي ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي فلس ـ ـ ــطين و(ش ـ ـ ــهادات

أدبية) ،مكتبة القدس ،زة ،فلسطين2012،م.
.73

محمد التونجي :المعجم المفصل في األدب ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت1993 ،م.

.74

محمد أيوب :الشخص والشخصية في القصة الغربية (دراسة سيميائية).

.75

محمـ ـ ــد أيـ ـ ــوب :الشخصـ ـ ــية فـ ـ ــي الروايـ ـ ــة الفلسـ ـ ــطينية المعاص ـ ـ ـرة فـ ـ ــي الضـ ـ ــفة الغربيـ ـ ــة

وقطاع زة 1993-1967م ،ط ،2مكتبة النيل للطبع والنشر ،مصر1996 ،م.
.76

محم ـ ـ ــد أي ـ ـ ــوب :ال ـ ـ ــزمن والس ـ ـ ــرد القصص ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الرواي ـ ـ ــة الفلس ـ ـ ــطينية المعاص ـ ـ ـرة ب ـ ـ ــين

1994-1973م ،ط ،1دار سندباد للنشر والتوزيع ،مصر2001 ،م.
.77

محمد بوعزة :تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم) ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ط،1

2010م.
.78

محمد جبريل :مصر المكان -دراسة في القصة والرواية ،-المجلس األعلى للثقافة،

جمهورية مصر العربية2000 ،م.
.79

محمد سويرني :النقد البنيوي والنص الروائي -نماذج تحليلية من النقد العربي ،جل-2

الفضاء -الزمن -السرد "إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء 1991م.
.80

محمد سويرني" :النقد البنيوي والنص الروائي" ،ط1991 ،1م ،أفريقيا الشرق.

.81

محمد علي سالمة :الشخصية الثانوية (ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفو )،

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط 2007م.
.82

محمد نيمي هالل :النقد األدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت 1973م.

.83

محمد يوسف نجم :فن القصة ،ط ،2دار الثقافة ،بيروت1979 ،م.

.84

محمد يوسف نجم :فن القصة ،دار الثقافة ،بيروت1996 ،م.
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.85

مصباح أحمد الصمد" مصر والوالدة الثانية ،الرحلة في كتابات ميشال بوتور ،مجلة عالم

الفكر ،الكويت ،العدد الثاني1986 ،م.
.86

مصـ ـ ــطفى الضـ ـ ــبع :اسـ ـ ــتراتيجية المكـ ـ ــان ،الهيئـ ـ ــة المص ـ ـ ـرية العامـ ـ ــة لقصـ ـ ــور الثقافـ ـ ــة،

القاهرة1998 ،م.
.87

مصطفى عبد الغني :االتجاه القومي في الرواية العربية ،ط ،2الهيئة المصرية العامة

للكتاب1998 ،م.
.88

مها حسن القصراوي :الزمن في الرواية العربية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،

ط2004 ،1م.
.89

ميساء سليمان اإلبراهيم :البنية السردية (في كتاب اإلمتاع والمؤانسة) ،الهيئة العامة السورية

للكتاب ،دمشق2011 ،م.
.90

ميشال بوتور ،بحوث في الرواية الجديدة( ،ترجمة :فريد أنطونيس) ،بيروت ،منشورات

عويدات1971 ،م.
.91

ناصر عمارة :اللغة والتأويل ،مقاربات في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي اإلسالمي،

منشورات االختالف الجزائر ،ط2007 ،1م.
.92

نبيل الحمداوي" :السيمو طيقا والعنونة" ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،و ازرة اإلعالم ،مجلد

 ،25عددها  ،3جانفي-ماي 1997م.
.93

نصر الدين محمد :الشخصية في العمل الروائي ،مجلة فيصل ،دار الفيصل الثقافية

للطباعة العربية ،السعودية ،جوان1980 ،م.
.94

نص ـ ـ ــير ياس ـ ـ ــين :إش ـ ـ ــكالية المك ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــنص األدب ـ ـ ــي ،ط ،1دار الش ـ ـ ــؤون الثقافيـ ـ ـ ـة

العامة ،بغداد1986 ،م.
.95

همام-قبان :السرد الروائي.

.96

هيثم الحاج علي :الزمن النوعي واشكاليات النوع السردي ،ط2008 ،1م ،مؤسسة االنتشار

العربي ،بيروت.
.97

واص ـ ــف كم ـ ــال أب ـ ــو الش ـ ــباب :ص ـ ــورة الفلس ـ ــطيني ف ـ ــي القص ـ ــة الفلس ـ ــطينية المعاصـ ـ ـرة،

ط ،1دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت1977 ،م.
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.98

يمنى العيد :تقنيات السرد الروائي في ظل المنهج البنيوي ،ط ،2بيروت :دار الفارابي،

1992م.
.99

يوري لوتمان :،مشكلة المكان الفني (جماليات المكان) ،ترجمة وتقديم :سي از قاسم ،عيون

المقاالت ،الدار البيضاء ،المغرب1988 ،م.
ثالثاً :المجﻼت والدوريات:
 .1إبــ ـراهيم نم ـ ــر موس ـ ــى ،جمالي ـ ــات التش ـ ــكيل الزم ـ ــاني والمك ـ ــاني لرواي ـ ــة الحـ ـ ـواف ،فص ـ ــول
المجلد الثاني عشر ،عدد1993 ،2م.
 .2أحم ـ ــد ش ـ ــعث :بن ـ ــاء الشخص ـ ــية ف ـ ــي رواي ـ ــة الحـ ـ ـواف لع ـ ــزت الغـ ـ ـزاوي ،مجلررررررة جامع ـ ــة
الخليل للبحوث ،مجلد ،5ع2010 ،2م.
 .3أمين ـ ــة رش ـ ــيد ،ح ـ ــول قض ـ ــايا نش ـ ــأة الرواي ـ ــة ،فص ـ ــول ،المجل ـ ــد الس ـ ــادس ،الع ـ ــدد ال ارب ـ ــع،
1986م.
 .4ص ـ ــالح فض ـ ــل :بال ـ ــة الخط ـ ــاب وعل ـ ــم ال ـ ــنص ،مجل ـ ــة ع ـ ــالم المعرف ـ ــة ،الكوي ـ ــت ،أوت
1992م.
 .5عب ـ ــد العــ ــالي بــ ــو طي ـ ــب ،مفهــ ــوم الرؤيــ ــة السـ ـ ــردية ،فص ـ ــول ،المجل ـ ــد الح ـ ــادي عشـ ـ ــر،
العدد الرابع1993،م.
 .6علـ ــي جعفـ ــر الع ـ ــالق ،الروائـ ــي ناق ـ ــدا (د ارسـ ــة فـ ــي نق ـ ــد الـ ــب هلس ـ ــا) ،فصـ ــول ،مجل ـ ــد
الثاني عشر ،العدد األول1993 ،م.
 .7محمـ ـ ــد صـ ـ ــالح أبـ ـ ــو حميـ ـ ــدة ،جماليـ ـ ــات المكـ ـ ــان فـ ـ ــي دي ـ ـ ـوان (ال تعتـ ـ ــذر عمـ ـ ــا فعلـ ـ ــت)
للشاعر محمود درويش ،مجلة جامعة النجاح ،مج  ،22ع2008 ،2م.
 .8محمد مصطفى ،لغة المكان ،مجلة الفيصل الرياض ،ع ،228أكتوبر 1998م.
 .9نبيلـ ـ ــة إب ـ ـ ـراهيم ،القـ ـ ــارئ فـ ـ ــي الـ ـ ــنص ،مجلـ ـ ــة فصـ ـ ــول ،المجلـ ـ ــد الخـ ـ ــامس ،العـ ـ ــدد األول،
1984م.
.10

نجاة وسواس ،السارد في السرديات الحديثة ،مجلة المخبر ،أبحاث في اللغة

واألدب الجزائري ،جامعة محمد خيضر ،العدد (2012 ،)8م.
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.11

يحيى الرخاوي :مستويات توجه حركة الوجود ،مجلة فصول ،مجلد  ،11ع،2

1992م.
.12

يمن ـ ــى طري ـ ــف الخ ـ ــولي ،إش ـ ــكالية الزم ـ ــان ف ـ ــي الفلس ـ ــفة والعل ـ ــم ،مجل ـ ــة البال ـ ــة

المقارنة :ألف :القاهرة ،الجامعة األمريكية1989 ،م.
.13

يوسف إسكندر ،وأحمد ناصر :الرؤية السردية في روايات نجم والي ،مجلة كلية

اآلداب ،العدد .102
رابعاً :الرسائل العلمية:
 .1إبـ ـ ـ ـراهيم ج ـ ـ ــالل صرص ـ ـ ــور :زك ـ ـ ــي العيل ـ ـ ــة قاص ـ ـ ــا وناق ـ ـ ــدا ،رس ـ ـ ــالة ماجس ـ ـ ــتير ،جامع ـ ـ ــة
األزهر2015 ،م.

126

ملحقات الدراسة
 ملحق ( :)1تلخيص رواية الكوابيس تأتي يف
حزيران.
 ملحق ( :)2تلخيص رواية الكف تناطح املخرز.
 ملحق ( :)3ملخص القصص القصرية (الوحش ،قبض الريح).
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ملحق (:)1
تلخيص رواية الكوابيس تأتي في حزيران:

حلت الكارثة فالمصائب ال تأتي فرادى ،سقوط مدو لمدن عربية تم َّخض عنها استقالة عبد

الناصر ،تساءل الفدائي أطائراتنا التي أسقطت أم طائراتهم انتهت الملحمة بانتصار العدو؛ تمناها
كوابيس يقظة...

قطار يخترق سيناء عاب ار قناة السويس مع مجموعة من
ا
اتجه الفدائي نحو الجنوب ُممتطيا

المعلمين لخوض الدورة التدريبية لتخريج معلمين ذي كفاءة عسكرية ،كان في تلك المدرسة حارس

يقال له( :العم نوح) ،وبحيلة ما استطاع الفدائي مع بعض المتدربين الخروج من المدرسة نظ ار
الختالف جنسية الفدائي الفلسطيني للتفسح في القاهرة ،وفي عام ألف وتسعمائة وخمس وستين

ُعدم (سيد
للميالد قامت حركة انقالبية أقدم عليها اإلخوان المسلمون ،وعلى إثر هذا االنقالب أ ْ
فدائيــنا ر م حبه لعبد الناصر.
قطب) و(محمد قطب) لم يعجب ذلك ُ

فدائينا(أحمد الفايز) إلى أحد الخياطين حيث كانت المعيشة في متناول الجميع
تعرف
ُ
ُميسرة حيث الكساء والدواء والغذاء وحتى التعليم الجامعي مجاني للفلسطينيين فترة حكم عبد

الناصر ،تعلق قلب (الفايز) بأخت أحد أصدقائه وهو من أعضاء الحركة تُدعى (نسمة) ،كان
(الفايز) رافضا فكرة الزواج التقليدي الذي كان مجه از له بارتباطه بابنة عمه ،كان كارها للنساء
بسبب بعض الروايات التي كان يسمعها من هنا وهناك ،إلى أن صار عضوا فاعال في منطقته،
وصل األمر بأحمد الفايز إلى ترشيح نفسه لمنصب مقرر لجنة المعسكر ر م عدم الرضا من

البعض وخاصة رجال ُيقال له (أبو دعدورة) إلى أن وقع االختيار على شخص يدعى (أبو العجايز)

بطريقة ملتوية.

قرر (الفايز) إكمال نصف الدين بزواجه من أحد الفتيات تدعى (نسمة) لكنه عدل عنها

ووجه سهمه البنة عمه (سماح) ،وزلت لسان صديقه (نايف) بخلوه مع (نسمة) أنقذته منها.
بالفشل.

عادت (نسمة) إلى مالحقة (الفايز) واإليقاع به في شركها ولكن باءت محاوالتها وعائلتها

آنذاك كان (عبد الناصر) قد وفر العمل لكل فلسطيني ،ر م ذلك كان َّال ْنزُر القليل من
يعمل بصدق فقد حدث وأن حصلت سرقة ألدوية في المدرسة التي يعمل فيها (الفايز) واتضح أن
ورائها حاميها (شيب) يصلي الضحى كل يوم إلى أن تم فصله من عمله ر م معارضة (الفايز)

لهذا القرار.

تُوفي والد (الفايز) الذي كان معلما ألبناء (آدم بن عبد هللا بن عثمان) رئيس جمهورية
الصومال.
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ارتفعت درجة الخصومة بين مصر واألردن ،ودست إسرائيل نفسها وبثت سمومها ،وجميع

الظروف آنذاك في مصلحة إسرائيل؛ فكانت مدللة من أميركا وبريطانيا وفرنسا ،بينما مصر كان حليفها

يساندها على استحياء.

سلم (إبراهيم أبو أصبع) خطابا (للفايز) من (الو ازرة الحربية المصرية) وأمره بتنفيذ ما بداخله،

وبالفعل قام ببعض الترتيبات العسكرية لمواجهة العدو؛ فالحرب دقت طبولها؛ فقطاع زة ساقط

عسكريا .سقطت زة بيد العدو وطلب من األهالي تسليم سالحهم لكن الفايز رفض واختار الحرب،

إلى أن وضعت الحرب أوزارها وانتهت باستقالة (عبد الناصر) وانتصار العدو إال أن (الفايز) ْلم يعترف
أن يواري السالح للمعركة القادمة هو ومن معه.
بالهزيمة فقرر ْ
مارس العدو لعبة القط والفأر مع األهالي ولم يرق (للفايز) هذا األمر فقرر المكوث عند خط
الهدنة ،وقرر مختار المدينة بتسليم األهالي ألسلحتهم لكن (الفايز) رفض وحذر المختار من مغبة

التدخل في شأنه الخاص .وفي ليلة من ليالي كانون األول سنة 1967م نفذ (الفايز) مع مجموعة
خاصة عملية تمخض عنها تفجير دبابة عسكرية وكانت أولى العمليات بعد لذة االنتصار ،تلتها عملية

أخرى ،تالها عملية من عمليات سالح الجو المصري بغارات على فوق مناطق عسكرية إسرائيلية.
وفي أحد األيام اقتحم العدو منزل (الفايز) ولحسن الحص شاركت زوجته من ير تخطيط بتخبئة

األسلحة التي يملكها واقتادوه للتحقيق؛ حيث كان العدو متأكدا من تورطه في عمليات ضدهم وأسروه

في زنزانة وأدخلوا عليه من عصافيرهم ووقع في فخهم لكن دون جدوى فلم يعترف الفايز بشيء ر م
السجان يعامل (الفايز)
مشتقات العذاب التي تناولها ،ومن ثم قاموا بترحيله إلى سجن زة ،كان أحد ُ
بلطف فهو درزي يعمل لدى المخابرات السورية وبشره بخسارة إسرائيل في معركتها مع األردن ولكن

سرعان ما تم احتاللها.

وفي السجن العمومي تلقى (الفايز) تهمته التي فحواها (التستر على مطلوب وعدم التبليغ

عنه) وبعدها ُحكم عليه بالسجن ستة أشهر وسنة مع وقف التنفيذ ،هذا الحكم وصل بطريقة مغلوطة
إلى أهله على أن مدة العقوبة خمس سنوات ،أبلغه أحد السجانين اليمني األصل يدعى (شمعون) سبب
مجيئه إلى هنا وهو طرد اإلمام لنا (ارحلوا لقدسكم).

خرج (الفايز) من السجن وعلم بخروجه صديقه الذي يدعى (األرنب) وعرض على (الفايز)

أن يعمل مع قوات التحرير الشعبية.

لم يستطيع (الفايز) التصرف في األسلحة التي عنده بعد وعد التنظيم له بالتصرف واالنضمام

أن تستهدف العدو (عملية وهمية)
لقوات التحرير الشعبية واتفق مع (األرنب) باْلب ْدء بأول عملية دون ْ
ابتسم (الفايز) ابتسامة استفهامية وسأل األرنب :قنبلتك لم تصب أحدا فقال له :المهم أننا أنجزنا

المهمة.

فتساءل (الفايز) هل هذه هي البداية المبتغاة أم عليهما البدء من جديد.
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ملحق (:)2

تلخيص رواية الكف:
اعتداء سافر وقح على أحد األسر في الليل الذي ُيعد بالنسبة لالحتالل وقتا مناسبا للكالب
حيث قاموا باعتقال أحد أفراد هذه األسرة
والجراء للتحرك بحرية فهم ال يستطيعون العمل إال في العتمة؛ ُ
موعد امتحانات الثانوية العامة وفي خضم االعتقال
حيث كان شابا مسالما ،في ذلك الوقت
(حياد) ُ
ُ
بصقت (أم حياد) على وجه جندي متدين ،وأسمعته كلمات مؤثرة.

أبو محمود شرطي من الجليل يعمل مع االحتالل وكان اعتقال (حياد) احت ارزيا بسبب يوم
المساواة ،ثم جعل (أبو حياد) يبحث عن إيجاد حل لهذه المعضل أو اللعبة المكشوفة المهترئة التي
سئمها الربع.
وقع (حياد) في ياهب االعتقال و يابات السجن ،وحصلت معه العديد من ُسالالت األلم
وشالالت الشتم والسقم من الفاشيين الجدد ،هذا االعتباط الذي حصل مع (حياد) ألقى بطالله على
فترة مصيرية من حياته ،فقد كان في مهمة مستقبلية ،بنية تحتية لتقرير مصيره في عالم مجهول ،التنبؤ
في دهاليزه و يبياته ،كان لحياد لباس كباقي الرجال الذين يملكون ألبسة تُنعش فيه األمل وتروي عنده
ظلمة أو الظْلمة ،نضجت حالة الوعي عند (حياد) من هذه التجربة ولو كان األمر
الهمة وتضيء ال ُ
بيده أليقص (هتلر) الذي يجري في أحشائه ويحرق أبناء القردة والخنازير ،علوج مارقون..
ك مسلكا آخر بعيدا عن هذا التحدي الصعب الرهان ،يتجرع
لكن قسوة الظروف جعلته ي ْسُل ُ
م اررة العيش ويلعب دو ار آخر في مشهد آخر في حياته ،ويعمل عمال مخالفا لفطرته وتقاليده ولسان
حاله يقول قول الحمداني:
قال أصيحابي الفرار أو الردى

فقلت هما أمران أحالهما مر.

ولكنني أمضي لما ال يعيبني

وحسبك من أمرين خيرهما األسر.

حياد معركته إذا بجالده الذي قبض عليه ،ذلك المتدين الذي ترك العمل في
وبينما يخوض ٌ

صفوف الفراعنة الجدد ،يقتلون أبناءنا ويستبقون نساءنا في السجون ،لكن فرعون يستبقيهن للخدمة،
هو زمن معاد بوجه آخر ،ما أشبه اليوم بالبارحة
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فقد أقلع ريمه عن ذنبه ولم يعد يعمل مع قتلة األنبياء ودعاه لمنزله ،فدعاء أم حياد ألقى
بظالله على ضمير المتدين ،وسرعان ما تمت المصالحة بينهما والتعرف على أسباب الخالف ،وأمن
كال منهما جانب اآلخر.
واصل حياد تحد آخر بالتحاقه بجامعة من جامعات الوطن ،توالت األحداث إلى أن وصلت
ذروتها باصطدام بين المفترس والفريسة ،بين المغتصب والضحية بين (الالمقارنة) ،أدى ذلك الجرم
إلى تأجج الصراع الذي فى لفترة كسبات الدب في فصل الشتاء أو سبات التماسيح داخل األنهار،
حتى أقض المضاجع الهادئة كما لو أن عقدا من اللؤلؤ تناثرت حباته.
ما يحدث من مجريات في نظر أبي حياد لم يصب قلب الحقيقة بينما في نظر الكثير هو
بمثابة طي السماء كطي السجل للكتب ،بإنتهاء المصارعة واعالن المنتصر؛ رجع (حياد) إلى خانيونس
ليرى بأم عينيه تبعات الصراع ووجد الجميع مشاركين فيه ومنسلخين من أنصاف الحلول.
وفي يوم بارد قام أحد الجنود بضرب وايذاء أخا حياد (اسمه سالم) واعتقدا أنه قتل؛ لكنه
عوفي وحالته الصحية على ما يرام ،وفي ليلة سوداء عادت فيها حليمة إلى سابق عهدها ،حيث اعتقل
حياد مرة أخرى بتهمة رمي الحجارة إلى أن تدرجت وأصبحت (إداري) وطرحوه أرضا بعيدة في النقب..
بيئة جديدة على شاب يافع فهو في كل يوم يتعلم درسا كي ال تتراكم عليه فيصعب عليه استيعابها
وكان دوما مالزما ألبي فهد.
قام جنود االحتالل في يوم من أيام النقب بالدخول على الخيمة التي يتواجد فيها (حياد) وقاموا
بضرب من في الخيمة حتى وصل البل لذقن حياد ،حاول الشاويش تهدئة الوضع لكن دون جدوى،
فانبجس الغضب من صدر (حياد) وتدى مدير القردة أن يطلق الرصاص عليه ،وتحول التحدي إلى
فالليث لبته الضباع.
حقيقة بإطالق النار صوب حياد ،ولقي حتفه ذلك اليوم؛
ُ
ال تحسبوا قتلكم كان ذا رمق

فليس تأكل إال الميتة الضبع.
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ملحق (:)3
ملخص القصص القصيرة (قبض الريح ،الوحش):
قصة خالد:
مضت امرأة أكل الدهر عليها وشرب إلى إحضار تموين لبيتها كان عندها حفيد من ابنها
(خالد) وتسكن معها كنتها (حليمة) ،وفي طريقها أوقفها شخص بغية تسليمها رسالة من ابنها

(خالد) حيث أن (خالد) كان مطاردا من قبل االحتالل ،وأثناء استالم التموين حدث انفجار ضخم
أودى بها إلى المستشفى فعرفت بعد ذلك أن العدو وصل البلدة .وفي أحد الليالي توالت طرقات

على الباب حيث كان جيش االحتالل يبحث عن ولد العجوز (خالد) فأجابتهم بعدم رؤيته منذ زمن،
فاقتادوها إلى المستشفى وطلبوا منها التعرف على الرجل الملقى على السرير ،فتعرفت عليه ولكنه

قد فارق الحياة ،وطلبوا منها خمسين ليرة الستالم ولدها ،كانت ردة فعلها ير متوقعة بإصدار
ز اريد ورشات عطر على جسد ولدها وأثناء تشييع الجثمان أجاء (حليمة) المخاض فأوصت إلى

(أم حسين) أن تحتوي المسألة وتسمي مولودها إن كان ذك ار (خالد).
قصة البذرة تتمرد:

شاهدها في حفل تعارف فوصفها بأوصاف المرأة المجيدة (خريطة وطنه) لكنها سرعان ما
ذهب عنها هذا الوصف فقد اثقلتها األحزان واآلالم ،ثم دنا أسفل الخريطة قارئا (بئر السبع) فتيار
الوعي عنده يتأوه فيقول كانت كل بقعة للسبع ما عاد هناك سباع .كان أسعد أسي ار لكنه سيخرج.

أسعد بين الجدران وهي تنفطر في الخارج لكن البذرة تتمرد ر م أنها بذرة لتؤنس وحدتها،

احتفلت زميالتها بعيد ميالدها و نى ورقص من أجلها أراد تقبيلها لكن امتنع بسبب قيود مجمعية

وعرفية ناولها وردة ضمتها لصدرها.
قصة الوحش:

علي بن عبد الرحمن رجل بحوزته عربة وحمار يمضي كل يوم نحو سوق القرية طالبا

الرزق ،وكانت القرية تبعد عدة كيلو مترات .دار حديث مرة على لسان (محمد أبو حسين) بوجود
وحش يرعب أهل القرية وبينما (علي) ماض على عربته إذ يسمع صوت زمجرة فارتبك فتذكر كالم

(أبو حسين) فكان أمام أمرين إما الفرار واما المواجهة فقرر المواجهة وبالفعل نجح بضرب الوحش
في مقتل في وسط جبهته ،وعند وصوله وجد العربات األخرى في السوق يتساءلوا عن سبب تأخره
فأخبرهم بما حدث وعندما أطل النهار وجدوا الوحش ملقى على األرض في بحيرة من دمه.
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قصة شجرة الزيتون:
تتساقط الثلوج ولكن (أبا حامد) يأبى الخلود للدفء كباقي األهالي فكان د ْيدن ُه المضي إلى

حقله وكان عالما بأسماء أطفال وأبناء قريته ،وعند وصوله للحقل يركن إلى شجرة زيتون هي بمثابة
عمره الذي كتبه في مخيلته التي تنفجر أساريره بسعادة برؤيتها ،يعلق عليها طعامه يتك عليها

ويتوسدها في منامهُ ،ولد وأبوه تحتها ،وبينما هو نائم إذ صوت هدير جيب ترجل منه رجال شقر
قاموا بتحديد عالمات لألرض ،صاح بهم :ما هذه العالمات فأخبروه بأنها أرض لبناء مستوطنة
يعمل بها أهل قريتك وسنعطيك أرضا صغيرة بحجة عدم تسجيلها في الطابو.
قصة قروان على الباب:
اعتاد على األسر وألفه فيتساءل أهو استسالم أم اصطبار ،استطاع صنع مسبحة من

نوويات الزيتون يا لهذا الرجل تارة يكتب على الجدران بصابونه شع ار وتارة آيات من القران ،يعلم
بانتهاء اليوم إذا سمع السجان يلفص ب (القروان على الباب) يحل عليه كابوس كل ليلة يؤرقه

ويزعجه ،دق باب زنزانته في قدم السجان فبصق بوجهه ،هدده السجان بالحرمان من توليع سجائره

داس على سجائره وفركها وقال :ها أنذا افركها فلن تبتزني.

أ لق السجان فتحة في زنزانته كانت ُمتنفسه الوحيد ،وفي ليلة تحول الكابوس إلى حلم،
وفي الصباح سمع السجان وهو ينادي (قروان على الباب).

قصة وانتصر الحب:

كل أم تحب أن يكون لها أحفاد فإذا حدث العكس تبدأ التساؤالت والظنون والحلول الذهنية

هذا ما حدث مع (صابر) و(ثريا) ،فصابر يود لو يسلب هذه المعتقدات فالزواج عنده رابط مشترك

بعيدا عن الغريزة الحيوانية التي باعتقاده ال بد منها لإلنجاب ،فكان بمثابة حبوب تسكين اآلالم
أمه ،أرادت وحبذت زواجا ير زوجه هذه من ابنه أختها (أمينة).
لزوجته (ثريا) من تلميحات ُ
طالبت ثريا إيجاد حل لهذا النزاع بالذهاب إلى مختص بهذا الشأن ،فهما إلى الطبيب وأخبره بضعف
خصوبته ،فأطلق العنان لزوجته بحرية تقرير المصير لكنها أصرت على البقاء مع (صابر) ،فأوجد

الطبيب حال للمعضلة ،وأصبحت بطن (ثريا) تتكور مثلما يتكور القمر.
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قصة المستنقعات البشرية:
ثالث ليالي لم ينم تؤرقه أفكار سوداء تالحقه ،أراد ممارسة الصراحة مع نفسه واآلخرين،
فأصطدم بردات الفعل السلبية أراد تغير ما حوله بشكل مرضي ،يسير إلى عمله ،ال يحب مسؤوله
ألنه ال يستطيع الخداع والنفاق وتلميع اآلخرين.

صاح في وجه زمالئه الموظفين أخلعوا أقنعتكم المزيفة ،أظهروا حقيقتكم ،تقلد سكينا كان

قد قشر فيها أحد الموظفين تفاحة لمسؤوله وبصق في محياهم ،همس أحدهم (سكين) فأجابه:

أخرس يا مستنقع ،رائحتكم عفنة كلكم منافقون مخادعون ،وألقى السكين كما ألقى موسى األلواح
وقال :سأخرج من مستنقع دخلت فيه بغير إرادتي ،أراد االنتحار بحبل من النايلون لكن راودته فكرة
تنظيف هذا المستنقع وأصبح يواجه التحديات وال يهرب منها.

قصة اللص:
اعتاد بيع الفول والحمص لهم كل صباح ،أصبح أم ار معتادا ،أراد أن يغير هذا الواقع

بالعمل مثلهم وحرمانهم من هذا الخيار الدائم عله يجد ضالته ويحصل على ما يحصلون ،ذهب

للموقف لعله يكون أحد المرشحين لنيل الفرصة ،أحس كأنه يشاهد مسلسال تاريخيا تُعرض فيه
الرقيق في سوق النخاسة وقرر عدم العودة لمهنته .بلغت ابنته سن الحلم كان ال يعجبها تصرف

والدتها حيث أنها تتزين وتخرج كل يوم بينما يكدح بعلها .عادت الفتاه يوما لترى شيئا عجيبا ،رجل

في البيت ادعت أمها أنه أحد أقاربها.

تفقد زوجته ذات يوم فلم يجدها بجانبه ثم لمحها في أحضان رجل آخر ،يرت نغمتها

الهادئة إلى صراخ ...النجدة النجدة لص ،تساءل الجيران هل سرق شيئا أجاب في نفسه سرق أهم
شيء ،تمتم الجيران :لص من نوع آخر.

قصة المحرك:
علي رجل أثقلته إعاقته يتوكأ على عكازين يجوب االزقة للحصول على بعض القروش

ليطف أنين معدته ،يعمل في دكان (أبي ياسين) يدير دوالب الفول السوداني على النار مقابل
ثالث ليرات لكل دوالب فستق.

كانت مشاعره تتحرك عند رؤية األنثى تمنى لو كان صحيحا كغيره ليشاركها سنة الكون،

شاءت االقدار أن ترتبط الفتاة التي سلفت مخيلته شخص آخر هام على وجهه إلى أن داسته سيارة
لتريحه.
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قصة المجرم الحقيقي
أبو حسين يعمل هو وأوالده ،جاره أبو المحسن ال يطيق العمل ،جعل ابنته ذات الثمانية
عشر عاما تعمل في مصنع لتعليب الخضروات والفاكهة ،يحب الجلوس في المقاهي واالهتمام
بمنظره ،رسب ابنه في الثانوية وطمح بأن يعيدها لدخول الجامعة.

اعتادت (عفاف) ابنة أبو المحسن التأخير باختراع الحجج الزائفة ،المهم عنده أنها تعود

محملة بأشهى الطعام.

تأخرت يوما على ير العادة ،قلقت األسرة ولم تعد ذلك اليوم ،كان يفكر والدها بخسارة

خض اروات ذلك اليوم ،وجودوها في مركز الشرطة مع شاب آخر صاح أبوها هذا ما كنت أخشاه،

فالمته على استهتاره وعدم تحمل المسؤولية وأثبتت له أنها طاهرة وأن (سعيد) سيتزوجها ،لكن
األب أوعز ألبنته بقتلها و سل عاره لكنه لم يفعل ووقف بجانب أخته.

قصة رسالتان من فيتنام
يبعث أحد الجنود رسالة إلى أمه يخبرها بالخوف الذي يسيطر عليه وعن صمود أهل فيتنام

ر م تفوق بالد العم (سام) في القدرات العسكرية من حامالت للطائرات وقاذفات إستراتيجية وطائرة،

فالخسائر بين الجانبين ،أسمع صرخات زمالئي واستغاثتهم ،فعقلية العم (سام) هي أن األمن يكون
من القضاء عليه من الخارج حتى ال يصل للداخل رأيت زميلي (إدوارد) وهو ينازع الموت ،كان

اعتقاد نا أننا نطبق العدالة ونحميهم من خطر الشيوعية ،لكن ما هذا الذي تعلمناه القتل واإلبادة

فالمسيح ليس من ُدعابة ،قتلت أربعة أطفال وشيخا هذا ما قاله في الرسالة األولى ،أما الثانية
فيقول :نحن على مشارف (سايجون) بدأنا بالتراجع ال جدوى من القتال ،فهؤالء الفيتناميون متمرسين
في القتال شرسين في الحرب أمثلهم بقول الشاعر:

ماجت ُير فهاجت منك ذا لبد
والليث أفتك أفعاال من النمر.

قررت أن أرفع الراية البيضاء ولكن من لي بها وسط أتون الحرب ،أُصبت في فخذي

وا شي علي استفقت في مشفى لهم قاموا بعالجي ومداواتي ،عاملوني أحسن معاملة ،سأل ممرضة

تداويه عن القتال الدائر بينهم فأجابته بأن جندوكم رحلوا بال رجعة أنت في مستشفى الثورة في

(هوشي) سأظل في فيتنام وسأعمل من أجل السالم.
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قصة أمل يتعثر
ركب سيارة لتوصله إلى القاهرة إلكمال دراسته والحصول على عمل ،ودعه أبواه وذكر

أخوته بالهدايا تخطى نقطة الحدود وصل سيناء رأى سربا من الطائرات تحلق على مستوى

منخفض ،كان يجب أن يصل (المعدية) ويعبر(القناة) قبل الثامنة صباحا.

كانت طائرات العدو ،اعتقدوا أنها طائرات سالح الجو المصري ،ظل ركاب السيارة

منبطحين أرضا خوفا من الغارات( ،أحمد) يريد أن يكمل دراسته ،صوت آخر يريد العودة ،قرر
السائق العودة من حيث أتى ،عادت الطائرات مرة أخرى ،وجد (أحمد) نفسه ملقى على األرض
شاهد دبابة محترقة أتجه إلى الغرب بقي على بعد ثابت من البحر حتى يتمكن من الرجوع ،تُرك
وحيدا وهرب الجميع حتى السائق ترك سيارته ،وجد مجموعة من الجنود المصرين على مركب

فقدوا االتصال بقيادتهم ركب معهم وقرروا المغادرة ودوي االنفجارات تصم اآلذان.
قصة ال تخجل يا ولدا:

رجل كبير السن يعمل في صناعة المراكب ،بدأ يغوص في ذكرياته ،ابنه يعمل طبيبا ثم
أصبح رئيسا لقسم الجراحة أخذ يلعن األتراك ،تساوره األفكار وهو يعمل ،ال بد أن ينجز عمله
فصاحب المركب في عجلة من أمره.

عرض الرجل على ولده الزواج ،كان رد الطبيب :أريد الدكتوراه فأجاب الوالد :من هذه

الدكتوراه ال نعرف أصلها وال فصلها ،ضحك الطبيب (يوسف) وأجاب :يابا هذه شهادة تذكر يوم

زفافه .طلب يوسف من والده ترك العمل خوفا على صحته ،رفض األب وطلب منه بكل ضراوة
يجب أن تتزوج وافق يوسف وانفرجت أسارير األب.
قصة االختيار
خيره الضابط من مغادرة المنطقة أو التعامل معه بغية إبال ه بالمعلومات والتخابر معه
حفاظا على األمن.

خيا ار صعب أن يأكل نفسه أو يأكل لحم أخيه حيا ،قرر عدم االنصياع لر بات هذا

الضابط والعودة للسجن .بعد خروجه من السجن جهز نفسه للمغادرة ،وحصل على التسريح .تذكر

طريقة للخروج حيث أن (خليل بن أبي محمد) اشترى طلبا واشترى أسماء دفع عشر ليرات لالسم

وعمل هوية بعشر أخرى ،وصل الحدود األردنية نظر الضابط إلى بطاقته متسائال :أال توجد بطاقة

أخرى هذه جديدة وأمره بالعودة من حيث أتى ،ركب مع السائق الذي ادر معه نسي بطاقته
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المزورة في مركبة السائق ،إلى أن عثر عليه من بعد جهد ووجد الهوية ،وتمتم آه لو تعرف أنها
ليست هويتي .وقرر أن يختار السجن.
قصة هدية من عامل إلى معلمه:
الكيبور (يوم الغفران) مر عليه ست مرات ويغريه معلمه بأخذ زجاجات الخمر لبيته ولكن
يغشى من

ضب انه ر م قناعته بأنها تقوم بفعل جرم أكبر من جرمه فهي في نظره

مستباحة،عرض عليه (المتاناة) هذه المرة حيث مر عليه الكيبور السادس ولم يأخذ (متانات)
(هدية) ،فأخذها مغلوبا على أمره ،ليشرب حتى ينسى نظرات أمه ومن يتبناه زلفى لها ،وصل ومعه
الزجاجات الست ،أنكرت أمه فعله فردها :والذين يدعون أبوتي

فتح زجاجة وشرب منها أ شي

عليه جاءه منام أفزعه هدأت أمه من روعه ،وتخبره بأن شكوكه ستزول وتنفرج الفكرة السيئة القابعة
في مخيلته بأن أمه مستباحة من الرجال.

في اليوم التالي شرب كأسا آخر ،أدار المذياع :بيان عسكري القوات المصرية تعبر قناة

السويس وهجوم مضاد قام الجيش المصري بالتصدي له فكر في تحطيم الزجاجات ،قرر إعادتها

لمعلمه كهدية.
قصة الغريب:

اسمه خالد يعمل مدرسا في الكويت بعدما كان يعمل براتب زهيد ،قرر زيارة أهله وصل

(عمان) بالطائرة ،وصل للفندق ،لم يكن متزوجا بعد ،ركب سيارة أوصلته للجسر حتى وصل
(الشونة) وقفنا في طابور طويل ويسمع صوتا أخلعوا أحذيتكم ،اعتقد أنه في القنطرة لكن اختلفت

اللهجة ثم أنتقل للتفتيش عند رجل يتكلم لهجة عراقية ،وطلب خمسين دينا ار فبهت الذي ُسئل،
وصل إلى ( زة) بعدها قرر السفر إلى (حمامة) بلدته األصلية ولكن أهله نصحوه بعدم الذهاب

وعند الوصول سأل والده هذه ليست حمامة أجب والده :حمامة طارت لقد هدموها وبنو مكانها هذا

المستنقع ،كان قد حفر أسمه على عتبة داره في حمامة ،فحفر فوجدها هذه الذكرى مما مضى،
شعر في ربة وسط أهله وعقد الهمة على البقاء في الكويت فالغربة هناك أرحم بألف مرة.
قصة زوجة بالبريد:

كهل تجاوز الستين قوي الشخصية رابط الجأش ،يجلس في رفة من منزله خصصها

كديوان يجلس في أصحابه ،تسترق أبنته السمع تفخر والدها وتعجب من سيطرته على يره بلباقة،
تتنهد الفتاة متذكرة حبها ألبن عمها (أحمد) الذي ضاع وسط سحاب الخالفات األسرية.
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دار حديث في الديوان بخصوص الفتاة ،خطبت (ليوسف) الذي يعمل في ليبيا يعرفه
والدها ،من ير أن تتأكد ،تنحنح والدها :طلب يدك عريس وال كل العرسان ،فأجابت الفتاة بعدم

الر بة بالزواج ومفارقتهم عانقت أمها وارتمت على صدرها ال أريد الزواج كان كل شيء قد تم

خالل أسبوع ،هدأت األم من روع البنت :تزوجت أباك من ير أن يرى أحدنا اآلخر وأطلعتها
على صورته ،فكرت سأكون كحوالة بريدية لرجل ال أعرفه وال يعرفني.

تقرر موعد الرحيل إلى قبرص ثم إلى ليبيا فكرت في الهرب واالختفاء ثم االرتباط بأحمد

لكنها تراجعت حتى يبقى رأس أبيها مرفوعا.
قصة الشاهد الرخامي:

يتفقد محالته التجارية التي تحتوي على أجهزة كهربية تظاهر العاملون في محالهم بالعمل،

تأتيه نوبة صدرية دائما ،يسعى كل منهم لمساعدته فحياته مهمة لهم وان مات فليمت قنطار اللحم
هذا بعيدا عنهم ،احضروا له سيارة اإلسعاف أوصلوه إلى العناية المكثفة وصل أبنه (سعيد) بعد

صحوته من األزمة سائال :هل انتهى الشاهد الرخامي ،مجيبا ولده :دع عنك هذه األوهام.

سأل أبو سعيد الطبيب كم تكلفة عملية زرع قلب فأجابه من يرضى أن يبيع قلبه فأجابه

هناك كثير من الصعاليك من يتمنى ذلك ،فذهب سعيد لصانع الرخام للتأكد من انجازه( ،سعيد)

يتمنى رحيل أبيه عن الوجود ليتلذذ بثروته ويلهو بها ،فارق والد سعيد الحياة وتظاهر بالبكاء

والحزن ،قام الناس بتشيعه وصلوا المقبرة ووضعوه داخل قبره الشبيه بالقصر ،دارت في رأس سعيد

أفكار يقظة ،رحلت يا والدي وتركت ثروة كبيرة فعلت كل منكر لتحافص عليها واستلمتها بدون مشقة.
قصة الضيا
استيقص من نومه مستمعا إلى أ نية في المذياع تتحدث عن األرض والطفولة ،جلس مع
أسرته على مائدة اإلفطار وبعدها هم كل من زوجته وأوالده المضي في أمره ،بحث في ذاكرته عن
رفيق يذكره فلم يجد إال صورة المقهى وبائع الكالج.

تذكر صوت المذيع يدعو للتبرع بالدم إلنقاذ حياة اللبنانيين الذين أصيبوا في األحداث،

متذك ار صوت الرصاص الذي مزق أحالمهم تاركين نا ار كانوا دائرين حولها تعود على شيئين
الخيمة والريح التي تؤزهم والوقوف مع والده في سلسلة بشرية أمام رجل معه بطاقات زرقاء ينادي

على أصحابها أقفل المذياع ودمعت عيناه لما تذكر.
قصة الخيمة:
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يقف في سلسلة بشرية طويلة انتظا ار لدوره الستالم خيمة ،ترى كيف ستكون الخيمة
(جنزير) أو (كوخ) يتخيل أنه في رحلة إلى (روبين) أتنظر (أبو حسن) أسبوعا حتى أستلم خيمته
قالوا لهم :رحلة درب اآلالم ستختفي بعد سبعة أيام ثم سبعة أسابيع ثم سبعة أشهر ،ينادي موزع
الخيم :حسن الحاج علي لك خيمة (جرس) أجاب :ملعون ...ولم يكمل استلمها ورجع أدراجه.

قصة الندم:
هبطت طائرة في مطار اللد ،نزل منها شاب في مقتبل العمر ،عانق أخاه الذي اب عنه
عشر سنوات ،عاد محمال معه ليسانس في الرياضيات من عمان ،يعمل في أحد الجامعات ،كان

نادما لخروجه من وطنه تمنى لو بقي فيه إما موظفا صغي ار أو عامال بسيطا ،سأل عن والده

فأجابوه في الخارج مع أمك .ضمته أمه وامتدحته ،يناجيه أخوه أنت نادم لخروجك وأنا نادم لبقائي
فليندم اإلنسان في بيته أفضل من بيت يره.
قصة مهرجان في البحر:
بدأ يالحص الشمس وقت الغروب وعن وصولها إلى مرحلة نهاية الغروب بدأت الحيرة في

نفسه فوجود الشمس يؤنسه ،فهو كالبحر في دورته في الحياة يغضب ويهدأ التفت فرأى أبا أحمد

عارضا عليه اللحاق بالشمس مع الصيادين فكان رده باإليجاب ،اندفع الصيادين كال يعرف عمله،
انتشرت أضواء الغاز في البحر ،شاهد سمكة كبيرة تأكل السمك الصغير امتغص من هذا األمر

حدث نفسه :ما أشبه حياتنا بحياة السمك يأكل منا القوي الضعيف.
قصة بنك السعادة:

تعود مراقبة الفاكس في رواحهم و دوهم ،ويتساءل لماذا نكره إنجاب البنات ونفضل الذكور،

عنده تسع فتيات وزوجته حامل ،وأمه تحته على الزواج من يرها ،يهرب من و ائية البيت،
شاهد طفال بريئا وفجأة ارتطم بسيارة وصل إليه بسرعة حمله للمستشفى وصلت أمه تبكي وتحدث
بأن أبوه مات في حادث سيارة ،رست أظافرها في رقبة مسعف ولدها فأوشى إليها الناس أن

صادم ولدك في السجن.

تحسنت صحة الطفل وعولج أمره ،أراد التبرع بدمه للطفل وعند رجوعه للبيت إذا بامرأته

أنجبت طفال فقال رزقت بطفلين هذا اليوم وأصبحت عضوا في بنك الدم إلسعاف اآلخرين.
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قصة الورم:
أُجبر رجل على ترك زوجته ومات قه ار كان هذا أمام مرأى ابينهما ،صاح (يعقوب) بزوجته
مجرد (رجل ضخمة) داخل حذاء صغير مسببة ورما،
ولدك( ،فيعقوب) بالنسبة للولد
ُ
أن يحترمني ُ
أراد طرد الولد تمسكت أمه به صفعها وبصق عليها ،ألقى عليه الولد منفضة السجائر ،أخد يجري
وراء الولد أمسك سكينا يريد قتل زوجته لكن أنقلب السحر على الساحر ودخلت في جوفه قائال

(خائنة)(خائنة) .اكتشفت األم أن يعقوب جاء من العقب.
قصة انتبهوا:

طفل يلقي بإطار تجاه سيارة خاكية اللون انبثقت منها زخات الرصاص ُيرد عليها بحجارة،

كبر وبلغ العشرين أصيب بعيار ناري يتساءل أهذا الموت فلم يخوفوننا منه مع أن الحياة بعده

آتية.

قصة ثﻼث عيون:
يتدرب على البندقية ومحاربة العدو ،استلقى على األرض ،فالبندقية هي القضية وفلسطين

ليست بعيدة ،ضج المذياع باستقالة عبد الناصر ،حفر حفرة وخبأ بندقيته لوقت معين ،ما زالت

البندقية متلحفة بالرمال فهي عينه الثالثة.
قصة العصفورة:

طارد راب عصفورة نتش ريشها ولم يبقى لها عش وال تستطيع الطيران ،كبرت العصفورة

صارت نس ار ،أنجب الغراب فراخا أسترحم النسر بعدم إيذاء فراخه ،فأوحى إليه أن يبتعد عن الغابات
والبساتين فصار الغراب مثل شؤم والنسر عاد عصفورة كما كانت.
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